


“นฺฺโม ตสส ภควโต อรหโต สมมาสมพุทธสส”

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง

. . . . .



“...ภิกษุทั้งหลาย 

ตถาคตนั้น ได้ทำ ให้แจ้งซึ่งโลกนี้...

ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้ว 

ประกาศให้ผู้อื่นรู้แจ้งตาม, 

ตถาคตนั้น 

แสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้น 

ในท่ามกลาง และในที่สุด 

ประกาศพรหมจรรย์

พร้อมทั้งอรรถะ 

พร้อมทั้งพยัญชนะ 

บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง...”

บาลี มู.ม. ๑๒/๔๘๙/๔๕๔. ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย
ที่เชตวัน, และบาลีอื่น ๆ อีกมากมาย



การท�าใจให้สงบนี้

เป็นสิ่งท่ีดีท่ีสุดนะ

ถ้าใจของเราสงบแล้ว

ปัญหาต่าง ๆ มันไม่มี

“

“



ธรรมะใจดี ใจสบาย ๔

ธรรมบูชา
พิมครั้งแรก    : กรกฎาคม  ๒๕๕๖

จำานวน          : ๖,๐๐๐  เล่ม

สงวนสิทธิ์ภาพและข้อความในหนังสือนี้

ไม่สมควรเผยแพร่ คัดลอก ตัดตอนโดยมิได้รับอนุญาต 

หากท่านใดประสงค์พิมพ์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน

โปรดติดต่อคณะสงฆ์...



      สารบัญ

๐๑๒   บทน�า 

๐๑๖   เวลาของชีวิต 
๐๓๔   หลักปฏิบัติของชีวิต

๐๔๘   แก้ที่จิตที่ใจ แก้ไขที่ความคิดความเห็น  

๐๖๒   สมาทานเอาสิ่งที่ดี ๆ ไว้ในใจ 
๐๗๖   การท�างานอย่างไรให้เกิดสุข...?        

๐๙๔   ใจของเราท�าไมถึงมีปัญหา..?

๑๐๖   ทิ้งอดีต ปล่อยวางอนาคต

๑๒๐   สุข สงบ ด้วยอริยมรรค 

๑๓๔   แนวปฏิบัติในการเจริญสติปัฏฐาน ๔

๑๕๒   การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณธรรม

๑๖๖    คุณหมอที่ดี พยาบาลที่มีคุณธรรม

๑๘๐    ให้ความรักความเมตตาแก่กันและกัน 







‘เวลา’ มนัเป็นของมคีณุค่า 

เป็นของที่มีราคา 

เป็นสิ่งที่ประเสริฐ 

เราจะมาติดสุขติดสบาย 

ไม่รู้จักคิด 

ไม่รู้จักพิจารณา

ไม่ได้นะ 

เวลาของชีวิต
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พระพุทธเจ้าท่านมีเมตตาบอกเราสอนเรา ให้พากัน

ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าได้ตามจิตตามใจตัวเอง ท่านให้เรา

ท�าตั้งแต่ความดี ถ้าเราท�าความดีเราต้องได้ดีแน่ ๆ นะ        

ถ้าเราไปท�าผิดน่ะ ‘ ใจ’ เรามันจะไม่สงบ ท่านไม่ให้เราเป็น       

คนใจอ่อน ต้องอด...ต้องทน...ต่ออารมณ์ ต่อความอยาก                       

ความต้องการของเรา 

พระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกเราว่า ที่พวกเราไม่สงบ    

พวกเราไม่ได้บรรลุธรรม เพราะเราท�าผิด เราท�าไม่ถูกต้อง     

เราไม่ตามพระพุทธเจ้า เราตามจิตตามใจของตัวเอง 

พระพุทธเจ้าท่านสงสารเรา พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็    

สงสารเรา ท่านต้องการให้เราเจริญก้าวหน้า แต่พวกเรา       

ทั้งหลายก็ไม่เจริญก้าวหน้า เพราะเราชอบท�าผิด ผิดแล้ว      

ผิดเล่า ซ�้าซากอยู่นั่นแหละ รู้ว่ามันไม่ดีก็ยังไปคิดมันอยู่ รู้ว่า
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ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ตั้งใจศึกษา เป็นบุคคลไม่ดิ้นรนสร้างเนื้อ    

สร้างตัว สร้างคุณธรรมคุณงามความดี

สิ่งที่ผ่านมานั่นนะ ให้ทุกคนจดจ�าไว้ว่ามันเป็นการ    

ผิดพลาดในชีวิตของเรา ที่เราเป็นคนข้ีเกียจ เป็นคนไม่ขยัน  

เป็นคนเห็นแก่ตัว บริโภคปัจจัยของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไม่

สร้างคุณธรรมคุณงามความดี เสพสุขเสพสบายไปเป็นวัน ๆ   

อย่างนี้มันแย่ มันใช้ไม่ได้นะ 

ต้องขยันขึ้นอีก ต้องรับผิดชอบขึ้นอีก เหนื่อยก็ช่างมัน 

ผอมก็ช่างมัน ตัวด�าก็ช่างมัน 

พระพุทธเจ้าท่านให้เราทุกคนเป็นคนเสียสละ เป็นคน           

รับผิดชอบ เป็นคนเพื่อที่จะเรียน เพื่อที่จะศึกษา เพื่อที่จะ

พฒันาตวัเอง เพือ่จะได้เลีย้งดตูวัเอง เลีย้งดพู่อแม่ญาตพิีน้่อง

วงศ์ตระกูล 

เรามันมีนิสัยเก่านิสัยเดิม ถ้าเราไม่กระตือรือร้น         

ถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองนี้ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า        

“มันเกิดมาอีกกี่ชาติมันก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้นะ”

การกนิการเทีย่วการอยูส่บายนีแ้หละเค้าเรยีกว่า  มนัเป็น 

‘อบาย’ มันเป็นสิ่งที่จะน�าเราสู่ความตกต�่ายากจน ในอนาคต 

เป็นกาฝากของสังคม เราจะเป็นกาฝากของคุณพ่อคุณแม่   

ของอากงอาม่านี้ มันคงไม่ได้ มันคงไม่ดี เราต้องเป็นคนมา

แก้ไขสถานการณ์ เพื่อให้พ่อให้แม่มีความสุขกาย มีความ

สบายใจในยามเมื่อแก่นะ 

มันไม่ดีก็ยังไปท�ามันอยู่ เรามันเจ็บมาหลายครั้งมันก็ไม่จ�า    

ไม่เข็ดไม่หลาบ เราทนต่อความอยากความต้องการของเรา  

ไม่ได้ 

พระพทุธเจ้าท่านให้เราหนกัแน่นเข้มแขง็ ถ้ามันจะตาย

ก็ตายเสียเลยดีกว่าเราไปท�าผิด ถ้าเราท�าผิดก็เท่ากับเราเอง  

นี้แหละเป็นคนท�าร้ายตัวเอง ไม่ใช่มีใครจะมาท�าร้ายเรานะ 

คนเราน่ะ มันเป็นคนขี้เกียจมาก ๆ นะ แล้วก็ขี้เกียจ

เป็นปฏิปทา 

สมมติว่า... ในตัวเรานี้แหละ ถ้าเรามาเทียบกับ

พระพทุธเจ้าแล้ว พระพทุธเจ้าท่านไม่ติดในความสขุ ไม่ตดิใน

ความสะดวก ไม่ติดในความสบาย ท่านไม่มีความเกียจคร้าน

เตม็ร้อยเปอร์เซน็ต์ แต่เรานีน้ะ ส่วนใหญ่ความขยนัทีจ่ะพฒันา

ตัวเอง ปรับปรุงตัวเอง แก้ไขกาย วาจา ใจของตัวเองน่ะ      

มันน่าจะไม่ถึงสัก ๑๐ เปอร์เซ็นต์นะ แต่คนเรามันเห็นแก่ตัว  

มันก็เข้าข้างตนเอง คิดว่าตัวเองขยันอยู่นั่นแหละ “คนเรานะ

ถ้ามันขยันมันได้เป็น ‘พระอริยเจ้า’ ไปแล้ว ถ้ามันขยันนี้       

มันรวยมันมีฐานะไปมากกว่านี้แล้ว” 

ความขยันนี้ดีมากนะ พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทุกคน

เป็นคนขยัน อย่าได้เป็นคนขี้เกียจเป็นอันขาดนะ 

พระพุทธเจ้าท่านสอนเรา อย่าให้คนอื่นหนักใจกับเรา 

อย่าให้พ่อให้แม่ต้องหนักใจกับเราว่า... เราเป็นคนขี้เกียจ      

เป็นคนไม่รับผิดชอบ เป็นคนไม่ต้ังใจท�าการท�างาน เป็นคน     



ธ
รร

ม
ะใ

จด
ี ใ

จส
บ
าย

 ๔

22

D
ham

a Jaid
ee Jaisabai 4

23

รวบรวมก�าลัง รวบรวมสติปัญญา เพื่อใจมันจะได้มี

ความเชื่อมั่น ความตั้งมั่น เราเกิดมาทั้งทีเราต้องท�าแต่    

ความดใีห้ได้ พระพทุธเจ้าท่านให้เราคดิอย่างนี ้ถ้าไม่อย่างนัน้    

เราก็จะเป็นคนอ่อนแอไปเรื่อย ๆ อย่างนี้ใช้ไม่ได้ 

ถ้าเราเป็นพระอย่างนีแ้หละ เราไม่ตัง้อกตัง้ใจ เราก็เอา

เปรยีบประชาชนมากเกนิ ถ้าเราเป็นลกู เป็นนกัเรยีนนกัศกึษา 

เราก็เอาเปรียบคุณพ่อคุณแม่มากเกิน 

พระพุทธเจ้าท่านให้เราพากันส�านึก พากันละอาย       

ต่อบาปเกรงกลวัต่อบาป เพือ่ทีจ่ะได้กระตอืรอืร้นปฏบิตัติวัเอง

พัฒนาตัวเอง 

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า คนเราน่ะมันต้องขัดตัวเอง 

ต้องฝืนตัวเอง มันต้องอดต้องทน เพื่อให้ศีล สมาธิ ปัญญา 

มันเกิด ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็เป็นได้แต่นักปรัชญา เป็นผู้ที่       

แก่เรียน เปรียบเสมือนนกแก้วนกขุนทอง “พูดได้แต่ไม่ท�า”    

อะไรก็รู้หมดแต่ไม่ท�า อย่างนี้นะ 

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ให้เราพากันคิดให้มันเป็น    

ถ้าเราคิดไม่เป็น เราก็ไม่เป็นตัวของตัวเอง เราก็เป็นได้แต่    

ลูกน้อง หรือเป็นได้ก็แต่คนที่ถูกเค้าใช้ให้ท�างาน ต้องคิดให้

เป็นนะ เราจะได้มาแก้ไขตัวเอง แก้ไขปฏิปทาของตัวเอง 

พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเป็นคนคิดเป็น ไม่ให้เชื่อ

ตามพระพุทธเจ้า ไม่ให้เชื่อตามครูบาอาจารย์ ไม่ให้เชื่อตามที่

คนโน้นเป็นอย่างโน้น คนนี้เป็นอย่างนี้ มันต้องคิดให้มันเป็น 

มนุษย์สายพันธุ ์ใหม่นี้คือมนุษย์ที่ขยันนะ ถ้าไม่มี    

ความขยันหมั่นเพียร ไม่มีความรับผิดชอบนี้เค้าไม่เรียกว่า 

‘มนุษย์สายพันธุ์ใหม่’ นะ สายพันธุ์เก่ามันไม่ดีน่ะ มันขี้เกียจ      

ขี้คร้าน มันพากันมาแต่งแต่หน้า แต่งแต่ผม แต่งแต่ฟัน      

มันมาแต่งแต่ผิว พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันไม่ถูกต้อง        

มันต้องแต่ง ‘ปฏิปทา’ เพ่ิมศักยภาพให้กับตัวเอง ไม่สนใจ

เรื่องหน้าตาผิวพรรณ มันจะด�าจะผอมอะไรก็ไม่สนใจ        

กระตือรือร้นในการเรียนการศึกษา ในการเสียสละ 

เราอย่าไปมีความคิดเห็นผิด ๆ นะ กลัวคนอื่นจะ      

ไม่รักเรา กลัวคนอ่ืนจะไม่สนใจ กลัวคนอ่ืนจะไม่ยินดีในเรา 

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า 

  คนจะงาม งามอยู่ที่มีศีล 

    คนท่ีจะสวย สวยอยู่ที่กิริยามารยาท 

    คนท่ีแก่ แก่ศีล แก่ธรรม แก่ความรู้ 

    แก่ในการประพฤติการปฏิบัติ 

    ไม่ใช่คนเกิดนานนะ

พระพุทธเจ้าท่านให้เราพากันคิดดี ๆ รวบรวมพลังใจ 

ดี ๆ ว่าเราต้องท�าได้ เราต้องปฏิบัติได้ 

เมื่อพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติดี เมื่อพระอรหันต์ท่าน

ปฏิบัติได้ เมื่อคนที่ดี ๆ เค้าปฏิบัติได้เราก็ต้องปฏิบัติได้       

เราก็หายใจเหมือนกัน เราก็ทานอาหารเหมือนกัน เราก็นอน

เหมือนกัน เราต้องท�าได้ 

“

“
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เรามันพึ่งอะไรก็ไม่ได้แล้ว ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเหลือ

เราได้แล้ว นอกจากศลีจากธรรมทีจ่ะน�าเราสูม่รรคผลนพิพาน 

สวรรค์กช่็วยเราไม่ได้ สวรรค์ก็มีความแก่ ความเจ็บ ความตาย 

ความพลดัพราก มแีต่พระนพิพานเท่านัน้ทีจ่ะช่วยเหลอืเราได้ 

“เราจะเข้าถึงพระนิพพานก็ต้องปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตัวเอง”

พระพทุธเจ้าท่านตรสัว่า เราน่ะอยากจะรวยแต่เราเป็น

คนขี้เกียจ อยากจะบรรลุธรรมแต่เราเป็นคนขี้เกียจ 

พระพทุธเจ้าท่านตรสัเรือ่งมรรค คอืเรือ่งข้อวตัรปฏบิตัิ 

ผลน้ันมาจากข้อวัตรปฏิบัติที่เราปฏิบัติ ถ้าเราไม่มีการ 

ประพฤตปิฏบิตั ิผลนัน้จะเกดิขึน้ไม่ได้นะ แต่เรามนัพากนัข้าม

ขั้นตอนไป อยากเอาแต่ผลไม่ต้องการท�าข้อวัตรปฏิบัติ มันจะ

เป็นไปได้อย่างไร เพราะมันเป็นไปไม่ได้ 

เรื่องมรรคผลนิพพาน

มันเป็นเรื่องข้อวัตรปฏิบัติ 

มันก็ไม่ใช่เรื่องยาก มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย 

แต่มันเป็นเรื่องที่เราต้องประพฤติปฏิบัติ

เพื่อให้มันเกิดมรรคผลนิพพาน 

เรือ่งการประพฤตปิฏบิตัธิรรมนีม้นัเป็นเรือ่งของเรานะ 

มันไม่ใช่เรื่องของคนอื่น 

คนเราเกดิมากเ็กดิมาคนเดยีว เวลาแก่กแ็ก่เฉพาะเรา

คนเดยีว เวลาตายก็ตายไปเฉพาะเราคนเดยีว คนอ่ืนเค้าก็เป็น

คนอื่น โดยเหตุนี้ปัจจัยนี้ พระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราพากัน

ให้ ‘รู้จักรู้แจ้ง’ ด้วยตนเอง แล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติ...          

“ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็มีแต่กาย สติปัญญาของเรามันไม่มี”

ท่านให้เราทบทวนตัวเอง คนเรามันต้องคิดนะ...      

วันหนึ่งมี ๒๔ ชั่วโมง  ชั่วโมงหนึ่งมีอยู่ ๖๐ นาที  ๖๐ นาที

มี ๓,๖๐๐ วินาที เราต้องคิดให้ออกว่าเราจะบริหารตัวเองให้

มนัเข้ากับเวลาได้อย่างไร เพือ่จะน�าชีวติจิตใจของเราสูค่วามดี

สู่คุณธรรม ‘เวลา’ มันเป็นของมีคุณค่า เป็นของที่มีราคา     

เป็นสิ่งที่ประเสริฐ เราจะมาติดสุขติดสบาย ไม่รู้จักคิด ไม่รู้จัก

พิจารณาไม่ได้นะ 

‘คนเรา’ อย่างมากอายุก็ไม่เกินร้อยปี ร้อยปีมันก็มี     

หนึ่งพันสองร้อยเดือน ร้อยปีมันก็มีสามหมื่นหกพันห้าร้อยวัน    

มันมีแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันชั่วโมง มีห้าสิบสองล้านห้าแสน

หกหมื่นนาที ร้อยปีมันก็มีสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามล้าน      

หกแสนวินาที 

กาลเวลามันก็หมุนไปตามหน้าที่ของเค้า แต่เราก็    

มวัแต่ไปตดิสุขตดิสบายตดิขีเ้กยีจ ไม่รูจ้กัคดิ ไม่รูจ้กัพจิารณา

ว่าชีวิตของเรามันเหลือน้อยเข้ามาทุกที วันก็หมดไป เดือนก็  

หมดไป ปีก็หมดไปแล้วหมดไปเล่า เราก็มัวแต่ไปภูมิใจว่า     

เราเป็นคุณพ่อคุณแม่ เป็นคุณปู่คุณย่าน่ะ พระพุทธเจ้าท่าน

ตรัสบอกเรานะว่า “เรามันใกล้จะตายแล้วนะ” เรามาภูมิใจว่า

เราอายยุนืไม่ได้ อายุเรามนัเหลือน้อยเข้ามาแล้ว ต้องหนัหน้า

เข้าหาศีลหาธรรม เข้าหาคุณพระรัตนตรัย  

“

“
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มองทุกอย่างให้ใจมันสบาย มองทุกอย่างในแง่ดี ๆ ถ้าไม่มี  

สิ่งที่มันไม่ดีมาขวางจิตขวางใจของเรานี้ เราจะได้มรรคผล

นิพพานได้อย่างไร...?

เราต้องขอบอกขอบใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ที่มันมา    

ขัดจิตขัดใจของเรา เพื่อที่เราจะได้แก้จิตแก้ใจของเรา ถือว่า

เป็นโชคลาภวาสนาของเรานะ เราจะได้มาแก้จิตแก้ใจ เราไม่

ต้องไปว่าให้เค้า ถ้าเราไม่เกิดมามันก็ไม่มีปัญหาอะไร เกิดมา

แล้วก็ยังไม่ยอมรับผิดอีก เรายังไปว่าเขาอีก เรายังไปโทษ   

เค้าอีก ที่แท้ก็ต้องโทษ เพราะเรามีความอยากเรามันถึง        

ได้เกิดมา

เราอย่าไปวิตกมากกังวลมาก เดี๋ยวกรดไหลย้อน     

ของเรามันจะเกิดขึ้นมา ท�าให้อาหารย่อยไม่ปกติ เราคิดแต่      

เรือ่งเก่า วกวนแต่เรือ่งเก่า หลายวันหลายเดอืน เราก็ต้องเป็น

ประสาทแน่นอน 

ไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดี พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เรา 

มาคิดวกวนแต่เรื่องเก่า มันจะท�าให้เราเป็นโรคประสาท     

เป็นโรคจิตได้นะ อย่าไปคิดมันมากมันบาป เราคิดแล้วก็รู้ทัน

มันเรว็ ๆ  หน่อย เพราะความคดิทัง้หลายทัง้ปวงมนัเป็นโอกาส

ให้เราฝึกจิตฝึกใจของเราไม่ตามอารมณ์ไป ไม่ตามความคิด

ความปรุงแต่งไป มันอยากคิดมัน กลั้นลมหายใจให้มันตาย

ไปซะเลย ใจมันจะขาดเดี๋ยวมันก็กลับมา สิ่งที่กลัวที่สุดก็คือ 

‘กลัวตาย’ นะคนเรา

กระตือรือร้นในการประพฤติปฏิบัติ ท�าไปเรื่อย ๆ ปฏิบัติ       

ไปเรื่อย ๆ ไม่ให้เบื่อ ไม่ให้ท้อแท้ ไม่ให้หยุด ท�าไปเรื่อย ๆ  

เหมอืนกบัวนิาทมีนัเดนิไป นาทมีนัเดนิไป ชัว่โมงมนัเดนิไปนะ 

เราท�าไม่หยุด ปฏิบัติไม่หยุด มันเจริญไปเองก้าวหน้าไปเอง 

เราทุกคนมันขี้เกียจนะ ท�าไปก็ถามอีกแหละว่า “จะท�า

ไปนานเท่าไหร่...?” พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า... ก็ท�ามันไป   

จนหมดกิเลสนัน่แหละ เมือ่หมดกเิลสแล้วมันกต้็องช่วยเหลอื           

คนอื่นอีก เพราะว่าคนหมดกิเลสน้ันมันไม่มีปัญหา คนที่มี 

กิเลสนั้นมันมีปัญหา 

พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราไปมองคนอื่น เสียเวลานะ 

เสียเวลาแก้จิตแก้ใจตัวเอง แก้ความโลภ ความโกรธ        

ความหลง ที่มันนอนเน่ืองในกมลสันดานของเรา ไม่ให้มอง 

คนอื่น ตัวเราก็ยังเอาตัวเองไม่รอดอยู่แล้ว เราจะไปมอง      

คนอื่นอีกเหรอ...? 

ท่านให้เราฝึกปล่อยฝึกวาง ใครจะรวยจะจน เราก็

ปล่อยมันไป ‘ช่างหัวเขา’ ใครเขาจะดีจะชั่วก็ช่างหัวเขา ถ้าเรา

คิดอย่างนี้ ใจของเราก็สงบลง เย็นลง เพราะว่าเราแก้ที่จิต    

ทีใ่จ เราแก้ทีต้่นเหตขุองความทกุข์ทีม่นัอยูใ่นจติ ในใจของเรา 

ปฏิบตัไิป เสยีสละไป ทัง้ทางกาย ทัง้ทางวาจา  ทัง้ทาง

จิตทางใจไปเร่ือย ๆ เจริญเมตตาเยอะ ๆ เพราะตัวเอง        

มนัเมตตาน้อยเหลอืเกนิ แทบจะไม่มเีมตตาเอาเสยีเลยแหละ

เรานี้ ให้เราคิดอย่างนี้. . . มองทุกอย่างให้มันมีความสุข       
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เราตามอารมณ์ ตามความคดิไปจนออกซิเจนในสมอง

ของเราไม่สมดุล จนมันควบคุมอารมณ์ไม่อยู่นะ ถ้ามันถึง      

ขั้นนั้น “กลั้นลมหายใจมันซะเลยนะ...”

อย่างเราง่วงเหงาหาวนอน ง่วงเหลือเกิน ก็ให้กลั้น  

ลมหายใจ ใจมันจะขาด เดี๋ยวมันก็ตื่นขึ้นมา เราท�าข้อวัตร

ปฏบิตันิัน้ หรือว่าเราท�าการท�างาน มนัต้องเหนือ่ยแน่ มนัต้อง

ยากล�าบากแน่ 

ถ้าเราไม่เหนื่อย ถ้าเราไม่ยากล�าบาก เรามันก็แย่สิ 

เพราะว่าเราไม่ได้สร้างความดี เราไม่ได้สร้างบารมี เราไม่ได้

เสียสละ ถ้าเราไม่ได้เสียสละ ใจของเราก็ไม่สบาย ใจของเรา

ก็ไม่สงบ เราจะไปนั่งกินนอนกินได้อย่างไร... เราไม่ใช่คน

อัมพฤกษ์อัมพาต ‘ใช่มั๊ย...?’

ตวันีแ้หละตวัปฏบิตั ิ ตวัทีม่นัเหนือ่ยมนัยากมนัล�าบาก 

ตัวท่ีมันไม่อยากจะปรับจิตปรับใจเข้าหาเวลา เข้าหาข้อวัตร

ปฏิบัติ ตัวนี้เราต้องฝืน เราต้องอด เราต้องทน เพราะตัวนี้

เป็นตัวความดี เป็นตัวบารมี  

เรามาปฏิบัติหลายปี หลายเดือน ถ้าเราไม่มีความ

เปล่ียนแปลง แสดงว่าเราไม่ได้ปฏิบัติ เราไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติ 

เรามาอยู่เฉย ๆ  เหมอืนคณุพ่อคณุแม่ส่งให้เราไปเรยีนหนงัสอื

อย่างนีน้ะ เราไม่ได้ไปเรยีนหนงัสอื เราไปอยู่หอพัก เราไปเล่น

ไปเที่ยว ความรู้ความสามารถของเราจะมีได้อย่างไร...?            

เพราะเราขาดการประพฤติปฏิบัติ 

ทน้ีีแหละบาปกรรมมันมาถงึเราแล้วนะ เวลาจะสอบน่ะ 

อยู่ในห้องแอร์เหง่ือก็ไหลแล้วนะ ปากกาแห้ง ๆ ก�าก็เปียก

หมดแล้วนะ เพราะว่าเราตัง้อยูใ่นความประมาท เราไม่รูค้ณุค่า

แห่งกาลเวลา 

เวลานี่นะ ขนาดเราท�าอะไรที่จะให้ได้ตามเป้าหมาย

อย่างนี้ เวลามันไม่พอนะ เราไปเผลอแป๊บเดียว เผลอคุย     

กับเพื่อน หรือว่าเผลอไปธุระโน่นธุระนี่ มันท�าอะไรก็ผิดพลาด   

ไปหมด ท�าอะไรก็ไม่ทันกาลไม่ทันเวลา มันช็อตไปหมด 

หลักการที่เป็นคนดี พระพุทธเจ้าท่านให้เราปรับปรุง 

ตัวเอง แก้ไขตัวเอง เป็นคนมีระเบียบ มีวินัย อย่าไปสนใจ 

เรื่องอื่น สนใจเรื่องข้อวัตรปฏิบัติ เรื่องระเบียบ เรื่องวินัย 

เพราะว่ามันเป็นความดีของตัวเอง เป็นบารมีของตัวเอง    

อย่าให้สิ่งต่าง ๆ มันมาลิดรอนสิทธิ ลิดรอนบารมีของเรา 

การประพฤติปฏิบัติธรรม หรือว่าการท�าความดีนี้ 

พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราถือว่าเป็นความยากล�าบากนะ        

ให้ทุกคนจ�าไว้ ถือว่ามันเป็นโชคดีของเรา บุญวาสนาของเรา

ที่ได้ประพฤติปฏิบัติ เราไม่ต้องสนใจ วัดไหนที่มันดัง ๆ     

ครูบาอาจารย์องค์ไหนดัง ๆ น่ะ ทุกท่านช่วยเราไม่ได้ถ้าเรา

ไม่ตัง้อกตัง้ใจประพฤตปิฏบิตั ินัน้มนัเป็นความดขีองท่านเป็น

ความประเสริฐของท่าน 

   พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราวิ่งหาธรรมวินัย 

      หรือว่าบุญกุศลนอกตัวเรา
“ “
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อย่าให้กิเลสของเรามันหลอกลวง เดี๋ยวก็ไปโน่น เดี๋ยวก็ไปนี่ 

ปักหลักประพฤติปฏิบัติไปนะ 

เราจะไปว่ิงหาความสงบไกลเกนิ เราไม่รูจ้กัความสงบ

เราก็ไปโทษรูป โทษเสียง โทษสารพัดที่จะโทษมันน่ะ ที่แท้   

ตัวเรานี้แหละมันแย่ มันรับเอาสิ่งต่าง ๆ  มาท�าร้ายตัวเราเอง 

แทนที่จะภาวนาแก้จิตแก้ใจ ไปสร้างบาปสร้างกรรม ไปโทษ

เสียงเค้า ไปโทษคนอื่นเค้า

   ถ้าเรามาแก้ที่จิตที่ ใจของเรา 

      มาละตัวละตน 

      แล้วเราจะรู้ว่า... 

      ต้นตอมันอยู่ที่อวิชชา คือ ‘ความหลง’ 
พระพุทธเจ้าท่านให้เราเช่ือมั่นในความดีนะ บางคน

ค้าขายก็ไม่แน่ใจว่าจะไปได้ หรือจะไปไม่ได้ การค้าการขาย  

ในบ้านในสังคมนี้ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราเป็นอยู่กัน     

เป็นกลุ่มก้อน เราอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะ เราต้องดูแลกัน     

ช่วยเหลือกัน สุขก็สุขด้วยกัน ทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกัน 

การค้าการขายก็คือการดูแลประชาชนนะ เป็นการ

ท�าบญุท�ากศุลอย่างหนึง่ ถ้าเราจะไปคดิเอาแต่เรือ่งร�า่เรือ่งรวย 

เรื่องเป็นเศรษฐีน่ะ มันก็เครียด มันท�าลายทั้งตัวเอง ท�าลาย

ทั้งคนอื่นนะ

ถ้าเราเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละ ถ้าท�าเลนั้นมันเป็นท�าเล

ส่วนรวม หรือเป็นท�าเลที่คนเยอะอะไรอย่างนี้ ถ้าเราเป็น      

คนเสียสละ เราก็ได้ขายของดี เพราะเราเป็นคนดี ใจของ      

เราดี อัธยาศัยของเรามันดี การพูดการจาอะไรก็ดี ความดี   

มันอยู่ที่เราสร้างขึ้นปฏิบัติขึ้น 

การที่มีครอบครัวก็เหมือนกัน บางคนคิดไม่เป็นนะ   

คิดว่า เอ๊... ถ้ามีครอบครัวแล้วจะไปรอดหรือเปล่า ถ้าเราคิด

อย่างน้ัน เราก็ไม่ต้องมีครอบครัวแล้ว เราไม่แน่ใจในตัวเอง 

คนเราต้องแน่ใจในตวัเอง การทีจ่ะมีครอบครวันีก็้เพือ่ทีจ่ะเป็น

ผู้ให้ เพื่อที่จะเป็นผู้เสียสละ เป็นผู้ที่ไม่เอาความสุขจากผู้อื่น 

จะมีความอดความทนในสิ่งที่มันไม่ได้ตามใจตามปรารถนา  

มันต้องปรับที่ใจของตัวเอง ปรับที่ค�าพูดของตัวเอง ปรับที่

กิริยามารยาทของตัวเองนะ มันถึงจะสมควรที่จะเป็น           

คุณพ่อคุณแม่ ถ้าไม่อย่างนั้นครอบครัวของเรามันก็แย่เพราะ

เรากม็คีวามอยาก อยากให้เค้าดแูลเรา อยากให้เค้าเอาใจเรา 

มันมีแต่ความอยาก...

ค�าว่า ‘ความอยาก’ นี้นะ มัน ‘เป็นทุกข์’ อย่างยิ่ง        

ความอยากนี้มันเป็นญาติ เป็นเครือญาติของอีตาชูชก 

พราหมณ์ท้องใหญ่ ๆ ที่ไปขอกัณหาชาลีกับพระเวสสันดร    

พระเวสสันดรท่านก็เป็นแต่ผู้ให้ สุดท้าย... พระเวสสันดร   

ท่านก็ได้ดี ท่านก็ได้เป็นพระพุทธเจ้า อย่างน้ีนะ 

พระพุทธเจ้าท่านให้เราเชื่อมั่นในความดีของเรา        

ทุกท่านทุกคนกลับไปบ้าน กลับไปที่ท�างาน ต้องกลับไป

ปรับปรุงตัวเอง แก้ไขตัวเองนะ อย่าปล่อยให้ตัวเองบาป        

“

“
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ไปมากกว่านี้ ถ้าไม่อย่างนั้นมันจะเสียทีพ่ายแพ้กิเลสนะ 

“กิเลสมันไม่เข้าใครออกใครนะ” 

เรากลับมาแก้ไข กลับมาปรับปรุงตัวเอง เราจะได้เป็น

ลูกหลานของพระพุทธเจ้านะ เป็นธรรมทายาท คือเอาธรรม

เป็นใหญ่ เอาธรรมเป็นข้อวัตรปฏิบัติ กลับมาแก้ไขที่จิตที่ใจ  

ท่ีกิริยามารยาทการกระท�าของเรา มันไม่อยากท�า ก็ต้องท�า    

มันไม่อยากปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดี            

ที่ประเสริฐนะ 

ส่ิงที่มันไม่ดีในใจของเราที่เราประมาทพลาดพลั้ง      

ในชีวิต พระพุทธเจ้าท่านให้เราตัดกรรมออกจากจิตจากใจ    

ให้เราลบกระดานออกจากจิตจากใจของเราให้หมดนะ เราจะ

ไปท�าผิดหรือเค้าท�าผิด ก็ให้มันสูญไปเลยอย่างนี้นะ 

ให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้สมาทานให้ตั้งใจ แล้วมันจะกลบั

มาในรอยเก่า ร่องเก่า แผลเก่า เราอย่าไปซ�้าอย่าไปย�้ามันนะ 

ให้เราอุทิศบุญอุทิศกุศลกับเจ้ากรรมเจ้าเวรที่เราได้ประมาท

พลาดพลั้ง ที่เราได้บริโภคเค้าเป็นอาหาร หรือว่าเราพูดไม่ดี

กับเค้า เราได้ท�าร้ายเค้า 

เราต้องรักษาศีล ๕ ไหว้พระสวดมนต์ แล้วก็มอบ      

บุญกุศลให้เค้า ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่ท�าอีก เราจะขอมอบ 

บุญกุศลให้ อย่าได้มีบาปมีเวรซึ่งกันและกันเลยนะ  

พระพุทธเจ้าท่านให้เราท�าอย่างนี้นะ 

ขออนุโมทนากับญาติโยม... ที่ได้พากันมาถือศีล 
ปฏิบัติธรรม สร้างบารมี สร้างคุณธรรมความดีร่วมกับ         

พระภิกษุสามเณร 

ด้วยบุญญาบารมีของพระพุทธเจ้า ของพระธรรม      

ของพระอริยสงฆ์ ให้ทุกท่านทุกคนจงได้ประสบความส�าเร็จ 

บรรลมุรรคผลพระนพิพานด้วยกนัทกุท่านทกุคนด้วยเทอญ...

พระธรรมค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาให้น�ามาบรรยาย ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
ค�่าวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ 



เราฝึกใจของเราให้มันสงบ 

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น...     

อะไรจะตั้งอยู่... 

อะไรจะดับไป...

ก็ให้ใจของเราสงบ 

อย่าไปวุ่นวายกับมัน 

วุ่นวายไปก็เป็นทกุข์เปล่า ๆ  นะ 

ทุกข์ฟรี ๆ

หลักปฏิบัติ
ของชีวิต
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วันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันหยุด ญาติโยมมานอนวัด 

มารักษาศีล มาปฏิบัติธรรมพรุ่งนี้ก็เป็นวันจันทร์วันท�างาน 

พระพุทธเจ้าท่านบอกเราทุก ๆ คนน่ะว่าต้องพากัน

ประพฤติปฏิบัติธรรมะ เพราะ ‘ธรรมะ’ เป็นสิ่งที่ประเสริฐ  

‘ธรรมะ’ ท�าให้ใจของเราสงบ ท�าให้ไม่ให้เรามีโทษ ไม่มีภัย  

ไม่มีเวร 

     ส่วนใหญ่เราทุก ๆ คนน่ะติดในความสุข 

      ไม่ว่าเด็ก ไม่ว่าผู้ ใหญ่ 

ตลอดไปถึงคนแก่ก็ติดความสุขกัน 

ความสุขและความทุกข์นี้ มันมีข้ึน...เกิดข้ึน...ในชีวิต  

ประจ�าวันของเรา ชีวิตของเราเดี๋ยวก็มีความสุขมีความทุกข์

อย่างนี้แหละทั้งวันทั้งคืน มันเกิดข้ึน ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป     

อย่างนี้แหละ พระพุทธเจ้าท่านสอนเราว่า... มันเป็นเรื่อง     

“ “
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เราฝึก ‘ใจ’ ของเราให้มันสงบ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น     

อะไรจะต้ังอยู่ อะไรจะดับไป ก็ให้ใจของเราสงบ อย่าไป    

วุ่นวายกับมัน วุ่นวายไปก็เป็นทุกข์เปล่า ๆ นะ ทุกข์ฟรี ๆ   

ทุกข์ในเรื่องของเรายังไม่พอนะคนเรานี้ เราพากันไปทุกข์กับ

เรื่องคนอื่นอีก ไปทุกข์กับเรื่องลูก เรื่องหลาน เรื่องเพื่อนฝูง       

เรือ่งของเขากใ็ห้เป็นเรือ่งของเขา เราอย่าไปทกุข์ใจนะ คนเรา

มีเรื่องที่จะทุกข์ตั้งเยอะแยะมากมาย ถ้าเราจะไปทุกข์กับมัน 

ทุกข์จนเป็นโรคประสาทนั่นแหละ 

เราไปคิดมากวิตกมาก เราก็ไปช่วยเหลือเค้าไม่ได้  

แล้วเราก็ไม่ได้ฝึกใจตวัเอง เราก็ไปคดิไปหมกหมุ่นไปปรงุแต่ง

อยู่นั่นแหละ สงสารเขาเป็นห่วงเขา กลัวเขาจะไม่ดี กลัวเขา

จะเอาตัวไม่รอด กลัวเขาจะเป็นอันตราย กลัวเขาจะยากจน 

คิดไปต่าง ๆ นานา สารพัดที่จะคิด คิดจนเป็นเรื่องธรรมดา

จนเป็นปฏิปทา 

พระพุทธเจ้าท่านบอกเราสอนเราว่า อย่าไปคิดมาก  

อย่าไปวิตกกังวลมาก ลูกหลานจะเป็นอย่างไรก็ช่างหัวมัน    

ฝึกปล่อยฝึกวางเสียบ้าง เราจะได้หยุดท�าบาปทางจิตใจ     

ด้วยการไม่ไปวิตกกังวล ไม่ไปทุกข์กับเรื่องของคนอื่น เราว่า

จะไม่คิดแต่มันคิดนะ เพราะเรามันคิดจนช�านิช�านาญ จนเป็น

ปฏิปทาแล้ว

พระพุทธเจ้าท่านให้เราหยุดนะ เราอย่าท�าบาปทาง

ความคิด ฝึกปลง ฝึกปล่อย ฝึกวาง ให้ถือว่าคนอื่นก็เป็นส่วน

ของคนอื่น เราเกิดมาอย่างนี้เสื้อผ้าอาภรณ์เราก็ไม่ได้เอา     

ธรรมดา มันเป็นธรรมะ เป็นธรรมชาติ ที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็

ดับไป มันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ 

พระพทุธเจ้าท่านสอนเรานะว่าอะไรเกดิขึน้กช่็างหัวมนั 

มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป ให้เราทุกคนอดเอาทนเอา  

ท�าใจให้สงบ แล้วแต่อะไรมันจะเกิดขึ้น เราไปเลือกไม่ได้  

หรอกนะ เพียงแต่เราพากันมาท�าใจให้มันสงบ ความสุข   

ความสงบที่เรารู้จักธรรมะ รู้จักธรรมชาติส่ิงทั้งหลายทั้งปวง

มันก็มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป 

ปัญหาต่าง ๆ อยู่ที่เราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะนะ 

เราจะเอาแต่สิ่งที่เราชอบน่ะ สิ่งที่เราไม่ชอบเราก็จะไม่เอา    

มันเลยมีปัญหา ความแก่อย่างนี้. . .เราก็ไม่ชอบ ความเจ็บ    

อย่างนี้. . . เราก็ไม่ชอบ ความตายอย่างนี้. . . เราก็ไม่ชอบ     

ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวง    

อย่างนี้. . . เราก็ไม่ชอบ ทุกคนไม่ชอบแต่ทุกคนก็ต้องได้รับ     

สิ่งเหล่านี้ทุก ๆ คน เพราะนี่มันเป็นสมบัติของเรา เมื่อเรา 

เกิดขึ้นมามันก็ต้องมีความเป็นไปอย่างนี้แหละ แก่ เจ็บ ตาย 

พลัดพรากน่ะ  

พระพทุธเจ้าท่านถงึให้เรามาภาวนาว่าสิง่เหล่านีแ้หละ

มันเป็นเรื่องธรรมะ เรื่องธรรมชาติ เรื่องธรรมดา ต้องพากัน

ท�าใจให้รู้จักรู้แจ้งและให้มันสงบ ถ้าใจของเราไม่สงบ เราจะ

ไปทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจ ทุกสองชั้นเลย ถ้ากายมันทุกข์ แต่ก็

อย่าให้ใจมันทุกข์ เพราะคนเราน้ีกายก็ส่วนหนึ่ง ใจก็ส่วน   

หนึ่งนะ ถ้าเราฝึกแล้วมันแยกกันได้ 
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พระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้เรามีกาย วาจา ใจให้สงบ 

มีเศรษฐกิจพอเพียงเพียงพอนะ ในหลวงของเราก็เหมือนกัน 

ท่านพาให้เราคิดอย่างนี้ อย่าพากันไปคิดเรื่องของคนอื่น            

ให้ความอบอุ่น ให้ความรักความเมตตาด้วยการประพฤติ   

การปฏิบัติธรรมโดยมีศีลมีธรรมเป็นทางเดิน อยู่ในครอบครวั

เราก็พากันประคับประคองอย่าพากันเอาแต่ใจตัวเอง มีทิฏฐิ

มานะ ปากจัดเจ้าอารมณ์ เป็นคนอารมณ์ร้อน เจ้าอารมณ์  

ปากติดระเบิด 

เราต้องมาแก้ไขที่ตัวเรา เพราะเรายังเป็นบุคคล

อันตราย ปากก็ติดระเบิด กิริยามารยาทก็ติดระเบิด                

การกระท�าต่าง ๆ มีแต่ติดระเบิดพกระเบิด ท�าให้ตัวเอง    

เดือดร้อน ท�าให้คนอื่นเดือดร้อน ต้องกลับมาหาเศรษฐกิจ  

พอเพียงนะ 

พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราทะเยอทะยาน 

เห่อเหิมลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติ 

จะเป็นบ้าน เป็นรถยนต์ 

เป็นข้าวของเงินทองอะไรอย่างนี้ 

อย่าไปหลงอย่าไปตื่นเต้นนะ 

เดี๋ยวมันจะบั่นทอนความดี 

บั่นทอนบารมีของเรา 

พยายามพัฒนาใจของเราให้มันสงบให้ได้ เดี๋ยวนี้เรา

ก�าลังวิ่งหาความสุข ความดับทุกข์ทางด้านวัตถุกัน เราไม่ได้

มาด้วย เราตายไปเราก็ไม่ได้เอาอะไรไป ให้เรารู้จักคิดอย่างนี้

เสียบ้าง 

ฝึกท�าใจให้มันสงบ ฝึกปล่อย... ฝึกวาง... เรื่องลูก      

เรื่องหลาน เรื่องครอบครัว คิดมากยังไม่พอ ยังคิดเรื่อง       

ชาวบ้านเรื่องการบ้านการเมืองมาคิดอีก เอาเรื่องของคน   

เห็นแก่ตัวมาคิดอีก 

พระพุทธเจ้าท่านบอกเราสอนเราว่า ไม่ต้องเอาเรื่อง

การบ้านการเมืองมาคิด มันไม่มีประโยชน์อะไรหรอก เพราะ

นั่นมันเป็นเร่ืองของความเห็นแก่ตัวของคน เราจะไปคิดว่า

ท�าไมมันถึงท�าอย่างโน้น ท�าไมมันถึงท�าอย่างนี้ มันไม่น่าท�า   

ก็ไปคิดอยู่นั่นแหละ 

พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้พระไม่ให้ผู ้ปฏิบัติ คิดเรื่อง

การเมอืง ยุ่งกับเรือ่งการเมอืง มนัไม่ใช่เรือ่งของเรา ถ้าเรามา

แก้ใจของเราให้สงบ หาวิธีแก้ใจของเราให้สงบ สิ่งต่าง ๆ     

มันจะเป็นอย่างไร มันก็ไม่มีปัญหา เราก็มีความสุขได้ เราก็มี 

ความสงบได้ ถ้าเรารู้จักท�าใจ

พระพุทธเจ้าท่านถึงห้ามให้พระเณร ไม่ให้พระเณรคิด

เรื่องการเมือง พูดเรื่องการเมือง ถ้าเราไปคิดไปพากันพูดนั้น

ผิดศีล ผิดวินัย ต้องอาบัติ เพราะว่ามันไปคิดเรื่องภายนอก                 

ไปคิดเรื่องคนอื่น ไปแก้ไขคนอื่น 

“เราพยายามท�าใจให้เหมือนพระพุทธเจ้านะ” 

“ 

“
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ถึงเวลานอน พระพุทธเจ้าท่านให้เราพากันนอน       

ต้องบงัคบัตวัเอง ต้องฝืนตวัเอง ต้องทนตวัเอง ถ้าเราไม่นอน

แล้วศักยภาพในการเรียนเราก็ตก ศักยภาพในการท�างาน    

มันก็ตก เรามีสมองแต่สติปัญญามันไม่มี เพราะคนนอน        

ไม่หลับนอนไม่พอ มันจะมีศักยภาพได้อย่างไร

พระพุทธเจ้าท่านให้เราเสียสละนะ ถึงเวลาตื่นก็ตื่น 

บังคับให้ตัวเองตื่น มันไม่อยากตื่น ก็ต้องตื่น ต้องปรับตัวเอง

เข้าหาระเบียบ หาวิธี หาเวลา 

ฝึกเป็นคนบังคับตัวเองให้ได้ ถ้าเราเป็นคนบังคับ     

ตัวเองไม่ได้ อีกหลายเดือน หลายปีเราต้องเป็นโรคกระเพาะ 

เป็นกรดไหลย้อน เป็นโรคประสาท เป็นบุคคลที่ความรู้      

ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด จิตใจไม่มีก�าลัง ไม่มีศักยภาพ ไม่มี

ระเบียบในการด�ารงชีพด�ารงชีวิต อย่างนี้เรียกว่าเป็นคนที่

ไม่ทันสมัยนะ ให้โลกท�าร้ายเรา ให้โลกตบตีเรา เราไม่ได้ 

พัฒนาจิตใจ 

พวกเด็ก ๆ ต้องเสียสละนะ อย่าพากันไปมีโทรศัพท์

โหลดตั้งแต่เพลง เล่นตั้งแต่เกมส์ พวกนี้มันเป็นบาปทั้งนั้น 

เป็นนรกหลมุเลก็หลมุใหญ่ทีจ่ะจัดการให้เราเป็นคนยากคนจน            

เป็นคนที่ไม่มีความสามารถ ไม่มีศักยภาพ เราอยากรวยมันก็

ไม่รวยหรอก เพราะเราท�าไม่ถูกวิธี เราไม่ตั้งใจเรียน มัวแต่  

เล่นโทรศัพท์ โหลดเพลงฟังเพลง เล่นเกมส์ บาปกรรม        

มันเยอะขนาดนี้ มันจะรวยได้อย่างไร มันจะเจริญได้อย่างไร

มาฝึกมาปฏิบัติท�าให้จิตใจของเราสงบ 

ครอบครัวไหนเศรษฐกิจไม่ดีน่ะทะเลาะกันทั้งบ้านเลย 

เพราะว่าจิตใจมันถูกเผา เผาทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งหลาน   

เพราะเราไม่รู ้จักพากันยินดีในส่ิงที่มีอยู่ ไม่เป็นผู ้รู ้จักพอ            

ของเรามันมีเท่านี้ ๆ น่ะ จะให้มันมีมากกว่านี้ มันก็เป็นไป     

ไม่ได้ 

จิตใจของเราต้องเป็นผู้ที่มีความสุข เป็นผู้ที่รู้จักพอ    

ฝึกให้ทาน ฝึกเสียสละ กลับมาพิจารณาตัวเองว่า ตัวเองให้

ทานอะไรบ้าง เสียสละอะไรบ้าง 

อย่างเราถึงเวลานอนเราไม่นอนอย่างนี้นะ ไปติด

คอมพิวเตอร์ ติดเกมส์ เค้าเรียกว่า “คนเห็นแก่ตัว คนไม่      

เสียสละ” 

พระพทุธเจ้าท่านว่า เราเสยีสละพากนันัง่สมาธิ ท�าวัตร

สวดมนต์ ท�าจิตใจให้สงบ 

สิ่งที่ดี ๆ ท�าวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิ มันไม่อยากจะท�า 

ชอบนัง่พดูนัง่คยุ ชอบฟังเพลงโหลดเพลง เล่นคอมพวิเตอร์กนั 

มันชอบท�าแต่สิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลนะ มันทะเยอทะยาน 

ตามวัตถุ ตามโลกอย่างนี้แหละ พระพุทธเจ้าท่านว่าเป็น  

แมลงเม่าบนิเข้ากองเพลิง มนัพยายามสนองความอยากความ

ต้องการ 

“สิ่งเหล่านี้เราต้อง ‘เสียสละ’ นะ” 
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ท้ังโทรศัพท์ก็ดี คอมพิวเตอร์ก็ดี ท่านให้เรามาใช้           

มาท�างานให้รวดเร็วมีศักยภาพ ไม่ใช่ให้เรามาโหลดฟังเพลง 

เล่นเกมส์ สร้างบาปสร้างกรรมอย่างนั้น เราเอาไปใช้ใน      

ทางผิด ๆ 

พวกเด็ก ๆ น่ะ ต้องพยายามฝืนจิตฝืนใจของตัวเอง 

ให้เป็นคนมีระเบียบมีวินัย 

พวกใหญ่ ๆ พวกปัญญาชนก็เหมือนกันนะ มันพากัน

นอนดึก พากันต่ืนสายก็เพราะอย่างน้ีเอง มันต้องเสียสละ   

ต้องท�าใจให้สงบ เราจะได้ดูแลตัวเองได้ ดูแลครอบครัวได้             

เราจะได้ไม่ตกเป็นทาสของส่ิงเสพติด ก็คือ โทรศัพท์ 

คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กพวกนี้แหละ 

คนเรามันต้องฝึกตัวเอง ถ้าไม่ฝึกตัวเอง ไม่ปฏิบัติ     

ตัวเอง เราจะเอาเงินไปจ้างมันก็ไม่เป็นหรอก เพราะความดี

ทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติเอง มันต้องประพฤติปฏิบัติด้วย  

ตัวเอง ควบคุมตัวเองเข้าหาธรรมะ เข้าหาการประพฤติ   

ปฏิบัติธรรม

ชีวิตของคนเราน่ะ มันแก่ไปทุกวัน แต่มันแก่แต่         

ทางกายนะ ถ้าเราไม่ฝึกตนเองถือศีลปฏิบัติธรรม อินทรีย์

บารมมีนัไม่แก่นะ เหน็มัย๊คนใหญ่ ๆ  คนทีจิ่ตใจมนัไม่ได้พฒันา 

พากันไปหลงวัตถุเหมือนกับพวกเด็ก ๆ เค้า ถึงเวลาที่จะ   

เป็นปูชนียบุคคล เป็นผู้น�าทางจิตวิญญาณ มันก็เป็นไปไม่ได้  

เพราะเราไม่ได้ฝึก ไม่ได้ฝืน ไม่ได้ปฏิบัติ ยังท�าเป็นเหมือน   

เด็ก ๆ เค้าอยู่นะ

คุณพ่อคุณแม่นี้ ต้องประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่าง     

ของลูกของหลาน 

ศีล ๕ เป็นคุณสมบัติของพระอริยเจ้าเป็นคุณสมบัติ

ของเรา เราพากันมารัก มาชอบ มาเทิดทูนบูชาว่าศีล ๕          

นีแ้หละเป็นข้อวตัรปฏบิตัขิองเรานะ ให้เราเน้นมาหาตวัเรานะ 

พระพุทธเจ้าท่านให้เราทุก ๆ คนพากันมาประพฤติ

ปฏิบัติธรรม สิ่งที่มันแล้วก็แล้วไป มันแก้ไขไม่ได้ ช่วงเวลา     

ที่เรามีลมหายใจอยู่นี้ เรายังท�าได้ ยังปฏิบัติได้ เราอย่าไป    

คิดว่าการรักษาศีล การปฏิบัติธรรม มันเป็นการลิดรอนสิทธิ

ของเรา ลิดรอนความสุขของเรา จะกินสบายนอนสบาย       

เล่นสบายก็ไม่ได้ มาขัดใจเราเหลือเกิน อันนี้เป็นกิเลสอยู่      

ในใจของเรานะ ที่คอยให้เราคอยนึกคอยคิดอย่างน้ี

ศีล ๕ นี้แหละ คือหลักเพื่อให้เราประพฤติปฏิบัติ      

เพื่อปฏิบัติตนเองได้ กราบไหว้บูชาตนเองได้ 

ศีล ๕ ก็ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อน 

คนไม่รู้หนังสือก็ปฏิบัติได้ คนรู้ก็ปฏิบัติได้ 

เด็กก็ได้ ผู้ ใหญ่ก็ยิ่งด ี

ตั้งใจไว้ ตั้งเจตนาไว้ เพราะศีลนี้มันเน้นมรรคผล

นิพพาน มันเน้นที่จิตที่ใจ ถ้าเราไม่รักศีล ไม่ชอบศีล นี้คือ       

เราไม่รัก ไม่ชอบ ไม่นับถือพระพุทธเจ้าแล้ว

“ 

“
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การรักษาศีลปฏิบัตินี้ ไม่มีข้อแม้ ใด ๆ ทั้งสิ้น 

ใจของเรา กิเลสของเรา มันมีข้อแม้เยอะเหรอ...? 

เรากลบัไปบ้านเรากเ็อา ‘ศลี’ เอา ‘ข้อวตัร’ ไปประพฤติ

ปฏิบัติ เพื่อเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์นะ  

ชีวิตของเราจะได้เกิดมาไม่เสียชาติเกิด

พระพุทธเจ้าท่านให้เราทุก ๆ คนตรวจตราดูตัวเอง   

ว่าตัวเองนั้นต้องแก้ไขตัวไหน เพิ่มตัวไหน ปรับปรุงตัวไหน  

ให้พากนัแก้พากนัตัง้ใจ พากนัสมาทานเพือ่สร้างเหตสุร้างปัจจยั

ให้ถงึพรอ้ม เราจะไม่ได้สายเกนิทีจ่ะต้องแก้ไข เราจะมวัพะวง

ว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ ลูกคนโน้นหลานคนนี้ อันนั้นมันส่วน

ภายนอก 

ให้เรากลบัมาแก้เราน้ีแหละนะ มนัไม่อยากแก้กต้็องแก้ 

มนัไม่อยากปฏบิตักิต้็องปฏิบัติ ต้องต้ังใจต้องสมาทานมนัถงึ

ท�าได้ ถึงปฏิบัติได้ ขนาดตั้งใจขนาดสมาทาน มันก็ยังจะ        

ท�าไม่ได้นะ เมื่อเราเดินไปเราล้มเราก็ต้องลุก ไม่ใช่เรานอน  

ไปเลยอย่างนี้แหละ 

ถ้าเรามันยังคิดไม่เป็น เราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้า       

ไว้ก่อน... เราอย่าไปเชื่อความคิดความเห็นของตัวเอง 

พระพุทธเจ้าท่านบอกให้ปฏิบัติอย่างนี้ ๆ เราก็ปฏิบัติ          

อย่างนี้ ๆ ตามท่าน  มันเป็นของง่าย ๆ หรอก เพียงแต่เรา

ไม่เป็นคนทิฏฐิมานะมากเจ้าอารมณ์ ไม่ปฏิบัติตามใจตัวเอง 

เพียงแต่เราปฏบิตัติามพระธรรมค�าสัง่สอนทีพ่ระพทุธเจ้าท่าน

บอกทาง มันก็ของง่าย ๆ นะ ไม่ใช่ของล�าบาก 

‘ธรรมะ’ มันก็อยู่ ในกายในใจของเรา 

มันไม่ได้อยู่ ในหนังสืออยู่ ในพระไตรปิฎกนะ 

เราไปคิดมากเองว่าธรรมะมันเป็นของสูง มันก็จริงนะ

ธรรมะเป็นของสูง ท�าให้จิตใจของเราสูงขึ้น ไม่อย่างนั้นจิตใจ

ของเราจะตกต�่า 

กลับไปบ้านไปที่ท�างานก็ต้องปฏิบัติธรรมอยู่ทุกหน    

ทุกแห่ง ใครเค้าจะไม่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ ‘ช่างหัวเขา’ นะ 

แต่เราก็ต้องพากันประพฤติปฏิบัติ... 

พระธรรมค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาให้น�ามาบรรยาย ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
เช้าวันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

“ “

“ “



พระพุทธเจ้าท่านให้เราทุก ๆ คน

มาแก้ไขตัวเอง       

มาปฏิบัติตนเอง 

ปรับปรุงตนเอง 

มาแก้ที่จิตที่ใจของเรา        

มาแก้ที่ความคิดความเห็นของเรา 

เพราะเรายงัมคีวามเหน็ผดิอยูม่าก

แก้ที่จิตที่ใจ 
แก้ไขที่
ความคิดความเห็น 
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การประพฤติการปฏิบัติธรรมให้ทุกท่านทุกคนเข้าใจ   

ให้ดี ๆ พระพุทธเจ้าท่านให้เราทุก ๆ คนมาแก้ไขตัวเอง       

มาปฏิบัติตนเอง ปรับปรุงตนเอง มาแก้ที่จิตที่ใจของเรา        

มาแก้ทีค่วามคดิความเหน็ของเรา เพราะเรายงัมีความเห็นผิด

อยู่มาก อันไหนไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านให้เราหยุดคิด หยุดนึก 

แล้วให้มาแก้ที่กิริยามารยาทการกระท�าของเรา อันไหนมัน   

ไม่ดี ไม่เข้าท่า ต้องหยุดต้องปรับปรุงใหม่ สิ่งไหนมันไม่ดี     

ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม มันอยากพูดเราก็ไม่ต้องพูด สิ่งไหน

ไม่ดี ไม่ถูกต้อง มันอยากท�าเราก็ไม่ท�า... 

พระพุทธเจ้าท่านให้เราทุก ๆ คนนี้ มาประพฤติ         

มาปฏิบัติธรรม มาแก้ที่จิตที่ใจของเรา มาแก้ที่การกระท�า   

ของเรา เพราะปัญหาต่าง ๆ  นี้มันอยู่ที่เราเอง มันไม่ได้อยู่กับ

สิง่อืน่ เราน้ีแหละเป็นต้นเหตเุป็นต้นตอ ถ้าเราปรบัปรงุตวัเอง

ให้ดีแล้วทุกอย่างมันก็ดีไปหมด 
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ส่วนใหญ่แล้วถ้าเรามาแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองนี้ 

มันไม่ชอบ มันอึดอัด ‘อึดอัดขัดเคือง’ ถ้าเราไม่แก้ไขตัวเอง  

ก็ไม่ได้ “เพราะปัญหาต่าง ๆ มันอยู่ที่เราทุก ๆ คนนะ...”   

ตรงนี้มันมีความจ�าเป็นมากนะ

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราทุก ๆ คนต้องเชื่อม่ัน       

ในการประพฤติการปฏิบัติ ในความดีของตนเอง เราท�าดี     

เราต้องได้ดีแน่ มันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นะ เราปรับปรุง  

ตัวเอง ชีวิตของเรามันก็เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีหมดน่ะ    

ทั้งฐานะ ทั้งคุณธรรม แต่ความดีนั้นเป็นสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติ

ได้ยาก เพราะมันต้องฝืน ต้องอดต้องทน ต้องทวนกระแส  

มันต้องสู้กับตัวเอง แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะ 

ทุกท่านทุกคนนี้ก�าลังเข้าใจผิด คิดตั้งแต่ที่จะแก้          

สิง่ภายนอก จะแก้ไขบคุคลอ่ืน พระพทุธเจ้าท่านให้เราพยายาม

แก้ตัวเองปฏิบัติตัวเอง เมื่อเราปฏิบัติได้น่ะ คนอื่นเค้าก็จะ    

มีศรัทธาเลื่อมใสเคารพนับถือ เขาจะพากันเอาเป็นแบบอย่าง

ทีด่ ีๆ  ได้ ถ้าเราเป็นคนป่วยนีเ้ราจะไปสอนคนป่วยเหมอืนกนั

เค้าก็ไม่ศรัทธาเรา เม่ือเราเป็นคนผอม เราไปขายยาอ้วน  

อย่างนี้ เค้าก็ไม่มีใครที่กล้าซื้อยาเรานะ 

ทุกท่านทุกคนต้องมาแก้ที่ตัวเอง ให้ใจของตัวเอง    

มันสงบ ใจของตวัเองเยน็ ให้กริยิามารยาทของตวัเองมนัสงบ

มันเย็น ให้ค�าพูดของเรามันเกิดความสงบ เกิดความเย็น    

ให้การกระท�าของเราเกิดความสงบ เกิดความเย็น ให้มัน     

เราทุก ๆ คนต้องพากันปฏิบัติเอาเอง ต้องปรับปรุง

แก้ไขตัวเอง ไม่มีใครจะมาประพฤติมาปฏิบัติแทนเราได้       

เราอย่าพากนัมวัตัง้แต่ไปแก้ไขสิง่ภายนอกอย่างเดยีว เราต้อง

แก้ไขตัวเรากับสิ่งภายนอกไปพร้อม ๆ กัน 

ส่วนใหญ่เราก็จะพากันไปแก้ไขสิ่งภายนอก 

แก้ไขบุคคลอื่น 

ท่ีแท้จริงแล้วปัญหาต่าง ๆ 

ที่มันก�าลังเกิดขึ้นนี้  

ล้วนแต่เกิดจากเรา ตัวของเรา 

การกระท�าของเราทั้งนั้น

พระพุทธเจ้าท่านเมตตาบอกเราว่าเราทุก ๆ คนนี้     

พาตัง้อยูใ่นความประมาท ไม่เหน็ความส�าคญัในการประพฤติ

ปฏิบัติธรรม ในการแก้ไขประพฤติปฏิบัติตัวเอง แล้วก็พากัน

ไปโทษสิ่งภายนอก ความคิดอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมเลยนะ 

คนเราทุกคนนี้ แก้ไขตัวเองได้ ปรับปรุงตัวเองได้      

มันยังดีกว่าไปแก้ไขคนอื่นปรับปรุงคนอื่นอีก ถึงจะยากถึงจะ

ล�าบากเราก็ต้องมาแก้ไขตัวเอง ปรับปรุงตัวเอง สร้างตัวเอง 

พัฒนาตัวเอง ปฏิบัติอย่างนี้แหละเค้าเรียกว่า ‘ปฏิบัติธรรม’ 

เลือกท�าแต่สิ่งที่ดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี ๆ  

เราถึงจะได้ช่ือว่า...

พากันเป็น ‘ปัญญาชน’ 

เพื่อพัฒนาเป็น ‘อริยชน’ 

“ 

“

“ 

“
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แก้ไขตัวเอง เราเป็นญาติโยมก็เอาศีล ๕ เป็นที่ตั้ง เราเป็น 

คุณแม่ชีหรือผู้ที่มาบวชถือศีล ๘ ก็เอาศีล ๘ เป็นที่ตั้ง เราเป็น

สามเณรก็เอาศีล ๑๐ เป็นที่ตั้ง ผู้ที่ถือเพศบรรพชิตก็เอา      

ศีล ๒๒๗ เป็นที่ตั้ง รักศีลชอบศีล ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท 

เป็นผู้ละอายต่อบาป เกรงกลัวต่อบาป ไม่เห็นแก่เงิน เห็นแก่

โภคทรัพย์ เห็นแก่สมบัติ เพราะว่า... 

‘ศีล’ นั้นแหละคือตัว ‘พระพุทธเจ้า’ 

‘ศีล’ นั้นแหละคือตัว ‘พระธรรม’ 

‘ศีล’ นั้นแหละคือตัวที่จะท�าให้เราเป็น ‘พระอริยสงฆ์’ 

ถ้าเราไม่รักศีล ไม่ชอบศีล ก็คือบุคคลที่ไม่เคารพใน

พระพุทธเจ้า 

ถ้าเราไม่มี ‘ศีล’ ‘ธรรม’ ก็เกิดไม่ได้ 

เพราะว่า...

ศีล คือบาทฐานความดีทั้งหลายทั้งปวง 

เหมอืนเราจะสร้างบ้าน สร้างประเทศนี ้เราต้องมพีืน้ที่ 

‘ศีล’ จึงเปรียบเสมือนแผ่นดินที่จะรองรับคุณธรรม คุณงาม

ความดี ‘ศีล’ นี้ จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก 

การประพฤตกิารปฏบัิตธิรรม บางทเีราก็ยงัไม่เข้าใจน่ะ 

ท่านถึงให้เราทุก ๆ  คนรักษาศีล รักษาศีลให้ดี ๆ  ให้เคร่งครัด 

พระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราปฏิบัติในศีล ตั้งศีลข้อนั้น  ข้อนี้ไว้

ให้เป็นข้อวัตรปฏิบัติของเรา เพื่อใจของเราจะได้เข้าถึงธรรมะ  

เย็นมาจากกายวาจาของเรา จึงจะเป็นที่เคารพนับถือของ           

ตัวเราเองและบุคคลอื่น  

พระพุทธเจ้าท่านให้เราทุก ๆ คนกลับมามองดูตัวเอง 

มาพิจารณาตัวเอง ส่วนไหนมันบกพร่อง ส่วนไหนที่จะต้อง 

เพิ่มเติม ส่วนไหนมันมากเกินต้องพากันแก้ไขนะ

มคีวามสขุในการท�าความด ีมคีวามสขุกบัการท�างานนะ 

เพราะคนเราทุก ๆ คนน้ันมันมีความสุขอยู่ที่ได้เสียสละ         

ในการท�างาน มคีวามสขุอยูท่ีเ่ราได้แก้ไขปรบัปรงุตวัเอง ไม่ใช่

มีความสุขเพราะมีเงินมาก มีอ�านาจวาสนามาก อย่างนั้นมัน

ไม่ใช่นะ คนเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า 

     ความสุข ความดับทุกข์

      อยู่ท่ีใจสงบ ใจรู้จักพอ 
ถ้าเราเป็นคนรวยเป็นมหาเศรษฐี แต่เรามีความโลภ

มาก มีความโกรธก็มาก หลงในอ�านาจวาสนาก็มากเราก็ย่อม

ไม่มีความสุข เพราะว่าใจของเราไม่สงบ 

ทุก ๆ คนต้องเป็นผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร ไม่ท�าตาม

ความอยาก ไม่ท�าตามอารมณ์ที่มันมีทิฏฐิมานะอัตตาตัวตน 

ไม่ท�าตามสิ่งแวดล้อมที่ผิด ๆ จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตใจ

ของเราไม่สงบ 

มีใจสงบ ใจเย็น มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่ว่ิงตาม

อารมณ์ เป็นคนรักศีล รักธรรม รักการประพฤติปฏิบัติที่จะ

“          “
“          “
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พยายามมาแก้ที่จิตที่ใจที่ตัวเอง อย่าได้พากันหลง

เพลิดเพลนิในความสขุความสะดวกสบาย ในความร�า่ความรวย 

ความมีความเป็น

ทุกท่านทุกคนน่ะ เวลาลาละสังขารไปเอาเงินเอา

สตางค์ไปด้วยไม่ได้นะ 

พระพทุธเจ้าท่านให้ทกุท่านทกุคนกลบัมาหาความสงบ 

อย่าได้พากันวิ่งตามความอยาก วิ่งตามอารมณ์ ความสวย 

ความเพลิดเพลิน ความเอร็ดอร่อยนี้ มันเป็นเหยื่อเป็นรางวัล

สินจ้างให้พวกเราทุกคนหลงเพ้อ ละเมอฝัน ฝันทั้งกลางวัน

กลางคืน ไม่นอนก็ฝันแล้ว มันหลับมันก็ยังฝัน คิดว่าตัวเอง

ได้บริโภคสิ่งที่ดี ๆ แล้วมันจะมีความสุข ที่ไหนได้มีแต่ทุกข์ 

ทั้งนั้น ถ้าเราตามอารมณ์ ตามความคิด ตามความอยากไป 

“แย่เลยนะเรานี้...”

เรามาท�าตามพระพุทธเจ้า คนเรานะถ้า ‘ใจ’ ไม่มี          

ความโลภ ความอยาก ความต้องการ มีแต่เป็นผู้ให้ มีแต่    

เป็นผู้เสียสละมันมีความสุขมาก 

พระพุทธเจ้าท่านสอนเรา

ให้หยุดเป็นทาสของกิเลส

นี้เราทุกคนน่ะสมัครพากันเป็นทาสของกิเลส เพราะ

ความสขุความสะดวกความสบายมันท�าให้เราเป็นทาส มันเป็น

สิ่งเสพติด ทุกคนเสพแล้วมันติด มันเป็นเหยื่อของพญามาร 

ทุกคนน่ะมันมีทิฏฐิมานะ มีความเห็นแก่ตัวมาก ๆ    

มันเลยไม่รู้จักธรรมะ        

พระพทุธเจ้าท่านถึงให้วางหลักเกณฑ์เป็นข้อวัตรปฏบิตัิ 

ศีล ๕ ศลี ๘ ศลี ๑๐ ศลี ๒๒๗ เพือ่วางรากฐาน วางขบวนการ

ของการทีจ่ะเข้าถงึธรรมะ เข้าถงึความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง 

ถ้าเราไม่อยากปฏบิตัธิรรม ไม่อยากแก้ไขตวัเองพฒันา

ตัวเอง พระพุทธเจ้าท่านให้เราเข้าใจเลยว่า “เรายังมีความ

เข้าใจผิด มีความเห็นผิด ก�าลังสร้างวัฏฏสงสาร สร้างบาป 

สร้างกรรม สร้างเวรให้กับตัวเองนะ” ท่านถึงเมตตาให้เรา   

ทุก ๆ คนพากันปฏิบัติธรรมะ เพื่อจะได้เข้าหาความสุข    

ความดับทุกข์ ความสงบ ความร่มเย็น 

ชีวิตของคนเราทุก ๆ คนน้ีเปรียบเสมือนเขาก�าลัง

แสดงละครนะ เค้าแต่งตั้งให้เป็นผู้หญิงผู้ชาย เป็นพ่อเป็นแม่ 

เป็นลูกเป็นหลานแล้วก็พากันหลง 

พระพทุธเจ้าท่านไม่ให้เราทกุคนพากนัหลงนะ ‘สมมุต’ิ 

ต่าง ๆ ที่เราใช้กันอยู่เพ่ือความสะดวกสบาย เพื่อด�ารงชีพ  

ด�ารงชวีติอยู่เท่านัน้ ให้ทกุท่านทกุคนเข้าใจวา่ตวัเราทีแ่ท้จรงิ       

มนัไม่ม ีทีม่นัมกีเ็พราะเขาสมมติุให้มนัม ีทีม่นัเป็นกเ็พราะเขา

สมมุติให้มันเป็น เมื่อเรามีสมมุติแล้วก็พยายามใช้สมมุติ      

ให้มันดี ๆ นะ มันถึงจะไม่มีเรื่อง ไม่มีปัญหา ถูกต้องทั้ง       

ทางโลกและทางธรรม เป็นผู้ที่ต้ังมั่นในธรรม จะได้พากันให้

จิตใจของทุก ๆ คนพากันเป็น ‘พระอริยสงฆ์’

“          “
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ทุก ๆ คนต้องแข็งแรง... ต้องแข็งแกร่ง... ต้องอด

ต้องทนจริง ๆ ต้องพยายามเพียรจริง ๆ ความเพียรนั้นต้อง

ติดต่อต่อเนื่อง จนกว่าปัญญาที่แก้ไขกิเลสมันถึงจะเกิดได้ 

ทกุท่านทกุคนต้องเอาชนะใจตวัเอง ชนะอารมณ์ตวัเอง 

อย่าไปประมาทอย่าไปคดิว่าตวัเองมนัฉลาด เดีย๋วแก้วนัหลงัได้ 

พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนเราอย่างนัน้นะ ว่าเราแก้วนัหลงัได้ 

พระพุทธเจ้าท่านสอนเราว่า ‘ต้องแก้เดี๋ยวนี้’ ต้องพากันแก้

เดี๋ยวนี้ ๆ ใครจะรู้ความตายแม้นพรุ่งนี้ เพราะวันพรุ่งนี้           

ก็คือ ‘วันนี้’ แหละ เพราะทุกอย่างมันจะเป็นปัจจุบันไปเรื่อย                       

ถ้าเราไม่แก้ในปัจจุบันถือว่าเราไม่รู้จักค�าว่า ‘ความดับทุกข์’ 

เราทุกคนท�าได้ เราทุกคนปฏิบัติได้ แล้วก็พร้อมแล้ว 

ที่ทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติ แต่จิตใจของเรามันมีความ

บกพร่องอยู่เป็นนิจว่า ขออีกซักหน่อย ๆ ไปเรื่อย 

เราเป็นพระ เราเป็นช ีเรากป็ฏบิตัอิยูท่ีว่ดั เราเป็นญาติ

เป็นโยม เราก็ปฏิบัติที่บ้านที่ท�างาน เพราะทุกอย่างมันแก้       

ที่ตัวเรา ที่ปฏิปทาของเราเอง พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เรา     

ผลัดวันประกันพรุ่ง 

ถ้าเราแก้ตัวเองได้ ทุกหนทุกแห่งก็จะเป็นที่อยู่ที่มี

ความสุข เพราะปัญหาทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวของเราเอง อย่าไป

คิดว่าเป็นเพราะสิ่งโน้น สิ่งนั้น สิ่งนี้มาลิดรอนสิทธิเสรีภาพ

ของเรา มันเป็นเพราะเราเองนี้แหละ เราสร้างตัวเอง ปฏิบัติ

ตวัเอง จะได้พึง่พาอาศยัตวัเองได้ และคนอืน่เค้ากจ็ะได้พึง่พา

ท่านให้เราพยายามอด...พยายามทน...ให้ใจหนกัแน่น    

ให้ใจเข้มแข็ง 

‘สมาธิ’ เราทุกคนน้ีนะมันน้อยเหลือเกิน มันเรียกว่า   

แทบไม่มีสมาธิเสียเลย ‘ใจ’ มันไม่หนักไม่แน่น มันไม่หยุด          

ไม่เบรกตวัเองเสียเลย มนัมแีต่สนองความอยาก สนองความ

ต้องการ เราปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้ พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า

ปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้ เราต้องหยุดตัวเอง ต้องแก้ไขตัวเอง 

เราทุกคนนี้มันแก่ไปทุกวันนะ ถ้าเราไม่แก้ไข เราไม่

ปรับปรุงเดี๋ยวมันจะไม่ทันกาลทันเวลา  เพราะเวลาทุกคน     

มันมีน้อยมีจ�ากัด 

ความอยากของคนนีม้นัร้อนระอ ุมนัจะเป็นระเบดิแล้ว 

ใครเป็นคนระเบิดล่ะ...? ก็ตัวเราเองเป็นคนระเบิด เพราะ    

เราไปท�าตามความอยาก พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า

   ถ้ามันจะตาย ก็ตายเพราะได้ท�าความดี 

      ตายเพราะเราไม่ท�าตามกิเลส 

      เราปฏิบัติอย่างนี้ สมาธิมันถึงจะเกิดได้

คนเราถ้าใจไม่มีสมาธิถึงจะมีความรู้มากความรู้หลาย

เป็นคนฉลาดมนักแ็ก้ไขตวัเองไม่ได้ ดบัทกุข์ไม่ได้ ปัญญาทีจ่ะ

แก้ไขกิเลสมันไม่เกิด มีแต่ความอยากมันเกิด มีแต่อาสวะ    

มันเกิด 

‘สมาธิ’ คือตัวส�าคัญ 

“ “
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อาศยัตวัเราได้ แล้วทกุอย่างมนัจะด ีเรตติง้ของการเป็นมนษุย์             

มนัก็จะสงูขึน้ แบรนด์เนมเรากด็ขีึน้ ทุกคนกจ็ะต้องการ โลกนี้

เขาก�าลังต้องการเรา 

การบอกสอน หรือการน�าทุกคนท�าความดี มันก็จะ   

ง่ายขึ้น เพราะการประพฤติปฏิบัติมันแจ่มแจ้งในกาย วาจา  

ใจของเรา ว่าปฏิบัติอย่างนี้มันใช้ได้ ดับทุกข์ได้ 

เพราะมนุษย์เราเกิดมาถือว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐ เป็นผู้ที่

เกิดมาเพื่อสร้างความดี สร้างบารมี สร้างคุณธรรม ถ้าไม่  

อย่างนั้นเราก็เป็นได้แต่เพียงคนสะเปะสะปะ ท�าทั้งดีทั้งช่ัว                               

แล้วก็ทุกข์ทั้งกายทั้งใจ ยังไม่ตายก็ตกนรกเสียแล้ว ตกนรก

ทั้งเป็นเสียแล้ว 

เมื่อพระพุทธเจ้าท่านบอกเราสอนเราว่า... 

   มีแต่ทุกข์เกิดข้ึน 

      มีแต่ทุกข์ตั้งอยู่

      มีแต่ทุกข์ดับไป

เราก็ต้องฟังพระพุทธเจ้า เป็นผู้ที่รู้จักเข็ด รู้จักหลาบ 

เป็นผู้ทีรู่จ้กัเจบ็แล้วให้รูจั้กจ�า อย่าได้ตามอารมณ์ไป ตามความ

อยากไป

เราทุกคนเป็นนักวิทยาศาสตร์ แต่เป็นวิทยาศาสตร์

ภายนอก เน้นแต่เรื่องภายนอก ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ภายนอก

อย่างเดียวมันยังใช้ไม่ได้ ถ้าจะให้ดีต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์

ทั้งภายนอกภายใน 

“เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ภายนอกมันก็ดี แต่มันก็ไม่ดี

ยิ่งเท่ากับที่เราเป็นนักวิทยาศาสตร์ภายในตัวเราด้วย” 

ถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอก...

ท่านสั่งสอน... นี้มันดีนะ มันเป็นการท�าที่สุดแห่งกองทุกข์ 

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า “เราอย่าได้เข้าใจผิดว่าได้ท�า

ตามอารมณ์มันจะมีความสุข” ถ้าท�าตามอารมณ์น่ันแหละ     

คือความทุกข์  

การบรรยายพระธรรมค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้ ก็เห็นสมควรแก่เวลา 

ด้วยบารมีของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์    

ที่ได้พร�่าสอนแล้วก็ปฏิบัติเป็นตัวอย่างให้กับเราทุก ๆ คน      

ผูป้ระพฤตปิฏบิตัติาม ย่อมได้เข้าถงึทีส่ดุแห่งกองทกุข์ด้วยกนั

ทุกท่านทุกคนเทอญ...

พระธรรมค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาให้น�ามาบรรยาย ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
เช้าวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

“ “



คนเราน่ะถ้าไม่ได้ฝึก ไม่ได้หัด 

ไม่ได้ปฏิบัติ มันไม่ได้ มันไม่เป็น 

พระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราตั้งใจ 

ให้เราสมาทานเอาสิ่งที่ดี ๆ ไว้  

เพื่อชนะใจตัวเอง ชนะอารมณ์ตัวเอง 
ธรรมะของพระพุทธเจ้า 

เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐ 

เราฟังแล้วอย่าให้มันเข้าหูซ้ายออกหูขวา 

ให้พากันน�าไปประพฤติปฏิบัติ

สมาทานเอาส่ิงที่ดี ๆ 
ไว้ในใจ



D
ham

a Jaid
ee Jaisabai 4

65

วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่คุณครูนักเรียนนักศึกษามา

ประพฤติปฏิบัติธรรม ช่วงบ่ายจะได้พากันเดินทางกลับบ้าน

กลับโรงเรียน

นักเรียนนักศึกษาได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมะ มาฟัง

พระที่ท ่านน�าเอาพระธรรมค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จ              

พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบรรยายให้ฟัง นักเรียนนักศึกษา       

ก็มีความเข้าใจกันพอสมควร นักเรียนนักศึกษาก็ต้องน�า     

พระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติไปปฏิบัติ  

เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต ต่อครอบครัว และสังคม    

ประเทศชาติ

พระพุทธเจ้าท่านให้นักเรียนนักศึกษาทุก ๆ คน    

ตั้งใจสมาทานเอาสิ่งที่ดี ๆ ที่เป็นพระธรรมค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้าไปประพฤติไปปฏิบัติ ถ้าทุก ๆ คนปฏิบัติตาม 
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คนเราน่ะถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้หัด ไม่ได้ปฏิบัติ มันไม่ได้   

มันไม่เป็น พระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราตั้งใจให้เราสมาทาน    

เอาสิ่งที่ดี ๆ ไว้ เพื่อชนะใจตัวเอง ชนะอารมณ์ตัวเอง 

ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐ 

เราฟังแล้วอย่าให้มันเข้าหูซ้ายออกหูขวา ให้พากันน�าไป

ประพฤติปฏิบัต ิ

ในจิตส�านึกของนักเรียนทุกคนน่ะต้องตั้งในใจว่าชีวิต

ของเรานี้เกิดมาเพื่อท�าความดี เพื่อเสียสละ เพื่อไม่ตามใจ   

ตัวเอง ไม่ตามอารมณ์ตัวเอง จะเอา ‘ความดี’ เป็นที่ตั้ง             

เอา ‘ความดี’ เป็นข้อวัตรปฏิบัติ ให้ถือคติว่าเราเกิดมาเพื่อ   

สร้างบารมี จะรักจะพอใจในการท�าความดี ถึงจะยากถึงจะ

ล�าบากก็ต้องท�า เพราะความดีนั้นเป็นสิ่งที่ท�าได้ยาก มันต้อง

ฝืนต้องอด ต้องทนแล้วก็ตั้งมั่นไว้ตลอดกาล 

มีจิตส�านึกว่าสิ่งที่มันไม่ดีที่มันผ่านมาน้ัน จะทิ้งมัน    

ให้หมด ถึงจะชอบเท่าไหร่ก็ต้องทิ้งให้หมด จะต้องสมาทาน

เอาความดีตั้งแต่วันน้ีเป็นต้นไป ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติ 

อย่างนี้ ชีวิตของเรานี้มันดีไม่ได้แน่ 

จะพยายามมีหลักเกณฑ์ในชีวิต กราบพระ ไหว้พระ    

ทุกวัน นั่งสมาธิสัก ๕ นาที เป็นอย่างน้อยทุกวัน จะพยายาม

บังคับตัวเองไม่ให้ไปกิน ไปเล่น ไปเที่ยวกับหมู่คณะเพื่อนฝูง 

จะพยายามเป็นผู้ใช้เงินน้อย วางแผนในการใช้เงิน ไม่ใช่      

ท�าตามพวกเพื่อน ๆ ที่เค้าไม่รู้จักคิด 

พระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทุกคนได้ดีแน่นะ 

พระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน  

ท่านได้ให้โอวาทแก่พระสงฆ์ว่า 

“อัปปมาเทนะ สัมปาเทถะ” 

“สังขารทั้งหลายทั้งปวง มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา 

ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด”

เราทุก ๆ คนนี้นะ ไม่ว่าพระ ไม่ว่าโยม ไม่ว่านักเรียน

นักศึกษา ส่วนใหญ่ ๙๙ เปอร์เซ็นต์พากันตั้งอยู่ใน                  

ความประมาท ยังไม่เห็นคุณไม่เห็นประโยชน์ในการตั้งมั่น     

ในคุณธรรมคุณงามความดี ยังไม่เห็นภัยในความทุกข์หรือว่า 

วัฏฏสงสารที่จะเกิดขึ้นแก่เราในวันข้างหน้า 

ทุกส่ิงทกุอย่างในชีวติประจ�าวนัของเราน่ะ พระพทุธเจ้า

ท่านไม่ให้เราประมาทไม่ว่าความคิด อันไหนมันคิดไม่ดีน่ะ    

ไม่ให้ไปคิด อันไหนมันไม่ดีน่ะ ไม่ให้ไปพูด อันไหนมันไม่ดี   

อย่าไปท�า พยายามฝืน พยายามอด พยายามทนต่อสูก้บักเิลส

ความอยากของตัวเองที่มันไม่ดี มันไม่ถูกต้อง มันอยากคิด

อยากพูด อยากท�า เราต้องอดต้องทน 

เราทุกคนต้องมีสมาธิที่แข็งแรง 

ต้ังม่ันไม่หวั่นไหว ไม่โยก ไม่คลอน 

อย่าให้ความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนั้น      

มันมาท�าจิตใจของเราให้หวั่นไหว 

“ 

“
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ตรงไปตรงมา ชอบพูดขวานผ่าซาก 

เราอย่าไปคิดว่าเราพูดออกมาจากใจนะ...! เราพูด  

ตรงไปตรงมาพูดจากใจ เราไปคิดอย่างนั้นไม่ได้ เพราะว่า    

“ใจของเราไม่ใช่ใจพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ใจพระอรหันต์” 

คนบางคนเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาด แต่ไปเสยีทีพ่ดูไม่ดี 

ปากไม่ดี ปากระเบิด เกิดมาเลยไม่มีเพื่อนกับเค้า เพราะว่า

ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ ไม่มีใครอยากพูดอยากคุยด้วย 

เรือ่งพดูนีน้กัเรยีนนกัศกึษาทกุคนต้องฝึก คนเรามนัฝึก

ได้นะ ถ้าไม่ฝึกมนัไม่ได้มนัไม่เป็น ให้ทกุคนตัง้ใจไว้ สมาทานไว้ 

ความขยัน... ความหมั่นเพียร... ท�าให้เรามีความสุข   

ให้นักเรียนนักศึกษาจ�าไว้นะ ถ้าเราขยันหมั่นเพียรทุกอย่าง  

มันก็ดีหมด ความสุขของคนนี้ สุขเพราะร่างกายสุขภาพดี    

ไม่มีโรคมีภัย สุขเพราะเรามีเงิน มีสตางค์ มีเครื่องอ�านวย

ความสะดวกสบาย สุขจากที่เราไม่เป็นหนี้ไม่เป็นสินใคร สุขที่

เราได้ ‘ประพฤติปฏิบัติธรรม’ ไม่ตามจิตตามใจของตนเอง   

ทุกอย่างมันก็มีแต่ความสุข มีแต่ความดับทุกข์ 

ให้ทุกคนสมาทานไว้ ตั้งใจไว้ 

สร้างเหตุสร้างปัจจัยให้มันถึงพร้อม 

ถ้าเรามีความอยาก มีความต้องการ 

แต่เราไม่น�าเอาพระธรรมค�าสั่งสอน

ของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ 

มันก็เป็นไปไม่ได้นะ 

เรื่องสิ่งเสพติดทุกชนิด... จะเป็นเหล้า เป็นเบียร์        

เป็นยาเสพติดทุกชนิดนี้น่ะ จะไม่ยุ่งไม่เกี่ยว จะไม่ทดลอง           

จะพยายามเป็นคนขยันอย่างมาก ๆ ขยันอย่างสม�่าเสมอ       

จนเป็นคนขีเ้กียจไม่เป็นเพราะคนขีเ้กยีจเค้าเรยีกว่า ‘คนบาป’ 

บุคคลที่จะมีความทุกข์ในอนาคต คือ บุคคลขี้เกียจ 

พวกโทรศพัท์ พวกอนิเทอร์เนต็ เฟซบุก๊ จะพยายามใช้

เฉพาะในสิ่งที่จ�าเป็นจริง ๆ เพราะสิ่งเหล่าน้ีคือสิ่งเสพติด    

เราจะเป็นคนใจแข็ง ใจเข้มแข็ง อดเอาทนเอา เพื่อจะใช้

เทคโนโลยีให้มันเกิดประโยชน์ ไม่ใช่เอามาท�าร้ายท�าลาย     

ตัวเองนะ 

จะเป็นคนที่มีค�าพูดที่ดี ฝึกพัฒนาในการพูด สิ่งไหน 

ไม่ดีจะไม่พูด เดี๋ยวมันจะติดนิสัย เพราะว่าเราอยู่ในชนกลุ่ม

ไหนอะไรมนัก็จะไปเหมอืนเขา เราต้องฝึกพดูด ีๆ  พดูเพราะ ๆ       

รูจ้กัสมัมาคารวะ รู้จักทีต่�า่ทีสู่ง ไม่ก้าวร้าว ไม่เถยีงพ่อเถยีงแม่ 

เถียงผู้หลักผู้ใหญ่นะ เรื่องค�าพูดนี้ส�าคัญ ถึงแม้เราจะเป็น   

คนพูดดี พูดเพราะ พูดเก่ง พูดฉลาด เราก็อย่าไปพูดมากเกิน

เพือ่เปิดโอกาสให้คนอืน่เค้าพดูบ้าง เพือ่ฟังคนอืน่เค้าพดูบ้าง 

ถ้าไม่อย่างนั้นใครเค้าอยากจะพูดกับเรา เค้ามาพูดเมื่อไหร่ 

เค้าก็ไม่ได้พูดมีแต่เค้าได้ฟัง

มีตัวอย่างอยู่มากเรื่องพูดน้ี เพราะพื้นฐานของเรา        

ทกุ ๆ  คนทีเ่กดิมาน่ะชอบเอาแต่ใจตวัเอง แล้วแต่อารมณ์ของ

ตัวเอง เป็นคนใจร้อน ทิฏฐิมานะมาก เจ้าอารมณ์ ชอบพูด         

“ 

“
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ถ้าเราเป็นคนดีแล้วก็มีเงิน มีทรัพย์สมบัติ มียศถา     

บรรดาศักดิ์น่ะ ทุกคนก็อยากเป็นเพื่อนเรา ทุกคนก็รักเคารพ

นับถือเรา เราจะได้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต 

คนเราตอนเด็ก ๆ นี้มันยังดูกันไม่ออก ระยะทางเป็น

เครื่องพิสูจน์... 

สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจ�าวันของเรามันมายั่วยวนกวน

จติใจ ถ้าเราใจอ่อน เรากพ็ลาดท่าเสยีท ีเสยีอนาคต เสยีเวลา 

เวลาดี ๆ มันเอาคืนมาไม่ได้ ใครเคยโกหกพ่อโกหกแม่            

ต้องสมาทานหยุดหมดน่ะ บาปกรรมมันจะมาถึงเรา มาถึง  

ลูกเราหลานเราในอนาคต 

พระพุทธเจ้าท่านให้เรารักคุณพ่อรักคุณแม่ มีความ

กตัญญูกตเวทีให้เป็นเลิศให้เป็นหนึ่ง คนเราน่ะถ้ามีความ

กตัญญูกตเวทีนี้ ในอนาคตย่อมไม่ตกต�่า ถึงแม้ตัวเองไม่ถึง

ขั้นร�่ารวย  ลูกหลานเหลนก็ร�่ารวยนะ 

ภาระของเรา ก็คือ ดูแลพ่อดูแลแม่ เพราะว่าพ่อแม่  

ของเราน่ะแก่เฒ่าไปทกุวนัอกีไม่นานกท็�างานไม่ได้แล้ว เราต้อง

รักคนแก่ ดูแลคนแก่ คนรุ่นใหม่คนสมัยใหม่น้ีไม่รักคนแก่      

ไม่สงสารคนแก่นะ ประเทศไทยเจริญ ๆ เอาพ่อแม่ไปไว้     

บ้านคนชรากันหมด ท�าอย่างน้ีไม่ถูกต้องนะ... ท�าอย่างนี้         

เค้าเรียกว่า ‘คนบาป’ 

พ่อแม่เราน่ะเป็นผู้ที่สูงสุด เป็นผู้ที่มีพระคุณ เราต้อง

รักท่าน โบราณท่านถึงพูดว่าอย่าไปเถียงพ่อเถียงแม่มันบาป 

มันตกนรก บาปมันคูณทวี บาปกรรมมันจะถึงเรามากกว่า   

เราไปเถียงพ่อเถียงแม่อีก

นักเรียนนักศึกษาต้องคิดให้มันเป็น พ่อแม่เรายากจน

พ่อแม่เราล�าบาก เราจะไปไถแต่เงินพ่อเงินแม่ พ่อแม่เราเป็น

ประสาทแย่อยูแ่ล้ว ยงัไปเพิม่โรคประสาทให้อกี มนัเป็นบาปนะ   

ให้อดเอาทนเอาอย่าไปหลงวัตถุ เราจะไปเอาตัวเราไปเทียบ

กับลูกคนรวย ๆ ลูกเศรษฐีมันไม่ได้ 

คนเราความสุขความดับทุกข์

อยู่ที่ ใจสงบนะ 

ใจไม่วิ่งตามกิเลส ไม่วิ่งตามอารมณ์ 

นักเรียนนักศึกษาฝึกท�าใจให้สงบเสียบ้างนะ จะได้       

ชือ่ว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาที่แท้จริง เดี๋ยวนี้เราไปศึกษาแต่ 

สิ่งภายนอก เราไม่ได้ศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจที่จะท�าให้มันสงบ 

ฝึกพักผ่อนอยู่กับความสงบ ความไม่ปรุงแต่ง

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า... ความปรุงแต่งทั้งหลาย    

ทั้งปวงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง การเข้ามาสงบระงับสังขาร คือ      

การหยุดปรุงแต่ง มีความสุขอย่างยิ่ง 

คนเราที่มันทุกข์มาก ก็เพราะเราพากันปรุงแต่งมาก 

เป็นคนทีห่าเรือ่งให้ตวัเองเป็นทกุข์เฉยๆ  ชอบเผา ชอบท�าร้าย

ตัวเองด้วยการไปคิดมาก ไปปรุงแต่งมาก ไปรักไปหลงอะไร

ชอบคิดวกวนแต่เรื่องเก่า ผลสุดท้ายเลยเป็นโรคกระเพาะ

โรคประสาท ประเทศที่เค้าเป็นโรคประสาทโรคจิตเยอะ        

“ “
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คือประเทศที่พัฒนาทางวัตถุ 

เราพากันหลงในวัตถุ ต้องการวัตถุ บางคนก็อยากได้

สามีต่างประเทศ สามีรวย ๆ คิดว่ามันจะดี ก็ไปแต่งงาน     

กับเค้า ที่ไหนได้ล่ะไปแต่งงานกับคนเป็นโรคประสาท 

คนทุกวันนี้เป็นโรคประสาทกันเยอะนะ... นักเรียน

นักศึกษาก็ต้องวางแผนไว้ด้วยว่าการพัฒนานั้นต้องพัฒนา       

ทั้งวัตถุและพัฒนาทั้งจิตใจ เราถึงไม่เป็นโรคประสาท ไม่เป็น

โรคจิต 

สิง่ไหนมนัผดิพยายามอย่าไปคดิ อย่าไปท�า อย่าไปพูด 

ถ้าใครท�าผิดใจมันไม่สงบนะ ถึงคนอื่นไม่รู้มันก็ไม่สงบหรอก

คนท�าความผดิน่ะ คดิไม่ดอีย่างน้ี เค้าเรยีกว่าท�าผดิเหมือนกัน 

พูดไม่ดี ก็เรียกว่าท�าผิดเหมือนกัน 

ประการแรกต้องเริม่จากสิง่ทีม่นัหยาบน่ะ กค็อื เริม่จาก 

‘กาย’ คือกายนี้ไม่ต้องท�าความผิด แล้วเน้นมาถึง ‘จิตใจ’ 

พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราเอาเปรียบคนอื่นนะ เพราะ

เราส่วนใหญ่ทีอ่ยูใ่นโลก อยูใ่นสงัคมส่วนใหญ่ทรพัยากรต่าง ๆ     

ได้มาจากบคุคลอืน่ เราพยายามไม่เบียดเบียนใคร เราพยายาม

เป็นผู้ให้ พยายามเป็นผู้เสียสละ 

ถ้าเราเป็นผู้ให้เป็นผูเ้สียสละเราถึงจะเป็นคนรวย ถงึจะ

เป็นผู้มคีณุธรรม เดีย๋วทกุอย่างมนัจะดเีอง แต่เดีย๋วนีเ้รามอง

ไม่ออก เพราะเรามันมีความเห็นแก่ตัวมาก มันมองสิ่งที่ดี ๆ 

ไม่ออก 

ต้องฝึกเป็นคนเสียสละมาก ๆ  

ถึงแม้ร่างกายมันจะเหนื่อยเท่าไหร่

ก็ ‘ช่างหัวมัน’

เพราะเราไม่เอาความสุขทางร่างกาย 

เราจะเอาความสุขทางจิตใจที่เราได้เสียสละ 

เราลองคิดดูน่ะ ทุก ๆ  คนในโลกนี้ต้องการท�างานเบา

งานน้อยแล้วกไ็ด้เงนิได้สตางค์มากแสดงว่าจติใจไม่เสยีสละนะ 

จิตใจจะเป็นผู้เอา เอาเปรียบเค้า ถ้าเราท�างานอย่างเดียวกัน

นั้นแหละ แต่เราท�าเพื่อไม่เอา ไม่มี ไม่เป็น เพื่อเสียสละน่ะ 

เราได้ทั้งความสุขทางจิตใจ ได้ความสุขกับการมีเงินมีสตางค์

อีกด้วย ท�างานไปมันก็มีความสุข ถึงแม้นนักเรียนนักศึกษา

ตอนนี้ยังคิดเห็นไม่เป็นตามพระพุทธเจ้า ก็ต้องอดต้องทน 

ต้องเสยีสละ ต้องรบัผิดชอบ หนกัก็เอาเบาก็สู ้ไม่สะทกสะท้าน

หวั่นไหว นักเรียนนักศึกษาอย่าไปกลัวผอม อย่าไปกลัวตัวด�า 

อย่าไปกลัวมันไม่หล่อไม่สวย ความหล่อความสวยนี้มันช่วย

เหลืออะไรเราไม่ได้ สู้ความดีมีความสามารถเสียสละไม่ได้

หรอกนะ เดีย๋วนีเ้รายงัเป็นนกัเรยีนนกัศกึษาน่ะ เราก�าลงัเป็น

วัยรุ่น เราก็พากันไปหลงในความหล่อความสวย เราไม่เน้น  

ในการเป็นคนขยัน เป็นคนที่เสียสละ เป็นคนที่มีศักยภาพ 

คนเรามนัชอบอวดชอบโชว์อยากให้คนอืน่สนใจ มนัเลย

วกวนอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระนะ ต้องเน้นที่ความประพฤติของเรา 

เน้นที่การกระท�าของเรา กระตือรือร้นในการกระท�าความดี 

“ 

“
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พระพุทธเจ้าท่านให้เราประพฤติปฏิบัติกันอย่างนี้นะ 

ให้พากันสมาทานไว้ต้ังใจไว้ การมาเข้าค่ายประพฤติปฏิบัติ

ธรรมของเรามนัจะได้มปีระโยชน์ มนัจะได้ต่อเนือ่งกนั เม่ือเรา

กลับไปบ้านไปที่โรงเรียนแล้วก็น�าธรรมะของพระพุทธเจ้าไป

ประพฤติปฏิบัติกันทุก ๆ คนนะ ใครจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ   

ก็ช่างหัวเค้า แต่เรานี้ต้องประพฤติปฏิบัตินะ 

ขออนุโมทนากับคุณครูที่ได้น�านักเรียนนักศึกษามา

ปฏิบัติธรรม และขออนุโมทนากับนักเรียนนักศึกษาทุก ๆ  คน     

ที่เป็นคนดีที่ได้พากันมาประพฤติปฏิบัติธรรม อย่างนี้เป็น     

สิ่งที่ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้ว แต่ว่ามันยังไม่จบแค่นี้นะ         

เราต้องน�าเอาพระธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าไปประพฤติ

ปฏิบัติ 

การบรรยายพระธรรมค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จ-     

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ก็พอเห็นสมควรแก่เวลา 

พระธรรมค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาให้น�ามาบรรยาย ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
เช้าวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ 



เราท�าการท�างานอย่างนี้ 

ก็ให้ใจของเราอยู่กับการกับงาน 

มีความสุข 

มีความพอใจในการท�างาน 

เพราะ ‘งาน’ นี้มันดี

ท�าให้เราได้ฝึกใจอยู่กับเนื้อกับตัว 

มันท�าให้เราได้เสียสละ 

ท�าให้เราได้ละความฟุ้งซ่าน 

ละความเห็นแก่ตัว       

ละความขี้เกียจขี้คร้าน

การท�างานอย่างไร
ให้เกิดสุข...?M
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การน่ังสมาธิให้ทุกท่านทุกคนเข้าใจ เม่ือเข้าใจแล้ว  

การท�าสมาธิมันก็เป็นเรื่องง่าย

สมาธิ หมายถึง ท�าใจของเราให้สงบ ปกติแล้วใจของ

เรามันไม่สงบ ใจของเราก็อยู่กับเรื่องโน้นเรื่องนี้ อยู่เฉย ๆ    

อยู่นิ่ง ๆ ไม่เป็น คนเรานี้จะมีสมาธิน้อยมากนะ พระพุทธเจ้า

ท่านถึงสอนเราให้มีสมาธิ 

สมาธินี้ทุกท่านทุกคนต้องฝึก เราจะท�าอะไรให้มันเป็น

ได้อย่างดี เราต้องฝึกนะ เหมือนเด็ก ๆ นี้ เราอ่านหนังสือ   

ไม่ได้ เราต้องไปเรียนหนังสือจนเราอ่านหนังสือได้ เมื่ออ่าน

หนงัสอืได้แล้วเราต้องการท�างานอะไรพเิศษ เราก็ต้องไปเรยีน

เฉพาะทางให้มันช�านาญ “การท�าสมาธินี้ก็เหมือนกัน ทุกท่าน

ทุกคนต้องฝึกสมาธินะ” 
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ทุกท่านทุกคนต้องท�างานนะ เพราะงานเป็นสิ่งที่

จ�าเป็นกับเราทุก ๆ คน ทุกคนต้องท�างาน ทุกคนต้องมี   

ความสุขกับการท�างาน เราจะได้ทั้งสติ เราจะได้ทั้งสมาธิ      

ได้ทั้งการทั้งงาน 

การท�างาน ก็คือการฝึกสมาธิ คือการปฏิบัติธรรม 

พระพุทธเจ้าท่านให้เราทุก ๆ คน ตั้งใจท�างาน ถ้าเรา

ท�าอย่างนี้ เราปฏิบัติอย่างนี้ ชีวิตของเราก็จะมีความสุขขึ้น 

เพราะเราทุก ๆ คนรู้ว่า... 

การท�างาน คือการท�าสมาธิ คือการปฏิบัติธรรม 

คือการเสียสละ คือการสร้างคุณธรรม 

ส�าหรับเงินเดือนน่ะมันเป็นผลพลอยได้นะ 

เกิดจากเราเป็นคนดี เป็นคนเสียสละ 

ทกุคนนัน้มคีวามเหน็แก่ตวั ไม่อยากท�างาน แต่ก็อยาก

ได้เงนิ หรอืท�างานกอ็ยากท�างานเบา ๆ  อยากเป็นแต่คนสัง่เค้า

ท�างาน แต่ไม่อยากท�างาน อย่างนีเ้ค้าเรยีกว่า ‘คนเหน็แก่ตวั’ 

คนที่เราทุก ๆ คนไม่ต้องการ 

เราทกุ ๆ  คนน่ะ ต้องการคนท�างาน ต้องการคนเสยีสละ 

ถ้าเราเป็นคนตัง้ใจท�างาน เป็นคนเสยีสละ เป็นผูท้ีร่บัผดิชอบ

ในหน้าที ่จติใจของเรากม็คีวามสขุ คนอืน่กร็กัเราเคารพนบัถอืเรา 

สงสารเรา ต้องการเราเป็นหวัหน้า เป็นเพือ่นหรอืว่าเป็นลกูน้อง

พ้องบริวาร มันมีความสุขเป็นขบวนการ ที่บ้านเราทุกคนก็   

รกัเรา ทีท่�างานทกุคนกร็กัเรา คนอย่างนีก้เ็หมาะทีจ่ะเป็นผูน้�า 

การฝึกสมาธินี้ไม่ใช่เฉพาะนั่งนะ เดิน ยืน นั่ง นอน    

เราทุก ๆ คนต้องฝึกสมาธิกันหมด คนเรานะถ้าใจมัน

ปราศจากสมาธิมันไม่สงบ จิตใจเร่าร้อน 

สมาธิ คอื ตวัความสขุในชวีติประจ�าวนัของเราทกุ ๆ  คน 

เหมือนเรามีบ้านที่พักอาศัยอยู่หลังหน่ึง มีบ้านแล้ว   

มนัยงัไม่พอ เราต้องมพีดัลม มพีดัลมกย็งัไม่พอ เราต้องมแีอร์      

เพื่อปรับอุณหภูมิตามที่เราต้องการ 

คนเราทุก ๆ คนมันมีความอยากมีความต้องการ     

ติดสุขติดสบาย ติดขี้เกียจขี้คร้าน ชอบท�าอะไรตามใจ       

ความอยากของทุก ๆ คนมันถึงเผาใจตัวเอง ใจกับกาย      

ของเราทุก ๆ คนมันถึงไม่ค่อยจะอยู่ด้วยกัน ‘กาย’ อยู่ที่นี่        

แต่ว่า ‘ใจ’ อยู่ที่อื่น ส่วนใหญ่ใจของเราทุกคนมันไม่ได้อยูท่ี่ 

‘ปัจจุบัน’ มันชอบอยู่กับเรื่องโน้นเรื่องนี้ เรื่องการเรื่องงาน 

เรื่องครอบครัว สารพัดเรื่อง... 

พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนเรา

ให้เราฝึกจิตใจของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัว

เราท�าการท�างานอย่างน้ีก็ให้ ‘ใจ’ ของเราอยูก่ับการ    

กับงาน มีความสุข มีความพอใจในการท�างาน เพราะ ‘งาน’     

นี้มันดีท�าให้เราได้ฝึกใจอยู่กับเนื้อกับตัว มันท�าให้เราได้      

เสียสละ ท�าให้เราได้ละความฟุ้งซ่าน ละความเห็นแก่ตัว       

ละความขี้เกียจขี้คร้าน 

“ “
“ 

“
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เค้าบ้าง ถ้าไม่ท�าอย่างนี ้ไม่ปฏบิตัอิย่างนี ้คนอืน่เค้ากไ็ม่อยาก

มาเกี่ยวข้องกับเรา เค้ามาหาเราทุกทีมีแต่เราเป็นคนพูด     

เค้าไม่มีโอกาสไม่มีเวลาได้พูด 

ให้ทุกคนรู้ในใจว่า เรานี้ ‘ปาก’ เรายังเป็นพิษอยู่นะ    

ยังมีพิษอยู่มาก ‘พกทั้งมีดทั้งระเบิด’ 

พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราปากพกระเบิดนะ ต้องเอา

ระเบิดออกจากปากหมดทุก ๆ คน เป็นผู้ที่ไม่มีพิษมีเวรมีภัย 

ทุก ๆ คนต้องฝึก ถ้าไม่ฝึกมันไม่เป็น เราอยู่ในครอบครัว    

พ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูง คนกลุ่มนั้นเขาพูดอย่างไร    

เรากพ็ดูอย่างนัน้ ทัง้น�า้เสยีงกิรยิามารยาท อย่างนีเ้ค้าเรยีกว่า

เป็นการทีย่งัไม่ได้ฝึกนะ เราท�าความดมีนักอ็ายนะ มนัเก้อเขนินะ 

พูดดี พูดเพราะ พูดสุภาพ ท�ากิริยามารยาทที่ดี สิง่ไหนที่มันดี

เราไม่ต้องอาย เราไม่ต้องเก้อต้องเขนิ ต้องเปลีย่นตวัเองใหม่

ไปในทางที่ดี สมกับเป็นมนุษย์ เป็นผู้ที่มีจิตใจสูง 

มนษุย์ แปลว่า ผูจ้ติใจสงู ท�าแต่สิง่ทีด่ ีๆ  พดูแต่สิง่ทีด่ ีๆ  

คิดแต่สิ่งที่ดี ๆ  ไม่ท�าบาปทัง้ปวง สิ่งที่ไม่ดีนีถ้้าเราเหน็เค้าท�า 

เรากท็�าตามเค้าหลายครัง้หลายคราวมันก็ไม่ละอาย มันไม่เก้อ

ไม่เขิน แล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดี อย่างเช่น บางคนอยู่ที่บ้าน       

ไม่ค่อยจะไหว้พระ ไปไหว้พระก็อายคนในครอบครัว ไม่เคย

กราบคุณพ่อคุณแม่ จะกราบคุณพ่อคุณแม่ก็อายเก้อเขิน       

สิ่งที่ดี ๆ พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราอาย ไม่ให้เราเก้อเขิน    

ต้องรีบท�า 

เมือ่เราท�าด ีใจของเรากส็งบ พลอยให้สขุภาพร่างกาย

ดีไปด้วย เรื่องการเงินของเรามันก็ดี ธุรกิจต่าง ๆ ก็ดี ถ้าเรา

ตั้งใจอย่างนี้ เรียกว่า เรามีสมาธิในการท�างาน 

อย่างเราพูดอย่างนี้ พระพุทธเจ้าท่านก็ให้เรามีสมาธิ

ในการพูด พูดให้จิตใจของเราสบาย จิตใจของคนอื่นสบาย   

ตั้งเจตนาไว้ดี ๆ ว่า ค�าพูดที่เราพูดออกไปจะเป็นดอกไม้    

เป็นของหอม เป็นเครื่องบรรณาการ เราจะไม่เอาของเหม็น

เอาของปฏิกูล หรอืไม่เอามดี เอาปืน เอาลกูระเบดิเพือ่ท�ารา้ย

คนอื่น 

‘ค�าพูด’ นี้ส�าคัญมาก เพราะมวลหมูม่นุษย์ของเรานี้   

เป็นสังคม เป็นกลุ่มเป็นก้อน 

‘ค�าพูด’ นี้ส�าคัญมาก ทุก ๆ คนต้องฝึกตัวเองนะ     

ต้องฝึกพูดเพราะ ๆ พูดสุภาพด้วยกิริยามารยาทที่สวยสด

งดงาม เพราะก่อนพูดเราเป็นเจ้านาย เมื่อเราพูดเสร็จแล้ว

ต้องกลายเป็นบ่าว 

จิตใจของเราทุก ๆ คนนี้ ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นบุคคล

ธรรมดายังไม่ใช่พระอริยเจ้า ยังไม่ใช่พระอรหันต์ ยังไม่ใช่

พระพุทธเจ้า 

ที่ปัญหาของสังคม หรือปัญหาครอบครัวส่วนใหญ่นี้  

มันมีมาก เพราะเรื่องพูด ไม่ระมัดระวังค�าพูด แม้แต่เราเป็น

คนเก่งเป็นคนฉลาด พูดดีพูดเพราะ พระพุทธเจ้าท่านก็ยัง   

ไม่ให้เราพูดมากเกิน ต้องเปิดโอกาสให้เค้าพูดบ้าง ฟังคนอื่น
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จิตใจต้องหนักแน่นนะ 

เพราะคนเราส่วนใหญ่มันไม่มีสมาธิ 

มันชอบท�าตามใจ ตามอารมณ์ ตามสิ่งแวดล้อม 

สมาธินี้ของเรานี้ต้องแข็งแรง เราถึงจะเป็นผู้ใหญ่       

ที่น่ารัก ผู้ใหญ่ที่ใจดี สมกับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้น�า 

บางคนน่ะก็ยังเป็นเด็กอยู่ เป็นผู้น้อยอยู ่ แต่นานไป  

ทกุท่านทกุคนต้องเป็นผูห้ลกัผูใ้หญ่กันหมดนะ ต้องฝึกกันหมด 

เราอย่าคิดว่าเราเป็นผู้น้อย เราต้องฝึกจิตใจของเราให้เป็น

ผู้ใหญ่ เป็นคนหนักแน่นมีพรหมวิหารธรรม มีคุณธรรม 

เรื่องดเีรื่องชั่วสิ่งภายนอก เราอย่าเอามาใส่ใจของเรา 

เพราะสิง่ภายนอกมนัมทีัง้ดทีัง้ชัว่เรารูแ้ล้วกแ็ล้วไป ส่วนใหญ่น่ะ

เราอุเบกขาน้อย ชอบเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาใส่ในใจของเรา 

ไม่ปล่อยให้มันหายไป สลายไป ตัวของเราก็ยังแย่อยู่แล้ว     

เรายังจะไปเอาเรื่องภายนอกมาใส่ใจของเรา มาเก็บไว้ในใจ

ของเรา 

พระพุทธเจ้าท่านให้เราทุกคนถือเอาเรื่องสิ่งต่าง ๆ    

มาฝึกใจของเรา เราจะได้ปล่อยได้วาง เราจะได้ไม่โศกเศร้า

เสียใจพิไรร�าพัน ถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้น่ะไม่ได้ เราเป็นคน    

ฉลาดมาก เป็นคนเก่งมากน่ะ ถ้าเราไม่ฝึกใจของเรา เรากเ็ป็น

คนโรคประสาทมากเหมือนกัน เพราะว่า ปัญญา’ กับ ‘สมาธิ’    

มันไม่สมดุลกันไม่เสมอกัน ชอบวิ่งตามอารมณ์ชอบเอาเรื่อง

เรือ่งค�าพดูนีส้�าคญั ถ้าเราเป็นคนเก่ง คนฉลาดแต่พดู

ไม่ดีทุกคนเค้าจะไม่รักเรานะ บางคนน่ะมีเพื่อนไม่กี่ปีเค้าก็

ตีจากเราไป คบกับใครเค้าก็จากเราไปหมด เกิดมาไม่ค่อยมี

เพื่อนกับเค้า เวลาแก่มาแล้วน่ะสามีก็เข้ากันไม่ได้ ภรรยาก็ 

เข้ากนัไม่ได้ บคุคลทีค่นเค้าไม่รกัไม่นับถอืน้ี มนัมทีกุข์มากนะ 

คนเราจะท�าอะไรก็เพื่อให้ทุกคนรัก ให้ทุกคนไว้วางใจ 

ให้คนอื่นเค้านับถือ ค�าพูดนี้เป็นสิ่งที่ส�าคัญ พระพุทธเจ้าท่าน

ถึงให้เราสมาทานค�าพูดที่ดี ๆ อย่างเราเป็นเจ้านายอย่างนี้ 

หรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ ก็อย่าไปถืออภิสิทธิ์ว่าเราเป็นเจ้า 

เป็นนาย เป็นพ่อเป็นแม่ อยากพูดอะไรก็พูด ใช้แต่ทิฏฐิ ใช้แต่

มานะ ใช้แต่อารมณ์ ปฏิบัติอย่างนี้ไม่ได้ ต้องเป็นผู้ที่มีเมตตา

มาก ๆ  มีกรุณามาก ๆ  มีความสงสารคนอื่น เป็นคนไม่อิจฉา

คนอ่ืน คนไหนเค้ารวย คนไหนเค้าสวย คนไหนเค้าหล่อ       

คนไหนเค้าเก่ง เรากต้็องยินดกีบัเขาทกุ ๆ  คนนะ มจีติใจเป็น

อเุบกขา ต้องหนกัแน่น เราเป็นคณุพ่อคณุแม่ เป็นผูห้ลักผูใ้หญ่

ต้องหนักแน่น อดเอาทนเอา อย่าให้แสดงออกมาทางกาย    

ทางวาจา ทางจิตใจ 

ต้องท�าเรื่องใหญ่เป็นสิ่งที่ไม่มีเรื่อง 

ท�าเรื่องเล็กไม่ให้มีเรื่อง 

เหมือนกับพยับแดด มันระยิบระยับแล้วก็หายไป 

เหมือนกับลมมันพัดมาแล้วก็พัดไป มันไม่มีอะไรอย่างนี้แหละ 

ไม่ว่าอะไรจะเกิดข้ึน ตั้งอยู่ ดับไป มันก็ไม่มีอะไร 

“ 

“

““ 
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ภายนอกมาเผาตวัเอง มาไว้ในจิตในใจของเรา ทกุท่านทกุคน

ต้องอดได้ทนได้ ถงึแม้จะอดึอดักช่็างหวัมนั ถงึจะแน่นหน้าอก

ก็ช่างหัวมัน เดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไป 

ถ้าเราไม่อดไม่ทน ถ้าเราไม่ตั้งมั่นในสมาธิ 

ปัญญาเราก็ไม่เกิด 

เพราะ ศีล สมาธิ ปัญญาจะเกิดได้

ก็เพราะความอดความทน 

พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราหนีปรากฏการณ์ ไม่ว่าอะไร

จะเกดิขึน้ไม่ต้องหน ีบคุคลทีเ่ราไม่ชอบใจเราอย่าหนี การงาน

ที่เราไม่ชอบใจเราอย่าหนี ทุกอย่างที่เราไม่ชอบใจเราอย่า     

ไปหนี ทุกวันนี้ที่เราเป็นทุกข์อยู่นี้เพราะเราจะพากันหนีสิ่งที่ 

ไม่ชอบใจ 

พระพุทธเจ้าท่านให้เราแก้ที่จิตที่ใจของเราแก้ที่ค�าพูด

ทีก่ารกระท�าของเรา ปรบัปรงุตัวเองแก้ปัญหาให้มนัได้ เราอย่า

หนไีปไหน เพราะความทกุข์มนัอยูท่ีจ่ติทีใ่จของเรา หนไีปแล้ว

มันก็ไม่จบ 

เหมอืนกับพระอานนท์เดนิตามพระพทุธเจ้า คนทีอ่จิฉา

พระพุทธเจ้าจ้างคนมาด่าพระพุทธเจ้า พระอานนท์เดินตาม 

พระพุทธเจ้าคอยแต่ผลักหลังพระพุทธเจ้าให้เดินไปข้างหน้า

ให้พระพทุธเจ้าหน ี พระพทุธเจ้าท่านถามพระอานนท์ว่าจะหนี      

ไปไหน... จะหนีไปตรงที่เค้าไม่ว่า พระพุทธเจ้าท่านตรัสกับ        

พระอานนท์ว่าท�าอย่างน้ันไม่ถูก เพราะปัญหามันอยูท่ี่ใจเรา 

ถ้าใจเราไม่มีปัญหาทุกอย่างมันก็ไม่มีปัญหา 

พระพุทธเจ้าท่านให้เราทุก ๆ คนกลับมาแก้ไขตัวเอง

ปรับปรุงตัวเองพัฒนาตนเอง  เรื่องทุกเรื่องมันแก้ได้หมดน่ะ 

แก้ไม่ได้ ก็คือ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย มันแก้ไม่ได้

เพียงแต่บรรเทาเท่านั้น อย่างเรานี้หิวก็ทานข้าว เหนื่อยก็

เปลี่ยนอิริยาบถ มันก็แก้ได้ชั่วคราว 

ทุกท่านทุกคนอย่าพากันหนีปัญหานะ 

ให้แก้ ใจตัวเอง 

แก้การกระท�าของตัวเอง ค�าพูดของตัวเอง 

มันจะเป็นวิธีการแก้ที่ถูกต้องและดีที่สุด

พระพุทธเจ้าท่านให้เราฝึกสมาธิ ในการทานอาหาร    

ในการพักผ่อน 

คนเราน่ะ เรื่องทานอาหาร เรื่องพักผ่อนน้ีถือว่าเป็น

เรือ่งใหญ่ เพราะชวีติของเราต้องเดนิด้วยอาหารและด้วยการ

พักผ่อน คนทุกวันนี้เป็นโรคมะเร็งกันเยอะมากจริง ๆ เพราะ

สาเหตุมันมาจากเรื่องอาหารกับเรื่องจิตเรื่องใจ 

พระพุทธเจ้าท่านให้เรา ‘มีสติ มีปัญญา’ ในเรื่อง        

ทานอาหาร เราจะเอาแต่เรื่องเอร็ดอร่อยอย่างเดียวไม่ได้    

ต้องค�านึงถึงโรคภัยไข้เจ็บ เพราะว่าอาหารมันมีทั้งคุณ           

และโทษ ต้องให้ทุกคนรู้จักเบรกตนเอง... หยุดตนเอง...        

ของอร่อย ๆ มันชอบ ต้องเบรกตัวเองนะ อย่าให้มันมากเกิน 

อย่าให้มันน้อยเกิน ส่วนใหญ่ถ้าอันไหนมันชอบมันจะมาก     

“ 

“

“ 

“
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เกินนะ กว่าจะรู้ตัวมันก็สายแล้ว พระพุทธเจ้าท่านถึงตรัสว่า 

ให้ทุกคนเป็น ‘ผู้รู้จักประมาณ’ ในการบริโภค ทุก ๆ  วันนี้เรา  

พากันพัฒนาเรื่องความอร่อย แต่เราไม่ได้พัฒนาเรื่องเป็น     

ผู้รู้จักประมาณในการบริโภค เวลาความอยากมาความหิวมา 

ส่วนใหญ่มันควบคุมตัวเองไม่ได้นะ 

พระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้หนักแน่นเข้มแข็ง ต้องมี

สมาธ ิถ้าไม่มสีมาธแิล้วไม่ได้ เหมอืนบุรษุคนหนึง่แบกภาชนะ

น�้าผึ้งข้ามทะเลทราย แต่น�้าผึ้งมันเจือปนด้วยยาพิษ บุรุษนั้น

ต้องมีสติ มีสมาธิข่มจิตข่มใจตัวเอง หยุดตัวเอง ถ้าไม่        

อย่างนั้นจะอดกินน�้าผึ้งในภาชนะที่แบกข้ามทะเลทราย         

ไปไม่ได้ ร้อยคนอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะอดทนต่อความอยาก 

ความหิว ความกระหายไม่ได้ ส่วนใหญ่ก็จะตายเพราะน�้าผึ้ง 

ที่มียาพิษ ต้องเป็นบุคคลพิเศษ เป็นบุคคลที่อดทนอดกลั้น

จริง ๆ นะ อย่าไปท�าตามความอยาก อย่าไปท�าตามเพื่อน 

ต้องมีสติ มีสมาธิ เพราะเรื่องทานอาหารนี้เป็นเรื่องส�าคัญ 

เรื่องพักผ่อนก็เหมือนกันนะ การท�างานอย่างนี้ ถ้าเรา

มีความสุขในการท�างาน มันก็เป็นการพักผ่อนเหมือนกัน 

เป็นการคลายเครยีดเหมอืนกนั แล้วกถ็งึเวลานอนเวลาพกัผ่อน

พระพุทธเจ้าท่านก็ให้เราพากันพักผ่อน อย่าพากันไปกิน        

ไปเล่น ไปเทีย่ว ไปกนิเล้ียง ไปท�ากจิกรรมอะไรต่าง ๆ เหล่านี้

ก็ต้องจัดสรรเวลาให้ดีนะ ถ้าถึงเวลานอนเวลาพักผ่อนน่ะ     

เราไปเล่นคอมพิวเตอร์ เล่นอินเทอร์เน็ต ไอแพด ไอโฟน      

ไปเล่นโทรศัพท์มือถือ เพราะแอปพลิเคช่ันในโทรศัพท์มือถือ   

รุน่ใหม่ ๆ มันจะออกมาเรือ่ย มนัจะเป็นการเบยีดบงัเวลาทีจ่ะ

ต้องนอนต้องพกัผ่อน เครือ่งอ�านวยความสะดวกสบายเหล่านี้

เค้าสร้างมาเพือ่ให้เราใช้การใช้งาน เพือ่ให้สะดวก สะดวกมากขึ้น 

รวดเร็วมากขึ้น ไม่ใช่ให้เรามาเล่นมาหลงนะ ถ้าเรามาเล่น    

มาหลง เค้าเรียกว่า เป็นการตกนรกหลุมเล็กหลุมใหญ่นะ   

พวกปัญญาชน พวกเรยีนมากรูม้ากมันมาเสยีเพราะเรือ่งนีแ้หละ 

ต้องหยุดตัวเองเบรกตัวเอง ถึงเวลาจะนอนพักผ่อน ให้รู้จัก

ไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ 

ปล่อยวางทุกอย่าง

ไม่ว่าดี ไม่ว่าชั่ว ไม่ว่าสุข ไม่ว่าทุกข์ 

เรื่องชอบไม่ชอบปล่อยวางหมด 

เอาทิ้งออกจากใจเราหมด 

ให้มันเหลือแต่ลมหายใจ 

แล้วก็มาฝึกหายใจเข้ารู้ให้สบาย  มาฝึกหายใจออกก็รู้

ให้สบาย ให้เรามาพกัผ่อนอยูกั่บลมหายใจนัน้นะ ลมหายใจเข้า

ก็รู้สบาย ลมหายใจออกก็รู้สบาย ให้ปล่อย ให้วาง ให้พักผ่อน 

เพราะหัวใจของเรามันกระจุยกระจายมาทั้งวันแล้ว เราจะ     

มาปล่อยมาวาง มาละมาเลิก เพื่อจิตใจของเราจะได้ตัดวงจร

ที่มันหมุนทั้งวันให้มันน้อยลง 

พระพุทธเจ้าท่านให้เราท�าอย่างนี้แหละ ใหม่ ๆ  เราท�า

ไม่เป็น เราฝึกปล่อยวาง ฝึกเสียสละ ฝึกไม่เอา ไม่มี ไม่เป็น 

มันจะดีมันจะชั่ว มันจะทุกข์จะจน จะมีเรื่องมีราวอะไร               

“ 
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กป็ล่อยวางให้หมด เราปล่อยได้สักนาทีหนึ่งก็ยังดี 

สมาธิ คอื ความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ไม่มตีวัไม่มตีน 

ไม่มีเราไม่มีเขา ไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชาย ไม่มีได้ไม่มีเสีย ไม่มี

สมมุติอะไรทั้งสิ้น 

พระพุทธเจ้าท่านให้เราฝึกปล่อยฝึกวาง จะได้แยกใจ

ออกจากกาย แยกใจจากโลกธรรมนะ ต้องฝึกปล่อยฝึกวางนะ 

ถ้าไม่ฝึกไม่ได้ อนัน้ีเป็นส่ิงทีจ่�าเป็นต่อชีวติของเรา ถ้าเราท�าได้

นาน ๆ ย่ิงดี ย่ิงเป็นบญุใหญ่เป็นอานสิงส์ใหญ่ เราฝึกปล่อย 

ฝึกวางหมด ความรัก ความชอบ ความโกรธ ความเกลียด     

มากี่สิบปีแล้วก็ต้องปล่อย ไม่ต้องไปคิดมาก เราคิดมากมันก็

บาปมาก เรายึดมากมันก็บาปมาก ต้องฝึกปล่อยฝึกวาง       

เราอย่าไปอยากให้มนัเป็นสมาธ ิ เพราะสมาธไิม่มคีวามอยาก 

มีแต่ความปล่อยความวาง เรานั่งสมาธิหรือนอนสมาธิท�าใจ

เป็นสมาธิเพื่อมุ่งความสงบ เพื่อมุ่งไม่มีตัวไม่มีตนนะ 

การใช้เงินการใช้สตางค์น้ี พระพุทธเจ้าท่านให้ทุกคน 

มีสมาธิเหมือนกันนะ เพราะทุกวันนี้น่ะความเป็นอยู่ของเรา

ล้วนแต่มาจากเงนิจากสตางค์ทัง้นัน้ เรือ่งอาหารการกนิ ทีอ่ยู่

ที่นอน ยานพาหนะ มีแต่ใช้เงินทั้งนั้น ต้องวางแผนในการ    

ใช้เงิน ถ้าเราไม่มีการวางแผนน่ะเราต้องมีทุกข์แน่นอน        

เงินเดือนมากเท่าไหร่ก็ทุกข์ 

ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เราใช้กันนี้ส่วนใหญ่ได้มาจากการ

เบียดเบียนธรรมชาติทั้งนั้น เป็นการตดัไม้ท�าลายป่า ท�าลาย

ภเูขา ท�าลายแม่น�า้ ท�าลายสตัว์ต่าง ๆ ที่เราบริโภค 

ถ้าเราไม่วางแผนในการใช้เงินมันสร้างบาปทั้งทางใจ

ทั้งทางกายนะ ต้องบริหารเงินตามความเป็นจริง ทุกวันนี้น่ะ

คน ๆ  หนึง่นีก้ร็ูว่้าตวัเองเงนิเดอืนเท่าไหร่ แต่ไม่รูว่้าตวัเองใช้

อะไรบ้าง สุดท้ายก็เป็นหนี้เป็นสินหรือว่าไม่เหลือ 

‘ความทุกข์’ ของคนส่วนใหญ่ ก็ทุกข์เพราะเป็นหนี้    

เป็นสนิ เพราะทรัพยากรที่ได้รับไม่พอ รายจ่ายมันมาก

‘ความสุข’ ของเราส่วนหน่ึงเอาจากการบริโภคปัจจัย

ทัง้สี ่เงินทองทีไ่ด้อาศยั ยานพาหนะ ยารกัษาโรค และความสุข

อีกอย่างหนึ่งของเรานั้นอยู่ที่จิตใจของเราสงบนะ 

คนเรานี้จะรวยเท่าไหร่ 

จะมีอ�านาจวาสนาเท่าไหร่ 

ถ้า ‘ใจ’ ไม่สงบ 

มันไม่มีความสุขหรอก 

คนที่ยังไม่รวยมันไม่รู้ แต่คนที่รวยมันรู้ว่ารวยแล้วใจ

มันไม่มีความสุข ใจมันไม่สงบ 

สรุปแล้ว ความสุข ความดับทุกข์ของทุก ๆ คนอยู่ที่     

ใจสงบ อยู่ที่จิตใจที่มีสมาธิ 

สมาธนิัน่แหละ คอืความสขุ คอืตวัหวัใจตดิแอร์ เรามา

ปฏิบัติธรรมอย่างนี้ พากันมาฝึกสมาธิให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัว 

อย่าพากันสรวลเสเฮฮา พูดคุยกันมาก เดินก็รู ้ว่าตัวเอง      

“ 
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ก�าลงัเดิน นั่งก็รู้ว่าตัวเองก�าลังนั่ง นอนกร็ูว่้าตวัเองก�าลงันอน 

พยายามอยู่กับตัวเองให้มันมาก ทบทวนความบกพร่องของ

ตัวเองที่ผ่านมา ต้องแก้ไขอะไรบ้าง ปรับปรุงอะไรบ้าง “คนที่

จะดีต้องแก้ไขนะ คนที่จะประเสริฐต้องพัฒนาตัวเอง” พัฒนา

ทั้งจิตใจ พัฒนาทั้งการงาน พัฒนาทุกอย่างสู่ความดี 

ชีวิตนี้ต้องตั้งมั่นในความดี 

ก้าวไปด้วยความดี 

เอาความดีเป็นที่ตั้ง 

ความเคยชินของเรามันมีมากมาย  มันท�าไปตามที่  

มันเคยชิน มันเรียกว่า ความเคยชินหรือว่า ‘สัญชาตญาณ’ 

ต้องพากันมาฝึกมาตั้งมั่น อดเอาทนเอาฝืนเอา...       

มีความสุขมีความพอใจในการกระท�าสิ่งที่มันดี ๆ  อีกหลาย ๆ  

เดือน หลาย ๆ ปีไป... ตัวเราเองนี้จะเปล่ียนเป็นคนใหม่         

เค้าเรยีกว่า เกดิใหม่แล้ว เกดิเป็นคนดแีล้ว เค้าเรยีกว่า ขึ้นจาก

นรกแล้ว ขึ้นจากความยากจนแล้ว ยังไม่ตายก็ขึ้นสวรรค์          

ทัง้เป็นแล้ว ไปนพิพานต้ังแต่ยังไม่ตายแล้ว เราทกุคนน่ะถือว่า

โชคด ีได้พากนัมาอยูว่ดั มาปฏบิตัธิรรม การปฏิบัตน้ีิให้ทกุคน

เข้าใจนะ อยูท่ีไ่หนเรากต้็องปฏบิติัธรรมหมด อยูท่ีว่ดั อยูท่ีบ้่าน 

อยูท่ี่ท�างาน ก็คอืการปฏบัิติธรรม การปฏบัิติธรรม กค็อืการท�า      

ความดี เหมือนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้

ทุก ๆ คนน่ะพระพุทธเจ้าท่านให้เราสมาทาน ให้เรา

ตัง้ใจในการกระท�าความด ีถ้าไม่ต้ังใจมนัไม่ได้ ขนาดตัง้ใจอยู่

มันก็ยังล้มเหลวนะ ถึงต้องตั้งมั่นใน ‘สัมมาสมาธิ’ 

ให้ทกุคนตัง้ไว้ในใจเลย อนัไหนด ีๆ  สมาทานเอาตลอด

ชวีติเลย อย่าไปอาลยัอาวรณ์ในสิง่ทีม่นัไม่ดนีะ ให้ทกุท่านทกุคน

คดิอย่างนีน้ะ ทีม่าเทีย่วนี ้ให้ถอืว่ามาตดักรรมตดัเวร ตดับาป

ตดัอกศุลออกจากใจของเรา มาสมาทานเอาความด ีมาเข้าถงึ

พระพุทธเจ้า ถึงพระธรรม ถึงพระอริยสงฆ์ มารับเอาสิ่งที่

ประเสรฐิ ให้ทกุคนคิดอย่างนี้ แล้วก็ตั้งมั่นในใจว่าจะพยายาม

ท�าให้ดีที่สุด 

หวังว่าทุกท่านทุกคนคงจะน�าพระธรรมค�าสั่งสอนที่

ประเสริฐขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติ

ปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ... 

พระธรรมค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาให้น�ามาบรรยาย ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
เช้าวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

“ “



เราทกุ ๆ  คน พระพทุธเจ้าท่านตรสัว่า

ต้องพากันประพฤติปฏิบัติธรรม 

ปัญหาต่าง ๆ อยู่ในโลกนี้มันไม่มี 

ที่มันมีเพราะ ‘ใจ’ ของเรามีปัญหา  

ใจของเรา
ท�าไมถึงมีปัญหา...?
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เราทุก ๆ คน พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าต้องพากัน

ประพฤติปฏิบัติธรรม 

ปัญหาต่าง ๆ อยู่ ในโลกนี้มันไม่มี 

ที่มันมีเพราะใจของเรามีปัญหา 

‘ใจ’ ของเราท�าไมถึงมีปัญหา...? เพราะว่ามันมีทิฏฐิ          

มีมานะ มีอัตตา มีตัวมีตน มีเรามีเขา มันมาถือเอาร่างกายนี้

เป็นของ ๆ เรา มาถอืเอาใจนีเ้ป็นของ ๆ  เรา มาถอืเอาเวทนานี้

เป็นของ ๆ เรา มาถือเอาความรู้สึกนึกคิดเป็นของ ๆ เรา   

ที่แท้จริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยเป็นของ  ๆเรา มันมีแต่ธรรมะ 

มันมีแต่ธรรมชาติ เกิดข้ึน ตั้งอยู่ แล้วดับไป เม่ือเรายังมี   

ความหลงมันก็ท�าอะไรตามความหลง มันเลยเป็นการเวียน

ว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสาร 

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าให้เราทุก ๆ คนมาแก้ที่จิต     

ทีใ่จของตนเอง อย่าให้ใจตวัเองมนัตามความอยากตามความ

“ “
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หายใจออกให้มันสบายไว้ทุก ๆ  อิริยาบถ ไม่ว่าจะเดิน ยืน นั่ง

นอนเราฝึกหายใจเข้าออกให้สบายไว้ ให้จิตใจมันรูต้ืน่เบิกบาน

ไม่มีความทุกข์อะไร

การท�าใจให้สบายนีเ้ป็นบญุใหญ่เป็นอานสิงส์ใหญ่ ถ้าใคร

ไม่รู้จักท�าใจสบายถือว่าบุคคลนั้นเป็นบาปน่ะ เพราะเราไม่ได้

พัฒนาตัวเอง... ฝึกตัวเอง... ปล่อยตัวเองไปตามยถากรรม 

ตามสิง่แวดล้อม ไม่เป็นตวัของตวัเอง ถกูความคดิถกูอารมณ์     

มันจูงไปน�าไป ไม่ได้กลับมาหาตัวเอง ไม่ได้กลับมาหายใจ     

เข้าสบายออกสบาย 

เรามาแก้ความคิดจิตใจของเราน่ะมันง่ายกว่าไปแก้   

สิ่งอื่น เพราะว่าไม่ต้องเสียเงิน เสียสตางค์ เสียวัตถุ มาแก้   

ความเห็นผิดความคิดผิด ‘กิเลส’ ของเรามันมีมาก ความ

ต้องการของเรามันมีมาก ถ้าเราไม่ตามใจเรานี้มันก็เครียด   

มันก็แน่นหน้าอก 

มันจะเครียดก็ช่างมัน มันจะแน่นหน้าอกก็ช่างมัน      

สิ่งไหนมันเป็น ‘ศีล’ นี้เราต้องยึดไว้ ถ้าเราไม่ยึดไว้ เราไม่             

ตั้งมั่นไว้ ‘สมาธิ’ ของเรามันก็ไม่เกิด 

‘ศีล’ น้ีถึงเป็นสิ่งที่ดีน่ะ เป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเรา คนที่

กลัวศีล ก็คือ “คนกลัวความดี กลัวพระพุทธเจ้า ไม่ชอบ

พระพุทธเจ้า” 

ทุก ๆ คนต้องรักศีลต้องชอบศีล ต้องยินดีมีความสุข

ในการรักษาศีล

ต้องการ ถ้าเราตามความอยากตามความต้องการ มันไม่มี  

วันจบวันสิ้น มันมีตั้งแต่ปัญหา 

ปรบัตวัเองเข้าหาศลีทัง้ ๕ ข้อนะ ปรบัตวัเองเข้าหาศลี 

ทั้ง ๘ ข้อ สามเณรก็ปรับหาศีล ๑๐ ข้อน่ะ พระภิกษุก็ปรับ   

ตัวเองเข้าหาศีล ๒๒๗ ข้อ มอบกายถวายชีวิต มอบให้ต่อ 

ความด ีคอื พระรตันตรยั พระพทุธเจ้า พระธรรม พระอรยิสงฆ์ 

พระพุทธเจ้าน่ะท่านไม่ท�าตามจิต ตามใจ ตามอารมณ์

ท่านถึงได้เป็นพระพุทธเจ้า พระอรหนัต์สาวกท่านไม่ท�าตามจติ

ตามใจท่านถึงได้เป็นพระอรหันต์ 

‘ความสุข’ อันใดก็สู้ ‘ความสงบ’ ไม่ได้ ถึงแม้เราจะ

รวยเป็นมหาเศรษฐีมีอ�านาจวาสนาถ้าใจของเราไม่สงบ มันก็

ไม่มีความสุขน่ะ 

ความอยาก ความปรุงแต่ง 

ท่ีอยากให้เป็นอย่างโน้น อย่างนี้ 

คือความทุกข์อย่างย่ิง 

พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนทุก ๆ  คน ให้หายใจเข้าสบาย

หายใจออกให้สบาย ไม่ต้องไปคิดอะไรมาก มีหน้าที่หายใจ  

เข้าสบาย มีหน้าที่หายใจออกให้สบาย 

สิ่งทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจมันเป็นเพียง

อารมณ์เป็นเพยีงแต่ความยดึ ความถอืเป็นทฏิฐมิานะอปุาทาน

ของเรา เราอย่าไปสนใจมัน เรามาฝึกหายใจเข้าให้มันสบาย

“ “
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ทกุท่านทกุคนในใจน่ะเตม็ไปด้วยอดตี สมมตุทิัง้หลาย

ทัง้ปวงทีเ่ราว่าของเรา ว่าตวัว่าตนของเรา ว่าเป็นผูห้ญิงผูช้าย

ล้วนแต่เป็นอดตีทัง้นัน้ ความยดึมัน่ถอืมัน่ทัง้หลายทัง้ปวงน้ัน

ถือว่าเป็นอดีต 

เราพยายามทิ้งอดีตทิ้งเหตุการณ์ที่ผ่านมา เรามา     

ฝึกปล่อยฝึกวาง เพื่อให้จิตใจของเราเข้าถึง ‘ปัจจุบันธรรม’ 

เข้าถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่อง 

ต้องท�าใจดีใจสบายที่สุดในปัจจุบัน 

เอาตัวเองออกหมด เอาตัวตนออกหมดน่ะ 

มีแต่ ‘ธรรมะ’ 

เพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้น

มันไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของ ๆ เรา 

เรามาปรับจิตปรับใจของเรา ให้ใจของเราสบายให้ได้ 

เรามาปรับกายของเราน่ะ อันไหนไม่ดเีราต้องปรบัปรงุให้หมด 

ถึงจะว่าเป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้ปฏิบัติชอบ เป็นผู้ปฏิบัติตรง    

เป็นผู้ปฏิบัติสมควร เป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า 

สงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านี้ หมายถึง ‘อริยสงฆ์’ 

ถ้าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เป็นพระอริยสงฆ์หมดน่ะ 

พระสงฆ์ที่เราเห็นกันอยู่น้ี ปลงผม นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์นี้ 

เขาเรียกว่า ‘สมมุติสงฆ์’ ยังไม่ใช่พระอริยสงฆ์ที่พระพุทธเจ้า

ต้องการ 

‘ศีล’ นี้แหละที่จะท�าให้ทุกคนเป็น ‘พระอริยสงฆ์’

ครั้งพุทธกาลน่ะ พระ ๓๐ รูป แล้วก็มีโยมคนหนึ่งเป็น

ผู้ดูแลอุปัฏฐากให้อาหารให้ปัจจัยทั้งสี่ พากันประพฤติปฏิบัติ

ธรรมกนั ปรากฏว่าพระยงัไม่ได้บรรลธุรรมเท่ากับโยมอุปัฏฐาก 

โยมอปัุฏฐากน่ะได้เป็นอนาคามแีล้ว ส่วนพระน่ะยงัเป็นบคุคล

ธรรมดาอยู ่แสดงให้เหน็ว่าถ้าใครปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบบคุคลนัน้  

ก็เป็นพระอริยเจ้าได้กันหมดนะ 

เราอยู่ที่บ้านเราก็มีความสุขในการรักษาศีลอยู่ที่บ้าน 

เราอยู่ที่วัดเราก็มีความสุขในการรักษาศีลให้ดีอยู่ที่วัด 

ถ้าเราทิ้งศีล ทิ้งข้อวัตรปฏิบัติ 

เราก็ไม่ใช่นักปฏิบัติ 

เราก็เป็นนักปรัชญา

นักปรัชญามันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มันดับทุกข์ให้   

ตวัเองไม่ได้ มันมีแต่ความรู ้มันไม่มีศีล ไม่มีสมาธ ิไม่มีปัญญา 

สิง่ทีจ่ะเข้าถงึธรรมะได้กค็อื ‘ศลี’ สิง่ทีจ่ะเข้าถงึวมิตุตหิลดุพ้น 

คือ ‘สมาธิ’ คนเราจะรู้มากรู้น้อยไม่ส�าคัญ ส�าคัญอยู่ที่เป็นคน

มีศีล มีสมาธิ ‘จิตใจ’ นี้ถึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญ 

พระพุทธเจ้าท่านถึงให้เป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์ มีสัจจะ  

อย่าได้ท�าตามใจตวัเองตามอารมณ์ตวัเอง ให้เอาศลีเป็นทีต่ั้ง 

จะไม่ได้เป็นเพียงนักปรัชญา จะได้เข้าถึงพระศาสนา 

ทุกท่านทุกคนน่ะอย่าได้พากันสงสัยในการประพฤติ

ปฏบิตั ิเน้นมาหาตวัเองนีแ้หละ  ทกุท่านทกุคนต้องปฏบิตัเิอง 

ไม่มีใครมาประพฤติปฏิบัติให้เราได้ คนอ่ืนเค้าจะดีเค้าจะชั่ว

“ 

“

“ “
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เราอย่าไปสนใจ พยายามเน้นมาหาทีต่วัเรา โลกน้ีมนัเป็นอย่าง

น้ีแหละ เราเกิดมาก็มีทั้งคนดีคนชั่ว เราตายไปมันก็มีคนดี  

คนชั่วอย่างนี้แหละ จะให้คนดีคนชั่วหมดไปจากโลกนี้  มนัคง

เป็นไปไม่ได้หรอก เราต้องมาแก้ตัวเอง เพื่อตัวเองจะได้ไป  

พระนิพพาน 

คนมปัีญญามากมนักเ็ครียด เห็นคนอืน่ท�าไม่ดที�าไม่ถกู 

มันเอาดีเอาชั่วของคนอื่นมาใส่ใจตัวเอง มาไว้ในใจตัวเอง    

มันเครียด มันหมดศรัทธา หมดก�าลังใจ ความคิดอย่างนี้     

มนัไม่ถูก มนัเป็นความคดิทีเ่ป็นบาป ใคร ๆ  เขาจะเป็นอย่างไร

กช่็างหวัเขา เขาจะเป็นบ้าเปลือ้งผ้าเดนิกช่็างหัวเขามันไม่เกีย่ว

กับเรา 

เจริญเมตตาไว้เยอะ ๆ รู้จักสงสารคนอื่น รู้จักเมตตา

คนอื่น เพราะทุกคนนั้นมีความทุกข์ทั้งทางกายทางใจ หน้าที่

การงานส่ิงแวดล้อมมแีต่ทกุข์ทัง้นัน้ เขากม็ทีกุข์อยูแ่ล้วเราอย่า

ไปซ�า้เตมิเขา ถ้าเราคดิอย่างนีใ้จของเรากส็งบ ใจของเรากเ็ยน็ 

ใจของเราก็ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก แบ่งชาติแบ่งตระกูล ทุก ๆ  

ท่านก็ล้วนแต่เป็นญาติพ่ีน้องเกดิ แก่ เจ็บ ตายด้วยกนัทัง้หมด

ทั้งสิ้น 

เจริญเมตตามาก ๆ ไว้ สงสารคนอื่นที่รอบข้างเรา    

ใกล้ตวัของเรา อย่าไปจบัผิดคน อย่าไปเอาดเีอาชัว่คนอืน่มาแบก 

ทกุข์ของตวัเองก็หนกัอยูแ่ล้วยงัเอาทกุข์ของคนอืน่มาแบกอกี

เค้าเรียกว่า เป็นคนพาลหาเรื่องหาราวให้กับตัวเอง ใจมัน  

อันธพาลน่ะ ให้คิดอย่างนี้นะ

ปัจจุบนันีเ้ป็นเรือ่งทีส่�าคญั เราพยายามคดิไว้ให้มันด ีๆ  

คิดให้มันเป็นบวก กระท�าสิ่งที่ดี ๆ เพราะคนเราทุก ๆ คน  

มันมีความเห็นแก่ตัวมาก เป็นคนติดสุขติดสบาย ติดขี้เกียจ 

ขี้คร้าน เป็นคนที่มีโลกส่วนตัว 

พระพุทธเจ้าท่านให้เราเสียสละ เป็นคนขยัน เป็นผู้ให้ 

ไม่เอาอะไร มีแต่ให้ ให้ทั้งกาย ให้ทั้งวาจา ให้ทั้งทางจิตใจ      

ให้อภัย ต้องเป็นผู้ให้ มีความสุขในการให้ มีความสุขในการ

เสียสละ 

ดูตัวอย่าง... พระพุทธเจ้าท่านเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้    

วันหนึ่ง ๒๔ ชั่วโมง มีเวลาพักผ่อนเพียง ๔ ชั่วโมงนะ          

พระพุทธเจ้าน่ะ นอกจากนั้นให้ตลอดเลย ยิ่งเราเป็นคนรู้มาก

ฉลาดมากเราก็ยิ่งที่จะเอาความสุขจากคนอ่ืน จะด้วยเจตนา

หรือด้วยไม่เจตนาก็ดี 

พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนเราให้เป็นผู้ให้ ถ้าเราเป็น       
ผู้ให้ทกุอย่างมนัจะด ี จิตใจของเราจะเข้าถึงสวรรค์ เข้าถึง                  

พระนิพพานตั้งแต่เรายังไม่ตาย ถ้าเราเป็นผู้ให้น่ะ 

ส่วนใหญ่เรายังไม่เป็นผู้ให้นะ โกรธใครเกลียดใคร    

สิบปียี่สิบปีแล้วมันยังยึดยังถืออยู่ มันยังไม่ให้อภัยเขาเลย   

เป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งอย่างนี้น่ะ ถ้ารู ้ว่ามีใครมาแซง                 

อย่างนี้มันอยู่ไม่เป็นสุข มันไม่รู้จักเสียสละ มันต้องเป็นหนึ่ง

ให้ได้ อย่างนีเ้ค้าเรยีกว่า เป็นมหาเศรษฐกีไ็ม่มคีวามสขุเพราะ
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ใจไม่สงบ ใจไม่เสยีสละ ใจไม่รูจั้กปล่อยไม่รูจ้กัวาง ไม่รูจ้กัเป็น 

‘ผู้ให้’

คนเรามันเห็นแก่ตัว รู้ว่าคนนั้นได้ดีมันก็ไม่พอใจ รู้ว่า

คนนั้นเขาเคารพนับถือมากก็ไม่พอใจ รู ้ว่าคนนั้นมันสวย      

มันหล่อกว่าเรา เราก็ไม่พอใจ จิตใจน่ะมันมีแต่ความตระหนี่

มีแต่ความเห็นแก่ตัว มันไม่ได้เป็นผู้ให้ 

เราต้องเป็นผู้ให้นะ บางทเีราติดความสขุตดิความสงบ 

มนักไ็ม่อยากท�างานมนัอยากอยูแ่ต่กบัความสงบ พระพทุธเจ้า

ท่านไม่ได้สอนเราอย่างน้ัน เมื่อเรามีความสงบแล้วก็อย่าไป

ตดิความสงบ เรากต้็องท�างาน เรากต้็องดแูลคนอืน่ช่วยเหลอื

คนอื่น อย่าไปติดสุขติดสบายติดสะดวก มัวแต่ไปกินบุญเก่า

เด๋ียวบุญเก่ามันจะหมด ต้องท�าความดี ต้องเสียสละไป     

เรื่อย ๆ จนกว่าจะหมดลมหายใจ 

อย่าไปท�าตามอารมณ์ ขยันกท็�า ไม่ขยนักไ็ม่ท�า อย่างนี้

เค้าเรียกว่า เป็นคนเจ้าอารมณ์ ปฏิปทาไม่สม�่าเสมอ ถ้าเรา

หายใจไม่สม�า่เสมอเรากต็าย บางวนัได้ทานอาหาร บางวนัเรา

ไม่ได้ทานอาหารน่ะมันไม่สม�่าเสมอ ความดีเราต้องประพฤติ

ปฏิบัติให้สม�่าเสมอ ปฏิปทานี้ส�าคัญน่ะ เค้าดูโยมเค้าดูที่   

ความประพฤติดูปฏิปทา เค้าดูพระเค้าก็ดูที่ความประพฤติ    

ดูปฏิปทาที่สม�่าเสมอ 

การประพฤติปฏิบัตินี้ต้องติดต่อ ต่อเน่ือง มันถึงจะ       

ได้ผล พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเราไว้อย่างนี้นะ 

เราทุก ๆ คนน่ะมาพัฒนาตัวเอง มาพัฒนาเรื่อง   

ความประพฤติของตัวเองให้มันเป็นคนที่ดี เป็นพระที่ดี    

อย่างสม�่าเสมอ เค้าเรียกว่า ‘ปฏิปทา’ 

ต้องมาแก้ใจของตัวเองอย่างนี้ แก้การกระท�าของ     

ตัวเองอย่างนี้ เราอยู่ที่ไหนเราก็ปฏิบัติที่นั่นอยูทุ่กหนทุกแห่ง 

ไม่มทีีไ่หนทีไ่ม่ปฏบิตั ิปฏบิตัทิกุอริยิาบถ เค้าเรยีกวา่เดนิตาม

อริยมรรคมีองค์ ๘ ไม่ขาดตกบกพร่องทั้งกายทั้งวาจาและ

จิตใจอย่างสม�่าเสมอเป็นปฏิปทา

การบรรยายพระธรรมค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จ-    

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลา ขอสมมุตยิตุิ

ไว้เพียงเท่านี้ 

ด้วยอ�านาจคุณของพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรม   

คุณของพระอริยสงฆ์ ให้ทุกท่านทุกคนเข้าถึงสวรรค์ มรรคผล

นิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ... 

พระธรรมค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาให้น�ามาบรรยาย ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
เช้าวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

      



พระพุทธเจ้าท่านให้เรา ‘ละ’ 

อย่าไปติด อย่าไปยึด อย่าไปถือ 

ถึงจะดีจะร้ายถึงจะอย่างไรก็ตาม 

ต้องพยายามตั้งมั่นในปัจจุบัน 

ควบคุมตัวเองในปัจจุบัน 

เอาศีลมาช่วย เอาสมาธิมาช่วย 

เอาปัญญามาช่วย 

เพื่อพัฒนาชีวิตจิตใจของตัวเอง 

เพราะชีวิตของเรา จิตใจของเรา 

คุณธรรมของเรา 

ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเราได้

นอกจากตัวเราเอง

ทิ้งอดีต
ปล่อยวางอนาคต
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การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ตอนท่านตรัสรู้น่ะท่านนั่ง        

ขัดสมาธิเพชรที่สบาย หายใจเข้าก็รู ้สบาย หายใจออกก็            

รู้สบาย ลมเข้ายาวก็รู้สบาย ลมออกยาวก็รู้สบาย ลมออก   

ปานกลางก็รู้สบาย ลมเข้าปานกลางก็รู้สบาย ลมออกสั้น          

ก็รู ้สบาย ลมเข้าสั้นก็รู ้สบาย มีความสุขกับการหายใจเข้า    

หายใจออก ปล่อยวางทกุอย่าง เรือ่งดเีรือ่งชัว่ เรือ่งสขุเรือ่งทกุข์     

เรื่องอดีตเรื่องอนาคตน่ะปล่อยวางหมด จนจิตใจเป็นหนึ่ง

จติใจไม่มอีะไร มีแต่ธรรมชาตทิีบ่รสิทุธิผุ์ดผ่องจนใจเป็นสมาธิ 

เข้าฌาน ๑ ฌาน ๒ ฌาน ๓ ฌาน ๔ ระลกึภพระลกึชาตไิด้ 

การเกิดทุกครั้งทุกคราวเป็นทุกข์อยู่ร�่าไป...

พระพทุธเจ้าท่านถงึได้ตรสัรูธ้รรมตดัภพตดัชาตติดัตวั

ตัดตน ไม่มีอะไรเหลือ ไม่มีความรู้สึกที่เป็นเราเป็นของเรา 

พระพุทธเจ้าท่านถึงได้สอนเราทั้งหลายว่า... 
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ทุกวันนี้น่ะ สิ่งอ�านวยความสะดวกสบายก็มีมาก 

เทคโนโลยีก็มีมาก ทุกอย่างก็อ�านวยหมด 

การพัฒนาทางจิตใจของมนุษย์เรานี้

มันพัฒนาไม่ทันทางวัตถุ 

เมืองที่เจริญน่ะถึงพากันเป็นโรคประสาท 

เป็นโรคจิตกันมาก 

เพราะทุกท่านทุกคนน่ะพากันไปติดในอดีต 

อดีตมันท�าร้ายเรา 

คนเราถ้าคิดเรื่องเก่า ๆ หลาย ๆ รอบน่ะ ทุก ๆ คน

มีสิทธิที่จะเป็นโรคประสาทกันหมด ไม่ว่าคนเก่ง คนไม่เก่ง  

ถ้าคิดมาก ๆ  คิดไม่หยุดก็มีสิทธิที่จะเป็นโรคจิตกันทุก ๆ  คน 

การพัฒนา ‘จิตใจ’ พระพุทธเจ้าท่านให้เรามาเน้นที่ 

‘ปัจจุบัน’ ปัจจุบันเราต้องมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ เราต้อง   

มีความสุขในการมีศีล 

‘สมาธ’ิ นัน้แปลว่า ความสขุใจ ความสบายใจ ความอิ่มใจ 

‘ปัญญา’ ก็คือความรู้จักรู้แจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้น ทุกสิ่ง

ทุกอย่างตั้งอยู่ ทุกสิ่งทุกอย่างดับไป ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน ไม่มี

อะไรเป็นของเรา มีแต่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

พยายามมาเน้น ‘ที่จิตที่ใจ’ พัฒนาตัวเองในปัจจุบัน 

ให้พยายามวางแผนให้ด ีๆ  ในปัจจบุนั จะท�าอะไรกใ็ห้วางแผน

ไว้ก่อน ถ้าเราไม่วางแผนก็ชื่อว่าเราตั้งอยู่ในความประมาท               

อย่าได้เป็นแมลงเม่าบินเข้ากองไฟ 

ให้พากันหยุดตัวเอง 

หยุดท�าบาปท�ากรรมท�าอกุศล 

ความเคยชินของเราทุก ๆ น่ะมันมีมากจนมันเป็น

อตัโนมตั ิถึงเราไม่คดิ จิตใต้ส�านกึของเรามนักย็งัผดุขึน้มาคดิ

มาปรงุแต่ง พระพทุธเจ้าท่านถงึให้เราทกุคนพากนัมาตดักรรม   

ตัดเวร สิ่งที่เป็นอดีตน่ะถึงจะดีที่สุด ถึงจะไม่ดีก็ให้ตัด ให้ละ

ให้วาง ให้ทิ้ง เพราะหัวใจของคน สมองของคนน่ะเต็มไปด้วย

อดีตมนัส่ังสมจนเป็นความอยาก เป็นความต้องการ เป็นนสิยั 

เป็นสันดาน ทุก ๆ คนก็ย่อมรู้ด้วยใจของตนเองนะ 

อดีตแม้จะผ่านไปวินาทีหนึ่ง สองวินาที พระพุทธเจ้า

ท่านก็สอนให้เราตัด เราละ เราวาง อย่างเราคุยกับคนหน่ึง

อย่างนี้ เราก็ตั้งใจพูดคุยดี ๆ แต่เราหันหน้าหนีเราไปคุย        

กับคนอีกคนหนึ่ง คนที่เราพูดคุยอยู่ทีหลังนั้นน่ะเราก็ตั้งใจ    

พูดคุยด้วยดี ๆ 

พระพุทธเจ้าท่านให้เรา ‘ละ’ อย่าไปติด อย่าไปยึด   

อย่าไปถือ ถึงจะดีจะร้ายถึงจะอย่างไรก็ตาม ต้องพยายาม   

ตั้งมั่นในปัจจุบัน ควบคุมตัวเองในปัจจุบัน เอาศีลมาช่วย    

เอาสมาธิมาช่วย เอาปัญญามาช่วย เพื่อพัฒนาชีวิตจิตใจของ

ตวัเอง เพราะชวีติของเรา จติใจของเรา คณุธรรมของเรา ไม่มี

ใครที่จะช่วยเหลือเราได้นอกจากตัวเราเอง 

“ “

“ 

“
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แม้แต่สิง่เลก็ ๆ น้อยๆ  ถ้าเราไม่ทิ้งมัน ก็ท�าให้เรา       

เป็นบาปเป็นกรรมได้ 

ยกตัวอย่าง... พระภิกษุรูปหนึ่งที่ปฏิบัติเคร่งครัดใน     

พระวินัยมาก วันหนึ่งพายเรือเล็กข้ามฝั่ง เผอิญไม้พายไปถูก

พวกหญ้าพวกวัชพืช เค้ามีความวิตกกังวลว่าเค้าได้ท�าวัชพืช

นั้นเสียหาย เค้าก็คิดเรื่องนั้น สุดท้ายเค้าก็ตาย เค้าต้องไป

เกิดเป็นสัตว์น�้า 

ความไม่ดีนี้มันท�าให้ทุกคนเศร้าหมอง เพราะทุกคน

ส่วนใหญ่เกิดมาก็ย่อมท�าบาปท�ากรรม ช่วงเด็ก ๆ อาจจะ

ตบยุงบ้าง ท�าแมลงตายบ้าง ท�าไม่ดีอะไรอย่างนี้นะ กรรมนั้น

ก็ท�าให้ทุกคนคิดหนัก เศร้าหมอง 

พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอันนี้มันเป็นอดีตไปแล้วอย่า

เอามาคิด อย่างโจรเคราแดงที่มีหน้าที่เป็นเพชรฆาตประหาร

ชีวิตให้กับพระมหากษัตริย์ตั้งแต่หนุ่มจนแก่ ก็มีความเศร้า

หมองทางจิตใจว่าตัวเองนี้คงจะห้ามสวรรค์มรรคผลนิพพาน

ไปแล้ว พระสารีบุตรท่านมีเมตตาสงสาร ท่านไปโปรดโจร 

เคราแดง ท่านบอกโจรเคราแดงว่า ท่านประหารชวีติเค้านัน่น่ะ 

ท่านมีเจตนามั๊ย...? โจรเคราแดงตอบว่า... ผมไม่มีเจตนา 

ท�าไปตามหน้าที ่พระสารบีตุรท่านกจ็งึตรสัว่า... ถ้าท�าไปตาม

หน้าที่ท่านก็ไม่บาป เพียงแต่โจรเคราแดงได้ยินค�านี้ ใจของ

เค้ากส็งบ เค้ากต็ดักรรมตดัเวรได้ สดุท้ายเค้ากไ็ด้บรรลธุรรม

เป็นพระอรหันต์ได้ เพราะเค้าทิ้งอดีตได้

การงานของเรามันอาจจะบกพร่อง ผลออกมามันก็จะไม่ได้

มาตรฐาน 

ท�าไปอย่างนี ้ปฏบิตัอิย่างนี ้อนันีม้นัเป็นหน้าทีข่องเรา

ที่ทุกคนจะต้องพึงประพฤติพึงปฏิบัติ ถ้าเราไม่รู้จักคิดไม่รู้จัก

วางแผน จิตใจของเรานี้ก็จะเต็มไปด้วยโมหะ ความไม่รู้แจ้ง 

รู้จริง เพราะธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเกิดจากเหตุเกิดจาก

ปัจจัย 

พระพุทธเจ้าท่านสอนเราว่า... เราไม่ต้องมีความอยาก 

เรามคีวามสขุในการท�าความด ีมคีวามสขุในการวางแผนและ

ปฏิบัติงานหรือว่าปฏิบัติธรรม 

ชีวิตของทุก ๆ คนน่ะปล่อยไปตามกรรมตามความ

เคยชิน ขาดการควบคุม ขาดการวางแผน เราวางแผนนั้น    

ยังไม่พอนะ เราต้องปฏิบัติตามที่เราวางแผนไว้ มีความสุข     

ในการท�างานนั้น ๆ ท�าอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ เค้าเรียกว่า      

เราทุก ๆ คนปฏบัิติธรรม เพราะ ‘ธรรมะ’ คอื การมาแก้ไข     

ใจตวัเอง คือ การมาแก้ไขการกระท�าของตัวเอง ค�าพูดกิริยา   

ต่าง ๆ 

สิ่งท่ีมันเป็นอดีต ที่มันแล้ว ๆ ก็แล้วไป 

พระพุทธเจ้าท่านให้เราทุก ๆ คน

มาตัดกรรมตัดเวร ตัดสิ่งที่เป็นอดีตออก 

เอาพระรัตนตรัย คือความดีนี้

มาใส่ไว้ ในใจของเรา 

“ 

“
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จับเอาเต่าใหญ่ที่ช่วยเหลือตัวเองมาท�าเป็นอาหาร กรรมใน

การกระท�าในสิ่งนั้น ถึงท�าให้เค้าถูกประหารเอานิ้วมือเพื่อ  

บูชายัญ 

ถ้าใครหยุดจิตใจของตัวเองได้ ในเรื่องอดีต 

บุคคลนั้นก็จะเข้าถึงความสงบทุก ๆ คน 

เราท�าไม่ถกูต้องเราก็ท�าให้ถกูได้ เราท�าไม่ดเีราก็ท�าให้

ดีได้ คนเรามันทิฏฐิมานะมาก อัตตาตัวตนมาก มันเคยท�า

อย่างไรมันก็ท�าอย่างนั้น พระพุทธเจ้าท่านบอกสอนก็ไม่ฟัง 

ครูบาอาจารย์บอกสอนก็ไม่ฟัง พ่อแม่บอกสอนมันก็ไม่ฟัง      

มันเอาแต่ทิฏฐิมานะ เอาแต่ใจตัวเอง เอาแต่ทิฏฐิตัวเอง 

เราพากันท�าอย่างนีไ้ม่ได้นะ พระพทุธเจ้าท่านมาปฏบิตัิ

เป็นตัวอย่าง มาตรัสรู้ธรรมเป็นตัวอย่างให้เราดูว่าทุก ๆ คน

ต้องแก้ไขตัวเอง ต้องปรับปรุงตัวเอง ต้องพากันมาตัดกรรม

ตัดเวร มาตรัสรู้ธรรมเหมือนพระพุทธเจ้า 

คนเราน่ะถงึจะรวยเท่าไหร่ เป็นมหาเศรษฐถ้ีาใจไม่สงบ

มันกไ็ม่มคีวามสขุนะ ถ้าเราเป็นมหาเศรษฐด้ีวยใจของเราสงบ

ด้วยมันก็ยิ่งดีน่ะ 

ความสุขของพระอริยเจ้าที่เป็นโสดาบันถึงมีความสุข

ยิ่งกว่าพระเจ้าจักรพรรดิเสียอีก เพราะรู้จักท�าจิตใจให้สงบ 

จิตใจรู้จักพอ เดินเหินนั่งนอนท�างานท่านก็มีความสุข มีสติ             

มีสัมปชัญญะ มีความสงบเย็น... 

ส่ิงทีม่นัเป็นอดตีมนัถงึเป็นสิง่จ�าเป็นทีท่กุ ๆ  คนจะต้อง

หยุดจะต้องลืม พยายามตั้งไว้ในอเุบกขาเยอะ ๆ  เพราะกรรม

ของทุก ๆ คนมันเป็นชุดใหญ่ ๆ เป็นขบวนเลย เราพยายาม

ทิ้งอดีต สิ่งที่เราท�าอะไรไม่ดีเราลืมหมด แล้วตั้งใจใหม่ว่า

ตั้งแต่นี้ต่อไปข้าพเจ้าจะไม่ท�าอีก ไม่พูดอีก ไม่คิดอีก ข้าพเจ้า

จะลดมานะละทิฏฐิ เพื่อเข้าถึงซึ่งสวรรค์มรรคผลพระนิพพาน 

ดตูวัอย่าง...องคลุมิาลน่ะ ฆ่าคนตัง้ ๙๙๙ คน ยงัเหลือ

อีก ๑ คนถึงจะครบพัน ท่านก็ยังได้เป็นพระอรหันต์ ยังเหลือ

สดุท้ายท่านคดิว่าจะต้องไปฆ่าแม่เพ่ือเอาน้ิวมอืให้มนัครบพนั 

พระพุทธเจ้าต้องแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ไปขวางไว้ ไม่ให้ฆ่าแม่ 

เพราะฆ่าแม่แล้วจะเป็น ‘อนันตริยกรรม’ ทีน้ีก็ไล่ตาม  

พระพุทธเจ้า ไล่ตามอย่างไรก็ไม่ทัน พระพุทธเจ้าท่านมีอิทธิ

ปาฏิหาริย์ แล้วก็บอกให้พระพุทธเจ้าหยุด ๆ หยุดก่อน ๆ 

สมณะหยุด พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า... “เราหยุดแล้วแต่ท่าน

ยังไม่หยุด” องคุลิมาลยังว่าพระพุทธเจ้าท่านอีกนะว่า...

พระพุทธเจ้าพูดไม่จริง พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า... “เราหยุด

สร้างบาปสร้างกรรมแล้ว แต่ตัวเธอยังสร้างบาปสร้างกรรม” 

พระพุทธเจ้าท่านก็เมตตาสั่งสอนองคุลิมาลว่า ที่ท�า

ไปน่ะไม่มีเจตนา ท�าไปตามที่เค้าส่ังให้ท�า เพราะคนพวกนั้น 

มีกรรมเก่าสมัยที่เป็นพ่อค้าเรือส�าเภาไปล่องเรือในทะเลแล้ว

เรืออัปปาง องคุลิมาลสมัยนั้นก็เป็นเต่าใหญ่ช่วยบรรทุกคน 

ขึ้นฝั่งตั้งหลายรอบหลายเที่ยวจนหมด สุดท้ายคนพวกนั้นก็

“ “
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พระพทุธเจ้าท่านไม่ให้เราตัง้อยู่ในความประมาท ถ้าเรา

ไม่ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองในปัจจุบัน พระพุทธท่านตรัสว่าเรา

ประมาท ใหม่ ๆ เราอาจจะเหนื่อยสมองหรือว่าเหนื่อยใจ          

แต่เรากเ็พิม่ความรกั เพิม่ความชอบเข้าไปเค้าเรยีกว่า ‘ฉนัทะ’ 

คือความพอใจ เดี๋ยวนาน ๆ ไปมันก็ “ไม่มีปัญหา...” 

อดเอาทนเอา 

ถึงจะเหนื่อยยากล�าบากก็ต้องอดทน   

ถ้าเราไม่อดทน ถ้าเราไม่หนักแน่น 

ศีลมันก็ไม่มี สมาธิมันก็ไม่มี ปัญญามันก็ไม่มี 

ของที่ดีของที่ประเสริฐ

มันเป็นสิ่งที่ทวนโลกทวนกระแส 

ให้ทุกคนคิดว่าเราเป็นผู้ที่โชคดีแท้ ๆ ได้ฟังพระธรรม

ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าแล้วได้ปฏบิตัติาม เราจะเก่งเท่าไหร่

มันก็ยังดับทุกข์ไม่ได้ ถ้ายังไม่ตามพระพุทธเจ้า เพราะว่า          

ตวัดับทุกข์ ก็คือ การหยุดเวียนว่ายตายเกิด 

ให้ทกุคนตัง้ใจเอา สมาทานเอา ถ้าไม่ตัง้ใจไม่สมาทาน

ใน ‘ข้อวัตรปฏิบัติ’ เราก็ไม่มีหลักการไม่มีจุดยืน ท�าอะไรก็    

สะเปะสะปะ มนักล้็มเหลวอย่างเก่า ขนาดเราตัง้ใจด ีๆ มนัก็

ยังท้อแท้หวั่นไหว 

ให้ทกุท่านทกุคนสมาทานนะ สมาทานตัง้แต่เดีย๋วนี.้..

เวลานี้... ในปัจจุบันนี้แหละ ถ้าเราผลัดวันประกันพรุ่งมันก็

ผลัดวันประกันพรุ ่งอย่างนี้แหละ เพราะเดี๋ยวนี้มันก็เป็น

การประพฤติการปฏิบัติธรรม พระพุทธเจ้าท่านให้เรา  

รูน้ะ ไม่ใช่ว่าปฏบิตัอิยูท่ีว่ดั อยูท่ีบ้่าน หรอือยู่ทีท่�างาน ‘ปฏิบัต’ิ 

คอืเราต้องปฏบิตัอิยูท่กุหนทกุแห่ง เพราะเราอยูท่กุหนทกุแห่ง

เรามีกาย มีวาจา มีจิตใจ เน้นเข้าไปหาปัจจุบัน อย่าไปใจร้อน

ถือว่าที่ใจร้อนน่ะไม่ใช่ใจนะ มันเป็น ‘กิเลส’ เพราะใจมันเย็น

แต่ถูกกิเลสมันมากดดันท�าให้เราเป็นคนใจร้อน 

คนใจเย็นนี้ไม่ได้หมายความว่าคนท�าอะไรช้า ๆ นะ 

‘คนใจเย็น’ นี้ หมายถึงว่าท�าอะไรรวดเร็วกระฉับกระเฉง         

ท�าเรว็ก็มคีวามสขุในการท�าเรว็ ท�าช้ากม็คีวามสขุในการท�าช้า        

ท�าอะไรเค้าเรียกว่าประกอบด้วยสติสมาธิปัญญา ถ้าเรามา    

ท�าอะไรช้า ๆ เฉิ่มๆ อย่างนี้ไม่ใช่มันไม่ถูก มันเป็นโมหะ 

พระพุทธเจ้าท่านให้เราใช้ชีวิตจิตใจเป็นปกติ แล้วแต่

สถานการณ์ บางครั้งก็ต้องเร็ว บางครั้งก็ต้องช้า บางครั้งก็

หยุดอยู่กับที่ บางคนท�าอะไรเร็ว ๆ  เมื่อไม่มีอะไรท�าอยู่เฉย ๆ  

ก็อยู่ไม่ได้ แสดงว่าเราไม่รู้จักท�าใจให้สงบ...ท�าใจให้เย็น...

เป็นเครื่องบินไม่มีสนามจอด  

ถ้าเราอยู่กับที่เราไม่ได้ท�าอะไร พระพุทธเจ้าท่านก็ให้

เราฝึกพกัผ่อนอยูก่บัลมหายใจเข้าให้มนัสบาย ลมหายใจออก

ให้มันสบาย ปล่อยวางทุกอย่างให้ชีวิตจิตใจของเราสงบเย็น            

ปล่อยวางทกุอย่างจนเข้าสมาธไิด้เข้านโิรธได้นัน่แหละด ีทกุท่าน

ทกุคนน่ะต้องปฏิบติัธรรมถ้าไม่ปฏบิติัธรรมไม่คอนโทรลตวัเอง

ไปในทางที่ดี ชีวิตนี้มันมีปัญหา

“ 

“
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ปัจจบุนั อกีหลายนาทมีนักเ็ป็นปัจจุบันไปเรือ่ย ถ้าเราไม่แก้ไข

ตอนนี้มันก็ไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขได้ 

หวงัว่าทกุท่านทกุคนจะได้จบัเอาใจความแห่งพระธรรม

ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าไปประพฤติปฏบิตั ิอย่าได้ฟังหซู้าย

ออกหูขวา ฟังแล้วก็แล้วไป เฉย ๆ  อย่างนั้นไม่ได้นะ กายของ

เรามันก็แก่ไปทุกวันนะ อินทรีย์บารมีของเรามันก็ต้องแก่กล้า

ไปด้วยมันถึงจะถูกต้อง 

การบรรยายพระธรรมค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จ-    

พระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าในวันนี้ ก็เห็นสมควรแก่เวลา         

ขอสมมุติยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอความสุขความเจริญความ

งอกงามจงมีแก่ท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ... 

พระธรรมค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาให้น�ามาบรรยาย ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
เช้าวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖



สุข สงบ 
ด้วยอริยมรรค 

ในชีวิตประจ�าวันของเราทกุ ๆ  คน 

ที่จะถึงความสุขความดับทุกข์ได้ 

เราต้องปฏิบัติตาม ‘อริยมรรค’ 

เลือกท�า เลือกปฏิบติัแต่ส่ิงทีดี่ ๆ  

มันไม่อยากท�าก็ต้องท�า 

ไม่อยากปฏิบัติก็ต้องปฏิบัต ิ 
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เราทกุ ๆ  คนน่ะต้องการความสขุ ความสงบ เราจะท�า

อย่างไรเราถึงจะเกิดความสุข ความสงบ ความสบายกาย

ความสบายใจ

พระพุทธเจ้าท่านเมตตาตรัสบอกเราว่า สมณะที่ ๑    

ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ มีอยู่ในอริยมรรคองค์ ๘ อันเป็นหนทางที่

ประเสริฐซึ่งจะน�าเราไปสู่ความสุขความดับทุกข์ได้ 

‘มรรค’ ก็ได้แก่ หนทางประเสริฐ หรือว่าข้อวัตรปฏิบัติ

ในชีวิตประจ�าวันของเราทุก ๆ  คน ที่เราจะมีความสุข ที่เราจะ

มคีวามทุกข์ ก็ล้วนแต่มาจาก ‘กรรม’ คอืการกระท�าของเราเอง 

ในชีวิตประจ�าวันของเราทุก ๆ คนที่จะถึงความสุข

ความดับทุกข์ได้ เราต้องปฏิบัติตามอริยมรรค เลือกท�าเลือก

ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี ๆ มันไม่อยากท�าก็ต้องท�า ไม่อยากปฏิบัติ             

ก็ต้องปฏิบัติ 
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ปัญหาต่าง ๆ ในโลกนี้ที่มันมีหรือไม่มีน่ะ ล้วนแต่       

มาจากกาย วาจา ใจของเราทั้งนั้น แต่เราทุก ๆ คนน่ะมันยัง

มองไม่ออกมองไม่เห็น แล้วยังมีความเข้าใจผิด การกระท�า

ของเรามันถึงทั้งท�าผิดท�าถูก ผสมระคนปนเป เค้าถึงเรียกว่า 

‘คน’ ท�าทุกอย่างทั้งดี...ทั้งชั่ว...ทั้งบาป...ทั้งบุญ 

พระพุทธเจ้าท่านตรัสพุทธภาษิตที่เป็นหลักตายตัว 

“สัพพะ ปาปัสสะ อะกะระณัง” การไม่ท�าบาปทั้งปวง 

“กุสะลัสสูปะสัมปะทา” การท�ากุศลให้ถึงพร้อม 

“สะจิตตะปะริโยทะปะนัง” การช�าระจิตของตนให้ขาวรอบ 

คนเรามนัมคีวามอยากมากมคีวามต้องการมาก มนัไม่มี

สติยับย้ังชั่งจิตชั่งใจนะ ถ้าเป็นรถนี่ก็อะไรก็ดีหมด แต่ว่า    

เบรกไม่ดี ย่ิงคนสมัยใหม่คนรุ่นใหม่ทุกวันนี้ยิ่งเบรกไม่มีนะ 

สมาธิไม่มี ในชีวิตประจ�าวันจิตใจไม่มีความสุข เผาตัวเองอยู่

ตลอดเวลา เค้าเรียกว่าตกนรกทั้งเป็น เพราะว่า...ความคิด

ความเหน็นีม้นัมากแต่สมาธน่ิะมนัน้อย ปัญญากบัสมาธิมันไม่       

สมดลุกนัมนักเ็ลยควบคมุตวัเองไม่ได้ จติใจเลยถกูเผาทัง้เป็น 

พระพทุธเจ้าท่านถงึให้เราทกุคนฝึกสมาธิ ฝึกปล่อยวาง

สิง่ภายนอก เรือ่งธุรกจิหน้าทีก่ารงาน ลาภ ยศ สรรเสรญิ เรือ่งดี

เรื่องชั่ว เรื่องได้เรื่องเสีย ต้องปล่อยวางให้หมด แม้แต่ขันธ์ 

ทั้ง ๕ ของเรานี้ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ต้อง

ปล่อยวางหมดน่ะ ถ้ามนัยงัไม่เป็นเราถงึต้องมาฝึก ฝึกให้สมอง

มันว่าง ฝึกให้ใจของเรามันสงบ ธรรมชาตินี้สร้างสรรค์ให้เรา

ท�างาน ให้เราทานอาหาร ให้เราได้พักผ่อน ธรรมชาติเค้า

บริสุทธิ์ดีทุกอย่าง แต่เรามันฝึกพักผ่อนยังไม่เป็น ฝึกปล่อย 

ฝึกวางยังไม่เป็น 

ในสังคมโลกเจริญ วัตถุเจริญ ล้วนแต่พากันเป็น

โรคประสาทเป็นโรคจิตกันเยอะ เพราะว่าไม่ได้ฝึกจิตใจสงบ 

ไม่ได้ฝึกจิตใจปล่อยจิตใจวาง 

เราเกิดมาเราก็ไม่ได้เอาอะไรมา เมื่อเราละสังขารเรา 

ก็ไม่ได้เอาอะไรไป สิ่งที่เรามาทุกข์มายาก มาล�าบากอยู่ใน  

เรือ่งจติเรือ่งใจน้ี ล้วนแต่เป็นความหลงทัง้น้ันนะ พระพทุธเจ้า

ท่านตรัสว่าอย่างนั้น 

ผู้ที่มีเงินมาก มีชื่อเสียงเกียรติยศมาก ถ้าไม่รู้จักท�าใจ

ให้สงบมันกส็ู้คนที่เค้ายากจนแต่เค้ารู้จักท�าใจให้สงบไม่ได้นะ 

เพราะความสุขความดับทุกข์มันอยู่ที่ใจสงบ เราจะทานข้าว         

ก็เพ่ือใจสงบ อาบน�้าก็เพื่อให้ใจสงบ ท�าอะไรก็เพื่อให้ใจสงบ 

ความสุขที่ปราศจากความสงบนั้นเป็นความสุขที่เร่าร้อนนะ 
เช่น ความสุขที่ได้ดูหนังฟังเพลง เล่นเที่ยวอย่างนี้แหละ             

เป็นความสุขที่ประกอบด้วยยาพิษ 

ทีเ่รามีโอกาสได้มาอยูวั่ดมาปฏบัิตธิรรมน้ี พระพทุธเจ้า

ท่านสอนพวกเราให้พากันฝึกสมาธ ิพยายามอยูกั่บตวัเองทกุ ๆ  

อิริยาบถ ไม่ให้อยู่กับการพูดการคลุกคลี พระพุทธเจ้าท่านยัง

ตรสัค�าสอนไว้ว่า “ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพือ่คลกุคลใีนหมูค่ณะ 

ธรรมเหล่านั้นไม่ใช่ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า”
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พระพทุธเจ้าท่านสอนเราให้มสีติสมัปชญัญะให้สมบรูณ์ 

พยายามอยู่กับตัวเอง เราเดินเราก็อยู่กับตัวเอง นั่งก็อยู่กับ

ตวัเราเอง นอนกอ็ยูก่บัตวัเราเอง เราท�าการท�างานกพ็ยายาม

อยู่กับตัวเอง 

การถอืกมัมฏัฐาน การเข้ากมัมฏัฐาน คอื การมาอยูก่บั

ตัวเอง มารู้ตัวเอง พยายามปล่อย พยายามวางสิ่งภายนอก 

คนเรามนัคิดโน่นคดิน่ี สงสัยโน่นสงสยันี ่เพราะอะไร? 

เพราะใจมันไม่สงบ ถ้าใจสงบแล้วมันไม่สงสัยอะไรหรอก 

คนเรามนัมเีรือ่งมากมปัีญหามากเพราะอะไร? กเ็พราะ

ใจมันไม่สงบ 

ปัญหาของเราทุกคนก็คือต้องท�าใจให้สงบ 

พยายามสนใจเรื่องสมาธิ เรื่องท�าใจให้สงบ 

เรื่องปัญญาไว้ก่อน เอาใจสงบก่อน 

เราอย่าไปพากันกลัวปัญญาไม่เกิด 

คนเราน่ะอยูก่บัเพือ่นกบัฝงู อยูก่บัการท�างาน แล้วไม่มี

โอกาสได้อยู่กับตัวเองเลย 

ท�าไมคนเราถึงกลัวจน...? เพราะใจมันไม่สงบ 

ท�าไมถึงกลัวตาย...? ก็เพราะใจมันไม่สงบ 

ท�าไมคนเรามันถึงกลัวผี...? ก็เพราะใจมันไม่สงบ      

ใจของเราเต็มไปด้วยสิ่งภายนอก เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิด

ความปรุงแต่ง 

พระพุทธเจ้า พระอรหันต์น่ะ ท่านไม่ตื่นเต้นกับอะไร  

ที่จะเกิดข้ึน อะไรที่จะตั้งอยู่หรือว่าอะไรที่จะดับไป ท่านไม่    

ตื่นเต้นเพราะว่าใจท่านสงบ 

ที่เราก็อยากไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่อะไร อย่างนี้มันเป็น

เพราะอะไร? ก็เพราะว่าใจของเราไม่สงบ  

อยู่ในครอบครัวของเรามันมีปัญหาน่ะเพราะอะไร?      

ก็เพราะใจของเราไม่สงบนะ 

ในทีท่�างานของเรากเ็หมอืนกนัมนัมปัีญหาเพราะอะไร? 

ก็เพราะว่าใจของเราไม่สงบ

พระพทุธเจ้าท่านให้เรามาแก้ทีจิ่ตทีใ่จของเรา เพราะว่า 

‘มนุษย์’ ก็แปลว่า ผู้ประเสริฐ ‘มนุษย์’ ก็แปลว่า ผู้ไม่มีทุกข์ 

‘มนุษย์’ กแ็ปลว่า ผูท้�าแต่ความด ี‘มนษุย์’ แปลว่า ผูรู้จ้กัรูแ้จ้ง 

“เรื่องใจสงบนี้ถึงเป็นสิ่งที่ดีมาก เป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก” 

‘อริยมรรคมีองค์ ๘’ ส่วนใหญ่เราก็ยังไม่เข้าใจนะ      

เราคดิว่าการประพฤตปิฏบิตั ิคอืการท�าวตัรสวดมนต์ นัง่สมาธิ

เดินจงกรม 

“การประพฤติการปฏิบัติต้องมีอยู่ในเราทุก ๆ การ 

กระท�านะ” 

ที่เรามีมันปัญหาต่าง ๆ น่ะ ก็เพราะเรามีปฏิปทาที่  

ขาดตกบกพร่องทีม่นัไม่ดไีม่ถกูต้อง เวลาเราไปท�างานอย่างนี้  
เรากไ็ม่ได้ท�าใจเลย... เวลาเราพดูอยูน่ีเ้รากไ็ม่ได้ท�าใจเลย...          

“ 

“
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เราเลยมีความบกพร่องในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตของเรา 

แล้วเราก็มีความเข้าใจผิดว่า “ถ้าเราปฏิบัติตามอริยมรรคน่ะ

มันไม่ได้ มันขัดกับการด�ารงชีพ ขัดกับการท�ามาหากิน...!”  

เราคิดอย่างนั้นน่ะเราคิดไม่ถูก 

ครัง้พทุธกาล... เค้าเป็นญาตโิยมเค้าเป็นประชาชนน่ะ

เค้าเป็นพระอรยิเจ้ากนัเยอะแยะเลย พระโสดาบนั พระสกทิาคามี 

พระอนาคามีเค้าอยู่ในบ้านในเมืองในสังคมครอบครัวเค้าก็มี

ความสุข ในสถาบันเค้าก็มีความสุข 

เราจะไปโทษคนโน้นเค้าไม่ปฏิบัติ คนนี้เค้าไม่ปฏิบัติ 

เราไปคดิอย่างนัน้ มนัไม่ได้หรอก เรือ่งของเรา... เรากห็ายใจ        

เอาเอง เรื่องคนอ่ืน... เค้าก็หายใจของเค้าเอง ทานอาหาร     

พักผ่อนเอง ถ้าเราคิดว่าคนอ่ืนเค้าไม่ท�าไม่ปฏิบัติ เราคิด  

อย่างนัน้น่ะเราก็เป็นคนพาล เป็นคนอนัธพาลไปจบัผดิคนอืน่ 

ไปเอาดเีอาชัว่คนอืน่ เป็นบคุคลตืน่ตมูหรอืว่าตืน่ข่าว แล้วแต่

เพ่ือนฝูงจะพาไป แล้วแต่สังคมจะพาไป ไม่มีสติสัมปชัญญะ 

ไม่เป็นตัวของตัวเอง 

ถ้าเราทุก ๆ คนแก้ตัวเองได้น่ะ สิง่ภายนอกถงึมนัจะ 

มีปัญหาเราก็ไม่มีปัญหา ก็ชื่อว่าเราเกิดมาเพ่ือสร้างความดี 

เพื่อสร้างบารมี เพ่ือเสียสละ ในครอบครัวของเราน่ะ เรามี   

คณุพ่อคณุแม่ มลีกูมหีลาน ถ้าเรามาแก้ที่เรา มาปฏิบัติที่เรา 

ให้ปฏิบัติตามศีล ตามธรรม ตามข้อวตัรปฏบิตั ิทีพ่ระพทุธเจ้า

สอนนีท้กุสิง่ทกุอย่างมนัจะมีความสุขมีความดับทุกข์ของมัน 

มนุษย์เราทุกวันนี้ก�าลังจะสร้างความพินาศ 

ความวิบัติให้กับตัวเอง

แล้วก็ญาติพี่น้องวงศ์ตระกูล

ด้วยการไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจ 

ไม่ได้รักษาศีล ท�าสมาธิ เจริญปัญญา

แก้จิตแก้ ใจของตัวเอง 

พระพุทธเจ้าท่านดู ๆ ไปแล้ว ถึงแม้ว่าเราจบ ดร.   

หลายใบ เป็นผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ นัน้ มันก็แก้ปัญหาไม่ได้...           

มนัดบัทกุข์ไม่ได้ ดบัได้กแ็ค่ภายนอกชัว่ครู่ชัว่ยาม แต่เรือ่งจติ

เรื่องใจมันดับทุกข์ไม่ได้ 

ญาติโยมประชาชนน่ะมีความเข้าใจผิด คิดว่าตัวเอง 

เป็นโยมเป็นฆราวาสไม่มีโอกาสทีจ่ะได้บรรลุธรรม น้ีเป็นความ

เข้าใจผิดนะ “แล้วจะพากันวิ่งไปแต่ทางโลกทางวัตถุอย่าง

เดียวเนี่ยฉิบหายแน่ พินาศแน่ล่ะ...!” 

ธรรมะไม่กลับมา โลกาย่อมพินาศ 

โลกมันจะพินาศ

เพราะเราไม่น�าจิตใจของเราปฏิบัติธรรม

เราก็รู้ เราก็เห็น เราก็ได้ยินในชีวิตประจ�าวันมีแต่สิ่งที่

มันไม่น่าจะได้ยนิไม่น่าจะได้ฟัง มแีต่สิง่ทีไ่ม่ดทีัง้นัน้ทีท่กุ ๆ  คน

วิ่งตามวัตถุถึงพากันสร้างบาปสร้างกรรมสร้างเวร 

พระพุทธเจ้าท่านให้เราปรับปรุงตัวเองว่าเราบกพร่อง

“

“ 

““ 
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ทีไ่หน ต้องปรบัทีใ่จของเราทีว่าจาของเรา ทีก่ารกระท�าของเรา 

ต้องปรบัทีน่ีแ่หละ อยา่ไปปรบัทีอ่ืน่ ถงึแม้เราจะเคยท�า ถงึแม้

เราจะเคยชินเราก็ต้องปรับกาย วาจา ใจของเรา 

อดีตที่มันแล้วก็แล้วไปมันแก้ไขไม่ได้ มันจะดีก็แก้ไข 

ไม่ได้ จะชั่วก็แก้ไขไม่ได้ พระพุทธเจ้าท่านให้เราตัดทิ้งอดีต  

ให้หมด แม้แต่มันผ่านไปวินาทีหนึ่ง สองวินาที สามวินาที     

ก็ให้ทิ้ง พัฒนาตัวเองให้มันดียิ่ง ๆ ขึ้นไป เราอย่าไปติดในดี   

ในชัว่ เรากต็ัง้มัน่ท�าความดขีองเราไปเรือ่ย ๆ  ฝึกจติใจของเรา 

ให้มันมีสติสัมปชัญญะ พัฒนาตัวเองเข้าหาธรรมะ เข้าหา 

ความเป็นพระอริยเจ้าน่ะ โดยที่ไม่ต้องให้ใครมาแต่งตั้ง 

ถ้าเราประพฤติปฏิบัติ ‘ใจ’ ของเรามันก็จะสบายเอง 

‘ใจ’ ของเรามันก็จะสงบเอง เราก็ไม่ต้องไปตามหาอะไรที่   

ไหนแล้ว “ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ” ผู้ประพฤติปฏิบัติ        

ก็ย่อมรู้ได้ด้วยตนเอง 

ถ้าใครไม่ทิง้อดตี เค้าเรยีกว่าเป็นคนบาปนะ เป็นคนตดิ 

เป็นคนยึดคนถือ 

เรื่องอนาคตเราไม่ต้องวิตกกังวลจนนอนหลับไม่สนิท 

มันเผาตัวเองทั้งนั้น เราพยายามท�าให้ดีที่สุดในปัจจุบัน ให้ใจ

ของเราสงบ ให้ใจของเราดี ใจของเราสบาย เน้นที่ปัจจุบันนี้

แหละ สมณะที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ มันอยู่ตรงนี้แหละ

ทุกคนต้องท�าได้ ทุกคนต้องปฏิบัติได้  ถ้าเราปฏิบัติ    

ถูกต้องมันก็ไม่ง่าย มันก็ไม่ยาก แต่เป็นสิ่งที่ท�าได้แล้วก็มี

ประโยชน์ ทกุคนน่ะแก่ไปทกุวนั... เฒ่าไปทกุวนั... ร่างกายมนัก็                 

ทรดุโทรมไม่แข็งแรง โรคภยัไข้เจบ็ต่าง ๆ นานามนัก็มมีากข้ึน 

สิง่ภายนอกมนัเป็นสิง่ทีแ่ก้ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง เรามาแก้ทีจ่ติทีใ่จ

ของเรานี้แหละ ต้องท�าใจของเราให้สงบให้ได้ ท�าใจของเรา

ไม่มีทุกข์ให้ได้ ต้องแยกกายส่วนที่มันเจ็บออกจากใจ กายมัน

เรือ่งเจบ็เรือ่งปวดมโีรคภยัไข้เจบ็ แต่ใจน่ะมนัเป็นของว่างเปล่า 

ต้องรู้จักแยกรู้จักแยะ คนเรามัน ‘ทิฏฐิมานะ’ เยอะ 

อตัตาตวัตนเยอะ มนัจะไปเปลีย่นแปลงสจัธรรม เปลีย่นแปลง

ความจริง ไม่อยากให้มันแก่ ไม่อยากให้มันเจ็บ ไม่อยากให้  

มันตาย แล้วกแ็ถมยงัอยากไปให้คนโน้นเป็นอย่างโน้น คนนีเ้ป็น

อย่างน้ี มันล้วนแต่น�าความทุกข์มาให้เราทั้งนั้น มันเป็น         

สิ่งจ�าเป็นที่เราจะต้องฝึก ต้องปล่อย ต้องวาง 

ทุกคนยินดีขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยอายุยืน รูปสวยรูปหล่อ

แล้วรวย ก็พากันดีใจ อย่างนี้แหละ 

ความสวยที่แท้จริงมันอยู่ที่ ใจนะ  

ถ้าใจสงบมันถึงเป็นคนสวย 

ถ้าใจสงบแล้วมองอะไรมันก็ดีไปหมด 

สวยหมด งามหมด รื่นรมย์หมด 

ถ้าใจสงบแล้วมันก็รวยหมดน่ะ ถ้าใจสงบมันก็เข้าถึง 

‘พระนิพพาน’ ให้ทุกท่านทุกคนเน้นมาหาเรื่องจิตเรื่องใจนะ

อย่าไปเน้นเรื่องทางกาย ถ้าอย่างนั้นจิตใจของเรามันจะมี 

ความสับสนเน๊อะ 

“ 

“
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พระพุทธเจ้าท่านเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระอานนท์

เป็นพระโสดาบัน ร้องห่มร้องไห้เสียใจ ยืนจับกิ่งไม้พิไรร�าพัน

วา่พระพุทธเจ้าเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพานแล้ว 

เรื่องความหวั่นไหวนี้แหละ ถ้าเราไม่พากันฝึกมันก็       

หวัน่ไหวอย่างนีต้ลอด เดีย๋วกข่็าวน�า้ท่วมเดีย๋วกข่็าวแผ่นดนิไหว 

ข่าวเค้ารบกัน...ระเบิดกัน...ฆ่ากัน ประพฤติมิดีมิร้ายกัน      

ข่าวทั้งโยมข่าวทั้งพระอะไรอย่างนี้ จิตใจของเราก็หว่ันไหว 

แม้แต่ ‘พระอานนท์’ เป็นพระโสดาบันแล้วก็ยังหวั่นไหว        

แต่ส�าหรับ ‘พระขีณาสพ’ แล้วอะไรจะเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป 

ท่านกฝึ็กสงบของท่านอยู่ เราอย่าไปหวัน่ไหว อยากให้กลางวัน

เป็นกลางคืนก็เป็นไปไม่ได้ อยากให้น�้ามันไหลขึ้นภูเขาก็ไม่ได้ 

มีแต่น�้ามันไหลลงจากภูเขาอย่างนี้แหละ ทุกสิ่งทุกอย่างน่ะ  

เราต้องท�าใจให้สงบหมด อย่าให้มนัวพิากษ์วิจารณ์ อย่าให้มัน

สรรเสริญ อย่าให้นินทาคนอื่นเค้า 

การไม่ท�าบาปทางกาย บางทีก็ท�าบาปทางวาจานะ 

บางทีก็ท�าบาปทางใจ เพราะใจไม่สงบ ใจมันหวั่นไหว 

ในชีวิตประจ�าวันของเรานี้ต้องพยายามแก้ที่จิตที่ใจ   

ไม่ว่าอะไรทีม่นัจะมาเกดิขึน้กบัเรา ไม่ว่าเรื่องดีเรื่องร้าย เรื่อง

ได้เปรยีบเสยีเปรยีบ เรือ่งชอบไม่ชอบ กแ็ล้วแต่อะไรจะเกดิขึน้

ให้ท�าใจให้มันสงบให้ได้ ชีวิตของเราถึงจะเข้าถึงความสงบ

ความดบัทกุข์ได้ ในชวีติประจ�าวนัถอืว่าเราได้เดนิตามหนทาง

ท่ีประเสริฐ อริยมรรคมีองค์ ๘ ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบอก 

ท่านสอนเราให้ทุกคนเข้าถึงด้วยการประพฤติปฏิบัติ ทุกคน   

รู้แล้ว เข้าใจแล้ว ก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ถ้าเราปฏบิตัอิย่างนี้

ชือ่ว่า... เราเดนิตามรอยของพระพทุธเจา้ ไม่วา่เราจะเป็นพระ 

เป็นโยมเราก็ดับทุกข์ได้ เข้าถึงความสงบได้ 

ทุกคนนั้นน่ะปฏิบัติได้นะ 

ยิ่งปฏิบัติไปก็ยิ่งมีความสุข มีความดูดดื่ม 

พยายามสร้างศรัทธา 

สร้างความเห็นให้ถูกต้องว่าชีวิตนี้

เราเกิดมาเพื่อท�าความดี เกิดมาเพื่อสร้างบารมี

เพื่อมาเดินตามรอยของพระพุทธเจ้า 

เพราะว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันเป็นของมีปัญหา

มาก มันมีความทุกข์จริง ๆ ไม่ใช่มีความทุกข์เล่น ๆ นะ        

เรามองเหน็หน้ากนันีน่ะ หน้าตาด ีๆ แต่งตวัด ีๆ แต่ละท่าน  

แต่ละคนมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้น ไม่มีใครไม่มีทุกข์ แต่ละคนน่ะ

มเีรือ่งตัง้หลายอย่าง มนัมปัีญหาเยอะ เรือ่งลกูเรือ่งหลานอะไร

ต่าง ๆ มีแต่พระนิพพานน่ะที่มันไม่มีปัญหานะ

การบรรยายพระธรรมค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จ-    

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ก็พอเห็นสมควรแก่เวลาขอสมมุติ

ไว้แต่เพียงเท่านี้ 

ด้วยบุญญาบารมีของพระพุทธเจ้า ของพระธรรม ของ

พระอริยสงฆ์ให้ทุกท่านทุกคนจงได้บรรลุธรรม เข้าถึงความ

สงบที่แท้จริงด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ... 

พระธรรมค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาให้น�ามาบรรยาย ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
ค�่าวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

“ 

“



แนวปฏิบัติ
ในการเจริญ
สติปัฏฐาน ๔

การเจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ 

พระพุทธเจ้าท่านให้ใจของเรา

อยู่กับปัจจุบัน 

สิ่งที่เป็นอดีตน่ะ

ท่านให้เราทิ้งหมด 

ถ้าเราไม่ทิ้งอดีต

เราจะเป็นคนไม่มี ‘ปัญญา’ 

ถ้าเราไม่ทิ้งอดีต

เราก็จะเป็นลูกหนี้ 

เราจะเป็นหนี้อยู่ตลอดกาล... 
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พระพุทธเจ้าท่านให้เราทุก ๆ คนฝึกสมาธิ ส่วนใหญ่

ไม่มีสมาธิกัน “พระเราส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีสมาธิ เณรเรา      

ส่วนใหญ่ก็ไม่มีสมาธิ คุณแม่ชี อุบาสก อุบาสิกาส่วนใหญ่          

ก็ไม่มีสมาธิ ญาติโยมส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะมีสมาธิ” 

“เราส่วนใหญ่น่ะ อยู่กับความสงบไม่ค่อยจะเป็น” 

การท�าสมาธินี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นงานใหญ่ งานท�าไร่  

ท�านา ท�าสวน ท�าเกษตรกรรม งานก่องานสร้าง งานค้างานขาย 

งานเป็นคณุคร ูเป็นทหารเป็นต�ารวจ เป็นคณุหมอเป็นพยาบาล 

งานเหล่านี้ถือว่างานง่าย... 

แต่งานใหญ่งานส�าคัญน่ะ คือ งานท�าใจให้สงบ 

งานท�าใจให้เป็นสมาธิน่ะเป็นงานเบา 

แต่มันเป็นสิ่งที่ท�ายากที่สุด 

งานท�าสมาธ ิงานทีท่�าใจให้สงบนีแ้หละถอืเป็นงานยาก

เป็นงานล�าบาก 

“ “
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ใจของเรานีจ้ะให้มนัสงบซกัสองสามนาทอีย่างนีก้ย็าก

ล�าบาก เหมอืนเราเอาปลาขึน้จากน�า้เอามาไว้ทีบ่นบกนีม้นัดิน้ 

การท�าใจให้สงบนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดน่ะ 

ถ้าใจของเราสงบแล้ว

ปัญหาต่าง ๆ มันไม่มี 

ใจของคนเราทุก ๆ คนนี้ต้องฝึกนะ ถ้าไม่ฝึกมันไม่ได้ 

มันไม่สงบ ต้องหาวิธีให้มันสงบน่ะ ถ้าเราปล่อยไปธรรมดา ๆ  

มนักเ็ป็นธรรมดา เป็นใจทีย่งัไม่ได้ฝึก พระพุทธเจ้าท่านถงึสอน

เราให้นั่งสมาธิเพ่ือฝึกใจ น่ังสมาธิเหน่ือยก็ให้เดินจงกรม    

เดินจงกรมเหนือ่ยกใ็ห้เราไปนัง่สมาธพิยายามอยูก่บัความวเิวก 

ไม่พูดไม่คุย ไม่คลุกคลี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งภายนอก ทิ้งสิ่ง

ภายนอกหมด 

เรามาอยู่วัดหลาย ๆ คนนี้ก็ให้เราท�าใจเหมือนกับ    

เราอยู่คนเดยีว ไม่พูดไม่คุยกบัใคร... ไม่สนใจใคร... ถ้ามันไม่

จ�าเป็นก็ไม่พูดเพราะว่าเรามีเวลาน้อย ถ้าไม่จ�าเป็นก็ไม่ต้อง

มองหน้าใครนั่นแหละดี ถึงเวลามาน่ังสมาธิกับเพื่อนกับ      

หมูค่ณะ เรากน็ัง่เหมอืนกบัเราอยูค่นเดยีวนี ้คนอืน่เค้าจะเป็น

อย่างไรก็ช่างหัวเค้า คนอื่นเค้าจะพูดจะคุย เค้าจะเข้าจะออก

ก็ช่างหัวเค้า เราถือว่าเป็นธรรมชาติ ถ้าได้ยินเสียงก็ให้ถือว่า

เป็นเสียงดนตรีธรรมชาติก็แล้วกัน 

ฝึกใจของเราปล่อย ฝึกใจของเราวาง วางเรื่องอดีต 

วางเรื่องได้เรื่องเสีย เรื่องธุรกิจหน้าที่การงาน เราต้องปล่อย

วางหมดน่ะ เราถอนสมมติออกจากใจของเรา ถอนความเป็น

ผู้หญิงความเป็นผู้ชายออกจากใจของเราหมด เรามีหน้าที่

หายใจเข้าก็ให้รู้ หายใจออกก็ให้รู้ ปล่อยวางหมด พักผ่อน

สมองเรา เพื่อใจของเราจะได้สงบ 

คนเราต้องฝึกสมาธ ิพระพทุธเจ้าน่ะ ก่อนท่านจะตรสัรู้

ท่านก็เข้าสมาธิ ฌานที่ ๑ ฌานที่ ๒ ฌานที่ ๓ ฌานที่ ๔      
จนระลึกชาติได้ เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของตัวเอง            

ท่านปล่อยวางทุกอย่าง ท่านเข้านิโรธสมาบัติ ก่อนที่ท่านจะ

เสด็จดับขันธปรินิพพานท่านก็เข้าสมาธิเหมือนกัน ฌานที่ ๑ 

ฌานที่ ๒ ฌานที่ ๓ ฌานที่ ๔ ถอยกลับไปกลับมาแล้วค่อย

เสด็จดับขันธ์ระหว่างฌานที่ ๓ กับฌานที่ ๔ นี้ แสดงให้       

ทุกท่านทุกคนให้เข้าใจนะว่าต้องฝึกใจให้เป็นสมาธิ

คนเรามนัฉลาดมากมนัเก่งน่ะ แต่มนัช่วยเหลอืตวัเอง

ไม่ได้นะ เวลาเจ็บป่วยเวลาใกล้จะตายน่ะ ญาติพี่น้องก็        

ช่วยเหลือเราไม่ได้ เงินทองก็ช่วยเหลือเราไม่ได้ คุณหมอ     

คุณพยาบาล ยารักษาโรคก็ช่วยเหลือเราไม่ได้ สิ่งที่จะ         

ช่วยเหลือเราได้ ก็คือ ท�าจิตใจของเราให้สงบ

พระพุทธเจ้าท่านให้เราฝึกไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ให้ทุกคน

เตรียมพร้อมไว้ ตอนถึงเวลาแล้วเราจะได้เอาสมาธิของเรา

ออกมาใช้งานได้ อย่างคนเราอยู่ดี ๆ ก็สบายหรอก แต่ถ้า    

มีใครมาขัดใจก็มีความทุกข์ เม่ือสิ่งภายนอกมันไม่ได้ตามใจ  

ก็เป็นทุกข์ เพราะว่าเราอ่อนสมาธิ เราอ่อนการฝึกจิตฝึกใจ 
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ญาติพี่น้องตายก็เป็นทุกข์ พ่อแม่ลูกหลานตัวเองตายก็เป็น

ทกุข์ มนัเพราะอะไร เพราะเราไม่ได้ฝึกใจของเราให้มสีมาธนิะ 

ทุก ๆ คนน่ะต้องฝึกสมาธิให้มาก ๆ นะ มีหลายคนดู

แล้วกเ็ป็นคนด ีเป็นคนเก่งและกน็สิยัดเีป่ียมด้วยบญุด้วยกศุล 

แต่เสียที่ไม่ค่อยฝึกสมาธิ ไม่ได้ปฏิบัติสมาธิ น่าเสียดายชีวิต

ของเค้าการด�าเนินชีวิตของเค้า เพราะเค้ายินดีในพ้ืน ๆ     

เรื่องการให้ทาน การรักษาศีล การสังคมสงเคราะห์ แต่เค้า

ขาดการฝึกจิตฝึกใจของเค้าเพื่อให้เกิดสมาธิ 

ประเทศไทยเรานี้แหละ พระก็มีประมาณสามแสนรูป 

แต่จะหาพระที่ตั้งใจ ‘ฝึกสมาธิ’ กันน่ะ ซักพันรูปนี้ก็ยังหา      

ได้ยากนะ เพราะเรามาติดในความสุขที่มันเป็นวัตถุ เราไม่ได้

เข้าถึงคุณถึงประโยชน์ในการฝึกจิตฝึกใจ ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ 

เป็นปัญหาที่พระพุทธเจ้าท่านให้เรามาแก้ที่เรา ที่ตัวเรา 

“วนัหนึง่ ๆ  ไม่รูท้�าอะไรต่ออะไร แต่ว่าไม่มีการฝึกสมาธิ 

พระเราก็ยังหาได้ยากหาล�าบาก ยิ่งโยมน่ะยิ่งหาได้น้อยนะ” 

เรามาคิด ๆ ดูน่ะ สิ่งภายนอกถึงมันจะสะดวกสบาย 

ถึงมันจะดีน่ะ มันก็ยังดับทุกข์ยังไม่ได้อย่างแท้จริง ไม่เหมือน

การฝึกสมาธิ การแก้อะไรก็ถือว่ามันแก้ง่าย แต่ว่ามาแก้จิต  

แก้ใจ แก้ตัวเองนี้มันถือว่าเป็นเรื่องแก้ยากนะ ท�าไมมันถึง      

แก้ยาก? เพราะว่าเป็นสิ่งที่ทวนโลก ทวนกระแส ทวนอารมณ์ 

ถ้าเราไม่อดทน เราไม่มีความเพียร ถ้าเราไม่มีสมาธิจริงน่ะ  

เราไปไม่รอดไปไม่ไหว... 

ทุกคนท�าไมถึงเป็นอย่างนั้น...? ปัญหานี้เค้าตอบว่า 

ทกุคนมนัตดิความสขุ ตดิความสะดวก ตดิความสบาย มนัตดิ

ในอดีตที่ผ่านมา 

‘อดีต’ ที่ผ่านมาแล้วมันก็เปรียบเสมือน ‘ความตาย’

คือเราตายจากสิ่งเหล่านั้นแล้ว 

เมื่อเราตายแล้วเราก็ท�าอะไรไม่ได้ 

ช่วยเหลืออะไรก็ไม่ได ้

พระพุทธเจ้าท่านให้เราทุก ๆ  คนทิ้งอดีต ถ้าใครไม่ทิ้ง

อดตีทีผ่่านมากถ็อืว่าเรานีก้�าลงัท�าบาปก�าลงัเป็น ‘คนบาป’ นะ 

‘สต’ิ ทกุ ๆ คนต้องเรว็ ต้องว่องไว เราพบเจอกบัสิง่ที่

มันท�าให้เราหดหู่ สังเวช ถ้าเราตามอารมณ์ตามสิ่งที่พบเห็น

กับสิ่งที่เค้าเรียกว่าเป็น ‘อดีต’ เราก็ต้องเศร้าโศกหรือว่า     

น�า้ตาไหล ถ้าเรามสีตทินัอย่างนีแ้หละ เราก็ทิง้มนัไป ละมนัไป 

เราไปใจอ่อนน่ะมันได้อะไร มันมีแต่ความเสียหาย คนอื่นเค้า

จะดมีนัก็เรือ่งของเค้า เค้าจะชัว่มันก็เรือ่งของเค้าเราช่วยเหลอื   

ไม่ได้ 

ปัญหาต่าง ๆ ที่มันเกิดข้ึนที่ตาเรากระทบ หูของเรา

ได้ยนิ ทีเ่ราได้สมัผสัเก่ียวข้องน่ะ  ให้เรามสีมาธมิคีวามเข้มแข็ง 

อย่าให้มันมาหมุนจิตหมุน ‘ใจ’ ของเรา ให้ใจของเราเป็นสุข          

เป็นทกุข์ เราจะเป็นคนไม่มสีมาธ ิไม่เป็นตวัของตวัเอง ตวัของ

เรามันก็เลยขึ้นอยู่กับวัตถุสิ่งภายนอก เรามีใจก็ไม่เกิดปัญญา 

มีสมองก็ไม่เกิดปัญญา 

“ 
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พระพุทธเจ้าท่านสอนเราทุก ๆ คนให้มี ‘สัมมาสมาธิ’ 

ความตัง้ใจมัน่อย่าได้หวัน่ไหวง่อนแง่นคลอนแคลน โยกคลอน

ไปกับสิ่งภายนอก 

การเจริญสติปัฏฐานทั้ง ๔ พระพุทธเจ้าท่านให้ใจของ

เราอยู่กับปัจจุบัน ส่ิงที่เป็นอดีตน่ะท่านให้เราทิ้งหมด ถ้าเรา

ไม่ท้ิงอดีตเราจะเป็นคนไม่มีปัญญา ถ้าเราไม่ทิ้งอดีตเราก็จะ

เป็น ‘ลูกหนี้’ เราจะเป็นหนี้อยู่ตลอดกาล... ถ้าเราไปคิดว่า         

มนัท�าล�าบาก มันท�าล�าบาก “จริงมันท�าล�าบาก แต่มันจ�าเป็น

ที่จะต้องท�าเพื่อพัฒนาจิตใจของเรา” 

‘เวรกรรม’ เราต้องระงับด้วยการตดักรรมตดัเวร 

ไม่ใช่เราเอามาผูกเอามามัดไว้ ในจิตใจของเรา 

พยายามเจรญิสตปัิฏฐานให้ ‘ใจ’ ของเรามันอยูก่บักาย 

ถ้าเราไม่อยู่กับกายก็อยู่กับเวทนา ถ้าเราไม่อยู่กับเวทนาก็อยู่

กบัใจของเราน่ะ ถ้าเราไม่อยูก่บัใจของเรากใ็ห้มันอยูก่บัธรรมะ 

‘ธรรมะ’ คือทุกอย่างที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน เกิดขึ้น ตั้งอยู่ 

ดบัไป พยายามเจรญิสติปัฏฐานให้ใจของเรามนัสงบ ให้ใจของ

เราเย็น 

การเจริญสติปัฏฐานน่ะทุกท่านทุกคนเจริญได้หมดนะ 

อย่างเราเดินอย่างน้ีก็ให้ใจของเราอยู่กับเน้ือกับตัว เรานั่ง...

ก็ให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัว ทิ้งอดีตให้หมด เรานอน...ใจก็อยู่กับ

เนื้อกับตัว เราท�าการท�างาน...ก็ใจอยู่กับเนื้อกับตัว ฝึกไป

ปฏบิตัไิปเดีย๋วใจของเรามันก็สงบใจของเรามันก็เยน็ ถ้าเราไม่

ท�าตามใจตวัเองไม่ท�าตามกเิลสตวัเอง เดีย๋วไม่นานใจของเรา      

มันก็เย็น ที่เรามันไม่เย็นมันมีปัญหาก็เพราะว่าเราท�าตามใจ

ตัวเอง ตามกิเลสของตนเอง ทุกท่านทุกคนน่ะมันมีความ

ต้องการเยอะ... มีความอยากเยอะ... ไม่ว่าเราจะเป็นใคร    

มันไม่ไว้หน้าเลยทั้งพระทั้งเณร ทั้งญาติโยม ความอยากมัน

มากมายก่ายกองจริง ๆ ถ้าเราไม่มาฝึกสมาธิ ไม่มาเจริญ     

สติปัฏฐานทั้ง ๔ นี้ มันหยุดไม่ได้ มันเย็นไม่ได้ 

ปัญหาของเราทุก ๆ คนนี้ เราอย่าไปโทษคนอื่นนะ     

เราอย่าไปโทษสิ่งภายนอก อย่าไปโทษสังคม อย่าไปโทษ      

คณุพ่อคุณแม่ อย่าไปโทษหัวหน้า อย่าไปโทษเพื่อน ทุกอย่าง

มันอยู่ที่เราไม่ได้ปฏิบัติ เราไม่ได้แก้ไขตัวเอง สิ่งภายนอกน้ี 

มันเหมาะมันสมควรแล้วที่จะให้เราได้ฝึกได้ประพฤติปฏิบัติ 

ถ้าไม่มีสิ่งภายนอกอย่างนี้ ไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้ เราจะเอา
อะไรเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติ ปัญหาต่าง ๆ ให้เราแก้ที่          

ตวัเรา แก้ทีก่ารกระท�าของเรา

เราปฏิบัติธรรมะนี้นะ 

ทุกท่านทุกคนอย่าเข้าใจว่า

มันขัดกับโลกขัดกับสังคมนะ 

ปฏิบัติธรรมะนี้แหละ

ช่วยเหลือโลกช่วยเหลือสังคม 

เป็นแบบพิมพ์เป็นตัวอย่าง 

““ 

“ 
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ในโลกของเราน่ะ ถ้ามีบุคคลอย่างนี้มันท�าให้โลกสงบ

โลกร่มเย็น “ถ้าธรรมะไม่กลับมา โลกาย่อมพินาศ” 

ทุกวันนี้น่ะ... มันไม่มีแบบพิมพ์ มันไม่มีตัวอย่างนะ 

ประชาชนส่วนใหญ่ถึงเป็นแมลงเม่าบินเข้ากองไฟ วิ่งตาม  

ทางโลก ว่ิงตามทางวตัถ ุเป็นหน้ีเป็นสินมปัีญหาเยอะแยะเลย          

ก็เพราะว่าเราไม่ได้แก้ไขตัวเองเรื่องจิตเรื่องใจ 

อย่างครอบครัวเราครอบครัวหนึ่งอย่างนี้ มีพ่อแม่   

แล้วก็ลูก ๆ ถ้าพ่อแม่พยายามแก้ที่จิตที่ใจ ทีนี้แหละลูกเรา 

มนักไ็ม่มปัีญหา เพราะว่าพ่อแม่กค็อื ‘แบบพมิพ์’ ของลกูเป็น 

‘พระอรหันต์’ ของลูกนะ เพราะว่าพ่อแม่เป็นหลักเป็นจุดยืน    

ถ้าเราไม่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นหลักเป็นจุดยืนน้ี ก็ยากล�าบาก 

อยู่เหมือนกัน 

เราทุก ๆ คนน่ะพระพุทธเจ้าท่านให้พากันคิดดี ๆ นะ 

ท�าไมเราถึงจะมีความสุขมีความดับทุกข์ ครอบครัวของเรา   

ท�าอย่างไรถึงจะเกิดความสุข เกิดความอบอุ่น สรุปแล้วมัน     

ก็ต้องมาที่ตัวเรา มาแก้ที่ตัวเรา อันไหนไม่ดีก็ต้องปรับปรุง  

แก้ไขหมด ถ้าไม่ปรับปรุงแก้ไขน่ะมันไม่ได้ มัวแต่ไปถือฟอร์ม

อยู่นั่น 

เราทุก ๆ คนน่ะต้องกลับมาดูตัวเอง ว่าตัวเองเป็น  

คนรบัผดิชอบในความดมีากพอหรอืยงั ความเพยีร ความขยนั 

ความอดทนมีพอหรือยัง ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญู

กตเวทีของเรามีพอหรือยัง...? ศีลของเรามันบกพร่องมั๊ย...?      

ตัวเองติเตียนตัวเองได้มั๊ย...? มันต้องกลับมาหาตัวเอง   

อย่างนีน้ะ เพราะอนันีม้นัเป็นสตูรความดสีตูรตายตวัทีท่กุคน

จะต้องพึงประพฤติปฏิบัติ ถ้าเราวิ่งหาความสุขความดับทุกข์

อย่างอืน่ มันแก้ไม่ได้ เราท�าอย่างน้ีดมีากประเสรฐิมาก เรตติง้

ในความเป็นมนุษย์ของเรามันก็ยิ่งสูงขึ้น “ในตัวเราและก็

ครอบครัวของเรา สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก” 

พระพุทธเจ้าท่านให้เราทุกคนพิจารณาตนเอง ว่าเรานี้

มีสมาธิเพียงพอหรือยัง มีความสุข มีความอบอุ่น มีความ

ร่มเย็นในครอบครัวแล้วหรือยัง...? ถ้ายัง พระพุทธเจ้าท่าน   

ไม่ให้เราไปแก้ที่อื่นนะ เราต้องท�าใจตัวเองให้มันสงบ อย่าไป

แก้ภายนอก เมื่อใจของเราสงบ ปัญหาทุกอย่างมันก็จบไป

พระก็ดี โยมก็ดี พากันหลงในวัตถุภายนอก หลงใน

อารมณ์ท่ีมันเป็นสวรรค์น่ะ... ไม่ได้พัฒนากาย วาจา ใจ         

ของตัวเองให้มันสงบ จะท�าอะไรก็มีแต่จะเอา เรียนหนังสือก็

เพื่อจะเอา ท�างานก็เพื่อจะเอา ทุกอย่างมันมีแต่จะเอา ถ้าเรา

เป็นผู้ที่มีแต่จะเอา ตัวเราจะมีความสุขได้อย่างไร ครอบครัว

ของเราจะเกิดความสุขความอบอุ่นได้อย่างไร

ให้เรามาตรวจดตูวัเองว่า อย่างตวัเองเป็นโยมอย่างนี้

ศีล ๕ ของตัวเองมันดีแล้วหรือยัง...? เรามันกลับมาแก้ไขตัว

เองหรือยัง...? ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือเปล่า...?        

มันต้องแก้ไขตัวเอง ถือว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าเป็นปัญหาที่

รีบด่วน ถ้าเรารอให้เรารวย รอให้เราไม่มีภาระมันคงเป็นไป
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ไม่ได้ เพราะความอยากของทกุคนนัน้น่ะมนัเลีย้งเปรตไว้ในใจ

ตัง้หลายตวั “เปรตมนัอ่ิมไม่เป็น มนัเต็มไม่เป็น ถ้ามันอิม่เป็น

มันพอเป็น เราก็ไม่เรียกมันว่า ‘เปรต’”

เราทุก ๆ คนน่ะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระพุทธเจ้า

เป็นตัวอย่าง มีพระธรรมค�าสั่งสอนที่ประเสริฐ มันเสียอย่าง

เดียวมันตั้งอยู่ในความประมาท 

ทุก ๆ คน เราไม่ต้องไปว่าให้ใคร แม้แต่ตัวผู้พูดเอง

มันก็ตั้งอยู่ในความประมาท มันไม่มองเห็นตัวที่เกิดมาเป็น 

‘มนุษย์’ เป็นสิ่งที่ประเสริฐ ไม่มองเห็น ‘เวลา’ ทุกวินาทีเป็น

เวลาที่ประเสริฐที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเอง 

เราทุก ๆ คนน่ะส่วนใหญ่ยังมีความคิดเห็นว่าเรา 

ปฏิบัติไม่ได้... เราไม่มีโอกาสเราไม่มีเวลา พระพุทธเจ้าท่าน

ตรัสสอนเราว่า ทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน

ของเราทุก ๆ คน 

มรรคมอีงค์ ๘ คอืหนทางทีป่ระเสรฐิ ในชวีติประจ�าวนั

ของทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับ ‘อริยมรรคมีองค์ ๘’ เริ่มต้น     

จากความคิดน่ะ เริ่มจากการไม่ท�าบาปทั้งปวง... ท�ากุศล      

ให้ถึงพร้อม 

การงานทุกอย่างนั้นน่ะ 

คือการปฏิบัติธรรมของเรา     

ทุก ๆ คน สิ่งที่มันไม่ใช่การปฏิบัติธรรม

...มันไม่ม ี

แต่เราไปคิดว่า การปฏิบัติธรรม คือ การเดินจงกรม 

นั่งสมาธิ ท�าวัตรสวดมนต์ เจริญวิปัสสนาน่ะ อันนั้นก็จริงอยู่ 

อันนั้นมันส่วนหนึ่ง 

แต่การปฏิบัติของเราต้องปฏิบัติทุกอย่าง

ให้มันมีศีลมีธรรม มีคุณธรรม 

เพราะชีวิตของเราทุกคนต้องปฏิบัติ

ถ้าปฏิบัติไม่ได้ ถ้าปฏิบัติมันมีปัญหาแน่ 

ที่เรามีปัญหาก็เพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติ

พระพุทธเจ้าท่านให้เราทุกคนคิดให้ดี ๆ นะว่าการ

ประพฤติปฏิบัติมันมีกับเราทุก ๆ คน แต่ที่เราไม่มีไม่เป็นก็

เพราะว่าเราไม่ได้ปฏบิตั ิไม่เหน็ความส�าคญัของการประพฤติ

ปฏิบัติ เราเห็นความส�าคัญของข้าวของเงินทอง ลาภ ยศ

สรรเสรญิ แทนทีเ่ราจะได้ข้าวของ ลาภ ยศ สรรเสรญิ เงนิทอง  

ได้ทั้งคุณธรรม เรากลับได้แต่วัตถุ มันจึงเป็นสิ่งที่ไม่สมดุล 

เราตรวจดตูวัเองถ้าอันไหนมนัไม่ด ีถ้าเราแก้ไขมนัต้อง

ดีหมด มันจะไม่ดี มันเป็นไปไม่ได้ พระพุทธเจ้าท่านถึงไม่ให้

เราถือฤกษ์ดียามดี ไม่ถืออะไรต่าง ๆ น่ะ ให้ถือการกระท�า 

ความดีของเรา 

ท�าดีมันดีแน่ ไม่ต้องขอพร...มันก็ได้พร...

พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ข้ึนมา ท่านไม่ถือชาติ ไม่ถือ

ตระกูล ไม่ถือวรรณะ ไม่ถือฤกษ์ดียามดี ท่านให้ถือความดี 

ต้องมั่นใจต้องแน่ใจในความดี 

“ 

“ 

“

“

“ 

“
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ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้... อย่างสุขภาพของเรา 

มันไม่ดีอย่างนี้ ถ้าเราฝึกให้เราเป็นคนใจดีมีความสุข เป็นคน

ท่ีมศีลีมธีรรม มรีะเบียบมวีนัิย แล้วออกก�าลังกาย ทานอาหาร

ที่ไม่ได้ท�าให้เราเกิดโรคเกิดภัย

ทุกวันนี้น่ะคนเค้าเป็นโรคเป็นภัยกันเยอะ ทั้งโรคจิต

โรคประสาท โรคมะเร็ง โรความดัน เบาหวาน หัวใจ มันก็ 

เกี่ยวกับใจ เกี่ยวกับอารมณ์ เกี่ยวกับอาหาร

พระพุทธเจ้าท่านให้เราเห็นความส�าคัญทางจิตใจแล้ว

ให้ความส�าคญัในเรือ่งทานอาหาร ให้เราให้ความส�าคญัในการ

ออกก�าลังกาย 

เรือ่งจติเรือ่งใจนีก้ค็อืการปฏบิตัธิรรม เรือ่งทานอาหาร

นี้ก็เรื่องปฏิบัติธรรม เรื่องการออกก�าลังกายนี้ก็เรื่องการ 

ปฏิบัติธรรม 

คนเรานีแ้หละสร้างปัญหาให้กบัตวัเองเน๊อะท�าให้ตวัเอง

เป็นโรคประสาท โรคจิต โรคความดัน เบาหวาน หัวใจ    

อาหารท่ีเราบริโภคนี้มีแต่ของทอดของผัดทั้งนั้นนะ ของมัน

ของเผ็ด ของเค็ม ของหวานขนมนมเนย ล้วนแต่เราท�าร้าย            

ตวัเอง ท�าร้ายครอบครัวตัวเอง “ท�ากันทั้งบ้านทั้งเมืองน่ะ” 

ของอันไหนมันไม่อร่อยก็ไม่อด ไม่ฝืน ไม่ทนที่จะรับประทาน     

ออกก�าลงักายกข็ีเ้กยีจ สมาธกิไ็ม่ท�าไม่รูจั้กท�าใจสงบ มแีต่เรา

ทั้งนั้นนะที่ท�าร้ายตัวเองน่ะ ท�าร้ายตัวเองยังไม่พอ ยังท�าร้าย

ครอบครัวเราอีกนะ 

ของเหล่านี้ทุก ๆ  ท่าน ทุกๆ คนก็ต้องบริโภค...แต่ว่า

มันมากเกิน มันเผ็ดเกิน เค็มเกิน หวานเกิน มนุษย์นี้เราถึง

เป็นผูอ้ยูย่ากกนิยาก พระพทุธเจ้าท่านถงึสอนเราทกุ ๆ  คนว่า          

ต้องเป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง่าย ลูกของเรา หลานของเรานี้น่ะมัน 

ตดิอร่อย ถ้าไม่ให้มนักินอร่อย...มนักินไม่ได้ เพราะว่าเราเป็น

คุณพ่อคุณแม่ แล้วก็ไม่วางระบบในการรับประทานอาหารน่ะ 

ของทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเอาเข้าในร่างกายของเราน่ะ 

พระพุทธเจ้าท่านให้เราพินิจพิจารณานะ 

ให้มีสติสัมชัญญะ 

ให้รู้จักอันไหนควรบริโภค ไม่ควรบริโภค 

อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัว เห็นแก่ปากแก่ท้อง 

พระพุทธเจ้าท่านให้เรามี ‘สติ’ มาก ๆ ถ้ามันเคย       

ทานอย่างนี้ เคยบริโภคอย่างนี้ เคยท�าอย่างนี้ มันยากที่จะ

เปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะ ถ้าทุกคนไม่สมาทานไม่ตั้งใจน่ะ     

สิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมด เราอย่าไป   

คิดว่าไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรมเท่านั้นเป็นการ

ปฏบิตัธิรรม  การประพฤตใินชวีติประจ�าวนัของเรานีแ้หละ คอื

การประพฤติปฏิบัติธรรม ทุกคนต้องมีสติ ทุกคนต้องมีเบรก 

ต้องเป็นคนประหยัด เป็นคนไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ตามใจตัวเอง    

ถงึจะเกดิสมาธ ิเกดิสต ิเกดิปัญญาได้ เราอย่าไปเอาความสขุ

ทางร่างกายอย่างเดียว เราต้องเอาความสุขทาง ‘จิตใจ’        

ไปพร้อมกันถึงจะเกิดความสุขเกิดความถูกต้องได้

“ 

“
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การบรรยายพระธรรมค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จ-    

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าวนันีก้พ็อสมควรแก่เวลา ด้วยบารมขีอง

พระพทุธเจ้า พระธรรม พระอรยิสงฆ์ทีไ่ด้พร�า่สอนแล้วกป็ฏบิตัิ

เป็นตวัอย่างให้กบัเราทกุ ๆ  คน ผู้ประพฤติปฏบิตัติามย่อมได้

เข้าถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ...

พระธรรมค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาให้น�ามาบรรยาย ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
ค�่าวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖



การศึกษา
เพื่อพัฒนา
คุณธรรม

ถ้าเราเน้นตั้งแต่ทางวัตถุ มันไม่ได้ 

มันต้องเน้นจิตใจด้วย เน้นคุณธรรมด้วย 

เน้นให้ใจของเราเกิดความสงบด้วย 

มันจะได้เป็นความดี เป็นคุณธรรม

น�าเราให้เกิดความสงบ 

ครอบครัวสงบ ประเทศชาติสงบ สังคมสงบ 

การศึกษาการปฏิบติัของเรามนัถึงจะถูกต้อง

มันไม่ได้ไปแต่ทางโลกทางวัตถุอย่างเดียว 
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การศึกษาหาความรู้ของหมูม่วลมนุษย์ทั้งในประเทศ

ต่างประเทศ ส่วนใหญ่เพื่อพัฒนาบ้านเมือง พัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมให้อยูด่ีกินดี อยูส่ะดวกสบาย มีการศึกษาเรื่อง                         

พระศาสนาเหลือไว้เพียงเล็กน้อย ไม่ให้ความส�าคัญว่าเป็น  

สิ่งที่จ�าเป็นในหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลาย ไปเน้นทางวัตถุไปเสีย    

๙๙ เปอร์เซ็นต์

ชีวิตของคนเราทุก ๆ คนมันมีทั้งกาย มีทั้งใจ ถ้าเรา

ไปเน้นตั้งแต่ทางกาย ทิ้งเรื่องทางจิตทางใจ มันมีแต่จะน�า

ความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับตัวเอง ครอบครัว สังคม 

ประเทศชาติ 

ทุกวันนี้น่ะประชาชนพากันเป็นโรคกระเพาะกันก็เยอะ 

เป็นโรคประสาทกันก็มากขึ้น เป็นโรคจิตก็มากขึ้น เป็นโรค

มะเร็ง เป็นโรคหัวใจ โรคไต ความดัน เบาหวาน สาเหตุมันก็
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เกดิจากใจของเราไม่สงบ มาจากการบรโิภคท่ีไม่รูจ้กัประมาณ

ไปติดในความสุขความสะดวกสบาย ไม่รู้จักยับยั้งชั่งจิตใจ

ท�าใจให้มันสงบ 

ความอยากความต้องการมากมันก็ย่อมมีความวิตก

กังวล มันก็ท�าให้เกิดโรคกระเพาะ โรคประสาท โรคภัยเจ็บ

ต่าง ๆ ก็ตามมา เราตามความเอร็ดอร่อยไปจนตับไตไส้พุง

มันเสียหายหมด พระพุทธเจ้าท่านสอนเราทุกคนให้รู ้จัก

ประมาณในการบริโภค จะเอาอะไรลงในท้องในร่างกายของ

เราต้องมีสติ พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ ให้รู้จักประมาณ  

ในการบริโภค 

ใจของเราทุก ๆ น่ะมันมี ‘เปรต’ อยู่หลายตัวนะ 

พระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราทุก ๆ คน  ฝึกท�าใจให้สงบ อย่าได้

พากันหลงวัตถุ หลงสี หลงแสง หลงเสียง สิ่งเหล่านี้หล่ะ    

มันเป็นสาเหตุให้เราได้ฝึกจิตฝึกใจไม่ให้เราท�าตามความโลภ

ความโกรธ ความหลง ท�าให้เราได้ฝึกจิตใจให้สงบ ฝึกปล่อย

ฝึกวางอารมณ์ให้รวดเร็ว อย่างตาเห็นรูปอย่างนี้แหละให้เรา

มีสติรวดเร็วอย่าให้ใจของเราตามอารมณ์ไป หูฟังเสียงอย่าง

นีแ้หละ ให้เรามสีตเิรว็ ๆ  อย่าได้ตามไป ทกุอยา่งทีม่นัเกดิขึน้

กับเราให้มีสติรู้ แล้วก็ไม่ให้ใจของเราตามอารมณ์ไป ถ้าเรา

ตามอารมณ์ไปเราต้องมีปัญหาแน่ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดี ไม่ว่าสิ่ง

นั้นจะชั่ว 

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า... 

สิ่งที่เรารู้ เราเห็น เราได้ยินได้ฟังนั้นน่ะ

มันคือนิมิตที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ�าวันของเรา 

เราอย่าพากันไปหลงนิมิต 

ไม่ว่านิมิตจะดี หรือจะไม่ดีน่ะอย่าตามไป 

ให้นิมิตนั้นเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป 

ถ้าเราตามไป ตามอารมณ์ ไป 

เราจะเป็นคนไม่มีสมาธิ

‘จิตใจ’ ของเรามันจะข้ึนอยู่กับสิ่งที่มาสัมผัสในชีวิต

ประจ�าวัน เราจะไม่เป็นตัวของตัวเอง เราจะเป็นคนหลงโลก 

หลงอารมณ์ หลงนิมิตในชีวิตประจ�าวันอยู่ตลอด การพัฒนา

ชีวิตใจของเรามันก็จะไม่เจริญ ก็จะไม่ก้าวหน้า 

พระพุทธเจ้าท่านให้เรามีชีวิตปกติ แล้วแต่อะไรที่จะ 

เกิดขึ้นกับเรา เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้มันแล้วไป เราไม่ต้อง 

ตามอารมณ์ไป ไม่ต้องตามสิ่งแวดล้อมไป ให้เราพยายาม

ด�ารงสติ ด�ารงสมาธิ เจริญปัญญา ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น         

มนัเกดิขึน้ ทกุอย่างนั้นมันต้ังอยู่ ทุกอย่างนั้นมันดับไป ไม่มี

อะไรมากน้อยไปกว่านี้ 

การท�ามาหากนิของเราน่ะ เรากท็�าไปในชวีติประจ�าวนั

ปกติ ไม่ต้องกลัวอุปสรรค ไม่ต้องกลัวปัญหา สมณะที่ ๑ ที่ ๒ 

ที่ ๓ ที่ ๔ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามีในตัวเราในชีวิตประจ�าวัน 

เราพยายามมาแก้ที ่‘ใจ’ ของเรา มาแก้ที ่‘การกระท�า’        

ของเรา มาแก้ที่ ‘ค�าพูด’ ของเรา เพื่อปรับตัวเองเข้าหาศีล   

“ 

“
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หาธรรมหาคุณธรรม สิ่งภายนอกก็ท�าไปด้วยดี ส่วนทางด้าน

จิตใจก็ต้องท�าไปด้วยดี กายก็ท�าความดี ใจก็ท�าความดี       

เอาความดีเป็นท่ีต้ัง เอาความดีเป็นข้อวัตรปฏิบัติ ชื่อว่า...    

ผู้ปฏิบัติดี ชื่อว่า...ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ ปฏิบัติ

ที่สมควรน่ะ “พระก็ท�าได้ โยมก็ท�าได้ ท�าได้ทุก ๆ คน” 

ถ้าเราเน้นต้ังแต่ทางวัตถุนั้น มันไม่ได้ มันต้องเน้น

จิตใจด้วย เน้นคุณธรรมด้วย เน้นให้ใจของเราเกิดความสงบ

ด้วย มนัจะได้เป็นความด ีเป็นคณุธรรมน�าเราให้เกดิความสงบ 

ครอบครัวสงบ ประเทศชาติสงบ สังคมสงบ การศึกษา        

การปฏิบัติของเรามันถึงจะถูกต้อง มันไม่ได้ไปแต่ทางโลก        

ทางวัตถุอย่างเดียว 

พระพุทธเจ้าท่านให้พวกเรา พากันฝึกจิตฝึกใจกันให้      

มาก ๆ  นะ ตวัเราจะได้มคีวามสุข ครอบครัวเราจะได้มีความสขุ 

ในหลวงของเราพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วของเราท่านสอน    

เราให้เป็นผู้ที่รู้จักท�าใจให้สงบ เป็นผู้ที่มีเศรษฐกิจพอเพียง  

เรารวยเท่าไหร่ เราเป็นมหาเศรษฐีเท่าไหร่ ถ้าใจของเรา        

ไม่สงบมันก็ไม่มีความสุข เพราะความสุขภายนอกนั้นมันเป็น

ความสขุบนความทกุข์ของคนอืน่น่ะ มนัไม่เหมอืนทีเ่ศรษฐกจิ

พอเพียง มีน้อยก็ใจสงบ มีมากก็ใจสงบ ไม่มีก็ใจสงบ 

เราทกุคนต้องรูจั้กท�าใจให้สงบ เดีย๋วนีเ้ราทกุคนก�าลงั

เป็นคนใจแตก สังคมก�าลังเป็นสังคมใจแตก เพราะว่าไม่รู้จัก

ท�าใจสงบกัน ไปเข้าใจผิดว่าเรื่อง ‘สมาธิ’ น่ะเป็นเรื่องของ   

คนเบื่อโลก เป็นเรื่องของคนอกหัก เป็นเรื่องของคนแก่       

มันไม่ใช่เรื่องของเราน่ะ ความเป็นจริงแล้วมันเป็นเรื่องของ

เราทกุ ๆ  คนต้องท�าใจให้สงบ ยนิดใีนสิง่ทีม่อียู ่พฒันาตวัเอง

เพื่อให้ ตัวเองเกิดความสงบ 

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า... ให้เราทุกคนสร้างความดี  

สร้างบารมี เพือ่ไม่ตามใจตวัเองไม่ตามกิเลสตวัเอง ให้ตามศีล  

ตามธรรม ตามคุณธรรม 

คนเรามันมีความเห็นแก่ตัวนะ เอาความสุขใส่ตัว     

เอาความสุขให้พี่ให้น้อง ให้ญาติให้วงศ์ตระกูล มันไม่แชร์

ความสุขกัน ทุกคนเกิดมานี้ก็มีความทุกข์ทั้งทางกาย มีความ

ทุกข์ทั้งทางใจ หน้าที่การงาน สิ่งแวดล้อม วงศ์ตระกูล มันมี

ทุกข์ทั้งน้ัน ทุกข์เกิดข้ึน ทุกข์ตั้งอยู ่ทุกข์ดับไป 

พระพุทธเจ้าของเรา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว  

ของเราท่านให้เราแชร์ความสุขซึ่งกันและกัน อย่าเหน็เค้าเป็น    
คนอื่น ทุกคนเป็นญาติพี่น้องกันหมด เกิด แก่ เจ็บ ตาย                    

ด้วยกนัหมด เมตตาธรรมนีเ้ป็นเครือ่งค�า้จนุโลก อบายทีท่�าให้

ใจของเราตกต�่าได้แก่ เราตามอารมณ์ตัวเองไป ตามความ

อยากของตัวเองไปจนเป็นอบายมุข แต่ทุกคนไม่รู้ตัวเอง 

ครอบครัว ๆ หนึ่งถ้ามีใครไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ

อย่างน้ี เดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลก ถือว่ามีอะไรผิดปกติ 

เกิดขึ้นในครอบครัวของเราแล้ว เพราะจิตใจของเราตกต�่า                     

ตกอยู่ในอบายมุขอบายภูมิ 
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พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า... สิ่งที่ดี ๆ เค้าท�าเราก็มอง    

ไม่เห็นนะ แต่สิ่งที่มันไม่ดีน่ะเห็นไว แล้วก็ไปเอาตัวอย่างว่า 

“คนนั้นเค้าก็ยังท�า คนนี้เค้าก็ยังท�า...!” 

คนดร้ีอยคน ถ้ามคีนไม่ดมีาอยู่ด้วยซกัคนหนึง่มนัท�าให้

คนดี ๆ เสื่อมได้ ถ้าเราไม่พัฒนาใจของเรา ฝึกจิตใจของเรา 

มนัชอบหลงทางหลงประเดน็ สิง่ทีเ่ราพากนัมองอยูท่กุวนันีน่้ะ 

พระพุทธเจ้าท่านให้เราพากันรู้พากันเข้าใจนะว่า เค้าก�าลัง   

พากันเดินทางผิด เน้นในทางวัตถุ ทิ้งทางธรรมทางคุณธรรม 

เราจะไปท�าอย่างนั้น ๆ ไม่ได้นะ ลูกเรา หลานเรา เหลนเรา

ในอนาคตแย่นะ 

การประพฤติการปฏิบัติตัวเองนี้แหละ มันยากนะ...    

มันเป็นเรื่องรับผิดชอบ มันเป็นเรื่องที่ทวนกระแส มันต้องมี

การประพฤติปฏิบัติกันต่อเน่ืองเรียกว่า “ปฏิปทาเสมอต้น

เสมอปลาย” 

ทุกท่านทุกคน ‘สมาธิ’ ต้องแข็งแรง ปัญหาต่าง ๆ    

มันเกิดจากต้นเหตุ คือใจของเรามันมีความเห็นผิด มีความ

เข้าใจผดิ ทุกอย่างมนักผ็ดิไปหมด เราทกุคนถงึมคีวามจ�าเป็น

ที่จะต้องพากันเป็นผู้มีศีล มีสมาธิ เพื่อเจริญปัญญา

‘ศีล’ นั้นแหละคือ ตัวความดี 

‘ศีล’ นั้นแหละคือ ตัวคุณธรรม 

‘ศีล’ นั้นแหละคือ ตัวพระพุทธเจ้า 

ถ้าใครไม่รกัศลีไม่ชอบศลี กค็อืไม่รกัความด ีไม่รกัพระพทุธเจ้า 

การรักษาศีลนี้

พระพุทธเจ้าท่านก็ให้เน้นมาที่จิตที่ ใจ 

ไม่เน้นไปที่กาย

ระเบียบวินัยของสังคมมีไว้เพื่อให้เป็นประชาธิปไตย 

เค้าเน้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

แต่การรักษาศีลปฏิบัติธรรมน้ี เค้าเน้นที่จิตที่ใจเพื่อเข้าถึง

ความสงบ เข้าถึงความดับทุกข์ เข้าถึงพระนิพพาน การรักษา

ศีลจึงเป็นการเข้าถึงเจตนา ถ้าเราไม่มีเจตนาก็ถือว่าไม่ผิด

‘เจตนา’ คือ เจตนาที่จะไม่ท�าผิด ถ้าจิตใจของเรา     

มันไม่สงบ มันเคลือบแคลงมันสงสัยอย่างนี้ ก็ยังไม่ได้...        

ต้องปลงใจเชื่อใจเต็มที่เต็มร้อยว่ามันไม่ผิด 

คนเราทุกคนน่ะ ถ้าเรารักษาศีลดี ใจของเรามันก็สงบ 

เพราะเรากระท�าแต่ความดีเราไม่มีความผิด 

คนเรามันไม่สงบ เพราะหนึ่งมันมีความอยาก สอง    

มันมีความผิด ใจมันถึงไม่สงบ เมื่อศีลไม่มี สมาธิมันก็ไม่มี 

‘ศลี’ ‘สมาธ’ิ มนัเป็นขบวนเดยีวกนั มนัจะแยกกนัไม่ได้ 

‘ปัญญา’ กับ ‘สมาธิ’ มันก็ไปขบวนเดียวกัน มันแยกกันไม่ได้ 

พระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราเน้นมาที่ใจมาที่ตัวเจตนา 

ประชาชนคนส่วนใหญ่ก็วิตกกังวลว่า เรารักษาศีลนี้    

ก็ถูกคนอื่นเค้าเอารัดเอาเปรียบ มันลิดรอนสิทธิในการท�ามา

หากิน เป็นแต่ผู้แพ้ ถูกสังคมเค้ารังแกเบียดเบียน อันนี้มันมี

“ “
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ความคิดเห็นผิดนะ เรามีความคิดเห็นผิดเหมือนกับเราเกิด

มาน่ะเราจะปลูกต้นไม้ใหญ่ๆ ไว้ เราก็ไม่ปลูก เราคิดว่าเรา

ปลกูต้นไม้ใหญ่แล้วเรากไ็ม่ทนัเหน็เดีย๋วเราตายก่อน เรากเ็ลย

ไม่ปลูก เราไม่ได้คิดว่าเราต้องเสียสละเพื่อให้ลูก ให้หลาน    

ให้เหลน 

ต้นไม้ที่มันต้นใหญ่ เศรษฐกิจยั่งยืนน่ะ เราก็ไม่พากัน

ปลกู พากนัปลกูตัง้แต่พวกอ้อย พวกมนั พวกข้าวโพด พวกผกั

อยา่งนีแ้หละ เราคดิว่ามนัแก้ปัญหาให้เราได้ในชวีติประจ�าวนั 

พอเลี้ยงอัตภาพเลี้ยงครอบครัว อีกหลายปีข้างหน้าน่ะลูกเรา

มนักล็�าบาก หลานเรามนักล็�าบาก เพราะว่าเรามคีวามเข้าใจผดิ   

มีความคิดเห็นผิด การรักษาศีลก็เหมือนกัน ถ้าเราเป็นคนดี 

เป็นคนนิสัยดี เครดิตเราก็ดี เรตติ้งเรามันก็ดี ท�าอะไรมันก็ดี

ไปหมด เพราะคนในโลกนี้ ในสังคมนี้แหละต้องการ  ‘คนดี’ 

อย่างเค้าให้เราเรียนหนังสือตั้งแต่... เด็กจนถึงจบ      

ปรญิญาเอกเพื่อจะเป็นคนดี เป็นคนเก่ง เป็นคนมีศีล มีธรรม

มคีณุธรรม ทกุวนันีก้ย็งัมกีารเรยีนพเิศษ กศน. ผูท้ีไ่ม่มีโอกาส

เรียนตอนเดก็ ๆ  กใ็ห้มนีกัศกึษาผูใ้หญ่เพือ่จะได้ท�าความดกีนั 

ในโลกนี ้ในสงัคมนีถ้งึต้องการคนด ีถ้าเราเป็นคนดน่ีะไม่ต้อง

กลัวอดตายนะ ดูตัวอย่างผู้ที่บวชเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

ทิง้ทางโลกหมด ทิง้ทางวตัถหุมด เน้นทางจติทางใจ เน้นทาง

พระนิพพาน อยู่ป่า อยู่เขา อยู่ที่กันดารเท่าไหร่ประชาชนเค้า

ก็ขนของ ขนสิ่งบริโภคต่าง ๆ ไปให้จนไม่มีที่จะเก็บ แสดงว่า

โลกนี้สังคมนี้เค้าต้องการคนดี เค้าส่งเสริมคนดี 

“ในโลกนี้จะให้คนดีหมดทั้งบ้านทั้งเมือง มันเป็นไป  

ไม่ได้หรอก ‘ช่างหัวมันนะ’” 

ในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่วของเรา...                   

พระพุทธเจ้าของเรา ท่านให้เรามาพัฒนาตัวเองนะ เราอย่า 

ไปสนใจความดีความชั่วของคนอื่น ถ้าเราไปสนใจความดี

ความชั่วของคนอื่น... หัวใจของเรามันจะเป็น ‘คนพาล’         

เป็น ‘อนัธพาล’ คนโน้นก็ไม่ด ีคนนีก็้ไม่ด ีเลยมแีต่เรือ่งทกุข์ ๆ  

อยูใ่นจติในใจ เพราะเราเก่ียวข้องภายนอกหลงแต่สิง่ภายนอก 

ตามนิมิตไป ตามอารมณ์ไป ตามสิ่งภายนอกไป ไม่เน้นมาที่

ตัวเรา ไม่เน้นความสงบในตัวเรา 

การฝึกใจสงบนั้นน่ะ... พระพุทธเจ้าท่านให้เราฝึก     

ทุกอิริยาบถ ท�าอะไรอยู่ก็ให้ใจของเราสงบ ให้ใจของเรามีสติ        

มีความสุข ดูที่เค้าจะเข้าสมาธิน่ะเค้ามีวิตกวิจารณ์ ปิติสุข     

เอกัคคตา

‘วิตกวิจารณ์’ ก็ได้แก่ เราคิดว่าสิ่งนี้มันดี สิ่งนี้มัน

ประเสรฐิทีเ่ราจะได้เอามาปฏบิตัใินชวีติประจ�าวนัของพวกเรา 

จติใจของเราจะได้เบกิจะได้บาน มนัจะไม่ได้เป็นโรคกระเพาะ 

มันจะไม่ได้เป็นโรคประสาท เป็นโรคจิต เป็นโรคภัยไข้เจ็บ  

ต่าง ๆ เรามีความสุขในการประพฤติปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่าง  

ให้ถือว่าเป็นความดี ถือว่าไม่มีปัญหาอย่างนี้นะ 

พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ 
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ถ้าเราไม่ต้ังอกต้ังใจประพฤติปฏิบัติ จิตใจของเรามัน

จะบอบช�า้กว่านี ้กายของเรามนัจะบอบช�า้กว่านี ้เรือ่งทีม่นัเป็น

ทุกข์ วิตกกังวล ขุ่นมัว เศร้าหมองทางจิตใจน่ะ พระพุทธเจ้า

ท่านให้เราทิ้งให้หมด ถือว่ามันเป็นบทเรียน ถือว่ามันเป็น

ประสบการณ์ เราจะได้ไม่ท�าอย่างนั้นอีก เราจะไม่ได้ไปคิด

อย่างนั้นอีกนะ เราไม่ต้องไปคิดว่า ชีวิตของเราท�าไมมันถึง  

เป็นอย่างนี้ ท�าไมมันถึงเป็นอย่างน้ัน ท�าไมมันมีบุญน้อย

วาสนาน้อย เกดิมามนัอาภัพอับจน ทกุคนไม่ต้องไปคดิอย่างนัน้ 

คดิว่าดีมากท่ีจะให้เราท�าใจพจิารณาใจ ทกุอย่างเราต้องมาแก้

ที่ใจของเรา ใจของเราต้องเข้มแข็ง ต้องแข็งแรง ต้องสลัดทิ้ง

อดีตไปให้ได้ เข้าถึงความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานในปัจจุบัน

ให้ได้ คนเรามนัชัว่เจ็ดทดีเีจ็ดหนอย่างโบราณเค้าว่านัน่แหละ                       

แล้วก็แล้วไป ไม่ต้องเอามาคิดมาวิตกกังวล 

เป็นคนขยันมาก ๆ รับผิดชอบให้มาก ๆ 

เสียสละให้มาก การใช้จ่ายก็ต้องประหยัดให้มากขึ้น 

รายรับนี้ไม่ส�าคัญ ส�าคัญอยู่ที่รายเหลือ 

ต้องมาแก้ที่ตัวเอง ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่น 

เอาตัวเองนี้ให้มันสงบ ไม่ให้มันมีตัวมีตน ไม่ให้มีเรามีเขา      

ไม่ให้มีผู้หญิงผู้ชาย ไม่ให้มีช้ามีเร็วมีกลางวันกลางคืน ไม่ให้

มันมีอะไร ถ้าใจของเรามันมีอะไร มันก็มีอะไร ถ้าใจของเรา 

มันไม่มีอะไร มันก็ไม่มีอะไร เพราะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจ เราไม่

ต้องไปอยากรวยมีหน้ามีตา มีเกียรติมียศ เราพัฒนาตัวเอง

เข้าถึงความสงบ “ ‘นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง’ เพราะสุขอันใดก็สู้

ความสงบนั้นไม่มี” ที่เรามีทุกข์ เราไม่สบายทั้งกายทั้งใจนี้     

ก็คือ จิตใจของเราไม่สงบ 

พระพุทธเจ้าท่านให้เราฝึกพัฒนาใจอย่างนี้แหละ... 

พัฒนาไปเรื่อย เราอย่าไปอยากให้มันสงบ เพราะความสงบ 

นั้นมันเป็นผล ความสงบนั้นต้องปราศจากนิวรณ์ ถ้าเรามี  

ความโลภ ความโกรธ ความหลงอยูม่นัไม่สงบ เราต้องไม่มตีวั

ไม่มีตนมันถึงสงบ

การศึกษาของเราน่ะมันก�าลังผิดทาง 

มันไปในทางวัตถุอย่างเดียว 

มันไม่เน้นมาหาเรื่องจิตเรื่องใจ 

อันนีมั้นเป็นมรดกทีบ่รรพบรุษุเราประพฤตปิฏบิตัมิานะ 

เรื่องท�าใจให้สงบผู้ที่แก่เรียนทั้งหลายน่ะ ถ้าเค้าไม่คิดว่าอันนี้

เป็นของสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเค้าพากันทิ้งไปหมดแล้ว   

คงไม่มีวิชาคุณธรรม ศีลธรรมห้อยไว้นิด ๆ ให้ทุกคนเข้าใจว่า 

ส่วนที่ส�าคัญในชีวิตของเรา คือ จิตใจสงบ 

การบรรยายพระธรรมค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จ-    

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันน้ีก็เห็นสมควรแก่เวลา ด้วยอ�านาจ       

คุณพระรัตนตรัยให้ทุกท่านทุกคนได้พัฒนาในเรื่องจิตเรื่องใจ

ให้เข้าถึงความสงบ ไม่หลงไปทางวัตถุอย่างเดียว ด้วยกัน       

ทุกท่าน ทุกคนเทอญ...  

พระธรรมค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาให้น�ามาบรรยาย ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
เช้าวันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

“ “

““ 



คุณหมอที่ดี 
พยาบาลที่มี
คุณธรรม

พระพุทธเจ้าท่านให้คุณหมอ 

และพยาบาลทุกคน    

เจริญเมตตามาก ๆ 

ให้ถือว่าทุกคนน่ะ 

ญาติพี่น้องของเราทุก ๆ คน 

พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราเอา

เงินเดือนอย่างเดียว 

ต้องท�างานเอาคุณธรรม

คุณงามความดีด้วย
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‘อาชีพหมอ’ ‘อาชีพพยาบาล’ นี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ดี     

ที่ประเสริฐ เป็นอาชีพที่ได้สร้างบุญสร้างกุศล สร้างความดี 

สร้างบารมี สร้างคุณธรรม ที่เค้าให้คุณหมอให้พยาบาล        

มาประพฤติมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้เป็น... “คุณหมอที่ดี    

เป็นพยาบาลที่ดีมีคุณธรรม” 

ทุกคนที่เกิดมามีความทุกข์ทั้งทางกายมีความทุกข์ทั้ง

ทางใจ มคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องพึง่หมอพึง่พยาบาลกนัทกุ ๆ  คน 

จะหลีกไปไม่พ้น ไปไม่ได้ 

ทกุวนันีป้ระชาชนเค้าพดูคยุกนัว่าคณุหมอและพยาบาล 

ตรวจโรครักษาพยาบาลไม่ค่อยจะดี ไม่เหมือนโรงพยาบาล

เอกชนเค้า 

คณุหมอและพยาบาลทกุ ๆ  คนทีเ่ป็นโรงพยาบาลรฐัน่ะ 

เม่ือมีประชาชนเค้าพดูขานวพิากษ์วจิารณ์หรอืทกัท้วงกันก็ต้อง
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พิจารณาตวัเองว่าใครมคีวามขาดตกบกพร่องอะไรบ้าง ถ้าขาด

ตกบกพร่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวน่ะ ท่านก็ให้        

คุณหมอและพยาบาลคนนั้น ๆ แก้ไขปรับปรุงตัวเอง

พระพุทธเจ้าท่านให้คุณหมอ และพยาบาลทุกคน    

เจริญเมตตามาก ๆ ให้ถือว่าทุกคนน่ะญาติพ่ีน้องของเรา      

ทุก ๆ คน พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราเอาเงินเดือนอย่างเดียว 

ต้องท�างานเอาคุณธรรมคุณงามความดีด้วย 

คนไข้ทกุ ๆ  คนน่ะไม่ว่าเค้าจะเป็นใครนะ ถงึไม่ใช่ญาติ

พ่ีน้องสายโลหิต หรือว่าไม่ใช่คนไทยเค้าเป็นคนต่างประเทศ 

เค้าเป็นคนยากคนจน เค้าไม่มเีส้นมสีาย พระพทุธเจ้าของเรา 

ในหลวงของเราท่านก็ให้มีเมตตากับคนป่วยคนไข้ทุก ๆ คน 

ตั้งใจให้เต็มที่เต็มร้อย เอาใจใส่ต้องขวนขวายกระตือรือร้น 

ว่องไว รบีด่วน เรือ่งเงนิเรือ่งสตางค์นัน้น่ะเอาไว้ทหีลงั เราเป็น

มนุษย์เป็นผู้ที่มีจิตใจสูง มีโอกาสท�าความดีเราต้องรีบท�า 

ตั้งใจตรวจ ตั้งใจถาม ถามตัวเค้าไม่เข้าใจก็ต้องถามญาติพี่ 

น้องของเขา เราอย่าไปมองหน้าเค้าแล้วถามนดิ ๆ หน่อย ๆ 

กเ็ขยีนชื่อยาแล้วก็จ่ายยานะ อย่างน้อยก็เอาเครื่องหูฟังตรวจ

คนไข้ ใช้ปรอทวัดไข้ วัดความดัน “ถึงเค้าไม่ใช่ญาติเราเค้าก็

มีหัวใจ เค้าเป็นคนยากคนจนเค้าก็มีหัวใจ” 

ส่วนใหญ่น่ะคนเรามันเห็นแก่ตัว ถ้าญาติเรา พ่อแม่   

พ่ีน้องเพื่อนฝูงเราน่ะเราก็เอาใจใส่ดูแลเทคแคร์ แต่ถ้าเค้า

ไม่ใช่ญาตพิีน้่องเพือ่นฝงู เค้าเป็นคนยากคนจนน่ะบางทเีป็น      

คนต่างชาต ิ เป็นคนยากคนจนต่างชาติ ที่เค้ามาท�างานใน

ประเทศเรา เราก็มองเค้าไปอีกระดับหน่ึง ถ้าเราคิดอย่าง       

นี้แหละถือว่าเราท�าไม่ถูกต้อง เราไม่ได้ท�าหน้าที่ของคุณหมอ

คุณพยาบาล 

ประชาชนคนส่วนใหญ่เค้าไม่มีญาติเป็น ‘คุณหมอ’      

เป็น ‘พยาบาล’ แถมก็ยังเป็นคนยากคนจนอีกต่างหาก จะไป

โรงพยาบาลเอกชนก็ไม่มีเงินไม่มีสตางค์ ถ้าคุณหมอไม่มี 

ความเมตตา พยาบาลไม่มีความเมตตา 

ประชาชนคนเหล่านั้นเค้าจะไปพึ่งพาอาศัยใครล่ะ...? 

คุณหมอคุณพยาบาลต้องเป็นที่พึ่ง

ทั้งทางกายและทางใจให้กับเค้าได้ 

ว่าทุก ๆ คนมีคุณธรรม

มีความเป็นมาตรฐานอันเดียวกันหมด 

ชื่อว่าหมอ ชื่อว่าพยาบาล

ต้องไม่เลือกที่รักมักที่ชังนะ 

คนเราน่ะมนัต้องสร้างความดสีร้างบารม ีละความเหน็

แก่ตวั เวลาอยูท่ีโ่รงพยาบาลเรากด็แูลเค้าอย่างเตม็ทีเ่ทคแคร์

อย่างเต็มที่ ถ้าเราเปิดคลินิกแล้วเขาไปคลินิก เราก็ดูแลเค้า

อย่างเต็มที่เทคแคร์เค้าอย่างเต็มที่เหมือนกัน อย่าให้เหมือน

คุณหมอหลาย ๆ คนน่ะอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐบาลก็ดูแลรักษา

ธรรมดา แต่ถ้าไปคลินิกของตัวเองน่ะไม่ใช่รักษาธรรมดา      

“ 

“
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แต่รักษาดูแลเป็นพิเศษ อย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าถือว่าเรา   

มีความเห็นแก่ตัว เราปฏิบัติไม่ดี ไม่ถูกต้อง เห็นแก่เงิน             

แก่สตางค์ ขาดคุณธรรมไม่มีคุณธรรม 

ประเทศเราโรงพยาบาลใหญ่ ๆ  กม็อียู่หลายโรงนะ เช่น 

โรงพยาบาลศริริาช รามาฯ จฬุาฯ แล้วกย็งัมโีรงพยาบาลทหาร

ต�ารวจ และโรงพยาบาลจิตเวช ถ้าทุก ๆ คนเน้นคุณธรรม   

เน้นเรื่องความเมตตา... ความกรุณา... เอาใจใส่กับคนป่วย

ทุก ๆ คนน่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีมาก 

สถานอีนามยัในหมูบ้่านในต�าบลส่วนใหญ่กป็ฏบิตังิาน

ยงัไม่ค่อยได้มาตรฐาน ยงัเป็นทีพ่ึ่งของประชาชนไม่ค่อยจะได้ 

เวลาเจบ็เวลาป่วยมาน่ะ ประชาชนชาวบ้านเค้าไปหากไ็ม่ค่อย

จะพบพยาบาล เค้าก็เลยพากันไปตั้งแต่โรงพยาบาลอ�าเภอ   

ก็ถือว่าประเทศเรา เมืองเรานี่ ‘อนามัย’ นี้ก็ยังไม่ค่อยเกิด

ประโยชน์ต่อชาวบ้านต่อประชาชน 

โรงพยาบาลอ�าเภอ โรงพยาบาลประจ�าจังหวัดแต่ละ

จงัหวดั การบรกิารรกัษาดแูลประชาชนส่วนใหญ่กย็งัไม่ค่อยดี

พอยังไม่ได้มาตรฐาน ชาวบ้านแต่ละอ�าเภอนั้นเค้าพากันบ่น 

กันมากนะว่าคุณหมอใช้ไม่ได้ ว่าพยาบาลใช้ไม่ได้ ไม่ค่อยได้

ตั้งใจตรวจโรค ไม่ค่อยได้ตั้งใจรักษาพยาบาล ไม่มีความ

กระตือรือร้นเอาใจใส่ในคนไข้ “ประชาชนคนส่วนใหญ่น่ะ      

ไม่ต�า่กว่า ๖๐ เปอร์เซน็ต์เค้าพดูว่าโรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอ      

โรงพยาบาลประจ�าจังหวัดไม่ค่อยได้มาตรฐาน” 

บางคนเค้าป่วยหนักก็ไม่ได้รับความเอาใจใส่ มันมี

ระบบระเบียบ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค โรงพยาบาลก็มีต้นทุน

จ�ากัด คนป่วยหนักจะส่งโรงพยาบาลจังหวัดก็ไม่ได้ เพราะว่า

ถ้าส่งไปแล้วทางโรงพยาบาลจังหวัดก็ต้องมาหักค่าพยาบาล

จากโรงพยาบาลอ�าเภอ ท�าให้โรงพยาบาลอ�าเภอเป็นหนี้    

เป็นสิน นี้เป็นสาเหตุให้คนที่ยากจนคนที่ไม่เส้นมีสายนั้นน่ะ

ตายกันมาก ต้องรอจนมันจะหมดลมหายใจค่อยส่งไป ส่งไป

มันก็ไม่ทันเหตุการณ์น่ะเพราะคนเรามันจะตายแล้ว ก็เพราะ

ว่าระบบ  ๓๐  บาทรักษาทุกโรคนี้แหละ 

คุณหมอ ผู้อ�านวยการ และก็คณุหมอทกุท่าน ตลอดจน

พยาบาลนี้ก็น่าจะคิดให้ดีนะ... ถึงเค้าจะไม่เป็นญาติของเรา   
ไม่เป็นเพื่อนของเรา หรือว่าเค้าเป็นคนยากจนต่างประเทศ          

อย่างนี้แหละ เราก็น่าจะเมตตาเค้าสงสารเค้านะ เพราะเค้า

ไม่มีทางไปแล้ว เค้าไม่รู้จะไปพึ่งพาอาศัยใครนะ 

ทางที่ดีที่ถูกต้องคุณหมอต้องรักษาให้ดีที่สุด มันจะ 

เป็นหนี้เป็นสินเราก็ต้องยอมเพราะเรื่องความเจ็บความตาย

มันเป็นสิ่งที่จ�าเป็น เราอย่าเห็นแก่ตัวที่ไปหน่วงเหนี่ยวคนไข้

เพียงแค่ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค “ให้โรงพยาบาลเป็น             

โรงพยาบาลที่แท้จริง เป็นที่พึ่งของมวลมนุษย์ทั้งหลายได้  

อย่าให้โรงพยาบาลของเราเป็นโรงฆ่าสัตว์”

พระพทุธเจ้าท่านของเรา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว

ในหลวงของเราน่ะ ท่านมีความเมตตาต้องการให้คุณหมอ   



ธ
รร

ม
ะใ

จด
ี ใ

จส
บ
าย

 ๔

174

D
ham

a Jaid
ee Jaisabai 4

175

ทกุ ๆ  คนน่ะตลอดจนถึงพยาบาล ต้องฝึกพูดกับคนไข้เพราะ ๆ  

แล้วก็พูดกับญาติคนไข้เพราะ ๆ น่ะ ทุกคนก็รู้อยู่แล้วเป็น    

คุณหมอเป็นพยาบาลนีม้นัเครยีดเน๊อะ แต่คนป่วยมันเครยีด

มากกว่าอกี ญาติคนป่วยมันเครียดมากกว่าอีก เป็นคุณหมอ

คุณพยาบาลต้องใจดี เป็นคุณหมอคุณพยาบาลต้องใจเย็น 

เป็นคุณหมอคุณพยาบาลต้องเป็นไม่มีทิฏฐิมานะ เจ้าอารมณ์ 

ส่วนใหญ่ล่ะคุณหมอตลอดจนถึงผู้อ�านวยมันมีทิฏฐิ

มานะมาก มันมีตัวมีตนมาก มันมี EGO สูง มันวางมาด          

วางกล้ามมากเกิน มันท�าให้พยาบาลได้รับความยากล�าบาก 

เอาใจล�าบาก 

ผู้จะเป็นคุณหมอทุกคนน่ะให้พิจารณาตัวเองนะ คนมี

ความรู้มากมีความสามารถมาก มันชอบหลงตัวเอง คนเก่ง

มันชอบหลงตัวเอง คนรวยมันชอบหลงตัวเอง อันตราย          

ท่ีร้ายแรงที่สุด ก็คือการหลงตัวเองนี้แหละ พยาบาลทุกคน

ต้องการค�าพดูดี ๆ เพราะ ๆ จากคุณหมอ 

การอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผูอ้ืน่มนัด ีมนัเกดิบญุเกดิกศุล 

การพูดดี ๆ เพราะ ๆ กับคนอื่นมันเกิดบุญเกิดกุศลนะ เค้าก็

มกี�าลงัใจทีจ่ะร่วมงานกบัเราท�างานกบัเรา เราจะถอืคตว่ิาเรา

พูดตรงไปตรงมาออกจากใจเรา ไม่ได้เสแสร้งอย่างนั้นไม่ได้ 

เพราะใจเรานั้นน่ะยังใช้ไม่ได้ ‘ใจ’ ของเรามันยังมีความโลภ

ความโกรธ ความหลง “ใจของเรายังไม่ใช่ใจพระพุทธเจ้า         

ใจพระอรหันต์น่ะ” 

ดตูวัอย่างในหลวงของเราน่ะท่านพดูเพราะ ท่านตดิดนิ 

ท่านไม่ได้กร่าง ท่านไม่ได้ถือเนื้อถือตัว ท่านถึงเป็นที่พึ่งทั้ง 

ทางกายและจิตใจของปวงชนทัง้ชาวไทย และชาวโลกทัง้หลาย 

การท�างานน่ะพระพุทธเจ้าท่านก็ให้เรามีความสุขใน

การท�างาน ถ้าเราไม่มีความสุขในการท�างานน่ะก็เท่ากับเรา

ตกนรกทั้งเป็น ท�าไปทุกข์ไป เราอย่าท�างานด้วยความจ�าเป็น 

ต้องท�างานเพื่อให้เกิดบุญเกิดกุศล เพื่อการเสียสละ ต้องมี

ความสุขในการท�างาน มีความสุขในการตรวจโรค มีความสุข

ในการรักษาพยาบาล มีความสุขในการพูดการจา การเดิน  
การเหิน “เราปฏิบัติอย่างนี้แหละ เรียกว่า เราประพฤติ         

เราปฏิบัติธรรม” 

เราท�างานนี้เราเกี่ยวข้องกับคนอื่น เมื่อเกี่ยวข้องกับ

คนอืน่ เรากต้็องเอาใจคนอืน่ “ทกุคนต้องเอาใจคนอืน่หมดน่ะ 

เค้ากเ็อาใจเรา... เรากเ็อาใจเค้า... อย่างนีเ้ค้าเรยีกว่ามนัเป็น 

‘ธรรม’ ยุติธรรมดีน่ะ” ไม่ใช่เป็นคนเอาแตใ่จตัวเอง เป็นคน

เจ้าอารมณ์ คนที่เค้าท�างานด้วยเค้าก็มีความสุขนะ ทุกท่าน      

ทุกคนต้องดูแลกันต้องแชร์ความสุขให้ซึ่งกันและกัน 

เราอาจจะไม่พอใจคนนี้บ้าง คนนั้นบ้าง เราก็ต้องมา

แก้ที่ใจของเรา ถ้าเราไปมองดูแต่คนโน้นผิด คนโน้นถูก       

เราก็เป็น ‘คนพาล’ เป็น ‘อันธพาล’ 

อนัธพาลมันกม็ ี๓ ระดบั ระดบัหนึง่กท็าง ‘กาย’ ระดบั

หนึ่งทาง ‘วาจา’ ระดับหนึ่งก็ทาง ‘ใจ’ 
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เราอย่าให้เราเป็นคนพาลนะ มันเป็นทุกข์ ใครเค้าจะดี

จะชัว่มนักเ็รือ่งของเค้า เรากท็�าของเราให้มนัด ีเรากค็ดิอย่างนี้

คนอื่นก็คิดอย่างนี้ ทุกอย่างมันก็ดี 

ดีมากท่ีคณุหมอคณุพยาบาลได้มาเข้าค่ายปฏบิตัธิรรม

มันจะท�าให้ในโรงพยาบาลของเราเกิดความร่มเย็นระหว่าง 

คุณหมอและพยาบาล รวมถึงระหว่างคุณหมอพยาบาลและ

คนไข้ เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง จะเป็นความคิดของรัฐบาล

ก็ถูกต้อง เป็นความคิดของผู้อ�านวยการก็ถือว่าถูกต้อง 

ก็มีประชาชนมาพูดบ่อย ๆ มาถามบ่อย ๆ น่ะว่า...       

โรงพยาบาลที่นั่นมาเข้าค่ายธรรมะมั๊ย? โรงพยาบาลนั้นมา 

เข้าค่ายธรรมะมั๊ย? เค้าอยากให้มาบ้างเพราะโรงพยาบาล     

ที่นั่นแย่มากเลย 

เรามาฝึกใจดี ใจสบาย อย่างนี้แหละ เรากลับไปบ้านก็

ใจดี ใจสบายอยู่ที่บ้านอยู่ที่ครอบครัวของเรา อยู่กับบุตรธิดา

ภรรยาสามีของเรา ครอบครัวของเราก็มีไม่กี่คนเราก็ดูแล      

ท้ังกายทั้งใจทั้งหน้าที่การงานกัน ให้ความรักความเมตตา

ความอบอุ่น ความสงสารซึ่งกันและกัน อย่าเป็นคนเอาแต่ใจ

ตวัเอง เอาแต่ทฏิฐมิานะเจ้าอารมณ์ มอีตัตาตวัตนมาก มโีลก

ส่วนตวัมาก อย่างนัน้ไม่ได้ไม่ถกู กลบัไปบ้านเรากด็แูลคณุพ่อ      

คุณแม่เราให้ดีน่ะ ดูแลทางบ้านให้มันดี 

เรามาวัดมาฝึกปฏิบัติธรรมนั้น ก็ให้ท�าใจให้สบาย      

ให้สงบ ฝึกปล่อยวางทุกอย่างให้ ‘ใจ’ มันสงบ ที่เราโกรธ           

เราเกลียดมาหลายเดือนหลายปีก็ทิ้งมันไป เรารักเราชอบ    

มาหลายเดือนหลายปีก็ทิ้งมันไป... สิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีต    

หนึ่งวินาทีสองวินาทีเราก็ทิ้งไปให้หมด ฝึกจิตฝึกใจให้สงบ 

เพราะคนเราความสบายอยูท่ีใ่จสงบ ถ้ามนัไม่สงบกฝึ็กหายใจ

เข้าให้ชดัเจนฝึกหายใจออกให้ชดัเจน คนเราถ้ามสีตางค์เยอะ

แต่ถ้าใจไม่สงบอย่างนี้ มันก็ไม่มีความสุขหรอก ถ้าเรามีเงิน 

มีสตางค์เยอะแล้วเรามีปัญหาระหว่างภรรยาสามี เราก็ไม่มี

ความสุขหรอก เราพยายามมาแก้ที่ใจ มาฝึกปล่อยฝึกวาง 

เรามาอยู่วัดเรามาฝึกปล่อยวางนะ... เราเคยพูดมาก    

เรากไ็ม่พดู เราเคยโทรศพัท์เรากไ็ม่โทร เราจะฝึกท�าใจสงบแล้ว  

ฝึกปล่อยฝึกวางแล้ว เรื่องคนอื่นช่างเค้าเราไม่เกี่ยว ลองอยู่

กับตัวเองบ้าง ให้สงบบ้าง ปล่อยวางบ้าง 

ทุกคนน่ะมีคุณพ่อคุณแม่ คุณพ่อคุณแม่ท่านก็เลี้ยง  

เรามาตัง้แต่อยูใ่นท้องจนเราถงึทกุวนันี ้ถอืวา่เป็นผูม้พีระคณุ 
เรามาดูตัวเองว่าเราให้อะไรคุณพ่อคุณแม่บ้าง เพราะเราเป็น          

‘คนเอา’ อย่างเดียวน่ะ อายุ ๓ ขวบ ๔ ขวบก็เรียนหนังสือ   

จนไปมีครอบครัวแล้วก็ยังไม่เคยได้ทดแทนดูแลพ่อแม่เลย 

เมือ่พระพทุธเจ้ายงัทรงพระชนม์อยู ่มพีระภกิษรุปูหนึง่

ไม่สบายเป็นโรคพุพอง พระพุทธเจ้าไปเห็นแล้วท่านก็ไปดูแล

ไปอุปัฏฐาก ต้มน�้าร้อนให้ เช็ดตัวให้ ท่านก็เรียกภิกษุมาบอก

สอนว่า “การอุปัฏฐากคนไข้นี้ถือว่ามีบุญใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ 

ถ้าเราได้อุปัฏฐากคนไข้ก็ถือว่าได้ดูแลพระพุทธเจ้า”
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การท่ีเราเป็นพยาบาลเป็นคุณหมอนี่แหละ เราท�า 

ความดีดูแลคนป่วยคนไข้แล้วก็เสียสละ อย่างน้ีเค้าเรียกว่า

เป็นส่ิงหนึง่ท่ีท�าให้เกดิบญุเกดิกศุลทีเ่ราจะสามารถมอบให้กบั       

คุณพ่อคุณแม่ได้ คุณพ่อคุณแม่เราบางคนยากล�าบากมาก  

เป็นหนี้เป็นสินส่งเราเรียน ถ้าเราอยู่สะดวกกินสบายแล้ว     

เราลืมพ่อลืมแม่อย่างนี้ เค้าเรียกว่า ‘เป็นคนลืมตัวลืมตน’ 

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนี้ไม่ถูกต้อง 

ดูตัวอย่าง... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา 

ท่านเป็นผูท้ีก่ตญัญูกตเวท ีท่านถงึเหมาะสมทีจ่ะเป็นพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ยกตวัอย่างเช่น ช่วงสมเดจ็ย่าพักรกัษา

ตัวที่โรงพยาบาลศิริราช ในหลวงเสด็จไปเยี่ยมทุกวัน มาป้อน

ข้าวป้อนน�้าป้อนยาให้แม่ ให้ความอบอุ่นแก่แม่ หลังงาน

พระบรมศพสมเด็จย่าเสร็จสิ้นลงแล้ว ราชเลขาของสมเด็จย่า 

มาแถลงในท่ีประชุมต่อหน้าสื่อมวลชนว่า ก่อนสมเด็จย่า       

จะส้ินพระชนม์ปีเศษ ตอนนั้นทรงพระชนมายุ ๙๓ พรรษา 

ในหลวงเสด็จจากวังสวนจิตรลดาไปวังสระปทุมตอนเย็น     

ทุกวัน ไปกินข้าวกับแม่ ไปคุยกับแม่ ไปท�าให้แม่ชุ่มชื่นหัวใจ 

เนื่องจากพระองค์ต้องทรงงานอื่นด้วย ในหลวงจะเสด็จกลับ

มาอีกครั้งช่วงตี ๑ ถึงตี ๒ และจะเสด็จกลับช่วงใกล้เช้า  

ดูตัวอย่าง... องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิด   

มาทุกภพทุกชาติสมัยที่ท่านยังบ�าเพ็ญบารมีเป็นโพธิสัตว์อยู่  

ท่านก็ดูแลพ่อแม่อย่างดีมาก ถึงแม้จะเสวยพระชาติเป็นสัตว์

เป็นมนุษย์ท่านก็ดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดี 

สมัยทุกวันนี้ก็สะดวกสบายมีโทรศัพท์เราก็เอาไว้แต่ 

ฟังเพลงโหลดเพลง เล่นอินเทอร์เนต เวลาพ่อแม่ก็ไม่โทรหา 

ไม่ติดต่อ พ่อแม่ก็เป็นห่วงเรา ต้องการก�าลังใจ 

เราจะเป็นคนดีเราต้องแก้ไข 

เราจะเป็นคนประเสริฐ

เราต้องประพฤติปฏิบัติตัวเอง           

ไม่มีใครมาประพฤติปฏิบัติให้เรา ความสวยความงาม

มันไม่ได้อยู่ที่ใบหน้าหรือว่าผิวพรรณ ความสวยความงาม    

มันอยู่ที่ความดีของเราต่างหาก ถ้าเราคบกับคนที่เค้าดี ๆ   

อยูใ่กล้ชดิเท่าไหร่กย็ิง่สงบยิง่เยน็ ยิง่สวยยิง่งาม ถ้าเราอยูก่บั  

คนที่เค้าไม่ดีมีทิฏฐิมานะมาก ปากจัดเห็นแก่ตัว ก็ยิ่งเห็นเค้า

เป็นนางยกัษ์นางมารร้าย ความดเีราต้องท�าทกุวนั ๆ  ท�าตดิต่อ

ไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจริญเองดีเองน่ะ ต้องอาศัยความตั้งมั่นนะ

การบรรยายพระธรรมค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จ-    

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลา ขออ�านวย

อวยพรให้คณุหมอและพยาบาลรวมถงึญาตโิยมทกุท่านทกุคน

จงเป็นคนดีมีคุณธรรม เป็นคุณหมอที่ดี เป็นคุณพยาบาลที่ดี

ด้วยบุญบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ 

จงได้รับความส�าเร็จในการเรียนประสบความส�าเร็จในธุรกิจ

หน้าที่การงาน และได้บรรลุถึงมรรคนิพพานด้วยกันทุกท่าน             

ทุกคนเทอญ...
พระธรรมค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาให้น�ามาบรรยาย ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
ค�่าวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

“ “



ให้ความรัก
ความเมตตา
แก่กันและกัน

การดูแลการให้ความเมตตา 

พระพุทธเจ้าท่านสอนทุก ๆ คน 

สอนพระทุกรูป 

สอนโยมทุกคน

ต้องมี ‘เมตตา’ เค้าให้หมด 

ไม่ว่าเค้าจะเป็นคนดีคนชั่ว 

ถ้าเราเอาแต่คนรวย 

คนจนจะเอาไปทิ้ง...ที่ไหน 

ถ้าเราจะเอาแต่คนดี 

คนชั่วเราจะไปทิ้ง...ที่ไหน
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การประพฤติการปฏิบัติธรรม พระพุทธเจ้าท่านให้เรา

ทุก ๆ คนมาแก้ไขตัวเอง เพราะว่าปัญหาต่าง ๆ ของเรา       

มันอยู่ที่เราทั้งหมด 

เราทุกคนน่ะรักสุข...เกลียดทุกข์...มีความเห็นแก่ตัว  

มีความยึดมั่นถอืมั่นว่านี่ตวัเรา ว่านี่ของเรา ว่านี่พ่อเราแม่เรา 

ว่านีญ่าตพิีน้่องเพือ่นฝงูของเรา พากนัมาประพฤตปิฏบิตัมินัก็

เพือ่เราอกีนัน่แหละ เพือ่เราจะได้สวรรค์ เราจะได้พระนพิพาน

อะไรกม็ีแต่เรา มีแต่ตวัตนทัง้นัน้ มันมีแต่ผลประโยชน์ เพราะ

ว่ามันมีความมุง่หวังคือตัวเรา คือของ ๆ เรา จิตใจของเรา   

มันเลยไม่เป็นธรรม ไม่มีความยุติธรรม คนอื่นสัตว์อื่นน่ะ        

ที่ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ญาติพี่น้องของเรา ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา          

เค้าจะมีความยากล�าบากอย่างไร ส่วนใหญ่เราก็ไม่สน เราไม่

เคยเห็นอกเห็นใจ 
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พระเทวทัตน่ะ ครั้งที่จะปลงพระชนม์พระพุทธเจ้าก็

เพราะว่าเรื่องผลประโยชน์ ที่พระเทวทตัท�าสงฆ์ให้แตกแยกก็

เพราะเรือ่งผลประโยชน์ เพราะถ้าปลงพระชนม์พระพทุธเจ้าได้

ก็จะได้มีลาภสักการะ... การที่เราท�าบาปท�ากรรมก็เพราะ          

ผลประโยชน์ของตัวเอง เพราะความเห็นแก่ปาก...แก่ท้อง... 

แก่ความสะดวกสบาย... จึงเป็นเหตุให้เบียดเบียนคนอื่น 

เบียดเบียนสัตว์อื่น 

เราคิดดูดี ๆ นะเรามีความเห็นแก่ตัวมากน่ะ...! 

เราเก่ียวข้องกบัหมูม่วลมนุษย์คนไหนทีจ่ะได้ประโยชน์

ส�าหรับเราน่ะ เราก็ดูแลดีเทคแคร์ดี แต่ถ้าคนไหนจะมาเอา 

ผลประโยชน์กับเรา เป็นคนที่ไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับเรา 

นอกจากเราจะต้องเป็นผู้ที่ให้เค้าน่ะ หรือว่าเค้าเป็นคนยาก

คนจนทุกคนก็ไม่อยากเกี่ยวข้อง ทุกคนก็ไม่อยากสนใจนะ     

นี้แหละมันถึงเป็นเหตุให้แตกแยกในหมูค่ณะ แตกแยกใน    

หมู่สงฆ์ แตกแยกในหมู่ประชาชน ประเทศชาติ พระศาสนา  

กเ็พราะความเห็นแก่ตวัของเราทกุ ๆ  คนนีแ้หละ ไม่ได้คดิเลย

ว่าประชาชนคนทั้งหลายทั้งปวงน่ะ เค้าก็เป็นญาติพี่น้อง      

เกิด แก่ เจ็บ ตายกับเราด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 

พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนให้ทุกคนน่ะเป็นผู ้กตัญญู

กตเวที เห็นคุณเห็นประโยชน์ ในการดูแลเอาใจใส่คนอื่น      

คนเรานะถ้าแม้แต่พ่อแม่ของตัวเองก็ยังไม่ดูแลไม่สนใจน่ะ        

เค้าเรียกว่า “คนไม่ดี เป็นคนยี่ห้อไม่ดี...”

การดูแลคุณพ่อคุณแม่ 

หรือว่าเห็นคุณเห็นประโยชน์ ในผู้อื่นน่ะ

เป็นคุณธรรมเป็นสมบัติของ ‘คนดี’ 

พระพุทธเจ้าท่านถึงให้เราดูแลเสนาสนะให้อย่างดี  

ดูแลห้องน�า้ห้องสขุาให้ด ี ดูแลจีวร ดูแลบาตรให้อย่างดด้ีวย 

กลวัมนัจะขาด มันจะแตกจะผุพัง 

ยกตัวอย่าง... อย่างของสงฆ์ทุกอย่างนี้แหละ จะเป็น

กฏุวิิหารหรอือปุกรณ์ในการก่อสร้าง หรอืวสัดทุีเ่อามาก่อสร้าง

อย่างนี้ พระพุทธเจ้าท่านให้เราดูแลอย่างดีนะ ไม่ให้ถือว่า          

สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของ ๆ เราน่ะ เราเพียงมาอาศัยชั่วคราว     

เราคดิอย่างนีแ้หละ ความคดิอย่างนีมั้นเป็นบาป อย่างเราเอา

จอบไปใช้ หรือเราเอาไม้กวาดไปใช้ หรือเอาทุกอย่างไปใช้        

ต้องเกบ็ต้องรกัษาให้อย่างดกีลัวมันเสยีหายเรว็ ถ้าเราไม่ดแูล

ไม่รักษาอย่างดีเราก็บาปน่ะ 

อย่างวัดเราอย่างนี้แหละ ครูบาอาจารย์ก็เมตตา     

เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มารักษาศีลปฏิบัติธรรม เพื่อมาสร้าง 

‘ความดี’ ร่วมรวมกัน พระพุทธเจ้าท่านก็ให้เราดูแลเค้า       

เทคแคร์เค้า ต้อนรับเค้าเป็นอย่างดี ให้ความรักความเมตตา 

ว่าเค้าจะอยู่อย่างไร...? กินอย่างไร...? ไม่ใช่ว่าเค้าคนนี้     

ไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้อง ไม่ใช่คนรู้จักของเรา แล้วเค้าก็ไม่ใช่     

คนทีจ่ะให้ผลประโยชน์ ให้เงนิให้สตางค์เรา เรากเ็ลยคดิว่า...

“ “
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เราจะไปดูแลเค้าจะไปอุปัฏฐากเค้าท�าไม? ถ้าเราคิดอย่างนี้

จิตใจของเราก็เป็นบาป เพราะเรามันเห็นแก่ตัว 

ส่วนใหญ่คนที่ยังไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจารณาน่ะ เค้าจะ

ไม่สนใจคนอืน่เลยนะ เหมอืนชาวบ้านต่างประเทศบางประเทศ 

บ้านใกล้เคียงกันก็ไม่สนใจกันหรอก ไม่รู้จักว่าบ้านข้าง ๆ  เรา

เค้าเป็นใคร...มาจากไหน...ท�าอะไร...เค้ามีความสุขมีความ

สบายมั๊ย? ก็เพราะเค้าไปเน้นในทางเอาแต่เงินเป็นพระเจ้า 

เอาเงนิเป็นใหญ่ เอากฎหมายเป็นใหญ่ ถ้าเราท�าอย่างน้ีแหละ

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักดูแล     

คนอืน่ ไม่รูจ้กัสนใจคนอ่ืน เพราะว่าเราไม่ได้รบัประโยชน์อะไร

จากเค้า ไปคิดอย่างนั้นไม่ได้ ไม่ถูกต้อง

เราปฏิบัติอย่างนี้น่ะพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าปฏิบัติ

ธรรมะนะ เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราตามใจตัวเอง 

ตามกเิลสตวัเอง คนเรามนัเหน็แก่ตวัน่ะ โยมวดับางคน หรอืว่า

พระบางรูปน่ะ ถ้าเห็นโยมคนไหนเค้ารวย ๆ อะไรอย่างน้ี       

ก็ดูแลอย่างดี เทคแคร์เค้าอย่างดี ท�าอย่างนั้นมันก็ถูกต้อง 

แต่ว่ามันไม่ถูกต้องกับที่คนจน ๆ คนที่ไม่มีผลประโยชน์...    

ถ้าเห็นคนจนมาหรือคนไม่มีประโยชน์มา อะไรไม่ให้ ไม่ดูแล 

เฉย ๆ กันน่ะ 

เหมือนกับพระที่ยังหนุ่มอยู่ที่ยังไม่หมดกิเลสนี้แหละ 

เวลาเด็กนักเรียนมาหรือว่าสาว ๆ มาอะไรอย่างน้ีให้เทศน์   

ให้สอนกี่ชั่วโมงก็ได้ ถ้าเป็นโยมแก่ ๆ ท่ีหมดความสวย     

ความงามแล้วก็ไม่มีกะจิตกะใจที่จะพูดคุยด้วย ไม่มีกะจิต     

กะใจที่จะบอกจะสอน นี่แสดงว่าเราก�าลังท�าผิด ก�าลังคิดผิด 
ไม่ใช่ ‘ธรรม’ ไม่ใช่ ‘วินัย’ เราไปเทศน์ไปสอนแต่คนอื่น          

แต่พระพุทธเจ้าท่านว่า “เราไม่ได้เทศน์ ไม่ได้สอนตัวเอง”      

ยิ่งคนแก่อีกไม่นานเค้าจะละสังขารแล้ว เราควรจะเมตตา    

ควรจะสงสาร ควรจะให้ก�าลังใจบอกสอนเค้า 

พระพุทธเจ้าท่านให้เราเกี่ยวข้องให้มันถูกต้องและก็

สมควร ไม่ให้มากเกินไม่ให้น้อยเกิน ไม่ใช่รู้จักกับโยมคนโน้น

คนนี้ อะไรทุกอย่างก็จะไปเกี่ยวข้องจะไปจัดการให้เค้าหมด                   

เกินความเป็นพระ เป็นเณร เป็นสมณะของเราน่ะ 

พระพุทธเจ้าท่านกลัว ‘พระ’ จะหลงเรื่องผลประโยชน์

เรือ่งลาภสกัการะ เพือ่ทีจ่ะไปอปัุฏฐากโยม เพือ่ทีจ่ะไปประจบ

ประแจงโยมมากเกิน มันไม่ถูกต้อง มันไม่ยุติธรรม 

การดูแลการให้ความเมตตา พระพุทธเจ้าท่านสอน   

ทุก ๆ คน สอนพระทุกรูป สอนโยมทุกคนต้องมีเมตตาเค้า 

ให้หมด ไม่ว่าเค้าจะเป็นคนดีคนชั่ว 

ถ้าเราเอาแต่คนรวย 

คนจนจะเอาไปทิ้งที่ไหน 

ถ้าเราจะเอาแต่คนดี 

คนชั่วเราจะไปทิ้งที่ไหน 

ท่ีใจเราเป็นอย่างนี้เพราะใจของเราไม่มี ‘ธรรม’ ไม่มี 

‘คุณธรรม’ ถูกต้องมั๊ย...? เราลองมาดูหัวใจของเรา...! 

“ 
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การภาวนาการปฏิบัติน่ะ พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เรา  

ตามกิเลส ตามความคดิเรา ตามอารมณ์เรา เพราะเรายงัเป็น

คนบาปอยู่ เป็นคนที่เผาจิตใจของตัวเองน่ะ มันเผาตัวเอง    

ทุกอิริยาบถเลย ต้องให้รู ้จักยับยั้งตัวเอง ให้มีความอด      

ความทนน่ะ  มันอยากไปเราก็ไม่ไป เราอยากพูดเราก็ไม่พูด 

เราอยากท�าก็ไม่ท�าน่ะ ทบทวนจติใจของเราให้มนัสงบมนัเยน็ 

ถ้าเราไม่ทบทวนน่ะ เราจะเป็นคนไม่หนักไม่แน่น เป็นคน  

ความรูท่้วมหวักเ็อาตวัไม่รอด จบปรญิญาหลายใบกย็งัใช้ไม่ได้ 

ในชีวิตประจ�าวันของเรานี้ต้องท�าให้ใจของเรามันสงบ

ใจของเรามันเย็น เพราะสมณะที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ มันอยู่ใน 

‘อริยมรรค’ ในการประพฤติปฏิบัติ ในชีวิตประจ�าวันของเรา 

นี้แหละ 

เราไม่ต้องไปหาพระนิพพานไกลหรอก 

พระนิพพานมันอยู่ที่กาย วาจา ใจของเรานี้แหละ

ปรับให้ได้... 

เราไม่ต้องแก้ไขคนอื่น ไม่ต้องปรับปรุงคนอื่น 

ต้องแก้ไขที่เราที่ตัวเรา 

พระพุทธเจ้าท่านให้เราเข้ากัมมัฏฐานน่ะ ‘กัมมัฏฐาน’ 

มันไม่ได้ออยู่ที่ไหนหรอก มันอยู่ที่กาย วาจา ใจของเรา อยู่ใน

ชีวิตประจ�าวันของเรานี้แหละ ให้สงบไว้...ให้มันเย็นไว้...        

เพราะทกุสิง่ทกุอย่างมนัเกดิขึน้ แล้วมนัต้ังอยู ่แล้วมนักด็บัไป

อย่างนี้แหละ ไม่มีอะไรมากกว่านี้

เราวิ่งไปหาความสงบมันไม่ถูกนะ เพราะว่าความสงบ

มันไม่ได้อยู่ที่อ่ืน ความสงบมันอยู่ที่ ‘ใจ’ ของเรามันสงบน่ะ  

ที่เราจะไม่อยากเห็นรูป ไม่อยากฟังเสียง ไม่อยากให้มันมี    

โลกธรรมน่ะ อย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้อง อันนั้นมันว่างจากสิ่งที่

ไม่มี 

พระพุทธเจ้าท่านสอนเราให้ว่างจากสิ่งที่ม ี

อย่างพระใหม่ พระบวชใหม่นี้แหละท่านถึงให้ถือนิสัย

ของพระพทุธเจ้าไม่ให้เทีย่วโน่นเทีย่วนี ่ไม่ให้ตามใจ นกึอยาก

อยูก่อ็ยู ่นกึอยากไปก็ไป นกึอยากกินก็กิน นกึอยากนอนก็นอน 

ต้องฝึกจิตใจของเราให้มันเป็นคนไม่ตามใจตัวเอง 

คนเราน่ะ มันตามใจตัวเองจนมันเป็นโรคกระเพาะ    

มันตามใจตัวเองจนเป็นโรคประสาท ตามใจตัวเองจนเป็น

โรคจิต จนเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ อันนั้นก็ดี... อันนี้ก็ดี... 

แต่ที่แท้น่ะมันเป็นคนหลงโลก...หลงอารมณ์...หลงกิเลสน่ะ 

เหมือนเราที่เป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างนี้นะมันก็ดีมันก็มี

ความสุข มันไม่มีเรื่องไม่มีปัญหา ทีนี้เราหลงโลกหลงอารมณ์

อยากไปมีผัวมีเมียอย่างนี้แหละปัญหาต่าง ๆ มันเลยรุมมา 

ทุกทิศทุกทาง ทั้งล่างทั้งบน มันครอบง�าหมด 

นี้แหละมันถึงเรียกว่า ‘ครอบครัว’ 

มันครอบไว้...มันขังไว้... 

มันขังเราไว้ ในวัฏฏสงสาร 

“ 

“
“ 

“

“ “
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มีลูกก็สงสารลูก มีหลานก็สงสาร... มีภรรยาก็ต้อง     

ห่วงภรรยา ทั้งรัก ทั้งชัง ทั้งหวานและขมขื่นอยู่อย่างนี้แหละ    

เพราะอะไร...? กเ็พราะเราท�าตามใจตัวเอง ตามอารมณ์ตวัเอง

มันเป็นการสร้างบาปสร้างอกุศลให้กับตัวเองนะ

พระพทุธเจ้าท่านถงึให้เราหยดุให้เราเยน็ นัง่ให้มนัสงบ 

เดินจงกรมให้มันสงบ ท�าอะไรก็ให้มันสงบ มันจะคิดอะไร     

คิดเอาปราสาทเอาวิมานมันก็ไม่ได้ มันจะได้โรคประสาท

โรคจิตนั่นแหละ ผลลัพธ์ของมัน...

ทกุคนน่ะสิง่ทีผ่่านมามนัผดิพลาดกม็าก น่าเสยีดาย... 

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ‘ช่างหัวมัน’ แล้วก็แล้วไป     

ไม่ต้องไปพดู ไม่ต้องไปท�ามนัอีก เราไม่ต้องให้มนัเป็นเหมอืน

ที่ผ่านมา อย่าหันหน้าไปมองมันเลย หันหลังให้มันเลย               

ไม่ต้องกลับไปมองมันอีก 

‘มอง’ ในที่นี้ก็หมายถึงว่า เรื่องเก่า ๆ ที่มันเป็น

จิตใต้ส�านึกมันชอบผุดขึ้นมันชอบโผล่ขึ้นมา เราก็ปรุงไป   

เรื่อยน่ะ ของเก่า ๆ น่ะเราต้องทิ้ง ต้องปล่อยต้องวางแล้ว 

ทุกคนนั้นมันจุกนะ. . .มันจุกหน้าอกนะ. . .มันแน่น

หน้าอกนะ...มันอึดอัดนะ 

มันจุกก็ ‘ช่างหัวมัน’ เพราะเรามันถูกหมัดของกิเลส 

มันก็ต้องจุก มันถูกทั้งศอกทั้งหมัดของกิเลส ถ้าเราไม่ตามใจ

มันก็อึดอัด เพราะว่ามันเป็นความเคยชิน มันเป็นสิ่งเสพติด

ส�าหรับเราแล้ว “ธรรมะถึงเป็นสิ่งที่ทวนโลกทวนกระแสนะ” 

เราต้องบังคับใจตัวเองนะ ใจของเรานี้ถ้าไม่บังคับไม่ได้ 

เราก็พากันดู ๆ เห็นพระก็วิ่งหาธรรมะ เห็นอุบาสก

อุบาสิกาก็วิ่งหาธรรมะ เห็นญาติโยมก็วิ่งหาธรรมะกันน่ะ 

พระพุทธเจ้าท่านให้เราพากันเข้าใจเรื่องการปฏิบัติ ไม่ต้องไป

วิ่งหาที่ไหนแล้ว สมควรแล้วที่จะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ 

นี่เราปฏิบัติไม่กี่วัน ไม่กี่เดือน ไม่กี่ปี 

เราก็ต้องการแต่...ผลประโยชน์ 

ถ้าเราต้องการ...ผลประโยชน์

ผลลัพธ์...มันก็ต้องเผาตัวเอง 

เพราะการปฏิบัติธรรม

มันไม่ใช่เพื่อจะเอาผลลัพธ์น่ะ 

มันเป็น ‘การปล่อย’ ‘การวาง’  

ฝึกใจให้มันสงบ อย่าไปคิดมาก อย่างเค้าถือศีล ๕ 

อย่างนีน้ะ วนัหนึง่เค้าทานอาหาร ๓ ครัง้ เค้ากท็านกนัใช้เวลา

ประมาณไม่เกิน ๓๐ นาทีเค้าก็หยุด เค้าก็อิ่ม แล้วก็ปล่อยให้

มันย่อยไปเลีย้งร่างกาย เทีย่งวนัถงึทานอกี ตอนค�า่ถงึทานอกี 

ความคิดของเราก็เหมือนกัน เราไปคิดมากเกินมันก็ปวดหัว 

เพราะใจของเราน่ะเราไม่รู้จักท�าใจให้มันสงบ ไม่รู้จักท�าใจให้

มันเย็น เพราะ ‘ธรรมะ’ มันเป็นของสงบเป็นของเย็น 

สิ่งที่มันไม่สงบไม่เย็นน่ะ ก็คือ ‘ใจ’ ของเรา เราท�า  

อะไรอยู่. . . เราปฏิบัติอะไรอยู่. . .ต้องให้มันเป็น ‘ธรรมะ’         

เกิด ‘ธรรมะ’ มันถึงจะเกิดประโยชน์แก่ชีวิตของเราน่ะ 

“ 
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พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เราประมาทน่ะ ความคิดเราก็

ประมาทนะ รู้ว่าไม่ดเีรากค็ดิ รูว่้าไม่ดเีรากย็งัพดู รูว่้าไม่ดเีรา 

ก็ยังท�านั่นแหละคือเราประมาท เราอาลัยอาวรณ์ในกิเลส    

ของเราน่ะ เราก็ผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อย... ว่าอีกซักหน่อย    

ถึงจะค่อยละค่อยทิ้ง  

คนเราต้องเน้นลงที่ปัจจุบันนะ พระพุทธเจ้าท่านสอน

อย่างนัน้ เดีย๋วนีก้เ็ป็นปัจจบุนั ชัว่โมงหน้ากเ็ป็นปัจจบุนั ถ้าเรา

ตดัชัว่โมงนีไ้ม่ได้ อกีชัว่โมงหน้าเราจะตดัได้อย่างไร...? เพราะ

เราเป็นคนไม่อยูก่บั ‘ปัจจบุนั’ ต้องแก้ตวัเองให้ได้ ต้องปฏิบัติ       

ตัวเองให้ได้ 

พระพทุธเจ้าท่านให้เราทกุท่านทกุคนอดทนเอา มนัจะ

เหนื่อยก็ช่างมัน จะตายก็ช่างมัน ปรับตัวเองเข้าหาธรรมะ 

เข้าหาเวลา เข้าหากฎหาระเบียบ มันถึงจะปราบทิฏฐิมานะ

อัตตาตัวตนของตัวเองได้ 

นอกจากพระธรรมค�าสั่งสอน

ข้อวัตรปฏิบัติของพระพุทธเจ้าแล้ว 

ไม่มีอะไรที่จะมาแก้ไขตัวตนของเราได้

เพิ่มศรัทธาให้มากขึ้น ‘ศรัทธา’ คือเชื่อในพระพุทธเจ้า 

พระธรรม พระอริยสงฆ์ อย่าเอาตัวเองเป็นใหญ่ เป็นประธาน 

ต้องเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นประธานเราถึงจะ  

พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ทุกคนก็เบื่อโลกไม่อยากเกิด        

ไม่อยากอย่างนีแ้หละ ในโลกนีม้นัยาก มนัล�าบาก มนัมปัีญหา 

มันเบื่อไม่จริงนะ ถ้าเบื่อจริงน่ะมันก็ต้องปรับตัวเองเข้าหาศีล

หาธรรม หาข้อวตัรปฏบิตั ิด้วยการไม่ท�าตามใจตวัเอง ด้วยการ

ปฏิบัติตามรอยของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ 

ให้ทุกท่านทุกคนจงมีดวงตาเห็นธรรมด้วยกันทุกท่าน

ทุกคนเทอญ.... 

พระธรรมค�าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาให้น�ามาบรรยาย ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
ค�่าวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๖

“ “


