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กฐินทาน... 

พรุงนี้ เปนวันทอดกฐิน เปนธรรมวินัยท่ีพระพุทธเจา

ประทานใหพระเณรและญาติโยมพุทธบริษัท เปนความเมตตาของ

พระพุทธเจา เปนประเพณีท่ีดีท่ีสืบทอดกันมา  

การทอดกฐินจุดมุงหมายเพื่อใหพระเณรไดรับผาและ

บริขารเทาท่ีจําเปน เพื่อจะไดประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อทําท่ีสุด

แหงกองทุกข คือ “มรรคผลนิพพาน...” 

ประเทศไทยเรามีวัดหลายหมื่นวัด ท้ังวัดปาวัดบานวัดเมือง

คลุกเคลากันไป จุดมุงหมายคือเพื่อเปนหลักจิตหลักใจใหกับทุกคน

ใหผูคนไดประพฤติปฏิบัติ ไมใชมีไวเพียงเพื่อทําพิธีกรรมสําหรับ

สวดมาติกาบังสุกุล หรือกิจนิมนตพิธีตาง ๆ ถือวาไมใชมีเพียงเทานี้

แตวัดมีไวเพื่อกุลบุตรลูกหลานพอแมญาติพี่นองวงศตระกูลใหเปน

ท่ีสวนรวม เพื่อจะไดไปรวมกันทําคุณงามความดี  

เชนวันธรรมดาเราอยู ท่ีบานไหวพระถือศีล ๕ อยูบาน          

แตวันพระเปนวันท่ีจะมาถืออุโบสถศีล หรือมาทําความดีกัน              

เด็ก ๆ ก็จะไดติดตามพอแมผูใหญมาท่ีวัด  
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วัดปาทรัพยทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา 
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คนเราเกิดมาใชวาจะมาทํามาหากินอยางเดียว เราตองรูจัก

ทําบุญท่ีวัด ถือศีลอุโบสถ ลูกหลานจะไดเอาแบบอยาง ถาเราไมทํา

อยางนี้  ลูกเราก็ไมมีทางเดิน ไมรูทางท่ีจะไปในทางท่ีถูกตอง                     

ทางท่ีประเสริฐ  

 

การพูดการสอนรอยคร้ังพันคร้ัง 

ก็สูการทําใหดูเปนอยูใหเห็นปฏิบัติใหเปนแบบอยางไมได 

 

 

เราเปนเด็กเราก็จะเปนผูใหญในอนาคต ตองรูจักทําวัตร

สวดมนต นั่งสมาธิ มาวัดก็ตองรูจักทําวัตรสวดมนตนั่งสมาธิ            

เพื่อจะมีขอวัตรขอปฏิบัติ 

วัดท่ีแทจริงคือขอวัตรขอปฏิบัติ ไมใชท่ีอยูท่ีอาศัยอยางเดียว 

พระพุทธเจาตองการใหทุกคนมีวัดคือมีขอวัตรขอปฏิบัติ  

คนเราทําตามใจตั ว เองมันไมดี  คิดว าดี แตมัน ไม ดี             

มัน เปน โทษ มัน เปน เหตุ ให เกิ ดวนเ วียนใน วัฏฏะสงสาร               

เ ร่ื อ ง ไม มี ก็ เป น เ ร่ื อง  เ ร่ื อ ง เ ล็ก  ๆ  ก็ กลาย เป น เ ร่ื อง ใหญ             

เร่ืองใหญกลายเปนเร่ืองโลกแตก 
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ทุกคนตองมีวัดคือมีขอปฏิบัติสําหรับตนเอง...  

เชนการสร าง วัด อยาง วัด ท่ีนี้แหละ ถ าไมมีขอ วัตร             

ก็จะเปนท่ีอยูท่ีอาศัยท่ีมั่วสุมท่ีซองสุมกันไป วัดท่ีแทจริงนั้นก็คือ 

“ขอวัตรปฏิบัติ” 

ตน ไม โตขึ้ น ทุก วัน ท่ี เรากอสร างก็ชํ า รุดทรุดโทรม           

ครํ่าคราไป พระพุทธเจาทานใหเรามองยอนมาทบทวนพิจารณา

ตนเองอยูทุกเมื่อ หรือวาเห็นแตความเจ็บปวดไขความแกไป          

แหงสังขาร แตศีลแตธรรมเราไมแกไมเขมขน 

ใหทุกคนขอบใจพระพุทธเจา ขอบใจท่ีโลกนี้มีความแก 

ความเจ็บ ความตาย เราจะไดไมหลงมากกวานี้ เพราะพระพุทธเจา

บอกเราสอน เราก็ไมพอใจ “มัวแตเที่ยว มัวแตกิน” กินเหลาขาว 

เหลาแดง ทําตามโลกนิยม แตเราคิดดูแลวคนสมัยนี้ ทําตาม                     

โ ลกนิ ยม   " โลกก็ คื อความทุ กข  ก ารทํ าต าม โลกนิ ยม                         

ก็เปรียบเสมือนแมลงเมาบินเขากองไฟ..."  

 

เราปฏิบัติตามโลกมาพอสมควรแลว ถึงเวลาท่ีเราจะตองมาสมาทานศีล 

สมาทานขอวัตรปฏิบัติ เราจะไดมาสรางวัดท่ีจิตท่ีใจ 
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ไมวาเราจะอยู ท่ีบานท่ีทํางานหรือท่ีวัด ก็ใหถือขอวัตร                      

ข อปฏิ บัติ ให เป นห ลักของจิ ตของ ใจ  ให เ ราถื อ เอาอย า งนี้                        

ถาเราไมคิดอยางนี้ ไมปฏิบัติอยางนี้ เราก็เปนคนไมมีศาสนา  

"ศาสนาคือคนทําดีเอาความดีเปนที่ตั้ง..." 

ญาติ โ ยม เปนพระอ ริย เจ า ได  พระ เณรเถรชี ก็ เป น               

พระอริยเจาได ถามีขอวัตรขอปฏิบัติ 

พระก็ดี เณรก็ดี ชีก็ดี โยมก็ดี อยาไปพาพระนิพพาน            

ไกลเกินตัว... 

พระนิพพาน พระพุทธเจาทานวามันอยูในกายใจนี้แลว 

พระนิพพานมันอยูใกล ๆ นี่แหละ 

สวนใหญเราเอาใจไปอยูกับอดีต เอาใจไปอยูกับอนาคต 

“มันแบกโลกอยูอยางนี้” บานเมืองสังคมมันแกไมได เพราะคน

มันทําตามกิเลส เราแกไขคนอื่นลําบาก แมแตแกตนเองก็ลําบาก 

พระพุทธเจาจึงใหเรามาแกตนเอง  

เราเปนคุณพอคุณแม เราเปนใหญในบานมันก็ ย่ิงหลง

ตนเอง อยากจะพูดก็พูด อยากจะทําอะไรก็ทํา มันจึงเปนเตาไฟ      

ท่ีใชเผาตนเองประจําบาน เปนเตาไฟเผาลูกเผาหลานใหเดือดรอน 
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วัดแพรธรรมาราม ต.เดนชัย อ.เดนชัย จ.แพร 
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สวนใหญเราเอาใจไปอยูกับอดีต 

เอาใจไปอยูกับอนาคต 

“มนัแบกโลกอยูอยางนี”้ 

บานเมืองสังคมมันแกไมได 

เพราะคนมันทําตามกิเลส 

เราแกไขคนอ่ืนลําบาก 

แมแตแกตนเองก็ลําบาก 

พระพุทธเจาจึงใหเรามาแกตนเอง 
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เราเปนคนใหญเปนคนแก... เราอยาไปขี้บน อยาไปพูด

มากเกิน ตองทําความสงบเย็น ใหลูกใหหลานเขาไดยิน ไดรับ           

ไดสัมผัสบาง 

มาทอดกฐินกลับบานก็ไปเปล่ียนแปลงตนเองอยางนี้               

“อยามัวเมาบุญแตไมเกิดกุศล” 

เราเปนพระ พระพุทธเจาทานก็สอนใหฉลาด เพราะวา

พุทธะนั้นแปลวา “ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน” ไมใชเซื่อง ๆ ซึม ๆ          

ใหกิเลสจูงจมูกอยูตลอดกาลตลอดเวลา รูวาไมดี รูวามันผิด            

ก็ยังยินดี ยอมใหกิเลสจูงจมูก อยางนี้ไมฉลาด...!  

ตองรูจักวางแผนใหตนเอง เพื่อฝกจิตฝกใจตนเอง           

เพราะการฝกตนเองนั้นมันตองอาศัยเวลา บางที ๗ วัน ๗ เดือน ๗ ป 

“มนุษยประเสริฐอยูท่ีการฝกฝนตนเอง ถาเราไมฝกฝน

ตนเอง จิตใจมันไมเปล่ียนแปลง...”  

อยางคนเราคนหนึ่งขี้เกียจ เราไมฝน ตามความขี้เกียจ          

ไปทุกวัน หรือเหมือนเรามีเพื่อนคนหนึ่งมาชวนใหเราไปเท่ียว                

ทุก ๆ วัน ถาเราไมไป ในท่ีสุดเขาก็ไมชวน ความขี้เกียจนั้น            

ถาเราฝนเราทนเดี๋ยวมันก็ชนะเอง  
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ทุกวันนี้ชีวิตเราตองแขงขันเพ่ือเอาชนะกัน... 

การแขงขันทํามาหากินหรือวาการแขงขันกีฬานั้นก็เพื่อ

เอ าชนะคนอื่ น  เ พ่ื อมี เ กี ย รติ  มี ย ศ  มี หน ามี ต า ใน สั งคม                      

แตพระพุทธเจาทานตรัสวา มันยังเปนชัยชนะท่ีไมประเสริฐเทากับ

การ เอาชนะตนเอง  "ถ า เราแข ง ขัน เ พ่ือ เอาชนะคน อ่ืน 

พระพุทธเจาทานตรัสวาเปนคนโง..."  

 

สมาธิของเรายังนอย ยังไมแข็งแรง  

กิเลสมันมา...เรายังไมสามารถเบรกตนเองได  

ขึ้นยอดเขายังไมถึงยอดเขาก็หมดกําลังใจเสียกอน 

 

พระพุทธเจาทานตรัสวา “ยอมตายเสียดีกวาจะยอมแพ

ตนเอง” ถาเราเอาชนะตนเองไดมันดี มันประเสริฐ ปญหาตาง ๆ 

มันจะไดหมดไป เร่ืองราวตาง ๆ มันจะไมเปนปญหาอีก 

ส่ิงภายนอกตาง ๆ นี้ เราจะวาดีไมดี ไมไดส่ิงตาง ๆ นี้            

ดีหมด เปนโอกาสใหเราไดฝกจิตฝกใจ 
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คนเราก็แปลกดีนะ มีความคิดวา 

“อยากรวยแตไมอยากทํา อยากบรรลุธรรม แตไมอยากปฏิบัติ” 

 

พระพุทธเจาตรัสวา “ธรรมทั้งหลายยอมเกิดจากเหตุ” 

เราอยากดีก็ตองทําดี อยู ท่ีการทําเหตุสรางเหตุใหถึงพรอม               

ผลมันจึงจะเกิดขึ้นได 

โดยเฉพาะพระเรา เณรเรานี้สําคัญมาก ตองเนนเขามาท่ี

ขอวัตรปฏิบัติ ครูบาอาจารย พระพุทธเจา ทานใหพระเณรเรา      

ตองเขมแข็งใหมาก อดทนใหมาก  

ถาทําเทานี้ก็ เทาเกา. . . ! เราทําเพียงเพื่อรักษาฟอรม                 

รักษารูปแบบ โกนหัวหมผาเหลือง บิณฑบาต ครูบาอาจารย

พระพุทธเจาทานตรัสวา "มันไมเพียงพอ..."  

ตองปฏิบัติใหมากกวานี้ เดินจงกรมนั่งสมาธิ ทําขอวัตร              

ใหมากกวานี้  ตองเชื่ อมั่น ในความดี  เชื่ อมั่นในคํา ส่ังสอน                

ของพระพุทธเจา 

 



 
 

~ ๑๑ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

วัดสันปาสักวรอุไรธรรมาราม ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม 
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พระอริยเจาทานจะทําอะไรทานก็เชื่อม่ันในตนเอง พูดก็ดัง

ฟงก็ชัด ไมกลัวหนาอินทรหนาพรหม ไมกลัวหนาไหน ๆ ท้ังนั้น 

ทานรักษาความดี ความถูกตอง  

ถาศีลไมดี ขอวัตรไมดี ความเพียรไมดี ก็เปรียบเสมือนทํานา

ฟาฝนไมตกตองตามฤดูกาล 

เราดูอยางองคหลวงปูมั่น ทานเด็ดเดี่ยวกลาหาญมาก                

ดูอยางองคหลวงตามหาบัวฯ ทานเด็ดเดี่ยวกลาหาญมาก                        

ดูองคหลวงพอชา ทานก็เด็ดเดี่ยวกลาหาญมาก  

พระเณรทุกทาน พระพุทธเจาทานไมใหเรากลัวความดี... 

ถาเรามีความดี ธรรมะก็จะไหลมาเรื่อย  

เปรียบเสมือนน้ําซึมที่เขาขุดใกลแมน้ําใหญ 

 

พระพุทธเจาทานจากบานจากเรือนเพื่อมาทํานิพพาน           

ใหแจง พระเณรเราดูตัวเองวา "เรามาทําพระนิพพานใหแจง 

หรือทํานิพพานใหมืดหลง...?" 

ถาจะทํานิพพานใหแจง พระเณรเราตองปรับปรุงตนเอง 

ใหดีขึ้น ถาไมปรับปรุงตนเองอีกไมนานก็จะเปนโรคกระเพาะ            

โรคจิต 
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ตองบังคับตนเองใหได ทนตอความยากลําบากใหได 

พระพุทธเจาทานไมใหเราเปนเอตทัคคะในเร่ืองการกิน 

ไมใหเราเปนเอตทัคคะในเร่ืองการทองเท่ียว ส่ิงเหลานี้ไมควรใหมี

ในหมูคณะสงฆท่ีชอบกิน ชอบฉัน ชอบเท่ียว 

สวนใหญมันไมขามเร่ืองกินเร่ืองเท่ียว มันอยูกับตนเอง         

ไมคอยไดไมคอยเปน จึงจําเปนท่ีจะตองฝกท่ีจะตองอยูกับตนเอง

ใหมาก ๆ ใหอยูกับตนเองใหได  

มีสมาธิ มีศีล จะไดไมตามใจตนเอง... 

รถว่ิงเร็วเปน ๒๐๐-๓๐๐ กิโลเมตรตอชั่วโมง ลดลงจนมัน

ไมว่ิงได ใจของเราก็ตองสงบลงใหไดในทุก ๆ หน ทุก ๆ แหง 

 

พระพุทธเจาทานตรัสวา... 

พระเราจะยุงอยูกับเรือ่งกินเรื่องเที่ยว 

ไมสนใจคนยาคนจน จะไปสนใจแตคนรวยนั้นไมได 

 

ถาเปนคนรํ่าคนรวยแลวพูดเสียงสูงเสียงต่ํา ถาเปนคนจน

กลับพูดแบบมะนาวไมมีน้ํา 
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พระพุทธเจา องคพอแมครูอาจารย 

ทานฝากมาใหทุกทานทุกคนสํารวจตรวจดูตัวเองวา... 

เราเปนคนอยางไร เราเปนคนแบบไหน...? 

“อยาไดหลบหนาหลบหลงั” 

กิเลสเราไมตามมัน 

มันจะชักดิ้นชักงออยางไรก็ชางมัน 

ถาตายเขาก็เผาเราอยูแลว...! 

 

 

 



 
 

~ ๑๕ ~ 
 

เราปฏิบัติตองไมตามโลก ใหเราปฏิบัติตามธรรมตามวินัย 

ถาเราทําอยางนี้ปฏิบัติอยางนี้ เราไมอยากไดทุกอยางมันก็จะ

เกิดขึ้นเอง มันเปนธนาคารใหญอยูแลว ถาไมอยางนั้น พระเราจะ

ติดหนี้ติดสิน เพราะเรามัวแต ว่ิงตามโลก หาทรัพยภายนอก              

ไมหาทรัพยภายใน 

ถาเราประจัญบานกับกิเลส... กิเลสนะ อยูท่ีไหนมันก็อยูกับ

ตัวเรา ไมใชท่ีปาท่ีเขา เราไมรูจักเราก็หลงไปเร่ือย แตมันก็ดีอยาง

คือพอไดเปล่ียนอารมณ แตจริง ๆ ก็ตองประจัญบานกันแบบใหมัน

รูแลวรูรอด  "พระพรรษามาก ๆ  ตองประจัญบานกับกิเลส          

ถากิเลสมันมี..."  

พระผูนอยหรือโยมก็ตองประจัญบานกับกิเลสนะ .. .         

เพราะเรายังกินขาวชาวบาน เรากินขาวเพื่อจะสูรบประจัญบาน 

กับกิเลส เพื่อชนะกิเลส ใหมันสมศักดิ์ศรีท่ีเขามากราบมาไหวเรา 

ไมใชเขากราบเราแลวก็ใจแปลทุกที ท่ีใจแปลก็เพราะเราไมมีศีล        

มีธรรม ไม ใช เขามากราบรูปแบบแต ใจเรามีแตความโลภ           

ความโกรธ ความหลง  

พระอริยเจาทานทําได สู ได  เราก็ สู ได  เรามีตัวอยาง

แบบอยางอยูแลวนะ... 

 



 
 

~ ๑๖ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดสันปาแดงธรรมาราม ต.ภูกามยาว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 



 
 

~ ๑๗ ~ 
 

ถาเราไมประพฤติปฏิบัติอยางนี้ ใจเราก็จะตกต่ําไป เร่ืองใจ

เรามันก็จะออกไปเร่ือย 

พระพรรษามากเดี๋ยวก็จะไปหลงรักสาวแกแมหมายไป... 

เร่ืองผูหญิงนี้พระพุทธเจาทานไมใหเราคิดเด็ดขาด เพราะ

ความคิด เรามันเปนบาป ถ าคิดออกมาเดี๋ ยวปากก็จะพูด                 

เมื่อบวชมาพรรษามาก พระนอยจะเอาแบบอยางไดอยางไร...? 

พูดคุยก็มีแตเร่ืองโลก ๆ... รถใครใหญ รถใครแอรเย็นไม

เย็น ศาลาใครใหญ ศาลาใครสวย พระพุทธเจาทานตรัสวาเปนการ

ทําใหศาสนาเส่ือม ถาเราไมประพฤติปฏิบัติ  

"นี้ผมไมไดพูดเองหนา ครูบาอาจารยทานฝากมาดวยความรัก 

ผมเองก็ยังตองสูกับตนเองอยู แตตอนนี้ใจเย็นมาก แตเดี๋ยวนี้ก็ลด

การเมืองเฉย ๆ พยายามแกไขตนเองเพราะมันแกแลว (พระลูกศิษย)"  

วันนี้องคพอแมครูอาจารยฝากธรรมะมาถึงพระเณรและ

ญาติ โ ยม  เพื่ อพระ เณรและญาติ โ ยมจะได รั บประ โยชน              

ไดเปนกําลังใจในการนําไปปฏิบัติตอไป 

 



 
 

~ ๑๘ ~ 
 

ถา เราแก ไขตนเองได  แก ไขปญหาตนเองได  มันมี         

ประโยชนมาก เราจะไดมีพระศาสนาท่ีสามารถอยูยืนยาวนาน 

ลูกหลานเราจะไดมีหลักมีท่ีพึ่ง  

เนื่องในการทอดกฐินปนี้ หวังวาพระเณรและญาติโยม          

จะไดขอวัตรปฏิบัติ ท่ีดี  ๆ เพื่อจะไดมี วัตรสรางวัตรท่ีจิตท่ีใจ             

ครูบาอาจารยพระอริยเจาทานบอกวา สรางวัดภายนอกสิบวัด  

รอยวัดมันงาย แตการสรางวัดภายในเปนของยาก มันยากแตมันก็

คุมคา มันมีประโยชน มันก็สมควรท่ีจะประพฤติปฏิบัติ 

คํ่าวนัพุธที ่๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

ณ สํานักสงฆ์ธุดงคสถานบ้านตาขีด ต.ตาขีด อ.บรรพตพสัิย                    

จ.นครสวรรค์ 

 

 

 

 



 
 

~ ๑๙ ~ 
 

 

เรามีกฐินทําไม...? 

 

การปฏิบัติธรรมเขาทําอยางไร...? บางคนไมรูไมเขาใจ

ทางปฏิบัติ 

 การปฏิ บัติธรรม คือ การปรับใจเขาหาศีลหาธรรม           

ปรับคําพูด ปรับการกระทําของเราเขาหาศีลหาธรรม 

 เพราะเราทุกวันนี้รางกายเปนมนุษย แตจิตใจเปนคน    

“คนคือทําไปตามใจ” 

 มนุษยคือผูท่ีมีจิตใจสูง ทําแตความดี คิดดี พูดดี ไมทําชั่ว

ดวยกาย วาจาจึงเรียกวามนุษย  

 เราทุก ๆ คนจะเปนหญิงเปนชาย เปนพระเปนโยม              

มันสําคัญอยู ท่ีตัวเอง ไมใช สําคัญท่ีคนอื่นหรือท่ี ส่ิงแวดลอม            

เราดูตัวอยางพระพุทธเจา ทานก็เปนมนุษยคนหนึ่ง ทานสราง

ความดี  สรางบารมี  มันสําคัญท่ีตัวทานเอง ทานจึงได เปน

พระพุทธเจา 

 



 
 

~ ๒๐ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดปาทรัพยทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา 



 
 

~ ๒๑ ~ 
 

 

พระอรหันตรูปหนึ่งก็สําคัญอยูในรูปนั้น... เราดูตัวอยาง

ครูบาอาจารยท่ีทานเปน  พระอริยเจาท่ีทานยังทรงธาตุขันธอยู 

ทานอยูท่ีไหนท่ีนั่นก็มีความสุขสงบรมเย็น แตเวลาท่ีทานลาละ

สังขารแลว สถานท่ีนั้นเหมือนจะหมดชีวิตชีวาจนเปนวัดราง                  

แสดงวาความสําคัญนั้นอยูท่ีตัวบุคคล  

"ทุก ๆ คนมีความสําคัญ แตมองไมเห็นความสําคัญของ

ตนเอง ท้ังท่ีพระพุทธเจาพระธรรม พระสงฆมีอยูกับทุก ๆ คน..."  

เราไปมองไกลเกินไป มองหาความดับทุกขแตภายนอก  

เราไมปรับทุกขท่ีจิตท่ีใจของเราเอง เราถึงมีปญหาพลอยทําใหคน

อยูใกลเราก็มีปญหาไปท้ังหมด 

การประพฤตปิฏิบัติธรรมเปนสิ่งที่สําคัญมาก...  

ความสําคัญของเราท่ีไดเกิดมาเปนมนุษย มันสําคัญอยูท่ี

เรามีศีลมีธรรมกันมากนอยแคไหน เพราะวาตัวศีลตัวธรรมนั้น         

คือตัวพระพุทธเจา คือพระธรรม คือพระอริยสงฆ  

 



 
 

~ ๒๒ ~ 
 

 

 

 

 

เรารักษาชีวิตของเรา 

ถาโรคภัยไขเจ็บมันเกิดข้ึน 

ถึงแมจะตัดอวัยวะบางสวนออกก็ตองยอม 

แตก็ไมสําคัญเทากับเรารักษาศีล รักษาธรรม 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๒๓ ~ 
 

 เรารักษาชีวิตของเรา. . . ถาโรคภัยไขเจ็บมันเกิดขึ้น           

ถึงแมจะตัดอวัยวะบางสวนออกก็ตองยอม แตก็ไมสําคัญเทากับเรา

รักษาศีล รักษาธรรม 

“การรักษาศีลรักษาธรรมนั้นสําคัญยิ่งกวา...”  

พระพุทธเจาทานมีความรูสึกนึกคิดอยางนี้ พระอรหันต

ทานก็มีความคิดเชนนี้ เราละรูสึกนึกคิดเชนไร...? 

บาปท้ังหลายท้ังปวงมันเกิดขึ้นท่ีความรูสึกนึกคิดของเรานี้แหละ  

การภาวนาคือการคิดแตส่ิงดี ๆ ทําแตส่ิงดี ๆ พูดแตส่ิงดี ๆ  

ลองคิดดูนะ ถาเรามีเงินเยอะ ๆ จะมีความสุขไหม            

ถาเราหากไมมีความสงบ...? 

เรากินอาหาร เราพักผอนก็ใหใจสงบ เราตองการมีเงิน         

มีทองก็ตองใหใจสงบ  

ถาเราไมมีเงิน ถาคิดแลวไมสงบ คิดแลวเงินไมมี มีแตจะทํา

ใหเปนทุกข ทุกขเพราะความคิดของเราเอง จะทําใหทุกขท้ังใจ       

ท้ังกายเพราะความคิดของเราเองท่ีพาใหเปน 

 



 
 

~ ๒๔ ~ 
 

เราจะคิดใหลูกหลานเปนดังใจ ถามันไมเปนไปก็ทําใหเรา

เปนทุกข เพราะความเปนไปมันไมไดอยูท่ีเราคิด 

ถาเราอยากใหคนอ่ืนเคารพนับถือ ก็ตองเปนคนมีศีลมีธรรม 

คนเขาจึงจะเคารพนับถือ 

คนเราไมยอมรับเคารพนับถือกันงาย ๆ หรอก...  

ถาเราไมมีศีลมีธรรม ตองเคารพตนเองดวยศีลดวยธรรม 

เราตองเร่ิมท่ีตัวเรา เอาอยางพระพุทธเจาเปนแบบอยาง 

บางที เราอยากจะใหคนอื่นนับถือ บางคนเรียนเก ง            

พระบางองคเทศนเกง ก็อยากจะใหคนอื่นเคารพนับถือ แตในใจ      

ลึก ๆ เคารพนับถือไมได เพราะคน ๆ นั้นเปนคนไมดี ไมมีศีล        

มีธรรม มีศีลขาดเศราหมอง เปนคนเนาใน เปยกใน มันก็เคารพ

ไมได 

เพราะความรูท่ีเรียนมามันมีอยูในหนังสือ มีอยูในตํารา  

มันเรียนมากอานมากก็ฉลาด ก็เกง แตปฏิปทาท่ีดีท่ีมีศีลมีธรรมนั้น

เปนตัวประพฤติปฏิบัติของเราแตละคน  



 
 

~ ๒๕ ~ 
 

ตองบังคับตนเองใหได คอนโทรลตัวเองใหได มีสมาธิ

เขมแข็ง ไมตามกิเลส ไมตามใจตนเอง เอาศีลเอาธรรมเปนใหญ 

เพราะในโลกนี้ไมมีใครใหญ เพราะมันแกเจ็บตายดวยกันทุกคน  

จะถือฟอรมใหญเทาไหรมันก็ไมใหญ.. พระพุทธเจาทานจึงใหเรา

ถือศีลถือธรรมเปนใหญ  

พระพุทธเจาทานเปนผู ย่ิงใหญ มีบารมีมากขนาดหา       

ท่ีเปรียบท่ีประมาณไมได ทานก็ยังตองเคารพพระธรรม เคารพศีล 

ทานจึงวางระเบียบวินัยใหพวกเรามีหลักในการประพฤติ ในการ

ปฏิบัติ เราจะไดมีหลักมีจุดยืน เพราะหากเราเกิดมาเปนมนุษยนั้น          

ถือวาสําคัญ มีรางกายมีสติมีปญญาท่ีเหมาะในการประพฤต ิ

ปฏิบัติธรรม สามารถตรัสรูธรรมได ถาเราเอาแตใจเอาแตอารมณ  

ยุงแตเร่ืองปากทอง เร่ืองอยูเร่ืองกิน เอาโลกเอาลาภยศสรรเสริญ

จนท้ิงศีลท้ิงธรรม พระพุทธเจาทานตรัสวาเราเปน “โมฆะบุรุษ”  

ท่ี ได เกิดมาเปนมนุษย  ได ร างกายเปนมนุษยแตจิต ใจเปน            

เพียงแคคน ไมมีจุดยืนไมมีหลัก พากันเกิดมาหลง หลงในวัตถุ

ส่ิงของ หลงในตระกูล ชาติชั้นวรรณะ เปนการเสียชาติเกิด             

ท่ีไดเกิดมาแลวไดรางกายเปนมนุษย แตจิตใจเปนเปรต เปนผี   

เปนอสุรกาย ท้ังท่ียังไมตายก็ตกนรกท้ังเปน  



 
 

~ ๒๖ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๒๗ ~ 
 

มันก็นาหลงอยูนะ... เพราะความหิวกระหายมันก็บีบคั้น 

ความทุกขยากมันบีบคั้น การปฏิบัติปฏิปทามันเลยปากกัดตีนถีบ 

ดึงหนาดึงหลัง มีแตคันเร ง ไมมี เบรก ไม รูจัก ยับย้ังตนเอง             

บางทีไมเปนหนี้ก็ไปสรางหนี้ เพราะเห็นคนประเภทมีแตคันเรง  

แตไมมีเบรกหามลอ 

ทรัพยากรท่ีมีอยูในโลกมันเปนของสวนรวม ทุกคนก็

อยากจะไดเปนของตนเอง พระพุทธเจาทานก็สอนเราใหแบงปน 

ใหทานอยาไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่น อยาเอาเปรียบคนอื่นเขา 

เพราะทุกคนมันก็ทุกขดวยกันอยูแลว  

การทํามาหากินของเราตองไมเบียดเบียนใคร ถาเรารูจักพอ  

ถาเรานั่งสมาธิทั้ งคืนเราก็ มีความสุข เพราะเราพอใจ            

จะเดินจะนั่งก็มีความสุขเพราะเรามีความพอใจ  

พระพุทธเจาทานใหเราหาทางดับทุกขทางใจ อยาไปหาแต

ความดับทุกขทางกายภายนอก เพราะคนเรามีท้ังกายท้ังใจ          

แตคนเราใหอาหารเฉพาะทางกายแตจิตใจไมไดใหอาหารเลย 

อาหารทางใจนั้นก็คือความดีท้ังหลาย คือศีล คือธรรม           

คือไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง ปลอยใจใหวาง ๆ ๕ นาที ๑๐ นาทีบาง 



 
 

~ ๒๘ ~ 
 

คนเราใจไมเคยวางจากตัวตนบาง จงทําใจใหใจวางจากตัวตนบาง

จะได เปน บุญเปนกุศล เพราะความดับ ทุกข ท่ีแทมันอ ยู ท่ี            

การดับทุกขทางใจ ดวยการทําใจใหสงบ ใหวางจากอารมณ 

คนเราถาทําความดี ไดทํากิจวัตรขอวัตร รักษาศีล รักษา

พระวินัยใหดีก็มีความสุข ถาทําไมดีคิดเมื่อไหรมันก็ไมดี คิดเมื่อไหร

ใจก็เปนทุกขเมื่อนั้น  

อยาติดสุขติดสบายมันจะทําลายตน  “กินขาวก็เสียขาว

ถาขาดศีลขาดธรรม ขาดขอวัตรปฏิบัติ กินขาวชาวบานก็เสีย

ขาวสุกเขา” 

การทอดกฐินเปนธรรมวินัย ท่ีพระพุทธเจาทานทรง

สงเคราะหโลกเพื่อศาสนาจะตองอยูยืนยาว เพื่อทุกคนจะได           

สรางบารมี  

พระพุทธเจาทานไม ใหพระหรือโยมถือเ งินเปนใหญ               

ไมใชมีพระ ๕ รูป ก็ทอดกฐินเพื่อหาเงินเขาวัด การคิดอยางนี้           

เปนการทําลายศาสนา เปนการคิดท่ีไมถูก 

 

 



 
 

~ ๒๙ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัดสันปาสักวรอุไรธรรมาราม ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม 



 
 

~ ๓๐ ~ 
 

เรามีกฐินทําไม...? 

เรามีกฐินเพื่อใหพระไดรับจีวร บริขาร เพื่อใหโยมไดทําบุญ

สรางบารมี ถาเราเนนเงินเนนสตางคนั้นเปน “กฐินบาป...”           

เปนกฐินเศราหมอง เพราะใจไมบริสุทธ์ิ เพราะใจมันมีความโลภ 

ความหลง ถาอยูในกลุมนั้นก็เปนพวกมิจฉาทิฏฐิ "ถาเราไดทํากฐิน 

เราก็ไดเสียสละ เราไดรักษาธรรมวินัย..." 

วัดเราดีมากท่ีครูบาอาจารยไดใหพวกเรามีโอกาสไดถวาย

ผากฐินทุกคน ท่ีมีจัดคิวกันนั้นเพื่อใหเปนระเบียบเรียบรอย             

แตจุดหมายเพื่อใหทุกคนไดถวายกฐิน ไมมีใครใหญ 

กฐินบานแกงดีมาก ท่ีครูบาอาจารยไดมาถายทอดส่ิงท่ีเปน

ธรรมเปนวินัยแท ๆ ญาติโยมเปนท้ังคนเฒาคนแกท่ีมีอุปการคุณ

ตอพระศาสนา  

ตนไมมันใหญขึ้นสูงขึ้น แสดงวาอาตมาก็แกขึ้น โยมก็แกขึ้น 

บางคนก็ลาละสังขารแลว ถึงรางกายจะแกอยางไรก็ชาง ใหเราเอา

ใจของเราเขาหาศีลหาธรรมกันดีกวา เพราะนี้คือส่ิงท่ีดีท่ีสุดสําหรับ

ชีวิต 

มีโยมตางประเทศเขามาก็ใหพวกเราชวยกันดูแลท่ีพัก

อาหารก็ดี เพราะทุกคนก็อยากจะทําความดีสรางบารมี  



 
 

~ ๓๑ ~ 
 

ทุกคนเปนญาติพี่นองกันในวัฏฏะสงสาร เปนญาติกันท้ังนั้น 

เขาเดินทางมาเสียเงินเสียทองก็เพราะอยากสรางบารมีดวยกัน           

ครูบาอาจารยฝากมา ใหพวกเราไดชวยกันสงสารเมตตากันมาก ๆ 

ใหละตัวละตน อยาเอาปาก วาจา กริยาไประเบิดใสกัน โดยเฉพาะ

เร่ืองวาจาเร่ืองคําพูดนั้นสําคัญมาก อยาใหเปนปากระเบิด ใหเปน

ปากดอกไม เปนศีลเปนธรรม  

คนเรานี้ นิสัยเกานิสัยเดิมเปนคนวายากสอนยาก....          

ไดฟงธรรมพระพุทธเจาก็เขาหูซายออกหูขวา จิตใจมันหยาบ จิตใจ

มันมืดมน ความประพฤติใด ๆ ท่ีทําใหตัวเองตกต่ํา ไมวาพระเณร

โยมคนใด ก็ใหรูตัวรูตนเองเสียบาง เพราะคนหนามันก็หนาจริง ๆ 

นิสัยเดิม ๆ ไมยอมเปล่ียนแปลง เพราะหัวใจมันหยาบ เล้ียงโจร 

เล้ียงยักษเล้ียงมารไวเยอะ  

พระพุทธเจาเตือนก็เฉยอยางนี้ไมได... ตองเอาธรรมะ

คําส่ังสอนในโอวาทปาฏิโมกขมาไวท้ังใจและกาย ใหละความชั่ว 

ทํากุศลทําความดีใหถึงพรอม  

 

 



 
 

~ ๓๒ ~ 
 

 

ความดีมันไมตาย แตจะตายเพราะความกลัว 

ถาจะตายเพราะความดีก็ใหมันตาย ใหมันตายไปเลย 

 

จงภาวนาสรางสติ... ใหสติสัมปชัญญะกลับมาหาตัวหาใจ

ใหมันสมบูรณ  

คนเมาดูแลวทําใหคนอื่นเดือดรอน หากเมาเหลาเบียร           

ถึงเมาก็ยังไมเมาเทาการหลงตนเอง ทําตามความอยากของตน  

อันนี้มันเมาหนัก มันเปนความเมาในตนเอง พระพุทธเจาวาก็ไมฟง 

ไมใชวาจะเปนพระพรรษามาก เปนพอแมปูยาตายายก็ใชวากิเลส

จะบางเบาไปดวย การท่ีกิเลสจะบางเบาไดก็ตองมาประพฤติ

ปฏิบัติ ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอยาใหดางพรอย โดยเฉพาะพระเรา 

ท่ี ศี ล ยั ง ข า ด ยั ง ด า ง ยั ง พ ร อ ย  ก็ ต อ ง ก ลั บ ลํ า ไ ม เ ช น นั้ น                  

มันจะเสียหาย มันไมเหมาะไมควร 

ทุกคนทุกทานตองปรับปรุงตองแกตัวใหม อยาคิดวาตัวเอง

เปนคนเกงคนแน  เพราะกิ เลสมันเกงกวา เรา กิ เลสมันจะ               

หัวเราะเยาะเอากับคนท่ีคิดวาตนเองเกงตนเองแน 

 



 
 

~ ๓๓ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

วัดปาปทีปาราม ต.บานแกง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๓๔ ~ 
 

 

อดีตที่ผานไปแลวก็แลวไป เอาใหมดีกวา 

ความดับทุกขท่ีพออยูได พอดํารงธาตุขันธอยูได แคนี้มันก็

ยังไมเพียงพอ มันสูดับทุกขดวยกายดวยใจเรามีศีล ๕ ศีล ๘ ไมได 

มันคนละเกรด คนละระดับกัน 

พระพุทธเจาทานใหเราฝกปลอยฝกวางใหมากกวานี้...          

เราจะมาถือแครูปแบบ แบบฟอรมวาเปนพระเณรเถรชี อยางนั้น

มันถือฟอรม มันจะเปนแคตัวละครท่ีหลอกตนหลอกคนอื่น          

เพราะการเปนพระเปนเณรเถรชีมันตองมีใจมีจิต มี “จิตสํานึก” 

ในการกระทําเปนการประพฤติปฏิบัติใจดวยใจของเจาของจริง ๆ  

ชี วิตนี้ ถือว านอยมาก ส่ิงแวดลอมตาง ๆ ท่ี ไดดั่ ง ใจ            

ไมไดดั่งใจก็เปนส่ิงท่ีทําใหเราไดเจริญศีลเจริญสมาธิ อบรมปญญา 

พระพุทธเจาทานขอใหเราเปนผูโชคดีในการประพฤติ

ปฏิบัติธรรม เพื่อนําพาตนใหพนจากทุกขท้ังมวล... 
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~ ๓๕ ~ 
 

 

หมดกิเลส สิ้นอาสวะ... 

อะไรท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีเราพากันมาบวชท้ังพระไทย พระฝร่ัง 

พระจีน พระลาว ส่ิงสําคัญท่ีสุดพวกเราท่ีพวกเราตองการคือ           

“สิ้นกิเลส หมดอาสวะ...” 

ทําอยางไรอาสวะของเราถึงจะหมด...? 

เราก็ตองพากันมาประพฤติปฏิบัติ ปรับตัวเองเขาหาธรรมะ

เขาหาพระรัตนตรัย เอาพระพุทธเจาเปนตัวอยาง เอาพระอรหันต

เปนตัวอยาง มาเดินทางสายกลางตามพระพุทธเจา 

ทุกวันน้ีสวนใหญเราเอาสายกลางของตัวเอง ติดสุข       

ติดสบาย ติดขี้เกียจขี้คราน  

เราพากันมาปลงผมนุ งหมผากาสาวพัสตร  มันเปน

เคร่ืองหมาย มันเปนรูปแบบท่ีจะใหเราสรางคุณงามความดี  

เราบวชหลายปถาเราไมตั้ งอกตั้ งใจประพฤติปฏิ บัติ            

มั นก็ ไ ม มี ป ระ โยชน อะ ไ ร  ก ลับแต จะ มี โทษ ให กั บตั ว เอ ง                

เพราะวาการเล้ียงชีพของเราเนื่องดวยผูอื่น เนื่องจากญาติโยมเขา

มีศรัทธา เล่ือมใสในคุณพระรัตนตรัย เขาใหอาหาร ท่ีอยูอาศัย 



 
 

~ ๓๖ ~ 
 

ดูแลความสะดวกสบายทุกอยาง ถาเราไมตั้งใจเราตองมีบาป        

มีกรรมแนนอน  

ความเจริญท่ีจะเกิดแกเราไดมันขึ้นอยูท่ีความประพฤติ 

ของเรา ขึ้นอยูท่ีปฏิปทาของเรา ใจของเราตองมุงพระนิพพาน           

มุงส้ินอาสวะ มีความตั้งใจ มีเจตนาท่ีจะรักษาศีล ทําขอวัตรปฏิบัติ 

อันไหนไมดีไมคิด ไมพูด ไมทํา นี้เปนโอวาทของพระพุทธเจาท่ีทาน

ตรัสวา “สัพพะปาปสสะ อะกะระณัง” ชื่อวาบาป ไมคิด ไมพูด 

ไมทํา ถาเราทําท้ังบุญท้ังบาปมันก็วกวน... 

เนนที่ จิตใจที่ปฏิปทา . . . มดตัวนอย ๆ ยุงตัวนอย ๆ          

ไมละเมิดไมเบียดเบียน ความคิดท่ีมันไมดีเร่ืองเล็ก เร่ืองใหญ          

เ ร่ืองนอยเราจะไมคิด เพราะคนเรามันบาปตั้ งแตความคิด

ความเห็นนี้แหละ ความคิดของเราความเห็นของเราคนอื่นเขาไมรู

ไมเห็น แตเรารูเราเห็นท้ังหมด 

พระพุทธเจาทานใหเราละอายตอบาปเกรงกลัวตอบาป 

ตองเห็นความสําคัญเร่ืองความคิด บาปมันจะเกิดมาทางกาย          

ทางวาจามันตองมาจากความคิด "ถาเราไมมีหิริ...ความละอาย

เราก็คิดไปเร่ือย ถาเราไมมีโอตตัปปะ...ความเกรงกลัวเราก็คิดไป

เร่ือย ความคิดเหลานี้มันทําลายตัวเรา..."  

 



 
 

~ ๓๗ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

วัดสันปาสักวรอุไรธรรมาราม ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๓๘ ~ 
 

 

สัมมาสมาธิคือความตั้งมั่น... พระพุทธเจาทานใหเรา             

ทุก ๆ คนมีจิตใจแข็งแรง เขมแข็ง จะไดไมปลอยใหตัวเองเสียเวลา

ในการบวชหรือวาในการปฏิบัติธรรม  

สมณะที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที ่๔ มันเริ่มจากความคิดความเห็น 

คนเราเมื่อมันคิดไมดี ตรึกตรองไมดี มันจะกราบไหวตัวเอง

ไดไหม เพราะคนคิดไมดี ตรึกตรองไมดี เปนคนเนาใน เปยกแฉะ 

มันหามมรรคผลนิพพานใหกับตัวเอง  

การประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมมันตองใหไหวตัวเองได

กราบตัวเองได พระพุทธเจาทานจึงใหเราเร่ิมเขาถึงระบบความคิด  

พระพุทธเจาทานตรัสวา เราทุก ๆ คนมันปลอยจิตใจ        

ไปมาก มันตองมาฝกตัวเองในภาคปฏิบัติ เคร่ืองบินมันบินเร็ว           

ถาไมมีสนามใหญ ๆ มันก็ลงจอดไมได ถาเราไมเห็นภัยในวัฏฏะ

สงสาร ไมละอายตอบาปเกรงกลัวตอบาปมันก็หยุดตัวเองไมได 

การบวชของเรามันก็เปน “โมฆะบุรุษ” เหมือนพระภิกษุนักเทศน

ท่ีเทศนเกงในคร้ังพุทธกาล สอนเขาใหบรรลุธรรมหลายรอยรูป   

แตเมื่อพระโพธิละไปกราบพระพุทธเจา พระพุทธเจาทานทัก          

ใหอายวา “ภิกษุใบลานเปลามาแลวเหรอ...” 



 
 

~ ๓๙ ~ 
 

พระพุทธเจาทานใหเราพิจารณาตัวเอง "เราเปนพระภิกษุ 

ใบลานเปลารึเปลา...?" ถาเปนพระภิกษุใบลานเปลาเหมือน

พระพุทธเจาวาตองพากันแกไข  

พระพุทธเจาทานตรัสวา พระเรา เณรเราถาปฏิบัติตาม

พระพุทธเจาแลวอยูท่ีไหนมันก็สบายอยูท่ีนั่นแหละ อยูท่ีไหนก็สงบ

อยูท่ีนั่นแหละ เพราะความสงบความดับทุกขมันอยูท่ีใจของเรา  

ท่ีเรามีปญหากันเยอะ ๆ มันไมไดอยู ท่ีไหนมันอยู ท่ีใจ         

ของตัวเอง เรากําลังมีความเห็นผิด พยายามพากันท่ีจะแกไข

ภายนอก พยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงธรรมชาติ  ไมอยากแก             

ไมอยากตาย ไมอยากพลัดพราก ไมอยากจน อยากจะเอาแต

ความสุข ความคิดอยางนี้เปนความคิดท่ีเห็นผิดนะ เปนความคิด         

ท่ีจะไปแกไขภายนอก  

เราตองปรับใจหาส่ิงภายนอก วาอากาศมันรอนมันก็เร่ือง

ของอากาศ เราไมควรไปทุกขทางใจ เรานั่งยุงมันเยอะก็เร่ืองของ

ยุงมันเยอะ เราไมตองไปทุกขทางใจ คนโนนเขาเปนอยางโนน           

คนนี้เขาเปนอยางนี้ เราไมควรไปทุกขกับเขาไปวุนวายกับเขา     

เสียงมากระทบเราเราอยาไปวามันมารบกวนเรา แทจริงเราไปหา

เร่ืองเขากวนเขา  



 
 

~ ๔๐ ~ 
 

เราอยู ท่ีไหนใหเรามีความสุขมีความดับทุกขใหมันได             

ถาไมอยางนั้นเราจะว่ิงหาความสุขขึ้นเขาลงทะเลในประเทศ

ตางประเทศ การหาความสุขความดับทุกขน้ี คิดไมถูกมันก็ดับทุกข

ไมได คิดไมถูกมันก็เปนบาปเปนกรรม  

พระพุทธเจาทานตรัสวาเราเกิดมากับโลกใหเรารูจักโลก 

แตเราพากันมาแบกโลก... 

การภาวนา การพิจารณา พระพุทธเจาทานใหเราพากันคิด

อยางนี้ มันจึงจะเขาหาศีลหาธรรม  

 

 

"ฝกจิตใจใหสงบอยูกับเน้ือกับตัว  

อยาใหไปอยูกับเรื่องขางนอกเรื่องภายนอก  

เรื่องของเราก็ใหเปนเรื่องของเรา 

เรื่องภายนอกก็ใหเปนเรื่องภายนอก" 
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วัดปาปทีปาราม ต.บานแกง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๔๒ ~ 
 

 

หนาที่ของเรา... พระพุทธเจาทานทรงเมตตาส่ังสอนเราให

พากันบิณฑบาตทุกวัน ขี้ เกียจก็ไปบิณฑบาต ไมขี้ เกียจก็ไป

บิณฑบาต ทานหามพระไมใหรับเงินรับทอง ไมใหมีทรัพยสมบัติ

เพื่อไมใหติดสุขติดสบาย บิณฑบาตโปรดญาติโยมทุกวัน ถาเรา         

ไมไปเขาก็ไมมีโอกาสสรางบารมีทําบุญตักบาตร เหนื่อยเราก็ตอง

อดทน นอกจากเจ็บไขไมสบาย การบิณฑบาตก็เปนการเจริญสติ  

"เปนพระไมบิณฑบาต ไมเครงครัดในการบิณฑบาต 

ก็ถือวามีความบกพรอง..." 

เ ร าจะ ทํ าตั ว เป นคน พิ เ ศษ ไม ไ ด  หน า ท่ี ข อ ง เ ร านี้           

ตองบิณฑบาตทุกวัน อยาเอาธุระเล็ก ๆ นอยๆ มาอางไมบิณฑบาต 

บางทีทํางานนิดหนอยก็ไม บิณฑบาต อุปฏฐากครูบาอาจารย              

ก็ ไม บิณฑบาต อยางนั้นไมได ไมถูก ใหถือวาการบิณฑบาต              

เปนเร่ืองใหญ  

เร่ืองบิณฑบาต เร่ืองทําวัตรสวดมนต เขาตองทําทุกวัน

เพราะอันนี้เปนหนาท่ีเปนการงาน ถาเราไมทําแสดงวาเราขี้เกียจ 

"ธรรมเหลาใดเปนไปเพ่ือความข้ีเกียจข้ีคราน ธรรมเหลานั้น

ไมใชคําสั่งสอนของพระพุทธเจา..." 



 
 

~ ๔๓ ~ 
 

 

การทําวัตรสวดมนตแสดงถึงความรับผิดชอบในการทําคุณงามความดี 

การทําวัตรสวดมนตเปนกลุมกอน เปนเวลาเปนภาคบังคับ

ในแตละวัดนั้น ๆ มันตองทําอยางนี้ เพราะคนเราอินทรียบารม ี        

มันตางกัน ดอกบัวมันหลายเหลา "ถาไมไดทําสวนรวม สวนตัว    

ก็ไมทํา ทําไปก็แบบจําใจ ตัวอยูท่ีหนึ่งใจอยูอีกท่ีหนึ่ง..." 

การทําวัตรสวดมนตใหใจอยูกับเนื้อกับตัว มีสติอยูกับเนื้อ

กับตัว เพราะการทําวัตรสวดมนตเพื่อใจเปนบุญกุศลเปนสมาธิ  

เราควรจะขอบคุณวัดแตละวัดท่ีเขามีขอปฏิบัติดี ๆ ท่ีจะได

ใหเราฝกตน ถาไมอยางนั้นเราก็ไมรูวาจะปฏิบัติอยางไร เพราะเรา

ไมมีขอวัตรปฏิบัติ  

พระเราตองคิดให เปนนะ . . . อยางใบไม ท่ีมันรวงลง           

เราตองขอบคุณใบไม ไดพิจารณาความเส่ือม เรากวาด เราก็ได

เสียสละ ขอบคุณฝุนรวงใสกุฏิเราศาลาเรา เราจะไดเช็ดไดถู            

เราจะไดทําความดี  

เราเปนคนขี้ เกียจเห็นแกตัว ใบไมรวงก็ไปโทษหมด              

ขี้ฝุนมันรวงก็ไปโทษขี้ฝุน นี้เพราะเราคิดไมเปน 

 



 
 

~ ๔๔ ~ 
 

 

 

 

"เราควรจะขอบคุณวัดแตละวัดที่เขามีขอปฏิบัติดี ๆ 

ที่จะไดใหเราฝกตน 

ถาไมอยางนั้นเราก็ไมรูวาจะปฏิบัติอยางไร 

เพราะเราไมมีขอวัตรปฏิบัติ..." 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๔๕ ~ 
 

อยาง เราตื่นตี  ๓ ตี  ๔ ดีมาก เราจะไดฝกตัว เอง               

ถาไมอยางนั้นเราจะข้ีเกียจแยเลย  

ใจเรานี้จะมีเคร่ืองอยูตองมีการมีงานใหเขา อยางงาน

ภายนอก กิจวัตรตาง ๆ ก็เปนเคร่ืองอยู แตเคร่ืองอยูภายนอกนี้ก็

ฝกงาย งายกวาเคร่ืองอยูภายใน เคร่ืองอยูภายในก็คืออยูกับตัวเอง

อยูกับความสงบ สวนใหญเราอยูกับตัวเองไมเปน อยูกับตัวเองได 

๕ นาทีก็วานานแสนนานแลว 

พระพุทธเจาทานบอกวาใหเราฝกอยูกับตัวเองใหมาก ๆ 

ปลอยใจใหเปนธรรมชาติ พยายามอยูกับเนื้อกับตัว อยาไปกดมัน 

อยาไปขมมัน พยายามอยูกับการเดินไปเดินมา เดินจงกรมก็ไมตอง

คิดอะไรมาก พยายามอยูกับการเดินกลับไปกลับมา ใหใจ               

อยูกับเนื้อกับตัว มีความสุขอยูกับการเดิน ไมตองไปปรุงแตงอะไร 

เดินใหนาน ๆ ไดท้ังออกกําลังกายไดท้ังสติสัมปชัญญะ  

นั่งสมาธิก็นั่งใหสบาย มีสติหายใจเขาสบายออกสบาย           

เราอยาไปอยากใหมันสงบ มันไมถูกถาคิดอยางนั้น 

เรามีหนาท่ีรูลมเขาสบายออกสบาย ลมส้ันก็รู ลมยาวก็รู

เอาตัวเองมาฝกมาปฏิบัติ เปนภาคปฏิบัติ 



 
 

~ ๔๖ ~ 
 

คนเรานั่งท้ังคืนท้ังวันมันก็สบาย ถาเราไมอยากใหมันเปน

อยางโนนอยางนี้ นี้มันนั่งมันก็อยากใหมันสงบ อยากใหไมปวดแขง

ปวด ขา  ระ เ บิ ด ตั ว เ อ ง  ส า ร พั ด อยาก  ใ ห เ ร าปล อ ย ว า ง                

เพราะธรรมชาติแทจริงอยูท่ีการไมปรุงแตง 

 

"ฝกไปเรื่อยปฏิบัติไปเรื่อย  

ถาเราปฏิบัติถูกตอง มันก็ไมใชของยาก..." 

 

การมาบวชของเรา การมาประพฤติปฏิบัติของเรามันก็

เจริญกาวหนา เราก็จะไดชวยเหลือตัวเองได ชวยเหลือพี่นอง         

วงศตระกูลได  

กรรมคือการกระทําก็จําแนกตัวของตัวเอง เพราะธรรมะ

เพราะความดีไมเลือกชั้นวรรณะ จีนไทยฝร่ัง การทําถูกตองจึงเปน

ส่ิงสําคัญ 

การประพฤติปฏิบัติการมาบวชของเรา พระพุทธเจา           

ทานใหเรามีจุดยืนอยางนี้นะ พอแมญาติพี่นองก็ยินดีในการบวช

ของเรา เขารออยูวาอีกไมนานเกินเราจะเปนผู ท่ีมีประโยชน             

ตอประเทศชาติบานเมือง 



 
 

~ ๔๗ ~ 
 

วันนี้องคพอแมครูอาจารยเมตตานําธรรมะมาใหทุกทาน

ทุกคนนอมจิตใจเขาหาการประพฤติปฏิบัติ วาเราตองประพฤติ

ปฏิบัติอยางนี้มันจึงจะถูกตองและเกิดประโยชน พระพุทธเจา     

พระธรรม พระสงฆจะไดมารวมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันท่ีจิตใจ 

ของเรา เราจะไดกราบไหวบูชาตัวเองได... 

 

เช้าวนัองัคารที ่๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

ณ วดัป่าปทปีาราม ตําบลบ้านแก่ง อาํเภอตรอน จังหวดัอุตรดิตถ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๔๘ ~ 
 

กฐินสามัคคี... 

 วันนี้เปนวันทอดกฐินประจําปวัดปาสมบัติเจริญ... 

 พระพุทธเจาทานทรงเมตตาใหพระรับผากฐิน ทําอัฐบริขาร

และเปดโอกาสใหญาติ โยมพากันได ทําความดีสรางบารมี              

เปนความเมตตาของพระพุทธเจา หนาฝนพระอยูจําพรรษา           

๓ เดือน หลังจากออกพรรษา ทานก็เมตตาใหหาผาเพื่อเปน

อัฐบริขารในการประพฤติปฏิ บัติ  ถือว าเปนธรรมเปนวินัย             

เปนพระเมตตาท่ีพระองค ทรงประทานใหแกพระ 

 วัดเราเปนกฐินสามัคคี เพ่ือเปดโอกาสใหทุกคนมาถวายผา 

ถวายบริขารไดทุกคน ไดมาตั้งโรงทาน มาจัดอํานวยความสะดวก 

เพื่อถวายเปนบริวารกฐิน  

 งานกฐินนี้ชื่อวาเปนงานท่ีไดบุญใหญ มีอานิสงสใหญ 

พระพุทธเจาทุก ๆ พระองคท่ีจะไดมาตรัสรูเปนพระพุทธเจาก็เคย

ไดถวายกฐินมากอน พระอรหันตท่ีจะไดมาเปนพระอรหันตก็ตอง

เคยไดถวายกฐินมากอน การถวายผากฐินพระพุทธเจาเนนเปนการ

ถวายผา ถวายอัฐบริขารท่ีสมควรแกสมณะบริโภคเพื่อการ

ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรม ไมเนนเร่ืองปจจัย เร่ืองเงินเร่ืองทอง 



 
 

~ ๔๙ ~ 
 

เร่ืองรายรับรายจาย ทุกคนจึงมีโอกาสถวายผาไดทุก ๆ คน          

"ทางวัดก็อยาไปตองการปจจัย เงินทอง ใหเปนธรรมเปนวินัย..." 

เรืองความเจริญของวัดมันขึ้นอยูท่ีเจาอาวาส ตลอดจนพระภิกษุ

สามเณร ถาเจาอาวาสเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ วัดของเราก ็         

เจริญเอง เพราะวัดนี้สําคัญท่ีเจาอาวาส  

 พระรัตนตรัยไดแกพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ 

เปนส่ิงท่ีประเสริฐ เปนผูนําสัตวโลกออกจากวัฏฏะสงสาร พระสงฆ

ก็คือเปนหนึ่งท่ีอยูในรัตนะท้ังสามนั้น ทุกอยางจึงสําคัญอยู ท่ี           

เจาอาวาส ถาเจาอาวาสปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เนนพระธรรม           

เนนพระวินัย เนนขอวัตรปฏิบัติ ทุกอยางมันจะดีหมด 

 ขอใหเจาอาวาสเอาพระธรรมเอาพระวินัยเปนท่ีตั้งจริง ๆ 

อยาใหมีความขาดตกบกพรองในพระธรรมพระวินัย วัตถุตาง ๆ 

โบสถ  ศาลา หองน้ํ า  หองสุขา ไมอยากไดมันก็มีมาเอง . . .             

เพราะความดีเปนธนาคารบุญ เจาอาวาสจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญ              

เจาอาวาสดี  พระเณรญาติ โยมก็ เคารพนับถือ ใหความรัก           

ความเกรงอกเกรงใจ ปญหาตาง ๆ มันขึ้นอยู ท่ี ผูนําขึ้นอยู ท่ี            

เจาอาวาส ไมวาเจาอาวาสวัดไหน พระพุทธเจาใหเราตั้งอกตั้งใจ

ประพฤติปฏิบัติ อยาไดประมาท อยาไดเพลิดเพลินหลงไปทางวัตถุ  

 



 
 

~ ๕๐ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

วัดสันปาสักวรอุไรธรรมาราม ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม 
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 คําวาวัดเจริญนั้น ศาสนาเจริญนั้น หมายถึงพระธรรมวินัย

อยูในวัดนั้นอยางไมขาดตกบกพรอง มีความสมบูรณดวยขอวัตร

ปฏิ บั ติ  พ ร ะ พุ ท ธ เ จ า ส ง พ ร ะ อ รหั น ต ขี ณ าสพ ไ ป เ ผยแ ผ

พระพุทธศาสนา ทานเนนไปท่ีจิตท่ีใจ ไมได เนนไปทางวัตถุ          

เพื่อเปล่ียนแปลงจากทําผิดใหไดทําถูก ทําดีใหดี ย่ิง ๆ ขึ้นไป 

ศาสนาเจริญจึงเปนจิตใจของพระท่ีเจริญ จิตใจของโยมท่ีเจริญ          

ถาพระเราปฏิ บัติดีปฏิ บัติชอบก็จะทําให วัดเจ ริญให สังคม

ประเทศชาติเจริญ เพราะมีครูบาอาจารยพระเจาพระสงฆ               

เปนตัวอยางเปนผูนํา  

 พระพุทธศาสนาท่ีงดงามในเบ้ืองตนก็คือศีล งามทามกลาง

ก็คือสมาธิ งามในท่ีสุดก็คือปญญา  

ศีลคืออะไรละ....? 

ตัวพระศาสนาแท ๆ ก็คือ “ศีล” คือ “ขอวัตรปฏิบัติ”           

ท่ีออกจากความโลภ ความโกรธ ความหลง ไมทําตามใจเราท่ีผิด ๆ 

ไมทําตามผูอื่นท่ีทําผิด ๆ  



 
 

~ ๕๒ ~ 
 

 สมาธิก็ไดแก ความตั้งมั่น ปราศจากความโลภ ความโกรธ 

ความหลง มีสติสัมปชัญญะท่ีสมบูรณแข็งแรง ไมหว่ันไมไหวไมโยก

ไมคลอน ตั้งมั่นในความดีตลอดกาลตลอดเวลา  

 ปญญาหมายถึง ความรูจักรูแจง ไมทําตามความอยาก       

ทําส่ิงท่ีดีท่ีถูกท่ีตอง พากันทําตามตัวเองมันทําใหเร่ืองไมมีก็มีเร่ือง 

ทําเร่ืองเล็กใหเปนเร่ืองใหญ ปญญาหมายถึง ตัดกรรมตัดกิเลส          

ตัดภพตัดชาติ อยางนี้เรียกวา “ปญญา” เนนเฉพาะเร่ืองท่ีพัฒนา

จิตใจคุณธรรมของตัวเองโดยเฉพาะ เปนการดับทุกข เปนการทํา

ท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังหลายท้ังปวง เพราะปญหาตาง ๆ มันอยูท่ี          

จุดนี้ตรงนี้  

  ศาสนาของเรานี้มันขลัง มันศักดิ์  มันสิทธ์ิ มันสูงสง               

แตผูท่ีมาบวชมาปฏิบัติ พากันยอหยอน มีความขาดตกบกพรอง 

ไมทําตามพระธรรมพระวินัย  

 เดี๋ยวนี้เรากําลังบริโภคบุญ บริโภคกุศล บริโภคความดี

บารมีของพระพุทธเจาท่ีโยมเขาถวายทาน เขาอุปถัมภอุปฏฐากนั้น

ไมใชความดีของเราเปนความดีของพระพุทธเจา ใหเจาอาวาส     

ใหพระใหเณรเขาใจนะ ถาไมเขาใจเดี๋ยวมันจะลืมตัวลืมตน  

 



 
 

~ ๕๓ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

วัดสันปาสักวรอุไรธรรมาราม ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๕๔ ~ 
 

 พระเณรถึ งมีความจําเปนที่ จะตองสรางบารมี . . .              

จะไดพึ่งความดี พึ่งธรรม พึ่งวินัย จะไดเขาใจคําวา “ตนแลเปน       

ท่ีพึ่งแหงตน”...“ทําดีไดดี” จะไดถึงความสุขความดับทุกขท่ีแทจริง  

 พระพุทธเจาทานตรัสไวดีแลว เพียงแตเราพากันประพฤติ

ปฏิบัติ พากันสืบทอดตอยอดพระพุทธศาสนา  

พระพุทธเจ าท านมี เมตตาสรางบารมีมาจนได เปน

พระพุทธเจา เราไมไดคนควาอะไรเปนเพียงผูปฏิบัติตามเทานั้น 

เหมือนของท่ีมันมีอยูแลวเราเพียงแตเปนเพียงผูบริโภคเทานั้น  

ทุกวันนี้ ไอที เทคโนโลยีเคาก็พัฒนากันไปไกล พระเราก็

หลงประเด็นตามไปกับเคา หลงลืมธรรมะ ลืมวินัยท่ีเปนของ

ประเสริฐ สมาธิคือท่ีวาตั้งมั่นในธรรมในวินัยก็พากันท้ิงหมด           

ตบะที่บําเพ็ญมาก็เปน “ตบะแตก”  

เจาอาวาสตองหนักตองแนน ตองแข็งแรง ตบะอยาไปแตก 

อยาไปอิจฉาญาติโยมเคา อยาไปตามญาติโยมเคาทางโลก ๆ          

โยมเคามีโทรศัพทก็ไปอยากมีกับเคา โยมเคามีคอมพิวเตอรก็อยา

ไปอยากมีกับเคา โยมเคามีไอแพด ไอโฟนก็อยาไปอยากมีกับเคา 

เราตองเปนปูชนียบุคคล เราตองเปนผูนําท้ังกายท้ังใจ เปนผูนํา

ทางจิตวิญญาณ ศาสนามันจึงจะเจริญได กุลบุตรลูกหลานท่ีเคาได

เขามาบวชจะกี่วัน จะกี่เดือน ใหเคาไดมาประพฤติปฏิบัติ ไดมาพบ



 
 

~ ๕๕ ~ 
 

ศาสนาอันบริสุทธ์ิท่ีแทจริง ใหเขาไดเขาใจพระธรรมคําส่ังสอนวา

เปนของดีจริง ๆ ประเสริฐจริง ๆ อยาใหเคาตองมาทําตาม           

ความอยาก ตามกิเลสของเจาอาวาส  

การสราวัดสรางกุฏิท่ีพักอาศัยมันก็ลําบาก มันก็จําเปน 

เพื่อเปนท่ีอยู เปนอารามของพระเจาพระสงฆไดพักอาศัยประพฤติ

ปฏิบัติธรรม วันพระวันศีลวันสําคัญในทางพระศาสนาญาติโยมเคา

จะไดมารวมรวมกันประพฤติปฏิบัติทํากิจกรรมสรางบุญสรางกุศล

เหมือนกับท่ีเรากําลังปฏิบัติในวันนี้  

เราตองเนนศีลเปนท่ีตั้งเปนบรรทัดฐาน ศีลนี้แหละคือ

ความเปนพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ คนเรานี้ถามัน 

ขาดศีลมันเปนไดแคเพียงคน ถาเรามีศีลเราจึงจะเปนมนุษยท้ัง    

ทางกายและทางใจ ถาไมมีศีลเปนไดแคเพียงคน “ทําทั้งดีทั้งช่ัว

มั่วไปหมดเคาเรียกวาคน”  ถามนุษยแปลวา ผูมีจิตใจสูงไมทํา

บาปท้ังปวง ทํากุศลใหถึงพรอมเคาเรียกวามนุษย เปนมนุษย         

ท้ังทางกายเปนมนุษยท้ังทางใจ  

วันนี้ เรามารวมรวมกันทอดกฐินท่ีวัดปาสมบัติเจริญฯ           

เพื่ อดํ า รงพระธรรมพระ วินั ย  เ พ่ือสร า งข อ วัตรปฏิ บัติ ให

พระพุทธศาสนาเจริญงอกงาม โยมบานสมบัติเจริญนี้ดีมาก            



 
 

~ ๕๖ ~ 
 

ดีพิเศษ เปนผูตั้งมั่นในพระรัตนตรัย ในพระธรรมวินัย มีความรัก       

มีความสามัคคี พากันสรางความดีตั้งมั่นในพระรัตนตรัย  

วันนี้พอแมครูอาจารยจึงไดมีเมตตามาเปนประธานในงาน

ทอดกฐินสามัคคีเพื่อใหกําลังใจแกพระเณรญาติโยมประชาชนและ

มหาชนท้ังหลาย  

ขออนุโมทนากับพอแมครูอาจารยหลาย ๆ สาขาท่ีมีเมตตา

มารวมงาน ตลอดจนถึงญาติโยมท่ีเดินทางไกลมาทอดกฐินสามัคคี 

มาถวายความสะดวก ขออนุโมทนาท่ีญาติโยมไดมาตั้งโรงทาน 

ถวายอัฐบริขาร อํานวยความสะดวกทางดานการจราจร ..... 

 

เช้าวนัเสาร์ที ่๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ 

ณ วดัป่าสมบัติเจริญธรรมาราม อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 

 

 

 

 



 
 

~ ๕๗ ~ 
 

 

 

ใหโอวาทเจาอาวาสและประธานสงฆ 

 

 วันนี้ เปนวันรวมงานทอดกฐินของวัดปาภูคีธรรมาราม        

อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ ในวันพรุงนี้ก็จะเปนวันทอดกฐินสามัคคี  

ทางฝายพระสงฆและฝายญาติโยมก็ไดชวยกันจัดเตรียม

สถานท่ี จัดท่ีอยูท่ีพักตอนรับ ครูบาอาจารยญาติโยม จัดเตรียม

ร ะ บ บ น้ํ า ร ะ บ บ ไ ฟ  ญ า ติ โ ย ม ก็ พ า กั น ม า ตั้ ง โ ร ง ท า น               

เตรียมอาหาร เคร่ืองดื่ม ท่ีจะบริการผู ท่ีมารวมถวายผากฐิน        

ถวายพระเจาพระสงฆท่ีมารวมในงาน... 

งานกฐินก็ถือวาเปนงานใหญนะ ท่ีพระพุทธเจาทรงเมตตา

ใหพระท่ีอยูจําพรรษาในกาลฤดูฝน ๓ เดือน หลังจากออกพรรษา 

ก็ทรงเมตตาอีก ใหพระท่ีอยูจําพรรษาไดมีโอกาสรับผากฐิน            

และอัฐบริขาร ขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหญาติโยมมหาชนคน

สวนใหญผูมีศรัทธาไดสรางความดี ไดสรางบารมีกัน ไดถวายทาน 

ไดตั้งโรงทานซึ่งเปนเหตุปจจัยใหไดสรางบุญสรางกุศลความดี 

สรางบารมีเขาสูมรรคผลพระนิพพาน 



 
 

~ ๕๘ ~ 
 

ชีวิตของคนเราทุกคนท่ีเกิดมาตามอายุขัยแลวไมเกิน ๑๐๐ 

ปก็ตองลาละสังขารจากโลกนี้ ไป ถึงแมจะบริโภคปจจัย ส่ี           

มียศถาบรรดาศักดิ์มากมายก็ตองจากไป เพราะวารางกายมันมี

อายุขัยเทานี้  

แตในดานจิตใจ... ถาเรายังไมเขาถึงพระนิพพานก็ยังเวียน

วายตายเกิดอยูนะ เพราะใจของคนเรามันไมไดแก มันไมไดหนุม 

มันไมได เปนหญิงเปนชาย ส่ิงท่ีมันแกมันหนุมท่ีมันเปนหญิง             

เปนชายมันคือรางกาย 

คนเราก็ เหมือนรถยนตคั นหนึ่ งนี่ แหละ ใชอํ านวย           

ความสะดวกไปทุกวัน สุดทายรถคันนั้นก็ตองพังไป แตเจาของรถ 

ก็ยังอยู ยังไมตาย 

คนเรานี่นะ ท่ีมันมีการเวียนวายตายเกิดเพราะวามันยังทํา

ตามความอยาก ทําตามความตองการของตนเอง มันคิดวาการท่ีได

อะไรตามใจแลวมันจะไดมันจะดับทุกขไดนะ  

 

จิตใจของคนเรามันสงออกไปขางนอกมันถึงเกิดปญหา 

ปญหาไมมีก็มีปญหา ปญหานอยก็เปนปญหาใหญ... 



 
 

~ ๕๙ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๖๐ ~ 
 

พร ะ พุ ท ธ เ จ า ท า น เ ป น ผู เ ห็ น ภั ย ใ น วั ฏ ฏ ะ ส ง ส า ร          

เพราะคนเราเกิดมาแลวก็แก เกิดมาแลวก็เจ็บ เกิดมาแลวก็ตาย            

มีการเวียนวายตายเกิดซ้ําแลวซ้ําอีกอยูนี่แหละ “ทานจึงพาเรา

เมตตาเราพาเราสรางความดีสรางบารม…ี” 

มนุษยเราแปลวาผูประเสริฐ แปลวาผูมีจิตใจสูง แปลวา         

ผูท่ีตั้งมั่นในคุณธรรมความดี "คิดดี พูดดี ทําดี" รางกายของเรา

เปนมนุษยแตจิตใจของเรามันไมแนอาจจะเปนคนก็ได  “คนคือทํา

ทั้งดีทั้งช่ัวระคนกันไปหมด” 

ญาติโยมมีบานมีครอบครัว มีลูกมีหลาน มีการดํารงชีพ 

ดํารงวงศตระกูลยากท่ีจะไม ทําบาป เพราะวาความจําเปน           

มันบีบคั้น ทําใหตองฆาสัตว ทําใหตองแยงท่ีทํามาหากินกัน            

ท้ังท่ีอยูอาศัย ท้ังอาชีพ ท้ังการงาน  

เราดูคนในบานในเมือง ในปาในภูเขาในทะเล ตางก็ดิ้นรน

ทํามาหากิน จุดมุงหมายก็คืออาหาร คือปจจัยท้ังส่ี  

ปจจัยส่ีมีอะไรบาง คือท่ีอยูอาศัย ท่ีทํามาหากิน ท่ีใชนุงหม

บริโภคใชสอย ยารักษาโรคเวลาเจ็บไขไมสบาย ทุกวันนี้ก็ มี

ยานพาหนะ มี โทรศัพท  มีคอมพิว เตอร  มีอะไรเยอะแยะ              

เพื่อสะดวกในการดํารงชีพ เพื่อจะไดดํารงรางกายดํารงธาต ุ         



 
 

~ ๖๑ ~ 
 

ดํารงขันธจนกวาจะถึงวันท่ีเราละจากโลกนี้ไป เราละสังขารไป           

ลูกเรายังอยูหลานเรายังอยู จะไดสืบทอดกันตอไปเปนเผาพันธุ 

พระพุทธเจาทานมีเมตตาสอนเราวาการเล้ียงชีพของเรา

ตองเล้ียงใหมันชอบ เล้ียงใหมันถูกตอง โดยไมใหเบียดเบียนคนอื่น 

เพราะวาเพื่อนรวมโลกเดียวกันกับเราไมวาคนหรือสัตว สัตวน้ํา 

สัตวอยูบนบก ลวนแตเปนญาติเปนพ่ีนองกับเราท้ังนั้น คือเปนผูท่ี

เวียนวายตายเกิดเหมือนกับเรา แลวแตใครจะรับผลกรรมอะไร ไป

เกิดเปนอะไร 

การประกอบอาชีพของเราก็ตองเวนจากการเบียดเบียน 

เชนอาชีพคาขายสัตว คาขายมนุษย คาขายศาสตราอาวุธ คาขาย

เหลา สุรา ยาเสพติดทุกชนิด เลนการพนันทุกชนิด ไมวาเลนหรือ

เปนเจามือ  

พระพุทธเจาทานสอนเราไมใหมีอาชีพที่ไมถูกตอง... 

คนสวนใหญมีอาชีพไมถูกตอง เพราะไมได เอาธรรม          

เปนใหญ ไมไดเอาธรรมะเปนท่ีตั้ง การดํารงชีพของเราถึงตั้งอยูบน

รากฐานของการเบียดเบียนคนท่ีดอยโอกาสกวาเรา ถาเราไมหยุด

ไมเบรกตนเองคนอื่นตองเดือดรอนแนนอน 

 



 
 

~ ๖๒ ~ 
 

 

 

ในหลวงของเรา พระพุทธเจาของเรา 

ทานจึงใหมีเศรษฐกิจพอเพียง “เพียงพอ” 

เพราะคนเรามันอยูที่ความรูจักพอ 

รูจักปรับจิตปรับใจเขาหาธรรมะ 

"ธรรมะคือธรรมชาติ" 

คนเราอยูในโลกอยูในประเทศ 

ความสุขใครมากนอยกวากัน 

ก็อยูที่ความเปนผูรูจักพอนะ 

 

 



 
 

~ ๖๓ ~ 
 

อยางวันนี้อากาศมันรอน ถาเราไมปรับใจวาความรอนมัน

เปนสภาวธรรมมันเปนธรรมชาติ ถาเราไมยอมรับมัน จิตใจของเรา

ก็รอนรน จิตใจของเราก็เปนทุกข เราก็บาป ตกนรกท้ังเปน           

เพราะอากาศรอนเราอยากใหมันเย็น  

อยางเรามีครอบครัว มีฐานะเทานี้  ๆ เราก็มีความสุข         

ถาเราไมพอใจเราก็ไปกูหนี้ยืมสิน เราก็มีทุกขถาเราอยากรวยกวานี้ 

เราก็มีความสุขกับการทํางาน ไมใชความอยากทําใหเรามีความสุข  

การเสียสละคือความสุข... มนุษยเราติดสุข เห็นแกตัว         

ไมอยากทําก็อยากได  ทํานอยก็อยากจะไดมาก ไม รูจักพอ                

ไมยอมรับความเปนจริง เราอยากจะอยูดีกินดีสบายกวานี้ 

พระพุทธเจาทานใหเราขยันหมั่นเพียร เสียสละ รับผิดชอบ          

ไมตกในอบาย ไมขี้เกียจขี้คราน  

 

คนขี้เกียจขี้คราน ติดสุขตดิสบายเรียกวาคนบาป... 

เมื่ อ เ ป นคนบาปติ ด สุ ขติ ด สบายก็ เ ป นคนยากจน              

เรียนก็มเกงเพราะวาขี้เกียจขี้คราน ไปทําอะไรมันไมไดดิบไดด ี           

เพราะ มันขี้เกียจขี้คราน “ความข้ีเกียจข้ีครานจึงถือวาเปนบาป” 

 



 
 

~ ๖๔ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๖๕ ~ 
 

คนขี้เกียจขี้คราน มีใจคิดไมเปน มีสมองใชสมองไมเปน        

ถึงปลอยใหตนเองเปนทุกขขี้เกียจขี้คราน “ธรรมเหลาใดเปนไป

เพ่ือความข้ีเกียจข้ีคราน ธรรมเหลาน้ันไมใชคําสั่งสอนของ

พระพุทธเจา” พระพุทธเจาทานเกียจครานไมเปน ขี้เกียจไมเปน  

ผูท่ีจะเจริญคือตองไมเกียจคราน ตองมีความสุขกับการ

เสียสละ มีความสุขกับการทํางาน ถาเราทําไปดวยการเสียสละ  

เราก็มีความสุข ถาเราทําไปดวยความจําเปน ทําเพราะถูกบังคับ

เราก็มีทุกข อยางเราไปเรียนหนังสือเราก็มีความทุกข คุณครู          

คุณพอคุณแมบังคับใหเรียน  

ทําไมถึงบังคับ...? เพราะเราจะไดเปนคนดี เปนคนเสียสละ 

เอาความรูไปทําการทํางาน ชวยเหลือตนเอง ชวยเหลือคนอื่นได  

ถาเรารวยเยอะ มีสตางคเยอะ มียศถาบรรดาศักดิ์มาก           

มีภรรยาก็เยอะ มีผัวก็เยอะ มีอํานาจวาสนาอยางนี้ 

ถาใจเราไมสงบมันจะมีความสุขไดอยางไร...? 

"เพราะความสงบความดับทุกขมันถึงอยูทีใ่จสงบ" 

 

 



 
 

~ ๖๖ ~ 
 

คนเรามันไมรูจักทุกข ดิ้นรนหารูปหาเสียง หาลาภยศ

สรรเสริญนะ  

พระพุทธเจาทานสอนเราใหเปนผูท่ีเสียสละ ทํางานเพื่อ

เปนผูให ยินดีในการใหแลวทุกอยางจะดีเอง “เราสุขคนอ่ืนก็มี

ความสุข...”  

 

ปญหาในโลกนี้มันไมมีนะ ที่มีปญหาเพราะใจเรามีปญหา 

 ทําไมมันมีปญหา...? เพราะใจของเราแกแตภายนอก         

ตองแกภายในของเรา ยังมีมานะอัตตาตัวตน  

เราก็ไปโทษส่ิงภายนอก โทษนั่นโทษนี่สารพัดท่ีจะโทษ 

เพราะเราไมโทษท้ังคําพูด ท้ังการกระทําของเรานะ ปญหาจึงอยู          

ท่ีเรานะ ไมใชวาอยูท่ีคนอื่น 

การใหทานนี้ถือวาไดบุญมาก ใหส่ิงของการชวยเหลือ          

การทําประโยชนเพื่อสวนรวม แตก็ยังไมย่ิงเทากับการรักษาศีล  

คือการมาเดินตามทางสายกลาง  

 

 



 
 

~ ๖๗ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๖๘ ~ 
 

 

 

 

การใหทานน้ีถือวาไดบุญมาก 

ใหสิ่งของ การชวยเหลือ 

การทําประโยชนเพ่ือสวนรวม 

แตก็ยังไมย่ิงเทากบัการรักษาศีล 

คือการมาเดินตามทางสายกลาง 

 

 

 

 



 
 

~ ๖๙ ~ 
 

ศีลนี้ คื อความบ ริ สุท ธ์ิ ผุดผอง  ปราศจากความโลภ          

ความโกรธ ความหลง  

มนุษยเรานี้แหละ ถาจิตใจเชื่อมั่นในศีล มีเจตนาท่ีจะรักษา

ศีล ๕ ไดนี้เขาเรียกวาเปนพระอริยเจาเปนพระโสดาบัน  

ศีลนี้ คือพระพุทธเจ า  พระธรรม พระอริยสงฆ . . .            

ถาเรารักษาศีลรักษาธรรมเพื่อละความเห็นแกตัว  ละตัวละตน       

เขาเรียกวาตกกระแสพระนิพพาน  

 

ทุกวันนี้คนสวนใหญรักษาศีลเพ่ือปรารภโลก  

ยังไมถึงการปรารภธรรม 

 

การปรารภโลกอยางไร...? คือเรายังรักษาศีลเพื่อจะได

มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ เพื่อภพภูมิตัวเองดีขึ้น เราไมไดเนนเพื่อ

ความดับไมเหลือ ความไมมีตัวไมมีตน อยางเรามานั่งสวนรวม         

เราก็นั่งดี ตัวตรง.. แตถาเราไปนั่งท่ีบาน นั่งท่ีกุฏิแลวนั่งคอตก          

นั่งพิงฝาอยางนี้เรียกวา “ปรารภโลก”  

ปรารภธรรม... เราไมไดตั้งใจเพ่ือเขาหาตัวธรรม ยังเขาหา

โลกอยู บางคนก็ทําเพื่อใหเขานับถือเพื่อรักษาฟอรมของเรา           



 
 

~ ๗๐ ~ 
 

แตท่ีจริงแลวไมไดทําเพ่ือฝกจิตฝกใจ เราจึงแบกความเครียดเอาไว 

ย่ิงปฏิบัตินานโรคประสาทย่ิงมากเพราะไปส่ังสมความเครียด          

เปนโรคกลัวการนั่งสมาธิ เพราะเราไมไดนั่งเพื่อตอสูกับกิเลส            

เราไมไดนั่งเพื่อชนะความออนแอ  

การประพฤติปฏิบัติ... พระพุทธเจาทานเนนพระนิพพาน 

การรักษาศีลปฏิบัติธรรม ทุกอยางเพื่อมรรคผลพระนิพพาน           

ถาไมตั้งใจอยางนี้ การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ มันก็จะเครียด 

เพราะเราไมไดทําเพื่อท่ีจะปลอยเพื่อท่ีจะวาง  

ใหทุกคนปฏิบัติตามพระพุทธเจา เนนมาที่จิตใจเปนสําคัญ 

อยางบานเรานี้นะมันสําคัญท่ีคุณพอคุณแม ถาคุณพอ      

คุณแมดี ครอบครัวนั้นลูกหลานเขาก็ดี  

การพัฒนาจึงเร่ิมจากการพัฒนาตนเอง... เมื่อตนเองดี 

มันก็สงผลไปถึงครอบครัว พอแมดีลูกหลานมันตองดี ลูกหลาน         

ก็ตองใหความเคารพนับถือคุณพอคุณแมท่ีเปนคนดี                     

ท่ีลูกเราหลานเราไมดีแลวเราไปโทษลูกโทษหลานอยางนี้

เราคิดไมถูกนะ เพราะตนเหตุมันมาจากเราท่ีเปนคุณพอคุณแม  

เ ร า ไม มี ศี ล  ๕  เ ร า ไม ไ หว พระสวดมนต  กิ น เหล า เมายา               

เลนการพนันลูกหลานเขาจะเคารพนับถือไดอยางไร เพราะเรตติ้ง



 
 

~ ๗๑ ~ 
 

ของความเปนคุณพอคุณแมของเรามันอยูท่ีความเปนผูมีศีล ๕          

"นี่ศีล ๕ ของเรามันดางพรอย บางทีมันขาดไปตั้งหลายตัว..."  

อยางเราจะเคารพใครสักคนหนึ่งมันก็หาคนเคารพยาก 

เพราะหาคนดีใหเคารพมันหาลําบาก  

บางคนก็คิดหนักนะวาครอบครัวเราจะไปรอดไหม...?   

“มันตองรอด...” เพราะถาเราเปนคนดีมีศีลธรรม เปนคนขยันมัน

ตองรอด บางคนแตงงานก็คิดหนักวาเราจะไปรอดไหม...?            

ถาเราทําดีมันตองรอดแน... 

คร้ังพุทธกาลผูหญิงหลายคนมีสามีเปนนายพรานเขาก็เปน

พระโสดาบัน เพราะเขาเปนคนมีศีลมีธรรม เพราะคนอื่นทํา          

ก็ชางหัวเขา “ความดีมันดีออกมาจากใจ” ถาเราเปนคนไมดีสามี

ก็คนไมดี “ไมดีกับไมดีมารวมกันมันก็แยลงไปอีก” 

ญาติโยมอยาไปคิดนะวา...  

ถาเปนคนดีจะอยูในโลกนี้แลวไมพออยูพอกิน...!               

นี้เปนความคิดผิด มีความเห็นผิด 

ถาเราเปนคนดีมีศีลมีธรรมคนเราทุกคนก็รัก เครดิตเราดี 

ขายของก็ดี คนอยากไปซื้อ ทุกคนอยากเปนเพื่อนกับเราเพราะเขา



 
 

~ ๗๒ ~ 
 

ไดคบกับเราแลวมันเปนมงคล อยางเราขายของเบ็ดเตล็ด ของกิน

ของใช เราคิดวาจะขายของเพื่อดูแลคนอ่ืน ชวยเหลือคนอ่ืน                 

เพราะวาชาวบานเขายากจน มีความทุกขท้ังทางกายทางใจ            

เราตองดูแลเขา เราไมขายแพงอยางนี้แหละ  

ถาเราขายแพง เราอาจจะขายไดหนึ่งหมื่นบาท แตถาเรา

ขายถูกเราอาจจะขายไดวันละหนึ่งแสนบาท หรือหลายแสน            

ถาไปคิดดูยอดมันจริง ๆ กําไรมันไดมากกวาขายแพงเสียอีก           

และก็ไดบุญไดกุศลอีกนะ 

 

คนเรามันเห็นแกตัวมันเลยมองไมเห็นความถูกตอง                       

ไมเห็นความสวาง เพราะจิตใจมันมืด ไมมีปญญา 

 

อยางเรานี้นะ... โยมผูชายท่ีแตงงานมีครอบครัว เราตั้งไว

ในใจเลย เรามาบวชเปนพระไมไดเพราะวาเราตองดูแลพอแม         

วงศตระกูล  เรา เอา ผูหญิ งมาเปนภรรยา ให เราสมาทาน           

เ ลยว า  เ ร าจะ ไม ทะ เล าะ วิ ว าท  เ ร าจะตั้ ง มั่ น ในความดี              

เราจะเสียสละ เพราะเราแตงงาน ก็เหมือนกับเราเอาอีกคนหนึ่ง

มารวมสุขทุกขไปจนหมดลมหายใจ เพื่อสรางความดีสรางบารมี 

เราจะรักษาความดีเหมือนรักษาดวงตาของเรานี่แหละ 



 
 

~ ๗๓ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

วัดปาทรัพยทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังนํ้าเขียว จ.นครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๗๔ ~ 
 

ความดีนั้นเหมือนพระพุทธรูปท่ีสวยท่ีสุดในโลก เราจะ          

ไมทําลาย เพราะทําลายแลวทําคืนไดยาก “ผูที่จะมีครอบครัว          

จึงตองคิดไวอยางนี้...” 

พระพุทธเจาทานใหเราคิดอยางนี้ เราตองเอาใจคนอื่น          

เราอยาไปใหคนอื่นมาดูแลเราเอาใจเรา มันเห็นแกตัว มันใชไมได 

เปนสามีแลวใหภรรยามาเอาใจตนเอง อยางนี้เปนคุณพอเห็นแกตัว 

หลงในความเปนใหญ ขมเหงภรรยา ลูกหลานมันตองเอาใจ  

เราเปนภรรยาก็เหมือนกันนะ เราตองเอาใจสามี เอาใจลูก 

ใหสมควรกับความเปนแม 

“แม” แปลวาผูประเสริฐ ผูให เปนพระอรหันตประจําบาน 

แมคือผูใจดี แมนี้เปรียบเสมือนแผนดิน เปรียบเสมือนแมน้ํา         

เขาถึงยกพระคุณของแมเปนท่ีย่ิงใหญ อยูในกองทัพเขาถึงเรียกวา 

"แมทัพ..."  

คนเรานี้ไมวาใครตอใครนะ อายุ ๗๐ ป ๘๐ ป ๙๐ ป             

เวลาเจ็บไขไมสบายคนท่ีรองหาคือแม  

คนเรานี้ถามีแมดีมันมีความสุขมาก คนเรานี้ถาครอบครัว

แตกแยกกันจึงทําใหลูกหลานเปนปญหาตอบานเมืองตอสังคม           

นี้เพราะมาจากคุณแมท่ีไมไดมาตรฐาน  



 
 

~ ๗๕ ~ 
 

ทุกคนใหเขาใจไวนะผูหญิงท้ังหลาย... วาเรานี้คือผูท่ีสําคัญ

ท่ีสุดของโลก ถาใครมีความบกพรอง ตองเอาใหมอยาไปโทษลูก 

อยาไปโทษสามี ตองมาเพ่ิมความดี เพ่ิมมาตรฐานใหกับตนเอง 

ครอบครัวจะดีอยูท่ีพอแม “จําไว” เราบกพรองอะไร...?  

ตั้งใจรักษาศีล ๕ อยาไปพูดมาก “ปากทุกคนมันไมมีสติ

ชอบติดระเบิด” อยาเปนคุณแมปากระเบิด ลูกเราถาเราวาเขาดี

เขาก็ดี ถาเราวาเขาไมดีเขาก็ไมดี เขาก็เปนอยางเราพูดหมด          

ตองใชคําพูดใหเปน 

เด็กอายุ ๕-๑๐ ขวบ พระพุทธเจาทานใหเราใหกําลังใจ 

รูจักพูดชมลูกวาเปนคนดี เปนคนขยัน รูจักคบเพื่อน มันดีมาก  

ตองรูจักพูดอยางนี้ 

ไมวาเปนหญิงเปนชายตองเปล่ียนแปลงตนเองไปในทางท่ีดี 

ครอบครัวของเขาถึงจะมีความสุข สงบ รมเย็น 

เอาความดีมาไวท่ีกายของเรา ท่ีวาจา ท่ีใจของเรา เปนผูท่ี

สรางวัตรปฏิบัติใหกับตัวเราใหกับครอบครัวของเรา เพราะวาเรา

เปนพอบานเปนแมบาน 

เมืองชัยภูมิ เปนเมืองแหงความดี เปนเมืองแหงชัยชนะ           

ท่ีอุดมสมบูรณดวยคุณธรรมความดี เปนท่ีอยูของคนดี 



 
 

~ ๗๖ ~ 
 

วันนี้เรามารวมรวมกันเพื่อเตรียมงานกฐินสามัคคี พรุงนี้เรา

ก็จะไดรวมกันทอดกฐินสามัคคีเพื่อตอยอดสืบทอดพระพุทธศาสนา

ท่ีพระพุทธเจาประธานพรและทรงมีพระเมตตา 

ครอบครัวนี้สําคัญอยูท่ีคุณพอคุณแม ถาเปนวัดเรานี้สําคัญ

อยู ท่ี เจ าอาวาส สํา คัญอยู ท่ีประธานสงฆ  วัด เราจะเจ ริญ            

หรือจะเ ส่ือมนี้ อ ยู ท่ี เจาอาวาสประธานสงฆ  ถ าเจาอาวาส           

ประธานสงฆเครงครัดในพระธรรมวินัย วัดก็เจริญ ขลัง ศักดิ์สิทธ์ิ   

วัดท้ังหลายตองมาเนนท่ีเจาอาวาส เนนท่ีประธานสงฆ          

ถาเจาอาวาสเครงครัดในพระวินัยทุกขอ กิจวัตรก็เครงครัด

สม่ําเสมอไมขาดตกบกพรอง ผูท่ีเปนลูกวัดหรือแมชี ญาติโยมเขาก็

เคารพนับถือ  

 

วัดเราน้ีสําคัญท่ีเจาอาวาสนะ  

ศาสนาจะเสื่อมหรือจะเจริญ ตอบไปเลยวามันอยูท่ีเจาอาวาส 

 



 
 

~ ๗๗ ~ 
 

 

 

 

 

 

วัดสันปาสักวรอุไรธรรมาราม  

ต.หนองควาย อ.หางดง  

จ.เชียงใหม 

 

 

 



 
 

~ ๗๘ ~ 
 

เจาอาวาสทุกรูปตองเครงครัดในพระวินัย อยาเปน           

เจาอาวาสโง ๆ ไมฉลาด ฟรีสไตล เจาอาวาสตองรูผิด ถูก ดี ชั่ว 

ตองเอาธรรมเปนใหญ เอาวินัยเปนใหญ พาพระเณรญาติโยม         

ทําความดี อยาไปโทษคนนั้นเปนอยางนั้น คนนี้ เปนอยางนี้ 

ทะเลาะกับคนนั้น ทะเลาะกับคนนี้ อยาไปโทษ...!  

ตองโทษเจาอาวาสนี้แหละ...  

เพราะ เจ าอาวาสนี้ ขาดตกบกพรองในขอ วัตรและ             

พระธรรมวินัย ถาเจาอาวาสดีทุกอยางก็จะคอย ๆ ดีไปเร่ือย ๆ 

ในทางท่ีดี ถาความดีของเจาอาวาสไมมี พระ เณร ญาติโยมเขา           

ก็ไมเกรงใจนะ  

เจาอาวาสทุกรูปไมใชของเลนนะ...อยาพากันออนแอ             

อะไรก็สบาย ๆ มันไมสบายจริงนะ  เดี๋ยวคางเหลือแนนะ ไดเปน       

เจ าอาวาสแล วอย า ไปหลงตั วตน ตองนอนดึกตื่ นแต เช า              

พูดเปนตัวอยาง ทําเปนตัวอยาง เปนท่ีพึ่งของพระได เปนท่ีพึ่งของ

เณรได เปนท่ีพึ่งของโยมได 

เจาอาวาสทุกองคตองพิจารณาวาเราเปนท่ีพึ่งของเพื่อน

สหธรรมิก เปนท่ีพึ่งของญาติโยมไดหรือยัง เพราะรัตนตรัยหรือ

แก ว  ๓ ประการ คือ  พระพุทธ พระธรรม พระอ ริยสงฆ            

ใหพิจารณาดูวาจิตใจของเราเปนพระอริยเจาหรือยัง พระพุทธเจา



 
 

~ ๗๙ ~ 
 

ทานถามเราอยางนั้น “คืนวันลวงไป ๆ เจาอาวาสทั้งหลาย            

ทานทําอะไรกันอยู...?” 

อยาไปวางแผนท่ีจะเอาส่ิงของท้ังหลายท้ังปวงจากญาติโยม

เขา จะสอนใหเขาทําบุญ เจาอาวาสตองเสียสละกอน บางทีโยม

เขาก็เอือมระอาเหมือนกันนะ  

วัดแตละวัดมีเจาอาวาสไมไดมาตรฐาน แคนําพิธี สวดผี    

แตยังไมไดมาตรฐาน คิดแตจะไปธุดงคท่ีโนนท่ีนี่ นั่นละใจของ         

เจาอาวาสมันเปนดงใหญ ตองบากบ่ันฝาฟนเ ร่ืองฟรีสไตล            

เร่ืองตกอยูในอํานาจของการกินการนอนอยูนี้ ตองเพิ่มความ

ขยันหมั่นเพียร เพิ่มความดีความงามใหสมควรกับความเปน          

พระเถระ เปนพระมหาเถระ 

แตละวัดดูมันเศราหมองเส่ือมโทรม เพราะวาเจาอาวาส

ไ ม ไ ด บ า ก บ่ั น ไ ม ไ ด พ า กั น  เ ป น ท่ี พ่ึ ง ข อ ง พ ร ะ ข อ ง โ ย ม               

เถี ย งพระพุทธ เจ า  ปฏิปทาไม ดี  ปฏิปทาไม ไดมาตรฐาน                

ปฏิปทานี้มันตองสม่ําเสมอนะ ถาไมอยางน้ันมันเปรียบเสมือนกับ

ทําอาหารปรุงรสนี่แหละ เอาผักชีโรยหนาดูดี... 

พระพุทธเจา องคพอแมครูอาจารยทานอาราธนานิมนต           

ครูบาอาจารย ครูบาอาจารยท่ีเปนประธานสงฆเปนเจาอาวาส         

ใหตื่นตัวตื่นใจ พากันประพฤติปฏิบัติธรรม ใหสงสารตัวเอง         



 
 

~ ๘๐ ~ 
 

สงสารพระเณรญาติ โยมเขาก็พาเขารักษาศีล รักษาธรรม           

สรางขอวัตรปฏิบัติ เดี๋ยวทุกอยางก็จะคอยดีไปเร่ือย  

ใครจะเปนเจาอาวาสอยู ท่ีไหนก็ใหพากันสรางความด ี    

ความเจริญในท่ีนั้น ๆ “ความดีความเจริญก็หมายถึง พัฒนาตนเอง

เขาถึงความเปนพระอริยเจา” 

วัดเรามันเจริญดี กุลบุตรลูกหลานมาบวชตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ 

เจาอาวาสบอกดีสอนดี กราบไหวไดถึงอกถึงใจรอยเปอรเซ็นต 

อยางนี้มันก็ไมเหนื่อย เพราะเจาอาวาสทําดีเปนตัวอยาง เสียสละ

เปนตัวอยาง มีประโยชนมาก สําคัญมากนะ  

ถาไมอยางนั้นเราสรางวัด ๆ หนึ่ง เสียเงินเสียสตางคมาก

พอสมควรมันจะไมเกิดประโยชน เพราะเราพากันสรางแตวัตถ ุ          

พากันอยูพากันกินพากันใชไปวัน ๆ “ศาสนาเสื่อมมันเสื่อมมาจาก

เจาอาวาสนี้แหละ...!” 

ตองเปนหลัก... ลูกหลานท่ีเขามาบวช ๗ วัน ๑๐ วัน          

๑ พรรษาก็สึกไป ญาติโยมเขาก็รักษาศีล ๕ ศีล ๘ วันพระวันหยุด

เขาก็มาปฏิบัติธรรม เรามีบานและก็มีวัดอยางนี้อยูรวมกันไป       

สรางบารมีรวมกันไป 

 



 
 

~ ๘๑ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

วัดอุตรดิตถธรรมาราม (แมเฉย) ต.ดานนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ ๘๒ ~ 
 

เจาอาวาสท่ีมาวันนี้ใหเอาไปปรับปรุงตนเอง พระหนุม           

เณรน อย  ห รือ ผู ท่ี กํ า ลั งจะบวช  ถ าบวชไม สึ กก็ ต อ ง เป น                 

ครูบาอาจารยเปนเจาอาวาสก็ตองตั้งใจนะ 

กฐินสามัคคี . . .  งานกฐินนี้ เกิดจากความเมตตาของ

พระพุทธเจา ทานบําเพ็ญบารมีหลายภพหลายชาติจนกระท่ังตรัสรู

อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนกระท่ังประกาศศาสนาจนไดมี         

พุทธบริษัท มีพระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา ทานทรงเมตตา

วางหลับธรรมหลักวินัยเพื่อใหทุกทานตั้งมั่นในความดี  

ถาปฏิบัติตามพระพุทธเจาเราทุกคนตองไดเปนพระอริยเจา

แนนอน ไมวาเราจะเปนผูหญิงผูชายตามสมมุติ จึงไดมีวัดวาอาราม

ใหพระอยูจําพรรษาในฤดูฝน เมื่อออกพรรษารับกฐิน พระพุทธเจา

ทานก็ทรงเมตตาเปดโอกาสใหพระรับผากฐิน มหาชนไดถวาย          

ผากฐิน  

การทําบุญกฐิน... วัดเราเปนกฐินสามัคคี เนนใหทุกคนได

ถวายผากัน พระพุทธเจาไมใหเรามุงเงินทอง มุงเฉพาะสําหรับผา

และอัฐบริขาร พระเราโยมเราอยาไปคิดเลยเถิดเร่ืองปจจัยมันจะ

ไมถูกตองตามหลักท่ีพระพุทธเจาทรงส่ังสอน 



 
 

~ ๘๓ ~ 
 

ใหเจาอาวาสทุกเจาอาวาสคิดวา ถาวัดเราปฏิบัติดีปฏิบัติ

ชอบ เดี๋ยวมหาชนเขาเคารพนับถือเล่ือมใส ประชาชนเขาจะนํา

ปจจัยส่ีมาถวายเราเอง  

พระพุทธเจาทานวางหลักขอวัตรปฏิบัติท่ีดีงาม “ศีล สมาธิ 

ปญญา” จะเปนเหมือนมีธนาคารใหญอยูในตัว ความดีถึงพรอม

แลวอะไรมันก็ไหลมาเทมา ไมอยากไดก็ได  

ขอใหความดีของเจาอาวาสถึงพรอม ความดีของพระ      

ของเณรถึงพรอม อยาไปมุงแต  กุฏิใหญ ศาลาหลังใหญ หองน้ํา

หลายหองใหญ ๆ มีรถหลาย ๆ คัน ฯลฯ อยาไปคิดอยางนั้น  

ใหเรามาเนนความดีท่ีมันถูกตอง เราอยาไปอิจฉาเขาวัดวา

เขาใหญโต มีเงินมีทอง มีญาติโยมเยอะ อยาไปอิจฉาเขาอยางนั้น

มันไมใชทางดําเนินของพระอริยเจา 

พระพุทธเจาของเราทานสอนเราวา ส่ิงตาง ๆ เหลานั้นเปน

เพียงขยะมูลฝอยเทานั้น ใหเรามุงมรรคผลพระนิพพาน ทําจิตใจ 

ใหมันสงบรมเย็น  

การทอดกฐินมันจะไดเงินทองมากเทาไหรก็ชางหัวมัน           

ถามันไดนอยก็ใหพอใจ ถามันไดมากก็ใหพอใจ ถามันไมไดก็ให



 
 

~ ๘๔ ~ 
 

พอใจนะ ใครจะวาเราอยางไรเราก็ไมไดเปนอยางไร เราปฏิบัติเพื่อ

ปลอยเพื่อวาง ไมเอา ไมมี ไมเปนอะไรท้ังนั้น 

ญาติโยมท่ีมาจากทางไกล มาพักท่ีวัดปาภูคีธรรมารามก็ถือ

วามาเปล่ียนบรรยากาศ เปล่ียนท่ีนอนท่ีพัก ถือวาทุกทานทุกคน

ท่ีมา “เรามาสรางบารมี....” 

ดูพระพุทธเจาทานประสูติ  ตรัสรู  ปรินิพพาน ก็อยู ท่ี

เสนาสนะปานะ ทรง ส่ังสอนพระสาวก ส่ังสอนประชาชน            

ทานก็ถือเอาความสุขความดับทุกขท่ีจิตใจเปนท่ีตั้ง รองเทาก็          

ไมไดใส รมก็ไมมี ตั้งแตออกบวชจนถึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน    

ทานไมมีความสะดวกสบายเหมือนพวกเรา  

ญาติโยมท้ังหลายก็ถือวาเรามาสรางบารมี เรามีโอกาส         

มาทําอยางนี้เปนส่ิงท่ีดีมาก ถือวาเรามาใหกําลังใจกัน ใหกําลังใจ

กับประชาชนท่ีอยูตามชนบท ถึงแมจะอยูในทุงในปาริมภูเขา           

แตหัวใจก็เต็มเปยมในความดี เรียกวา “หัวใจเต็มรอยนะ...” 

เราระลึกถึงพระพุทธเจา ครูบาอาจารยทานลําบากกวา         

เราเยอะ ทานสมบุกสมบันมาก อันนี้พวกเรายังมียานพาหนะ 

ระยะทาง ๑๐๐ กิโลเมตร หลายรอยกิโลเมตร รถว่ิงแปบเดียว               

ก็ถึงแลว  



 
 

~ ๘๕ ~ 
 

พระพุทธเจาทานเดินทางไปโปรดเวไนยสัตว ทานไมมี

ยวดยานพาหนะ ทานทรงดําเนินดวยพระบาทเปลา อันนี้ถาจะ         

วาไปพวกเรามันยังเอาเปรียบพระพุทธเจา ครูบาอาจารย              

ทานก็ลําบากนะกวาจะไดเปนพระอริยเจา 

ขออนุโมทนากับญาติโยมท่ีพากันมาจัดสถานท่ี ทําอาหาร 

น้ําปานะ บําเพ็ญมหาทาน เพื่อ ท่ีจะตอนรับทุกคนท่ีจะมา             

ทําความดี  ถื อว า ทํ าดี แล ว  ถูกต องแล วนะ  พระพุทธ เจ า             

ทานอนุโมทนา ครูบาอาจารยทานอนุโมทนากับพวกเรา พรุงนี้ก็ให

พากันตื่นแตเชาบําเพ็ญบารมีกันตอนะ... 

 

คํา่วนัพธุที ่๒๑ พฤศจิกายน พทุธศักราช ๒๕๕๕ 

วดัป่าภูคธีรรมาราม ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูม ิ

 

 

 

 



 
 

~ ๘๖ ~ 
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