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การเจริญปัญญา 

หลวงปู่ เจีย๊ะ จนุโท 

เอกายโน อยงัมัคโค สัตตานัง วิสุทธิยาต ิวนันีก็้อบุาสก

อบุาสิกาไดม้าประชมุสนันิบาตกนัในสถานท่ีนี ้ก็ไดถื้อธดุงควตัร

คือการปฏิบติัทาํเนสชัชิก และก็ไดพ้ากนัรกัษาทัง้อโุบสถศีลและ

ศีล ๕ เหลา่นีก็้นบัวา่เป็นส่ิงท่ี…การปฏิบติับชูาองคส์มเด็จพระ

สมัมาสมัพทุธเจา้ของเรา พระองคท์รงแสดงใหอ้บุาสกอบุาสิกา

มีศีล ๕  ศีล ๘ เหลา่นี ้พวกโยมบางคนก็ไม่คอ่ยไดคิ้ด ไม่คอ่ยได้

พินิจพิจารณาวา่ส่ิงเหลา่นีมี้ประโยชนแ์กชี่วิตเทา่ไหร ่เราก็

จาํเป็นจะตอ้งเอาส่ิงเหลา่นีม้าพนิิจพิจารณาใครค่รวญ เพราะ

คนเราถา้มานกึถึงชีวิต ความจรงิใจเขา้ไปในชีวิตแลว้ เกิดขึน้

มาแลว้ก็ตอ้งมีความตายเป็นท่ีสดุตวันัน้  

ชีวิตเรามวัแตค่วามวุน่วาย หาอยูห่ากิน หาเลีย้งลกูเลีย้ง

เมีย เลีย้งครอบ เลีย้งครวั อยู่ทกุวนัทกุคืนไม่มีเวลาหยดุ 

เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้เป็นผูท่ี้มีความฉลาดเฉลียว จงึบอกวา่
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เวลาวนั ๘ คํ่า ๑๔ ๑๕ คํ่าใหพ้วกเธอทัง้หลายจงละกิจการ

ทัง้หลาย เขา้ไปประพฤติปฏิบติัธรรม รกัษาศีล ๕ ก็ดี ประพฤติ

อโุบสถศีลก็ดี น่ี ใหไ้ปประพฤติปฏิบติัเพ่ือจะไดร้ะงบัความ

วุน่วายกระสบักระสา่ยของหวัใจ เป็นเวลาตัง้อาทิตยอ์ยู่ ไม่มี

เวลาหยดุหย่อน เหมือนอย่างกองไฟท่ีเผาไหมอ้ยู่ในป่าใดป่า

หนึง่อย่างนี ้ก็ไหมเ้ป็นจลุลงไป เพราะฉะนัน้เหมือนอยา่งเราเขา้

ไปรกัษาศีล ๘ วนัหนึ่งทีหรอื ๗วนัหนึ่งทีอย่างนี ้ก็เท่ากนักบัเอา

นํา้นัน้เขา้ไปพรมไฟใหม้นัดบัลงไป น่ี ถา้จะเปรยีบเทียบก็จะเป็น

อย่างนัน้ เพราะตอ้งหาโอกาสจะพกัมั่ง พกัแลว้ก็ไดพ้กัทัง้กาย 

แลว้ก็ไดพ้กัทัง้จิตทัง้ใจ น่ี เป็นอย่างนัน้  

เพราะฉะนัน้ศาสนธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้ แมแ้ตศี่ล 

๕ ก็เป็นประโยชน ์ศีล ๘ ก็เป็นประโยชน ์ตลอดจนถึง ศีล ๑๐ 

ศีล ๒๒๗ บคุคลผูมี้ศีลเหลา่นี ้ย่อมยงัโลกใหเ้จรญิ เพราะอะไร 

แตค่นท่ีมีหวัใจเป็นยกัษเ์ป็นมารเป็นเปรตเป็นสตัวเ์ดรจัฉาน แต่

ตวันัน้เป็นมนษุย ์แตใ่จนัน้เป็นสตัว ์เป็นเปรต เป็นสตัวเ์ดรจัฉาน

อย่างนี ้พวกเหลา่นีมี้แตท่าํใหโ้ลกทัง้หลายเดือดรอ้นวุน่วาย น่ี 
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เป็นอยา่งนี ้แตส่ว่นผูท่ี้มีศีล ๕ มีศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ มีแต่

ทาํใหค้วามสงบ ความรา่เรงิเกิดขึน้กบับรรดาพวกท่ีอยูบ่า้นใกล้

เรอืนเคียง ไมมี่ทาํความกระทบเดือดรอ้นวุน่วายใหก้บัส่ิงเหลา่นี ้

เลย น่ี เราดใูนเรื่องพทุธศาสนาแลว้ ย่อมเป็นไปเช่นนัน้ แตโ่ลก

บางคนไม่สามารถท่ีจะมองใหส่ิ้งเหลา่นี ้ดไูปวา่มีคณุมีคา่

ประโยชนก์บัชีวิตอย่างไร เพราะเอาแตห่วัใจท่ีเป็นฟืนเป็นไฟ 

เป็นเปรตเป็นยกัษเ์ป็นอสรูกายเหลา่นัน้เขา้มาเผาผลาญหวัใจ

ของตวัอยู่ตลอดเวลา น่ีเป็นอย่างนัน้  

ถา้มองลงไปใหล้ะเอียด อยา่งญาติโยมท่ีมาทาํความสงบ

อย่างนี ้ถงึจะรูจ้กัชีวิตท่ีแทจ้รงิ แทจ้รงิแลว้ เรามากาํหนด อย่าง

เราในขณะท่ีเราภาวนาอยู่อย่างนี ้เรากาํหนดถึงความตายอยา่ง

นี ้จนใหห้วัใจมนัหยดุจากนิวรณท์ัง้หมดออกไปจากใจเรา จน

นิวรณอ์ดีตอนาคตมีปัจจบุนัอย่างหลวงปู่ เหรยีญทา่นเทศน ์ใหมี้

ผูรู้อ้ยู่ตวัเดียวอย่างนัน้ แลว้มองลงไปใหล้ะเอียด มองตัง้แต่

เบือ้งตน้ คือตัง้แตศี่รษะถึงปลายตีน มองจากปลายตีนขึน้มา

แขนขวา จากแขนขวาไปแขนซา้ย มองไปทางหนา้ มองไปทาง
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หลงั มองสัน้มองยาว แลว้มีอะไรท่ีเป็นสาระแก่ชีวิต แมแ้ตร่า่ง

สงัขารรา่งกายของเรานี ้เอาหมเูอาเป็ดเอาไก่ อาหารอนัใดท่ีดี

เอามาเลีย้งมาทาํนบุาํรุงเทา่ไหร ่เธอจงใหเ้ป็นไปอย่างนัน้ สวย

สดงดงามอยูต่ลอดเวลา แตห่าไดเ้ป็นอยา่งนัน้ไม ่น่ี 

พระพทุธเจา้ทรงตรสัวา่ส่ิงเหลา่นีเ้ป็นส่ิงท่ีแปรปรวนยกัยา้ย

ถ่ายเท แลว้ก็แตกดบัทาํลายไป  

น่ีแหละเพราะฉะนัน้จงึวา่ ผูท่ี้ไดเ้ขา้มาฝึกหดัอบรมธรรมะ

คาํสอนพระพทุธเจา้ เม่ือทาํใจใหส้งบแลว้ก็จาํเป็นจะตอ้งนอ้ม

ส่ิง... ส่ิงเรื่องท่ีเป็นโลก ส่ิงท่ีเราหลงโลก เราเพลินโลกเหลา่นัน้

เอามาพินิจพจิารณา เพราะส่ิงอนัใดเป็นสาระ ส่ิงอนัใดท่ีไม่เป็น

สาระกบัชีวิต แลว้ก็มาดจูิตดใูจในขณะท่ีเราภาวนาท่ีเกิดความ

สงบ  มากองดใูนขณะท่ีไม่เกิดความสงบ มีความตา่งเปลี่ยนกนั

อย่างไรบา้ง น่ี ตวันี ้ผูท่ี้ทาํความสงบก็จาํเป็นตอ้งรูต้วั วา่ความ

สงบความไม่สงบตา่งกนัอย่างไร แลว้จิตใจเป็นไปอย่างไร น่ี 

เน่ียตอ้งคิดใหพ้ิจารณาอยา่งนี ้เพราะฉะนัน้ถา้เรามาพิจารณา

อย่างนีแ้ลว้ โอกาสท่ีจะวางโลก วางสงสาร ความมวัความเมา
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ในรูปในเสียงในกล่ินในรสสมัผสั มนัก็เบาลง เบาลงก็จะหามี

เวลาท่ีจะปลีกตวัเขา้มาประพฤติปฏิบติัธรรมะ ใหเ้ป็นประโยชน์

ไปในสมัปรายภพ คือภพปลายหนา้ เหมือนอย่างผูท่ี้จะไป เรา

ยงัอยู่เมืองนนท ์เราก็จาํเป็นจะตอ้งมีเงินมีทองจะไปซือ้ขา้วซือ้

ของ ก็จาํเป็นจะตอ้งมีเงินมีทองไปกรุงเทพฯ ถา้เราไมมี่เงินมี

ทองไปก็ซือ้ของไม่ได ้เหมือนอย่างท่ีเราจะตาย อยา่งนีเ้ป็นตน้ ก็

ตอ้งมีคณุธรรมความดีไวเ้พ่ือสาํหรบัท่ีจะเป็นเสบียงไปในวนั

ขา้งหนา้ น่ีแหละ เน่ียประโยชนต์วันีเ้ป็นส่ิงสาํคญั แตบ่างคนไม่

คอ่ยไดคิ้ด เพราะฉะนัน้ก็มาเหน็พวกญาติโยมมาอตุสาหะ

พากเพียรพยายามน่ีแลว้ อาตมาก็รูส้กึปลืม้ใจปีติ นา่อนโุมทนา 

ในสถานท่ีบางแห่งก็หาคนจะมากอย่างนีก็้ยาก เพราะฉะนัน้

วนันีก็้จะแสดงธรรมย่อๆ ใหพ้อเป็นคตินาํไปพินิจพิจารณา 

 อาตาปิ หมายความวา่ เม่ือเราบาํเพ็ญใจสงบแลว้ ใจ

ตัง้มั่น ใจปราศจากนิวรณ ์มีใจท่ีรูอ้ยู่อนัเดียว อนันัน้ ทา่นจดัวา่

เป็นวิปัสสนา คาํวา่วิปัสสนากบัตวัปัญญามนัก็คืออนัเดียวกนั 

เพราะฉะนัน้ลกัษณะเช่นนัน้เรยีกวา่เรามีกาํลงั เม่ือเรามีกาํลงั 
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จาํเป็นจะตอ้งคน้ควา้พินิจพจิารณาส่ิงตา่งๆ ตวันัน้เป็นหลกั

สาํคญั ไม่ใช่จะยืนตวัมองอยู่อย่างนัน้ทา่เดียว ยืนมองตวัอย่าง

นัน้ไดเ้หมือนกนัแตว่า่งานตวันัน้ตอ้งเสรจ็แลว้ กอ่นท่ีงานตวันัน้

ยงัไม่เสรจ็ จาํเป็นจะตอ้งพิจารณา พิจารณาไปกายเพง่ลงไป 

รา่งกายเรามีอะไร มีกระดกูมีแขง้มีขามีมือมีตีน นกึพนิิจ

พิจารณาไปอย่างนัน้ นกึสว่นนัน้ไปตลอด ลงไปตัง้แตผ่มขนเลบ็

ฟันหนงัถงึปลายตีนเบือ้งขวาเบือ้งซา้ย นกึไปอยู่ตลอดเวลา แต่

ลกัษณะของปัญญาถา้นกึเชน่นัน้ อารมณอ์ดีตอนาคตดบั 

ลกัษณะของปัญญาอย่างนัน้จะนกึไปในส่ิงใด พุง่ไปในส่ิงนัน้อนั

เดียว ไม่มีส่ิงอ่ืนมาเก่ียวเกาะ น่ีทา่นจงึเรยีกวา่ลกัษณะของ

ปัญญา ไม่สา่ยไปอดีต ไม่สา่ยไปอนาคต ไม่หยิบตวันัน้เขา้มา

ปรุง อนันีม้าปรุง ปรุงเฉพาะเรื่องท่ีเราคิดตวันัน้ตวัเดียว น่ี

ลกัษณะของปัญญาจะตอ้งพิจารณาอยา่งนัน้  

เม่ือจิตไดเ้ดินไดอ้ย่างนัน้เต็มท่ีแลว้ เราอย่าหยดุ พิจารณา

ใหพ้อ พิจารณาถอยเขา้ถอยลง เพราะฉะนัน้ทา่นจงึบอกวา่ใหมี้

อนโุลมปฏิโลม ถอยเขา้ถอยออก น่ี ตอ้งพจิารณาอยา่งนัน้ 
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พิจารณามากเทา่ไหร ่เม่ืองานตวันัน้มากเท่าไร ใจตวันัน้ยิ่งสงบ 

อดีตอนาคตไม่เขา้มาแทรกแซงใจในขณะพินิจพิจารณาเลย นั่น 

ใจยิ่งมีกาํลงั ท่านถงึพดูอนัหนึง่วา่ ภาวิโต พาหลุีกโต เจรญิให้

มาก ทาํใหม้าก อภญิญายะ จะเป็นไปเพ่ือความรูย้ิ่ง สัมโพทา

ยะ จะเป็นไปเพ่ือความรูแ้จง้ นิพพานายะ สังวัตตะต ิเม่ือพินิจ

พิจารณาลงเต็มท่ีลงไปอยา่งนัน้ จนไม่มีอารมณอ์ดีตอนาคต มี

ปัจจบุนัตวัเดียว พิจารณาคน้ควา้อยู่อย่างนัน้ เม่ือสภาวะเต็มท่ี

ลงไปแลว้ใจตวันัน้ก็ตอ้งขาด เม่ือถึงสภาวะความเป็นจรงิของจิต 

ในขณะท่ีพนิิจพิจารณาอยา่งนัน้ตวันัน้ขาดลงไป ความคิดตวั

นัน้หยดุ โดยหยดุบางทีก็หยดุโดยท่ีเรากาํลงัพิจารณาอยู่ก็ดบั

ขึน้ทนัทีอยา่งนัน้  

เม่ือดบัไปทนัทีอย่างนัน้ก็เหน็สภาวะความเป็นจรงิของใจใน

ขณะท่ีคิดกบัในขณะท่ีไม่คิด น่ีเราพดูภาษาเรา ถา้พดูภาษา

ท่านก็เรยีกวา่ ภาษาของปัญญาท่ีคิด แลว้มาหยดุคิด ใจตวันัน้

วางจากความคิดเป็นอย่างไร น่ี มนัตา่งกนั เพราะฉะนัน้

พระพทุธเจา้จงึบอกวา่ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมตุติความหลดุพน้ก็
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ตอ้งอาศยัเหตคืุอปัญญา เป็นตวัคน้ควา้พนิิจพิจารณา เม่ือ

คน้ควา้พินิจพจิารณาเสรจ็แลว้ก็ตอ้งวาง ขาดไปจากกนัไม่ไดอ้ยู่

อนัเดียวกนั ตา่งกนัอยา่งนี ้ผิดกนั พระจนัทรก์บัเมฆหมอก

อาทิตย ์เวลามีเมฆหมอกเราก็มองไม่เหน็พระจนัทร ์เม่ือ

พระจนัทรเ์ดน่ เมฆหมอกหมดไปแลว้ก็เหลือแตพ่ระอาทติยใ์ส

แจ๋วอย่างนัน้ ใครจะวา่อะไร นั่น ท่านเรยีกวา่วิสทุธิธรรม ความ

บรสิทุธ์ิหมดจดของใจท่ีไดพ้นิิจพิจารณาลงไปเต็มท่ีอยา่งนัน้ 

เพราะฉะนัน้การทาํใจก็จาํเป็นท่ีสดุ  

เม่ือใจสงบแลว้จะไปอยู่อยา่งนัน้ไม่ได ้ลกัษณะอยู่อย่างนัน้

เป็นลกัษณะท่ีเป็นสมาธิ ไม่ใช่ลกัษณะของปัญญา แมจ้ะ

กาํหนดรูอ้ยู่ตลอดเวลาก็จรงิ แตไ่ม่ใช่ลกัษณะของปัญญา เป็น

ลกัษณะท่ีหยดุ ไม่ใชล่กัษณะของทาํงานน่ี พวกโยมใหเ้ขา้ใจ แต่

ส่ิงเหลา่นีฟั้งยาก พดูก็ยาก เขา้ใจยาก ผูท่ี้ปฏิบติัถา้มีลกูไม้

เกิดขึน้เอง ถา้จะทาํใหเ้ป็นขึน้เองอยา่งนีถ้งึจะรู ้เพราะฉะนัน้จงึ

วา่การปฏิบติัศาสนธรรมคาํสั่งสอนของพระพทุธเจา้ เม่ือบคุคล

ใดประพฤติปฏิบติัใหถ้ึงจดุ ใหรู้จ้กัความจรงิเกิดขึน้แลว้ ถึงจะรู ้



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 9 
 

ความจรงิ แบบแผนตาํรบัตาํรามีมากมาย เหมือนอยา่งพวกโยม 

ถา้เปรยีบลกัษณะของปัญญาเหมือนอยา่งพวกโยมทาํขนมจีน 

ก็ตอ้งมีลงเรีย่วลงแรง ทัง้ตม้ทัง้ขยี ้เวลานั่นก็ตอ้งมาเขา้

กระโหลก โรยใหเ้ป็นเสน้ออกมา นั่น ลกัษณะของปัญญา ตอ้ง

ทาํงานอย่างนัน้ ไม่ใช่หยดุ ไม่ใช่หยดุแลว้ ขนมแช่ลงไปแลว้มนั

จะเป็นกอ้นขึน้มา แลว้จะเอามาทานมนัก็ไม่ใช่ขนมจีน น่ี เป็น

อย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ตอ้งขยี ้ตอ้งปรุงนํา้พกนํา้พรกิ สารพดัตอ้ง

เหน่ือย เหง่ือแตก เหง่ือแตก นั่น  

เหมือนการคน้ควา้พนิิจพิจารณาก็เหมือนกนั ตอ้งคน้อยู่

อย่างนัน้ เม่ือกาํหนดไปทีนงึไม่ได ้มีอารมณม์าสา่ยเขา้มา เอา

เขา้ไปอีกใหม่ เอา้ สา่ยเขา้มาก็ตอ้งเขา้ไปใหม่ เน่ีย เป็นอย่างนัน้ 

เพราะจิตมนัตอ้งสูก้นัเต็มท่ี เม่ือเราสูช้นะ ใจมุ่งไปท่ีใด มุง่ไปท่ี

ผม อะ้ มุ่งไปอีกท่ีสอง ตา ห ูจมกู ลิน้ ฟัน ไปแลว้ ไปในทั่ว

รา่งกาย น่ี อยา่งนีเ้รยีกวา่สะดวกไม่มีส่ิงท่ีมาตดั พอนกึถึงลิน้ 

นกึขึน้ไปฟ้าลงไปทะเล อย่างนีใ้ชไ้ม่ได ้นั่น ไม่เป็นสมัมาวายาโม 

เพียรไม่ชอบ มนัมีอารมณเ์ขา้มาตดั สติขาด น่ี เพราะฉะนัน้ตอ้ง
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ใหพ้รอ้ม เม่ือพรอ้มอย่างนัน้แลว้ ก็เรง่ เรง่เอาใหม้ากๆ เม่ือมาก

เขา้ไดเ้ท่าไหร ่เม่ือพิจารณามากเท่าไหร ่เราพิจารณาชั่วโมง 

ความสงบบางทีเกิด สงบจนกระทั่งไมมี่อารมณเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง 

๒ ๓ ชั่วโมงก็ได ้พดูถึงทางธรรมะมานะ หลวงตาไดย้นิครูบา

อาจารยท์่านเลา่ใหฟั้ง บางทีอยู่ตัง้ ๓ ชั่วโมง ๔ ชั่วโมง หรอื ๒ 

วนั ๓ วนั นะเป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้เราก็ตอ้งอตุสา่ห ์อยา่ง

ครูบาอาจารยอ์ย่างนี ้ครูอาจารยห์ลวงปู่ ขาวท่านคยุๆใหฟั้ง ก็

จาํๆท่านมา เพราะฉะนัน้ญาติโยมก็ตอ้งอตุสา่ห ์ 

ส่ิงในโลกมนัไม่มีอะไรเป็นสาระแตเ่ราติดเขา้แลว้ มนัก็ตอ้ง

ดีดออกมายาก น่ีแหละ เพราะฉะนัน้จงึวา่ธรรมะคาํสอนของ

พระพทุธเจา้เป็นส่ิงท่ีใหค้วามจรงิ ทา่นจงึวา่ ปัจจตัง เป็นของรู ้

เฉพาะตน เราไม่กระทาํเราก็ไม่รู ้ถา้เรากระทาํแลว้ใจสงบหรอืใจ

ไม่สงบเราก็รู ้เม่ือใจมนัสงบแลว้เราก็ตอ้งรูข้องเรา เม่ือเราสงบ

แลว้เราเขา้ไปพิจารณาอนัใดหละ พิจารณารา่งกายวา่รา่งกายนี้

ก็ตอ้งแตกก็ตอ้งดบัก็ตอ้งทาํลาย ก็เกิดปีติ ใจนัน้นอ้มเขา้ไปมนัก็

เกิดความเบ่ือหนา่ย ตายจรงิๆ นํา้หนู ํา้ตาไหล ปีติเกิดขึน้ นั่น 
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ท่านเรยีกวา่ปีติ ท่านไม่เรยีกวา่เป็นความโศกเศรา้ นํา้หนู ํา้ตา

ไหล มนัก็สงัเวชใจวา่ โห เราน่ีก็ตอ้งตายแน่นอนนะ เน่ีย 

ลกัษณะของความสงบเม่ือมนัเกิดขึน้แลว้มนัก็ตอ้งตามผลตวันี ้

เขา้มา มนัเป็นอย่างนัน้ แตต่วันีม้นัก็ยงั มนัก็ตอ้งเขา้ไปเรือ่ยๆ

ก่อนแลว้ก็เขา้ไปพิจารณาไปอีก แนวทางมนัก็ตอ้งไปอย่างนี ้

ตามรูปกาล จนกระทั่งสงบ สงบก็ตอ้งถอยเขา้ไปพิจารณา เม่ือ

พิจารณามาก เหน่ือย ก็เขา้สงบ สงบแลว้ก็ออกมาพจิารณา ก็สู้

กนัอยู่อยา่งนีต้ลอดเวลา สมาธิแลว้เขา้ไปสงบน่ิงอยู่แลว้ก็ไปงว่ง

เหงาหาวนอนซะ ส่ิงเหลา่นัน้ก็ประโยชนก็์ไดน้อ้ย เน่ีย  

เพราะฉะนัน้จงึวา่พวกญาติโยมพากนัทาํความพากความ

เพียร ทาํ ๒ คืน ๓ คืนอยา่งเนีย้ ก็มีความตัง้ใจดี เพราะฉะนัน้

หลวงตาก็เทศนใ์หฟั้งมาเท่าเนีย้ เพราะไมไ่ดเ้ป็นทัง้นกัธรรมตร ี

นกัธรรมโท นกัธรรมเอก มหาเปรยีญ ไม่ไดเ้ป็นซกัอยา่ง ศกึษา

บาลีก็ไม่เป็น เพราะฉะนัน้เทศนม์นัก็เละเทะตาม มวยวดั 

(หวัเราะ) เคา้เรยีกมวยวดั ไม่ใช่มวยมีครูมีอาจารย ์(หวัเราะ) 
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บกุลกูเดียวเพราะฉะนัน้ก็หลวงปู่ ท่านคอยอีกองค ์ตุห๊ลวง 

อาตมาเอิน้ทา่นตุ๊หลวง เพราะฉะนัน้ก็ญาติโยมใหต้ัง้ใจ 

สดบัตรบัฟังแลว้ก็ขอใหน้อ้มไปพินิจพิจารณา ส่ิงอนัใดท่ี

เป็นประโยชนก์บัชีวิตในอนาคตกบัปัจจบุนัก็ตอ้งเอาไป

ใครค่รวญพินิจพิจารณา ส่ิงอนัใดท่ีเราแบกหนกัมากเราควรวาง

ก็ตอ้งวางซะมั่ง ส่ิงท่ีมนัวางไปไดม้ากๆแลว้ ก็ใหม้นันอ้ยลงไปยิ่ง

ดี ใหเ้ป็นชีวิตท่ีเป็นประโยชนก์บัพทุธศาสนา พทุธศาสนาไม่ใช่

ตวัใครนะ ตวัเรา เพราะวนัขา้งหนา้เราจะตาย ถา้ตายแลว้ไป

เกิดไปทคุติมนัก็ลาํบาก ถา้ตายแลว้ไปสูส่คุติมนัก็ขึน้สวรรค ์

สวรรคก็์ไปนิพพาน มนัก็เป็นสขุไม่ตอ้งมาเกิดวุน่วาย โลกทกุ

วนันีม้นัวุน่วาย วุน่วายเพราะคน ไม่ใช่โลกวุน่วาย คนทาํวุน่วาย 

คนชอบหาเรื่องหาราว เกิดความวุน่ความวาย เพราะฉะนัน้จงึวา่ 

พวกญาติโยมไดส้ดบัตรบัฟังแลว้ก็เอาไปพินิจพิจารณา เม่ือเหน็

ดีเห็นชอบก็จงลงมือประพฤติปฏิบติัตอ่นัน้ไปจนบงัเกิดความสขุ

ความเจรญิงอกงามในศาสนธรรมคาํสั่งสอนขององคส์มเด็จพระ
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สมัมาสมัพทุธเจา้ ดงัไดแ้สดงมาก็สมควรแก่กาลเวลา เอวงั ก็มี

ดว้ยประการะฉะนี ้

ท่ีมา: https://youtu.be/I98NKbGN6vk 

https://youtu.be/I98NKbGN6vk

