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สถานทีส่งบมีผลทาํใหใ้จสงบได้ 

หลวงพอ่ประสิทธ์ิ ปญุญมากโร 

ก็ไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้สียงดงัเพราะวา่เราภาวนาฟังมนัก็จะได้

ชดัเจนขึน้ แตถ่า้คนอยู่ในท่ีเสียงรบกวนอยา่งนัน้น่ะ ก็อาศยัใช้

เครื่องขยายเสียงน่ีเพราะวา่สถานท่ีมนัไมส่งบนั่นแหละ อย่าง

สมยัจาํพรรษาอยู่ภาคกลางคนมนัเยอะ มาทาํบญุกนัเต็มศาลา

แลว้ก็พดูกนัเกรยีวกราว ไมค่อ่ยไดฟั้งเสียงกนั เคา้ก็เลยเอา

เครื่องขยายเสียงมาใชใ้หม้นัดงัท่วมเสียงท่ีคนพดู แตเ่ราอยู่ในท่ี

ปฎิบติัในท่ีภาวนาอย่างนี ้เราก็ไม่คอ่ยไดใ้ชเ้สียงดงั  

เราอยู่ตามป่า เราอยู่ในธรรมคือป่า ป่านัน้คือเป็นตน้ธรรม 

สถานท่ีท่ีไหนเป็นป่า ท่ีนั่นก็เรยีกวา่ธรรมไปเกิดไปเจรญิในท่ีนั่น 

แตถ่า้นีไ้หนไมมี่ป่า กิเลสโลกมนัก็เจรญิในท่ีมนัวา่งมนัไม่มีป่า

นั่น มนัรอ้นแลว้มนัก็ไม่สงบอย่างนี ้ฉะนัน้ป่าเป็นสถานท่ีสงบ

สงดัเป็นท่ีปฏิบติัธรรม เป็นท่ีเจรญิพระกรรมฐาน อย่างพวกเรา

ทกุท่านทกุองคท่ี์เป็นพระสงฆส์ามเณร ท่ีเราแสวงหาภาวนาหา

เท่ียวธุดงคก์นัทั่วทกุหนทกุแห่ง ทัง้ในท่ีราบและบนเขา เราได้
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ข่าวท่ีไหน มีป่าใหญ่ป่าลกึ ก็มีความรูส้กึอยากจะไปปฏิบติัไป

อาศยัอย่างนี ้ตัง้แตส่มยัพระพทุธเจา้มาแลว้แหละ ไม่ใช่สมยั

ของพวกเราท่ีมาเลา่สูก่นัฟัง มนัมีเม่ือครัง้พระพทุธเจา้ของเรามา 

๒๐๐๐กวา่ปีน่ะ ฉะนัน้ป่าจงึเป็นธรรม เป็นท่ีเกิด ท่ีอยู่ ท่ีเจรญิ

ของธรรม อย่างท่ีเราเคยไดรู้ป้ระวติัของพระพทุธเจา้ ก็จะมีเรื่อง

เก่ียวขอ้งกบัป่า อยา่งท่ีเราวา่ประสติูเกิดมาก็ประสติูเกิดในป่า

อย่างนี ้แลว้ก็เสด็จออกบวชแสวงหาธรรมตรสัรูก็้ไปอยู่ในป่า 

แลว้ตรสัรูแ้ลว้ก็ยงัอาศยัป่าเป็นท่ีอยู่เพ่ือความผาสขุสงบรม่เย็น 

เสวยบรมสขุอยู่อย่างนี ้และไดต้รสัรูก็้ไดต้รสัรูใ้นป่า และ

ปรนิิพพานก็ปรนิิพพานในป่าอย่างนี ้ 

เหตนุัน้ความท่ีศาสนากบัป่ามีความเป็นมาและอยูไ่ด ้ตัง้อยู่

ไดด้ว้ยกนัและก็จะเป็นไปในขา้งหนา้ก็ตอ้งอาศยัป่านั่นนะ่ 

เพราะป่าเป็นธรรมเป็นท่ีสงบเป็นท่ีรม่รืน่เยือกเยน็เป็นท่ีอาศยัอยู่

เพ่ือปฏิบติัธรรม และไม่ใช่แตเ่ราดว้ย ไม่ใช่แตค่นเรารา่งกาย

คนเรา สตัวต์า่งๆเขาก็อาศยัป่าแลว้เขาก็แสวงหาป่าอย่างนี ้ท่ี

ไหนมีป่า เคา้ก็ไปอาศยัอยู่ อาศยัหลบภยั อาศยักินอยู ่แลว้ก็
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อาศยัความสงบรม่เย็น อาศยัความท่ีมนัมีส่ิงท่ีเป็นธรรมใหเ้ขา

อยู่ได ้ถา้เกิดไม่มีป่าอยา่งนี ้อย่างสตัวป่์าน่ี มนัเท่ียวไปในท่ีโลง่

ท่ีแจง้ชมุชนผูค้น มนัก็ไม่ปลอดภยัไม่รอดแลว้ เคา้ก็จะลา่จะฆา่

มนักิน อยา่งนี ้ฉะนัน้ป่าเป็นท่ีเป็นธรรมหรอืวา่เป็นท่ีอยู่ของ

ศีลธรรมดว้ยอย่างนี ้ 

ฉะนัน้อย่างวา่ท่ีนีเ้น่ีย ท่ีเราอยู่ท่ีวดัเราเน่ีย มนัเป็นท่ีสงบ

สงดัปลอดจากเสียงจากส่ิงกระทบกระเทือนภายนอก มนัเป็นท่ี

ท่ีจะใหเ้ราไดร้บัความสงบ คือความสงบท่ีไม่มีส่ิงกระทบรบกวน

ภายนอก ไม่มีเสียงท่ีจะมาทาํใหค้วามสงบนั่นวุน่วายขึน้มา เคา้

จงึวา่เราทาํจิตของเรา ภาวนา ทาํความสงบในจิตของเราให้

เกิดขึน้ มนัก็เกิดความชดัเจนขึน้อยา่งท่ีวา่เราไม่ไดใ้ชเ้สียง ไม่ใช้

เครื่องขยายอย่างนี ้เราใชแ้ตเ่สียงพดู เสียงลมของเราอย่างนี ้

มนัก็พอด ูพอรบักนัไดอ้ย่างนี ้แตว่า่อย่างเราอยู่กนัมากอย่างท่ี

เราอยู่เด๋ียวนี ้หรอืวา่จาํนวนมากกวา่ปกติ แลว้ก็หา่งไกลกนัเกิน 

เสียงมนัสง่ไปไม่ถึง แตถ่า้พดูถึงวา่เราอยู่เฉพาะมนัก็ใชค้าํพดู ใช้

ลมของเรานั่น มนัก็ไดย้นิทั่วหมดชดัเจนหมด ฉะนัน้การท่ีเราอยู่
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รว่มกนัมีจาํนวนมากอยา่งนี ้คือมากคือเรานบัจาํนวน นบัสว่น

บคุคล  

อย่างพระน่ีก็ไม่ไดเ้รยีกบคุคล พระท่านเรยีกวา่เป็นองค์

อย่างนี ้องคก็์แปลวา่เป็นองคห์นึง่เป็นท่ีหนึ่งอยา่งนี ้ถึงวา่องค ์

เอก เอกะ อังคะ ก็เป็นองคห์นึง่อย่างนี ้คือวา่ถงึวา่เราจะอยู่

มากจาํนวนมากอยา่งนี ้ก็ใหเ้ราทาํความเขา้ใจ ทาํความเขา้ใจ

เตือนใจเราไวว้า่คือเรามีองคเ์ดียว เราอยูอ่งคเ์ดียวอยา่งนี ้ใหมี้

ความรูใ้นใจของเราเอง ไวเ้ป็นอารมณห์รอืวา่เป็นหลกัภาวนา 

หรอืเป็นหลกัธรรมประจาํกายประจาํใจของเราวา่คือมีองคเ์ดียว 

เราจะอยู่กบัหมู่ หรอืจะไปอยู่ก็คือองคเ์ดียวอย่างนี ้คือทาํความรู้

ความเขา้ใจใหเ้ป็นองคอ์งคเ์ดียวอย่างท่ีคาํพดูท่ีเรยีกกนัวา่ พระ

เณรก่ีองคอ์ย่างนี ้ก็พดูถึงวา่พระเณรเป็นผูไ้ม่เหมือนบคุคล 

หรอืไม่เป็นฆราวาส คือเป็นพระท่ีบวชมามีองคศี์ลท่ีไดส้มาทาน

มา แลว้ก็มีองคส์มาธิ ท่ีพระอปัุชฌายท์า่นสอน แลว้ก็มีองค์

ปัญญาขึน้มาใสใ่จของเราตลอดถึงทา่นไดม้อบหมายผา้กาสว

พสัตรใ์หน่ี้  
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การท่ีไดพ้บไดชี้วิตเกิดมาในศาสนา เราก็เกิดมาดว้ยธรรม

ดว้ยวนิยั ดว้ยกรรมฐานท่านวา่ ท่านมอบใหท้กุอย่างนั่นแหละ ท่ี

อปัุชฌายม์อบใหบ้วชใหท้กุองค ์แลว้ก็ไดเ้รยีกวา่องคพ์ระองค์

เณร คือเป็นองคเ์ดียว ฉะนัน้ถา้เราปฏิบติัตวั ปฏิบติัตอ่จิตเราให้

ไดค้วามเขา้ใจในปัญญาเกิดขึน้ในใจของเราอย่างนัน้ เราจะอยู่

ท่ีไหน เราจะไปรว่มในหมู่ในคณะท่ีไหน เราก็เป็นผูไ้มเ่ผลอ ไม่

หลง ไม่ลืม ไมป่ระมาทนั่นหละ ก็รูส้กึความเป็นอยู่องคเ์ดียวของ

เรา คือไม่ไปยุ่งเก่ียวอยา่งนี ้ไม่ไปมีการกระทบองคอ่ื์นรูปอ่ืน 

เพราะวา่เรารูว้า่เรามีรูปมีตวั อยา่งนี ้เป็นองคอ์ยู ่แลว้เราก็มีจิต

เป็นเจา้ของเป็นผูรู้ ้แลว้ก็มีไตรสิกขาอยู่คือมีศีลท่ีไดม้าเท่ากนั 

แลว้ก็มีสมาธิ คือการทาํจิต การปฏิบติัจิตของเราใหอ้ยู่ในธรรม 

คือใหอ้ยู่ในความสงบอย่างนี ้หรอืวา่มีใจท่ีมั่นคงตอ่สติอารมณ์

การรูก้ายรูใ้จของตวัเอง ก็เรยีกวา่สมาธิ คือมีความมั่นคง ไม่ทาํ

ใหอ้ารมณข์องจิตของเราแตกออกไปภายนอก ใหร้วมอยู่เป็น

องคอ์ย่างนี ้เป็นองคห์นึง่อยูต่ลอด ฉะนัน้ถา้เราทาํจิตของเราได้

อย่างนี ้เราจะอยู่จะไปอะไรทกุอยา่งน่ี เราก็เป็นผูท่ี้อยู่ในคณุ
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พระนั่นแหละ อยู่ในขอ้ปฏิบติัของพระ ท่านวา่อย่างนี ้จะไม่มี

การกระทบไม่มีเรื่องเดือดรอ้น เป็นผูท่ี้มีสติระลกึอยู่ในจิตเสมอ 

และก็มีสมัปชญัญะคือรูต้วัอยู่ตลอดนั่นนะ่ รูว้า่เรามีองคเ์รยีกวา่

เป็นองคพ์ระ องคผ์ูรู้ ้องคศ์าสนา มีอยู่ในกายในจิตของเรานั่น

แหละ อยา่งท่ีวา่เวลาเราอยูอ่งคเ์ดียวบา้ง อยูจ่าํนวนมากบา้ง

เราก็จะไดว้ดัไดเ้ทียบด ูเพ่ือเราจะไดร้กัษาองคพ์ระ องคศี์ล องค์

สมาธิ องคปั์ญญาของเรานั่นแหละ ไม่ใหม้นัพุง่ไปหรอืซา่นไป 

ออกไปนอกตวัเราอยา่งนี ้รกัษาความสงบ  

เหตนุัน้ความท่ีเราเป็นพระน่ี ก็เป็นหนึง่ในบรษัิท ๔ คือพทุธ

บรษัิท ๔ ก็นบัจากพระน่ีแหละเป็นบรษัิทท่ีหนึ่ง จงึเรยีกวา่

บรรพชิตเป็นผูท่ี้มีบญุไดม้าเกิดมาบวชในศาสนาน่ะ มาอบุติัขึน้

ในศาสนาดว้ยบญุ ไม่ไดเ้กิดเหมือนเราเกิดมาเป็นคนท่ีวา่ไม่ได้

เกิดมาคลอดมาอย่างนัน้ เราเกิดมาดว้ยบญุ อบุติัมาจาก

อุปัชฌายะ คือผูใ้หเ้กิด เป็นผูมี้บญุและเป็นผูมี้ฌาณมีความรู ้

มีญาณ อปัุชฌายะ ไม่เหมือนพอ่แมท่ี่เกิดมาจากบา้นใหเ้รา คน

ละภมูิกนั คนละชัน้กนั ถึงวา่การไดม้าเกิดเป็นพระน่ี ไดม้า
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อปุสมบทอบุติัขึน้มาดว้ยการปฏิบติั ดว้ยกิจของสงฆท่ี์ทา่น

ยกขึน้มา ท่านใชส้งัฆกรรมทาํขึน้มา ใชสี้มาใชโ้บสถอ์ยา่งนีแ้ลว้

ก็ก็ใชส้วดญตัติจตตุถกรรม ตามพระธรรมวินยัยกขึน้มาเป็นพระ

เป็นสงฆอ์ย่างนี ้คือยกขึน้มาเป็นชัน้สงูหละทีนี ้ยกออกมาจาก

ฆราวาสนั่นแหละ คือวา่มาเกิดในชาติสงูช่ือวา่บรรชิต บรรพตก็

แปลวา่ภเูขา แปลวา่ชาติท่ีสงู เราตอ้งสาํนกึรูส้กึตวัเราอย่างนัน้ 

อย่างเป็นพระน่ีสงู เป็นผูท่ี้มีบญุท่ีไดเ้กิดไดย้กขึน้มาไม่ตกตํ่า 

อย่างท่ีเราเกิดในทอ้งในครรภม์ารดาขึน้มาสงูอยา่งนี ้ความท่ี

ไดม้าสงูเพราะบญุ  

แลว้เรามาเกิดรว่มตระกลูของพระพทุธเจา้ดว้ยอย่างท่ี

เรยีกวา่ตระกลูศากยะ ตระกลูกษัตรยิท่ี์พระพทุธเจา้ไดม้าอบุติั

เกิด แตน่ี่เราก็ไม่ไดเ้กิดตามตระกลูของพระพทุธเจา้จรงิๆ แตเ่รา

มาเกิดในตระกลูพระพทุธศาสนา ท่านจงึบอกแลว้วา่ สกฺย ปุต

โต สกยฺกุลลา สกฺยมุนี คือเราไดม้าเกิดในเป็นบตุรตระกลู

พระพทุธเจา้ในตระกลูมนีุทา่นผูรู้ ้อยา่งนีก็้ถือวา่ไดร้ว่มตระกลู

หละทีนี ้ตระกลูของศากยะ ตระกลูท่ีเกิดมาของพระพทุธศาสนา
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เรา เหตนุัน้ถา้เราไดเ้ขา้ใจเรื่องท่ีเกิดท่ีมา รูจ้กัท่ีของศาสนาอยา่ง

นี ้เรารูส้กึตวัเราขึน้มาอย่างนีน้ะ เราก็เกิดความภาคภมูิใจทีนี ้

เกิดความรูท่ี้วา่ดีใจในบญุวาสนาท่ีเราไดม้าเกิดดว้ยบญุ ไม่ใช่

มาดว้ยอย่างอ่ืนทางอ่ืนหละทีนี ้มาดว้ยบญุ ถา้บญุเราไม่มี ไม่

พออย่างนี ้มนัก็มาไม่ได ้อยา่งคนท่ีจะมาบวชอย่างนี ้บางคนก็

คิดอยาก แตม่นัก็ไม่ถงึเวลาจะกินไดอ้ยา่งนีห้ละสิ มนัก็ตอ้งอด

ไวก้่อน ถา้บญุถึงน่ี คิดอยากแตก็่มีศาสนาพรอ้ม รอเราอยู่ เราก็

พรอ้มท่ีจะกินไดเ้ลย แตน่ี่แตเ่ราคิดอยากแตม่นัยงัรบัไมไ่ด้

เหมือนคนป่วย มนัก็กินไม่ไดที้นี ้เหมือนอาหารเหมือนขา้วท่ีตัง้

ไวมี้อยู่ มนัก็กินไม่ได ้เหตนุัน้เราตอ้งรูว้า่การท่ีไดม้าบวชแตล่ะ

คนน่ี แตล่ะองคน่ี์ก็มาจากบญุ บญุหนนุบญุสง่ใหม้าอยา่งนี ้ 

แตเ่ม่ือเราบวชมาแลว้น่ี เราก็ตอ้งมาปฏิบติัมาสรา้งมาเสรมิ

มาเพิ่มขึน้อีกมากมาย เหมือนการเกิดของเด็กอยา่งนี ้ไม่ใช่วา่

มนัเกิดแลว้มนัจะอยูน่ิ่งๆ มนัจะตอ้งดิน้รน จะตอ้งมีการกินการ

เจรญิวยัอย่างนีแ้หละ ก็เหมือนเราบวชก็เหมือนกนัหละทีนี ้พอ

เราเกิดขึน้มา ไม่ใช่วา่เราจะอยู่น่ิงเฉยสบาย อยู่แบบไม่มีความ
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ขยนัหมั่นเพียรความอตุสาหะอยา่งนีก็้ไมไ่ด ้เราจะตอ้งสรา้ง 

จะตอ้งปฏิบติั จะตอ้งเจรญิบญุเพิ่มความดีอย่างนีแ้หละ ท่ีเรา

จะมีกาํลงัมีความเติบโตมีสติปัญญามีบารมีแก่กลา้ขึน้ ไม่ใช่วา่

เราเกิดขึน้มาแลว้เรามีเต็มมีพออะไร ก็ตอ้งมาสรา้ง เพราะเราก็รู ้

วา่ปัจจบุนัอยา่งนีท่ี้เราอยู่ เรารูปั้จจบุนัท่ีเราอยู่ เราก็ไม่ใช่วา่มีส่ิง

ท่ีใหเ้ราไดเ้ราเป็นอย่างอดีตเบือ้งหลงัท่ีพระพทุธศาสนาเคย

เจรญิมา  

สมยัครัง้พระพทุธเจา้ พระสาวก อนันัน้ทา่นมีบญุมาก ท่าน

มีบารมีมาก ทา่นมีสติปัญญาเต็มเป่ียม เราตอ้งทาํความรูส้กึเรา 

เหตนุัน้เราจะเห็นกนัอยูท่ั่วอยู่ เราก็พดูกนัวา่ทกุส่ิงทกุอย่าง 

รูปรา่ง บญุวาสนา สติปัญญาเราเทียบไม่ได ้เทียบอดีตครัง้ก่อน 

ครัง้พระพทุธเจา้ไม่ไดอ้ย่างนี ้เพราะอะไร ก็เพราะบญุ เพราะ

ความดีท่ีมีมานั่นแหละ ไม่ได ้เพราะสมยันัน้ท่านสรา้งมา

เพียงพอสมบรูณอ์ย่างนี ้ตลอดถึงทา่นเกิดมาในยคุโลก สถานท่ี

ตา่งๆน่ีมนัก็สมบรูณด์ว้ยกนัหมดหละทีนี ้มนัมาดว้ยบญุ 

กาลเวลามนัหมนุเวยีนมนักาํหนดมาเองอย่างนี ้มาถงึเวลาเราน่ี 
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มนัไม่มีแลว้ มนัหมดไป มนัผ่านไป แตใ่หเ้ราเขา้ใจวา่ศาสนานัน้ 

หลกัของศาสนาจรงิๆมนัไมไ่ดห้มดไป ไม่ไดผ่้านไป มนัยงัมีอยู่

ในจิตในความรูท่ี้เราไดท้าํความดี ทาํความสงบเขา้ไปมนัถึงจะ

ไปพบไปเห็นไดต้รงนัน้  

แตส่ว่นภายนอกใหม้นัเป็นไปทีนี ้แตเ่ราจะใหส้มบรูณใ์ห้

เหมือน มนัก็เหมือนไม่ไดห้ละทีนี ้แตม่นัก็มีหลกัเหมือนกนั ท่ีจะ

ใหเ้ราเอามาปฏิบติั เอามาทาํใหเ้กิดคณุคา่หรอืใหค้วามรูใ้นทาง

ธรรมหละมนัก็มีอยู่ มนัไม่ไดส้ญูสิน้ไปหมด แตม่นัมีสว่นท่ีรอ่ย

หรอ คือมนัไมมี่ของสมบรูณเ์หมือนเดิมอยา่งนี ้อนันัน้หละเป็น

สว่นหนึง่ท่ีเราเห็นภายนอก เหตนุัน้การท่ีเราเป็นบรรพชิตเน่ีย

เรยีกวา่เป็นชาติท่ีสงูสดุในพระพทุธศาสนาทา่นวา่ หรอืวา่เป็น

สตัวท่ี์หนึง่ หรอืวา่เป็นพทุธบรษัิทประเภทหนึง่ หรอืวา่ภิกษุ 

ระดบัเป็นภิกษุณีเป็นฝ่ายผูห้ญิง นอกนัน้ก็ยงัเป็นอบุาสกฝ่าย

ฆราวาส อบุาสิกา ผูช้ายผูห้ญิงอย่างนี ้ทา่นเรยีงลาํดบัไวอ้ย่าง

นัน้ แตห่ลกัศาสนาจะยั่งยืนอยู่ไดจ้ะมั่นคงอยู่ไดก็้คืออาศยัพระ 

อาศยัชาติบรรชิตท่านวา่ คือเป็นหลกัเป็นผูน้าํเป็นตวัอยา่งท่ีจะ
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ชกัจงูบรษัิททัง้ ๓ นั่นใหต้ามไปทีนี ้อย่างท่ีวา่ภิกษุณีอย่างนีก็้

เส่ือมไปแลว้ แตส่ว่นอบุาสกอบุาสิกาน่ีก็ยงัมีเหมือนเดิม ยงั

ปฏิบติักนัอยู่อย่างนีแ้หละ เราก็ไดร้ว่มกนัอยู่ เราก็อาศยัอปุถมัภ์

บาํรุงศาสนาคือพระสงฆใ์หไ้ดร้บัความสะดวก น่ีหละใหไ้ดไ้ม่หิว

โหยไม่กงัวลไม่เดือดรอ้นเรื่องปัจจยั ๔ อนันีก็้ถือวา่มีหลกั มี

เครื่องรองรบั  

อย่างอบุาสก อบุาสิกาน่ีเป็นผูย้งัทรงไว ้เป็นผูย้งัสืบไว ้คือ

ไม่ปลอ่ยใหพ้ระสงฆล์าํบากในเรื่องความเป็นอยู่ เรยีกวา่เป็นผูท่ี้

ทรงศาสนาไวด้ว้ยกนั แตว่า่ก็อาศยักนัน่ีทีนี ้อาศยัพระ อย่าง

พระอาศยัเป็นตวัอย่างเป็นผูฝึ้กสอนคือวา่เป็นผูท่ี้เตือน อย่าง

อบุาสก อบุาสิกาน่ี ถงึวา่อาศยัเขา้วดั เพราะอบุาสก อบุาสิกาน่ี

มีภาระมาก มีกิจท่ีจะตอ้งทาํหาเลีย้งชีพดว้ยตวัเองอย่างนีน้ะ 

จะตอ้งอยู่ดว้ยสมบติัดว้ยของตวัเองอย่างนี ้จงึวา่มีภาระมีความ

กงัวลมากแตก็่อาศยัพระ อาศยัพระศาสนาน่ีเป็นเครื่องท่ีจะ

ระงบัดบัความทกุขค์วามเดือดรอ้นความกงัวลความเศรา้โศก

เสียใจโรคภยัไขเ้จ็บตา่งๆอยา่งนี ้มนัก็เลยเป็นเครื่องท่ีอยูด่ว้ยกนั 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 12 
 

หนนุกนั อาศยักนั อย่างท่ีวา่โยมก็หนัหนา้เขา้วดั พระก็หนัหนา้

เขา้บา้น อยา่งเราก็ปฏิบติักนัพระก็มีกิจคิดอยู่แลว้ก็มีอารมณ์

เป็นประจาํหละทีนี ้เม่ือถึงเวลาพระก็ตอ้งออกจากท่ีเดินเขา้บา้น

ไปอาศยัรบับิณฑบาตร นั่นหละทา่นวา่ไปโปรดสตัว ์ก็คือสตัวก็์

คือคนนั่นแหละ หรอืพวกท่ียงัอาศยัยงัมีชีวติยงักินยงัใชอ้ยู่ เน่ีย

พระก็เหมือนกนั ถงึพระไปโปรดสตัวก็์คือโปรดตวัเองหละทีนี ้

เพราะรา่งกายพระก็เป็นสตัวคื์อมีความท่ีตอ้งการอาหารปัจจยั

เครื่องหลอ่เลีย้งชีวิต ก็เดินสวนทางกนั แลว้โยมก็มุ่งมาวดั ก็มุง่

มาปฏิบติัมาทาํบญุ มาพึง่วดัพึ่งความสงบ พึง่ความรม่เย็นของ

พระพทุธศาสนา มนัเป็นการท่ีอาศยัสวนทางกนัอย่างนี ้ 

คืออย่างพระน่ีก็เหมือนกนั เราสวนทางเพราะเราก็เป็น

ฆราวาสมาก่อน เราก็เกิดมาจากบา้น โตมาจากบา้น เม่ือเรามา

อยู่วดั เราก็ยา้ยท่ีมาอยู่ เม่ือมาอยูน่านมนัก็ไม่ไดคุ้น้เคย ไม่ได้

สนิทกบัเรื่องของบา้น ก็พระไปก็ไดเ้มตตา ไดท้าํประโยชน ์ไดท้ัง้

ธรรมะ ไดต้ัง้สติปัญญา เหตนุัน้สมยัครัง้พระพทุธเจา้ท่านก็ไป

เรยีกวา่ไปโปรดสตัว ์ไปโปรดตวัท่าน ไปเจรญิธรรมะ ไปไดอ้บุาย
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ตา่งๆจากบา้น บางทีบางองคอ์ย่างนี ้บิณฑบาตรไป ไปพบไปได้

ยินดีผวัเมียเคา้ผิดกนั เคา้ดา่เคา้อาละวาด ท่านก็ไดอ้บุาย

ปัญญาวิปัสสนา ทา่นก็ไดธ้รรมะมาเป็นหลกับรรลมุรรคผลก็มี 

เพราะวา่มนัไม่คอ่ยไดเ้ห็นไดเ้ป็นบอ่ยๆอย่างนีห้ละทีนี ้ท่านเลย

เกิดเป็นธรรมะ เกิดเป็นปัญญารุง่โรจนข์ึน้มา ทาํใหรู้เ้รื่องกาม 

เรื่องกิเลส เรื่องความไม่สงบหละทีนี ้ไม่ใช่วา่ถา้ไม่มีอยา่งนัน้ก็

จะไปดคูวามหลง หลงกิเลส หลงความดดัแปลงปรุงแตง่ หลงรูป 

หลงสีสนัวรรณะของคนอ่ืนอย่างนี ้เพราะวา่ตากิเลสมนัเท่ียวไป 

มนัสอดมนัสอ่งมนัถ่ายไป มนัก็เป็นเรื่องทาํใหพ้ระตอ้งคืนไป

บา้นทีนี ้คืนไปอยู่กบักิเลสได ้เพราะมนัติด มนัหลงมนัติดได ้ถา้

ไปเห็นเป็นธรรมอย่างนัน้มนัก็ไม่ไปหลงไปติดทีนี ้ท่านก็เห็นโทษ

ของกาม เหน็กิเลสในท่ีฆราวาสท่ีบา้นท่ีโลกเคา้เป็นอยู่ จงึได้

เมตตา ไดธ้รรมะไดค้ณุธรรมประโยชนม์ากมายหละทีนี ้ 

ถา้ไปปฏิบติั มนัไม่ไปวา่เราอยากไดอ้าหาร ขา้วของเขา

อย่างท่ีเราอยากเราเคย อยากใหเ้ขาเอาอนันัน้อนันีใ้สใ่ห ้ท่าน

ไม่ไดส้อนใหไ้ปแบบนัน้ ทา่นสอนไปแบบนัน้มนัก็ไปกบักิเลสทีนี ้
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กิเลสมนัก็เป็นเพ่ือนติดไปมองไปคิดไปหละทีนี ้มนัก็ไม่สงบหละ

ทีนี ้มนัก็ไม่ถกูตามหลกัจิตของพระพทุธเจา้ท่ีวา่โปรดสตัว ์คือ

ไม่ใช่จะโปรดทัง้เขา คือโปรดเรา ไดท้ัง้สองทาง คือไม่ไดมี้ความ

เสียหาย แลว้ฆราวาส อบุาสก อบุาสิกาเคา้ก็มีสว่นไดที้นี ้เคา้ได้

บญุ เคา้ไดมี้ความอ่ิมใจ มีความดีใจอยา่งนีท่ี้ไดใ้หชี้วิต คือให้

ปัจจยัก็คือใหชี้วิตนั่นแหละ เพราะวา่ไม่ไดเ้อาไปเพ่ืออยา่งอ่ืน 

เอาไปเพ่ือหลอ่เลีย้งชีวิตไปบาํรุงรกัษาชีวติใหเ้ป็นอยู่ได ้แคนี่ ้

เรยีกวา่เป็นกิจของบรรพชิตหละทีนี ้เป็นกิจท่ีหนึ่งของ

พระพทุธศาสนาดว้ย แลว้เป็นกิจเป็นพทุธกิจ เป็นกิจของ

พระพทุธเจา้ท่ีปฏิบติัมาเป็นตวัอย่างของศาสนามาตัง้แตค่รัง้

พระพทุธเจา้ทีนี ้ 

การเท่ียวบิณฑบาตร การบิณฑบาตรโปรดสตัวอ์ะไรอย่างนี ้

อย่างท่ีเราเป็นพระปฏิบติัพระธุดงคก็์เหมือนกนัหละทีนี ้มนัเป็น

กิจท่ีหนึง่ นอกจากวา่เรางด เราไม่ฉนัอย่างนัน้น่ะ ถา้เราฉนัก็

เป็นกิจท่ีหนึง่ เป็นกิจแรกของวนัหนึ่งของรุง่เชา้ของทกุวนันั่น

แหละ ตอ้งทาํก่อน ฉะนัน้ทา่นจงึบอกวา่เป็นกิจของพระพทุธเจา้
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ท่ีทาํก่อนกิจอ่ืน เรยีกวา่เชา้ ต่ืนเชา้ขึน้มาก็ ปุพพฺณฺเห ปิณฺฑ

ปาต�จฺ คือไดอ้รุณขึน้มาอย่างนีก็้เท่ียวบิณฑบาตรโปรดสตัว์

อย่างนี ้แลว้ก็พิจารณาถึงเวไนยสตัว ์บญุวาสนาของสตัวท่ี์อยู่

แตล่ะท่ี ท่ีควรท่ีจะไปโปรด ท่านจงึบอกวา่เป็นกิจหนึง่ของ

พระพทุธศาสนา  

ฉะนัน้การท่ีเรามาเป็นชีวิต เป็นพระ เป็นสงฆ ์เป็นองค ์ถา้

เรารูจ้กักิจ รูจ้กัชีวิตของเรา รูจ้กัคณุคา่ความท่ีเรามาไดม้าเกิด

ในศากยะตระกลู เราเป็นผูท่ี้มาจากตระกลูตา่งๆท่ีไม่เท่ากนั ท่ี

ไดม้าบวชในศาสนาน่ะ มาจากตระกลูตา่งๆกนั หลายอาชีพ

หลายระดบั ถา้เรามาเกิดในศากยะตระกลูก็เรยีกวา่เสมอกนัทีนี ้

ไม่มีแลว้วา่ตา่งตระกลู ตา่งอาชีพ ไมมี่ ตา่งเผ่าพนัธุไ์มมี่ ก็จะ

เหมือนกนัหมด ก็เหมือนลกูพอ่เดียวตระกลูเดียวอยา่งนี ้สว่น

จรตินิสยัท่ีเราจะมาปฏิบติัหละทีนี ้ก็มาอาศยัดดัดว้ยศีลอย่างนี ้

เป็นขอ้ปฏิบติัธุดงควตัร อนันัน้เป็นเครื่องดดักิเลสเขา้ไปอีก แต่

ถา้วา่ศีลน่ีเป็นสว่นท่ีเคา้บวชสว่นมีจาํนวนมีประเภทมาก แต่

สว่นธุดงควตัรท่านจาํกดั ทา่นก็กาํหนดไวแ้ต ่๑๓ ขอ้ อนันัน้เป็น
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ศีลท่ีละเอียด เป็นการดดักิเลสท่ี คือแตล่ะขอ้ๆมนัเป็นการจาํกดั 

เป็นการดดั เป็นความท่ีรดักมุเรยีกวา่ดดักิเลส  

นอกนัน้ก็ยงัมีเรื่องการฝึกทาํสมาธิ ฝึกทาํความสงบ ฝึกทาํ

ความเขม้แข็งใหจ้ิตใจของเราท่ียงัไม่เขม้แข็งทนทาน เราก็มาฝึก

มาเพียรมาปฏิบติักนัตรงนีห้ละทีนี ้ทาํใหมี้ความมั่นคงขึน้ อยา่ง

ท่ีเราบวชมาอย่างน่ี บางทีเราก็ไม่ไดก้าํหนดหรอืบางทีเราก็คาด

ไวล้างๆ แตถ่า้เรามีสมาธิมนัก็มีความมั่นคงมากขึน้ คือมนัยืด

ยาว มนัมีกาํลงัท่ีมนัจะเป็นไป อย่างนัน้เรยีกวา่เราไม่ไดเ้ต็ม

ไม่ไดส้มบรูณอ์ย่างพระพทุธเจา้ พระอรยิเจา้เหมือนเม่ือก่อน แต่

เม่ือก่อนนีจ้ะไม่มี…อย่างสมยัของเรา ของเราน่ีก็มีหลายระดบั

หละทีนี ้มีกาํหนดมากนอ้ยตา่งกนั หรอืกาํหนดเฉพาะวนัเดือน

นอกในพรรษาอย่างนี ้แตข่องพระพทุธเจา้ไม่มีอย่างนัน้ คือบวช

แบบมอบกายถวายชีวิต คือไม่มีจิตท่ีจะกลบัคืนอย่างนี ้มนั

ตา่งกนัตรงนัน้หละทีนี ้แตน่ั่นทา่นก็มีแตป่ฏิบติั มีแตเ่ดิน คือไม่

ถอยกลบัไปแลว้ แลว้ก็ไมห่ยดุอยู่แลว้ ท่านมุ่งเดินท่ีจะใหถ้ึง

จดุหมายปลายทางอยา่งเดียว แตม่าถึงยคุของเรามนัไม่เป็น
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อย่างนัน้ทีนี ้มนัก็มวัเมา แลว้มนัก็หมนุไปทกุทิศทกุทาง มนัก็

เล่ือนลอยอะไรตา่งๆอย่างนี ้แลว้ตวัอย่างมนัก็ไม่เต็มแบบอะไร

อย่างครัง้ก่อน มนัมีความลดหย่อนอะไรตา่งๆน่ี  

ก็ตอ้งมาดท่ีูจติท่ีความรูข้องเราหละทีนี ้เราจะรูเ้หตขุอง

ความดี บารมีตา่งๆน่ี เราจะไปดรููปรา่งภายนอกไม่ได ้เราตอ้ง

มาดจูิต ดคูวามท่ีเรารู ้ดกูาํลงัจิต กาํลงัความสงบมั่นคงของจิต 

เราถึงจะรู ้เราไม่ใช่วา่เราจะไปวดัดว้ยรูปดว้ยภายนอกไดที้นี ้คือ

มนัเป็นเรื่องจติ เรื่องความรู ้เรื่องความดีตา่งๆท่ีเราสรา้งมาท่ี

ไม่ไดเ้ก่ียวกบัรูป แตเ่ราก็เอารูปสรา้งแตจ่ติเราเก็บผลมาอย่างนี ้

นะ เม่ือเรารูปเราสละทิง้ไปอย่างชาติหลงัเบือ้งหลงัน่ี เราจะเอา

มาใชไ้ม่ไดแ้ลว้ เราก็ตอ้งเอาปัจจบุนั เอาความรูค้วามดีท่ีเรามี

อยู่นั่นน่ะ เป็นเครื่องนบัในจติของเราน่ะ มนัจะนบัไดที้นี ้แลว้เรา

พดูถึงสมยั พดูถึงสมมติุท่ีลว่งแลว้ไปกบัปัจจบุนั เราก็จะเอามา

วดักนัดหูละทีนี ้เหตนุัน้มนัอยู่ท่ีจิต อยู่ท่ีธรรมท่ีความรูท่ี้เราได้

เห็นผล มนัอยูท่ี่จิตของเราอย่างนัน้  
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ฉะนัน้อย่างองคพ์ระ องคส์งฆก็์เหมือนกนัหละทีนี ้ถา้เรารู ้

ตวัอย่างนัน้นะ่ มนัก็ไม่ไปทาํผิด ทาํลว่งเกินสิกขาบทวนิยั ไม่ไป

ทาํมารยาทใหผิ้ดพลาดเสียหายหละทีนีเ้พราะวา่หลกัธรรมวินยั

ของพระพทุธเจา้น่ีท่านสั่งไวห้มดแลว้ ท่านมอบไวใ้หห้มด 

พระพทุธเจา้ไม่ไดเ้อาไปติดตามพระองคไ์ป ทา่นมอบไวคื้นให้

โลกเราหมดหละทีนี ้แตถ่า้เรามาปฏิบติัมารกัษาไวม้นัก็จะอยู่ใน

เรา เราก็จะไดร้บัความคุม้ครองปอ้งกนั ความสงบรม่เยน็อะไร

ตา่งๆอย่างนี ้มนัก็จะเป็นผลปัจจบุนัอยา่งนัน้ ถึงวา่ปัจจบุนัมนั

จะเปล่ียนแปลงรูปรา่งวตัถตุา่งๆอย่างนี ้แตถ่า้พดูถงึหลกัปฏิบติั

ศีลธรรม ก็ยงัคงไวเ้หมือนเดิมหมดหละ ท่านไม่ไดถ้อดออก ทา่น

ไม่ไดเ้พิ่มเขา้ ก็เรยีกวา่คงไว ้แตถ่า้เราไม่ดใูนจิตในความสงบใน

ความรู ้มนัก็ไม่รูห้ละทีนี ้ถา้เราดสูว่นภายนอกดวูตัถดุส่ิูงท่ีเขา

เปล่ียนแปลงไป ก็ลืม ลืมหลกัศาสนา ลืมฐานะ ลืมความเป็น

พระ หรอืลืมองคพ์ระ มนัลืมไป แตถ่า้เราสาํนกึได ้มนัจะไม่

เสียหายทีนี ้เราจะเกิดความดีใจ ความภมูใิจ เกิดรูจ้กัสงวน

รกัษา เพราะวา่เราท่ีไดม้าเกิดเป็นศากยบตุรก็ไม่ใช่ธรรมดานะที
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นี ้ตอ้งมีบญุเป็นกาํลงัมาใหเ้รา อยา่งท่ีวา่ไดม้าบวชอยา่งนี ้ก็

เป็นบญุทาํให ้ถา้ไม่ใช่บญุ ไม่ใช่บารมีความดี มีกาํลงัก็มาไม่ได ้ 

อย่างท่ีเลา่อธิบายใหฟั้ง น่ีเรยีกวา่เราปฏิบติัเพ่ือใหศ้าสนา 

ใหก้ารปฏิบติัของเรานัน้ไดร้บัความสงบ ไดร้บัผลหรอืวา่ไดม้รรค

ผล มนัก็ไดไ้ปจากการปฏิบติัและมรรคผล ไดจ้ากการเดิน มรรค

แปลวา่ทางเดิน เราเดินจิตของเรา เดินดว้ยการเดินไกล เดินสงู 

เราก็ไปตามอย่างนี ้ถา้เราเดินตํ่า เดินสัน้ เดินนอ้ย ผลมนัก็ไป

ตามนัน้ ฉะนัน้เรื่องมรรคผลนั่นมนัเป็นของคูก่นัอยา่งนัน้ ถา้เรา

ไม่เดินมนัก็ไมมี่ อย่างท่ีวา่เราเดินจงกรมอย่างนี ้ถา้เราไม่เดิน

มนัก็ไม่มีแหละ รอยมนัก็ไม่เกิด รอยเทา้ไมมี่ ถา้เราจะทาํใหมี้

เราตอ้งเดิน มนัเกิดขึน้แลว้คือทางมนัเกิดขึน้แลว้ มรรคเกิดขึน้

แลว้  

ถา้จิตเราอยู่ในความสงบหรอืเราเดินมีสติ มีคาํบรกิรรม

อย่างนี ้มีสมัปชญัญะรูต้วัเราวา่เดิน วา่กา้วอยู่ อยู่ในภาวนา อยู่

ในพทุโธ นั่นมนัก็อยู่ในมรรคอยู่ในทางแลว้ทีนี ้ผลท่ีมนัไดร้บัมนั

ก็รบัตามสว่นมนั ถา้จิตเราสงบไดดี้ ผลมนัก็ดีตามกนั นัน้ก็
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เรยีกวา่ เราตอ้งเดิน ตอ้งทาํรอยอย่างนัน้นะ่ ทาํทาง ทาํใหมี้อยู ่

ถา้เราทาํอยู่อย่างนัน้มนัก็มีหละทีนี ้มนัมีใหเ้ราเห็น มีรอย มี

เครื่องหมาย ฉะนัน้ถา้เราไมท่าํน่ี มนัก็ไม่มีไม่เป็น ไมว่า่อะไรทกุ

อย่างนั่นแหละ ส่ิงท่ีเราไดส้มบติัตา่งๆก็เหมือนกนั มนัไดผ้ลมา

จากการทาํการปฏิบติัหมดทกุอย่าง ท่ีเราไดม้าหนะ ไม่ใช่วา่มนั

เล่ือนลอยมา หรอืมนัหลงมา อยา่งนีไ้ม่มี ก็ไดม้าจากการปฏิบติั 

การทาํทกุอย่างนั่นแหละ ถงึวา่ทาํใหเ้กิดไดม้าไดมี้น่ี จงึทา่น

เรยีกทางศาสนาทา่นเรยีกวา่ บารมี ก็มาจากปฏิบติันั่นแหละมนั

ถึงมี  

แตถ่า้เราไม่ปฏิบติัน่ี เรานกึเอาอย่างนีม้นัก็มี แตว่า่มนัเป็น

ผลของความดีของบญุท่ีเราทาํ อย่างท่ีเราวา่สมบติัทิพย ์มนัก็

มาจากความทกุข ์มาจากการทาํ อย่างวา่เทวดา เทวบตุร 

เทวดาอย่างนี ้เคา้มีสมบติัทพิย ์เคา้มาจากทาน จากศีล จาก

ภาวนา มาจากเคา้ทาํนั่นแหละ มาจากทกุข ์มนัทาํขึน้มา ดี

ขึน้มาผลเป็นบญุน่ะมนัก็เป็นทพิย ์มนัก็เป็นสงูขึน้มาอยา่งนี ้มา

จากตํ่า อยา่งท่ีเราเขียนเป็นตวัหนงัสือ ทกุข ์ก็อยู่ต ํ่า สระอ ุทกุข ์
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ทกุขะ ทกุขงั แตว่า่ถา้มนัไดผ้ลสงูขึน้มา เราก็ลบออก เอาความ

ดีขึน้มาใสก็่เป็นทพิย ์เอา พ พาน ขึน้มาสะกดเขา้ไปก็เป็นทพิยะ 

มนัก็เป็นทิพยไ์ปทีนี ้มนัก็มาจากทกุขน์ั่นแหละ น่ีการมาของ

ศาสนาก็เหมือนกนัทีนี ้การไดม้าบวชของความเป็นพระเป็น

สงฆเ์ป็นบรรพชิตก็เหมือนกนั เราจะไดม้าอยู่ในภพในเพศสงูก็

มาจากตํ่าเหมือนกนัหละทีนี ้เหตนุัน้การท่ีเราปฏิบติัก็เป็นการ

รกัษา เป็นการท่ีสรา้งชีวิตสรา้งกาํลงัใหม้นัสมบรูณเ์ต็มท่ี  

หรอืวา่เรื่องเราอาศยัสถานท่ีสงบ อาศยัป่าเป็นธรรมเป็น

เครื่องช่วยใหเ้ราไดป้ฏิบติัเขา้ถึงความสงบอย่างนี ้ท่ีวา่เป็น

อาศยัของพระพทุธศาสนา ตัง้แตค่รัง้พระพทุธเจา้มาจนถงึเรา

ทกุวนัอยา่งนี ้ถา้เราจะไปอยูใ่นท่ีชมุชนกลางถนน กลาง

บา้นเมืองก็ทาํได ้แตม่นัก็ไม่ดี ไม่สงบ ไม่เหมาะกบัการปฏิบติั

อย่างนี ้เหตนุัน้ก็รูก้นั เหตนุัน้สถานท่ีนีถ้ึงใครมา มนัไมมี่ส่ิง

ก่อกวนเพราะมนัไกลมนัหา่ง เราก็รูเ้ลยวา่มนัสงบ  

เม่ือความสงบมนัละเอียดเขา้ เราก็รูว้า่เสียงขา้งนอกอะไร

ตา่งๆนี ้มนัก็เกิดความรูส้กึหละทีนี ้วา่มนัไม่ถกูกบัความสงบ 
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มนัรบกวน มนักระทบกระเทือน อยา่งนี ้ความสงบมนัก็จะบอก

ใหเ้รา มนัจะเป็นเครื่องวดัใหเ้ราทีนี ้เหตนุัน้เราตอ้งฝึกจติฝึกกาย

ใหไ้ดร้บัความสงบหรอืท่ีสงบอย่างนี ้เช่นนัน้ท่านจงึบอกวา่กาย

วิเวก วาจาวเิวก จติวิเวก จะตอ้งครบหมดทกุอยา่ง คือสงบไป

พรอ้มกนั คือเรื่องทางกาย เรื่องรูป เรื่องภายนอก มนัก็ไม่มีส่ิง

วุน่วายก่อกวน แลว้ก็วาจาคือคาํพดูท่ีเป็นเสียง ท่ีเป็นลมเกิด

กระทบกบัจิตกบัหก็ูไม่มี แลว้จิตของเราก็วเิวก คือไม่มีอารมณ์

สญัญาตา่งๆเขา้ไปก่อกวน มนัก็เกิดความวิเวกขึน้ทัง้ ๓ อย่างนี ้

มนัก็เป็นความสขุ ทวา่ถา้พดูถึงพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ทา่นก็

จะบอกเป็นความบรมสขุขึน้ในจิต มนัไม่มีส่ิงท่ีเป็นขา้ศกึเป็นส่ิง

ก่อกวนหละทีนี ้ 

น่ีเราเหมือนกนัอย่างท่ีอยู่ธรรมดาเราไม่มาก แตถ่า้มีงานมี

การนดักนัรวมกนัอยา่งเราเหน็อย่างนี ้อยา่งพระเณรอยา่งนี ้ก็

ไม่ใช่อยู่ท่ีน่ี มาจากหลายท่ีมารวมกนั ตา่งครูตา่งอาจารยต์า่ง

สาํนกัมากอะไร เราจะไดด้กูนั ดตูวัอยา่ง ดแูบบท่ีเราเคยมีครูมี

อาจารยอ์ยา่งนี ้เหตนุัน้เราก็ด ูและท่ีไม่ไดร้บัการฝึกอบรม ไม่มี
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ครูบาอาจารยท์่านฝึกสอนอย่างนี ้ก็ตอ้งใหม้าดตูวัอย่างท่ีผูท้่าน

มีหลกัมีมารยาทมีขอ้วตัรท่ีเป็นตวัอยา่งดไูด ้เพราะวา่เรา

กระจาย เราอยูก่นัหลายท่ีอย่างนี ้แตส่ว่นหลกัธรรมหลกัวินยั

หลกัธุดงควตัรมนัไม่แตกตา่งกนั แตส่ว่นบคุคลสว่นตวัสว่นองค์

ท่ีไม่ไดศ้กึษาไม่ไดว้ิชา มนัก็ตา่งไป เหตนุัน้เราทาํความรูค้วาม

เขา้ใจหรอืปฏิบติัใหม้นัเขา้ทางเสน้เดียวกนัได ้มนัก็ไม่มากไม่

แตกตา่งทีนี ้ 

อย่างท่ีเราวา่มากองค ์ก็ไมม่าก ก็คือเรามีองคเ์ดียวนั่น

แหละ กิจท่ีเราจะตอ้งปฏิบติัจะตอ้งดก็ูคือองคเ์ดียวของเรานั่น

แหละ สว่นองคอ่ื์นจิตอ่ืนเคา้ก็มีหนา้ท่ีน่ีเราก็รูอ้ย่างนี ้น่ีหละ

เรยีกวา่เป็นผูท่ี้ไม่หลงไม่ลืมตวั ไม่เผลอไมป่ระมาทเรื่องการ

ปฏิบติั การรกัษาจิตของเราหละทีนี ้ก็เป็นผูท่ี้เรยีกวา่อยูใ่นคณุ

ของพระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆอ์ยู ่คือไม่ปลอ่ยใหต้วั

หลงลืมพลัง้เผลอประมาท ไม่มีการท่ีเรยีกวา่กระทบกระเทือนใน

สถานท่ีในหมูอ่ย่างนี ้ก็เป็นผูท่ี้เรยีกวา่ปฏิบติัดีตอ่หลกัธรรมวินยั 

เป็นผูท่ี้เรยีกวา่เป็นบรรพชิตท่ีสมบรูณต์ามแบบพระพทุธเจา้ทีนี ้
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คือเป็นชาติท่ีหนึง่ เป็นชาติท่ีมีความรู ้มีความเป็นอยู่สงู มี

ศีลธรรม มีคณุธรรม ไม่ใช่วา่เราอยู่ทั่วๆไป น่ีเรยีกวา่เป็นคาํ

เตือนใจ เม่ือเราไดฟั้งเขา้ใจ นาํไปพิจารณาปฏิบติันอ้มเขา้มา รู ้

จิตของตวัเอง ปฏิบติัรา่งกายของตวัเอง ดว้ยความท่ีเรารกัความ

ดีความสงบในกายในจิตของเราอย่างนี ้เป็นผูไ้ม่ประมาท ก็จะมี

แตค่วามรม่เยน็ในศาสนา ขอยติุไวแ้ตเ่พียงเทา่นี ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/i_ekxifCEvk  

 

https://youtu.be/i_ekxifCEvk

