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เตรียมใจใหด้ใีนนาทวีิกฤต 

หลวงพอ่วิรยิงัค ์สิรนฺิธโร 

ณ บดันีอ้าตมาจะไดแ้สดงธรรมีกถาพรรณหาคาํสอนของ

องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ เพ่ือจะไดเ้ป็นเครื่องประดบั

สติปัญญาเพิ่มพนูความรู ้ความฉลาดของพทุธบรษัิททัง้หลายท่ี

ไดม้าประชมุพรอ้มกนั  

การแสดงพระธรรมเทศนานัน้ถือวา่เป็นธัมมสวนมัย บญุ

สาํเรจ็ดว้ยการแสดงธรรม หรอืเรยีกวา่บญุสาํเรจ็ดว้ยการฟังซึง่

ธรรม ผูแ้สดงก็ไดบ้ญุ ผูฟั้งก็ไดบ้ญุ ทาํไมจงึไดบ้ญุ เพราะวา่การ

ฟังนัน้ทาํใหจ้ติใจเยือกเยน็ การแสดงนัน้ตอ้งตัง้ใจใหดี้จงึจะ

แสดงได ้เพราะฉะนัน้บญุจงึเกิดขึน้ดว้ยกนัทัง้สองฝ่าย ผูแ้สดงก็

ไดบ้ญุ ผูฟั้งก็ไดบ้ญุ  

บญุนัน้คืออะไร บญุนัน้คือส่ิงทาํใหส้าํเรจ็ประโยชน ์ส่ิงใดท่ี

อาํนวยประโยชนใ์หแ้ก่ตวัของเราช่ือวา่บญุ บญุคือความดีอย่าง

หนึง่ อาํนวยประโยชนใ์นทางดี เม่ือเราตอ้งการส่ิงใดนัน้ ไม่มี

บญุ เราก็ไม่ได ้แตเ่ม่ือเรามีบญุเราก็ได ้คนเราเกิดขึน้มานี ้แข่ง
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เรี่ยวแข่งแรงพอแข่งได ้แตจ่ะมาแข่งบญุแข่งวาสนา แข่งกนั

ไม่ได ้เพราะฉะนัน้ผูท้าํบญุไวม้าก ก็ไดส่ิ้งท่ีตนตอ้งการ หรอื

เรยีกวา่ส่ิงท่ีเป็นเครื่องอาํนวยประโยชนใ์หแ้ก่ตวัของเราเป็นสว่น

ดีนัน้มาก ใครทาํบญุไวน้อ้ยก็ไดร้บัประโยชน ์อาํนวยประโยชน์

ไดน้อ้ย  

เม่ือเป็นเชน่นัน้บญุจงึตอ้งพากนัทาํใหม้าก เพราะการทาํให้

มากนัน้ รวมตวักนัเขา้แลว้สามารถเป็นพระเจา้จกัรพรรดิได ้

สามารถเป็นเศรษฐีคฤหสับดีได ้สามารถปรารถนาส่ิงใดก็ได ้

อย่างนีเ้ป็นตน้ เม่ือเป็นเช่นนีเ้ราก็จะตอ้งเลือก คือเลือกเอาวา่

เราจะทาํบญุอย่างไร วนันีเ้ราจะทาํอะไร วนัตอ่ไปเราจะทาํอะไร

เก่ียวกบับญุ  

บญุนัน้ไม่ใช่วา่เราจะตอ้งมีเงินแลว้จงึจะทาํบญุได ้มี

รา่งกายกบัใจก็ทาํบญุได ้อยา่งเรารกัษาศีลอย่างนี ้ศีลก็ถือวา่

เป็นบญุ เรารกัษาศีล ๘ อยา่งนีก็้เป็นบญุ ผูร้กัษาศีล ๑๐ ๒๒๗ 

ก็ถือวา่เป็นบญุ เรยีกวา่เรากาํลงัทาํบญุ อย่างพระบวชมา

นบัตัง้แต ่ญตัติจตตุถกรรมเสรจ็ ท่านก็ไดบ้ญุแลว้ แลว้อยู่ตอ่ไป
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ก่ีปีก็ไดบ้ญุอีกมาก อย่างทา่นทัง้หลายญาติโยมพากนัรกัษาศีล 

๕ วนันีก็้รกัษา เม่ือวนัก่อนก็รกัษา เม่ือปีกอ่นก็รกัษา มาถึงวนันี ้

ก็ยงัรกัษาอยู ่อย่างนีก็้เรยีกวา่เป็นบญุ บญุมาก ศีลนัน้แมจ้ะมี

เลก็นอ้ย แตถ่า้ทาํใหม้าก อานิสงสบ์ญุก็มาก  

ถา้เราอยู่บา้นเปลา่ๆไม่ไดท้าํอะไร เรานกึพทุโธคาํนงึ สอง

คาํ รอ้ยคาํ พนัคาํ นั่นก็เรยีกวา่บญุ เรยีกวา่ภาวนามัย บญุ

สาํเรจ็ดว้ยการภาวนา อยา่งเรารกัษาศีลน่ี ถือวา่เป็นสลีมัย บญุ

สาํเรจ็ดว้ยการรกัษาศีล อยา่งเราพากนัสวดมนต ์น่ีเคา้เรยีกวา่

ภาวนามยั บญุสาํเรจ็ดว้ยการภาวนา เราจะทาํวตัรเชา้ เราจะทาํ

วตัรเย็น หรอืเราจะนั่งสวดพทุธคณุ ธรรมคณุ สงัฆคณุ อยา่งท่ี

เราพากนับวชชีประจาํปีทกุๆปีนัน้ เราก็สวดอิติปิโส สวากขาโต 

สปุฏิปันโน ทัง้กลางวนักลางคืน นั่นแหละคือตวับญุ  

บางคนยงัคิดวา่ไปบวชชีวดัธรรมมงคล สวดอิติปิโสท่าเดียว 

อา้ว ก็เราตอ้งการบญุน่ี ในเม่ือเราสละมาแลว้ กิจการบา้นเรอืน 

เรามาบวชสามวนัสามคืน มนัก็ตอ้งสวดทัง้สามวนัสามคืน เอา

บญุไปใหไ้ด ้ทา่นทัง้หลายตา่งคนตา่งพากนัมาบวชแลว้ กลบัคืน



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 4 
 

ไปดีอกดีใจ ช่ืนอกช่ืนใจ เพราะอะไร เพราะวา่นบัตัง้แตม่าถงึ

จนกระทั่งกลบั อิติปิโส ตะพดึตะพือเลย เรยีกวา่เอาบญุทกุลม

หายใจเขา้ออก ไม่ตอ้งใหเ้สียเวลาแมแ้ตน่อ้ยอย่างนีเ้ป็นตน้ 

หรอืวา่เราพากนันั่งอยู ่เคา้ก็สวด เราก็ฟัง คนสวดก็ไดบ้ญุ คน

ฟังก็ไดบ้ญุ  

น่ีเรยีกวา่ วา่กนัถึงเรื่องบญุ วนันีพ้ดูกนัถงึเรื่องบญุ เอากนั

ใหเ้ต็มท่ีวา่อะไรมนัเป็นบญุกนันกั โยมมาถวายอาหาร

บิณฑบาตแกพ่ระเจา้พระสงฆก็์เป็นบญุ โยมตกับาตรทกุวนัๆก็

เป็นบญุ โยมรกัษาศีล ๕ อยูท่กุวนัๆก็เป็นบญุ โยมบรจิาคทาน มี

เงนิมีทองมีขา้วมีของบรจิาคตามศรทัธา ถวายพระมหาเจดีย์

บา้ง สรา้งวดัวาอารามบา้ง ถวายอาหารบิณฑบาตบา้ง เรยีกวา่

เป็นบญุทัง้หมด  

ในท่ีสดุถา้เรานอนหลบัไป นกึพทุโธจนกระทั่งหลบั ก็

เรยีกวา่หลบัดว้ยบญุ ต่ืนขึน้มานกึพทุโธอีก อา้ว ก็เรยีกวา่ต่ืน

ขึน้มาเอาบญุ ตัง้แตย่งัไม่ตอ้งลา้งหนา้ก็ไดบ้ญุแลว้ เวลาจะนอน

หลบัไป ไม่หลบัเฉยๆ หลบับญุไปดว้ย เวลาต่ืนขึน้มาก็ไม่ต่ืน
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เฉยๆ ต่ืนขึน้มาเอาบญุอีกดว้ย เรยีกวา่เอาบญุกนัยงัขีต้ายงัอยู่

ในตาแหละ เพราะฉะนัน้ถา้เราทาํไดม้ากๆอยา่งนี ้ก็เรยีกวา่บญุ

มาก เม่ือเวลาไปเกิดในท่ีใดท่ีหนึ่ง บญุเหลา่นีก็้เรยีกวา่ตามสง่ 

ตามสง่ใหเ้ราไดร้บัความดี ความสขุ ความสบาย  

ความดี ความสขุ ความสบายเราก็อยากได ้เวลาเราไดเ้งินก็

อยากจะไดเ้ยอะๆ แตม่นัก็ไมไ่ด ้เพราะวา่บญุแคน่ัน้ เราทาํมา

แคน่ัน้มนัก็ไดแ้คน่ัน้ มนัจะไปเอามากกวา่นัน้มนัก็ไม่ได ้

เพราะฉะนัน้เราในชาตินีเ้รารูแ้ลว้ ในชาตินีเ้ราก็ตอ้งทาํ โอกาส

ใดมีแก่เรา เราตอ้งทาํ  

คนเรามนัมีอะไรอยู่อย่างนงึนะ ท่ีสาํคญัท่ีสดุก็คือการเขา้ท่ี

คบัขนั เวลาท่ีเขา้ท่ีคบัขนั โยมจะทาํยงัไง อย่างสมยัท่ีอาตมาไป

เท่ียวธุดงค ์ไปเจองเูขา้ เวลาคบัขนัขึน้มาทาํไง นั่งขดัสมาธินกึ

แต ่ตายๆ หรอืวา่นกึพทุโธ เอาบญุซะก่อนจะตาย เรยีกวา่เวลา

คบัขนั ถึงเวลาท่ีญาติโยมทัง้หลายเดินทางไป เกิดรถมนัจะ

หกขะเมนเขา้ เขา้ท่ีคบัขนั เราตอ้งทาํยงัไง จบัอะไรไวก้่อน ตอ้งมี
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ท่ีจบัไวก้่อน ถา้หากวา่เวลาคบัขนัแลว้ เราไม่หาอะไรจบั เราก็

แย ่ 

สมยัเม่ืออาตมานาํพระธาตไุปเชียงใหม่ เพ่ือท่ีจะถวาย

สมเด็จพระเจา้อยู่หวัใหท้อดพระเนตรในครัง้แรก ไปทางรถไฟ 

รถไฟมนัควํ่า แตม่นัไม่ถึงควํ่า มนัตะแคงไป มนัก็เขา้ท่ีคบัขนั 

แลว้ทาํยงัไง ก็ตอ้งรบีจบัพนกัอะไรไวก้่อน ก่อนหวัมนัจะฟาดลง

พืน้ อย่างนีเ้รยีกวา่เวลาเขา้ท่ีคบัขนั อยา่งท่ีเราพากนัอยูบ่า้น

อย่างนี ้บางทีก็มีส่ิงท่ีเราจะตอ้งถึงเวลาคบัขนัเยอะแยะจนเคา้

เรยีกวา่นาทีวกิฤต เหมือนวา่นาทีท่ีสยดสยอง บางทีรถวิ่งถึบๆ

ขึน้มา เหยียบไปเลย เราเกือบตายไป ขาขาด แขนขาด เคา้

เรยีกวา่นาทีวกิฤต  

ตวัของคนเรานัน้มีนาทีวิกฤตอยู่นาทีนงึ คือนาทีท่ีจะหมด

ลมหายใจ ตอนไหนท่ีตอนมนัจะหมดหายใจ ตอนนัน้นะ่ เรยีกวา่

นาทีวกิฤตสาํหรบัชีวิตของแตล่ะคนๆ ใหพ้ากนัเขา้ใจเถิดวา่ เม่ือ

ถึงนาทีนัน้ขึน้มาเม่ือไร เราจะยดึอะไรไวไ้ด ้เราจะตอ้งถามตวัเรา

วา่ ถา้นาทีวกิฤตอนันัน้มาถงึเรา เราจะยดึอะไรไวไ้ด ้เราจะไป
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ยดึเงินทองขา้วของ เราจะไปยดึภรรยาสามี เราจะไปยดึ

ลกูหลาน ไม่ไดท้ัง้สิน้ ถา้เราไปยดึส่ิงนัน้เม่ือไร เราจะตอ้งเป็นผู้

แพ ้เราไปยดึเงินทอง เราก็ไปเกิดเป็นเปรต เรยีกวา่เปรตงเูหลือม 

หรอืวา่ไปเกิดเป็นเปรตตะขาบอะไรเหลา่นี ้นอนเฝา้ทรพัย ์แลว้

มนัจะดีอะไร หรอืเราคิดถึงลกูถึงหลาน เด๋ียวก็มาเกิดเป็นจิง้จก

ตุ๊กแก ลกูหลานมนัไม่รู ้มนัก็ไลตี่เอา อย่างนีเ้ป็นตน้ ก็ไม่ได ้นกึ

อย่างนัน้ไม่ได ้ 

เม่ือนาทีวกิฤตมา เราตอ้งนกึถึงบญุ บญุเราทาํอะไรมั่ง เรา

ทาํพระมหาเจดียน่ี์ สงูท่ีสดุในประเทศไทยน่ีท่ีวดัธรรมมงคลฉนั

ไดท้าํ ฉนัทาํแลว้เทา่นัน้เท่านี ้ฉนันกึไดเ้พราะวา่เจดียม์นัใหญ่

มนันกึงา่ย ก็เลยนกึได ้คนนัน้ก็เลยไดไ้ปสวรรคเ์ป็นอย่างนัน้ 

เรยีกวา่นกึความดีได ้ดีกวา่ไปนกึส่ิงท่ีมนัจะตอ้งเก่ียวขอ้งกงัวล 

หรอืวา่เรานกึวา่เรารกัษาศีล รกัษาศีลเม่ือวนัพระ เรานกึไดเ้พียง

เท่านี ้เราก็ไปสวรรคแ์ลว้ หรอืเรานกึวา่ วดัธรรมมงคลเคา้มีบวช

ชี ฉนัไปบวชตัง้ ๙ ครัง้แน่ะ นกึไดก็้ไดไ้ปสวรรคแ์ลว้ อย่างนี ้

เรยีกวา่นาทีวกิฤต  



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 8 
 

ถา้นาทีวิกฤตนัน้ดนัไปนกึถงึส่ิงท่ีไม่ดีเขา้ ไอค้วามดีก็เลย

หายไปก่อน เอาไวที้หลงั ตอ้งไปรบักรรมท่ีไม่ดีก่อน เม่ือสมยั

พระเจา้อโศกมหาราช ท่านทาํบญุถงึ ๙ ลา้น ๙ โกฏิ แตพ่อเวลา

จวนท่ีทา่นจะถึงแก่สวรรคต ทา่นขอเงนิจากพระมเหสี ๔๐๐๐ 

กหาปณะ วา่ฉนัจะทาํบญุครัง้สดุทา้ย พระมเหสีก็เลยบอกวา่ ก็

เม่ือท่านจะตายแลว้ แลว้ทีนีจ้ะมาเอาเงนิฉนั ตอ่ไปฉนัจะเอาท่ี

ไหนใช ้ฉนัไม่ใหห้รอก เทา่นัน้เอง โกรธแลว้ เอามีดมาๆ หั่นคอ

มนั เลยสิน้ใจสวรรคต ไปเกิดเป็นง ูทีนีท้างฝ่ายผูท่ี้ยงัอยู ่เคา้

บอกวา่คอยฟังนะ เวลาพระเจา้อโศกเคา้จะสิน้ลมน่ะ ก่อนท่ี

ท่านจะตายเคา้บอกวา่ คอยฟังนะ ฉนัไปถงึสวรรคแ์ลว้ ฉนัจะไป

ตีกลองใหม้นัดงัมาถงึเมืองมนษุย ์วา่งัน้ คอยฟังก็แลว้กนั ท่ีไหน

ได ้ไปเกิดเป็นงซูะแลว้  

ทาํไมถงึวา่ไปเกิดงเูลา่ ก็เพราะวา่โมโหอะ่ อีตอนท่ีจะสิน้ลม 

ขอเงินเขา้ไปทาํบญุ ๔๐๐๐ ไม่ได ้หนอยแน่ะ แตก่่อนฉนัใหเ้ธอ

ตัง้ไม่รูก่ี้หม่ืนก่ีแสน คราวนีจ้ะขอเธอแค ่๔๐๐๐ มาทาํบญุซกั

หน่อยไม่ได ้ตอ้งหั่นคอมนัแลว้ โกรธเต็มท่ีเลยสิน้ลมอย่างเนีย้ ก็
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ตอ้งไปเกิดเป็นง ูทีนีท้างฝ่ายราชโอรส เม่ือพระราชบิดาสวรรคต

ก็จงึไดเ้ลง็ญาณดวูา่ เอ๊ พอ่เราไปเกิดท่ีไหน พระราชบิดาไปเกิด

ท่ีไหน พจิารณาไป อา้ว แลว้กนั เป็นงอูยูท่ี่ถํา้ แผ่หากินปลาอยู่

นั่น เลยตอ้งไปแนะนาํสอนง ูบอกวา่ใหจ้าํศีลซะตัง้แตว่นันีเ้ป็น

ตน้ไป อย่าไดกิ้นสตัวต์วัเป็นเป็นอนัขาด งนูัน้ก็เลยจาํศีล ๕ แลว้

ก็สิน้ใจ เท่ียวนีก็้เลยเกิดเป็นเทวดาเทวบตุรอยู่ในชัน้สวรรคอ์ย่าง

นี ้ 

เพราะฉะนัน้นาทีวิกฤตหมายถึงวา่ เราจะมีหนึง่นาทีท่ีเราไม่

หายใจ นาทีนัน้เราจะสิน้ใจทนัที เคา้เรยีกวา่นาทีวิกฤต เหมือน

อย่างครัง้สงครามโลกครัง้ท่ี ๒ น่ะ ลกูระเบดิมนัตกตมูลงมา 

นาทีวกิฤตวิ่งกนัขนาดหนกั ฉวยอะไรไม่ได ้โยมคนนงึตอ้งตาํ

หมากกินทกุวนัๆน่ี เลยฉวยไดแ้ตต่ะบนั สากลืม วิ่งแตต่ะบนัไป 

นั่นหมายความวา่สติขาด บางคนฉวยไดห้มอ้ ลืมขา้วสารอย่าง

นี ้เพราะวา่เสียงปืนใหญ่มนัมาแลว้ แตที่นีถ้า้หากวา่คนไหนมี

สติ เขาก็เอาไปไดห้มด ไม่วา่จะเป็นขา้วสารหมอ้หรอืวา่ส่ิงตา่งๆ 

เก็บเอาไปเพ่ือท่ีไปเป็นเสบยีงไดอ้ย่างนี ้เหมือนกบัเรานาทีวิกฤต 
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เราไม่รูเ้ราจะไปนกึอะไร นกึอะไรเราก็นกึไม่ได ้มนัถงึคราวจะ

สิน้ลมแลว้นกึไม่ได ้อย่างนีม้นันา่กลวั นา่กลวัมาก  

เราท่านทัง้หลายตอ้งระวงั ตอ้งมีสติไว ้ตอ้งเตรยีมไวต้ัง้แต่

เด๋ียวนี ้เผ่ือท่ีวา่เม่ือถงึคราวแลว้ เราจะไดแ้กไ้ขตวัของเราทนั 

เรยีกวา่นาทีวกิฤตนัน้ เราไดแ้กไ้ขแลว้ เพราะฉะนัน้พระพทุธเจา้

จงึแนะนาํพวกเราไวว้า่ อัตตโน โจทยัตตานัง (อตตฺนา 

โจทยตตฺาน)ํ จงเตือนตนดว้ยตนเอง พระพทุธเจา้สอนไวใ้หเ้รา

เน่ียเตือนตวัเราเอง เพราะวา่การเตือนตวัเราเองนัน้เตือนไดท้กุ

นาทีชั่วโมง คนอ่ืนเคา้เตือนเรานัน้ นานๆเคา้ก็จะเตือนเราได้

ทีนงึ นานๆก็จะไดฟั้งเทศนที์นงึ นานๆเราถงึจะวนัพระนงึบา้ง 

หรอืวา่หลายๆวนัพระบา้ง อะไรเหลา่นี ้แลว้เราก็ลืมบา้ง ไดบ้า้ง

เสียบา้ง สว่นเราเตือนตวัเราเองนัน้ เราเตือนไดท้กุวนั เตือนวา่

วนันีท้าํบญุอะไร ใสบ่าตรหรอื วนันีท้าํบญุอะไร รกัษาศีล ๕ 

หรอืวนันีท้าํบญุอะไร ภาวนาพทุโธหรอื วนันีท้าํบญุอะไร บรจิาค

ทานแก่คนยากจนหรอื อย่างนีเ้ป็นตน้ เราก็เตือนเราไดอ้ยู่ตลอด 

เตือนตวัเราเอง  
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ถา้เราไม่เตือนตวัเราเอง ถงึนาทีวกิฤต รอใหค้นอ่ืนเคา้มา

เตือน มนัไม่ทนัเตือนหรอก เราก็จะตอ้งไปทางไหนซะแลว้ มนั

เป็นอยา่งนี ้เพราะฉะนัน้ถา้หากวา่เรานีมี้ความหวงัดี คือตนเป็น

ท่ีรกัของตนแลว้ไซร ้เราก็จะตอ้งรกัษาตนใหดี้ อตตฺาน�เฺจ ปิย ํ

ช�ญฺา อตตฺาน ํสุรกฺขิต ํซึง่แปลเป็นใจความวา่ถา้ตวัเราเป็นท่ี

รกัของตวัเราแลว้ไซร ้เราก็จะตอ้งรกัษาตวัเราใหดี้ การรกัษาตวั

เราใหดี้นัน้ไม่ใช่วา่ เราขึน้ไปปะแปง้แตง่ตวัแลว้ก็อยู่บนชัน้

ปราสาท ปิดประตหูนา้ตา่งนั่งสบายอยู่บนนัน้ อย่างนัน้ไม่ใช่วา่

รกัตวั ไออ้ยา่งนัน้ไม่ใชว่า่รกัษาตวัใหดี้  

หลกัการรกัษาตวัใหดี้นัน้ ถา้ใครรกัตวัแลว้จรงิน่ี เราตอ้งมี

ศีล สมาธิ ปัญญา ทานศีลภาวนาใหมี้แก่ตวัของเราอยู่ตลอด ไม่

วา่เราจะไปไหน ทาํอะไร เราก็ตอ้งคิดถึงความดีของเราไว ้

เพราะวา่การเป็นท่ีพึ่งนัน้ ตวัเราตา่งหากท่ีเป็นท่ีพึ่งของตวัเรา

เอง คนอ่ืนจะมาเป็นท่ีพึ่งของเราย่อมไม่ได ้เพราะฉะนัน้ถา้หา

กวา่ในขณะนีเ้รารูจ้กัเตือนตวัเราเองน่ี เราจะนั่งสมาธิไดเ้ยอะ 

ถา้เราไม่รูจ้กัเตือนตวัเราเอง ก็คยุกนัไดเ้ยอะ สมาธิก็ไดน้อ้ย ถา้
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เรารูจ้กัเตือนตวัเราเอง เราก็คยุไม่เยอะ แตว่า่นั่งสมาธิเยอะ

อย่างนีเ้ป็นตน้  

เพราะวา่พระพทุธเจา้ตรสัแลว้วา่  

ทานเํทต ิการใหท้าน  

สีลรํกฺขต ิการรกัษาศีล  

ภาวนภําเวตวฺา การเจรญิภาวนา  

ทัง้สามประการนี ้ 

เอกจโฺจ อนัวา่คนบางพวก  

สคฺค ํคจฉฺต ิก็ย่อมจะตอ้งไปสูส่วรรค ์ 

เอกจโฺจ อนัวา่คนบางพวก  

โมกฺข ํคจฉฺต ิก็จะตอ้งไปสูพ่ระนิพพาน  

นิสฺสสํย ํต ิขอ้นีไ้ม่ตอ้งสงสยั  

ท่านวา่อย่างนัน้ คือคนบางพวกจะไดไ้ปสูส่วรรค ์บางพวก

จะไดไ้ปสูพ่ระนิพพาน เพราะเหตคืุอการใหท้าน รกัษาศีล และ

ภาวนา  
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เพราะฉะนัน้ในพรรษาในการท่ีพวกเราพากนัตัง้อกตัง้ใจ

กระทาํกนัอยูน่ี่ จงพากนัใชค้วามอดทน จงพากนัใชค้วามบาก

บั่นอตุสาหะ จงพากนัใชค้วามเพียรวิรยิะใหป้ระกอบพรอ้มในตวั

ของเรา เราไมต่อ้งไปหวั่นไหวตอ่ส่ิงอ่ืน จะเป็นโลกธรรม ๘ โลก

ธรรม ๑๐ โลกธรรมอะไร ตาํหนิติฉินอะไรก็ช่างหวัใคร แตเ่รา

สรา้งความดีไปตะพดึตะพือนงั ไอค้นท่ีจะมาวา่เราน่ี เราเป็นคน

ก็จะมาวา่เราเป็นหมา มนัก็เป็นหมาไม่ได ้มนัก็พดูผิด อย่างนี ้

เป็นตน้ ก็ไม่ตอ้งไปหวั่นไหวอะไร เราใชค้วามอดทน ใชค้วาม

ตอ่สู ้ปฏิบติัไป ไมต่อ้งฟังอะไรทัง้สิน้ เพราะวา่ทกุคนตา่งคนตา่ง

เป็นท่ีพึ่งของตนอยู่แลว้ เพราะฉะนัน้เราทา่นทัง้หลายจงพากนั

คิดใหดี้ วา่นาทีวิกฤตท่ีมนัจะเกิดขึน้กบัชีวติ นั่นเป็นส่ิงท่ีเราตอ้ง

พบมนัมาแนน่อน  

 

ท่ีมา: https://youtu.be/hNHAJqVmYfE  

 

https://youtu.be/hNHAJqVmYfE

