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เจริญพร ผอ.วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม คณาจารยทุ์กท่าน พยาบาลและ
อุบาสกอุบาสิกาทั(งหลาย  วนันี(อาตมาไดมี้โอกาสมาสถานที-  ซึ-งเป็นที-ที-อบรมให้
การศึกษาใหค้วามรู้แก่พยาบาล  สถานที-นี( เป็นสถานที-ถา้พดูอีกอยา่งหนึ-ง  เป็นสถานที-ที-
เป็นมงคล  ทาํไมถึงพดูเช่นนั(น  เพราะสถานที-ที-อบรมใหก้ารศึกษาแก่ผูที้-จะสาํเร็จเป็น
พยาบาลนั(น  คาํวา่พยาบาลนั(นเป็นผูช่้วยเหลือ ผูดู้แลรักษาผูป่้วย  จริงๆแลว้อาชีพของ
สาธารณสุขทั(งหลาย  ผูที้-จะมาปฏิบติัหนา้ที-หรือมาทาํงานนั-นเอง  จะตอ้งเป็นจิตที-
ประกอบดว้ยเมตตา  จิตที-ประกอบดว้ยเมตตานั(นเป็นจิตของพระโพธิสัตว ์  ผูห้วงัที-จะ
ช่วยเหลือผูอื้-นใหพ้น้จากกองทุกขน์ั-นเอง  คาํวา่ทุกขน์ั(นมนัมีอยู ่ ๒ ลกัษณะ  ทุกขก์าย
อยา่งหนึ-ง  ทุกขใ์จอยา่งหนึ-ง  ทุกขก์ายนั(นมีเหตุ  เรากรู้็กนัอยูแ่ลว้  มนัเกี-ยวกบัเรื-องของ
ร่างกายคือธาตุนั-นเอง  เรื-องของเชื(อโรค  อนันี(กไ็ม่ตอ้งพดูมาก  เพราะรู้ๆกนัอยู ่ ทีนี( ทุกข์
ใจ  ทุกขใ์จกมี็เหตุเช่นกนั  เหตุนั(นพระผูมี้พระภาคเจา้ท่านปรารถนาจะไม่เกิด ไม่แก่ ไม่
เจบ็ ไม่ตาย  ท่านจึงออกบวชเพื-อหาโมกขธรรม  คือธรรมที-จะมาแกไ้ขปัญหาเหล่านี(   อนั
นี( คือจุดเบื(องตน้  เมื-อท่านมาตรัสรู้แลว้จึงรู้วา่  อริยสัจ ๔ นั-นเอง  ทุกขเ์ป็นผล  สมุทยันี(
เป็นเหตุ  อนันี( คือเหตุกบัผลไปทางทุกขน์ั-นเอง  มรรคเป็นเหตุ  นิโรธเป็นผล  อนันี( เป็น
เหตุผลไปทางพน้จากกองทุกข ์  เขาเรียกวา่ความจริง  อริยสัจคือความจริง  เมื-อพระองค์
ไดต้รัสรู้อริยสัจ ๔  จึงรู้เหตุแห่งทุกข ์ สาวขึ(นไปถึงที-สุดกคื็ออวชิชาตณัหานั-นเอง  อนันี(
เป็นเหตุแห่งทุกข ์  เมื-อจะดบัเหตุแห่งทุกขน์ั(น  จะใหทุ้กขไ์ม่มีตอ้งละเหตุแห่งทุกข ์  เหตุ
แห่งทุกขน์ั(นกคื็ออวชิชาตณัหานั-นเอง  ทีนี( เราอาจจะมาฟังแลว้กคิ็ดวา่ เอ๊ะ มนัเป็นเรื-องที-
ไกลตวัมาก  เป็นเรื-องที-สูงเกินไป  อนันี(กข็อใหเ้ขา้ใจใหม่  ใหเ้ปลี-ยนความเห็นก่อน  
เพราะความเห็นนั(นน่ะมนัจะกั(น  ไม่ใหเ้ราเขา้ถึงความจริง  เพราะวา่อะไร  เพราะวา่เมื-อ
เราเห็นวา่เป็นเรื-องไกลตวั  เป็นเรื-องที-สูง  เป็นเรื-องที-ยาก  ฉนัทะกไ็ม่มี  แลว้ความที-จะ
ศึกษาความที-จะเห็นน่ะมนักเ็ลยเกิดไม่ได ้  เหมือนเราเรียนน่ะ  เมื-อเราเห็นว่าเรียนวชิานี(
มนัยาก  เรากาํลงัเรียนอยูก่ว็า่มนัยาก  ส่วนคนที-จบแลว้กว็า่มนัง่ายเพราะมนัจบไปแลว้  
นี( คือความเห็นนะ  ถา้เราเห็นตรงนี(   วางความเห็นตรงนี(ซะ  ไอที้-เรียกวา่ยากกเ็ลยง่าย  



ง่ายทุกอยา่ง  ถา้เราเขา้ใจตรงนี(   ไม่วา่กิจการงานอะไรกต็าม  ไม่วา่เรื-องอะไรกต็าม  จึง
เป็นเรื-องที-ไม่ยาก  จึงเป็นเรื-องที-ไม่ใช่ปัญหา  จึงเป็นเรื-องที-ไม่จาํเป็นตอ้งทุกขก์บัมนั  
เพราะคาํวา่ยากมนัไม่มีแลว้  คาํวา่ปัญหามนักไ็ม่มี  มนัมีแต่  มีเหตุหนึ-งเกิดกต็อ้งเรียนรู้
กบัมนั  ใชส้ติปัญญาแกไ้ขกบัมนั  กแ็ค่นั(น  เกิดแลว้กด็บัไป  ตามเหตุตามปัจจยัของสิ-ง
นั(น  ถา้เราเขา้ใจอยา่งนี(   การทาํงานทุกอยา่ง  การอยูใ่นโลกไม่ใช่เรื-องทุกข ์  เป็นเรื-องที-
ตอ้งศึกษาต่างหาก  ความทุกขข์องใจเพราะเราไปใหค้วามสาํคญัมั-นหมายต่อมนั  วา่เป็น
เช่นนั(นเป็นเช่นนี(   จึงไม่เห็นความจริงของมนั  วา่สิ-งทั(งหลายมีเหตุเกิดแลว้กด็บัไป  มี
เหตุเกิดแลว้กด็บัไป  สิ-งใดมีเหตุเกิดแลว้ดบัไป  สิ-งนั(นไม่ใช่ของเรา  ไม่ใช่ตวัเรา  ไม่ใช่
ตวัตนของเรา  เพราะอะไรจึงพดูเช่นนั(น  เพราะวา่โยมลองคิดดูซิ  บางคนอาจจะเถียง
ขึ(นมา  คา้นขึ(นมา  อยา่งร่างกายเรานี-  โยมกบ็อกว่านี-ตวัของฉนัน่ะ  เหมือนดาราน่ะเคย
เห็นในหนงัสือพิมพบ์า้ง  เขาบอกนี-ตวัตนของฉนั  ฉนัจะเป็นอยา่งนี(   จะแกต้วัฉนัทาํไม  
กฉ็นัตวัตนของฉนัเป็นอยา่งนี(   จริงๆแลว้มนัไม่ใช่หรอก  ถา้วา่เป็นตวัเราจริง  บงัคบั
ไม่ใหแ้ก่  ไม่ใหเ้จบ็  ไม่ใหต้ายไดไ้หม  ถา้บงัคบัไม่ไดแ้ลว้จะเป็นของเราไดอ้ยา่งไร  
แลว้บงัคบัใหม้นัคงที-ไดไ้หม  ไม่มีการแก่การเจบ็การตาย  ถา้เป็นตวัตนจริงแลว้มนัตอ้ง
อยูค่งที-  เมื-อมนัไม่คงที-แลว้มนัจะเป็นตวัตนของเราไดอ้ยา่งไร  พฤติกรรมเหมือนกนั  
ความประพฤติความเคยชินกเ็หมือนกนั  บางครั( งบางขณะเมื-อเราเรียนรู้สิ-งใดเกิดขึ(น  กมี็
ความคิดความเห็นความประพฤติตรงนั(น  เมื-อกาลเวลาผา่นไปสิบยี-สิบปี  ความรู้
ความเห็นที-เรียนรู้มนัเปลี-ยนไป  ความประพฤติการกระทาํกเ็ปลี-ยนไป  แลว้จะบอกวา่
การกระทาํในอดีตเป็นตวัตนของเราไดอ้ยา่งไร  แลว้จะบอกวา่การกระทาํในปัจจุบนันี-
เป็นตวัตนของเราไดอ้ยา่งไร  เพราะมนัเปลี-ยนแปลงได ้  เปลี-ยนจากเหตุนั-นเอง  เมื-อ
ความรู้ความเห็นที-เขา้ไปเปลี-ยนแปลง  ความประพฤติการปฏิบติักเ็ปลี-ยนไปนั-นเอง  อนั
นี(อาตมาใหข้อ้คิดใหข้อ้ไปพินิจพิจารณาดู  จุดสาํคญัของความทุกขใ์นใจคืออุปาทาน
นั-นเอง  อุปาทานคือความสาํคญัมั-นหมาย  ความสาํคญัมั-นหมายเกิดขึ(นไดเ้พราะอะไร  
เพราะเราไม่เห็นความจริง  ไม่เขา้ใจความจริงในเรื-องของตนเองนั-นเอง  คือกายกบัใจ  
หรือรูปกบันาม  ถา้พดูภาษาพระหน่อยกข็นัธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ  ถา้
เราเขา้ใจความจริงของตนเอง  เขา้ใจความจริงของสิ-งแวดลอ้มที-มาสัมผสัสัมพนัธ์ใจเรา
นั(น  ความทุกขม์นัจะไม่มีหรอก  เพราะอุปาทานมนัไม่มี  อนันี( เป็นสิ-งที-พดู  เหตุนั(นนี-จึง
ยอ้นกลบัมา  คาํวา่ศาสนาคาํวา่ธรรมะนี-  มนัไม่ใช่เป็นเรื-องของวดันะ  ไม่ใช่เป็นเรื-อง



ของพระ  ไม่ใช่เป็นเรื-องของชี  ไม่ใช่มนัเป็นเรื-องของคนใดคนหนึ-ง  แลว้กไ็ม่ใช่เป็น
เรื-องที-น่าศึกษา  ธรรมะนั(นมนัเป็นเรื-องของชีวติทุกชีวติที-เกิดมา  เมื-อเราเกิดมาแลว้  เรา
ตอ้งรู้เรื-องของธรรมะ  คือเรื-องของชีวติเรานั-นเอง  เรื-องของกายใจเรานั-นเอง  เมื-อเรารู้
เรื-องของกายใจเราตามความเป็นจริง  เมื-อรู้ความจริงของกายใจแลว้  ตามความเป็นจริง
แลว้  เราจะรู้วา่เราจะดาํเนินชีวติของเราอยา่งไรที-จะไม่ทุกข ์  หรือทุกขก์ทุ็กขน์อ้ย  ส่วน
ใหญ่วชิาการที-เราเรียนรู้อยูใ่นมหาวทิยาลยั  เราจะสอนแต่เรื-องของวชิาการ  เรื-องของ
เทคนิค  แต่วธีิการดาํเนินชีวติ  เรื-องของธรรมะ  เรื-องของชีวติที-จะเดินอยา่งไรในโลกนี(
เราไม่ไดส้อน  อาตมาสมยัอยูที่-ชลบุรี  ไดเ้ห็นโยมที-เขามาจากอุตสาหกรรม  พวกมาบตา
พุดพวกแถวนั(นน่ะ  โยมเคยรู้ไหมวา่  พวกนี( เมื-อจบปริญญาตรีวิศวะฯไปแลว้  เงินเดือน
ไดสู้งนะ  เมื-อไปทาํงานภาคอุตสาหกรรมเงินเดือนสูง  สุดทา้ยเป็นหนี(บา้ง  เป็น
อะไรบา้ง  แลว้กมี็ความทุกข ์   เพราะอะไร  เพราะวชิาเทคนิคที-เรียนไปกเ็ป็นคุณสมบติั
เขา้ไปทาํงาน  ทาํงานเสร็จเขากส่็งไปดูงานต่างประเทศบา้งอะไรบา้ง  เพื-อจะมา
เดินเครื-องใหม่  แต่เมื-อไปแลว้ทาํมาแลว้  หลกัการดาํเนินชีวติน่ะไม่มีใครสอน  เจอเพื-อน
ฝงูไดเ้งินเยอะทาํอยา่งไร  เที-ยวกลางคืนบา้ง  ใชจ่้ายฟุ่มเฟือยใชอ้ะไรทุกอยา่ง  เสร็จแลว้
กมี็ปัญหาหนี( สินตามมา  ยิ-งบตัรเครดิตเยอะๆหลายๆฉบบั  กเ็ลยใชห้นี(ไม่จบ  บางครั( งก็
มาหา  อาตมากต็อ้งสอนวธีิการใชห้นี(แลว้  วา่จะใชอ้ยา่งไร  ตอ้งลดอะไรตอ้งแกปั้ญหา
อะไร  เพราะความรู้เหล่านี(ไม่ไดเ้รียน  ความรู้เหล่านี(ไม่ไดเ้รียน  เมื-อมีเงินขึ(นมาเยอะๆ  
กไ็ม่ไดรู้้วา่ไม่ไดพ้ิจารณา  เหมือนพระพุทธเจา้ตรัสไวก่้อนที-พระองคจ์ะออกบวช  
พระองคเ์ห็นความมวัเมาในวยั  ความมวัเมาในชีวติ  ความมวัเมาในความไม่มีโรค  ความ
มวัเมาในวยันั(นคืออะไร  ความมวัเมาในวยัคือเมื-อเรามีวยัเดก็หรือวยัหนุ่มสาว  เรากไ็ม่
คิดวา่เราจะแก่  โยมอาจจะวา่เป็นคาํพดูที-ไม่น่าพดูนะ  เราเห็นจริงวา่คนแก่เป็นอยา่งไร
หรือยิ-งพวกเราจบมาทาํงาน  แต่เราไม่ไดเ้อามาขบคิดหรอกนะ  มนัทาํไปวนัๆ  ไม่ไดข้บ
คิดหรอกวา่เราตอ้งแก่  ตวันี( เป็นความมวัเมา  แลว้กไ็ม่คิดวา่เราตอ้งตาย  นี-คือความมวั
เมาในชีวติ  บางคนกไ็ม่ไดคิ้ดวา่ตวัเองจะตอ้งเป็นโรค  จุดนี( จึงเป็นปัญหาไง  เป็นปัญหา
ที-ตอ้งใหค้นอื-นคิดแทน  อยา่งเช่นหลกัประกนัสุขภาพ  กต็อ้งมานั-งคิดแทนเพราะวา่
อะไร  นอ้งๆใหม่ๆขา้งหลงัคงไม่รู้  แต่อาตมานี-รู้  มีคนไขค้นหนึ-งมารักษาที-โรงพยาบาล
พระอาจารยฝั์(น  รักษาไป  รักษาไป  เอ๊ะ ทาํไมลูกกม็าอยูด่ว้ย  แม่กม็าอยูด่ว้ย  ภรรยามา
อยูด่ว้ย  ถามไปถามมา  ไม่มีเงินรักษา  ขายบา้นขายช่องหมดแลว้  เลยตอ้งมานอน



โรงพยาบาลเฝ้ากนัอยูอ่ยา่งนั(น  อนันี( เป็นอยา่งหนึ-ง  อนันี( เห็นกเ็ลยถามวา่ทาํไมไม่บอก  
เพราะที-โรงพยาบาลพระอาจารยฝั์(น  ถา้ไม่มีเงินกไ็ม่เกบ็  ใหฟ้รีหมด  ถา้มีกเ็กบ็  ไม่มีก็
ไม่เกบ็  เป็นนโยบายตั(งแต่สมยัก่อนนะ  อนันี(อยา่งหนึ-ง  ไม่บอก  ถามวา่ทาํไมไม่บอก  ที
นี( มีอีกคนหนึ-ง  ผา่ตดัไสติ้-งใส่ทองนะ  เงินค่ารักษาพยาบาลไม่จ่ายเหมือนกนั  หายแลว้
หนีเลยกมี็  แต่คนจนบางคนนี-ซื-อสัตยไ์ม่มีเงินขายบา้นขายช่องนะ  แลว้ถา้เราคิด
พิจารณาดูอีกนะ  ถา้เรามาไล่ดู  เราหาเงินมาทั(งชีวติ  พออายเุริ-ม๔๐-๕๐-๖๐นี-โรคมาแลว้
ใช่ไหม  ตั(งแต่๔๐-๕๐-๖๐นี-  แลว้วยัตรงนี(กาํลงัไม่เหมือนวยัหนุ่มสาวแลว้  วยัหนุ่มสาว
เป็นวยัที-ควรหาเงินแลว้กเ็กบ็  แต่วยัอายมุากขึ(นสูงอายขึุ(น  เป็นวยัที-ตอ้งใชเ้งินน่ะ  ไม่ใช่
วยัหาเงินนะ  ค่ารักษาพยาบาลค่าอะไร  เพราะวา่สุขภาพร่างกายมนัไม่คล่องตวัเหมือนวยั
หนุ่มสาว  แต่พอหนุ่มสาวขึ(นมานี-มวัเมาในวยั  ไม่คิดวา่ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็  กใ็ชเ้งินแบบ
สุรุ่ยสุร่ายเมื-อหามาได ้  ไม่ไดเ้ตรียมplan(วางแผน)ไวว้า่อนาคตเมื-อเราแก่เราเจบ็ขึ(นมา  
แลว้เราจะใชเ้งินตอ้งรักษาตวัเอง  แมถ้า้เราไม่มีอาชีพแลว้เราจะกินอยูอ่ยา่งไร  นี-ตอ้งคิด  
อนันี(กเ็ป็นส่วนหนึ-ง  เมื-อหลกัประกนัสุขภาพของประเทศเกิดขึ(น  คนส่วนนี( นี-กไ็ดท้าง
ราชการรับภาระไปแทน  ไม่นั(นนี-เราจะแกปั้ญหาไม่ออก  บางคนหาชาวกินคํ-านะ  พอถึง
เวลาแก่ขึ(นมา  เจบ็  เงินทั(งหมดน่ะตอ้งไปค่ารักษาพยาบาลหมด  อนันี( เป็นส่วนหนึ-ง  
เพราะฉะนั(นชาวบา้นเอยที-นาอะไรเอยตอ้งขายหมด  เมื-อถึงตรงนั(นแลว้ตอ้งขายหมด  
เพราะวา่เงินปัจจุบนันี-  คนที-หาไดม้ากกไ็ม่รู้จกัเกบ็  คนที-หาชาวกินคํ-ากไ็ม่มีเกบ็อยูแ่ลว้  
พอป่วยขึ(นมากต็อ้งขายบา้นขายช่องไปหมด  เพื-อมารักษาพยาบาล  เพราะฉะนั(น
หลกัประกนัสุขภาพนี-เป็นส่วนหนึ-งของความไม่ประมาท  เรารู้วา่เราจะตอ้งแก่ ตอ้งตาย 
ตอ้งเจบ็  กต็อ้งมีหลกัที-จะแกปั้ญหาเหล่านี(   เหตุนั(นพระผูมี้พระภาคเจา้นี-  ท่านจึงตรัสไว้
ก่อนที-ท่านจะออกบวช  ท่านมาพิจารณาความมวัเมาในวยั  ในความไม่มีโรคในชีวติ  
หมายความวา่ท่านจะตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย  เมื-อจะตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้งตาย  เราจะทาํ
อยา่งไรเมื-อเวลาแก่เจบ็ตายมนัมาหา  เราจะตอ้งเตรียมตวัไวก่้อน  คาํวา่เตรียมตวัไวก่้อน
นั-นล่ะคือไม่ประมาท  อนันี(กเ็หมือนกนั  อนันี( เป็นเรื-องของ ๒ ส่วนนะ  ส่วนของการ
ดาํรงชีวติคือพวกเรานี-  เมื-ออยูใ่นวยัที-ทาํงานได ้ ทรัพยส์มบติัที-หามาได ้ ตอ้งรู้จกัแบ่งกิน  
แบ่งใช ้  แบ่งทาํบุญ  อนันี( ใหรู้้จกัแบ่ง  แลว้กแ็บ่งเกบ็  อยา่ใชห้มด  เพราะใชห้มดแลว้
เมื-อเราอยูใ่นวยัที-เราหาไม่ได ้  เราจาํเป็นตอ้งใช ้  อนันี(จะเป็นความเดือดร้อน  เป็นความ
ทุกขเ์กิดใช่ไหม  โยมวา่ทุกขไ์หม  นี( ล่ะคือขอ้ที-เราควรจะคิด  อาตมาไปเทศน์อยูที่-เอสซีจี



เครือซีเมนตไ์ทยที-ระยอง  กไ็ดพ้ดูเรื-องนี( ใหเ้ขาคิด  เพราะอะไรจึงพดู   เพราะพวกเรา
เวลาทาํงานนี-  มนักมุ่็งอยูใ่นงานเป็นประจาํวนัใช่ไหม  แลว้เรากเ็ลยลืมมาคิดถึงวา่  ที-สุด
ของชีวติเราแลว้นี-มนัจะเจออะไรบา้ง  เราตอ้งมานั-งคิดก่อนวา่เราตอ้งเจออะไร  เมื-อเรา
ตอ้งเจอสิ-งเหล่านั(น  เราจะทาํอยา่งไรที-จะไม่ทุกข ์  เราตอ้งเตรียมตวัก่อน  จริงไหม  เมื-อ
เราตอ้งแก่  ความไม่คล่องตวัเกิดขึ(น  การใชจ่้ายในการรักษาตวัเองเกิดขึ(น  เมื-อเรามี
ปัจจยัคือเงินทองพอใช ้  เพราะการรักษานี( รัฐบาลช่วยไดก้แ็ค่ค่ารักษาพยาบาล  แต่ญาติ
เอยอะไรเอยกินอยูเ่อยที-มาเยี-ยมยงัตอ้งมีนะรายจ่าย  จริงไหม  โยมที-พยาบาลที-ผา่นรุ่น
พี-ๆแลว้จะรู้  เดก็ๆที-กาํลงัเรียนยงัไม่รู้หรอก  นี-คือสิ-งที-เราตอ้งคิดตอ้งเตรียมตวั  อนันี( เป็น
เรื-องของร่างกายนะ  มนักเ็ป็นธรรมแขนงหนึ-ง  เป็นธรรมะแขนงหนึ-ง  ความไม่ประมาท  
คือการรู้ความจริง  ขอ้ที- ๒ เมื-อเรารู้วา่เราตอ้งแก่ตอ้งเจบ็แลว้กต็อ้งตาย  ทาํอยา่งไรเมื-อ
การแก่การเจบ็การตายนั(นมาประสบเราจะไม่ทุกข ์  อนันี( เป็นขอ้ที- ๒ คือทุกขก์ายนี(มนัมี
อยูแ่ลว้เวลาเจบ็ป่วยนะ  ทีนี( ปัญหาเรื-องเงินทองเรื-องการดูแลรักษา  เมื-อเราไดเ้ตรียมตวั
แลว้มนัจบแลว้นะ  อนันั(นมนัเป็นเรื-องที-จบไปแลว้  ถา้เราไดเ้ตรียมตวั  ทีนี( เรื-องที- ๒ คือ
เรื-องของจิตใจ  เมื-อเราตอ้งมาเผชิญความแก่ความเจบ็ความตาย  จากที-เคยคล่องแคล่ว
วอ่งไว  พออายมุากขึ(นความคล่องตวักล็ดลง  บางคนกห็งุดหงิดตวัเองนะ  ใช่ไหม  
เพราะมนัไม่เหมือนเดิม  อนันี( ล่ะคือสิ-งที-เราตอ้งเตรียมใจ  อนันั(นเตรียมเรื-องของกายแลว้
นะ  ตอ้งใชส้ติปัญญาทั(งหมด  ทีนี(กม็าเรื-องเตรียมของใจอีก  เตรียมใจเราทาํอยา่งไร  เมื-อ
เราตอ้งเผชิญความแก่ความเจบ็ความตาย  นี-เตรียมอยา่งไร  เรากต็อ้งมาพิจารณาร่างกาย
เรา  บุคลากรทางการแพทยเ์ป็นผูที้-มีโอกาสที-ไดเ้ปรียบบุคลากรดา้นอื-นมาก  เพราะอะไร
ถึงพดูเช่นนั(น  เพราะพวกเราไดเ้ห็นตั(งแต่คนเกิดจนถึงคนตาย  ทีนี( เราเห็นแลว้นี-  ถา้เรา
ทาํงานสักแต่วา่เป็นอาชีพ  เป็นหนา้ที-ของงาน  มนักไ็ม่ไดป้ระโยชนอ์ะไร  ไดแ้ค่เงิน
ทองกบัหนา้ที-  ไดแ้ต่การช่วยเหลือผูอื้-น  อนันั(นเป็นเรื-องของผูอื้-น  แต่ไม่ไดเ้รื-องของ
ตนเอง  ตนเองไดแ้ค่รายไดม้าเลี(ยงปากเลี(ยงทอ้งเลี(ยงครอบครัว  อนันั(นเป็นเรื-องภายนอก  
เรื-องของกาย  เรื-องของจิตใจไม่ได ้  เมื-อเราเห็นสิ-งเหล่านี( นี-  พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไว ้ 
เราทาํวตัรกนัทุกคนน่ะ  สวากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม  ธรรมของเรากล่าวไวดี้แลว้ทุก
ประโยค  สันทิฏฐิโก ผูบ้รรลุจะพึงเห็นไดด้ว้ยตนเอง  อะกาลิโล ไม่เลือกกาลเวลา  เมื-อ
ธรรมมีเหตุปัจจยัพร้อมผลกอ็อกมานั-นเอง  เอหิปัสสิโก ควรเรียกมาดูเถิด  มาพิจารณา 
มาพิสูจนไ์ด ้ โอปะนะยโิก นอ้มเขา้มาใส่ตน  ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ วญิKูชนเมื-อประพฤติ



ปฏิบติัแลว้  ความรู้ความเห็นนั(นกรู้็เฉพาะตน  เป็นปัจจตัตงั  คาํวา่โอปะนะยโิก นอ้มเขา้
มาใส่ตนนั-นเอง  เมื-อเราไดเ้ห็นคนตั(งแต่เกิดจนตาย  เรากต็อ้งนอ้มมาพิจารณาตน
เทียบเคียง  เรากต็อ้งแก่ ตอ้งเจบ็ ตอ้งตาย  เพราะเราเกิดมาแลว้ไม่ตอ้งพดูถึง  นอ้มมา
พิจารณาตวัเรา  วา่เรากบัเขากเ็หมือนกนั  เขากมี็ความเกิดขึ(นมาแลว้กต็อ้งแก่เจบ็ตายไป  
เรากต็อ้งมีความแก่เจบ็ตายไป  ใหน้อ้มเขา้มา  ใหส้ภาวธรรมขา้งนอกกบัสภาวธรรม
ภายในจิตใจนี-สัมพนัธ์กนั  นอ้มเขา้มาพินิจพิจารณา  เมื-อพินิจพิจารณาบ่อยๆสติปัญญา
นั(นจะเห็น  จิตนั(นจะยอมรับความจริงวา่มนัจริง  ทุกคนเกิดมาแลว้ตอ้งแก่ตอ้งเจบ็ตอ้ง
ตาย  เมื-อเห็นอยา่งนี(แลว้  เห็นถึงความทุกขเ์ห็นทุกอยา่ง  อุปาทานความยดึมั-นถือมั-นใน
กายนี( นี-จะลดลง  เมื-ออุปาทานความยดึมั-นถือมั-นในกายนี(ลดลง  บางคนถา้มีสติปัญญา
สาวออกไปอีก  วา่กายนี( เกิดมาจากอะไร  เรากรู้็ๆกนัอยู ่ ขอ้ที- ๑ กคื็อเรื-องของสเปิร์มกบั
เรื-องของไข่  มีการปฏิสนธิเกิด  มีอาหารผา่นมาทางรกเลี(ยงลูก  เมื-อคลอดออกมากมี็นม
แม่  แลว้กอ็าหารคาวหวานจนเติบโต  กายนี( มีเหตุมีปัจจยัคือธาตุทั(ง ๔ จากภายนอกเป็น
เหตุใหเ้กิด  ส่วนเรื-องจิตที-มาปฏิสนธินั(นมนัเป็นสิ-งที-นอกจากที-เราจะเห็นนะ  จริงๆแลว้
มนัมี  จิตแต่ละดวงจะมาปฏิสนธิ  เมื-อเหตุปัจจยัคือมีการไข่กบัอสุจิผสมกนัแลว้จึงจะมา
เกิด  มาปฏิสนธิตรงนั(น  มนัมีเหตุปัจจยัอยูคื่อกรรมนั-นเอง  อนันั(นอีกส่วนหนึ-ง  เมื-อ
เกิดขึ(นแลว้  กายนี( เกิดเพราะธาตุทั(ง ๔  อาหารคาวหวานทาํใหแ้ก่เจบ็ตายไปนั-นเอง  ธาตุ
เขาดาํเนินของเขาไปเช่นนั(น  เมื-อเราพิจารณาอยา่งนี( บ่อยๆ  มนัจะเห็นความจริงวา่  สิ-ง
เหล่านี(กายนี( นี-  มนัมีเหตุปัจจยั  เมื-อมีเหตุปัจจยั  มนัไปตามมนัอยา่งนั(น  มนัไม่ใช่ไป
ตามที-เราตอ้งการบงัคบัได ้  สิ-งเหล่านี( จึงไม่ใช่ของเรา  เมื-อเราเห็นตรงนี(ชดัแจง้แก่ใจเรา
แลว้  เวลาความแก่ความเจบ็ความตายมาเยอืน  จิตใจนั(นจะไม่หวั-นไหว  ไม่หวั-นไหว  
เพราะเราไดใ้หภู้มิคุม้กนั  คือสติปัญญานั-นเอง  แก่จิตใจตนเองแลว้  เหมือนเราเดก็ๆ  เรา
ฉีดวคัซีนน่ะ  โยมคงจะรู้อยา่งไขท้รพิษ  สมยัอาตมาเดก็ๆเคยโดนฉีดอยู ่  แต่พออาตมา
ไปเป็นแพทย ์ ไม่มีอยูใ่นสารบบของกระทรวงสาธารณสุข  เพราะอะไร  เพราะไขท้รพิษ
มนัไม่ไดแ้พร่ไปทางสัตว ์  มนัแพร่ไปทางคน  เมื-อเราใหภู้มิคุม้กนัแก่มนุษยค์รบหมด  
มนัจึงไม่มีพาหะที-จะกระจายต่อ  เชื(อนั(นจึงหมดไปจากโลก  ฉนัใดฉนันั(น  เมื-อเราให้
ภูมิคุม้กนั  ใหค้วามจริง  ใหส้ติปัญญาเกิดแก่ใจนั(น  ใจนั(นกมี็ภูมิคุม้กนั  ความมืดบอดคือ
อวชิชายอ่มไม่มี  เมื-อความมืดบอดไม่มี  เมื-อเรามาเผชิญความแก่ความเจบ็ความตาย  จิต
นั(นจะกลา้หาญที-จะเผชิญความจริง  ความทุกขข์ณะนั(นจะไม่มี  อนันี(พดูเฉพาะในภพ



ปัจจุบนันี( ที-เห็น  แต่แทจ้ริงแลว้  เมื-อจิตนั(นดบัไปแลว้มนัไม่ไดสิ้(นสุดแค่ตรงนี(   มนัมีเหตุ
มีปัจจยัเมื-ออวชิชายงัอยู ่  มนัมีเหตุมีปัจจยัที-ตอ้งไปเกิดต่อ  ต่อเนื-องเป็นวฏัจกัร  
หมุนเวยีนอยูอ่ยา่งนี(ไม่รู้กี-ภพกี-ชาติ  เป็นอเนกเป็นอสงไขย  นอกจากมีธรรมะของ
พระพุทธเจา้  เมื-อมาเขา้ใจเรื-องกายใจตนเอง  มาวจิยัเห็นความจริงในกายในใจตนเอง  
ความหลงกไ็ม่มี  เมื-อความหลงไม่มี  ความไปเกิดกไ็ม่มีนั-นเอง  อนันี( จึงพดูใหฟั้ง  ทีนี(
พระผูมี้พระภาคเจา้ยงัตรัสไวอี้กประโยคหนึ-งวา่  การเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นของหาไดย้าก  
การเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นของหาไดย้าก  อาการ ๓๒ ประการที-ไดม้านี(   เขาเรียกวา่มนุษย์
สมบติั  มนุษยส์มบติัที-เราไดท้ั(งหมดนี-  สมบติัเบื(องแรกเขาเรียกมนุษยส์มบติั  มนุษย์
สมบติัเป็นภูมิที-จะไปสร้างสมบติัภายนอกได ้  โยมเคยยอ้นกลบัไปไหม  ตอนเดก็ๆเรา
เกิดมานี-มีใครคาบชอ้นเงินชอ้นทองมาดว้ย  มีแต่ตอ้งมาหาเองใช่ไหม  นั(นล่ะคือมนุษย์
สมบติัสามารถไปหาทรัพยส์มบติัภายนอกได ้  มนุษยส์มบติัสามารถจะไปสู่สวรรค์
สมบติัได ้  ไปสู่นิพพานสมบติัได ้  มนุษยส์มบติักส็ามารถไปสู่อบายภูมิได ้  จึงเป็นภูมิที-
กลางๆ  เป็นภูมิที-จะสามารถขึ(นถึงที-สุดแห่งกองทุกขไ์ด ้  มนุษยส์มบติัทาํไมวา่เป็นของ
หาไดย้าก  เพราะการจะมาเกิดเป็นมนุษย ์  ในทุกรูปทุกนามนั(นไม่ใช่จะเกิดได ้  จิตทุก
ดวงไม่สามารถจะเกิดเป็นมนุษยไ์ดทุ้กดวง  จึงแยกเป็น ๓๑ ภูมิ  เพราะอะไร  เพราะวา่
คนจะเกิดเป็นมนุษยต์อ้งอาศยับุญกศุลนะ  พวกโยมตอ้งสั-งสมบุญกศุลมา  จึงมาไดเ้กิด
เป็นมนุษย ์ คนที-จะรอเกิดเป็นมนุษยอี์กเยอะแยะหมด  ใน ๖-๗พนัลา้นคนนี-เป็นเรื-องเลก็
นะ  เป็นจาํนวนนอ้ยนิดเมื-อเทียบกบัจิตวญิญาณที-จะมาเกิด  เทียบกนัแลว้ต่างกนัมหาศาล
น่ะ  เหตุนั(นเมื-อเราเกิดเป็นมนุษยไ์ด ้ มนัตอ้งอาศยัคุณธรรม  อาศยับุญกศุลอนัหนึ-ง  พระ
ผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสไวว้า่เป็นของหาไดย้าก  แลว้เป็นภูมิที-จะสามารถขึ(นถึงที-สุดแห่ง
กองทุกขไ์ด ้ แลว้ขอ้ที- ๒ พระองคไ์ดต้รัสอีกวา่  การเกิดของพระพุทธเจา้เป็นสิ-งที-หาได้
ยาก  เพราะพระพุทธเจา้กวา่จะตรัสรู้ไดพ้ระองคห์นึ-ง  อยา่งนอ้ยที-สุดตอ้งสั-งสมบารมี 
๒๐ อสงไขยแสนกปั  หมายความวา่เมื-อท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจา้  ท่านสร้างบารมี 
๗ อสงไขยไม่ออกปากนึกในใจ  แลว้สร้างบารมีต่ออีกอีก ๙ อสงไขยออกปากปรารถนา
เป็นพระพุทธเจา้  รวมกบั ๗ เป็น ๑๖ อสงไขยนี-บารมีจึงเตม็  บารมีเตม็แลว้จึงไดรั้บพุทธ
พยากรณ์จากพระพุทธเจา้องคก่์อน  รวมเป็น ๒๐ อสงไขยจึงไดส้าํเร็จเป็นพระพุทธเจา้  
อนันี( ปัญญานาํ  ถา้ศรัทธานาํหรือวริิยะนาํตอ้งคูณสอง  ศรัทธาตอ้ง ๔๐ อสงไขย  วริิยะ
ตอ้ง ๘๐ อสงไขย  อนันี( เป็นเรื-องที-ยาวไกลมาก  ทีนี( ท่านบอกไวว้า่  การมาเจอพระ



สัทธรรมคาํสั-งสอนของพระพุทธเจา้เป็นสิ-งที-หาไดย้าก  เพราอะไร  เพราะธรรมะจะเกิด
ขึ(นมาใหเ้รารู้ใหเ้ราเห็นไดน้ั(น  ตอ้งอาศยัพระพุทธเจา้สั-งสมบารมีมา ๒๐ อสงไขย  มนั
ยาวไกลมาก  ของเรามาเจอง่ายๆ  search(หา)เขา้ไปในอินเทอร์เนตกเ็ห็นใน
พระไตรปิฎก  เห็นในต่างๆ  เรากเ็ลยคิดวา่เราไดเ้จอง่ายๆ  จริงๆแลว้ไม่ใช่เจอง่ายๆ  การ
จะมาเกิดในยคุสมยัที-เจอพุทธศาสนากเ็ป็นบุญอนัหนึ-ง  อนันี( ล่ะเป็นสิ-งที-หาไดย้าก  ทีนี(
พระองคก์ต็รัสอีกประโยคหนึ-ง  เมื-อไฟจะไหมบ้า้นใหรี้บขนสมบติัออกจากบา้น  โยม
เคยเห็นไหมไฟมนัไหมบ้า้นแลว้  ถา้เราไม่ขนออกมนัหายหมด  ที-บา้นอาตมา  โยมพ่อ
โยมแม่เคยโดนมาทีหนึ-ง  หมดเลย   ไม่ไดป้ระกนัดว้ย  เพราะฉะนั(นโบราณสุภาษิตจีน
จึงบอก  โจรเขา้บา้น ๗ ครั( งสู้ไฟไหมบ้า้นครั( งเดียวไม่ได ้ หมดทุกอยา่ง  อนันี(คาํวา่บา้น
คืออะไร  ไฟไหมบ้า้นคือลมดบันั-นเอง  ไฟไหมบ้า้นคือลมดบั  เมื-อลมดบั  เราไม่ขน
สมบติัออกจากบา้น  มนุษยส์มบติักสู็ญ  ถูกไฟเผาเป็นเถา้ถ่าน  ทรัพยส์มบติัที-หามากใ็ห้
คนอื-นใช ้ สมบติัผลดักนัชม  ไม่มีอะไรเป็นของเรา  แลว้ภพภูมิอยา่งนอ้ยๆที-จะไดม้าเกิด
เป็นมนุษยน่์ะจะไดอี้กไหม  พระผูมี้พระภาคเจา้จึงสอนไวเ้ตือนไม่ใหป้ระมาท  เมื-อไฟ
จะไหมบ้า้นใหรี้บขนสมบติัออกจากบา้น  หมายความวา่  ใหน้าํมนุษยส์มบติันี-  กายใจ
เรานี( นี-  มาสร้างทานศีลภาวนา  ทานกเ็ป็นสมบติัอนัหนึ-ง  ศีลกเ็ป็นสมบติัอนัหนึ-ง  
ภาวนาสติปัญญากเ็ป็นสมบติัอนัหนึ-ง  เปลี-ยนสมบติัภายนอกเป็นอริยทรัพยคื์อสมบติั
ภายใน  เมื-อลมดบัเรามีทรัพยส์มบติัภายในแลว้  ตวับุญกุศลตรงนี( น่ะจะผลกัดนัใหเ้ราไป
เกิดในภพภูมิที-ดีขึ(น  เหมือนเรามีเงินฝากไวใ้นธนาคาร  เราขนไวห้มดแลว้  ไฟไหมบ้า้น
เรากไ็ปสร้างบา้นใหม่ที-ดีกวา่เก่าได ้  ฉนัใดฉนันั(น  ทาํไมอาตมาจึงมาพดูเรื-องนี(   เพื-อจะ
มาบอกญาติโยมทั(งหลายวา่  ชีวติมนุษยเ์รานี-เหมือนเรือในมหาสมุทร  โยมเคยเห็นเรือ
เดินสมุทรไหม  อยูแ่ถวเกาะสีชงัมนัไปจอดเรื-อย  เรือเดินสมุทรนี-เขาเคยนิมนตขึ์(นไป  มี
ทั(งหอ้งครัวหอ้งอะไรทุกอยา่ง  มีทั(งหอ้งเครื-อง  มีการซ่อมแซมในตวัหมด  อ๊อกเอิRก
อะไรมีหมด  เรือลาํนั(นที-เขานิมนตไ์ป  เขาบอกวา่เจอพายใุหญ่  เขาจึงอธิษฐานวา่  ถา้เขา
ผา่นพน้ตรงนั(นไดเ้รือไม่อบัปาง  เขาจะมาทาํบุญ  นิมนตพ์ระขึ(นมาสวดทาํบุญฉลองที-
เรือ  กเ็ลยมีโอกาสไปดู  เวลาเรือเดินสมุทรนั(นน่ะเดินทางนะ  จะตอ้งเตรียมเสบียง
ทั(งหมด  ทั(งนํ(าทั(งอาหารแลว้กท็ั(งเชื(อเพลิง  แลว้กต็อ้งมีเขม็ทิศ  เดินทางใหเ้ขา้ไปถึงท่า
ใหไ้ด ้  ไปถึงจุดหมายปลายทางใหไ้ด ้  เวลามีพายเุกิดนี-เขาจะทาํอยา่งไร  ถา้พายใุหญ่นะ  
เขาจะตอ้งหาเกาะหาที-กาํบงั  อนันี( เป็นการเดินเรือ  มนุษยเ์รากเ็หมือนกนั  ชีวติของ



มนุษยทุ์กรูปทุกนามเหมือนเรือในมหาสมุทรน่ะ  เดินอยูใ่นมหาสมุทร  วฏัสงสารนั-นเอง  
วฏัสงสารนั-นเองที-เราเดินอยู ่  เหตุนั(นเราตอ้งเตรียมเสบียงอาหารใหพ้ร้อมคือบุญกศุล
นั-นเอง  เขม็ทิศใหถู้กตอ้ง  เมื-อเขม็ทิศถูกตอ้ง  เป้าหมายถูกตอ้ง  การเดินทางนั(นจึงจะ
ปลอดภยั  ถึงที-หมายโดยสวสัดิภาพนั-นเอง  เหตุนั(นจึงมาพดูใหฟั้ง  ใหเ้ราไดเ้ตรียมตวั
เตรียมใจเอาไว ้  เมื-อเราเตรียมตวัเตรียมใจเอาไวพ้ร้อมแลว้  ไม่ใช่เฉพาะการทาํงานใน
อตัภาพของมนุษยนี์(   ต่อไปในภายภาคหนา้  แมเ้รายงัไม่สิ(นสุดแห่งกองทุกข ์ เรากย็งัมีที-
พึ-งคือบุญกศุล  คือสัมมาทิฏฐิที-เราวางไวน้ั-นเอง  คือความเห็นที-ถูกตอ้ง  เราจึงจะไปสู่
สุคติหรือสู่ที-หมายโดยปลอดภยันั-นเอง  ถา้เราไม่เตรียมตวัไว ้  อนาคตถา้เราประสบสิ-ง
เหล่านั(นความทุกขย์อ่มมาเยอืนนั-นเอง  ทีนี(ยอ้นมาอีกนิดหนึ-งก่อนจะจบ  ที-บอกวา่
ธรรมะนั(นน่ะเป็นเรื-องของชีวติประจาํวนันะ  เป็นเรื-องของการเจริญตวัสติ  เจริญสมาธิ
ในประจาํวนั  เวลาจะทาํอะไรใหมี้สติระลึกตามมือตามเทา้ตามงานที-เราทาํ  อยา่ให้
พลั(งเผลอ  เมื-อพลั(งเผลอปัญหายอ่มเกิด  เมื-อปัญหาเกิด  ถา้มีกรรมในจุดนั(นอนาคตกต็อ้ง
ใชก้รรมตรงนั(น  เหตุนั(นที-เราเจอไม่วา่พระราชบญัญติัที-กาํลงัจะเขา้สภาเร็วๆนี(   หรือ
อะไรเอย  อนันั(นเป็นปลายเหตุ  ตน้เหตุอยูที่-การกระทาํ  ถา้เรากระทาํไม่ผดิพลาดดว้ย
มาตรฐาน  ดว้ยสติดว้ยปัญญาเท่าทนัปัจจุบนัตรงนั(น  ปัญหากไ็ม่มี  เมื-อปัญหาไม่มีการ
ฟ้องร้องกไ็ม่มีนั-นเอง  แลว้เรากไ็ม่ตอ้งระแวงวา่จะถูกฟ้องร้อง  เหมือนอาตมาสมยัเป็น
แพทย ์  เวลาผา่ตดัคนไข ้  แพทยบ์างคนจะฟังวทิยฟัุงเพลงไปดว้ย  แต่อาตมาไม่เคยฟัง  
เวลาผา่ตดัสติจะอยูที่-มือกบัที-field(พื(นที-)ผา่ตดัตลอด  เมื-อผา่ตดัเสร็จวางมีดเมื-อไหร่จะ
รู้ทนัทีวา่  case(ผูป่้วย)นี(รายนี(จะเกิดปัญหาหรือไม่เกิดปัญหา  จะรู้หมด  เพราะสติมนั
ไดต้ามทุกstep(ขั(นตอน)ของงานนั(น  เมื-อมนัตามแลว้มนัจะรู้ทนัทีวา่ตรงจุดไหนที-ยาก
ที-มีปัญหา  เรากไ็ดจ้ดัการแกปั้ญหาจนสุดความสามารถ  เมื-อมนัสุดความสามารถปัญหา
อะไรจะตามมาเรากรู้็อีก  เพราะมนัเป็นเหตุสุดวสิัย  อนันี(การทาํงานเหมือนกนั  ไม่วา่
งานในหนา้ที-อะไร  ถา้เราใชส้ติปฏิบติัอยูใ่นงานนั(นใหม้าก  ระลึกใหม้าก  คิดพิจารณา
ใหม้าก  ความรอบคอบจะตามมา  เมื-อความรอบคอบตามมาความผดิพลาดจะนอ้ยลง  
เมื-อความผดิพลาดนอ้ยลงปัญหาที-จะตามมากน็อ้ยลง  ปัญหาที-ตามมานอ้ยลงการ
ฟ้องร้องกน็อ้ยลง  การทาํทุกอยา่งเป็นกรรมหมด  ใหร้ะลึกไวอ้ยา่งนี(   อยา่คิดวา่เราทาํสัก
แต่วา่ทาํ  ใหเ้ราทาํดว้ยเมตตา  ดว้ยสติปัญญา  คือสร้างกศุลกรรมนั-นเอง  ถา้เราใชโ้มหะ
ทาํ  ไม่ใชส้ติปัญญาทาํนั-นเป็นอกุศลกรรม  ตรงนั(นล่ะถา้เรามีกรรมในอดีต  มนัจะเกิด



ปัญหาใหเ้ราตอ้งใชก้รรม  อนันี( ใหข้อ้คิดใหข้อ้พิจารณา  เพราะฉะนั(นสติในปัจจุบนัให้
ระลึกใหม้าก  กคื็อการปฏิบติัธรรมนั-นเอง  การปฏิบติัธรรมคือการมีสตินั-นเอง  มีสมาธิ
นั-นเอง  มีปัญญาใหร้อบรู้ในกิจการที-ทาํนั-นเอง  อนันั(นเป็นภายนอก  แต่คนคิดวา่เป็น
เรื-องภายนอก  ไม่ใช่นะ  เพราะสติสมาธิปัญญาที-เราตั(งมั-นอยูใ่นงานนั(นน่ะ  ตวัสติสมาธิ
ปัญญาไม่ไดห้ายไปไหน  แต่ไปใชเ้รื-องงาน  วนัหนึ-งเราโอปะนะยโิกนอ้มมาพิจารณา
กายใจเรา  ตวัสติสมาธิปัญญานั-นเองเป็นอุปกรณ์คือเครื-องมือมาวจิยักายใจเรา  เมื-อเรา
เห็นแจง้ในกายใจเรา  ปัญหาความทุกขก์จ็ะดบันั-นเอง  นั(นล่ะปฏิบติัธรรม  คนปฏิบติั
ธรรมตอ้งทั(งนอกทั(งใน  สติสัมปชญัญะตวัเดียวกนัหมด  ไม่ไดแ้ยกวา่เป็นของโลกของ
ธรรม  มนัเป็นธรรมหมด  เหตุนั(นจึงพดูไวใ้นเบื(องตน้วา่  การปฏิบติัธรรมนั(นเป็นเรื-อง
ของชีวติประจาํวนั  คือการฝึกสตินั-นเอง  ฝึกสมาธิใหต้ั(งมั-นในงาน  เมื-อเราทาํสิ-งใดกต็ั(ง
มั-นอยูใ่นตรงนั(น  เมื-อไปทาํจุดไหนกต็ั(งมั-นจุดนั(น  นั-นคือตวัสมาธิ  ส่วนใหญ่เราไปคิด
สมาธิคือตวัสงบนั-งนิ-งๆเฉยๆ  อนันั(นเขาเรียกปัสสัทธิคือความสงบ  สมาธิคือความตั(ง
มั-นแห่งจิต  เมื-อจิตนั(นตั(งมั-นในกิจการใดกิจการนั(นกคื็อมีสมาธิอยู ่ ปัญญาคือความรอบรู้
ในสิ-งนั(น  เหตุนั(นใหเ้ขา้ใจ  เพราะนั(นการปฏิบติัธรรมถา้เรารู้จุดนี(   มนัคือสิ-งที-อยูใ่น
ชีวติประจาํวนัเรา  เป็นสิ-งที-จาํเป็นต่อทุกรูปทุกนามทุกชีวตินั-นเอง  อนันี(กข็อยติุแต่เพียง
เท่านี(   แลว้จะใหดู้รูปบางรูปซึ-งเป็นอานุภาพพระพุทธเจา้  อานุภาพพระปัจเจกพุทธเจา้ 
เหล่าเทพ เหล่าพรหม  ใหเ้ราไดรู้้ไดเ้ห็นน่ะ  วา่สิ-งเหล่านี(ภพภูมิต่างๆมีจริงนะ  ไม่ใช่ไม่มี
จริง  เมื-อมีจริงกจึ็งมีการเวยีนวา่ยตายเกิดอยู ่  เมื-อมีการเวยีนวา่ยตายเกิดอยู ่  เราจะดาํเนิน
ชีวติเราไปอยา่งไรดว้ยความปลอดภยั  คาํวา่ปลอดภยักคื็อมีความสุขนั-นเอง  คาํวา่ไม่
ปลอดภยักคื็อมีความทุกขน์ั-นเอง  ชีวติเราไม่ใช่แค่อตัภาพนี(   ยงัตอ้งเดินไปในภายภาค
หนา้อยู ่ อีกไม่รู้กี-ภพกี-ชาติจนกวา่จะเขา้สู่พระนิพพานนั-นเอง  ถา้เราเขา้ใจอยา่งนี(   เราวาง
ความเห็นเราใหต้รง  แลว้เตรียมตวัใหต้รง  ความทุกขก์จ็ะนอ้ยนั-นเอง  อนันี( จึงอยากจะ
บอก  อยากจะใหดู้นะ  กข็อยติุแต่เพียงเท่านี(   ขอเจริญพร  (ฉายใหดู้ภาพต่างๆประมาณ
๒๖นาที) อนันี( ใหดู้  ที-ใหดู้นี-ใหรู้้วา่ ๑ นะ  อานุภาพพระพุทธเจา้มีอยูจ่ริง  อานุภาพพระ
ธรรม  พระสงฆนี์( มีจริง  ขอ้ที- ๒ พวกเทพ เหล่าเทพ เหล่าพรหมกมี็จริง  เดีTยวนี(กลอ้ง
สมยัใหม่ดิจิตอลมนัถ่ายได ้  แลว้กภ็พภูมิต่างๆที-พระพุทธเจา้แสดงนี-มีจริง  เมื-อมีอยูจ่ริง
นะ  เราอยา่ประมาท  เราไม่ใช่แค่มองแค่วา่short(ช่วง)การทาํงานของปัจจุบนันี-  เรา
ตอ้งมองไปถึงวา่เราจะเดินทางในทะเลมหาสมุทรของวฏัสงสารนี(   จะเดินอยา่งไรดว้ย



ความปลอดภยั  จนกวา่เมื-อไหร่เรามีจิตใจปรารถนาพน้จากกองทุกขถึ์งพระนิพพาน  เมื-อ
ถึงพระนิพพานแลว้วฏัสงสารนี(กไ็ม่ตอ้งเดินแลว้  อนันี( จึงมาใหดู้เพื-อเตือนสติ  วา่
วทิยาการปัจจุบนัเดีTยวนี(มนัเริ-มเห็นอะไรบางอยา่งแลว้  เมื-อเห็นแลว้เราอยา่ประมาท  ที-
ใหดู้ดว้ยเหตุผลอนันี(   วา่มนัมีอยูจ่ริงหมด  เมื-อมีอยูจ่ริงแลว้อยา่ประมาท  นี-เขากม็าฟัง
ธรรม  เทวดาเขามาฟังธรรมเตม็ไปหมด  นี-เตม็ไปหมด  พวกนี-เขาฟังธรรมเขากบ็รรลุ
ธรรมเหมือนกนั  เวลาแสดงธรรมเขากม็าฟังธรรมกนั  เหมือนกบัมนุษยนี์-แต่มากกวา่
มนุษยด์ว้ยนะเวลามา  มนุษยน์อ้ยกวา่เขาเยอะ  แต่มนุษยม์องไม่เห็นเขา  แต่เขาเห็น
มนุษย ์  ทีนี( ล่ะจึงเอามาเป็นรูปธรรมเป็นหลกัฐานใหเ้ราไดเ้ห็น  เมื-อเห็นแลว้เราอยา่
ประมาท  จะทาํอยา่งไรที-จะเดินทางโดยปลอดภยั  อนันี(อาตมาพดูเกินหวัขอ้นะ  หวัขอ้
ทาํงานอยา่งไรใหมี้ความสุข  อาตมาไม่ใช่แค่ทาํงานอยา่งไรในงาน  มนัไปตั(งแต่เกิดจน
ตาย  จนเวยีนทุกภพทุกชาติ  ทาํอยา่งไรจะใหไ้ม่ลาํบาก  ใหป้ลอดภยั  ใหพ้บความสุขที-
แทจ้ริงคือพระนิพพานในที-สุดนั-นเอง  เมื-อเรารู้เหตุแห่งทุกขคื์อใจนั-นเอง  รู้อุปาทาน  เรา
กห็ดัพิจารณากายใจเรา  ใหเ้ห็นความจริง  ใหใ้ชส้ติสมาธิปัญญาใหม้าก  อยา่ทิ(งสติสมาธิ
ปัญญาในงานนั-นเอง  จึงจะพบความสุขนะ  หนูๆขา้งหลงัเขา้ใจไหมล่ะ  นกัศึกษาน่ะ  
ฝึกสติใหม้ากนะ  สติคือการระลึก จะทาํ จะเดิน จะเหิน จะคู ้ จะเหยยีดใหร้ะลึกตาม
ตลอด  จะคิดกใ็หมี้สติระลึกตามมนั  จะพดูกใ็หมี้สติระลึก  สิ-งใดควรทาํใหท้าํ  สิ-งใดไม่
ควรทาํอยา่ทาํ  สตินั-นเองจะเป็นตวัเบรกตวักั(น  เมื-อเรามีสติจะรู้นั-นเอง  นี( ใหเ้ขา้ใจ  กข็อ
ยติุแต่เพียงเท่านี(นะ. 


