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พระบาทสมเด็จพระจาอยูหัวของเราผูทรงมีพระชนมายุครบรอบ ๖๐ พรรษา
นั้น ตั้งแตครั้งรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๘ แหงกรุงรัตนโกสินทร หรือแมครั้งกรุงสุโขทัย
ราชธานีมีมาชานานของประเทศไทย ก็มีอยูกรุงรัตนโกสินทร ๒ พระองคเทานั้นที่ทรง
มีพระชนมพรรษามาก มีสมเด็จพระปยมหาราช พระองคหนึง่ กับสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช อีกพระองคหนึ่ง ตลอดเวลาที่พระองค
เสวยราชสมบัติ ไดทรงทําใหประเทศไทยนี้อยูเย็นเปนสุข ทรงเปนมิ่งขวัญมงคลชัย
ของพี่นองชาวไทยตลอดมา ก็ขอใหพุทธบริษทั ไดโปรดรับทราบไวกอ นวา ที่เราจะ
ถวายเปนพระราชกุศลโดยการเจริญภาวนานั้น ก็ตองทราบความเปนมาเสียกอนวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนประมุขในลักษณะอยางไร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงดําเนินตามรอยพระยุคลบาทของ
พระพุทธเจา คือพระองคทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอยางลนพน ไมเห็นแกความ
เหนื่อยยากพระวรกาย ทรงชวยเหลือพสกนิการราษฎรทั้งหลาย ตลอดกระทัง่ ทรง
เปนพุทธมามกะดวย ในรัฐธรรมนูญเขียนไวชัดวา พระมหากษัตริยแหงประเทศไทย
หรือกรุงสยามนั้น จะตองเปนพุทธมามกะ และเปนพุทธศาสนิกชนดวย และพระองคก็
ทรงเปนศาสนูปถัมภก ยกพระพุทธศาสนาดวยเชนเดียวกัน พระองคไดทรงกลาวใน
วันที่ขึ้นเถลิงราชสมบัตวิ า จะปกครองประชาราษฎรโดยธรรม
ในป ๒๕๓๐ นี้ มีการจัดแผนดินธรรมแผนดินทอง ขึ้น เราจัดกิจกรรมกัน
มากมาย ตลอดทั่วทุกจังหวัด ทีท่ ํามาแลวก็มีหลายจังหวัดดวยกัน ญาติโยมพุทธ
บริษัทจะสนองพระเดชพระคุณพระองคทานก็ตอ งสรางความดีเพิ่ม ไมใชมานั่งหลับหู
หลับตาเฉย ๆ ตองสรางคุณสมบัติ สรางคุณคาของชีวติ ทําชีวิตใหเกิดผล เกิด
อานิสงสผลงานของชีวติ ที่เราเรียกวา แผนดินธรรม ที่อยูรมเย็นเปนสุขนั้น ตอง
สรางคุณคาราคาชีวติ ใหมีคุณธรรม เปนสมบัติมคี ุณคามหาศาล ใหเราทาน
ทั้งหลายมีกฎจราจรชีวติ
มีความคิดที่ประเสริฐล้ําเลิศทุกประการ
ถาหากวา
มหาบพิตรพระราชสมภารเจานั้น เปรียบประดุจวาเปนพอของไทย แมของไทยคือ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ หากวาลูกทั้งหลาย พสกนิกรราษฎรทั้งหลาย
ลดชองวาง สรางหารวม
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อยูเย็นเปนสุข อยูดวยความเมตตาธรรมกัน ไมทะเลาะวิวาทกันดังกลาวแลว พอแมก็
ชื่นใจ
เดี๋ยวนี้คิดวาประเทศไทยอยูกันอยางเปนสุข ความจริงวุนวายเหลือเกิน เมื่อ
เกิดความวุน วาย ก็เขาใจผิดคิดวาเปนเพราะความจนของประชาชน เศรษฐกิจตกต่ํา
ทําใหประชาชนวุนวาย ขอเท็จจริงไมใช อาตมามาคํานวณพิจารณาโดยธรรมแลว
ประชาชนวุน วายทุกวันนี้ไมใชความจน แตเปนความแตกแยก ความไมมีเมตตาธรรม
ตอกัน อยูดวยความริษยาผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรตอกันเหลือเกิน เปนทีน่ า
เสียดายและนาเสียใจดวยในฐานะเราเปนชาวพุทธ คําวา จน ทําใหวุนวายนั้นไมใช
คนไทยไมมีจนแนนอน เพราะมีคุณธรรมสูง แตนาเสียดายคนไทยยุคใหมยุคปจจุบนั
นี้วุนวาย เพราะอยูดวยความริษยากัน ผูกพยาบาทกัน พรรคเดียวกันก็ยังแตกแยก
กันไปแลวโดยทํานองนี้ นี่หรืออยูดวยความสุข อยูดวยความเมตตาธรรม หามิได มิใช
เปนเชนนี้อยางแนนอน ที่วุนวายกันในสังคมทุกวันนี้เพราะอยางนี้เอง คุณธรรมไมมี
ความหมาย ขาวราคาตกก็รัฐบาลชวยแลว เศรษฐกิจตกเขาก็ชวยใหดีขึ้นมาอีก
มากมาย แตราคาคนตกทําอยางไร มันจะมีคุณคาตรงไหนกัน เปนพุทธบริษัท
มาบวชกันในพระพุทธศาสนา ตองการบวชแทนคุณบิดามารดา แทนอยางไรได
เพราะบวชกันจิ้ม ๆ จ้ํา ๆ ไมมีการศึกษาพระปริยัติปฏิบตั ธิ รรมแตประการใด ก็เลย
สึกเชาเมาเย็น นี่หรือชาวพุทธ เพราะขาดคุณธรรม ไมมกี ารปฏิบัติธรรมแตประการ
ใด นี่มีความหมายมาก
พุทธบริษทั อุบาสกก็ดี อุบาสิกาก็ดี โปรดทราบ การปฏิบัติธรรมเพื่อ
เทิดพระเกียรติ หรือฉลองพระเดชพระคุณเรียกวา ถวายพระราชกุศล อันนีม้ ี
ความหมายอยูมาก แตกุศลที่จะถวายได ตองทําใหไดกําไร ใหไดผล ใหได
อานิสงสแกตนกอน ใหมีคุณคาราคา เปนคนมีกุศลกอนจึงจะถวายได เหมือน
พอคาแมคาจะทํากิจกรรม ตองทําการคาใหไดกําไรกอน จึงเอาผลกําไรนั้นไปใหคน
อื่นเขาที่เราเรียกวาแผเมตตาจิต คนเราเดี๋ยวนี้แผไมคอยออก เพราะจิตมันหด
หมดอาลัยตายอยากแลว จะแผไดอยางไร คงจะแผกันไมได แผดวยความ
ริษยาผูกพยาบาทกัน ปราศจากเมตตาธรรมซึ่งเปนคุณธรรมอยางสูงของชาว
พุทธ แตชาวพุทธไมมคี ุณธรรมเสียมากมาย เพราะขาดการปฏิบัติธรรมนั่นเอง
การที่จะอุทิศหรือแผสวนกุศลตองเปนอยางนั้น จะตองมีทุนกอน คือมีบุญกุศล
คําวาทุนนี่หมายความวากระไร หมายความวาตองเพิ่มทุนไดแกบุญกุศลของ
ตน ไมใชเอาเงินมาทําบุญ เอาเงินไปสรางวัดกันสวยสงางาม แตไมมีใครรักษา คน
ลดชองวาง สรางหารวม
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ศรัทธาพอมี คนใชของเขาไมดี คนมีไมรักษาของเขา นี่ชาวพุทธ อันนี้เปนที่นา
เสียดายที่สุดทุกวันนี้
เพราะฉะนั้น ในวันนี้เปนรายการของอาตมาที่จะมาขี้แจง และมาเสริมสรางให
เราไดมีคุณธรรม ในการปฏิบัติธรรม กอนที่จะถวายพระราชกุศล เราจะตองมารวม
กันสรางทุนกอน ทุนคือ วิชาความรู รูอะไร รูหลักพระพุทธศาสนาดวยความถูกตอง
ไมใชรูสงเดช รูสงเดชใชไมไดตองมา รวมทุน กันกอน รวมคิด รวมประดิษฐ รวม
สรางสรรค กัน และก็ รวมในชีวิต สรางหารวม ลดหาวาง
ลดหาวางคืออะไร อยาใหสมองวาง อยาใหมีชองวางระหวางบุคคล ระหวาง
เด็กกับผูใหญ โบราณทานวาไว อยาอยูวาง อยาหางผูใหญ เราจะหลงทางไดงา ย โดย
วิธีนี้มีความหมายมาก เดี๋ยวนี้สมองวางกันมาก และมีชองวางระหวางบุคคลไปก็ไมลา
มาก็ไมไหว ไมมีการออนนอมถอมตนปากหวานตัวออน มือเปนหงอนแตประการใด
เด็กยุคใหมเดี๋ยวนี้เรียนสูงเลวลง จิตใจต่ํา ถาเห็นคนเฒาคนแกจะเหยียบหัวแลว จะ
ชนพระชนเจาทํานองนี้ นี่คือชองวาง ที่จะตองชวยกันลด
เพราะฉะนั้น เราตองมาลดหาวาง มาสรางหารวม เสียกอน จะไดมารวม
ทุนกัน จะไดเอาทุนไปทําการคาขายใหไดกําไร เอากําไรนี่ถวายเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงจะถูกตอง ไมใชมาถึงมานัง่ หลับตา นัง่ ไมรูเหนือรูใ ต
แลวก็ถวายไป ถวายไดอยางไร ถวายอะไร มีทนุ กันหรือยัง ทุนอะไร เงินทองนี่หรือ
ไมตองประสงค เพราะเงินทองไมใชทรัพยสมบัตขิ องชีวติ ออกมาจากทองแมมอี ะไร
มา ออกมาชุดเดียวคือชุดวันเกิด ผาสักผืนเดียวก็ไมมี นาฬิกาสักเรือนก็ไมมี หมอ
ผดุงครรภเขาบอกไดเลยวา หญิงหรือชาย แตเรามาหาทุนสรางนิสัย ปจจัยทั้งอดีต
และชาติที่เกิดมามีความหมายมากอยางนี้ เราก็ตองมารวมทุน มาสรางบุญกุศลใหจิต
ลดหาวางมาสรางหารวม จะไดมารวมกันผนึกพลังใหเกิดเมตตาใหมีพลังจิตเสียกอน
แลวทําใหถูกตองดวยการเจริญวิปสสนากรรมฐาน ไมใชพทุ โธ ๆ แตไมมีสติขาด
สัมปชัญญะ ขาดอิริยาบถ ๔
คนเราจะอยูไ ดเพราะยืน เดิน นั่ง นอน เหลียวซาย แลขวา คูเหยียดขา เปน
ตน อันนี้มคี วามหมายหลายประการ มีอยูในสติปฏฐานสูตรที่เราเรียกวา ทางสายเอก
นี่เอง ใหเรามีความรู มีปญญา ไมใชหลับตาเฉย ๆ หลับตานั่งสมาธิภาวนา แตจติ ไม
พัฒนาขี้เกียจ ไมคอยอยากจะทํางาน คนประเภทนี้จิตไมพัฒนา ไมมีสติ ไมมี
สัมปชัญญะ ไมมีสมาธิภาวนา อันนี้มีความหมาย เพราะฉะนั้น ทานสาธุชน เราเปน
ลดชองวาง สรางหารวม
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บุคคลสําคัญ เราจะตองพากันลดหาวางเสียกอน จึงมาสรางหารวม ใหมารวมกันกอน
มารวมทุนกัน
วันนี้อาตมารูสึกดีใจ ทานทั้งหลายจะมีกคี่ นก็ตาม ตองมาฝกตองมา ลดหา
วางสรางหารวม ใหได ตองใหไดละเอียดไปเลย ไมใชมานัง่ หลับตา นาเวทนา ไมรู
หลักสติปฏฐานสูตร ไมมีสติ ขาดสัมปชัญญะ ไหนเลยจะมีทุนได ทุนมันอยูที่ไหน
ไมใชเอาเงินมาทําบุญแลวฉันไปสวรรค ไปนิพพานได ไมใชบัตรผูแทนใบละ ๕๐๐
บาท จะไดซื้อกันได จะไดไปเปนผูแทน ไปเปนรัฐบาลอะไรทํานองนี้ ไมใช เรือ่ งบุญ
กุศลซื้อไมได จะตองมีคณ
ุ สมบัติในตัวของมันโดยเฉพาะอีกสวนหนึ่งมิใชนอย อาตมา
จึงขอกลาวใหญาติโยมฟงเสียกอน เราจะตองลดหาวาง
๑. อยาใหสมองวาง คนแกคนเฒาอายุ ๗๐ ๘๐ สมองวางไมคิด กินแลวก็ไมรู
หลงใหลไชชอนดาลูกดาหลานจําความเกาไมไดแลว นี่สมองวาง พระพุทธเจา
ทรงสอนใหวางดวยกิเลส อยาวางดวยสมอง ตองคิด ตองอาน ตองเขียน
ตองเรียนวิชา ตองมีหลักฐาน มีงานทํา มีคูครองเปนทองแผนเดียวกัน ก็ใหมี
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน จงรักบุคคลที่เขารักเรา อยาไปรักกับบุคคลที่เขาไมรักเรา
หากปราศจากเมตตาก็หาความสุขไมไดในครอบครัว พระพุทธเจาทรงสอน
อยางนี้ เพราะฉะนั้นขอพี่นองทุกคนโปรดทราบ อยาใหสมองวาง
๒. ชองวางระหวางบุคคล อยาใหมีชองวางระหวางบุคคลเลย ใหไปมาหาสูกั่น
มีเมตตาปรานี อารีเอื้อเฟอ ขาดเหลือเจือจุนกัน พระพุทธเจาทรงสอนวา อยา
อยูวาง อยาหางผูใหญ จะหลงทางไดงาย เดี๋ยวนี้พอแมเลี้ยงลูกไมดี ปลอยให
ลูกอยูวางมันจึงเสียคนกันมาก เดี๋ยวนี้เด็กหางผูใหญหางพอหางแม แลวจะ
เอาดีไดอยางไร ไมใชมานั่งหลับตา ฉันมาทําบุญ ฉันจะไปสวรรค ฉันจะไป
นิพพาน คงไปไมไดแน เห็นชัด ๆ อยูแลวจะไปไดอยางไร ไมใชเอาสตางคไป
ซื้อบุญ เอาสตางคไปซือ้ สวรรค เอาสตางคไปซื้อนิพพาน มันซื้อไมได มันตอง
มีคุณคาราคาคนเสียกอน มีราคาชีวิตอยูดวยความคิดทุกคน ตองสรางสรรค
ตองลดชองวางระหวางบุคคลใหไปมาหาสูกันเสมอ มีการเคารพนบนอบบูชา
ตอทานผูใหญ คารวะ ๖ ประการมีครบ
ชองวางระหวางบุคคลสมัยใหมนี้มีมากเหลือเกิน เด็กไมรูจกั ผูใหญ จะเหยียบหัว
คนเฒาคนแก การออนนอมถอมตนจะไปลามาไหวจะไมมีเสีย ยิ่งเรียนสูงจิตใจยิ่งต่ํา
ไมเหมือนคนโบราณคนเกาเขาเรียนไมสูงนัก แตมีคุณธรรมสูงมาก เขาพูดจริงทําจริง
เด็กรุนใหมนี่พูดไมจริงทําก็ไมจริง สรวลเฮฮาไปตามถนนหนทางนาเวทนาเหลือเกิน
ลดชองวาง สรางหารวม
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เพราะเหตุใด ตอบไดเลยเพราะหางวัด หางขอปฏิบัติ ไมรูจักคําวาวัด ไมรูจักคําวา
ปฏิบัติ ไมรจู ักผูใหญ ไมรูจักเด็ก
อาตมาก็ขอเจริญพรญาติโยมใหมีความรูในเบื้องตนไวกอน ประการแรก ไมใช
เรานั่งโดยไมรูวิธีปฏิบัติ ประการที่สอง ตองลดชองวางระหวางบุคคล คนโบราณเขา
ไปมาหาสูกันเสมอ เขาถึงกันก็ซ้งึ ใจ ซึ่งใจก็ใฝดี ไปเยี่ยมเยียนกัน ไปมาหาสูกัน สมัย
สุโขทัยมีอาณาเขตกวางขวางถึงกลันตัน ไทรบุรี สิงคโปร นี่มีพลเมืองเพียง ๔ ลาน
เดี๋ยวนี้เขาไปถึง ๕๐ ลาน ใจเริ่มแคบ บานเริม่ แคบเขาไป แยงกันกินแยงกันอยูแยง
กันใชแลว นี่หรือชาวพุทธทุกวันนี้ นาเสียดาย เรียนสูงแตจิตใจต่ําลง ขาดขอปฏิบัติ
ขาดขอวัตร นี่ชอ งวางระหวางบุคคลเกิดขึ้นแลว พอแมไมอยากจะไปหาแลว ไมมีไป
หาญาติแลว ชองวางนีอ้ ยาใหเกิดมีเลย หมั่นไปมาหาสูชาติภูมิมาตุภมู ิของตน นี่
คนเราปฏิบตั ิธรรมจะรูขอ นี้ จะไมใหวางในระหวางบุคคล ไปมาหาสูพอแมชาติภูมิ
มาตุภูมิของตน จะลืมเสียไมได แหลงใหเกิดวิชา แหลงใหเกิดคุณงามความดี แหลงที่
มีกุศลบุญราศีนั้นลืมไมได อยาวางเดี๋ยวนี้วางแลว พี่ปานาอาตาลุงไมรูจักแลว เด็กรุน
ใหมเรียนสูง ไมรูจักปา ไมรูจักนา เพราะพี่ปานาอาเปนคนโง หาวาอยางนั้นอีก เลยมี
ชองวางระหวางบุคคล คนเราจึงเสียคนเพราะมีชอ งวางระหวางบุคคลที่จะไปมาหาสู
กัน ประสานงานกัน ไมมเี ลย
๓. ทรัพยากรชีวิตอยาใหวาง ตัวเองไมทํางาน ขี้เกียจไมเอาเหนือเอาใต เลี่ยง
งานเกง ไมมีคุณธรรม นี่ชองวางระหวางทรัพยากรชีวิต ผิดพลาดคาดคิดใน
ชีวิตของตน วันเวลาก็ลวงไปเปลา ปราศจากประโยชน ไมเกิดประโยชนเลย
และชีวิตก็ลว งไปตามวันเวลาดวย อะไรเลาจะเปนชองวาง อยาลืม ชองวาง
ระหวางบุคคลและทรัพยากรวาง ก็คือ ชีวติ ของคน
๔. เวลาอยาใหวาง อยาปลอยเวลาใหเปลาประโยชน ไมไดทําอะไรเลย กินกับ
นอน เที่ยวสรวลเสเฮฮา ประโยชนที่จะพึงไดจากนาทีทองของชีวิต คือ คุณคา
ของเวลาที่หมดไป นี่อยาใหวาง อยาลืมคําวาเวลาวาง เวลาวางนาเสียดายนะ
๕. การนําก็อยาใหวาง พอแมไมเคยนําลูกเลย พระสงฆองคเจาก็ไมคอยจะนํา
ใคร เดี๋ยวนี้หาอยางอื่นนํากันมากมาย นาเสียดาย นาเศราใจ ทุกวันนี้การนําก็
วางดวย ไมมีใครนําใครเลย แลวจิตก็ไมนํา สติก็ไมนําจิต ไมมีสติกันแลว จิต
ไปที่ไหน มันก็เลเพลาดพาดหละหลวมเหลาะแหละเหลวไหลไปหากิเลสตลอด
รายการ ไมมีผูนํา คนเราเดี๋ยวนี้ขาดผูนํา ตัวเราก็ไมมีคนนําอีก เพราะอะไร
ตัวเราตองอาศัยสติ สติเปนผูนําจิต เปนผูกั้นเหมือนทํานบ จิตทีม่ ันเลเพลาด
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พาดเหมือนน้ําไหลเชี่ยวฉะนั้น จะทําอยางไรเลา ก็ตองใชสติเปนผูนําและเปน
ผูกั้นไมใหจิตมันเลเพลาดพาดไปอยางนั้น จึงตองเจริญสติปฏฐาน ๔ อันเปน
ทางสายเอกที่พระพุทธเจาทรงสอนในทุกวาระและโอกาส ทางสายเอกทาง
สายเดียวคือ กฎจราจรชีวิต เพือ่ ใหเราเกิดมาไมใหพลาดผิดในชีวิตแหงสังคม
พระพุทธเจาทรงสอนอะไรหรือ ทรงสอนใหพัฒนาการศึกษา พัฒนาการเศรษฐกิจ
ใหมีอาชีพการงาน ใหครองชีพครองรักครองรส พุทธพจนเจตนาใหครอบครัวไมมกี าร
ทะเลาะกัน พระพุทธเจาทรงพัฒนาการสังคม ใหอยูดวยความเมตตาธรรมกัน ไมใช
อยูดวยความแตกแยกแปลกกัน ไมรูจักไมตอ งทัก ไมมีการยิ้มเลย คนที่มีธรรมเขายิ้ม
แยมแจมใสตั้งใจสนทนาเจรจาก็ไพเราะ สงเคราะหเอื้อเฟอ ขาดเหลือจุนเจือกัน คน
เดี๋ยวนี้ไมมีธรรมะ จึงไมยิ้ม หนายิ้มเหมือนมือนางกวัก ถาไมมีคุณธรรมจะเอาไป
ปฏิบัติกรรมฐานตรงไหน เอาอะไรมาเปนหลัก ถาไมรูจัก ขาก็ไมทัก ไมโอภาปราศรัย
แตประการใด คนที่มีธรรมยิ้มนอกยิม้ ใน ยิ้มแยมแจมใสตั้งใจสนทนาแนนอน เดี๋ยวนี้
หนามันยิ้มเหมือนมือนางกวัก ที่เขากวักคนออกจากรานไมมใี ครจะมองเห็น
นี่มีความหมายตรงนี้ ตองมีสติ ตองมีปญญา ไมใชมาหลับหูหลับตา ฉันจะไป
สวรรค ฉันจะไปนิพพาน ไปไดที่ไหน ไปไดหรือ ยังดาลูกดาหลาน บานยังสกปรก
รกอยู ไปสวรรคหรือ บานขี้เกียจกวาด ที่กินก็ไมสะอาด ที่ถายก็ไมสะดวก
ปฏิบัติยังสกปรก โอ ฉันจะไปสวรรค ฉันจะเอาเงินไปซื้อก็ได ไมใชบัตรผูแทนนี่
จะไดเอาเงินไปซื้อกันเปนรัฐมนตรี มันคงไมได มันตองสรางคุณสมบัติ
ญาติโยมโปรดทราบไวดวย คนมีธรรม ยิ้มนอกยิ้มใน เงินไหลนองทองไหลมา คน
ที่มีธรรม สวยคนที่มีแตทําแมะ แหมะตรงนั้น แหมะตรงนี้ ไมเอาเหนือเอาใตเลย เงิน
ก็ไมไหลนองทองก็ไมไหลมา มันจะไหลมาไดอยางไรเพรันอุดประตูคา คนที่ไมมีธรรม
นี่อุดประตูคา ทั้งหมด หนาตาก็ไมยิ้ม ไมเปดหองปฏิสันถารคารวตาแตประการใด คน
ที่มีธรรมะยิ้มอยูกตลอดเวลา ถึงหนาบึ้งขึ้งจอ แตขางในยิ้ม มันก็แสดงออกดวยน้ําใจ
ดวยน้ําใสใจจริงจากทุกสิ่งในน้ําใจ น้ําใสไหลไมขาด สายสวาทขาดไดอยางไร มันอยู
ตรงนี้ ไมใชหลับหูหลับตา โอ มันจะตองไปนิพพาน ปรมํ สุขํ สุขํ อะไรเลา ใจมันสุข
หรือ กลับไปบานยังหนาบึ้งเหมือนยักษเหมือนมารนี้เปนตน โอย นาเสียดาย นี่หรือ
ธรรมะแลวเราจะถวายเปนพระราชกุศลไดอยางไร พอจะถวายสักหนอย กําหนดจิต
โอยเคลื่อนไปที่โนนพลานไปที่นี่แลว ก็ไมมีพลังจะถวายได
ตองสรางคุณงามความดีกอน ทุกคนโปรดทราบ ตองสรางในจุดนี้ มี
ความหมายอยางนั้น นี่ลดหาวางกันเสียกอน แลวมาสรางหารวมมารวมทุนกัน แลว
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คากําไรอยาใหเกินควร ใหมันสมสวนกัน ไมใชพระสงฆกับโยมนะ เออ โยมคากําไร
เกินควร พระสงฆใหพรเกินโควตา พอถวายมากก็ใหพรอยูนั่น แลวโยมทําสักบาท
เดียวนี่ ขอโอโฮ คากํารเกินควร ขอใหไดตังสิบสองลานอะไรอยางนี้ มันจะไปไดหรือ
มันเหลือวิสัยที่จะเปนไปไดโดยวิธีนี้
อาตมามาพูดเหตุผลให โยมจะเชื่อก็เชื่อ ไมเชื่อก็แลวไป แตลองเอาตราชู
ขึ้นมาชั่งดู วัดแลววัดเลา เฝาวัดซี่ ไมใชมานั่งหลับตา ฉันจะไปนิพพาน ฉันจะไปเปน
นางเทพธิดา ไปเปนนางฟา นางสวรรค ฝายพอโยมผูชายจะไปเปนเทพบุตรสุดครึม้
ใจ เปนไดหรือบานยังสกปรกเหลือเกิน ทาวสักกเทวราชสองทิพยเนตรดูเหตุการณ
โอ บานแกยังสกปรก แกอยามาอยูเลยสวรรค ไมไดหรอก สรางศาลาหลังหนึ่งก็เปน
พระอินทรกนั หมดทั่วประเทศสิ ตองสอบนะ ตองมีคุณสมบัตถิ ึง ๑๐ ชาตินะ จึงจะเปน
พระอินทรได เปนเทพธิดาตองมี หิริโอตตัปปะ มีความละอายบางไหม ละอายนอก
ละอายใน เกรงกลัวตอบาปทุจริตทัง้ ตอหนาและลับหลัง มันจะมีความหมายอยูมิใช
นอย
ไมใชไปสวรรคงาย ไมใชไปนิพพานงาย อาตมาวาไปยาก อาตมายังไมไดไป
ทางเหนือทางใตเลย ยังเดินดินอยูนี่ ยังเปนมนุษยอมนุษยอยู บางครั้งก็เปนยักษ
บางครั้งมันก็กระทืบเทาเหมือนกัน แลวแยกเขี้ยวยิงฟน หนาก็แดง ยักษหนามันแดง
ลิงหนาไมแดงหรอก ลิงนี่คือหนุมาน คือจิตรับอาสาเขาไป ลิงไมไดใสรองเทา ยักษใส
รองเทา ลองไปดูที่วัดพระแกว เห็นไหมยักษใสรองเทาแลวหนาแดง ทําไมยักษจึง
หนาแดง เพราะความโกรธ พอโกรธเขาหนาแดงเลย หนาแดงยังไมพอ กระทืบเทา
อีก เขนเขี้ยวเนนฟนอีก ที่นี่มีหรือเปลา ไมมี ดูแลว ไมมี แตยังมีลิง คือ อาตมานี่ ลิง
ทั้งหลายจิตมันไหวติง มันหละหลวมเหลาะแหละเหลวไหลคือลิง วานรใหญชื่อหนุ
มานอาปากไมงับรับอาสาเปนขี้ขาเขาตลอดชีวิตเพราะจิต เหตุนี้จึงเปนขี้ขา
เขาตลอดเวลา โยมเห็นดวยไหม ไมเห็นไมเปนไร โยมนี่เปนเจานายแลว อาตมายัง
เปนขี้ขาเขาอยูตลอดรายการ คือ จิตมันตองรับอาสาไมพกั นี่ดูลิงมันตองรู เปนการ
พัฒนาจิต
เราจะตองรูวาจิตอยูตรงไหนจะไดพัฒนาไดถกู ตอง ถาไมรูที่อยูของมัน
ไปพัฒนามันไดหรือ มันอยูที่ไหนก็ไมรู บางคนวาอยูที่หัวใจ นั่นไมใชจติ เมื่อหาไม
ถูกมันจึงไดยุงกันวุนวายกันในสังคมทุกวันนี้ เพราะหาที่มาไมได ไมมตี นขั้ว ปลายขั้ว
ไมมีสํามะโนครัวแลว เจาความโลภ ความโกรธ ความหลง อยูที่ไหนกันแน เราจะได
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พัฒนาใหมันถูกตอง นีจ่ ึงตองใหลดหาวางมาสรางหารวม มารวมทุนกันกอน ไมใชเอา
เงิน
ยายคนหนึ่งไปบวชชีพราหมณ มีเงินติดกระเปาไป ๓,๐๐๐ บาท กวาจะกลับลืม
เลย ไมพอคารถกลับแลว เดี๋ยวองคนี้มาเทศน องคโนนมาเทศน องคนเี้ ทศนแลวแจง
ซองผาปา แจกซองกฐินอีกแลว พระบอกอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา โยม สมบัติเอาไป
ไมได โยมแก ๆ เลยทําบุญ เลยหมดเงิน ๓,๐๐๐ กลับไมได คารถไมมีแลว หมดไป
๓,๐๐๐ บาทแลว อาตมาเห็นมาเอง เปนวิทยากรไปพูดเลยตองใหโยมอีก ๒๐๐ บาท
เปนคารถกลับไปตะพานหิน ไปอุตรดิตถ นี่หรือจิตสงบ นีพ่ ูดใหโยมฟง อยาเอาไปพูด
ขางนอก เห็นดวยหรือเปลา ถาโยมเปนบัณฑิตจะเห็นดวยกับอาตมา ถาโยมไมเปน
บัณฑิตจะไมเห็นดวย เห็นไหมบวชชีพราหมณสรางกุศล กลับไปหลานก็ถามยาย
สตางคพอไหม พออะไรอีหนู หมดตั้งแตวันกอนแลวลูกเอย นี่ขอยืมเขามา ๕๐ บาท
นี่มีความหมายเหลือเกิน โปรดพิจารณาโดยปญญา อาตมาจะไมแจกฎีกาใครหรอก นี่
เชิญไปเที่ยวที่วัดบางก็ได พระเลี้ยงดวย
ทําบุญไมตอ งเสียอะไร ขอใหทําบุญจริง บริจาคทานชั้นสูงสิโยม พอแมปยู าตา
ยายตายบริจาคทานชั้นสูง ไมตองใชเงิน เดี๋ยวพูดกันกอนทําไดไหม ไมตองใชสตางค
อุทิศสวนกุศลใหพอที่ตายใหแมที่ตาย ไปบอกไปสอนลูกหลานดวยนะ อยาไปกูเงิน
เขามาทําบุญทําศพนะ อยานะ บาป บริจาคทานชั้นสูงเลย เคยกินเหลาเลิกเลย
บริจาคทานไมตองใชสตางค เคยเลนการพนันเลิก เคยเที่ยวผูหญิงยิงเรือเที่ยว
เสเพลเลิก เปนการอุทิศทักษิณานุปทาน เดี๋ยวนี้เปนอยางไร บางแหงมีงานศพเขา
ชอบมาก ทําไมจึงชอบ เจาภาพไมตอ งยุงเลย พวกมาจัดใหเสร็จเลย เลนไพหนาศพ
เก็บคาตงเลย นี่บาป คนไปทําบุญตองละบาปได คนจะไปสรางความดีตองละชัว่ ได
จะไปทําบุญละบาปกันไดหรือยัง ถาละบาปไมไดอยาไปทําบุญ บุญมันไมมีประตู
เขา มีแตประตูบาปตลอดรายการ ขอฝากพวกญาติโยมพุทธบริษัทไวดว ย เวลาบวช
ลูกหลานอยางที่วัดอาตมา ไมมีหรอกกินเหลา เขาวัดตองเงียบหมด เวลาวนรอบ
โบสถก็ตองสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ใหรําลึกถึงคุณพระพุทธเจา พระธรรม
เจา พระสังฆเจา
นี่เรามาพูดกันอยางนี้กอนจึงจะเทิดพระเกียรติได สรางความดีถวายพระ
เจาอยูหัว ไมใชไปกินเหลาถวายพระเจาอยูหัว แลวราชการวาอยางไร เอาแก
เหลามา แลวถวายพระพร กินเหลาถวายพระพรมีที่ไหน เดี๋ยวนี้ยังมีอีกหลาย
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จังหวัด อาตมาไปเห็นกับตาแลย ถามแกวอะไร เขาบอกถวายพระพรชัยมงคล
มหาบพิตรพระราชสมภารเจาใหทรงพระเกษมสําราญ แลวก็ดื่มเหลากันเขาไป นี่หรือ
ถวายเทิดพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล ไมถูก ถามีลูกหลานสอนเสียเลย อยาไป
ถวายเหลา ถวายแตกุศล ตองสรางทาน ศีล ภาวนา สรางความดี ปนขี้ ยันเพิ่มขึ้นได
ไหม เอาลูกเรียนหนังสือ ตื่นตีสี่เลย ถวายพระราชกุศล ตื่นตีสี่ดูหนังสือ อยาเอาแค
ผาน ๆ ตื่นสองโมงเชาถวายพระราชกุศล นอนตื่นสาย หนายหากิน ไปหมิ่นเงินนอย
ไปนั่งคอยวาสนา นี่ถวายพระราชกุศลหรือ นี่ตอ งพูดกันใหเห็นเนื้อเห็นน้ํา ไมใชมาถึง
หลับตา โอย ฉันถวายแลว กลับไปบาน โอย พระเจาอยูหัวอยูเย็นเปนสุขแลว เราก็
ไปเดือดรอนกันไปปลนกัน ไปลักเขา เลนไพ กินเหลาเมาสุรากัน นี่หรือถวายพระราช
กุศล
นี่พูดอยางนี้โยมอยาตําหนิอาตมา เพราะอาตมาทําไดอยางที่พูดนี่ ที่วัด
อาตมาไมมจี ะบอกใหไปดูได บานเหนือบานใตอาตมาไมมขี โมย ไมมกี ินเหลา เขาวัด
งานศพ อาตมาเปนเจาภาพหมดเลย ไมตองเสียสตางค ไปวัดอัมพวันไมตองเสียเงิน
เสียทอง อาตมาออกใหหมดเลย คาเมรุไมตองเสีย คาไฟฟาไมตองเสีย โอเลี้ยงกาแฟ
ชงเลี้ยงแขกใหเสร็จเลย นี่งานศพเปนอันดับหนึง่ ตองชวยกันอันดับหนึ่ง งานปวย
ไขตองไปเยี่ยมถึงบานนี่อันดับสอง นี่เขาถึงธรรมะตองมีอยางนี้ ไมใชธรรมะทะ
แมะยิ้มเหยาะแหยะหาเงินหาทอง นีห่ รือทางธรรมไมใช
ตองชวยเหลือกันนะโยม จึงจะเรียกวาเทิดพระเกียรติถวายเปนพระราชกุศล
แลวก็ประชาชนอยูเย็นเปนสุข มหาบพิตรพระราชสมภารเจาทานจะทรงพระเกษม
สําราญอยางยิ่ง ถาประชาชนไมมคี วามสุขเลย มีแตความทุกขความยากเดือดรอน
นานาประการทะเลาะวิวาทกัน เกิดโจรกรรม อาชญากรรมทั่วประเทศมากมาย ทาน
จะทรงพระเกษมสําราญไดอยางไร ตองอยูเย็นเปนสุขพสกนิกรราษฎรทั้งหลาย และ
เราทั้งหลายขาราชการก็ตองตางพระเนตรตางพระกรรณขององคพระราชา ตางหูตาง
ตาของพระองคทานตองถวายพระราชกุศลอยางนี้ ขาราชการตองซือ่ สัตยสุจริตเปน
นิจ ขยันประหยัดใหมั่น หันหลังใหอบาย เปนขาราชการตองทําอยางนั้น อุบาสก
อุบาสิกาก็ตอ งสรางคุณงามความดีตามหนาที่ดังที่กลาวมาอีกดวย
นี่พูดใหโยมเขาใจกอน ไมใชมาถึงนั่งหลับตาไมมีเหตุมีผล ลิเกไมรูจะเลนเรื่อง
อะไร ไมไดออกแขกใหรูเลย อึกอักโผลตุม ๆๆ ตอม ๆ ไมรูเรื่องอะไรกัน นี่ออกแขก
ใหฟงวาใครจะมาเลนวันนี้ อาตมาพระครูภาวนาวิสุทธิ์จะมาเลนใหโยมฟง แลวตอง
หาโยมเปนตัวกํากับการแสดง ใครจะเปนพระเอกนางเอกก็เตี๊ยมกันเสีย ทั้งรักทั้งแคน
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แนนในทรวง จะถึงตองหึงตองหวงรบพุงชิงชัยก็เตี๊ยมกันเลย วันนี้ใครจะเปนตัวโกงก็
วามา ใครจะเปนพระเอกก็วามา แตลิเกนี่ออกมาเลนทุกตัวมันก็ตองบอกวาฉันเปน
พระเอกทั้งนั้น ออกมาสมศักดิ์ ภักดี หอมหวลทวนลมทุกตัว ลิเกมีไหมออกมาวาฉัน
เปนคนชั่ว ฉันเปนตัวโกงมีหรือ ฉันออกมาเปนนางเอกคะ เปนพระเอกครับ แตดูเวลา
เลนเถอะ เปดฉากขึ้นมานี้พระเอกหรือนางเอกก็รู เราจะรูท าทีวา ออ คนนี้สําเนียง
บอกภาษากิริยาบอกชาติบอกสกุลหนุนศักดิ์ศรี ดูคนใหดูหนาดูผาใหดูเนื้อ ดูเสื่อดุ
ลายดูชายดูพอ จะไดไมยอทอใจ ดูโยมผูหญิงบาง ก็ดูชางใหดูที่หางดูนางใหดูแม ดูให
แน ๆ ตองดูถึงปูยาตายาย เขาดูกันอยางนี้ เดี๋ยวนี้ดูแลวสวยก็โอเค ไดกันเย็นทิ้งกัน
เชาเลย นี่หรือคนมีธรรมะ ไมมีหรอก จะมีก็แตทําแมะ คนโบราณเขารักกันยาก ไปมา
หาสูกันนาน ตองรูจ ักชีวิตจิตใจกันนาน รูหลักรูฐานรูงานการรูวาระจิตใชชีวติ ตองาน
กัน แลวเขาจึงจะแตงงานกัน เดี๋ยวนี้รักงายทิ้งงาย โยมเชื่ออาตมาเถอะ แตกอนนี้เขา
รักกันยาก โยมผูชายเห็นดวยไหม รุน โยมนี่รักสาว ๆ เปนอยางไร นานไหมกวาจะรัก
กัน ถามโยมผูเฒาผูแกวาจริงหรือไมจริง หรือไมจิรงก็ตามใจไมวาอะไร หรือโยมเคย
รักกันหนาพากันหนี รักพี่ก็หนีพออยางนั้นหรือ เดี๋ยวนี้รักพี่หนีพอหมดเลย อาตมามี
ลูกสาวหลายคน รักพี่เขาหนีพอไปอยูดวย จึงมีปญหาอยูอยางนี้
วันนี้คืนยันรุง อยานอนจึงจะเรียกวาถวายพระราชกุศล อาตมาจะไมฉันขาว ๒ วัน
ไดไหม แลวไมนอนเลย โยมจะสูไดไหม ใครจะสู ตอนสูนอี่ าตมาไมไดนอนมาเปนป
ในพรรษานีต้ ีสามสอนพระ พระทีว่ ัดตั้ง ๗๐ รูป นี่สอนพระมาแลว เมื่อวานนี้ไปคาย
ทหารกองทัพภาคที่ ๓ โรงพยาบาลคายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมอนั่งปฏิบัตนิ ุง
ขาวหมด คนที่เขาเวรเปนเขาเวรไป ที่ไมเขาเวรมานั่งกรรมฐาน นั่งเจริญสติปฏฐาน
๔ มีอานิสงส ๓ ประการ ๑ รําลึกชาติได ๒รูกฎแหงกรรมจากการกระทําของตน
๓ รูเหตุผลที่จะแกตัวได ทําเทานี้เหลือกินเหลือใช ที่โรงพยาบาลคายสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชและคายเอกาทศรถที่พิษณุโลก อาตมาวิ่งรถสองชั่วโมงครึ่งถึง ไปถึง
แลวเขาหอประชุมใหญโรงพยาบาล แลวพวกหมอนั่งนุงขาวหมด ที่ไมไดเขาเวรก็มา
เขาปฏิบัติธรรม เฉพาะวันพระ
วันพระอาตมาไมออกจากวัดไปตองใหกรรมฐานหรือไปสอนจึงจะไป จะไป
เที่ยวแดง ๆ ขาว ๆ ตามตลาดคงไมได ในวันพระตองอยูวัดใหเขามาบําเพ็ญกุศลกัน
แลวทางราชการวาอยางไร พุทธสมาคมบอกวาใหหยุดงานวันพระ ราชการหยุดงาน
วันพระทําไม โยมหยุดงานวันพระไปทําไม หยุดเพื่อไปวัดหรือ ไปวัดพระไมอยูวดั
พระไมพรอม พระไปเทีย่ วที่ไหนก็ไมรู แลวไปทําไม วันไหนก็ไปได อาตมารูสึกเศรา
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ใจมาก วัดไมพรอมเลย ไมพรอมในวัด แลวจะปฏิบัติหนาที่อยางไร จะทํา
อยางไร นี่มาพูดเหตุผลใหโยมฟง พูดดวยขอเท็จจริง ไมใชไปถึงทําบุญตักบาตรกัน
ไดบุญไปสวรรค มีไดที่ไหน จะตองมีคุณสมบัตคิ รบดังที่กลาวมาขางตน เรา
เราจะสรางหารวมมารวมกันคือมารวมทุน โยมก็มารวมพลังกัน สามัคคีกาย
สามัคคีใจไว รวมทุนแลวก็รวมทุนอยางไรหรือ รวมกันคิดในสติปฏฐาน ๔ รวม
อารมณของเรา ดูอารมณของเราทุกคน ที่โยมมารวมในวันนี้ รวมคิด รวมทุนคือบุญ
กุศลตางคนตองเสียสละกิจการทางบานมา นี่รว มทุน ถาโดยไมมีเสียสละจะถวายกุศล
ไมได คนเราตองบริจาคทานชั้นสูง มีเสียสละกิจการงานบานได ขอนี่พดู ใหโยมเห็น
ถาโยมเสียสละไมได มาที่นี่ไมได นี่อาตมาก็ทิ้งวัดมา คนในวันตั้ง ๒๐๐ กวา เดี๋ยว
พรุงนี้มะรืนนี้เขาอบรมอีกเปน ๑๐๐ เปน ๑,๐๐๐ เลี้ยงขาวกันเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท
จายคากระแสไฟฟาเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท คาอาหาร ๒๐,๐๐๐ บาท เปน ๔๐,๐๐๐
บาท ไมตองเรี่ยไร ไมมีเรี่ยไร เงินมีไหม ไมมี ไมมี แตมาไดอยางไร มีธรรมะอยาง
เดียว นึกเงินไหลนองนึกทองไหลมา เดี๋ยวพระอินทรก็สงสารสงวาสุเทพเทพบุตรเอา
เงินมาให อาตมาฝากไวที่ธนาคารทุกบานเลย ไมตองไปฝากที่กรุงเทพกรุงไทยหรอก
ถึงเวลาเขาก็มาจายใหเอง วันอาทิตยเขาก็จาย วันเสารเขาก็จาย มืดก็จาย กลางวันก็
จาย ตายไปแลวเขายังจายใหเลย ธนาคารบนโลก ของอาตมาไมตองไปฝาก
ธนาคารกรุงไทย กรุงเทพ กสิกรไทยแตประการใด มีเบิกไดทกุ เวลาเหมือนอํานาจ
บุญกุศลที่มีอยูกับทานผูมีจิตใจเปนกุศล มหากุศลจิต อยูที่ขอ คิดขอนี้
เรามารวมทุน หมายความถึงเสียสละบริจาคทานชั้นสูง สละกิจการงานทางบาน
ของโยม ตองเสียงเงินคายานพาหนะมา และตองเสียเวลามาดวย ไดประโยชน
มหาศาล รวมทุนอยางนี้ และก็รวมกันคิดสรางสรรค คิดริเริ่มดําเนินงานในชีวิตของ
ตน อานตัวออก บอกตัวได ใชตวั เปน เห็นตัวตาย คลายทิฏฐิ และดําริชอบ จะได
ประกอบกุศล เราจะไดผล งานเปนหลักสําคัญ รวมกันคิดนี่ไมใชคิดที่จะไปเอาเงินเขา
คิดเอาเงินเรา ใหคิดในคุณสมบัติ ในชีวิต ดูอารมณ นี่มารวมกันคิดอยางนี้ โยมคง
เขาใจ และรวมอะไร รวมผลิต โยมจําไว ในโรงงานอุตสาหกรรม เขารวมผลิตเอาของ
ออกมาในอารมณตาง ๆ นี้ใหมันเกิดเงินไหลนองทองไหลมา รวมขายเปดขาย ตีแผ
ชี้แจง แสดงออกเปนระบบเปนระบบ จะไดมีระเบียบจะไดมวี ินัย จะไดมสี ีลาจริยาวัตร
มั่งคั่งสมบูรณ เห็นดวยไหม ตองรีบเห็นเสียจะไดไมตองพูดมาก เห็นชัดแลว นี่อาตมา
พูดใหเห็นกอนไมอยางนั้นหลับหูหลับตาไมรูเรื่องกัน
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รวมทุน โยมตองมีทุนมาแลว มีนิสสัยมาแลว ถาไมมีนิสสัยมาไมได วันนี้อาตมา
ตั้งใจไว คนเดียวก็สอน ไมมีใครมาอาตามคนเดียวก็ทํากรรมฐาน ไมตองงอใคร คืน
ยันรุงเลย เราตั้งใจมาถวายกุศลแลว ตองตังใจงานจึงเสร็จ ถาไมตั้งใจงานไมเสร็จ
ในทางธรรม ถาไมสรางใจไมมีผล โยมมานี่อาตมาเห็นแลวตั้งใจแน ตั้งใจตั้ง
หลายวัน มาอยูที่นี่กันบางแลว ใชไหม โยมจําไว พระพุทธเจาสอนใหลดหาวางสราง
หารวมเสียกอนคอยทํางาน ถาเราไมลดหาวางไมสรางหารวม ไมตอ งไปทํางาน ไมได
มีอะไรเลยในตัว ไมมคี วามหมายเลย ตองมีความเขาใจอยางนี้ มารวมทุนแลวก็
รวมกันคิด คิดอะไร นั่งเจริญกรรมฐาน คิดอานอารมณ ชมสมบัติสวัสดี เปน
ธรรมชาติของจิตตองคิดอานอารมณ รับรูอารมณไวไดเหมือนเทปบันทึกเสียง รวมคิด
อยางนี้ คิดอะไร นั่งดูอารมณวามันคิดอะไรหรือ สติมีไหม และก็ดูในอารมณเราวาไป
แคไหนแลว ยาวสั้นแคไหนประการใด ไมใชวาใหไปดูคนอื่น แลวดูอะไรรวมคิด ๆ ใน
อารมณ อยูใ นอารมณของเราวาเราเปนบัณฑิตไหมขนาดนี้ เดี๋ยวนี้เปนอันธพาลหรือ
เปลา ไมตองไปดูคนอืน่ วาคนชัว่ หรือคนดี ไมตองไปดูเขาดูตัวเราวาเปนบัณฑิตหรือ
เปลา
บางครั้งนี่เราเปนอันธพาล คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตพาไปหา
ผล คบคนชัว่ ทําตัวใหอบั จน คบคนดีใหผลจนวันตาย นี่เรามาคบคนดีกนั นะ แลวคน
ไหนคนดี หาซิ คนไหน คนชั่ว หาซิ เดี๋ยวรูเลย รูในตัวเราอยูในจิตเรานี่เอง ไมตอ งไป
ดูคนอื่น นี่ตาคนนี้ไมดี ยายคนนั้นไมดี ลูกสาวคนนั้นใชไมได ลูกสาวคนโนนใชไมดี
ลูกสาวขาดีคนเดียวนะ ใชไมได นี่ไมใชรวมคิดรวมประดิษฐสรางสรรคตอ งรวมลง
อุตสาหกรรมกัน ผลิตออกมาขายทองตลาด เปดเผยตีแผชี้แจงแสดงออก ทําอะไรให
มันถูกแบบถูกบท จะไดหมดจดเหมาะเจาะ มีศีลนี่เอาแบบเอาไวคอื ศีล เดี๋ยวนี้คน
ไหนมีศีลบางหรือเปลา ปกติกายวาจาหรือเปลา มีสติหรือเปลา นี่เราจะตองใหเจริญ
สติกัน ขอประทานโทษ แก ๆ ไปจะไดระลึกชาติได จะไปเกิดชาติไหนจะไดรู จะได
ติดตัวไป เมือ่ สองวันนี่ อายุ ๕๐ เทานั้นนะ กินแลวบอกไมไดกิน เห็นไหม ดาลูก ดา
หลาน ลืมหมดแลว อยาใชสมองเลย ใหสมองวาง นี่ผูเฒาสอนหางผูใหญจะหลงทาง
ไดงาย จะเห็นดวยไหม มีลูกอยาใหวาง โดยมีลูกไหม นั่นอยาใหลูกวางเสียนะ ลองให
ลูกวางซิ เศรษฐีในกรุงเทพฯ นี่จะหาลูกจางมาเลี้ยงลูก แลวลูกจางนิสัยไมดีก็พาลูก
เราเสียหมด เห็นไหม เห็นชัดแลว นีอ่ ยางนี้นิสัยไมดี โบราณเขาวาอยางนี้ เราก็
มารวมรวมทุนกันดูอารมณวา อารมณของเราเปนอยางไร เวลาอารมณพาลก็อยาไป
คบมันขณะนั้น
ลดชองวาง สรางหารวม
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พระพุทธเจาทรงสอนวาอยางเชื่อพระพุทธเจา พระองคทรงแสดงขมวดทายไวให
เชื่อโดยเหตุผลขอเท็จจริง ก็เชื่อตามเหตุผล หามเชื่อพอแม พอแมสอนลูกเปนโจรก็
อยาเชื่อ นี่หมายเหตุแลว อยาเชื่อใคร อยาเชื่อผัว อยาเชื่อเมีย ขอประทานโทษเถอะ
ถามดวยความจริงใจ โยมเชื่อสามีไหม อาวไมเชื่อเลย นี่พูดอยางนั่นไมถูก สามีดีก็
เชื่อ สามีไมดีก็อยาเชื่อ อาตมาเมือ่ ยังเปนฆราวาส สมัยโบราณกาลกอนยังซักผาให
ภรรยา นี่สมมุตินะ ถูเรือนใหเสร็จ ปอนขาวใหเขาเสร็จ ยังอยูกับเขาไมไดเลย จนตอง
บวช นี่เห็นไหมตองมาบวชแลว นี่สามีดีก็เชื่อ ไมดีก็อยาเชื่อ ภรรยาก็เชนเดียวกัน ถา
ดีก็เชื่อ พระพุทธเจาทานยอดจริง ๆ เห็นไหม มีสติจึงจะรูไ ด เพื่อนมี ๒ ประเภท
เพื่อนดีก็ควรเชื่อ เพือ่ นที่มันพาเหลวแหลกก็อยาไปเชื่อ
แตรายที่สุดในโลกมนุษยคือ เชื่ออะไร โยมตอบไดแตยังอึกอักอยู อาตมาตอบ
แทน รายที่สุด คือเชื่อใจเราขณะมีโทสะ ขณะมีโมหะ ขณะมีโลภะ โทสะ โมหะ
โลภะ จริงหรือไม นี่เชือ่ ใจเราอยางนี้รายที่สุด เมื่อสองวันอาตมาไปเห็นมาแลว สามี
กลับมาบาน เธอจา ทํากับขาวตามที่สั่งไวหรือเปลา แมบานเขาทําผิดไป เขาทํา
น้ําพริกหวานไป เขาก็บอกวานี่ทําใหขมหนอยไมไดหรือ เทานั้นเลยโมโห เอาหมอ
ขาวที่หุงสําเร็จรูปไมมีนา้ํ ขาวเหวี่ยงลงใตถุนเลย วันนั้นอาตมาไปจอดรถพอดี โครม
อะไรกัน เลยบอกโชเฟอรออก ๆๆ บานนี้อะไรกัน โอโฮ เชือ่ ใจเราขนาดนั้น เห็นไหม
นี่เสียไหมละ นี่เสียเลยนะโยม จําไวนะ เชื่อใจเราขณะมีโลภะ เชื่อใจเราขณะมี
โทสะ เชื่อใจเราขณะมีโมหะ เสียทุกราย เพราะฉะนั้น ตองตั้งสติกอนจึงคอยเชื่อ
มีความหมายอยางนั้น นี่ก็มีเหตุผล
เพราะฉะนั้น เรามารวมลงอุตสาหกรรมกัน ผลิตออกในชีวติ ของผูมีปญ
 ญา มี
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา แลวก็เจริญสติปฏฐาน ๔ จึงจะรูดี ตองยืน เดิน นั่ง
นอน เหลียวซาย แลขวา คูเหยียด เหยียดขานะ เจริญสติปฏ ฐาน ๔ เดินจงกรม เดิน
จงกรมไมใชไปพุทโธเหยียบที่เทานะ
อยาใช
เอาพุทโธไปไวที่เทาไมได
พระพุทธเจาทรงสอนวาใหยืนมีสติ เหยียด ๆ ขา มีสติสัมปชัญญะเทานี้ ทําไดไหม
เดินมีระเบียบเพียบพรอมดวยศีล ศีลคืออะไร ศีลอยูที่ไหน สํารวมเรียกวาศีลถูก แต
ศีลตองมีเรือนคือสติใหเขาอยูกอน เราจะไดปกติกายกับวาจาได ถาเราขาดสติ ศีลไม
มีเลย ดวยความประมาทจะสํารวมไมไดเลย สํารวมอินทรียสังวร นัน่ แหละศีล แต
ความหมายของศีล คือ ปกติ กาย ปกติวาจา
ปญหาก็เกิดขึ้น ปกติทําไดอยางไร ทําอยางไรคนจึงจะปกติ ถาไมมีสติสมั ปชัญญะ
แลว คนที่ขาดความเปนปกติจะบาบอคอแตกขึน้ มา กลับกลายเปนคนวิกลจริต เพราะ
ลดชองวาง สรางหารวม
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ไมมีสติดวยความประมาท นี่อยูตรงนี้ เพราะฉะนั้น เราจะตองมีสติเปนเรือนใหสิงอยู
ปกติกายกับวาจา ในเมื่อปกติกายกับวาจาแลวยังไมพอ เพราะจิตยังเลเพลาดพาด
ออกไปนอกประเด็นของชีวิตอีกมาก จึงตองมีสมาธิจิตตัง้ ใจจึงใชสติปฏฐาน ๔ เปน
หลักปฏิบัติใชไหม ใชสติปฏบาน ๔ เปนหลักปฏิบัติจึงจะมีสติเปนปกติได คนเราถา
ปราศจากสติแลว จะไมมีความหวังในชีวติ ตอไป จึงตองมีความรูสึกตัว รูท ั่ว รูน อก รู
ใน ภายในใจ อยาพลาด อยาเผลอ อยาประมาทละเมอสงสัยแตประการใด อยูที่สติตัว
เดียว ถาหากวา คนเราพลาดจากสติแลวไมมีทาง จะไปพุทโธก็นั่งอยูนั่นแหละ สติไม
พัฒนา ไมมีจิตทีจ่ ะพัฒนา จะใหริเริ่มในงานไมไดประการหนึ่ง เพราะฉะนั้นตองมี
สมาธิวางจิตในงาน อยาวางธุระ ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง ในเมื่อสติบวกกับ
สัมปชัญญะ เกิดตัวภาวนา เกิดตัวปญญา เพราะฉะนั้น จิตเปนธรรมชาติ ตองคิด
อาน อารมณ รับรูอารมณไวไดเปนเวลานาน เหมือนเทปบันทึกเสียง
พูดไปถึงตอนนี้แลวก็ขอเจริญพรแมชีวาจิตเกิดทางไหน ถูกตองแมชีตอบถูกแลว
เพราะฉะนั้น จิตไมใชหัวใจ หัวใจสูบฉีดโลหิตเลี้ยงรางกาย แตจติ เกิดทางอายตนะ
ทางอินทรีย ตาเห็นรูปเกิดจิตใชไหม หูไดยินเสียงเกิดจิต จมูกไดกลิ่นเกิดจิต ลิ้นรับ
รสเปรี้ยวหวาน มัน เค็ม เกิดจิตที่ลนิ้ กายสัมผัสรอน หนาว ออน แข็ง ที่เรานั่งลงไป
เกิดจิตทางกาย นี่รูแลว รูที่มา จะไดพัฒนามันถูกแลวในเมื่อเห็น ชอบเปนอะไร ถา
เราชอบเปนโลภะ ตาเห็นรูปชอบ ถาไมมีสติพจิ ารณาดูเปนอะไร นีต่ องพัฒนาตรงนี้
ไมใชไปนั่งหลับหูหลับตาอยางเดียว หูไดยินเสียง เสียงเขาดาเราชอบไหม เปนอะไร
นั่น นี่อยูตรงนี้ ตองมีสติ อยาบาตองตั้งสติไวบาง นี่สมมุติถาโยมไมมีสติในการฟง
เปนอะไร นัน่ ถูกตอง นีอ่ ยูตรงนี้ ถาโลภะขณะนั้นตายไปเปนอะไร เปนเปรต มีโทสะ
ตายเปนอะไร ไปลงนรกหนักหรือเบาแลวแตกรรมใชไหม โมหะไมมีสติปญญาเลย
เปนคนที่ไรสติขาดปญญา ตายขณะนั้นเปนเดียรฉาน
เมื่อไดความวา จิตเกิดทางนั้นแนแลว วิธีการที่เราทําก็ตองพัฒนาที่นั่น หู
ไดยินเสียงกําหนดวาอยางไร นั่นเสียงหนอ รูหนอ ใชได รูเสีย ถาหากเราไมรู หาก
พอใจหลงไปยังสิ่งนั้น ถาหากวาจิตไหลไปโลภะ ตายไปขณะนั้นแลวเราก็เปนเปรต
แนนอนนี่อยูต รงนี้เอง ตองพัฒนาตรงนี้ ถาจิตโกรธทําอยางไร อยาลืมดวงหทัยที่
หายใจเขาออก อยูที่ลิ้นป จําไว อยูที่ลิ้นป คนเราถาจะมีปญญานะ เอาเสนกระแส
วัดดูจมูกกับสะดือ เปนการดูลมหายใจยาว ๆ ถาโยมเกิดความโกรธขึ้นมา ไปนั่ง
ตรงไหนก็ตามหายใจยาว ๆ จากจมูกแลวไปสะดือ สะดือไปจมูก แลวเอาสติปกไวที่
ดวงหทัยที่เรียกวาหทัยจิต เรียกวาเจตสิก อาศัยหทัยเดียวกับจิต อยูที่เจตสิก คือ
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หทัย คือลิ้นปกําหนด โกรธหนอ ๆ รับรองเลย โยมหายโกรธแน หายโกรธจริง ๆ
แลวจะไมโกรธตอไปดวย ไมมีเชือ้ เยื่อใย กับสนิทไมติดขึ้นมา นี่คอื นิพพาน นี่เรา
ตายนอกบวงจะไดไมหวงใคร ยังตายในบวงยังหวงลูกหลาน ไปนิพพานได
อยางไร ไปไมไดหรอก มันอยูตรงนี้ ไมใชยากเลย
แตมีปญหาอยูวาตองเดินจงกรม คือ เจริญสติปฏฐาน ๔ อาตมาก็ขอเจริญพร
วา กายานุปสสนาสติปฏฐาน กายจะยืนเดินนั่งนอนเหลียวซายแลขวาจะคู
เหยียด เหยียดขาตั้งสติไว และอิริยาบถใหละเอียดออนไปเลย เราจะคู เราจะ
เหยียดขา จะไดรูวามีระยะเทาไร มีภาวะเปนอยางไรในตัวเรา ไมใชไปดูคนอื่น เขา
สวยไมสวย ดีหรือไมดี ไมใชเชนนั้น เราตองดูตัวเรา อานใหออก บอกใหได ใชใหเปน
นะ ใหเห็นตัวตาย จะไดคลายทิฏฐิได ดําริจะไดชอบ ประกอบกุศลจะไดผลอนันตเปน
หลักฐานสําคัญ ถาเจริญสติปฏฐาน ๔ อยางนี้ตาย ยาก เดินจงกรมมีกําหนดลม
หายใจเขาออกอยูที่ทอง
อาตมานี่เคยปฏิบัติทางพุทโธมา ๑๐ ป พุท หายใจเขา โธ หายใจออก มา ๑๐
ป มาตอนหลังเจริญสติปฏฐาน ๔ ลงที่ทอง ตอนที่อาตมาคอหักนี่ ถาพุทโธตายเลยนะ
แตทําไมหายใจไดตรงไหน ๆ หายใจไดตรงสะดือ อยาลืม คนหายใจทางสะดือได
ตองมีประสบการณมา ถาโยมอยากจะรูหายใจทางสะดือจริงหรือไม ลองไปทําใหคอ
หักใหรถชนซิ คอหักอยางอาตมาหมุนไดเลย หายใจไดจริง นี่มีตัวอยางที่อาตมาพูดนี่
เปนเรื่องจริง ไมจริงไมมาพูดใหโยมฟง เปนบาป เปนการอวดอุตริมนุสสธรรม นีม่ ัน
เรื่องจริงที่ผา นมากับตัวอาตมาเอง
สะดือนี่เรารูจากทองแมเลย อยูในทองแมหายใจรวมกับแมไดทางสะดือ
กินอาหารไดกับแม หายใจได สะดือนี่ แลวพระเขานิโรธสมาบัติหายใจไหม ที่เรา
เรียกวาไมหายใจ หายใจไดทางเสนขน มันออกตามเสนขน ตามที่เหงื่อออกนั่นเอง
พระนิโรธสมาบัติ จึงอยูได ๗ วัน นี่โดยวิธีนี้นะ ตองรูใหจริง ๆ ถารูไมจริงจะไมเขาใจ
คือตองใหทาํ ที่ทอง พองหนอ ยุบหนอ พุทโธนี่หายใจละเอียดมองไมเห็น แตอัน
เดียวกัน เจริญอานาปานสติอันเดียวกัน ทางพุทโธกับพองยุบอันเดียวกัน มันมี
เหมือนกัน แตตางกันวาเราจะเอาอารมณอะไร เขาขันธ ๕ รูปนามเปนอารมณก็เปน
วิปสสนาไป ถานึกบัญญัติเปนอารมณก็เปนสมถะไป มันมีเหตุผลอยูสั้น ๆ อยางนี้
ทีนี้เราเดินจงกรม เดินจงกรม คือ พระพุทธเจาทรงสอนในสติปฏฐานสูตรวา
เดินมีสติ กาวเทามีสติ รูตัว ปจจุบนั ธรรม รูปนามขันธ ๕ เปนอารมณตองเดินแบบ
ไหน เปนประการใด นี่กายานุปสสนาสติปฏฐาน อาตมาก็บรรยายกอน แตเขาใจวา
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โยมที่นั่งนี่เคยทํามาแลว หรือยังไมทําก็ตาม อาตมาจําเปนจะตองสาธิตใหดู เปนเรื่อง
ที่อาตมาตองมาจัดรายการขึ้นในวันนี้ ถึงโยมทํามกแลวก็ดี ทวนความจํา ถายังไมทํา
ก็ทวนความจําใหม เพื่อจะไดซึ้งใจในการเจริญสติปฏฐาน ๔ ตอไป นี่ กาย กายยืน
กายเดิน รูทั้งหมด ในกายนี้ กายนอก กายใน รูกายอยูในภายใน กายในกายใน คือ มี
สติในภายในก็รูกายในภายในได วากายเยื้องยายอยางไร มีศีลประการใด มี
กิริยามารยาทดีเลวประการใด มันจะรูแจงแกใจ เปนปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ รู
ไดแกตัวเองโดยเฉพาะ
เวทนานุปส สนาสติปฏ ฐาน แปลวาอะไร เวทนา แปลวา ทนไมได บังคับ
ไมได มันเปนโดยธรรมชาติ สุขเวทนา สุขกาย สุขใจ ทุกขเวทนา ทุกขกาย ทุกขใจ
อุเบกขาเวทนา ทําอยางไรวิธีปฏิบัติ ในเมื่อเราสุขกาย คือ ดีใจ กายสุข ใจสุข ตองตั้ง
สติไว ถาเราไมตั้งสติไวก็ประมาท เดี๋ยวก็เสียใจตอภายหลัง ในเมื่อดีใจแลวมันดีใจไม
ถูก คือไมพน จากความทุกข มันจึงมีความทุกขอยูในใจเสมอมา จึงตองอยาประมาท
จึงตองมีสติ กําหนดที่ลิ้นปนี่ สุขหนอ สุขหนอ ตั้งใจวาดีใจหนอ
ไอคนดีใจ นี่ขอประทานโทษ เกินของเขตช็อคตายนะ ช็อคตายได แลวดีใจ
เลยขอบเขตไปวิกลจริตบาไมตองรักษา ขนาดปริญญาโท ดีใจแลวผิดหวัง เสียใจเขา
โรงพยาบาลไป เดี๋ยวนี้ปริญญาโททํางานไมไดเลย นี่แหละพระพุทธเจาจึงสอน
ละเอียดมาก จึงตองมีสติสัมปชัญญะไว ดวยการกําหนดจิต อยาพลาดอยาเผลอไมได
เสียใจมากคือทุกขกาย กายปวดเมื่อยทั่วสกนธกาย ทนไมไหวแลว ตัง้ สติไว ปวด
หนอ ๆ จิตเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เวทนาก็แยกไป โดยมจะไมปวดเลย ถาแยกเวทนา
ไดเปนสัดสวน จะไมปวดเลย รูปธรรม นามธรรม มันจะบอกไวชัดมาก นี่วิธีปฏิบัติ
งาย ๆ นะ ไมยากเลย แตเราไปเอาโนนมาประสม เอานี่มาประสม จึงรูไมจริง
วิธีทํา ทําอยางไร ทําไดทุกเวลาเลย เสียใจตรงไหน ในรถในเรือก็ตาม ราน
กาแฟ หรืออยูที่บาน อยูที่ออฟฟศ ที่ทํางานก็ตาม หายใจยาว ๆ จากจมูกไปถึงสะดือ
แลวก็ตั้งสติไปที่ลิ้นป เสียใจหนอ หายใจยาว ๆ เสียใจหนอ หายใจยาว ๆ หายเลยนะ
เดี๋ยวมันจะมีปญญาบอกเราเองวาเสียใจเรื่องนี้ ตองไปอยางนี้ นี่แกไดเสียใจอยางนี้ก็
ตองแกอยางนี้ และก็ไดผลออกมาอยางนี้เลย นี่ไดผลอยางนี้ ไมใชวานั่งหลับหู
หลับตา แลวไปแกวันพรุงนี้ ตองแกปจจุบันธรรม
พระพุทธเจาบอกวาอยางไร ปากอยาไว ใจอยาเบา เรื่องเกาอยามารื้อฟน
หรือเรื่องอื่นคิดที่ผิดทีช่ อบ ทําไมไมทําปจจุบัน ทําปจจุบัน เอา รูปนาม ขันธ ๕
เปนอารมณ ไปเอาเรื่องเกามารื้อฟน กัน มันจึงเสียใจตลอด และดีใจก็ไมตลอดดวย
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เดี๋ยวเสียใจเขามาแทนที่ เอาดีไมได นี่จึงขอเจริญพรญาติโยมไว ขอนี้สําคัญมาก
ตองกําหนดปจจุบัน แลวมันจะหายไปเลยนะ หูยินเสียงเขาดาเรา เสียงหนอ เอา
เลยตรงไหนก็ได ไมจําเปนตองมานัง่ ตรงนี้ เสียงหนอ ออ เขาดาเรา ออ เสียง กับ หูนี่
เปนรูป จิตกําหนดรู วาเขาดาเปนตัวนาม แลวเรามีสติสัมปชัญญะ ปญญาเราก็จะ
บอกวา อยาไปฟง เสียเวลา เขาดาเราแลวกลับไปหาเขาเอง เสียงกับหูคนละอัน
ไมใชเปนอันเดียวกัน และเราจะไปโกรธเขาทําไม นี่เรื่องนีม้ ันบอกตัวเอง ไมใชคนอื่น
มาบอก ถาเราทําไดอยางนี้ รับรองไดเลย โยมจะเห็นชัดในสภาวธรรมของเราเอง
โดยเฉพาะ
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