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ขอนอบนอมพระรัตนตรัย คือ คุณพระพุทธเจา คุณพระธรรมเจา คุณพระสังฆเจา
นอมนึกระลึกถึงผูมีพระคุณ มีคุณมารดา บิดา ครู อาจารย ญาติพงศวงศา ญาติใน
พระพุทธศาสนา มารวมใจสามัคคี สรางความดีในการฟงธรรม ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัด
ปทุมวนาราม ในวันนี้
และขอนอมระลึกถึงผูอํานวยการศูนยฯ ไดแก พระเดชพระคุณทานเจาคุณภาวนา
พิศาลเถระ ตลอดกระทัง่ เจาอาวาสใหการอุปถัมภ วัดปทุมวนาราม พระมหาบพิตรพระราช
สมภารเจาองคพระราชา ศาสนูปถัมภกยกยองพระพุทธศาสนา เรามีศาลาอันโอโถง สวยสงา
งามตามระเบียบ งามตามพระธรรมวินัย ถูกตองตามวิธีการทุกประการ ขอถวายการเคารพ
นอบนบบูชากอนที่จะชี้แจงแสดงไป ณ กาลบัดนี้เทอญ
นมัสการทานประธานศูนยฯ ขอเจริญพรญาติธรรมสัมมาปฏิบัติในหนาที่ วันนี้อาตมา
ชื่นใจทั้ง ๆ ที่อาพาธหนัก แตแลวก็มานึกถึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จพอของ
เราแลวนาจะตองมาได พระองคทานสอนคนจนกระทั่งตายขางทางเดินระหวางตนรังทั้งคู
กอนที่จะตาย คือเขาสูปรินิพพานของพระองคนั้น พระองคยังหันพระพักตรมาสูพ ระ
อานนทศรีอนุชา
หนฺททานิ ภิกขฺเว อามนฺตยามิโว ขยวย ธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถา
ติ
พี่นองที่รักโปรดไดนึกถึงปจฉิมโอวาทขอนี้ไว พระพุทธเจาของเรานั้นสอนคนกระทัง่
ตาย ตายแลวยังสอนอีกนะวา “อานนทศรีอนุชา โปรดเอาไปสอน สังขารของขาพเจากําลัง
เสื่อมกําลังโทรมแลว อันรูปธรรม นามธรรม เขาสูปรินิพพาน ขอพระอานนทศรีอนุชาโปรด
ไดสอนพุทธศาสนิกชนตองตอสูต อไปจนชีวติ หาไม”
“ขาพเจาเปนจักรพรรดิ เปนโอรสของพระเจาสุทโธทนะ มีแกวแหวนเงินทองมากมาย
กายกอง เหลือจะนับคณาได แตขาพเจาเสียสละมาเพื่อชาวโลก ตองการใหชาวโลกทั้งหมดนี้
ไดแกปญหาทุกข
และไดพนไปเสียจากกองทุกขนานาประการ
รางกายสังขารก็ไมมี
ประโยชนเทาใดแลว”
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พี่นองที่รัก เราเลี้ยงสังขารมาใชงานใชไหม เลี้ยงชาง มา วัว ควาย ตองการใชงานใช
ไหม แตอยากจะใหขอคิดเจริญพรถามทานวา ทานเลี้ยงสังขารไวทําอะไร เลี้ยงมาสราง
ปญหา มาสรางทุกขดวยกันทั้งนั้น ไมมีโอกาสจะเลี้ยงสังขารใหเปนประโยชนแกตนเลย ไม
สามารถจะนําสังขารสรางความดีใหแกตนเลย เลี้ยงสังขารตองหมดขาวปลาอาหาร เสีย
ทรัพยากรชีวิตอีกทั้งยังเสียเวลาดวย
พี่นองทั้งหลายเอย ถาทานถึงธรรมะเมื่อใด ทานจะคิดวาชีวติ ของทานมีคามาก เวลา
ของทานจะมีประโยชนมาก ถาทานทั้งหลายคิดวาชีวิตไมมีคาอะไรเลย เกิดมาไมมีคา เวลา
ของทานเอาไปชอปปง ไปนั่งคุยนินทากัน เสียเวลาการมิใชนอย
ทุกคนโปรดไดคิด การศึกษาธรรมะตองคิด ไมใชเพื่อความสนุก ทานจะทุกขถนัด
ทานตองเอาไปคิดกัน ไปสรางความดีใหแกตนและครอบครัวจึงจะเปนการถูกตองมาก
ไมใชทานไมมีความรู ทานเปนผูทรงความรูทั้งนั้น เรียนจบหลักสูตรมาทั้งนั้น อายุอา
นามก็มากพอสมควร แตทานอยามากแตอายุเลย ขอใหมากดวยความดีที่สะสม อบรมไวมา
นาน ดวยการทํางานดวยความตั้งใจของทาน
เดี๋ยวนี้บางคนเดินทางผิดพลาดกันมาก เอาผีเอาเจามาเปนที่พึ่ง ถาทานเดินทาง
ผิดพลาดทานมีความประมาท ทานจะแกตัวไมได ชีวติ ของทานจะไมมีคาเลย
อาตมาตรึกตรองตลอดเวลาทั้งลมหายใจเขาออกวา หายใจเขาไมออก หายใจออกไม
เขาเราก็ตองตาย ตายแลวไดอะไรไปบาง คิดบางไหม ถาชีวติ มีคา เวลาของทานจะมี
ประโยชนมาก อาตมาดีใจที่ทานอุตสาหเสียเวลาศึกษาธรรมะใหไดคิด ไดมีสติปญ
 ญาตาม
อัตภาพของทาน ไมใชวาทานจะไมมีความรูในพระพุทธศาสนานะ ทานมีความรูแจงดวยกัน
ทุกคน แตอาจขาดสติ ขาดความคิด มีความประมาท ถามีความประมาทในชีวิตแลวทานจะ
ไดอะไร
ถาทานเปนญาติกับพระศาสนาแลว ทานจะหอมหวลทวนลม จิตใจเขมแข็งอดทนจน
ชีวิตหาไม จึงจะมีประโยชนแกทานมิใชนอ ย หลักศาสนาที่ทานจะยึดถือเปนประโยชน
ตรงไหน ทานจะยึดถืออะไร เดี๋ยวนี้ชาวพุทธแทมี 10 เปอรเซ็นต อีก 90 เปอรเซ็นต เปน
พุทธแบบฟอรม เพราะรูไ มจริง
ถาทานรูจริงนะ ทานคิดไดตามที่อาตมากลาว เดี๋ยวนี้เสียดายเหลือเกิน คนรูมากเยอะ
รูจริงๆ หายาก รูมากหางาย รูจริงตองลงมือทํา รูจําตองลงมือทอง รูแจงตองลงมือคิด
ประดิษฐสรางสรรค ริเริ่มดําเนินหนาที่ มิรอรีแตประการใด หากทานยังนิ่งดูดาย เปนชาว
พุทธซังกะตาย ไปหาผีเจาเขาทรงกันเยอะ ไปไหวผีกันเปนแถวหมด แตไมหมายความถึงผี
ปูยาตายาย ซึ่งควรไหวเพื่อแสดงกตัญูกตเวที
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อาตมาแสดงความเศราสลดใจกับพุทธศาสนิกชนที่ไมมีแกนแทเลย เปลือกก็ไมมีดวย
ตนไมตอ งอาศัยเปลือกฉันใด เปลือกก็ตองอาศัยแกนฉันนั้น เปลือกของตนไมที่เปรียบ
เหมือนศาสนาพิธีก็ยังไมคอยรูกัน อาราธนาศีลก็ไมเปน อาราธนาธรรมก็ไมเปน เดี๋ยวนี้เด็ก
รุนใหมเขาเกง เขาอบรมพุทธศาสนาวันอาทิตย เลยตองไปบอกนักเรียนใหมาอาราธนาศีล
แทนเวลามีงานมีการ
คนดีตองการไปหาของดี คนชัว่ จิตใจมัวซัวและต่ําชา ชอบไปหาของชั่วดวยกัน คบ
อันธพาลไมพัก ออกมาในลักษณะการอยางนี้ จะวากันไมไดหรอก
พระพุทธเจาไมเคยวาใคร ทานใหแตของดี ไมเคยรับกิเลสของใครมาไวในใจทาน
พระสงฆองคเจาก็เชนเดียวกัน ทานคงไมรับกิเลสของใคร แตอาจจะรับไทยทานเปนการสวน
กุศล เอาไปบํารุงพระพุทธศาสนาก็จะเปนได ถาจะไปรับเรือ่ งของชาวบานมาใหหมดแลว ก็
คงไมใชคําสอนของพระพุทธเจา
คําสอนของพระพุทธเจาไมใชรับเรื่องปญหาของคน ทานสอนคนใหแกปญหา และคน
ก็นําเอาปญหามาใหพระ ไมรจู ักจะชวยตัวเอง คําสอนพระพุทธเจาแตละบทพระคาถา
สอนใหชวยตัวเองได
สอนใหพึ่งตัวเองได
สอนใหสอนตัวเองได
ไมตองไปพึ่งใคร
จุดมุงหมายของพระพุทธเจาสอนอยางนั้น ไมตอ งการวาไปเขาวัดใหพระแกปญหาให
และก็เอาดอกไมธูปเทียนมาหาพระกราบแลวกราบอีก นึกวามาขอธรรมะ แตมาขอใหชวยแก
ใหสามีดีหนอย สามีหรือภรรยาไมดีตองแกตรงไหน สามีไมดีแกที่ภรรยา ภรรยาไมดีแกที่
สามี ลูกไมดีแกที่พอแม พอแมกินเหลาเมายาสอนลูกใหเปนโจร ตองแกที่ลูก ใหลูกสรางแต
ความดี อยาเชื่อฟงพอแมที่สอนลูกใหเปนโจร ขอฝากทานไว
ไมใชเขาวัดไปหาพระชวยนะ พระทานชวยไมได แตตถาคตเพียงชี้บอกหนทางใหเรา
เดินกันเทานั้น ใหเราทําหนาที่ใหถูกตองสําหรับมนุษย แตถาทานทําหนาที่ไมถูกตองและก็
ปฏิบัติไมถูกทาง พระทานจะชวยไดไหม
ยกตัวอยาง ขออภัยที่จะขออนุญาตกลาว ถาทานดื่มเหลาเมาสุรา เลนการพนันมี
อบายมุข สนุกในสังคมแลวก็ไปบนบานศาลกลาวขอใหพระชวย พระคงชวยทานไมไดอยาง
แนนอน ทานอยาโงตอไป
ทานจะเปนชาวพุทธซังกะตาย เปนชาวพุทธแบบฟอรม ไมเขาถึงพระพุทธศาสนา
โดยแทจริง เขาใจวาพระพุทธศาสนาคือเครื่องรางของขลัง เปาหัวใหลูกหนอยจะไดสอบเขา
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มหาวิทยาลัยได แตแมเชาหนังมาใหลูกดูทุกวัน พระชวยไมได ทานตีความใหเขาใจในขอนี้
ใหมากที่สุด
เราเปนชาวพุทธ จิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์เหมือนทองคําธรรมชาติที่หลอเหลา ดีเดน
เห็นชัดและเห็นไกล ดีนอก ดีใน มะตูมแข็งนอก มะกอกแข็งใน อดทนนอก อดทนใน อดทน
ไวใหได หลวงพอทน หลวงพอนิ่ง ไปไหนตาดู หูฟง ปากนิ่ง ตีนรีบวิ่ง มือทําแตความดี รีบวิ่ง
หนีความชัว่ สรางตัวใหดีจึงจะถูกตอง
ถาทานไมกระทําดังที่กลาวมาแลว รับรองผิดหวังตอศาสนามาก เขาใจวา ศาสนาคือ
เครื่องรางของขลัง รดน้ํามนตแลวสอบไดไมจริงแนๆ
ทานจะทําบุญ ตองละบาปใหได ถาละบาปไมไดแลว ทานจะไมไดบุญ จะได
บาปออกจากวัดไปตามเดิม อาจจะเลวกวาเกา มาทําบุญแตไมไดบุญ เพราะทานไมละบาป
บาปเต็มกระเปาอยูมาหลาย แลวบุญจะมีทางเขาไปไดอยางไร ขอฝากไปคิดโดยทั่วหนากัน
ไมใชเขาวัดโนนออกวัดนี้ ไปไดบุญวัดโนน ไมใชทัวรบญ
ุ ตองทัวรตัวเอง อานตัวให
ออก บอกตัวใหได ใชตัวใหเปน จะเห็นตัวตาย จะคลายทิฏฐิ จะไดดําริชอบ จะประกอบกุศล
จะไดผลอนันต เปนหลักฐานสําคัญ อยาตามใจตัวเอง ถาเราเขาใจคําสอนของพระพุทธเจา
แลว ไดดีแนๆ
ในวันหยุดควรจะเขาวัดปฏิบัติธรรม แตบางพวกก็ชอบทัวรกัน ไปชมบารมีครูบา
อาจารย แตนาจะคิดหันมุมกลับวา ควรจะชมบารมีของตัวเองบาง
หลวงปูแหวนทานออกบิณฑบาต คนสิงหบุรีไปรถทัวรกัน 5 คน หลวงปูทานพูดกับ
คนสิงหบุรีเมื่อ 20 ปกอนวา
“มาทําไมกันโยม มาทําไม”
“มาชมบารมีหลวงปู”
“หลวงปูเปนยังไงหรือ บารมีคืออะไรหรือ”
ชาวสิงหบุรตี อบทานไมไดเลย หลวงปูก็บอกวา
“โยม จะใหธรรมะสักขอ จะคิดไดหรือไมไดไมวา กัน หลวงปูจะใหธรรมะสักขอหนึ่ง
โยมไปชมเขาปลูกมะมวงดก แลวไปชมเขาปลูกทุเรียนดก ตอไปก็ไปชมบานนั้นดีบานโนนดี
อยางนั้นหรือ แลวโยมเคยปลูกมะมวงของโยมสักตนหนึ่งไหม เคยปลูกทุเรียนไหม คิดได
ไหมนี่”
พวกสิงหบุรบี อกคิดไมได หาวาหลวงปูดา บารมีก็ยังไมรูเลยวาคืออะไร
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บารมีชั้นประถมอนุบาล แปลวา ความเพียร วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ บุคคลจะลวงทุกข
ไดเพราะความเพียร ตองมีความเพียร อุตสาหะ พยายาม ตองขยัน อยาขี้เกียจ คนขี้เกียจนี้
ไรคุณธรรม ไมมีกิจกรรมในชีวิต
คนดีมีกิจกรรมในชีวติ ตองขยันหมั่นเพียร เรียนหนังสือ นี่คอื บารมีชั้นอนุบาล
บารมีชั้นมัธยม แปลวา ตั้งใจทํางาน อยาทิ้งงานและหนาที่ที่รับผิดชอบ จะทํางาน
อะไรก็ทําดวยศรัทธา ทําดวยความเคารพ ทําดวยจิตสงบ และทําดวยความถูกตอง
1. ทําดวยศรัทธา หมายความวา พอใจในการทํางาน มีความยินดีตอ งานของเขา
เรียกวา วิชาเอกในการทํางาน
2. ทําดวยความเคารพ ตีความ 3 ขอ
2.1 เคารพตัวเอง มีสัจจะ เมตตา สามัคคี มีวนิ ยั หรือไม มีความจริงไหม พูดแลวตอง
ทํา ถาพูดแลวไมทําไมเคารพตัวเอง คนที่ไมมีธรรมะ ชอบผลัดเดี๋ยวเรื่อยเลย เคารพตัวเอง
คือพูดแลวตองทํา
2.2 เคารพสถานที่ เคยไปสถานที่ ที่นาเคารพนาบูชาไหม สถานที่นนั้ มี สัปปายะ
4 เห็นแลวมีระเบียบเพียบพรอมดวยวินัย การเคารพสถานที่ก็คือวา ถาทานทํางานตอง
เคารพสถานที่ทํางาน สํานักงานนั้นตองมีระบบมีระเบียบ เพียบดวยวินัย ทําอะไรใหถูกแบบ
ถูกทาง หมดจดเหมาะเจาะ
2.3 เคารพกฎหมายบานเมือง อยาฉอราษฎรบงั หลวง ตองเคารพกฎหมาย ถาทาน
อยูกรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส ตองเคารพกฎหมายกรุงปารีส ถาทานไปสหรัฐอเมริกา รัฐใดก็
ตามตองเคารพกฎหมายของรัฐนั้น กฎหมายแตละรัฐไมเหมือนกัน เขามีขนบธรรมเนียม
ประเพณีอยางไรตองเคารพดวย ผูนอ ยตองเคารพผูใหญ ผูใหญตองเมตตาตอผูนอ ย
3. ทําดวยจิตสงบ ทํางานทุกอยางดวยจิตสงบ อยาวุนวาย จะเปนหัวหนาสํานักงาน
อะไรก็แลวแต ถาหัวหนาจิตไมสงบแลว จะทําใหลูกนองวุนวายไปดวย เพราะหัวหนาจิตไม
สงบ
4. ทําดวยความถูกตอง การทํางานทุกอยางดวยจิตสงบแลว ผลที่ตามมาคือความ
ถูกตอง ซึ่งพิสูจนไดดวยกรรมฐาน เดี๋ยวนี้มีแตถูกใจ ถาถูกใจแลว เปนคนดีหมด เอาแตกิเลส
ทั้งนั้น
ถาทานเปนผูหลักผูใหญและทํางานไมถูกตองแลวนั้น บารมีจะไมเกิดอีกเลย ทานจะ
เปนใหญเปนโตไมได อยาไปตีโพยตีพาย ไปคิดถึงวาสนาวากรรมทํางานแทบตายไมไดสอง
ขั้น ทั้งนี้เพราะทานทําดวยความไมเสมอตนเสมอปลาย ทําดวยความไมถูกตอง ใครเขาจะให
การสรางบารมีในการปฏิบัติธรรม
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ขี้เกียจทํางาน เลี่ยงงานเกง คนประเภทนี้ขยันนอกหนาที่การงาน การงานของตนไมขยัน แต
ไปเอางานของคนอืน่ มาทํา
เหมือนกับพระไมทําหนาที่พระ ไปเอาหนาที่ของฆราวาสมาทํา เหมือนอยางวัดหนึ่ง
สมภารก็ดี แตชาวบานเปนสมภารเสียเอง มันกาวกายงานกันใชไหม มันไมถูกตามกําหนด
กฎเกณฑวิธกี ารดังกลาวมาแลว นี่แหละทํางานจึงไมไดผล จะไปนอยเนือ้ ต่ําใจทําไม
บางคนไมรูวา เกิดมาทําอะไรก็นาจะคิดถึงตัวเอง เกิดมาสรางความดีใชหนี้เขาไปซิ
เรามีกรรมดวยกันทุกคน ตองอยูสรางความดี ใชหนี้เขาใหหมดไป ไปสรางเวรสรางกรรม
มาแลว อยาปฏิเสธทุกขอหานะ นี่แหละบารมีชั้นมัธยมสําหรับทํางาน ทํางานดวยความ
ถูกตอง
การบําเพ็ญประโยชนของตนนั้น คือ บารมีจะทําอะไรก็ทําดวยความตั้งใจจริงและอยา
ทําดวยอํานาจกิเลส คือ โลภะ โทสะ และโมหะ งานของทานจะบริสุทธิ์ ไมวนุ วายในการ
ทํางาน งานทุกอยางที่ทําตองเปนงานที่ไมมีโทษ ทําแลวไมมใี ครเดือดรอนแตประการใด
ถาทานเปนพอคาแมคาเปนนักธุรกิจ ในการงานและหนาที่ตองคิดขาดทุนทุกประตู
อยาไปคิดเอาแตรายได ถาเกิดขาดทุนขึ้นมาทานจะแกไมได พระพุทธเจาสอนใหเตรียมแก
ไวกอน
พี่นองที่รัก เราคาขายดวยกันทุกคนคือ คาขายชีวิต ไดกําไรชีวิตกันบางหรือเปลา รู
วิธีที่ขาดทุนหรือไม ถาทานเตรียมแกไขปญหาที่จะขาดทุนไดแลว ทานจะไดกําไรงาม
ยกตัวอยาง แมทัพทหารของสมเด็จพระนเรศวร รูแตชนะพมา รบกันครั้งใดชนะทุกที
พระนเรศวรทานบอกวา “ทานเสือเฒา ทานมีพระคุณแกพระราชบิดาของขาพเจา ทานอายุ
70 กวาปแลวนะ จะไปแพพมานะ”
ทานแมทัพตอบวา “ไมเปนไรพระเจาคะ ขาพระพุทธเจาขอเอาชีวติ เปนเดิมพัน”
พระนเรศวรทานยังหนุมอยู ทานไมไววางใจเสือเฒา คิดอะไรก็คิดแตชนะพมา เพราะ
ชนะมา 28 ครั้งแลว ก็ยังเหอเหิมและประมาท คือคนแกเสือเฒาไมใชคนแกเสือเกา อายุตั้ง
70 กวาแลวจะไปรบกับหนุมๆ ไดไหม
แตพระนเรศวรยึดหลักพระศาสนา เพราะทานเปนลูกศิษยของสมเด็จพระพนรัตน วัด
ปาแกว พระนครศรีอยุธยา ที่อาตมาไดตําราสวดมนตเพือ่ ถวายพระพรชัยมงคล พระนเรศวร
จึงไมเคยแพทัพ
พอยกออกไปแลว สมเด็จพระนเรศวรยกตาม ทานยังหนุมกวา เสือเฒาเขาไปโจมตี
พมา พมาแพถอยหลังไปไมรูกลศึกของพมา พมาถอยหลังแลวลอมหลังเลยจับแมทัพไทยได
ประมาทใชไหมนี่
การสรางบารมีในการปฏิบัติธรรม
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พระนเรศวรยกทัพติดตามไปก็ฆาแมทัพพมาตาย จึงเอาเสือเฒาออกมาได พระ
นเรศวรจึงบอกวา
“นี่แนะทานแมทัพ ทานเปนเสือเฒา ยอมถวายชีวิต ขาพเจาจะตองประหารชีวติ เจา
แตขาพเจานึกถึงพระราชบิดาของขาพเจา ทานมีบุญคุณตอพระราชบิดาของขาพเจามาก
ขาพเจาจึงใหชีวิตทาน มิฉะนั้น จะประหารชีวติ เสียเลย ทานเสือเฒาจําไว อยาประมาท คิด
แพซิถึงจะปองกันวา พมามาคราวนี้จะแพตรงไหนบางจะไดแกไข จะไดชัยชนะ”
นี่เปรียบเทียบธรรมะใหทานทราบ ไมใชเรื่องเสียหาย พมารูแลวเสือเฒาเปนแมทัพมา
รบเกง พมาแกลงทําถอยหลังก็เกิดฮีกเหิม เกิดประมาท แลวก็วิ่งเขาไปในกองทัพพมาเลย
จะไปฆาแมทัพ แมทพั พมาก็ถอยหลังไป พมาทางหลังก็ลอมหลังเลย โจมตีจับได ประมาท
นะนี่
ปญหาขอบารมีนี้ตอ งคิดเสียไวกอน การไปวัดเสียเวลาไหม เสียเวลาเพื่อไดบุญ ได
ฟงธรรมะ เสียเพื่อได อยาไปเอาแตได ถาเอาแตไดก็จะมีมกั งาย มักได ไมมมี รรค 8
มรรค 8 คือ ศีล สมาธิ ปญญา ยอเหลือ 2 ไดแก สติสมั ปชัญญะ ผนวกเหลือ 1
คือยอดเจดียทอง เรียกวา ความไมประมาท แกนแทหลักศาสนาอยูตรงนี้
คนที่ไมมีศีล สมาธิ ปญญา คนที่ขาดสติ ขาดสัมปชัญญะ มีแตความประมาทแลวนั้น
จะกลายเปนคนมักงาย มักได เอาแตได เสียไมเอาดวย เกิดโลภ โกรธ หลงในตัวเองมาก
เห็นแกตัวมาก นิสัยดีไมไดตรงนี้เอง
บารมีชั้นมหาวิทยาลัย มี 2 ขอ บารมีชั้นนี้ไดธรรมหมดแลว วิปสสนาเต็มแลว จิตใจ
อดทนแลว มีขันติ คือ ความอดทน อดกลั้น อดออม ประนีประนอมยอมความแลว
1. ไมกลัว ขาพเจาจะไมกลัวใครทั้งหมด จะสรางแตความดี ไมตองกลัวใครมาวา
นินทา
2. กลาทําความดี ขาพเจาจะอาจหาญในธรรม สัมมาปฏิบัตใิ นหนาที่ ไมตองกลัวใคร
นินทา
ถาทานนั่งเจริญกรรมฐานได ทานจะมีบารมีชั้นสูง 2 ขอนี้ เขาที่ไหน อาจหาญใน
ธรรม สัมมาปฏิบัติในหนาที่ จะไมเกรงกลัวใคร ไมกลัวที่จะสรางความดี ไมเกรงใจใครเขาวา
ใหเขาถูกระเบียบ บารมีสูงนี่ตองเขาวัดใหมันถูกวัด
วัดที่ 1 วัตถุธรรม มีธรรมะ วัตถุสะอาด
วัดที่ 2 วัดอารมณ อารมณดีหรือไมดี ตั้งสติไวทกุ ลมหายใจเขาออก
วัดที่ 3 วัดจิตใจ วัดนอกวัดใน เอาตาชั่งเขามาดู เอาตราชูขึ้นมาชั่ง วัดแลววัดเลาเฝา
แตวัด อาจหาญเขาไปเลย ไมตองกลัวใครวา นี่เปนบารมีชั้นสูง ชั้นปริญญาเอก
การสรางบารมีในการปฏิบัติธรรม
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บารมีของเรามีสําหรับพอแม มีลูกอยาใหอยูวาง อยาใหหางผูใหญ ลูกจะหลงทางได
งาย นี่เปนบารมีขั้นกรรมฐาน ถาทานนั่งกรรมฐานไดแลว มันจะมีหลักออกมารูว าระจิต รู
ระเบียบวินัย ทําอะไรถูกแบบถูกแผน พูดเขาใจงายแลวก็วานอนสอนงาย คนที่ไรกรรมฐาน
ขาดศีล สมาธิ ปญญา วานอนสอนยาก รูมากรูไ มจริง คนเชื่องายสอนยาก คนเชื่อยากสอน
งาย
วัดที่ดีจะมีวตั ถุสอน เขาไปแลวรูสึกเย็นสบาย สัปปายะ 4 มีครบ
1. อาวาสสัปปายะ วัดนั้นจะเปนอาราม เขาไปแลวมันชื่นใจ มีตนไมเขียวชอุม มีนก
การอง เงียบสงบ อากาศบริสุทธิ์ มองดูเปนระเบียบเรียบรอย
2. อาหารสัปปายะ วัดนั้นมีโรงครัว มีอาหารเลี้ยง
3. ปุคคลสัปปายะ มีเจาหนาที่ที่มีระเบียบหมด นั่นแหละสอนเราใหมีระบบระเบียบ นี่
คือ ศีล
4. ธัมมสัปปายะ สถานที่นั้นมีธรรมะให ใครอยากฟงธรรมะเชิญไดทุกเวลา
กรรมฐาน คือ ศีล สมาธิ ปญญา นี่เอง
ศีล แปลวา ปกติ ไมตอ งไปรับกับพระวัดไหนเลย ปกติเอามาจากไหน ไดจากมีสติ
ระลึกกอน ระลึกถึงงาน ทําอะไรก็มีสติ
หายใจเขาก็มีสติ หายใจออกก็มีสติ จะพูดจาพาอะไรก็มีสติเขาไวกอน และรูตัวขณะที่
พูดนั้นวาพูดดีหรือพูดไมดี พูดเสียดสีเขาหรือเปลา พูดรายกับใคร พูดแลวเปนพิษเปนภัยกับ
ใครหรือไม นี่คือศีล
ไมตองไป ปาณา...ถึงสุรา...หรอก อันนั้นเปนองคศีล แตศีลที่ถูกตองเรามีมาแลวทุก
คน ถาทานไมมีศีลมาแลว เกิดมาเปนมนุษยไมได มนุษยเกิดขึ้น 1 คน สัตวเดรัจฉานเกิดขึ้น
ลานตัว พระไตรปฎกบอกไวชัด ขอฝากทานไปตั้งสติสัมปชัญญะเจริญพระกรรมฐาน
สมาธิ แปลวาอะไร มันเชื่อมโยงมาจากศีล ถาคนไหนทํางานดวยสติ นั่นแหละมีสมาธิ
ถาทํางานจับอะไรไมมีสติเลย สมาธิไมมีหรอก ปญญาก็ไมเกิดดวย
ถาทํางานอะไรมีสติ ระลึกไวกอนวาทําอะไร เปนอยางนี้ มีสัมปชัญญะ รูตัวขณะทํา
ถูกผิดประการใด จะเชื่อมโยงไปหาตัวปญญา
ปญญา จะบอกวารอบรูในกองการสังขาร จะไดอา นตัวออก บอกตัวได ใชตัวเปน และ
เราจะทํางานดวยความไมประมาท คือมีสมาธิ เราจะมีประโยชนในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี
ที่สุด
ทานจะทํากรรมฐานที่ไหนที่สอนกันก็เหมือนกันหมด กรรมคือการกระทํา ฐานเกาะ
อยูที่งานและหนาที่ ถาทํากรรมฐานติดตอกันไปจะไดรับคติดังนี้
การสรางบารมีในการปฏิบัติธรรม
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มีวินัยในตัวเอง 3 ประการ
1. รูจักระวังตัว
2. รูจักควบคุมตัวได
3. รูจักเชื่อฟงผูใหญ
มีกิจนิสัย 4 ประการ
1. ขยัน ไมจับจด รักงาน สูงาน
2. ประหยัด รูจักใชชวี ิตและทรัพยสินที่ถูกตอง คุม คา
3. พัฒนา รูจ ักพัฒนาตนเองและอาชีพใหดีขึ้น
4. สามัคคี รักครอบครัว รักหมูคณะและรักประเทศชาติ
มีลักษณะนิสัย 4 ประการ
1. มีสัมมาคารวะ
2. อุตสาหะพยายาม
3. ปฏิบัติตามระเบียบวินัย
4. รูจักเด็กรูจักผูใหญ
มีความรูค ูกบั คุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวติ 4 ประการ
1. รูจักคิด
2. รูจักปรับตัวเองใหเขากับเขาได
3. รูจักแกปญ
 หาในตัวเอง
4. มีทักษะในการทํางาน มีคานิยมที่ดีงาม เอาใจใสหนาที่การงานของตน
มีประโยชนในการพัฒนาบุคลิกภาพ 3 ประการ
1. มีความเขมแข็ง อดทน หนักแนน มั่นคง ทั้งกาย ทั้งใจ
2. มีสุขภาพจิตดี
3. ทําใหสุขภาพรางกายดี รักษาโรคบางอยางได เชน โรคคิดมาก โรคนอนไมหลับ
โรคหวาดระแวง โรคความดันโลหิตสูงต่ํา และโรคหัวใจจะไมเปน ถาทานเจริญกรรมฐาน
ดังกลาวแลวทุกประการ
กรรมฐาน ทําใหชีวิตดีมาก งานชีวิตฝกตนไวดีไดงานไดการ ไมประมาท ฉลาดในงาน
และทําใหทานมีปญญา
ปญญาตัวนีไ้ มใชปญญาโลกียนะ ปญญาโลกุตตระตองการแกปญหา
ปญญาคือมีวิชา ตัวเรานั้นตองฉลาด มีวิชาความรู ใครๆ ตองการบุคคลผูมีคุณธรรม
จะมีคุณภาพชีวติ ดี มีความกาวหนาในชีวิตอยางเปนระเบียบไมเสื่อมคลาย เพราะชีวิตมีวินัย
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มีศีลปกครองตน ใหระวังสิ่งแวดลอมใกลตวเรามากที่สุด อยาติด อยายึด อยามัวเมา หยุดได
อยายึดติดในโลกธรรมใหหวั่นไหวแตประการใด
ขอฝากทานไว ทานเจริญกรรมฐานได ทานมีศีล สมาธิ ปญญา ก็จะไดความวา
ทําใหคนฉลาด รูจักหลักความจริงในชีวิต ใหรูจักชีวิตประจําวัน
ทําคนใหรูจักปรมัตถธรรม ไมหลงติดอยูในบัญญัติธรรม
ทําคนใหมีศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
ทําคนใหรักใครกัน สนิทสนมกลมกลืนกันเหมือนญาติในพระศาสนา
ทําคนใหมีความเมตตากรุณา และพลอยยินดีเมื่อเห็นคนอื่นไดดี
ทําคนใหเปนคนดีกวาคน ใหเดนกวาคน ใหเปนพระ
ทําคนไมใหเบียดเบียนกัน เวนจากการเอารัดเอาเปรียบกัน
ทําคนใหรูจักตนเอง และรูจักปกครองตนเอง
ทําคนใหเปนผูวา นอนสอนงาย ไมมมี านะถือตัว จะหันหนาเขาหากัน
ลดทิฏฐิมานะเขาหากัน รักกัน เมตตากัน
ทําคนใหเปนผูหนักแนนในกตัญูกตเวทิตาธรรม
ทําใหคนมีกาย วาจา ใจ บริสุทธิ์
ทําคนใหไดรับความเจริญรุงเรืองวัฒนาสถาพร
ทําคนใหพนจากความเศราโศก ปริเทวนาการ
ทําคนใหดับความทุกขรอ นทางกาย ทางใจ
ทําคนใหเดินทางถูกตองทุกประการ
ขอสรุปใจความวา เจริญกรรมฐานใหมีศีล มีสติ ติดตัวเองตลอด เกิดสมาธิ มี
สัมปชัญญะ ทําใหเกิดความรูตัว รูทั่ว ทํางานที่ไมมีโทษ และมีประโยชนตอไป ก็จะ
ไดรับผลสมความมุงมาด
ปรารถนาทุกประการ อาตมาภาพขออนุโมทนา
ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย บุญกุศลทั้งหลาย ดลบันดาลประสาทพรใหญาติโยม
พุทธบริษทั ทุก ๆ ทาน จงประสบแตความสุขสันตนิรันดร จงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย ๔
ประการ มีอายุขอใหยืนนาน วัณโณผิวพรรณผองใส สุขังขอใหสุขภาพกายอนามัยทุกทาน
โปรดไดใจดี โรคภัยไขเจ็บมีก็โปรดหาย สิ่งทั้งหลายที่คิดไว ณ บัดนี้ และจะคิดตอไปโอกาส
หนา จงพรรณนาใหเกิดความสําเร็จเผด็จผล สมเจตนจํานงความมุงมาดปรารถนาดวยกัน
ทุก ๆ ทาน ณ โอกาสบัดนี้เทอญ
ตอนี้ไปถวายพระราชกุศล วาตามอาตมานะ
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กุศลทั้งหลาย ที่ขาพเจาทั้งหลายไดมาบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนา และกุศลอื่น ๆ ทั้งปวง
ขาพเจาทั้งหลายไดกระทําแลว อันเกิดจากทานก็ดี เกิดจากศีลก็ดี เกิดจากภาวนาก็ดี เกิด
จากกิจที่เปนประโยชนทั้งหลายก็ดี
ขาพเจาทั้งหลาย ขอพระราชวโรกาสนอมจิตอธิษฐานพรอมถวายเปนพระราชกุศล ใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผูทรงคุณอันประเสริฐ ขอสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระ
เจริญรุงเรือง ดวยพระพรชัยมงคลทุกประการ เสด็จสถิตดํารงมั่นในพระสิริราชสมบัติ พรอม
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ พระราชโอรส พระราชธิดา พระราชวงศ รงเปนองค
พระประมุขนําประเทศชาติ รัฐบาล ขาราชการ ประชาชน สมณบรรพชิต ใหเจริญดวยจตุ
รพิธพรปฏิบตั ิธรรมตามตําแหนงและฐานะ มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดจิรกาล
ขอใหสรรพสัตวทั้งหลายเวนเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ประพฤติเกือ้ กูลกัน อยูเย็นเปน
สุขสวัสดี
เราทั้งหลายพรอมแผสว นกุศลแผใจ ประกอบดวยเมตตา ไปในโลกทั้งสิ้นเทอญ
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