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ขอเจริญพรทานผูอํานวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี และบรรดาญาติพี่นอ งทั้งหลาย ผู
ใครธรรมสัมมาปฏิบัติในวันนี้ อาตมาดีใจ ซึ้งใจที่ทานสนใจธรรมะ วันนี้จะบรรยายธรรมะ
เรื่องชีวิตนีม้ ีคา การกระทํานั้นเปนกฎแหงกรรมจากการเจริญพระกรรมฐาน ณ โอกาสบัดนี้
ทานผูอํานวยการเปนประธานพิธีในวันนี้ ทานนายกพุทธสมาคม ยงยุทธ สาธิตานนท
ไดไปอาราธนาอาตมามาชี้แจง กวาจะหาเวลามาได แสนจะยากเพราะ ไมวาง
ขอฝากไปสอนลูกสอนหลานดวย อยาใหลูกวาง อยาใหหางผูใหญ จะหลงทางไดงาย
อันนี้เปนเรื่องสําคัญ
แต โปรดวางกิเลส สมองวางโดยไมไปเอากิเลสของใครมาใสในหัวสมอง แต ขอ
อยาไดวางจากงานเลย ชีวิตคืองาน ชีวิตของทานมีคา เวลาของทานจะมีประโยชน
มาก ถาตีคาชีวิตของทานต่ํา เวลาทานจะไมมีประโยชนเลย
อาตมาไมไดวางเลย ที่วัดเดี๋ยวนี้มีพระและฆราวาสอยูประจําประมาณ ๔๐๐ คน กอน
จะมาบรรยายมีแพทยมาจากสหรัฐอเมริกา เขาบินมาไกลแสนไกล เพื่อมาอยูกรรมฐานกัน
ไมจําเปนตองเปนชาวพุทธ คาทอลิก คริสต อิสลาม สนใจธรรมะมาก แตคนไทยสนใจแตบุญ
ชอบทัวรบญ
ุ ชอบหาเครื่องรางของขลัง แตพลังในตัวไมสนใจ
โครงการของอาตมาตองการปลุกคนใหตื่น เสกคนใหเปนงาน พระพุทธเจาสอนอยาง
นี้ ถาเรามีลูกหลาน ปลุกลูกใหตื่นขึ้นมาอยาประมาท และเสกลูกใหเปนงาน มีวชิ ามีหลักฐาน
มีงานทํา
อาตมาไปยุโรปมา ฝรั่งมาหาธรรมะ คนไทยมาหาบุญใหชวย ไมไดชวยตัวเองเลย
บุญอยูตรงไหน บุญอยูทวี่ ัดไหน บุญแปลวาอะไร โยมติดตามฟงตอไป
บุญแปลวาความสุข ทุกคนอยากไดความสุข ความสุขไปหาที่ไหน ไปใหพระชวย ไป
ทัวรบุญวัดโนนวัดนี้ แลวไปทานขาววัดอัมพวัน เปายันตบาง ลงเลขยันตบาง ปนตัวเองบาง
เดี๋ยวนี้เอาตะกรุดเขาตัวแลว ไมไดผลเลยนะ
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๑

เมื่อสองสามวันนี้ ตายไป ๓ ราย เอาตะกรุดฝงเขาไป แลวเปนบาดทะยักตาย ไม
ทราบวาไปทํามาจากวัดไหน พระพุทธเจาสอนอยางนี้หรือ สกปรกผาเอาตะกรุดยัดเขาไป
แลวเย็บ กันปน เปายันตเพื่อไมใหตาย ใหอายุยืน อาตมาไมเชื่อ
อายุจะยืนตองมีการแผเมตตา ตองการรวยก็บริจาคทาน ชีวิตของเราเปน
หลักฐาน มีงานทํา เปนประโยชนตอ ตนเองและครอบครัว เปนประโยชนตอประเทศชาติ เปน
ประโยชนตอ สวนรวม ถึงจะถูกตองตามคําสอนของพระพุทธเจา
เดี๋ยวนี้โงกันมาก ไปหาบุญชวยทั้งนั้น อาตมาไดปญหาที่วัด ถามโยมที่มาวัดวา โยม
มาทําไม เขาบอกวามาขอบุญ อาตมาบอกใหไปฟงบนศาลา เดี๋ยวจะสอนเด็ก จะไดไปเลี้ยง
ลูกรวย สวย เกง เขาบอก ไมฟงหรอกเจาคะ จะขอบุญสักหนอย จะคอยอยูที่กุฏิ ก็จับไดเลย
วา คนไทยชอบทําบุญ ธรรมะไมเอา ความสุขก็ไมรูแลวจะไปเอาบุญชวยไดยังไง
บุญคือความสุข ทานตองการไหม ชอบอายุยืน หรือชอบอายุสั้น ชอบสวย ชอบรวย
ชอบดี ชอบมีปญญาหรือไม มีลูกเล็ก ๆ ตองการใหรวยสวยเกงไหม ทําอยางไรความสุขจึง
จะเกิดมีขึ้นแกเรา ตองพูดใหมีความเขาใจ ไมใชไปวัดทําบุญ โยมนั่งยังไมทันไรเลย ไปเรี่ยไร
เขาอีกแลว บุญอยูตรงนีห้ รือประการใด อาตมาจึงมีคติชีวิตทีแ่ จมใสใหแกญาติโยม
ความสุขเกิดจากอะไร ขอเจริญพรวา
๑. เกิดจากการทําใจใหสะอาด ทําใหใจปรกติ ทําใจใหสงบ ทําใจใหสบายมีอารมณดี
จะไดมีปญญา ความสุขอยูตรงนี้
๒. เกิดจากความสงบ นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมี ถาวุน วายจะไมมี
ความสุขเลย คนเราจิตไมสงบ จะเกิดความสุขไมไดเลย
คนที่มีทุกขมาวัดมี ๕ ประเภท อาตมาจดเปนตําราไวเลย ประเมินผลทุกวัน เมื่อป
๒๕๓๖ มีเรื่องอะไรมาก ปนี้ก็เหมือนกัน ไมรูจักดําเนินงานแกไขเปลี่ยนแปลงแตประการใด
อันดับ ๑ ครอบครัวไมมีความสุข ครอบครัวทะเลาะกัน มามากเปนอันดับหนึ่ง
ของวัดอัมพวัน
อันดับ ๒ ผิดหวังในชีวติ เปนโรคทันสมัยมาก (โรคประสาท)
อันดับ ๓ ลูกไมเรียนหนังสือ เถียงพอเถียงแม
อันดับ ๔ เศรษฐกิจไมพอปากพอทอง เปนหนี้กันไมพัก ไมรูจักจะใชหนี้เขา แลว
ไปหาใหพระชวย
อันดับ ๕ มีแลวไมพอ ยังตะเกียกตะกายไปยากจน มีเงินเอาไปใหเขาหมด
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๒

อาตมาจดทุกวันวามามากนอยเรื่องใด ขอเจริญพรโยมใหประเมินผลชีวิตของเราแต
ละวันเวลา วาตัวเองอารมณมาก อารมณนอย เปนประการใด มันจะเปนกฎแหงกรรมที่เราจะ
ไดอะไรเกิดขึ้นในตัวเอง ในกิจประจําวัน
บางคนไมรูเลยนะ ทํางานตะพึด ผิดถูกขาไมเขาใจ เอาแตใจของตัวเอง
เขาขางตัวเองตลอดเวลา ความถูกตองจะหมดไป ความถูกใจจะเขามาแทนที่ สราง
ความดีไมได จุดมุงหมายอยูตรงนี้ ฝรั่งยอมรับแลว แตคนไทยไมยอมรับ คนไทยชอบบุญ
ชวย ไปใหคนอื่นชวยตลอดรายการ ตามคําสอนของพระพุทธเจาตองการใหชวยตัวเอง (อตฺ
ตาหิ อตฺตโน นาโถ)
จิตไมสงบมีกี่ประการ อาตมาไดของจริงทีว่ ัด คือประเมินผล เปนวิทยานิพนธใหชน
รุนหลังไดเรียนตอไปในวิธีการของชีวิต ไมใชมาวัด สรางวัดกันแลวเปนคนดีนะ อยาไปสราง
วัตถุกอ น ตองพัฒนาจิตคนกอน ถาคนดีมปี ญญา วัตถุก็จะตามมา หลั่งไหลมาเอง มั่งมีศรีสุข
ไมมีทุกขแตประการใด ตรงนี้นาจะหาขอเท็จจริง
แตคนพุทธไมเอา มีแตไปหาบุญ บางแหงคนแกรักษาอุโบสถ ไปนั่งที่วัดไปเฝาวัด
เปลา ๆ ไมเกิดประโยชนโสตถิผล ตองพูดขอเท็จจริงใหฟง ฝรั่งเชื่อ ฝรัง่ ฟง แตคนไทยไมเอา
คนไทยแปลวา ไมเปนขีข้ าใคร ตองสรางตัวเอง ชวยตัวเอง พึ่งตัวเอง เรียกวา คน
ไทย คนไทยแปลวา ยกยองกัน ใหเกียรติกัน คนไทยเดี๋ยวนี้หมิ่นประมาทกัน ใครไมดีเหยียบ
ลงไปเลย เหมือนขาราชากรใครดีไมได ตองโดนอิจฉาริษยา ตําแหนงก็ไมไดดวยนะ ตองขอ
พูดตรงไปตรงมา
จิตไมสงบมี ๘ ประการ อาตมาหาเหตุไดคือ คนไมมีศีล ขาดสติสัมปชัญญะ จิตจะไม
สงบ
๑. มีไมพอ มีอยางนี้แลวไมพออยากจะไดตอไป จิตของทานจะไมสงบ มีไมพอ มันรูสกึ
ไมสบาย ตะเกียกตะกาย กินไมไดนอนไมหลับ
๒. ใชเวลาวางเกินไป ถาคนไหนมีเวลาวาง ไมมีงานทํา จิตไมสงบ คิดไปในทางต่ํา
เหมือนจิตเปนน้ํา จะไหลสูที่ต่ําเสมอ จะไมมคี วามคิดดีมปี ญญาแตประการใด ถามี
งานทํา มันจะเพลินนะ จะไมประมาท จิตทานจะสงบ
ถางานวางจิตไมสงบ เอาไปสอนลูกหลาน มีลูกอยาใหลูกอยูวาง อยาใหหางผูใหญ
จะหลงทางไดงาย นี่คือเหตุผลขอเท็จจริง ถามีงานทําเสียแลว กิจกรรมก็จะดี จิตจะไมไหล
ไปสูที่ต่ํา มีความคิดดี มีปญญาเกิดขึ้นดวย
๓. ถูกเบียดเบียนจิตใจ ถาทานอยูในวงแวดลอมของคนเบียดเบียนนะ รับรองจะไมมี
ความสงบเลย
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๓

๔. อวัยวะไมตั้งอยูดวยความปรกติ ธาตุใดธาตุหนึ่งขาดไป หรือจะยกตัวอยางวา
ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะมาก จิตไมปรกติ จิตไมสงบ จะตองไปหองน้ําหองสุขากอน
๕. โรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน ปวดทอง ปวดศีรษะ เปนไข ความดันสูง ความดันต่ํา จิต
จะสงบไดไหม ถาทานไมปฏิบัติธรรม หรือไมมสี ติสัมปชัญญะ จิตของทานจะไมสงบ
เลย
๖. สิ่งแวดลอมดึงไปในทางชั่ว เราจะไปอยูที่ราชการถิ่นฐานใดก็ตาม ในวงของคน
อันธพาล จะดึงเราไปในทางชั่ว จิตของทานจะไมสงบ
๗. ครอบครัวไมมีความสุข ทะเลาะกันทุกวัน สามีภรรยาไมเขาใจกัน ทานจะไมมี
ความสุข จิตจะไมสงบแตประการใด
๘. มัวเมาอบายมุข หาความสนุกในสังคม ชอบชอปปงทีโ่ นนที่นี่ เสียเวลา เสียคา
ของชีวติ เหลือเกิน
ขอฝากทานไว ๘ ขอนีจ่ ติ ไมสงบ นีค่ ือธรรมะ ถาทานเขาในขอใดขอหนึ่งแลว ทานจะ
ไมมีความสุขความสบายเลย จิตของทานจะไมสงบแตประการใด
นี่แหละหาความสุขก็ไมได หาความสงบก็ไมมี ทานจะไปแสวงบุญตรงไหนละ จะไมมี
โอกาสชวยทานไดแตประการใด ขอเจริญพรอยางนั้น
ตอไปจะตองใชธรรมะ คือความสุข เราทานทั้งหลายชอบเปนมนุษยดวยกันทั้งนั้น
ชอบสวยแมกระทั่งเด็กตัวนิดเดียว เขาชอบสวย ชอบรวย ชอบดี ชอบมีปญญาดวยกันทั้งนั้น
แตปญหาอยูที่วาพอแมไมรูจักสอนเด็ก เด็กที่เสียมาจากพอแมนะ อาตมาคํานวณได
หมดแลว เด็กไปที่วัดเยอะ
ถาทานเปนครูอาจารยสอนนักเรียน นักเรียนดีหมดทุกคนหรือเปลา บางคนเรียบรอย
ไปลามาไหว ออนนอม ถอมตน ปากหวาน ตัวออน มือเปนหงอน ไมเถียงพอแม ไมเถียงครู
อาจารย
เด็กบางคนเถียงพอเถียงแม เถียงครูอาจารย มาจากไหน มาจากพอแมไมดี พอแมไม
สรางความดีใหกับลูก ไมทําถูกใหกับหลาน รักลูกไมถูกวิธี ทําความไมดีใหลูกดู ครูสอนเจา
คะเจาขา นะคะ พอกลับไปบานพูดจาหยาบคาย มาจากสิ่งแวดลอม พอแมไมดีนี่เอง เรื่อง
จริงอยูตรงนี้
พอแมไมเคยดูแลลูกเลย ยกตัวอยางที่เพชรบุรี พอเปนอาจารยใหญ ซี.๗ แมก็เปน
อาจารยใหญ ซี.๗ เอาไปฝากนองสาวเรียนหนังสือที่โรงเรียนอัสสัมชัญ นองสาวทํางานที่
กระทรวงมหาดไทย เขาจะมีเวลาดูลูกใหหรือ ตีสี่ตองออกไปทํางานแลว
ชีวิตนี้มีคา

๔

ขอฝากทานทั้งหลาย ทานเปนพอแมเขา เปนผูนําลูก ตองไปตามดูลูกดวยนะ ไม
อยางนี้ลูกเสียนะ เด็กเสียหายนี่ อาตมาไมโทษเด็กเลยนะ โทษพอแมไมดี เลี้ยงลูกไมโต ปลูก
ตนโพธิ์ไมไดรม
ยังมีตัวอยางอีก รองศาสตราจารยที่จุฬาฯ มีลูก ๕ คน ติดยาเสพติดไป ๓ คนแลว พอ
แมเปนใหญเปนโต เปนถึงรองศาสตราจารย เปน ดร. ดวย มันมาจากตรงไหน
ขอเจริญพรวา ขาดหลักพระศาสนา ขาดการสวดมนตไหวพระนี่เอง ขาดการปฏิบัติ
ในหนาที่ ศีลไมมี ความปรกติในชีวติ เขาจะไมมเี ลย จิตจะสงบหรือไมสงบนั้น อยูที่ตัวโยมทุก
คน ศีล สมาธิ ปญญาทีพ่ ระพุทธเจาสอนมาเทานั้น พระพุทธเจาสอนใหมีศีลประจําตัว ที่เรา
เกิดมาเปนมนุษย เราก็มีศีลอยูแลว ถาไมมศี ีลแลวโยมเกิดเปนมนุษยไมได เกิดเปนมนุษย
นั้นแสนยาก มนุษยเกิดขึ้น ๑ คน สัตวเดรัจฉานเกิดขึ้น ๑ ลานตัว
ศีล นี้ไมไดหมายความวาตองไปรับกับพระวัดโนนวัดนี้แตประการใด ทานมี สติ ไหม
หนึ่งนาที หานาทีของทาน ทานมี สติควบคุมจิต บางไหม มี สัมปชัญญะ รูตัว รูนอก รูใน
รูจิต รูใจ รูส ิ่งที่มีประโยชน รูกาลเทศะ กิจจะลักษณะ รูปบาป รูบุญ รูคณ
ุ รูโทษ รูส ิ่งที่เปน
ประโยชนหรือไมเปนประโยชนหรือไมประการใด ตรงนี้คอื ศีล
คนมี สติสมั ปชัญญะ จะมีแต สติ จะมีแต ปญญา แกไขปญหาได บางคนไมสนใจ
สนใจแตเรื่องไมเปนเรื่อง ไปสนใจคนอื่นทําไม
สติตัวเดียว ทานระลึกไดไหม ที่นั่งกรรมฐานกัน สวดมนต ไหวพระ ทําใหมี
สติสัมปชัญญะ เปนประโยชนเหลือเกิน ใครมีบญ
ุ วาสนามาเอง ที่วัดเดีย๋ วนี้มี ๓๐๐ กวาคน
เมื่อเชา แคทอลิก ออกไปแลว ๘ คน มาจาก อเมริกา ไมใชวาจะใหแคทอลิกมาเปนพุทธ
แตเขาตองการจะมาปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจา มีประโยชนแกเขามิใชนอย
เมื่อวันวาน อิสลาม จาก สหรัฐอเมริกา ก็ออกจากกรรมฐานไป ๓ คน มาจากรัฐ
ลอสแอนเจลิส บัดนี้ไปตัง้ รานขายของ ขายดิบขายดี มั่งมีศรีสุข ตลอดเวลากาล
เราจะไปเอาคาถาเวทมนตร ดลบันดาลที่ไหนเลา ไมมีเลยนะ มีแตสติสัมปชัญญะ
รําลึกกอน ปากอยาไว ใจอยาเบา เรื่องเกาอยาเอามารื้อฟน เรื่องของคนอื่นอยานํามาคิด กิจ
ที่ชอบทําใหเสร็จไป อยูก ับปจจุบัน อนาคตอยาจับใหมั่นคั้นใหตาย จะผิดหวังจะเสียใจตลอด
ชีวิต ปจจุบนั ตรงนี้ซิเปนของเราแน อดีตหรือมันก็ผานพนไปแลว จะไปรื้อฟนมันทําไมเลา
เรื่องของคนอื่นเอามาคิดทําไม คิดเรื่องของตัวเองวา วันนี้จะทําอะไรกัน จะตองทําให
เสร็จอะไรบาง อนาคตอยูอีกยาวนาน วันพรุงนี้ เดือนหนาตอไปจะอยูถึงหรือเปลา จะไป
รําพึงระพันใหเสียสมอง ใหสมองฝอ จิตตกทําไมเลา เดี๋ยวพระอาทิตยก็เลี้ยวลัดอัศดงหมด
ไป ๑ วันแลว ทานจะไดอะไรหรือ
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ชีวิตนีค้ ืออะไรกันแน ถาทานทั้งหลายมีสติสัมปชัญญะดีแลว ทานจะรูวา ชีวิตทานมี
คา เวลาของทานจะมีประโยชนมาก พระพุทธเจาสอนนักสอนหนาวา หนุมสาวอยาเที่ยว
หนุมสาวหาหลักฐาน หาวิชาการใสตัว หางานทําใหได มีประเทศไทยประเทศเดียว ที่มี
การศึกษานอกโรงเรียน อาตมาไปตางประเทศ ๑๕ ประเทศ ไมมีการศึกษานอกโรงเรียนเลย
อาตมาไปเห็น ตัวโตแลวมานั่งเรียน ตอนเด็กมัวแตไปเที่ยว เพื่อนเขามีงานทําแลว ก็
เสียใจตัวเองมัวแตไปเทีย่ ว จึงไดมาเรียนการศึกษานอกโรงเรียน
อาตมาไปสิงคโปร ก็ไมมีการศึกษานอกโรงเรียน เหตุที่ไปเพราะ แมชีซูงอ แซเอ็ง
นิมนตไป เมื่อกอนเขาทํางานธนาคาร มีเพือ่ นมากมาย ไดเงินเดือนหลายหมื่น ดวยอํานาจผี
บอกใหมาบวชชีทวี่ ัดอัมพวัน สิงหบรุ ี ประเทศไทย อาตมาชื่นใจที่ผีรจู กั เขาก็ขออนุญาตพอ
แมมาบวชชีที่วัดอัมพวัน
ซูงอ อานหนังสือไทยไมได พูดไทยไมไดดวย อยูได ๓ ป เขียนหนังสือไทยเกง อาน
ออกโดยไมตองเรียน เดี๋ยวนี้สอนแทนอาตมาไดแลว สามารถนั่งกรรมฐานรูเหตุการณในชีวิต
ของเขาไดดีดวย
มีคนไตหวันมา พูดภาษาอังกฤษไมได ตองใชภาษาจีนกลาง พวกมาเลเซียมา ซูงอก็
พูดภาษามาเลยไดดวย พูดจีนแคะ ฮกเกี้ยน กวางตุงได สมาธิภาวนาอยางเดียว ทําใหเขามี
การสนใจศึกษาดวยตนเอง
ขอเจริญพรทุกคนวา เรามีปญญามาดวยกันทุกคน ปญญาวิชาการนี้ชว ยตัวเองไมได
ในเรื่องแกปญหา แตวชิ าการที่เราเรียนมาตองมาทํางาน แตถาพุทโธโลยีไมมี แกปญหา
ไมไดนะ คือตองใหคูกันไป
พระพุทธเจาจึงสอนวา หนาที่ทางพระพุทธศาสนาที่เราเปนชาวพุทธ มี ๒ ประการ
คือ
๑. คันถธุระ ภาคทฤษฎีวิชาการ ตองบังคับใหเรียน
๒. วิปสสนาธุระ เรียนภาคทฤษฎีแลวตองฝกภาคปฏิบัติดวย
มีเทานี้เองนะ อยาไปลามปามเครื่องรางของขลังเปนเพียงที่ระลึกในการสรางความดี
ในจิตใจ มีพระประจํากายแลว ก็มีพระประจําใจ มีทั้งนอก มีทั้งใน จะมีประโยชนมาก
พระพุทธเจาสอนเชิงปฏิบัติการ คือตองมี
กิจกรรม คือการเรียนวิชาความรูใหเปนประโยชนแกตัวเอง ถาไมเรียนไมได โยม
โปรดฟงขอคิดดังตอไปนี้
ไมยอมเรียนหรือจะรู ไมยอมดูหรือจะเห็น ไมยอมฟงหรือจะไดยิน ไมยอมทําหรือ
จะเปน จะลําเค็ญย่ําแยจนแกตาย ต
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ตายเทงทึง ตายไมดี ตายไมมีวิชาความรูแตประการใด ขอเจริญพรตอไปวา มีลกู มี
หลานสอนให
รวยสวยเกง เรงกาวหนา กลาประหยัด ไมขัดพวกพรรค รักษาความสะอาด
ฉลาดรอบคอบ ชอบระวัง ตั้งใจตรง ทรงศีลธรรม นําทางใหถูก ปลูกสติ ดําริชอบ
ประกอบกุศล ไดผลอนันตเปนหลักฐานสําคัญ
ออกมาเปนผลงานอยางนี้เปนตน
เมื่อไดเชนนีแ้ ลว ก็ตองปฏิบัติการปฏิบัติธรรม มีสติสัมปชัญญะ ปฏิบตั ิตามกิจกรรม
อาตมาตีความหมายของ กิจกรรม ใหนักศึกษาฟงวา กิจกรรมคือ
๑.
สิ่งที่ตองศึกษา แสวงหาความรูใสตัวไว ถาลูกเราไดปริญญาตรี ปริญญา
โท หรือปริญญาเอก มีหลักฐาน มีงานทํา บานจะเปนมหานิยม ทําใหหมู
ชนทั้งหลายนิยมชมชอบ ถาขาดหลักวิชาความรูติดตนแลว ไมมีใครมา
มอง ไมมีใครมาสนใจ
๒.
ละความชั่ว ละสิ่งที่ตรงขามกับความดี อยาไปทํานะ
คบคนพาลไดผิด คบบัณฑิตไดผล คบคนชัว่ ทําตัวใหอับจน คบคน
ดีใหผลจนวันตาย
เมาเพศหมดคา เมาสุราหมดความสําคัญ เมาการพนันหมดตัว
เมาเพื่อนชั่วหมดดี
ขอฝากไวดวยนะ นี่คอื กิจกรรมขอ ๒
๓.
สิ่งที่ทําใหแจงถึงใจ เจริญสมาธิภาวนา อานหนังสือ สวดมนตไหวพระ
สวดมนตเปนยาทา วิปสสนาเปนยากิน ทําใหแจงถึงใจ
ถาทานทําไมแจงถึงใจแลว จะแกปญหาไมได เลยอบายก็มาสูจิตใจ มีแตความ
กลุมอกกลุมใจตลอดรายการ
จางถึงใจนะคิดกอน ทําอะไรมีสติกอ น พิจารณาตนเสียกอน โยนิโสมนสิการ ตองฟง
พิจารณาโดยปญญากอน จะเกิดประโยชนมิใชนอย
กิจกรรมขอที่ ๓ ที่เราไดมีมือเทาสอง สมองหนึ่ง เปนที่พงึ่ มาจากพอแมแลว ตอง
พัฒนา ตองมีความขยันหมั่นเพียร พากเพียรขวนขวาย กระทํากิจใหเปนประโยชนแกตนเอง
ในครอบครัวตอไป

ชีวิตนี้มีคา

๗

พฤติกรรม แสดงออกใหคนอื่นเขาเห็น จะยืน เดิน นั่ง นอน เหลียวซาย แลขวา คู
เหยียด เหยียดขา มีสติสัมปชัญญะไว เปนการแสดงออก เดินมาก็รูแลว คนนี้เปนคนดี นิสัยดี
เปนตน
อาตมาจึงไดสอนกรรมฐานวา ยืนหนอ ๕ ครั้ง ตจปญจกกรรมฐาน โยมผูชายเคยบวช
อุปชฌายจะใหเลยวา เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ตโจ ทันตา นขา โลมา เกสา ก็ยืนหนอ ๕
ครั้ง ยืนได ๕ ครั้ง จิตมีสติแลว เราเห็นคนเดินมา ดูผม ดูปลายเทา สติเราก็สงกระแสจิตตรง
โหงวเฮง สงปบจะเห็นออกมา ๓ ภาพ
ภาพที่ ๑ ผูหญิงหรือผูชาย แตงตัวแบบนี้เปนใคร แตงตัวแบบนี้จะไปไหนกัน
ภาพที่ ๒ แสดงออก คนนี้เปนโรคมะเร็ง คนนีต้ องหาย
ภาพที่ ๓ นิสัยไมดี อยาคบคาสมาคมคนนีอ้ ีกตอไป เดินยิ้มเขามาแลว สติเราก็บอก
วาเปนมิตรตอนกู เปนศัตรูตอนทวง อยาใหกูเงินนะ โกงแน
นี่คือธรรมะ ไดความแนแลว ยืนหนอ ๕ ครั้ง ทําใหไดนะ นี่แหละ พฤติกรรม เปน
พฤตินยั ทีแ่ สดงเหตุผลใหแกตนอยางชัดเจนแลว
ขอสรุปผลงานของการสรางความดีในชีวิตนี้ คนมีศีล สมาธิ ปญญา หมั่นสวดมนต
ไหวพระไว ดูคนใหดูหนาชัดเจนแลว
วิธีแกปญหาเฉพาะหนาทําอยางไร ญาติโยมที่เคยนั่งกรรมฐานจะรูได เกิดปญญา
ขึ้นมา ตัวเองจะแกอยางไร เราตองรูวา พัฒนาจิตกอน จิตนี้เปนธรรมชาติ ตองคิดอาน
อารมณ รับรูอ ารมณ ไวไดเหมือนเทปบันทึกเสียง
จิตเกิดทางตา ตามีทรัพยไหม ตาดูเปนไหม เราก็ตั้งสติไวที่ตา เทานี้เอง
หูไดยินเสียง ตั้งสติไวที่หู เขาดาเราตั้งสติไว คําดาอยาไปรับมาไวในสมองใหมันฝอ
คําดาจะกลับไปหาเขาเอง เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ที่หูนี่
และปากนี่ไปไหนอยาเอาไปนะ ตั้งสติกอนจะพูด ตาดู หูฟง ปากนิ่ง เพราะปากนีพ่ ูด
แลวมันเสียนะ ตา หู เปนครูใหญ ตาดู หูฟง ปากนิ่ง ตื่นรีบวิ่ง มือทําแตความดี มีปญญา มี
หลักฐานที่จะตองชี้แจงแสดงกันตอไป มีเหตุผลหลายประการ ขอฝากไวในวันนี้ดวย นี่คือวิธี
แก
อาตมาสอนเด็ก เวลาครูอาจารยสอน ใหสงกระแสจิตทางหนาผาก จุดประสาทอยูตรง
นี้ เพงไปเลยดูที่ครูสอน จําแมนไมลมื จะไมเสียสมาธิดวย
โหงวเฮงอยูตรงหนาผากนะ ใครมีสมาธิดูหนาคนจะรูเลย จะขึ้นหรือไมขึ้น รวยหรือไม
รวย เจงหรือไมเจง มันจะบอกที่หนาผาก
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คนมีบญ
ุ วาสนามันอยูที่หนาผาก ไมใชหนาผากกวางหรือแคบนะ หนาผากจะมีแสง มี
รัศมีนะ
เวลากลุมใจ เสียใจมาก จะแกตรงไหน เวลากลุมใจ เสียใจ โกรธ อารมณคาง เดีย๋ ว
งานเสียหมด แกตรงไหน ติดตามฟง ณ บัดนี้
หัวขั้วแบตเตอรี่ อยูที่ลิ้นปนี่ ถาอยารูวาลิ้นปของตัวเองอยูต รงไหน เอาเชือกมาวัด
ตั้งแตจมูกถึงสะดือแลวพับครึ่ง จะอยูกึ่งกลางพอดีทุกคน
ตอนอาตมาคอหักพับลงไปเลย หายใจทางสะดือได มันมีความรูสึกที่เราพูดออกมาได
ที่ลิ้นปนี่เอง
ถาเราโกรธ เราไมสบายใจ กลุมอกกลุมใจ อยาไปฝากความกลุมคางคืนไว อารมณ
คางนะโยมนะ เชาขึ้นมาทํางานจะเสียนะ ตองตัดปญหาไปตอนนี้เลย
หายใจยาว ๆ แลว กําหนดตรงลิ้นปวา โกรธหนอ โกรธหนอ โกรธหนอ หายใจยาว
ๆ อยาหายใจสั้น คนหายใจสั้นนี่มันไมมีพลังนะ คนโกรธงาย ฉุนเฉียวงายนี่ หายใจสั้นนะ
และโมโหเกงดวย ถาโยมโมโหเกง หายใจยาว ๆ เขาไวเสมอ รับรองหายโกรธเดี๋ยวนี้
กําหนดตรงลิ้นปนะ โยมเห็นเครื่องโรงสีไหม เครื่องโรงสีทชี่ ักยาวจะสีขาวไดมาก ไซเกิลสั้น
ๆ ไมมีพลัง
ตองหายใจยาว ๆ ชา ๆ อารมณจะเย็นลง ใจจะสบาย จะไดแกปญหาขอนี้ไปบาง
กําหนด เสียใจหนอๆๆ หายใจยาว ๆ เสียใจหนอรอยครั้งพันครั้ง ความเสียใจจะหายไปเลย
ดีใจเขามาแทนที่ สรางความดีตอไป ความรายออกไป ความดีก็เขามาแทนที่ อยูตรงนี้
โกรธแลวไมกําหนด ฝากความโกรธไวในจิตใจ ตายไปลงนรกนะ ตองแกตองตัด
ปญหาไปเดี๋ยวนี้เลย โกรธหนอๆๆ ที่ลิ้นป ชารตไฟเขาหมอแบตเตอรีอ่ ยูตรงลิ้นปนะ เดี๋ยวจะ
ไปเสียบขั้วแบตเตอรี่ผิด แลวไฟหมดหมอไปแลวอารมณคางนะ ถาหมอแบตเตอรี่เสียเก็บไฟ
ไมอยู เหมือนรถเวลาจะแลนตองเข็นทุกครั้ง ก็แยมากนะ
อาตมาสอนเด็กไดผล กําลังเรียนหนังสือ สงกระแสจิตตรงหนาผาก เสียใจปลูกสติตรง
ลิ้นป หายใจยาย ๆ ไว อาตมาไปไดตํารามาจากเมืองจีน ตําราดูลมหายใจ คนโลภมาก
หายใจอยางนี้ คนโกรธจัดกลิ่นตัวเหม็นอยางนี้ และหายใจอยางนี้ จะไมผิดเลยนะ คนมีโมหะ
ไมฟงใครเลย ไมมองหนาใครเลย เอาแตใจตัว หายใจแบบนี้
หายใจยาว ๆ แกไดทุกประการ ถา คนโมโห หายใจยาว ๆ แลวสวดมนตอติ ิปโส
ภควา...แลวจะดีขึ้นมาได ยกตัวอยางใหฟงสักเรื่องหนึ่ง
มีโยมผูหญิงคนเหนึ่งเปนสาว ยังไมมีครอบครัว รับราชการเปนซี.๗ กลิ่นตัวเหม็น
มาก รูปรางสวย รวยดวย แตทําไมกลิ่นเหม็น เขามากราบบอกใหทราบวา
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“หลวงพอคะ หนูไมทราบเปนอยางไร กลิ่นตัวแกไมหาย”
อาตมารูแลว แตบอกไปเขาจะเชื่อเราหรือ เขาหายใจสะอึก สัน้ ๆ ยาว ๆ แบบนี้โมโห
ราย อิจฉาเกง แตเรารูต ัวแลว เราจะไปสอนเขาไมไดนะโยมนะ ไปเปลีย่ นนิสัยคนไมได ตอง
ใหเขาเปลี่ยนเอง เปลี่ยนนิสัยคน เจาตัวตองเปนคนเปลีย่ นเอง เปน ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ
วิญูหิ รูดวยตนเอง คนอื่นอยาไปรูข องเขา
ถาจะไปบอกเขาวา โยมมีกลิ่นตัวเหม็นนี้เพราะชอบอิจฉาเขา เขาก็จะมาตบเราเขา
ใหเขามาพิสูจนเอง จึงบอกวา ลาพักรอนมาสัก ๑๐ วัน มาเจริญกรรมฐานวัดอัมพวัน เขาก็
มา
นั่งกรรมฐานไปไดสัก ๔ วัน เขาก็มากราบบอกใหทราบ รองไหออกมาโฮ ๆ เลย บอก
วา หลวงพอขา หนูรูแลวหนูเสียใจมาก หนูไมไดบอกหลวงพอตั้งแตแรก แตอาตมารูแ ลว
เขามาบอกวา “หลวงพอคะ หนูไมเคยอยูกับพอแม หนูไปอยูกับคนอื่น เรียนหนังสือ
ก็อยูกับคนอืน่ แมกับหนูเหมือนขมิ้นกับปูน พูดกันไมเกิน ๕ นาที ตองดากัน เปนศัตรูกัน”
นี่เห็นไหม กลิ่นตัวถึงเหม็นอยางนี้
พอเขาก็เปนจีนนอก แมก็เปนจีนนอก แตลูกพูดจีนไมได คนจีนนี่ก็แปลกนะ ขอพูด
หนอย จริงเท็จประการใดอยาวากัน ไมคอยชอบลูกผูหญิง เขาชอบลูกผูชาย มีลูกชาย ๓ คน
ดูแลอุมชูอยางดี ลูกผูหญิงเกลียด ไมรูเรื่องอะไรกัน
เขาไมเคยอยูกับพอแม และแมเกลียดลูกผูหญิงนัก เห็นหนากันก็ดาและลูกก็ดาตอบ
มั่ง ไมไดรกั พอแมเลย คนอื่นเขาอุปการะเรียนจบมหาวิทยาลัยไดปริญญาโท และรับราชการ
เปน ซี.๗
เขามานั่งกรรมฐานหายใจยาว ๆ กําหนดไดรองไหเลย บอกวา “หลวงพอคะ หนู
เสียใจที่ดาแม แมเกลียดหนูเหลือเกิน แมไมอยากเลี้ยงลูกสาว หนูก็ดาแม ไปดูเพือ่ น พอแม
เขาก็รักลูกเหลือเกิน แตทําไมแมดาหนูทุกวัน หนูก็เสียใจ”
มานั่งกรรมฐานก็เกิดคุณสมบัติ กลับไปนําเทียนแพไปขอขมากายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม แกพอแมเขา อาตมาใหไปทั้งชุด รวมทั้งทานดวย พอแมเขาเปนคนจีนไมรูเรื่อง
หรอก อยูตอ มาอีก ๕ เดือน เตี่ยตาย ไมอยางนั้นก็เปนเวรกรรมติดตัวไปอีก เพราะไปดาเตี่ย
ดวย
ตั้งแตกราบขอขมาลาโทษ แลวสงเงินเดือนใหแม และแผเมตตาใหแม ตั้งแตนั้นมาแม
ไมเคยดาลูกเลย และตัวเองก็ไดเลื่อนเปนผูอํานวยการ ซี. ๘ กลิ่นตัวหาย แตเวลามีเหงื่อก็
เหม็นเหมือนกันนะ ทีว่ ดั เปนพยานกันเยอะ
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เขาเคยหายใจสะอึก ตืน้ ตัน หายใจสั้น เดี๋ยวนี้ไมเปนแลว หายใจยาว ๆ พาแมมาวัด
มาทําบุญ มานั่งกรรมฐาน แมเลยรักลูกสาวดีขึ้น และเขาก็บอกวา สวดมนตตามหนังสือของ
หลวงพอทุกวัน แมของเขาก็สวด เปนบทสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากาฯ
บทสวดมนตนี้ อาตมานํามาพิมพใหเด็กสวด เด็กไมเคยสอบตก มีแพทยมาจาก
อเมริกา ๔-๕ คน บอกวา ลูกสอบชิงทุนที่สหรัฐอเมริกาได เขามาขอไปอีกหลายเลม และ
ดร.ศรีปริญญา เปนอาจารยสอนมหาวิทยาลัยในอเมริกาเปนมะเร็ง ตองเอาไสออกมาขาง
นอก ก็สวดบทนี้และนั่งกรรมฐานดวย บัดนี้เอาไสเขาขางในไดแลว
อาตมาไปยุโรป ๕ ประเทศ แผเมตตากอนไป ไปเขาฝน ลูกสาวบานญวน สอนสติ
ปฏฐาน ๔ จะเลาประวัติใหฟงวา
ซูซาน หนีภัยจากเวียดนามไปกรุงปารีส เมื่อเร็ว ๆ ที่ผานมานี้ เปนโรคมะเร็งกอน
ใหญที่มดลูก ศาสตราจารยนายแพทยที่กรุงปารีสบอกวา ถาไมผาก็ตายไว ถาผาแลวก็จะอยู
ไปอีก ๒-๓ ป เลยซูซานก็ไมผา และเขามาประเทศไทย
สามีของเขาเปนคนไทย ชื่อนิพนธ เปนทนายความที่กรุงปารีส สําเร็จกฎหมายจาก
กรุงปารีส พาภรรยาไปตรวจที่โรงพยาบาลรามา โรงพยาบาลศิริราช ทุกโรงพยาบาลบอก
ตองผาทั้งนัน้ ไมมีทางรอด ผลสุดทายก็มาที่วัดอัมพวัน
อาตมาเคยไปที่บานสามีภรรยาคูนี้ที่ฝรั่งเศส คุณนิพนธ ก็มานั่งกรรมฐาน ๓ วัน ซู
ซานก็สวดมนตบทนัน้ สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ สวดพาหุงมหากาฯ แลวสวด
พุทธคุณเทาอายุเกินหนึ่ง แปลเปนภาษาอังกฤษแลวก็สวดตามนั้น เขาก็สวดไปเรื่อย ๆ
ไมไดคิดอะไร
ตอมาเขาก็มาถามอาตมาวา จะผาทีศ่ ิริราชหรือรามาดี อาตมาก็เลยบอกวา เอาอยาง
นี้ก็แลวกันซูซานเอย ไปผาที่กรุงปารีสเถอะ ลูกก็อยูที่กรุงปารีส บานก็อยูที่กรุงปารีส ไปผา
กับศาสตราจารยนายแพทยที่ตรวจพบนั่นแหละ
เขาก็กลับไปกรุงปารีส อาตมานั่งรับแขกอยูที่วดั อัมพวัน ก็พูดกับพระธีรวัฒน พระ
ธงชัยวา คิดถึงซูซานนะ ผาแลวหรือยัง ตายหรือยังอยู
พอคิดเทานัน้ นะโยมนะ โทรศัพทกริ๊งมาจากกรุงปารีสเลย รับโทรศัพท คุณนิพนธก็
บอกวา โทรมาจากกรุงปารีส จะเลาถวายบอกวา ภรรยาของผมจะไปผาตัดกับศาสตราจารย
ที่ตรวจใหตามที่หลวงพอแนะนํา กอนผาก็ตรวจอุลตราซาวนใหม กอนในทองไมมีแลว!
หมอบอกวา ที่เมืองไทยหมอเกงหรือนี่ไมตอ งผา กอนในทองหายไปไดอยางไร
คุณนิพนธกบ็ อกวา “กรรมฐาน ๆ” ฝรั่งบอก “โอเค กลับบานได” เขาไมสงสัย
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ถาเปนคนไทย บอกวา กรรมฐาน จะตองตอวา ฐานอะไรละ เปนอันวา หายไปแลว
อาตมาจดไวนี่ปกวาแลว
มันนาอัศจรรยดลบันดาล สวดมนตนี่ ถาใครอยากไดก็มาขอรับไป ใครไมตองการก็ไม
เปนไร เอาไปใหลูกหลานสวดมนตไหวพระ ถาโยมกลุมใจขายของไมได หรือจะเลื่อน
ตําแหนงหรือจะไปสอบอะไรก็ตาม สวดตามนี้เทาอายุเกิน ๑ ตามคําอธิบายในนี้ ไดผลแน ๆ
มี ผูตรวจการทองถิ่น อยูสระบุรี บอกวา หลวงพอครับ ผมจะสอบนายอําเภอ ถา
ไมไดคราวนี้ ผมก็ไมไดสอบแลว อายุเกิน ก็เลยบอกใหมานั่งกรรมฐาน เอาหนังสือนี่ไปสวด
กําหนดคิดหนอตรงลิ้นป แลวเขียนไปเรื่อย ๆ ปรากฏวาสอบได เดี๋ยวนี้บรรจุเปน
นายอําเภอไปแลว
สุดทายนี้ อาตมาขอเชิญชวนทุกทาน สวดมนต ไหวพระ เปนยาทา วิปสสนาเปน
ยากิน ทั้งกินทั้งทา ทานจะมีความสุขสบาย มากมายหลายประการ มีความสุขถึงลูกถึงหลาน
ของทานทั้งหลาย จะทํากิจการอะไรก็สําเร็จเสร็จทันเวลาทุกประการ
ขออนุโมทนาสาธุการสวนกุศลที่ไดฟงคําชี้แจงแสดงบรรยายของอาตมาในวันนี้ ดวย
หลักการของพระศาสนาที่จะชวยชีวิตได ชวยตนเองได พึ่งตนเองได สอนตนเองได สม
ความปรารถนาทุกประการ
ขอความสุขสวัสดีจงมีแกทานทั้งหลาย
โดยเฉพาะอยางยิ่งทานผูอํานวยการ
โรงพยาบาลอุทัยธานี
ที่อนุมตั ิใหเราทานทั้งหลายไดฟงธรรมกัน
ไดมีความสุขความ
เจริญรุงเรืองในโรงพยาบาลสืบไป
และขอทุกทานจงเจริญดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่ง
หนึ่งประการใด สมความมุงมาดปรารถนาดวยกันทุกรูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ
ขอเจริญพรทุก ๆ ทาน
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