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ทานสาธุชนทั้งหลาย วันนี้นับเปนวันธรรมสวนะ เปนวันพระกลางเดือน ๕ เขามาสู
หลักเกณฑของมหาสงกรานต ขึ้น ๑๕ ค่ํา กลางเดือน ๕ แลว
ทานทั้งหลายพรอมใจกันมามากหนาหลายตา เพราะมันเปนวันเทศกาล วันหยุด
จุดมุงหมายของทานที่มากันทั้งหญิงและชายนั้น
ตองการสรางบุญ
สรางกุศลในวัน
มหาสงกรานต เพือ่ ตองการมาหา มหาสมบัติ
ในวันสงกรานต ก็ตอ งสรางมหาสมบัติ ชีวิตทานจะสําราญรมยชมสมบัติในโภคะ อัน
เปนคุณสมบัติของทานเองที่เรียกวา รดน้ําดําหัว เปนตน
ทานทั้งหลายมากันหลายนัยยะ มากันหลายเหตุผล มาตางเวรตางกรรม ตางนิสัย
ปจจัยกน เปนรอยเปนพันก็วาไดแต เราเขาถึงธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาแลว จะกระตือรือรน ในการสรางความดี จุดมุงหมายอันนั้นของทานจะเหมือนกัน
หมด
ทานจะไมมคี วามรังเกียจ ไมมีการผูกพยาบาทฆาตพยาเวรตอทานผูใ ด จะไมมี
อาฆาตเคียดแคน จะไมมีอจิ ฉาริษยาตอทานผูใด ชีวิตทานก็แจมใส เพราะเขาไปเปนโภคะ
แปลวาทานได มหาสมบัติประจําชีวิต แลว ทานจะรูคุณคาของวันมหาสงกรานต
เขาเหลานั้นไมวางงาน มีงานทําอยูทุกวัน งานก็เรงรัดรัดตัวของเขา ถาเปนครู
อาจารยก็ยังไมปดโรงเรียน ถาเปนขาราชการก็ยังไมไดหยุด ยังไมไดจังหวะสักทีหนึ่ง แต
ระยะนี้วาง ราชการหยุดหลายวัน รัฐวิสาหกิจเขาก็หยุดใหคนงานมันก็หยุดพรอมกันอยางนี้
แตวัดอัมพวันไมวาง แตแนนศาลา แนนที่พัก โยมมาดวยความวาง ไมไดมาดวยความวาเหว
ทานทั้งหลาย เราตองการดี มีที่พึ่งดวยกันทั้งนั้น ไมมีทานผูใดไมตองการที่พึ่ง จะเปน
กุลบุตร ธิดา ลูกหลาน ก็ตาม ก็หาที่พึ่ง เขาคลอดมาจากแม เขาก็เอาแมเปนที่พึ่ง เอาพอเปน
ที่พึ่ง เวลาพอแมไปไหนเขาก็รองไหตาม เขาจะอยูคนเดียวไมได อยาไปวาลูกหลานแต
ประการใด
อาตมาตอนเปนเด็กจําตัวเองได พอแมไปไหนจะรองไหตาม แมก็ขามฟากไปแลว เรา
ก็รองไหอยูฟากนี้ จะโดดน้ําไปก็ยังเด็กเล็กนัก ไดแกตัวเอง พอพอแมกลับมาถึงบานเราก็ดี
ใจ แมก็ซื้อขนมมาฝาก เมื่อเปนเด็กคิดไดอยางนั้น
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อาตมาคิดไดมานานแลว วาทําไมมากันเยอะ มาหาที่พึ่ง เวลาวางชวงจังหวะดีแลวก็
มาหาโภคสมบัติ มาหาทรัพยอันประเสริฐใสใจ หาที่พึ่งทางใจ จะไดร่ํารวยสวยดีในวัน
มหาสงกรานต เรียกวาวันมหาสมบัติ อาตมาจะขอชี้แจงแสดงในวันพระนี้สัก ๒ ขอ ขอ ๑
มหาสมบัติ ขอ ๒ มหาสงกรานต
หมายเหตุทาย เราก็ตองกระตือรือรนในตัวเอง สตารทจิตใหเขมแข็ง ใหอดทน ถึงจะ
ได มหาสมบัติ ซึ่งก็คอื
๑. ทรัพย
๒. ชื่อเสียง
๓. ความรัก
ทุกคนตองการ ไมมีใครเลยที่ไมตองการ
โยมมาแลวก็ใหอภัยดวย ที่มันไมพอก็ยัดเยียดกันไปกอน เราตางคนตางมาแสวงหา
ของดี โปรดตั้งใจรับฟงโอวาทคติธรรม วันมหาสมบัติ วันมหาสงกรานต สืบตอไป
ขอใหตั้งใจ ปลูกฝงตั้งศรัทธา กระตือรือรนจิต ใหมีสติรับฟงธรรมะ ศรัทธาฟง จด
หัวขอไวในใจ ปฏิบตั ิทันที อยารอรีแตประการใด
เรามาแสวงหาของดี ตองการใหมมี หาสมบัติ มีกุศล ตองการใหโภคะเนืองนอง
มากมายกายกอง เปนของตนตอไป คือทรัพยภายนอก
ถาเรามานั่งปฏิบัติ มีทรัพยภายในดีแลว ทรัพยภายนอกมันก็มาเอง จิตนี้มัน
เปนแร ถาโยมทําจิตดี มีสติดีมันเปนแรดึงดูด
ถาจิตโยมดี ปากก็ดีดวย พูดไดเงินไดทอง ถาจิตเลว พูดเสียเงิน เดือนรอนตน
เดือดรอนเพือ่ นฝูง ถาจิตโยมดีมีปญญา มีกรรมฐาน ตั้งสติไวทุกอิริยาบถ ปากก็เปนเงินเปน
ทอง จะออกมาอยางนี้ชดั เจน
ถาจิตดี หูโยมก็ดีดวย มีสติอยูที่หู มีทรัพยอยูที่หู ฟงแตของดี ไมไปฟงของชั่วของใคร
อีกตอไปใหเสียสมอง
คนที่จิตดีมีกรรมฐาน มีสติสัมปชัญญะ ควบคุมไดเมื่อใด หูโยมจะมีทรัพย หูโยมจะมี
ศีล สติก็ตั้งอยูที่หู เดี๋ยวเขาพูดวารายนินทา ใสรายปายสี ก็ชางเขาปะไร เดี๋ยวมันก็กลับไป
หาเขาเอง
ขอเจริญพรตอนนีว้ า วัวควายของใครก็เขาคอกของเขาไป มันไมมาเขาคอกเราหรอก
เพราะเราไมไดเลี้ยงมัน เราไมมีวัว ไมมีควาย ใครเลี้ยงก็เขาคอกของเขาไป คือหูมีทรัพย ไม
ตองไปฟง ฟงแตเรื่องทีเ่ ปนประโยชน
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ถาจิตดี มีปญ
 ญา กําหนด คิดหนอ คิดหนอ รูห นอ รูหนอ รูไวเสมอ รูป จจุบัน เขาใจ
ปจจุบัน ตาก็มีศีล ตาก็มีทรัพย เห็นหนอ ออ คนนี้นิสัยไมดี เราก็ทิ้งไป เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป
อยาไปเอาของเขามาใสใจเราทําไม นิสัยไมดีก็เปนเรื่องสวนตัวของเขา
เห็นหนอ... คนนี้มาทําไม ทาทางเหมือนนักเลงโต แววตาไมมีเลย เห็นหนอ... หัว
ขาดไปอีกแลว ไมมีหัว คํานวณไดเลยตองตายภายใน ๗ วัน ถาพิจารณาเห็นตอไปอีก ไมมี
หัว รับรองตายไมเกิน ๓ ชั่วโมง ตายยังไง รถชนตาย อุบัติเหตุตายไมผิดเลย ตรงนี้นะตา
ทานมีทรัพย ดูเปนบางคนดูไมเปน ฟงไมเปน พูดไมเปน แถมคิดไมเปนอีก คนชั่วชอบคิด
ของชั่ว คนดีมีปญญา จะคิดแตเรือ่ งเรืองเวทยวิทยา จะคิดแตวิชาการ จะคิดแตหลักฐาน คิด
แตสิ่งที่มีประโยชนเทานั้น ตรงนี้ขอเนนฝากพวกคณะกรรมฐาน ไมใชมาคุยกันนะ มาสราง
ความดีใหจิต
จิตโยมดี มีสติกรรมฐานตองการตรงนั้น ไมใชไปสวรรค ไปนิพพาน ญาณโนนขึ้น ไป
อธิบายกันน้าํ ทวมทุง แตตั้งสติไวกย็ ังทําไมได แค ๕ นาที ก็ไมสามารถจะควบคุมจิตไวได
เลย โยมจะมีทรัพยตรงไหน จะมีสมบัตติ รงไหน เสียคุณสมบัติ เสียมารยาท จิตใจไมมีกุศล
ทําอะไรก็ไมไดผล ดังที่ชี้แจงแสดงมา
แปลวาตาโยมคนนั้นไมมที รัพย ตาไมมีศีล ขาดสติในการดู ขาดรูในสัมปชัญญะ และ
ขาดปญญาในแววตา ดูคนไมเปน คนนี้แตงตัวปอน ๆ มา แตเขาเปนใหญเปนโต แตงตัวสวย
เหมือนเทวดาเหมือนนางฟา เห็นหนอเขาไป เปนคนเลวจิตใจเปนเดรัจฉาน ตรงนีน้ ะนาจะได
สําหรับทํากรรมฐานเบื้องตน
ไมใชมานั่ง ฉันญาณขึ้นแลว เดินระยะ ๖ เลย ญาณขึ้น แตตรงนี้ทําไมได สอบตก
ตั้งแตชั้นประถมจะใหขึ้นชั้นมัธยมไดหรือ มีมากในวัดนี้
ขอฝากญาติโยมไว ความสําเร็จมันอยูที่จิตใจ ถาจิตใจโยมไมดี ไมมีพลัง
ความสําเร็จจะไมมี มีแตความลมเหลว มีแตความหายนะ ตรงนี้ขอเนน
ไมใชมาแลวถือเนื้อถือตัว วาขาเปนคุณหญิงคุณนาย ขาเปนอธิบดี ขาเปนอะไรก็วา
กันไป มันไมไดเปนอะไรหรอก ก็เปนมนุษยสมบัติ เอาแคนี้กอน ไมตอ งเอาหนาที่มาพูดกัน
ไมตองเอาตําแหนงมาพูดกันตอนนั่งกรรมฐาน ตองละหมดแลว ตองปลดออกไปกอน เรามา
นี่ ตองละทิฏฐิมานะแลว ตองตัดปลิโพธกังวลทางบานมาแลว ถึงจะไดผล
ตองถอดเครือ่ งทรงออก ขาพเจาเปนชั้นพิเศษ ซี.๘ ซี.๙ ถาจิตใจยังเปน ซี.๘ ซี.๙
ปฏิบัติกรรมฐานไมไดหรอก เราเปนดอกเตอร เปนนักวิชาการ จะปฏิบตั ิกรรมฐานไมไดเลย
นะ พอนั่งหลับตาก็จะคิดถึงวิชาการ คิดถึงเครื่องตนเครื่องทรง ทานจะไมไดอะไรนะ ขอฝาก
ทานไว ทําไดขั้นตน ๆ นี่ทานจะไดผล
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การพัฒนาจิต ทําใหมีทาน ศีล และภาวนา มีทาน เมตตา ถาจิตทานดี ทานจะ
บริจาคทานเอง
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