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ทานเถรานุเถระและพระนวกะทั้งหลาย
วันนี้ผมจะเรียนถวายวิธีแผเมตตาและอุทิศสวนกุศล
ทานเปนพระบวชใหมยังไม
เขาใจ ขอใหตั้งใจฟง อยาวอกแวก ทําใจใหสงบ ตั้งสติกอน ผมทําไดผลแลวนะ จะสอนถวาย
อุทิศให
ตั้งสติหายใจยาว ๆ ตอนที่กรวดน้ําเสร็จแลวอธิษฐานจิตไวกอ น อธิษฐานจิต
หมายความวา ตั้งสติสมั ปชัญญะไวที่ลิ้นป สํารวมกาย วาจา จิต ไดตั้งมั่นแลว จึงขอแผ
เมตตาไวในใจสักครูหนึ่ง แลวก็ขออุทิศใหบิดามารดาของเราวาเราไดบําเพ็ญกุศล ทานจะได
บุญไดผลแน ๆ เดี๋ยวนี้ดวย ผมเรียนถวายนะ มิฉะนั้นผมจะอุทิศไปยุโรปไดอยางไร
ทานทั้งหลายไมสนใจไมเปนไรนะ ผมทําของผมไดผลเองโดยแผเมตตากอน บางที
สอนกรรมฐานกัน อุทศิ กันแลวทําอะไรก็ไมไดผล กรรมฐานก็ไมได ประโยชนอานิสงสก็ยัง
ไมได แผไมออกนะ ไมไดผล เปนบาปเปลา ๆ
หายใจยาว ๆ ตั้งสติกอน หายใจลึก ๆ ยาว ๆ แลวก็แผเมตตากอน มีเมตตาดีแลว ได
กุศลแลว เขาก็อุทิศเลย อโหสิกรรม ไมโกรธ ไมเกลียด ไมพยาบาทใครอีกตอไป และเราจะ
ขออุทิศใหใคร ญาติบพุ เพสันนิวาสจะไดกอน ญาติเมือ่ ชาติกอนจะไดมารับ เราก็มิทราบวา
ใครเปนพอแมในชาติอดีตใครเปนพีน่ องของเราเราก็ไมทราบ แตแลวเราจะไดทราบตอนอุทิศ
สวนกุศลนี้ไปให เหมือนโทรศัพทไป เขาจะไดรับหรือไม เราจะรูไดทันที
ขณะที่ทานสวดมนตอทุ ศิ ใหวา ยาเทวตา...., อิมินา.... เปนตน ทานจะรูน ะวา
ยอนกลับมา เหมือนเราโทรศัพทไป ออ มีคนรับ เขาจะยอนตอบเราวาฮัลโหล เปนตน
นี่ก็เชนเดียวกัน เราจะปลื้มปติทันทีนะ เราจะตืน้ ตันขึ้นมาเลย ถาทานมีสมาธิ น้ําตา
ทาจะรวงนะ ขนพองสยองเกลาเปนปติเบื้องตน
ถาทานมาสวดมนตกันสงเดช ไมเอาเหนือเอาใต ทานไมอทุ ิศ ทานจะไมรูเลยนะ ขอ
ฝากทานนวกะไวดวย วันนี้ทานทําบุญอะไร สรางความดีอะไรบาง ดูหนังสือ ทองจําบทอะไร
ไดบาง ก็อุทศิ ได
เมืองฝรั่งเขาไมมีการทําบุญ เราไปทอดกฐิน ผาปา ถวายสังฆทาน เขาทําไมเปน แต
ทําไมเขาเปนเศรษฐี ทําไมเขามีความเจริญทางดานเทคโนโลยี ทําไมถึงเจริญดวยอารยธรรม
ของเขา เพราะเขามีบุญวาสนา เขาตั้งใจทํา มีกจิ กรรมในชีวติ ของเขา
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จะยกตัวอยาง วันนี้เขาคาขายไดเปนพันเปนหมื่นดวยสุจริตธรรม เขาก็เอาอันนั้น
แหละอุทิศไป วันนี้เขาปลูกตนไมไดมากมาย เขาก็เอาสิ่งนี้อุทิศไปวาไดสรางความดีในวันนี้
ไมไดอยูวางแตประการใด เขาก็ไดบุญ ไมจําเปนตองเอาสตางคมาถวายพระเหมือนเมืองไทย
ถวายสังฆทานกันไมพัก ถวายโนนถวายนี่แตใจเปนบาป อุทศิ ไมออก บอกไมได อยางนี้เปน
ตน จะไมไดอะไรเลยนะ
เมืองไทยนี่ผมพูดมานาน สวนใหญปากเปนบุญใจเปนบาปทั้งนั้น รับศีลแลวก็ไปดื่ม
เหลา รับศีลแลวก็ไปเลนการพนัน นี่ ใจไมยอมรับ ดื้อดาน เพราะไมไดปฏิบัติธรรม
ฝรั่งเขามีธรรมะ ผมไปยุโรปมา ๕ ประเทศ เขามาถามธรรมะกันมาก แตคนไทยมา
ขอบุญชวย มาวัดแตละรายมีแตใหชวยทั้งนั้น แตเขาไมมีโอกาสจะชวยตัวเองเลยนะ ขอฝาก
ทานทั้งหลายไวดวย ที่ผมไปประสบมา
ที่ผมแผเมตตาและอุทิศสวนกุศล ไปเขาบานลูกสาวญวนทีก่ รุงปารีส ฝรั่งเศส ทํา
อยางนี้นะ เวลาสวดมนต อิตปิ โส... ยาเทวตา... ตั้งใจสวดดวยภาษาบาลีเชนนี้ ที่หยุดเงียบ
ไปนะ ผมสํารวมจิตตั้งสติแผเมตตา จิตสงบดีแลวจึงอุทิศไป
บางองคไมเอา เอามือลง ไมอธิษฐาน ทานจะไมไดอะไร แลวสวดกันก็ไดดวย ที่
ทองจําโคลงใหไดนะเพื่อใหคลองปาก วาใหคลองปากแลวก็จะคลองใจ คลองใจแลวถึงจะเปน
สมาธิ เปนสมาธิแลวถึงจะอุทิศได ไมอยางนั้นไมไดนะ
เอาตํารามาดูกันก็ไมไดผล แตดูตําราเพื่อใหถูกวรรคตอน และใหคลองปาก แลวจะได
คลองใจ เปนสมาธิ ถึงจะมีกําลังสงอุทิศ ไมอยางนั้นไมมีกําลังสงเลยนะ
ทานบัณฑิตทั้งหลาย ที่ทา นมาบวชกันสนใจเอาไปเลยครับ ผมจะถวาย ไมสนใจเอา
ของผมทิ้งไว ทานจะไมไดผลอะไรเลย เสียเวลาการมาก ผมคิดเสมอวา หนึ่งนาทีเทากับหนึ่ง
ตําลึงทอง ชีวิตของทานมีคาไหม ทีผ่ มพูดมานานทานจะตีความหมายไมออก
ชีวิตทานมีคา มากยิ่งกวาเพชรนิลจินดา ทานจะรูว าเวลามีประโยชน บวชเกาบวชใหม
ถาไมไดทําประโยชนของตนก็ไรประโยชน
พวกฝรั่งคาทอลิก ไมจาํ เปนตองกลาววาพุทธ เขานั่งกรรมฐานเยอะและไดผลนะ ผม
ไปเห็นอารยธรรมของประเทศตาง ๆ เขาเจริญจริง ๆ เขาสะอาดจริง ๆ เขาไมมีการถวาย
สังฆทาน กฐินผาปาเขาก็ไมมี คนไทยทัวรกฐิน ทัวรผาปาไปตามสภาพ มากันเปนพัน มา
ทานขาวแลวยังดาเราเสียอีก นี่แหละปากเปนบุญ ใจเปนบาป
การอุทิศสวนกุศล นี่สําคัญนะ แตตอง แผเมตตา กอน แผเมตตาใหมีสติกอน แผ
เมตตาใหมีความรูวาเราบริสุทธิ์ ใจมีเมตตาไหม และอุทิศเลย มันคนละขั้นตอนกันนะ
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แผเมตตากับอุทิศมันตางกัน ทําใจใหเปนเมตตาบริสุทธิ์กอน ไมอิจฉา ไมริษยา ไมผูก
พยาบาทใครไวในใจ ทําใหแจมใส ทําใจใหสบาย คือเมตตา แลวเราจะอุทิศใหใครก็บอกกัน
ไป มันจะมีพลังสูง สามารถจะอุทศิ ใหคุณพอคุณแมของเรากําลังปวยไข ใหหายจากโรคภัย
ไขเจ็บได เชน วีโก บรูน ชาวนอรเวย ที่เคยมาบวชที่วัดนี้ เปนตน
วันนี้ผมจะถวายความรูเกี่ยวกับการอุทิศสวนกุศล โปรดฟงตอไป
เรามาสวดมนตไหวพระกันวา โยโสภะคะวา....ใจเปนบุญไหม สวากขาโต... สุปฏิปน
โน...ใจเปนบุญไหม ทานจะฟุงซานไปทางไหน สํารวมอินทรีย หนาที่คอยระวัง เอาของจริง
ไปใช อยาเอาของปลอมมาใชเลย ทาจะเอาบุญหรือเอาบาป คืนหนึ่งกับวันหนึ่ง ทานคิดนอก
ออกในอยางไร จะรูไดดวยตัวของทานเองนะ
ทานทําประโยชนอะไรในวันนี้ เอามาตีความ สํารวมตั้งสติไวกอน วาขาดทุนหรือได
กําไรชีวิต และจะไปเรียงสถิติในจิตใจเรียกวาเมตตา แปลวาระลึกกอน เมตตาแปลวา
ปรารถนาดีกับตนเอง สงสารตัวเองที่ไดสรางความดีหรือความชั่วเชนนี้
วันนี้เราดูหนังสือไดอะไรบาง ไมจําเปนตองเอาสตางคไปทําบุญเลย วันนี้เราอาน
หนังสือ ทองนวโกวาทได วันนี้ดูธรรมะได วันนีท้ องสวดมนตไหวพระได นั่นแหละทานจะตื้น
ตัน ทานจะปติ ทานจะยินดี ที่อานหนังสือ ทองบน ทองจํานวโกวาทได นั่นแหละเปนบุญ
เปนคุณประโยชนของทานเอง
ในเมื่อเปนคุณประโยชนของทานแลว ทานจะไดอะไรตอไป เกิดปติตอบแทน ปลื้มใจ
ดีใจ อันถูกตองเปนมงคล มงคลเรียกวา การปลื้มปติยินดีในธรรม ไดผลสมคาดปรารถนา
เปนการสรางกุศลใหแกชีวิตของตนใชหรือไม
ทานทั้งหลายอยาสรางอกุศลกรรม สรางมงคลไวเถอะ อยาสรางอัปมงคลทุกวัน ทํา
อะไรไมเชือ่ ฟง นั่นแหละเปนอัปมงคล เปนอกุศลกรรม เอาดีไมไดหรอกครับ
ขอเรียนถวายวา ไมจําเปนตองมีสตางคเอาไปถวายพระ ไปถวายโนน ถวายนี่ แลวก็
เปนบุญ ไมจริงแน ๆ บุญตองสะสมไวในจิตใจของทาน นะครับ พระนวกะที่รกั ทั้งหลาย
โปรดคิดความหมายและเครื่องหมายแหงความดีนี้กอน
ความดีเปนเครื่องหมายของคนดี ความชัว่ เปนเครื่องหมายของคนชั่ว เครือ่ งหมาย
ของคนดี ดูลักษณะอยางการบวชนี้เปนตน เราชายชาติเชื้อดีครั้งเดียวนะครับคือบวช เราจะ
ไมมีโอกาสทําดีเชียวหรือ
ทานออกแขกไมดีแลว ทานจะเลนตลอดชีพเลวราย ในยามแกก็จะแยซิ จะเปน
อัมพาต นอนรองครวญครางในภายหลังนะ และอกุศลจะยอน ทําใหสรางความดีไมได ทาน
จะไมไดอะไรเลย
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นอกเหนือจากไมไดแลวตองขาดทุนดวย เสียหายดวย ถาเสมอตัวไปก็ดี แตเสมอตัว
มีทางขาดทุน ถาไดกําไรชีวิตแลวกําไรก็จะไดงาม ทานมีความประสงคสิ่งใดทานจะไดผลนี้
เปนประโยชนมาก
ทานนวกะ วันหนึ่งและคืนหนึ่ง ทานไดสะสมบุญ ดีใจในความสุข ที่ทานไดทอง
หนังสือได ทองสวดมนตไหวพระได ดีใจไหม ปลื้มปติยินดี จิตใจของทานก็เบิกบานไดทอง
หนังสือ ไดพิจารณาปจจัย ๔ ไดทองสวดมนตไหวพระ ทําวัตรเชาเย็น ไดหมดแลว นั่นแหละ
บุญ ปลื้มปตยิ ินดีในจิตใจของทาน
ถาทานจะคิดวาบวชเดี๋ยวเดียวก็สึกไป อยาคิดอยางนั้นนะทานจะขาดทุนนะ คิดแลว
ขาดทุน ทานจะเสียใจในขณะนั้น ถาทานมีสติดี ทานจะรูไดวา ทานขาดทุนหรือไดกําไร ชีวิต
นี้คืออะไร ทานจะตีความหมายของทานได ไหน ๆ มาบวชกันไกลแสนไกลแลว ใหมันได
อะไรไปบาง
ฟงอุปช ฌายพูดบาง อยาเอาแตอารมณ อยาเอาแตสิ่งที่ไรสาระ อุปชฌายชอบอะไร
หรือ ชอบเอาของดีให อยาเอาของชั่วมาปนของดี ของดีจะเสีย ทานเปนบัณฑิตแลว มี
ปริญญากันทั้งนั้น และเปนผูมีอายุไมใชเด็กแลว เปนผูใหญดวยกันทุกรูป
ผูใหญคือผูมีคุณธรรมแลว คุณธรรมของทานผูใหญจะเต็มไปดวยเมตตา เต็มไปดวย
ความปรารถนาดี และสงสารสรรพสัตว สงสารตัวเอง มีมุทติ าจิต สงกระแสจิตดวยความดีใจ
และวางอุเบกขาบางประการที่ไมตองประสงค วางตนใหเปนกลาง ไมปลอยอารมณไป
เขาขางโนน เขาขางนี้ และไมเขาขางตัวเองดวย เรียกวา อุเบกขาของทานผูใหญ
เราก็เปนผูใหญดวยกันทุกรูปแลวไมใชเด็ก มีคุณธรรมสูงทุกองค มีสมบัติมนุษยทุก
องค และมีคุณคาทุกองค คาของชีวิติมนุษย มันตีคาราคาไมไดเลย มันสูงที่สุด ชีวิตมีคา
อยางนี้ ทานจะคิดวาเวลานะมีประโยชนเหลือเกินนะครับ ทานโปรดตีความหมาย ไมใชมา
บวชกันเลนสนุกสนาน
เราเปนชายชาติเชื้ออยาเหลือวิสัย ไดชีวิตครั้งแรกคือการบวช ทานจะอวดเขาไดไหม
นี่ชีวิตครั้งเดียวนะ ไมใชผลุบเขาผลุบออกเหมือนอยางเกา บวชแลวบวชอีก เหมือนบวดกลว
ยบวดฟกทองใชไมได
การบวชเปนชีวิตครั้งแรกของลูกผูชาย ที่เรามาชุบตัวเอง เหมือนเงาะปาโดดลงไปใน
บอทองฉะนัน้ และเราก็เอาทองเกลือกกลั้วในจิตใจ เงาะปาจะไดดีเพราะพูดไมเปน มันเปน
ใบ มันสวนเงาะ
กินนอย นอนนอย พูดนอย ทําความเพียรมาก คือ เงาะปา
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ตอไปจะถอดเงาะเปนพระสังขทองนะ รูปตัวเปนทองหลอหลอมดวยจิตใจ มีประกาย
ดวยธรรมะ แสงระยิบระยับทั่วโลก จะมีแตความเจริญรุงเรือง
ไมเหมือนหกเขยหนาโง ตาก็โง หูก็โง จมูกก็โง ปากก็โงอีก ทวารหกโงหมด เรียกวา
หกเขย สูเงาะปาผูเดียวไมไดเลย รจนายาใจ อยูหลายไรปลายนา ยังมีความสุขความเจริญ
เปนมหามงคลชีวิต อยูต รงนี้นะ แตทุกคนไมเขาใจ
ที่มาบวชกันนี้ ทานเก็บหนวยกิตไวเถอะ ทีละหยดทีละหยาดเปนบาปหรือเปนบุญ
เปนคุณหรือเปนประโยชน ประโยชนจะถึงไดกบั ทานตรงไหน ทานรูต ัวของทานเองนะครับ
ผมไมไปรูของทานหรอก ไมอยากรูของใคร อยากรูของตัวเองวาทําอะไรบาง มีกําไรชีวติ
อะไรบางในวันนี้ ทําประโยชนตอวัดวาอารามตรงไหน กิจวัตรอยางไร เรารูตัวของเรา แจง
แกใจทุกรูปทุกนามแลว ไมมีใครตีตราใหทาน ทานตองตีตราของทานเองนะ
เรือจะออกระวัง เรือจะจอดระวัง แตวิ่งเสียแลวมันก็ไมเปนไร เหมือนเครือ่ งบิน เวลา
จะขึ้นจะลงตองรัดเข็มขัด การบวชนีก้ ็เชนเดียวกัน จะบวชจะสึกตองดูใหดีนะ คิดใหยาว จะ
อยูแคหัวบันไดหรือประการใด โปรดทองคําคมนี้ไว
จะเห็นสั้นดีกวายาว หรือเห็นยาวดีกวาสั้น ตองคิดแลวคิดอีกนะ ใน โยนิโส
มนสิการ นี้ ผมยังไมเคยเห็นใครแผเมตตาไดผลเปนตัวหนังสือเลยนะ ลมหายใจเขาออกนี่
เปนตัวหนังสือได จะสอนครูกรรมฐานก็ยังทํากันไมได ยืนหนอ ๕ ครั้งก็ทํากันไมได ยัง
เคลือบแคลงสงสัยวาตรงไหนเปนอะไร ขอเรียนถวายวา การแผเมตตานี่สําคัญมาก
เวลาเราสวดมนตตั้งแต โยโสภควา... อรหัง… โปรดตั้งใจครับ เพงกระแสจิตไปที่พระ
ปฏิมากรรม แทนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ดวยจิตเปนสมาธิ แลวรําลึกถึงพระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจาดวยสมาธิ ขาพเจาประพฤติธรรม นึกถึงพระสังฆะ แปลวา หมูสงฆ
อยูดวยความสามัคคี เรียกอาวุโส ภันเต มีการเคารพพระอาวุโส มีการเคารพนบนอบพระ
ธรรมคําสอนอันนี้เปนประจํา
ขาพเจาขอไหวพระพุทธเจา พรอมดวยพระธรรมคําสอน พรอมดวยพระสังฆะแหง
อริยสงฆสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยทั่วหนากัน แลวนอมจิตเปนดวงหทัย แกวใส
สะอาดหมดจดในการสวดมนตภาวนา
พุทโธ สุสุทฺโธ
รูป อนิจจฺ ํ เวทนา อนิจฺจา สฺญา อนิจฺจา...
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณในรางกาย ไมเที่ยงแท ไมแนนอน และเราก็
พิจารณาในการสวดไปดวย จะไดบญ
ุ จะไดคุณประโยชน
และเราก็รวบรวมบุญขณะสวดมนตในวันนี้ เอามาเปนพลวปจจัย เวลาสุดทายก็มี
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ยาเทวตา...
อิมินา.... เปนตน
และเราก็วาไปดวยเสียงดังฟงชัด และนอมนึกสรุปจบลงก็นงั่ สมาธิ สํารวมจิตภาวนา
หลับเนตรรายเวทยพระคาถา ภาวนาอุทิศ เรียกวา แผเมตตา
หายใจยาว ๆ ตั้งกัลยาณจิตไวที่ลิ้นป ไมใชพูดสงเดช จํานะ ที่ลนิ้ ปเปนการแผ
เมตตา จะอุทิศก็ยกจากลิ้นปสูหนาผาก เรียกวา อุณาโลมา ปจชายเต
นะอยูหัว สามตัวอยาละ นะอยูที่ไหน ตามเอามา แลวก็อุทิศทันที จึงถึงตามที่
ปรารถนา ไมวาเปนโยมพอ โยมแม จะใหนองเรียนหนังสือ จะใหพี่เรียนหนังสือ หรือจะให
บุตรธิดาของตน จะไดผลขึ้นมาทันที
ลูกวานอนสอนยาก ลูกติดยาเสพติด ถาทําถูกวิธีแลว มันจะหันเหเรมาทางดีได พอ
แมกินเหลาเมายา เลนการพนัน ลูกจะไปสอนพอแมไมได มีทางเดียวคือ เจริญพระกรรมฐาน
สํารวมจิต แผเมตตา อุทศิ สวนกุศล
นะอยูหัว สามตัวอยาละ นะอยูที่ไหนตามเอามาใหได หมายความวากระไร ถาทาน
ทํากรรมฐาน ทานจะทายออก นะตัวนี้สําคัญ
นะ มีทั้งเมตตามหานิยม
นะ แปลวา การกระทําอกุศลใหเปนกุศล
นะ แปลวา ทําศัตรูใหเปนมิตร สรางชีวิตในธรรม
แลวก็อุทิศสวนกุศลไป ทานทําไดหรือยัง ทานเถรานุเถระทานทําไดไหม อยาทําดวย
อารมณ อยาทําดวยความผูกพยาบาท อาฆาตตอกัน ละเวรละกรรมเสียบาง แลวจิตจะ
โปรงใส ใจก็จะสะอาด แลวก็อุทิศไป
จิตมันไมติดไฟแดง จิตไมเลี้ยวซายเลี้ยวขวา จิตมันทะลุฝาผนังได ทานเขาใจ
คํานี้หรือยัง จิตมันตรงทีห่ มาย จิตไมมีตวั ตน จิตคิดอานอารมณ มีจติ โปรง ทานจะทําอะไรก็
โลงใจ สบายอกสบายใจ นะอยูหัว สามตัวอยาละ เอานะไปอุทิศใหได
ถาทานมีครอบครัวแลวโปรดตั้งปฏิญาณในใจวา ใหบุตรธิดาของเรารวยสวยเกง เรง
เปนดอกเตอร อยางนี้ซิถงึ จะถูกวิธีของผม
ทานจะสะสมวาวันนี้ทําอะไรบาง เชน วันนี้ขา พเจาทองหนังสือได ทานจะดีใจไหม
วันนี้ปลูกมะมวงไปไดรอยตน ปลูกกลวยไปไดรอยตน ดีใจมาก นั้นแหละอุทิศได ไมตองนํา
สตางคไปถวายวัดโนนวัดนี้หรอกนะ ถวายตัวเอง ทําความดีใหกับตัวเอง และเอาความดีแพร
ขยายไปถึงจะถูกตอง
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ขอฝากพระนวกะไวดวย ทานตองการอะไร เตรียมการ ณ บัดนี้ เขาพรรษามา ๑ วัน
พระแลว จะเรียนหนังสือหรือไมเรียน ทานคิดเอาเองนะ มีไหมที่ผมใหความชัว่ ทาน มีแตให
ระเบียบวินัย ทําอะไรใหเรียบรอย ทําอะไรใหคลอยตาม ปฏิบัติตาม จะสวยนารัก ขอเรียน
ถวายไว
ผมก็คํานวณใหทาน แผเมตตาใหทานทุกวัน ผูรูนะวาทานบาปหรือบุญ แตไมพูด ใคร
อยากพูดก็พดู ไป ไมกลาวขวัญกันอีกตอไป
ทานสรุปกําไรชีวิตแตละวันเวลาของทานไว บวกลบคูณหารตอนออกพรรษา ทานจะ
ไดกําไรหรือขาดทุน ทานจะไดบุญมากหรือบาปมาก ทานจะรูเอง ไมมีใครไปบอกทานหรอก
ทานเปนพระภิกษุผูประเสริฐแลว เปนอุดมเพศสูงสุดแลว ไมตองไปนับคะแนนกันวาสอบได
หรือสอบตก ทานตรองดูเองเถอะครับ วา ทําอะไรเปนประโยชนแกวดั อํานวยประโยชนแก
ประชาชน สรางกุศลอะไรที่เปนประโยชนแกญาติโยมบาง อยาเขาขางตัวเองนะครับ ทานจะ
เสียศักดิ์ศรี
ทานปฏิบัตกิ รรมฐานอยางที่ผมเรียนถวายไดหรือไม รูกฎแหงกรรมจริงไหม รําลึก
ชาติของชีวิตไดไหม และ แกปญหาไดไหม มันเกิดขึ้นเฉพาะหนา มันมาจากเหตุผล
ประการใด ทานทราบหรือไม ทานรูอยางนี้จะเหลือกินเหลือใชนะ เปนประโยชนแกทาน
ทั้งหลายแลว
วันนี้เปนวันธรรมสวนะ เปนวันพระ เปนวันทีเ่ ราจะบําเพ็ญกุศลกันใหมาก และเปน
วันที่เขาหยุดเมืองสวรรคนรก ขอใหทานนวกะโปรดแผเมตตาอุทิศให บรรดาญาติผูลวงลับ
ไปแลว สูสัมปรายภพ มาปรารภสามัคคี เรียกวา สามัคคีธรรมนําสันติสุข เปนการ
ปรองดองเปนญาติพี่นอ งทองเดียวกัน ทานจะเกิดประโยชนเอง
อยาลืม กฎแหงกรรม นะครับ ผมชวยทานไมไดหรอก มีฟาเหนือฟา อะไรจะเหนือ
กฎแหงกรรมนะครับ ตอหนาทําอยางไร ลับหลังใหทําอยางนั้น ทําอะไรใหมีประโยชนตอ
สวนรวม รับรองไดเลยวา ทานจะไดอานิสงสเปนสังฆทาน เปนสาธารณประโยชนรวมกัน
ไดอานิสงสมาก
ทานไปขุดน้ํากินเสียบานเดียว ทานจะไดอะไรหรือ ขุดบอน้ําสาธารณะกินไดทุกบาน
ใครมาก็กิน ใครมาก็ใช ทานไดบุญมาก มีถนนสวนบุคคล ทานเดินไดเฉพาะบานเดียว ไม
สาธารณะแกคนทั่วไป ทานจะไดบญ
ุ นอยมาก มีอานิสงสนอ ยมาก นี่เปรียบเทียบถวาย เรื่อง
จริงเปนอยางนั้น
ทําอะไรใหเปนประโยชนตอกัน อยาหวงกัน จะไดชว ยกันตอไป เราจะไดมีสมัคร
พรรคพวกมากขึ้น ไดพี่นองมากขึ้น ทําอะไรถึงจะสําเร็จ
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ไดบรรยายใหทานฟงวาแผสวนกุศลทําอยางไร อุทิศตรงไหน ทําใจตรงนั้น และวาง
จิตไวตรงไหน ถึงจะได อยาลืมนะ ที่ลิ้นป หายใจยาว ๆ สํารวมเวลาสวดมนตนั้นนะไดบุญ
แลว ไมตองเอาสตางคไปถวายองคโนน องคนี้หรอก แลวสํารวมจิตสงกระแสจิตที่ หนาผาก
อุทิศสวนกุศล
เวลาแผเมตตาเอาไวที่ ลิ้นป สํารวมอินทรีย หนาที่คอยระวัง นะ อุ อุอะมะ อุอะมะ
อะอะอุ นะอยูตรงไหน เอามาไวตรงไหน จับใหไดแลวอุทิศไป
เวลาจะอุทิศสวนกุศลตรงไหน ทําอยางไร ทานจะไดนะครับ อยาทําโดยคลุมเครือ เดา
สุมไป ทานจะไมไดผล ทําอะไรไมมหี ลักฐานะ ทําอะไรไมมผี ลงาน ไหนเลยละจะเปนกิจกรรม
ของชีวติ ได
ผมทํามา ๔๐ กวาปแลว ทําไดผล ขอถวายความรูเปนบุญ เปนกุศล ใหทานไดบุญ
อยางประเสริฐไป จะไดอุทิศใหโยมเขา เขาเปนโรคภัยไขเจ็บ ถาไมเหลือวิสัยมันก็หายได
วันนี้ก็ขอจบรายการที่ไดอุตสาหถวายความรูทาน โดยที่ผมก็อาพาธมากมาย แตกจ็ ะ
ไมใหขาดการถวายความรูทาน เพื่อไมใหเสียเวลาที่ทานมาบวช ก็ไดโปรดเห็นใจ อยาลืมวา
ความเรียบรอย ตองคลอยตามนะ ถาอยางนั้นไมเรียบรอยเลย
ขอความสุขสวัสดีจงมีงอกงามไพบูลยแกทานพระเถระนวกะ ขอทานเจริญรุงเรือง
เจริญธรรมสัมมาปฏิบัติในพระกรรมฐาน งอกงามไพบูลยในพระพุทธศาสนา มีความสุขโดย
ทั่วหนากัน และจงเจริญดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งหนึ่ง
ประการใด ใหสมความมุง มาดปรารถนาดวยกันทุกรูป ทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ
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