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ขอเจริญสุข ทานอุบาสกอุบาสิกาทุก ๆ ทาน และทานพุทธศาสนิกชน ตลอดทั้ง
บรรพชิตและคฤหัสถ เถรานุเถระ ภิกษุนวกะ สามเณร และทานผูใครธรรมสัมมาปฏิบัติ วันนี้
ถือวาเปนสิรมิ ิ่งขวัญมงคลอีกวันหนึ่ง คือเปนวันพระสิ้นเดือนแลว อีก ๒๔ นาฬิกาค่ําคืนวันนี้
ก็จะเปลี่ยนวาระเปน ๑ ค่ําเดือน ๗ ตอไป เขาไปสูภาวะแหงการสงเสริมพระพุทธศาสนาวิ
สาขบูชา ในกลางเดือนหนานี้ อีกประการที่สอง วันนี้เปนวันพืชพันธุธัญญาหาร วันพืชมงคล
ที่พระบรมบพิตรพระราชสมภารเจาทานทรงจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เขาไปภาวะเมื่อวัน
กอนทรงไดดําเนินงานเพื่อใหกําลังใจเกษตรกร ชาวไร ชาวนา ชาวสวน ทรงเกี่ยวขาวดวย
พระองคเอง อันนี้ถอื วาเปนมิ่งขวัญมงคลอีกวันหนึ่ง เปนวันพืชมงคล
ตลอดสองปมานี้นั้น เราก็ไดทําสิริมิ่งขวัญมงคลถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จยา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี้ คือทําบุญ ๗ วัน ทําบุญ ๕๐ วัน ทําบุญ ๑๐๐ วัน
ถวายเปนพระราชกุศลตลอดมาไมขาด แลวเลี้ยงผูตองขังในเรือนจํา ทั้ง ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐
วัน
เราทําบุญ สวดธรรมจักร ถวายเปนพระราชกุศลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระ
บรมบพิตรพระราชสมภารเจาเถลิงถวัลยราชสมบัตคิ รับ ๕๐ ป เราทําถวายทุกวันที่ ๙ อยาง
ที่ทานทั้งหลายมารวมกันทําที่วัดอัมพวันนั้นตลอดมา วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ ครบ ๕๐ ป
เต็ม ก็จะหมดรายการสวดธรรมจักร เวลา ๔ โมงเชา เจริญพระธรรมจักร ถวายภัตตาหาร
เพลภิกษุสงฆองคเณร และเลี้ยงผูอยูในเรือนจํา ๘๙๐ หรือ ๘๗๙ จําไมได แต ๘๐๐ เกิน และ
จะเลี้ยงผูคุมเรือนจําทั้งหมด แจงความพัศดีเรือนจํา ผูบญ
ั ชาการเรือนจําทราบแลว จะ
ทํากับขาวไป ทําที่จังหวัดสิงหบุรี เลี้ยงกันเปนการใหญ เขาตองการจะรับประทานอะไรก็จะ
เลี้ยงใหอยางดีดวย เปนการฉลองกาญจนาภิเษก อยางดียิ่ง
ก็ขอใหพี่นองอุบาสกอุบาสิกา พุทธศาสนิกชน ฉลองยิ่งใหญกันเสียที สรางความดีใน
วันวิสาขะดวย ที่จะถึงกลางเดือนในโอกาสขางหนานั้น ฉลองตัวเอง ฉลองความดีครั้งอดีตที่
ไดเหนื่อยยากลําบากมา พระบรมบพิตรพระราชสมภารเจาก็ทรงเหนื่อยยากพระวรกายมาก
หลายยิ่งกวาพวกเราหลายเทา เราก็จะทําถวายเปนพระราชกุศลทานบาง ทําความดีอีก
หลายเทา สองคูณขึ้นมา เพิ่มพูนบริบูรณในกาญจนาภิเษก และเพิม่ พูนบริบูรณถวายเปน
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พระราชกุศลแดดวงพระวิญญาณสมเด็จยาใหมากเพิ่มขึ้น หนาที่ที่พวกเราจะทําใหยิ่งใหญ
สรางความดียิ่งใหญ อยาไปสรางความชัว่ ยิ่งใหญเลย ขอโปรดรักษาความดี ละความชัว่
สรางตัวใหดีตอไปเถิดประเสริฐที่สุด ทานทั้งหลายจะใหญหรือจะเล็ก จะเด็กหรือจะผูใหญ จะ
นอยเนื้อต่ําตอยก็ตาม ควรจะเรงรัดพัฒนาชีวิตใหมันแจมใสใหมากขึ้น ใหเกิดแสงสวาง
มากกวาทุกปที่ผานมาในอายุของเรา
เหลือเวลาอีก ๘ เดียวก็จะจบรายการแลว เราสวดมาปกวาแลว ไดจตุปจจัยไทยทาน
๔ ลานเศษแลว ก็จะถวายเปนพระราชพลีสรางความดีแดในหลวง ทุนชัยพัฒนา ของทาน
จะไดนําไปพัฒนาประเทศชาติตอไป ความเห็นจะทราบชัดตอพระองคแลว
ทานทั้งหลาย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทานตรัสวา “ปดทองหลังพระดีกวาหนา
พระ” ไมมีใครรูแตเราก็รูดีวา เราดีอกดีใจที่ไดทําความดีใหกับประเทศชาติ ทําประโยชนตอ
พระพุทธศาสนา ทําประโยชนตอพระมหากษัตริยไดถึงปานฉะนี้ เราก็รูสึกดีใจของเราชื่นอก
ชื่นใจ จะเหนื่อยยากแสนจะยากก็ตองสูจนกวาจะหมดลมหายใจ ถวายเปนพระราชพลีตอ
องคพระราชา ที่เรียกวาพลีกรรม ถวายเปนราชพลีและปุพพเปตพลี สรางความดีถวายองค
พระราชา ตลอดทั้งปูยาตายายบรรพบุรุษไทย สืบเนื่องสันดานมาจนบัดนี้ ก็ขอใหสรางความ
ดีกันใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ทําแบบปดทองหลังพระก็ได อยาไปปดทองหนาพระเลย
ทําบุญเอาหนา ศรัทธาหัวเตา ไมดีเลย ปดทองหลังพระดีที่สุด ใครจะเห็นไมเห็น ถึงคนดีมี
ปญญาหนีไปอยูในถ้ําก็ยังมีคนไปเห็น พระราชาทรงนิมิตไปวา เจอชางเผือกเขามาในเมือง
โหรแสรงกลาววาจาวา จะมีคนกาลีบานกาลีเมืองอยูในนี้ คนมีวชิ ามันจะมาแยงราชบัลลังก
แลวก็สั่งใหนําตัวประหารชีวิตเสีย มุขอํามาตยราชบริพารมีลูกคนหนึ่งไปเรียนวิชาที่อาจารย
ทิศาปาโมกขแหงเมืองตักสิลากลับมาใหม ๆ มีวิชาทั้งยุทธวิธี เพลง อาวุธ ยุทโธปกรณ ทั้ง
ศิลปหัตถกรรม ลวดลายเกงมาก ทั้งกําบังและหายตัว เลยบอกลูกชายใหรีบหนีหนาหายหนา
ไปซะ พระราชาจะจับตัวประหารชีวติ
นี่แหละ คนเราเปนอยางนี้ละหนอ เลยก็หลบหนาหนีไปอยูไกล ๑๖ โยชน เขาไปอยู
ในถ้ํา คนมีฝมืออยูที่ไหนมันจะแสดงฝมือเรื่อย ไปอยูในถ้ําคูหา ๑๖ คูหา หางจากพระนคร
๑๖ โยชน ก็เลยไปเจริญสมาธิบําเพ็ญจิตภาวนาอยูในถ้ําคูหา เกิดอภินิหารเกิดแสงสวาง จึง
ไดจารึกลวดลายตาง ๆ วิจิตรพิสดารอยูในถ้ํา ดวยฝมือของตนเอง คนโง ๆ มันจะไปอยูไหน
มันก็ปลูกโง ๆ เขียนโง ๆ
คนที่มีฝมอื จะแสดงฝมือตลอดรายการ ถึงจะหลบลี้หนีหนาไปอยูในถ้ําในเหวมันก็อด
แสดงไมได พญาพาลอิจฉาวาใครคนดีมีวิชา พระราชาจะประหารชีวิตใหหมด พระสุบินนิมิต
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วาชางเผือกเขาเมือง แตพญาพาลก็ไปเสแสรางใหสินบนโหร บอกวาคนดีมีวิชามันจะมาแยง
เมือง คนกาลีบานกาลีเมืองใหจับมาประหารชีวติ ใหหมด
ในเวลากาลตอมาคนดีมวี ิชาหนีไปหมดแลว เหลือแตคนโง ๆ พวกเตากับตุนอยูใน
เมืองนั้น ในเมื่อเปนเชนนี้แลวก็เกิดกบฏ พญาพาลเกิดกบฏจับมุขอํามาตยคือบิดาของ
กระทาชาย จับขังคุก หาวากบฏตอบานเมือง แลวก็ตีพระนครรบพุงชิงชัย พระมหากษัตริยก็
หนีไป พอดีก็กลับมาไดแตก็ไมรูจะครองพระนครไดอยางไร เพราะพญาพาลมันครองเมือง
แลว กระจ็องง็อง กระจ็องง็องเจาขาเอย ใครคนดีมีวิชากูพ าราไดจะใหทรัพยสินเงินทอง จะให
ทองเทาลูกฟกหนักเทาลูกแฟง ใหพระนครกึ่งหนึ่ง กะจ็องง็อง กะจ็องง็องเจาขาเอย เปนตน
ก็ยังหาใครไมได หาคนดีมีวิชาไมได เพราะวาหนีไปไกลมาก ถึงกระนั้นก็ยังมีคนอดไปเห็น
ไมได ตาเฒาสองคนตายายอยูในไพรสณฑมอี าชีพทําไรแตง ทําไรพชื พันธุธญ
ั ญาหาร ก็ไป
พักรม พักแดด พักฝนเขาไปอยูในถ้ํา ก็ไปเห็นลวดลายก็ เอะ ใครมาเขียน
คนมีฝมอื ไปอยูที่ไหนดีที่นั่น คนดีไปอยูในถ้ํา ถ้ําก็ดีคนดีไปอยูบา นกระทอมก็
กลายเปนปราสาทราชวังไป กลายเปนบานใหญบานโต อันธพาลไปอยูบานใหญบานโตก็จะ
อันนี้เรื่องจริงในพระราชาที่พระองคไดทรงเสวยชาติที่เมืองตักสิลา
เหลือแตกระทอม
ตามลําดับมา อันนีม้ าชีแ้ จงใหโยมฟงในวันนี้ มันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ เปลีย่ นแปลงไป
ตามสภาพ คนดีอยูไ มไดตองหนีไปอยูในถ้ําทําใหคนอดรูอดไปเห็นไมได ถึงจะมีฝม ือดี
อยางไรก็คนรูจนได ตาเฒาแกยายแกก็ไปเห็นเขา วาเอะใครมีวชิ ามาเขียนอักขระเขียน
ลวดลายสวยงามมากทําถ้ํานั้นใหเปนอยางเทวสถานวิมานแดนสวรรค
ในที่สุดก็ไปเจอเขา ไปเจอก็มาบอกกับมุขอํามาตย กะจ็องง็อง กะจ็องง็องเจาขาเอย
ใครดีมีวิชาไปกูพาราก็จะยกพระนคร ยกทองเทาลูกฟกหนักเทาลูกแฟงแตงโมก็วาไป พอได
ยินกะจ็องง็อง กะจ็องง็องเจาขาเอย กระทาชายหนุมผูเปนพระเอกก็หนีตอไปอีก หนีตอไป
อีก กลัวเขาจะมาจับเอาไปประหารชีวิต พวกมุขอํามาตยและบริพารก็เขาไปเห็นลวดลายและ
ฝมือในถ้ํา คนดีมีปญญายังอยูที่ในปาอีกหรือ ก็เนื่องจากกระทาชายนั้นเขาไปอยูในถ้ํา ไปนั่ง
สมาธิเจริญจิตภาวนา ก็เกิดแสงสวางเกิดวิชามั่นคงดํารงศาสตร มีวิชาความรูเพิ่มขึน้ อีกคือ
ชางเผือก ชางเผือกมันอยูในปาแหงความสงบ ถาคนไหนมีจิตสงบปรารภธรรมคนนั้น
เปนชางเผือกคือผูมีปญญา คนไหนจิตไมสงบเปนชางเผือกไมได ไมไดอยูในปา ปานี้
แปลวาความสงบ เรียกวา “รุกขมูล” มีสัจจะ มีความจริงใจ และจริงจัง ตอตนเองและตอ
บุคคลอื่น
คนไรความจริงจะเปนทุกสิ่งใชไมได จะเปนหญิงก็ใชไมได เปนชายก็ใชไมได ไรความ
จริง ขาดสัจจะ ขาดเวลาอันเปนประโยชนของชีวิตของเขา ไหนเลยละ เขาจะเปนประโยชน
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ตอตัวเองได มันก็ไมเปนประโยชนอันใดเลย ผูดีมีปญญาก็หนีตอไปอีก คนดีมีปญ
 ญาก็จะทํา
แตประโยชน มีแตผลงาน สวนคนพาลชอบหาเรื่อง เขาชอบรุงเรืองเขาก็พัฒนาตัวเอง ดวย
การเจริญพระกรรมฐานเปนการพัฒนาตัวเองใหรุงเรืองวัฒนาสถาพร ลูกมุขอํามาตยคนนี้ก็
หนีตอไปอีก หนีไปอยูในถ้ําโนนตอไป ก็ไปแสดงฝมือตอไปอีก นั่งเจริญสมาธิ ถ้ํานั้นเปนถ้ํา
ทอง เปนถ้าํ เทพเจาทั้งหลายสถิต ก็ทําใหถ้ํานั้นกลายเปนความเจริญสําหรับบุคคลที่ไปพบ
เห็น ก็ไดไปศึกษาเลาเรียนศิลปหัตถกรรมในถ้ํานั้น
นี่แหละทานสาธุชนทั้งหลาย คนดีอยูที่ไหนเจริญที่นั่น สวนคนชั่วอยูทไี่ หนเสื่อมที่นั่น
เลวที่นั่น โทรมที่นั่นตลอดรายการ เรื่องจริงในชาดก ปรารภธรรมตามที่พระพุทธเจาทรง
แสดงกับภิกษุสงฆผูทรงศีลสังวรในพระวินัย ทานไดเทศนาวาการใหพระสงฆไดทราบวานี่
แหละคนดีอยูที่ไหนเจริญที่นั่น คนชั่วอยูที่ไหนเสื่อมโทรมทีน่ ั่น เลยผลสุดทาย กะจ็องง็อง
กะจ็องง็องเจาขาเอย คนดีมีปญญาโปรดไดไปกูพระพาราเถิด เลยพอดีจนแตมโดนจับ ก็ไป
เจอบิดาของตน
กลับมาก็เขาใจวาจะถูกประหารชีวติ แตกลับมากูพ ระพาราได กระทาชายนี้ไมใชเชื้อ
พระวงศ พระราชาพระมหากษัตริยทรงประชวร แลวก็สิ้นพระชนม กอนจะสิ้นพระชนมก็บอก
กับกระทาชายผูนี้วา “ลูกของมุขอํามาตยนี้ ไมมีใครดีมีวชิ าเทากับเจาเลย เราจะยกสมบัติให
ทั้งหมด เราก็จะขอลาโลกไป” ในที่สุดก็ยกสมบัติพัสถานให พระราชามีธดิ าอยูพระองคหนึ่งก็
อภิเษกให กลายเปนองคพระราชาสืบมา
นี่แหละทานสาธุชนทั้งหลาย คนที่มีบุญวาสนานั่นแหละคือคนเจริญปญญา เจริญ
สมาธิ ถึงจะมีปญญา ขนาดหนีไปอยูในดงในปายังมีคนไปเห็นได คนชั่วนี่ เหมือนลูกอํามาตย
คนหนึ่งวาคนนี้มีวชิ ามาเสนอแนะอยางโนนบางอยางนี้บาง นี่แหละอดรูจริงไมไดหรอกจะ
บอกให ความจริงตองเปนของจริง ทานทั้งหลายปดทองหลังพระดีกวา ขนาดหนีไปอยูในถ้ํา
ยังแสดงฝมือในถ้ําอีก คนดีไปอยูที่ไหนเจริญรุงเรือง เจริญวิปสสนากรรมฐานเจริญรุงเรือง
ที่สุด ทานอุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย เจริญวิปสสนา ทําใหเรืองปญญา เรืองฤทธิ์เดชานุ
ภาพ เรียกวาบารมี เรามานี่ เรามาสรางบารมีนะโยมนะ ไมใชมาเที่ยวเลน ไมใชมาคุยกัน
ไมใชมาโกหกกัน ไมใชมาหลอกลวงกัน ไมใชมาลวงกระเปากันนะ
เมื่อสองวันนี้ลวงกระเปากันไปแลว อีกคนหนึ่งกราบพระมัวแตอะระหังสัมมา ไมไดดู
กระเปา อะระหังสัมมา สัมพุทโธ ภควา... สังฆัง นะมามิ แลวก็ลืมตาขึ้นมา พวกเอากระเปา
ไปเลย ระวังนะไมรูมันแฝงมายังไง โยมอุบาสิกาทั้งหลาย คนมีปญญาไปอยูที่ไหนเจริญที่นั่น
คนใดจะมีปญ
 ญาเลา ก็การกําหนดจิตใหมีสตินแี่ หละ ถึงจะมีปญญา
ปดทองหลังพระ
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ในเมื่อมีปญญาแลวก็จะแสดงออกบอกใหทราบวาเขาเปนผูมีปญญา คนโงก็แสดงออก
บอกตัวใหเขารูวาตัวนี่แหละโงที่สุด คดในของอในกระดูกที่สุด นี่คนดีมีปญญาจะไปไหนก็มี
แตผลงาน คนพาลก็ชอบไปหาเรื่องหาราว คนชอบรุงเรืองตองพัฒนาตัวเอง
การเจริญกรรมฐานเปนการพัฒนาตัวเอง เปนการทําจิตใหมั่นคงดํารงศาสตร จะไดมี
วิชาความรู มีลูกมีหลานจะไดเรียนเกงเรงกาวหนาคือปญญาญาณ รอบรูในกองการสังขาร
ไมใชนั่งกันไปสวรรคนพิ พาน เอาแคปญญาญาณคือวิสุทธิญาณ ญาณวิสุทธิทําใหจิตใจใส
สะอาดบริสทุ ธิ์ผุดผองเหมือนทองคําธรรมชาติ นั่นคือตัวชางเผือก ประจําบานประจําเมือง
ประจําถิ่นประจําฐาน ประจําบานของตน เรียกวาชางเผือก หรือชางปจจัยนาค หรือชางยุทธ
หัตถีของพระนเรศวร ชางเผือกเชนเดียวกัน ผูมีปญญาเปนชางก็มีปญญา เปนคนก็มีฤทธิ์
เดชเดชา มีบารมี ที่ไดสรางมานาน
คนที่สรางบารมีนั้นจะมีแตความเพียร ก็ที่โยมทํากรรมฐานนี่ สรางบารมีนะ เดิน
จงกรมอยาเหยาะแหยะ เดินใหมันตรงไปตรงมา ตั้งสติใหชาที่สุด เดิน ๑ ชัว่ โมง ตองนั่งให ๑
ชั่วโมงนี่สรางบารมี เดินตั้งสัจจะไว ๑ ชั่วโมง กลับไปเดิน ๓๐ นาที นัง่ ๓๐ นาที ตองเดิน ๑
ชั่วโมงใหมันได ๑ ชั่วโมง ถาโยมผูไดเจริญกรรมฐานมาแลว เขาใจแลว รูแลว ซึ้งแลว ก็ตั้ง
สัจจะเอาเอง เดิน ๑ ชั่วโมง นั่ง ๑ ชัว่ โมง เดินชัว่ โมงครึ่ง นัง่ ชั่วโมงครึ่ง เดิน ๒ ชั่วโมง นั่ง ๒
ชั่วโมง นอน ๒ ชั่วโมง กําหนดพองหนอยุบหนอไปจนกวาจะหลับไป อยางนี้เปนการสราง
บารมี ที่โยมมาวัดตองการมาสรางบารมี สรางใหมีวาสนา ถาคนไหนมีความเพียรคนนั้นมี
บารมี คนไหนไมมีความเพียรไรบารมีไรวาสนา จะไมมีกตัญูกตเวทิตาธรรมตอผูมีบุญคุณ
เลย
ขอฝากทานไปคิดตีความหมาย นับอะไรลูกมุขอํามาตยมีปญญาญาณ มีวิชาเรียนจบ
จากเมืองตักศิลาอาจารยทิศาปาโมกข ไปมีอภินหิ ารในถ้ํา ถาหากวาองคพระราชา อํามาตย
อันธพาลถามันไมพาลหาเรื่องใหแลวนั้น ทานกระทาชายลูกมุขอํามาตยคงไมไดดี พอเรียน
จบวิชาการก็จะมารับใชองคพระราชาเปนเสมียนหรือผูรับใชเทานั้นเองนะ แตบิดาอํามาตย
ตองใหลูกหนีออกจากนครไป
นี่แหละบารมี มารไมมีบารมีไมเกิด หนีไปอยูในถ้ําก็เจริญสมาธิ เลยก็แสดงฝมือ
ออกลวดลายอยางชัดเจน นี่แหละหนีเขาไปในถ้ําก็เหมือนกับเรา หนีจากบานมานั่งสมาธิเขา
ถ้ําแบบนี้ โยมจะไดอภินิหารแหงบุญ ขอใหทาํ จริงเหมือนกับกระทาชายคนนั้น แลวก็กลับ
รายกลายดีสรางความดีในถ้ํา ทําใหแถวถ้ํานั้นมีราคา ทําใหแถวถ้ํานั้นมีกลุมเปนเมืองขึ้น
เมืองหนึ่งเรียกวาเมืองนอก แลวมาครอบครองเมืองในก็มีทั้งเมืองนอกเมืองในเลยที่จารึก
อักษรไวนนั้ กลายเปนประวัติศาสตร กลายเปนพิพิธภัณฑมาจนทุกวันนี้ ที่ ภูเขาภูกปตา
ปดทองหลังพระ
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เปนพิพิธภัณฑหลายพันปมาแลว ก็นับวันเปนหมื่น ๆ ปมาจนบัดนี้ นี่แหละคนดีอยูที่ไหน
เปนประวัตศิ าสตร คนจัญไรอยูที่ไหนไมมีประวัติศาสตรเลย ไมมีใครบันทึกเปนหลักฐาน ที่
เขาบันทึกประวัติศาสตรนั้นมีหลักฐานมีความดีตดิ เชื้อไขมาหลายหมื่นปมาจนบัดนี้
นี่แหละทานผูมานั่งกรรมฐาน เดินจงกรม สรางบารมีของตน เดินไมไหวตองใหไหว
ตายใหมนั ตาย นั่งกําหนด ปวดหนอ ปวดหนอ หายใจเขาออก พองหนอ ยุบหนอ ทําไปให
ไดจังหวะ ยืนหนอ ๕ ครั้งใหมันได กําหนดยืนหนอ ๕ ครั้ง สัก ๑๕ นาทีไดไหม เอาแค ๕
ครั้งแตไมพอ ๑๕ นาทีหรอก บางคนยืนเอง ๑๕ นาทีเลย ยืน...หนอ... ยืน... หนอ... ยืน
ปลายเทาขึ้นมาหนอ กลับดีไปได บอกหลวงพอคะ หนูยืน ๑๕ นาที ขอเท็จจริงเราไมไดบอก
ใหยืน ๑๕ นาทีหรอก บอกใหยืน ๕ ครั้ง เขาทํามากก็กลายดีไปเห็นไหม ยิ่งมากยิ่งดี ยิ่งนอย
ไมดี เอะกลับดีไปไดบอกหนูทํา ๑๕ นาที เดี๋ยวนี้คลองแคลวหมดแลว พอรูว าหลวงพอบอก
ใหยืนหนอ ๕ ครั้ง เรือ่ งเล็กไปเลย
นี่แหละออกมาอยางนี้นะ มันเมือ่ ยปวดหรือ กําหนดใหได สรางบารมีเวทนาบางซิ
ปวดหนอ ตายใหมันตาย ตายใหมันตาย เดี๋ยวรูกฎแหงกรรมวาทํากรรมอะไรไว มันจะแสดง
ออกมา บางคนก็เตนเลย บางคนโอยปวดจะตายแลว เบาหนอย อยาทุบฉันเลย เบาหนอย
อยาทุบฉันเลย ครั้งอดีตที่ผานมาเมื่อเปนเด็กไปทุบหมา หมากันก็รองยิ่งทุบใหญ หมามันก็
รอง ทําไมถึงทุบ นาเสียใจดวย ไปซื้อหมูมาครึง่ กิโลมาแขวนไวที่หัวบันได สุนัขมันหิวก็เอา
หมูไปกินซะ ตัวเองก็ไมคิดสงสารสุนัข ก็จะไปซื้อใหมก็ได ก็ไปควากระบอกมาแลวเอาเชือก
ผูกคอมัน ตีเอา ตีเอา มันก็ตองใหชว ย นี่แหละทานสาธุชนที่รักทั้งหลาย อาตมาขอเสนอแนะ
ใครหนอที่กตัญูตอ เจาของ ไมเกินหมา ตีทั้งตายเลย ตีทั้งตายตอหนาอาตมา ไมเคยกัด
เจาของเลยนะ แตคนนีร้ ะวังนะไปตีมันเขาไปเตะมันเขารัดคอเรานะ ถาสุนัข ขอประทานโทษ
ถามันไมเปนบา เราเปนเจาของเลี้ยงมันทุกวันตีมันอยางไรมันก็ไมกัดเจาของ มันรองตลอด
รายการ อาตมาก็ไปพอดีนะ โยมขอบิณฑบาตเถอะ ขอบิณฑบาตเถอะอยาไปตีมัน มันเรื่อง
อะไร มันเอาหมูไปกิน เอาละอาตมาจะใหคนขับรถไปซื้อมา ๒ กิโลเลย ไมยอม ตีหมาซะตาย
เลย กระทั่งตายแลว มันยังกระดิกหางอยู น้ําลายปากมันยืด หมดลมหายใจแลว หางมันยัง
กระดิก แปก ๆๆ แสดงความจงรักภักดีตอเจาของที่สุดกระทั่งตาย
นี่แหละ แลวโยมคนนั้นมานั่ง ปวดโอย ๆ ปวดจัง ๆ ตายแลว ๆ รองแบบนี้ ตายแลว
ๆ ปวดจัง ๆ ตายแลว ๆ ตายใหมันตาย กําหนดไป กําหนดไป เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป นิมติ
มาแลววาตีหมาตาย เปนความจริงทุกประการ นี่แหละสรางบารมีใชเวรใชกรรมซะบาง บาง
คนก็มานั่ง ปลวกขึ้นกิน มดกิน บางคนก็แมลงสาบมาเยอะแยะไปหมด ไมตองหนีนะเราทํา
เขาไว ใชหนี้เขาไปบาง ใชหนี้บาง ยุงกัดนี่มันก็ไมดีเหมือนกัน แตมันก็มีปญหาอยูอ ีกอันหนึ่ง
ปดทองหลังพระ
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ยุงก็นาสงสารมันไมมีไรมีนากะเขา มันก็เอาที่เราก็แบงมันบางก็ได อยาไปทุบมันเลย ถามวา
โยมทําไมตบยุงละ โอยหลวงพอฉันไมไดฆามันหลอกมันคันฉันก็ตบที่คนั เลยพอดีไปตบเจอ
ยุงเขา ความจริงไมไดเจตนาจะฆายุงเลย มันคัน อยางเชนมันคันขางหลังนี่นะ เกาแบบนี้ก็
ไปโดนยุงตาย ไมไดเจตนาศีลไมขาดหรอก ไมไดเจตนา ถาคันอีกละ ฉันก็เกามันอีกซิ แลว
เกายังไง แลวทําไมไปตบละ ฉันไมไดตบ ทําใหเนื้อหายชามันจะไดหายคัน เห็นโยมผูหญิง
เขาพูดกัน จริงเท็จอาตมาไมทราบ ถาโยมทําไดอยางนี้ตองเห็นกรรมแน พองหนอ ยุบหนอ
ๆๆ เลิกหนอ มานั่งทําไมหนอ แลวหมอนอยูขาง ๆ หนอ กูนอนกอนหนอ ก็ไดหนอ นีอ่ ยางนี้
ใชไมได เขาหามไปนั่งที่ที่นอน หามเพราะอะไร มันไมมีหามอะไรหรอก สําคัญพองหนอ ยุบ
หนอ มันเมือ่ ยจัง เห็นหนอ หมอนอยูตรงนี้หนอ แลวก็นอนหนอ แลวก็แมฉ่ําเขาก็ตีระฆังเกง
ๆ เกง ๆ ลุกมา ๆ นอนหนอ ๆ คุณแมฉ่ําจา ฉันกําลังทํากรรมฐาน ไมตองออกมาก็ได
ถูกตอง ถูกตอง โยมนี่อดทนดีทุกคน อาตมาเห็นหนอ อดทนดีมาก พอนั่งเขาหนอย โอย...
ปวดจัง ขอเจริญพร อดทนทําใหมันไดผล บารมี บารมี สรางกุศลบุญราศี ขาดบารมีก็ไมมี
ความเพียร วาสนาจะไมเกิด เสียสัจจะ สัก ๒ ครั้งทําอะไรไมสําเร็จ ตายใหมันตาย ใหมันรูวา
มันตาย ถาตายที่วัดอัมพวันนี่นะ จะมีโขนใหทําศพ ถาไมตอ งการมีโขนจะไปหางิ้วไหหลํามา
ก็ได เอายังไงที่พูดนี่เรื่องจริงนะ ใหมันตายใหมันรูไปซิ โยมกลัวตายมัย้ นี่กลัวตายมั้ย ใคร
กลัวตายบางยกมือขึ้นซิ สาธุ ไมตายแน ถากลัวตาย ตายวันนี้นะ รักตัวอยากลัวตาย
รับรองไดวาสําเร็จความหมายของชีวิต
กรรมฐานแปลวาอะไร แปลวาการงานและหนาที่ที่ควรจะรับผิดชอบชีวติ ทางเดินของ
สายชีวิตคือกรรมฐาน กรรมฐานแปลวาอะไร ฐ ไมใช ถ ตองกานจะใหจิตเขาสูจุดมุงหมาย
ฐานะดีจะไดมีปญญาเรียกวากรรมฐาน กรรมฐานแปลวาอะไร แปลวาตําราคน ตองคิด ใช
ชีวิตเปนมนุษย ที่ทานบวชคูกรรมวาจาสวดถามวา มนุสโสสิ อามะภันเต ทานเปนมนุษย อัน
นี้การบวชถาเราจะลึกซึ้งลงไปแลวทานสอบทานสวนทานทวนถามมาก ถามอันตรายิกธรรม
ภายนอก เพื่อตองการสอบซอมใหมันแนใจอยาโกหกสงฆ จึงตองมาถามกันอีกครั้งหนึ่งในที่
ประชุมสงฆ ถูกตองแลว ทานถึงจะบวชให ทานจึงไดชี้แจงแสดงสอนหลายชั้นหลายฐานะ
หลายเหตุหลายผล แตผูบวชในพระศาสนานั้น การบวชจึงจะมีประโยชนมากที่ทานบวช
ถวายเปนพระราชกุศลในครั้งนี้ ขอใหบวชจริง บวชใหถึงใจไดรัตนตรัยยึดเหนี่ยวทางใจ ทาน
ไดบุญได เพราะเราเปนผูถวายพระราชกุศลแผออกจากจิตใจเรากอน
ถาจิตใจเราดีมีปญญาดวงพระวิญญาณของพระองคจะตองไดผล เพราะพระองคสูงสุด
ในโลกก็วาได แตเราจิตใจยังไมถึงขั้น ยังไมถึงตอนดี แลวเราจะเอาอะไรไปถวายทาน มี
ความหมายอยางนี้ นี่โทรฯ มากันเยอะ บวชถวายใหสมเด็จยา จะพาพระธรรมสัญจรจะ
ปดทองหลังพระ
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ไปไหวพระพุทธชินราช จะไปไหววัดโนนวัดนี้ เดี๋ยวก็ลาสิกขาบทแลวทานจะไดอะไร
ทานจะไมไดอะไรเลยนะ บวชธรรมสัญจร ก็กอนบวชเราก็ไปเที่ยวไมไดหรือ ไปปด
ทองวัดพระนอนจักรสีห ไปวัดบานแหลม หรือจะไปวัดหลวงพอโสธร เราจะถวายเปน
พระราชกุศลถวายเปนราชพลีตอองคพระราชา พระมหากษัตริย ไปเที่ยวอยางนั้นจะ
ไดอะไรหรือ ไมนา เสียดาย บวชเณรอีก บวชถวายสมเด็จยา บวชกันแลวก็พาบิณฑบาต
ขาวสารอาหารแหงเขาไปอีก นาเสียดาย นาจะอยูสรางบุญกุศลใหจิตใจมีความสุข ให
เจริญรุงเรืองวัฒนาสถาพรถึงจะถูกตองตามทํานองครรลองชีวิตอยางนี้เปนตน มิฉะนั้นทาน
จะไมไดบุญเลยนะ กอนหมผากาสาวพัสตร ทานจะบอกใชให ตจปญจกกรรมฐาน ให
กรรมฐาน ๕ มีสติปญญาดี เปนมนุษยคิดเรื่องมนุษยได จะเปนคนสมบูรณแบบ คนที่สมบูรณ
แบบแลวจึงจะหมกาสาวพัสตรได ไมใชหมกันไดงาย อุปชฌายก็ไมรูเหมือนกัน ผมเองกวาจะ
รูวาตจปญจกกรรมฐาน ใชเวลาถึง ๑๐ ปนะ ๑๐ ป ไมใช เกสา คือผม โลมา คือขน นขา คือ
เล็บ ทันตา คือฟน ตโจ คือหนัง ของทั้ง ๕ อยางนี้โดยสีโดยสัณฐาน โดยอาการของมัน
พิจารณาแตละอยางไป อยางนี้มันวิชาการใครก็อานออก เอาหนังสือมาดูก็ได
แตวิธีปฏิบตั นิ ี้มันไมมตี ัวหนังสือใหดู ไมทําใหเกิดตัวหนังสือ ทําใหเกิดผุดในดวงใจใส
สะอาดจึงจะบริสุทธิ์ นี้แหละคือกรรมฐาน กรรมฐานแปลวารับผิดชอบในหนาที่การงาน
กรรมฐานแปลวาฐานะดี ทําใหลูกดีมีสติปญญา ทําใหครอบครัวมีความสุขความเจริญ ถาอยูดี
กินดีมั่งมีศรีสุข ทานก็เอาความสุขที่เราไดจากการบวชเจริญพระกรรมฐานเอาไปถวายเปน
พระราชกุศลได ไมมีดีอยูในจิตใจเลย จิตใจก็กวัดแกวง หละหลวมเหลาะแหละเหลวไหล ไม
เอาเหนือเอาใตแลวจะถวายตรงไหนเลา ที่เปนความดีที่จะถวายใหแกดวงพระวิญญาณของ
พระองคทาน ทานผูปฏิบัติธรรมทัง้ หลายทานจะเอาตรงไหนลองคิดกันดูซิ ลองคิดดูซิ ไมใช
บวชกันงาย ๆ ตองสละเวลาตองเสียสละหนาที่ราชการมาบวชนี่นะ ตั้งใจจริง ๆ เถอะ บวช
ดวยศรัทธา บวชดวยความเชือ่ มัน่ บวชดวยเหตุดวยผล บวชใหมันจริง บวชใหถึงใจได
รัตนตรัยยึดเหนี่ยวทางใจของทานนัน่ คือกรรมฐาน ไมใชบวชกันอยูเฉย ๆ นี่โทรฯ มาเมื่อ
วานบวชแลวจะเอาพระมาที่นี่บอกไมรับแลว ไมรับ บวชแลวก็เที่ยวออกตลาด นั่งรานกาแฟ
นี่บวชถวายพระราชกุศลใชไดหรือ จะไปเที่ยวเดินกันลามปามไปหรือ ไดบุญอะไร ถาจะบอก
วาบุญคืออะไร บุญคือเอาปจจัยมาทําบุญไมใช บุญ แปลวาความสุข ความสุขเกิดจาก
อะไร เกิดจากชําระใจใหสะอาด ทําใจใหบริสุทธิ์นั่นคือกรรมฐาน ทานใจทานไมสะอาด
ไมบริสุทธิ์ทา นจะมีความสุขไดไหม นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมแี ลว
ถาทานไมอยูดวยความสงบแลว จะเอาสุขที่ไหนละไปถวายเปนพระราชกุศล คงจะ
ไมได จะเสียผลวานของทาน ขอฝากทานทั้งหลายไวดวย บางแหงเขาเลามา โทรฯ มาเมื่อ
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วานซืน บวชกันมีหมอทําขวัญ หาหมอมาซะดวยนะ มารองสงกันใหญเลยเฮกันใหญ กิน
เหลาเมายากัน นี่หรือถวายเปนพระราชกุศล ขอฝากทานผูปฏิบัติธรรมไวดวย ที่นี่ไมมี วันนี้
คนเปนพันนะ เราสวดธรรมจักรถวายในหลวงมาปกวาแลว เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม สมเด็จ
ยาสวรรคต เราสรางความดีถวายทุกวัน ตั้งแตทําบุญ ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน เลี้ยงคนในคุก
หมด ในคนในคุกในเรือนจําไดสํานึกวาวันนี้วันยา เขากินอิ่มหนําสําราญเพราะยา เขาก็สํานึก
บางคนกินดวยรองไหดวยนี่เรือนจําสิงหบุรีนี่ บอก แหมวันนี้อิ่มมาก กินแอปเปล ขนมนม
เนยมากมาย อาตมาเลี้ยงนะ ขอฝากทานทั้งหลายไวดวย นี่นะขาวสารขางหลังขาวสารใน
หลวง
ทานนํามาถวายถึง ๑๙๐ กระสอบ ทานบอกวัดนี้เลี้ยงคนมาก ทานทรงเปนหวงใยที่
วัดนี้มาก เพียงแตตั้งใจจะถวายเปนทุนชัยพัฒนาทาน ทานทรงนําทุนชัยพัฒนามาถวายเรา
กอน นี่ทานทั้งหลายผูปฏิบัติธรรม พอตั้งใจ ทานไดบุญแน นี่ตงั้ ใจถวาย ทานถวาย
สังฆทานทีว่ ัดนี้ ๙ ครั้งแลว น้ําปลาเอย ขาวสารเอย กัปปยภัณฑเอย ทุกอยาง ทานกลาว
กับคนสํานักพระราชวังวา หลวงพอวัดอัมพวันเลี้ยงคนเยอะ นี่ทานนั่งสมาธิทานรูนะ น้ําจะ
ทวมตรงไหนอะไรตรงไหน กระทั่งที่ทานพระองคทรงประชวรดวยโรคหทัย ขณะอุทกวารี
สรางความดีน้ําทวมมากมายกายกอง ๓ ปเราแจกขาวสารหมดไป ๓๐๐ กระสอบ ขอเรียน
ถวาย ยิ่งใหยิ่งได ยิ่งหวงยิ่งอด หมดไมมา เราไมหวงเราไมอด หมดมาเรื่อย ๆ รวยอยู
ที่น้ําใจ
ผูปฏิบัติธรรมทั้งหลายทําที่จิตที่ใจ จิตอยูตรงไหน ไมใชหัวใจนะ สอนกันผิดนัก จิตอยู
ที่ธรรมชาติของชีวติ ทางอายตนะ ธาตุอินทรียถ ึงจะเรียกวาจิต ที่หัวใจทานนะเปนอวัยวะสูบ
ฉีดโลหิตไปเลี้ยงรางกายเทานั้น ถาหัวใจเปนจิต เปลี่ยนหัวใจก็กลายเปนคนนั้นไป นี่แหละ
เหตุผลของกรรมฐาน ไมใชมานั่งหลับหูหลับตาแลวก็ไดบุญไดกุศลตองตั้งใจ
๑. ทําดวยความตั้งใจ
๒. ทําดวยความเคารพ
๓. ทําดวยจิตสงบ
๔. ทําดวยความถูกตอง
๕. ตองตั้งใจทําและลงมือทําเดี๋ยวนี้
อยาผัดวันประกันพรุง เพราะเวลานี่มันรวดเร็วเหลือเกิน นี่หมดไปอีกหนึ่งวันแลว
ทานทั้งหลาย ถาทานเจริญกุศลภาวนาชีวิตทานจะมีคา เวลาทานจะมีประโยชน นั่นแหละเอา
เวลาที่เปนประโยชนถวายเปนพระราชกุศล ไมใชไปเที่ยวธรรมสัญจรนะ นี่เขาจะมาธรรม
สัญจรบวชถวายสมเด็จยา ธรรมสัญจร แลวไมตองทําอะไรกันเลยนะ ไมตองสวดมนตไหว
ปดทองหลังพระ
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พระ ไมตอ งอุทิศสวนกุศล กรรมฐานก็ไมทํา บางวัดนี่สิงหบุรีนี่เอง บวชแลวแยกกันไปอยูวัด
ละ ๒ องค ๓ องค จะไปโดนวัดกินแลวก็นอน นอนแลวก็กนิ ไดบุญมากจริง ๆ ไมไดทําอะไร
เลยนะ ขอเรียนถวายดวยใจจริง ที่วัดเรานะมีแตเขามานั่งกรรมฐาน มุสลิมอิสลาม คริสต
มากมาย แตพุทธแบบฟอรมเยอะ ขอบุญชวย ตัวไมชว ยตัวเอง
การเจริญกรรมฐานตองการจะ ชวยตัวเองหนึ่ง สองตองการจะพึ่งตนเองใหได สาม
ตองการสอนตนเอง ตองเอาสติผูกจิตใหมันแนน อยาใหจิตหละหลวมเหลาะแหละขึ้นหวยลง
เขา มันไมไดประโยชนโสตถิผลแตประการใด ขอ กราบเรียนถวายดวยใจจริงอยางนี้ ไมใช
บวชกันสนุกนะ บวชตองเอาบุญจริง ๆ เอาบุญถวายดวงพระวิญญาณใหทานทราบดวยญาณ
วิถี ทานจะปลื้มใจเหลือเกิน ตํารวจชายแดนที่ทานรักมากอันนี้ไมตองกลาว อาตมาทราบดี
ทานเสด็จไปหมดทั้งชายแดน ชาวเขาเผาแมว ทั้งดอยตุง ทุกแหง แมจะทรงชราภาพถึง ๙๐
เศษแลวก็ตาม ยังตองเสด็จตลอดรายการ หวงตํารวจตระเวนชายแดนมาก รักเหมือนยอด
จิตใจของทานเลย แตกอนทานจะสวรรคต คนในวังเลาใหฟงวา ทานฝากความนี้ไวแกสมเด็จ
พระเทพฯ ใหชวยดําเนินงานสานตอใหทาน อันนี้เขาเลาใหฟง จริงเท็จไมทราบ ใหสมเด็จ
พระเทพฯ ทําตอสานตอสมเด็จยาตอไปเถิด อันนี้ไดรับฟงมา และเรานี่ ทานทั้งหลายตั้งใจ
ปฏิบัติใหมันจริง ทุกสิ่งจะไดผล ทําอะไรทุกอยางนี่ขอเรียนถวายตั้งใจทําหรือเปลา ตั้งใจ
ไดผลทุกอยางทั้งทางโลกทางธรรม ไมใชทําโดยเสียไมไดหรือไมไดมีศรัทธาแตประการใด ที่
เขาบวชเทิดพระเกียรติในหลวงครองสิริราชสมบัติ ๕๐ ปกต็ าม บวชถวายเปนพระราชกุศล
ดวงพระวิญญาณก็ตาม เห็นเพื่อนบวชก็บวชบาง ลงชื่อไปบาง เลยบวชบางไมไดบวชบางก็มี
ไมไดศรัทธาวาเขาจะบวชกันก็บวชเปนพระเพณีเสียหนอย ไมเคยบวช ก็บวชกันอยางนี้ก็มี
มากในประเทศไทย เทาที่ทบทวนมาได อยางนี้เปนตน
ถาทานตั้งใจจริง ๆ นะ ทําดวยความตั้งใจ ก็คอื ศรัทธา หมายมั่นปนมือใหถูกตอง ถา
เราทําอะไรไมไดตั้งใจเลยนะ ลองไปคิดดูจะไดผลบางไหม ถาทําดวยความตั้งใจจริงและ
ศรัทธา ไมเหนื่อยเลย ไมเมื่อย ไมลาแตประการใด เพราะความตั้งใจมันตรงที่หมายดวย
สจฺจํ เว อมตา วาจา พูดแลวตองทํา อยาเอาคําพูดไปทิ้ง ไมได ถาพูดแลวเอาคําพูดไปทิ้ง
ทานจะเสียสัจจะ คนเสียสัจจะเปนกฎแหงกรรมนะ ทําอะไรไมขึ้น เหมือนพอคาแมคาเสีย
สัจจะครั้ง ๒ ครั้ง จะขายของไมดี จะเอาดีไมได ขายของไดดีเงินทองเก็บไมอยู เพราะเสีย
สัจจะ ขาดสัจวาจา ที่ไดกลาวไปแลวนั้นทุกประการ นี่เราสมาทานกรรมฐานแลวขอใหตั้งใจ
ทุกองค ตั้งใจแลวทําดวยความเคารพ ทําดวยจิตสงบ ทําดวยความถูกตอง ทําดวยโยนิโส
มนสิการ ใชโยนิโส ใชปญญาตนเองกอน แลวคอยดําเนินงานรับรองทานจะไมเดือดเนื้อรอน
ใจ จะไมกลับไปอยูรอนนอนทุกขอีกตอไป ชัดเจนแลว เคารพอะไรหรือ ทําดวยความเคารพ
ปดทองหลังพระ
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เคารพตัวเอง พูดแลวตองทํา อยาเอาคําพูดไปทิ้ง มันจะเสียศักดิ์ศรี มันจะไมมีเครดิต มันจะ
ไมมีคนนับถือหนาตา พูดขึ้นพูดลอง พูดแลวตองถือสัจจะ พูดจริงตองทําใหมันจริง ทุกสิ่ง
สมาทานแลว เคารพอะไรอีก เคารพสถานที่ เคารพอุโบสถ เคารพเสมา เคารพวัดวาอาราม
เคารพบานเขาที่เราไปบานเขา ไมใชไปรุกอํานาจบานเขาได สามเคารพกฎหมายเคารพ
กติกาที่นัดหมายไว ตองเคารพ รับรองทานไดผลแน ๆ นี่เรียกวาทําดวยความเคารพอยาง
แทจริง เราไปกรุงปารีสฝรั่งเศส เราก็ตองเคารพกฎหมายกติกาของฝรั่งเศสเขาหามอยางไร
อยาฝาฝนแตประการใด ไดผลแน ๆ ทําดวยจิตสงบ
ถาจิตของทานสงบ ไมฟุงซานไมวนุ วายแลว ทานจะมีแตความเจริญรุง เรือง มีแต
ความสุขมีแตปญญา มันจะออกมาดวยความถูกตอง ทานจะมีแตปญ
 ญา จะคิดอานเขียน
เรียนวิชา ถามีบุตรธิดาจะเรียนเกงกาวหนา เปนกฎแหงกรรมนะ ที่นี่ไดตําราไวเยอะ คนมา
กันเปนรอยเปนพันมากมายกายกอง ก็เปนครูกระผมเอง แตกระผมเปนลูกศิษย ดูหนาดูตา
เรียนเขาไว หนาตาอยางนี้มันจะเปนอะไร หนาตาแบบนี้สวยอยางนี้มันจะนาเกลียดแคไหน
มันจะไปแคไหนอยางไร นี้ก็คือ กรรมฐาน กรรมฐานก็ตองการจะมาอานตัวใหออก บอก
ตัวใหได ใชตัวใหเปน จะไดเห็นตัวตาย จะไดคลายทิฐิ จะไดดําริชอบ จะไดประกอบ
กุศล เปนหลักฐานประการสําคัญ ตรงนี้สําคัญมาก
นี่แหละที่พูดไวสองสามวันที่แลว วาอานหนังสือใครก็อานออก แตกรรมฐานไมตองมี
ตัวหนังสือ อานใหมันออก ใหมันผุดขึ้นมาในดวงใจวาอะไรเปนอะไร ดีหรือชั่วประการใดทุก
คนรูทั้งนั้น ทานทั้งหลาย ที่ทานมาก็รูวาอันนีม้ นั ดีนี่ไมดี นี่ชั่วอยางนี้ อยางนี้มันไมดีรูดวยกัน
ทุกคนเปนดอกเตอรดว ยกันทั้งนั้น มีความรูแตตามปกติแลว มีความรูสูงานไหม ฐานทานจะ
ดีทานจะมีปญ
 ญาจะเหมือนกันไหม คนเรานี่ตางกันโดยฐานะ ตางกันดวยปญญา ตางกันดวย
เหตุผล และทุกคนนีร่ วยเหมือนกันไหม มีสมองดีสมองไมดีเหมือนกันไหม ก็ไมได
หมายความวา สมองดีกับสมองไมดี ไมใชอยูที่สมอง มันอยูที่ความเพียร อยูทคี่ วามตั้งใจ
พยายาม วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ บุคคลลวงทุกขไดเพราะความเพียรอันนั้นถาไรความเพียร
ขาดเหตุผลทานก็ไมไดกุศลเจตนา ไมไดประโยชนในจิตใจของทานแตประการใด ก็อาน
นิทานตั้งแตเรียนชั้นประถมคือนิทานอีสป กระตายกับเตามันแขงกัน สูเตาไมไดเลย สูเตา
ไมได เตาขาสั้นกวามันพยายามเดินของมัน ขาสั้นก็เดิน กระตายมันประมาท ขามันยาวกาว
เดียวมันก็ชนะเตา มันมัวไปนอนซะ ประมาทใชหรือไมประการใด กระตายลุกขึ้นมา ตาย
เตาจะถึงธงชัยแลว กระโดดสามเฮือกแพเตา นี่แหละเปนหลักสําคัญ
กระผมเองเมื่อเปนเด็ก ก็ขอกราบเรียนถวาย ไปเลี้ยงเปด เลาใหพระฟงเรื่อย ๆ เลี้ยง
เปด หนองมันแหงเราไปหาหอยโขงมาทุบใหเปดกินสรางบาป เปนเด็กยังไมรู แมเลี้ยงเปด
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เปนพัน เราก็ไดหอยโขงมาตัวหนึ่ง เขียนหนังสือ ชือ่ เรา วันเดือนป เขียนเวลา แลวโยนหอย
โขงทิ้งไป หนองมันเกิดแหงแลวก็ฝนมันตกมากมาย แลวเราก็ยายคอกเปดไป ๑ กิโลกวา
ยายเปดลงหนองใหมแลวไปหาหอยโขง เจอหอยโขงตัวนั้นอีก เอะหอยโขงมาไดอยางไรตั้ง
กิโล ไปถามลุงทรัพยพอ ของแมใหญที่วัดนี้ ลุง หอยมาไดอยางไร เออ หลานมันมาตามฝน
ถาฝนตกมันก็เดินมา มันเอาอะไรเดินหรือลุง มันเอาปากเดินหลาน โอโฮไดธรรมะตัง้ แตเปน
เด็ก โธเอย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เราขายาวแท ๆ ไมรูจักเดิน หอยนี่มันเอาปากเดิน เดินมา
ตั้งเปนกิโลกวาจะถึงหนองใหญ เรียกวา หนองหมอแกง ยังจําไดเมื่อเปนเด็กนักเรียน ม. ๒
อยางนี้เปนตน นึกไดเลยหอยเอาปากเดินได ไอเตาขาสั้นมันก็เดินชนะกระตายได แตเรานี่
ขายาวแท ๆ ไมรูจักเดินตองอายหอยแน ๆ นี่หมายถึงกระผมเองนะ นี่เปรียบเทียบวาเราได
ธรรมะตั้งแตเปนเด็ก พยายามกาวตอไป เดินทางไปโรงเรียน ๑๑ กิโล หอขาวไปกิน เดี๋ยวนี้
เด็กรุนใหมลูกทานทั้งหลายตองเอารถเบนซไปสงโรงเรียนใชไหม
รับสงแมกระทั่ง
มหาวิทยาลัย แตเราชีวติ ตองแรนแคน
นี่แหละทานทั้งหลาย สรางความดีตองลงทุนความลําบากนะ ถาทานลงทุน
ความสบายทานเปนคนชั่วโดยไมรูตวั นะ สรางความชั่วนะ ชอบกินสบาย ชอบนอนสบาย
ไมเอางานเอาการ เอาปูนหมายหัวไวเลย เอาดีไมได เปนใหญเปนโตไมไดแน ๆ สราง
ความดีตอ งมีอุปสรรค ทานที่เปนขาราชการผูใหญ ทานอาจจะรูนะ ถาเกิดดีขึ้นมาจะโดน
อิจฉาริษยา โดนอยางโนนอยางนี้ตลอดรายการ นี่แหละ ความดีตอ งมีอุปสรรค ความชั่วนี่
ไมมีใครมาคาน ไมมีอุปสรรค ไหลไปสูความชั่วคือจิต เปนธรรมชาติตอ งคิดอานอารมณ
รับรูอารมณไวไดเหมือนเทปบันทึกเสียง มันชอบไหลไปสูที่ต่ํา ฉันใดก็ฉันนั้น จิตนีม้ ันไหลขึ้น
เหนือไมได กระผมไปอยูกรรมฐานเจริญธุดงคทบี่ นยอดเขา ๗ วัน ๗ คืน อยูกับหลวงพอใน
ปา ฝนตก ๗ วัน ๗ คืน ไมไดฉันขาวปลาขึ้นไปยอดเขาเปนแถว โอปลานี้มันวิ่งขึ้นเหนือน้ํา
ขึ้นไปบนภูเขาได เขาเรียกปลาพลานน้ํา หลวงพอใหญทานบอกวาปลามันตองสวนขึ้นเหนือ
น้ํา คนเราก็ตองฝนใจ ฝนใจขึ้นภูเขาสูงได ฝนใจแลวสูงกวาคน ถาคนไหนฝนใจไมได ปลอย
ไปตามอารมณตามใจคนแลวเสียหมด ลายเปนคนจิตต่ํา ไมมีใจสูงแตประการใด ออกมาอยาง
นี้ชัดเจนมาก ขอเรียนถวาย เราก็ไดธรรมะอีกเชนกัน เราไปดูปลาที่น้ําไหลเชี่ยว ๆ มันจะวิ่ง
ขึ้นเหนือน้ํา ดักลอบดักไซไดปลาตองหนีหนาลงรองน้ํา มันวิ่งขึ้น น้ํายิ่งไหลแรงมันยิ่งวิ่งมา
มาก ฉันใดก็ฉันนั้น สรางความดีตอ งฝนใจมาก ถาปลอยไปตามอารมณตามใจตัวเองแลว
รับรองทานจะดีไมได ตองอดทน สมบัติสําคัญตองอดทน
การเจริญกรรมฐาน ความอดทนเปนสมบัติของนักตอสู ความรูเ ปนสมบัติของ
นักปราชญ ความสามารถเปนสมบัติของนักประกอบกิจ ความมีระเบียบทุกชนิดถึงจะเปน
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สมบัติของผูด ี จะดูคุณหญิงคุณนายวาเปนผูดีหรือเปลาดูที่ระเบียบ ดูที่ระบบ ทํางานไมมี
ระบบขาดระเบียบไมมีแผนผัง ไมมแี ผนงานไมมีนโยบาย ทําอะไรไมถกู แบบถูกบทมันจะดู
เหมาะเจาะไดประการใด นี่คนชาติผูดี คนชาติผูดีเขาดูที่ระบบ คนบางคนไมมีระเบียบเลย
เปนเลยทานจะรูจริงรูแจงเห็นจริงเห็นแจงแดงแจดวยตัวหนังสือไมมีตวั
เรามาปฏิบัติกรรมฐาน ไมตองการมาอานหนังสือ ไมตองการมาเขียนหนังสือ หนังสือ
นี่มันหลายเลมเกวียน ทานมีปญหาเกิดขึ้น เลมไหนเลามันจะแกปญหาใหแกทานได มีบาง
ไหม เราตองการจะสรางความดีเพื่อแกปญหา หมากรุก ๖๔ ตา อยาเดินตาเดียว ตองลอง
เดินดูหลายตาซิอยาไปแพ แพเรือแพมา แพขุน แตประการใด บางคนเดินอยูตาเดียว ยังไงก็
เดินอยูตาเดียว ดีเทานี้เอง ดีกวานีไ้ มไดอีกแลว คนประเภทชั่ว ดูไดเลย ชอบลงทุนความ
สบาย นอนสบาย กินสบาย เพราะไมเอาการเอางาน เขาไมทราบวาเขาชั่วแลว ไมมีใครวา
ไมมีใครขัดคอ ถาดีเดนเห็นชัดขึ้นมา ทานผูเปนผูใหญเปนผูบังคับบัญชาลองทําดีขึ้นมาซิ
โดนขัดคอ โดนแน ๆ ดีอยาใหเดนจะเปนภัย ของพระพุทธเจาเรานี่ ดีจะตองใหเดนจะไดเห็น
ไกล เขาจะไดรูบางวาดีอยางไรเราสรางความดีอยางไร
ขอความเจริญรุงเรืองจงมีแกทานเถรานุเถระ ภิกษุนวกะสามเณร และโยมอุบาสกและ
พุทธศาสนิกชน โดยทั่วหนากันจงเจริญรุงเรืองวัฒนาสถาพรเทอญ.....
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