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ขอเจริญพรทุก ๆ ทาน วันนี้นับวาเปนมหามงคลชีวิตอีกวาระหนึ่ง ที่ทานผูหญิง
มณีรัตน บุนนาค ไดถือโอกาสสรางความดีของทาน ดวยการเจริญวิปสสนากรรมฐาน
เพราะทานซาบซึ้งในธรรมะคําสอนของพระพุทธเจาแลว จึงไดจัดใหมีการบรรยายธรรมและ
มีการสนทนาธรรม ครัง้ นี้นับวาเปนครั้งที่ ๑๓ ทานผูหญิงมณีรัตน บุนนาค ไดรับสั่งให
คุณฉวีวรรณ ขจรประศาสน นิมนตพระมาแสดงธรรมะบรรยาย โดยไมไดเจาะจงวาจะเปน
พระภิกษุรูปใด คุณฉวีวรรณมีอัธยาศัย มีวิสัยทัศนกวางไกล เห็นประโยชนแกประเทศชาติ
เปนแมแบบแมแปลนที่ดีมาก จึงอาราธนาอาตมาภาพมาฉลองศรัทธา และแสดงธรรมะ
บรรยายในวันนี้ ทานผูหญิงมณีรัตน บุนนาค ใหชื่อเรื่องวา กรรมฐานแกไขปญหาชีวิต
ไดอยางไร? ขอทานทัง้ หลายไดติดตามฟงกันตอไป
ทุกคนไมมีใครวางงาน “ถาคนอยูวาง หางผูใหญ จะหลงทางไดงาย” ก็ขอเจริญพร
ทุกทานวาถาทานมีลูก อยาใหอยูวาง อยาใหหางผูใหญ จะหลงทางไดงาย ไมจําเปนตอง
ลูก แคโตๆ ก็หลงทางเยอะ แตเด็กหลงทางไมเปนไร ถาผูใหญหลงทางนี่ซิแย กลับไมถูก
แตเด็กหลงทาง กลับถูก เพราะพอแมไปตามกลับ แตถาผูใหญหลงทางใครจะไปตาม ถา
ทานไมชวยตัวเอง ถาทานขาดสติปญญาทานจะตามกลับไมได ฝากไวใหคิดในวันนี้ดวย
มาพูดในวันนี้ฝากใหทานคิด ใหทานมีสติปญญาแกไขปญหา นี่เขาล่ําลือกันจะไปดูดาวตก
แตที่จริงดาวมันตกทุกวัน แตเพิ่งจะรูกันหรือ มงคลตื่นขาวกันไมเขาเรื่องเสียงานเสียการ
ถาเปนราชการตองลาพักรอนไปดูดาวตก เสียงานไหม ทานพี่นองที่รักนาจะคิดตีความ
วันนี้อาตมาไมวางหรอก เมือ่ คืนตองแจกหนังสือผูที่มาอบรมที่วัดอัมพวัน บวชมานี่ ๕๐ ป
แลว เราก็ตายไปแลว นี่แหละกรรมฐานมันรูความตายโอกาสขางหนา นาจะตีความตรงนี้
ไมใชกรรมฐานไปสวรรคนิพพาน ไปบวชชีพราหมณตามวัด ทัวรบุญกัน นาจะทัวรบุญใน
อารมณ สรางกุศลใหแกจิต ในเมื่อคุณฉวีวรรณไดกลาวรองขออาราธนาอาตมาก็ดีใจมาก
ไดทราบวาทานผูหญิงมณีรัตน ทานสนใจกรรมฐาน ก็อยากจะฉลองศรัทธาใหทาน ขอฝาก
ขอคิดอีกวาใครหนอจะอยูวาง ถาคนไหนอยูวาง คนนั้นใชไมได เลว คนจะตองไมอยูวาง
กรรมฐานแกปญ
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จะตองไมหางผูใหญ จะไดไมหลงทางงาย ฝากทานไปสอนลูกดวย ถาลูกของทานอยูวาง
จะหลงทาง รับรองทานจะแกลูกทานไมได อาตมาอยูวา งไมได ตี ๓ ตี ๔ ตองรับ
โทรศัพทจากตางประเทศตลอด
เดี๋ยววันนี้จะตองรีบกลับชาวฟลปิ ปนสโหนรถเมลมาเขา
กรรมฐาน เดือนกอนก็ทูตกงสุลประเทศเนปาลมาเขากรรมฐาน ขากลับก็เอารถตูไปสงถึง
สถานทูต เขาก็ดีใจมาก เราตองเอือ้ เฟอสงเคราะหเขา คนเราตองสงเคราะหตัวเองกอนให
ได ถาสงเคราะหตัวเองไมได ไปสงเคราะหคนอื่น ก็โง ก็ฝากพี่นองทุกคนที่อยูใ นสถานที่
มงคลชีวติ แกไขไมพลาดผิดชีวิตในสังคมที่มีระเบียบแบบแผนมีระบบ เพราะฉะนั้นขอฝาก
ทุกคนอยาอยูวาง คนไหนอยูวาง คนนั้นจิตใจต่ํา เหมือนน้ําไหลไปสูที่ต่ําฉะนั้น ตองมีงาน
ทํา งานนั้นตองถูกโฉลกโชคดีมีปญญา ทํางานใหมีประโยชนตอตนและครอบครัว ตอ
ประเทศชาติ
คุณฉวีวรรณ ขจรประศาสน อาตมารูจักกันมานานแลว ทานชวยเหลือวัดวาอาราม
ตางๆ ชวยเหลือครอบครัว ชวยเหลือแมบาน ไมจําเปนตองมีสามีเปน มท.๑ กอนจะเปนก็
ชวยมานานแลว ปดทองหลังพระตามพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจา สมเด็จพระนางเจา
ฯ พระบรมราชินีนาถ ปดหนาพระมันหลนงาย ปดทองหลังพระใครไมรูไมเปนไรเรารูตัวก็
พอใจแลว วาเราทําประโยชนตอประเทศชาติ ศาสน กษัตริย ไมมีอื่นใดที่จะซึ้งใจเทากับขอ
นี้
อาตมาซึ้งใจพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจาอีกขอหนึ่ง นักบริหารทั้งหลายโปรด
ทราบ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รับสั่งวา “คนกําลังจะจมน้ําตาย ชวยกอนได
ไหม” เหมือนอยางเรากําลังจะจมน้ําตาย ถาใครมาชวยเรารอดพนจากความตาย เราก็ดีใจ
เราจะไดไปชวยคนอืน่ ตอไป
รับสั่งอีกคําหนึ่งอาตมาก็ชอบใจมาเปนเวลา ๑๕ ปแลว ในวันแม สมเด็จพระนางเจา
ฯ พระบรมราชินีนาถ อาตมาบันทึกไว ๒ หนากระดาษ ทานรับสั่งวา
“พอแมตองสรางบานเมืองใหยิ่งสุข ลูกตองสรางชาติใหยิ่งใหญ”
อาตมาจดจํามา โยมเปนพอเปนแมสรางบานเมืองใหลูก ใหลูกอยูเย็นเปนสุข ลูก
ตองสรางชาติใหยิ่งใหญ เรียนหนังสือใหเปนปริญญาเอก เปนรัฐมนตรี ชวยเหลือชาติ
ศาสน กษัตริย
พอแมตองสรางบานเมืองใหยิ่งสุข หมายความวา พอแมตอ งสรางความดีใหกับ
ลูก ทําถูกใหกับหลาน รักใหมันถูกวิธี ทําความดีใหลูกดู
ลูกตองสรางชาติใหยิ่งใหญ หมายความวา ลูกตองเรียนหนังสือใหเกง กลา
ประหยัด ไมขาดพวกพรรค รักษาความสะอาด ฉลาดรอบครอบ ชอบระวัง ตั้งใจตรง
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ดํารงศีลธรรม นําทางถูก ปลูกสติ ดําริชอบ ประกอบกุศล ไดผลอนันตเปนหลักฐาน
สําคัญ ชาติคือตัวเรา ดูชาติก็คือดูลูก รักลูกจึงคิดปลูกฝง ใหลูกตั้งตนฝกรับศึกษา ใหลูก
ไดดีมีปญญา ใหลูกมีวิชาตั้งตนเปนคนดี นี่แหละไดจากกรรมฐานทั้งหมด ถาไมได
กรรมฐานจะออกมาไดอยางไร
ก็ขอเจริญพรตอไป พอแมปลูก เหมือนปลูกตนไม ปลูกในกระถาง ขึ้นในกระถาง
ปลูกถี่ขึ้นถี่ ปลูกหางขึ้นหาง ตนไมมันโต แลวเราจะบอกตนไมบาอะไรขึ้นไมมรี ะเบียบ
ขึ้นไมเทากัน หางบาง สั้นบาง ถาตนไมพูดไดจะบอกวาใครเปนคนปลูก เดี๋ยวนี้สถาบัน ๓
สถาบันทําลายสังคม คือ วัด โรงเรียน ครอบครัว พอแมไมไดดูแลลูก ลูกจึงติด
ยาเสพยติดกันมากมาย ถาบานไหนทํากรรมฐาน ทั้งโรงเรียนทํากรรมฐาน รับรองไปรอด
แน นี่แหละพอแมทเี่ คารพรักของลูก อาตมาจึงไดพดู กับผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรีวา
กลุมบาน กลุมวัด ตองชวยกลุมเมือง กลุมเมืองตองเขากับกลุมวัดและชวยกลุมบาน ใน
หลวงรับสั่งไวให “รักสามัคคี สรางความดีรวมกัน” ถาไมมีการรักสามัคคี จะสรางความ
ดีรวมกันไมได แตกแยกกันไปหมด แตกพรรค แตกพวก ควรจะรักสามัคคี สรางความดี
รวมกัน อยาเปนพลูตางใบ ไมรว มใจกัน นี่แหละความรูคกู ับความดีมปี ญญา
สถาบันครอบครัวนี้สําคัญ เชน ทีศ่ าลเยาวชน จังหวัดราชบุรี เด็กและเยาวชนติด
ยาเสพยติด ๘๐๐ คน บัดนี้กลับสภาพคืนแลว ไดความวาพอแมไมไดอยูดวยกัน แลวลูกก็
ไปติดยาเสพยติดอยางนี้จะแกอยางไร นั่งกรรมฐานถึงจะรูว า พอแมนชี้ วยแกลูกได
สถาบันโรงเรียน นาจะชวยกัน แตครูกลับมาขายยาเสพยติด ครูไรวิญญาณครู
เพราะไมไดเจริญพระกรรมฐาน อาตมาสอนเด็กมาปนี้เปนดอกเตอร ๘๐ คน เปนนายพล
อีกหลายคน สอนตรงนี้ พระทีม่ าเทศนก็จะเทศนไปสวรรคนิพพาน แตวิธีปฏิบตั ิ เชิง
ปฏิบัติการ เรียกวาวิทยานิพนธ ไมมีใครมาเทศน นาจะเทศนขอปฏิบตั ิกันบาง วิธีการทํา
อยางไร จะไดผลสมคาดปรารถนาทุกประการ ไมจําเปนตองเปนคนรวย
๑) ครอบครัวไมมีความสุข ทะเลาะกันทุกวัน
๒) ผิดหวังในชีวิต โดดตึกตาย เปนโรคทันสมัย คือโรคประสาทกันทั้งบาน
ทั้งวัด ทั้งการเมือง กินไมได นอนไมหลับ ขอใหนั่งกรรมฐานเถิดประเสริฐที่สุดแลว
๓) ลูกไมเรียนหนังสือ จะแกไดอยางไร ไมใชไปทําบุญสรางโบสถ สรางศาลา
นาจะสรางคน พระพุทธเจาสรางคน อาตมามีโครงการ “ปลุกคนใหตื่น เสกคนใหเปน
งาน แกปญหาชีวิตของประชาชน ใหเขาอยูรอดปลอดภัย” เพราะคนเราเดี่ยวนี้ราคา
ตก เศรษฐกิจตก ทําใหคนราคาตกหมดราคา นาจะปลุกเสกตัวเองใหมีราคา “ชีวิตทาน
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ไมมีคา เวลาของทานก็จะไมมีประโยชน” ถาทานตีคาชีวิตของทานต่ํา เวลาของทานก็
จะไมมีประโยชน ไปชอปปงที่โนน ไปชอปปง ที่นี่ เวลานาฬิกาเทากันหมด เวลาแมแต
วินาทีเดียว จะทําใหเปนประโยชนและคุมคากวากันไมไดหรือ ถาทานตีราคาตรงนี้ถูก
ทานจะไมไปชอปปง ทานจะไมไปเที่ยวใหเสียเวลา เสียงานเสียกิจการในครอบครัว เสีย
ราชการและหนาที่ เดี่ยวนี้คนเราขาดกรรมฐานจึงขยันนอกหนาที่การงาน ไมมีขยันใน
หนาที่การงานเลย ถือแฟมไปธุระเรื่อย ไปธุระนั้นไมใชหนาที่การงาน แตไปขายที่ดิน
ไปชอปปง นี่เรื่องจริง อาตมาชอบพูดตรง ไมมีคนชอบ ถาพูดหลอกลวงจะมีคนชอบมาก
“ออกแขกไมดี บอกเรื่องไมดี ไมดีตลอดชีวิต” ลิเกละครจะตองออกแขกกอน
วาจะเลนเรื่องอะไร ใครเปนพระเอกนางเอก ตองออกแขกกอน เลนดีหรือไมดี ตัวเองจะ
ไมรูหรอกวาเลนดีหรือไมดี ตองดีที่คนดูเขา คนดูจะบอกเราวาเลนไมดี ไมมีใครดู ถาออก
แขกบอกหนาพากยดี รับรองวาเลนดีตลอดจนกระทั้งตาย ดีทั้งลูก ดีทั้งหลาน ดีทั้งการ
งานจะแจมใส
เดี่ยวนี้เศรษฐกิจตก แกไดเยอะแยะ ตองชวยกันทุกคน อยาใหกําลังใจตก
เศรษฐกิจตกแตราคาคนอยาใหตก แตถากําลังใจเราสูงขึ้นมา พยายามปลูกศรัทธา ถา
ญาติโยมปลูกศรัทธาตั้งใจใหมั่น ดวยการตั้งใจทํางาน ทําดวยความตั้งใจ ทําดวยความ
เคารพ อยาเดี๋ยว ถาทานทั้งหลายไมมีเดี๋ยว รับรองงานเสร็จแน อยาทิ้งคําพูด พูดแลว
ตองทํา เคารพวาจาที่เราพูด เคารพสถานที่ เคารพกติกานัดหมาย เคารพกฎหมาย
บานเมืองเขา ถาเราไปกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ก็ตองเคารพกฎหมายบานเมืองเขา จะ
เอากฎหมายบานเมืองเราไปบังคับเขาไมได ทําอะไรทําดวยความสงบ จิตอยาวุนวาย
ราคาทานจะราคาดี ทําอะไรทําดวยความถูกตองทานจะมีราคาขึ้น คนที่มีราคามีคณ
ุ คาของ
ชีวิต คนนัน้ จะตองรูจักตีราคาตัวเอง อยาตีราคาใหมันต่ํา จะเสียหายอยางนาใจหาย มีคน
ไปถามที่วัด ก็บอกวาถาทุกคนชวยกันไปรอด ทุกคนไมเอา ตางคนตางดึง แบงพรรค
แบงพวก มีแตขี้เกียจ ขี้โกง ขี้อิจฉาริษยากัน ถาตางคนตางรักสามัคคี สรางความดี
รวมกันแลว ไปรอดแน ดวยการเจริญกรรมฐานแกปญหาชีวติ นี้ใหได
ขอเจริญพรที่อาตมาไปพบหลวงพอในปาที่จังหวัดขอนแกน ที่อาตมาจะไปลาสึกกับ
หลวงพอเดิม วัดหนองโพธิ์ ทานบอกสึกไมได จะใหคาถาคชสารวิชาชาง ปูยาตาทวดตอ
ชางถวายพระมหากษัตริย กรุงศรีอยุธยาราชธานี ไมมีใครเรียน อาตมาก็บอกวาผมไม
เรียนหรอกครับ ผมจะสึก ขอคาถามหานิยมใหผูหญิงรักสักบทหนึ่งเทานี้ก็พอ ทานก็ให
“หนึ่งอยาเปนสอง” พูดแลวตองทํา อยาเดี่ยว มีคนนิยมชมชอบ ไมเฉพาะผูห ญิง ผูช าย
ก็ชอบ อาตมาใชอยูทุกวันนี้ พูดแลวอยาทิ้งคําพูด อยาเดี๋ยว ไมเสร็จอยากินขาว ไมเสร็จ
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อยานอน ทําไดมีคนนิยมชมชอบแนนอน สรุปใจความวาไดเรียนวิชาคชสาร จึงไดไปพบ
หลวงพอในปาที่จังหวัดขอนแกน ทานใหปญหามา “อยากเรียนรูถามหญิงคันหูก อยาก
ทําถูกถามเด็กเลี้ยงควาย คนสามบานกินน้ําบอเดียวกัน เดินทางเดียวอยาเหยียบ
รอยกัน นะอยูหัวสามตัวอยาละ นะอยูที่ไหนตามไปเอามาใหได” ถาใครตอบได
แสดงวาคนนั้นไดกรรมฐาน อาตมาถามพระอาจารยมา ๕๐–๖๐ องค ทานตอบไมได
อาตมาดีใจมากที่ไดชวยเหลือประเทศชาติไดมาก ตํารวจเขามาอบรมพันกวาคนแลว สามป
ใชเงินไปแลว ๒๕ ลานบาท ไมเคยเบียดเบียนใครเลย เด็กติดยาเสพยติด ๑๑ จังหวัดใน
ภาคอีสาน หายหมดแลว พอแมก็ดีใจกันมากมาย นี่แหละกฎแหงกรรมแกปญหาชีวิตได
อาตมาจึงไดไปพบหลวงพอในปาดังที่กลาวแลว ทานบอกใหเจริญสติปฏฐาน ๔ ถาปฏิบัติ
ไดจะทําให
๑) ระลึกชาติได
๒) รูกฎแหงกรรม
๓) แกปญหาชีวิตได
อาตมากวาจะทําไดใชเวลาตั้ง ๑๐ กวาป ทําไดเจอกับทานที่เขาภูคา จังหวัดนาน
แลวก็ไปเจอทานเมื่ออายุ ๔๕ ป เดินธุดงคเขาเบกองพมารามัญจึงไดมีโอกาสใชคาถาคช
สาร ชางตกน้ํามันทําอยางไร ชางหูทิพยเปนอยางไร เมื่อ ๕ ปที่เขาใหญ พระธุดงคถกู
ชางเหยียบตาย ไมรูจกั แผเมตตาใหเทวดาชาง คนที่เรียนคชสารตองเพงกสิณได อาตมา
ประสบปญหามากมายจึงแกปญหาได เสียงประหลาดบอกวา นะโมไดหรือยัง ยังไมไดอยา
สึก พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ไมไดอยาสึก รูแลววาเมื่อกอนนีอ้ าตมาปากกลาขาแข็ง
เถียงพอเถียงแมคําไมตกฟาก นี่ไมมีนะโม
อาตมาถามพวกนครศรีธรรมราชที่ไปที่วัดอัมพวันวา ที่นครศรีธรรมราชมีดีอะไรตอบ
ไมไดสักคนเดียว พระอรหันต ๒ องคจากศรีลังกาเขาสูนครศรีธรรมราช องคหนึ่งใหเรียน
วิชาการ องคหนึ่งใหเรียนวิปสสนา ทําใหพวกนครศรีธรรมราช เปลี่ยนจากชาวประมง
เหี้ยมโหดฆาสัตว หันมาเรียนธรรมะนั่งกรรมฐาน เกิดปญญา จึงทําเครื่องถมลายทอง
แหวนนะโม ตองออนนอมถอมตน พบผูใหญตองยกมือไหว สอนเด็กนักเรียนเมื่อคืนนี้
“หนูไปโรงเรียนไหวพอแม ๓ หน พบผูสูงอายุเลี่ยงทางยกมือไหว พบพระนมัสการ”
เดี๋ยวนี้จะเหยียบหัวคนเฒาคนแก ไมมีออ นนอมถอมตน โตจนเปนหนุมเปนสาวยังยืนพูด
กับคนแกคนเฒา พบพระก็จะชน พระพุทธเจาสอนตรงนี้ ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
พบผูสูงอายุตองคลาน เพราะฉะนั้นเราทําอะไรก็ตอง นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะ
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โต สัมมาสัมพุทธัสสะ ออนนอม ถอมตน ปากหวาน ตัวออน มือเปนหงอน โปรด
กรุณานําไปสอนลูกหลาน
“อดทนเปนสมบัติของนักตอสู
ความรูเปนสมบัติของ
นักปราชญ
ความสามารถเปนสมบัติของนักประกอบกิจ
ความมีระเบียบทุกชนิดเปน
สมบัติของผูดี”
คนขาดระเบียบ ไมเพียบดวยวินัย เปนผูดีไมได
“ยืนลุก ยืนรับ ยืนคํานับ ผูบังคับบัญชา”
แสดงถึงฐานะของผูใหญ ทําไมเปนผูนอยนิ่งดูดาย อยูในพระไตรปฎก การไหว
เบญจางคประดิษฐ นีเ่ ปนคําสอนของประเพณีไทยตั้งแตสุโขทัยราชธานี คนสุโขทัยไดรับ
ศาสนามาจากนครศรีธรรมราช คนที่มีธรรมะ มีกรรมฐาน จะมีปญ
 ญา ความนี้รูถึง
พระราชาแหงกรุงสุโขทัย จึงมีสารนิมนตพระขึ้นสูกรุงสุโขทัยราชธานี พระราชาทรงผนวช
ทันที สถูปเจดียที่สุโขทัยจึงเหมือนประเทศศรีลังกา เพราะพระสงฆมาจากศรีลังกา มา
ประกาศศาสนา แลวเราก็เอาคืนไปสูประเทศศรีลังกา โดยสงพระอุบาลีจากกรุงศรีอยุธยา
ไปประกาศศาสนา โดยเฉพาะสมเด็จพนรัตนวดั ปาแกว ที่เราไดบทพาหุงมหากาฯ ไมมี
ใครสวดกัน ไปสวดชินบัญชรของสมเด็จโต สมเด็จโตทานสวดบูชาพระอรหันตของทาน
บูชาพระธาตุ ไมใชเรามาสวด แตเรานาจะสวดพาหุงมหากาฯ มารผจญเราแลว ขอฝากให
ทุกคนสวดใหเทาอายุเกิน ๑ มารแพหมด
มารไมมีบารมีไมเกิด ความพยามอยูที่ไหนความสําเร็จอยูที่นั่น อุปสรรคเปนครู
ศัตรูเปนยากําลัง อุปสรรคขัดของอยาเอาไปทิ้ง เอามาแกปญหานี่แหละครูของเรา ศัตรู
เปนยากําลังเพิ่มบารมีใหเราดี ชีวิตนี้จะเกิดประโยชน อยางเราตนไมใหญลมบนมันแรง
อยางตนไมเล็ก ๆ นี้มันไมมีลมมาพัด อดทนตอไป ชีวติ จะไมแรนแคน จะมีแปลนและ
แผนผังอยางดี บางแหงประเพณีนอนไหว คนจีนกราบสามสามเกา คนไทยกราบเบญจาง
คประดิษฐ ธิเบตนอนกราบ อินเดียบางแหงนอนกราบ องคดาไลลามะนอนกราบ มิใชคํา
สอนของพระพุทธเจาเลย แตเปนประเพณีของแตละประเทศ พมาก็กราบคนละอยาง แต
พระพุทธเจาสอนอะไร ผูใหญมาใหยืน ยืนลุก ยืนรับ ยืนคํานับ ผูบ ังคับบัญชา แสดง
ฐานะผูใหญ ทําไมผูนอยนิ่งดูดาย อยูที่พระไตรปฎก ฝรั่งเอาไปใชหมด สวนคนไทยไม
สนใจ ถาเราไมมีการเคารพผูใหญจะไมมรี ะเบียบวินัย ประเพณีไทยก็หมดไปแลวไมมีการ
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เคารพผูใหญ ในเมื่อขาดการเคารพผูใหญประเพณีไทยหมด เด็กเสียหาย เพราะไมเคารพ
ผูใหญ เถียงพอเถียงแมคําไมตกฟาก เสียหายตรงนี้ ก็ขอฝากญาติพนี่ องไวในโอกาสนี้
พระพุทธเจาเนนวิชาการ พระพุทธเจากอนจะไปบวชนัน้ ทานสําเร็จ ๑๘ ดอกเตอร
(เพราะฉะนัน้ ขอฝากพี่นอ งไววามีลูกมีหลานขอใหเรียนเกงเรงกาวหนา) ทําไมพระพุทธเจา
ตองออกบวชดวย เพราะตองการไปหาวิชาแกปญหาชีวิต วิชานี้ไมมีใครสอน จะไปหาที่
ไหนไดตองไปฝกเอง จึงไดเสด็จบรรพชา ตองการจะไปหาวิชานี้ใหได แกปญหาชีวิต
อยางไร ทุกคนตองแกปญหาเอง ไมใชไปหาหมอดู คนไปหาหมอดูนี่โงที่สุด อยาไปหาผี
เจาเขาทรง โงที่สุด ผีแกปญหาไมได หมอดูจะแกไดหรือ มีลูกสาวจะแตงงาน ไปหาหมอ
ดูวันไดเดือนถึงแลวคอยแตง นัน่ แหละโงที่สุด วิธแี กทําอยางไร ดูจิตใจเขากันไดไหม
นิสัยใกลเคียงกันไหม ดูกันนานหรือเปลา หรือวาดูเชาไดเย็น ไดเย็นทิ้งเชาอยางนั้นหรือ
แมเดี่ยวนี้ก็ใชไมได ชอบไปหาหมอดู วัดในกรุงเทพฯ มีเยอะ นาจะใชวิธีการวา จิตใจเขา
กันไดไหม ไมใชปลัดอําเภอแลวไปไดภรรยาเปนนางเอกลิเก ตัวอยางที่สิงหบุรี เมื่อป
พ.ศ.๒๕๐๐ มีลูกศิษยอยูคนหนึ่งเปนปลัดอําเภอ จบปริญญาโทจากสหรัฐอเมริกา ไป
แตงงานกับนางลิเกคณะรําพึง อยุธยา บอกวานี่ปลัดมันถูกสเปคเดียวกันไหม โอย หลวง
พอไมรูเรือ่ ง ผมชอบของผม พอปเดียวก็เลิกกัน นี่เสียเวลาไหม เรียนมาสูง กลับโงลง
พอเลิกกันแลวก็มากราบขอโทษ นางเอกลิเกก็ตองไปแตงงานกับพระเอกลิเกซิ ปลัดอําเภอ
ก็ตองไปแตงงานกับดอกเตอรซิ พอเลิกกันแลวก็เสกใหมาบวชแลวนัง่ กรรมฐาน พอนั่ง
กรรมฐานก็เปนผูวาราชการจังหวัด แลวก็ไปเปนปลัดกระทรวง ไปเปนปลัดกระทรวงอื่น
นาจะเปนกระทรวงมหาดไทย แตกรรมฐานแกไขปญหาที่หลงผิดจากนางเอกลิเก เลยมาได
นางเอกเปนดอกเตอร มีลูก ๒ คนก็เปนดอกเตอร รูเหตุการณลวงหนาได อยางฝรั่งจะ
แตงงานมานั่งกรรมฐาน รูวาจะตองไดกับคนงอยเปลี้ยเสียขา อยางนี้เปนตน
เพราะฉะนั้นขอสรุปใจความใหสั้นวา พระพุทธเจาเนนวิชาการ พี่นองทั้งหลายมีลูก
ขอใหรวยสวยเกงเรียนหนังสือใหได เพราะเรียนหนังสือนี้ตดิ ตัวลูกไปได ญาติโยมมีสมบัติ
มากมายกายกองก็ไมสามารถเอาไปไดแน มีวชิ าตายไปแลวยังติดตัวไปชาติหนาได
ตอไปนั้นกรรมฐานแกปญหาชีวิตไดอยางไร การกําหนดจิต เปนการแกปญหาชีวติ
แตพวกเราไมคอยสนใจกัน บางทีไปนั่งกรรมฐานกลับมาแลวทิ้งเลย เลิกไปเลย แกไมได
การตั้งสติสมั ปชัญญะเปนการแกปญหาชีวิต จะไดรูวาเรามีปญหาอะไร เชนอาตมาไปพบ
หลวงพอในปา องคนอี้ ยูในปา หลวงพอในปาองคนี้เปนผูใหกรรมฐานพระเจาตากสิน องค
ที่สองอาตมา และองคที่สามพระบัวเฮียว ตอนนี้ยังอยูในปา แตไมไดหมายความวาเปน
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พระอยูแบบนี้ อาตมาถึงไดไปสรางศูนยเวฬุวันจังหวัดขอนแกน โดยมีพญานาคมาชวย ถ้ํา
อยูที่ศูนยเวฬุวันไปโผลที่แมน้ําโขง จังหวัดหนองคาย ถาทําดีจะรอนถึงจักรินทรเทวราช
รอนถึงพญานาคามาชวย ถาทําชั่วจะรอนถึงยมบาล จะเอาโซตรวนมาลากไปเมื่อไรใครจะรู
ได ที่พระพุทธเจาทรงบรรพชา ไปหาตําราแกไขปญหามาใหพวกเรา แตพวกเราเอาไปทิ้ง
กันหมด สรางวัตถุกันมากมาย แตสรางคนดวยวิชาแกปญ
 หาคือกรรมฐาน แกปญหาชีวิต
ได “อยากเรียนรูถามหญิงคันหูก” คือยืนหนอ ๕ ครั้ง ในเมื่อยืนหนอ ๕ ครั้งไดแลว โดย
ยืนกลับไปกลับมา มองเห็นคนอื่นนิสัยไมดีจะบอกออกมาเอง อานตัวออก บอกตัวได ใช
ตัวเปน จะไดเห็นตัวตาย จะไดคลายทิฏฐิ จะไดดําริชอบ ประกอบกุศลไดผลอนันตเปน
หลักฐานสําคัญ ถาเราอานตัวเองไมออกอยาไปอานคนอืน่ ยืนหนอ ๕ ครั้ง ตัง้ แตจาก
ศีรษะลงปลายเทา ก็คือ ตจปญจกรรมฐาน ถาใครเคยบวชมาจะรู อุปชฌายจะใหผากา
สาวพัสตรจะตองใหเรียนกรรมฐานกอน เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ ตะโจ ทันตา
นะขา โลมา เกสา ๕ ครั้ง จะรูวาระจิตของคน อยางอาตมานี่ทํามา ๑๐ ปกวาจะได แลว
มาสอนที่วัดอัมพวัน ขอใหพี่นองเราเอาไปทํากันใหได พอเห็นคนเดินมาจะยอนมาหาเราวา
คนนี้นิสัยไมดีคบไมได มันจะออกมาจากดวงใจของเราเองวา
คบพาล จะไดผิด
คบบัณฑิต จะไดผล
คบคนชั่ว ทําตัวใหอับจน
คบคนดี ใหผลจนวันตาย
เมาเพศก็หมดคา
เมาสุรา หมดความสําคัญ
เมาการพนัน หมดตัว
เมาเพื่อนชัว่ หมดดี
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงไดไปหาวิชานี้ ที่ไมมคี รูสอน เรียกวาวิชากรรมฐาน
แกปญหาชีวติ ได แลวนํามาสอนพวกเรา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา
ศีล แปลวา ปกติ ไมจําเปนตองมารับกับพระ คนจะปกติไดตองมีสติสัมปชัญญะ
ถามีสติสัมปชัญญะไมไดเปนคนปกติไมได
สมาธิ คือ จับงานอยาทิ้งงาน ปรับปรุงตัวเอง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี
ปญญา แปลวา แกปญหาไดแลว
สรุปคือ สติตัวตน สติตวั กลาง สติตัวปลาย, สติตัวตน จะทําอะไรก็รูกอ น คิดหนอ
ที่ลิ้นปนี่ คิดหนอ… หายใจยาว ๆ หายใจตั้งแตจมูกถึงสะดือ คิดออกมาแลวก็จดไว สติ
ตัวกลางก็คอื สัมปชัญญะ ตัวสมาธิ ตัวรู ตัวเขาใจ
เห็นหนอ… สงกระแสจิตออกจากหนาผาก ขอใหผูปฏิบัติสนใจนําไปปฏิบัติ อุณา
โลมา ปจชายเต ออกไปนี่ เห็นจากศีรษะลงปลายเทา ปลายเทาขึ้นศีรษะ เดี๋ยวจะ
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ยอนกลับมาบอก คนนีน้ ิสัยไมดี กําลังมีชู ตัวอยางโดยที่อดีตที่ผานมาทานผูวาราชการ
จังหวัดปราจีนบุรี นายประมวล รุจนเสรี ทานนําขาราชการไปอบรมที่วัดอัมพวัน ถึง ๑๓
รุน แกไขปญหาไปไดเยอะ ครูคนหนึ่งมีชูแลว อาตมาก็เห็นหนอ… แลวก็บรรยายออกไป
พอนั่งกรรมฐานผานไปก็เลิกได ครูคนหนึ่งอยูอาํ เภอสระแกว ไมมีลูก มา ๑๐ ป ครูผูหญิง
นี้ก็กลับไปแลวมีลูก ก็บอกวามีลูกที่วัดอัมพวัน สามีก็อยากมีลูกผูชายตออีก จนในที่สุดมี
ลูก ๓ คน อาตมาก็ตั้งใจบอกผูว าฯ ไววาอยากจะเปลี่ยนอําเภอเปนจังหวัด เพราะวาอาตมา
เคยไปบรรยายชายแดนแตละอําเภออยูหางกันเปนรอยกิโลเมตร จนปจจุบันเปลีย่ นมาเปน
จังหวัดสระแกว อาตมาก็ดีใจมากขาราชการจังหวัดปราจีนบุรีมาที่วดั อัมพวันเปนประจํา ทํา
ใหไดขาวสารจากปราจีนบุรีมาเยอะ ทานไปเปนเจาเมืองทีแ่ มฮองสอน พวกกะเหรี่ยงพวก
พมามาปลน ทานก็โทรศัพทมาใหกองทัพภาคที่ ๓ มาชวย นึกไดก็จุดธูปบูชาพระนเรศวร
แลวพระนเรศวรก็ลอยอยูกลางอากาศ เครื่องบินกองทัพภาคที่ ๓ ตองกลับฝนก็ตก พมากับ
กะเหรี่ยงไปก็ไมไดอะไรไปเพราะพระนเรศวรมาชวย
ลมหายใจคนเรานั้นไมเหมือนกัน แกที่ลมหายใจ คนทีม่ โี ลภะ หายใจไซเกิลนี้
กลิ่นตัวแบบนี้ กลิ่นตัวเหม็นอยางนี้ คนที่มีโทสะอิจฉาคนเกง หายใจไซเกิลนี้ กลิ่นตัวแบบ
นี้ คนที่มีโมหะจริต หายใจไซเกิลนี้ กลิ่นตัวอยางนี้ แกได คนที่มีโลภะหายใจสั้นๆ ยาว
หายใจนี่เปนตัวหนังสือได อยางเด็กลูกเสือตีธงเปนตัวหนังสือได แลวลมหายใจก็เปน
ตัวหนังสือได ถาทานโมโหรายทานจะหายใจสั้น ขอใหทานหายใจยาวๆ ตั้งสติไวที่ลิ้นป
รับรองวาทานจะอารมณดีขึ้น อยาฝากอารมณคา งไว ถาทานไปรับราชการจะลําบาก ทาน
จะคาขายไมไดอะไร ถาเปนแมคาขายอาหารคลื่นไส คนกินก็คลื่นไสหมด เพราะอารมณ
ไมดี เพราะฉะนั้นการแกไขปญหาดวยการเจริญกรรมฐานไมยากเลย เขาวัดใหมันได ๓ วัด
ดังนี้
๑. วัตถุธรรม ถาธรรมะทานมีอยูในจิตใจ วัตถุสะอาด ที่กินสะอาด ที่ถาย
สะดวก กินของรอน นอนในมุง ทุง ในสวม สวมรองเทา
๒. วัดอารมณ อยาใหอารมณเสีย ตั้งสติไวที่ลนิ้ ปนี่ คิดออกหมด โกรธก็จะหาย
โกรธทันที
๓. วัดจิตวัดใจ
ก็ขอสรุปใจความวา ถาทานจะแกปญหา ใหสวดมนตกอ น “สวดมนตเปนยาทา
วิปสสนาเปนยากิน” สวดพาหุงมหากาฯ เปนบทสวดที่สมเด็จพระพนรัตนวัดปาแกว สวด
ถวายพระพรสมเด็จพระนเรศวรพระองคไมเคยแพทัพ แตเราไมเคยสวด ไปสวดบทอะไร
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ตอมิอะไรไมเปนเรื่องเปนราว ถวายพรพระนํามาสวดตอนที่ตักบาตร ใสบาตรก็สวดบทนี้
รับรองสวดบทนี้ไมตอ งกลัวอดขาว ถาใครยากจนสวดบทนีเ้ ขาไว เดี่ยวเงินไหลนอง ทอง
ไหลมา รวยแน การแกไขปญหาในกิจประจําวัน ไดยินเสียงตั้งสติไวที่หูไวใหได ออ !
เสียงนี้เขาพูดโกหก สติมีไหม สติมีจะรูวาคนนี้โกหกเชื่อไมได ออ ! เสียงคนนี้เชื่อได มี
ประโยชนในการแกปญหาในชีวิตกิจประจําวัน เห็นหนอ… เห็นดวยปญญา เห็นหัวขาด
จดไวไดเลยตองตายแน เพราะอาตมาบันทึกหลักฐานไวหลายคนตายหมดแลว บอกใหเขา
อยูกรรมฐาน ถาเขาอยูกรรมฐานตั้งใจไมตายได อาตมาก็เลาใหคุณฉวีวรรณฟงวา คน
อเมริกาจะมาขอบคุณขอบใจเราที่ชวยแผเมตตาใหลูกเขาที่ตกตึกฟนขึ้นมาได สลบไป ๓ วัน
อยางนี้เปนตน
ในวันนี้ก็ขอฝากพี่นองทัง้ หลายไววา ใหเจริญพระกรรมฐานแกกรรมได แกปญหาได
๑) ปาณาติบาต ติดมา ๖๐% ตองเปนอัมพาตทุกราย
๒) อทินาทานา ติดมา ๖๐% ตองโดนจี้ โดนปลน ไฟไหมบาน
๓) กาเมฯ ติดมา ๖๐% มีผัวเปนของเขาหมด มีเมียก็มีชู ครอบครัวหา
ความสุขไมได
๔) มุสาวาทฯ ติดมา ๖๐% ตองโดนหลอกตลอดชาติ โดนโกง
๕) สุราฯ ติดมา ๖๐% ตองเปนโรคประสาท ๗ ชั่วโคตร ถาเอาสุราไปกินในวัด
กําลังสวดพระอภิธรรม รับรองเปนบาแน พวกขายยาเสพยติด ลูกหลานก็จะเปนบา
สุดทายนี้ก็ขออนุโมทนาที่ไดบรรยายมา
เพื่อฉลองศรัทธาทานผูหญิงมณีรัตน
บุนนาค พรอมดวยวันนี้ที่ทานทั้งหลายไดมีโอกาสมาถวายเปนพระราชกุศล ตอบรมบพิตร
พระราชสมภารเจา และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ
ขออํานาจคุณพระศรีรตั นตรัย บุญกุศลทั้งหลาย ดลบันดาลใหทานทั้งหลายจง
ประสบแตความสุขสันตนิรันดร ขอจงเจริญไปดวยจตุพิธพรชัย ๔ ประการ มีอายุขอใหยืน
นาน วัณโณผิวพรรณผองใส สุขังขอใหสุขภาพกายอนามัย ทุกทานโปรดไดใจดี โรคภัย
ไขเจ็บมีก็โปรดหาย สิ่งทั้งหลายที่คิดไว ณ บัดนี้ และจะคิดตอไปในโอกาสหนา จง
พรรณนาใหเกิดความสําเร็จเผด็จผล สมเจตจํานงความมุงมาดปรารถนาดวยกันทุก ๆ ทาน
ณ โอกาสบัดนี้เทอญ.
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ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
ขออํานาจบุญกุศลที่ขาพระพุทธเจาทั้งหลายไดบําเพ็ญกุศลถวายเปนพระราชกุศลตอ
พระองค ๗๒ พรรษา แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ
ขอพระองคจงเจริญดวยสุขสมบัติ
เกษมสําราญในหนาที่และ
พระชนมายุจงทุกประการ ขอพระองคสุขเกษมเปรมปรีดาอยูในจิต ขอเราทานทั้งหลายจง
เจริญสุขทุกราตรีกาลดวยกันทุก ๆ ทาน ณ โอกาสบัดนี้เทอญ.
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