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เจริญพรบรรดาญาติพี่นอ งทุกทาน พุทศาสนิกชน ในวันนี้เปนวันธรรมสวนะเปนวัน
พระ ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๐ ตรงกับวันสารทจีน เปนวันการเคารพบูชาบรรพบุรษุ ทําบุญให
ชีวิตของเราที่อยูรอดปลอดภัยมาครึง่ ปแลว วันสารทในวันนี้ เราควรจะนึกถึงพอกับแม เรามี
แมไดคนเดียว มีพอ ก็ไดคนเดียว พอเราเปนสมเด็จ แมเปนพิมพพญา สมเด็จบาง
นางพญาหนา บางดวยกิเลส คือพอ หนาดวยแม แมแบบ แมแผน แมแปลน ตองหนาแนน
อดทน ตรงนี้ไมมีใครรู สมเด็จโตทานบอกวาสมเด็จตองบาง นางพญาตองหนา ถาใครมีพอ
เปนสมเด็จ มีแมเปนนางพญา บานนั้นจะสวยสดงดงาม ชูราศี มีสุจริตธรรมเหตุแหงความสุข
ที่แทจริงของชีวิต
วันนี้จะพูดถึงเรื่องสารท สมเด็จบาง นางพญาหนา ถาทานเจริญกรรมฐานไดจริงทาน
จะรูวา หัวใจบางไมหนาแนนดวยกิเลส แตแลวขัดเกลาเสียใหบางคือสมเด็จ จิตใจบางแลว
ทานจะมีความคลองแคลววองไว รวดเร็วทันใจ ถูกตองเปนธรรม นางพญาหนาคือแม
แมแบบ แมแผน แมแปลน หนักแนน อดทน สรางกุศลใหตัวเอง อดทนตอสูกับเหตุการณ อด
กลั้นอดออมประนีประนอมยอมความ พอเอยใหหัวใจมา ทําใหมันบาง อารมณอยาใหมัน
หนา อารมณหนักแนน อารมณอยาหวั่นไหว ตองบางดวยกิเลส เปนเหตุทําใหจิตใจผองใส
มันจะใสเหมือนลูกแกว คลาดแคลวบวงมาร จะไมมีเวรมีภัย จะไมมีมารผจญแตประการใด
พระเครือ่ ง เขามีความหมาย สมเด็จแท ๆ ตองบาง นางพญาตองหนา ถาใครมีของ
แทตองหนา แมบางใชไมได พิมพแตกหมด จําไวนะ แมแบบพิมพบาง พิมพแตก อกแตก
หวั่นไหว เหลาะแหละ หละหลวม เหลวไหล ขึ้นหวยลงเขา เปนแมไมได ตองหนา หนาแนน
ดวยความอดทน อดกลั้น อดออม ประนีประนอมยอมความ
วันนี้วันสารทรําลึกถึงพอแม รําลึกถึงครูบาอาจารย ครูลักครูจํา ครูแนะครูนํา ครูพร่ํา
ครูสอน วันนี้เปนวันรําลึกถึงบรรพบุรุษของเรา รําลึกถึงพอไปหาปู รําลึกถึงแมไปหายาย
รําลึกถึงวิชาความรู รําลึกถึงครูบาอาจารย รายเวทพระคาถา สิบนิ้วประนมกมเกศพระเกศา
ไหวครูลัก ครูจํา ครูแนะครูนํา ครูพร่ําครูสอน คือวันนี้ ไมมีใครรําลึกเลย มากันเยอะ มีสอง
คนรําลึกถึงครูได มาไหวครู ครูกจ็ ะใหพร ฤาษีนารอด ฤาษีนารายณ ฤาษีตาไฟ คนที่จะระลึก
ถึงคุณงามความดีของความดีอันนี้ไมมีเลยในวันนี้ สารทจีนไมใชเรื่องเหลวไหล ไหวกันมั่ง
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หรือเปลา อาตมาไหวทุกวัน ถึงลืมวันสารทจีนหรือตรุษจีน ไมเปนไร เพราะไมลืม ตีสามไหว
แลว ไหวพอ ไหวแม ไหวครูบาอาจารย ครูทั้งลักครูทั้งจํา ครูทั้งแนะนําและพร่ําสอน ไมเคย
ลืม เราถึงจะมีวาสนา คนที่มีบุญวาสนาได ก็ตองมีจุดมุงหมายอันนี้ ถาทานเจริญกรรมฐานจะ
พบพอบาง กิเลสทานจะเบาบางลงไป จะเบาอกเบาใจ ทานจะมีจิตใสสะอาดบริสุทธิ์ มันบาง
ไมหนาแนนเหมือนอวิชชาและตัณหา
ทานทั้งหลายเอย มีแม แมแบบ แมแผน อดทนตอสูกับแดดกับฝน อดทนกับหนาว
รอน รอนแดด รอนอะไร ก็ตอ งทน พี่นอ งทีร่ ัก รอนแดดที่แผดเผายังไดหลบเขาตรงตน
พฤกษา รอนรักหนักอุรา จะหลบเขาที่ไหนประการใด ทุกทานไมเคยทราบ ถาทานนั่งเจริญ
กรรมฐานทานจะซึ้งใจน้าํ ตาแทบจะหลน หลนลงมาในวันนี้คือวันรําลึกถึงแมพอ รําลึกถึงแม
ตองใหรําลึกถึงยาย ถาไมมียายไมมีแม น้ําตาแทบจะลวงไหมในวันนี้ ไมลวงเลยสนุก วันนี้
นั่งกรรมฐานสนุก ทานจะพบทุกขตลอดกาลปวสาน ใชหรือไม
ถารําลึกถึงพอเรา เราก็ตองนึกชั้นสอง เรามีพอ ไดเพราะมีปู ถาไมมีปูจะมีพอไหม ไม
มีแลว ถาระลึกถึงสองอยางคือตากับยาย ปูกับยา รับรองทานเจริญในวันนี้ รําลึกถึงครูบา
อาจารยที่เรียนวิชาไว ทานสอนวิชาใหเราใชไหม แตลืมรําลึกถึงครูหรือ ทานจะทําอะไรไม
สําเร็จ ทานจะเสกคาถาไมขลัง ทานจะทํางานไมไดผล ไมไดมรรคไดผลแตประการใด ขอ
ฝากพี่นองไวทุกคนดวย ลืมซะแลวหรือ ลืมทั้งชาติภูมมิ าติภูมิ แหลงใหเกิดวิชา แหลงใหเกิด
สภาพความดี ลืมแลวหรือ
อาตมาจึงพูดใหทานฟงอยูเสมอวา อาตมาใหอะไรใครจะไมจดไมจํา เพราะไมหวัง
ผลตอบแทน มันเสียเวลาไปจํา แตขาพเจาจะจําอันนี้ได ใครใหขาพเจาน้ําซักถวยหนึ่ง
ขาพเจาจะจําจะจด กําหนดจดจํา อาตมาจึงเขียนวิทยานิพนธขึ้นมา หนูจา หมั่นจดหมั่นจํา
นะลูกนะ หมั่นจําหมั่นจด สิ่งใดงามอยาไดงด หนูหมั่นจดหมั่นจําเปนตํารา หนูจะเกิดเปน
เศรษฐี มหาเศรษฐี เปนพิมพพญาแนนอน เรียนรูดูจําทําจริงทุกสิ่งและจดจํา
คนเราไมไดสนใจเรื่องนีจ้ ึงไมมีความดี ไรบุญวาสนาเหมือนตนไมไมมใี บซะแลว นา
เสียดายมาก เวลามาฟงพระธรรมเทศนา ขอใหตั้งใจฟงหนอย อาตมาตั้งใจใหเต็มที่เลยวันนี้
วันนี้เปนวันเมตตา วันเมตตาชีวิต ทําไมเรียกวาวันเมตตาชีวิต เปนวันที่ฝากความคิดไวใน
ความเมตตา จากปูยาตายายบรรพบุรุษ อากง อามา เราไมฝากความคิดอันนี้แลว เราจะ
เจริญไมได ถาเราจะทําอะไรไหวครู ไหวพอไหวแมกอน ถาทํางานทุกอยางนี่ไหวพอแมซะ
หนอย ไหวครูซะหนอย ไหวผูมีพระคุณซะหนอย แลวคอยลงมือทําเจริญแน ลองดูนะ ไดผล
แนนอน โยมเอาไป ถาทําอะไรไมไหวครู ไมไหวพอแม ทําไปแลวไมมีใครชวยนะ กําลังใจไม
มี ที่เราอยูทกุ วันนี้ เราไดกําลังใจจากพอแมใชไหม ไดกําลังใจจากครูบาอาจารย ไดกําลังใจ
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จากเทวดาประจําวันเกิด ประเสริฐแลว จึงมีพลังที่จะทํางานตอไป อยูตรงนี้ก็คือกรรมฐาน จะ
ทําใหทานมีชีวิตสดใส ทานมีอารมณดี ไมเจือปนดวยความทุกข ไมเจือปนดวยโทสะ และไม
เจือปนดวยความผูกพยาบาท แผเมตตาไดเลย
แผเมตตาออกทางหนาผากระหวางคิ้ว จําไว ไมใชสัพเพ สัตตาฯ อยางนี้อยางที่วาไป
อิทังโนฯ อิทังเมฯ รับรองรอยครั้งก็ไมไดผล ในรถก็แผได ขอใหครบวงจร แลวตัง้ ใจตรงนี้
เหมือนอยางเห็นหนอ... จําไวเลยนะ หายใจเขา อัสสาสะ ปสสาสะสงเลยเทานี้ รับรองได ไป
ติดเปนตัวหนังสือได วันนี้จะมาเผยความจริง วันเมตตาของพอแมมตี อลูก เขาจึงไหวอากง
อามากัน ไหวขนมเขง ไหวขนมเทียน เมื่อคืนนี้มัวไปสวดมนตในโบสถ เทศนสอนพระ เลย
ลืมไปเลย ลืมไปที่ศาลเจา เพราะวาเขาเอาขนมเขงมาไวที่ศาลเจา เราจะไดไปรับขนมเขง
เลยขนมเขงไมไดมีมาเลี้ยงโยมเลยวันนี้ เลยดลบันดาลไปถึงลพบุรี แมสํารวยเอากับขาวมา
เลี้ยงกันมากมาย เปนหมอใหญ ๆ เลย คนที่มีอะไรผูกพันแนนหนาฝาคั่งมันจะลืมยาก
การแผเมตตาไมใชแผงายนะ แตมพี ลังสงไหม แตแผออกไป เหมือนยิงปนออกไป แต
ดินปนหมด พลังสงจรวดจะไปไดไหม ไมได ตรงนี้นาคิดสําหรับพวกกรรมฐานมาก วงจรยัง
ไมพอ ยังมีผูกพยาบาทปลงไมตก ยังมีอาฆาตเคียดแคน ปลงไมตก ยังมีเคียดแคนในใจ
โกรธแคนอยูในใจ แผไมออก ปนยิงตกปากกระบอก ชัดเจนมาก แตเหตุใดหนอ เราอยูที่
เมืองไทย แผเมตตาไปยังยุโรปได แควินาทีเดียว โยมลองหลับตา ออกจากวัดอัมพวัน มี
เลี้ยวซายเลี้ยวขวาไหม ไมมี หลับตาจิตถึงบานเลย มันทะลุฝาได นี่ตรงนี้นาศึกษา วินาที
เดียวถึงบานแลว ถึงที่นอน ถึงโรงครัวแลว เพราะจิตนี้ทะลุขางฝาได วิถีโคงไมมี มีแตวิถตี รง
สมมติวาเราจะแผไปทางนี้ แผไปใหถึงบานเราไดไหม ได บานอยูทางนี้ แตหันหนาไปทางนี้
ไดไหม ได จําไว หลับตาปบ มันจะไปของมันเลย ไปขางหลังทันที ไมอยางนั้นผูกตาจะอาน
หนังสือไดหรือ ผูกตาแลวอานหนังสือได นี่เปนแบบเดียวกัน วันนี้จะพูดใหโยมเขาใจ แตพูด
มานานแลวไมมีใครฟง เพราะคนหลายประเภทดวยกัน หลายชนิด หลายเหตุหลายผล หลาย
กาล หลายฐานะ หลายปญญา โยมโปรดพิจารณา
การเจริญกรรมฐานไมไดยากแตไมใชของงาย แตก็ไมยากสําหรับผูมีศรัทธา ถาโยมมี
ศรัทธาตั้งใจเปนของงาย ถาโยมไมมีศรัทธา ไมมีความมั่นใจ เปนของยากมาก ยากที่สุด ถา
โยมมีศรัทธาปลูกฝงตั้งศรัทธาใหมั่น เหมือนปลูกตนไมใหมันงอกงาม จะงายมาก แตเราไม
เอากันเอง ไมอดทน
เอาพระมาคลองคอก็ดีประจํากาย แตสูพระประจําใจไมได ถาพระประจําใจคือ
กรรมฐาน รับรองขลังศักดิ์สิทธิ์ ไมตองไปเลี่ยมทอง ไมตองเสียสตางค แลวก็ไมเปนหวง
เดี๋ยวนี้เปนไง พระเลี่ยมทองคลองคอทั้งนั้น ไปทางไหน นอนหลับไหม หวงพระที่คอไหม
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พระรักษาเราหรือเรารักษาพระ นีถ่ าใครมานั่งกรรมฐานอยาใสพระเลี่ยมทองมานะ มานั่ง
กรรมฐาน ตัดปลิโพธกังวลเสีย เรามาแลวตั้งใจ ทานจะไดพระประจําใจ ตรงนี้มีความหมาย
มาก
สมเด็จโตทากํามือบางคนก็หาวาชักลูกประคํา ขอเท็จจริงทานสอนมหาทอง กําปาก
กําทอง ทําใหสรางกรรมดีกรรมชัว่ ถาไมมีกําปากกําทอง มหาทองคงไมมีกรรมดีกรรมชั่ว
โกงสวนทุเรียนหลานเมีย เอาคืนใหเขาซะนะ เพราะเห็นแกปากแกทอง มหาทองก็ไมมีลูก นี่
จังหวัดนนทบุรี เลยมหาทองก็รําลึกถึงบุญคุณสมเด็จโต จึงสรางพระอยางนี้ขึ้นมา จําไวมหา
ทองเปนคนสราง ตํารามี ทานเทศนงาย ๆ มหาทองกําปากกําทอง เพราะปากเพราะทอง
โกงสวนทุเรียนหลานเมีย มหาทองบาปมาก มหาทองจะมีกรรมดีกรรมชั่ว ติดตัวแนนอน
แลวเอวังก็มดี วยประการฉะนี้ มหาทองรองไห ตองคืนสวนทุเรียนไป เลยมหาทองก็สรางพระ
สมเด็จโตทานี้ขึ้นมาเปนที่ระลึก แตทุกคนไมไดรูเลย มีความหมายทุกอยาง
โยมจําไวทุกอยางมีความหมาย สมเด็จแจวเรือจาง มีความหมาย สมเด็จไปเทศนใกล
ๆ บานตาทอง ทําไมสมเด็จตองแจวเรือ เพราะไอคนแจวเรือมันทะเลาะกัน มันดาขามหัวไป
ขามหัวมา มึงมานั่งทะเลาะกันในเรือ กูจะแจวเรือเอง สมเด็จก็เอาผาจีวรพาดคอเขา แลวก็
แจวกระโดกกระโดกไปถึง สวนมากคนจะมีดอกไมไปรับสมเด็จที่ทา น้ํา เอาสมเด็จทําไมแจว
เรือ สมเด็จไมไดแจว ขรัวโตแจว สมเด็จอยูที่วัดระฆัง ทําไมตองแจวเรือดวย ก็ไอสองคนมัน
ทะเลาะกันเลยกูใหมันมาทะเลาะกันในเรือซะ ไมงั้นอายเคา กูแจวซะเองสบายกวา เลยเทศน
จบ ๑๒ นักษัตร พอเทศนเสร็จแลวเจาภาพจึงสรางสมเด็จแจวเรือขึ้นมาเปนที่ระลึก จําไวมี
ความหมายทุกอยาง ไมใชสรางสงเดช สรางเพื่อเปนเครือ่ งรางของขลังเอาสตางคเขา ไมใช
นะ มันมีความหมาย
โยมที่มาเจริญกรรมฐานก็มีความหมาย เอามาใหแมหรือเปลา เจริญกรรมฐานใหพอ
หรือเปลา คุณหนูทั้งหลายที่เปนสาว ๆ โปรดตัง้ ใจฟง หนูบวชใหเนกขัมมะแทนน้ํานมแมบาง
เรากินน้ํานมแม ถึงบอกไมไดกินน้ํานมแมก็กินเลือดในอกของแม นี่แหละ แมแบบ แมแผน
แมแปลน แมนางพญา จึงหนาแนน แมเรานี่อดทนหรือเกินที่เลี้ยงเรามานะ รักลูกจึงปลูกฝง
ใหลูกตั้งตน ฝกรับศึกษาใหลูกไดดีมีปญญามีวชิ าตั้งตนใหลูกเปนคนดี แมนี่หนาแนน อดทน
ตลอด ไมงนั้ เลี้ยงลูกไมได เช็ดกน เช็ดตูด เช็ดรางแหใหลูกได แตลูกใหพอแมไดไหม แมจึง
ตองหนา เขาเปรียบไววานางพญาเปนแม ถาใครมีแมเปนนางพญา มีพอเปนสมเด็จวัดระฆัง
รับรองลูกบานนั้นไดเพชรน้ําหนึ่งในดวงใจ
ที่พูดวันนี้ราคาหลายแสนนะ ถาคนไมรูสตางคเดียวก็ไมมีความหมาย ถาคนรู
ความหมายมันมีราคาทีต่ ีคาไมได ถารูมีความหมายเขาใจได จะรูวามีคามาก แตคนที่ไมรู
สุจริตธรรม เหตุแหงความสุขที่แทจริง

๔

ภาษาเลย มันไมมีคาอะไรเลย เหมือนไก ไมรูจักเพชรนิลจินดาแตประการใด ไมทราบ
ความหมายที่เขาตีเขาไว โบราณจึงตีความหมายใหเราไดไปศึกษา ใหเราไดมีโอกาส มี
ความคิด มีสติปญญา คนดีอยูที่คณ
ุ คา คนดีมีปญญา คนไรปญญาไรเหตุไรผลเปนคนเศษ
มนุษยบุรุษโคมลอย ลอยไปลอยมาทั้งหญิงและชาย ไมมีโอกาสที่จะดีไดในสังคม นี่หรือเศษ
มนุษยบุรุษโคมลอย
อาตมาพูดใหโยมฟงเพื่อเอาไปคิด อยาเชื่ออาตมาเลย อาตมามีประสบการณกับ
ปญหาเรื่องนี้มาแลว อานออกหมดแลว จนขี้เกียจอาน วารูปรางหนาตาอยางนี้มาจากตระกูล
ใด มาจากเพศใด เหตุผลกฎแหงกรรมจะซ้ําเติมเธอประการใด เธอจะตายที่ไหน จะนอนตาย
ที่วัดอัมพวัน หรือที่เมรุที่ไหนก็ไมทราบ อยาประมาทอาจองตอสงคราม โปรดสรางความดี
ตั้งแตบัดนี้ วินาทีนี้เปนตนไป อยาปลอยใหมันเลยไปเปลาปราศจากประโยชนเลย โยมเรียก
คืนไมไดแลว เหมือนพระมาบวชนี้ เมื่อไรจะออกพรรษาซะที แตไมใชพระทีว่ ัดนี้นะ พระรุน
กอน พระรุน นี้ดีมาก ดีที่สุด พระรุน กอนนับ เมื่อไรจะออกพรรษาซะทีนะ นอนไมหลับเลย
เพราะจะรีบสึก บางองคศรัทธาทํากิจวัตร ศึกษาพระธรรมวินัย นั่งเจริญกรรมฐาน ออก
พรรษาแลว โอโฮ!! ตายจริง โอโฮเหมือนอยูสองสามวัน ออกพรรษาซะแลวหรือนี่ พระรุนนี้
รุนมหามงคล รุนนี้ดี ไมมีตําหนิเลย ไมมีเมี่ยงมีแมงเลย ไมไผตางปลอง ไมไผทั้งลํามันก็สวย
ทั้งลํา แตอดมีแมงไมได ไมไผนี่มนั มีมอดไชเหมือนกัน แตไมใชพระนะ แตเปนไมไผ ไมไผ
มันมีรู ไมไผตางปลอง พี่นองตางใจ ทองเดียวเหมือนกันยังไมไดเลย ตรงนี้นาคิดพิจารณา
ดวย ก็ขอประทานโทษโปรดอภัยพีน่ องที่รัก ดีชั่วประการใด เราออกจากทองแมมา ไมมีอะไร
เลย นาฬิกาก็ไมมี สรางความดีตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ยากดีมีจนประการใด แบงคก็ไมมีออก
จากทองแมมา เรือนก็ไมมีซักหลังออกจากทองแมมา แตหนูมีความดี กับความชั่ว บุญกับ
บาปติดหนูมาแนนอน เขาใจคํานี้ไหม
สุจริตธรรมนั้นเปนความสุขที่แทจริง ความสุจริตธรรมไดจากกรรมฐาน ถาคนไหนทํา
กรรมฐานขัดเกลาเปนพอบาง คือสมเด็จบาง นางหนา แลวจะรูสึกนึกคิดขึ้นมาได แกไข
ปญหาชีวิตได นี่แหละความสุขที่แนนอน คือสุจริตธรรมเปนความสุขที่แนนอน ไมมอี ะไรผัน
แปรกลับกลอกหลอกลวงได ที่เราสรางขึ้นมาเองนะโยมนะ ขอฝากขอนี้ไวดวย อยาอับเฉาอับ
จนตอไปเลย มันเปนการที่เสียกลวิธี เสียชาติเกิด ประเสริฐไมได ดีชั่วประการใดอยูที่ตัวของ
เรา ก็โดยปจจัตตังฯ แลวนั้น กิเลสมันบางลงไปโยมจะรูสึก เหมือนกับที่เรามานั่งกรรมฐาน
วันแรกปวดจะตาย นั่งไมไดหรอก ปวดหนอ... ยิ่งปวดหนัก คิดหนอ... ยิ่งคิดหนัก ก็ยัง
หนาแนนอยู พอขัดเสียใหเบา ๆ บาง ๆ สบาย นั่งไดเปนวัน ๆ มันยังปวดอยูไมเปนไร ปวด
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อยูก็ปวดไป อยาไปสนใจกับมัน มันอยากปวดก็ปวดไป มันอยากตายใหมันตายไป อยาไป
สนใจกับมัน
หลวงพอนั่งอยูนี้ เมือ่ ยไหม ทําไมไมพลิก จําไวเลยนะเทคนิค เมื่อยก็ไมบอกใคร
เปนครูบาอาจารยเสียแปลนหมด แลวจะไปสอนใครเขาได มันก็ปวด แตตั้งสติไวเรามีทั้งแม
ทั้งพอ ตอง อดทน เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป พอเราก็บาง โยมไปพูดในสังคมได ฝรั่งโอเค สมเด็จ
ตองบาง พอบาง หัวใจ จิตบาง ไมหนาแนนดวยอุปาทาน และอวิชชา ตัณหาทั้งหลาย ตรงนี้
เปนหลักปฏิบัติ รับรองไดผลอยางสมคาดปรารถนาทุกประการ คุณหนูโปรดฟง เราเปน
แมแบบ แมแผน เปนลูกผูหญิงยิงเรือง เอะ! ทําไมผูหญิงยิงเรือละ ผูชายพายเรือ ผูหญิง
ทําไมจะไปยิงเรือ หรือจะพูดผิด เขาเรียกไงนะ ผูชายพายเรือ ผูหญิงนั่งเรือ ผูชายชวยพาย
เขาหลักนี้ซิ เมียดีก็เหมือนแม ผัวดีเหมือนบาว เพราะฉะนัน้ ผัวผูชายก็ตองพายใหภรรยานั่ง
ไป ถูกไหม ชายขาวเปลือกหญิงขาวสาร โบราณวา น้ําจะพึ่งเรือเสือพึ่งปาอัชฌาศัย เราก็จิต
คิดดูบางเขาก็ใจ ถูกไหม ถาโยมมานั่งกรรมฐานจะตีความหมายออก ถาไมมีสติปญญา
แกปญ
 หาชีวติ ไมได ตีความหมายก็ผิด โบราณเขาพูดใหเราคิด
เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีไมตองใหคิด มีคอมพิวเตอร ไมตองคิดแลว คิดเลขก็ไมตองคิดนะ
เสียสมองเปลา ๆ คนเดี๋ยวนี้จึงไดแจวเลย โงที่สุด แจวทีโ่ งที่สุด ไมมีความคิด ถาเครื่อง
คอมพิวเตอรไมมี เครือ่ งคิดเลขไมมี จะใชปญ
 ญาไดไหม ไมมเี ครื่องอุปกรณ ไมมีเทคโนโลยี
ไมมีวิทยาศาสตร ชวยไดไหม ไดดวยปญญา จําไว ถาไมมสี ติปญญา ชวยไมได เดี๋ยวนี้เอา
เครื่องทุนแรงกันหมดแลว ลูกเตาถึงไดโง โบราณสอนใหเราคิด สอนใหเราประดิษฐ
สรางสรรค ใหเราริเริ่มดําเนินงานทางดีอยารอรีแตประการใด คือโบราณ แตเดี๋ยวนี้ไมมีแลว
มีเครื่องคิดเลข ถาไมมีเครื่องคิดเลขทําอยางไง ก็แย..
วิปสสนากรรมฐานเปนเรื่องเรืองปญญา ทําใหเราแกปญหาไดเพราะปญญาของเรา
เอง ไมใชคนอื่นมาแกใหเรา ถาจะมีสุขทุกขประการใด ก็เรารูตัวอยูอยางนี้ คนอื่นหาไดรูไม มี
ความหมายมาก เพราะฉะนั้นการแผเมตตา ถาโยมเจริญกรรมฐานไดครบวงจร ไดพอ สมเด็จ
บางนางหนาเมื่อไหร แผเมตตาได กอนจะแผเมตตา ไมใชทําไปแผไปไมได ตองทําใหครบ
วงจรใหจบกอน ใจสบาย ไมเจือปนดวยกิเลส และไมเจือปนดวยความทุกข ความสุขไมเจือ
ปนดวยความทุกขแลว แผไดโดย หลับตา หายใจเขา อัสสาสะ ปสสาสะ ออกไปทางหนาผาก
แลวตรงไปที่ตองการประสงค จะใหลูกที่อเมริกา ลูกเอยจงมีความสุขความเจริญนะลูกนะ
เพราะเรามีพลังสงแลว ลูกไดรับความสุขทันทีเดี๋ยวนั้นดวย จะเห็นพอทันที ถาแมแผจะเห็น
แม ที่ในกรุงเทพฯ เปนตัวอยาง เชน รองประธานกรรมการ ผูจัดการธนาคารทหารไทย ทาน
แผไปใหลูกทานที่อเมริกาอยางนี้ แลวยอนกลับมาหาทานวาลูกไดรับแลว นี่แผอยางนี้ แลว
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ทานนั่งกรรมฐานเกงอยางที่เราชี้แจงถวายทาน ใหทานเขาใจอยางนี้ แตบางคนแผเมตตาไม
เปน ไมรูจะสงทางไหน อาตมาถึงเนน เห็นหนอ...ทางหนาผากตรงไป จะเห็นไดชัดเจน และ
ก็วสีเขาออกไดชัดเจน แผไดเลย อาตมาถึงบอกวา วาอะไรไมได ขอใหวา อยางนี้นะ “เมตตา
คุณณัง อะระหัง เมตตา” เมตตาแปลวา ความปรารถนาดีมีคุณตอชาวโลกคือเมตตา อะ
ระหังแปลวาไกลจากกิเลสถึงจะมีเมตตา ถาไมไกลจากกิเลส ยังมีกิเลสมากมายอยางนี้ไมมี
เมตตา อะระหัง เมตตา คนทีจ่ ะมีเมตตาตองไกลจากกิเลสอาสวะ มันเปนบทความที่นาคิด
พิจารณาดวยปญญาเหลือเกิน เทานั้นไมมีอื่นใดแนนอน
ยืนหนอ ๕ ครั้ง ตองการจะสรางฐานะ ยืนหนอ... ยืนหนอ... ๆ ๆ ๆ ถาสติครบวงจร มี
ทั้งพอทั้งแมอยางที่กลาว พอก็บาง สมเด็จบางนะ นางพญาหนาแนน อดทน ตายใหมันตาย
ซะ ตายใหมันตาย มีทงั้ แมทั้งพอ รับรองครบวงจร กิเลสก็เบาบาง จิตใจก็ใสสะอาด จะรูกฎ
แหงกรรมทันที ไมใชนงั่ หลับตาสงเดชแลวจะรูเอง เปนไปไมไดแน อาตมาถึงสรุปใหฟงวา
กรรมฐานไมใชของงาย แตก็ไมใชของยาก ถาทํา ขอประทานโทษโยมอยู ม.๑ ปวดหัวยาก
มาก ขึ้น ม.๒, ม.๑ ก็งาย ม.๒ ปวดหัวอีกแลว ปวดหัวจัง ผานขึ้น ม.๓, ม.๒ งายหรือยาก
อยางนี่นั่ง ๓๐ นาที ปวด ปวดมาก ตายใหมันตาย ถาผานสอบได ถาไมผานสอบตก เกิดขึน้
ตั้งอยูดับไป จิตก็ไมไปกังวล จิตก็ไมเปนอุปาทาน จะปวดไดอยางไร ใชไหม เชนนั่ง ๓๐
นาทีจะตาย ลองนั่ง ๑ ชั่วโมง ก็จะตาย พอกลับมานั่ง ๓๐ นาทีเปนไง สบายมาก นี่ตรงนี้
ชัดเจน ทานทั้งหลายกลับไปแลวโปรดเดินจงกรมบาง มีเวลานอยทํานอย มีเวลามากทํามาก
ไมมีเวลาตั้งสติทํางาน จําไว จะหยิบอะไรก็กําหนด พัฒนาจิตตรงนี้ เสียงหนอ... ใหตั้งสติให
จริง ๆ จะไดรูวาคนนี้มนั พูดโกหก คนนี้พูดจริง ไมแปรผัน ไมเปลี่ยนแปลง บางคนบอกไม
วาง ไมวางไดยังไง ตาก็ดูกันอยูแลว หูก็ฟงแลว ปากก็พูดแลว นี่แหละคือกรรมฐาน ปากก็
พูด กอนจะพูดก็มีสติหนอยไดไหม นึกจะพูดไมมีหูรูดเลยเหรอ คนไมมหี ูรูดนี่มักจะขึ้นหวยลง
เขา
ขอฝากโยมที่ตั้งใจไว ถาเรายังจิตกังวลอยาไปแผ ฟงไวนะ ถาจิตกังวล จิตไมสูง จิต
ไมสบายใจ อยาไปแผใหลูกนะ ถาแผแลว เอาของไมดีไปใหลูก อยาแผ เอาของไมดีไปใหลูก
บางคนไมรูเรื่อง เดินจงกรมก็เดินสงเดช นั่งก็สงเดช ไมไดอะไรเลย แลวแผเลย จิตใจกําลัง
วุนวาย เลยเอาความวุนวายไปใหลูกอีก จําไวเลยนะ ตรงนีพ้ ูดใหชัดแลวนะ วันนี้เทศนไมเสีย
แรงเปลา วันนี้เทศนจะไมเอากัณฑเทศนหรอกนะ มีศรัทธาเทศนใหโยมฟง เพราะอะไรเหรอ
เพราะญาติโยมทั้งหญิงและชายสวยนารัก นาผูกพัน ควรจะเทศนใหฟง ไมเอากัณฑเทศน
เลยนะเนี่ย ยังจะไมฟง อีกหรือ อาตมาตองไดปตตานุโมทนา บุญสําเร็จดวยการอนุโมทนา
โยมที่ตั้งใจฟงก็จะสําเร็จดวยการอนุโมทนา สาธุอนุโมทนา สาธุการ ไดแนนอน
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ถาอารมณไมดีอยาแผนะ นี่ยกตัวอยาง โยมอารมณไมดีแลวแผมาใหญาติสองคน แผ
ไปใหลูกสาวกับลูกเขย มีตัวอยาง โยมนี่อารมณไมดีทะเลาะกันกับแมบาน แลวก็ไมไดนั่ง
กรรมฐานแผเลย ใหลูกอยูเย็นเปนสุข แตอารมณนี่มันมาไมดี เลยมาโดนลูกเขา เลย
ลูกเขยกับลูกสาวทะเลาะกันเลย ตีกันแหลกไปเลย นี่โยมอยาแผนะ เราตีกนั ก็พอแลว
ยังใหลูกตีกันอีกเหรอ นีเ่ รื่องจริงนะไมไดพูดเลน แผเมื่อกําลังมีจิตเปนกุศล ลูกกําลังทุกขหาย
ทุกข ลูกมีสุขก็ขอใหลูกมีสุขยิ่ง ๆ นี่ตายตัวแลว แผออกจากหนาผาก
เพราะฉะนั้น สุจริตธรรม การเจริญกรรมฐานตองการสุจริตธรรม จะพูดเปนภาษา
ธรรมะใหฟงสักเล็กนอย สุจริตธรรมคือใหเกิดผลอยางไร พูดขอปฏิบัติแลว จะพูดวิธีการ
สุจริตธรรมทําใหเกิดผลอยางไร คิดใหรอบคอบ คิดหนอ... คิดหนอ... ใหรอบคอบ ชอบระวัง
ตั้งใจทรงศีลธรรม นําทางใหมันถูก ปลูกสติดําริชอบ ประกอบกุศล จะไดผลอนันตเปน
หลักฐานสําคัญ คิดใหรอบคอบสักหนอยก็จะเห็นได จะเห็นไดในปจจุบันนี้เอง อดีตอยารื้อ
ฟน อนาคตอยาจับมั่นคั้นใหมันตาย จะผิดหวังจะเสียใจ “ไปไหนปากอยาไว ใจอยาเบา
เรื่องเกาอยารื้อฟน เรื่องอื่นอยาคิด กิจที่ชอบ ทําใหมันเสร็จ” ใหรอบคอบ ในปจจุบันนี้
เอง ผูประพฤติสุจริตธรรมยอมเปนคนไมมีภัย ไมมีเวร มีกาย วาจา ใจ ปลอดโปรงนี้เอง
ความสุขที่เห็นกันอยูแลว สวนผูประพฤติทุจริตอธรรม ตรงกันขาม มีกาย วาจา ใจ
หมกมุนวุนวาย แมจักมีทรัพย ยศ ชื่อเสียง สักเทาใด ก็ไมชวยใหปลอดโปรงได ตอง
เปลืองทรัพย เปลืองสุข ระวังทรัพย ระวังรอบดาน นี้เปนความสุขที่เห็นกันอยูแลว สวน
ในอนาคตเลาจักเปนอยางไร อาศัยพุทธภาษิตที่แสดงวา :กลฺยาณการี กลฺยาณํ ผูทําดียอมไดดี
ปาปการี จ ปาปกํ ผูทาํ ชั่วยอมไดชั่ว
จึงลงสันนิษฐานไดวา สุจริตธรรม อํานวยผลที่ดีคือความสุข ทุจริตอธรรม
อํานวยผลที่ชั่วคือความทุกข แมในอนาคตแนแท อนึ่งในที่นี้รวมผลแหงสุจริตธรรมทั้งสิ้น
แสดงรวมยอดอยางเดียววาความสุข เพราะเหตุนี้ สิ่งใดเปนอุปกรณแหงความสุข หรือ
เรียกวาสุขสมบัติ เชน ความบริบูรณทรัพย ผิวพรรณงาม อายุยืน ยศ ชื่อเสียง เปนตน
สิ่งนั้นทั้งหมดเปนผลแหงสุจริตธรรม
จักแสดงวิธปี ฏิบัติสุจริตธรรมสักคูหนึ่งโดยยอไว เผื่อผูตองการตอไป คือ ไม
พยาบาท คูกับ เมตตา เมือ่ อารมณรายอยางเบาคือ ความหงุดหงิดไมพอใจ แรงขึ้นเปน
ความฉุนเฉียวรายกาจ แรงขึ้นอีกเปนพยาบาท เหลานี้อยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น ควรทํา
ความรูจักตัวและพิจารณาโดยนัยวา นี้เทากับโทษตน เผาตนโดยตรง มิใชทําโทษหรือแผด
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เผาผูอื่นเลย คราวที่ตนผิดใจยังเคยใหอภัย ไมถือโทษโกรธแคน เหตุไฉนเมื่อผูอนื่ ทําผิดใจ
จึงมาลงโทษแผดเผาตนเลา ผูอื่นที่ตนโกรธนั้น เขามิไดทุกขรอนไปกับเราดวยเลย อนึ่ง
ควรตั้งกติกาขอบังคับสําหรับตนวา เมื่อเกิดอารมณราย มีโกรธเปนตนขึ้น จักไมพูด จัก
ไมแสดงกิริยาของคนโกรธ หรือตั้งกติกาประการอื่นซึ่งอาจจะรักษาอารมณรายเหลานั้นไว
ขางใน มิใหออกมาเตนอยูขางนอก และพยายามดับเสียดวยอารมณเย็นชนิดใดชนิดหนึ่ง
ดวยการพิจารณาใหแยบคาย มิใหลุกระพือสุมอกอยูได
เมตตา - มิตร - ไมตรี สามคํานี้ เปนคําหนึ่งอันเดียวกัน
เมตตา
มิตร
ไมตรี

คือ ความรักใครปรารถนาจะใหเปนสุข
คือ ผูมีเมตตาปรารถนาสุขประโยชนตอกัน
คือ ความมีเมตตาปรารถนาดีตอกัน

ผูปรารถนาจะปลูกเมตตาใหงอกงามอยูในจิต พึงปลูกดวยการคิดแผ ในเบื้องตนแผ
ไปโดยเจาะจงกอน ในบุคคลที่ชอบพอ มีมารดาบิดา ญาติมิตร เปนตน โดยนัยวาผูนั้น ๆ
จงเปนผูไมมีเวร ไมมคี วามเบียดเบียน ไมมที ุกข มีสุขสวัสดี รักษาตนเถิด เมื่อจิตไดรับ
การฝกหัดคุนเคยกับเมตตาเขาแลว ก็แผขยายใหกวางออกไปโดยลําดับดังนี้ ในคนที่เฉยๆ
ไมชอบไมชงั ในคนไมชอบนอย ในคนที่ไมชอบมาก ในมนุษยและดิรัจฉานไมมปี ระมาณ
เมตตาจิต เมื่อคิดแผกวางออกไปเพียงใด มิตรและไมตรีก็มคี วามกวางออกไปเพียงนั้น
เมตตาไมตรีจิตมิใชอํานวยความสุขใหเฉพาะบุคคล ยอมใหความสุขแกชนสวนรวมตั้งแต
สองคนขึ้นไป คือ หมูช นที่มีไมตรีจิตตอกันยอมหมดความระแวง ไมตองจายทรัพย จาย
สุข ในการระวังหรือเตรียมรุกรับ มีโอกาสประกอบการงาน อันเปนประโยชนแกตนเอง
และหมู เต็มที่มีความเจริญรุงเรืองและความสงบสุขโดยสวนเดียว
เพราะเหตุนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนพระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย ผูทรงมี
พระเมตตาไมตรี มีมติ รภาพในสรรพสัตว ทอดพระเนตรเห็นการณไกล จึงไดทรง
ประทานศาสนธรรมไวหนึ่งฉันทคาถา แปลความวา บุคคลพึงประพฤติธรรมใหเปน
สุจริต ไมพึงประพฤติธรรมใหเปนทุจริต ผูมีปกติประพฤติธรรม ยอมอยูเปนสุขใน
โลกนี้และในโลกอื่น ดังนี้
ในขอวา พึงประพฤติธรรมใหเปนสุจริต ไมพึงประพฤติธรรมใหเปนทุจริต ในฉันท
คาถานั้น คําวา ธรรม นาจะหมายเอา การงานทั้งปวงที่ทํา ทางกาย วาจา และ การทํา
การพูด การคิด ที่เปนไปอยูตามปกตินี้เอง ทรงสอนใหทํา พูด และคิด ใหเปนสุจริต มิให
เปนทุจริต
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สวนในขอทีว่ า ผูมีปกติประพฤติธรรม ยอมอยูเปนสุขนั้น คําวา ธรรม
หมายความวา ความดี ดังคําวา มีธรรมอยูในใจ ดังที่เขาใจกันอยูทั่วไป ผูประพฤติกาย
วาจา ใหสุจริต ไมประพฤติใหเปนทุจริต ทัง้ ประพฤติธรรม คือมีธรรมอยูในใจ ยอมอยู
เปนสุขในโลกนี้ และในโลกอื่น คือในโลกอนาคต อันจะคอยเลื่อนมาเปนโลกปจจุบันแกทุก
ๆ คนในเวลาไมชา
ความสุข ยอมเกิดจากเหตุภายใน คือ สุจริตธรรม ดวยประการดังฉะนี้
เพราะฉะนั้น ผูปรารถนาสุข เมื่อจับตั้งเหตุการณแหงความสุขและความทุกขไดเชนนี้แลว
ควรเวนทุจริตอธรรม อันเปนเหตุของความทุกข ควรประพฤติสจุ ริตธรรม อันเปนเหตุของ
ความสุข ถาประพฤติดังนี้ ชื่อวาไดกอเหตุการณของความสุขสมบัติทง้ั ปวงไวแลว นี้เปน
ความชอบยิง่ ของตนเอง ถากลับประพฤติทุจริตอธรรม เวนสุจริตธรรมเสีย ยอมชื่อวาไดกอ
เหตุการณแหงความทุกขพิบัติทั้งปวงไวแลว นี้เปนความผิดของตนเอง
อนึ่ง ถามีปญหาในชีวติ ปจจุบันของผูประพฤติสุจริตธรรม หรือทุจริตอธรรมเกิดขึน้
พึงทราบวา ในคราวที่สจุ ริตธรรมที่ไดทําไวแลวกําลังใหผลอยู ผูพระพฤติทุจริตอธรรมยอม
พรั่งพรอมดวยสุขสมบัติ และความสดชื่นราเริง อาจสําคัญทุจริตอธรรมดุจน้ําหวาน และ
อาจเยยหยันผูประพฤติสุจริตธรรมได แตในการที่ทุจริตอธรรมของตนใหผล ก็จักตอง
ประจวบทุกขพิบัติ ซบเซาเศราหมอง ดุจตนไมฤดูแลง อนึ่งในคราวทีท่ ุจริตอธรรมที่ไดทํา
ไวแลวกําลังใหผลอยู ผูประพฤติสจุ ริตธรรมก็ยังตองประสบทุกขพิบัตซิ บเซาอับเฉาอยูกอน
แตในการที่สุจริตธรรมของตนใหผลยอมเกิดสุขสมบัตอิ ยางนาพิศวง ดุจตนไมในฤดูฝน แม
สุจริตธรรมจักยังไมใหผล โดยนัยที่กลาวนี้ กาย วาจา และใจ ของตน ก็ยอมปลอดโปรง
เปนสุขสงบ เปนผลที่มีประจําทุกทิวาราตรีกาลดังที่กลาวแลว
วันนี้ก็สมควรแกเวลา ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย
อํานาจบุญกุศลทั้งหลาย
อํานาจปูยาตายาย อํานาจคุณครูอุปชฌายอาจารย อํานาจเทพไททุกแหลงหลา อํานาจ
พระมหาบพิตรพระราชสมภารเจา อํานาจสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ โปรด
ประสาทพรใหญาติโยมทั้งหลาย จงประสบแตความสุขความเจริญโดยทั่วหนากัน ขอทุก
ทานจงเจริญไปดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็
ให สมความมุงมาดปรารถนา ดวยกันทุก ๆ ทาน ณ โอกาสบัดนี้เทอญ.
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