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เจริญพร

ผูปฏิบัตธิ รรมทั้งหลาย พระภิกษุสงฆ และ ญาติโยมผูเปนอุบาสก
อุบาสิกาทุกทาน ดวยการปรารภของ พ.ท. วิง รอดเฉย พรอมดวยคณะวิทยากร ทาวความ
ตั้งแตเดือนมกราคมมาตามลําดับ ไดจัดใหมีพิธีสวดธรรมจักรถวายเปนพระราชกุศลบรม
บพิตรพระราชสมภารเจา ในวันที่ ๕ ของทุกเดือน ไดจตุปจจัยรวมไวรวมกับของอาตมาที่
ไดรับถวายสวนตัวในวันนั้น นําทูลเกลาถวายเปนพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เรา
ทําบุญกันมามากแลว แตธรรมะยังไมปฏิบัติใหซงึ้ ใจ เพียงแตทําบุญถวายสังฆทาน ใคร ๆ ก็
ถวายได แตถาเราสรางความดีใหเรามีทองคําอยูในจิต หลอหลอมดวยความคิด และ ปญญา
ถวายทาน ทานจะพอพระทัยมาก เรามานั่งปฏิบัติธรรมถวายเปนพระราชกุศล ๗ วันนี้ ตอง
สรางความดีใหไดกําไรกอน ทานตองลงทุนนะ ทานตองมีความเพียร บากบั่น และ เอาความ
ดีใหได ตอไปนี้จะใหโอวาทคติธรรมพระกรรมฐาน โปรดตั้งใจฟงสืบไป ขอเจริญพร เจริญสุข
โดยทั่วกัน ณ บัดนี้
เราไดมีโอกาสมาสรางความดีถวายเปนพระราชกุศลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
ของมหาบพิตรพระราชสมภารเจา ควรนอมนึกระลึกถึงพระองคกอนวา พระองคทรงเหนื่อย
ยากพระวรกายแคไหน เชน เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ กวาจะสรางเขื่อนไดตองใชเวลาตกลงกับ
ชาวบานนานถึง ๓ ป ถาเรานึกถึงน้ําพระทัยของพระองควา ทรงเหนื่อยเชนนี้ เราจะเหนื่อย
เทาพระองคไหม เรามาสรางความดีถวายแคนี้ยังทําไมไดอีกหรือ
จะทาวความหลังถึงพระพุทธเจา
ทําไมพระองคจึงตองเสด็จออกบรรพชา
ก็
เนื่องจากวาพระองคจะไปหาวิชาที่ไมมีใครสอน ไมมีใครเรียน พระพุทธเจาทานเนนวิชาการ
เปนอันดับแรก เมือ่ ครั้งยังเปนเจาชายสิทธัตถะ ทานเรียนจบถึง ๑๘ ศาสตร จากอาจารยวิ
ศวามิตร ไดแก
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ยุทธศาสตร วิชานักรบ รวมทั้งปนเล็ก ปนใหญ
รัฐศาสตร วิชาการปกครอง
นิติศาสตร วิชากฎหมาย และ จารีตประเพณีตาง ๆ
พาณิชยศาสตร วิชาการคาประกอบอาชีพการงานคาขาย
อักษรศาสตร วิชาวรรณคดี และ ภาษาตาง ๆ
นิรุกติศาสตร วิชาภาษาทั้งของตน และ ชนชาติที่เกี่ยวของกัน
คณิตศาสตร วิชาคํานวณ
โชติศาสตร วิชาดูดวงดาว
ภูมิศาสตร วิชาดูพนื้ ที่ และ รูจักพื้นที่ของประเทศตนเอง และ ประเทศตาง ๆ
โหราศาสตร วิชาโหร รูจักพยากรณเหตุการณตาง ๆ
เวชศาสตร วิชาแพทย
เหตุศาสตร วิชาวาดวยเหตุผล หรือ ตรรกวิทยา
สัตวแพทย วิชาดูสัตวตา ง ๆ และ รูเ สียงสัตววาดีหรือราย
โยคศาสตร วิชาชางกล สุขภาพอนามัย
ศาสนศาสตร วิชาศาสนา รูความเปนมา และ หลักศาสนาทุกหลักศาสนา
มายาศาสตร วิชามายา
คันธัพศาสตร หรือ นาฏยศาสตร วิชารองรํา ดนตรี ดุริยางคศาสตร
ฉันทศาสตร วิชาการประพันธ

พระพุทธเจาทรงเรียนจบ ๑๘ ศาสตร แลวก็ทรงเห็นวา ไมสามารถจะใชแกปญหา
ชีวิตได ไมสามารถจะชวยตัวเองใหพนจาก เกิด แก เจ็บ ตาย ได การที่จะแกปญหาชีวิตนัน้
ไมใชเรียนวิชกาการแลวแกได วิชาการเรียนมาเพื่อทํางานใหถูกกับหลักฐานกับงานตาง ๆ ที่
จะตองทํา เชน วิชาการคา ดนตรี ดีดสีตีเปา
ในวัดวาอารามเมื่อสมัยอาตมาเปนเด็ก ๑๘ ศาสตรอยูในวัดหมด ทั้งดนตรี กลองยาว
เถิดเทิง มายาสาไถยก็เรียนจากสมาธิภาวนา นิสัยคนเปนอยางไรจะออกมาทางมายา ดูหนา
รูเลย พระพุทธเจาเรียนจบครบปญญาอันนี้ เรียกวา สูตร ๕ อยาง
ภูมิรู ภูมธิ รรม ภูมิฐาน ภูมิปญญา และ ภูมิปจ จุบัน ภูมิปจ จุบัน ก็คือ เรามาเรียน
กรรมฐานนัน่ เอง
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เมื่อเจาชายสิทธัตถะเปนนักบวชแลว ไมมีสมบัติพัสถาน ฝากชีวิตไวกับประชาชน
หรือ บุคคลทั่วไป จึงไดพิจารณากรรมฐานขึ้นมา ที่อาตมาพูดอยูเสมอ ไมมีใครพิจารณา ขาว
ก็แดง แกงก็เค็ม สิทธัตถะ หรือ ตองเต็มใจกลืน ปฏิสังขาโยนิโส บิณฑปาตังปฏิเสวามิ ตัก
ขาวมาก็ตองกําหนด กลืน เคี้ยว ก็กําหนด นี่เปนกรรมฐาน
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช เดี๋ยวนี้พระไมพจิ ารณา จะหมผาก็ไมพิจารณา
นี่เปนกรรมฐาน จะใสเสื้อผาก็กําหนดทั้งนั้น ตัง้ สติไวทุกอิริยาบถ นี่คอื กรรมฐาน ที่สามารถ
จะแกปญหาชีวิตได เดี๋ยวนี้ฝรั่งเอาไปใชแลว แตคนไทยเอาไปทิ้ง
ฝรั่งออกตรวจตามโรงงาน ขอเจริญพรวา จะตรวจอะไรกอน อาตมาเคยบอกกับ
โยมอัญชุลี เจาของโรงงานผลิตเสื้อสงนอก ใหดูแลหองน้ําใหสะอาด ทั้งที่หองรับแขก และ
ของคนงานดวย ฝรั่งมาถึงขอเขาหองน้ํากอน ดูวดั ใหดูถาน ดูบานใหดูครัว ถาน แปลวา สวม
ของพระ ฝรัง่ เอาไปกินหมด ทําอะไรละเอียดออน ตําราของพระพุทธเจาทัง้ นั้น
ตรวจหองน้าํ แลวตรวจอะไรอีก เห็นหนอ เข็มเย็บผาทิ้งไมได กิ๊บติดเสื้อก็ทิ้งไมได
ตองเก็บตางหาก ถาเข็มไปติดในเสื้อจะทําอยางไร ติดไปเขาใสขึ้นมา ไปแทงเขา จะไมเปน
อันตรายหรือ จีวร เภสัช เสนาสนะ ฝรั่งเอาไปกินหมดแลว นี่ไมใชพูดเลนนะ
ฝรั่งบอกโยมอัญชุลีวา ที่ดูสวมไมใชอะไร ดูวามักงายหรือเปลา สกปรกหรือเปลา เข็ม
นี่ตองตรวจแลวตรวจอีก คือ กรรมฐาน ผาจะสงไปตางประเทศตองเขาเครื่องตรวจ ถาดังวีด
ใชไมได มีเข็มอยูในนั้น ใครเย็บผาขายระวัง อยางทิ้งเข็มสงเดช ฝรั่งไมซื้อ เหมือนพระหม
จีวร ไมพิจารณาจีวรัง แมงปองอยูกแ็ ย
นี่แหละกรรมฐานมีความละเอียดออนมาก ทานทั้งหลายอยาคิดวามานั่งกรรมฐานแลว
นั่งหลับหูหลับตาหนอ ๆ แหน ๆ เฉย ๆ ใชไมได ตองละเอียดตั้งแต เดิน ยืน นั่ง นอน
เหลียวซาย แลขวา คูแ ขน เหยียดขา ปฏิสังขาโยนิโส บิณฑปาตัง ปฏิเสวามิ อาหารตอง
พิจารณากอน แลวคอยรับประทาน เคี้ยวใหละเอียดกอนไดไหม นี่แหละกรรมฐานทําใหคน
รับผิดชอบ
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โยมที่มานั่งกรรมฐานตองรับผิดชอบตัวเอง ตองมาฝกใหเรารูจักความอดทน บางคน
มานั่งกลับมาพูดใหอาตมาไดยินวา ไมเห็นไดอะไร มีแตปวด ปวดแตทนไดไหม ศึกษาหรือ
เปลา เรียนใหรู ดูใหจํา ทําใหจริงไดไหม เรียนใหรูวาปวด คืออะไร เรียกวา สมถะ โยมมานั่ง
กรรมฐาน ตองการสบายใชไหม ถาตองการสบายอยามา มานั่งกรรมฐานตองการมาเรียน
ความทุกข ถึงจะเกิดความสุขตอภายหลัง เราตองฝกความอดทน ตายใหตาย ถึงจะรูของจริง
ของจริงตองเหนื่อยยาก ตองอดทนได
การเจริญกรรมฐานเปนการสรางปญญาในตัว ขอพี่นองโยมหญิงโยมชาย ทุกคนสราง
ปญญาในตัว ปญญาในตัวชวยตัวเองได แกปญหาตัวเองได และสามารถชวยคนอื่นไดดวย
ถาโยมมีแตปญญานอกตัว ไมมีปญ
 ญาในตัว โยมจะชวยใครไมไดเลย ชวยตัวเองก็ไมได และ
ไมสามารถรับผิดชอบได ตัวเองก็ไมรับผิดชอบดวย
ขอเจริญพรวา ผูปฏิบตั ธิ รรมไดจะสะอาด จะไมสกปรกและไมมักงายมักได ถาปฏิบัติ
ไดจริงนะ จะออนนอมถอมตนไปเลย จะไมบงั อาจกับผูใหญ ถาทําไดพอแมจะสามารถชวย
ลูกได ลูกก็สามารถชวยพอแมได การเจริญกรรมฐานไมใชของงาย มาปฏิบตั ิใหเกิดความ
สะอาด ความอดทน และจะตองใหตัวเองรับผิดชอบตัวเองได จะไมเห็นแกตัว จะไมกลัว
ลําบาก ความยากจะไมเกิดขึ้นในอนาคต จะออกมาอยางนี้ ถายังเห็นแกตัวอยู ยังกลัวลําบาก
ความยากเกิดขึ้นก็ไมสู จะหนีตลอดรายการ ไมเดินตามหลักคติธรรมของโบราณที่วาไว ไมสู
ไมหนี สรางความดีเอาไวใหได
นั่งกรรมฐานเกิดปวดเมื่อย ตายใหตาย ตองศึกษาหาความรู เรียกวา สมถะ ไมใช
วิปสสนา ปวดหนอ เห็นหนอ ยืนหนอ เปนสมถะทั้งนั้น ถาเห็นสภาพตามความจริงถึงจะเปน
วิปสสนา ถาเห็นปวกเปยกแบบนี้เปนสมถะ ศึกษาหาความรู เห็นเจาะใหลึก เห็นภายในเปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ถึงจะเปนวิปส สนา
ปฏิบัติกรรมฐาน พิจารณาอะไรหรือ นี่กาย นีจ่ ติ กายกับจิต เดินคนละเสนทาง ไมใช
เสนทางเดียวกัน แขกผูม าเยือนกับที่เรารับแขกมีอะไรบาง แขกมาเยือนนี่สําคัญมาก เราตอง
รับแขกที่มาหาเรา คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เราก็คอื ใคร ที่เปนสื่อสัมพันธกายกับจิต
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ใหอยูดวยกัน และแยกประเภทออก รูป นาม ขันธหา เปนอารมณ คือ อายตนะภายใน กับ
ภายนอก เรียก อินทรีย หนาที่การงาน ทั้งภายนอกภายใน สัมผัสเกิดจิตตั้งสติเขาไว
อาคันตุกะมาหาเรา เสียงไมดีมาเยือน เราก็กําหนด เสียงหนอ ตั้งสติเขาไวมั่นคงเขา
ไวดวยขันติธรรม เสียงดาเสียงวาอะไรก็ตาม มีขันติ ไมสู ไมหนี สรางความดีเอาไวใหได
เสียงหนอ เดี๋ยวเสียงที่ดาก็กลับไปหาเขาเอง อาคันตุกะมาเยือนแลว สรางตรงนี้ใหไดนะ ถา
ทําไมไดแลวทานจะไดอะไร สื่อสัมพันธไมดี แขกมาเยือนก็โกรธแขกเลย เสียงไมดีมาดามา
วา เราก็ตอนรับแขกดวยปญญา เอาปญญารับ เสียงหนอ จะดาจะวาอะไรเราก็ไมอดั เสียงนี้
ไว แขกนี้เราไมตอนรับ เขาก็กลับไปหาเขาเอง เทานี้เอง สื่อสัมพันธเปนอินทรียหนาที่การ
งาน
พระพุทธเจาทานสอนพวกที่มีอินทรียแ กกลากอน คนทีอ่ ินทรียไมพรอม ทานจะไม
สอนเลยนะ ไมใชพบใคร ๆ ก็สอน ไมใชนะ เหมือนอยางเขามาอบรม หลับตาสอนไปเรื่อย
เขาไมพรอม เลยรับไมได ขอฝากโยมวิทยากรขอนแกนไวดวยนะ อยาไปสอนสงเดช
พระพุทธเจาสําเร็จสัมโพธิญาณ ทานสอนใครกอน คนทีพ่ รอมคนแรกที่ยังมีชีวิตอยูขณะนั้น
คือ ทานอัญญาโกณฑัญญะ ซึ่งเปนพราหมณหนุมทํานายพระพุทธเจาตอนเปนเจาชาย
ทานทั้งหลายที่มาปฏิบัติถวายเปนพระราชกุศล ทานเตรียมพรอมหรือยัง เตรียม
อดทน ตอสู ตายเปนตาย เลิกคุยกัน เลิกปรารภเรื่องเดรัจฉานกถา พูดแตสิ่งที่มปี ระโยชน
เทานั้น ยกตัวอยาง พระพุทธเจา ถาถามทาน ทานจะตองสอน ถาไมถาม ทานจะไมสอน แต
ไปขอนิมนต ทานจะไมพูด ถารับทานจะนิ่ง เดี๋ยวนี้ไมมีแลว นึกอยากจะพูดอะไรก็พูด
เรียกวา เดรัจฉานกถา
การเจริญกรรมฐาน ไมใชของงาย ถาญาติพี่นอ งตั้งใจ และ ศรัทธาจริง ๆ และอดทน
ตอสูพจิ ารณาตัวเอง ตองไดผลแน เตรียมพรอมอินทรียแกกลาไว คือ อายตนะ ธาตุ อินทรีย
พรอมที่จะรับฟงและปฏิบัติตาม ตองอดทนตอสูกับเหตุการณไวใหได นี่ปวดไหม กําหนด
ปวดหนอ ปวดหนอ เรียกวา สมถะ สมถะ แปลวา ตองศึกษาหาความจริง อยาแปลวา
บัญญัติ ๔๐ แปลวิธีปฏิบัติเลย พอพบความจริงแลว เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป จิตก็ไมพะวงสงกา
อุปาทานก็ไมยึด เมื่ออุปาทานไมยึดมันจะปวดไดอยางไร
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การปฏิบัติไมมีการจบ มีแตไหลออกมาหลายชาติ หลายกัปปหลายกัลป กัปปหนึ่งตั้ง
หมื่นป เราเกิดมากี่ชาตินะรูไหม ถาอยากรูก็นั่งไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวรูเอง ปจจัตตัง เวทิตัพโพ
วิญูหิ รูไดเฉพาะตัวใครตัวมัน แตคนอื่นไมรูหรอก เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรม จึงรูตัวใคร
ตัวมัน คือ ปญญา การสรางปญญาในตัวจะแกปญหาชีวิตได เพราะแตละชีวิตมีปญหาคนละ
อยาง
การปฏิบัติธรรมตองการความบริสุทธิ์ใจ และตองการชวยตนเองใหได พระบริสทุ ธิ
คุณของพระพุทธเจา คือ ปญญาทําใหเกิดบริสุทธิ์ ปญญาในตัวนี่บริสทุ ธิ์ ปญญานอกตัวไม
บริสุทธิ์ ดังนั้นตองสรางปญญาในตัวใหได ถึงจะชวยคนอื่นได ถาปญญาในตัวเกิดขึ้นบริสุทธิ์
เมื่อใด รับรองโยมทุกคนจะคิดเงินไหลนอง คิดทองไหลมา ทุกคนจะดีหมด เปนมรดกธรรม
ใหแกลูก ชวยลูกใหเปนคนดีได ถาเราเปนลูกก็ชวยพอแมได
ยกตัวอยางที่กรุงเทพฯ เขาเลาอัดเทปมาใหฟงบอกวา แมของเขาจะตายอยูที่หอง
ไอ.ซี.ยู. ตองคอยปมหัวใจไว หมอบอกวาไมรอดหรอก ลูกสาวลูกชายพากันมานั่งกรรมฐาน
เขาไมเคยศรัทธา ไมเคยเขาวัด แตอยากใหแมหายเทานั้น ไมใชจะมาสรางบุญกุศลเลย แต
พอมานั่งก็เกิดพบธรรมะ ออมันมีความสุขอยางนี้ ไดจากความทุกขที่เราตองปวดเมื่อยทั่ว
สกนธกายอยางทรมานที่สุด พอพบธรรมะความดีอันนั้น ก็แผแพรขยาย ใจก็ซึ้งเปนที่พึ่งได
ก็เอาความดีแผใหแม แมกลับฟนขึ้นมา
การสรางความดีนี้แสนจะยาก เขาก็ไมทราบวามานั่งเมื่อย ๆ ปวด ๆ อยางนี้ จะได
อะไรขึ้นมา แตตอ งการใหแมหายก็เกิดศรัทธาแรงกลา ตองการนั่งโดยไมรูเรื่องบุญกุศล วา
นั่งกรรมฐานคืออะไร ขาวเลาลือวานั่งกรรมฐานแลวแมจะหายจากโรคราย ความมั่นใจก็
เกิดขึ้นเปนสมาธิ เลยก็เดินจงกรมกันใหญ เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ปวดเมือ่ ยหายหมด ยืนหนอ
๕ ครั้ง กลับเห็นแมฟนคืนมา หมอที่ศิริราชแปลกใจ บอกวานี่หัวใจวายไปแลว ฟนขึ้นมาได
อยางไร จากคนที่ไมเคยนั่งกรรมฐาน กลับพาญาติพี่นองมานั่ง
อาตมาขออนุโมทนาแกทานทั้งหลาย ผูตั้งใจมาปฏิบัติถวายเปนพระราชกุศล สราง
บุญอันสําคัญยิ่ง ใหเกิดความสุขความเจริญในชีวิตครอบครัว ตลอดกระทั่งลูกหลานและ
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บรรดาญาติพี่นองของเราทุกคน อยูเย็นเปนสุขโดยทั่วหนากัน เพราะเรามีกุศลบุญราศีที่เรา
จะสรางตอไป ณ บัดนี้ และบารมีขององคบรมบพิตรพระราชสมภารเจาปกเกลาปกกระหมอม
ชาวไทยมาจนบัดนี้ถึง ๗๒ พรรษา ขอทุกทานจงสมหวังในชีวิต และเจริญดวยอายุ วรรณะ
สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใด สมความมุงมาดปรารถนาดวยกัน
ทุกรูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ
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