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ขอเจริญพรทานผูชวยศาสตราจารยนายแพทยวิโรจน กาญจนปญจพล คุณ
จรูญ คุณรุจา อาตมารูสึกซึ้งใจและดีใจ ที่ไดมีโอกาสมาโรงพยาบาลวชิรปราการใน
วันนี้ ไดมาพบกับบรรดาญาติพี่นองพวกเราทุกคนที่มีจิตเปนกุศล รวมกันสราง
โรงพยาบาลวชิรปราการ
วันนี้อาตมามาดวยเมตตา ไมรักกันอาตมาไมมาหรอกนะ เพราะขณะนี้มีคนไป
ที่วัด ๗๐๐ คน พระ ๑๒๕ รูปจากอุดร หนองคาย เชียงราย แมฮองสอน ปตตานี
สงขลา นครศรีธรรมราช ตามปกติที่วัดตองรับแขกตลอดเวลาอยูแลว ทั้งกอนเพล
บาย ตอนเย็น แลวยังกลางคืนอีก เขามีทุกขมา ไมชวยไดอยางไร ขอเจริญพร อาตมา
ดีใจที่เขามาหาเรา ดีวา เราไปหาเขา ใหจําไววามันเปนบุญ เขามาหาเราเขาจะรูจักหัว
นอนปลายเทาเรา เราไปหาเขา เขาไมรูจักหัวนอนปลายเทาเรา คําพูดไมศักดิ์สิทธิ์ เขา
มาเราคําเราพูดถึงจะศักดิ์สิทธิ์
บางคนรูไปแตไมรูมา รูก ินแตไมรูทํา พูดอยางนี้มีคนไมรูเยอะเอาใกลตัวไวกอน
รูกินไมรูทํา เชน พระนั้นฉันอยางเดียว เพราะมีผูทําถวาย ไมตองทําเอง จึงไมรู
วาเขาแกงอยางไร เหนื่อยยากไหม
รูไป ไมรูมา ภาษางาย ๆ เราไปบานเขา เขาตอนรับดี พอเขามาบานเราทําเปน
ไมรูไมชี้ หันหลังใหเขาเลย อยางนี้ไมถูก อาตมาไปตางประเทศมาแลว ทั้งยุโรป เอเชีย
อเมริกา เขาใหการตอนรับเราอยางดี เอื้ออาทร เราก็ซึ้งในน้ําใจ เมื่อสองวันมานี่ชาว
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นิวซีแลนดมาที่วัด ๒๕ คน เราก็ตองตอนรับอยางดี จัดอาหารใหอยางดี จะไมสนใจ
ไมเหลียวแลไมได
สมัยอาตมาเปนเด็ก ก็ไดรับการสั่งสอนใหตอนรับแขก คอยชวยเหลือดูแล ยก
น้ํามาเลี้ยง ยกเชี่ยนหมากมาให ถึงเวลากินขาวก็ยกสํารับขาวมาเลี้ยงแขก แลวก็ตอง
หลบออกไป จะมานั่งดูแขกไมได
ขอฝากพี่นองไวทุกคนวา มีลูกก็ตองอบรมสั่งสอนใหเขาเปนคนดี ใหการศึกษา
เกิดมาทั้งทีเอาดีไมไดเกิดมาทําไม นกไมมีขน คนไมมคี วามรู บินไมได ไปไมรอด ถามี
ลูกหลายคนก็ขอบิณฑบาตใหเปนหมอสักคนไดไหม เพื่อจะไดคอยชวยเพื่อมนุษยให
หายจากโรคภัยไขเจ็บ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเรียนสําเร็จถึง ๑๘ ศาสตร วิชาแรก คือวิชารบ
วิชาดนตรี ดีดสี ตี เปา วิชาเศรษฐกิจ วิชาราชบุรุษ การปกครองรัฐศาสตรเรียนหมด
แตไมพบวิธีแกปญหาชีวิตแตประการใด ทรงออกบรรพชาถึง ๖ ป ทดลองหมดทั้งอด
อาหารจนเหลือแตกระดูก ก็ยังไมสงบ เหาะไดก็ยังหนีกรรมไมพน นี่เปนกฎแหงกรรม
ขอประทานโทษ คุณหมอ ยาเหมือนกันแท ๆ หมอคนหนึ่งใหกินไมหาย แต
หมออีกคนหนึ่งใหกินยาอยางเดียวกันนั้นหายได แลวแตศรัทธากันนะ อันนี้เปนกฎ
แหงกรรมเหมือนกัน ถาศรัทธาเลื่อมใส แคน้ําถวยเดียวเปนยาก็ยังหายได เพราะ
กําลังใจสําคัญ คุณหมอจําไว กําลังใจนี่สําคัญมาก อาตมาเคยสังเกตหมอที่ไปเยี่ยม
คนไขกําลังจะตาย หมอพยายามใหยายังไงก็ไมหาย หมอที่เขาศรัทธาไปเมืองนอก
เพิ่งกลับมา ถามคนไขแคคําสองคําวา “คุณลุงเปนยังไงบางครับ” เทานัน้ โอโห!
คนไขลุกนั่งคุยกับหมอไดเลย นี่เปนเพราะเขามีศรัทธาตอหมอ หมอคนนี้มีเมตตา
หมอใหมใหยาถูกแลว ทั้ง ๆ ที่ใชยาเดียวกันกับที่หมอเการักษาแตไมหาย
มีเรื่องจริงที่สิงหบุรีนี่เอง ตั้งแตสมัยนายแพทยสมหมาย ทองประเสริฐ เปน
ผูอํานวยการ อาจเปนเพราะศรัทธาของการเปนหมอ ความรักใครทําใหมีกําลังใจ ตรง
นี้ขอฝากไว อยาใหกําลังใจตก คนไขคนเหมอเจอหมอไมถูกกัน หมอมาปบชักไปเลย
แตพอไปเจอนางพยาบาล พอเห็นนางพยาบาลยิ้ม หายเลย ยังไมทันกินยา นาง
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พยาบาลยิ้มให โรคหายเลย ไมรูวาเปนโรคอะไร ถามหมอวาตาคนนี้เปนโรคอะไร
หมอบอกวาเปนโรคกําลังใจ
จะอธิบายเรื่องไขกําลังใจ มีโยมคนหนึ่ง ชอบเลนการพนัน ไกชน เคยเห็นไหม
ชอบกินเหลา บานนี้ไมมีเขย ไมมีสะใภ ภรรยายื่นโนตีสใหสามี “นี่ตาลุง ถาแกไมเลิก
เลนไก ดื่มเหลา แกกับฉันเลิกกัน ฉันจะอยูกับลูกสาว” สามีตกลง หนักเขาก็ไมเลิก
เลนไก ภรรยาก็เลยไปอยูกับลูกสาว ภรรยาไมอยูดวย ๓ ป แกไมสบาย เปนโรค
กําลังใจ ไปอยูโรงพยาบาลหมอสมหมายสิงหบุรี ไมกนิ ขาว เหลือแตกระดูกแลว ถาม
หมอ “ตาคนนี้เปนอะไร” หมอสมหมายบอกวา “ผมตรวจดูหมดแลวไมเห็นเปนอะไร
หัวใจก็ดี เลือดก็ดี” เอ ทําไมแกถึงไมกินขาว ขาวปลาไมกินจะตองตายนะเนี่ย อาตมา
ก็ไปเยี่ยม ถามวา “ลุง สวดมนตไดไหม” “สวดได ผมบวชตั้ง ๕ พรรษา สวดเปน”
เอาสวดเลย อิติปโส ภควา สวดไปสวดมาแกเผลอ อรหังสัมมา แลวแกก็เงียบ แลวแก
ก็รําพึง “แมเอย แมคุณ ตั้งแตเราปวยไมเคยมาเยี่ยม” แลวก็สวดตอ “อิติปโส ภควา
อรหังสัมมา...” อาตมาก็ไปบานเมียตาลุงคนนี้ เพราะอาตมาเคยฝากลูกเขาเรียน
หนังสือ จนเปนถึงด็อกเตอร เขาตองเชื่อเรา บอกเมียตาลุงวาอาตมามาวันนี้ขอรองได
ไหม “ไปเยี่ยมสามีโยมที่โรงพยาบาลหนอย...” “โอย ไมได ใหมันตายไปเลย เกลียด
ที่สุด” “เกลียดเรื่องอะไร” “มันเลนไก แลวกินเหลา ฉันบอกแลว ถาไมเลิก ก็เลิกกัน”
“ไปเยี่ยมหนอยเถอะ” “ใหฉันไปเยี่ยมอะไร” “ไปชวยเช็ดตัวหนอย” “โอโห ฉันทํา
ไมไดหรอก ฝนใจไมไดหรอก ฉันไมไดเปนโขน จะไดสวมหนาโขนได ไมได” “ตองได
ซิ” ในที่สุด แกเชื่อเรา อาจเปนเพราะเกรงใจ
พอไปถึงโรงพยาบาล ก็เห็นนอนเฉย ๆ พอเห็นภรรยาไปเทานั้น ก็รอง โอย ๆ จะ
ตายขึ้นมา แลวภรรยาก็ฝนเช็ดตัวให ภรรยาก็บอกกับสามีวา “นี่ตาลุงเอย ที่ไมไดมา
เยี่ยมนี่ก็เพราะไมมีเวลา” ฝนใจทํา ไมไดทาํ ดวยศรัทธา จับตรงไหน โอย ไปหมดเลย
เวลาเมียไมมา ไมอือเลย พอเมียมา โอยเลยนะ พอเช็ดตัวเรียบรอยแลว ก็ลุกขึ้นนั่ง
ภรรยาก็ถามวา “เปนอยางไรคะ” สามีก็ตอวา “ไมไดมาเยี่ยมเลย ฉันคิดถึงอยูทุกวัน
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เลยนะ โอย...” “ทานโจกไหม จะไดไปซื้อมา” “โอย...ไมไดทานมานานแลว ถาไดสัก
หนอยก็คงจะดี” พอเมียไปซื้อมาก็ทานหมดชามเลย ไมชาไมนาน ๓ วันหาย กลับ
บานได ทานโจก ทานขาวได ตอมาไดความวา เลิกเลนไก เลิกกินเหลาแลว กําลังใจ
สําคัญมาก ตองใชจิตวิทยา จิตวิทยานี่คือยาที่ยอด คือสติตัวเดียวเทานั้น ให
สติปญญาเขา ยิ้มแยมแจมใส ตั้งใจสนทนา เจราจาไพเราะ สงเคราะหเอื้อเฟอ ขาด
เหลือดูแลแขก นี่ก็เปนสิ่งที่ขาดไมได
ขอเจริญพร ตอไปวา แกปญหาชีวิตทําอยางไร เราอยาไปใหคนอืน่ มา
แกปญหาของเรา คนนานาชนิด มีทุกขคนละอยาง ที่นั่งอยูนี่ก็มีทุกขกันคนละอยาง
และมีความสุขคนละอยาง แลวเราจะไปแกปญหาชีวิตใหเขาไดอยางไร ตางคนตาง
แกกันนะ เรานี่ทํางานรวมกัน ทานขาวรวมกันได รักจะทานกันอยางไร เค็ม จืด หวาน
ตางคนตางเติมกันซิ งานเราก็ยังทํารวมกันได ถามีปญญา ถามีสติ สามารถรวมกัน
แกปญหาได ถาปญญาไมมี มีแตจิตใจอกุศล ทํางานรวมกันไมไดแน ทุกศาสนาก็
ทํางานรวมกันได มีจิตเปนกุศลไหม มีสติปญ
 ญาหรือเปลา ถาไมมี ทํางานรวมกัน
ไมได ตางคนตางคิด ถือเอาความคิดของตนเองเปนใหญ เอาแตใจตัวทํางานรวมกัน
ไมไดผลเลยนะ ไปไมรอด แกปญหาชีวิตยังไมได โดยเฉพาะหนุมสาวรุนใหมสมัยนี้ ไป
ไมรอด เพราะเอาแตใจตัวเอง ฝนใจไมได สรางหลักฐานไมไดแนนอน
สาวไทยตามโรงงานอุตสาหกรรม ไปไหนเอาแตใจตัวเอง ดีไมได เสียผูเสียคน
แลวสรางหลักฐานไมไดดวย คนจีนมาจากเมืองจีน เสื่อผืนหมอนลูก ทําไมรวย เขาใช
อะไรหรือ เขาใชความอดทนและฝนใจ อดทนตากแดดตากฝน คนจีนทนได คนไทยไม
ทนเลย เตือนหนอยโกรธเลย คนไหนถาผูใหญตักเตือนโกรธ เจงเลย ไมไดดี คนจีนนี่
อามาคิดไดเมื่อตอนอาตมาเปนเด็กเกเรที่สุด ขอประทานโทษ เมื่อตอนสมัยนั้นดา
โคตรพอโคตรแมเจก คนจีนวาอยางไร ไอตี๋มึงดากู “ไอเจก” ฝนหนามึงตองเรียกกูวา
“เตี่ย” นะ ขอสอง “มึงดาโคตรพอโคตรแมกูนะ ไมเปนไร กูไมโกรธมึง แตกูจะเอา
สตางคมึงใหได” ก็ขอฝากทุกคนนะ ใครดาอยาโกรธ ถาโกรธขายไมได ไมมีใครซื้อ
ยกตัวอยางคนไทยกําลังทานขาว มีคนมาซือ้ ของดาเลย กูกําลังกินขาว มาซื้ออะไร
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ตอนนี้เลา นี่พูดอยางนี้ ไดยินเอง คนจีนทําอยางไร อาตมาไปซือ้ ของ เขากําลังทาน
ขาวตม รีบเรียกใหนั่งเลย แลวชวนทานขาวตม แลวเราจะไปทานไดอยางไร ขาวตมไม
มีแลว แตเขาเรียกโดยอัธยาศัย ก็ขอเจริญพร เขาคาขายกันอยางนี้ ถาโกรธแลวขาย
ไมได คนจีนเขาบอกวา ถาคนไมเขารานใหเรียกเขา ชวนกินน้ําชา เดี๋ยวก็ตองซื้อของ
ใครเขารานตองซื้อของแน
อาตมาเคยเขาบางราน รานมีมนี างกวัก ๔ องค แลวมีลูกสาวรูปรางสวย ถาม
“หนูยาสีฟนคอลเกตมีบางไหม” ลูกสาวตอบวา “ดูเอาซิคะ อยูในตูนั้น” นาซื้อไหมนี่
รานนี้มีนางกวัก ก็เลยบูชานางกวักทุกวัน เลยติดนางกวักเลย หนางอเปนมือนางกวัก
แตนางกวักของพระพุทธเจาสวย ไมตองเอามาบูชา เอาไวในตัวเลย นางกวักของเรา
คือ ยิ้มแยมแจมใส ตั้งใจสนทนา เจราจาไพเราะ สงเคราะหเอื้อเฟอ ขาดเหลือคอย
ดูแลแขก

พระพุทธเจาสอนอะไร
๑. สอนธรรมะ คือใหเขาใจธรรมขาติ ตนไมที่เราปลูกเจริญเติบโต มันออกดอกมี
ดอกมีผลแลวก็รวงโรยไป เปรียบไดกับคนที่เจริญวัย จากปฐมวัย มัชฌิมวัย สู
ปจฉิมวัย เมื่ออยูในปฐมวัย พอแม ตองใหลกู เรียนหนังสือ ตองสรางความดีไว
กับลูก ทําถูกไวกับหลาน รักลูกใหถูกวิธี ทําความดีใหลูกดู แตรุนใหมนี่เขา ไม
ตีลูกดวยไมเรียว ตองตีดวยแบบอยาง เหมือนเขาทําหมอ ตองตีใหไดรูปทรง
ถาเมตตาเจือโทสะแลวลูกเอาดีไมได ตองวัดอารมณ วัดจิตกอน อยาให
อารมณเสีย
๒. สอนใหมีเหตุมีผล ชีวติ มีคาเวลามีประโยชน ทําอะไรใหมีกาลเวลา รูจักเด็ก
รูจักผูใหญ ไมเห็นแกพวกพอง ไมเปนคนไรสาระ
๓. สอนใหเขาใจกฎแหงกรรม เขาใจเรื่องบาปบุญคุณโทษ ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
๔. สอนใหฝนใจ ไมทําอะไรตามใจตนเอง ฝนใจ คือ อดทน
ธรรมนําชีวิต
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ความอดทนเปนสมบัติของนักตอสู
ความรูเปนสมบัติของนักปราชญ
ความสามารถเปนของนักประกอบกิจ ความสามารถทุกชนิดเปนสมบัติของผูดี
ความดีเปนศัตรูของชีวิต ความดีตอ งมีอุปสรรค อยางคุณหมอที่ผานมาถึงขั้นนี้
เปนเพราะความดีแท ๆ ไมใชความชั่วนะ ใครมาดาวาเราชางมัน เราอยาไปตอสูเลย
อยาตอสูดวยการดาตอบ เขารายมาอยารายตอบ เขาไมดีมาเราเอาความดีไปแกไข
คนตระหนี่ก็ใหของที่ตองใจ คนพูดเหลวไหล เอาความจริงใจไปสนทนา อยาเอา
เหลวไหลไปสนทนากับมัน เสียเครดิตหมด อยาไปเห็นแกคนแบบนั้นแบบนีเ้ ลย จะ
เสียหาย
ขอฝากไวกับคุณโยมทุก ๆ ทาน คนเรานี่สุขไมเหมือนกัน ทุกขไมเหมือนกัน
แกไขเหมือนกันทุก ๆ คนไมได เขาเมืองตาหลิ่วตองหลิ่วตาตาม อยาไปขัดคอเขา ตอง
ฝนใจตองอดทน เราอยูกับคนมากตองอดทนมาก อยูกับคนตองอดทนตลอดไป ถาเรา
อยูคนเดียวก็ไมตองอดทน เพราะไมมีใครขัดคอ ใครจะพูดอยางไรก็ชาง วันไหนมีคน
ดาคนวาอยางโนนอยางนี้ ลวนแตไดกําไร คนเรานี่มีปญหามาก คนแปลวาปญหา คน
สรางแตปญหาใหเรา เราเปนผูจัดการผูบริหารตองอดทนมาก เมื่ออยูกับคนมากก็ตอง
อดทนมากแนนอน
ขอเจริญพรวาเกิดเปนมนุษย ยอมมีความแตกตางกัน ไมไผตา งปลอง พี่นอง
 ญาสวด
ตางใจ บานเดียวกันไมเหมือนกัน แตเราควรสรางความดีรวมกัน มีสติปญ
มนตไหวพระ เจริญพระกรรมฐาน จะเหมือนกันได และวิสัยทัศนจะเหมือนกัน จะไดมี
สติปญญาเหมือนกัน จะมีเมตตาเหมือนกัน อารีอารอบเหมือนกัน และจะชวยกันดี
ดวย เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีเมตตา มีธรรมะแลวจะชวยกันตลอดรายการ พี่ชวยนอง
นองชวยพี่ สรางความดีใหพอแมตลอดไป ถาเราอยูโรงพยาบาล หรือจะอยูในรูป
บริษัทใดก็ตาม เราทํางานดวยความตั้งใจ มีความสามัคคีรับรองไปรอดแน
โรงพยาบาลเรานี้ตองชวยเหลือกัน หนักนิดเบาหนอยใหอภัยกัน ประเสริฐที่สุด
หนักนิดเบาหนอยไมใหอภัยกันเลย เราจะอยูดวยกันไดอยางไร เดี๋ยวเราก็ตายจากกัน
ธรรมนําชีวิต
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แลว ใหเกียรติซึ่งกันและกัน อยาไดแหนงแคลงใจกัน รับรองไปรอด อยูรวมกันอยาง
รมเย็นเปนสุข พระพุทธเจาทรงสอนใหรักกันเหมือนพี่นองกัน รักเหมือนญาติ
ถาเราไมรักกันจะอยูดวยกันไดอยางไร เปนพี่นองกันยังรักกันไมได พี่นองยัง
โกงกัน จะไปกันรอดหรือ อาตมาจึงพูดวา ความดีเปนศัตรูของชีวิต เงินทองเปน
อสรพิษ ไมใชของเราอยาเอามา เอามาแลวเปนงูเหา กัดแหลกลาญ ฆารันฟนแทงกัน
นี่แหละสัตวโลกเปนเชนนี้ ขาดธรรมะเปนอยางนี้ มีแตอคติกัน ไมรักกันเลย ไมมี
เมตตาตอกัน ไมมีสงสารกัน เราจะตองตายจากกันไปแลวไมวันใดก็วันหนึ่ง จะรบรา
ฆาฟนกันไปถึงไหน มีทิฐิกันไปไมมีโอกาสดีได พระพุทธเจาของเราทรงสรางปญญา
ในตัว แตนักปราชญของโลกสรางปญญานอกตัว จึงชวยตัวเองไมได พระพุทธเจาของ
เราทรงมีปญญาในตัว สอนใหเราทุกคนสรางปญญาในตัวของเราใหได ปญญาคือ
ความรอบรู รูจริงทุกสิ่งในตัวเอง จะเปนชายก็จริง หญิงก็แท เปนคนแกที่นาบูชา รูจริง
อยางนี้ ปญญาในตัวชวยตัวเองได ชวยลูกชวยหลานได ปญญานอกตัวชวยใครไมได
เลย แตตอนนี้เราไปหาปญญานอกตัวกัน จึงละเลยกันไปหลายอยาง ทั้งไมมีมารยาท
ขาดการเคารพผูใหญ ไมมีระเบียบวินัย วัฒนธรรมของชาติหมดไปอยางนาใจหาย
ศิษยผูหญิงคนหนึ่ง เรารูแลวหนูนี่จะไดดีเพราะมีทุกข อยูนอกคุกไมไดดี ไปไดดี
ในคุก ถาพูดอยางนี้โยมจะเขาใจอาตมาผิด มันเปนกฎแหงกรรม ตองติดคุก ติดคุกได
ดี ไดดีอยางไร เปนผูหญิงดวย ติดปบ สอบนักธรรม ตรี โท เอกได ติดคุกแถมได
ปริญญาในคุก ถาไมตดิ คุกมันจะไดหรือ อยูนอกคุกไมตั้งใจเรียน พอเขาคุกขยันเรียน
เหตุการณบังคับ บังคับใหไดดี ถาไมติดคุกไมไดดี แลวไปไดตาํ ราทําเทียน ทําดอกไม
อะไรตออะไรมา รวมทั้งไดปริญญาดวย เรียนในคุก และยังไดกรรมฐานอีกดวย
ขณะนี้ออกมาจากเรือนจําแลว ไดอภัยโทษ กลับไปตั้งตัวชวยพอแมทําเทียน ทํา
ดอกไม ไดตํารามาจากเรือนจํา ขายดิบขายดี แตเหตุการณที่ทําใหติดคุกไมเสียหาย
เหตุการณทําใหไปไดของดีในชีวิตจากคุก แตบางคนไมติดคุกยังไมไดดีเลย
ดังนั้นจึงขอสรุปความใหญาติโยมฟงไววา การปฏิบัติธรรม ธรรมะ ๔ ประการ
ตองฝนใจ ถาคนไหนไมฝนใจปลอยไปตามอารมณไมมีธรรมะเลย ธรรมะตัวนี้ไมใช
ธรรมนําชีวิต
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ความสบาย จะตองฝนใจตลอด เพราะคนเรานั้นชอบสบาย กินสบาย นอนสบาย ไม
เอางานเอาการ คนสรางความดีตอ งทนความยากลําบาก ถาลงทุนความลําบากไมได
ก็ดีไมได คนสรางความชั่วชอบลงทุนความสบาย กินสบาย นอนสบาย ไมเอางานเอา
การ กําลังชั่วโดยไมรูตัว ในเมื่อเปนเชนนี้ยากมาก ความดีที่จะไดไมใชของงาย คนเรา
ที่มีปญญานั้น อานหนังสือไมตองมีตัว ถาเรามีสติปญญาสวดมนต มันจะออกมาใน
สมอง คุณหมอไมเคยคิด จะไดคิด ไมเคยมีสติ จะมีสติ ไมเคยมีปญญามากอน จะมี
ปญญา ไมใชเรียนหนังสือเปนปญญา เรียนหนังสือแลวก็ยังใชไมได ตองใชโอกาสที่
จะมีสติที่จะคิดหาเหตุผลของตนเอง ปญญาถึงจะเกิด ปญญาคือตัวกลาง รอบรูกอง
สังขาร อานตัวออก บอกตัวได แลวจะไดใชตัวเปน จะไดเห็นตัวตาย จะไดคลายทิฐิ
จะไดดําริชอบ จะไดประกอบกุศล จะไดผลอนันต เปนหลักฐานสําคัญ
อีกประการหนึ่งจะเรียนใหทราบ คนหมดอายุแลวตออายุได นี่จะถึงวันตายของ
อาตมาแลว ๑๔ ตุลาคม เราตออายุมาไดตั้ง ๒๒ ปแลว รถชนคอหักตาย ตกเหวตาย
แตทําไมไมตาย ขอฝากพี่นองทุก ๆ คน ตออายุได เวลาวันเกิดของโยมนะ จะเปนโยม
หญิงโยมชาย โยมผูนอย โยมผูใหญก็ตาม ถาถึงวันเกิดขอรองใหสวดมนตแผเมตตา
ตักบาตรหนาบาน ไมตองทําอะไรมาก อยาเลี้ยงเหลา อยาดื่มสุรายาเมาในวันเกิด
แลวถามีพอมีแม เลี้ยงพอแมใหอิ่มเลย วันเกิดของเราคือวันตายของแม ถาทําได ก็
สวดมนตนงั่ กรรมฐานในวันเกิด จะเลี้ยงเพื่อนก็เลี้ยงในภายหลัง รับรองไปรอด อายุก็
ยืน ถาคนไหนวันเกิดเลี้ยงเหลา แลวก็ไมไปเลี้ยงพอแม ไปเลี้ยงเพื่อน รับรองหารได
เลย เอา ๒ หารอายุ ตองตายอายุไมยืน
อาตมานี่อายุมาถึงปานนี้แลว ยาง ๗๒ ป ขอประทานโทษแมของอาตมายังอยู
เลย อายุ ๑๐๐ ปแลวนะ นี่สว นนี้ไดแล อายุยืน อายุรอย เขาหองน้ําหองทาไดสบาย
ถามเรื่องอะไรตอบไดหมด ถามอะไรตอบทันที คนที่อายุ ๑๐๐ ป อยางแมอาตมานี้
อาตมาสังเกตตั้งแตตอนเปนเด็ก แมไมเคยอารมณเสีย แมไมเคยดาใคร ลูกจะยังไงก็
ไมเคยบน ลูกเลยอายุยืน ถาคนไหนโมโหเกง ระงับความโกรธไมไดอายุจะสั้น อยาไป
โกรธใคร อยาไปเกลียดใครไวในใจ อยาอารมณคาง โกรธหนอที่ลิ้นปนี่ ถาโกรธนะ ก็
ธรรมนําชีวิต
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ยืนหายใจยาว ๆ ตั้งแตจมูกถึงสะดือ ตั้งสติไว หายโกรธทันที อยาเอาความโกรธไว
เชาถาคุณหมออารมณคาง คุณหมอจะทํางานเสีย จะคิดอะไรก็คิดไมออก
เราเปนครูบาอาจารย ถาอารมณคางจะสอนไมไดดีเลย ลีลาในการสอนจะ
หมดไป จะสอนนักศึกษาไมเขาใจ ถาเราอารมณดีจะมีแตปญญา สอนอยางไรเขาก็
เขาใจ เพราะพูดขณะอารมณดี อารมณไมดีเปนอยางไร อารมณดีเปนอยางไรเรารูกัน
ทุกคน คนเคยใจดีจะเปนคนใจดํา ใจสูงก็หลายเปนคนใจต่ํา ใจงามก็กลายเปนคนใจ
โลเล คนมีเสนหก็หลายเปนคนนาชัง คนพูดนาฟงก็กลายเปนคนพูดไมเขาหูคน
ขอเจริญพร ถาเรามีสติปญญานะ จะคิดถึงความดีซึ่งกันและกัน จะไมโกรธกัน
แนนอน คนที่จะมีบญ
ุ วาสนา จะเปนผูมีธรรมะเหลานี้
๑. จะตองมีกตัญูกตเวที
๒. สุภาพออนโยน ออนนอม เรียบรอย
๓. เปนผูเสียสละไดงาย
๔. เปนผูซื่อสัตยสุจริตเปนนิจ ขยัน ประหยัดใหมั่นหันหลังใหอบาย
ทั้ง ๔ ประการนี้ชัดเจน กตัญูกตเวทีแนนอน กตัญูยังไมพอ เปนคนที่ออนโยน
ออนนอม ออนหวาน แลวเปนคนซื่อสัตย และเปนคนเสียสละ นี่คือผูปฏิบัติ
กรรมฐาน...
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