หมวดที่ ๓
เสาหลักของสังคมไทย
A013

๓.๑ ครอบครัว
๓.๑.๑ พอ – แม – ลูก
◙

วันเกิดของเราทุกคนอยาลืมพอลืมแมนะ อยาใหพอแมอดอยาก

ปากแหงแตประการใด ทั้งอามิสบูชา คือเตรียมอาหารการบริโภค ผาผอนทอนสไบ ยา
รักษาโรค เตรียมใหเต็มไมเต็มมือไปเลย ปฏิบัติบูชา คือ พอแมไมมีทานก็พาทานมา
บําเพ็ญทานเสียบาง พอแมเราไมมีศีล ก็พาพอแมมารักษาอุโบสถเจริญกรรมฐาน

นี่แหละเปนอภิชาตบุตร ตามคําสอนของพระพุทธเจา ...
ปฏิบัติบชู าอีกขอหนึ่งที่คนคาดไมถึงคือ อยาทําลายน้ําใจพอแม

เจริญภาวนาบาง

◙

เลาใหฟงกันมานานแตไมมีใครสนใจ เด็กหญิงทัศนีย ตัวนิดเดียว มีศรัทธามาก

แมเปนโรคมะเร็ง จะตองตายภายในสามเดือน แตเด็กกตัญูกตเวทีมีศรัทธาอยาง
แรงกลา มานั่งเจริญกรรมฐานเอาจริงเอาจัง ขออุทิศสวนกุศลใหเจากรรมนายเวรของ
คุณแม แมหายไดอยางนาอนุโมทนา แตบอกใครไมมีทางเชื่อ เพราะไมมบี ุญ บอกคน
ใบไมในกํามือ

๑

บาปจะไปไดเรื่องอะไร แลวแตบุญวาสนาของทานเอง พระพุทธเจาไมเคยบังคับใคร
นะ
(ผมเคยเห็นเด็กคนนี้นั่งปฏิบัติเมื่อหลายปที่ผานมา เธอจะนั่งขัดสมาธิเพชรตั้ง
ตัวตรง แยกออกมาหางจากคนอื่น ไมยุงกับใคร ปฏิบัตอิ ยางจริงจัง แตหนาตาแจมใส
: ผูรวบรวม)
◙

พอแมที่ดี สรางความดีใหกับลูก ทําถูกใหกับหลาน พอแมที่ดี รักลูกใหถูกวิธี

ทําความดีใหลูกดู อันนี้กรรมฐานทั้งหมด ไมใชนอกกรรมฐานเลย เชน ตองการใหลูก
สวดมนตรไหวพระ ไมตองบังคับลูกเลย พอก็สวดแมก็สวดทุกวัน เด็กยังเล็กกําลังจด
กําลังจํานะทานทั้งหลายเอย พอแมเปนแปลนสอนลูกอยางนี้ไดไหม พแมเปนผูนําลูก
ตองตามดูลูกดวย ขอฝากทานทั้งหลายไว
◙

คนไรบุญวาสนาไมมีลกู ไมตองไปบนบานขอใครเขา ตองสรางบุญบารมี สวด

มนตรทํากรรมฐาน เดี๋ยวมีเอง จะไดนักปราชญราชกวีมาเกิด บานไหนสะอาด
นักปราชญมาเกิด ไมมีบุญวาสนา ไปขอที่โนนที่นี่ อาจไดจิตวิญญานไมดีมาเกิด เถียง
พอเถียงแมไมพัก
◙

สามีไมดี

แกทภ
ี่ รรยา

ภรรยาไมดี

แกที่สามี

ลูกไมดี

แกที่พอแม

พอแมกินเหลาเมายาสอนลูกใหเปนโจร ตองแกที่ลูก ใหลูกสรางความดี
ใบไมในกํามือ

๒

◙

ลูกวานอนสอนยาก ลูกติดยาเสพติด ถาทําถูกวิธีแลว (แผเมตตาและอุทิศสวน

กุศล) จะหันเหเรมาทางดี พอแมกินเหลาเมายา เลนการพนัน ลูกจะไปสอนพอแม
ไมได มีทางเดียวคือ

เจริญพระกรรมฐาน สํารวมจิต แผเมตตา อุทิศ

สวนกุศล
◙

การแผเมตตาอุทิศสวนกุศลนั้น เจริญกรรมฐานดีที่สุด สามารถชวยพอชวยแม

ที่ยังมีชีวิตอยูได ถึงพอแมจะอยูไกลแสนไกล ลูกสามารถทําใหพอแมไดดวยการเจริญ
วิปสสนา ไมตองใชสตางค เอาบุญมาใสใจใหอิ่มเอิบแลว แผสวนบุญนี้ไปใหพอแม
ของขาพเจาหรือใหลูกก็ได ถึงทันทีนะ
◙

พอแมที่มีกรรมฐาน

ไมมีศีล

จะสรางแตความไมดีใหกับลูก
ทําความไมดีใหลูกดู
พอก็ดื่มเหลาใหลูกเห็น

สมาธิ

ปญญา

ทําไมถูกใหกับหลาน

เชน

ถามรักไมถูกวิธี

พอแมทะเลาะกันใหลูกเห็น
แมก็เลนการพนันใหลูกดู

แลว
ใหลูกฟง

ลูกก็กําหนดจดจํา

เปนกฎแหงกรรมใชหรือไม
◙

ทานทั้งหลายเปนพอเปนแม ตองนําลูกใหดี แลวตามไปดูลูกดวย แตกอนจะนํา

ลูก

ตองนําตัวเองกอน

การเจริญกรรมฐาน

เปนการนํา

สติเปนตัวนํา

สัมปชัญญะเปนตัวตาม ตามดูวาถูกตองไหม นํากับตามผนวกบวกกัน เรียกวา
ตัวปญญา ตัวไมประมาทดูแลวดูอีก

อาตมาถึงสอนเด็ก
ที่มาอบรม หนูอยาเถียงพอเถียงแมนะ เพียงแตคิดไมดีกับพอแม

◙

นี่แหละอันตรายที่เกิดจากการจวงจาบผูมีบญ
ุ คุณ

ใบไมในกํามือ

๓

ก็บาปนะ เพียงแตคิด ไมใชกฎหมาย ... บางทีพอเจาชูไปมีเมียใหม บอกหนูนะ
เปนลูกอยาไปเขาขางแมเธอนะ
อยาไปคิดวาพอไมดี
หนูจะเรียนหนังสือไมเกง นี่เปนความจริง ไปวาพอไมดี มันเรื่องของพอเขา
ไมใชเรื่องของเธอ ๆ ยังเด็กเล็กนะ เธอยังเด็กมาก อยาไปวาพอตามแมไมไดนะ
บางคนนี่ไลพอออกจากบาน เจงไปเลยนะ ... แต เรื่องธัมมะ เรือ่ งกรรมนี้
ตัวเองมีเจตนาเปนอกุศลกรรมเกิดขึ้น แตคิดไมดี ก็เปนกรรมแกตัวเองแลว

เรื่องลมหายใจนี่ สอนลูกสอนหลานไดเลย ไมวา พุทโธ สัมมาอรหัง
พองหนอยุบหนอ แตประการใด เพราะเปนอานาปานสติเหมือนกันหมด แตเรา
◙

ใสอารมณกรรมฐานอยางไร โดย สมถะ หรือวิปสสนา ขันธ ๕ รูปนาม เปนประการใด
◙

พยายามใหลูกหลานเรียนหนังสือ เพราะลูกหลานเปนทรัพยาการของชาติใน

อนาคต หากเราตายไปแลว พวกเขาจะไดดูแลบานเมืองแทนเราตอไป
◙

อาตมาดีใจเหลือเกิน ตางประเทศเขาทําตามคําสอนของพระพุทธเจา หนุมสาว

ไมเที่ยว ตองเรียนหนังสือ หาวิชาเปนหลักฐาน นี่เปนตัวอยางที่ดีมาก
◙

พอมีเวรกรรม แมมีเวรกรรม ลูกจะเอาดีไมได

วิธแี ก พอแมสวดมนตร

ทํากรรมฐาน แลวแผเมตตาใหเจากรรมนายเวร จึงจะชวยได
◙

ถาเจริญกรรมฐานลึกซึ้งไปถึงธัมมะ ทานจะไมทิ้งพอทิ้งแม จะเลี้ยงดูพอแม

อยางดี ตลอดกระทั่งบุตรภรรยาสามี จนกระทั่งบุตรภรรยาสามี จนกระทั่งบาวไพร ให
เปนสุขในบานของเรา

ใบไมในกํามือ

๔

◙

พอแมสวดมนตรภาวนา

เจริญพระกรรมฐาน

แผเมตตาใหกับลูก

ใหเจากรรมนายเวร ลูกจะกลับรายกลายดี เลิกยาบาไดอยางแนนอน

พยายามพาลูกเขาวัดตั้งแตเล็ก ๆ ใหเขาไดเห็นและจดจําแตสิ่งดี ๆ
เชน กราบพระ รับศีล ถวายทาน อะไรทํานองนี้ ถึงเขาจะไมเขาใจก็ไมเปนไร
โตขึ้นเขาจะเขาใจเอง
◙

◙

ขอฝากเปนการบานไปดวยวา มีลกู มีหลานหัดสวดมนตร ลูกจะไดวานอนสอน

งาย เจอพระธุจะ นมัสการ เจอคนแกเลี่ยงทาง จะออนนอมถอมตนโดยไมตองตามไป
สอนลูกอีกตอไป

เรามีลูกตองเสี้ยมสอนนะ ถาไมเสี้ยมสอน มันเปนไปไมได ตองฝก
ลูกตั้งแตยังเล็ก ๆ นกอยูในกรงใหรีบสอน มีปก มีหาง

◙

หนีออกจากกรงแลว ไมตองตามไปสอนนะ จะเสียใจอยางนาเสียดาย

พอแมลกู ทานขาวพรอมกัน จะรักใครกันดีและลูกจะไม
คอยจะเสียหาย สมัยนี้ตางคนตางทานตางคนตางอยู ดวยสภาพสังคม
◙

ที่เปลี่ยนไป จะมักมีปญหาครอบครัวและสังคม ... ยิ่งฝากลูกใหคนรับใชเลี้ยง
เด็กก็ซึมซับพฤติกรรมของคนเลยงแทนที่จะเปนพอแม เปนเรื่องนาคิด
◙

คนไรบุญวาสนา

บอกใหสวดมนตร พาหุงมหากา ก็ไมรูและไม

สนใจจะรู แลวจะแกปญหาครอบครัว ลูกไมเรียนหนังสือ ลูกติดยาไดอยางไร

ใบไมในกํามือ

๕

◙

ถามีลูกหลายคน ขอใหเรียนสัก ๒ วิชา คือ วิชาแพทยหมอ กับ วิชาครู เพราะ

เปนอาชีพการกุศล แมเงินเดือนจะนอย แตไดบุญมาก
◙

ญาติโยมทั้งหลายเอย พี่นองทองเดียวกันก็ไมเหมือนกัน ไมไผตองปลอง พี่นอง

ตางใจ โยมเปนพอแมเขาเลี้ยงลูกไดแตตัวนะ จิตใจเลี้ยงไมไดแน

นี่แหละตรงนี้

ของใครของมัน ตางคนตางทําเอาเถอะ ถึงจะดีได
◙

ลูกพิการหรือเปนอะไรก็ตาม พอแมชวยกันสวดมนตรภาวนา เจริญกรรมฐาน

บางที ก็หายไดนะ
◙

ลูก ทําให พอแม สุขใจตลอดไป หายาก

◙

อยาสอนลูกดวยการดุดา ตองสอนลูกดวยแบบอยาง ใหเห็นเปนรูปธรรม

◙

บางบานดีเหลือเกิน นุงขาวหมขาว สวดมนตรทุกวัน อยางนี้หายาก แลวไดดี

มีเถาแกคนหนึ่ง มีลูกเขย ลูกสะใภ อยูในกงสี ตอน ๕ โมงเย็น ตี
ระฆังสวดมนตร เถาแกเปนคนนําสวดมนตร ไหวพระ ตักบาตรทุกวัน
หมดทุกคน

บําเพ็ญบุญ บําเพ็ญกุศล มีลูกหลานเปนดอกเตอรหมด
◙

เรือน ๓ น้ํา ๔ ของพอแมที่มีตอลูก ไดแก
เรือน ๓ คือ เรือนครรภ ที่เราอาศัยทองแมเปนโรงแรม
เรือนตัก ที่เรานอนบนตักแมอันอบอุน
เรือนอาศัย ที่พอแมหาไวใหเราไดกินอยูหลับนอน

ใบไมในกํามือ

๖

น้ํา ๔

คือ

น้ํานม ที่เราอาศัยดื่มกินจนมีชีวิตมาทุกวันนี้
น้ําคํา คําพูดที่เปยมดวยความรักและเมตตาตอลูกทุกคน

น้ําพักน้ําแรง

ทานสูอุตสาหทํามาหากินเลี้ยงดูและ

สงเสียเราจนเติบใหญ

น้ําใจ หวงหาอาทร

๓.๑.๒ สามี – ภรรยา
ลูกผูหญิงจะแตงงาน ตองรูจัก เรือน ๓ น้ํา ๔ หรือ เรือน ๓ น้าํ ๔ ของ
ผูเปนภรรยา

◙

เรือน ๓ ตอง สะอาด เรียบรอย คือ
เรือนผม ดูสวยงาม
เรือนนอน อยาเอาเสื้อผาไปซุก ไปกอง
เรือนครัว จานใชแลวตองรีบลาง อยาแช อยากอง
น้ํา ๔ คือ น้ําใช
น้ําดื่ม
น้ําลางหนา (อยาหนางอ)
น้ําใจ
ใบไมในกํามือ

๗

◙

แมบานแมเรือนที่ดี จะไมดาเสียดสีสามีเลย สามีก็เห็นใจภรรยา ไมวาเสียดสี

ภรรยาเชนเดียวกัน ยกยองภรรยา

อุตสาหเลี้ยงลูกตั้งหลายคนและยังเอา

ใจใสสามีอยางดีดวย

ภรรยาก็เห็นใจสามีหาเงินหาทาองมากมายไวใน

ครอบครัว ผูที่จะรูจริงอยางนี้ตองเจริญกรรมฐาน
◙

ผัวจะไปไหนมาไหน ก็ยกมือไหวเมีย บอกเมียดวย เมียก็ควรจะไปยืนสงผัวให

ถึงจะถูกตอง ครอบครัวก็จะมีความสุข ...สามีตองใหเกียรติภรรยา

พรผัว

ไปไหนมาไหนก็บอกภรรยาจะโชคดี
◙

เมียดี ชวยผัวไดแน
(เปนประสบการณเมื่อครั้งหลวงพออยูปรนนิบัติรับใชหลวงพอสด หรือ พระ

มงคลเทพมุนี หรือ หลวงพอสดวัดปากน้าํ กลาวคือ เวลากลางคืนหลวงพอจะเปน
ผูอานปญหาของญาติโยมที่เขียนใสบาตรไวใหหลวงพอสดชวย เชน นาย ก. เปน
อยางนี้อยางนี้ ทานบอกชวยไมได ก็ผานไป นาย ข. เปนอยางนี้อยางนี้ หลวงพอสด
ถามวา เมียชื่ออะไร หลวงพอบอกชื่อ นาง ค. หลวงพอสดก็จะบอกวา รายนี้ชวยได
เปนตน ซึ่งหลวงพอก็นํามาใชที่วดั อยางทานที่มีปญหามาขอใหชวย แลวหลวงพอให
ทานเขียนรายละเอียดใสบาตรไว กลางคืนลูกศิษย ก็จะอานใหหลวงพอฟง : ผู
รวบรวม)
◙

เราไมจากกันตอนเปน ก็ตองจากกันตอนตาย แตอยาเพิ่งจากกันตอนเปนเลย

มีอะไรหนักนิดเบาหนอยก็ใหอภัยกัน แลวเราจะไดอยูกันยืด

ใบไมในกํามือ

๘

◙

เรามีแมไดคนเดียว เรามีพอไดคนเดียว แตจะมีเมียกี่คนมีผัวกี่คน

ก็ได อยาไปหึงไปหวงกัน เดี๋ยวเราก็ตายจากกัน เพราะเราเปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย
◙

พวกเราจะถวายอะไรก็จบกันเสียบางนะ บางทีภรรยาใหสามีจบ

สามีรําคาญไมยอมจบ ระวังนะทานจะไมไดบุญ
◙

สามีภรรยา เหมือนแขนซายขวา ตองชวยกันทั้งสองมือ จึงจะมั่งมีศรีสุข

ถาขัดกันจะไมเปนมงคล
◙

หมอยี่หอเดียวกัน ฝาหมอก็ตองยี่หอเดียวกัน

สามีภรรยาก็ตองแบบ

เดียวกัน ถาคนละแบบก็ยุง
◙

ดาผัวก็เปนบาป ดาเมียก็เปนบาป ดาลูกก็เปนบาป ทั้งนั้น ถาจิตใจสะอาด

บริสุทธิ์ จะไมมีดาใคร จะไมมีวา ใคร ใหเจ็บช้ําน้ําใจ
◙

สามีภรรยาอยาเปนเพียงคูนอน ตองเปนเพื่อนคูคิด คูทุกขคูยาก

◙

โยมผูชาย

หาเมียสวย ๆ หางาย มีเยอะแยะ แต หาแมที่ดีของลูก

หายาก
◙

ภรรยา ทําให สามี สุขใจตลอดไป หาไดยาก

◙

เมียเปลี่ยนหนาผัว ดาผัว นั่งกรรมฐานไมไดเลย หรือ ผัวตบเมีย เตะเมีย ก็

เชนเดียวกัน
◙

เรื่องครอบครัวของใคร อยาเขาไปยุง

ใบไมในกํามือ

๙

◙

ขาดน้ํา สิ้นชีวิต ขาดคูคิด ชีวิตยังอยู

๓.๑.๓ เตือนตนเอง
◙

อาตมาขอแทรกคํากลอนไวตรงนี้ ใหเปนคาถาแกจน คาถาทําใหมีกนิ มีใช

คาถาวาอยางนี้

◙

ไมยอมเรียน

หรือ

จะรู

ไมยอมดู

หรือ

จะเห็น

ไมยอมทํา

หรือ

จะเปน

จะลําเค็ญ

ย่ําแย

จนแกตาย

วันนี้ เปนวันของเรา วันหนา ไมใช
เดือนนี้ เปนเดือนของเรา เดือนหนา ไมใช
ปนี้ เปนปของเรา ปหนา ไมใช

จึง
ควรหมั่นสรางความดี สรางบุญทาน เพราะเวลาฆาเราไปทุกนาที
และเราก็ไมรูวาจะอยูถึงหรือเปลา จะตายเมื่อไรก็ไมรู เวลานี้เปนของเรา

มันไมมาเขา
คอกของเราหรอก เพราะเราไมไดเลี้ยงมัน เราไมมีวัว เราไมมีควาย ใครเลี้ยง

◙

ขอเจริญพรตอนนี้วา วัวควายของใคร ก็เขาคอกของเขาไป

ใบไมในกํามือ

๑๐

ก็เขาคอกของเขาไป .... คนที่จิตดี มีกรรมฐาน มีสติสัมปชัญญะ หูโยมจะมี
ทรัพย หูโยมจะมีศีล สติก็ตั้งอยูที่หู เขาพูดวารายนินทา ใสรายปายสี ก็ชางปะไร

เดี๋ยวมันก็กลับไปหาเขาเอง .... ถาจิตดี หูโยมจะดีดวย มีสติอยูที่หู มีทรัพย
อยูที่หู ฟงแตของดี ไมไปฟงของชั่วของใครใหเสียสมอง
◙

เตรียมตัวกอนตาย

เจริญพระกรรมฐานใหมาก

ทานเปน

ขาราชการ ระวังนะ ปลดเกษียณจะวาเหว หาที่พึ่งไมได อาตมาพูดซ้ํามาเสมอ

ถา

แกไปแลว ลูกไมมาหา หลานไมมาสู มันก็วาเหว เตรียมตัวกอนตาย
นะ อยาประมาทนะ สังขารกําลังเสื่อม กําลังแก รางกายทรุด
โทรม เวลาหนุมสาวก็กระโดดโลดเตนได อายุ ๔๕ ไปแลวตองยกบั้นทายขึ้นกอน
เพราะมันหนัก อายุ ๕๐ – ๕๕ เลือดจะไปลมจะมา ความหงุดหงิดจะเกิดแกทาน อายุ
๖๐ ป แลวหูก็จะตึง ฟงอะไรไมชัดเจน
◙

เขาดา เขาวา สติมีไหม มีธัมมะที่หูไหม หูมที รัพยไหม ถาหูทานมีทรัพยจริง มัน

จะสปารคออกไปนะ เสียงมันก็กลับไปหาเจาของเดิม หูจะไมยอมรับ จิตจะไมออกมา
รับเรื่องบา ๆ บอ ๆ ..... อาตมาพูดอยูเสมอ มึงดาใคร กูดามึง

ออ ดามึง ไมได

ดากู เทานี้ยังคิดกันไมได ตะลึงตะลานกระเสือกกระสนโกรธ
◙

ความเย็น ทําใหน้ํา

แข็ง

ดินแข็ง

ใชน้ํา

ภูเขาหิน

ถูกน้ําเซาะ ก็เปนรองได

ใบไมในกํามือ

ดินก็ออนได

๑๑

◙

ใครมาหาเรื่องกับเรา ไมวาเราจะผิดหรือถูก อยาออกไปทะเลาะกับเขา

ตอง

อดทน .... ใครดาวาเรา เราจะไมดาตอบ .... การแชงการดาใครเขา จะ
กลับมาเขาตัวเอง
◙

โกหกคนอื่นนะ บาปนอยกวา โกหกตัวเอง พูดแลวไมทํา โกหก

เรื่อย ผลัดวันประกันพรุง แสดงวาโกหกตัวเองแลว
◙

ปลามันวายสวนน้ําขึ้นไป ยิ่งไหลมากก็สวนขึ้นมาก

เหมือนอารมณของ

เรา ถาแรงมาก ตองฝนใหมาก มันจะไดสงบลง
◙

คนนี้ไมรักเรา นาจะคิดวา คนที่รักเรายังมีอีกหลายคน ไปรักคนที่เขารักเรา

ดีกวา จะไปฆาตัวตายทําไม เขาไมรักเรา เรารักตัวเองดีกวา

ทําไมดี (บาป) มาหลายป แตมาสรางบุญแคชั่วโมงเดียวยัง
ทําไมได ชีวิตจึงมีแตขาดทุน แลวทานจะไดอะไร

◙

◙

อยาไปโกรธกัน เปนบาป รักสามัคคีกันดีกวา รําวงตองมีกองเชียร

◙

ถาดูคนดวยปญญา

จะไมเกลียดใคร

ถาดูคนดวยกิเลส

จะมองคนนั้นดีคนนี้เลว
◙

คนดี ชอบมีผลงาน คนพาล ชอบหาเรื่อง คนชอบรุงเรือง ตองพัฒนา

ใบไมในกํามือ

๑๒

๓.๒ วัด
◙

◙

ตามคําสอนในพระพุทธศาสนา ชาวพุทธควรมีศรัทธา ๔ อยาง ดังนี้
๑. ตถาคตโพธิสัทธา

เชื่อในการตรัสรูของพระพุทธเจา

๒. กัมมสัทธา

เชื่อเรื่องกรรม คือ เชื่อวากรรมมีจริง

๓. วิปากสัทธา
เชื่อเรื่องผลของกรรม ไมวาทําดีหรือทําชั่ว
ยอมใหผลเสมอ
เชื่อวาสัตวโลกมีกรรมเปนของของตน
๔. กัมมัสสกตาสัทธา
ถามนุษยเราจะมีความสุขได ดวยความภักดีและวิงวอนตอพระผูเปนเจา ถา

พระผูเปนเจา ชวยเราไดตามที่ขอรองแลว มนุษยเราก็คงไมตองทําอะไรอีก นอกจาก
รองสรรเสริญคุณพระเจา หรือหาสิ่งของตาง ๆ มาบูชาพระเจา แลวก็ขอสิ่งที่ตน
ปรารถนา และถาบาป ลางไดดว ยพิธีกรรม คนเราจะกลัวทําไมกับการทําชั่ว
◙

การเขาถึงพระพุทธศาสนา ใหเขาทางพระรัตนตรัยกอน ตองมีความออนนอม

ถอมตน สาตากิฬายักษ หลังจากที่กระทําการจวงจาบพระพุทธเจา แมกระทั่งถม
น้ําลายใสพระองค

แตพระพุทธเจาไมแสดงอาการโกรธ

ยักษจึงยอมนับถือ

พระพุทธเจา แลวกลาวคําวา นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
มิใชพระพุทธองคสอนใหใครมากราบทาน ตั้งแตนั้นมา

กอนจะสวดมนตจึง

ตองแสดงความนอบนอมตอพระพุทธเจากอน ดวยการกลาว นะโมตัส
สะ.... แลวขอถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆเปนที่พึ่ง พุทธัง...
ธัมมัง... สังฆัง... สะระณัง คัจฉามิ ผีกับเจาพึ่งไมได นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ
(ธัมโม – สังโฆ) เม สะระณัง วะรัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง สะ
ใบไมในกํามือ

๑๓

พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนสะ
ระณังอันประเสริฐของขาพเจา
ระณังอื่นของขาพเจาไมมี

◙

ถาคันถธุระเชี่ยวชาญจะเกิด

ปริยัติศาสนา เขมงวดกวดขัน มี ปฏิบัติ

ศาสนา และ ปฏิเวธศาสนา เมื่อมีครบทั้ง ๓ อยาง รับรองวาไปรอดปลอดภัย แต
เดี๋ยวนี้ไมมปี ริยัติศาสนาและประชาชนทั่วไป นับถือพุทธแตแบบฟอรม
ไมเคยศึกษาอันใด ปริยัติศาสนาก็ไมไดเรียน ไมปฏิบตั ิศาสนาดวย ปฏิเวธธรรมจะ
เกิดขึ้นในชีวิตไดอยางไร
◙

ขอเจริญพรวา อยาหาวาอาตมาจวงจาบกับชาวพุทธบางคนเลย อาราธนาศีลก็

ไมเปน ครัง้ หนึ่งอาตมาไปงานในกรุงเทพฯ หาคนอาราธนาศีลไมได มีศริสตนั่งอยู ๕
คน อาตมาจําได เพราะเคยไปอบรมที่วัด เรียนปริญญาโท ที่จุฬาฯ ก็ขยิบตาใหมาหา
แลวก็บอกวานี่เขาหาคนอาราธนาศีลไมได เขาก็เลย โอเค แลวบอก “ขอเชิญทาน

เจาภาพ

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย”

เขามีปพาทยกรมศิลปมาชวยงาน

พอดีที่บานนี้

พอจุดธูปเทียนเสร็จ

“ปพาทยบรรเลงเพลงสาธุการครับกระผม”
แลวพุทธรูไหม

ฟงกันเปนแถว

แลวคริสตเขายังรูอีกวา
เขาก็วา มะยัง

อาราธนาศีลก็ไมเปน

เขาก็บอก
นี่คริสตรูดีดวย

อายเขา

ถาเปนงานพิธีของชาวบานก็มีการบูชาพระ

อายมาก
ตอจากนั้น

ภันเต .... เลยพอรับศีลเสร็จแลวก็ วิปตติ ปฏิพาหายะ ....

พวกพุทธอาปากบอ ขนาดอายุ ๖๐ – ๗๐ นี่เห็นไหม ขอฝากทานทั้งหลายไวดวย

ใบไมในกํามือ

๑๔

◙

อาตมาจําได ตั้งแตมาอยูวัดใหม ๆ เขามาดาเลย เขาบอก “พระดีอยูในโบสถ

พระไมโกรธ อยูในสระ พระตะกละ อยูบนกุฏิ” เขาดาเรา เรารูตัววา เขาดาเรา แตเรา
ไมออกไปตอกรแลว เราก็ยอมรับ ... พระในโบสถไมกินอะไรของใคร พระไมโกรธอยุ
ในสระ อารมณดี มีน้ําใจ มีเมตตา สระน้ําก็คือเย็น พระตะกละอยูบนกุฏิ ขอแกไข เรา
ไมใชพระตะกละ ถึงอยูบนกุฏิ ก็สรางความดีได
◙

ขอเรียนทานพระสงฆ เถรานุเถระ ขอใหปฏิบตั ิใหเหมือนกันหมดทุกองค เรามา

อยูในสํานักปฏิบัติ แตไมปฏิบัติ มันเสียสํานัก เสียภาควิปสสนากรรมฐาน ... เราเดิน
เปนแถวเปนแนวก็สวยดี ปฏิบัตใิ หมันเหมือนกันหมดเลย นาเลื่อมใส นาศรัทธา ญาติ
โยมมาเห็นความเปนพระปฏิบัติ เขาจึงชอบมาทําบุญวัดอัมพวันมาก
◙

มีฝรั่งชาวอเมริกัน การศึกษาระดับดอกเตอรมาบวชในเมืองไทย ที่วัดแหงหนึ่ง

ขอใหเจาอาวาสสอนกรรมฐานให แตทานเจาอาวาสซึ่งเปนเจาคณะอําเภอ ปธ.๗
สอนกรรมฐานไมได จึงบอกใหเรียนนักธรรมและบาลี แตพระฝรั่งบอกวา

เรียนมา

หมดแลว ตองการฝกกรรมฐาน เขามาปรารภกับหลวงพอวา รูอยางนี้ไปบวชที่
ประเทศพมาหรือประเทศศรีลังกา ดีกวา
◙

เราเปนชาวพุทธไมควรดื่มสุรา หรือเอาสุราไปทําบําเพ็ญกุศลในวัดวาอาราม

เดี๋ยวนี้นาเสียดาย อาตมาไปเห็นมาหลายวัด กฐิน ผาปา วัยรุนเขาวัด ทําน้าํ ดองของ
เมาเลี้ยงกัน เลี้ยงในวัดเลย ที่วดั อัมพวันไมมีนะ ถาเอาเหลามากินในวัด อันธพาลจะ
เขาวัด บัณฑิตจะไมเขาวัดแนนอน อาตมาจับหลายราย ลูกหลานเปนวิกลจริตเปนบา
อยูศรีธัญญา ไมตองรักษา อยางต่ําก็เปนโรคประสาทเรียนหนังสือไมจบ

ใบไมในกํามือ

๑๕

◙

มีฝรั่งมาถามหลวงพอวา ทําไมพระบวชแลวจึงไมรูวาพระพุทธเจาสอนอะไร ก็

บวช ๗ วัน บวชแกบน บวชกินแลวนอน ขานนาคก็ตองใหพระบอก ประชาชนก็ไมรู
เพราะไมสนใจอาน ไมสนใจฟง แมกระทรวงศึกษาก็ยังไมใหความสําคัญ
◙

สมัยกอนคนเขาวัดนอย แตปฏิบตั ิธรรมมาก สมัยนี้คนเขาวัดมากเปนรอยเปน

พัน แตไมไดปฏิบัตธิ รรมเลยนะ เอาดอกไมธูปเทียนมาใหพระชวย แตโดยวิธีปฏิบัติ
แลว เขาไมไดปฏิบัติศาสนาเลย
◙

ทานเปนพระภิกษุผูประเสริฐแลว เปนอุดมเพศสูงสุดแลว ทานตรองดูเองเถอะ

ทําอะไรเปนประโยชนแกวัด อํานวยประโยชนแก
ประชาชน สรางกุศลอะไรที่เปนประโยชนแกญาติโยมบาง อยา

ครับ

วา

เขาขางตัวเองนะครับ

นิพพานังปรมังสุขัง อะไรจะสุขเทานิพพาน นิพพานังปรมังสูญญัง
นิพพานสูญไปดวยกิเลส กิเลสสูญไป ความโลภ ความโกรธ ความหลง ไม
มีอยูในตัวตน ถือวานิพพาน ดับสนิทไปติดเปนเชื้อไขอีกตอไปแลว ... แต
ความเปนมนุษยยังไมครบ ทานไมตองหวังไปสวรรค ไมตอ งหวังไปนิพพาน
◙

◙

คริสตและอิสลาม มาเขาวัด (อัมพวัน) ไมใชหมายความวาจะใหเขามาเปน

เปนคนดีของสังคม เปน
ลูกที่ดีของพอแมของเขา เปนศิษยที่ดีของครูบาอาจารยของเขา
พุทธ แตเราตองการเอาของดีใหเขา ตองการใหเขา

อยาเถียงพอเถียงแม เถียงครูอาจารย แลวเขาจะเปนพลเมืองดีของชาติของเขาตอไป
ในโอกาสขางหนา อาตมาสอนอยางนี้
ใบไมในกํามือ

๑๖

◙

เมื่อสองสามวันนี้ตายไป ๓ ราย เอาตะกรุดฝงเขาไป แลวเปนบาดทะยักตาย

ไมทราบวาไปทํามาจากวัดไหน

พระพุทธเจาสอนอยางนี้หรือ สกปรก

ผาเอาตะกรุดยัดเขาไปแลวเย็บ

กันปน

เปายันตเพื่อไมใหตาย

ใหอายุยืน

อาตมาไมเชื่อ อายุยืนตองมีการแผเมตตา
◙

พระที่เราบูชาหรือไดรับมา แมจะเปนพระหักหรือมาหักทีหลัง ก็ยังถือเปนของ

มงคล อยานําทานไปทิ้งไวตามโคนตนไมในวัด เทากับเราไมเคารพทาน พอชํารุดแลว
ก็ทิ้งขวางไมเปนมงคล ควรจะซอมแซมหรือปฏิสังขรณ
◙

พระที่บวชชั่วคราว เชน ๑ เดือน ตองรีบเรียนสันโดษ เรียกวา ภาวนาปฏิบัติ

ปฏิบัติเชิงสันโดษ เรียนสันโดษมักนอย เรียนอะไรดีละ ตองเรียนสติปฏฐาน ๔ เพราะ
ไมมีเวลาจะมานั่งทองหนังสือแลว เพราะวากอนเราเขามามีกิจการงานของฆราวาส
มาก ตองประกอบอาชีพการงานเลี้ยงบิดามารดา เลี้ยงบุตรธิดา

พระพุทธเจาสอนอะไร สอนให ชวยตัวเอง พึ่งตนเอง สอน
ตัวเอง และอยาเบียดเบียนตนเอง อยาเบียดเบียนผูอื่น อยาให
ตนเองเดือดรอน และอยาใหผูอื่นเดือดรอน
◙

◙

ฝรั่งมาหาธัมมะ คนไทยมาหาบุญ และคนไทยบางคนปากเปนบุญใจเปนบาป

ไมสนใจธัมมะจริง สังเกตคนไทยที่มาวัดนี้ ไมไดมาหาธัมมะหรอก มาหาบุญชวย
เอาดอกไมธูปเทียนมาใหพระชวยทั้งนั้น แตไมชวยตัวเอง
◙

เกลากระผมไปที่ยุโรป ๕ ประเทศ มีแตคนไทยถือดอกไมมาใหบญ
ุ ชวย แตฝรั่ง

มาหาธัมมะ ฝรั่งเอาของคนไทยไป คือมีมารยาท ชาติผดู ี มีศีลธรรม ทําไมหนอ ฝรั่งไม
ใบไมในกํามือ

๑๗

เคยไปวัด ไมเคยทอดกฐิน ไมเคยทอดผาปา ไมเคยทําบุญสุนทานแบบเราชาวพุทธ
แตทําไมฝรั่งร่ํารวยมหาศาล เพราะเขามีธัมมะ มีธมั มะอยูในจิตใจ เขาจึงปฏิบัติหนาที่
เครงครัด ขยันหมั่นเพียร ไมเกียจครางแตประการใด เขาตรงไปตรงมาดวยยุติธรรม
◙

คําสอนของพระพุทธเจา ไมใชรับเรื่องปญหาของคน

ทานสอนคนใหมี

ปญญา สอนใหแกปญหา แตโยมก็เอาปญหามาใหพระ ไมรูจักชวยตัวเอง
จุดมุงหมายของพระพุทธเจาสอนอยางนั้น (ชวยตัวเอง พึ่งตัวเอง
สอนตัวเอง)
◙

ศาสนาพุทธ ไมเคยทําลายศาสนาอื่น แตทําไมศาสนาอื่นชอบทําลายศาสนา

พุทธ อยางพระพุทธรูปในอัฟกานิสถาน อายุเปนพันป เปนสมบัติของชาวโลกไปแลว
ไปเหยียบย่ําทําลายทําไม เมื่อไมนบั ถือก็อยาไปทําลาย
◙

จะสังเกตพระก็ได ถาองคไหนมีคุณธรรม ทานจะทํากิจวัตรไมพัก จะไมขาด

เลย การสวดมนตรไหวพระ อนุโมทนาจะไมขาดเลย จะออกมาในรูปแบบนี้ชัดเจน
แลว
◙

หากโยมไปเจอพระองคไหนเลนหมากรุก ชวยบอกกับทานนะวา การเลนหมาก

รุกไมใชหนาที่ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา มันจะเปนบาปเปนกรรม

ถาไมเชื่อ

ไปถามหลวงพอวัดอัมพวัน
◙

การเชื่อเครื่องรางของขลังจะเสียหลักศาสนา เพราะศาสนาไมใชสอนเครื่องราง

ของขลัง แตเปนความนิยมของประชาชนหมูหนึ่ง ทีม่ ีศรัทธาเชื่อมั่นของเขาอยางนั้น
... พระพุทธเจาสอนชัดเจนมาก แตทานพุทธศาสนิกชนทั่วไปขาด สติสัมปชัญญะ
ใบไมในกํามือ

๑๘

เลยกลายเปนวาไสยศาสตร เปนหลักศาสนา สนใจหาแตเครื่องรางของขลัง แตธัมมะ
ไมหาเลย ไมสนใจดวย
◙

ศรัทธาพอมี คนใชของเขาไมดี คนมีไมรักษา
ศรัทธาพอหา คนอยูไมรักษา สรางวัดใหหมาขี้ หาคนดีรักษาไมได

◙

จะใหไปเคารพพระพุทธเจาตรงไหน

ปฏิบัติตามคําสั่งคือพระวินัย

ปฏิบัติตามคําสอนคือธัมมะ สองประการถือรวมเรียกวาพระพุทธศาสนา
เถียงประธานสงฆ เปนอาบัติโทษ พระพุทธเจาสอนดีมาก ใหผูใหญ
มารอ เปนอาบัติโทษนะ ผูนอ ยตองมารอผูใหญ อยาใหผูใหญตองรอ นี่
ละเอียดออนมาก

◙

◙

พระภิกษุสงฆที่บวช อยูที่ไตรสิกขา ทานบอกวา อยาขาดไตรสิกขา คือ ศีล

สมาธิ ปญญา ไมใชเอาไตรมาไวที่ที่นอนแลวกอดไตรไว โยมก็เปนพระไดถามี
ไตรสิกขา ... ศีล สมาธิ ปญญา เอามาพัฒนาบานเมืองได แตไมนํามาใชกัน จะไป
สวรรคไปนิพพาน แตมนุษยสมบัติไมมีเลย
◙

พระพุทธเจาสอนวา พระภิกษุผานเวจกุฎีสกปรก หนีไปเปนอาบัติโทษทันที

แสดงวาพระพุทธเจาจี้เรื่อง หองน้ํา หองสุขา ตองสะอาด อันนี้เรียกวากิจวัตร

ั ยังยากจน หลวงพอตองฉันขาวกับน้ําปลาก็เคยมาแลว หลวง
(สมัยที่วด
พอจะใชกาบมะพราว ขัดหองน้ําหองสุขา

ดวยตัวทานเอง โถสวม คอหาน

พื้น ผนัง สะอาดเอี่ยมและแหงดวย : ผูรวบรวม)
ใบไมในกํามือ

๑๙

◙

หลักศาสนาอีกประการหนึ่ง

เวลาไว โสภาเลยนะ

พระภิกษุนวกะที่บวชใหมในพระศาสนาตองจด

จดไวทําไม ตองการใหเคารพผูใหญ เคารพอาวุโส เอาไป

ใชไดทุกกาลสมัย เปนผูนอยอยานิ่งดูดาย ควรเคารพผูใหญไปลามาไหว ออนนอม
ถอมตน ปากหวาน ตัวออน อาวุโสภันเต ตองเคารพบูชาทานผูใหญผูเปนประธาน
ตองเชื่อฟงทาน นี่สอนตั้งแตบวชเลยนะ
◙

ภิกษุณีหมดไปกวาสองพันปแลวและไมมีบญ
ั ญัติไว ก็ไปอานหนังสือแลวก็ตั้ง

กันขึ้นมาเอง เปนไปไมได แต พุทธะ เปนไดทั้งหญิงและชาย

หมายความวา ทําอะไรเอา
พระมาใสใจ ทําตามพระสอนไมใชพระนําขึ้นสวรรค ศพคนชั่วคนเลวขึ้น
สวรรคไดหรือ

◙

เวลานําศพไปวัด เขาใหเอาพระนําหนา

◙

ถาไปนับถือผีเขาเจาทรง ทานจะขาดพระรัตนตรัย จะทําดีไมไดดี

ทานตอง

เชื่อกฎแหงกรรม ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
◙

ตําแหนงของพระสงฆ เปนตําแหนงที่ไดรับการยกยองวาผูเจริญ ไมใชผูเสื่อม

ทานจึงเปนผูควรแกการนําบุคคลอื่นทําการพัฒนา ดังคําใหพรที่วาดวยความวัฒนา
๗ ประการ
◙

การยังพระปฏิมาที่ชํารุดใหสมบูรณ

เปนบุญกุศลอยางสูง

ทําใหอายุยืนและประสบผลสําเร็จในกิจการที่ประกอบอยูอยางดี
◙

ตัด กิเลสตัณหาได ไมมีโลภ ก็ไปนิพพานได ไมตองไปเถียงกันวา

เปนอัตตา หรือ อนัตตา
ใบไมในกํามือ

๒๐

บวชพรรษาเดียว ยังไมไดอะไร ออกเดินธุดงคแลว เลยเพี้ยนกัน
มากมาย
◙

◙

วันพระ พระตองอยูวัด ประชาชนเขาจะเขามาพบพระ ไมใชไปเดินกัน

ตามตลาด
◙

ที่วัดเรา บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ไมใชบวชชีพราหมณ

◙

ของหายาก ๔ ประการ ทานมีกันแลวหรือยัง
๑. กิจโฉ มนุสสปฏิลาโภ เกิดมาเปนมนุษยแสนจะยากมาก

ตองมี

กุศลกรรมบถ ๑๐ ครบ จึงมาเกิดเปนมนุษยได บางคนไมทันรอง ตายในทองก็มาก
หลาย

๒. กิจฉัง มัจฉาน ชีวิตัง เรามีชีวิตรอดมาไดถึงขณะนี้ ก็ยากอยูยาก
มาก

๓. กิจฉัง สัทธัมมัสสวนัง การที่เราจะไดฟงธรรมของพระพุทธเจานี่ก็
ยาก คนเดี๋ยวนี้เชิญมาฟงเทศน ฟงธรรม ไมอยากจะมา บางที่จางยังไมมาเลย ยาก
ตรงนี้ ไมมบี ุญวาสนาจะมาฟงธรรมได เอารถไปลาก เอาชางไปฉุด ก็ยังไมมา การฟง
ธรรมนี่ยากมาก คนไมมีบุญ ไมมีโอกาสฟงธรรมหรอก

๔. กิจโฉ พุทธานมุปปาโท

การที่เราเกิดมาพบพระพุทธเจานี่ก็

ยากมาก ถาไมอยูในถิ่นฐานที่มีพระพุทธศาสนาแลว เราก็ยากที่จะพบพระธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจา
ใบไมในกํามือ

๒๑

๓.๓ โรงเรียน
◙

ผูใด สามารถ ดําเนินชีวิตใหปลอดภัยได ดําเนินชีวิตอยางมี

ทั้งคุณและคาได ผูนั้นคือ ผูที่ประสบชัยชนะแหงความเปนมนุษย
ปุถุชน และผลเลิศทั้งสองประการนี้ สามารถทําใหเกิดได ดวยหนทางแหง ความ
เปนครู
◙

โรงเรียนคริสตที่มีชื่อเสียงหลายโรงเรียน (ขออนุญาตไมเอยชื่อ แตระหวางการ

สอน หลวงพอจะเอยชื่อโรงเรียนดวย : ผูรวบรวม) สงนักเรียนมาเขาวัดปฏิบตั ิธรรมที่
วัดอัมพวันสม่ําเสมอ และบางโรงเรียน ผูบริหารก็อํานวยความสะดวกใหครูมาปฏิบัติ
ธรรมอีกตางหาก ผูบริหารยังบอกอีกวา ที่โรงเรียนจะมีการสวดมนตเปนประจํา โดย
แยกกลุมตามศาสนา
(หลวงพอเคยพูดถึง

ผูบริหารโรงเรียนพุทธบางโรงเรียน

ไมสนใจและไม

สนับสนุนใหเด็กมาเขาวัดปฏิบัตธิ รรม บอกวาไมมปี ระโยชน เสียเวลา และผมเองก็
เคยไดรับการบอกเลาจากคุณครูทานหนึ่ง ที่พาเด็กมาวัด วา ผอ.นอกจากไมสนับสนุน
แลว บอยครั้งก็ขัดขวาง แมแตการจัดกิจกรรมศาสนาในโรงเรียน : ผูรวบรวม)
◙

ฉะนั้นครูอยาหวงเลยวา เด็กของเราจะโงทางวิชาการ หากมุงสอนแตคุณธรรม

คนที่มีคุณธรรม จะเรียนไดเร็วที่สุด ถาไมเชื่อ คุณครูลองไปพิสูจนเด็กนักเรียนที่ครู
สอน แลวประเมินดวยตัวครูเอง ไมตองเอาเครื่องมือ ไมตองใชขอสอบ ก็พอจะตัดสิน
ไดวา เด็กคนไหนมีคุณธรรมมาก เด็กคนไหนมีคณ
ุ ธรรมนอย หรือไมคอยจะมี
ใบไมในกํามือ

๒๒

คุณธรรมเลย แลวลองดูผลการเรียนจะมีความแตกตางกัน หรือจะเลยไปดูเมื่อเขา
ประกอบอาชีพก็จะเห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้น
(เกี่ยวกับเรื่องนี้ พระเดชพระคุณหลวงพอไดยกตัวอยาง พลตรีหลวงวิจิตรวาท
การ วา ทานไมไดเรียนวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย เพียงมีความรูทางธรรมที่ เปรียญ
ธรรม ๕ ประโยค เรียนกฎแหมายก็เพียงภาค ๑ เทานั้น แตทานอยูวัดนาน ทาน
สามารถสอบแขงขันชนะไดที่

๑

ไดทุนเรียนการทูตในฝรั่งเศส

แตทานเขียน

ประวัติศาสตรสากลถึง ๑๒ เลม เขียนตําราเศรษฐศาสตร และยังไดรับรางวัลตาง ๆ
มากมายจากตางประเทศ ทั้งที่วัดที่ทานอยู ไมไดสอนสิ่งเหลานี้เลย หลวงพอที่วัดคง
เพียงแตเลี้ยงและสอนใหทานเปนคนดี ไมเกเรเทานั้น : ผูรวบรวม)
◙

โรงเรียนใดสอนเด็กสวดมนตร ไหวพระ อาราธนาศีล อาราธนาธรรมเปน

ขอ

เจริญพรวา เด็กจะดีทุกคน
◙

เด็กกาวราวกับพอแม เถียงกับพอแม ครูบอกเปนสิทธิของเด็ก แตของ

เราเถียงพอเถียงแมไมได พอแมเปนพระอรหันตของลูก อยายืนพูดกับพอแม ตอง
กราบพอแม
◙

เปนครู อยาเปนครูกาฝาก ครูรับจาง ขอใหเปนครูที่มีวิญญาณครู ตองนึกวา

นักเรียนเปนลูกของเราเรียกวาวิญญาณครู

เสียดายบางโรงเรียนบอกวา

สวด

มนตรเสียเวลาเรียน นั่งสมาธิเสียเวลาเรียน
(ในชวงเขาพรรษาใหม ๆ ทางวัดจัดโครงการสูรมกาสาวพัสตร แกพระนวกะ
และไดเชิญ ดร.อาจอง ชุมสาย มาเปนวิทยากรถวายความรู ทําใหทราบวา ดร.อาจอง
ใบไมในกํามือ

๒๓

ไดเกิดปญญาในตัวหรืออานหนังสือไมมีตัว อยางที่หลวงพอสอนพวกเรา

จากการ

นั่งสมาธิ ทําใหทราบแนวทางการทําวิทยานิพนธจนไดปริญญาเอก และแกปญหา
การจัดทําอุปกรณควบคุมสั่งการนํายานอวกาศลงดาวอังคารไดสําเร็จ ปจจุบันทาน
เปนเจาของโรงเรียน (จําชื่อไมได) อยูที่ อ.ชัยบาดาล เปดสอนตั้งแตอนุบาลถึงมัธยม

และนักเรียนทุกคนทุกชั้นเรียน ตองปฏิบัติกรรมฐาน นั่ง
สมาธิทุกวัน สวนตัวทานเองทานบอกวา ทานนั่งสมาธิทุกวันไมเคยขาด ปฏิบัติมา

ปลาย

นานถึง ๔๖ ปแลว ตั้งแตอยูตางประเทศ เรื่องการนั่งสมาธินี้ นอกเหนือจากลัทธิที่มีมา
กอนพระพุทธศาสนาแลว ก็มีเพียงพุทธศาสนาเทานัน้ ที่เนนเปนขอปฏิบตั ิมาโดย
ตลอด ปจจุบันคนตางชาติตางศาสนาไดเห็นคุณคา ตางนําไปประยุกตเขาเปนแนว
ปฏิบัติของเขา อยางโรงเรียนสามัญตางศาสนาที่มีชอื่ ในกรุงเทพฯ เขาก็มีการนํา
นักเรียนนั่งสมาธิกัน แตเรียกวา “นั่งเงียบ” โดยนั่งเกาอี้ เปนตน : ผูรวบรวม)
◙

ของดีที่อาตมาจะแจกใหคือ

คุณธรรมหรือธรรมของครู ขอใหนําไปใช

ติดตัวตลอดไป จะเกิดสิริมงคลแกชีวิตตนและครอบครัว
๑.

เคารพตอวัตถุประสงคของการศึกษา วัตถุประสงคที่แทจริงของ
การศึกษา

อยูที่การปลูกฝงคุณธรรม

เพราะคุณธรรมเทานั้น

ทีจ่ ะ

ปรับเปลี่ยนแกไขพฤติกรรมของคุณได
๒.

ครูตองรักหนาที่ บุคคลที่ทํางานดวยความรัก ปฏิบัตหิ นาที่ดวย
ความชอบ จะมีความสําเร็จแนนอน และยังมีความปลอดภัย กับชีวิตที่
งดงามอีกดวย

ใบไมในกํามือ

๒๔

๓.

ครูตองรูจักควบคุมตนเอง จะทําอะไรก็ใหสํานึกวาทําอะไร หรือ
อยางนอยก็รูจักเชื่อฟงกัน แมจะยาก แตหากเอาตัวระเบียบตัววินัยของครู
มาเปนหลัก แลวปฏิบตั ิตาม ก็สามารถควบคุมตัวเองได

◙

อาตมาสอนเด็ก ออกจากตรงนี้ไปดูครูสอน นี่กระแสจิตจะออกจากตรงนี้ (ตาที่

สาม หรือ อุณาโลมาปชฌายเต) มีกรรมวิธแี ลวจะไดจําหนังสือได เวลาจะกําลังตกใจ
ลิ้นปนี้จะหายใจยาว ๆ เดี๋ยวก็เพิ่มกําลังขึ้นมา เทานี้ทํากันไมได

ใบไมในกํามือ

๒๕

