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มโนปุพพังคมาธัมมา มโนเสฏฐา มโนมยา คนเราจะดีไดอยูที่จิตใจ
พระพุทธเจาทรงแสดงไวชัดเจน
จิตเปนหัวหนา
ถาจิตดีงานทั้งหลายดีหมด
พระพุทธเจาใหพัฒนาจิตกอน เมื่อพัฒนาจิตดีแลว ใหพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนา
สังคมตอไป ขอใหนําเอาหลักเกณฑวิธีการ ๓ ส. ๓ จ. ๕ จริงทุกสิ่ง ป.ป.ร.ก. ไปใช
รับรองเจริญทั้งวัด เจริญทั้งบาน เจริญทั้งประเทศ
พระพุทธศาสนานั้น
เจริญรุงเรืองวัฒนาสถาพรอยูแลวเปนทั้งรูปธรรมและ
นามธรรม ทําใหคนเห็นชัดในดานรูปแบบของพระสงฆสาวก ไดรับมรดกมาจาก
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว เปนรูปธรรมใหประชาชนเห็นชัดในดานนามธรรม
พระสงฆมีกิจกรรมสรางประโยชนแกประชาชนอยางเต็มความสามารถ แตการพัฒนา
นั้นเราสามารถเลือกใชเทคโนโลยีสมัยใหม ในการเผยแผพระธรรมคําสั่งสอนใหเปน
ประโยชนแกประชาชนและประเทศชาติ
การพัฒนานั้น พระพุทธเจาทรงแสดงชัดเจนมาก คนเราจะดีไดอยูที่จิตใจ มโน
ปุพพังคมาธัมมา มโนเสฏฐา มโนมยา จิตเปนหัวหนา ถาจิตดีเสียแลวงานทั้งหมดดี
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หมด พระพุทธเจาใหพัฒนาตรงนี้กอน เมื่อพัฒนาจิตดีแลว ใหพัฒนาเศรษฐกิจและ
พัฒนาสังคมตอไป
การพัฒนาจิต ถาจิตของประชาชน จิตของพระสงฆดีแลว ถูกตองตามครรลอง
ของชีวิตแลว ก็จะไดเริ่มพัฒนาการศึกษางายขึ้น การศึกษาแสวงหาวิชาความรูก็จะ
งายขึ้น ที่สุดถาพัฒนาจิตดีแลว จะไดการศึกษาสูงขึ้น มีความรูคคู วามดี เรียนใหรู ดู
ใหจํา ทําใหจริง คือ พัฒนาจิต ถาจิตไมดีแลว เรียนก็ไมรู ดูก็ไมจํา ทําก็ไมจริง ทุกสิ่งก็
ไมได ตรงนี้พระพุทธเจาทรงเนนมาก ทรงเนนใหพัฒนาจิต ถาทานผูใดจิตดีแลว
การศึกษาดีหมด จะเรียนรูทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งกิจกรรมที่มีประโยชนในตน
และครอบครัว
การพัฒนาเศรษฐกิจ หลังจากศึกษาจบหลักสูตรแลว พระพุทธเจาไมใหนิ่งนอน
ใจอยูแคนั้น ใหเริ่มพัฒนาเศรษฐกิจใหรุงโรจนตอไป ใหเงินไหลนองทองไหลมา ใชวิชา
ที่ไดเรียนมาใหเปนประโยชนตองาน ตอสังคมตอไป
การพัฒนาสังคม เมื่อพัฒนาเศรษฐกิจดีแลว พระพุทธเจาเนนอีกใหพัฒนา
สังคม ใหพี่นองทุกคนอยูดวยความเมตตา ปรองดองเหมือนญาติพี่นองทองเดียวกัน
ไมมีการแตกแยก ไมมีการขาดความสามัคคี สรางแตความดีรวมกันในสังคม ทั้งพี่ทั้ง
นองทั้งญาติวงศพงศาทุกหมูเหลา จะเปนตางชาติ ตางศาสนา ตางภาษา ก็ให
ปรองดองกัน ดวยความเมตตาปราณี อารี เอื้อเฟอ ขาดเหลือคอยดูกัน
การพัฒนาจิตนั้นเปนเชิงปฏิบัติการ ถาจิตทานผูใดดีแลว ดีหมดทุกอยาง ใน
เมื่อจิตดีแลว สุขภาพจิตก็ดีดวย เมื่อสุขภาพจิตดีการงานก็ดี
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ความเจริญรุงเรืองของคนนั้น ตองมีหลักปฏิบัติ ไมใชเชิงปฏิบัติ ตองศึกษา
แสวงหาความรูวิชาการหลายดาน ไมใชดา นเดียว แตการที่จะศึกษาหาวิชาการมา
พัฒนานั้นมีอยู ๒ ประการคือ
๑. คันถธุระ
๒. วิปส สนาธุระ
คันถธุระ ตองเรียนหนังสือทั้งหมด เรียนโลกียปญญา ปญญาทางโลก ตอง
เรียนทั้งนั้น การเรียนหาวิชาความรูใสตนเปนภาคบังคับ เรียกวา โลกียปญญา โลก
ธรรมตองพึ่งพาอาศัยกัน เรามีธรรมะตองอาศัยโลก โลกอยูไดเพราะธรรมค้ําจุน คือ
เมตตาค้ําจุนโลกไวได ดังที่กลาวแลว ดังนั้น คันถธุระนี้จึงตองเรียนทุกอยาง ถาไม
เรียนก็ไมรูเรื่อง
วิปสสนาธุระ ตองปฏิบัติทุกรูปแบบ สมถกรรมฐาน แปลวา ตองศึกษาความ
จริงของชีวิต แจงแลว เขาใจแลว อานตัวออก บอกตัวได ใชตัวเปน เห็นตัวตาย
คลายทิฏฐิ ดําริชอบ ประกอบกุศล ไดผลอนันต เปนหลักฐานสําคัญแลว วิปสสนาธุระ
จึงเปน โลกุตรปญญา ตองคูกันไปกับปญญาทางโลก โลกุตรปญญา หมายความวา
ปญญาที่ไดจากตัวเอง แกไขปญหาทุกข แกไขปญหาชีวิต ที่เกิดขึ้นในครอบครัวนั้น
หลักศาสนาของพระพุทธเจาสอนชัดเจนมาก ชัดทั้งรูปธรรมใหเห็นชัด ชัดทั้ง
นามธรรม คือ ปฏิบัตธิ รรมได มีทั้งโลกียปญญา มีทั้งโลกุตรปญญา
โลกุตรปญญา คือ ปญญาในตัว เกิดขึ้นในตัว ปญญาติดมากับตัว ความรูอ ยู
ในตํารา ศรัทธาสนใจ ศึกษาเอาเองได ปญญาในตัวแกไขปญหาได ปญญานอกตัว
แกไขปญหาไมได คือ เรียนวิชาเปนดอกเตอร แกไขปญหาไมได จึงจําเปนเหลือเกิน
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ตองมีวิปสสนาธุระ ทัง้ สมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน ตองเรียนคูกันไปทั้งสอง
อยาง สมถะเปนการศึกษาปญหาชีวิต พอชีวิตไดผลแจงชัดถึงจิตใจของขาพเจาแลว
รูปนาม ขันธ ๕ เปนอารมณแลว จึงเรียกวิปสสนาธุระ ไดทั้งสองประการควบคูกันไป
แลว รับรองวา ศาสนาเจริญ คนเจริญอยูที่ผูปฏิบัติ แตศาสนาอยูคงที่คงวาไมมีเสื่อม
ไมมีคลาย ไมมีถอยหลัง แตคนเรานี่เสื่อม เพราะไมปฏิบัติตามคําสอนของ
พระพุทธเจา อันนี้เปนเรื่องสําคัญ
ปญญาทั้งสองทางนี้พระพุทธเจาเนนมาก ไมใชไปนั่งหลับหูหลับตาเพียงอยาง
เดียว พระยุคใหมสมัยนี้ทิ้งปริยัติธรรมหมดแลว บวชแลวไมตองเรียน นักธรรมตรีก็
ไมได ปฏิบัติผิดทั้งนั้น ในเมื่อผิดเชนนี้แลวก็ไปสอนผิด เอาจริตของบุคคลมาใช
ตามใจคนใชไมได คําวา สมถะนัน้ ตองตามจริต จะชอบอยางไร ชักจูงมาทางรูปแบบ
แตวิปสสนาธุระ คือ การเจริญสติปฏฐาน ๔ ขันธ ๕ รูปนามเปนอารมณ ไมตองแก
จริต คนเรามีสติสัมปชัญญะเมื่อใด มีปญญาแกไขเมื่อนั้น ถาขาดสติสัมปชัญญะ
เมื่อใด ปญญาที่จะแกปญหาก็หมดไป
พระพุทธเจาทรงประกาศศาสนามานานถึง ๔๕ พรรษา พระองคมีปญญาของ
พระองคในตัวเอง จึงจะชวยชาวโลกใหพนเสียจากทุกขนานาประการได ปญญานอก
ตัวชวยแกไขปญหาไมได แตก็ชวยใหประกอบอาชีพการงานเปนหลักฐาน ทาน
ทั้งหลายถามีความรูสูงแลว แตไมปฏิบัติตามความรู จะไมสามารถแกไขปญหาของ
ชีวิตได ก็อยูไมได เพราะฉะนั้นจําเปนตองอาศัยซึ่งกันและกัน
ถาไมมีโลกียปญญา จะไมมีอาชีพการงาน ไมไดเรียนแลวจะไปทําอะไรได เชน
วิศวกรรมไฟฟา ถาไมไดเรียนแลว จะไปทํางานเรื่องไฟฟาไดไหม แตถาเปนดอกเตอร
ทางไฟฟาทําได เปนวิศวกรรมศาสตร หรือ แพทยศาสตร เวชศาสตร เกงมากแต
ขาดโลกุตรปญญา ก็ไมสามารถแกไขปญหาชีวิตไดเชนกัน
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การเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังจะเสียหลักศาสนา ศาสนาไมไดสอนเครื่องราง
ของขลัง แตเปนความนิยมของประชาชนหมูหนึ่งที่มีศรัทธาเชื่อมั่นของเขาอยางนั้น
เชน ผีเจาเขาทรง คนขาดสติสัมปชัญญะแลว ผีจะเขาเจาจะทรง ตรงนี้ขาดธรรมะ
เพราะฉะนั้นคนมีสติสัมปชัญญะผีก็ไมเขา เจาก็ไมทรง เพราะมีสติดี ตรงนี้ขอเนน
พระพุทธเจาทานสอนชัดเจนมาก แตทานพุทธศาสนิกชนทั่วไปขาดสติสัมปชัญญะ ผี
ก็เขาเจาก็ทรง เลยกลายเปนวาไสยศาสตรเปนหลักศาสนา สนใจหาแตเครื่องรางของ
ขลัง แตธรรมะไมหาเลย ไมสนใจดวย
คนเดี๋ยวนี้เขาวัดมาก แตการปฏิบัติธรรมไมมี เมื่อสมัยกอนปูยาตาทวดหลัก
ศาสนาแข็งมาก เปนหลักฐาน คือ เขาวัดรักษาอุโบสถในวันพระ เดี๋ยวนี้เขาวัดไมใช
รักษาอุโบสถ ไมใชปฏิบัติธรรม แตไปทัวรบญ
ุ ไปเที่ยวตามวัด ไปหาเรื่องกับพระ ไปติ
ฉินวัดวาอาราม เปนตน
พระพุทธเจาสอนเขาวัดปฏิบัติธรรมตองใหครบ ๓ วัด คือ
๑. วัตถุธรรม
๒. วัดอารมณ
๓. วัดจิตใจ
ปจจุบันนี้คนหาแตเครื่องรางของขลัง ถือดอกไมธูปเทียนไปหาพระ ไปใหพระ
ชวยทั้งนั้น แตไมชวยตัวเอง ถาคันถธุระเชี่ยวชาญจะเกิดปริยัติศาสนา เขมงวด
กวดขัน มีปฏิบัติศาสนาและปฏิเวธศาสนา เมื่อมีครบทั้ง ๓ อยางรับรองวา ไปรอด
ปลอดภัย แตเดี๋ยวนี้ไมมปี ริยัติศาสนา และประชาชนทั่วไปนับถือศาสนาพุทธแต
แบบฟอรม ไมเคยศึกษาอันใด ปริยัติศาสนาก็ไมไดเรียน ไมปฏิบตั ิศาสนาดวย ปฏิเวธ
ธรรมจะเกิดขึ้นในกิจกรรมประจําชีวิตไดอยางไรเลา
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คนสมัยนี้ปฏิบัติศาสนานอยมาก ไปเที่ยวดูวัดสวยงามเทานั้นเอง ไมตอง
ปฏิบัติธรรมเลย คนสมัยนี้เขาวัดมากกวาสมัยกอน สมัยกอนเขาวัดนอยแตปฏิบัติ
ธรรมมาก คนเดี๋ยวนี้เขาวัดมากเปนรอย ๆ พัน ๆ แตไมไดปฏิบัตธิ รรมเลย เอาดอกไม
ธูปเทียนมาใหพระชวย ชวยหนอยเจาขา ชวยใหขายที่ไดบาง ชวยใหสามีกลับบาน
บาง ชวยใหครอบครัวมีความสุขบาง แตโดยวิธีปฏิบัตแิ ลว เขาไมไดปฏิบัติศาสนาเลย
ไหนเลยละจะชวยได
พระพุทธเจาทานสอนไวชัดเจนวา
๑. สอนตัวเองใหได
๒. พึ่งตัวเองได
๓. สอนตัวเองได
ทั้ง ๓ ประการนี้ เปนหลักศาสนาที่ชัดเจนที่ยอลงมา แตเชิงปฏิบัติการ คนเรา
ทั่วไปไมเคยปฏิบัติเลย ปฏิบัติแตขาวขันแกงโถ เวลาเลี้ยงพระถือวาเปนศาสนา และ
ทอดกฐิน ทอดผาปา สรางศาลา สรางโบสถ เรียกวาบุญสงเคราะห เปนบุญนอกตัว
ทั้งนั้น แตปฏิบัติตัวเองนี่ลืมไปเปนบุญสงเคราะหตัวเอง ทําใหเกิดปญญาในตัว อันนี้
มีความหมายอยูมาก
ทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเหลาหลายภาษาแพฝรั่ง อาตมาไปยุโรป ๕
ประเทศ มีแตคนไทยถือดอกไมมาใหบุญชวย แตฝรั่งมาหาธรรมะ แสวงหาธรรมะ ฝรั่ง
ปฏิบัติธรรมะมาก เดี๋ยวนี้ตรงกันขามแลว คนไทยไปเอาของฝรั่งมา ฝรั่งเอาของคน
ไทยไป มีมารยาทชาติผูดี มีศีลธรรม ทําไมหนอฝรั่งไมเคยไปวัด ไมเคยทอดกฐิน ไม
เคยทอดผาปา ไมเคยทําบุญสุนทานแบบเราชาวพุทธ แตทําไมฝรั่งร่ํารวยมหาศาล
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ทั้งนี้เพราะเขามีธรรมะ
มีธรรมะอยูที่จิตใจของเขา
เขาปฏิบัติหนาทีเ่ ครงครัด
ขยันหมั่นเพียร ไมเกียจครานแตประการใด เขาตรงไปตรงมาดวยยุติธรรม ก็มีธรรมะ
ประจําใจของเขา ไมจําตองกลาววามานั่งในวัดหรือมาเที่ยวกันในวัด
สําหรับขอวัตรปฏิบัติ พระพุทธเจาสอนวา พระภิกษุผานเวจกุฏีสกปรก หนีไป
เปนอาบัติโทษทันที แสดงวาพระพุทธเจาเนนเรื่องหองน้ํา หองสุขา ตองสะอาดหมด
พระภิกษุละเลยขอนี้เปนอาบัติโทษ อันนี้เรียกวา กิจวัตร
อาตมามาอยูวัดอัมพวันนี้สมัยนั้นยังยากจนไมมีอะไรเลย
ตองฉันขาวกับ
น้ําปลา ไมมีกับขาวเลย แตบัดนี้ตรงกันขามแลว เอาหลักศาสนา เอาหลักกิจวัตร
วัฒนาวัด ชวยกันปด ชวยกันกวาดอาวาส ลานเจดีย อยาสกปรก ตรงนี้ซึ้งใจเหลือเกิน
พระพุทธเจาสอนใหทํากิจวัตร จะพูดสมัยใหมใหฟงดังนี้
ดูบานเมือง...ดูที่ความสะอาด
ดูประชาชาติ...ดูที่ความสามัคคี
ดูลูกหลาน...ดูที่การเคารพ
ดูหญิง...ดูที่ความอาย
ดูชาย...ดูทคี่ วามกลาหาญ
ดูพระ...ดูทกี่ ิจวัตร
อาตมาใชหลักศาสนาพัฒนา เงินทองไมมีเลยเพราะพระไมมปี จจัย แตทําไมให
มีเงินทางได ไดอาศัยเสด็จพอ ปฏิบัติตามที่ทานไดฝากหลักศาสนาไวกับพุทธบริษัท
แลว เราก็นําเอามาพัฒนาขึ้น
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พระไตรปฎกเพิ่งมีตอเมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว สังคายนา
ขึ้นมา ไมอยางนั้นเราจะขาดตํารา เรียกวา พระบาลี ไวยากรณ มคธภาษา ถาเราทิ้ง
ปริยัตินี้แลว เราจะขาดปฏิบัติ จะเดินทางหลงผิด ธรรมะ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ
มากมายเหลือเกิน เชน พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก พระอภิธรรมปฎก เรียนจนแก
ตายก็ไมจบ มากมายเหมือนทรายในมหาสมุทร แตคําสอนของพระพุทธเจานั้นทาน
ยอใจความใหนอยลงไปเหมือนเม็ดทรายในกํามือ
พระองคกําใบไม ๑ กํา บอกวาคําสอนนี้นอยมากเทากับใบไมกํามือเดียว ใบไม
ยังอยูในปาอีกมากมาย คําสอนของพระพุทธเจาแคกํามือเดียวก็ยังทํากันไมได สรุป
ยอคําสอนเหลือสาม พระภิกษุสงฆที่บวชอยูที่ ไตรสิกขา ทานบอกวา อยาขาด
ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปญญา ไมใชเอาไตรมาไวที่ที่นอน กอดไตรไว โยมก็เปนพระได
ถามีไตรสิกขา
ยอพระไตรปฎกที่เปนคําสอนภาคปฏิบัติ คือ ศีล สมาธิ ปญญา ถาพระภิกษุ
ขาด ศีล สมาธิ ปญญา ก็เปนสมมตสงฆ โสภาเสยยะ สมมติสงฆเกิดขึ้นแลว แตองคนี้
เปนสมมติสงฆธรรมดา ตองปฏิบัติไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปญญา ถึงจะมีพระเกิดจาก
สมมติบัญญัติ เปนนามบัญญัติ สภาวะเกิดขึ้นแลว
ยอเหลือสอง คือ สติ สัมปชัญญะ
สรุปเหลือหนึ่ง คือ อยาประมาท
เทานี้เองก็ยังทํากันไมได คําวา ศีล สมาธิ ปญญา ครอบคลุมจักรวาลธาตุ เปน
ฐานของเจดีย คอระฆังคือ สติสัมปชัญญะ ยอดเจดียทองคือ อยาประมาท อยูดวย
ความไมประมาทเถิด ในเมื่อเปนเชนนี้ ศีล สมาธิ ปญญา เอามาพัฒนาบานได แตไม
นํามาใชกัน จะไปสวรรค ไปนิพพาน แตสมบัติมนุษยไมมีเลย
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ของหายาก ๔ ประการ ทานมีกันแลวหรือยัง
๑.

กิจโฉ มนุสสปฏิลาโภ เกิดมาเปนมนุษยแสนจะยากมาก องมีกุศลกรรมบถ
๑๐ ครบ มีคุณสมบัติของมนุษยมา จึงมาเกิดเปนมนุษยอยางนี้ แถมเมื่ออยูใน
ทองแมก็ลําบาก ยากที่สุด กวาจะเคลื่อนคลอดจากคัพภาของมารดาใชเวลา
๑๐ เดือนก็ยาก บางคนไมทันรองตายในทองก็มากหลาย นี่แหละเกิดมาเปน
มนุษยยากมาก
๒. กิจฉัง มัจฉาน ชีวิตัง เรามีชีวิตรอดมาไดถึงขณะนี้ก็ยากอยู ยากมาก อันนี้
จะไมขออธิบาย
๓. กิจฉัง สัทธัมมัสสวนัง การที่เราจะไดฟงธรรมของพระพุทธเจานี้ยาก คน
เดี๋ยวนี้เชิญมาฟงเทศนฟงธรรมไมมา จางยังไมมาเลย ยากตรงนี้ ไมมีบญ
ุ
วาสนาจะมาฟงธรรมได เอารถไปลากเอาชางไปฉุดก็ยังมามา ถาบอกวาไปดู
คอนเสิรต ไปชอปปง ไมตองจาไปไดเลย การฟงธรรมนี้ยากมาก คนไมมีบุญไม
มีโอกาสฟงธรรมหรอก
๔. กิจโฉ พุทธานมฺปปาโท การที่เราเกิดมาพบพบพระพุทธเจา ที่จะมาตรัสรูเปน
พระพุทธเจานี้ก็ยากมาก ถาไมเกิดอยูในถิ่นฐาน ไมมพี ระพุทธศาสนาแลว เรา
ก็ยากที่จะพบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา จะไมลืมตาอาปากไดอยางนี้
หรอก ขอสรุปลงไปวา ของหายาก ๔ ประการนี้ ทานมีครบแลวหรือยัง ถาครบ
แลวก็ใชได
ถาเปนพระภิกษุนวกะ อุปชฌายทานจะใหกาสาวพัสตร ทานบอกใหเรียน
กรรมฐานกอน แลวคอยหมผาอยางนี้
เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ
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ตโจ ทันตา นขา โลมา เกสา
เบื้องต่ําปลายผมลงไป เบื้องบนปลายเทาขึ้นมา
กวาอาตมาจะทําไดใชเวลา ๑๐ ป เบื้องต่ําปลายผมลงไป เบื้องบนปลายเทา
ขึ้นมา วิธีปฏิบัติศาสนาตองการใหมีสติอยูกับจิต ตองการใหแนบสนิท บวชจริง บวช
ใหถึงใจ ไดพระรัตนตรัยเปนที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางใจไป
พระพุทธเจายอดพัฒนามาก เอาศีลมาพัฒนา ศีล แปลวา ปกติ คนไมมี
สติสัมปชัญญะ คนนั้นจะไมมีศีลไมมธี รรม ถาคนมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตไวได
คนนั้นมีศีลมีธรรม จิตใจก็เปนมนุษย มนุสโส ไมใชมนุสสเปโต จะออกมาในรูปแบบนี้
ชัดเจน
ศีลทําใหสะอาด ที่กินสะอาด ที่ถา ยสะดวก กินของรอน นอนในมุง ทุงในสวม
สวมรองเทา พระพุทธเจาสอนไวชัด ถาบานไหนมีศลี บานนั้นสะอาดหมด โรงครัว
สะอาด เวจกุฎี หองสุขา สะอาดหมด เรือนมีระเบียบเรียบรอย เพราะเรือนนั้นเปนวัตถุ
ไมมีวิญญาณ นี่คือศีล ทําใหเกิดความสะอาด นําไปพัฒนาไดเลย
พระภิกษุสงฆตองกวาด กวาดใหสะอาด สะอาดนอกสะอาดใน จิตใจก็กวาด
กิเลสไปดวย อยาเอากิเลสมาไวในใจ ตองกวาดอยาใหสกปรก ไมตองใชเงินใชทอง
พระพุทธเจาเปนยอดพัฒนาตรงนี้เอง
นอกจากนี้ทานยังใหพึ่งตัวเอง ขอฝากพระภิกษุนวกะไวดวย ในบาตรมีอะไร มี
เข็ม ดาย หิน มีดโกน เครื่องกรองน้ํา ใหชวยตัวเอง ไมตองพึ่งคนอื่นตอไป อตฺตาหิ
อตฺตโน นาโถ ออกมาชัดเจนมาก
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ศีลขอเดียวพัฒนาประเทศได อยาสกปรก อยาลามก อยาทิ้งขยะมูลฝอยลง
กลางถนน ลงกลางแมน้ํา เปนตน นี่คือ ศีล สติดี สัมปชัญญะดี บานนัน้ สะอาด
หองน้ําหองสวมสะอาด วัดวาอารามสะอาดหมด สะอาดทั้งวัดสะอาดทั้งบาน ถาโยม
มีศีลจริงรับรองสะอาดหมดเลย เสื้อผาอาภรณสะอาด หนาตาสะอาดออกมาอยางนี้
มีสมาธิ จับงานอยาทิ้งงานและหนาที่ อยาขยันนอกหนาที่การงาน ปรับปรุง
ตัวเองในสมาธิ
มีปญญา งานจะสําเร็จออกมาเรียบรอย แกไขปญหาไปในตัวดวย
ถาหากวาทานผูใดขาดการปฏิบัตพิ ระกรรมฐานแลว จะทําอะไรก็ไมไดผล เชน
รับศีล โยมมารับศีลอุโบสถ ใหอาปากรับสักหมื่นหน ใหศีลสักรอยครั้งก็ไมไดผล ปาอา
รับได แตจิตไมยอมรับ ถาไมปฏิบัติธรรมไตรสิกขา เปนไปไมไดแน ปากรับแลวยังไป
ฆาสัตว รับแลวยังไปเบียดเบียนทรัพย รับแลวยังไปลวงประเวณีในสังคมนาบัดสี รับ
แลวยังไปหลอกลวงโลกหวังเอาลาภเขา พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ
รับแลวยังไมดื่มสุรายาเมา ถาปฏิบัติธรรม ปฏิบัติศาสนาเมื่อใด ปฏิเวธมันแจงแกใจ
โดย ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ รูไดเฉพาะผูปฏิบัติเทานั้น
หลักศาสนาอีกประการหนึ่ง พระภิกษุนวกะที่บวชใหมในพระศาสนา ตองจด
เวลาไว โสภาเสยยะ จดไวทําไม ตองการใหเคารพผูใหญ เคารพอาวุโส เอาไปใชไดทุก
กาลสมัย เปนผูนอยอยางนิ่งดูดาย ควรเคารพผูใหญ ไปลามาไหว ออนนอมถอมตน
ปากหวาน ตัวออน อาวุโส ภันเต ตองเคารพบูชาผูใหญ ผูเปนประธาน ตองเชื่อฟง
ทาน นี่สอนตั้งแตบวชเลยนะ โสภาเสยยะ จดบวชเวลานี้ ผูบวชแตภายหลังตองเคารพ
ผูบวชกอน เปนผูนอยอยาบังอาจแกผูใหญ ตองมีการเคารพตลอดรายการ ชัดเจน
มาก แสดงวาพระพุทธเจาสอนตรงนี้
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คนที่มีสติสัมปชัญญะดีแลว จะปากหวาน ตัวออน มือเปนหงอน ไปก็ลามาก็
ไหว มารยาทก็สวยนารัก สาวหนุมเดี๋ยวนี้สวยนาเกลียด เดินจะเหยียบหัวผูเฒาผูแก
พบพระก็ไมนมัสการ
คนมีศีลดูตรงไหน ดูที่เดินมาก็รู เดินมีระเบียบไหม เดินสวยนารักไหม พูดจา
ไพเราะเพราะพริ้งไหม คนที่มีศลี จะกลาวแตวาจาไพเราะ กลาวในที่ควรกลาว ดู
กาลเวลา กลาวดวยความจริง กลาวดวยเปนประโยชนแกผูฟง กลาววาจาสุภาพ
เรียบรอยออนโยนและออนหวาน
กลาววาจาเปนลักษณะที่แสดงออกดวยเมตตา
ปรารถนาดีทุกคน กลาววาจาเชนนี้ คือ คนมีศีล
พระพุทธเจานําศีลไปพัฒนากาย พัฒนาจิต หรือ พัฒนาอะไร บานเมือง
สะอาดหมด ประชาชาติก็สามัคคีกัน อาตมาไปยุโรปมา ๕ ประเทศ ไมมีขยะมูลฝอย
ดูแมน้ําลําคลองสะอาดหมด ฝรั่งเขามีศีล เราขาดศีลกัน จึงไดสกปรกลามกเชนนี้ มัก
งาย มักได สรุปมรรค ๘ ก็คือ ศีล สมาธิ ปญญา สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เนนหลักสติ
ปฏฐาน ๔ เปนทางสายเอกของพระพุทธเจา
คนที่มีสติสัมปชัญญะอยูประจําตัว จะขยันเรียนหนังสือ จะขยันทํางาน เปน
ประโยชนแกครอบครัว ทําใหครอบครัวมีความสุข ตรงนี้ อาตมาเอามาพัฒนาตั้งแต
เริ่มตนมาอยูวัดอัมพวัน เปนเจาอาวาส ๔๐ ป แลว เปนเจาคณะอําเภอ ๒๒ ป รู
หมดแลว บานเหนือ บานใต ยากจนหาเชากินค่ํา หาค่าํ กินเชา จึงสรางโรงเรียนสงลูก
ไปเรียนหนังสือ บานนีพ้ ัฒนาแลว พระพุทธเจาใหพัฒนาการศึกษา พัฒนาจิตดีแลวก็
ไปเรียนหนังสือ ตอนนี้ไปมีงานทํากันหมดแลว ไปไดสามีภรรยาที่อื่น ถาไดคนบาน
เดียวกันจะไมมีที่อยู
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กรุงสุโขทัยราชธานีแหงประเทศไทย เมื่อสมัยนั้นพระสงฆจากประเทศศรีลังกา
มาเผยแพรธรรมที่นครศรีธรรมราช ทําใหพวกนครศรีธรรมราชเลิกทําประมง เรียน
หนังสือที่วัดมหาธาตุ สรางวัดอรัญญิกขึ้นมาอีกวัดหนึ่ง มากัน ๒ องคเทานั้น องคหนึ่ง
มีความรูทางคันถธุระ
อีกองคหนึ่งมีความรูทางวิปสสนาธุระ
ทําใหพวก
นครศรีธรรมราชมีสติปญญา ทําเครื่องถมลายทองมากมายกายกอง รอนถึงพระเจา
กรุงจีนมาขอดูงาน แลวจึงเอาไปใชหมด คนนครศรีธรรมราชกลายเปนกฎแหงกรรม
ไมไดติดตามประเพณี และปูยาตายายใหจีนไปหมด เลยเราเขาใจไปวาเครื่องถมลาย
ทองมาจากเมืองจีน แทจริงแลวมาจากเมืองไทย มาจากสติปฏฐาน ๔ คันถธุระ
วิปสสนาธุระ ทําใหคนมีสติปญญาแกไขปญหา ประกอบอาชีพการงาน เรียกวา โลกีย
ปญญา
ดังนั้นจึงมีการนําศาสนาขึ้นสูกรุงสุโขทัยราชธานี
ทําใหชาวกรุงสุโขทัยมี
ปญญาขึ้น พระราชาทรงผนวชในพระพุทธศาสนา มีวดั อยู ๒ วัด คือ คามวาสี และ
อรัญวาสี เทานั้น พระเจากรุงสุโขทัยทรงผนวช วันที่ ๑๔ มกราคม ไมมีใครรู โยมโปรด
จําไว มีพลเมือง ๓ ลานคน สามารถมีอาณาเขตถึงกลันตัน ไทรบุรี บานพี่เมืองนองมา
ชานาน
ครั้งโบราณกอนเกา ทําไมมีอาณาเขตกวางขวาง เพราะใชธรรมะ ใชศีลขอ
 ญาตรงไหน พระเจาแผนดินทรงลาผนวช แลวทรง
เดียวกับสมาธิปญญาเทานั้น มีปญ
ประชุมประชาราษฎรวา เลิกถือผี เลิกถือเจากันเสียที เอาหลักความจริงของชีวิตมาใช
ชีวิตความจริง คือ ธรรมะ
บุคคลใดมีความจริงในชีวิต บุคคลนั้นมีธรรมะประจําใจ รูจริง รูแจง เห็นจริง
เห็นแจง คนมีธรรมะ เขามีอยางนี้
ธรรมบรรยาย - พัฒนาจิต
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๑.
๒.
๓.
๔.

ละเอียดออน
ชอบกอสราง
ชอบงอก
ชอบตอสู

ละเอียดออน พอแมวาก็ตองเชื่อ จิ้งจกทักตัวหนึ่งเขายังเชื่อเลย พอแมทักยังไม
เชื่ออีกหรือ เด็กเดี๋ยวนี้เถียงพอแมคําไมตกฟาก ขาดหลักธรรม ขาดสติสมั ปชัญญะ
เถียงพอเถียงแม เถียงครูอาจารย เถียงผูอาวุโส เถียงประธานสงฆไมได เปนอาบัติ
โทษ พระพุทธเจาสอนดีมาก ใหผใู หญมารอเปนอาบัติโทษนะ ตองผูนอยมารอผูใหญ
อยาใหผูใหญตองรอ นี่ละเอียดออนมาก
ชอบกอสราง คนมีธรรมะชอบสราง ไปไหนชอบพัฒนากอสราง คนยุคใหมสมัย
นี้ขาดศีลขาดธรรม ชอบทําลายรื้อหมด พอแมสรางไวรื้อหมด
ชอบงอก คนโบราณมีสติสัมปชัญญะชอบงอก ไปไหนชอบปลูกตนหมากราก
ไม ตนพิกุล บุนนาค ปลูกตนโพธิ์ ตนไทร ปลูกตนไมใบบังสาขา คนยุคใหมสมัย
ทําลายตนไม โคนตนไมจะหมดแลว คนไรธรรมะโคนตนไมหมด
ชอบตอสู คนมีธรรมะไมเลี่ยงงาน ชอบตอสู คนเดี๋ยวนี้สําเร็จการศึกษาเลี่ยง
งานเกง ไมเอางานเอาการแตประการใด ขาดศีลนี่เอง คนมีสติสัมปชัญญะดีแลว จะ
ไมเลี่ยงงาน จะทํางานใหเสร็จตามเวลา
งานที่ดีคืออะไร งานที่ดีคืองานที่ไมมีโทษ งานที่ถูกตองคืองานอะไร คืองานที่
ทําแลวตองเสร็จทันเวลา งานที่ดตี องเสร็จแลวเรียบรอย เหมือนน้ํายอยกระบอกตาล
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พระพุทธเจาสอนวา คนมีธรรมะจะออนนอมไปหมด โงบเปนบเปนใหญ โงไว
เรื่อย ออนนอมตอทานผูใหญเสมอ ผูใหญจะวากลาวอยางไรก็ตองอดทน นี่สิธรรมะ
ของพระพุทธเจา เอามาพัฒนาได
ศีลขอเดียวนี้ทําใหเกิดเมตตา มีสมาธิภาวนาก็ทําใหเกิดเมตตา เกิดเอื้ออารี
สรางความดีรวมกัน คนที่มีสมาธิดี ประกอบดวยศีล มีสติสัมปชัญญะ จะยิ้มแยม
แจมใส ตั้งใจสนทนา เจราจาก็ไพเราะ สงเคราะหเอื้อเฟอ ขาดเหลือคอยดูแขกมาตอง
ตอนรับขับสู ดูพองาม ดูกิจการงานใหเหมาะสมตามเกียรติยศชื่อเสียงของตนกับแขก
ผูมาร
อาตมาวาไมมีอะไรดีเทาสติปฏฐาน ๔ ทางสายเอกของพระพุทธเจา ทางสาย
เอกดีแน ๆ อาตมาปฏิบัติมาแลว เชน สมถะ พุทโธ มโนมยิทธิ เพงกสิณ ธรรมกาย
เรียนจบมาหมดแลว ไปพบหลวงพอในปา ทานบอกวา ไมมีอะไรดีเทา สติปฏฐาน ๔
ทางสายเอก ทําแลว ระลึกชาติได ระลึกกฎแหงกรรมได มีปญหาเกิดขึ้นแกไดแน ๆ
คนที่ไรสติ ขาดสติสมั ปชัญญะ ขาดปญญา จะไมมีทางแกปญหาไดเลย ปญหาอยู
ตรงนี้อันหนึ่ง นําไปใชได
เพราะฉะนั้นสําคัญที่ ศีล ขอเดียว
สีเลน สุคติยนฺติ ศีลไปสูสุคติไดแนนอน คือ สติ
สีเลน โภคสมฺปทา คนไหนมีสติสัมปชัญญะ ขยันทํางาน โภคทรัพยเนืองนอง
พรอมบริบูรณพูนสุข
สีเลน นิพฺพุติ ยนฺติ ศีลขอเดียวดับใหสนิทไมติดเชื้อเปนไข ไมมีโลภ โกรธ หลง
แตประการใด ตรงนี้ไปนิพพานได ศีลขอเดียวนี้ครอบคลุมถึงสมาธิ ตัวสัมปชัญญะ
คือ ตัวสมาธิ
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รูนอก รูใน รูตัว รูกาลเทศะ รูบาป รูบุญ รูคุณ รูโทษ รูสิ่งที่เปนประโยชนและไม
เปนประโยชน นี่คือ สัมปชัญญะปพพะ คือ ตัวสมาธิของวิปสสนาญาณ
ตัวปญญา แปลวา รอบรูเหตุผลขอเท็จจริง รูกฎแหงกรรม รูอดีตชาติของชีวิต
และรูวาควรจะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาไดอยางไร มีทั้งปญญาโลกียะ มีทั้ง
ปญญาโลกุตระ มีทั้งวิชาความรูคกู ับความดี เดินทางไมผิดในกฎจราจรชีวิตแนนอน
บุคคลใดมีศีลจะมี ๓ ส. ไดแก
๑. สะอาด ทุกอยางสะอาดหมด
๒. สงบ อยูดวยความสงบ ไมทะเลาะกันแนนอน
๓. สะดวก เปนปฏิเวธธรรม ไดรับความสะดวกสบาย ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน มีที่พึ่งทางใจติดตัวไป
บุคคลใดมีไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา จะมี ๓ จ. ๕ จริง ทุกสิ่ง ป.ป.ร.ก.
๓ จ. ไดแก
๑. จัดรูปแบบตัวเองใหสวย แตงตัวใหสวยหรู นาดูชมในสังคม
๒.
จัดสํานักงาน จัดวัดวาอารามใหเปนระเบียบ รมรื่น เปนอุทยาน
การศึกษา
๓. จัดสถานที่อื่นได ถาเราจัดตัวเองไมได จัดสถานที่ของเราไมได จะไปจัดที่
อื่นเขาจะเลื่อมใสศรัทธา ออกมาอยางนี้ชัดเจนมาก
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ถาใครจัด ๓ จ. ไดจริงแลว จะมีทุกสิ่ง ๕ จริง คนมีความจริงแลว เปนชายก็จริง
เปนหญิงก็แท เปนคนแกก็มีคนเคารพนับถือแนนอน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จริงตอการงาน เปรียบเหมือนนิ้วโปง
จริงตอหนาที่ เปรียบเหมือนนิ้วชี้
จริงตอวาจา เปรียบเหมือนนิ้วกลาง
จริงตอบุคคล เปรียบเหมือนนิ้วนาง
จริงตอความดี เปรียบเหมือนนิ้วกอย

ทุกสิ่ง ป.ป.ร.ก. ไดแก
๑.
๒.
๓.
๔.

ปกครองดี ถาคนไหนปกครองดีไมมีเรื่อง
ปองกัน ไมเสียหาย
รักษาความดี เหมือนเกลือรักษาความเค็ม
กลาแกไข เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นตองกลาแกไขเดี๋ยวนั้น อยาทิ้งไวมันจะ
เสียหายตอไป

ขอใหนําหลักการที่กลาวนี้ไปใชพัฒนาไดเลย ถาบุคคลใดมีหลักเกณฑวิธีการ
อยางนี้ รับรองเจริญทั้งวัด เจริญทั้งบาน เจริญทั้งประเทศเขตแดนทุกชนิด...
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