หมวดที่ ๕
ปกิณกธรรม
B015
ขอเจริญพรวา พระพุทธเจา มีพุทธกิจ ๕ ประการ พระพุทธเจาเคยขี้เกียจไหม
ทําไมหนอจึงเสด็จออกบรรพชา ทําไมหนอพระพุทธเจาจึงตองเรียนถึง ๑๘ ศาสตร นี่
เพราะความขยันหมั่นเพียรนั่นเอง ตองการไปหาวิชาแกปญหา วิชาแกทุกข วิชาบํารุง
สุข ใหมีความเจริญรุงเรืองในการงานและหนาที่รับผิดชอบ...

พระพุทธเจามีพุทธกิจ ๕ ประการ คือ
๑. ปุพพัณเห ปณฑะปาตัญจะ เชา ออกบิณฑบาตร โปรดสัตว
๒. สายัณเห ธัมมะเทสะนัง ตอนเย็น ใหธรรมะประชาชน
๓. ปะโทเส ภิกขุโอวาทัง หัวค่ํา ใหกรรมฐานสอนภิกขุ
๔. อัฑฒะรัตเต เทวะปญหะนัง ตีสบ
ิ สอง แกปญหาเทวดา
๕. ปจจุสเสวะคะเตกาเล

ภัพพาภัพเพ

วิโลกะนัง

ตี่สี่ เล็งญาณ

ชวยเหลือประชาชนใหพนจากกองทุกข
(โดยเฉพาะขอ ๔ ตรงกับที่หลวงพอไดรับรูจากเทวดา ที่มาสอนแมชีกอน
ทอง สวดมนตมหาเมตตาใหญ วาเวลาดังกลาว เทวดาจะไปสวดมนต ที่
หองพระของเรา ทานทั้งหลาย ที่สะอาดเรียบรอย เปนสัดสวน ไมมีเด็กเขา
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๑

ไปเลน ไมมีใครเขาไปนอน และที่สําคัญผูเปนเจาของบานตองสวดมนต
สม่ําเสมอ สวดมนตไหวพระแลวปูผาขาวไว ตีสิบสองหรือเที่ยงคืน เทวดา
จะลงมาสวดมนต บานนั้นจะปลอดภัย : ผูรวบรวม)

◙

ทรัพยภายใน หรือ อริยทรัพย ไดแก
๑. สัทธา เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เชื่อตองมีเหตุผล ขอเท็จจริง
๒. ศีล รักษากายวาจาใหเรียบรอย มีสติสัมปชัญญะตลอด มีสติก็คือ มีทรัพย
ปากมีทรัพย หูมีทรัพย ตามีทรัพย เปนตน
๓. หิริ ความละอายตอบาปทุกชนิด
๔. โอตตัปปะ ความสะดุงกลัวตอบาปทุจริต ไมทํา
๕. พาหุสัจจะ ความเปนคนเคยไดยินไดฟงมามาก คือ จดจําธัมมะและรู
ศิลปะวิทยามามาก
๖. จาคะ สละใหปนสิ่งของแกผูอื่นที่ควรใหปน
๗. ปญญา รอบรูในสิ่งที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน

◙

ธัมมะแปลวาอะไร
ธัมมะ แปลวา ธรรมชาติ เกิด แก เจ็บ ตาย ดอกไมสดชื่นแลวก็เฉา หนุม ก็

ไมจริง สาวก็ไมจริง
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๒

ธัมมะ แปลวา

เหตุและผล อดีต คือ ความฝน ปจจุบัน คือ ความจริง

อนาคต ไมแนนอน เรื่องเกาอยารื้อฟน เรื่องคนอื่นอยาคิด กิจที่ชอบรีบทําใหเสร็จ อยา
เดี๋ยว
ธัมมะ แปลวา กฎแหงกรรม ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
ธัมมะ แปลวา ฝนใจ ฝนใจได ดีได ถาฝนใจไมได ดีไมได ฯ

◙

การแผเมตตานี้ ถาเราทําเชี่ยวชาญ ชํานาญไดเมื่อใด ก็แผให

ศัตรูได ศัตรูจะมาเปนมิตรกับเราแนนอน ถึงจะเกลียดชังแหนงหนายเรา ผูกพยาบาท
อาฆาตกันอยางไรก็มารักกันได

พระพุทธเจาทรงสั่งสอนใหเราแผเมตตา

ฯ
◙

การอุทิศสวนกุศล และ การแผสวนกุศล ไมเหมือนกัน
การแผ คือ การแพรขยาย เปนการเคลียรพื้นที่ แผสวนบุญออกไป สัพเพสัต

ตา สัตวทั้งหลาย ที่เปนเพื่อนทุกข เกิดแกเจ็บตาย ดวยกันหมดทั้งสิ้น เรียกวา การแผ
แพรขยาย....

การอุทิศ คือ การใหโดยเจาะจง ถาเราจะใหตัวเองไมตองบอก
ไมตองบอกวาขอใหขาพเจา... เราเปนคนทํา เราก็เปนคนได และ การให
บิดามารดา ก็ไมตองออกชื่อแตประการใด... พอแมอยูในตัวเรา เรา
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๓

สรางความดีมากเทาไร จะถึงพอแมมากเทานั้น

ในทํานองเดียวกัน พอแมก็

อุทิศสวนกุศลใหลูกได ฯ
◙

คําสอนของพระพุทธเจา มีอยูแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ อยูใน

พระไตรปฎก แยกเปนวินัยปฎก (พระวินัย) สุตตันตปฎก (พระสูตร) และอภิธรรมปฎก
(พระอภิธรรม) สรุปเหลือสาม คือ ศีล สมาธิ ปญญา ยอลงมาเหลือสอง คือ สติ
กับ สัมปชัญญะ สรุปเหลือหนึ่ง คือ ความไมประมาท ฯ

◙

ศีล สํารวม กายวาจาใหเปนปกติ อยาใหพลาด อยาใหพลั้ง อยาใหประมาท

คือ มีสติ
สมาธิ สังวร แปลวา ความรูจริง รูซึ้ง รูตื้นลึกหนาบาง อานตัวออก บอกตัวได
ใชตัวเปน คือ รูหนอ
ปญญา ระวัง อยาประมาทอาจองตอสงครามชีวิต คือ ความไมประมาท ฯ

◙

ศีล คือ สถาปนิก ออกรูปแบบพื้นฐานใหคนชอบ
สมาธิ คือ วิศวกร รูวาระจิตของคนในฐานะเชนไร ควรปฏิบัตกิ ับเขาอยางไร

รูจักกาลเทศะ รูจักบุญ รูจักบาป รูจักคุณ รูจักโทษ รูจักสิ่งที่เปนประโยชน และไมเปน
ประโยชน
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๔

ปญญา คือ นายชาง ลงมือทําทันที มิไดรีรอแตประการใด ถาใครเปนทั้ง
สถาปนิก วิศวกร และนายชาง แลว รับรองคนนั้นเอาตัวรอด
ปลอดภัยในอนาคต ฯ
◙

กิจกรรมของพระสงฆในพระพุทธศาสนา

พระพุทธเจาสอนไว

ตองเปน

ประโยชนตอประชาชน ถาสิ่งใดไมเปนประโยชนตอประชาชน สิ่งนั้นไมใชกิจกรรมของ
พระสงฆ ตองชวยกันพัฒนาจิต พัฒนาการศึกษาใหกุลบุตรธิดา มีศรัทธาในพระ
ศาสนา แตการจะสอนให ถูกจุดมุงหมาย ใหเกิดคุณธรรม มีความรูค ูความดี หายาก
เหลือเกิน ขอฝากทานไวดวย ฯ
คนไหนเกลียดคนโกง คนนั้นก็หลงลิเก พอจะลาโลง ก็จับตัวโกงไดทุกที ฯ

◙

การตายของคนเรามี ๓ ลักษณะ ไดแก
๑. ตายจริง คือ ตายจากความเปนทารก มาเปนเด็ก มาเปนหนุมเปนสาว
ตายจากหนุมสาว มาเปนผูใหญ ตายจากผูใหญ มาเปนคนแกเฒา
(การเตรียมตัวตายในลักษณะนี้ คือ เตรียมตั้งแตเปนเด็ก ตองสอนลูกหลาน
ใหงอกงาม เลี้ยงลูกใหโต ปลูกตนโพธิ์ใหไดรม โตดวยวิชาการ มีหลักฐาน
ใหลูกมีงานทํา มีคูครอง ขอใหเปนทองแผนเดียวกัน)
๒. ตายสมมุติ คือ ตายเฉพาะรางกายที่เราเห็น แตจิตไมตาย เปรียบเสมือน
การยายบานใหม จิตตองไปจุติอีกตามผลของกรรม คือ บุญกับบาป
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๕

(การเตรียมตัวตายในลักษณะนี้ คือ ตองเตรียมกรรมฐานใหแนน)
๓. ตายสูญ คือ นิพพาน
(การเตรียมตัวตายในลักษณะนี้ คือ ตองเจริญกรรมฐาน ใหจิตเบิกบาน
หรรษา และหมดกิเลสตัณหา)

◙

เหตุแหงการตาย มี ๔ ไดแก
๑. อยุกขยะ

ตายเพราะสิ้นอายุ สัตวโลกทั้งหลายที่มี่ชีวิตอยูภายใน

ขอบเขต ระยะเวลาของตน
๒. กัมมักขยะ ตายเพราะสิ้นกรรม
๓. อุภยักขยะ ตายเพราะสิ้นอายุและสิน
้ กรรม
๔. อุปจเฉทกมรณะ ตายเพราะอุบัติเหตุตาง

ๆ มาตัดรอน ทั้ง ๆ ที่

ยังไมถึงอายุขัยและยังไมสิ้นกรรม
ชีวิตทั้งหลายเปรียบเสมือนตะเกียงน้ํามัน ตะเกียงจะดับ ก็ดวยเหตุ ๔ ประการ
๑. ดับ เพราะน้ํามันหมด คือ ตายเมื่อสิ้นอายุ
๒. ดับ

เพราะไสหมด คือ ตายเมื่อสิ้นกําลังของกรรมที่สนับสนุนใหมีชีวิต

อยู
๓. ดับ

เพราะน้ํามันและไสหมด คือ ตายเมื่อสิ้นอายุและสิ้นกําลังของ

กรรม
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๖

๔. ดับ

เพราะมีอุบัติเหตุอยางใดอยางหนึ่ง เชน โดนลม คือ ตาย

เมื่อประสบอุบัติเหตุอยางใดอยางหนึ่ง เชน อุบัติเหตุ ถูกฆาตาย ไปติดโรค
ตาย ทั้ง ๆ ที่ยังไมหมดอายุ ยังไมหมดกรรม แตกรรมครั้งอดีตเปนแรงสงให
ตองไปอยูในเหตุการณนั้น ๆ ฯ

◙

คนที่ไมหายใจเปนปกติทางจมูก มี ๔ ประเภท
๑. ดิ่งพสุธา หายใจไมได จนกวารมจะกาง

๒. คนดําน้ํา
๓. ทารกอยูในครรภ
๔. พระเขานิโรธสมาบัติ ๗ วัน จะระบายลมทางผิวหนังขุมขน
(ขอสังเกตเมื่อหลวงพอประสบอุบัติเหตุ คอหัก หนังศีรษะเปด เลือดเต็ม
ปากเต็มจมูก ไมสามารถหายใจไดเปนปกติ แตหลวงพอบอกวาทานหายใจ
ทางสะดือ : ผูรวบรวม)

การบูชาพระพรหม หมายความวา ใหเราเจริญ พรหมวิหาร ๔ มี
อยูในตัวเรา โดยเฉพาะคนที่เปนผูใหญ ควรจะมีเปนอยางยิ่ง ไดแก

◙

เมตตา ปรารถนาใหเขามีความสุข ไมตรีจิต คิดรักใครกัน สงเคราะหกัน
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๗

กรุณา ปรารถนาชวยใหเขาพนทุกข หรือ ความคิดจะชวยเหลือใหผูอื่นพน
ทุกข ไมเบียดเบียนกัน

มุฑิตา ชื่นชมยินดี เมื่อเห็นเขาไดดีมีความสุข มีความสําเร็จ มีกาวหนา (ตรง
ขามกับ อิสสา คือ ความริษยา)

อุเบกขา ความวางใจเปนกลาง และ รูจักวางเฉย เมื่อไมสามารถชวย
ได หรือ ชวยแลวตองเสียธรรม
(ในขอนี้ หลวงพอจะระมัดระวังมาก ทานจึงแนะนําใหญาติโยมที่มีทุกข มี
ปญหามาขอใหชวย ชวยตัวเองกอน ดวยการเจริญกรรมฐาน และสวดมนต : ผู
รวบรวม)
มีผูขุดพบเศียรพระพรหมอายุกวารอยปไดในบริเวณวัด แลวหลวงพอไดใหชาง
ปนองคเพื่อนําเศียรมาตอใหสมบูรณ แลวตั้งไวในเขตภาวนา เพื่อเตือนสติเจาหนาที่
ใหมีพรหมวิหาร ตอเพื่อนรวมงาน และผูมาปฏิบัติธรรม ฯ

โรงพยาบาลกับหองสวม ไมจําเปนไมมี
ใครเขาไปหรอก มันเบื่อเหลือเกิน ถาไมจําเปนคนไมอยากเขาหรอก สองอยางนี้ที่
มีอานิสงสมาก คือ สวมกับโรงพยาบาล... เรื่องจําเปนนี่มีอานิสงสสูง
แตคนไมรู เสนผมบังภูเขา ฯ

◙

คนเราที่ไมอยากเขามี ๒ แหง
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๘

◙

มีผูนําโฉนดที่ดินมาถามหลวงพอวา ที่ดินแปลงนี้จะซื้อไวปลูกบานดีหรือเปลา

เพราะหมอดูฮวงจุยบอกวา ถาซื้อไปแลว จะทําใหครอบครัว
แตกแยก หลวงพอตอบวา ที่จะดีหรือไมดี มันอยูที่คน ไมใชอยูที่ที่
ถารูจริงจะเขาใจ ก็สวดมนตแผเมตตาใหผีชวย รวยแน ฯ
◙

คน แปลวา ปญหา อยูกับคนมีแตปญหา คนนั้นอยางนี้ คนนี้อยาง

นั้น นานาจิตตัง ไมเหมือนกัน ไมไผตางปลอง พี่นองตางใจ พี่นองทองเดียวกัน ยังไม
เหมือนกัน เราคนเดียวก็ยังไมเหมือนกัน เชาอารมณดี สาย บายไมดี กลางคืนดี กลับ
ตัวไมทันเลย... เราอยูกับคน อยูกับปญหา ตองแกปญหาดวยสติปฏ ฐาน ๔ ฯ

พระยะ
ถาสัพพี กลางถนนเลย ยะถาสัพพีไดหรือ ขอกราบเรียนวา เวลาเขาใส
บาตร ก็ยาถาปจจะยังปณฑะโกตะทุปะภุญชะโก จะปุคคะโล เวลาฉัน ก็ปฏิสัง
ขาโยนิโส ปณฑะปาตังปฏิเสวามิ ใชไหม เดี๋ยวนี้ยะถากลางถนนเลย อายฝรั่งไหมนี่
ฝรั่งเขาเรียนรูดีกวานะครับ แลวก็วา สัพพะพุทธา เสียดวยนะ ฝากพระเดช
พระคุณที่เคารพ (พระ) ฝากนิสิตนักศึกษาที่เคารพครับ ไปชวย
แกหนอยครับ อยายะถาในกลางถนน ไมถูกตองชวยกันแกครับ
ถาไมชวยแกก็เสียใจดวย ภัยของศาสนามาแลว คนรูเยอะ คนรู

◙

ขอฝากรองอธิการฯ ฝายฆราวาส อาตมาไปกรุงเทพฯ ที่สวนจตุจักร
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๙

พระไตรปฎกเยอะนะครับ ฝรั่งอานพระไตรปฎกภาษาอังกฤษนะ
ครับ ฯ
(ความตอนหนึ่งที่ พระเดชพระคุณหลวงพอถวายความรูแกคณาจารยและพระ
นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ :
ผูรวบรวม)

เขาเบื่อหนายการเรี่ยไร แนนอนที่สุด ลองไปถามประชาชน
กฐินตกคางเยอะเลยครับ กฐินตกคางเยอะ เพราะอะไรครับ กฐิน
เงินกฐินทอง ความจริงเปนประการใด ผืนเดียวก็เปนกฐินได ทําไมตองมี
เงินเปนลานถึงจะทอดได กฐินมันจึงตองตกคาง นี่แหละประชาชนไมตองการ บอก
บุญกันไมพัก จนเขาเอือมระอากันหมดแลว นี่ภัยรายของ คณะสงฆ

◙

ประชาชน

◙

ทางประเสริฐของการดําเนินชีวิต ไดแก การวางเฉยในอารมณทั้ง

ปวง (อุเบกขา)

อารมณที่นารักดีใจ ผานมาก็เฉย
อารมณที่นาชังเสียใจ ผานมาก็เฉย
อารมณที่นาตระหนกตกใจ ผานมากก็เฉย
โดยมีความสํานึกวา
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๑๐

อะไรจะเกิด ไมวาดีหรือไมดี มันก็ตองเกิด
อะไรจะดับ จะดีหรือไมดี มันก็ตองดับ ฯ
พวกเรายังเปนสัตวโลก เพราะความรูสึกยังติดโลก ยังยึดโลก
คราวใดติดมาก ก็ยึดมาก คราวนั้นก็มีเรื่องวุนวายมาก มีปญ
 หามาก
คราวใดติดนอย ก็ยึดนอย คราวนั้นก็มีเรื่องวุนวายนอย มีปญหานอย
คราวใดไมติดเลย ก็ไมยึดเลย ก็รูสึกไมมีเรื่องที่ตองวุนวาย ไมมีปญหา
ก็เพราะทรงรูที่
พระองคเอง ทรงรูทุกขที่ไหน ถาไมใชทุกขในพระองคเอง ทรงรูเรื่องเหตุ
พระพุทธเจาทรงประสบความสําเร็จในการตรัสรู

ใหเกิดทุกข ลักษณะความดับทุกข และทางถึงความดับทุกข ก็ทรงรูดวยพระองคเอง

เราทั้งหลายก็เปนอยางนั้น รูเรื่องโลกพระจันทร โลกพระอังคาร ได
ประโยชนคุมคาหรือไม เราก็ไมทราบได และก็ไมแนใจวา มีใครทราบหรือไม

บทเรียนชีวิตที่ดีที่สุดคือ กรรมฐาน ก็คือ ชีวิตเรา
เอง ชีวิตเราเปนหลัก ชีวิตเขาเปนสวนประกอบ แตเราตองยอมรับความจริงใน
เพราะฉะนั้น

ตัวเราใหถูกตองทุกประการ ฯ
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๑๑

◙

นี่แหละกุลบุตรกุลธิดา

จะไปเปนผูบริหารประเทศชาติตอไปในภายภาคหนา

ถากุลบุตรกุลธิดาของเราไมเอาไหน และเราตายไปแลว ใครจะเปนผู
บริหารงาน ถามีผูบริหารงานที่เลวราย ประเทศไทยไปรอดไหม ฯ
◙

ตองการผล คือ ความรัก ความเมตตาจากผูอื่น ทานตองปลูกตนรัก ตน

เมตตาใหผูอื่นเขา รักเกิดเถิด เมตตากันเถิด ใหอภัยกันเถิด จะเกิดความสุข
นิรันดร จงอยางทําความยินดีจากความเคราะหรายของผูอื่นเลย ฯ

สันโดษ ตัวนี้แปลวา หนึ่ง
อยาเปนสอง มักนอย แปลวา ยินดีของของเราที่มีอยู อยาไปยินดี
ของคนอื่น สันโดษมักนอยไมใชนั่งเฉย ๆ ไมตองทํางาน ทานจํา
ผิดนะ... สันโดษแปลวา หนึง่ ไมมีสอง หนึ่งตองเปนหนึ่ง เปนที่พึ่งของตนเองหรือ
พึ่งตัวเองไดหนึ่ง สองชวยตัวเองได สามสอนตัวเองได นี่สันโดษ

◙

สันโดษจะชวยคนและสังคมใหเจริญกาวหนา...

ไมตองไปงอใคร ขอเจริญพรอยาเอาจมูกคนอื่นมาหายใจ อยาเอาฝมือคนอื่นมาใช นี่
คือ สันโดษ ฯ

ความสันโดษเปนยอดทรัพย คําวา ทรัพย
แปลวาสิง่ ที่ทําใหปลื้มใจ อยางเรามีทรัพยเราก็ปลื้มใจ ไดรับเงินเดือนก็ปลื้ม
ใจ มีทรพัยสมบัติ โภคทรัพย เราก็ปลื้มใจทั้งนั้น แตถาเรามีทรัพยแลวไม
◙

สันตุฏฐีปะระมังธะนัง
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๑๒

ปลื้มใจ คนนั้นคือ คนจน เพราะมีแลวไมพอใจ คนนั้นคือคนจน
ฯ

สรางคุณสมบัติมนุษยไวใหครบ
สมบัติมนุษยตองสรางเอง เมื่อคุณสมบัติครบแลว มันจะดันใหสูงขึ้นไปเอง ฯ
◙

คนเรายากดีมีจนอยางไร

ยิ่งให ยิ่งได ยิ่งหวง ยิ่งอด หมดไมมา เราไมหวง เราไมอด หมด
ก็มา ใหไมมีอด หมดก็มา หวง มีแตอด หมดก็ไมมา ฯ
◙

นี่แหละทานทั้งหลาย จําผมไวเปนธารดํา กําหนดจดจําไว คนขี้
เหนียวเหมือนน้ําไหลเขาบาน ไมมีทางออก น้ําจะเนา มันจะไมไหลมาอีก
◙

มันเต็ม ฯ

◙

ที่วัด มีโรงทานอยู ๓ โรง
โรงทานที่ หนึ่ง เลี้ยงเฉพาะมาอบรม
โรงทานที่ สอง เลี้ยงจําเพาะในวัด
โรงทานที่ สาม เลี้ยงยี่สิบสี่ชั่วโมงเลย วัดนี้ขาวสารงอกได ยิ่งให ยิ่งได ฯ
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๑๓

◙

หากทานทัง้ หลายคาดาผูมีพระคุณ ถอนคําพูดแลว ขอสมาลาโทษเสีย ทานจะ

ไดผลจากการเจริญกรรมฐานทันที ฯ

การสวดมนตไหวพระเปนภาวนาเบื้องตน สามารถใหเรามีสติ
เกี่ยวกับ พุทธานุสติ มีสติในการเจริญพุทธคุณ ธรรมานุสติ มีสติในการเจริญ
ธรรมคุณ สังฆานุสติ มีสติในการเจริญสังฆคุณ ที่เราสวดมนตกันนั้น ไมคอย
เจริญสติกันเทาไร ก็วาไปตามที่จําได แตไมซึ้งถึงใจ ฯ
◙

◙

การทําหมันสุนัข บางศาสนาถือวาไมบาป เปนการักษาสุขภาพสัตว แต

หลักพุทธศาสนาไมใชอยางนั้น เปนการเบียดเบียนสัตว เขาจะมีลูกก็ไมใหเขา
มี ...หามมนุษยในครรภและนอกครรภอยางหนึ่ง สองเบียดเบียนใหเขามีทุกข ใหตอง
ตกทุกขไดยาก ก็เปนบาปเปนกรรมทั้งนั้น ฯ

เปนการเรียนออก
ไมไดเรียนเขา แตการปฏิบตั ิธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจา เปนการเรียน
เขามาหาตัว ฯ

◙

มหาวิทยาลัยสงฆเนนวิชาการทางโลกมากกวาบาลี
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๑๔

ระดับชาวบานมุงทําบุญทํากุศลกัน ก็พอใจระดับหนึ่ง เพราะ
ไดอาศัยการอุปถัมภ เปนการสรางพื้นฐานที่จะเขาไปสูการปฏิบัติตอไป ปฏิบต
ั ิ
ตองเลี้ยงปริยัติ มีปริยัติ ไมมีปฏิบัติไปไมรอดนะ จึงตองสงเสริมดวย
ปริยัติ ถาไมเรียนก็ไมรู ปฏิบตั ิ ถาไมปฏิบัติก็ไมเขาใจ ปฏิเวธ อานิสงสผลงานที่
แจงแกใจแลว ถาไมพึ่งชาวบาน ไปไมรอด ฯ
◙

คนเรามีทุนเหมือนกัน คือ มือสอง เทาสอง สมองหนึ่ง แตใชทุนไม
เหมือนกัน บางคนใชทําความดี บางคนใชสรางความชั่ว บางคนไดกําไร บางคน
ขาดทุน และมีทุนไมเทากัน คือ บุญกุศลที่ติดตัวมา ฯ
◙

ไมใชพระพรหมลิขิตมาขีดใหเราดีบางชั่วบาง
แตการ
กระทําของเราขีดตัวเราเอง ขีดดีก็ไดดี ขีดชั่วก็ไดชั่ว ไมใชหมายความวา รับ
พรแลวเปนคนดี ตองสรางพรใหเปนพร ไมใชดวงดีแลวใชได ตองทําดี
ใหกับดวง ฯ

◙

◙

วันนี้ คือ วันของเรา วันหนาไมใช เดือนนี้เปนเดือนของเรา เดือนหนาไมใช ปนี้

เปนปของเรา ปหนาไมใช วันหนา เดือนหนา ปหนา เราจะอยูถึงหรือเปลาก็ไมรู เวลา
ผานไปแลว ไมเคยสรางความดีใหแกชีวิตเลย ทานก็ขาดทุนยอยยับ ฯ
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๑๕

◙

เราตองสรางความดีใหกับดวง หาใชดวงทําใหเราดี ตองสราง อยูเฉย ๆ ดีได

อยางไร มันตองเกิดจากการกระทํา คือ กฎแหงกรรมนั่นเอง

การสรางความดี

ใหกับดวง ก็คือสราง ศีล สมาธิ ปญญา ใหเกิดขึ้นแกตัวเรา ฯ
ความเมตตา อยูกับบุคคลใด บุคคลนั้นอายุยืน มีความสุข มอง
คนในแงดีหมด
◙

โทสะ อยูกับบุคคลใด บุคคลนั้นอายุสั้น
โมหะ อยูกับบุคคลใด บุคคลนั้นจะมืดฟามัวดิน จะหากินไม
ถูกตอง ฯ
ศีลนี้ ไมไดหมายความวา ตองไปรับกับพระวัดโนนวัดนี้แต
ประการใด ทานมี สติ ไหม หนึ่งนาที หรือหานาทีของทาน ทานมีสติควบคุมจิต
◙

ไหม มีสัมปชัญญะ รูตัว รูนอก รูใน รูจ ิต รูใจ รูสิ่งที่มีประโยชน รูกาลเทศะ
กิจจะลักษณะ รูบาป รูบุญ รูคุณ รูโทษ รูสิ่งที่เปนประโยชน และไมเปนประโยชน
หรือไม ประการใด ตรงนี้ คือ ศีล ฯ

อนุสาสนีปาฏิหาริย

๑๖

◙

ภายใตดวงอาทิตยนี้ ไมมีการสูญเสียใด ๆ ทีน่ าเสียใจเทากับการเสียเวลาเพียง

หนึ่งนาที ก็เทากับเสียสวนหนึ่งของชีวิต

อายุที่เราไดนั้น คือ ชีวิตที่เรา

สูญเสียไป
เวลา เปนสิ่งเดียวในโลกที่ทุกทานไดรับเสมอกัน ไมมีใคร
ไดเปรียบหรือเสียเปรียบกันเลย แมแตคนเดียว แตใครจะใชเวลาแตละวินาทีอยางมี
คาและคุมคากวากัน นี่แหละเปนเรื่องนาคิด ฯ

ชีวิต ทานมีคา เวลา ของทานจะมีประโยชน พระพุทธเจาสอนนักสอนหนา
วา หนุมสาวอยาเที่ยว หนุม สาวหาหลักฐานหาวิชาการใสตัว หางาน
ทําใหได ฯ

◙

◙

เราคิดวาพระองคนั้นบริสุทธิ์ (เราไหวพระไมไดไหวคน) องคไหนเปนพระเราก็

ถึงพระ แลวก็นอมจิตเขามาถึงใจ พระก็ถึงใจเรา คือ ไหวหมูพระสงฆผูประพฤติดี
ประพฤติชอบ ใจของทานก็เบิกบาน ใจของทานก็จะดีมีปญญา อยางนี้ถึงจะถูกตอง...

เราไหวพระถึงพระไหม? ...ทานเปนพระประเภทไหน ไมตองตําหนิ ไมตองติ
เตียนพระ แตควรตําหนิพระอยูในใจเรา วาเปนพระแทหรือไม จิตใจเปนกุศลหรือเปลา

ไหวพระแลวหันมาดูเงาตามตัว เราเปนผูปฏิบัติดีปฏิบตั ิชอบ นั่นแหละพระ
ไมใชพระสงฆที่เดินไปเดินมา เราทําไปเถิด พระจะอยูในใจเราชัดเจนแลว ไมตอง
กลาว อจินไตย มันเปนเรื่องเงาตามตัว บุญกุศลไดเอง
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๑๗

จะไปเลือกไหวพระ จะหาพระดี ๆ จะหาพระที่บริสุทธิ์ องคไหนละที่บริสุทธิ์
และรูไดอยางไรวาบริสทุ ธิ์ เราไหวไปเถิด ถึงพระจะดาเรา ทานไมไดเปนพระก็เรื่อง

เรากราบไหวถึง
พระสุปฏิปนโน พระสุปฏิปนโนก็เขามาสูจิตใจเรา พระองคนั้นเปน

ของทาน ทานเปนอลัชชี ทานจึงดาเรา แชงชักหักกระดูกเรา
บาป ก็เปนเรื่องของทาน ฯ

◙

อยาไปมองเห็นพระองคนั้นไมดี องคนี้ไมดี พระวัดโนนไมดี วัดนี้ไมดี อยาไป

ตําหนิพระ จงมองแตพระในใจของเราเถิด คนไหนเปนอุบาสกอุบาสิกา เขา
จะไมตําหนิใคร จะไมวา ใคร ถืออุเบกขาภาวนา ฯ

◙

คนเราวานอนสอนยากลําบากใจก็ชางเถิด เพราะเขาไมมีพระประจําใจ จึงมีจิต

อยาเดินทางเดียว เหยียบรอยกันเลย
พาลกับบัณฑิตอยูดวยกันยาก พาลเดินไปแลว บัณฑิตจะเหยียบรอยขาง

อกุศล จงแยกทางกันเดินไปเถอะ

หลัง ดูชัดเจนไหม คนอันธพาลชอบเหยียบรอยกัน เดินตามรอยกัน คนดีมีปญ
 ญา เขา
จะไมเหยียบรอยของใคร

จะไมซ้ําแบบในอกุศลกรรม บัณฑิตที่มีพระในใจ

จะไมเหยียบเขา จะไมซ้ํารอยเขา จะเดินทางดวยปญญาที่มี ฯ
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๑๘

◙

กรวดน้ําใหเจากรรมนายเวร
กัมมะโน กัตถาโน กัมมะปจเจกะพุทโธ พุทธังทั่วจักรวาลัง ธัมมังทัว่ จักรวาลัง

สังฆังทั่วจักรวาลัง อโหสิกัมมัง ขาพเจาขออุทิศบุญกุศล จากการเจริญภาวนานี้ ใหแก
เจากรรมนายเวรทั้งหลายของขาพเจา ที่ขาพเจาไดเคยลวงเกินทานไว ตั้งแตอดีตชาติ
จนถึงปจจุบันชาติ ทานจะอยูภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอใหทานไดรับผลบุญนี้ แลว
โปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแกขาพเจา ดวยอํานาจบุญนี้ดวยเทอญ ฯ

◙

โลกมนุษย รุนใหม หยุดงาน วันเสาร วันอาทิตย

สวนโลกนรก โลกสวรรค หยุดงาน วันโกน วันพระ เพราะฉะนั้น
ทําบุญวันพระดีที่สุด ฯ
(จําไดคลับคลายคลับคลาวา หลวงพอสอนวา สามีภรรยาอยารวมหลับนอน
กันในวันโกนวันพระ เพราะเปนวันที่เมืองนรกเขาหยุดงานกัน วิญญาณในนรกอาจจะ
หนีลงมาปฏิสนธิในทองของใครก็ได : ผูรวบรวม)

◙

ของหายาก
๑. การเกิดมาเปนมนุษย
๒. การที่มีอายุยืนยาว
๓. การไดพบพุทธศาสนา
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๑๙

๔. การปฏิบัตธิ รรมตามคําสอน (กรรมฐาน)

◙

ตองมีความอดทน

หลายอยางหลายประเภท

ใครมาดาวา เราก็ไมรับกิเลสใครเขา คนเรามี
จะใหถูกใจเราทุกคนยอมเปนไปไมได

คนสวนรวมอยู

รวมกัน ก็เปนอยางนี้แหละหนอ สรางความดีใหตัวเองเถิด... ขอฝากไว ใคร

เขาเตือนอยาโกรธ ตองขอบคุณเขาที่อุตสาหเตือนเรา ฯ
◙

ความชั่วนั้น ใชวาจะวิ่งมาหาเราเอง เราตางหากวิ่งไปหามัน อยาง

เรา ไปติดการพนัน ไปติดเหลา เมายา เปนตน

◙

คนไรบุญวาสนา ทํากรรมฐานไมขึ้น แคนั่งกําหนดก็เพี้ยนแลว คนมีบุญวาสนา

แนะหนอยก็ทําได ฯ

◙

ดูคนดูที่หนา ดูผาดูทเี่ นื้อ ดูเสื่อดูที่ลาย ดูชายดูที่พอจะไดไมยอทอใจ อาน

ผูชาย ที่โหงวเอง (หนาผาก) อานผูหญิงที่แววตา ฯ

◙

พระสาวกปวยแผลมีน้ําเลือดน้ําหนอง ไมมีใครดูแล พระพุทธเจาทรงใหนําจีวร

ไปตมแลวแชน้ําดาง (น้ําขี้เถา) เมื่อตากแหงแลว นํามาหมก็รูสึกสบายตัว สบายใจ
อนุสาสนีปาฏิหาริย

๒๐

พระพุทธเจาโปรดจนสําเร็จเปนพระอรหันต เปนเหตุผลตอมาวา คนเขาวัดตองมี
ความสุขใจสบายกาย จะไดพรอมที่จะรับธัมมะ แตถามีทุกขเขาวัด จะมีกังวล ปฏิบัติ
ธรรมไมไดผล ฯ

◙

ควรเขาวัดตอนที่มีความสุข จะไดรับของดี มีความทุกขแลวเขาวัด จะรับอะไร

ได ฯ

◙

สมัยโบราณไมมีโรงพยาบาล นิยมนิมนตพระมาสวดมนต (สิริมานนทสูตร) ตอ

รูปตอนามใหกับคนปวยใกลตายเพื่อตออายุใหยืนยาว หรือเรียกวาเอาพระเขาตัว ซึ่ง
ก็คือ การเจริญกรรมฐาน เปนการตออายุตนเอง ฯ

◙

เสียใจดีใจอยาปลอยคางคืน กําหนดเสีย จะไดไมพลาดพลั้ง ฯ

◙

มาบวชแลว ใชวาสึกออกไปแลวดีทุกคน แมเราจะสอนอยางดีแลวก็ตาม แบงก

เก ถาไมทิ้งก็เอาดีไมได จะเสกตะกั่วใหเปนทองคําเปนไปไมได ก็ตองเปนตะกั่ว
เหมือนเดิม ฯ

◙

พอตา แมยาย พอผัว แมผัว ตองเคารพนับถือเสมือนพอแมเรา ฯ
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๒๑

◙

สรางบุญไวในใจ ดีกวา ไปทัวรบญ
ุ แลวกลับมาทะเลาะกัน สวดมนตภาวนาแผ

เมตตาใหลกู ไดดีมีปญญา ไมดีกวาหรือ ฯ

◙

จะอยูในโลกได ตองรูจักใหอภัย คนยุคใหมหาความสุขไมคอยได เพราะไมให

อภัยกัน ฯ

◙

ความรัก คือ ความผูกพัน ดวยความดี เห็นอกเห็นใจกัน ฯ

◙

ถาใจงอก เงินก็งอก ถาใจหด เงินก็หด ฯ

◙

คนใจเย็น จะมีสติดีวา คนใจรอน ฯ

◙

เปนแพทย เปนหมอ อยาไปรับจางทําแทง ลูกของตัวเองออกมาจะพิการ ฯ

◙

สามีภรรยาอายุหางกันมาก เพราะไมไดมาพรอมกัน คนหนึ่งมากอน แลวอีก

คนจึงตามมา ฯ
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๒๒

◙

ทําบุญทํางาย โจรไปปลนฆาเขาหรือไปรับจางฆา ไดเงินก็เอามาทําบุญได แต

สรางบุญยากมาก ฯ

◙

คนไทยพูดกระทบไมได แตคนจีน ลื้อดาอั๊วไมเปนไร แตอั๊วจะเอาเงินลื้อ ฯ

◙

พอแมอยาดาลูก อยาทะเลาะกัน ลูกจะเอาดีไมได ฯ

◙

สรางโบสถสักรอยหลัง ก็ยังไมคุนเคยกับพระศาสนา เทากับการปฏิบัติธรรม ฯ

◙

คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย คือ สติ กับ สัมปชัญญะ ฯ

◙

เศรษฐกิจตก อยาใหกําลังใจตก ราคาสินคาขึ้นไมเปนไร อยาใหราคาคนตก ฯ

◙

ยายของหลวงพอจะสอนวา หลานเอยยากแท เพราะเราไมเคย งายแท เพราะ

เราเคย ฯ
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๒๓

◙

พอขุนรามมี ๔ แผนดิน
๑. แผนดินทวด คือ ปูยาตายายสรางมา
๒. แผนดินไทย คือ ตัวเราเองตองสรางชาติใหยิ่งใหญ
๓. แผนดินธรรม คือ หลักธรรมของพระพุทธเจา
๔. แผนดินทอง คือ มีธัมมะ เงินไหลนองทองไหนมา

◙

เขาเถื่อนตองเตรียมพรา เขาปาตองเตรียมมีดขวาน เกิดมาในโลกตองเตรียม

อาวุธ คือ ปญญา ฯ

◙

ปลอยเวลาลวงเลยไปขาดทุน วันเวลา จะชามากสําหรับคนมีทุกข ฯ

◙

คนที่วาจาศักดิ์สิทธิ์ พูดแลวตองทํา ไมเอาคําพูดไปทิง้ ฯ

◙

การปฏิบัตธิ รรมตามคําสอนของพระพุทธเจา จะวางายก็งาย จะวายากก็ยาก ฯ

◙

สามีจะไปชอบใคร รักใคร อยาไปหึง ไปโกรธ อยาไปดา อยาไปทะเลาะ นาจะ

อนุโมทนาแผเมตตาใหเขาไป แลวเราก็จะดีเอง กิจการคาเราก็จะดีเอง ฯ
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๒๔

◙

เทวดาประจําราศียายออก เทวดาใหม ยังไมเสวย ขี้มักจะตายในชวงนี้ ฯ

◙

ถาใจเราไมผูกพยาบาทใคร จะแผเมตตาไดผลดี ฯ

◙

พอแมใหลูกไดทุกอยาง แตลูกใหพอแมไมไดทุกอยาง ฯ

◙

เปรียบตัวเราเปนเรือสินคา อยาใหวิ่งเปลา ไปเปลา เสียเวลา ขาดทุนคาตอก

หมันยาชัน ฯ

◙

มีลูกมีหลาน พยายามใหเรียนหนังสือใหได เจริญกรรมฐานใหเกิดปญญา

ดนตรีไทย ทําใหอารมณเย็นและปญญาดี ฯ

◙

พอแมสรางบานเมืองใหยิ่งสุข ลูกตองสรางชาติใหยิ่งใหญ ฯ

◙

จะไปไหน แผเมตตาเคลียรพื้นที่ ฯ
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๒๕

◙

ถิ่นไทยงาม คือ ภาคเหนือ ถิ่นไทยดี คือ ภาคอีสาน ถิ่นไทยอุดม คือ ภาคใต ถิน่

ไทยจอมโจร คือ ภาคกลาง ฯ

◙

ลูกที่ดีจะไมทําลายน้าํ ใจพอแม ฯ

◙

ขาดน้ําสิ้นชีวิต ขาดคูคิดชีวิตยังอยู ฯ

◙

คิดี คือ คิดไดเร็ว คิดไดถูกตอง คิดนั้นนําไปใชไดทันที ตองตั้งสติใหได ชาเพื่อ

ไว กําหนดชา ๆ ฯ

◙

เราตองซื่อสัตยสุจริต ใครจะคิดรายอยางไรก็ชาง ใครอิจฉาอยางไรตองไดอยาง

นั้น ฯ

◙

บวชเนกขัมมะเปนพระที่ใจ พุทธะเปนไดทั้งหญิงและชาย ฯ

◙

ถาวันเกิดเจริญกรรมฐานอยูที่บาน ฯ

◙

คนดีตองมีผลงาน คนพาลชอบหาเรื่อง คนชอบรุงเรืองตองพัฒนาตนเอง ฯ
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◙

ยากดีมีจนอยาดูถูกคน คนที่รวยน้ําใจ จะไมดูถูกใคร ฯ

◙

ไปลามาไหว จะไดรับของขวัญ อยางต่ําจะไดรับพร ฯ

◙

ถาเปนผูใหญมากเทาไร ก็ตองอดทนมากเทานั้น ฯ
คนเราไมมคี วามอดทน เอาดีไมได ฯ

◙

กุฏิพังศาลาพัง สรางงาย ถาคนพัง คือ แตกความสามัคคี สรางยาก ฯ

◙

บวชแลวปฏิบัติ จึงจะเรียกวา แทนคุณพอแม ฯ

◙

ตระกูลของเรามีลูกดีคนเดียว สามารถดํารงวงศตระกูลได ฯ

◙

ภิกษุ แปลวา ผูขอ บรรพชิต แปลวา ผูบาํ เพ็ญบุญ สมณะ แปลวา ผูสงบ ฯ

◙

คนเรามีบุญวาสนาไมเหมือนกัน ดังนั้น เห็นชางขี้ อยาขี้ตามชาง ฯ
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๒๗

◙

อาหารของคน คือ กิเลส อาหารของมนุษย คือ กุศลธรรม ... มนุษยจะไมโกรธ

คน มนุษย แปลวา ใจประเสริฐ ฯ

◙

คนที่อยูในวัด สวนมากจะเปนพวกใกลเกลือกันดาง มักคางแดง เปนเตาเฝากอ

บัว ฯ

◙

ถาปฏิบัติกรรมฐานได จะมีเมตตาปรานี อารีเอื้อเฟอ ฯ

◙

ตัดสวาทใหขาดเด็ด จะเหมือนเพชร เขยื้อนจากเรือนแหวน ฯ

◙

เขาไมรักเราไมเปนไร ไปรักคนที่เขารักเราดีกวา ฯ

◙

พูดหวานตองระวัง ปากหวานกนเปรี้ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยว พูดไมจริง ฯ

◙

จนเงิน จนทอง แตอยาจนปญญา ฯ
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๒๘

◙

ทําอะไร เอาพระออกหนา หมายความวา เอาพระมาไวในใจ คือ พบพระ ฯ

◙

วันพระพุทธเจา คือ วันวิสาขบูชา วันพระธรรม คือ วันมาฆบูชา วันพระสงฆ

คือ วันอาสาฬหบูชา ฯ

◙

ทุกขของเราก็มากแลว ไปเอาทุกขของคนอื่นมาอีกทําไม ฯ

◙

ขอฝากพี่นองไวทุกคน บุญชวยเราไดแนนอน ฯ

◙

ทุกคนอยากได ทุกคนอยากดี อยากมีปญญา แตทุกคนไมอยากทํา ฯ

◙

คนไทยเรามีของดี ของมีคาอยูมากมาย แตเอาของดีไปทิ้ง ฝรัง่ เก็บเอาไปกิน

หมด ฯ

◙

เอาของไมดีไปทําบุญ เราก็ไดของไมดีคืนมา เอาของดีไปทําบุญ เราก็ไดของดี

คืนมา ฯ
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๒๙

◙

บอกลูกหลาน อยาดาดินฟาอากาศ ฯ

◙

เงินบริสุทธิ์ของปูยาตายาย อยาเอาไปเลนการพนัน ฯ

◙

เงินทองยิ่งใชยิ่งหมด วิชาความรูย ิ่งใชยิ่งเพิ่มพูน ฯ

◙

เกิดมาทั้งที เอาดีใหได ฯ

◙

เสียเงินไมเปนไร หาใหมได ถาขยัน เสียเวลาเรียกคืนไมได ฯ

◙

โบราณวาไว มีลูกผูหญิง เหมือนมีสวมอยูหนาบาน เปนอยูหญิงอยาตามใจตัว

ฯ

◙

หมากรุกหกสิบสี่ตา อยาเดินตาจนอยูตาเดียว ฯ

◙

คนชั่วอยูกับคนดีไมได คนดีอยูกับคนชั่วไมได ฯ
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๓๐

◙

คนยุคใหมสมัยนี้ เกลียดกันมาก รักกันนอย การปรองดองหามีไม ฯ

◙

อยาไปจดความชั่ว อยาไปดูความชั่วของใครใหเสียสายตา ฯ

◙

มีลูกมีเตาขอใหเปนครูสักคน เปนแพทยเปนหมอสักคน เพราะเปนอาชีพการ

กุศล ฯ

◙

คนที่มีทุกขรอนในใจมานั่งกรรมฐาน จะไมคอ ยไดผล แตคนที่ไมมีทุกขรอนใน

ใจ มาปฏิบตั ิกรรมฐาน จะไดผลดีกวา ฯ

◙

ถาเกมาแตบานกลับไปก็เก อาตมาจะเสกตะกั่วใหเปนทองคําก็ไมได จะเสก

แบงกเกเปนแบงกเกก็ไมได ถาไมทิ้งแบงกเก ชาติสังกะสีเอาดีไมได ฯ

◙

ถาสติดี ผีไมเขา เจาไมทรง ฯ

◙

ยิ่งอยู ยิ่งได ยิ่งไป ยิ่งเสีย ยิ่งเดิน ยิ่งถึง ฯ
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๓๑

◙

วิชาหนาทีพ่ ลเมืองและศีลธรรม ควรอยูในแผนการศึกษาของชาติ สังคมจะมี

ความสุข วิชาประวัติศาสตร ชวยใหเรามีความกตัญูตอแผนดินและบรรพบุรุษ ฯ

◙

มีเงินมีทอง ไมสามารถจะสรางใหเราเปนคนดีได เราจากโลกนี้ไปก็ตองเวนคืน

หมด ฯ

◙

คนเรานั้นจะดีอยูที่นิสัย มีอัธยาศัย น้ําใจไมตรี โอบออมอารี วจีไพเราะ

สงเคราะหทุกคน วางตนใหเปนกลาง ฯ

◙

บางคนนั่งกรรมฐานตลอด กระทั่งไดผลสมาบัติ ไมมีนมิ ิตเลย บางคนนิมิตไหล

มาเปนไขงู ไหลมาเปนภาพยนตรเลย กําหนด เห็นหนอ อยาไปดูมนั เห็นหนอ ๆ ๆ ไม
หาย กลับภาพจริงครั้งอดีตชาติ รําลึกชาติได นิมิตจะบอกไดในญาณ ๔ ฯ

◙

เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค. ๔๓ การจัดงานที่สนามหลวง ฝรั่งตางชาติแตงชุดไทยรอง

เพลงคาน้ํานม

เขาซาบซึ้งน้ําตาไหล

และผูหญิงก็แตงชุดไทยรองเพลงเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมไทย แตคนไทยตองเพลงอะไร ชอบเพลงประเภทหางเครื่อง หากเปนลูก
ศิษยหลวงพอวัดอัมพวัน อยาไปเตนหางเครื่อง ฯ

◙

ทําจากงายไปหายาก สะสมทุกวัน อยาใหโองรั่ว ปลอยจิตไปคิดฟุงซาน ฯ

อนุสาสนีปาฏิหาริย

๓๒

◙

แมปดทางน้ํา ปดทางเดิน ชาวบานไมสามารถจะใชประโยชนได มีผลใหลูก

ของตัวเองเปนคนไมพดู เหมือนคนเปนใบ ตอเมื่อไปแกไขเปดทางน้ําทางเดิน แลว
อโหสิกรรม ลูกก็เริ่มพูด แตก็ใชเวลาหลายเดือนกวาจะพูดไดเปนปกติ ฯ

◙

เคราะหหามยามราย ไมตองไปสะเดาะเคราะห หรือ ใหพระตัดกรรม เราตอ

อายุตัวเองดวยการเจริญวิปสสนากรรมฐาน ฯ

◙

รดน้ําที่ยอด อยากใหออกดอกออกผลเร็ว ๆ เปนไปไดอยางไร คนเราใจรอน มัก

งาย มักได ฯ

◙

คนไรบุญวาสนา เหมือนทํานาบนภูเขา ฯ

◙

ขี้ครอกขายที่ดิน แลวไปซื้ออาคารพาณิชย ซื้อทาวนเฮาส แตคาขายไมเปน ก็

กลับไปเปนลูกจางเขา ฯ

◙

ทาน ศีล ภาวนา ทําจากงายไปหายาก เหมือนการเดินขึ้นบันได ฯ
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๓๓

◙

ครูที่สอนเรามีอยู ๒ ประเภท คือ
๑. ศึกษา จดจํา แลวนําไปสอน
๒. ฝกฝนปฏิบตั ิ จนรูแจงเห็นจริง แลวจึงไปสั่งสอน

◙

วิชาประวัตศิ าสตรไทย ทําใหกตัญูรูคุณผืนแผนดินไทย วิชาหนาที่พลเมือง

และศีลธรรม ทําใหสังคมมีความสุข ฯ

◙

เขาวัดทัวรบุญ อาตมาวาสูทัวรอารมณเราดีกวา ฯ

◙

รูอะไรไมสูรูวิชา ไปภายหนาเติบใหญจะใหคุณ ฯ

◙

โตดวยขาวสุก หาความสนุกในสังคม คือ เลี้ยงลูกโตเหมือนตนตาล พี่นองอยา

ทะเลาะกัน อยาแยงสมบัติกัน พอแมจะตายไว พี่รักนอง นองรักพี่ สรางความดีใหพอ
แม พี่ชายคนโตเหมือนพอ พี่สาวคนโตเหมือนแม ฯ

◙

เดี๋ยวนี้ฝรั่งสวดมนตพาหุงมหากาฯ กันเยอะ เขาไดผลเขาจึงสวด แลวคนไทย

ละ ฯ
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๓๔

◙

คนที่มีคุณธรรมสอนงาย ไมหัวดือ้ หัวรั้น คนไมมีกรรมสอนงาย คนที่กฎแหง

กรรมดันไปในทางชั่ว เขาจะไมฟงคําสอนของเราเลย เพราะคนที่มีบุญวาสนา สะกิด
นิดเดียวเขารูแลว คนที่ไรบุญวาสนา บอกปากจะฉีกถึงรูหู ยังไมรูเรื่อง จิตคอย
หลั่งไหลไปสูกฎแหงกรรมที่ทําไว มันจะไมยอมฟงเลยนะ ฯ

◙

เปนมิตรตอนกู เปนศัตรูตอนทวง คนมาขอยืมเงินตองไมให เรามีเงิน แตอยา

โกหกวาไมมีเงิน อยาโกหกนะ เงินจะหนี อยากจะเรียนถามโยมวา จะโกรธหนเดียว
หรือโกรธหลายหนดี ถาโกรธหนเดียวอยาใหโกรธหลายหนก็คือ ทวงทีไรโกรธทุกที...ฯ

◙

คิดดี คือ คิดเร็ว คิดถูกตอง ความคิด นั้นนําไปใชประโยชนได ฯ

◙

จอดเรือตองดูฝง นั่งตองดูพื้น จะกลืนตองดูอาหาร มองโลกใหมองต่ํา มอง

ธรรมใหมองสูง ฯ

◙

สัจจะ เมตตา สามัคคี มีวินัย อยาไปจดความชั่ว ฯ
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๓๕

◙

เพชรน้ําหนึ่งในดวงใจ ๙ ประการ ขยันเอาการ งานสะอาด ฉลาดรอบคอบ

ชอบระวัง ตั้งใจตรง ทรงศีลธรรม นําทางใหถูก ปลูกสติ ดําริชอบ ฯ

◙

ความรายในโลกลวน

เหลือหลาย

รุมรอบรุกใจกาย

เกลื่อนแท

สิ่งอื่นจะหาหอน

มีฤๅ

เวนแตความดีแก

กลับรายกลายดี ฯ

◙

คนที่ไมมีความจริงใจ จะไมมีเมตตาแตประการใด คนที่มีความจริงใจตอกันจึง

จะมีเมตตา คนที่มีเมตตาเปนผูที่เสียสละได ใหอภัยได โดยสมบูรณแบบ และจําไม
หวังผลตอบแทนอยางแนนอน ฯ

◙

เหงื่อออกตอนหนุมสาว ดีกวา น้ําไหลออกตาตอนแก นาเวทนาจริง ๆ เหงื่อ

ออกตอนแกทานจะแยลงไป ทานจะไดอะไรหรือ ฯ

◙

เกิดเปนคน คนใหทั่ว ปากไมลน กนไมรั่ว ชั่วไมเอา เมาไมมี นี่คือ คน ฯ
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๓๖

◙

คนเขาวัดตองมีความสุขใจ สบายกาย พรอมที่จะรับธัมมะ เขาใจธัมมะ แตถา

มีทุกข เขาวัดจะมีกังวล ปฏิบตั ิธรรมไมไดผล เหมือนอยางที่พระพุทธเจาทรงโปรด
พระภิกษุที่เปนฝดาษ นอนจมกองน้ําเลือดน้ําเหลือง หลังจากใหพระชวยกันเช็ดทํา
ความสะอาดแลว เอาผาใหมมาใหหม พระภิกษุนั้นก็สําเร็จมรรคผล มิไดหมายความ
วา กอนตายแตงกายใหสวยแลวชุดสวยนั้นจะติดตัวไปได ฯ
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๓๗

