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ขอเจริญพรทุก ๆ ทาน วันนี้นบั วาเปนมหามงคลชีวิตอีกประการหนึ่ง ที่
ทานผูหญิงมณีรัตน บุนนาค ไดถือโอกาสสรางความดีของทาน ดวยการเจริญ
วิปสสนากรรมฐาน เพราะทานซาบซึ้งในธรรมะคําสอนของพระพุทธเจาแลว จึงได
จัดใหมีการบรรยายธรรมและมีการสนทนาธรรม ทุกครั้งที่ผานมานับวาเปนครัง้ ที่ ๑๓
ไดทราบจากคุณฉวีวรรณ ขจรประศาสน ทานทําประโยชนตอประเทศชาติในฐานะ
แมบาน ไดเห็นวาทานผูหญิงมณีรัตน บุนนาค ทานมีศรัทธาจะอาราธนาพระสงฆ
มาแสดงธรรมะบรรยายสัปดาหละหนึ่งครั้ง ทานผูหญิงก็ไดรับสั่งใหคุณฉวีวรรณจัด
พระมาแสดงธรรมะบรรยาย คุณฉวีวรรณมีอัธยาศัย มีวิสัยทัศนกวางไกล เห็น
ประโยชนแกประเทศชาติ เปนแมแบบแมแปลนที่ดีมาก จึงอาราธนาอาตมาภาพมา
ฉลองศรัทธา และแสดงธรรมะบรรยายในวันนี้ ทานผูห ญิงมณีรัตน บุนนาค ใหชื่อ
เรื่องวา กรรมฐานแกไขปญหาชีวิตไดอยางไร? ชีวิตนี้แลงแคนจะแกอยางไร ขอ
ทานทั้งหลายไดติดตามฟงวาจะแกไขปญหาชีวิตไดอยางไร เรามีสติปญญาดวยกัน
ทุกคน แตเสียดายเวลาที่มีประโยชนอันมีคาที่ทานไมสามารถแกปญหาชีวิตได สราง
แตปญหา พระพุทธเจาสอนใหแกปญหา แตยุคใหมสมัยนี้กลับไปสรางปญหาใหยุง
วุนวาย นาเสียดายเวลาของทานมากหลาย คุณฉวีวรรณ ขจรประศาสน จึงได
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๑

อาราธนาอาตมาโดยทีท่ านผูหญิงมณีรัตน
พระภิกษุรูปใดก็ได

บุนนาค

ทานไมไดเจาะจงวาจะเปน

ทุกคนไมมใี ครวางงาน “ถาคนอยูวาง หางผูใหญ จะหลงทางไดงาย” ก็
ขอเจริญพรทุกทานวาถาทานมีลกู อยาใหอยูวาง อยาใหหางผูใหญ จะหลงทางได
งาย ไมจําเปนตองลูก แคโตๆ ก็หลงทางเยอะ แตเด็กหลงทางไมเปนไร ถาผูใหญ
หลงทางนี่ซิแย กลับไมถูก แตเด็กหลงทาง กลับถูก เพราะพอแมไปตามกลับ แตถา
ผูใหญหลงทางใครจะไปตาม ถาทานไมชว ยตัวเอง ถาทานขาดสติปญญาทานจะ
ตามกลับไมได ฝากไวใหคิดในวันนี้ดวย มาพูดในวันนี้ฝากใหทานคิด ใหทานมี
สติปญญาแกไขปญหา นี่เขาล่ําลือกันจะไปดูดาวตก แตที่จริงดาวมันตกทุกวัน แต
เพิ่งจะรูกันหรือ มงคลตื่นขาวกันไมเขาเรื่องเสียงานเสียการ ถาเปนราชการตองลา
พักรอนไปดูดาวตก เสียงานไหม ทานพี่นองที่รักนาจะคิดตีความ วันนี้อาตมาไมวา ง
หรอก เมื่อคืนตองแจกหนังสือผูที่มาอบรมที่วัดอัมพวัน บวชมานี่ ๕๐ ปแลว เราก็
ตายไปแลว นี่แหละกรรมฐานมันรูความตายโอกาสขางหนา นาจะตีความตรงนี้
ไมใชกรรมฐานไปสวรรคนิพพาน ไปบวชชีพราหมณตามวัด ทัวรบุญกัน นาจะทัวร
บุญในอารมณ สรางกุศลใหแกจิต ในเมื่อคุณฉวีวรรณไดกลาวรองขออาราธนา
อาตมาก็ดีใจมาก ไดทราบวาทานผูหญิงมณีรัตน ทานสนใจกรรมฐาน ก็อยากจะ
ฉลองศรัทธาใหทาน ขอฝากขอคิดอีกวาใครหนอจะอยูวาง ถาคนไหนอยูวาง คนนั้น
ใชไมได เลว คนจะตองไมอยูวาง จะตองไมหางผูใหญ จะไดไมหลงทางงาย ฝาก
ทานไปสอนลูกดวย ถาลูกของทานอยูวาง จะหลงทาง รับรองทานจะแกลูกทาน
ไมได อาตมาอยูวางไมได ตี ๓ ตี ๔ ตองรับโทรศัพทจากตางประเทศตลอด เดี๋ยว
วันนี้จะตองรีบกลับชาวฟลิปปนสโหนรถเมลมาเขากรรมฐาน เดือนกอนก็ทูตกงศุล
ประเทศเนปาลมาเขากรรมฐาน ขากลับก็เอารถตูไปสงถือสถานทูต เขาก็ดีใจมาก
เราตองเอื้อเฟอสงเคราะหเขา คนเราตองสงเคราะหตัวเองกอนใหได ถาสงเคราะห
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๒

ตัวเองไมได ไปสงเคราะหคนอื่น ก็โง ก็ฝากพี่นองทุกคนที่อยูในสถานที่มงคลชีวิต
แกไขไมพลาดผิดชีวิตในสังคมที่มีระเบียบแบบแผนมีระบบ เพราะฉะนั้นขอฝากทุก
คนอยาอยูวาง คนไหนอยูวาง คนนั้นจิตใจต่ํา เหมือนน้ําไหลไปสูที่ต่ําฉะนัน้ ตองมี
งานทํา
งานนั้นตองถูกโฉลกโชคดีมีปญญา
ทํางานใหมีประโยชนตอตนและ
ครอบครัว ตอประเทศชาติ
คุณฉวีวรรณ ขจรประศาสน ตั้งแตอาตมารูจักกันมานานแลว ทาน
ชวยเหลือวัดวาอารามตางๆ ชวยเหลือครอบครัว ชวยเหลือแมบาน ไมจําเปนตองมี
สามีเปน มท.๑ กอนจะเปนก็ชวยมานานแลว ปดทองหลังพระตามพระบรมบพิตร
พระราชสมภารเจา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ปดหนาพระมันหลน
งาย
ปดทองหลังพระใครไมรูไมเปนไรเรารูตัวก็พอใจแลว วาเราทําประโยชนตอ
ประเทศชาติ ศาสน กษัตริย ไมมีอื่นใดทีจ่ ะซึ้งใจเทากับขอนี้ อาตมาซึ้งใจพระบรม
บพิตรพระราชสมภารเจาอีกขอหนึ่ง นักบริหารทั้งหลายโปรดทราบ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ รับสั่งวา “คนกําลังจะจมน้ําตาย ชวยกอนไดไหม” เหมือนอยางเรา
กําลังจะจมน้ําตาย ถาใครมาชวยเรารอดพนจากความตาย เราก็ดีใจ เราจะไดไป
ชวยคนอื่นตอไป
รับสั่งอีกคําหนึ่งอาตมาก็ชอบใจมาเปนเวลา ๑๕ ปแลว ในวันแม สมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ อาตมาบันทึกไว ๒ หนากระดาษ ทานรับสั่งวา
“พอแมจะสรางบานเมืองใหยิ่งสุข ลูกตองสรางชาติใหยิ่งใหญ”
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๓

อาตมาจดจํามา โยมเปนพอเปนแมสรางบานเมืองใหลูก ใหลูกอยูเย็นเปน
สุข ลูกตองสรางชาติใหยิ่งใหญ เรียนหนังสือใหเปนปริญญาเอก เปนรัฐมนตรี
ชวยเหลือชาติ ศาสน กษัตริย
พอแมตองสรางบานเมืองใหยิ่งสุข หมายความวา พอแมตองสรางความดี
ใหกับลูก ทําถูกใหกับหลาน รักใหมันถูกวิธี ทําความดีใหลกู ดู
ลูกตองสรางชาติใหยิ่งใหญ หมายความวา ลูกตองเรียนหนังสือใหเกง
กลาประหยัด ไมขาดพวกพรรค รักษาความสะอาด ฉลาดรอบครอบ ชอบระวัง
ตั้งใจตรง ดํารงศีลธรรม นําทางถูก ปลูกสติ ดําริชอบ ประกอบกุศล ไดผลอนันต
เปนหลักฐานสําคัญ ชาติคือตัวเรา ดูชาติก็คือดูลูก รักลูกจึงคิดปลูกฝง ใหลูกตั้งตน
รับฝกศึกษา ใหลูกไดดีมีปญญา ใหลูกมีวิชาตั้งตนเปนคนดี นี่แหละไดจาก
กรรมฐานทั้งหมด ถาไมไดกรรมฐานจะออกมาไดอยางไร
ก็ขอเจริญพรตอไป พอแมปลูก เหมือนปลูกตนไม ปลูกในกระถาง ขึ้นใน
กระถาง ปลูกถี่ขึ้นถี่ ปลูกหางขึ้นหาง ตนไมมันโต แลวเราจะบอกตนไมบาอะไรขึ้น
ไมมีระเบียบ ขึ้นไมเทากัน หางบาง สั้นบาง ถาตนไมพูดไดจะบอกวาใครเปนคน
ปลูก เดี๋ยวนี้สถาบัน ๓ สถาบันทําลายสังคม คือ วัด โรงเรียน ครอบครัว พอแม
ไมไดดูแลลูก ลูกจึงติดยาเสพติดกันมากมาย ถาบานไหนทํากรรมฐาน ทั้งโรงเรียน
ทํากรรมฐาน รับรองไปรอดแน ไมใชกรรมฐานแบบไปสวรรคนิพพาน ญาณ ๑๖
อยางที่เขาพูดกันในกรุงเทพฯ นี่แหละพอแมที่เคารพรักของลูก อาตมาจึงไดพูดกับ
ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรีวา กลุมบาน กลุมวัด ตองชวยกลุมเมือง กลุมเมืองตอง
เขากับกลุมวัด ชวยกลุมบานและกลุมเมือง เพราะสามัคคีสรางความดีรวมกัน “รัก
สามัคคี สรางความดีรวมกัน” ในหลวงทานรับสั่งไว ไมมีการรักสามัคคี สรางความ
กรรมฐานแกไขปญหาชีวิตไดอยางไร
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ดีรวมกันไมได แตกแยกกันไปหมด แตกพรรค แตกพวก ควรจะรักสามัคคี สราง
ความดีรวมกัน อยาเปนพลูตางใบ ไมรวมใจกัน นี่แหละความรูคูกับความดีมี
ปญญา ไมใชพระพุทธเจาสอนใหนั่งหลับตาตามวัด สถาบันครอบครัวนี้สําคัญ
เชนที่ศาลเยาวชน จังหวัดราชบุรี เด็กและเยาวชนติดยาเสพติด ๘๐๐ คน
บัดนี้กลับสภาพคืนแลว ไดความวาพอแมไมไดอยูดวยกัน แลวลูกก็ไปติดยาเสพติด
อยางนี้จะแกอยางไร นั่งกรรมฐานถึงจะรูวา พอแมนี้ชวยแกลูกได
สถาบันโรงเรียน นาจะชวยกัน แตครูกลับมาขายยาเสพติด ครูไร
วิญญาณครูเพราะไมไดเจริญพระกรรมฐาน อาตมาสอนเด็กมาปนี้เปนดอกเตอร ๘๐
คน เปนนายพลอีกหลายคน สอนตรงนี้ พระที่มาเทศนก็จะเทศนไปสวรรคนิพพาน
แตวิธีปฏิบตั ิ เชิงปฏิบัติการ เรียกวาวิทยานิพนธ ไมมีใครมาเทศน นาจะเทศนขอ
ปฏิบัติกันบาง วิธีการทําอยางไร จะไดผลสมคาดปรารถนาทุกประการ ไม
จําเปนตองเปนคนรวย
๑) ครอบครัวไมมีความสุข ทะเลาะกันทุกวัน
๒) ผิดหวังในชีวิต โดดตึกตาย เปนโรคทันสมัย คือโรคประสาทกันทั้งบาน
ทั้งวัด ทั้งการเมือง กินไมได นอนไมหลับ ขอใหนั่งกรรมฐานเถิดประเสริฐที่สุดแลว
ไมตองการไมเปนไร
๓) ลูกไมเรียนหนังสือ จะแกไดอยางไร ไมใชไปทําบุญสรางโบสถ สราง
ศาลา นาจะสรางคน พระพุทธเจาสรางคน อาตมามีโครงการ “ปลุกคนใหตื่น เสก
คนใหเปนงาน แกปญ
 หาชีวิตของประชาชน ใหเขาอยูรอดปลอดภัย” เพราะคนเรา
กรรมฐานแกไขปญหาชีวิตไดอยางไร
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เดี่ยวนี้ราคาตก เศรษฐกิจตก ทําใหคนราคาตกหมดราคา นาจะปลุกเสกตัวเองใหมี
ราคา “ชีวิตทานไมมคี า เวลาของทานก็จะไมมีประโยชน” ถาทานตีคาชีวิตของทาน
ต่ํา เวลาของทานก็จะไมมีประโยชน ไปชอปปงที่โนน ไปชอปปงที่นี่ เวลานาฬิกา
เทากันหมด เวลาแมแตวินาทีเดียว จะทําใหเปนประโยชนและคุมคากวากันไมได
หรือ ถาทานตีราคาตรงนี้ถูก ทานจะไมไปชอปปง ทานจะไมไปเที่ยเสรสรวลหวนฮา
เสียงานเสียการ เสียเวลายังไมพอ เสียงานเสียการกิจการในครอบครัว เสียราชการ
และหนาที่ เดี่ยวนี้คนเราขาดกรรมฐานจึงขยันนอกหนาที่การงาน ไมมีขยันในหนาที่
การงานเลย ถือแฟมไปธุระเรื่อย ไปธุระนั้นไมใชหนาทีก่ ารงาน แตไปขายที่ดิน ไปช
อปปง นี่เรื่องจริง อาตมาชอบพูดตรง ไมมีคนชอบ ถาพูดหลอกลวงจะมีคนชอบ
มาก
“ออกแขกไมดี บอกเรื่องไมดี ไมดีตลอดชีวิต” ลิเกละครจะตองออกแขก
กอนวาจะเลนเรื่องอะไร ใครเปนพระเอกนางเอก ตองออกแขกกอน เลนดีหรือไมดี
ตัวเองจะไมรูหรอกวาเลนดีหรือไมดี ตองดีที่คนดูเขา คนดูจะบอกเราวาเลนไมดี ไม
มีใครดู ถาออกแขกบอกหนาพากยดี รับรองวาเลนดีตลอดจนกระทั้งตาย ดีทั้งลูก ดี
ทั้งหลาน ดีทั้งการงานจะแจมใส
เดี่ยวนี้เศรษฐกิจตก แกไดเยอะแยะ ตองชวยกันทุกคน อยาใหกําลังใจตก
เศรษฐกิจตกแตราคาคนอยาใหตก แตถากําลังใจเราสูงขึ้นมา พยายามปลูกศรัทธา
ถาญาติโยมปลูกศรัทธาตั้งใจใหมั่น ดวยการตั้งใจทํางาน ทําดวยความตั้งใจ ทํา
ดวยความเคารพ อยาเดี๋ยว ถาทานทั้งหลายไมมีเดี๋ยว รับรองงานเสร็จแน อยาทิ้ง
คําพูด พูดแลวตองทํา เคารพวาจาที่เราพูด เคารพสถานที่ เคารพกติกานัดหมาย
เคารพกฎหมายบานเมืองเขา ถาเราไปกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ก็ตองเคารพ
กฎหมายบานเมืองเขา จะเอากฎหมายบานเมืองเราไปบังคับเขาไมได ทําอะไรทํา
กรรมฐานแกไขปญหาชีวิตไดอยางไร
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ดวยความสงบ จิตอยาวุนวาย ราคาทานจะราคาดี ทําอะไรทําดวยความถูกตอง
ทานจะมีราคาขึ้น คนที่มีราคามีคุณคาของชีวิต คนนั้นจะตองรูจักตีราคาตัวเอง อยา
ตีราคาใหมนั ต่ํา จะเสียหายอยางนาใจหาย มีคนไปถามที่วัด ก็บอกวาถาทุกคน
ชวยกันไปรอด ทุกคนไมเอา ตางคนตางดึง แบงพรรค แบงพวก มีแตขี้เกียจ ขี้โกง
ขี้อิจฉาริษยากัน ถาตางคนตางรักสามัคคี สรางความดีรวมกันแลว ไปรอดแน ดวย
การเจริญกรรมฐานแกปญหาชีวิตนี้ใหได
ขอเจริญพรที่อาตมาไปเจอหลวงพอในปาที่จังหวัดขอนแกน ที่เราจะไปลา
สึกกับหลวงพอเดิม วัดหนองโพธิ์ ทานบอกสึกไมได จะใหคาถาคชสารวิชาชาง
ปูยาตาทวดตอชางถวายพระมหากษัตริย กรุงศรีอยุธยาราชธานี ไมมีใครเรียน เราก็
บอกวาผมไมเรียนหรอกครับ ผมจะสึก ขอคาถามหานิยมใหผูหญิงรักสักบทหนึ่ง
เทานี้ก็พอ ทานก็ให “หนึ่งอยาเปนสอง” พูดแลวตองทํา อยาเดี่ยว มีคนนิยม
ชมชอบ ไมเฉพาะผูหญิง ผูชายก็ชอบ อาตมาใชอยูทุกวันนี้ พูดแลวอยาทิ้งคําพูด
อยาเดี๋ยว ไมเสร็จอยากินขาว ไมเสร็จอยานอน ทําไดมีคนนิยมชมชอบแนนอน
สรุปใจความวาไดเรียนวิชาคชสาร จึงไดไปเจอหลวงพอในปาที่จังหวัดขอนแกน ทาน
ใหปญหามา “อยากเรียนรูถามหญิงคันหูก อยากทําถูกถามเด็กเลี้ยงควาย คนสาม
บานอยากินน้ําบอเดียวกัน เดินทางอยาเหยียบรอยกัน นะอยูหวั สามตัวอยาละ นะ
อยูที่ไหนตามไปเอามาใหได” ถาใครตอบได แสดงวาคนนั้นไดกรรมฐาน อาตมา
ถามพระอาจารยมา ๕๐–๖๐ องค ทานตอบไมได อาตมาดีใจมากที่ไดชวยเหลือ
ประเทศชาติไดมาก ตํารวจเขามาอบรมพันกวาคนแลว สามปใชเงินไปแลว ๒๕ ลาน
บาท ไมเคยเบียดเบียนใครเลย เด็กติดยาเสพติด ๑๑ จังหวัดในภาคอีสาน หาย
หมดแลว พอแมก็ดีใจกันมากมาย นี่แหละกฎแหงกรรมแกปญหาชีวิตได อาตมาจึง
ไดไปเจอทานดังที่กลาวแลว ทานบอกใหเจริญสติปฏฐาน ๔
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๑) ระลึกชาติได
๒) รูกฎแหงกรรม
๓) แกปญหาชีวิตได
ถาใครตอบอยางที่อาตมาวาแลว แสดงวาทานเจริญกรรมฐานได
“อยากเรียนรูถามหญิงคันหูก อยากทําถูกถามเด็กเลี้ยงควาย คนสามบาน
อยากินน้ําบอเดียวกัน เดินทางอยาเหยียบรอยกัน นะอยูหัวสามตัวอยาละ นะอยูที่
ไหนตามไปเอามาใหได” อาตมากวาจะทําไดใชเวลาตั้ง ๑๐ กวาป ทําไดเจอกับทาน
ที่เขาภูคา จังหวัดนาน แลวก็ไปเจอทานเมื่ออายุ ๔๕ ป เดินธุดงคเขาเบกองพมา
รามัญจึงไดมีโอกาสใชคาถาคชสาร ชางตกน้ํามันทําอยางไร ชางหูทิพยเปนอยางไร
เมื่อ ๕ ปที่เขาใหญ พระธุดงคถูกชางเหยียบตาย ไมรูจักแผเมตตาใหเทวดาชาง คน
ที่เรียนคชสารตองเพงกสิณได อาตมาประสบปญหามากมายจึงแกปญหาได เสียง
ประหลาดบอกวา นะโมไดหรือยัง ยังไมไดอยาสึก พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
ไมไดอยาสึก รูแลววาเมื่อกอนนี้อาตมาปากกลาขาแข็ง เถียงพอเถียงแมคําไมตก
ฟาก นี่ไมมีนะโม อาตมาถามพวกนครศรีธรรมราษฎรที่ไปที่วัดอัมพวันตอบไมไดสัก
คนเดียว กระทั้งที่อยูใกลเกลือกินดาง พระอรหันต ๒ องคจากศรีลังการเขาสูนครศรี
ธรรมราษฎร องคหนึ่งใหเรียนวิชาการ องคหนึ่งใหเรียนวิปสสนา ทําใหพวกนครศรี
ธรรมราษฎร จากชาวประมงเหี้ยมโหดฆาสัตว หันมาเรียนธรรมะนั่งกรรมฐาน จึง
เกิดปญญา จึงทําเครื่องถมลายทอง แหวนนะโม ตองออนนอมถอมตน เจอผูใหญ
ตองยกมือไหว สอนเด็กนักเรียนเมื่อคืนนี้ “หนูไปโรงเรียนไหวพอแม ๓ หน เจอ
ผูสูงอายุเลี่ยงทางยกมือไหว เจอพระนมัสการ” เดี๋ยวนี้จะเหยียบหัวคนเฒาคนแก
ไมมีออนนอมถอมตน กระทั่งเปนหนุมเปนสาวยืนพูดกับคนแกคนเฒา เจอพระก็จะ
ชน นี่พระพุทธเจาสอนตรงนี้ ระเบียบแบบแผนประเพณีไทย ขนบธรรมเนียม
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ประเพณีไทย เจอผูสูงอายุตองคลาน เพราะฉะนั้นเราทําอะไรก็ตอง นะโม ตัสสะ
ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ออนนอม ถอมตน ปากหวาน ตัวออน
มือเปนหงอน โปรดกรุณานําไปสอนลูกหลาน
“อดทนเปนสมบัติของนักตอสู
นักปราชญ
ความสามารถเปนคุณสมบัติของนักประกอบกิจ
สมบัติของผูดี”

ความรูเปนสมบัติของ
ความมีระเบียบทุกชนิดเปน

คนขาดระเบียบ ไมเพียบดวยวินัย เปนผูดีไมได
“ยืนลุก ยืนรับ ยืนคํานับ ผูบ ังคับบัญชา”
แสดงถึงฐานะของผูใหญ ทําไมเปนผูนอยนิ่งดูดาย อยูในพระไตรปฎก
การไหวเบญจางคประดิษฐ นี่เปนคําสอนของประเพณีไทยตั้งแตสุโขทัยราชธานี คน
สุโขทัยไดรับศาสนามาจากนครศรีธรรมราษฎร คนที่มีธรรมะ มีกรรมฐาน จะมี
ปญญา ความนี้รูถึงพระราชาแหงกรุงสุโขทัย จึงมีสารนิมนตพระขึ้นสูกรุงสุโขทัยราช
ธานี พระราชาทรงผนวชทันที สถูปเจดียที่สุโขทัยจึงเหมือนประเทศศรีลังกา เพราะ
พระสงฆมาจาศรีลังกามาประการศาสนา แลวเราก็เอาคืนไปสูประเทศศรีลังกา จาก
กรุงศรีอยุธยา คืออุบาลี โดยเฉพาะสมเด็จพนรัตนวัดปาแกว ที่เราไดบทพาหุงมหา
กาฯ ไมมใี ครสวดกัน ไปสวดชินบัญชรของสมเด็จโต สมเด็จโตทานสวดบูชาพระ
อรหันตของทาน บูชาพระธาตุ ไมใชเรามาสวด แตเรานาจะสวดพาหุงมหากาฯ
มารผจญเราแลว ขอฝากใหทุกคนสวดใหเทาอายุเกิน ๑ มารแพหมด มารไมมีบารมี
ไมเกิด ความพยามอยูที่ไหนความสําเร็จอยูที่นั่น อุปสรรคเปนครู ศัตรูเปนยากําลัง
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อุปสรรคขัดของอยาเอาไปทิ้ง เอามาแกปญหานี่แหละครูของเรา ศัตรูเปนยากําลัง
เพิ่มบารมีใหเราดี ชีวิตนี้จะเกิดประโยชน อยางเราตนไมใหญลมบนมันแรง อยาง
ตนไมเล็ก ๆ นี้มันไมมีลมมาพัด อดทนตอไป ชีวิตจะไมแลงแคน จะมีแปลนและ
แผนผังอยางดี บางแหงประเพณีนอนไหว คนจีนกราบสามสามเกา คนไทยกราบ
เบญจางคประดิษฐ ทิเบตนอนกราบ อินเดียบางแหงนอนกราบ องคดาไลลามะ
นอนกราบ มิใชคําสอนของพระพุทธเจาเลย แตเปนประเพณีของแตละประเทศ
พมาก็กราบคนละอยาง แตพระพุทธเจาสอนอะไร ผูใหญมาใหยืน ยืนลุก ยืนรับ
ยืนคํานับ ผูบังคับบัญชา แสดงฐานะผูใหญ ทําไมผูน อยนิ่งดูดาย อยูที่พระไตรปฎก
ฝรั่งเอาไปใชหมด สวนคนไทยไมสนใจ ถาเราไมมีการเคารพผูใหญจะไมมีระเบียบ
วินัย ประเพณีไทยก็หมดไปแลวไมมีการเคารพผูใหญ ในเมื่อขาดการเคารพผูใหญ
ประเพณีไทยหมด แตทําไมเด็กเสียหาย เพราะไมเคารพผูใหญ เถียงพอเถียงแมคํา
ไมตกฟาก เสียหายตรงนี้ ก็ขอฝากญาติพี่นองไวในโอกาสนี้
พระพุทธเจาเนนวิชาการ พระพุทธเจากอนจะไปบวชนั้นทานสําเร็จ ๑๘
ดอกเตอร (เพราะฉะนั้นขอฝากพี่นองไววามีลูกมีหลานขอใหเรียนเกงเรงกาวหนา)
ทําไมพระพุทธเจาตองออกบวชดวย เพราะตองการไปหาวิชาแกปญหาชีวิต วิชานี้ไม
มีใครสอน จะไปหาทีไ่ หนไดตองไปฝกเอง จึงไดเสด็จบรรพชา ตองการจะไปหาวิชา
นี้ใหได แกปญหาชีวิตอยางไร ทุกคนตองแกปญหาเอง ไมใชไปหาหมอดู คนไปหา
หมอดูนี่โงที่สุด อยาไปหาผีเจาเขาทรง โงที่สุด ผีแกปญหาไมได หมอดูจะแกไดหรือ
มีลูกสาวจะแตงงาน ไปหาหมอดูวันไดเดือนถึงแลวคอยแตง นั่นแหละโงที่สุด วิธีแก
ทําอยางไร ดูจิตใจเขากันไดไหม นิสัยใกลเคียงกันไหม ดูกันนานหรือเปลา หรือวาดู
เชาไดเย็น ไดเย็นทิ้งเชาอยางนั้นหรือ แมเดี่ยวนี้ก็ใชไมได ชอบไปหาหมอดู วัดใน
กรุงเทพฯ มีเยอะ นาจะใชวิธีการวา จิตใจเขากันไดไหม ไมใชปลัดอําเภอแลวไปได
ภรรยาเปนนางเอกลิเก ตัวอยางที่สิงหบุรี เมื่อป พ.ศ.๒๕๐๐ มีลูกศิษยอยูคนหนึ่ง
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เปนปลัดอําเภอ จบปริญญาโทจากสหรัฐอเมริกา ไปแตงงานกับนางลิเกคณะรําพึง
อยุธยา บอกวานี่ปลัดมันถูกสเปคเดียวกันไหม โอย หลวงพอไมรูเรื่อง ผมชอบของ
ผม พอปเดียวก็เลิกกัน นี่เสียเวลาไหม เรียนมาสูง กลับโงลง พอเลิกกันแลวก็มา
กราบขอโทษ นางเอกลิเกก็ตองไปแตงงานกับพระเอกลิเกซิ ปลัดอําเภอก็ตองไป
แตงงานกับดอกเตอรซิ พอเลิกกันแลวก็เสกใหมาบวชแลวนั่งกรรมฐาน พอนั่ง
กรรมฐานก็เปนผูวาราชการจังหวัด แลวก็ไปเปนปลัดกระทรวง ไปเปนปลัดกระทรวง
อื่น นาจะเปนกระทรวงมหาดไทย แตกรรมฐานแกไขปญหาที่หลงผิดจากนางเอกลิเก
เลยมาไดนางเอกเปนดอกเตอร มีลูก ๒ คนก็เปนดอกเตอร รูเหตุการณลวงหนาได
อยางฝรั่งจะแตงงานมานั่งกรรมฐาน รูวา จะตองไดกับคนงอยเปลี้ยเสียขา อยางนี้
เปนตน
เพราะฉะนั้นขอสรุปใจความใหสนั้ วา พระพุทธเจาเนนวิชาการ พี่นอง
ทั้งหลายมีลูกขอใหรวยสวยเกงเรียนหนังสือใหได เพราะเรียนหนังสือนี้ติดตัวลูกไปได
ญาติโยมมีสมบัติมากมายกายกองก็ไมสามารถเอาไปไดแน มีวชิ าตายไปแลวยังติด
ตัวไปชาติหนาได มีตัวอยางเยอะ
ตอไปนั้นกรรมฐานแกปญหาชีวิตไดอยางไร การกําหนดจิต เปนการ
แกปญหาชีวิต แตพวกเราไมคอยสนใจกัน บางทีไปนัง่ กรรมฐานกลับมาแลวทิ้งเลย
เลิกไปเลย แกไมได การตั้งสติสัมปชัญญะเปนการแกปญหาชีวิต จะไดรูวาเรามี
ปญหาอะไร เชนอาตมาไปพบหลวงพอในปา องคนี้อยูในปา หลวงพอในปาองคนี้
เปนผูใหกรรมฐานพระเจาตากสิน องคที่สองเรา และองคที่สามพระบัวเฮียว ตอนนี้
ยังอยูในปา แตไมไดหมายความวาเปนพระอยูแบบนี้ อาตมาถึงไดไปสรางศูนยเวฬุ
วันจังหวัดขอนแกน โดยมีพญานาคมาชวย ถ้ํามันอยูที่ศูนยเวฬุวันไปโผลที่แมน้ําโขง
จังหวัดหนองคาย ถาทําดีจะรอนถึงจักรินทรเทวราช รอนถึงพญานาคามาชวย ถาทํา
กรรมฐานแกไขปญหาชีวิตไดอยางไร
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ชั่วจะรอนถึงยมพระบาล จะเอาโซตรวนมาลากไปเมื่อไรใครจะรูได ที่พระพุทธเจา
ทรงบรรพชา ไปหาตําราแกไขปญหามาใหพวกเรา แตพวกเราเอาไปทิ้งกันหมด
สรางวัตถุกันมากมาย แตสรางคนดวยวิชาแกปญหาคือกรรมฐาน แกปญหาชีวิตได
“อยากเรียนรูถามหญิงคันหูก” คือยืนหนอ ๕ ครั้ง ในเมื่อยืนหนอ ๕ ครั้งไดแลว โดย
ยืนกลับไปกลับมา มองเห็นคนอื่นนิสัยไมดีจะบอกออกมาเอง อานตัวออก บอกตัว
ได ใชตัวเปน จะไดเห็นตัวตาย จะไดคลายทิฏฐิ จะไดดําริชอบ ประกอบกุศลไดผล
อนันตเปนหลักฐานสําคัญ ถาเราอานตัวเองไมออกอยาไปอานคนอื่น ยืนหนอ ๕
ครั้ง ตั้งแตจากศีรษะลงปลายเทา ก็คือตจปญจกรรมฐาน ถาใครเคยบวชมาจะรู
อุปชฌายจะใหผากาสาวพัสตรจะตองใหเรียนกรรมฐานกอน เกสา โลมา นะขา ทัน
ตา ตะโจ ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา ๕ ครั้ง จะรูวาระจิตของคน อยาง
อาตมานี่ทาํ มา ๑๐ ปกวาจะได แลวมาสอนที่วัดอัมพวัน ขอใหพี่นองเราเอาไปทํากัน
ใหได พอเห็นคนเดินมาจะยอนมาหาเราวาคนนี้นิสัยไมดีคบไมได มันจะออกมาจาก
ดวงใจของเราเองวา
คบพาล จะไดผิด
คบคนชั่ว ทําตัวใหอบั จน
เมาเพสก็หมดคา
เมาการพนัน หมดตัว

คบบัณฑิต จะไดผล
คบคนดี ใหผลจนวันตาย
เมาสุรา หมดความสําคัญ
เมาเพื่อนชั่ว หมดดี

เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงไดไปหาวิชานี้ ที่ไมมีครูสอน เรียกวาวิชา
กรรมฐาน แกปญหาชีวิตได แลวนํามาสอนพวกเรา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา
ศีล แปลวา ปกติ ไมจําเปนตองมารับกับพระ คนจะปกติไดตองมี
สติสัมปชัญญะ ถามีสติสัมปชัญญะไมไดเปนคนปกติไมได
กรรมฐานแกไขปญหาชีวิตไดอยางไร
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สมาธิ คือ จับงานอยาทิ้งงาน ปรับปรุงตัวเอง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทาง
ที่ดี
ปญญา แปลวา แกปญหาไดแลว
สรุปคือ สติตัวตน สติตัวกลาง สติตัวปลาย, สติตัวตน จะทําอะไรก็รูกอน
คิดหนอที่ลิ้นปนี่ คิดหนอ… หายใจยาว หายใจตั้งแตจมูกถึงสะดือ คิดออกมาแลวก็
จดไว สติตวั กลางก็คือสัมปชัญญะ ตัวสมาธิ ตัวรู ตัวเขาใจ
เห็นหนอ… สงกระแสจิตออกจากหนาผาก ขอใหผูปฏิบัติสนใจนําไปปฏิบัติ
อุนาโลมาปชชายะเต ออกไปนี่ เห็นจากศีรษะลงปลายเทา ปลายเทาขึ้นศีรษะ เดี๋ยว
จะยอนกลับมาบอก คนนี้นิสัยไมดี กําลังมีชู ตัวอยางโดยที่อดีตที่ผานมาทานผูวา
ราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายประมวล รุจนเสรี ทานนําขาราชการไปอบรมที่วดั
อัมพวัน ถึง ๑๓ รุน แกไขปญหาไปไดเยอะ ครูคนหนึ่งมีชูแลว อาตมาก็เห็นหนอ…
แลวก็บรรยายออกไป พอนั่งกรรมฐานผานไปก็เลิกได ครูคนหนึ่งอยูอําเภอสระแกว
ไมมีลูก มา ๑๐ ป ครูผูหญิงนี้ก็กลับไปแลวมีลูก ก็บอกวามีลกู ที่วัดอัมพวัน สามีก็
อยากมีลูกผูชายตออีก จนในที่สุดมีลูก ๓ คน อาตมาก็ตั้งใจบอกผูวาฯ ไววา อยากจะ
เปลี่ยนอําเภอเปนจังหวัด เพราะวาอาตมาเคยไปบรรยายชายแดนแตละอําเภออยู
หางกันเปนรอยกิโลเมตร จนปจจุบันเปลี่ยนมาเปนจังหวัดสระแกว อาตมาก็ดีใจมาก
ขาราชการจังหวัดปราจีนบุรีมาที่วัดอัมพวันเปนประจํา
ทําใหไดขาวสารจาก
ปราจีนบุรีมาเยอะ ทานไปเปนเจาเมืองที่แมฮองสอน พวกกะเหรี่ยงพวกพมามาปลน
ทานก็โทรศัพทมาใหกองทัพภาคที่ ๓ มาชวย นึกไดก็จุดธูปบูชาพระนเรศวร แลวพระ

กรรมฐานแกไขปญหาชีวิตไดอยางไร

๑๓

นเรศวรก็ลอยอยูกลางอากาศ เครื่องบินกองทัพภาคที่ ๓ ตองกลับฝนก็ตก พมากับ
กะเหรี่ยงไปก็ไมไดอะไรไปเพราะพระนเรศวรมาชวย
ลมหายใจคนเรานั้นไมเหมือนกัน แกที่ลมหายใจ คนที่มีโลภะ หายใจไซเกิลนี้
กลิ่นตัวแบบนี้ กลิ่นตัวเหม็นอยางนี้ คนที่มโี ทสะอิจฉาคนเกง หายใจไซเกิลนี้ กลิ่น
ตัวแบบนี้ คนที่มีโมหะจริต หายใจไซเกิลนี้ กลิ่นตัวอยางนี้ แกได คนที่มีโลภะ
หายใจสั้นๆ ยาว หายใจนี่เปนตัวหนังสือได อยางเด็กลูกเสือตีธงเปนตัวหนังสือได
แลวลมหายใจก็เปนตัวหนังสือได ถาทานโมโหรายทานจะหายใจสั้น
ขอใหทาน
หายใจยาวๆ ตั้งสติไวที่ลิ้นป รับรองวาทานจะอารมณดีทัน อยาฝากอารมณคางไว
ถาทานไปรับราชการจะลําบาก ทานจะคาขายไมไดอะไร ถาเปนแมคาขายอาหาร
คลื่นไส คนกินก็คลื่นไสหมด เพราะอารมณไมดี เพราะฉะนั้นการแกไขปญหาดวย
การเจริญกรรมฐานไมยากเลย เขาวัดใหมันได ๓ วัด ไมใชวัดอัมพวัน
๑. วัตถุธรรม ถาธรรมะทานมีอยูในจิตใจ วัตถุสะอาด ที่กินสะอาด ที่ถาย
สะดวก กินของรอน นอนในมุง ทุงในสวม สวมรองเทา
๒. วัดอารมณ อยาใหอารมณเสีย ตั้งสติไวที่ลิ้นปนี่ คิดออกหมด โกรธก็จะ
หายโกรธทันที
๓. วัดจิตวัดใจ
ก็ขอสรุปใจความวา ถาทานจะแกปญหา ใหสวดมนตกอน “สวดมนตเปน
ยาทา วิปส สนาเปนยากิน” สวดพาหุงมหากาฯ เปนบทสวดที่สมเด็จพระพนรัตนวัด
ปาแกว สวดถวายพระพรสมเด็จพระนเรศวรไมเคยแพทัพ แตเราไมเคยไปสวด ไป
กรรมฐานแกไขปญหาชีวิตไดอยางไร
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สวดบทอะไรตอมิอะไรไมเปนเรื่องเปนราว ถวายพระพรนํามาสวดตอนที่ตักบาตร ใส
บาตรก็สวดบทนี้ รับรองสวดบทนี้ไมตองกลัวอดขาว ถาใครยากจนสวดบทนี้เขาไว
เดี่ยวเงินไหลนอง ทองไหลมา รวยแน การแกไขปญหาในกิจประจําวัน ไดยินเสียง
ตั้งสติไวที่หูไวใหได ออ ! เสียงนี้เขาพูดโกหก สติมีไหม สติมีจะรูวาคนนี้โกหกเชื่อ
ไมได ออ ! เสียงคนนี้เชื่อได มีประโยชนในการแกปญหาในชีวิตกิจประจําวัน เห็น
หนอ… เห็นดวยปญญา เห็นหัวขาด จดไวไดเลยตองตายแน เพราะอาตมาบันทึก
หลักฐานไวหลายคนตายหมดแลว บอกใหเขาอยูกรรมฐาน ถาเขาอยูกรรมฐานตั้งใจ
ไมตายได อาตมาก็เลาใหคุณฉวีวรรณฟงวา คนอเมริกาจะมาขอบคุณขอบใจเราที่
ชวยแผเมตตาใหลูกเขาที่ตกตึกฟนขึ้นมาได สลบไป ๓ วัน อยางนี้เปนตน
ในวันนี้ก็ขอฝากพี่นองทั้งหลายไววา
แกปญหาได

ใหเจริญพระกรรมฐานแกกรรมได

๑) ปาณาติบาต ติดมา ๖๐% ตองเปนอัมพาตทุกราย
๒) อทินาทานา ติดมา ๖๐% ตองโดนจี้ โดนปลน ไฟไหมบาน
๓) กาเมฯ ติดมา ๖๐% มีผวั เปนของเขาหมด มีเมียก็มีชู ครอบครัวหา
ความสุขไมได
๔) มุสาวาทฯ ติดมา ๖๐% ตองโดนหลอกตลอดชาติ โดนโกง
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๕) สุราฯ ติดมา ๖๐% ตองเปนโรคประสาท ๗ ชั่วโคตร ถาเอาสุราไปกิน
ในวัดกําลังสวดพระอภิธรรม รับรองเปนบาแน อยาพวกขายยาเสพติด ลูกหลานก็จะ
เปนบา
สุดทายนี้ก็ขออนุโมทนาที่ไดบรรยายมา เพื่อฉลองศรัทธาทานผูห ญิงมณี
รัตน บุนนาค พรอมดวยวันนี้ที่ทานทั้งหลายไดมีโอกาสมาถวายเปนพระราชกุศล
ตอบรมบพิตรพระราชสมภารเจา และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย บุญกุศลทั้งหลาย ดลบันดาลใหทาน
ทั้งหลายจงประสบแตความสุขสันตนิรันดร ขอเจริญจงเจริญไปดวยจตุพิธพรชัย ๔
ประการ มีอายุขอใหยืนนาน วัณโณผิวพรรณผองใส สุขังขอใหสุขภาพกายอนามัย
ทุกทานโปรดไดใจดี โรคภัยไขเจ็บมีก็โปรดหาย สิ่งทั้งหลายที่คิดไว ณ บัดนี้ และจะ
คิดตอไปในโอกาสหนา จงพลังงานใหเกิดความสําเร็จเผด็จผล สมเจตจํานงความมุง
มาดปรารถนาดวยกันทุก ๆ ทาน ณ โอกาสบัดนี้เทอญ.
ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชินี

ขอใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่ขาพระพุทธเจาทั้งหลายไดบําเพ็ญกุศลถวายเปนพระราชกุศล
ตอพระองค ๗๒ พรรษา ขอพระองคจงเจริญดวยสุขสมบัติ เกษมสําราญในหนาที่
และพระชนมายุจงทุกประการ ขอพระองคสุขเกษมเปรมปรีดาอยูในจิต ขอเราทาน
ทั้งหลายจงเจริญสุขทุกราตรีกาลดวยกันทุก ๆ ณ โอกาสบัดนี้เทอญ.
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