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เจริญพรญาติพี่นองทุกทาน โยมหญิงโยมชายทุกคน วันนีเ้ ปนอีกวันหนึ่ง ที่ทา นทัง้ หลาย
มาเจริญกุศลสรางทาน ศีล ภาวนา ใหเกิดศรัทธาความเชื่อ ความมั่นคงของชีวิต
ทําใหเราไดศึกษาความอดทน ศึกษาชีวติ เพื่อแกปญหาของตน เปนการสรางบุญสราง
กุศลของกรรมฐาน โปรดไดตั้งใจฟงโอวาทสืบตอไป ณ โอกาสบัดนี้ ขอเจริญพรทุกทาน
โยมหญิงโยมชายก็ดี นับวาเปนมหากุศล ทีท่ านทั้งหลายมาสรางบุญสรางคุณใหเกิดใน
ชีวิตของตน เพื่อตนเองไมตองเดือดรอนเบียดเบียนตน
ตองการสรางความสะดวกสบายปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตองการหาทีพ่ ึ่งทางใจ
ตองการสรางกุศลผลงานของชีวิต โปรดไดคิด ณ บัดนี้
ทานทั้งหลายถือโอกาสมาบําเพ็ญทาน ทานเบือ้ งตนทานไดแลว ตั้งแตเดินทางออกจาก
บานทานมา เสียสละความสุขในบานของทาน ตองการมาเอาบุญใหเกิดความสุข
แตอยาลืมวาบุญนั้นนะ จะเกิดความสุขได ตองชําระจิต ทําใจใหสบาย ทําใจให
เปนปกติ ทานถึงจะมีความสุข
แตเรามาจากบานมีแตความทุกข มีแตปญหา ไปถึงสํานักงานก็มีแตปญหา ออกจาก
สํานักงาน การคาหรือกิจการใด ๆ ก็ตองมีปญหาตลอดรายการ หาความสุขไมไดเลย
พี่นองที่รัก เราจะไปหาความสุขที่ไหนเลา ออ มาเขาวัด เสียสละเวลาตองการหาความสุข
แตก็มาพบความทุกข หาไดสิ้นสุดทุกขนั้นมิได
พี่นองที่รักทั้งหลาย เกิดมาในสากลโลกมนุษยนี้ พระพุทธเจาทรงแสดงอยางชัดเจน หา
ความสุขไมไดจริง ๆ
จะเกิดเปนเศรษฐีมีเงินเปนพันลาน ก็มีแตความทุกข จะทานขาวทัง้ ทีก็มีแตความทุกข
อยูในครอบครัวพัวพันอยูในใจ ก็หาความสุขไมไดหรอกจะบอกให
เรามีเงินมีทองมากมายกายกองก็เต็มไปดวยความทุกข ที่ไมมีหาเชากินค่ํา หาค่ํา
กินเชา มันก็มแี ตความทุกข หาคนไหนเลามีความสุข ไมมีเลย
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ทานทั้งหลายเอย เกิดมาในสากลโลกนี้มีแตความทุกขความยาก มีแตความลําบาก เกิด
มาจากทองแมก็มีแตความทุกข อยูในทองแมก็มีแตความทุกข
ถาทานทาวความหลังได ทานจะคุดคูอยูในทองของมารดา จะมีความสุขอะไรเลา มารดา
ที่ตั้งครรภก็มีแตความทุกข มีความสุขชื่นใจที่ตั้งครรภ ก็ชอบใจคิดไดวาจะไดมีบตุ รชายบุตรสาว
มาครอบครองสมบัติแทนเรา แตแลวก็มีทกุ ขอีก
ทุกขตอนที่ครรภแก แนเหลือเกินวา คลอดบุตรในครั้งนี้จะอยูหรือจะตาย มีทุกขหรือมีสุข
ทานทั้งหลายคิดโดยละเอียดแลว ทานจะมองเห็นชัด วาหาความสุขไมไดจริง ๆ
คลอดลูกออกมาแลวก็เปนหวงลูก ตองเปนทุกขเลี้ยงลูก ลูกเล็กเด็กแดง โรคภัยไขเจ็บ
เบียดเบียน เลี้ยงยากเลี้ยงเย็นลําเค็ญใจ ก็มีแตความทุกข
พี่นองเอย ทุกขอะไรเทาทุกขพอบาน สมภารวัด ทุกขอะไรจะเทาทุกขขององค
พระมหากษัตริยเลา
พระพุทธเจาทรงแสดงชัดเจนมาก ทานทั้งหลายไปพบจุดไหนเลาที่มีความสุขที่
แนนอน มีแตเจือปนดวยความทุกขตลอดรายการ หาความสุขไมไดจริง ๆ
เกิดมาแลวก็มีแตทุกข เกิดแลวอายุมากก็มีแตทกุ ข เขาโรงเรียนก็มีแตทกุ ข เจ็บระทวย
ปวยไข อาพาธใด ๆ ก็มแี ตความทุกข
ทุกขเอย เวทนาเอย เปนประจําดวยกันหมดทุกคน ใครจะรอดพนได เจ็บระทวยปวยไข
เจ็บเมื่อยปวดในสกลกายนี้ ก็มีแตความทุกขตลอดรายการ
บางคนทุกขมาก ทุกขนอ ยไมเทากัน บางคนก็ทุกขคนละแบบ ทุกขคนละอยาง สุขคนละ
ทาง บางคนก็ระเริงหลงในสังคม ถือวาเปนความสุข
บางคนดื่มสุรายาเมาถือวาเปนความสุข กําลังดื่มสุขมาก หายเมาสรางเมาทานจะพบ
ความทุกข ที่หมดเงินทองเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงไปดังกลาวแลว ก็มีแตความทุกขทั้งนั้น
พี่นองที่รัก จะมองไปเห็นอันใดเลาที่มีความสุขที่แนนอน และปลอดโปรงโลงใจ มีแต
ระทมขมขื่นตลอดรายการ
ไดแกตัวอาตมาเอง ตอนเปนเด็กพอแมจะมีกินมีใชไมเขาใจ ใหอิ่มไปวันยังค่ํา เทีย่ วเตร
เสสรวลไปทุกเวลา ก็ถอื วามีความสุขประสาเด็ก ซุกซนไปตามสภาพของเด็ก ไมเห็นขางหนา
ขางหลังประการใด ความทุกขยาก ความลําบากของพอแม มองไมเห็น
พอแมทั้งหลาย เลี้ยงลูกคิดปลูกฝง ตองการใหลกู ดีมีปญญา มีวิชาความรูดวยกันทุกคน
นี้มันเปนทุกข
ทุกข

๒

ทุกขรอนใจเหลือเกิน ลูกเขาโรงเรียนไมได ไปฝากโรงเรียนโนนก็ไมได โรงเรียนนี้ก็ไมได
เขามหาวิทยาลัยก็ไมได พอแมก็มแี ตความทุกข หาความสุขไมไดเลย
นี่แหละทานทั้งหลายเอย ลูกเขาโรงเรียนแลว ก็ยังมีทุกขวาลูกจะเรียนสําเร็จหรือไม ก็มี
แตทุกขระทมขมขื่น แตลูกเขาไมรเู รื่องเลย เรียนสําเร็จหรือไมสาํ เร็จ เขาก็ไมบอกเรียนได
อยางไร พอแมก็เปนหวงตลอดรายการ ไมมีความสุขประการใดเลย
ญาติพี่นองที่รัก โปรดพิจารณาขอนี้เปนกฎเกณฑไวกอน เกิดมาในโลกนี้มีแตความทุกข
ทั้งนั้น
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทานจึงไปแสวงหาวิชาแกทุกขมาบําบัดทุกขบํารุงสุข
ใหแกชาวโลก อยาไปหลงละเมอเพอพกอยูในความเศราหมองใจ
จะไปคิดอะไรเลา วางธุระในหนาที่ แยกรูปแยกนามแยกทุกขออกไปเสียจากจิตใจ
จิตใจทานจะไดไมเศราหมอง จิตใจทานจะไดผองใส จิตใจทานจะดีจะไดมีปญญา
ถาจิตใจเศราหมองมีแตความทุกขอยูในใจแลว ปญญาหมดเลย ไมมีสติปญญา
ขอฝากพี่นองไว มัวแตอะไรกันเลา เศราหมองใจเคียดแคนเหมือนยักษมาร ทะเลาะวิวาท
กันตลอดเวลากาล เปนที่นาเสียใจ นาสลดใจเปนอยางยิ่ง
โลกนี้ระอุมาก สัตวโลกที่อยูหมูสัตว แผนดินไหวบาง ลมจมกันบาง ถูกลมสลาตัน
บานเมืองพังหมด
แตประเทศไทยบางจุดนั้นเปนสุวรรณภูมิ เปนเมืองพระพุทธเจาที่เจริญธรรมสัมมาปฏิบัติ
เกิดกลียุคแลว ฆารันฟนแทงกันหลายประการ อุบัติเหตุกันไมพัก
คนที่ดีมีบุญวาสนา ก็จะหลบเขารมโพธิ์รมไทร ปรึกษาผูใหญ แลวก็นั่งบําเพ็ญกุศล
ภาวนา สมาธิเปนรมใหญภายในยอมรมเย็นเปนสุข
ถาไมมีสมาธิเปนรมใหญ ภายในทานจะไมมีความรมเย็นเปนสุขเย มีแตความทุกข เจ็บ
ระทวยปวยไขก็เปนทุกข เกิดทุกขเหลือเกิน
เกิดทุกขแลวก็ไมสามารถบําบัดทุกขใหเกิดความสุขได มีอยูทางเดียวเทานั้น หลบเขารม
โพธิ์รมไทร หลบเขาถ้าํ บําเพ็ญจิตภาวนา
โยมหญิงโยมชายที่มาครั้งนี้ ก็มาแสวงบุญ บุญอยูตรงไหน ปญญาก็บอกวา บุญอยูที่
ความสุข ความสุขจะมีไดตองชําระใจใหบริสุทธิ์ ไมมีธุลีที่จะเกาะจิตใจใหเศราหมอง ทานถึงจะมี
ความสุขบริสุทธิ์ใจ อยูตรงนี้นะ
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บางคนมานั่งกรรมฐาน มาเลาความหลังกันอยูเ สมอ มีแตความทุกข ขอ
บิณฑบาตเสีย ตัดปญหาไดไหม เราเสียสละบริจาคทานชั้นสูงโดยไมเสียสตางค
เสียสละความทุกขที่มันอยูในจิตใจ ดวยการบําเพ็ญจิตภาวนา เจริญวิปสสนากรรมฐาน
ใหเกิดปญญาญาณ รูเทาทันกองการสังขาร รูว ิธสี ัมผัสจิต รูขอ คิดวิธีแกปญหาของชีวิต
ไมใชไปนั่งหลับตาไปสวรรคนิพพาน ที่โยมไปกันมา เห็นพระพุทธเจา เห็นพระจุฬามณี
เปนตน
ควรจะนั่งใหเห็นตัวเอง ใหเห็นอารมณของตัวเองวาตัวเองเปนประการใด แจงแกใจ
หรือไม ประการใด
มานั่งกันหลายครั้งหลายคราว ก็ยังเอาทุกขมาอีก เอาทุกขมาไวทหี่ ัวใจ ทานจะมี
ความสุขไมไดเลย ทานจะมีแตความทุกขในบานของทาน
ทานเปนพอเปนแมเขา ก็ฝากความทุกขใหลูกอีกหรือ บาปตอบาปใหลกู ใหลูกเดือดรอน
ตอไป เปนทีน่ าเสียดายมาก
ไปบวชชีพราหมณกันหลายแหงมาแลว ก็น้ําลายไหลยืด ติดกัณฑเทศนกันไมพัก ที่นี่ไม
ตองการติดกัณฑเทศนนะ ไมตองการเรี่ยไร ไมตองการไดปจ จัยของโยมดวยเหตุผล
ตองการอยากไดอยูขอเดียวคือ เอาบุญไปใสใจโยมใหเกิดความสุข ใหมีความสนุกใน
ครอบครัว จะไดไมพันพัวในสังคมที่เลวราย อยูตรงนี้สําคัญมาก ไมมีใครเขาใจอีกหรือ
ทุกคนตองการความสุข ไมใชความทุกข ทําไมไปสรางทุกขเลา ตองการความ
สะดวกสบาย ทานทําไมไปสรางความขัดของ ทานตองการไมเดือดรอนแตทําไมสรางความ
เดือดรอนเลา ตรงนีไ้ มมใี ครแกแตประการใด
การเจริญสติปฏฐาน ๔ เปนการแกปญ
 หาชีวิต พระพุทธเจาทานจึงสอนวาเปนทาง
สายเอก พระองคไดประสบการณจากหนทางเสนนี้มาแลว มีความสุขแน ๆ มีความเจริญ
ในมรรคมรรคา
มรรค ๘ ไดแกสรุป ศีล สมาธิ ปญญา สรุปสติคือ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ คือสติปฏฐาน ๔
ในมรรค ๘ ชัดเจน ทําไมโยมไปภาวนาไปสวรรคนิพพาน
มรรคมรรคาเดินทางก็ไมมีหนทาง เดินสุมสี่สุมหากันไป เลยเดินไปหาทุกขหาความสุข
ไมไดเลย
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คนเราตองเดินไปหาความสุข เดินไปตามมรรคมรรคาเรียกวา วิปสสนา ทําใหแจงแหง
ปญญา เดินทางไปดวยความถูกตอง เดินดวยสติ ดําริชอบ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ตรงนี้ซถิ ึง
เรียกวาเดินทางถูกตอง
เปนการพิสจู นความถูกตองของชีวิตโยม เปนการพิสูจนนิสัยปจจัยของโยม เปนการ
พิสูจนความคิดเห็นที่ถูกตอง ไมใชผดิ พลาดแตประการใด สิ่งนี้ เปนหลักใหญใจความสําคัญของ
การเจริญสติวิปสสนาใชสติปฏฐาน ๔ ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหมรดกธรรมมา
ที่อาตมาพูดเมื่อวานนีด้ วยความเศราใจ พระสงฆองคเจาเอามรดกของเสด็จพอ
ไปทิ้ง คือกรรมฐาน พระนักเรียน นักทํากิจกรรมของพระสงฆไมสนใจเรือ่ งมรดกนี้ เลย
แกปญหาไมได จึงไดสรางแตปญ
 หาในคณะสงฆ สรางปญหาใหหมูประชาชน สรางปญหา
ใหประชาชนเดือดรอน ดวยเหตุการณดังกลาวมา
ถาบานไหนวัดใดมีบันไดสวรรค มีบัดไดนิพพาน มีบันไดใหไปสูมนุษยสมบัติ บานนั้นมี
ความสุข มีความเจริญตลอดกาลเวลา
หมูใดบานใดไมมบี ันไดมนุษย ไมมีบันไดสวรรค ขาดบันไดนิพพานแลว บานั้นจะ
อลหมานยุงวุนวาย เดือดรอนนานาประการ มาเจริญกรรมฐานถึงจะรู
บางคนทําไมไดเลย มาตั้งหลายครั้งแลวไมไดอะไร เมื่อวานนีพ้ ูดเปรียบเทียบ แยกรูป
แยกนามออกไป อะไรเปนรูป อะไรเปนนาม แยกไดเมื่อใด โยมชื่นใจเมื่อนั้น
ถาเอาความทุกขมาไวในใจแลวจะแกที่ไหน จะไปหาผีเจาเขาทรง แลวจะไปองคพระ
อรหันต ตามกันเปนแถวแนวพนมไพร แลวจะไดอะไรหรือ เลยตามไปจนแกตายก็ไมไดอะไรเลย
ตองตามไวที่จิต สรางความคิดไวที่ใจ คนโงของเอาจิตไวที่ปาก คนฉลาดชอบเอาสติไวที่
ใจ
การเจริญวิปส สนากรรมฐานตองการอยางนี้ ตองการเอาสติมาไวที่ใจ คือคนฉลาด
ปราดเปรื่องเรืองปญญา สามีภรรยาเปนคูสรางคูสม เปนเพื่อคูคิดมิตรคูบานกัน จะไมทะเลาะกัน
เลย นี่สิความสุขของโลกมนุษย
ลูกดีมีปญญาไมเถียงพอเถียงแมแตประการใด เพราะพอแมมีสติไวทใี่ จ ควบคุมจิตอยู
ตลอดเวลากาล ลูกก็ติดนิสัยพอแม ปลูกสรางก็ดีมีปญญา ตรงนี้ไมมีใครคิด
บางคนมานัง่ กรรมฐานไมรูกี่คราวแลว ก็ไอแคนั้นเอง ไมแยกทุกขออกจากใจ ไมแยกรูป
แยกนาม เอาความโกรธมาไวที่ใจ ผูกพยาบาทฆาตพยาเวรไวที่จิตใจ
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โยมสรางแตความทุกขเอง สรางความเดือดรอนใหตัวเอง สรางแตหายนะมาไวในบาน
ของตน สรางอบายมุขหาความสุขในสังคม แลวจะไดมีความสุขประการใด
ขอเจริญพรใหคิด ใหตั้งสติเอาไวที่จติ ของทาน แลวจะแยกรูปแยกนามใหทาน
เสียงหนอเขาดา เสียหนอเขาเสียดสี เราก็ตั้งสติไวที่หู สรางความรูไ วนา ดูนาชม ตัง้ สติ
กําหนดเสียงหนอ เสียงเปนรูป เสียงเขาดามันก็เปนรูป หูเปนรูป จิตกําหนดรูเปนตัวนาม วาเขา
ดารูอยางนี้
เอาสติสัมปชัญญะไปรูไ ปดูเสียงวาเสียงเขาดาใครนะ ดาใคร ไมใชดาเรา ดานาย ก. เปน
สมมติบญ
ั ญัติ แลวความรูแจงประจักษชัด รูปนามขันธ ๕ เปนอารมณ แยกรูปออกไป แยกเสียง
รูปนั้นเปนอันผนวกบวกกัน
จิตที่สาํ นึกไดวา ใครหนอดานาย ก. สมมตินามวาเราชื่อนาย ก. ออ ดาสมมติบญ
ั ญัติ เรา
ก็ตั้งสติสัมปชัญญะไวทหี่ ู กําหนดปบสติดีมีปญญา
นี่เรียกวาเอาสติไวทจี่ ิต จิตอยูที่ไหน อยูที่หูแลว เพราะเราฟงเสียงที่หู หูเปนรูป เสียงที่
พูดมานัน้ ก็เปนรูป ตัวที่เรารูว ามันดา เปนตัวนาม
เรามีสติสมั ปชัญญะ กําหนดเสียงหนอ เสียงหนอแลวมันก็ดับไป ผันแปรกลับกลอก
หลอกไปโดยสมมติของมัน เสียงนั้นจะกลับไปหาคนดาเอง แลวก็ดับวูบ นี่ความทุกขหมดไป
เราไปเอาความทุกขมาเองมิใชหรือ ทุกขก็อยูของมันตามเรื่องของมัน เราไปหามันเอง
ตั้งสติไวซิ เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เสียงนั้นมันก็ตก จะไมเขาไปผนึกในเทปของเรา
มานั่งกรรมฐานไมเคยกําหนด เก็บเอาแตเสียงดามาไวในใจ เก็บโนนเก็บนี่ สิง่ นั้น
คือเก็บความเดือดรอนมาไวในใจ ทําใหโยมมีทุกข ตรงนี้ไมมีใครแก ยิ่งนั่งยิง่ ทุกขใหญ
บางคนบอก หลวงพอคะ ฉันมานั่งยิ่งมีทุกข ก็มานั่งไมถูกเรื่อง นั่งอะไรกัน นั่งอยากเห็น
เทวดา นั่งอยากเห็นพระอินทร นั่งอยากจะไปเฝาพระพุทธเจาที่พระจุฬามณี มันคนละเรื่องกัน
จะไปเฝาอยางนั้น ไมตองมาวัดนี้หรอก ไปเฝาเอาเลย เหาะขึ้นไปเลย เสกพระคาถาเหาะ
เหินเดินนภากาศ ไปเฝาที่จุฬามณีโนน
เลยก็มีแตสรางกิเลส เปนเหตุทาํ ลายตนโดยไมรูตัว ควักเงินทําบุญกันไมพัก ไมใชบุญนะ
บุญอยูทใี่ จ ทําจิตใจใหมีความสุขไมไดหรือ แยกทุกขออกจากใจ คือ ขันธ ๕ รูป
นามเปนอารมณ เรียกวา นามรูปปริจเฉทญาณ ขอนี้ซิถึงจะเปนขอแก
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของเรานั้น ทรงแสดงเหตุผลชัดเจน มาสรางความดีจะ
ไปสวรรค ตองมาที่โลกมนุษยที่อิจฉากัน
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เราตองอดทนตอปญหาที่เกิดขึ้น ตองสูปญหา อยาหนีปญหา การสูปญ
 หา ไมหนีปญหา
ไดมาจากการกําหนดจิต ตองสูอยาหนี
พระพุทธเจาทรงแสดงตอพระอานนทศรีอนุชา
“ดูกรอานนท จะหนีเขาดาไปทีไ่ หนเลา ทีไ่ หนไมมีคนดาเรา ไปเมืองนี้โดนเขาดา หนีไป
ที่โนนเขาก็ดาเราอีก จะหนีไปไหนเลาอานนทศรีอนุชาเอย”
“จะทําอยางไรพระเจาขา” พระอานนททรงทูลถาม
ตองแกซิ ตองแกปญหาใหมันหมดไป เหตุเกิดทีไ่ หนตองแกที่นั่น”
นี่ชัดเจนแลว โยมจะไปแกตรงไหนกัน สรางแตปญหากันไมพัก มีแตความทุกขระทมขม
ขื่นตลอดรายการ เพราะเหตุใดตอบไปเลย เพราะแยกรูปแยกนามไมได แยกสุขแยกทุกข
ไมได แยกเวทนาไมไดจึงปวด
ถาโยมเปนอยางอาตมาตองสงโรงพยาบาลไปแลว ๗ วันแลวขาวไมตกถึงทองเลยนะ
ตองทนไปพูด เกิดมาเปนคนตองทนได อยูหลายคนตองทนมันใหได ตองทนตอเวทนาที่ฝก
กําหนดปวดหนอ ตั้งสติเขาไว
วันนี้ตั้งแตโรงอุโบสถ เปนประธานสงฆอุปชฌาย ปวดทองอยางที่สุด เพราะไมไดเคยฉัน
อะไรเลย พอฉันเขาไป ๒ ชอนเทานั้น ปวดทองที่สุดจนขณะนี้
ถาโยมเปนอยางอาตมาตองดินแลว ทนไดไหม ตองทนได ทําอยางไรถึงทนได แยกมัน
ออกเสีย อะไรเปนรูป อะไรเปนนาม เวทนาก็แยกออกไป การปวดมันก็ไมไปยึด
ตรงนี้ทาํ กันไดไหม ทําไมไดอยาบนวา มานั่งไมไดเรื่องอะไร ถูกตอง เพราะโยมไมเอา
เรื่องเอาราว ไมไดกาํ หนดเลย ไมไดเอาสติไวที่จติ จิตมันอยูที่ตาก็เอาสติคุมที่ตา ดูใหเกิดปญญา
อยาดูใหมันเสีย ไมมีใครทํา
พระทีว่ ัดนี้ก็เหมือนกัน ทําอยางไรจะไปสวรรคกันทั้งนั้น จะไปนิพพานกันหมด อาตมาก็
บอกวา อาตมาเองก็ไมไดไปสวรรคหรอก ไปนิพพานก็ไมได เมืองมนุษยยังไมครบเครื่อง ยังไม
จบประโยคมัธยมจะไปขึ้นมหาวิทยาลัย อยางที่โยมไปไดญาณ ๑๖ กันมานะ
ขอฝากไวนะ แยกไดหรือยัง ถาแยกไดโยมไมมีทุกข มีเหมือนกัน แตกาํ จัดทุกข
ออกเปนสัดสวน จะไมเอาทุกขมาไวในใจเลย จะไมเอาความอิจฉามาไวในใจ จะไมผกู
พยาบาทเอาไวในใจ ใหมันเกิดทุกขระทมขมขื่นตลอดรายการ
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มาทีว่ ัดนี้สวนมาก ครอบครัวไมมีความสุขเลย ก็เพราะเอาครอบครัวมาเปนทุกข บอกให
มานั่งกรรมฐานก็บอก
“โอย! มาไมไดหรอกจะ”
นี่เวลาแกทกุ ขมาไมได ก็สรางแตความทุกขกนั ตอไป สรางแตปญ
 หา คนเราก็ตองสู
ปญหาดวยการแกปญหาเสีย อยาไปเอาปญหามาไวในใจ ทําใหคิดไมออก บอกไมได ใชไมเปน
แลวตัวเองจะมีแตความทุกข กินไมไดนอนไมหลับ เปนนิดเดียวจะตาย
บางคนเปนนิดหนอยเขาโรงพยาบาล ไมมีนา้ํ อดน้ําทน ไมมีการกําหนดเวทนา ไมสู
เวทนา แพเวทนา ใครดาก็แพเขาอีก แพเรื่อยไป เปนคนไมชนะตนเองเลย
พระพุทธเจาทรงสอนการเจริญสติเพือ่ ที่จะชนะตนเอง
ในเมื่อโยมชนะตัวเองได โยมมีความสุขหมื่นเปอรเซ็นต
บัดนี้โยมแพตัวเอง มีแตความทุกขอยูในใจ แลวแพเกมหมด จะไปชนะคนอื่นไมดีเทา
ชนะตนเอง ตัวเองนี้สาํ คัญมาก ทิฐิสูงมาก เอาตัวขึ้นเหนือลมดวยกันทุกคน ไมมเี ลยวาตัวเอง
เปนคนไมดี มีแตดีกวาคนอื่นทั้งนั้น
ถานั่งเจริญสติปฏฐาน ๔ ไดดังกลาวมาแลวนี้ มันจะไดรบั คําคมสมสวนกัน โยมจะมี
ปญญาวา ใชแตวาเราจะมีดี เขาก็มดี ี ไมดีเฉพาะเขา เราก็มดี ีเหมือนกัน
มันจะออกมาในรูปแบบนี้ มันจะไมหมิ่นประมาทกัน จะไมจวงจาบและบังอาจกัน
จนเกินไป มันจะไดผลอานิสงสดังกลาวมาขางตนนี้ประการหนึ่ง
ขอทําใหได อยาไปเอาทุกขมาไวในใจทําไมเลา กําหนดแยกออกไปไดไหม แยกไมออก
จะ กอดความทุกขเอาไวในใจ ก็ซูบผอมลงไป คนประเภทนี้ แกไวและตายไวดวย
โออนาถวาสนานิจจาเอย เกิดมามีกรรม เกิดมาทําอะไรเลา เกิดมาทําความดีใชหนี้กรรม
บางไมไดหรือ ไมยอมรับใช ยังปฏิเสธทุกขอหาอีกหรือ สรางกรรมมาหลายชาติแลว ไมยอมรับ
กรรม
พวกประเภทนี้ไรปญ
 ญาขาดเหตุผล ขาดอารมณที่ตองสรางในกรรมฐาน ขันธ ๕ รูปนาม
ตองเปนอารมณ กายกับจิต รูปกับนามเทานั้น
แลวพัฒนาจิตที่เกิดทางตา รับผิดชอบทางตาบาง ดูสิ่งที่ดี สิ่งที่ไมดีก็กาํ หนดเห็นหนอให
มันดับไป
รูปก็เปนรูป ตาก็เปนรูป ผนึกกัน จิตรูวา เปนรูปอะไรคือตัวนาม แลวแยกออกไป รูปกับ
ตาเปนคนละอัน เปนอันเดียวกันไดอยางไร
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เราเอามาเปนอันเดียวกันถึงไดโกรธเขา ลงโทษเขา แลวโยมจะไปญาณ ๑๖ ไหนเลา
ญาณโตงเตงแท ๆ ตรงนี้ไมมีใครทําได
ขอฝากไปคิดโดยทั่วหนากัน เอารูปนาม ขันธ ๕ เปนอารมณใหได แยกรูปแยกนาม
ออกไป โยมจะไมผูกความโกรธไวในใจ จะแยกออกไปเปนชิ้นสวน ของใครของมัน เราจะเอามา
ปนกันทําไมเลา
ถาโยมมีทิฐิ ไมตองมานั่งกรรมฐาน รับรองทําไมได ไดกฎแหงกรรมติดตัวไป แลว
โยมจะเสียใจตอไปภายหลัง เปนทีน่ าเสียดาย มาพบของดีตองเอาไปใหได
“ของดีอยูที่ไหนหรือคะหลวงพอขา”
“ของดีไมใชอยูที่อาตมา อยูที่โยม โยมไมนาํ ของดีมาใช โยมก็ไมไดของดีในตัวเอง ของดี
มีอยูดวยกันทุกคน แตทุกคนไมสนใจในตัวเองนะ”
จงละทิฐิเสีย ละมานะความเปนอยูในชีวิตจิตใจของตน ทิ้งอารมณของเกาที่เราเคยมีนิสัย
แบบนั้นมา
การเจริญกรรมฐานตองการรูนิสัยตนเอง ตองการจะเปลี่ยนภาวะใหกลับรายกลายดี มั่งมี
ศรีสุข
บางคนเปนอิสลาม มานั่งกรรมฐานสามสี่วัน บอกวา หลวงพอ เดี๋ยวนี้ขายดิบขาย
ดี เมื่อวานซืนนี้นําเงินมาถวายหมื่นหนึ่ง นําพระพุทธรูปมาถวายดวย นี่อิสลาม ขอ
อนุโมทนา
ชาวพุทธแท ๆ ก็ยังไดดี มีสุขแกปญหาที่เกิดดวยอริยสัจสี่ ทุกขเกิดแลว หาสาเหตุของ
ทุกข ดวยการกําหนดทุกขหนอ มันทุกขตรงไหนจะ
สมาธิบําเพ็ญจิตภาวนา ปญญาจะบอกทุกขเกิดขึ้นตรงนั้น ตองแกตรงนั้น อยาไปผิดจุด
ไปใหผีเจามาแก เอาหมอดูมาแก มันไมถกู เรื่อง
เราสรางกรรม เราก็ตองแกเอง ไมใชคนอื่นมาแกให ขอฝากญาติโยมไวตองอดทน
บางคนนั่งไมอดทน ปวดหนอ กําหนดตายใหตายไดไหม เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ยิง่ ปวด
หนัก จะไดรกู ําหนดของมันวา ปวดขนาดนี้จะทนไดไหม
ตั้งสติอารมณ เดี๋ยวก็จะแตกออกไปเปน รูป-นาม อะไรเปนรูป อะไรเปนนาม เวทนา
อาศัยรูปเกิด มันมีสังขารปรุงแตง มันจึงปวดรวดราวในสกลกาย

ทุกข

๙

จิตรูแลวก็เปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไมเที่ยง เปนทุกข หาเหตุที่ทกุ ขเกิดไดก็เปน
อนัตตาแลว ปลอดสูญไป เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป พระไตรลักษณก็แจงชัด นั่นคือวิปสสนา
เมื่อเกิดขึ้นแกตัวเองแลว รับรองโยมจะไมโกรธใครเลย จะไมลงโทษใคร จะมองคนในแง
ดีเสมอ
อยางที่อาตมาเคยพูดไว จะรักใครก็รักเพียง ๕๐ เปอรเซ็นต เอาไวเกลียด ๕๐
เปอรเซ็นต อยารักใหหมดตัว อยาเกลียดใหหมดตัว เอาไวเผื่อเราจะรักกันอีก จะไดมองหนากัน
ไดถูกตอง
ขอใหรูจริงสักหนอย ไมรูจริงเลย เกลียดใครเกลียดใหหมดบาน เกลียดพอแลวเกลียดลูก
แลวยังเกลียดหลานอีก นาเสียดาย เสียใจดวย
มาทํากรรมฐานขอใหทําจริง ๆ สรางบุญใหเกิดความสุขใหจริงจัง อยาไปเกลียดใครเลย
ปนี้มะแมเขาสูปวอกอีกสองวันนี้ นี่เกิดกลียุค หลบเขาใตตนพฤกษา หลบเขาสมาธิ
บําเพ็ญจิตภาวนา สมาธิเปนรมใหญ ภายในยอมรมเย็นเปนสุขตลอดรายการ
ขณะที่พูดนีอ่ าพาธหนัก ยังพูดใหโยมฟงได โยมปวดเมื่อยนิดหนอยทนไดไหม คนนี้จะ
ตายอยูในโบสถวันนี้แลว ก็ยังทนตะเกียกตะกายมาพูดใหฟง
แยกรูปแยกเวทนาออกไป ใหมันปวดของมันไปกอน แลวเราก็ฝากความปวดไวที่อื่นกอน
แลวก็เอาความดีมีปญ
 ญามาพูดใหโยมฟง
เวทนานี่กาํ ลังปวดหนัก แลวเราก็แยกออกไปซี ถาเอามาปนกัน เอาไขไวในใจ เอาความ
ทุกขมาไวในใจ โยมจะมีทุกขระทมขมขื่นแคไหนประการใด
ถาทานเปนสามีภรรยาทะเลาะกัน ลูกจะหาความสุขไมไดนะ ขอนีไ้ มมีใครคิด
อาตมาพยายามคิดใหเสมอ คือ กรรมฐาน
ขอฝากไว พอแมรักกันดี ปรึกษาหารือกันดี ลูกดีใจมาก มีความสุข สวางฟาสวางดิน
เหมือนพระจันทรลอยเดนอยูในนภากาศ
พอแมทะเลาะกัน ไมเอาเหนือเอาใตกันเลย จนกระทั่งแกแลวนะ ลูกบานนั้นไมมีความสุข
เลย เหมือนฟามันมืด เหมือนเมฆหมอกมาบังพระจันทรฉะนั้น
จะรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็ดี อยาไปสนใจกับคนอื่น สนแตงานในหนาที่ ทาน
จะสรางความดีตอไป ไมตองมองใครในแงราย มองคนในแงดี ถึงจะอิจฉาเราอยางไรก็
กลับไปหาเขาเอง เขาสรางความเดือดรอนของเขาเอง
ทุกข
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เราก็ตั้งจิตบําเพ็ญจิตภาวนา กําหนดจิตดวยการทํางาน จิตก็แสดงออกดวยปญญา จริง
ตอการงาน จริงตอหนาที่ จริงตอวาจาทีพ่ ูด จริงตอบุคคล จริงตอความดีที่สรางมานานฉะนัน้
คนเราที่จิตไมสงบมีหลายประการ ไมไดเคยฝกกรรมฐานไวจิตสงบยาก
๑. มีไมพอ จิตไมสงบ
๒. ถูกเบียดเบียนจิตใจ
รับรองหาความสุขไมไดเลย โดนเบียดเบียนจิตใจ ถาไมฝกกรรมฐาน ทานจะหาความสุข
ไมได ทานจะไมมีสมาธิ ถาทานฝกไวกอน ทานจะไมกลัวเลย มีแคไหนทานก็เอาแคนั้น
ตามมีตามเกิด ประเสริฐจริง ๆ
๓. โรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน
ทานจะมีความสุขไดหรือ ทานจะมีความสงบไดไหม ถาไมไดฝก
๔. อวัยวะไมตงั้ อยูใ นความปกติ
รับรองไดเลย ทานจะไมมีความสงบเลย มีแตความวุนวาย ไอโนนก็ชํารุด ไอนี่ก็ชํารุด
อินทรียก็หยอนยาน หนาที่การงานก็บกพรอง หาความสงบไมไดหรอกจะบอกให
๕. สิ่งแวดลอมดึงไปในทางชั่ว
สิ่งแวดลอมในหมูบา นของตนคอยจะดึง รับรองจิตไมสงบแน ๆ มันคอยจะดึงไปทางโนน
ดึงไปสูทางนี้ จิตก็เลยพะวาพะวัง รักพี่เสียดายนอง จิตไมสงบ
๖. ครอบครัวไมมีความสุข
ทะเลาะกันตลอดรายการในครอบครัวของตน ทานจะมีความสงบไดหรือ ทานจะมี
ความสุขจากความสงบไมไดเลย
๗. ใชเวลาวางเกินไป
คนไหนวางไมมีงานทํา จิตไมดี ไมสงบ คอยจะออกไปคิดเรื่องที่เลว ๆ เรือ่ งดี ๆ ไมเคย
คิดเลย มันทําใหจติ ไมสงบ อยาใชเวลาวางเกินไป ตองวางกิเลส ไมใชวางงาน ทํางาน
เปนกรรมฐานตอไป
๘. มัวเมาอบายมุข
ทานจะหาจิตสงบไมไดเลย
ขอฝากเจริญพรใหทา นฟง เรื่องจริงมีอยูในเหตุผล เรียกวา วิทยานิพนธชีวิต หาความ
สงบไมไดแลว ขอใหตั้งใจกันเถิด ทานจะประเสริฐในโอกาสตอไป
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ถาฝกกรรมฐานไวดี จะไดมีปญญา รับรองมีก็พอ ใครจะเบียดเบียนจิตใจก็ไมยั่น
โรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน บีฑาก็ไมตองกลัว เพราะเรามีสติสัมปชัญญะอยูต ลอดเวลา
รางกายอวัยวะไมตั้งอยูในความปกติก็ไมกลัว
ตัง้ สติไวอยางที่อาตมาเปนอยู
ขณะนี้ ก็ตั้งสติกําหนดได เพราะเราฝกไวกอน
สิ่งไหนจะเบียดเบียนไปในทางชั่ว เบียดเบียนจิตใจใหเราช้ําอกช้ําใจ เราก็ไมทอ
จิตก็สงบปรารภธรรม ดังที่กลาวมาแลวขางตน
ครอบครัวหาความสุขเถิด สามีภรรยาอยาทะเลาะกันเลย สองคนตายายหมั่นสวดมนต
ไหวพระ เจริญภาวนาใหลูก ปลูกฝงใหหลานอยูเย็นเปนสุข นี่สิถึงจะถูกตอง
ไมใชทําบุญไปสวรรค ทําบุญไปนิพพาน น้าํ ลายไหลยืด ฟงเทศนกันไมพัก เลยควักติด
กัณฑเทศนกันหมดตัว เดี๋ยวทอดกฐินผาปา
ขอเจริญพร วัดนี้ไมตองนะ อาตมาจะทําบุญกับโยม ใหกลับไปมีความสุขในบาน กลับไป
แลวขอใหเปนเศรษฐีมหาเศรษฐี มัง่ มีศรีสุข ใหลูกหลานเปนดอกเตอร เทานีพ้ อใจแลวในโลก
มนุษย
ไมจําเปนตองกลาววาไปสวรรคนิพพาน แคขั้นตนก็มีแตความทุกขหาความสุขไมไดเลย
ไหนเลยจะไปสวรรค นิพพานกับเขาได ขอฝากไว
แตตอ งขออภัย ที่ไมไดรับความสะดวก กุฏิอาตมาก็รื้อ หองแถวกรรมฐานจะรื้อสรางเปน
ตึกสองชั้นทั้งหมด โอกาสหนาจะบริการใหดีกวานี้ อาตมาจะใหความสะดวกความสบายแกโยม
ทุกประการ
ขอใหโยมตั้งใจทํากรรมฐาน อยามาทําจิม้ ๆ จ้ํา ๆ ตองกําหนดกระทั่งกลับบาน อยูบาน
ตองทําที่บานดวย กําหนด ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ยืน เดิน นั่ง นอน เหลียวซายแลขวา คู
เหยียด เหยียดขา กําหนดกาย เวทนา จิต ธรรมใหครบ
เดินจงกรม เดินไปไหนก็ตั้งสติไว ยืนหนอ ๕ ครั้ง ก็ตั้งสติใหมันถูกตอง จะไดรูวาระจิตใจ
ของตนและของคนอื่นเขา จะไดแกปญหาตรงนัน้
ไมใชแกปญหาไปเอาเจามาเขาทรง เปนที่พึ่ง แลวไหวผีสางกัน
นาจะไหวตัวเอง วาตัวเองมีของดี เอาของดีมาอวดเขาบางซิ มีของดีอยูในตัวเองเอาไป
ทิ้ง เอาของไมดีมาใช นาเสียดายนะ นาอับอายขายหนา มีของดีก็ไมใช เอาของไมดีออกมาอวด
เขาเสียได เปนที่นาเสียดายมาก ขอฝากไว
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