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วันนี้เปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ที่เราเรียกวา วันมหาสงกรานต ทางราชการ
จัดเปนวันปูชนียบุคคลที่ควรเคารพบูชา ทางพระพุทธศาสนาใหกตัญูตอ บรรพบุรษุ ของตน
วันนี้คือวันผูส ูงอายุ ใหรําลึกถึงปูชนียบุคคล ผูมีอายุสูงไมคอยจะมีใครรําลึกหรอก มีนอย
คนที่จะรําลึกได เพราะไมเคยทํา
วันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกป อาตมาซื้อผาใหคนแกคนเฒาของบานนี้ ใหคนแกคน
เฒามานั่ง แลวมอบผาและปจจัยใหคนละชุด อาตมาเปนคนทํา ไมใชโยมมาทําใหอาตมา
ทําตัวอยางใหลกู หลานดูวา รดน้ําดําหัวทําอยางนี้
ถึงแมพอแมจะรวยอยางไร ลูกมีน้ําใจกับพอแมบางไหม อาตมาไปสหรัฐอเมริกา
รัฐลอสแองเจลิส เขามาทําบุญใหพอ แมของเขาในเมืองไทยที่พิษณุโลก เขารวยอยูที่ประเทศ
อเมริกา
หลวงเตี่ย (พระธรรมราชานุวัตร ผูช วยเจาอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร) ก็ถามวา “สงแมบา งไหมนี่”
เขานิ่ง เพราะไมเคยสงเลย
อีกคนหนึ่งตอบวา หลวงพอเจาคะ หลวงเตี่ยเจาคะ คุณแมรวยแลว คุณพอก็รวยอยูที่
พิษณุโลก ไมตองสง อาตมาเสียใจแทนเหลือเกินนะ พอแมรวยอยางไรก็ตอ งสง
อีกคนหนึ่งเปนคนโต กําลังเปนโรคมะเร็ง รองไหเลย เพราะไมเคยสงไปใหแม
ลูกอะไรไมนกึ ถึงบุญคุณพอแมเลย ไมกตัญูตอ บรรพบุรษุ บางหรือนี่อยูสหรัฐอเมริกามา
๑๕ ปแลว
ขอฝากญาติโยมไว บรรพบุรุษคือพอแม เปนพระอรหันตของลูก ไมตองไปตามพระ
อรหันตที่ไหนหรอก เหลียวดูพอ แมในบานบาง
โยมทุกคนที่เปนพอแม อยาเอาบุญคุณกับลูก เลี้ยงเอาบุญอยางเดียว ไมตองเอาคุณมา
ตอบแทน จะเสียใจภายหลัง คนเดี๋ยวนี้มีนอยเหลือเกินที่จะมีกตัญูตอพอแม
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อาตมาตั้งแตคอหักมา หายใจทางสะดือ พองหนอยุบหนอ คิดถึงแมทุกวัน หายใจ
เขาก็คดิ ถึงแม หายใจออกก็คดิ ถึงแม เพราะเราอยูใ นทองแม กินเลือดเนือ้ แมทางสะดือ
แตคนเราไมไดเคยคิดเลย
พอแมเลี้ยงลูกเหมือนปลูกตนโพธิ์ เมื่อใหญเมื่อโตจะไดอาศัย ถึงคราวเจ็บจะไดฝากไข
ถึงคราวตายจะไดฝากผี ดี ๆ เอาไวรบั ใชสอย
โยมจําอาตมาไว คนแกวาเหว ปูยาตายาย พอแมที่แกแลววาเหวตลอดชาติ ลูกไมมาหา
หลานไมมาสูพอแมก็หมดกําลังใจ ปูยาตายายไมมีกําลังใจ
พอเห็นลูกหลานมาหา หลานมาสู ชื่นอกชื่นใจ ไมวา เหวแตประการใด ตรงนี้เปนกําลังใจ
ใหแกบรรพบุรุษ เปนกําลังใจตอผูสูงอายุ พอสูงอายุแลวเปนอยางนี้ทุกคน
ลักษณะผูสงู อายุมีดังนี้
๑. ชอบทานของขม ๆ ตม ๆ เลียง ๆ ไมชอบของเปรี้ยวหวานมันเค็ม
๒. ชอบชมความงามของลูกหลาน เห็นหลานสวย นารัก ไดปริญญา มีหลักฐาน มีงานทําก็
ชื่นใจ
๓. ชอบทาวความหลัง คนสูงอายุไมอยากอยูกับเด็ก คุยกันไมรูเรื่อง ชอบทาวความหลังวา
ไปอยูเมืองจีนมาดวยกัน ไปอยูอเมริกามาดวยกัน ก็คุยกันรูเรื่อง
ผูสูงอายุทมี่ ีคุณธรรม จะไมบน จูจี้ดาวาลูกหลานแตประการใด จะเปนผูมี
รัตตัญูรกู าลเวลา เหมือนมีชั่วโมงบินมาก
คนโบราณชอบพูดวา หนูอยาดูถูกฉันนะ ฉันอาบน้าํ รอนมากอนหนูนะ หนูเพิ่งอาบน้าํ
รอนทีหลัง ก็ยังไมเขาใจคํานี้แตประการใด
มีขาราชการทหารระดับนายพลคนหนึ่ง พอถึงวันเกิด ฆาหมู ฆาเปด ฆาไก
ผูใ ตบังคับบัญชามาชวยกันมาก มีบุตร ๖ คน ถือกระบี่ มีปริญญาหมด
อาตมาไปในงานวันนั้นก็ถามวา “ทานนายพล คุณแมทานยังอยูไหมนี่”
เขาตอบวา “ยังอยูครับ อายุ ๘๔ ปแลวครับ”
อาตมาถามวา “เคยไปหาบางไหม”
เขาตอบวา “๔ ปแลวครับหลวงพอ ไมเคยไปหาแมเลย”
วันเกิดไมเคยคิดถึงแมเลยนะ กองนี้หมูหัน กองนี้ไกยาง ฆาไกแลวยางนํามาทานกันเปน
โตะ ๆ
เขาถามวา “หลวงพอวาอยางไรนะครับ”
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อาตมาก็บอกวา “อยาเพิ่งโกรธอาตมานะ ตําราของอาตมาไดมาจากพระพุทธเจา
ถาเปนวันเกิด ลูกหลานไดปริญญาทั้งนั้น แตงตัวใหสวยเลย ไปหาคุณยาที่พิษณุโลก
คุณยาอายุตั้ง ๘๔ ปแลว ตาก็ไมคอยจะเห็น ใชมือคลําแลว”
เขาตอบวา “ไมเปนไรครับ ผมใหทหารไปอยูชว ย”
อาตมาก็บอกวา “ทหารอยูดีหรือ ทหารเปนคนอื่นนะ ลูกหลานมิสนิทกวาหรือ”
ตั้งแตนั้นมาน้ําตารวงเลย เขาบอกวา “แหม! หลวงพอ ผมไดคดิ แลว ผมไมเคยไปหา
แม ๔ ปแลว ไปตางประเทศมา วันนี้ผมไมไดจัดหรอกครับ ลูกนองจัดทั้งหมด”
งานนี้สมเด็จพระสังฆราชเสด็จดวย อาตมาอยูทายแถว เห็นเหตุการณเฉพาะหนาเสียใจ
เศราสลดใจ
เขาบอกวา “วันเกิดของทาน คือวันตายของแมทาน พาหลาน ๆ ไปหาบางไมได
เหรอ ถาทานจะโกรธ อาตมาก็เลิกคบกัน พูดอยางดี ๆ แลว ไมเขาใจ”
ตั้งแตนั้นมา มาแวะที่วดั เรื่อย จะไปหาแมก็ตองแวะบอกวา “หลวงพอ ผมเลิกทําบุญ
แบบนัน้ แลว ผมหนีแลว ผมทําบุญถวายสังฆทาน แลวไปหาแมเลย พาลูกไปหมด”
พอแมเห็นเขารองไหเลย ดีใจลูกเอยเปนอยางไร ลูกหลาน ขอคลําตัวหนอย ตาก็ไมคอย
เห็น น้าํ ตารวงเลย ดีอกดีใจ อายุยืนไปอีก ๘๖ ปถึงตาย นีซ่ ถิ ึงจะเรียกวาวันเกิด
วันนั้นอาตมาฉันขาวกับน้ําปลาไปนิดหนึ่ง เขาหันมาเห็น พออาตมาเขามา ทหาร
ฆาไก หมู ตัวเล็กก็หนั ไปหันมา ไมเคยฉันกลัวบาป ไปเห็นกับตาฉันไดหรือ นี่มีเหตุผลให
ฟง
บานนัน้ ตั้งแตนั้นมาก็ไปหายา หลานไปหาก็ดีใจ นี่แหละวันกตัญูตอบรรพบุรุษ ตองไป
หาคนเฒาคนแก ทานเลีย้ งเรามา ปละครั้งก็ยังดี
วันสูงอายุควรทําใหได ๕ ประการคือ
๑. ลูกหลานตองนําอาหารไปใหพอแม เลี้ยงพอแมใหอิ่ม
๒. เลี้ยงเพื่อนใหอิ่ม
๓. บําบัดทุกขบาํ รุงสุข ใครมีทุกขก็ชวยเขา
๔. ทําพลี ๕ ใหจงไดคือ
๔.๑ ญาติพลี สงเคราะหญาติ มีอะไรขาดเหลือก็ชวย
๔.๒ อติถพิ ลี ตอนรับแขก ญาติมาทําบุญก็ตอนรับแขกปฏิสันถาร
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พระพุทธเจาสอนวา วันผูสูงอายุ เราก็ทาํ ใหผูสงู อายุ ไดแกปูยาตายาย จะเปนที่
วัดหรือบานก็ได ญาติมาเราก็โอภาปราศรัยกัน ถามทุกขสุขกัน
๔.๓ ปุพพเปตพลี บังสุกุลใหผูตาย ปูชวด ยาชวด ยายชวด ตาชวด หรือพอแมที่
ตายไปแลว ทําบุญถวายสังฆทานอุทิศ ไมตองบังสุกุลก็ได
๔.๔ ราชพลี ถวายเปนราชพลีตอองคพระราชา คือถวายหลวง เชนภาษีอากร อยา
ไปโกงหลวงเขา
๔.๕ เทวตาพลี รําลึกถึงเทวดาประจําวันเกิดของเรา ไดแกบิดามารดา เทวดาในตัว
เรา
๕. ถวายจตุปจจัยแกสมณพราหมณาจารย ผูทรงศีลทรงธรรม รับรองทานมีความเจริญ
ทุกคน เปนการทําบุญใหแกผูสูงอายุ มีความหมายมาก
ขอใหผูสูงอายุไดมีธรรมะ ปฏิบัติรักษาสุขภาพพื้นฐาน อายุจะไดยืนตอไป รักษาสุขภาพ
พื้นฐานก็คือ กรรมฐานทีฝ่ กอยูนี่แหละ
๑. อาหารดี โยมมีอายุมากแลวก็ดี หรือจะอายุนอย ตองจํากัดอาหาร อยาทานมากหรือ
นอยเกินไป
ทานนอย พูดนอย ทําความเพียรมาก คนไหนทานมาก นอนมาก ตายไว
คนไหนทานนอย นอนนอย ตายชา อาหารนี่สําคัญมาก
ในดานกรรมฐานตองพิจารณาอาหาร และดูอาหารวาเหมาะสมกับรางกาย ไมเปน
พิษเปนภัย เชื้อโรคจะเกิดขึ้นกับตนหรือไม แสลงแกโรคหรือเปลา
เคี้ยวอาหารชา ๆ แลวกลืนดวยการกําหนดกรรมฐาน ตั้งสติอารมณใหดดี วย ทาน
จะมีอายุยืน โรคภัยไขเจ็บไมเบียดเบียน
๒. อากาศดี โปรดหายใจยาว ๆ เปนการถายคารบอนไดออกไซด หายใจยาว ๆ ไวอายุ
ยืน ถาโยมกําลังโกรธหายใจตั้งแตจมูกถึงสะดือ ตั้งสติไวทลี่ ิ้นป โกรธหนอ หายใจ
ยาว ๆ รับรองอายุยืน
ถาฝากความโกรธไวขามคืน โยมจะอายุสนั้ โรคภัยไขเจ็บจะมาเบียดเบียน
ทําใหอายุสนั้
ผูสูงอายุตองรักษาสุขภาพดวย การหายใจนี้ หายใจยาว ๆ อยาหายใจสัน้
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กําหนดจิตถาเสียใจ อยาฝากความเสียใจไว คืออากาศดี หายใจยาว ๆ ใหอากาศ
ดี นี่มีความหมาย
อารมณดี กรรมฐานพืน้ ฐานใจก็กาํ หนด ไมสุขไมทุกขกต็ องกําหนด เปนอุเบกขา
เวทนา
จิตไมมีสุข ไมมีทุกข มันก็ออกไปฟุงซานขางนอก จึงตองกําหนดตั้งสติไว ลมก็ดี
ขึ้น ใจก็สบาย ไมโกรธงาย ไมโมโหใคร จิตใจก็ดีมีปญญา
ขอฝากญาติโยมไว ณ ที่นี้ ตื่นเชาแกวงแขน ๑๐๐ ครั้ง แกวงทั้งสองแขน
เตะขา ๑๐๐ ครั้งเสร็จเรียบรอยแลวอยาเพิ่งไปลางหนา
ดื่มน้ําสุกสะอาดบริสทุ ธิ์ อายุ ๔๕ แลว ตมกอน ถายังอายุยังไมถึง
๔๕ ไมตองตม เพราะกําลังแข็งแรงตอตานโรคได ดืม่ ๕ แกว รับรอง
อุจจาระดีแน หูตึงหายได
คนปวดศีรษะไปซีกหนึ่ง น้ําตาไหล ปวดลูกตาประสาทไมดี หายเลย
ทีเดียว
โปรดไดดื่มน้ํา เอาของสกปรกในรางกายขับถายออกใหหมด คือทาง
ปสสาวะและอุจจาระ รับรองโยมอายุยืนแน
๓. อาภรณดี ผูสูงอายุตองรักษาสุขภาพทางกายใหสะอาด เสือ้ ผาตองซักใหสะอาด บาง
คนสกปรก อาบน้าํ แลวยังใชตัวเกาอีก
๔. ออกกําลัง ตี ๔ ลุกขึ้นมาเลย กอนเดินจงกรมและนั่ง เตะขาออกไป หมุนแขนใหได
๑๐๐ ครั้ง รับรองไมเปนโรคอะไร
บางคนเปนไซนัส หายใจก็กําหนดกลิ่นหนอ แกวงแขนทุกวัน เดี๋ยวนี้แข็งแรงแลว
นี่คือพื้นฐานของชีวิต ถาตองการเปนผูมีอายุยืน ตองการมีความเจริญรุงเรือง
โปรดทําตามคําสอนพระพุทธเจา เรียกวาการรักษาสุขภาพขัน้ พื้นฐาน
ผูสูงอายุจะตองรักษาตนใหเปนปกติ คือศีล ถาโยมมีกรรมฐานดี มีสติสมั ปชัญญะ
ดี รักษาตนใหเกิดความสํานึกวา สิ่งทั้งหลายกําลังเปลี่ยนแปลง ไมมีสงิ่ ใดยั่งยืนคงที่
แนนอน
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ขอใหผูมีอายุโปรดพิจารณาได เราเกิดมาเพื่อรอเวลาตาย เราไดมาเพื่อรอเวลา
เสีย เรามีเพื่อรอเวลาหมด เราพบเพื่อรอเวลาจาก เราพบเพื่อรอเวลาพลัดพรากจาก
กันไป และเวลานั้นจะมาถึงเมื่อใด ไมมีใครทราบแมแตเราเอง
จะรักษาตนใหเปนปกติดงั กลาวนี้ ควรยึดหลักทํากรรมฐาน เปนหลักพิจารณา
โดยธรรมมี ๔ ประการคือ
๑. หมั่นระลึกถึงความดี ของทานที่ทรงคุณความดีระดับสูงไวเปนประจํา
๒. หมั่นสรางความรัก ความปรารถนาดี แกคนและสัตวทั้งหลายอยูเปนประจํา
๓. หมั่นระลึกถึงวา สิ่งทั้งปวงในโลกนี้ ตามสภาพทีแ่ ทจริงไมมีอะไรสวยงาม
เลย ไมมอี ะไรนารักใครหลงใหลแตประการใดเลย แตมีลักษณะทีพ่ ึงรังเกียจ
เพราะปฏิกลู ของมันตามสภาพที่เปนจริง นีไ่ ดจากกรรมฐานทั้งหมด
๔. หมั่นระลึกถึงสิ่งที่เปนจริง และความจริงประการสุดทายของชีวิตและรางกาย
คือความตายไวเปนประจํา เพื่อนําความสํานึกใหทิศทางที่ประสงค ใหถกู ทาง
ทิศทางที่ประสงคคอื บารมีอารมณ และกรรมฐาน ใหสํานึกไว
มีบารมีคือ ความเพียร ไมกลัวและกลาทํางาน
อารมณดี มีกรรมฐานกําหนดจิตไว กรรมฐานเกาะอยูที่ฐานจิตทุกประการดวย
การกําหนดจิต อยาขาดทางประเสริฐของการดําเนินชีวิตคือ กรรมฐาน
จึงไดแกการวางเฉยในอารมณทั้งปวง อุเบกขาจะเกิดขึ้นจากกรรมฐาน อารมณที่
นารัก ดีใจผานมาก็เฉย อารมณที่นาชัง นาเสียใจ ผานมา กําหนดได เราก็เฉย
อารมณที่นา ตระหนกตกใจผานมา กําหนดได เราก็เฉย
โดยมีความสํานึกวาอะไรจะเกิด ไมวา ดี ไมดี มันก็ตองเกิด อะไรจะดับ จะดี
หรือไมดี มันก็ตองดับ เราจะหามไมใหเกิด ไมใหดับไมไดเลย โยมจําไวนี่กรรมฐาน
เหมือนรอนมาพรอมความหนาวไมไดฉันนั้น ผลก็คือ
๑. ไมเสียโครงการของชีวิตที่สําคัญคือตัวเอง
๒. ไมตองเศราโศกเสียใจ
๓. ไมตองหวงหนาพะวงหลัง
๔. ไมตองลองลอยไปตามอารมณ
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ถาเราทํากรรมฐานไดจะเปนอยางนี้
นี่คือทางแหงความสําเร็จชั้นสุดยอดของ
มนุษยชน คือกรรมฐานเปนบทความของผูสูงอายุ เปนบารมีทใี่ หญยิ่ง
ยอดบารมีอันยิ่งใหญคือ กรรมฐาน ชีวิตที่ปลอดภัยเปนชีวิตที่มีคุณประเสริฐสุด
เพราะเปนทีม่ าแหงความสงบสุขอันเปนยอดปรารถนา ถึงปลอดภัยเมื่อใดก็เปนอันถึง
จุดหมายที่พงึ ประสงคเมื่อนั้น เพราะความปลอดภัยคือความไรปญหา
ภัยของชีวิตไดจากกรรมฐานดังตอไปนี้
๑. ความเศราโศกเสียใจ เปนภัยของชีวิต
๒. ความรองไห บนเพอรําพัน เปนภัยแกชีวิต
๓. ความลําบากกาย เปนภัยของชีวิต
๔. ความลําบากใจ เปนภัยของชีวิต
๕. ความคับแคนใจ ความช้ําชอกใจ ซึ่งแตละอยางยอมทําใหชีวิตเดือดรอน กระวน
กระวาย จึงนับเปนมหาภัยของชีวิตทุกทาน เพราะเปนทีห่ วาดกลัวของชีวิตยิ่งนัก
ภัยชีวิต ๕ ประกายยอมมาจาก
๑. ความพลัดพรากจากคนรัก จากของรักและจากสิ่งที่รัก นี่มีความหมายเหลือเกิน
ทานทั้งหลายเอยโปรดพิจารณาจากกรรมฐาน
๒. ความตองคลุกคลีอยูกับคนที่เกลียด ของที่เกลียดและสิ่งที่เกลียด
๓. ความผิดหวัง คือปรารถนาสิ่งใด ไมไดสิ่งนั้น
ถาไมมีความรัก ความเกลียด ความหวัง ภัยชีวิตทั้ง ๕ ก็ไมมี
ทางที่ดีก็คือ ปองกันความรัก ความเกลียด ความหวัง ไมใหเกิดขึ้นในความคิดนึก
ตองกําหนดวา คิดหนอ ๆๆ
หรือ ความรูส ึกวาหมดภัยแน โดยศึกษาธรรมดาของสัตวโลกใหเกิดความเขาใจโดย
ชัดเจน จนเกิดตัวปญญาที่วา จากกรรมฐาน
คําวาสัตวโลกหมายถึง คนที่ความเกี่ยวของอยูกับโลก คือยังติดโลก ยังยึดโลกอยู
โลกคือสิ่งที่มีลักษณะเสื่อมโทรม ติดโลกคือติดความเสื่อมโทรม ความเสื่อมโทรมคือ
ภาวะที่เปลี่ยนแปลงแปรปรวน
อาการของความเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนก็เปนกฎอันหนึ่ง
กฎธรรมดาที่เรา
พิจารณากันอยูทุกวัน ไดแกความแก ความเจ็บ ความตาย คือ ความไมมีอะไรเหลือ
ในที่สุด
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ซึ่งอาการเหลานี้มีแกสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ทั่งถึงกัน เทาเทียมกันทั้งหมด ไมยกเวนใคร
เลย ไมยกเวนสิ่งใด
ทานจึงเรียกสามัญลักษณะ ซึ่งแปลวา ขอกําหนดเปนหลักเกณฑวา
๑. อนิจจัง ความไมแนนอน
๒. ทุกขัง ความไมคงที่
๓. อนัตตา ความไมใชของเรา
เมื่อเกิดความรูความเขาใจอยางนี้ เรียกวาเห็นความจริงของโลกแลว
อีกประการหนึ่งดวยสิ่งประเสริฐคือ ปญญา ผลที่ตามมาก็คือ
๑. ไมมีอะไรทีน่ ารัก
๒. ไมมีอะไรทีน่ าเกลียด
๓. ไมมีอะไรทีน่ าหวัง
ทุกสิ่งทุกอยางเปนไปตามสภาพธรรมดา จากกรรมฐานที่เรานั่ง เปน อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา นั่นก็คือ ธรรมดา ๆ
เมื่อถึงคราวเกิดก็เกิด เมื่อถึงคราวดับก็ดับ ไมมีใครทําใหเกิด ไมมีใครทําให
ดับ ปจจัยและธรรมชาติทําใหเกิด ทําใหดับตามวาระของมันเอง
ยอมไมมีความรูสึกวา
๑. จากคนรัก ของรัก และสิ่งรัก
๒. คลุกคลีกับคนที่เกลียด ของที่เกลียด สิ่งที่นาเกลียด
๓. ผิดหวัง มาประดังอยูอยางนี้
แลวในที่สุด
๑. ไมตอ งเศราโศกเสียใจ
๒. ไมตองรองไห บนเพอรําพัน
๓. ไมตองลําบากกาย
๔. ไมตองลําบากใจ
๕. ไมตองแคนใจ ไมตองช้ําใจอีกตอไป
เขาในสัจธรรมกรรมฐานที่วา
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๑. ภัยที่มีอยูตามสภาพ แตคนที่เปนภัยไมมี ไมมีภยั แลว เพราะไมมีคนประสบ
ภัย
๒. ความทะยานอยากที่มีอยูตามสภาพ แตคนทะยายอยากไมมี เพราะไมทราบ
วาจะตองทะยานใหตองชอกช้ําผิดหวังไปทําไมเลา
เหมือนกระแสลําหรือแสงแดดที่ปรากฏอยูตามภาวะ แตไมมีใครมาสัมผัส ก็
ไมมีใครรูสึกเย็น รูสึกรอน นั่นเอง
กระแสลมปรากฏความเย็นแกคนสัมผัส แสงแดดก็ปรากฏความรอนแกคน
สัมผัส แตไมมีคนสัมผัส ไมมีใครกําหนด ก็ไมปรากฏความเย็นความรอนได นี่
คือทางแหงความปลอดภัยของชีวิต
เราทานทั้งหลายยังเปนสัตวโลก เพราะความรูสึกยังติดโลก ยังยึดโลกอยู บางคราวติด
มากก็ยึดมาก บางคราวติดนอยก็ยึดนอย บางคราวดูเหมือนวาไมติดเลย เราก็ไมยึดเลยดังนี้
จึงทําใหชีวติ มีภาวะแตกตางกัน คือ คราวใดติดมาก ยึดมาก คราวนั้นก็มีเรื่องวุนวายมาก
มีปญหามาก คือมีภัยมาก
คราวใดติดนอย ยึดนอย คราวนั้นก็มีเรื่องวุนวายนอย มีปญหานอยภัยนอย
คราวใดดูเหมือนจะไมตดิ อะไร ใครจะไปไหนมาไหน เราก็ไมติดใจแตประการใด ตาก็มี
การกําหนด รู สติสัมปชัญญะดวยการกําหนดกรรมฐาน
ใครจะไปเหนือมาใตก็ตงั้ สติไว ไมตอ งไปกังวลสนเทหแตประการใด อยางไรเราก็ไมรูสึก
อะไร จะไดอะไร จะเสียอะไร เฉยตั้งสติไว จะสบายไมสบายอยางไรก็เปนธรรมดา ไมอยากรัก
ใคร ไมอยากเกลียดใคร ไมมุงหวังสิ่งใด ไมมุงหมายอะไรจากใคร ก็รูสึกวา ไมมีเรื่องที่ตอ ง
วุนวาย ไมมปี ญหาซึ่งเปนสัญญาณแหงความไมมีภัย
อดีตเปนฉันใด ปจจุบนั เปนฉันนั้น อนาคตก็เปนเชนเดียวกัน เพราะฉะนั้นบทเรียน
เรื่องชีวิต ผูส ูงอายุของเราทั้งหลาย โปรดเจริญพระกรรมฐานจะรูได
บทเรียนชีวิตที่ดีที่สุดคือกรรมฐาน ก็คือชีวิตเราเอง ชีวิตเราเปนหลัก ชีวิตเขาเปน
สวนประกอบ แตเราตองยอมรับความจริงในตัวเราใหถูกตองทุกประการ
พระพุทธเจาทรงประสบความสําเร็จในการตรัสรู ก็เพราะทรงรูที่พระองคเอง ทรงรูทุกขที่
ไหน ถาไมใชทุกขในพระองคเอง แลวจะทรงรูเ รื่องเหตุใหเกิดทุกข ทรงพบความดับทุกข และ
ทางใหถึงความดับทุกข ไดอยางไรเลา
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นี่แหละทานสาธุชนทัง้ หลาย ใหรูตัวเรา ไมตองไปรูโลกพระจันทร โลกพระอังคาร
แตประการใด ไมใชไปรูวาคนโนนดี คนนั้นชัว่ แตประการใด
ใหรูตัวเอง อานตัวใหออก บอกตัวใหได ใชตัวใหเปน เห็นตัวตาย จะไดคลายทิฏฐิ
จะไดดําริชอบ จะไดประกอบกุศล ไดผลอนันต เปนหลักฐานสําคัญ
นี่แหละทานสาธุชน อุบาสกอุบาสิกาทุกทาน ถาเรารักมาก ก็มีทุกขมาก เขาไมไดรักเรา
เลย เราหวงเขามาก เขาไมหวงเรา เราก็ทุกขมาก เปนกิเลสาสวะ เปนสวะอยูในใจ ทําใหจิตใจ
ไมสบาย
ทานผูสูงอายุทั้งหลาย โปรดตั้งใจเจริญพระกรรมฐาน เพือ่ ปองกันความวาเหว เพื่อให
ทราบชีวติ ของตนเอง เราจะจากโลกไปในสัมปรายภพ จะจากโลกไปวันนี้ พรุงนี้กม็ ทิ ราบ ใครจะ
ทราบได
เตรียมตัวกอนตายเสีย เตรียมกอนที่จะเดินทาง เตรียมเสบียงไป เตรียมวัสดุ เตรียม
เครื่องใชไมสอย ที่จะเดินทางตอไปในอนาคต
ทานผูสูงอายุทั้งหลาย วันนี้เปนวันปูชนียบุคคล เปนวันกตัญูตอบรรพบุรษุ ขอทาน
ผูสูงอายุโปรดพิจารณาธรรมสัมมาปฏิบัติในหนาที่เจริญกุศลภาวนา หมัน่ สวดมนตไหวพระ ทาน
ศีล ภาวนา ไวทุกขณะจิต โยมจะไมวาเหว โยมจะไมทุกขรอ นแตประการใด ลูกหลานก็จะอยูเย็น
เปนสุขตลอดรายการ
อาตมาภาพไดชี้แจงผูสูงอายุมาพอสมควรแกเวลา ขออํานาจพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ อํานาจบุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมบําเพ็ญ ทาน ศีล ภาวนา เพื่ออุทิศสวนกุศลดวย
ปุพพเปตพลี
อุทิศคุณงามความดีใหบรรพบุรษุ ปูชนียบุคคลของญาติโยม อุบาสก อุบาสิกาทุกทาน มี
บิดามารดา เปนตน ปูยาตายายที่ลวงลับไปแลวสูสัมปรายภพ จงมาปรารภรับอุทิศสวนกุศล
ทักษิณานุปาทาน ณ บัดนี้โดยทั่วกัน
ขอกุศลขันธยอนกลับ ญาติพี่นองทั้งหลาย ปูยาตายาย ผูสูงอายุที่ลวงลับก็ดี ผูมีชีวติ อยูก็
ตาม จงประสาทพรยอนกลับใหอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายโดยทั่วหนากัน
ขอจงประสบสุขสันตนิรนั ดร จงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย ๔ ประการ มีอายุขอใหยืนนาน
วัณโณ ผิวพรรณผองใส สุขัง ขอใหสุขภาพกายอนามัย ทุกทานโปรดไดใจดี โรคภัยไขเจ็บมีก็
โปรดหาย
ธรรมะผูสูงอายุ

๑๐

สิ่งทั้งหลายที่คิดไว ณ บัดนี้ และจะคิดตอไปในโอกาสหนา จงพรรณนาใหเกิด
ความสําเร็จเผด็จผล สมเจตนจาํ นงความมุงมาดปรารถนา ดวยกันทุก ๆ ทาน ณ โอกาสบัดนี้
เทอญ

ธรรมะผูสูงอายุ

๑๑

