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วันนี้เปนวันธรรมสวนะ เปนวันทีพ่ ุทธบริษทั ทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ มาสรางกุศล
ดวยทาน ศีล และภาวนา เปนการสรางกุศลใหแกชีวิตของตน
การสรางกุศลผลบุญใหแกตัวเองนั้น มีหลักปฏิบัตอิ ยู ๓ ประการคือ ทาน ศีล
ภาวนา
การที่จะมีทานไดนั้น ถาเรามีการปฏิบัติธรรมดวยแลวจะเกิดทานอันเปนสวนกุศล
ภาวนากุศล คือ ภาวนาใหมันผุดขึ้นมาจากดวงใจใสสะอาด
การเจริญวิปส สนากรรมฐานนั้น เปนการสรางกุศลอันดับหนึ่ง จะเปนที่พึ่งของตนเองได
ทานจะมีกุศลจิตที่ดี เพราะเจริญจิตภาวนา มีสติสัมปชัญญะดีแลว มันจะผุดออกมาจากดวงใจ
ของเรา
ภาวนากุศลทําใหจติ สบาย ทําใหเรามีสติ ระลึกถึงคุณพระพุทธเจา พระธรรมเจา
พระสังฆเจาได นึกถึงความดีขึ้นมาก็ทาํ ใหเรามีสติมั่นคง มีความเปนระเบียบเรียบรอย จิตใจ
สงบ กุศลอยูตรงนี้
หลังจากสวดมนตไหวพระ นอมจิตเขามาหาตน ทําใหนอมเขามาหาคุณงามความดี จิต
เรายอมเปนกุศล เจริญวิปสสนากรรมฐานจะไดรับผล อานิสงสจะเกิดขึ้นจากการกระทําของตน
อันนี้ยากมากที่สุด ยากอยูที่เราไมเคยทํา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในวันธรรมสวนะ ควรหาโอกาสอันเปนประโยชนของทานมาสรางบุญ
สรางกุศล เจริญวิปสสนากรรมฐานใหเกิดบุญ เกิดความสุข
ถาเรามีความทุกขอยูขณะนั้น ควรเจริญสติปฏฐาน ๔ จิตใจก็สบายเปนความสุข จะไดรู
ความทุกขวา มาจากเหตุใด มีการกําหนดจิตทุกอิริยาบถ แตยากแท...ที่ไมเคยทํา ถาทําแลวจะ
งายขึ้น
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คนเราจะมีกุศลไดตอ งภาวนาใหใจใสสะอาดออกมาจากดวงใจ
จะมีเมตตา
ปรารถนาดีตอทุกคน จะไมอิจฉาริษยาแตประการใด นี่กเ็ ปนทานอันสําคัญ ที่เรา
พยายามเสียสละความชั่วออกจากตัวได
ขอเจริญพรผูปฏิบตั ิธรรมทุกทาน บางคนไมเคยปฏิบตั ิธรรมจนกระทั่งตาย พอ
ใกลตายขึน้ มาจะปฏิบัติธรรมไดอยางไร นีแ่ หละ ยากแท...แตไมเคย
ถามาลองปฏิบัติแลวทานจะเคย ทานจะรู ทานจะมีความเขาใจกับจิตใจของทาน จะรูวา
ปฏิบัติแลวไดผลประโยชนประการใด
การปฏิบตั ิอยูตรงจุด ทาน ศีล ภาวนา ถาภาวนาไมได ทานที่ใหจะเปนทานจอมปลอม
หวังผลตอบแทน หวังวาบุญกุศลจะชวยตนเสมอไป ตั้งปณิธานไมถกู ตอง
ทําบุญนิดหนึ่งก็อธิษฐานไปสวรรคนิพพาน แตก็ไปไมได นีแ่ หละ ยากแท...แตไมเคย
ปฏิบัติ
เราควรปฏิบตั ิทุกวัน ใหมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิต เริ่มตนดวยการเจริญสติปฏฐาน ๔
กายานุปสสนาสติปฏ ฐาน กายก็สักแตวา กาย มันผันแปรกลับกลอกหลอกลวงไปตาม
สกลกาย อวัยวะไมปกติ เดี๋ยวเปนโนนเปนนี่ เจ็บระทวยปวยไขอยางโนนอยางนี้มาแทรกซอน
กับตัวเราอยูเสมอ เราจึงไรสติ ไมมีสมาธิในการปฏิบัติหนาทีข่ องตน
การเจริญสติตองทําโดยตอเนื่องทุกเวลา ทุกลมหายใจเขาออก เราจะไดมีสติสัมปชัญญะ
ทุกเวลา ดวยการกําหนดทุก ๆ อิริยาบถ มันยาก...ที่เราไมเคยทํา ถาเราทํา...แลวมันก็งาย เรา
รีบเดินก็ยิ่งถึง ยิ่งหยุดก็ไมถึง
ญาติโยมทั้งหลาย ไมมอี ะไรยากทีส่ ุดในโลก ถาเราสรางความเพียรปฏิบัตไิ ด มันก็
เกิดเปนของงายและสําเร็จได
ถาใจเราหดหูเหี่ยวแหง ขาดสติสัมปชัญญะแลว ใจก็ไมสู งานก็ไมเสร็จ อุปสรรคก็มีมาก
เรียกวาปญหาเกิดขึ้นแกญาติโยมเปนสวนใหญ
เรามีปญ
 หาดวยกันทุกคน ไมตองถามวาไปทํางานมีปญ
 หาไหม เลิกถามได เพราะงานดี
ตองมีปญหา เขาในหลักที่วา มารไมมีบารมีไมเกิด
ชีวิตคือการตอสูทุกกระเบียดนิ้ว ตองตอสูไปเถิดจะประเสริฐในอนาคต
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การเจริญวิปส สนากรรมฐานเพื่อมาฝกจิต ใหมขี ันติ ความอดทน ฝกใหไดกุศล ฝกใหเห็น
ความจริงผุดออกมาจากจิตใจของตน เรียกวา ชีวิตจริงในสังคมของผูปฏิบตั ิธรรม จะเกิด
ประโยชนมาก
คนที่เขาปฏิบัตไิ ดดีแลว เขาจะไมพดู ไรเหตุผล จะพูดแตสิ่งที่เปนกุศล จะพูดแตสิ่งที่เปน
ประโยชนตอกันเทานั้น
การเจริญสติปฏฐานสีไ่ มมีอะไรยากถาทําได แตเราไมยอมทํา ไมยอมกําหนด ไมยอมตั้ง
สติ ก็หาวาปฏิบัติธรรมไมไดผล ถาเราลงมือทําจริง ตองไดเหตุผลที่แทแนนอนในเรื่องจริงของ
ตัวเอง
การเจริญสติตอ งกําหนดตลอดเวลา เอาสติแนบที่จิต เปนการสอนตัวเอง เปน
การฝกอบรมตัวเอง คนอืน่ จะมาอบรมตัวเราคงไมได เราเทานั้นที่เปนที่พงึ่ ของตัวเอง
สอนตัวเองได
ตัวยากก็คือตัวขี้เกียจ มันจึงไมอยากทํา ไมอยากปฏิบัติ ไปไหนก็เดือดรอนที่นั่น คือตัว
ยากแท...แตไมเคย
บางคนนําลูกมาฝากบวช ๗ วัน เปนที่นาเสียดาย ควรจะปฏิบัติกรรมฐานเลย
เพราะถาบวชพระใหถูกตอง ตองอยูวัดกอน ๗ วัน ตองทองหนังสือสวดมนตไหวพระ
ตองรักษาพระธรรมวินยั ในพระไตรปฎก ลงพระปาฏิโมกข
มีเวลา ๗ วันเทานั้นควรจะปฏิบัตธิ รรมเลย ใหคุนเคยตอธรรมไดคุณธรรมขึ้นมาแลวจะ
สมศักดิ์ศรีหนาที่ของชาวพุทธ จิตใจจะใสสะอาดบริสุทธิ์ภายใน ๗ วัน
บางคนอยากไปนั่งกรรมฐานสํานักที่ไปสวรรค นิพพานไดเร็ว จะเร็วไดอยางไร โลก
มนุษยยังสกปรก บานยังลามก จิตใจไมดีอยาเพิ่งไปสวรรคเลย ครองสมบัติมนุษยไวใหไดกอน
การเจริญสติปฏฐาน ๔ นี่แหละทําใหเกิดสมบัตมิ นุษย ทําใหมนุษยมีสติดี มีสัมปชัญญะ
ครองจิต ทําอะไรไมพลาดผิดในสังคมของมนุษย
มนุษยสมบัตินั้น เขาจะไมมีการทะเลาะกัน ไมทาตีทา ตอย ทาทายกันในเรื่องกิเลส จะมี
น้ําใจ เมตตากรุณา มีความปรารถนาดีตอชุมชนและบุคคลทั่วไป จะเปนคนที่มีเหตุมีผล ใชเวลา
ใหเปนประโยชนดวยการเจริญวิปสสนากรรมฐาน
บางทานมาเจริญวิปสสนากรรมฐาน บอกวา หลวงพอ ดิฉันจะขายที่ดิน ไดขาววาเขามา
นั่งกรรมฐาน ๕ วัน ขายที่ดินได อยาหวังผลอยางนั้น...สรางบุญใหเกิดวาสนากอน
ยากแท....แตไมเคย
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ถาโยมมีบุญมีวาสนาแลว ไมจาํ เปนตองขายที่ดินหรอก แคกระโถนก็ขายได อะไรก็ขาย
ได
ถาไรบญ
ุ ขาดวาสนา ทองคําอยูในบานก็ขายไมออก เพชรนิลจินดาราคาแพงที่ซื้อเขาไวก็
ขายไมออก ไมมีคนอยากซื้อ
สรางบุญไวกับตนเองกอน สรางกุศลไวในใจ เกิดมีบุญวาสนา จะขายอะไรก็ออกหมด จะ
ทําอะไรก็ไมขัดของ มันอยูตรงนี้
บางวัดสอนไปสวรรค นิพพานหมดแลว แตโลกมนุษยยังระอุดวยความรอน โลกแหงหมู
สัตวยังกัดกันทะเลาะกัน
แตทําไมสอนไปสวรรคนิพพานกันหลายวัด
นาเสียดายมาก
หญาปากคอก ที่พระพุทธเจาสอน นําไปทิ้งหมด
จิตใจจองคนเรายังไมเปนคนสมบูรณแบบ มีจติ ใจเปนยักษเปนมาร จิตใจไมเหมือนกัน
อกุศลกรรมไมเทาเทียมกัน จึงขัดแยงกันอยูเสมอ
โยมที่เปนพอเปนแมผมู ีบุญวาสนา หมั่นเจริญพระกรรมฐาน ลูกจะดีได ถานํามา
ฝากบวช ก็จะไดดีมีปญ
 ญาติดตัวไปทุกรูปทุกนาม
พอแมเทานัน้ ที่ทําความดีใหกับลูก ทําถูกใหกบั หลาน เปนกฎแหงกรรมจากการกระทํา
ของพอแม เปนเรื่องงายๆ แตโยมเห็นวาเปนเรื่องไรสาระ ทําไมได นีแ่ หละยากแท...แตไมเคย
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