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วันนี้ทานทั้งหลายมารับกรรมฐานบําเพ็ญศีลภาวนาใหเกิดความสุขแกตนเอง ผลงาน
อานิสงสจะไดแกตนเอง มิใชคนอื่นเปนผูไ ด การเจริญสติปฏ ฐาน ๔ เปนการเจริญมหากุศล
เปนการสรางอธิกุศล หรือบุญทีย่ ิ่งใหญ จะไปสรางโบสถ สรางศาลากี่รอยหลัง ก็ไมเหมือน
สรางบุญใหแกตนเอง พระพุทธเจาสอนมาโดยเฉพาะมิใชของอาตมาแตประการใด พระพุทธเจา
สอนใหชาวโลกพนทุกขถึงความสุขโดยทั่วหนากัน
ทุกคนที่เกิดมาในสากลโลก ตองการความสุขความเจริญรุงเรืองวัฒนาสถาพร ตองการ
ความสะดวกสบาย ไมตองการใหตนเองเดือดรอน สิ่งเหลานี้มิใชคนอื่นทําใหได เราตองมาสราง
เอง แขงเรือแขงพายไดแตก็ตองฝกพาย แขงบุญแขงวาสนาแขงกันไมได ทุกคนมีบุญวาสนาไม
เหมือนกัน มีกฎแหงกรรมติดตามมาไมเทากัน มีสุขมีทุกขไมเหมือนกัน มีสุขคนละอยาง มีทุกข
คนละอยางทั้งนั้น แตทุกคนก็ตองการมีความสุข ไมตองการมีความทุกข แตเราก็ไปสรางทุกข
กันโดยไมรูตัว
ทุกคนตองการความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จึงตองหาที่พึ่ง
ดวยกันทุกคน แตตนนั้นแลเปนที่พึ่งของตน “อัตตาหิ อัตตโน นาโถ” เราออกจากทองพอทอง
แมก็รองอุแว แมก็เอานมใสปากเรา ไมดดู เราก็ตอ งตาย นี่แหละที่พึ่งอันดับแรก
ที่พึ่งขั้นที่สองคือ แมเห็นวาลูกทารกเจริญวัยขึ้นมาแลว ก็เอากลวยกับขาวมาบดแลวปอน
ใหลูก เราเปนลูกไมรับประทานจะเปนผลงานไดหรือ นี่แหละ ถาเราไมพึ่งตัวเองรับรองไปไมรอด
นอกเหนือจากนี้โตขึ้นไปอีกมีอายุอานามเขาเกณฑโรงเรียนอนุบาล พอแมตองเอาไปฝาก ถาเรา
ไมเรียนก็จะไมไดผลในการแสวงหาความรูมาจนบัดนี้ สรุปไดวาตนเทานั้นเปนที่พึ่งของตน คน
อื่นเปนที่พึ่งแกเราไมได
ถาเราพึ่งตัวเองไมได ชวยตัวเองไมได สอนตัวเองไมได แลวเราจะไปพึง่ ใคร เหลียวซาย
แลขวา พอแมบางบานก็ตายไปแลว บางคนกําพราทั้งพอและแมตั้งแตยังเล็กๆ ตองลําบากลํา
บน ลําเค็ญใจ จะหันเหเขามาถึงปูกบั ยา ตากับยาย ก็ลมหายตายจากไปหมดแลว ดังนั้น เราจะ
พึ่งคนอื่นไดเพียง 20 เปอรเซ็นตเทานั้น เพราะเราจะอยูกับพอแมตลอดไปถึง 60 เปอรเซ็นต
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ไมได เราตองมีครอบครัว สามี ภรรยาตองพึ่งตัวเองมา ถาเราหายพึ่งผูอื่นตลอดไปจนชีวิตหาไม
ก็เปนที่นาเสียดาย เกิดขึ้นมาเสียชาติเกิด ตองพึ่งคนอื่นเขา ซัดเซพเนจรไปนอนตามทุง ตามนา
ตามศาลา กลางทุงยุงเหยิงจิตใจตลอดรายการ
นี่แหละคนเราตองหาทีพ่ ึ่งดวยกันทุกคน นั่งยองๆ อยูในทองแมยังตองพึ่งแมพึ่งเลือดใน
อก พักอยูในกายของแม ดูดเลือดกันทุกวันจนกวาจะ 10 เดือนคลาดเคลื่อนจากคัพภา มี
ความหมายมิใชนอยคิดขอนี้กอน เราจะไดดีใจวาเราพึ่งตัวเองตั้งแตอยูในทองแม แลวเราก็คลอด
ออกมาดวยความยาก วันเกิดออกมาจากคัพภาของแม ตองเปนวันตายของแมแนๆ สงคราม
ชีวิตคือคลอดลูก สวนสงครามของพอคือยุทธนารักษาผืนแผนดินใหลูกอยู กูเกียรติยศเกียรติ
ศักดิ์ของชายฉกรรจ ทํางานสรางสรรคสะสมอบรมไว สรางสมบัติ สรางทรัพย ชื่อเสียงความรัก
มอบหมายใหกับลูกตลอดมา หวงใยลูกตลอดมา แลวเราก็ตอ งไปหวงลูกเราตอเหมือนพอแมหวง
เรา ตอไปไมชาอายุอานามแกเขาก็ไปเปนตาเปนยาย เปนปูเปนยา เปนพอผัวแมผวั เขา ถามีลกู
ชายใครเลาจะไปหมายพึ่งเขาก็ยากลําเค็ญใจ ตองพึ่งฝมือของเราเอง ดวยการเจริญพระ
กรรมฐาน หนาที่การงานภายใน
พี่นองทั้งหลายเอย อยาเกิดมาใหมันเสียชาติเกิด เกิดมาประเสริฐ มาพบพระพุทธศาสนา
แลว เราตองมาบวชกัน ไมใชบวชชีพราหมณ บวชศีลจาริณี แตบวชกาย บวชวาจา บวชใจ เขา
ในวัตถุธรรม มีกิจกรรมที่ดีเราตองวัดอารมณของเราอยูเสมอ เรียกวา กําลังภายใน หนาที่การ
งานภายในหรือพระกรรมฐาน วัดจิตวัดใจ วัดนอกวัดใน เอาตาชั่งขึ้นมาดู เอาตราชูขึ้นมาชั่ง วัด
แลววัดเลา เฝาแตวัด นี่คือจุดหมายอันนั้น สําหรับผูห ญิงกลาวไดวา แทนน้ํานมของแมได ไม
จําเปนตองชายโสภาภาคยไปบวชหมเหลือง นุง เหลือง แลวสึกไปเปลืองผาลาย ไมไดอะไรเลย
นี่หรือทดแทนคุณของพอแม
เราเกิดมาเปนมนุษยยากมากยิ่ง ถาขาดพระพุทธศาสนาแลว เราจะไปแคไหน จะมืดมน
อาทรรอนจิตใชชีวิตเปนหมัน นอนหลับทับสิทธิ์ ไมมีชวี ิตชุมชื่นเบิกบาน ใชทรัพยากรชีวิตที่
ผิดพลาด ไฉนเลยจะมีคาในชีวิตเลา การเจริญสติปฏฐาน 4 เปนการสรางสายทางเดินของชีวิต
ทานจะไมพลาดผิดในสังคม ไมใชไปนั่งบวชชีพราหมณ น้ําลายไหลยืดไปสวรรคนิพพาน ไป
ไมได ก็เห็นอยูแลว เพราะคุณสมบัตขิ องมนุษยไมไดสราง
คนที่มีสมบัติมนุษย เปนคุณสมบัติที่ล้ํา มีคานิยมเปนพืน้ ฐานในชีวติ ของทาน จะมี
ประโยชนตอตนเอง “คา” แปลวา “ราคา” มันมีคุณประโยชน เรียกวาคาและทําใหมีคนนิยม
เรียกคานิยมพื้นฐาน เชน เราเปนพอคาแมขาย ของดีอยูที่เรา ของดีมีราคามีคาจะตองมีคนนิยม
คุณคาของชีวติ

๒

ซื้อมากมาย ของที่ไรคาไมมีคนนิยมแตประการใด คาของคนอยูที่ผลของงาน อยูที่การปฏิบตั ิ
หนาที่การงานภายในและหนาที่การงานภายนอกประกอบกัน จึงจะเกิดสัมผัส เกิดจิต เกิด
ความคิด เกิดสติปญญา สามารถจะรูเ หตุการณ แกปญหาไดเมื่อมีปญหา
“คน” แปลวา “ปญหา” อยูกับคนมีแตปญหา คนนี้อยางนี้ คนนั้นอยางนั้น เอาอกเอาใจ
กันแย นานาจิตตังไมเหมือนกัน ไมไผตา งปลองพี่นองตางใจ บางทีลูกทองเดียวกันยังแยก
แตกตางกันออกไป เราคนเดียวก็ยังไมเหมือนกัน อารมณเชาดี สายบายไมดี กลางคืนดี กลับตัว
ไมทันเลย ถาอารมณดีมปี ญญาแกไขปญหาได ถาขาดสติปญ
 ญารับรองทานจะแกไขปญหาไมได
การเจริญพระกรรมฐานเรียกวา ผลงานของชีวิต เปนการไมผิดพลาดในชีวิต จะมี
ประโยชนตอทาน และชวยทานได “ธรรม” แปลวา “ฝน” ถาคนไหนไมฝนใจปลอยตามอารมณ
แลว จะใชปญญาแกปญหาไมได คนนั้นจะเหลวแหลกแตกราญ
ดังนั้น ธรรมทุกอยางตองฝนใจ คนจะดีไดตองฝนใจ ถาฝนใจไมไดมักจะปลอยตาม
อารมณของตน ไหลลงสูที่ต่ําเหมือนแมน้ําและวารีไหลลงสูนทีไมมีวันกลับมา มันหมดโอกาส
เวลาอันสมควรแลวหรือ เวลามีประโยชนมาก อาตมาตีคา 1 นาทีตําลึงทอง 1 วินาทีก็ตําลึงทอง
ประคองไวซงึ่ 60 วินาที เปน 1 นาที 60 นาทีเปน 1 ชั่วโมง 24 ชั่วโมงเปน 1 วันและ 1 คืน คืน
หนึ่งและวันหนึ่งนี้มันกินเราไปเรื่อยๆ ตายผอนสงไปตามเวลา ตองแกชราไปตามๆ กัน ไมมีใคร
กลับเปนหนุม เปนสาวไดอีก นับวันจะเปนผูเฒาผูแกชราพาไป พยาธิกพ็ าไป เจ็บระทวยปวยไข
แลวความตายก็พาเราไปหมดสิ้นเนือ้ ประดาตัว เหลือแตขี้เถาและถาน เหลือแตกระดูกจมทิ้งใน
ผืนแผนดิน จมลงในธาตุทั้ง 4 ไมมีอะไรดีแตประการใด
ขอฝากทานไว พยายามทํากรรมฐานสรางผลงานภายใน การงานภายนอกจะดีขึ้น ถา
จิตใจไมดี การงานภายในไมดีแลว เหมือนบานนัน้ ทั้งบานใชไมไดเลย บานนอกจะดีหรือในเมื่อ
บานในไมดีเสียแลว กรรมฐานเปนงานภายในจิต อยางเอางานภายนอกมาผสม จะทําใหงาน
ภายในเสียเอาดีไมได
กรรมฐานคือหนาที่การงานที่ตองทําภายใน คือ จิต รักษาจิตรักษาใจ เขาวัดไมใชวดั อัมพ
วันแตเปนวัตถุธรรม มีธรรมเปนคุณสมบัติ บานทานจะสวย บานทานจะรวย บานทานจะดี มี
ปญญาทําอะไรก็มีระบบมีระเบียบแบบแผน มีแบบมีแปลนมีแผนมีผงั อารมณของทานก็จะดีดวย
ตองรักษาอารมณโดยกําหนดจิต โกรธหนอ เสียใจหนอ หายใจยาวๆ คิดไมออกก็กําหนด คิด
หนอ ไมใชเอาหัวคิดคนอื่นมาใช มันผิดหลัก เขาจะรูเรือ่ งกฎแหงกรรมของเราไหมและเขาจะ
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รูทิฏฐิสามัญญตาของเราไหม เขาไมรูเลย แลวเราจะเอาหัวคิดของคนอื่นเปนที่พึ่งไดอยางไร คน
อื่นหรือจะพึ่งได ไมมีแนๆ
ทศกัณฐมีสิบเศียรยี่สิบกร ถอดหัวใจไวกับพระฤาษี ใหพระฤาษีเฝาไว มันหนาโง ไมเปน
ตัวของมันเอง มันจึงตองตายเพราะลิงคือหนุมาน เอาหัวใจของมันมาขยี้ตอหนาเลย นี่แหละการ
นั่งกรรมฐานจึงเปนที่พึ่งของตนเอาไว ไมตองเอาคนอื่นมาเปนที่พึ่ง คนอื่นเปนที่พึ่งของเราไมได
แนๆ
“คน” แปลวา “สับสน” มีมากหนาหลายตา ตางความคิดความเขาใจกัน ยิ่งมากคนปญหา
ยิ่งมาก เขาใจกันผิดตลอดเวลา การที่เราเจริญกรรมฐานก็เพื่อไมใหใจสับสน ใหจิตใจสงบ
อยูภ ายใน เรียกวาการงานภายใน จิตจะไดเขมแข็ง สามารถตอสูก ับปญหาตอไป เราอยู
กับคน อยูก ับปญหา ตองแกปญหาดวยสติปฏฐาน 4 ประกอบดวย กายานุปสสนาสติปฏ
ฐาน เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน และธัมมานุปสสนาสติปฏ
ฐาน
กายานุปสสนาสติปฏ ฐาน กายจะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน จะเหลียวซายแลขวา หรือ
จะคูเหยียด เหยียดขา มีสติกาํ หนดเปนบทบาทของชีวิต กําหนดชะตากรรม ชวยตอรูปตอนาม
เหมือนเวลาที่ปูยาตายายเจ็บหนักไปนิมนตพระมาตอนาม แตนี่เราไมตองไปนิมนตพระมาตอ
นาม เราตอของเราเอง ดวยการเจริญกรรมฐานดีที่สุด เคราะหหามยามรายจะหายไปทันที ใคร
จะทําอันตรายก็ไมได เพราะมีพระประจําตัวประจําใจ มีพระนอกพระใน การงานภายใตจิตดีแลว
การงานภายนอกก็จะดีดวย นี่คือจุดหมาย เราจึงตองมาฝกความอดทนตอสูกับปญหาที่จะ
ตามมาในวันขางหนาอีกมากมาย
กายานุปสสนาสติปฏฐาน ตองการมีระบบมีระเบียบเปนกิจกรรมประจําชีวิตของใครของ
มัน ไมใชใหคนอื่นทําให สรางความดีตองไดดี สรางความชั่วตองไดชั่ว ตายตัวโดยธรรมชาติ จิต
ของเรามันสับสนอลหมาน เดี๋ยวดีเดี๋ยวราย ไมมีตัวตนที่จะมองเห็น และไมสามารถเอามือคลํา
ไดดวย แตเราก็สรางกําลังภายใน ทําใหรูดีรูชั่ว รูบาปรูบุญ รูคุณรูโทษ รูสิ่งที่เปนประโยชนและ
ไมเปนประโยชน
ปญญาในตัวนี้ดีมาก สามารถนําไปชวยคนอื่นได เพราะรูส ิ่งที่เปนประโยชนและไมเปน
ประโยชน ไมมีการอิจฉาริษยา ขี้รายขี้โกงแตประการใด ขี้เกียจก็ไมมีดวย มีแตความ
ขยันหมั่นเพียรตลอดรายการ กิจกรรมประจําชีวติ เปนของใครของมัน คนอื่นทําไมได เหมือนคน
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อื่นบอกใหเราดี เราจะดีไดไหม และคนอื่นเอาสตางคมาใหเราไปซื้อขาวกิน เขาจะอิ่มดวยหรือไม
ตอบวามันไมได เราตองพึ่งตนเอง จะไปหวังพึ่งเพื่อนหรือเพื่อนที่ชวยกันนะหายาก ตองหา
เพื่อนคืออาวุธเสียแตวันนี้ เขาเถื่อนอยาลืมพรา เพราะในปาเต็มไปดวยขวากหนามมากมาย ถา
ไมมีอาวุธตองเหยียบหนามแนๆ เราอยูในโลกนี้เหมือนเรายืนอยูกลางปา ไมรวู า พรุงนี้จะเกิด
อะไรขึ้นตองเตรียมอาวุธเสียแตวันนี้ อาวุธ คือ ปญญา ของใครของมัน ตองสรางเปนกิจกรรม
ของตน กิจกรรมไดแก
กิจกรรมขอที่ 1 คือ การแสวงหาความรู รูนอกรูใน รูจิตรูใจ รูบาปรูบ ุญ รูคุณรูโทษ รู
สิ่งที่เปนประโยชนหรือไมเปนประโยชน
การเจริญกรรมฐานเปนหนาที่การงานภายใน อยาเอาภายนอกมาผสมผสาน ตองกิน
นอย นอนนอย พูดใหนอย ทําความเพียรใหมาก เรามา สรางการงานภายใน คือตั้ง
สติสัมปชัญญะ กําหนดจิตเปนบทบาทของชีวิตเรียกวา สมบัติมนุษย ทานจะแสนสุดซึ้ง ไดดมี ี
ปญญา แมบุญวาสนาหมดไป เราก็มาตอชะตากรรมกัน ตอบุญใหเกิดสุข ตอวาสนาใหเกิดผล
กุศลจะไดชวย ถึงคราวมวยมรณา อยางอาตมาถาไมมีกุศลชวยใหมาแกไขปญหา หรือมาใชหนี้
มนุษยก็คงจะตายไปหมด เหลือแตขี้เถา ตั้งแตวันที่ 14 ตุลาคม 2521 เวลา 12.45 น. คงหมด
โอกาสที่จะมาพูด
เวทนานุปสสนาสติปฏ ฐาน ทั้งสุข ทั้งทุกข ดีใจ เสียใจ ตองกําหนด อยาปลอยไวให
อารมณคางเดี๋ยวมันจะเสียกาลเวลา แกปญหาไมได อยาใชเวลาโดยเนื้อหาสาระที่ไมดี จงใช
เวลาใหมีประโยชนตอการงานและหนาที่ สรางความดีตอไปดวยความขยันหมั่นเพียร อยูเฉยๆ
ก็ไมได เหมือนระฆังอยูเฉยๆ ดังไมได ตองตีมันถึงจะดัง คนจะดีตอ งสรางความดีมีธรรมเปน
กิจกรรมของชีวิต
จิตตานุปสสนาสติปฏ ฐาน จิตเปนธรรมชาติตองคิดอานอารมณ รับรูอารมณไมไดเปน
เวลานานเหมือนเทปบันทึกเสียง จิตเกิดทางตา ตาเห็นรูปเกิดจิต หูไดยินเสียงเกิดจิตที่หู จมูก
ไดกลิ่นเกิดจิตที่จมูก ลิ้นสัมผัสรสเปรี้ยวหวานมันเค็ม เกิดจิตที่ลิ้น กายสัมผัสเย็นรอนออนแข็งที่
นั่งลงไป เกิดสัมผัสทางกาย แลวเราก็ตั้งสติขึ้นมาเทานั้นเอง ตัวอยางเชน กําหนด “เสียงหนอ”
“เขาดาเราหนอ” ถากําลังภายในเราเขมแข็งหนาที่การงานของเราดีกวา คําดามันก็ตกกลับไปหา
คนดา ถาเขาดาเรารับมา หรือเขานินทาเรา เราเก็บเอามาคิดจะทําใหเศราหมองใจ เปนคน
วิกลจริตตอไป ทําใหเกิดสมองฝอ เกิดโรคอัมพาต และลม อัมพฤกษก็เกิดไดอยางนี้ เปนตน
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จงสรางอารมณใหดีเรียกวา กําลังภายใน แลวแสดงออกมาเปน พฤติกรรมภายนอกก็
ตองดีดวย โรคพยาธิก็นอ ยลง จะตอสูกับโรคภัยไขเจ็บได เพราะเราเปนรังใหโรคอยู ทั้งโรคกาย
โรคใจ มีแตความทุกข ตองพัฒนาตน กําหนดจิต ตั้งสติเสมอ รูตัวเสมออยาพลาด อยาไปสนใจ
คนอื่นเขา จงสนใจตัวเอง กอนที่จะไปรักไปสงสารคนอื่น พอรักตัวเองไดมากมายแลว เราก็เฉลี่ย
ความสุขไปใหคนอื่นตอไป ใหเขามีความสุขอยางที่เราไดความสุขมา อยาใหมีความทุกขอยางที่
เรามีความทุกขเลย
ธัมมานุปสสนาสติปฏ ฐาน ธรรมเปนกุศล ธรรมเปนอกุศล ดีหรือชั่ว
กิจกรรมขอที่ 2 คือ ตองละความชั่ว เอาตัวไปสรางความดี มาทําบุญตองละบาป
ละทิฏฐิมานะ มีสายสัมพันธดวยเมตตาตอกัน รักกัน จะไดไมมีปญหา มีแตประโยชน กําไรชีวติ
อารมณดีมีแตคนเมตตา คนเกลียดกันนะขาดทุน อารมณไมดีสรางความหายนะแกตน ดังนั้น
เมื่อเราสรางความดีก็ตองละความชั่วได เรากําหนดที่ลิ้นป “รูหนอ” หายใจยาวๆ จากจมูกถึง
สะดือ ลิ้นป จะอยูครึ่งทางระหวางจมูกถึงสะดือ ตั้งสติไวที่ลิ้นป นั่นจะอยูใน อิริยาบถใดก็ตาม
กําหนดอยางนั้น เดี๋ยวคอมพิวเตอรตีออกมา เชน เสียใจ อยาฝากความเสียใจไวคางคืน ตองแก
เดี๋ยวนี้คือปจจุบัน อดีตอยารื้อฟน เรื่องอื่นอยาไปคิด กิจที่ชอบทําใหเสร็จไป อนาคตอยาจับมั่น
คั้นใหมันตาย จะผิดหวังเสียใจตลอดชีวิต
การปฏิบตั ิกรรมฐาน ก็มกี ารเดินจงกรมกําหนดอิริยาบถ 4 เดินใหไดสติ กําหนดยืนหนอ
5 ครั้งใหได ยืนลงไปเพือ่ ตองการใหสติตามจิตใหทัน เบื้องต่ําปลายเทาขึ้นมา เบื้องบนปลายผม
ลงไป 5 ครั้งใหชัดเจน ถาเราจะดูคนอื่นเราเห็นคนนั้นจากศีรษะลงไปปลายเทา จากปลายเทา
ขึ้นมาศีรษะ ถาเรามีหนวยกิตครบ คอมพิวเตอรปอนขอมูลถูกตองมันจะบอกเราโดยอัตโนมัติวา
คนนี้นิสัยไมดี คบไมได โกง คนนี้กําลังมีชู คนนี้กําลังจะไปฆาเขา คนนีย้ ิ้มเขามา เปนมิตรตอนกู
เปนศัตรูตอนทวง อยาใหกูเงินไปรับรองหักหลังแนๆ คนนีย้ ิ้มแยมแจมใส แตจิตใจเชือดคอ มัน
จะบอกออกมาได ตําราจริงอยูตรงนี้เอง กําหนด “เห็นหนอ” เห็นดวยปญญา ไมใชเห็นดวยตา
ใชสติปญญาอยูที่ตา ตาสัมผัสเกิดจิตทีต่ า มีสติสัมปชัญญะควบคุมเปนบทบาทของชีวิต
ตัวกําหนดนีเ้ ปนชะตากรรม ไมใชพระพรหมลิขิตมาขีดใหเราดีบาง ชั่วบาง แตการกระทํา
ของเราขีดตัวเราเอง ขีดดีกไ็ ดดี ขีดชั่วก็ไดชั่ว ไมใชหมายความวารับพรแลวเปนคนดี
ตองสรางพรแลวเปนคนดี ตองสรางพรใหเปนพร ไมใชดวงดีแลวใชได ตองทําดีใหกบั
ดวง
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การเจริญสติปฏฐาน 4 ตองการใหมสี ติทุกอิริยาบถ จะหยิบของอะไรก็ตงั้ สติไวที่มือ จะ
ถายอุจจาระปสสาวะก็ตงั้ สติไว มันจะมีประโยชน เมื่อเขาหองน้ําก็ตั้งสติไว จะไดไมลม ในหองน้ํา
ศีรษะไปฟาดโถสวมตายหรือลมกนกระแทกก็ตาย
อาตมาไดตาํ ราตอนคอหักปวดกนมาก ถาฉีดยาตองขาลีบเพราะเสนประสาทรวมอยูที่กน
มีลูกหลานอยาตีกนนะ เซลลจะตกปญญาจะไมดี ตรงนี้เรื่องจริงของกรรมฐาน ไมใชไปนั่งหลับหู
หลับตาไปสวรรคนิพพาน ตองแกไขปญหา
กรรมฐานเรียกหนาที่การงานภายในจิต ภายในดีแลวกิจกรรมก็จะดี แสดงออกมาเปน
พฤติกรรมดี รูปสวย รวย ดี มั่งมีศรีสุข แลวก็เกงงานดวย รวยดีมีปญญา งานก็เกงเรงกาวหนา
รักษาความสะอาด ฉลาดรอบคอบ ชอบระวัง ตัง้ ใจตรง ทรงศีลธรรม ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นกับตัว
ของทานเอง มิใชคนอื่นทําให
นักปฏิบัติ บางที “เสียงหนอ” ไมกําหนดเลย เขามาดาดันผาไปทะเลาะกับเขา มันเลย
หมดคานิยม ยิ่งถาออกไปทะเลาะกับเขากลางถนนทั้งๆ ที่เราถูก แตเขามาทาทายหนักๆ เขา
โมโหออกไปทะเลาะกับเขา รับรองหมดคาราคาคน ใครเขาจะมานิยมเรา เราไปพูดใครเขาจะ
เชื่อถือ เพราะเราเองทําคานิยมตก เลยหมดอาลัยตายอยาก ใครๆ เขาก็ไมอยากมาอาลัยใยดีกับ
เรา เหมือนสินคามีคา ใครๆ เขาก็ไปซื้อกันหมด ถาของเราไมมีคา ขาดราคา ใครเขาจะมาซื้อเลา
ขอฝากไวนคี่ ือกรรมฐาน เหมือนเรามียาแกโรคหนึ่งแตยากินแลวไมหาย เขาจะนิยมซื้อไหม แต
ถายาของเรากินแลวตองหาย รับรองคนมาซื้อกันมากมาย เพราะยาของเรามีประสิทธิภาพใน
คุณภาพ ราคาคนก็เชนเดียวกัน คนตองมีคาราคา คนตองมีคานิยม เรามาเจริญ
กรรมฐานก็เพื่อตองการใหชีวิตมีคา เวลามีประโยชน ทานจะไมเสียงานเสียการ ทานจะ
ทํางานโดยฝมือ จะสรางงานใหแกลกู หลานใหแกสวนรวม ทานจะมีมนุษยสัมพันธในสังคม มีแต
เมตตาอารี เอื้อเฟอขาดเหลือดูแลแขก ไมแปลกหนากัน จะออกมาในรูปนี้ แตปญหาอยูที่วา ตอง
ทําใหได
ถาทานถึงธรรมเมื่อใด ทานจะซึง้ ใจมาก จะชุมชื่นจิตใจดุจพระพิรณ
ุ โปรยจากฟากฟา
สุราลัยสูแดนดิน ทานจะซึ้งใจ จะใฝดีไมใฝชั่วเลย มีสัจจะความจริงออกมา มีกตัญูรูหนาที่ ยินดี
ในธรรมสัมมาปฏิบัติ ทําอะไรอาจหาญไมกลัวใคร จะทําความดีเสียอยางใครจะวาอะไรไมสนใจ
เดี๋ยวเขาก็มาผสมผสานกับเราเอง
การเจริญพระกรรมฐานเปนการตอชะตากรรม บางคนจะตองตาย หัวไมมแี ลว บอกใหมา
เจริญกรรมฐานก็ไมมา จึงถูกรถชนตายไปแลว สวนแมพิมพใจมาทอดผาปา กลัวไปรถคว่ํา
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หลายตลบ รถพังหมดทั้งคัน แตไมตายนี่บญ
ุ กุศลชวยได เหมือนดูลิเกสมัยเกา มีโมงมาชวย
พระเอกนางเอก
โมงมี 3 ตัว โมงขาว โมงแดง โมงดํา อาตมาเคยถามตั้วโผลิเกวา เรื่องนี้ทําไมมีโมงขาว
มาชวย อีกเรื่องทําไมมีโมงแดงมาชวย เขาตอบวาไมรู ครูเขาฝกมาอยางนี้ก็เลนไปอยางนี้ โมง
มันไมมีตวั ตน มองไมเห็น ถาใครมีโมง 3 ตัวนี้สรางความดีได มาอยางไรก็ไมตาย อาตมารถคว่ํา
ลงเหวไปยังเกี่ยวเถาวัลยขึ้นมาได คงจะมีโมงชวยเหมือนกันแตมองไมเห็นวาใครชวยเรา รถพัง
หมดทั้งคัน โชเฟอรคลานออกมา อาตมาก็ไปชวนชาวบานมาชวย นี่สมัยเมื่อ 40 ปผา นมาแลว
นี่แหละบุญกุศล
โมงแดง คือ เชื้อชาติชวย พอแมมาชวย สวนโมงขาวคือ บุญเปนที่พงึ่ เพราะโมงขาว
แปลวาบริสทุ ธิ์ ชวยตัวเองได สุทธิ อสุทธิ ปจจัตตัง ความบริสุทธิ์หรือไม บริสุทธิ์ใครทําใหใคร
ไมได โมงขาวคือบุญกุศลของตนเองที่ไดบวช บําเพ็ญบุญกุศล สรางความดีใหแกสาธุชน
ทั้งหลาย เปนอัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนเทานั้นแหละเปนที่พงึ่ แหงตน
บางเรื่องโมงดําคือ วิญญาณชวยได มีขาราชการซี 8 สามีภรรยาเปนหัวหนากองทั้งคู
ภรรยาฝนวามีวิญญาณมาขอใหทาํ สังฆทานให แตไมทราบวา ปูยา ตายายคือใคร ภรรยาและ
สามีคูนี้จึงตกลงไปถวายสังฆทาน โดยทําปนโต 2 เถา คาวและหวาน นําไปถวายหลวงพอ
สมเด็จพุฒาจารยเสงี่ยม วัดสุทัศนเทพวราราม แลวกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลใหวิญญาณ ตอมาสิบ
วันใหหลัง เขาพักรอนเอารถตูพาลูกไปเที่ยวเชียงใหม เมื่อถึงจังหวัดตากตอนทางเลี้ยวโคงตี
หนึ่งครึ่ง มีเสียงประหลาดดังขึ้นในรถ เจานายอยูทายรถคิดวาขางหนาพูด โชเฟอรอยูขางหนา
คิดวาขางหลังพูด เสียงนั้นบอก จอดๆๆ จอดชิดซาย โชเฟอรคิดวาเจานายจะไปเบาขางถนนจึง
รีบจอดรถชิดซายทันที ทันใดนั้นเกิดอุบัติเหตุ รถซุงวิ่งมาขางหลังชนรถอีกคันหนึ่ง 5 ศพตาย
หมดทั้งคัน สวนรถของเขาโดนรถซุงเบียดออกไปบุบนิดหนอยเทานั้น เขาจึงขวัญหนีดีฝอ อยู
เชียงใหมไดคืนเดียวอยูไมถึง 5 วันตามที่ตั้งใจไว แตลองกลับมาแวะทีว่ ัดอัมพวันเลาใหอาตมา
ฟง นี่แหละโมงดําคือวิญญาณมาชวย มีแตเสียงแตไมเห็นตัว โมงดําชวยได ถาเราทํากรรมฐาน
อุทิศกุศลใหเจากรรมนายเวร เปรตวิสัย สัมภเวสีตองมาชวยเราแนๆ
ถาขับรถนะทองคาถา เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง และ
แผเมตตามากๆ พวกสัมภเวสีจะมาขอสวนบุญที่มีอยูในตัวเรา แลวมาจะมาชวยเรา รถจะคว่าํ
ตรงไหนก็ชว ยได นี่คือวิญญาณของเปรตชนผูล วงลับไปแลวสูสัมปรายภพ มาปรารภชวยเราได
แนนอน คือการเจริญพระกรรมฐาน
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การเจริญกรรมฐานชวยได ขอใหทําใหถึงเขาใหถงึ ทานจะรูกฎแหงกรรม จะระลึกชาติได
จะระลึกถึง
บุพการี ไมลืมพอแมที่ตายไปแลวและที่ยังมีชีวิตอยู จะไมอดอยากปากแหงแต
ประการใด จะไมลืมคุณครูบาอาจารยดวย ระลึกถึงชาติของตน ชาติคือตัวเราระลึกถึงตัวเองได
สงสารตัวเอง และรูกฎแหงกรรมของเรา ทําดีทําชั่วอะไรจะรูทั้งนั้น และจะแกปญ
 หาได มัน
เกิดขึ้นในปจจุบันก็แกไป มันยังไมเกิดก็แกไมได ถาใครเจริญกรรมฐานสะสมเปนหนวยกิต ถา
เวลาสุขมันก็นิ่งไวในคอมพิวเตอร แตพอเวลามีทุกขเดือดรอน มันจะออกมาชวยใหเกิดปญญา
แกปญหาไดตามจุดมุงหมาย
ดังนั้น กรรมฐานจึงชวยใหระลึกชาติได รูกฎแหงกรรมได ถาทานหมั่นทําไปเรื่อยๆ
ตัวกําหนดจิตสําคัญมาก จะทํางานเขียนหนังสือก็กําหนด จะกินน้าํ ก็กําหนด จะเดินก็กําหนด จะ
หยิบอะไรก็ตั้งสติไว โกรธก็เอาสติไปใส เสียใจก็เอาสติไปใสใหรูวาเสียใจอะไร โกรธเรื่องอะไร
หาเหตุทมี่ าใหจงได ทานจึงจะแกปญ
 หาได เราจะรูดวยตัวเองวา เราสรางกรรมอะไร และจะ
แกปญหาอยางไร ตัวอยางเชน เราจะรูดวยตัวเองวา ปาณาติบาตติดมา 60 เปอรเซ็นต จะตอง
เตรียมตัวเปนอัมพาตถาไมสรางความดีเปนตน
การทําบุญทอดกฐินผาปาเปนบุญประเภทสอง ถาประเภทหนึ่งตองเอาบุญมาใสใจใหเรา
มีความสุขในครอบครัว ใหเรามีความเจริญและแกไขปญหาได อาตมาประสบดวยตนเอง มี
ปาณาติบาตติดมา 60 เปอรเซ็นต ตองคอหัก หรือไมก็ตองเปนอัมพาต แตมีกุศลที่สรางมาชวย
แกไขปญหา จึงไมตองเปนอัมพาต ปกติคอเคลื่อนหนอยเดียวตองเปนอัมพาต แตอาตมาคอหัก
พับทําไมไมเปน นี่แหละ เราสรางกุศลฝกจิตใหเขมแข็ง มีหนาที่การงานภายใน ไมเอางาน
ภายนอกมาผสมใหยุงเหยิงในครอบครัวและตัวของเรา ถาคนไหนมีปาณาติบาตติดมา 60
เปอรเซ็นต จะสามวันดีสี่วันไข ตองสรางบุญคือกรรมฐานแกเสียจึงจะได ถาไมรีบแกไข ในชาตินี้
ไมรบี สะสมบุญ เราก็จะไมมีโอกาสในอนาคต
ถาอทินาทานติดมา 60 เปอรเซ็นต เราตองถูกโกง ถูกปลน ถูกจี้ ถูกตี ถูกแยงชิงวิ่งราว
ของหาย และไฟไหมบา น ออกมาในรูปแบบนี้ชัดเจน
ถากาเมสุมจิ ฉาจารติดมา 60 เปอรเซ็นต ขอประทานโทษ ถาเปนผูหญิง มีสามีกี่คนตอง
เปนของเขาหมด ถาเปนผูชายมีภรรยากี่คนมีชูหมด อาตมาไปสหรัฐอเมริกาเจอดอกเตอรคน
หนึ่งมีภรรยา 3 คน มีชูหมดเลย กําลังจะแตงกับคนที่ 4 อาตมาจึงบิณฑบาตยับยั้งไวใหแกกรรม
กอน วิธีแกคือใหมาเจริญกรรมฐาน 7 วัน 7 คืน แลวคอยไปมีภรรยาใหม มิฉะนั้นภรรยาจะมีชู
อีก นี่คือขอเท็จจริงที่ไดจากกรรมฐาน ไมใชไปนั่งวัดโนนวัดนี้ ไปสวรรคที่โนนไปนิพพานทีน่ ี่
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เปนไปไมได ตองเอาขอนี้กอน ขั้นอนุบาลกอนสําเร็จประถมศึกษากอนสําเร็จมัธยมแลวจึงไป
มหาวิทยาลัยจึงจะถูกขัน้ ตอน
ถามุสาวาท หลอกลวงโลกหวังเอาลาภเขาติดมา 60 เปอรเซ็นต รับรองไดเลยตองโดน
โกงตลอดรายการ โกงแลวโกงอีก รูวา เขาหลอกก็ตองยอมใหเขาหลอก เพราะมันเปนกฎแหง
กรรม
ถาสุราเมระยะติดมาจากชาติกอน 60 เปอรเซ็นต รับรองเปนโรคปญญาออน ถาขืนดื่ม
สุราตอไปอีก จะกลายเปนคนวิกลจริต ตองเขาโรงพยาบาลศรีธัญญากันไมทัน
ดังนั้นการเจริญพระกรรมฐานจึงมีประโยชนมาก เอาบุญมาใสตัวเรา ใสไวในใจ ไมตอ งไป
หาพระที่ใดแลวไปใหเสียเวลาทํางาน ตองสรางกุศลกอนมาสรางบารมี มารไมมีบารมีไมเกิด
ตองมีมารทัง้ นั้น มารหัวใจ มารรักมารแคนแนนหัวใจ แลวเราก็แผเมตตาใหเขาอยูรม เย็นเปนสุข
อยาไปริษยาเขา เราก็มีเมตตาปราณีตอกัน เปนความดีของมนุษยปุถุชน รับรองไปไหนมีคน
ชอบ พูดเขาก็จะเชื่อ จะไมเหลือวิสัยตอไป
เดินจงกรม ตองเดินใหชาตองการใหมีสติ เปนการฝก ไมใชเดินทํางานแตเปนงานภายใน
ตองเดินใหชาที่สุด ยืนหนอ 5 ครั้ง ใหดี ใหถูกตอง แลวกําหนดจิต กําหนดอายตนะ ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ นี่อยูตรงนี้ เปนบทบาทของชีวิตตอไป
อาตมาขออนุโมทนาฝากไว จงตั้งใจเจริญกรรมฐานทุกทาน เปนการสรางบุญใหเรามี
ความสุขความเจริญแกตนเอง
แลวตนเองก็จะไปสรางความสุขใหแกครอบครัวลูกหลานใน
อนาคตกาลเบื้องหนาสืบไป
ขอความสุขสวัสดี จงมีแกญาติโยม พุทธบริษทั อุบาสกอุบาสิกา ผูใ ครธรรมเนกขัมม
ปฏิบัติ ขอจงเจริญดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ จะคิดสิ่งหนึ่งประการใด
ขอจงสมปรารถนาดวยกันทุกรูปทุกนาม
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