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เจริญพรผูปฏิบัติธรรมทุก ๆ ทานที่ใครธรรมสัมมาปฏิบัติ ทานมาปฏิบัติกรรมฐาน
ก็คือมาบวชตัวทานเอง มาสรางบุญสรางกุศลของทานเอง มาสรางบุญสรางกุศลของทานเอง
ไมใชสรางอยางอื่น ไมใชไปสวรรคนิพพาน ตองการมาสรางบุญใหเกิดความสุข ใหเกิดความ
สนุกในการทํางาน
ถาทานรูวาบุญคือความสุข รูวาปฏิบัติจติ ใจใหสะอาดจึงจะมีความสุข ทานจะ
ปราศจากทุกข มีความสุขดวยความไมมีมลทินในจิตใจ และทานจะรูตอ ไปวา ความสุขเกิด
จากความสงบเงียบสงัด ปฏิบัติเห็นแจงของจริงเห็นทุกสิ่งมีเหตุผล ถึงจะเรียกวาไดกุศลใน
การบวช
ไมใชวามาบวชชีพราหมณตามที่เขาเรียกวัน เราไมใชพราหมณ แตเห็นวาไมโกนผม
ก็เลยเรียกวาพราหมณ ไมใชนะ เรียกกันไปตามสักแตวา เขาเรียกกันเทานั้น หรือบางแหง
เรียกศีลจาริณี สตรีผูทรงศีลก็ไมใชอีก ไมใชหญิง ไมใชชาย ปฏิบัติเขาถึงพุทธะไมลดละ
ภาวนา อยางนี้เปนตน
โปรดไดตั้งใจฟงโอวาทเพื่อไมใหเสียเวลาในที่ประชุม ทานตองการมาบวชตรงไหน
ไดกรรมฐานตรงไหน แกไขปญหาไดอยางไร ขอทานตั้งใจฟงสืบไป ณ โอกาสบัดนี้ ขอเจริญ
พรทุก ๆ ทาน
อาตมาของแสดงความยินดี และอนุโมทนาแกผูใครธรรมทุก ๆ ทาน ทั้งโยมหญิงโยม
ชายในวันนี้ ที่ทานเห็นความจริงใจเกิดขึ้น ทานรักตัวไมกลัวตาย เสียสละเวลามาสรางบุญ
ใหกับตัวเอง
บุญประเภทที่ทําใหแกตัวเองนี้มคี นทํานอย ไปสรางบุญนอกตัวเองกันหมด ถึงได
วุนวายแกปญหาไมได รูแตของปลอม ไมรูของจริง
ที่เรามานี่ตองการทราบวาชีวิตจริงเปนอยางไร มาแสวงหาความสุขอยางไร จะฝกให
จิตอดทนอยางไร และชีวติ จริงอยูตรงไหน ชีวติ ปลอดอยูตรงไหน เราอยูที่บานมีแตชีวติ ที่
จอมปลอมหลอกลวงตลอดรายการ
ปญญาในการแกไขปญหา

๑

เรามาหาทางสงบ ก็ตอ งการใหมีใจประเสริฐ ตองมาฝกใหชีวิตนีต้ อสูกบั การงานและ
หนาที่ ตองสรางความดีใหแกตัวเอง อยางนี้มีคนทํานอย ไปสรางความดีใหคนอื่นโดยไร
เหตุผล โดยไมเอาความสุขของเขามาเปนความสุขของตน แลวเอาความทุกขโยนใหเขาไป
เปนที่นาเสียดาย ขอฝากทานทั้งหลายไวดวย
เดี๋ยวนี้เกิดกลียุคแลว คนไรคุณธรรมมาก คนไมมีสมบัติมนุษย อาตมาไปพบของจริง
เลยคือ ลูกฆาแมที่สุราษฎรธานี เมือ่ เร็ว ๆ นี้ ฆาสมภารที่ อ.อินทรบุรี สมภารก็อายุ ๘๐ กวา
แลว นาเสียดาย ไดเงินไปหมื่นเดียวเทานั้น
คนไรศีลธรรม ขาดคุณภาพ คนเราเดี๋ยวนี้ขาดคุณภาพ ชีวิตคนมันตก คุณภาพของ
คนไมมี จึงสรางความดีกันไมได นี่หรือไทยชาวพุทธที่ปากเปนบุญใจเปนบาป จึงไดฆาพอ
แม ฆาพระไดลงคอ เดี๋ยวนี้เกิดฟาต่าํ แผนดินสูงอยางไรเราก็ไมทราบ
นี่แหละเกิดกลียุค คนละลมหายตายจากกันมากมาย คนอายุสั้นมาก ถาใครรูแลวหลบ
เขารมโพธิ์รมไทร บําเพ็ญจิตภาวนา สรางบุญสรางกุศลใหแกตัวเอง จะปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน จะมีที่พึ่งติดตัวของทานไป
เดี๋ยวนี้ไปทัวรบุญกันมากมาย ปากเปนบุญใจเปนบาป ถาใจเปนบุญแลวทานจะ
ทะเลาะกันไหม จะกินแหนงแคลงใจกันไหม บานเดียวยังนั่งทะเลาะกัน พี่นองยังทําลายกัน
สามีภรรยาก็แหนงแคลงใจกัน หาความสุขในครอบครัวไมไดเลย ตรงไหนละที่จะแกปญหา
ของทาน
ทางออกของทานจะออกดวยวิธีไหน จะออกดวยวิธีดื่มสุรา เลนการพนัน นั่งทะเลาะ
กันดวยความโมโหโทโสอยางนั้นหรือ หรือจะหาทางออกดวยการไปหาความสงบ
การปฏิบัติธรรม เปนทางออกที่ดมี าก เราจะไดเดินทางไปดวยความถูกตอง ทําอะไร
ไดถูกตอง การพิสูจนความถูกตองคือใชหลักพระพุทธศาสนา ใชศีลขอเดียวก็ถูกตองแลว
ศีลนี่ไมใชไปรับกับพระสงฆองคเจา ทานมี ปรกติคือกรรมฐาน ก็เสริมจิตใจใหทา น
มีศีล ไมใชรับแลวจะมีศีล นั่นเปนการรับศีลกับพระ เรียกวาศาสนพิธี ทํากนไดทุกบานทุก
เมือง ทําทุกครอบครัว แตไมมีศีลอยูในจิตใจ
ตองเจริญพระกรรมฐาน จึงจะมีสติสมั ปชัญญะ เปนศีลเปนสัตย เปนการกําจัดจิตใจที่
เศราหมอง ใหผองใสสะอาดบริสุทธิ์ เหมือนทองคําธรรมชาติที่หลอเหลา ใหมันผุดขึ้นมาเอง
ไมใชเรียนหนังสือ
เรียนหนังสือแลวดีไดที่ไหน ดีไมไดหรอกมันตองสรางความดีใหแกตัวเอง คือเอาบุญ
มาใสใจ ใหใจมีความสุข ทานจะหาทางออกไปชอปปง ไปทัวรวัดโนนทัวรวัดนี้ ทานจะได
อะไรเกิดขึ้น จะเสียเวลาการของทาน นาเสียดาย นาใจหาย
ปญญาในการแกไขปญหา

๒

นาจะคิดถึงตัวเองวา บุญคืออะไร บุญคือความสุข เราจะตองหาความสุข เกิดจาก
ตรงไหน บุญกุศลเกิดที่ไหน ไมใชเอาเงินมาทําบุญกับอาตมาแลวก็ไดบุญ ไมจริงไมไดบุญ
ตรงนั้นเลย
บุญอยูที่ตวั ทานใชไหม ถาทานมีแตความทุกข มีแตทรมานจิต มีแตความเศราหมอง
ใจ ไหนเลยละทานจะมีบุญวาสนากับเขา คนไรบุญจะขาดวาสนา คนขาดวาสนาจะไมนําพา
สงผลกุศลก็ไมได ทําอะไรก็ผิดหวัง ทําอะไรก็ไมไดผล ทานจะไดอานิสงสตรงไหนเลา
ไมใชบวชชีพราหมณไปสวรรคนพิ พาน ที่พระเขาสอนกันตามวัด ไปสวรรคนพิ พาน
หมด แตสมบัติมนุษยไมมีเลย คนที่มีมนุษยสมบัติเมื่อใด บานนั้นจะไมทะเลาะกัน จะยิ้มแยม
แจมใส สามีภรรยาจะเปนเพื่อคูคิดเปนมิตรคูบ าน
คนที่ทะเลาะกันถึงจะมีความรูเปนปริญญาเอก อาตมาไมสนใจคนประเภทนี้ คนไรบญ
ุ
เหมือนตนไมไรใบ ขาดวาสนาเสียจริง ๆ
การเจริญกุศลภาวนาตองการมาบําเพ็ญศีลใหเกิดผล บําเพ็ญสมาธิใหเกิดประโยชน
ของตน ปญญาคือตัวแกปญหา ทานมาสํารวมแปลวาสะสมสติสังวร แปลวาสัมปชัญญะ มี
ความรูตวั อยูในจิตใจที่ถูกตอง เกิดสมาธิเกิดจิตภาวนา สะสมหนวยกิตไวในชีวิตของทาน
แลวนั่นแหละตัว ปญญา ทําใหเกิดระวังไมประมาท ระวังนอก ระวังใน ระวังจิตระวังใจ ระวัง
จิตที่เปนพิษเปนภัยแกตัวเอง
จิตเปนธรรมชาติที่คิดอานอารมณ ถาคิดไปตามอารมณของตน ตามใจตน ตาม
อารมณของเรา จะไรผล ทานจะเอาดีไมได ตองฝนใจ
การเจริญกรรมฐานตองการฝนจิตไมใหมีพิษ เพราะจิตเปรียบเหมือนน้ํายอมไหลไปสู
ที่ต่ํา ถาเราไมมีทํานบกัน้ น้ําดวยศีล คือสติสัมปชัญญะแลว จิตใจของทานจะเหลวแหลกแตก
ลาญไปสูที่ต่ํา เปนการถูกใจ ไมมีการถูกตอง
ทานทั้งหลายเอย นานาจิตตัง จิตไมเหมือนกันเลย เพราะตางถิ่นตางฐานตางฐานะ
พอแมก็ไมเหมือนกัน พี่นองทองเดียวนิสัยก็ไมตรงกัน ไมใชวาคนมีความรูดีจะเปนคนดีนะ
อยูที่นิสัยดีหรือไมดี ตางหาก
ถานิสัยดีจะมีปญญา จะรูมากรูนอยไมสําคัญ อยูที่นิสัย นิสัยแปลวาแบบอยาง เรามา
ฝกแบบ มีตัวอยางที่ดีของตัวเอง เราจะไดรูวาอานตัวออก บอกตัวได ใชตัวเปนอยู
ตรงไหน ในแงคิด ในแงมุมมอง ในแงเหลียวซายแลขวา ในแงหันมุมกลับ นี่แหละทานถึงจะ
ไดรูวา ทานมีปญญา รอบรูในกองการสังขาร
ถาทานมานั่งเจริญกรรมฐาน บําเพ็ญจิตภาวนาแลว ทานจะยังไมทราบวาทานมี
ปญญา ตองไปประสบการณดวยตนเอง ถาจะรูวา ปญญาแกปญหาไดตรงไหน
ปญญาในการแกไขปญหา

๓

ถาไปประสบการณอุบตั เิ หตุหรือประสบทุกขขึ้นมา ปญญาที่สะสมไวจะออกมาแก
อยางโนนอยางนี้ ทําอยางนี้ทําอยางนั้น ทานถึงจะรูต ัววาทานมีปญญา แกปญญาได อยางนี้
ถึงจะถูกตอง
ไมใชปญญาในหนังสือ ปญญาที่เรียนเปนดอกเตอร หรือตําราที่เรียนมาจากครูบา
อาจารย เปนตําราเหตุผล ๒ ประการ
๑. พระพุทธเจาบังคับใหเรียนหนังสือ ใหมีวิชาใสตัวเองกอน และบังคับตอไปคือ
๒. มีวิชาตองใชใหเปนประโยชนแกตนเอง เรียกวาปฏิบัติธรรม มีกิจกรรมสงเสริม
วิชาการใหสูงขึ้น
ไมใชวามีความรูเทาทันเหมือนกันหมด เรียนทันกันหมด แตความดีไมเทากันมันจึง
ลักหลั่นกัน คนเราจึงนานาจิตตัง จิตนิสัยไมเหมือนกัน
เราคนเดียวก็ไมเหมือนกัน ตั้งแตเชามาอารมณเสีย ตอนบายอารมณดี เดี๋ยวสับสน
อลหมานในตัวเองไมใชหรือ ตัวเองก็มีทั้งดีทงั้ ชั่ว อยาไปตีความผิดเราทุกคนพรอมดวย
อาตมาก็มีทงั้ ดีทั้งชั่ว แตปญหามีอยูอันหนึ่งคือ ตองกําจัดความชัว่ ออกจากตัวใหได ตอง
พยายามอยางยิ่ง
เอาอะไรมากําจัด เอาศีลมากําจัด ศีลแปลวาปรกติ ปรกติอยูตรงไหน อยูที่เจริญ
กรรมฐาน กําหนดจิตใหมีสติทุกอิรยิ าบถ จะยืนเดินนั่งนอน เหลียวซายแลขวา คูเหยียด
เหยียดขา มีสติหนอยไดไหม คูหนอ เหยียดหนอ เปนตน มีสติสมั ปชัญญะ นั่นแหละรูตัว รู
ทั่ว มันจะออกมาบอกเราวานี่ซิเปนปรกติ มีมารยาทตลอดรายการ
จะทําอะไรก็มีระบบ มีระเบียบเพียบดวยวินัย ถูกแบบ ถูกบท หมดจดทุกประการ จะ
เปนแมบานการเรือนเคหศาสตรก็ตาม จะมีระบบไปหมด นี่คือศีลใชหรือไม
ถาโยมขาดสติสัมปชัญญะ จะเปนพอบานก็เปนพอบานที่ไมดี จะเปนแมบานก็เปน
แมบานที่ไมดี ฉุยแฉกแตกลาญ มันอยูตรงนี้
การเจริญกุศลภาวนา ตองการบําเพ็ญศีล ตองการเอาศีลมาไวในใจ คือมีสติประจําจิต
ประจําใจของตน และมีความรูตวั เปนสัมปชัญญะปพพะเปนตัวเหตุผล ทําใหคนสรางกุศลจิต
ตัวสํารวมจิตคือตัวสติ สํารวมเขาไวระลึกเสมอวาเราทําอะไรอยู ณ บัดนี้
ขณะทําปจจุบันเปนตัวสัมปชัญญะเรียกวาตัวรู มาผนวกบวกกันเรียกวาตัวปญญา
รอบรูในกองการสังขาร โยมจะไดอานตัวออก บอกตัวได ใชตัวเปนเปนปญญา รอบรูใน
เหตุผล แกปญญาไดทุกประการ
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๔

การที่จะแกปญหานั้นไมใชแกไดทุกคน เพราะคนไหนผูกคนนั้นตองแกคนไหนทํา
คนนั้นตองแก ไมใชไปวานคืนอื่นมาแกไข เปนไปไมได เราเปนผูรู ตัวเองวาเราดีหรือชั่ว เรา
ไปสรางตัวเลวหรืออยางไร เราเทานั้นเปนผูรู แตเราจะยอมรับตัวเองไหม
บางคนไมยอมรับความจริงเลย โกหาขึ้นหวยลงเขา แกตัวเกงนัก คนประเภทนี้คนไร
ความจริง จึงแกตัว คนที่มีความจริงใจจะแสดงออกเสมอ วาขาพเจาทํามาอยางนี้เปนความ
จริง แสดงออกดวยจิตใจ ถึงจะเปนชายจริงเปนหญิงแท เปนคนแกที่นาบูชา ออกมาใน
ลักษณาการอยางนี้
การปฏิบัติกรรมฐานตองการใหคนเปนคนแท เปนคนแกที่นาบูชา เปนคนจริงทุกสิ่ง
แกไขปญหาได ถาชายไมจริงหญิงไมแทรับรองโยมแกลงไปไมมีใครนับหนาถือตา พวกขึ้น
หวยลงเขา หละหลวมเหลาะแหละเหลวไหล จะดูตรงไหนละ ดูกันตรงนีน้ ะ
อาตมาถึงไดกลาวไวชัดเจนแลว ตีความแลววาการเจริญกรรมฐานตองการมาศึกษา
สภาพชีวติ ตองการรับผิดชอบในหนาที่การงานกับอายตนะธาตุอินทรีย
ตาเห็นรูปกําหนดเห็นหนอ สงกระแสจิตที่หนาผาก เสียงหนอตั้งสติไวที่หู วาเขาดา
เราหรือเขาวากระไร เขาโกหกหรือเปลา มันจะบอกออกมาชัดเจน ทําไดหรือยัง ตองทําตรงนี้
ไมใชโยมมานั่งคุยกันนะ โยมจะเสียเวลากาล ชีวิตจะไมมคี า เวลาจะไมมีประโยชน
จะเสียเวลาเปลานะ จะไมไดอะไรติดตัวไป ตรงนี้เปนเรื่องสําคัญ ขอฝากนักปฏิบัติไวดวย มี
ความหมายอยางนี้
จิตอยูที่ไหน ตองพัฒนาตรงนั้น ไมใชพัฒนาไปผิดหลัก เดี๋ยวนี้คนเราพัฒนาผิดหลัก
รดน้ําตนไมก็รดที่ยอดจะไดออกดอกไว ๆ จะถูกตองหรือ ตองรดที่ราก
คนเราจะดีไดอยูที่จิตใจ ใชหรือไม ถาจิตใจเลว ดีไมได ตะกั่วหรือจะเปนทองคําได
ดูกันตรงนี้ มีความหมายมาก บัวเหลาที่สี่อยูใตดินแลว จะโผลพนน้ําเปนไปไดยากมาก ขอ
เจริญพรอยางนั้น
ใครมีบุญมาเอง คนไรบญ
ุ ขาดวาสนาไมคอยอยากจะสรางบุญใหกับตัวเอง คนไรบญ
ุ
วาสนาจะเอาบุญสงเคราะหคนอื่นเขา ชอบทําบุญตักบาตร ขาวขันแกงโถไปวัด ชอบ
ทอดกฐินผาปา แตบุญที่จะเอไวในจิตใจตนใหเกิดความสุขในครอบครัว ไมมีใครสราง ไมมี
ใครทําแตประการใด
ตองการบุญสงเคราะหเพราะคนเขาเห็น แตบุญสงเคราะหตนเอง เปนนามธรรม
ประจําตัว ไมมีใครเขาเห็นจึงไมอยากจะสราง มันมองเห็นไมชัด แตถาสรางรูปธรรม
ขึ้นมา คนโนนเห็นคนนี้เห็น ปอยอกันมากมาย เพราะเอาหนาเอาชื่อเสียงกัน
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แตชื่อเสียงดานนามธรรมที่คนอื่นมองไมเห็นนั้น เราเปนผูมองเห็น เราสรางความดี
เรารูดีของเราเอง คือปจจัตตัง เราก็ดีใจของเราเอง อิม่ ใจนั่น คือบุญที่เปนสุขในชีวิตของทาน
มันเปนบาปตรงไหนละ เราไปสรางบาปตรงไหนหรือ สิ่งใดทําแลวไมเปนบุญวาสนา
สิ่งนั้นทําไปโดยความเบียดเบียนกัน เปนไปในทางที่ไมถูกตอง และเปนไปในทางที่ไมมีโทษ
ไมมีประโยชนแกตนเลย อยางนั้นไมถูกตอง เปนการผิดพลาดอยางนาเสียดาย
ไมใชไปบวชชีพราหมณไปสวรรคนพิ พาน ญาณโนนขึ้นญาณนี้ขึ้น มันจะมากไป ขาม
ขั้นตอนจากประถมไมตอ งเรียน ไปขึ้นมัธยมไดไหม จากมัธยมไมเรียนไปขั้นมหาวิทยาลัยคง
ไมได มันตองเปนไปตามขั้นตอน
ขึ้นบันไดบานตองขึ้นไปทีละขึ้นกวาจะถึงชัน้ สูง การปฏิบัติธรรมก็เชนเดียวกัน คนเรา
จะกาวไปเลยคงไมไดกระโดดลงมาก็คงไมได
ทานสรางบานไวสวย ไมมีบันไดนาเสียดายนะ มีบานสวยแตไมมีบันได จะปนปายขึ้น
ก็ยากมาก นี่แหละเชนเดียวกัน ตัวเราสวย บานหรูหรา แตไมมีขั้นตอนของชีวิตเลย และ
ไมมีระบบขาดความมีระเบียบ
คนไหนมีธรรมะคนนั้นมีวินัย คนไหนไรธรรมะคนนั้นจะไรวินัย พระทานจึงเรียกวา
ธรรมวินัย พระก็เชนเดียวกัน มีธรรมะจึงจะเรียกวามีวินัย ไมตอ งไปอบรมวินัยใหเสียเวลา
คนไหนไรคุณธรรม คนนั้นจะไมมีวนิ ัย คนนั้นจะไมมีระบบขาดระเบียบ ทําอะไรไมมี
ผัง ไมมีแผน ไมมีแปลน ไมมีหัว ไมมหี าง จะไปพูดตรงไหนใครเขาจะเชื่อถือ
คนที่จะไปหาบุญมาชวยตัวเองรอยละหนึ่งก็แสนยาก รอยละเกาสิบเกาทําบุญนอกตัว
ทั้งนั้น ไปทําบุญที่โนนเอาชื่อเสียงทีน่ ี่ก็วากันไป แตตวั เองไรบุญขาดวาสนา เหมือนตนตาล
ไมมีกิ่งกานสาขา มีลูกก็ไมโต ปลูกตนโพธิ์ก็ไมไดรม เลี้ยงลูกไมโตกันทั้งนั้น ตรงนี้จะมีบุญ
วาสนาอยางไร
การเจริญสติปฏฐานสี่ นัน่ แหละเปนทางสายเอกที่พระพุทธเจาสอนมาใหอุดมสมบูรณ
ญาติโยมหญิงโยมชายโปรดฟงทางนี้ ถาหากโยมมีสติควบคุมจิตไดอุดมสมบูรณ เงินไหล
นอง ทองไหลมา ถาขาดสติสัมปชัญญะเงินไหลออกทองไหลออก สิรมิ ิ่งขวัญมงคลก็ไมมีแก
ตนดวย ตรงนี้เปนเรื่องสําคัญ
“ยืนหนอ” ขอฝากไวทาํ ใหได บางคนไมเอามาพูดเลนกันเสียแลว รับรองอีกรอยปก็
ไมไดอะไรนะ ไรบุญขาดวาสนาเหลือเกิน คนที่ไมมีบุญก็ไมอยากจะทําบุญอยางนี้ บุญอยางนี้
ไมตองเสียสตางค เอาบุญมาไวที่ใจ หาความสุขใหแกชีวิต หาขอคิดใหเกิดปญญา เพื่อ
ตองการแกปญหาใหครอบครัว
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ทานทั้งหลายคิดทุกคน ทานตองการแกปญหาใหลูกของทานใชไหม ทานมีลูก ๕ คน
ตองการใหลูกทานเปนอะไร ถาทานมีเทคนิคในชีวิตของทานและมีปญญาแลว ลูกของทานจะ
มีเหตุผล มีกุศล จะเปนใหญเปนโตอยูตรงนี้ ทานจะเอาขางไหน จะเอาอะไรมาเปนหลัก
ไมใชทําบุญสรางศาลารอยลานพันลานแลวเปนคนดี เปนไปไมได ไมไดสรางตัวเองเลย
การเจริญสติปฏ ฐานสี่ ทําใหคนอุดมสมบูรณ ไปทําที่ไหนก็อุดมสมบูรณ ถาโยมเปน
แมคา มีสติสัมปชัญญะดี มีบุญวาสนา จะขายดิบขายดีมั่งมีศรีสุข ขายเทน้ําเททา ซื้องายขาย
คลอง ตรงนี้ซิบุญ ขายดิบขายดี เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี มั่งมีศรีสุข ออกมาทํานองนี้จึงจะ
ถูกตอง ไมตอ งไปหานางกวักตามวัด เชามาทําไมใหเสียเงินเสียทอง
นางกวักศีลธรรมะ ถาทานมีวิชาเปนมหานิยม มีนางกวักคือมีธรรมะประจําจิต ไปอยู
ที่ไหนเงินไหลนองทองไหลมาตลอดรายการ นี่ซิคือบุญวาสนา ไมใชวาไปหาคาถาอาคม ไป
หาเสนหเลหกล จะใชไดที่ไหน
คนมีคาราคาคน คนมีคณ
ุ ธรรม เดี๋ยวนี้คนราคาตก ไมมีใครซื้อ มันก็ออกมาขี้เกียจขี้
โกงขี้อิจฉาริษยา มันออกมาในจิตใจของทานทุก ๆ คน เราไมชอบ เราไมพอใจ เราก็อจิ ฉา
เราผูกพยาบาท ฆาตพยาเวร เขาก็เหมือนผูกตัวเอง ฆาตตัวเอง ไมมคี วามสุขความเจริญแต
ประการใด พฤติกรรมแสดงออกนี่คอื กรรมฐาน
เราตองการแผเมตตาใหลูกมีความสุข เราไดสุขกอนลูก เพราะมันออกจากจิตใจเราใช
ไหม เราแชงคนอื่นใหฉิบหายตายโหง เราก็ตายโหงกอนคนนั้น มันออกมาอยางนี้เลย
เราไปดาเขา จิตใจเราก็เลว คนที่โดนดาเขาไมรูเรื่อง มันไมเปนบาปเปนกรรมของคน
โดนดา คนดาซิรูเรื่องจึงไดดาเขา บอกวากูจะดาใหแสบ ใครแสบ คนโดนดาไมแสบหรอก คน
ดานั่นแหละแสบไส บางคนแชงขอใหเขาไฟไหมบาน กลับไหมบานตัวเอง เปนพฤติกรรม
แสดงออก
การเจริญกรรมฐานเปนพฤติกรรมเปนกิจกรรมอันหนึ่ง กิจกรรมแปลวา สิ่งที่ตอ ง
ศึกษา ตองเรียน ญาติโยมผูหญิงโปรดทราบ
ไมยอมเรียนหรือจะรู
ไมยอมดูหรือจะเห็น
ไมยอมฟงหรือจะไดยิน
ไมยอมทําหรือจะเปน
จะลําเค็ญย่ําแยจนตาย ตายฟรี
บวชชีพราหมณไปสวรรคนิพพานตรงไหน มีตัวอยางที่ลพบุรี บวชชีพราหมณกลับมา
เรียกสามี มาสอนเลย สามีเปนนายพลไมได แมบานไมดีสามีเปนใหญเปนโตไมได ขอฝากไว
ดวย นี่เปนเรื่องแสดงออก
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เมื่อตะกี้คณะ รพช. (เรงรัดพัฒนาชนบท) จากกรุงเทพฯ มาฟงบรรยายสรุปวาจะ
เรงรัดตรงไหน ไมใชเรงคนอื่นเขา ตองเรงตัวเองกอน ตองมีสื่อการสอน ใครเปนครูอาจารย
ขอฝากไวดวย ทานจะไปสื่อตรงไหน เอาไปคิดตีความดวยนะ
การเจริญกรรมฐาน ตองทิ้งความรูห มด เอาวิชาการใสตูหมด อยาเอาวิชาการมา
ปะปนกัน ตองทําเปนคนโง โงบเปน บเปนใหญ “โงไวใหมันผุดขึ้นมาเอง นี่ของจริงอยู
ตรงนี้ ถาเรารูมากไมใชของจริงหรอก คนรูมากมันเยอะ ไมใชรูของจริง
การมาเจริญปฏิบัติตอ งการรูของจริงใชไหม โยมผูหญิงรูของจริงหรือยังจะ รูไมจริง
หรอก มีสามีสวย สาวแกแมหมายขอบมากดีไหม อาตมาวาดีเปนเกียรติแกภรรยา สามีไม
สวยเหมือนตอมอยุง ไมมีคนชอบ ไปพูดเขาจะเชือ่ ไหม เปนเจาของบริษทั ไมได ตองมีคน
ชอบ นี่คอื เหตุผล ฟงอาตมาบางนะ
การเจริญกรรมฐานตองการใหมีสติควบคุมจิต เปนการฝก จะระลึกไดยาวนาน
๑. ระลึกชาติได มี ๓ ระดับ
๑.๑ ระลึกถึงตัวเองได วาตัวเองเมือ่ ปที่แลวเปนอยางไร จะทบทวนชีวิตตลอดรายการ
ปญญาจะบอกวา ปที่แลวเปนอยางไร ทําไมจึงเปนอยางนี้ มีเหตุผลประการใด
๑.๒ ระลึกถึงบุพการี จะไมลืมพอแม จะไมลืมครูอาจารยทสี่ อนวิชาให จะไมลืมชาติ
ภูมิ มาตุภูมขิ องตน
๑.๓ ระลึกชาติกอนไปเกิดที่ไหน เชน ทหารยศสิบโทถูกระเบิดตายที่ตาคลี เมือ่
สงครามโลกครั้งที่สอง ไปเกิดที่หลมสัก แมเกายังอยู มาอบรมทีน่ ี่ ขณะนี้ไปอยู
สหรัฐอเมริกา เปนดอกเตอรแลว อาตมาไปสหรัฐอเมริกา เขาก็มาตอนรับ
ไมใชรําลึกอยางที่เขารําลึกกันตามวัดนะ วาใครเปนสามีใครเปนภรรยา เดี๋ยว
ก็ตอยกันยุง มันถึงไดวนุ วายกันในสังคม ไมใชรําลึกอยางนั้น ผิด! มันไมถูกตองตาม
ทํานองคลองธรรมแตประการใด
๒. รําลึกกฎแหงกรรมได วาเราไปทําอะไรมา รําลึกไดตอนเกิดเวทนา อยางเชนคน
มาเลเซียมาปฏิบัติ แมชีซูงอสอนกรรมฐานให ปฏิบตั ิไปปวดขามาก เขาก็กําหนด
“ปวดหนอ ปวดหนอ” ที่ขา กําหนดไปเรื่อย ๆ ตายใหตาย หนักเขาก็เกิดสภาวะ
เกิดขึ้นตั้งอยูดับไป นิมติ ออกมาวา เคยไปขวางขาหมู แลวหนอนกิน เลยใหเขาฆาให
ตาย ตัวเองเลยเปนโรคปวดขาอยางนี้ กําหนดไปก็หายเลย
มีคนที่กรุงเทพฯ พูดภาษาจีนกลางได บอกวาจะมาเปนลามให แตเขาพูดธรรมะ
ไมได สติกาํ หนดอยางไร จีนกลางวาอยางไร เขาพูดไมได เขาไมไดเรียนธรรมะ จึงพูด
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เปนลามใหไมได ไมใชใครเปนลามก็ได พูดสงเดชนะ ตองศึกษาในธรรมะและปฏิบัติได
จึงจะพูดได ถึงจะลึกซึ้งทําใหเขาเขาใจได ยากมาก
เขากําหนด “ปวดหนอ ปวดหนอ” กําหนดไป หายไป จึงรูวาทํากรรมอะไรไว แผ
เมตตาใหเขา ถามีบุญวาสนาเขารับเมตตาที่แผให ก็จะหายไปเอง เดินไดเลย ลูกชายของ
เขาก็มาดวย สงภาษาบอกวา กลับไปนี่ยอมเลิกเลี้ยงหมู จะสรางวัดแบบจีนตอไป
นี่กฎแหงกรรมรูไดจากเวทนา จําไว บอกใหเสียเลย บางคนปวดหนอยเลิกเลย
อีกรอยปก็ไมไดผล บางคนบอกวา หลวงพอคะ พองหนอยุบหนอวัดนีท้ ํายาก ไปวัดโนน
แค ๕ นาที ฉันไปสวรรคเลย อาจารยเขาบอก
พอนั่งวา “พุทโธ พุทโธ” พระพุทธเจามาคุยกับฉันเปนชั่วโมงเลย อยางนี้เปนโรค
ทันสมัย (โรคประสาท) แลว ๖๐% มันจะเบลอมากไป เห็นตัวเองซิ
บางคนไปเห็นบานโนนมีเงิน บานนี้มีตนไม โง! ตองเห็นตัวเองวาเงินในกระเปา
พอสงลูกเรียนหนังสือไหม เงินในกระเปาจะพอซือ้ ที่ดินไหม จะดูตรงไหน
วัดอัมพวันปฏิบัติยาก ไมวัดอื่นดีกวา ทําไปได ๕ นาที เดีย๋ วก็รําไปแลว วาชาติ
กอนเคยเปนหงส นาเสียดายมาก ยังเปนอยางนี้กันเยอะ
สติตัวเดียวเทานั้น ที่จะแกไขปญหาชีวิต เพราะฉะนั้น ยืนหนอ ๕ ครั้ง ตองทําให
ไดทุกคน ตองเอาสติตามจิตใหทันเทานั้น พอตามทันขึ้นลง ๕ ครั้งได เห็นคนเดินมา
สัมผัสปบ ดูศีรษะถึงปลายเทา ปลายเทาถึงศีรษะโดยอัตโนมัติมันจะเห็น ๓ ภาพ
ภาพที่ ๑ แตงตัวอยางนี้เขาจะไปไหนกัน
ภาพที่ ๒ คนนี้มีโรคประจํากาย เปนโรคมะเร็งและอัมพาต
ภาพที่ ๓ นิสัยไมดี เปนมิตรตอนกู เปนศัตรูตอนทวง คบไมได
จะออกมาอยางนี้ไมผิดพลาดเลยนะ ถาโยมสํารวจจิตไวมากมาย จะเห็นวาบางคนหัว
หายไปเลยนะ ตองตายภายใน ๗ วัน ไมเคยพลาดเลยนะ
ถาเราจะเตือนใครแลวใครเขาจะเชื่อเรา ใหสวดมนตเทาอายุ เจริญกรรมฐานตอ
อายุไดดีที่สุด ถาเห็นผมขาวรับรองเลยวา ไมเปนอัมพาตก็คางเหลือง ขอฝากไวนะ ถาเชือ่ ก็
วากันไป ถาไมเชื่อก็ไมเปนไร ไมไดพูดใหโยมเชื่อ พูดใหโยมมีสติปญญาแกไขปญหาของ
โยมเอง ไมไดพูดใหเชื่อนะ พูดตอนนี้ขอใหหลักหนอย
พระพุทธเจาสอนชาวโลกวา อยาเพิ่งเชื่อขาพเจา อยางเพิ่งเชื่อพอแม ไปไตรตรอง
เอาเองแลวคอยเชื่อตามเหตุผล เพราะถาพอแมสอนใหเปนโจร เชื่อพอแมก็เปนโจรไป
พระพุทธเจามีกลวิธีการสอนดีที่สุด
หามเชื่อเพื่อน ถาเพื่อนเปนอันธพาล เราเชื่อขณะนั้นก็เลวมาก
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คบคนพาลไดผิด คบบัณฑิตไดผล คบคนชั่วพาตัวใหอับจน
คนคนดีใหผลจนวันตาย เมาเพศหมดคา เมาสุราหมดความสําคัญ
เมาการพนันหมดตัว
เมาเพื่อนชั่วหมดดี
ทานบอกวาเชื่อเพื่อนก็แนวเดียวกัน แตแลวก็ไมเทากับเชื่อใจเราที่ขณะเลวรายที่สุด
ขณะมีโลภ มีความโกรธ แลวไปเชื่อตามนั้น โยมจะบานแตกสาแหรกขาด เชื่อตอนมีโมหะไร
ปญญา และไปทํางานโดยโง ๆ รับรองเลวรายยิ่งไปกวาเชื่ออยางอื่น
ตัวเองนี่รายที่สุด ขออยาเชื่ออารมณเราขณะมีโลภ มีความโกรธและมีความหลง ถา
เชื่อตามนัน้ แตกแหลกลาญแน ๆ ตองตั้งสติไวในอารมณกอ น ตั้งสติกรรมฐานไวในจิตใจกอน
แลวคอยแกปญหาขอเท็จจริง ขอฝากไวเปนหลัก
การกําหนดจิตมีความสําคัญมาก โกรธก็กําหนด คิดก็กําหนด อยาใหอารมณคาง ไม
เคยกําหนดเลยจึงไมไดผล เขามาดาเราก็กําหนดเสียงหนอซิ แยกรูปแยกนามได คําดาก็
กลับไปหาเขาเอง
ถาเรามีศีลดี เขามาดาเรากลางถนน จะออกไปไหม นักกรรมฐานชอบออกนัก
กําหนดเสียงหนอ เสียงหนอ ปญญาเกิดจะออกมาบอกเลยวา เขาดาเราเรื่องอะไร เพราะเรา
ไปทําอะไรใหเขา หรือเมื่อชาติกอนเราไปดาเขาไว เขามาดาเราใหใชหนี้ ก็หมดเรื่องกันไป
หายใจใหยาว ๆ คนทีม่ ีกิเลส โลภ โกรธ หลง หายใจสั้น คนที่โกรธฉุนเฉียวเกง
หายใจสั้น และกลิ่นตัวมันจะบอก หายใจยาว ๆ ไวจะมีสติกําหนดได
กําหนดยืนหนอ ๕ ครั้ง ถาทําได พองหนอยุบหนอก็งายขึ้น และเวลาเดินจงกรม อยา
ไปเอาหลักอื่น ดูที่ปลายเทาเปนการฝกหัด พอหัดไดชํานาญแลวไปดูมันทําไมเลา อยาง
ทหารฝกขวาหันซายหัน นับสี่ นับแปด เรียงสี่ เรียงแปด เวลารบจะไปเขาแถวไดเหรอ
การเดินจงกรมก็เหมือนกัน เวลาฝกขวายางหนอ ชาเพือ่ ไว เสียเพื่อได พอฝกสติแลว
เพื่อเขาเอารถมาคอย จะมัวแตเดินชา ขวายางหนอ ซายยางหนอไดหรือตองวิ่งไป สติก็ไป
ดวยอยางนี้แหละ ชาเพื่อไว เสียเพื่อได จํามุมกลับไป เสียเพื่อได ชาเพื่อไว คลองแคลว
วองไว รวดเร็วทันใจ ถูกตองเปนธรรม
เวลาถึงบทจํากัดเขตขึ้นมา จิตใจก็ดี สติก็ดี วิ่งก็ได มันจะลมตรงไหนมันจะบอก
ออกมา ที่เรามาฝกกันนี้ไมใชเดินสวนสนามกันนะ ไปหองน้าํ ก็เดินจงกรมไป ใชเวลาใหเปน
ประโยชน
ปญญาเราสะสมในหนวยกิตเขาเครื่องคอมพิวเตอร ไมรวู าอะไรคือปญญา เวลานี้
ปญญามันจะมาชวยแก เราถึงไดรูตัววาเรามีปญญา ไมใชบน วา มานั่งหลายวันปญญาไมเกิด
ปญญาในการแกไขปญหา
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สักที อยาไปบน มันสะสมไว อยูในเครื่องคอมพิวเตอร เวลามีทุกขมันจะออกมาแกเองโดย
อัตโนมัติ นีซ่ ิถึงเรียกวาปญญา
ไมใชมานั่งแลวบอกวา ไมเห็นอะไรเลย มันจะไปเห็นอะไรเลา คนละเรื่องกัน เรามา
สรางบุญก็เอาแตบุญซิ แตบุญนีช้ วยไดแน มีเรื่องอะไร จะแผเมตตาใหใครก็ตามเอาบุญใสตัว
กอน ถาบุญมีมากแลวคอยแผไปทีหลัง ไมใชยังไมมีบุญวาสนาเลยแผไปแลว
เปรียบเสมือนขายของยังไมได ยังไมมีใครมาซือ้ แลวจะเอากําไรไปใหใครคะ เอาทุน
ไปใหเขาหมดไดหรือ นี่บอกเหตุผลใหโยมตั้งใจปฏิบัติกัน
หายใจยาว ๆ เขาไว หายใจเขายาว ๆ หายใจออกยาว ๆ ใหเสมอ คอย ๆ ทําไป โยม
จะใจเย็นลงเยอะ และจะมีปญญาแกไขปญหาไดเยอะ ไมตอ งไปหาหมอดู ไมตองไปหาใครมา
แกปญหา เพราะเราเปนเจาของปญหา ตองแกเอง จะใหคนอื่นเขาแกใหเราไดอยางไร ขอ
ฝากทุกคนไปคิดใหมี สติปญญาในการแกปญหา
ญาติโยมจงตั้งใจปฏิบัตธิ รรม ดีที่สดุ แลวไมตองใชเงินทองแตประการใด อยากังวลใจ
กังวลนี้ไมดีเลย ทําอะไรก็ไมมีความสุข มันมีแตกังวลวุนวายสับสนอลหมาน เหมือนพระ
อาทิตยพระจันทรผลัดกันลงผลัดกันขึ้น เดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็วัน ไมไดอะไรติดตัวทานไป
ขอความสุขสวัสดีจงมีแกทานทั้งหลาย ขอทุกทานจงเจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ
ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใด สมความมุงมาดปรารถนาดวยกันทุกรูป ทุก
นาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ ขอเจริญพรทุกทาน
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