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ขอเจริญพรพุทธบริษทั ผูใครธรรมทัง้ ฝายบรรพชิตและคฤหัสถ
วันนี้เปนวันธรรม
สวนะ เปนวันพระขึ้นแปดค่ํา เดือนหาแลว เขาเกณฑในปกุน เดือนหาเปนเดือนหนึ่งตาม
แบบโบราณประเพณี เวลากาลลวงเลยไวมาก ชีวติ นี้หนอก็ยอมลวงเลยไปตามวันเวลา
เชนเดียวกัน
หนุมสาวทั้งหลายทานอยาประมาท วาเราจะอยูอีกนานเทานาน เวลากาลลวงเลยไป
แลวชีวิตก็ยอ มลวงเลยไป แตปญหามันอยูที่วาความดีกับความชั่วมันไมเทากัน
ชั่วโมงนี้เรามาสรางความดี เรามาเจริญกรรมฐาน แตเพื่อนอีกคนหนึ่งในชั่วโมง
เดียวกัน กลับไปสรางความชัว่ กลับไปสรวลเสเฮฮา ใหเวลาหมดไปเปลาโดยปราศจาก
ประโยชนชวี ิตเขาจึงไมมีคา เวลาเขาจึงไมมีประโยชน
แตชีวติ เรามีคาแนนอน เราตองรักษาชีวติ ของเราไวเปนชีวิตแหงความดี จงรักษา
เหมือนเกลือรักษาความเค็ม
ทานสาธุชนทั้งหลาย คนเราเกิดมาเหมือนกันทั้งเพศหญิงเพศชาย มีอาการ ๓๒ ครบ
เหมือนกันทุกคน แตมนั แยกกันออกไปตามเวลาที่สรางความดี กับเวลาที่สรางความชั่วเปน
ตัวสําคัญ บุญกุศลนั้นไซรจะเทากันไมได
คนเรานี่หนอเกิดมาก็มบี ุญวาสนาแตกตางกันไป ยากดีมีจนก็ไมเหมือนกัน สติปญญา
ก็ไมเหมือนกัน บุญกรรมนําแตง กุศลอกุศลจะแผผลใหแกบุคคลที่ทํากิจกรรมที่มปี ระโยชน
หรือไมมีประโยชน คนเราแตกตางกันโดยกิจกรรมที่ทํานั้นเอง
เวลาเอยเปนเวลาที่มีประโยชนของบุคคลที่เปนบัณฑิต แตเปนเวลาที่ไรประโยชน
สําหรับบุคคลอันธพาลสันดานบาปหยาบชา คนเราจึงแตกตางกันดวยกฎแหงกรรม ดวยการ
กระทําของบุคคลนั้นเอง
ทานสาธุชนหญิงชายทั้งหลายเอย โปรดพิจารณาขอนี้เปนขอวิจัยธรรมในวันนี้ ทาน
จะไดรูขึ้นมาวา ชีวิตของทานมีคาจะเทียบเปรียบปานอันใดไมไดแลว เราก็จงรักษาชีวิตที่เรา
ก็กลัวตายดวยกันทั้งนั้น ทําไมเหตุใดหนอจึงไมรักษาชีวิตของเราใหมีคา ถาทานทั้งหลายตี
คาของทานได ราคามันก็แพง เวลาก็เปนประโยชน เปนเงินเปนทอง ถาเปนคนไรคาขาด
เหตุผล เวลาจะไมมีประโยชนแกบุคคลนั้นแตประการใด
คติกรรมฐาน

๑

ทานสาธุชนที่รักทั้งหลาย โปรดตีความหมายตรงนี้ไวใหมาก ทานจะรูต ัววาทานเปน
หญิงเปนชายก็เหมือนกันหมด พระพุทธเจาทรงแสดงชัดเจนวา พุทธะไมใชหญิงไมใชชาย
เปนไดทั้งหญิงทั้งชาย สําเร็จเปนอริยบุคคลไดเหมือนกันหมด เพราะทานหญิงทานชายก็มี
จิตใจเหมือนกันทุกคน แตแยกแปลกเพศไปเทานั้น
เพศหญิงเพศชายก็มารวมเปนจุดเดียวคือ ความดี และ ความชั่ว รวมอยูจุดเดียว
เหมือนกันหมด คือ เงาบุญ เงาบาป เทานั้น
ทานตองการบําเพ็ญบุญใหมีความสุข
เงาบุญก็ตามทานไปใหความสะดวกสบาย
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทานจะมีทพี่ ึ่งทางใจของทานตอไป
เงาบาปมาแสดงแกทาน จิตใจก็ชวั่ ชาสามานย จิตใจก็เปนอกุศลกรรม บาปกรรมก็
ตามทานไปเรียกวา เงาบาป ตามไปทําลายใหเดือดรอน
แตก็ไมหมายความวา เงานะทําลายตัวเองก็หาไม ทานเปนผูกระทําเองทั้งหมด ทําดี
เงาดีก็แสดงออก ทําชัว่ เงาชั่วก็ตามติดตัวไป จะไปแหงหนตําบลใดก็เปนคนชั่วตลอดไป เงา
บาปก็ตามไปบังคับ เปนการกระทําใหเดือดรอน
ถาโยมมีความสุขความเจริญในจิตใจ มีพระกรรมฐาน ตัง้ สติกรรมฐานไวใหมั่นคง
ดํารงในศีล สมาธิ ปญญาแลว เงาบุญก็ตามทานไป จะไปอยูที่ใดก็มีความสุข
ทานสาธุชนทั้งหลาย โปรดตีความครรลองชีวติ นีไ้ ว จิตของทานไมมีสุข จิตทานไมมีดี
มีแตความเศรา มีแตความทุกขระทมขมขื่น ทานจะไปอยูไกลแสนไกลก็เอาทุกขไปดวย ไป
อยูบานสวยหรู ทานก็จะหาความสุขไมได
ยกตัวอยางพระสังขทอง เปนเงาะปาไมพูด คนมีปญญาเขาไมพูดหรอกคือเงาะปา
รจนาอยูกระทอมปลายนาก็มีความสุขเพราะเหตุใด จะตอบใหทานฟง เพราะพระสังขทอง
เขามีสังขมีมงคลชีวิต สังข ตัวนี้แปลวามงคลชีวติ เงาะปา ตัวนี้แปลวาไมพูด ปากไมพูด จิต
ไมคิด มีสมาธิภาวนาเปนพระสังขทอง ขางในเปนทองคําธรรมชาติ ก็ไมหมายความวาเปน
ทองคําจริง ๆ จะไดเอามาทําสรอย
ทองคํา ตัวนี้ แปลวา หลอหลอมจิตใจดวยสติสัมปชัญญะ ทองคําตัวนี้ แปลวาหลอม
จิตใจใหมีสมาธิ บําเพ็ญจิตภาวนา ผูนั้นจะมีแตปญญา ปญญาตัวนี้นะ คือเงาะปา ไมพูด ขาง
ในจึงเปนทอง คนที่พูดมาก คิดมาก ไมใชคนปญญาดี
วันนี้จะใหคติธรรมกรรมฐาน จะติดตัวไปตามนิสัยปจจัยอยางไร ถาทํากรรมฐาน
ติดตอไป จะไดรับคติอะไรบาง โปรดตั้งใจฟงสืบไป ณ บัดนี้
พี่นองที่รักทัง้ หลายโปรดตั้งใจ
ขอใหเสวนาจิตใหเชื่อมัน่
เพราะศาสนาของ
พระพุทธเจาเปนศาสนาเชื่อมั่น เปนศาสนาที่ตองมี ศรัทธา และมี ฉันทะ พอใจดวย ถาสอง
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ประการนี้ไมมีอยูในตัวโยมแลว โยมไมตอ งมานั่งกรรมฐาน ไมไดอะไรแน ๆ จะไดบาปกลับ
บานไป นาเวทนาที่สุด
ตองขออภัยโยมที่เปดฉากออกแขก บอกเรื่องละครกรรมฐาน ที่นี้ไมไดรับความ
สะดวกดวยประการทั้งปวง โปรดใหอภัยซึ่งกันและกัน เพราะวาผูที่ดีมีปญญาจะเปนพระอภัย
มณี มณีคอื แกว ถาจิตใจเปนแกวใสสะอาดแลวจะใหอภัยเสมอ จะไปแหงหนตําบลใดมีแตให
อภัย
เดี๋ยวนี้คนเราไมมกี ารใหอภัยกันเลย อาตมาบอกวา ทานไมสําเร็จมรรคผล เพราะไม
มีแกวสารพัดนึกอยูในหัวใจ เพราะใจขุน จะมีแตผูกโกรธ อิจฉา ริษยากัน ขาดความสามัคคี
ธรรม จะนําตัวขึ้นสูสันติสุขไดประการใด ความสุขความเจริญจะไมมีในตัวทาน
ทานหญิงทานชายที่รัก เรามาปฏิบัติเนกขัมมปฏิบัติ เนกขัม แปลวาอยูรวมกันดวย
สติปญญา เนกขัมแปลวาออกจากกาม เนกขัมแปลวาปฏิบัตกิ ารไดสะอาดเหมือนแกว แกวใส
อยูในดวงใจทานผูใด ผูนั้นจะมีแตอภัยทาน ใหอภัยโทษจะไมโกรธกัน
ผูมีปญญานัน้ เขาจะมองในแงลึก มองในแงดีเสมอ เพราะใจเขาใสแลว ใจสะอาดแลว
จะไมมองคนในแงรายแตประการใด ถึงเรียกวาแกวมณี แกวใสสะอาดเรื่องพระอภัยมณี
นั่นเอง ทานจะรูไดใหอภัยเสมอ ทานเปาปคือธรรมะ
บทกลอนธรรมะคือปของพระอภัยมณี คนดีมปี ญญาไดยินเสียงปแลวก็เคลิ้มศรัทธา
แตนางยักษ ยักนอก ยกใน ยักเหนือ ยักใต ยักไมพักจะเกลียดปพระอภัย เหมือนชาวบานได
ยินพระเทศนในโทรทัศน อกจะแตกตาย รีบปดไปดูละคร
มนุษยจิตใสใจบริสุทธิ์ คือ สุวรรณมาลี สรางความดีใหแกพระอภัย สินสมุทรบุตรยักษ
พาพระราชบิดาคือ พระอภัยมณีหนีแมคือยักษ เพราะอยูไมไดแลว นี่แหละสาธุชนทั้งหลาย
จิตใจจึงไมเหมือนกัน มียักนอกยักใน แฝงไวในจิตใจ จึงไมอาจหาญในธรรม สัมมาปฏิบัติใน
หนาที่ ทานจะสรางความดีไวตรงไหน ยี่หอมันบอกชัดเจนมาก
การที่ทานมาเจริญกรรมฐาน ตองการใหทานมาเอาแกวใบ ไดแกวไปแลวหรือยัง แกว
ในใจโยมมีประโยชน เปนกฎหมายชีวิตประจําจิตใจของทาน คือ ระบบ แกวมณีใส อยูกับใคร
นั้น คนนั้นจะมีระบบ ทํางานมีระเบียบ มีวินัย จะทําอะไรก็ตระหงานตา นาทัศนาชม
ทานทั้งหลายเอย ทั้งแกทั้งเฒาไปบวชชีพราหมณ ไปทะเลาะกัน ไปนั่งเบียดเสียดบน
ศาลา ติดกัณฑเทศนไมพัก วันหนึ่งเทศนตั้ง ๕ องค เทศนเปรี้ยวหวานมันเค็มจับหลักอะไร
ไมไดเลย ไมสงบ ถาทานไมสงบ ทานจะไมพบแกว
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ถาทานสงบจิตเรียบรอย ทานจะมีปญ
 ญามองเห็นแกวในดวงใจของทาน วาจิตใจของ
ทานมันขุนมัวไปเทาใด อดีตชาติสองสามปทานสรางความดีอะไร มันจะสองแสงใหตัวปญญา
เงาะปาไมใชเรื่องเหลวไหล เงาะมันไมพูด มีขางในเปนพระสังขทอง
ขอใหคติธรรมโยมจําไว ปากไมพูด จิตไมคิดถึง จะเปนสมาธิภาวนา ปากยังพูด
จิตยังคิดเรื่องโนนเรื่องนี้ รื้อฟนเรื่องเกามาเลากันใหม โดยมจะมีสมาธิไมได อาตมาพูดมา
นาน ไมมีใครตีความตามกฎเกณฑวิธีการนี้
ไปไหนปากอยาไว ใจอยาเบา เรื่องเกาอยามารื้อฟน เรื่องของคนอื่นอยานํามา
คิด กิจที่ชอบทํา ปลาในหนองบึงมันวายขึ้นน้ํา ไมวายลองน้ําเหมือนพวกเรา พายเรื่องลอง
มันสบายใจดี ตามใจตัวเอง ตามอารมณของตน คนนัน้ จะไมไดกศุ ล ไมมีการฝนใจแต
ประการใด
อาตมาไปนัง่ เจริญกุศลภาวนาบนยอดเขา เปนเวลานาน ๓๐ กวาปผานไปแลว ฝนตก
เจ็ดวันเจ็ดคืน ขาวก็ไมไดฉัน ฝนตกขนาดใหญปลาขึ้นไปบนยอดเขาได จึงไดธรรมบนยอด
เขาวา ออ ปลาวายน้ําสวนน้ําขึ้นไป ยิ่งไหลมากยิ่งสวนขึ้นมาก เหมือนอารมณของเรา ถา
แรงมากฝนใหมาก มันจะไดสงบลง
ขอฝากทานทั้งหลายไวดวย มานั่งกรรมฐาน ถาฝนใจไมได ดีไมได ไมพบแกว ทาน
จะพบความเศราหมองติดตัวทานไป ทานจะหาสิ่งใดที่จะเปนประโยชนในชีวิตของทานใน
อนาคต
ขอเจริญพรตอไปวา ถามีสมาธิบําเพ็ญจิตภาวนาไดจริง จะไปจับอะไรก็เปนเงิน
เปนทองหมด เงินไหลนองทองไหลมาเพราะมีแกว เรียกวาแกวสารพัดนึก
มะ อะ อุ คือ ศีล สมาธิ ปญญา มีอยูในตัวทานผูใด ผูนั้นจะนึกเงินไหลนองทองไหลมา
ผูที่ไรปญญาเหมือนมีแกวขุนมัว มีแตความคิดไมลึกซึ้ง คิดผิวเผิน ไมสืบเสาะเจาะให
ลึก กาวไมมที ี่เกาะ เกาะไมมีที่เก็บ เก็บความดีไวไมอยู ไหนเลยละชีวิตทานจะสะอาด
ทานทั้งหลายเอย ที่เกิดมาจากทองของมารดา จิตประภัสสรทุกคน จิตใจสะอาด
ออกมา โตขึ้นเราก็มาคลุกฝุนหากิเลสมาใสตัวเอง จึงไมประภัสสรเหมือนคลอดจากทองของ
มารดา ตองชําระจิตใหสะอาด จึงจะลดทิฏฐิมานะในกมลสันดานได
ถาโยมอารมณดีเหมือนมีแกว อารมณเสียไมมีแกว จะนึกอะไรก็ไมไดอานิสงสตามที่
ตั้งใจไว คนอารมณเสียหยิบแกวก็แกวแตก อารมณคางจากเมื่อคืน เชาไปทํางานเสียหมด
อารมณดีปญ
 ญา มีสติสมั ปชัญญะ คือพระกรรมฐานทํายากมาก ทําใหอารมณอยูคงวา
คงศอก คงที่ นี่ทํายาก วันหนึ่งเปลี่ยนไปหลายอยาง ชีวติ คืออะไร ตั้งแตเชามาถึงตอนนี้ โยม
เปลี่ยนความคิดกี่ครั้ง คิดถึงใครบาง ตรงนี้สับสนอลหมานเหลือเกิน ขอเจริญพรฝากไวดวย
คติกรรมฐาน

๔

ชีวิตของคนสับสน ชีวติ ของคนแปลวายุง แปลวาสะสางไมออก ถาโยมมาเจริญ
กรรมฐานตามแนวสติปฏฐานสี่แลว จะสางออก ชีวิตจะไมสบั สน ขึ้นตนลงหลายตรงไหนจะ
ไดรูเรื่อง
มานั่งกรรมฐานไมหมายความวาไปสวรรคนพิ พานนะ ยังไปไมไดหรอก แคสมบัติ
มนุษย แกวใสสะอาดในใจยังไมมีเลย สติยังไมควบคุมจิตไวได จิตก็เลยลาดพาดหละหลวม
เหลาะแหละเหลวไหล ไหนเลยละจะมีหลักฐานมีงานทําที่ถูกตอง ชีวติ คือการงาน คือ
กรรมฐานที่มานั่งนี่ ไมใชนั่งหลับตาไปสวรรคนพิ พาน มานัง่ ตอญาณกัน นาเสียดายมาก
ญาติโยมที่รัก ถาโยมอารมณดี สบายบกสบายใจ สุขนอก สุขใน สุขี สรางความดี
ระหวางสามีภรรยา เอาตาชั่งเขามาดู เอาตราชูเขามาชั่ง วัดแลววัดเลาเฝาแตวัด คือ
อารมณสติปฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม มีอยูเปนกิจกรรมประจําทานผูใด ทานผูนั้นจะ
ผองใสเสมอ โรคภัยไขเจ็บมีกจ็ ะหายได จะตั้งบริษัทก็ขายดี มีความสุขความเจริญ
ถาอารมณรา ยเขามาแทนอารมณดี มันจะออกมาชัดเจน
คนใจสูง กลายเปน คนใจต่ํา
คนใจดี กลายเปน คนใจดํา
คนใจงาม กลายเปน คนใจงาย
คนไวใจได กลายเปน คนโลเล
คนมีเสนห กลายเปน คนนาชัง
คนพูดนาฟง กลายเปน คนพูดไมเขาหูคน
ขอเจริญพร ทุกคนตองประสบหมด ถาอารมณรายทะเลาะกัน อารมณคาง ๖๐%
วันรุงขึ้น ทํางานเสียทันที เปนเรื่องของคนที่เกิดมาในสากลโลกมนุษยนี้
เพราะฉะนั้นการเจริญพระกรรมฐาน ตองการใหอารมณดีมผี ลงานของโยมดี ลูกรัก
อยางแกวตาของโยมเปนคนดีทุกคน ถาโยมเปนบุตรธิดา จะสามารถสนองคุณของคุณแมคุณ
พอได
ถาโยมจิตใจใสสะอาดจะรูในใจของแม จะรูนํา้ ใจของพอเปนประการใด จะรูวาตักแมนี่
อุน และอะไรจะชืน่ ใจเหมือนน้ํานมแมของเราก็ไมมีแลว จะออกมาในครรลองของชีวติ นี้
จะไมลืมแมลืมพอ จะไมลืมพระคุณคน จะไมมีพระคุณของชาติภูมิ มาตุภูมิ
บานเกิดเมืองนอนของตน จะไมลืมพระคุณครูอาจารย และไมลืมพระคุณแหลงที่เกิด
สภาพความดี จะไมลืมพระคุณเครื่องอุปกรณใชสอนที่พอแมหามาให จะไมลืม
พระคุณเครื่องอุปกรณใชสอยที่พอแมหามาให
จะไมลืมพระคุณเครื่องอุปกรณใน
คติกรรมฐาน

๕

สํานักงานของตนที่ใหความสะดวกตอการงานและหนาที่ จะไมลืมตัวลืมตายจะไมลืม
มือสองเทาสองสมองหนึ่งที่เปนที่พึ่งทุกวัน จะออกมาอยางนี้
ถาโยมนั่งกรรมฐานผิด โยมจะพลาดผิดคิดจนตัวทลายหวังไปสวรรคนพิ านเห็นจะนา
เสียดาย แคเปนมนุษยยังสอบตก เปนมนุษยไมสมบูรณแบบ การเจริญกรรมฐานจะมีสมบัติ
มนุษย มีกิรยิ ามารยาทปกครองตัวเองได มีสติปฏ ฐาน ๔
๑. กายานุปสสนาสติปฏฐาน
กายจะยืน จะเดิน จะนัง่ จะนอน เหลียวซายแลขวา คูเหยียด เหยียดขา มีธรรม
ประจํา มีสติควบคุมในภาคกาย กายทิพยก็เกิดขึ้น เพราะวาสติอยูกับจิต แสดงกายทิพย
ออกมา กายทิพยอํานาจ กายมีอํานาจ วาจามีอํานาจ จิตใจก็มีขันติ ความอดทน สรางกุศล
แกตน คือ กายานุปสสนาสติปฏฐาน
โยมจะเหลียวซายแลขวา จะคูเหยียด เหยียดขา ใหมี สติกําหนด ตัวกําหนดนี้ไมใช
ตัวบังคับจิต เปนตัวตั้งสติกอนทําอะไรก็ตั้งหลักกอน ตั้งฐานะกอน อยาหละหลวม
เหลาะแหละเหลวไหลแตประการใด จิตก็ผองใสเพราะมีสติควบคุมได
สติ ตัวนี้ควบคุมจิตใหเกิดแสงสวางคือปญญา ตัว สัมปชัญญะ ควบคุมใหเรารูตัววา
รูกาลเทศะ กิจจะลักษณะ ใหเรารูกาลเวลาวาเปนอยางไร ใหเรารูวาเราเปนเด็กหรือเปน
ผูใหญ ใหเรารูฐานะ หนาที่ของตน ตองการใหตัวเองรับผิดชอบตัวเองทางตา หู จมูก ลิ้น
กาย ใจ เปนตน
ตาเห็นหนอ เห็นดวยปญญาก็ควบคุมไว เห็นคนเดินมา ออ นี่เปนชายหรือหญิง
เทานั้น แตเห็นดวยปญญามันจะบอกวา ชายหญิงคูนี้มาทําไม กิริยามารยาทเปนอยางไร
เห็นหนอขอที่สาม มันจะบอกวานิสัยไมดี สัมผัสตั้งสติไวเกิดจิตแลวไดแกวสารพัดนึกเห็น
หนอ แตญาติโยมเอาไปทิ้งกันหมดไมเคยปฏิบัตติ าม
เห็นดวยปญญานั้นเห็นดวยตาใน ไมใชตาเนื้อ ตาในมันจะบอกดวยปญญาคือแกว
นั่นเอง ทําใหเราสารพัดนึก นึกวาคนนี้มาทําไม เปนหญิงหรือชาย จะมาเขาหุนบริษัท คงไม
คบคาสมาคม มีประโยชนตอธุรกิจ
กรรมฐานแปลวารับผิดชอบในหนาที่ รับผิดชอบในการงาน รับผิดชอบโดยเหตุผล ตั้ง
ตนไวที่ชอบที่ควร เหมาะสมดวยประการทั้งปวง
ถาทานไมปฏิบัติจริงจังดังทีวา ทานจะไมรตู ัววาทานดีหรือไมดี กิรยิ าของทานเปน
อยางไร ทานจะไมรตู ัวเลย จะไมมคี วามเขาใจในตัวของทาน มีแตไปเขาใจคนอื่นเขา ตีความ
คนอื่นเสียหมด ตีความตนเองไมได เพราะตัวเองชั่วชาสามานย ก็มองดูตัวไมได จึงตอง
คติกรรมฐาน

๖

กําหนดวา รูหนอ รูหนอ ที่ลิ้นป วาเรารูตัวอยูว าฐานะเปนอยางไร จะทําอะไรยับยั้งชางคิด
มีสติปญญาบางไหม จะบอกออกมาชัดเจน
นี่เปนเหตุผลของกรรมฐาน แตญาติโยมทิ้งหมด ไปคุยกันใหเกลื่อนหมด เอาเรื่องเกา
มารื้อฟน เรื่องของคนอื่นมาคิดอีก โยมจะไมพบแกวเลย ถาเราสงบจิตมีพลังจิตสูง มีแสง
สวางเหมือนแสงจันทร แกวสลัวเกิดแสงสวางไมได เปนหิ่งหอย จะแขงอะไรกันก็คงไมได
ทานสาธุชน จะยากดีมจี นประการใด ทานเจริญกรรมฐานไว สามารถจะเรียกเปน
เศรษฐี สรางความดีในสังคมได พอก็จน แมก็จน ลูกเปนนายพลก็เยอะ พอแมเปนอาเสี่ย ลูก
เปนอาเฮียก็เยอะ มีมากในสังคมนี้
๒. เวทนานุปส สนาสติปฏ ฐาน
เกิดเวทนามันจะปวดเมือ่ ยทั่วสกลกาย ตั้งสติไว เพราะเวทนาบังคับไมได บัญชา
ไมได เกิดโดยสภาพของธรรมชาติ สังขารปรุงแตงก็เกิดโดยสภาพของเวทนา อาศัยรูปเกิดก็
มีเวทนาอยางนี้ดวยกันทุกคน
ขณะดีใจก็กําหนด
เสียใจก็กําหนดตั้งสติไวเพื่อเตรียมตัวรับรองเหตุการณในวัน
ขางหนา จะไดไมประมาท มีสติสามารถแกไขปญหาได
ปวดหนอกําหนดไว ปวดแลวก็เลิก กําลังหัวเลี้ยวหัวตอก็กลับไปเลิกเสีย ไหนเลยละ
จะไดถึงขั้น นี่แหละความดีไมถึงขั้น ดันไมถึงที่ สรางความดีไมได เลยก็ไมไดอะไรเกิดขึ้น
เสียใจก็ตองกําหนด เพราะเสียใจนี่จิตเศราหมอง แกวมัวแลว ตองชําระแกวใหสะอาด
กําหนดเสียใจหนอ ๆๆ สัจธรรมก็เกิดขึ้นวาเสียใจเพราะเหตุใด มันจะบอกออกมาชัดเจน
เราก็จะไมเสียใจอีกตอไป นี่แหละบทความของกรรมฐาน แตโยมไมคอยทํากัน
ปวดศีรษะก็ไมกําหนด ไมสบายก็ไมกําหนด โกรธใครก็ไมกําหนด ปลอยความโกรธ
ไวคางคืน นอนเนื่องในสันดาน เกิดอารมณคาง ไหนเลยละโยมจะดีได นี่แหละเวทนาชัดเจน
สําหรับเชิงปฏิบัติการ
อุเบกขาเวทนา คือไมสขุ ไมทุกข จิตใจมันก็ลอย หาที่เกาะไมได จึงตองกําหนดวา รู
หนอ หารู สิบรู ยี่สิบรู เดี๋ยวคอมพิวเตอรจะตีออกมาวา ออ ใชแลว ของจริงก็แสดงออกมา
เพราะจิตมันใสเปนแกว มันจะเห็นชัด
แตจิตเศราหมอง จิตไมผอ งใส จะไมเห็นชัด เห็นเลือนลาง เห็นเขาขางตัวเอง และไม
สามารถลดความเห็นแกตัวไดเลย ก็กลายเปนคนเห็นแกตัวกันตอไป เพราะไมลดละทิฏฐิ
มานะแตประการใด ถาเรามีสติยึดมั่นในธรรม อาจหาญในหนาที่ รับรูความดีและความชัว่ วา
อะไรดี อะไรไมดี ยอมรับเหตุผลของตนบาง และรูวาตนเองเปนคนอยางไร มีทิฏฐิมากไหม
คติกรรมฐาน

๗

เห็นแกตัวกี่เปอรเซ็นต จะบอกออกมาดวยการกําหนดจิต มีสติสัมปชัญญะ เราจําทําอะไรก็
ทําดวยความถูกตอง
๓. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน
จิตนี้สําคัญมาก จิตเปนธรรมชาติตอ งคิดอานอารมณ รับรูอารมณไวไดเหมือนเทป
บันทึกเสียง ไมมีตวั ตน มือคลําไมได เปนกระแสคลื่นไฟฟานั่นเอง มันตองมีสอื่ มีสายไฟ มี
หลอดไฟ
จิตมีสอื่ ที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จิตคือ อารมณกระแสไฟฟาเปนคลื่นนั่นเอง สามารถ
จะโทรจิตแผเมตตาไปบนอากาศได ถาใครมีเมตตารับได เมตตาก็ปรารถนาดี เขาบานนั้นไป
ถาบานไหนไมมีใครปรารถนาดีกับเรา เมตตาก็ไปเขาบานที่เขาตองประสงคเมตตา มันก็เปน
กฎแหงกรรมอันหนึ่ง เพราะจิตเปนธรรมชาติอยางนี้เอง ไมมีตวั ตน กักไมได คิดอะไรก็ตั้งสติ
ไวที่ลิ้นป ใหอยูกับจิต จะเปนมงคลชีวิตในจิตของทาน
อยามาคุยความหลังกันเลยนะ เอาปจจุบันเถอะ อดีตคือความฝน ปจจุบนั ขณะนี้เปน
ของเราแน อนาคตหาไดเปนของเราอยางไรไม มันไมแนนอน มันจะเปลี่ยนไปตามกฎแหง
กรรมและความเหมาะสม สามารถเปลี่ยนฐานะได อยาจับใหมั่นคั้นใหตาย มันเปลี่ยนแปลง
ได จากกฎแหงกรรม จากการทําดีกับไมดีเทานั้น
มันไมแนนอนอะไรเลย ขอใหสรางความดีอยางเดียวก็แลวกัน จะไดอานิสงสความดี
ตามตนไปในอนาคตและสัมปรายภพภายเบื้องหนาสืบไป
๔. ธรรมานุปสสนาสติปฏ ฐาน
เปนหลักปฏิบัติวาเราจะทําถูกตองหรือไมประการใด ก็ใชกําหนดรูหนอ ๆๆ ธรรมอันใดหนอ
เปนกุศล ธรรมอันใดหนอเปนอกุศล ธรรมอันใดดีหรือชั่วประการใด มีบทวิจัยวากําหนดรูไว
เดี๋ยวคอมพิวเตอรจะตีออกมาวา ถูกตองหรือไมถูกตอง มันจะบอกแกเราเอง เปน ปจจัตตัง
เวทิตพั โพ วิญูหิ รูไดเฉพาะตัวเราคนเดียวที่ทํา คนอื่นจะมารูจติ ใจเราไดอยางไร
ญาติโยมทั้งหลายเอย พี่นองทองเดียวกันก็ไมเหมือนกัน พี่นอ งตางใจ โยมเปนพอแม
เลี้ยงลูกไดแตตัวนะ จิตใจเลี้ยงลูกไมไดแน เขาจะไปเหนือมาใต ขึ้นหวยลงเขาก็เลี้ยงไมได นี่
แหละตรงนี้ของใครของมัน ตางคนตางทําเอาเถอะ ถึงจะดีได
ญาติโยมทั้งหลาย ทําอะไรก็ทําดวย ศรัทธา ทําดวย ความตั้งใจ ทําดวย ความ
เคารพ ทําดวย จิตสงบ ทําดวย ความถูกตอง ออกมาในระบบนี้ชัดเจน
๑. ทําดวยศรัทธา ทําดวยความตั้งใจ จะเปนคดีโลก คดีธรรมก็ตามสามารถใชได
๒. ทําดวยความเคารพ เมื่อกรรมฐานดีแลว จะเกิด
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๒.๑ เคารพตนเอง พูดแลวตองทําตามคําพูด ยากดีมีจนอยาใหเสียสัจจะ อยาเสีย
คําพูดใหเขาดูถูกเราเลย
๒.๒ เคารพพอแม ของเรา
๒.๓ เคารพสถานที่ ไปบานเหนือบานใตตองเคารพเจาบานผานเมืองของเขา
๒.๔ เคารพกฎหมาย เคารพประเพณีของเขาดวย
๓. ทําดวยจิตสงบ ดวยการเจริญพระกรรมฐาน
๔. ทําดวยความถูกตอง ผลงานของการทําดวยจิตสงบ จะออกมาดวยความถูกตอง
ถาโยมเจริญกรรมฐานจะเขาหลักนี้แนนอน ทําอะไรก็ทําดวยความถูกตอง กอนจะถูกตองก็
ทําดวยความสงบ จิตสงบไมฟุงซาน จิตใสสะอาดเหมือนแกวสารพัดนึก นึกอะไรก็เปนอยาง
นั้นจริง ๆ ทุกสิ่งก็ออกมาดวยความถูกตองเพราะจิตสงบ
นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมี ถาโยมยังวุนวายกันอยู ซังกะตายไป
วันหนึ่งจะไมมีอะไรดีเลย
ขอสรุปใจความวา ที่โยมมาเจริญกรรมฐานวัดอัมพวันตองการตรงนี้ใชหรือไม ถาหาก
วาที่พักแรมไมสะดวกสบายก็ขอโปรดใหอภัยดวย เพราะเราไมสามารถจะบริการใหทั่วถึงได
แตก็ดูแลญาติโยมอยูแลว ทั้งการกินอยู การใหความรูและสัปปายะตาง ๆ ก็พยายามอยางยิ่ง
ที่จะชวยโยมใหสําเร็จมรรคผล ตองการใหโยมมีหลักฐาน มีงานการอันเปนหนาที่ดวยความ
ถูกตอง
นี่แหละญาติโยมทั้งหลายเอย ทํานาปนี้กินปหนา กินปนี้ไมทัน คาขายวันนี้ตอ งกินวัน
หนา เพราะวายังคิดบัญชีไมทัน จะเอาไปกินตนทุนทั้งหมดแลว กําไรก็หมด ตนทุนก็หมด ใช
ไมได สรางความดีเดี๋ยวนี้ จิตใจก็ไดและจะออกดอกออกผลใหเราในโอกาสหนา
เหมือนโยมสรางความดี ปลูกมะมวงสัก ๕ ตน ก็รดน้ําพรวนดินปฏิบัติดีไปกอน ไมชา
เจริญวัยชันษา ตนมะมวงก็จะออกดอก ออกผลใหเรารับประทาน จะดีกวาอยางอืน่ ตอไป แต
ก็ดีใจไดเลยวา ไดปลูกตนมะมวง
โยมไดมาเจริญกรรมฐาน ไดสรางความดีเดี๋ยวนี้ ก็ตอ งไดเดี๋ยวนี้เปนตนไป ขอใหทํา
ใหครบ จะมีกําหนด ๗ วันหรือ ๓ วัน ที่โยมตัง้ ใจมาทําตาม อยางต่ําก็มีนิสัยปจจัยติดตัวไป
จะไดไปทําที่บา น อิริยาบถตาง ๆ ก็ทําดําเนินการดวยสติสัมปชัญญะ ไมลดละภาวนาอยางนี้
เปนตน
สุดทายนี้ ขออนุโมทนาฝากไว ในคติกรรมฐาน ที่เราจะทํากันนี่นะตองตั้งสติไวเสมอ
โกรธก็กําหนด เสียใจก็กําหนด ปวดตรงไหนก็กําหนด ตั้งสติไว เสียงหนอ เขาจะดาจะวา
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อยางไรก็อยาไปคํานึงเอาเสียงมาไวในจิตใจ ใหสมองเสียเปลา ไมเกิดประโยชนสําหรับ
นักปราชญแตประการใด
จะดูอะไรก็ใชปญญา จะฟงอะไรก็ฟงดวยปญญา จะคิดอะไรก็ตอ งใชสติปญญากอน
เสมอความคิดถึงจะดี ทําอะไรก็ดีไปหมด ไมเสียหายแตประการใด
ขอฝากเปนการบานไปดวยวา มีลูกมีหลานหัดสวดมนต ลูกจะไดวานอนสอนงาย เจอ
พระ ธุจะ นมัสการ เจอคนแกเลีย่ งทาง จะออนนอมถอมตนโดยไมตองตามไปสอนลูกอีก
ตอไป
ลูกกระดางลางแข็งมาจากพอแมไมดี ไมเคยสอนลูกสวดมนตไหวพระ ลูกจะมีระเบียบ
วินัยไดอยางไร พอแมเขายังไมมีระบบ จะใหลูกเขามีระเบียบยังไมได เปนที่พอแมนําไมดี
และไมไดตามดูลูกแตประการใด ผลงานรายก็ออกมาจากลูกของเขาดวยพอแมนนั่ เอง
พอแมดีมีปญ
 ญา ลูกหลานดีหมด ถาพอแมไมมีเหตุมีผล ลูกหลานเสียหมด ติด
ยาเสพยติดในสังคม โปรดดูลูกหลานตอไปดวย
ทานทั้งหลายในฐานะเปนนิสิตนักศึกษา โปรดตั้งใจเรียนหนังสือ หาวิชาการมาใสตน
ไวกอนเปนอันดับแรก ถามีสติสัมปชัญญะมีกรรมฐานดี อยากจะศึกษาหาความรูตลอดไปจะ
ไมมีการแสหาทางอื่น และจะขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือดานวิชากากรจนเสร็จพลันทันเวลา
จะไมมีขาดตกบกพรอง ไมมีขัดของทางเทคนิคแตประการใด วิชาการก็จะหลั่งไหลไปสูจิตใจ
และสมอง มีปญญาแกไขปญหาที่เราไดศึกษาเลาเรียนดานวิชาการมา จะไดทําประโยชนแก
ตน และครอบครัว บิดามารดา ประเทศชาติ และอนาคตตอไป
ขออนุโมทนาการกุศลที่เรามาสรางความดีใหแกตน ซึ่งทําไดยาก ทําบุญใหคนอืน่
สงเคราะหคนอื่นนะงายกวา แตเราก็อยาขาดสงเคราะหตนเอง การเจริญกรรมฐานเปนการ
สงเคราะหตัวเอง เปนการสรางบุญใหแกจิตใจของตนเอง คนที่ไปทําบุญวัดโนนวัดนี้ถือวา
เปนความสุข คงไมใชความสุขที่แนนอน
ความสุขทีแ่ นนอนคือบุญใสใจ ตั้งอกตั้งใจนะ ปฏิบัติใหดี อยาไปถือสาหาความซึ่ง
กันและกัน ลดทิฏฐิมานะเสีย พยายามตัดปลิโพธกังวลทางบาน ทางการงานตอไป และงานที่
ทํากรรมฐานจะไดผล เราจะไดเอาไปใชในสํานักงานและหนาที่ตอไป จะมีประโยชนตอไปใน
โอกาสหนา
สุดทายนี้ขออนุโมทนาที่ไดชี้แจง คติกรรมฐาน มาพอสมควรแกเวลาแลว ขอความสุข
สวัสดีจงมีแกทานทั้งหลายโดยทั่วหนากัน และขอทุกทานจงเจริญไปดวย อายุ วรรณะ สุขะ
พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใด ขอใหสมมาดปรารถนาดวยกันทุกรูปทุก
นาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ ขอเจริญพรดวยกันทุก ๆ ทาน
คติกรรมฐาน
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