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พระที่บวชแคชวั่ คราว เชน พรรษาเดียว ๓ เดือน ๑ เดือน เปนตน จะมัวมาทอง
อันดับไปสอบนักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก ยังไมได แลวจะเรียนปริยัติไดอยางไร
ตองรีบเรียนสันโดษ เรียกวาภาวนาปฏิบัติ ปฏิบัติเชิงสันโดษ สันโดษแปลวาอะไร เรียก
สันโดษมักนอย เรียนอะไรจะดีละ ตองเรียนสติปฏ ฐาน ๔ กายานุปสสนาสติปฏฐาน สันโดษ
เลย ไมมีเวลาจะมานั่งทองหนังสือแลว เพราะวาเราเขามามีกิจการงานของฆราวาสมาก โยม
ทั้งชายและหญิงตองประกอบอาชีพการงานเลี้ยงบิดามารดา เลี้ยงบุตรธิดา และบางคนตอง
ไปเลี้ยงหลานตอไปดวย
กิจการงานของฆราวาสมีมากคือ มีอาชีพ แตพระภิกษุงานการมากกวาโยม แตไมมี
อาชีพ ไมตอ งไปหาอาชีพ เพราะอาชีพของพระคือ ปจจัย ๔ บิณฑบาต จีวร เสนาสนะ
คิลานเภสัช อาชีพของพระคือ อาชีพการกุศล สอนญาติโยมใหปฏิบัติธรรม ใหมีบันไดสวรรค
มีบันไดนิพพาน สอนใหมีบันไดมีขั้นตอน อาชีพของทานพระภิกษุนี้ไมเหมือนโยม ถาพูดถึง
กิจวัตรแลวมากกวาโยมมากหลาย ถาใครทํากิจวัตรทุกขอแลวรูสึกวา มีหลายรอยขอ
มากมาย กิจที่จะตองหามมีถึงสองรอยยี่สิบเจ็ดขอ คือ หาม ไมใชศลี พระมากนะ ศีลก็มี
เทากัน คือ ไตรสิกขา ๓ ศีล สมาธิ ปญญา มีเหมือนกันหมด ถาญาติโยมปฏิบัติ ไตรสิกขา
๓ ทศพิธราชธรรมสรุปเหลือไตรสิกขา ๓ ศีล สมาธิ ปญญา สรุปสันโดษ สติสัมปชัญญะ ดวย
การปฏิบัตินเี่ อง สติสัมปชัญญะสรุปเหลือ / คือ ความไมประมาท ทําอะไรอยาประมาท จะ
พลาดจะพลั้ง จะเสียกาลเวลา เสียหนาที่การงาน อยางนี้เปนตน อันนี้ชดั เจนมาก
เพราะฉะนั้น เราทานทั้งหลาย บางทานก็มีเวลาเพราะเรียนทั้งอันดับ เรียนทั้งสันโดษ
บางคน ฆราวาสก็ไปสอบธรรมศึกษา ใกลจะสอบแลว บางทานมีเวลาวาง เอาเวลาวางไป
ศึกษาพระอภิธรรม จิตมีสิทธิ์ลุนิพพานไปดวย ถาไมวางก็เอาแตงานหนาที่ ก็คือเรียนสันโดษ
เรียนปฏิบัติงาน เรียน คือ ยืน เดิน นั่ง นอน เหลียวซายแลขวา คูแขน เหยียดขา นี่เรียน
สันโดษ ตองมีสติ สตินี่เปนผูนํา เปนผูนําแลวตองตามไปดูดวย คือตัวอะไร ตัว
สัมปชัญญะปพพะ ตองนําและตองตามดู สตินาํ จิตใหสรางความดี สัมปชัญญะตรวจตรา ทาน
ทั้งหลายเปนพอแม ก็ตอ งนําลูกใหดแี ลวตามไปดูลูกดวย แตกอนจะนําลูก และตามดูลูก ตอง
นําตัวเองกอน การเจริญกรรมฐานเปนการนํา สติเปนตัวนํา สัมปชัญญะเปนตัวตาม ตามดูวา
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ถูกตองไหม เรียบรอยหรือเปลา ประการใด นํากับตาม บวกผนวกกัน เรียกวา ตัวปญญา
ตัวไมประมาทดูแลวดูอีก ชั่งแลวชั่งอีก ตามดูแลวดูอีก คือตัวรู รูในปญญา รูในการแกไข
ปญหาอยางนี้เปนตน จะเปนประโยชนแกทานเอง
การเจริญกรรมฐาน ไมใชมานั่งหลับตาไปสวรรคนิพพาน เพือ่ ตองการฐานทัพใหแนน
ตองการเอาสมบัติมนุษยใหครบถวนทุกประการ แตแลวเกิดมานี่สมบัติมนุษยยังไมครบ ยัง
ทําอะไรก็จ้ําจี้จ้ําจด หมดอาลัยตายอยาก ความเปนมนุษยไมครบ ถาความเปนมนุษยทาน
ครบ ทานจะไมฆาสัตว ไมเบียดเบียนสัตว จะไมลวงประเวณีในสังคม จะไมพูดเท็จ พูด
สอเสียด พูดคําหยาบพูดเพอเจอ แลวก็ไมดื่มสุรายาเมา ถายังดื่มสุรายาเมาอยูนั่นเปนมนุษย
ไมครบ
การเจริญกรรมฐานที่วัดอัมพวัน ตองการฐานนี้ ถาทานตั้งสติดี นําตัวเองตามดูตัวเอง
คือสัมปชัญญะ ใหตัวกําหนดนี่เปนตัวนํา ใหหนอเปนตัวตาม คิดหนอ.... หนอนี่รั้งจิต รั้งจิต
ใหรูตัว เรียกวาตัวตาม ตองจําใหได บางทีถามตอบไมไดเลย ไมรูอะไรเปนตัวนําตัวตาม เรา
นําตัวเองกอนแลวตามไปดูตัวเอง คือ สัมปชัญญะปพพะ รูต ัว รูทั่ว รูนอก รูใน รูกาลเวลา รู
กาลเทศะ รูจักเด็ก รูจักผูใหญ รูจักการออนนอมถอมตนตอผูใหญ รูกตัญู รูเหตุ รูผล รู
ขางตน รูช นปลาย รูเกิด รูดับ รูค ณ
ุ รูโทษ รูส ิ่งที่เปนประโยชน และไมเปนประโยชน ตองรู
อยางนี้ ถึงจะเปนมนุษยชาติ มนุษยชน เดี๋ยวนี้เปนมนุษยครบไหม ขอเรียนถามทาน
ทั้งหลายที่มาบวชนีต่ องถามมนุสโสสิ เปนมนุษยหรือเปลา อามะ ภันเต เปนมนุษยแตไมครบ
รางกายเปนมนุษย จิตใจยังเลว นิรยะจิตและใจยังเปนเปรต จิตใจยังเปนเดรัจฉานหนอ จิตใจ
ก็ยังเปนมนุษยไมได จึงตองบวช บวชก็คอื ตองเรียนชีวติ
ปฏิบัติกรรมฐาน ตองการจะเขาใจชีวิตของตนเอง จะไดอานตัวออก จะไดบอกตัวได
จะไดใชตัวเปน จะไดเห็นตัวตาย จะไดคลายทิฏฐิ จะไดดําริชอบ จะไดประกอบกุศล ทานจะ
ไดผลอนันตเปนหลักฐานสําคัญ ทั้งนําทั้งตาม โปรดทําความเขาใจตัวเอง วาตัวสัมปชัญญะ
เปนตัวตรวจ ตัวตามดูวา ทํานี่มันถูกหรือทําผิด ตัวสติน่เี ปนตัวนําจิต ใหระลึกเสมอวาจะทํา
อะไร ใหจิตมันรูวาจะทําอะไร คือตัวนํา ตัวตามก็คือตัวสัมปชัญญะ บางคนถามตอบไมไดเลย
แลวจะไปสวรรคหรือ แคตามดูมนุษยยังไมเปนมนุษยแท ยังไมมนุสโสสิเปนมนุษยหรือ อามะ
ภันเต เปนมนุษยเจาคะ ถึงจะใหเรียนใหบวช คนที่เปนเดรัจฉานรางกายเปนมนุษย พูดไมรู
เรื่อง มันไปขวางคนโนน ไปขวางคนนี้ตลอดเลย แลวจะรูเรื่องอะไร ตองมีตวั นํา ตัวตาม ตัว
เหตุ ตัวผล ตัวชั่ง ตัวดู ตัวรูแหงปญญา การเจริญกรรมฐาน ตองการจะทราบตัวนี้ ทราบตัว
เขาใจของธรรมะ ถาเราไมเขาใจตัวเองแลวจะไปเขาใจคนอื่นเขาไดอยางไร เขาใจคนอื่น
ไมไดเลย อยางนี้เปนตน
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โยมหญิงโยมชายโปรดทราบ เรามานั่งกรรมฐานตองการตัวนี้เปนตัวหลัก เปนยาของ
พุทธบริษทั ยาพุทธโอสถสดชื่นในจิตใจ กินแลวก็หายโรคหายภัยทุกชนิด ขอใหกินจริง ๆ
แตทําเลน ๆ กัน จะพบของจริงไหม พบไมจริง ที่ไดไมเอา ไปเอาที่ไมได ไอทจี่ ริงก็ไมชอบ
ไปชอบที่ไมจริง ขยันนอกหนาที่การงาน งานและหนาที่ไมคอยขยันเพราะไมมีตวั นํา ไมมีตวั
ตาม ถาทานมีสติประจําจิตอยูตลอดเวลากาล จิตทานจะไมเสีย จิตจะไมตกต่ํา จิตจะไมตก
จิตจะรูลึกซึ้งในปญญา คือ สัมปชัญญะ เปนตัวตามดู ใหมันรูชัด วานี่ ยกแกวมา คือ สติบอก
ใหยกแกวมา เอาน้ํามารับประทาน อยากกินหนอ... อยากกินหนอ... กินหนอนี่คอื ตัวสติ แต
ตัวสัมปชัญญะมันจะรูว า หิวน้ํา กินเพื่ออะไร กินเพื่อแกความกระหาย ใหสดชื่น นี่ตัวตามตอง
ตามดูวา น้ําที่จะกินสะอาดหรือสกปรก น้าํ ที่ดื่มนี่จะดืม่ สงเดชไมได ซึ่งเราจะกําหนด
กรรมฐานวา กินหนอ... ตักหนอ... กินหนอ... เคี้ยวหนอ... กลืนหนอ... ไมมีใครกําหนดเลย
ไมนําไมตาม แลวทานจะกินเพือ่ อะไรหรือ ถาทานจะไมรคู ําวา โภชเน มัตตัญุตา รูจ ัก
ประมาณในการบริโภค อยากินมาก นอนมาก มันจะตายไว กินนอย นอนนอย พูดใหนอย
ทําความเพียรใหมากทานจะรูจริง รูสิ่งในตัวของทานทีเ่ รนลับอยูในจิตใจ ถาทานแสดง
ออกมาใหเราทราบ เวลายืนหนอ ๕ ครั้งสตินํายืนหนอ... สัมปชัญญะตาม ตามดูวาสติกับจิต
มันอยูดวยกันไหม มันไมไดอยูดวยกันเลย จิตยืนหนอ... ไปแลว สติยังไมไป นี่ตัว
สัมปชัญญะมันจะบอกยังใชไมได ตัวตามดูเพราะวาจิตมันไว สติมันชากวา มันจะเขากัน
ไมได ตองทําใหม ยืน...หนอ... สัมปชัญญะรูตวั เลย ออ เขาใจแลว ตองการใหมี
สติสัมปชัญญะในการยืน ตองการมีสติสัมปชัญญะในการเดินจงกรม ตองการมีสติสมั ปชัญญะ
ในการแกปญ
 หาที่มันเกิดขึ้นฉพาะหนาในปจจุบนั นั้น
อดีตเปนความฝน ปจจุบันเปนความจริง อนาคตไมแนนอน มันจะไดบอกเรา อะไร
เปนตัวบอก ตัวสัมปชัญญะตัวรูนะเปนตัวบอก ตัวตามดู อยางนี้ แตญาติโยมทิ้งหมดเลย ไม
ปฏิบัติกัน มัวแตเอาพองยุบอยางเดียว เอาญาณ ตองการญาณขึ้น เดินจงกรมถึงระยะ ๖ แต
ไมไดเรื่อง ไมคดิ วาจะตามดูหรือ ไมคิดวาจะนําจิตของตัวเอง เลยไปใหคนอื่นจูงจมูก จูงเขา
ไปอยางนี้เปนตน แลวมันจะไดอะไรหรือ จะไมไดเลย ตองกําหนด เปนตัวนํา โกรธ ตองนํา
ดูซิ โกรธหนอ... ที่ลิ้นปนะ โกรธหนอ... โกรธ...หนอ ตัวโกรธนี่สิกําหนดมันเปนตัวสติ บอก
นําใหรูวาอริยสัจ ๔ ทุกขเกิดเพราะความโกรธ สมุทัยมันจะบอกวา โกรธเรื่องอะไร
สัมปชัญญะมันจะบอก พอสัมปชัญญะบอกแลว นิโรธแจงแกใจ ทําใหแจงถึงใจ จิตแจงเมื่อใด
สัมปชัญญะปพพะเกิดในปจจุบัน มรรค แปลวา ดับแลว มรรค แปลวาดับไดแลว แปลอยางนี้สิ
แปลวา เดินทางถูกตองแลว ถูกอริยสัจ ๔ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ขณะนั้น ที่ปฏิบตั นิ ั้น มัน
จะบอกมาชัดเจน ขันธ ๕ รูปนามเปนอารมณ เมื่อวานอธิบายใหโยมฟงแลวา อายตนะ ๖
เก็บอารมณ

๓

ทวาร ๖ เปนที่มาของกิเลส เปนที่มาของบาป เปนที่มาของสวรรค นิพพาน อยูตรงนั้น นรก
สวรรคอยูตรงนั้นเลย ตั้งสตินําแลว ก็ตามดูซิ เปนบาปหรือเปนบุญ บุญ บาปนี้มาจากทวาร
๓ กายทวาร วาจา ไมแสดงออก ถาทวาร ๖ แนนอนแลว ถาสติดี จิตใจดีแลว มันก็แสดง
ออกมาโดยทางกาย กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ กายก็เปนบุญ วาจา จิต ก็เปน
บุญ จิตใจก็เปนกุศล ออกมาอยางนี้ชัดเจน ทําตรงนี้ใหมันไดกอน ไมตอ งไปเอาญาณ
บางคนมาบอก วัดนี้ปฏิบัติอยางนี้หรือ ญาณต่ําหรือฉันไปวัดโนน มีญาณ ๑๖ เดิน
จงกรมระยะ ๖ แลวถึงจะกลับบาน แลวไดอะไร มาทางนี้ถาม บอกทํา พองหนอ... ยุบหนอ...
ดูซิ อะไรเปนตัวพอง อะไรเปนตัวยุบ อะไรเปนตัวจิต อะไรเปนตัวกําหนด ตอบไมไดเลย
ตอบไมได ใชไมได สอบตก สอบตกแลว ปวดหนอ ปวดหนอ ตัวปวดนี่เปนตัวสติ หนอมัน
ปวดกี่เปอรเซ็นต มันปวดมากถึงขนาดนี้หรือ คือตัวสัมปชัญญะ ตัวรู ตามดู รูหนอ... รูหนอ...
แจงหนอ เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เวทนามันก็หายไป จิตก็ไมไปยึดมั่นถือมั่นในเวทนานั้น เพราะ
เรารูจริง ถารูจริง แลวจิตมันพลิก จําไวใหได ถารูไมจริงจิตมันเกาะ จิตมันเกาะ มันอยากจะรู
จิตนี้มันอยากรู แตมันก็ไมรูจริง จะไปรูปลอมขึ้นมา อยางนี้ใชไดหรือ ตายใหมันตายสิ นี่เวลา
ฝกใหม ปวดหนอ... โอย ทนไมไหวแลว เอาตายตาย ตายตาย นําเวทนา สัมปชัญญะรูวามัน
ปวดกี่เปอรเซ็นต มันปวดตรงไหน โอย เหมือนเข็มมาแทงกระดูกเลย กนรอนฉี่ เอาตายตาย
ตายตาย พอรูจริงแลวเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป มีทั้งตัวนํา มีทั้งตัวตาม ขอโปรดทําความเขาใจ
ดวย
เมื่อวานก็ไดฟงแลวนะ นี่จะพูดซ้ํา นี่ฟงมาแลวขอใหไดฟงกันหนอย บางทีพูดใหฟง
ไมอยากฟงแลวเลยไมอยากไปตามดูตัวเอง ไปตามดูคนอื่นเขาทําไม ไปนําคนอื่นเขา แลว
ตามคนอื่นเขา ตองนําตัวเองกอน การเจริญกรรมฐาน ตองการนําตัวเอง แลวตองการ
ตามดูตัวเองกอน พอดูตัวเองไดรูชดั แลว จะไดไปนําลูกเรา ลูกเราใหเรียนหนังสือ เรียกวา
บวช ลูกเราสําเร็จปริญญาโทถือวาบวชแลวนะ บวช บวชวิชา บวชไดวชิ าความรู แตการบวช
ใจ ไมตอ งมานุงเหลืองหมเหลือง อยางนี้ เรียกวาบวชจิต แตบวชรางกายสังขารบวชเหตุ
บวชผล บวชตน บวชปลายก็คือ บวชเรียน เปน วิมุติ ละมัจฉริยะ แปลวาตองเรียนทุกอยาง
ถาไมเรียนมันก็ไมรู ไมดู ไมเห็น ไมฟง ไมไดยิน ไมทําก็ไมเปน จะลําเค็ญย่ําแยจนแกตาย
มันจะออกมา นี่ชัดเจนมาก แลวทานไปนําใคร เลยไปนินทากันเปลา ๆ นําคนโนน ตามดูคน
นี้ ดูเขาทําความชัว่ กันนะ ดูเขานินทา ไปฟงเขานินทากัน เหลวแหลกแตกลาญ นี่หรือ
กรรมฐาน ไมใชกรรมฐานวัดอัมพวัน อยามาใชในวัดนี้ไมได ตองตามดูตัวเอง ตองตั้งสติเปน
ตัวนํา ตัวตามสัมปชัญญะ รูหนอ... รูห นอ... ที่ลิ้นปน่นั ทําใหมันได งวงหรือ งวงกําหนดใหญ
เลย งวงหนอ... งวงคือ ตัวนํา ตัวตามคือ หนอ งวงขนาดไหน โอโฮทนไมไหวแลว ตามัน
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อยากจะหลับ ลืมไมขึ้นแลว มันจะรูข ึ้น รูหนอ พอรูจ ริงซะมันก็หนีเลย ตัวกิเสส ถีนมิทธะ มัน
ก็หนีไป ตัวสวางก็มาแทนที่ สรางความดีกันตอไป ความงวงก็หายไป บอกเมือ่ วานแลวนะ
บอกงวงตองเดินจงกรมใหม เดินใหม กําหนดไมหาย ตองเดินใหม เดินแลว เดินอีก เดินแลว
มานั่งเดี๋ยวมันจะหายงวง ถาไมหาย กําหนดทีห่ นาผากเลย งวงหนอ... กําหนดไป รอย
ครั้ง พันครัง้ เดี๋ยวหายเลย เทานี้เองทําไมได แลวโยมจะไปทําอะไร เสียสัจจะ จะสักครั้ง
เดียวเสียตลอดไป ออกแขกไมดี จะเลนไมดี ลิเก ละคร อยาใหเสียสัจจะ สมาทานแลวอยา
เสีย บําเพ็ญศีลแลวอยาใหเสียศีล บําเพ็ญทานแลวอยาใหเสียทาน บําเพ็ญกุศลภาวนา อยา
ใหเสียภาวนาในตัวเรานี่ อยางนี้เปนตน
แตเปนที่นาเสียดาย ที่มาปฏิบัตกิ ันรอยทั้งรอยเลยไมไดเคยกําหนด เสียใจก็ไม
กําหนด ดีใจก็ไมกําหนด ไมนําไมตาม แลวโยมจะไปตามใคร กลับไปบานแลวก็เหมือนเดิม
หรือ ตองนําตัวตลอด กลับไปบานแลวเราประกอบอาชีพการงานมันจะไดขยันขึ้น ตัวนํา ตัว
ตาม มีอยูในคนใด คนนั้นจะ หนึ่ง ขยัน จะไมขี้เกียจ จะขยันตอในหนาที่การงานของตน จะ
ไมขยันนอกหนาที่การงาน และสอง ไมมีความประมาท มีเหตุผล มีปญญาแกไขปญหา จะ
จัดงานจัดการ ก็เรียบรอยดีทุกอยาง จะทําอะไรก็เรียบรอยหมด ตรงนีด้ ูตรงนี้ ทานทั้งหลาย
จะเปนพระสงฆองคเจา เปนฆราวาสก็ตาม เหมือนกันหมด แตเรามีธรรมะเขาไป มีทั้งนําทั้ง
ตาม ทานจะทํางานไดเรียบรอย ทําอะไรไมรจู ักเหนื่อย ไมมีความลําบากใจแตประการใด คือ
ขันติ ความอดทน มันจะเกิดขึ้นแกทานเอง บางทานไมไดสนใจเลยนะ เสียงหนอก็ไมเคย
กําหนด นี่ทานไมนําไมตาม แลวทานจะรูวาคนที่เขาพูดนะโกหกหรือมดเท็จก็ไมรอู ีก ไมรู
ไมใชกรรมฐานนะ เห็นหนอ... เห็นดวยอะไร เห็นหนอ... นี่ทวาร ๖ มีทงั้ บาป มีทั้งนรกสวรรค
นะ เห็นหนอ... ชอบมากเปนโลภะ ไมชอบเปนโทสะ ไมมีสตินําและตามเปนโมหะ ตายเปน
เปรตดวยโลภะ โทสะตายลงนรก โมหะเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน นี่สวรรคนรก อยูตรงนี้เอง
เสียหนอ ชอบเสียงเพราะเปนโลภะ ไมชอบเสียงที่เขาดาเปนโทสะ ถาขาดสติสัมปชัญญะ ไม
กําหนดที่หู ที่ไดยินเสียงเปนโมหะทุกราย ไมมผี ูนําผูตามก็โวกันตอไป แลวตายก็ลงนรกไป
เปนสัตวเดรัจฉาน อยูตรงนี้ อันหนึง่ กลิ่นหนอ... เหม็นจังเลยไมชอบเปนโทสะแลว กําหนด
ซะ อยาใหมันเลอะเทอะ กําหนดวากลิ่นหนอเฉย ๆ อยาไปบอกวาเหม็นหนอ เดี๋ยวก็เหม็น
กันอยูในจิต กลิ่นหนอ... กลิ่นหนอ... เหม็นจัง เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ความเหม็นก็คือความ
หอม ถาเกิดของดีคือศีล ศีลนะมันหอม มันหอม เหม็นคือรางกาย หรือจะเห็นกลิ่นในรางกาย
แตความดีของเขามี ก็เรียกวาหอมอบอวลทวนลมเปนตน นีอ่ ยางนี้นะ ไมใชนั่งหลับหูหลับตา
ไมรูไปเหนือไปใต แลวตองมาถามอาตมา “ญาณ ฉันไดญาณอะไร” ก็ตองไปหาญาณหลวง
พอคูณ หลวงพอคูณมีญาณเดียว เทานบอก ถาอยางนี้ไมใชญาณอยางนั้น เอาสมบัติมนุษย
เก็บอารมณ

๕

ไวกอน พอเราดึงสมบัตมิ นุษยไวไดแลว จิตใจก็บริสุทธิ์ จิตใจก็เปนกุศล ไปทําอะไรก็ไมไป
นรก มนุษยนี่จิตมันสูง เดรัจฉานมันไมมีปญญา มันถึงขวางโนน ขัดคอคนนี้ เปนตน เรียกวา
เดรัจฉาน เดรัจฉาน ขอประทานโทษขออนุญาตกลาว เขาใจวาสุนัข ไมใช เดรัจฉาน แปล
จากบาลีวา ขวาง ขัดคอ ใครจะทําดีตรงไหน ก็ไปขวาง ไปนินทาเขา นั่นแหละพวก
เดรัจฉาน ไมใชอยางที่วา ขอประทานโทษ คิดวาสุนัข มันก็ใชเหมือนกัน แตโดยวิธีปฏิบัติก็
อยูในคนเรานี่ คนที่โง คนที่เงาเตาตุนแลว ก็ไมมีบุญกุศลแตประการใด มันก็ไปขวางคนโนน
ขัดคอคนนี้ เขาจะสรางความดีที่ไหนก็ไปขัดไปขวางเขา นี่คือเดรัจฉาน นี่คือเปนมนุษยแบบ
นั้น
ถาเราไมเจริญกุศลภาวนา ขอใหไดฐานทัพแหงมนุษยเปนมนุษยสมบัติ พอสมมุติ
มนุษยสมบัติทานเต็มครบรอยเปอรเซ็นต สวรรคทานจะไปเองโดยไมตองสอน ถาทานมี
ความสะดวกสบายปลอดภัยชีวิตและทรัพยสิน มีที่พึ่งทางใจครบ ทานจะไปนิพพานได นิพฺ
พานํ ปรมํ สุขํ อะไรจะสุขเทานิพพาน ไมมีเจือปน นิพฺพานํ ปรมํ สฺูญํ นิพพานสูญไปดวย
กิเลส กิเลสสูญไป ความโลภ ความโกรธ ความหลง ไมมอี ยูในตัวตนนั้น ถือวานิพพาน ดับ
สนิทไมมีติดเปนเชื้อไขอีกตอไปแลว เรียกวา นิพพาน ก็งายขึ้น แตความเปนมนุษยยังไม
ครบ ทานไมตองหวังไปสวรรค ไมตองหวังไปนิพพาน ทําบุญบาทเดียวจะไปสวรรคไดหรือ
แลวทําบุญตัง้ รอยตั้งชั่งหวังไปสวรรค แตจติ ใจมันต่ํา จิตใจไมเปนมนุษยไปไมไดหรอก ไมได
เอาสตางคมาสรางกุฏิแลวไปสวรรคนะ มันตองมีประกอบกัน จิตทานถึงไหม ถึงทานนั้นไหม
หวังผลตอบแทนไหม ทานมีศีลไหม ทานมีภาวนาไหม ที่ทานตองการไปสวรรคทาํ บุญแลว
มันตองมีครบ มีทาน มีทั้งศีล มีทั้งภาวนาดวย ไมใชมีเงินมีทอง ไปสรางวัด สรางศาลา แลว
เปนพระอินทร เปนไปไมไดหรอก เปนพระอินทรนี่ตองสอบ พระอินทรจกั รวาลโลกธาตุมีองค
เดียว นายอําเภอก็มคี นเดียวแตละอําเภอ ผูวา ราชการจังหวัด จังหวัดมีคนเดียว มีสองคน
สามคนไมได นี่ก็เชนเดียวกัน นั่นจะไปเปนพระอินทรหรือ สรางศาลาหลังนี้นิดเดียว ลงทุน
ไป ๒๐,๐๐๐ เปนพระอินทร เขาสรางศาลากันไปตั้ง ๑๐๐ หลัง ๑๐๐ คน ก็เปนพระอินทร
หมด ๑๐๐ คน ตองสอบนะ ตองปฏิบัติได ถึงจะเปนพระอินทรได สอบตกเปนพระอินทรได
ไหม ถึงสรางศาลาเหมือนกันหมดก็จริง แตเปนพระอินทรทุกคนไมได ตองสอบคุณสมบัติ
คุณสมบัตพิ ระอินทรตองทําถึง ๗ ชาติ คือ เคารพพอแม ปฏิบัติพอ แมอยางใกลชิด เคารพ
ผูใหญในตระกูลของตน บอกไวชัดอยางนี้เปนตน มีออ นนอมถอมตน ออนหวาน ออนหวาน
ดวย เรามีเจรจาก็ไพเราะดวย บอกไวชัดเจน แลวก็ไมตระหนี่เหนียวแนน หมั่นทําทานเสมอ
และอีกอันหนึ่ง อีกขอหนึ่งก็คือวา ขมความโกรธไวได ไมแสดงออกถึง ๗ ชาติ รับรองเปน
พระอินทรไดแน ตอง ๗ ชาตินะ ไมไดไปสรางศาลาปุบแลวเปนพระอินทรปบ เลยพระทานก็
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เครียด โยมสรางศาลาเปนพระอินทร โยมมาตั้งรอยคน สรางคนละ ๑๐๐ บาท ๑๐๐ บาท ก็
เปนพระอินทรหมด ๑๐๐ คน เปนไปไมไดหรอก ตองมีคุณสมบัตพิ ระอินทร มนุษยตองมี
คุณสมบัตมิ นุษย ถาโยมตองการเปนมนุษยตอง หนึ่ง ไมฆาสัตว ไมเบียดเบียนสัตว ไมลัก
ทรัพย ไมลวงประเวณีบัดสีชูสาว ไมโกหกมดเท็จ ไมดื่มสุรายาเมา ตลอดนิจศีลแลว รับรอง
เปนมนุษยสมบัติแน สมบัตมิ นุษยอยูที่ศีล อยูที่คุณสมบัตอิ ันนี้ ก็ยังไปฆาสัตวอยู ยังใจดํา
อํามหิตเหี้ยมโหดทารุณ ดุรายฆาสัตวตวั เปนตัวตายแลวก็ยังไปลักขโมย อยาไปเบียดเบียน
ทรัพย พี่นอ งยังโกงสมบัติกัน ถาเปนมนุษยหรือไมเปนมนุษยหรอก พี่แยงนอง นองแยงพี่
สรางความเลวรายใหกับพอแม ไมเปนมนุษยหรอกแลวยังลวงประเวณีอกี หรือ นาบัดสีชูสาว
ในสังคมอีก ทานจะเปนมนุษยไดหรือ และอยาหลอกลวงโลกหวังเอาลาภเขา อยาพูดเท็จ
สอเสียด คําหยาบเพอเจอ แตประการใด พูดแตความจริงใจ ถึงจะเปนมนุษย และไมดื่มสุรา
ยาเมาตลอดชีวิตตลอดกาล นั่นแหละสมบัติมนุษย
ถาสมบัติมนุษยนี้ใครจะรักษาไวไมไดแลว จะไปสวรรคนพิ พานไมไดเลย สอบตก ทํา
อยางไรจะได เจริญกรรมฐาน วิปสสนากรรมฐาน มีสติสวนนํา สัมปชัญญะ ตัวดู ตัวรู ตัวตาม
จิตใจก็เบิกบาน มีเมตตา จะไมฆาสัตวตอไป สติสัมปชัญญะมากขึ้น มันจะไมอยากไดเงิน
ทองของใคร อยากไดเฉพาะสันโดษมักนอยของตนที่มีอยูเทานั้น ดวยเหนื่อยยากลําบากหา
มาดวยเงินทองและเหงื่อออกดวยตนเอง เราก็รักษาสมบัตไิ ว ก็ไมเสียหายอะไร และจะไม
ลวงประเวณีชูสาวกับใครอีกตอไปแลว ระหวางสามีภรรยาของเขา ไมสมควรไมเหมาะสม นี่
สมบัติมนุษย แลวไมตอ งการหลอกลวงโลกหวังเอาลาภเขาตอไป นี่สมบัตมิ นุษย ไมดื่มสุรา
เพราะคนเรานี้ มันก็เมาอยูแลว เมายศ เมาฐานะ เมาลาภ เมาโกรธ เมาโลภ เมาหลงอยูแลว
แตไปกินเขา แลวมันก็เมากันใหญไปนะซิ เลยสมบัติมนุษยตก ไหนเลยเลาจะไปสวรรคกับ
เขาได
การเจริญวิปส สนากรรมฐาน ตองการมีสมบัติมนุษยใหบริสุทธิ์ใจ พอบริสทุ ธิ์ใจไดแลว
สวรรคมาคอยรับ วอชอฟามารับแลว นี่แหละไมใชวาตั้งใจสรางศาลา ฉันจะเปนพระอินทร
อยากจะเปนนางฟานางสวรรค สรางชอฟาหนาบันคันทวยอยางสวยหรู นาพัฒนาชมแตจติ ใจ
เลวรายมีเงินก็สรางได แตคุณสมบัติไมมีเปนไมไดแน ดูตรงนี้นะ ไมงั้นก็เปนกันหมดนะซิ ชอ
ฟาหนาบันมีทุกวัด ก็สรางกันก็เปนนางฟานางสวรรคหมด ตองมีคุณสมบัติดวยการเจริญ
พระกรรมฐาน ไมมีเลย คนเราจึงไดแยกประเภทออกไป ไปรวย ไปสวย ไปดี ไปยาก ไปจน
ไปเปนขอทานก็มากมาย นี่แหละกฎแหงกรรม ไปเปนหนี้เปนสินกันไมพัก แลวก็โดนโกง
ตลอดเวลากาล เพราะสรางอกุศลกรรมมาก ปาณาติบาตติดมาก็ตองเปนอัมพาตงอยเปลี้ย
เสียขา อทินนาทานติดมาตองโดนปลนโดนจี้ โดยไฟไหมบาน ลวงประเวณีนาบัดสีมาในชาติ
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นี้ มีสามีเปนของเขาหมด มีเมียก็เปนชู หานาดูนาชมไมได แลวก็โดนหลอกโดนโกงตลอด
รายการ คือมุสา แลวก็เมาตลอดเวลากาล เมาลาภ เมายศ สรรเสริญ สุข โลกธรรม ๘
ประการก็ไมซึ้งใจ ถาเจริญกรรมฐานแลว จึงจะรูวาสมบัตมิ นุษยอยูตรงนี้เปนประการใด มัน
จะเกิดประโยชนแกทานเอง ไมใชมานั่งกรรมฐานหลับหูหลับตา ไมตอ งทํางาน ไมใชอยางนั้น
ถาหากมีสติมาก มีสัมปชัญญะมาก จะขยันมาก จะไมหลับไมนอน จะทํางานในหนาที่
ของตนตลอดงานนั้นจะไมเสียหายแตประการใด อันนี้เรียกวากรรมฐานที่เราสอนอยูไมใช
ญาณ เมื่อวานซืนนี้มาบอกวาวัดนี้สอนต่ําจัง วัดโนนสอนญาณสูง ใครไปไดญาณ ๑๖ หมด
บอกไมเปนไร อาตมามีความรูต่ํา ยืนหนอ ๕ ครั้งทําไดไหม เห็นหนอ หัวไมมีแลว ทําไดไหม
เห็นหนอนิสัยเลวทําไดไหม ทําไมได อยามาวาเรานะ แคชนั้ ประถมทําไมได จะไปขึ้นมัธยม
หรือ เขาก็จะเถียง หลวงพอ ฉันไปวัดโนน เขาใหญาณ ๑๖ ทําได ๗ วัน เดินระยะ ๖ เลย พอ
ได ๔ วัน เขาก็เทศนลําดับญาณใหฟงแลวลําดับญาณฉันก็ฟง โอยเราไดแน เราไดแน
อุปาทานนึกเอาเอง ไดแนเลย เปนโสดาเลย เสียดายเหลือเกินนะ หมิ่นเหมตอ
พระพุทธศาสนามาก หมิ่นเหมมากเลยเขาใจ สําคัญผิดคิดวาตัวเองสําเร็จ เลยเหยียดหยาม
คนจน เหยียดหยามคนดูแคลนคนและหมิ่นประมาทคน ยิ่งคนจนนะเหยียบหัวลงไปเลย ตอง
คบคนรวย ๆ มีเงินมีทองมากมายกายกองอยางนั้นหรือ อาตมาจําไดตงั้ แตเปนเด็ก อยาขาม
คนลม อยาไปขมคนรู อยาไปขูคนกลา อยาไปทาคนพาล อยาไปวานคนราย อยาไปขายคน
รัก อยาไปกักคนรีบ อยาไปบีบคนบอบ อยาไปชอบคนชัว่ อยาไปยั่วคนดี อยาไปตีคนตาย ไม
ลมคอยขาม คนลมอยาขามนะ
ถาทานเจริญกรรมฐานได ทานจะเห็นใจคน ทานจะเห็นใจซึ่งกันและกัน จะเอาใจเขา
ใสใจเรา จะเอาใจเรามาใสใจเขาไดแนนอน ถาทานไมไดเจริญกรรมฐานที่ชี้แจงแสดงนี้ ทาน
จะไมเห็นใจใครเลย สามีก็ไมเห็นใจภรรยา ภรรยาก็ไมใหเกียรติสามีแตประการใด เลยก็
ทะเลาะวิวาทกัน อยูดว ยกันไมไดแนนอน ตรงนี้เปนจุดสําคัญของมนุษยสมบัติ ถาเจริญ
กรรมฐานทานจะไดเห็นชัด ถามาอยูสัก ๗ วันสิ ทําใหมันเต็มที่หนอยไดไหม เปลาเลยไปนั่ง
คุยกันซะเหลา ๆ มานั่งนินทากัน นีเ่ ลาใหทานฟง มันมีหลายปมาแลวที่วัดนี้ ลูกสะใภนั่งไปก็
นินทาแมผัวไป ไปนั่งในหองก็นินทาวา นี่เธอแมผัวเธอเปนยังไง แมผัวฉันไมเปนเรื่องเลย
พออยูไดไมชายายแมผัวมานั่งบาง ก็นินทาลูกสะใภเชนเดียวกัน เปนกฎแหงกรรม ลูกสะใภ
นินทาแมผัว แมผัวก็ตองนินทาลูกสะใภ ถาลูกสะใภยกยองแมผัว แมผัวก็เจริญพรลูกสะใภ
ถาลูกสะใภยกยองแมผัว แมผัวเขาก็จะยกยองลูกสะใภ นี่คือกรรมฐานที่เราสอน พอตาแม
ยายยกยองลูกเขย ลูกเขยก็ยกยองพอตาแมยาย พอตาแมยายเอาลูกเขยไปนินทา ลูกเขยก็
นินทาพอตาบาง ก็เปนกฎแหงกรรมใชหรือไม
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ทานที่มีประสบการณจากการเจริญพระกรรมฐาน ถาทานทําได ไดผลแน ถาทําไมได
มันก็ไมไดผล ไมไดอะไรติดตัวตนไปในอนาคต และสัมปรายภพ จะผิดหวังนาเสียดาย อยา
ไปเอาญาณเลย เอาแคนี้กอน แคนยี้ ังทําไมได สมบัติมนุษย ไมมีแมแตขอเดียว ทานจะไป
สอบไดอยางไร สอบตกแลวเขาไมใหขึ้นชั้นหรอก ขอฝากไว ยมบาลไมไดมาจดเราวา
ทําบุญทําบาป จิตเราเปนคนจดทุกวัน ทําชั่วก็จด ทําดีก็จด คือจิตมันจดไวโดยธรรมชาติ
แลวถึงเวลามันก็ไปตามบาปตามกรรมของมันเอง ไมมีใครทําให ตัวเองทําตัวเองแลวคนอื่นก็
ไมไดมาทําใหเรา ดูตรงนี้นะ
อาตมาขอวิจัยพวกกรรมฐานอยูขอหนึ่ง ถาไดจริงจะขยันไมพัก ทํางานไมพัก และไม
เคยนินทาใคร ไมเคยกลาวรายปายสีใคร ถาเขายังเขาถึงจุดนั้นไมได แสดงวาไมไดอะไรเลย
สอบตก เวทนาก็ตก จิตใจลามก จิตใจสกปรก จิตตกต่ํา แลวก็ไมขึ้นมา แลวไหนเลยจะ
ถูกตองตามทํานองครรลองของชีวติ ก็ขอฝากทานทั้งหลาย ขอใหทําจริง ๆ หนอยเถอะ ทํา
จริงทานไดของจริงไป ถาทําเหยาะ ๆ แหยะ ๆ ทานจะไดของปลอมไป จะเขาใจผิด จะคิด
สําคัญผิด คิดวาตัวเองเปนหนึ่งในตองอู ขาดความรูจริง ขาดความเขาใจแทแนนอนที่สุด ขอ
สุดทายนี้ก็ขอความสวัสดีจงมีแกทานทั้งหญิงและชาย พระสงฆองคเจาเถรานุเถระที่ปฏิบัติ
ธรรมทุก ๆ รูป จงมีความเจริญรุงเรืองงอกงามไพบูลยในพระศาสนาขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา และจงเจริญธรรมสัมมาปฏิบตั ิในหนาที่ตลอดชีวิต ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ทุกทานจะมีอายุมั่นขวัญยืน จะมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่ง
หนึ่งประการใด จงสมมาดปรารถนาดวยกันทุกรูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ

ทานพระเถระภิกษุนวกะ ญาติโยมผูปฏิบัติธรรม เราไดตั้งใจมาปฏิบัตกิ รรมฐาน ที่
เรียกวาบําเพ็ญกุศลอยางสูงสุดนั้น นั่นคือเรามาปฏิบัติที่จติ ใจ เจริญสติปฏฐาน ๔ การเจริญ
สติปฏฐาน ๔ นี้ ตองการใหเอาสติมีฐานะดี ในจิตใจใหเขมแข็ง ตองประกอบดวยธรรมสัมมา
ปฏิบัติในหนาที่ใหครบตามกําหนดสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐานมี ๔ ประการ ที่เราตองปฏิบัติ
กันอยู ณ บัดนี้ กรรมฐาน ๔ ประการนั้น คือสติปฏฐาน เอาเฉพาะทางสายเอกเทานั้น สติอยู
ที่ฐาน เปนการรองรับใหจิตอยูที่ ไมใหจิตเพนพาน ไมใหจิตฟุงซาน ไมใหจิตมันไปเครียด
ตองการใหจติ อยูที่ ตองการใหมีการกําหนดจิต โดยใหเรามีสติปญญานัน้ มีจุดมุงหมายอัน
นั้น แตการปฏิบัตินั้น ไมใชงาย ทํายากมาก เพราะจิตมันเพนพานฟุงซานอยูเสมอ เราจะ
ใหจิตอยูที่คงลําบาก แตโดยวิธีปฏิบัติแลว ก็คอื วาใหเราเอาสติไว จิตมันจะเพนพานไปทาง
ไหน มันจะคิดอะไร ก็สติไปตามไปติดตามจิตตลอดไป จิตจะฟุงซานไปทางดีหรือทางชั่วเรา
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ไมรู ไมมีใครรูตัวแตเมื่อใชสติของเราเขาไปยึดเหนี่ยวจิตใหมันเกิดในเรื่องที่ดี ในเมื่อเรามีสติ
แลวจะคิดแตเรื่องดีเสมอไป เรื่องชัว่ คงไมคิด เพราะวามีสติเหนี่ยวรั้งจิตใจ นี่ปญหาตรงนั้น ก็
ไมหมายความวา เราจะตองใหจิตมันอยูที่ดิ่งเปนสมาธิ ก็เปนไดยาก ก็เนื่องจากจิตนี่เปน
ธรรมชาติอยางนั้น ทานตองคิดอยูเสมอ มันตองเผอเรออยูตลอดเวลากาล จิตมันจะเพนพาน
ไปตามอารมณของเราเสมอ ไมมีใครที่จะยึดเหนี่ยวมันไวได หามไมได
บังคับจิตนี้บงั คับยาก เพราะเราก็รตู ัวอยูดวยกันทุกคน วาจะบังคับเขาไดหรือ จิตนี้
มันไปตามอารมณของเรา มันชอบกิเลส มันชอบความฟุงซาน มันชอบคิดนานาประการ แต
ปญหาอยูที่วาเรามีสติพอไหม สติพอจะเหนี่ยวรัง้ จิตไวไดไหม ถาสติเหนี่ยวรั้งจิตไมได ระลึก
ไมไดแลว จิตมันก็ไปตามกําลังของมัน สติมันนอยไมพอตอความรั้ง ไมมีพลังสมาธิ ก็ไม
สามารถจะรัง้ จิตเขาไวได จิตมันตองเลเพลาดพาดไปตลอด ถาเราฝกจิต ฝกสติไวใหมัน
คุนเคยกัน ใหมันอยูที่อยูทางตลอดรายการ มันจะคอย ๆ ดีขึ้น สติอยูในจิตใจ จิตใจก็ไมหลง
จิตใจก็เขาไปสูภาวะสมาธิ ถาเราขาดสติ สมาธิก็ไมมั่นคง เปนสมาธิของสมถะ ตองการอยูใน
จุดสมาธิ แตเปนการขาดสติ ปญญาจึงไมเกิด เปนเรื่องสมถะไปยึดเหนี่ยวอารมณ หรือยึด
เหนี่ยวบัญญัติมาเปนอารมณ โดยเฉพาะมาอยูใ นบัญญัติกนั มาก แตตอ งการจะยึดใหมีสติ ให
สติมีอยูในจิต เปนการเพงภาวนา ในเรื่องกายานุปสสนา เรื่องเวทนานุปสสนา จิตตานุปสส
นา ธัมมานุปสสนา ตองการใหมันอยูในจุดนั้น จะเกิดอะไรขึ้นมา ทั้ง ๔ ประการ นั้นเราก็เอา
สติปกลงไป มันจะเกิดเวทนาก็ปกไปที่เวทนาอยางใดอยางหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนั้น ปกลงไปแลว
ก็ภาวนา คือสมาธิ ภาวนาใหจิตมันมั่นอยูกับสติ สติมั่นอยูในสมาธิ คําวามั่น คือสมถะ มันมี
พลังสมาธิมาก มันก็สามารถรั้งเหนี่ยวจิตไวไดมาก นี่คอื ฝายกรรมฐานโดยแทจริง ถาขาด
กําลังสมาธิสติมันก็ออ นไป สําหรับสติฝายสติปฏฐาน ๔ นะ โดยเฉพาะไมเอาอื่นมาปน อยาง
อื่นมันบอกหลายอยาง สมาธิทางโลก สมาธิทางธรรมไมขอกลาว ขอรวบรัดตัดมาบรรยาย
จําเพาะสั้น ๆ ที่เราทําอยูขณะนี้ สมาธิคือมั่น ตัง้ สติใหมั่น ถึงจะถูก ทําไมจะตองตั้งสติใหมั่น
ก็คือตัวกําหนด ปวดหนอ... ปวดหนอ... นี่มันอยูในจุดเดียว ถึงเรียกวาสมาธิ ประกอบดวย
สติ สติมีพลัง ก็คือมีสมาธิดี สติมนั ก็ดีตามดวยตัวกําหนด ตัวกําหนดนี้เปนการกําหนด
ชะตากรรมของเราดวย คาดหมายชะตากรรมไวชัด คือกรรมดีไมมวี ิบากกรรม เพราะอดีต
ที่จะมาโผลในขณะนั้น เพราะเราทําปจจุบัน เราไมเอาอดีต วิบากกรรมจะไมประสบวิบากก็
คือครั้งอดีต เกิดขึ้น กรรมดี กรรมชั่ว ครั้งอดีตมันจะไมโผล มันถึงจะมีพลัง มีกาํ ลังสมาธิสูง
ทานผูปฏิบัติหลงผิดกัน ไปเอาอดีตบาง เอาอนาคตบางมาสะสมกัน เลยจิตมันก็แยกออกไป
แตกออกไป พลังก็หมด สมาธิก็ไมมนั่ สติก็นอยถอยลงไป ไหนเลยเลาจะรูอะไรจริง
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ความจริงทุกสิ่งในจิตถูกกําหนด โกรธหรือ เสียใจ หรือ เอาใหมันจริงหนอยไดไหม
เปนการฝก ยกตัวอยางใหเห็นวา โกรธหนอ... งายที่พูดนี่งายมาก ใครก็พูดได แตทําได
หรือไม ทําไมไดหรอก แตมันพูดได แตทําไดละ ถึงจะซึ้งใจ วาโกรธ ตัวโกรธ นี่คือสติ จะได
บอกวาโกรธเรื่องอะไรหนอ... ตัวตามอันจะพูดเมื่อวานใหโยมฟง ก็ตวั ตาม ตัวตามนี่คือ
สัมปชัญญะ รูตัวอยูตลอด ไมพลาด ไมเผลอ ไมประมาท คือตัวสัมปชัญญะ ตัวนี้เปนตัวหลัก
สตินเี้ ปนตัวนํา สัมปชัญญะเปนตัวมอง เปนตัวตามดู ใหรูจิตของตนเอง ถาเราขาด
สติสัมปชัญญะ มองไมเห็น นั่นกลายเปนกิเลสขึ้นมา ในเมื่อกลายเปนกิเลสขึ้นมาแลว การทํา
ก็ไมไดผล การกําหนดชะตากรรมก็ไมไดผล เลยเปนการคาดหมายชะตากรรมดวย แตการ
ดนเดาเอาเปนเชนนั้น ดนเดาไมไดหรอกเรื่องพรรคนจี้ ะไปเดาเอาไมใชหนังสือ ไมใชอาน
หนังสือ เขียนหนังสือหรือเรียนหนังสือ ถาดนเดาเอาตามนั้นไมได แตงเปนนิทานแตงเปน
กระทูไมได อันนั้นเปนเพียงชิขาการ แตการปฏิบัติการนั้นแตงเติมไมไดเลย แตงเติมไม
ทั้งหมด ตองเกิดดวยความปจจัตตัง เกิดไดเฉพาะตัวผูภาวนาเทานั้น คนไมภาวนามันก็ไมรู
จริง รูสิ่งเฉพาะหนังสือวิชาการที่อานกันมาและเขียนกันไป มันจะไมรูจริงนะ ตรงนี้ขอฝากไว
กับผูปฏิบัติ เสียใจอยาปลอยใหมันคางคืน อยาใหเลยเปนอดีต ตองกําหนดทันทีในปจจุบัน
เสียใจเรื่องอะไร นี่ยกตัวอยางใหเห็นตรงนี้ ขาดกันมากนะ ขาดปฏิบัติตรงนี้ ตั้งสติไวใหมั่น
คําวา “มั่น” คือตั้งสติไวที่ความเสียใจ ปกมันลงไปที่ลิ้นป หายใจลึก ๆ หายใจยาว ๆ ถึงจะ
ไดผล ไมงั้นก็กําหนดแตปากจิตมันไมถึง สติก็ไมมี สัมปชัญญะก็ไมรูตวั เลยก็มั่วกันไปหมด
สับสนกันไปหมดเลย จับจุดมุงหมายไมได จับอะไรเปนหลักไมไดเลย ในเมื่อจับอะไรเปน
หลักไมแลว กําหนดไมไดผล เสียใจยังฝากฝงเขาไปอีก ไปเสียใจวันพรุงนี้ตอ ไปอีก นึกได
เมื่อไรก็เสียใจเมื่อนั้น สําหรับเรื่องเสียใจมีมากมาย แตจะไมขอกลาว ยกตัวอยางใหเห็น เรา
ปกใหมันแนน มีสมาธิพลังสูง สติยึดมั่นในสมาธิของตน จิตนี้มันจะผองใส สัมปชัญญะมันจะ
รูตัววาเสียใจอยางนี้ตองแกอยางนั้น สติก็ตามนําอีก นําดูอีก ตามไปรูอ ีก เสียในเรื่องนี้ควรจะ
แกอยางนี้แลวก็แกไดดวย แลวจิตใจก็ไมเสียใจ เพราะมันมั่นในสมาธิในเมื่อมีสมาธิพลังสูง
ความเสียใจจะไมเสียใจอีก
บางคนเสียใจวันนี้แลว ลืมไปแลว กลับนึกไดก็เสียใจอีก นึกขึ้นมาไดเมื่อไร เสียใจเมื่อ
นั้น มันรูจกั จะหายไปจากจิตใจของตน เรากําหนดใหมันไดใหมันขาดไป สติกาํ หนดโดย
ตอเนื่อง อยาใหมันขาด พอกําหนดไดแลว พอรูจ ริงเกิดขึ้น การอยูดับไป ความเสียใจดับวูบ
ความดีใจมาแทนที่แลวเราจะไมเสียใจอีก จะกี่เดือนกี่ปก็ไมเสียใจ เรียกวาอะไร เรียกวา
“ปลงตก” ปลงตกเรียกวาอะไร เรียกวา พระไตรลักษณ พระไตรลักษณเรียกวา ความไม
แนนอน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไมเกิดขึ้น เลยหาความแนนอนที่เที่ยงแทไมไดเลย นี่
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กลายเปนความเสียใจที่ฝงไวนาน ๆ ในใจมานานมันก็หายวับไปกับตา จิตก็ไมนอนเนื่องใน
สันดาน อนุสัยก็ไมเกิด ไมมีอนุสัยแลว แลวจะเกิดนิสัยปจจัย นิสัยปจจัยเกิดอยางไร เกิดดวย
ความมั่งคั่งสมบูรณ ดวยสมาธิภาวนา สติก็ดีขนึ้ ปญญาก็ออกมาบอก ออเราแกไดแลว ไดผล
แลว ไมมีใครเคยกําหนดเลยนะ ปลอยใหมันผานไปแลวทําอยางไรมันเลยไปแลว ใหกําหนด
รูหนอ... ที่ลิ้นปนั่น งาย ๆ แตผูปฏิบัติไมเคยทํา ปลอยใหเลยไปหมดเลย เปนอดีตไปหมด
เปนอนาคตไปหมด
ปจจุบันนัน้ คือสมาธิ มันก็หมดพลังไป สติก็หมดไปดวย ไหนเลยจะรูฝงจริยะ ฝง
ธรรมะ อยูในจิตใจ มันก็ไมฝงมันก็ไมแนน แลวกลายเปนคลอน ๆ คลอนแคลน หละหลวม
เหลาะแหละ เหลวไหล ไมไดผลขึ้นมาอยางนาใจหาย มันฝงเรื่อย เหมือนอยางทานเปน
พอคา แมคา มันฝงเสียใจมาก ๑๐ ป ๒๐ ๓๐ ป มันก็ยังฝงแนน แนนตอไป พอแนนไปแนน
มาแลวความเสียใจมาโผล กําลังจะขายของ เลยขายของไมไดเลย ขายไมได จิตมาฝากไวที่
ความเสียใจหมด จิตใจที่จะมีปญ
 ญาจะขายของ จะขายทอง จะขายเพชร เลยเบลอ เลยขาย
ไมไดแนนอน พลังขายไมมี คนซื้อมีพลังมาซื้อ แตคนขายพลังไมพอ ขายไมไดหรอก รับรอง
คนซื้อเขาก็จะหาวาแพง คนซือ้ เขาก็หาวาไมดี มันตองออกมาในรูปนี้ เลยตกลงขายไมได
อารมณคนขายไมดี ตองตัด การตัดการปลงนี่ตองอยูที่ตวั กําหนด ถากําหนดไมได แปลวา
เราไรผล กําหนดจิตอยูที่ไมได ใหมันอยูในสมาธิไดไหม
สมาธิแปลวามั่นคง ฝงอยูในจิตใจ สมาธิมีมากแลว มันจะเขาเอากิเลสเชื้อออกไปเสีย
จากจิตใจ อนุสัยที่มันเคยนอนเนื่องในสันดานก็หายไปดวย คือทิฎฐิ ทิฏฐิจะไมมีกับคนนั้น
และการปฏิบัตินั้น ทิฏฐิไมมีแลว รับรองปญญาเกิด คนยังมีทิฏฐิมานะในเรื่องเลวราย ไมยอม
ใคร ไมยอมคนแลวนั้น นั่นแหละตัวทิฏฐิ แตทิฏฐิที่ผิดมีอยูมากมาย จะพูดเฉพาะเชิง
ปฏิบัติการทีม่ นั ใกล ๆ ตัว นี่เปรียบเทียบใหฟง ก็ทิฏฐิมีอยู ทานผูใดมีมาก ความสงสัยก็มี
มาก สงสัยคนโนนวาไมดี คนนี้วาไมดี สงสัยเรื่องไป แตนาจะสงสัยวาตัวเองไมดี ไมสงสัย
เลย ไประแวงคนอืน่ เขา นี่แหละตัวทิฏฐิตัวนี้ สําหรับปฏิบัตสิ ติปฏฐาน ๔ อันแจงชัดมาก อยา
เอาวิชาการมากนัก ทิฏฐิเกิดขึ้นก็ทําใหไมอยากจะมองหนาใคร ไมอยากจะเชื่อฟงใครเลย
เลยเอาตัวขึ้นเหนือลมคนเดียว เลยตัวดีคนเดียว ดีไมไดหรอก คนมีทิฏฐิ มีมานะในทางที่ไม
ดี คนที่มีปญญาจะมานะในทางที่ดีเสมอไป จะขยันหมั่นเพียรตลอดรายการ นี่ตัวนี้
เปนตัวสําคัญ กําหนดเห็น ก็ไมเคยกําหนดกันนะ เทาที่อาตมาทบทวนและเห็นพวกนัก
ปฏิบัติ ไมเคยตั้งสติไวที่เห็น ผานไปอยางนาเสียดาย แลวจิตใจจะมัน่ คงไดหรือ เห็นผูหญิง
เห็นผูชาย เห็นสวย เห็นงาม เห็นไมสวย ไมงาม เห็นเทานี้ยังใชไมได ตองตัดกําหนดวาเขา
สวยอยางไร เขาดีอยางไร ปญญาทีม่ ันเกิดขึ้นจากไดภาวนานั้นมันจะบอกวาคนนีจ้ ะสวยหรือ
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นาเกลียด นาชมก็อยาไปสนใจเขา เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป รูปกับนามแยกกันได รูปก็ตองเปน
รูปไป ตัวนามก็เปนตัวนามไป ก็แยกกัน ไมไปผสมกัน ตรงนี้เปนตัวขาด ปลงตก ไมสนใจใน
รูป เสียง กลิ่น รส อีกตอไป จะสนใจแตความดีมีอยูในตัวเอง เรียกวา ตัวกําหนดชะตากรรม
ทําใหเรารูชะตากรรมตัวเอง เรามีเวรกรรมประการใด มันจะบอกตอนนัน้ ตอไป ถาเรายังทิฏฐิ
ผิด มันมืดมิดอยูตลอดเวลากาล แสงสวางไมเกิดขึ้นในจิตใจ
ในเมื่อแสงสวางไมเกิดขึ้นในจิตใจ รับรองทานตองผิดตอไป เอาแตอารมณ เอาแตใจ
ตัวเอง ไมไดจะเอาใจคนอื่นยึดถือมาเปนหลักปฏิบัติแตประการใด โดยการปฏิบัติกรรมฐาน
จึงเสียผล ไมไดผลนะ กําหนดรูก็ไมเคยกําหนด เห็นหนอก็ไมเคยกําหนด แลวไมเคยเก็บ
อารมณ กําหนดทุกอิรยิ าบถ เรียกวา เก็บอารมณ จําไวใหได ไมไดเก็บอารมณไปนั่งอยูใน
หองมืด ไมตองไปดูคน ไมใชเก็บอารมณอยางนั้น เก็บอารมณก็คือวา เห็นหนอ... ตั้งอยู ดับ
ไป ไมไปสนใจในรูปนั้น ก็เรียกวาเก็บอารมณ เสียงหนอ... เขาจะเยินยอ เขาจะสรรเสริญ เขา
จะนินทา เขาจะแชง เขาจะดา เก็บอารมณไว
คําวา เก็บอารมณคืออะไร คือไมไปรับอารมณ เรียกวา เก็บอารมณ เขาใจตัวนี้หนอย
ไมเขาใจกันเลยนะ เก็บอารมณ เขาเรียกเก็บอะไร ไมดูโลก โลกสวาง มืด ขาไมรูไปเก็บตัว
ไมใชเก็บอารมณ เก็บตัวไมใชอยากจะเจอกับใคร และจะไมพูดจากับใคร เก็บอารมณที่
ถูกตองก็คือ กําหนดจิตใหไดในอารมณปจจุบัน ถากําหนดไมไดปจจุบนั ไมใชเรียกวาตัว
เก็บอารมณ นักปฏิบัตติ อ งจําขอนี้ไวใหได เราเจอคนมากเราฝกไปแลว เจอคนมามาก มันทั้ง
ดาบาง ทั้งนินทาบาง หมุบหมิบบาง เก็บอารมณไมรับไดไหม พากเอาออกไปรับแลว เขาดา
เขาวา ออกเผชิญหนาเลย อยางนี้แสดงวาไมเก็บอารมณ แสดงอารมณออกมานอนกหนาให
เขาเห็น อยางนี้เก็บอารมณไมอยูแลว เก็บไมอยูแลว ไมใชไปนั่งในหองมืด ไมตอ งเจอใคร
ดวย ไมมีประสบการณกบั อารมณเลย ตองกําหนดตัวนี้ใหได เสียงหนอ เขามานินทาเราหนา
กุฏิ เสียงหนอ... เขามาวาเราวาไมลางชาม เขามาวาเราสกปรก เก็บอารมณไดไหม คือเสียง
หนอ ไมรับอารมณมาไว เก็บอารมณไวใหได คือเสียงหนอ ไมรบั อารมณมาไว เก็บอารมณ
ไวใหได คืออารมณดี อารมณเสียที่เขามาดา มาวาก็ใหมันหายไป เลื่อนลอยไปตามสภาพ
อยาไปดึงมันมา เรียกวาเก็บอารมณ เขาใจผิดกันมาก เขาใจวากูไมพูดกับใครโวยวันนี้ กูจะ
นอนวันยังค่าํ เก็บอารมณสักหนอย ใชไดหรือ กินแลวนอนกลับตาสนิท เรียกวาบําเพ็ญ
กิจวัตร อยางนั้นหรือ กินแลวนอน ภาวานาปฏิบัติ นั่นกินแลวก็หลับตาภาวนาปฏิบตั ิ ภาวนา
ปฏิบัติอะไรนี่ บอกไวชดั เจนมาก นอนหลับสนิทเรียกวาบําเพ็ญกิจวัตร ไมใชเลย หลับตา
สนิท แลวมันจะบําเพ็ญไดอยางไร ไมมีสติเลย หายใจเขาใจก็ไมรูเลย เลยหลับสนิท นอน
หลับวันยังค่ํา ไมตองทําอะไรเลย ไมใชเรียกเก็บอารมณ ตั้งขมจิตไมได ตั้งสติไวไมได คน
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ชอบหลับ คนชอบหลับที่ขาดสติ สติดีเต็มที่แลว กําหนดนอน พองหนอ... ยุบหนอ... กําหนด
ไปสติดีนะ นอนไมหลับ สติดีแลวไมหลับ มันจะสวางโลง ถาขาดสติเมื่อใดมันอยากจะหลับ
เพราะจิตมันอยากจะหลับ จิตมันอยากจะพักผอน จิตมันอยากจะนอน เอาสติใสเขาไป นอน
ไมหลับเลย นี่แหละถูกตองแลว ถูกตอง ถาอยากหลับหรือ อยากหลับกําหนดที่คอหอย
กลืนน้ําลายกําหนดจิตหลับทันที งายนิดเดียว แตไมทําตรงนี้กัน จึงไมไดอะไร จะเอาแต
ญาณอะไรกันหนักหนา นี่เชิงปฏิบตั ิการ เขาวาอยางนี้ชัด นี่เรียกวาเก็บอารมณ เห็นหนอ
ตองเพงไป กําหนดเห็นผูหญิง เห็นผูชาย สวยหรือไมสวย ไมตองไปตั้งปญหาตรงนั้น เห็น
แลวก็รูเลยวานี่รูป เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป สติเราก็ดีขึ้น เก็บอารมณไวได ไมไปรับอารมณนั้น
มาไวในจิต
ถารับอารมณภายนอกเขามาเมื่อใด ทานจะเกิดปญหาเมื่อนั้น ถารับเสียงนอกเขาดา
เขาวาขายแพง รับมาแลวทานจะเกิดฟุงซานทันที ทานจะไมสามารถจะเก็บอารมณและขม
ความโกรธเอาไวได ไมได ตองแสดงออกใบหนาเลย หนาตาแดงเลย ออกทางหูผึ่งเลย แลว
ไมเอาเหนือเอาใตเลย นี่แสดงวาเก็บอารมณไมได เก็บไมอยู ความรูก็ไมมีจริง รูจริงจะเปน
อยางนี้หรือ คนเราก็เก็บอารมณไมได ไปรับอารมณมาทําไม ชอบหาเรื่อง ไปรับเรื่องโนน
เรื่องนี้มาอยูใ นจิตใจ ตลอดรายการ พวกเรือ่ งมาก พวกมีปญหามาก คนที่มีเรื่องมาก
ปญหามากคือไปรับมามาก ไดไดเก็บอารมณนั่นเอง ถาเสียงหนอ เรากําหนดไดก็
เรียกวาตัดปญหา แกปญหาไปในตัวแลว เก็บอารมณไวอยางเดิม ไมใชเก็บเอาเสียงเขามาไว
เอารูปสวย ๆ มาไว แลวทําใหแคนเคืองในจิต ทําใหสติหายไป ในเมื่อสติหายไป สมาธิก็หลุด
ไป ไมเกิดประโยชน อยางนี้สิ เหมือนอยางเราเปนทหาร หัดอาวุธตองรบเลย ลองไปฝกรบ
ดูซิ ถึงจะรูวา วิชาที่ฝกมานั้นไดผล ฝกเลย ดูซิขาศึกมากันมาก ลอมดาน ลอมเอว ขาศึกคือ
กิเลส มันมาทางตาบาง มาทางหูบาง มาทางปากบาง มันมาครบดูซิเก็บอารมณไดไหม
ถาเราเก็บอารมณได ที่มาพัดมานั่นมันจะถอยกลับไปเอง เสียงที่ดาเราก็จะกลับไปหา
เขาเอง คือเราเก็บอารมณได ตอสูได ผานอุปสรรคได ถาเราไปนั่งหองมืดเก็บอารมณ แตไม
รูเก็บอารมณไดอยางไร และไมรูสมาธิคืออะไร ชะตากรรมคือกําหนดจิต เราก็ไมรู เราไมเคย
ประสบกับปญหา ถาคนที่เก็บอารมณอยูแลวลองมาสูกับปญหาดูซิ มาดูกันบาง เสียงตั้งอยู
ดับไป เราจะไมสามารถที่จะเก็บเสียงอยางนั้นมาไวในจิต จับใจเราได เราจะไมเก็บเอารูปที่
เปนสภาวะของคนอื่นมาไวในจิตใจได จิตใจเราก็ดี จิตใจเราก็มีปญญา พลังเราก็สูงกวา เรามี
สติปญญากวานะ ขอฝากทานผูปฏิบัติไวกลับไปบานทําตอไป เพราะเราจะตองหยิบ หยิบ
ของ ตองเดิน ตองนั่ง ตองนอน ก็เอาสติใสเขาไป เทานี้เอง เลิกเลย ขาดสติปญญา ตั้งแต
กลับจากวัดไปทานไมทําติดตอกัน เอาไปทิ้งไปขวางเสีย ทานจะเก็บอารมณไมอยูนะ ทานจะ
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รูไมจริง คนที่เก็บอารมณอยูนั้นจะมีความรูจ ริง รูแจงเห็นจริง รูชัดเจน รูเขาใจ ตรงนี้เปนเรื่อง
สําคัญ อยางคนมามากนี่รู รูว ันละสิบคนไหม รูวันละสิบคนไดไหม ไมรูนะ ถาทานเก็บ
อารมณอยู ตั้งสติไวครบวงจร รับรองทานจะรูน ิสัยคนที่มานี่ วาเขามาตองการอะไร จะพูด
ออกไปดวยความถูกใจ ตีเสนเขาไปเลย เขาจะไดรูวาเรารูเรื่องของเขา เทานี้เองทําไมไดกัน
เลยนะ เก็บอารมณไมอยู คนที่เก็บอารมณไมอยูนะ อารมณมันรั่ว อารมณรั่วอยางไร ฟง
ตอไป
อารมณรั่ว เก็บอารมณไมอยูคืออะไร คือ ขาดตัวกําหนด ไมมีตัวกําหนด ไมมี
กฎเกณฑ ไมมีการแกปญ
 หาได อยางนี้เปนตน คนเก็บอารมณอยู ทํางานตลอดไปไดเลย คน
ที่เก็บอารมณไมอยู มันปลอยไปตามอารมณไปตามใจตัวเองตลอดรายการแลว รับรองไดเลย
พลังทานจะตก กําลังจิตจะตก ทําอะไรก็ตกหมด จิตใจไมเขมแข็ง จิตใจไมอดทน ตรงนี้ขอ
ฝากพวกกรรมฐานไปดวย ก็จะไดไปพูดตอไปวา วัดนี้ไมไดสอนญาณนะ ไมสอนชัน้ สูง สอน
ชั้นต่ํา ๆ อยางที่พูดนี้ ทําไดหรือยัง ยืน... หนอ ๕ ครั้ง ทําไดหรือยัง กําหนดไดเมื่อใด ทาน
จะรูวาระจิตของคนได จากศีรษะถึงปลายเทา ปลายเทาถึงศีรษะ ๕ ครั้งแลว หนาตามันจะ
บอกโหงวเฮงวาคนนี้นักปราชญแตงตัวผาปอน ๆ เห็นหนอ... คนนี้นักปราชญ การเปน
นักปราชญนหี่ รือคือมีปญ
 ญา จะไมใชที่แตงตัว ใสสูทมา ใสเสื้ออยางดี ใสเพชรนิลจินดา เห็น
หนอ ออนี่ตวั เละละ ตัวหละหลวม ไมใชตวั ดี ขางนอกดีมาก แตงตัวสวย ขางในใชไมได คบ
คาสมาคมไมไดเลย คนเราไมคอยลึกซึ้ง ไปตอนรับคนแตงตัวสวย ๆ คนแตงตัวปอน ๆ ทํา
ไมรูไมชี้กับเขา ไมรูเลยวา ผาขี้ริ้วหอทองอยูขางใน ไมรูเลยนี่เปนเงาะปา ขางในเปนทองคํา
ขางในเปนนักปราชญ ไมรูหนาตาเปนเงาะ แตขางในเหมาะเจาะขางในเปนทองคํา คือ พระ
สังขทอง ออกมาอยางนี้เลยนะ
บางคนไมเขาใจเยอะ ทานผูปฏิบัติกรรมฐานยังเล็กยังนอยมากนัก กลับไปบานแลวก็
ทําติดตอกั้นไปนะ ทําติดตอกันไปดวย ทานจะไดเก็บอารมณอยูบาง จะไดไมตึงตังบาบอคอ
แตกกับเขาตอไป แตยทุ ธวิธีที่ถูกตอง ขาศึกมันมา ไหลมาทางทวาร ๖ ทั้ง ๖ ประตูนี้ เราจะ
ไดเอาสมาธิ ปญญา ไปสูกับขาศึก ที่มันหาญฮึกโจมตีเราทั้ง ๖ ประตู เราก็จะไดรูในกายนคร
เราจะไดสั่งสอนตัวเองได เราจะไดสงบศึก ไมรบใน ๖ ประตูนั้น ขาศึกมันเขามา เราก็ไมไป
ตอตีตามประตูตาง ๆ เก็บอารมณไว อยาไปเสียอารมณเปลา ๆ ไมเกิดประโยชน ตรงนีน้ า
คิด เราเก็บเฉย ๆ ในกองทัพของเรา อยาไปตี ตบตีกบั เขา นอกประตูพื้นที่เห็นเหตุทําลาย
เรา ถาเราเก็บอารมณอยู แลวมันจะมั่นคงถาวร แลวเราจะไมใชอารมณนี้ออกไปตอกรกับ
ขาศึก มาหาญฮึกโจมตีเราทุกวัน พอลืมตาทานมาแลว ขาศึกก็มาแลว ลืมตาเมื่อใดขาสึกมา
เมื่อนั้น หลับผล็อยไปเมื่อไร ขาศึกมันก็สงบเงียบเมื่อนั้น ลืมตาแลวมันก็ตองคิดหาแตขาศึก
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มาตลอดเวลา แลวเราก็ตองรบกับขาศึกตลอดมา คือ กิเลส เห็นเหตุทําลายเราตลอดรายการ
ตรงนี้ผูปฏิบตั ิทําใหไดหนอยดีไหม เก็บอารมณ ไมใชไปเก็บตัว มาตอสูกับขาศึกเขาบาง
ตองเผชิญตอขาศึกปจจุบัน เราจะไดรูตัววาเราทําไดไหม เห็นคนเปนศัตรูเรามาแลว ดูซิเก็บ
อารมณไดไหม จึงไดแผเมตตาใหศัตรูเปนมิตรกับเราใหได
ถาทําไดก็จะรูตัววาตัวทําได สําคัญเก็บอารมณไมได เก็บอารมณไมอยูเ ลย เดี๋ยวก็
โมโห เดี๋ยวก็โทโส เดี๋ยวก็โทสะมีความหมายมากมาย โบราณทานวาพระดีตอ งอยูในโบสถ
พระไมโกรธ พระประธาน เรียกวาพระดีอยูในโบสถ พระไมโกรธตองอยูในสระ สระคืออะไร
สระน้ํา น้ํานี่คือจิตที่เปนกระแสแหงน้ําเย็น อารมณเย็นลงไป พระดีอยูใ นโบสถ พระไมโกรธ
คนที่มนี ้ําใจ มีธรรมะ จะโกรธคนยาก อยูในสระนี้เอง นี่เขาดาเรามานานแลว เราจําเขาดาเรา
ไมได เขาดาเราเลย พระตะกละอยูบ นกุฏิ กินเปลือง เขาวาเรามานาน เราจึงตองแก ขอ
แกไข เราไมใชพระตะกละ ไมใชพระตะกลาม ถึงอยูกุฏิก็เปนกุฏิ สรางความดีในกุฏิ ไมใชกุฏิ
นี่เขาดาเรามาหลายปแลว อาตมาจําได ตั้งแตมาอยูวัดใหม ๆ เขามาดาเลย เขาบอกโอพระพี
อยูในโบสถนะ พระไมโกรธอยูในสระ พระตะกละอยูบนกุฎิ เขาดาเรา เรารูตัววาเขาดาเรา แต
เราก็ไมไปตอกรแลว เราก็ยอมรับ เพราะมันกินเปลือง ก็อยูบนกุฏิพระกิน แตพระอยูในโบสถ
ไมกิน ดูพระประธานทานไมกินอะไรของใคร แลวพระไมโกรธอยูในสระ ตองมีน้ําใจ ไมมี
สติสัมปชัญญะเลย เอาไวเอาน้ําในสระไวในใจ ขอใหมีน้ําใจอัธยาศัย มีเมตตานีค่ อื สระน้ํา
เต็มไปดวยมุทิตาแสดงความยินดีเสมอ นี่สิ น้ําใจของเรา สระน้ําใหญมหึมาอยูในทานผูใด
ทานผูนั้นจะเต็มไปดวยความเรียบรอย จะไมโกรธคนงาย จะไมอิจฉาใคร จะไมสื่อสารดวย
ริษยาแตประการใด จะอยูในนั้น คือสระ เปนอุโบสถ จิตใจก็สดชื่นโกรธคนยาก ไมใชฝงไว
ถึงจะมีวูวามเขามาบางก็แคนาที ๕ นาที ก็หายแลว ไมฝงโกรธอีกตอไป
บางคนฝงเลย นี่โกรธไปใจดําเลย ไมมองหนาใคร และไมสนใจกับใคร นี่พวกยักษ
พวกมาร พวกมารผจญแลว เพราะเราไมเจริญกรรมฐาน ตองการอยางนี้ ตองการใหมีสติ
กําหนดทุกวิถีทาง เก็บอารมณไวนะ อยาเอาอารมณออกไปรับอารมณอนื่ อารมณเสียไปเอา
อารมณเสียคืนมาไมได ตองรักษาความดี เหมือนเกลือรักษาความเค็มในอารมณของตน อยา
ไปรับอารมณนอกเขามาหาภายใน อยาเขาขาศึกเขามาภายในทางทวาร ๖ โปรดปดประตูทั้ง
๖ ทวาร อยารับคลื่นราย อุปสรรค ขาศึกเขามาในบานเลย ถึงหองในเราเลย แลวเราจะสูเขา
ไมได ยอมจํานนดวยเหตุผล จึงตองกําจัดขาศึกออกไปจากทวารหก แลวก็ปดประตูทวารเสีย
อยาเปดรับคนรายเขามา โปรดเปดรับแตของดี สรางความดีในอารมณเถิด ประเสริฐสุด
ที่ชี้แจงมาพอสมควรแลว เสียงก็หมดไป วันนี้มีแขกวันยังค่ํา แกปญหาทุกอยาง
มาแลวทุกประการ ขอใหทานเก็บอารมณไวใหมาก ทานจะมีปญญาแกไขปญหาเขาได ถา
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ทานเก็บอารมณไวไมได ปญญาไมเกิด พลังจิตตก ทานจะไปแกปญหาใหใครได คงจะแก
ไมไดแนนอน นี่ขอ สุดทายนี้ขอยุติไวกอน ขอความสุขสวัสดีจงมีแกทานผูปฏิบัติธรรม ขอ
เจริญรอยตามพระพุทธเจาสืบตอไปตามรอยยุคลบาท คําวารอยพระพุทธบาท ๕ กาว ๕ รอย
ดวยปฏิบัตปิ าณา ถึงสุราตลอดชีวติ เรียกวา ฝาพระบาท ๕ รอย ตามรอยของพระองคสบื ไป
เพื่อเปนแบบอยางของพุทธศาสนิกชนที่มาเห็น มาสนใจความดี ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ก็
ขอใหมีความเจริญรุงเรืองในธรรมทุก ๆ ทาน กลับไปแลวขอใหสวัสดีมีชัย จงเจริญไปดวย
อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใด ขอใหสมความมุง
มาดปรารถนาดวยกันทุกรูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ
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