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วันนี้เปนวันธรรมสวนะ แรม ๘ ค่ําเดือน ๔ ประกา ยังไมไดเปลี่ยนปไปตองสิ้นเดือน
ตรุษเสียกอน ถึงจะเปลีย่ นปไป ของวันเดือนปผูเกิดเดือน ๕ เปนเดือน ๑ แตสากลนิยมก็ ๑
มกราคม เปลี่ยนเปนพุทธศักราช แตชวด ฉลู ขาล เถาะนี้ ๑๒ ราศีไปเปลี่ยนเอาเดือน ๔ สิ้น
เดือนแปลวาตรุษไปเปลี่ยนเอาขึ้นค่ําเดือน ๕ ถือหลักปฏิบัติของพระพุทธเจา เดือน ๕ เปน
เดือน ๑ เดือน ๔ เปนการสิ้นปที่เราทําบุญตรุษกันนั่นเอง คือสิ้นปสิ้นเดือนของปแลว ก็มา
บําเพ็ญกุศล ทําบุญตรุษกัน นี่ก็ใกลเขาไปแลว ใกลจะสิ้นปอกี แลว แตสนิ้ พ.ศ. นั้นแนะ ๓๑
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ที่ผานแลว มันก็สิ้นแต พ.ศ. แตป ๓๖ ที่จากประกามันก็ยังคางอยู ก็
ไปสิ้นเอาเดือน ๔ คือสิน้ เดือนนี้ ถึงจะเปลี่ยนจากระกาเปนวอกตอไป ถาใครเกิดก็ควรจะจด
ใหมันถูกตอง มาคิดตามจะบวชมันก็ไดงายขึ้น บางคนก็จดผิดมาเลย จดผิดจดถูกมาสับสน
อลหมานกันมากมาย และจะคิดกาลวันเดือนปก็ยากอยู
แตวันนี้ก็เปนวันธรรมสวนะ เปนวันที่โยมมาฟงธรรมะ มาฟงเทศน มาแสวงหาพระใน
วันธรรมสวนะ จึงตองพรอมเพรียงกัน ตองมาลงหมด ใครมาอยูกรรมฐานที่ไหนตองมาลง
หมด ถึงจะรูว าใครมาบางเทาไรจะไดแผเมตตาให จะสอบอารมณให ดูหนาดูตากอนวาทําได
แคไหน ถึงจะรูเรื่องกัน มาอยูรวมกันวัดเดียวกันไมรูเรื่องกันไดยังไง อยางนี้ถือมากเปนกรณี
พิเศษดวย เวลามาอยูนี่เปนเวลา ๓๗ ปแลว ก็ทําอยางนี้ตลอดมาไมเคยเปลี่ยนแปลง วันพระ
ก็มารวมกันหมด ฟงเทศนฟงธรรม หยุดกิจกรรมอื่นหมด ถาวันหลังจากวันพระไปแลวถึงจะ
เครงเครียดในการทํากรรมฐาน ถาวันพระหยอนลงมาใหหยุด มาฟงเทศนฟงธรรม ฟงเรื่อง
กรรมฐาน สงสัยถามในการทํากรรมฐานอยางนั้นตางหาก แลวอยูตามหองกันไมตองสอบ
อารมณ ใครไปสอบในหอง ก็ยากอยู แตก็มาขึ้นกรรมฐาน มาตั้งสัจจะใหม จะไดผล จะไดรูวา
องคนี้มาจากไหน คนนีม้ าจากไหน อยูที่ไหน อยางไร จะไดรูเขาใจ บางคนผิดตั้งแตออกแขก
แลวก็ลิเกผิดเรื่องแลว เลนจึงเอาดีไมได ดีไมไดดวยและไดก็ไมดีดวย ก็ขอฝากญาติโยมไว
วันนี้เปนวันฟงธรรมะ ธรรมบรรยาย จะพูดถึงเรื่องขอตน ๆ ที่โยมมาใหมยังสงสัยทําไมได
มาหลายเที่ยวแลวก็ทําไมได เพราะวาทําไมจริง ทําไมไดประโยชน เก็บอารมณไมได ระงับ
ใจไมได ตั้งสติไวไมได มันจึงไมไดผล ไมไดอานิสงสแตประการใด โปรดตั้งใจฟงธรรม
บรรยายเกี่ยวกับกรรมฐานเบื้องตนที่ทานสนใจ โปรดตั้งใจฟงสืบไป ณ โอกาสบัดนี้
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ขอเจริญพร...ทุก ๆ ทาน เรามาเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติในหนาที่ ตองอดทนนะ แต
กอนนี้อาตมาไมเขาใจเลย ไปทําธรรมกายหลวงพอสด ๖ เดือนไมไดเลย ไปไดในรถ ไปได
ตอนเวทนา พอผานเวทนาได ไดแสงธรรมกายทันที ออ... ไดเพราะอดทน เพราะฝนใจ ถึงจะ
ไดเจอธรรมะ สมัยกอน ๒๔๙๓ หรือ ๒๔๙๔ สองปนี่แหละ ก็จําละเอียดไมได ไปอยูวัด
ปากน้ํามา ๖ เดือนเต็ม ๖ เดือนไมไดอะไรเลย สัมมาอะระหัง ผูหญิงซายชายขวา เราก็สอน
ไดดวย เพราะเราไดธรรมกายมา เลยก็ไปไดในรถเมล ตองยืนขาสั่นพั่บ ๆๆๆ เลยก็นั่งเจริญ
กุศลภาวนา บําเพ็ญจิตภาวนา มันไดตอนเวทนานั่นเอง ขอฝากญาติโยมไวเปนขอหนึ่ง สอง
รูกฎแหงกรรมจากตัวเวทนา ไมงั้นทําอีกหมื่นปก็ไมรูวากฎแหงกรรมไดอะไร จะไมไดอะไร
เลย วางไปวางมานะ ตัง้ ใจจะไปสวรรคไปนิพพาน มันจะผิดหวังนะ นี่ตรงนี้ ตองจีต้ รงนี้กอน
บางคนทําไมได ทําคืนยันรุงเลย ไมไดอะไรเลย คืนยันรุงวันยันค่ําไมตองกินเลยก็ได และ
ไมไดอะไรเลย เพราะทําไมถูกตอง ทําไมมีจังหวะ ยืน... และไปเดิน... และมานั่ง และมานอน
อิริยาบถนั้นตองเทากัน ถาคืนยันรุง นั่งคืนยันรุงก็ไมนั่งก็ไมนอนก็ไมไปเดินที่ไหน รับรองอีก
รอยปก็ไมไดอะไรนะ คิดวาตองดีแน ดีไดที่ไหน ไมไดอะไรเลย ตองมัชฌิมาปฏิปทาปาน
กลาง ขอฝากไว อยาใหมันตึงเกินไป มันจะขาด อยาใหมันหยอนเกินไป จิตมันจะเพิดพลาด
แลวมันก็เสียงไมเพราะ
คําวา มัชฌิมาปฏิปทา ปานกลางนั่นคือ มรรคมีองค ๘ ทําความเขาใจอยางนั้น ถา
มีมรรคมีองค ๘ มันจะมัชฌิมาปานกลาง ไมตึงไมหยอน เหมาะสม คําวา ปานกลางคือ
เหมาะสม ตีความอยางนั้นซิ ถาโยมไมผิดกฎหมาย ไมผิดวินัย แตทําตัวไมเหมาะสมมัน
เสียหายรายแรง แตกฎหมายก็ทําโทษไมได วินัยทําโทษไมไดก็จริง แตตัวเองไมเหมาะสม
เขากับใครเขาไมได ตรงนี้เสียหายมาก จะทําอะไรไมสําเร็จ ทําอะไรไมสําเร็จแนนอน คิดวา
ตัวดี ก็ไมใชเลย ไมใชเรื่องอยางนั้น บางคนทําไมได ใหสอนกัน สอนก็ไมถูกอีก นี่อยางนี้เปน
ตน จะหยอนเกินไปหรือก็ไมใช จะตึงเกินไปหรือก็ไมใช เพราะไมรูเรื่องทําไปก็ไมรูราว ทํา
โดยไมเขาใจ ไมรจู ักวาระจิต ไมรูจักวาระกฎแหงกรรมของเขา ควรจะแกตรงไหน มันมี
มากมายเหลือเกิน ไมใชอยางเดียว มันตองเชี่ยวชาญดวย ตองชํานาญการดวย ตองคอยเปน
คอยไป ตามหลักสูตร ตามภาคปฏิบตั ิของเขา อยางนี้เปนตน
บางคนก็ไมเขาใจ ขอฝากเนนไวกอน รูกฎแหงกรรมจากเวทนา คนที่จะผานไดจะตอง
ผานเวทนา แตอาตมาไปไดธรรมกายบนรถเมล ขาสั่นพับ ๆๆ ยืน ๒-๓ ชั่วโมง แลวสะพาน
พุทธมันเสีย ตอนนัน้ สะพานพุทธมีเปดปดกันได ในสมัยกอนโนนนะ สะพานมันเสีย รถก็ตอง
ไปรอออกันอยูหลายชั่วโมง และหาที่นั่งไมได เราตองใชยืนตลอดตั้งแตตลาดพลูไป ลงเรือวัด
ปากน้ํา ๑ บาท เรือแจว แลวไปขึ้นตลาดพลูเพื่อขึ้นรถเมลเขาไปในเมืองหลวงตอไป เลยเรา
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ก็ดีใจเพิ่งไปไดของจริงทีร่ ถเมล คือตองอดทน รูเวทนา บางคนนั่งนิดเดียวเลิกแลว มันไมได
อะไรเลย คิดวาอดทนไมได ทําอะไรไมไดเลยนะ เลยก็มานั่งหลายคราวก็แคนั้น กลับหนัก
กวาเกาอีก เพิ่มทิฏฐิมานะอีก ไมสามารถจะเปลี่ยนแปลงภาวะได มันก็สามารถจะเขา
จุดมุงหมาย อันทิฏฐิเพิม่ ขึ้นเลยก็ไปตําหนิเรื่องกรรมฐานเพิม่ ขึ้น วาทําไมไดอะไรเลย เดี๋ยว
เอาอยางโนนละ เดี๋ยวพุทโธอีกแลว เดี๋ยวอะระหังอีกแลว เดี๋ยวอยางโนนมั่งมาผสมอยางนี้
บาง รับรองโยมอีกหมื่นปก็ไมไดผล อยางใดอยางหนึ่งใหมันได มันก็ไมได เลยก็มาผสมกัน
ยุงไป เลยเรียกวาแกงปาไปแลว แกงปาไปเลยนะ ไมมีหลักเกณฑนะ ไมมีกฎเกณฑวิธีการ
เรียกวา แกงปา อาหารปา เลยก็ไมอรอย อรอยสําหรับคนปา คนแกลมเหลา คนกินเหลานี่
มันชอบอาหารปา มันจะถูกคอของคนกินเหลาแตคนที่ไมดื่มสุรายาเมาจะไมชอบอาหารปา
จะชอบแตอาหารที่เปนประโยชนแกรางกายของเขา ที่เปนประโยชนแกตัวเขาเอง และราคาก็
ไมแพงดวย เลยคนประเภทนี้ชอบอาหารปา คือ มาดื่มสุรายาเมา มันก็ชอบอาหารปาอยาง
นั้น นี่มันคนละอยางกันนะ มันจะไมเหมือนกันแตประการใด
การเจริญกรรมฐานตองการเขาถึงพระพุทธเจา ตองการจะเขาถึงพระธรรม ตองการ
จะเขาถึงพระสงฆองคพระสาวก ถาคนมาทําทานสังฆทานอยางนี้แลวก็กลับไป แลวก็มา
ถวายสังฆทานอีก มันไมถึงพระรัตนตรัย เขาไมถึงพระพุทธศาสนาเลย เพียงแตนับถือแบบ
ปลอมรูแตตาํ รับตํารา รูแ ตวิชาการของหลักศาสนาเทานั้น แตจิตใจไมถึงพระพุทธเจา การ
เจริญสติปฏฐาน ๔ เจริญกุศลภาวนา และปฏิบัติกรรมฐานนี้ ตองการใหจิตเขาถึง
พระพุทธเจามาประทับไวที่ใจ ตองการจะถึงพระธรรมที่เราปฏิบัติธรรมอยูนั้น มีธรรมะ
ประจําจิตประจําใจ ใหมธี รรมะประจําจิต นั่นแหละใหมันถึงพระธรรม ปฏิบัติกรรมฐานตองมี
ระบบ มีแบบ มีแผน ทําอะไรก็มีแปลน และความขยันหมั่นเพียร คือ รัตนตรัยแหงพระสงฆ ผู
ประพฤติดีแลว ปฏิบตั ิชอบแลว เปนสุปฏิปนโนสอนคนอืน่ ไดอยางดี พฤติกรรมแสดงออกให
คนอื่นเคาเห็นไดชัดเจน เคาจะเห็นวารูปรางสวย จิตใจก็รวยมีเมตตาจิตใจก็ปรารถนาดี มีแต
การชวยเหลือซึ่งกันและกัน เอือ้ อารีตอกันนั้นคือ รัตนตรัย แตคนที่นั่งกรรมฐานได อาตมาไม
เชื่อเหรอก ขี้เกียจไมอยากทําอะไรเลย ไมอยากเอาเหนือเอาใตเลย ใชไมได ไมใชนัก
กรรมฐาน ปฏิบัติไมถึงรัตนตรัยเขาถึงพระพุทธศาสนาไมได จะเปนพระสงฆ องคเณร องคชี
จะ
ที่ไหนก็ตาม ถาเขาถึงพระศาสนาดวยกรรมฐาน ขยันไมพักจะรับผิดชอบมากขึน้
รับผิดชอบมากขึ้น
คนที่เขาถึงพระธรรมรัตนตรัยแลว หนึ่ง อยากจะศึกษาหาความรูตอ ไป สอง ตองการ
จะปฏิบัติใหถึงขั้น ดันใหถึงที่ ทําความดีใหถึงขึ้น นี่ตองการตรงนั้น สาม ตองการปฏิสังขรณ
มีอะไรหลุดตรงไหนในบานเรา หรือที่ไหนที่สวนรวม จะตองปฏิสังขรณ ดูตรงนีซ้ ิ ถาไปวา
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องคนี้สําเร็จ องคนั้นเปนอาจารย ไมเห็นทําตามขอนี้ รับรองไมใช แตตําราแตทําไมได ไมมี
คุณธรรม จะตองปฏิสังขรณ ปฏิสังขรณแลวยังไมพอ มีการปฏิสันถารดวย มีการตอนรับขับสู
ดูพองาม มันจะเกิดตามสันดานของบุคคลไดกรรมฐาน อีก ประการที่สี่เลา จะมีปฏิภาณไหว
พริบ แกปญ
 หาชีวิตในครอบครัวได แถมจะแกปญ
 หาชีวิตนอกประเด็นนั้นได ถึงจะเรียกไดวา
ไดกรรมฐานเบื้องตน แตไมสําเร็จนะ แตวาไดกรรมฐานไวในใจปฏิบัตติ ลอดไปอยางนี้เปนตน
บางคนก็ไมไดผล ไมไดอะไรเลย ไมอยากจะเรียนตอไมอยากจะเรียนใหรู ไมอยากจะ
ดูใหจํา จะเปนใครก็ตามถาเขาหลักนี้ อยากเรียน อยากแสวงหาความรูตอไป อีกประการที่
สองปฏิบัติโดยตอเนื่อง ปฏิบัติกรรมฐานโดยตอเนื่อง มีอารมณกรรมฐานตลอดเวลาการ ลม
หายใจเขารู ลมหายใจออกรู คือ พองหนอ ยุบหนอ อยูแลว ก็มีสติติดตามไปเทานั้น มันจะ
บออกออกมาชัดเจน จะปฏิสังขรณ เราจะอยูบานหรืออยูรถ น็อตมันจะหมุดมันก็ตอ งซอม นี่
เห็นไหมนี่คนมีคุณธรรม สวนคนที่ไรคุณธรรมมันจะมักงายมักได อยูบานบานหนาตางหลุด
ไปแลว กลอนหลุดไปแลวมันยังอยูได ฝนก็รั่ว รัว่ ตรงนี้ มันก็เลื่อนไปตรงโนน พอรัว่ ตรงโนน
มันก็เลื่อนไปที่อื่นตอไป เลยรั่วหมดบานเลยไมตองอยูเลยทิ้งบานไปเลยนะ คนประเภทนี้
ไมใชนักกรรมฐาน ไมมกี รรมฐาน ไมมีธรรมะ จะอยูโบสถหรือศาลารั่วก็ชางมันประไรเลา ขา
ไมตองซอม ถาคนมีคุณธรรมอยากจะซอมอยากจะปฏิสังขรณกอน อยากจะไปทําใหมัน
สวยงาม อยากจะทําใหเรียบรอย นี่ดูตรงนี้นะ ดูตรงนี้ไดผล นี่ปฏิสังขรณ แลวก็คนนั้นก็
อยากจะปฏิสันถาร ใครจะไปมาหาสูก็รับประทานอาหาร ชวยเหลือกัน อีกประการที่สี่
ปฏิภาณไหวพริบ กรรมฐานนั่นเปนคนมีไหวพริบดี คลองตัวดี ไปไหนคลองแคลววองไว
รวดเร็ว ถูกตองเปนธรรม ใจก็ซื่อ มือก็สะอาด ทําอะไรเฉียบขาดเปนธรรม นี่คอื กรรมฐาน มี
ไหวพริบดี แกไขปญหาใหลูกได แกไขปญหาในครอบครัวได สามีแกไขปญหาใหภรรยาได
ภรรยาใหเกียรติสามีเพิ่มขึ้น ก็แกไขปญหาใหสามีได รวมคิดรวมทํา รวมประจําจิต รวม
ปฏิสังขรณในบานของตนในครอบครัวใหรุงเรือง เจริญวัฒนาสถาพร นีค่ ือกรรมฐาน จะเปน
ประโยชนมาก
ถาคนขี้เกียจนั่งหลับตาไมเอาไหน
รับรองไมใชกรรมานตามคําสอน
พระพุทธเจา นั่งคืนยันรุงเลย ไมไดอะไรเลย นั่งหลับหูหลับตาจะไปสวรรคตะบัน จะไป
นิพพาน ก็มนุษยสมบัติก็ไมมี บานก็รั่ว บานก็จะพังแลว ไมไดดูบานเลยนะ สังขารก็ไมดี
สุขภาพก็ไมดี เปนโรคมะเร็งแลว และยังจะไปนั่งตรงนั่นแหละ ตองปฏิสังขรณ คือ ปฏิสันถาร
คือ กรรมฐานปฏิภาณ ตั้งสติไวเดี๋ยวโรคมันก็หาย เพราะเราเปนรังเชื้อโรคใหอาศัย โรค
อาศัยตัวเราใชไหม เรายังหนุมสาวยังมองไมเห็นนะ พอหมดกําลังวังชา เฒาชะแรแกชราโรค
มันจะแทรกซอน จะตายไวขึ้นมา นี่อยูตรงนี้แตใจเราเขมแข็ง มีกําหนดจิต มีสติสมั ปชัญญะ
โรคก็หนีไปไดนะ โรคกายก็หายโรคใจก็ไมมี ทานจะมีแตความสุข มีแตความเจริญในชีวิต
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ของทาน ในครอบครัวอยางดียิ่ง จะไมมีปญหาอะไรเลย ไมสรางปญหาอีกตอไปแลว อยางนี้
ซิ เราสังเกตพระก็ได สังเกตพระ องคไหนมีคณ
ุ ธรรม ทานจะทํากิจวัตรไมพัก จะไมขาดเลย
ในการสวดมนตไหวพระ อนุโมทนาจะไมขาด จะออกมาในรูปแบบนีช้ ัดเจนแลว นี่ดูตรงนี้
อยางหนึ่งไมตองไปวาอะไรหรอก ดูตรงนี้
ถาโยมมาเจริญกรรมฐาน เดินจงกรมไดสติปฏฐาน ๔ กายานุปสสนาสติปฏฐาน กาย
ยืน กายเดิน กายนั่ง กายนอน กําหนดจิตมีสติไวในการฝก เดินใหชา ไปไหนก็เดินจงกรมไป
ดวย อยาใหมันเสียเวลา อยาใหเวลาเปนหมันเลย จะเดินไปไหนก็เดินอยางเร็ว ๆ แลวเวลา
จะมานั่งฝกก็เดินชา อยางนี้นาเสียเวลา ตอนเดินไปหองน้ําก็เดินจงกรมไปดวยไมไดหรือ ตั้ง
สติเก็บหนวยกิตเขาในเครื่องคอมพิวเตอร แลวความดีก็จะประทับ บันทึกที่เสียง บันทึกจิตใจ
ไวเปนสวนหนังสือ ในลมหายใจเขาออกของโยม จะไดประโยชนมาก ตรงนี้ที่นาทํามาก ขอ
ฝากไว นาทํานะ แตแลวก็ไมทํา มัวไปเดินกรีดกรายกัน โยมจะเสียอารมณนะ อารมณมัน
เสียไปแลวก็จะเก็บอารมณไมอยู เหมือนตุม ใสน้ํา ไปเหนื่อยเปลาแลวตุมมันรั่ว น้ํามันก็ไหล
รั่วจากตุม ไป และน้ําก็จะไมเหลืออยูแลว ทําอะไรก็จะไมไดผล จะไมไดอานิสงสแตประการใด
นี่อยางนี้
กายานุปสสนาสติปฏฐานขอหนึ่ง ยืน เดิน นั่ง นอน อิริยาบถเหลียวซายแลขวา
นั่นคือรูป เรียกวากาย แปลวารูป รูปนะแปลวา ผันแปรกลับกลอกหลอกลวงได โยกยายแลว
คลอนแคลนได ตองตั้งสติไวที่รูปนัน้ รูปนั้นจะเปนรูปอะไร รูปออกเดิน รูปคูแขนเหยียดขา
เราก็ตั้งสติไว เรียกวา กายานุปสสนาสติปฏฐาน เปนผลงานใหเรามีสติในการยักยาย โยก
คลอน ในการเปลี่ยนแปลงภาวะ เรียกวา ตัวนาม แหงการกําหนดจิต มีทั้งรูป มีทั้งนาม กาย
จะเดินหรือกายจะนั่ง มีสติไหม มี ผูกไวที่จิต กําหนดรู นั่นคือตัวนาม แปรสภาพความเปนอยู
ของชีวติ ใหมีปญญาใหเกิดขึ้นแกตัวเอง นี่ถึงจะเรียกวากรรมฐาน ไมใชนกึ จะวิ่งก็วิ่ง นึกจะ
เดินก็เดิน ไมมีกําหนดจิต โยมอีกรอยปก็ไมไดผล มาฝกก็ไมไดผล เอามาใชเปนกิจประจําวัน
ไดทุกวัน เพราะจิตมันตองคิดอยูแลว จิตมันตองยักยายในเรื่องสภาวรูป จิตมันก็ตอ งกําหนด
จิต ใหกายเคลื่อนยาย จิตมันเปนหัวหนา จิตมันเปนการนํากายนั้นก็ทําตามจิตที่สงั่ ถาจิตมัน
ไมดี ขาดสติ ไมสวย สวยไมนารักแตประการใด แลวเราก็ ยืนหนอ... ๕ ครั้ง นี้ ก็คือ กายา
นุปสสนา มีทั้งรูปทั้งนาม ยืน... หนอ... อะไรยืน รูปยืน กายยืน สติมันบอกกับจิตวา ยืนอยาง
นี้ มโนภาพเรียกวานาม ถาเรามีสัมปชัญญะรวมดวย ความรูที่สติมันมีกบั จิตตามทันเมื่อใด
ตามจิตทันเมื่อใดเรียกวา นามธรรม ถาไมมีสติตามจิตได จะเรียกวานามเฉย ๆ เทานั้น จะ
เรียกวาธรรมะดวยไมได
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ถาเรามีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตไวได มันจะไมออกไปนอกขอบเขตนีแ้ ลว เรียกวา
นามธรรม รูปนาม ขันธ ๕ เปนอารมณอยูขณะยืนหนอ เรียกวา นามธรรม รูปนาม ขันธ ๕
เปนอารมณอยูขณะยืนหนอ... ๕ ครั้ง นี่ซิตรงนีท้ ําใหไดซิ บางคนนี่อาตมาถามดู ทําไมไดเลย
หรือ ไปเอาสวรรคนพิ พานอะไรกัน ตรงนี้ยังทําไมไดเลย สติมันจะอยูกับจิต ถาอยูไมได โยม
จะแยกรูปแยกนามไมได จะไมไดผล และไหนละจะไปไดญาณ ๑๖ แคญาณเบื้องตนยังทํา
ไมไดแลว แยกรูปแยกนามไมได ถามวา ยืนหนอ... อะไรยืน อะไรกําหนด รูปอยูตรงไหน
นามอยูตรงไหน จะตอบกันไมถูกนะ จะตอบไมถูกเพราะทําไมได ถาทําได โยมจะตอบถูก
เปนเสียงเดียวกันหมด ออ นามนีค่ อื จิต มันคิดอานอารมณ รับรูอารมณไวไดเปนเวลานาน
เหมือนเทปบันทึกเสียง นี่แหละจิต แตไมมีสติไมมีสัมปชัญญะ รูต ัวรูท ั่ว รูกิริยามารยาทของ
เรา แสดงออกดีหรือชั่ว มันเรียกวา นามธรรม มีธรรมประจํา นามคือจิต เขาถึงพระรัตนตรัย
เขาถึงพระพุทธเจา ตรงนี้แหละ นอกเหนือจากนั้นจะเขาไมถึงเลยนะ จะไมไดอะไร เดี๋ยวจะ
ี าณขึ้นหรือยัง ทานจะผิดหวังกลับไปบานอยางนาใจหาย จะ
วา ญาณฉันขึ้นหรือยัง แมชญ
ไมไดอะไรเลย เอาไปทําตลอดชีวิตนะ
กลับไปบานก็กําหนดอยางนี้แหละ จะเดินจะเห็นไปไหนก็สติมี รับรองมีนามธรรม มี
รูปธรรม เปนกิจกรรมทีม่ ีประโยชนในครอบครัวมาก ไมไปสูอบาย นรก เปรต อสุรกาย สัตว
เดรัจฉาน คงไมเกิดในภูมินั้นแน เพราะเรามีสติสัมปชัญญะอยู พองหนอ... ยุบหนอ... หายใจ
เขาทองก็พอง หายใจออกก็ตองยุบ บางคนเอาไปรวมไวที่ลนิ้ ปไดหรือ คนละเรื่องกันนี่ทําผิด
อีกนี่ ทําผิดมาอีกแลว พองหนอ ยุบหนอ มันพองอยูที่ไหน ก็กําหนดตรงนั้น ถาหากมัน งูบ
มากมาย แกไมหาย ทําไงก็แกไมได มันงูบเรื่อย ถีนมิทธะเขาครอบงํา ก็กดลงไปใตสะดือ ๒
นิ้ว กําหนดรูหนอ... รูที่ใตสะดือโนน มันถึงจะหาย ถาคิดทั่วไปหรือโกรธนี่ ที่ลิ้นป นีค่ น
ละเรื่องกัน บางคนฟงผิด ไปเลยพองหนออยูที่ลิ้นปนั่นเอง พองหนอ... ยุบหนอ... มันอยูตรง
นั้นเมื่อไร มันอยูที่ทองนะ มันอยูที่ทอ งนะทําใหมันถูกตองหนอย ทําอะไรอยาทําโดยสงสัยนะ
และโยมจะไมไดอะไรขึ้นมา จะเสียเวลากาลที่มานั่งกรรมฐานกันอยางนี้เปนตน
ถามันสั่นไมหาย ถามันประหงกไมหาย โงกหนาโงกหลัง เดี๋ยวประหงกตรงนั้น เดีย๋ ว
ขนลุกขนพองสยองเกลาไมหาย แกยังไง กําหนดตัวตรงรูหนอ เอาจิตปกไวใตสะดือ ๒ นิ้ว
ปกแลวกดลึก ๆ รับรองหยุดทันที ไมใชลิ้นปแลว มันคนละเรื่องกัน ถากดลงไปไดนะ บางที
คน พองหนอยุบหนอ มันก็ลงไปเรื่อยเลย จนศีรษะลงพื้นไปเลย ลงพื้นไปเลย ตองแก ตอง
ตั้งตัวตรงกําหนด รูหนอ... รูหนอ... รูหนอ... ไมหายเหรอ ถากําหนดลิ้นปไมหาย กดไปใต
สะดือเลย รูหนอ กําหนดแรง ๆ จะหายทันที จะไมงูบอีกตอไป พองหนอ ยุบหนอ พองูบไป
แลวเห็นแสงเห็นสี คิดวาสําเร็จแลว สําเร็จพระโสดาแลว อะไรกันนักหนา แคงูบไปหนอยก็
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สําเร็จกันหมดทุกคนนะซิ ที่งูบไปนะมีเหตุ ๒ อยาง งูบไปดวยกําลังแรงสมาธิหนึ่ง สมาธิ
ขาดสติมันจะงูบลงแรง สัปหงกโงกลงไปเลยนี่ สมาธิดี ขาดสติ หรืออีกนัยหนึ่งงูบไปตอน
ไหน งูบไปตอนหลับ มันหลับถึงจะงูบหรอก บางคนนั่งน้าํ ลายไหลยืดเลย พองหนอ... ยุบ
หนอ... น้ําลายไหลยืดลงไปเลย แลวก็กมลงไปเรื่อยเลย ญาณขึ้นแลว ครูเคาบอก ครูเคาบอก
ญาณขึ้นแลว ยายคนนี้ญาณขึ้นแลว กมน้ําลายลงไปกองที่กระดานเลย แลวก็ไปสะกิดขึ้นมา
ออ รูหนอ ๆ โอโฮ ครูวาไง บอกญาณมาแลว ไดสําเร็จธรรมวิเศษแลว มันจะมากไป นั่งหลับ
แท ๆ บางคนขวายางหนอ ซายยางหนอ ยืนหลับแลว ยืนงูบ เปนไง ครูเคาถาม เลยคนนั้น
บอกมันงูบเลย เห็นแสงแวบ งูบเห็นแสงแวบ โอย ไดโสดาแลว โสดาอะไรกัน มันหลับ เดิน
จงกรมยังหลับเลย ขวายางหนอ... ซายยางหนอ... ขวายางหนอ... งูบลงไป บางทียืน โอโห
ครูมาบอกอาตมาแลว หลวงพอเขาผละไปแลว ยืนเขาผละเราก็ไปตรวจดู โยม ตกใจเลย
เปนไง ฉันหลับไป! แลวก็ฝนถึงแฟนที่บาน ผละอะไรละ
อันนี้ไมมคี วามเขาใจในการปฏิบัติมาก จึงไดไมรูเรื่องอะไรจริง ๆ นีห่ ลับไปแลวนะ
ที่วาใหกดลงไปใตสะดือ ๒ นิ้วนะ หมายความวา สั่น ตัวสั่น ตัวสัน่ ขนพองสยองเกลา
กําหนดตรงนี้ไมหาย ตองถอนหายใจใหม พองหนอ... ยุบหนอ... มันยังสั่นอีก บาคนประนม
มือจะสวดมนต นี่สั่นแลว อะไรปติ มีสมาธิดีแตขาดสติ มันจะเกิดปติ นี่ อารมณนี่คลาย ๆ มัน
บางเหลือเกินนะ คนใจออน อารมณบาง ใครกระทบอะไรไมไดไปกับเคาเลย คนประเภทนี้
ขาดสตินะ ไมมีสติยึดครองในจิตใจเลย ใจก็หวั่นไหว ใจก็เปนครรลอง ที่ออนไหว ใครพูด
ยังไงก็เชื่องาย คนประเภทนี้ โง ขาดสติ ใจออน ผีเขาเจาสิงเกง ไมชาก็ผีเขาทรงหรอก เดี๋ยว
ก็ไปรับขันธกันหรอก รับขันธหา พระพรหมมาเขาทรงแลว หนักเขาพระอินทรเขาทรงเสีย
แลว โอย พระอินทรทานจะลงมาทําไม ไปอยูบนสวรรคไมดีหรือทําไมมาเขาทรง มีที่ไหน นี่
เมื่อสองวันมาที่นี่ หลวงพอคะ ลูกสาวฉันพระอินทรมาเขาแลว เออแนเลยลูกสาวแกมีบุญ
มากนะ ถึงกับพระอินทรมาเขา ไมใชเลย นี่แหละพวกนี้ ๖๐% นะโยมนะ อะไร ๖๐% อะไร
โรคประสาทกินนะ ๖๐% พระองพระอินทรที่ไหน มันจะมากไปแลวมั้ง พวกขาดสติมาก ไป
สวดภาณยักษ พระก็เริ่มสวด วี้ดวาด ๆ รองกันสวนมากเปนโยมผูหญิง ใจออนเลือดลมไมดี
ลมเพลมพัด รองลั่นไปหมด พระก็แนเลย พระก็เอาหญาคาฟาดหัวเลย แลวเอาขามาไล
ออกไป ๆ พระก็เหมือนกันเลย ๖๐% เหมือนกัน ทําไม ๖๐% จะมาเอามาตีหัวเราทําไม
เดี๋ยวนี้พระและฆราวาสสเปคเดียวกัน จะมาสวดภาณยักษก็รองโออา ๆ ยักษรองพวกดิ้นกัน
เปนแถวหมด นั่นและคนลมเพลมพัด เลือดลมไมดี จิตใจไมคงที่คงวา ไมมีมั่นคงในจิตใจเลย
คนนี้เจาเขาทรงเกง ผีซ้ําดามพลอย ขอเท็จจริงไมใชเจาแทหรอก มันก็เจาปลอม ผีก็ปลอม
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เรียกคนเปนลมเพลมพัด เลือดลมไมดีนั่นเอง มิใชเรื่องอืน่ แตประการใด จิตไมตั้งอยูในความ
เปนปกติจึงเปนเชนนั้น
ขอฝากพวกนักปฏิบัติกรรมฐานไวดวย ทําอะไรทําจริง ๆ หนอยไดไหม นี่แหละถามัน
สั่นทนไมไหวหรือขนลุกขนพอง อยากจะโจนอยากจะหนี อยาหนี ครูตองควบคุมโดยใกลชิด
กําหนดจิต แลวก็ใหแข็งแรง ปกจิตอยางแรงที่ใตสะดือ ๒ นิ้ว มันจะหายสั่นทันทีนะ ตองทํา
ใหมันถูกเรื่องหนอย ถาเวลาพองหนอ ยุบหนอ มันตองตรงไหนใหกําหนดตรงนั้น บางคน
บอกวา โยม พองหนอ ยุบหนอ ตรงไหน ตรงลิ้นป ตรงนี้ไดหรือ ถาลองหายใจยาวซิ ตรงนี้
ลิ้นปมันพองไหมละ ทําไมทําอยางงั้นเลา ทองพองก็ทําที่ทอ งอยางนั้น ถาหากวามันสั่นทน
ไมไหว ก็กดลงไปใตสะดือ ๒ นิ้ว อยูแน ๆ หยุดสั่นเลยนะ ตั้งสติไวใหมั่นคง รับรองขนหัวลุก
ชันหรือสยองโดยอํานาจปติ มันจะหายไปทันที สติดี ปญญาก็เกิด คนนั้นจิตใจเขมแข็ง มันจะ
ไดตอสูกับเหตุการณตอไปในอนาคตวันขางหนา อยางนี้อยางหนึ่ง นี่แหละ นักกรรมฐานทํา
ใหไดพองหนอ ยุบหนอ กับยืนหนอ ๕ ครั้งนี่ และเดินจงกรมอยาไปหลับตา อยาไปมองดูยาว
ๆ ดูที่เทา อาตมาสอนคนดื้อเหลือเกิน และอยาไปสอนกันไปดูโนน ดูที่เทาตั้งสติฝก ถาฝก
ไดแลวไมตองไปดูที่เทาหรอก จะไปไหนสติมันก็จะอยูที่เทา ตาไปมองดูอื่นก็ได แตการฝก
เบื้องตน ขอใหเชื่อครูหนอย ตองเอาจิตปกไวที่เทา มันจะปวดหัวไหล มันจะปวดคอ ก็
กําหนดจิต กําหนดเวทนากอนใหมันได แลวมันก็จะมาพรอมกันหมด อิรยิ าบถตาง ๆ มันก็
จะมาพรอมกัน เชน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ตองกําหนด บางคนบอกวา ปวดหัว ปวดหัว
มาก กําหนดหรือเปลา... เปลา แลวมันจะไดเรื่องอะไรละ บางทีมาอยู ๗ วัน บอกหลวงพอคะ
หนูปวดหัวเต็มที่เลย ไมหาย หนูกําหนดปวดหรือเปลา เปลาเหลว ไมไดอะไรเลย
ถาปวด ก็กําหนด ปวดหนอ... ปวดหนอ... ปวดหนอ ปวดหนักก็กําหนดหนัก ไมตอง
กินยามัน ลองมันดูซิ หนักขึ้นมันก็เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป จะไดรูวาปวดหัวนะไปเคาะหัวปลา
มา แลวไดไปทําบาปตรงไหน เดี๋ยวมันจะบอก มันปวดหัวนี่ หมอรักษาไมได กลาย ๆ ปวด
มาตั้งแตนานแลว ไมใชมาปวดตอนนั่งกรรมฐาน เลยจะไดรูเวรกรรมบาง ตองรูจ ักเวทนา
ปวดขามากก็กําหนดไป ตั้งสติไว เปนตายรายดีก็ตั้งสติไว เดี๋ยวมันจะบอกเอง เกิดขึ้น ตั้งอยู
ดับไป แลวเทนาอาศัยรูปเกิด มันมีรูปอยูมันจึงเปนเวทนา สังขารปรุงแตงมันถึงจะปวด ถา
หากไมมีรูปอยู ไมมีกาย มันจะปวดไดยังไง มันตองมีกายประกอบดวย นาม และก็ปรุงแตง
ขึ้นมา มันจึงจะปวด เชน นั่งอยูเฉย ๆ ไมพลิกเลย มันก็ตองปวดหัวเขา ปวดกน ปวดขา
อะไรทํานองนี้เปนตน ตัง้ สติไวซิ นีม่ ันจะตองปรุงแตงอยางนี้ มันถึงปวดขึ้นมา ตั้งใจกําหนด
ตั้งสติไว มันจะเกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็ดับไป รูปนามก็จะแยกออกไป เวทนาก็แยกออกไป เรา
จะไมปวด อุปาทานก็ไมไปยึดอีกตอไป อุปาทานมันยึดเปนการศึกษาวา ปวดหนอ... ปวด
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หนอ... ปวดหนอ... นี่ยึด ตองการศึกษา ตองการจะเรียนรูเวทนาจะไดอดทนตอไป พอรูจ ริง
เขา ก็เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พระไตรลักษณเกิด เรียกวา
วิปสสนา มันจะเกิดมาแตภายหลัง ไมใชกําหนดกันสงเดช สองขอ ๆ ปวดหนอ แลวก็เลิกเลย
ใชไดเหรอ ใชไมไดเลย เอาปวดทองเปนโรคลําไส กําหนดไปซิ เปนตายรายดีกําหนดไป ตั้ง
สติ โรคปวดทองหายไปเลย หายไปเลย จะไดรูวากรรมอะไร อะไรอยางงี้เปนตน
อาตมามาปวดทองเมื่อสมัยกอน ๒๕๐๐ โนน ไสเนาเปนโรคลําไสอยางแรง หมอตั้ง
ตัดทิ้ง เราก็หนีหมอมา แลวเราก็กินยาและก็นั่งกําหนด ๆๆ ไปใหตาย เลยก็หายไป โรค
ลําไสหายไปเลย แลวก็รูสํานึกกรรมได เมื่อตอนเด็กไปตอนไก ไปจับเคามาไดก็ผาเอา ๆ
เจาะขาง ๆ แลวเอาไสตัด และเย็บ ตายหมดทั้งคอกเลย ไกที่บานอาตมา ๒๐ ตัว ไมมีเหลือ
เลย แมดาแหลกเลย เลยก็ไสอีกตัวหนึ่งมันก็เนามาตายดิ้นแด็ก ๆๆๆ ไสเราจึงเนามา
จนบัดนี้ ขอฝากไวดวย อยาลืมกฎแหงกรรมนะ ที่ทําอะไรไวตองมาประสบการณกับโยมทุก
คน หนีไมพน แน ๆ นับประสาอะไร อาตมายังหนีไมพนแลว พระพุทธเจาของเราก็ยังหนี
ไมพนกรรม ยังตองเสวยพระชาติเปนโคบาล ก็ยังมารับกรรม ไมใหววั กินน้ํา ใหไปกินน้ําใส
ๆ ทานยังตองอดน้ําลําบากใจ นี่ก็เชนเดียวกัน นับประสาอะไรปุถุชนธรรมดา แค
พระพุทธเจายังตองมีเวรมีกรรม ตองใชเวรใชกรรมทั้งนั้น นับประสาอะไรคนธรรมดาแบบเรา
เลา นั่นของฝากไวดวย ปวดตรงไหนก็กําหนดไป ตายใหมันตาย มันจะไดรูความอดทน วา
อดทนอยางไร และหนักเขา มันเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป มันจึงจะเปนวิปส สนา รูปนามขันธหา
มันจึงแยกกันได ตอนนีไ้ ปแยกเอาหนังสือมาอานไดหรือ ถาแยกได มันคนละเรื่องกัน คน
เรียนอภิธรรมจึงปฏิบตั ิกรรมฐานไมคอ ยได มันคอยคิดลวงหนาวา ออญาณที่หนึ่งมาแลว
ญาณสองมาแลว มันทองได ญาณ ๑๖ ก็เปนอยางนี้ เลยก็เปนวิปสสนึก สวนมากคนเรียน
พระอภิธรรมจบพระอภิธรรมเอกนั่งกรรมฐานไมคอยได คนที่ไมรูอะไรเสียเลยทั้งหมดนี่ได
งาย ไดจริงเสียดวย ไดแลวมาอานหนังสือตรงเปาเลย ตรงหนังสือนั่นเอง
ถาคนรูหนังสือและก็อวดรู อวดดี รับรองวานั่งกรรมฐานไมไดผล ไมไดผล เชนมหา
เปรียญนี่เขาเรียนกันแปดเกาประโยค มานั่งกรรมฐานไมไดผลหรอก ถาไมมีศรัทธาไมได
อะไรเลยนะ ถามีศรัทธาเชื่อมั่นก็ดที ั้ง ปริยัตศิ าสนา ปฏิบัติศาสนา ปฏิเวธศาสนา มันก็
เกิดขึ้น ๓ ทาง ถาอยางเราคนบานอกคอกนา หรือคนปุถุชนธรรมดา ไมไดศึกษาหาความรู
จากวิชาศาสนา ไมรูอะไรเลย ยิ่งทํายิ่งดีมาก นี่แหละมันจะผุดขึ้นมาเอง มันจะไดของจริงดวย
เลยไมรูอะไรเสียเลยดีกวารูอะไรนะ พอรูอ ะไรมันคอยจะนึก เปนวิปสสนึก คิดวาตัวทําไดตาม
หนังสือที่เรียนมา เลยก็ไมไดอะไรเกิดขึ้นอยางนี้ เปนตน อันนี้มีความหมายเรื่องการปฏิบัติ
เบื้องตน ขอฝากไวเดินจงกรมเดินใหชาเหมือนคนจะตายนะ แลวดูปลายเทาดวย อาตมา
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สังเกตโยมไมคอยเชื่ออาตมาเลย ไมเคยดูปลายเทา ดูโนนแลวครูก็สอนนั่นดูทางโนน จะได
ไมปวดคอ ตอไปไมไดผลนะ ตามใจนะ จะเชือ่ ใครก็ตามใจ เราสอนกันนี่ตองดูตรงนั้น ตั้งสติ
ไวตรงนั้น พอตั้งสติไดแลวก็ไมตองดู มันยังไมไดนะซิถึงสอนให ถาทําไดแลว ยืนหนอ ๕
ครั้งยังทําไมได
ถาทําไดแลวยืนหนอ ๕ ครั้ง เห็นหนอจะไดรวู าคนนี้นิสัยไมดี คนนี้นสิ ัยใชไมได ไม
ควรคบคาสมาคม มันจะบอกออกมาชัดเจน แตเราจะพูดทําไมใหโง พูดไปก็ขัดใจเขา ทําเรา
เบาราคา ทําอะไรขัดนัยนตา เดี๋ยวลดราคางานเราเอง ไมเกิดประโยชนนะ เนี่ยพูดไปขัดใจ
เขาทั้งนั้น แตมีเหตุผลไปพูดใหโงทําไม ตองนิ่งเสียดีกวา โงบเปนบเปนใหญ ก็โงทําไมรไู ม
ชี้ แตเรารูแลว เขาใจแลววารายคนนี้นิสัยไมดี คนนี้กําลังมีชู คนนี้กําลังนอกลูนอกทาง กําลัง
โกงพี่โกงนอง กําลังโกงพอแมดวย มันจะบอกออกมาชัดเจน แตเราจะไมผสมผสานกับเขา
คนประเภทนี้ เสียเวลาที่จะตองผสมผสานจะเปนเพื่อนเขาแบบอันธพาลเชนดังกลาวมา ก็ไม
ควรจะคบคาสมาคมอีกตอไป ก็เปนหมดเรื่องไป ไมตองมีการมาวาราย ใสรายปายสีกัน ก็
ออกมาเปน ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ รูไดเฉพาะตน รูไ ดดวยจําเพาะคนที่สนใจ นี่แหละ
การกําหนดนี่สําคัญมาก พองหนอ ยุบหนอ ถาทําไดคลองแคลวเลย ทําอะไรวองไวหมด ที่
เราทําตองการชา ตองการจะฝกใหมสี ติ คนหุนหันพลันแลนใจรอนนะไมมีสตินะ ลืมโนนลืมนี่
บาบอคอแตกตลอดรายการไมมีความจริงเลย ขอฝากไว คนเราถาใจเย็น ทําอะไรมันเห็น
ปญญา ทําอะไรชาไวกช็ าจะไดพราสองเลมงาม ทําอะไรดวนไดมีใครดี จะสรางความดีใน
สังคมก็ยาก ใจรอน ใจรน ทนไมไหว ไปไหนก็ลืมโนนลืมนั่น จะไปหาใครก็ไมมีใจเอาอะไรไป
ฝากเขา เพราะไมมปี ญ
 ญาจะไปฝากเขา มันจะออกมาอยางงี้เปนตน นี่เหตุผลที่นาฟงดัง
ชี้แจงแสดงมา ณ บัดนี้นะ เปนเบื้องตน โยมจะไดมีความเขาใจในการปฏิบัติดวย นี่ปฏิบัติ
ตรงนี้เอากอน แตเวลามันงูบลงไป พองเปนยุบ ยุบเปนพอง รูหนอ เพราะมันผานไปแลวตอง
กําหนดรู คิด ตองกําหนด โกรธนี่ตองกําหนด เวทนากําหนด ไมหายวาไป เดี๋ยวมันก็คอ ย
เปนคอยไปนะ เดี๋ยวก็อดทนได เพื่อตองการความอดทนกอน
พระพุทธเจาบอกขันติบารมี การเจริญกรรมฐานขันติบารมี ไดขันติกอน มีความ
อดทนมากมาย ทนตอความตรากตรําได ทนตอความตรากตรํายังไมพอ ทนตอความที่เรา
ตองทนลําบากและตรากตรํา ทนตอความเจ็บใจในสังคมได เขาจะดาจะวายังไง จะไมสนใจ
ในคําดาของเขา มันก็เกิดขึ้นกับตัวเรา นี่อดทนไดแลว แตเราไมอดทน ปวดเมื่อยเลิกเลย ทํา
อะไรก็เลิกเลย รับรองอีก ๔๐๐ ปก็ไมไดผล จะไมไดอานิสงสแตประการใด และจะไมรูกฎ
แหงกรรมนะ เดี๋ยวจะวารําลึกชาติไมเห็นแลวมิได ก็ลองทําใหถึงซิ รําลึกตัวเองไดเมื่อปกอน
เลนการพนันเมื่อปที่แลวเสียเงิน เมื่อปกอนไปเที่ยวเสีย ไมไดสรางตัวเลย มันจะคิดอยางนั้น
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รําลึกชาติของตัวเอง และตอไปขาพเจาจะไมทาํ อยางงี้ตอไป จะรักลูก รักเมีย รักผัว รัก
ครอบครัวตอไป ดูลูกดูหลานใหมั่นคงตอไป มันจะออกมาดวยการรําลึกชาติ ถึงอันดับสองก็
นึกถึงบุพการี อันดับสามรําลึกชาติปางกอนเราเคยเกิดเปนใคร เปนทหารที่ตาคลีโนน แลวก็
โดนบอมบตายไปเกิดที่หลมสักโนน เดี๋ยวนี้เปนดอกเตอรอยูสหรัฐอเมริกา ตองรําลึกอยางนั้น
ซิ ไมใชรําลึกแบบวาฉันเปนผัวแก แกเปนเมียขา มันถึงไดวุนวายกันในสังคม ไมใชรําลึก
อยางนั้น ตองรําลึกเหตุการณทุกชีวิตได ที่มันผานมาแลวและนี่จะเปนไปตอไปในอนาคต
อดีตเปนความฝน ปจจุบันเปนความจริง อนาคตไมแนนอน ตองเอาปจจุบันนี้ใหได
กอน ปจจุบนั รวมไวไดมาก อดีตจะทําไมไมรู อนาคตทําไมจะไมเขาใจ ตองรวมปจจุบัน ถา
ปจจุบันไมไดอะไร อดีตก็ความฝน อนาคตไมแนนอน ทําอะไรก็ไมไดผล หละหลวม
เหลาะแหละเหลวไหล ทํามาหากินก็ไมขึ้น ทําอะไรก็ไมฟน คืนขึ้นมา ลงทุนไปก็ขาดทุน
คาขายก็ขาดทุน นี่ตรงนี้นาคิดเหลือเกินนะ ลงทุนมันใหไดกําไรซิ เหมือนเราทํากรรมฐานให
มันไดบญ
ุ ไดกุศล ใหไดผลคือชีวติ และจะไดแกไขปญหา อยาไปสรางปญหาในครอบครัว อยา
ไปสรางปญหาในสังคม อยาไปสรางปญหาใหลูกหลานเลย ขอฝากไวในวันนี้โดยทั่วหนากัน
จึงจะมีประโยชนมาก
วันพระเราถือมา ๓๗ ปแลว ตองลงมาพรอมกัน เราแสดงธรรมตลอดมา พนจากปวย
อาพาธหนัก หรือมีกิจการตองไปประชุมคณะสงฆหรือไปตางประเทศเสียกอนเทานั้นเอง ไม
งั้นจะไมขาดเลยนะ จะไมขาดหรอก อยาใหขาด ทําอะไรใหมันเสมอตนเสมอปลายหนอยนะ
โยมจะไดรวย ก็ทําอะไรไมเสมอตนเสมอปลาย รวยไมได แลวดีไมไดเลย เอาบันทึกจดไวได
คนเราจะดีไดตองเสมอตนเสมอปลาย ทําอะไรก็ใหเปนนิจ สรางผลงานใหเปนนิจสถิตผลงาน
สวดมนตเปนนิจ อธิษฐานเปนประจํา อโหสิกรรมกอนคอยแผเมตตานี่ตายตัวแลว รับรอง
ไดผลอยางสมคาดปรารถนา ทําอะไรผลุบเขาผลุบออกเปนเตา รับรองดีไมได เวลาไมไดแยก
กนมันก็ผลุบเขาซะ แยงกนทีไรมันโผลหัวทุกที พวกเตาใชไมได เฝากอบัวตอไปเถอะ ภุมริน
นี่บินมาจากดงดอน เคลาคลึงเกสรสวัสดีมีชัย แลวก็เกสรก็ไมช้ํา บัวไมช้ําน้ําไมขุนดวย พวก
เตามันก็ใตกอบัวดูแลไปอยางนั้นเอง นี่เปนที่นาเสียดายมาก คนเราจึงเอาดีไมไดใกลเกลือ
กินดาง มันกินน้ําคางแบบจิ้งหรีด แหมลามาฟงเสียงจิ้งหรีดมันกินน้ําคาง ลาเคาพูดยังงั้น โง
ดวยกันทั้งคู ขอฝากไวกนิ น้ําคางกลางใบหญา จึงมีสงเสียงจี๊ด ๆๆ ขึ้นมา ลามันชอบ จึงมา
ถามจิ้งหรีดวากินอะไรเสียงเพราะนัก นี่ขอฝากไวไปตีความ ไปคิดเอาเองนะ จะไดผล
ประการใดไมวากัน
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สุดทายนี้ก็อนุโมทนาสาธุการแกพวกญาติ ญาติธรรมทีม่ านั่งกรรมฐานเรียกวา ญาติ
ธรรม สัมมาปฏิบัติในหนาที่ สรางกุศลบุญราศรี จะเปนหนุมเปนสาวขอใหเอาไป เอาไป
ดีกวาอยางอื่น บวชแทนคุณแมได คาน้ํานมแมไดคือโยม
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