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ทานผูปฏิบัติธรรมทุกทาน

ทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ ทานนุงขาวหมขาวมาบวช
เนกขัมมปฏิบัติ ไมใชมาบวชชีพราหมณอยางที่ตงั้ ใจกันมาอยางนั้น มาหาทางสงบใหกับชีวติ
ทําจิตใจใหสบาย ทําจิตใจใหสงบ ทานจะปรารภธรรมขึ้นมาเอง คนเราสวนมาไมแสวงหาบุญ
อยางนี้ ไปทําบุญสงเคราะหอยางอื่นกันมากหลาย บุญที่จะมาใสในตัวเองใหเจริญรุง เรืองใน
ชีวิตนี้หายากมาก ไมมใี ครจะแสวงหาแตประการใด ไปแสวงหาความสุขนอกตัวเอง นอก
จิตใจเสียมาก หาความสนุกในสังคมกัน เปนที่นา เสียดายมาก
โอกาสอํานวยใหทานแลว ระยะวางในมหาสงกรานต เขาหยุดงานกัน บางทานก็ไป
เที่ยว นาจะไปสงกรานตบิดามารดาตามประเพณีพระพุทธศาสนา จะจากบานเมืองไปไกลอยู
ถึงสหรัฐอเมริกาหรืออยูประเทศใดก็ตาม ถึงเวลามหาสงกรานตมารายงานใหพอแมทราบวา
กิจการของลูกนี้ไดประโยชนหรือเสียประโยชนประการใด นี่คือจุดมุงหมายของสงกรานต
คนรุนใหมไมซึ้งในรสพระธรรม สงกรานตไปเที่ยวสาดน้ํากันเปนบาปเปนกรรม ไม
นาจะทํา คนที่รูจริงเขาจะไปหาพอแมปูยาตายายของเขา ยามตรุษจีน สารทจีน บางคนไมไป
เที่ยว มาเจริญกรรมฐาน ไดเงินแตะเอียก็เก็บไวเปนทุน ก็จะไดประโยชนแกตัวเขาเอง ทุก
คนไดประโยชนไมเหมือนกัน
ขอทานทั้งหลายโปรดพิจารณาเถิดวา
เวลากาลอันใดที่เราเกิดมาในสากลโลกนั้น
เทากันหมด ไมมีใครไดเปรียบเสียเปรียบตอกันเลย แตทานผูใดหนอจะใชชีวติ ใหเปน
ประโยชนแกเวลาอันนี้บาง แมแตนาทีเดียวก็หาดวยความลําบากมากที่จะสรางประโยชนให
ชีวิต
อาตมากลาวมาเปนเวลานานแลว เรื่องจริงที่ฝากไวในกฎแหงกรรมจากการกระทํา
ของทานทั้งหลายเอง ไมมีอะไรลักลั่นและเสียเปรียบกวากัน เกิดมามีเวลาเทากัน แตเวลาที่มี
ประโยชนแกชีวิตของทานไมคอยแสวงหา ไมมีการทําจิตทําใจใหเกิดความสุข สนุกในการ
ทํางาน แกไขปญหาชีวติ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา บุญอยางนี้ไมมีใครทราบ หาคนทําไมได มีแต
ทัวรบุญกันทั่วไป เขาวัดโนนออกวัดนี้ ทะลุไปโนนทะลุไปนี่ เสียเวลากาลที่ทานจะตองมาเกิด
ในสากลโลกมนุษยนี้แนนอนที่สุด ชีวิตเลยหมดคา เวลาจึงไมมีประโยชน
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คนสมัยนี้หาความเจริญในดานจิตใจไดยากมาก เจริญในดานวัตถุ เทคโนโลยีกันมาก
หลาย แตพุทโธโลยีที่จะแกปญหาเฉพาะหนาแกไมตกปลงไมตก ไมเจริญ ทานจะไปไดอะไร
หรือ ความสุขทางใจไมคอยจะมีใครไปหาแตประการใด ทานไดกลาวไววา
เวลาใดทําใจใหผองแผว
เหมือนไดแกวมีคาคือราศี
เวลาใดทําใจใหราคี
เหมือนมณีแตกหมดลดราคา
อันความสุขทางใจนี้หายาก
คนสวนมากไมคอยจะแสวงหา
แสวงหาแตความสุขสนุกเพียงหูตา
มันจะพาชักจูงใหยุงใจ
จึงแกปญหาไมได ขอเจริญพรอยางนั้น
การเที่ยวเตรสรวลเสเฮฮา เปนประเภทคนไรปญญา คนที่มีปญญาจะเที่ยวตองได
ผลประโยชน เสียเพื่อไดถึงจะถูกตอง ชาเพือ่ ไว จะทําอะไรก็ขอใหคลองแคลววองไว รวดเร็ว
ทันใจ ถูกตอง เปนธรรม จะเปนประโยชนตอกิจกรรมของทานทั้งหลายมาก
เรามาฝกนี่มนั ตองชา เพื่อตองการสํารวมสติใหอยูกับจิตใจตลอดรายการ สํารวม
แปลวา ระลึกได สังวร แปลวา รูตัว รูนอกรูใน รูเหนือ รูใต รูกาลเทศะ รูกิจจะลักษณะ รูบาป
รูบุญ รูค ุณรูโ ทษ รูสิ่งที่เปนประโยชน และไมเปนประโยชน ถึงจะรูถูกตอง
ความรูของคนเดี๋ยวนี้ไมใชรูถูกตอง มันรูถ ูกใจ เอาแตอารมณของเราตลอดรายการ
ไมฝกฝนใจ ใหเขาสูจุดมุงหมายแหงความดีอันนี้ ทานจะมีความสุขเจือปนไปดวยความทุกข
ทานจะระทมขมขื่นในชีวิตในอนาคตวันขางหนาเปนกฎแหงกรรม เวียนวนตลอดรายการ
ไหนเลยจะไดความสุขที่มันถูกตองและแนนอน ที่เราไดจากการเจริญพระกรรมฐาน
การเจริญพระกรรมฐานที่เรามาฝกในวัดนี้ หรือจะฝกวัดไหนเหมือนกันหมด แตขอให
ฝกใหดี ๓ ประการคือ
๑. ระลึกชาติของชีวติ ไดไหม
๒. รูกฎแหงกรรมแลวหรือยัง
๓. แกปญหาไดไหม
ปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาอยางนี้จะระลึกกฎแหงกรรมวา ทําเวรกรรมอะไรไว จะได
แกกรรมจากที่เราทํานั้น ไมใชใหคนอื่นไปแกใหเรา เราเปนคนผูกเราก็ตองแกเอง เราเปนคน
สรางกรรม เราก็เปนคนแกไขกรรมเวรของเราเอง ไมใชคนอื่นมาแก บางคนก็ใหหลวงพอ
ชวยแกกรรมแผเมตตา เปนไปไมได
ทานทั้งหลาย เราตองแกกรรมของเราเอง มานัง่ เจริญพระกรรมฐานตองการจะรูเวรรู
กรรม ถาจิตของทานสงบจะระลึกเหตุการณได ชีวติ นี้จะมีความสุขเราตองมีทุกขมากอน
ความสุขไดมาจากความทุกข คนที่จะมีสุขแทตองผานทุกขระทมขมขืน่ ตลอดรายการถึงจะรู
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จริง มันยังไมรูจริงกันหรอก รูกนั สั้น ๆ แคหัวบันได ไมมีการรูตลอดไปยาวนานแตประการใด
ถึงอนาคตวันขางหนานั้น
ทานสาธุชนทั้งหลาย เรามาบวชเนกขัมมะ ไมใชบวชชีพราหมณ เนกขัมมปฏิบัติ
แปลวา มาหาความสงบของชีวิต เราสงบจิตของเรา อยาไปสนใจกับคนอื่น อยาไปสนใจกับ
เรื่องที่มันเลวรายในชีวิต จะทําใหเสียเวลา ชีวิตทานจะเปนหมัน ทรัพยากรชีวิตทานจะหมด
ไปตามกฎแหงกรรมนั้น อันนี้มีความหมายมาก
การเจริญพระกรรมฐาน ตองการเอาบุญมาใสที่จิตของโยม ไมตอ งไปวุนวาย ตัด
ปลิโพธกังวล มาฝกใหอดทน ฝกใหฝนใจ ถาคนเราฝนใจไมได ปลอยไปตามอารมณ ตามใจ
ตัวเองแลว ชีวิตทานจะแรนแคน ชีวิตทานจะไมมีแปลนและแผนผัง ทําอะไรจะไมรูหนาที่การ
งาน ไมรับผิดชอบดวยประการทั้งปวง
ขอเจริญพรวา คนเราดีทุกคนไมได และชัว่ ทุกคนก็ไมได ทุกคนอยากดีทั้งนั้น แตการ
จะดีไดหรือไมดีไดนั้น ถาทานไมปฏิบัติธรรมรับรองวาดีไดยาก แตฝรั่งเขาไมไดปฏิบัติธรรม
ทําไมเขาไดดี ขอเท็จจริงเขาปฏิบัติทีเดียว เขามีธรรมะประจําจิตประจําใจของเขา ไมตองไป
ไหวพระในถ้าํ ในเหว เขาก็ยังเปนเศรษฐีมหาเศรษฐีได เพราะวิธีสรางความดีมีหลายวิธี
ดวยกัน ไมจําตองมานั่งปฏิบัติธรรมเทานั้น แตจติ ของทานจะถึงขั้นหรือไม จิตของทานจะดีมี
ปญญาไหม จะมีสติควบคุมจิตเขาไวไดหรือไม คนที่ขาดสติจะวาวุน วุนวาย ฟุงซาน ทําอะไร
ก็ไรผล ไมไดอานิสงสของชีวติ แตประการใด ปญญาก็ไมเกิด ชีวิตล้ําเลิศไมได
ปญหามันอยูที่ ยืนกําหนด ตั้งสติไวก็ยังทํากันไมคอยได ยืน เดิน นัง่ นอน เหลียว
ซาย แลขวา คูแขน เหยียดขา มีสติควบคุมเขาไวนั่นแหละเปนตัวธรรมะ คนไรสติก็ขาด
เหตุผล ไมมีสติ ไมมีปญ
 ญา ไมมีการแกปญหาไดแนนอน เพราะใจไมสะอาด
การเจริญพระกรรมฐาน ตองการทําใจใหสะอาด ทําใจใหบริสุทธิ์ ยุตแิ คนี้ ถาจิตใจ
ทานสะอาดเมื่อใด ทานจะพบความสวางเมื่อนั้น จิตใจทานยังมืด ยังสกปรกลามกอยูตลอด
รายการ ทานจะพบกับความมืดบอด จะไมพบแสงสวางแตประการใด มันเกิดแสงสวางและก็
เกิดความสงบชีวติ ทานจะปรารภธรรม มีกิจการงานก็ราบรื่น ร่ํารวยสวยดี มั่งมีศรีสขุ ตลอด
ชีวิตนี้ และชีวิตหนาตลอดไป ตรงนี้แหละทํากันไมได แลวทานจะไปเอาญาณ ๑๖ อะไรกัน
อาตมาถามหลายคนแลว บอกวาไปปฏิบัติมาหลายวัด ไดโนนนิดนี่หนอย แตถามไป
ถามมาก็ระลึกชาติไมได ไมมีสติระลึก ไมมีความคิดเปนประโยชนตอชีวิตแตประการใด ไหน
เลยละสติจะดีอยูกับจิตได จิตก็ไมดี ใจก็ไมสบาย มีแตทุรนทุราย ฟุงซานนานาประการ ไหน
เลยละทานจะเกิดแสงสวาง คือ ปญญา ที่จะสามารถแกไขปญหา เพราะทานไมมปี ญญา ขาด
ความสะอาด ขาดความบริสุทธิ์
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เรามาปฏิบัติธรรมตองการชําระจิตใหสะอาด ตองการทําใจใหสบาย ทําใจใหสงบ จะ
ไดปรารภธรรม มีหลัก ๓ ประการ คือ สะอาด สวาง สงบ พระพุทธเจาสอนเนนหลักในการ
ที่เอาบุญมาไวที่จิตทําใจใหสบาย ทําใจใหสงบ ชีวิตทานจะรุงโรจนโชติชวงนานาประการ จะ
เกิดแสงสวางสองทางมรรคมรรคา ทานจะเดินทางถูกตอง คือ มรรคแปด ที่เราทํากันอยู ณ
บัดนี้ คือ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เจริญสติปฏฐาน ๔ ทางสายเอกของพระพุทธเจา แตสวน
ใหญแลวคนทําไมได ไมไดสนใจในการปฏิบัตินั้นสักเทาไร
คนไมปฏิบตั ธิ รรมจะทําอะไรก็ไมเกิดประโยชน เชน รับศีล ตั้งแต ปาณา... ถึง สุรา...
เปนองคศีล รับแลวปากมันก็รับแตจติ ไมรับ จิตไมยอม ถาปฏิบัติธรรมควบคุมจิตไวใหได ทํา
สติใหดี แลวควบคุมจิตไว จิตดีเมื่อไรแลวก็ยอมรับ เปนการสอนตัวเองไดดีที่สุด
การเจริญพระกรรมฐานตองการมีกิจกรรม ๔ ประการ คือ
๑. สิ่งที่ตองแสวงหา
๒. สิ่งที่ควรจะละ
๓. สิ่งที่ควรทําใหแจงถึงใจ
๔. สงที่ตองพัฒนา
สิ่งที่ควรแสวงหา ไดแก ความรู คือ ความรูนอกความรูใน ความรูในจิต ในใจ รูแจง
เห็นจริง ดังเขาวาแลว ถึงจะรูถูกตอง
สิ่งที่ควรละ ไดแก ความชั่วรายสามานย ละอบายมุขไมหาความสุขในสังคมอีกตอไป
ชีวิตทานจะเกิดเปนทรัพยอันประเสริฐ จะมีอริยทรัพยประจําจิตประจําใจของทาน คิดเงินไหล
นอง คิดทองไหลมา เพราะมีทรัพย มีคุณสมบัตดิ วย การปฏิบัตินั่นเอง จะมีชอื่ เสียง มีความ
รักเกิดขึ้นแนนอน
คนเราไมมีทรัพย ไมไดรับความสะดวกสบายจริง ๆ ทรัพยภายในไมมีจติ ใจดีไมได
อริยทรัพยก็ไมมี คุณสมบัติก็ไมมีแลว ทรัพยภายนอกจะไมคอยเขามาในบาน ไมเขามาถึง
จิตใจเพราะไมมีแรดึงดูดแตประการใด ออกมาอยางนี้ชัดเจนมาก
คนเราจะไดชื่อเสียงเพราะคนเขาไวใจ คนไมไวใจจะมีชื่อเสียงไมไดหรอก เพราะไมมี
ความเขาใจ ไมมีใครเลื่อมใสศรัทธา พูดอะไรไปใครเขาจะเชือ่ ได เขาจะไมเชื่อฟงเราอีกตอไป
ไปไหนก็ไมมีเมตตา ขาดเมตตาจิต ขาดเมตตาธรรม ใครเขาจะสมัครสมาน รักสามัคคี
ปรองดองกับเรา คงไมมีปรองดองเปนญาติพี่นอ งกับเราแนนอน
ขอฝากไวอยางนี้ นี่แหละกรรมฐานไมใชมานั่งปดหูหลับตานิด ๆ หนอย ๆ แลวก็ฉัน
ไปสวรรคนพิ พาน ญาณโสฬสขึ้น ไมใชแน ญาณทัสสนวิสุทธิ คือ ทําใจใหสะอาดนั้นเอง
จิตใจไมเศราหมอง จิตใจปรองดองกัน กายก็สามัคคี จิตก็สามัคคี ทานถึงจะสะอาดนอก
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๔

สะอาดใน สะอาดจิต สะอาดใจ และทานจะเกิดแสงสวางสองทางมรรคมรรคา นั้นแหละ คือ
ตัวปญญา ความสงบจะเกิดขึ้น เกิดความสุขทางโลกุตระ เปนความสุขที่ไมเจือปนดวยความ
ทุกข จะไมมีทุกขระทมขมขื่น จะไมมีรักแคนแนนในทรวง หึงหวงหนักหนวงในหัวใจตอไป
จะมีแตรักดวยเมตตา มีความปรารถนาดีตอทุก ๆ คน จะไมมีอคติตอ ทานผูใด
ธรรมะ แปลวา ฝนใจ ธรรมะ แปลวา ธรรมชาติ ธรรมะ แปลวา สรางความดี ไมเจือ
ปนไปดวยความชัว่ ไมพาตัวไปในทางชั่วรายอีกตอไป ธรรมะ แปลวา ความสนใจดวยจิต
เปนมหากุศล มีแตเมตตาธรรมตลอดรายการ ทานจะไมเปนคนใจดําอํามหิต ไมทารุณ
โหดราย ไมยอมฆาสัตว ตัวเปนใหจําตายแนนอน ทานยังมีใจดําอยูทานจะฆาสัตวไดลงคอ
ปราศจากเมตตา ไหนเลยละทานจะมีกรรมฐานตั้งอยูในจิตใจใหมั่นคง แกไขปญหาดวย
ปญญาของทานเองได
อาตมาพูดมานานแลววา คนที่จติ ไมสงบมีอยู ๘ ประการ คือ
๑. มีไมพอ
๒. ใชเวลาวางเกินไป จิตหลั่งไหลไปสูที่ต่ํา ไมมีงานทํา จิตใจก็ลอยละลองออกไปนอก
เหตุผล ไมมีกุศลแตประการใด
๓. ถูกเบียดเบียนจิตใจ
๔. อวัยวะตั้งอยูใ นความไมปรกติ ถาธาตุทั้ง ขาดไปธาตุใดธาตุหนึ่ง ทานจะไมมีความ
สงบแตประการใด
๕. โรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน ตองเขาโรงพยาบาลไมพัก ถาไมฝกปฏิบัติแลวจิตทานจะไม
สงบ จะโวยวาย ออนใจตลอดรายการ เวทนาเกิดขึ้นก็ไมสามารถทําจิตใหสงบได
๖. ถูกสิ่งแวดลอมดึงไปในทางชั่ว อยูบานคนชั่ว อยูบานคนอันธพาล ก็จะดึงเราไป
ในทางชั่วราย สามานย จิตทานจะไมสงบ ปรารภธรรมไมไดแนนอน
๗. ครอบครัวไมมีความสุข ทะเลาะกันทุกวัน ความเห็นไมตรงกัน มัวหลงระแวงกันตลอด
รายการ ไมปรึกษาหารือกัน รับรองจิตทานไมสงบ
๘. มัวเมาในอบายมุข หาความสนุกในสังคม เลนการพนันตลอดรายการ คนนั้นจิตไม
สงบ ไมตองมาฝกปฏิบตั ิธรรม ไมไดผลอยางแนนอน ถาทาน ลด ละ เลิก หลุด
วิมุตติได ทานถึงจะมีความเจริญรุงเรืองในชีวติ ของทาน
ผูที่มาปฏิบตั ิธรรมตองเอาจริงจังดวย ถึงจะมามากดวยกันแตก็ตางคนตางทํา คับทีอ่ ยู
ได คับใจอยูย าก เหมือนเรารับประทานเปรี้ยวหวานมันเค็มไมเหมือนกัน แตเราก็นั่งรวมโตะ
เดียวกันได ตางคนตางเติมตามชอบ คนที่จติ ใจดี ไมดี สามารถทํางานรวมกันได ถาคนนั้น
ตางคนตางทํา ตั้งจิตตั้งใจทํางานก็สามารถทํางานรวมกัน
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คนเราจิตใจไมเหมือนกันแนนอน เพราะคนเราตางสรางเวรกรรมมาไมเหมือนกัน เรา
มีเวรมีกรรมติดตัวมา แลวจะแกไขอยางไร ถาไมเจริญพระกรรมฐาน จิตใจทานจะไมเขาสู
จุดนี้ จิตจะไมสงบ ถาเราตั้งสติไวไดจิตทานก็จะสงบพบความสวางแน ความสวางตัวนี้
แปลวา โลงใจ คนไหนทําความสงบได สะอาดจิตสะอาดใจ สะอาดนอก สะอาดใน ที่กิน
สะอาดที่ถายสะดวกแลว นี่แหละปญญามันจะเกิด สะอาดแลวสวางก็เรียกวา ปญญา เกิด
ความสงบก็ปรารภธรรมขึ้น ถาเจริญกรรมฐานทําไดอยางนี้ไดผลแน ๆ
ไมใชตางคนตางมาคุยกัน แลวมาทาวความหลังกัน เลาเรื่องโนนเลาเรื่องนี้ ของเกา
อยามารื้อฟน เรื่องคนอื่นอยาไปคิด กิจที่ชอบทําไมไมทําเลา อนาคตอยาจับมั่นคั้นให
ตาย จะผิดหวังเสียใจไปตลอดชีวิต ชีวติ ทานจะเปนหมัน นี่แหละชีวติ เราจึงไมเหมือนกัน
ทุกคน บางคนก็ขยันหมั่นเพียรไปในทางที่ไมถูกตอง บางคนก็ขยันหมั่นเพียรไปในทางที่
ถูกตองเสมอ บานเขาถึงมีความสุข มีความเจริญ บางบานก็สวดมนตไหวพระเปนนิจ
อธิษฐานจิตเปนประจํา อโหสิกรรมกอนแลวคอยแผเมตตา ไดผลอยางสมคาดปรารถนา
บางคนไมสนใจสวดมนต มานั่งเจริญกรรมฐานไดนิดหนอย กลับไปก็เลิกแลว ยอทอ
ทอถอยใจ ทานจะไดอะไรหรือ เรียน ม.๑ ถึง ม.๖ ตองใชเวลาถึง ๖ ป แตเรามาปฏิบัติเล็ก ๆ
นอย ๆ แลวจะไดอะไร สรางความดีนอยมาก แตสรางความไมดีมากหลาย ทานจะแกกัน
ไมได ทานจะติดลบและติดหาร ไมติดบวกติดคูณแตประการใด ขอใหติดบวกติดคูณบริบูรณ
ดวยธรรมะ เจริญดวยศีล สมาธิ ปญญา จะไดแกปญหาได ไมใชนั่งกรรมฐานแลวฉันจะไป
สวรรคชนั้ โนน ไปนิพพานชันนี้ เปนไปไมได
ขอฝากทานผูปฏิบัติธรรมไว การที่ปฏิบัติไมไดผลเปนเพราะเหตุดังตอไปนี้
๑. ไมตั้งใจทํา
๒. ไมทําติดตอไปเรื่อย ๆ ขาดตกบกพรองมาก
๓. ทํา ๆ หยุด ๆ แลวก็เลิกไป ทานจะไดอะไรหรือ อันนี้เปนของตายตัว
๔. ออนแอทอแทใจ นิวรณเขามาครอบงําแลวก็เลิกเลย ถาทานออนแอทอแทใจไมได
เจริญกรรมฐาน อีก ๑๐๐ ป ทานก็ไมไดอะไรติดตัวทานไป
ถาไมเต็มใจทํา ไมมีศรัทธา ไมตั้งใจทํา มากับเขาเรื่อย ๆ เทานั้นเอง รับรองไมได
อะไรเลยอยางแนนอนทีส่ ุด คนที่ไดตองตั้งใจ สนใจปฏิบัติในหนาที่ กินนอย นอนนอย พูด
นอย ทําความเพียรใหมาก ไมตองไปสนใจกับใคร เดินจงกรม ยืนหนอ ๕ ครั้งใหได ถาใคร
ยืนหนอ ๕ ครั้งไดแลว จะไดหมดเลย ไดอยางไมทอแทใจ
เราตองฝกปฏิบัติใหอดทน เรามาแสวงหาความอดทนกันในหมูของคนผูใจประเสริฐ
นุงขาวหมขาว ทําใจใหประเสริฐ ก็คือการทํากรรมฐาน ทําใจใหสะอาดหมดจด บริสุทธิ์ ถา
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บริสุทธิ์ไดเมื่อใดจะเกิดแสงสวาง สวางนอก สวางใน สวางจิต สวางใจ จิตใจก็เปนมหากุศล
จิตใจทานจะสงบ ไมวนุ วาย ไมฟุงซาน จะไมคิดราย จะคิดแตความดี ทานจะมีแตปญญา ทํา
อะไรก็ไดเงินไดทอง ประคองไวซึ่งชีวิตจิตใจมัน่ คงและถาวร ทานจะเกิดผลของทานเอง นี่
แหละทานทั้งหลาย บางคนอยากรวย อยากสวย อยากดี อยากมี ไมอยากจน แตเสียใจทุก
คนไมอยากทํา ไมอยากสรางกิจกรรมใหมีประโยชน
สิ่งที่ควรทําใหแจงถึงใจ ไดแก การกําหนดจิตใหถึงจิตใจ ตั้งสติไวทจี่ ิต อยาทิ้งสติ
อยางทิ้งสัมปชัญญะ รูตวั อยูตลอดเวลา ยืน เดิน นั่ง นอน เดินจงกรมเดินใหชาที่สุด ทานจะ
รวบรวมสติไวในเครื่องคอมพิวเตอรตลอดรายการ จะนั่งก็หายใจใหมันยาวที่สุด คนหายใจ
สั้นนะโมโหเกง ใจรอนรนทนไมไหว ทําอะไรไมเอางานเอาการ เอาแตอารมณของตัวเอง เอา
แตใจของตัวเอง ไมเอาใจคนอื่นเขาบาง
คนที่เขารูจริง รูแจง เห็นจริง เห็นแจง จะรูต ัวเอง จะอานตัวออก จะบอกตัวได จะใช
ตัวเปน จะเห็นตัวตาย จะคลายทิฏฐิ จะดําริชอบ จะประกอบกุศล ไดผลอนันต เปนหลักฐาน
อันสําคัญยิ่ง
คนที่ไมเห็นตัว ทําไปก็ไมเห็นตัวเอง กลับไปเห็นคนอื่นทําชัว่ จะเอาตัวไมรอด เขาให
ดูตัวเอง ใหฝกฝน ใหจิตใจดูตัวเองวา ตัวเองทําอะไรถูกผิดประการใด สติจะบอกสัมปชัญญะ
จะทําใหเรารูซึ้งไปถึงจิตใจ ทําใหแจงถึงใจได
สิ่งที่ตองพัฒนา เมื่อเราทําใหแจงถึงใจแลว มีมือสอง เทาสอง สมองหนึ่ง เปนที่พึ่ง
แลว เราก็ตอ งพัฒนาตัวเอง พึ่งตัวเอง ชวยตัวเอง สอนตัวเองใหได ถาทานทําไดตามหลักที่
กลาวมาแลวนั้น รับรองทานไดผลแน ไดผลถึงลูกของทานดวย มีบุตรธิดาจะวานอนสอนงาย
บางบานดีเหลือเกิน นุงขาวหมขาว สวดมนตทุกวัน อยางนี้หายากแลวไดดีหมดทุก
คน มีเถาแกคนหนึ่ง มีลูกเขย ลูกสะใภั อยูในกงสี ตอน ๕ โมงเย็น ตีระฆังสวดมนต เถาแก
เปนคนนําสวดมนต ไหวพระ ตักบาตรทุกวัน บําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศล มีลูกหลานเปน
ดอกเตอรหมด พอพอตาแมยายตาย แยกไปกินเหลาเมายา เลนการพนัน มีลูกมาใหมอีก ๒
คน วานอนสอนยาก นี่เปนกฎแหงกรรมชัดเจนมาก ที่พอแมนี่สรางความไมดีใหกับลูก ทําไม
ถูกไวกับหลาน พอแมเทานั้นที่สรางรักใหถูกวิธี ทําความดีใหลูกดู นี่ตายตัวเปนกฎแหงกรรม
ชัดเจนมาก ถาทานเจริญกรรมฐานจะเห็นดวยกับอาตมา ถาไมเจริญกรรมฐาน ที่พูดไปนี้
ทานเองคงไมเขาใจ ทานคงไมรูเรือ่ ง ก็จะเปลืองเวลาเปลา ๆ จะเอาแตใจตัวเองตลอด
รายการ
ขอเจริญพร ขอกลาวคํานี้ไวสักคําหนึ่งวา
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“ผูหญิงที่นาเกลียด คือ ผูหญิงที่ทําตามใจตัว ผูชายทีน่ ากลัว คือ ผูชายที่ไม
รูจักเกรงใจคน”
คนประเภทนี้นากลัวมาก ไรธรรมะ ขาดเหตุผล
การเจริญกรรมฐานตองตัดปลิโพธกังวล อยาไปสนใจ ไมตองไปหวงใยบานเรือน
จิตใจจะไดสงบ ทานจะไดมีปญญา ไปแกไขปญหาในชีวิตและครอบครัวของทาน ไมใชมานั่ง
คุยกัน ขอฝากญาติโยมไว
อาตมาพูดอยูเสมอวา
“คนโงชอบเอาสติไวทปี่ าก คนฉลาดชอบเอาสติไวที่ใจ”
มีอะไรเกิดขึน้ ก็มีสติสัมปชัญญะ จะแกปญหาไดตอหนาตอตา คือ ปจจุบันนั่นเอง
ปจจุบันถึงจะเปนความจริง อดีตเปนความฝน อนาคตไมแนนอน อยาจับใหมั่นคั้นใหตาย
ทานผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวติ
การเจริญกรรมฐานทําใหรูกฎแหงกรรมวา เราทําอะไรไว จะไดแกกรรมของตัวเอง
ไมใชคนอื่นมาแกให เราไปขอยืมเงินขอยืมทองเขามาแลวใหคนอื่นรับใช มันจะถูกตองไหม
คงจะไมยุติธรรมกระมัง กฎแหงกรรมนะทานทั้งหลาย บางคนดากัน วากัน พอบางคนเตะลูก
ทั้งรองเทา เปนเวรกรรม เจริญกรรมฐานไมไดหรอก ตองอโหสิกรรมกันกอน บางคนดาสามี
ทํากรรมฐานไมไดผล เพราะไมไดอโหสิกรรมกอน บางคนคิดกับพอไมดี คิดกับแมไมดี ไม
ตองทํากรรมฐานนะ ไมไดผล ถาไมอโหสิกรรมกอนไมไดผล เหมือนเราไปแจงความที่
โรงพัก ถาไมถอนแจงความมันก็มคี วามผิดตอไป เปนกฎแหงกรรมนะ เราตองถอน เราไป
พูดดาเขา ก็ขออโหสิกรรม ถอนคําพูดออกจากการดาเขาเสีย ถึงจะไมมีเวรกรรมติดตัวไป
อันนี้มีประโยชนมาก ผูท ี่เจริญกรรมฐานถึงจะรูไ ด
ขอฝากนักกรรมฐานไวดวย ยืนหนอ ๕ ครั้ง ตองกําหนดใหได กําหนดใหชาที่สุด ถา
สติผนึกบวกกับจิตไดทานจะไดรูจริง รูแจง ถึงใจทานเอง อารมณนี้เปนอยางไร อารมณนั้น
เปนอยางไร เห็นหนอ... คนโนนเดินมามองจากศีรษะลงปลายเทา ปลายเทาขึ้นศีรษะ มันจะ
บอกออกมาไดวา นิสัยดี นิสัยไมดี มีประโยชนมาก มีประโยชนสําหรับทําธุรกิจดวย เราจะได
ดูคนออก
ในเมื่อเราอานตัวเราไมออก บอกตัวไมได ใชตัวไมเปน ไมเห็นตัวตาย ยังประมาทใน
ชีวิตอยู จะไปอานคนอืน่ ออกหรือ จะไปดนเดาไปวาเขาเสียหาย พระพุทธเจาไมใชใหไปดูคน
อื่น ใหดูจิตใจของเราเองวา จิตใจของเราตั้งแตเชามาถึงบัดนี้นะไดกําไรตรงไหนบาง ขาดทุน
ตรงไหนบาง คิดดีหรือไมดี อยางนี้เปนตน
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พระพุทธเจาถึงสอนวา จงทําใจเราใหดีที่สุดเทาที่จะดีได ถาใจดีอารมณมันก็ดีดวย
อารมณดีทําอะไรก็ดีหมด ถาอารมณเสียอารมณคางทําอะไรเสียหมด อยาทําดวยอารมณ จง
ทําดวยสติ ทําดวยสัมปชัญญะ
โกรธหนอ... กําหนดที่ลิ้นป หายใจยาว ๆ มันจะแกได แตไมกําหนดกัน ไปโกรธ
ฝงในจิตใจ แถมผูกพยาบาทฆาตพยาเวร อิจฉาริษยาเขาตอไป ทานจะไดอะไรหรือ ทานจะ
ไมไดอะไรเลย
กรรมฐานแกกรรมได กรรมเรามีอยูอยางนี้ ขาพเจาผูกพยาบาทนอง ขาพเจาจะตอง
เปนความกับเขา แยงสมบัติกัน ถาเรากําหนดโกรธหนอ ๆ ถาสติดี สัมปชัญญะดี มันจะ
อโหสิกรรมไปในตัว อยาไปโกรธนองเลย ชวยนองตอไปเถิด มีอะไรก็ชวยกัน มีอะไรก็แบง
กันกินแบงกันใช เดี๋ยวก็ตายจากกันไป มันจะบอกไดอยางนี้
เสียใจหนอ... เสียใจเรื่องสามี เสียใจเรื่องลูก เสียใจเรื่องภรรยา มันจะบอกเราไมได
แตกรรมฐานบอกเราไดแน เราก็กําหนด เสียใจหนอ... ที่ลิ้นปนี่ ไมใชที่หัวใจ ไปสอนไวที่
หัวใจ บางคนบอกใหกาํ หนดไวที่หัวสมอง มันจะถูกเรือ่ งอะไรเลา สูดลมหายใจ กําหนด
เสียใจหนอ... เสียใจหนอ... นี่คือวิธีแกปญหา
แตเราก็ไปสรางแตปญหา เสียใจก็ไมแก โกรธก็ไมแกเกลียดก็ไมแก เลยปลอยสะสม
ไวในจิตใจ ทานจะเปนบาปทานจะมีเวรมีกรรมติดตัวไป ตายไปในขณะนั้นทานจะไปนรก
เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน เวลามีโลภะ ทานตายขณะนั้นทานจะเปนเปรต มีโทสะทานจะ
ลงนรกเปนอสุรกาย มีโมหะทานจะไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน ออกมาเปนผลงานอยางนี้
ชัดเจนมาก แตวิธีแกไขวิธีทํา ทานก็ไมทราบ ทานจะไมคอ ยแกกัน
ปวดศีรษะจะแตกก็กําหนด ปวดหนอ... ปวดหนอ ๆ ชา ๆ มีสมาธิดี สติดี ปวดนั้นมัน
ก็จะหายไป จะไดรูกฎแหงกรรมวา ปวดศีรษะเรือ่ งอะไรกัน ปวดมาตั้ง ๗ ป ๘ ปแลว ปวดมา
ตลอด ก็เนื่องมาจากไปทุบหัวปลาขาย ลูก ๓ คน ปวดทั้งหมดทั้ง ๓ คน เปนโรคประสาท อยู
ที่สิงหบุรีนี่เอง เขามาเจริญกรรมฐานรูกฎแหงกรรมแลว เลยเลิกทุบหัวปลาขาย เปลี่ยนไป
ขายผัก ขายสิ่งอื่นที่ชอบธรรม สรางอาชีพการงานดวยความถูกตอง จะไมกลับไปหาอาชีพ
อยางนั้นอีกตอไปแลว ก็จะเกิดประโยชนตอทานทั้งหลาย
ไมใชวาปวดหัวก็ไมกําหนด ปวดขาก็ไมกําหนด ทําอะไรก็ไมกําหนด ตัวกําหนด
แปลวา ชะตากรรม ไมใชพระพรหมลิขิตใหเรา พระพรหมบนสวรรคจะมาลิขิตไดอยางไร เรา
ลิขิตเอง เราขีดเสนตายของเราเอง เราสรางกรรมของเราเอง เราขีดตัวเองใชหรือไม
ขอใหทานทั้งหลายโปรดไดทราบความนี้ไว
ธัมโมวาทวันสงกรานต ๑๓ เมษายน ๒๕๓๙

๙

โยมบางคนมีความรูม ากกวาอาตมาอีก แตแกกรรมไมไดเสียใจดวยนะ บางคนเกเรไม
เรียนหนังสือ มาบอกใหหลวงพอแผเมตตาใหลูกเรียนหนังสือ ใหหลวงพอแผเมตตาใหลูกวา
นอนสอนงาย หลวงพอจะไปแผไดอยางไร มันอยูที่พอแมของเขาไมแกกรรม ดาลูก จูจี้กับลูก
จะแกลูกไมไดหรอก นอกจากพอแมจะมีความปรารถนาดี แผเมตตาดวย กรรมฐานแลวสวด
มนต พาหุงมหากาฯ แผใหลูก ลูกกลับรายกลายดีได เลิกติดยาเสพติดก็เยอะแยะ แคตรงนี้
แกกันไมได
สามีเจาชู เลนการพนัน ดื่มเหลา ไมตองไปตาม อยาไปตาม เกลียดยิ่งเขาใกล รักยิ่ง
ออกหางไกล เกลียดเราก็แผเมตตา อยาไปเกลียดเขา แผเมตตา เกลียดออกไป รักเขามา
แทนที่ สรางความดีตอ ไป เดี๋ยวเขาก็เลิกไปเอง แตเราไปคิดวาสามีไมดีอยางโนน ไมดีอยาง
นี้ ขอเท็จจริงดูตัวเราเองเถอะ เรามานั่งกรรมฐานดูตัวเราวา เราดีไมพอหรืออยางไร
มันจะบอกกฎแหงกรรมออกมาชัด อยาไปดาสามี อยาวาสามีเจาชู
เขามาเลาใหอาตมาฟงทัง้ นั้น ลูกไมดี สามีไมดี ตัวเองดีคนเดียว อาตมาบอกใหมา
เจริญกรรมฐาน ไมพูดกับใครเลย จะรูเอง ปรากฏวา เดินรองไหมาหาแลวบอกวา ฉันไมดีเอง
หลวงพอ นัน่ จับจุดไดแลว คือ กฎแหงกรรม ถาตัวดีจริงดังเขาวาแลว สิ่งทั้งหลายดีทั้งบาน ดี
ทั้งลูก ดีทั้งสามี ขอฝากไวดวย
ถาสามีดีแสนจะดี ภรรยาไมดี บานนั้นเอาไวไมได เพราะภรรยานั้นเปนแมใหญ
แมบานสําคัญวาพอบาน พอบานจะเที่ยวไปงานสังคมชางเขา เราเอาลูกไวใหได ตั้งสติ
อารมณ ชวนลูกสวดมนตไหวพระ เดี๋ยวพอเขาก็กลับมาเอง ขอฝากไวนคี่ ือ แกกรรมดวยการ
กระทํา
ไมใชเอาความรายไปแกความราย เขารายมาอยารายตอบ เขาไมดีมาจงเอา
ความดีเขาไปแกไข คนตระหนี่ใหของที่ตองใจ คนพูดเหลวไหลเอาความจริงใจเขาไป
สนทนา ถึงจะแกได ไมใชเหลวไหลตอเหลวไหลดวยกันสนทนากัน สามีไมดีแถมภรรยาไมดี
อีก เลยตางคนตางแกกรรมกันไมได อยูดวยกันไมไดแนนอน แกปญหาไมตก
ขอฝากนักกรรมฐานไวแกปญหาทางอายตนะ ธาตุอินทรีย เห็นหนอ... เห็นดวย
ปญญาอะไรเกะกะเก็บ คนมีสติมักจะเก็บของไมใหเลอะเทอะรุงรังไมใหสกปรก เสียงหนอ...
เสียงเขาดา เขาวาอะไรก็ชางเขาปะไร เขาดาตัวเขาเอง ไมไดดาเรา มันไมเจ็บเหมือนเอามีด
มาแทงแตประการใด เขาดา อยาไปรับการดาเอามาไวในจิตใจทําไมเลา ทําใหเรา
กลุมอกกลุมใจ ทําใหเราเสียการงาน เสียหนาที่ เสียการรับผิดชอบ เสียผูใหญ เสียการ
ปกครอง เสียการแกปญหา
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ขอฝากทานทั้งหลายที่เปนพอแมไว ตามดูลูกดวย นําลูกดีแลวตามดูลูกดวยถึงจะ
ถูกตอง ถาตองการดีชวนลูกสวดมนตไหวพระ อยาไปสอนลูกกําลังทานขาว อยาไปสอนลูก
ขณะที่ดูหนังสือ อาตมาไดตํารามาจากกรุงเทพฯ พอเปนนายพล แมเปนอาจารย ลูกหนีไปดู
ชักพระที่นครศรีธรรมราช กับเพื่อนที่เปนลูกนายตํารวจ ซึ่งเปนนายพลเหมือนกัน ไปเจ็ดวัน
ก็กลับมาแตไมไดบอกพอแมเพราะกลัวจะไมใหไป อาตมาไปบานนั้นพอดี
ลูกกลับมาก็เขาครัวไปทานขาว แมกลับมาถึงตรงเขาไปหยิกหูลูกเลย ดาวาลูกไป
ไหนมา ไมลาไมไหวอะไร พอเห็นอาตมาเขาเลยเงียบ มานั่ง สักประเดี๋ยวพอมา ตรงเขาไป
ตบลูกเลยวา ไปไหนไมบอก เลยจานขาวลอยออกเปนสองเสี่ยง ลูกวิ่งรองไหเขาหองไป ลูก
กําลังเรียนปริญญาโทนะ เขาทําตอหนาอาตมาเลย
ถาพอเปนคนดี แมเปนคนดี ก็จะเขามากอดลูก เอาขนมมาใหลูก ใหลูกมีกําลังใจ แต
พอแมทําอยางนี้ไมมีน้ําใจเลย รักลูกไมถูกทาง ไมมมี นุษยสัมพันธ ตั้งแตวันนัน้ ลูกเลยไม
กลับบาน เขาเปนลูกชายคนเดียวของพอแมดวย เขากลับไปอยูบานนายพลตํารวจตรีที่เปน
เพื่อนกับพอ เขาก็รักเหมือนลูกของเขา สงเรียนจบปริญญาโทและจะไปอยูอเมริกากับลูกของ
เขา จะไมกลับบานพอแมอีกตอไป
การเจริญกรรมฐาน คือ การสรางกุศลจิตอันดับหนึ่งทางพระพุทธศาสนา เอา
บุญมาใสใจใหมีความสุขความเจริญรุง เรืองทั้งบาน จะพูดจาก็ไพเราะเพราะพริง้ พูดวาจา
สัตยเปนวาจาที่ไมตาย พูดจริง ทําจริง ทุกสิ่งก็ไดผล ไดอานิสงสดังที่กลาวมาแลวทุกประการ
ถาลูกเกเรเกเสไมสนใจกับพอแม ก็ขอใหคุณพอคุณแมนั่งกรรมฐาน แผเมตตาอุทิศ
สวนกุศลใหกับเขาไดผลแน ๆ ใหเขามีความสุข ความเจริญ ใครหนอไมรักลูก ทุกคนรักลูก
ดั่งแกวตาดวยกันทุกคน แกวตาขวา คือ ลูกชาย แกวตาซาย คือ ลูกสาวหนาขาว ๆ กันทุก
คน ทุกคนหวงแหนลูกตามาก
ชีวิตจิตใจนีค่ ือ สามีภรรยา เปนเพื่อนคูคิดเปนมิตรคูบ านกัน มีอะไรก็หนักเอาเบาสู
หนักนิดเบาหนอย ใหอภัยกันเถิด บานนั้นจะประเสริฐ ญาติโยมที่มานี่ตั้งใจทําใจใหประเสริฐ
ในหมูคน ผูมีใจประเสริฐจะมีพระประจําใจ มีขันติความอดทน ตอสูต อเหตุการณ
ขอฝากนิสิตนักศึกษาที่นี่ดวยวา
ความอดทน เปนคุณสมบัติของนักตอสู
ความรู เปนคุณสมบัติของนักปราชญ
ความสามารถ เปนสมบัติของนักประกอบกิจ
ความมีระเบียบทุกชนิด เปนคุณสมบัติของผูดี
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ถาคนขาดระบบ ไมมีระเบียบ ทําอะไรไมเพียบดวยวินัย ไมเปนชาติผูดีหรอก คนผูดี
จะจัดบานเรียบรอย ทําอะไรก็เรียบรอยหมด ไมขวางหูขวางตาแตประการใด กรรมฐาน
ตองการตรงนี้
ตาเห็นหนอ... เห็นเกะกะไปหมด ตามีปญญา ตามีทรัพย ตามีศีล ก็เก็บเรียบรอย
เสียงหนอ... เสียงเขาดา เขาวาอะไรกัน เราก็ไมรับฟง หูฟงดวยปญญา ใหมีศีลอยูที่หู มี
สติสัมปชัญญะในการฟง ฟงแตเรือ่ งที่ดี อยาไปฟงเรื่องเลวรายของคนอื่นตอไป คนเรานี่ก็
แปลก ที่ดีไมคอยจะฟงกันตาก็เหมือนกันชอบไปดูเขาตีกัน ชอบไปดูรถคว่ํา รถชนกันละชอบ
ไป ออกไปชวย ชวยแกะนาฬิกาบาง ชวยปลดสรอยบางใชไมได ขาดเมตตามาก ถาเจริญ
กรรมฐานทานจะทําไมลง ทานจะมีแตใหกับชวย ทานจะรวยมหาศาล ยิ่งใหยิ่งรวย ยิ่งสวย
ยิ่งดี ยิ่งมีปญญา
ขอฝากญาติโยมไว
“ยิ่งใหก็ยิ่งได ยิ่งหวงก็ยิ่งอด หมดไมมา เราไมหวง เราไมอด หมดมาเรื่อย ๆ”
รวยแน ๆ โยมหญิง โยมชาย อยูกับอาตมาเปนพันก็ยอมเลี้ยง ขอใหอยูจนขาวสาร
หมดคอยกลับบาน จะอยูไหมรับรองไมไดกลับหรอก ขาวสารวัดนี้ไมมีหมด ขาวสารภาค
อีสานจะมากอีกแลว
ขอความสุขสวัสดีจงมีแกทา นทั้งหลาย และขอทุกทานจงเจริญไปดวย อายุ วรรณะ
สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดสมความมุง มาดปรารถนาดวยกัน
ทุกรูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ....

ธัมโมวาทวันสงกรานต ๑๓ เมษายน ๒๕๓๙
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