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ทานสาธุชนและผูปฏิบัตธิ รรมทุก
ๆ
ทานทีพ่ รอมใจกันมาหลายคณะดวยกัน
โดยเฉพาะชมรุมพุทธศาสนสถาบันราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยสยาม มาเพื่อปฏิบัติ
นอมนําจิตเขาไปสูการกุศล
ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่พรอมหนาพรอมตากันมาเพื่อ
ปฏิบัติธรรม ขณะนี้ผูที่มาใหมก็เขารับกรรมฐาน คําวา รับกรรมฐาน หมายถึง สมาทาน
ศีล สมาทานพระกรรมฐาน สมาทานแปลวา รับสัจจะไปปฏิบัติใหสมควร และเหมาะสม
กับที่สมาทานเหลานั้น ดวยสัจจะวาจาของตนเอง ยืนยันตอคณะสงฆทนี่ ั่งพรอมกัน ณ
บัดนี้ และญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาคณะหนึ่งปฏิบัติพอควรแกอัตภาพ พอไดเปนนิสัย
ปจจัย เพือ่ จะนอมนําไปปฏิบัติประจําจิตประจําใจตลอดชีวิต แลวจึงกราบนมัสการลากลับ
เคหสถานเพื่อไปปฏิบตั ิงานของทาน จะเปนนิสิตนักศึกษาหรือจะเปนเจาของธุรกิจการ
งานตาง ๆ เพราะคนเราเกิดมา ตองพึ่งพาการทํางานและหนาที่
ถาการงานไมมี หนาที่ไมมีแลวเราจะอยูในโลกไมได กอนจะพึ่งหนาที่กับงานนั้น ตอง
แสวงหาความรูเพิ่มพูนบริบูรณในดานวิชาและเทคโนโลยีทุกประการ จะไดผลสมมาด
ปรารถนา การอยูในโลกตองพึ่งหนาที่กับการงาน ถาไรวิชา ขาดความรู ก็ไมทราบวาจะ
ทําหนาที่อะไร การงานที่เราจะทําจะใชวิชาอื่นใด ถาเราไมเรียนหรือไมศึกษาไมแสวงหา
ความรูแลว ไหนเลยจะรูวาหนาที่กับการงานคืออะไร ถาไมมหี นาที่ไมรับผิดชอบการงาน
ของตนแลว ไหนเลยจะอยูในโลกไดอยางสะดวกสบาย
ทานสาธุชนทั้งหลาย เราอยูไดดวยหนาที่กับการงาน แตทานทั้งหลายเรียนสําเร็จวิชา
ไดหลายสาขา จะเปนสาขาใด สถาบันใดก็ตาม ถาทานขาดหลักธรรมในใจ ขาดกรรมฐาน
หนาที่การงานของทานจะไรความหมาย จะไรเหตุผลไมไดสนใจชีวิตของตนแตประการใด
แตก็มิไดหมายความวามีวิชาความรูแลวจะเปนคนดีนะ ไมไดหมายความวาอยางนั้น มี
ความรูแตไมสงู าน ฐานะจะดีมปี ญญาไดอยางไร ดังนั้นจึงตองฝกจิตพัฒนาจิตใจเขมแข็ง
และอดทน ตอสูกับการงานและหนาที่ ถาทานเปนนิสิตนักศึกษา ทานควรจะทองไวใหขึ้น
ใจ ๒ ขอดังนี้
ขอที่ ๑. เรียนใหรู ดูใหจํา ทําใหจริง ไมยอมเรียนหรือจะรู ไมยอมดูหรือจะเห็น ไม
ยอมฟงหรือจะไดยิน ไมยอมทําหรือจะเปน จะลําเค็ญย่ําแยจนแกตาย ไมเอาเหนือเอาใต
นี่แหละตองทอง เรียนรู ดูจํา ทําจริง
สิ่งที่ไดจากการปฏิบัติกรรมฐาน
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ขอที่ ๒. เรียนรูจะไดไปสูงาน ฐานจะดีและมีปญญา ฐานก็คือฐานะ นี่แหละหนาที่
กับความสะดวกสบายดวยประการทั้งปวงอยางนี้ ชัดเจนชัดแจง เห็นชัด เห็นแจง วาถา
เราขาดการพัฒนาจิตแลว ไหนเลยทานจะเขมแข็งอดทนตอสูกับหนาที่การงานของทาน
ได มีแตสรางกุศลก็ไมไดพบผลงานแตประการใด ไหนเลยเลาทานจะไดอยางไรได ไมใช
หมายความวาไปบวชชีพราหมณวดั โนนออกวัดนี้ ไปสวรรค นิพพาน เหมือนบริจาคทาน
บาทเดียวปรารถนาไปสวรรค ปรารถนาไปนิพพาน นี่แหละอาตมาจึงวา ทําบุญคากําไร
เกินควร
ทานทั้งหลายมาสรางความดีตองละความชัว่ ได ถาละชัว่ ไมไดก็ดีไมได เราจะไป
ทําบุญตองละบาปได ถาละบาปไมได บุญมันจะเขาไมถึงจิต ชีวติ จะไมถึงใจ การ
เจริญกรรมฐานตามคําสอนของพระพุทธเจานี้ ก็จะเปนผูบริหารจิตใหเขมแข็ง บริหารกาย
ใหเขมแข็ง บริหารเวลาใหมีประโยชน
การปฏิบัติกรรมฐานตองการใหชีวิตมีคา ตองการใหเวลามีประโยชนแกทานเอง ถา
ไมมีหนาที่การงานทําแลว ทานอยูอยูในโลกนี้เลย โฉลกไมดีแลวไปเหนือมาใตก็ไมมี
หลักฐาน งานก็ไมเปนหลักแหลง ทําอะไรก็จมิ้ ๆ จ้ํา ๆ ไมอดทนตอการงาน และหนาที่
ควรจะตองมีผลงานในชีวิตของตนบางพอสมควรแกอัตภาพ มีความหมายอยางนั้นชัด
แจงชัดเจน ขอเจริญพรอยางนั้น เพราะฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมเขาวัดใหมันครบ ๓ วัด
วัดตนก็คือ วัตถุธรรม ตองแสวงหาการบริกรรมจิต สรางขอคิดใหเกิดปญญา
เรียกวา วัตถุธรรม ถาคนไหนมีธรรมะ วัตถุสะอาดดูกันตรงนั้นนะ วัตถุสะอาด
หมายความวากระไร ทีก่ ินสะอาด ที่ถายสะดวก กินของรอน นอนในมุง ทุงในสวม สวม
รองเทา ยืนลุก ยืนรับ ยืนคํานับผูบังคับบัญชา แสดงฐานะตอทานผูใหญ เปนผูนอยทําไม
นิ่งดูดาย ไรมารยาทขาดเหตุผล ไรผูดีมีปญญา ผูดีตองมีระบบระเบียบ เพียบดวย
วินัย ออกมาอยางนี้เห็นแจงเห็นชัด ชัดเจนแลว ขอเจริญพร หมายความอีกประการหนึ่ง
ธรรมะแปลวากระไร ที่เราปฏิบัติกันตอไป ธรรมะแปลวา ธรรมชาติ เกิด แก เจ็บ ตาย ก็
ธรรมชาติ ดอกไมทสี่ วยงามที่มาถวายสักครูนี้ ขณะนี้มันสวย เดี๋ยวมันก็จะโรยราง
หางไกล เดี๋ยวก็เลือนลางหายไป สาวจริงไหม หนุมจริงไหม ไมจริงเลย หลอกลวงกัน
ชั่วคราวใชหรือไม นีค่ ือธรรมชาติ พระพุทธเจาสอน ธรรมชาติคอื ตัวธรรมะ ไมใชไปทํา
แมะ เหยาะแหยะตามวัดโนนออกวัดนี้ ทัวรบญ
ุ กันทั่วไป วันเสาร-อาทิตย ไมทวั รบุญ
นาจะทัวรอารมณของตนเองบาง ดีกวาไปทัวรทวั่ ไป จะเสียเงินมากมายกายกอง เปนที่
นาเสียดายมาก ขอเจริญพรอยางนั้น ความหมายอยางนี้ ธรรมะแปลวาธรรมชาติ ทาน
เปนหนุมเปนสาว หลอกลวงกันชั่วคราวเทานั้น อายุ ๒๐ ป ๓๐ ปแลว เขาสูปจฉิมวัย
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แลวก็ผานไปโดยธรรมชาติ นี่แหละ พระพุทธองคทรงสอนชัดเจนมาก เกิดจริงไหม เกิด
จริง แตเกิดมามันก็มีทุกข เกิดแลวแกก็มีทุกข เจ็บก็มีทุกข แลวก็พลัดพรากจากกันก็มี
ทุกขทั้งนั้น ทุกขประจํา ทุกขจร ทุกขใน ทุกขนอก พิจารณาอยางนั้น เอาตาชั่งขึ้นมาดู
เอาตราชูขึ้นมาชั่ง จะเห็นทุกขในตัวเอง นี่แหละ ธรรมชาติไมใชอยางอื่นแตประการใด
พระพุทธเจาสอนงาย แตไปตีความยาก จนปฏิบัติลําบาก มองเห็นชัด สาวก็ชั่วคราว
หนุมก็ชั่วคราว เดี๋ยวก็เฒาชะแรแกชรา แลวก็ตายจากกันไป นี่ธรรมชาติใชหรือไม เจ็บ
ไมสบายก็มีแตความทุกข หาความสุขไมได หิวโหย โรยรา ก็เรียกกวาเจ็บ ไมมีอะไร มี
แตความทุกข มีแตความยาก มีแตความลําบากตลอด จึงตองแสวงหาธรรมะ แหลงความ
ดีของชีวิต เปนขอคิดของนักปญญา ผูมีสติปญญาจึงจะคิดได ผูไรปญญาจะคิดไมออก
บอกไมได ใชไมเปน จะไมเห็นตัวตาย จะไมคลายทิฐิ จะไมดําริชอบ จะไมไดประกอบ
กุศล จะไมไดผลอนันต เปนหลักฐานสําคัญ ตรงนั้นเปนจุดมุง หมายอันนี้
ทานสาธุชนผูใครธรรมทัง้ หลาย เราตองเขาวัด วัตถุธรรม ธรรมะแปลวาอะไรอีก
แปลวาตองฝนใจ ถาฝนใจไมได ดีไมได ปลอยไปตามอารมณตามใจตนไดหรือ ปลอยไป
ตามกระแสคลื่นลมที่เรามีอยู เดี๋ยวขื่นก็จะตองอม ขมก็จะตองกลืน คําคืนก็จะฝนหวาน
หนุมก็จะเทีย่ ว สาวก็จะเที่ยว สรวลเส เฮฮา คบแตอันธพาลสันดานบาป หยาบชาใน
สังคม ทุกวันนี้เปนที่นาเสียดายมาก พระพุทธเจาทรงสอนนักสอนหนา สอนใหหาวัตถุ
ธรรม
ถาสาวหนุมมีธรรมะจริง เขาจะไมเที่ยวเขาจะไมสรวลเสเฮฮา เขาจะแสดงหาแตวิชา
หาหลักฐานมีงานทํา จะมีคูครองหรือก็เปนทองแผนเดียวกัน มีมนุษยสัมพันธในสังคม
เหงื่อออกตอนหนุมสาวไมเปนไร อยาไปออกตอนแกมนั จะแยลงไป มันจะออกทัง้ น้ําตา
ไหลไมพัก พระพุทธเจาทรงสอนชัด นี่คือธรรมชาติ
มีคนเลาใหอาตมาฟง วา ลูกอาเสี่ยที่กรุงเทพฯ พอแมมีลูกชายคนเดียว จบ ม. ๖ แลว
ไปเขามหาวิทยาลัย ซื้อรถ บี. เอ็ม. ซื้อวิทยุ ซือ้ อะไรหลาย ๆ อยางใหลูก เดี๋ยวนี้ไมได
เรียนหนังสือแลว ตองเอามาอยูที่บา น นี่แหละ ตามใจลูก นี่หรือผูกพัน นี่หรือตัวธรรมะ
ธรรมะแปลวาจะตองฝนใจ ถาฝนใจไมได ดีไมไดเสียหายมาก เปนที่นาเสียดาย
วันนี้ก็มารองไหกับอาตมาที่กรุงเทพฯ เรียนหนังสือไมทันเขาแลว คิดจะเอาลูกไป
เรียนเมืองนอก อาตมาวาไมเปนผล จะเสียหายมากกวานี้ มหาวิทยาลัยเมืองไทยมี
มากมาย บางแหงดีกวามหาวิทยาลัยเมืองนอก เชน จุฬาฯ ธรรมศาสตร ศรีนครินทรวิ
โรฒ ก็มี มหาวิทยาลัยเอกชนก็มีมากมายหลายแหงในกรุงเทพฯ แตทําไมไมเรียน เพราะ
มันเรียนไมไดนี่แหละ ตามใจเหมือนอยางคนเรานี่ ปฏิบัติธรรมตองการจะฝนใจตัวเอง ให
สิ่งที่ไดจากการปฏิบัติกรรมฐาน
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กําหนดจิตของตัวเองใหมีสติสัมปชัญญะ ถาตามใจตัวนี่เสียหมด ธรรมะเขาตามใจไมได
ตองฝน ตองเหนื่อย ตองยาก ตองลําบาก นี่แหละทานทั้งหลาย ผูดีมีปญญาเขาสราง
ความดีนั้น ตองลงทุนความลําบากได ถาลงทุนความลําบากไมไดเปนคนดีไมได คนชั่วดู
ตรงนี้ สรางความชัว่ ชอบลงทุนความสบาย กินสบาย นอนสบาย ชอบไมเอาการเอางาน
ไมมีกรรมฐานในตัว เลี่ยงงาน คนพวกนี้กําลังชั่วโดยไมรูตัว
จิตนี้เปนธรรมชาติ เกิดทางทวารหก เรียกวา อินทรีย หนาที่การงานซึ่งเราจะตอง
รับผิดชอบกันตอไป ดวยการกําหนดทางตา ทางหู จมูก ลิ้น กาย ใจ สัมผัส จิต มโนธรรม
กิจกรรมก็จะดีขึ้นดวย การพัฒนาจิตเชนนี้ จิตจะไดเขมแข็ง จิตจะอดทน จิตมีนพิ นธ
คาถาวา ขันติ เปนคุณสมบัตขิ องนักตอสู ความรู เปนสมบัติของนักปราชญ
ความสามารถ เปนสมบัติของนักประกอบกิจ ความเปนระเบียบทุกชนิด เปน
สมบัติของผูดี คนไมมรี ะเบียบขาดระบบ ไมใชผูดีนะ ผูดีจากธรรมชาติจะตองมีระเบียบ
ทําอะไรเพียบดวยวินัย ตั้งอกตั้งใจทํางานดวยความเรียบรอย ทําดวยความสะอาดหมด
จด อยูในจิตใจของตน ขันติความอดทนเปนตน ไดบอกไวชัดเจนมาก ทานจะปฏิบัติ
ธรรมวัดไหนละ จะไปสวรรค นิพพาน ญาณโนน ญาณนี้ขึ้น เอาตรงนีก้ อนไดไหม ฝนใจ
ตัวเองใหได ก็ขอเจริญพรตอไปวา ผูหญิงที่นาเกลียด คือผูหญิงที่ตามใจตัว ผูชายที่
นากลัว คือผูชายไมรูจักเกรงใจคน ถาไมเกรงใจคนเปนที่นากลัวทีเดียว ไมรูจัก
เกรงอกเกรงใจกัน สวนผูหญิงที่นาเกลียด คือผูหญิงที่ตามใจตัวพันพัวอยูในกิเลส จะ
เสียหายมาก ตองฝนใจ นีค่ ือตัวธรรมะ วัตถุธรรม วัตถุมีธรรมะประจําจิต วัตถุสะอาด
บานนั้นจะสะอาดมากทีเดียว ทํางานมีระบบระเบียบ เพียบดวยวินัย
วัดที่สอง คือ วัดอารมณ เรามาเจริญกรรมฐานตองวัดอารมณ ดูอารมณเราดีไหม
เปนประการใด นั่งกําหนดจิตดีไหม เจริญสติปฏฐาน ๔ เปนทางสายเอกที่พระบรม
โลกเชษฐชี้แจงแสดงมาใหทานเขาใจตัวเอง อานตัวออก บอกตัวได ใชตวั เปน จะไดเห็น
ตัวตาย คลายทิฐิไดแนนอน ออกมาทํานองนี้เปนตน ไมมาเลนกันสนุก หรือมาตองการได
ญาณ ไปสวรรค นิพพาน แตมนุษยสมบัติยังรักษาไวไมได ไหนเลยจะยางเหยียบเขาไป
สวรรค นิพพาน ไปไมได ไมใชเอนทรานซได เอนทรานซไมได ตองไปตามขั้นตอน
สมบัติมนุษย ถาเราขาดสมบัติมนุษยแลว สวรรคจะไมมาเลย ไมมีทาง สอบตก เปน
มนุษยยังสอบตก ไมมคี ณ
ุ สมบัติมนุษย มนุษยมคี ุณสมบัติของมนุษยแลว ก็เยื้องยางที่จะ
กาวเขาไปสูสวรรค คือความสะดวกสบายปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทานจะมีที่พึ่ง
ทางใจสะดวกสบายในโลก สวรรค และนิพพานก็จะมาคอย ทําตามขั้นตอนของชีวติ ของ
สิ่งที่ไดจากการปฏิบัติกรรมฐาน
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เขาเหลานั้น นี่แหละเรียกวาวัดอารมณ วัดอารมณจิต ใชสติปญญา เรียกวา ใชสติปฏ ฐาน
๔ ออกมาทํานองนี้เปนตน
วัดที่สาม ก็คือ วัดจิต ธรรมชาติของจิตตองวัดจิตโดยโปรดเอาตาชัง่ ขึ้นมาดู เอา
ตราชูขึ้นมาชั่ง วัดแลววัดเลาเฝาแตวัด ในจิตใจของตนเปนอยางไร ไมใชไปเที่ยวกับ
ชมรมเขาวัดโนนออกวัดนี้ เดี๋ยวนี้เขาไปเสาร-อาทิตย ไปชมวัด เสียดายนาจะชมอารมณ
ตัวเองวาเปนอยางไร ขอฝากทานชมรมพุทธศาสนไวดวย ตีความหมายใหมันใกลชิด
ตัวเองมากกวานี้ บางทีไปชมบารมีพระสุปฏิปนโนวัดโนนวัดนี้ ขอกลาวเมื่อ ๑๐-๑๕ ป
กอนนี้ใหทานฟง หลวงปูแหวน แหงวัดดอยแมปง ชาวสิงหบุรีไปมากหนาหลายตา ไป
เพื่อชื่นชมบารมีหลวงปูแหวน หลวงปูออกบิณฑบาต แลวก็บอก ไง เจาอยูท่ไี หนนอ อยู
ไหน สิงหบุรี มาทําไม มาชมบารมีหลวงปู เขาเลาลือเปนพระสุปฏิปนโน พระอรหันตฉันก็
มาชม ทานก็ยิ้ม แลวก็บอกวา โยม อาตมามีบารมีก็เปนบารมีของอาตมาเองคนเดียว
ไปชมบารมีเหมือนไปชมเขาปลูกมะมวงดา ก็ไปชมเขาวามะมวงบานนีด้ ก มะพราวดก
เหลือเกิน ทุเรียนดกเหลือเกิน แลวอยาจะถามโยมบางวา โยมเคยปลูกบางไหม ปลูก
มะมวงบางไหม ที่ทานวานั้นเพื่อใหชาวสิงหบุรีไดคิดวา ออนี่ไปชมคนอืน่ เขา แตตัวเอง
ไมเคยสรางบารมีเลย ไมเคยปฏิบัตธิ รรมนั่นเอง เราไปชมคนอื่นเขา และเราก็ไมตองปลูก
มะมวง ไมตอ งปลูกขนุน ไมตองประกอบอาชีพการงานสรางบารมีใหแกตนเองเลย ไปชม
บานโนนออกบานนี้ ชมที่โนนเขาดี ตายพอดีนะโยมนะ ตายพอดี นี่หลวงปูแหวนทานพูด
ใหขอคิดวา เราตองสรางดวยตนเอง ไมตองไปชมคนอื่นเขา นี่เรียกวา ชมอารมณ ชม
อารมณ นะ ชมรมพุทธศาสนขอฝากไป ชมรมพุทธศาสนตองชมตัวเอง สรางบารมีใหแก
ตนเอง คือ สรางความดีใหแกตนเอง เปนชมรมบารมีของตน เราจะไดสรางความดีใหแก
ตนบาง จะไปชมคนอื่นเขาไดดิบไดดีและเราก็ไมไดอะไรเกิดขึ้น ตั้งใจสรางความดีตั้งแต
บัดนี้เปนตนไป จะมีประโยชนมากแกชีวิตของทาน การเจริญกรรมฐาน ก็ตอ งการจะให
รูจักหนาที่การงาน เพราะเราพึ่งการงานกับหนาที่เทานั้น
กรรม แปลวา การกระทํา ฐาน แปลวา จิตจับอยูที่ฐานดี จะไดมีปญ
 ญา ไมทิ้งงาน
ไมเสียหนาที่ ไมเสียการงาน ไมเบื่อการเบื่องานแตประการใด มีศรัทธาที่จะตองทํางาน
อยูเสมอ ชีวิตนี้คอื งานบันดาลสุข จงทํางานใหสนุก มีความสุขในการทํางาน นี้เรียกวา
กรรมฐาน แปลใหมันชัดเจนเสียหนอย ถาคนไหนขาดหนาที่การงาน ทานจะอยูในโลก
ไมได ทานจะเปนขี้ขาเขาตลอดไป เพราะฉะนั้นเราพึ่งหนาที่การงาน เราก็จะมีหนาทีก่ าร
งานทํา ทําอะไรก็ใหเปนกิจกรรมที่มีประโยชน ตอชีวิตของตนเองใหมากที่สุดเทาที่จะ
มากได จะออกมาทํานองนี้ชัดแจง ชัดเจน สําหรับผูปฏิบัติธรรมนะไมใชมาไปสวรรค
สิ่งที่ไดจากการปฏิบัติกรรมฐาน
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นิพพาน อยางที่โยมผูสูงอายุเขาใจ นี่ขอฝากพวกนิสิตนักศึกษา เราตองมีการศึกษา
พระพุทธเจาทรงสอนไวชัด มีความรูคูกับความดีดวย จะเอาแตความรูอ ยางเดียว ความดี
ไมมีเลย ในเมื่อความดีไมมี ความรูกไ็ รความหมาย
การเจริญกรรมฐาน ตองการหนาที่กับการงาน มีวิชาความรูนั่นเปนมหานิยม
พระพุทธเจาบังคับไวในหลักธรรมวา คันถธุระ ไมเรียนไมได ตองเรียนหาวิชาใสตน เปน
มหานิยม ในเมื่อทานทัง้ หลาย นิสิต นักศึกษา สําเร็จปริญญาโท เอก ไปไหนมีคนรับรอง
มีคนชื่นชมยินดี ถาทานทั้งหลาย โยมผูเฒาผูแกที่เคารพ ถามีลูกมีหลานใหสําเร็จ
ปริญญาโทปริญญาเอก ปริญญาตรีไมตองพูดเทากับประถมสี่รุนเกา แถวนี้ปริญญาตรี
เยอะแยะ แตไมมีน้ํายา อยางต่ําตองปริญญาโท ปริญญาเอก ถาลูกเราสําเร็จปริญญาไป
ไหนมีหนามีตา มีคนนิยมชมชอบใชหรือไม ทานทั้งหลายตองตรึกตรองหามุมกลับ
มุมมอง และแงชีวติ ของผูมีปญญาบาง ทานจะไดประโยชนแกตนเองโดยเฉพาะ ถาลูก
ทานไมไดเรียนหนังสือ ไมมีความรูแ ตประการใดเลย ไหนเลยจะมีคนมองหนา ลูกเรานี่
แหละมหานิยมอยูที่วิชา ขอฝากทานไวดวย
ถาลูกเราไมมีความรู เปรียบเสมือนเลี้ยงลูกไมโตปลูกตนโพธิ์ไมไดรม มันจะไดประสบ
ผลอะไร เลี้ยงลูกตองโตดวยวิชาการ มีหลักฐาน มีงานทํา ดังกลาวแลวขางตน จะมี
คูครองเปนทองแผนเดียวกันมีมนุษยสัมพันธในสังคม จะเกิดผลสมมาดปรารถนา ตรงนี้
เปนหลักปฏิบัติ ตองเรียนตองหาวิชาใสตน ตั้งแตเปนหนุมเปนสาว อยาเที่ยวกันนัก มีรถ
เบนซ รถบีเอ็ม พอแมวาเขาเลยไมกลับบานเลย วันนี้มารองไหกับอาตมาที่กรุงเทพฯ
ชัดเจนมากลูกไมยอมเรียนหนังสือ นี่ลูกอาเสี่ย ลูกอาเสี่ยหนักเขาก็กลายเปนอาเฮียไป
ชัดเจนมาก สวนลูกคนจนพอก็จนแมก็จนเลือกเกิดไมได แตลูกเปนนายพลเอกได ลูก
เปนดอกเตอรได ที่สิงหบุรีนี่พอ เปนจับกัง แมรบั จางซักรีด เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ ลูก ๓ คน
ผูชายเปนดอกเตอรอยูวอชิงตัน ลูกสาว ๒ คน คนเล็กเปนเถาแกเนี้ยขายทองที่กรุงเทพฯ
นี่แหละพอก็จนแมก็จน ลูกเลือกเปนดอกเตอรได ลูกเลือกเปนเศรษฐีได แลวพวกทีร่ วย
เปนเศรษฐี ลูกเปนอะไรบาง
การเจริญกรรมฐาน ถาตองการพัฒนาจิตตนเอง ใหขาถึงแกนแทในพระพุทธศาสนา
พัฒนาใหเกิดปญญาในตัวเอง การพัฒนาจิต จิตดีแลวทานจะตองศึกษาเลาเรียนวิชาการ
ทานจะไดมคี วามรูไปประกอบอาชีพการงาน คนเราจะทิ้งหนาที่กับการงานไมได เรียกวา
พัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบอาชีพการงานใหเปนหลักฐาน เปนหลักแหลงใหมีบานอยูเปน
ของตนเอง มีงานทําเปนของตัวเอง ไมตองไปงอใคร ไมตอ งไปเปนลูกจางเขา เปนขี้ขา
เขาตอไป วิชาความรูอ นั นั้นที่ไดเรียนมาตองมีพัฒนาจิตกอน ถาจิตไมดีแลว การศึกษา
สิ่งที่ไดจากการปฏิบัติกรรมฐาน
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หาความรูมนั จะไมเขาทา จะไมเปนผลในวิชาที่เราศึกษาเลาเรียนเลย การเจริญพระ
กรรมฐาน ตองกระตุนเตือนจิตใหมีสติ ปญญา จําหนาหนังสือไดแมนยํา จําวิชาไดแมนยํา
มีสมาธิภาวนาดังนี้ เปนตน
นอกเหนือจากนั้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพกับการงาน จะไดร่ํารวย สวยดี จะไดไมมี
ปญหาใชหรือไม พัฒนาสังคม เรามีกรรมฐานดี มีสติปญญาดี สังคมอยูดวยความเมตตา
อยูไดดวยความเอื้ออารีและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีอะไรก็สกู ันกินกันใช เห็นหนากันก็ยิ้ม
แยมแจมใสตั้งใจสนทนา เจรจาไพเราะ สงเคราะหเอื้อเฟอ จะเปนมนุษยสัมพันธในสังคม
ได ถาขาดการเจริญกรรมฐานก็รับรองไดเลยวาจะไมเปนผลงานในชีวิต เราอาศัยหนาที่
กับการงานเทานั้น ถาไมมีหนาที่กับการงาน เราจะอยูไดอยางไร ถาไมมีการงานและ
หนาที่แลว เรารับผิดชอบหนาที่ไหม เราเปนเจาของกิจการ เจาของไมรบั ผิดชอบตัวเอง
และไมรับผิดชอบคนอื่นดวยแลว การงานจะอยูไดไหม บริษทั ก็อยูไมได การคาก็อยูไมได
ธุรกิจก็อยูไมได นี่แหละจึงตองเจริญกรรมฐานเปนหัวใจพัฒนาชีวติ ชีวิตเดินไปดวยความ
แจมใส เดินทางถูกตองตามทํานองคลองธรรม เปนแกนหลักการนําชีวิต เดินไมผิด
ทิศทาง
กรรมฐาน คือ กายานุปสสนา และเขา ทาน ศีล ภาวนา แนนอน การยืน เดิน นั่ง
นอน เหลียวซายแลขวา คูแขน เหยียดขา เอาศีลอัดเขาไป ศีล แปลวา สติ ศีล แปลวา
ปกติ ศีลปกติ หมายความวากระไร หมายความวา มีสติสัมปชัญญะ คนนั้นจะเปนคน
ปกติ มนุษยสัมพันธ มนุษยสังคม มนุษยชาติ มนุษยธรรม เกิดขึ้นเปนกิจกรรมของชมรม
พุทธศาสนเปนตน ออกมาชัดเจนนะ นอกเหนือจากนั้นแลว ในเมื่อจิตดีมีผลงาน ก็คือ
สติสัมปชัญญะเปน ศีล จะยืน เดิน นั่ง นอน จะเหลียวซาย แลขวา คูแขน เหยียดขา มี
ระบบระเบียบ นั่นคือสติสัมปชัญญะ ดวยการกําหนดจิต ใหเรามีสตินั่นเอง ในเมือ่ เรามีสติ
ดีแลว มารยาทก็ออกมาสวยนารัก จะยืนก็นารัก จะเหลียวซายแลขวาก็เปนที่นารัก นั่น
คือศีลใชหรือไม
การเจริญกรรมฐานก็คือศีลนั่นเอง ศีลเรามีสติ การเดิน เชน ยืนหนอ ๕ ครั้ง มีสติอยู
กับจิตไหม “ยืน...หนอ” ๕ ครั้ง ขอใหครูอาจารยสอนใหละเอียด ทําใหละเอียดดวย เดี๋ยว
จะเสียหาย เขามาแลวก็ไมไดอะไรกลับไป อาตมาเสียใจเหลือเกินนะ มาแลวไมได
กรรมฐานไปเลย จะเอาดีไดอยางไรละ ถาคนขาดสติสัมปชัญญะมันจะบาบอคอแตก
ออกมาทางกายบาง โวยวายบาง พูดจาไมมีมนุษยสัมพันธ ไมไพเราะ พูดจาไมมีสัจจะ
พูดจาก็เหลวแหลกแตกลาญหละหลวม เหลาะแหละ เหลวไหล ไหนเลยจะเอาดีได ตรงนี้
เปนจุดสําคัญ ใครจะเถียงขึ้นมาได อันนี้สําคัญ คือ ศีล สติสัมปชัญญะทําใหคนเปนมนุษย
สิ่งที่ไดจากการปฏิบัติกรรมฐาน
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แมแต ๕ นาที เราจะเอาสติมาไวกับจิต เราจะทําไดไหม ใหสงบปรารถนาธรรม จึงฝกหัด
ใหชํานาญงานในจิต โดยมีสติอยูกับตัวตลอดรายการ เรียกวาเดินจงกรม และกําหนด
อายตนะ
อายตนะ คือ รูจักจิตของตน ตองพัฒนาตรงนั้น ตาเห็นรูปมันเกิดก็ตองกําหนดที่
สายตาออกไป เห็นหนอ เห็นดวยปญญา ตั้งสติไว ไมใชเห็นดวยกิเลส มันเปนเหตุ
ทําลายตนเอง เสียงหนอ เกิดจิตที่หูใชหรือไม หูมันจะบอกวาเสียงเขาจะดา เขาจะวา
อะไรก็ตาม ตั้งสติเอาไว เสียงหนอ เสียงที่มันเลว มันก็กลับไปหาคนที่มันดา สติปญญาก็
เกิดขึ้นกับเรา จะไมบันทึกหลักฐานเสียงดาไวในจิต เอาสิ่งทั้งหลายมาไวในจิต เพียงแต
กําหนดวา เสียงหนอ ถาโกรธก็กําหนดที่ลิ้นป กําหนดโกรธหนอ เดี๋ยวก็หาย แตเสียใจ
ดวย ผูปฏิบัติไมทําตาม ปวดหัว ปวดทอง ปวดอะไร เมือ่ ย ไมกําหนดเวทนาแลว เสียใจ
ดวยวาผูปฏิบัติไมไดผล สอบตกตั้งแตเวทนาแลว ไมผานเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน มี
ความหมายอยางนั้น
เวทนา คือ สุข กับ ทุกข ไมสุขไมทุกขมันก็ดีใจ กับเสียใจเทานั้น บังคับบัญชาไมได
ตองตั้งสติ ปวดหนอ ดีใจหนอ เสียใจหนอ ตองกําหนดที่ลิ้นป ถามันปวดตรงไหนก็เอาจิต
ไปปกตรงนัน้ เอาสติอดั เขาไป เอาศีลไปไวตรงนั้น ศีลแปลวาปกติ มันจะปกติ เวทนา
เกิดขึ้น ตั้งอยูและดับไปแลวก็ไมมีปวดตรงนั้นอีก อุปาทาน ไมยึดตรงนั้นตอไป ก็จะเปน
ประโยชนแกผูปฏิบัติมาก เวทนา เสียใจ ก็กําหนด อยาปลอยเสียใจคางคืนไว อยาปลอย
ความโกรธคางคืนนะ อารมณจะคางตอนเชา ถาทานทั้งหลายเปนนิสิตนักศึกษา จะเรียน
ไมไดผล ถาทานเปนครูบาอาจารย อารมณคางไปสอนจะไมไดดี ทานเปนนักธุรกิจการคา
ถาอารมณคา งจะขายของไมไดดี จะไปซื้อของก็ไมได ติดตอธุรกิจก็ไมไดเลย เพราะ
อารมณมันเสีย อารมณไมดีเสียแลว ออกมาอยางนี้ คนดีกลายเปนคนใจดํา คนใจสูงก็
กลายเปนคนใจต่ํา คนใจงามก็กลายคนเปนใจงาย คนไวใจไดก็กลายเปนคนโลเล คนมี
เสนหก็กลายเปนคนนาชัง คนพูดจานาฟงก็กลายเปนพูดไมเขาหูคน จะไดมีปญญา อยา
ใหอารมณคางไมดีแน ๆ ตรงนี้นา กลัวมาก จึงตองสรางอารมณอยาใหอารมณคางนะ
โยมที่จะกลับบานไป ขอฝากไปดวยนะ ถาไมสบายใจกําหนดใหญเลย ไมหายใหรูไป ไม
สบายใจหนอ ถาสมาธิดีเกิดขึ้นไมสบายใจหายวับไปกับตาดับไปเลย สบายใจก็เกิดเปน
สุข ไมมีความทุกข อารมณก็ไมคาง ทําอะไรจะไดผล ในตอนเชาอยาใหอารมณคาง ตอน
กลางคืนไมสบายอกสบายใจ โกรธกับแฟนหรือโกรธกับใคร โกรธลูกเกลียดเตาแลวปลอย
คางความโกรธเขาไว ตอนเชาก็จะติดอารมณคางไป ทานจะทํามาหากินไมขึ้น จะไมมี
มนุษยสัมพันธในสังคม ทําอะไรก็ไมไดผล ขอฝากญาติโยมที่จะนมัสการลากลับไป หมั่น
สิ่งที่ไดจากการปฏิบัติกรรมฐาน
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สวดมนตไหวพระดวย ตองกําหนดจิต ทําใหติดตอกันไป อาตมาคิดวาตองไดผล ๑๐๐%
ทําอะไรติดตอกันไป สรางความดีแค ๒-๓ วัน ทําชั่วตั้งหลายวัน มันจะลบลางกันไมได ก็
ขอฝากไว
บางคนมาบอกอาตมาวา หลวงพอนั่งวันเดียวไดไหมเอา ถางั้นไมตอ งนั่งเลยดีกวา
มาคุยกันเถอะ นั่งวันเดียวมันจะไดอะไรเลา แหม! เรียนมา ป. ๑ – ป. ๖ เรียนตั้ง ๖ ป
เรียน ม. ๑ – ม. ๖ ก็เรียนตั้ง ๖ ป เรียนมหาวิทยาลัยปริญญาตรี ๓ ป ๔ ป เรียนปริญญา
โท ๒ ป, เอก ๒ ป ก็อาจสําเร็จ อาจใชเวลานาน ก็แคนงั่ วันเดียวมันจะไดอะไรหรือ ถา
สรางความดีแคชั่วโมงเดียว สรางความชัว่ ตั้ง ๒๔ ชั่วโมง มันจะลบลางกันไดอยางไร
คอมพิวเตอรจะตีออกมาติดลบหรือติดบวกประการใด มาพูดกันอยางนี้หลายคน บางคน
ก็บอกหลวงพอคะ ฉันดูหนังสือทําที่บานไดไหม ได ทําแบบหนังสือนะ แตโยมก็ไมได
อะไรเลย ขอถามโยมเถอะเรียน ม. ๑ – ม. ๖ มีครูสอนไหม บอกมี นี่เมือ่ ไมมีครูจะทําได
หรือ
งานปฏิบัตินยี่ ากกวาการเรียนหนังสือนะไมใชงาย ไมมีครูแนะนํา พร่ําสอน ครูรัก ครู
จํา ครูแนะ ครูนํา ครูพร่ํา ครูสอน โยมนี่พูดเอาแตมักงาย มักไดนะ ถาทําดีละกอไม
อยากจะทํา ถาทําชั่วละกอทําเยอะแยะ คนเรานี่มันก็ชั่วมากกวาดีนะ มีดนี อยมาก เห็นแก
ตัวมาก มักงายมักไดเหลือเกิน ขอเจริญพรอยางนั้น เอาตัวขึ้นเหนือลม แตบอกใหสราง
ความดีละตาไปทางโนน หูไปทางนี้ ถาบอกวาออกไปเที่ยวกันละก็อกผายไหลผึ่งหนาตึง
ตาโต พอจะสรางความดี ไมมีใครสนใจ แตไมเปนไร เปนบุญกรรมของทานเอง ทานมี
บุญวาสนาทานก็ทําเองนะ ทานไรบญ
ุ วาสนา ทานจะไมสนใจในเรื่องกรรมฐานแตประการ
ใด ก็เปนแกนนําของชีวติ ทําใหคนมีวาสนา มีบารมีกุศลสง ผลกุศลก็จะไดดว ยการปฏิบัติ
ธรรมอยางนี้
ขอใหทําตามที่ครูสอนทุกประการ กําหนดจิตใหไดละเอียด ตองกินนอย นอนนอย พูด
นอย ทําความเพียรมาก คุยกันไมได เสียอารมณ เรามาพูดคุยกันแลวไมนั่งสมาธิ ที่
พูดคุยกันมันจะออกมาใหอารมณเสีย อันนี้เรื่องจริง แตผูปฏิบัติธรรมนั้นไมคอยปฏิบัติ
ตาม จึงไรผลไมฟงครูบาอาจารยสอนแตประการใด ขนาดที่มีครูอาจารย ยังไมเอาไหน
เลย ปฏิบัติที่บานไมมีครู ไมสบายเลยหรือ เลยนั่งในมุง นั่งไปนั่งมา นั่งพองหนอ ยุบหนอ
งวงแลวนอนหนอเลย นอนหนอๆๆๆ แลวจะตื่นตี ๔ หนอ พอตี ๔ ก็ไมตื่น พอตี ๔ ระฆัง
ดัง นาฬิกาดังกริ๊ง โอยเมื่อยจังเลยนอนตอไป ๒ โมงเชาก็ไมตื่น นี่คนผัดวันประกันพรุง
นะ นอนตื่นสาย หนายทํากิน ไปหมิ่นเงินนอย ไปนั่งคอยวาสนา วาสนามาหาเองไมได
ตองทําตองสรางความดี ไมสรางไมไดหรอก
สิ่งที่ไดจากการปฏิบัติกรรมฐาน
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ความชัว่ ไมตองสราง มาเอง มันชัว่ อยูทุกวัน จิตใจมันหลั่งไหลไปสูที่ชั่วทุกวัน
ตลอดเวลากาล ไมตองสรางนิดเดียวมันก็ไปแลว จิตเลเพลาดพาด หละหลวม เหลวไหล
ตลอดรายการ แตความดีนี่ทํายากตองสรางสรรหาแสวงหาความดีใหแกตนเอง และก็
ตัวเองมีความดีอยูแลว ๑๐๐% จิตประภัสสร แตเราเอาความดีในตัวไปทิ้งเสีย นาเสียดาย
เอาความชัว่ มาแทนที่ ความดีก็มีไมได นี่แหละสรางความดีนี่ตองสรางตองเสริม ตองสง
ในกุศลใหแกตน มีจิตมัน่ คงคือสมาธิภาวนา มีปญหาแกไขปญหาได คนที่สรางความชั่วนี่
นะไมตอ งมีตําราหรอก เพราะเราตามใจตัวเอง จิตใจก็เหลวแหลก แตกไปในทางต่ํา
ยกตัวอยางวาจิตมันเปนน้ํา โยมลองเทน้ําดูซิ มันจะไหลไปที่สูงหรือที่ต่ํา จิตมันชอบต่ํา
ชอบไอโนน ชอบไอนี่ อาหารของจิตก็คือ กิเลส ความโกรธ ความโลภ ความหลง ความ
หายนะ เปนอาหารของจิต แตเราตองฝนไมใหมันกินอยางนั้น ตองฝนใจอยางมากกวาจะ
ไดดี
ขอเจริญพรวา ความขยันไดมาจากความขี้เกียจ กวาจะขยันได ขี้เกียจมากอน
ความสุขเราไดมาจากความทุกข ตองมีความทุกขรอนใจเหลือเกิน กวาจะพบกับ
ความสุขที่แนนอนเชนดังกลาวมาแลว มันมีแตความทุกขระทบขมขื่นตองผานทุกขกอ น
จึงจะพบความสุขที่แนนอน อาตมาผูหนึ่งขี้เกียจที่สุด บัดนี้เราตองฝนใจ กวาจะขยันกวา
จะทําอะไรใหสําเร็จ ฝนใจจนขยัน บัดนี้จะกลับไปขี้เกียจคงไมไดแลว ไมไดแน ถาโยม
เคยขี้เกียจแลว ไมฝนใจ ไมขยัน มันก็แคนั้น ทําอยางไรก็แคนั้น ดีไมไดแนนอน เหมือน
หมากรุก ๖๔ ตา เดินตาเดียวอยูตลอดกาลเวลา จะดีไดอยางไรเลา เพราะฉะนั้น ทาน ศีล
ภาวนา นี้ครบ ทานการใหแตศีลก็คือสติกรรมฐาน ถาเราเจริญสติกรรมฐาน แลวจะพบ
ทาน ๓ อยาง ถาไดสติสัมปชัญญะแลวจะพบทาน ๓ อยาง
ทานขอ ๑ คือ ใหแลวไมหวังผลตอบแทน
ทานที่ ๒ คือ ธรรมทาน ใหธรรมะเปนทาน พิมพหนังสือสวดมนตบาง พิมพหนังสือ
ธรรมะแจกกัน เรียกวาธรรมทาน มันก็ไดผล ทานกรรมฐานเปนสังฆทานแน เพราะจิตไม
หวังผล ก็ตองใหสาธารณประโยชน สาธารณชนทั่วไป
ทานที่ ๓ ของกรรมฐานคือ อภัยทาน ใหอภัยไดอภัยโทษไมโกรธกัน เรียกวาทาน
กรรมฐาน ถาโยมไมเจริญกรรมฐานรับรองหมื่นเปอรเซ็นต จะใหอภัยใครไมได ผูก
พยาบาทตลอดเวลา ถาทานไมมีกรรมฐานแลว ทานจะใหอภัยทานไดยาก อโหสิกรรมกัน
ไดยาก มีแตผูกใจโกรธ ผูกพยาบาท ฆารันฟนแทงกัน ถึงคนนั้นจะบริจาคทาน สรางวัด
สรางวากี่วัดก็ตาม ก็ยังใหอภัยทานไมได ทานตองมีจิตสูงในกรรมฐาน ตองมีสติปฏ ฐาน
กําหนดจิต รูหนอ ๆ รูอ ยางไร รูวา เราโกรธเขา รูหนอ ๆ อยาโกรธเขาเลย ใหอภัยเขา
สิ่งที่ไดจากการปฏิบัติกรรมฐาน
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เถอะ มันดาเรา กําหนดตอไป ดาเรายังโกรธก็โกรธหนอ ๆ ออบัดนี้ขาพเจาไมโกรธแลว
ขาพเจามีกรรมฐาน ขาพเจาจะไมขอโกรธทาน เรียกวา อโหสิกรรม กรรมนั้นจะไมตอให
ยืดยาว เรียกวาตัดใหมันสั้นเหมือนรถหมดน้ํามัน ไมวิ่งอีกแลว กรรมไมตอกรรมอีกแลว
เรียกวา อโหสิกรรม
นี่แหละกรรมฐานจึงแกกรรมได เจริญกรรมฐานอโหสิกรรมได จะไดไมมีกรรมเวรกัน
ไปในชาติหนา เราจึงนิยมการที่จะลากรรมฐานขออโหสิกรรม ขอขมาลาโทษพระรัตนตรัย
มี พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ อาจจะเจตนาไมดี คิดไมดี อาจจะรูเทาไมถงึ การณ
เปนบาปเปนกรรมทั้งนัน้
จึงตองใหอภัยทาน ใหอภัยโทษ เรียกอีกอยางหนึ่งวา
อโหสิกรรม จะไมเอาเวรกรรมกันตอไปอีก กรรมสิ้นกันเสียที นับตั้งแตบัดนี้ คือการ
เจริญพระกรรมฐาน
ถาโยมไมเจริญกรรมฐาน กรรมไมรจู ักสิ้น จะแกกรรมอะไรไมได จะตอเวรตอกรรมให
มันยืดยาวออกไป จะไปถึงลูกหลาน ลูกหลานก็จะลําบาก กระเสือกกระสนในอนาคต ตรง
นี้สําคัญ ถาโยมหญิง โยมชาย รูตวั วาสรางกรรมไวกับใคร ก็ขอประทานโทษโปรดอภัย
เถิดนะเจาคะ ขอเจริญพรวา ภรรยาเคยวาสามี หรือ คิดในใจวาสามีของขานี้ไมดี เทานี้ก็
บาปนะ กระทั่งสามีไมไดเปนเชนนั้น สามีก็เชนเดียวกัน ไปนินทาวาภรรยาของเราไมดี
เทานี้บาปนะ จะทํากรรมฐานไมไดผลหรอก ดาสามี มาทํากรรมฐานไมไดผล จะไดผล
ตองอโหสิกรรมเสีย อภัยทาน อภัยโทษไดผลแนนอน ก็ขอเจริญพรฝากญาติโยมไว
อยาโกรธอยาลงโทษกันเลย ใหอภัยกันเถิด หนักนิดเบาหนอยใหอภัย บางคนมาทีว่ ัดนี้
นานแลว ตั้ง ๒๐ ป จําได คนมันแนน มีงานขึ้นในวัด เขาเหยียบเทากัน เหยียบเทาลงไป
ที่เทาคนอื่นนะ เขาก็รูตัววาไปเหยียบเทาคนอื่น เขาขอโทษครับ คนนั้นมันเมามันไม
อโหสิ ชกกันเลย ตอยกันแหลกไปเลย คนที่ขอขมาลาโทษก็หนีไป เห็นไหม คนไมมี
กรรมฐาน
คนที่เจริญสติได เขาจะใหอภัยทุกประการ นี่ขอฝากไว ถาคนขอโทษอยาโกรธเขานะ
โยมนะ มาขอโทษโปรดอภัย รับผิดแลว ใหอภัยเขาเถอะ เรียกวาอภัยทาน อภัยโทษ
อยาโกรธกันไวในใจทําไมเลา พกความโกรธไวในใจเหมือนไฟเผาหัวจิตหัวใจเศราหมอง
ทําใจรอนรน ทนไมไหว กินไมได นอนไมหลับ เปนบาป เหมือนตกนรกทั้งเปนเลยนะ
อยาไปมั่วสุมเชนนั้นเลย พวกนิสิตนักศึกษาทั้งหลาย อยาคบพาล นี่วนั นี้ เขาก็เลาใหเรา
ฟงแลวแมเขาก็รองไห ลูกไมเรียนหนังสือ ขับรถ บี.เอ็ม. มีวิทยุมือถือ มีทั้งอะไรหลาย ๆ
อยาง พรอมมูลบริบูรณทุกอยางเลยนะ แหมไปเรียนมหาวิทยาลัยตองมีรถ บี.เอ็ม. แม
เขาบอกวา ลูกเอยเราก็มีสตางคเยอะ แตรถเจานี่อยาเอา บี.เอ็ม.เลย เอาคืนมาขาย เอา
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รถปคอัพไปขับ ไมเรียนหนังสือ บอกรถปคอัพมันไมมีศักดิ์ศรี เขาวาอยางนั้น เด็กรุนใหม
แหม ไมอดทน ใชไมไดเลยนี่อยางนี้ เราก็บอกเหตุผล ใหเจริญกุศลภาวนา สวดมนตไหว
พระเถิดประเสริฐที่สุดแลว ตอง อดทนกอน จะไดดิบไดดีมีปญญา เขาก็จนกันมากอน คน
จีนมีเสื่อผืนหมอนใบ เขามาเปนอาเสี่ยในประเทศไทย เปนเจาของที่เจาของทางในไทย
ไทยตองเรียกเขาเสี่ย เรียกอาเฮีย กันมากมาย ก็เพราะความขยัน ความมีธรรมะของเขา
อดทนอยางนี้เปนตน ทุกคนก็ไมไดสนใจเรื่องนี้ นี่แหละ ทานทั้งหลายเอย เราใหอภัยกัน
แลว ก็ประทานอภัยกัน ยกโทษกัน ไมโกรธกัน นี่เปนทานสูงสุด โดยไมตองใชสตางคเอา
มาถวายพระ สังฆทานตองเสียสตางค ตองเสียเงินทองมากมายกายกอง ก็เปนทานชั้นต่ํา
ใครก็ทาํ ได แตการใหอภัยกัน ไมโกรธ ไมเกลียดไมมีอะไรกัน นี่แหละทานชั้นสูง ก็
เนื่องจากวาทานทั้งหลายตองเจริญกรรมฐานถึงที่สุด มีสติสัมปชัญญะครบถวยขบวนการ
แลวนั้น ก็จะไดผลสมมาดปรารถนาทุกประการ
ขออนุโมทนาสาธุการแกทานทั้งหลายผูสนใจในธรรมสัมมาปฏิบัติในที่นี้ แตทานจะทํา
ไดแคไหนก็ไมทราบ ถาทําอะไรทําดวยความตัง้ ใจ ทําดวยความเคารพ ทําดวยศรัทธา
ทําดวยความเต็มใจ และฉันทะ ความยินดีในการปฏิบัติ รับรองไดผลแน ถาทานไมได
ตั้งใจ ทําสงเดช หรือมากับเขาเพื่อสนุกสนาน ถาจะไมไดอะไรกลับไปเลย จะวาเหวตอไป
ในภายหนา นี่แหละกรรมฐาน จึงมีความหายดังไดชี้แจงแสดงมา ณ บัดนี้ จะไดใหอภัย
ไดทุกประการสูงสุดแลว พระพุทธเจาทรงสอนมาชัดเจนมาก ไมมีอะไรทีต่ ิดขัดแต
ประการใด
สุดทายนี้ ขออนุโมทนาสาธุการ แผบุญกุศลทั้งหลายโดยทั่วหนากัน ขออํานาจคุณ
พระศรีรัตนตรัย บุญกุศลทั้งหลาย โปรดประทานพรใหทานทั้งหลายโดยทั่วหนากัน จง
ประสบแตความสุขความเจริญ และเจริญดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร
สมบัติ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใด ขอใหสมมาดปรารถนา โดยทั่วหนากัน ณ โอกาสบัดนี้
เทอญ
-------- จบ --------
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