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ขอเจริญพร บรรดาญาติพี่นองพุทธศาสนิกชนทุกๆ ทาน และทานอุบาสก อุบาสิกา
ทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ วันนีน้ ับวาเปนวันอันสําคัญยิง่ ของทาน คือวันธรรมสวนะ วันพระ
ขึ้น ๘ ค่ําเดือน ๓ เวลาก็รวดเร็วมากอยางนี้โดยตามไมทันแลว อีกวันพระหนึ่งในโอกาส
ขางหนาก็วันมาฆบูชา จตุรงคสันนิบาตไมไดนัดหมายมาประชุมพรอมกัน ณ มณฑลพิธีโอวาท
พระปาฏิโมกข
ประกาศคําสอนของพระพุทธเจาเรียกวาสรางตําราครูในวันนั้นใน
พระพุทธศาสนา ทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเอย เรายังหาที่พึ่งทางใจกันไดยากมาก
หาโอกาสอันเปนประโยชนประจําชีวิตก็แสนจะยากดวยความลําบากอยางยิ่งในชีวิตของ
ทานทั้งหลายทั้งหญิงและชาย ทั้งพระสงฆองคเจาดวยกัน ดวยความสลดใจมีแกเราทาน
ทั้งหลายที่ผานไปเมื่อเร็ววันนี้ คือโยมสุม ทองยิ่ง ไดจากไปอยางกระทันหันที่เราทราบดีกอน
แลว ในวันที่เรียกวาวันไหวตรุษจีน วันขึ้นปใหม แรม ๑๕ ค่ํา เดือนยี่ ทีจ่ ะตองสิน้ สูญดับไป
ในวันนั้นเชนเดียวกัน เวลากาลก็ผานอยางรวดเร็วมากหลายดังที่กลาวมาแลว ทานสาธุชน
ทั้งหลาย โยมสุม ทองยิ่ง นั้น มิ่ใชบําเพ็ญกุศลในชาตินี้เทานั้น ไดบําเพ็ญมาแลวหลาย
ชาติหลายกัปหลายกัลป เวลาก็กระชั้นชิดเขามาในชีวิตของเขา ทําใหเขาก็มีนิสัยปจจัยที่
เริ่มตนเขามาปฏิบัติธรรมของเขา ในพ.ศ.ที่จําไดชัด ๒๔๙๔ ปลาย ขึ้นสู ๒๔๙๕ แมสุม มีอายุ
เพียง ๓๘ ปเทานั้น เมื่อถึงแกกรรมในเวลาอันสมควรนี้แลวรวมอายุได ๘๔ ป ๖ เดือน ก็ตอง
ถึงแกกรรมไปสูสัมปริยาภพปรารภบําเพ็ญกุศลฌาปนกิจศพเสร็จเรียบรอยแลวโดยกระทันหัน
ทําใหความวิเวกวังเวงใจเกิดขึ้นแกเราที่ไดเคยอยูรวมกันมาเปนเวลานานมาก ในโอกาสตอมา
นั้น อันนี้กข็ อเจริญพรทานญาติพนี่ องทั้งหลายที่ใสใจและปฏิบัติ เมือ่ ครั้งกอนนีส้ นใจเมื่ออายุ
๓๘ ปอยางนี้หายาก สนใจอยางจริงจังทําอยางจริงๆ จังๆ ไมเคยขาดทุกวันพระ พาหนะที่มา
ก็คือพายเรือมากับแมชอ ย แมจัน ในเวลากาลตอมาก็มแี มแตมพวงทายมาดวย มากันมาก
หนาหลายตาบัดนี้เขาก็ไดลวงโลยจากโลกไปสูสัมปริยาภพหมดแลว ไมมีเหลือแลว ก็มีเหลือ
แตแมสุม แตแลวก็ตองมาจากไปเมื่อวันนั้นเชนเดียวกัน ทานสาธุชนทั้งหลายบัญญัติชวี ิตทาน
โปรดพิจารณาไวเถิด แมสุม ทองยิ่ง นั้น มีวัยอยูในวัย ๓๘ อาชีพเกษตรกรรม ทําไรทํานา
เกษตรกร ตองไปทําถึงโนนคลองเมา บางขาม หลายแหงไกลแสนไกล ก็เดินทางไปอยาง
อดทน เปนหัวหนาครอบครัว โยมฮงเปนสามีก็ออกอยูหลัง แตคนที่เปนหัวหนาครอบครัวนั้น
สวนมากก็จะเปนผูชาย แตนี่เปนผูหญิง ทุกสิ่งรูหมด แตไมพูดเปนคนที่ไมพูด แตเปนคนทํา
สมัยเมื่ออายุ ๓๘ ปนั้นพายเรือแข็งแรง มากับแมชอย แมจัน ก็สิ้นชีวิตไปหมดแลวไมมีใคร
เหลือแมแตคนเดียว แมแตมก็ตายไปหมดแลว ทานสาธุชนทั้งหลาย ในอายุวัย ๓๘ กระทั้งทีม่ ี
บุตรธิดาเล็กๆ ผูอํานวยการนายเมือง ทองยิง่ ยังเปนเด็กนักเรียน มาเปน ผอ.โรงเรียน
จังหวัด แลวก็มาเปน ผอ.สามัญศึกษาธิการจังหวัด แลวก็ปลดเกษียณแลว เปนเวลานาน
บัญญัติชีวิต

๑

เทาไรแลว ทานทั้งหลายโปรดตีความหมายแลวคิดความหมายเราก็อางวางเหลือเกินขาดอะไร
ไปเสียอยาง ทําใหวาเหวไปเหมือนกัน ทานสาธุชนทั้งหลายเราเคยอยูรวมกันสมัคสมาน
สามัคคีสรางความดีรวมกันมาเปนเวลานานมาก แตก็จากไปโดยกระทันหันแตแลวเราก็ไมได
เศราโศกเสียใจแตประการใด ไปตามกาลเวลาตามบัญญัตขิ องชีวติ นั่นเอง ไมมีใครชวยใครได
แตทานก็รูตวั แมสุมรูต วั วาจะตองจากโลกไปในเวลาไมเกิน ๓ ชั่วโมงในวันนั้นชัดเจน เราจึงได
เทศนาชี้แจงในเรื่องปฐมวัย เทศนเรื่องการเกิด แก เจ็บ ตาย ในปฐมวัย มัชฌิมวัย ปจฉิมวัย
บัญญัติชวี ิตเปนอยางไร
วันนี้จะแปลบัญญัติชีวติ ใหทานทั้งหลายฟงเปนโครงการชีวิตอันนัน้
ทานสาธุชนทั้งหลายอาจจะไมทราบวันเวลา แมสุม ทองยิ่ง นั้นไดรําลึกเหตุการณไดหลาย
เรื่อง คนอืน่ ไมทราบ เราทราบของเราเองเพราะเราเปนคนสอบอารมณมา อดีตกาลที่ผานมา
ไดบําเพ็ญกุศลมาแลว
เหมือนลูกของทานจะเปนลูกชายหรือลูกสาวก็ตามเรียนหนังสือเกง
เอนทรานซ สอบผานไปไดเรื่อยๆ ก็ปรากฎชัดในชีวิตของเขาในบัญญัติชวี ิตวาในอดีตชาติเคย
เรียนมาแลว มันจึงไดเรียนไดผานไดไวมาก ทานทั้งหลายเปนวิสัยทัศนที่มีนิสัยมาแตชาติปาง
กอนเคยบําเพ็ญทาน ศีล และภาวนามา หรือนัยหนึ่งเปนหมื่นๆ ปมาแลวเคยเปนโยธาหาร
ของพระเวสสันดร หรือเปนบริษัทสืบมาตั้งแตพระเวสสันดรแลว ทานก็จะบทจรเขาสูภาวะได
ไวมาก เรามิไดเปนบริษัทของพระเวสสันดรก็หมดโอกาสตองมาสรางฐานะกันใหม มาปลูก
นิสัยกันใหมก็แสนจะยาก แสนจะลําบากลําเค็ญใจมาก เพราะฉะนั้นคนเราที่จะมาปฏิบัติ
ธรรมนี้แสนจะยากมาก เอารถไปลากเอาชางไปฉุดก็ไมมีโอกาสแลวเชนเดียวกันเพราะ
ไมมีวิสัยทัศน
เมื่อชาติกอนนี้เขามิไดมีนิสัยแบบนี้
เขาไมไดสนใจในความดีของ
พระพุทธเจาเลย และก็ไมเคยเปนบริษัทของพระเวสสันดรมาแตกาลกอน เขาจึงมีนิสัย
หางเหินจากความดีเชนโอกาสอันดีงามของเขาเหลานั้น นิสัยทัศนก็หายไป จึงไมได
สนใจมาสรางความดีในชาตินี้แตประการใด
ทานจะมีลูกหลานฉันใดก็ไมอาจที่จะเขาวัด
ปฏิบัติได แนนอนที่สุดแลวดังกลาวนั้น แตแมสมุ ทองยิ่ง รําลึกเหตุการณไดอยางดี สามารถ
เจริญกุศลภาวนาจากวันพระกลับไปบานนั่งตลอดถึงตี ๔ ทุกคืนไมเวน อันนี้เปนความจริงที่ขอ
ยืนยัน ตี ๔ แลวก็ออกจากรรมฐานผละสมาบัติ ก็หุงขาวหุงปลาใหแมชอยใสบาตร พอทรัพย
ใสบาตร แลวก็ออกนาไปถึงโนนคลองเมา บางขาม มหาศร อันนี้เห็นทานจะไมรูจัก คือบาน
หมี่ มหาศร ทํานาไกลมาก แลวก็คอยเลื่อนมาอยูหลังบานทํานอยลงไป ทําสวน ทํามะปราง
มะมวง ขนุน มากมายกายกอง เปนหัวหนา เปนวิสัยทัศน ทําอะไรเปนหัวหนาหมด เปน
หัวหนาครอบครัว โยมฮงเปนสามีก็เดินหลังไมคอยพูด ไมพูดเลยแมสุมวาอยางไรก็วาตามกัน
นี่แหละวิสัยทัศน ทานพี่นองพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเอย ถาคนใดมีวสิ ัยจะบวชเปนพระภิกษุ
จะเปนอุบาสก อุบาสิกา ก็ตอ งเปนหัวหนาหมด อยากจะทําอยากจะชวย อยากจะหนุน
อยากจะลอง ประคับประคองจิตใจของตนและบุคคลอืน่ ดวย มีอัธยาศัยมีวิสัยทัศนมีมนุษย
สัมพันธอยางดี คนที่ไรวิสัยทัศนนิสัยไมติดมาแตชาติกอ นแลวมาในชาตินี้แสนจะยากมาก จะ
สรางนิสัยใหดีเหมือนคนอื่นตองการความดีก็แสนจะยากมาก ไมโอกาสจะดีได จะเปนพระภิกษุ
หรือจะเปนสามเณรหรือจะเปนอุบาสก อุบาสิกา วิสัยทัศนไมเหมือนกัน คนเราเห็นความดี
แตกตางกันดังที่กลาวแลว เพราะบัญญัติชีวิตไมเหมือนกันก็คือกฎแหงกรรมนั่นเอง ไม
มีวิสัยทัศน บางคนนิสัยแปลวาแบบอยางที่ดีติดพอติดแมมาทําอะไรก็เรียบรอยเหมือนน้ํายอย
บอตาลตลอดรายการเปนผลงานของเขาตลอดรายการอยางนี้เปนตน
ขอทานทัง้ หลายโปรด
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พิจารณาตนดวยกันทุกรูปทุกนาม คนเราขาดนิสัยปจจัยจะเชิญชวนอยางไรก็หมดโอกาสเสีย
แลว ไมมีโอกาสแนนนอน ไมใชผูที่จะมาปฏิบัติธรรมนี้จะมาไดงาย หรือนึกๆ วาจะมาก็มา
ตามเขาก็คงไมใช ถาทานขาดวิสัยทัศนจากชาติกอนทานไมไดมีศรัทธามาไมมคี วามเชือ่ ขาด
ความเลื่อมใสในจิตใจแลว ทานจะหาโอกาสไดยากเพราะผัดวันประกันพรุงกระทั่งตาย แหเขา
มาถึงเมรุทุกคน จะชวนมาอยางไรก็ไมมที างแลวไมมีวิสัยทัศนแตชาติกอน ทานสาธุชนพุทธ
บริษัททั้งหลายเอยโปรดพิจารณาขอนี้ใหมากที่สุด อาตมาจึงไมเชิญชวนทานเลย จะไมขอชวน
เพราะดูหนารูไมมีวิสัยทัศนชาติกอนไมมีวิสัยมา ชวนอยางไรก็เสียเวลาเปลาเสียวาจาที่กลาว
สัตยไปแลว เขาก็จะผัดวันประกันพรุงโดยเสียแคนไมได โดยที่นับถือหลวงพอวัดอัมพวันก็จริง
นะ ก็วาโอกาสหนาฉันจะมา จนบัดนี้ตายไปแลวก็โอกาสหนาก็ยังไมมาเชนเดียวกัน บางคนก็
ยากที่จะมาแตมาเลยทีเดียวก็ดีโดยเอาแตรแหมา มาคนเดียวมายากสวนมากจะแหกันมา มาที่
ไหนมาที่เมรุ แหมาที่เมรุวาระสุดทาย บัญญัติชีวติ ทุกคนพลาดผิดตลอดรายการดังที่กลาว
มาแลวนี้มีความสําคัญอยางนั้น เพราะฉะนั้นแมสุม ทองยิง่ นี้ก็วิสัยมาแตชาติกอนตั้งใจปฏิบตั ิ
อยางจริงจังตั้งแตอายุ ๓๘ เทานั้น ทานทั้งหลายถาอายุ ๓๘ ก็คราวแมสุม ตองเขาปฏิบัติ
ธรรมที่วัดพรหมบุรี หรือวัดกุฎีลอย ตอนนั้นอาตมายังไมไดสรางโบสถ เดี๋ยวนี้โบสถเสร็จไป
แลว ยังเปนโบสถหลังเกาอยู พ.ศ. ๒๔๙๔ ปลายเริ่มตน ๒๔๙๕ แมสุมพายเรือมา ตามลํา
แมน้ําเจาพระยาแลวมาเขาคลองแลวก็ไปถึงวัด ขากลับก็ออกทางทุงลัดทุงไป ๗-๘ กิโลกวาจะ
ถึงบานของแมสุม ทําอยางนี้เปนอาจินตลอดมา สามารถนั่งผละสมาบัติได กลับไปก็เขาผละ
สมาบัติอาบน้ํา หาขาวหาปลาเลี้ยงกันเสร็จเรียบรอยก็เขาที่อธิษฐานจิต ตี ๔ ออกพอดี บาง
คนมาถามอาตมาเปนไปไดหรือไมนอน รูไมจริงตองไปนอนทําไม หายใจไมไดแลวลมหายใจ
นอย เหมือนนอนหลับตื่นขึ้นมายังเหนื่อยยังเพลีย แตผละสมาบัติคลายวา ๓ ชั่วโมง ๒ ชั่วโมง
แตผานไปแลว ๒๐ ชัว่ โมง หรือ ๑๐ ชัว่ โมงนี้เหมือนนั่งชั่วโมงเดียว หมอชลอ ๘๔ ชั่วโมง
สามารถรําลึกชาติ ชาติกอนที่เปนลูกมอญอยูราชบุรีขายโองไปฆาเขาตายที่น้ําตกเขาเอราวัณ
ต.ทาพุทรา อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ตัวเองก็ตองไปตายตรงนั้นเชนเดียวกันที่ไปฆาเขามา
เชนนั้น ทานทั้งหลายเอยโปรดพิจารณาตัวเองชัดเจนมากแลว นี่แหละถึงคราววาระของแมสมุ
๒๕๒๖ ก็ตองจากโลกมนุษยไปแนนอน แมสุมก็ไมยอทอในความตายเพราะรูตายเรียนตาย
มาแลวเตรียมตัวกอนตายมานานแลว ก็ขอกราบนมัสการลาในป พ.ศ. ๒๕๒๖ ไปสูสัมปริยา
ภพหรือเทวสถานถาสามารถจะไปสูม รรคผลนิพพานไดก็สามารถจะไปได
เริม่ ตนเปนพระ
โสดาบันตั้งแตนั้นเปนตนมาตามลําดับ เปนคนไมพูดไมจาไมสนใจกับเรื่องบาบอคอแตกของ
ใครใดๆ ทั้งสิ้น อันนี้ก็เปนหลักปฏิบัติ อาตมาจึงไดคิดวาก็ควรจะอยูกบั เราได หลังจากอาตมา
ก็มรณภาพวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ หางกับแมสุม ๕-๖ ป โดยรถชนคอหักตาย แมสุมก็
รูเหมือนกัน เราก็ขอลาญาติโยมไปสูภพใหมตอไป ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑ เวลา ๑๒.๔๕ น. จึง
ไดชวนแมเตียง มานั่งกรรมฐาน โดยพวกผูหญิงเต็มไปหมดเราจะจากไปแลว แลวพอใกลวนั ที่
๑๔ ก็ไลพวกโยมผูหญิงออกไปเรียกโยมผูชายเขามา เริ่มตนตั้งแต โยม พ.ท.วิง รอดเฉย
โยมธวัช ทีเ่ ราเรียกวา ลุงบุญ เขามาใกลวันที่ ๑๔ พอดี ตองการเอาโยมผูชายหามศพเราเขา
วัด โยมผูหญิงจะไดไปเตรียมทํากลับขาวมาเลี้ยงในงานศพของเรา เตรียมแผนไว แตแลวก็ผิด
แผนไป พอถึง ๑๔ ตุลาคม ๑๒.๔๕ น. รถก็ชนคอพับไป โยมที่มาอยูที่วัดก็กลับไปเยี่ยม
โรงพยาบาลก็ออกจากกรรมฐานกันไปหมด
หมอก็บอกใหกลับวัดเตรียมหาปพาทยมอญได
บัญญัติชีวิต
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อันนี้ก็ขอไมเลาเพราะมันจะซ้ําซอนกัน ๕ ปใหหลังมาโยมสุมก็จะตองตาย เปนมะเร็งวาระ
สุดทายกินปอดหมดแลว อาเจียนเปนเลือด ถายอุจจาระเปนเลือด เราก็มานึกเหตุการณของ
วาระจิตคือบัญญัติของชีวิตนี้เปนประการใดตายได ไมตายได ทานสาธุชนทั้งหลายเอยไมตอง
ไปหาหมอดูวาเรามีอายุยืนถึง ๙๐ อาจจะตายภายใน ๕๐ ป ตายใน ๒๐ ปก็ได หมอดูบอกวา
ตองตายอายุแคนี้ อาจจะอยูถึง ๙๐ ปก็ได ไมแนนอนเพราะกรรมมาตัดลอนก็เปนไปได บุญ
กุศลชวยใหเราจากโลกไปไวก็ได แกอยูมาเพื่อเวรกรรมอยูดวยความลําบากกวาจะตายก็มีมาก
หลาย นานอยู นานแก นานแย นานดวยกฎแหงกรรมก็ได บางคนมีบุญวาสนาอยูไดไมนาน
ตองจากไปในเวลาอันสมควรเหมือนกัน ก็ฝากญาติพี่นอ งไปคิดตีความหมายเหลานี้ อาตมาจึง
ไปรับมาอยูท ี่นี่ก็ใหบําเพ็ญกุศลอยางหนัก แลวก็นั่งเจริญสมาธิผละสมาบัติเปนประจํา โรคภัย
ไขเจ็บก็เริ่มหายเริ่มดีขึ้นมาตามลําดับอยูได ๑๕ ปพอดี ในปนี้ ขอเจริญพรทานสาธุชน
ทั้งหลายเอยเจริญกรรมฐานดีที่สุดไมมีอะไรดีกวาการเจริญพระกรรมฐานแลวนอกจากนั้นไมมี
อีกแลว กรรมฐานแปลวาแกปญหาชีวิตได และระลึกชาติของชีวิตได รูกฎแหงกรรมถา
ทานทําได มันก็ไมยากถาทานทําได แตทานมีวิสัยทัศนไหม เมื่อชาติกอนทานไมมีก็ไม
เปนไรสรางนิสัยใหมได เมื่อชาติกอ นเราไมเคยเรียนหนังสือมาเราก็เรียนชาหนอย เราก็มานะ
บากบั่นความเพียรมากขันติความอดทนเขาก็สามารถสําเร็จได จบไดเหมือนกัน แตก็อาจจะชา
ไปเพราะวาเมื่อชาติกอนเราไมไดเรียนสะสมเขาไว
เหมือนบุญนี้เราไมไดสะสมเขาไวเรามา
สะสมทีหลังก็ชากวาเขา แตไมเปนไร สะสมทีละเล็กทีละนอยทีละหยดทีละหยาดก็สามารถเต็ม
กระจาดเต็มหาดเต็มไหเต็มกระบอกได ปญหาอยาใหกระบอกรั่วอยาใหตุมมันรัว่ แตประการใด
อยาใหมันรั่วไหล อยาใหฟุมเฟอย อยาใหหละหลวมเหลาะแหละเหลวไหลแตประการใดเลย
ขอฝากทานทั้งหลายไวในโอกาสนี้ดวย นี่แหละการบัญญัติในชีวิตของทาน แมสุม ทองยิ่ง จึง
ไดบําเพ็ญตลอดมา เจริญกุศลภาวนา บางคนไมเคยสนใจก็จะไปรูอ ะไรนั่งไมตอ งมีนอนหรือ
เวลาเขาผละสมาบัติลูกหลานก็เขาใจวาแมตวั แข็งไปแลวนั่งอะไรตายแลว บางคนก็ตกใจ วัน
นั้นเขาผละสมาบัติไปตอนสายไมไดหุงขาวตมแกง
พวกมาแตมดื แลวถีบจักรยานมาบอก
แมตายแลว บอกวามันเปนยังไงตาย ตัวแข็ง บอกกลับไปเถอะ เดี๋ยวก็ฟนได กลับไปแกก็ลุก
ไดแลวนี่เชนเดียวกัน ไมไดตายเลยนะเขาไมรูเรื่อง ไมเขาใจ นี่แหละเรียกวาผละสมาบัติแตหา
ไดยากมากไมไดทําไดทุกคนนะ ทํายาก แตก็ไมงายไมยากเทาไรนัก เราก็พยายามตอไปก็
เปนไปได ถาทานทั้งหลายสรางนิสัยใหมันเต็มวงจรครบบริบูรณก็เปนไปไดทุกคน แตเราจะ
สรางบารมีไดมากไหม บารมีอาจจะนอยไมมากก็ไดก็เปนอยางนี้ทุกคน เพราะฉะนั้นที่จากเรา
ไปก็เปนเรื่องธรรมดาโยมอยาไปคิดอะไรมันเปนเรื่องธรรมดาๆ แตแลวแมสุมไปแลว เราก็ตอง
จากกันไปตามกันไปเปนแถวๆ กันไป อยาไปแซงคิวกันนะ ไปตามคิว เขาใจไหม บางคนไม
รูจะรีบไปไหนแซงคิวกันไป ไมรูจะไปทางไหน แตทานทั้งหลายอยาประมาทพลาดโอกาสสราง
ความดีงามของทานเจริญกรรมฐานดีที่สุดไมมีอะไรดีกวาการเจริญกรรมฐาน ก็ขอฝากขอคิดไว
กรรมฐานคือการเจริญสติปฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม พวกทีม่ าใหมยังไมเขาใจขอให
ครูบาอาจารยแนะนําใหเขาใจ กายจะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน จะเหลียวซายแลขวา คู
เหยียด เหยียดขา ตั้งสติไวหนอยไดไหม บางคนไมมีสติเลยพลาดโอกาสอันดีงาม ในเมื่อขาด
สติแลววงจรมันไมครบ ทําอะไรจะไมมีปญญาทําอะไรจะแกไขปญหาไมได เดินมีสติ นั่งมีสติ
นอนมีสติอยู เหลียวซายแลขวา คูเหยียด เหยียดขาโดยตั้งสติไวตลอดรายการ นี่กายานุปสส
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นา กาย ยืนหนอ ๕ ครั้ง ตั้งแตศีรษะลงปลายเทาจากปลายเทาขึ้นศีรษะ ๕ ครั้ง บางคนทําไม
ถูกไปยืนหนอ ๕ ครั้งสักเปนชั่วโมง แค ๕ ครั้งพอ หลับตาดูมโนภาพ ดูรางกายสังขารที่จิต
ตั้งสติจากปลายเทาขึ้นมาที่ศีรษะ ถาจติผนวกกับสติไดทานจะรูวาระจิตของตัวเองจะเกิดอะไร
ขึ้นมาทานจะรูเอง ทานจะรูว าระจิตของคนอื่นที่เราเห็นหนอ ศีรษะลงปลายเทา ปลายเทาขึ้น
ศีรษะโดยอัตโนมัติโดยไมตองกําหนดเลยนะ มันจะออกมาตายตัวอยางนี้วา คนนี้นิสัยไมดี คน
นี้ใชไมได มันจะบอกทานเอง อะไรบอกก็คอื ตัวสติถาครบวงจรบริบูรณเมื่อใด เปนตัวพิเภก
จะบอกทานเองไมตองไปเชื่อหมอดูไปเชื่อผีเจาเขาทรง เชือ่ สติดีที่สุด ถาสติไมครบวงจรอยา
ไปเชื่อสติตอนที่ไรผล คือสติไมพอมีแตสมาธิสงู แตขาดสติ สตินอยไปทานอยาเชื่อนะ อยาเชื่อ
ตอนนั้นถาเชื่อทานแยเลยนะ มันจะเสียหาย กําลังไฟแรงแตขาดเครื่องยับยั้งแรงเกินไปก็ไมได
ขาดเครื่องยับยั้ง มันจะเสียโอกาสอันดีงามของทานเอง ตรงนี้พูดอยางนี้บางคนไมเขาใจก็ได
เพราะฉะนั้นถอยสมาธิออกเอาสติยัด เชน นัง่ อยูพองหนอ ยุบหนอ ไมรูเรื่อง พอง-ยุบ ไม
เห็นแลวสมาธิมากไปแลวถอยสมาธิดวยการกําหนดที่ลิ้นปวารูหนอ รูห นอ ๆ ๆ นี่เอาสติยัดเขา
ไปรับรองวาทานมีปญญาทันที สติจะครบวงจรดวยการกําหนดนี้ ผูปฏิบัติไมสนใจการกําหนด
นี้ทานจะรูวงจรของทานประการใด เลยมีแตสมาธิ งูบงาบ ๆ ๆ กมไปขางหนา กมไปขางหลัง
พอนั่งสมาธิมาแลวแตขาดสติ สติไมครบวงจร เพราะยืนหนอ ๕ ครั้งยังไมสนิทสนม ถาทาน
ยืน...หนอ... ๕ ครั้งชาๆ ได รับรอง พองหนอ ยุบหนอ ของทานจะชัดเจน ดีขึ้น ตรงนี้ขอฝาก
ไว วิธีการกําหนดจิตโดยภายในสัมผัสอายตนะธาตุอินทรีย ตาเห็นรูปเกิดจิตกําหนดเห็นหนอ
สงจิตที่หนาผาก เสียงหนอตั้งสติไวที่หูทั้งสองขาง หูมีสติไหม หูมีทรัพย หูมีศีลไหม ถาสติ
ทานดีทานจะรูวาเขาพูดโกหก เขาพูดมดเท็จหรือคําพูดนั้นใชไมไดมันจะบอกไดดีมากที่สุด แต
ผูปฏิบัติธรรมไมไดไปสนใจเนนตรงนี้ เลยอานตัวไมออกบอกตัวไมไดใชตัวไมเปนนั่นเอง ตรง
นี้เปนเรื่องสําคัญนะ ไมสบายใจจะกําหนดไหม (เปลาเลย) เอาสติตั้งไวัที่ไหนที่ลิ้นปหายใจยาว
ไมสบายใจหนอ... หรือเสียใจหนอ... ๑๐ ครั้ง ๒๐ ครั้ง เดี๋ยวทานจะหายเสียใจ เสียใจหายไปดี
ใจเขามาแทนที่สติดีขึ้นมีปญญารูเทาทันคําวาเสียใจไปเสียใจเรื่องอะไรมันจะบอกออกมาชัดเจน
มาก เราบอกตัวเองดีกวาคนอื่นบอกเรา เรารูจ ริงคือตัวเราไมใชคนอืน่ มารูจริงในตัวเรา เรา
เปนผูรูจริงทุกสิ่งในอารมณของเรา ตรงนี้ขอฝากผูปฏิบัติดว ย ไมใชไปเที่ยวรูคนโนนคนนี้นิสัย
ไมดีไมใชอยางนั้น ตองรูในตัวเราออกไปขางนอก อยางนี้ยืนหนอ ๕ ครั้งจะรูว าระจิตของเราได
ชัดเจน จะรูอารมณของเราดีชั่วประการใด โกรธหนอ ตั้งสติไวที่ลิ้นปนั่นโกรธหายทันทีเพราะ
สติครบวงจรสัมปชัญญะไมลดละภาวนา ครบวงจร มันจะหายโกรธไดงาย ผูกพยาบาทก็จะ
หายไป แลวความหายนะในใจก็หายไป เสนียดจัญไรก็หมดไปจากจิตของเรา จิตใจก็ใส ใจ
สะอาดหมดจด ตรงนี้เปนเรื่องบริสทุ ธิ์ของจิต ที่ผูปฏิบตั ติ องเขาใจรูเขาใจอันนี้ใหได เสียใจ
กําหนด โกรธกําหนด ดีใจกําหนด อยาผูกพยาบาทคางคืนไว เสียใจอยาใหใจมันเสีย อยาให
จิตใจมันตองคางคืน อารมณคางตอนเชาทานเปนนักธุรกิจหรือครูบาอาจารยทานจะสอนไมไดดี
ทํางานจะไมไดผล ตรงนี้ขอฝากผูปฏิบัติดวย มิฉะนั้นทานจะไมไดเรื่องอะไรในการปฏิบัติครั้งนี้
เสียใจกําหนด ดีใจกําหนด ผูกพยาบาทกําหนด อยาใหมันมีคางในใจเลย ทานทั้งหลายอยา
ใหมีความสงสัยอีกตอไป ไมมีความสงสัยในพระพุทธเจา ไมมีความสงสัยในพระธรรม ไมมี
ความสงสัยในพระสงฆ ไมมีความสงสัยในจิตที่เคลือบแฝงในตัวเราอีกแลว ปศาจผีสิงมันอยูใน
ตัวเรามันจะออกไปทันที ไปไลผีที่ผีมันเขางาย ปศาจผีสิงอยูในตัวคนทุกสิ่งไลยาก เจาตัวตอง
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ไลเองนะ คนอื่นไปไลไมได ขอประทานโทษ ผีมาเขาโยมนะหมอผีมาไลออกได แตปศาจผีสิง
ที่มันสิงอยูในจิตใจของเรานั้นใครจะเปนคนไล การกําหนดจิตนี้เปนการไลปศาจผีสิง เพราะ
ปศาจผีสิงเปนตัวทําใหทุกสิ่งหลงผิด
ทําใหเกิดทิฏฐิมานะบางประการที่เลวรายโดยไมรูตัว
ปศาจผีสิงมันสิงเสียจนเคยชิน กลายเปนคนวิสัยทัศนที่เลวรายวิสัยดีจะไมมอี ยูในตัวบุคคลนัน้
เพราะตัวปศาจผีสิง ถาญาติโยมมาเจริญกรรมฐานไดดีแลวจะขับปศาจผีสิงออกไปโดยทุกสิ่งไม
มีปญหา จะไมมีการสรางปญหาอีก จะมีแตแกปญหาสูปญหาอยูตอไป ชีวติ นี้จะมีโชคมีชัย
ตลอด และไมมีเสนียดจัญไรอีกตอไปแลว เห็นหนอเห็นดวยปญญาหนอยไดไหม ไมเคย
กําหนดเลยนะ จะหยิบอะไรก็ไมเคยกําหนด จะคูเหยียดเหยียดแขนก็ไมเคยกําหนด ถาทาน
กําหนดไดทานจะรูไดเลยวามีกี่ระยะ จะไดอะไรบางทานจะรูเ อง ถาทําอะไรใจดวนไดจะไมคอ ย
รูวาอะไรเปนอะไร อยาใจเร็วอยาใจรอน อยาผอนคลายผอนเครียดจงรักษาความเปนระเบียบ
วินัยคือสติสมั ปชัญญะถึงจะมีระเบียบวินัย ถาเราไรสติสัมปชัญญะทานจะไมมีระเบียบไมมีวินยั
ไมมีเหตุผลตนปลายอยางแนนอน ขอฝากทานทั้งหลายไวในโอกาสนี้ดวย เวทนานุปสสนาสติ
ปฏฐาน ขอที่ ๒ นั้น ทุกคนตองประสบ มีอยูสามประการ สุขกับทุกข ดีใจกับเสียใจ ดีใจแลว
ก็เสียใจ เสียใจแลวก็ดีใจ เดี๋ยวก็สุข เดี๋ยวก็ทุกข เดี๋ยวก็ปวด เดี๋ยวก็เมื่อย ตองประสบการณ
แนนอน ถาไมสุขไมทุกขก็อุเบกขาเวทนา ไมสุขไมทุกขจิตใจก็ลอยออกไปขางนอกไมมีที่เกาะ
ไมมีที่เกี่ยว ตองตั้งสติไวเลย สุขหนอ ดีใจหนอ เสียใจหนอ ที่ลิ้นปนั่น ปวดเมื่อยทั่วสกนธ
กายกําหนดไดไหม ปวดหนอ ๆ เกิดขึ้นตั้งอยูดับไป เวทนาก็แยกออกไปเปนสัดสวนจิตก็ไม
เปนอุปทานไปยึดมันเทานั้น นี่ถึงจะไดผล ไมใชจิตไปยึดแตสมถะธรรมะก็ใหศึกษาตองยึดเพือ่
ศึกษา ปวดหนอ จะไดรูวามันปวดกี่เปอรเซนต พอรูว ามันปวดอยางไร เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับ
ไป รูจริงแลวจิตมันก็ไมไปเกาะ รูปของมันเปนอยางนั้นโดยธรรมชาติ จิตก็ไมไปเอาเรื่องมัน
เลยไปปวดอีกตอไป อยูตรงนี้สําคัญ เห็นวาปวดหนอ ๆ ปวดมากเลยกําหนด ทานจะรูไมจริง
ถาเลิกกําหนดทานจะรูไ มจริงนะ สอบอารมณตอบผิดแนนอน รูไมจริง รูโดยบัญญติของมัน
เอง รูปนาม ขันธ ๕ เปนอารมณอยูตรงนี้ อุเบกขาเวทนา ไมสุข ไมทุกข ใจก็ลอย ตอง
กําหนด รูหนอ ๆ ที่ลิ้นป พอมีสติดีแลว ใจลอยแลวก็เขามาสูจิตมีสติปญญา รอบรูในกองการ
สังขาร จะไดอานตัวออก บอกตัวได ใชตัวเปน จะไดเห็นตัวตาย จะไดคลายทิฏฐิ จะไดดําริ
ชอบ จะไดประกอบกุศล ไดผลอนันตเปนหลักฐานสําคัญ ตัวนั้นเปนตัวสําคัญ ผูปฏิบตั ิธรรม
ตองไดอยางนี้ บางทีปวดเมื่อเลิกเลยหรือ บางคนมานั่ง ๓ วันกลับบานแลว ๒ วันกลับ ยังไม
ทันหายเมื่อยเลยกลับแลว และก็ปหนามาใหม ไมเสมอตนเสมอปลาย ก็ไมไดอะไรเลยแลวก็
มาบอกวานัง่ ไมไดผล จะไดผลอะไรนั่งจิ้มๆ จ้ําๆ เลิกแลว เรียนยังไมเขาถึงครูบาอาจารย และ
จะไดอะไรหรือ ยอทอใจ ไมไดสนใจในการปฏิบัติของตนทิ้งหนาที่ ขยันนอกหนาที่การงาน
เหมือนคนเรามีหนาที่ธรรมวินัย มีหนาที่ทํากิจวัตรไมเอา ขยันนอกหนาที่หมด ไมใชเรื่องของ
ตัวก็ไปขยัน ในฐานะอุบาสก อุบาสิกา มาปฎิบัติก็ขยันในหนาที่ อยาไปขยันนอกหนาที่ ทาน
จะสรางความดีไดโดยไมยากนัก อยาไปขยันนอกหนาที่ มันจะเปลืองเวลาเสียงานเสียการเวลา
ไปไมใชนอย เปนพระสงฆองคเจาก็ตองอยาขยันนอกหนาที่ ทํากิจวัตรโดยหนาที่สมบูรณแบบ
คือพระธรรมวินัย เปนประโยชนตอประชาชน เปนผูนําของประชาชนและประชาชาติ คือ
พระสงฆ เปนครู อยาใหโยมมานํา ถาโยมนําพระตองแยแน พระตองนํา พระตองออกหนาซิ
เวลาศพขึ้นเมรุ พระก็ตองออกหนาไปโยมก็ตามพระ แตจะกลับกันเสียแลวหรือพระตามโยม
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มันจะไมถูกแบบของความขยันหมั่นเพียรนอกหนาที่นอกระบบ นอกแบบนอกแผน จะดีได
ประการใด ก็ขอฝากทานทั้งหลายไปคิดตีความหมายอยางนี้ การกําหนดจิตตั้งสติไวใหมาก
ทานจะมีปญ
 ญาทานจะรูเองวาระลึกชาติไดไหม เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ทานกําหนดได
ไหม เสียใจกําหนด อยาใหมันผานไปเปลา ตองทําใหละเอียด จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ขอ
ที่ ๓ เราจะไดรูวาจิตเปนธรรมชาติตอ งคิดอานอารมณ รับรูอ ารมณไวไดนานเหมือนเทป
บันทึกเสียง มันไมมตี วั ตนใหคลํา คลําไมไดไมมีตวั ตน แตมันบอกในอารมณ ตองคิด ตอง
อาน ตองเขียน ก็ขอเจริญพรวาจะบนกับอาตมาวาจิตไมอยูกับที่ จิตนี้เปนธรรมชาติอยูกับที่
ไมได มันตองคิดจิปาถะ คิดดี คิดไมดี พอหลับไปแลวมันก็ไมคิด พอลืมตาขึ้นมาตองคิดแลว
บางทีคิดเครียด กลุมใจก็ฝนในเรื่องนั้น ถาคิดเรื่องแฟนก็ฝน ถึงเรื่องแฟนแนนอน คิดเรื่องบา
บอคอแตกจิตใจเปนอกุศลแลวก็ฝนเรื่องไมดี ฝนหมาบาขับ โดนยิงบาง โดดลงเหวบาง โดด
ตกเรือนบาง ถาจิตดีมปี ญญาสติดจี ะไมฝนเลวรายเลยในชีวิตของทาน นี่จติ ตานุปสสนาสติปฏ
ฐานในขอ ๓ หมายความวากระไร หมายความวาจิตเปนธรรมชาติอยางนี้ หามไมใหคิดไมได
ตองคิดจิปาถะ มานั่งอยูนี้บางทีคดิ เรื่องโนนเรื่องนี้ โยมที่นั่งฟงอาตมาอยูนี้อาจจะคิดหลาย
อยาง อาจจะคิดถึงขอนแกนก็ได นี่ขนาดพูดอยูนี้ยังคิดไปอเมริกา คิดไปหาคนโนนคิดไปหา
คนนี้ นี่แหละคิดจิปาถะ ตั้งสติไว ถาโยมคิดหลายเรื่องในเวลาเดียวกันไมได ไมมีพลัง โปรด
คิดเรื่องเดียวในเวลาเดียวกัน อยาคิดหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน ทานจะไมมพี ลังในปญญาที่จะ
แกไขปญหาได ขอฝากญาติโยมไวในโอกาสนี้ จิตตานุปส สนาสติปฏฐานมันเกิดทางอายตนะ
ธาตุอินทรีย ตาเห็นรูปเกิดจิต หูไดยินเสียงเกิดจิต จมูกไดกลิ่นเกิดจิต ลิ้นรับรสเกิดจิต กาย
สัมผัสรอนหนาวเกิดจิต ตั้งสติไวตรงนั้น จิตมันเกิดตรงไหนตั้งสติไวใหรู ใหทันเหตุการณของ
มัน เพราะฉะนั้นทวาร ๓ เปนที่มาของบอบุญบอบาป ทวารกาย วาจา จิต ทวาร ๖ คือ ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อายตนะธาตุอินทรียนี้เปนที่มาของสวรรคนรก เปนที่มาของจิต
โดยเฉพาะ ทวาร ๙ ก็เปนที่มาของอสุภะ ตา ๒ จมูก ๒ หู ๒ ปาก ๑ ทวารหนัก ๑ ทวาร
เบา ๑ มีแตของเหม็นไมมีอะไรที่จะกอใหเกิดเพลิดเพลินเจริญใจแตประการใด พิจารณาตรง
นั้นเถิด วามีอะไรดีบางไหม มีอะไรสวยงามบางไหม มีอะไรหอมบางไหม ไมมีเลย ถาทาน
คิดไดทุกวันทุกเวลาแลว ทานจะสรางความดีใหยิ่งใหญในอนาคตตอไป ขอเจริญพรวาของดีที่
เราสรางกันนี้เปนของหอม ไอความชั่วนัน้ เปนของเหม็น แตในรางกายของเรานี้มันก็มีแตของ
ปฏิกูลอยางนี้ จะหอมไหม ถาคนนี้มีความดีมนั ก็หอม คนนี้ชั่วเหลือเกินอยางไรก็เหม็น ถึงจะ
ปะพรมน้ําอบอยางไรก็เหม็น เพราะความชั่วราย บางคนบานก็จน น้ําเหลืองก็หยด มีคน
ชวยกันหามศพ อาตมาเคยจูงศพเขาลงบันได เขาจึงหามเอาศพลงบันได นี่น้ําเหลืองเขาปาก
อาตมาเลย เพราะวาศพเขาไมมีฉีดยาเมื่อสมัยกอน เขาจึงหามเอาศพลงบันได เขานิมนต
พระคุณเจาตองจูงลงไปนะ แตทําไมหนอคนมากๆ ชวยกันหาม ไมรังเกียจเลย เพราะความดี
ของคนตายมันหอม แตสรีระรางกายมันเหม็นแตไมมีคนรังเกียจแตประการใด บางคนศพไมมี
น้ําเหลืองไมเหม็นก็ไมมีใครชวยหาม เพราะตอนมีชวี ิตอยูเลวรายที่สุด ใจดําอํามหิตเหี้ยมโหด
ทารุณโหดรายเหลือเกิน แลวจะมีใครเขาไปหามศพ นี่อยางนี้ไดกับตัวอาตมาเลย หอมคือ
ความดี แตความชั่วนีม้ ันเหม็นเหลือเกิน ขอประทานโทษขออนุญาตกลาวคําหยาบสักหนอย
อยาวาอาตมาพูดคําหยาบเลย คนตดทางกนเหม็นเดี๋ยวก็หาย แตตดทางปากเหม็นไมมีทาง
หาย ตดทางปากไมมีทางหายเลย อันนี้ไปตีความหมายเอาเองเถอะ ธัมมานุปส สนาสติปฏ
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ฐาน ในขอที่ ๔ นั้น ก็คือธรรมเปนกุศลหรืออกุศล เราอยากจะรูวาทีเ่ ราทําไปแลวนั้นถูกตอง
หรือไม กําหนดรูหนอ ที่ลิ้นปนั่น หายใจยาวๆ รูหนอ ๆ ๆ ออที่ทําไปแลวนั้นเปนอกุศล ไม
ควรจะทําอีกตอไป สติบอกชัดเจน อยาทําเลยอกุศลกรรม เปนเรื่องที่ไมดี รูหนอ ๆ ๆ ควรจะ
กอกรรมทําดีเสริมสรางความดีเปนกุศลกรรมตอไป เรียกวาธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ธรรม
เปนกุศล ธรรมเปนอกุศล จะอธิบายก็จากมากจนเกินไป ก็ขอฝากทานไวในโอกาสนี้ เพราะ
เมื่อคืนนี้เขียนเรื่องบัญญัติชีวติ ใหทราบเปนแนวทางเล็กนอย ดังนี้...
บัญญัติชวี ิตลวนหลายนัย
ชีวิตสูงต่ําใครขีดขั้น
ทําสถิตดวงใจหากบมเองนา
ศาสตรแหงกรรมเผยชนักเมื่อไดงบดุล
สวนที่รูเห็นงายเชนกายหนัง
ชีวิตแทไดแกความเปนอยู
ที่ลับลี้มีจิตใจซึ่งทรงพลัง
เปนตัวสั่งทัง้ ดานงานการพูดจา
ชีวิตใครยอมเปนไปตามความคิด
ทางที่ผิดคือเกียจครานการศึกษา
ทางที่ถูกตองเพียรเรียนวิชา
จะกาวหนาเพิ่มคุณคาตองอยาทอ
ชีวิตกายไดจากพอและแม
เกิดแลวแกเจ็บแลวตายไมนานหนอ
คนสวนใหญมักใสใจจนเกินพอ
เฝาพนอแตของทิ้งสิ่งมายา
ชีวิตจิตมาสูรางจากปางกอน เมื่อมวยมรตองเรรอ นตามยถา
นรกสวรรคขึ้นกับกรรมที่ทํามา
ควรคนควาหาแตดีหนีสวนราย
ชีวิตเทพเสพสุขดวยกุศล
แมรางตนสูญลับใชดับหาย
จิตวิญญาณสืบตอไปมิใชตาย
โปรดขวนขวายปลูกศรัทธาอยารูโรย
ชีวิตสัตวอัตคัดเปนสวนมาก ลวนทุกขยากหากเปนเปรตเหตุหิวโหย
ยิ่งตกนรกหมกไหมลูกไลโบย
ดิ้นโอดโอยทุกเวลากวาจะพน
ชีวิตคนขวนขวายสูอยารูหนี เกิดทั้งทีสรางชีวีใหมีผล
แมพลาดพลั้งยั้งไวใจอดทน
เฝาฝกฝนทั้งศีลทานการภาวนา
ชีวิตพุทธรูแจงแทงไดตลอด
มิใชจอดเพียงตาเนื้อเจือตัณหา
พระนิพพานสถานทิพยใชลิบตา
อยูที่วากิเลสทั่วพนบวงมาร
ชีวิตเราอยาปลอยลอยลองเปลา
ไมลืมเบาทั้งกายจิตคิดสงสาร
ดานปจจัยอนามัยอีกวิญญาณ
จงบริหารใหสมดุลเกิดคุณเต็ม
นี่แหละทานสาธุชนทั้งหลาย
ผูใหอมิสทานไดรับความนับถือ
เพราะวาใหความอิม่ ความสมหวัง
เพียงชั่วคราว
ผูใหวิทยาทานไดรับความเคารพ
เพราะใหสุขไดวิชาเลี้ยงตัวจนตาย
ผูใหธรรมทานไดรับการบูชา
เพราะยังผูปฏิบัติธรรมไดกุศลสงผลจนถึง
พระนิพพาน
ทานสาธุชนทั้งหลายเอย
สุขภาพทางกายก็เปนธรรมดาที่จะตองรวงโรยไปตามวัย
ไมมียาอายุวัฒนะขนานใดชวยไดจริงจัง
แตสุขภาพทางจิตเปนสิ่งที่สามารถพัฒนาไดเสมอ
หากเรามีพลังจิตที่สั่งสมดวยการบําเพ็ญอยางตอเนื่อง
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แมกายจะชราจิตที่ทรงพลังก็จะทําใหกระปรี้กระเปราขึ้นได
กายอาจเจ็บไขไดปวย
จิตที่เขมแข็งยอมทนตอทุกขเวทนาไมหวั่นไหวนัก
และวาระสุดทายที่กายจะลมตายลง
จิตที่แชมชื่นแจมใสยอมยิ้มตอนรับมัจจุราชไดทนั ที
กุศลกรรมทําใหลอย
บาปกรรมทําใหหลน
โลกุตตระกุศลทําใหหลุด
แมจะถอมตัวกลัวลอยก็ตาม
ความดีที่บําเพ็ญไวเปนตองสงเสริมใหชีวิตสูงสงอยางแนนอน
และแมจะคุยโวโออวดสักปานใด
หากมีอกุศลครอบงําก็ยอ มหนีความตกต่ําไปไมพน
สวนผูหนักทางจิตภาวนาชอบละชอบวาง
สักวันหนึ่งก็คงวางจากตัวตนหลุดพนจากทุกขทั้งปวงขึ้นมาไดทันที
ญาติโยมทั้งหลายเอย
มีอริยทรัพยแตขาดโลกียทรัพย
ชีวิตไมยุงแตยาก
มีโลกียทรัพยแตขาดอริยทรัพย
ชีวิตไมยากแตยงุ
แตถาขาดทั้งอริยทรัพยขาดทั้งโลกียทรัพย
ชีวิตทั้งยุงทัง้ ยากก็แยแนนอนที่สุด
แตถามีทั้งอริยทรัพยมีทั้งโลกียทรัพย ชีวิตยอมไมยุงไมยากก็ยิ้มไดทันที ณ บัดนี้
ญาติโยมทั้งหลายเอยโปรดพิจารณาตัวเอง
ในโลกไมมีอะไรประเสริฐยิ่งกวามนุษย
แตในมนุษยไมมีอะไรประเสริฐยิ่งกวาจิตใจของเรา
ในจิตใจไมมอี ะไรประเสริฐยิ่งกวาคุณธรรม
ถาจิตใจมนุษยไรซึ่งคุณธรรมเสียแลว
ความประเสริฐของมนุษยก็จะไรความหมายลงทันที
บัดนี้ในปจจุบันมีผูบนเดือดรอนเศรษฐกิจตกต่ํา มีความทุกขเรื่องการครองชีพ
เปนสวนมากทั้งๆ ที่ยุคนี้มีการพัฒนาดานวัตถุปจจัยตางๆ ขึ้นมาอยางมากมายกวาแตกอน ก็
คงเปนเพราะคนสวนใหญมุงอมิสสุขจนเกินไป คงลืมไปวายังมีนิรามิสสุขที่พึงไดจนถึง ในเมือ่
รูจักประมาณในการแสวงหาและใชสอย รูจักพอ รูจักประมาณการเปนอยู ไมรจู น ผูที่เขาใจ
กฎแหงกรรมทางพระพุทธศาสนาดีเขาจะไมไปรอผลจากใครที่ไหน เมื่อไร จากใคร ทุกครั้งที่มี
กุศลจิตทําความดี ความดีนั้นก็จะเขาไปเพิ่มคุณภาพของจิตทุกคราว ที่เกิดอกุศลจิตสรางความ
ชั่ว ความชั่วนั้นก็จะเขาไปทําลายคุณภาพของจิตเปนไปในปจจุบันทันทีนั้นเอง สวนผลพลอย
ได เชน อานิสงสของทานที่จะบันดาลใหร่ํารวย ผลของศีลซึ่งจะชวยใหสวยงามอายุมั่นขวัญ
ยืน หรือการเจริญภาวนอันนจะพัฒนาสติปญญาใหดียิ่งขึ้น ทางพระพุทธศาสนาบอกวาบางที
ตองรออนาคต ใกลบาง ไกลบาง อาจจะถึงชาติหนา หรือชาติตอ ๆ ไป เพราะชีวติ รางกาย
อัตภาพของเรานั้นไมยั่งยืนพอตอบสนองผลของกรรมที่พึงไดรับทุกสิ่งทุกอยาง แมเมื่อจิตยังไม
หมดกิเลส ยังมีตัณหา ความทะยานอยากผลักดันใหจิตไปเกิดอีก คุณภาพที่ดีหรือชั่วของจิต
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ยอมติดตามไปใหผลอีกตอไป ผูใดเอารัดเอาเปรียบผูอื่น เบียดเบียนผูอื่น เทากับสรางหนี้ไว
จะตองไปใชหนี้เขาในชาติหนา สวนผูเสียสละเพื่อเกื้อกูลผูอ ื่นเปรียบเสมือนเจาหนี้ ที่จะตอง
ไดรับการชดใชพรอมทัง้ มีดอกเบี้ยเปนผลตอบสนองตอไปเปนแนนอน ทานทั้งหลายเอย ฝน
ตกเปนเรื่องของฝน พระพุทธองคทรงบอกวาถาอยูในเรือนที่มุงหลังคาดีแลวฝนยอมไมรวั่ ลดได
หมายถึงเรื่องประเภทอนิฏฐารมณที่คนไมชอบใจ มีเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข เปนตน
เปนสิ่งซึ่งยอมจะตกมาถึงเราสักคราวหนึ่งเปนแน ถาเรามีจิตใจดีรูเทาทันไมปลอยใหสิ่งเหลานั้น
เขาบั่นทอนกําลังใจก็คงไมคอยจะทุกขรอนอะไรเทาไรนัก ยิ่งเขาใจในธรรมชาติธรรมดา เชน
แสงแดดยอมมีอยูตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งมืดเพราะมีเมฆหมอกบังหรือฝนกําลังตก หรือเปนที่
โลกกันแสงแดดเสียเองดังนี้ เปนตน เมื่อเรารูเทาทันมีความสํานึกวาอีกไมนานฝนก็จะหาย
ตะวันก็จะยอแสงมาใหม ยอมมีกําลังใจในระยะมืดมน สวนสดใสไดก็ยอมถึงคราวสดใสได ถา
ใจเรายังไมเสียซะกอน โปรดพยายาม มีผูมพี ยายามหายาอายุวัฒนะทางกายจะใหมีอายุยืนไม
แก ไมเจ็บ ไมตาย แตจนบัดนี้กย็ ังเคยไมมียาที่จะชวยใหคนพนตายไดจริงจัง สวนพระพุทธ
องคทรงคนหายาอายุวัฒนะทางจิต เมื่อพระองคทรงนั่งภาวนาจนจิตสงบระงับเปนสมาธิแลว
เกิดปญญาญาณ ตรัสรูอริยสัจ ๔ ชนะกิเลส อาสวักจนหมดไป เปนเหตุใหสิ้นทุกขทางใจ
อยางสิ้นเชิง สิ้นชีวิตแลวไมมีการเกิดอีก เหมือนเมล็ดผลไมหมดยางหมดเชื้อเอาไปเพาะก็ไม
ขึ้น เมื่อไมมีการเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย ก็พลอยสิ้นไปดวย จึงเปนอมตะจิต
อมตะสุขไมมีปญหาของชีวิตอีกแตประการใด ขอทานสาธุชนทั้งหลายไดโปรดพิจารณาขอนี้ให
มากดังที่กลาวแลว ทีช่ ี้แจงแสดงมาในวันนี้กลาวถึงภาวะของจิต ภาวะของชีวติ
ชีวิตไม
แนนอน บัญญัตชิ ีวติ เปนอยางนี้แหละหนอ ทาานทั้งหลายอยาเขาใจผิดตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานดี
ที่สุด ทาน ศีล ภาวนา ทานเขาใจแลวนั้น
สุดทายนี้ก็ขออนุโมทนาการสาธุการแกญาติโยมทั้งหลาย วันนี้เปนวันธรรมสวนะ ก็
วันพระหนาก็เปนวันมาฆบูชาแลวในโอกาสขางหนา แลวก็ขออนุโมทนาสาธุการแกคุณแมสมุ
ทองยิ่ง ที่จากไปแลวนั้น อายุ ๘๔ ป ๖ เดือน แลวก็จากโลกไปสมควรแกอัตภาพ ดวยความ
สงบจิตสมาธิภาวนาเขาผละสมาบัตแิ ลวก็คอยๆ หายไปจากลมหายใจตามสภาพของสังขารและ
รางกายหมดสภาพทันที และไดฌามปนกิจเสร็จเรียบรอยแลวนั้นและญาติโยมทั้งหลาย ทั้งพระ
เถรานุเถระที่ไดชวยกันจนงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี อาตมาขออนุโมทนาในบุญกุศลนี้ดวย ก็ขอ
ความเจริญรุง เรืองในธรรมสัมมาปฏิบตั ิในหนาที่จงมีแกทานทั้งหลาย ขอทานทั้งหลายจงเจริญ
ดวย วัณณะ สุขะ พละ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็สมความมุงมาดปรารถนาดวยกันทุกรูปทุก
นาม ณ โอกาสบัดนี้ เทอญ.
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