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ทานสาธุชนทั้งหลาย โยมสุม ทองยิ่ง นัน้ มิใชบําเพ็ญกุศลในชาตินี้เทานั้น ได
บําเพ็ญมาแลวหลายชาติหลายกัปปหลายกัลป โยมเริ่มตนเขามาปฏิบัติกรรมฐานในปลาย
พ.ศ. ๒๔๙๔ ขณะที่มอี ายุเพียง ๓๘ ปเทานั้น เมื่อถึงแกกรรมในเวลาอันสมควรนี้ รวมอายุได
๘๔ ป ๖ เดือน หลังจากบําเพ็ญกุศลฌาปนกิจศพเสร็จเรียบรอยแลว ทําใหความวังเวงใจ
เกิดขึ้นแกพวกเราที่ไดเคยอยูรวมกันมาเปนเวลานาน
แตกอนนี้ ผูที่จะสนใจปฏิบัติธรรมตั้งแตอายุ ๓๘ ปนั้นหายาก แมสุมสนใจทําอยาง
จริง ๆ จัง ๆ ทุกวันพระไมเคยขาด พาหนะที่มาก็คือพายเรือมากับแมชอ ย แมจัน ตอมาก็มี
แมแตมพวงมาดวย บัดนี้คนเหลานี้ก็ไดรวงโรยจากโลกไปสูสัมปรายภพหมดแลว
แมสุม ทองยิ่ง เมื่ออยูในวัย ๓๘ ปนั้น มีอาชีพเกษตรกรรม ทําไรทํานา ตองไปทําถึง
คลองเมา บางขาม หลายแหง ไกลแสนไกล ก็เดินทางไปอยางอดทน เปนหัวหนาครอบครัว
โยมฮงเปนสามีแตก็ชอบอยูหลัง เเมสุมเปนคนทีไ่ มพูด แตเปนคนทํา ตองออกเก็บผลหมาก
รากไมตั้งแตตีสี่ไปขายที่ตลาดสิงหบุรี พอคือ พอทรัพย แมคอื แมชอย บรรจบราษฎร พอ
ทรัพยเปนทายกวัดศรีสาคร ไมคอ ยอยูบาน กินขาวแลวก็ตองไปวัด สรางโบสถ สรางศาลา
สรางวัดสรางวาจนชีวิตหาไม นั่น สรางวัตถุ สวนแมชอ ยชอบ สรางธรรมะ ปฏิบัติธรรมะ
กับลูกสาว คือ แมสุม ทองยิ่ง เวลามาวัดก็พายเรือมาจากที่บานเตาปูน เหนือวัดศรีสาครใต
ปากคลองบางพุทรา อาตมาอยูวดั พรหมบุรีตงั้ แตสมัยสรางโบสถ จนกระทั่งโบสถเกาไป
หมดแลว แมสุมแมชอ ยมาสอบอารมณ เวลามาก็ลัดทุงมาบาง มีถอมาอันนึง แมสุมก็ถอ แม
ชอยก็พาย ขากลับถาออกทางทุง ก็ลัดทุงไป ๗ – ๘ กิโล กวาจะถึงบานก็มืดทุกวัน
บุตรคนหนึ่งของแมสุมคือ นายเมือง ทองยิ่ง เคยเปน ผอ.โรงเรียนประจําจังหวัด
เปนศึกษาธิการจังหวัด ตอนนี้ปลดเกษียณแลว ลูกของแมสุมบัดนี้มหี ลักฐานมีงานมีการที่ดี
ทํากันหมดแลว
แมสุม ทองยิ่ง นั่งกรรมฐานตลอดแจง ใครวานัง่ แลวเพลีย ไมจริง แมสุมทํากรรมฐาน
เสร็จก็มาทํากับขาวเลี้ยงลูกหลานอีก แลวก็เลี้ยงพอเลี้ยงแม เสร็จแลวเดินจงกรม แลวเขาไป
นั่งในมุง เพราะยุงมันชุม นั่งตลอดยันตีสี่เลยนะ พอตีสี่ออกจากกรรมฐาน ก็อาบน้าํ ลูบเนื้อ
ลูบตัว หุงเขา ตมแกง แลวไปไถนา ไปเกี่ยวขาว กลับมาก็มืดค่ํา พอฮงก็ไลวัวไลความเขา
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บาน อาบน้าํ แลวนอนคนละที่ สามีภรรยาคูนี้เขาไมไดนอนดวยกัน นอนคนละมุง นี่อาตมา
ตองขออนุญาตกลาว เรื่องในครอบครัวนะ แลวแมสุมก็นงั่ กรรมฐาน ไมตอ งนอนกับใคร
ตลอดตีสี่ เขาผลสมาบัติไดเลยนะ พอออกจากกรรมฐานก็หุงเขาใสบาตร วนเวียนเปนกิจวัตร
ประจําอยูเชนนี้
ทานสาธุชนทั้งหลายที่เคยอยูรวมกันสมัครสมานสามัคคีสรางความดีรวมกันมาเปน
เวลานาน แมสุมไดมาจากไปโดยกะทันหัน แตเราก็ไมไดเศราโศกเสียใจแตประการใด เพราะ
ไปตามกาลเวลา ตามบัญญัติของชีวิตนั่นเอง ไมมีใครชวยใครได แตแมสุมรูตวั วาจะตองจาก
โลกไปในเวลาไมเกิน ๓ ชั่วโมงในวันนั้น อาตมาจึงไดเทศนาชี้แจงเรื่องการเกิด แก เจ็บ ตาย
ในปฐมวัย มัชฌิมวัย ปจฉิมวัย บัญญัติชวี ิตเปนอยางไร
แมสุม ทองยิ่ง น้ําไดราํ ลึกเหตุการณในอดีตไดหลายเรื่อง อาตมาทราบเพราะเปนคน
สอบอารมณมา อดีตกาลที่ผานมา แมสุมไดบําเพ็ญกุศลมาแลว เหมือนอยางลูกของทานจะ
เปนลูกชายหรือลูกสาวก็ตามที่เรียนหนังสือเกง ก็ปรากฏชัดในชีวิตของเขาวาในอดีตชาติเคย
เรียนมาแลว มันจึงไดเรียนผานไดไวมาก ทานทั้งหลายที่มีนิสัยมาแตชาติปางกอน เคย
บําเพ็ญทาน ศีล และภาวนามาแลว ก็จะเขาสูภาวะไดไวมาก ถาไมเคยมากอนตองมาสราง
ฐานะกันใหม มาปลูกนิสัยกันใหม ก็แสนจะยากลําบาก เพราะฉะนั้นคนเราที่จะมาปฏิบัติ
ธรรมนี้แสนจะยาก เอารถไปลากเอาชางไปฉุดก็ไมสําเร็จ เพราะเมื่อชาติกอนนี้เขา
มิไดมีนิสัยแบบนี้ เขามีนิสัยหางเหินจากความดี จึงไมไดสนใจมาสรางความดีในชาติ
นี้
แมสุม ทองยิ่ง รําลึกเหตุการณไดอยางดี สามารถเจริญกุศลภาวนาจากวันพระ
กลับไปบานนั่งตลอดถึงตี ๔ ทุกคืนไมเวน อันนีเ้ ปนความจริงที่ขอยืนยัน ตี ๔ แลวก็ออกจาก
กรรมฐานผลสมาบัติ ก็หุงขาวหุงปลาใหแมชอยใสบาตร พอทรัพยใสบาตร แลวก็ออกนาไป
ถึงคลองเมา บางขาม มหาศร คือบานหมี่ ทํานาไกลมาก แลวก็คอยเลื่อนมาอยูหลังบาน ทํา
นอยลงไป ทําสวน ทํามะปราง มะมวง ขนุน มากมายกายกอง แตจะทําอะไรก็เปนหัวหนา
หมด เปนหัวหนาครอบครัว โยมฮงเปนสามีก็เดินหลังไมคอยพูด ไมพูดเลย แมสุมวาอยางไร
ก็วาตามกัน เราจะเปนวาถาคนใดมีวิสัยจะบวชเปนพระภิกษุ จะเปนอุบาสก อุบาสิกา มักจะ
มีความเปนผูนํา อยากจะทําอยากจะชวย อยากจะหนุน อยากจะลอง ประคับประคองจิตใจ
ของตนและบุคคลอื่นดวย มีอัธยาศัย มีมนุษยสัมพันธอยางดี คนที่ไรนิสัยไมมีติดมาแตชาติ
กอนแลว มาในชาตินจี้ ะสรางนิสัยใหดีเหมือนคนอื่นตองการความดีกแ็ สนจะยากมาก ไมมี
โอกาสจะดีได
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นิสัย แปลวา แบบอยาง บางคนมีนสิ ัยที่ดีติดพอติดแมมา ทําอะไรก็เรียบรอย เหมือน
น้ํายอย (กระ) บอกตาล คนเราขาดนิสัยปจจัย จะเชิญชวนอยางไรก็หมดโอกาสเสียแลว ไมมี
โอกาสแนนอน ไมใชผูทจี่ ะมาปฏิบตั ธิ รรมนี้จะมาไดงาย หรือนึก ๆ วาจะมาก็มาตามเขา ก็คง
ไมใช ถาทานขาดนิสัยปจจัย จะเชิญชวนอยางไรก็หมดโอกาสเสียแลว ไมมีโอกาสแนนอน
ไมใชผูที่จะมาปฏิบัติธรรมนี้จะมาไดงาย หรือนึก ๆ วาจะมาก็มาตามเขา ก็คงไมใช ถาทาน
ขาดนิสัยจากชาติกอน ทานไมไดมีศรัทธามา ไมมีความเชื่อขาดความเลื่อมใสในจิตใจแลว
ทานจะหาโอกาสไดยาก เพราะผัดวันประกันพรุงกระทั่งตาย จะชวนมาอยางไรก็ไมมีทาง
อาตมาจึงไมเชิญชวนบางคนเลย จะไมขอชวน เพราะดูหนารูชาติกอนไมมีนิสัยมา ชวน
อยางไรก็เสียเวลาเปลา เสียวาจาที่กลาวสัตยไปแลว เขาก็จะผัดวันประกันพรุง โดยเสียแคน
ไมได โดยที่นับถือหลวงพอวัดอัมพวัน ก็วาโอกาสหนาฉันจะมา จนบัดนีต้ ายไปแลว โอกาส
หนาก็ยังไมมา แตมาเลยทีเดียวก็โดยเอาแตรแหมา มาที่ไหน มาที่เมรุ
แมสุมปฏิบตั ิกรรมฐานจนไดผลสมาบัติ การนั่งผลสมาบัติไดนั้นคลายวา ๓ ชั่วโมง ๒
ชั่วโมง แตผานไปแลว ๒๐ ชั่วโมง หรือ ๑๐ ชัว่ โมงนี้เหมือนนั่งชั่วโมงเดียว หมอชลอ ๘๔
ชั่วโมง สามารถรําลึกชาติ ชาติกอนที่เปนลูกมอญอยูราชบุรีขายโอง ไปฆาเขาตายที่น้ําตก
เขาเอราวัณ ต.ทาพุทรา อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ตัวเองก็ตองไปตายตรงนั้นเชนเดียวกันที่
ไปฆาเขามาเชนนั้น
เมื่อแมสุมเขาผลสมาบัติได ๒๔ ชั่วโมง ก็ระลึกเหตุการณในชีวิตเมื่อครั้งอดีตชาติได
ตั้งแตวัดศรีสาคร แลวก็สมภารวัดศรีสาครเปนอะไรมา คนโนนเปนอยางโนน คนนี้เปนอยาง
นี้ ตองมารับกรรมตรงไหน ถูกตองตามตําราทุกประการ
ผลแหงการนั่งสมาธินี่ ออกแลวมันมีกําลังเขมแข็ง เรานอนไมไดเต็มตื่นเต็มตา ตื่น
ขึ้นมาก็เพลียละเหี่ยใจ แตสมาธินี่ไมมีการงวงนอน และมีกาํ ลังไปเกี่ยวขาว มีกําลังไปไถนา
ได
ป ๒๕๒๖ ถึงวาระของแมสุมจะตองจากโลกมนุษยไป แตแมสุมก็ไมยอทอในความ
ตาย เพราะรูตาย เรียนตายมาแลว เตรียมตัวกอนตายมานานแลว มาขอกราบนมัสการลาใน
ป พ.ศ. ๒๕๒๖ ไปสูสัมปรายภพ ถาสามารถจะไปสูมรรคผลนิพพานไดก็จะไป เริม่ ตนเปน
พระโสดาบันตั้งแตนั้นเปนตนมาตามลําดับ แมสุมเปนคนไมพูดไมจา ไมในใจกับเรื่องบาบอ
คอแตกของใครใด ๆ ทั้งสิ้น อาตมาจึงไดคิดวาก็ควรจะอยูกับเราได หลังจากอาตมาก็
มรณภาพ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ หางจากแมสุม ๕ – ๖ ป โดยรถชนคอหักตาย แม
สุมก็รูเหมือนกัน อาตมาก็ขอลาญาติโยมไปสูภพใหมตอไป
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๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑ เวลา ๑๒.๔๕ น. จึงไดชวยแมเตียงและพวกผูหญิงมานั่ง
กรรมฐาน อาตมาจะจากไปแลว พอใกลวันที่ ๑๔ ก็ไลพวกโยมผูหญิงออกไป เรียกโยมผูชาย
เขามา เชน โยม พ.ท.วิง รอดเฉย โยมธวัช ที่เราเรียกวา ลุงบุญ ตองการเอาโยมผูชายหาม
ศพอาตมาเขาวัด โยมผูหญิงจะไดไปเตรียมทํากับขาวมาเลี้ยงในงานศพของอาตมา เตรียม
แผนไว แตแลวก็ผิดแผนไป ขอถึง ๑๔ ตุลาคม ๑๒.๔๕ น. รถก็ชนคอพับไป โยมที่มาอยูที่
วัดก็พากันไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล ก็ออกจากกรรมฐานกันไปหมด หมอก็บอกใหกลับวัด
เตรียมหาปพาทยมอญได อันนี้ก็ขอไมเลาเพราะมันจะซ้ําซอนกัน
๕ ปใหหลังมา โยมสุมก็จะตองตาย เปนมะเร็งวาระสุดทาย กินปอดหมดแลว อาเจียน
เปนเลือด อุจจาระเปนเลือด เราก็มานึกเหตุการณของวาระจิต คือ บัญญัติของชีวิตนี้เปน
ประการใด บางคนไปหาหมอดูวาจะมีอายุยืนถึง ๙๐ อาจจะตายภายใน ๕๐ ป ๒๐ ปก็ได
บางทีหมอดูบอกวาตองตายอายุแคนี้ อาจจะอยูถ ึง ๙๐ ปกไ็ ด ไมแนนอน เพราะกรรมมาตัด
รอนก็เปนไปได บุญกุศลชวยใหเราจากโลกไปไวก็ได ที่มีเวรกรรมอยูดวยความลําบากกวา
จะตายก็มีมากหลาย นานอยู นานแก นานแย นานดวยกฎแหงกรรมก็ได บางคนมีบญ
ุ
วาสนาอยูไดไมนาน ตองจากไปในเวลาอันสมควรเหมือนกัน อาตมาจึงไปรับแมสมุ มาอยูที่นี่
แลวใหบําเพ็ญกุศลอยางหนัก นั่งเจริญสมาธิผลสมาบัติเปนประจํา โรคภัยไขเจ็บก็เริ่มหาย
เริ่มดีขึ้นมาตามลําดับ อยูได ๑๕ ปพอดี ในปนี้
ขอเจริญพรทานสาธุชนทั้งหลาย เจริญกรรมฐานดีที่สุด ไมมีอะไรดีกวาการเจริญพระ
กรรมฐานแลว กรรมฐานแกปญหาชีวิตได ระลึกชาติของชีวิตได รูกฎแหงกรรม มันก็ไม
ยากถาทานทําได แตทานมีนิสัยไหม เมื่อชาติกอนทานไมมีกไ็ มเปนไร สรางนิสัยใหมได เมื่อ
ชาติกอนเราไมเคยเรียนหนังสือมา เราก็เรียนชาหนอย เราก็มานะบากบัน่ เพียรมาก อดทน
เขา ก็สามารถสําเร็จได จบไดเหมือนกัน แตก็อาจจะชาไปถาเมื่อชาติกอนเราไมไดเรียน
สะสมเขาไว เหมือนบุญนี้เราไมไดสะสมเขาไว เรามาสะสมทีหลังก็ชากวาเขา แตไมเปนไร
สะสมทีละเล็กทีละนอย
ทีละหยดทีละหยาดก็สามารถเต็มกระจาดเต็มหาบเต็มไหเต็ม
กระบอกได ปญหาคืออยาใหกระบอกรั่ว อยาใหตุมมันรัว่
แมสุมไดจากไปแลว เราก็จะตองจากกันไป ตามกันไปเปนแถว ๆ เหมือนกัน อยาไป
แซงคิวกันนะ ไปตามคิวเขาใจไหม บางคนไมรูจะรีบไปไหน แซงคิวกันไปเลย แตทาน
ทั้งหลายอยาประมาท อยาพลาดโอกาสสรางความดีงาม เจริญกรรมฐานดีที่สุด ไมมีอะไร
ดีกวาการเจริญกรรมฐาน ก็ขอฝากขอคิดไวดวย...

ประวัติคุณแมสุม ทองยิ่ง
โยมอุบาสิกาสุม ทองยิง่
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อาจารยเมือง ทองยิ่ง

คุณแมสุม ทองยิ่ง หรือที่คนสวนใหญรูจักในนาม แมใหญ นั้น เปนบุตร
ของพอทรัพย แมชอย บรรจบราษฎร เกิดเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ที่บา น ต.ตน
โพธิ์ อ.เมือง จ.สิงหบุรี
แมสุม สมรสกับ นายฮง ทองยิ่ง มีบุตรธิดารวม ๓ คน คือ
๑. นางระเบียบ ผิวสะอาด ถึงแกกรรม
๒. นางละมัย รุงสวาง
๓. นายเมือง ทองยิ่ง
แมสุม เกิดในตระกูลผูใฝในธรรมะ จึงใกลชิดกับพระพุทธศาสนาตลอดมา มี
ความขยันขันแข็งในอาชีพเกษตรกรรม จนมีฐานะดีพอสมควร
แมสุม เริ่มสนใจการปฏิบัติธรรมตั้งแตอายุ ๓๘ ป โดยการติดตามแม
ชอย และญาติผูใหญหลายทานมาปฏิบัติธรรมในแนววิปส สนากัมมัฏฐานกับหลวงพอจรัญ
สมัยที่ทานยังอยูที่วัดพรหมบุรี จนกระทั่งหลวงพอไดรับแตงตั้งและยายมาเปนเจาอาวาสวัด
อัมพวัน ก็ติดตามมาปฏิบัติกัมมัฏฐานทุกวันพระมิไดขาด ซึ่งสมัยนัน้ ตองพายเรือมาวัด
ไกลจากบานถึง ๘ กิโลเมตร แมสุม ทุมเทกับการปฏิบัตกิ ัมมัฏฐานอยางจริงจัง มีความ
เพียรเปนเลิศ เริ่มปฏิบัติตั้งแต ๒ ทุม ถึง ตี ๔ ทุกคืน ตอนกลางวันตองออกไปทํางาน
กลางทุง ปฏิบัติเชนนีม้ ิไดขาดอยูนานหลายป จนสามารถนั่งสมาธิไดกาวหนากวาทุกคน
เมื่อฝกสมาธิไดแกกลา เขาฌานสมาบัติได สามารถนัง่ สมาธิเขาผละสมาบัติไดนาน ๓๐
ชั่วโมง หลวงพอบอกวา แมสุม มิใชจะเพิ่งปฏิบัติกัมมัฏฐานในชาตินี้เทานั้น แตไดสรางสม
บารมีมาหลายชาติแลว ความเพียรพยายามของแมสุม นับเปนอุทาหรณสําหรับนักปฏิบัติ
ธรรมทั้งหลายเปนอยางดียิ่ง
เมื่อเดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๖ แมสุม ไดปวยเปนน้ําทวมปอด ไปรับ
การตรวจรักษาที่โรงพยาบาลโรคทรวงอก จ.นนทบุรี และที่สถาบันมะเร็งแหงชาติ พบวา
แมสุม เปนมะเร็งระยะสุดทาย คือ มะเร็งไดลุกลามจนถึงเยื่อหุมปอดขางซายแลว หมอบอก
วาถารักษาโดยการฉีดยาจะอยูไดถึง ๙ เดือน ถาไมรักษาจะอยูไดไมเกิน ๕ เดือน เห็นวา
ถารักษาก็ไมมีประโยชนมากนัก หลวงพอจรัญ ทานจึงบอกใหแมสุมยายมาอยูที่วัดอัมพวัน
ตลอดไป เพื่อสะดวกในการดูแลรักษา และมอบหนาที่ใหชวยสอนในฝายปฏิบัตกิ ัมมัฏฐาน
ตั้งแตนั้นเปนตนมา
โยมอุบาสิกาสุม ทองยิง่
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เนื่องดวย แมสุม ไดทมุ เททั้งชีวติ ใหกับงานฝกอบรมผูปฏิบตั ิธรรมของหลวง
พอจรัญ อยางจริงจัง จนเปนที่ไวเนื้อเชื่อใจของหลวงพอ จึงไดรับมอบหมายใหเปนหัวหนา
ฝายฝกอบรมกัมมัฏฐานของพวกผูใหญ และไดรับชื่อใหมวา แมใหญ ซึ่งเปนที่เคารพนับ
ถือของผูปฏิบัติธรรมทุกคน
แมใหญ ไดอุทิศชีวิตนี้เพื่องานเผยแผพระศาสนาของหลวงพอจรัญ อยาง
จริงจัง ผูท ี่แมใหญหวงใยที่สุดคือ หลวงพอ จึงทําทุกสิ่งทุกอยางเพื่อความสบายใจของ
หลวงพอเทานั้น มีงานที่จะตองดูแลฝายปฏิบัติกัมมัฏฐานอยูมาก จนแมใหญลืมไปวา
หลวงพอชวยตออายุมาใหนานเกือบ ๑๕ ปแลว ในระยะหลัง ๆ พละกําลังเริ่มลดนอยถอย
ลงเรื่อย ๆ แตแมใหญก็ยังคงพาคณะปฏิบตั กิ ัมมัฏฐานไปเขาโบสถและขึ้นศาลาทุกวันมิได
ขาด จนกระทั่ง เมื่ออังคารที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเปนวันพระ แมใหญพาคณะ
กัมมัฏฐานเขาสมาทานพระกัมมัฏฐานและฟงหลวงพอเทศนในตอนบายที่ ศาลาหอประชุม
ภาวนา-กรศรีทิพา เหมือนทุก ๆ วันพระ ซึง่ ในวันนั้นหลวงพอไดเทศนเนนเกี่ยวกับเรื่อง
ปฐมวัย มัชฌิมวัย ปจฉิมวัย และการหมดอายุ เหมือนกับจะบอกให แมใหญรูเปนนัย ๆ
ซึ่งแมใหญก็คงทราบความหมายเปนอยางดี เมื่อหลวงพอเทศนจบ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐
น. แมใหญรีบเดินกลับหองพัก และทันทีที่ไปถึงหองพักก็อาเจียนออกมาเปนเลือดจํานวน
มาก ทามกลางความตกใจของทุกคนที่ชวยกันดูแลอยูนั้น แมใหญเขาสมาธิแลวแนนิ่งไป
และสิ้นลมหายใจในเวลาตอมา รวมสิริอายุได ๘๔ ป ๖ เดือน
การจากไปของ แมใหญ อยางกระทันหัน ยังความโศกเศราเสียใจ แกบุตร
หลาน และลูกศิษยทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งหลวงพอ ซึง่ เหมือนไดขาดแขนขวาไปทีเดียว
เพื่อเปนอนุสรณแหงคุณงามความดีของแมใหญ จึงเห็นพองตองกันวาจะนําเงินที่ผูมีเกียรติ
ทุกทานรวมทําบุญในงานศพของแมใหญทั้งหมด จัดตั้งเปนมูลนิธิเพื่อการฝกอบรมผูปฏิบัติ
กัมมัฏฐานของแมใหญ และในการนี้พระเดชพระคุณหลวงพอพระราชสุทธิญาณมงคล ได
เมตตารับเปนเจาภาพจัดงานศพใหอยางสมเกียรติ
ดวยอํานาจแหงบุญกุศล ทาน ศีล และภาวนา ที่คุณแมสุม ทองยิ่ง ได
สรางสมบําเพ็ญบุญกุศลมาตลอดชีวติ แลวนั้น จงบันดาลสงผลใหดวงวิญญาณของ คุณแม
สุม ทองยิ่ง จงไปสูสุคติภพ ดวยเทอญ.

ความเสื่อม และ การหมดอายุขัย
โยมอุบาสิกาสุม ทองยิง่
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(ธรรมะจากหลวงพอที่แมใหญรับฟงเปนครั้งสุดทาย)
พระราชสุทธิญาณมงคล
๒๗ มกราคม ๒๕๔๑

ในวันธรรมสวนะเชนในวันนี้ ทานพุทธศาสนิกและพุทธบริษทั อุบาสก อุบาสิกา ทัง้
ฝายบรรพชิตและคฤหัสถ มาสรางกําไรชีวิต มาบําเพ็ญกุศลในวันพระ แสวงหาความดีให
จิตใจของทาน ใหเบิกบานหรรษา ไดฟงธรรม เจริญพระกรรมฐาน บําเพ็ญทาน ศีล และ
ภาวนา เปนตน เปนนิยมกาลของทานเองโดยเฉพาะ ทานสาธุชนทั้งหลายจะหาโอกาสอยาง
นี้ไดยากมาก
อะไรเอย? มันไวเหลือเกิน ตามไมทนั ก็คือ เวลา นี่เอง มันไวมาก ถาทานคิดทบทวน
ดู ทานจะรูไดวา เวลาไวมาก หนุมสาวไวมาก เจริญวัยชันษาก็ไวมาก บัดนี้เขาปฐมวัย บัดนี้
เขามัชฌิมชัย บัดนี้ไปปจฉิมวัยแลว เฒาชะแรแกชราไวมาก
วัย ตัวนี้แปลวาอะไร? แปลวา ความเสื่อม ที่เราเรียกวาเจริญวัยชันษา วัยตัวนี้เปน
ภาษาบาลี แปลเปนภาษาไทยวา ความเสื่อมนั่นเอง แตเราก็เสื่อมมาแลว ตัง้ แตปฐมวัย
คลอดออกจากคัพภาของมารดารองอุแว อุแว แบเบาะ กํามือแนน นีข่ องกู และนี่ก็ของกู
ตลอดรายการ ก็เขาไปสู ๒๕ ป เบญจเพศแลว เลย ๒๕ ปยางเขา ๒๖ ป วัยอีกแลว วัยเสื่อม
เขาสูมัชฌิมวัย ตั้งแต ๒๖ ป ถึง ๕๐ ป เลข ๕ ขึ้นไปแลวเปนปจฉิมวัย วัย ตัวนี้แปลวา
ความเสื่อมโทรมของรางกายและสังขาร ไมมีอะไรแนนอนเลย ทานสาธุชนทั้งหลาย อยา
ละเลยเรื่องบําเพ็ญจิต อยาละเลยเรื่องสติปญญา อายุเลย ๕๐ ปไปแลว ทานจะเขาสูปจฉิมวัย
ไปจนกระทัง่ วันตาย ไมมีวันกลับมาอีกแลว ขากลับไมใชกลับมาทางเดิมแลว ตองกลับซาย
เวียนขวากลับซาย เวียนซายกลับขวา เราจะเห็นไดวา เดินเขาโบสถเวียนไปทางนี้ จะกลับ
บานก็ตองเวียนที่เมรุนั่น เวียนกลับไปสูบานของทานตามเดิม ออกประตูเกิดแลวตองไปออก
ประตูตาย เสื่อมโทรมไปตามสภาพของสังขารและรางกาย ทานสาธุชนทั้งหลาย โปรด
พิจารณาขอนี้ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เมื่อสักครูนี้เอง ยังอยูตอนเชาตี ๕ โยมนุงขาว
อุบาสกอุบาสิกา ก็มาใสบาตรกันเปนแถว เดี๋ยว ๑๑ โมง พระสงฆองคเจาตองฉันเพลอีกแลว
ชามยังไมทันแหงเลย มันไวถึงขนาดนี้ วัย คือ เสื่อม ไมใชวัยเจริญ โปรดจําไวขอนี้ ไมใช
เรื่องเลน เพลเมื่อสักครูน ี้เอง เดี๋ยวพระอาทิตยจะเลี้ยวลับ ชายมะพลับเขาสูเวลาพระอาทิตย
อัสดงแลว พี่นองหญิงชายที่รักทั้งหลาย ทานจะถอยกลับเสื่อมไปตามสภาพจากปฐมวัยของ
ทานเขาไปสูมชั ฌิมวัยกลางคน ทานก็จะเสื่อมลงไปเรื่อย ๆ กระทั่งที่ปจ ฉิมวัยแลว อายุขึ้น
เลข ๖ เลข ๗ แลว แยแนเสื่อมวัยตายไดทันที ก็ไมไดหมายความวาจะตองเสื่อมแลวก็ตอง
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ตาย ไมแนนอน แลวแตกรรมมาตัดรอนบอนทําลายชีวิต อาจจะตายเมื่อเปนเด็กในปฐมวัย
อาจจะมาตายเมื่อมัชฌิมวัยก็ได อาจจะไปตายปจฉิมวัยก็ได แกตายหมดเวลา หมดทั้งไส
หมดทั้งน้ํามัน คือ ตะเกียง ไสก็หมด น้ํามันก็หมด หมดทั้งเวรหมดทั้งกรรม กิจกรรมก็หมด
ไปเหลือแตดวงตะเกียง ไมมีไส ไมมีน้ํามันแลว ก็หมดไปตามสภาพของเขาดวยอายุขัยเชนนี้
พี่นองที่เปนปฐมวัยกําลังเขาไปสูวัยหนุมและสาว ๒๕, ๒๖ โปรดระวัง โปรดอยา
ประมาท อยาพลาดอยาละเลยโอกาสอันดีของทาน รีบสรางความดีเสียบัดนี้ไดไหม รีบเขาวัด
๓ วัดใหจงได วัดอารมณ วัดจิต วัตถุธรรม ตัง้ สติกรรมฐาน ดํารงมั่นเจริญจิตภาวนา ทาน
จะไดมรรคไดผล จะไดอานิสงสสมความมุงมาดปรารถนาแนนอน ทานอยาประมาทนะ คิดวา
เราจะไมตาย อาจจะตายคืนนี้ก็ได กรรมมาตัดรอนก็ได เราก็ไมสามารถทราบไดวาเวรกรรม
ตามสนอง สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรมอยางนี้แหละหนอ ไมมอี ะไรมาตัด เราตัดรอนดวย
กรรมจากการกระทําครั้งอดีตชาติ วิบากกรรม และกรรมที่ทาํ ไวในปจจุบนั สามารถจะบั่นทอน
ในอนาคตใหเราจากโลกไปโดยไมทราบ โดยไมเขาใจ โดยไมรูตัวก็มากหลาย
นี่แหละทานสาธุชนทั้งหลาย โปรดไดพิจารณาขอนี้ใหมากที่สุด และวันนี้เปนกรณี
พิเศษของวันพระทีค่ นไทย สัญชาติจีนไดถือโอกาสขึ้นปใหมบชู าบรรพบุรุษในวันนี้ มีทั่วโลก
ที่คนสัญชาติจีนอยูที่ไหน จะอยูเอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา ก็ตองไหว เปนประเพณีนิยม ไหว
บรรพบุรุษ ปู ยา ตา ยาย ไหวกราบทุกโอกาสที่มีในวันนี้เวลานี้ ถึงหากวาเราทานทั้งหลาย
เปนคนไทยสัญชาติจนี ก็ตองไหว ถึงหากวาทานทั้งหลายมิใชสัญชาติจีน แตเปนคนไทยแท
พอไทย แมไทย ลูกก็ไทย ก็ตองไหว ไมมีใครพลาด กตัญูกตเวทิตาธรรม ไมผิดแผก
แตกตางกันไดแตประการใด
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายืนยันและรับรอง ผูใดมีกตัญูกตเวทิตา
ธรรม ไมลืมพระคุณบุพการี คนนั้นจะมีทางเดินเจริญกาวหนาไมเสื่อม จะรวยเปนเศรษฐีมั่งมี
ศรีสุข คนที่ไมมีกตัญู ไมมบี ุพการี ชีวติ จะไมมีแกนสาร ในวันนีค้ วรจะระลึกถึงกตัญู
กตเวทิตาธรรม นึกถึงบุพการี เชน ปู ยา ตา ยาย ที่ไดสรางสมบัตพิ ัสถานใหเรามา ไม
จําเปนตองเปนคนจีน คนไทยก็ระบึกทุกวันพระ วันโกน เตรียมการวันพระกัมมัฏฐาน รําลึก
ถึงบุพการีกตัญูกตเวทิตาธรรม ไมจําเปนตองเปนวันตรุษจีน ทุกวันพระทําไดทุกเวลา
พระพุทธเจาสอนวา สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง เปนตน ไมจําตองเฉพาะตรุษจีน
หรือวันขึ้นปใหม หรือจําเพาะวันสารท แตประการใด วันโกน วันพระสําคัญมาก วันดีเราก็ไม
ละ วันพระเรากอยาเวนความดี แตเปนที่นาเสียดายเหลือเกิน ทานสาธุชนทั้งหลาย
พระพุทธเจาทรงแสดงย้ําเติมเสริมใหเราเขาใจอีก วันดีของเรานั้นมีทุกวันทุกเวลา อยาพลาด
อยาประมาท อยาละโอกาสอันดีงาม อยาประมาทชีวิต ทุกเวลาเราก็ทําความดีได กตัญู
โยมอุบาสิกาสุม ทองยิง่
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กตเวทีทุกหนาที่และการงาน ทุกเวลาได แตวันตรุษจีนนีเ้ ปนประเพณีวันขนปใหมของคน
สัญชาติจนี จะขึ้นปใหมหรือไมก็ตาม เราก็เปนคนเกา ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปดีกวานี้เลย
หากทานนึกถึงบุพการีทไี่ ดอุปการะแตกาลกอน นึกถึงคุณคาของความดีอันนี้แลว ทานจะ
เปนคนดียิ่งในสังคม ทานจะเจริญรุง เรืองวัฒนาสถาพรแนนอน จะมีประโยชนแกทานเอง
หายใจเขารู
หายใจออกรู
โดยเฉพาะ
พระพุทธเจาใหระลึกถึงลมหายใจเขาออก
เลือดเนื้อเชื้อไขไดมาจากปูกับยา ตากับยาย ไดมาจากพอแม ทั้งสองประการนี้ ถาสํานึกชีวิต
ขึ้นมาวาชีวติ เรามีคา เวลามีประโยชนแลว จะนึกถึงบุพการีได ทานทั้งหลายทั้งหนุมลาว
ทานมานั่งเจริญกัมมัฏฐานทานจะนึกอยางนี้ จะนึกถึงมหาเมตตาใหญ นึกถึงบุพการี ทาน
รองไห น้ําตาทานจะรวง วาคิดถึงแม คิดถึงพอ คิดถึงแน ๆ คิดถึงปู ยา ตา ยาย ชาติภูมิ
มาตุภูมิของตน ทีม่ ีอุปการะคุณมาแตกาลกอน จะคิดถึงสถานที่เปนแหลงเกิดความดี จะ
คิดถึงการประกอบอาชีพการงาน เชน บริษทั ไมควรทําลาย จะคิดถึงคุณงามความดีของ
อาชีพการงานที่เราขายขาวขายของ ประกอบธุรกิจ ควรจะคิดถึงเขาดวยที่อุปการะเรามาได
ดิบไดดีเชนนี้ จะมีประโยชนไมนอย เหมือนน้ํายอยบอตาล ทีละหยดทีละหยาดก็เต็มกระบอก
ได ฉันใดก็ฉันนั้น นี่แหละทานผูปฏิบัติธรรมทัง้ หลาย ถาทานสนใจในเรื่องของตัวทาน ทาน
จะนึกถึงบุพการีไดเปนอันดับแรก วันไหวบรรพบุรุษตองคิดนะ วันดีไมละวันพระไมเวน คือ
สรางความชัว่ อยางนั้นหรือ ควรสรางความดีโดยวันดีก็สรางวันพระก็สราง วันดีไมตองละวัน
พระอยาเวนความดี รีบมาวัดสดับพระธรรมเทศนาไดไหม ไมมีใครมาวันพระสดับพระธรรม
เทศนา ไมมีใครใหทานในวันพระ ซึ่งปู ยา ตา ยาย มาคอยรับสวนบุญ เปรตวิสัย ก็มาอยูขาง
ๆ กันเยอะหมด แตไมมีใครมาใหทานกับเปรตวิสัยที่กําลังมาคอยรับสวนบุญอยู สวรรคเอย
เทพเจาทุกชัน้ ฟากําลังเปดมานฟาดูประชาชนชาวโลก วาวันนี้ใครจะทําบุญอะไรบาง โลก
สวรรคโลกนรกปด หยุดการงานหนาที่ ใหสรางความดี เมืองนรกหยุดงาน มีหลักฐานที่ไหน
ยืนยัน มีหลักฐานที่ยายสอิ้ง กับตาปุน (ดูกฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติเลม ๑ หนา ๖๖ – ๗๔)
มาสรางกุฏิกรรมฐาน ๘๐ บาท โดยโยมเล็ก สุกใสพงษ ทายกที่วัดนี้เปนผูสราง ราคา ๘๐
บาทเทานั้น เปนพยานวาอยูเมืองนรกมาวันโกนวันพระโดยเขาใหหยุดไมตองทําโทษ วันดีมี
ปญญาวันสวรรคก็ใหหยุด แตเราเมืองมนุษยมาหยุดวันเสารวันอาทิตย หลักฐานที่ยืนยันไดที่
วัดนี้ หญิงสองรางนางสองชาติ เปนหลักฐานที่ยืนยันไดแนชัดมาก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐
กาลครั้งนั้น อาตมาก็มาอยูนี่ในป พ.ศ. ๒๔๙๙ เปนกุฏิหลังแรกที่วัดนี้ เรียกวากุฏิกรรมฐาน
ไมขอกลาวใหยืดยาวในโอกาสนี้
จะกลาวเรื่องบุพการีกับความดีในกรรมฐาน
ทานจะนึกถึงบุพการีดวยความซึ้งใจ
น้ําตาทานจะรวง คิดถึงแมคิดถึงพอ หรือปู ยา ตา ยาย อยางนี้เปนตน นับประสาอะไรกับ
โยมอุบาสิกาสุม ทองยิง่
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เด็กตัวนิดเดียว ชื่อเด็กหญิงทัศนีย แมเปนโรคมะเร็ง มีศรัทธามั่น ไมมีใครบอกไมมใี ครเชิญ
ชวนแตประการใด เปนเด็ก ม.๑ โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี มาปฏิบตั ิธรรมที่นี่
นักเรียน ม.๑ เทานั้น มีความคิดสูง พอนั่งได ๓ วัน วันที่ ๔ จะกลับน้ําตารวง “เรียนใหหลวง
พอทราบขออยูตอสัก ๗ วันไดไหม แมหนูเปนโรงมะเร็งวาระสุดทายตองตายแนนอน หนูยัง
ไมไดแทนคุณแมคุณพอเลย แมก็จะมาตาย หนูจะอยูกับใครเลา” เรานี่นะตื้นตันใจจริง ๆ หนู
จะอยูกับปาก็ไมเหมือนแม นี่แหละทานฟงแลวคิดหนอย เด็กยังมีความคิด เดี๋ยวนี้คนโตไม
คอยคิด เด็กคนนี้พูดลึกซึ้งมาก “หลวงพอคะ จะอยูกับใครก็ตามนะคะ สูอยูกับพอกับแมของ
เราไมไดเลย” คํานี้สิซึ้ง เปนความคิดของเด็กในวัย ม.๑ ชัดเจนที่วัดอัมพวันเมือ่ กาลครั้งนัน้
๕ – ๖ ปมาแลว นี่แหละขอเจริญพรวากรรมฐานใหเกิดปญญาได เด็ก ม.๑ เกิดปญญาใชได
แลว เด็กโตไมคอยเกิดปญญา นัง่ กรรมฐานมัวไปคุยกันสรวลเสเฮฮา ทานจะไมไดผล ทานจะ
ไมลึกซึ้งแตประการใด ตองตัดปลิโพธคือความกังวล อยาไปหวงใยใครไดไหม อยาคิดหลาย
เรื่องในเวลาเดียวกัน จงคิดแตเรื่องเดียว เอาหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน ทานจะสับสน
อลหมาน จิดใจทานจะไมเปนสมาธิ
ความรักของพอแมนี่ยุตธิ รรมบริสุทธิ์มากไมหวังผลตอบแทนกับลูกแนนอนที่สุด ลูก
จะตอบแทนหรือไม พอแมไมเคยวาอะไร ถาทานมีลูกทานจะรูได ถาทานไมมีบุตรธิดาทาน
จะไมรูเลย ถาทานเปนหนุมเปนสาวจะไมรูเรือ่ งนี้แนนอน อะไรหนอจะอบอุนเทาตักแมเรา
อะไรหนอจะอบอุนเทาวงแขนของพอเราไมมีอีกแลว วงแขนของสามีภรรยาจะอบอุน เทาวง
แขนของแมไหม ทานไมไดนั่งกรรมฐานทานคิดไมได ทานเคยวาแม นินทาพอ ลองมานั่ง
กรรมฐานใหไดผลไดมรรค รับรองทานจะรองไห วาเราไมนาจะคิดกับแมอยางนี้ ไมนาจะคิด
กับพออยางนี้เลย มันจะออกมาตามทํานองธรรม ทานนึกถึงบุพการีคอื กตัญูกตเวทิตาธรรม
ตองไดเปนขอแรกของกรรมฐาน ถาไมเกิดอยางนี้ทานนั่งกรรมฐานไมไดผล มานั่งจะไป
สวรรค นิพพาน ไปบวชชีพราหมณตามวัดกันอยางนั้นหรือ มีแตวิทยากรเทศนกันไมพัก ติด
กัณฑเทศนไมพัก อาตมาไมนิยม อยางถวายซองก็ไมนิยม นิยมใหสรางธรรมะ สรางพระไว
ในใจใหมากที่สุด แตปจจัยที่ทําบุญเปนประเภท ๒ ทาน ศีล ภาวนา อาจจะเปนประเภท ๒
ได นี่แหละบุพการี
พระพุทธเจาสอนกตัญูกตเวที ในโลกนี้หายาก คนที่ระลึกถึงบุญคุณนี้ไมคอยจะมี
ทานสอนไวชัดก็คือ บุพการีหมื่นพันคน จะมีสกั คนที่ลึกซึ้งเขาไปถึงเหตุการณเชนนี้ รูแตวา
ชายเปนพอหญิงก็เปนแม แตไมรูเลยน้ําใจของพอน้ําใจของแมเปนประการใด ในบุพการี คน
จีนเขาจึงขลังมากไหวบรรพบุรษุ เชนในตรุษจีนเชนในวันนีน้ ั้น เขาจึงนอมไหว เอาเครื่องเปด
โยมอุบาสิกาสุม ทองยิง่
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ไก ขนมเขง ขนมเทียน ตามประเพณีจีนมาไหวกันมากมาย ถึงหากวาจะผิดธรรมบางอยาง
เชน พอแมชอบสุรายาเมา ก็สุรายาเมามาบูชาพระคุณ เปนการกตัญูเหมือนกันแตก็ไมผิด
อะไรมากหลาย แตเราอยาไปกินเหลาใหมันเมาก็แลวกัน เอาเปนประเพณีเปนวัตถุ เปน
สมมติบญ
ั ญัติ เพื่อไมเปนการทําลายน้ําใจพอแม อยาไปดื่มเหลาเสียเองก็จะไมเปนบาป เปน
การบูชาอยางลึกซึ้ง ถึงพอแมยังมีชวี ิตอยู ทานชอบอยาไปขัดคอทาน เราหานโยบายอื่นให
ทานทําบุญ ใหทานเลิกเหลาจงได อยาไปวาพอวาแมใหเสียน้ําใจ ตามคําสอนของ
พระพุทธเจา บัวอยาช้ําน้ําอยาขุน ขอใหชีวิตเราอุน ใจตลอดกาล
วันนี้จะชี้แจงเรื่องกรรมฐานกตัญูกตเวทิตาธรรม เหมือน ด.ญ. ทัศนีย ม.๑ นั้น
เห็นชัด คิดถึงแมแลว ถาเธอไมมากับโรงเรียนสงวนหญิงมานั่งกรรมฐานแลว เธอจะไมนึกคิด
ไมออกบอกไมไดเพราะยังเด็กยังเล็กนัก ยังไมรูวาคุณคาแมนั้นเปนประการใด พอเจริญ
กรรมฐานเขาซึ้งใจ รองไหมาหาหลวงพอที่กุฏิ บอกวาหลวงพอ ชวยหนู พูดมีเหตุผล เราตื้น
ตันจนน้ําตาเราแทบจะไหล ตื้นตันกับเด็กเขาที่รักแมของเขาอยางยอดชีวิตจิตใจ ไมมีผูอื่นที่
จะรักแมทจี่ ะเอาชีวติ แลกแมไวได หลวงพอคะหนูนั่งใหมันตายไปเลย เพื่อใหแมหนูรอด ถา
แมหนูรอดไดหนูยอมตายก็ได หายากมาก ถึงกับชีวติ แลกกับแมได ไมมีที่ไหนแลว ทาน
บุพการีทั้งหลายเอย กตัญูกตเวทิตาธรรมดังเชนกลาวแลว อาตมายังพูดอยูเรื่อย เด็กคนนี้
แมก็เปนครูโรงเรียนดวย
บางคนมาถามหลวงพอคะแมปว ยอยูหอง ไอซียู โรงพยาบาลศิริราช ขาวเขาลือกันวา
มานั่งแลวแมจะหายหรือ ฉันจะลองดูสักวันหนึ่งไดไหม บอกวาขอเจริญพรกลับไปเถอะ บอก
ลองไมได ที่วัดนี้ลองไมเปน ศรัทธาไหม หนูไมเคยไมเขาใจกลับดีกวา แมเธอตายหมื่น
เปอรเซ็นต มีอยางนี้เยอะ ไมใชแลกขนมเขง เอาสตางคไปแลกของในตลาดอยางนี้หรือ ตอง
สรางความดีดวยตนเองเชนดังกลาว สูเด็กไมได บางคนมาพูดจูจี้จัง บอกไมเคยเชือ่ หลวง
พอคะสวดมนตกี่จบแมถงึ จะฟน พอถึงจะหายจากโรค บอกไมได ไมทราบแลวแตศรัทธา จะ
กี่จบเราไมทราบ แตใหสวดเกินกวาอายุจะไดกําไรชีวิต ใหคนที่สวดนั้นเปนกําไรของชีวติ
เอากําไรไปแจกใหคนอืน่ ลอกคิดดูคาขายขาดทุนจะเอาทุนที่ไหนไปใหคนอื่น จะเอากําไรที่
ไหนไปใหใคร จะขาดทุนอยางยอยยับใชหรือไม นี่แหละความศรัทธานั้นสําคัญ ทั้งพระสงฆ
องคเจา ทั้งฆราวาส อยาใหขาดทุนไดไหม ใหไดกาํ ไรทุกวันทุกนาทีไดไหม มีแตขาดทุนทุก
วันเสียใจดวย ขาดทุนเวลา ขาดทุนชีวิตชีวา แลววัยก็เสื่อมไปตามสภาพ จะไดกําไรได
อยางไร หมดเวลาตอนนั้นไมไดอะไรที่เปนคุณคาของชีวติ แตประการใด ก็ขอเจริญพรญาติ
โยมโปรดไดรับทราบขอนี้ไว
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วันนี้วันกตัญูตอ บรรพบุรุษก็ตองพูดใหเขาใจ เผื่อทานจะเปนไทยสัญชาติจีน หรือ
จีนสัญชาติไทยก็ไมวากัน แตอาตมาคิดวาจะตรุษจีน สารทจีน หรือตรุษไทย สารทไทย ก็ไม
สําคัญ สําคัญทําทุกวันไดไหม กตัญูทุกวันไดไหม เจริญบุพการี รําลึกถึงคุณของผูมี
พระคุณทุกวันทุกนาทีทุกลมหายใจไดไหม รําลึกถึงคุณพระพุทธเจาทุกนาทีทองไดไหมที่มี
พระคุณอันลนเหลือ ถึงพระธรรมที่เราปฏิบัติธรรมตลอดทั้งวินาทีเดียวก็ตองคิดไดไหม ไม
จําเปนตองมาคิดในวันพระนี้ ไดหรือไมประการใด คิดถึงคุณคาของพระสงฆ รัตนะแกว ๓
ประการทุกวินาที พาหุงมหากาฯ ทุกวินาที ทานจะเจริญศรี เจริญหนาที่การงาน เงินไหล
นองทองไหลมา ทานไดกําไรชีวติ ชีวิตทานไดกําไร เพราะอารมณทานดีมีปญญา ไดจากการ
เจริญพระกรรมฐานถูกตองตามครรลองของชีวิตแลว ซึ่งแนนอนที่สุด ไมมีอะไรจะมัน่ คงเทา
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาแลว ตรงนี้นา คิด พิจารณาตัวเองเถิด ไมมีใครเขาทําให
ทานไดหรอก อาตมาก็ชวยโยมไมไดหรอก เพียงแตแนะแนวตามคําสอนของพระพุทธเจา
เทานั้น แตคําสอนของพระพุทธเจานั้นเราไมปฏิบัติก็ไมเกิดประโยชนอันใด จะชีบ้ อกมรรค
มรรคาวานี่ไปสวรรค นีไ่ ปนรก บอกไดเทานี้ นี่ไปเปนเปรต อสุรกาย นี่สัตวเดรัจฉาน ไปสู
อบายภูมิ นีไ่ ปทางสูทางเจริญรุงเรืองกาวหนาไปทางนี้ กาวเสื่อมไปทางนั้น บอกหนทางได
เทานี้ แผนที่มรรคมรรคาแตเราจะเดินไปทางไหน แลวแตโยมชอบ โยมไมชอบก็ไมเปนไร
ทางดีก็กลับเปนทางชั่ว ทางชั่วก็กับรายกลายเปนทางดี อยาเห็นกงจักรเปนดอกบัว อยาเห็น
ความชัว่ เปนความดีเลย จงเห็นกงจักรเปนกงจักร เห็นดอกบัวเปนความดีมีปญญา แสงสวาง
ก็คือปญญาญาณ เห็นใหมันคงที่คงวา อยาตอหนามะพลับลับหลังตะโก ตอหนาสมโอลับหลัง
สมเชง ควรจะเปนมะตูมแข็งนอกมะกอกแข็งใน แข็งทั้งนอกทั้งใน อดทนในอดทนนอกดวย
การเจริญสติปฏฐาน ๔ ทานจะสรางความดีทกุ วิถีทาง สรางความดีไดทุกนาทีทอง ทานจะ
ประคองไวในใจอยางมั่นคงและถาวร แตทานจะทําไดแคไหนอาตมาไมทราบของทาน ขอได
ขอเสียอยูที่โยมทุกคนที่มาวัด จะขาดทุนอยางยอยยับหรือบางคนมาก็ไดกําไรกลับไปชื่นอก
ชื่นใจ บางคนมาก็ขาดทุนกลับไปเสียใจเวลาที่หมดไปแลวเรียกคืนไมได ๗ วันแลวก็เรียกคืน
ไมไดอีก ไมไดอะไรกลับคืนมาเลย ไมมีเงินเราก็หาได ไมมีทองเราก็ไปซื้อ ไมมบี านปลูกเรา
ก็ปลูกใหม กิจการไมดีเราก็เปลี่ยนแปลงมันใหมอยาเดินหมากรุกตาเดียว หมากรุก ๖๔ ตา
อยาเดินตาเดียว เปลี่ยนตาเดินเสียบาง มันจะดีขึ้นมาแนนอน ถาเราไมรูจักเปลี่ยนแปลง
ภาวะเชนนีแ้ ลว เราจะไปดีไดอยางไรหรือ มีแตจะขาดทุนเวลา ขาดทุนทรัพยสินเงินทอง
ขาดทุนทรัพยสมบัติ ขาดทุนวิชาความรู แถมขาดทุนเวลาที่ผานไปแลวอยางนาเสียดาย และ
เสียใจดวย ไมเกิดประโยชนแตประการใด ตรงนี้เปนเรื่องอจินไตยที่ควรจะคิดถึงกันตอไป จะ
มีประโยชนของทานเอง
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ทานทั้งหลายวันนี้ ทานคิดถึงตัวทานเองบางไหม บรรพบุรุษเปนคนสรางเรามานะ
นาจะคิดถึงตัวทาน มีหัวใจมาจากพอ น้ําเลือดน้าํ เหลืองมาจากแม มาทัง้ จากปู ยา ตา ยาย
ในตัวคนนั้น ทานเจริญกรรมฐานไดดังที่กลาวแลว ทานจะคิดถึงตรงนี้ นึกถึงบุพการี จะ
ขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือ จะขยันหมั่นเพียรโดยถูกตอง จะเริ่มตนในชีวิตใหดี ทําดีใหมาก
ที่สุด มันจะเกิดอัตโนมัตแิ กตัวทานเอง ไมใชมานั่งกันจิ้ม ๆ จ้ํา ๆ มาแกบนกันหรือ เห็นที่นี่
เปนศาลเจา ควรจะเปนศาลเจาไคฟง ไมรับบน โนนไปหาศาลเจาแมกวนอิม เจาพอเสือ ศาล
เจาแมอะไรนั่น บนกันกนกระดก ๆ ไมตองทํามาหากิน ไมตองมานั่งกรรมฐาน บนกันไป
สวรรคนพิ พาน แตที่นี่เปนศาลไคฟง ทานอยามาบนกันอยางนั้น ทานอยากจะบนใหเรียน
หนังสือเกงบนไดเลย ไปจุดธูปกับศาลไคฟง วาขาพเจาจะตัง้ ใจเรียนหนังสือ ไคฟงก็จะบอก
วาตื่นตี ๔ ตั้งใจดูหนังสือตอไป พึง่ ตัวเองใหได ไคฟงเขาจะบอกอยาไปพึ่งคนอื่นนะ เพราะ
ศาลไคฟงไมกินเครื่องสังเวย วัดนี้ไมใชศาลอยางอื่นนะ เปนศาลไคฟง ไมใชบน ๗ วัน บน ๓
วัน หรือบน ๗ วัน มาอยู ๓ วันกลับไปแลว อยามาโกหกศาลไคฟงนะ เขาใจไหม ก็ไมเปนไร
นะ ศาลนี้ไมกินเครื่องสังเวย อยาใหเสียสัจจะนะ ถาทานเสียสัจจะทานจะลงนรกไปเลย ศาล
นี้ไมรับบน บนอยางนี้ได ถาขาพเจานั่งเจริญกรรมฐานอดทนตลอด ๗ วัน ๗ คืน ไมนอนไม
พูดกับใคร บนกวยเตี๋ยว ๕ ชาม พอออกกรรมฐานกินใหมันอิ่มไปเลย นี่ศาลไคฟงไมใชบน
กับพระจะเอาจีวรดี ๆ มาถวาย ก็คงไมศาลไคฟงหรืออาจจะมีศาลอื่นแทรกอยูในศาลไคฟง
เราก็ไมรู กินสินบนตลอดรายการ วัดนี้ไมรับบน โทรศัพทมาตั้งแตเชา บอกจะบวชเปนพระ
สัก ๑๕ วัน บนไว บนแบบนี้ศาลไคฟงไมรบั ไปศาลขางบานคุณ วัดขางบานคุณ ตองเดือน
หนึ่ง เขาโทร.ตอบวาวัดเขาบวช ๗ วันยังได บวช ๓ วันยังได หนาไฟก็ยังได ก็ไปบวชซิ นี่
ศาลไคฟงบวชตอง ๑ เดือนไดไหม ไมไดไปบวชวัดอื่น จะมานั่งกรรมฐานสัก ๗ วันกอน จะ
บวชใหเดือนกุมภาพันธนี้ ถานั่งกรรมฐานไมได ไปศาลเจาแมกวนอิมนั้น ศาลไคฟงไมรับนะ
จําไวใหได มาบนกันเยอะเลยที่วัดเรานี้ ก็ไมทราบเหมือนกันยังทายไมออกวา วาที่เขาทํา
กรรมฐานเปนศาลอะไร ศาลไคฟง หรือศาลเจาแมกวนอิม นาจะมาสรางความดีใหแกตัวเอง
เหมือนเด็กเอาความดีใหแมไดไหม อยาบน บนกับบนนีม้ ันใกลกัน พอบนไมดีแลวก็ไปบน
ขอเจริญพรอยางนั้น มีอยางหรือจะบวช ๗ วัน เขาวัด ๕ วันก็บวชอยูแค ๒ วัน ขาดทุนอยาง
ยอยยับเลย ที่วัดนี้จะตองมาอยูอยางต่ํา ๗ วัน นีโ่ ทร.มาติดตอบวชทางโทรศัพท นี่อปุ ชฌาย
อยูไหม กําลังฉันขาว ใหหยุดฉันขาวมารับโทรศัพทกอน จะเอาลูกมาบวช นี่ตํารา
ประวัติศาสตรตองบันทึก ขนาดพระองคนจี้ ะฉันขาวบอกใหทานมารับสายกอน จะเอาลูกมา
บวช โอโฮ ขนาดนี้แลวหรือ เสียใจดวย เห็นเราเปนอะไร อาตมากําลังเขียนหนังสืออยู บอก
วาจะเพลแลวนะ บอกใหทานหยุดฉันกอนมารับสายกอนทางไกล สงลูกมาบวชทางโทรศัพท
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ก็ได สงลูกมาบวชทางไปรษณียก็ได EMS ก็ได เอาลูกใส EMS มาเลย อาตมาเสียใจดวย คน
ไมมีระเบียบมากขึ้นมันถึงไดยุงเหยิง ขาดระบบไมมีระเบียบไมเพียบดวยวินัย เปนไปมากนา
เสียดายเหลือเกิน ทําใหอาตมาไดประวัติศาสตรตองบันทึกไว เปนวิทยานิพนธชวี ิต เราจะได
คิดตอไปวาประเทศชาติเปนถึงขนาดนี้ ไมมีความเกรงอกเกรงใจ ไมเขาทางตรอกออกทาง
ประตูแลวหรือ จะมากันบนอากาศเลย มนุษยตางดาวหรือ ที่โทร.มานี่สงสัยเปนมนุษยตาง
ดาว ถึงขนาดใหเราเลิกกินขาว มีแปลก ๆ ทานอยูไหมวันนี้ จะใหรับสังฆทานหนอย จะรับ
ตอนไหน สละเวลาใหเราหนอยซิ แลวจะพูดสวนตัวสัก ๓๐ นาที ที่ไมมคี น จะไปพูดในปาชา
ที่ไหน ถึงหากวาไมมีคนผีมันก็ไดยินนะ เสียดายเวลาของคนเหลานั้น ไมไดเคยศึกษาชีวติ ที่
มีประโยชน ไมรูจักเกรงใจเห็นเราเปนอะไรไป เห็นเราเปนเณรไปแลว ไมใชพระ ก็ไมเปนไร
ถาคนมีสติดเี ขาไมเปนอยางนี้แน นี่คนไรสติ ไมสมบูรณแบบ เพราะฉะนั้นการเจริญ
กรรมฐานจึงมีประโยชนตอชีวิตของทานเอง
มีแกนสารและไมไรสาระอยางเด็กนั้นเขานั่ง
ปฏิบัติเขา เขาพูดมีหลักฐาน ก็ขอโยมฟงแลวคิด เด็กชอบความรักความอบอุนจากพอแม ไม
อยากอยูกับคนอื่น
ถาทานมีบุตรธิดาเล็ก ๆ ถาจะใหไปอยูกับคนอื่นตองคิดลึก ๆ เอาลูกไปฝากใหคนอื่น
เลี้ยง หรือเอาไปขายเสีย คิดใหลึก ๆ หนอย ถาเราเปนลูกบาง ถูกขายใหไปอยูกับคนอื่นบะ
เราจะรูสึกเสียใจไหม แมเกลียดเราหรืออยางไรที่เอาเราไปขาย มีตัวอยางที่วัดนี้ มีลูกหลาย
คนเอาลูกขาย คนนี้หนาตาไมดีเอาขายออกไป เลยลูกที่เลี้ยงไวไมไดดีสักคน ลูกที่ถูกขายไป
ร่ํารวยกันหมดจบปริญญาโท – เอก เพราะคนรับไปเขาสงเรียน แตก็ไมไดรับความอบอุนเกิด
ปมดอย คิดแลวเสียใจ แมไมไดรักเขาเลย เขาก็รูเพราะเขาโตแลว นี่แหละเปนประวัติศาสตร
อันสําคัญ ทานทั้งหลายมีลูกหลานอยาขายนะ ยากดีมีจนเลี้ยงหนอยไดไหม ใหเขาไดรับ
ความอบอุนในชีวิต ถาโยมนั่งกรรมฐานจะอานตัวออก บอกตัวได ใชตวั เปนแนนอน ถาเรา
เปนลูกรูใจความแลวจะเสียใจมาก คิดวาแมไมรัก พอไมรกั เอาเราขายไปเสียได นาจะคิด
อยางนี้ได ถาโยมนั่งกรรมฐานไดจะรูเ หตุผลของชีวิตไดดี สวนมากโยมเปนผูหญิงที่มาบนกัน
มาที่วัดนี้เปนสวนมาก อาตมารับโทรศัพทจึงไดรูวาเขาบนกันอยางนี้หรือ ถาคนอืน่ รับก็ไมรู
เรารับก็เลยรู บางทีจะบวช ๗ วัน บอกโยมไมไดหรอกที่นี่ ตองมาอยูวัด ๕ วัน ก็เปนพระ ๒
วัน จะมาบวชทําไม นัง่ ปฏิบัติกรรมฐานดีที่สุด ไมเอาหรอกนั่งแลว นั่งวัดโนนบางวัดนี้บาง
ไมไดอะไร ถาเชื่ออาตมานะบวช ๑ เดือนอยาเอาเพื่อนมาคุยนะ พอแมก็อยามาวุน วายได
ไหม เดือนหนึ่งทานจะไดไปเยอะแยะมากมาย ก็ขอใหทําตามที่ทานมีศรัทธา ถาทานไมมี
ศรัทธาจริง ๒ เดือนทานก็ไมไดอะไร บวชถึงปก็ไมไดอะไรขาดทุนยอยยับ เปนหนี้สงฆตอไป
หนี้บุญคุณของวัดมากหลาย จะเปนหนี้บุญคุณนีส้ ําคัญ ก็ขอเจริญพรวา หนี้สินเงินทองใชก็
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หมด แตหนี้บุญคุณคนไมรูจักหมด หนี้พอแม หนี้ครูบาอาจารย หนี้ผูมีอุปการะคุณ ไมมีทาง
หมด ถึงจะเอาเงินเอาทองมาใชกไ็ มไดผล สนองพระเดชพระคุณมีทางเดียวคือกตัญู
กตเวทิตาธรรมจึงมีประโยชนมากหลาย มีความหมายอยางนั้น
เพราะฉะนั้นในการที่เจริญกุศลภาวนาในวันพระ จงรําลึกถึงบรรพบุรษุ ใหมาก ดู
ตัวอยางที่เด็กคนนั้น ด.ญ. ทัศนีย แมหายจากโรคมะเร็งทันที ดีอกดีใจ บัดนี้อยู ม.๖ แลว
เรียนหนังสือเกงเรงกาวหนา หนามแหลมใครเสี้ยม มะนาวกลมเกลี้ยงใครไปกลึง เกิดเอง
ชางเผือกเกิดเอง ชางเผือก ชางนาเนียม ชางคูบ านคูเมือง คูจิตคูใจคือปญญา เปนชางเผือก
ชางเผือกเรียกวาปญญาอยูในปาแหงความสงบ ชางเผือกจะมีไดตอ งอยูในปา ปาตัวนี้แปลวา
ความสงบ นตฺถิ สนฺติ ปรมํ สุขํ – สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมีแลว ถาคนไหนอยูดวย
ความสงบไมวุนวาย คนนั้นมีชางเผือกคูบานคูเมืองเขา ชางคูบานคูเมืองนั้นคือตัวปญญา
ญาณ รอบรูใ นกองการสังขารหาเหตุการณไดในชีวิต จะทําอะไรก็สําเร็จเพราะมีชางเผือก ที่
เราเรียกวาอยูในปา ปาตัวนี้นาจะแปลวาปาแหงความสงบ ไมใชปารกรุงรัง สิงสาราสัตวก็ฆา
มัน ตนไมกโ็ คนมัน ไมใชปาแบบนัน้ แตเปนปาแหงความสงบ ปรารภความเพียร ปาแหง
ความสงบ เรียนหนังสือเปนดอกเตอร นั่นแหละชางเผือกแนนอน คูบานคูเมืองคูจ ิตคูใจ อยู
ในตัวของเรานั่นคือกรรมฐาน ถาทานเจริญกรรมฐานทานจะรูวาชางเผือกคืออะไร ชีวิตของ
ทานมาเจริญกรรมฐานก็จะรําลึกไดหมด ทานจะมีความเคารพนอมนบและบูชาเกิดเอง เจริญ
สติปฏฐาน ๔ ยืนหนอ ๕ ครั้งได ขอใหทานทําใหไดกอนจะกลับ อยานําความสงสัยกลับ
บาน เสียดายเวลาอันมีประโยชนและมีคา เดินจงกรมตองดูที่เทา อาตมาสังเกตดู ไปดูกันที่
ไหน หลับตาเดินทําไม ดูที่ปลายเทาใหเห็นชัด ขวายางหนอ ซายยางหนอใหชัดเจนหนอย
ไดไหม อยาเดินเหมือนคนจะตาย ตองเดินใหไดจังหวะปจจุบัน ยืนหนอ ๕ ครั้งใหไดปจจุบัน
สติอยูกับจิตที่ยืนลงไปปลายเทาขึ้นมาถึงศีรษะมโนภาพหลับตา สติดีแลวจะเกิดอัตโนมัติเห็น
หนอ จากศีรษะลงปลายเทา จากปลายเทาขึ้นศีรษะ มันจะเปนอัตโนมัติ ถาสติทา นสมบูรณ
ครบวงจรจะเปนอยางนี้จริง ๆ แตถาสติทานไมครบวงจรจะไมเปนอยางนั้นเลย จะอานไม
ออกบอกไมได เพราะสติไมพอไมครบวงจรไมบริบูรณ สติทานไมสมบูรณแบบจึงไมไดผล
ไมใชของวายนะ ทานตองทําบอย ๆ เสมอตนเสมอปลายกลับไปบานแลวตองทําเรื่อย ๆ
อายตนะธาตุอินทรีย ตาเห็นรูป หูไดยินเสียง จมูกไดกลิ่น ลิ้นรับรส กําหนดใหได กาย
สัมผัสรอนหนาว ก็ตองกําหนด เสียใจดีใจที่ลิ้นปนั่น หายใจยาว ๆ กําหนดใหลึก ๆ รับรอง
ทานจะหาย โกรธหรือผูกความโกรธเขาไวในจิต กําหนดแลวทานจะหายไปเอง คิดอะไรไม
ออกหายใจยาว ๆ เอาไว อยูในรถหรืออยูที่ไหนก็ตาม หายใจตั้งสติไวทลี่ ิ้นป กําหนดคิดหนอ
สี่คิด หาคิด รอยคิด พันคิด เดี๋ยวคิดออก คิดออกจดไวนแี่ หละของจริง แตผูปฏิบตั ิไมปฏิบตั ิ
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ตามนะ โยมจะไรความหมายจะไมไดอะไรเลยนะ ขอฝากๆ ไว เสียงหนอ ตั้งสติไวที่หูใหได
จะไดรูเลยวาเขาพูดนั้นโกหกหรือเปลา มันมีประโยชนจริง ๆ นะ เราจะไดรูวาคนนีค้ บไมได
หนาซื่อใจคดลดเลี้ยว ปากหวานกนเปรี้ยวคบไมได ขืนคบไปก็มีแตเสียหาย มีประโยชนใน
การคบคาสมาคม มีประโยชนในทางธุรกิจ มีสติในการใชงาน มีชวี ิตชีวาอยูดวยความราบรื่น
อยูดวยความชื่นบาน มีชีวิตอยูดวยความไมหลงไมเซ็ง มีชวี ิตอยูดวยความสดชื่น อยูในจิตใจ
ของตนตลอดกาล
ทานสาธุชนทั้งหลายกรรมฐานจึงเรียกวาหนาที่การงาน กรรมฐานแปลวาเหตุและผล
กรรมฐานตั้งตนชีวติ ใหดีเหมือนออกแขกบอกเรือ่ งทานจะแสดงดีตลอดรายการจนกระทั้งชีวิต
หาไม มิฉะนั้นทานจะไมไดอะไรติดตัวไปจะนาเสียดายเวลาเปนอยางยิ่ง หนุมสามทั้งหลาย
โปรดไดทราบอันนี้ ถาทานมีสติดีครบวงจรทานจะออนนอมถอมตน กิรยิ ามารยาทดีไพเราะ
โดยอัตโนมัติ พบคนก็มีความออนนอม เจอพระก็อยากจะนมัสการยกมือไหว เปนอัตโนมัติ
เจอผูสูงอายุอยากจะเลี่ยงทางให อยากไหวอยากจะกราบผูม ีอายุ หรือผูมีอาวุโส ถาเปนคนที่
ปากกลาจิตใจไมมีธรรมะ จะปากกลาขาแข็งไมมีสุภาพเรียบรอยออนโยน ออกมาเปน
ลักษณะนี้ชดั เจนมาก ทานสาธุชนทานคิดดูอยางนี้ทานจะเห็นเอง จะเห็นที่เปนประโยชน
หรือไมเปนประโยชนแกตัวทานเองโดยเฉพาะ เราเห็นเด็กถาปฏิบัติไดจะอยากสวดมนตไหว
พระ ยกตัวอยางวันนี้ พอเปนฝรั่งแท ๆ แมเปนคนไทย เด็ก ๓ ขวบ สวดพระพุทธคุณ
ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากาฯ เจอพระสาธุจา เจอพระสาธุจา เจอคนแกคนเฒาเลี่ยงทาง
ให เหตุใดอานหนังสือไมออกจึงสวดพาหุงมหากาได แมพอเขาสวด พอเปนฝรั่งแท ๆ แม
สวดตลอด ลูกก็วาตามจนได เด็กกําลังจํา ควรรีบสอนลูกหลานของโยมทําความดีใหมาก
ตรงนี้เปนเรือ่ งสําคัญประการหนึ่ง แตทานไมเอาไมเปนไรนะ ของดีไมมีใครอยากไดไมเปนไร
ทานจะเอาชัว่ เต็มตัว เต็มเปา เต็มกระเปา ก็ไมเปนไรนะ ทานจะสรางความดีก็เอา จะไม
สรางความดีก็ได ไมมีใครบังคับทานหรอก จิตใจของทานใครจะไปบังคับได แตทานมีจิตใจดี
ทานจะรูไดวา ดวย ปจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญูหิ เปนประการใด สรางความดีไมตองบังคับ
บัญชา จะเกิดขึ้นเองดวยความศรัทธาความเชือ่ มั่นของทานเอง ถาทานไมศรัทธาไมเชื่อมั่น
ไมตองทําบุญ ไมตองเจริญกรรมฐาน มันไมไดผลแนนอน ไมไดอะไรจริง อยาทําใหเสียเวลา
กลับบานเถอะ กลับไปแลวไปเที่ยวช็อปปงทีโ่ นนที่นี่ ยังมีประโยชนกวา ดีกวามานั่งให
เสียเวลาใหเมื่อยเปลา ๆ บางคนมานั่งวันเดียวยังไมหายเมื่อยกลับไปแลว บางคนก็บนวารู
อยางนี้ไมมาเสียดีกวา อยูบานยังไดผล พูดอยางนี้ก็มี ก็ขอเจริญพรวาคนไมเหมือนกัน คนดี
เขาก็อยากไดของดี คนไมดีเขาก็ไมตองการของดีนะ ตองการของชั่วตรงกันขามดังที่กลาว
แลว ไมไดหมายความวาตองการดีดวยกันทุกคน แตจุดมุง หมายตองการรวยตองการสวย
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ตองการดี แตวิธปี ฏิบัติไมดําเนินงานตามนั้น จึงไมไดดีเทาทีควร คนเราจึงมีฐานะไม
เหมือนกัน มีสมองไมเหมือนกัน มีปญญาไมเทากัน มีความดีไมเทากัน จะเปนพระหรือ
ฆราวาส อุบาสก อุบาสิกา ก็ไมเทากัน มีดีไมเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานนี้ จะนึกถึงบุพการีเหมือนตรุษจีนเชนในวันนี้ ไหว
บรรพบุรุษ คือ ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมํคลมุตฺตมํ บูชาผูมีบุญคุณนั้นเปนมหามงคลชีวติ
แนนอน เกิดไดจากการเจริญกรรมฐาน ถาใครเจริญกรรมฐานจะระลึกถึงบุพการีได
๑. จะมีการสักการะ
๒. เคารพ
๓. บูชา
๔. นับถือ
๕. เชื่อฟง
มันจะออกมาอยางนี้ สักการะ แปลวา เอาใจใสพอแม เอาใจใสสามีภรรยา ปูยาตายาย ถึง
ตายจากโลกไปแลวก็เอาใจใสติดตามบูชาพระคุณ เคารพ แปลวา มั่นใจ ถานั่งกรรมฐานได
จะตีความหมายไดชัด มั่นใจตอบิดามารดาของเรา มั่นใจตอปูกับยา ตากับยายของเรา ตอ
สามีภรรยา มั่นใจตอลูกตอหลาน ไมเสแสรางแกลงกลาว บูชา แปลวา บูชาพระคุณดวยบูชา
อามิสบูชา ปฏิบัติบชู า อามิสบูชา คือใหผาผอนทอนสไบ อาหารการบริโภค ยารักษาโรคแก
ทานทุกประการ ปฏิบตั ิบูชา หมายความวา ทานไมมที านใหทานบําเพ็ญทาน ไมมีศีลให
บําเพ็ญศีล ไมมีภาวนาใหทานสวดมนตไหวพระ รักษาอุโบสถ เปนตน และไมทําลายน้ําใจ
พอ แม ปู ยา ตา ยาย ผูมีพระคุณทั้งหลาย ออกมาอยางนี้ชัดเรียกวาบูชา นับถือ แปลวา
ยึดขึ้นมา คนนี้เปนพี่เปนนอง สามีภรรยา ตองยึดถือขึ้นมาใหมั่นคงในจิตใจของเรา เชื่อฟง
ขอที่ ๕ ตองเชื่อฟงพอแม เชื่อฟงซึ่งกันและกัน จะไมมผี ันแปรแปลกปลอมแตประการใด
เรียกวาบูชาในบุพการี การสักการะ การเคารพ การบูชา การนับถือ และการเชื่อฟง ปูชา จ
ปูชนียานํ เอตมฺมํคลมุมฺตมํ บูชาในผูมีพระคุณทั้งหลายจะไดรับการสรรเสริญเจริญพร ทั้ง
ตอหนาและลับหลังเหมือนในวันตรุษจีนเชนในวันนี้ ทานทั้งหลายอยาเขาใจผิดเผากระดาษ
เงินกระดาษทอง แลวจุดประทัดเทานั้นหรือ นาจะตีความหมายถึงธรรมะวา บุพการีคืออะไร
กตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษของทานเพื่อประโยชนอันใด รําลึกถึงพระคุณอันอุน ใจทําใจให
สบาย คาขายก็จะรวย วันพรุงนี้ก็เปนวันไหวพระ วันนี้เปนวันไหวผีบรรพบุรษุ ไปไหวพระ
ตามวัดวาอารามตาง ๆ เดี๋ยววัดอัมพวันตองมีมากันเยอะแยะ นึกคงจะไมผิด มาแตเชา เขา
ออกไหวพระ วันที่สองก็ออกไหวพระเรียกวาวันชิวยิก ชิวยี่ ชิวซากลับบาน อยาไปถึงชิวหา
ชิวหกเลย มันจะเสียเวลาการคาขายทํางานตอไป นี่แหละวันนี้วันกรรมฐาน ขอใหทานพี่นอง
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ชาวไทยสัญชาติจีน และคนไทยเหมือนกันทําเหมือนกันไดหมดเชนในวันบุพการีเชนในวันนี้
วันขึ้นปใหมของชาวจีน เมืองไทยก็มีแตจีนเต็มเมืองไปหมดแลว ไมจําตองวาคนนั้นแยกเปน
ไทยเปนมอญ เปนรามัญ ไมตอ งแยกมนุษยชาติ ศักยภาพของบุคคลผูม ีบุญคุณซึ่งกันและกัน
เรียกวา บุพการี โยมนั่งเจริญกรรมฐานจะเห็นไดชัด แผเมตตาอุทิศสวนกุศลเปนตน โยมจะ
ไดหลักการปฏิบตั ิธรรมเอามาไวในจิตใจของโยม สามารถจะปกปองการไปสูอบายภูมิ นรก
เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน จะไดไมไปในภูมนิ ั้นตอไป
สุดทายนี้ที่ไดชี้แจงแสดงถึงบรรพบุรุษ บูชาบรรพบุรษุ กตัญูตอเหตุผลของบรรพ
บุรุษในวันนี้ ซึ่งเปนวันแสดงความกตัญูกตเวทีในโอกาสวันตรุษจีน หรือวันขึ้นปใหมของ
ทาน เราก็มาเจริญกรรมฐาน ก็ตองการตรงนี้ ตองการรูบพุ การี รูคุณคาของชีวติ กตัญูตอ
บิดามารดา บานเกิดเมืองนอนของตน ทีจ่ ะไดมีโอกาสบริจาคทาน ศีล และ ภาวนา ถวาย
ภัตตาหารเปนตน วันนี้มีทานที่มศี รัทธามาถวายภัตตาหารเปนจํานวนมาก และบางทานนํา
ขาวสุกขาวสารมาถวาย เครื่องสัปปริวารัง เครื่องสังฆทานมาถวายกันเปนตน มาถวายไว
ทามกลางสงฆเพื่อสงฆจะไดรวมอนุโมทนา สาธุการ ทักษิณาทาน การกุศลใหถึงบรรพบุรุษ
ของทานตอไปแลวนั้น ก็ขอบุญกุศลที่ทานไดบําเพ็ญมาในวันนี้ ทั้งญาติโยมทั้งหลาย ทั้ง
บรรพชิตและคฤหัสถ ทั้งอุบาสกอุบาสิกา อาตมาภาพ ประธานสงฆขออนุโมทนาแกทาน
ทั้งหลาย ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย อํานาจบุญกุศลทั้งหลาย โปรดประทานพรใหญาติ
โยมทั้งหลาย ที่มาเจริญพระกรรมฐาน เจริญกุศลภาวนาโดยทั่วหนากัน จงประสบแต
ความสุข ความเจริญ จงเจริญไปดวย อายุ วัณณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ คิดสิ่ง
หนึ่งประการใดก็ขอใหสมความมุงมาดปรารถนาดวยกันทุกรูปทุกนามเทอญ.
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