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ขอเจริญพรพุทธบริษัท อุบาสก อุบาสิกา ทุกทาน ตลอดกระทั่งบรรพชิตและ
คฤหัสถ ในวันนี้เปนวันธรรมสวนะ เปนวันพระขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๕ เวลากาลก็ลวงเลยมา
มากแลว และก็จะหมดไปในที่สุด ทานพุทธบริษัททั้งหลายโปรดพิจารณาตัวเองทุกคนวา
เราเกิดมานี้มีความยากลําบากอยางไร ในอดีตที่ผานมาเปนอยางไร ขณะปจจุบันนี้เปน
อยางไร และอนาคตจะแคไหน
ในขณะที่อดีตเราผานมาดวยความระหกระเหิน หาความสุขกาย สบายใจไดนอย
มาก ถาเราไมหาความสุขที่ควรใฝหา เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ แลวนั้น เราก็คงจะหมด
โอกาสที่ดีได เพราะวาขณะนี้เปนเชนนี้แลว ขณะหนาจะเปนอยางไร ชาตินี้เกิดขึ้นอยางนี้
ชาติหนาจะเกิดขึ้นไดอยางไร เราไดสรางกรรมทั้งดีทั้งชัว่ มาก็มากมาย แตก็ยังไมได
คํานวณการในชีวิตของเราที่ใฝหาใหดีกวานี้ ไหนเลยละในชาติหนาจะเปนอยางไร ชาติที่
ผานมามีจริง ชาตินี้จึงเปนอยางนี้
วันนี้เกิดไดจากเมื่อวาน เมื่อวานนีก้ ็ผานไปแลว วันนี้คือปจจุบัน วันนี้ผานไปแลว
วันพรุงนี้เปนอนาคต ก็จะเกิดเปนปจจุบันเชนเดียวกับวันนี้ วันนี้ก็ถอยหลังกลายเปนอดีต
ตอไป อนาคตหาความแนนอนไมได
ทานพุทธบริษัททั้งหลาย ทานอยูในวัยไหนกัน ทานไดอะไรเปนอยูในชีวิตของทาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ บาง ในสัปดาหหนึ่งเราควรจะพบพระ ในวันพระสักวันหนึง่ หรือ
ชั่วโมงหนึ่งไดไหม ทานพบพระเมือ่ ใด จิตใจจะแจมใสคือความสุขในชีวิต
ขอฝากพี่นองไทยชาวพุทธไวดวย ทานควรจะเตรียมการในวันโกน เพือ่ ปฏิบัติการ
ในวันพระ ทานจะไดรูวา สิ่งใดสําคัญควรทํากอนหรือทําหลัง งานของทานจึงจะไมบกพรอง
นี่คอื กรรมฐาน
การเจริญกรรมฐาน ไมใชทําจิ้ม ๆ จ้ํา ๆ สักแตวาทํากันแลวก็กลับไปนะ ตอไปจะ
เปลี่ยนนโยบายแลว ตองสอบอารมณทุกคน คนไหนสอบแลวไมไดเรื่อง มิไดมีศรัทธา
ขอใหหยุดทันที ไมใหมาอีก คนไหนมีศรัทธา แตทํายังไมได มันเปนกฎแหงกรรมหรือไม
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ทําไมทําไมได สภาพชีวติ เปนอยางไร สอบอารมณแลวจะรูเ ลยวา คนนี้มีกรรม เคยดาพอ
ดาแมมา จะไดจับจุดใหไปอโหสิกรรมกับพอแม เจริญกรรมฐานตอไปจะรุงโรจนแน
บางคนดาสามีทุกวัน มานั่งกรรมฐานไมไดเลยนะ บางคนลักสตางคของสามีมา
ทําบุญ มานั่งกรรมฐานก็ไมได โยมผูชายลักสตางคของภรรยาใหญ ไปใหภรรยานอย
รับรองนั่งกรรมฐานไมไดเลย ไมใชของงาย ไมใชของเลน ๆ กัน
บางคนไปบวชชีพราหมณวัดโนน วัดนี้ ไปนัง่ เฉย ๆ แลวคิดวาไดบญ
ุ ความจริง
แลวเปนบาป อยาคิดวานุงขาวหมขาวแลวเปนบุญเลย ทานนั่งเฉย ๆ แลวไมทําอะไรเลย
ทานจะไดบาป เหมือนเรือแลนไปแลนมาไมมีสินคาเลย ทานจะขาดทุนอยางยอยยับ
ขาดทุนคาน้ํามัน ขาดทุนเรื่องเรือคือตัวเอง สังขารเสื่อมไปตามสภาพ เหมือนเรือก็ตอ งผุ
ไป ในไมชาก็ตองลมกลางทะเลคือตัวเราตองตายจากโลกสูสัมปรายภพ เปนเรือ่ งสําคัญ
มาก
ความสุขทีค่ วรใฝหาดวยการเจริญกรรมฐาน เปนความสุขที่แนนอนและถูกตอง
แกไขปญหาชีวิตได เรามาปฏิบัติกรรมฐานเพื่อสรางคุณภาพชีวิตใหมีสติปญญา เปนชีวิตที่
มีคุณภาพดวยการกําหนดจิตทุกอิรยิ าบถ กําหนดใหละเอียดจะทําใหใจสะอาด ที่อยูอาศัยก็
สะอาดดวย การกําหนดจิตทุกอิรยิ าบถเปนการกวาดสิ่งที่สกปรกออกจากจิตใจ เหมือน
กวาดผงใสถัง กวาดผงใสกองขยะฉะนั้น ถาทานไมกวาดจิตใจที่สกปรกแลว ทานจะมีใจ
หยาบชาสามานย ไมมีโอกาสจะลุลวงความสุขที่แนนอนของชีวติ ได สิ่งนี้เปนคุณภาพของ
ชีวิต
การกําหนดพองหนอ ยุบหนอ เปนเรื่องสําคัญที่ตองกําหนดใหทันกับสภาวะปจจุบนั
ที่เกิดขึ้น จึงจะเกิดอานิสงส บางคนคิดวาการกําหนดพองหนอ ยุบหนอ เปนเรื่องเล็ก แต
ก็ทําไมได กําหนดพองหนอ ยังไมทันพองเลย ทองยุบแลว กําหนดยุบหนอ ยังไมทัน
กําหนดเลย ทองพองเสียกอนแลว อยางนี้กําหนดไมถูกวิธี หาผลงานไมได และไมเกิด
อานิสงสแตประการใด
การที่จิตไมมีสมาธิกําหนดไมไดเชนนี้ อาจเนือ่ งมาจากสาเหตุตอไปนี้
๑. นั่งไมถูกวิธี
๒. จิตตกกังวล จิตตกใตสํานึก รับรองนั่งสมาธิไมขึ้น
๓. เหนื่อยมาก เหนื่อยคํานี้ ไมหมายถึงไปแบกหามมา แตหมายถึง เหนื่อยใจ
กังวลใจมาก เหนื่อยแบกหาม เรานั่งพักสัก ๑๐ นาทีก็หาย แตเหนื่อยใจไมมี
ทางหาย สมาธิไมเกิด ตองแกดวยการนั่งสมาธิใหถูกตอง
๔. อาพาธ ปวยหนัก เปนโรคราย แตไมเคยฝก สมาธิจะไมเกิด
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คนเราควรจะเริ่มสรางความดีตั้งแตเดีย๋ วนี้ อยาผัดวันประกันพรุง ไมตองรอให
เจ็บเปนมะเร็งวาระสุดทายกอน รอใหแกกอน ถึงจะเขาวัด รอใหเปนคุณยา คุณยายกอน
แลวถึงจะไปคาขายในตลาดใหไดกําไรอยางนั้นหรือ นาเสียดายเวลาที่มีประโยชนของทาน
มาก
ถาทานทําไดตามที่อาตมากลาว จิตผนวกบวกสติ ทานจะรูอายตนะ ธาตุอินทรีย
ทานจะแยกรูปแยกนามไดทันที วาอายตนะภายในคืออะไร ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย
และใจ อายตนะภายนอกคืออะไร ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ
ผนวกบวกกันสัมผัสก็เกิดจิตทันที
ทานจะรูตอ ไปเลยนะวา พองหนอ ยุบหนอนั้น พองมีกรี่ ะยะ ยุบมีกี่ระยะ ถาทาน
สอบได แสดงวาทานทําได สติอยูกับจิตแลว ถาทานตอบไมได แสดงวาทานทําไมไดเลย
ทั้ง ๗ วัน ที่อาตมาพูดมานี้เพื่อตองการกระตุน เตือนจิตของผูปฏิบัติธรรม ใหเรงงานเอง
เรงเดินจงกรมตอไป จะไดมีคําตอบ เมื่อถูกมาสอบอารมณ
เมื่อ ๓๐ ปมาแลว มีอยูค นหนึ่ง ทําอยางไรก็ไมได กําหนดพองหนอ ยุบหนอ เปน
ลมไปเลย เดินกําหนด ขวายางหนอ ซายยางหนอ เปนลมลมลงไปเลย อายุแค ๔๐ ป
เทานั้น อาตมาสอบอารมณดู ไดความวา โยมคนนี้มีอกุศลกรรม มีโทสจริตติดอยูในหัวใจ
อาตมาถามวา “ขอใหบอกความจริง เมื่อ ๕ ปมานี้ เคยตบสามีตกบันไดใช
ไหม”
เขาตอบวา “ฉันไมไดตั้งใจตบ บังเอิญมือไปโดนที่ศีรษะของเขาเอง สามีเมา
มากําลังขึ้นบันได ก็ตกบันไดไปเลย”
อาตมาเลยใหกลับบานไปกอน เพราะทําไมได กลับไปขออโหสิกรรมกับสามีกอน
สามีก็จําไมได เพราะรักภรรยา ขอฝากเรื่องนี้ไว ถาเกลียดจะจําแมน ถารักจะจําไมได
อาตมาไดแงคิดตรงนี้วา ศัตรูที่ตําหนิติเตียนเรา ควรจะนํามาเปนบทเรียน ศัตรูที่นินทาเรา
ดาเรา อยาไปโกรธ ศัตรูมักจะบอกเรื่องจริงใหแกเราโดยที่เราไมรู ควรจะปรับปรุงตัวเอง
คนที่รักกันมักจะไมบอกความจริง บอกของจริงวาเราไมดี กลัวเราจะโกรธ จุดตรงนี้สําคัญ
ขอสรุปใจความวา วันไหนถามีคนมาดาเรามาก ถือวาไดกําไรชีวิต เราจะไดไป
ไตรตรอง โยนิโสมนสิการใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ถาวันไหนมีคนมาสรรเสริญเจริญพร
เรา เขาอยากไดของเราเขาก็มาวาเราดีทั้งนั้น เราก็กลับไปพิจารณาอีก
การเจริญกรรมฐาน ถาทําไดตามที่กลาวจะไดประโยชนมาก โยมจะไดตั้งใจทํา ไม
นั่งคุยกัน เดี๋ยวครูมาสอบอารมณ จะไมมีอารมณมาสงครู สอบอารมณ คือสอบความรู
จากการปฏิบัติกรรมฐาน
ไมไดสอบขอเขียนเหมือนนักเรียน
แตอาจจะแจกแบบ
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ประเมินผลวาโยมมา ๗ วัน ไปสวดมนตประจําไหม กอนมามีอารมณอยางไร ตอนกลับมี
อารมณอยางไร ไดผลกี่เปอรเซ็นต โยมประเมินตนเองได ไมตองใหคนอื่นประเมิน
การประเมินตนเองคือกรรมฐาน ทําไดหรือไมได เราก็จะรูดวยตนเอง เรียกวา
พฤตินัยของชีวิต เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ที่ควรใฝหาที่สุด เรียกวา
พัฒนาสภาพชีวิตดวยการเจริญวิปสสนากรรมฐาน มีความอดทนกี่เปอรเซ็นต กําหนด
เวทนาไดกี่เปอรเซ็นต จะออกบอกมาใหเราอดทน
เวทนาคืออะไร สุขก็เปนเวทนา ทุกขก็เปนเวทนา เสียใจ ดีใจ ก็เปนเวทนาทั้งนั้น
ไมสุข ไมทุกข เปนอุเบกขาเวทนา กําหนดจิตตั้งสติไวทกุ ประการ มันจะไดกี่เปอรเซ็นต
ออกมา ปวดหนอ ๆ ๆ เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป จะแยกรูปแยกนามได อะไรเปนรูป อะไร
เปนนาม ปวดมีตัวตนไหม อะไรปวด ที่จี้นขี่ า ขาเปนรูป ความรูส ึกนึกคิดวาปวดมาก
ปวดนอยเปนนาม จิตเปนผูรูวาปวดอยางไร เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เปนประการใด สติดี
บอกไดชัดเจน แยกเวทนาออกได มันก็หายไป จิตไมกังวล จิตไมพะวงสงสัยอีกตอไป
ชัดเจน นี่เรียกวากรรมฐาน มีความสําคัญตอชีวติ ของทานมาก
ยืนหนอ ๕ ครั้ง เพื่อทบทวนชีวิต ถาจิตผนวกบวกกับสติได ทานจะรูวาระจิตของ
ทาน เหมือนอยางอาจารยจูรี่ ยืนหนอ ๕ ครั้ง พอสติอยูกับจิต เห็นตัวเองเปนโครงกระดูก
กําหนดยืนหนอ กลับไปกลับมาอีกเห็นหนอนกินเนื้อหนังหลุดหมดในตัวของเขาเอง อยางนี้
เรียกวากายทิพยอํานาจอยูในจิต มองเห็นรางกายของตัวเองเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
นี่เปนวิปสสนา ขันธหา รูปนาม เปนอารมณ เมื่อทําไดเกิดเทพเจามารําอวยพร บอก
ลักษณะการแตงกายไดถูกตอง ฝรั่งไมเคยรู ก็รูได บอกได ถาคนไหนทําไดเขาขั้น ๖๐
เปอรเซ็นต เทพเทวดาที่อารักขาจะมาอวยพร และจะรูกฎแหงกรรมในระยะตอมา
อาจารยจูรี่ระลึกกฎแหงกรรมไดที่วดั นี้ ซึ่งเปนเหตุการณที่เขาลืมไปแลวเมื่อสมัยอายุ
ยังไมถึง ๕๐ ป ไดเดินทางทองเที่ยวไปคนเดียว ที่ประเทศเลบานอน เขาถูกชาวเลบานอน
คนหนึ่งจี้จะขมขืน แตเขามีสติบอกวา “ขาพเจายอมตาย ยินดีรับใชกรรม ถาทานกับเรามี
เวรกรรมมาแตชาติปางกอน ขอใหทานฆาขาพเจากอน จะขมขืนขาพเจาไมเปนไร ขอให
ขาพเจาตายกอน ถาขาพเจายังไมตาย ขาพเจาจะไมยอม เปนตายรายดีตองสูกัน” แลว
แผเมตตาให ชาวเลบานอนคนนั้นวางปน ยกมือไหว ขอจับมือและขอขมา พาไปปฏิญาณ
ตอพระเยซูในโบสถ
ยืนหนอ ๕ ครั้งเทานั้น สามารถรูกฎแหงกรรมได เปนการทบทวนชีวติ โยมรูตัว
ของโยมเอง หลับตาเห็นตัวเอง ลืมตาเห็นขางนอก เห็นหนอ… ปลายเทาถึงศีรษะ จาก
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๔

ศีรษะลงปลายเทา จะไดความวา คนนี้นิสัยไมดี อยาไปคบคาสมาคม เปนความจริงของ
กฎแหงกรรม ขอใหทําใหไดทุกคน
มีโยมคนหนึ่งเขียนจดหมายมาเลาวา มีลูกสาวคนหนึ่งกําลังเรียนอยูมหาวิทยาลัย
ไปชอบผูช ายที่มีเมียแลว และชอบดื่มสุรา ไปอยูหอพักไมกลับบาน ลูกชายติดยาเสพยติด
และไมไปโรงเรียน แตเขาและภรรยาไมเคยดาลูก ไมเคยวาลูก และไดชวนกันมานั่ง
กรรมฐาน สวดพาหุงมหากา อยางจริงจัง เคยมาที่วัดอัมพวัน ๓ ครั้ง ๆ ละ ๓ วัน ตอมา
ลูกสาวกลับบานทันที และบอกวาจะไปเรียนหนังสือใหจบในปนี้ ลูกชายก็เลิกเที่ยว เลิกคบ
เพื่อน กลับมาชวยพอแมทันที ดวยอานิสงสของพอแม นี่ชัดเจนมาก ขอใหบอกกันตอ ๆ
ไป ไมใชของปลอม แตปญหามีอยูวา ไมใชซื้อของแลกเปลี่ยนกันในตลาด คนละอยางกัน
ตองทําจริง ๆ เพื่อนบานมาถามกันเปนแถววา ลูกกลับดีไดอยางไร ลูกสาวกลับมาชวยพอ
แมไดอยางไร เคยเถียงพอเถียงแมคําไมตกฟาก กลับมาสยบ มายกมือไหวขออโหสิกรรม
จะไมเถียงพอ เถียงแม อีกตอไป นาชื่นใจไหม
การแผเมตตาเปนเรื่องสําคัญ ถาเปนสายโลหิตเดียวกัน แผถึงทันทีไมตองเอยชือ่
บางคนมาบอกใหอาตมาแผเมตตาใหแมของเพือ่ นของลูกศิษยหนอย อาตมาบอกวาชวยได
๒๐ เปอรเซ็นต เพราะแมของเพื่อนนั้นเขาไมรูจักอาตมา เขาก็ไมสนใจกับอาตมา ถาเปน
คนที่รูจักกัน เขามีเรื่องใหแผเมตตา แผไดงายมาก เขารําลึกถึงเรา เราก็รําลึกถึงเขา
เทานี้เองนะ ไดผล ๘๐ เปอรเซ็นต แลวหายดวย
งานสําคัญเพื่อชีวิตของทุกคนอยางหนึ่ง ซึ่งทําดวยตัวเองชั่วชีวิต เพราะเปนงาน
กําหนดชะตาชีวิต ก็คอื งานพัฒนาตัวเอง ไดแกการเจริญพระกรรมฐาน นั่นเอง
งานพัฒนาตัวเอง ไดแก
(๑) การสรางสรรคสิ่งที่ตัวจําเปนตองมี คือกรรมฐาน หรือสิ่งทีต่ ัวควรจะมี แตยัง
ไมมี ใหมีขนึ้ คือกรรมฐาน ใหมีสติสัมปชัญญะขึ้นประจําตัวใหจงได
(๒) การปรับปรุงสิ่งที่ตัวมีอยูแลวทั้งโดยการกระทํา ทั้งโดยธรรมชาติ แตไม
เหมาะสม ดวยสภาพปจจุบัน ใหมีความเหมาะสม ดวยการกําหนดจิต
ปรับตัวเองใหเขากับเขาได นี่คือกรรมฐาน
(๓) การแกไขสิ่งที่ตัวทําผิดพลาด ไมถูกตอง ใหมีความถูกตองตามสภาพที่พึง
ประสงค
งานพัฒนาตัวเอง เปนสิ่งที่ทุกคน ตองทําดวยตัวเอง เพราะไมมีใครสามารถจะทํา
ใหใครได เหมือนการรับประทานอาหาร คนที่ตองการอาหาร ตองรับประทานดวยตนเอง
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๕

ไมมีทางที่จะใหใครรับประทานแทนได การรับการรักษาพยาบาล เมื่อเวลาปวยไข คนปวย
ตองรับเอง คนปวยตองรับประทานยาเอง ตองรับการฉีดยาดวยตนเอง แมมีความจําเปน
จะตองผาตัด ก็ตองรับการผาตัดเอง จะลําบากจะเจ็บปวดประการใด ก็จําตองทนรับ จะให
ใครรับแทนไมได เพราะตนปวย คนอื่นไมไดปวยดวย
นอกจากนี้ งานพัฒนาตัวเอง อยางการเจริญกรรมฐานเปนการแกปญหาชีวิต ทํา
ชีวิตใหดีขึ้นกวาเดิม ยังเปนงานที่ตองทําตลอดชีวิต ไมมีใครทําสําเร็จ ไมมีใครทําเสร็จ จะ
หยุดพักก็ไมไดตองทําเรื่อยไป เพราะเราอยูกับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อยูกับกฎแหง
กรรม อยูกับการกระทํา ไมมีอะไรแนนอน ความเปนอยูเมื่อวานนี้หลายอยางไมเหมือน
ความเปนอยูในวันนี้ ในเดือนนี้ปนี้ ก็มีหลายอยางที่ไมเหมือนกับเดือนที่แลว ปที่แลว
ความเปลี่ยนแปลงเทานั้น ที่ทําใหคนเราและสิ่งทั้งหลายอยูได ถาหยุดเปลี่ยนแปลง
เมื่อใด จะไมมีใครหรือมีสิ่งใดอยูไดทั้งหมดจะตองสิ้นสุดยุติทันที ชีวิตนี้อยูไดดวยความ
เปลี่ยนแปลง
การรูจักควบคุมการเปลี่ยนแปลง ใหอยูในภาวะที่พึงปรารถนาเปนลักษณะของการ
พัฒนา ไดแกการพัฒนาจิต ทําใหจิตเจริญรุง เรืองวัฒนาสถาพร ถาจิตไมดี ไมเปนการ
พัฒนาจิตแลว ความเสื่อมเกิดขึ้น ความเจริญจะไมเกิดขึ้นแตประการใด
พัฒนา จึงแปลวา เจริญ คือ สนองความปรารถนาที่พึงประสงค การพัฒนา
ตัวเอง คือ การเจริญกรรมฐาน หมายถึง การปฏิบัติตัวเพื่อใหเกิดสวนประกอบที่
สําคัญของคน ๔ ประการ คือ
(๑) ธรรมะ หรือ คุณธรรม
(๒) อาชีพ สุจริต ยุติธรรม ซื่อสัตย สุจริตดวยการงานและหนาที่
(๓) หนาที่ มีหนาที่การงานดวยความถูกตอง
(๔) สังคม อยูดวยเมตตา ปรานีอารีเอือ้ เฟอ ขาดเหลือคอยดูกัน
สวนประกอบของคนมี ๔ ประการ เหมือนการเจริญสติปฏฐาน ๔ ดังที่กลาวมา
ไดแก
๑. กายานุปสสนาสติปฏฐาน
๒. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน
๓. จิตตานุปส สนาสติปฏ ฐาน
๔. ธัมมานุปส สนาสติปฏฐาน
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๖

คน เปนคนตามความหมาย เพราะสวนประกอบสี่ประการนี้ นําไปสูชีวิตคนตาม
วิถีทางของความเปนคน เหมือนเรือนมีความเปนเรือน สําหรับใชเปนที่อยูอาศัยไดสบาย
เพราะมีสวนประกอบเรือนครบ คือมี
๑. เสา
๒. หลังคา
๓. ฝา
๔. พื้น
สวนประกอบของเรือนทั้งสี่นี้ เปนประโยชนในการอยูอาศัย ก็มีเพียง ๓ คือ หลังคา
ฝา และพืน้ อีกสวนหนึ่งคือ เสา ไมมีประโยชนในการอยูอาศัยเลย เพราะไมมีใครไปทํา
อะไรไดที่เสา นั่งนอนก็ไมได เก็บวางอะไรก็ไมได จะทําธุรกิจอะไรก็ไมได
เมื่อเปนเชนนี้ ถาจะถามวา เรือนไมตองมีเสาจะไดหรือไม ทุกคนก็ตองตอบวา
ไมได เพราะถาไมมีเสาแลว หลังคา ฝา และพื้น จะอยูกบั อะไร หลังคาก็ดี ฝาก็ดี พื้นก็
ดี ตองอยูกับเสาทั้งนั้น ถาเสาดี สวนอื่นอยูได สวนไหนชํารุดก็ซอมแซมบูรณะได ถาเสา
ไมดี สวนอืน่ จะดีก็อยูไมได
การปลูกเรือนตองฝงเสากอน คือหลักของคน และตองฝงใหถูกตองเหมาะสม จึงจะ
ทําสวนอื่นตอไปได ไมมีเสา หรือมีแตไมถกู ตอง ก็ทาํ สวนอื่นไมได เสาจึงเปนสวนที่
สําคัญยิ่งของเรือน ทั้งในการปลูกสราง ทั้งในความมั่นคง ทั้งในการอยูอาศัย
ขอเท็จจริง เรื่องเรือนเปนฉันใด ขอเท็จจริงเรื่องคนก็เปนฉันนั้นแหละ
สวนประกอบของคนทีค่ นไดพึงอาศัยก็มีเพียง ๓ คือ อาชีพ หนาที่ และสังคม ถาเรา
ไมมีอาชีพเราก็อยูไมได ไมมีสังคม เราจะอยูไดไหม ตองพึ่งพาอาศัยกัน สวนธรรมหรือ
คุณธรรมนั้น คนไมไดอาศัยโดยตรง ประการใด ๆ คือ ไมไดกิน ไมไดใชธรรมะหรือ
คุณธรรมเลย แตธรรมะหรือคุณธรรม ก็เปนหลักสําคัญ หรือสวนสําคัญที่สุดของคน ซึ่งจะ
ขาดไมได จะบกพรองไมได เพราะคนที่มีธรรมะหรือมีคุณธรรมเทานั้น จะสามารถประกอบ
อาชีพไดสําเร็จ มีความเจริญมัน่ คง สามารถปฏิบัติหนาที่ไดเรียบรอย และสามารถเขา
สังคมได สรางสังคมสําเร็จ บริหารสังคมไดราบรื่น
คนขาดคุณธรรม หรือ มีคุณธรรมไมพอ เปนคนไรโอกาส ไรความสามารถในทุก
กรณี เรื่องของคนจึงขาดคุณธรรมไมได ปญหาเรื่องคน เรื่องสังคม ที่สําคัญอยูตรงนี้
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การปลูกเรือนจะทําสําเร็จเปนที่อยูที่อาศัยได
ตองเริ่มดวยการทําเสาใหมีลักษณะ
สมควร จะเปนที่รองรับหลังคา ฝา พื้น อยางมั่นคงกอน ถาไมเชนนั้น ก็ไมอาจจะปลูก
สําเร็จเปนที่อยูอาศัยได
การพัฒนาตัวเองดวยการเจริญกรรมฐาน ใหมีความเจริญกาวหนาพอที่จะเปนที่พงึ่
ของตนได ตองเริ่มปลูกฝงธรรมะคือคุณธรรม ดวยการเจริญสติปฏฐานสี่ ใหเกิดผลในตน
โดยมีสติสัมปชัญญะ เรียกวา
๑) ศีลธรรม
๒) ภูมิธรรม
๓) จริยธรรม ตลอดถึงวินยั ใหมีขึ้นในตน พอทีจ่ ะกํากับอาชีพ หนาที่ และสังคมได ถา
ไมเชนนั้น ก็ไมมีทางจะพัฒนาตัวเองสําเร็จไดเชนเดียวกัน
ขอทุกทานไดโปรดยอมรับสัจธรรมอันนี้เกิดดวยการเจริญกรรมฐาน
จึงจะพบ
ความสําเร็จแหงความหวังได คําวา “ธรรม” หมายถึง พฤติกรรม หรือ สิ่งที่ใหเกิด
อานุภาพคุมครองผูปฏิบัติใหอยูในสถานะทีด่ ีงามดวยความมั่นคง ถาหมายถึง สิ่งที่
ใหเกิดความดีงามแกชีวติ เรียกวาคุณธรรม ถาหมายถึง พื้นฐานสําคัญของชีวิต เรียกวา
ภูมิธรรม ถาหมายถึง เครื่องควบคุมวงจรของชีวติ เรียกวาศีลธรรม ถาหมายถึง
ระเบียบเพื่อความราบรืน่ ของสังคม ซึ่งเปนที่ยอมรับ เรียกวาวัฒนธรรม
ธรรมที่จําเปนพื้นฐาน ไดแก
๑. ความรับผิดชอบ ซึ่งประกอบดวย
(๑) ความรูจักตน - รูจักตําแหนงของตน
(๒) รูจักหนาที่ของตน มีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๓) ความสํานึกวา การละเลยตอการปฏิบัติตามตําแหนงหนาที่เปนความผิด
ความเสียหาย ยกตัวอยาง เปนพอเปนแม ไมรับผิดชอบในครอบครัว
จะเกิดความเสียหาย
๒. ความมีวินัย ไดแก
(๑) ระเบียบแบบแผน
(๒) มารยาท
(๓) ประเพณี
ซึ่งจะทําใหสามารถกาวหนาไปตามวิถีทางที่ถูกตอง บรรลุถึงจุดหมายที่พึงประสงค
ไดทุกประการ
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ชีวิตเริม่ ตนถูก ดําเนินไปถูก เพราะความรับผิดชอบ กับความมีวินัย ถาไมมีทั้ง
สองนี้ เปนพื้นฐาน สิ่งอื่นทั้งหลายจะมีไมได ซึ่งมีตัวอยางในปจจุบันนี้มากมาย ผูที่พัฒนา
ตัวเองเจริญจิตไดตามแนวนี้ ยอมไดรับผลดี ตามที่ปรารถนา ๔ ประการ ดังตอไปนี้
(๑) มีทรัพยสมควรแกฐานะ เพื่อความสะดวกในความเปนอยู ถามีนอยอาจไม
สะดวก ถามีมากก็อาจเกิดปญหา เปนที่มาของความเดือดรอนได
(๒) มีเกียรติ เปนที่ยอมรับของคนทั้งหลาย ทําใหเกิดความคลองตัวในการ
ทํางาน การปฏิบัติหนาที่ ทั้งเพื่อตัวเองและเพื่อสวนรวมได มีประโยชน
มาก
(๓) มีไมตรี เปนที่รักใครของคนทั้งปวง ทําใหเกิดความราบรืน่ จะอยูทไี่ หนก็
สบาย จะไปที่ไหนก็สะดวก จะทําอะไรก็สาํ เร็จงาย มีคนคอยตอนรับ ให
ความชวยเหลือ ดวยความศรัทธาเลื่อมใส
(๔) มีความสบายใจ ใหเกิดความสดชืน่ ตลอดเวลา เปนยอดปรารถนาชั่วนิรันดร
ของคนทั่วไป
ถาทานทั้งหลายเจริญกรรมฐานไดดังกลาว ทานจะเปนรูปนีแ้ นนอน
ความสบายใจเปนจุดมุงหมายสุดยอดของคนทั่วไป เมื่อถึงความสบายใจ ก็เปนอันถึง
หลักชัยของชีวิต เพราะชีวิตประสบความสําเร็จความสมหวังที่ตรงนี้
ความสบายใจ คือ ความปลอดโปรง แจมใสของความคิด มีสติปญญามองเห็นสิ่ง
ทั้งหลาย ทั้งที่เปนสัจธรรม ทั้งที่เปนมายาทุกประการ
ความสบายใจ จึงเปนสิ่งที่ควรใฝหาของคนทั่วไป คือการเจริญกรรมฐาน เพราะเมือ่
ไดความสบายแลว ก็เปนอันไดสิ่งที่ดีที่พึงไดครบทุกประการ
ความสบายใจ เกิดจากทางเดียวคือ “ความสงบ” ดวยการเจริญกรรมฐาน นตฺถิ
สนฺติ ปรํ สุขํ ความสุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมี ความสงบมีลักษณะ
(๑) เปนความถูกตอง
(๒) เปนความปรกติ
ความถูกตอง คือภาวะอันเปนทีย่ อมรับกันทัว่ ไปวาเหมาะสม ใชได กอใหเกิด
ความเจริญและ งอกงาม ความคงทน ความสะดวกสบาย ความไมมีปญหา เปนธรรมะ
ประการหนึ่ง
ความถูกตอง คือ ปฏิบัติการที่เปนไปตาม
(๑) ตําแหนงหนาที่ สภาพความเปนอยูท ี่แทจริง
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(๒) ระเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมประเพณี
(๓) คุณธรรมทีจ่ าํ เปน
(๔) เหตุผล คือ ภาวะที่ควรจะเปน
(๕) ขอเท็จจริง คือ ภาวะที่กาํ ลังเปน
ปฏิบัติการใดที่ไมเปนไปตามนี้
ปฏิบัติการนั้นไมใชความถูกตองของการเจริญ
กรรมฐาน อาจเปนความถูกใจ ซึ่งเปนกิเลสที่เลวราย
ความปรกติ คือ ความเปนไปตามกฎธรรมดา เปนไปตามวาระตามโอกาส ตาม
กาลเทศะ และตามสภาพ ซึ่งแตละอยางมีระยะมีอายุมีกฎเกณฑในตัวของมันเอง ถาปลอย
ใหเปนไปตามเรื่องของมันก็ไมเปนไร
ควรแกในสิ่งที่จําเปนตองแก และสามารถจะแกได อยาพยายามแกในสิ่งที่แกไมได
สิ่งที่แกไมไดทิ้งเอาไว เอาที่แกไดกอน ทานอยาไปแกสิ่งที่แกไมได จะเสียใจตอภายหลัง
อยาเอาสัจธรรมไปปนกับมายาสาไถย คนเดี๋ยวนี้มีมายาเหลือเกิน สัจธรรมตองเปน
สัจธรรม มายาตองเปนมายา
ทําตนใหเปนมิตรกับสัจธรรม เปนปรปกษกับมายา อยูก ับสัจธรรมเพื่อความยึดถือ
อยูกับมายาเพื่อความปลอยวาง จงรูสึกวา เพราะสัจธรรม จึงมีมายา และก็เพราะมีมายา
จึงมีสัจธรรมขึ้นมาแก
ชีวิตทีอ่ ยูกับความสงบ เปนชีวิตทีม่ แี ตความสบายใจ บริสุทธิ์ใจแจมใส เปนบอเกิด
แหงสติปญญา สามารถปองกันและระงับปญหาทั้งปวงได พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา
จึงใหทรงชักชวนพุทธบริษัทวา สตฺติมคฺคเมวพรูหย ทานจงเพิ่มพูนทางแหงความสงบ
ดวยการเจริญกรรมฐาน สติปฏฐานสี่เทานั้น ทางอื่นไมตองเพิ่มพูนก็ได และทรงยืนยัน
วา นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ ความสุขที่นอกจากความสงบหามีไมเพราะมีแตความสุขประสม
เทานั้น
ความสงบตามที่กลาวนี้ โดยนัยหนึ่ง แบงไดเปน ๓ ประการ ไดแก
(๑) ความสงบสวนตัวคนแตละคน ซึง่ ทุกคนควรทําเปนอันดับแรก
(๒) ความสงบสวนหมูคณะ ที่ทุกคนในหมูคณะควรทําเปนอันดับตอมา
(๓) ความสงบขั้นสุดยอด ที่ผูปรารถนาควรทําเปนอันดับสุดทาย
การจะไปสูความสงบไดนั้น ตองปฏิบัติธรรม ที่อาตมาเสนอในโอกาสนี้ ๖ ประการ
คือ
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(๑) อัตตัญุตา ความรูจกั ตนเอง คือ รูจักสภาพของตนทุกดาน ทั้งสภาพความ
เปนอยู ทั้งสภาพเศรษฐกิจ ทั้งสภาพสังคม ทัง้ เพศ ทั้งวัย การงาน หนาที่
อาชีพ วงศตระกูล สติปญญา ความรู ความสามารถ ทุกประการวา เปน
อยางไรแน
(๒) มัตตัญุตา ความรูจกั ความเหมาะสม ความพอดีตามฐานะและอัตภาพของ
ตน
(๓) สัจจะ ความซื่อตรง ความจริงใจ
(๔) เมตตา ความรัก ความปรารถนาดีตอคนทัว่ ไป
(๕) สามัคคี ความปรองดองในระหวางกันและกัน
(๖) อุเบกขา ความวางเฉย ไมดีใจ ไมเสียใจ ไมวาจะเปนอยางไร ไมวาอะไรจะ
เกิดขึ้น
โดยมีหลักเกณฑการปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ใช อัตตัญุตา มัตตัญุตา เปนเครื่องสรางความสงบในตนเอง
(๒) ใช สัจจะ เมตตา สามัคคี เปนเครื่องสรางความสงบใหหมูคณะของตน
(๓) ใช อุเบกขา เปนเครื่องสรางความสงบชัน้ สุดยอดใหแกตน คนที่รูจักตัวเอง
และรูจักความพอเหมาะ เปนคนไมมีปญหาหรือแมอาจมีปญหา ปญหาก็รบกวนไดยาก
เพราะเปนคนไมคอยมีความผิดพลาด ไมเสียความปรกติไดงาย แตถาขาดความรูจักตนเอง
ขาดความรูจกั พอเหมาะเมื่อไร ความไมถูกตอง ความผิดพลาด บกพรอง ความเสียปกติ
จะเกิดขึ้นทันที ทําใหมีปญหา แมไมมากมาย แตก็ตองพายแพปญหางาย ๆ นี่เปนสัจธรรม
ที่เห็นกันในปจจุบัน
ความพอใจในสภาพปจจุบันของตนเปนแดนแหงความสงบภายในตนที่ประเสริฐ
สุด คือกรรมฐาน
ความรูจักตนเอง เปนจุดเริ่มตนแหงความแจมใสของชีวติ และเปนมัคคุเทศกแหง
ชีวิตทีร่ าบรืน่ ตลอดเวลา พระพุทธเจาเขาสูระบบแหงความตรัสรูที่ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
คือความรูจกั ตนเองอยางครบถวนนัน่ เอง
ความรูจ ักพอเหมาะใหเกิดประโยชนทุกเมื่อ
มัตตัญุตา สาธุ ๆ เปนความจริงที่ใคร ๆ ก็คัดคานไมได
อยูดวยกันทํางานดวยกัน มีความจริงใจตอกัน ซื่อตรงตอกัน จะไมมปี ญหา ไมมี
ความวุนวาย มีแตความสงบ เรียบรอย
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ความซือ่ สัตย คือ ความจริง ความซื่อตรงเปนรสชีวติ ทีป่ ระเสริฐ ตามพระพุทธ
ดํารัส ที่วา สจฺจํหเว สาธุตรํ รสานํ ความซื่อสัตยเทานัน้ เปนรสประเสริฐกวารสใด
ความเปนที่เชื่อถือ เปนที่ไววางใจ ซึ่งเปนคุณธรรมสําคัญ ของคนในสังคม ก็มา
จากความซือ่ สัตย
ความซือ่ สัตย ก็คือ จริงใจ ซื่อตรงนั้นปรากฏโดยอาการ ๔ อยาง คือ
(๑) ซื่อตรงตอหนาที่
(๒) ซื่อตรงตอคนทั้งหลาย มีความเปนธรรมตอคนทั่วไป
(๓) จงรักภักดีตอ ผูใหญ
(๔) กตัญูกตเวทีตอผูมพี ระคุณ ไมวาใคร ซึ่งเปนทางประเสริฐของชีวติ ชัว่ นิรันดร
ความเมตตา ปรารถนาดีตอกัน เปนสิ่งสําคัญของสังคมประการหนึ่ง เพราะ
(๑) กอใหเกิดความนับถือกัน
(๒) ทําใหเกิดความชวยเหลือกัน
ชีวิตคนในโลกเปนชีวิตคู คือ เราคูกับเขา เขาคูกับเรา มีแตเรา ไมมีเขา เราอยู
ไมได หรือมีแตเขา ไมมีเรา เขาก็อยูไมได เราจะสบายได ก็เพราะเขาสบายดวย เขาไม
สบาย เราจะสบายคนเดียวเปนไปไมได แมเขาก็เหมือนกัน
โปรดนึกถึงความเปนอยูที่แทจริงในครอบครัว ก็จะทราบขอเท็จจริงนี้ได
ความรักกันนับถือกัน ชวยเหลือกัน เปนสายสัมพันธที่แนนแฟน ยิ่งกวาสิ่งใด ๆ
สิ่งดีที่สุด คือการชวยเหลือกัน เพราะที่ไหนมีการชวยเหลือกันดวยความบริสุทธิ์ใจ
ที่นั้นคือ สวรรคสุขาวดี มีแต
(๑) ความสะดวก
(๒) ความสบาย
(๓) ความปลอดภัย
(๔) ความอบอุนใจ
การใหที่มีคุณมากยิ่งคือ
(๑) ใหเกียรติ
(๒) ใหอภัย
ฝงอยูในจิตใจตลอดนิตยกาล
และลดปริมาณความผิดลงได
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การเห็นใจผูที่ทําผิด

จะทําใหสามารถลดคนทําผิด

๑๒

ความสามัคคีปรองดอง เปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งในการสรางและรักษาความสงบ
ของสังคม
คนที่อยูรวมกัน หรือทํางานดวยกัน สามัคคีกันไวจะไมมปี ญหาเลย ถาสามัคคีกัน
ไมได มีปญ
 หาแน ๆ คําวาสามัคคี หมายถึงมีความคิดถึงประโยชนของหมูคณะ ซึ่งเปน
ประโยชนใหญรวมกัน เอาประโยชนของหมูคณะเปนจุดรวมกัน
ความสามัคคี ยอมเกิดจาก
(๑) ความเอือ้ เฟอ เผื่อแผกัน
(๒) พูดจาออนนอมออนหวานตอกัน
(๓) ชวยเหลือกันในยามยาก
(๔) วางตนเสมอกันในความเปนอยู
(๕) ไมใชความรุนแรงตอกัน
(๖) ไมถือความขัดแยงกันทางความคิด เปนเรื่องสําคัญ
(๗) ไมเอาแพเอาชนะกัน ซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่สุด เพราะชนะเขาก็ตองไดรับการ
จองเวร แพเขาก็ช้ําใจ ไมแพไมชนะใคร สงบ สบาย ไมวุนวายประการใด
ความชนะทีม่ ีคุณคาคือ ความชนะใจของตัวเองเปนคุณคามหาศาล
การที่คนเรา มีความคิดเห็นไมตรงกันหรือขัดแยงกัน เปนเรื่องธรรมดา เพราะ
คนเรายอมมีความคิดเห็นตางกันได
ตามสภาพของจิตใจของใครของมัน
ถามีความ
ปรารถนาดีตอการงานของหมูคณะ มีความรักหมูคณะ ก็สามารถทํางานดวยกันได ไมมี
ปญหา เหมือนชอบรสอาหารไมเหมือนกัน เปนเรื่องธรรมดา มีความรักกันก็สามารถ
รับประทานรวมกันไดดวยดี เพลิดเพลินสนุกสนาน โปรดเขาใจวา คนที่มีความคิดเห็นไม
เหมือนเรา ไมใชคนเลวทรามเสียหาย เปนคนดีเหมือนเรานั่นเอง การทําใหคนที่มีความ
คิดเห็นไมตรงกัน ทํางานดวยกันได มีความสามัคคีปรองดองกัน เปนความสามารถของ
การปกครอง และการบังคับบัญชาบุคคลของนักบริหาร เครื่องวัดความคิดเห็นวาจะตรง
จุดหมายหรือไมนั้น ไดแก
(๑) ระเบียบแบบแผน
(๒) ขนบธรรมเนียมประเพณี
(๓) เหตุผล
(๔) ขอเท็จจริง
(๕) กฎธรรมดา
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(๖) ความยอมรับของมหาชน
ความสงบชัน้ สุดยอด หมายถึง ความสงบของจิตใจจากการเจริญกรรมฐาน คือ ใจ
อยูในปรกติภาพตลอดเวลา และอิสรภาพตามธรรมชาติของมัน เวลามีอารมณมากระทบก็
ไมหวั่นไหว ไมกระเทือนประการใด ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มาถึงก็ไมดีใจ ความเสื่อม
ลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข มาถึงก็ไมเสียใจมีอุเบกขา คือ ความวางเฉย หรือความรูสึกเฉย
ๆ เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้นมาถึง เมื่อไมมอี ารมณเปนอยางไร มีอารมณมาถึง ก็เปนอยาง
นั้น เปนเครื่องบังคับ คือ สติสัมปชัญญะ
ทานสาธุชนทั้งหลาย การเจริญกรรมฐานจึงมีประโยชนในชีวิตของเรา ทําใหอายุยืน
ยาวตอไปได และสามารถใชชีวติ ตอการงานและหนาที่ที่ถูกตอง ไมเอาถูกใจเหมือนแตกอน
มา และสภาพความเปนอยูในชีวติ นี้ของทานจะเจริญรุงเรืองวัฒนาสถาพรตอไปไดอยางสม
ปรารถนาทุกประการ
อาตมาไดชแี้ จงมาพอสมควรแลวดวยชีวิตตองการอะไร
เรามาวัดเพื่อ
ตองการอะไร ตองการใหสงบ ตองการใหเกิดปญญา ตองการจะแกปญหา สรุปไดวา
กรรมฐานแกไขปญหาได ไมใชกรรมฐานแกกรรมได มันแกกรรมไมไดหรอก ตองกระทํา
ตองใชหนี้กรรมทั้งนั้น ถาเรารูจริงตองยอมรับกรรมไมปฏิเสธทุกขอหา เพราะเราทํากรรม
มาก็ตองรับใช อยายอนวาตองแกได เหมือนเขาบอกพอใจกันแลวไมตองใชหนี้ นั่นเปน
อโหสิกรรมอีกประการหนึ่ง ไมใชเรื่องนี้ กรรมฐานจึงเปนเรื่องการแกปญหาชีวติ ซึงเปน
เหตุการณเกิดขึ้นเฉพาะหนาในปจจุบัน
ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย อํานาจบุญกุศลทั้งหลาย โปรดประทานพรใหพุทธ
บริษัท ขอใหทานจงเจริญดวยคุณธรรม สัมมาปฏิบัติในหนาที่ ตลอดการแกปญหาชีวิตใน
ครอบครัวและในสังคมตอไป ขอทุกทานจงเจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ
ธนสาร สมบัติ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใด สมความมุงมาดปรารถนาดวยกันทุกรูปทุกนาม
ณ โอกาสบัดนี้เทอญ ขอเจริญพรทุกทาน.
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