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เจริญพรผูปฏิบัติธรรมสัมมาปฏิบตั ิ อุบาสก อุบาสิกาทั้งหลาย

เรามาอยูปฏิบัติ 3
วัน หรือ 7 วันก็ตาม ถึงกําหนดเวลาก็จะกราบนมัสการลาไปทําภารกิจที่ติดคางอยู การไป
ลามาไหวนั้น คือ การอโหสิกรรม ขอผูปฏิบัติธรรมจําตําราคําสอนของพระพุทธเจาไวใหได
คําสอนของพระพุทธเจานั้น ไปลามาไหวแลวขออโหสิกรรมในสถานที่ จะเปนวัดวา
อารามตาง ๆ หรือสถานที่ตาง ๆ ที่เราไปเขาอยูในสถานที่นั้น ก็ขออโหสิกรรม เปนหลักวิธี
ปฏิบัติที่เที่ยงแทแนนอน ไมสรางเวรสรางกรรม มีแตใชหนี้ ใชเวร ใชกรรม อโหสิกรรมกัน
เสีย เขาในหลักเบื้องตนวา สวดมนตเปนนิจ อธิษฐานจิตเปนประจํา อโหสิกรรมกอนคอยแผ
เมตตา เปนหลักปฏิบัติสองพันกวาปมาแลว
สวดมนตภาวนาเจริญพระกรรมฐาน เดินจงกรม เจริญสติปฏฐานสี่ เจริญกุศล
ภาวนา เรียกวาสวดมนตภาวนาใหเปนนิจศีล สวดมนตเปนนิจก็คืออธิษฐานจิต อธิษฐาน
จิตคือนั่งสมาธิ อยาใหเสียสัจจะ อธิษฐานจิตดวยสัจจะ เราก็เกิดมรรคผลในการปฏิบัติ
ธรรมขึ้นมา ในเมื่อเราปฏิบัติธรรมไดเชนนี้ เราก็อโหสิกรรม
การอโหสิกรรม หมายความวา เราไมโกรธ ไมเกลียด เรามีเวรกรรมตอกันก็ใหอภัย
กัน อโหสิกันเสีย อยางที่ทานมาอโหสิกรรม ณ บัดนี้ ใหอภัยซึ่งกันและกัน พอใหอภัยได
ทานก็แผเมตตาได ถาทานมีอารมณคางอยูในใจ เสียสัจจะ ผูกใจโกรธ อิจฉาริษยา อา
สวะไมสิ้น ไหนเลยละทานจะแผเมตตาออกได เราจึงไมพนเวรพนกรรมในขอนี้ การ
อโหสิกรรมไมใชทํางาย
ถาทานตั้งใจปฏิบัติธรรมจริง ๆ ยืนหนอ 5 ครั้งได ตั้งสติไวกับจิตดวย สัจจะ เมตตา
สามัคคี ในจิต จะเดิน ยืน นั่ง นอน เหลียวซาย แลขวา คูเหยียด เหยียดขา มีสติทุกอิริยาบถ
วิสัยทัศนในการปฏิบัติกรรมฐาน

๑

ทานจะสํารวมไดดี ทานจะตั้งสติไวได ทานจะมีความรูในสัมปชัญญะ รูทั่ว รูเขาใจ แกไข
ปญหาได ถาทานทําไดเชนนี้ ทานจะไมมีปญหา มีแตแกปญหาและสลายปญหา ชีวิตทาน
จะมีแตปญญา จิตใจก็เบิกบาน นัน่ คือตัวปญญา
การกําหนดจิตเปนตัวปฏิบัติ แกไขปญหา ในเมื่อมี ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ความเสียใจ ความไมเขาใจ ความเสียอารมณ ตัวกําหนดนี้เปนตัวแก เพราะเราไมมี
ความสบายใจเลย มีแตความทุกข ตัวแกคือการกําหนดจิตวา ทุกขหนอ โกรธหนอ
เสียใจหนอ นั่นแหละเปนตัวแก แตปญหาเกิดขึ้นเราไมแก ไปสรางแตปญหา ไหนเลย
ละกรรมฐานทานจะไดผล ทานจะไมไดอะไรเลยนะ
ทานที่คุยกัน สนทนากัน เปลี่ยนอิริยาบถโดยไมกําหนดตั้งสติเลย ทานจะแปรผัน
เปลี่ยนแปลงภาวะไมได นิสัยทานจะเหมือนเดิม นิสัยแปลวาแบบอยาง แบบอยางที่ดีก็
หมดไป แบบอยางที่ไมดีก็มาแทนที่ ติดนิสัยปจจัย ไหนเลยละความดีนั้นจะแจมชัด เลยก็
มองเห็นผิดไป คนที่เปลี่ยนนิสัยไมได ปรับตัวเองไมไดนั้น สภาวะของตนเองดีไมได และ
ก็ไมรูตัวของตนวาดีไดหรือไม ทานจะมีความประมาทตลอดรายการ จะไมมีโอกาสที่จะดีได
ผูปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ถาทานตั้งใจมาจริง ๆ ทานจะตองไดติดตัวไป ใหมีสติ
สัมปชัญญะ จนเปลี่ยนนิสัย มาปฏิบัติธรรมถือวามาบวชเนกขัมมะ ไมใชบวชชีพราหมณ
การเจริญกรรมฐานควรเนกขัมมะ รักษาอารมณ ตั้งสติสัมปชัญญะไวทุกอิริยาบถ จะ
คลี่คลายอิริยาบถตาง ๆ ก็ตั้งสติไว จะคูเหยียด หรือ เหยียดขา ก็ตองกําหนดไวทกุ ระยะ
นั่นแหละเปนการเก็บอารมณ
เก็บหนวยกิตไวในจิตใจของทาน
จิตใจทานจะ
เปลี่ยนแปลงทันที จะเปลี่ยนแปลงภาวะกลายเปนคนปกติ มีสติสัมปชัญญะ กลายเปนคนมี
ศีล มีมารยาท มีชาติผดู ี และมีศีลธรรม จะทําอะไรก็มปี ระโยชนโสตถิผลในตัวของทาน
หลากหลายไปดวยความดีอันนี้ จะปรับปรุงตัวเองไดงาย
การมาบวชเนกขัมมะเพือ่ เปนนิสัยปจจัยของทาน ปรารถนาจะใหนิสัยดี มีวิสัยทัศน
ดวยอัธยาศัยและมีมนุษยสัมพันธ ทานจะมีอัธยาศัยกวางไกลดวยมนุษยสัมพันธอันนี้ จะมี
ประโยชนตอ ตัวของทาน เพราะคนเรานี้ตางจิตตางใจ ตางเวลา ตางโอกาส ตางกฎแหง
วิสัยทัศนในการปฏิบัติกรรมฐาน

๒

กรรม เรามาตางทิศตางทางกัน จึงไมเหมือนกัน ถาเรามาปฏิบัติธรรมเหมือนกันแลว จะรู
นิสัยกัน จากความเขาใจก็จะไมมักงาย มักไดแตประการใด จะมีประโยชนตอกันเสมอ
คนที่มีหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาที่แนนอนถูกตองตามปกตินี้ จะเปนคนไม
เห็นแกตัว จะเปนคนไมกลัวลําบาก ความยากจะเกิดที่ไหนก็สูตลอดไป อารมณก็ไมคาง
ที่ติดสันดานก็หมดไป กลายเปนผูมีวิสยั ทัศนกวางไกล นิสัยดีขึ้น อัธยาศัยดีขึ้น อารมณ
รอนก็กลับกลายเปนอารมณเย็น เห็นความเปนอยูของตน เห็นความจําเปนของชีวติ เห็น
ขอคิดที่เปนประโยชนตอ ตนและบุคคลอื่น จะมีวิสัยทัศนออกไปไกลแสนไกล
การเจริญกรรมฐาน เพือ่ มาสรางนิสยั
ผูกจิตใหอยูกับสติ ปกติดวยปญญา มา
บําเพ็ญศีล เจริญสมาธิ ไตรสิกขา เพื่อใหเกิดปญญา ตองการจะแกปญหาชีวิตของทานที่
หมักหมมอยูมานาน จะเปนหนุม สาว แก หรือผูสูงอายุก็เชนเดียวกัน ถาทานอยูมานาน
ทานก็ประสบการณกับปญหามาก บางคนยังเปนหนุมสาวอายุไมมาก ก็อาจจะประสบการณ
นอย
ถาเรามาเจริญกรรมฐานจะรูประสบการณของชีวติ ในสมัยปฐมวัยได วัย แปลวา
ความเสื่อม 25 ป แคนี้ 26 ป จะมากกวานี้ เมื่อถึง 30-40 ป เราก็เสื่อมไปตามวัย หนุม สาว
ก็โกหกกันชั่วคราว หนุมก็ไมจริง สาวก็ไมจริง ทิง้ สภาวธรรมดวยการกระทําของตนเอง
รางกาย สังขาร ก็เสื่อมไปตามวัย ตามกาลเวลาที่มันผานพนไปแลว ทานจะเอาอะไรดี
ตรงไหนละที่จะเปนประโยชนตอชีวติ ของทาน
การที่เรามาปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ตองการจะไปสูความเปนปกติ ชีวิตนีจ้ ะมีคา
เวลาที่มานั้นก็จะเปนประโยชนตอชีวิตของทานมาก
จะไดสรางประโยชนใหกับตนและ
ครอบครัว สรางใหผูอื่นไดเห็นความจริงใจของชีวิตนี้เปนประการสําคัญ
ทานมาปฏิบตั ิกรรมฐานอยาไปหวังผลเลอเลิศ หวังผลสวรรค นิพพาน ตองการให
ฐานะทานดี ตองการใหทานเปนผูมีปญญา ตองการใหทานเปนผูแกปญหาในครอบครัว
ทานในฐานะกุลบุตร ธิดา ของบิดา มารดา จะไดรูวาบิดา มารดา ของทานเปนอยางไร เรา
กับพี่นองจะไดสามัคคีปรองดอง สรางความดีใหคุณพอ คุณแม สรางฐานในครอบครัว เรา
วิสัยทัศนในการปฏิบัติกรรมฐาน

๓

ในฐานะบิดามารดา เปนพอแม ก็จะไดสรางความดีใหกับลูก ทําถูกใหกับหลาน นี่คอื เนกขัม
มะ
ถาผูใดไมเคยปฏิบัติกรรมฐานจะไมรเู ลย
นิสัยอยางไรก็ใชอยางนั้นตลอดกาล
อับเฉา อับจน กลายเปนเศษมนุษย บุรษุ โคมลอย หาความบริสุทธิ์ใจไมไดเลย ลอยไปก็
ลอยมา เปนพอพวงมาลัยไมมีที่แขวน หาที่เกาะที่เกี่ยวไมได นาจะมีหลักฐานในจิตใจคือ
กรรมฐาน
กรรมฐานทําใหหลักใจแนน จิตใจเขมแข็ง ทําใหเราตองฝกความอดทน ตอสูใน
เหตุการณของชีวติ ของตนเอง ถาทานทั้งหลายไมอดทน ไมอดกลั้น ไมอดออม ไม
ประนีประนอมยอมความแลว ทานจะใจรอน ทานจะเห็นแกตัว ทานจะเปนที่มีอิสรเสรี
ไมได ทานจะเอาแตใจตัวเองตลอดไป ไมมีการเปลี่ยนแปลงภาวะของตนเขาสูความปกติได
แนนอน ออกมาอยางนี้ชัดเจนมาก
ทานที่มาปฏิบัติกรรมฐาน ไมวาทานจะเปนหญิงเปนชาย ทานจะไดรูถึงสิ่งที่อยูใน
ตัวทานเอง ทานจะอานตัวออกชัด ถาเปนหญิงก็เปนหญิงแทจริง ถาเปนชายก็เปนชายที่
แนนอนถูกตอง ทานจะไดรูนิสัยชายเปนอยางไร นิสัยหญิงเปนอยางไร เปนสายสัมพันธ
กันอยางไร ชอบอะไรเปนหลัก วิสัยทัศนจะชอบอะไรหรือ หญิงกับชายแตกตางกันโดย
เพศเทานั้น แตคณ
ุ ภาพเหมือนกัน ผูชายไรคุณภาพ ผูหญิงไรคุณภาพแลวหมดราคา ไมรู
จะใชราคาอะไรที่แนนอนและถูกตองได
การมาปฏิบตั ิเพื่อมาพยุงราคาใหสูง ไมไดตีคาใหตัวต่ําเลวลงไปถึงพื้นดิน กรรมฐาน
จึงเรียกวาฐานะที่ดี ทานจะมีปญ
 ญา ชีวติ ทานจะมีคาขึน้ เวลาแตละวินาทีก็จะมีคาตลอด
กัลปาวสาน เวลาแมแตวนิ าทีเดียวก็มีประโยชนและคุมคา นี่แหละเปนความคุม คาของชีวติ
ทานหญิงทานชายผูปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ถาทานปฏิบัติไดทานจะมีราคายอดหญิง
ยอดชาย จะมีชวี ิตอยูในสังคมไดอยางสะดวกสบาย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทานจะมี
ที่พึ่งทางใจอยางแนนอน ทานทั้งหลายเอยหาที่พึ่งไดหรือยัง แลวชวยตัวเองไดหรือยัง สอน
ตัวเองไดทุกวิถีทางไหม
วิสัยทัศนในการปฏิบัติกรรมฐาน

๔

การเจริญกรรมฐานตองการจะสอนตัวเอง ไมหมายความวาใหคนอื่นมาสอนเรา เรา
ดื้อดานจะใหคนอื่นมาสอนไดอยางไร
การมาเจริญกรรมฐานตองการจะพิสจู นตัวเองวา
ตัวเองเปนอยางไร มีอะไรเปนหลักฐานในชีวิตจิตใจบาง ตองการจะพิสูจนวาในตัวเองมี
ความชัว่ เทาไร มีความดีเทาไร แกไขปญหาไดหรือไมประการใด สรางแตเวรกรรมหรือ
เปลา หรือสรางแตบุญกุศล
ทานผูปฏิบัติธรรมทั้งหลายเอย สรางบาปก็ขาดทุน สรางบุญทานจะรูวากําไรของ
ชีวิตคืออะไร ชีวิตจะมีคา ดวยกําไรอันนี้ เวลาก็จะมีประโยชนทุกนาทีทอง เกิดประโยชนตอ
กิจกรรมของทานมาก ทานจะไปไหนมีแตคนนับหนาถือตา มีทรัพย มีชื่อเสียง มีความรัก
การเจริญกรรมฐานตองการสรางราคาเราใหดีขึ้น พยุงราคาใหเปนปกติ อยาใหหมด
ราคา อยาใหราคาตก มาฝกความอดทนตอสูกบั เหตุการณ ทานจะไดเปนพระเอก นางเอก
ได มาสรางความรักใหกับตัวเองไดไหม จะใหใครรักเราโดยที่เราไมเคยรักใครเลยไดหรือ
ทานตีคาราคาทานไดไหม คนเขาจะรักเรา รักตรงไหน เราชวยเขาไดมากเขาก็รักเรามาก
เราชวยเขานอยเขาก็รักเรานอย เรายังไมมีโอกาสชวยใครได เขาก็ไมรักเราเลย ขอฝากไว
ดวย ตีคาตรงนี้ไดไหม
ผูที่เจริญกรรมฐานตองการจะเรียนวิชา เรงรัดพัฒนาวิชาใหตนเอง จะไมเห็นแก
เหนื่อยยากแตประการใด พี่นองที่รกั ทั้งหลาย ทานจะเอาอะไรมาเปนหลัก ไมมีวิชาความรู
เลยใครเขาจะรักทาน ใครจะมานิยมชมชอบแตประการใด นาจะตีความกรรมฐานตรงนี้ ถา
ใครมานั่งกรรมฐานจะรูเลย ไมใชมานั่งเลนกัน
วิชาสําคัญมาก นักเรียน นิสิต นักศึกษา โปรดนึกถึงวิชาไว รูไว ใชวา ใสบาแบก
หาม ตองเรียนทุกอยางเปนวิชาเอกของชีวติ คนที่ไรวิชา ขาดเหตุผล ไมมีใครนับหนาถือตา
ไมเปนมหานิยมในวงศตระกูลนี้ พยายามเรียนใหรู ดูใหจํา ทําใหจริง
ถาทานทํากรรมฐานได ทานจะรักการเรียนเพียรขวนขวาย จะเทิดทูนบูชาวิชาการ
เปนหลักฐานสําคัญ ไมมีวชิ าความรูเหมือนเราไรครูชีวติ ไมเปนผูนําของตนเอง อยาทําจิ้ม
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ๆ จ้ํา ๆ ไดไหม ทําอะไรทําจริงหนอยทานจะไดของจริงไป ทานมาทําของปลอมทานก็ได
ของปลอมไป
เห็นหนอ เห็นดวยปญญา อยาเห็นดวยกิเลส ยืนหนอ 5 ครัง้ ทบทวนเวลา เบือ้ งต่ํา
ปลายผมลงไป เบื้องบนปลายเทาขึ้นมา ยืน…หนอ…รับรองไดเลยถาทานทําได ทานจะรู
จิตใจของทานเปนอยางไร หลับตาเห็นทางใน ลืมตาเห็นทางนอก อานออก บอกได ใช
เปน คนนี้นสิ ัยไมดี จะบอกทันที
เดินจงกรมกอนนั่ง สมาธิจะเสมอตนเสมอปลาย เดินจงกรมสมาธิจะไดมากดีกวานั่ง
ทําใหเราอดทนตอการเดินทางไกล อดทนตอการบําเพ็ญเพียร นอกเหนือจากนั้นทําให
โรคภัยไขเจ็บหายไดไว ทําใหอาหารที่เรารับประทานเขาไปยอยไดงาย ไมเปนพิษเปนภัย
ตอรางกายเลย เดินกอนสมาธิจะตัง้ ไดนานกวา นั่ง จิตเปนสมาธิไดไวมาก มานั่งเขาสมาธิ
จะมากเปนสองเทา ถาไมเดิน มานั่งเลย กวาสมาธิจะมาก็เลิกแลว หมดโอกาสที่จะชนะมาร
ได
ถาใครตามใจตัวจะเอาดีไมไดและตายไว อยาตามใจตัว เราตองฝนใจขึ้นมาใหได
ถาฝนใจไมได เอาดีไมได จะตองมีตัวกําหนด ตัวกําหนดเปนตัวรั้งสติ อยาตามใจตัว ถา
ตามใจตัวจะแพตลอด คนที่เปนอิสระเสรีตองชนะใจตัวเอง เอาดีไมไดเลย จะไปเรียนอะไร
ก็ไมจบ ถาเมื่อยเพลียลุกไปเลย เราไปทํางานเดี๋ยวกําลังกลับมา บริหารกายใหเขมแข็ง
บริหารจิตใหอดทน เดี๋ยวก็เขมแข็งไปเอง
ถาตามใจตัวทํามอซอ นอนจะตายจะแย จะหมดกําลังใจไปเองโดยอัตโนมัติ หมอ
แบตเตอรี่เสีย หมดไฟ เก็บไฟไมอยู กําลังจิตหมดทางแย กําลังใจตก ในเมื่อกําลังใจตก
ทําอะไรไมสาํ เร็จ ตรงนีเ้ ปนหลัก ไมตองไปหาหมอ ไมตองไปหาครูอาจารยที่ไหน ตัวเรา
เปนครูตัวเอง เปนผูนําตัวเอง ถานําตัวเองไมไดจะใหใครมานําเลา คนเราจึงดีไมเทากัน
ถาทานทั้งหลายปลอยไปตามอารมณ ไมมีการกําหนด รับรองทานจะไมมีทางชนะใจ
ตนเอง เสียใจหนอ กําหนดใหไดที่ลิ้นปนี่ แตผูปฏิบัตทิ ิ้งเลย ไมสู หมดกําลังใจ ทาน
จะตองตายแน ๆ ใครเขาจะใหกําลังใจเรา สามีหรือภรรยาจะใหกําลังใจ อาตมาไมเชื่อ
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เวลาดี ๆ ก็ใหกําลังใจ เวลาไมดีก็ดากันแหลกลาญสามีปวยภรรยาหนี ภรรยาปวยเปน
อัมพาต สามีหนีไปมีภรรยาใหม ไมเคยเขาใจกัน ถาใครเคยเขาวัดจะเห็นใจเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน จะรักกันดวยเมตตา จะปรารถนาดีตอกันจนกระทั่งตาย
ถาญาติโยมกําหนดไดทุกอิริยาบถ จะเกิดคุณธรรมดังนี้
1. เมตตา ทานตองมีเมตตารอยเปอรเซ็นต ทานจะไมเปนคนใจดําอํามหิตเหี้ยมโหด

ดุราย ฆาสัตวตวั เปนใหจําตายตอไป จะฆาสัตวไมลงแลว ชีวิตเขาก็คือชีวิตเรา
เราไมนาจะฆาเขาเลย จะตองไดเปนขอแรก ถาทําไดนะ จะสงสารสัตววามันกลัว
ชีวิตของมันเชนเรานี้ เรากลัวตายมันก็ตองกลัวตาย ชัดเจนมาก
2. กตัญูกตเวที จะไมลืมพระคุณคนเลย จะสรางตัวใหดีมีกตัญู จะมีบุญวาสนา

โอกาสที่เราจะสมหวังมีมากขึ้น เราจะไมอยูแบบซังกะตายเหมือนแตกอนมา
การเจริญกรรมฐาน อยาทิ้งปจจุบัน อยาใหเปนอดีต อยาใหเปนอนาคต บางทีขวา
เปนซาย ซายเปนขวา ไมไดปจจุบนั สมาธิไมเกิด สติไมบอก อันนี้เปนหลักสําคัญในการ
ประกันสังคม
เรามาสรางชีวิตประกันตัวเอง ไมใชไปหาประกันชีวิตตามรานคา เรามาประกัน
ตัวเอง แลวยืนหยัดดวยความดีของตัวเองประกันชีวิต สรางเครดิตใหกับตัวเอง มีทรัพย
ชื่อเสียง ความรัก เปนเครดิตของตัวเอง ไมเปนคนไรสาระ มีสัจจะ เมตตา สามัคคี มี
วินัย เปนเครดิตประจําตัว ไมตองใหคนอื่นมารับรองเรา รูไดเฉพาะตัวเองวาเราดีหรือชัว่
ถาเรายังชั่วชาสามานยเชนนี้ จะรับรองตัวเองไดอยางไร คนที่สรางความชัว่ คือคนที่เกลียด
ตัวเอง ไมสงสารตัวเอง ไมมีเมตตาตอตัวเองเลย
ทานที่มาเจริญกรรมฐาน ถาไดจังหวะ ทานจะรองไหสงสารตัวเอง จะคิดถึงแม
กอนที่เราเคยเถียงแมมา เราเคยเถียงพอมา จะรองไหเลย นี่เกิดปติ บางคนชอบดาสามี
พอมานั่งกรรมฐาน เห็นโทษเห็นภัย รองไห กลับไปนําเทียนแพไปขอสมาลาโทษ บัดนี้ลูก
เรียนจบดอกเตอรแลว กลับดีกวาสามีอีก
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ทานทั้งหลายกรรมฐานอยูตรงนี้ สรางชีวิตของตนเองใหเกิดมรรคผล ทําตนใหเปน
ประโยชนตอ ชีวติ ของตนเอง และทําตนใหเปนประโยชนตอครอบครัวและสังคม จะมี
ประโยชนตอ ชีวติ นี้และชีวิตหนา นี่แหละความรักของมนุษย ทานจะไดสิ่งที่มนุษยตองการ
ครบวงจร
สิ่งที่มนุษยตองการ 10 ประการ มีดังตอไปนี้
1. ความรัก ไปไหนจะมีคนทักทาย ปราศรัย เพราะทานรักคนอื่น คือ เมตตา
2. ความนิยมชมชอบ
3. ความเลื่อมใสศรัทธา
4. ความมีไมตรีจิตมิตรภาพ
5. ความเอาใจใส
6. ความเคารพนับถือ
7. ความเมตตา
8. ความเห็นอกเห็นใจ
9. ความเปนกันเอง
10. ความเปนธรรมชาติ

ถาใครปฏิบตั ิไดจะเขาในหลักนี้เลย ไปไหนไมมีคนเกลียด มีแตเมตตาปรานี อารี
เอื้อเฟอ ขาดเหลือคอยดูกัน เราเปนนักธุรกิจ ไปไหนมีคนชอบ พูดเขาจะเชื่อ ถาเราไป
ไหนไมมีใครชอบเลย พูดเขาจะเชื่อไหม นี่คือกรรมฐาน เอาตรงนี้กอน
พื้นฐานของมนุษยอยูตรงนี้ ถาเราไมมีพื้นฐานของมนุษย ไปไหนจะมีใครเขาจะรัก
ผูที่เขาถึงซึ้งในรสพระธรรม เหตุการณจะบอกไวชดั ถาทานทั้งหลายเคยเห็นแกตัว ทาน
จะเลิกความเห็นแกตัว ทานจะมีแตเมตตา ทานจะเฉลี่ยผลงาน ทานจะชวยนอง นองจะ
ชวยพี่ สรางความดีใหพอแม
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คนที่จะรักดวยเมตตาดูนัยนตามันจะบอก ดูชายดูหนาผากโหงวเฮง ดูนกยูงดูแวว
หาง ดูผูหญิงดูแววตา ทานจะมีอัธยาศัย วิสัยทัศนกวางไกล
การเจริญกรรมฐานเปนเหตุการณของชีวิต ไมพลาดผิดในมรรคมรรคา จะไปไหนมี
แตคนเมตตาปรานีทุกอยาง จะไปไหนก็เงินไหลนองทองไหลมา จิตใจเบิกบาน จิตใจดีมี
ปญญา กิจการงานก็ราบรื่น ไมมีทะเลาะกัน สามีภรรยามีแตใหอภัยกัน
โยมผูปฏิบัติธรรม เมื่อเขาถึงธรรมะเมื่อไร ทานจะซึ้งใจ ทานจะใฝดี ทานจะพูดจริง
ทําจริง ไมพูดสอเสียด ไมพูดคําหยาบเพอเจอ จะมีสัจจะเองอัตโนมัติ จะมีกตัญู
กตเวทิตาธรรมอยางซึ้งใจ จะไมลืมพระคุณของคนแนนอน ไมลืมพระคุณของสัตว ไมลืม
พระคุณของชาติภูมิ มาตุภูมิ ไมลืมพระคุณของเครื่องอุปกรณใชสอยในบาน ไมลมื มือสอง
เทาสอง สมองหนึ่งที่พอแมใหมา ชัดเจนมากนี่กรรมฐาน
ถาทานทั้งหลายสํารวม สังวร ระวังไว
นั่นแหละทานจะไดครบไตรสิกขาสาม
เรียกวาเนกขัมมะ ไปไหนจะมีสติปญ
 ญา ถาทานมีบุตร ธิดา จะสมมาดปรารถนาใน
ความหวังของทาน ทานมีธรรมะทัง้ สามีภรรยา ลูกจะเปนคนดีมีปญญา บานทานจะสะอาด
นักปราชญมาเกิด ใจประเสริฐทุกประการ ถาใจสกปรกสัตวนรกมาเกิด เถียงพอเถียงแมคํา
ไมตกฟาก เลี้ยงลูกวานอนสอนยากตลอดกาล เพราะทานเปนผูสรางกรรม
ถาเรากลับบานไปสวดมนตภาวนา อธิษฐานจิตเปนประจํา อโหสิกรรมกอนคอยแผ
เมตตา อยาไปผูกใจเจ็บทานผูใดไว ถาผูกใจเจ็บจะเปนอิจฉาริษยา และเปนผลใหเกิดสิ่ง
ตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

เปนสาเหตุใหเกิดแตกแยกความสามัคคี
เปนอุปสรรคในการประสานงานที่ดี
ขาดขวัญกําลังใจตอผูปฏิบัติงาน
สรางศัตรูใหแกตัวเอง
ไมมีความจริงใจตอเพือ่ นรวมงาน
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การเจริญกรรมฐานเปนบทความของชีวิตแนนอน โยมตั้งเปาไดเลย ขอใหทําทุกวัน
ตั้งเปาอยางไรก็ตองไดตามนั้น ขอใหทําหนอย เหนื่อยอยางไรก็ตองทํา ทําเปนประจํา
เดินและนั่งเทา ๆ กัน เกิดอะไรขึ้นมาสติจะบอก และสวดพาหุงมหากาอีกดวย โรคภัยไข
เจ็บหายหมด ลูกก็ดีหมด
ขอเจริญพรเปนขอสุดทายวา คิดสรางความดีนั้นสรางอยางไร คติสมบัตใิ นการ
สรางความดีมีดังนี้
1.
2.
3.
4.

สรางความดีตองถูกสถานที่
สรางความดีตองถูกตัวบุคคล
สรางความดีตองถูกกาลเวลา
สรางความดีตองเสมอตนเสมอปลาย

รับรองดีแนรอ ยเปอรเซ็นต สรางความดีไมเสมอตนเสมอปลายจะไดอะไรหรือ จิต
โผลเปนเตา แหยหางโผลหัว ถาเลิกแหยหางหัวก็ผลุบเขา เขาเรียกศรัทธาหัวเตา ไมเกิด
ประโยชนเลย ศรัทธาขอใหมีตลอดไปไดไหม และมีพละ 5 ประการครบดวย
การเจริญกรรมฐานจึงแกปญหาไดทุกอยาง ขอใหทําครบวงจรในกรรมฐานใหชัดเจน
ทําไมชัดเจนมันไมได มาทําจิ้ม ๆ จ้ํา ๆ ไมไดแลวเลิกเลย แลวก็วาบุญไมชวย บุญจะชวย
อะไรไดเพราะสรางบุญไมถูกบุญ ก็นาจะตีความวา สรางบาปขาดทุน สรางบุญไดกําไร
บุญอยูตรงนี้ ไมใชวานําปจจัยมาถวายอาตมาแลวไดกําไร สรางบุญใหสะอาด ทําบุญให
เปนปกติจะไดกําไรชีวิตตลอดกระทัง่ ตาย ทําอะไรก็สมปรารถนาทุกประการ
วันพรุงนีก้ ลับไป หรือจะอยูสถานที่ใดขอใหทํา
วันนี้ใหโอกาสมาพอสมควรแลว
กรรมฐานเชนเดียวกัน เราจะไดมรรคผลสมความปรารถนาทุกประการ ขออนุโมทนา
สาธุการในโอกาสอันเปนมงคลในชีวิตของทาน ที่ทานมากันมาก ใชเวลาใหเปนประโยชนนะ
อาตมาซึ้งใจกับทานที่มาสรางบุญใหเกิดความสุข มีโรคภัยไขเจ็บก็จะไดหาย สิ่งทั่งหลายก็
จะไดตรงเปาตามที่ไดตั้งใจมาดวยอํานาจบุญกุศลอันนี้
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ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลประสาทพรชัยใหญาติโยมทุกทาน จง
ประสบแดความสุขสันตนิรันดร ขอจงเจริญดวยจตุรพิธพรชัย 4 ประการ มีอายุขอใหยืน
นาน วัณโณ ผิวพรรณผองใส สุขขัง ขอใหสุขภาพอนามัยดี โรคภัยไขเจ็บมีก็โปรดหาย
สิ่งทั้งหลายที่คิดไว ณ บัดนี้ และจะคิดตอไปโอกาสหนา จงพรรณนาใหเกิดความสําเร็จเผด็จ
ผล สมเจตนจํานงความมุงมาดปรารถนาดวยกันทุกทาน ณ โอกาสบัดนี้เทอญ ขอเจริญ
พรทุก ๆ ทาน
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