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เจริญพรพุทธบริษทั ทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ

อุบาสกอุบาสิกาทุกทาน วันนี้
เปนวันสําคัญอีกวันหนึง่ คือวันธรรมสวนะ เปนวันที่พุทธบริษัททั้งหลายไดมาสรางความดี
เวนการสรางบาปและทําชั่ว แตบางคนเห็นกงจักรเปนดอกบัว เห็นความชั่วเปนความดี
เพราะจิตเปนอันธพาล บางคนมาปฏิบัติธรรมไดบาปไปมาก บางคนก็ดื่มสุรา อาน
หนังสือพิมพ และเดินไปเที่ยวกัน เดินไปตรงโนนเดินไปตรงนี้ เดินไปโทรศัพท มา 3 วัน
ปฏิบัติแคครึง่ ชั่วโมงยังไมได กลับบานแลวไมไดอะไรเลย นาเสียดายเวลาที่มีประโยชนของ
ทานมาก
ทานสาธุชนทั้งหลาย ทานมาวัดแลวนาจะใหไดบุญกลับไป ไมใชนําปจจัยสิ่งของมา
ถวายแลวไดบุญ เพราะของบางอยางที่นํามาถวายไมบริสุทธิ์ คนที่มาสรางความดีไมใชได
ทุกคน คนที่มีบาปติดมาในใจมาก คนที่มที กุ ขรอนในใจมาผอนคลายไมได แลวมานั่ง
กรรมฐาน จะไมไดอะไรเลย กําหนดไมไดเลยนะ อาตมาคํานวณมานานไดตําราจริง ถาคน
ทุกขรอนมาหาที่พึ่งไมได เครียด แลวมานั่งกรรมฐาน เดินจงกรมไมไดเลย นั่งพองหนอ ยุบ
หนอไมได คิดแตเรื่องบาๆบอๆ เหมือนคนเปนโรคประสาท หนักเขานั่งไมไดเลย
คนที่ไมมีทุกขในใจ ไมเครียด สบายอกสบายใจ ตั้งใจจะมาสรางความดี ไดผลทันที
และจะคิดถึงผูมีอุปการคุณ คนที่มที ุกขในใจจะไมคิดถึงใครเลยนะ คิดถึงแตเรื่องทุกขของ
ตนเอง จิตฝงแตเรื่องบาป จิตไมฝงเรื่องบุญ กลับบานก็ไดบาปติดตัวไป ไมใชอาตมาใหบาป
นะ ทานเดือดรอนมากอน วิธีแกทําอยางไร
ทานเดือดรอนมาแลว ตองหยุดความเดือดรอนในใจ หายใจยาว ๆ เดินจงกรมใหชา
1 ชั่วโมง แลวอยานึกถึงอดีตที่ผานมาในใจ เอาปจจุบันขึ้นมาตั้ง รับรองหายไดภายใน 7
วัน และจะไมคิดถึงเรื่องบาป ๆ ที่ตดิ อยูในหัวใจ จะไดดีแนนอน
อานิสงสบุญกรรมฐาน

๑

คนที่ดีมีปญญา ไมมีเรื่องอะไรเลย นาจะมาสะสมบุญ นําความสุขในอนาคตไวใหมาก
ทุกขรอนอะไรมันจะไมมาเลย เวรกรรมจะไมตามสนองเราในชาตินี้ และตั้งสติกําหนดอะไร
จะไดผลในปจจุบันนี้ อดีตเราไมรื้อฟนแลว อนาคตไมแนนอน อยาจับมั่นคั้นใหตาย เรา
กําหนดปบ ไดผล หายใจยาว ๆ ตั้งสติไว
คนที่สติไมดี จิตไมเปนกุศล จิตเปนอกุศล คิดรายตลอด คิดอิจฉาเขา คิดแชงชักหัก
กระดูกเขา รับรองกําหนดไมไดเลย เปนบาปในตัว เลยอัดเทปไปผิด กลับไปบานเปนบาป
เปนกรรม สรางเวรสรางกรรมตลอดรายการ เอาดีไมได และทํางานไมสําเร็จดวย มีเงินก็
ไมมีทางสําเร็จ
เงินใหความสุขและความสําเร็จในชีวิตไมได ความสําเร็จในชีวิตไมตอ งใชเงิน แตจง
ใชความดีทตี่ ัวสราง เงินใหความสะดวก จะซื้อรถกี่คันก็ได จะซื้อบานกี่หลังก็ได แตซื้อ
ความสุขในชีวิตใหลูกเปนดอกเตอรสักคนไดไหม
ซือ้ ความสําเร็จใหสามีเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกับเราไดไหม มีเงินมากมายกายกองแตทําไมสามีภรรยานั่งทะเลาะกัน ความคิดไม
ตรงกันเลย
ถาเราเจริญกรรมฐาน จะพบความสําเร็จของชีวิต เราชนะแลวซึ่งจิตใจของเรา มี
สติสัมปชัญญะ รูจ ักระวังตัว รูจักควบคุมตัวได รูจักเชื่อฟงผูมีพระคุณได เปนอิสรเสรีใน
ชีวิตได เราชนะใจตัวเองไดจึงจะไดผล จะเปนคนขยันไมจับจด รักงาน สูงาน ไมมีเดี๋ยว
ประหยัด รูจักใชชีวติ และทรัพยสินอยางถูกตอง และคุมคา ไมใชนั่งแลวไปสวรรคนิพพาน
อยางที่ทานเขาใจ
ผูที่ทํากรรมฐานไดจะรูจกั พัฒนาตนเองและอาชีพใหดีขึ้น ไมเปนคนดอยโอกาส จะ
เปนคนมีทรัพย มีชอื่ เสียง มีความรัก มีความสามัคคี กายสามัคคี จิตสามัคคี คนที่มี
กรรมฐานจะรักครอบครัว รักหลาน รักหมูคณะ รักประเทศชาติ จะไมแตกพรรคแตกพวกแต
ประการใด
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จะมีคุณธรรม 4 ประการ ไดแก เปนคนออนนอม มีสัมมาคารวะ อุตสาหะพยายาม
และปฏิบัติตามระเบียบวินัย เขาจะรูจักเด็กรูจักผูใหญ จะทําตัวใหถูกกับกาละ เทศะ กิจจะ
ลักษณะ จะไมนาเกลียด ไมเดียดฉันท จะมีสติปญญาสูง มีความรูค ูคุณธรรม เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ 4 ประการ คือ
1.
2.
3.
4.

รูจักคิด ระบบความคิดจะดีขึ้น
รูจักปรับตัวเอง
รูจักแกปญหา
มีทักษะในการทํางานและคานิยมที่ดีงาม

การพัฒนาคุณภาพชีวติ จากการเจริญกรรมฐาน มีเปาหมายดังนี้
1. มุงใหความเปนอยูในครอบครัวดีขึ้น

สามีภรรยาไมมีการทะเลาะกัน ลูกเรียน

หนังสือเกงหมด
2. มุงใหศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม
3. มุงใหมีเมตตาปรารถนาสุขตอกัน
4. มุงใหอยูดีกินดี ไมมีโรคาพยาธิเบียดเบียน
กิเลสแปลวาความเศราหมองใจ ความเศราหมองใจมาจากความโลภ ความโกรธ
ความหลง เราจะตัดความโลภ โกรธ หลง ออกไดตองมี ศีล สมาธิ ปญญา การปฏิบัติศีล
สมาธิ ปญญา ก็คอื ปฏิบตั ิกรรมฐาน เนกขัมปฏิบตั ิ ศีลก็คือตัวสติ สมาธิก็คือการกําหนดจิต
ใหสติอยูกับจิต ปญญาแปลวาแกไขปญหา รอบรูเหตุการณได
การเจริญกรรมฐานเพื่อแกปญหาชีวติ แทๆ แตโยมมาสรางปญหากันตลอด อยาคุย
กัน จะไปไหนก็เดินจงกรมเอากําไรไป อยาเดินพรึบ ๆ จะขาดทุน จะวิง่ ก็วิ่งอยางมีสติ ขอ
สําคัญตัดปลิโพธกังวลกอน แตทานเดินไปโทรศัพทกันไมพกั ตัดปลิโพธกังวลไมได ไมตอง
มานั่งกรรมฐาน จะไมไดอะไร คนที่มีสติสัมปชัญญะ ก็คอื มีศีล สติดี จะเปนคนไมเห็นแกตัว
จะเปนผูใหกับผูชวย แลวจะเปนบุญชวยเราไดตลอดไป

อานิสงสบุญกรรมฐาน

๓

การเจริญกรรมฐานเปนการชวยชีวติ ที่ดี ชวยครอบครัวใหดีได มีบางครอบครัวลูก
ติดยาเสพยติด สามีดื่มเหลา เจาชู หายได เขาทํากันได มีตัวอยางที่วัดนี้ ทานทั้งหลายที่
ตองการมาแลกบุญ จะไมไดอะไรเลย มานั่งกรรมฐานตองการใหสามีกลับบาน ตองการให
สามีดี ขอใหลูกดี อยางนี้ไมถูก สรางความดีไวกอ น พอมีดีเปนทองคําแลว นึกเงินไหลนอง
นึกทองไหลมา ถาเปนสังกะสี นึกอะไรไมมาหรอก ไมใชมาแลกบุญ มานั่งกรรมฐานแลว
ขอใหรวย อยาไปคิดอยางนั้น มันจะผิดหวัง
เราคิดวา ที่ขาพเจามาสรางความดีใหกับชีวิตของขาพเจา เพื่อปดประตูอบายภูมิ
นรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน อยาไปในภูมิเหลานี้ อยางต่ําก็ไปสวรรคสมบัติ หรือ
มนุษยสมบัติ ไมเปนใบ บา ผิดมนุษย จะเปนมนุษยโสภา สวยนารัก จิตใจเขมแข็ง อดทน
ลูกหลานอยาใหเปนชางแหกคอก ชางปลอกแตก จะตายหมดทั้งบาน ถาคนเราบา
ขึ้นมา ใชคน 5 คนก็จับไมอยู นีค่ ือชางตกมัน คือกิเลสยอมเขาไปในจิตใจ ดึงฉุดไวไมอยูเลย
กิเลสทําใหใจเศราหมอง ไมมอี ะไรทีจ่ ะผอนคลายได ตายไปขณะจิตมีโทสะจะลงนรกไป จิต
มีโลภะเปนเปรต จิตมีโมหะไปเปนสัตวเดรัจฉาน มนุษยเกิดขึ้นหนึ่งคน สัตวเดรัจฉาน
เกิดขึ้นลานตัว นาเสียดายโอกาสเวลา
ถาญาติโยมมากัน 3 วัน 7 วัน ขอใหทําดวยความตั้งใจ อยาคุยกัน อยาทาว
ความหลัง อยาเอาความเศราหมองมาไวในจิตใจ กําหนดยืนหนอ 5 ครั้งใหได พยายาม
เอาจิตกับสติไวดวยกัน ผนวกกันไดเมื่อไร จะรูทันที จะรูกฎแหงกรรม เห็นปบจะรูน ิสัย
และเราจะไมมีทิฏฐิมานะเลย เราจะไดรูกฎแหงกรรมวาเราทําอะไรไว เราจะไดแกตัวเอง
เปนปจจัตตัง ถาเรารูวา ตัวเราชั่ว เราก็แกตัวได ถาเราไมรูวาเราเปนคนชั่ว คนอืน่ บอกเรา
จะโกรธนะ ถาเรารูวาตัวเราชั่ว เราจะไมโกรธใคร ถารูไมจริง ใครวาเราเปนคนไมดี โกรธ
เขาเลย ไมไดทันพิจารณา
ยืนหนอ 5 ครั้งใหได กลับไปกลับมาทบทวนชีวิตใหได พอสติกบั จิตอยูดวยกัน
อยางอื่นไดหมดเลย จะไปมองใครอัตโนมัติหมด มันจะบอกออกมาทางลิ้นป เรามองคน
มองปบถอยออกมาที่ลิ้นป อานตัวออก บอกได ใชเปนวา คนนี้คบไมได คนนี้กําลังมีชู สติ
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บอกไมเคยพลาด เราฉายเอกซเรยแลว ไมรูหรือวาขางในมีอะไร มีความชั่วเก็บไวเต็ม
กระเปา แตไมยอมรับวาตัวเปนคนชั่วยังกลาววาจาวาขาเปนคนดี
ถาเราทํากรรมฐานแลวเราจะเห็นตัวเอง
ถาเรารูตัววาอดีตชีวิตเปนคนชั่วมากอน
บัดนี้ขาพเจาจะพยายามปรับตัวใหเขากับเขาใหได จะละชั่วประพฤติดีตอไป อยางนี้เขา
เรียกวาสอนตัวเอง
การเดินจงกรมเมื่อถึงปลายทางที่กําหนดแลว หยุดหนอ ๆ ๆ 3 ครั้ง แลว กําหนดยืน
หนออีก 5 ครั้ง เสร็จแลวลืมตาเพงไปที่ปลายเทา กลับหนอ ๆ ๆ ๆ ยืนหยุดเฉย ๆ แลว
กําหนดยืนหนออีก 5 ครั้ง ทําซ้ํา ๆ ซาก ๆ แลวก็เดิน ทําทีละอยาง ศึกษาใหชัดเจน พอได
ทีละอยางแลว หาอยางรวมกัน คิดหนอ ไปไดเลย ถาเราไดหมดทุกอยาง คิดหนอ 5 อยาง
ใชได แตวิธีปฏิบัติ สัมผัส ตองทําทีละอยางใหชํานาญ เหมือนพิมพดดี ฝกใหชํานาญทีละนิ้ว
พอชํานาญแลวถึงดับไฟก็พิมพไดเลย อาตมาพูดมานานแลว ไมคอยจะเขาใจกัน พอเห็นปบ
รูเลย ไมใชเรื่องเหลวไหล ไมมีในหนังสือ ไมมีในวิชาการ
แสงสวางเกิดจากพระอาทิตย เดี๋ยวก็ดับแลว ตองอาศัยไฟฟา และแสงจันทรขางขึ้น
แสงอะไรทั้งหมดสูแสงปญญาไมได ปญญาในตัว เห็นหนอนี่เปนปญญา พระพุทธเจาสอน
ใหมีปญญาในตัว ถาไมมีปญญาในตัว ก็เอวัง จะไปอาศัยใคร เราอาศัยพอแมใหกําเนิดเกิด
มา พอแมไมสามารถใหปญญาตัวนีไ้ ด ใหความรูได อุม ชูได สงใหเราเรียนหนังสือได แต
ก็ไมพนชวยตัวเอง
ขอเจริญพรโยมคลอดมาจากทองแม แมเอานมใสปาก ถาไมดดู จะตายไหม แมกช็ วย
ไมได แมเอาขาวบดกับกลวยปอน ถาไมกินก็ตาย แมเอาไปฝากโรงเรียนอนุบาล เราก็เรียน
นี่แหละชวยตัวเอง กรรมฐานเปนการชวยตัวเอง และสุดทายก็ตองชวยตัวเองทั้งนั้น แมก็
ชวยไมได ใครก็ชวยไมได มีลูกชายก็ชวยไมได ลูกชายไปมีภรรยา ภรรยาเปนแมตัวไป
เราก็เปนแมเลี้ยง เลี้ยงเอาบุญเถอะ สรุปแลวเราตองเปนทีพ่ ึ่งของตนเอง
แมเลี้ยงลูกในทองทางสะดือ กินเลือดของแม บางคนบอกไมไดกินนมแม โงที่สุด
ตอนอยูในทองกินเลือดของแม ลูกดีมีปญญาจะสวดมนตกบั แมของเขา เราเปนแมสวดมนต
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ลูกในทองก็ตองสวด คลอดมาแลวจะอยากทําบุญ อยากไปวัดตั้งแตเด็ก ๆ ถาแมฆาสัตว
ตัดชีวิต ลูกก็ทําบาปดวย แมสําคัญกวาพอ พอบานจะดื่มสุรา หรือเจาชู ปลอยเลย อยาเอา
ความชัว่ เขาบาน นั่งกรรมฐานสวดมนต อธิษฐานวาถาใครเปนสามีของขาพเจาจะตองดี
หมด ถาไมดีเปนสามีเราไมได ตอมาเขาก็เลิกดื่มเหลา เลิกเจาชูเลย ถึงมาเปนสามีของเรา
ได
แมบานดีจะสวดมนตภาวนา สามีไมกลา ถาสามีไมสรางความดีก็ยุตแิ คนั้น เพราะ
บุญบารมีไมเทากัน ตัวเองก็ตอ งออกไปเองโดยอัตโนมัติ จะไมอายลูกหรือ ลูกก็เปนใหญ
เปนโตแลว นั่งกรรมฐานไดผลแนๆ
โยมมาอยาใหบาป อยาใหเดือดรอนกลับไป กลับไปบานขอใหเจริญรุงเรืองวัฒนา
สถาพรทั้งบาน ทั้งนามสกุล โยมเปนพอบาน เปนแมบาน หรือเปนลูกเขา ตอไปก็เปนปู
เปนยา เปนตา เปนยายดวยกันทั้งนั้น เฒาชะแรแกชรา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไมแนนอน
แตแลวก็ตองตาย มีอยูเทานี้เอง เกิด แก เจ็บ ตาย ไมมีใครชวยได เราก็ตองชวยตัวเองทุก
คน
ไมมีอะไรจะดีเทากับเราพึ่งตัวเองใหได สอนตัวเองใหได ไมหมายไปพึ่งพี่นอ งทุก
คน เราตายเขาชวยไดไหม เราสรางความดีแสนจะดีเขาก็เอาไปไมได เขาสรางความชั่ว
ความเลวราย เราก็ไมรับของเขาไดแนนอน ใครจะเอาความชัว่ มาใสตัว บุญเทานั้นที่จะ
ชวยเราได บาปชวยไมไดแน
บุญชวยเราไดอยางไร กรรมฐานเปนบุญ บุญคือความสุข กรรมฐานทําใหเกิด
ความสุข ไมใชความทุกข ชวยใหเราไปเกิดเปนมนุษยไดแนนอน ชวยใหเราไปเกิดมามี
รางกายสมประกอบ ไมเปนงอยเปลี้ยเสียขา รูปรางสวย นารัก
กรรมฐานทําใหเกิดความสุขความเจริญ กุศลจากกรรมฐานเปนบุญ ทําใหเราเกิดใน
ตระกูลสูง ตระกูลที่ร่ํารวยมหาศาล รวยเงิน รวยทอง รวยคุณสมบัติ รวยทรัพย รวย
ชื่อเสียง รวยความรัก กรรมฐานทําใหเราเกิดมาเปนคนมีอายุยืน ควรตายอายุ 50 ป ก็อยูถึง
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80-90 ป อาตมาหมดอายุแลว ยังอยูมาถึงอายุ 72 ป แลว บุญทําใหเราเปนคนแข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ การเจริญกรรมฐานโรคภัยหายได ทําใหอายุยืน
กรรมฐานชวยใหเราเปนคนฉลาดตั้งแตเด็ก ทํากรรมฐานไวมีสติปญ
 ญา ชวยเราใหมี
ความเฉลียวฉลาด ปฏิบัติการงานเรียบรอย จะเปนใหญเปนโตในอนาคต กรรมฐานชวยให
เราเปนคนดีตลอดตนชนปลาย มีครอบครัวที่ไหน ดีทั้งลูกทั้งหลาน กรรมฐานชวยใหเรามี
ความสุขตลอดไป ไมมคี วามทุกขเจือปน ไมมคี วามคิดที่จะเลวรายตอไป
กรรมฐานชวยใหเราไดรับลาภตางๆ เกิดเอกลาภตางๆอยางนาประหลาด บางทีไม
คิดเลยวาจะไดเงิน มันก็มาได มันก็มีคนมาให ไมนึกเลยวาคนโนนจะเอาโนนมาให เอานี่
มาให ถึงเวลาเขาก็มาให บุญเกิดอยางนาประหลาด
กรรมฐานเปนบุญทําใหเกิดความสุข ใหเรามียศศักดิ์ มีชื่อเสียง มีคนรักนับถือ และ
บูชาสิ่งทั้งเจ็ด มีอริยทรัพย 7 ประการครบ (อริยทรัพยมี 7 อยาง คือ ศรัทธา ศีล หิริ
โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ ปญญา) บุญชวยเราใหเกิดบนสวรรค กรรมฐานชั้นต่ําเกิดบน
สวรรคได สวรรคแปลวาความสะดวกสบาย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จะอยูที่ไหนก็
เปนเมืองสวรรค กรรมฐานชวยเราสําเร็จมรรค ผล นิพพาน สมปารถนาทุกประการ
ขออนุโมทนาสาธุการในโอกาสอันเปนมหามงคล วันวิสาขบูชาวันพระหนาเปนวัน
สากลนิยมของสหประชาชาติ ประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน ขอใหไปทําตาม เกิดมาทั้งที
เอาดีใหได ตรัสรูนี่มีลูกใหเรียนเปนดอกเตอรใหได เราเรียนจบรายการมีงานทําแลวก็ไมพน
ความตาย
พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน
เราก็ตองตายตามพระพุทธเจา
เชนเดียวกัน ไมมีใครรอดจากความตายนี้ได ปลงใหตกเสียตอนนี้ เกิดมาทั้งทีเอาดีใหได
ไหนจะจากโลกไปทั้งทีคือตาย เอาความดีฝากโลกมนุษยไวใหได แลวเอาความดีติดตัวไป
ในอนาคตสัมปรายภพภายภาคหนาสืบตอไป
ขอใหสรางความดีไวเสียเดี๋ยวนี้ โยมหญิงโยมชายจะไปเกิดชาติหนา ไปพบแฟนก็
ตองเปนคนดี โยมผูชายตองพบผูห ญิงแน โยมผูหญิงแทก็ตองพบผูชายจริง จะไมพบ
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ประเทืองเมืองทองและทอมพิวเตอรยุคใหมสมัยนี้
อยาง คิดเงินไหลนอง คิดทองไหลมา

ถาดีมีปญญาจะสมปรารถนาที่คิดไวทุก

ดวยอํานาจบุญกุศลทั้งหลายที่เรามาปฏิบัติธรรม ขอใหไดผล ไดอานิสงสสมจริงดังที่
กลาวขางตน อยาทําบิดพลิ้ว อยาเสียสัจจะ เสียเวลา ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย
ประสาทพรชัยใหญาติโยมทุกทาน เจริญรุงเรืองวัฒนาสถาพรดวยอํานาจบุญกุศลดังที่กลาว
แลว
ขอทุกทานจงเจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่ง
หนึ่งประการใด สมความมุงมาดปรารถนา ดวยกันทุกรูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้ เทอญ ขอ
เจริญพรทุกๆทาน
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