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ขอเจริญพร ทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ วันนี้
เปนวันธรรมสวนะ วันพระขึ้น ๘ ค่ํา เดือน ๑๐ ใกลจะถึงวันสารทและใกลเวลาที่จะ
ออกพรรษา เหลือเวลาอีกเดือนเศษเทานั้น วันนี้เปนวันฟงธรรมของพุทธศาสนิกชน
อุบาสก อุบาสิกา ทุก ๆ ทานผูใครธรรมสัมมาปฏิบัติ เราไมควรเวนวางเหินหางวันพระ
ควรจะแสวงหาพระมาไวประจําใจสักหนึ่งวันในวันพระ เหมือนน้าํ ยอยกระบอกตาลที
ละหยดก็สามารถเติมกระบอกได แตนาเสียดาย บางทานเกิดทุกขกายทุกขใจ ไมมี
ความสุขในยุคโลกาภิวตั นในปจจุบัน ไดมาแสวงหาความสุขเพียง ๓ วันแลวก็จากไป
แลวก็ไปประสบทุกขอีกเปนเวลาแรมเดือน ก็ยากอยูที่จะมาหาความสุขในวันพระ
แมแตชั่วโมงเดียวก็หายาก
แตเราพากันหาแตความยุงยาก หาความสุขเพียงหูตา มันก็ยุงยากและวุนวาย
ตลอดกาล เราจะอยูอยางมีความสุขในยุคปจจุบันก็ยาก มาคิดพิจารณาอยางนี้แลว

ไมมีอะไรจะทําใหชีวิตมีคาเวลามีประโยชน ยิ่งไปกวาการเจริญ
วิปสสนา ถาเจริญวิปสสนาแลวจะทําใหชีวิตมีคาราคาแพง เวลา
ก็เปนเงินเปนทอง เงินจะไหลนองทองจะไหลมาเพราะชีวิตทานมี
คา เวลาทานมีประโยชน
การมานั่งวิปสสนาเพียง ๓ วัน แลวทานจะไดอะไร ยังไมถึงตัวสุข ยังไมถึงตัว
ทุกขแท ก็ยังไมสามารถจะแกปญหาได การที่ทานไมอาจมาเจริญกรรมฐานกันไดทุก
คน ก็เพราะแตละคนไมเหมือนกัน มีบุญวาสนาไมเทากัน มีปญญาก็ไมเทากัน วิชา
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ความรูก็ไมเหมือนกัน แตกตางกันดวยรูปรางหนาตาในรูปธรรมแลว ยังมาแตกตางกัน
ในเรื่องจิตใจดวย อยางที่เขาวา ไมไผยังตางปลอง พี่นองยังตางใจ พี่นองทองเดียวกัน
ก็ไมเหมือนกัน
พระในวัดอัมพวันก็เชนเดียวกัน พระบางรูปหนักไปทางมหานิยม บางรูปหนัก
ไปทางคงกระพัน ก็จึงไปแสวงหาเครื่องรางของขลังตามวัดกันตามชอบ แตนาจะถาม
ตัวเองวาเรามีอะไรดีบา งในตัวเรา ไมตองไปหาของดีจากพระตามวัดวาทานมีคงพระ
พันไหม มีหวยไหม ใหหวยอํานวยพร พรมน้ํามนตใหหนอยไดไหม นาจะแสวงหาของ
ดีในตัวเอง พระที่มาบวชวัดอัมพวัน ไมใชจะดีทุกองค เพราะตางเวรตางกรรม ตางถิ่น
ตางฐาน ตางบานกันมาทั้งนั้น ไมเหมือนกัน แตตองการความสุข ไมอยากมีความ
ทุกขเหมือนกัน เปนความจริงของชีวิต ทานอยาคิดวาเราจะยังไมตายนะ ตามสถิติ
ผูชายโดยเฉลี่ยอายุสั้นกวาผูหญิง ๖ ปดวยนะ บางบานเราจะเห็นวามีแตโยมผูหญิง
อยูกันเปนแถว โยมผูชายตายหมด
ในยุคปจจุบันทานจะอยูอยางไรถึงจะมีสุข บานเมืองก็เกิดกลียุค ขาวยาก
หมากแพง ขาวของก็แพงขึ้นไปตามลําดับ
วิธีแกไข คือ ตองทําใหตัวเองราคาแพงเหมือนของที่มันราคาแพงในตลาดนัน้
ดวยการขยันหมั่นเพียรและประกอบกิจหนาที่การงาน โดยเพิ่มความสุขในการทํางาน
ใหมากขึ้น ถอนความทุกขทั้งหลายออกจากใจเสีย ปกติคนเราก็มีทุกขประจําอยูแลว
จะเอาทุกขจรมาทําไมอีก

การจะอยูอยางมีความสุขในยุคปจจุบันนี้
ตองพยายาม
สรางคุณภาพใหชีวิต สรางคุณธรรมใหเกิด ชีวิตจะมีคาตองเจริญ
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วิปสสนาเทานั้น ถาทานไมเจริญวิปสสนา ชีวิตทานจะไมมีคา
เวลาของทานจะไมมีประโยชนเลย การไปชอปปงที่โนน ชอปปงที่นี่ เที่ยวที่
โนนเที่ยวที่นี่ตลอด ไมประหยัดทั้งทรัพยและเวลา ชีวิตทานจะมีความสุขไดอยางไร
การเจริญกรรมฐานนั้นหาคนปฏิบตั ิไดยาก บอก “มาเจริญกรรมฐานสัก ๗ วัน
ไดไหม ตัดใจมาหนอยไดไหม ก็มาตอรองหลวงพอวา “สัก ๒ วันไดไหม” “วันเดียวได
ไหม” นีไ่ มเห็นแกประโยชนที่เปนความดีของตัวเลย จะสรางความดียังมีขอตอลองอีก
อยากไดดีแตไมสรางความดี อยากใหลูกไดดี อยากใหสามีเปนคนดี อยากใหภรรยา
เปนคนดี
แตไมสรางความดี สรางแตความชั่วรายกัน โอกาสที่จะไดทําดีมีความสุขจึงไมมีเลย
วันพระนี้ ทานลองไปดูตามวัดซิวามีคนเขาวัดไหม ไมมีหรอก เขาไปเที่ยวกัน
ลืมวันพระ ลืมของดี ลืมความสุข แตอยากไดความสุขไมตองการทุกข แตทานวิ่งเขา
ไปหากองทุกข วิ่งไปหาหนี้สิน วิง่ ไปหาหายนะ อยากนั่งกรรมฐานเพียง ๓ วัน เดิน
จงกรมยังไมไดเลย กลับบานแลว ไมเห็นความจริงเลย คนเรามันแยลงไป จึงหา
ความสุขในยุคปจจุบันไมได เรามาอยูรอนนอนทุกขกันแท ๆ ไมมีเหาก็หาเหาใสหัว ไม
มีอะไรก็หาอะไรใสตัว ความดีจึงหายากมาก ทําไดยากมาก แตความชั่วทําไดงาย
เหมือนลองเรือไปตามสายน้ํา แตทําความดีเหมือนพายเรือทวนน้ํา มันฝนใจ เพราะจะ
ปลอยไปตามอารมณตามใจตัวของทานไมได ความดีตองฝนใจ แตถาทานมีขันติ
ความอดทน ฝนใจไดแลวทานจะพบธรรมะ พบดวงใจใสสะอาดในตัวทาน หากฝนใจ
ไมได ปลอยไปตามอารมณตามใจของตนแลว ทานจะพบแตหายนะ ทานจะไมพบ
ความรูความจริงของชีวิต อาตมาเคยพูดมาแลววา ผูหญิงที่นาเกลียดคือ

ผูหญิงที่ตามใจตัว ผูชายที่นากลัวคือผูชายที่ไมรูจกั เกรงใจคน
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การเจริญกรรมฐานทําใหเดินทางไมพลาดผิด
เรียกวาชีวิตมีคาตองเจริญ
วิปสสนาเทานั้น ถาไมเจริญวิปสสนาชีวิตจะดอยคา จะไมมีคา จิตใจไมรุงเรือง จะไม
สามารถทําใหตัวเองกลายเปนเศรษฐีได ถาเจริญวิปสสนาชีวิตทานจะมีคา

จะรุงเรืองวัฒนาสถาพร จะมีความสุขในโลกปจจุบันนีแ้ นนอน
เวลาก็จะมีประโยชนไปหมด หายใจเขาก็มีประโยชน หายใจออก
ก็มีประโยชน งานการทุกชนิดตามเวลาที่หมดไปก็มีประโยชน
ทั้งนั้น ถาทานเขาสจวิธีหาความสุขอันนี้ ตองเจริญกรรมฐาน ไมหายใจทิ้ง แตมี
ความสุขดวยการมีสติสัมปชัญญะทุกลมหายใจ ปอดก็ดี รางกายก็สมบูรณ สุขภาพ
อนามัยก็ดีหมด

การเจริญกรรมฐาน
ตองการใหจิตดีมีปญญา เรียกวาเจริญวิปสสนา แตทานมาเพียง ๒ วัน
ทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย จิตสําคัญมาก

๓ วัน ทานจะไมไดอะไรเลยนะ บางคนนะ อาตมาบอกวา “เดี๋ยวฟงเทศนหนอยนะ
วันนี้จะพูดเรื่องยุคปจจุบันใหฟง” ตอบวา “ไมวางหรอก เดี๋ยวจะตองรีบไป นัดแฟนไว”
พวกที่นั่งอยูนี้ไมไดนัดแฟนไวบางหรือ รักษาระเบียบดีมาก กินนอย นอนนอย พูดนอย
ทําความเพียรมาก
การที่ตองมีสติในการเจริญกรรมฐาน เชน สติปฏฐาน ๔ ยืนหนอ ๕ ครั้ง ขวา
ยาง ซายยาง ตั้งสติ อายตนะ ธาตุอินทรีย มีปญญา กําหนดสัมผัสจิตใหรูสติปญญา
ในตัวเอง ไมตองไปรูปญญาของคนอื่นเขา ตองการใหเรามีปญญา มีสติแกไขปญหา
๑. ใหเราสวย
๒. ใหเรารวย
๓. ใหเราดี
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๔. ใหเรามีปญญา
๕. ใหเราแกปญหาได
ถา ๕ ขอนีไ้ ด ทานไดมรรคผลขั้นตน ทั้งสวย ทั้งรวย ทั้งดี มีปญญา และแกไข
ปญหาได ก็ครบวงจรในเรื่องการเจริญกรรมฐาน สามาถแกไขปญหาชีวิตแกกรรมได
เราสรางเวรสรางกรรมอะไรมาจะเขาไปแกได ทานมานั่งกันแค ๓ วัน จะไปแกไดหรือ
สรางความดีนอยหนวยกิตเหลือเกิน แตความไมดีหนวยกิตมากกวา มันจะบวกลบ
คูณหารออกมาอยางไร ทานนาจะคิด แตทานไปหวงงานของทานและหวงทุกขจรนอก
บาน เลยก็ไมไดสรางความดีใหแกตัวเอง ขอฝากไวเปนขอคิดวา นาจะสราง

ความดีใหแกตัวเองกอนที่จะไปชวยคนอื่นเขา ชวยตัวเองไมไดแลวไม
ตองไปหวังพึ่งคนอื่นเขาอีกตอไปหรอก พึ่งคนอื่นไมไดแนนอน
คนที่มาที่วดั กันมากมายมีแตความทุกข จึงไดแนะนําเพื่อจะลบลางความทุกข
ออก เอาความสุขมาใสใจบาง ความสุขของเรามันเกิดผลจากตัวเราเอง ไมใชความสุข
ที่เกิดจากการกินเหลา เลนการพนัน เลนไพ ซึ่งไมมีประโยชนแตประการใด
การอยูอยางมีความสุขในยุคปจจุบันนี้ ขอแยกออกเปน ๓ สวน
หนึ่ง อยูอยางมีความสุข สุขของใคร สุขขนาดไหน
สอง ยุคโลกปจจุบันเปนอยางไร
สาม หลักธรรมอะไรบางที่จําเปนสําหรับยุคนี้
เราเปนชาวพุทธก็ตองยึดหลักตามแนวพระพุทธศาสนา เปนแนวดําเนินชีวิต
ของเรา อยูอยางมีความสุขในที่นี้ก็คือ สุขทั้งกาย สุขทั้งใจ บางคนมี
ทรัพยสมบัติ มีเกียรติยศชื่อเสียง แตไมมีความสุข มีทุกสิ่งทุกอยาง บานก็ใหญโต รถก็
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หรูหรา ตําแหนงหนาที่การงานก็ดีมาก แตไมมีความสุข ทําอยางไรหรือเราจึงจะอยู
อยางมีความสุข ไมใชสุขแตกายเพียงอยางเดียว แตตองสุขทางใจดวย
ครั้งอดีตปูยาตาทวดเรียนหนังสือที่วัด เขาวัดเขาวามีความสุข ไมมีความทุกข
เทาไรนัก เดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปมากเลย คนเปลี่ยนแปลงตามสังคมไมทันก็อาจจะพา
ตัวใหเดือดรอนวุนวาย ถาเรามีคุณธรรมเราก็จะอยูอยางมีความสุข มีธรรมะ ปฏิบัติ
ธรรมะ การที่เราจะมีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เราจะตองบริหารกายและจิต
ดวยการเจริญพระกรรมฐานใหถูกตอง จึงจะมีความสุข
บริหารกายคือรูจักรับประทานอาหารใหถูกสุขลักษณะ รูจักพักผอนตามสมควร
รูจักสูดอากาศที่บริสุทธิ์ หายใจยาว ๆ รูจักออกกําลังกาย บริหารกายดวยการเดิน
จงกรม รูจักรักษาสุขภาพ นี้คือสุขกาย สวนสุขใจนั้นตองรูจักประพฤติธรรม ปฏิบัติ
กรรมฐาน รูจักกําหนดจิต สุขหนอ ทุกขหนอ โกรธหนอ เสียใจหนอ ดีใจหนอ เปนตน
ถาทําไดทั้งสองอยางนี้ เราจะพบทั้งสุขกายและสุขใจ บางคนนัน้ สุขอยูคน
เดียว อาจจะอยูในดงในปาหรือสุขคนเดียวอยูที่บาน ไมไดเหลียวแลความสุขของ
ญาติพี่นองหรือเพื่อนมนุษย อยางนี้สําหรับชาวพุทธถือวายังไมเพียงพอ ยังใชไมได
ชาวพุทธไมควรหยุดอยูแคนี้ เราจะตองเพิ่มไปถึงความสุขของญาติพี่นองลูกหลาน
แลวก็ชาวโลก โดยเฉพาะเพื่อนรวมชาติตองมีความสงบสุขดวย
การที่เราจะสุขทั้งกายทั้งใจ และใหญาติพี่นองของเรามีความสุขรุงเรืองดวย
แลวก็เผื่อแผความสุขไปยังเพื่อนรวมชาติและรวมโลกของเราดวย ก็ตองดําเนินชีวิต
ตามหลักของพระพุทธศาสนาตามที่พระพุทธเจาสอนคือ ทาน ศีล ภาวนา นั้นเอง
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คนที่ไมปฏิบัติธรรมก็ไมรูวาความสุขแทเปนอยางไร จะไปชวยคนอื่นเขาได
อยางไร การหวังความสุขในสวนรวมใหแกญาติพี่นองลูกหลานของเรากอน คือ
ลูกหลานสงเรียนหนังสือ ใหชวยกันอยางนั้น เดี๋ยวนี้มีนอยคนมาก เราควรจะมี
ความสามารถเขาไปสูชาวโลกโดยสวนรวม คือชวยสังคมบาง เชน ไปตั้งศูนยเวฬุวัน
ชวยสังคมอยางนี้ นี่แหละเราตองชวยสวนรวม ชวยชาวโลก ชวยลูกหลานชาติไทย แต
ถาเราวายน้ําไมเปนก็จะไปชวยคนอื่นไมได เดี๋ยวจมน้ําตายทั้งคู ชาวพุทธนั้นมีเมตตา
ไมใชเพียงตอเพื่อนมนุษยเทานั้น แตรวมถึงสัตวทั้งหลายทุกภพ ทุกชาติ ทุกกําเนิด ซึ่ง
พระพุทธศาสนายอมรับวามีอยูจริง เราก็มีเมตตาหวังใหเขามีความสุขดวย

ั หรือ โลกโลกาภิวัตนนั้น คือ โลก
คําวา โลกปจจุบน

+ อภิวัตตน

หรือ พัฒนา อภิ แปลวา ยิ่งใหญทั่วถึง วัตตนตัวนี้ แปลวาความเปนไปหรือความ
เจริญ ฉะนัน โลกาภิวัตน คือ ความเปนไปหรือความเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน
คือ ไมใชรุงเรืองอยางเดียว แตเปลี่ยนแปลงไปสูทางความเสื่อมก็มี สูความเจริญก็มี
สวนยุคแหงสารสนเทศ คือยุคแหงขอมูลขาวสาร คือ ทุกคนทั่วโลกสามารถรับ
ขอมูลขาวสารกันถึงทั่วโลกได
สมัยกอนนั้นความเจริญทางดานจิตใจเหนือความเจริญทางดานวัตถุ เราจะ
เห็นไดวาปูย าตาทวดไมคอยจะมีปญหาเดือดรอนเพราะเขาวัดเสมอ ลูกหลานดีหมด
แตยุคปจจุบันนี้ความรุงเรืองทางดานวัตถุเหนือความเจริญดานจิตใจมาก ทําไมจึง
เปนเชนนั้น ก็เพราะวาโลกเปลี่ยนแปลงมากเหลือเกิน ทั้งในดานคมนาคม เทคโนโลยี
สมัยใหม และเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง ประชาชนซึ่งเคยอยูอยางสงบสุขตามธรรมชาติ ปจจุบันจะอยูอยางนั้น
ไมไดแลว เพราะโลกมันแคบลง การติดตอคมนาคมสะดวกขึ้น โรคภัยไขเจ็บมางาย
ขึ้น ชาวโลกมาสูประเทศไทยมากขึ้น การหลั่งไหลทางวัฒนธรรมตางชาติเขามาสู
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ประเทศไทยเรามาก จนวัฒนธรรมบางอยางของเราตองเสื่อมลงไปอยางนาเสียดาย
ความเปนอยูอยางเรียบงายนั้นหมดไป ไมเหมือนแตโบราณแลว คนไทยเราเดี๋ยวนี้อยู
อยางฟุงเฟอตามความเจริญของโลก คนในโลกปจจุบันนั้นเขามาอยูในเมืองใหญ ๆ
มากขึ้น มีปญหาครอบครัว ปญหาสังคม เศรษฐกิจ การจราจรวุนวาย เกิดเปนโรคจิต
โรคประสาท ฆาตัวตายกันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะคนหนุมคนสาว บางคนก็ไม
อยากจะฆาตัวตายหรอก แตตองตายเพราะถูกรถชนก็มาก คนทีต่ ายจากการถูกรถชน
คือคนหนุมคนสาว โดยเฉพาะคนหนุมตายมากกวาคนสาว เพราะมอเตอรไซคมีมาก
เหลือเกิน ตายมากกวาโรคมะเร็งและอื่น ๆ อีกหลายโรค แมแตโรคเอดสที่วายิ่งใหญ
และรุนแรงนัก คนก็ยังไมตายเทานี้ ลองดูซิวา วันหนึ่งคนตายเพราะถูกรถชนเทาไร
และตายเพราะโรคเอดสเทาไร รถชนนี้เพระความประมาท เพราะสุราและยาเสพติด
รถที่ชนกันนั้น ๒๐ เปอรเซ็นตเกิดจากกินเหลา มักจะเกิดในตอนเย็น เพราะคน
มักจะกินเหลาตอนเย็น คนที่ตายมากและตายไวก็คือผูชาย ผูหญิงตายชากวาผูชาย
ราว ๖ ป ทําไมจึงเปนเชนนั้นเลา ทั้ง ๆ ที่มีสรีระรางกายเทา ๆ กันทั้งนั้น ก็เพราะวา
ผูชายหาเรื่องตายมากกวาผูหญิง นอนก็ดึก เที่ยวสําสอน หาเรื่องเดือดรอนใสตัว ตีรัน
ฟนแทงมีเรื่องอะไรก็ออกหนา

โลกสมัยใหมมีความสับสนวุนวายและมีการเปลี่ยนแปลง
ถาเราปรับตัวไมทันความเจริญความเปลี่ยนแปลงของโลกเรา จะ
อยูอยางมีความสุขไมได ในฐานะที่เรานับถือพระพุทธศาสนา ควรจะนํา
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาของเรานี้มาประยุกตใชใหได เรานับถือพระพุทธศาสนา

เราพึ่งพระพุทธเจา พระพุทธเจาบอกใหพึ่งพระธรรม เราพึ่ง
พระสงฆ พระสงฆบอกใหพึ่งพระธรรม เราขอพึ่งพระธรรม พระ
ธรรมก็บอกใหพึ่งตนเอง ที่มองวาเหมือนจะโยนกันมานั้นเพราะคําตอบมีอยู
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วา ถาเราไมปฏิบัติดว ยตนเองแลวจะมีพระธรรมไวทําไม เหมือนเรามียาไว ยามปวย
ไขกลับไมกินยา แลวมีไวทําไม เหมือนกับเรามีรม แตพอฝนตกแดดออกเราก็ไมไดยก
รมขนกางเลย ถือรมไวทําไม เรานับถือพระพุทธศาสนา เมื่อความทุกข

เดือดรอนเกิดขึ้น เราไมนําหลักธรรมมาปฏิบัติ เชน การปฏิบัติ
กรรมฐานซึ่งแกไขปญหาไดทุกชนิด นับถือจะมีประโยชนอะไรเลา ถาเรา
ไมปฏิบัติ ก็นับถือกันไปเฉย ๆ ไมมีประโยชนแตประการใด หากเราขอพึ่งพระธรรมแต
ก็ไมปฏิบัตติ ามธรรม

เพราะฉะนั้น ในยุคปจจุบนั นี้เราจะอยูอยางมีความสุขได
อยางไร คําตอบก็คือ ตองอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
การพึ่งพระธรรมนั้นตองพึ่งตนเอง คือ อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ ตนเปนที่พึ่ง
ของตน ถึงพระธรรมก็บอกใหเราทําเอง ถาเราไมทําพระธรรมก็ชวยอะไรเราไมได
พระพุทธเจาจึงตรัสวา “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงอยูอยางมีที่
พึ่งเถิด อยาอยูอยางไมมีที่พึ่ง เพราะผูอยูอยางไมมีที่พึ่งยอมมี
ความทุกข” ที่พึ่งในพระพุทธศาสนาคือ พระธรรมคําสอน คือ การปฏิบัตธิ รรมนี้เอง
ทานปฏิบัตธิ รรม ทานจะเปนที่พึ่งของตนไดแนนอน พระพุทธเจาเองยังตอง
เคารพพระธรรม พระองคตรัสวา คนเราถาอยูอยางไมมีที่เคารพแลวยอมอยูอยางมี
ความทุกข พระพุทธเจาทรงเคารพพระธรรมคือกฎธรรมชาติที่พระองคทรงคนพบ ทรง
ทําตามกฎธรรมชาติ คือ วิปสสนากรรมฐาน เพราะฉะนัน้ ตอไปนี้จะขอเสนอหลักธรรม
ที่พระพุทธเจาทรงคนพบ และทรงสอนไว เพื่อที่เราชาวพุทธจะนํามาใชใหได ถา
นํามาใชไมไดก็เปนเวรกรรมของเราเอง จะไปโทษคนอื่นไมได เหมือนเรามีน้ํามันและ
แรธาตุในชาติของเรา แตเราไมขุดไมนํามาใชจะไปโทษคนอื่นไมได ตองโทษตัวเราเอง
ที่ไมสามารถจะนําน้ํามันและแรธาตุที่บรรพบุรุษเรารักษาไวในชาติมาใช
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อันหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้นเปนอกาลิโก ไมประกอบดวยกาล ไมวา
กาลไหน ๆ ใชไดดีทั้งสิ้น ไมใชวา จะใชไดดใี นสมัยพระพุทธเจาเทานั้น เหมือนเกลือ
เกลือในยุคพระพุทธเจาก็เค็ม ในยุคปจจุบันก็เค็มไมเปลี่ยนแปลงเลย เรียกวา อกาลิ
โก พระธรรมของพระพุทธเจาก็เหมือนกัน แมในยุคพระพุทธเจาปฏิบัติอยางไรไดรับ
ผลอยางนั้น ปจจุบันก็ไมเปลี่ยนแปลงเลย หลักธรรมเปนอกาลิโก ไมใชยุคโลกาภิวัตน
แลวจะตองใชหลักธรรมอยางโนนอยางนี้เปนพิเศษ แทจริงเหมือนกันหมด เปน
เพียงแตวาเราตองประยุกตใชใหถูกตองกับสถานการณปจจุบัน หลักธรรมสําหรับยุค
ปจจุบันนี้คือกรรมฐาน ซึ่งจะแกไขปญหาไดทุกสถานการณ

ขอเสนอหลักธรรมที่จะทําใหเราอยูอยางมีความสุขในยุค
ปจจุบันดังตอไปนี้ คือ
๑. รูเทาทันสถานการณของโลกได
๒. รูเทาทันโลกธรรม ไมหวั่นไหว
๓. อยูอยางสันโดษ สงบ โดยมีหลักธรรมเปนตัวหนุน ๕ ประการ คือ
(๑) ขันติ ความอดทน อาตมาไดพูดถึงหลักธรรมนี้ไววา ขันติ ความ
อดทน หลวงพอทน หลวงพอนิ่ง หลวงพอนิ่ง หลวงพอทน ไปไหนตาดูหูฟง ปากนิ่ง ตีน
รีบวิ่ง มือทําแตความดี เปนตน
(๒) เมตตา
(๓) เสียสละ
(๔) ใหอภัย
(๕) ปลอยวาง
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นี่แหละกรรมฐาน มีขันติ ความอดทน กําหนดเวทนาใหได แลวก็มีเมตตา
ปรารถนาดี เผื่อแผ เสียสละ ใหอภัย ไมจองเวรจองกรรม หนักนิดเบาหนอยใหอภัยกัน
ปลอยวางปลงตกเสียบาง มีความทุกขอยูทําไม วางเสีย
การที่เราจะรูเทาทันสถานการณของโลกนั้น
ตองมีหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาคือ พหูสูต ความรอบรูในวิชาการตาง ๆ โลกปจจุบันเจริญไปมาก
ถาเราตามโลกเขาไมทัน เราก็ปรับตัวเขากับโลกเขาไมได การจะปรับตัวใหทนั กับโลก
ไดตองมีความรูคือพหูสูต
ในปจจุบันนี้นอกจากเราจะอานหนังสือคนควาและ
ประชุมสัมมนาตาง ๆ แลว เราตองอานหนังสือพิมพ ทันขาว ทันสถานการณดวย จึง
จะเปนพหูสูต รูรอบคอบ รอบดาน ทันสมัย
ความรูทันสมัยหรือความรูที่จําเปน คือ

รูบางสิ่งในทุกสิ่ง รูทุกสิ่งใน

บางสิ่ง
รูบางสิ่งในทุกสิ่ง คือ สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ที่เปนอยูในปจจุบันที่กําลัง
เจริญกาวหนา เราตองรูกับเขาบาง แตไมจําเปนตองรูอยางละเอียด เชนเรื่อง
เศรษฐกิจเราตองรูบางวาเศรษฐกิจของโลกเปนอยางไร
เศรษฐกิจเมืองไทยเปน
อยางไร ตอนนี้เขาขึ้นเงินเดือนขนาดไหน อยางไร ใหประหยัดอยางไร เรื่องอากาศเรา
ก็ตองรูบาง เรื่องการเมืองการเปลี่ยนรัฐบาล เราก็ตองรูบาง ไมใชไมรูเลย เรื่อง
ตางประเทศ ประธานาธิบดีคนไหนเปลี่ยนแปลงอยางไร แมแตเรื่องมวยมีใครชิงแชมป
ก็ตองรูกับเขาบาง แตไมใชรูลึกซึ้งไปทั้งหมด หรือแมแตเรื่องเพลง เพลงไหนกําลังฮิตก็
ตองรู หรือกีฬาก็ตองรูกับเขา การเกษตรก็ตองรูถึงแมจะไมไดเปนเกษตรกร แตไม
ถึงกับรูทะลุปรุโปรง เราตองรูเรื่องรอบตัวบางไมใชไมรูเลย ไมใชวา ตอนเชาเห็นเขาติด
ธงกันปลิวไสวเพื่อตอนรับแขกเมือง ใครมาก็ไมรูเรื่องเลย ตื่นนอนตอนเชาหนาวสั่น
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อากาศเย็น ทําไมมันหนาวเชนนี้ ไมรูเรื่องอากาศเลย ไมไดฟงพยากรณอากาศเลย
ทําไมน้ําทวมกรุงเทพฯ ทําไมทวมที่จังหวัดชุมพร ทําไมทวมที่จังหวัดเชียงราย ก็น้ํา
เหนือกําลังหลากฝนมันตก ไมรูบา งหรือ
ถาไมรูใหทนั สถานการณของโลก เราก็อยูอยางไมทันเขา ตองรูใหทัน ตามโลก
ใหทัน แตไมใชรูอยางละเอียด เพราะรูละเอียดทั้งหมดนั้นทําไมไดหรอก แตตองรูบาง
ไมรูไมได หากไมรูจะอยูในโลกไดอยางไร รูอยงนี้แหละที่เรียกวา รูบางสิ่ง

บางอยางในทุกสิ่ง คําวาทุกสิ่งหมายความวา ตองรูสิ่งตาง ๆ ใหมากที่สุดเทาที่
จะมากได วันใดไมไดหาความรูใสตน วันนัน้ คือขาดทุน วันไหนไมมีความรูเขามาเลย
ก็ขาดทุน แตถาไปเจริญกรรมฐานถือวาไมขาดทุน เจริญวิปสสนากรรมฐานถือวาได
กําไรอยางยิ่ง เพราะฉะนั้นตองตั้งใจทําใหไดทุกวัน เจริญกรมฐานทุกวันใหทันโลก ยิ่ง
เราเปนผูใหญยิ่งตองทันโลก ตองทันทุกสิ่งทุกอยางใหมากที่สุดเทาที่จะมากได นี่
อยางนี้ถึงจะเรียกวาทํากรรมฐานทุกวัน ไมขาดสาย ทานจะรูรอบคอบ ชอบระวัง
ตั้งใจตรง ทรงศีลธรรม นําทางลูก ปลูกสติ ดําริชอบ ประกอบกุศล ไดผลอนันตเปน
หลักฐานสําคัญ โปรดจําใสใจ
สวนความรูทุกสิ่งในบางสิ่ง หมายถึง ตองรูใหทะลุปรุโปรงในบางสิ่งบาง
เรื่องที่จําเปน เชนงานในหนาที่ของเรา มีหนาที่อะไรก็ตองรูเรื่องนั้นใหลึกซึ้ง ถาหากวา
เรื่องของตัวเองไมรู กลับไปสอนรูเรื่องของคนอื่น ก็เปนคนไมทันสมัย จะมีแตเรื่องยุง
วุนวายเสียดวยซ้ําไป ไมควรเก็บเอาคําชั่วหยาบที่คนอื่นพูดมาไวในใจตน ไมควรดูการ
งานของคนอื่นวาเขาทําเสร็จแลวหรือยังหรือทําไมเสร็จ อยาไปรู อยาไปดู ควรตรวจดู
งานของเราเทานั้นวาเราทําเสร็จแลวหรือยัง งานใดทํายังไมเสร็จก็ทําใหมันเสร็จ เมื่อ
ทําเสร็จแลวจะไดสบายใจวาเราทําหนาที่ของเราเสร็จแลว
การมีความรูและการ
กระทําตองไปดวยกัน ไมใชรูแลวทําไมได ตองรูแลวพยายามทําใหได อยาเดี๋ยว เคย
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พูดมาแลววา กรรมฐานไมมีเดี๋ยว ตองลงมือทํา อดีตอยารื้อฟน เรื่องอื่นอยาไปคิด กิจ
ที่ชอบใหรีบทํา อนาคตไมแนนอน อยาจับมั่นคั้นใหมันตาย อยาถือมั่นตรงนั้น มันจะ
เปลี่ยนแปลง
ความรูที่จะใหทันโลกปจจุบันนี้ เขากับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา คือ
รอบคอบ เปนพหูสูต รูจริง ไมใชรูมาก บางคนรูมากแตไมรูจริง รูจริงตองทํา รูจําตอง
ทอง รูแจงตองคิดกอน นี่คือพหูสูต ความเปนผูศึกษามาก เรียนรูมาก เขาใจมาก
รอบคอบมาก
ถามวาเปนพหูสูตไวทําไม ตอบวาเปนไวชวยอะไรไดมากมาย ชวยตัวเอง ชวย
สังคม ชวยชาติ เพราะฉะนั้นถาวันใดไมไดรับความรูใ สตน วันนั้นถือวาขาดทุน บาง
คนนอนทั้งวัน นึกวาไดกําไร ความจริงขาดทุน นอนนานงานนอย กินบอยเงินหมด มี
เงินหนาสด หมดเงินหนาแหง เพราะแลงน้ําใจ ไปเทีย่ วทั้งวัน คิดวาตัวเองไดกําไร
แทจริงขาดทุน ขาดทุนเพราะชีวิตไมกาวหนา
รูเทาทันโลกอีกอยางหนึ่งก็คือรูโลกธรรม หรือธรรมประจําโลก พระพุทธเจาตรัส
วา โลกยังหมุนตราบใด มนุษยยังอยูในโลกตราบใด สิ่ง ๘ ประการยอมเกิดแกมนุษย
ทุกคนอยูตราบนั้น คือ มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ สรรเสริญนินทา สุขและทุกข

ลาภ หมายความวา ไดเงินเดือนบาง รายไดจากอื่นบาง แตบางทีก็หมด บาง
ทีก็เปนหนี้เขา ยศ ไมใชหมายความวาจะตองติดบั้งติดอะไรอยางนั้น ยศมีหลาย
อยาง เชน บริวารยศ เกียรติยศ ตําแหนงก็ถือวาเปนเกียรติยศ เมื่อมีลาภก็เสื่อมได
หมดได มียศก็เสื่อมยศได เปนของคูกัน มีสุขก็ไมใชวามีแลวจะไมเปลี่ยนแปลงไปเปน
ทุกข อยาไปอิ่มใจวา แหม! วันนีฉ้ ันสุขสบาย สักประเดี๋ยวก็เปลี่ยนเปนทุกข
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ถาใครทุกขอยาคิดมากวาจะตองทุกขตลอดไป เดี๋ยวก็เปลี่ยนเปนสุข ทุกขเปน
สุข หรือเฉย ๆ ได มันไมแนนอน เพราะฉะนั้นถาเรายังอยูในโลกตราบใดก็จะตองพบ
่ มลาภ ยศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา
สิ่งเหลานี้ตราบนั้น คือ ลาภ เสือ

สุข ทุกข
แตพระพุทธเจาตรัสวา โลกธรรม ๘ ประการนี้ เมื่อเกิดกับปุถุชนและกับพระ
อริยเจานั้นไมเหมือนกัน ถาเกิดกับปุถุชนใจจะฟูขึ้นเมื่อไดสิ่งที่นาปรารถนา หรือ
อิฏฐารมณ คือ ไดลาภ ยศ สรรเสริญ สุข แตจะแฟบลงเมื่อไดสิ่งที่ไมนาปรารถนา
หรือ อนิฏฐารมณ คือ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข ในจะมีการฟูขึ้นและแฟบ
ลง เหมือนลูกฟุตบอล ถาเขาปาแรงก็กระดอนขึ้นแรง ถาเขาปาเบาก็กระดอนเบา
คนเราก็เหมือนกัน เมื่อเขาสรรเสริญก็ฟูมาก พอเวลาเขาติฉินนินทาก็แฟบลง หรือ
เวลาไดสุขก็ดีใจ เวลาไดทุกขก็ทุกขมาก แตถาไดสุขดีใจไมเทาไรรูเทาทันมัน เดี๋ยวมัน
ก็เปลี่ยนอีก ถารูเทาทันก็จะไมทกุ ขมาก
พระพุทธเจาตรัสวา โลกธรรมถาเกิดแกพระอริยเจา คือ พระอริยบุคคล ตั้งแต
ชั้นพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต ทานจะไมฟูขึ้นและแฟบลง
เหมือนอยางพวกเรา ยิ่งพระอรหันตนั้นยิ่งไมฟูเลย เขาสรรเสริญทานก็ธรรมดา เขา
นินทาทานก็ธรรมดา ไดยศทานก็ธรรมดา เสื่อมยศทานก็ธรรมดา สุขหรือทุกขก็เปน
เรื่องธรรมดา
เพราะทานเห็นวาสิ่ง
ทําไมพระอริยเจาจึงถือวาโลกธรรมเปนเรื่องธรรมดา
เหลานี้ไมเที่ยง มีความแปรปรวนเปนธรรมดา แมเราไมไดเปนพระอริยเจา ก็ควรถือ
ตามพระอริยเจาบาง ถามีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ ไดรับสรรเสริญ นินทา สุข
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ทุกข เกิดขึ้นกับเราก็ใหพิจารณาดวยกรรมฐาน ใหเห็นวาสิ่งเหลานี้มันไมเที่ยง มันเปน
ทุกข อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันมีการแปรปรวนเปลี่ยนไปเปนธรรมดา จึงไมควรเขาไป
ยึดมั่นถือมั่นจนเกินไป เพราะมันไดอยางนี้มันตองเปนอยางโนน มีไหม คนทีไ่ ดลาภ
แลวไมเสื่อมลาภ แลวคนที่ไมเคยไดอะไรเลยมีไหม ไมมี คนที่ไดนินทาอยางเดียวมี
ไหน ไมมี คนที่ไดสรรเสริญอยางเดียวมีไหม ไมมี ไดยศเสื่อมยศได มีสุขก็มีทุกขได
เพราะฉะนั้นขอใหรูเทาทันโลกธรรมดวยกรรมฐาน ตราบใดที่เรายังอยูในโลก
ไมวาผูใ หญหรือผูนอยก็ตองพบโลกธรรมทุกคนตราบนั้น ถาอยูอยางไมมีสันโดษ ไม
วายุคไหน สมัยใดก็ทุกขทั้งสิ้น
อยูอยางมีสันโดษ คือ คนเราที่มีทุกขในปจจุบันนั้น บางคนรวยไมยอมหยุด คน
นั้นคือคนจนในความรวยของตัวเอง มีรอยลานแลวยังไมพอ ใจสั่นอยากจะโกง
พันลานไมพอ หมื่นลานไมพออีก บางคนนั่งชูคออยูในรถอันหรูหรา ในบานอันหรูหรา
แตหาความสุขไมได เพราะฉะนั้นโลกเจริญรุงเรืองอยางไรก็ตาม ถา

เรามีสันโดษจะมีความสุขมาก ปญหาสังคมจะเกิดขึ้นขนาดไหนก็
ตาม ไมวาปญหาเศรษฐกิจ ปญหายาเสพติด ปญหาครอบครัว
ปญหาจราจร หรือปญหาอะไรตาง ๆ ถาเรามีสันโดษเรามีสุข คน
มีสันโดษคือมีความพอใจ มันจะมีสุข มองเห็นโลกนี้เต็มไปดวย
ความสุข เหมือนคนสวมรองเทาหนังเดินอยูบนพื้นโลก เหมือนตัวเองไมไดเหยียบ
ดินเลย เหยียบหนังตลอดเวลา ทั้งที่ยืนอยูบนพื้นโลก คนที่มีสันโดษยอมเต็ม
ไปดวยความสุข ถึงโลกจะวุนวาย แตเขาเปนอยูและกาวเดินไป
ดวยความสุข ความทุกขผานเขาไปไมได เพราะรูเทาทันอยู
ตลอดเวลา
อยูอยางมีความสุข
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พระพุทธเจาตรัสสรรเสริญสันโดษไววา สนฺตุฏฐี ปรมํ ธนํ ความสันโดษเปน
ยอดทรัพย คําวา ทรัพย แปลวาสิง่ ที่นําความปลื้มใจมาให อยางเรามีทรัพยเราก็ปลื้ม
ใจ ไดรับเงินเดือน เราก็ปลื้มใจ มีทรัพยสมบัติ โภคสมบัติ เราก็ปลื้มใจทั้งนั้น แตถาเรา
มีทรัพยแลวไมปลืม้ ใจคนนั้นคือคนจน เพราะมีแลวไมพอใจ สมมติวาเรามีเงินหนึ่ง
หมื่นก็พอใจ หนึ่งลานก็พอใจ คือพอใจทั้งนั้น ในเมื่อพอใจแลวก็เกิดอะไรขึ้นมา ก็เกิด
สันโดษ เกิดมักนอย เกิดไมตองการ แลวก็เงินไหลนองทองไหลมาเอง เพราะฉะนั้น
อยากจะใหพวกเราเขาใจหลักสันโดษในพระพุทธศาสนา ซึ่งจะทําใหเราอยูอยางมี
ความสุขตลอดทั้งปนี้และปหนาตอไปจนตาย ถาเราไมเขาใจสันโดษ เราก็เดือดรอน
ไปจนตาย เพราะไฟภายในเผาเอา ไฟคือเพลิงเผาเรามีอยู ๒ ชนิด คือ
๑. เพลิงกิเลส
๒. เพลิงทุกข

เพลิงกิเลส คือ ไฟอันเกิดจาก โลภ โกรธ หลง เราเคยเห็นเพลิงชนิดนี้ไหม
คนเรา เชน โลภจัด โกรธจัด เห็นไดชัด บางคนบอกวาพวกหลงจัดไมคอยเห็นมี แตที่
จริงก็มีมาก เชน พวกติดบุหรี่ ติดยาเสพติด ติดการพนัน เรียกวา เพลิงกิเลส

เพลิงทุกข คือ เพลิงที่เกิดจาก ความแก ความเจ็บ ความตาย เรา
เกิดมาแลวก็ตองถูกเพลิงชนิดนี้เผาแนนอน เพลิงทุกขนี้เผากาย สวนเพลิง
กิเลสเผาใจ เพลิงทุกขนี้เราไมสามารถทิ้งไดในชาตินี้ เพราะเราเกิดมาแลว ไม
เหมือนพระอรหันตทานไมตองถูกเพลิงนี้เผาอีกตอไป เพราะทานไมเกิดอีก แตเราตอง
ยอมใหมันเผาเพราะเราเกิดมาแลว แตถึงเผาก็อยาทุรนทุรายจนเกินไป ถาใจเราไมถูก
เพลิงกิเลสเผา ถึงเพลิงทุกขเผาเราก็ไมทุรนทุรายนัก เพลิงทั้งสองอยางนี้ที่เผาอยาง
รายแรงมากก็คือเพลิงกิเลส คนขาดสันโดษจะถูกเพลิงกิเลสเผาแน ไม
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วาจะเปนเศรษฐี ผูนําตาง ๆ หรือแมแตยาจก แตถามีสันโดษ เพลิง
เหลานี้จะดับลงไดงาย
ความสันโดษหรือความยินดีพอใจนั้นตองไมใชยินดีของคนอื่น ตองยินดีของเรา
เอง ตองเปนของที่มีอยูและไดมาดวยตัวของเรา เรามีเงินมีทองเราก็ยินดีของเรา บาง
คนของตัวเองไมยินดีแตไปยินดีของคนอื่น เมียตัวเองไมพอใจ ไปพอใจเมียคนอื่น ผัว
ตัวเองไมพอใจ ไปพอใจผัวคนอื่น มันยุงยากเดือดรอนเพราะไมพอใจในของตัวเองนี้
แหละ พวกขาดสันโดษขอนี้มีมาก เชน มีเงินตัวเองแลวยังไมพอใจ ไปโกงกินของคน
อื่น ตนเองมีอะไรก็ไมพอใจ แตไปพอใจของคนอื่น คนประเภทนี้มสี ุขไหม
สมมติวามีคนอยูสองคน คนหนึ่งพูดวา ฉันมีอะไรฉันก็พอใจ แตอีกคนหนึ่งพูด
วา ฉันมีอะไรฉันก็ไมพอใจหมด คนสองคนนี้ใครจะสุขกวากันเลา
สมมติวาเรามีหนาตาไมสวย ก็บน วาแมไมนา เกิดเรามาอยางนี้เลย นาจะเกิด
ใหเราสวยกวานี้หนอย พอเจอแมเรา แหม! แมเรานาจะมีความรูมากกวานี้ ยังอยู
อยางนี้ แมเรานี้ไมไหว นองเราก็แย พี่เราก็แย แยไปหมดเลย บานเมืองเราก็แย โตะที่
นั่งก็แย ไมโครโฟนก็แย น้ํากินก็แย มีอะไรไมพอใจไปหมด พวกนีห้ าทุกขมาใสตัว มีผัว
ก็ไมพอใจ มีเมียก็ไมพอใจ มีอะไรก็ไมพอใจ แลวมันจะสุขตรงไหน แตถาเราพอใจก็จะ
มีความสุข มี ๑๐ บาทก็พอใจ ๑๐ บาท มีลานหนึ่งก็พอใจลานหนึ่ง นี่แหละแมไมให
ใครก็ไมเสียหายอันใด แตบางคนบอกวาถาเรามีโรคเรื้อน จะไปพอใจโรคเรื้อนหรือ ก็
โรคเรื้อนมันไมใชของของเรา โรคเรื้อนมันมาอาศัยเรา เราไมใหมนั อยูเอง ไมใชของเรา
สิ่งไหนเปนของของเราเราพอใจสิ่งนั้น เราก็มีความสุข เรามีเทาไรก็
พอใจเทานั้น นี้แหละแมเรามีสันโดษตัวเดียวก็มีความสุขแลว
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ถาทานทั้งหลายเจริญกรรมฐาน เจริญกุศลภาวนาแลว ทานจะไดมีสันโดษใน
จิต รูจุดมุงหมายแหงความจริง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แลวทานจะรูซึ้งถึงเหตุผล
ขอเท็จจริง แกปญหาได
มีคนกลาวไววา คนเรามีปริศนาธรรมอยูสองอยางคือ ตอนเกิดมือจะกํา ตอน
ตายมือจะแบออก
ตอนที่เกิดใหมมือกํานั้น เหมือนจะบอกใหคนทั้งหลายรูวา “ถาฉันโตขึ้นฉันจะ
เก็บทรัพยสมบัติ เกียรติยศ ชื่อเสียง ทุกสิ่งทุกอยางใหเปนของฉันใหมากที่สุดเทาที่จะ
มากได” บางทีก็ยกมือชูขึ้นเหมือนจะบอกวา “ขานี้เอาแน”
เมื่อตายแลวก็จะเหมือนกันหมด คือ ตองแบมือออกหมด เปนการบอกวาเวลา
ตายนั้น ไมมีอะไรที่เราจะเอาไปได ดังคํากลอนที่วา
“เมื่อเจามามีอะไรมาดวยเจา
ไฉน
เมื่อเจามามือเปลาจะเอาอะไร

เจาจะเอาแตสุขสนุก
เจาก็ไปมือเปลาเหมือน

เจามา”
ทานสาธุชนทั้งหลาย ไมมีอะไรดีกวาการเจริญวิปสสนากรรมฐาน การเจริญ
กรรมฐานไมตองเสียเงินเสียทองแตประการใด เรามาวัดสดับพระธรรมเทศนา และ
เจริญกรรมฐาน สวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ พาหุงมหากา ก็ได
ประโยชน ดีกวาเราไมทําอะไรเสียเลย
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การเจริญกรรมฐานนี้แกไขปญหาไดทุกอยาง ทําใหเรารูส ึกนึกคิด รูตื้นลึกหนา
บาง รูกาลเวลา รูจักกาลเทศะ กิจจะลักษณะ จะกลาววาจาก็กลาวโดยกาละที่ควร
กลาว จะกลาววาจาก็มีสัจจะความจริง จะกลาววาจาก็รูสึกวามีประโยชนกับผูฟง จะ
กลาววาจาก็ออนหวานสุภาพออนโยน จะกลาววาจาก็รูสึกวามีเมตตาตอกัน
ผูที่เจริญกรรมฐานจะระลึกชาติของตัวเองได อยางนอยก็จะระลึกอดีตได จํา
ความเมื่อเปนเด็กไดทั้งหมด ทําบาปทําเวรทํากรรมไวก็จะไดสํานึก จะรูกฎแหงกรรม
วาไดทํากรรมอะไรไว จะไดแกปญหาใหมันหมดสิ้นไป ใชหนี้เขาใหหมด ใชหนี้เวร ใช
หนี้กรรม ใชหนี้บุญคุณ แตหนี้บุญคุณนี้ใชไมรูจักหมด อยางอาตมานี้ คอหัก แขนขา
หัก ตองทรมานอยางสาหัส หนีเ้ วรหนี้กรรมก็หมดไป แตหนี้บุญคุณใชไมหมด เชน
บุญคุณของบิดามารดา ครูบาอาจารย ปูยาตายาย ใชไมมีหมด
น้ําพระคุณอุนเกลาทุกเชาค่ํา
เหมือนน้ําคางเย็นหลาจากนภาลัย

หลอดวยน้ําเมตตาจะหาไหน
ก็ยังไมเย็นล้ําเทาน้ําพระคุณ

คนไหนปฏิบัติกรรมฐานได คนนั้นจะมีความกตัญูกตเวที ระลึกและตอบแทน
ในบุญคุณของผูมีบุญคุณตอตน คนที่เจริญกรรมฐานอยางเสมอตนเสมอปลาย จะ
เปนคนมีบญ
ุ วาสนา
นําพาสงผลไดผลเปนอานิสงสสมความมุงมาดปรารถนาทุก
ประการ
ขออนุโมทนาสาธุการแกญาติโยมทั้งหลายที่มาฟงธรรม มาเจริญกรรมฐานที่
จะแกไขปญหาไดทุกชนิด จะอยูอยางมีความสุขเจริญรุงเรืองวัฒนาสถาพร จิตใจจะ
กวางขวางไมคับแคบ เรามีชีวิตอยูในโลกปจจุบันที่เจริญดานวัตถุและเทคโนโลยี เรา
ตองเจริญไปดวยพุทโธโลยีเพื่อแกปญหาชีวิตได ที่วา พุทโธโลยีแกปญหาไดก็ดวยการ
เจริญวิปสสนากรรมฐาน
เพราะวาชีวติ จะมีคาเวลาจะมีประโยชนดวยการเจริญ
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วิปสสนาในชีวิตประจําวัน หายใจเขาก็รู หายใจออกก็รู รูแตสิ่งที่มีประโยชน สิ่งที่ไมมี
ประโยชนจะไมอยากไปรูของเขา เราจะรูแตเรื่องของเรา ไมตองไปดูงานของคนอื่นเขา
วาเสร็จแลวหรือยัง ดูงานของเราวาจะเสร็จหรือไมประการใด
ถาเราเจริญกรรมฐาน เราจะยอมรับสัจธรรมหรือธรรมชาติของชีวิต จะยอมรับ
เวรรับกรรมที่เราทําไวทุกประการ กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา กุศลหรืออกุศล เรา
ก็จะรูไดดวย ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ รูแจงแกเราทุกคนแลว
ขอทานสาธุชน อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย ตั้งใจปฏิบัตธิ รรม ปฏิบตั ิตามคําสอน
ของพระพุทธเจาใหมากที่สุดเทาที่จะมากได เพอเปนการแกไขปญหาชีวิตและชวยสั่ง
สอนเสริมสรางความดีใหกับลูก ทําถูกใหกับหลาน เวลาขางหนาก็เหลือนอยแลว อยา
ประมาท ความตายอาจมาถึงไดวันนี้พรุงนี้
ขอใหทานทั้งหลายจงเจริญรุงเรืองในธรรมสัมมาปฏิบัตใิ นหนาที่โดยทั่วกัน
ขอใหทุกทานจงเจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใด ก็สมความ
มุงมาดปรารถนาดวยกันทุกรูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ...
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