หมวดที่ ๗
ปกิณกธรรม
A017

◙

ไมมีอะไรดีกวา สวดมนตร ไหวพระ เจริญกุศลภาวนา อยาใหเสียเวลาไปเปลา

ๆ
◙

คนไทย ใกลเกลือกินดาง เหมือนเตาเฝากอบัว

ชาวตางชาติตางศาสนาเขาเอาไปกินหมด เหมือนภุมรินทรบิน
จากปามาเคลาคลึงเกษร แลวบินไป เขาไดธมั มะไปเยอะ
ในวันพระ เรามาสงบจิตระงับใจสักวันหนึ่งไดไหม ไมตองไปรื้อฟนคุย
เรื่องคนอื่น ทุกขเราก็มากแลว จะไปเอาทุกขจรมาทําไม เกิดก็เปนทุกข แกก็เปน
ทุกข เจ็บหนักเจ็บเบาก็เปนทุกขทั้งนั้น แลวจะไปเอาทุกขของคนอื่นมาไว
ในสมองเราทําไม
◙

◙

การแผเมตตา จะตองมีสมาธิกอน จึงจะมีพลังสง มีเมตตาในตัวเองกอน แลว

คอยแผอุทิศใหเขาจะไดผล ถาโยมปราศจากเมตตา อยาอุทิศ ไมมีไดผล ไมไดผลจริง
ๆ อาตมาทํามาแลว
ใบไมในกํามือ

แผไดผลตองมีเมตตาครบอยางต่ํา ๘๐% ... อยา
๑

ขาดสมาธิ อยาขาดสติปญญา อยาขาดความสามารถ อยาขาดความเชีย่ วชาญใน
การฝก

มิฉะนั้นจะแผไมออก ... ตองฝกใหคุนเคยทุกวัน ไมใชนั่งแลว

ไดทุกคน

ถาโยมขาดสัจจะ
ก็จะมีมัก ๒ มักเกิดขึ้นเลย โยมรูไหมวามัก ๒ มัก คืออะไร คือ มักงาย กับ มักได

◙

ชาวพุทธสวนมาก ทําอะไรไมไดผล เพราะเสียสัจจะ ...

แนนอน

ขอฝากญาติโยมไว ความสําเร็จมันอยูที่จิตใจ ถาจิตใจโยมไมดี ไมมพี ลัง
ความสําเร็จจะไมมี มีแตความลมเหลว มีแตความหายนะ ตรงนี้ขอเนน
◙

◙

อาตมานึกถึงคําโบราณที่วา ถาจิตใจไมดีแลวอยาสึก ถาสึกออกไปแลว จะเปน

คนสุก ๆ ดิบ ๆ เอาดีไมได แลวจะเปนคนบาบอคอแตกไป
◙

ศีลทําใหสะอาด ที่กินสะอาด ที่ถา ยสะดวก กินของรอน นอนในมุง ทุงในสวม

สวมรองเทา
◙

ถามีเวร มีกรรม จะเห็นกงจักรเปนดอกบัว เห็นความชั่วเปนความดี
ถาหมดเวรหมดกรรม ก็คือ เมื่อไดฟงธรรม อานหนังสือธัมมะ แลวเกิด

ความสํานึก เห็นความชั่วเปนสิง่ นาขยะแขยง แลวไมเขาไปเกี่ยวของ จะละเลิก
อบายมุขทันที ที่เรียกวา หันหนาเขาวัดหันหลังเขาวิก

อยาไปเขาใจผิดวา หมด

เวรหมดกรรมหมายความวาตาย จําไว หรือ อยางเชนครอบครัว ถาลูก/สามี มีปญหา
แมบานสวดมนตรเปนประจํา หมั่นปฏิบัตกิ รรมฐาน แลวแผเมตตาใหลูกกับสามี ผล
ทั้งลูกและสามี เลิกหมด อยางนี้ ก็เรียกวาหมดเวรหมดกรรม
ใบไมในกํามือ

๒

◙

เรียนทางธรรม เรียนแลวทํา เรียนแลวปฏิบัติ ทานจะไดผลแกปญหาได

แต

เรียนแลวไมทํา เรียนแลวไมปฏิบัติ ก็ไดแคเรียน แกปญหาไมได
◙

วิชาทางโลก เรียนเทาไร ไมรจู บ

เพราะพิภพ นี้กวางใหญ ลึกไพศาล

วิชาทางธรรม เรียนแลวทํา จนชํานาญ
◙

จะพบพาน จุดจบ ปรารภธรรม

ขอใหคติธรรมโยมจําไว ปากไมพดู จิตไมคิด จึงจะเปนสมาธิภาวนา ถา ปากยัง

พูด จิตยังคิดเรื่องโนนเรื่องนี้ รื้อฟนเรื่องเกามาเลากันใหม โยมจะมีสมาธิไมได

อาตมาพูดมานาน ไมมีใครตีความตามกฎเกณฑวิธีการนี้ ไปไหน
ปากอยาไว ใจอยาเบา เรื่องเกาอยารื้อฟน เรื่องคนอื่นอยานํามา
คิด กิจที่ชอบทําใหเสร็จ
เราจะสอนใหทุกคนเปนคนดีไมได
ครอบครัวตางกัน และบุญกุศลก็ตางกัน
◙

แตละคนมีที่มาแตกตางกัน

พุทธะไมใชหญิงไมใชชาย แต
เปนไดทั้งหญิงและชาย สําเร็จเปนอริยบุคคลไดเหมือนกันหมด
◙

พระพุทธเจาทรงแสดงชัดเจนวา

◙

เมื่ออาตมาเปนเด็ก อาแปะถามอาตมาวา “อาตี๋เอย ลื้อกินขี้หมาไดหรือเปลา

ถากินไมได อยาไปเปนคดีความกับใคร ไมมีเรื่อง อยาไปหาเรื่อง
◙

ลงจากบันไดบานจะเดินทางไปไหนมาไหน ก็ไหวแมธรณีเสียบาง

“แมธรณี

เจาเอยอยูแลวหรือยัง สังขาตังโลกังกะวิทู” (บทนี้หลวงพอเคยแนะนํา
ทานที่จะขายบานขายที่ใหจุดธูปเกาดอก บอกเลาเกาสิบแมพระธรณี : ผูรวบรวม)
ใบไมในกํามือ

๓

◙

น้ําที่กรวดน้ําแลว ใหนําไปรดตนไมนอกบาน แลวอยาลืม “แมธรณีเจาเอย อยู

แลวหรือยัง สังขาตัง โลกังกะวิทู” ฝากแมพระธรณีไว
◙

การกลาวคําขออโหสิกรรมตอสงฆ โดยใหสงฆเปนตัวแทนของเจากรรมนายเวร

หรือผูมีพระคุณ เทากับเปนการขอขมาลาโทษตอทานเหลานั้น ใหทานอโหสิกรรมให
◙

อาตมาถามวา คนเรามีเทวดารักษาไหม เขาตอบวา มีทุกคน ถาคนไหนจิตใจดี

เทวดาบัณฑิตรักษา ถาจิตใจเลวเทวดาพาลรักษา
◙

 ญา เอาไวทํามาหา
ขอแรก โลกียปญญา ตองศึกษาหาความรูใหมีปญ

กิน
โลกุตรปญญา คือ ปญญาในตัว ไดจากกรรมฐาน เอาไว
แกปญหาชีวิต
ขอสอง

ปลูกศรัทธา ปลดทุกข ปรับตัวใหเขากับเขา ถาปรับไมไดก็ เปลี่ยนนิสัย
ดวยการพัฒนาจิต ถาเปลี่ยนไมได ก็ปลงใหตก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
◙

◙

◙

เกิดมาขาดทุน

เกิดมาทําไม

อยูแลวขาดทุน

อยูไปทําไม

เราเกิดมายาก

ทําไมทําชีวิตใหไรคาราคาคน

คนนี้ไมรักเรา นาจะคิดวา คนที่รักเรายังมีอีกหลายคน ไปรักคนที่เขารักเรา

ดีกวา จะไปฆาตัวตายทําไม เขาไมรักเรา เรารักตัวเองดีกวา
ใบไมในกํามือ

๔

◙

วิตกกังวล

กําหนดที่ลิ้นป

นอนไมหลับ

กําหนดตรงจุดกลืนน้ําลาย

งวงตองการจะอยูตออีกระยะหนึ่ง กําหนดตรงตาที่สาม (อุณา
โลมาปชฌายเต)

คนไรบุญวาสนา จะชักจูงพร่ําสอนอยางไรก็ไมเอา แต คนมีบุญ
วาสนา ชี้แนะหนอยเดียวก็ไปโลด ... คนไรบุญวาสนา เหมือนตนไมไรใบ ผลัก
ก็ไมไป ไสก็ไมเดิน เดีย
๋ วจนตาย ไมทันไดเขาวัดปฏิบตั ิธรรม
◙

◙

เปนพระอินทรนี่ตองสอบนะ พระอินทรจักรวาลโลกธาตุมีองคเดียว

นายอําเภอก็มีคนเดียวในแตละอําเภอ ผูวาราชการจังหวัดจังหวัดหนึ่งก็มีคนเดียว นี่ก็
เชนเดียวกัน สรางศาลาหลังนิดเดียว ลงทุนไปเทานี้บาท จะไปเปนพระอินทร งั้นเขา
สรางศาลากันไปตั้ง ๑๐๐ หลัง ก็เปนพระอินทรกันหมด ๑๐๐ คนซิ ตองสอบนะ ตอง

ตองทําถึง ๗ ชาติ
คือ เคารพพอแม ปฏิบัตพ
ิ อแมอยางใกลชิด เคารพผูใหญในตระกูล
ของตน ออนนอม ถอมตน ออนหวาน ไมตระหนี่ถี่เหนียว หมั่นทําทาน
เสมอ และอีกขอหนึ่งก็คือ ขมความโกรธไวได ตองทําใหไดตลอด ๗ ชาติ
รับรองเปนพระอินทรไดแน ตอง ๗ ชาตินะ

ปฏิบัติไดดว ย ตองสอบคุณสมบัติ คุณสมบัติของพระอินทร

◙

แมเอานมเขาปาก ถาไมดูดตาย เอากลวยขาวปอน ถาไมกินก็ตาย แมเอาไป

ฝากโรงเรียน ถาไมเรียนก็ไมรู นี่แหละตองชวยตัวเอง
ใบไมในกํามือ

๕

◙

ชวยตัวเองไมได เลว ชวยตัวเองไดไมเลว แตยังไมได อยากดีตองชวยพอชวย

แม อยากดีเดนเห็นไกลตองชวยสังคมได
◙

พระเอกนางเอกในละครชีวิต ไมเคยสบาย ตองลําบากตลอดรายการ

กิน

สบายนอนสบาย กําลังชั่วโดยไมรูตัว
◙

ชอบมากเปนโลภะ ไมชอบเปนโทสะ ไมมีสตินําไมมีสัมปชัญญะตามเปน

โมหะ ตายเปนเปรตดวยโลภะ ตายลงนรกเพราะโทสะ
เดรัจฉานเพราะโมหะ นี่สวรรคนรกอยูตรงนี้นี่เอง
◙

กลับไปเปนสัตว

ปลูกผลไมไวกินลูก ก็จะมีลูกใหเรากินตลอดไป เหมือนเราทําบุญเขามูลนิธิ

เหมือนกับคนขาย
นา ขายไรหมดที่ทํากิน เมื่อไมมกี ินแลวจะทําอยางไร
พระทานก็เอาดอกผลไปใชบํารุงศาสนาไดตามวัตถุประสงค

(เมื่อชวยที่เรากําลังหลงไหลไดปลืม้ กับคําวา “นิค” ชาวบานขายที่ขายทางกัน
เยอะ รัฐบาลก็สนับสนุนตางชาติมาตั้งโรงงาน มีหลงจูที่ชลบุรีคนหนึ่งพูดกับผมวา
“คนไทยนี่โง ทํานาทําไรทําสวน เปนอยางเดียว ขายที่ไปหมดแลว ลูกก็ขอเงินไปซื้อรถ
กิน เที่ยวเพลิน พอเงินหมดก็ตองไปเปนลูกจางเขา แตถาที่ยังอยู จนอยางไรก็ไมอด
ตาย” : ผูรวบรวม)
◙

เมื่อมีโลภะ จะทําใหหายใจผิดปกติยาว ๆ

โทสะนี่หายใจสั้น ๆ ลงไปแลว

กระตุกดวยนะ กระตุกหนักเขาเลยวา ๕๐-๖๐ เปอรเซ็นต เมื่อไร ลงไมลงมือเลย บาง
คนมีอํานาจโมหะ หายใจเฮือก ๆ

ใบไมในกํามือ

๖

◙

ขอฝากไว ยมบาลไมไดจดวา เราทําบุญหรือทําบาป แตจิตเราเปน

คนจดทุกวัน ทําชั่วก็จด ทําดีก็จด คือ จิตมันจดไวโดยธรรมชาติ แลวถึงเวลา
มันก็ไปตามบาปตามกรรมของมันเอง ไมมีใครทําใหเรา ตัวเองทําตัวเอง ดูตรงนี้นะ
◙

ความจริงแลว ตลอดเวลาหลายสิบปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ศาสนิกชนอื่น

อยางคริสต อิสลาม เขาวัดเรามาก บางก็มาเยี่ยมชม บางก็มาปฏิบัติซึ่งก็ไดรับผลไป
มากมาย
◙

ของเหม็นเปนของหอม

(คนตายแลวเหม็น

แตคุณความดียังคง

หอมหวล)

ของหอมเปนของเหม็น (เมื่อมีชีวิตอยูร่ํารวยใหญโต แตไมมีคุณความดี
อะไร ตายไปแลวไมมใี ครระลึกถึง)
◙

คนอายุยืน มักจะเปนคนอารมณดี ไมคอยจะไปทะเลาะกับใคร ใครมาดามาวา

ก็เฉย ไมรับ ... คนอารมณดี ไมฆาสัตวตัดชีวิต จะอายุยืน แข็งแรง
◙

คนที่ไรคุณธรรม ขาดคุณภาพ จะมี ๔ ขี้ คือ
๑. ขี้เกียจ

◙

๒. ขี้โกง

๓. ขี้อิจฉา

๔. ขี้ริษยา

เจริญรอยตามพระพุทธเจา ตามรอยพระพุทธบาท ๕ กาว ๕ รอย ก็คือ การ

ปฏิบัติตั้งแต ปาณา ถึง สุรา ตลอดชีวิต
◙

ไมใชของเราอยาไปเอา ถาเปนของเรามาเอง ดังนั้น เก็บของตกได คืนเจาของ

ไปเสีย จะไดบุญ
ใบไมในกํามือ

๗

◙

ขอใหตั้งใจ ใหมีสติรบั ฟงธัมมะ ศรัทธาฟง สนใจฟง จดหัวขอไว ปฏิบัติทันที

อยารอรีแตประการใด

“ชางเผือกอยูในปา” อยูในปาฉันใด ปญญายอมเกิดมีได ในความสงบ
แหงจิตใจ ชางเผือกคือปญญา ปาคือความสงบ

◙

◙

สติปญญาเกิดขึ้นมั่นคง

ตอสมาธิภาวนาแลว

จะไมอยากรบกวนในเรื่อง

ประเวณี ที่นาบัดสีในสังคม
◙

อยาเปน “เศรษฐีในใจ แลนใบบนบก” เปนไปไมได

ถาไมมีบญ
ุ หรือวาสนายังไมพอ จะอธิษฐานไมขึ้น จึงตอง
หมั่นสรางบุญ

◙

◙

หลอกลวงใหเขาหลงใหล จะตองอยูศรีธัญญาจนตาย

◙

คนโชคดี ไมคอยเจ็บปวย หรือเขาโรงพยาบาล

◙

อยาเพิ่งไปเอา โสดา เลย เอา โสดี กอน

◙

ถูกใจทาน แต อยาขัดใจเรา

◙

จะยากดีมีจน อยา จนน้ําใจ จนสติปญญา

◙

เสียเงินเสียไป อยา ใหเสียชื่อเสียง

◙

ทําอะไรใหเหลือกินเหลือใช ถึงจะรวย

ใบไมในกํามือ

๘

◙

ถาอารมณไมดี อยา แผเมตตา

◙

คนรุนใหมไมซึ้งในรสพระธรรม สงกรานตไปเที่ยวสาดน้ํากัน เปนบาปเปนกรรม

ไมนาจะทํา คนที่รูจริง เขาจะไปหาพอแม ปูยาตายายของเขา

ใบไมในกํามือ

๙

