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ธรรมะวิเศษเกิดจากธรรมชาติ คนมีสติปญญาสามารถจะรูธรรมชาติ รู
เหตุการณของชีวิต รูระลึกชาติของอดีตชีวิตได ในการเกิดขึ้นปจจุบันคือกฎแหงกรรม
รูวาอนาคตจะเกิดเหตุการณอะไรเกิดขึ้น จะแกไขตอนไหน จะใชชีวิตตอเวลากาลเปน
อยางไร ทําอยางไรจึงจะแกไขปญหาได จะใชวิธีการอยางไร เราสามารถแกไขปญหา
เฉพาะหนาดวยธรรมชาติของพระกรรมฐาน ไมตองใชเสกคาถาอาคม ธรรมชาติก็คือ
สมาธิธรรมดา มีสติสัมปชัญญะจะไดรูจักธรรมชาติ จึงกลาวไดวาไมมีอะไรที่ดีกวา
การเจริญพระกรรมฐานอีกแลว
พระพุทธเจาสอนธรรมชาติ สอนใหเราเห็นเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จะเห็น
อะไรก็เห็นความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของวาระและเวลาดวย ยุคใหมสมัยนี้โลก
โดยสมมติบัญญัติเจริญรุงเรืองมาก แตจิตใจของคนเราลาหลังมากไมทันกัน ไมได
กระตุนพัฒนาตน ไมไดสรางกุศลจิต ไมใชชีวิตตอการงานและหนาที่ ชีวิตเราจะ
อับเฉาอับจนไมทันโลกาภิวัตนที่เจริญไปดวยเทคโนโลยี
วิชาการเจริญมากมาย
เหลือเกิน แตลาหลังดานจิตใจ คนเราจึงจิตใจเลวและต่ําชาสามานย ไมสามารถจะ
เกาะอยูในโลกาภิวัตนใหเจริญตามเทคโนโลยีสมัยนี้ ก็เพราะไมมีความเขาใจในชีวิต
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ของเรา และเราไมมีความเขาใจธรรมชาตินั่นเอง ถาเรารูวาธรรมชาติเกิดอยางนี้
แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปโดยธรรมชาติอยางนี้แลว เราจะรูตัวเองและเขาใจตัวเองได
โดยไมยากเลย แตเราไปมองผลเลิศกันเสียมาก ทําบุญอยากจะไปสวรรค ทําบุญบาท
เดียวอยากจะไดเปนรอยลานบาท ทําบุญอยากใหเกิดสุนทาน แตวิธีการใชไมได ไมมี
ทานการกุศล ปราศจากเมตตาธรรม ปราศจากความเสียสละแลวนั้น ไฉนเลยเราจะ
ไปรอดปลอดภัย
ทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย
และทานที่ยอมรับนับถือธรรมชาติ
พระพุทธเจาของเรานั้นสอนธรรมชาติชัดเจน ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ สอน
ใหเราเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ใหเปนวัฒนาการของชีวิต ชีวิตนี้ไมแนนอน โลก
มนุษยนี้พระอาทิตยก็ไมเคยคางฟา บัดนี้ก็ชายมะพลับแลว จะเลี้ยวลัดอัศดงคต จะ
ตกไปตามธรรมชาติ ๖ โมงเชาก็ขึ้นใหมหมุนไปตามโลกนิยม โลกมันหมุน พระอาทิตย
มันก็อยูคงที่คงวาคงศอก แตเราก็หมุนกันอยูทุกวัน หันเหเรออกนอกลูนอกทาง
เดินทางผิดล็อค เดินทางจากธรรมชาติ เราก็ตองมีถนนมีหนทางเดินดวยกันทั้งนั้น แต
แลวเหตุใดหนอจึงไมเดินตามหนทางนั้น ทางเดินนี้มีดวยกันหลายทาง ทั้งทางน้ํา บน
บก ทางเรือ และอากาศก็ไปไดทงั้ นั้น แตไปแลว ไปทางเรือก็ไปลมจมน้ําตาย ไปทาง
บกหรือไปรถก็รถชนกัน อุตสาหหนีจากรถยนตขึ้นรถไฟ รถไฟก็ไปตกราง ไปชนกันกับ
รถยนต หนีไปบนอากาศไปเครื่องบินใหไวที่สุด โชครายก็ตองตายหมดเครื่องบิน
เชนเดียวกัน ก็เปนธรรมชาติอยางนี้แหละหนอ ไมมีอะไรแนนอนในชีวิตเลย
เมื่อ ๒-๓ เดือนที่ผานมา อาตมาไปจังหวัดขอนแกน ไดทราบขาววามีนิสิต
นักศึกษาหญิงวายน้ําไมเปนลงไปเลนน้ําในแมน้ําพองแลวจมน้ํา อีกคนหนึ่งเปนเพื่อน
นิสิตนักศึกษาดวยกัน วายน้ําไมเปนดวยกันทั้งคู คนที่วายน้ําไมเปนดันไปชวยคนอื่น
เขา ก็ตองตายอยางนาเวทนาที่สุด อันนี้เปนธรรมะ ธรรมชาติไดแลว ตัวเองชวยตัวเอง
ไมได วายน้ําไมเปนจะไปชวยคนจมน้ําไดอยางไร
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ทานทั้งหลายเอย แขงเรือ แขงพาย พอแขงได แขงบุญแขงวาสนาแขงกันไมได
ก็จริง เรามีแรงเราก็จ้ําไดก็ถูกตอง แตอยากจะถามพี่นองทั้งหลายวาพายเรือเปนหรือ
ยัง ลงเรือเปนไหม อาจจะไมตองพาย ลงเรือเรื่อก็ลมแลวเพราะไมเคยนั่งเรือ ไมเคย
พายเรือ แลวมีพลังเจ็ดชางสารก็ไมสามารถจะไปแขงเรือได ฉันใดก็ฉันนั้น ทุกสิ่งทุก
อยางในโลกมนุษยนี้ตองฝก ตองหัด ตรงนี้พอจะไดธรรมชาติขอหนึ่งแลว ชวยตัวเอง
ไมไดแลวจะไปชวยคนอื่นเขาไดอยางไร ตองจมน้ําตายดวยกันทั้งคู
นี่แหละทานทั้งหลายเอย ตองฝกตองหัดทุกวิถีทาง ทานอยาประมาท คิดวา
บานติดแมน้ํา ตองวายน้ําใหเปน ตองชวยตัวเองทุกวิถีทางเทาที่จะชวยได นี่คือคํา
สอนของพระพุทธเจาชัดเจน ชวยตัวเองไมได พึ่งตัวเองไมไดแลว แถมสอนตัวเอง
ไมไดอีก ถาทานไมดีแลวจะไปชวยคนอื่นเขาไมได ตัวเองก็ยังชวยตัวเองไมได ทาน
ตีความธรรมชาติดูบาง เห็นชัด ๆ เห็นกับตาเชนดังกลาวมาแลวทานจะไปชวยใคร ใน
เมื่อชวยตัวเองไมไดแลวไมตองไปชวยลูกหรอกนะ นี่ขอฝากธรรมะธรรมชาติ ทานเปน
ผูนําใครไมไดเลยเชียวหรือ
พี่นองที่รัก นําดานวิชาการก็นําไมได นําทางความคิดก็ยังคิดไมออก นําทางไป
หาปญญาก็ไมสามารถจะมีปญญาได นี่แหละทานทัง้ หลายจะปกครองตนไดอยางไร
ปญหาอยูตรงไหนจากธรรมชาติตรงนี้ บางคนมานั่งกรรมฐาน หวังผลเลิศหวังจะไป
สวรรคจะไปนิพพาน ถวายสังฆทานสักบาทหวังจะไปสวรรคชั้นโนนชั้นนี้ อยาไปมอง
ผลเลิศอยางนี้ทํามาทํานอยมันอยูที่จิตใจของทาน ทานตั้งใจทําหรือไม หรือทําสงเดช
ุ ที่ตั้งใจไว นี่ธรรมชาติชัด ๆ ทําตามเขา
พระเชษฐานาเวทนา ที่ทําแลวมันก็ไมไดบญ
ซังกะตายทําไป เหมือนเราเปนมนุษยซังกะตาย ไฉนเลยเลาจะมีกุศลอยูในจิตของ
ทาน แลวทานจะไดอะไรหรือ นี่ดูตัวอยางที่ขอนแกนงาย ๆ จมน้ํากระโดดไปชวยเขา
ไดทั้งที่ตัวเองวายน้ําไมเปน ความรักเพื่อน ระวังนะใหธรรมะสักขอ รักเพื่อนจะชวน
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ตาย ความรักอันหนักอกแสนจะพกอยูในใจ เหมือนกลิ้งครกขึ้นภูเขา มันจะไดอะไร
หรือ
ทานทั้งหลายเอย ความรักนี่เหมือนกลิ้งครกขึ้นภูเขา รักแนบแหนมเหน็บ รัก
เจ็บหัวใจ หยิกเล็บมันก็เจ็บเนื้อ ฟนฝอยหาตะเข็บเจ็บเนื้อใน จิตใจก็เหลวแหลกแตก
ลาญโดยธรรมชาติอยางนี้ แลวทานจะไดอะไรหรือ ขอฝากทานไวดวยกอนที่ทานจะ
ชวยคนอื่นเขา ทานตองชวยตัวเองไวใหไดกอ น พระพุทธเจาเรื่องชวยตัวเอง พระสงฆ
องคเจาตองใหชวยตัวเอง พระพุทธเจาเสด็จบรรพชาแสวงหาวิชาอันเดียวคือ วิชาแก
ทุกข วิชาแกปญหาชีวิต ทานเรียนจบมา ๑๘ ศาสตร ๑๘ ดอกเตอร แลวยังชวยตัวเอง
ไมได ทานตองไปแสวงหามากอนแลวจึงไปชวยชาวโลกตอไป เพลา ๔๕ พรรษา ชวย
ชาวโลกใหพนจากกองทุกข ชวยชาวโลกใหแกปญหาชีวิตจากธรรมชาติธรรมดานี่เอง
ไมมีอยางอื่นจะไปพิจารณาใหมากไปกวานี้แลว
พระพุทธเจาเปนพระจักรพรรดิ เปนพระราชบุตรของพระเจาสุทโธทนะ เปน
จักรพรรดิ-ราชาธิราชมหาราช ไมมีอะไรสูพ ระองคแลว แตพระองคก็มองเห็นการณ
ไกล เห็นโลกโดยสมมติจากธรรมชาติ ไปเห็นเทวทูตเกิดแลวก็แกอยางนี้ แลวก็รอง
ครวญครางคือเจ็บ เหลือแตเสนเอ็นกระดูกแลวเดี๋ยวก็ตายหามไปสูสุสาน เอาไปฝง
เอาไปเผา ทานก็มานึกหันมุมกลับวาจะหาวิชาใดหนอ จะชวยคนประเภทนี้ใหพนจาก
ความทุกข เวลาเจ็บระทวยปวยไขก็ครวญครางระทมไป ออนใจที่จะครางจนหมดลม
หายใจจากโลกไป มีแตความทุกขยากความลําบากตลอดไป มีความสุขสักนิดหนึ่งก็
หามีไม มีแตความทุกขจากธรรมชาติ
ทานทั้งหลายเอย เกิดนี้ก็เปนทุกข อยูในคัพภาของมารดา นั่งยอง ๆ กินเลือด
ในอกของแมทางสะดือ ที่อาตมาซึ้งใจตอเมื่อคอหักหายใจทางสะดือได จึงคิดถึงแม
จาอยูทุกวันเวลาที่ผานมา แมจะมีทุกขมากเหลือเกินจากธรรมชาติ อาตมาคิดถึงแม
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ตอนคอหักมากหลายวา แมจาลูกดูดเลือด ในอกของแมที่ละหยดทีละหยด กวาจะ
คลอดจากคัพภายังดื่มนมของแมอีกคืนกับวัน ๑ ขวดแมโขง ๓๐ วันก็ ๓๐ ขวดแลว
กอนเจริญวัยชันษา กินนมแมกี่ขวดลองนึกตรองดู จากธรรมชาติ ทานเห็นโลกเจริญ
เด็กกินนมวัวกินนมสัตวไมไดดูดนมแมแตประการใด นิสัยจึงเหมือนสัตวเดรัจฉาน ไม
มีกตัญูเลย ฆาพอก็ได ฆาลูกก็ได
เมื่อ ๒ วันกอนมารองไหพอฆาลูกตาย กําลังเปนนักศึกษานารักนาใครก็มาฆา
ลูกเยี่ยงสัตวเดรัจฉาน ถาเปรียบเปนสัตวเดรัจฉาน ก็ยังดีกวา เพราะมันยังรักกัน ขอ
ประทานโทษ ขออนุญาตกลาว สุนัขลูกออนมันออกลูกมา เราเขาไปใกล ๆ มันหวงลูก
ของมัน นี่มันยังรักลูกผูกพัน มันก็ยังรักแมของมัน แมวยังกินนมหมา เสือก็กินนมหมา
คนก็กินนมหมา เดี๋ยวนี้โลกาภิวัตนโลกเจริญไปอยางนาใจหาย จิตใจมันทรามต่ําชา
เวลากาลก็หมดไป ชีวิตเลวลงไป ๆ ชั่วลงไป จิตใจก็ต่ําชาเลวทราม หาเวลาที่มี
ประโยชนในชีวิตก็ไมไดแลว
พี่นองที่รักทั้งหลายเอย นี่แหละธรรมชาติดูจากกฎธรรมดา ไมมีอะไรเหลือ
เหนือกวานี้แลว สัตวทั้งหลายในโลกนี้กลัวตายทั้งนั้น จะเปนมนุษยก็กลัวตาย หรือ
ทานไมกลัวตาย จะเปนเปด ไก จะจับไปฆาเชือดคอมัน มันยังวิ่งหนี มันก็กลัวตาย วัว
ควาย เขาจะฆามันยังหนีเขาไปในวัด ไปแอบนอนอยูขางกุฏิพระ แขกไปเจอเขาไปถึง
มันน้ําตาไหล พระทานเห็นเขาก็ซื้อไว นี่เขาก็กลัวตายทั้งนั้น นี่คือธรรมชาติใชไหม ก็
ไมนาไปฆาเขา เราก็ตองกลัวตายเชนนี้เหมือนกัน ถาเรานึกจะไปฆาเขา ใหเขาตายไป
เชนนี้นะ นึกถึงตัวเราบาง เขามาฆาเราบางจะเปนอยางไร อกเขาหนอ อกเราหนอ
เหมือนกัน เกลียดทุกข เกลียดความเดือดรอน รักความสุขสนุกสบายดวยกันทั้งนั้น ไม
มีทานผูใดเลยที่จะตองการมีความทุกข ตองการใหโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน ไมมีเลย
อาตมาถึงแมจะเจ็บระทวยปวยไขก็ตองสูจนกวาจะหมดลมหายใจไปดวยกัน
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นี่แหละธรรมชาติ มันแกแลวก็ตองตาย เจ็บ อาพาธ ปวดทองปวดหัว เปน
ไขหวัด เปนโรคตาง ๆ แทรกซอนเขามาตลอดรายการ ก็ตองตายดวยกันทั้งนั้น นี่เปน
ความจริง ๕ ประการจากธรรมชาติ ไมมีนอกเหนือจากธรรมชาติที่พระพุทธเจาสอนไว
ชัดเจน มีแตความเบียดเบียนและหายนะซึ่งกันและกัน ทําใหตนตองเดือดรอน ทําให
คนอื่นเดือดรอนอีกไมใชคําสอนตรงนี้แนนอน สอนธรรมชาติ เราเบียดเบียนเขา เขาก็
ตองเบียดเบียนเรา เราทําใหเขาเดือดรอน และเราก็ตองเดือดรอนเองจากธรรมชาติ
นี่เอง เราเอาของดีไปใหเขา เขาก็ตองใหของดีเราแนนอน เราเอาของชั่วไปใหเขา เราก็
ตองไดรับของชั่วกลับคืนมาแนนอน นี่ธรรมชาติใชหรือไม ไมมีอะไรดีกวานี้แลว
คนเราเกิดมาเวลาเทากันหมดอยางที่เคยพูดมาแลว
ไมมใี ครที่จะตองเอา
เปรียบเสียเปรียบเวลากันเลย แตผูใดใครหนอจะใชเวลาแมแตวินาทีใหเปนประโยชน
แกตนและคุมคากวากัน ทําประโยชนตอกัน เปนธรรมชาติสายสําคัญของชีวิต คนเรา
จึงไมเหมือนกัน ขอเจริญพรพี่นองที่รักทั้งหลายเอย ทั้งโยมหญิง โยมชาย พระสงฆ
องคเจา นิ้วมือเทากันไหม ก็ไมเทากัน คนเราจะเหมือนกันไดอยางไรเลา นิ้วมือ นิ้วเทา
ก็ไมเทากัน มีเล็กมีใหญ มียาวมีสั้น คนเราก็เชนเดียวกัน จะเหมือนกันเปนพิมพ
เดียวกัน นิสัยตรงกันนี้ยากมาก แสนจะลําบากใจอยางยิ่ง นี่แหละไมไผตา งปลองพี่
นองตางใจ จะเหมือนกันอยางไรไดเลา พระก็ไมเหมือนกันนุงเหลืองหมเหลืองใส
เครื่องแบบเหมือนกัน ผาสังฆาฏิอยางอาตมานี่นุงก็เหมือนกันทุกองค แตนิสัยตรงกัน
ไหม เหมือนกันเปนพิมพเดียวกันไดบางไหม จิตใจตรงกันไหม อยูตรงไหนทานจะ
ทราบไดตอไป มันเปนเพราะเหตุผลประการใดเลา
ถานิ้วมือเทากันมันก็ไมมีปญหาเลย แตอยากจะเรียนบอกญาติโยมวา นาฬิกา
ไขลาน ถาตัวจักรเทากันทั้งหมดทุกตัว นาฬิกาจะไมหมุน จะไมเดิน เพราะมันไมมี
กามปู ขอฝากใหทานรูไว คนเราจะเหมือนกันหมดเห็นจะไดยาก พอเอยแมเอยลูกเอย
ก็แตกตางกันไป ทานทั้งหลายเอย โปรดพิศโดยธรรมชาติ จะเห็นวาคนเราเกิดมา
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เหมือนกัน มีหู มีตา มีปาก มีฟนโดยธรรมชาติแตกตางกันโดยเพศ เปนหญิงเปนชาย
ไมสําคัญ พุทธะหญิงก็ได ชายก็ได เปนไดดวยกันทั้งนั้น มีสิทธิเหมือนกันหมดทุกคน
ถาสรางความดี ถาไมสรางความดีเหมือนกั้นไมไดโดยศักยภาพ โดยอํานาจราชศักดิ์
บุญหนักศักดิ์ใหญไมเหมือนกัน
คนเราจึงแตกตางกันไปโดยเวรโดยกรรมจากการ
กระทําของเขาเอง มิใชคนอื่นทําให
ทานทั้งหลาย เรามาเจริญพระกรรมฐานตองการธรรมชาติ ไมตอ งการความ
เลอเลิศและประเสริฐแทแน ๆ เหลือเกินคือธรรมชาติ แตเราเลยธรรมชาติ ลืม
หญาปากคอกเหมือนวัวควายที่ออกปากคอกไปที่หลายทุงนา ลืมหญาปากคอกแลว
หรือ ความดีอยูในตัว คือ หญาปากคอก แตเราไมสามารถศึกษาแสวงหาความดีในตัว
เลยเปนธรรมชาติ เราจะดูตนหมากรากไมทั่วไป มีตนไมลมลุก ตนไมชั่วคราวเชน พริก
มะเขือ ตนกะเพรา ตนตะไคร เดี๋ยวมันก็ตายนี่เห็นไหมชัดเจนมาก ตนไมชั่วคราวไมมี
แกน ตนไมมีเปลือกมันก็ไมมีแกน ตนไมเนื้อออน ตนไมเนื้อแข็งมันจะไมเหมือนกัน
เลย ตนไมเนื้อแข็งนี้อายุยืน เพราะมันโตชา มันฝงรากลึก รากลึกมากเทาใด มันจะ
แตกกิ่งกานสาขาไดรมไดเงามาก รากตื้น ๆ นี้มันลมงายไมมีกิ่งสาขาออกไปใหนกกา
อาศัยไดแนนอนที่สุด
เดี๋ยวมันก็โคนลมลุกคลุกคลานไปตามสภาพของธรรมชาติ
เหลานี้ รากมันไมมี เราจะเห็นไดวาตนมะมวงสมัยนี้จึงใหญโตไมเหมือนตนมะมวง
สมัยโบราณ ตนมะมวงสมัยโบราณโอบไมรอบ มะมวงเดี๋ยวนี้อายุไมยืนเพราะใชวิธี
ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง มันไมมีราก เห็นดวยหรือไม คนยุคใหมสมัยนี้ชอบไว ๆ กัน ชอบรดน้ํา
ที่ยอดใหมันออกดอกไว ๆ ทําตามอารมณ ทําตามใจตนเองมากเกินไป ไมมหี ลักฐาน
ตนไมที่เพาะดวยเม็ดโตชา รากมันลงลึกมันจะแตกกิ่งกานสาขามากมาย อายุมันยืน
ตองใชเวลาเชนเดียวกัน คนจะดีไดตองใชเวลา คนจะชั่วไดไมตองใชเวลามากเลย มัน
ก็ชั่วอยูแลวอยูในตัวเอง มีอยูแลวดวยกันทุกคนจากธรรมชาติ แตจะทําใหรากลึกไหม
สรางความดีตองใชเวลา เราก็ทําโดยเสมอตนเสมอปลาย ใชเวลานานถึงจะดีได
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นี่อาตมามาอยูวัดอัมพวัน ๔๐ ปกวาแลว กวาจะดีขึ้นมาไดใชเวลานานถึง ๔๐
ป ทานมาจิ้ม ๆ จ้ํา ๆ เล็ก ๆ นอย ๆ ขอใหทําตอไปเถอะ อยาเอาเพียงแตวัน ๒ วัน ก็
เลิกรากันไป ก็จะหลายเปนตนไมลมลุก จะไมมีรากแกวเกาะดินใหลึก ตนไมทานจะ
ไมมีที่พึ่งอาศัย นกกาที่จะมาอาศัยไมไดรมเงาแตประการใด นี่มันออกดอกออกผล
ออกมา คนเรานี่ดีได ชั่วได แลงน้าํ ใจได น้าํ ใจดีมีปญญาได เราจะเห็นมนุษยศักยภาพ
แหงศักยบุตร ผูเปนบุตรที่รัก เราจะเห็นคนที่เห็นแกตัว ยุคใหมสมัยนี้โลกาภิวัตนเห็น
แตตัวมาก ถาเราชวยเขาไดมาก เขาจะรักเรามากโดยธรรมชาติ ถาเราชวยเขานอย
เขาก็รักเรานอย เรายังหาโอกาสชวยใครไมได ไมมใี ครมองหนาเราและไมรักเราดวย
ทานทั้งหลายเอย จากธรรมชาติอันนี้ ขอฝากธรรมะ รักใครก็อยารักหมดตัวนะ
รักครึ่งเดียว เอาไวเวลาเกลียดกันจะไดมองหนากันได ทานจะเกลียดใครก็อยาเกลียด
ทั้งหมด ชีวิตมันจะลามกสกปรก คนมันดีไดคนมันชั่วได คนเรานี้ไมไดดีทุกคนไป
อาตมาก็เชนเดียวกัน มีดีมีชั่ว เลือกดูเอา ไมมีใครเลยที่ดีตลอดตนชนปลาย มีดีมีชั่ว
อยูในตัว มันมีดวยกันทั้งนั้น ความพลาดความประมาทมีดวยกันทุกคน แตมันจะชั่ว
มากหรือมันจะดีมากกวากัน ติดลบหรือติดบวกประการใด ออกเปนธรรมชาติของมัน
เองจากกฎธรรมดา ทําอยางไรไดอยางนั้น ผลจะเกิดขึ้นจากการกระทําของตน มิใช
คนอื่นมาทําใหเราเทานั้น ขอฝากทานไปตีความหมายคิดเรื่องนี้ไวดวย อยาไปดูถูกคน
และเหยียดหยามคนกันมากเกินไป จากธรรมชาติ คนเราจนแลวก็รวยได ยาก ๗ ที มี
๗ หน เรายากไรยากจนในวันนี้ วันหนาเราก็จะร่ํารวย ยกตัวอยางอาตมาอยูวัดอัมพ
วัน เริ่มตนฉันขาวกับน้ําปลามีพระอยู ๑๔ องคกอนจะฉัน อาตมาตองไปดูพระกอน
วันนี้มีน้ําพริกถวยเดียว ปลาราถวย ผัก ๒ ถวย อาตมาบอกนิมนตฉันเถอะครับ ผม
วันนี้ไมสบาย ถาเราไปนั่งฉัน พระทานก็ฉันไมได อุตสาหอดทนใหพระทานฉันใหอิ่มก็
แลวกันอาตมาก็พอใจแลว กวาจะมีอะไรก็ตองอดทน
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ทานทั้งหลายเอย ยาก ๗ ที มี ๗ หน ตองใชความอดทน สรางความดีใช
เวลานานเหลือเกิน ไมใชสรางวันเดียวสําเร็จ นี่แหละธรรมชาติ เหมือนตนไมที่มีแกน
กวาจะโตขึ้นมาแสนจะยากลําบากใชเวลานานมากเชนเดียวกัน สรางความดีตองคอย
เปนคอยไป สะสมหนวยกิตเขาไว สรางความดีไวทีละหยดทีละหยาด น้ําใสตุมทีละ
หยดมันอาจจะเต็มตุมขึ้นมาถึงแมตุมใบใหญก็เต็ม ขอใหตักน้ําทุกวันไดไหม แต
ปญหานาเสียใจตักไปมากมายแตตุมโองที่ใสมันรั่ว มันทะลุ ก็เสียแรงเปลานะ ควรจะ
ชวยกันอุดโองตุมไมใหรั่วไหล ทีละหยดทีละหยาด เดี๋ยวมันก็ตองเต็มวันหนึ่งขางหนา
ตอไปไดในความดีอันนั้นจากธรรมชาติ
ทานอยาประมาทวาทานมีเงินร่ํารวยเปนรอยลานพันลาน อาจจะเหลือแตไฟ
ไฟก็จะไมมี อยาประมาท โบราณทานสอนธรรมชาติ มีสลึงพึงบรรจบใหครบบาทอยา
ใหขาดกระเปา แตบางคนมีรอยลานพันลาน บาทเดียวเตะทิ้งไปแสดงวานอยมาก ดู
ถูกเงินดูถูกทอง หนักเขาหมดเนื้อประดาตัว ไมขีดไฟแกสก็ไมมีดวย นี่แหละยาก ๗ ที
มี ๗ หน จากธรรมชาติของเรานี่เอง ขอเจริญพรอยางนี้นะ
นี่แหละธรรมชาติอยาดูถูก คนเรามีดีมีชั่วถึงจะเปนขี้เหลามายาอยาไปดูถูกเขา
ใหรูจักใชคนวาควรจะใชคนประเภทใดทํางานใด เขาไมมีวิชาเอกทางนั้นอยาไปใชเขา
ถาเขาทําไมไดเราไปโกรธเขาเกิดทะเลาะวิวาทกัน เกิดความเห็นไมตรงกัน เรียกวา ใช
คนไมเปน พูดจาก็ไมเปน พูดจาไมดีแลวยอมเกิดปญหา เราจะใชใครก็ดูเหตุผลของ
คนนั้น เปนที่นาเสียดายจากธรรมชาติอันนี้ คนใดมีวิชาเอกที่จะชวยเราไดทางใด เราก็
ใชเขาทํางานอยางนั้น ถาเขาชวยเราไมไดจริง ๆ อยาไปใชเขาเลย มันจะเสียงานของ
เรา ทําเองเถอะ อยางอาตมาก็ตองลงมือทําเองจะไปวานเขาก็เกรงใจ เราเสียสละองค
เดียวก็ทํางานใหเสร็จไป ก็ยังดีกวาเขาเอางานไปทิ้งไปขวาง เพราะเขาไมมีวิชาเอก ไม
ถนัดงานดังกลาว นี่คือธรรมชาติใชหรือไม
ธรรมบรรยาย – ธรรมชาติของพระกรรมฐาน

Page 9

เราไปใชคนที่ไมรูจักอะไรเลยแลวเขาจะทําใหเราไดไหม ก็ไมได จะไปหาวาเขา
ขี้เกียจไมชวยงาน ไมมาทํางานให ก็ไมถูกตอง ขาดธรรมะประจําจิต ใชชีวิตประจําใจ
ก็เพราะเราใชคนไมถูกงาน ใหงานไมถูกตองกับความถนัดของเขา บางคนชอบพูดก็
ใหงานที่ตองติดตอตอนรับแขก สวนคนที่ทํางานเขาไมพูดมากหรอกนะถึงจะทํางาน
ได พูดมากตองอยูงานสังคมแตตองมีมนุษยสัมพันธดีดวย นี่ธรรมชาติ บางคนใชคน
ไมเปน บางคนพูดมากเกินโควตาก็ทําใหเสียได บางคนพูดนอยไปไมถึงขั้นมันก็เสียได
บางคนไมพูดเสียเลยก็เลยไมรูเรื่องกันก็มีมาก ทุกคนไมใชวาใชไดทุกคนนะ ใชไมได
ใชยาก ก็อยาไปวาเขาวาเขาขี้เกียจเดียดฉันทแตประการใด คนอยากจะสนองงานให
เราก็มากมาย ก็ตองขอขอบคุณ แตก็ทําใหไมได นีม่ ันจุดหมายธรรมชาติอันนั้น ใน
เมื่อเขาทําไมไดแลวเขาไมไดตั้งใจที่จะทําใหมันเสียโดยเอางานนั้นไปทิ้งเสีย หรือลืม
ทํางานนั้น เราตองทํางานเอง
เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาสอนธรรมชาติงาย ๆ วา งานทุกอยางตองบกพรอง
ไมมีงานอะไร ๑๐๐ เปอรเซ็นตเหมือนทอง ๙๙ ตองขาดไป ๑ เปอรเซ็นต เหตุที่
บกพรองขอเจริญพรวา เนื่องจากคนทํางานคนเดียวไมได ตองอาศัยซึ่งกันและกัน น้ํา
พึ่งเรือเสือพึ่งปาอัชฌาสัย เราก็จิตคิดดูบางเขาก็ใจ คนเราก็ตองอยูพึ่งพาซึ่งกันและ
กัน แตแลวเราอาศัยเขาได เขาอาศัยเราไมได มันก็อยูกันยาก ถาเขาอาศัยเราได แลว
เราอาศัยเขาไมไดก็ตองชวยเหลือกัน เราอยูวัด วัดอาศัยเราได แตเราไมชวยวัด เรา
อาศัยวัด วัดอาศัยเราไมได วัดตัวนี้ไมใชอาคารสถานที่เปนวัตรปฏิบัติ เปนขอปฏิบัติ
ถาเราปฏิบตั ิไดเมื่อใด ก็ชวยเราได เราชวยวัตรก็หมายความปฏิบัติทํากรรมฐาน เรา
ชวยวัดแลววัดก็ตองชวยเรา วัดคือวัดกาย วัดวาจา วัดจิตใจใหดี เขาก็ชวยเราในทางนี้
เทานั้น ถาเราไมปฏิบตั ิแลววัดเขาชวยเราไมไดหรอก เราชวยวัดคือปฏิบัติวัตรปฏิบัติ
กรรมฐานขึ้นมา แลวฐานะก็จะดีมีปญญา ตางคนตางชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน คนนั้นจึงจะไดผลจึงจะถูกตอง มองเห็นธรรมชาติชัด ๆ บางคนมองขามธรรมชาติ
ไปจากกฎธรรมดา จึงไมมีอะไรวิเศษกวานี้อีกแลว
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เราชวยเขา เขาไมชวยเรา เราจะชวยเขาตอไปหรือประการใด ตางคนตาง
ชวยกันจึงจะถูกตอง นิ้วโปงมันตองอาศัยนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วกอย มันเปนหัวแม
มือ มีพลังสูง แตนิ้วโปงจะใชนิ้วเดียวก็ไมได มันก็ตองพึ่งพาดวยกัน นิ้วมันไมเทากัน
เพราะมันไมเหมือนกัน คนมีนิสยั ไมเหมือนกัน นานาจิตตัง จิตยอมจะไมเหมือนกัน
ความดีก็ไมเหมือนกัน ความชั่วก็ไมเหมือนกัน ความสุขก็เอาไปคนละอยาง ความ
ทุกขก็เอาไปคนละทาง สุขดวยการดื่มสุรา เลนการพนัน ความสุขเกิดจากความสงบก็
มี ความสุขเกิดจากการปฏิบัติกรรมฐาน ความสุขเกิดจากลูกไดดี มีปญญา เรียน
หนังสือเกงเรงกาวหนาก็เกิดความสุขสําหรับพอแม ผลพลอยไดของพอแมก็ดีอกดีใจ
วาลูกสําเร็จปริญญาเอก ยกตัวอยางธรรมชาติเปนความสุขในระดับครอบครัว ระดับ
ครอบครัวสําคัญเหมือนกัน
เปนบทบาทของชีวิตที่เจริญรุงเรืองของพอแมอยูที่
ครอบครัวเหมือนกันจากธรรมชาติอันนี้
ตนไมบางชนิดมีรากลึก บางชนิดโคนงายเพราะรากมันตื้น เหมือนอยางเชนคน
ปฏิบัติพระกรรมฐานจิตใจไมลึก จิตใจมันหละหลวมเหลาะแหละ จิตใจมันเหลวไหล
จึงลมไดงาย บานสรางมาแลว ไมไดตอกเสาเข็ม คานก็เล็กเราจะตอตึกไปหลาย ๆ ชั้น
ก็คงจะไมได ถาเราทําคานแนนหนา ทําหลักฐานแนนหนา ตอกเข็มใหแนนใหลึกลงไป
สามารถตอกสรางตึกไดถึง ๗ ชั้น ๑๐ ชั้น ๒๐ ชั้น ไดตามกําหนดนั้น ฉันใดก็ฉันนั้น
การเจริญพระกรรมฐานก็เชนเดียวกันดังกลาวแลว เปนการฝงจิตใหแนน ทําใหเกิด
ความอดทน อดกลั้น อดออม ประนีประนอมยอมความ บุคคลนั้นจะไดมหี ลักฐาน
แนนอนที่สุด คือ การเจริญพระกรรมฐาน ทําใหฐานะดี แนนหนาอดทน ไมโกรธคน
งายและไมเกลียดคนงาย จะไมฝง ใจเจ็บกับทานผูใดเลย จะไมผกู ความโกรธไวในใจ
ตอไป จะไมอิจฉาริษยาแนนอน มันฝงแนนเหมือนเรือนที่เราปลูกไปเชนนั้น เหมือน
ตนไมที่มันเปนแกน มันจะมีรากลึกมาก เขาในหลักพังเพยธรรมชาติ “ทองคําตองสูไฟ
ไมใหญตองสูลม”
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ทานทั้งหลายเอย เอาทองเหลือง ทองแดง ตะกั่ว มารวมกับทองคําแลว ทาน
ลองเอาน้ํากรดราดลงไปสิ มันจะเหลือแตทองบริสุทธิ์ ฉันใดก็ฉันนั้น ทองคําเปรียบ
เหมือนความดี เหลือแตความดีเทานั้น ความชั่วเปรียบเหมือนทองแดง ทองเหลือง
ตองเผาดวยน้ํากรด เทียนที่ทานจุดมันมีแสงสวางเพราะมันรอนในตัวใชไหม ความ
รอนในตัวมันเผาใหเกิดแสงสวาง น้ําตาเทียนมันไหลเห็นชัดโดยธรรมชาติ ยิ่งเผา
น้ําตาเทียนยิ่งหลั่งไหลออกมา โยมลองไปเห็นธรรมชาติที่อาตมาพูด ธรรมชาติหรือไม
ถาไสมันใหญ เทียนมันใหญ มันก็จะเผาหนักทําใหเกิดแสงสวางมากขึ้น แตถาไสเปน
๓ ไสเล็ก ๆ มันก็ไมสามารถเผาใหมันเกิดความรอนในตัว ใหมันเกิดแสงสวางได
เชนเดียวกัน ฉันใดก็ฉันนั้น เรามาเจริญพระกรรมฐาน ตองการใหเกิดแสงสวางเผา
โลภะ โทสะ โมหะ เผากิเลส มันเหือดแหง คือ ราคะ โทสะ โมหะ กามคุณ ๕ มันสยบ
ลงไปเมื่อใด ปญญาก็จะเกิดขึ้นเหมือนเทียนฉันนั้น
ทานทั้งหลายเอย โปรดพิจารณาโดยธรรมชาติอันนี้เถิด ทานจะเกิดปญญา
ทานจะรอบรูในกองการสังขารของทานที่จะตองเผากิเลสเปนเหตุใหเกิดแสงสวางนั้น
คือตัวปญญา เหมือนทานฝงรากจิตใหมันลึก ทานจะไมโคน ทานจะแผกิ่งกานสาขา
ใหคนอื่นมีรมเงาอาศัยได ถารากทานสั้น จิตใจทานต่ํา ทานจะไมไดเปนทีพ่ ึ่งของใคร
เขาไดเลย เปนที่พึ่งพาใหกับลูกก็ไมได เปนที่พึ่งพาใหกับญาติพี่นองก็ไมไดเหมือนตน
ตาลที่ไมมกี ิ่งกานสาขา เลี้ยงลูกโตเหมือนตนตาล เลี้ยงลูกโตดวยขาวสุก หาความ
สนุกใหกับสังคมแลวมันจะใชไดหรือ
ตนไมธรรมชาตินี่แหละหนอถามันฝงรากลึก โยมโปรดรดน้ําพรวนดินเถิด มัน
จะออกดอกออกใบใหเราผลิดอกออกผลใหเขาขายออกสูตลาดอยางงาม
เหมือน
จิตใจของเรา หมั่นสวดมนตไหวพระ หมั่นตั้งสติปฏฐาน ๔ เจริญกุศลภาวนา เรียกวา
รดน้ําใสปุย ตนไมทานจะงดงาม ทานจะมีปญ
 ญาใชหรือไม ทานคิดดูตรงนี้ไดหรือไม
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ทานจะไปเอาญาณ ๑๖ นั่ง ๗ วัน จะเดินระยะ ๖ แลวใหไดญาณ ๑๖ เปนพระโสดา
โสดีก็ยังไมไดจะเปนโสดาไปทําไม แคตรงนี้ยังสกปรก จิตใจยังลามก หาความสกปรก
เศราหมองใจ ใจก็ไมเสบย ขาดความสบาย มีทั้งรักทั้งแคน ทั้งแนนในทรวง ทั้งหึงทั้ง
หวงหนักหนวงในหัวใจ ไมมีรักดวยเมตตาเลย รักกันดวยกามคุณ หนาตาสวย ๆ ดี ก็
จะรักกันดีจนตาย รักกันอยางไรเลา มหานิยมคือเมตตา แปลวาความปรารถนาดี ลูก
มีวิชาความรูเปนการนําวิชาการ นําแนวทางความคิดได แลวก็นําทางปญญาได ทาน
ถึงจะไดความรูความคิด ความมีสติปญญาเฉลียวฉลาดสามารถปฏิบัติการงานขยัน
ถูกตอง
การเจริญพระกรรมฐาน
เปนการตัดสินใจไดถูกตอง
แนวสติปญญา
แนวความคิด เปนการตัดสินใจไดดีมาก ทีท่ านเจริญพระกรรมฐานนั้น ทานจะเสียใจ
ตอเมื่อทานไรสาระ ขาดสติสัมปชัญญะ ลดละภาวนา แลวทานจะเสียใจ ทานจะ
ตัดสินใจผิดชีวิตทานจะแรนแคน ชีวิตทานจะไมมีแบบไมมีแปลนและแผนผัง ชีวิต
ทานจะอเนจอนาถ นาเสียดายที่เกิดมาในสากลโลกมนุษยนี้โดยธรรมชาติแท ๆ
นี่หรือความรัก ความรักทําใหคนตาบอดสอดตาเห็น ไมเปนพยานหลักฐาน
ความรักหรือจะแนนอนเทากับเมตตาปรารถนาดีเทานั้น ถาเรามีความสงสารซึ่งกัน
และกัน อยากจะชวยสรรพสัตวทั้งหลายใหพนทุกข ชวยตัวเองใหพนจากกองทุกข
และชวยคนอื่นใหพนจากกองทุกขได มุทิตาจิตพลอยยินดีปรีดาในเมื่อเขาไดดีขึ้นมา
ไมมีการอิจฉาริษยาตอกัน อุเบกขาภาวนาตองการจะเปนกลางจะไมอคติแตประการ
ใด ชีวิตนี้ทกุ สิ่งเปนกลางไมเขาขางใคร ไมอคติตอใครดวยอุเบกขาภาวนาอันนีบ้ อกไว
ชัด
โออนาถวาสนานิจจาเอย ฉันเกิดมามีกรรม เกิดมาทําอะไรได เกิดมาสราง
ความดีใชหนี้กรรมเกา อยาปฏิเสธทุกขอหา หนีความชั่วสรางตัวใหดี ชีวิตจะไม
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แรนแคน ยาก ๗ ที มี ๗ หน เดี๋ยวเงินไหลนอง ทองไหลมา บริวารก็เต็มบาน ชีวิตนี้ก็
จะสดชื่น เหมือนดอกไมที่ออกดอกสะพรั่งเชนนั้น แตแลวออกดอกสะพรั่งแลวโปรด
อยาประมาท มันโรงรางหางไกลแลวโรยรวงไปเหมือนดอกกุหลาบฉันนั้น เหมือนพี่
นองสาว พี่นองชายหนุม เปนหนุมสาวหลอกลวงกันชั่วคราวเทานี้แหละหนอ ไมมี
อะไรสวยคงที่คงวาคงศอกเลย ถึงเราจะปดถึงเราจะแตงอยางไรก็แตงไมไหว มันก็โผล
ออกมาจนได ขอประทานโทษขออนุญาตกลาว เหมือนอยางผมเราขาวแลว ยอมไป
เดี๋ยวกันก็โผลมาใหเห็นจนได ลงพื้นวาดแผนที่ไมใหใครเห็นวาเราแก ทําใหเปนสาว
แลว อยามายอมใจเสียใหยากลําบากใจเลย นี่โดยธรรมชาติ
การเจริญพระกรรมฐานตองการจะรูของจริงจากธรรมชาติอยางนี้ การเจริญสติ
ปฏฐาน ๔ ตองการมีสติทุกอิริยาบถ อยาประมาท อยาพลาด อยาละโอกาสอันดีงาม
ของทาน เวลาของทานจึงมีประโยชน กายานุปสสนาสติปฏฐาน กายจะยืน เดิน นั่ง
นอน เหลียวซาย แลขวา คูเหยียดเหยียดขา ตั้งสติไว นี่คือตัวกรรมฐานกําหนดจิตให
ได เราจะไดมีสติ จะเลื่อนเทาไปทางไหน เกิดขึ้นแลวมันก็เยื่องยาย แลวมันก็ดับไป ไม
มีอะไรเหลืออยูเลย อนิจจังเอยไมเที่ยง เปนทุกข หาเหตุที่มาของทุกขไดคือ อนัตตา
แปลวาปลอดภัยแลว ขาพเจารูจริงทุกสิ่งแลว ของปลอมไมยอมใจ เขารักกันแทบจะ
กลืนแลวยังไมไดกัน เพราะเหตุผลประการใดเลา ควรจะรักดวยความเมตตา
ปรารถนาดี สงสารซึ่งกันและกัน สามีโปรดเห็นใจภรรยา ภรรยาโปรดเห็นใจสามี เอา
อกเอาใจกันดีกวาที่จะไปแยกแตกกันไปเลย อยางนี้มีมากมายในสังคม มันเลวราย
ตางคนตางมีลูกซึ่งกันและกันก็มีเหตุจะเลิกรากัน
มีมาปรึกษาอาตมาเยอะแยะ
อาตมาตองบอกวาอยางมาปรึกษาอาตมาเลย
โปรดตัดสินใจเอาเองใหถูกตอง
จะบอกใหเขาดีกันก็ไมได
อาตมาเปนพระสงฆองคเจาจะบอกใหเลิกกันก็ไมได
อาตมามีอยูขอเดียวไมอยากใหเลิกกัน ใหลูกเปนปมดอย แตโยมตองคิดเอาเองนะ ถา
สามีภรรยาโดยธรรมชาติเขาทะเลาะกัน โยมอยาไปเขาขางฝายใดฝายหนึ่งแลววาอีก
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ฝายไมดีนะ
ทั้งหมด

เวลาเขาดีกันจะกลายเปนสุนัขหัวเนา

ขอฝากไวจากพระกรรมฐาน

ถาทานเจริญพระกรรมฐาน ทานจะรูวาเมตตาคืออะไร ความรักนอกประเด็นนี้
คืออะไร รักวิโยคโศกเศราวิโยคโศกภัย มีแตเสนียดจัญไร รักดวยกามคุณ ใหมันอุนใจ
ชั่วคราว แตรักใหมันเจาะใหลึกถึงเมตตาปรารถนาดีซ้ําสงสารซึ่งกันและกัน ชวยเหลือ
กันดวยความสงสาร เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และปฏิบัติตอ กันแลวคนจะสงสาร
จะทํารายจิตใจกันไมได โลกเจริญจิตใจหาไดเจริญตามไปไม ทิง้ ความดีรักดวยกาม
คุณรับรองรักไมทน รักปนป เอาใจลูกดี เอาใจสามีดี สามีก็เห็นใจ สามีก็ตองใหเกียรติ
ภรรยาทันที จะไมเสียดสีจะไมทุบตีแตประการใด นี่คือเมตตา แสงความสงสารซึ่งกัน
และกัน คนเราจะทิ้งจากกันไดหรือ
คนเดี๋ยวนี้ไรคุณธรรมมาก โลกาภิวัตน โลกมันเจริญไปถึง กามคุณ ๕ เขา
ไนทคลับ ผับ บาบอคอแตกไปตามสภาพ เลยลืมของเกาหรือเจาประคุณ ลืมบุญลืม
กุศลแลวหรือเจาประคุณแมทูนหัว
ลืมรักเกามารักใหมแสนจะฉวีหาความดีไมได
ออกมาอยางนี้เลย บางคนก็มาปรึกษาอาตมา บอกหลวงพอฉันจะเลิกกับมันดีไหม มี
ลูกกัน ๗ คน ก็ถามวาทําไมจะเลิกกันละ เขาบอกมันไมเอาไหน มันไมดี เวลาแตงงาน
กันทําไมวามันดีละ แลวมาตอนนี้วาไมดไี ดอยางไร เขาบอกไมใชเนื้อคู โอโฮมีลูก ๗
คนบอกวาไมใชเนื้อคู เรื่องพรรคนี้เขาวัดมาปรึกษามากเหลือเกิน มีทั้งรักแคนแนน
ทรวงหนักหนวงในหัวใจ
ขอเจริญพรไมมีอะไรดีเทาพระกรรมฐานแลว ตั้งใจเจริญพระกรรมฐาน กําหนด
สติไวตลอด กําหนดคิดหนอที่ลิ้นป คิดถูกหรือผิด แลวก็ตัดสินใจไดถูกตอง อยาไปให
คนอื่นมาตัดสินใจใหเรา เพราะเขากับเราไมรูเรื่องกัน และเราก็ไมรูวาเขาจะตัดสินใจ
ใหเราไดอยางไร ตัวเรารูดีที่สุด ตัดสินใจเอาเอง ใชพระกรรมฐานตัดสิน
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ขอฝากทานไวโดยธรรมชาติอันนี้ ตนหมากรากไมก็เชนเดียวกับความรัก จะรัก
กันตื้นลึกหนาบางก็ธรรมชาติ ถาทานรักดวยกิเลส รักไมมีขอบเขต ใชไมได ความรักที่
พระพุทธเจาสอนตองมีขอบเขต คือ เมตตาปรารถนาดีกับเขาไหม เขามีความ
ปรารถนาดีกับเราไหม ถาตางคนตางมีความปรารถนาดีตอกันแลว ความสงสาร
ปฏิบัติดีตอกันกอน ในเมื่อสามีปฏิบัติดีตอภรรยา ภรรยาปฏิบัติดตี อสามี ตางคนตาง
สรางความดีรวมกันแลว มันจะเกิดความสงสาร คือ กรุณาเรียกวาผูมีพรหมวิหาร
ธรรม เกิดความสงสารกันขึ้นมา แลวมันก็มีเยื่อมีใย ตัดบัวยังเหลือใย บัวไมไวใยได
อยางไร คนเราตองมีดีตอกัน มันถึงจะมีเยื่อใย ถาคนไมมีใยดีตอ กัน จะอยูดวยกัน
ไมได นีม่ มี ากมาย เวลารักกัน เกลือเค็มก็วาเกลือหวาน เวลาเลิกกันหมดหวานเลย
หรือ อาตมาถามโยมผูช าย ทําไมทิ้งโยมผูหญิง เขาบอกโอย! หลวงพอไมรูเรื่องหรอก
หลวงพอบวชมานาน ไมรูภาษาหรอก ก็มันแกแลวผมก็ทิ้งมันนะสิ หลวงพอไมรูเรื่อง
ตองไดสาว ๆ เอาะ ๆ แอะ ๆ เราก็ไมรูเอาะ ๆ แอะ ๆ เปนอยางไร ออ! แกแลวทิ้งหมด
เลยหรือนี่
ขอเจริญพรจากธรรมชาติจากการเจริญพระกรรมฐาน ก็คือ ธรรมชาติ กายา
นุปสสนาสติปฏฐาน ก็คือ ยืนหนอ ๕ ครั้ง โปรดกรุณาทําใหได คอย ๆ เปน คอย ๆ ไป
บางคนก็เบื่อหนาย อยาเลิกราตองทําตอไป โยมเรียน ป.๑ – ป.๖ ก็ตองใชเวลา ๖ ป
ม.๑ – ม. ๖ ก็ใชเวลา ๖ ป รวม ๑๒ ป แลวการเจริญความดี มุงมาดปรารถนาของดี
ตองคอยเปนคอยไป ดีตรงไหนจําไว มันไมดีตรงไหนจําไว ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ประจําของธรรมชาติ เปลี่ยนรายใหกลายดีได ถาทําไดแลว สติอยูกับจิตเมื่อใด มันจะ
คิดออกทันที คิดออกแลวเขียนไปแลวเราจะตัดสินใจไดถูกตอง ทําอะไรจะไดไมพลาด
ไมผิด ถึงจะมีความผิดอยูบางก็นอยเต็มทีนะ ความถูกจะมากกวาความผิด แตเราจะ
ใหคนอื่นบอกเราหาไดไม เพราะตางกรรมตางเวรกัน จะใหคนอื่นมาบอกเราได
อยางไร เขาจะใหเรามาบอกใหเราทําตามก็ไมได เชนเราไมมีเงินมีทอง เราอยากได
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เงินสัก ๑๐๐ ลาน เขาบอกวาตองไปคาขายยาบา ขายยาเสพติด เขาทําไดไหม เขา
ขายกาแฟดี แตเราชงกาแฟไมเปน จะขายไดหรือ เขาขายกวยเตี๋ยวน้ําดี เราทํา
กวยเตี๋ยวกินเองยังไมเปนทา ยังวาไมอรอยเลย จะไปขายไดหรือ นี่แหละตางเวรตาง
กรรม ตางฐานะ ตางสมองกลดลบันดาล บางคนไมมีวิชาเอกทางนี้ ไปขายอยางไรก็
เจง นี่ตางเวรตางกรรม ตางวาระเวลากัน เราไมถนัดธรรมชาติไปขายของเหมือนกัน
และจะดีเหมือนกันหมดก็ไมใช
ขอฝากทานทั้งหลายไวดวย การเจริญพระกรรมฐานเปนธรรมชาติแนนอน ไมมี
อะไรที่จะดีกวานี้แลว ธรรมะวิเศษจะเกิดจากธรรมชาติ คนมีสติปญญาสามารถจะรู
ธรรมชาติ รูเหตุการณของชีวิต รูระลึกชาติของอดีตชาติได ในการเกิดขึ้นปจจุบัน คือ
กฎแหงกรรม เราวาอนาคตมันจะเกิดเหตุการณใดขึ้น จะแกตรงไหน จะใชชีวิตตอ
เวลากาลอยางไรจะแกไขปญหาไดอยางไร เราก็แกไขดวยธรรมชาติ ไมตอ งไปเสก
คาถาอาคม ธรรมชาติก็คือสมาธิธรรมดา มีสติสัมปชัญญะจะรูจักธรรมชาติ
ตนหมากรากไม ถามีหนอนมีกาฝาก ทําใหตนไมไมโต มันแคระแกร็นเราก็
เชนเดียวกัน ตองกําจัดกิเลส ความไมดี เปนเหตุทําลายตัวเอง โดยกําจัดออกไปดวย
การกําหนดจิต โดยมีสติปญญา ชีวิตทานจะแจมใส ทําอะไรเงินไหลนองทองไหลมา
จะคาขายก็ร่ํารวย ธุรกิจก็สําเร็จ ทําอะไรก็เผด็จผล นึกถึงบุญกุศลไวเราก็ไดผล
การบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศลอะไรก็ไมดีเทาการเจริญพระกรรมฐานอีกแลว
เพราะเปนบุญที่สูงสุดในพระพุทธศาสนา จะเห็นทางมรรคมรรคา มองเห็นทางเดินที่
ถูกตอง คือ มรรค ๘ ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา มีสติระลึกเสมอ สัมปชัญญะรูตัวเสมอ
ทําอะไรรูกาลเทศะ บาปบุญคุณโทษ รูวาดีชั่วเปนประการใด มันจะเกิดขึ้นแกตัวเอง
นั่นคือ ปญญา ไดแกความไมประมาทตั้งแตบัดนี้เปนตนไป..
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