กรรมฐานพบพระ
พระธรรมสิงหบุราจารย
วัดอัมพวัน สิงหบุรี
File : D001

ถาทานพบพระเมื่อใด ทานจะสบายใจเมื่อนั้น การเจริญกรรมฐานทําใหพบ
พระที่ถูกตอง ถาทานกําหนดจิตโดยใชชีวิตที่จะพบพระ มีการกําหนดจิตใหมี
สติสัมปชัญญะ สรางความดีใหกับตัวเอง ทานจะพบพระ จิตใจจะประเสริฐ จิตใจจะ
เย็นสบาย มีความสุข ถาจิตใจมีแตความทุกข ทานจะพบพระไดที่ไหน มาพบพระที่วัด
อัมพวันก็ไมใชพระของทาน พระอยูในจิตก็หารูไม กลับเอาพระออกจากจิตใจไปเสีย
เอาความวุน วายเขามาแทนที่ สรางความดีไมไดดังกลาวแลว ไฉนเลยเลาจะพบของดี
ในตัวเอง ก็คงจะไมไดผล ไมไดอานิสงสในการพบพระในการปฏิบตั ิกรรมฐาน
ทานโปรดทําความเขาใจ บอบุญบอบาปอยูที่ใด เวรกรรมอยูตรงไหน ที่ควรจะ
แกเวรแกกรรมจากการกระทําของตนนั้นไมคอยจะแกกัน มีแตมาเพิ่มปญหา มาเพิ่ม
เวรเพิ่มกรรม มาเพิม่ บาปใหกับจิตใจ พระจะอยูกับทานไดอยางไร พระชอบมี
ความสุข ความเย็นใจ ถาหากพระอยูกับผูใด ผูนั้นใจประเสริฐล้ําเลิศทุกประการ ตรง
นี้เปนเรื่องสําคัญ ทานจะไมมีความทุกขเลย ไมวาจะมีบานใหญบา นโต บานเล็กบาน
นอยก็ตาม จะมีแตความสุขความสนุกในการทํางานตลอดรายการ
อาตมากลาวเบื้องตนต่ําๆ งายๆ ถาทานตีความแลวไมเขาใจ ตอบทานที
เพราะทานไมไดปฏิบตั ิธรรม ปฏิบัติไมได เหตุที่ปฏิบัติไมไดเพราะไมไดใสใจในบุญ
แตไปใสใจเรื่องอื่น มีแตผีเขาเจาสิง มีองคนั้นองคนี้เขามาสิงแลวจะพบพระไดอยางไร
ถาไมมีพระ ปศาจเขาสิง ถามีพระประจําจิตประจําใจ ปศาจที่ไหนจะมาสิง องคไหน
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จะมาอยูกับทานขอฝากดวย ควรมีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาสิงสถิตอยูที่
จิตใจ นําพระธรรมคําสั่งสอนมาปฏิบัติ จะเกิดพระสงฆ รัตนอันประเสริฐล้ําเลิศใหแก
ทาน นั่นแหละพบพระ ทานจะมีจิตใจสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ ไปไหนก็สะดวกสบาย
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน ทานจะมีที่พึ่งทางใจสืบตอไป
ถาทานปฏิบัติธรรมจะพบพระธรรม
ถาทานฟงแตไมไดเคยปฏิบัติตามที่ได
ชี้แจงแสดงบรรยายแตประการใด ก็เห็นจะเปนไปไดยากมาก การปฏิบัติธรรม ตองรู
หลักกรรมฐาน อาตมาพยายามอธิบายใหชัดเจนเปนภาษาไทย ไมยกศัพทบาลี
ไวยากรณแตประการใด ถายังไมเขาใจอีกก็คงตองเลิกอธิบายได เพราะหมดโอกาส
แลว บัวสี่เหลาอยูใตดินแลว หมดโอกาสจะรูหรือลืมตาอาปาก เหินฟาเห็นดินอยางคน
อื่นเขา เปนไปไดยาก เพราะคนไรบญ
ุ ขาดวาสนานําพาสงกุศลก็จะไมไดผลแต
ประการใด
กรรมฐานพบพระ การกระทําใหฐานะดี เกาะอยูในจุดมุงหมายแหงศีล สมาธิ
ปญญา ใหจิตเกาะอยูกับสติ สติเกาะอยูกับจิตใหได ถาเกาะกันติดเมื่อใด ทานจะพบ
พระเมื่อนั้น สัมปชัญญะความรูตัววาเราทําอะไรอยู ทําแลวจะไดประโยชนอันใด ทํา
แลวจะเปนบุญหรือเปนบาปประการใด ทานจะรูและเขาใจประการนั้น กรรมฐาน
ตองการจะใหฐานะดี ใหจิตอยูกับสติปญญา สติปญญาอยูกับจิต รับรองทานจะมี
พรสวรรคอยูในตัวเอง จะมีพระประจําใจ ไปเหนือมาใตปลอดภัยทุกประการ จิตใจ
สะอาดบริสุทธิ์เกิดขึ้น สมองกลดลบันดาล จะคิดอานเขียนเรียนวิชาสําเร็จ จะทํา
ธุรกิจธุรการ จะทํางานการคาสําเร็จหมด มันอยูตรงนี้ แตเราขาดการปฏิบัตมิ าก
บางคนมานั่งกรรมฐาน คุยกันไปคุยกันมา ก็บอกอยากไปวัดโนน วัดโนนนั่งวัน
เดียวเห็นสวรรคเห็นนิพพาน
แตที่วัดอัมพวันนั่งกรรมฐานไมเห็นสวรรคนิพพาน
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อาตมาดูหนาก็รูวาไมเคยกําหนดจิตเลย ไมเคยคุมสติกําหนดจิตแมแต 5 นาทีเลยแลว
จะพบพระไหม มาเห็นพระสงฆเห็นผาเหลืองก็ใชไดก็ไมตองไปวัดอัมพวันหรอก ไปดูที่
เสาชิงชาก็ไดเพราะมีขายผาเหลืองมากมาย บางก็มีนิมติ ฝนไปอยางโนนอยางนี้ ถาม
วากําหนดหรือเปลา เขาบอกกําหนดอยางไร ถาทานไมเคยปฏิบัติมาจากที่ใดทํา
ตามที่อาตมาสอน รับรองไดผลภายใน 7 วัน บางคนปฏิบัติจากสํานักโนนบางสํานัก
นั้นบาง เขาใจผิดคิดวาตัวไดผลไดอานิสงสมาแลว จะไมไดอะไรเกิดขึ้น
ถาทานขาดสติเมื่อใด พระจะหนีเมื่อนั้น สัมปชัญญะ ความรูตวั รูวาเปนบุญ
หรือเปนบาป ที่เราทําไปนั้นมันจะเดือดรอนหรือไม นี่ตัวสัมปชัญญะ แปลวา
ตัวกําหนดชะตากรรมของตนเอง บางคนบอกตนเองเคราะหหามยามราย เชน
พรหมลิขิตขีดมาใหไมดี ขอเท็จจริงมิไดเปนเชนนั้นแตประการใด เรามาขีดตัวเองให
กลับเลวรายตอไป ตัวเราเองเปนคนขีดชะตากรรม มิใชคนอื่นทําใหแตประการใด
เพียงยืนหนอ 5 ครั้งก็ทํากันไมได สับสนอลหมานวุนวายกันนานาประการ จึงไมรูวาระ
จิตของตน ถาพบพระประจําตนประจําถิ่นประจําฐาน ประจําครอบครัวเมื่อใด
ครอบครัวทานจะมีแตความรุงเรือง มีแตความสุข สามีภรรยาก็อยูดวยความสุขความ
เจริญ ไมอยูรอ นนอนทุกขเหมือนแตกอนมา
อาตมาสังเกต บางคนเสียเงินคารถเดินทางมาปฏิบตั ิธรรม แตไมไดสนใจ
ปฏิบัติ เงินทองคารถที่เสียไปก็พอจะหาใหมได แตอยากจะเรียนถามวา เวลาที่หมด
ไปแลวจะไปเรียกคืนไดจากที่ไหน เวลาอันมีประโยชน เชน วันพระควรเจริญกุศล
ภาวนา ตัง้ สติอารมณบาง ไดกําหนดจิตบาง บางคนไมรูวากําหนดอยางไร ก็คือ
กําหนดใหจิตมีสติ เพราะจิตมันเปนธรรมชาติ ตองคิดอานรับรูเหมือนเทปบันทึกเสียง
มันไมมีตวั ตน อารมณนั่นคือจิต อารมณดีคือจิตดี อารมณเสียคือจิตเสีย อารมณเลว
คือจิตเลว อยางนี้เปนตน
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อารมณแปลวาจิต จิตดีหรือไมดีมันอยูที่มีสติอยูที่ลมหายใจเขาออกนั้นไวบาง
หรือเปลา พองหนอ ยุบหนอ คือลมนั่นเอง เรียกวา อานาปานสติ นําเอาสติเขาไปใน
ลมหายใจในปจจุบัน หายใจใหยาว อยาหายใจสั้น คนที่หายใจสั้นโมโหเกงแลวใจ
รอน ทําอะไรไมไดผล ไมไดกุศลแตประการใด ทําใหไดปจจุบันธรรม หมายความวา
ใหสติอยูกับจิต ใหปจจุบันผนวกโดยสัมปชัญญะ สัมปชัญญะแปลวา รูตัว บางคนนั่น
ไมรูตัวเลย ดิ่งพสุธา สมาธิมมี ากแตขาดสติ ในเมื่อขาดสติแลวก็งูบหนางูบหลัง ไม
สามารถกําหนดจิตของตนเองได การกําหนดนี้แปลวา ชะตากรรมจากการกระทํา
เรียกวา กรรมฐาน
กรรมฐานแปลวาฐานะอยูในสิ่งที่เปนบัณฑิต มีความคิดสูง ออกมาในลักษณะ
นี้เรียกวาพบพระ พระคือใจประเสริฐ คนใดมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตไวได ไมใหจิต
ฟุงซานออกไปคิดเสียใจ โกรธ ผูกพยาบาท ถามีพระประจําจิตประจําใจ มี
สติสัมปชัญญะดีแลว ลมหายใจเขาออกไดปจจุบันจะเสมอตนเสมอปลาย สติก็จะดี
ขึ้น พระก็จะเริ่มมา จิตใจก็ล้ําเลิศ อารมณก็ดี มีปญญา จะคิดเขียนเรียนวิชาก็สําเร็จ
จะขายบานขายที่ดินก็สําเร็จ สําคัญมีแตผูกใจเจ็บ พระทานก็หนีออกจากจิตใจไป คือ
สติสัมปชัญญะเพี้ยนไป ขาดสติขาดสัมปชัญญะมาก จึงไมมีโอกาสพบพระ จะไมมี
โอกาสพบผูมีปญญา
ปญญาก็ติดมากับตัวเราทุกคน แตนําเอาปญญาไปทิ้งเสีย เอาสิ่งอื่นมาแทนที่
จึงกลายเปนคนไรปญญา ขาดวาสนา จะทํามาหากินก็ไมขึ้น ไปประกอบอาชีพการ
งานก็ไมไดผล เขาคาขายกัน 3 ปมั่งมีศรีสุข เราคาขาย 3 ปหมดไป ไมมีอะไรเหลืออยู
แมแตกําไรก็ไมได ทุนก็หมดไปดวย อยางนี้เปนตน
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นี่ความหมายการเจริญกุศลภาวนานี้ตองการจะพบพระ หายใจยาวๆ คนที่มี
สติสัมปชัญญะอยูตลอดเวลาจะมีปญญา คนที่อารมณเย็นมีปญญา คนอารมณรอน
ไมคอยมีปญ
 ญาหรอก ทําชั่วไดงายโดยไมรูตัว วูบเดียวเทานั้นเสียขาวเสียของเดือด
เนื้อรอนใจตลอดรายการ ไฉนเลยเลาจะพบพระ พระหนีหมด ทั้งนี้ไมจําเปนตองไป
เชาพระมาแขวนคอ แลวจะใหพระชวย บางคนก็ไมเขาใจ เวลาปวดก็บอกขอใหครู
อาจารยชวยหนอย ชวยแผเมตตาใหหนอย ครูอาจารยก็โงเหมือนกัน แผเมตตาเลย
ไมใชอยางนั้นมันคนละเรื่องกัน ปวดนี่ดีแลว ถาเจริญกรรมฐานไมปวดไมเมื่อยแลว
จิตไมออกใชไมได มันจะตองสับสนอลหมาน จะตองปวดเมื่อยทั่วสกลกาย นั่นแหละ
ไดผล เราตองตั้งสติกําหนดตรงนั้น ปวดกี่เปอรเซ็นต ปวดขนาดไหน มันจะแจงแกใจ
เปนปจจัตตังของมันเอง และการปวดนั้นมันมีสภาวะรูป อาศัยรูป และสังขารปรุงแตง
จึงปวดทั่วสกลกาย ถาเราขาดรูปไป ขาดนามไป มันจะปวดไดหรือ
บางคนก็แนเลยมานั่งกรรมฐานมีหมอนวดมาดวย เลยก็ตองนวดกันแลวจะพบ
พระไดอยางไร จะพบแตความเลอะเทอะเปรอะเปอนเศราหมองใจ แลวหาวานั่ง
กรรมฐานไมไดผล เทาที่อาตมาสังเกตดูเสียดายเวลาเรียกคืนไมไดแลว กลับไปบานก็
แบบเกา ไมไดเคยเอาพระไวในจิตใจเลย กลับไปนั่งทะเลาะกันอีก แลวมานั่งแลกบุญ
กัน มานั่งใหสามีกลับ มานั่งใหขายที่ขายทางได ถาทานมีบุญวาสนา หยิบเงินไหล
นองหยิบทองไหลมา นี่แหละคนมีบุญวาสนา ตกน้ําไมไหลตกไฟไมไหม เหมือนชาติ
ทองคําตองสูไฟ ไมใหญตองสูลมเชนดังกลาวมา
คนบางคนไมสูเลย ไมมีความอดทน ไมใชทองคํา ก็คงจะเปนตะกั่ว เปน
ทองแดง เปนทองเหลือง ไมมีความอดทนตอสูกับเหตุการณของชีวิตแลวจะไดอะไร
หรือ สรางบุญใหมันเกิดแกตัวเอง ใหเกิดวาสนานําพาสงผลกุศลไดดวยตัวเอง ใครทํา
ใครได ใครไมทําใครก็ไมได บุญนั้นแบงกันไมได ไมใชบุญบาปแบงไดนะ อาตมาไป
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ทําบาปอยางรายแรงมา ใหเอาของชั่วมาใหทานจะเอาไหม ทุกคนไมตองการของชั่ว
ตองการของดีทั้งนั้น แตไมสรางความดีดังทีก่ ลาวมา เอาแตของชั่ว ตามใจตัวเอง มัน
หลั่งไหลไปสูที่ต่ําคือจิต อาหาร 3 อยางของจิต คือ โลภ โกรธ หลง จิตมันชอบสิ่งที่
สบายดวยกันทุกคน แตตองฝนใจ จึงจะพบของดี คนเราฝนใจไมได เอาดีไมได
แนนอน ขอเจริญพรอยางนั้น อาตมาจึงมาเปรียบเทียบพังเพยใหฟงวา ผูหญิงที่นา
เกลียดคือผูหญิงที่ตามใจตัว ผูชายที่นากลัวคือผูชายที่ไมรูจักเกรงใจคน ตรงนี้เปน
เรื่องสําคัญ ขอฝากไวคนจะรูตัวได เพราะมีสติ มีสัมปชัญญะ มีกรรมฐานอยูควบคุม
ไวได จิตนัน้ จะรูตัววาทําดี หรือทําชั่วประการใด มันจะระลึกชาติของตัวเองไดดังที่
กลาวมา
ถาหากวาไมพบพระ จะระลึกอะไรไมไดเลย เพราะจิตใจมันไหลไปสูที่ต่ํา มัน
จะดึงไปสูความไมดี อาหารจิตมันชอบโลภ อยากได ชอบขี้เกียจ ชอบอิจฉา ชอบ
ริษยา จิตมันชอบสบายคือคนโง ไมชอบเฉลียวฉลาด ชอบนอนไมเอาการเอางานแต
ประการใด เรียกวา อาหารจิต เรียกวา โมหะ โงที่สุด โงเงาแถมเตาตุน เตาก็ยังดีกวา
กระตาย ยังพยายามตอไป ขามันสั้นก็พยายามจนถึงที่หมาย คนเราถาขาไมอยาก
เดิน ไมอยากกาว ไมอยากสรางความดี มันก็อายหอยอายเตา หอยนั้นมันเอาปากเดิน
เดินไดระยะทางเปนกิโลๆ ตัวตุนนั้นเปนอันวาใชไมได ไมไดมองหนาใครเลย ตัวโมหะ
นี่ตัวตุน
คนดีมีปญญาจะลงทุนความลําบากเสมอไป นี่แหละพระเอกนางเอกละครชีวิต
สรางความดีตองลงทุนความลําบากได คนชั่วชอบลงทุนความสบาย กินสบาย นอน
สบาย ไมเอาการเอางาน ออกมาอยางนี้เอาปูนหมายหัวไวกอน ไมเปนพระเอก ตอง
เปนขี้ขาเขาตลอดไป จะไปอยูบ ริษัทไหนก็ตองเปนขี้ขาเขา จะเปนหัวหนาเขาหรือจะ
เปนเจาของบริษัทหาไดไม คนทีด่ ีมีปญญาเขาลงทุนความลําบากเหลือเกิน การเจริญ
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กรรมฐานบอกไวัชัด คนที่สรางความดีตองลงทุนความลําบากทั้งนั้น สรางความดีตอง
มีอุปสรรค เจริญกรรมฐานตองมีอุปสรรคคือมาร มารจะตองมาผจญกับทานแนนอน
จะคอยกระซิบบอก เลิกเถอะ ไปนั่งทําไม ทรมานกายไปเปลาๆ แลวก็เลิกไป แพมาร
สอบตก มารตัวนั้นอยูที่ไหนหรือ ก็อยูที่ตัวเรานั่นเอง กลายเปนปศาจผีสิงเรียกวา
สันดาน ไฉนเลยจะไดดิบไดดีไปกับเขาได มันจะหมดโอกาสสรางความดี
คนเรานั้นไมชอบไปนัง่ ตากแดดหรอก อยากอยูในที่รมดวยกันทุกคน แต
จุดมุงหมายวิธีปฏิบัตมิ ันมิไดเปนเชนนั้น คนที่ดีมีปญ
 ญาตองอดทน ตรากตรําทน
ความลําบากและทนความเจ็บใจไดทุกประการจึงจะพบของดี ถาอดทนไมไดแลวนั้น
จะไมพบของดี พบของปลอมในจิตใจ จิตตัวเองเก เอาดีไมไดจะไปไหนก็เกตลอด จะ
ทําอะไรก็เก ไมมั่นคง เปนคนหยิบโหยง ขึ้นหวยลงเขา เอาการเอางานไมจริง ทําอะไร
จิ้มๆ จ้ําๆ เหมือนการเจริญกรรมฐาน จิ้มๆ จ้ําๆ เจาะๆ แจะๆ แถมเอาเรื่องมาใหดวย
มาทําใหเปลืองเวลาคนอื่นเขาดวย อยางนี้เปนตน
การเจริญกุศลภาวนา ตองการตอสูชีวิต ตองใชชีวิตเปนเดิมพัน ตองการจะใช
ชีวิตใหเกิดประโยชนในการเดินทางของตน ตองการใหตนเองพบพระที่แนนอน พบ
พระแทในตัวเอง ไมใชมาพบอาตมาแลวถือวา พบพระแลว หาวาเปนพระสุปฏิปนโน
สุปฏิปนโนมันอยูที่ใจทาน สุปฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะ
บาง
ปฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ เปน
ตน เราตองการจะพบพระที่จิตใจของเรา การเปนผูประพฤติดีตองปฏิบัติชอบดวย คือ
ตัวเราเปนผูประพฤติดีแลว ปฏิบัติชอบประกอบกรรมดีแลว ไมประกอบกรรมชั่วอีก
ตอไป จึงจะเปน สุปฏิปนโน
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วันเสารวันอาทิตย บางคนไปทัวรบุญกัน ไปหาพระสุปฏิปนโนกันเปนทิวแถว
เสียดายเสียใจดวย นาจะพิจารณาตัวเองดวยวามีพระสุปฏิปนโนไหม ประพฤติดีแลว
หรือยัง ปฏิบัติชอบแลวหรือยัง หรือจะประกอบกรรมชั่วแตประการใด จะเห็นกงจักร
เปนดอกบัว เห็นคนชั่วเปนคนดีไป นั่นแหละเศรษฐีในใจ แลวแลนใบบนบกกัน นั่ง
กรรมฐานตองการใหเปนเศรษฐีรอยลานพันลาน ถาทานมีบุญวาสนาพบพระเมื่อใด
ใจประเสริฐเมื่อใด เงินจะไหลนองทองจะไหลมาเอง ทานและการบริจาคก็เกิดขึ้น คือ
เมตตา เอาสติปญญาไปชวยเขา ไมจําเปนตองใชสตางค ใชัปจจัยแตประการใด ใช
สมองไปชวยเขา ใชสติปญญาไปแนะนําเขา ใชกําลังกายไปชวยแบกหามแลวไป
ชวยงานกัน ใชจิตใจใหกําลังใจ และเมตตาตอกัน สายสัมพันธเรียกวา มนุษยสัมพันธ
ทําใหคนเลื่อมใสศรัทธา ทําใหคนนิยมชมชอบ ทําใหมีไมตรีจิตมิตรภาพเกิดขึ้นแก
ตนเอง
ถาทานมีพระประจําจิตมีพระประจําใจแลว ทานจะเต็มไปดวยความรัก ความ
เมตตาปราณี อารีเอื้อเฟอขาดเหลือคอยดูกัน ไปเหนือมาใตมีแตคนรัก มีแตคนนิยม
ชมชอบ มีแตใหคนเลื่อมใสศรัทธาเกิดขึ้น แลวทําใหคนเหลานั้นมีไมตรีจิตกับเราผูมี
พระประจําจิตประจําใจ ไปที่ใดมีแตคนตอนรับขับสู ดูพองามตามระเบียบของคนที่
พบกัน มีมนุษยสัมพันธ มีอัธยาศัย มีน้ําใจอันงามออกมาแสดงใหเขาเห็น นี่สิจึงเปนสุ
ปฏิปนโน มีแกวประเสริฐอยูในจิตใจ นึกเงินไหลนอง นึกทองไหลมา ไมจําตองกลาว
วาตองไปหาพระในถ้ํา ไปหา สุปฏิปนโนตัง้ แตภาคอิสานยันภาคใต มาวัดโนนไปวัด
นี้หาพระสุปฏิปนโน กลับไปเสียเงินเสียทอง แลวพระในใจก็ไมมีสุปฏิปนโน ความ
ประพฤติดีประพฤติชอบในตัวเองก็หมดไป ไมมีเหลืออยูแมแตนอย ไหนเลยพระ
สุปฏิปนโนอยูตรงไหน แลวจะเอาอะไรมาเปนตัวอยางได
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เราบอกวา พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง
คัจฉามิ ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจา พระธรรมเจา พระสังฆเจา ก็คือพระรัตนตรัยอยูที่
จิตใจของทาน ทานก็เกิดผลปญญา เกิดปญญาคุณ พระวิสุทธิคุณก็เกิดขึ้น คุณอัน
เปนประโยชนก็คือเมตตา ไดแกพระมหาเมตตาคุณของพระพุทธเจาอยูประจําจิต
ประจําใจทาน และทานก็บริสุทธิ์ใสสะอาด บริสุทธิ์เกิดขึ้นเอง ในเมื่อเกิดขึ้นเองแลว สุ
ปฏิปนโนก็เกิดแจงชัดขึ้นมาเปนผูป ระพฤติดีแลว ปฏิบตั ิชอบแลว ปฏิบัติกรรมดีแลว
ไมมีกรรมชั่วตอไป ทานก็เอาอันนี้ไป ญายะปฏิปนโน สามีจิปฏิปนโน ตรงคงวาคง
ศอกถูกตองทุกประการแลว จะแสดงพฤติกรรมไปใหคนอื่นเขาเมตตา เขาดูตัวอยางที่
ดี เรียกวา ไมตรีจิตมิตรภาพ แสดงออกใหคนอื่นเขาเห็นวามีมิตรภาพ ทุกคนชอบมี
ไมตรีจิต ชอบมิตรภาพ ชอบสังคมในเรื่องเมตตา จะไปทางไหนมีแตคนบูชา มีแตคน
รัก คนเกลียดจะไมมีเลย
ใครจะเกลียดพระ ถาทานใจเปนพระแลว ใจเปนมหานิยม มีนิยมชมชอบ คือ
ปญญานี่เอง เรียกวา ภาวนามยปญญา ปญญาภาวนาใหมันเกิด ใหพระเกิดที่จิตใส
สะอาดเหมือนทองคําธรรมชาติ ปญญาก็ไว ทําอะไรคลองแคลววองไว รวดเร็วทันใจ
ถูกตองเปนธรรมภาวนาใหมันผุดขึ้นมาในใจ มีพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ จะรู
กฎแหงกรรม จะระลึกชาติได สามารถจะแกกรรมไดโดยภาวนาอันนี้ เรียกวาทําใหเกิด
ปญญา ภาวนาหนักเขามีสติสัมปชัญญะ เจริญสติปฏฐาน 4 กายานุปสสนา กายจะ
ยืน เดิน นั่ง นอน เลี้ยวซายแลขวา คูเหยียด เหยียดขา มีสติสัมปชัญญะ จะเดินก็เปน
พระ จะพูดก็พูดแบบพระ พระนี้คือใจประเสริฐ พูดออกมาทางวาจาไพเราะเพราะพริ้ง
อันออยตาลหวานลิ้นแลวสิ้นซาก แตลมปากหวานหูไมรูหาย พูดดีเปนเงินเปนทองไป
หมด พูดไมดีเสียขาวเสียของหมด
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บอบุญ บอบาป จึงอยูที่วาจา อยูที่ทวาร 3 ทวารกาย ทวารวาจา ทวารใจทวาร
จิตนี่เอง เปนบอบุญบอบาปใชหรือไม บางคนบนเสียดาย บอกใหมาฟงธรรมะหนอย
ในวันพระจะพูดใหฟง ลาไปแลว จะตองไป ธุรกิจตองรีบไป ควรจะนั่งฟงกอน แลวมา
บนวามาตัง้ 3 หนไมเจอหลวงพอเลย ถามวามาวันพระบางหรือเปลา บอกวันพระไม
ไดมา วันพระก็ลาไปแลวจะเจอกันหรือ โยมมาทางเหนือ อาตมามาทางใต คงไมเจอ
กัน แลวจะไปนัดพบกันตรงไหนเลา
การเจริญกรรมฐานขอใหทําใหไดจริง พูดใหมีเหตุผล มีกุศล ไมโฮกฮาก ไมใช
คําหยาบ และวาจาก็ไมสามหาว บางคนนึกจะพูดก็ไมมีหูรูดนะ ไมไดตั้งสติเลย นี่คือ
กรรมฐาน จะพูดอะไรตั้งสติกอน บางทีไปวาเขา พอนึกไดก็เสียใจ กําหนดไมทัน
เสียใจตอมาภายหลังทุกคน การเจริญกรรมฐานตองการกําหนดปจจุบัน เปนการแก
กรรมปจจุบันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะมาปรารภในวันขางหนา นี่มันตองแกตรงนี้นะ
อาตมาเสียใจดวยกับคนที่ไมไดปฏิบัติจริง เสียเวลาเหลือเกินนะ มานั่งคุยกัน
มาฆาเวลาทําไมเลา จะไดกําไรแนๆ ไปคาขายวันนี้ขาดทุนพรุงนี้ก็ไดกําไรนะ เสมอตัว
วันนี้พรุงนี้จะไดกําไร มันตองขาดทุนกอนเสมอ จะทํามาหากินก็ตองลงทุน ปฏิบัติ
กรรมฐานก็ตองลงทุนใชไหม บุญกุศลสําคัญมาก เสียเพื่อได ชาเพื่อไว รวดเร็วทันใจ
ถูกตองเปนธรรม ตองการตรงนี้ เปนบุญเปนกุศล ทวาร 3 เปนสําคัญ กายานุปสสนา
ตั้งสติไว ถาสติดี สัมปชัญญะดี กายนอกกายใน เรียกวา กายทิพย มีทิพยอํานาจทาง
กาย จะยืน เดิน นั่ง นอน มีคนชอบ มีมารยาท เดินไมขยมธรณี ไมลงสน เดินเรียบรอย
สวยนารัก ถาทานเดินมีสติสัมปชัญญะ มีพระอยูแลว เดินจะสวยงามเหมือน
พระพุทธเจาปางพุทธลีลา ใครเห็นใครชมนิยมชอบ ออกมาเปนระบบนี้จึงจะเรียกวา
กรรมฐาน
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ถาเรามีสติสัมปชัญญะแลวไมตองไปเรียกขวัญ ปลอบขวัญแตประการใด เรามี
ขวัญเรือนอยูแลว เราก็เปนพอขวัญแมขวัญอยูในตัวเอง เรามีบุตรธิดาเปนลูกแกวลูก
ขวัญของบานเราตอไป ไดภรรยาเปนเมียแกวเมียขวัญ ไดผัวก็เปนผัวแกวผัวขวัญอยู
ดวยกันราบรื่นชื่นบาน อยูกันแบบพระ ใจก็เปนพระไมทะเลาะกัน จะไมสงสัย ไมมีหึง
หวงหนักหนวงในหัวใจ จะไมทั้งรักทั้งแคน ทั้งแนนในทรวง หึงหวงหนักหนวงในหัวใจ
ถาหากวาสามีไมใชพระ ไมใชผัวแกวผัวขวัญ ก็ขอใหภรรยเปนเมียแกวเมียขวัญ มี
พระประจําใจก็ดึงเอาสามีเขามีดไี ด ออกมาอยางนี้จึงตองมาคนพบพระดวยการเจริญ
พระกรรมฐาน
เราเปนผูใหญดวยกันทุกคน ไมตอ งไปวากลาวตักเตือนกันอีกตอไป ทานสราง
ความดีก็ไมไปไหนเสีย ทานสรางความชั่วก็ตดิ ตัวทานนัน่ เอง ไมมีใครเขาแบงความชั่ว
ของทานไปได ไมมีใครเขาแบงบุญไปได เรามีความสุขความเจริญในครอบครัว ผูใด
อยากมีความสุขก็ปฏิบัติเอาเอง ตางคนตางทําเอง ไมใชวามีความสุขเอาความสุขไป
แบงใหเขาได รับประทานขาวแทนกันใหอิ่มแทนกันไมได แมใชเงินแทนกันไดจริง แต
ทุกสิ่งก็ตองใชหนี้ เปนกฎแหงกรรม ขอฝากทานทั้งหลายไวดวย
ถามีพระประจําใจ จะเห็นดวยปญญาทั้งหมด จะไมเห็นความชัว่ ของใคร ถา
หากวาเขาจะชั่วรายสามานยอยางไรก็เห็นแตความดี มีแตเมตตาปรานีเทานั้น มอง
คนในแงดีเสมอ บางคนจิตไมเปนพระ ใจเปนอกุศลกรรม เปนบาปเปนกรรมติดตัว
แลว จะมองคนในแงรายหมด ตัวดีคนเดียว คนอื่นเสียหมด จะออกมาในรูปแบบนี้
เปนบาปกรรมติดตัวไปในอนาคตและสัมปรายภพในเบื้องหนาตอไป
ถาทานโกรธใคร ไมพอใจ เรียกวา ความไมสบายใจ โกรธฝากไวในใจเปนบาป
แลวไมเปนคุณประโยชนแตประการใด ถาทานอารมณคาง มันจะติดขัดไปหมด เรา
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ตองกําหนดจิตใหมันหายโกรธกอน อยาใหมีอารมณคางติดตัวไป คาขายก็ขาดทุน
เรื่องที่จะตกลงแลวก็เปนอันยกเลิก เรื่องจริงยกตัวอยางใหฟง มีสองสามีภรรยา
กลางคืนทะเลาะกัน ภรรยาหึงหวงสามีวาจะไปหาผูหญิงคนใหม ตบตีกัน บานเขา
ใหญโตอยางกับวัดกับวัง พรุงนี้นัดจะตกลงเซ็นสัญญารับเงิน 12 ลานบาท ภรรยาไป
เจรจาคนเดียว สามีไมไปตามนัด เพราะตองเซ็นสัญญาคูกันเลยพลาดโอกาสทาง
ธุรกิจ เขายอมใหริบมัดจําลานเศษ รายนี้อาตมารูจักกันดีไมขอออกชื่อเขา มาวัดอัมพ
วันบอย เคยเปนลูกศิษยกรรมฐาน แตไมไดสนใจกรรมฐาน มาสนใจเรื่องอื่น นี่แหละ
ใกลเกลือกินดาง สัปเหรออยูใกลผี ชีอยูใกลพระ แบบนัน้ แหละ ขอตีความใหฟง ไมได
ผลไดประโยชนประสิทธิผลแตประการใด นี่เห็นไหม อารมณคางเสียหายมากขัดของ
ทางเทคนิค ฝายที่จะตกลงซื้อเขาวาบานี้เปนอยางไรทะเลาะกันบอย เขารําคาญจึงไม
ยอมตกลงทําใหเกิดความเสียหาย ไมเกิดผลดีแตประการใด
ถาทานอารมณไมดี จิตใจเปนอกุศล เปนบาปกรรม ทานแผทุกขไปใหลูกเปน
ทุกขไปหมดเลยนะ เอาทุกขมาแผใหพอแม พอแมก็มีแตความทุกข หาความสุขไมได
เลย อยางนี้เปนตน วันนี้มาหาทีก่ ุฏิลูกไมเลี้ยงพอแมเลย นั่นเปนกรรมของแมนะ ลูก
ไมเอาใจใสเลย ลูกก็ใชแมเลี้ยงหลานใหเฝาบานแลว แมก็ไมสบายโทรศัพทมาใหแม
ไปเลี้ยงหลานที่สหรัฐอเมริกาตอไป ทั้งที่แมก็เปนอัมพาต นี่ขอฝากไวอยาลืมนะ กรรม
ตามสนองแนๆ ทานจะเอาอะไรมาเปนหลัก ตอนที่ทานดีๆ นั้น ทานก็ยังไมรู ทานไป
ประสบทุกขขึ้นมา ทานจะรูได ไดแตบนกับผีดีกับพระ เวลาดีๆ ก็ไมเคยนึกถึงพระ พระ
ในที่นี้ไมตองมาคิดถึงอาตมาหรอกวาเปนพระ คิดถึงตัวทานใหมาก เอาพระมาไว
ประจําใจ จะไดมีที่พึ่งทางใจติดตัวไป คือรัตนตรัย พระมาเกิดแลวนั้นชวยตัวเองได
เอาพระมาไวในใจ
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บางคนมาบนใหฟงบอกวา หลวงพอคะ ลําบากจังเลย รางกายก็ไมดี ทําโนนก็
ไมได ทํานีก่ ็ไมได อันนี้เพราะทําไมจริง ตองตั้งสติทําซิ จะไดรูวางานนี้ควรทําหรือไม
ควรทํา ควรไปหรือไมควรไป ควรจะเวนหรือไมเวน ควรจะละหรือไมละ มันจะบอกเอง
ถาขาดทุนไปมากมายกายกองแลว ทานจะชวยใคร ชวยตัวเองก็ไมไดแลว นี่แหละ
กรรมฐาน
ทําสิ่งใดขอใหทําจริง ของดีอยูที่ตัวเราทุกคนแลว อยาไปเอาของชั่วเลย คนที่
เสียสัจจะวาจาที่รับกรรมฐานจะทํามาหากินไมขึ้น คนที่ดี สัจจังเว อมตวาจา มีวาจา
สัตย วาจาก็ศักดิ์สิทธิ์ พูดเงินไหลนองทองไหลมา ถาทําไดก็ขออนุโมทนา ออกไป
แกปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป อยาไปกอเวรกอกรรม จงชนะดวย
การอยาไปจองเวรจองกรรมเอาชนะทานผูใดอีกตอไปเลย โปรดจงแผเมตตาสราง
ความดีในกรรมฐาน เอาศัตรูมาเปนมิตรเปนคูคิดกับเรา มารณรงคความคิด มาผูก
มิตรดวยคุณธรรม เปนกิจกรรมที่มีประโยชนตอไป
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