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การเจริญกุศลภาวนาเพื่อการปฏิบัติพระกรรมฐาน ก็คือปฏิบัติธรรมตามคํา
สอนของพระพุทธเจานั่นเอง บางคนเรียกวาปฏิบัตธิ รรม แตก็ไมทราบวาธรรมะนั้นมา
จากไหน ไดแกอะไร ธรรมะตัวนีแ้ ปลวา ทีต่ ั้งของการงานและหนาที่ที่ถูกตอง ก็คือ
กรรมฐาน ธรรมะแปลวาสรางความดี มีเหตุผลไมมีเหตุรายเจือปน นี่ก็เรียกวาธรรมะ
ธรรมะแปลวาวาธรรมชาติของความดี ธรรมแปลวาความคิด ธรรมะแปลวาสติปญญา
ธรรมะแปลวาแกไข ธรรมแปลวาเดินไกล ธรรมะแปลวาละแลวซึ่งความชั่วทั้งหลาย
ถึงจะแปลวาธรรมะ
บางทานมาปฏิบัติแลวไมไดผล ก็เนื่องจากวา ตั้งใจมาปฏิบัติ ๗ วัน พออยูได
คืนเดียวกลับแลว บนบอกวาทําไมได ปวดหัว ไมสบาย ขอเท็จจริงนั้น ถาเราไมสบาย
เราไมคอยสบาย ทางดานกาย ปวดศีรษะ หรือเครียด และเราไมสบายทางดานจิตใจ
ปฏิบัติธรรมไมไดผลแน แตก็คนปฏิบัตินี้ไมไดผลก็ไมมคี วามอดทน และก็มีทิฐิมานะ
นอนเนื่องอยูในสันดาน อาศัยธรรมะของพระพุทธเจาเทานั้นเองที่จะแกไขได อยางอื่น
ไมสามารถจะแกไขไดแนนอน
ธรรมะ แปลวา ความอดทน ธรรมมะแปลวากําปนทุบดิน ดีทุกแงทุกมุม นัน้
เรียกวาธรรมะ ดีทุกแงทุกมุมไมมีเสีย มีแตงอกมีแตงาม ผูที่ปฏิบัติธรรมะงอกงาม มัน
งอกตรงไหนมันงามตรงนั้น มันงอกอยูที่จิตใจ จิตใจดีจิตใจมีปญญาแลวเรียกวางอก
ถาหากวาคนไรธรรมะไมไดปฏิบัตธิ รรมะแลว จิตมันก็จะหดเหี่ยว จิตใจมันจะแหงแลง
จิตใจจะตรอม จิตใจไมกลมกลอม มันก็ออกมาทํานองนี้ทั้งนั้น แตที่ทานทั้งหลายจะ
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เปนอุบาสกอุบาสิกาหรือจะเปนพระสงฆองคเจาก็ตาม ถาไมปฏิบตั ิธรรมแลวมันก็ไม
อดทน ผูที่ถึงธรรมะและปฏิบัตใิ นตัวในขณะนี้และปจจุบันนี้ มีแตความอดทนอดกลั้น
และอดออม มีอะไรก็ประนอมยอมความ บัวไมช้ําน้ําไมขุน ก็เรียกวาธรรมะ ผูที่มี
ความขยันหมั่นเพียร วิริเยนะ ทุกขมัจ เจติ ก็เรียกวาธรรมะ เราจะลวงทุกข พนทุกขไป
และอุตสาหะพยายามงานตอง
ไดก็เพราะความพยายามและความเพียรของเรา
สําเร็จและดีและถูกตอง ก็เรียกวาธรรมะทั้งนั้น คนไรธรรมะคนไมมีธรรมะประจําใจ ก็
คือคนเกียจครานในหนาที่ ไมรับผิดชอบตัวเอง และตัวเองก็ขาดสัจจะ ไมมีสัจจวาจา
ธรรมะแปลวาผูมีสัจจวาจา ก็เรียกธรรมะทั้งนั้น แตก็แยกเรียกกันไปตามศัพทแสงของ
ธรรมะ ก็เรียกวา ภาวนา ๒ สมถภาวนา วิปสสนาภาวนา แตแลวก็ตองอดลงทาย
ธรรมะไมได กรรมฐาน เรียกวา ธรรมะ สมถกรรมฐาน วิปสสนากรรมฐาน การทําให
ฐานเกาะ ทําใหจิตใจเบิกบาน ทําใหจิตใจยิ้ม ทําใหจิตใจไมเศราหมอง จิตใจ
ปรองดอง สามัคคีกาย สามัคคีจิต ชีวิตจะแจมใส ก็คือธรรมะ ถาคนมีธรรมะประจํา
จิตประจําใจ มันก็ตองงอกบริบูรณเพิ่มพูนบริบูรณทุกประการ
ทานทั้งหลายเราเจริญกรรมฐาน เจริญสติปฏฐาน ๔ ก็ตองใหจิตใจนั้นประกอบ
ไปดวยธรรมะทุกดานทุกวิถีทางเพื่อขันติธรรมคําแหงความอดทน เรามีสติควบคุมจิต
เมื่อใดมีความรูเกิดขึ้นเมื่อนั้น คนที่ไรสติขาดสติแลว จิตไมมีความรูจริงเลย มันจะรู
ปลอม มันจะรูยอมใจ จะไมเกิดประโยชนโสตถิผลแตประการใด บางทานตัง้ ใจเต็มที่
เลย จะปฏิบัติ ๗ วัน สองวันก็กลับแลว ไมอดทนแถมเลือกอาหารอีก คนที่มีธรรม
ประจําใจนะเขาไมเลือกอาหาร สวนใหญจะเปนคนจีน เราจะเห็นมาจากเมืองจีนนี่จีน
มีธรรมะ เขาสามารถรับประทานไดงาย ๆ ขาวเหนียวจิ้มน้ําพริกปลาปน เขาก็มีธรรมะ
อดทน คนที่ไมมีธรรมะ จะเลือกอาหาร กินไมได ตองกินอยางดี คนกินอยางนี้ไมใชคน
มะรรมะอยางที่พระพุทธเจาสอนภิกษุสงฆผูทรงศีลสังวรพระวินัย สังวรสํารวมแลว
ฝากชีวิตไวกับญาติโยม โยมมีเกลือก็ฉันเกลือ โยมมีมะเขือก็ฉันมะเขือ โยมมีน้ําปลาก็
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ฉันน้ําปลา เพราะพระทานมีธรรมะ เพราะพระทานใจประเสริฐ ภันเต ขาแตพระสงฆผู
เจริญ คนที่เจริญแลว อริยเจาดานจิตใจแลว รับประทานอะไรไดทั้งหมด แตของนั้นจะ
เปนของอะไรก็ตาม จุดมุงหมายตองการใหสะอาดไมสกปรก ทําใหสะอาดถึงภาชนะ
นั้นจะเปนกะโหลกกะลาใสเปนภาชนะ แตก็สะอาดสวยงาม แตเครื่องโถลายทอง
เครื่องสังคโลกของแพงแตสกปรกเปอนเปรอะเลอะเทอะไมสะอาดพอที่จะใสของนั้น
ได ก็นี่แหละก็เปนธรรมะ
คนที่มีธรรมะประจําใจ หนึ่ง จะไมถือตัว มีอะไรก็รับประทานได แตเทาที่
อาตมาสังเกตโยมมาอยูกรรมฐานมาบนใหไดยินวา กับขาวกินไมได เราอยูบานเคย
กินไอนั่นไอนี่ซื้อเอา แตมาอยูนี่กินไมไดเราก็ปฏิบัติไมได อยางนี้คนไรธรรมะ คนไมมี
เหตุผล พระพุทธเจาของเรานะเปนจักรพรรดิ เจาชายสิทธัตถะเปนพระราชโอรสของ
พระเจาสุทโธทนะ เปนจักรพรรดิราชาธิราชเสด็จออกบรรพชา แลวก็พวกชาวบาน
เพราะตอนนั้นทานยังไมไดฉายาวา
ชาวเมืองรูวาเจาชายเสด็จมาก็ยังไมทราบ
พระพุทธเจาในโลกเพียงแตเปนนักบวช เปนนักบวชก็แสวงหาโมกขธรรม แสวงหา
ความจริงของชีวิตตองอยูดวยธรรมชาติ นอนกับดินกินกับทราย นั่นคือพระพุทธเจา
เปนลูกของจักรพรรดิ เปนลูกของพระเจาแผนดิน เมื่อญาติโยมเอากับขาวมาแลว แต
ประเพณีนิยมเขาใชทานอะไรเขาก็เอาเขามา บางถิ่นฐานรับประทานขาวไมเหมือนกัน
ยกตัวอยางใหเห็น อยางโยมภาคเหนือ ภาคอีสาน ก็ชอบรับประทานขาวจาวและขาว
เหนียวก็ทานนอย แตสวนญาติโยมประเพณีบางบานทานขาวเหนียวทั้งบาน อาตมา
เคยเดินธุดงคไปอยูในบานนั้น ในหมูบานเขามาใสบาตรขาวเหนียวทั้งนั้น ก็ตองฉันจะ
เปนอะไรก็ตามกินไดไมเปนพิษเปนภัยตอรางกายก็แลวกัน
บางแหงทํากับขาวมาถวายเจาชายจักรพรรดิพระองคจะอยูในรั้วในวัง จะเสวย
พระกระยาหารยังไงก็ได ปราสาทมีถึง ๓ ฤดู ฤดูรอนก็อยูปราสาทนี้ ฤดูหนาวก็อยู
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ปราสาทโนน ฤดูฝนก็ตองอยูปราสาทนั้น มีถึง ๓ ฤดู จะอยูยังไงก็ไดสบายจริง ๆ
สะดวกสบายจริง ๆ คนที่มีความสบายและสะดวกจะไปพบของจริง มันมีพวกดีด สี ตี
เปา พระเจาสุทโธทนะใหนางสนมกํานัลนางมาดีด สี ตี เปา รองรําทําเพลงกลอมทุก
วัน
เพื่อจะไมใหเจาชายเสด็จออกบรรพชา
เพราะพราหมณาจารยทํานายไว
พราหมณทั้ง ๘ ไดทายไว พราหมณ ๗ ทานทายวาเปน ๒ สถาน ถาออกบวชก็จะได
เปนพระพุทธเจา ถาครองราชสมบัติจะไมมีใครสูได เปนจักรพรรดิ แตพราหมณหนุม
ที่สุด คือ อัญญาโกณฑัญญะ ทายไวในลักษณะเดียว ตองเปนพระพุทธเจา ๑๐๐%
ไมตองอยูครองฆราวาส ครองราชสมบัติ ตองออกบวช จึงตองมีนางสนมกํานัลนางมา
รองรําทําเพลงยั่วยุ สรางปราสาทถึง ๓ ฤดู ใหแกเจาชายแลวไมใหเสด็จไปทางไหน
กลัวจะไปเจอเทวทูตเขาเดี๋ยวจะเบื่อหนาย จะเสด็จออกบรรพชา แตแลวพระองคก็
รอนรุมกลุมใจออกเสด็จไปประพาสปา ประพาสทุกยาม ทําใหเจอเทวทูต คนกําลัง
เกิด แก แลวก็กําลังเจ็บ เหลือแตกระดูก แลวก็ใกลจะตาย แลวก็เห็นคนตายหามไป
หามมานําไปเผากันมากหลาย ทําใหพระองคคิดได ทบทวนจิตนี่แหละเกิด แก เจ็บ
ตาย มันแกไมได แกไมไดเลย แตของแกไดก็ควรจะแก มีของแกบางมั้ย มียาชนิด
ไหนมั้ยกินไมแก แกไมใหเจ็บ แกไมใหตาย มันไมมีเลย ทรงเล็งเห็นเชนนั้น เลยก็จะมี
ยาอีกชนิดหนึ่ง วิชาชนิดหนึ่งตองไปแสวงหาเอาเอง คือวิชามาแกไมใหเกิด แกไมให
แก แกไมใหเจ็บ แกไมใหตาย พระองคก็ออกเสด็จบรรพชาตองการวิชาเหลานั้นเพื่อ
ชวยชาวโลกทั้งหลายลืมตาอาปากเห็นโลกสวางไสว ทําจิตใหเบิกบาน ทานทั้งหลาย
ไมตองกลัวตายกลัวเจ็บ เพราะทุกคนไหน ๆ มันก็เกิดมามันก็ตองตายทุกคน มันก็ตอง
เจ็บดวยกันทุกคน มันก็ตองพลัดพรากจากของอันเปนที่รักของที่ชอบใจดวยกันทุกคน
แกไมได สวนที่แกไดเราก็แก ที่แกไมไดอยาไปแกมันเลย โยมอุบาสกอุบาสิกามันแก
ไมได ไมตอ งไปแกมัน มันจะตองแกแลวมันก็ตองเจ็บ มันก็ตองจากมันก็ตองตาย สู
สัมปรายภพ อยาไปหลงใหลไชชอนยั่วยุ เอามาแกเลย
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บางทีคนแกก็อยากจะใหสวย ปกปดความแก แลวมันก็ตองเจ็บ มันก็ตองจาก
สูสัมปรายภพ อยาไปหลงใหลไชชอนยั่วยุ เอามาแกเลย สิ่งใดแกไดก็แกนะ สิ่งใดแก
ไมได อยาไปแกใหมันเสียเวลาไปเปลา จะไปหายาอายุวัฒนะที่ไหนเลา กินไมใหแก
ไมใหตาย ไมมีทางแลว อยาไปแกมันเลย วิชาที่พระพุทธเจาแกไมใหเกิด ก็วิชา
กรรมฐาน วิชาโมกขธรรม พระองคไดไปเห็นของจริงมาแลวอยูถึง ๖ พรรษา นอนกับ
ดินกินกับทราย ถึงจะเห็นของจริง เดี๋ยวนี้นั่งกรรมฐานในหองแอรกันในกรุงเทพฯ ของ
ปลอมทั้งนั้น หนาวก็ทนไมได รอนก็ทนไมได ทนไมไดทงั้ นั้น รอนจัดก็เลิกทํา หนาวจัด
ก็เลิกเร็ว เร็วไปสายไป บายไป เย็นไปทั้งนั้นเลย เปนสิ่งที่เราควรจะแก ก็คอยแก แก
ไมไดก็ไมตอ งไปแก ถาเกิดเจ็บไขถาไมถึงวาระและเวลามันก็แกได คนนั้นถึงวาระขั้น
สุดทายก็ตองตาย ใหหมอเทวดาก็เอาไวไมได ยาเทวดาก็เอาไวไมได เทวดาก็ตองจุติ
พระอินทรก็ตองจุติ ก็ตองตายดวยกันทั้งนั้น หลักเกณฑวิธีการเปนเชนนั้น
ในเมื่อเปนเชนนี้แลว ทานทั้งหลายเอย เราจะหาอะไรมาแก มันไมมีอีกแลว พน
นอกเหนือจากการเจริญพระกรรมฐานดีที่สุด จะไดไมตองกลัวตาย ไมตองกลัวแก ไม
ตองกลัวเจ็บ ถึงคราวเจ็บก็ตองเจ็บ ถึงคราวตายก็ตองตาย นึกถึงความตายไวใหมัน
เคยชิน นึกถึงความตายไวใหเคยชินวันละหลาย ๆ ครัง้ หายใจเขาออกในขณะนี้ เรา
อาจจะตายคืนนี้ เราอาจจะตายวันพรุงนี้ใครจะรูได ถาเราเคยชินกับความตาย เราจะ
ไดไมตองกลัวตาย จิตใจจะไดเขมแข็ง จิตใจจะไดมแี รงขยันอดทนตอไป ถาทาน
ทั้งหลายกลัวตาย ตองตายแน ๆ และตายไวดวย จิตตกทับก็ยิ่งซ้ําเปนโรคมะเร็งไป
เลย ตายไวเลย นี่แหละพระพุทธเจาสอนใหชินเสีย เคยชินกับความแก ความเจ็บ
ความตาย เคยชินตอการที่จะตองพลัดพรากจากของอันเปนที่รัก ของที่ชอบใจดวยกัน
ทั้งสิ้น ไมมใี ครจะอยูกับของที่รักตลอดไป มันก็ตองจากกันไป บางคนไมจากเปนมันก็
ตองจากตาย บางคนเสียดายเหลือเกินจากกันตอนเปนสามีภรรยาทิ้งขวางกัน ทิ้งลูก
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ทิ้งครอบครัว เปนที่นา เสียดาย ถายังไงก็ตองทิ้งกันไดแนนอนคือตาย แตยังไมตายนี่
ไมนาจะทิ้งกัน นาจะชวยเหลือกันไปกอนนะอยางนี้เปนตน
ทานทั้งหลาย คนที่มานี่ทุกประเภทที่วัดเรานี้นะ ก็ขอฝากความจริงใจไว บาง
คนพูดใหไดยินเลย กับขาวกินไมลง ที่บานเรากินหมูเห็ดเปดไก อยางนี้กินกับเขาไมได
หรอก ไมใชวิสัย พระพุทธเจาเสียอีก เราเปนลูกตถาคต โยมเปนอุบาสกอุบาสิกาก็
เรียกวาลูกตถาคต ก็เรามาเนกขัมมปฏิบัตกิ ็เรียกวา ลูกตถาคต เราเปนลูกของ
พระพุทธเจากันทั้งนั้นทุกคน แตวาเปนพระสงฆองคเณร ก็เปนญาติโยม ก็เราเปนลูก
ทานทั้งนั้นแตไมเชื่อพอไปเชื่อใคร จะกินหมู เห็ด เปด ไก บางคนก็รับประทานเจก็ได
ก็ไมไดหาม พระพุทธเจาก็ไมไดหา ม มังสวิรตั ิ พระองคก็ไมไดหามพระภิกษุเลยนะ แต
ทานหามไวอยาฉันเนื้อมนุษย เนื้องู เนื้อเสือ ก็วาไปตามเรื่องหาม เพราะสัตวประเภท
นี้ไมควรจะไปฉัน แตบางทานก็ติพระเณรวา ยังฉันเนื้อสัตวอยูเลยแลวจะเปนพระได
อยางไร พูดกันเยอะแยะ ขอเท็จจริงพระไตรปฎก ดูพระธรรมวินัยใหครบไมมี
ขอบัญญัติเลยวาหามไมใหฉัน แตปญหามีอยูอันหนึ่ง ถาเราไปบานเขา เขาไปเอาไก
มาฆาตอหนา แลวก็เอามาแกงใหพระ ถารักษาวินัยฉันไมได เขาฆาเพื่อเรา เราก็บาป
ดวยซิ แตของที่เขามีอยูแลว เราไปที่บา นเขา เขาแกงไวกอน ตั้งแตเชาแลว เขาก็ไม
หมายความวาจะมาถวายพระหรือไม เราไปเขามาถวายเราก็ฉันได ไมใชเราไปใหเขา
ฆา พอพระมาบานไมหากับขาวไมได
เราเคยไปผจญมา โยมก็ขยิบหูขยิบตาใหลกู ไปเอาไกเอามาฆาแลวมาแกง เรา
ก็ยังอุตสาหขอบิณฑบาตเขาอยาเลย น้ําปลาก็ไดโยม น้ําพริกก็ไดโยม อยาสรางบาป
อาตมามาโปรดโยมนะไมไดมาทําใหโยมเปนบาปเปนเปรต เคยประสบดวยตนเอง
แลวอยาบอกวาทานรูไดยังไง ก็เรามีจิตวิทยารูไดบางเขาสั่งลูกใหไปเอาไปฆา ไมมี
อะไรเลยวันนี้ กับขาวไมมี ในครัวเขามีน้ําพริกปลารา มีผัก ไมมกี ับขาวถวายก็อายก็
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ตองการเอาไกมาฆา เอาเปดมาฆาถวาย แลวเราก็ขอบิณฑบาต บอกเขาน้ําปลาถวย
เดียวก็ได ไมเปนไรหรอกนะ
นี่แหละทานภิกษุทั้งหลาย เราฝากชีวิตไวกับญาติโยมทั้งนั้น โยมมีเกลือฉัน
เกลือ โยมมีมะเขือฉันมะเขือ ไมมีไมฉัน ถึงจะไดธรรมะ ถึงจะไดความอดทน เห็นแก
ปากเห็นแกทองไมสําเร็จมรรคผลหรอก นี่แหละพระพุทธเจาทานก็เสด็จอรัญราวปา
อรัญวาสี แลวนั้นไปแสวงหาที่ชอบ ที่ตองการแสวงหาวิชาแกไขปญหากับแกไขทุกข
ชาวบานก็เห็นวาพระองคเสด็จมาก็เอาของมาถวาย ขาวก็แดง แกงก็เค็ม สิทธัตถะ
หรือจะเต็มใจกลืน กลืนไมลง ในเมื่อกลืนไมลงเชนนี้แลวเราอยูในปราสาทราชวัง
เสวยพระกระยาหารยังไงก็ได แตแลวเจาชายพิจารณาปจจัย ๔ จีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ คิลานเภสัช จะมีหลักขึ้นมา เวลารับประเคนก็ ยถาปจจเวกขณะ เวลาจะ
ฉันก็ ปฏิสงั ขาโยนิโส ปณฑปาตัง ปฏิเสวามิ ก็ออกมาในรูปแบบนี้ใหพิจารณา ขาวก็
แดง แกงก็เค็ม สิทธัตถะตองเต็มใจกลืน สันโดษมักนอย โยมมียังไงก็ฉันอยางนั้น
ไมใชวา หลวงพอลูกฉันมาบวชที่นี่นะฉันไอนั่นไมไดนะ อาหารก็ตองมีไอนั่นนะ ตองมี
ไอนี่นะ ลูกฉันจะฉันได บอกถาอยางนั้นก็ไปบวชที่อื่นเลย ใครจะหามาใหฉัน จะไปฆา
กุงฆาหมูที่ไหนละ
ทานทั้งหลายเอย เราเปนนักบวชแลวมีอะไรฝากชีวิตไวกับญาติโยม ภิกษุ
แปลวา วานอน สอนงาย ไมดื้อรัน้ เลี้ยงงาย มีอะไรก็ฉัน ไมมีก็ไมตอ งฉัน โยมเขาไมมี
เราก็ไมตองฉัน ถาอยางนี้ลูกตถาคตแน นี่แหละทานทัง้ หลายเอย นอนกับดินกินกับ
ทรายเดี๋ยวนี้ลูกผูดีมันไมใชผูดีนะซิ ไมใชลูกสัญชาติผูดี แตเปนลูกที่พอแมเอาใจ มา
เลี้ยงดวยความเอาใจตามใจลูกตลอดมา โตขึ้นวานอนสอนยาก ถาไปตั้งหลักฐานหา
งานก็เลี่ยงงานเกง หนักไมเอาเบาไมสูตลอดรายการ ไดตําราทีว่ ัดนี้ก็มาก บางทีเต็ม
ใจจะมานั่งกันมีศรัทธามาจากบานกันเต็มที่ อยูไดคืนเดียวเชาลาแลวลาบอกเหตุใด
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จึงกลับ ลูกเขากินไมไดแลวก็ปวดหัว นี่แหละคนตามใจตัวใชมั้ย ตามใจตัวไมไดพบ
ธรรมะ ตามอารมณตัวไมพบธรรมะเลย พอแมเลี้ยงมาอยางดีแตไมรูเลยวาพอแมจน
มากอน พอมามีเงินทองไดลูกมันเกิดมา เกิดมาในกองเงินกองทองที่พอแมตองเหนื่อย
ยาก ก็ขอเจริญพรญาติโยมวา คนที่มีเงินมีทองนี่ เขาจนมากอนทั้งนั้น ไมมใี ครรวยมา
จากทองแมหรอก มีเงินมีทองมาจากทองแมแตประการใด
ทานพระภิกษุนวกะทั้งหลาย ดูจักรพรรดิพอของเรานั้นนอนอยูโคนไมรุกขมูล
ทั้ง ๆ ที่เปนจักรพรรดิ สมบัติมากมาย ก็เปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่ง ก็คือพระโพธิสัตว
พระเวสสันดรกับนางมัทรี
สี่กษัตริยตราตลอดก็ตองชาลีและกัณหาโนนอยูปาหิม
พานต ตองเดินเทาตลอดรายการ ตองไปหาผลหมากรากไมมาฉัน ขาวปลาอาหารก็
ไมมีจะรับประทาน นัน้ คือพระพุทธเจาที่เสวยพระชาติเปนพระเวสสันดร ลําบากลํา
บนกอน คนที่จะไดดิบไดดีนั้น มีความสุขตองเกิดจากความทุกข ตองระทมขมขื่นมา
กอน หนักก็เอาเบาก็สู ความรูก็ดี พอไปตั้งหลักฐานก็จะอดทนตอสูตอไป เดี๋ยวนีผ้ ู
ปฏิบัติธรรมไมใชผูดีหรอก ผูดีตองมีระเบียบแบบแผน ผูดีตองเลี้ยงงายไปบานใครก็ไม
ถือตัว บานนั้นมีเฉพาะน้ําปลารากับน้ําพริกไมถือตัว ดูงาย ๆ ยกตัวอยางใหเห็น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ขาราชบริพารในสํานักพระราชวังที่
ตามเสด็จไปเลาใหอาตมาฟง เสด็จเมืองจีน เมืองจีนเอาตุกแกเอามาใหเสวยก็เสวยได
เขาใหยังไงเอาอยางนั้น ทานอยางนั้น ถึงเขาจิตเขาใจกันได รูจิตรูใจกันได ถึงจะเปน
เพื่อนที่ดี เปนมิตรภาพที่ดีออกไปแบบนั้น นี่พระพุทธเจาของเราทานจึงมิใหพระสงฆ
องคเจาพิจารณาปจจัย ๔ จะหมจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานเภสัช ตองพิจารณา
กอน กอนจะฉัน เวลารับประเคนนั่นแหละคือกรรมฐาน ไมใชรับประเคนสงเดช แลวก็
ฉันเลยนะเปนอาบัติโทษ เปนบาปเปนกรรม นี่แหละทานทั้งหลายที่มานั่งกรรมฐาน
บางคนก็บนวากับขาวไมอรอยไมมีอะไรเลย แตอยาลืมวา เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ตอง
กําหนดวา รสหนอ รสหนอ เปนตน เราฉันเพื่อยังชีวิตไปวันหนึ่ง โภชเน มัตตัญุตา
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รูจักประมาณการอาหารพอสมควร ไมมากเกินและก็ไมนอยจนเกินไป ใหมนั สะอาด
อยาใหสกปรก ก็พอรับประทานได พวกที่ไมถือมียังไงก็กินอยางนั้น
บางทีพระทานออกธุดงคเดินกลางดงกลางปาก็ฉันหัวเผือก หัวมัน ฉันยอดไม
ผลหมากรากไม โยคี ฤาษี ชีไพร ก็มีมากหนาหลายตา ยกตัวอยางพระมหากษัตริย
เมืองหนึ่งไปบวชเปนฤาษีชีไพร ก็ไมมีขา วปลาอาหาร มันอยูในดงในปาอยูปาหิม
พานตมีแตผลหมากรากไมที่จะตองฉันเทานั้น เรียกวา โยคีฤาษีชีไพร ผูที่มาปฏิบัติ
กรรมฐานนี้เรียกวา โยคี ผูบําเพ็ญเพียร ไมใชผูขี้เกียจ โยคี ผูบําเพ็ญเพียร ผูขันติ
ความอดทน คนที่มีขันติความอดทนและบําเพ็ญเพียรไปนั้น จะสําเร็จมรรคผลได
แนนอนทุกคน คนที่อดทนไมไดไมมีความเพียร อาหารก็เลือก กินไมได กินไมลง
รับรองกี่รอยกี่ชาติก็ไมสําเร็จ ทําอะไรก็ไมมสี ําเร็จแตประการใด เราจะเห็นคนมาจาก
เมืองจีนอยูเมืองไทย ก็เลาใหอาตมาฟง บอกหลวงพอเอย ผมกวาจะรวยมาเปน ๑๐๐
ลาน ๑,๐๐๐ ลาน กินขาวปูเค็ม กินขาวกับปลาทูราคาถูก ๆ บางครั้งก็กินขาวกับ
น้ําปลา บางครั้งเลยก็กินขาวกับเกลือ บัดนี้ผมเปนเศรษฐีแลว คนที่ถือตัวและถือ
อาหารเปนอะไรไมไดเลยนะ เขากับใครก็ไมไดดวย อดทนไมได โยมหญิงโยมชาย
มนุษยอะไรกันทดสอบอะไรบาง บางคนก็ไมรูอีกไมมีความเขาใจแตประการใด มี
ความหมายอยูไมใชนอย นี่แหละความอดทนอดกลั้น อดออม ทองคําตองสูไฟ ไม
ใหญตองสูลม ขันติความอดทนนั่นเองมีประโยชนมาก
พระพุทธเจาของเราเปนจักรพรรดิ ไมทรงถือพระองคแตประการใด เขากับเด็ก
ไดผูใหญดี กระทั่งโสเภณีงามเลิศงามโฉม นําขาวอาหารบิณฑบาตทานยังไปรับ ไป
เสวยพระกระยาหารโสเภณี เพื่อตองการจะไปโปรดใหโสเภณีกลับรายกลายดีได ไม
เคยถือพระองคแตประการใด อันนี้ก็ขอฝากพวกโยคีนักปฏิบัติไวดวย ตองอดทน ตอง
มีความเพียร ถึงจะไดผล อาหารการบริโภคนี้เรารับประทานเพื่อยังชีวิตใหอยูในวัน
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หนึ่งเทานั้นเองนะ ไมใชรับดวยกามคุณ ๕ หรือรับอาหารไปเพื่อกาม เพื่อบํารุง
รางกายใหแข็งแรงเทานั้น โยคีผูบําเพ็ญเพียร รับอาหารเพื่อยังชีวิตใหอยูไปวันหนึ่ง
เทานั้น แลวจะสรางความดี และอดทนตอไปดวย
อาตมาไปธุดงคกับหลวงพอใหญในปา ทานบอกรับบิณฑบาตวันนี้ไมไดขา ว
อยูในปาดงพงไพร วิธีปฏิบัติของทานทําอยางไร ทานบอกวาเอาน้ําสะอาดใสบาตร
เขา พิจารณาปฏิสังขาโย แตไมใชเสกคาถา พิจารณาที่เราจะฉันนะ ก็ดื่มน้ําไปเต็ม
บาตรฉันใหหมดไปใหอิ่มเลยทีเดียวแลวก็เดินไปไดวันหนึ่ง ขาดน้ําไมได ทาสนบอก
ตองอดทนนะ คนที่จะดีไดตองอดทนได กระทบกระเทียบไมตองโกรธ ไมตองอะไรใคร
อดทนตลอดตนชนปลาย รับรองไดดีแน ๆ ความอดทนเปนสมบัติของนักสู ความรูเปน
สมบัติของนักปราชญ ความสามารถเปนสมบัติของนักประกอบกิจ ความมีระเบียบ
ทุกชนิดถึงจะเปนคุณสมบัติผูดี กินอะไรไมลง อดทนก็ไมไดเปนผูดีไดอยางไร เปนผูดี
นะอดทนยิ้มสูตลอดรายการ หนักเอาเบาสูทั้งนั้น ปฏิบัติหนาที่ เดี๋ยวนี้ไมมแี ลว หาผูดี
เต็มขั้นไมไดเลย ดูในครัวเขามีกลวยน้ําวา มีปลาทูปูเค็มแลวมีผกั กาดดอง หอมดอง
กระเทียมดอง จิ้มน้ําพริก จิ้มเตาเจี้ยว บางคนไมทานน้าํ พริกปลารา ก็ใชเตาเจี้ยวหลน
เคยไปดูในครัวคนที่เขาจนมากอน แลวเขาก็รวยมา ณ บัดนี้ นี่แหละคนรวยมาจาก
ความจน ทานมีความสุข รูว าความสุขแทจริงทานตองผานทุกขมากอน เหมือน
พระพุทธเจาไปอยูในกลางปาไปทรมานอยูในกลางปา ไมมีอะไรจะเสวยเลยนะ อดทน
ตอสูเพราะของกินแน ๆ เราหิวแลวหายมันก็เจ็บ มีแตเวทนาตลอดรายการ ก็ตอง
กําหนดจิตตั้งสติปญญาไวอดทนอดกลั้นไว เดี๋ยวนี้คนอดทนไมได
อาตมานี่มานึกดูโอคนนี้มีบุญจริง ๆ คนมีบุญนะอดทน อดอยากปากแหงก็ตอง
ทน คนมีบญ
ุ คนไรบุญวาสนาเหมือนสํารวยสวยหรูพัฒนานาดูพิลึก ชอบสังคมชอบ
เที่ยว ชอบแตงตัวไปในสังคม แลวเวลาจะทานอาหาร ขาว ๕ แกง ๕ ทานไมได ตอง
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ไปนั่งโตะนัง่ เหลา ตองกินอาหารราคาเปนพันเปนหมื่น คนประเภททุกวันนี้ รวยถึง
ขนาดไปนั่งกินเหลา คนที่ดีมีปญ
 ญานั้นขาวแกงขางถนนเขาก็กินได ขาวตักเขาเอา
แกงราด น้ําปลาใสพริกขี้หนูหนอย เขายังกินได นั่นคนรวย คนเศรษฐี แตเดี๋ยวนี้ไมใช
เศรษฐี แตไมมีคําวารวยอยูในจิตใจ รวยจิตใจจะตองรวยธรรมะ ธรรมะนี่ทําใหคนรวย
รวยแลวก็สวยนาดูชม อดทนตลอดไปถึงจะถูกตอง เดี๋ยวนี้ไมอดทนแลว บางทีหนุม ๆ
สาว ๆ รุน ๆ มากับแมบอกจะอยู ๗ วัน บอกอยูไดนะ อยูไดคะ เอานะตองอดทนนะ
เขาอยูบานตื่น ๒ โมงเชาแมเขาตามใจ ตองทํากับขาวใหพรอมกอนแลวไปปลุกลูกมา
กินก็ทําใหเคยชินเชนนี้ ไมตองมาปฏิบัติหรอก เขาตื่นมาตี ๓ ตี ๔ ลูกเธอตื่น ๒ โมง ๓
โมงเชา แลวพอแมก็ตองปลุกลูกใหตื่นขึ้นมา อดทนไมได แบกหามไมเปน อยางนี้มี
มากในวัดเรานี้นะ ก็ขอฝากญาติโยมไวดวย เปนตําราใหอาตมาแลวถูกตองเปนของ
จริง ไมมีปลอมแลว คนที่รักตองการจะสรางชีวิตจริง ตองตอนอยูใตโคนไมที่ชอบเดิน
จงกรมได ปฏิบัติอดทน ปวดกําหนด เสียใจกําหนด ดีใจกําหนด ตั้งสติอดทนรับรอง
ไดผลอยางแนนอน
บางคนไมเอา นั่งไมไดขอกลับ บอกมันเปนยังไงหรือ นั่งแค ๕ นาที ฉันจะตาย
ไมเคยอดทน ถามไปถามมา อยูบานเขาไมคอยเอางานเอาการ พอแมทําใหหมดเลย
นะ แลวมันจะอดทนอะไรได จะเปนโยคีไดอยางไร โยคีผูบําเพ็ญเพียร จึงเรียกวา โยคี
หรือโยคาวจร พวกสัญจร พวกโยคีปฏิบัตหิ นาที่อดทนตลอดรายการมีนอยเหลือเกิน
แลวไหนเลาจะสําเร็จมรรคผล ทํางานจะสําเร็จไดอยางไร ออกมารูปแบบนี้ ไมมีความ
อดทนเลย แลวก็กินไมได เมือ่ สามปมานี่ จําไดชดั ยังจดไว หลวงพอวัดนี้อดมั้ย
กับขาวอยางงั้นมีมั้ย กับขาวอยางนี้มีมั้ย ใหแมครัวทําใหลูกฉันดวยนะ เพราะวาลูก
ฉันกินยาก เอ บวชแลวตองกินงายซิ ขาวคลุกน้ําปลาก็กินได ถาหากวาอดไมไดนะ
ทนไมไดไปบวชวัดอื่น ไปบวชอยูกลางตลาดนูน มันมีขาวแกงขาย บวชอยูกลางตลาด
เลย วัดอยูกลางตลาดเลย อยางสิงหบุรี มีอยูวัดหนึ่ง วัดโพธิ์แกว อยูกลางตลาดเลยก็
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ซื้อปนโตเขากินอยางดีเลย กินกุงเผา ปลามันแมลา จะกินหมู เห็ด เปด ไก สบายมาก
ถาประเภทนี้แลวเอาปูนหมายหัวไวกอน เอาดีไมไดเลย ไมไดดีแนนอน ก็ขอฝากญาติ
โยมไวในวันนี้ ไดตําราจริงหลายราย
บางคนพากันมา ตั้งใจจะกําหนดวามีความทุกข เขางานก็มีคนอิจฉา ไปทํางาน
โนนอิจฉาลาออกมา มาบริษัทนี้ก็โดนอิจฉา ไปที่โนนก็โดนอิจฉา ก็จะหนีไปไหนเลา
อดทนซิ ใครอิจฉาใครดา ใครวา อดทนหนอยไดไหม กําหนดจิตมีสติ ก็มานั่ง
กรรมฐานแลวยังใชไมได แลวก็ยังมาบอกกับเราใหแผเมตตาหนอย เจานายเกลียด
ผูบังคับบัญชาเกลียด ก็ทําใหเขารักงายนิดเดียว อยาไปขัดคอเขา อยาไปวากลาวราย
เขา พูดดี ๆ พูดใหเพราะ ออนนอมถอมตนตอทานผูใหญไว ผูใหญจะไดเมตตา มานั่ง
กรรมฐานไมไดมาอยู วาจะอยู ๗ วัน ที่วัดเราตั้งกติกาไววา ๗ วันนั้น เนื่องจากวา ถา
ทําเกงทําดี อยากตอก็ไมมีปญหา สําคัญมาอยูยังไมทัน ๗ วัน ออกไปแลวซิ ประเภท
นี้ เขาจึงตั้งกติกาไว ไวใหคนอื่นที่เขาทํา คนทีไ่ มสนใจไมมีศรัทธาจะไดออกไป คนที่มี
ศรัทธา มีขันติความอดทนเขาจะไดอยูปฏิบัติไป เพราะมันเปนการถายเทไมใชอยู
ประจํา ถาอยูทุกหองทุกกุฏิเลยละก็ คนใหมก็มากันไมได ก็ไมหมายความวาใหโยม
อยูแค ๗ วันเทานั้นนะ ถาโยมตั้งใจมีศรัทธาตอ ทําเกง แลวก็ไมใหคนอื่นเดือดรอน มี
อะไรกินอยางนั้น มีเกลือกินเกลือ มีมะเขือกินมะเขือ ไมมีไมกิน ก็ใหตอได อยูตอไป
อีก ๗ วันก็ได ไมไดมปี ญหาอะไร
แตปญหานะจะอยูแคนั้นก็เนื่องจากวา บางคนไมอยากทํากรรมฐาน มาเสียง
เอ็ดเสียงดังตอผูบําเพ็ญสมณธรรม เดี๋ยวเที่ยวไปตลาด เดี๋ยวออกไปนูนออกมาที่นี่ ไม
นั่งเจริญกรรมฐานก็ใหเขาออกไป
หลักกติกาจึงมีความหมายอยางนั้น
ก็ไม
หมายความวาหามเสมอไป ตองมีกรณีพิเศษเหมือนกัน ถาตั้งใจทําอยางดีบางคนเด็ก
เล็ก ๆ อดทนปฏิบัติใหแมหายจากโรคมะเร็งได พอลมลงไปอยูหอง ไอ ซี ยู ลูกมา ๒
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คน อดทนทําตลอดเราใหทานอะไรก็ไมคอยจะทาน บอกไมเปนไรหลวงพอหนูทานได
ทั้งนั้น ปฏิบัติซึ่งปฏิบตั ิจริง ก็ไดผลไดธรรมะจริง พอฟนเลย จากหอง ไอ ซี ยู บัดนี้ยัง
อยู ๘๐ กวาแลวอายุมาก ขอฝากญาติโยมไว
มันอยูที่ความจริงใจและอดทน บางทีพระมาบวชก็ไมอดทน ไมอยากจะไดของ
ดี ของดีนี่มันทํายากหายาก ของไมดีนี่งายนิดเดียวหลั่งไหลไปสูท ี่ต่ําตลอดรายการ
ของดีนี่ถาเราดีก็ไดบุญ ถาเราไมดีมันจะไดของดีไดอยางไร ไมอดทนอดกลั้นตลอด
รายการ เดินจงกรมก็ไมเอา นั่ง ๕ นาทีก็เลิกแลว แลวจะไมพบของดีและของจริงใน
ตัวเองแตประการใด
ขอฝากญาติโยมไป กลับไปบานแลวทําตอไป เดินจงกรมนั่งเขาก็มีประโยชน
มาก มีบริษัทหนึ่งอยาไปออกชื่อเขา บอกหลวงพอหนูนี่แยแลว สามีไมดูแลหาง
หุนสวนจํากัด ก็เที่ยวไป หนูมีลูกตั้ง ๕ คน จะทําอยางไร อดทนตอไปนั่งกรรมฐาน มา
เจริญกรรมฐาน ๕ วัน อดทนทุกอยาง กลับไปนี่หลวงพอหนูจะสูตอไป ถึงสามีไมมา
ชวยดูแลหนูก็จะจัดการดวยตนเอง บัดนี้บริษัทหางหุนสวนจํากัดดีขึ้นเยอะแลว มี
บริวารมากมายกายกอง แตสามีไมเอาไหนเลย นี่ก็ไดผลจากกรรมฐานใหอดทน ทําให
เกิดปญญาแกไขปญหา สามารถจะดูลูกไดถึง ๕ คน เขามหาวิทยาลัยได เปนผูหญิง
แมบานมันมีตัวอยางมากมาย แตเราจะอดทนไดหรือไมไดมันอยูที่โยมแลว ถาโยมไม
สนใจตัวเองนะก็นาสงสารที่เกิดมาเสียชาติเกิด ไมมคี วามสนใจตัวเองแตประการใด
ตองทนทุกขทรมานกอน บางคนกําพราพอกําพราแม อยูกับนา ตองอดทนทุกอยาง
ลางถวยลางชามทํางานอดทนไปเปนลูกจาง ไปเรียนหนังสือ บัดนีม้ ีเงินมีทอง
มากมายกายกอง นี่กําพราพอแมแตเล็ก พอแมตายหมดเพราะอะไรรูมั้ย รถชนตาย
พอแมตายทั้งคันรถ เลยก็ตองอาศัยนาอยูตลอดรายการ บอกหลวงพอคะ หนูกําพรา
พอกําพราแมมา พอแมตาย บอกเปนอะไรตายละหนู พอแมถูกรถชนตาย ขับรถไปพอ
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เปนคนขับแมนั่งคู หมดเลยตายหมดทั้ง ๒ คน พอก็ตายแมก็ตาย บอกวาหนูนึกเอาตัว
ไมรอดแลว เลยก็นารับเลี้ยงตอไป ก็ดูแลเรียนหนังสือ เจียมตัว เจียมตนวาพอแมไมมี
กําพราพอแมตั้งแตเล็ก ๆ บัดนีก้ ิจการงานใหญโตมาก เลยนานั่นก็เปนคนดูแลเปนที่
พึ่งของเขามาจนบัดนี้ นี่แหละก็ไดจากขันติความอดทน
การเจริญกรรมฐานตองฝกใหอดทน ฝกใหมีสติ ฝกใหมีปญญา ฝกให
แกปญหา มีอะไรก็ไดผลอันสมมาดปรารถนา จิตตรงนี้เปนหลักสําคัญ เดี๋ยวนี้ไม
อดทนกันเลย นี่เมื่อวานซืนกลับบานไป ๒ คน ตั้งใจเต็มที่เลยออกไปแลวคืนเดียวโดด
นะ บอกวาฉันเคยตื่นสาย ที่นี่เขาตื่นแตเชากัน ก็หัดตื่นซิ หัดตื่นตี ๔ กับเขา ตี ๓ ครึ่ง
เขาตีระฆังแลว ตื่นซิจะไดเคย ไมได ทําไมไดขอกลับ ไมเปนไรนะ เสียสัจจะแลวทํา
อะไรไมขึ้นแนนอน ทําอะไรไมไดผลเพราะเสียสัจจะ นี่ตัวนี้ตายแน ๆ ขอฝากญาติโยม
ไวดวยในทีน่ ี้ ทําอะไรทําใหจริงหนอย ทําไมจริงไมมีความอดทน พอเดินเขาหนอยก็ขี้
เกียจแลว พอนั่งหนอยก็ขี้เกียจทําขี้เกียจกําหนดจิต เพราะจิตมันเคยตามใจมันมา
ตามใจตัวเองมาตลอด ในเมื่อตามใจตัวเองเชนนี้แลวไมมีโอกาสที่จะดีได คนจะดีได
ตองละชั่วไดหมด ละทิฐิมานะจะทานอะไรเลี้ยงก็งาย ไปไหนก็ถือกันเอง มีอะไรก็หยิบ
กินหยิบใชกัน มันก็ไมเสียหายประการใด เราไมไปหวงกันกินหวงกันใชแตประการใด
ขอใหตั้งใจและอดทน แลวสรางความเพียรใหมากที่สดุ เทาที่จะทําไดตองไดสําเร็จแน
เคยบอกพระภิกษุนวกะที่บวชนอย ๆ ตั้งใจปฏิบัติเต็มที่แลวก็ใหศึกษา นวโกวาท แลว
ก็ตั้งใจทํา ตั้งใจปฏิบตั ิกิจวัตร รับรองไดผลแน ๆ ถาหากวาเธออยูเฉย ๆ ระวังบาปนะ
บาปแลวก็สึกหาลาเพศชนักติดหลังไปดวย เลยก็ทําอะไรไมขึ้น
ถาเสียสัจจะในโรงอุโบสถ หรือเสียสัจวาจาที่ตั้งใจมาก็กลายเปนกฎแหงกรรม จะทํา
อะไรไมขึ้น คนอื่นเขาคาขายร่ํารวย เราคาขายขาดทุน นี่มันไมตรงกัน บางคนรับ
ราชการตําแหนงวิ่งฉูดเลย บางคนเปนเพื่อนกันแท ๆ ก็ไดแคนี้เองนะ เอาขอฝากญาติ
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โยมไว เปนหลักปฏิบตั ิดวยการเจริญกรรมฐานตองการฝกใหอดทน ฝกใหเรามีกุศล
จิต ฝกใหเราเกิดเมตตา ฝกใหมเี มตตา เพื่อแผเมตตาใหศัตรูเปนมิตรกันใหหมด เรา
จะไมมีอิจฉาริษยา จะไมมีศัตรูในตัวเองอีกตอไป ถึงใครจะเปนศัตรูกับเรา แตเราก็แผ
เมตตาไป ใหเขาเหลานั้นมาเปนมิตรกับเราเถิด ดวยการอุทิศสวนกุศลและแผเมตตา
ดังกลาวมาขออนุโมทนาสาธุการแกทานทั้งหลาย ผูมขี ันติธรรม ความอดทนสําคัญ
มากเปนยารักษาโรคจิตดีที่สุด ความอดทน วิริยะความเพียรเปนยาอันหนึ่งที่ทําใหเรา
อายุยืนไดเหมือนกัน สติปญญาทําใหคนอายุยืน
คนที่มีอารมณดีทําใหอายุยืน คนมีอารมณรายอิจฉาริษยา อายุสั้น อายุสั้นตัด
ทอนบอนทําลายตัวเอง
ตัวเองก็เอาดีไมไดตลอดรายการ
นี่แหละขอฝากยา
อายุวัฒนะ ขอใหสรางอารมณดี อยาใหอารมณราย ทําอะไรอยาผูกความโกรธเขาไว
อยาผูกพยาบาทคาดพยาเวรเจากรรมนายเวร เจาเวรนายกรรมอีกตอไป อายุยืนจะทํา
อะไรก็สําเร็จ ไมมีศตั รูในตัวเอง ไมมีศตั รูในหมูบา น มีแตญาติสนิทมิตรสหาย
โดยทั่วไปคือสายธารธรรม ธรรมะแปลวาอยางนั้น ไมใชแปลวาอานหนังสือเปนธรรมะ
ไมใชอยางนั้น
สุดทายนี้ก็ขอฝากไว ไปลามาไหว อโหสิกรรมหมดเวรหมดกรรมกันได ไมมเี วร
กรรมติดตัวไปแนนอน ก็ขออํานาจบุญกุศล อํานาจพระกรรมฐาน และอํานาจบุญ
กุศล ทาน ศีล และภาวนา โปรดประสาทพรใหแกผูปฏิบัติธรรม ทัง้ ฝายบรรพชิตและ
ฝายคฤหัสถ จงมีแตความสุขความเจริญรุงเรืองวัฒนาสถาพร และจงเจริญไปดวย
อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดสมความมุง
มาดปรารถนา ดวยกันทุกรูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ
๑๙ มีนาคม ๒๕๓๙
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