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ขอเจริญพร บรรดาญาติพี่นองพุทธศาสนิกชนทุกๆ ทาน และทานอุบาสก
อุบาสิกา ทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ วันนี้นับวาเปนวันอันสําคัญยิ่งของทาน คือวัน
ธรรมสวนะ วันพระ ขึน้ ๘ ค่ําเดือน ๓ เวลาก็รวดเร็วมากอยางนี้โดยตามไมทันแลว อีก
วันพระหนึ่งในโอกาสขางหนาก็วันมาฆบูชา จตุรงคสันนิบาตไมไดนัดหมายมาประชุม
พรอมกัน ณ มณฑลพิธีโอวาทพระปาฏิโมกข ประกาศคําสอนของพระพุทธเจาเรียกวา
สรางตําราครูในวันนั้นในพระพุทธศาสนา
ทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเอย เรายังหาที่พึ่งทางใจกันไดยากมาก หา
โอกาสอันเปนประโยชนประจําชีวิตก็แสนจะยากดวยความลําบากอยางยิ่งในชีวิตของ
ทานทั้งหลายทั้งหญิงและชาย ทั้งพระสงฆองคเจาดวยกัน ดวยความสลดใจมีแกเรา
ทานทั้งหลายที่ผานไปเมื่อเร็ววันนี้ คือ โยมสุม ทองยิ่ง ไดจากไปอยางกระทันหันที่เรา
ทราบดีกอนแลว ในวันที่เรียกวาวันไหวตรุษจีน วันขึ้นปใหม แรม ๑๕ ค่ํา เดือนยี่ ที่
จะตองสิ้นสูญดับไปในวันนั้นเชนเดียวกัน เวลากาลก็ผานอยางรวดเร็วมากหลายดังที่
กลาวมาแลว ทานสาธุชนทั้งหลาย โยมสุม ทองยิ่ง นั้น มิใชบําเพ็ญกุศลในชาตินี้
เทานั้น ไดบําเพ็ญมาแลวหลายชาติหลายกัปหลายกัลป เวลาก็กระชั้นชิดเขามาในชีวติ
ของเขา ทําใหเขาก็มีนิสัยปจจัยที่เริ่มตนเขามาปฏิบตั ิธรรมของเขา ใน พ.ศ.ที่จําไดชัด
๒๔๙๔ ปลาย ขึ้นสู ๒๔๙๕ แมสุม มีอายุเพียง ๓๘ ปเทานั้น เมื่อถึงแกกรรมในเวลาอัน
สมควรนี้แลวรวมอายุได ๘๔ ป ๖ เดือน ก็ตองถึงแกกรรมไปสูสัมปริยาภพปรารภ
บําเพ็ญกุศลฌาปนกิจศพเสร็จเรียบรอยแลวโดยกระทันหัน ทําใหความวิเวกวังเวงใจ
เกิดขึ้นแกเราที่ไดเคยอยูรวมกันมาเปนเวลานานมาก ในโอกาสตอมานัน้
อันนี้ก็ขอ
เจริญพรทานญาติพี่นองทั้งหลายที่ใสใจและปฏิบัติ เมือ่ ครั้งกอนนี้สนใจเมื่ออายุ ๓๘ ป
อยางนี้หายาก สนใจอยางจริงจังทําอยางจริงๆ จังๆ ไมเคยขาดทุกวันพระ พาหนะที่มา
ก็คือพายเรือมากับแมชอย แมจัน ในเวลากาลตอมาก็มีแมแตมพวงทายมาดวย มากัน
บัญญัติชวี ิต

๑

มากหนาหลายตาบัดนี้เขาก็ไดลวงโลยจากโลกไปสูสัมปริยาภพหมดแลว ไมมีเหลือแลว
ก็มีเหลือแตแมสุม แตแลวก็ตองมาจากไปเมื่อวันนั้นเชนเดียวกัน
ทานสาธุชนทั้งหลายบัญญัติชีวิตทานโปรดพิจารณาไวเถิด แมสุม ทองยิ่ง
นั้น มีวัยอยูในวัย ๓๘ อาชีพเกษตรกรรม ทําไรทํานา เกษตรกร ตองไปทําถึงโนน
คลองเมา บางขาม หลายแหงไกลแสนไกล ก็เดินทางไปอยางอดทน เปนหัวหนา
ครอบครัว โยมฮงเปนสามีก็ออกอยูหลัง แตคนที่เปนหัวหนาครอบครัวนั้นสวนมากก็จะ
เปนผูชาย แตนี่เปนผูหญิง ทุกสิ่งรูหมด แตไมพูดเปนคนที่ไมพูด แตเปนคนทํา สมัย
เมื่ออายุ ๓๘ ปนั้นพายเรือแข็งแรง มากับแมชอย แมจัน ก็สิ้นชีวิตไปหมดแลวไมมีใคร
เหลือแมแตคนเดียว แมแตมก็ตายไปหมดแลว ทานสาธุชนทั้งหลาย ในอายุวัย ๓๘
กระทั้งที่มีบุตรธิดาเล็กๆ ผูอํานวยการนายเมือง ทองยิ่ง ยังเปนเด็กนักเรียน มาเปน
ผอ.โรงเรียนจังหวัด แลวก็มาเปน ผอ.สามัญศึกษาธิการจังหวัด แลวก็ปลดเกษียณแลว
เปนเวลานานเทาไรแลว
ทานทั้งหลายโปรดตีความหมายแลวคิดความหมายเราก็
อางวางเหลือเกินขาดอะไรไปเสียอยาง ทําใหวาเหวไปเหมือนกัน ทานสาธุชนทั้งหลาย
เราเคยอยูรวมกันสมัคสมานสามัคคีสรางความดีรวมกันมาเปนเวลานานมาก แตก็จาก
ไปโดยกระทันหันแตแลวเราก็ไมไดเศราโศกเสียใจแตประการใด ไปตามกาลเวลาตาม
บัญญัติของชีวิตนั่นเอง ไมมีใครชวยใครไดแตทานก็รูตัว แมสุมรูตัววาจะตองจากโลกไป
ในเวลาไมเกิน ๓ ชั่วโมงในวันนัน้ ชัดเจน เราจึงไดเทศนาชี้แจงในเรื่องปฐมวัย เทศนเรื่อง
การเกิด แก เจ็บ ตาย ในปฐมวัย มัชฌิมวัย ปจฉิมวัย บัญญัติชีวิตเปนอยางไร วันนี้จะ
แปลบัญญัติชีวิตใหทานทั้งหลายฟงเปนโครงการชีวิตอันนั้น ทานสาธุชนทั้งหลายอาจจะ
ไมทราบวันเวลา แมสุม ทองยิ่ง นั้นไดรําลึกเหตุการณไดหลายเรื่อง คนอื่นไมทราบ
เราทราบของเราเองเพราะเราเปนคนสอบอารมณมา อดีตกาลที่ผานมาไดบําเพ็ญกุศล
มาแลว เหมือนลูกของทานจะเปนลูกชายหรือลูกสาวก็ตามเรียนหนังสือเกง เอนทรานซ
สอบผานไปไดเรื่อยๆ ก็ปรากฏชัดในชีวิตของเขาในบัญญัติชีวิตวาในอดีตชาติเคยเรียน
มาแลว มันจึงไดเรียนไดผานไดไวมาก ทานทั้งหลายเปนวิสัยทัศนที่มีนิสัยมาแตชาติ
ปางกอนเคยบําเพ็ญทาน ศีล และภาวนามา หรือนัยหนึ่งเปนหมื่นๆ ปมาแลวเคยเปน
โยธาหารของพระเวสสันดร หรือเปนบริษัทสืบมาตั้งแตพระเวสสันดรแลว ทานก็จะ
บทจรเขาสูภาวะไดไวมาก เรามิไดเปนบริษัทของพระเวสสันดรก็หมดโอกาสตองมาสราง
ฐานะกันใหม
มาปลูกนิสัยกันใหมก็แสนจะยาก
แสนจะลําบากลําเค็ญใจมาก
เพราะฉะนั้นคนเราที่จะมาปฏิบัตธิ รรมนี้แสนจะยากมาก เอารถไปลากเอาชางไปฉุดก็ไม
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มีโอกาสแลวเชนเดียวกันเพราะไมมีวิสัยทัศน เมื่อชาติกอนนี้เขามิไดมีนิสัยแบบนี้ เขา
ไมไดสนใจในความดีของพระพุทธเจาเลย และก็ไมเคยเปนบริษัทของพระเวสสันดรมา
แตกาลกอน เขาจึงมีนิสัยหางเหินจากความดีเชนโอกาสอันดีงามของเขาเหลานั้น นิสัย
ทัศนก็หายไป จึงไมไดสนใจมาสรางความดีในชาตินี้แตประการใด ทานจะมีลูกหลาน
ฉันใดก็ไมอาจที่จะเขาวัดปฏิบัตไิ ด แนนอนที่สุดแลวดังกลาวนั้น แตแมสุม ทองยิ่ง
รําลึกเหตุการณไดอยางดี สามารถเจริญกุศลภาวนาจากวันพระกลับไปบานนั่งตลอดถึง
ตี ๔ ทุกคืนไมเวน อันนี้เปนความจริงที่ขอยืนยัน ตี ๔ แลวก็ออกจากรรมฐานผละ
สมาบัติ ก็หุงขาวหุงปลาใหแมชอยใสบาตร พอทรัพยใสบาตร แลวก็ออกนาไปถึงโนน
คลองเมา บางขาม มหาศร อันนี้เห็นทานจะไมรูจัก คือบานหมี่ มหาศร ทํานาไกล
มาก แลวก็คอยเลื่อนมาอยูหลังบานทํานอยลงไป ทําสวน ทํามะปราง มะมวง ขนุน
มากมายกายกอง เปนหัวหนา เปนวิสัยทัศน ทําอะไรเปนหัวหนาหมด เปนหัวหนา
ครอบครัว โยมฮงเปนสามีก็เดินหลังไมคอยพูด ไมพดู เลยแมสุมวาอยางไรก็วาตามกัน
นี่แหละวิสัยทัศน ทานพี่นองพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเอย ถาคนใดมีวสิ ัยจะบวชเปน
พระภิกษุ จะเปนอุบาสก อุบาสิกา ก็ตองเปนหัวหนาหมด อยากจะทําอยากจะชวย
อยากจะหนุน อยากจะลอง ประคับประคองจิตใจของตนและบุคคลอื่นดวย มีอัธยาศัย
มีวิสัยทัศนมีมนุษยสัมพันธอยางดี คนที่ไรวิสัยทัศนนิสัยไมติดมาแตชาติกอนแลวมาใน
ชาตินี้แสนจะยากมาก จะสรางนิสัยใหดีเหมือนคนอื่นตองการความดีก็แสนจะยากมาก
ไมโอกาสจะดีได จะเปนพระภิกษุหรือจะเปนสามเณรหรือจะเปนอุบาสก อุบาสิกา
วิสัยทัศนไมเหมือนกัน คนเราเห็นความดีแตกตางกันดังที่กลาวแลว เพราะบัญญัติชีวิต
ไมเหมือนกันก็คือกฎแหงกรรมนั่นเอง ไมมวี ิสัยทัศน บางคนนิสัยแปลวาแบบอยางที่ดี
ติดพอติดแมมาทําอะไรก็เรียบรอยเหมือนน้ํายอยบอตาลตลอดรายการเปนผลงานของ
เขาตลอดรายการอยางนี้เปนตน
ขอทานทั้งหลายโปรดพิจารณาตนดวยกันทุกรูปทุก
นาม คนเราขาดนิสัยปจจัยจะเชิญชวนอยางไรก็หมดโอกาสเสียแลว ไมมีโอกาสแนน
นอน ไมใชผูที่จะมาปฏิบัติธรรมนี้จะมาไดงาย หรือนึกๆ วาจะมาก็มาตามเขาก็คงไมใช
ถาทานขาดวิสัยทัศนจากชาติกอนทานไมไดมีศรัทธามาไมมีความเชื่อขาดความเลื่อมใส
ในจิตใจแลว ทานจะหาโอกาสไดยากเพราะผัดวันประกันพรุงกระทั่งตาย แหเขามาถึง
เมรุทุกคน จะชวนมาอยางไรก็ไมมีทางแลวไมมวี ิสัยทัศนแตชาติกอน ทานสาธุชนพุทธ
บริษัททั้งหลายเอยโปรดพิจารณาขอนี้ใหมากที่สุด อาตมาจึงไมเชิญชวนทานเลย จะไม
ขอชวน เพราะดูหนารูไมมีวิสัยทัศนชาติกอนไมมีวิสยั มา ชวนอยางไรก็เสียเวลาเปลา
เสียวาจาที่กลาวสัตยไปแลว เขาก็จะผัดวันประกันพรุงโดยเสียแคนไมได โดยที่นับถือ
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หลวงพอวัดอัมพวันก็จริงนะ ก็วาโอกาสหนาฉันจะมา จนบัดนีต้ ายไปแลวก็โอกาสหนา
ก็ยังไมมาเชนเดียวกัน บางคนก็ยากที่จะมาแตมาเลยทีเดียวก็ดีโดยเอาแตรแหมา มา
คนเดียวมายากสวนมากจะแหกันมา มาที่ไหนมาที่เมรุ แหมาที่เมรุวาระสุดทาย
บัญญัติชีวิต ทุกคนพลาดผิดตลอดรายการดังที่กลาวมาแลวนีม้ ีความสําคัญอยางนั้น
เพราะฉะนั้นแมสุม ทองยิ่ง นี้ก็วิสัยมาแตชาติกอนตั้งใจปฏิบัติอยางจริงจังตั้งแตอายุ
๓๘ เทานั้น ทานทั้งหลายถาอายุ ๓๘ ก็คราวแมสุม ตองเขาปฏิบัติธรรมที่วดั พรหมบุรี
หรือวัดกุฎีลอย ตอนนั้นอาตมายังไมไดสรางโบสถ เดี๋ยวนี้โบสถเสร็จไปแลว ยังเปน
โบสถหลังเกาอยู พ.ศ. ๒๔๙๔ ปลายเริ่มตน ๒๔๙๕ แมสุมพายเรือมา ตามลําแมน้ํา
เจาพระยาแลวมาเขาคลองแลวก็ไปถึงวัด ขากลับก็ออกทางทุงลัดทุงไป ๗-๘ กิโลกวาจะ
ถึงบานของแมสุม ทําอยางนี้เปนอาจิณตลอดมา สามารถนั่งผละสมาบัติได กลับไปก็
เขาผละสมาบัติอาบน้าํ หาขาวหาปลาเลี้ยงกันเสร็จเรียบรอยก็เขาที่อธิษฐานจิต ตี ๔
ออกพอดี บางคนมาถามอาตมาเปนไปไดหรือไมนอน รูไมจริงตองไปนอนทําไม หายใจ
ไมไดแลวลมหายใจนอย เหมือนนอนหลับตื่นขึ้นมายังเหนื่อยยังเพลีย แตผละสมาบัติ
คลายวา ๓ ชั่วโมง ๒ ชั่วโมง แตผานไปแลว ๒๐ ชั่วโมง หรือ ๑๐ ชั่วโมงนี้เหมือนนั่ง
ชั่วโมงเดียว หมอชลอ ๘๔ ชั่วโมง สามารถรําลึกชาติ ชาติกอนที่เปนลูกมอญอยูราชบุรี
ขายโองไปฆาเขาตายที่น้ําตกเขาเอราวัณ ต.ทาพุทรา อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ตัวเอง
ก็ตองไปตายตรงนั้นเชนเดียวกันที่ไปฆาเขามาเชนนั้น ทานทั้งหลายเอยโปรดพิจารณา
ตัวเองชัดเจนมากแลว นี่แหละถึงคราววาระของแมสุม ๒๕๒๖ ก็ตองจากโลกมนุษยไป
แนนอน แมสุมก็ไมยอทอในความตายเพราะรูตายเรียนตายมาแลวเตรียมตัวกอนตาย
มานานแลว ก็ขอกราบนมัสการลาในป พ.ศ. ๒๕๒๖ ไปสูสัมปริยาภพหรือเทวสถานถา
สามารถจะไปสูมรรคผลนิพพานไดก็สามารถจะไปได เริ่มตนเปนพระโสดาบันตั้งแตนั้น
เปนตนมาตามลําดับ
เปนคนไมพูดไมจาไมสนใจกับเรื่องบาบอคอแตกของใครใดๆ
ทั้งสิ้น อันนี้ก็เปนหลักปฏิบัติ อาตมาจึงไดคิดวาก็ควรจะอยูกับเราได หลังจากอาตมาก็
มรณภาพวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ หางกับแมสุม ๕-๖ ป โดยรถชนคอหักตาย
แมสุมก็รูเหมือนกัน เราก็ขอลาญาติโยมไปสูภพใหมตอไป ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑ เวลา
๑๒.๔๕ น. จึงไดชวนแมเตียง มานั่งกรรมฐาน โดยพวกผูหญิงเต็มไปหมดเราจะจากไป
แลว แลวพอใกลวันที่ ๑๔ ก็ไลพวกโยมผูหญิงออกไปเรียกโยมผูชายเขามา เริ่มตนตั้งแต
โยม พ.ท.วิง รอดเฉย โยมธวัช ที่เราเรียกวา ลุงบุญ เขามาใกลวันที่ ๑๔ พอดี
ตองการเอาโยมผูชายหามศพเราเขาวัด โยมผูหญิงจะไดไปเตรียมทํากลับขาวมาเลี้ยงใน
งานศพของเรา เตรียมแผนไว แตแลวก็ผิดแผนไป พอถึง ๑๔ ตุลาคม ๑๒.๔๕ น. รถก็
บัญญัติชวี ิต

๔

ชนคอพับไป โยมทีม่ าอยูที่วัดก็กลับไปเยี่ยมโรงพยาบาลก็ออกจากกรรมฐานกันไปหมด
หมอก็บอกใหกลับวัดเตรียมหาปพาทยมอญได อันนี้ก็ขอไมเลาเพราะมันจะซ้ําซอนกัน
๕ ปใหหลังมาโยมสุมก็จะตองตาย เปนมะเร็งวาระสุดทายกินปอดหมดแลว อาเจียน
เปนเลือด ถายอุจจาระเปนเลือด เราก็มานึกเหตุการณของวาระจิตคือบัญญัติของชีวิตนี้
เปนประการใดตายได ไมตายได ทานสาธุชนทั้งหลายเอยไมตองไปหาหมอดูวาเรามี
อายุยืนถึง ๙๐ อาจจะตายภายใน ๕๐ ป ตายใน ๒๐ ปก็ได หมอดูบอกวาตองตายอายุ
แคนี้ อาจจะอยูถึง ๙๐ ปก็ได ไมแนนอนเพราะกรรมมาตัดลอนก็เปนไปได บุญกุศล
ชวยใหเราจากโลกไปไวก็ได แกอยูมาเพื่อเวรกรรมอยูดวยความลําบากกวาจะตายก็มี
มากหลาย นานอยู นานแก นานแย นานดวยกฎแหงกรรมก็ได บางคนมีบุญวาสนา
อยูไดไมนาน
ตองจากไปในเวลาอันสมควรเหมือนกัน
ก็ฝากญาติพี่นองไปคิด
ตีความหมายเหลานี้ อาตมาจึงไปรับมาอยูที่นี่ก็ใหบําเพ็ญกุศลอยางหนัก แลวก็นั่ง
เจริญสมาธิผละสมาบัติเปนประจํา โรคภัยไขเจ็บก็เริ่มหายเริ่มดีขึ้นมาตามลําดับอยูได
๑๕ ปพอดี ในปนี้ ขอเจริญพรทานสาธุชนทั้งหลายเอยเจริญกรรมฐานดีที่สุดไมมีอะไร
ดีกวาการเจริญพระกรรมฐานแลวนอกจากนั้นไมมีอีกแลว กรรมฐานแปลวาแกปญหา
ชีวิตได และระลึกชาติของชีวิตได รูกฎแหงกรรมถาทานทําได มันก็ไมยากถาทานทําได
แตทานมีวสิ ัยทัศนไหม เมื่อชาติกอนทานไมมีก็ไมเปนไรสรางนิสัยใหมได เมื่อชาติกอน
เราไมเคยเรียนหนังสือมาเราก็เรียนชาหนอย
เราก็มานะบากบั่นความเพียรมากขันติ
ความอดทนเขาก็สามารถสําเร็จได จบไดเหมือนกัน แตก็อาจจะชาไปเพราะวาเมื่อชาติ
กอนเราไมไดเรียนสะสมเขาไว เหมือนบุญนี้เราไมไดสะสมเขาไวเรามาสะสมทีหลังก็ชา
กวาเขา แตไมเปนไร สะสมทีละเล็กทีละนอยทีละหยดทีละหยาดก็สามารถเต็มกระจาด
เต็มหาดเต็มไหเต็มกระบอกได ปญหาอยาใหกระบอกรั่วอยาใหตุมมันรั่วแตประการใด
อยาใหมันรั่วไหล อยาใหฟุมเฟอย อยาใหหละหลวมเหลาะแหละเหลวไหลแตประการ
ใดเลย ขอฝากทานทั้งหลายไวในโอกาสนี้ดวย นี่แหละการบัญญัติในชีวิตของทาน แม
สุม ทองยิ่ง จึงไดบําเพ็ญตลอดมา เจริญกุศลภาวนา บางคนไมเคยสนใจก็จะไปรูอะไร
นั่งไมตองมีนอนหรือ เวลาเขาผละสมาบัติลูกหลานก็เขาใจวาแมตัวแข็งไปแลวนั่งอะไร
ตายแลว บางคนก็ตกใจ วันนัน้ เขาผละสมาบัติไปตอนสายไมไดหุงขาวตมแกง พวกมา
แตมืดแลวถีบจักรยานมาบอกแมตายแลว บอกวามันเปนยังไงตาย ตัวแข็ง บอก
กลับไปเถอะ เดี๋ยวก็ฟน ได กลับไปแกก็ลุกไดแลวนี่เชนเดียวกัน ไมไดตายเลยนะเขาไมรู
เรื่อง ไมเขาใจ นี่แหละเรียกวาผละสมาบัติแตหาไดยากมากไมไดทําไดทกุ คนนะ ทํา
ยาก แตก็ไมงายไมยากเทาไรนัก เราก็พยายามตอไปก็เปนไปได ถาทานทั้งหลายสราง
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นิสัยใหมันเต็มวงจรครบบริบูรณก็เปนไปไดทกุ คน
แตเราจะสรางบารมีไดมากไหม
บารมีอาจจะนอยไมมากก็ไดก็เปนอยางนี้ทุกคน
เพราะฉะนัน้ ที่จากเราไปก็เปนเรื่อง
ธรรมดาโยมอยาไปคิดอะไรมันเปนเรื่องธรรมดาๆ แตแลวแมสุมไปแลว เราก็ตองจากกัน
ไปตามกันไปเปนแถวๆ กันไป อยาไปแซงคิวกันนะ ไปตามคิว เขาใจไหม บางคนไมรู
จะรีบไปไหนแซงคิวกันไป ไมรูจะไปทางไหน แตทานทั้งหลายอยาประมาทพลาดโอกาส
สรางความดีงามของทานเจริญกรรมฐานดีที่สุดไมมีอะไรดีกวาการเจริญกรรมฐาน ก็ขอ
ฝากขอคิดไวกรรมฐานคือการเจริญสติปฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม พวกที่มาใหม
ยังไมเขาใจขอใหครูบาอาจารยแนะนําใหเขาใจ กายจะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน จะ
เหลียวซายแลขวา คูเหยียด เหยียดขา ตั้งสติไวหนอยไดไหม บางคนไมมีสติเลยพลาด
โอกาสอันดีงาม ในเมื่อขาดสติแลววงจรมันไมครบ ทําอะไรจะไมมปี ญญาทําอะไรจะ
แกไขปญหาไมได เดินมีสติ นั่งมีสติ นอนมีสติอยู เหลียวซายแลขวา คูเหยียด เหยียด
ขาโดยตั้งสติไวตลอดรายการ นีก่ ายานุปสสนา กาย ยืนหนอ ๕ ครั้ง ตั้งแตศีรษะลง
ปลายเทาจากปลายเทาขึ้นศีรษะ ๕ ครั้ง บางคนทําไมถูกไปยืนหนอ ๕ ครั้งสักเปนชั่วโมง
แค ๕ ครั้งพอ หลับตาดูมโนภาพ ดูรางกายสังขารที่จิต ตั้งสติจากปลายเทาขึ้นมาที่
ศีรษะ ถาจติผนวกกับสติไดทานจะรูวาระจิตของตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นมาทานจะรูเอง
ทานจะรูวาระจิตของคนอื่นที่เราเห็นหนอ ศีรษะลงปลายเทา ปลายเทาขึ้นศีรษะโดย
อัตโนมัติโดยไมตองกําหนดเลยนะ มันจะออกมาตายตัวอยางนี้วา คนนี้นิสัยไมดี คนนี้
ใชไมได มันจะบอกทานเอง อะไรบอกก็คือตัวสติถาครบวงจรบริบูรณเมื่อใด เปนตัว
พิเภก จะบอกทานเองไมตองไปเชื่อหมอดูไปเชื่อผีเจาเขาทรง เชื่อสติดีที่สุด ถาสติไม
ครบวงจรอยาไปเชื่อสติตอนที่ไรผล คือสติไมพอมีแตสมาธิสูงแตขาดสติ สตินอยไปทาน
อยาเชื่อนะ อยาเชื่อตอนนั้นถาเชื่อทานแยเลยนะ มันจะเสียหาย กําลังไฟแรงแตขาด
เครื่องยับยั้งแรงเกินไปก็ไมไดขาดเครื่องยับยั้ง มันจะเสียโอกาสอันดีงามของทานเอง
ตรงนี้พูดอยางนี้บางคนไมเขาใจก็ได เพราะฉะนั้นถอยสมาธิออกเอาสติยัด เชน นั่งอยู
พองหนอ ยุบหนอ ไมรูเรื่อง พอง-ยุบ ไมเห็นแลวสมาธิมากไปแลวถอยสมาธิดวยการ
กําหนดที่ลิ้นปวารูหนอ รูหนอ ๆ ๆ นี่เอาสติยัดเขาไปรับรองวาทานมีปญญาทันที สติจะ
ครบวงจรดวยการกําหนดนี้
ผูปฏิบตั ิไมสนใจการกําหนดนี้ทานจะรูวงจรของทาน
ประการใด เลยมีแตสมาธิ งูบงาบ ๆ ๆ กมไปขางหนา กมไปขางหลัง พอนั่งสมาธิมา
แลวแตขาดสติ สติไมครบวงจร เพราะยืนหนอ ๕ ครั้งยังไมสนิทสนม ถาทานยืน...หนอ
... ๕ ครั้งชาๆ ได รับรอง พองหนอ ยุบหนอ ของทานจะชัดเจน ดีขึ้น ตรงนี้ขอฝากไว
วิธีการกําหนดจิตโดยภายในสัมผัสอายตนะธาตุอินทรีย ตาเห็นรูปเกิดจิตกําหนดเห็น
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หนอ สงจิตที่หนาผาก เสียงหนอตั้งสติไวที่หูทั้งสองขาง หูมีสติไหม หูมที รัพย หูมีศีล
ไหม ถาสติทานดีทานจะรูวาเขาพูดโกหก เขาพูดมดเท็จหรือคําพูดนั้นใชไมไดมันจะ
บอกไดดีมากที่สุด แตผูปฏิบัติธรรมไมไดไปสนใจเนนตรงนี้ เลยอานตัวไมออกบอกตัว
ไมไดใชตัวไมเปนนั่นเอง ตรงนี้เปนเรื่องสําคัญนะ ไมสบายใจจะกําหนดไหม (เปลาเลย)
เอาสติตั้งไวที่ไหนที่ลนิ้ ปหายใจยาว ไมสบายใจหนอ... หรือเสียใจหนอ... ๑๐ ครั้ง ๒๐
ครั้ง เดี๋ยวทานจะหายเสียใจ เสียใจหายไปดีใจเขามาแทนที่สติดีขึ้นมีปญญารูเทาทันคํา
วาเสียใจไปเสียใจเรื่องอะไรมันจะบอกออกมาชัดเจนมาก เราบอกตัวเองดีกวาคนอื่น
บอกเรา เรารูจริงคือตัวเราไมใชคนอื่นมารูจริงในตัวเรา เราเปนผูรูจริงทุกสิ่งในอารมณ
ของเรา ตรงนี้ขอฝากผูปฏิบัติดว ย ไมใชไปเที่ยวรูคนโนนคนนี้นิสัยไมดีไมใชอยางนั้น
ตองรูในตัวเราออกไปขางนอก อยางนี้ยืนหนอ ๕ ครั้งจะรูวาระจิตของเราไดชัดเจน จะรู
อารมณของเราดีชั่วประการใด โกรธหนอ ตั้งสติไวที่ลิ้นปนั่นโกรธหายทันทีเพราะสติ
ครบวงจรสัมปชัญญะไมลดละภาวนา ครบวงจร มันจะหายโกรธไดงาย ผูกพยาบาทก็
จะหายไป แลวความหายนะในใจก็หายไป เสนียดจัญไรก็หมดไปจากจิตของเรา จิตใจ
ก็ใส ใจสะอาดหมดจด ตรงนี้เปนเรื่องบริสทุ ธิ์ของจิต ที่ผูปฏิบัติตองเขาใจรูเขาใจอันนี้
ใหได เสียใจกําหนด โกรธกําหนด ดีใจกําหนด อยาผูกพยาบาทคางคืนไว เสียใจอยา
ใหใจมันเสีย อยาใหจิตใจมันตองคางคืน อารมณคางตอนเชาทานเปนนักธุรกิจหรือครู
บาอาจารยทานจะสอนไมไดดี ทํางานจะไมไดผล ตรงนี้ขอฝากผูปฏิบัติดวย มิฉะนัน้
ทานจะไมไดเรื่องอะไรในการปฏิบัติครั้งนี้ เสียใจกําหนด ดีใจกําหนด ผูกพยาบาท
กําหนด อยาใหมันมีคางในใจเลย ทานทั้งหลายอยาใหมีความสงสัยอีกตอไป ไมมี
ความสงสัยในพระพุทธเจา ไมมีความสงสัยในพระธรรม ไมมีความสงสัยในพระสงฆ
ไมมีความสงสัยในจิตที่เคลือบแฝงในตัวเราอีกแลว
ปศาจผีสิงมันอยูในตัวเรามันจะ
ออกไปทันที ไปไลผีทผี่ ีมันเขางาย ปศาจผีสิงอยูในตัวคนทุกสิ่งไลยาก เจาตัวตองไลเอง
นะ คนอื่นไปไลไมได ขอประทานโทษ ผีมาเขาโยมนะหมอผีมาไลออกได แตปศาจผีสิง
ที่มันสิงอยูในจิตใจของเรานั้นใครจะเปนคนไล
การกําหนดจิตนี้เปนการไลปศาจผีสิง
เพราะปศาจผีสิงเปนตัวทําใหทุกสิง่ หลงผิด ทําใหเกิดทิฏฐิมานะบางประการที่เลวราย
โดยไมรูตัว ปศาจผีสงิ มันสิงเสียจนเคยชิน กลายเปนคนวิสัยทัศนที่เลวรายวิสัยดีจะไมมี
อยูในตัวบุคคลนั้น เพราะตัวปศาจผีสิง ถาญาติโยมมาเจริญกรรมฐานไดดีแลวจะขับ
ปศาจผีสิงออกไปโดยทุกสิ่งไมมีปญหา จะไมมีการสรางปญหาอีก จะมีแตแกปญหาสู
ปญหาอยูตอไป ชีวติ นี้จะมีโชคมีชัยตลอด และไมมีเสนียดจัญไรอีกตอไปแลว เห็นหนอ
เห็นดวยปญญาหนอยไดไหม ไมเคยกําหนดเลยนะ จะหยิบอะไรก็ไมเคยกําหนด จะคู
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เหยียดเหยียดแขนก็ไมเคยกําหนด ถาทานกําหนดไดทานจะรูไดเลยวามีกี่ระยะ จะได
อะไรบางทานจะรูเอง ถาทําอะไรใจดวนไดจะไมคอยรูวาอะไรเปนอะไร อยาใจเร็วอยา
ใจรอน อยาผอนคลายผอนเครียดจงรักษาความเปนระเบียบวินัยคือสติสัมปชัญญะถึง
จะมีระเบียบวินัย ถาเราไรสติสัมปชัญญะทานจะไมมีระเบียบไมมีวินัยไมมีเหตุผลตน
ปลายอยางแนนอน ขอฝากทานทั้งหลายไวในโอกาสนี้ดวย เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน
ขอที่ ๒ นั้น ทุกคนตองประสบ มีอยูสามประการ สุขกับทุกข ดีใจกับเสียใจ ดีใจแลวก็
เสียใจ เสียใจแลวก็ดีใจ เดี๋ยวก็สุข เดี๋ยวก็ทุกข เดี๋ยวก็ปวด เดี๋ยวก็เมื่อย ตอง
ประสบการณแนนอน ถาไมสุขไมทุกขก็อุเบกขาเวทนา ไมสุขไมทุกขจิตใจก็ลอยออกไป
ขางนอกไมมีที่เกาะไมมีที่เกี่ยว ตองตั้งสติไวเลย สุขหนอ ดีใจหนอ เสียใจหนอ ที่ลิ้นป
นั่น ปวดเมื่อยทั่วสกนธกายกําหนดไดไหม ปวดหนอ ๆ เกิดขึ้นตั้งอยูดับไป เวทนาก็
แยกออกไปเปนสัดสวนจิตก็ไมเปนอุปทานไปยึดมันเทานั้น นี่ถึงจะไดผล ไมใชจิตไปยึด
แตสมถะธรรมะก็ใหศึกษาตองยึดเพื่อศึกษา ปวดหนอ จะไดรูวา มันปวดกี่เปอรเซ็นต
พอรูวามันปวดอยางไร เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป รูจริงแลวจิตมันก็ไมไปเกาะ รูปของมัน
เปนอยางนั้นโดยธรรมชาติ จิตก็ไมไปเอาเรื่องมันเลยไปปวดอีกตอไป อยูตรงนี้สําคัญ
เห็นวาปวดหนอ ๆ ปวดมากเลยกําหนด ทานจะรูไมจริง ถาเลิกกําหนดทานจะรูไมจริง
นะ สอบอารมณตอบผิดแนนอน รูไมจริง รูโดยบัญญัติของมันเอง รูปนาม ขันธ ๕
เปนอารมณอยูตรงนี้ อุเบกขาเวทนา ไมสขุ ไมทุกข ใจก็ลอย ตองกําหนด รูหนอ ๆ ที่
ลิ้นป พอมีสติดีแลว ใจลอยแลวก็เขามาสูจิตมีสติปญญา รอบรูในกองการสังขาร จะ
ไดอานตัวออก บอกตัวได ใชตัวเปน จะไดเห็นตัวตาย จะไดคลายทิฏฐิ จะไดดําริชอบ
จะไดประกอบกุศล ไดผลอนันตเปนหลักฐานสําคัญ ตัวนั้นเปนตัวสําคัญ ผูปฏิบัติธรรม
ตองไดอยางนี้ บางทีปวดเมื่อเลิกเลยหรือ บางคนมานั่ง ๓ วันกลับบานแลว ๒ วันกลับ
ยังไมทันหายเมื่อยเลยกลับแลว และก็ปหนามาใหม ไมเสมอตนเสมอปลาย ก็ไมได
อะไรเลยแลวก็มาบอกวานั่งไมไดผล จะไดผลอะไรนั่งจิ้มๆ จ้ําๆ เลิกแลว เรียนยังไม
เขาถึงครูบาอาจารย และจะไดอะไรหรือ ยอทอใจ ไมไดสนใจในการปฏิบัติของตนทิ้ง
หนาที่ ขยันนอกหนาที่การงาน เหมือนคนเรามีหนาที่ธรรมวินัย มีหนาที่ทาํ กิจวัตรไม
เอา ขยันนอกหนาที่หมด ไมใชเรื่องของตัวก็ไปขยัน ในฐานะอุบาสก อุบาสิกา มา
ปฏิบัติก็ขยันในหนาที่ อยาไปขยันนอกหนาที่ ทานจะสรางความดีไดโดยไมยากนัก
อยาไปขยันนอกหนาที่
มันจะเปลืองเวลาเสียงานเสียการเวลาไปไมใชนอ ย
เปน
ทํากิจวัตรโดยหนาที่สมบูรณแบบคือพระ
พระสงฆองคเจาก็ตองอยาขยันนอกหนาที่
ธรรมวินัย เปนประโยชนตอประชาชน เปนผูนําของประชาชนและประชาชาติ คือ
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พระสงฆ เปนครู อยาใหโยมมานํา ถาโยมนําพระตองแยแน พระตองนํา พระตองออก
หนาซิ เวลาศพขึ้นเมรุ พระก็ตองออกหนาไปโยมก็ตามพระ แตจะกลับกันเสียแลวหรือ
พระตามโยม มันจะไมถูกแบบของความขยันหมั่นเพียรนอกหนาที่นอกระบบ นอกแบบ
นอกแผน จะดีไดประการใด ก็ขอฝากทานทั้งหลายไปคิดตีความหมายอยางนี้ การ
กําหนดจิตตั้งสติไวใหมาก ทานจะมีปญญาทานจะรูเองวาระลึกชาติไดไหม เวทนา
นุปสสนาสติปฏฐาน ทานกําหนดไดไหม เสียใจกําหนด อยาใหมนั ผานไปเปลา ตองทํา
ใหละเอียด จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ขอที่ ๓ เราจะไดรูวาจิตเปนธรรมชาติตองคิด
อานอารมณ รับรูอารมณไวไดนานเหมือนเทปบันทึกเสียง มันไมมีตัวตนใหคลํา คลํา
ไมไดไมมีตวั ตน แตมนั บอกในอารมณ ตองคิด ตองอาน ตองเขียน ก็ขอเจริญพรวาจะ
บนกับอาตมาวาจิตไมอยูกับที่ จิตนี้เปนธรรมชาติอยูกับที่ไมได มันตองคิดจิปาถะ คิดดี
คิดไมดี พอหลับไปแลวมันก็ไมคิด พอลืมตาขึ้นมาตองคิดแลว บางทีคิดเครียด กลุมใจ
ก็ฝนในเรื่องนั้น ถาคิดเรื่องแฟนก็ฝนถึงเรื่องแฟนแนนอน คิดเรื่องบาบอคอแตกจิตใจ
เปนอกุศลแลวก็ฝนเรื่องไมดี ฝนหมาบาขับ โดนยิงบาง โดดลงเหวบาง โดดตกเรือน
บาง ถาจิตดีมีปญญาสติดีจะไมฝนเลวรายเลยในชีวิตของทาน นี่จิตตานุปสสนาสติปฏ
ฐานในขอ ๓ หมายความวากระไร หมายความวาจิตเปนธรรมชาติอยางนี้ หามไมให
คิดไมได ตองคิดจิปาถะ มานัง่ อยูนี้บางทีคิดเรื่องโนนเรื่องนี้ โยมที่นั่งฟงอาตมาอยูนี้
อาจจะคิดหลายอยาง อาจจะคิดถึงขอนแกนก็ได นี่ขนาดพูดอยูนี้ยังคิดไปอเมริกา คิด
ไปหาคนโนนคิดไปหาคนนี้ นี่แหละคิดจิปาถะ ตั้งสติไว ถาโยมคิดหลายเรื่องในเวลา
เดียวกันไมได ไมมีพลัง โปรดคิดเรื่องเดียวในเวลาเดียวกัน อยาคิดหลายเรื่องในเวลา
เดียวกัน ทานจะไมมีพลังในปญญาที่จะแกไขปญหาได ขอฝากญาติโยมไวในโอกาสนี้
จิตตานุปสสนาสติปฏฐานมันเกิดทางอายตนะธาตุอินทรีย ตาเห็นรูปเกิดจิต หูไดยนิ
เสียงเกิดจิต จมูกไดกลิ่นเกิดจิต ลิ้นรับรสเกิดจิต กายสัมผัสรอนหนาวเกิดจิต ตั้งสติไว
ตรงนั้น จิตมันเกิดตรงไหนตั้งสติไวใหรู ใหทันเหตุการณของมัน เพราะฉะนั้นทวาร ๓
เปนที่มาของบอบุญบอบาป ทวารกาย วาจา จิต ทวาร ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย
ใจ อายตนะธาตุอินทรียนี้เปนที่มาของสวรรคนรก เปนที่มาของจิตโดยเฉพาะ ทวาร ๙
ก็เปนที่มาของอสุภะ ตา ๒ จมูก ๒ หู ๒ ปาก ๑ ทวารหนัก ๑ ทวารเบา ๑ มีแตของ
เหม็นไมมีอะไรที่จะกอใหเกิดเพลิดเพลินเจริญใจแตประการใด พิจารณาตรงนั้นเถิด วา
มีอะไรดีบางไหม มีอะไรสวยงามบางไหม มีอะไรหอมบางไหม ไมมีเลย ถาทานคิดได
ทุกวันทุกเวลาแลว ทานจะสรางความดีใหยงิ่ ใหญในอนาคตตอไป ขอเจริญพรวาของดี
ที่เราสรางกันนี้เปนของหอม ไอความชั่วนั้นเปนของเหม็น แตในรางกายของเรานี้มันก็มี
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แตของปฏิกูลอยางนี้ จะหอมไหม ถาคนนีม้ ีความดีมนั ก็หอม คนนี้ชั่วเหลือเกินอยางไร
ก็เหม็น ถึงจะปะพรมน้ําอบอยางไรก็เหม็น เพราะความชั่วราย บางคนบานก็จน
น้ําเหลืองก็หยด มีคนชวยกันหามศพ อาตมาเคยจูงศพเขาลงบันได เขาจึงหามเอาศพ
ลงบันได นี่น้ําเหลืองเขาปากอาตมาเลย เพราะวาศพเขาไมมีฉีดยาเมื่อสมัยกอน เขาจึง
หามเอาศพลงบันได เขานิมนตพระคุณเจาตองจูงลงไปนะ แตทําไมหนอคนมากๆ
ชวยกันหาม ไมรังเกียจเลย เพราะความดีของคนตายมันหอม แตสรีระรางกายมัน
เหม็นแตไมมีคนรังเกียจแตประการใด บางคนศพไมมีน้ําเหลืองไมเหม็นก็ไมมีใครชวย
หาม เพราะตอนมีชีวิตอยูเลวรายที่สุด ใจดําอํามหิตเหี้ยมโหดทารุณโหดรายเหลือเกิน
แลวจะมีใครเขาไปหามศพ นี่อยางนี้ไดกับตัวอาตมาเลย หอมคือความดี แตความชั่วนี้
มันเหม็นเหลือเกิน ขอประทานโทษขออนุญาตกลาวคําหยาบสักหนอย อยาวาอาตมา
พูดคําหยาบเลย คนตดทางกนเหม็นเดี๋ยวก็หาย แตตดทางปากเหม็นไมมีทางหาย ตด
ทางปากไมมีทางหายเลย อันนี้ไปตีความหมายเอาเองเถอะ ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน
ในขอที่ ๔ นั้น ก็คือธรรมเปนกุศลหรืออกุศล เราอยากจะรูวาที่เราทําไปแลวนั้นถูกตอง
หรือไม กําหนดรูหนอ ที่ลิ้นปนั่น หายใจยาวๆ รูหนอ ๆ ๆ ออที่ทําไปแลวนั้นเปนอกุศล
ไมควรจะทําอีกตอไป สติบอกชัดเจน อยาทําเลยอกุศลกรรม เปนเรื่องที่ไมดี รูหนอ ๆ ๆ
ควรจะกอกรรมทําดีเสริมสรางความดีเปนกุศลกรรมตอไป เรียกวาธัมมานุปสสนาสติ
ปฏฐาน ธรรมเปนกุศล ธรรมเปนอกุศล จะอธิบายก็จากมากจนเกินไป ก็ขอฝากทานไว
ในโอกาสนี้ เพราะเมื่อคืนนี้เขียนเรื่องบัญญัติชีวิตใหทราบเปนแนวทางเล็กนอย ดังนี้...
บัญญัติชีวิตลวนหลายนัย ชีวิตสูงต่ําใครขีดขั้น
ศาสตรแหงกรรมเผยชนักเมื่อไดงบดุล
ทําสถิตดวงใจหากบมเองนา
ชีวิตแทไดแกความเปนอยู สวนที่รูเห็นงายเชนกายหนัง
ที่ลับลี้มีจิตใจซึ่งทรงพลัง
เปนตัวสั่งทั้งดานงานการพูดจา
ชีวิตใครยอมเปนไปตามความคิด ทางที่ผิดคือเกียจครานการศึกษา
ทางที่ถูกตองเพียรเรียนวิชา
จะกาวหนาเพิ่มคุณคาตองอยาทอ
ชีวิตกายไดจากพอและแม เกิดแลวแกเจ็บแลวตายไมนานหนอ
คนสวนใหญมักใสใจจนเกินพอ
เฝาพะนอแตของทิ้งสิ่งมายา
ชีวิตจิตมาสูรางจากปางกอน เมื่อมวยมรตองเรรอนตามยถา
นรกสวรรคขึ้นกับกรรมที่ทํามา
ควรคนควาหาแตดีหนีสวนราย
ชีวิตเทพเสพสุขดวยกุศล
แมรางตนสูญลับใชดับหาย
บัญญัติชวี ิต
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จิตวิญญาณสืบตอไปมิใชตาย
โปรดขวนขวายปลูกศรัทธาอยารูโรย
ชีวิตสัตวอัตคัดเปนสวนมาก ลวนทุกขยากหากเปนเปรตเหตุหิวโหย
ยิ่งตกนรกหมกไหมลกู ไลโบย
ดิ้นโอดโอยทุกเวลากวาจะพน
ชีวิตคนขวนขวายสูอยารูหนี เกิดทั้งทีสรางชีวีใหมีผล
แมพลาดพลั้งยั้งไวใจอดทน
เฝาฝกฝนทั้งศีลทานการภาวนา
ชีวิตพุทธรูแจงแทงไดตลอด มิใชจอดเพียงตาเนื้อเจือตัณหา
อยูที่วากิเลสทั่วพนบวงมาร
พระนิพพานสถานทิพยใชลิบตา
ชีวิตเราอยาปลอยลอยลองเปลา ไมลืมเบาทัง้ กายจิตคิดสงสาร
ดานปจจัยอนามัยอีกวิญญาณ
จงบริหารใหสมดุลเกิดคุณเต็ม
นี่แหละทานสาธุชนทั้งหลาย
ผูใหอามิสทานไดรับความนับถือ เพราะวาใหความอิ่มความสมหวัง
เพียงชั่วคราว
ผูใหวิทยาทานไดรับความเคารพ เพราะใหสุขไดวิชาเลี้ยงตัวจนตาย
เพราะยังผูปฏิบัติธรรมไดกุศลสงผล
ผูใหธรรมทานไดรับการบูชา
จนถึงพระนิพพาน
ทานสาธุชนทั้งหลายเอย
สุขภาพทางกายก็เปนธรรมดาที่จะตองรวงโรยไปตามวัย
ไมมียาอายุวัฒนะขนานใดชวยไดจริงจัง
แตสุขภาพทางจิตเปนสิ่งที่สามารถพัฒนาไดเสมอ
หากเรามีพลังจิตที่สั่งสมดวยการบําเพ็ญอยางตอเนื่อง
แมกายจะชราจิตที่ทรงพลังก็จะทําใหกระปรี้กระเปราขึ้นได
กายอาจเจ็บไขไดปวย
จิตที่เขมแข็งยอมทนตอทุกขเวทนาไมหวั่นไหวนัก
และวาระสุดทายที่กายจะลมตายลง
จิตที่แชมชื่นแจมใสยอมยิ้มตอนรับมัจจุราชไดทันที
กุศลกรรมทําใหลอย
บาปกรรมทําใหหลน
โลกุตตระกุศลทําใหหลุด
แมจะถอมตัวกลัวลอยก็ตาม
ความดีที่บาํ เพ็ญไวเปนตองสงเสริมใหชีวิตสูงสงอยางแนนอน
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และแมจะคุยโวโออวดสักปานใด
หากมีอกุศลครอบงําก็ยอมหนีความตกต่ําไปไมพน
สวนผูหนักทางจิตภาวนาชอบละชอบวาง
สักวันหนึ่งก็คงวางจากตัวตนหลุดพนจากทุกขทั้งปวงขึ้นมาไดทันที
ญาติโยมทั้งหลายเอย
มีอริยทรัพยแตขาดโลกียทรัพย
ชีวิตไมยุงแตยาก
มีโลกียทรัพยแตขาดอริยทรัพย
ชีวิตไมยากแตยุง
แตถาขาดทั้งอริยทรัพยขาดทั้งโลกียทรัพย ชีวิตทั้งยุงทั้งยากก็แยแนนอนที่สุด
แตถามีทั้งอริยทรัพยมีทั้งโลกียทรัพย ชีวิตยอมไมยุงไมยากก็ยิ้มไดทันที ณ
บัดนี้
ญาติโยมทั้งหลายเอยโปรดพิจารณาตัวเอง
ในโลกไมมอี ะไรประเสริฐยิ่งกวามนุษย
แตในมนุษยไมมีอะไรประเสริฐยิ่งกวาจิตใจของเรา
ในจิตใจไมมีอะไรประเสริฐยิ่งกวาคุณธรรม
ถาจิตใจมนุษยไรซึ่งคุณธรรมเสียแลว
ความประเสริฐของมนุษยก็จะไรความหมายลงทันที
บัดนี้ในปจจุบันมีผูบนเดือดรอนเศรษฐกิจตกต่ํา
มีความทุกขเรื่อง
การครองชีพเปนสวนมากทั้งๆ ที่ยุคนี้มีการพัฒนาดานวัตถุปจจัยตางๆ ขึ้นมาอยาง
มากมายกวาแตกอน ก็คงเปนเพราะคนสวนใหญมุงอามิสสุขจนเกินไป คงลืมไปวายังมี
นิรามิสสุขที่พึงไดจนถึง ในเมือ่ รูจักประมาณในการแสวงหาและใชสอย รูจักพอ รูจัก
ประมาณการเปนอยู ไมรูจน ผูที่เขาใจกฎแหงกรรมทางพระพุทธศาสนาดีเขาจะไมไปรอ
ผลจากใครที่ไหน เมือ่ ไร จากใคร ทุกครั้งที่มีกุศลจิตทําความดี ความดีนั้นก็จะเขาไป
เพิ่มคุณภาพของจิตทุกคราว ที่เกิดอกุศลจิตสรางความชั่ว ความชั่วนัน้ ก็จะเขาไป
ทําลายคุณภาพของจิตเปนไปในปจจุบันทันทีนั้นเอง สวนผลพลอยได เชน อานิสงส
ของทานที่จะบันดาลใหร่ํารวย ผลของศีลซึ่งจะชวยใหสวยงามอายุมั่นขวัญยืน หรือการ
เจริญภาวนอันจะพัฒนาสติปญญาใหดียิ่งขึ้น ทางพระพุทธศาสนาบอกวาบางทีตองรอ
อนาคต ใกลบาง ไกลบาง อาจจะถึงชาติหนา หรือชาติตอๆ ไป เพราะชีวิตรางกาย
อัตภาพของเรานั้นไมยั่งยืนพอตอบสนองผลของกรรมที่พึงไดรับทุกสิ่งทุกอยาง แมเมือ่
จิตยังไมหมดกิเลส ยังมีตัณหา ความทะยานอยากผลักดันใหจิตไปเกิดอีก คุณภาพที่ดี
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หรือชั่วของจิตยอมติดตามไปใหผลอีกตอไป ผูใดเอารัดเอาเปรียบผูอื่น เบียดเบียนผูอื่น
เทากับสรางหนี้ไว จะตองไปใชหนี้เขาในชาติหนา สวนผูเ สียสละเพื่อเกื้อกูลผูอื่น
เปรียบเสมือนเจาหนี้ ที่จะตองไดรับการชดใชพรอมทั้งมีดอกเบี้ยเปนผลตอบสนองตอไป
เปนแนนอน ทานทั้งหลายเอย ฝนตกเปนเรื่องของฝน พระพุทธองคทรงบอกวาถาอยูใน
เรือนที่มุงหลังคาดีแลวฝนยอมไมรั่วลดได
หมายถึงเรื่องประเภทอนิฏฐารมณที่คนไม
ชอบใจ มีเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข เปนตน เปนสิ่งซึ่งยอมจะตกมาถึงเราสัก
คราวหนึ่งเปนแน ถาเรามีจิตใจดีรูเทาทันไมปลอยใหสิ่งเหลานั้นเขาบั่นทอนกําลังใจก็คง
ไมคอยจะทุกขรอนอะไรเทาไรนัก ยิ่งเขาใจในธรรมชาติธรรมดา เชนแสงแดดยอมมีอยู
ตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งมืดเพราะมีเมฆหมอกบังหรือฝนกําลังตก หรือเปนที่โลกกัน
แสงแดดเสียเองดังนี้ เปนตน เมื่อเรารูเทาทันมีความสํานึกวาอีกไมนานฝนก็จะหาย
ตะวันก็จะยอแสงมาใหม ยอมมีกําลังใจในระยะมืดมน สวนสดใสไดก็ยอมถึงคราว
สดใสได ถาใจเรายังไมเสียซะกอน โปรดพยายาม มีผูมีพยายามหายาอายุวัฒนะทาง
กายจะใหมีอายุยืนไมแก ไมเจ็บ ไมตาย แตจนบัดนี้ก็ยังเคยไมมียาที่จะชวยใหคนพน
ตายไดจริงจัง สวนพระพุทธองคทรงคนหายาอายุวฒ
ั นะทางจิต เมื่อพระองคทรงนั่ง
ภาวนาจนจิตสงบระงับเปนสมาธิแลวเกิดปญญาญาณ ตรัสรูอริยสัจ ๔ ชนะกิเลส อาส
วักจนหมดไป เปนเหตุใหสิ้นทุกขทางใจอยางสิ้นเชิง สิ้นชีวิตแลวไมมกี ารเกิดอีก
เหมือนเมล็ดผลไมหมดยางหมดเชื้อเอาไปเพาะก็ไมขึ้น เมื่อไมมีการเกิด ความแก
ความเจ็บ ความตาย ก็พลอยสิ้นไปดวย จึงเปนอมตะจิต อมตะสุขไมมีปญ
 หาของชีวติ
อีกแตประการใด ขอทานสาธุชนทั้งหลายไดโปรดพิจารณาขอนี้ใหมากดังที่กลาวแลว ที่
ชี้แจงแสดงมาในวันนีก้ ลาวถึงภาวะของจิต ภาวะของชีวิต ชีวิตไมแนนอน บัญญัติชีวิต
เปนอยางนี้แหละหนอ ทานทั้งหลายอยาเขาใจผิดตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานดีที่สุด ทาน ศีล
ภาวนา ทานเขาใจแลวนั้น
สุดทายนี้ก็ขออนุโมทนาการสาธุการแกญาติโยมทั้งหลาย วันนี้เปนวันธรรม
สวนะ ก็วันพระหนาก็เปนวันมาฆบูชาแลวในโอกาสขางหนา แลวก็ขออนุโมทนา
สาธุการแกคุณแมสุม ทองยิ่ง ทีจ่ ากไปแลวนั้น อายุ ๘๔ ป ๖ เดือน แลวก็จากโลกไป
สมควรแกอัตภาพ ดวยความสงบจิตสมาธิภาวนาเขาผละสมาบัติแลวก็คอยๆ หายไป
จากลมหายใจตามสภาพของสังขารและรางกายหมดสภาพทันที
และไดฌามปนกิจ
เสร็จเรียบรอยแลวนั้นและญาติโยมทั้งหลาย
ทัง้ พระเถรานุเถระที่ไดชวยกันจนงาน
สําเร็จลุลวงไปดวยดี อาตมาขออนุโมทนาในบุญกุศลนี้ดวย ก็ขอความเจริญรุงเรืองใน
บัญญัติชวี ิต
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ธรรมสัมมาปฏิบัติในหนาที่จงมีแกทานทั้งหลาย ขอทานทั้งหลายจงเจริญดวย วัณณะ
สุขะ พละ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดก็สมความมุงมาดปรารถนาดวยกันทุกรูปทุกนาม ณ
โอกาสบัดนี้ เทอญ.
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