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พระที่บวชแคชวั่ คราว เชน พรรษาเดียว ๓ เดือน ๑ เดือน
เปนตน จะมัวมาทองอันดับไปสอบนักธรรมตรี นักธรรมโท
นักธรรมเอก ยังไมได แลวจะเรียนปริยัตไิ ดอยางไร ตองรีบ
เรียนสันโดษ เรียกวาภาวนาปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิเชิงสันโดษ สันโดษ
แปลวาอะไร เรียกสันโดษมักนอย เรียนอะไรจะดีละ ตองเรียน
สติปฏฐาน ๔ กายานุปสสนาสติปฏฐาน สันโดษเลย ไมมเี วลา
จะมานัง่ ทองหนังสือแลว เพราะวาเราเขามามีกิจการงานของ
ฆราวาสมาก โยมทั้งชายและหญิงตองประกอบอาชีพการงาน
เลี้ยงบิดามารดา เลีย้ งบุตรธิดา และบางคนตองไปเลี้ยงหลาน
ตอไปดวย
กิจการงานของฆราวาสมีมากคือ มีอาชีพ แตพระภิกษุงาน
การมากกวาโยม แตไมมีอาชีพ ไมตองไปหาอาชีพ เพราะ
อาชีพของพระคือ ปจจัย ๔ บิณฑบาต จีวร เสนาสนะ
คิลานเภสัช อาชีพของพระคือ อาชีพการกุศล สอนญาติโยมให
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ปฏิบตั ิธรรม ใหมีบันไดสวรรค มีบันไดนิพพาน สอนใหมีบันได
มีขั้นตอน อาชีพของทานพระภิกษุนไี้ มเหมือนโยม ถาพูดถึง
กิจวัตรแลวมากกวาโยมมากหลาย ถาใครทํากิจวัตรทุกขอแลว
รูสึกวา มีหลายรอยขอ มากมาย กิจที่จะตองหามมีถึงสองรอย
ยี่สิบเจ็ดขอ คือ หาม ไมใชศีลพระมากนะ ศีลก็มเี ทากัน คือ
ไตรสิกขา ๓ ศีล สมาธิ ปญญา มีเหมือนกันหมด ถาญาติโยม
ปฏิบตั ิ ไตรสิกขา ๓ ทศพิธราชธรรมสรุปเหลือไตรสิกขา ๓ ศีล
สมาธิ ปญญา สรุปสันโดษ สติสัมปชัญญะ ดวยการปฏิบัตนิ ี่เอง
สติสัมปชัญญะสรุปเหลือ / คือ ความไมประมาท ทําอะไรอยา
ประมาท จะพลาดจะพลั้ง จะเสียกาลเวลา เสียหนาที่การงาน
อยางนี้เปนตน อันนี้ชัดเจนมาก
เพราะฉะนั้น เราทานทัง้ หลาย บางทานก็มีเวลาเพราะเรียน
ทั้งอันดับ เรียนทั้งสันโดษ บางคน ฆราวาสก็ไปสอบธรรมศึกษา
ใกลจะสอบแลว บางทานมีเวลาวาง เอาเวลาวางไปศึกษาพระ
อภิธรรม จิตมีสิทธิล์ ุนิพพานไปดวย ถาไมวางก็เอาแตงาน
หนาที่ ก็คือเรียนสันโดษ เรียนปฏิบตั ิงาน เรียน คือ ยืน เดิน นั่ง
นอน เหลียวซายแลขวา คูแขน เหยียดขา นี่เรียนสันโดษ ตองมี
สติ สตินี่เปนผูน ํา เปนผูนําแลวตองตามไปดูดว ย คือตัวอะไร
ตัวสัมปชัญญะปพพะ ตองนําและตองตามดู สตินําจิตใหสราง
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ความดี สัมปชัญญะตรวจตรา ทานทัง้ หลายเปนพอแม ก็ตองนํา
ลูกใหดแี ลวตามไปดูลกู ดวย แตกอนจะนําลูก และตามดูลูก ตอง
นําตัวเองกอน การเจริญกรรมฐานเปนการนํา สติเปนตัวนํา
สัมปชัญญะเปนตัวตาม ตามดูวาถูกตองไหม เรียบรอยหรือ
เปลา ประการใด นํากับตาม บวกผนวกกัน เรียกวา ตัวปญญา
ตัวไมประมาทดูแลวดูอีก ชั่งแลวชั่งอีก ตามดูแลวดูอีก คือตัวรู
รูในปญญา
รูในการแกไขปญหาอยางนี้เปนตน
จะเปน
ประโยชนแกทานเอง
การเจริญกรรมฐาน ไมใชมานั่งหลับตาไปสวรรคนิพพาน
เพื่อตองการฐานทัพใหแนน
ตองการเอาสมบัติมนุษยให
ครบถวนทุกประการ แตแลวเกิดมานีส่ มบัติมนุษยยังไมครบ ยัง
ทําอะไรก็จ้ําจี้จาํ้ จด หมดอาลัยตายอยาก ความเปนมนุษยไม
ครบ ถาความเปนมนุษยทานครบ ทานจะไมฆาสัตว ไม
เบียดเบียนสัตว จะไมลวงประเวณีในสังคม จะไมพดู เท็จ พูด
สอเสียด พูดคําหยาบพูดเพอเจอ แลวก็ไมดมื่ สุรายาเมา ถายัง
ดื่มสุรายาเมาอยูนั่นเปนมนุษยไมครบ
การเจริญกรรมฐานที่วดั อัมพวัน ตองการฐานนี้ ถาทานตั้ง
สติดี นําตัวเองตามดูตวั เอง คือสัมปชัญญะ ใหตัวกําหนดนี่เปน
ตัวนํา ใหหนอเปนตัวตาม คิดหนอ.... หนอนี่รั้งจิต รัง้ จิตใหรตู ัว
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เรียกวาตัวตาม ตองจําใหได บางทีถามตอบไมไดเลย ไมรูอะไร
เปนตัวนําตัวตาม เรานําตัวเองกอนแลวตามไปดูตัวเอง คือ
สัมปชัญญะปพพะ รูตัว รูทวั่ รูนอก รูใน รูกาลเวลา รูกาลเทศะ
รูจักเด็ก รูจักผูใหญ รูจักการออนนอมถอมตนตอผูใหญ รู
กตัญู รูเหตุ รูผล รูขา งตน รูช นปลาย รูเกิด รูดับ รูค ุณ รูโทษ
รูสิ่งที่เปนประโยชน และไมเปนประโยชน ตองรูอยางนี้ ถึงจะ
เปนมนุษยชาติ มนุษยชน เดีย๋ วนี้เปนมนุษยครบไหม ขอเรียน
ถามทานทั้งหลายที่มาบวชนี่ตอ งถามมนุสโสสิ เปนมนุษยหรือ
เปลา อามะ ภันเต เปนมนุษยแตไมครบ รางกายเปนมนุษย
จิตใจยังเลว นิรยะจิตและใจยังเปนเปรต จิตใจยังเปนเดรัจฉาน
หนอ จิตใจก็ยงั เปนมนุษยไมได จึงตองบวช บวชก็คือตองเรียน
ชีวิต
ปฏิบตั กิ รรมฐาน ตองการจะเขาใจชีวิตของตนเอง จะได
อานตัวออก จะไดบอกตัวได จะไดใชตัวเปน จะไดเห็นตัวตาย
จะไดคลายทิฏฐิ จะไดดําริชอบ จะไดประกอบกุศล ทานจะไดผล
อนันตเปนหลักฐานสําคัญ ทัง้ นําทั้งตาม โปรดทําความเขาใจ
ตัวเอง วาตัวสัมปชัญญะ เปนตัวตรวจ ตัวตามดูวา ทํานี่มนั ถูก
หรือทําผิด ตัวสตินี่เปนตัวนําจิต ใหระลึกเสมอวาจะทําอะไร ให
จิตมันรูว าจะทําอะไร คือตัวนํา ตัวตามก็คือตัวสัมปชัญญะ บาง
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คนถามตอบไมไดเลยแลวจะไปสวรรคหรือ แคตามดูมนุษยยัง
ไมเปนมนุษยแท ยังไมมนุสโสสิเปนมนุษยหรือ อามะ ภันเต
เปนมนุษยเจาคะ ถึงจะใหเรียนใหบวช คนที่เปนเดรัจฉาน
รางกายเปนมนุษย พูดไมรูเรื่อง มันไปขวางคนโนน ไปขวางคน
นี้ตลอดเลย แลวจะรูเรือ่ งอะไร ตองมีตัวนํา ตัวตาม ตัวเหตุ ตัว
ผล ตัวชั่ง ตัวดู ตัวรูแหงปญญา การเจริญกรรมฐาน ตองการจะ
ทราบตัวนี้ ทราบตัวเขาใจของธรรมะ ถาเราไมเขาใจตัวเองแลว
จะไปเขาใจคนอื่นเขาไดอยางไร เขาใจคนอื่นไมไดเลย อยางนี้
เปนตน
โยมหญิงโยมชายโปรดทราบ เรามานั่งกรรมฐานตองการ
ตัวนี้เปนตัวหลัก เปนยาของพุทธบริษัท ยาพุทธโอสถสดชื่นใน
จิตใจ กินแลวก็หายโรคหายภัยทุกชนิด ขอใหกินจริง ๆ แตทํา
เลน ๆ กัน จะพบของจริงไหม พบไมจริง ที่ไดไมเอา ไปเอาที่
ไมได ไอที่จริงก็ไมชอบ ไปชอบที่ไมจริง ขยันนอกหนาที่การ
งาน งานและหนาที่ไมคอยขยันเพราะไมมตี ัวนํา ไมมตี ัวตาม
ถาทานมีสติประจําจิตอยูตลอดเวลากาล จิตทานจะไมเสีย จิตจะ
ไมตกต่าํ จิตจะไมตก จิตจะรูลึกซึ้งในปญญา คือ สัมปชัญญะ
เปนตัวตามดู ใหมันรูชัด วานี่ ยกแกวมา คือ สติบอกใหยกแกว
มา เอาน้ํามารับประทาน อยากกินหนอ... อยากกินหนอ... กิน
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หนอนี่คือตัวสติ แตตวั สัมปชัญญะมันจะรูวาหิวน้ํา กินเพื่ออะไร
กินเพื่อแกความกระหาย ใหสดชื่น นี่ตัวตามตองตามดูวา น้ําที่
จะกินสะอาดหรือสกปรก น้ําที่ดื่มนี่จะดื่มสงเดชไมได ซึ่งเราจะ
กําหนดกรรมฐานวา กินหนอ... ตักหนอ... กินหนอ... เคี้ยวหนอ
... กลืนหนอ... ไมมีใครกําหนดเลย ไมนําไมตาม แลวทานจะกิน
เพื่ออะไรหรือ ถาทานจะไมรูคาํ วา โภชเน มัตตัญุตา รูจัก
ประมาณในการบริโภค อยากินมาก นอนมาก มันจะตายไว กิน
นอย นอนนอย พูดใหนอย ทําความเพียรใหมากทานจะรูจริง รู
สิ่งในตัวของทานที่เรนลับอยูในจิตใจ ถาทานแสดงออกมาใหเรา
ทราบ เวลายืนหนอ ๕ ครั้งสตินํายืนหนอ... สัมปชัญญะตาม
ตามดูวา สติกับจิตมันอยูดว ยกันไหม มันไมไดอยูดว ยกันเลย
จิตยืนหนอ... ไปแลว สติยังไมไป นีต่ ัวสัมปชัญญะมันจะบอกยัง
ใชไมได ตัวตามดูเพราะวาจิตมันไว สติมันชากวา มันจะเขากัน
ไมได ตองทําใหม ยืน...หนอ... สัมปชัญญะรูตัวเลย ออ เขาใจ
แลว
ตองการใหมีสติสมั ปชัญญะในการยืน
ตองการมี
สติสัมปชัญญะในการเดินจงกรม ตองการมีสติสัมปชัญญะใน
การแกปญหาที่มันเกิดขึ้นฉพาะหนาในปจจุบันนั้น
อดีตเปนความฝน ปจจุบันเปนความจริง อนาคตไมแนนอน
มันจะไดบอกเรา อะไรเปนตัวบอก ตัวสัมปชัญญะตัวรูนะเปนตัว
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บอก ตัวตามดู อยางนี้ แตญาติโยมทิ้งหมดเลย ไมปฏิบตั ิกัน
มัวแตเอาพองยุบอยางเดียว เอาญาณ ตองการญาณขึ้น เดิน
จงกรมถึงระยะ ๖ แตไมไดเรื่อง ไมคดิ วาจะตามดูหรือ ไมคิดวา
จะนําจิตของตัวเอง เลยไปใหคนอื่นจูงจมูก จูงเขาไปอยางนี้เปน
ตน แลวมันจะไดอะไรหรือ จะไมไดเลย ตองกําหนด เปนตัวนํา
โกรธ ตองนําดูซิ โกรธหนอ... ทีล่ ิ้นปนะ โกรธหนอ... โกรธ...
หนอ ตัวโกรธนี่สิกําหนดมันเปนตัวสติ บอกนําใหรูวา อริยสัจ ๔
ทุกขเกิดเพราะความโกรธ สมุทัยมันจะบอกวา โกรธเรื่องอะไร
สัมปชัญญะมันจะบอก พอสัมปชัญญะบอกแลว นิโรธแจงแกใจ
ทําใหแจงถึงใจ จิตแจงเมื่อใด สัมปชัญญะปพพะเกิดในปจจุบัน
มรรค แปลวา ดับแลว มรรค แปลวาดับไดแลว แปลอยางนี้สิ
แปลวา เดินทางถูกตองแลว ถูกอริยสัจ ๔ ทุกข สมุทัย นิโรธ
มรรค ขณะนั้น ที่ปฏิบัตินนั้ มันจะบอกมาชัดเจน ขันธ ๕ รูป
นามเปนอารมณ เมื่อวานอธิบายใหโยมฟงแลวา อายตนะ ๖
ทวาร ๖ เปนที่มาของกิเลส เปนทีม่ าของบาป เปนที่มาของ
สวรรค นิพพาน อยูตรงนั้น นรกสวรรคอยูตรงนั้นเลย ตั้งสตินํา
แลว ก็ตามดูซิ เปนบาปหรือเปนบุญ บุญ บาปนี้มาจากทวาร ๓
กายทวาร วาจา ไมแสดงออก ถาทวาร ๖ แนนอนแลว ถาสติดี
จิตใจดีแลว มันก็แสดงออกมาโดยทางกาย กายกรรม ๓
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วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ กายก็เปนบุญ วาจา จิต ก็เปนบุญ
จิตใจก็เปนกุศล ออกมาอยางนี้ชัดเจน ทําตรงนี้ใหมันไดกอน
ไมตองไปเอาญาณ
บางคนมาบอก วัดนีป้ ฏิบัติอยางนี้หรือ ญาณต่ําหรือฉันไป
วัดโนน มีญาณ ๑๖ เดินจงกรมระยะ ๖ แลวถึงจะกลับบาน แลว
ไดอะไร มาทางนี้ถาม บอกทํา พองหนอ... ยุบหนอ... ดูซิ อะไร
เปนตัวพอง อะไรเปนตัวยุบ อะไรเปนตัวจิต อะไรเปน
ตัวกําหนด ตอบไมไดเลย ตอบไมได ใชไมได สอบตก สอบตก
แลว ปวดหนอ ปวดหนอ ตัวปวดนี่เปนตัวสติ หนอมันปวดกี่
เปอรเซ็นต มันปวดมากถึงขนาดนี้หรือ คือตัวสัมปชัญญะ ตัวรู
ตามดู รูหนอ... รูหนอ... แจงหนอ เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เวทนา
มันก็หายไป จิตก็ไมไปยึดมั่นถือมั่นในเวทนานั้น เพราะเรารูจริง
ถารูจริง แลวจิตมันพลิก จําไวใหได ถารูไมจริงจิตมันเกาะ จิต
มันเกาะ มันอยากจะรู จิตนี้มันอยากรู แตมันก็ไมรูจริง จะไปรู
ปลอมขึ้นมา อยางนี้ใชไดหรือ ตายใหมันตายสิ นี่เวลาฝกใหม
ปวดหนอ... โอย ทนไมไหวแลว เอาตายตาย ตายตาย นํา
เวทนา สัมปชัญญะรูวามันปวดกีเ่ ปอรเซ็นต มันปวดตรงไหน
โอย เหมือนเข็มมาแทงกระดูกเลย กนรอนฉี่ เอาตายตาย ตาย
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ตาย พอรูจริงแลวเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป มีทงั้ ตัวนํา มีทั้งตัวตาม
ขอโปรดทําความเขาใจดวย
เมื่อวานก็ไดฟงแลวนะ นี่จะพูดซ้ํา นี่ฟงมาแลวขอใหไดฟง
กันหนอย บางทีพูดใหฟงไมอยากฟงแลวเลยไมอยากไปตามดู
ตัวเอง ไปตามดูคนอืน่ เขาทําไม ไปนําคนอื่นเขา แลวตามคน
อื่นเขา ตองนําตัวเองกอน การเจริญกรรมฐาน ตองการนํา
ตัวเอง แลวตองการตามดูตวั เองกอน พอดูตวั เองไดรูชัดแลว
จะไดไปนําลูกเรา ลูกเราใหเรียนหนังสือ เรียกวา บวช ลูกเรา
สําเร็จปริญญาโทถือวาบวชแลวนะ บวช บวชวิชา บวชไดวิชา
ความรู แตการบวชใจ ไมตองมานุงเหลืองหมเหลือง อยางนี้
เรียกวาบวชจิต แตบวชรางกายสังขารบวชเหตุ บวชผล บวช
ตน บวชปลายก็คือ บวชเรียน เปน วิมุติ ละมัจฉริยะ แปลวา
ตองเรียนทุกอยาง ถาไมเรียนมันก็ไมรู ไมดู ไมเห็น ไมฟง ไมได
ยิน ไมทําก็ไมเปน จะลําเค็ญย่ําแยจนแกตาย มันจะออกมา นี่
ชัดเจนมาก แลวทานไปนําใคร เลยไปนินทากันเปลา ๆ นําคน
โนน ตามดูคนนี้ ดูเขาทําความชั่วกันนะ ดูเขานินทา ไปฟงเขา
นินทากัน เหลวแหลกแตกลาญ นี่หรือกรรมฐาน ไมใชกรรมฐาน
วัดอัมพวัน อยามาใชในวัดนี้ไมได ตองตามดูตวั เอง ตองตัง้ สติ
เปนตัวนํา ตัวตามสัมปชัญญะ รูหนอ... รูหนอ... ทีล่ ิ้นปนั่น ทํา
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ใหมันได งวงหรือ งวงกําหนดใหญเลย งวงหนอ... งวงคือ
ตัวนํา ตัวตามคือ หนอ งวงขนาดไหน โอโฮทนไมไหวแลว ตา
มันอยากจะหลับ ลืมไมขึ้นแลว มันจะรูขึ้น รูหนอ พอรูจริงซะมัน
ก็หนีเลย ตัวกิเสส ถีนมิทธะ มันก็หนีไป ตัวสวางก็มาแทนที่
สรางความดีกันตอไป ความงวงก็หายไป บอกเมื่อวานแลวนะ
บอกงวงตองเดินจงกรมใหม เดินใหม กําหนดไมหาย ตองเดิน
ใหม เดินแลว เดินอีก เดินแลวมานั่งเดี๋ยวมันจะหายงวง ถาไม
หาย กําหนดที่หนาผากเลย งวงหนอ... กําหนดไป รอยครั้ง
พันครั้ง เดี๋ยวหายเลย เทานี้เองทําไมได แลวโยมจะไปทําอะไร
เสียสัจจะ จะสักครั้งเดียวเสียตลอดไป ออกแขกไมดี จะเลนไมดี
ลิเก ละคร อยาใหเสียสัจจะ สมาทานแลวอยาเสีย บําเพ็ญศีล
แลวอยาใหเสียศีล บําเพ็ญทานแลวอยาใหเสียทาน บําเพ็ญกุศล
ภาวนา อยาใหเสียภาวนาในตัวเรานี่ อยางนี้เปนตน
แตเปนที่นาเสียดาย ที่มาปฏิบตั กิ ันรอยทั้งรอยเลยไมได
เคยกําหนด เสียใจก็ไมกําหนด ดีใจก็ไมกําหนด ไมนําไมตาม
แลวโยมจะไปตามใคร กลับไปบานแลวก็เหมือนเดิมหรือ ตอง
นําตัวตลอด กลับไปบานแลวเราประกอบอาชีพการงานมันจะได
ขยันขึ้น ตัวนํา ตัวตาม มีอยูในคนใด คนนั้นจะ หนึ่ง ขยัน จะไม
ขี้เกียจ จะขยันตอในหนาที่การงานของตน จะไมขยันนอก
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หนาที่การงาน และสอง ไมมีความประมาท มีเหตุผล มีปญ
 ญา
แกไขปญหา จะจัดงานจัดการ ก็เรียบรอยดีทุกอยาง จะทําอะไร
ก็เรียบรอยหมด ตรงนี้ดูตรงนี้ ทานทัง้ หลายจะเปนพระสงฆองค
เจา เปนฆราวาสก็ตาม เหมือนกันหมด แตเรามีธรรมะเขาไป มี
ทั้งนําทัง้ ตาม ทานจะทํางานไดเรียบรอย ทําอะไรไมรูจักเหนื่อย
ไมมคี วามลําบากใจแตประการใด คือ ขันติ ความอดทน มันจะ
เกิดขึ้นแกทานเอง บางทานไมไดสนใจเลยนะ เสียงหนอก็ไม
เคยกําหนด นี่ทานไมนําไมตาม แลวทานจะรูวาคนที่เขาพูดนะ
โกหกหรือมดเท็จก็ไมรูอีก ไมรูไมใชกรรมฐานนะ เห็นหนอ...
เห็นดวยอะไร เห็นหนอ... นี่ทวาร ๖ มีทั้งบาป มีทั้งนรกสวรรค
นะ เห็นหนอ... ชอบมากเปนโลภะ ไมชอบเปนโทสะ ไมมีสตินํา
และตามเปนโมหะ ตายเปนเปรตดวยโลภะ โทสะตายลงนรก
โมหะเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน นี่สวรรคนรก อยูตรงนี้เอง เสีย
หนอ ชอบเสียงเพราะเปนโลภะ ไมชอบเสียงที่เขาดาเปนโทสะ
ถาขาดสติสัมปชัญญะ ไมกําหนดทีห่ ู ที่ไดยินเสียงเปนโมหะทุก
ราย ไมมีผูนําผูตามก็โวกันตอไป แลวตายก็ลงนรกไปเปนสัตว
เดรัจฉาน อยูตรงนี้ อันหนึ่ง กลิ่นหนอ... เหม็นจังเลยไมชอบ
เปนโทสะแลว กําหนดซะ อยาใหมนั เลอะเทอะ กําหนดวากลิ่น
หนอเฉย ๆ อยาไปบอกวาเหม็นหนอ เดีย๋ วก็เหม็นกันอยูในจิต
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กลิ่นหนอ... กลิน่ หนอ... เหม็นจัง เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ความ
เหม็นก็คือความหอม ถาเกิดของดีคอื ศีล ศีลนะมันหอม มันหอม
เหม็นคือรางกาย หรือจะเห็นกลิ่นในรางกาย แตความดีของเขา
มี ก็เรียกวาหอมอบอวลทวนลมเปนตน นีอ่ ยางนี้นะ ไมใชนั่ง
หลับหูหลับตา ไมรูไปเหนือไปใต แลวตองมาถามอาตมา “ญาณ
ฉันไดญาณอะไร” ก็ตองไปหาญาณหลวงพอคูณ หลวงพอคูณมี
ญาณเดียว ทานบอก ถาอยางนี้ไมใชญาณอยางนั้น เอาสมบัติ
มนุษยไวกอน พอเราดึงสมบัติมนุษยไวไดแลว จิตใจก็บริสุทธิ์
จิตใจก็เปนกุศล ไปทําอะไรก็ไมไปนรก มนุษยนี่จติ มันสูง
เดรัจฉานมันไมมีปญญา มันถึงขวางโนน ขัดคอคนนี้ เปนตน
เรียกวา เดรัจฉาน เดรัจฉาน ขอประทานโทษขออนุญาตกลาว
เขาใจวาสุนัข ไมใช เดรัจฉาน แปลจากบาลีวา ขวาง ขัดคอ
ใครจะทําดีตรงไหน ก็ไปขวาง ไปนินทาเขา นั่นแหละพวก
เดรัจฉาน ไมใชอยางที่วา ขอประทานโทษ คิดวาสุนัข มันก็ใช
เหมือนกัน แตโดยวิธีปฏิบัติก็อยูในคนเรานี่ คนที่โง คนที่เงาเตา
ตุนแลว ก็ไมมบี ุญกุศลแตประการใด มันก็ไปขวางคนโนน ขัด
คอคนนี้ เขาจะสรางความดีที่ไหนก็ไปขัดไปขวางเขา นี่คือ
เดรัจฉาน นี่คือเปนมนุษยแบบนั้น
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ถาเราไมเจริญกุศลภาวนา ขอใหไดฐานทัพแหงมนุษยเปน
มนุษยสมบัติ
พอสมมุติมนุษยสมบัตทิ านเต็มครบรอย
เปอรเซ็นต สวรรคทานจะไปเองโดยไมตองสอน ถาทานมีความ
สะดวกสบายปลอดภัยชีวิตและทรัพยสิน
มีที่พึ่งทางใจครบ
ทานจะไปนิพพานได นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ อะไรจะสุขเทานิพพาน
ไมมีเจือปน นิพฺพานํ ปรมํ สฺูญํ นิพพานสูญไปดวยกิเลส
กิเลสสูญไป ความโลภ ความโกรธ ความหลง ไมมีอยูในตัวตน
นั้น ถือวานิพพาน ดับสนิทไมมีติดเปนเชื้อไขอีกตอไปแลว
เรียกวา นิพพาน ก็งายขึ้น แตความเปนมนุษยยังไมครบ ทาน
ไมตองหวังไปสวรรค ไมตองหวังไปนิพพาน ทําบุญบาทเดียว
จะไปสวรรคไดหรือ แลวทําบุญตั้งรอยตั้งชั่งหวังไปสวรรค แต
จิตใจมันต่ํา จิตใจไมเปนมนุษยไปไมไดหรอก ไมไดเอาสตางค
มาสรางกุฏิแลวไปสวรรคนะ มันตองมีประกอบกัน จิตทานถึง
ไหม ถึงทานนั้นไหม หวังผลตอบแทนไหม ทานมีศลี ไหม ทาน
มีภาวนาไหม ที่ทานตองการไปสวรรคทําบุญแลวมันตองมีครบ
มีทาน มีทั้งศีล มีทั้งภาวนาดวย ไมใชมีเงินมีทอง ไปสรางวัด
สรางศาลา แลวเปนพระอินทร เปนไปไมไดหรอก เปนพระ
อินทรนี่ตองสอบ
พระอินทรจักรวาลโลกธาตุมีองคเดียว
นายอําเภอก็มีคนเดียวแตละอําเภอ ผูว าราชการจังหวัด จังหวัด
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มีคนเดียว มีสองคนสามคนไมได นี่ก็เชนเดียวกัน นั่นจะไปเปน
พระอินทรหรือ สรางศาลาหลังนี้นิดเดียว ลงทุนไป ๒๐,๐๐๐
เปนพระอินทร เขาสรางศาลากันไปตัง้ ๑๐๐ หลัง ๑๐๐ คน ก็
เปนพระอินทรหมด ๑๐๐ คน ตองสอบนะ ตองปฏิบัติได ถึงจะ
เปนพระอินทรได สอบตกเปนพระอินทรไดไหม ถึงสรางศาลา
เหมือนกันหมดก็จริง แตเปนพระอินทรทุกคนไมได ตองสอบ
คุณสมบัติ คุณสมบัติพระอินทรตองทําถึง ๗ ชาติ คือ เคารพ
พอแม ปฏิบตั พิ อแมอยางใกลชิด เคารพผูใหญในตระกูลของตน
บอกไวชัดอยางนี้เปนตน มีออนนอมถอมตน ออนหวาน
ออนหวานดวย เรามีเจรจาก็ไพเราะดวย บอกไวชัดเจน แลวก็
ไมตระหนี่เหนียวแนน หมั่นทําทานเสมอ และอีกอันหนึ่ง อีกขอ
หนึ่งก็คอื วา ขมความโกรธไวได ไมแสดงออกถึง ๗ ชาติ
รับรองเปนพระอินทรไดแน ตอง ๗ ชาตินะ ไมไดไปสรางศาลา
ปุบแลวเปนพระอินทรปบ เลยพระทานก็เครียด โยมสรางศาลา
เปนพระอินทร โยมมาตั้งรอยคน สรางคนละ ๑๐๐ บาท ๑๐๐
บาท ก็เปนพระอินทรหมด ๑๐๐ คน เปนไปไมไดหรอก ตองมี
คุณสมบัติพระอินทร มนุษยตองมีคุณสมบัติมนุษย ถาโยม
ตองการเปนมนุษยตอง หนึ่ง ไมฆาสัตว ไมเบียดเบียนสัตว ไม
ลักทรัพย ไมลว งประเวณีบัดสีชูสาว ไมโกหกมดเท็จ ไมดื่มสุรา
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ยาเมา ตลอดนิจศีลแลว รับรองเปนมนุษยสมบัตแิ น สมบัติ
มนุษยอยูที่ศีล อยูที่คณ
ุ สมบัติอันนี้ ก็ยังไปฆาสัตวอยู ยังใจดํา
อํามหิตเหี้ยมโหดทารุณ ดุรายฆาสัตวตวั เปนตัวตายแลวก็ยังไป
ลักขโมย อยาไปเบียดเบียนทรัพย พี่นองยังโกงสมบัติกัน ถา
เปนมนุษยหรือไมเปนมนุษยหรอก พี่แยงนอง นองแยงพี่ สราง
ความเลวรายใหกับพอแม
ไมเปนมนุษยหรอกแลวยังลวง
ประเวณีอีกหรือ นาบัดสีชูสาว ในสังคมอีก ทานจะเปนมนุษยได
หรือ และอยาหลอกลวงโลกหวังเอาลาภเขา อยาพูดเท็จ
สอเสียด คําหยาบเพอเจอ แตประการใด พูดแตความจริงใจ ถึง
จะเปนมนุษย และไมดื่มสุรายาเมาตลอดชีวิตตลอดกาล นั่น
แหละสมบัติมนุษย
ถาสมบัติมนุษยนี้ใครจะรักษาไวไมไดแลว จะไปสวรรค
นิพพานไมไดเลย สอบตก ทําอยางไรจะได เจริญกรรมฐาน
วิปสสนากรรมฐาน มีสติสวนนํา สัมปชัญญะ ตัวดู ตัวรู ตัวตาม
จิตใจก็เบิกบาน มีเมตตา จะไมฆาสัตวตอไป สติสัมปชัญญะ
มากขึ้น มันจะไมอยากไดเงินทองของใคร อยากไดเฉพาะ
สันโดษมักนอยของตนที่มีอยูเทานั้น ดวยเหนื่อยยากลําบากหา
มาดวยเงินทองและเหงือ่ ออกดวยตนเอง เราก็รักษาสมบัติไว ก็
ไมเสียหายอะไร และจะไมลวงประเวณีชูสาวกับใครอีกตอไป
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แลว ระหวางสามีภรรยาของเขา ไมสมควรไมเหมาะสม นี่
สมบัติมนุษย
แลวไมตอ งการหลอกลวงโลกหวังเอาลาภเขา
ตอไป นี่สมบัติมนุษย ไมดื่มสุรา เพราะคนเรานี้ มันก็เมาอยูแลว
เมายศ เมาฐานะ เมาลาภ เมาโกรธ เมาโลภ เมาหลงอยูแลว
แตไปกินเขา แลวมันก็เมากันใหญไปนะซิ เลยสมบัติมนุษยตก
ไหนเลยเลาจะไปสวรรคกับเขาได
การเจริญวิปสสนากรรมฐาน ตองการมีสมบัตมิ นุษยให
บริสุทธิ์ใจ พอบริสุทธิ์ใจไดแลว สวรรคมาคอยรับ วอชอฟามา
รับแลว นี่แหละไมใชวาตั้งใจสรางศาลา ฉันจะเปนพระอินทร
อยากจะเปนนางฟานางสวรรค สรางชอฟาหนาบันคันทวยอยาง
สวยหรู นาพัฒนาชมแตจติ ใจเลวรายมีเงินก็สรางได แต
คุณสมบัติไมมเี ปนไมไดแน ดูตรงนี้นะ ไมงนั้ ก็เปนกันหมดนะซิ
ชอฟาหนาบันมีทุกวัด ก็สรางกันก็เปนนางฟานางสวรรคหมด
ตองมีคณ
ุ สมบัติดว ยการเจริญพระกรรมฐาน ไมมเี ลย คนเราจึง
ไดแยกประเภทออกไป ไปรวย ไปสวย ไปดี ไปยาก ไปจน ไป
เปนขอทานก็มากมาย นี่แหละกฎแหงกรรม ไปเปนหนี้เปนสิน
กันไมพัก แลวก็โดนโกงตลอดเวลากาล เพราะสรางอกุศลกรรม
มาก
ปาณาติบาตติดมาก็ตองเปนอัมพาตงอยเปลีย้ เสียขา
อทินนาทานติดมาตองโดนปลนโดนจี้ โดยไฟไหมบาน ลวง
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ประเวณีนาบัดสีมาในชาตินี้ มีสามีเปนของเขาหมด มีเมียก็เปน
ชู หานาดูนาชมไมได แลวก็โดนหลอกโดนโกงตลอดรายการ
คือมุสา แลวก็เมาตลอดเวลากาล เมาลาภ เมายศ สรรเสริญ สุข
โลกธรรม ๘ ประการก็ไมซึ้งใจ ถาเจริญกรรมฐานแลว จึงจะรูวา
สมบัติมนุษยอยูต รงนี้เปนประการใด มันจะเกิดประโยชนแก
ทานเอง ไมใชมานั่งกรรมฐานหลับหูหลับตา ไมตองทํางาน
ไมใชอยางนั้น
ถาหากมีสติมาก มีสัมปชัญญะมาก จะขยันมาก จะไมหลับ
ไมนอน จะทํางานในหนาที่ของตนตลอดงานนั้นจะไมเสียหาย
แตประการใด อันนี้เรียกวากรรมฐานที่เราสอนอยูไมใชญาณ
เมื่อวานซืนนี้มาบอกวาวัดนีส้ อนต่ําจัง วัดโนนสอนญาณสูง ใคร
ไปไดญาณ ๑๖ หมด บอกไมเปนไร อาตมามีความรูต่ํา ยืนหนอ
๕ ครั้งทําไดไหม เห็นหนอ หัวไมมแี ลว ทําไดไหม เห็นหนอ
นิสัยเลวทําไดไหม ทําไมได อยามาวาเรานะ แคชั้นประถมทํา
ไมได จะไปขึ้นมัธยมหรือ เขาก็จะเถียง หลวงพอ ฉันไปวัดโนน
เขาใหญาณ ๑๖ ทําได ๗ วัน เดินระยะ ๖ เลย พอได ๔ วัน เขา
ก็เทศนลําดับญาณใหฟง แลวลําดับญาณฉันก็ฟง โอยเราไดแน
เราไดแน อุปาทานนึกเอาเอง ไดแนเลย เปนโสดาเลย เสียดาย
เหลือเกินนะ หมิ่นเหมตอพระพุทธศาสนามาก หมิ่นเหมมาก
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เลยเขาใจ สําคัญผิดคิดวาตัวเองสําเร็จ เลยเหยียดหยามคนจน
เหยียดหยามคนดูแคลนคนและหมิ่นประมาทคน ยิ่งคนจนนะ
เหยียบหัวลงไปเลย ตองคบคนรวย ๆ มีเงินมีทองมากมายกาย
กองอยางนั้นหรือ อาตมาจําไดตั้งแตเปนเด็ก อยาขามคนลม
อยาไปขมคนรู อยาไปขูคนกลา อยาไปทาคนพาล อยาไปวาน
คนราย อยาไปขายคนรัก อยาไปกักคนรีบ อยาไปบีบคนบอบ
อยาไปชอบคนชั่ว อยาไปยั่วคนดี อยาไปตีคนตาย ไมลมคอย
ขาม คนลมอยาขามนะ
ถาทานเจริญกรรมฐานได ทานจะเห็นใจคน ทานจะเห็นใจ
ซึ่งกันและกัน จะเอาใจเขาใสใจเรา จะเอาใจเรามาใสใจเขาได
แนนอน ถาทานไมไดเจริญกรรมฐานที่ชี้แจงแสดงนี้ ทานจะไม
เห็นใจใครเลย สามีก็ไมเห็นใจภรรยา ภรรยาก็ไมใหเกียรติสามี
แตประการใด เลยก็ทะเลาะวิวาทกัน อยูด วยกันไมไดแนนอน
ตรงนี้เปนจุดสําคัญของมนุษยสมบัติ ถาเจริญกรรมฐานทานจะ
ไดเห็นชัด ถามาอยูสัก ๗ วันสิ ทําใหมันเต็มทีห่ นอยไดไหม
เปลาเลยไปนั่งคุยกันซะเหลา ๆ มานั่งนินทากัน นี่เลาใหทาน
ฟง มันมีหลายปมาแลวที่วดั นี้ ลูกสะใภนั่งไปก็นินทาแมผัวไป
ไปนั่งในหองก็นินทาวา นี่เธอแมผัวเธอเปนยังไง แมผัวฉันไม
เปนเรื่องเลย พออยูไดไมชายายแมผวั มานั่งบาง ก็นินทา
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ลูกสะใภเชนเดียวกัน เปนกฎแหงกรรม ลูกสะใภนินทาแมผัว
แมผัวก็ตองนินทาลูกสะใภ ถาลูกสะใภยกยองแมผัว แมผวั ก็
เจริญพรลูกสะใภ ถาลูกสะใภยกยองแมผวั แมผวั เขาก็จะยก
ยองลูกสะใภ นี่คือกรรมฐานที่เราสอน พอตาแมยายยกยอง
ลูกเขย ลูกเขยก็ยกยองพอตาแมยาย พอตาแมยายเอาลูกเขย
ไปนินทา ลูกเขยก็นินทาพอตาบาง ก็เปนกฎแหงกรรมใช
หรือไม
ทานที่มปี ระสบการณจากการเจริญพระกรรมฐาน ถาทาน
ทําได ไดผลแน ถาทําไมได มันก็ไมไดผล ไมไดอะไรติดตัวตน
ไปในอนาคต และสัมปรายภพ จะผิดหวังนาเสียดาย อยาไปเอา
ญาณเลย เอาแคนี้กอน แคนี้ยังทําไมได สมบัติมนุษย ไมมี
แมแตขอ เดียว ทานจะไปสอบไดอยางไร สอบตกแลวเขาไมให
ขึ้นชั้นหรอก ขอฝากไว ยมบาลไมไดมาจดเราวาทําบุญทํา
บาป จิตเราเปนคนจดทุกวัน ทําชัว่ ก็จด ทําดีกจ็ ด คือจิตมัน
จดไวโดยธรรมชาติ แลวถึงเวลามันก็ไปตามบาปตามกรรมของ
มันเอง ไมมีใครทําให ตัวเองทําตัวเองแลวคนอื่นก็ไมไดมาทํา
ใหเรา ดูตรงนีน้ ะ
อาตมาขอวิจัยพวกกรรมฐานอยูขอหนึ่ง ถาไดจริงจะขยัน
ไมพัก ทํางานไมพัก และไมเคยนินทาใคร ไมเคยกลาวรายปาย
กฎแหงกรรมเลม ๑๐ - เก็บอารมณ

๑๙

e-Library

สีใคร ถาเขายังเขาถึงจุดนั้นไมได แสดงวาไมไดอะไรเลย สอบ
ตก เวทนาก็ตก จิตใจลามก จิตใจสกปรก จิตตกต่ํา แลวก็ไม
ขึ้นมา แลวไหนเลยจะถูกตองตามทํานองครรลองของชีวิต ก็ขอ
ฝากทานทั้งหลาย ขอใหทําจริง ๆ หนอยเถอะ ทําจริงทานได
ของจริงไป ถาทําเหยาะ ๆ แหยะ ๆ ทานจะไดของปลอมไป จะ
เขาใจผิด จะคิดสําคัญผิด คิดวาตัวเองเปนหนึ่งในตองอู ขาด
ความรูจริง ขาดความเขาใจแทแนนอนที่สุด ขอสุดทายนี้ก็ขอ
ความสวัสดีจงมีแกทานทั้งหญิงและชาย
พระสงฆองคเจา
เถรานุเถระที่ปฏิบัติธรรมทุก ๆ รูป จงมีความเจริญรุงเรืองงอก
งามไพบูลยในพระศาสนา ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
และจงเจริญธรรมสัมมาปฏิบตั ใิ นหนาที่ตลอดชีวิต ตั้งแตบดั นี้
เปนตนไป ทุกทานจะมีอายุมนั่ ขวัญยืน จะมีอายุ วรรณะ สุขะ
พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งหนึง่ ประการใด จงสม
มาดปรารถนาดวยกันทุกรูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ

ทานพระเถระภิกษุนวกะ ญาติโยมผูป ฏิบตั ิธรรม เราได
ตั้งใจมาปฏิบตั กิ รรมฐาน ที่เรียกวาบําเพ็ญกุศลอยางสูงสุดนั้น
นั่นคือเรามาปฏิบัติทจี่ ติ ใจ เจริญสติปฏฐาน ๔ การเจริญสติปฏ
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ฐาน ๔ นี้ ตองการใหเอาสติมีฐานะดี ในจิตใจใหเขมแข็ง ตอง
ประกอบดวยธรรมสัมมาปฏิบตั ิในหนาที่ใหครบตามกําหนดสติ
ปฏฐาน ๔ สติปฏ ฐานมี ๔ ประการ ที่เราตองปฏิบตั ิกันอยู ณ
บัดนี้ กรรมฐาน ๔ ประการนั้น คือสติปฏฐาน เอาเฉพาะทาง
สายเอกเทานั้น สติอยูทฐี่ าน เปนการรองรับใหจิตอยูท ี่ ไมใหจติ
เพนพาน ไมใหจิตฟุงซาน ไมใหจติ มันไปเครียด ตองการใหจิต
อยูที่ ตองการใหมีการกําหนดจิต โดยใหเรามีสติปญ
 ญานั้น มี
จุดมุงหมายอันนั้น แตการปฏิบัตินนั้ ไมใชงาย ทํายากมาก
เพราะจิตมันเพนพานฟุงซานอยูเสมอ เราจะใหจิตอยูท ี่คง
ลําบาก แตโดยวิธปี ฏิบัติแลว ก็คือวาใหเราเอาสติไว จิตมันจะ
เพนพานไปทางไหน มันจะคิดอะไร ก็สติไปตามไปติดตามจิต
ตลอดไป จิตจะฟุงซานไปทางดีหรือทางชัว่ เราไมรู ไมมีใครรูตัว
แตเมื่อใชสติของเราเขาไปยึดเหนี่ยวจิตใหมันเกิดในเรื่องที่ดี ใน
เมื่อเรามีสติแลวจะคิดแตเรื่องดีเสมอไป
เรื่องชั่วคงไมคดิ
เพราะวามีสติเหนี่ยวรัง้ จิตใจ นี่ปญหาตรงนั้น ก็ไมหมายความ
วา เราจะตองใหจิตมันอยูทดี่ ิ่งเปนสมาธิ ก็เปนไดยาก ก็
เนื่องจากจิตนี่เปนธรรมชาติอยางนั้น ทานตองคิดอยูเสมอ มัน
ตองเผลอเรออยูตลอดเวลากาล
จิตมันจะเพนพานไปตาม
อารมณของเราเสมอ ไมมีใครที่จะยึดเหนี่ยวมันไวได หามไมได
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บังคับจิตนี้บังคับยาก เพราะเราก็รูตัวอยูดว ยกันทุกคน วา
จะบังคับเขาไดหรือ จิตนี้มันไปตามอารมณของเรา มันชอบ
กิเลส มันชอบความฟุงซาน มันชอบคิดนานาประการ แตปญหา
อยูที่วาเรามีสติพอไหม สติพอจะเหนี่ยวรั้งจิตไวไดไหม ถาสติ
เหนี่ยวรั้งจิตไมได ระลึกไมไดแลว จิตมันก็ไปตามกําลังของมัน
สติมันนอยไมพอตอความรั้ง ไมมีพลังสมาธิ ก็ไมสามารถจะรั้ง
จิตเขาไวได จิตมันตองเลเพลาดพาดไปตลอด ถาเราฝกจิต ฝก
สติไวใหมันคุน เคยกัน ใหมันอยูทอี่ ยูทางตลอดรายการ มันจะ
คอย ๆ ดีขึ้น สติอยูในจิตใจ จิตใจก็ไมหลง จิตใจก็เขาไปสูภาวะ
สมาธิ ถาเราขาดสติ สมาธิก็ไมมั่นคง เปนสมาธิของสมถะ
ตองการอยูในจุดสมาธิ แตเปนการขาดสติ ปญญาจึงไมเกิด
เปนเรื่องสมถะไปยึดเหนี่ยวอารมณ หรือยึดเหนีย่ วบัญญัติมา
เปนอารมณ โดยเฉพาะมาอยูในบัญญัติกันมาก แตตองการจะ
ยึดใหมสี ติ ใหสติมีอยูใ นจิต เปนการเพงภาวนา ในเรื่องกายา
นุปสสนา เรื่องเวทนานุปสสนา จิตตานุปสสนา ธัมมานุปสสนา
ตองการใหมันอยูในจุดนั้น จะเกิดอะไรขึ้นมา ทั้ง ๔ ประการ
นั้นเราก็เอาสติปกลงไป มันจะเกิดเวทนาก็ปกไปที่เวทนาอยาง
ใดอยางหนึ่งที่มนั เกิดขึน้ นั้น ปกลงไปแลวก็ภาวนา คือสมาธิ
ภาวนาใหจิตมันมั่นอยูกับสติ สติมนั่ อยูในสมาธิ คําวามัน่ คือ
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สมถะ มันมีพลังสมาธิมาก มันก็สามารถรั้งเหนี่ยวจิตไวไดมาก
นี่คือฝายกรรมฐานโดยแทจริง ถาขาดกําลังสมาธิสติมันก็ออน
ไป สําหรับสติฝายสติปฏฐาน ๔ นะ โดยเฉพาะไมเอาอื่นมาปน
อยางอื่นมันบอกหลายอยาง สมาธิทางโลก สมาธิทางธรรมไม
ขอกลาว ขอรวบรัดตัดมาบรรยายจําเพาะสัน้ ๆ ที่เราทําอยู
ขณะนี้ สมาธิคอื มั่น ตัง้ สติใหมั่น ถึงจะถูก ทําไมจะตองตัง้ สติให
มั่น ก็คอื ตัวกําหนด ปวดหนอ... ปวดหนอ... นี่มันอยูในจุดเดียว
ถึงเรียกวาสมาธิ ประกอบดวยสติ สติมีพลัง ก็คือมีสมาธิดี สติ
มันก็ดีตามดวยตัวกําหนด ตัวกําหนดนี้เปนการกําหนดชะตา
กรรมของเราดวย คาดหมายชะตากรรมไวชัด คือกรรมดีไมมี
วิบากกรรม เพราะอดีตทีจ่ ะมาโผลในขณะนั้น เพราะเราทํา
ปจจุบัน เราไมเอาอดีต วิบากกรรมจะไมประสบวิบากก็คอื ครั้ง
อดีต เกิดขึ้น กรรมดี กรรมชั่ว ครั้งอดีตมันจะไมโผล มันถึงจะมี
พลัง มีกําลังสมาธิสูง ทานผูป ฏิบตั หิ ลงผิดกัน ไปเอาอดีตบาง
เอาอนาคตบางมาสะสมกัน เลยจิตมันก็แยกออกไป แตก
ออกไป พลังก็หมด สมาธิก็ไมมั่น สติก็นอยถอยลงไป ไหนเลย
เลาจะรูอ ะไรจริง
ความจริงทุกสิ่งในจิตถูกกําหนด โกรธหรือ เสียใจ หรือ เอา
ใหมันจริงหนอยไดไหม เปนการฝก ยกตัวอยางใหเห็นวา โกรธ
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หนอ... งายทีพ่ ูดนี่งายมาก ใครก็พูดได แตทําไดหรือไม ทํา
ไมไดหรอก แตมันพูดได แตทําไดละ ถึงจะซึ้งใจ วาโกรธ ตัว
โกรธ นี่คือสติ จะไดบอกวาโกรธเรื่องอะไรหนอ... ตัวตามอันจะ
พูดเมื่อวานใหโยมฟง ก็ตัวตาม ตัวตามนี่คอื สัมปชัญญะ รูตัว
อยูตลอด ไมพลาด ไมเผลอ ไมประมาท คือตัวสัมปชัญญะ ตัวนี้
เปนตัวหลัก สตินี้เปนตัวนํา สัมปชัญญะเปนตัวมอง เปนตัว
ตามดู ใหรูจิตของตนเอง ถาเราขาดสติสัมปชัญญะ มองไมเห็น
นั่นกลายเปนกิเลสขึ้นมา ในเมือ่ กลายเปนกิเลสขึ้นมาแลว การ
ทําก็ไมไดผล การกําหนดชะตากรรมก็ไมไดผล เลยเปนการ
คาดหมายชะตากรรมดวย แตการดนเดาเอาเปนเชนนั้น ดนเดา
ไมไดหรอกเรื่องพรรคนี้จะไปเดาเอาไมใชหนังสือ ไมใชอาน
หนังสือ เขียนหนังสือหรือเรียนหนังสือ ถาดนเดาเอาตามนั้น
ไมได แตงเปนนิทานแตงเปนกระทูไมได อันนั้นเปนเพียงชิขา
การ แตการปฏิบัติการนั้นแตงเติมไมไดเลย แตงเติมไมทั้งหมด
ตองเกิดดวยความปจจัตตัง เกิดไดเฉพาะตัวผูภาวนาเทานั้น
คนไมภาวนามันก็ไมรูจริง รูสิ่งเฉพาะหนังสือวิชาการที่อานกัน
มาและเขียนกันไป มันจะไมรูจริงนะ ตรงนี้ขอฝากไวกับผูปฏิบัติ
เสียใจอยาปลอยใหมันคางคืน อยาใหเลยเปนอดีต ตองกําหนด
ทันทีในปจจุบัน เสียใจเรื่องอะไร นี่ยกตัวอยางใหเห็นตรงนี้
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ขาดกันมากนะ ขาดปฏิบัตติ รงนี้ ตั้งสติไวใหมั่นคําวา “มั่น” คือ
ตั้งสติไวที่ความเสียใจ ปกมันลงไปทีล่ ิ้นป หายใจลึก ๆ หายใจ
ยาว ๆ ถึงจะไดผล ไมงนั้ ก็กําหนดแตปากจิตมันไมถึง สติก็ไมมี
สัมปชัญญะก็ไมรูตัว เลยก็มวั่ กันไปหมด สับสนกันไปหมดเลย
จับจุดมุง หมายไมได จับอะไรเปนหลักไมไดเลย ในเมื่อจับอะไร
เปนหลักไมแลว กําหนดไมไดผล เสียใจยังฝากฝงเขาไปอีก ไป
เสียใจวันพรุงนี้ตอไปอีก นึกไดเมื่อไรก็เสียใจเมื่อนัน้ สําหรับ
เรื่องเสียใจมีมากมาย แตจะไมขอกลาว ยกตัวอยางใหเห็น เรา
ปกใหมนั แนน มีสมาธิพลังสูง สติยึดมัน่ ในสมาธิของตน จิตนี้มัน
จะผองใส สัมปชัญญะมันจะรูต ัววาเสียใจอยางนี้ตองแกอยางนั้น
สติก็ตามนําอีก นําดูอีก ตามไปรูอ ีก เสียในเรื่องนี้ควรจะแก
อยางนี้แลวก็แกไดดวย แลวจิตใจก็ไมเสียใจ เพราะมันมั่นใน
สมาธิในเมื่อมีสมาธิพลังสูง ความเสียใจจะไมเสียใจอีก
บางคนเสียใจวันนี้แลว ลืมไปแลว กลับนึกไดก็เสียใจอีก
นึกขึ้นมาไดเมื่อไร เสียใจเมื่อนั้น มันรูจักจะหายไปจากจิตใจ
ของตน เรากําหนดใหมันไดใหมันขาดไป สติกําหนดโดย
ตอเนื่อง อยาใหมันขาด พอกําหนดไดแลว พอรูจริงเกิดขึน้ การ
อยูดับไป ความเสียใจดับวูบ ความดีใจมาแทนที่แลวเราจะไม
เสียใจอีก จะกี่เดือนกี่ปก ็ไมเสียใจ เรียกวาอะไร เรียกวา “ปลง
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ตก” ปลงตกเรียกวาอะไร เรียกวา พระไตรลักษณ พระไตร
ลักษณเรียกวา ความไมแนนอน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม
เกิดขึ้น เลยหาความแนนอนที่เที่ยงแทไมไดเลย นี่กลายเปน
ความเสียใจที่ฝง ไวนาน ๆ ในใจมานานมันก็หายวับไปกับตา
จิตก็ไมนอนเนื่องในสันดาน อนุสัยก็ไมเกิด ไมมีอนุสัยแลว แลว
จะเกิดนิสัยปจจัย นิสัยปจจัยเกิดอยางไร เกิดดวยความมั่งคัง่
สมบูรณ ดวยสมาธิภาวนา สติก็ดีขนึ้ ปญญาก็ออกมาบอก ออ
เราแกไดแลว ไดผลแลว ไมมีใครเคยกําหนดเลยนะ ปลอยให
มันผานไปแลวทําอยางไรมันเลยไปแลว ใหกําหนดรูหนอ... ที่
ลิ้นปนั่น งาย ๆ แตผปู ฏิบตั ิไมเคยทํา ปลอยใหเลยไปหมดเลย
เปนอดีตไปหมด เปนอนาคตไปหมด
ปจจุบันนั้นคือสมาธิ มันก็หมดพลังไป สติก็หมดไปดวย
ไหนเลยจะรูฝงจริยะ ฝงธรรมะ อยูใ นจิตใจ มันก็ไมฝงมันก็ไม
แนน แลวกลายเปนคลอน ๆ คลอนแคลน หละหลวม
เหลาะแหละ เหลวไหล ไมไดผลขึ้นมาอยางนาใจหาย มันฝง
เรื่อย เหมือนอยางทานเปนพอคา แมคา มันฝงเสียใจมาก ๑๐
ป ๒๐ ๓๐ ป มันก็ยังฝงแนน แนนตอไป พอแนนไปแนนมาแลว
ความเสียใจมาโผล กําลังจะขายของ เลยขายของไมไดเลย ขาย
ไมได จิตมาฝากไวที่ความเสียใจหมด จิตใจทีจ่ ะมีปญญาจะขาย
กฎแหงกรรมเลม ๑๐ - เก็บอารมณ

๒๖

e-Library

ของ จะขายทอง จะขายเพชร เลยเบลอ เลยขายไมไดแนนอน
พลังขายไมมี คนซื้อมีพลังมาซื้อ แตคนขายพลังไมพอ ขาย
ไมไดหรอก รับรองคนซื้อเขาก็จะหาวาแพง คนซื้อเขาก็หาวาไม
ดี มันตองออกมาในรูปนี้ เลยตกลงขายไมได อารมณคนขายไม
ดี ตองตัด การตัดการปลงนี่ตองอยูที่ตวั กําหนด ถากําหนด
ไมได แปลวาเราไรผล กําหนดจิตอยูท ี่ไมได ใหมันอยูในสมาธิ
ไดไหม
สมาธิแปลวามัน่ คง ฝงอยูในจิตใจ สมาธิมมี ากแลว มันจะ
เขาเอากิเลสเชือ้ ออกไปเสียจากจิตใจ อนุสัยที่มันเคยนอนเนื่อง
ในสันดานก็หายไปดวย คือทิฎฐิ ทิฏฐิจะไมมีกับคนนั้น และการ
ปฏิบตั นิ ั้น ทิฏฐิไมมแี ลว รับรองปญญาเกิด คนยังมีทิฏฐิมานะ
ในเรื่องเลวราย ไมยอมใคร ไมยอมคนแลวนั้น นั่นแหละตัวทิฏฐิ
แตทิฏฐิที่ผดิ มีอยูมากมาย จะพูดเฉพาะเชิงปฏิบัติการที่มันใกล
ๆ ตัว นี่เปรียบเทียบใหฟง ก็ทิฏฐิมอี ยู ทานผูใดมีมาก ความ
สงสัยก็มีมาก สงสัยคนโนนวาไมดี คนนี้วาไมดี สงสัยเรื่องไป
แตนาจะสงสัยวาตัวเองไมดี ไมสงสัยเลย ไประแวงคนอื่นเขา นี่
แหละตัวทิฏฐิตวั นี้ สําหรับปฏิบัติสติปฏ ฐาน ๔ อันแจงชัดมาก
อยาเอาวิชาการมากนัก ทิฏฐิเกิดขึ้นก็ทําใหไมอยากจะมองหนา
ใคร ไมอยากจะเชื่อฟงใครเลย เลยเอาตัวขึ้นเหนือลมคนเดียว
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เลยตัวดีคนเดียว ดีไมไดหรอก คนมีทิฏฐิ มีมานะในทางที่ไมดี
คนที่มปี ญญาจะมานะในทางที่ดีเสมอไป จะขยันหมั่นเพียร
ตลอดรายการ นี่ตัวนี้เปนตัวสําคัญ กําหนดเห็น ก็ไมเคย
กําหนดกันนะ เทาที่อาตมาทบทวนและเห็นพวกนักปฏิบตั ิ ไม
เคยตั้งสติไวที่เห็น ผานไปอยางนาเสียดาย แลวจิตใจจะมัน่ คง
ไดหรือ เห็นผูหญิง เห็นผูชาย เห็นสวย เห็นงาม เห็นไมสวย ไม
งาม เห็นเทานี้ยังใชไมได ตองตัดกําหนดวาเขาสวยอยางไร เขา
ดีอยางไร ปญญาที่มนั เกิดขึน้ จากไดภาวนานั้นมันจะบอกวาคน
นี้จะสวยหรือนาเกลียด นาชมก็อยาไปสนใจเขา เกิดขึ้น ตั้งอยู
ดับไป รูปกับนามแยกกันได รูปก็ตองเปนรูปไป ตัวนามก็เปน
ตัวนามไป ก็แยกกัน ไมไปผสมกัน ตรงนี้เปนตัวขาด ปลงตก
ไมสนใจในรูป เสียง กลิ่น รส อีกตอไป จะสนใจแตความดีมีอยู
ในตัวเอง เรียกวา ตัวกําหนดชะตากรรม ทําใหเรารูชะตากรรม
ตัวเอง เรามีเวรกรรมประการใด มันจะบอกตอนนั้นตอไป ถาเรา
ยังทิฏฐิผิด มันมืดมิดอยูตลอดเวลากาล แสงสวางไมเกิดขึน้ ใน
จิตใจ
ในเมื่อแสงสวางไมเกิดขึ้นในจิตใจ
รับรองทานตองผิด
ตอไป เอาแตอารมณ เอาแตใจตัวเอง ไมไดจะเอาใจคนอื่น
ยึดถือมาเปนหลักปฏิบตั ิแตประการใด โดยการปฏิบัตกิ รรมฐาน
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จึงเสียผล ไมไดผลนะ กําหนดรูก็ไมเคยกําหนด เห็นหนอก็ไม
เคยกําหนด แลวไมเคยเก็บอารมณ กําหนดทุกอิริยาบถ
เรียกวา เก็บอารมณ จําไวใหได ไมไดเก็บอารมณไปนั่งอยูใน
หองมืด ไมตองไปดูคน ไมใชเก็บอารมณอยางนั้น เก็บอารมณก็
คือวา เห็นหนอ... ตั้งอยู ดับไป ไมไปสนใจในรูปนั้น ก็เรียกวา
เก็บอารมณ เสียงหนอ... เขาจะเยินยอ เขาจะสรรเสริญ เขาจะ
นินทา เขาจะแชง เขาจะดา เก็บอารมณไว
คําวา เก็บอารมณคืออะไร คือไมไปรับอารมณ เรียกวา
เก็บอารมณ เขาใจตัวนี้หนอย ไมเขาใจกันเลยนะ เก็บอารมณ
เขาเรียกเก็บอะไร ไมดูโลก โลกสวาง มืด ขาไมรูไปเก็บตัว
ไมใชเก็บอารมณ เก็บตัวไมใชอยากจะเจอกับใคร และจะไม
พูดจากับใคร เก็บอารมณที่ถูกตองก็คือ กําหนดจิตใหไดใน
อารมณปจจุบัน ถากําหนดไมไดปจ จุบนั ไมใชเรียกวาตัวเก็บ
อารมณ นักปฏิบัตติ องจําขอนี้ไวใหได เราเจอคนมากเราฝกไป
แลว เจอคนมามาก มันทั้งดาบาง ทัง้ นินทาบาง หมุบหมิบบาง
เก็บอารมณไมรับไดไหม พากเอาออกไปรับแลว เขาดา เขาวา
ออกเผชิญหนาเลย อยางนี้แสดงวาไมเก็บอารมณ แสดงอารมณ
ออกมานอนกหนาใหเขาเห็น อยางนี้เก็บอารมณไมอยูแลว เก็บ
ไมอยูแลว ไมใชไปนั่งในหองมืด ไมตอ งเจอใครดวย ไมมี
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ประสบการณกับอารมณเลย ตองกําหนดตัวนี้ใหได เสียงหนอ
เขามานินทาเราหนากุฏิ เสียงหนอ... เขามาวาเราวาไมลางชาม
เขามาวาเราสกปรก เก็บอารมณไดไหม คือเสียงหนอ ไมรับ
อารมณมาไว เก็บอารมณไวใหได คือเสียงหนอ ไมรับอารมณ
มาไว เก็บอารมณไวใหได คืออารมณดี อารมณเสียที่เขามาดา
มาวาก็ใหมันหายไป เลื่อนลอยไปตามสภาพ อยาไปดึงมันมา
เรียกวาเก็บอารมณ เขาใจผิดกันมาก เขาใจวากูไมพูดกับใคร
โวยวันนี้ กูจะนอนวันยังค่ํา เก็บอารมณสักหนอย ใชไดหรือ กิน
แลวนอนกลับตาสนิท เรียกวาบําเพ็ญกิจวัตร อยางนั้นหรือ กิน
แลวนอน ภาวานาปฏิบัติ นั่นกินแลวก็หลับตาภาวนาปฏิบัติ
ภาวนาปฏิบตั ิอะไรนี่ บอกไวชัดเจนมาก นอนหลับสนิทเรียกวา
บําเพ็ญกิจวัตร ไมใชเลย หลับตาสนิท แลวมันจะบําเพ็ญได
อยางไร ไมมีสติเลย หายใจเขาใจก็ไมรูเลย เลยหลับสนิท นอน
หลับวันยังค่ํา ไมตองทําอะไรเลย ไมใชเรียกเก็บอารมณ ตั้งขม
จิตไมได ตั้งสติไวไมได คนชอบหลับ คนชอบหลับที่ขาดสติ สติ
ดีเต็มทีแ่ ลว กําหนดนอน พองหนอ... ยุบหนอ... กําหนดไปสติดี
นะ นอนไมหลับ สติดแี ลวไมหลับ มันจะสวางโลง ถาขาดสติ
เมื่อใดมันอยากจะหลับ เพราะจิตมันอยากจะหลับ จิตมัน
อยากจะพักผอน จิตมันอยากจะนอน เอาสติใสเขาไป นอนไม
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หลับเลย นี่แหละถูกตองแลว ถูกตอง ถาอยากหลับหรือ อยาก
หลับกําหนดที่คอหอย กลืนน้าํ ลายกําหนดจิตหลับทันที
งายนิดเดียว แตไมทําตรงนี้กัน จึงไมไดอะไร จะเอาแตญาณ
อะไรกันหนักหนา นีเ่ ชิงปฏิบัติการ เขาวาอยางนี้ชัด นี่เรียกวา
เก็บอารมณ เห็นหนอ ตองเพงไป กําหนดเห็นผูหญิง เห็นผูช าย
สวยหรือไมสวย ไมตอ งไปตัง้ ปญหาตรงนั้น เห็นแลวก็รูเลยวานี่
รูป เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป สติเราก็ดีขนึ้ เก็บอารมณไวได ไมไป
รับอารมณนั้นมาไวในจิต
ถารับอารมณภายนอกเขามาเมื่อใด ทานจะเกิดปญหาเมื่อ
นั้น ถารับเสียงนอกเขาดา เขาวาขายแพง รับมาแลวทานจะเกิด
ฟุงซานทันที
ทานจะไมสามารถจะเก็บอารมณและขมความ
โกรธเอาไวได ไมได ตองแสดงออกใบหนาเลย หนาตาแดงเลย
ออกทางหูผึ่งเลย แลวไมเอาเหนือเอาใตเลย นี่แสดงวาเก็บ
อารมณไมได เก็บไมอยู ความรูก็ไมมีจริง รูจริงจะเปนอยางนี้
หรือ คนเราก็เก็บอารมณไมได ไปรับอารมณมาทําไม ชอบหา
เรื่อง ไปรับเรื่องโนน เรื่องนี้มาอยูในจิตใจ ตลอดรายการ พวก
เรื่องมาก พวกมีปญหามาก คนที่มีเรื่องมาก ปญหามากคือ
ไปรับมามาก ไดไดเก็บอารมณนั่นเอง ถาเสียงหนอ เรา
กําหนดไดก็เรียกวาตัดปญหา แกปญหาไปในตัวแลว เก็บ
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อารมณไวอยางเดิม ไมใชเก็บเอาเสียงเขามาไว เอารูปสวย ๆ
มาไว แลวทําใหแคนเคืองในจิต ทําใหสติหายไป ในเมือ่ สติ
หายไป สมาธิก็หลุดไป ไมเกิดประโยชน อยางนี้สิ เหมือนอยาง
เราเปนทหาร หัดอาวุธตองรบเลย ลองไปฝกรบดูซิ ถึงจะรูวา
วิชาที่ฝก มานั้นไดผล ฝกเลย ดูซขิ าศึกมากันมาก ลอมดาน
ลอมเอว ขาศึกคือกิเลส มันมาทางตาบาง มาทางหูบาง มาทาง
ปากบาง มันมาครบดูซเิ ก็บอารมณไดไหม
ถาเราเก็บอารมณได ที่มาพัดมานัน่ มันจะถอยกลับไปเอง
เสียงทีด่ าเราก็จะกลับไปหาเขาเอง คือเราเก็บอารมณได ตอสู
ได ผานอุปสรรคได ถาเราไปนั่งหองมืดเก็บอารมณ แตไมรเู ก็บ
อารมณไดอยางไร และไมรูสมาธิคืออะไร ชะตากรรมคือกําหนด
จิต เราก็ไมรู เราไมเคยประสบกับปญหา ถาคนที่เก็บอารมณอยู
แลวลองมาสูกับปญหาดูซิ มาดูกันบาง เสียงตั้งอยู ดับไป เราจะ
ไมสามารถที่จะเก็บเสียงอยางนั้นมาไวในจิต จับใจเราได เราจะ
ไมเก็บเอารูปที่เปนสภาวะของคนอื่นมาไวในจิตใจได จิตใจเราก็
ดี จิตใจเราก็มปี ญญา พลังเราก็สูงกวา เรามีสติปญ
 ญากวานะ
ขอฝากทานผูปฏิบัติไวกลับไปบานทําตอไป เพราะเราจะตอง
หยิบ หยิบของ ตองเดิน ตองนั่ง ตองนอน ก็เอาสติใสเขาไป
เทานี้เอง เลิกเลย ขาดสติปญ
 ญา ตั้งแตกลับจากวัดไปทานไม
กฎแหงกรรมเลม ๑๐ - เก็บอารมณ

๓๒

e-Library

ทําติดตอกัน เอาไปทิ้งไปขวางเสีย ทานจะเก็บอารมณไมอยูนะ
ทานจะรูไมจริง คนที่เก็บอารมณอยูน ั้นจะมีความรูจริง รูแจง
เห็นจริง รูชัดเจน รูเขาใจ ตรงนี้เปนเรือ่ งสําคัญ อยางคนมามาก
นี่รู รูวันละสิบคนไหม รูวันละสิบคนไดไหม ไมรูนะ ถาทานเก็บ
อารมณอยู ตั้งสติไวครบวงจร รับรองทานจะรูนิสัยคนที่มานี่ วา
เขามาตองการอะไร จะพูดออกไปดวยความถูกใจ ตีเสนเขาไป
เลย เขาจะไดรวู าเรารูเรื่องของเขา เทานี้เองทําไมไดกันเลยนะ
เก็บอารมณไมอยู คนที่เก็บอารมณไมอยูนะ อารมณมนั รั่ว
อารมณรั่วอยางไร ฟงตอไป
อารมณรั่ว เก็บอารมณไมอยูคอื อะไร คือ ขาดตัวกําหนด
ไมมีตัวกําหนด ไมมกี ฎเกณฑ ไมมกี ารแกปญ
 หาได อยางนี้
เปนตน คนเก็บอารมณอยู ทํางานตลอดไปไดเลย คนที่เก็บ
อารมณไมอยู มันปลอยไปตามอารมณไปตามใจตัวเองตลอด
รายการแลว รับรองไดเลย พลังทานจะตก กําลังจิตจะตก ทํา
อะไรก็ตกหมด จิตใจไมเขมแข็ง จิตใจไมอดทน ตรงนี้ขอฝาก
พวกกรรมฐานไปดวย ก็จะไดไปพูดตอไปวา วัดนี้ไมไดสอน
ญาณนะ ไมสอนชั้นสูง สอนชั้นต่ํา ๆ อยางทีพ่ ูดนี้ ทําไดหรือยัง
ยืน... หนอ ๕ ครั้ง ทําไดหรือยัง กําหนดไดเมื่อใด ทานจะรูวาระ
จิตของคนได จากศีรษะถึงปลายเทา ปลายเทาถึงศีรษะ ๕ ครั้ง
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แลว หนาตามันจะบอกโหงวเฮงวาคนนี้นักปราชญแตงตัวผา
ปอน ๆ เห็นหนอ... คนนี้นักปราชญ การเปนนักปราชญนี่หรือ
คือมีปญ
 ญา จะไมใชที่แตงตัว ใสสูทมา ใสเสื้ออยางดี ใสเพชร
นิลจินดา เห็นหนอ ออนี่ตัวเละละ ตัวหละหลวม ไมใชตวั ดี ขาง
นอกดีมาก แตงตัวสวย ขางในใชไมได คบคาสมาคมไมไดเลย
คนเราไมคอยลึกซึ้ง ไปตอนรับคนแตงตัวสวย ๆ คนแตงตัว
ปอน ๆ ทําไมรูไมชี้กับเขา ไมรูเลยวา ผาขี้ริ้วหอทองอยูขางใน
ไมรูเลยนี่เปนเงาะปา ขางในเปนทองคํา ขางในเปนนักปราชญ
ไมรูหนาตาเปนเงาะ แตขางในเหมาะเจาะขางในเปนทองคํา คือ
พระสังขทอง ออกมาอยางนี้เลยนะ
บางคนไมเขาใจเยอะ ทานผูปฏิบัติกรรมฐานยังเล็กยังนอย
มากนัก กลับไปบานแลวก็ทาํ ติดตอกั้นไปนะ ทําติดตอกันไป
ดวย ทานจะไดเก็บอารมณอยูบาง จะไดไมตึงตังบาบอคอแตก
กับเขาตอไป แตยุทธวิธีที่ถูกตอง ขาศึกมันมา ไหลมาทางทวาร
๖ ทั้ง ๖ ประตูนี้ เราจะไดเอาสมาธิ ปญญา ไปสูกับขาศึก ที่มัน
หาญฮึกโจมตีเราทั้ง ๖ ประตู เราก็จะไดรูในกายนคร เราจะได
สั่งสอนตัวเองได เราจะไดสงบศึก ไมรบใน ๖ ประตูนั้น ขาศึก
มันเขามา เราก็ไมไปตอตีตามประตูตาง ๆ เก็บอารมณไว อยา
ไปเสียอารมณเปลา ๆ ไมเกิดประโยชน ตรงนี้นาคิด เราเก็บ
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เฉย ๆ ในกองทัพของเรา อยาไปตี ตบตีกับเขา นอกประตูพื้นที่
เห็นเหตุทําลายเรา ถาเราเก็บอารมณอยู แลวมันจะมั่นคงถาวร
แลวเราจะไมใชอารมณนี้ออกไปตอกรกับขาศึก
มาหาญฮึก
โจมตีเราทุกวัน พอลืมตาทานมาแลว ขาศึกก็มาแลว ลืมตา
เมื่อใดขาสึกมาเมื่อนั้น หลับผล็อยไปเมื่อไร ขาศึกมันก็สงบ
เงียบเมือ่ นั้น ลืมตาแลวมันก็ตอ งคิดหาแตขาศึกมาตลอดเวลา
แลวเราก็ตองรบกับขาศึกตลอดมา คือ กิเลส เห็นเหตุทําลายเรา
ตลอดรายการ ตรงนี้ผูปฏิบตั ิทําใหไดหนอยดีไหม เก็บอารมณ
ไมใชไปเก็บตัว มาตอสูกับขาศึกเขาบาง ตองเผชิญตอขาศึก
ปจจุบัน เราจะไดรูตวั วาเราทําไดไหม เห็นคนเปนศัตรูเรา
มาแลว ดูซิเก็บอารมณไดไหม จึงไดแผเมตตาใหศัตรูเปนมิตร
กับเราใหได
ถาทําไดก็จะรูต ัววาตัวทําได สําคัญเก็บอารมณไมได เก็บ
อารมณไมอยูเลย เดีย๋ วก็โมโห เดีย๋ วก็โทโส เดีย๋ วก็โทสะมี
ความหมายมากมาย โบราณทานวาพระดีตอ งอยูในโบสถ พระ
ไมโกรธ พระประธาน เรียกวาพระดีอยูในโบสถ พระไมโกรธ
ตองอยูใ นสระ สระคืออะไร สระน้ํา น้ํานี่คือจิตทีเ่ ปนกระแสแหง
น้ําเย็น อารมณเย็นลงไป พระดีอยูในโบสถ พระไมโกรธ คนที่มี
น้ําใจ มีธรรมะ จะโกรธคนยาก อยูใ นสระนี้เอง นี่เขาดาเรามา
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นานแลว เราจําเขาดาเราไมได เขาดาเราเลย พระตะกละอยูบน
กุฏิ กินเปลือง เขาวาเรามานาน เราจึงตองแก ขอแกไข เรา
ไมใชพระตะกละ ไมใชพระตะกลาม ถึงอยูกุฏิกเ็ ปนกุฏิ สราง
ความดีในกุฏิ ไมใชกุฏิ นี่เขาดาเรามาหลายปแลว อาตมาจําได
ตั้งแตมาอยูวัดใหม ๆ เขามาดาเลย เขาบอกโอพระพีอยูใน
โบสถนะ พระไมโกรธอยูในสระ พระตะกละอยูบนกุฎิ เขาดาเรา
เรารูตัววาเขาดาเรา แตเราก็ไมไปตอกรแลว เราก็ยอมรับ
เพราะมันกินเปลือง ก็อยูบนกุฏิพระกิน แตพระอยูในโบสถไม
กิน ดูพระประธานทานไมกินอะไรของใคร แลวพระไมโกรธอยู
ในสระ ตองมีน้ําใจ ไมมีสติสัมปชัญญะเลย เอาไวเอาน้ําในสระ
ไวในใจ ขอใหมีน้ําใจอัธยาศัย มีเมตตานี่คอื สระน้ํา เต็มไปดวย
มุทิตาแสดงความยินดีเสมอ นี่สิ น้ําใจของเรา สระน้ําใหญมหึมา
อยูในทานผูใด ทานผูนั้นจะเต็มไปดวยความเรียบรอย จะไม
โกรธคนงาย จะไมอิจฉาใคร จะไมสื่อสารดวยริษยาแตประการ
ใด จะอยูในนั้น คือสระ เปนอุโบสถ จิตใจก็สดชื่นโกรธคนยาก
ไมใชฝงไว ถึงจะมีววู ามเขามาบางก็แคนาที ๕ นาที ก็หายแลว
ไมฝงโกรธอีกตอไป
บางคนฝงเลย นี่โกรธไปใจดําเลย ไมมองหนาใคร และไม
สนใจกับใคร นี่พวกยักษพวกมาร พวกมารผจญแลว เพราะเรา
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ไมเจริญกรรมฐาน ตองการอยางนี้ ตองการใหมสี ติกําหนดทุก
วิถีทาง เก็บอารมณไวนะ อยาเอาอารมณออกไปรับอารมณอื่น
อารมณเสียไปเอาอารมณเสียคืนมาไมได ตองรักษาความดี
เหมือนเกลือรักษาความเค็มในอารมณของตน
อยาไปรับ
อารมณนอกเขามาหาภายใน อยาเขาขาศึกเขามาภายในทาง
ทวาร ๖ โปรดปดประตูทั้ง ๖ ทวาร อยารับคลื่นราย อุปสรรค
ขาศึกเขามาในบานเลย ถึงหองในเราเลย แลวเราจะสูเขาไมได
ยอมจํานนดวยเหตุผล จึงตองกําจัดขาศึกออกไปจากทวารหก
แลวก็ปด ประตูทวารเสีย อยาเปดรับคนรายเขามา โปรดเปดรับ
แตของดี สรางความดีในอารมณเถิด ประเสริฐสุด
ที่ชี้แจงมาพอสมควรแลว เสียงก็หมดไป วันนี้มีแขกวันยัง
ค่ํา แกปญหาทุกอยางมาแลวทุกประการ ขอใหทานเก็บอารมณ
ไวใหมาก ทานจะมีปญญาแกไขปญหาเขาได ถาทานเก็บ
อารมณไวไมได ปญญาไมเกิด พลังจิตตก ทานจะไปแกปญ
 หา
ใหใครได คงจะแกไมไดแนนอน นี่ขอ สุดทายนี้ขอยุติไวกอน
ขอความสุขสวัสดีจงมีแกทานผูปฏิบตั ิธรรม ขอเจริญรอยตาม
พระพุทธเจาสืบตอไปตามรอยยุคลบาท คําวารอยพระพุทธบาท
๕ กาว ๕ รอย ดวยปฏิบตั ิปาณา ถึงสุราตลอดชีวติ เรียกวา ฝา
พระบาท ๕ รอย ตามรอยของพระองคสืบไป เพื่อเปน
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แบบอยางของพุทธศาสนิกชนที่มาเห็น มาสนใจความดี ตัง้ แต
บัดนี้เปนตนไป ก็ขอใหมีความเจริญรุงเรืองในธรรมทุก ๆ ทาน
กลับไปแลวขอใหสวัสดีมีชยั จงเจริญไปดวยอายุ วรรณะ สุขะ
พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ นึกคิดสิง่ หนึ่งประการใด ขอใหสม
ความมุง มาดปรารถนาดวยกันทุกรูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้
เทอญ
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