๑ ม.ค.๕๗
ปเกาผาน พนไป ปใหมเริ่ม
สิ่งเดิมเดิม ที่ดี เคยมีไว
จงรักษา ใหอยู คูจิตใจ
ตลอดไป อยาคลาย หายจากตน
สิ่งไมดี แมมีบาง จงวางละ
วันนี้จะ เริ่มตนใหม ใหมีผล
เป*นวันเริ่ม สิ่งที่ดี มีมงคล
สรางกุศล บารมี จากนี้ไป
๒ ม.ค.๕๗ – พฤหัส
สติอยู กับหายใจ ไหลออกเขา
ใจก็เบา เพราะไมแบก สิ่งใดไว
จากเคยจอง ยึดถือ สิ่งใดใด
ก็ลดไป เหลือแต แคเพียงลม(หายใจ)
รูแตลม สืบตอ ก็จะเห็น
ใจเริ่มเป*น สมาธิ ที่เหมาะสม
จะกอเกิด ป8ญญา มาอบรม
ชวยเพาะบม จิตใจ ใหปลอยวาง
๓ ม.ค.๕๗
มีอารมณ= มากหลาย ใหไดรู
เมื่อเฝ?าดู ที่กายใจ ไมพลั้งเผลอ
ตาหูจมูก ลิ้นกายใจ ลวนไดเจอ(เจออารมณ=)
มีเสมอ ตลอดวัน ที่ผานไป
ตั้งสติ รูสึกตัว ใหทั่วพรอม
ใจนั้นนอม อยูในตัว ไมไปไหน
จะเรียนรู ธรรมชาติ ของจิตใจ
เกิดดับไป ใชเที่ยงแท แนนอนเลย
๔ ม.ค.๕๗
สติจับ อยูกับกาย ใหทั่วพรอม
คือไมยอม ใหจิต ออกไปไหน
เพราะเมื่อมัน แลนออก นอกคราใด
พาฟBนไฟ เขามา หาประจํา
พารอนรน ปDนปE มีแตทุกข=

คอยรานรุก ปลุกป8Fน วันยังค่ํา
ใหเห็นถูก เป*นผิด ขาวเป*นดํา
เป*นตัวทํา ใหวุนวาย ไมจบเลย
๕ ม.ค.๕๖
เหตุป8จจัย ทําให ทุกอยางเกิด
อยาเพลินเพลิด วาเราสราง ทุกอยางได
ดวยความอยาก ดวยอัตตา ที่หุมใจ
แทจริงไม ไดเป*นเชน กลาวมา
พอหมดเหตุ ป8จจัย มันไมอยู
หลงชื่นชู ไมเลิกละ จะเสียทา
ไดแตทุกข= รุกเรา เศราอุรา
ควรตั้งหนา ฝHกหัดใจ ใหรูทัน
๖ ม.ค.๕๗
เมื่อความโลภ ครอบงําใจ ไวแนนหนา
ทั้งชีวา ก็มี แตอยากได
ไดเทานี้ ก็ยิ่งอยาก มากขึ้นไป
มีเทาไร ไมเคย จะเพียงพอ
ทรัพยากร โลกนี้ มีมากหลาย
ตองมลาย เพราะโลภ นี่แหละหนอ
หากมีธรรม ถวงใจ ไวรั้งรอ
ความสึกหรอ ของโลกนี้ จะนอยลง
๗ ม.ค.๕๗
แมทําดี เขาไว หลายรอยอยาง
แตเผลอสราง ความชั่ว เพียงหนึ่งหน
ก็หมดดี ที่มีอยู คูตัวตน
กลายเป*นคน เลวราย ไปโดยพลัน
โลภโกรธหลง สิ่งทําให ใจประมาท
และผิดพลาด ขึ้นได อยางมหันต=
เจริญสติ รูกายใจ ใหทุกวัน
ชวยกวดขัน ใหเราอยู คูความดี

ตอหนาถัดไป

๘ ม.ค.๕๗
จะหวังให ใจวาง ทุกอยางได
อยางเร็วไว คลายดัง ปาฏิหาริย=
โดยไมฝHก หัดเรียนรู จนชํานาญ
ยากจะผาน เขาไป ในเสนทาง
เพียงแคศีล คุมใจ ยังไมมั่น
สติอัน กลาแข็ง ก็อยาหวัง
สมาธิ ที่พอดี มีพลัง
ที่จะสราง ญาณป8ญญา ก็ไมมี
๙ ม.ค.๕๗
เมื่อสํารวม ระวังกาย ไวคงมั่น
สตินั้น จะวองไว ไมเชื่องชา
อารมณ=ใด กําเนิด เกิดขึ้นมา
จะรูวา มันเกิด แลวดับไป
อันรูปเสียง กลิ่นรส ทั้งหมดนั้น
ถารูทัน มันก็มี แคเกิดหาย
รูจนชิน ใจของเรา จะเบาคลาย
ความวุนวาย ของใจ จะคลายลง
๑๐ ม.ค.๕๗
ใจของเรา ทั้งหลายนั้น เหมือนการปDวย
แวดลอมดวย เชื้อกิเลส และตัณหา
มีสติ เมื่อใด คลายมียา
คอยรักษา อาการปDวย ชวยบรรเทา
แตผูคน สวนใหญ ไมรักษา
ปลอยชีวา ใหกิเลส คอยแผดเผา
มียาอยู ไมหยิบ มากินเอา
ชางโงเขลา ยิ่งนัก หากใครเป*น

ตอหนาถัดไป

๑๑ ม.ค.๕๗
รูสึกตัว ยามใด ใจเรานั้น
ถูกปOดกั้น จากกิ- เลสทั้งหลาย
จากที่เคย ปรุงแตง จนยาวไกล
ก็หยุดได ดวยสติ รูสึกตัว
อิริยา- บถทั้งหลาย ที่ไหวเคลื่อน
แมนคอยเตือน ดวยสติ มิไหลรั่ว
ทางชีวิต ก็คลาย ความนากลัว
รูพรอมทั่ว กายเรานั้น นั่นคือบุญ
๑๒ ม.ค. ๕๗
น้ําใสใส ในตุม ที่เต็มปรี่
ดวยเพราะมี หยดน้ํา ที่ซึมไหล
จากกRอกน้ํา เกาชํารุด ซึมขางใน
หยดลงไป ไมกี่หยด ในทุกวัน
อันกุศล ผลบุญ ของเรานี้
ก็พอที่ เปรียบกับ หยดน้ํานั่น
ฝHกสติ รูกาย ใหเทาทัน
รูเชนนั้น นั่นแหละการ สะสมบุญ
๑๓ ม.ค.๕๗
เห็นขอความ ธรรมมะ ปะตนไม
ก็มิใช ธรรมมะ อยูที่นั่น
ฟ8งธรรมมะ ที่พระ เทศน=ทุกวัน
ใชธรรมนั้น อยูที่พระ เทศนา
แตธรรมนั้น อยูที่ใจ ไดเขาถึง
ธรรมมะจึง อยูในตัว เราแลวหนา
แตวิธี ทําอยางไร จึงไดมา
อาจตองหา ครูอาจารย= ทานแนะนํา
๑๔ ม.ค.๕๗
อิริยา- บถนอยใหญ ทั้งหลายนั้น
คอยรูทัน เขาไว ไมลืมหลง
นั่นคือการ ประพฤติธรรม อันถูกตรง
ที่หนุนสง ชวยใหถึง ธรรมเร็วไว
วันหนึ่งนั้น กายเคลื่อนไหว มิใชนอย

หากเราคอย รูทัน มันเขาไว
มีสติ รูสึกตัว ทั่วพรอมไป
จะชวยให ปฏิบัติธรรม ไดผลดี
๑๕ ม.ค.๕๗
ปฏิบัติ บูชา คุณคาลน
ปรับใจตน ใหถึงพุทธ- ศาสนา
ถึงดวยใจ ใชถึง ดวยวาจา
จะนําพา ใหชีวิต ไมผิดทาง
รูจักทุกข= วาเพราะใจ ไปยึดมั่น
หมื่นรอยพัน ยึดเอาไว ไมเคยวาง
สุขแทจริง เกิดเพราะใจ ไดปลอยวาง
ทุกสิ่งอยาง แคเกิดดับ สลับไป
๑๖ ม.ค.๕๗
เมื่อไมมี ศีลธรรม เป*นพื้นฐาน
ทําการงาน ก็มัก เบียดเบียนเขา
ของคนอื่น อยากได เป*นของเรา
คอยคิดเอา แตประโยชน= มาใสตน
สังคมคน ที่ยื้อแยง แขงกันโลภ
ความละโมบ นั้นจะนํา ความปEปDน
ในที่สุด ก็วุนวาย ในหมูคน
ซึ่งเป*นผล เกิดจากใจ ไรศีลธรรม
๑๗ ม.ค.๕๗
รูสึกตัว อยูในกาย ไมลืมหลง
สติคง อยูในกาย ไมพลั้งเผลอ
สมาธิ ยอมมี ใหพบเจอ
ไมเผอเรอ คิดฟุ?ง ปรุงแตงไป
ลองทบทวน ดูหนา วาวันนี้
เรารูที่ กายตน ไดแคไหน
ยามยืนเดิน นั่งนอน หรือหายใจ
หรือเคลื่อนไหว นั้นรูได เทาไรกัน
หากวันวัน รูไป ในสิ่งอื่น
ทั้งวันคืน นั้นมีแต แคคิดฝ8น
ก็ยิ่งหาง ความจริง ไปทุกวัน

เลิกเพอฝ8น มารูแต แคกายตน
๑๘ ม.ค.๕๗
ยามสติ วองไว จะไดเห็น
วาจิตเป*น ตนเหตุ แหงป8ญหา
มันคอยแต รับสิ่งใด ใหเขามา
และนําพา ใหเพลินหลง ปรุงแตงไป
ดวยความเพลิน พอใจ ที่ในจิต
มันบังปOด ความเกิดดับ แหงจิตไว
หากสติ จับจอง อยางวองไว
ก็รูได วาเป*นแต แคสิ่งลวง
๑๙ ม.ค.๕๗
เมื่อภาวนา แลวใจ ไปคิดฟุ?ง
คอยแตงปรุง ยุงเหยิง ไปไหนไหน
พึงระวัง อยาโกรธ ไมพอใจ
วาทําไม ไมสงบ ไดสักที
ยามสติ รูเทาทัน มันก็หาย
เลิกวุนวาย ยอมสยบ ไมหนายหนี
คอยระวัง ตั้งสติ ไวใหดี
ก็จะมี ความสงบ ไดยาวนาน
แตสงบ ก็มิได ใชที่สุด
อยาเผลอหยุด เมื่อสงบ พบสุขศานต=
หากมุงหวัง ใหถึง ซึ่งนิพพาน
นําจิตนั้น ใหเขาสู วิป8สสนา
๒๐ ม.ค.๕๗
ยามแกเฒา จึงเขาหา ธรรมมานั้น
อาจไมทัน เพราะรางกาย ไมเขมแข็ง
แคเดินเหิน ลุกนั่ง ยังหมดแรง
ผิวหยาบแหง กลามเนื้อ เป*นเหน็บชา
ตาจมูก ลิ้นฟ8น มันเสื่อมถอย
เสียงพูดคอย ก็ไม ไดยินหนา
อยาประมาท มัวรอ วันเวลา
เพราะอาจชา เกินจะได เขาใกลธรรม
ตอหนาถัดไป

๒๑ ม.ค.๕๗
การจะฝHก จิตใจ ใหสงบ
ยอมจะพบ ความลําบาก ตอนเริ่มใหม
มันคอยคิด อยูเสมอ จนเผลอไป
อีกรางกาย ก็เจ็บ ปวดเมื่อยคัน
เมื่อยามแก ขอเขา และแขนขา
ยิ่งเมื่อยลา ออนแรง ไมคงมั่น
แคเริ่มฝHก ความเมื่อยลา ก็มาพลัน
จึงบอกกัน วาควรเริ่ม แตเยาว=วัย
๒๒ ม.ค.๕๗
กายเรานี้ มีแต จะเสื่อมถอย
หากมัวปลอย จิตใจ ใหหลงเผลอ
การประสบ พบธรรม ยอมไมเจอ
พาโงเซอ หลงไป ในสิ่งลวง
หลงยึดถือ ตัวตน จนหนักอึ้ง
ถูกรั้งดึง ดวยตัณหา นาเป*นหวง
อกุศล สะสม จนแนนทรวง
เหมือนติดบวง แกไมได จนวายวาง
๒๓ ม.ค.๕๗
มีสติ เอาไว ในกายนี้
ทุกสิ่งที่ ทําไป ใจยอมรู
จากสิ่งนี้ ไปสิ่งนั้น แมเฝ?าดู
ก็มีอยู แคเกิด แลวดับไป
สิ่งเกาดับ ลงใหม ใหมจึงเกิด
ใชเลอเลิศ เลอคา นาฝ8นใฝD
เกิดแลวดับ ไมมี แกนสารใด
ที่จะให ยึดถือ วาคือตน
๒๔ ม.ค.๕๗
ของเหม็นเหม็น เพียงนิด ที่ติดเนื้อ
ก็นาเบื่อ นารังเกียจ เป*นไหนไหน
ภพเกิดเพียง ลัดนิ้ว มือออกไป
ก็เปรียบคลาย ของเหม็น ที่ติดมือ
เมื่อเพลิดเพลิน พอใจ สิ่งใดแลว

ก็ไมแคลว ที่ใจ ไปยึดถือ
หากไมเพียร พยายาม คอยฝHกปรือ
เราก็คือ อยูกับเหม็น เป*นประจํา
๒๕ ม.ค.๕๗
เมื่อตนไม เอนไป ในทิศหนึ่ง
เมื่อยามถึง เวลากาล ที่มันโคน
ก็จะลม ไปยังทิศ ที่เอนโอน
อันเป*นผล ที่แนแท เกิดแกมัน
เมื่อมั่นคง เลื่อมใส ในพุทธะ
ในธรรมมะ (ใน)อริยสงฆ= ดวยคงมั่น
มีศีลเพื่อ สมาธิ ตลอดกาล
ทางนิพพาน ก็อยูใน จิตใจตน
๒๖ ม.ค.๕๗
ที่ชื่นชม กันวา หนาตาสวย
ก็เพราะดวย พอใจ หลงใฝDหา
รูปซึ่งรับ รูได ดวยสายตา
แลวนํามา ยึดไว กับใจตน
สวยนั้นใช คงทน อยูเที่ยงแท
เมื่อยามแก สวยหาย กายเหี่ยวยน
เป*นความจริง ที่อยู คูกายคน
จะรวยจน ยอมตองเป*น เชนเดียวกัน
๒๗ ม.ค.๕๗
งานที่ควร ตองทํา ประจําไว
คือฝHกใจ ใหรูเห็น จริงทั้งหลาย
อันเป*นธรรม- (มะ)ชาติ ของใจกาย
เพื่อใหคลาย ความยึดถือ คือตัวตน
ใหใจเบา ลงไป คลายทุกข=เข็ญ
รอนกลับเย็น ใจผอนคลาย ไมสับสน
จึงจะสม คุณคา วาเป*นคน
รูเหตุผล รูผลกรรม ที่ทําไป

ตอหนาถัดไป

๒๘ ม.ค.๕๗
กิเลสตัณ- หานี้ มีอํานาจ
ใหเป*นทาส ของมัน ยากหนายหนี
เห็นสิ่งราย กลายเป*น เชนสิง่ ดี
พาเรานี้ ทําอะไร หางไกลบุญ
มันหอหุม สุมใจ อยูหลายชั้น
รูไมทัน ใจนี้ มีแตวุน
สติป8ฏฐาน หมั่นสรางไว กับใจคุณ
จะเกื้อหนุน พาจิตใจ ไกลจากมัน
๒๙ ม.ค.๕๗
ชีวิตไม ลําบาก เมื่อมักนอย
ไมตองคอย ดิ้นรน แสวงหา
พึงพอใจ ในสิ่ง ที่ไดมา
ดวยถือวา เรือนกาย มิใชเรา
แคประคอง ธาตุขันธ= ใหมันอยู
เพื่อเรียนรู ฝHกหัดใจ มิใหเขลา
ทะยานอยาก ในจิต คิดจะเอา
ที่แผดเผา จิตใจ จะคลายลง
๓๐ ม.ค.๕๗
ยามเมื่อเรา รูตัว มีสติ
ใจก็มิ เผลอไผล ไปที่อื่น
จะเคลื่อนไหว นั่งนอน หรือเดินยืน
ใจก็ตื่น รูตัว อยูทุกยาม
รูประจํา ที่ตัว อยูทั่วพรอม
ใจจะนอม สูสงบ ไมผลีผลาม
สมาธิ และป8ญญา จะเกิดตาม
นั่นคือความ ไมประมาท ที่ทรงเตือน
๓๑ ม.ค.๕๗
ทุกนาที ที่หายใจ ไหลออกเขา
หากแมเรา รูสึกได ที่ในนั้น
เฝ?าติดตาม คอยดู รูเทาทัน
ดวยใจมั่น ในธรรม ตามมรรคา
ไมนานนัก จักไดเห็น เชนทานกลาว

เกิดแกเรา และรูเห็น เชนดังวา
ลมหายใจ ที่มีอยู คูเรามา
นั้นมีคา ยิ่งใหญ อยาไดลืม
๑ ม.ค.๕๗
จะฝHกหัด ใหใจ คลายยึดมั่น
ตองเริ่มกัน ดวยศรัทธา รักษาศีล
ไรศรัทธา ไรศีล เป*นอาจิณ
ก็หมดสิ้น หนทาง จะยางไป
เมื่อศรัทธา ในธรรม แหงพุทธะ
ใจก็จะ อยูในศีล ไมไปไหน
ศีลอันพระ อริยะ พึงพอใจ
เป*นบันได สูฌาน ญาณป8ญญา
๒ ม.ค.๕๗
เอาเชือกผูก ลามสัตว= มัดมันไว
กับหลักใหญ ไมแกน อันแนนหนา
เชือกที่ผูก ลามมัน นั้นกี่วา
มันตั้งหนา ดิ้นรน จนสุดปลาย
อาจดิ้นรน มากมาย ในชวงตน
ดิ้นรนจน เรียวแรง สิ้นสลาย
ที่สุดตอง นอนหอบ หมอบรางกาย
อยูภายใน รัศมี ที่เชือกตรึง
จิตใจคน คลายกับสัตว= ที่มัดนั้น
อาจดึงดัน เปรียวปราด แทบขาดผึง
ในตอนแรก ที่สติ คอยรั้งดึง
แตเมื่อถึง สุดทาย ใจก็ยอม
๓ ก.พ.๕๗
เกลือชอนเล็ก เมื่อใส ในแกวน้ํา
มันก็ทํา ใหน้ํา นั้นเค็มได
เกลือชอนนั้น ถาเทลง แมน้ําไป
แมน้ําไม ใชเค็ม ไดเทากัน
แตละคน ทําบาปกรรม เหมือนกันไว
ผลที่ได ไมเหมือน กันดอกทาน
ผลเพียงนอย เกิดแกผู มีศีลทาน

ผลมหาศาล เกิดแกผู ไรศีลธรรม
๔ กุมภาพันธ= ๒๕๕๗
ใครคนหนึ่ง สองมือ ถือหินหนัก
แมหนักนัก ก็ยังคง ถือมันไว
มายื่นสง ใหเรา นั้นเอาไป
ถารับไว เรานั้น ก็หนักแทน
คํากนดา เปรียบไป คลายถือหิน
เมื่อไดยิน หากเรา นั้นโกรธแคน
ก็คือการ ถือหิน เอาไวแทน
แตหากแมน ไมรับไว ไมหนักเลย
๕ ก.พ.๕๗
มีน้ํามัน หลอเลี้ยง ตะเกียงไว
ก็ลุกไหม ไสรอน ไมออนแสง
ลุกลามไหม ไสตน นั้นจนแดง
ไมออนแรง เมื่อน้ํามัน นั้นยังมี
ไฟในใจ ไดตัณหา มาเป*นเชื้อ
คอยหนุนเกื้อ เติมมัน ทุกวันวี่
นับวันไฟ ในใจรอน แรงทวี
ดวยเพราะมี เชื้อตัณหา มาคอยเติม
๖ ก.พ.๕๗
หากแมนเรา บังคับ ตัวเราได
ก็คงไม แกชรา หรือวาปDวย
โลกนี้คง ทวมทน ดวยคนรวย
มีคนสวย คนหลอ นั้นมากมาย
ใครจะเลือก เกิดบน ความจนยาก
อยูลําบาก เดือดรอน และเหนื่อยหนาย
ใครจะเลือก เจ็บปDวย แกหรือตาย
เพราะตางหมาย สวยหลอ และร่ํารวย
๗ ก.พ.๕๗
ยามป8ญหา รุมเรา เขามานั้น
วันทั้งวัน เรามักดู แตผูอื่น
มุงคิดแก แตเขา ทั้งวันคืน
ไมรูตื่น มาแกไข ที่ใจตน

แกคนอื่น แกได อยางไรเลา
เราแกเรา ยังไม ไดสักหน
มัวคิดแต แกผูอื่น จึงทุกข=ทน
และกอผล เลวราย ใหตนเอง
๘ ก.พ.๕๗
เพราะจิตไม อิสระ จากกิเลส
จึงอาเพศ ผิดไป ในทุกสิ่ง
เห็นทุกอยาง ตางจาก ความเป*นจริง
ทุกข=จึงยิ่ง มากมาย ในจิตตน
ปฏิบัติ ธรรมไป ใหถึงขั้น
เมื่อรูทัน เลห=กิเลส นั้นมีผล
ใหรูจัก เหตุแหงทุกข= ในใจคน
เป*นกุศล นําใจ ใหนิพพาน
๙ ก.พ.๕๗
เพราะเคยชิน ในครรลอง ของกิเลส
คือสาเหตุ ไมเห็นความ จริงทั้งหลาย
ที่มีอยู ในเรา ทั้งใจกาย
กลอุบาย ฝHกใจกาย จึงไดมี
ลมหายใจ ทองพองยุบ (รู)อิริยาบถ
ลวนกําหนด เป*นอุบาย ใหใจนี้
ไดคุนชิน ป8จจุบัน ในทันที
ไมใหมี ความเผลอ เพลินอารมณ=
๑๐ ก.พ.๕๗
ใจและกาย ตาหู จมูกลิ้น
นั่นคืออิน- ทรีย=ที่ ตองรูกอน
เพื่อจะได พึงระวัง คอยสังวร
กันเรารอน คับแคน แลนสูตน
อาสวะ เครื่องทํา ความเรารอน
จะแผวผอน ละคลาย ไดกุศล
ดวยอินทรีย= สังวร ไมผอนปรน
นําสูผล ถึงธรรม ความสัจจริง
มีตอหนาถัดไป

๑๑ ก.พ.๕๗
หากแมเพลิน อยูใน อายตนะ
ไมวาจะ รูปรส หรือเสียงกลิ่น
เทากับเพลิน อยูกับทุกข= เป*นอาจิณ
ไมจบสิ้น เวียนวน จนเนานาน
ยามที่เรา รูตัว มีสติ
ความเพลินมิ อาจเกิด ไดดอกทาน
ละความเพลิน ดวยสติ คือการงาน
พาพนผาน จากกองทุกข= ไดสุขจริง
๑๒ ก.พ.๕๗
ชีวิตของ ปุถุชน คนเรานั้น
หากอยูกัน อยางธรรมดา นั้นนาหวง
เพราะยึดถือ แตสิ่ง อันหลอกลวง
ที่ตอพวง จากกิเลส ตัณหานํา
นั่นคือการ อยูอยาง คนประมาท
ซึ่งมิอาจ พบสิ่ง อันสุขล้ํา
จึงควรตอง ประพฤติ ปฏิบัติธรรม
เพื่อสรางทํา เหตุป8จจัย ใหสุขจริง
๑๓ ก.พ.๕๗
หากมัวมอง จองดู แตผูอื่น
ก็ขมขื่น เผลอไผล เพราะใจหลง
ไมเห็นจริง ตามธรรม ที่ถูกตรง
ชีวิตคง หลงอยูใน อวิชชา
หากพินิจ อยูแตใน รางกายนี้
ใหถวนถี่ แยบคาย ใจหาญกลา
ก็เห็นจริง ตามธรรม ดวยป8ญญา
และนําพา ชีวิต ไมผิดทาง
๑๔ ก.พ.๕๗
พันสองรอย หาสิบสงฆ= ทรงบวชให
ทุกรูปได เป*นพระ อรหันต=
โดยมิได นัดหมาย มารวมกัน
ณ เวฬุวัน มหาวิหาร เมื่อนานมา
โอวาท ปาฎิโมกข= ประทานให

เป*นหัวใจ แหงพุทธ- ศาสนา
ที่เกิดขึ้น ในวันมา- ฆบูชา
นี่แหละหนา ความสําคัญ วันนี้เอย
๑๕ ก.พ.๕๗
กรรมนั้นมี ป8จจัย จากผัสสะ
ฉันทราคะ พอใจ ที่ในนั้น
ทั้งอดีต อนาคต ป8จจุบัน
ลวนผูกพัน เป*นกรรม ในจิตใจ
การแกกรรม จึงตองหมาย ไปที่จิต
ไมผูกติด ฉันทราคะ ทั้งหลายไว
เกิดป8ญญา รูเห็น ความเป*นไป
จึงจะได แกกรรม อยางแทจริง
๑๖ ก.พ.๕๗
ปลาตัวเกง วายไปตาม ลําน้ํากวาง
เห็นทุกอยาง ที่อยู ใตลําน้ํา
ทุกซอกมุม ที่วาย ไปประจํา
อาจเลิศล้ํา รอบรู แควารี
ใชรอบรู โลกทั้งหลาย ไดจบสิ้น
บนพื้นดิน มิเคยรู ไดสักที่
คนเมื่อวาย ในกิเลส ทั้งเดือนป
ก็ไมมี ความรูซึ้ง ถึงพระธรรม
๑๗ ก.พ.๕๗
มีสติสัม- ปชัญญะ ไมประมาท
ไมเคยขาด ความพากเพียร เพื่อคอยเผา
ผลาญกิเลส ที่มี ในตัวเรา
นั่นคือเขา อยูใน ธรรมความดี
เวทนา เกิดทุกคราว เรารูได
วาอาศัย เหตุป8จจัย คือกายนี้
เมื่อกอนกาย หาความ เที่ยงไมมี
เวทนานี้ จะเที่ยง อยูอยางไร

มีตอหนาถัดไป

๑๘ ก.พ.๕๗
ยามใกลตาย ใชบังคับ กับดวงจิต
มิใหคิด ปรุงแตง ไปไหนไหน
จิตสุดทาย กอนจะทิ้ง รางกายไป
นําสูภพ ภูมิใหม ใชเลือกเอง
จงหมั่นเพียร ฝHกใจ เอาไวกอน
หากรอตอน ใกลตาย คอยรีบเรง
โอกาสเกิด ตกต่ํา นายําเกรง
เลิกอวดเกง เรงฝHกใจ อยาไดรอ
๑๙ ก.พ.๕๗
ปุถุชน ใจเป*น ทาสกิเลส
เป*นสาเหตุ ของความ ทุกข=ทั้งหลาย
โลภโกรธหลง มันคอยบีบ บังคับใจ
ทําอะไร ไมพน มันบงการ
จะตอสู มันได ใจตองแน
เลิกทอแท เด็ดเดี่ยว และหาวหาญ
ฝHกสติ อยูในกาย ใหชํานาญ
เป*นเหมือนดาน เขาสู ความเป*นไท(ของใจ)
๒๐ ก.พ.๕๗
สติป8ฏ- ฐานสี่ มีคุณหลาย
เมื่อรูกาย ดวยสติ ไดตอเนื่อง
ก็เริ่มเห็น เวทนา ไดเนืองเนือง
เพราะจิตเชื่อง อยูแต แคเพียงกาย
เพียรระลึก รูไป โดยใกลชิด
จิตในจิต ก็เห็น ไดโดยงาย
จิตเกาดับ จิตใหมเกิด มิสรางคลาย
เกิดแลวหาย ดับไป ใชตัวตน
๒๑ ก.พ.๕๗
อารมณ=อัน ชอบใจ หรือไม(ชอบ)นั้น
เกิดแลวพลัน ดับไป ไวหนักหนา
อาจดับเร็ว เหมือนการ กระพริบตา
อุเบกขา ดํารงอยู คูใจแทน
เมื่อสํารวม อินทรีย= เชนนี้ได

หนทางใจ ก็คลาย ความยากแคน
เหมือนจิตใจ ไดอยู ในดินแดน
ที่ใกลแกน แหงธรรม ความสุขจริง
๒๒ ก.พ.๕๗
กายยอมมี ปรวนแปร ไมแทเที่ยง
เพราะเป*นเพียง กอนธาตุ มารวมไว
แตการยึด ถือครอง ของจิตใจ
นําพาให หลงยึดถือ วาคือตน
ยามมันเปลี่ยน แปรไป ใหวิตก
ตื่นตระหนก อยากหนี ไปใหพน
ทั้งวันคืน มิวาย ใจกังวล
อันเป*นผล ของการถือ วาคือตน
๒๓ ก.พ.๕๗
ชีวิตที่ ขาดศีลธรรม คอยค้ําหนุน
ก็วาวุน รอนใจ เหมือนไฟสุม
ความมักโกรธ ครอบงําใจ ไรควบคุม
จึงเสี่ยงสุม ตอเรื่องราย ไมเวนวัน
สมาคม กับใคร ไมเป*นผล
เพราะรอนรน วูวาม ตามใจฉัน
เมื่อคนเรา ไรเมตตา ปรานีกัน
สังคมนั้น ก็ไรสุข สงบเย็น
๒๔ ก.พ.๕๗
การบูชา ดวยธูป เทียนดอกไม
บางครั้งใจ ก็ปรุงแตง อยูในนั้น
อยูกับแสง อยูกับกลิ่น อยูกับควัน
เฝ?าคิดฝ8น หางไกล ไปจากตน
ปฏิบัติ บูชา นายกยอง
จิตจดจอง อยูกายใจ ไมผานพน
มีแตความ สวางใส ในกมล
ไดกุศล กวาอามิส บูชา

มีตอหนาถัดไป

๒๕ ก.พ.๕๗
คลื่นกิเลส พัดไหล สูใจนี้
หากไมมี เขื่อนกั้น ป?องกันไว
ก็ถูกซัด กระหน่ํา ซ้ํามาไป
จนทั้งใจ ยอยยับ ไปกับมัน
มีสติ อยูกับกาย คลายมีเขื่อน
กันเขยื้อน ตามแรง กิเลสนั่น
ควรคิดสราง เขื่อนจิต คิดป?องกัน
โดยใจนั้น ระลึกรู อยูในกาย
๒๖ ก.พ.๕๗
โลกสมมติ แมนใคร ตั้งใจหวัง
จะหยุดยั้ง ความเปลี่ยนแปลง ของมันได
นั่นเพียงหลง ปรุงแตง แหงจิตใจ
ซึ่งเป*นไป เพราะมี อวิชชา
หากวิชชา มาอยู ประจําจิต
ความหลงผิด ในสมมติ ดังที่วา
ก็หมดสิ้น จากใจ ไมเขามา
ทั้งชีวา จะอยูไม ไกลความจริง
๒๗ ก.พ.๕๗
ทั้งโลกนี้ มีเพราะจิต นั้นคิดกอ
และผูกตอ ยึดโยง เป*นโครงขาย
เกิดบัญญัติ ตางตาง อยางมากมาย
และมั่นหมาย วามัน นั้นแนนอน
พอมันเปลี่ยน แปรไป ใจจึงทุกข=
ดวยพันผูก มันเอาไว ไมยอมผอน
คอยปรุงแตง ตอไป ไมขาดตอน
ความรุมรอน ทุกข=ใจ จึงไมจาง
๒๘ ก.พ.๕๗
วันนี้เรา รูจักทุกข= จริงแคไหน
ลองครวญใคร คิดดู ใหรูแน
รูจักจริง เหตุไฉน ไดเชือนแช
ใหจมแช อยูกับมัน นั้นเรื่อยไป
รูจักทุกข= สุขก็เกิด มาแทนที่

เมื่อใจนี้ รูแน และแกไข
ยามรูจัก ทุกข=จริงแท แนยามใด
ในจิตใจ จะปลอยวาง ทุกอยางลง
๑ มี.ค.๕๗
วันละเล็ก ละนอย คอยสรางไว
ก็มากได ในกาล วันขางหนา
มีสติ ทั่วพรอมไป ในกายยา
นั้นเหมือนวา คอยลาง ชําระใจ
แมลางได เพียงวัน ละหนึ่งหน
เมื่อสูทน ลางทุกวัน ไมหวั่นไหว
ในที่สุด ยอมสะอาด เมื่อนานไป
ดีกวาไม ยอมลาง ชําระเลย
๒ มี.ค.๕๗
ทางดับทุกข= ยังมี อยูครบถวน
จึงเชิญชวน ชนทั้งหลาย ไดเขาหา
โดยประพฤติ ตามทาง ปฏิปทา
ที่ศาสดา สอนไว ใหจริงจัง
มีศรัทธา เพียรหมั่น งานสติ
มีสมาธิ มีป8ญญา ดุจของขลัง
ทั้งหลายรวม กอเกิด เป*นพลัง
พาสูฝ8Fง นิพพาน อันสุขจริง
๓ มี.ค.๕๗
ที่ไหนไหน ซึ่งใครวา ชางผาสุก
ไรความทุกข= อากาศดี มีวิวสวย
น้ําไฟถนน พรอมสรรพ สิ่งอํานวย
พรั่งพรอมดวย อาหาร เพื่อการกิน
ยามที่คน เรานั้น มันทุกข=รอน
จะกินนอน ที่ใด ใชจบสิ้น
มันฝ8งติด จิตใจ เป*นอาจิณ
สถานถิ่น ที่ใดใด ใชสุขจริง
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๔ มี.ค.๕๗
ในหนึ่งลม หายใจ ไหลออกเขา
หากแมนเรา หัดฝHก และศึกษา
ธรรมทั้งหลาย จะมี ปรากฏมา
ใหเห็นวา ธรรมนั้น มันเปลี่ยนไป
มิมีธรรม ใดเป*น อยูเชนนั้น
ตองแปรฝ8น ทนอยูอยาง เดิมไมได
จะยึดถือ ธรรมเหลานั้น กันทําไม
เพราะยึดไว ก็ไมมี ที่แนนอน
๕ มี.ค.๕๗
เมื่อตาเห็น ก็เป*นเพียง สักแตวา(เห็น)
เมื่อเสียงมา สักแตวา ไดยินเสียง
ทั้งกลิ่นรส สัมผัสกาย วาเป*นเพียง
สักแตวา ไมพลั้งเพลี่ยง ปรุงแตงไป
ทุกสิ่งเพียง มีอยู แครูสึก
ไมคิดนึก กําหนัด ไปไหนไหน
แลวตัวตน นั้นจะมี อยูที่ใด
เมื่อจิตใจ ไมผูกคลอง ตองการมัน
๖ มี.ค.๕๗
ชอบไมชอบ เกิดขึ้น กับเรานั้น(อารมณ=)
แลวดับพลัน คงเหลือแต อุเบกขา
มันดับเร็ว เหมือนการ กระพริบตา
นั่นอินทรีย= ภาวนา ล้ําเลิศดี
เมื่อเพียรหมั่น ภาวนา อยาเหลวไหล
อบรมใจ ใหเรียนรู อยูอยางนี้
ความยึดถือ ยึดมั่น ที่มันมี
ยอมถึงที ผอนคลาย จากใจเรา
๗ มี.ค.๕๗
ทุกข=ทั้งหมด มีมูลเหตุ มาจากไหน
ความพอใจ คือมูลเหตุ ทุกข=ทั้งหลาย
ทั้งอดีต อนาคต ที่พอใจ
ลวนทําให เกิดทุกข= มาผูกพัน
เมื่อมีจิต ติดฝ8ง ยังสิ่งหนึ่ง

อารมณ=จึง กอเกิด เพราะสิ่งนั้น
และเป*นที่ ตั้งอาศัย แหงวิญญาณ
เป*นภัยพาล การเกิดภพ ไมจบเลย
๘ มี.ค.๕๗
มีสติ รูสึกตัว ใหตอเนื่อง
จิตจะเชื่อง อยูกับกาย ไมฟุ?งซาน
เมื่อไดทํา อยูประจํา จนชํานาญ
ก็คิดอาน ในมุมมอง ที่เปลี่ยนไป
โลกกับธรรม แตกตาง อยางแจมชัด
แยกบัญญัติ ปรมัตถ= แจมชัดใส
มีป8ญญา พิจารณา อันแยบคาย
กายและใจ แยกกันอยู รูชัดเจน
๙ มี.ค.๕๗
เมื่อความกลัว คุกคาม ในความคิด
ก็หลงผิด หาที่พึ่ง ซึ่งขลาดเขลา
ทั้งภูผา ปDาเจดีย= ที่ยึดเอา
มาป8ดเปDา พึ่งพา วานั่นดี
พึ่งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ=
เห็นถูกตรง ตามอริ- ยสัจสี่
นั่นแหละที่ พึ่งสูงสุด ที่ควรมี
เพื่อเรานี้ พนทุกข= และสุขจริง
๑๐ มี.ค.๕๗
แมนกหนู ไกปลา เราฆาได
โดยที่ไม มีโทษ ทางกฎหมาย
แตมีโทษ ที่ฝ8ง ยังจิตใจ
เมื่อตายไป ตองเจอ วิบากกรรม
เป*นกฎธรรม- (มะ)ชาติ มิอาจเลี่ยง
อยาพล้ําเพลี่ยง ปลอยใจ ใหถลํา
ฆาทําราย คนสัตว= มิควรทํา
เพราะจะนํา โทษทางใจ มาใหเรา
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๑๑ มี.ค.๕๗
ธรรมทั้งหลาย อยูที่ใน ใจเรานี้
ใชอยูที่ ไหนไหน ที่ไปหา
ปฏิบัติธรรม จึงทําได ทุกเวลา
ไมเลือกวา เรานี้ อยูที่ใด
มีสติ รูอยูใน กายเทานั้น
นั่นแหละการ ปฏิบัติ ที่ยิ่งใหญ
ที่มิตอง เดินทาง ไปหางไกล
และทําได ทุกที่ ทุกเวลา
๑๒ มี.ค.๕๖
การเรียนรู พระธรรม ใหจําได
นั้นมิใช ทํากิเลส ใหลดนอย
เพียงจําได ไมนิพพาน ดั่งรอคอย
รูเพียงถอย ความธรรม ตามสัญญา
สติป8ฏฐาน ควรหมั่นทํา ประจําไว
จึงนําใจ เขาถึงธรรม ดังปรารถนา
อยาเพียงรู แตธรรม ตามตํารา
ควรหันมา เรียนรูธรรม ที่ในใจ
๑๓ มี.ค.๕๗
หากแมนวา ตั้งแต เมื่อเราตื่น
คิดไปอื่น มากมาย จนทวมทน
แตไมเคย รูสึกตัว ในกายตน
แมสักหน นั่นหลงไป ไมไดการ
จิตสุดทาย เมื่อตายดับ ลับโลกนี้
จะสูที่ ภพภูมิ เดรัจฉาน
หมดหนทาง ยางสู ทางนิพพาน
จนยาวนาน สุดจะนับ กี่กัปกัลปZ
๑๔ มี.ค.๕๗
โอกาสดี ที่เกิดมา เป*นมนุษย=
ถึงที่สุด แหงทุกข= เราทําได
ดวยหัดฝHก เรียนรู ที่กายใจ
ใหมากไว จนเกิด ญาณป8ญญา
ไดเห็นตาม ความจริง ปรมัตถ=

จนแจมชัด ถึงตนเหตุ แหงป8ญหา
เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
และเห็นวา กายใจ (ไม)ใชตัวตน
๑๕ มี.ค.๕๗
เมื่อคนไร คุณธรรม ประจําจิต
ทําพูดคิด ก็คลาย เดรัจฉาน
ทุกอยางทํา ตามสัญ- ชาตญาณ
ที่ไรการ ยั้งคิด ควบคุมใจ
สังคมคน จะถอยไป ใกลเคียงสัตว=
ที่คอยกัด ทํารายกัน เป*นสวนใหญ
คนไมมี ศีลธรรม นาหวงใย
เป*นภัยใหญ นําป8ญหา มาสูคน
๑๖ มี.ค.๕๗
มีสติ อยูในกาย ไวเสมอ
ใจที่เผลอ ฟุ?งซาน นั้นจะหาย
ทุกข=ที่เกิด แกเรา จะเบาคลาย
ไมวุนวาย ตามโลก จนโศกตรม
อยากพบสุข ที่แท ทําแคนี้
กี่เดือนป ทําไป ไมเลิกลม
ใจก็เกิด ป8ญญา อันแหลมคม
ที่คอยขม ขัดกิเลส ออกจากใจ
๑๗ มี.ค.๕๗
กุศลกรรม ทําไว ใหมากเถิด
จะกอเกิด ผลดี ไมมีสูญ
ชีวิตที่ มีธรรม คอยค้ําจุน
จะอบอุน มั่นคง ไมหลงทาง
กรรมเกาเกา ในอดีต เคยสรางไว
สุดผลัก ไมใหมี เหลือติดคาง
นอกจากรับ กรรมไป ใหเบาบาง
และไมสราง กรรมใหม ที่ไมดี
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๑๘ มี.ค.๕๗
จะหลีกหนี เวรกรรม ที่ทําไว
นั้นมิได ดอกหนา อยาคิดฝ8น
เหมือนเรากอ กองไฟ ยอมมีควัน
ธรรมชาติมัน สรางใหเป*น เชนนั้นแล
จงทําแต กรรมที่ดี มีกุศล
นําจิตตน สูความ สุขจริงแท
อยามัวเพลิน ปลอยใจ ใหเชือนแช
ทํากรรมแต สนองอยาก ลําบากนาน
๑๙ มี.ค.๕๗
ของเหม็นเนา เพียงนิด ที่ติดราง
ก็ตองลาง ออกไป จากกายนี้
ดวยเหตุวา หาประโยชน= นัน้ ไมมี
เป*นสิ่งที่ นารังเกียจ ของผูคน
ไรสติ รูสึกตัว อยูทั่วพรอม
จิตนั้นยอม เกิดภพ หลบไมพน
จึงไมพน วัฏฏะ วายเวียนวน
เปรียบเหมือนคน โดนของเหม็น ไมลางตัว
๒๐ มี.ค.๕๗
รูสึกตัว อยูในกาย ไวเสมอ
พาพบเจอ ธรรมทั้งหลาย ที่กายนี้
เวทนา สุขทุกข=เฉย นั้นมากมี
สวนผูที่ รูนั้น คือจิตใจ
ผูรูนั้น ก็ไม ใชคงที่
รูสิ่งนั้น รูสิ่งนี้ มิหยุดได
โลกเกิดเพราะ จิตหลงเพลิน ปรุงแตงไป
จิตเป*นใหญ นั่นเป*น เชนนี้เอง
๒๑ มี.ค.๕๗
ตาหูจมูก ลิ้นกายใจ คลายดั่งแผล
ที่มีแต อักเสบ เนาเป*นหนอง
หากไมคิด รักษา คอยประคอง
ก็เปBFอยพอง ลุกลาม ถึงความตาย
พึงสํารวม อินทรีย= นั้นเอาไว

เพื่อไมให บาดแผล นั้นขยาย
มินานทุกข= จากแผลนั้น มันก็คลาย
และอาจหาย เด็ดขาด ชาตินี้เลย
๒๒ มี.ค.๕๗
ทรัพย=ภายนอก รางกาย มากมายลน
ไมพาตน พนทุกข= แทจริงได
อริยทรัพย= ที่มี ในจิตใจ
จึงทําให พนทุกข= มีสุขจริง
จงมาสราง อริยทรัพย= กับใจเถิด
จะล้ําเลิศ กวาทรัพย= สินทุกสิ่ง
เอาเพชรทอง เงินตรา มาอางอิง
ก็จะยิ่ง เพิ่มทุกข= มาผูกใจ
๒๓ มี.ค.๕๗
ที่ตั้งความ ยึดมั่น คือขันธ=หา
นั่นแหละหนา คือทุกข= พึงรูไว
เหตุแหงทุกข= คือตัณหา คอยพาไป
ดับเหตุได ทุกข=ก็ดับ เป*นธรรมดา
สติป8ฏฐาน งานดับทุกข= ที่จริงแท
เราเพียงแค ฝHกหัดตาม พระองค=วา
อยามัวแต รีรอ เสียเวลา
ปลอยตัณหา ใหเผาไหม ใจทุกวัน
๒๔ มี.ค.๕๗
เมื่อตนไม สมบูรณ= ใบกิ่งกาน
ไมตนนั้น ก็บริบูรณ= แกนกระพี้
เปลือกชั้นนอก ชั้นใน ก็ยอมดี
เปรียบอินทรี- ยสังวร ก็ดุจกัน
ทําใหเรา มีศีลพรอม เป*นนิสัย
นําพาให สมาธิ ถึงพรอมนั่น (สัมมาสมาธิ)
สมาธิพรอม ยอมกอเกิด ป8ญญาญาณ
คอยสังหาร กิเลสราย ใหขาดลง
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๒๕ มี.ค.๕๗
เมื่อสติ หลงลืมกาย เมื่อไรแลว
ก็ไมแคลว การอยูภาย ใตความหลง
มีแตความ หวั่นไหว ไมมั่นคง
และโงงง กับชีวิต อยางผิดทาง
ทยานอยาก มากมาย ไมจบสิ้น
การอยูกิน ก็รอนใจ เหมือนไฟยาง
ทุกข=ยิ่งเพิ่ม มาใหม ไมเบาบาง
และถอยหาง ออกไป ไกลจากธรรม
๒๖ มี.ค.๕๗
วันวันหนึ่ง หากอยูไป ดวยใจอยาก
นั่นคือมาก ดวยประมาท แลวละหนา
ปลอยชีวิต เคยชินอยาก เชนผานมา
ชีวิตหนา จะลําบาก มากกวาเดิม
ประพฤติธรรม นําใจ ใหสงบ
เพื่อจะลบ ความอยาก มิใหเพิ่ม
และเป*นการ สรางกุศล บุญเพิ่มเติม
ที่คอยเสริม ใหใจ ไดถึงธรรม
๒๗ มี.ค.๕๗
พึงเรียนรู ลมหายใจ เอาไวเถิด
จะกอเกิด ผลดี ที่มากหลาย
ไดเรียนรู ความจริง ของใจกาย
ตนถึงปลาย อยูใน หายใจเรา
หากปลอยใจ เผลอไผล ไปที่อื่น
ทุกวันคืน มัวสนใจ เรื่องใครเขา
ไมมีวัน ที่ทุกข= จะบรรเทา
จะยิ่งเขลา และทุกข=ยาก มากกวาเดิม
๒๘ มี.ค.๕๗
ทุกค่ําเชา เราเฝ?าดู แลใบหนา
มีไฝฝ?า ริ้วรอย ที่ตรงไหน
คอยตรวจสอบ อยูเสมอ มิเผลอไป
อยูที่ใด ก็เฝ?าดู อยูทุกครา
แมหมั่นดู จิตใจ ใหบอยบอย

เหมือนที่คอย ดูริ้วรอย บนใบหนา
หากเศราหมอง เกลียดโกรธ ผุดขึ้นมา
หมั่นรักษา เพื่อใหหาย ไมเฉยเมย
๒๙ มี.ค.๕๗
กองไฟใหญ ใสไมฟBน เลี้ยงเอาไว
ใสเขาไป เป*นระยะ ไมขาดหาย
มีหรือไฟ กองนั้น จะดับไป
คงลุกไหม ตลอดกาล จนนานเนา
จิตของคน ก็คลายกัน เชนนั้นหนา
มีตัณหา เป*นเชื้อ คอยแผดเผา
หากแมนอยาก พึงพอใจ ไมบรรเทา
มีหรือเรา จะพนทุกข= มีสุขจริง
๓๐ มี.ค.๕๗
รูปเวทนา สัญญา และสังขาร
เป*นสิ่งที่ วิญญาณ เขาถือไว
มีนันทิ ความเพลิน เจริญไป
เป*นเหตุให เกิดหลงผิด แหงจิตคน
ละความเพลิน ออกได เมื่อไรแลว
ก็คลาดแคลว ไมหลงผิด คิดสับสน
การปรุงแตง อันมากมาย ในใจตน
ก็หลุดพน ออกไป จากใจเรา
๓๑ มี.ค.๕๗
หนทางอื่น เดินไป ไดแตทุกข=
เหมือนวาสุข แตสุดทาย ก็ไมแท
สิ่งที่วา สุขนั้น มันผันแปร
เป*นสิ่งแย เกิดภัยพิษ แกจิตใจ
แตทางธรรม เดินไป ใหถูกตอง
นั้นเป*นชอง ทางเดิน ที่ยิ่งใหญ
เป*นสิ่งที่ สุขแท ไมแปรไป
ชาอยูใย รีบเขามา หาทางธรรม
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๑ เม.ย.๕๗
เลือดที่หลั่ง จากกาย ในสงสาร
อันยาวนาน ไมอาจ จะนับได
แมเทียบน้ํา ในทะเล ยังนอยไป
หวังอะไร ไดหนอ สังขารตน
เหตุเพราะมี อวิชชา เป*นเครื่องกั้น
และมีตัณ- หาผูก มิใหพน
ชีวิตจึง เกิดตาย ไหลเวียนวน
กําหนดตน กําหนดปลาย ไมไดเลย
๒ เม.ย.๕๗
การรอวัน รอเวลา ปฏิบัติ
เพื่อฝHกหัด เรียนรูกาย ใจตนนั้น
นาเสียดาย เวลา ผานคืนวัน
มีแตฝ8น เฟBFองไป ในอารมณ=
ไดแตบาป อกุศล มาสูจิต
ความเห็นผิด ยิ่งเขา มาสะสม
เหมือนดั่งลม ลงไป ในโคลนตม
และดิ้นจม อยูในนั้น จนเราตาย
๓ เม.ย.๕๗
อายุคน เรานั้น ใชมันแน
ตายกอนแก ก็มีอยู ใหรูเห็น
ใชหนุมสาว ไมมีตาย ทําใจเย็น
นั่นแหละเป*น การประมาท ขาดป8ญญา
เรงเรียนรู รูปนาม ความไมเที่ยง
เลิกสุมเสี่ยง กับชีวิต ติดตัณหา
ใหเห็นจิต เห็นธรรม ธรรมดา
และรูวา กายใจ ใชตัวตน
๔ เม.ย.๕๗
อันความเพลิน ที่มี ในขันธ=หา
รูปเวทนา สัญญา อีกสังขาร
รวมทั้งความ เพลินอยู ในวิญญาณ
นั่นคืออุ- ปาทาน ที่เกิดมี
อันเป*นเหตุ ป8จจัย ใหมีภพ

และมีครบ ชาติชราฯลฯ ดวยเหตุนี้
ความเกิดขึ้น แหงกองทุกข= ในชีวี
นั้นเป*นที่ อุปาทาน เป*นป8จจัย
๕ เม.ย.๕๗
ยามเมื่อเรา คิดถึง สิ่งใดใด
คือพอใจ ในสิ่ง คิดถึงนั้น
นั่นแหละมี ตัณหา เกิดมาพลัน
เป*นเหตุอัน ใหเกิดทุกข= ที่ในใจ
ดับตัณหา เสียได ก็ไมทุกข=
และมีสุข ดวยจิต อันผองใส
สติป8ฏฐาน งานสําคัญ หมั่นทําไป
เพื่อเป*นไท จากตัณหา ภายหนาเอย
๖ เม.ย.๕๗
ความเจริญ กาวไกล ในหลายดาน
เกิดการงาน มากมาย หลายสาขา
แตคนถอย ในศีลธรรม และจรรยา
เป*นป8ญหา พาใหโลก นั้นเสื่อมลง
หากศีลธรรม ไมอยูใน ใจคนแลว
ก็ไมแคลว ทําอะไร ดวยใจหลง
ยากที่สิ่ง พัฒนา จะดํารง
และอยูยง ยังประโยชน= ไดยืนยาว
๗ เม.ย.๕๗
มีสติ รูตัว อยูทั่วพรอม
คือไมยอม กับกิเลส และตัณหา
ที่มาทํา รายใจ ทุกเวลา
คลายดังวา ปOดประตู หนาตางใจ
มิใหโจร คนราย เขาในบาน
อันเป*นการ ป?องกัน บานเอาไว
มิใหทรัพย= สินตอง สูญเสียไป
และอยูได อยางสุข สงบเย็น
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๘ เม.ย.๕๗
ชีวิตคน เรานั้น มันไมแน
อาจถึงแก ความตาย ไดเสมอ
ทุกทุกวัน อยาปลอยใจ ใหเผอเรอ
เพราะอาจเจอ ความตาย ในฉับพลัน
ควรหมั่นเพียร ทําตาม ธรรมคําสอน
จะกินนอน ยืนเดิน อยาเพลินฝ8น
มีสติ รูที่กาย ใหเทาทัน
เพื่อเป*นการ ไมประมาท ในชีวี
๙ เม.ย.๕๗
เมื่อคิดครุน ก็วุนวาย ใจก็ทุกข=
ใจพันผูก กับสิ่งคิด จิตไมวาง
โนนนี่นั่น คิดไป ไมวายวาง
เอาหลายอยาง มาประสาน จนบานปลาย
วันทั้งวัน เคยคิดไป ไมรูจบ
จึงประสบ แตทุกข= ไมหางหาย
เอาสติ มาเรียนรู ดูใจกาย
จะผอนคลาย การนึกคิด ของจิตลง
๑๐ เม.ย.๕๗
อันชีวิต ของคน เราทั้งหลาย
มีใจกาย ประกอบ กันเขาไว
แตเรามัก หลงลืม ดูแลใจ
มัวหลงใหล เฝ?าดู อยูแตกาย
ใจเราจึง เป*นใจ ไมสะอาด
ตกเป*นทาส ของกิ- เลสทั้งหลาย
พาชีวิต เวียนเกิด และเวียนตาย
วนซ้ําไป ยากจะนับ กี่กัปกัลปZ
๑๑ เม.ย.๕๗
หากมัวรอ เวลา หาวันวาง
เพื่อเดินทาง ปฏิบัติธรรม ณ ที่ไหน
ก็เหมือนธรรม นั้นมีอยู ในที่ไกล
นั่นไมใช เพราะธรรมอยู คูตัวเรา
มีสติ อยูในกาย ไวเสมอ

ก็พบเจอ ธรรมทั้งหลาย คลายโงเขลา
หมั่นฝHกหัด เรียนรูไป ใจก็เบา
ทุกข=บรรเทา ลดนอยไป ไดป8ญญา
๑๒ เม.ย.๕๗
เมื่อสติ มิไดอยู รูกายนั้น
จิตใจมัน เพลินหลง อารมณ=หนา
มันเมาหมก อยูใน เวทนา
เป*นที่มา อุปาทาน อันมากมาย
อยูอยางนั้น นั่นคือ ความประมาท
เกิดภพชาติ ซ้ําซาก อยางมากหลาย
หากใหเป*น เชนนั้น จนวันตาย
ก็วนวาย เกิดชาติภพ ไมจบเลย
๑๓ เม.ย.๕๗
ลมหายใจ อยูกับเรา ไมจางหาย
จะที่ใด ก็มีอยู คูเรานี้
แตเรามัก ไมสนใจ หรือใยดี
หายใจฟรี ทิ้งหาย ไปวันวัน
หากสติ รูกาย หายใจนี้
ทุกวันวี่ อกุศล ก็ถูกกั้น
คือหนทาง สรางกุศล บุญอนันต=
นําเรานั้น พบสุข ที่แทจริง
๑๔ เม.ย.๕๗
หากเทิดทูน เงินตรา มากกวาศีล
ก็สูญสิ้น ซึ่งมนุษย= สุดหวาดเสียว
มักไลลา ฆาฟ8น กันอยางเดียว
การยึดเหนี่ยว ดานจิตใจ นั้นไมมี
แมหนาตา รูปราง อยางมนุษย=
ถาใจสุด เลวทราม ต่ําศักดิ์ศรี
ก็เลวกวา เดรัจฉาน พันทวี
หวังโลกนี้ อยาไดเป*น เชนนั้นเลย
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๑๕ เม.ย.๕๗
เรียนรูกาย ยอมรูใจ ในที่สุด
เพียงอยาหยุด เพียรทํา ใหมากไว
จะยืนเดิน นั่งนอน หรือหายใจ
หรือเคลื่อนไหว ก็เรียนรู อยูไมคลาย
ในที่สุด ก็รูได วาใครรู
มีจิตอยู รับรูตอ- เนื่องเป*นสาย
จิตนี้เกิด จิตนี้ดับ สลับไป
ควรหรือหมาย วานั่น มันตัวตน
๑๖ เม.ย.๕๗
ภูมิคุมกัน รางกาย ไดอาหาร
ไปเจือจาน ทําให ไดเขมแข็ง
ชวยเสริมสราง กลามเนื้อ ใหแข็งแรง
ทุกหนแหง ในรางกาย ไดสมบูรณ=
ภูมิคุมกัน จิตใจ ไดธรรมมะ
เพื่อวางละ กิเลสราย ใหดับสูญ
ตองคอยคอย สะสม ใหเพิ่มพูน
จึงสมบูรณ= คุมกันใจ ใหแข็งแรง
๑๗ เม.ย.๕๗
อันสิ่งของ ตางตาง วางเก็บไว
เมื่อนานไป ใครก็เห็น เป*นของเกา
อาจดอยคา หยิบยื่นให ใครไมเอา
แมแตเรา ก็มิใช อยากไดมัน
แตธรรมมะ บริสุทธิ์ คงคุณคา
แมเวลา ยาวนาน จะผานผัน
ก็ยังคง เลิศคุณคา อยางครบครัน
ที่เรียกกัน ดวยคําวา “อกาลิโก”
๑๘ เม.ย.๕๗
ไดสัมผัส กับธรรม ในยามเชา
เพื่อตัวเรา ไดคํานึง ถึงดีชั่ว
และแกไข ใหดี มีในตัว
คิดเกรงกลัว บาปกรรม มาทําดี
กอนจะคิด การงาน อันยุงยาก

หรือคิดมาก เรื่องใดใด ในใจนี้
ควรคิดเรื่อง คุณธรรม ที่ควรมี
เพื่อหลีกหนี สิ่งเลวราย ใหไกลตน
๑๙ เม.ย.๕๗
เมื่อปลานอย อาศัย ในน้ําขุน
น้ําเวียนหมุน ทั้งปชาติ ไมอาจใส
ปลามิอาจ มองเห็น สิ่งไกลไกล
คงเห็นได เพียงแต แคใกลตน
จิตคนมัว หมกมุน ขุนกิเลส
ก็เป*นเหตุ ไมเห็นธรรม ไดสักหน
ชีวิตจึง เกิดตาย วายเวียนวน
ไมหลุดพน ทุกข=ไป ไดสักที
๒๐ เม.ย.๕๗
เป*นโชคดี ที่พบพุทธ- ศาสนา
ล้ําเลิศคา พาชีวิต ไมผิดหลง
เป*นเสนทาง ดับทุกข= ที่ถูกตรง
หากมั่นคง ตามพระธรรม ศาสดา
โอกาสดี ที่ไดเกิด เป*นมนุษย=
ประเสริฐสุด ฝHกฝน ไดถวนหนา
อยามัวแต รีรอ เสียเวลา
รีบเขาหา ฝHกฝนใจ ใหถึงธรรม
๒๑ เม.ย.๕๗
กายในกาย ทําอยางไร จึงไดเห็น
อาจยากเย็น กับคน ผูลืมหลง
หากสติ อยูกับกาย ไดมั่นคง
นั้นก็คง เห็นได ไมยากเย็น
เวทนา ก็อยูใน ที่กายนี้
สติดี ฝHกฝนไป ยอมไดเห็น
สุขทุกข=เฉย รูเทาทัน ที่มันเป*น
ก็ยอมเห็น ความเปลี่ยนไป ในจิตตน
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๒๒ เม.ย.๕๗
ถามีความ ปรารถนา หาแกนไม
เพื่อนําไป ใชงาน อันประสงค=
ตองศึกษา หาไม ใหถูกตรง
ไมลืมหลง รูตลอด กิ่งกานใบ
จึงจะได ไมแกน ที่คนหา
เพื่อนํามา ใชงาน อันหวังไว
จะเขาถึง ซึ่งธรรม ในจิตใจ
ก็ควรได รูกาย นั้นใหดี
๒๓ เม.ย.๕๗
มีสติ อยูในกาย เอาไวเถิด
จะกอเกิด บุญกุศล อันมากหลาย
ไมปรุงแตง เพลินเผลอ ไปมากมาย
ทําใหใจ นิ่งสงบ ไดพบธรรม
หากมัวปลอย ใจเพลิน ก็เดินผิด
ปลอยใหจิต ถูกกิเลส มันรุกล้ํา
ทางชีวิต ก็กาวสู ความมืดดํา
และวนซ้ํา เกิดตาย ไมจบเลย
๒๔ เม.ย.๕๗
เพราะยึดมั่น ในสิ่ง ไมจริงแท
จึงมีแต ความเปลี่ยนไป ไมสมหวัง
กอใหเกิด กองทุกข= สมประดัง
พาผิดพลั้ง เวียนเกิด และเวียนตาย
ตองฝHกจิต ใหคลาย หายยึดมั่น
เพื่อรูทัน ความเป*น จริงทั้งหลาย
ความยึดมั่น ถือมั่น จึงคอยคลาย
และสุดทาย ใจจะวาง อยางแทจริง
๒๕ เม.ย.๕๗
พึงเรียนรู รูปนาม ตามจริงแท
อยามัวแต เพลินจิต จนผิดหลง
ในบัญญัติ วาชัดแท แนถูกตรง
จะจบลง ตรงทุกข= มาผูกใจ
บัญญัติธรรม จําเป*น เชนเรือนอย

พาเราลอย ขามยัง อีกฝ8Fงได
ขามไดแลว มิตองแบก เรือนั้นไป
จอดเรือไว ริมฝ8Fงนั้น มันจึงดี
๒๖ เม.ย.๕๗
จะจับปลา ในน้ํา คลําดูอยู
จับเอางู คิดวาปลา มาถือไว
ตราบที่ยัง ไมปลอย งูออกไป
ก็คงไม รอดพน อันตราย
จิตที่มี ความอยาก มากตัณหา
ก็เหมือนควา จับอยู ที่งูราย
จะถูกฉก ถูกกัด ไปจนตาย
เพราะถือไว โดยไมรู งูหรือปลา
๒๗ เม.ย.๕๗
ยามเมื่อรู สึกตัว อยูทั่วพรอม
คือไมยอม ตามกิเลส และตัณหา
เผลอเมื่อไร มันก็ แทรกเขามา
และนําพา จิตใจ ใหหลงเพลิน
อยาหลงลืม มีสติ รูตัวไว
มัวเพลินไป เสียเวลา ชานานเนิน
การไดเกิด เป*นมนุษย= ยากเหลือเกิน
ควรรีบเดิน ใหถึง ซึ่งนิพพาน
๒๘ เม.ย.๕๗
ศรัทธามาก ในคําสอน พุทธเจา
แตหากเรา เป*นคน ฝHกฝนนอย
สติสมา- ธิป8ญ- ญาก็พลอย
พาออนดอย ซึ่งการ พัฒนา
เหตุป8จจัย ที่ได กลาวมานั้น
เราเรียกกัน วาคือ อินทรีย=หา
ปฏิบัติ ใหเขาถึง ซึ่งธรรมมา
เร็วหรือชา เพราะพ- ลังอินทรีย=
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๒๙ เม.ย.๕๗
เมื่อมีศีล มีธรรม นําชีวิต
ยามนึกคิด จะกระทํา ความเลวราย
ก็ยอมมี ศีลธรรม เหนี่ยวรั้งใจ
มิใหไหล ไปยัง ทางไมดี
มิตองรอ ใหใคร มาบังคับ
คอยกํากับ เตือนย้ํา หรือจ้ําจี้
มีเมตตา กรุณา ความปรานี
รูจักมี ความละอาย ในชั่วเอย
๓๐ เม.ย.๕๗
จะพึ่งพา เงินทอง ของมีคา
ดวยหวังวา จะทําให ไดสุขแท
นั่นหวังพึ่ง ในสิ่ง อันเปลี่ยนแปร
ไมมีแน คงทน จนนิรันดร=
มันมีสูญ มีได ไมคงที่
ยามมันมี อาจสุข อยางมหันต=
ยามมันสูญ ความทุกข= ก็มีพลัน
ควรคิดหัน เขามา พึ่งพาธรรม
๑ พ.ค.๕๗
แตกอนเรา เขาไป ที่ในวัด
เพื่อจะดัด อบรมใจ ใหคลายหลง
ไดเรียนรู ศีลธรรม อันถูกตรง
จะไดปลง ไมยึดมั่น เชนผานมา
แตวันนี้ เขาวัดไป ไมเหมือนกอน
ธรรมคําสอน ไมใชสิ่ง ปรารถนา
แตเขาไป เพื่อดู โชคชะตา
หรือไปหา เครื่องราง อยางงมงาย
๒ พ.ค.๕๗
จะเขาถึง ธรรมใน กายใจนี้
นั้นอยูที่ ตัวเรา เฝ?าศึกษา
หมั่นเรียนรู อยูแตภาย ในกายา
ใชพึ่งพา สิ่งนอกกาย ใหชวยเรา
ไมมีใคร เสกเปDา ใหเราได

อยาหลงใหล ไปยัง ทางโงเขลา
เขาถึงธรรม ใชแต แคคิดเอา
หรือคาดเดา ตามใครใคร ไดวามา
๓ พ.ค.๕๗
แมเวลา ยาวไกล ไดพนผาน
แตธรรมนั้น ยังคงอยู ไมสูญหาย
ใครศรัทธา เพียรหมั่น มิเสื่อมคลาย
ฝHกหัดใจ ก็เกิดผล ในป8จจุบัน
สติป8ฏฐาน คือทาง ใหเขาถึง
พวกเราจึง ควรได ตั้งจิตมั่น
มีสติ รูกายใจ ใหเทาทัน
ก็มีวัน ไดเขาถึง ซึ่งแกนธรรม
๔ พ.ค.๕๗
มีแขกมา เยี่ยมเยือน เป*นเพื่อนบาน
เขากาวผาน ประตูหนา มาในหอง
ขนมน้ํา นํามา เพื่อรับรอง
เป*นเจาของ บานตองทํา ตามธรรมเนียม
แขกกลับบาน ก็สงแค ประตูหนา
มิใชวา สงยังบาน คนมาเยี่ยม
อารมณ=มา กระทบจิต ตองคิดเตรียม
ไมเสียเหลี่ยม ตามมันไป ไมรูตัว
๕ พ.ค.๕๗
อดทนทํา การงาน อันเหนื่อยยาก
เหงื่อไหลพราก จากกาย ไมยอทอ
ทุกทุกวัน ขยันจัง ไมรั้งรอ
ทําสืบตอ จนสําเร็จ เสร็จการงาน
นั่นคืองาน บํารุงกาย ใหไดสุข
แตที่ทุกข= เพราะเรื่องใจ เรามองผาน
ไมเห็นงาน บํารุงใจ วาสําคัญ
ปลอยใหมัน เพลินไป ในอารมณ=
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๖ พ.ค.๕๗
อิริยา- บถทั้งหลาย ในวันหนึ่ง
พาเราถึง ซึ่งธรรม ในใจได
โดยไมเพลิน คิดฟุ?ง ยุงไปไกล
รูแตใน อิริยา- บถป8จจุบัน
นั่นแหละเพียร เผากิเลส อยูเนืองนิจ
พาใหจิต ไมหลงเพลิน หรือเพอฝ8น
อิริยาบถ รูเขาไว ในทุกวัน
คุณอนันต= พาจิตใจ ใหถึงธรรม
๗ พ.ค.๕๗
แมนวาใจ ไมเคย ไดสงบ
ก็ไมพบ เจอสิ่งใด ที่ในนั้น
ความเห็นตาง จากความเป*น ป8จจุบัน
ไมมีวัน ไดพบเห็น เป*นแนนอน
จึงอยูแต เผลอเพลิน เดินทางผิด
ทําพูดคิด ผิดธรรม คําสั่งสอน
จึงหลงผิด คิดอยูแต แคออนวอน
พาเวียนยอน เกิดตาย ไมจบเลย
๘ พ.ค.๕๗
น้ําใสใส ในแกว เมื่อเติมสี
น้ําก็มี ก็สีเปลี่ยน เป*นไมใส
จะเติมสี หลายหลาก มากเทาใด
น้ําก็ไม ใสเหมือนเดิม ไดสักที
จิตของคน ก็ละมาย คลายดังวา
มีตัณหา เติมเขาไป เหมือนใสสี
บริสุทธิ์ แหงจิตใจ จึงไมมี
จิตใจนี้ จึงไมเห็น ความเป*นจริง
๙ พ.ค.๕๗
เดินตามทาง พุทธองค= ทรงสอนไว
ก็จะได ไปถึง ซึ่งจุดหมาย
จิตหลุดพน อิสระ ไดละคลาย
ไมมั่นหมาย ยึดมั่น สิ่งอันใด
เหมือนหวานเมล็ด พืชพันธ= อันใดแลว

ก็ไมแคลว ไดผลพืช ที่หวานไว
หากไมปลอย ใหพืชนั้น เหี่ยวเฉาตาย
ก็จะได ผลพืชนั้น กันทุกคน
๑๐ พ.ค.๕๗
บัญญัติธรรม ตามภาษา ของมนุษย=
ใชที่สุด แหงความจริง ไดดอกหนา
เพราะเมื่อได พนผาน กาลเวลา
จะเห็นวา จริงนั้น มันเปลี่ยนไป
แตพระธรรม คําสอน นั้นจริงแท
เกิดผลแก ผูศรัทธา ไมหวั่นไหว
แมเวลา จะพนผาน นานเทาใด
ผลที่ได ก็คงเป*น อยูเชนเดิม
๑๑ พ.ค.๕๗
จะมุงหมาย บังคับ เอากับจิต
ใหไมคิด นึกสิ่งใด เพื่อใจวาง
ไมฝHกหัด เรียนรู ไมมีทาง
เพราะจิตสราง สิ่งใดใด ไดเร็วพลัน
งานฝHกหัด จิตใจ ใชอานเขียน
แตตองเพียร หมั่นทํา สติป8ฏฐาน
เรียนรูกาย เรียนรูใจ ใหชํานาญ
จึงกาวผาน สูความวาง อยางแทจริง
๑๒ พ.ค.๕๗
โอกาสเกิด เป*นมนุษย= นั้นยากนัก
ควรตระหนัก ในใจ ไวเสมอ
กี่กัปกัลปZ กวาจะได มาพบเจอ
อยาเพลินเผลอ ปลอยใจเป*น เชนนกกา
จิตมนุษย= ฝHกได ถึงที่สุด(ทุกข=)
อยามัวหยุด อยูในหลง กันเลยหนา
เป*นมนุษย= ควรฝHกฝน พัฒนา
ใหรูวา ที่สุดทุกข= เป*นอยางไร
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๑๓ พ.ค.๕๗
สามเหตุการณ= เกิดขึ้น ตรงวันนี้
เป*นวันที่ สําคัญ ในศาสนา(พุทธ)
คือวันเพ็ญ วิสา- ขบูชา
องค=สัมมา ทรงประ- สูติกาล
ทรงตรัสรู อริสัจ ก็วันนี้
เป*นสิ่งที่ ควรบอกกลาว และเลาขาน
อีกทั้งเป*น วันพระองค= ปรินิพพาน
สามเหตุการณ= สําคัญ ควรบูชา
๑๔ พ.ค.๕๗
มีสติ รูในกาย ใหมากนั้น
จะปOดกั้น อกุศล มิใหไหล
เขามารุม ฉุดลาก ใหจิตใจ
เพลินหลงไป อยูในสิ่ง ที่ชอบพอ
เพราะสิ่งชอบ นั้นมิใช ไดเที่ยงแท
มันปรวนแปร ตามธรรม- ชาติหนอ
ยามมันหาย กลายเป*นทุกข= เขามาคลอ
รูแลวก็ เรงรูกาย ใหมากเอย
๑๕ พ.ค.๕๗
แมเรียนรู ศาสตร=ทั้งหลาย ในโลกนี้
จนเป*นที่ กลาวขาน ทานเกงหลาย
แตหากไม เรียนรู ที่ใจกาย
คือความหมาย วาไมรู ยังคูตน
เมื่อไมรู ความจริงตาม ธรรมชาติ
ยอมผิดพลาด เพี้ยนจาก หลักเหตุผล
ถือถูกผิด เอาตาม ความเป*นคน
การหลุดพน จึงหางไกล จากใจเรา
๑๖ พ.ค.๕๗
เหมือนบนหัว เรานี้ มีไฟไหม
จะเย็นใจ ไมดับมัน เชนนั้นหรือ
ปลอยใหไฟ ลุกโรม โหมกระพือ
นั่นมันคือ สิ่งควรไหม ครวญใครดู
กิเลสเหมือน กับไฟ เผาไหมจิต

จะปลอยติด เรื่อยไป ไมรับรู
ยิ่งนับวัน ยิ่งขยาย จนใหญฟู
หรือจะสู เพียรหมั่น ดับมันไป
๑๗ พ.ค.๕๗
เพราะมนุษย= เรานี้ มีความอยาก
และโลภมาก อยากสบาย ไมเหนื่อยลา
จึงประดิษฐ= คิดคน พัฒนา
เครื่องไฟฟ?า เครื่องจักรกล จนมากมาย
ชวยอํานวย ใหมนุษย= หยุดเหนื่อยยาก
ไมลําบาก ทําการงาน นั้นแสนงาย
อันความโลภ และอยากนั้น อันตราย
มันทําลาย ใหธรรมชาติ ขาดสมดุล
๑๘ พ.ค.๕๗
โลภโกรธหลง พาใจ ใหเป*นบา
มันนําพา แตทุกข= เอามาให
พอเราเผลอ มันก็เขา ครองจิตใจ
เผลอเมื่อไร มันเขามา หาทันที
มันพาให หลงสิ่ง ไมจริงแท
และจมแช อยูอยางนั้น ทุกวันวี่
ใหมองเห็น สิ่งเลวราย กลายเป*นดี
ยามเรามี โลภโกรธหลง บงการใจ
๑๙ พ.ค.๕๗
ภพทั้งหลาย เกิดได เพราะยึดมั่น
และผูกพัน ครอบงํา ทําทุกข=รอน
จะละขาด จากภพ จบตัดตอน
ตองถอดถอน ความยึดมั่น ใหหมดไป
ภพปOดบัง ความเป*นจริง ที่เป*นอยู
จึงไมรู และเพลิดเพลิน กับภพได
ความเพลินเพลิน เหลานั้น มันเป*นภัย
นําพาใจ ใหทุกข=ทน ไมพนเลย
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๒๐ พ.ค.๕๗
การประกอบ พิธีกรรม ศาสนา
ก็เพื่อวา พาใหใจ ไดกุศล
ไดเขาถึง ซึ่งธรรม ในใจตน
ใชหวังผล ไดกําไร ไดหนาตา
อยาหลงใหล ไปตาม ความที่อยาก
ลงทุนมาก ลนหลาม ตามตัณหา
หากกูหนี้ ยืมสิน หาเงินตรา
เพื่อนํามา ทํางานใหญ ก็ไกลบุญ
๒๑ พ.ค.๕๗
เมื่อรูกาย ยามใกล จะตายนั้น
ก็เป*นอัน มีสติ ไมลืมหลง
จิตสุดทาย เมื่อรูกาย ไดมั่นคง
ก็หนุนสง สูภพ ภูมิที่ดี
จงเพียรหมั่น รูตัว ใหมากไว
เพื่อจิตใจ เคยชิน กับสิ่งนี้
ไมเผลอหลง ยามตาย วายชีวี
อเวจี เดรัจฉาน นั้นหางไกล
๒๒ พ.ค.๕๗
ยามเมื่อตื่น ลืมตา ขึ้นมานั้น
เรารูทัน วากําลัง ลืมตาไหม
ยามลุกนั่ง หรือการ กาวเดินไป
รูแคไหน ควรได ทบทวนดู
รูเทาทัน อยูในกาย ไดนั้นหนา
ไดชื่อวา มีสติ รูตัวอยู
เกิดเป*นบุญ หนุนนํา ชวยค้ําชู
นําไปสู ความสุข อันแทจริง
๒๓ พ.ค.๕๗
ความรูแจง ในใจ จะไดพบ
จิตสงบ ตองมี เป*นพื้นกอน
สมถ กรรมฐาน เป*นขั้นตอน
ตองมีกอน วิป8สสนา อยาแปลกใจ
หลายวิธี ที่พาใจ ใหสงบ

หากไดพบ พึงจดจํา ที่ทําไว
เมื่อตองการ ใหจิตสงบ ในคราใด
ทําไดงาย ดวยวิธี ที่ไดเจอ
๒๔ พ.ค.๕๗
จะตอบแทน บุญคุณ แกพอแม
ที่ดูแล เลี้ยงดูเรา เฝ?าถนอม
แมลําบาก แคไหน ทานไมยอม
ใหลูกผอม อดอยาก ลําบากกาย
แมตอบแทน ดูแล แกสองทาน
ดวยอาหาร ขาวกับ ทรัพย=ทั้งหลาย
นั้นยังไม ไดแทนคุณ อันมากมาย
ตอบแทนได ตองใหทาน นั้นถึงธรรม
๒๕ พ.ค.๕๗
เมื่อความกลัว คุกคาม รุกลามจิต
ตางก็คิด ไขวควา หาที่พึ่ง
จะพึ่งพา สิ่งใด จิตใจจึง
จึงจะถึง ความพน ทุกข=ทั้งปวง
พึ่งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ=
จึงถูกตรง ไดดับทุกข= อันใหญหลวง
ดวยป8ญญา ฆากิเลส ที่หลอกลวง
และกาวลวง พนทุกข= ไดแทจริง
๒๖ พ.ค.๕๗
เจตนา ทั้งหลาย ในใจนี้
ยอมเกิดมี การทํา กรรมทั้งหลาย
ทั้งดวยกาย ดวยวาจา และดวยใจ
เกิดมาได เพราะวา ผัสสะมี
กรรมดวยกาย วาจา แกดวยศีล
ก็หมดสิ้น ความทุกข=ยาก เพราะกรรมนี้
จะแกกรรม ในใจ ถาใหดี
ตองแกที่ วิป8สสนา รักษาใจ
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๒๘ พ.ค.๕๗
สิ่งใดใด ที่ตน ปรารถนา
นั้นใชวา ทุกอยาง จะสรางได
ถาหากไม ไดสราง เหตุป8จจัย
ที่พาให เกิดสิ่งนั้น หมดทาง
เอาความโลภ มาสราง หนทางสุข
จะกี่ยุค กี่สมัย อยาไดหวัง
มันมีแต จะทํา ใหอับปาง
ตองหมุนควาง อยูกับทุกข= ใชสุขจริง
๒๙ พ.ค.๕๗
เพราะไม(รู)แจง อริยสัจ อันประเสริฐ
จึงกอเกิด เวียนวัฏ สงสาร
ตลอดกาล ผานมา อันยาวนาน
ชางปDวยการ หนอชีวิต เมื่อคิดไป
อริสัจ พบได ที่กายนี้
ใชวามี อยูยัง ที่ไหนไหน
หากหมั่นเพียร เรียนรู ที่กายใจ(ตนเอง)
ก็พบได ในอนา- คตกาล
๓๐ พ.ค.๕๗
เพราะตัณหา พาจิต ใหหวั่นไหว
และนอมไป คลายมัน นั้นเคลื่อนที่
การบังเกิด ทั้งหลาย จึงไดมี
ทั้งโลกนี้ โลกหนา มามากมาย
หากแมดับ ตัณหา ใหสิ้นซาก
ก็หมดอยาก หมดยึด- ถือทั้งหลาย
จึงสิ้นเชื้อ ที่นํา ทําเกิดตาย
ถึงที่หมาย สิ้นทุกข= อันแทจริง
๓๑ พ.ค.๕๗
เมื่อจิตรับ รูอา- รมณ=ทั้งหลาย
จะเพลินไป และนําพา ใหผิดหลง
เห็นทุกอยาง เพี้ยนไป ไมถูกตรง
หากเราคง อยูอยาง ธรรมดา
มีสติ รูกาย ไวเสมอ

ก็พบเจอ ความจริง สิ่งมีคา
เมื่อไตรตรอง เพงพินิจ ดวยป8ญญา
ก็รูวา ความจริง เป*นเชนใด
๑ มิ.ย.๕๗
ชีวิตใคร ไหนเลา ที่ยาวอยู
ดํารงคู โลกไป ไมดับสูญ
คงรางกาย อยูได โดยสมบูรณ=
แมมีทุน เงินทอง กองมากมาย
จะยากดี มีจน ไมพนแน
เกิดแลวแก และบางครั้ง ยังปDวยไข
พอตอมา ก็ถึง ซึ่งความตาย
จะมุงหมาย โลภมาก กันทําไม
๒ มิ.ย.๕๗
ป8ญญาญาณ อันพาใจ ใหเห็นแจง
เป*นผลแหง การทํา สติป8ฏฐาน
จนเกิดสมา- ธิคู ควรแกงาน
จึงเกิดญาณ ป8ญญา มาในใจ
แมเลาเรียน เขียนอาน มานานหนัก
ก็มิพัก ไดญาณ ป8ญญาได
หากไมฝHก เรียนรู ที่กายใจ
ก็จะไม มีทาง อยางแนนอน
๓ มิ.ย.๕๗
สติป8ฏฐาน งานสําคัญ การแกทุกข=
ที่ตรงถูก แนแท ไมแปรผัน
คือเสนทาง สายเอก อันสําคัญ
พาเรานั้น สูนิพพาน การปลอยวาง
หนทางอื่น นอกจากนี้ หามีไม
หากมีใคร วาทางอื่น ยังมีบาง
ควรรูไว วานั่น มันเสนทาง
นําเราหาง ถอยไป ไกลนิพพาน

มีตอหนาถัดไป

๔ มิ.ย.๕๗
ธรรมทั้งหลาย อยูใน กายเรานี้
ทุกคนมี แตทุกคน มิไดเห็น
บางคิดวา มันลําบาก และยากเย็น
บางทําเลน ตามกลุมเพื่อน เหมือนตั้งใจ
จึงไมเห็น ธรรมใน กายใจนี้
หากแมนมี ครัทธา ไมหวั่นไหว
เพียรหมั่นทํา สติป8ฏฐาน ตอเนื่องไป
ก็รูได ถึงธรรมใน กายใจตน
๕ มิ.ย.๕๗
ใจนี่แหละ มันสราง ทุกอยางไว
แลวเพลินไป ในสิ่ง ที่มันสราง
คอยจับเอา แตปลาย ไมปลอยวาง
บังตนทาง ไมใหเห็น วาเป*นไง
ที่แทมี เพียงรูปนาม ความเกิดดับ
แตใจรับ มาปรุงแตง เป*นโลกได
แลวหลงใหล ไปตาม โลกนั้นไป
เราจึงไกล จากธรรม ความเป*นจริง
๖ มิ.ย.๕๗
ทั้งรูปเสียง กลิ่นรส โผฏฐัพพะ
เรามักจะ ยินดี ที่ในนั้น
จึงไดอยู คูทุกข= ทุกคืนวัน
เพราะวามัน นั้นยอม เปลี่ยนแปลงไป
จะใหมัน ยืนยง อยูคงที่
นั้นไมมี หนทาง ที่ทําได
จะแกทุกข= จึงตอง แกที่ใจ
ที่เพี้ยนไป ใหเห็นตาม ความเป*นจริง
๗ มิ.ย.๕๗
อันทรัพย=สิน เงินทองนั้น มันมีคา
ดวยเพราะวา ไดเงินมาก เวลาขาย
แตมันไร คุณคา เวลาตาย
เพราะรางกาย จะถือมัน นั้นไมมี
บุญกุศล ที่ซื้อขาย ไมไดนั้น

ติดผูกพัน ตามจิตใจ ไปทุกที่
จะตายดับ กี่ครั้ง ก็ยังดี
สมควรที่ ไดสรางไว ในใจตน
๘ มิ.ย.๕๗
ไมรูตน รูปลาย ที่ตายเกิด
เพราะเพลินเพลิด ปลอยใจ ใหตัณหา
จึงสรางกรรม นําให ไดเกิดมา
อยาคิดวา ตายแลว ก็จบกัน
จิตยึดมั่น นั้นไดทํา กรรมเอาไว
พาเกิดใหม ตามกรรม นั้นจัดสรร
เมื่อมีเกิด ยอมมีทุกข= เขามาพลัน
อยากพนมัน หมั่นเพียร วิป8สสนา
๙ มิ.ย.๕๗
คนครองเรือน หากวา จะหาสุข
ก็ตองลุก ตื่นแตเชา เฝ?าขยัน
รักษาทรัพย= ที่หาได ในทุกวัน
เพื่อนฝูงนั้น ใหเลือกคบ แตคนดี
เลี้ยงชีวิต อยางพอเพียง แกฐานะ
เราก็จะ สุขได ในวันนี้
เป*นหลักการ ดํารง ซึ่งชีวี
ใหเกิดมี ประโยชน=สุข ในป8จจุบัน
๑๐ มิ.ย.๕๗
หากวาเรา นั้นรูสึก ระลึกรู
พินิจดู ลมหายใจ ไมลืมหลง
จะออกเขา ยาวสั้น อยางมั่นคง
ก็เห็นตรง ในหายใจ ไดแยบยล
เวทนา จิตธรรม ที่ในนั้น
จะเห็นกัน วามี อยูมากลน
เมื่อยามเผลอ มันกลับมา หาตัวตน
กลายเป*นคน ที่ประมาท ไมขาดเลย
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๑๑ มิ.ย.๕๗
จะปOดกั้น การเกิด อกุศล
ที่เกิดขึ้น กับตน นั้นทําได
ดวยสํารวม ตาหูจมูก ลิ้นกายใจ
เพื่อไมให มารมีชอง ทํารายเรา
มารนั้นเปรียบ เทียบไป คลายหมาปDา
เรานั่นหนา เปรียบได คลายดังเตา
จะถูกหมา ฆาตาย ทํารายเอา
เมื่อไมเฝ?า เก็บหัวไว ในกระดอง
๑๒ มิ.ย.๕๗
กรรมเล็กนอย ที่ทํา กันเอาไว
นั้นมิใช เหมือนกัน การเกิดผล
ขึ้นอยูกับ ธรรมที่ มีในตน
แตละคน จึงรับผล ที่ตางกัน
กรรมเล็กนอย นํานรก เขามาสู
กับคนอยู ดวยใจทุกข= ไรสุขสันต=
กับคนที่ มีศีลธรรม ทุกค่ําวัน
ผลกรรมนั้น ไมเกิดมาก กับเขาเลย
๑๓ มิ.ย. ๕๗
วันวันหนึ่ง ควรได ไมประมาท
โดยไมขาด การระลึก รูตัวไว
ไมวาจะ ทําการ งานสิ่งใด
หรือเคลื่อนไหว ก็รูตัว เป*นประจํา
บุญกุศล มากนัก หากทําได
ขัดเกลาใจ สะอาดใส คลายหมองคล้ํา
กอใหเกิด ป8ญญา พาเห็นธรรม
ควรนอมนํา ทําไว ใหเคยชิน
๑๔ มิ.ย.๕๗
ผลของกรรม ทําไป ไดวิบาก
อันเกิดจาก การปรุง- แตงทั้งหลาย
ทั้งทางใจ ทางวาจา และทางกาย
นําพาให กอเกิด เวทนา
การเบียดเบียน พาเกิดผล เป*นคนทุกข=

ไมเบียดเบียน ใหสุข เขามาหา
แตหากใคร ไดเขาถึง ซึ่งมรรคา (มรรคแปด)
เขานั้นหนา เขาถึง ความสิ้นกรรม
๑๕ มิ.ย.๕๗
ตัณหาคือ เครื่องนํา สูภพใหม
เกิดเมื่อใด ก็มี ทุกข=เมื่อนั้น
หากนิ่งเฉย ไมเรงรัด กําจัดมัน
ยิ่งนับวัน มันยิ่งเพิ่ม เติมกําลัง
มันกลาแข็ง ควบคุมใจ ไวสนิท
ทําพูดคิด มันบงการ อยูเบื้องหลัง
ไมเริ่มตน ภาวนา ก็พาพัง
ไมมีหวัง ไดพนทุกข= อยางแทจริง
๑๖ มิ.ย.๕๗
ใจเรานั้น ปรุงแตงไป ไมไดพัก
ทํางานหนัก ดวยฤทธิ์ แรงตัณหา
ไมไดพัก ตั้งแต ตื่นลืมตา
มันเสาะหา แตทุกข= มาใสตน
หากปลอยใจ ใหเป*น อยูเชนนี้
ก็คงมี แตทุกข= จนทวมทน
จะเสียที ที่เกิด มาเป*นคน
ควรเริ่มตน สติป8ฏฐาน งานพักใจ
๑๗ มิ.ย.๕๗
สตินั้น สําคัญยิ่ง กวาสิ่งไหน
ควรทําให เจริญขึ้น ในทุกทาน
เพื่อจะได ระลึก รูเทาทัน
เวทนา จิตสังขาร อันแสนไว
เมื่อสติ รูเทาทัน ป8ญญาเกิด
แจมบรรเจิด เหตุแหง ทุกข=ทั้งหลาย
เมื่อเห็นจริง ความยึดมั่น นั้นก็คลาย
คอยคอยหาย จางไป จากใจตน

มีตอหนาถัดไป

๑๘ มิ.ย.๕๗
ปฏิบัติธรรม ทําได ไมเลือกที่
เพียงแตมี สติ ระลึกรู
ที่กายใจ ของเรา เพียรเฝ?าดู
ทั้งตาหู จมูกลิ้น เพียรรูไป
รูตามจริง สิ่งที่เกิด แตละขณะ
ดูจิตละ จากสิ่งเกา มาสิ่งใหม
หรือมันเฉย ไมรู อารมณ=ใด
นี่แหละได ปฏิบัติธรรม ที่แทจริง
๑๙ มิ.ย.๕๗
มีหลายคน เขาใจ กันไปวา
เขาวัดวา หาพระ แลวชวยให
ไดร่ํารวย มีโชคลาภ ในทันใด
ทั้งปลอดภัย ในทุก สถานการณ=
แตศีลทาน ภาวนา หาทําไม
นั่นเขาใจ ผิดเพี้ยน มหาศาล
ถอยจากธรรม ถลําใหอยาก มันบันดาล
และคือการ หลงใหล ไปผิดทาง
๒๐ มิ.ย.๕๗
ธรรมคําสอน มิใช ไกลเกินกวา
คนธรรมดา อยางเรา เขาถึงได
เพียงตั้งตน มีสติ รูกายใจ
ใหมากไว ก็จะเห็น ถึงเสนทาง
เมื่อเห็นความ เป*นใหญ แหงใจนี้
ก็รูดี ถึงเหตุแหง ทุกข=ตางตาง
อันเป*นผล จากใจ ไมปลอยวาง
และสรรสราง โลกเอาไว ใหหลงเดิน(ตาม)
๒๑ มิ.ย.๕๗
ฝุDนละออง กองอยูที่ ทางสี่แพรง
ปDนเป*นแป?ง ละเอียดเนียน ลอเกวียนขยี้
เกวียนจากทิศ เหนือใตออก ตกก็ดี
ลวนทวี ใหฝุDนคลุง ฟุ?งกระจาย
อกุศล ทั้งหลาย คลายฝุDนผง

ที่ยังคง ปลิวฟุ?งอยู ไมรูหาย
หากสติ ไมคงอยู รูใจกาย
ก็อยาหมาย วาฝุDนนั้น มันจางลง
๒๒ มิ.ย.๕๗
อันวาจา ที่พระองค= ทรงกลาวสอน
ทรงรูกอน วาควรกลาว ถอยคําไหน
เกิดประโยชน= เป*นที่รัก พึงพอใจ
จึงทรงได ตรัสกลาว เป*นวาจา
ดวยเอ็นดู หมูเหลา สัตว=ทั้งหลาย
วาจาใด แมประโยชน= มากหนักหนา
(แต)ไมเป*นที่ รักพอใจ ไมกลาวมา
เป*นหลักหนึ่ง ที่ศาสดา ใชสอนเรา
๒๓ มิ.ย.๕๗
ยามทํางาน ปฏิบัติธรรม ยอมทําได
รูเคลื่อนไหว ของกายนี้ ที่เป*นอยู
จะหยิบจับ ขยับขา หรือตาดู
เสียงที่หู ก็รูสึก ระลึกทัน
หากมัวรอ เวลา หาวันวาง
มันยิ่งหาง ยิ่งไกล ไมเขาขั้น
ทําการงาน ใหมีสติ รูป8จจุบัน
ทุกทุกวัน ยอมทําได ไมยากเลย
๒๔ มิ.ย.๕๗
จะยืนเดิน นอนนั่ง ไมพลั้งเผลอ
รูเสมอ อิริยา- บถเคลื่อนไหว
เฝ?าเรียนรู อยูที่ กายและใจ
เพียรรูไป กับสิ่งเกิด ป8จจุบัน
นั่นแหละคือ การเพียร เผากิเลส
พาเห็นเหตุ แหงทุกข= เพราะยึดมั่น
ความเพลิดเพลิน นั่นแหละหนา อุปาทาน
เหตุแหงการ ที่ใจ ไมนิพพาน
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๒๕ มิ.ย.๕๗
ลองทบทวน วาสติ ตัวเรานี้
รูอยูที่ กายใจเรา เทาไรหนา
หากไมเคย รูเลย สักเวลา
ควรหันมา ฝHกใจ ใหเกิดมี
เพราะไมแน วาพรุงนี้ จะมีไหม
หากสิ้นใจ โดยไมรู- สึกตัวนี้
ก็อยาหวัง วาจะได ไปเกิดดี
อยารอรี เรงฝHกไว ใหเคยชิน
*** เขาแขงขัน กันรวย และสวยหลอ
ฉันไมขอ เขาไป อยูในนั้น
สิ่งสมมติ จะยั่งยืน อยางไรกัน
ไมกี่วัน ก็สลาย ใหทุกข=ตรม
ชีวิตฉัน ผานมา ไดกวาครึ่ง
จะขอถึง ซึ่งธรรม ตามเหมาะสม
ไมสนใจ ใครจะดา หรือวาชม
เพราะฉันกม หมอบกายใจ อยูในธรรม ***
๒๖ มิ.ย.๕๗
การติดของ ในขันธ=หา เรียกวาสัตว=
ดวยกําหนัด ดวยพอใจ ที่ในนั้น
ทั้งความเพลิน ความอยาก อยูครบครัน
จึงผูกพัน สูภพ สืบตอไป
กําจัดเหตุ แหงภพใหม ใหสิ้นขาด
จะมีชาติ มีชรา มาจากไหน
จะมีความ ทุกข=ยาก จากที่ใด
ในเมื่อใจ ปลอยวาง ทุกอยางลง
(กําหนัด คือ ราคะ , พอใจ คือ ฉันทะ ,ความเพลิน คือ นันทิ , ความอยาก คือ ตัณหา)
๒๗ มิ.ย.๕๗
ป8ญญาเกิด จากการฟ8ง หรือการอาน
จินตนาการ ตอยอดไป ดวยเหตุผล
เป*นป8ญญา ความรู โลกของคน
ไมพาพน ทุกข=ภัย ในใจเรา
ป8ญญาเกิด จากภาวนา หาใสไว

เพื่อจิตใจ จะได ไมโงเขลา
กําจัดกิ- เลสตัณหา ใหบางเบา
พาใจเขา สูวิมุตติ หลุดพนเอย
๒๘ มิ.ย.๕๗
ชนกลุมใด ไรศีลธรรม เป*นพื้นฐาน
ก็ระราน เบียดเบียนกัน เป*นนิสัย
ชนกลุมนั้น อาจเรียกวา มหาภัย
พาบรรลัย ใหชนทั่ว ทั้งโลกา
หากจะให โลกนี้ มีสุขสันต=
ตองพากัน สูหลักธรรม พุทธศาสนา
อยางแนวแน มั่นคง ดวยศรัทธา
ใชเพียงวา รูเขาใจ ในความจํา
๒๙ มิ.ย.๕๗
จะดับกรรม ทั้งหลาย ใหสิ้นได
ตองเดินไป ตามมรรค แปดเทานั้น
จะปลอยนก ปลอยปลา อยูทุกวัน
ใชวามัน จะหมดไป จากใจเรา
สติป8ฏฐาน นั้นคือ มรรคที่วา
จงนํามา ประพฤติ คอยเพียรเฝ?า
อยาใหใคร ที่ไหน มาหลอกเอา
(วา)ทําตามเขา แลวจะลด หรือหมดกรรม
๓๐ มิ.ย.๕๗
หามฆาสัตว= เป*นหนึ่ง ในศีลหา
เพราะนําพา สูนรก เปรตวิสัย
(หรือ)เดรัจฉาน ในการ เกิดตอไป
จงหามใจ ไมใหคิด จะฆากัน
วิบากกรรม จากการฆา ของมนุษย=
เบาที่สุด คือการมี อายุสั้น
บางคนมี ชีวิตได ไมกี่วัน
ก็มีอัน ตองตาย วายชีวา
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๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗
วิบากกรรม การผิดศีล ขอที่สอง
คือเกี่ยวของ ขโมยลัก ทรัพย=สินเขา
ความเสื่อมแหง โภคะ วิบากเบา
หนักนั้นเลา สูนรก อันนากลัว
เดรัจฉาน เปรตวิสัย ไมพนแน
หากมัวแต หลงใหล ในสิ่งชั่ว
ทรัพย=คนอื่น อยาลักมา เป*นของตัว
เลิกเมามัว เปลี่ยนจิตใจ เป*นใหทาน
๒ ก.ค.๕๗
จะยืนเดิน นั่งนอน รูตัวไว
จะเคลื่อนไหว สวนไหน รูไดทั่ว
มีสติ ระลึกรู อยูที่ตัว
สิ่งยวนยั่ว ทํารายใจ จะไมมี
จะกอเกิด ป8ญญา มาพินิจ
ใครครวญคิด เห็นจิตธรรม ไดถวนถี่
นี่แหละคือ สุดยอด ของความดี
สมควรที่ สรางสมไว ใหกับตน
๓ ก.ค.๕๗
ความเป*นโลก ของเรา ถวนทั้งหมด
อยูใตกฎ ธรรมชาติ มิอาจฝBน
ไมมีสิ่ง ใดใด ไหนยั่งยืน
อยาคิดขืน แกไข ตามใจตน
ไมใหแก ไมใหตาย ไมใหปDวย
ใหหลอสวย ตลอดกาล ที่ผานพน
ไมมีใคร ไหนทํา ไดสักคน
เพราะเป*นผล จากธรรมชาติ สรางขึ้นมา
๔ ก.ค.๕๗
เมื่อใจทุกข= ก็ไขวควา หาที่พึ่ง
แตไมถึง ซึ่งพุทธ ศาสนา
ยึดเจดีย= ตนไม มาพึ่งพา
อยาหวังวา ทุกข=นั้น มันจะคลาย
พึ่งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ=

จึงถูกตรง ถูกแท ทานทั้งหลาย
พาใหเห็น อริยสัจ ในเบื้องปลาย
และสุดทาย ไดพนทุกข= อยางแทจริง
๕ ก.ค.๕๗
การประพฤติ ผิดศีล ขอที่สาม
ประพฤติผิด ในกาม ทานหามไว
เพราะผลกรรม จะนํา ตามติดไป
ผลักดันให สูนรก หมกไหมนาน
อีกนําสู การเป*น เปรตวิสัย
หรือนําไป สูกําเนิด เดรัจฉาน
เบาสุดกอ เวรศัตรู หมูภัยพาล
อยาทําการ ผิดศีล ขอสามเลย
๖ ก.ค.๕๗
ผิดขอสี่ มุสาวาท พูดเท็จแลว
ไมคลาดแคลว สูนรก เปรติวิสัย
หรือกําเนิด เดรัจฉาน หลังบรรลัย
จงรูไว และใคร ครวญคิดดู
วิบากเบา สุดการผิด ศีลขอสี่
คือการที่ ถูกเขา มากลาวตู
ใหเดือดรอน ทุกข=ทน จนหัวฟู
ทั้งเขารู ที่กลาวนั้น มันไมจริง
๗ ก.ค.๕๗
วิบากเบา การผิด ศีลขอหา
คือความบา จะเกิด แกผูนั้น
วิบากหนัก ก็มี อยูมากครัน
เชนเดียวกัน กับสี่ขอ ที่ผานมา
จงหยุดเสพ ของมึน เมาทั้งหลาย
ทั้งเบียร=ไวน= อุกระแช หลายแหลหนา
ที่รวมเรียก วาเมรัย และสุรา
เพราะนําพา ความชั่วราย ใหกับเรา
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๘ ก.ค.๕๗
พูดยุยง ใหแตกกัน นั้นเรียกวา
ปOสุณา- วาทา อยากลาวขาน
เพื่อนรก เปรตวิสัย ไมไดการ
สูกําเนิด เดรัจฉาน ภพตอไป
วิบากเบา ของมนุษย= ผูพูดนั้น
ตองมีอัน ตองแตกจาก มิตรสหาย
จงงดเวน อยาพูดกลาว ทั้งหญิงชาย
ควรมั่นหมาย กลาววจี ที่ดีเอย
๙ ก.ค.๕๗
ผรุส- วาทา วาจาหยาบ
ควรไดทราบ วิบากกรรม คําหยาบนี้
เพื่อนรก เดรัจฉาน เปรตก็มี
ยังมีที่ เบากวาวิ- บากทั้งมวล
คือไดฟ8ง เสียงไมนา พอใจนัก
พูดจากปาก ควรได ใครคิดหวน
วาถอยคํา อันใด ควรไมควร
ทุกคําลวน กอกรรม โดยวาจา(วจีกรรม)
๑๐ ก.ค.๕๗
พูดถอยคํา ที่ไม ไดประโยชน=
เพื่อลิงโลด เลนไป ไรแกนสาร
ขาดที่ตั้ง อางอิง ไมไดการ
พูดเชนนั้น ก็ไม ใชวาดี
คําเชนนั้น เรียกกัน วาเพอเจอ
อยาพึงเผลอ กอกรรม ทําเชนนี้
วิบากกรรม อยางเบา ที่เกิดมี
คือการที่ ไมมีใคร เชื่อคําเรา
(การพูดเพอเจอผลเบาสุดคือไมมีใครเชื่อถือคําพูดเรา เป*นหนึ่งในสัมมาวาจา ในมรรคแปด)
๑๑ ก.ค.๕๗
ปุถุคน คนอยางฉัน ในวันนี้
ขอทําดี อยูในธรรม พุทธศาสนา
ตามกําลัง สติสมา- ธิป8ญญา
ที่คนหา พบเจอ ในกายใจ

ธรรมเพียงเศษ เสี้ยวธุลี ที่เห็นอยู
ไดรับรู วาควรเดิน ในทางไหน
จึงเพียรพร่ํา บอกกลาว กับใครใคร
ใหเดินไป ในเสน ทางเดียวกัน
๑๒ ก.ค.๕๗
อันกายนี้ คือกรรม แตกอนเกา
เกิดเพราะเรา นั้นปรุงแตง อยางมากหลาย
หากไดพิ- จารณา โดยแยบคาย
จะเห็นสาย ของการ กอเกิดกรรม
อวิชชา จนมาถึง ซึ่งกองทุกข=
เป*นป8จจัย พันผูก อันลึกล้ํา
หากตนเหตุ ป8จจัย ไมสรางทํา
ก็หมดกรรม ที่กอ ใหเกิดกาย
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๑๓ ก.ค.๕๗
ทําดวยกาย วาจาใจ ในชาตินี้
นั่นแหละที่ เรียกวา เป*นกรรมใหม
โดยเฉพาะ สิ่งที่ ทําดวยใจ
ปรุงแตงไป นั้นมาก เหลือคณา
จึงกอกรรม เวียนไป ในความหลง
เขารกพง หลงไป ไกลหนักหนา
ความไมรู หรือที่เรียก อวิชชา
นําชักพา สรางกรรมใหม ไมรูตัว
๑๔ ก.ค.๕๗
จิตของคน มีแตแลน ไปไหนไหน
แสนวองไว หาใดเปรียบ มาเทียบเทา
แตไมเคย แลนมารู ที่จิตเรา
จึงโงเขลา เมามาย ในมายา
แตสติ ก็เกิดได ที่ในจิต
คอยตามติด จิตไปได ทุกโลกหลา

คอยตามเห็น เกาะติด จิตไปมา
ยอมรูวา จิตก็ไม ไดเที่ยงเลย
๑๕ ก.ค.๕๗
จะทําตน เป*นพุทธ บริสุทธิ์แท
อยาเอาแต ทําตาม คําเขาวา
ปฏิบัติ ใหเห็นจริง ยิ่งกวาตา
เห็นธรรมมา ในตน จนชัดเจน
จงลงมือ ปฏิบัติ ไมผัดผอน
การกินนอน ที่มากมาย ใหงดเวน
รักษาศีล ฟ8งธรรม ทุกเชาเย็น
การทําเลน ตามกระแส แคพุทธปลอม
๑๖ ก.ค.๕๗
กรรมดวยกาย ดวยวาจา และดวยใจ
กรรมอันไหน มีโทษ หนักมากกวา
กรรมทางใจ หนักกวากรรม กายวาจา
พระศาสดา ดํารัส ตรัสยืนยัน
จะดับกรรม ทางใจ ใหสิ้นพน
ปฏิบัติตน ตามแนว สติป8ฏฐาน
เรียนรูกาย ใจตน จนชํานาญ
นั่นแหละการ ทําให ไดหมดกรรม
๑๗ ก.ค.๕๗
อยางนอยได เหนี่ยวรั้ง ยับยั้งจิต
ไมใหคิด วุนวาย คลายหมองเศรา
ใหพระธรรม ชําระลาง จิตใจเรา
ในยามเชา ทุกวันไป ยอมไดดี
สะสมบุญ ความดี อันนี้ไว
เมื่อนานไป ก็ยิ่งมาก ไปกวานี้
อานิสงส= แหงบุญ ยอมมากมี
พาใจนี้ ใสสวาง บนทางธรรม
๑๘ ก.ค.๕๗
กระจกเงา เอาไว ใชสองหนา
สํารวจวา หนาตา เป*นแบบไหน
มีสิวฝ?า ริ้วรอย ที่แปลกไป

ก็เห็นได ดวยสอดสอง มองหนาตา
กรรมทั้งหลาย กอนจะทํา จงจําไว
ควรจะได สอดสอง สํารวจหา
ทั้งกรรมเกิด ทางกาย ใจวาจา
เหมือนสองหนา ที่เคยทํา ประจําวัน
๑๙ ก.ค.๕๗
กอนจะทํา กรรมทางกาย ออกไปนั้น
ตองคอยหมั่น พิจารณา ใหมากไว
วากรรมนั้น เบียดเบียนตน เบียดเบียนใคร
หรือมันให วิบากทุกข= เอือมระอา
หากรูสึก วามันเป*น เชนวานี้
ก็หลีกลี้ ไมกระทํา กรรมดังวา
หากรูสึก ตรงกันขาม ตามกลาวมา
กรรมนั้นหนา จึงควรที่ ไดกระทํา
๒๐ ก.ค.๕๗
เมื่อไดพบ พระพุทธ- ศาสนา
นั้นถือวา เรานี้ มีบุญหลาย
ไดรูทาง ดับทุกข= แทกอนตาย
ควรมุงหมาย ฝHกตน ใหผลมี
อยาประมาท ขาดวินัย ปลอยใจเปลา
อยามัวเมา สิ่งสมมติ โนนนั่นนี่
มาเรียนรู กายใจ ตนใหดี
เพื่อถึงที่ ความดับทุกข= อันแทจริง
๒๑ ก.ค.๕๗
คนทุกคน เมื่อเกิดมา ตองตายแน
ตองมีแก เจ็บไข ไมยกเวน
จะร่ํารวย สวยหลอ ก็ตองเป*น
หรือแสนเข็ญ ยากจน มิพนเลย
ไมมีใคร จะหาม ความตายแก
หากถองแท สิ่งที่เห็น เป*นเฉลย
ไมเที่ยงแท แปรเปลี่ยนไป ใหคุนเคย
ก็ลงเอย วามันไม ใชตัวตน
๒๒ ก.ค.๕๗

เรียนรูลม หายใจ ใหคุณคา
เลิศมากกวา เรียนรู สิ่งทั้งหลาย
ไดเห็นครบ จบสิ้น ทั้งใจกาย
หากมั่นหมาย เรียนรู ดูใหดี
จะอยูที่ ไหนไหน ไมเคยขาด
มีโอกาส เรียนรูได ในทุกที่
ไมตองเสีย เงินทอง เป*นของฟรี
แตคุณคา นั้นมี แสนมากมาย
๒๓ ก.ค.๕๗
การที่เรา เกิดสุข ทุกข=หรือเฉย
อยาคิดเลย ทั้งสิ้นนั้น มันกรรมเกา
หรือเทพใด บันดาล ใหแกเรา
หรือคิดเอา วามันเกิด ขึ้นมาเอง
หากมัวแต ถือตาม ความที่วา
ก็ไมมา คิดฝHกใจ ใหครัดเครง
เพื่อจะพน บวงกรรม นายําเกรง
แตกลับเรง ทํากรรมใหม ที่ไมควร
๒๔ ก.ค.๕๗
เพียงรูธรรม ตามคัมภีร= ที่ไดอาน
ใชพาทาน พนทุกข= ออกไปได
แมทองบน จนจํา ไดขึ้นใจ
มิทําให มรรคผล เกิดขึ้นมา
ไมลงมือ สติป8ฏฐาน งานเริ่มตน
ก็มืดมน ในเสนทาง ที่คนหา
ไมรูจัก สติสมา-ธิป8ญญา
ที่อยูเหนือ จากตํารา ที่เลาเรียน
๒๕ ก.ค.๕๗
เมื่อผูคน ไมมีธรรม เป*นพื้นฐาน
เหมือนเสาบาน ป8กเอาไว ในดินออน
ยิ่งนับวัน ก็มีแต จะโยกคลอน
พารื้อถอน บานทั้งหลัง พังทลาย
หากมัวแต ตกแตง แตตัวบาน

ไมดูฐาน วาแข็ง แรงพอไหม
คอยแตหา สิ่งเพิ่ม เติมเขาไป
ผลสุดทาย บานทั้งหลัง ยอมพังลง
๒๖ ก.ค.๕๗
แมเกิดมา เป*นคน ที่จนยาก
อยูลําบาก ขัดสน ในทุกเรื่อง
ทั้งขาวปลา อาหาร นั้นฝBดเคือง
อีกทั้งเครื่อง นุงหมกาย ก็ไมดี
หากแมเขา ที่เป*นคน จนยากนั้น
ไดตั้งมั่น ในสติ- ป8ฏฐานสี่
หมั่นอบรม กายใจ และวจี
เขาก็มี โอกาสถึง ซึ่งนิพพาน
๒๗ ก.ค.๕๗
ตื่นเชาตอง เขาหองน้ํา เพื่อลางหนา
เพราะหนาตา ปากฟ8น นั้นหมักเหม็น
ทั้งที่ลาง ชําระแลว แตตอนเย็น
และมันเป*น อยูอยางนี้ ทุกวี่วัน
จะลุมหลง บํารุงกาย ดวยหมายมุง
เพื่อปรับปรุง ใหมันไม ไดแปรผัน
นั้นจะเป*น ไปได อยางไรกัน
เพราะวามัน เป*นของไม ไดยั่งยืน
๒๘ ก.ค.๕๗
จะรูวา ใจนั้น มันหนักอึ้ง
ก็เมื่อถึง ยามที่ มีใจวาง
ไดเปรียบเทียบ ขางตน และปลายทาง
อันแตกตาง เห็นได ดวยใจตน
เราแบกทุกข= เอาไว หลายภพชาติ
โดยมิอาจ รูจักทุกข= อันทวมทน
เพราะเห็นผิด คิดวา คือตัวตน
จึงแบกขน ของหนักไว ไมยอมวาง
๒๙ ก.ค.๕๗
มีชองทาง หกทาง สรางเอาไว

ทําเราให เกิดเป*นทุกข= ทุกวันนี้
ดวยเสพติด ความพอใจ และยินดี
ที่ไหลปรี่ มาตามชอง อยางวองไว
ใครก็ตาม ที่ยามใด ไรสติ
เขานั้นมิ อาจพน ทุกข=ไปได
จะเพลินใน ตาหูจมูก ลิ้นกายใจ
และหลงใหล วามัน นั้นยั่งยืน
๓๐ ก.ค.๕๗
ยามเมื่อจิต ติดผูก อารมณ=อยู
ก็เป*นผู อยูอยาง มีเพื่อนสอง
ดวยอํานาจ ความเพลิน เขาครอบครอง
จึงมีผอง เพื่อนตัณหา มาอยูเคียง
แมเขาไป อยูในที่ สงบสงัด
ไรลมพัด ไรสิ่ง ที่มีเสียง
ไรซึ่งสัตว= ปDาดง สงสําเนียง
ก็ใชเพียง อยูผูเดียว เมื่อยังเพลิน
๓๑ ก.ค.๕๗
การเจริญ สติ ป8ฏฐานสี่
ตองอินทรี- ยสังวร สํารวมไว
ทั้งตาหู จมูกลิ้น กายและใจ
เพื่อเห็นกาย ในกาย ไดเกิดมี
อาจเห็นเว- ทนา ในเวทนา
(เห็น)จิตในจิต จะเกิดมา เพราะอยางนี้
การจะเห็น ธรรมในธรรม นั้นก็ดี
ตองเริ่มที่ มีอินทรี- ยสังวร
๑ ส.ค.๕๗
ถาหลอดไฟ ไรฝุDน เกาะรอบขาง
ก็สวาง สุกใส ไดเต็มที่
เต็มกําลัง สองสวาง ที่มันมี
เปรียบใจนี้ ก็เป*น เชนเดียวกัน
ความสวาง แหงใจ ไมเจิดจา
เพราะกิเลส ตัณหา มาปOดกั้น

ถาปลอยให มันพอกพูน ขึ้นทุกวัน
จิตใจนั้น ยอมมืดไป ไมเห็นธรรม
๒ ส.ค.๕๗
การที่เรา เป*นผู มีสติ
ทํานันทิ หรือความเพลิน ดับลงได
อกุศล หรือบาป ที่ฉาบใจ
นั้นจะไม บังเกิด ขึ้นแกเรา
พาเขาสู เสนทาง สรางความสุข
รูจักทุกข= รูเหตุ ความหมองเศรา
ขัดเกลาใจ ใหกิเลส นั้นบางเบา
ทุกข=โศกเศรา ทั้งหลาย ผอนคลายลง
๓ ส.ค.๕๗
คนตายใหม ก็ดูคลาย กับคนอยู
มีตาหู มือเทา อยางเรานี้
อวัยวะ ทุกอยาง นั้นยังมี
ตางกันที่ ไมเคลื่อนไหว ไดเหมือนเรา
เพราะไมมี จิตใจ อาศัยราง
พาเยื้องยาง เคลื่อนไหว ไดอยางเกา
เป*นความจริง ที่เห็นได ไมตองเดา
เพียงดูเอา จากคนตาย ใกลบานเรา
๔ ส.ค.๕๗
ตนเหตุแหง ความสุข และความทุกข=
ที่พันผูก เรานั้นหนา มาแตไหน
มันมาจาก ตนเหตุ คือจิตใจ
ที่หลงใหล ไรสติ และรูตัว
จึงทําให ไมเห็น จนชัดแจง
ความเปลี่ยนแปลง เหตุป8จจัย ไดถวนทั่ว
มีแตความ เพลิดเพลิน หลงเมามัว
เอาสิ่งชั่ว มายึดมั่น วามันดี
๕ ส.ค.๕๗
มิใหจิต ปรุงแตง ไปไหนไหน

นั้นแกไข ดวยสติ ป8ฏฐานสี่
เป*นสุดยอด แยบยล กลวิธี
สรางจิตนี้ เรียนรู สูความจริง
ยามเมื่อจิต ระลึก รูสึกอยู
ยอมมีรู ตัวเกิดตาม ไมทอดทิ้ง
อยามัวเอา อะไรอื่น มาอางอิง
ไมมีสิ่ง อื่นใด ใชไดเลย
๖ ส.ค.๕๗
เมื่อมีไฟ ไหมผม และเสื้อผา
จะมัวมา ทําสิ่งอื่น อยูอีกไหม
ควรจะตอง เรงรีบ ดับเพลิงไฟ
เพื่อไมให ลุกลาม อันตราย
จิตของคน ก็ลุกไหม (ดวย)ไฟตัณหา
มันผลาญพรา ทุกเวลา พาฉิบหาย
อยามัวแต เพลิดเพลิน เดินลอยชาย
ใหไฟราย มันแผดเผา เราทุกวัน
๗ ส.ค.๕๗
เพราะยึดมั่น ในกาย วาใหญยิ่ง
ไมเห็นสิ่ง ที่อาศัย เรือนกายนี้
จึงไมเห็น วาตาย แลวเกิดมี
คุณความดี จึงไมเห็น วาสําคัญ
หากศรัทธา องค=สัมมา พุทธเจา
แลวเพียรเฝ?า ปฏิบัติตาม พระองค=นั้น
ก็จะเห็น จิตใจ วาใหญครัน
และเปลี่ยนผัน จากงมงาย ไดป8ญญา
๘ ส.ค.๕๗
เพราะมีตา ทําให ไดมองเห็น
มีรอนเย็น เป*นเพราะ ผิวกายนี้
เพราะมีลิ้น ทําไห รสเกิดมี
คําพูดดี หรือราย ใชหูฟ8ง
หากไมมี ตาหูกาย จมูกลิ้น
ก็หมดสิ้น สัมผัส ไปหลายอยาง

ตัณหาที่ เกิดตาม ก็เบาบาง
การวาราง กายเป*นทุกข= จึงถูกตรง
๙ ส.ค.๕๗
จะอบรม บมใจ ใหเห็นแจง
เห็นเหตุแหง การเกิด ทุกข=ทั้งหลาย
ตองเริ่มตน ดวยการ อบรมกาย
ใหอยูใน ศีลสัตย= อยางมั่นคง
เพียงศีลหา ถายัง ถือไมได
ก็อยาไป มุงหวัง ตั้งประสงค=
ใหกองทุกข= ทั้งหลาย นั้นดับลง
มันก็คง แคคิดไป ใชเห็นจริง
๑๐ ส.ค.๕๗
ในวันหยุด คนสวนใหญ มักไปเที่ยว
บางลดเลี้ยว เดินทาง ยังปDาเขา
บางชอบหาด ชายทะเล ลมแผวเบา
ลวนเลือกเอา ตามใจ ที่ใฝDปอง
แตที่หนึ่ง อยูใกล คือกายนี้
ไมคอยมี ใครใคร ไปเที่ยวทอง
จึงไมรู วากายนี้ ที่นามอง
และควรตอง ทองเที่ยวไป ใหทุกวัน
๑๑ ส.ค.๕๗
ก็ใจเรา ทั้งนั้น มันสรรสราง
สิ่งตางตาง ขึ้นมา พาทุกข=เข็ญ
ไมตรงตาม ธรรมชาติ ที่มันเป*น
และหลงเห็น วานั่น มันแนนอน
จึงมุงหมาย ไปตาม ความสมมติ
ในที่สุด ทุกข=ทน ก็วนยอน
สรางบาปกรรม กอเกิด เป*นวงจร
ไมอาจถอน ทุกข=ให หายจากตน
๑๒ ส.ค.๕๗
ไดอยูรอด ตลอดมา เพราะวาแม
คอยดูแล เอาใจใส ไมหางเหิน

บุญคุณแม นั้นมาก มายเหลือเกิน
อยามัวเพลิน ไปไหนไหน ไกลแมตน
ปลอยใหแม ชะเงอคอย ละหอยหา
หลายปมา ไมหาแม เลยสักหน
ปลอยใหแม กลุมจิต คิดกังวล
อยาเป*นคน เหลวไหล ไมแทนคุณ
๑๓ ส.ค.๕๗
ไมเห็นธรรม จําเป*น ในชีวิต
ก็วิปริต ผิดไป ในความหลง
ยึดเอาความ เปลี่ยนผัน วามั่นคง
จิตถอยลง ตรงขาม กับความจริง
ยิ่งยึดมั่น พันผูก ทุกสิ่งอยาง
เป*นหนทาง สูภพชาติ อนาถยิ่ง
หนทางธรรม ควรเขาหา อยาประวิง
อยาทอดทิ้ง โอกาสดี เชนนี้เลย
๑๔ ส.ค.๕๗
ทุกทุกอยาง ในรางกาย และใจนี้
นั้นเห็นมี แตหยุดนิ่ง และเคลื่อนไหว
จะกาวเดิน หรือวา การหายใจ
เมื่อดูไป ก็เป*น เชนเดียวกัน
ทุกสิ่งอยาง มันเป*นไป ไดแคนี้
จะหาที่ คงอยูได ไมเห็นนั่น
จะไขวหา หาอะไร ที่ไหนกัน
ในเมื่อมัน ไมมี ที่แนนอน
๑๕ ส.ค.๕๗
เมื่อมีเรา ก็ยอมมี โลกทั้งหลาย
ดวยใจกาย รวมกันสราง อยางหลงหลง
หากยึดไว ถือไว ไมวางลง
ก็ยังคง มีแตทุกข= มาผูกพัน
เมื่อยามมี สติสัม ปชัญญะ
รูแลวละ ขาดไป ในชวงสั้น
อารมณ=ใด เกิดอยู ก็รูทัน

ในยามนั้น ตัวเรา ยอมไมมี
๑๖ ส.ค.๕๗
ภูเขาหิน วาทนทาน นานแคไหน
เมื่อนานไป ก็ยังมี ที่แตกราว
แตกสะเก็ด ผุกรอน รอนรวงกราว
ไมยืนยาว สลายเป*น ปฐพี
แตธรรมมะ พระพุทธองค= ทรงตรัสสอน
ตั้งแตตอน ตรัสรู ถึงวันนี้
ยังจริงแท แมจะผาน หลายพันป
อยารอรี พิสูจน=ดู ใหรูเอง
๑๗ ส.ค.๕๗
เมื่อมีลม หายใจ ไมเคยขาด
เป*นโอกาส อันดี มีคุณคา
หากระลึก นึกถึง ทุกเวลา
จะนําพา เขาถึงธรรม ตามสมควร
อยาปลอยโอ กาสดี นี้ไปเปลา
จงเพียรเฝ?า ตรองตรึก ระลึกหวน
อยารอทํา ยามแก แยเจียนจวน
ควรรีบดวน ตอนกายนี้ มีเรี่ยวแรง
๑๘ ส.ค.๕๗
เมื่อหลงยึด กอนกาย เอาไวแลว
ก็ไมแคลว จะเห็น เป*นเราเขา
สิ่งที่ชอบ ก็หมาย มุงจะเอา
ไมชอบเลา ก็หมาย ใหไกลตน
ชอบไมชอบ ก็ใชแน อยูแทเที่ยง
มันเป*นเพียง สําคัญผิด คิดสับสน
เกิดแลวหาย มิใช อยูทานทน
แตหลายคน นั้นไมเห็น ความเป*นจริง
๑๙ ส.ค.๕๗
ศีลหาขอ หากยัง มีพลั้งพลาด
ก็มิอาจ เขาถึง ซึ่งธรรมได
แมทองบน จนจํา ไดขึ้นใจ

ก็มิใช มีศีล อันสมบูรณ=
ศีลตองอยู คูใจ ไวเสมอ
ความไมเผลอ คือสติ มิสิ้นสูญ
จะสะสม เพิ่มมาก ทวีคูณ
เป*นตนทุน ทําให ไดป8ญญา
๒๐ ส.ค.๕๗
ลักษณะ อันแทจริง สิ่งตางตาง
มีสามอยาง เหมือนกัน ทั้งนั้นหนา
คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
พิจารณา เห็นได ใจก็เบา
ทั้งรูปเสียง กลิ่นรส หรือสัมผัส
ไดเห็นชัด ลักษณะสาม ตามที่กลาว
ก็ผอนคลาย ความยึดถือ วาคือเรา
โอกาสเขา ถึงนิพพาน นั้นยอมมี
๒๑ ส.ค.๕๗
ธรรมมะที่ มีอยู อยางมากหลาย
จุดมุงหมาย ก็เพื่อใจ ไดเห็นแจง
หากลึกซึ้ง ธรรมบทหนึ่ง ซึ่งแสดง
ยอมเห็นแสง สองสวาง หนทางธรรม
เพราะมนุษย= สุดตาง ทางชีวิต
ทําพูดคิด คนทั้งหลาย ไมคอยซ้ํา
อันมีเหตุ เบื้องตน จากผลกรรม
การถึงธรรม จึงมีให หลายวิธี
๒๒ ส.ค.๕๗
เป*นมนุษย= อยางนอยตอง ครองศีลหา
ดูหนาตา อยางเดียว ใชไมได
การกระทํา กายวาจา เกิดจากใจ
มนุษย=ไหม จึงใชแต แคหนาตา
ตองมีศีล คุมใจ ไดเสมอ
ไมพลั้งเผลอ ทําผิด ศีลทั้งหา
คอยระวัง ทั้งกาย ใจวาจา
จึงถือวา เป*นมนุษย= อยางแทจริง

๒๓ ส.ค.๕๗
แมหากใคร ไมรู จักสติ
เขานั้นมิ อาจถึง ซึ่งธรรมได
สมาธิ ก็ไมรู เป*นอยางไร
จะหางไกล เสนทาง ยังนิพพาน
ตองเวียนจน จนนาน นับไมถวน
ชีวิตหวน เกิดตาย ไปอยางนั้น
อยูกับกอง ทุกข=ไป หลายกัปกัลปZ
ควรคิดหัน เจริญสติ มิรั้งรอ
๒๔ ส.ค.๕๗
ธรรมทั้งหลาย มีใน กายใจนี้
แตเหตุที่ ไมรูเห็น เป*นเพราะวา
มีความโลภ โกรธหลง ทุกเวลา
จึงมองหา ธรรมใด ไมเห็นมี
เปรียบเหมือนคน ตาบอด ทั้งสองขาง
ทุกสิ่งอยาง นั้นมีอยู รอบตัวนี้
มองเทาไร ก็ไมเห็น ไดสักที
รูเพียงที่ ตนเคยได ใชมือคลํา

มีตอหนาถัดไป
๒๕ ส.ค.๕๗
นิมิตเห็น ทั้งหลาย ใตกิเลส
มีขอบเขต เป*นตัวตน ไมพนได
จะคิดนึก พิจารณา สิ่งใดใด
ก็วนไป วนมา หาแตตน
มีสติ เห็นทั้งหลาย วาไมเที่ยง
มันเป*นเพียง แตเกิด แลวดับพน
ไมยึดมั่น ใดใด ในกมล
จะเห็นผล นิมิตใหม ไมเหมือนเดิม
๒๖ ส.ค.๕๗
จะสรางคน เรานี้ ใหดีแท

ใชเพียงแค จะบังคับ โดยกฎหมาย
ตองสรางเสริม คุณธรรม ประจําใจ
ใหเขาได ถึงธรรม ตามสมควร
คนถึงธรรม ไมเผลอจิต คิดชั่วราย
ดวยมุงหมาย กําจัดทุกข= ไมใหหวน
ระวังมิ ใหตัณหา มากอกวน
กายใจลวน เลิศล้ํา ไมอําพราง
๒๗ ส.ค.๕๗
เมื่ออยากได แลวได สมใจอยาก
มันยิ่งมาก อยากเพิ่มจน ทนไมไหว
ตองไขวควา หามา ใหสมใจ
พอไมได ก็โกรธ โทษใครใคร
ทุกข=ทั้งหลาย ที่เกิด ทุกวันนี้
นั้นไมมี ใครสราง ใหเราได
เป*นเพราะเรา หลงผิด ติดยึดไป
มันจึงได มีแตทุกข= มาผูกพัน

๒๘ ส.ค.๕๗
ไมนานนัก กายนี้ ก็เปBFอยเนา
ที่เป*นเรา ก็ไมมี อยูที่ไหน
เห็นแตมี คนเอา ไปเผาไฟ
แลวมอดไหม เป*นเถาถาน ผงธุลี
ทรัพย=สมบัติ เงินทอง ของทั้งหลาย
แมมากมาย ดวยยศ และศักดิ์ศรี
แตสุดทาย สิ่งเหลานั้น มันไมมี
เพราะกายที่ จะครองมัน นั้นสิ้นไป
๒๙ ส.ค.๕๗
ลมหายใจ ใครยังไม ไดศึกษา
เปรียบเหมือนวา มียา รักษาไข
หากหยิบกิน ไขนั้น คอยหายไป
แตกลับไม กินยา นาแปลกใจ
แมเจ็บปDวย ทรมาน มานานมาก

ก็ไมอยาก กินยา ที่พกไว
จะเดินทาง ไปไหน ใกลหรือไกล
ก็พกไป แตก็ไม ไดเคยกิน
๓๐ ส.ค.๕๗
อริสัจ ทั้งสี่ นั้นมีอยู
แตไมรู ไมเห็น เป*นเพราะวา
ยึดติดใน บัญญัติ ทุกเวลา
เกิดอัตตา ตัวตน จนใหญโต
มันปOดบัง ความจริง สิ่งล้ําคา
พาเห็นวา บุญกรรม คือความโง
ไมเห็นธรรม ฉ่ําเย็น เป*นรมโพธิ์
หยิ่งอวดโอ การหลงบา วาเป*นดี

๓๑ ส.ค.๕๗
ตาหูจมูก ลิ้นกายใจ คลายดังแผล
มันคอยแต จะติดเชื้อ โรคทั้งหลาย
ปลอยแผลเปOด นั้นเป*น อันตราย
เพราะโรคราย เขาบาดแผล อยางแนนอน
เมื่อรูตัว ทั่วพรอมอยู จงรูไว
เรานั้นได ปOดบาดแผล เอาไวกอน
เชื้อโรคราย ไมมี ที่ไชซอน
จะนั่งนอน มีสุขใจ ไรโรครุม
๑ ก.ย.๕๗
โลกที่เห็น เป*นแต แคจิตสราง
ภาพตางตาง มาให หลงยึดถือ
บางสิ่งอาจ สัมผัส ไดดวยมือ
บางสิ่งคือ เสียงกลิ่นรส ธรรมารมณ=
ยามเมื่อไร สติสัม- ปชัญญะ
ยามนั้นจะ สรางทุกข= มาทับถม
ใหอยากเสพ อยากเสาะหา มาชื่นชม
เมื่อไมสม ก็เคืองขุน วุนวายใจ
๒ ก.ย.๕๗

ความหนุมสาว มีแกอยู คูมาดวย
ความเจ็บปDวย อยูคูใน กายเขมแข็ง
ความตายอยู คูชีวิต ไมเปลี่ยนแปลง
คือกฎแหง ธรรมชาติ ของกายคน
เมื่อเกิดมา ก็ตองเป*น อยูเชนนี้
ไมเห็นมี คนไหน ไดรอดพน
จะมากยศ ศักดิ์ศรี หรือมีจน
ก็รับผล เชนนี้ไป ไมเวนเลย

๓ ก.ย.๕๗
เมื่อรูชัด ลมหายใจ ทั้งหลายแลว
ยอมมีแนว พิจารณา กองลมนี้
แตเริ่มตน กลางปลาย ที่ไดมี
รูถวนถี่ แตลมนั้น ทุกเวลา
ถึงยามนี้ มีสมา- ธิเหมาะสม
จะเพาะบม หัดฝHก และศึกษา
เวทนา จิตใจ และธรรมมา
ใหเห็นวา แทจริง เป*นเชนใด
๔ ก.ย.๕๗
หากแมใจ ไมเคยอยู อยางสงบ
การจะพบ สมาธิ ยากหนักหนา
จะปรุงแตง ฟุ?งไป ทุกเวลา
ญาณป8ญญา จึงไม ไดเกิดมี
ความสงบ พบได เพราะใจรู
มั่นคงอยู ไมเคลื่อนไหว จากกายนี้
กายคตา สตินั้น คือของดี
เป*นสิ่งที่ ควรเริ่มตน เพื่อคนธรรม
๕ ก.ย.๕๗
อันวาสุข สุขเพราะได สมใจอยาก
จะสุขมาก สุขนอย เพียงแคไหน
มินานนัก สุขนั้น ยอมหายไป
เพราะอยากใหม เขามา แทนที่มัน

หากปลอยใจ ใหเป*น อยูเชนนี้
ก็เสียที ที่เกิดเป*น มนุษย=นั่น
ปลอยกิเลส ตัณหา เขาฆาฟ8น
และบีบคั้น จิตใจ ใหต่ําลง

๖ ก.ย.๕๗
ความมุงหมาย ในพุทธ ศาสนา
เพื่อเห็นวา กายใจ ใชเที่ยงแท
เมื่อตนเหตุ ป8จจัย มันเปลี่ยนแปร
ที่วาแน ก็เปลี่ยนไป ไมเหมือนเดิม
เมื่อไดเห็น สภาพธรรม ตามกลาวนี้
ความเห็นที่ ถูกตรง ก็จะเริ่ม
เห็นวากาย และใจ ไมเหมือนเดิม
และสงเสริม ใหปลอยวาง ทุกอยางลง
๗ ก.ย.๕๗
บัญญัติธรรม มีไว ใหเรียนรู
เขาไปสู ปฏิบัติ เพื่อเป?าหมาย
ไดเรียนรู ความจริง แหงใจกาย
ผลสุดทาย ใหเขาถึง ซึ่งนิพพาน
อยามุงเรียน อักษรธรรม ขั้นล้ําลึก
โดยไมฝHก ปฏิบัติ สติป8ฏฐาน
ถึงธรรมไม ใชทองจํา จนชํานาญ
แตคือการ ที่ใจเห็น ความเป*นจริง
๘ ส.ค.๕๗
เรียนอยางอื่น มากมาย ในโลกนี้
นานหลายป ที่ศึกษา หาความรู
มีทองบน ทดลอง วิเคราะห=ดู
ตามแตครู ผูชี้ แนะหนทาง
เรียนทางโลก เรียนเทาไร ก็ไมจบ
มีแตพบ ทุกข=ทวี อยูเบื้องหลัง
หากเรียนรู ที่กายใจ ใฝDระวัง
จะหยุดยั้ง ทุกข=ทั้งหลาย ใหนอยลง

๙ ก.ย.๕๗
ไมสํารวม ระวัง ทางตาหู
ตาจะดู หูจะฟ8ง ยังสิ่งไหน
ก็ยอมดู และฟ8ง ที่ชอบใจ
และพาให อกุศล ไดเกิดมี
จมูกลิ้น กายใจ ทั้งหลายแหล
ก็มีแต พาไป อยูเชนนี้
หากสํารวม ระวัง ไวอยางดี
โอกาสที่ ถึงธรรมได ไมไกลเกิน
๑๐ ก.ย.๕๗
ศีลทั้งหา วาได ไมติดขัด
อยาชี้ชัด วาอยางนี้ มีศีลหา
เพียงทองบน เป*นถอยคํา จํานรรจา
หากถือวา มีศีล ควรทบทวน
ศีลจะครบ ถวนได เมื่อใจยั้ง
ทุกทุกครั้ง ที่จิต นั้นคิดหวน
จะผิดศีล แลวยั้งได วาไมควร
จึงครบถวน วามีศีล อันสมบูรณ=
๑๑ ก.ย.๕๗
มีเป?าหมาย ใหถึงธรรม ความหลุดพน
อบรมตน ตามแนวทาง สติป8ฏฐาน
แมอาจไม ไดถึง ซึ่งนิพพาน
ก็เป*นการ ทําดี ที่สําคัญ
เพราะจะไม เบียดเบียน ใหใครเขา
ตองรอนเรา ทุกข=ใจ เพราะเรานั่น
ดวยสํารวม ระวังกาย อยูทุกวัน
เพื่อรูทัน อารมณ= ของจิตใจ

๑๒ ก.ย.๕๗
แมวันนี้ มีกาย อันแข็งแกรง

มีเรี่ยวแรง ทําการ งานทั้งหลาย
อยาคิดวา อีกนาน ฉันจึงตาย
และหางหาย จากธรรม นอมนําใจ
เพราะความตาย อาจมา หาเรานี้
โดยไมมี โอกาส รูกอนได
อยาประมาท รีรอ อีกตอไป
เพราะอาจไม มีพรุงนี้ ที่เคยเจอ
๑๓ ก.ย.๕๗
หมั่นชําระ ลางใจ กันไวเถิด
จะกอเกิด บุญกุศล มาสะสม
เพื่อชําระ ลางตัณหา คานิยม
ที่หมักบม ในสันดาน นมนานมา
อยาหวังลาง ครั้งเดียว สะอาดหมด
ใจหมดจด สดใส ไรตัณหา
การชําระ ลางใจ ใชเวลา
อยาออนลา รันทด หมดความเพียร
๑๔ ก.ย.๕๗
เพียรระลึก อยูแตใน กายเรานี้
การจะมี เรื่องราวใด ใหคิดฝ8น
ใหเราคิด ฟุ?งไกล ไปตามมัน
ก็เหลือสั้น เพียงแต แคใจกาย
เรื่องชั่วดี เคยถาโถม เขามาหา
ทางหูตา จมูกลิ้น เราทั้งหลาย
ก็เป*นอัน ลดหยอน และผอนคลาย
ควรมุงหมาย ใหใจรู อยูในกาย

๑๕ ก.ย.๕๗
การฝHกลิง วัวควาย หรือวามา
ไมยากกวา ฝHกใจ ใหหายหลง
ตองเอาใจ ฝHกใจ กันโดยตรง
และมั่นคง เด็ดเดี่ยว ตามลําพัง
อุปสรรค มากมาย มากรายกล้ํา

คอยจะทํา ใหใจ นั้นไมวาง
ขาดสติ เมื่อใด ก็ผิดทาง
ตกหลุมพราง เดินตอไป ไมไดเลย
๑๖ ก.ย.๕๗
อยูกับทุกข= โดยไม รูจักทุกข=
จึงวาสุข อยูบนกอง ทุกข=อันนั้น
เมื่อเห็นทุกข= เป*นสุข ก็จบกัน
เกิดทางตัน แคบคับ อับป8ญญา
ยึดตัวตน ขนเขม เต็มพิกัด
ไมแจมชัด ศีลธรรม ศาสนา
ใครชี้แนะ บอกเลา ทางธรรมมา
ก็กลับหา วาเขานั้น มันงมงาย
๑๗ ก.ย.๕๗
ของไมเที่ยง แตอยากให มันไดเที่ยง
ก็มีเพียง แตทุกข=มา หาเทานั้น
ของไมเที่ยง เอามายึด ถือผูกพัน
ไมมีวัน เที่ยงแท แนนอนเลย
อันกายใจ ก็ใช ไดเที่ยงแท
มันปรวนแปร เปลี่ยนไป ไมอยูเฉย
มีสติ รูตัวไว ใหคุนเคย
จะลงเอย ดวย(เห็น)กายใจ ใชตัวตน

๑๘ ก.ย.๕๗
ขาดสติ คือหลง จงจําไว
สติไม ระลึกใน กายใจนี้
นั่นคือหลง จงจํา ไวใหดี
ภพชาติมี ดวยเพราะหลง เป*นป8จจัย
แตกําเนิด เกิดมา ถึงวันนี้
มีวันที่ ไมมี ความหลงไหม
หากไมมี ควรเริ่ม สรางเสริมใจ
ฝHกฝนให มีสติ รูสึกตัว
๑๙ ก.ย.๕๗

ในแหลงน้ํา ยามที่ มีน้ําใส
เห็นอะไร ใตน้ํา ไดมากหลาย
ยามน้ําขุน ก็ไม เห็นอะไร
ที่อยูใต แหลงน้ํา ที่มันมี
เหมือนใจคน ขนขุน วุนวายเผลอ
จะพบเจอ ธรรมได อยางไรนี่
ฝHกสติ ใหจิตใจ ใสทวี
โอกาสที่ ถึงธรรมได ไมยากเกิน
๒๐ ก.ย.๕๗
อันกายนี้ มีตรงไหน ไดดีเลา
มันบูดเนา หมักเหม็น อยูทั้งนั้น
ตองคอยลาง ชําระ อยูทุกวัน
เพื่อป?องกัน ความหมักเหม็น เป*นประจํา
อยาหลงใหล ในราง อยางสิ้นคิด
จะพาจิต เผลอไป ในทางต่ํา
เห็นวาราง กายนี้ มันดีงาม
และมองขาม ความจริง สิ่งที่เป*น
มีตอหนาถัดไป
๒๑ ก.ย.๕๗
ธรรมชาติ ของใจนั้น มันนึกคิด
แตที่ผิด คือนึกคิด ตามตัณหา
ซึ่งแอบแฝง มากับ เวทนา
จึงนําพา สูกอง ทุกข=ทั้งมวล
หากเราปลอย ใหใจเรา เฝ?าแตคิด
ทั้งชีวิต ยอมมี แตทุกข=ลวน
เพราะคิดปรุง แตงยืดยาว เป*นขบวน
หยุดคิดปDวน ดวยสติ รูสึกตัว
๒๒ ก.ย.๕๗
เมื่อใจเผลอ สูอดีต อนาคต
ทุกข=ทั้งหมด ก็กาว เขามาหา
โศกสลด กับเรื่องราย ไดผานมา
หรือฝ8นหา อนาคตใหม หวังไดดี

อันเรื่องราว เกาแก แกไมได
อีกเรื่องใหม ใชแนเป*น ดังหวังนี้
รูป8จจุบัน ของจิต ที่มันมี
จึงสุขขี พาทุกข=คลาย จากใจตน
๒๓ ก.ย.๕๗
การใหทาน นั้นหมายให ใจละโลภ
หยุดละโมบ มากมาย ในใจนี้
เมื่อครองทรัพย= สิ่งของ อันมากมี
ก็ควรที่ สละไป เพื่อใหทาน
มีคนอื่น อีกมาก ที่ยากไร
วันวันไม เคยมี แมอาหาร
เราไดกิน อิ่มหนํา สุขสําราญ
เขานั้นปาน สิ้นใจ ในทุกวัน
มีตอหนาถัดไป
๒๔ ก.ย.๕๗
เมื่อยามที่ มีจิต คิดฟุ?งซาน
ในยามนั้น สติ หามีไม
จิตจึงฟุ?ง ปรุงแตง ไปยาวไกล
ลืมกายใจ ที่เรา ตองเฝ?าดู
เหมือนเปOดประ- ตูบาน นั้นทิ้งไว
แตตัวไป ไหนไหน ไมรับรู
โจรขโมย มิจฉา มากันกรู
เพื่อเขาอยู ยื้อแยง แขงกับเรา
๒๕ ก.ย.๕๗
เมล็ดพืช ทําพันธุ= อันเก็บไว
จะงอกได หากมี ดินและน้ํา
ออกดอกผล เติบใหญ ใบดกดํา
คงตนงาม เพราะน้ํา และดินดี
วิญญาณนั้น ก็มี ที่อาศัย
งอกงามไพ- บูรณ=อยู คลายอยางนี้
รูปเวทนา สัญญา สังขารมี
ใหเป*นที่ อาศัย ไดงอกงาม

๒๖ ก.ย.๕๗
สตินั้น คือสิ่ง สําคัญล้ํา
ที่จะนํา ใหใจพบ สงบนิ่ง
พาใหเห็น ความเคลื่อนไหว ของใจจริง
จนเห็นสิ่ง เปลี่ยนไป แหงใจเรา
จากสิ่งนี้ เคลื่อนไหว ไปสิ่งนั้น
ความเร็วมัน เกินอะไร มาเทียบเทา
ขาดสติ ก็รวบไว เป*นสายยาว
และเก็บเอา มาเห็น เป*นตัวตน
มีตอหนาถัดไป
๒๗ ก.ย.๕๗
ไมแนนัก วาจะมี พรุงนี้เชา
ใหตัวเรา ไดเห็น เชนวันกอน
เพราะชีวิต คนเรา ใชแนนอน
อาจมวยมอญ จากไป ไดทุกครา
จึงไมควร ประมาท ในชีวิต
เรงฝHกจิต ใหพรอม สูโลกหนา
เพื่ออยางนอย เกิดเป*นคน ธรรมดา
ไดศึกษา เรียนรูธรรม ตามสมควร
๒๘ ก.ย.๕๗
สัตว=เกิดมา เป*นมนุษย= มีนอยนิด
เพราะหลงผิด อยูใน ความไมรู
เอากองทุกข= ทั้งหลาย มาชื่นชู
หลงเพลินอยู กับทุกข= วาสุขใจ
ดวยไมเห็น อริ- ยสัจสี่
วาทุกข=นี้ เพราะจิต ยึดถือไว
จึงผูกพัน เวียนวน ไมพนไป
เกิดแลวตาย ในกองทุกข= ไมสุขจริง
๒๙ ก.ย.๕๗
ศีลคุมใจ ไวมั่น มันมีผล
ใหใจตน คอยระวัง ไมพลั้งเผลอ
ไปเบียดเบียน ใครใคร ที่พบเจอ

ดีเสมอ ทั้งกาย ใจวาจา
เป*นเบื้องตน ที่จะสราง สมาธิ
มีสติ มั่นคง และกาวหนา
เพื่อใหใจ ใครครวญ ดวยป8ญญา
และเห็นวา กายใจ ใชตัวตน

๓๐ ก.ย.๕๗
พึ่งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ=
จะพาตรง สูความ สิ้นทุกข=ได
อยาลุมหลง ไปพึ่ง สิ่งใดใด
เพื่อหวังให สิ้นทุกข= พบสุขเย็น
พระพุทธผู คนพบ ธรรมในจิต
พระสงฆ=คือ ผลผลิต พิสูจน=เห็น
ใหเราเดิน ตามทาง ที่ควรเป*น
ใหเลือกเฟ?น แบบอยาง ทางสูธรรม
๑ ต.ค.๕๗
การไดฟ8ง อธิบาย ในธรรมมะ
ใชวาจะ ละกิเลส ออกไปได
เพราะธรรมมะ ตองเรียนรู ดูดวยใจ
จึงชัดใส กวาตาดู หรือหูฟ8ง
แมรูธรรม จําได หลายหมื่นขอ
ใชเพียงพอ ใหสิ้นทุกข= ดังที่หวัง
นอกจากเพียร มีสติ คอยระวัง
ไมเผลอพลั้ง ลืมกายใจ ในทุกครา
๒ ต.ค.๕๗
วันหนึ่งกาว เดินไป ตั้งหลายกาว
หากแมนเรา รูวาเทา นั้นเคลื่อนไหว
ยกยางเหยียบ ขวาซาย สลับไป
เรานั้นได ปฏิบัติธรรม ประจําวัน
ไมตองรอ เทศกาล หรือวันไหน
ที่จะได ปฏิบัติ สติป8ฏฐาน
ในยามที่ ตัวเรา ทําการงาน

ยอมมีการ เคลื่อนไหวกาย ใหรูทัน
มีตอหนาถัดไป
๓ ต.ค.๕๗
พอมีสุข ก็อยากให ไดแตสุข
พอมีทุกข= ก็ระกํา ร่ํารองไห
พอเฉยไม รูจริง วาเป*นไง
มันฝ8งใจ กลายเป*น ความเคยชิน
หากปลอยใจ ใหคงเป*น อยูเชนนี้
โอกาสที่ จะสิ้นทุกข= ก็หมดสิ้น
พึงเพียรหมั่น รูกายใจ เป*นอาจิณ
เพื่อถวิล เขามา หาความจริง
๔ ต.ค.๕๗
ยามสติ มิอยูใน กายใจนี้
ใจก็มี แตยุงเหยิง ระเริงหลง
อยูกับโลก แหงความ ไมมั่นคง
คอยมุงตรง ตอการเห็น เป*นตัวตน
หากปลอยใจ ใหเป*น อยูเชนนี้
ใจก็มี แตเกิด อกุศล
ยิ่งลงลึก เขาไป ในวังวน
โอกาสพน ทุกข=ไป นั้นไมมี
๕ ต.ค.๕๗
ในยามที่ เรามีเงิน อยาเพลินใช
อยาแนใจ วาจะเป*น อยูเชนนี้
อาจมีชวง ชีวิต ที่ไมมี
ถึงยามที่ ขัดสน อับจนลง
ใจจะทุกข= กวาคน ที่จนยาก
ที่อดอยาก ยากแคน และขัดสน
เพราะมีเงิน แตขาด ความอดทน
ควรเตือนตน อยาใชจาย ใหฟุDมเฟBอย
มีตอหนาถัดไป
๖ ต.ค.๕๗

ตนเหตุแหง ทุกข=นั้น คือตัณหา
ซึ่งเกิดมา เพราะยึดมั่น ในขันธ=หา
ความหลงเพลิน ในอารมณ= ที่เกิดมา
เป*นที่มา ของทุกข= ที่ในใจ
ไมฝHกหัด ปฏิบัติ สติป8ฏฐาน
ไมมีวัน รูจัก ทุกข=แทได
เมื่อไมเห็น ไตรลักษณ= ของจิตใจ
ก็มิได รูเหตุทุกข= อันแทจริง
๗ ต.ค.๕๗
รางกายนี้ มีสวนไหน ไมอาพาธ
ทุกสวนอาจ เป*นโรคได ไมยกเวน
อวัยวะ ทั้งนอกใน นั้นอาจเป*น
ควรไดเห็น ทุกข=โทษภัย แหงกายตน
การหลงใหล ในกายนั้น วาดีแท
มันมีแต หลงผิด จิตสับสน
ไมเห็นโทษ เห็นภัย ในกายคน
และสงผล ใหยึดมั่น มันไมคลาย
๘ ต.ค.๕๗
ชีวิตผาน ภพชาติมา คณานับ
เพราะอยูกับ ทางเดิน อันเพลินเผลอ
สติมิ ไดอยู คูกายเธอ
จึงไมเจอ ความรูแจง ประจักษ=ใจ
เป*นมนุษย= ชาตินี้ มีโอกาส
จะตัดขาด ชาติภพ ใหจบได
ดวยเพียรมี สติ รูกายใจ
เพื่อหางไกล ความเผลอเพลิน เดินถูกทาง
มีตอหนาถัดไป
๙ ต.ค.๕๗
ธรรมดา ของจิตใจ ไมประณีต
มักนึกคิด อะไร ไปตางตาง
และตอยอด ยาวไกล ไปสุดทาง
พาถอยหาง ความจริง ของจิตเรา

ในยามที่ มีสติ รูตัวพรอม
คือการนอม นําจิตใจ ใหคลายเขลา
ไมปรุงแตง หางไกล ไปยืดยาว
เห็นจิตเรา แคเกิดดับ สลับไป
๑๐ ต.ค.๕๗
เมื่อผลบุญ หนุนนํา ทําใหเกิด
เป*นผูเลิศ กวาเหลา สัตว=ทั้งหลาย
มีป8ญญา ฆากิเลส ใหจางคลาย
นาเสียดาย หากไมใช โอกาสดี
ผูหมั่นเพียร เรียนรู ดวยสติ
ป8ญญาผลิ มองเห็น เสนวิถี
สูธรรมแท ในกาย ใจที่มี
จะถึงที่ สุดทุกข=ได ไมไกลเกิน
๑๑ ต.ค.๕๗
คนและสัตว= ก็มิใช ไดแตกตาง
ในเรือนราง มีกระดูก เอ็นเนื้อหนัง
มีปอดตับ หัวใจ คลายกันจัง
แทบทุกอยาง คลายกัน แมการกิน
ที่แตกตาง หางกัน นั้นคือจิต
คนพูดคิด ทําอะไร ใจมีศีล
คอยกํากับ ทุกเวลา เป*นอาจิณ
ใครศีลสิ้น เขานั้นไม ใชเป*นคน
มีตอหนาถัดไป
๑๒ ต.ค.๕๗
อายตนะ นอกใน ทั้งหลายนั้น
เป*นสะพาน ทางเดิน ใหตัณหา
มีผัสสะ รวมกัน กับเวทนา
ผูนํามา พาใหเกิด อุปาทาน
จนเกิดภพ เกิดชาติ ไมอาจพน
จากวังวน แหงทุกข= ทั้งหลายนั่น
ฝHกสติ เพื่อตามดู ใหรูทัน
ความยึดมั่น ทั้งหลาย จะคลายลง

๑๓ ต.ค.๕๗
ชีวิตคน สวนใหญ ไมถึงรอย(ป)
หากมัวคอย ผลัดวัน นั้นอาจสาย
เพราะไมแน ดอกหนา เวลาตาย
อาจยางกราย เขามาหา ทุกนาที
การฝHกใจ ใหเขาถึง ซึ่งธรรมนั้น
ควรทํากัน เสียแต นาทีนี้
หากมัวรอ ฝHกใจ ปลายชีวี
อาจไมมี โอกาสได ฝHกใจเลย
๑๔ ต.ค.๕๗
ป8จจุบัน ของกายใจ เมื่อไมรู
นั่นคืออยู อยางประมาท ควรรูไว
มันปรุงแตง ตามตัณหา ซึ่งพาไป
จึงหางไกล จากความจริง สิ่งที่มี
จะออกจาก วังวน อันสมมติ
หวังสิ้นสุด จากวัฎ แหงทุกข=นี้
ตองหมั่นฝHก สติป8ฏฐาน งานทําดี
ใชอยูที่ ปรุงแตงไป ในมโน
มีตอหนาถัดไป
๑๕ ต.ค.๕๗
การรูธรรม ดวยการรู ดูบัญญัติ
ไมแจงชัด เทาปฏิบัติ จนเกิดผล
ซึ่งชัดเจน อยูใน จิตใจตน
หายสับสน สงสัย ในพระธรรม
ไดเห็นเหตุ ป8จจัย ทําใหทุกข=
หนทางสุข ที่แท นั้นลึกล้ํา
อยาเพียงอาน เขียนฟ8ง ตั้งใจจํา
ลงมือทํา จึงเขาใจ ไดชัดเจน
๑๖ ต.ค.๕๗
ยามเมื่อตอง พลัดพราก จากของรัก
จิตก็มัก อาลัย ใฝDฝ8นหา
คอยนึกยอน ยังอดีต ซึ่งผานมา

จึงโศกา อาลัย ไมบรรเทา
เพราะไมรู เทาทัน การคิดนึก
ความรูสึก จึงมีแต แคเศราเหงา
หากสติ รูทัน จิตใจเรา
ความโศกเศรา ก็จะหาย ไปโดยพลัน
๑๗ ต.ค.๕๗
หากเรียนรู อยูแต แคภายนอก
จิตสงออก นอกกายใจ ของเรานี้
อกุศล หลายหลาก จะมากมี
ตามจิตที่ สงออก นอกกายใจ
ลองฝHกฝน จิตใจ ใหเรียนรู
มั่นคงอยู กับกาย ไมไปไหน
อาจมองเห็น ตัวตน นั้นเปลี่ยนไป
รูเขาใจ รูปนาม ตามความจริง
มีตอหนาถัดไป
๑๘ ต.ค.๕๗
ผลกรรมเกา นําพา มากําเนิด
ไดกอเกิด เป*นมนุษย= ในชาตินี้
มีรูปราง อวัยวะ อยางที่มี
เลี้ยงชีวี ไดดวยกิน ดวยหายใจ
จะกอกรรม ทําใหม ไปเหมือนเกา
หากสติเรา ไมทันจิต ที่เคลื่อนไหว
พากอเกิด บาปกรรม สะสมไป
ใชวาใคร สรางกรรม ใหกับเรา
๑๙ ต.ค.๕๗
มีทรัพย=สิน ทุกสิ่ง ดังประสงค=
ก็ยังคง อยากได ไมสิ้นสูญ
เพราะตัณหา มาบังคับ เอากับคุณ
ใหวิ่งวุน อยากได ไมเวนวาง
ความสุขจึง ไมใชมี อยูที่ทรัพย=
แตอยูกับ บุญกุศล ที่เพียรสราง
เจริญสติ จนจิตใจ ไดปลอยวาง

คือหนทาง สรางสุข ที่แทจริง
๒๐ ต.ค.๕๗
อาหารดี มีที่ไหน ไกลหรือใกล
ดิ้นรนไป ชิมรส ชาดอาหาร
แมจะตอง เดินทาง นานแสนนาน
ก็คิดอาน วางแผนไป ไวอยางดี
รสธรรมมะ เลิศกวา รสอาหาร
ไมคิดอาน เพื่อเขาใจ ในธรรมนี้
ปลอยวันคืน เลยผาน นานหลายป
จะไมมี โอกาสรู รสพระธรรม
มีตอหนาถัดไป
๒๑ ต.ค.๕๗
ใจคนนั้น มันคิด โนนนั่นนี่
หนึ่งนาที่ คิดไป ตั้งหลายอยาง
ไมรูตัว วาคิด นั้นผิดทาง
เป*นการสราง อกุศล มามากมาย
พาหลงเพลิน เดินไกล ไปกวาเกา
ยิ่งมัวเมา ยิ่งหลงผิด นิมิตหมาย
ยิ่งยึดมั่น ผิดผิด ในใจกาย
ผลสุดทาย ก็ตายไป ไมเห็นธรรม
๒๒ ต.ค.๕๗
ในยามที่ กายนี้ ไมมีจิต
ทําพูดคิด อะไร ก็ไมได
ดูไดจาก คนที่ เพิ่งตายไป
ไมเคลื่อนไหว เพราะไรจิต คอยบงการ
กายเรานี้ มีจิต เป*นนายใหญ
บังคับกาย ใหทํา โนนนี่นั่น
เรื่องของจิต จึงเป*น เรื่องสําคัญ
ตองฝHกมัน ใหเป*นไป ในทางดี
๒๓ ต.ค.๕๗
ยามจิตอยู กับกาย ไมลําบาก
ไมทุกข=ยาก ครุนคิด จิตวาวุน

สงบสุข เกิดได กับใจคุณ
โดยไมตอง ลงทุน ดวยเงินทอง
เพียงเดินตาม พุทธองค= ทรงบอกไว
สัมผัสได ความเลิศล้ํา ธรรมทั้งผอง
ยังไมสาย หากวันนี้ เริ่มทดลอง
ไมเพียงมอง แลวเมิน เชนผานมา
มีตอหนาถัดไป
๒๔ ต.ค.๕๗
ปฏิบัติธรรม อาจเห็น เป*นเรื่องยาก
ถาใจอยาก ใหมี ปาติหาริย=
เหมือนดุจมี เวทมนต= ดลบันดาล
ใหเปลี่ยนผาน จากทุกข= เป*นสุขพลัน
จิตเหมือนสัตว= ปราดเปรียว จับมาขัง
แรกก็ยัง ดิ้นรน อยางแข็งขัน
กวาจะหมด เรี่ยวแรง อาจหลายวัน
สุดทายมัน ก็ยอมสยบ สงบลง
๒๕ ต.ค.๕๗
เราแตงกาย ใหสวย ดวยเสื้อผา
ที่ซื้อหา มาใส ใหเหมาะสม
ตามแฟชั่น ตามเฉดสี ที่นิยม
ตกแตงผม หนาตา พาดูดี
แตจิตใจ จะงดงาม ล้ําเลิศนั้น
เขาดูกัน ดวยธรรม ในใจนี้
คุณธรรม มากมาย ที่ใจมี
จึงเป*นที่ กลาวได วาใจงาม
๒๖ ต.ค.๕๗
จิตเกิดแลว ดับไป ไวหนักหนา
แตหูตา รูไมทัน มันเกิดหาย
จึงหลงผิด ติดยึด ไวมากมาย
จนกลับกลาย เป*นกลกรรม ซ้ําเวียนวน
ขับเคลื่อนให เกิดตาย ในหลายราง
เกิดแลวสราง กรรมใหม ไมหลุดพน

โอกาสดี ที่ไดเกิด มาเป*นคน
ควรทําตน เองให ไดหมดกรรม
มีตอหนาถัดไป
๒๗ ต.ค.๕๗
ยามเมื่อใจ ไปอยู กับสิ่งอื่น
ไมรูยืน เดินนอนนั่ง ยังกายนั้น
กองกิเลส ตัณหา ก็มาพลัน
ใหคิดฝ8น ฟุ?งไป ในมายา
ยามใจอยู กับกาย สบายนัก
เหมือนหยุดพัก ใหใจ ไมคนหา
สิ่งอื่นอื่น หางไกล นอกกายา
มาศึกษา สิ่งใกล ในกายตน
๒๘ ต.ค.๕๗
ตรองดูเถิด วาเหตุทุกข= มาแตไหน
ทุกข=เพราะกาย เรานี้ ใชไหมหนอ
ของที่ชอบ อยากได ไมรูพอ
ไมชอบก็ อยากให ไมเขามา
เพราะรางกาย นี่แหละหนา พาใหทุกข=
ถูกใจปลุก ใหดิ้นรน แสวงหา
ผานผิวกาย จมูกลิ้น และหูตา
เป*นเครื่องพา เอาทุกข= มาผูกพัน
๒๙ ต.ค.๕๗
มีความรู กวางขวาง แตทางโลก
ความทุกข=โศก ก็ใช ไดจางหาย
แตความรู ลึกซึ้ง ในใจกาย
ในบั้นปลาย จะคลาย ทุกข=โศกจริง
หากหลงเรียน แตโลก วาล้ําเลิศ
จะกอเกิด อัตตา มามากยิ่ง
หลงยึดเอา ตัณหา มาอางอิง
วาเป*นสิ่ง ยิ่งใหญ ในชีวี
มีตอหนาถัดไป

๓๐ ต.ค.๕๗
จะแกไข ใหคนดี ดวยมีกฎ
ไวลงโทษ ใหหลาบจํา เมื่อทําชั่ว
โดยออกกฎ บังคับ เอากับตัว
จะเกรงกลัว เพียงแคกฎ ไมกลัวกรรม
แตแกไข ใหคนดี ที่ใจจิต
ทําพูดคิด มีสติ คอยเตือนย้ํา
จะหลอหลอม ใหคนดี ดวยมีธรรม
จึงถึงความ สันติสุข ในสังคม
๓๑ ต.ค.๕๗
อันความเพียร ประพฤติธรรม นั้นเปรียบได
เหมือนกับสาย ของพิณ ที่ขึงไว
หากวาตึง หรือหยอน จนเกินไป
เสียงที่ได ก็ออกมา ไมนาฟ8ง
ความสมดุล พอดี ตองมีอยู
จึงนําสู กระแสธรรม ตามมุงหวัง
ผูประพฤติ ธรรมจึง พึงระวัง
ควรไดตั้ง ความเพียร แตพอดี
๑ พ.ย.๕๗
มีสติ อยูกับกาย ไปใหคุน
ความวาวุน ทั้งหลาย ก็หายสูญ
ไดกอเกิด กุศล ผลบุญ
เป*นตนทุน ทําให ไดป8ญญา
ตอนเริ่มตน สตินั้น มันไมแข็ง
จิตกวัดแกวง ออกไป ไกลหนักหนา
แตหากเพียร ฝHกหัดไป ดวยศรัทธา
ก็กาวหนา ขึ้นได ไมยากเกิน
มีตอหนาถัดไป
๒ พ.ย.๕๗
นิมิตหมาย ที่ไดเกิด กับตาหู
ขณะอยู กับใจที่ มีตัณหา
ตามวิสัย ของคน ธรรมดา

ยอมเห็นวา ดีไมดี ตามใจเรา
แตใจที่ มีสติ รูตัวพรอม
นิมิตหมาย นั้นยอม ไมเหมือนเกา
อวิชชา ในใจ คลายบางเบา
วิชชาเขา มาแทนที่ มีป8ญญา
๓ พ.ย.๕๗
เมื่อสติ มิอยูใน ที่กายนี้
ใจก็มี แตคิดปรุง จนยุงเหยิง
เหมือนดังสัตว= ปราดเปรียว หลงระเริง
เตลิดเตลิง โลดไป ไรเชือกดึง
สติเหมือน เชือกผูกใจ ไวกับหลัก
ใหใจพัก จากอดีต ที่คิดถึง
หรืออนา- คตที่ หวนคํานึง
สติจึง สําคัญยิ่ง กวาสิ่งใด
๔ พ.ย.๕๗
จิตที่เพลิน เผลอไป ไหนไหนนั้น
จะหยุดพลัน เมื่อสติ ระลึกได
แตมันคอย จองจะเผลอ อยูร่ําไป
ชางวองไว เกินคาดคิด หนอจิตคน
มีสติ ตอเนื่องไป ไดสักนิด
จนเห็นจิต ในจิต ไดสักหน
ก็เห็นเหตุ ความวุนวาย แหงใจตน
เห็นเหตุผล ที่ทําให ไดทุกข=ตรม
มีตอหนาถัดไป
๕ พ.ย.๕๗
เรามีลม หายใจ ไมขาดหาย
ทั้งหญิงชาย หากเพียรรู อยูเสมอ
ความสงบ ก็ไม ไกลจากเธอ
ไดพบเจอ ความสุข สงบใจ
สุขเพราะใจ ไมฟุ?งซาน พาลแสหา
เรื่องจิปา- ถะนั้นเอา เขามาใส
เหมือนเอาฟBน มารุม สุมกองไฟ

ใหโหมไหม แผดเผา เราทุกวัน
๖ พ.ย.๕๗
เมื่อยังยึด ถือไว ในบัญญัติ
ก็ผูกมัด จิตใจ ใหลุมหลง
อยูแตใน บัญญัติ อยางมั่นคง
ความถูกตรง ธรรมในใจ จึงไมมี
หลงสมมติ เป*นเราเขา เอามาเปรียบ
มันคอยเทียบ เรากับเขา อยูอยางนี้
ชั่วคือเขา แตเรา นั้นคือดี
อีกรอยป ก็ไมถึง ซึ่งพระธรรม
๗ พ.ย.๕๗
ผาที่เปBEอน ดินโคลน จนเลอะเทอะ
ความเปBEอนเปรอะ ลางเพียงครั้ง ยังไมหาย
ตองขยี้ ขยันซัก อยางมากมาย
จึงจางคลาย หายเลอะ คราบเกรอะกรัง
ใจคนเรา เปBEอนกิเลส มาหลายภพ
ยากจะลบ ใหสดใส ในหนึ่งครั้ง
ตองหมั่นเพียร คอยสํา- รวมระวัง
อยามุงหวัง สําเร็จได ในวันเดียว
มีตอหนาถัดไป
๘ พ.ย.๕๗
ชีวิตคน วนเวียน เปลี่ยนแปรผัน
ผานคืนวัน ตามผลกรรม ที่ทําไว
ผลไมดี ตองอดทน จนพนไป
ที่สรางใหม ควรเลือกทํา แตกรรมดี
วันขางหนา จึงจะถึง ซึ่งความสุข
ไมมีทุกข= มาทําใจ ใหหมองศรี
อยาทอทด หมดแรงใจ ในชีวี
ชีวิตนี้ ยังแกไข ไดดวยธรรม
๙ พ.ย.๕๗
ธรรมชาติ ของจิต ยอมคิดฟุ?ง
คอยแตงปรุง ตอขยาย ไมหยุดยั้ง

จะบังคับ อยางไร ก็ไมฟ8ง
ยิ่งคุมคลั่ง สับสน จนวุนวาย
จึงตองมี อุบาย หลอกลอจิต
ไมใหคิด วาวุน จนมากหลาย
คือมีสติ รูตัว อยูแตกาย
จะชวยคลาย การนึกคิด ของจิตใจ
๑๐ พ.ย.๕๗
ตัวคนเรา เปรียบไป ก็คลายบาน
ตองมีฐาน มั่นคง และเขมแข็ง
จึงทานทน ยามฝน และลมแรง
ไมตะแคง เอียงขาง หรือพังลง
ฐานของบาน ใชเหล็ก ปูนทรายหิน
ฐานของคน ใชศีล อยาลืมหลง
ความเป*นคน ใชเพียงแต แคทรวดทรง
คนสูงสง กวาสัตว= เพราะศีลธรรม
ทีตอหนาถัดไป
๑๑ พ.ย.๕๗
ในยามที่ มีสติ รูตัวอยู
จิตยอมรู อยูกับ อารมณ=นั้น
มันเปลี่ยนแปลง ก็เห็นอยู และรูทัน
จึงปOดกั้น ความฟุ?งไกล ไปผิดทาง
จิตเกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็ดับ
เวียนสลับ เรื่อยไป ไมเคยวาง
เมื่อเห็นจริง จิตใจ ยอมปลอยวาง
ชําระลาง ความยึดถือ วาคือตน
๑๒ พ.ย.๕๗
การถึงธรรม อยาหมาย ใหใครชวย
ตองถึงดวย ตัวตน ของคนนั้น
หมั่นพากเพียร ภาวนา อยูทุกวัน
จนถึงขั้น ที่เรานี้ มีป8ญญา
ไดไตรตรอง ครวญใคร กายใจนี้
วาเป*นที่ เกิดทุกข= เพราะตัณหา

มันหลอกลอ จิตใจ ดวยกายยา
ทางหูตา จมูกลิ้น และรางกาย
๑๓ พ.ย.๕๗
อาหารดี ที่รับ- ประทานนั้น
เมื่อถูกฟ8น เคี้ยวบด ก็หมดสวย
การเลือกสรร อาหารกิน อยางสํารวย
มิไดชวย สรางใจ ใหปลอยวาง
มีแตเพิ่ม ความอยาก ใหมากใหญ
ตองเที่ยวไป เสาะหา มาดังหวัง
หากใครกิน เพียงแต แคประทัง
ยอมหยุดยั้ง ความอยากให ไมมากเกิน
มีตอหนาถัดไป
๑๔ พ.ย.๕๗
ยามเมื่อใจ ไดเขาถึง ซึ่งความสงบ
จะไดพบ ความแตกตาง อยางมากลน
เมื่อเทียบกับ ธรรมดา ของจิตตน
ที่ดิ้นรน รานไป ไมรั้งรอ
แตสงบ ที่พบนั้น ก็พลันหาย
เมื่อไดคลาย สมาธิ ที่ถึงหนอ
เพียงแคมี สมาธิ ยังมิพอ
ตองไปตอ ดวยวิ- ป8สสนา
๑๕ พ.ย.๕๗
มีเครื่องมือ มากมาย ในกายนี้
ใหเป*นที่ พึ่งพา และอาศัย
เป*นสะพาน ใหเขาถึง ซึ่งจิตใจ
ที่เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง ทุกเวลา
ตาหูจมูก ลิ้นกาย ไดทั้งนั้น
เพียงรูทัน ป8จจุบัน ของมันหนา
หมั่นใครครวญ พินิจ พิจารณา
ก็นําพา ใหเห็นจริง ของจิตใจ
๑๖ พ.ย.๕๗
เมื่อใครใคร ไดกาวยาง อยางพุทธะ

เขานั้นจะ รูเห็นจริง สิ่งทั้งหลาย
มีเกิดขึ้น ตั้งอยู แลวดับไป
หาอะไร ทนทาน นั้นไมมี
สิ่งทั้งหลาย มีใจ ไปยึดถือ
มันจึงคือ การสมมติ โนนนั่นนี่
เอาสมมติ มายึดถือ วาคือดี
จะถึงที่ สุขแทได อยางไรกัน
มีตอหนาถัดไป
๑๗ พ.ย.๕๗
ภาวนา บุญใหญ ทําไวเถิด
จะกอเกิด ป8ญญา พารูเห็น
ธรรมที่แท กายใจนี้ ที่มีเป*น
เลิกหลงเลน อยูกับไฟ ในมายา
ทั้งที่เดิน เขาไป ในความทุกข=
กลับวาสุข นั้นชางนา อนาถหนา
ภพชาติที่ เวียนวน จนนานมา
ดวยเพราะวา เห็นทุกข= เป*นสุขเอย
๑๘ พ.ย.๕๗
เห็นที่หมาย บนแผนที่ ที่มีอยู
แคมองดู ใชรูซึ้ง ถึงที่หมาย
ที่ไดรู เพียงแต ทิศทางไป
ยังมิใช ไปถึงที่ ดังเจตนา
เสนทางธรรม ก็เป*น เฉกเชนนั้น
เพียงฟ8งอาน แลวเขาใจ ในภาษา
แมนไมเคย ปฏิบัติ ภาวนา
ก็ใชวา จะถึงธรรม อยางแทจริง
๑๙ พ.ย.๕๗
เหมือนวาเรา อยากให กองไฟดับ
แตเรากลับ เติมฟBนใส ไมหยุดยั้ง
ไฟยอมมี แตลุกโลม โหมประดัง
ไมมีทาง มอดดับได ดังใจปอง
ทุกข=ไมดับ ลงได เมื่อใจอยาก

ยิ่งอยากมาก ทุกข=ยิ่งมา นาสยอง
ยามเมื่อเรา ไมมี สติครอง
เหมือนกับกอง ไฟใหญ เมื่อใสฟBน
มีตอหนาถัดไป
๒๐ พ.ย.๕๗
แมดิ้นรน คนหา เงินตราไว
และก็ได ตามที่ ปรารถนา
อาจจะทํา ใหสุข ทางกายา
แตใชวา จะสุขใจ ไดเพราะเงิน
การเทิดทูน เงินทอง ของมีคา
ดวยหวังวา จะสุขใจ ไปนานเนิ่น
ยามชีวิต บั้นปลาย อาจสายเกิน
รูวาเพลิน หลงไป ไมถูกทาง
๒๑ พ.ย.๕๗
ความเปลี่ยนแปลง ของกาย มักไมเห็น
จึงวาเป*น ของที่ มีเที่ยงแท
เพราะตัดสิน โดยใช สายตาแล
จึงเห็นแค ความหยาบ ที่ฉาบกาย
วันหนึ่งเล็บ ยาวออกมา ตาไมเห็น
จะวาเป*น ของเที่ยงแท คงไมได
เพราะหากดู เมื่อหนึ่งเดือน ผานพนไป
เล็บก็ใช มีความยาว อยูเทาเดิม
๒๒ พ.ย.๕๗
คนอยูอยาง ธรรมดา มาแตกอน
มีนิวรณ= กิเลสลึก ผนึกฝ8ง
การทําให ใจสงบ จึงยากจัง
อยาสิ้นหวัง ถอดใจ แลวเลิกรา
ถาหมั่นเพียร ทําไป ไมลดละ
เราก็จะ ผานพน นิวรณ=หา
ในยามนั้น สมาธิ จะมีมา
เพิ่มศรัทธา ที่มี ในพระธรรม

มีตอหนาถัดไป
๒๓ พ.ย.๕๗
จิตใจเรา เจ็บปDวย ดวยกิเลส
เป*นสาเหตุ ใหทุกข= เขามาหา
มีสติสัม- ปชัญญะ คอยเป*นยา
ชวยรักษา จิตใจ ใหบรรเทา
ยาตัวนี้ มีอยูใน ใจเรานี้
และไมมี เสื่อมคุณคา เป*นยาเกา
หากเพียรใช เกิดผลดี ที่ตัวเรา
อยามัวเอา ยาอื่นมา รักษาเลย
๒๔ พ.ย.๕๗
สติอยู กับกาย เมื่อไรแลว
ยอมคลาดแคลว จากกรรม อกุศล
ยิ่งทํามาก ยิ่งเป*นบุญ เกิดแกตน
คลายมืดมน ที่มี อยูที่ใจ
อยาวอนขอ รอใคร ที่ไหนชวย
ตองทําดวย ตนเอง จึงจะได
วันละนิด ละหนอย คอยทําไป
ใชอยากให บรรลุธรรม แคขามวัน
๒๕ พ.ย.๕๗
สติสัม- ปชัญญะ จะเกิดได
ก็เมื่อใจ มีศรัทธา พุทธธรรมสงฆ=
และเพียรหมั่น สติป8ฏฐาน อยางมั่นคง
ไมลืมหลง หางหาย ไปหลายวัน
เมื่อสติ รูตัว ไดทั่วพรอม
ใจก็นอม สูสมา- ธิตั้งมั่น
เป*นพื้นฐาน ญาณป8ญญา ใหมาพลัน
ไดรูทัน จิตใจ ไหลไปมา
มีตอหนาถัดไป
๒๖ พ.ย.๕๗
อนิจจัง ของรางกาย มีใหเห็น
คือการเป*น เด็กนอย แลวเติบใหญ

ความเป*นเด็ก กลับกลาย และหายไป
สูสิ่งใหม คือหนุมสาว ไดเขามา
จากหนุมสาว ก็เปลี่ยนไป ไมหยุดอยู
ความเป*นผู ใหญคอย เขามาหา
จากนั้นก็ กลายเป*น แกชรา
รอเวลา ยอยสลาย กลายเป*นดิน
๒๗ พ.ย.๕๗
ระลึกรู อยูแตกาย ไวเสมอ
ความเผอเรอ เพลินหลง ลดลงได
ในยามตื่น เพียรทํา อยูร่ําไป
เหมือนผูกใจ ไวกับกาย ทุกเวลา
เมื่อจิตอยู รูกาย ไดแจงชัด
ความบีบรัด จากกิเลส และตัณหา
ก็ลดลง จากที่ เคยผานมา
ไดคนหา เวทนา จิตและธรรม
๒๘ พ.ย.๕๗
อันใจคน เปรียบไป ก็คลายน้ํา
ไหลลงต่ํา เป*นธรรมดา อยูอยางนั้น
หากไมมี ทํานบฝาย หรือเขื่อนกัน
ก็เป*นอัน ไหลลงต่ํา อยูร่ําไป
มีสติ รูตัวไว คลายเขื่อนกั้น
ไมใหมัน ไปต่ํา ยามมันไหล
สูทะเล กิเลส อันกวางไกล
ที่พาให กองทุกข= มาผูกพัน
มีตอหนาถัดไป
๒๙ พ.ย.๕๗
ธรรมทั้งหลาย ของกาย และใจนี้
มีอยูที่ กายใจ ของคนนั้น
แตไมเห็น เพราะดู รูไมทัน
ดวยยึดมั่น ธรรมหยาบไว ไมเคยวาง
มองเห็นแต ตัวตน จนแนนหนา
ขาดป8ญญา พิจารณา ความแตกตาง

ธรรมละเอียด ลึกซึ้ง จึงถูกพราง
ทุกทุกอยาง มองเห็น เป*นตัวตน
๓๐ พ.ย.๕๗
เมื่อใจสบาย กายยอม อยูเป*นสุข
เมื่อใจทุกข= กายยอมไม สบายแน
เพราะสมดุล ในรางกาย มันปรวนแปร
จึงมีแต ทรุดโทรม เกิดโรคภัย
ความสบาย แหงจิตใจ เกิดไมยาก
เพียงเพียรพาก มีสติ รูตัวไว
ใจยอมไม เผลอพลั้ง ไปหางไกล
พาสบาย ทั้งกายใจ ไปดวยกัน
๑ ธ.ค.๕๗
นิมิตหมาย ตางตาง ในทางโลก
จะทุกข=โศก สุขศรี หรือดีชั่ว
เป*นบัญญัติ สรางไว ใหแกตัว
ลวนพันพัว อัตตา พาเวียนวน
การเขาใจ ตามความหมาย ในบัญญัติ
แมแจงชัด ไมทําให ไดหลุดพน
บัญญัติธรรม ที่ยึดถือ วาคือตน
เป*นเหตุผล ใหเกิดตาย ไมพนเลย
มีตอหนาถัดไป
๒ ธ.ค.๕๗
ชีวิตที่ ผานมา ถึงครานี้
มีทั้งดี และราย ใหเรียนรู
ยามเจอดี ครั้งใด ใจก็ฟู
ยามเจอราย หดหู ปางจะตาย
เกิดครั้งใด ก็ตองเป*น อยูเชนนี้
จะใหดี อยางเดียว นั้นอยาหมาย
เป*นเพราะวา กอนทุกข= นั้นคือกาย
ทุกข=จะหาย เมื่อกายไม ใชตัวตน
๓ ธ.ค.๕๗
มีสติ รูตัว อยูทั่วพรอม

ผูนั้นยอม ไดกระทํา ยอดกุศล
ไมประมาท นั้นอยู คูกับตน
และสงผล ใหสติ นั้นสมบูรณ=
นําสูญาณ ป8ญญา มาครวญใคร
ธรรมแหงกาย และใจ ซึ่งเปลี่ยนหมุน
เกิดแลวดับ ลับหาย กลายเป*นจุล
เป*นตนทุน บุญกุศล พาพนกรรม
๔ ธ.ค.๕๗
ปฏิบัติธรรม จะยาก หากบังคับ
ใหเหมือนกับ ที่ใจ ปรารถนา
จิตของคน ยอมไหว ไปและมา
จะบัญชา ใหหยุดไหว ไมไดเลย
หนาที่เรา ตามรู ดูเทานั้น
พอรูทัน มันได ใจก็เฉย
หากเราคอย บังคับ เชนดังเคย
จะลงเอย ดวยวาวุน ขุนเคืองใจ
มีตอหนาถัดไป
๕ ธ.ค.๕๗
ครองแผนดิน โดยธรรม คําของพอ
ทรงสืบตอ ประพฤติตาม คําพูดนั้น
แมเหนื่อยยาก ตรากตรํา ทุกค่ําวัน
ก็คงมั่น คิดคน จนสุดใจ
ทําใหดู ใหเห็น เป*นตัวอยาง
เพื่อนําทาง ใหเดิน ตามอยางได
หวังใหลูก ทุกคน เดินตามไป
วอนลูกไทย เดินตามพอ ดวยพอเพียง
*ขอพระองค=ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง*
๖ ธ.ค.๕๗
ชีวิตเรา ทั้งหลาย ใครกําหนด
กรรมทั้งหมด เป*นป8จจัย ใหเกิดผล
ที่อางเป*น ความสา- มารถของตน
หากคิดคน ครวญใคร ก็ไมจริง

ความสามารถ เหมือนกัน นั้นมิใช
ไดอะไร เหมือนกัน ในทุกสิ่ง
เพราะทํากรรม ตางกันไว ควรประวิง
อยาละทิ้ง ไมใสใจ ในเรื่องกรรม
๗ ธ.ค.๕๗
สะกิดใจ ใหหาธรรม ในยามเชา
หวังบรรเทา ทุกข=ภัย ในใจทาน
ที่เกิดมี ตอเนื่อง มายาวนาน
โดยกลาวขาน ถอยคํา เป*นรอยกรอง
ธรรมที่แท มิใช ในกลอนนี้
แตอยูที่ กายใจ ทานทั้งผอง
หวังใหทาน สะดุดใจ ไดทดลอง
เพื่อใจผอง แผวดวยธรรม ตามสมควร
มีตอหนาถัดไป
๘ ธ.ค.๕๗
ยามเมื่อจิต จดจอใน ที่กายนี้
เชนอยูที่ ลมหายใจ ไหลออกเขา
จะรูเห็น บางครั้งสั้น บางครั้งยาว
มีหนักเบา ราบเรียบ ออนละมุน
ขณะที่ รูวาสั้น นั้นยาวหาย
รูยาวใหม ขณะนั้น สั้นก็สูญ
ยามไปรู สิ่งใหม ในกายคุณ
การเวียนหมุน ลมหายใจ เหมือนไมมี
๙ ธ.ค.๕๗
ที่ตาเห็น เป*นบน และลางนั้น
ที่แทมัน อยูสลับ และกลับขาง
บัญญัติเกิด จากตานั้น มันผิดทาง
บนเป*นลาง ลางเป*นบน ทุกคนจํา
ผืนแผนดิน หรือโลก ที่เรียกนี้
คือสิ่งที่ ลอยเหมือนเรือ อยูเหนือน้ํา
น้ําอยูบน อากาศ คือถอยคํา
ที่กลาวตาม ความจริง สิ่งที่เป*น
๑๐ ธ.ค.๕๗

หากแมนใคร ไดเพียร หมั่นระลึก
คอยรูสึก อยูกับกาย ไวเสมอ
จะลดความ ฟุ?งไกล ใจเผอเรอ
ไดพบเจอ ความสุข สงบใจ
ความสุขหา ไดงาย ที่กายนี้
เพียงเรามี สติ มั่นคงไว
หมั่นรูตัว ไมเพลินเผลอ ละเมอไกล
ก็สุขได ไมลําบาก ยากเย็นเลย
มีตอหนาถัดไป
๑๑ ธ.ค.๕๗
ยามเมื่อตื่น ลืมตา ตอนเชาตรู
หากวารู เปลือกตา ที่ลืมนั้น
ขยับตัว มือเทา หรือเขายัน
เพื่อใชดัน ตัวนั่ง ใหตั้งตรง
รูอยางนี้ นี่แหละบุญ คุณสรางได
ทุกวันไป รูอยางนี้ ไมมีหลง
สติจะ เจริญ และมั่นคง
และหนุนสง ทําให ไดป8ญญา
๑๒ ธ.ค.๕๗
มีเรื่องไม สบายใจ พาใหทุกข=
เรามักถูก ปลูกฝ8ง ทางแกไข
โดยใหลืม เรื่องไม สบายใจ
เชนใหไป คุยกับเพื่อน ไดเฮฮา
ยามพูดคุย สังสรรค= กันกับเพื่อน
มันดูเหมือน ความทุกข= ไมมาหา
แตความทุกข= ก็มาอีก เมื่อกลับมา
นั่นเพราะวา เหตุแหงทุกข= ไมหมดไป
จะแกทุกข= ใหหาย ไดเด็ดขาด
ตองหมดชาติ หมดภพ ไมเกิดใหม
เพราะเหตุทุกข= คือการ มีกายใจ
และยึดไว ไมเคย ไดปลอยวาง
๑๓ ธ.ค.๕๗

สิ่งตางตาง ทั้งหลาย ในโลกนี้
ลวนแตมี ความเปลี่ยนไป ไมอยูนิ่ง
หากแมนเรา เขาใจ ความเป*นจริง
จะละทิ้ง ความหวงหา และอาลัย
ของสุดรัก สุดหวง และหวงหา
วันขางหนา ก็ไมทาน ทนอยูไหว
วันหนึ่งตอง ผุพัง เลื่อมลงไป
ยอมรับได ก็คลายทุกข= ไดพอควร
๑๔ ธ.ค.๕๗
มีเมตตา ผูกไว ที่ในจิต
ทําพูดคิด ดวยเมตตา นาสรรเสริญ
สถานการณ= เลวราย ไดเผชิญ
ไมลวงเกิน ดวยโกรธ แกใครใคร
จิตเมตตา พาให ไดเป*นสุข
ไมมีทุกข= หนาตา พาสดใส
อีกทั้งจิต เป*นสมา- ธิไดไว
เจริญไว จิตเมตตา อยาหลงลืม
๑๕ ธ.ค.๕๗
การทําบุญ ทําทาน การกุศล
เพื่อใจตน ละคลาย โลภโกรธหลง
ที่ฝ8งแนน ในใจ ใหลดลง
และหนุนสง พาให ไดป8ญญา
หากทําบุญ หวังให ไดรวยทรัพย=
ก็เทากับ เพิ่มโลภ ใหเขาหา
ยิ่งมืดบอด ทางถึง ซึ่งธรรมมา
กลายเป*นควา โลภเพิ่ม เติมใหใจ
๑๖ ธ.ค.๕๗
จะร่ํารวย มีเงินทอง กองมากลน
ตองเริ่มตน จากการที่ มีเล็กนอย
หมั่นสะสม เรื่อยไป ใชรอคอย
ใหมันลอย มาหลนทับ โดยฉับพลัน
การสมสม ตนทุน บุญกุศล
ก็เริ่มตน จากเล็กนอย เหมือนอยางนั้น

เหมือนน้ําหยด ลงตุมน้ํา ทุกค่ําวัน
ตุมน้ํานั่น วันขางหนา น้ํายอมเต็ม
๑๗ ธ.ค.๕๗
ธรรมดา ของจิต ยอมคิดฟุ?ง
คอยแตงปรุง เรื่อยไป ไมหยุดยั้ง
เมื่อเห็นภาพ กายสัมผัส หรือหูฟ8ง
ก็เผลอพลั้ง กับการคิด ลืมจิตตน
ดวยไมรู วาจิต มันคิดอยู
จึงไมรู วาเรานั้น มันสับสน
เอารูปกลิ่น เสียงสัมผัส รสระคน
พาเกิดผล นิมิตหมาย วาใชตน
๑๘ ธ.ค.๕๗
ผูเกิดดวง- ตาเห็นธรรม อันล้ําลึก
ยอมรูสึก เห็นภัย ในสงสาร
ที่วนเวียน ไปมา อยูชานาน
เหตุเพราะการ ยึดมั่นไว ในตัวตน
ดวยศรัทธา ในธรรม คําสอนสั่ง
เป*นพลัง นําพาให หายสับสน
เจริญสติ ภาวนา ดวยอดทน
หวังหลุดพน จากทุกข=ภัย ไดยั่งยืน
๑๙ ธ.ค.๕๗
เพียงตาดู หรือจะรู วาจริงแท
ไดเพียงแค สิ่งนั้น มันเคยเห็น
แตความจริง ของสิ่ง ที่มีเป*น
มีซอนเรน จับไมได ดวยสายตา
บางอยางตอง รับรู ดูดวยจิต
เชนความคิด แหนหวง ความหวงหา
ความโลภโกรธ ความหลง หรือเวทนา
จะรูวา เป*นอยางไร ตองใจดู
มีตอหนาถัดไป
๒๐ ธ.ค.๕๗
เมื่อแรกดู รูได เพียงหางหาง

แตบอยครั้ง ที่ไดดู ก็รูใกล
ถึงการเกิด การดับ สลายไป
แหงจิตใจ ของตน จนเคยชิน
กี่ครั้งก็ ไดเห็น อยูเชนนั้น
เกิดแลวมัน ก็หาย ไปหมดสิ้น
ภาพกลิ่นรส กายสัมผัส หรือไดยิน
เป*นอาจิณ เกิดแลวหาย ไมคงทน
๒๑ ธ.ค.๕๗
ของสิ่งหนึ่ง มีอะไร อยูหลายอยาง
ตามทิศทาง มุมมอง ของผูนั้น
ที่ศึกษา เรียนรู ตามตามกัน
โดยผูกพัน สิ่งทั้งหลาย ไวกับตน
หากตัดตัว ตนออกไป ไดเสียบาง
เห็นทุกอยาง เป*นธรรม(ชาติ) ตามเหตุผล
ไมอางเอา อัตตา มาปะปน
ความมืดมน ในจิตใจ ก็คลายลง
๒๒ ธ.ค.๕๗
มีทรัพย=สิน เงินทอง มากแคไหน
ใชวาใจ จะหมดจด หมดตัณหา
มันยังคง มีอยู ทุกเวลา
จึงไขวควา หาตอไป ไมมีพอ
ไดมาแสน อยากให ไดเป*นลาน
บุญและทาน ศีลธรรม ไมเหลือหลอ
ชีวิตเป*น เชนนั้น คลายกับตอ
มีแตรอ วันผุพัง เพียงอยางเดียว
มีตอหนาถัดไป
๒๓ ธ.ค.๕๗
อันกายนั้น มันเป*น ของเราไหม
หากวาใช ใยไมเป*น เชนดังหมาย
อยากแข็งแรง สวยหลอ ทั้งเรือนกาย
ทั้งหญิงชาย หมายเป*น เชนเดียวกัน
หนังเคยตึง สดใส ใยยานหยอน

ฟ8นโยกคลอน จากที่เคย แข็งแรงมั่น
ผมหงอกขาว จากที่เคย ดําเป*นมัน
ดวงตานั้น เคยสดใส ใยฝ?าฟาง
๒๔ ธ.ค.๕๗
ป8ญญาเกิด จากการฟ8ง และการอาน
หรือจากการ คิดวิเคราะห= หาเหตุผล
ตามบัญญัติ สัญญา ประสาคน
ไมพาพน ทุกข=ภัย ไดนิรันดร=
ป8ญญาจาก ภาวนา จึงพาพน
เลิกเวียนวน ในวัฏ สงสาร
หากพากเพียร ภาวนา จนชํานาญ
และประหาร กิเลสหาย จากใจตน
๒๕ ธ.ค.๕๗
การศึกษา ที่ยิ่งใหญ และใหผล
พาหลุดพน จากกอง ทุกข=ไปได
คือการฝHก ศึกษา กายและใจ
โดยการใช สติ และป8ญญา
อาจเหมือนไม ไดอะไร ในเบื้องตน
แตเกิดผล รูเองได ในภายหนา
อยาคาดหวัง วาจะเริ่ม ตอนชรา
ดวยเพราะวา อาจสิ้นใจ ไปกอนเอย
มีตอหนาถัดไป
๒๖ ธ.ค.๕๗
มีเครื่องมือ คือกาย ใหศึกษา
และนําพา การรู สูใจได
เมื่อเรียนรู ลึกซึ้ง ถึงกายใจ
จะนําให สูสุข คลายทุกข=ทน
จมูกหู ตาลิ้นกาย ทั้งหลายนั้น
ใชวามัน จะมีแต อกุศล
หากระลึก รูได ในกายตน
เกิดกุศล ยิ่งใหญ กับใจเรา
๒๗ ธ.ค.๕๗

อันคนเรา แนนอน ตองตายแน
ตองมีแก มีการ เจ็บปDวยไข
ยอมไดเจอ ถวนหนา ไมวาใคร
ควรฝHกใจ เตรียมรับ ไวกับมัน
ธรรมชาติ ของกาย อยาหมายมุง
หวังพยุง ใหยืนยง และคงมั่น
จะใหอยู คงที่ ไมมีวัน
ตองมีอัน สิ้นไป ในทุกคน
๒๘ ธ.ค.๕๗
คําพูดคน ดาวา ถามาคิด
ในดวงจิต คอยคํานึง ถึงคํานั้น
ก็มีแต จะทุกข= อยูนานวัน
ทั้งที่มัน หายไป ใชอยูทน
ยามเมื่อเรา เอาคํา นั้นมาคิด
มันก็ติด ฝ8งใจ อยูทุกหน
คิดเมื่อไร ก็เกิดทุกข= ผูกพันตน
ไมรอดพน จากทุกข=ใจ ไปไดเลย
มีตอหนาถัดไป
๒๙ ธ.ค.๕๗
ความสงบ แหงใจ ที่ไดพบ
เหมือนประสบ บันได ขั้นพื้นฐาน
ใหกาวเดิน ขึ้นไป ในการงาน
เพื่อลางผลาญ กิเลสราย ในใจเรา
หากหลงใหล ในสงบ ที่พบนั้น
จะถึงขั้น ตอไป อยางไรเลา
จะขึ้นถึง ขั้นที่สอง ตองเลือกเอา
โดยการกาว ตอไป ไมรีรอ
๓๐ ธ.ค.๕๗
กรรมเทานั้น สรรสราง ทุกอยางให
จะดีราย ไดเสีย หรือขัดสน
ขึ้นอยูกับ ผลกรรม แตละคน
ที่สงผล พาให ไดพบเจอ

กรรมสะสม ติดใจ ไวทั้งหมด
เหมือนถูกจด บันทึกใน ใจเสมอ
อยาหลงทํา กรรมราย ใจเผอเรอ
อยามัวเกอ อายเขา เราเชื่อกรรม
๓๑ ธ.ค.๕๗
กรรมเพื่อความ สิ้นกรรม ควรทําไว
คือฝHกใจ ตามทางส- ติป8ฏฐาน
รูกายเว- ทนาจิตธรรม จนชํานาญ
เพื่อประหาร กิเลสหาย จากใจตน
แมชาตินี้ ยังทําได ไมถึงขั้น
แตก็เป*น พื้นฐาน การเริ่มตน
ไดสะสม ความดี มีมลคล
เพื่อหลุดพน ในอนา- คตกาล

