ขอความธรรม Facebook
๕ เม.ย.๕๕
เมื่อเราจุดเทียนครั้งใดยอมมีแสงสวาง มีควัน มีความรอนเกิดขึ้นรวมดวยทุกครั้งเพราะธรรมชาติเปนเชนนั้น
จิตคนเมื่อรับสิ่งกระทบแลวปรุงแตงก็จะมีกรรมเกิดตามมาเชนกันเพราะธรรมชาติเปนเชนนั้น
๖ เม.ย.๕๕
ความมืดมัว หายไป เมื่อไดแสง
ความแหงแลง หายไป เมือ่ ไดฝน
ทุกขที่มี อยูใน ใจของคน
ก็หลุดพน หลีกหลบ เมื่อพบธรรม
๖ เม.ย.๕๕
มีนรก จําลอง ใหมองเห็น
ตัวอยางเชน น้ําทวม แผนดินไหว
ลมพายุ ลูกเห็บ ภูเขาไฟ
ทั้งไฟไหม ฝุนควัน อันตราย
อุบัติเหตุ อาชญากรรม ความขัดแยง
ดูรุนแรง มากขึ้น นาใจหาย
เกิดทุกขเข็ญ ลําบาก กันมากมาย
สิ่งทัง้ หลาย เหมือนนรก ใหทดลอง
ผูประมาท อวดดี มีความหลง
หากยังคง ไมรสู ึก เสียวสยอง
ไมประพฤติ ใหถูกธรรม ตามครรลอง
ก็คงตอง เจอวิบาก อีกมากมาย
๗ เม.ย.๕๕
คนที่เขา ทําดี นั้นมีถม
กลับนิยม คลอยตาม ที่ทําชั่ว
จะบาปกรรม อยางไร ไมเคยกลัว
โลกจึงมั่ว สับสน จนใกลพัง
เปนเพราะความ เห็นผิด จึงติดยึด
คอยประพฤติ อกุศล จนถอยหลัง
จิตตกต่ํา ไมสะอาด ขาดพลัง
สังคมพัง โลกพินาศ เพราะขาดธรรม
๘ เม.ย.๕๕
วันนีค้ ุณทําบุญหรือยัง?
บุญ คือ การชําระบาป , บาปคือความชั่วราย มี ๓ อยาง คือ
๑. บาปอยางหยาบ คือ ความชั่วรายทางกาย ทางวาจา ไดแก การฆาสัตว การลักทรัพย การประพฤติ
ผิดในกาม การพูดโกหก การเสพของมึนเมา ชําระบาปอยางนีด้ วยการรักษาศีล
๒. บาปอยางกลาง คือ ความชั่วรายทางความคิด ไดแก พอใจในกามคุณ คิดรายผูอื่น หดหูซมึ เซา
ฟุงซานและรําคาญ ลังเลสงสัย ชําระบาปอยางนี้ดวยการทําจิตใหมสี มาธิ (สมถกรรมฐาน)

๓. บาปอยางละเอียด คือ ความชั่วรายที่นอนเนื่องในสันดาน ไดแก ความกําหนัดในกาม ความ
หงุดหงิด ความเห็นผิด ความลังเลสงสัย ความถือตัว ความกําหนดในภพ ความไมรูจริง ชําระบาปอยางนีด้ วย
การมีปญญา (วิปส สนากรรมฐานจนเกิดปญญาญาณ)
๙ เม.ย.๕๕
อยูกับพุทธ ศาสนา มาแตเด็ก
เมื่อตอนเล็ก ใสบาตร พระทุกเชา
กลับไมเห็น ทางธรรม หนอตัวเรา
ดันเลือกเอา ทางทุกข มาผูกใจ
เกือบจะสาย เกินไป จึงไดรู
เมื่อลองดู จึงเห็น วาเปนได
แมจะรู วาหนทาง ยังอีกไกล
แตก็ไม ยอทอ รอคืนวัน
เหมือนโองใหญ ใสน้ํา ไวเพียงนิด
ถาไมคิด ตักใส วันละขัน
ก็ไมมี วันเด็ม ชัวกัปกัลป
จึงตั้งมั่น ตักไป ใหน้ําเต็ม
๑๐ เม.ย.๕๕
เมื่ออยากได แลวไดมา คิดวาสุข
จึงสนุก กับความอยาก มากนักหนา
ไดสิ่งนี้ อยากสิ่งนั้น มันตามมา
ก็ตองหา สิง่ นั้น กันตอไป
อยากของคน มีได ไมจํากัด
หากไมตัด ใหนอยลง คงไมไหว
อันความอยาก หากจะเปรียบ เทียบดั่งไฟ
มันเผาไหม ใจตน จนวอดวาย
อยูกับไฟ ในตอนตน พอทนได
แตนานไป รอนทวี มีมากหลาย
กวาจะรู วามันรอน ก็ตอนตาย
รูก็สาย เกินไป แกไมทัน
รีบตัดไฟ ตนลม สมควรยิ่ง
อยาทอดทิ้ง หางธรรม ตามใจฉัน
ปฏิบัติธรรม กรรมฐาน ใหทุกวัน
ความอยากนั้น จะลดนอย ถอยไปเอง
๑๑ เม.ย.๕๕
ผมสีดํา
จางหาย
กลายเปนขาว
ผิวตึงขาว นุมออน
เปนหยอนยน
ฟนที่แนน กลับโยกไหว ไมอดทน
ตาที่สน
เข็มได
ใหฝาฟาง

กลิ่นเพียงนิด แมอยูไกล เคยไดกลิ่น
เคยไดยิน เสียงทั้งหลาย แมไกลหาง
ขาเคยเดิน มั่นคง
ตรงเสนทางทาง
กลับเดินอยาง เหนื่อยลา นาออนใจ
มือเคยจับ สิ่งใด
ไดกระชับ
วันนี้กลับ
จับหยิบ
แทบไมได
เปนอยางนี้ ถวนหนา
ไมวาใตร
แลวทําไม
ยังกลา
วาเปนเรา
๑๕ เม.ย.๕๕
ศีลเปรียบเหมือนแผนดิน ไมมีศีลเหมือนไมมีแผนดิน คนไมมีศีลจึงไมมีที่ยืนไมมีฐานทีจ่ ะกาวสูความดีงาม
๑๖ เม.ย.๕๕
มีธูปเทียน และมาลัย มาไหวแม
ที่เหลือแต หอกระดูก ที่ถูกเผา
พระคุณแม ยังยิ่งใหญ ไมบางเบา
อยูเหนือเกลา ของลูก ทุกเวลา
แมกําพรา ไรแม มาแตเล็ก
เมื่อแมเด็ก ตองลําบาก ยากหนักหนา
แมอดทน แมทุกขยาก หนักอุรา
ก็ฟนฝา สูไป ใจอดทน
เลี้ยงลูกจน เติบใหญ ไมทอแท
จะย่ําแย ปานใด ไมเคยบน
เพราะแมมี คุณธรรม นําใจตน
จึงสงผล ใหลกู ดี มีการงาน
ลูกเห็นทาง ถูกธรรม นําบอกแม
เมื่อตอนแก แมไดธรรม มาสมาน
รางกายแก แตใจ แมเบิกบาน
ไมฟุงซาน ครุนคิด หงุดหงิดใจ
จนจิดแม ละราง อยางสงบ
เพราะแมพบ พุทธธรรม นําทางให
ลูกของแม คนนี้ แสนดีใจ
ที่แมไป สูภพ ภูมิที่ดี
รางของลูก ตอไป ก็คลายแม
ที่เหลือแต หอกระดูก อยูที่นี่
ลูกจะขอ สรางทํา แตกรรมดี
เพื่อลูกนี้ จะหมดทุกข มีสุขจริง

๑๗ เม.ย.๕๕
สงกรานตทผี่ านมาผมไปทําบุญและปดทองพระพุทธรูปมาหลายแหง แตละแหงมักจะปดทองทีห่ ลังพระเปน
สวนใหญเนื่องจากมีที่วางใหยืนปดทองไดสะดวก ผมเชื่อวาจะปดตรงสวนไหนของพระพุทธรูปก็ตามสามารถ
ขัดเกลากิเลสในใจของผมไดเหมือนกัน และอาจแสดงออกเปนนัยวาจะทําดีโดยมิไดหวังผลตอบแทน
๑๙ เม.ย.๕๕
เสียงเขาบน ดาวา นาอนาถ
เสียงนั้นขาด หายไป ไมอยูหนอ
แตใยจิต เคืองอยู ไมรูพอ
มาทุกขทอ ถอยคํา ที่ไมมี
เปนเพราะยึด เอาอดีต มาคิดนึก
จึงรูส ึก รอนใจ ดังไฟจี้
ควรใครครวญ ไตรตรอง มองใหดี
ขณะที่ เกิดรอนใจ นั่นใครทํา
ก็จิตเอง นั่นแหละ ที่แวะคิด
ถึงอดีต ที่ผานมา ชางนาขํา
มันเชื่อมโยง เรื่องเลวราย มาใหจํา
เรานั้นทํา เองหนา อยาโทษใคร
เพราะสติ หายไป ไมคงอยู
จึงตามรู ปจจุบัน นั้นไมได
ขาดสติ คือความหลง จงเขาใจ
มันทําให ใจเรา ไมรูจริง
อันคําดา ทั้งหลาย นั้นไมเที่ยง
ไดยินเสียง แลวดับหาย คลายทุกสิง่
หากเรามี สติบอย คอยประวิง
จะทนนิ่ง อยูได ไมทุกขเลย
๒๐ เม.ย.๕๕
เมื่อกอนชอบ ฟงเพลง มากกวาพระ
เพราะจังหวะ จะโคน โดนใจหลาย
ทั้งเสียงรอง ก็เพราะพริ้ง ทั้งหญิงชาย
มันผอนคลาย หายกังวล จึงสนใจ
เพลงเมือ่ กอน เนื้อหาดี มีแงคิด
นําชีวิต มารอยกรอง ทํานองใส
กลายเปนเพลง เดนดัง อยางกวางไกล
แตเพลงใหม แบบวัยรุน ไมคุนชิน
จึงลดเพลง มานั่ง ฟงธรรมมะ
เปนเสียงพระ เลาขาน เรื่องทานศีล
ธาตุทั้งสี่ มีน้ํา ลมไฟดิน
มักไดยิน เมื่อฟงธรรม แทบทุกครา

อีกขันธหา อายตนะ และสติ
สมาธิ กิเลส และตัณหา
มรรคผล นิพพาน และปญญา
เหลานี้หนา ใชอยูไหน อยูในตน
ฟงใหรู แนวทาง อยางแจงชัด
ปฏิบัติ ธรรมไป จะไดผล
อุปสรรค มีอยางไร ใหอดทน
มีวันพน กองทุกข และสุขจริง
๒๐ เม.ย.๕๕
หากมัวรอ โชคชะตา ฟาลิขิต
ทั้งชีวิต ก็เหมือนเรือ ลอยน้ําไหล
กระแสน้ํา ผลักดัน ทุกวันไป
คิดวาใกล ถึงฝง นั่งดูมัน
มีไมพาย อยูกับตัว มัวประมาท
รอโชควาส- นาสง คงเพียงฝน
ไมยอมเพียร จ้ําพาย ใหทุกวัน
ความฝนนั้น จะดับหาย ในทะเล
จิตของคน ก็ลอยไหล ในกิเลส
อยูในเขต ทุกขหนัก ไมหักเห
หากประมาท ใชชีวิต ติดเสเพล
ก็รอนเร ลอยไป ไมมีดี
ใชสติ พายงัด ขัดกิเลส
จะถึงเขต ไรทุกข มีสุขขี
พบฝง ธรรม ที่นํา สูความดี
ชีวิตนี้ อยาเพียงฝน ตองหมั่นเพียร
๒๖ เมษายน ๒๕๕๕
ระลึกรู อยูในตัว ใหทั่วพรอม
ใจคอยนอม เสมอวา เพียงตาเห็น
หากเผลอไผล ไปตาม ที่เคยเปน
ก็รูเชน วานั่น มันเผลอไป
ไดยินเสียง ก็สกั วา มากระทบ
ดังแลวจบ ไมเหลืออยู ทานรูไหม
หากคิดตอ วานั่น มันเสียงใคร
รูตามไป วาจิต มันคิดปรุง
กายสัมผัส เย็นรอน หรือออนแข็ง
ปวดขาแขง เมื่อยคัน มันแสนยุง
หมูแมลง เต็มไปหมด และมดยุง
ใจตองมุง รูปจจุบัน ที่มันเปน

เมื่อมันรอน ก็รู อยูวารอน
แข็งหรือออน รูสึกไป คลายตาเห็น
มันหมุนเปลี่ยน เวียนเคลา เชาถึงเย็น
จงเริงเลน อยูในกาย จะไดดี
๒๗ เมษายน ๒๕๕๕
วิชาเรียน ทางโลก มีมากหลาย
เรียนจนตาย ก็ไมพบ จบตรงไหน
มีเพิ่มเติม ใหเรียนรู อยูเรื่อยไป
เรียนเพื่อได มีงานทํา นั้นจําเปน
เรียนทางโลก มุงหมาย ไดตามอยาก
คนเรียนมาก หยิง่ ทะนง คงเคยเห็น
สรางอัตตา ตัวตน จนลําเค็ญ
ใครคิดเห็น ตางไป ไมยอมฟง
หลงความรู ของตน วาทนแท
ไมเปลี่ยนแปร เปลี่ยนไป ใจโอหัง
ทฤษฏี ที่คิดคน จนเดนดัง
ไมพลาดพลั้ง แนไหม ในความจริง
เมื่อเวลา ผานผัน มันก็เปลี่ยน
ที่เคยเรียน มันไมใช ในหลายสิ่ง
เพราะที่เรียน มันไม ใชความจริง
จงตัดทิง้ สิ่งสมมติ หยุดหลงมัน
๒๙ เม.ย.๕๕
เกมในเฟส เลนได ไมยากนัก
เลนสักพัก ชนะได ดังใจหวัง
เกมขัดเกลา กิเลส นั้นยากจัง
เลนมาตัง้ หลายป ไมมีแวว
วาวันไหน จะชนะ ละกิเลส
ถึงขอบเขต ที่ใจ เราใสแจว
แมพลิกผัน สูไป ตั้งหลายแนว
ก็ยังแหว แพทุกที ที่สูมัน
มีสติ เหมือนเมาส เฝาแตคลิก
ไมหลุกหลิก เลื่อนลอย คอยเพอฝน
พรอมจะคลิก ทุกเวลา ถาเจอมัน
คงสักวัน ไดชนะ อยางสะใจ
หากใจสู อยูทุกวัน มันไมแพ
หากเพียงแค ทอถอย ไมคอยไหว
ก็พายแพ ตั้งแตตัน ทุกคนไป
เกมยิ่งใหญ ไมลองเลน ไมเปนคน

๒๙ เม.ย.๕๕
บางคนเกิด ในที่ดี มีทรัพยสิน
ไดอยูกิน อยางสบาย ไมหิวโหย
มีผิวผอง นวลใย ไมรวงโรย
นั่งกอบโกย แตสุข ทุกวันคืน
มาวันหนึ่ง โรคราย มากรายกล้ํา
สุดชอกช้ํา เกินกมล จะทนฝน
อาหารโปรด อรอยหอม ไมยอมกลืน
สะอึกสะอื้น นอยใจ รองไหโฮ
คิดขึ้นมา คราใด ใจสลด
คนที่อด ไมปวยไข ใหโมโห
คิดคิดไป ใจยิ่งตรอม จนผอมโซ
ใจมันโผ วิ่งออกไป ไมรูตัว
ความจริงแท แปรเปลี่ยน เวียนมาสู
เพื่อใหรู แกจิต คิดละชั่ว
จะรวยจน เพียงไหน ไมตองกลัว
จะรอดตัว จากปวยไข นั้นไมมี
ใชวารวย แลวปวยไข จะไมเกิด
อยาทูนเทิด เงินทอง เลยนองพี่
คุณธรรม ดอกหนา ที่วาดี
ตั้งแตนี้ ควรนอมใจ ใหใฝธรรม
๒๙ เม.ย.๕๕
เพียรรูตัว ดวยสติ มิใหเผลอ
ไดพบเจอ ปจจุบัน มันสุขหนา
อดีตที่ ผานไป ไมเขามา
อนาคต ขางหนา ก็ไมมี
มีแตจิต คิดปรุง ไปตางตาง
แลวจืดจาง ดับไป ไมคงที่
คิดเกาดับ กลับคิดใหม ดูใหดี
จิตเรานี้ เชื่อไหม ไวจริงเออ
จิตในจิต คิดรู อยูทุกเมื่อ
อยารูเบื่อ ตั้งใจ ไมพลั้งเผลอ
แมจิตหลง ก็รูไป เมือ่ ไดเจอ
เคยซึมเซอ เผลอบอย จะนอยลง

๑ พ.ค.๕๕

สิ่งชั่วดี เปนอยางไร สวนใหญรู
แตก็ดู เหมือนวา ยังฝาฝน
รูวาดี แตไมทํา สุดกล้ํากลืน
รูวาชั่ว แตก็ฝน ทําลงไป
บางก็อาง เพราะสังคม สุดขมขืน
จําตองลื่น ตามมัน สุดทานไหว
ไมทําตาม ก็ไมรู อยูอยางไร
ทําตามไป ทั้งทีร่ ู อยูวาเลว
สังคมนี้ แขงขัน กันทุกอยาง
แขงกันกราง เมามัน ขั้นแหลกเหลว
คลายกับมี โปรโมชั่น แขงกันเลว
พาลงเหว หุบนรก นาตกใจ
เปนเพราะภูมิ ตานทาน มันมีนอย
มิเห็นรอย ทางธรรม อันสุขใส
ความเห็นผิด จึงนํา ครอบงําใจ
ใหทําไป ทั้งทีร่ ู อยูวาเลว
๒ พ.ค.๕๕
เธอราเริง แจมใส ใจเปนสุข
เธอเปนทุกข คอยบอกธรรม ตามที่รู
เธอไปไหน คอยหวงใย ถามไถดู
เธอไมอยู ดูเหงาจิต คิดถึงจัง
เธอเฉื่อยชา หาเรื่อง คอยคุยโม
เธอโมโห คอยหาม ปรามทีหลัง
เธอปวยไข เหมือนใจ ฉันจะพัง
เธอผิดพลั้ง ฉันพรอม ยอมอภัย
๒ พ.ค.๕๕
เสื้อผาสวย ดวยสีสัน อันสดใส
เมื่อสวมใส ไดไมนาน ก็พาลเหม็น
หากแขวนอยู นอกกาย มันไมเปน
ควรมองเห็น วารางกาย มันไมดี
ธรรมชาติ สะอาดดี มีอยูทั่ว
พอเขาตัว ของคน ก็ปนป
ทั้งปลาไข ไกหมู ที่ดูดี
กลายเปนขึ้ หมักเหม็น เปนประจํา
เพียงหนังหุม บางเบา เฝาขัดถู
คอยแลดู พันผูก ทุกเชาค่ํา
เมื่อแกเฒา ก็เหี่ยวยน ปนดางดํา
อยาเพลี่ยงพล้ํา หลงอยู จงรูท ัน

๔ พ.ค.๕๕
เขาตองลม แลวยืน กี่หมื่นหน
จึงตั้งตน ยืนราง อยางทีเ่ ห็น
เขาอดทน อยางสุดซึง้ จึงเดินเปน
แมยากเข็ญ ก็ไมทอ ตอสูไป
กวาจะปรับ จิตใจ ใหเข็มแข็ง
จนมีแรง ตอสู เพื่ออยูไหว
ตองทุกขทน ทรมาน นานเทาใด
เขาผานได อยางยากเย็น เปนยอดคน
รางกายดี เชนเรา หากเอาถาน
ทําการงาน สิง่ ใด ก็ไดผล
มัวทอแท แพใจ ไมอดทน
รอสมหลน ก็คงได แคตายฟรี
๕ พ.ค.๕๕
มีศรัทธา อยางจริงใจ ในพุทธะ
มีวิริยะ ไมยอทอ ตอสิ่งไหน
มีสติ จดจอ ตอเนื่องไป
สมาธิ เจริญไว ไดปญญา
สรางสมดุล วิริยะ สมาธิ
สวนสติ มากเทาไร ก็ไมวา
อีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งควรรู คูกันมา
คือศรัทธา และปญญา สมดุลกัน
สรางใหเกิด ในใจ กันไวเถิด
จะกอเกิด พละกําลัง อยางแข็งขัน
พาชีวิต ใหพนทุกข สุขอนันต
มัวรอวัน มันประมาท และขาดบุญ
๖ พ.ค.๕๕
บางคนทํา ความผิด คิดทางชั่ว
มิยอมกลัว เวรกรรม จะตามถึง
แมหลักฐาน ไมชี้ชัด จนมัดตรึง
ตนคนหนึ่ง นั่นแหละรู อยูแกใจ
เจตนา ถูกบันทึก ลึกในจิต
ไมมีสิทธิ เปลี่ยนกรรม ที่ทําได
วันหนึ่งตอง รับกรรม ที่ทําไป
นานแคไหน ไมแน แลวแตบุญ
เมื่อบุญมาก บาปนอย ก็คอยเสือ่ ม
แคกระเพือ่ ม เซาะใจ ใหเพียงขุน
หากบุญนอย กรรมอาจมา อยางทารุณ

ชีวิตวุน วอดวาย ไปทุกทาง
ญาติพี่นอง ที่เคยมี ไมตรีจิต
ก็กลับคิด ผิดใจ ไปอีกอยาง
ทั้งเพือ่ นฝูง รักใคร ก็หายจาง
คนรอบขาง ก็เปนแต แคเพื่อนกิน
เคยอิ่มหมี พลีมัน ก็พลันโหย
โจรขโมย คอยเฝา เอาทรัพยสิน
อีกโรคราย ก็เขาหา เปนอาจิณ
คนดูหมิ่น เหยียดหยัน กันทั้งบาง
จงเชื่อกฏ แหงกรรม ทําดีเถิด
จะประเสริฐ สุขใส ไปทุกอยาง
ที่ชั่วอยู ก็ควรจะ ไดละวาง
เพื่อหนทาง สุขใจ จะไดมี
๗ พ.ค.๕๕
อากาศรอน ซอนกาย ไมใหแย
อยุหองแอร เย็นฉ่ํา จนหนําจิต
คนอื่นรอน ชางมัน ฉันไมคิด
เพราะมีสทิ ธิ จะทํา ตามใจตน
ไมเห็นตอง มีตนไม ไวใกลบาน
ใหใบกาน รกเรื้อ เมื่อมันหลน
มันกลาดเกลือ่ น เหมือนปา พากังวล
อยูแบบคน รุนใหม ในลานปูน
หากทุกคน มีจิต คิดอยางนั้น
ก็ถึงวัน ที่ทุกอยาง ตองพังสูญ
เพราะเมื่อธรรม (มะ)ชาติ ขาดสมดุล
จะอาดูร โดนภัย ทํารายเอา
อยาเห็นแก ประโยชนตน จนสิ้นคิด
มัวใชสิทธิ ตามกฏหมาย ใหโงเขลา
หากความโลภ ไมสราง และบางเบา
ก็คงเนา รวมกัน สักวันเอย
๘ พ.ค.๕๕
ไมอยากอยู ลําพังตัว เพราะกลัวเหงา
กลัวซึมเศรา เคลาทุกข ไมสุขสันต
ความฟุงซาน หลายหลาก มักพัวพัน
จนทุกวัน นั้นไมอยาก อยูคนเดียว
เพื่อนบางคน คุยสนุก เพราะมุขมาก
บางก็ปาก แนมเหน็บ ไดเจ็บเสียว
แมจะเจ็บ จากเพื่อนวา จนหนาเซียว

เมื่อโดดเดี่ยว ก็เสียวจิต คิดถึงกัน
แมโนตบุค มือถือ จะคือเพื่อน
แตจะเหมือน เพื่อนคน ไดหรือนั่น
จะปรึกษา ปญหาใด ไดกับมัน
ไดแคคั่น บางเวลา คราจําเปน
หากตองอยู เพียงลําพัง อยานั่งทอ
อยานั่งรอ หาสิ่งใด ใหยากเข็ญ
ลมหายใจ อยูกับเรา ทั้งเชาเย็น
หากมองเห็น ลมหายใจ ไมเหงาเลย
๑๐ พ.ค.๕๕
จับเอาลม หายใจ ไวเปนฐาน
ทําการงาน ดวยสติ มิใหหลง
จิตก็แอบ หนีไป ไมมั่นคง
ไมอยูตรง หายใจ ไดดังปอง
บางครัง้ หาย ไปนาน พาลเพอเจอ
มันเผลอเรอ ไปบาง อยานั่งหมอง
เมื่อรูตัว วาเผลอ นั่งเหมอมอง
ก็ประคอง สติมั่น ที่ฐานเดิม
หากบังคับ เคืองโกรธ โทษดวงจิต
จะเกิดพิษ โทษภัย ในใจเพิ่ม
เปนความโกรธ เกิดใน ใจเพิ่มเติม
จิตจะเริม่ ฟุงซาน รําคาญใจ
สมาธิที่ ควรได จะไมเกิด
เพราะเตลิด ตามอารมณ ไปไหนไหน
เมื่อรูตัว สติมา หาทันใจ
เริ่มตนใหม ตอไป ไมกังวล
ทําบอยบอย จะคอยรู อยูคงที่
จิตหลีกลี้ เคลื่อนคลอย มีนอยหน
สมาธิจิต จึงเกิดได ในกมล
เพียรอดทน ทําไป จะไดดี
๑๑ พ.ค.๕๕
เมื่อสติ อยูกับกาย ใจบอยบอย
จะกินนอย นอนนอย พลอยใหผอม
คางบดเคี้ยว รูตามติด ไมคิดยอม
ลิ้นตะลอม เขี่ยใหฟน มันบดไป
อาหารสวย หลากสี แตทีแรก
เมื่อมาแหลก แหลกลาน เปนอันใหม
ไมตางจาก ปฏิกูล สักเทาใด

เมื่อมันไหล เลื่อนลื่น กลืนลงคอ
คิดอยางนี้ มีหรือ จะอรอย
มีแตถอย ปลงจิต ไมคิดตอ
เพียงนิดเดียว เทานั้น เปนอันพอ
กินเพื่อขอ เพียงอยูได ไมมากเกิน
ใชสติ คอยกําหนด ลดอวนได
กําหนดใจ พิจารณา อยาขวยเขิน
อยูกับเคี้ยว ทุกครั้งเถิด อยาเพลิดเพลิน
ทานจะเดิน อยางหุนดี และมีธรรม
๒๑ พ.ค.๕๕
ที่มีทุกข ก็เพราะจิต คิดไมหยุด
ไมมีสุด สิ้นลง ที่ตรงไหน
คิดเรื่องนี้ ตอเรื่องนั้น พันกันไป
คิดจนไกล สุดกู อยูทุกวัน
สิ่งใดผาน ทางตา ก็มาคิด
เปนถูกผิด ตามที่ใจ ไดยึดมั่น
หูไดยิน ก็คิดครุน วุนเหมือนกัน
รสหวานมัน ผานลิ้น ก็ยินดี
เมื่อดมดอม หอมรื่น ก็ชื่นชอบ
มีคําตอบ วาใช ใหสุขศรี
กายสัมผัส นุมนวล ก็ยวนยี
อยากจะมี แบบนั้น ทุกวันคืน
สิ่งใดสม ปรารถนา ก็วาสุข
จะวาทุกข ก็เมื่อมี ที่ตองฝน
กิเลสลอ หลอกผสม อยางกลมกลืน
หลงชมชื่น ตามมันไป รูไมทัน
จงหยุดใจ ใหรู อยูแตตน
หมั่นรูตน อยางแนวแน ไมแปรฝน
มีสติ คอยคุมครอง และปองกัน
ใหใจนั้น หยุดสืบสาว จนยาวไกล
จงรูยืน เดินนอนนั่ง ไมพลั้งผิด
รูแนบชิด ติดตาม กายเคลื่อนไหว
กิเลสนั้น มันจะมา เวลาใด
เมื่อเราไม เปดใหมัน นั้นเขามา

๒๒ พ.ค.๕๕

จิตมันเร็ว เกินกวา ที่ตาเห็น
จึงกลายเปน การปรุงแตง ขึ้นแซงหนา
กลายเปนชอบ ไมชอบ เกิดขึ้นมา
และนําพา ใหหมดสุข ทุกเชาเย็น
หากรูวา เวลานั้น จิตมันคิด
ไมหลงผิด วานั่น คือการเห็น
รูใหแท แนถนัด จนชัดเจน
รูใหเปน ปจจุบัน มันจะดี
ปจจุบัน นําพา ใหผาสุข
ตัดความทุกข ออกไป ไดเต็มที่
อนาคต ที่ยาวไกล ก็ไมมี
อดีตที่ เคยปวนใจ ก็ไมกวน
รูแตสิ่ง ปจจุบัน ที่มันเกิด
จะเลอเลิศ เปนกุศล ในทุกสวน
ที่ปลอยใจ ไมตามรู ดูไมควร
ใจจะหวน หอบเอาทุกข มาผูกพัน
ธรรมทัง้ หลาย อยูทั่ว ตัวเรานี้
ใชวามี อยูไกล ที่ไหนนั่น
จงเพียรหมั่น ขยันดู จนรูทัน
ดูทุกวัน อาจจะได ไปนิพพาน
๒๓ พ.ค.๕๕
ในลําน้ํา ยามนี้ มีน้ําเชี่ยว
หมุนเปนเกลียว แรงกลา นาหวั่นไหว
ไมลําบาก หนักหนา ถาปลอยไป
ใหเชี่ยวไหล ไปลําพัง ไมยั้งมัน
หากวันใด ตองการ จะกั้นน้ํา
ก็ตองทํา เปนกําแพง แข็งแกรงกั้น
ตองเรียนรู ใหลึกซึง้ ถึงแรงดัน
วาน้ํานั้น มีฤทธิ์ ดานทําลาย
อาจตองใช หินใหญ ใสถุงทิ้ง
แมจะกลิ้ง คลาดเคลื่อน จากที่หมาย
กวาจะกั้น ใหน้ําอยู ดูวุนวาย
แตสุดทาย จะกั้นได ถาไมยอม
จะเปลืองหิน เปลืองแรง แขงกับน้ํา
แมตองทํา จนรางกาย ตองผายผอม
ก็ฮึดสู ดวยจริงใจ ไมจอมปลอม
หากใจพรอม สําเร็จได ดังใจปอง
จิตคน เปรียบไป ดุจสายน้ํา

มีแรงล้ํา พัดพาใจ ใหเศราหมอง
ทุกทุกวัน หมันหลากไหล คลายลําคลอง
หากเพียงมอง ไมลําบาก ยุงยากใจ
แตวันใด จะใหหยุด สุดลําบาก
แรงมันมาก เหลือลน สุดทนไหว
ใชสติ เปนเครื่องกั้น ทุกวันไป
คลายหินใหญ กั้นน้ํา ทําเหมือนกัน
๒๖ พ.ค.๕๕
ยุทธศาสตร โลกยุคใหม ใชความอยาก
เปนตัวลาก ฉุดดึง ถึงเปาหมาย
ครอบงําคน ใหอยากแย แพรกระจาย
เพื่อขยาย ฐานสินคา บริการ
โฆษณาวา วาสินคา มันนาใช
เพื่อใครใคร หลงตาม คํากลาวขาน
เราหลงเชื่อ โฆษณา กันมานาน
จนลูกหลาน มองเห็น เปนเรื่องดี
อยากอะไร ไดมา เพราะหาซื้อ
เงินจึงคือ ความสุขใจ ในชาตินี้
จะไดสม ปรารถนา ถาเงินมี
จะชั่วดี กําหนดได โดยใชเงิน
คนเงินมาก เปนคนดี มีระดับ
มีสินทรัพย มากลน คนสรรเสริญ
ใชฟุมเฟอย เปนสนุก สุขเหลือเกิน
แสนเพลิดเพลิน พอใจ ไมระแวง
เพราะปญญา มีนอย จึงดอยคิด
เดินทางผิด กลับเพลินใจ ไมแสลง
มันเห็นผิด ในบาปบุญ ขั้นรุนแรง
เพราะขาดแสง แหงธรรม มานําใจ
ญาณปญญา จะหาใส ในใจนั้น
มีรอยพัน หมื่นแสนลาน มันไมได
ตองสละ ละทิ้ง ทุกสิ่งไป
มันจึงได ญาณปญญา มาสูตน
๒๗ พ.ค.๕๕
ซื้อขาวของ มากมาย เพื่อไปวัด
บรรจงจัด เพื่อถวาย ใหพระฉัน
ขนมหวาน ใหมสด รสหวานมัน
ของคาวนั้น ก็ปรุงแตง แรงเครื่องปรุง
ชางเลือกสรร กันแท แมแตขาว

ก็ขัดขาว สะอาดตา แลวมาหุง
หวังใหพระ ฉันได สบายพุง
เพียงหมายมุง รสชาด ที่คาดกัน
ทําเพื่อหวัง วาพระ จะอรอย
จึงนั่งคอย จับจอง มองพระฉัน
พระจึงตอง ฉันทุกอยาง ทั้งหวานมัน
พาอวนกัน แทบทุกรูป ซูบไมลง
ใหถึงธรรม มิใช ใหถึงพระ
ทําเพื่อละ กิเลสไป ใชเพื่อหลง
ยิ่งทําบุญ กิเลสนอย ถดถอยลง
จึงถูกตรง เที่ยงแท แนตามธรรม
๒๘ พ.ค. ๕๕
ลมเขาออก ผานไหล ปลายจมูก
สัมผัสถูก จุดนอยนอย คอยคอยเห็น
บางครัง้ มี บางครั้งหาย ไมชัดเจน
ไมไปเคน บีบคั้น ใหมันมี
จิตอาจละ ไปสัมผัส ชัดอยางอื่น
ก็อยาฝน รูตามไป ใหตรงที่
จิตมันเกิด ในรางกาย ตามใหดี
เกิดตรงนี้ เกิดตรงนั้น ตามมันไป
เมื่อรูตาม ไปทุกที่ มีสติ
สมาธิ ก็จะเกิด ขึ้นมาได
ยิ่งหมั่นทํา ก็ยิ่งคลอง และวองไว
ใหเราใช เปนฐาน ญาณปญญา
๒๙ พ.ค.๕๕
มีสติอยู กับเทา ทุกกาวยาง
ทั้งยกวาง เคลื่อนไหว ไมยอมทิ้ง
อยางตอเนื่อง ทุกวัน ทํากันจริง
จิตก็นิ่ง รูเทาทัน การเดินไป
เคยเห็นวา เมื่อสุดกาว เทาจึงหยุด
ไมสะดุด เลยนั้น มันไมใช
เพราะมันมี สะดุดอยู รูดวยใจ
มันไมได เหมือนที่เห็น เชนสายตา
ในบางกาว การเคลื่อนไหว กลายเปนชวง
ไมตอพวง ยืดยาว เมื่อกาวขา
เหมือนกระตุก เปนกาวยอย ซอยออกมา
นี่แหละหนา รูปนาม ตามความจริง
มีเกิดขึ้น ตั้งอยู แลวสูดับ

มิอาจปรับ แตงให ไดหยุดนิ่ง
หลงเอาภาพ หลอกตา มาอางอิง
ก็คือวิ่ง ไลตาม ความหลอกลวง
๓๐ พ.ค.๕๕
สมาธิเกิด กับใจ ใชวาเลิศ
สุดประเสริฐ สําเร็จธรรม ก็หาไม
ยังมีมาร ใหตอสู คูกันไป
เผลอเมื่อไร มันก็เขา เฝาโจมตี
สติตอง ตั้งมั่น ขั้นเต็มรอย
พอเผลอหนอย มารก็แลน มาแทนที่
บางครัง้ หลอก เนียนสนิท คิดวาดี
ถูกโจมตี เหลวแหลก แตกทั้งใจ
บางครัง้ หลอก ทําให รางกายสั่น
รูไมทัน ก็ยิ่งหลง กันไปใหญ
อาจหลงผิด วากาวหนา กวาใครใคร
มันหลอกให หลงทาง ที่กลางคัน
บางครัง้ นั่ง นั่งไป เกิดไดกลิ่น
หรือไดยนิ ตึงตัง ดังสนั่น
หรือเห็นภาพ ปรากฎ ใหดูกัน
สิ่งเหลานั้น ลวนกีดขวาง หนทางธรรม
๓๑ พ.ค.๕๕
การพองยุบ ของทอง เหมือนของแปลก
เมื่อเริ่มแรก ก็ยุบพอง จนมองเห็น
การพองขึ้น แฟบลง คงชัดเจน
มีเปลี่ยนเปน หลายอยาง ชางเปนไป
ความสั้นยาว เคยเทากัน มันก็เปลี่ยน
เกิดวนเวียน เปลี่ยนสลับ จนจับได
พองยุบยอย ก็เกิดอยู รูแกใจ
บางครัง้ ไม มียุบพอง ใหมองเลย
จิตมันเลย ไปอื่นบาง ยังมีอยู
เพียงแวบรู ก็กลับดู ที่ทองเฉย
บางอยางไม เคยพบเห็น ก็เปนเคย
อยาหลงเลย รีบรูทัน ใหมันไป
จะภาพพระ ภาพคน วนมาเกิด
ใชประเสริฐ ดอกหนา อยาหลงใหล
จะไดกลิ่น ไดยินเสียง ดังเพียงใด
ปลอยมันไป อยาคิดปรุง ใหยุงเลย
๑ มิ.ย.๕๕

ไมงวงซึม สดใส ไรเมื่อยปวด
เหมือนคอยตรวจ สิ่งกระทบ พบแลวเฉย
ไมปรุงแตง ใหไกลกวาง เหมือนอยางเคย
จิตก็เลย เกิดความรู ดูแยบคาย
จิตไมนิ่ง วิ่งออกไป ไมสงบ
ทั้งที่พบ ประสบสิ่ง อันมากหลาย
รูไมทัน มันบอกผล แคตนปลาย
ตรงกลางหาย ไมเห็น เปนของลวง
เมื่อจิตนิ่ง จึงไดเห็น เปนของแปลก
พอจิตแยก ใหเห็น เปนชวงชวง
จึงฉุกคิด ถึงความจริง สิ่งทั้งปวง
ที่เลยลวง มานั้น เปนฉันใด
แคพองยุบ ของทอง ที่มองงาย
ยังไมวาย เปลี่ยนผัน นั่นเห็นไหม
แลวสิ่งอื่น จะจริงแท แนอยางไร
จิตครวญใคร หาเหตุผล คนความจริง
๒ มิ.ย.๕๕
เมื่อมีดาบ อยูในมือ เพียงถือไว
ใครตอใคร แลเห็น เปนตองคราม
แมไมชัก ออกจาก ฝกก็ตาม
ตางเกรงขาม ไมกลา มารังควาน
แตยามใด โดนรังแก จนแยหนัก
ก็จงชัก ออกมา อยางกลาหาญ
เพื่อตอสู อยูผจญ กับคนพาล
ใหหมูม าร แพพาย ไกลจากเรา
คนเปนนาย คลายมือ นั้นถือดาบ
เอาไวปราบ ไพรี ที่นอกบาน
หากอยูดี ไมมีภัย ใจสําราญ
ไมใชงาน ดาบได นั้นใหคุณ
หากใชดาบ คอยขู หมูล ูกนอง
เขาก็มอง เจานาย ดวยใจขุน
ควรจะใช คุณธรรม คอยค้ําจุน
จะชวยหนุน ความเปนนาย ใหใหญจริง
๓ มิ.ย.๕๕
แมหมูมาร กล้ํากราย ไมลดละ
ทรงชนะ หมูมาร ผานไปได
สองพันหก รอยป ที่ผานไป
แสนยิ่งใหญ ตอมนุษย สุดรําพัน

ตรัสรู เห็นธรรม ความแจงโลก
ที่ทุกขโศก เพราะยึดไว ในธาตุขันธ
ทรงบอกทาง ดับทุกข ใหรูกัน
คลายยึดมั่น ตัวตน ก็พนมาร
๕ มิ.ย.๕๕
เมื่อเดินอยู รูวาเดิน ไดกี่ครั้ง
เมื่อนั่งอยู รูวานั่ง ไดกี่หน
เมื่อยืนอยู รูวายืน ในกมล
เมื่อนอนอยู รูวาตน กําลังนอน
นี่คือการ สรางบุญ อันยิ่งใหญ
เพียรทําไป กิเลสราย จะถายถอน
การปรุงแตง จะถูกขัด และตัดตอน
จิตจะผอน คลายคิดเห็น เปนตัวตน
๖ มิ.ย.๕๕
พูดเรื่องธรรม เรื่องพระ มักจะงวง
เหมือนหินถวง หนังตา อยูกอนใหญ
จองจะกม ล้ําคมํา อยูร่ําไป
ฝนเทาไร ก็ไมหาย นาอายจัง
พูดเรื่องหวย เรื่องพนัน ดันซูซา
เรื่องดารา ยิ่งสน จนตาตั้ง
เรื่องละคร ทีวี ที่โดงดัง
อยากจะฟง ตาใส ไมงวงเลย
อาจเปนเพราะ ไมยินดี ที่ธรรม(มะ)
เพียงอยากจะ ทําเหมือน เพื่อนเฉยเฉย
จะตั้งจิต คิดแยบคาย นั้นไมเคย
จึงลงเอย ที่งวงเหงา ทุกคราวไป
หรืออิม่ กับ อิ่มขาว เมาอาหาร
ก็เกิดการ งวงเหงา เขามาได
ตองปรับแก ใหพรอมพรัง่ ทั้งกายใจ
เพื่อไมให ความงวง มาถวงเรา
๗ มิ.ย.๕๕
เมื่อถนน ทะลุไป ในผืนปา
คนก็วา ความเจริญ เขามาแลว
อีกไมนาน บานก็มี ตลอดแนว
มีหองแถว รวงราน บานตะไท
น้ําเคยไหล ไดคลอง ก็ตองขัด
ถนนตัด กีดขวาง ทางน้ําไหล

อีกทั้งบาน ทั้งรั้ว โดยทั่วไป
ก็ทําให น้ําสูงลน จนทวมเมือง
กอนอยูบาน ทรงไทย ใตถุนสูง
สายน้ําพุง ทะลุไป ไมเปนเรื่อง
ยามหนาฝน ก็อยูได ไมฝนเคือง
ไมสิ้นเปลือง เดินทางได โดยพายเรือ
ความเจริญ ทําไม จึงใหทุกข
หมดความสุข กลับกลาย ไปเปนเบื่อ
กิเลสแทรก ในกมล จนเหลือเฟอ
จึงหลงเชื่อ วาสิ่งนั้น มันเจริญ
๘ มิ.ย.๕๕
เมื่อตองทํา การงาน อันแสนยุง
จิตก็มุง คิดไป ในงานนั้น
เพื่อใหงาน สําเร็จ เสร็จไดทนั
ตองคิดฝน ทุมเทใจ ใหกับงาน
เรื่องธรรมมะ แสนยาก ลําบากจิต
เพราะตองคิด หาเงิน มาเขาบาน
หากมุงธรรม คงตองจน ทนอีกนาน
นั่นคือการ ใชชีวิต ที่ผิดทาง
หากพากเพียร ใหเรานี้ มีสติ
เพียงเสี้ยววิ- นาที ใหมีบาง
มารูที่ กายจิต คิดปลอยวาง
ใชติดคาง อยูกับงาน ทั้งวันไป
เมื่อลุกเดิน หยิบจับ ขยับราง
ก็รูบาง ที่กาย นั้นเคลื่อนไหว
นีค่ ือการ ปฏิบัติธรรม นําจิตใจ
ใหเราได พบพระธรรม ประจําวัน
๙ มิ.ย.๕๕
ของฟุมเฟอย มากมาย วางขายอยู
เราแคดู ไมซื้อหา มาเก็บไว
ก็ไมตอง เสียเงินทอง ของเราไป
กับสิง่ ไร ความจําเปน เชนวามา
เหมือนเมือ่ ใจ ไปกระทบ สิ่งตางตาง
แลวปลอยวาง ไมลุมหลง พะวงหา
ก็ไมเกิด ทุกขใจ ใหระอา
แตกลับพา ใหจิต ใกลชิดธรรม
๑๐ มิ.ย.๕๕
ฟงพระเทศน ตั้งใจ ไวที่หู

ระลึกรู ภาวนา วายินหนอ
วางจิตใจ ไวที่หู อยารูพอ
ใหจดจอ เรื่อยไป อยาไดลืม
หากฟงแลว หลงใหล ในสาระ
ก็คงจะ เหมือนละคร ที่หลงปลื้ม
กิเลสจะ ยอนยอก มาหลอกยืม
ใหดูดดื่ม หลงใหล ไปอีกทาง
หลงในเรือ่ ง ในเสียง เปนเพียงเปลือก
ใชทางเลือก เขาถึงธรรม ที่ควรยาง
ที่ถูกตอง ยิ่งฟงไป ใจยิ่งวาง
ไมติดคาง เรื่องใดใด เอาไวเลย
๑๑ มิ.ย.๕๕
ชีวิตคน เหมือนตนไม ยายจากปา
เขาขุดมา เพาะชํา ค้ํายันไว
ตนตั้งตรง ไดผลิดอก หรือออกใบ
เพราะมีไม ค้ํายัน กันอยูนาน
ชีวิตคน ตองมีธรรม ค้ําเหมือนไม
ค้ําจิตใจ ใหสมดุล ในทุกดาน
จึงยืดหยัด อยูได แมภัยพาล
อยาคิดหาญ รื้อไม ใชค้ํายัน
เพราะแตกโต เติบใหญ ไรรากแกว
อาจไมแคลว ราบลม เมื่อลมหัน
หากมีไม ค้ําอยู อาจชูชัน
แคใบกาน รวงไป ไมโคนลง
๑๒ มิ.ย.๕๕
ที่มีดิน มีฟา สารพัด
มีคนสัตว มีทุกสิ่ง ที่แลเห็น
เรานี่แหละ ที่กําหนด เปนกฏเกณฑ
เพื่อใหเปน ที่เขาใจ ใหตรงกัน
เมื่อสัมผัส กับไฟ ใชวารอน
เห็นภาพตอน หลับตา เรียกวาฝน
เมื่อตื่นเตน สะใจ ใชวามัน
สารพัน เรียกไป ใชวาจริง
หากไมมี ผูคน บนโลกนี้
ก็ไมมี ชื่อใดใด ในทุกสิ่ง
ใหมาคิด มาหวัง มาอางอิง
นั่นแหละจริง ถูกแท แนตามธรรม
๑๓ มิ.ย.๕๕

กิเลสธรรม รวมคู อยูกับจิต
คอยออกฤทธิ์ ทางใจ ใหเหหัน
ถาธรรมมา ก็เปนสุข หมดทุกขพลัน
กิเลสดัน ก็หมดสุข เปนทุกขใจ
อยากจะเห็น ใหชัด ตองหัดรู
ใชวาอยู เฉยเฉย จะเห็นได
สติตอง คอยดู รูตามไป
พบสิง่ ใด ก็เพียรดู รูแลววาง
จิตจะรู สิ่งใดใด แยบคายขึ้น
ที่มัวมึน มองไมเห็น เปนสวาง
เห็นกิเลส เห็นธรรม ไมอําพราง
เห็นหนทาง จะไปถึง ซึ่งนิพพาน
๑๔ มิ.ย.๕๕
ยามตื่นเชา แลววุนวาย ไปตางตาง
สิ่งรอบขาง มาของเกี่ยว แลวเฉียวฉุน
จิตปรุงแตง ไปทางราย ไมเปนบุญ
เหมือนขาดทุน กอนขาย ใหระอา
จะขายตอ ก็คงได ไมเต็มที่
เพราะมันมี ที่เสียหาย ไปกอนหนา
จะเรียกคืน อยางไร ก็ไมมา
ควรตองหา กลวิธี ที่ปองกัน
คิดจะหา กําไร จากขายของ
เรานั้นตอง อดทน ปนขยัน
แมเหนื่อยยาก ก็ยิ้มสู อยูทั้งวัน
ใจมุงมั่น ขายไป จึงไดมา
บุญกุศล เหมือนกําไร ในชีวิต
นําพาจิต ไปเกิดใหม ในโลกหนา
รูกายใจ ตั้งแตเริ่ม ตื่นลืมตา
นั่นแหละหนา มีกําไร ไปทั้งวัน
๑๕ มิ.ย.๕๕
อันเรื่องราว มากมาย ในชีวิต
ที่ตองคิด ตองคน ตองทนฝน
ตองลําบาก ตรากตรํา แมค่ําคืน
ใชหวังอื่น ที่ไหน อยากไดเงิน
เงินทําให ไดของ ตองประสงค
เงินยังคง ทําให ไมขวยเขิน
ทําใหมี รถใช ไมตองเดิน
ทําใหเพลิน สมหวัง ทั้งกายใจ

เงินทําได แนบเนียน แคเปลี่ยนทุกข
แตสรางสุข ที่แทจริง ทําไมได
อยากมีสุข ที่แท แลภายใน
รูกายใจ ใหลึกซึง้ จึงสุขจริง
๑๖ มิ.ย.๕๕
เมื่อมีกิ่ง กานใบ ใหเราเห็น
ก็วาเปน ตนไม ไมกังขา
ตองมีแกน อยูภายใน ไดเห็นมา
เพราะเชื่อตา ที่เห็น จึงเปนไป
ทั้งตนยาง ตนสัก หากเราตัด
ก็เห็นชัด วามีแกน ในตนไม
ตนมังคุด ตนละมุด หรือลําไย
ก็เห็นได วาแกนใน นั้นคลายกัน
แตหากใคร ไดฟน หั่นตนกลวย
ก็คงชวย ใหคลาย ไดยึดมั่น
มีแตกาบ ลอกไป ตั้งหลายอัน
ที่ในนั้น หาแกนไม ไมเคยมี
แลวตัวคน นั้นเลา เราควรคิด
ที่ยึดติด ทั่วกัน ทุกวันนี้
ควรไตรตรอง ใหแยบคาย ดูใหดี
ตัวเรานี้ แกนหรือกาบ ใหทราบจริง
๑๗ มิ.ย.๕๕
ลองพินจิ พิจารณา วากายนี้
มันมีดี แนจริง สักสิง่ ไหม
ผิวขาวผอง ก็ไมดี มีเหงื่อไคล
ฟนก็ไม ใชดี มีขี้ฟน
ผมสลวย สวยนุม ดูชุมชื้น
ผานวันคืน ตองสระใหม ใชไหมนั่น
หากวาปลอย นานไป ไมแคลวคัน
ยิ่งนานวัน ก็ยิ่งเหม็น เปนอาจิน
เห็นปากคอ คิ้วคาง รางกายสวย
ก็เปนดวย น้ําสบู ถูทั้งสิ้น
หากไมดู แลบอย คอยประทิน
ก็มีกลิ่น คราบไคล ไมนามอง
หากหลงใหล กายงาม ความเพริดพริง้
ก็เหมือนทิง้ จิตใจ ใหเศราหมอง
เพราะกิเลส มันมอมเมา เขาครอบครอง
ใหเราตอง ออนไหว ไปตามมัน

๑๘ มิ.ย.๕๕
เพราะตางอยู ในกอง ของเนาเหม็น
จึงมองเห็น ใครใคร ไมแตกตาง
มองทางไหน ก็เหม็น เปนทั้งบาง
มีตัวอยาง แบบเหม็นเหม็น เห็นทุกวัน
ทั้งลูกเล็ก เด็กนอย ก็พลอยเหม็น
เพราะมันเปน เสนทาง ที่ยึดมั่น
หากใครหอม นั้นไมดี มีโทษทัณฑ
ตางกีดกัน กั้นไว ไมใหเอา
ความเห็นผิด ดองใจ ใหไมรู
แมจมอยู ภายใน ความเหม็นเนา
หากเปรียบไป คลายกิเลส ในใจเรา
เปนของเนา ดองใจ ใหโงงม
๑๙ มิ.ย.๕๕
พระพุทธองค ทรงเตือนให ไมประมาท
เราก็อาจ ไมลึกซึ้ง ถึงความหมาย
มัวระวัง พฤติกรรม แคทางกาย
ไมใหตาย ไมใหเจ็บ โดยไมควร
หรือระวัง ผิวหนา วาจะคล้ํา
คอยแตงทํา ถนอมกาย ใหหอมหวน
ขัดผิวหนา ผิวกาย ใหเนียนนวล
เปนเรื่องดวน ที่สวนมาก มักระวัง
สติไมอยู รูปจจุบัน นั้นประมาท
ใจมันพลาด ไปคิดเฟอง เรื่องหนหลัง
คิดนําหนา ฟุงเฟอง เรื่องที่ยัง
นั่นแหละพลั้ง ผิดพลาด ประมาทจริง
๒๐ มิ.ย.๕๕
เพราะเห็นธรรม ไมชัด จึงขัดแยง
คอยคิดแบง แยกขาง สรางปญหา
กิเลสบัง หนาแนน แทนปญญา
จนนําพา สังคม ใหลมพัง
เกิดปญหา โยงใย ไปทุกดาน
ยิ่งเนิ่นนาน ยิ่งอนาถ เกินคาดหวัง
ตองลมหาย ตาย-อด หมดพลัง
เปนความหลัง เลวราย ที่ไมดี
เทแกวน้ํา ของตน ใหลนบาง
เพื่อเปดทาง ใหพระธรรม เขาแทนที่
ไดเห็นบาป อกุศล ที่ตนมี

เดินทางที่ ถูกตอง ตามคลองธรรม
๒๑ มิ.ย.๕๕
ผูบังคับ บัญชา หัวหนาใหญ
ทําอะไร ตองคํานึง ถึงเหตุผล
ใชวาทํา อะไรได ตามใจตน
ที่ปะปน อคติ แลวริทํา
ใชแตเพียง อํานาจ มันอาจเสี่ยง
อาจเอนเอียง ทําไป ในทางต่ํา
เพราะกิเลส ตัณหา มาครอบงํา
หลงถลํา เหลิงอํานาจ อาจวุนวาย
จะสัง่ การ สิ่งใด ใหลูกนอง
แมจะตอง คํานึง ถึงเปาหมาย
หากใชแต ความเห็น วาเปนนาย
มันอาจกลาย เปนตอตาน จนงานพัง
อํานาจที่ มีนั้น มันของหลอก
เอามันออก เก็บใส ไวขางหลัง
ใชพระธรรม แทนที่ มีพลัง
จะสมหวัง สําเร็จผล คนและงาน
๒๒ มิ.ย.๕๕
รูวามือ เอื้อมขยับ ไปจับซอน
มันเย็นรอน อยางไร ใจก็รู
จะพลิกหงาย พลิกคว่ํา ก็ตามดู
ตักแกงอยู แลวเคลื่อนไหว มาใสจาน
เขี่ยตะลอม ปอมเปนคํา นําใสปาก
ลิ้นคอยลาก ใหฟนกด บดอาหาร
คางเคลื่อนไหว ขึ้นลง คลายโรงงาน
รสเค็มหวาน เผ็ดมัน รูมันไป
เมื่อแหลกเหลว ก็กลืน ลื่นลงทอง
ใจนั้นตอง ตามดู รูใหได
รูใจอยาก จะทํา คําตอไป
เริ่มคําใหม ใจตามรู ไมเผลอเรอ
แมกินขาว ก็ไมวาย ไดกุศล
หากใจตน รูตาม สม่ําเสมอ
บุญยิ่งใหญ ใชตองเกิด ที่เลิศเลอ
ถาไมเผลอ ก็เกิดได แมในครัว
๒๓ มิ.ย. ๕๕

น้ําหนักตัว เมื่อเกินมาก อยากจะลด
สูยอมอด อาหาร กลั้นใจฝน
บางคนถึง เปนลม ลมทัง้ ยืน
หรือเปนอื่น จนปวยไข ก็หลายคน
น้ําหนักทุกข ที่ใจ มิใชนอย
มิเห็นคอย เพียรลด เลยสักหน
มีแตหา มาเพิม่ ใส ในใจตน
และสูท น แบกมันไว ไมยอมวาง
ทั้งรถรา บานชอง จองจะแบก
ใจแทบแยก ยังแบกไว ไมยอมหาง
จึงทุกขทน หมนหมอง รองครวญคราง
ควรหาทาง วางลง ไมหลงไป
มีสติ รูตามไป ในทุกอยาง
คือหนทาง ไมหาทุกข มาแบกใหม
เปนวิธี ดีแท ดูแลใจ
จงควรใคร กันสักนิด และคิดทํา
๒๔ มิ.ย.๕๕
ปลูกฟกแฟง แตงมะเขือ ไวเพื่อขาย
สุขสบาย ในกมล คนลูกทุง
ปลูกพืชผัก แบบไทยไทย ขายคนกรุง
นําไปปรุง เปนอาหาร กันนานมา
ใชขี้หมู วัวควาย ใสเปนปุย
ดินรวนซุย พืชผักงาม ตามประสา
แมแมลง กัดกินใบ ไมงามตา
แตก็หา โทษภัย ไมคอยมี
ตอมามี การแขงขัน กันมากเขา
ผักของเรา ขายไมได ใหหมองศรี
ชาวไรจึง เปลี่ยนไป ใชเคมี
เพื่อผักดี และขายได ไมยากจน
ตองปลูกผัก เคลือบยา นาอดสู
ทั้งทีร่ ู แตไมใช ไมไดผล
พิษสะสม ในรางกาย ใครหลายคน
ตองทุกขทน และสุดทาย วายชีวี
มาบัดนี้ มีผลกรรม ตามมาแลว
ตองนอนแกรว รอตาย อยูที่นี่
เพราะมะเร็ง กินตับไต มาหลายป
ขอนองพี่ อโหสิกรรม ที่ทําไป
๒๕ มิ.ย.๕๕

ที่พูดคุย เขาใจ ไดวันนี้
ก็เพราะมี บัญญัติธรรม เปนความหมาย
ทั้งพิมพเขียน พูดจา สาธยาย
อธิบาย สิ่งใดใด ใชทุกคน
จะเขาถึง ซึ่งธรรม ความจริงแท
อาจเริ่มแต บัญญัติธรรม เปนเบื้องตน
เปนสิ่งหนึง่ ชวยใหคลาย หายกังวล
ใชหลุดพน เพราะรูชัด บัญญัติคํา
หากไดอยู เปนคน พนบัญญัติ
คงรูชัด อยูกับตน เกินบนพร่ํา
แมพูดจา พาที มีประจํา
ก็ใชทํา ใหเห็นได ในความจริง
๒๖ มิ.ย.๕๕
ทํากรรมชั่ว อยูที่ใด ก็ไมสุข
มีแตทุกข รอนใจ ไปทุกที่
ไมเหมือนการ สรางทํา แตกรรมดี
อยูที่นี่ ที่ไหน ไมทุกขเลย
ไมตองหวาด ระแวง แกลงตีหนา
ทําเปนวา ดีเลิศ อยางเปดเผย
คอยระวัง ฝนไว ไมใหเลย
เหมือนวางเฉย แตในใจ ดังไฟรุม
แมวาไม มีใคร เคยไดรู
แตมันอยู ภายในใจ ใหกลัดกลุม
ทุกเวลา แสนละหอย ตองคอยคุม
ไฟนรกรุม สุมไหม ใจตนเอง
๒๗ มิ.ย.๕๕
ฝูงลิงลง จากเขา เขารานคา
ก็เพราะวา อดอยาก จากภูเขา
บางครัง้ แยง จากคน เหมือนปลนเอา
เพราะพวกเขา นั้นคลาย ไรแผนดิน
หากผืนปา ยังเปน เชนปาใหญ
ลิงคงไม มาวุนวาย ใครทั้งสิ้น
มีผลไม ในปา ไดหากิน
เขาคุนชิน มากกวา มาอยูเมือง
คนนัน้ แยง ผืนปา มาสรางบาน
ไปรุกราน บานลิง จึงเปนเรือ่ ง
ควรหรือมา คาดโทษ หรือโกรธเคือง
ผลสืบเนื่อง จากพวกเรา ทําเขาเอง

หากเมตตา ปรานี มีธรรม(มะ)
ก็คงจะ ไมมีใคร ไปขมเหง
เพราะเรือ่ งเวร เรื่องกรรม นั้นยําเกรง
ไมอวดเบง ฮุบโลกไว ใหแตคน
๒๘ มิ.ย.๕๕
เห็นลูกหมา พันผูก กับลูกนอย
มันเฝาคอย ดูแล แบบแมหมา
ไมทอดทิ้ง ไปไกล จากสายตา
ใครเขามา คิดราย มันไมยอม
แมทั้งโลก ก็เปน อยูเชนนี้
ตางหวังดี ตอลูก ผูกถนอม
ยามลูกทุกข ระทม แมตรมตรอม
ลูกสุขพรอม แมสบาย ในอุรา
ผูที่ทงิ้ ลูกไว ในขยะ
ดูเหมือนจะ เลวราย ไปกวาหมา
หางศีลธรรม ในจิตใจ ไรปญญา
จะเรียกวา ใจสัตว อาจสูงเกิน
๒๙ มิ.ย.๕๕
อันปญญา ทานเปรียบไว คลายอาวุธ
ใชยื้อยุทธ หรือตัดฟน หั่นสิ่งของ
ลับบอยบอย ก็คม สมใจปอง
ถาวางกอง สนิมกิน ก็สิ้นคม
สนิมของ ปญญานั้น คือการโกรธ
มันมีโทษ บังปญญา พาขื่นขม
ใหมืดมน ตีบตัน พลันตรอมตรม
อยาสะสม ความโกรธไว ในใจเลย
๓๐ มิ.ย.๕๕
เสนทางหนึง่ ตรงไปถึง ซึ่งที่หมาย
มีแยกซาย แยกขวา พาสับสน
ไปไมถึง ที่หมาย ดังใจตน
หากหลงกล ก็ไปอื่น ขื่นขมใจ
บนทางตรง มีลงขึ้น ตองฝนกลั้น
ถึงทางชัน มันอาจชา อยาหวั่นไหว
ถึงทางลง ก็ไปคลอง และวองไว
เดินกาวไป ดวยสติ มิพลาดเลย
๒๗ ก.ค.๕๕
จุดธูปเทียน บูชา ตอหนาพระ
หวังลดละ อกุศล ที่หมนหมอง

ใหหมดสิ้น ดังใจ ที่หมายปอง
ใจเผลอลอง ลอยไกล คลายดังควัน
เผลอยึดธูป เทียนดอกไม โดยไมรู
หาอยางหรู มาบูชา ดวยยึดมั่น
ปฏิบัติ บูชา นาทํากัน
คุณอนันต ยิง่ ใหญ ไดเห็นธรรม
๗ ส.ค.๕๕
กิเลสลอม นอมใจ ใหเราพลาด
ใหเคลื่อนคลาด จากรูปนาม เปนความหลง
คลายเสนผม บังภูเขา ใหเรางง
บางถูกตรง บางผิดเพี้ยน เปลี่ยนกันไป
สมาธิดี ก็ไดเห็น เปนไมเที่ยง
แมเปนเพียง ขณะจิต สัมผัสได
จงจดจํา ทางเดิน ใหแจงใจ
แลวทําใหม ทําเรื่อยไป ใหเชี่ยวชาญ
๑๐ ส.ค.๕๕
ธรรมมะมี มากมาย นับไมถวน
หากเราดวน คิดวา ไมนาไหว
กํามือเดียว แปดหมื่นกวา นาทอใจ
ทําอยางไร จะรูหมด รันทดใจ
ธรรมทัง้ หลาย มีใจเปน ประธานอยู
หากเรารู ใจเรา ที่เปนใหญ
แมวาธรรม จะมีมาก สักเทาไร
ก็รูได ดวยใจเห็น เปนอัศจรรย
๑๒ ส.ค.๕๕
คุณธรรม ยิ่งใหญ ในใจแม
ชางจริงแท ยิ่งใหญ แผไพศาล
สูใจลูก ทุกเวลา อันยาวนาน
พระคุณทาน มากล้ํา เกินรําพัน
แมเติบโต เปนคนดี มีลูกหลาน
มีรถบาน ไดงานดี มีสุขสันต
แมก็ยัง หวงใย ไดทุกวัน
คุณแมนั้น มากมาย อยาไดลืม
๑๓ ส.ค.๕๕
คําพูดจา สาธยาย คลายแผนที่
สูความดี ที่ชีวิต ปรารถนา
เปนสัญลักษณ อธิบาย ดวยสายตา
ใหรูวา จะเดินยาง ไปอยางไร

แมอานฟง เขาใจ ใชถึงแลว
เพียงรูแนว วาจะยาง ไปทางไหน
ตองเดินจริง จึงจะเห็น วาเปนไง
แคจําได ใชวาถึง ซึ่งความจริง
๑๘ ส.ค.๕๕
เมื่อแบกของ ทวมทน อยูบนบา
แลวบนวา หนักลน สุดทนไหว
แตแบกอยู อยางนั้น ทุกวันไป
ใครชวยได หรือนั่น ที่มันเปน
โลภโกรธหลง แบกไว ในดวงจิต
มันแผพิษ เปนทุกขทน ตนไมเห็น
เพียงพร่ําบน มันไมคลาย หายลําเค็ญ
ตองวางเปน จึงจะหาย คลายทุกขจริง
๑๙ ส.ค.๕๕
ไมลําพอง เมื่อได ชัยชนะ
และคิดจะ ซ้ําเติม เพิ่มยากเข็ญ
ใหเขาทุกข เพิ่มทวี กวาที่เปน
แมเขาเห็น ผิดไป ใจลําเอียง
เราไมทํา กรรมก็จัด ชัดจริงแท
ไมเปลี่ยนแปร เพราะสิง่ นี้ ที่มันเที่ยง
กรรมเราสราง ไวเกา เราพอเพียง
เราไมเสี่ยง สรางกรรมใหม ไมจองเวร

๒๔ ส.ค.๕๕
ก็แคภาพ ภาพหนึ่ง ซึ่งเกิดดับ
ก็ดันรับ เอามาปรุง ยุงเสมอ
ใจสงบ กลับเกิดบา เฝาหาเธอ
คอยแตเผลอ เพอไป ไดทุกวัน
ไดพูดคุย ยิ่งปรุง ยุงไปใหญ
เคยหามไว คลายน้ํา ถูกเขื่อนกั้น
ยิ่งเนิ่นนาน ยิ่งแฝง ดวยแรงดัน
จะฝาฟน ผานไหม หนอใจเรา
๒๕ ส.ค.๕๕
การเคลื่อนไหว รางกาย ใหชาชา
บางคนวา นารําคาญ งานเหลวไหล
ถาทําเร็ว ก็สําเร็จ เสร็จกันไป

ชาทําไม ชาแลวได อะไรกัน
จิตเมื่อควา อนาคต ในภายหนา
หรือไปควา เอาอดีต มาคิดฝน
นั่นคือเผลอ รูได ไมเทาทัน
รูปจ จุบัน นั้นตองชา อยารําคาญ
๒๘ ส.ค.๕๕
ธรรมชาติ ตองเปลี่ยนไป ไมหยุดนิ่ง
คือความจริง ที่แนแท ไมแปรผัน
มิอาจหยุด หรือหาม หรือปรามมัน
หลงยึดมั่น อะไร ในตัวตน
รางกายคน คือผลผลิต ธรรมชาติ
จึงไมอาจ เที่ยงแท แนสักหน
กายและใจ ยอมแปรผัน ไมทานทน
อยาหวังผล ใหกายใจ ไมเปลี่ยนแปลง
๑ ก.ย.๕๕
จิตเมตตา เกิดใน ผูใดแลว
ก็คลาดแคลว จากทุกขภัย อยางไดผล
เผื่อแผไกล ไปสู หมูสัตวคน
ทุกแหงหน มีสุข ไมทุกขใจ
มวลหมูส ัตว สัมผัสได ในธรรมนี้
หากเรามี เมตตาธรรม ค้ําจุนไว
แผเมตตา ทุกที่ ที่เราไป
อยูแหงไหน ก็อยูรอด ปลอดภัยดี

๔ ก.ย.๕๕
หลายหลายคน มักอางวา เวลานอย
จะมาคอย ปฏิบัติธรรม ในยามไหน
แตละวัน ตองทํางาน บานตะไท
เพื่อใหได เงินทอง ตามตองการ
หากเขาใจ หลักการ อันถูกตอง
ที่ชี้ชอง ตามหลัก สติปฏฐาน
มีสติ รูตัวบาง ระหวางงาน
ก็คือการ ปฏิบัติธรรม ตามครรลอง
๑๕ ก.ย.๕๕
ความเมตตา เผื่อไป ใหผูอื่น
มันชุมชื่น สุขสันต ทุกวันค่ํา

ไมมีโกรธ ในใจ จึงไดทํา
เปนสิ่งนํา สิ่งดี ใหชีวัน
จงดูจิต อโทสะ ขณะนั้น
ดูวามัน นิ่งแน หรือแปรผัน
ดูแตจิต ของตน ใหรูทัน
ผูรบั นั้น เปนอยางไร ไมเกี่ยวเลย
๑๖ ก.ย.๕๕
ที่ไดเห็น ไดดู อยูตอนนี้
ก็เพราะมี จิตใจ เปนฝายรู
เมื่อลืมตา ใหแสงเขา เราเรียกดู
เคยชินอยู วารูเห็น เปนดวยตา
คนตายใหม ก็มีตา นาจะเห็น
ถามันเปน ตามที่ มีคนวา
แตคนตาย ไหนเลาเห็น ที่เปนมา
มีแตตา ไมมีใจ ไมเห็นเลย
๑๗ ก.ย.๕๕
มีความคิด สรรสราง ทางกิเลส
ใชสําเร็จ ซึ่งความดี มีสุขแท
เพิ่มอัตตา มากมาย ในดวงแด
กลับจะแย ลงไป ในโลกีย
แตรูโลก แลวรูธรรม กํากับไว
นํามาใช คูกันไป ในหนาที่
ก็จะนํา ใหคิดทํา แตความดี
ทําอยางนี้ จึงเปนดี ที่ควรทํา

๑๘ ก.ย.๕๕
ธรรมดา ของใจ มุงไปบาป
เพราะใจหยาบ ขาดสติ จึงริชั่ว
มันเผลอปรุง ยุงไป ไมรูตัว
ไมเกลียดกลัว โลภโกรธหลง ที่บงการ
ไมเห็นเหตุ แหงทุกข ที่ผูกมัด
จึงเวียนผลัด เกิดตาย ในสงสาร
มีแตทุกข เคียงคู อยูชานาน
หากปลอยผาน ก็เวียนวน ไมพนเลย
๑๙ ก.ย.๕๕
คําพูดอัน ฟนฟาด และบาดลึก

ใหรสู ึก เจ็บแสบ แทบไมไหว
เมื่อพูดจบ คํานั้น พลันหายไป
แตจิตใจ ยึดมันไว ไมยอมวาง
จึงมาคิด เคืองโกรธ พิโรธรอน
จะกินนอน ก็ทุกขใจ ไมมีวาง
เพราะโงแท จึงแสยึด ไมจืดจาง
ควรสะสาง ครวญใคร ในความจริง
๒๑ ก.ย.๕๕
เมื่อเดินอยู รูวาเดิน อยาเพลินเหมอ
เมื่อยืนอยู ก็อยาเผลอ จิตไปไหน
เมื่อนั่งอยู รูวานั่ง ไมพลั้งใจ
เมื่อนอนอยู ก็รูไป ในตัวตน
รูอิร-ิ ยาบถใหญ งายงายนี้
เปนผลดี เกิดตนทุน บุญกุศล
กั้นโลภหลง โกรธเขาไป ในกมล
ไดมรรคผล หากเพียรทํา ตามอุบาย
๒๒ ก.ย.๕๕
การเกิดดับ ของจิต หากคิดครุน
ตามที่คุณ ร่ําเรียน เพียรศึกษา
ใชบวกลบ คูณหาร กันออกมา
เพื่อดูวา จริงไหม ไมไดการ
ไมมีเครื่อง- มือใด ใชตรวจจับ
ความเกิดดับ ของจิต ไดดอกทาน
๒๔ ก.ย.๕๕
ปญญาเกิด จากฟงอาน และการคิด
พาชีวิต ใหวนไป ในความหลง
ไดแคเงิน แคอาหาร ใชมั่นคง
เพราะหนุนสง เพียงแต แครางกาย
ปญญาเกิด จากภาวนา พาหลุดพน
ไมคิดสน คนหา พาฉิบหาย
มาดิ้นรน จนเครียด ตอนเฉียดตาย
จึงเวียนวาย ทนทุกข ไมสุขจริง
๒๕ ก.ย.๕๕
กิเลสหลอก ดอกหนา ที่วาสุข
เพราะมันทุกข กลับมา หาทุกหน
ยามเมื่อรวย ก็พาคิด จิตกังวล
กลัวจะจน ถดถอย นอยลงไป
เมื่อหิวมาก อยากกิน สิ้นทุกอยาง

อิ่มพุงกาง ยังฝน วาขืนไหว
สุดทายนอน จุกแนน คับแคนใจ
มองเห็นไหม อนิจจัง ทุกอยางเปน
๒๖ ก.ย.๕๕
หากวาเรา คิดแก แตคนอื่น
ก็ดาดดื่น คนชั่ว ทั่วทุกหน
หากวาเรา คิดแก เพียงแตตน
ก็มากลน คนดี ทุกที่ไป
คนที่ดี มีศีลธรรม จํานวนมาก
เขาไมอยาก ทําไมดี ที่ตรงไหน
ทั้งตอหนา และลับหลัง ระวังใจ
เพื่อไมให ความดี มีนอยลง
๒๙ ก.ย.๕๕
บางครัง้ ก็ ระลึกรู ดูกายจิต
ไดเพียงนิด แลวฟุงซาน รําคาญหลาย
จิตมัวหมอง ของขุน แสนวุนวาย
สติหาย ไดแตเผลอ เพอเจอไป
ในบางครั้ง ที่ตามชิด จิตไมเผลอ
ก็พบเจอ สิ่งซ้ําซ้ํา ในความไหว
มันเกิดขึ้น ตั้งอยู แลวดับไป
ไมแปลกใหม เกินกวานี้ ที่มันเปน
๓๐ ก.ย.๕๕
เมื่ออยากได ใจรอนรน ตองคนหา
เมื่อไดมา ก็ทุกขใจ ในความหวง
ยามไมได ก็เคืองขุน วุนในทรวง
สิ่งทัง้ ปวง กอแตทุกข ไมสุขเลย
ยังไมได ใจมันอยาก ก็มากทุกข
ไดแลวสุข จริงไหม ใครเฉลย
ไมอยากเสีย มันไป ใชไหมเอย
ทุกขตามเคย เพราะไมอยาก ใหจากไป
๒ ต.ค.๕๕
คนเกิดมา เหตุไฉน ไดแตกตาง
มีขาวบาง ดําบาง ตางกันอยู
ใครกําหนด ลองคิด พินิจดู
ใหรอบรู แทจริง เพราะสิง่ ใด
เรากําหนด ไดหรือนั่น กับการเกิด
อยากเลอเลิศ เรากําหนด มันไดไหม
นอนอยูใน น้ําคร่ํา อยูร่ําไป

ผูเลือกให เกิดจากแม หรือแตกรรม
๖ ต.ค.๕๕
มีสติ รูกายใจ ไปเทานั้น
ยามรูทัน เมื่อใด ไดกุศล
เพราะกั้นบาป ไมให สูใจตน
บุญกุศล ล้ําเลิศ เกิดกับใจ
บุญเชนนี้ ยิ่งใหญ แผไพศาล
ยิ่งกวาทาน ที่ทํา เปนไหนไหน
ทําไดบอย ไมวา เวลาใด
จะพาใจ เขาถึงธรรม ความแทจริง
๗ ต.ค.๕๕
ลูกเดินทาง เขาไป ที่ไรพอ
เพื่อถักทอ ตอกย้ํา สูความฝน
ไรของพอ ชื่อวา “ชั่งหัวมัน”
ทุกทุกวัน ลูกฝนใฝ ในพอเพียง
ไรของพอ มีธรรม นําความคิด
เพื่อชีวิต อนาคต ลดความเสี่ยง
เปนบุญมาก พอทําไร อยูใกลเคียง
ยามมองเมียง ลูกซาบซึง้ ถึงพระคุณ
๘ ต.ค.๕๕
กรรมบันดาล พาลพัด พาขัดสน
เกิดเปนคน สูงหรือต่ํา หรือดําขาว
เพราะผลกรรม แตกาล อันนานยาว
สุดจะสาว ยอนใหรู ดูเสนทาง
กฎแหงกรรม ธรรมชาติ มิอาจเลี่ยง
ตางกันเพียง กรรมชั่วดี ที่ไดสราง
จะเปลี่ยนกรรม ที่ทําไว ไมมีทาง
ควรละวาง จากความชั่ว ทําตัวดี
๑๐ ต.ค.๕๕
บุญไดเกิด กับฉัน แลววันนี้
ทําใหมี ความอดทน พนโกรธได
แมมีสงิ่ ยั่วยวน มากวนใจ
ไมหวั่นไหว ใจขุน จนวุนวาย
เพราะโลภโกรธ โฉดเขลา เมากิเลส
จึงอาเพศ ผิดเพี้ยน เปลี่ยนแปลงงาย
สรางบาปกรรม นําใส ในใจกาย

สิ่งเลวราย จึงยังอยู คูสังคม
๑๒ ต.ค.๕๕
ความเห็นเกิด จากครรลอง ของกิเลส
มีขอบเขต กวางไกล ในทางชั่ว
เพราะจิตโลภ จึงกลายเปน เห็นแกตัว
ตองเมามัว รอนเรา ดุจเตาไฟ
ใครตักเตือน เหมือนเอาไฟ ไปจอจี้
ความหวังดี ที่ใคร หยิบยื่นให
ก็เคืองโกรธ หมดความ ละอายใจ
อยาเผลอไผล หลงผิด จงคิดครวญ
****************
แมจะรัก จะชอบ ประกอบอยู
แตใจรู ไมหามมัน นั้นผิดศีล
ที่พากเพียร รักษา เปนอาจิน
หากมาสิ้น เพราะรักใคร นั้นไมควร
ทางดับทุกข เห็นชัด ถนัดอยู
มาหลงดู ความงดงาม ทรามสงวน
อาจพาใจ ไขวเขว และเรรวน
เสียกระบวน การเขาถึง ซึ่งพระธรรม
******************
๑๘ ต.ค.๕๕
ใจมันเพลิน คิดไป ไมเวนวาง
จึงอยูอยาง ปลอยใจ ใหใหลหลง
อยูแตกาม ตามใจ ใชมั่นคง
มันขึ้นลง เปลี่ยนไป ไมแนนอน
เมื่อมีสติ ความเพลิน ก็พลันหาย
หากรูก าย ใจอยากกาม ไมตามหลอน
ประคองสติ คอยรูกาย ไมขาดตอน
จะถายถอน และละวาง อยางถูกตรง
๑๙ ต.ค.๕๕
การบังคับ รางกาย ไมใหแก
เปนเพียงแค ยึดติด ที่ผิดหลง
อันรางกาย เรานั้น ใชมั่นคง
ตองปลดปลง สิ้นสลาย ไมคงทน
ธรรมชาติ มันเปน อยูเชนนั้น
จะปองกัน อยางไร ไมมีผล

หากวาจิต ยังยึดไว ในตัวตน
ก็สับสน ผิดหลงไป ไกลความจริง
๓๐ ต.ค.๕๕
เหมือนมีดดาบ ฟาดฟน กระชั้นถี่
คอยราวี เชือดเถือ ที่เนื้อหนัง
มีบาดแผล อักเสบ และเจ็บจัง
เพราะพลาดพลัง เผลอใจ ไมปองกัน
ทั้งที่มี โลใหญ ไวคอยรับ
ไมคิดจับ ถือไว ใหคงมั่น
สติคน เหมือนโลใหญ ควรใชมัน
กิเลสจะฟน เถือใจ ไดนอยลง
๓๑ ต.ค.๕๕
ระหวางที่ มีสติ รูตัวนั้น
กิเลสมัน ไมเขามา หาเราได
ขยับเดิน เหยียดคู รูเรื่อยไป
สติจะไว คุนชิน คลายดิ้นรน
เมื่อไมเผลอ เพลินไหล ไปเหมือนเกา
จิตใจเรา ก็จะดี มีกุศล
นี่แหละบุญ ที่สรางได ในตัวตน
อยามัวคน หาบุญไกล ไหนอื่นเลย
๑ พ.ย.๕๕
ใจคุนชิน อยูนาน กับการเผลอ
ยามเมื่อเจอ สิ่งกระทบ อันไหนไหน
ก็เพลิดเพลิน กับสิ่งนั้น จนลืมไป
วาเพราะใจ จึงเกิดรู อยูทุกครา
หากวาราง กายนี้ ที่รับรู
ลองมองดู คนตาย ก็ไดหนา
ยังมีครบ อวัยวะ ทั้งกายา
มีหูตา เรียกเทาไร ไมรูเลย
๓ ต.ค.๕๕
เพียงแคอาน พระธรรม ตามบัญญัติ
จะรูชัด ปรมัตถธรรม ก็หาไม
ตองปฏิบัติ ภาวนา อยาทอใจ
จึงจะได ธรรมประเสริฐ เกิดปญญา
จะถึงธรรม ทําไมได ดวยใจคิด
หากพินิจ ตามทฤษฏี ที่ศึกษา
จะหางธรรม และเพิ่มใหม ในอัตตา
ซึ่งนําพา ใหชีวิต เดินผิดธรรม

๔ พ.ย.๕๕
หากวาใจ เรานี้ มีแตโกรธ
อยามั่วโทษ อื่นใด ที่ไหนหนา
จิตเราเอง ขาดหาย ไรเมตตา
จึงนําพา ใหโกรธเคือง ทุกเรือ่ งไป
พบเห็นสิง่ ใดใด ใจก็ขุน
มันขาดทุน เสียเวลา พาเหลวไหล
หากมัวเคือง มัวโกรธ และโทษใคร
ก็หางไกล จากธรรม ความเปนบุญ
๖ พ.ย.๕๕
เพราะเกิดดับ สลับไว หลายลานเฮิรท
ทําใหเกิด การคํานวณ ประมวลผล
คอมพิวเตอร จึงรุง เรือง เปนเครือ่ งกล
ที่หลายคน ใชกัน ทุกวันคืน
ตางรื่นเริง สําราญ กับการใช
เพียงสนใจ เสียงสีแสง แสดงผล
แตเบื้องลึก เกิดดับ สลับวน
ไมเคยสน จนลืมเลือน เหมือนจิตใจ
๗ พ.ย.๕๕
พิจารณา ใหดี ตรงที่ทอง
เมื่อเริ่มพอง ในไมชา มาหยุดเฉย
แมการยุบ ก็เหมือนกัน เชนนั้นเลย
มันเฉลย ใหเห็น ความเปนจริง
หากสังเกต กายใจเรา มีเทานั้น
เห็นแตมัน เกิดดับ ในทุกสิ่ง
เพราะดับแลว แตใจเรา เอาอางอิง
มันจึงยิง่ เพี้ยนบา วาตัวตน

๘ พ.ย.๕๕
ธรรมชาติ ของจิต คิดตอเนื่อง
ทุกทุกเรื่อง รับเขามา หาเสมอ
เรื่องที่ชอบ ก็มัก จะอยากเจอ
หลงละเมอ อยากให ไมเปลี่ยนแปลง
เรื่องไมชอบ ไมอยากให ไดประสบ
แมหลีกหลบ หนีไกล ไปหลายแหง
ชอบไมชอบ ก็ตามไป ใชหมดแรง

เพราะตําแหนง ที่เกิดนั้น มันที่ใจ
๙ พ.ย.๕๕
มีขาศึก มุงหมาย ลําลายจิต
เขาประชิด ประจัญบาน ทุกวันค่ํา
มันบังคับ ขูเข็ญ เปนประจํา
และตอกย้ํา ซ้ําเติม เพิ่มทุกวัน
บางก็ขืน ขัดไป ไดเพียงครู
ก็หยุดสู หมูภัย ทั้งหลายนั่น
เพราะศัตรู มีอุบาย หลายรอยพัน
รูไมทัน จึงหลงผิด เปนมิตรมัน
๑๐ พ.ย.๕๕
มีสติ รูตัว อยูทั่วพรอม
คือไมยอม เผลอใจ ใหไปพน
ไปจับจอง สิ่งใด นอกกายตน
เพื่อหวังผล ใหจิตใจ ไดคุนชิน
ความรูตัว แรกนั้น มันยังนอย
เพราะใจคอย เผลอคิด เหมือนดีดดิ้น
หากหมั่นรู ดูไป เปนอาจิน
จะคุนชิน ไมเผลอไป นอกกายตน
๑๒ พ.ย.๕๕
สิ่งไมแน แตใจ ไปยึดถือ
วามันคือ สิ่งแน แทจริงนั่น
ก็วางจิต ผิดเพี้ยน เปลี่ยนไปพลัน
ตอแตนั้น ก็ผิดหลง ไมตรงทาง
ตรองดูเถิด ผองชน คนทั้งหลาย
ที่มุงหมาย เพอฝน กันทุกอยาง
จนเหนียวแนน ติดใจ ไมปลอยวาง
สิ่งใดบาง ที่สอดคลอง เปนของจริง
๑๓ พ.ย.๕๕
ความเปนคน ตองอยู คูศีลหา
กายวาจา ตองไม ใหผิดศีล
ตองหักหาม จิตใจ เปนอาจิน
จงถวิล เตือนใจ ใหประจํา
มีสติ เตือนใจ อยูในศีล
ก็อยูกิน สบายใจ ไมถลํา
การทําชั่ว พื้นฐาน นั้นไมทํา
ก็ไมล้ํา เขาไป ในความเลว
๑๔ พ.ย.๕๕

เพราะหลงผิด คิดแต แกผูอื่น
จึงตองฝน ขัดใจ ในทุกอยาง
เห็นแตความ ผิดเดน ไมเวนวาง
ไมมีทาง ถูกใจ ไดสักวัน
ใจตองทุกข เพราะโกรธเคือง เปนเบื้องตน
เพราะตัวตน เราเขา เรายึดมั่น
เปนตนเหตุ ปจจัย ใหโกรธกัน
ถาละมัน โกรธก็หาย ไมมีเลย
๑๕ พ.ย.๕๕
อยูลําพัง แตตัว ใยกลัวเหงา
ตองเพียรเฝา คอยแล หาแตเพื่อน
เพื่อนไมมา ตองไป ใหถึงเรือน
ขาดเพื่อนเหมือน จะขาดใจ ใหรอนรน
ความจริงอยู ลําพังนั้น มันดีนัก
ฝกใจพัก ไมคิดปรุง ยุงสับสน
คอยระลึก ตื่นรู อยูแตตน
เปนกุศล มีสุข ไมทุกขเลย
๑๖ พ.ย.๕๕
หลายคนมัก เชี่ยวชาญ งานหลายอยาง
ทั้งเชิงชาง บริหาร งานนอยใหญ
ทํารวดเร็ว แคลวคลอง มองการณไกล
แตงานใจ กลับเห็น เปนงมงาย
เห็นเพียงกาย สําคัญ มั่นคงแท
คอยดูแล ระวัง ทั้งเชาสาย
ชีวิตคน ใชแค มีแตกาย
เมื่อใกลตาย จึงคิดได มันสายเกิน
๑๘ พ.ย.๕๕
สติจะ ตัดตอน กอนปรุงแตง
การแทรกแซง ของกิเลส จึงไมเหลือ
เกิดกุศล ผลบุญ คอยจุนเจือ
หากไมเบื่อ ระลึกรู ดูกายา
ระลึกรู อยูแตกาย ใหตอเนื่อง
นั้นเปนเรื่อง สูงสุด พุทธศาสนา
ทําตอเนื่อง ยาวนาน ญาณปญญา
ก็เขามา สูใจ ไดรูจริง
๑๙ พ.ย.๕๕
ความรูตัว อยูแ ตกาย ใหตอเนื่อง
นั้นเปนเรื่อง สําคัญ ทานทั้งหลาย

เปนจุดนํา เห็นธรรมที่ มีในกาย
หากมั่นหมาย มุงย้ํา ทําทุกวัน
จะเขาใจ รูปนาม ตามบัญญัติ
ไดแจมชัด ลึกซึ้ง จนถึงขั้น
เปลี่ยนอารมณ เห็นเกิดดับ โดยฉับพลัน
เพียรดูมัน อยาละคลาย ไดถึงธรรม
๒๔ พ.ย.๕๕
ทางนี้เคย มองเผินเผิน แลวเดินผาน
มาตั้งนาน ตั้งแตเล็ก ยังเด็กอยู
ไมเคยเดิน เขาไป ไดแตดู
จึงไมรู วาทางนี้ ดีอยางไร
มีคนเดิน เขาไป บอกใหรู
จึงลองดู วาจะเห็น เปนไฉน
เมื่อลองแลว จึงมองเห็น เสนทางไป
แมแสนไกล ก็จะทน จนสุดทาง
ทางนั้นคือ ทางธรรม กรรมฐาน (บทนี้ตอตอนหลังจากโพสสองบทตนแลว)
หากเชี่ยวชาญ ก็จะถึง ซึ่งธรรมได
เพียงเริ่มตน ก็ลึกซึ้ง ถึงแกนใจ
จะตั้งใจ เดินทาง สรางแตบุญ
๒๙ พ.ย.๕๕
คิดแลวไม พอใจ ใหโกรธจัด
เดินสะบัด รางกาย ใจขุนหมอง
มีหนาตา โหดราย ไมนามอง
แกมทั้งสอง ไหลฉาบ อาบน้ําตา
เพราะโกรธเขา เรานั้น ที่มันแย
จิตจมแช กับโกรธนั้น ทุกวันหนา
โกรธทีไร ใจนี้ มีทุกขมา
โงแทหนา เพราะโกรธเขา เราทุกขเอง
๑ ธ.ค.๕๕
เรียงอักษร กลอนลํานํา ดานธรรมมะ
เพื่อทีจ่ ะ กระตุนให ใครศึกษา
ฝกหัดดู จิตใจ และกายยา
ใหรูวา ไมเที่ยงแท ไมแนนอน
ใชเสนห คํากลอน วอนใหอาน
ขอทุกทาน อยาพึงเห็น เปนคําสอน
อยาเห็นเพียง ความเสนาะ เพราะในกลอน

แตโปรดยอน นอมนําใจ ใหถึงธรรม
๒ ธ.ค.๕๕
ลมหายใจ เรานี้ มีออกเขา
อยูกับเรา ทั้งชีวิต ไมคิดถึง
จะเขาออก อยางไร ไมคํานึง
ความรูซึ้ง ในกาย จึงไมมี
ลมหายใจ คือกายหนึ่ง ซึ่งมีคา
หากศึกษา โดยแยบคาย ไมหนายหนี
เปนหนทาง แหงธรรม สรางความดี
พาใจนี้ พนทุกข ถูกตรงธรรม
๓ ธ.ค.๕๕
คอยแตเผลอ เพลินไป ในทุกอยาง
มีเวนวาง บางไหม โอใจเอย
จะคงมั่น อยูกับที่ ไมมีเลย
แมกายเฉย แตใจนั้น มันดิ้นไป
ยิ่งบังคับ ขืนให ใจมันหยุด
ยิ่งยื้อยุด ยิ่งหนี ไปกันใหญ
มีสติ คอยลาม ตามดูใจ
เหมือนผูกไว ยามเมื่อดิ้น จนสิ้นแรง
๔ พ.ย.๕๕
ตาหูจมูก ลิ้นกายใจ คลายดังทอ
ที่เชื่อมตอ เขาไป ถึงในจิต
กิเลสนั้น เหมือนวา คือยาพิษ
ที่หลงผิด ปลอยใหไหล เขาใสตน
ทอแสนยาว มีวาลวอยู จงรูไว
ระลึกได คลายปดวาลว เราควรสน
หมั่นปดวาลว เราผองใส ในกมล
เกิดเปนคน นั้นทําได ไมยากเลย
๕ ธ.ค.๕๕
ครองแผนดิน โดยธรรม คําของพอ
ดํารัสตอ ปวงไทย ใหรับรู
ทรงยึดถือ ถอยคํา ทําใหดู
พอทรงอยู ดวยธรรม ตามวาจา
พอทํานา ทําไร ใหลูกเห็น
ใหดูเปน แบบอยาง วันขางหนา
สุดซาบซึ้ง ในพระ กรุณา
ลูกสัญญา วาจะทํา ตามพระองค
๖ ธ.ค.๕๕

กินอาหาร หากมุง ไป ในรสชาด
เมื่อเกินขาด มันเค็ม ไมเต็มรอย
พาขุนใจ ไมสมหวัง ดังที่คอย
ใจก็พลอย ปรุงแตงไป อีกหลายทาง
นั่งตําหนิ คนปรุง ยุงไปหมด
ไมละลด ครุนคิดไป ไมยอมถอย
อารมณเสีย เกิดตาม มาซ้ํารอย
อยากอรอย จึงสรางกรรม ซ้ําในใจ
๗ ธ.ค.๕๕
ยามเจอสิ่ง พอใจ เมื่อใดแลว
ก็มีแวว ขุนเคืองใจ ในไมชา
เพราะไมเที่ยง คงที่ ยอมมีมา
อยาหวังวา สิ่งนั้น มันคงทน
เสียงไพเราะ เสนาะหู จงรูไว
นั่นแหละใจ ยึดมั่น พาลสับสน
ภาพที่งาม ก็เกิดได เพราะใจคน
ยึดตัวตน เขาไว ไมยอมวาง
๘ ธ.ค.๕๕
เมื่อตกอยู ภายใต ความไมรู
ก็หลงอยู กับสิง่ ไมจริงแท
เหมือนสายปาน ผูกรัด มัดดวงแด
ไมยอมแก แตดึงรั้ง มายังใจ
ยิ่งเนิ่นนาน ยิ่งพันรัด มัดจนแย
หนทางแก เลยไมรู อยูตรงไหน
ก็ดึงรัง้ อยางมั่ว โดยทั่วไป
แกไมได จึงถูกรัด มัดจนตาย
๙ ธ.ค.๕๕
ใชวาเรา มีธรรม แคจําไว
รูเขาใจ ลึกซึง้ ซึ่งอักษร
แมแมนยํา จําไดหมด ทุกบทตอน
พร่ําสัง่ สอน บอกใคร ไดแมนยํา
ก็เปนเพียง ลูบคลํา ธรรมเทานั้น
เหมือนหวานมัน บอกบรรยาย ไวเลิศล้ํา
หารูร ส จริงไม ถาใชจํา
ตองเคี้ยวคํา จึงรูได กับใจตน
๑๐ ธ.ค.๕๕
ระลึกรู ดูกาย ไวเสมอ
ก็อาจเจอ เวทนา มาใหเห็น

เฉยหรือทุกข หรือสุข ที่มันเปน
ดูชัดเดน สัมผัสได กับใจตน
เวทนา อยางไหน ก็ไมเที่ยง
อยากมีเพียง แตสุข อยูทุกหน
สุขก็ตอง ดับสลาย ไมคงทน
หมุนเวียนวน เกิดดับไป ไมแนนอน
๑๑ ธ.ค.๕๕
ธรรมนั้นมี อยูใน กายเราแลว
หากแนแนว ระลึกรู ดูกายนี้
แมนั่งนิ่ง สิ่งเคลื่อนไหว กายยังมี
นั่นคือที่ ลมหายใจ ไมหยุดเลย
พอออกหาย กลายเปนเขา เฝาสลับ
มีเกิดดับ เรื่อยไป ใชหยุดเฉย
ตั้งแตเกิด ก็หายใจ ไมหยุดเลย
แตเราเคย ระลึกทัน มันกี่คราว
๑๒ ธ.ค.๕๕
อันความเพลิน เผลอใจ พาใหทุกข
กลายเปนผูก โยงใจ ไวกับเขา
จนคุนชิน อยูใน ใจของเรา
มันคอยเผา คุกรุน ครุนในใจ
ดุจกอนถาน ติดไฟ ในขี้เถา
เมื่อลมเปา กระพือปลุก ก็ลุกใหม
แมแสบรอน จะขออยู สูกับไฟ
ยากแคไหน ก็จะสู กับหมูมาร
๑๕ ธ.ค.๕๕
มีสติ กับหายใจ ไวสักครู
จิตจะรู ที่จมูก ถูกลมผาน
เมื่อเพียรรู ตอเนื่อง และยาวนาน
จะชํานาญ การรู อยูกับลม
ลมทีผ่ าน ออกเขา มียาวสั้น
ตั้งใจมัน่ สืบตอ พอเหมาะสม
อยาเผลอเพง มุงจับ บังคับลม
หรือกดขม ใหยาวสั้น นั้นไมควร
๑๗ ธ.ค.๕๕
วิปสสนา กรรมฐาน งานเรียนรู
เพื่อมุง สู ความจริง สิ่งทั้งหลาย
ธรรมชาติ จริงแท ของใจกาย
เพื่อจางคลาย ยึดมั่น ที่มันมี

เริ่มจากเรียน รูกาย ในเบื้องตน
เรียนรูจน แจมชัดใน ที่กายนี้
เริ่มจากลม หายใจเรา ดูเขาที
เปนกายที่ นาเรียนรู อยูประจํา
*กลอนปใหม๕๖*
ถึงนิยาม ตามสมมติ วาสุดศก
ขอธรรมปก- ปองใจ ใหทุกทาน
ปราศจาค อกุศล มาแผวพาล
มีสติ อภิบาล กั้นทุกขภัย
ใหปญญา สวางไสว ในดวงจิต
ทําพูดคิด ถูกตรงธรรม ทุกสมัย
มารมากล้ํา- กรายทาน จงบรรลัย
ไดมีชยั พบสุข โดยถูกธรรม
๑๘ ธ.ค.๕๕
เรามีลม หายใจ ไมวางเวน
แตกลับเห็น วาหายใจ ไมทุกครัง้
เพราะความเพลิน เผลอจิต มาปดบัง
จึงพลาดพลัง้ ผิดทาง หางความจริง
มีสติ เทานั้น กันเพลินพลั้ง
เพียรระวัง มีไว อยาไดทิ้ง
เมื่อความเพลิน หายไป ก็ใกลจริง
ไดรูสิ่ง ที่เปลี่ยนไป กับใจตน
๒๒ ธ.ค.๕๕
มีความรู มากมาย ในทางโลก
ยามทุกขโศก ก็แย แกไมไหว
เพราะไมเคย เลาเรียน เพียรทางใจ
จึงพาให ทุกขยาก ลําบากนาน
เรียนทางใจ ไมเสีย เงินสักนิด
เพียรใหจิต มีสติอยู คูต ัวทาน
จะอยูนิ่ง หรือเคลื่อนไหว ในการงาน
นั่นแหละการ เลาเรียน เพียรทางใจ
๒๓ ธ.ค.๕๕
โลกสับสน วุนวาย เพราะใจอยาก
ยิ่งอยากมาก ยิ่งดิ้นรน เฝาคนหา
หาวิธี มากมาย ใหไดมา
เปนตํารา เรียนรู แกผูคน

ยิ่งเรียนรู ดูเหมือนเติม เพิ่มกิเลส
เกินขอบเขต มากไป จนไหลลน
จึงเดือดรอน ไมจํากัด ในสัตวคน
และสงผล ใหธรรมชาติ ขาดสมดุล
๒๔ ธ.ค.๕๕
กาลเวลา กลืนกิน สิ้นทุกอยาง
ไมเวนวาง มนุษยสัตย พืชสิ่งของ
พาทุกสิง่
เดินไป ในครรลอง
ใครคิดปอง เก็บไว ไมไดเลย
กาลเวลา กลืนชีวิต ไมผิดแน
เกิดแลวแก เจ็บตาย ไมหยุดเฉย
ผานแลวผาน หมดไป ไมชดเชย
อยาปลอยเลย ผานไป ไมใยดี
๒๕ ธ.ค.๕๕
ภาพที่เห็น ยามหลับตา เมื่อมาเกิด
ใชล้ําเลิศ อยาหลง พะวงหา
รูเทาทัน ใหดี ยามมีมา
ก็เห็นวา เกิดดับไป ไมแนนอน
หากมัวภาค ภูมิใจ ในสิ่งนั้น
กิเลสมัน ก็เขา หาเรากอน
ใหอยากเห็น อยากรู ดูทุกตอน
อยามัวยอน เพราะตัณหา เขามากวน
๒๖ ธ.ค.๕๕
เพราะศีลธรรม ขาดหาย ไปจากจิต
ทําพูดคิด จึงไมดี มีปญหา
พฤติกรรม ผิดเพี้ยน เวียนเขามา
กลายเปนบา คุมคลั่ง แทบทั้งเมือง
ลูกหลานเอย ชีวิตเจา คงเศราหมอง
มีแตชอง ทางราย ในหลายเรื่อง
ทุกยางกาว ของเจานั้น มันฝดเคือง
ความสิ้นเปลือง ยุงยาก จะมากมี
๒๘ ธ.ค.๕๕
การวิงวอน ออนขอ ตอสิ่งไหน
เพื่อหวังให พบธรรม ตามที่หวัง
เปนความเห็น หรือคิด ผิดอยางจัง
พาพลาดพลั้ง หาทุกข มาผูกใจ
สติปฏ- ฐานสี่ นี้เทานั้น
คือทางอัน ถูกแท แนใจได

ธรรมที่แท ไดแลเห็น ทั้งใกลไกล
รูเขาใจ ชีวิต ไมผิดเลย
๒๙ ธ.ค.๕๕
สตินั้น สําคัญยิ่ง กวาสิ่งไหน
ขาดเมื่อไร ใจก็เผลอ ละเมอหา
เพื่อไดสงิ่ พอใจ ใหเขามา
และเห็นวา สิ่งนั้น มันคือดี
แลวยึดมั่น ถือมั่น อันนั้นไว
จึงอยากได แตมัน ทุกวันวี่
คิดฟุงซาน ทยานอยาก มากทวี
ที่กลาวนี้ คือตัณหา อันนากลัว
๓๐ ธ.ค.๕๕
มีสติ รูชัด หัดศึกษา
ซึ่งกายา ลมหายใจ ไวเสมอ
รูลมเขา ลมออก ไมเผอเรอ
จะพบเจอ ยาวสั้น ตางกันไป
รูเริ่มตน รูเ คลื่อนไหล แลวไปหยุด
เปนทีส่ ุด ของกาย ที่รูได
ตอจากนั้น เพียรมา ศึกษาใจ
ไมหวั่นไหว เพียรหมั่น นั่นแหละดี
๓๑ ธ.ค.๕๕
เมื่อยึดวา วันนี้ สิ้นปเกา
ควรถือเอา วันนี้ ใหมีผล
สรางประโยชน ยิ่งใหญ ใหแกตน
คือละพน ความไมดี ที่ผานมา
ความโลภมาก อยากได ใหเพียรตัด
ความซื่อสัตย ในจิตใจ ควรใฝหา
ความอาฆาต มาดราย ใหเลิกรา
เปนเมตตา ปรานี มีตอกัน
๒ ม.ค.๕๖
เมื่อสติ วองไว ไดกวาเกา
ผลคือเรา รูทันได อีกหลายอยาง
มีเกิดขึ้น ตั้งอยู และคลายจาง
เห็นชองวาง ระหวางดับ และเกิดมี
ในชองวาง อันนั้น มันนารู
ศึกษาดู ใหได มากกวานี้

โอสติ ของเรา นั้นเขาที
อยารอรี ระลึกไว ใหประจํา
๓ ม.ค.๕๖
เมื่อวางของ ลงได ก็หายหนัก
ไดหยุดพัก รางกาย ไมใหลา
เพราะแบกมาก หนักไหล ใหระอา
เซถลา ยืนลําบาก เพราะมากเกิน
ในใจคน ก็แบกไว อยูห ลายอยาง
ไมละวาง และไม ไดขวยเขิน
หนทางธรรม ยังไม ใครอยากเดิน
เพราะหลงเพลิน โลกกวาง วางไมลง
๔ ม.ค. ๕๖
แกปญหา ที่ดีแท แกที่เหตุ
พึงสังเกต พิจารณา อยาสับสน
เหตุแหงทุกข คือกาย และใจตน
จึงตองคน ที่ใน กายใจเรา
จะเอาใจ ดูใจ ในเบื้องตน
อาจสับสน เพราะในใจ ไมใชเปลา
อุปาทาน กั้นขวาง อยางเต็มเปา
จึงควรเฝา ดูกายกอน ยอนดูใจ
๗ ธ.ค.๕๖
ความจริงใน กายใจตน ไมคนหา
แตศึกษา ความเปนไป ในสิ่งอื่น
แลวยึดถือ วาสิ่งนั้น มันยัง่ ยืน
จึงขมขื่น เมื่อสิง่ นั้น มันเปลี่ยนไป
หมั่นศึกษา กายใจ เอาไวเถิด
จะกอเกิด ปญญายิ่ง กวาสิ่งไหน
ไดเห็นความ เปนจริง ของกายใจ
วามิได เที่ยงแท แนนอนเลย
๘ ธ.ค.๕๖
ความคุนชิน ของใจ ใฝทางโลก
จึงบริโภค ทั้งหมด รสกลิ่นเสียง
รูปสัมผัส อันพอใจ ไมพอเพียง
คอยมองเมียง เสาะหา มาใสตน
มันมีสุข เมื่อได ตามใจอยาก
มันทุกขมาก เมื่อไม ไดสักหน
นั่นตัณหา มันแฝงอยู คูใจคน
พามืดมน บอดใบ ไรปญญา

๙ ม.ค.๕๖
ก็เมื่อใจ ไมมีเลย ที่เคยพบ
ความสงบ แหงใจ ไดสักหน
ก็ไมมี สิ่งจะเปรียบ เทียบใจตน
จึงฉงน สงสัย ไมศรัทธา
ความสงบ เกิดได ใชบังคับ
แตเกิดกับ ครองสติ เทานั้นหนา
ความสงบ แหงจิตนี้ จึงมีมา
อยาคิดวา บังคับได ตามใจเรา
๑๐ ม.ค.๕๖
พฤติกรรม ความไมดี ที่มีอยู
เมื่อตรองดู ก็จะคลาย หายสงสัย
เพราะขาดศีล ขาดธรรม เปนปจจัย
นับเปนภัย ยิ่งใหญ ในสังคม
พฤติกรรม ความไมดี ที่มากหลาย
จะทําลาย ประเพณี ที่สั่งสม
วัฒนธรรม แตโบราณ พาลลมจม
โลกจะลม แตกสลาย เพราะไรธรรม
๑๑ ม.ค.๕๖
เพราะสะดวก สบาย ไปทุกอยาง
คือตนทาง นําใจ ใหลงต่ํา
ทั้งอาหาร การกิน ไมตองทํา
มีไฟน้ํา พรอมพรั่ง ชางสบาย
ยามมันอยาก ก็ได โดยไมชา
เพราะสินคา ทุกอยาง มีวางขาย
คุณธรรม ความอดทน จึงจางคลาย
คอยคอยหาย จากจิตใจ ไปทุกวัน
๑๒ ม.ค.๕๖
การสํารวม อินทรีย มีคุณคา
ทั้งหูตา จมูกลิ้นกาย ใจทั้งหลาย
เปรียบเหมือนโค มีแผล ที่รางกาย
คนเลี้ยงหมาย คอยมอง จองดูแล
เขี่ยไขขาง ไมปลอยให กลายเปนหนอน
เขาแอบซอน ชอนไช ที่ในแผล
อายตนะ คือแผลลึก ไมคอยแล
จิตจะแย เหมือนมีหนอน เขาชอนไช
๑๓ ม.ค.๕๖
ความเพลิดเพลิน พอใจ ในสิ่งหนึง่

ยอมฉุดดึง ใหใจนี้ มีตัณหา
เกิดราคะ นอนเนื่อง ตลอดเวลา
ปรารถนา แตสิ่งนั้น ทุกวันคืน
แตความจริง สิ่งนั้น มันใชเที่ยง
ปรากฏเพียง แวบเดียว เปลี่ยนเปนอื่น
เพราะความเพลิน จึงเห็น เปนยั่งยืน
ควรคิดฝน ฝกใจ ใหละเพลิน
๑๔ ม.ค.๕๖
เพราะความเพลิน หลงไป ในขันธหา
รูปเวทนา สัญญา อีกสังขาร
ที่สําคัญ การเพลินไป ในวิญญาณ
จึงเกิดการ ยึดถือ วาคือตน
วิญญาณเกิด แลวดับไป ไมหยุดนิ่ง
เปนความจริง ที่จิตใจ ไมเคยสน
เพราะความเพลิน บังไว คลายเลนกล
จึงไมพน มีภพชาติ ไมขาดเลย
๑๕ ม.ค.๕๖
หากศรัทธา เลื่อมใน ในธรรม(มะ)
และอยากจะ เขาถึง ซึ่งธรรมนั้น
ตองมีศีล คุมใจ ไวทุกวัน
อยางคงมั่น ไมดางพรอย แมหนอยเดียว
ศีลควบคุม พฤติกรรม ความประพฤติ
ไมใหยึด ตามกิเลส ที่แนนเหนียว
ที่เคยทํา ตามกิเลส อยางเพรียวเพรียว
ศีลจะเหนี่ยว ควบคุมไว ใหคลายลง
๑๖ ม.ค.๕๖
กอนน้ําแข็ง ยอมละลาย กลายเปนน้ํา
ควรหรือนํา ความแข็ง มายึดถือ
แมเริม่ แรก จะถือไว ไดดวยมือ
สุดทายคือ ตองละลาย ไมคงทน
รายกายคน เปรียบไป คลายอยางนั้น
ที่สุดมัน ตองสลาย ไมรอดพน
ควรแลวหรือ จะถือมั่น นั่นตัวตน
จงสืบคน ใหเห็น ความเปนจริง
๑๗ ม.ค.๕๖
เปดทีวี ดูละคร ตอนไหนไหน
นั่งมองไป ยังทีวี ที่ขางหนา
เครื่องทีวี ตั้งใหดู อยูเต็มตา

เห็นดารา แตไมเห็น เปนทีวี
ทั้งทั้งที่ ทีวีนั้น มันมีอยู
แตการรู มันเปลี่ยนไป ใชไหมนี่
แลวสิ่งอื่น ที่ดกู ัน มานานป
เปนอยางนี้ หรือไม ไตรตรองดู
๑๘ ม.ค.๕๖
หากทุกคน ศรัทธาธรรม คอยย้ําคิด
ทําชีวิต เพื่อใหถึง ซึ่งเปาหมาย
คือที่สุด แหงทุกข กอนจะตาย
ความวุนวาย ในสังคม จะไมมี
ตางสํารวม ระวัง การพลัง้ เผลอ
การเผอเรอ ตามใจ ตางหนายหนี
พฤติกรรม ความประพฤติ จึงตางดี
ทําอยางนี้ จึงมีสุข แกสังคม
๑๙ ม.ค.๕๖
จากหยุดนิง่ แลวคอยเลื่อน เปนเคลื่อนไหว
พอเคลื่อนไป แลวก็หาย กลายเปนนิ่ง
นี่คือลม หายใจ ในความจริง
เพียงแคสงิ่ ที่ใจควา มาผูกพัน
จิตนี้หนอ มักทําแต แคจองจับ
สิ่งเกิดดับ ทั้งหลาย มาหมายมั่น
เพียงสติ มีอยู ก็รูทัน
คลายผูกพัน ยึดอะไร ที่ไมจริง
๒๐ ม.ค.๕๖
แมอุมลูก นานเทาไร ไมบนแย
ลูกอุมแม ไมกี่วัน กลับพลันเบื่อ
บุญคุณแม ที่อุดหนุน คอยจุนเจือ
แทบไมเหลือ ในใจลูก ไมถูกเลย
ดูแลแม ยามทาย ปลายชีวิต
อยาไดคิด ทิ้งขวาง หรือวางเฉย
ปรนนิบัติ ดูแลไป ใหคุนเคย
โอลูกเอย อยารักแม แตถอยคํา
๒๑ ม.ค.๕๖
กรรมของคน เปรียบไป คลายกับสี
ที่เรานี้ ผสมลง ในน้ําใส
น้ํายอมเปลี่ยน เปนสี ที่ใสไป
จะทําให กลับคืนใส อยางไรกัน
กรรมสรางแลว มีผล ไมพนแน

จะคิดแก อยางไร ไดหรือนั่น
รับกรรมเกา หยุดกรรมใหม ไมสรางมัน
ดวยเพียรหมั่น วิปสสนา อยาละคลาย
๒๒ ม.ค.๕๖
มีกระจก อันนอย คอยสองหนา
ดูสิวฝา ฝุนผง อยูตรงไหน
หากมีอยู ก็จัดการ มันออกไป
เปนลาภใหญ เมื่อเห็นวา หนาเกลี้ยงเกลา
หากหมั่นดู จิตใจ คลายดังหนา
จะรูวา ใจมี ความวางเปลา
หรือมีบาป อกุศล ในใจเรา
และเพียรเฝา จัดการ มันออกไป
๒๓ ม.ค.๕๖
เมื่อเติมฟน ใสกองไฟ ไมวางเวน
ฟนก็เปน เชื้อไฟ ใหลุกฟู
ทานเปรียบเทียบ กองไฟ ไวใหดู
ควรรับรู เขาใจ ในวาจา
ความพอใจ ความยินดี ที่มีอยู
มันอุมชู เหมือนเชื้อไฟ ใหตัณหา
ใหลุกโพลง ในใจ ไมเลิกรา
เปนทีม่ า อุปาทาน ยึดมั่นตน
๒๔ ม.ค.๕๖
ความกําหนัด ยินดี เปนที่ตั้ง
แหงความรัก ที่ฝง ในใจนี้
ความขัดเคือง สิ่งใด ที่ใจมี
ก็เปนที่ ตั้งแหง ความเกลียดชัง
ไมสรรเสริญ พอใจ ในความสุข
ไมเมาหมก ในเฉยทุกข จนปลูกฝง
เปนความเพลิน เกิดใน ใจประดัง
เหตุกอตัง้ อุปาทาน นั้นไมมี
๒๕ ม.ค.๕๖
ธรรมชาติ ยอมเปลี่ยนไป ไมเที่ยงแท
มีปรวนแปร ตามปจจัย ใหเกิดผล
ไมมีใคร กําหนดได ตามใจตน
เพื่อใหพน ธรรมชาติ ขาดออกไป
หากใจรู อยูตาม ธรรมชาติ

ยอมตัดขาด จากสิ่ง ที่เคลื่อนไหว
ธรรมชาติ จะเปน อยูเชนไร
ก็มีใจ อยางนั้น เปนอันเดียว
๒๖ ม.ค.๕๖
เมื่อออกหาย กลายเปนเขา ก็เทานั้น
ทุกทุกวัน ที่หายใจ ไดเทานี้
เพียงเกิดดับ เทานั้น ที่มันมี
เมื่อจิตนี้ จองจับ อยูกับกาย
จิตเกิดดับ สลับไป ที่กายนี้
เกิดที่นี่ แลวมัน ก็พลันหาย
เกิดที่อื่น ตอไป ไมเวนวาย
ที่มั่นหมาย วาเที่ยงนั้น มันใชจริง
๒๗ ม.ค.๕๖
เพราะมีรปู มีตา มารวมพรอม
วิญญาณยอม มีมา เมื่อตาเห็น
สามสิง่ รวม การสัมผัส จึงมีเปน
พาเอียงเอน หลงใน เวทนา
เกิดตัณหา อยากได ในสิ่งสุข
สวนสิ่งทุกข อยากไกล ไมปรารถนา
แยกสัมผัส เปนวิญญาณ รูปและตา
แลวตัณหา จะเกิดได อยางไรกัน
๒๘ ม.ค.๕๖
เมื่อเห็นภาพ แลวเพลิน สรรเสริญอยู
มิไดรู ที่ตาตน แลวคนหา
มีอะไร เที่ยงแท แนที่ตา
เพราะแสงมา จึงไดเห็น เชนทุกวัน
กระพริบตา ภาพก็หาย จากไปแลว
แตแนแนว ยึดถือ วาคงมั่น
ยามหลับตา ก็ไมเห็น สิ่งใดพลัน
ทั้งที่มัน มิได ไปไหนเลย
๒๙ ม.ค.๕๖
แผเมตตา ทองได ไมผิดเพี้ยน
แมวนเวียน ทองกัน เชายันค่ํา
หากเพียงแต ทองอยู เพราะรูจ ํา
คือถอยคํา จากปาก ใชจากใจ
มีเมตตา ในใจ คือไมโกรธ

ไรพิโรธ มาเกี่ยวของ ใจผองใส
สรางเมตตา ที่แท เกิดแกใจ
กอนแผไป ทุกวัน นั่นจึงดี
๓๐ ม.ค.๕๖
ยามเมื่อพืช ตนใด ไดปุยน้ํา
ก็ชุมฉ่ํา เจริญดี มีดอกผล
ขาดปุยน้ํา ยามใด ไมอาจทน
ทั้งใบตน แหงกราน ไมนานตาย
ปุยและน้ํา เปรียบไป คลายความอยาก
ยิ่งอยากมาก ยิ่งผูกพัน และมั่นหมาย
มันหลอเลี้ยง กิเลสโลภ ใหมากมาย
ไมใหคลาย ตายไป จากใจคน
๓๑ ม.ค.๕๖
อยากแกทุกข ของตน ใหพนหาย
หากมุงหมาย มองแล แตผูอื่น
แมจะจอง มองกัน ทั้งวันคืน
ก็ไมตื่น จากหลงใหล ในหนทาง
เหตุแหงทุกข อยูที่เรา เขาไมเกี่ยว
จงเฉลียว ดูที่ เรานี้บาง
ทุกขที่มี จึงจะหาย หรือคลายจาง
ยิ่งปลอยวาง ทุกอยางได ไมทุกขเลย
๑ ก.พ.๕๖
หากอยากพน จากทุกข ที่ผูกมัด
ตองรูชัด วาปจจัย อะไรนั่น
เปนตนเหตุ ตนทาง อันสําคัญ
แลวแกมัน ที่ตน จนพนใจ
หากวนเวียน เปลี่ยนทุกข ที่รุกเรา
จากทุกขเกา กาวมา หาทุกขใหม
ทุกขก็ไม มีพน วนเวียนไป
อยูกับใจ ทุกภพชาติ ไมขาดเลย
๒ ก.พ.๕๖
ขากรรไกร ขยับเคลื่อน เหมือนเครื่องจักร
แตเรามัก ไมเคยดู เลยรูไหม
ปลอยใจเพลิน ไปสู ที่อยูไกล
แตสิ่งใกล คือกายนั้น ไมหมั่นดู
จึงมีแต หลงใหล ในอาหาร
อยากทะยาน แรงกลา นาอดสู
กิเลสซอน มากมาย ในตัวกู

ที่ไมรู เพราะเพลินไป ไมระวัง
๓ ก.พ.๕๖
สตินั้น สําคัญยิ่ง กวาสิ่งไหน
หากแมนใคร มีอยู และรูทั่ว
สิ่งใดเกิด กับกาย ใฝรูตัว
ธรรมทางชั่ว จะไกล ไปจากเรา
สตินี้ มีอยูใน ใจเราแลว
แตตองแคลว ขาดไป เพราะใจเขลา
มีความเพลิน พอใจ ไมบรรเทา
หลงมัวเมา สติจงึ หาย เหมือนไมมี
๔ ก.พ.๕๖
เพราะมัวมอง จองดู แตผูอื่น
ทุกวันคืน จึงเห็น ความเปนเขา
แลวนํามา คิดเปรียบ เทียบกับเรา
แลวยึดเอา วาตนนี้ ที่สําคัญ
เมื่อขัดกัน กับใจเรา ก็เฝาทุกข
เห็นวาถูก ตองเปนไป อยางใจฉัน
จึงหมดสุข แตทุกขมี ทุกวี่วัน
ควรคิดหัน มาดูแต แคกายตน
๕ ก.พ.๕๖
มีสติ รูตัว ทั่วกายนี้
คือสิ่งที่ ควรทํา ใหมากไว
เพื่อระวัง ดูแล รักษาใจ
ใหเขาใกล ความจริง สิ่งที่มี
กายในกาย เปนอยางไร จะไดรู
เมื่อเพียรดู แตกาย จนไดที่
นี่แหละคือ การทํา ซึ่งความดี
พาเรานี้ เห็นธรรม ตามความจริง
๖ ก.พ.๕๖
มีสัมผัส ขึ้นมา อารมณเกิด
หากเพลินเพลิด ในอารมณ อันมากหลาย
ไรสติ ระลึกรู อยูกับกาย
ก็อยาหมาย พนทุกข มีสุขจริง
เมื่อเพลินอยู ก็รูสิ่ง ไมจริงแท
ยึดวาแน คงทน ในทุกสิ่ง
ยิ่งดิ้นรน คนหา มาอางอิง
ก็ยิ่งทิ้ง ถอยหาง ทางพบธรรม
๗ ก.พ.๕๖

เพียงใชกาย หูตา เอามาวัด
แลววาชัด จริงแท แนหรือนั่น
ถาจริงแท แลวทําไม ไมเหมือนกัน
สิ่งเดียวนั้น เห็นตางไป เปนหลายทาง
บางวาดี บางวาราย บางรายเฉย
ไมเห็นเคย ตรงกัน เลยสักอยาง
วันนีด้ ี เมื่อนานไป ยังคลายจาง
ลาเลิกราง หางหาย เปนไมดี
๘ ก.พ.๕๖
อยากรูซงึ้ เรื่องอะไร ใหลึกซึง้
ตองเขาถึง สิ่งนั้น ใหมากลน
เชนอยากรู อยากเขาใจ ในรถยนต
ก็สืบคน มันไป ไมละวาง
อยากรูเรื่อง ชีวิต จิตกายนี้
ตองดูที่ จิตกาย ไมเวนวาง
พยายาม ดูไป ไมคลายจาง
จึงมีทาง รูเขาใจ ในความจริง
๙ ก.พ.๕๖
หายใจออก หรือเขา มียาวสั้น
เฝาดูมัน เมื่อรูชัด หัดศึกษา
ลมหายใจ ทั้งหลาย คือกายา
มีธรรมา ใหพินิจ คิดใครครวญ
เวทนา ทั้งหลาย อยูในนี้
จิตก็มี ใหศึกษา อยูครบถวน
สติปฏ- ฐานสี่ มีทั้งมวล
จึงชักชวน ใหหมั่นทํา ทุกค่ําวัน
๑๐ ก.พ.๕๖
หากรูซ ึ้ง ถึงประเด็น ใจเปนใหญ
ก็เขาใจ รูปนาม ตามขันธหา
อายตนะ ทั้งหลาย ที่มีมา
เพราะใจควา มายึดไว จึงไดมี
วิญญาณเกิด แลวดับ สลับอยู
ใจไมรู วาเปน อยูเชนนี้
จึงหลงเพลิน ผัสสะ ทั้งเลวดี
คือเหตุที่ จิตใจ ไมวางเลย
๑๑ ก.พ.๕๖
สตินั้น สําคัญยิ่ง กวาสิ่งไหน
จิตจะได ถึงธรรม อันสุขขี

ตองเริ่มตน จากสติ ที่เรามี
ใชเกิดที่ บีบบังคับ เอากับใจ
จิตใจเรา บังคับไว ไมไดดอก
มันกลิง้ กลอก หลอกพน ไปจนได
ขาดสติ ก็จะเพลิน เดินตามไป
และพาให เคยชิน ไมสิ้นเลย
๑๒ ก.พ.๕๖
เมื่อเห็นรูป แลวยินดี มีใจรัก
หรือเคืองหนัก ไมพอใจ ที่ไดเห็น
นั่นแหละเพลิน หลงไป ที่ไดเปน
จงรูเ ชน วาแบบนั้น มันใชดี
กลิ่นและเสียง หากเปน เชนทีว่ า
เพลินเหมือนตา ที่เห็น อยูเชนนี้
นั่นสติ ของเรา มันไมมี
จึงควรที่ ตองสํารวม ระวังกาย
๑๓ ก.พ.๕๖
ทุกเหตุผล ที่คนเรา เอามาอาง
โดยใชราง กายนี้ ที่ไมเที่ยง
จะถูกตอง ปานไหน ก็ไดเพียง
ความสุมเสี่ยง แคชั่วคราว ใชยาวนาน
เมื่อรางเนา เอาอะไร มาใชอาง
ทุกทุกอยาง หมดสิ้นไป ไรแกนสาร
ตาจมูก กายลิ้น สิ้นตามกาล
ใชทนทาน เที่ยงแท แนนอนเลย
๑๔ ก.พ.๕๖
เมื่อรูเหตุ ทุกขแท ตั้งแตตน
ความสับสน สงสัย ในคําสอน
จะจางคลาย และเขาใจ ไดทุกตอน
สิ่งเกากอน คาใจ นั้นไมมี
เมื่อเห็นทาง เดินแจมชัด ถนัดอยู
เฝาเรียนรู สิ่งเคลื่อนไหว แหงกายนี้
จนเห็นจิต เห็นธรรม บรรดามี
จะถึงที่ สุดทุกขได อีกไมนาน
๑๕ ก.พ.๕๖
เมื่อสํารวม กายใจ ไวเสมอ
การเพลินเผลอ หลงไป ก็หายสูญ
อกุศล สิ่งใหม ไมเพิ่มพูน
เกิดเปนบุญ แกใจ ไดปญญา

ปลอยตาหู ดูฟง อยางกอนเกา
ก็รับเอา อกุศล เขามาหา
มีแตเหมอ เผลอเพลิน ทุกเวลา
ก็ไรคา ขาดบุญ หนุนนําใจ
๑๖ ก.พ.๕๖
รางกายนี้ มีแต จะเสื่อมถอย
จะมัวปลอย กายเนา ไปเปลาหรือ
รางกายนี้ ควรใช เปนเครื่องมือ
เพื่อเปนสือ่ นําพา ศึกษาใจ
ไมหมั่นรู ดูกาย ก็ตายเปลา
จะขลาดเขลา อับปญญา มาแกไข
สิ่งไมเที่ยง ทุกขัง คืออยางไร
รูไมได ไมพนทุกข ที่ผูกพัน
๑๗ ก.พ.๕๖
ทางโลกและ ทางธรรม มีความตาง
คนละขาง ตรงกันขาม ความปรารถนา
ทางโลกมุง หาสิ่งใด ใหเขามา
ทางธรรมหา ทางกําจัด ตัดออกไป
คนทางธรรม จึงอยูได ไมทุกขรอน
จะกินนอน ก็ไมเห็น เปนเรื่องใหญ
ไมเครียดแคน ฟุงซาน รําคาญใคร
เพราะจิตใจ ละวาง บางอยางไป
๑๘ ก.พ.๕๖
ไมประมาท คือรูตัว อยูทั่วพรอม
จิตจะนอม ไปในดี มีกุศล
อกุศล ที่เกิดแลว ในใจตน
ก็เสือ่ มพน สิ้นไป ในเร็ววัน
ตาหูจมูก ลิ้นกายใจ พาใหทุกข
เมื่อเพลินผูก หมกเมา สิ่งกลาวนั้น
ความประมาท ก็อยู เคียงคูกัน
จงคิดหัน มาดูกาย ใหทุกวัน
๑๙ ก.พ.๕๖
การดูกาย เปนประจํา ทําไมขาด
สติเปน ธรรมชาติ ไมลืมหลง
สตินั้น เปนสติ สัมโพชณงค
ที่หนุนสง ใหเรานี้ มีปญญา
คอยใครครวญ พินิจ ธรรมทั้งหลาย
ไมจางคลาย ยอหยอน หรือออนลา

เมื่อเต็มรอบ ความเพียร เวียนเขามา
ก็อาจหา สุขได โดยไรกาม
๒๐ ก.พ.๕๖
หากคนดี เพราะมีธรรม ค้ําจุนไว
ก็หวังได วาเปนดี ที่แนแท
แมอยูลับ สายตา คนมาแล
ก็ยังแน ในดี ไมมีคลาย
แตดีเพราะ กําหนด กฎบังคับ
มีโทษปรับ หรือจําคุก ตามกฎหมาย
หรือประหาร ชีวิต ใหตองตาย
ดีแคกาย ใชวาดี ถึงที่ใจ
๒๑ ก.พ.๕๖
เมื่อลูกศร อาบพิษ ปกติดราง
ไมหาทาง ผาตัด จัดการถอน
พิษก็แผ ซานไป ไหลไชชอน
ตองมวยมอน สิ้นชีวิต เพราะพิษยา
กิเลสคือ ศรพิษ ปกติดแนน
พิษเริ่มแลน รุกลาม มัวถามหา
วาใครหนอ คือผู ยิงเขามา
กอนจะผา ศรออกไป ทําไมกัน
๒๒ ก.พ.๕๖
ความเห็นชอบ คือตนทาง ที่ยางกาว
สูทางยาว ที่มุงไป ในสุขแท
เปนความรู คูจิตใจ ใฝดูแล
คอยคิดแก มิใหหลง ไมตรงทาง
รูอริย- สัจสี่ นี่แหละหนา
ที่เรียกวา เห็นชอบ ดังกลาวอาง
นําสูสุข ที่ใจ ไดปลอยวาง
ไมติดคาง สิ่งยึดมั่น ผูกพันใจ
๒๓ ก.พ.๕๖
การคิดถึง ความตาย วาไมแน
อาจอยูแค กลางวัน ของวันนี้
หรืออาจตาย ดับไป ในราตรี
สมควรที่ เจริญธรรม ใหเร็วไว
คิดดังที่ กลาวอาง ยังประมาท
ชีวิตอาจ ตายเร็ว กวานั้นได
หายใจออก แลวไมเขา เราก็ไป

ควรนึกไว ทุกออกเขา เราอาจตาย
๒๔ ก.พ.๕๖
เมื่อยึดมั่น ในขันธหา วาเราแลว
ก็ไมแคลว วาของหนัก จักมาหา
ความกําหนัด ความเพลิน ยอมมีมา
และนําพา ใหเกิดไป ไมจบลง
อํานาจความ เพลินนั้น คือตัณหา
ที่แรงกลา พาใจ ใหลุมหลง
ดับตัณหา ภาระหนัก จักปลดปลง
จงมั่นคง เพียรดับไป ไดสุขจริง
๒๕ ก.พ.๕๖
ตัดตนไม ที่นอมไป ในทิศหนึ่ง
ยอมลมตึง หันไป ในทิศนั้น
จิตใจคน ก็เปนไป คลายคลึงกัน
ยอมเหหัน นอมตาม ความศรัทธา
จิตใจนอม ไปในธรรม ประจําอยู
ไมไหลลู ตามไป ในตัณหา
ยามเมื่อตอง ดับดิ้น สิ้นชีวา
จิตก็นา จะนอมไป ในทางดี
๒๖ ก.พ.๕๖
ความยึดมั่น ในขันธ(หา) นั่นคือทุกข
เพราะมันปลุก ใหเรานี้ มีตัณหา
ดับตัณหา สนิทไป ไมมีมา
มีมรรคา ใหดําเนิน เดินกาวไป
อยากจะรู ความจริง สี่สิ่งนั้น
ตองเพียรหมั่น สติปฏฐาน ไมหวั่นไหว
เมื่อเต็มรอบ ความสัมพันธ ในวันใด
ก็เขาใจ ความจริง แกจิตใจ
๒๗ ก.พ.๕๖
ทางไปถึง ซึ่งนิพพาน ทานบอกไว
แตก็ใช วาทุกคน จะไปถึง
เปนขอคิด ที่ควร ไดคํานึง
ใหลึกซึ้ง เพื่อเรา เฝาพากเพียร
จะเขาถึง ไดนั้น มันไมงาย
มิงายดาย เพียงทาน เฝาอานเขียน
หรือทองจํา ดั่งตํารา คราเลาเรียน
ตองพากเพียร ปฏิบัติ ดวยศรัทธา
๒๘ ก.พ.๕๖

เมื่อรางกาย ออนลา ชราภาพ
ก็พึงทราบ อนิจจัง ของรางนี้
จะหวังให เขมแข็ง เรี่ยวแรงดี
ก็ไมมี สิ่งใด ชวยไดเลย
จะกินยา รักษากาย ใหคงอยู
ไดเพียงครู ก็เสื่อมไป ใชนิ่งเฉย
ควรฝกจิต ดูกาย ใหคุนเคย
อยางหลงเชย ชมราง วายั่งยืน
๑ มี.ค.๕๖
ตนเหตุความ สับสน บนโลกนี้
เพราะคนมี แตอยาก มากหนักหนา
อยากร่ํารวย อยากสวยเดน เปนดารา
จึงเสาะหา สิ่งของ สนองตน
ไดเทานี้ ไมพอใจ อยากไดอีก
จึงหลบหลีก จากความดี มีกุศล
ไมอยากให ใครมี ดีกวาตน
แมจี้ปลน ก็ทําได ไมกลัวเกรง
๒ มี.ค.๕๖
การเกิดดับ ของจิตใจ ที่ไวมาก
เปนการยาก ที่ตาหู จะรูเห็น
ใหแจมแจง แทงตลอด อยางที่เปน
จึงอยูเ ชน คนหลง ไมตรงจริง
มีสติ พรอมไป ในตาหู
หากมีอยู ตลอดไป ไมละทิ้ง
อาจเห็นความ แตกตาง มาอางอิง
วาคือสิ่ง ที่เปลี่ยนไป ไมแนเลย
๓ มี.ค.๕๖
ที่ฝงนี้ อันตราย ไมนาอยู
ตองขามสู อีกฝง จึงพนได
มัดหญาแหง กิ่งไมนอย เกาะลอยไป
สูฝง ใหม ไดโดย สวัสดี
แบกพวงแพ นั้นไว ทําไมเลา
ในเมื่อเรา ขามฝง มาถึงที่
อันพระธรรม คําสอน บรรดามี
เพื่อเรานี้ ไดอาศัย คลายดังแพ
**
สิบเอ็ดถึง สิบหา มีนานี้
ตัวผมมี ภารกิจ ไมอยูบาน

ไปอบรม เกี่ยวของ การทํางาน
ราชการ กําหนด ใหตองไป
กลอนธรรมมะ จะขาดหาย ในชวงนั้น
เพียงหาวัน ก็จะมา พบกันใหม
จึงแจงมา เพื่อทาน นั้นเขาใจ
วาทําไม ชวงนี้ ไมมีกลอน
**
ตองงดกลอน ธรรมอีก แลวครับทาน
ไปดูงาน เวียดนาม ตามคําสั่ง
เดือนมีนา นีต้ องไป ไกลบอยจัง
แตไปครั้ง นีส้ ี่วัน ใชนานไกล
สิบแปดเริม่ เดินทาง ไปตามเปา(หมาย)
เพื่อใหเรา พบเห็น สิ่งใหมใหม
แลวนํามา พัฒนา ในเมืองไทย
ใหเปลี่ยนไป ในทาง ที่ยั่งยืน
**
๔ มี.ค.๕๖
นําทอนไม โยนขวาง กลางอากาศ
ก็มิอาจ กําหนดได ดังใจหมาย
อาจตกดิน ตามขวาง หรือทางปลาย
หรืออาจกลาย เปนโคนลง พสุธา
สัตวที่มี อวิชชา มาขวางกั้น
และรัดพัน ผูกคลอง ผองตัณหา
ก็คลายกัน กับทอนไม ไดกลาวมา
ไมแนวา จะจรไป แหงไหนกัน
๕ มี.ค.๕๖
เมื่อสติ หางหาย ไปจากจิต
ก็พูดคิด ทําอะไร ไปอยางหลง
และสืบตอ เนื่องไป ไมจบลง
เกิดพิษสง ซึบซาบ อาบจิตใจ
ไมเห็นทาง พนทุกข ที่ซุกซอน
เกิดอาวรณ เพราะพิษสง ทําหลงใหล
ชีวิตจึง ผิดทาง เดินหางไป
ไมเขาใกล อริยสัจ ขาดปญญา
๖ มี.ค.๕๖
วันใดที่ การงาน นั้นมากลน
เมื่อใจตน ผูกไว ในงานนั้น
ความรูตัว ก็หมด ลดลงพลัน

เพราะมุงมั่น คิดไป แตในงาน
แมวางาน อันมี ที่วาหนัก
ตองมีพัก กันบาง ใชไหมทาน
เจริญสติ ยามพักได แมไมนาน
ก็คือการ สรางบุญ คุณควรทํา
๗ มี.ค.๕๖
พิจารณา ที่ใน กายเรานี้
ลวนแตมี แปรผัน การเคลื่อนไหว
คือเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป
ใชอยูได คงที่ ไมมีคลาย
เสียงหนึ่งนั้น สั่นมา กระทบหู
มีเกิดอยู แลวลับ ตองดับหาย
รูตามจริง ก็ไมมี ที่วุนวาย
ไมมั่นหมาย ผูกพัน เสียงนั้นเลย
๘ มี.ค.๕๖
มีบางครัง้ ที่วาง บางอยางไว
โดยที่ใจ ไมรูมือ ที่ถือของ
แมวาเมื่อ วางไป ตาไดมอง
แตก็ตอ ง หงุดหงิดใจ หาไมเจอ
เมื่อเวลา ผานไป ไมนานนัก
เราก็มัก จําไมได เพราะใจเผลอ
ขาดสติ จึงไดวาง อยางเผอเรอ
รูตัวเสมอ จะทําให ไมคอยลืม
๙ มี.ค.๕๖
ยามสติ มิไดอยู รูกายแลว
ก็ไมแคลว วาจิตใจ อยูในหลง
ควาแตสิ่ง หางไกล ไมถูกตรง
ไมมั่นคง ออนไหว ในความดี
เมื่อจิตเพลิน หลงไป ในตาหู
พาอยากดู อยากได ไมหนายหนี
อกุศล จะเสริม เพิ่มทวี
ใจเรานี้ จะหางไกล ไปจากธรรม
๑๖ มี.ค.๕๖
เรามักพึง พอใจ เมื่อไดเห็น
จึงกลายเปน ครรลอง ของตัณหา
ใหอยากดู อยากเห็น ทุกเวลา
เพราะยึดตา วานั่น มันตัวตน
ที่ตาเห็น เปนวา มันนาเชื่อ

ไมคิดเผื่อ ยาวไกล ไปสักหน
วามีตา คูใด ไหนคงทน
ไมปปน เนาสลาย ไดสักดวง
๒๔ มี.ค.๕๖
ยามมืดมิด มองอะไร ก็ไมเห็น
ใชวาเปน เพราะสิ่งของ ไมมีอยู
แตเปนเพราะ ตาเรา ที่เฝาดู
จะรับรู เมื่อมีแสง สองเขาตา
ที่ตาเห็น จึงไมแน วาแทเที่ยง
คงเปนเพียง แสงสะทอน เขามาหา
ที่สมมติ บัญญัติ จากมายา
แลวยึดวา สิ่งนั้น มันเปนจริง
๒๕ มี.ค.๕๖
หากสติ ขาดหาย ไมตอเนือ่ ง
ก็สิ้นเปลือง เวลา นาใจหาย
ชีวิตนี้ ไมแนนัก วาจักตาย
อยามัวหมาย รอวัน เนิ่นนานไป
เพราะอาจตอง ตายไป ดวยใจหลง
ชีวิตลง ตกต่ํา ในภพใหม
มีสติ ใหสืบตอ อยารอใคร
เพื่อฝกใจ ใหคุนชิน กอนสิ้นลม
๒๖ มี.ค.๕๖
เพราะไมเชื่อ วากรรม นําใหเกิด
จึงชูเชิด ตัวตน อยางลนเหลือ
วาตนนี้ มีพลัง อันเหลือเฟอ
ไมเอื้อเฟอ ขาดน้ําใจ ไรเมตตา
ใครจะเปน อยางไร ไมเคยสน
ขอเพียงตน ไดสม ปรารถนา
สรางแตกรรม ทั้งกาย ใจวาจา
ซึ่งนําพา สูภพใหม ที่ไมดี
๒๗ มี.ค.๕๖
ระลึกรู อยูกับกาย ใหตอเนื่อง
จิตก็เชื่อง อยูกับกาย ไมใหลหลง
ความตั้งมั่น ในจิต ยอมมั่นคง
เปนทางตรง ทําให ไดปญญา
จะแยกแยะ กายใจ ไดลึกซึ้ง
อีกดานหนึ่ง ซึ่งเปนจริง จะมาหา
ความเห็นถูก ตรงธรรม จะเขามา

และนําพา ใหพนทุกข อยางถูกตรง
๒๘ มี.ค.๕๖
ขณะจิตรู อยูกับกาย ไดเพียงครู
จิตนั้นอยู กับความดี มีกุศล
หากมุงมั่น ทําไป ใจอดทน
จะมีผล ใหใจ ไดเห็นธรรม
จิตรูกาย ดับไป กลายเปนฟุง
ไปหมายมุง เพลินไป ในทางต่ํา
การเกิดดับ เชนนี้ มีประจํา
ยิ่งหมั่นทํา ยิ่งไดเห็น ความเปนจริง
๒๙ มี.ค.๕๖
สิบปากวา ไมเทา ตาเราเห็น
นั้นเพียงเปน ถอยคํา ตามยึดมั่น
ที่จิตใจ หลงเพลิน เกินรูทัน
กับสุขอัน มีใน เวทนา
หากฝกใจ เรานี้ ใหดีแลว
จะเห็นแนว ตางไป ไมเหมือนวา
ความจริงแท ใชเห็นได ดวยสายตา
แตกลับมา เห็นได ดวยใจตน
๓๐ มี.ค.๕๖
สตินี้ สําคัญยิ่ง กวาสิ่งไหน
เปนบันได พื้นฐาน แหงการกาว
ขึ้นสูทาง แหงธรรม ที่แสนยาว
พวกเราชาว พุทธควรได เขาใจกัน
มีสติ รูที่ใน กายเรานี้
เมื่อไดที่ สมาธิ ก็คงมั่น
คือสติ วองไว รูไดทัน
เห็นจิตมั่น เกิดดับไป ไมหยุดเลย
๓๑ มี.ค.๕๖
จะใชตา ดูใจ มันไมเห็น
เพราะใจเปน นามธรรม ที่แตกตาง
จากรูปที่ ใชแสง สองนําทาง
จะเห็นอยาง ที่ตาเห็น เปนไมมี
ตองใชใจ ดูใจ ไปเทานั้น
แตใจมัน ตองฝกฝน กันเต็มที่
เมื่อไดเห็น ใจดวยใจ ไดสักที
การเห็นนี้ มีคุณคา นาชื่นชม
๑ เม.ย.๕๖

ธรรมทัง้ หมด มีอยูใน กายเรานี่
แตใจนี้ ยังไม เขาไปถึง
เพราะสติ ไมวองไว จิตใจจึง
ถูกรั้งดึง ดวยหูตา มาบังใจ
ลองปดตา ปดหู ดูบางเถิด
มันอาจเกิด ความรู อันยิ่งใหญ
ไดเห็นความ วนเวียน เปลี่ยนแปลงไป
ที่ยึดไว อาจหยอน ผอนคลายลง
๒ เม.ย.๕๖
ทั้งทีส่ ิ่ง เลวราย ไมมีอยู
แตใจตู คิดย้ํา นําไปกอน
จึงกลุมจิต คิดไป ไมหลับนอน
ลองคิดยอน ดูเถิด เกิดอะไร
ใจตนเอง ใชไหม ไปไขวควา
นําเอามา หาเรื่อง เขามาใส
ที่เกิดทุกข เคืองโกรธ อยาโทษใคร
เพราะวาใจ มันเสือกแส จึงแยเอง
๓ เม.ย.๕๖
การสํารวม อินทรียนั้น สําคัญยิ่ง
เพราะคือสิ่ง สรางให ไดกุศล
ไมประมาท จะอยู คูกับตน
ก็เปนผล มาจาก สํารวมกาย
ไมปลอยจิต ลอยไหล ไปที่อื่น
รูเดินยืน อิริยา- บถทั้งหลาย
จะปดกั้น อกุศล ไดมากมาย
คือสุดทาย พินัยกรรม พุทธองค
๔ เม.ย.๕๖
อุปาทาน ในขันธหา นั้นนาหวง
มันเปนบวง ผูกมัด สัตวทั้งหลาย
ความเปนสัตว อุปาทาน อันตราย
คือผูหมาย สรางรับกรรม ที่ทํามา
จะแกกรรม ใหหาย ไดแนแท
ตองคิดแก อุปาทาน ในขันธหา
เมื่อขันธนั้น เปนเพียง อนัตตา
ผูจะมา สรางรับกรรม ก็ไมมี
๕ เม.ย.๕๖
ลมหายใจ ออกเขา มียาวสั้น
แตละอัน นั้นคือ กายสังขาร

เมื่อเขาดับ ออกยอมเกิด อีกไมนาน
นั่นแหละการ เห็นกาย ที่ในกาย
เห็นอยางนี้ มีคุณ ที่หนุนสง
ไมใหหลง ตามทาง กิเลสราย
ที่เคยโลก เคยโกรธ จะผอนคลาย
คอยคอยหาย กลายเปน ไดเห็นธรรม
๖ เม.ย.๕๖
ตะโพนเกา ราวแตก แยกเปนชอง
เสียงเคยกอง ดังลั่น สนั่นใส
ก็แตกพรา ไมนาฟง ดังไมไกล
เขาจึงใช ลิ่มไมเสริม เติมไปแทน
แตกกี่ครั้ง ก็ตอกใหม ไปอยางนั้น
แมกลองมัน ยังดี มีเนื้อแนน
เมื่อใครตี มีเสียงดัง ไปทั่วแดน
แตเนื้อแกน ไมกลอง ใชของเดิม
คําสอนที่ พุทธองค ทรงสอนไว
อาจหายไป เพราะมี สวนที่เสริม
พึงระวัง อยาให มีใหมเติม
ไปแทรกเพิ่ม ลงไป คลายดั่งกลอง
๗ เม.ย.๕๖
ใจเธอกรุน ขุนเคือง เปนเบื้องตน
อยากใหคน ชิดใกล ไดปรึกษา
จึงบอกบน เรื่องราว กลาววาจา
แตตนมา จนครบ จบเรื่องราว
คนชิดใกล รูภัยพิษ จิตเชนนั้น
จึงอดกลั้น นิ่งเฉย ไมเอยกลาว
ไมสงเสริม ไมหามปราม เปนความยาว
ไมสืบสาว ตอใจ ใหโกรธนาน
เพราะจิตโกรธ สรางทํา แตกรรมใหม
เหมือนเพิม่ ไฟ รุมเรา คอยเผาผลาญ
เปนผลราย ในอนา- คตกาล
ใชเกียจคราน เบื่อหนาย ไมอยากฟง

๘ เม.ย.๕๖
สุนัขปา ลาเนื้อ เมื่อเจอเตา
ก็หวังเอา เนื้อมัน เปนอาหาร

เตาหดหัว แขนขา ไมคืบคลาน
เมื่อรอนาน หมามัน ก็เลิกลา
ชีวิตเตา ปลอดภัย มาไดนั้น
ก็เพราะมัน หดหัว และหดขา
ใหอยูแต ในกระดอง ไมออกมา
เปนตํารา ใหเรียนรู ในหมูเรา
มารคือผู ทําราย คลายกับหมา
ทั้งชีวา เราเปรียบได คลายดังเตา
หากสํารวม กายใจ ไมมัวเมา
มารก็เขา ทําราย ไมไดเลย
๙ เม.ย.๕๖
ลูกจะชวย ใหแม อยาแกเฒา
โดยลูกเอา ความแก ของแมไว
ลูกจะเอา ความเจ็บปวย ของแมไป
เปนปวยไข ที่ลูก อยูทุกครา
หรือจะตาย แทนทาน นั้นอยาคิด
เพราะหมดสิทธิ เปนตาม ปรารถนา
แกเจ็บตาย ภัยสาม ตามกลาวมา
ลูกแมหา ทางชวยกัน นั้นไมมี
๑๐ เม.ย.๕๖
ฝุนปลายเล็บ พุทธองค ทรงชอนนั้น
ถาเทียบกัน กับพื้นดิน สิ้นทั้งหลาย
จะเห็นดิน ที่พื้นนี้ มีมากมาย
กวาที่ปลาย เล็บมาก ยากประมาณ
จากนรก จุติมา เปนมนุษย
นอยที่สุด ดุจฝุน ปลายเล็บทาน
เพราะมิจฉา ทิฏฐิ ในสันดาน
เดรัจฉาน เปรตนรก จึงมากมาย
มีสติ ในสี่ฐาน เปนงานชอบ
พระองคมอบ แนวทางให เราทั้งหลาย
พึงกระทํา อยาทอ ยอหยอนคลาย
เพื่อมุง หมาย เห็นอริยสัจ อยางชัดเจน

๑๑ เม.ย.๕๖
บทกลอนธรรม นํามาให ไดอานนี้
เปนกลอนที่ ประพันธ กันยามเชา

จากการอาน การปฏิบัติ เพื่อขัดเกลา
แลวนําเอา มาเขียนไว ใหเปนทาน
สัมผัสกลอน สะกิดใจ ที่ไพเราะ
คําเสนาะ ไพเราะหู ดูนาอาน
เพียงรอยเรียง ถอยคํา ดวยชํานาญ
ขอทุกทาน อยาเชื่อตาม ในคํากลอน
จงลงมือ เพียรหมั่น ปฏิบัติ
เพื่อความชัด แจงใจ ในคําสอน(ของพระพุทธเจา)
พึงประพฤติ ปฏิบัติธรรม ตามขั้นตอน
ใชสั่งสอน แตอยากให ไดลองทํา
๑๒ เม.ย.๕๖
สงกรานตป ใหมไทย ไดมาถึง
หยุดครั้งหนึ่ง หาวัน อันสืบตอ
ญาติพี่นอง ที่หางกัน นั้นคอยรอ
ทั้งแมพอ ก็คอยเธอ นั้นกลับมา
อยาเถล เถไถ ไปทางอื่น
จงกลับคืน ใหพอแม ไดเห็นหนา
พรสําคัญ ที่ทานให ในวาจา
สําคัญกวา เลนสาดน้ํา ที่ทํากัน
๑๓ เม.ย.๕๖
คุณธรรม ที่สรางกัน ทุกวันนี้
สวนมากมี แตทํา ใหจําได
โดยอบรม อธิบาย ใหเขาใจ
เพื่อหวังให จดจํา ไวทําดี
บางทัง้ รู และเขาใจ ไดมากลน
แตทําตน ไรธรรม นาบัดสี
เสียเวลา อบรม ไปฟรีฟรี
คลายกับสี ซอให กับควายฟง
ปฏิบัติ ธรรมไป ใจมุงมั่น
เมื่อนานวัน คุณธรรม จะปลูกฝง
จะคิดทํา สิ่งใด ใฝระวัง
คิดหนาหลัง กอนเชนนี้ จึงมีจริง
๑๔ เม.ย.๕๖
อันธรรมนั้น ทนทาน การพิสจู น
แตมนุษย ไมทนทาน การเขาถึง
เพียงแตเพอ บนพร่ํา ร่ํารําพึง
จะรูซ ึ้ง ถึงธรรมได นั้นไมมี
นอกจากเพียร พยายาม ทําใหมาก

ไมหางจาก สติ- ปฏฐานสี่
เพียรหมั่นอยู อยางนั้น แมนานป
ทําอยางนี้ จึงจะได เขาใกลธรรม
๑๕ เม.ย.๕๖
จักรวาล อันยิ่งใหญ ใครวาแน
มีเปลี่ยนแปร เรื่อยไป ใชอยูเ ฉย
ดาวทุกดวง จะคงที่ ไมมีเลย
ตองลงเอง ดวยสุดทาย สลายลง
โลกใบนี้ ก็เปน เชนนั้นหนา
ในภายหนา ก็สลาย กลายเปนผง
อยามุงหวัง วาสังขาร วามั่นคง
เลิกเพลินหลง ยึดอะไร ที่ไมจริง
๑๖ เม.ย.๕๖
สุนัขเรือ้ น ทรมาน คันแคไหน
มันวิ่งไป อยูทุกที่ ไมมีหาย
ทรมาน ทุกขอยู มิรูคลาย
มันเปรียบคลาย หลงเพลิน คําเยินยอ
หรือหลงเพลิน ในลาภ สักการะ
สิ่งนั้นจะ เคลือบใจ คลายหุมหอ
จะไปอยู แหงไหน มันไปรอ
ขัดขวางตอ การถึง ซึ่งนิพพาน
๑๗ เม.ย.๕๖
รูจัก “ทุกข” คือรูได ในการเกิด
เมื่อกําเนิด แลวดับสลาย ไปหมดสิ้น
ความดับคือ “นิโรธ” ที่ไดยิน
พึงถวิล พิจารณา อยารูคลาย
รสอรอย ในทุกข ที่ผูกมัด
ความผูกรัด ยึดถือ คือโทษราย
รสอรอย ความยึดถือ คือ “สมุทัย”
รูอุบาย สลัดพน คือ “มรรคา”
สติปฏฐาน หมั่นทํา ตามพุทธะ
ความจริงจะ ปรากฏ เชนดังวา
อริยสัจ นั้นเปน เชนกลาวมา
อยารางลา ทําตอไป จะไดดี
๑๘ เม.ย.๕๖
นวกรรม ล้ํายุค ปลุกความคิด
ใหเห็นผิด ในพุทธ- ศาสนา

ทั้งเครื่องมือ เทคโนโลยี ที่มีมา
พาเชื่อวา สิ่งเหลานั้น มันสุดดี
จะตรวจวัด สิ่งใด ใชเครื่องชวย
หายเจ็บปวย ก็เพราะใช เครื่องมือนี้
คุณประโยชน ของมัน นั้นมากมี
เปนสิ่งที่ สําคัญยิ่ง กวาสิ่งใด
เครื่องมือที่ สรรเสริญ เยินยอนั้น
เพียงตัวมัน จะสามารถ ไดแคไหน
หากไมมี คนคอยมอง จองดูไป
ทําอะไร ไดหรือ เครื่องมือดี
๑๙ เม.ย.๕๖
สีไมไผ สองอัน ใหมันรอน
ไมยอมผอน ก็เกิดไฟ ใหไดเห็น
เวทนา คือทุกข ที่มีเปน
ก็เปรียบเชน สีไม ไผสองอัน
ที่สีกัน นั้นเปรียบไป คลายผัสสะ
ไมลดละ สีเรื่อยไป เปนไฟนั่น
เวทนา เหมือนไฟ ถาเปรียบกัน
ไผสองนั้น ถายังสี ยอมมีไฟ
ดับผัสสะ เสียได ก็ไมทุกข
อยามัวขลุก ยินดี กับสีไม
มีสติ รูตัว ตอเนื่องไป
ไฟในใจ ก็คอยคย ลดนอยลง
๒๐ เม.ย.๕๖
อยากกระตุน เตือนใจ ใหมองเห็น
วาธรรมเปน ของดี มีคุณคา
สมควรที่ ทานทั้งหลาย ไดเขามา
เพียรศึกษา ใหไดรู อยูแกตน
จึงเขียนกลอน นําทาง โดยหวังวา
กลอนจะพา ใหสนใจ ในเบื้องตน
เพราะสัมผัส กลอนนั้น มันนายล
มันนาสน กวาถอยคํา ธรรมดา
แตอยาเชื่อ ตามกลอนธรรม ที่พร่ําบน
จงสืบคน ตามถอย คําพระองควา
วจน ของพระองค คือศาสดา
ควรศึกษา อยางจริงจัง หลังอานกลอน
๒๑ เม.ย.๕๖
ฝุนธุลี ฟุงกระจาย ในหนารอน

ยอมนิ่งนอน หมดไป ยามไดฝน
ความปรุงแตง มากมาย ในใจคน
ก็มากลน ดังฝุน ฟุงกระจาย
มีสติ รูหายใจ คลายกับฝน
หมั่นฝกตน ฝุนที่ใน ใจก็หาย
เกิดชุมเย็น เปนสุข ทุกขผอนคลาย
สูเปาหมาย ไดถึง ซึ่งนิพพาน
(ศึกษาเรียนรูเพิม่ เติมไดจากพุทธวจน อานาปานสติ)
๒๒ เม.ย.๕๖
แมเขาใจ เนื้อความธรรม ตามเขาเขียน
หรือเลาเรียน จากอาจารย ทานสั่งสอน
แลวเขาใจ ทั้งหมด ทุกบทตอน
ลองนึกยอน ธรรมที่เรา นั้นเขาใจ
วาเขาใจ ตามความหมาย ในภาษา
คือเพียงวา จดจํา ธรรมนั้นได
หรือความหมาย แทจริง ยิ่งขึ้นไป
ดวยจิตใจ ที่ฝกดี มีปญญา
หากรูเ พียง แคจํา ธรรมเทานั้น
ก็ควรหัน ปฏิบัติธรรม ตามทานวา
ใหรูธรรม ตามจริง ดวยปญญา
หายกังขา เพราะรูธรรม ตามความจริง
๒๓ เม.ย.๕๖
กายเรานี้ มีดี ที่ตรงไหน
หากเราไม คอยดู แลรักษา
ความหมักเหม็น ยอมมากมี ที่กายา
มองเห็นวา สวยได อยางไรกัน
เลือดน้ําเหลือง ชุมไป ทั่วในราง
หนังบางบาง หุมกาย ไวเทานั้น
พอหนังขาด ก็เห็นที่ ไมดีพลัน
อยายึดมั่น สําคัญหมาย วากายงาม
๒๔ เม.ย.๕๖
ลมหายใจ ออกเขา มียาวสั้น
ทั้งสองอัน ลวนเกิดดับ และลับหาย
เมื่อจิตรู อยางนั้น มันคอยคลาย
วารางกาย นั้นไม ใชตัวตน
เสียงที่หู ก็เปน อยูเชนนั้น
เกิดดับพลัน เชนที่วา มาขางตน
แตละคํา ที่จิตรู ใชอยูทน

เกิดแลวพน ดับสลาย ไปเชนกัน
จะยืนเดิน เคลื่อนไหว กายทุกสวน
ทุกอยางลวน เกิดดับ อยูอยางนั้น
ไหวแลวหยุด หยุดแลวไหว ไปทั้งวัน
รูเทาทัน ก็มองเห็น อนัตตา
๒๕ เม.ย.๕๖
ปรารถนา อยากพนทุกข ที่ผูกอยู
แตไมรู วาทุกข เปนไฉน
แมเพียรแก จริงจัง อยางสุดใจ
ก็มิได สมหวัง ดังตองการ
เหมือนที่หมาย จะไปอยู ทางทิศใต
แตมุงไป สูทาง ยังอีสาน
แมมุงมั่น ขยันเดิน นานเทานาน
ถึงอีสาน ไมถึงใต ไดสักที
๒๖ เม.ย.๕๖
เครื่องผูกเรา เอาไว ไมใหพน
ตองเวียนวน ในวัฏ- ฎสงสาร
คือสัญญา, เวทนา, รูป,วิญญาณ
และสังขาร ที่ตามเห็น วาเปนตน
ไมผูกพัน มันไว ทั้งในนอก
ก็มองออก สองฝงได ไมสับสน
สังสารวัฏฏ ฝงนี้ มีทุกขทน
แตฝงโนน พนทุกข คือนิพพาน
(ศึกษาเรียนรูเพิม่ เติมไดจาก พุทธวจน อริสัจจากพระโอษฐ
หัวขอ หมดตัวตนก็หมดเรื่องผูกพัน หนา ๖๗๘)
๒๗ เม.ย.๕๖
อวิชชา เหตุปจจัย ที่รายยิ่ง
บังความจริง เอาไว ไมใหเห็น
ละมันได ก็ไมทุกข สุขฉ่ําเย็น
กลับกลายเปน วิชชาเกิด แทนที่กัน
อวิชชา ละได อยางไรหรือ
อยางแรกคือ สิ่งทัง้ หลาย ไมยึดมั่น
สองเห็นความ ไมเที่ยง ทุกสิง่ อัน
ทุกทุกวัน เพียรละไป อยางไดรอ
(ศึกษาเรียนรูเพิม่ เติมไดจาก พุทธวจน มรรค(วิธีท)ี่ งาย หนา ๘๖-๙๐)
๒๘ เม.ย.๕๖
ความแกนั้น มันทําให กายบกพรอง
ตาจะมอง ดูอะไร ไมคอยเห็น

หูที่เคย ฟงอะไร ไดชัดเจน
ก็กลายเปน ฟงอะไร ไมไดยิน
ยามหูตา ยังดี นี้เทานั้น
ควรขยัน ฝกใจ ใฝถวิล
เรียนรูธรรม ยามหนุมสาว เปนอาจิน
รอมีศีล ธรรมยามแก อาจแยเกิน
๒๙ เม.ย.๕๖
จับดามขวาน มันวาว เอาถากสับ
รอยประทับ นิ้วมือนั้น มันมากลน
แตไมรู วารอย นิ้วมือตน
ที่อยูบน ดามขวาน มันเทาไร
รูแตวา รอยมันมี ที่ดามขวาน
เหมือนกับการ ภาวนา ทานเชื่อไหม
อาสวะ ที่สลาย คลายสิ้นไป
อยาสนใจ วาสิ้นไป เทาไรกัน
(ศึกษาเรียนรูเพิม่ เติมไดจาก พุทธวจน อริยสัจจากพระโอษฐ
หนา ๗๗๔ : สิ้นกิเลสก็แลวกัน ไมตองรูวาสิ้นไปเทาไร)
๓๐ เม.ย.๕๖
อันธรรมมะ มิใช อยูในเหรียญ
ที่หมั่นเพียร เปลี่ยนมา เปนเจาของ
ในจิตใจ ตางหาก ที่ควรมอง
ควรสอดสอง เหมือนเนื้อเหรียญ ที่เพียรทํา
มีสติ อยูแตกาย ไมลดละ
เหมือนสองพระ ทุกวัน เชายันค่ํา
ใชสติ เปนแวนสอง มองประจํา
ประเสริฐล้ํา กวาสอง มองดวยตา
๑ พ.ค.๕๖
มรรคแปดนั้น คือยาน อันประเสริฐ
ที่ล้ําเลิศ งดงาม ยามไดเห็น
สูเสนทาง ดับทุกข อันฉ่ําเย็น
สติเปน สารถี ควบคุมยาน
ศีลเปนเหมือน เพชรทอง ของประดับ
ระยิบระยับ วับวาว คนกลาวขาน
สวนเพลาลอ ทานเปรียบ เทียบกับญาณ
อดทนทาน เปรียบเปน เกราะกําบัง
ยานประเสริฐ หากมีใน ผูใดแลว
ก็แนแนว เดินหนาไป ไมถอยหลัง
ออกจากโลก สมมติ สุดทุกขจัง

กาวสูยัง ความปรีเปรม เกษมธรรม
(ศึกษาเรียนรูเพิม่ เติมไดจาก พุทธวจน (เลมที่ ๑๙)
ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ หนา ๑๓)
๒ พ.ค.๕๖
ยามเมื่อจิต ซัดสาย ไปมานั้น
คือจิตมัน เพลินไป ในความหลง
ไมเห็นจิต ในจิต ที่ถูกตรง
อยางมงง หลงเพลิน เดินตามไป
หากไมละ ความเพลิน ก็เดินผิด
จิตผูกติด กับอารมณ มิขาดได
กลายเปนรู ตามอารมณ ของจิตใจ
เปนเหตุให ไมรูชัด ในจิตตน
๓ พ.ค.๕๖
พืชเติบโต สูงใหญ มาไดนั้น
ก็เพราะมัน มีพื้นดิน ไดอาศัย
ไรแผนดิน พืชนั้น ก็บรรลัย
อายุขัย จบลง ไมคงทน
เดินตามมรรค ตองอาศัย อยูในศีล
เหมือนแผนดิน พยุงไม ใหยืนตน
พึงขยัน หมั่นตรวจ สํารวจตน
ใหเปนคน มีศีล ควบคุมใจ
๔ พ.ค.๕๖
บางคนมี งานทํา ตามที่หวัง
ดังที่ตั้ง ใจไว ไมผิดเพี้ยน
อันเปนผล จากการ ขยันเรียน
เปนจุดเปลี่ยน สรางให ไดงานทํา
แตบางคน ก็เรียนดี ไดที่ตน
กลับไดผล ออกไป ในทางต่ํา
ตองลําบาก ยากเข็ญ เปนประจํา
โรครายซ้ํา รุมเรา เศราโศกใจ
ทุกอยางใช เปนไป ตามใจคิด
แตผูกติด ดวยผลกรรม ทั้งเกาใหม
วิบากกรรม ทําเรา ใหเปนไป
กรรมใหมใหม ควรสรางทํา แตกรรมดี
๕ พ.ค.๕๖
จะสรางเรือน สวนบน จนเสร็จได
โดยที่ไม มีสวนลาง สรางเปนฐาน

ก็ไมมี วันสําเร็จ เปนเรือนชาน
เปรียบกับงาน ฝกใจ ก็คลายกัน
จะทําให สิ้นทุกข ที่ผูกอยู
โดยไมรู อริยสัจ นั้นอยาฝน
ไมมีทาง เปนไป ไดสักวัน
ควรเพียรหมั่น ฝกใจ ใหรูจริง (รูอริยสัจ)
(ศึกษาเรียนรูเพิม่ เติมไดจาก พุทธวจน อริสัจจากพระโอษฐ หนา ๕)
๖ พ.ค.๕๖
เพราะมีชาติ มีชรา มรณะ
คือทุกข- อริยสัจ ในโลกนี้
พระตถา- คตเจา จึงเกิดมี
เพื่อทรงชี้ ธรรมประเสริฐ สี่ประการ
อันคือทุกข สมุทัย นิโรธมรรค
ใหประจักษ แจงใจ ในทุกทาน
ฝกสติ รูสกึ ตน จนชํานาญ
ก็ไดญาณ ปญญา พาเขาใจ
(ศึกษาเรียนรูเพิม่ เตมไดจาก พุทธวจน อริยสัจจากพระโอษฐ)
๗ พ.ค.๕๖
เปรียบนายพราน เหมือนมารบาป ดักจับสัตว
ดวยบวงมัด รัดราง อยางแนนหนา
มีกามคุณ หลอกลอ ใหเขามา
ไมรูทา หลงเขาไป ไมพนมาร
ไมเพลินกาม ก็พนได ไมโดนจับ
แมนอนนับ บนบวง หวงสังหาร
พรอมหลีกหนี พนได จากนายพราน
เพียงเพราะการ ไมเพลินไป ในกามคุณ
(ศึกษาเรียนรูเพิม่ เติมไดจาก พุทธวจน อริยสัจจากพระโอษฐ หนา ๓๔)
๘ พ.ค.๕๖
ใชโซลาม สุนัข กับหลักไว
มันเดินไป ยอมเดินชิด ติดหลักเสา
เมื่อหันมอง ลองเปรียบ เทียบตัวเรา
ก็เคียงเคลา ที่เสาหลัก อุปาทาน
เมื่อขันธหา วาของเรา ยึดเอาไว
จึงทองไป ในวัฏ- สงสาร
เวียนวนไป ไมพนเสา อีกยาวนาน
ควรคิดอาน แกไข ใหรูจริง
๙ พ.ค.๕๖
ตองขดงอ รออาหาร ในครรภแม

ตองจมแช น้ําคร่ํา ที่ฉ่ําไหล
มีกระเพาะ ลําไสเบียด บีบขางใน
อาหารใหม เกาหุมหอ รอคลอดมา
เพราะกําเนิด เกิดจาก ความนาเกลียด
จะมัวเครียด กับรางกาย ทําไมหนา
เกิดจากกอง อสุภะ ในกายา
ธรรมดา จึงหมักเห็น เปนประจํา
๑๐ พ.ค.๕๖
ถาโกรธเขา เราจะแย แตตอนนั้น
แมอีกวัน โกรธมันหาย ไปแลวหนา
แตความคิด วุนวาย ไดเขามา
กลายเปนวา ไมควร โกรธเลยเรา
กอนจะโกรธ เคืองใคร ใหครวญคิด
ถึงภัยพิษ ภายหนา จะมาเผา
ความกลัดกลุม รุมใจ ไมสรางเซา
อยามัวเขลา โกรธใคร ใหทุกขเลย
๑๑ พ.ค.๕๖
มีตํารับ ยาดี ที่หมอให
หอเก็บไว อยางดี ไวที่บาน
ไมยอมตม ไมยอมปรุง รับประทาน
ปลอยไวนาน หนักหนา จึงมากิน
แมดื่มกิน เชาเย็น เชนหมอสั่ง
แตโรคยัง ไมหาย มลายสิ้น
ใชวายา ไมดี ดังไดยิน
ควรถวิล วาไมดี ที่ตัวเอง
ตํารับธรรม มีอยู แตดูเฉย
ไมเคยเลย จะปฏิบัติ ใหครัดเครง
ยามชีวิต ทุกขทน อลเวง
โทษตัวเอง เถิดหนา อยาโทษธรรม
๑๒ พ.ค.๕๖
เหมือนประทีป จุดไว ใหสวาง
มองเห็นทาง สูที่สุด ทุกขทั้งหลาย
ความมืดมน ดังกอน นั้นผอนคลาย
เห็นจุดหมาย ไกลไกล ไดชัดเจน
แมชาตินี้ จะยังไป ไมถึงที่
ก็ยังดี ที่ได เขาไปเห็น
ไมหลงผิด โงเงา ทั้งเชาเย็น
อยูบนเสน ทางอดีต อันมืดดํา

๑๓ พ.ค.๕๖
มายากล คนเลน เปนผูร ู
แตผูดู มองไมเห็น เชนนั้นได
จึงเพลิดเพลิน เฝาดู อยูร่ําไป
เขาหลอกไว มองไมเห็น จึงเปนกล
เหมือนวิญญาณ เกิดดับ สลับอยู
แตไมรู อยางลึกซึ้ง จึงเกิดผล
หลงยึดถือ วานั่น มันตัวตน
เหมือนจิตคน ไมรู หลงดูกล
(ศึกษาเรียนรูเพิม่ เติมไดจาก พุทธวจน อริยสัจจากพระโอษฐ หนา ๒๐๔)
๑๔ พ.ค.๕๖
สาวแรกรุน สวยใส วัยสิบหา
มีหนาตา เอิบอิ่ม รอยยิ้มหวาน
ทั้งผิวพรรณ ผองผุด สุดตระการ
ยิ่งมองนาน ยิ่งสุขใจ ในรูปนาง
โสมนัส สุขใจ ในรูปนั้น
เขาเรียกกัน อัสสาทะ ในรูปราง
พาหลงเพลิน พอใจ ไมจืดจาง
และกอสราง ความยึดมั่น ผูกพันใจ
(ศึกษาเรียนรูเพิม่ เติมไดจาก พุทธวจน อริยสัจจากพระโอษฐ หนา ๑๖๔)
๑๕ พ.ค.๕๖
อาสวะ บางอยาง สามารถละ
ดวยไมประ- มาทเพลินอา- รมณทั้งหลาย
มีสติ ทุกอิร-ิ ยาบถกาย
คือมุงหมาย มีอิน- ทรียสังวร
เพื่อเจริญ สติ ปฏฐานสี่
ใหถึงที่ เห็นธรรม ดังคําสอน
สํารวมกาย นั้นสําคัญ เปนขั้นตอน
ควรทํากอน เปนเบือ้ งตน จนคุนชิน
๑๖ พ.ค.๕๖
เพียงจดจํา อยางเดียว วาเปรี้ยวหวาน
ไมรับประทาน ชิมดู ใหรูแท
ผลไม ทั้งหลาย ไดแตแล
จะรูแน แกตน ไดอยางไร
รสแหงธรรม ทั้งหลาย คลายอยางนั้น
ไมมุงมั่น ปฏิบัติ ก็ไมได
ฟงทางหู รูทางตา ยังนอยไป
รูทางใจ จึงซาบซึ้ง ถึงรสธรรม

๑๗ พ.ค.๕๖
แกวที่เต็ม ดวยน้ํา ยามรินใส
น้ํายอมไหล ออกลน มาพนแกว
เรื่องดังกลาว ควรเอา มาเปนแนว
วารูแลว อยาอวดรู แกผูคน
รูของเรา อาจไมเทา ที่เขารู
ลองคิดดู ในใจ ใหหลายหน
หากมัวแต ลมหลง ทะนงตน
ก็จะคน หาสิ่งใหม ไมไดเลย
๑๘ พ.ค.๕๖
อากาศรอน อบอาว เราทุกขแย
เขาหองแอร เย็นฉ่ํา ทํารอนหาย
จากความทุกข เปนสุข เย็นสบาย
เพราะมีกาย จึงเปน เชนวามา
กายก็เปลี่ยน แปลงไป ไมเที่ยงแท
สุขเกิดแก รางกาย ที่ไหนหนา
จะทนแท แนได ทุกเวลา
ควรคนหา ใหเห็น ความเปนจริง
๑๙ พ.ค.๕๖
ชีวิตคน บอบบาง อยางที่สุด
หายใจหยุด แคนั้น มันก็หาย
หรือที่เรา เรียกขาน วาการตาย
คือใจกาย แยกกันไป ไมสัมพันธ
เนาแตกาย แตใจนั้น มันยังอยู
มันไหลสู ลูกรรม ที่ทํานั่น
ใชดับสูญ ตามกาย ไปฉับพลัน
ยังเวียนหัน หมุนไป ในกงกรรม
๒๐ พ.ค.๕๖
เพียงใจมี ศีลหา แมวายาก
คงลําบาก ยากที่ใจ จะไปถึง
ถึงแกนแท แหงธรรม ตามคนึง
จะลึกซึ้ง ในกาย ก็ไมมี
ความสํารวม แหงกายนี้ จะมีอยู
ตองเคียงคู อยูกับศีล ของใจนี่
บริสุทธิ์ แหงศีล มากทวี
จิตใจนี้ จึงกาวไป เขาใกลธรรม
๒๑ พ.ค.๕๖
นับตั้งแต เกิดมา ถึงครานี้

เรานั้นมี ลมหายใจ ไมขาดหาย
และจะมี ตอเนื่อง ไปจนตาย
อยูคูกาย ไมหยุดพัก สักนาที
มีกี่คน กันเลา ที่เฝารู
ระลึกอยู กับหายใจ ของตนนี้
หากคนธรรม จากที่ไหน ก็ไมมี
ลองคนที่ ลมหายใจ อาจไดเจอ
๒๒ พ.ค.๕๖
เมื่อยามรอน มากมาก ก็อยากหนาว
เมื่อถึงคราว หนาวมาก ก็อยากรอน
เมื่อน้ําทวม ก็อยากมี ที่อยูดอน
ดอนแลงรอน ก็อยากให น้ําไหลมา
อยากอะไร แลวไดตาม ความที่อยาก
จึงโลภมาก อยากได ใหมากกวา
ความอยากมี มากมาย ทั่วกายยา
ทั้งหูตา จมูกลิ้น และกายใจ
ไมดับอยาก ก็มากทุกข มาผูกมัด
พึงกําจัด ตัดอยาก จะเกิดใหม
ดวยสติ รูตัว ตอเนื่องไป
จะชวยให อยากใหม ไมเขามา
๒๓ พ.ค.๕๖
ของสิ่งหนึ่ง ซึ่งวาง อยูขางหนา
ตองลืมตา มองดู จึงรูได
ยามหลับตา รูปนั้น พลันหายไป
แลวเกิดใหม ยามเมื่อ เราลืมตา
กระพริบตา ลืมหลับ นับไมถวน
รูปแปรปรวน เกิดหาย ไปตอหนา
ความไมเที่ยง เปนทุกข(ทุกขัง) อนัตตา
แวะเวียนมา ใหเห็น เปนประจํา
๒๔ พ.ค.๕๖
วิสาขะ บูชา เวียนมาถึง
ควรคํานึง ถึงพุทธ ศาสนา
ถึงสามสิ่ง ยิ่งใหญ ไดเกิดมา
ตรงเวลา ในวันนี้ ตางปกัน
ทรงประสูติ ตรัสรู ในวันนี้
ตรงวันที่ ปรินิพ –พานดับขันธ
เพ็ญเดือนหก มีสามสิง่ ที่สําคัญ
ควรรูกัน กอนนอมใจ ไปบูชา

๒๕ พ.ค.๕๖
ลมหายใจ เรานี้ มีคุณคา
ใหศกึ ษา ธรรมแท ตั้งแตตน
เปนตํารา ยิ่งใหญ ในตัวคน
ใหสืบคน ไปจนถึง ซึ่งนิพพาน
ไมตองซื้อ ตองหา มาดวยทรัพย
มีคูกับ รางกาย ในทุกทาน
ยิ่งเรียนรู ลมหายใจ ไปนานนาน
ยิ่งชํานาญ ยิ่งแยบคาย ไดรูจริง
๒๖ พ.ค.๕๖
มิมีสงิ่ ใดใหญ กวาใจนี้
ทุกสิง่ มี เกิดได เพราะใจสราง
คอยปรุงแตง คิดไป ไมเวนวาง
โลกทัง้ กวาง เกิดได เพราะใจคน
สรางสมมติ มากมาย ไวยึดมั่น
จากสิง่ นั้น ไปสิ่งนี้ มีทวมทน
ทุกทุกสิ่ง ลวนบีบรัด มัดตัวตน
อยากหลุดพน ตองฝกใจ ใหปลอยวาง
๒๗ พ.ค.๕๖
เมื่อสติ รูแ ตลม หายใจนั้น
ปจจุบัน ของใจ ไดรูอยู
อนาคต ยาวไกล ไมมีดู
ไมยอนสู อดีตกาล ที่ผานมา
อกุศล ทั้งหลาย ไมเขาจิต
เพราะไมคิด ยาวไกล ไปไหนหนา
นี่แหละบุญ ที่เห็นได ในพริบตา
ยิ่งใหญกวา บุญใดใด ที่ไดทํา
๒๘ พ.ค.๕๖
ธรรมมะที่ พระองค ไดทรงรู
นั้นมีอยู หลายหลาก มากนักหนา
เพียงสวนเดียว ที่พระองค ทรงนํามา
คือสวนวา อริสัจ สี่ประการ
อริยสัจ เปนธรรมที่ มีคุณใหญ
ชวยทําให คลายกําหนัด ในทุกทาน
เพื่อสงบ ดับไมเหลือ เพื่อนิพพาน
อยาชานาน เรงฝกใจ ใหเห็นจริง
๒๙ พ.ค.๕๖
เมื่อรูเหตุ ปจจัย ทําใหเกิด

จะชูเชิด เพื่ออะไร ในตัณหา
อยากเปนโนน เปนนี่ ที่มีมา
ลวนนําพา ไปเกิดใหม ที่ไมดี
หากชีวิต วันนี้ มีแตอยาก
มีโลภมาก อยากได โนนนั่นนี่
นั่นคือเหตุ ปจจัย ไดเกิดมี
พาเรานี้ สูภพใหม ไมจบเลย
๓๐ พ.ค.๕๖
หวังความเย็น จากกองไฟ ที่ไหมอยู
เราตางรู วาไมเห็น จะเปนได
เพราะความรอน นั้นอยู คูกับไฟ
พอลุกไหม ก็รอนจี๋ ไมมีเย็น
เพราะรางกาย เรานั้น มันกอนทุกข
จะหวังสุข จากกายนั้น มันยากเข็ญ
รูจักทุกข ในกอนนี้ ที่มันเปน
อาจมองเห็น การดับทุกข ที่ถูกตรง
๓๑ พ.ค.๕๖
รูปเวทนา สัญญา และสังขาร
เปนที่ตงั้ แหงวิญญาณ อาศัยได
มีความเพลิน พาเจริญ ไพบูลยไป
เปนเหตุให วิญญาณ นั้นงอกงาม
ละความเพลิน ออกไป ไดเทานั้น
วิญญาณมัน ก็สะดุด ถูกหยุดหาม
ไมเจริญ เพลินไป ในรูปนาม
จะถึงความ หลุดพน ของจิตใจ
๑ มิ.ย.๕๖
สักวาเห็น เปนหนทาง ที่สุดทุกข
จิตไมผูก เพลินอารมณ หลงรักใคร
เมื่อไมมี ความกําหนัด พึงพอใจ
จะทําให รูปนั้น มันไมมี
หูจมูก ลิ้นกายใจ ทั้งหลายแหล
ก็สักแต วารู อยูท ุกที่
เสียงกลิ่นรส สัมผัส(และธรรมารมณ) ก็ไมมี
รูอยางนี้ ยอมไมหาง ทางนิพพาน
๒ มิ.ย.๕๖
กิเลสจะ ละคลาย จากใจทาน
เมื่อเห็นการ เกิดดับ ธรรมทั้งหลาย

หรือเกิดดับ เวทนา จิตหรือกาย
แลวเบื่อหนาย ไมยึดถือ วาคือตน
สติปฏฐาน งานสําคัญ หมั่นทําเถิด
จะเห็นเกิด ดับได ไมฉงน
มีแตเกิด และดับ สลับวน
แมตัวตน ก็เกิดดับ สลับไป
๓ มิ.ย.๕๖
ฟงดวยหู แลวรูธรรม เพราะจําได
อยาเขาใจ วาไดถึง ซึ่งธรรมแลว
นั่นเพียงรู กวางกวาง ในทางแนว
แควี่แวว เบื้องตน บนความจํา
แมร่ําเรียน ไดปริญญา มาทางนี้
ก็แคมี สัญญา ที่เลิศล้ํา
และปรุงแตง จินตนาการ งานถอยคํา
ยังไมทํา ใหจิตใจ ไดถึงธรรม
๔ มิ.ย.๕๖
ชีวิตเรา ถาเขาใจ ไดถองแท
คอยคิดแก ความหลงผิด ติดยึดมั่น
หมั่นขัดเกลา จิตใจ ไปทุกวัน
ไมเปลี่ยนผัน มั่นคง ตรงเสนทาง
ศึกษากาย ใจตน จนลึกซึ้ง
ก็เห็นซึ่ง จิตเคลื่อนไหล ไปตางตาง
จากสิง่ นั้น สูสิ่งนี้ ไมมีวาง
แตชองวาง ของจิตนั้น มันยังมี
๕ มิ.ย.๕๖
จะหวังใคร เนรมิต ใหจิตวาง
ไมมีทาง ที่เห็น เปนไปได
จิตของตน ตองเพียรหมั่น ฝกกันไป
ฝกจนใจ ของตนนั้น มันคุนชิน
เมื่อคุนชิน เห็นธรรมดา วาเกิดดับ
จิตไมจบั ยึดสิ่งใด ใฝถวิล
เหตุแหงทุกข เคยเขามา เปนอาจิน
คอยคลายสิน้ และละลด จนหมดไป

๖ มิ.ย.๕๖
ความเปนโลก กําเนิด เกิดจากจิต
ที่นึกคิด เอาตาม ความผิดหลง

และตอยอด ความไม ไดถูกตรง
จนมั่นคง หลงใหล ไปผิดทาง
หากปลอยจิต ผิดไหล ไปไกลมาก
จะลําบาก เพราะปรุงคิด จิตไมวาง
มีแตทุกข มาเติมใจ ไมเวนวาง
อยากสะสาง ตองหันมา เขาหาธรรม
๗ มิ.ย.๕๖
ยามจิตใจ ไมโลภมาก คิดอยากได
กินอยูไป แคประทัง ใหรางอยู
มีศรัทธา แหงธรรม ชวยค้ําชู
ระลึกรู อยูแต แคในกาย
ไดสิ่งหนึง่ เล็กนอย มาพลอยเสริม
ก็เหมือนเติม มาให ไดมากหลาย
ยามจิตโลภ แมได มามากมาย
รูสึกคลาย วาเทานั้น มันไมพอ
๘ มิ.ย.๕๖
จิตยึดมั่น มากมาย ในทางโลก
ก็ทุกขโศก เปลี่ยนไป หลากหลายทา
ทุกขเกาหาย ทุกขใหมเสริม เติมเขามา
เหตุเพราะวา มันไมมี ที่แนนอน
ทุกขบางอยาง ยึดกัน วานัน่ สุข
จึงพันผูก หลงใหล ไมถายถอน
พาปลอยจิต ปลอยใจ ไมสังวร
จึงนิ่งนอน จมแช แคโลกีย
๙ มิ.ย.๕๖
มีทางเดิน สูนิพพาน ทานสอนไว
มีผูได เดินตาม ทําใหเห็น
วาทางนั้น ทุกวันนี้ ยังมีเปน
ใชของเลน ที่พูดกลาว มายาวนาน
มาเถิดมา พิสูจนดู ใหรูแน
ความจริงแท ในหนทาง สติปฏฐาน
ศึกษากาย ใจตนไป ใหชํานาญ
จะพนผาน ความสงสัย ในเสนทาง

๑๐ มิ.ย.๕๖
ทุกวันสอง มองรางกาย ในกระจก
บางก็พก ติดกาย ไปทุกที่

เพื่อสํารวจ ใบหนา วาดูดี
ไมใหมี รอยเหงื่อไคล ที่ไหลมา
หากแมมอง สองกายใจ ไวอยางนั้น
จะปองกัน กรรมไมดี ที่ชั่วชา
คอยหมั่นตรวจ สํารวจใจ กายวาจา
เหมือนสองหนา กอนจะทํา กรรมใดใด
(ควรศึกษาเรียนรูเพิม่ เติมจาก พุทธวจน แกกรรม ? โดยตถาคต)
๑๑ มิ.ย.๕๖
คนมีธรรม ทุกคน บนโลกนี้
เปนผูที่ ไมมีทาง สรางปญหา
ใหเดือดรอน แกใคร ในพารา
เพราะเหตุวา เขานั้นรู อยูแตตน
ใครพูดบน นินทา หรือวาราย
ก็ไมหมาย เคืองโกรธ โทษสักหน
โสตวิญญาณ แคเกิดดับ สลับวน
ไมมีคน ดาวาราย ที่ไหนเลย
๑๒ มิ.ย.๕๖
อันเหล็กดี ตีเคน เปนมีดขวาน
แมทนทาน แตหมดไป ไดเพราะหิน
เพื่อความคม คงอยู คูอาจิน
เนื้อเหล็กสิ้น เพราะลับถู อยูทุกวัน
แตปญญา ที่นอมไป ในธรรมมะ
เมื่อวิริยะ เจริญไป ไมแปรผัน
จะยิ่งคม ฆากิเลส ไดเร็วพลัน
โดยที่มัน ไมเสียหาย อะไรเลย
๑๓ มิ.ย.๕๖
มีสติ อยูแตใน กายเทานั้น
จะปองกัน สิ่งทีเ่ ปน อกุศล
เมื่อเปรียบไป คลายกระดอง ของผูคน
ชวยใหพน ปลอดภัย ไดทุกครา
เหมือนหมาปา เดินไป ไดเจอเตา
หวังกัดเอา ใหตาย หมายเขนฆา
เตาหดหัว ขาไว ไมโผลมา
เตานัน้ หนา ก็อยูรอด และปลอดภัย
(ศึกษาเรียนรูเพิม่ เติมไดจาก พุทธวจน เลมตามรอยธรรม
หนา ๗๒ หัวขอกระดองของบรรพชิต)
๑๔ มิ.ย.๕๖
การสํารวม ระวังกาย ใหรูพรอม

เพื่อใจยอม อยูแตใน ใจกายนั้น
กวาจะเชื่อง ชินได ใชเร็วพลัน
เหตุเพราะมัน เผลอไผล ไปจนชิน
วันหนึ่งอาจ สํารวมได ไมกี่ครั้ง
มันก็ยัง ดีกวาไม ไดทั้งสิ้น
รูตัวบาง บางครั้ง วาไดยิน
ยามดื่มกิน รูตัวบาง ก็ยังดี
๑๕ มิ.ย.๕๖
เปนคนดี มีเมตตา มาแตตน
เคยอดทน ใหอภัย ไมโกรธแคน
ใหสิ่งของ ใหทรัพยสิน ผูขาดแคลน
ไมหวงแหน ใหความรู แกหมูชน
เพียรรักษา ความดี ที่มีไว
หากเผลอใจ ทําไมดี แมสักหน
จะลบลาง ความดี ที่ในตน
กลายเปนคน ชั่วราย ในทันที
๑๖ มิ.ย.๕๖
เมื่อหนุมสาว กายเรานั้น มันเขมแข็ง
มีเรี่ยวแรง ทําอะไร ไดทุกอยาง
ตายังดี มองอะไร ไมฝาฟาง
การกาวยาง เดินไป ไมซวนเซ
ควรศึกษา ธรรมมะ ปฏิบัติ
ใหรูชัด แกใจ ไมไขวเขว
รอยามแก อาจสาย ไปทั้งเพ
กายรวนเร ทําอะไร ไมไดเลย
๑๗ มิ.ย.๕๖
ธรรมดา ของใจ นั้นไมนิ่ง
มันคอยวิ่ง เขาหา อกุศล
ตั้งแตเด็ก เกิดมา เปนผูคน
ตอมาจน หนุมสาว เฒาชรา
จนคุนชิน อยูใน ความใหลหลง
ความถูกตรง ไมเคย ปรารถนา
หลงหาสุข บนกองทุกข ตลอดมา
จึงกังขา วาทําไม ไมสุขจริง
๑๘ มิ.ย.๕๖
ทุกสิง่ ลวน เปลี่ยนไป ไมเที่ยงแท
มีปรวนแปร สูญสลาย ไปทุกหน

เพราะทุกสิ่ง เกิดได จากใจคน
คอยขุดคน จองจับ ไวกับใจ
จากสิง่ นี้ ไปสิ่งนั้น ทั้งวันค่ํา
แตจดจํา เอาแตสิ่ง ที่ชอบไว
อยากใหชอบ คงอยู ตลอดไป
เราจึงได แตทุกข มาผูกพัน
๑๙ มิ.ย.๕๖
สิ่งนาเหม็น ไมวามี นอยเพียงไหน
ก็มิใช จะมีดี ที่ในนั้น
มากหรือนอย ก็คือ เหม็นเหมือนกัน
ตางปดกั้น หลีกไกล ไมอยากเจอ
ความเพลินเผลอ ของใจ คลายของเหม็น
มักเกิดเปน ประจํา สม่ําเสมอ
ขาดสติ รูตัว มัวเผอเรอ
นั่นแหละเธอ อยูกับเหม็น เปนประจํา
๒๐ มิ.ย.๕๖
ขณะเรา รับประทาน อาหารนั้น
ปากลิ้นฟน ขยับอยู เคยรูไหม
ปากจะหุบ หรืออาดวย ขากรรไกร(ลาง)
ที่เคลื่อนไหว ขึ้นลง สลับกัน
มีสติ ระลึกรู อยูกับเคี้ยว
จิตไมเที่ยว เคลื่อนไหล มากมายนั่น
รูที่ปาก ขากรรไกร ลิ้นหรือฟน
การกินนั้น คือกินไป แลวไดบุญ
๒๑ มิ.ย.๕๖
บริสุทธิ์ แหงศีลนั้น สําคัญยิ่ง
ศีลเปนสิ่ง พื้นฐาน งานเบื้องตน
ที่จะตอง ฝกหัด ปฏิบัติตน
ใหมีจน ชินใจ ใชบางที
ตองซื่อสัตย ตอตน เหนือคนอื่น
ตองหยัดยืน มั่นคงไว ใหเต็มที่
ใชสรางภาพ ในหมูชน วาตนมี
แตใจนี้ หางไกล ไมมีเลย
๒๒ มิ.ย.๕๖
กรอกขอมูล ไววา ศาสนาพุทธ
ควรไดหยุด ทบทวนดู ใหรูแน

วาศรัทธา พุทธเขม เต็มดวงแด
หรือเปนแต เขียนไว ไมถือจริง
ธรรมคําสอน ทั้งหลาย ไดเรียนรู
ดํารงอยู ดวยศีลธรรม ไมละทิ้ง
นั่นแหละจึง ควรนําพุทธ มาอางอิง
นีค่ ือสิ่ง ที่ฝากไว ใหคิดดู
๒๓ มิ.ย.๕๖
ตราบที่ใจ ไมเคย ไดหยุดนิ่ง
ความเปนจริง ของจิตใจ ก็ไมเห็น
กิเลสคลุม หุมมิด ที่จิตเปน
พาโลดเตน ดีดดิ้น ไมสิ้นคลาย
มีแนวทาง ฝกใจ ใหอยูน ิ่ง
เพื่อรูจ ริง แหงจิต เราทั้งหลาย
อาจเรียกวา เทคนิค หรืออุบาย
คือรูกาย ของตน ตอเนื่องไป
๒๔ มิ.ย.๕๖
เมื่ออบรม บมใจ ไวคงมั่น
ผัสสะนั้น ก็ไมรุม สุมจิตนี้
ทั้งที่นา พอใจ นายินดี
หรือวาที่ ไมพอใจ ลวนไกลตน
ความหนักแนน แหงใจ ไมไหวหวัน่
ก็ดุจกัน กับผืนดิน อันใหญลน
ทิ้งมูตรคูถ ทั้งหลาย ไปเจือปน
ผืนดินทน อยูได ไมระอา
๒๕ มิ.ย.๕๖
พัฒนา รางกาย ใชอาหาร
และใชการ ออกกําลัง อยางเหมาะสม
จึงแข็งแรง ทนอยู สูแดดลม
ไมออนลม มอยเปลี้ย เสียกําลัง
พัฒนาใจ ใชสติสัม- ปชัญญะ
ใจจึงจะ เจริญได ไมถอยหลัง
ระลึกรู อยูในกาย ใฝระวัง
จึงจะยัง จิตใจ ใหแข็งแรง

๒๖ มิ.ย.๕๖
บทลํานํา คํากลอน สุนทรภู
ทานเปนครู แหงงาน ในดานนี้

นิยายกลอน พระอ- ภัยมณี
และยังมี อีกหลายหลาก มากผลงาน
คํากลอนธรรม ทั้งหลาย ในเฟสนี้
ก็ลวนมี แรงบันดาล จากงานทาน
ขออุทิศ ผลบุญ ธรรมทาน
แดอาจารย ผูยิ่งใหญ ในทางกลอน
๒๗ มิ.ย.๕๖
ลมหายใจ ออกเขา ของเรานี้
เปนแหลงที่ เหมือนสถาน การศึกษา
หากเลาเรียน เรื่อยไป ไดปญญา
ไวคอยฆา กิเลสราย ในใจตน
เปนแหลงเรียน อันวิเศษ และยิ่งใหญ
ติดตามไป กับผูเรียน ทุกแหงหน
ทั้งเศรษฐี มั่งมีทรัพย หรืออับจน
ทุกทุกคน เลาเรียนได ไมตางกัน
๒๘ มิ.ย.๕๖
รางกายเปลี่ยน แปรไป ไมคอยทา
ทั้งแขนขา ตาหู ดูเสื่อมถอย
เปนสัญญาณ บอกวา อยารอคอย
เวลานอย เพียงนิด ชีวิตคน
จงเรียนรู ธรรมมะ ปฏิบัติ
เพื่อแจงชัด แกใจ หายสับสน
เห็นความจริง แหงกาย และใจตน
กอนตายพน เนาสลาย กลายไปดิน
๒๙ มิ.ย.๕๖
แมริ้วรอย นอยนิด บนใบหนา
ก็คนหา เจอได ไมรอดพน
จะเกิดสิ่ง ใดใด ที่กายตน
ก็หาคน เจอได ไมพลาดเลย
แตสิ่งเกิด กับใจ นั้นไมรู
เพราะไมดู สังเกตใจ ที่ไมเฉย
ขาดสติ เผลอไผล ไปจนเคย
ถาเปรียบเปรย เหมือนเรานี้ ไมมีใจ

๓๐ มิ.ย.๕๖
ชีวิตคน วนเวียน เปลี่ยนแปรผัน
มีสุขสันต ทุกขเศรา เคลาปนอยู

หมั่นพินจิ พิจา- รณาดู
เพื่อเรียนรู วาสุขทุกข ไมทานทน
ยามที่ทุกข สุขนั้น มันไปไหน
ยามสุขใจ ไมเห็นทุกข เลยสักหน
อาจเห็นเหตุ ปจจัย ในตัวตน
ที่สงผล ใหสุข ทุกขเวียนวน
๑ ก.ค.๕๖
มิเห็นมี สิ่งใด ที่ไหนเที่ยง
เห็นมีเพียง เกิดแลวดับ ลาลับหาย
ทั้งรูป,เสียง, กลิ่น,รส,คิด, สัมผัสกาย
อยามั่นหมาย วาเที่ยงแท และแนนอน
เห็นอยางนี้ ดีมาก อยากจะบอก
คือทางออก จากทุกขหนึ่ง พระองคสอน
จึงนํามา บอกเลา กลาวเปนกลอน
ใหนึกยอน นอมนํา ลองทําดู
๒ ก.ค.๕๖
เสนทางธรรม ยาวไกล หลายทางแยก
ใชเรื่องแปลก หากเดินไป ไมถึงที่
อาจเลี้ยวซาย ไปขวา บรรดามี
หรือบางที อาจกลับหลัง ยังที่เดิม
ตราบที่ยงั ไปไมถึง ซึ่งที่สุด
อาจตองหยุด ไมกาวไป ใหไกลเพิม่
เพราะผลกรรม นั้นมีแรง มาแตงเติม
ไมสงเสริม ใหเดินไป ไดสุดทาง
๓ ก.ค.๕๖
มีปญหา มากมาย ในชีวิต
ตางขบคิด ทางแกไข ในปญหา
แกอันหนึ่ง จบไป อันใหมมา
ไมเลิกรา จบไป ไดยั่งยืน
ก็เพราะการ แกไข ไมตรงเหตุ
จึงอาเพศ ผิดไพล ไปเปนอื่น
ใจยึดตน เอาไว ไมคลายคืน
จึงดาษดื่น ปญหา มาสูตน

๔ ก.ค.๕๖
รูสึกตัว เมื่อรางกาย นั้นไหวเคลื่อน
ไมแชเชือน เผลอไผล ใจเพลินหลง

เปนหนึง่ ใน วิธี ที่ถูกตรง
แกความหลง ผิดไป ของใจตน
ทําใหมาก เขาไว ในยามตื่น
จะเดินยืน นั่งนอนอยู รูทุกหน
ใจจะเชื่อง อยูกับกาย คลายดิ้นรน
วอนทุกคน ลองทําดู ใหรูจริง
๖ ก.ค.๕๖
คนเรานี้ มีผลกรรม นําชีวิต
ลองพินจิ พิจารณา วาจริงไหม
เมื่อความโลภ ยังมี อยูในใจ
ก็อยากได สิ่งตางตาง ดังตองการ
ไดตามอยาก หรือไม เพราะใครเลา
ถาเพราะเรา คงสมใจ ในทุกดาน
ไมมีสิ่ง ที่ผิดใจ ใหราวราน
ทุกทุกทาน คงมีแต แคสุขใจ
๗ ก.ค.๕๖
ตาเห็นรูป แลวดับ ลาลับหาย
สัมผัสกาย เกิดกอ ตอจากนั้น
เมื่อเกิดแลว ก็ดับ ลับไปพลัน
แตยึดมั่น สิ่งเหลานั้น วามันมี
และปรุงแตง ตอไป ไมจํากัด
เกิดบัญญัติ สมมติ สิ่งนั้นนี้
มัวชื่นชม สมมติ วาคือดี
เปนสิ่งที่ หลงผิดไป ไมใชจริง
๘ ก.ค.๕๖
การถกเถียง กันไป ในบัญญัติ
จะรูชัด ความจริง ไดแคไหน
มีแตผูก โยงยึดมั่น กันตอไป
ใหยิ่งใหญ กวาที่เปน เชนผานมา
สติปฏฐาน งานควรทํา กวาคําพูด
เปนทีส่ ุด ของงาน การศึกษา
ใหเกิดภา- วนาม- ยปญญา
ไวคอยฆา กิเลสราย ในใจตน

๙ ก.ค.๕๖
โลภโกรธหลง นั้นเปนภัย ที่ใหญยิ่ง
บังความจริง ทั้งหลาย ไวหมดสิ้น

กายสัมผัส ตาดู หูไดยิน
รสทีล่ ิ้น ลวนแตหลง ไมตรงเลย
ขาดสติ เมื่อใด ใจก็หลง
ความถูกตรง ของจิตใจ ไมเปดเผย
เจริญสติ อยูแตกาย ใหคุนเคย
จะลงเอย ดวยการเห็น ความเปนจริง
๑๐ ก.ค.๕๖
สติรู ทันปจจุ- บันขณะ
มิหวังจะ เห็นสิง่ ใด ที่ในนั้น
สิ่งใดเกิด ที่กายใจ รูใหทัน
อยาคิดฝน อยากใหได สิ่งใดมา
ยามสติ เจริญไป ไดขั้นหนึ่ง
จะรูซ ึ้ง สภาพธรรม นั้นไดหนา
เหตุเพราะจิต ใจนี้ มีปญญา
พิจารณา แยบคาย ที่ในธรรม
๑๑ ก.ค.๕๖
มองไฟฟา เห็นไหม ที่ในสาย
ทั้งตนปลาย มองเทาไร ก็ไมเห็น
จะเห็นไฟ- ฟานี้ วามีเปน
ก็เมื่อเห็น ผลงาน มันสรางมา
จิตใจคน ก็เปน เฉกเชนนั้น
เมื่อเปรียบกัน ก็คลาย ดั่งไฟฟา
ไมสามารถ เห็นได ดวยสายตา
แตใชวา จิตใจนั้น มันไมมี
เจริญสติ รูสึกตัว ไมมัวเผลอ
จะพบเจอ ผลงานใจ ที่กายนี้
ที่เปนทุกข หลายหลาก มากทวี
คืองานที่ จิตใจ ไดสรางมา
**************
พระราชสิทธิมุนี(วิ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤฏิ์ ที่เคารพนับถือเมตตาเขียนกลอนตอบ เมื่อวันที่ ๙ ก.ค.๕๖
สติมา ปญญาเกิด ล้ําเลิศแลว
จิตผองแผว แคลวบาป อกุศล
ใสพิสทุ ธิ์ สวางใน ใจธรรมดล
ไมหลงกล รสตัณหา พาทุกขใจ
**************
๑๒ ก.ค.๕๖
กายวาจา ที่ถลํา ไปทําชั่ว
ประพฤติตัว เลวราย ไกลศีลหา

เพราะกิเลส อยางหยาบ บังคับมา
ทั้งหูตา ไดรูเห็น มันเปนไป
แตนิวรณ กิเลสกลาง ตางกันอยู
ทั้งตาหู รูเห็นมัน นั้นไมได
แตหากมี สมาธิ ในจิตใจ
ก็รูได วามัน นั้นยังมี
กิเลสลึก ละเอียดออน ที่นอนนิ่ง
อันเปนสิ่ง แสนราย ในใจนี้
อยากรูเห็น ตองรูจกั มรรควิธี
เปนผูที่ ปฏิบัติ วิปสสนา
๑๓ ก.ค.๕๖
เหตุการณหนึ่ง ผานไป ไมมีอยู
อาจยอนดู หากมีการ บันทึกไว
เปนวีด-ี โอเหตุการณ ที่ผานไป
เมื่อเปดใหม เห็นเหตุการณ ที่ผานมา
เหตุการณเกิด เพราะใจ ไดคิดนึก
ก็บันทึก เก็บไว คลายดังวา
ในทางธรรม เรียกกัน วาสัญญา
ตัวนําพา ใหยอนคิด อดีตกาล
ปจจุบัน เปนอยางไร ยอมไมรู
หากมัวดู แตอดีต ที่พนผาน
เจริญสติ รูตัวไป ใหชํานาญ
รูเหตุการณ ปจจุบัน เทานั้นพอ
๑๔ ก.ค.๕๖
ปลอยวันวัน ผานไป อยางใหลหลง
คิดพะวง กังวลไป ในทรัพยสิน
หรือมัวคิด ฟุงเฟอง แตเรื่องกิน
ไมถวิล ระลึกรู อยูในกาย
ก็สิ้นเปลือง เวลา นาเปนหวง
เวลาลวง ผานไป นาใจหาย
ชีวิตคน ไมแน วาแกตาย
ผลสุดทาย อาจไมมี พรุงนี้มา

๑๕ ก.ค.๕๖
เมื่อยินดี พอใจ ในสิ่งสุข
สวนสิ่งทุกข ก็ยินราย ไมปรารถนา

มัวเพลิดเพลิน สรรเสริญ เวทนา
เปนทีม่ า อุปาทาน ยึดมั่นใจ
จึงมีภพ ชาติชรา มรณะ
มีโสกะ* ตามมา ไมพนได
เกิดกองทุกข เต็มพรอม ที่ภายใน
พึงรูไว เพราะสาเหตุ ดังกลาวมา
(* รวมถึง ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสะ)
๑๖ ก.ค.๕๖
ยามอยูตัว คนเดียว มักเปลี่ยวเหงา
เพราะใจเรา มุงไป ในสิ่งอื่น
คิดถึงเพื่อน ถึงใครใคร ไมคลายคืน
ไมยอมตื่น รูตัวเรา เหงาจึงมา
หากรูล ม(หายใจ) รูทอง(พองยุบ) ของเรานี้
ใจก็มี สติ คอยรักษา
ไมฟุงไกล ทําใหเรา เหงาอุรา
แตนําพา ใหเรา เขาถึงธรรม
๑๗ ก.ค.๕๖
บุญคือการ ชําระใจ ใหสะอาด
เพื่อตัดขาด จากกิเลส โลภโกรธหลง
ยิ่งทําบุญ ใจยิ่งวาง เบาบางลง
นั่นและตรง จุดหมาย ไปตรงทาง
หากยิ่งทํา ยิ่งอยาก ยิ่งยึดมั่น
ยิ่งผูกพัน ยึดอะไร ใหมอีกอยาง
กิเลสหนา กวาเกา ไมเบาบาง
นั่นคือสราง บาปใหม ใชสรางบุญ
๑๘ ก.ค.๕๖
กิเลสหอ หุมใจ ไวแนนหนา
มันนําพา เราให ไดทุกขเข็ญ
ชีวิตที่ ลําบาก และยากเย็น
ดวยเพราะเห็น ผิดไป รูไมทัน
หลงยึดถือ ตัวตน จนแนนเหนียว
ผูกพันเกี่ยว ทุกอยางไว ที่ในนั้น
ทางแหงการ ยึดถือ คือทางตัน
ควรคิดหัน เดินไป ในถูกทาง
๑๙ ก.ค.๕๖
ยามเมื่อรู สึกตัว มีสติ(อยูกับกาย)
แมเสี้ยววิ- นาที นัน้ มีคา

เพราะกิเลส ถูกกั้นไว ไมเขามา
เกิดปญญา มาแทน ที่ในใจ
ปญญานั้น เปรียบไป คลายอาวุธ
คอยยื้อยุทธ ฆากิเลส ใหพนได
มีสติ รูสึกตัว ทั่วพรอมไป
เปนบุญใหญ นําเขาถึง ซึ่งนิพพาน
๒๐ ก.ค.๕๖
อันเกิดแก เจ็บตาย ใครหนีพน
ทุกทุกคน ตองเปน เชนนั้นแน
เพราะรางกาย ทุกสวน มันปรวนแปร
เมื่อยามแก นั้นอะไร ไมมีดี
ตาก็เสื่อม มองอะไร ไมคอยชัด
ฟนเคยกัด เคี้ยวอะไร ไดเต็มที่
ก็หลุดรวง เหลือแตเหงือก ฟนไมมี
สิ่งเหลานี้ ยอมเปนไป ในทุกคน
จะหวังให ความเปน เชนหนุมสาว
นั้นยืดยาว คงที่ ไมมีพน
นั่นแหละคือ หลงผิด ในตัวตน
จะรวยจน ไมพนตาย ไปไดเลย
๒๑ ก.ค.๕๖
ลมหายใจ เรานี้ มันมีอยู
และเคียงคู ตัวเรา ไมเคยหาย
แตแรกเกิด จนถึง ซึ่งวันตาย
อยูกับกาย ไมมีพัก สักนาที
หากเรียนรู ลมหายใจ แตวัยรุน
คงมีบุญ สะสมมา มากกวานี้
หายใจทิง้ ไปวันวัน นานหลายป
มาวันนี้ จึงรูวา นาเสียดาย
๒๒ ก.ค.๕๖
เคยปรุงแตง ยาวไกล ไมจํากัด
จะถูกตัด ใหเหลือ นอยลงได
ดวยสติ ระลึกรู ลมหายใจ
ยิ่งทําไป ยิ่งมาก จะยิ่งดี
โลกทัง้ หลาย จะเหลือแต แคเพียงรู
เหมือนมีอยู แคหายใจ เขาออกนี่
อกุศล ทั้งหลาย เคยไดมี
ถึงยามนี้ ลดนอย ถอยลงไป
๒๓ ก.ค.๕๖

เพราะจิตนี้ มีซึ่ง ความยึดมั่น
จึงผูกพัน จิตไว มิใหวาง
และเกิดตาย กันไป ไมเวนวาง
ทั้งดีบาง ไมดีบาง ตางกันไป
จิตวางวาง อยูได ไมตายเกิด
จิตประเสริฐ เชนนี้ อาจมีได
เมื่อมีสติ เปนพื้นฐาน ของจิตใจ
ระลึกไว กับกายใจ ไมหลงลืม
๒๔ ก.ค.๕๖
ความเจ็บปวด รวดราว เราวาทุกข
นั้นมีถูก เพียงแต แคเศษเสี้ยว
ทุกขมิใช เวทนา เพียงอยางเดียว
ยังมีเกี่ยว ทั้งจิตใจ และกายา
ความยึดมั่น ในขันธ มันคือทุกข
หลงวาสุข เมื่อเสพกาม ตามตัณหา
อยูกับทุกข ไมรูทุกข ทุกเวลา
จึงนําพา ชีวิตให หางไกลธรรม
๒๕ ก.ค.๕๖
ของในโลก มีเทาไร หยิบใสบา
แลวบนวา หนักหนอ ชีวิตนี้
วิ่งดิ้นรน หาใครใคร ใหชวยที
เขานั้นชี้ บอกทาง ใหวางลง
ก็ไมวาง จริงจัง ดังเขาบอก
ไมยกออก จากบา เพราะวาหลง
แมหลังโกง โคงงอ คอไมตรง
ก็ยังคง แบกไว ไมยอมวาง
จะโทษใคร ไหนเลา ก็เรานี่
เปนผูที่ แบกไว หลากหลายอยาง
ความหนักอิ้ง จึงไม ไดคลายจาง
ใชหนทาง เขาบอกนั้น มันไมดี
๒๖ ก.ค.๕๖
ชีวิตเรา กับใครใคร ที่ไมเหมือน
เหมือนสิง่ เตือน สอนใจ ใหรูวา
เราและเขา ทํากรรม ตางกันมา
จึงนําพา ชีวิต ผิดแผกกัน
บางอยูดี มีสุข ไมทุกขรอน
บางแคลนคลอน รอนรน ทนบีบคั้น
จงอดทน มุงหนา สูฝาฟน

ไมชามัน ก็หาย กลายเปนดี
อยาถลํา ทํากรรมใหม ใหพูนเพิ่ม
รับกรรมเดิม ตอไป เหมือนใชหนี้
และสะสม สรางบุญใหม ใหเกิดมี
ทําอยางนี้ จึงถูกตรง ไมหลงทาง
๒๗ ก.ค.๕๖
ใจมันเสื่อม มันทราม ตามตัณหา
เคยรักษา ดูแล แกกันไหม
แตแผลกาย แมมรี อย นอยเพียงใด
เอาใจใส ดูแล แกไขมัน
สูตรยาดี มีที่ไหน ไปเสาะหา
มาถูทา เรือนราง อยางขยัน
คอยสํารวจ ตรวจดู อยูทุกวัน
แตใจนั้น เปนอยางไร ไมเคยดู
มีกายดี แตจิตใจ ขางในเนา
นั่นสูญเปลา คุณความดี ไมมีอยู
จิตใจนั้น ควรขยัน หมั่นฟนฟู
เพื่อกอบกู คืนใจ ใหกลับดี
๒๘ ก.ค.๕๖
วันคือผาน ลวงไป ไมหวนกลับ
หากลองนับ เวลา ผานมานั้น
จะหลายป หลายเดือน หรือหลายวัน
ลวนสําคัญ มีคุณคา นาเสียดาย
เวลาลาง ชําระใจ ใหสะอาด
นั้นมิอาจ สําเร็จ ไดโดยงาย
กวากิเลส เรานั้น มันจะคลาย
นั้นมากหลาย เปลืองเวลา อยารีรอ
๒๙ ก.ค.๕๖
แมหลีกเรน เขาไป ในปาชัฏ
เงียบสงัด เปนสถาน อันเหมาะสม
ไมมีแม แผวผิวกาย เพราะสายลม
เสียงครึกโครม ใดใด ก็ไมมี
หากจิตใจ เรานี้ มีตัณหา
ก็ชื่อวา มีเพื่อน อยูที่นี่
ตัณหาเปน เพื่อนเรา ไมเขาที
เปนเชนนี้ เพราะเพลิน ไปในอารมณ

๓๐ ก.ค.๕๖
มีเงินทอง มากมาย ในชีวิต
ก็มีสทิ ธิ ถึงวันตาย ไมรอดพน
รวยลนฟา หรือยาจก สุดยากจน
ทุกทุกคน ยอมจะเปน เชนเดียวกัน
มีเงินทอง กองเปนตับ อยูคับบาน
หมื่นพันลาน เอามันไป ไดไหมนั่น
มัวดิ้นรน ไขวควา หาแตมัน
เมื่อถึงวัน ตายเอาไป ไมไดเลย
๓๑ ก.ค.๕๖
ความเจริญ ของใจนั้น มันแตกตาง
คนละทาง กับความเจริญ อื่นทั้งหลาย
เมืองเจริญ มีตึกราม อันมากมาย
มีโครงขาย ไฟฟาถนน ลนพารา
ความเจริญ แหงใจนั้น มันคือวาง
ยิ่งเบาบาง ยิ่งเหลือนอย ยิ่งกาวหนา
คลายยึดถือ ยึดมั่น เคยมีมา
นั่นแหละหนา จึงเรียกได วาใจเจริญ
๑ ส.ค.๕๖
กายวาจา คราที่ ไมมีศีล
ก็อยูกิน ทําอะไร ไปทุกอยาง
ตามความโลภ ความโกรธ ไปทุกทาง
กรรมทีส่ ราง จึงไม ใชสิ่งดี
หากศีลยัง หางไกล จิตใจอยู
จงพึงรู วาโอกาส ในชาตินี้
จะเขาถึง ซึ่งธรรม นั้นไมมี
อยารอรี เรื่องมีศลี ประจําใจ
๒ ส.ค.๕๖
เรามักทํา อะไร โดยไมรู (รูส ึกตัว)
เชนเดินอยู แตไปรู อยูที่อื่น
กายเคลื่อนไหว นอนนั่ง หรือวายืน
ใจไมตื่น รูสึกตัว มัวแตเพลิน
ปจจุบัน ของกาย กับใจนั้น
ความสัมพันธ จึงยิ่งถาง และหางเหิน
มีแตปรุง แตงไป จนไกลเกิน
พาทางเดิน ของชีวิต ใหผิดธรรม

๓ ส.ค.๕๖
กิเลสนอง ลองไหล เขาในจิต
คนเห็นผิด วาไมมี ที่กั้นได
ปลอยกิเลส ทวมมิด ในจิตใจ
และลูไหล ตามกระแส แลวแตมนั
คนเห็นถูก นั้นเห็นตาม ธรรมคําสอน
รูขั้นตอน ฝกจิตใจ คลายเขื่อนกั้น
เมื่อสติ อยูกับกาย ไดเทาทัน
กิเลสนั้น เขาทวมใจ มิไดเลย
๔ ส.ค.๕๖
ลืมตาดู ของขางหนา ตาเราเห็น
ดูชัดเจน คงที่ ไมไปไหน
พอหลับตา รูปของนั้น มันหายไป
ลืมตาใหม มองเห็น เชนดังเคย
รูปทีเ่ ห็น นั้นไม ใชคงที่
ลืมตามี หลับตาหาย ไมอยูเฉย
รูปและตา หาคงที่ ไมมีเลย (ตากระพริบ)
อยาหลงเชย ชื่นชม นิยมมัน
๕ ส.ค.๕๖
ยามเห็นรูป แลวสติ เขาลืมหลง
จิตดํารง ในใจวา นารักใคร
ความกําหนัด ยินดี มีในใจ
สะสมไป จนแกกลา พามัวเมา
เวทนา อันมากมาย ในรูปนั้น
ก็ผูกพัน เจริญไป ในใจเขา
สะสมจน มากมาย ไมบรรเทา
ชีวิตเขา ก็เหินหาง ทางนิพพาน
๖ ส.ค.๕๖
รูปอันนา พอใจนั้น มันโหยหา
รูปไมนา พอใจจะ ขยะแขยง
ผลจากตา ที่เห็นนั้น มันรุนแรง
หากแอบแฝง ดวยตัณหา พาดึงไป
เห็นรูปแลว ขาดสติ มิอาจพน
พาใจตน สูภพชาติ มิขาดได
จมูกหู ลิ้นกาย รวมถึงใจ
ระวังไว เพราะพาแย ไมแพตา

๗ ส.ค.๕๖
เมื่อสํารวม ระวัง ทั้งตาหู
ฟงหรือดู มีสติ มิเผลอไผล
สัมผัสกาย กลิ่นรสหรือ นึกคิดไป
ระลึกได จนชิน สิ้นเผลอเพลิน
อยูเ ปนสุข เพราะมี สติกั้น
จิตตั้งมั่น ปราโมทย ไมหางเหิน
ธรรมปรากฏ อยูบ น หนทางเดิน
นาสรรเสริญ มหาสติ กุศลธรรม
๘ ส.ค.๕๖
บางคนคิด วาชีวิต ลิขิตได
ดวยการใช เงินทอง ของเราซื้อ
จึงดิ้นรน หาเงินทอง ดวยสองมือ
เพราะยึดถือ วาเงินนั้น มันสุดดี
เงินอาจซื้อ ขาวของ สนองอยาก
มีเงินมาก อยากอะไร ไดเต็มที่
แตความตาย ไมเห็นซื้อ ไดสักที
ทั้งเศรษฐี หรือยากจน ไมพนตาย
๙ ก.ค.๕๖
ทางนิพพาน ตั้งแตตั้น ไปจนจบ
ยังอยูค รบ ถวนสมบูรณ มิสูญหาย
เมื่อลงมือ ปฏิบัติ หัดใจกาย
จะจางคลาย ความสับสน ที่ตนมี
ธรรมที่แท เกิดแกตน แมหนหนึ่ง
ก็ลึกซึ้ง ถึงครรลอง ของธรรมนี้
คุณคาใด ในทางโลก ที่วาดี
ไมมีที่ เลิศล้ําคา ไปกวาธรรม
๑๐ ส.ค.๕๖
ทุกถอยคํา ทีส่ ื่อสาร ดวยการพูด
คือสมมติ ที่รวมกัน สรางสรรคไว
เพื่อใหการ สื่อสาร นั้นเขาใจ
จึงมิใช ความแทจริง สิ่งทีเ่ ปน
หากยึดมั่น อะไร ในบัญญัต(ิ สมมติบญ
ั ญัต)ิ
จะผูกมัด เราไว ไมใหเห็น
ธรรมที่แท ที่พาใจ ใหชุมเย็น
ก็ซอนเรน แอบแฝง ไมแจงใจ

๑๑ ส.ค.๕๖
จะฝกจิต ใหมีแต แคกุศล
ไมเผลอพน ออกไป ในสิ่งอื่น
ใชสําเร็จ ผลได ในชั่วคืน
ดวยการขืน ตัดใจ ไมคิดมัน
หากแมวา คิดตัดใจ แลวไดผล
ทุกทุกคน คงสําเร็จ อรหันต
ไดพบธรรม ที่แท แคขามวัน
นั่นคือฝน มิใช เปนไดจริง
๑๒ ส.ค.๕๖
ธรรมทัง้ หลาย นั้นมีอยู คูโลกนี้
ใชวามี เพราะพุทธองค ทรงคิดคน
มันมีอยู ธรรมดา เปนสากล
แตใจคน ไมเคยเห็น เชนนั้นเลย
ดวยยึดถือ ยึดมั่น เพราะตัณหา
จมูกหูตา ลิ้นกายใจ ใชอยูเฉย
มันดิ้นรน เสพกาม ดวยความเคย
จึงทรงเผย ทางรูเ ห็น ความเปนจริง
๑๓ ส.ค.๕๖
ธรรมชาติ สรางภูเขา ลําเนาปา
สรางธารา หวยหนอง คลองน้ําไหล
สรางแสงแดด สายลม พัดแกวงไกว
ผืนดินใหญ ธรรมชาติ ก็สรางมา
ของทุกอยาง นั้นเกิดตาม ธรรมชาติ
เราไมอาจ สรางสิ่งใด ไดดอกหนา
ที่ยึดถือ แหนหวง ลวนลวงตา
ดวยตัณหา พาหลง ไมตรงจริง
๑๔ ส.ค.๕๖
เรามีลม หายใจ ไหลออกเขา
อยาปลอยเปลา ทิ้งไป ไรคุณคา
เปนเครื่องมือ อยางดี ที่มีมา
สําหรับหา คนธรรม ตามเปนจริง
วันทั้งวัน เราทั้งหลาย หายใจอยู
หากเรารู ลมหายใจ ไมปลอยทิง้
จิตก็มี ที่อาศัย ไดพักพิง
ไมไหววิ่ง ไปไหนไหน ที่ไกลเกิน

๑๕ ส.ค.๕๖
ใชวามี ใครนํา ธรรมมาให
แลวจิตใจ เราจะถึง ซึ่งมรรคผล
เหมือนคนปวย หมดสุข นอนทุกขทน
หวังหายพน โดยไม ไดกินยา
ทั้งที่มี คนนํายา มายื่นให
แตเก็บไว อยางดี ที่ขางฝา
โอกาสที่ จะหาย คลายโรคา
นั้นจะมา ถึงได อยางไรกัน
๑๖ ส.ค.๕๖
อยูกับสิ่ง ไมจริงแท มาแตเกิด
หลงชูเชิด วามัน นั้นเที่ยงแท
ไมรูจริง วาสิ่งนั้น มันปรวนแปร
จึงคอยแต ไขวควา หาแตมัน
อันตาหู ที่รูเห็น เปนของหยาบ
ที่เคลือบฉาบ ดวยตัณหา พาคิดฝน
เมื่อลุมหลง ชื่นชู รูไมทัน
ทั้งชีวัน ก็รแู ต แคของปลอม
๑๗ ส.ค.๕๖
ดวยเสนห ในคํากลอน สุนทรภู
เมื่ออานดู แลวเสนาะ เพราะนักหนา
นาสนใจ กวาถอยคํา ธรรมดา
จึงนํามา เปนกลยุทธ ฉุดดึงใจ
เพื่อใหคน หันมา พัฒนาจิต
ทําพูดคิด มีศีลธรรม ควบคุมไว
เมื่อคนดี มีธรรม ไมหางไกล
สังคมไทย นั้นจะดี กวานี้เอย
๑๘- ๑๙ ส.ค.๕๖ สายอินเทอรเน็ตขาดเนื่องจากมีการปกเสาไฟฟาใหมบริเวณไรพเี่ สนาะ-พี่พา จํานวนสองตน
ทําใหสายตึงและขาด
๒๐ ส.ค.๕๖
วิปสสนา กรรมฐาน งานดีเลิศ
ทางกอเกิด ญาณปญญา พารูแจง
เขาใจจิต เขาใจกาย ไมคลางแคลง
ดุจดังแสง สองใจ หายมืดดํา
รูวาหลง เริงใจ ไปกับโลก
มีแตโศก ทุกขเคลา เชายันค่ํา
ดวยตัณหา พาไป ใหระกํา
ยิ่งถลํา ยิ่งยุงยาก ลําบากนาน

๒๑ ส.ค.๕๖
กรรมเกิดได เพราะเรานี้ มีผสั สะ
ฉันทราคะ พอใจ ในธรรมนั้น
ทั้งอดีต อนาคต ปจจุบัน
ลวนผูกพัน กอกรรม ตามติดใจ
ตัดพอใจ ในผัสสะ จะหลุดพน
นําพาตน พนกงกรรม ออกไปได
มรรคแปดคือ หนทาง อันวิไล
ซึ่งควรใช เปนวิธี ที่แกกรรม
๒๒ ส.ค.๕๖
เพราะคุนเคย ความไมจริง สิ่งลวงหลอก
ถูกขังคอก ที่บงการ ดวยตัณหา
ตั้งแตเล็ก ถือกําเนิด กอเกิดมา
คลายติดยา เสพติด หนอจิตเรา
แรกฝกจิต จึงลําบาก ยากที่สุด
เหมือนแรงฉุด ของตัณหา มากกวาเกา
ตองพากเพียร ฝกหัด คอยขัดเกลา
จึงบรรเทา จากภัยพิษ ฤทธิ์ของมัน
๒๓ ส.ค.๕๖
ตัณหาคือ เชื้อไฟ ในใจนี้
อยารอรี ปลอยใหไฟ ลุกไหมอยู
อยาเติมเชื้อ ลงไป ใหลุกฟู
จงเรียนรู วิธี ที่ดับไฟ
จงสังเกต กองไฟ ในใจนี้
ที่เกิดมี เพราะใจเรา เปนหลักใหญ
เพราะผัสสะ เวทนา พาพอใจ
เติมเชื้อไฟ โดยไมรู อยูทุกครา
๒๔ ส.ค.๕๖
ความเห็นคน สวนใหญ ไปตามโลก
อยากไดโชค ไดสิ่งสม ปรารถนา
ที่สนอง ความอยาก จากหูตา
จึงเสาะหา วิธี ที่ไดมัน
กลวิธี ทางโลก ที่เลิศล้ํา
เพียงแคทํา ตามที่ ไดยึดมั่น
จึงยิ่งทํา ยิ่งมากมี ที่ผูกพัน
และหลงกัน วาทุกข คือสุขจริง

๒๕ ส.ค.๕๖
ยามเมื่อคิด ถึงสิ่งใด ในทุกครั้ง
จิตยอมฝง ลงไป ในสิ่งนั้น
เปนอารมณ ที่ตั้ง แหงวิญญาณ
และเกิดการ งอกงาม ความนอมไป
พาเคลื่อนหลง ไปไกล ไมจริงแท
พาย่ําแย ผิดหลง ยึดมั่นไว
เปนกองทุกข ใหแบกกัน บานตะไท
อยากแกไข ตองแกเหตุ ดังกลาวมา
๒๖ ส.ค.๕๖
ชีวิตคน เรานั้น แสนสั้นนัก
อยามัวรัก มัวหลง ตรงหลอสวย
หรือมุงมาด ปรารถนา หาความรวย
จะมอดมวย สิ้นราง อยางปวยการ
โอกาสเกิด เปนมนุษย สุดประเสริฐ
ใชจะเกิด งายงาย ไดดอกทาน
ตองมีศีล สั่งสม บุญและทาน
อยางยาวนาน จึงทําให ไดเปนคน

