๘ ก.ย.๕๖
สติปฏฐาน ทั้งสี่ นั้นมีได
ดวยหายใจ ออกเขา ของเรานี้
เพียรฝกหัด ศึกษา อยารอรี
บุญมากมี เกิดได ในตัวเรา
แมเดินทาง หาบุญไป ไมเคยหยุด
ในที่สุด ที่ตางตาง ก็วางเปลา
ไมมบี ุญ ใหเห็น แมเปนเงา
แตลมเขา ออกเรานี้ ที่สรางบุญ
๙ ก.ย.๕๖
เพียงแคทํา ทานไป ไมกี่ครั้ง
จะมุงหวัง พนทุกข ไดไฉน
ภาวนา ไมรู ทําอยางไร
แลวจะให พนทุกข นั้นไมมี
อันนามรูป นี่แหละทุกข ที่ผูกอยู
เพราะไมรู จึงไดหวัง กันอยางนี้
รีบทําเถิด วิปสสนา อยารอรี
วันเดือนป มันผานไป ไมรอเลย
๑๐ ก.ย.๕๖
ศีลธรรมคือ พื้นฐาน สําคัญยิ่ง
แมทอดทิ้ง หางไกล เมื่อใดนั้น
ความเห็นผิด ก็ยิ่งมา หาเร็วพลัน
เกิดคับขัน ทุกขทน มาลนใจ
ยิ่งถลํา ลึกลงไป ในทิฏฐิ (มิจฉาทิฏฐิ)
ครองสติ อยูในกาย ไมเคยได
การถึงธรรม ก็ยิ่งหาง ถางออกไป
และพาให ย่ําแย แกสังคม
๑๑ ก.ย.๕๖
สารธรรม ผานคํากลอน ที่วอนวา
ไดทํามา กวาป ที่ยามเชา
มิตรทางธรรม มากดไลค ใหกับเรา
ขอจงเขา ถึงธรรม ตามที่ปอง
สํานวนกลอน มีลลี า พาโดดเดน
แตก็เปน แคสื่อนํา บทคําคลอง
ที่อยากให ทุกคน ไดคนลอง
คือธรรมของ ศาสดา มากับกลอน
๑๒ ก.ย.๕๖
มีสติ อยูกับกาย ไดแคไหน

บุญก็ได กับเรา มากเทานั้น
หากสติ อยูกับกาย ไดทั้งวัน
บุญอนันต ก็เกิดมี ที่ในใจ
แมการงาน นั้นตองทํา ประจําอยู
ระลึกรู กายทั้งวัน นั้นไมได
แตเมื่อวาง ขึ้นมา ในคราใด
ระลึกไว อยูในกาย ยอมไดบุญ
๑๓ ก.ย.๕๖
ลมหายใจ มีอยู คูกายนี้
จะอยูที่ ไหนไหน ไมเคยหาย
พุทธองค ทรงบัญญัติ วาเปนกาย
คุณมากหลาย เมื่อระลึก รูหายใจ
ตอนเริ่มตน อาจรูแต แคออกเขา
ลมแผวเบา เคลื่อนที่ มีการไหล
เมื่อระลึก คอยรู ดูตอไป
รูชัดได วาลมนั้น สั้นหรือยาว
เมื่อรูชัด พึงหัดฝก คอยศึกษา
ในกายยา ลมหายใจ ไหลออกเขา
เวทนา จิตธรรม ในใจเรา
และเพียรเฝา ศึกษาไป ใหชํานาญ
๑๔ ก.ย.๕๖
ยามสติ มิไดอยู รูก ายนี้
กรรมที่ดี จะเกิดกับ เราไมได
เพราะวาจิต เราคง เพลินหลงไป
จนหางไกล ความจริง ปจจุบัน
กายเปนสิ่ง ที่จะรู ไดงายกวา
เวทนา จิตธรรม ไปตามขั้น
ผูเริ่มใหม รูที่กาย นั้นสําคัญ
ควรมุงมั่น ทําไป ใหคุนชิน
๑๕ ก.ย.๕๖
เมื่อรูลม หายใจ ไดตอเนื่อง
ก็หมดเรื่อง อื่นใด ใหนึกถึง
มีแตออก และเขา เฝาคํานึง
และลึกซึ้ง เขาไป แตในลม(หายใจ)
จะอิ่มเอม เปรมใจ ในสงบ
ที่ไดพบ ใกลชิด สนิทสนม

แตอยาเผลอ จิตใจ ใฝนิยม
เพราะอาจจม อยูแต แคนั้นเอง
๑๖ ก.ย.๕๖
มีธรรมมะ ในหายใจ มากมายนัก
ควรตระหนัก ศึกษา อยาเพลินหลง
มีสติ ติดตามไป ใหมั่นคง
ใหถูกตรง เวทนา จิตและธรรม
ในหายใจ มีครบ สติปฏฐาน
เปนการงาน ที่ชอบ ผลเลิศล้ํา
อยากพนทุกข แทจริง ตองรีบทํา
เปนประจํา ทุกวัน ดวยหมั่นเพียร
๑๗ ก.ย.๕๖
เมื่อเหตุปจ - จัยไม ใชเที่ยงแท
มีปรวนแปร หวั่นไหว ไปเปนอื่น
ผลจากเหตุ นั้นหรือ คือยั่งยืน
มัวหลงชื่น ชมผัสสะ จะทุกขใจ
ตาหูจมูก ลิ้นกายใจ ใชของเที่ยง
ภาพกลิ่นเสียง รสสัมผัส จะเที่ยงไหม
เพียรพินจิ พิจารณา ความเปนไป
เพื่อจะให ใจปลอยวาง ทุกอยางลง
๑๘ ก.ย.๕๖
ความแปรปรวน ลวนมี หนีไมพน
สิ่งที่ตน มีอยู จงรูไว
มันตองมี พลัดพราก จากกันไป
สิ่งใดใด อยูนิรันดร นั้นไมมี
ทุกอยางเกิด เพราะใจ ไปยึดถือ
เมื่อใจคือ สิ่งแปรปรวน ไมคงที่
ความยึดถือ จึงไม ใชสิ่งดี
อยารอรี รีบหาทาง ปลอยวางมัน
๑๙ ก.ย.๕๖
คนธรรมดา วาจริงแท เมื่อแลเห็น
เอาตาเปน เครื่องพิสจู น ในทุกครั้ง
เมื่อตาดู อีกทั้งหู ไดรับฟง
ทั้งมือยัง จับตองได วาใชเลย
นั่นเพราะหลง รูปเสียง และสัมผัส
ความแจมชัด กระจางใจ ไมเปดเผย
ตอเมื่อทํา วิปสสนา จนคุนเคย
คําเฉลย จะเกิดมี ที่ใจตน

๒๐ ก.ย.๕๖
เปนชาวนา สามารถ เรงคราดไถ
ใหเร็วไว ในนา ของตนได
แตใชเรง ใหขาวโต ไดดั่งใจ
ตองรอไป ถึงเวลา ซึ่งสมควร
การถึงธรรม ก็เปน เฉกเชนนั้น
บังคับกัน ใหเขาถึง โดยเรงดวน
ใชวาเปน ไปตาม ดั่งคํานวณ
ตองรอจวน จนถึง ซึ่งเวลา
๒๑ ก.ย.๕๖
ความประมาท คืออยางไร ควรไดรู
เพื่อจะอยู อยางไม ใหผิดหลง
หากไมรู ชีวิตนี้ มีแตลง
ไมถูกตรง ตามธรรม ทรงย้ําเตือน
ไมประมาท คือสติ ระลึกไว
อยูแตใน กายเรานี้ ไมมีเคลื่อน
เพื่อเห็นธรรม ชัดใส ไมลางเลือน
ไมคลอยเคลื่อน ตามตัณหา พาลากไป
๒๒ ก.ย.๕๖
มีเรือ่ งทุกข ในชีวิต แลวคิดวา
แตเกิดมา มิไดทํา กรรมใดไว
ทุกขเหลานั้น มันเกิด ไดอยางไร
นึกนอยใจ ในสิ่ง ที่เกิดมา
หากรูเ ห็น เหตุปจจัย ใหเกิดจิต
คงไมคิด สงสัย ไดดังวา
กอนชาตินี้ มีผิดหลง หลากหลายครา
นั่นแหละหนา คือปจจัย ใหเกิดกรรม
๒๓ ก.ย.๕๖
มีน้ํามัน ในตะเกียง หลอเลี้ยงไส
เมื่อจุดไฟ จึงลุกโชน จนแลเห็น
ขาดน้ํามัน เมื่อใด ไสดับเย็น
น้ํามันเปน เชื้อไฟเลี้ยง ตลอดเวลา
เพลินอยูใน เวทนา ก็ฉันนั้น
เหมือนน้ํามัน หลอเลี้ยง ไฟตัณหา
แมนหลงเพลิน พอใจใน เวทนา
ก็เหมือนวา คอยเพิ่ม เติมเชื้อไฟ
๒๔ ก.ย.๕๖
จะรูชัด ลมหายใจ ไหลออกเขา

สติเรา ตองจดจอ ตลอดสาย
แตเริ่มตน จนถึง ซึ่งตอนปลาย
ไมเผลอหาย ดวยทํา จนชํานาญ
มีจุดหนึง่ ซึ่งรูชัด ถนัดอยู
เมื่อเฝาดู ก็รูใน กายสังขาร
ออกและเขา นั้นเกิด คนละกาล
นั่นแหละการ เห็นกาย ที่ในกาย
๒๕ ก.ย.๕๖
กวาจะทํา อะไร ไดอยางหนึ่ง
จนรูซงึ้ แกใจ ในสิ่งนั้น
ตองลองผิด ลองถูก แทบทุกวัน
ใชทําพลัน แลวถูกตอง เสมอไป
คนไมทํา ย้ําใครใคร ไมใหผิด
เพราะเพียงคิด ตามที่ ยึดถือไว
หากแมนได ลองทํา เมื่อยามใด
จะรูได แนแท แกตนเอง
๒๖ ก.ย.๕๖
ลองทบทวน หวนคิด ชีวิตนี้
หนึ่งวันมี การหลับ และการตื่น
การหลับนั้น ทํากัน ยามค่ําคืน
สวนการตื่น ทั่วไป ในกลางวัน
ลองรวบรวม เวลา ที่ไดหลับ
มารวมนับ ที่ไดใช ไปแลวนัน่
ถึงวันนี้ หลับไปแลว เทาไรกัน
ยามหลับนัน้ ทําอะไร ไมไดเลย
๒๗ ก.ย.๕๖
แมจําได ในธรรม ตามอักษร
ละเอียดออน มากมาย ไดทุกหนา
นั่นเพียงแค ชํานาญ งานตํารา
ไมนํามา ปฏิบัติ ไมชัดเจน
รูปเวทนา สัญญา อีกสังขาร
ทั้งวิญญาณ เกิดอยู ไมรูเห็น
อุปาทาน เกิดอยู ดูไมเปน
เพลินหลงเลน อยูแตธรรม ตามตํารา
๒๘ ก.ย.๕๖
เมื่อรูตาม ความหมาย ในบัญญัติ
และปฏิบัติ ตามแนวทาง ดังวาไว
จะถูกตรง ตามทาง หรืออยางไร

ตรวจสอบได ตามดํารัส ศาสดา
บัญญัติอาจ เขาใจ ไดแคหนึ่ง
ปฏิบัติถึง ซึ้งเขาใจ ไดสี่หา
คอยคอยชัด กวาที่รู ดวยหูตา
เมื่อศึกษา ธรรมทัง้ หลาย ที่ใจตน
๒๙ ก.ย.๕๖
ปจจุบัน ของกาย แมใครรู
เพียรเฝาดู ไดตอเนื่อง ไมไปไหน
จากจุดนี้ ไปจุดนั้น เปลี่ยนผันไป
มิเคยได อยูเฉย เลยสักครา
จิตจะเกิด ความเห็น เปนอันใหม
วามิใช มือเทา หรือแขนขา
เพียงแคจิต เกิดดับ สลับมา
มิใชวา สิ่งนั้น มันตัวตน
๓๐ ก.ย.๕๖
เพราะนําตน ไปเปรียบ เทียบผูอ ื่น
ทุกวันคืน จึงดิ้นรน เพื่อคนหา
ความสุขบน กองทุกข ตลอดมา
ยิ่งไขวควา ก็ยิ่งทุกข ใชสุขจริง
แมมีทรัพย เงินทอง กองเต็มบาน
มีอาหาร มีเสื้อผา พรอมทุกสิ่ง
ยามสิ้นใจ รางกาย ไมไหวติง
ก็ตองทิง้ ขนเอาไป ไมไดเลย
๑ ต.ค.๕๖
วันหนึ่งทํา อะไร ตั้งหลายอยาง
ไมมีวาง เลยหนอ คนเรานี่
สิ่งทีท่ ํา ลวนคัดสรร วามันดี
แตผลที่ เกิดมา นาแปลกใจ
บางคนทํา สําเร็จ ไดไมยาก
บางลําบาก กวาจะเปน เชนเขาได
ใชฟาดิน กําหนด แตอยางใด
มันเปนไป เพราะกําหนด กฏแหงกรรม
๒ ต.ค.๕๖
อวิชชา นั้นมา จากไหนหนอ
มาเกิดกอ ปดบังใจ ใหโงหนา
ไมใชสุข ไมใชทุกข- เวทนา
เหตุนําพา อวิชชา ใหเกิดมี
อวิชชา พาให ใจไมรู

หากจมอยู ก็อยาหวัง วาชาตินี้
จะถึงที่ สุดทุกข ในชีวี
อยารอรี รีบปฏิบัติ วิปสสนา
๓ ต.ค.๕๖
ไมมีใคร เนรมิต ใหจิตนี้
เปนจิตที่ บริสทุ ธิ์ สุขสดใส
นอกจากเรา เฝาฝกทํา อยูร่ําไป
ไมหวั่นไหว แมมาร ผลาญผจญ
มีศรัทธา กลาแข็ง เปนแรงหนุน
หมั่นสรางบุญ ใหใจนี้ มีกุศล
ความเปนจริง ก็เห็นได ดวยใจตน
และพาพน จากทุกข ที่ผูกพัน
๔ ต.ค.๕๖
ธรรมทัง้ หลาย หากแมนไม ไดยึดมั่น
วาเปนฉัน ของฉัน ในวันไหน
รูปนิมิต จากตานั้น มันเปลี่ยนไป
เคยหลงใหล ใฝฝน มันหยุดลง
เคยนิมิต คิดปรุง มุงอยากได
ดวยจิตใจ มันยึดไว พาใหหลง
เมื่อสติ รูที่ตา อยางมั่นคง
ก็พาปลง ปลอยวาง รูปทางตา
๕ ต.ค.๕๖
อยามัวแต พร่ําวอน คอยออนขอ
หรือเฝารอ โอกาส วาสนา
ที่สุดทุกข มิใช จะไดมา
ดวยวาจา ถอยคํา ที่พร่ําวอน
นั่งคนเดียว อยูท ี่หนา จานอาหาร
ไมตักทาน มัวแต รอคนปอน
ไมมีโอ- กาสอิ่ม อยางแนนอน
ถาไมชอน ตักใส ใหตนเอง
๖ ต.ค.๕๖
วันวันหนึ่ง ผานไป ควรไดคิด
วาปลอยจิต ปลอยใจ ใหเพลินหลง
หรือสติ ระลึก อยางมั่นคง
ไดถูกตรง ปจจุบัน ที่มันเปน(ของกาย)
หากมีแต เพลินไป ในอดีต
คอยปรุงคิด เรื่องผานมา เปนวาเลน
หรือคิดแต อนาคต เชาจรดเย็น

ควรมองเห็น วานั่น มันผิดทาง
๗ ต.ค.๕๖
เพราะศีลธรรม เปนกรรมเกา เราสรางไว
จึงพาให เกิดเปนคน อยูเ ชนนี้
มีรางกาย อวัยวะ อันมากมี
รวมเปนที่ เกิดทุกข มาผูกพัน
แตหากหลง ยึดตัวตน ขนแบกไว
สิ่งใดใด ที่เกี่ยวของ จองยึดมั่น
กระบวนการ ของกรรม ก็สัมพันธ
ชาติหนานั้น จะมิใช ไดเปนคน
๘ ต.ค. ๕๖
ยามเมื่อคน มีจิตใจ ไรกุศล
ก็ดิ้นรน อยากได ในทุกสิ่ง
คิดตรงขาม ธรรมชาติ อันแทจริง
ใชอางอิง วาชอบธรรม แลวทําไป
พาเดือดรอน ทั่วไป ในโลกหลา
ทั้งผืนปา อากาศน้ํา สัตวนอยใหญ
หากแมนคน มีธรรม ประจําใจ
ก็คงไม เกิดทุกขเข็ญ เชนนี้เลย
*******
สํานวนวา ตามใจ คือไทยแท
มันฝงแช อยูในใจ ผูใหญนั้น
ประเทศอื่น เขาไมมี ที่ทํากัน
แตทานทาน ในไทย มักคลายกัน
*******
ตึกเกาเกา เขามักรื้อ เพราะถือวา
มันคร่ําครา ลาสมัย เมื่อใครเห็น
จะรักษา ไวนั้น มันยากเย็น
แคเห็นเปน ภาพถายนี้ ก็ดีใจ
*******
๙ ต.ค.๕๖
เมื่ออยูใน ครรลอง กองกิเลส
ในขอบเขต แหงความ โลภโกรธหลง
การขบคิด สิ่งใดมา วาถูกตรง
นั้นก็คง ถูกไป ในวังวน
ถูกวันนี้ อาจผิดได ในวันหนา
เมื่อเวลา ผานผัน มันสับสน
ที่เคยถูก กลับผิดไป ไมชอบกล

ที่ผิดคน กลับเห็น เปนถูกไป
๑๐ ต.ค.๕๖
จิตที่คอย ซัดสาย ไมอยูนิ่ง
จะเห็นจริง ปจจุบัน นั้นไมได
จากสิง่ นี้ ไปสิ่งนั้น มันแสนไว
พาเผลอไผล เพราะรูตาม มันไมทัน
แมนคอยฝก ระลึกได ในกายนี้
ไมรอรี ตามรูไ ป ดวยใจมั่น
จะไดรู ลึกซึ้ง ถึงปจจุบัน
ถึงยามนั้น จะเขาใจ ในความจริง
๑๑ ต.ค.๕๖
คนเกิดมา เทาไร ตายเทานั้น
เพราะความผัน เปลี่ยนไป ของกายนี้
จะยื้อยุด ฉุดรั้ง ใหยังดี
ก็ไมมี เชื่อฟง ดังตองการ
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ปรากฏมา กับกาย ในทุกทาน
แตใครใคร ก็มักไม ไดเห็นกัน
ดวยยึดมั่น ตัวตนไว ไมปลอยวาง
๑๒ ต.ค.๕๖
ในรางกาย เรานี้ มีเครื่องชวย
คอยอํานวย นําไปถึง ซึ่งธรรมได
ทั้งไหวเคลื่อน คูเหยียด หรือหายใจ
หากเราใช สติรู คอยดูตาม
ธรรมทัง้ หลาย นั้นอยูใน ที่กายนี้
แนววิธี นั้นมีอยู อยางลนหลาม
ควรศึกษา ลองดู ใหรูความ
พยายาม ฝกหัดไป อยาไดรอ
๑๓ ต.ค.๕๖
ยามใกลตาย หมายบังคับ เอากับจิต
วาใหคิด แตเรื่องดี มีกุศล
นั่นประมาท มากมาย ในใจตน
เพราะวาผล มักไมเปน เชนดังปอง
ดวยจิตเกิด ดับไว ไกลเกินกวา
ที่จะมา คอยจับ นับหนึ่งสอง
แมนไมฝก จิตไว ใหช่ําชอง
ก็คงตอง หลงตาย ไปแนนอน
(จิตสุดทายดับไปดวยความหลง)

๑๔ ต.ค.๕๖
เพราะยึดติด นิมิตหมาย ในตาหู
รูปที่ดู เห็นดวยตา จึงวาแท
หูไดยิน อีกตาสอง ไดมองแล
ยิ่งวาแน นอนมาก หนักขึ้นไป
คนเกิดมา ไมมีตา ไมมีหู
การฟงดู หรือจะเปน เชนนี้ได
รูปและเสียง ที่เกิดนั้น มันเพราะใคร
เกิดเพราะใจ หรือตาหู คิดดูเอง
๑๕ ต.ค.๕๖
มีอุบาย ฝกใหใจ ไมเพลินเผลอ
เพื่อไดเจอ ความรูใหม ในเรานี้
อุบายนั้น แยบยล กลวิธี
สติปฏ- ฐานสี่ นั่นแนวทาง
เมื่อไดทํา จนชํานาญ ไดการแลว
จะเห็นแนว ทางเดิน ไดกระจาง
ยิ่งทําไป ยิ่งพาใจ ใหปลอยวาง
เปนการสราง บุญยิ่งใหญ ใหตนเอง
๑๖ ต.ค.๕๖
เมื่อเมตตา มีอยูใน ใจคนนั้น
ก็อยูก ัน ดวยดี ไมมีเปลี่ยน
เพราะตางคน ตางไม ไดเบียดเบียน
ความผิดเพี้ยน แมมีบาง ตางอภัย
มีเมตตา พาสังคม ยกระดับ
ไมยอยยับ มากปญหา นาสงสัย
ไรเมตตา สังคมนั้น ก็บรรลัย
เกิดทุกขภัย ไปทั่ว ทั้งพารา
๑๗ ต.ค.๕๖
หากมัวเพลิน อยูแต แคเรื่องโลก
ก็ทุกขโศก ยาวไกล ไมจบสิ้น
อวิชชา พาใจ ใหยลยิน
แตเรื่องกิน เรื่องกาม ตามพอใจ
มองไมเห็น ความเปนจริง สิ่งทัง้ หลาย
จึงเกิดตาย เวียนวน ไมพนได
ไมเห็นธรรม ล้ําลึก ที่ภายใน
ก็ยึดไว ไมปลอยวาง อยางที่เปน

๑๘ ต.ค.๕๖
เมื่อสติ อยูในกาย ไมพลั้งเผลอ
ยามพบเจอ สิ่งใดใด ทั้งหลายนั้น
ก็ระลึก รูไป ไดโดยพลัน
รูเทาทัน ไมหลงผิด ในจิตใจ
เคยโลภโกรธ มากมาย เพราะใจเผลอ
พาโงเซอ ผิดเพี้ยน จะเปลี่ยนใหม
ใจที่เคย รอนเรา ดุจเตาไฟ
นั้นเย็นได ดวยสติ มิหางกาย
๑๙ ต.ค.๕๖
ไปปฏิบัติธรรมที่ศูนยศึกษาและปฏิบัติวิปส สนากรรมฐานนานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กทม.พรอมกับ
นองจี้ ไก และแมเยาว
๒๐ ต.ค.๕๖
วันเวลา ผานไป ไมเคยหยุด
สุดยื้อยุด ใหหยุดคอย หรือถอยหลัง
เราทัง้ หลาย นั้นจึง พึงระวัง
ความพลาดพลัง้ หลงผิด ของจิตใจ
อยาหลงเพลิด เพลินไป ในสมมติ
เพราะจะฉุด สูภพ และชาติใหม
ที่เรารอน ยิ่งกวา ฝาเปลวไฟ
ควรแกไข โดยหันมา ศึกษาธรรม
๒๑ ต.ค.๕๖
ยามดูหนัง ดูดนตรี วามีสุข
สนานสนุก ปรีเปรม เกษมสันต
นั่นเพราะจิต เพลินไหล ไปกับมัน
หลงสัมพันธ ผูกไว ในมายา
ยามปวยไข ไดแตนอน ตัวรอนจี๋
หนังดนตรี ที่สุข เชนดังวา
ดูเทาไร ก็ไมสุข ดังเคยมา
ควรคนหา ทําอยางไร ไดสุขจริง
๒๒ ต.ค.๕๖
ลมหายใจ ออกเขา ของเรานี้
มีสิ่งที่ ตองหัดฝก และศึกษา
ตามพุทธ วจน ศาสดา
จึงนําพา ใหจิตใจ หายมัวเมา
มีลําดับ ฝกศึกษา สิบหกขั้น
เริ่มตนนั้น รูทลี่ ม ไหลออกเขา
เมื่อรูชัด ในยาวสั้น หายใจเรา

พึงเพียรเฝา รูเฉพาะ กายทั้งปวง (กายคือลมหายใจ)
(ศึกษาเพิ่มเติมไดจาก พุทธวจน อานาปานสติ)
๒๓ ต.ค.๕๖
กายคือลม หายใจ ไหลออกเขา
เพราะจิตเรา เรียนรู อยูทุกชวง
เกิดเปนกาย สังขาร ที่ในทรวง
ยามจิตลวง เลยไป ก็ไมมี
กายสังขาร ระงับไป เพราะใจเปลี่ยน
ไปรูเรียน ความปติ แหงใจนี้
ในปติ แมพากเพียร เรียนใหดี
ก็เกิดมี จิตสุข ในหายใจ
๒๔ ต.ค.๕๖
รูเฉพาะ ซึ่งสุข ในจิตนั้น
จิตตสังขาร ก็มีอยู ใหรูได
เมื่อจิตต- สังขาร ระงับไป
พึงรูใน เพียงแต แคจิตพลัน
รูวาจิต นั้นมี ปราโมทยยิ่ง
เห็นความจริง จิตเรานี้ มีตั้งมั่น
เห็นวามี ปลอยอยู ไดเชนกัน
เห็นวามัน ไมเที่ยง แหงจิตใจ
๒๕ ต.ค.๕๖
เห็นซึง่ ความ จางคลาย อยูทุกเมื่อ
ดับไมเหลือ ก็เห็นอยู ใหรูได
เห็นซึง่ ความ สลัดคืน ของจิตใจ
ศึกษาไป ตามแนวทาง ดังกลาวมา
ทําใหมาก อยูเชนนี้ มีผลใหญ
ที่หวังได ชาตินี้ ใชชาติหนา
อรหัตตผล หรือเปน อนาคา (อนาคามี)
อยารอชา เรงเรียนรู ลมหายใจ
๒๖ ต.ค.๕๖
เพราะมัวมอง จองดู แตผูอื่น
ทั้งวันคืน เฝารู ดูแตเขา
จึงไมเห็น ความจริง แหงตัวเรา
พาโงเขลา เพลินหลง ไมตรงจริง
กิเลสพา บาเพอ เจอแตทุกข
เห็นวาสุข หลงชอบใจ ในทุกสิ่ง
ควรนอมนํา ธรรมมะ มาอางอิง
ฝกจิตนิง่ อยูแตใน กายใจตน

๒๗ ต.ค.๕๖
เพราะไมรู ไมเขาใจ ในเรื่องจิต
และไมคิด เชื่อพุทธ ศาสนา
ไมจริงแท แนชัด มีศรัทธา
ในธรรมมา พุทธองค ทรงสอนเรา
พุทธแตเพียง ในทะเบียน เพื่อเขียนอาน
ก็เหมือนการ แสดงเท็จ แกใครเขา
เพราะที่แท ในใจ เราไมเอา
ทุกค่ําเชา มีเพียงแต แคหลอกกัน
๒๘-๒๙ ต.ค.๕๖ ติดราชการอบรมของมูลนิธีเอดสแหงประเทศไทย ที่โรงแรมทาวนอินทาวน กทม.
๓๐ ต.ค.๕๖
อันเกิดแก เจ็บตาย ทั้งหลายนั้น
คือความผัน แปรไป แหงกายนี้
จะร่ํารวย หรือยากจน ก็ตองมี
มิอาจหนี พนไป ไดสักคน
สิ่งเหลานั้น มันคือ ธรรมชาติ
เรามิอาจ เปลี่ยนใหม ไดสักหน
มีแนนอน ที่ไหน ในกายตน
อยาดิ้นรน บําเรอกาย ใหมากเลย
๓๑ ต.ค.๕๖
จะเห็นธรรม ที่อยูใน กายใจนั้น
ตองคงมั่น มีสติ มิหางหาย
คอยจับจอง ระลึกรู อยูแตกาย
ทุกเชาสาย บายเย็น เปนประจํา
เมื่อสติ อยูกับกาย จนไดที่
จะเกิดมี สมาธิ อันเลิศล้ํา
มีปญญา พิจา- รณาธรรม
เขาใจความ เปนไป กายใจตน
๑ พ.ย.๕๖
อยูกับปู กับยา เรียกวาหลาน
อยูกับงาน ขานเรียก วาหัวหนา
อยูกับลูก ก็เปนพอ ในพริบตา
กับภรรยา เรานั้น คือสามี
ยามหาหมอ ก็มองเห็น เปนคนไข
ยามอยูใกล นองนอง เราเปนพี่
ลองใครครวญ ระลึก นึกใหดี
ตัวเรานี้ แทจริง คือสิ่งใด

๒ พ.ย.๕๖
ถาเพียงแค วนเวียน เปลี่ยนแปลงทุกข (ทุกขเวทนา)
ก็วาสุข มากมาย ในวันนี้
สุขสงบ จริงในใจ ยอมไมมี
เพราะเห็นดี อยูแต แคพอใจ
ไมรูเห็น เวทนา วาแปรผัน
เพราะใจนั้น ติดในสุข ที่ฝนใฝ
จากอิร-ิ ยาบถ ที่เปลี่ยนไป
สุขที่ได นั้นใชสุข อันแทจริง
๓ พ.ย.๕๖
แทที่จริง สิ่งทั้งหลาย ในโลกนี้
ที่เกิดมี ดวยเพราะอยาก มากตัณหา
จึงสมมติ ซึ่งสิง่ ตางตางนา
เพื่อนํามา ครอบครอง เปนของตน
มันโงเงา แมนเฝาปอง ของสมมติ
มัวยื้อยุด แยงกันไป ไรเหตุผล
ทายที่สุด ไดอะไร เมื่อวายชนม
แมกายตน ยังเอาไป ไมไดเลย
๔ พ.ย.๕๖
ยามสติ มิไดอยู รูกายนี้
จิตนั้นมี ความเผลอ ไปไหนไหน
มันปรุงแตง ไปตางตาง อยางเร็วไว
พาหางไกล ความจริง สิ่งที่เปน
หากไมฝก มีสติ รูตัวไว
ความเปนไป ของจิต ยอมไมเห็น
เกิดภพชาติ มากมาย ใหลําเค็ญ
ความสุขเย็น ในจิตใจ ยอมไมมี
๕ พ.ย.๕๖
เมื่อความโลภ ครอบงําใจ ผูใดแลว
ก็ไมแคลว ทําไป ในสิ่งชั่ว
เรียกวาเห็น กงจักร เปนดอกบัว
เห็นแกตัว แกพวกพอง พี่นองกัน
ใครเดือดรอน อยางไร ไมรับรู
ขอเพียงกู ไดตาม อยากเทานั้น
แตสุดทาย เวรกรรม ยอมตามทัน
จะบีบคั้น จนย่ําแย อยางแนนอน

๖ พ.ย.๕๖
ฟงดวยหู ดูดวยตา มาเทานั้น
อยายึดมั่น วาลึกซึ้ง ถึงที่หมาย
เพียงเริ่มตน ยังไมถึง ซึ่งตอนปลาย
ตอเมื่อได ปฏิบัติ จึงชัดเจน
ตากับหู รูเห็น เปนอันหนึ่ง
แตไมซึ้ง ลึกลงไป เหมือนใจเห็น
จงมาเถิด มาปฏิบัติ ใหชัดเจน
จึงจะเปน ทางดับทุกข ที่แทจริง
๗ พ.ย.๕๖
มนุษ- ยธรรม คือศีลหา (อานวา มะ-นุด-สะ-ยะ-ธรรม)
เครื่องนําพา จิตใจคน ใหสูงกวา
เหลาฝูงสัตว ที่มี ในโลกา
เชนหมูหมา เสือสิง หรือลิงไพร
เปนมนุษย หรือไม ใชดหู นา
ตองดูวา มีศีลหา อยูครบไหม
แมไมครบ ก็จะทํา ใหจิตใจ
ต่ําลงไป เยี่ยงสัตวปา อันนากลัว
๘ พ.ย.๕๖
อยาเพียงรู อยูแต แคทางโลก
ยามทุกขโศก นั้นจะแย แกไมไหว
แมจะมี ปริญญา หาหกใบ
แกไมได ดอกหนา คราทุกขตรม
ปริญญา นั้นเรียนแต แคภายนอก
ยิ่งพูนพอก เพิ่มตัณหา มาสะสม
กอเกิดเปน อัตตา คานิยม
เปนเสนผม บังเราให ไมถึงธรรม
๙ พ.ย.๕๖
รูสึกตัว อยูในกาย ทําไปเถิด
แมเพลินเพลิด หลงไป ที่ไหนบาง
อยาคิดย้ํา ทําไมได และคลายจาง
ดวยหวังสราง ใหได ในวันเดียว
วันแรกอาจ รูสึกได ไมกี่ครั้ง
อยาหมดหวัง โกรธใจ หลงไปเที่ยว
เหมือนดังฝก หัดสัตว ที่ปราดเปรียว
ตองคอยเคี่ยว ขนาบนาน มันจึงยอม

๑๐ พ.ย.๕๖
กายใจนี้ ที่แท มีแตทุกข
ที่วาสุข เพราะวาทุกข มันเปลี่ยนผัน
ทุกขอยางนี้ เริ่มหนัก อยากหนีมัน
เปลี่ยนอาการ เทานั้น มันสรางซา
ตราบที่กาย มีกําลัง ยังเคลื่อนไหว
ก็ยังไม รูจักทุกข ดีดอกหนา
ยามเมื่อกาย หมดกํา- ลังวังชา
อาจรูวา กายคือทุกข สุดแกทัน
เวลาดี มีกําลัง อยางวันนี้
จึงควรที่ ปฏิบัติ(ธรรม) อยางขยัน
อยาประมาท ปลอยกายใจ ไปวันวัน
เพราะทุกขมัน จะเวียนวาย ไมจบเลย
๑๑ พ.ย.๕๖
การคอยรู ลมหายใจ ไหลออกเขา
ก็เพื่อเรา จะได ใครศึกษา
ใหลึกซึ้ง ลงไป ในกายา
ที่เรียกวา ลมหายใจ ใหเคยชิน
มิเชนนั้น จิตจะรู อยูที่อื่น
ทุกวันคืน ปรุงแตงไป ไมจบสิ้น
จิตคอยฟุง ยุงเหยิง เปนอาจิณ
คอยดีดดิ้น ทําให ไกลจากญาณ(ปญญา)
๑๒ พ.ย.๕๖
ความดีคง เปนดี มิมีเปลี่ยน
แตคนเพี้ยน เห็นไมดี วาดีได
เมื่อเวลา ผานผัน ยาวนานไป
ก็หมนไหม เพราะไมดี ที่ตนทํา
รูจักดี ก็สาย ไกลเกินแก
ตองย่ําแย เพราะทุกข บุกกระหน่ํา
พี่นองเอย ควรได ใสใจจํา
ไมถลํา ทําในสิ่ง ซึ่งไมดี
๑๓ พ.ย.๕๖
ปจจุบัน การเคลือ่ นไหว ของกายนี้
ยามเรามี สติ ตามรูได
เกิดปญญา ตรองตึก ลึกลงไป
รูภายใน เคลื่อนไหวนั้น เปนขั้นตอน
แรกอาจรู เพียงตนปลาย ไดเทานั้น
ยิ่งรูทัน ยิ่งแยกยอย เปนอันใหม

มันเปลี่ยนผัน ไมเที่ยงแท แนอะไร
แมแตใจ ที่รูเห็น ก็เชนกัน
๑๔ พ.ย.๕๖
เพราะไมเคย ฝกใจให มีสติ
ใจจึงมิ อาจถึง ซึ่งธรรมได
โลภโกรธหลง จึงคงยัง ปดบังใจ
แมใครใคร บอกเลา ไมเอาเลย
กลับเคืองโกรธ โทษวา อยามาเพี้ยน
โลกมันเปลี่ยน ไปแลว ละคุณเอย
พูดเรื่องศีล เรื่องธรรมนั้น มันแสนเชย
ตองลงเอย ดวยเงินตรา จึงวาดี
ผลสุดทาย คลายบา นาวิตก
โลกทัง้ โลก วุนวาย คลายเมืองผี
แสนวุนวาย วิปริต คิดราวี
เพราะโลกนี้ ขาดศีลธรรม คอยนําทาง
๑๕ พ.ย.๕๖
ยากจะเห็น ความเปลี่ยนแปลง แหงใจนี้
หากยังมี แตความอยาก มากตัณหา
คอยคิดครุน วุนวาย ทุกเวลา
ลืมกายา ของตนนี้ ทุกวี่วัน
กําลังเดิน แตเพลินไป ในสิ่งอื่น
กําลังยืน แตเพลินไป ไหนไหนนั่น
กําลังนัง่ แตเพลินไป ไหนไหนกัน
กําลังนอน แตกลับฝน นั่นผิดทาง
ปจจุบัน กายเปน อยูเชนนี้
แตจิตมี การปรุงแตง ไปอีกอยาง
ก็ยากแท ที่จะถึง ซึ่งปลอยวาง
หากวายัง ไรสติ รูสึกตัว
๑๖ พ.ย.๕๖
ชีวิตที่ ลําบาก แสนยากเข็ญ
ก็อาจเปน ขอคิด กับเราได
หากยังมี การเกิด อยูตอไป
ก็คงไม พนเปน เชนผานมา
พึงเพียรทํา ใหถึง ที่สุดทุกข
เพื่อพนผูก มัดมั่น จากตัณหา
ไมเกิดมี ภพชาติ และชรา
ที่นําพา ใหใจ ไมสุขจริง

๑๗ พ.ย.๕๖
อายตนะ ทั้งหลาย แหงกายนี้
เผลอแลวมี โทษทัณฑ อันยิ่งใหญ
เปนชองทาง ใหกิเลส เขาสูใจ
พาหมนไหม ในทุกข ไมผอนคลาย
หากสติ รูตัวใน อายตนะ
เราก็จะ ไดฝกฝน อยางมากหลาย
แตละวัน นั้นบทเรียน แสนมากมาย
อยามุงหมาย รอใคร ใหชวยเรา
๑๘ พ.ย.๕๖
รูทางโลก มากมาย หลายสาขา
อาจนําพา ใหได ในทรัพยสิน
เปนประโยชน แกกาย ไดใชกิน
พอหมดสิ้น รางกาย ก็ไมมี
รูทางธรรม กอให ไดกุศล
พาหลุดพน ยามใจ ทิ้งกายนี้
ยังสถิต ติดตาม เปนกรรมดี
พาสูที่ ดีงาม ยามเราตาย
๑๙ พ.ย.๕๖
ตองยืนเดิน นอนนั่ง วันยังค่ํา
เปนประจํา แตละวัน นั้นหลายหน
แมมีจิต รูสกึ ไป กับกายตน
ก็เกิดผล ในทางดี ที่จิตใจ
เปนวิธี ฝกใจ มีใชอยู
คือตามรู ในอิริ- ยาบถใหญ
พยายาม ฝกฝน ทนทําไป
ก็จะได เขาถึงธรรม ตามสมควร
๒๐ พ.ย.๕๖
อัตภาพ เปนมนุษย สุดเลิศล้ํา
สามารถทํา ความดี ที่ยิ่งใหญ
คือการฝก ภาวนา นําพาใจ
ใหพนไป จากยึดมั่น ในสันดาน
หากแมมี ศรัทธา ตถาคต
คอยกําหนด ในส- ติปฏฐาน
ไมยอทอ ยอมแพ แกหมูมาร
ก็ถึงการ หลุดพนได ในทุกคน

๒๑ พ.ย.๕๖
เมื่อตางคน ตางทํา กรรมเอาไว
กรรมของใคร ใครก็ รอรับผล
ความร่ํารวย ความลําบาก ความยากจน
ก็ไมพน เกิดจาก วิบากกรรม
ทําทุกอยาง หวังเปน เชนดังเขา
แตตัวเรา เหตุไฉน ไดตกต่ํา
เพราะผลกรรม กอนเกา เราสรางทํา
มันติดตาม ทําใหเปน เชนนั้นเอง
๒๒ พ.ย.๕๖
มัวดิ้นรน ไขวควา หาทรัพยสิน
เพื่ออยูกิน เพื่อเกียรติ เพื่อศักดิ์ศรี
เพื่อแสดง แขงกัน วามันดี
แตวันที่ เราตาย ไมไดมัน
แมกระดูก เนื้อหนัง ยังสลาย
ทั้งรางกาย ยอยยับ ยามดับขันธ
จะดิ้นรน มากมาย ทําไมกัน
ควรคิดหัน ทําสิ่งใหม ที่ไดบุญ
๒๓ พ.ย.๕๖
ยามสังคม มากมาย หลายปญหา
แมตั้งหนา หาวิธี ที่แกไข
ดวยประเด็น ถูกผิด คือของใคร
ก็อาจได ปญหา มาอีกอัน
เพราะถูกผิด แตละกลุม มีความตาง
ตามทีส่ ราง กันไว ในกลุมนั้น
เมื่อหลายกลุม นั้นตอง อยูร วมกัน
ควรตองหัน พิจารณา วาเลวดี
ดีคือดี ตามธรรม คําสั่งสอน
ควรคิดยอน ทบทวนกัน ประเด็นนี้
ผิดอาจดี ถูกอาจเลว นั้นก็มี
ขอชวนชี้ สังคมไทย ไดทบทวน
๒๔ พ.ย.๕๖
ธรรมมะนั้น ล้ําคา กวาสิ่งไหน
ตอเมื่อใจ ไดฝกฝน จนเขาถึง
แคเขียนอาน ฟงไป ใฝคํานึง
ไมลึกซึง้ แกใจ เหมือนไดทํา
ปฏิบัติ บูชา อยาเลยละ
อยาเพียงจะ แคนั้น ทุกวันค่ํา

ควรขยัน หมั่นเพียร เปนประจํา
เพื่อชวยค้ํา ธรรมมะอยู คูใจคน
๒๕ พ.ย.๕๖
มีทางเดิน หลายสาย ในโลกนี้
ทั้งทางดี ทางชั่ว ทั่วทุกหน
ทุกแหงนั้น ชั่วดี มีปะปน
ควรเลือกคน เดินไป ในทางดี
หากเดินดุม สุม ไป ตามใจอยาก
ก็คงยาก จะไป ไดถูกที่
เพราะเสนทาง แหงทุกข นั้นมากมี
จึงชวนชี้ ใหเดินยัง เสนทางธรรม
๒๖ พ.ย.๕๖
ศีลหานั้น มีไว คูใจเถิด
เปนบอเกิด เริ่มตน การเขาถึง
สิ่งสูงสุด ในธรรม ควรคํานึง
อยามัวพึ่ง สิ่งใด ใหเสียงาน
ใชเพียงแต ทองบน จนครบขอ
นั้นเพียงพอ ถึงธรรม ดอกนะทาน
ตองสถิต ติดในใจ จึงไดการ
และทนทาน อยูเชนนั้น อยางมั่นคง
๒๗ พ.ย.๕๖
ที่ตองหิว ตองอยาก มากเชนนี้
ก็เพราะมี รางกาย นี้ทั้งสิ้น
ตองดิ้นรน เพื่อใช และเพื่อกิน
เพื่อเลี้ยงอิน- ทรียไว ไมใหตาย
กรรมกําหนด มาให ไดอยางนี้
เพราะทําดี แตกอนกาล นั้นมากหลาย
ไดมีศีล มีธรรม คุมใจกาย
จิตสุดทาย จึงพาให ไดเปนคน
๒๘ พ.ย.๕๖
หากมัวแต สนใจ ในสิ่งอื่น
จิตจะตื่น รูตัวนี้ มีไมได
จะเห็นแต สิ่งอื่น อยูร่ําไป
นําพาให ลืมหลง ตรงที่ตน
และลูไหล ไปตาม ความหลงเผลอ
ไมเคยเจอ ความจริง ไดสักหน
ยิ่งหางไกล ความจริง ยิ่งดิ้นรน
พาเกิดผล เปนภพชาติ ไมขาดเลย

๒๙ พ.ย.๕๖
ลองนึกยอน เวลา ผานมานั้น
มีกี่วัน กี่นาที ที่ไมหลง
คือมีสติ อยูกับตัว ไดถูกตรง
รูมั่นคง อยูแต แคในกาย
หากไมมี เลยนั้น มันจะแย
เพราะมีแต อกุศล อันมากหลาย
หากเปนอยู อยางนั้น จนวันตาย
สูที่หมาย เดรัจฉาน นั้นแนนอน
๓๐ พ.ย.๕๖
เมื่อศีลธรรม ในใจ ไมมีอยู
จึงกาวสู ความวุนวาย ไมจบสิ้น
ใชเหตุเพราะ เทวดา หรือฟาดิน
พึงถวิล คิดทบทวน ใหเขาใจ
ธรรมมะคง มีอยู คูโลกนี้
แตเรานี้ เขาถึง ธรรมไมได
เพราะศรัทธา ปวงชน คนทั่วไป
ไมมีใน พุทธเจา อยางแทจริง
๑ ธ.ค.๕๖
เปาหมายพุท- ธศาส- นานั้น (อานวา...พุด-, ทะ-สาด, สะ...)
คืออรหันต หมดกิ- เลสทัง้ หลาย
มีขั้นตอน ปฏิบัติ อันแยบคาย
สูเปาหมาย สุขแท เกิดแกใจ
ถาถูกตรง แมจะไป ไดนิดหนึ่ง
ยังไมถึง ปลายทาง ที่หวังไว
ก็มองเห็น เสนทาง สวางไกล
ที่จะไป ถึงที่หมาย ไดชัดเจน
๒ ธ.ค.๕๖
แมมีเรื่อง มากมาย ใหตองคิด
ถามีจิต รูจิต ที่คิดนั้น
เหมือนมีเกราะ หุมจิต คอยกีดกัน
ไมใหมัน ปรุงแตงพา เขาปาดง
เรื่องจะจบ ลงไป ไดแตตน
ไมเลยพน แผขยาย กลายเปนหลง
เรื่องใหมมา เพราะเกานั้น มันจบลง
และมันคง เปนเชนนั้น ทุกวันคืน
๓ ธ.ค.๕๖
มัวสะสม เงินทอง ของทั้งหลาย

อันนอกกาย หลายหลาก มากแคไหน
ดวยลุมหลง วานั่น มันสุขใจ
ยามตายไป ก็ตองทิ้ง สิ่งทัง้ ปวง
บุญกุศล สรางไว อยาไดขาด
ไมตัดขาด แมชีวี นีล้ ับลวง
จะตามติด ชิดไป ไมหลอกลวง
คุณใหญหลวง เหลือคณา อยาละเลย
๔ ธ.ค.๕๖
การเรียนรู กายใจตน ผลเลิศล้ํา
เปนการทํา สิ่งดี มีกุศล
ไมเบียดเบียน ใครใคร ใหทุกขทน
สังคมคน จะอยูดี เมื่อมีธรรม
ธรรมตองเปน พื้นฐาน การรวมหมู
จึงจะอยู ดวยจิตใจ ไมตกต่ํา
ใชอํานาจ ทาสตัณหา เปนตัวนํา
มีแตทํา ใหปญหา มาพอกพูน
๕ ธ.ค.๕๖
พระผูทรง มีธรรม ประจําจิต
ทรงคนคิด เพื่อคนไทย มิใหเสี่ยง
คือปรัชญา เศรษฐ- กิจพอเพียง
โลกไมเที่ยง พระทรงรู อยูแกใจ
ทรงหาทาง ใหอยูได ไมลําบาก
กลั่นมาจาก พระธรรม อันยิ่งใหญ
พระราชทาน แกเรา ชนชาวไทย
ขอจงได ระลึกถึง ซึ่งพระคุณ
๖ ธ.ค.๕๖
ธรรมมิได เสือ่ มไป ไดดอกหนา
ที่กลาววา ธรรมเสื่อม จึงมิใช
ที่เสือ่ มลง แนแน ไดแกใจ
ที่หางไกล จากศีลธรรม ต่ําทรามลง
ใจยอมตาม ความโกรธ และความโลภ
จิตละโมบ อยากได ดวยใหลหลง
ปดบังแสง แหงธรรม พุทธองค
จึงงุนงง โงเงา ไมเขาใจ
๗ ธ.ค.๕๖
รสพระธรรม ล้ําเลิศ ประเสริฐนัก
อยาทึกทัก เอาตาม คําเขาวา
หรือตามกลาว เกริ่นไว ในตํารา

ควรตองมา ปฏิบัติ ใหชัดเจน
สมถะ เริม่ ตน จนใจนิ่ง
แลวพึ่งพิง สมาธิ ที่พบเห็น
ใครครวญธรรม ตามจริง สิ่งทีเ่ ปน
จึงรูเ ชน เห็นถนัด แจมชัดจริง
๘ ธ.ค.๕๖
จะศึกษา จิตใจ ใหแจงชัด
ตองฝกหัด พยายาม ตามคําสอน
เมื่อถูกตรง ยอมไดผล อยางแนนอน
อยาวิงวอน ออนขอ รอโชคดี
บริสุทธิ์ แหงศีลหา ประการนั้น
ตองคงมั่น อยูในใจ ไมหนายหนี
ตั้งแตตื่น มีศีลทุก วินาที
ใชแคมี ศีลบาง บางเวลา
๙ ธ.ค.๕๖
เมื่อศีลเปน พื้นฐาน การเปนอยู
ก็ตามรู กายวาจา วาไฉน
เกิดสติ ควบคุม กายและใจ
เพื่อมิให ละเมิด ศีลทีม่ ี
เมื่อไมเบียด เบียนใคร ใหทกุ ขรอน
ใจก็ผอน ภาระ อันรอนจี๋
ศีลจึงเปน พื้นฐาน การทําดี
สิ่งแรกที่ นําไปถึง ซึ่งพระธรรม
๑๐ ธ.ค.๕๖
เราไดฟง ไดอาน กันมากหลาย
กับเรื่องใจ เรื่องกาย ในศาสนา(พุทธ)
หากเพียงแต แคนึก คิดไปมา
ก็จะหา ความจริง นั้นไมเจอ
จะเห็นแต ใจกาย ในบัญญัติ
ซึ่งแจมชัด ภายใต ใจที่เผลอ
จะลงลึก อยูแ ตใน ใจเผอเรอ
และเพอเจอ หลงอยูใน ความไมจริง
๑๑ ธ.ค.๕๖
จะเกิดเปน คนไดนั้น มันแสนยาก
และนานมาก เกินกวา จะนับได
เมื่อเกิดแลว ควรคิด สะกิดใจ
และรีบใช กายนี้ ใหมีคุณ
โดยบําเพ็ญ ประพฤติธรรม ตามคําสอน

ไมผัดผอน ปลอยเวลา ใหเปลี่ยนหมุน
คอยละบาป และสรางทํา ความเปนบุญ
เปนตนทุน เพื่อพนทุกข สุขแทจริง
๑๒ ธ.ค.๕๖
ในหนึ่งลม หายใจ ใหความรู
หากแมนดู ดวยสมาธิ ที่เหมาะสม
ก็เห็นความ เปลี่ยนไป ที่ในลม
เวียนผสม อยูอยางนั้น ที่มันเปน
ทั้งยาวสั้น ปติสุข ทุกทุกอยาง
หากใจวาง มันได ยามใจเห็น
ใจจะถึง ซึ่งความ สงบเย็น
เพราะไมเตน โลดไปตาม ความไมจริง
๑๓ ธ.ค.๕๖
มีความรู มากมาย หลายสาขา
หากแมวา คุณธรรม นั้นต่ําตอย
ความดีนั้น อยาฝนหวัง นั่งรอคอย
มันลดถอย หางไกล หาไมเจอ
คุณธรรม ที่อยูแต แคลมปาก
พูดดีมาก แตใจ ต่ําสม่ําเสมอ
นั่นเพียงแต แคหลอกให ใฝละเมอ
การหลงเผลอ เชื่อตามไป จึงไมควร
หยุดหลงเชื่อ ตามใคร อยางใหลหลง
หันมาลง มือทํา โดยเรงดวน
ใหเห็นความ จริงดวยจิต คิดใครครวญ
จึงมีสวน ชวยสรางสรรค การทําดี
๑๔ ธ.ค.๕๖
มีเกิดแก เจ็บตาย ไมวายเวน
ใหเราเห็น ทั่วไป ในวันนี้
มันเปนมา เชนนั้น นานหลายป
ก็ควรที่ ไดใครครวญ หวนคิดดู
และนอมนํา คํานึง ถึงเรานี้
มันก็มี ความเปน เชนเขาอยู
ควรหมั่นเพียร ประพฤติธรรม ชวยค้ําชู
มิควรอยู เพื่อรอตาย ไปวันวัน

ตอหนาถัดไป

๑๕ ธ.ค.๕๖
กฏเกณฑธรรม- ชาติ มิอาจเลีย่ ง (..ทํา ,มะ-ชาด,...)
ไมมีเที่ยง ไมทนอยู อยางเดิมได
ทุกอยางจึง หมุนเวียน เปลี่ยนแปลงไป
หาสิ่งใด คงที่ ไมมีเจอ
ใครที่หลง ที่ยึดถือ วาคือเที่ยง
นั้นเปนเพียง ความหลง ปรุงแตงเผลอ
หากเชิดชู วานั่น มันเลิศเลอ
ก็หลงเพอ เพี้ยนหลง ไมตรงจริง
๑๖ ธ.ค.๕๖
ที่บอกเลา กลาวกลอน ในตอนเชา
เพราะหวงเรา ชาวพุทธ ศาสนา
มีแนวโนม ผิดเพี้ยน เปลี่ยนศรัทธา
จากธรรมมา เปนเงินทอง ของนอกกาย
หวังสะกิด จิตใจ ใหไดคิด
ถึงถูกผิด ในสิ่งที่ ทําทั้งหลาย
ชีวิตคน นั้นเกิดมา นาเสียดาย
ถาตองตาย อยางคนไม ไดถึงธรรม
๑๗ ธ.ค.๕๖
การฝกใจ คลายเอาทั่ง มานั่งฝน
ใหเล็กจน มากมาย กลายเปนเข็ม
ความมุงมั่น ศรัทธา ตองมาเต็ม
ตองแข็งเขม เพียรหมั่น ทั้งวันคืน
นานเทาไร ไมทอแท แมออนลา
ตองมุงหนา อดทน ดิ้นรนฝน
ไมเชนนั้น ความหวัง ก็พังครืน
ไรจุดยืน ดวยแพพาย ใจตนเอง
๑๘ ธ.ค.๕๖
ความคิดคน ปกติ ทั่วไปนั้น
ก็คิดกัน ทามกลาง โลภโกรธหลง
ความคิดจึง หางไกล ไมถูกตรง
อยาทะนง วานั่น มันคือดี
คิดครวญใคร ในขณะมี สมาธิ
นั่นคือวิ- ปสสนา พาสุขขี
ไดเขาใจ ธรรมชาติ ที่เกิดมี
คิดอยางนี้ คิดไป แลวไดบุญ

๑๙ ธ.ค.๕๖
ตอหนานอง ฐานะเรา เขาเรียกพี่
เมื่อเรามี ลูกสาว เขาเรียกพอ
เราเปนครู เมื่อมี ลูกศิษยรอ
เราเปนหมอ เมื่อรักษา พยาบาล
คนคนหนึ่ง เปนได หลากหลายอยาง
ตามที่สราง บัญญัติไว หลายขนาน
จริงบัญญัติ ใชจริงแท ตลอดกาล
หลงยึดมั่น ยอมหางไกล ไปจากธรรม
๒๐ ธ.ค.๕๖
ในบัญญัติ ปรมัตถ ก็มีอยู
แตการดู ธรรมดา นั้นไมเห็น
ตองฝกหัด ปฏิบัติธรรม แมยากเย็น
คอยเคี่ยวเข็ญ ฝกหัดใจ ใหเคยชิน
จึงจะเห็น ความจริง สิ่งซอนอยู
ยิ่งเรียนรู ยิ่งเห็นได ในทั้งสิ้น
เมื่อเห็นจริง อยูอ ยางนั้น เปนอาจิณ
ความถวิล ยึดมั่นไว จะคลายลง
๒๑ ธ.ค.๕๖
รูปและนาม แยกไมได ใจก็เพี้ยน
มันปรุงเปลี่ยน คอยเปนแต แคเราเขา
เกิดวิปลาส คลาดผิด ในจิตเรา
และทําเอา มืดบอด ตลอดไป
จะอยูอ ยาง วิปลาส เชนนั้นหรือ
เมื่อเราคือ บุคคล ที่ฝกได
จะปลอยจิต ผิดหลง อยูทําไม
ควรฝกใจ ตามดํารัส ศาสดา
๒๒ ธ.ค.๕๖
การเปนคน อยางที่เปน เชนวันนี้
ใชวามี เกิดขึ้น กันไดงาย
นับไมถวน กับการเกิด และการตาย
กวาจะได อัตภาพ ความเปนคน
โอกาสดี เหลือลน เปนคนได
เพราะกายใจ เมื่อฝกดี มันมีผล
ใหหลุดพน จากกองทุกข ที่เวียนวน
บุญกุศล ควรหา มาใสใจ
มีตอหนาตอไป

๒๓ ธ.ค.๕๖
ปลอยวันวัน ผานพนไป กับใจฟุง
คอยแตงปรุง ตอเนื่องไป ดวยใจหลง
ยามชีวิต ถึงกําหนด ตองปลดปลง
ก็จบลง ดวยประมาท พลาดผิดทาง
เมื่อพลาดผิด จิตกําเนิด เกิดภูมิต่ํา
โอกาสทํา บุญกุศล นั้นแสนหาง
ชีวิตคน อยาปลอยให ไดอับปาง
จงรีบสราง บุญกุศล ใหตนเอง
๒๔ ธ.ค.๕๖
ยามไดสิ่ง พอใจ ก็ไมทุกข
สนานสนุก เริงรา หนาแจมใส
ยามเมื่อเจอ สิ่งที่ ไมพอใจ
ก็หมนไหม ทอแท ย่ําแยจัง
เพราะอดีต กรีดใจ ไมปลอยทิ้ง
วาดภาพสิ่ง อนาคต ที่คาดหวัง
ทั้งสองอยาง นํามาเปรียบ เทียบประดัง
ไมยอมวาง จึงย่ําแย ทอแทใจ
๒๕ ธ.ค.๕๖
ภูมิคุมกัน มิใหใจ ไปหลงผิด
ใชแคคิด ตามตํารา ก็มาได
ตองหมั่นเพียร พยายาม ฝกทําไป
ไมหวั่นไหว ยอทอ ตอหมูมาร
อาจแพบาง ชนะบาง ครั้งเริม่ ตน
จงอดทน แกไข ใหพนผาน
บางครัง้ อาจ ใชเวลา แสนชานาน
แตเมื่อหาญ สูไป ชัยก็มี
๒๖ ธ.ค.๕๖
ทรัพยสมบัติ เงินทอง ของมีคา
ดูเหมือนวา ทําชีวี มีสุขสันต
แตเมื่อตอง พลัดพราก ไปจากมัน
ก็รําพัน ทุกขทอ เพราะเสียดาย
อริยทรัพย หาใสไว ในใจเถิด
คาล้ําเลิศ กวาเงินทอง ของทั้งหลาย
สุขในธรรม นั้นสุขลน จนวันตาย
ควรมุงหมาย ปรารถนา มาสูตน
มีตอหนาถัดไป

๒๗ ธ.ค.๕๖
การรูแจง ในใจ จะไดพบ
ความสงบ ตองมี เปนพื้นฐาน
สมถ จึงคือ แรกการงาน
กอนจะผาน ไปถึง วิปสสนา
หากผิดหลง ตรงสงบ เพื่อพบแลว
ก็มีแวว คลายวางหิน ทับตนหญา
ยามเมื่อกลิง้ กอนหิน นั้นออกมา
ไมนานหนา หญาก็งาม ไดตามเดิม
๒๘ ธ.ค.๕๖
แมยังไม ไดถึงธรรม ในยามนี้
แตถามี ศรัทธา ไมลดถอย
จะมุงมั่น ปฏิบัติธรรม เดินตามรอย
ไมมัวคอย คืนวัน ใหผานไป
ธรรมขั้นตน จะถึงได ในไมชา
ฝกศึกษา ตอเนื่อง ไมเหลวไหล
ก็กาวหนา พัฒนา ในจิตใจ
ความหวั่นไหว ไปตามโลก จะนอยลง
๒๙ ธ.ค.๕๖
หากใจนี้ ไมมีธรรม ประจําแลว
ก็ไมแคลว ตองอยูภาย ใตตัณหา
มันคอยบีบ บังคับ ทุกเวลา
ใหใฝควา หาสิ่งของ สนองตน
ไดเทานี้ ก็อยากได ใหมากกวา
ไมสรางซา ความอยาก ไดสักหน
จึงมีแต เบียดเบียน ทั้งสัตวคน
โลกสับสน เพราะในใจ คนไรธรรม
๓๐ ธ.ค.๕๖
ลมหายใจ อยูกับเรา ทั้งเชาค่ํา
หากเรานํา มาใช สรางกุศล
มีสติ อยูที่ลม หายใจตน
หมั่นฝกฝน เรียนรู ใหชํานาญ
กายเวทนา จิตธรรม คือความรู
นั้นมีอยู ครบสมบูรณ สติปฏฐาน
เปนหนทาง นําใจ ใหนิพพาน
การปลอยผาน ทิ้งไป นั้นไมควร
ตอหนาถัดไป

๓๑ ธ.ค.๕๖
กาลเวลา กลืนกิน สิ้นทุกสิ่ง
เปนความจริง ที่เรา แลเห็นได
เวลามาก ชีวิตนอย ถอยลงไป
อยาปลอยใจ ประมาท ขาดธรรมมา
ความไมดี จงใหดับ กับปเกา
พอถึงเชา พรุงนี้ คือปหนา
ใหตั้งมั่น ทําดี มีศรัทธา
ใชเวลา ทุกนาที ใหมีธรรม
๑ ม.ค.๕๗
ปเกาผาน พนไป ปใหมเริ่ม
สิ่งเดิมเดิม ที่ดี เคยมีไว
จงรักษา ใหอยู คูจิตใจ
ตลอดไป อยาคลาย หายจากตน
สิ่งไมดี แมมีบาง จงวางละ
วันนี้จะ เริ่มตนใหม ใหมผี ล
เปนวันเริ่ม สิ่งที่ดี มีมงคล
สรางกุศล บารมี จากนี้ไป
๒ ม.ค.๕๗ – พฤหัส
สติอยู กับหายใจ ไหลออกเขา
ใจก็เบา เพราะไมแบก สิ่งใดไว
จากเคยจอง ยึดถือ สิ่งใดใด
ก็ลดไป เหลือแต แคเพียงลม(หายใจ)
รูแตลม สืบตอ ก็จะเห็น
ใจเริม่ เปน สมาธิ ที่เหมาะสม
จะกอเกิด ปญญา มาอบรม
ชวยเพาะบม จิตใจ ใหปลอยวาง
๓ ม.ค.๕๗
มีอารมณ มากหลาย ใหไดรู
เมื่อเฝาดู ที่กายใจ ไมพลัง้ เผลอ
ตาหูจมูก ลิ้นกายใจ ลวนไดเจอ(เจออารมณ)
มีเสมอ ตลอดวัน ที่ผานไป
ตั้งสติ รูสกึ ตัว ใหทั่วพรอม
ใจนั้นนอม อยูในตัว ไมไปไหน
จะเรียนรู ธรรมชาติ ของจิตใจ
เกิดดับไป ใชเที่ยงแท แนนอนเลย

