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วันนี้จะอรรถาธิบายถึงเรื่องการกําหนดจิต สํารวมสติสังวรระวัง ในการเจริญสติปฏฐานสี่
ตามหลักพระพุทธเจาสอน สูตรการสอนของพระพุทธเจาไมยาก แตจุดมุงหมายของการทําสติให
เกิดผลานิสงสที่จะพึงไดจากตัวเองผูก ระทํา จะเปนพระสงฆองคชีก็ตาม จะเปนเด็กหรือเปน
ผูใหญอยูในวัยไหนก็ตาม ไมสาํ คัญเทากับทีว่ า สะสม
สํารวมสังวรระวังสติตัวนีเ้ ปนตัวสําคัญ สํารวมตรงไหน ตั้งสติไวอยางไร เชน การกําหนด
พองหนอ..ยุบหนอ.. นั้น จุดมุงหมายเพื่อดูลมหายใจ เอาสติเปนหลัก
ลมหายใจที่เราหายใจเขาออกนั้น เปนลมหายใจตามระบบของตน แตสวนใหญทาํ กันไม
คอยได มีสนั้ มียาว การที่จะเทากันนั้นยากมาก เพราะอารมณคนไมเหมือนกัน
จิตใจของคนแตกตางกันดวยกฎแหงกรรม จากการกระทําของตน ระบบลมหายใจนั้น
เปนระบบอารมณของชีวิต ถาเราไมมีลมหายใจ เราคงจะอยูกันไมได
ตามปกติแลวเราก็หายใจเขาหายใจออกอยูเปนประจํา แตทพี่ ระพุทธเจาสอนวา รูปธรรม
นามธรรมนัน้ ตองการทีจ่ ะใหเราเอาสติไปกําหนดจิต โดยควบคุมจิต เรียกวา ตัวกําหนด
ที่กําหนด โกรธหนอ กําหนด เห็นหนอ กําหนด เสียงหนอ ตรงนีผ้ ูปฏิบัติขาดไป
จุดมุงหมายที่เรามาเขากรรมฐานเจริญกุศลภาวนานั้น ตองการจะฝกฝนอบรมตน และ
เปนการสอนตัวเอง
ตัวกําหนดเปนตัวบอกใหเราทราบถึงจิต ที่เรามีความคิด มีความพิจารณาของตน แตเรา
ขาดสติไปนัน่ เอง
ทานทั้งหลายอาจจะไมเขาใจ อาจจะคิดวา เราก็รูแลว ใช แตเปนการรูท ี่ไมมีสติ ตัวสตินี้
เปนตัวธรรมะ ตัวธรรมะ คือ ตัวรู รูเหตุผล
ขอเจริญพรวา เหตุเกิดขึ้นผลจะตองเกิดตาม เหตุดผี ลก็ดี เหตุไมดผี ลก็ไมดี อยูตรงนี้
เมื่อเรามีสติครบ ไดสะสมกําหนดไว ถาอารมณไมดีเกิดขึ้น มันจะวูบไปแลวหายวับ
เรียกวาเกิดดับ อารมณดีจะเขามาแทนที่
ถาผูไ มไดฝก ไว อารมณจะคั่งคาง เมื่อเกิดขึ้นมันจะตั้งอยูนาน อารมณจะคางอยูในจิตใจ
มันแฝงไวในใจใหครุนคิด แฝงใหเราเศราหมอง ตัวนี้แหละเปนตัวกิเลส เปนเหตุทาํ ลายเราโดย
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ไมรตู ัว ผูปฏิบัตไิ มเขาใจ ถึงบอกใหทําชา ๆ ใหกําหนดชา ๆ ผูปฏิบตั จิ ะรูเองวาอารมณคางมา
อยางไร
การกําหนดใหไดปจจุบัน หมายความวากระไร หมายความวา กําหนด ทันเวลา ตอ
เหตุผล เชนยกตัวอยางวา ขวา...ยาง...หนอ... กําหนดทันเรียกวาปจจุบัน ถาเรากําหนด ขวา...
แตเทากาวไปเสียแลว เราบอกซายเทากาวไปเสียอีกแลว อยางนีไ้ มไดปจจุบัน
เมื่อกําหนดไมไดปจจุบนั ความสํารวมระวังก็ไมเกิด มันก็พลาด เกิดความประมาท อยู
ตรงนี้อีกประการหนึ่ง จึงตองกําหนดใหไดปจจุบัน
ทําอะไรทําใหชา ทานจะเห็นรูปนาม ทานจะแยกรูปนาม ทานจะเห็นความเกิดดับ
ของจิต ของทานเอง
ทานที่มีอารมณรอนเกิดขึ้น มันจะคางสะสมไวในใจ มีแตเคียดแคน มีแตรษิ ยา ผูก
พยาบาท มีแตการจองเวรกันในจิตของตน มิใชคนอื่นมาทําให ตรงนี้สาํ คัญมาก
ไมใชวา มานัง่ กรรมฐาน ๗ วันแลวใชได บางคนมาถามอาตมาวา หลวงพอทํากีว่ นั ถึงจะ
สําเร็จ? แหม! อาตมาทํามา ๔๐ กวาปแลว ยังไมสําเร็จ ไมมีสําเร็จ
แตเรามีความหวังตั้งใจวา เราปฏิบตั ิธรรมนั้นเหมือนน้าํ ซึมบอทราย แลวคอย ๆ กลืน
สะสมอยูในจิตของเรา และจิตของเราก็จะรูไ ดวาเราคลายไปไดมากแลว จิตใจเรารมเย็นไป
ไดมาก และจิตเขาถึงความเปนปกติของจิตไดมาก จิตใจไมคลอนแคลน จิตไมเหลวไหล จิตก็ไป
ไดตรงดวยทางสายเอกนี้
ตรงนี้นักปฏิบัตไิ มเขาใจ ไมใชวานัง่ แลวครูอาจารยจะไปถามวามีนิมติ ไหม ปวดเมื่อย
มากไหม ไมตองกลาวตรงนี้ ที่จะเนนกันมากคือ เนนใหไดปจจุบันสําหรับพองหนอ ยุบ
หนอ เพราะตรงนี้เปนจุดสําคัญมาก ถาทําไดคลองแคลวในจุดมุงหมายอันนี้ รับรองอยางอื่นก็
กําหนดได
พอไดยินเสียง สติมีมา พอไดเห็น สติก็มีบอก เห็นอะไรไมตองไปเครงมันตอนวากําหนด
อะไร แตวิธปี ฏิบัตินั้นตองฝกใหมันได และทําใหไดดวย
สวนมากคนที่กลับไปแลว มาบอกวา หลวงพอ ฉันกลุมใจมีแตเรื่องราว ก็แสดงวาทานทํา
กรรมฐานไมได ไมไดกําหนด พอถามโยมวา กลุมเรื่องอะไร กําหนดบางหรือเปลา ปรากฏวา
เปลาเลย ทิ้งไปเสียนานแลว ตรงนี้ทานจะแกไมได ทานจะเปลี่ยนแปลงไมได ทานจะปรับปรุง
ไมได ทานจะไปหาใครมาชวยเราเลา หมดโอกาสที่จะชวยตัวเองได
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การที่จะชวยตัวเองไดตองมีตัวกําหนด มีระบบเกิดขึ้นในจิตของตน จึงตองปฏิบัติ
ใหไดปจจุบัน ขอนี้ตองเนน
สวนใหญโยมทําไมได ที่ทําไมได ไมหมายความวาโยมไมไดอะไรได แตโยมไมได
กําหนด เอาตัวกําหนดไปทิ้งเสีย อยางนี้เปนตน
ถาหากวา สันตติ ติดตอกันไป ชวนะจิต ขึ้นสูรับอารมณไดไว ก็ทาํ มาจากชา
ถาจิตเราประกอบดวยสติสัมปชัญญะ ไดกาํ หนดไวคุนเคย พอไดยินเสียงปบ ตอบไดทัน
ที่วาเสียงอันนี้เปนอยางไร ไมตองรอคิด ไมตองรอปรึกษาใคร
เสียงที่เขากลาววาจามาใหเราฟงและเปนเชิงปรึกษา เราจะตอบไดทันทีวาทีพ่ ูดมานีไ้ มมี
ความสําเร็จหรอก ที่พูดมานี้ก็ทาํ ไมไดดวย สติที่เราสะสมไวมันจะบอกออกมาชัดเจน
ถาฝกไปเรื่อย ๆ ยิ่งแกยิ่งดี ฝกไวมันแกมาก มันก็ดีมาก มีพระเถระอายุตั้ง ๙๐ กวาป
อายุ ๑๐๒ ป ทานยังจําความหมายไวชัดเจน และมีสติดีมาก เพราะฝกไวมาก สะสมไวมาก เปน
รัตตัญูรูกาลเวลาไดมากมาย มันอยูตรงนี้
บางคนบอกแกแลวฝกไมได ตองได! ถาพยายามและทําเสมอ เชนกําหนดพองหนอ
ยุบหนอ นอนแลวใหกําหนดนักปฏิบัตไิ มคอยทํา บอกวาเพลีย เหนื่อย ออนใจ
ถาโยมอยูดวยสมาธิกบั จิต อยูดวยสติแลว วันนี้เพลียมาก พรุงนี้คงไปไมไหว ถึงเวลามัน
จะออกเดินไดไหว ถึงเวลามันก็พูดได ถึงเวลาก็แบกหามได นี่อยูตรงนี้
ไมใชวาเพลียมาก วันนี้ไมตอ งสวดมนต แลวไมตองพร่าํ ภาวนาไมตองตั้งสติ นอน
เลย! อยางนี้กไ็ ปไมได
ถาเราฝกตั้งสติไวทุกอิริยาบถ วันนี้รูสึกเพลียมาก รูสึกไมสบาย คิดวาพรุงนี้จะไปงาน
ไมได พอถึงเวลากระฉับกระเฉงทันที เพราะมันถึงเวลาที่เคยทํา ถึงเวลาที่เคยพูด ถึงเวลาที่เคย
แบกหาม ถึงเวลาที่เคยเขียนหนังสือ มันตองเขียนแน ๆ
ถึงเวลาก็ไปไดอยางนี้ แลวไมเพลียดวยนะ คิดวาไปไมไหวแลว แตแลวกระฉับกระเฉง
สะสมหนวยกิตใชสติกําหนดไว มันก็ออกมาชวยเราคือ พลังจิต เรียกวาสมาธิภาวนาที่เรารวม
ไว มันก็จะไปไดอีก จุดนี้นักปฏิบัตไิ มทราบ นักปฏิบัติไมเขาใจ
จะเปนพระสงฆองคชีก็ตาม ถาปฏิบตั ิโดยตอเนื่องจะเปนสมณะ โยมฆราวาสเปนสมณะ
ไดไหม? ได!
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สมณะ แปลวาความสงบ สงบกาย สงบวาจา สงบเสงี่ยม เจียมตน มีหิรโิ อตัปปะ มีความ
ละอายเกรงกลัวตอบาปทุจริต ผิดศีลธรรม มันจะบอกออกมาโดยอัตโนมัติ
และจะสํารวมอินทรียหนาที่การงานที่เราสํารวมไวแตเดิมทีม่ า คือตัวสตินี้ นี่คือ พองหนอ
ยุบหนอ
บางทีสมาธิดี เผลอ ขาดสติ มันจะวูบลงไป ศีรษะจะโขกลงไป และจะกระสับกระสาย
โยกคลอน โยกไปทางโนน โยกไปทางนี้ เปนเพราะสมาธิดี ขาดสติ สติไมมี มันจึงวูบลงไป
กําหนดไมทนั ไมทันปจจุบัน
การกําหนดไมทัน วิธีแกทําอยางไร กําหนดรูหนอ รูหนอ ถามันงูบลงไปตองกําหนด
ไมอยางนั้นนิสัยเคยชินทําใหพลาด ทําใหประมาท เคยตัว
ทุกอยางตองรู ทําอยางไรจะรูไ ด มันเปนอดีตไปแลว มันลวงเลยไปแลว ทําอยางไรจะ
ยอนไปกําหนด ยอนกําหนดไมไดหรอก จะบอกให ตองรูหนอ รูหนอ รูหนอ
กําหนดรูหนอ เอาจิตปกที่ลิ้นป ถากําหนดแตปากเฉย ๆ โยมไมรูจริง เปนการรูอยางที่
เขารูกันทุกคน รูไมพิเศษ รูไ มเปนความจริง
ถาปกใหลึกถึงลิ้นป รูหนอ รูหนอ โยมจะไมพลาดอีกตอไป ถึงวูบไปตองจับได งูบลงไป
ตอนพองหรือยุบ เวลางูบลงไปตองจับใหไดนะ
บางทีงบู ไป ครูจะถามวา งูบตอนไหนโยม โยมก็บอกไมถกู ไมทราบจับไมได ก็แสดงวา
โยมไมมีสติ ถาสติดีนะ มันจะรูว า งูบตอนพองหรือตอนยุบ
ตรงนี้นักปฏิบัติที่นั่งเมื่อตะกี้ งูบกันหลายคน แตงูบมี ๒ วิธี วิธหี นึ่งคือหลับ มันงัวเงียก็
งูบลงไป วิธนี ี้ยังไมตองสอบอารมณ
อีกวิธีหนึ่งงูบดวยสมาธิ เชนพองหนอ ยุบหนอ ไดจังหวะไหม ถาไดทาํ ไปมันก็เพลิน มัน
ก็เผลอ มันก็พลาด มันก็เกิดความประมาท วูบทันที เผลอมันเอาเราเลยนะ วูบลงไปเลยนะจับ
ไมไดดวย
ถาจับไมได วิธีการปฏิบัติทาํ อยางไร ผูปฏิบัติตอ งกําหนดตั้งตัวตรง หยุดพองยุบ
หายใจยาว ๆ หายใจยาว ๆ ลงไปแลวเอาจิตปกทีล่ ิ้นป กําหนดวา รูหนอ ๆๆๆ วันนี้เปน
การเตรียมตัว เปนการปองกันที่มันจะเกิดงูบในโอกาสหนาอีกครั้งหนึ่ง
พอเรากําหนดพองหนอยุบหนอ มันจะงูบ ชักเพลินละ ตอนที่เพลินจะเกิดความเผลอ ที่
จะเผลอเกิดจากอะไรผูปฏิบัตไิ มรู
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เวลาจะเผลอ มันจะเพลินกอน ทําเพลินใหจิตลืม คือหมดสติ มันลืมพอลืมแลวจะเผลอ
วูบลงไปนีม่ าจากไหน
ผูปฏิบตั ิโปรดทราบ มาจากความเพลิน กําหนดเพลินหนอ เพลินไปเพลินมาวูบไมรูตัว
แลวก็ไมทราบดวยวาวูบตอนพองหรือตอนยุบ
ถามแลวตอบไมไดแมแตรายเดียวก็แสดงวาสติไมพอ สมาธิมันมากเกินกวาสติ ยังงี้เปน
ตน จึงกําหนดแกวารูห นอ รูหนอ หารู ยี่สิบรู กําหนดไป พอกําหนดตัวตรง รูหนอ สติดีแลว ก็
เตรียมทาตอไป กําหนดพองหนอยุบหนอตอไป
พอกําหนดพองหนอ ยุบหนอตอไปอีก มันชักเพลินอีกแลว หมายถึงสมาธิดีนะ กําหนด
คลองแคลว สมาธิดีแลว มันจะเพลิน กําหนดชักใจลอย จิตออกไปก็ไมรู จิตออกไปไหนก็ไม
ทราบ เพราะขาดสติควบคุม ตรงนีน้ ักปฏิบัติตอ งเปนทุกคน ขอฝากไวจิตออกตอนไหน รูไหม
ไมทราบคะทุกราย
ถาสติโยมดี มันจะออกตรงไหนละ จิตจะออกจากที่เรากําหนด มันจะออกไปขางนอก
ออกไปคิดถึงบาน ถึงเพือ่ น ถึงแฟน ออกไปคิดถึงลูก ถึงบานชองของตน มันจะออกตรงไหนนะ
ถาจิตหยาบไมรนู ะ มันออกไปเสียนานแลว จิตหนึ่งก็บอกวา พองหนอ ยุบหนอ อีกจิต
หนึ่งไปคิดถึงบานนานแลว อยากจะถามโยมวา ออกไปตอนไหน ออกไปทางหลังบาน หรือตีน
ทาไมทราบนี่ตรงนี้สาํ คัญมาก
ไมใชกําหนดเพลิน ๆ แลว ก็กําหนดเรื่อยไป จนกวาจะหมดชั่วโมงนะ ไมใชอยางนี้นะ
โยมจะไมไดอะไรเลย ขอฝากไวอยางนี้ ไมไดทํางายและไมไดทาํ ยาก แตตองกําหนดใหได
ปจจุบัน
คอยระวังมาก กําหนดเพงมากก็ไมดีนะ ตึงไป แลวจิตมันจะเครียด มันจะขึ้นสมอง
มันจะปวดหัวพอปวดหัวแลวแกยาก ตองหายใจยาว ๆ แกปวดหัวคลายเครียดนะ
ถาโยมเครียดเพราะทํางาน หรือปฏิบัติเครียด เกิดมึนศีรษะ เกิดปวดลูกตา โยมนัง่ เฉย
ๆ อยาพองยุบแลวก็หายใจยาว ๆ สักพักหนึ่งเดี๋ยวหายปวดศีรษะ หายปวดลูกตาทันที นี่
มันเกิดจากเครียดนะ เกิดจากเกร็งดวย
ตัวกําหนด ทําใหเมื่อยปวดทั่วสกนธกายก็ได ทําใหขาเกร็ง ทําใหแขนเกร็ง และมันจะ
ขึ้นประสาท ทําใหมนึ ศีรษะและลงไปที่ปลายเทา ทําใหขาแขน ขากาวไมออก นี้เปนลักษณะของ
กรรมฐานทัง้ สิ้น
การกําหนดจิต
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แตวิธีปฏิบตั ติ องกําหนดใหได กําหนดรูหนอใหไดสมมติวา กําหนด พอง...หนอ...ยุบ...
หนอ...พอง...หนอ...ยุบ...หนอ... ไปเรื่อย ๆ ถาเพลินเมื่อใด มันจะออกตอนเผลอที่จะเพลิน จิต
จะแวบออกไปเลยนะ โยมจะไมรตู ัวนะ
ตรงนี้ทาํ แลวก็เพลินกําหนดไป พองหนอ ยุบหนอ จิตก็อยูที่พองหนอ ยุบหนอ อีกจิต
หนึ่งออกไปเสียแลว ออกไปคิดถึงเพื่อน ออกไปคิดถึงเรื่องราวตาง ๆ แลวคิดถึงเรื่องที่คุยเมื่อ
เย็นนี้ คิดถึงที่เรานั่งนินทากัน มันจะออกไปรับรูต รงนั้น ตรงนี้นักปฏิบัตไิ มคอยรู จับไมไดเพราะ
เหตุใด
ขอตอบใหโยมฟงวาขณะที่กําหนดนัน้ มันจะเพลินและมันจะเผลอและมันจะแวบออกไป
ตอนเผลอ จิตจะออกตอนเผลอจําไว เวลาเพลินตองตั้งสติใหดีนะ กําหนดใหดีเดี๋ยวจะรูไ ดวา จิต
นี้ออกแลว กําลังจะขยับแลว จะขยับตัวไปคิดเรื่องนั้น จะขยับตัวไปคิดเรื่องนี้ นี่เรื่องจิตที่
ละเอียด
ถากําหนดบอย ๆ ครั้งจะรูไ ดเองวาจิตจะออกตอนไหน ไปคิดที่ไหนอยางไร พอขยับตัว
หนอยเราก็กําหนดทันที รูหนอ ออ! รูตัวแลว จิตมันจะไมออกไป
จะบอกเราในขณะพองหนอ ยุบหนอวา ออ! อารมณเสียแลว หมายความวาเสียอารมณที่
เราไปคุยกัน จึงไดเนนผูป ฏิบัติอยูในหองกรรมฐาน อยาคุยกัน อยูตรงนี้นะ
ถาโยมคุยกันจนเฟอ จนเสียอารมณ แลวมานั่ง อารมณที่นั่งคุยนั้นมาจะมาโผลที่พอง
หนอ ยุบหนอ พอไปกําหนดมันเขา จิตมันก็ทะเลนออกไป เหมือนเรากดของอยูในถวยในโถ กด
ไปมันก็ทะลักขึ้นมา นี่ฉนั ใดก็ฉันนั้น เพราะฉะนัน้ อยากดมาก
กําหนดแลวก็สํารวม สังวร ระวัง คือตั้งสติไวอยางเดียว มันเปนการสํารวม สัมปชัญญะ
แปลวาสังวร บวกกันเปนตัวระวัง สตินี้มันก็ดีขนึ้ แลวก็จะจับจุดที่จิตถูกตอง และจิตจะออกไปคิด
อะไรก็รตู ัว เราจะไดกําหนดทันปจจุบัน ที่เรียกวาปจจุบัน นะ โยมไมเขาใจกันเยอะ
โยมปฏิบัติใหทันปจจุบนั ปจจุบันอะไร ไมรูจริง ๆ นะ นีอ่ ธิบายใหเขาใจแลว อธิบาย
อยางละเอียดแลว จึงไดเนนในขอนี้
การกําหนดพองหนอ ยุบหนอ ถาหากวากําหนดพองเปนยุบ ยุบเปนพอง พองหนอยังไม
หนอ ยุบลงไปยังไมหนอ พองออกมาอีกแลว อยางนี้ไมมีสมาธิ ยังรวมสติไมติด
แตตองหัดฝกพองหนอ ยุบหนอ ใหไดจังหวะเสียกอน การฝกพองหนอ เอามือคลําดูที่
ทอง หายใจใหยาว ๆ ฝนกอนทีแรกเราหายใจไมถูกระบบของมัน หายใจตามอารมณที่เคย
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หายใจตั้งแตเปนเด็ก และเราตองฝนหายใจใหยาว ๆ เดี๋ยวมันจะคลองแคลวทีเดียว พอ
คลองแคลวไดปจจุบันแลวสบายมาก จิตมันจะออกไปตรงไหนมันก็จะบอกเราเอง
เวลาจิตจะออกไปคิดอะไร
ขอยืนยันวาโยมทุกคนคงจะไมรูวา ออกเมื่อไร
ขณะ
รับประทานอาหาร ดูแกงก็อรอย ดูขนมก็อรอย เคี้ยวไปเคี้ยวมา จิตหนึ่งไปคิดโนน อีกจิตหนึ่ง
คิดถึงความหลังที่ผา นมา จิตหนึ่งคิดเมื่ออยูเปนเด็ก ๆ จิตหนึ่งคิดเมื่อตอนอยูโรงเรียน จิตหนึง่
คิดไปกับเพือ่ นที่โนน นี่ขณะรับประทานอาหารเปนอยางนั้นนะ
แตเราสํารวมรับประทานอาหารเคี้ยวใหละเอียด จิตมันจะอยูที่ฟนที่เคี้ยว แลวก็กลืนลง
ไป รับรองโรคภัยไขเจ็บที่มีมันจะหายไดเหมือนกันในเมื่อเคีย้ วมีสติ
จึงบอกวา รับประทานอาหารชา ๆ ถายอุจจาระปสสาวะก็ชา มีสติไว รับรองโยมไม
คอยเปนโรคริดสีดวงลําไส ไมคอยเปนริดสีดวงทวาร มีสติกําหนดเหมือนยารักษาโรคไป
ในตัวดวย
สติตัวนี้เปนตัวควบคุม เปนตัวตั้งตัวตี เปนตัวมีเงินมีทอง คนไรสติขาดเหตุผล คนไรเงิน
ไรทอง ไรความเปนอยูของชีวิต นี่อยูตรงที่ไรสตินี้
และจิตจะออก โยมตามอาตมาพูดดวย จริงไหมวากําหนดพองหนอยุบหนอเพลินไป จิต
มันคิดเสียเมื่อไรก็ไมรู คิดไปตั้งนานแลว บางทีทงั้ ชั่วโมงคิดขางนอกทั้งนัน้
จิตมี ๑๒๑ ดวง ๑๒๑ กระแสอารมณ อารมณหนึ่งก็พองหนอยุบหนอ อารมณหนึ่งอยู
หลังบาน อารมณหนึ่งก็คิดเสียใจ อารมณหนึ่งก็คิดดีใจไดเงินไดทอง มันหลายอารมณมารวมกัน
ขณะกําหนด เลยก็เกิดความฟุงซาน เมื่อเกิดฟุงซานแลวการกําหนดก็ไมไดดีดวย
แตวิธีปฏิบตั นิ ั้นใหเอาปจจุบัน คือ กําหนดพรอม ๆ กัน ไดจังหวะดีก็กาํ หนดไปเรื่อย ๆ
คอยระวังอีกวันหนึ่งเพลินเผลอจิตแวบ จิตมันจะหนีเราตอนเผลอ
เหมือนเราเปนจิต เขามียามคุมเรา มีผูคุมเรา มีนายตรวจดูเราตั้ง ๔ คน แลวเราจะหนีเขา
ไป เราก็หนีตอนเผลอนะ ถาเขาเผลอเราก็แวบ หนีไปเลย อยางนี้เปนตน
นี่ก็เชนเดียวกัน เวลากําหนดนี้มันเพลิน กําลังกําหนดพองหนอยุบหนอ จิตหนึ่งก็ไปคิด
อะไรนานาประการ แตหา มไมใหคิดไมได เปนธรรมชาติของจิต ตองคอยสํารวมตองคอยกําหนด
ปจจุบัน
ถาโยมทําซ้าํ ๆ ซาก ๆ สัก ๗ วันแลวนั้น จะรูเองวาจิตมันละเอียด จิตมันจะออกไป
ตรงไหน มันจะขยับตัวใหเรารู มันไวยิ่งกวาเครื่องบิน แตเราสติมากกวา ดูแลมากเหมือนเครื่อง
คอมพิวเตอร เหมือนเรดาร เรดารคือสติจะจับทุกจุดแลวมันจะควบคุมไวไดตอภายหลัง
การกําหนดจิต
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นี่แหละรูสึกทํายาก โยมอยาทอแทนะ คิดวาเรามาทําคงไมได มันฟุงซานจัง มันคิดถึง
เรื่องเกา มันคิดถึงเรื้องอะไรหลาย ๆ เรื่อง อยาไปทอแท ก็กําหนดไปเรื่อย ๆ เพราะเปน
ธรรมชาติ
ในเมื่อโยมนอนหลับปุยไปมันจะเลิกคิด เปนธรรมชาติของจิต ถาลืมตาขึ้นเมื่อใด รูตัว
เมื่อใด มันจะตองคิด แตจะคิดเรื่องอะไรแลวแตโยม ของใครของมัน ฝากความนึกคิดไวกอน
นอน
ยกตัวอยาง โยมกําลังครุนคิดถึงเรื่องตาง ๆ แลวนอนหลับไป ถาสติขาดไปนะ จะฝนไป
ฝนถึงเรื่องนั่น นํามาตรงกันขามเปนเรื่องเปนราวไปไดแลวก็เปนเรื่องไมจริง เปนความฝนไป แต
ความฝนนัน้ ไมใชเรื่องจริง เปนเรื่องของอารมณที่ฝากคิดไวแลวทําใหฝน
ถาหากวาญาณดี สมาธิดี สติดี ถาฝนตองเรื่องจริง ฝนวาคนนั้นเขาจะตองตาย แลวก็
ตายจริง ๆ นี่คือสังหรณจิตฝากความฝนไวในสมาธิ แลวก็ฝน ออกมา รับรองวาเรื่องจริงตองตาย
แน ๆ ไมแปรผัน นี่เคยสังเกตมา โยมโปรดทราบไวดวย
เพราะฉะนั้น การกําหนดจิตจึงมีประโยชนในปจจุบันนี้ นีม่ าพูดปจจุบนั กัน ขวายางหนอ
ซายยางหนอ จิตก็ยางไปตามเทา โยมอยาไปหลับตาเดิน อยาไปมองที่อื่น
บางคนเดินจงกรม เอาตาไปมองที่ไหนก็ไมทราบ วิธีฝกตองเอาสายตาเปนสมาธิ เอาไป
เพงที่ปลายเทาวามันกาวอยางไร มันอยูอยางไร ถาทําชํานาญแลวไมตองไปตั้งอยางนั้น
เรากาวเทาไปที่ไหน สติตามไปที่นั่น มันจะเกิดชํานาญการขึน้ มา ไมจําเปนตองดูเทาแลว
เราจะสั่งไปเอาของหรือวิ่งเร็วอยางไร สติมนั จะควบคุมอินทรียหนาที่การงานเราไป จะลมแลว ๆ
ๆ ตองเดินตรงนี้ ตองถีบตรงนี้ ตองกาวตรงนัน้ ตองกระโดดตรงนั้น มันจะบอกเปนขั้นตอน มี
ประโยชนมาก
เมื่อสติดี สมาธิดีแลว จิตจะขยับตัว จะเผลอ จะพลาด มันจะขยับออกเราก็บออก ออ! จะ
ไปหรือนี่ รูห นอทันทีเลย และจิตมันจะคุนกันกับสติ มันจะควบคุมไวไดดี สมาธิกจ็ ะเกิดขึ้นตอน
นั้น และจิตก็จะดีขึ้น ตองอาศัยฝกบอย ๆ อาศัยทําซ้ํา ๆ ซาก ๆ กันบอย ๆ แลวมันจะรูเรือ่ งดี
ขึ้น
แคพองหนอ ยุบหนอ มีหลายรอยแปดพันประการเรื่องในตัวเรา เดี๋ยวเรื่องนั้นโผล เดี๋ยว
เรื่องนี้โผล ดูนะทําวันนีอ้ ยางหนึ่ง พรุงนี้เปลี่ยนอีกแลว แลวตอนเย็นวันนี้อีกเรื่องหนึ่ง กลางคืน
ดึก ๆ ตี ๔ ทําอีกซิ คนละเรื่องกัน มันไมใชซ้ําเรื่องเกา แลวบางทีเรื่องใหมมาอีกแลว
การกําหนดจิต
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บางคนก็ฟุงซานเปนกฎแหงกรรมที่เราทําไว มันจะบอกไดเลยวา ความวัวยังไมทนั หาย
ความควายเขาทาแทรก ฟุงซานไมพกั
เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดฟุงซานนั้น โยมตองเรียน เชนนั่ง ยกตัวอยาง ขณะนี้ ไมมีเวลาเลย
ไมมีจิตออกเลย นั่งสบายไมมีอะไรมารบกวนเลย โยม คิดวาดีไหม?
อาตมาจะตอบใหโยมฟง แสดงวาโยมไมไดอะไร ไมไดศกึ ษาอะไร ครูไมมาสอน
เดี๋ยวถานั่งพัก ฟุงซาน ครูฟุงซานมาสอน ตองกําหนด ตองเรียน วาฟุงซานแบบไหน เปน
อยางไรกําหนดไว จะรูไ ดเอง นั่นเปนประสบการณของชีวิต
แลวกําหนดพองหนอ ยุบหนอ เดี๋ยวปวดเมื่อยเต็มที่ มันเปนเวทนาอยางซึ้งใจ ทนไมไหว
เหมือนเข็มมาแทง รอนแทบจะทนไมไหว อยางนี้เปนตน
ตายใหตาย ตองเรียนวามันเปนอยางไร การเรียนคือการฝก เปนการศึกษา ปญหาชีวิต
อยูตรงนี้ และเราก็คอยเรียนไป ตายใหตาย
โอย! ปวดเหลือเกิน ทําไมเขานั่งกันไมปวด เราปวดมาก ตองศึกษาเรียกวา ครูมาสอน
เราก็ตอ งเรียน ออ! เวทนาเปนอยางนี้แหละหนอ เกิดขึ้น แปรปรวน แลวดับไป ไมมอี ะไรอยูในที่
นั้น แลวมันก็เคลื่อนยาย โยกคลอน มันเปนการสัมผัสปรุงแตงในสังขาร มันก็ปวดเมื่อยเปน
ธรรมดา แตเราก็ตองเรียน ตองศึกษาวามันปวดขนาดไหน จะไดรูวา ปวดกี่เปอรเซ็นต
ในเมื่อเราเจ็บปวยไข ออ! เราผานแลวเรื่องเล็กเหมือนเราสอบมัธยม ๓ ได เขาออก
ขอสอบตามเดิมความรูมธั ยม ๓ เราเรียนจบแลว ก็รูอยางนั้นแหละ นี่จดุ มุงหมายของการเรียน
เวทนา เปนการเรียนจบ
บางคนพอปวดหนอยเลิกเลย แสดงวาเรียนไมจบเพราะวา เวทนาเกิดขึน้ เมื่อใด กําหนด
ไมได ก็แสดงวา สอบตก อยูตรงนี้
บางทีกาํ หนดพองหนอ ยุบหนอ เดี๋ยวก็รองไห เดี๋ยวก็น้ําลายไหล เดี๋ยวก็น้ํามูกไหล บาง
คนรูสึกวามีตัวอะไรไตหนาตอมโนน ตอมนี่ คนโนน คันนี่ ตองรู ไมใชคันจริง ไมใชตัวไรไต
แตมันเปนเรือ่ งกิเลสตาง ๆ ทีม่ ันเกิดขึ้น ในรางการสังขารและสัมผัส ก็กาํ หนดไป
หนักเขาตัวไรที่ตอมนั้นก็หายไป มันจะไมกลับมาตอมอีก อยางอื่นก็เกิดขึ้นแทน นีก่ เิ ลส
ของเราทั้งนั้น และมันมีอยูใ นรางกายสังขารทั้งหมด นี่เปนการเรียนเปนการศึกษา เปนการ
หาความรูในตัวเอง
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มีเรื่องเสียใจเกิดขึ้น ครูเสียใจมาสอน ตองเรียน เสียใจหนอ ๆ นี่ครู! ออ! เสียใจเรื่องนี้
เราก็สาวหาเหตุไป สติกบ็ อกมาวา เสียใจเรื่องนั้น เสียใจเรื่องสามี เสียใจเรื่องภรรยา เสียใจเรื่อง
พอแม เสียใจเรื่องเพื่อนหักหลัง เสียใจที่เราประมาทพลาดพลั้งไป มันจะออกมาในรูปแบบนี้ เรา
ก็เรียนตอไป
เสียใจหนอ ๆ ออ ทราบแลว ตอไปเราจะไมเสียใจอยางนั้นอีก มีสติครบ เราจะปองกัน
สํารวมระวังไวอีก มันจะไมเกิดขึ้นอีกในอนาคตเชนนั้น นี่ตรงนี้สําคัญ
สําคัญผูปฏิบัตไิ มเขาใจอยางนี้ ในเวลาใดก็ตามที่โยมไมไดเขาปฏิบตั ิ กลับไปบาน ถา
เกิดเหตุใดขึ้นมา ตองสาวหาเหตุดวยการ กําหนดจิตใหไดปจจุบัน
ขณะนี้เกิดเจอเพื่อนหักหลัง เกิดเสียใจ เดินกลับบานคอตก ตองกําหนดกอนที่จะกลับ
บาน กําหนดตองที่เสียใน เหตุเกิดที่ไหนตองปฏิบัติที่นนั่ อยางนี้โยมจะหายไดทันเวลาใน
ปจจุบันนัน้
จะไมเก็บไวในจิตใจใหคลั่งเคลิ้มเพอคลั่งและเศราหมองใจ ทําใหเราตองฝากความเสียใจ
ทําใหเศราใจ ทําใหรา งการสังขารเสื่อม ทําใหอายุสั้น และทําใหโรคภัยไขเจ็บเหิมฮึก มาใน
รางกายสังขาร ทําใหเราเกิดความปวยอาพาธตอไป นีม่ ันอยูตรงนี้เปนเรื่องสําคัญ
การปฏิบตั ิธรรมจึงมีประโยชนอยางนี้ สวนใหญเทาที่อาตมาสังเกตโยมทุกคน ปฏิบัติ
ไมไดปจจุบนั นะ แตตองพยายามตอไปใหไดปจจุบัน อยาเปนอดีต อยาใหเปนอนาคต
อดีตมันก็ผา นไป มันก็ไมกลับคืนอีก อนาคตก็ยังไปไมถึง อยาดนเดาเอาเปนเชนนั้น อยา
จับมั่นคั้นใหมันตายจะเสียใจภายหลัง อยาดนเดาเอาคิดวาเปนไปตามอารมณของเรา คิดวามัน
ตองสําเร็จ คิดวามันจะไมสาํ เร็จ อยาไปคิด
พระพุทธเจาทรงสอนนักสอนหนา การเจริญสติปฏฐานสี่ จุดมุงหมายตองการปจจุบัน
ธรรม เมื่อไดปจจุบันแลว รับรองอยางอื่นจะไมเกิดขึ้น ความหายนะจะไมมาเขาสูจิตอีกตอไป
มันจะเกิดขึน้ สําหรับปจจุบัน สําหรับผูทาํ นั้น
พองหนอ ยุบหนอ บางทีตื้อไมพองไมยุบ แกอยางไร บางที่กําหนดไปที่ทองก็ไมพอง ไม
ยุบ แตปากก็วาพองหนอ ยุบหนอ จิตมันก็ไมไป มันก็ตื้อซะ วิธีแกทําอยางไร หยุดพองยุบแลว
หายใจยาว ๆ กําหนดรูหนอๆๆ รูปจจุบัน เดี๋ยวกําหนดพองยุบชัดเจน ถาไมเห็นอีกกําหนด
ใหม
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ไมเห็นอีกทําอยางไร มีแกขอที่สอง โยมตองลุกออกจากที่นั่ง เดินจงกรมใหม เดินจงกร
พอสมควรแลว รับรองพองยุบเห็นชัด ถาไมเดินไดไหม? ได แตพลังจิตจะนอยไป เดินสํารวมเขา
ไวพลังจิตจะเดนดีกวา เวลานั่งจะไดเร็วขึ้น จะไวขึ้น
ถาโยมขาไมดี เดินไมได ก็มีวิธี ทําได ๒ อยาง นั่งทํากับนอนทํา ถาขาดีนะ โปรดกรุณา
เดินหนอย เดินจงกรมทําใหมีสมาธิดี และการเดินจงกรมนัน้ ทําใหเราสรางความเพียรไดดีในจิต
สามารถจะมีพลังจิตในการเดินทางไกลไดดี โดยไมเหนื่อยยาก มันจะบอกออกมาในรูปแบบนัน้
สามารถจะทําความเพียรไดสําเร็จทุกประการ การเดินจงกรมบอกอยางนี้ชัด
และชวยใหอาหารยอยงาย และลมเดินสะดวกในรางการสังขาร อาพาธมีอยูก็นอย
สมาธิที่ไดจากการเดินจงกรมตั้งอยูไดนานกวานั่ง จึงตองใหเดินกอนเสมอ ถาเดิน
กอนแลวมานั่งโยมจะคลองแคลว การปวดเมื่อยจะนอยลง
ถาไมเดินเลย นั่งตะพึด อึกอักก็นั่ง ขี้เกียจเดินจงกรม รับรองไดผลนอยนะ หรืออาจจะ
ไมไดผลเลยก็ได มันจะชาไป ถาเราเดินคลองแคลว เดินสัก ๑ ชั่วโมง แหม! เมื่อยจังมันก็เปน
ธรรมดา กําหนดไป กําหนดไป เดินตอไปภายหลังจะไมเมื่อยอีก มันจะคอย ๆ ดีขึ้น
เวลานั่ง พอนั่งแลวจะคลองแคลว สมาธิไดผนวกไวกับการเดินจงกรมแลวมานั่ง มันจะ
เกิดไดทันเวลาและไดปจจุบันดี
ในการนั่งตอจากการเดินทีผ่ านมา สมาธิก็เพิ่มผลิตผล ตั้งอยูไดนาน ทําใหเราเห็น
พองหนอยุบหนอ ไดคลองแคลวดี แลวเพิ่มญาณวิถีไดถูกตอง ดวยการเดินจงกรมทุกครั้ง
โยมบางคนบอก เดินจงกรมลําบาก นั่งเลยเถอะ นั่นแหละโยมจะไมไดอะไรเลย ไดนอย
ที่สุด แตก็ยังดีกวาไมทาํ เสียเลย นอนดีกวา ใชแลว นอนก็กําหนด พองหนอ ยุบหนอ บางคนนั่ง
ไมถนัด ขาไมดี นอนก็ได นอนกําหนดไป บางคนไมกาํ หนด นอนก็หลับไป ก็ไมไดเกิดอะไรขึ้น
นี่อยูตรงนี้ เพราะฉะนั้นการกําหนดนี่ตอ งปจจุบันขอเดียว อธิบายขอเดียวใหโยมฟง
ถาจิตจะออก สติดีเขา ขยับปบกําหนดทันที รูหนอเลย ถากําหนดพองหนอ ยุบหนออยู
ใหหยุด แลวกําหนดรูหนอ จิตจะออกแลว มันจะขยับแลว มันจะเพลิน จิตมันจะออกตอนเผลอ
ถาเผลอแวบไปเลย แวบโดยไมรูตวั ที่โบราณทานบอกวา จิตไวกวาเครื่องบิน ถูกตอง มันไว
เหลือเกิน มันลิงแท ๆ เหมือนไกเปรียวที่ขังสุมฉะนั้น มันก็เลาะสุมอยูชั่วคราว ในไมชามันก็เชื่อง
ลง เหมือนปฏิบัติอยางนี้
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ทําจิตเชื่องจึงตองผูก ถาไมผูกมันก็พลานไปพลานมาคือ จิต ตัวผูกคือเชือกนั้นไดแก
สัมปชัญญะ ตัวกําหนด ใหลิงมันอยู แตลิงก็อยูไมไดมันเผนไปทางโนน แตก็ดึงเขาไว ตองดึง
เขาไว เชือกมันยาวเทาไร ลิงมันก็ไปแคเชือก ถาเชือกสั้นเทาไร ลิงก็อยูแคสั้น ๆ
และกําหนดไป เชือกยาวทําใหสั้น ตอไปลิงคือจิตมันจะไมออกไปคิดยาว ไมออกไป
เพนพานยาว ก็ออกไปใกล ๆ ตัว ทําใหเรารูไ ดงา ย สติ คือเชือกมันจึงผูกลิงคือจิตไวอยูได
ถาเราพลาดจากสติตัวเดียวแลว รับรองวาสมาธิก็พลาดไปดวย ทําอะไรก็ไมมีหลัก ทํา
อะไรก็ไมดีขนึ้ อยูตรงนี้เปนจุดสําคัญ
ฉะนั้นพองหนอยุบหนอ ไมตองไปถามนิมิต และถามวาเวทนากําหนดหายไหม? ใหม ๆ
ไมมีทางหาย มีแตทางเพิ่ม อาจารยจะลองวา
กําหนดหายไหมโยม ปวดหนอ หายไหม? โอโฮ! ยิ่งกําหนดยิ่งปวดใหญ ถูกแลว ยิ่ง
กําหนด อุปาทานยิ่งยึดมากเทาไร ยิ่งปวดมากเทานั้น
แตก็เปนการศึกษาเปนการเรียนเวทนา ทําใหเรารูเวทนาวามีอาํ นาจถึงขนาดนี้
ปวดทั่วสกนธกาย ยิ่งกวาเอาเข็มมาแทงกระดูก ปวดถึงขนาดนั้น เอาละตายใหตาย
พอถึงสุดขีดของมัน มันจะเกิดขึน้ ตั้งอยู ดับไป เวทนาก็จะซาหายไป อุปาทานที่เปนจุด
ของสมถะมันก็จะพราก จะไมไปยึดอีก
อุปาทานไมยึด มันก็แยกรูปแยกนามไดตอนนัน้ เรียกวา รูปนามขันธ ๕ เปน
อารมณ อันนี้เปนเรื่องสําคัญ
นักปฏิบัติธรรมไมเขาใจมาก นี่แหละจิต มันออกอยางไรก็ไมกําหนด กําหนดแตพองหนอ
ยุบหนอ จิตก็ไปคิดเลเพลาดพาด ปากก็พองหนอยุบหนอ อยางนั้น เลยก็ไมไดอะไรเกิดขึ้น ตอง
มีวิธีแก
วิธีปฏิบัติ ตองทําใหมนั ถูกเคาเงื่อน เพื่อเตือนสติ เตือนใจ ใหเราไดและทําใหเราคุน เคย
กับจิต โดยสิ่งแวดลอมของสติ ก็ลอมวงมันไวได หนักเขาเชื่องลงเหมือนเลี้ยงไกเปรียวฉะนั้น ใน
เมื่อเชื่องลงแลวก็ปลอยสุมได ปลอยออกจากกรงขัง แลวไกก็ไมไปไหน มันก็เชื่อง
เหมือนจิตเราก็เชนเดียวกัน ตองฝก ตองปฏิบัติ ถางูบแลวตองกําหนดนะ รูหนอ ๆ
รับรองไดเลยวา มันจะไมงูบอีก มันจะงูบนอยลงไป บางทีกโ็ ยกตัว โยกไปทางโนน โยกไปทางนี้
ปติผสมกัน ทําใหตวั โคลงและโยกทําใหตัวเบา กําหนดรูหนอ ๆๆ
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ถามัน โยกมาก ไปกําหนดไมหาย ปกจิตตรงใตสะดือ ๒ นิ้ว ปกใหต่ํา เดีย๋ วหาย
ทันที นี่วธิ ีแก มันมีวิธีแกทุกอิริยาบถ ไมใชวาทําสงเดชไป มันก็มีวิธีแกอยางนั้น
งูบหรือ กําหนดไมทันก็กําหนดรูหนอ ตอไปถางูบอีกมันจะรูแ ลว บางครัง้ สมาธิแรง ขาด
สติ มันงูบลงไป ศีรษะโขกกระดานก็มี โขกโดยไมรตู ัว โขกแรงดวย แลวเราก็กาํ หนด รูหนอ ให
นาน ๆ รอยครั้ง พันครั้ง เดี๋ยวเกิดตอไปจะไมงูบ
เดี๋ยวจะเกิดจิตดับ เกิดขึ้น ดับวูบ เกิดสมาธิ ญาณทัศนวิสุทธิ มันก็เกิดขึ้น
บางครั้งมันก็กําหนดไดคลองแคลว บางครั้งก็กําหนดไดตอื้ ไมพองยุบ มันก็เกิดญาณ
เปนขึ้นตอน
แลวพองยุบมันตื้อ เดี๋ยวก็คลองเดี๋ยวก็ไมคลอง อยาเขาใจวาทําไมได มันเปนตามญาณ
ของมัน ตามสมาธิของมัน มันจะตองเปนอยางนั้นแหละหนอ
บางครั้งเมื่อคืนนี้ เรากําหนดคลองแคลวดี มาคืนนี้กําหนดตือ้ มันยากไปหมด กําหนด
มันอึดอัด นั่นแหละมีสมาธิดีอนั หนึ่ง มันมีอปุ สรรค มันก็เปนไปตามขั้นตอน ตามบันไดของ
มัน
เราก็ตองกําหนด ตองฝนกําหนดทีเดียว ตองตัง้ สติใหดี อยาเลิกนะพอถึงตอนดี โยมไป
เลิกเสียหมดแลวนี่ตรงนีส้ ําคัญ ตองสังเกต เพราะโยมขาดการกําหนด อายตนะ ธาตุอินทรีย
ไมไดกาํ หนดเลย ตองเก็บเล็กผสมนอยเขามานะ
ถากําหนดทาง หู ตา จมูก ลิ้น กาย ในไดเมื่อใด พองยุบจะชัดขึ้นมา จิตจะกําหนดได
คลองแคลวขึ้น ตั้งสติไดไวมาก
จิตจะเพนพานไปทางไหน ก็จะจับจิตไดถูกตอง มันจะเชื่องลง ทําอะไรก็มั่นคง เรียกวา
สมาธิ ทําใหเรามั่นตอเหตุการณเหลานั้น ทําอะไรก็สาํ เร็จเผด็จผลทุกประการ ตรงนี้เปน
จุดสําคัญ
เพราะฉะนั้นการปฏิบตั ิกรรมฐาน จึงมีประโยชนประจําชีวิตของโยม ทําใหโยมรูจักคาของ
ชีวติ อีกประการหนึ่งขอใหหมั่นทํานะ นั่งเกาอี้ก็ได
ถาเราไปทํางานราชการ หรือที่รา นคา ไมมีทนี่ งั่ สมาธิ เรานั่งขายของก็นั่งบนเกาอี้ ลม
หายใจเขาออกเปนประจําอยูแลว ก็ใชสติอัดเขาไปอยางนั้น รูวาลมหายใจเขาออกชาหรือไว สั้น
หรือยาว ตั้งสติตามไปจนคุนเคย เกิดขึ้นตั้งอยู ดับไป แลวจิตก็เกิดปญญา
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จะทํางานก็สดชื่น จะคาขายก็มีปญญา ทําอะไรก็ขายดิบขายดี อยูตรงนี้เหมือนกัน นี่
อารมณดี มันอยูตรงนี้ มิใชวาตองเสกคาถาเลย
ถาระบบเลือดลมเดินดี และอารมณก็ดีดวย ทําอะไรก็ดีไปหมด ทําอะไรก็เปนเงิน
เปนทอง อยูตรงนี้เหมือนกัน
ถาหากวาระบบเลือดลมไมดี ระบบจิตมันก็เสียไปดวย และเราขาดสติสัมปชัญญะดวย
อารมณก็รา ย จะทําอะไรก็เสียหาย หุนหันพลันแลนเสมอมา ตัวนีต้ ัวขาดปญญา
ในเมื่อไมมีปญ
 ญาเชนนี้แลว ทําอะไรก็เสียขาวเสียของ ไมนกึ ถึงวันขางหนาขางหลัง มัน
ก็เกิดขึ้น
ในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดีแลว จะรูวันขางหนาขางหลัง รูสิ่งที่มีประโยชนอยางไร รูสิ่งที่
จะเกิดขึ้นปจจุบัน จะแกไขมันอยางไร มีประโยชนในชีวิตประจําวันมาก ขอฝากญาติโยมไวใน
วันนี้
วันนี้ก็ชี้แจงพอสมควร ใหโยมไดเขาใจขั้นตน สําหรับการปฏิบัติ เดินจงกรมใหชา
ที่สุด ถาหวิว วูบ ขณะเดินใหหยุด หยุดกําหนด อยาขืนเดิน ขณะเดินจิตคิดก็กาํ หนดหยุด
ยืนอยู กําหนดใหจิตกลับมาใหปกติกอ น แลวคอยเดินตอไป
แลวตอไปโอกาสขางหนา โยมจะไมมีความคิดจะเรออกไปอยางนั้น ถึงจะมีมันก็นอ ยลง
ไป จิตทีฟ่ ุงออกก็นอยลง นอยลง จะดีขึ้น ดีขึ้น การพัฒนาจิตก็ดีขึ้น
จากการทํางานดวยกรรมฐาน โยมจะมีความเจริญรุงเรือง จิตใจสบายและกิจการคา
กิจการงานที่มี เราจะแกไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงริเริ่มตลอดเวลา
และเกิดดับ เกิดที่ดีก็ดับไปสะสมไวในใจ เกิดไมดีมันก็ดบั แลวก็ขยายถายออกไป ความ
เสียหายนั้นมันก็จะไมเอามาไวในจิตใจ สิ่งที่ดีเปนเหตุผลก็เอาไวในใจ สิ่งที่เกิดเปนเหตุทไี่ มดี
เราถายมันออกไปดวยการกําหนดจิต
มีสติดีมากเทาไร ความชั่วในตัวเราก็เอาออกไปมากเทานัน้ ถาสติไมดี ความชั่วอาจจะ
ปนอยูในจิตใจของเรา มันมีทั้งดี ทั้งชั่ว มีทั้งผิด ทั้งถูก อยูในตัวเราครบ
ถาเรามีสติครบแลว ความชั่วรายมันจะออกไปโดยอัตโนมัติ มันจะไมอยูในจิตใจของเรา
เลย และจิตใจของเราก็สบาย ทําอะไรก็มีศักดิ์ศรี มีมิ่งมงคล อยูในชีวิตของตน คือผลของงานนั้น
ๆ นี่แหละการปฏิบตั ิจึงมีประโยชน
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ประการที่สอง ปฏิบัตไิ ดแลวออกจากกรรมฐาน โยมจิตวาง จะแผไปใหใครก็แผไป แผไป
ใหลูกอยูเย็นเปนสุข แผใหบิดามารดา จงเกิดเจริญสุข เมื่อเกิดมีสุขในพฤติกรรมของเราอยางไร
พอแมเราก็มีความสุขอยางนั้น
ถาเราขาดความสบาย มีความทุกข แผตอนนัน้ ไปใหใคร แผใหลูกลูกก็ทุกขดวย เอา
ความทุกขไปใหลูกเสียแลว แผตอนไมสบายใจ ตอนเศราใจ หมองใจ คิดถึงแมแลวก็แผออกไป
รับรองไมไดผลนะ เอาของไมดีไปใหแมของเรา
ถาแมของเราเจริญกรรมฐานอยูทานจะไมรบั รู เพราะปดประตู ไมรบั นี่จุดหมายสําคัญ
ของการทํากรรมฐานเบือ้ งตน
ขอใหญาติโยม ตั้งใจอยูในจุดนี้ เวลากําหนด อยาไปเครง อยางไปเกร็ง หายใจสบาย ๆ
อยาปกลึกนักในที่ทองพองหนอ ยุบหนอ เราก็กาํ หนดหายใจยาว ๆ แลวตั้งสติไวเทานั้น เอาสติ
วางไวที่ทอง ลมหายใจเขาออกขณะนอน โยมจะจับตอนที่หลับวาเราจะวูบไปตอนไหน สติจะดี
ตื่นมาจะชื่นใจ จะไมเพลียแตประการใด และจิตใจจะชุมชืน่ ในขณะที่นอนนั้น ลมหายใจ
เขาออกก็อากาศดีในตัวเรา เลือดลมเวียนวนในตัวเราดีตื่นลุกขึ้นมา จะไมเวียนศีรษะ จะไมวบู
ไมลมแน ๆ อยูตรงนี้นะ เราจะพรวดพราดลุกเลยก็ได เพราะสติรวมไวตอนหลับ
ถาหากวาไมรวมไวตอนหลับ เลือดลมไมดีแลว ตื่นตองระวัง ตองนั่งกอน แลวคอยลุกยืน
ขึ้น มิฉะนั้นโยมจะลมไปเปนอัมพาต นี่เปนเรื่องหลัก
หัวใจยังสูบฉีดขึ้นสมองยังไมครบ ลุกไปจะหนามืด ความดันต่ํา แลวจะลมหนามืดลงไป
สวนใหญจะเปนอัมพาต อันนี้พระพุทธเจาทรงสอนในสติปฏฐาน ๔ ดังที่กลาวมาแลว
สุดทายนี้ขออนุโมทนาขอใหโดยกําหนดใหไดปจจุบัน เราจะไดเปนสมณะผูสงบ สํารวม
กายวาจา และจิตก็มั่นอยูตอการงานที่ทํา ทําอะไรก็สวยนารัก นี่คือศีล สุคติเปนที่หวังได โภค
สมบัติก็นองเนือง ทรัพยสินเงินทองก็หลั่งไหลมาในตัวเอง และตัวเองก็ปลูกสรางดวยความดีคือ
ธรรมะ มีปญ
 ญา ของดีอยูที่จิตใจ จิตใจดีจะไดของใชดี จิตใจเลวจะไดของเลวใช จิตใจสับสนจะ
ไดของปนกันมาใช ขอฝากไวเทานี้
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