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อารัมภกถา
ญาติโยมไดมาบําเพ็ญทาน โดยเสียสละเวลา เสียสละกิจการงานของทานมาบําเพ็ญกุศล
ในวันธรรมสวนะ นี่เปนทานอันสําคัญที่ทําไดยาก
นี่แหละทานอันนี้ไมมีใครทราบ ไมมีใครตัดปลิโพธได ไมมใี ครตัดกังวลได จึงมาไมได
อางวาที่บา นยุง ลูกทําใหยุง สามีทําใหยุง ภรรยาทําใหยุง เลยเสียสละทานนีไ้ มได จึงหมดโอกาส
ที่จะมาสรางความดีใหกบั ตัวเอง
บางคนบอกวารอใหรวยกอนแลวถึงจะมาปฏิบตั สิ รางความดี ทานจะรอรวยเมื่อไร สราง
ความดีนะรวยแน ๆ สรางกุศล เจริญกรรมฐานรวยแน ๆ รวยทรัพย รวยคุณสมบัติ รวยชื่อเสียง
รวยความรัก มีแตเมตตาปรานีกัน เมตตาอุปถัมภโลก ใหโลกอยูเย็นเปนสุข
คนเราเสียสละทานขอนี้ไมได เขาใจทานของพระพุทธเจาผิด เขาใจวาทานคือ เอาสตางค
ออกมาทําบุญ เอาสตางคใสบาตรพระ นั้นเปนทานประเภทสอง ขอนี้โปรดฟงอาตมาไปคิดกัน
ทานสาธุชนทั้งหลายโปรดคิดโดยทั่วหนากัน ขอนี้ไมมีใครคิดเลยนะ ผัดวันประกันพรุง
คนมาวัดอัมพวันผัดทั้งนัน้
อาตมาบอก “โยมมาเถอะนะ ตัดกังวลมา มาเจริญกรรมฐานสัก ๗ วัน ๑๕ วัน”
“โอย! ไมมีเวลา”
สรางความดีไมมีเวลา แตสรางความชั่วมีเวลามากมาย สรางหนี้สิน สรางหนี้บุญคุณมี
เวลามาก แตจะใชหนีไ้ มมีเวลาเลยหรือ?
การมาเจริญกรรมฐานเปนการใชหนีก้ รรม ที่เราทําไวเมื่อชาติกอน เปนการอโหสิกรรม
และเปนการใชบุญคุณคนตั้งแตครั้งอดีตมา จะรําลึกถึงบุพการีได จะนึกถึงบุญคุณคนขึ้นมา นี่ขอ
นี้อยาผัด
นับวาเปนโชคดีของทานสาธุชนในวันนี้ คือวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๕ โชคดีอยางไรหรือ
โชคดีที่ทานเสียสละทางบานมาได ตัดปลิโพธกังวล ไมตองหวงลูกหวงหลาน หวงครอบครัวแต
ประการใด นี่แหละชวยตัวเองแลว ชวยตัวเองไดหมื่นเปอรเซ็นต
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ขอแรกไดมี ทานน้าํ ใจ เสียสละเวลามีคามาก อยูที่บานก็ตอ งประกอบอาชีพการงาน แต
เอาเวลาประกอบอาชีพการงานไดเงินไดทองทรัพยภายนอก เอามาเปนทรัพยภายใน เสียสละ
มาสรางบุญ สรางกุศล เปนประเภทหนึ่ง เปนการหาทีพ่ ึ่งใหแกตัวเอง หากุศลใหแกตัวเอง นี่
แหละบุญประเภทหนึ่ง เปนทานน้ําใจ ทานสําหรับผูม ีบุญวาสนาเทานั้น
คนที่ไรบุญขาดวาสนาจะมาไมไดแน จะทิ้งบานมาไมได ตัดปลิโพธกังวลไมได มีแต
วุนวายในบานของตน แกปญหาไมไดเลย คนอาภัพวาสนา คนอับเฉาอับจน จึงมาสรางกุศลกับ
เขาไมได
คนที่มาสรางบุญสรางกุศล มาเจริญวิปสสนากรรมฐานเปนการสรางตัวเอง เปนการพึ่ง
ตัวเอง และเปนการชวยเหลือจิตใจตนเองไดเกิดผลงอกงามไพบูลย ทําใหจิตชื่นบาน ทําใหจิตใจ
หรรษาในกุศลบุญของตน
นี่แหละทานสาธุชน วันนี้โชคดีของทาน เปนวันของทานแลว วันพรุงนี้ไมแนวา จะเปน
ของทานหรือเปลา ทานอาจจะตายคืนนี้ก็ได เดือนนี้เปนของทานแลวเดือนหนามิใช ปนี้เปนป
ของทานแลว ปหนาไมใช
ไมใชวา คนอื่นทําใหเราได พอแมกช็ วยเราไดเทานี้เอง จะชวยเอาบุญมายัดเยียดใหก็คง
ไมได
เพราะพอแมก็อยากใหลูกมีความสุข แตลูกมีความทุกข ไหนเลย พอแมจะชวยลูกใหถึง
เหตุดับทุกข ใหเกิดความสุขได เพราะฉะนั้นเราทานทั้งหลาย ตองชวยตัวเอง
ชวยตัวเองทําอยางไร? ชวยตัวเองก็มาเจริญกุศล สรางบุญไวในใจ สรางจิตใจใหสบาย
ทําใจใหเปนสุข ปราศจากทุกข ทําใจใหผองแผว ทําใจใหบริสทุ ธิ์ ตรงนีซ้ ทิ านชวยตัวของทานได
เอง
ทานจะเกิดความสุข มีความสนุกในการทํางาน ในครอบครัวของตน ทานจะมีความสุข
ทานจะไมทะเลาะวิวาทกันระหวางสามีภรรยา แลวลูกก็จะดีมีปญญาทุกคน นี่แหละพระพุทธเจา
ทรงแนะแนวอยางนี้
เรามาสรางบุญไวในใจ ดวยการเจริญวิปสสนากรรมฐาน แลวทานจะเรียบรอยเอง ทาน
จะเปนผูดีเต็มขั้น มีกุศลสงผลใหทานเปนสุขในอนาคต เปนการชวยตัวเอง เปนการพึ่งตัวเอง
อัตตาหิ อัตตโน นาโถ โดยแท
การมาสรางบุญกุศลเชนนี้นะ เพื่อตองการมาฝกใหอดทน ตองการจะมาเพิ่มบารมีของตน
สรางกุศลไวในใจ แลวกุศลจะไดชวย
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รับรองรวยทุกคน รับรองรวยน้ําใจ จิตใจรวยแลว อยางอื่นก็รวยตามมา ทําอะไรก็งอก
งาม ทํานาก็ไดขาว คาขายก็ไดกาํ ไร รับราชการก็มีตาํ แหนง คนนั้นจะมีเงินไหลนองทองไหลมา
นี่แหละทานเบื้องตน ที่ทา นเสียสละมา เปนทานอันสําคัญที่ใครเสียสละไดยาก
ถาพอแมเจริญวิปสสนา รับรองลูกจะเปนคนดีมีปญญา จะไมวานอนสอนยาก ลูกจะไมหัว
ดื้อหัวรั้นแตประการใด
นี่แหละตองสรางบุญประเภทหนึ่งเอาไวในใจ แลวก็ปฏิบัติกรรมฐานอยางนี้ การปฏิบัติ
ไมใชมาเลนกันนะ อยาใหเวลาหมดไปโดยใชเหตุ เปนที่นาเสียดายมาก

สติปฏฐาน ๔
การเจริญกรรมฐาน แปลวาการกระทําใหจิตเกาะอยูที่ความดี อยาทิ้งงานในหนาที่
ตําแหนงที่เขาตั้งไว รับผิดชอบตัวเองที่จะตองดําเนินชีวิตดวยความถูกตอง นี่คือกรรมฐาน ทาง
สายเอก คือ สติปฏฐาน ๔
๑. กายานุปสสนาสติปฏ ฐาน กายจะยืน กายจะเดิน กายจะนั่ง กายจะนอน จะพักผอนอัน
ใด มีสติควบคุมจิต ตองกําหนด กําหนดกายยืน กําหนดกายนั่ง กําหนดกายนอน กําหน
ดายที่จะเอนลงไป
กําหนด แปลวา ตั้งสติ กําหนด แปลวา ความรูของชีวิต อันมีสติควบคุม
ความรู ไดแก ตัวสัมปชัญญะ รูตัววาทําอะไรอยู รูตัววาดําเนินวิถชี ีวิตอยางนี้
ถูกตองหรือไม มีความเดือดรอนหรือมีความสุข ทําไปแลวจะเกิดความเจริญงอกงามใน
จิตใจของตนหรือไม จะรูไดจากการเจริญสติปฏ ฐาน ๔
กายานุปสสนาสติปฏฐาน ตองกําหนดทุกอิริยาบถ จะกาวเยื้องซายแลขวาไปที่
ไหนกําหนด ตั้งสติไว มือจะหยิบจะคู จะเหยียด จะเหยียดขา ก็ตองตั้งสติไวใหเปน
ปจจุบัน เราจะไดมีสติปญ
 ญา ตรงนีเ้ ปนจุดของกรรมฐาน
๒. เวทนานุปสสนาสติปฏ ฐาน พอมีสติดีแลวก็ดูเวทนาตอไป เวทนามี ๓ อยาง สุข ทุกข
อุเบกขา สุขนี้มันเจือปนดวยความทุกข หาความสุขที่แนนอนไมได ดีใจก็เปนความสุข
ชอบใจก็เปนความสุข สนุกในการคิด สนุกในการทํา ก็เรียกวาความสุข
แตพระพุทธเจาสอนใหกาํ หนดวา สุขหนอ ดีใจหนอ ที่ลิ้นป หายใจยาว ๆ แลว
ความสุขจะกลายเปนความทุกขใหเรามองเห็นไดงายดาย
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อยาไปหลงความสุข เพราะถามีความทุกขแลวจะแกไขปญหาไมได จะตอง
วางตัวเปนกลาง มีสติสมั ปชัญญะควบคุมจิตไวเสมอ ทําอะไรจะไดปลงตก ทานจะไดไม
เสียใจตลอดกาล
ขอนี้นักปฏิบัติตอ งกําหนด คือ ความเสียใจ ทุกขใจเกิดขึ้นแลว ก็กําหนดวา
เสียใจหนอ เสียใจหนอ เสียใจหนอ เดี๋ยวปญญาจะออกมาบอกวา แกได ควรจะตองทํา
อยางนี้แกความเสียใจอยางนี้ อยาฝากฝงความเสียใจเศราหมองใจไวตอ ไปเลย ทานจะ
ไมมีความสุข ทานจะมีแตความทุกขมาใหลกู หลาน จะหาความสําราญในชีวิตและ
ครอบครัวไมได ตรงนี้นา จะกําหนด
กําหนดความสุขความทุกข สุขกาย สุขใจ ทุกขกาย ทุกขใจ ปวดเมื่อยทั่วสกนธ
กายก็กําหนด ปวดหนอ ๆๆๆ ถานักปฏิบัตไิ มกําหนดเวทนา ก็แปลวา ไมไดอะไรติดตัว
เลย
ตองกําหนด ตองเจริญความอดทน เปนการศึกษาหาความรูในการปวด มันปวด
รวดราวทั่วสกนธกาย ก็กําหนด เพราะมันมีรูปใหเห็น เปนสังขารปรุงแตงจิต ทําใหเกิด
ขอคิด ทําใหเกิดความปวด รวดราว ทั่วสกนธกาย ก็ตั้งอกตั้งใจกําหนด
ตั้งสติกาํ หนดปวดหนอ เมื่อยหนอ เปนตน ทําใหเรารูความเมื่อยความปวด
เพิ่มขึ้น ทําใหเราเกิดความอดทน ฝกฝนจิตใหเขมแขงตอเหตุการณของชีวิตในปจจุบันนี้
ไมใชพูดกันสงเดช หนอ ๆ แหน ๆ ไปดังที่โยมเขาใจกัน ตองกําหนด ปวดหนอ
กําหนดไดไหม ถาไดพบของจริง กําหนดไมได ปลอยใหเลยไปก็จะพบของปลอม
พอเมื่อยหนอยก็เลิกแลว ไมมีขันติความอดทน รับรองอีกหมื่นปก็ไมไดผล เพราะ
ไมไดศึกษาความจริงของชีวิตแตประการใด
ความจริงของชีวิตอยูตรงนี้ ตองในกําหนดไป มันมีความทุกขกาย ทุกขใจ สุข
กาย สุขใจ ตองกําหนดที่ ลิ้นป
ปวดเมื่อยตนคอ ปวดเมื่อยขา เอาจิตปกลงไป ตั้งสติไวงา ย ๆ สวนมาไมอยากจะ
ทํากัน ไมอยากจะกําหนดกันแลวมันจะไดผลประการใด
ไมสุขไมทุกข ใจมันลอย มันอกไปนอกประเด็นนี้เห็นคนเปนสองคนไปเลย ใจลอย
ใจเหมอมอง แลวขาดสติไป ผูปฏิบัตกิ ็ตองกําหนดวา รูหนอ รูหนอ ที่ลนิ้ ป
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ตั้งสติอารมณ กําหนดใหดีซิ จึงจะไดรูจริง รูสงิ่ ที่มีประโยชน สิ่งที่มีโทษก็ตัดมัน
ออกไป ใหมันดับลงไป เอาความดีมายัดเยียดไวในจิตใจ มันก็เปนกุศล ไดผลงานใน
ภาคปฏิบัติเปนอยางยิ่ง
อุเบกขาเวทนา ไมสุข ไมทุกข ตองตั้งสติไวทุกอิริยาบถเปนการกําหนดจิตใหมี
สติทุกอิริยาบถอยางนี้ เปนตน
๓. จิตตานุปสสนาสติปฏ ฐาน จิตเปนธรรมชาติตองคิดอานอารมณ รับรูอารมณไวไดเปน
เวลานาน เหมือนเทปบันทึกเสียง ไมมีตวั ตนใหคลํา มีนบอกกันยากในเรื่องจิต เราตอง
ตั้งสติ
จิตเกิดที่ไหน มันก็เกิดที่อายตนะธาตุ อินทรีย พูดเปนภาษาไทยใหงา ยเขา ตา
เห็นรูปเกิดจิตที่ตา หูไดยนิ เสียงเกิดจิตที่หู จมูกไดกลิ่นเกิดจิตทีจ่ มูก ลิ้นรับรส
เปรี้ยวหวานมันเค็มเกิดจิตที่ลิ้นในปากที่รับรสอาหารนั้น เราจะเห็นชัด กายรอนหนาว
ออนแข็ง นั่งลงไปตองกําหนด มันอยูที่กายและจิตเปนธรรมชาติอยางนี้ คลําไมได ไมมี
ตัวตนแตประการใด มันเปนนามที่เราจะตองตั้งสติใหเปนนามธรรม
ในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดีรวมกับจิตแลว เรียกวา นามธรรม มีกจิ กรรมดีเพิ่มขึ้น
รูปก็คงเปนรูป ผันแปรกลับกลอกหลอกลวงได สีแดงกลายเปนสีดํา มันก็เปนกิจกรรม
ของชีวิตเชนเดียวกัน จะตองตั้งสติสํารวมทางตา
ไปไหนอยาเหลียวหนาเหลียวหลัง เหมือนลิงคาง บางชะนี จะตองกําหนด จะตอง
ตั้งสติทุกอิริยาบถ นักปฏิบัติธรรมจะไดผล ไมใชไปคุยกันในเรื่องนอกประเด็น จะไร
ประโยชนในการปฏิบตั ิ
จิตฟุงซาน จิตมีนิวรณ มีถีนมิทธะเขาครอบงํา ทําอยางไร ก็กําหนดรูหนอที่
ลิ้นป งวงหนอ ๆๆๆ กําหนด ๑๐ ครั้ง ๒๐ ครั้ง ๓๐ ครั้ง ๕๐ ครั้ง เดี๋ยวหายงวงแน ๆ มัน
จะไมงว งตอไป นอกเสียจากเราจะไมอดทน จะเลิกลมมันเสีย ถาเลิกลมไปแลวไมไดอะไร
นะ เสียเวลามีคามาปฏิบตั ิธรรม ไมเกิดผลดีแตประการใด ขอนี้เปนขอสําคัญตองกําหนด
นักปฏิบัติดแี ตคุยกัน ดีแตพูดไปนั่งจับกลุมคุยกัน ขอบิณฑบาตตั้งแตบดั นี้เปนตน
ไป ตางคนตางควาเอาเลยนะ ถาชอบแตคุยกัน จะไดแตบาปกรรมนะ ไดแตอารมณไมดี
เอามาไวในใจ จะฟุงซานเหลือดี เอาดีบมิได มันอยูตรงนี้อีกประการหนึง่
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อยาไปคุยกัน อยาไปทาวความหลัง ไมสมควร อดีตอยามารือ้ ฟน เรื่องของคนอื่น
อยานํามาคิด กิจที่ชอบทํา เอาปจจุบันเทานั้น อนาคตอยาจับใหมั่นคั้นใหตาย จะผิดหวัง
เสียใจตลอดชีวิต นักปฏิบัติตองใสใจขอนี้
ขอใหเชื่อหลักที่พระพุทธเจาสอนทางสายเอกนี้ วาทําใหเรามีความคิด ทําใหเรามี
ปญญา ทําใหเรารูก ารแกปญหา ทําใหรูปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบนั แลวดับวูบลง
ไป ขอนี้เปนขอสําคัญ
จิตมันคอยเที่ยวออกไปก็ คิดหนอ กําหนดไว จิตมันไปฟุงซานที่ไหนก็กําหนด
กําหนดที่ลิ้นป เพราะไมมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิต จิตจึงไดเลเพลาดพาด ออกไปเปน
ลมเพลมพัด แลวปศาจสิงในจิตใจ ก็หลายเปนอบายมุข อบายภูมิ
จิตทุกคนชอบโกรธ ชอบเกลียด ชอบอยากได จิตชอบมีโมหะ ไมอยากขึ้นกับใคร
ไมตองการฟงใคร ตองการตัวเปนใหญ ตองการตัวเปนคนดีเทานั้นเอง ไมยอมชวยใคร
และไมยอมอยากฟงเรื่องของใคร อยางนี้เรียกวา โมหะ
ความหลงเกิดขึ้นในตัวตนบุคคลใด บุคคลนั้นไรความหมายเลย ไมมีความหมาย
อันใด หมดราคาคน คนที่มีราคานั้นเขาก็ตีคาเขาไดดวยเวลามีประโยชน เวลามี
ประโยชนมากที่สุดในชีวิต อยาใหเสียเวลา ไมมีอะไรเหลืออยูในจิตใจ ขอนี้เปนขอสําคัญ
๔. ธรรมานุปสสนาสติปฏ ฐาน นักปฏิบัติตองทองใหไดมี ๔ ขอเรียกวา ทางสายเอก
เดินทางโดยสายเอกทํางานธุรกิจไดทุกประการ จะทํานาก็ดี ทําสวนก็ดี ไดทุกสาขา
ขอใหสติ มีสัมปชัญญะรูเหตุการณที่มันเกิดขึ้นในปจจุบันของตน ถึงจะเปนการ
สรางกุศลไดถูกตอง
คนที่เจริญกรรมฐานมั่นคงไมเปนคนจน รับรองไมจนแตม มีเงินไมขาด
กระเปา
คนที่จนจิตจนใจ จนสติปญญา ไมเจริญกรรมฐาน เงินขาดกระเปาทุกวัน และ
ลมละลายไปในที่สุด ขอฝากญาติโยมไวคิดในวันนี้
เสียใจ ก็ กําหนดใหหายเสียใจ อยาปลอยความเสียใจตกคางไวในใจ ทําให
เสียเวลาตลอดกาลเวลา ตายตอนนั้นไปนรกไมไดไปสวรรคหรอกจะบอกให
ตายดวยอํานาจ โทสะ ก็ไปนรก เปนอสุรกายไป ตายดวยอํานาจ โลภะ อยากได
เขาขางเดียว เสียไมเอาดวย ตายเปนเปรต ปากเทารูเข็ม เปรตตองไปขอทานเขากิน นี่
อํานาจโลภะอยากไดตายเปนเปรต
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ตายจากเปรตมาเกิดเปนคนก็เปนคนขอทาน และตองหาเชากินค่ํา หาค่ํากินเชา
หาเชากินค่ํา ตองเรรอน เหมือนนกขมิ้นเหลืองออน
เกิดมาเปนลูกขอทานอีก ไมมีทางประกอบอาชีพการงานในใหร่ํารวยกับเขาได
บางคนก็หาที่พึ่งไมไดเลย

สําคัญอยูที่การกําหนด
การเจริญกรรมฐานขอใหญาติโยมกําหนดจิต นตถิ สันติปรํ สุขํ สุขยิ่งกวาความสงบไมมี
แลว อยาไปวุนวายกันนะ และใครวาอะไรนิ่ง อยาไปโตตอบ อยาไปประกอบกรรมราย
จงสรางแตกรรมดีใหมีปญ
 ญา ยิ้มแยมแจมใสตอกันดวยจิตใจเบิกบานดวยน้ําใสใจจริง
ทุกสิ่งเกิดขึ้นดวยความจริงในจิตใจ คือ กรรมฐาน
บานยังสกปรกจิตใจยังลามกอยูยังไมสะอาด จิตใจไมปราศจากมลทิน จิตมีแตเศราหมอง
ใจและเศราใจ ไหนเลยจะไปสวรรคได มันอยูที่คุณธรรม มันอยูที่คุณสมบัติตรงนี้ ไมใชอยูอยาง
อื่น อยาไปเขาใจผิด
การเดินจงกรม ขอบอกครูอาจารยไวดวย เดินใหมีระเบียบ ยืนหนอ ๕ ครั้ง ยืนอยางไร?
ยืนตั้งสติไวที่ศีรษะกระหมอม ตรงกระหมอมออนลงไป เอาสติตามจิตใหทาน อยาไปหลง
ถึงสะดือแลว หายใจยาว ๆ หนอลงไป นีไ่ ดจังหวะ มันไดจังหวะมันถึงจะมีระเบียบ
เหมือนเขียนหนังสือตองมีจังหวะ มีการเวนวรรค จึงจะมีสติปญญาของตนเอง
“ยืน...ถึงสะดือ หยุดถอนหายใจ หนอ...ถึงปลายเทา” ตั้งสติตามจิต ไมใชวาแตปาก ตอง
เอาจิตวา เอาจิตกําหนด ไมอยางนั้น ๗ วันก็ไมไดผล
จะเปนใครก็ตามที่สอนไดผล จะรูผ ลงานวาขยัน คนนั้นจะไมเกียจครานแตประการใด
งานมีไมพัก เปนคนรวยนะ
คนจนนี่ขี้เกียจ ไมอยากทําอะไรเลย ไปควาอะไรมาก็เลิก เปนคนจับจด เปนคนหมด
อาลัยตายอยากแลว มันจะรวยไดอยางไร?
ยืน...หนอ ถึงปลายเทา สํารวมจากปลายเทาขึ้นมา ยืน...ขึ้นมาถึงสะดือ จุด
ศูนยกลางของปญญา หายใจยาวแลวหนอ...พอดีถงึ กระหมอม แลวก็สรุปรวบจาก
กระหมอมลงไปปลายเทา เชนเดียวกัน ทําไดแลวก็ลืมตา
ตอนที่ทายืนหนอนี่ หมายความวา ทานตองหลับตาดูมโนภาพ ดูรา งกายสังขาร ทานยืน
แบบไหน
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เอามือไพลหลังกดที่กระเบนเหน็บ หลังทานจะไมงอแลวก็ไมทาํ ใหปอดเสื่อม อยาเอามือ
ไพลไปขางหนามาก ๆ จะทําใหปอดเสื่อม เดินจงกรมเปนชั่วโมง ปอดจะขยายไมได นี่อาตมา
คิดเองนะ แตก็ไมไดหา มหรอก แตบอกใหฟง
ถาเปนโรคปอด โรคหืดหอบ โรคไซนัส จะหายใจไมออกนะ และปอดไมขยาย ขอฝากไว
พอยืนหนอ ๕ ครั้งแลว ลืมตาดูปลายเทา ขวา...ขยับขึ้นมาหนอย ยาง...หนอ... อยาเอา
ตาไปมองบนยอดไม อยาหลับตาเดินจงกรม
ไมไดผลอยามาวาอาตมาไมไดวา สอนไมไดผล เพราะโยมทําไมไดผลที่สอนใหไมเอา ไป
เอาของใครมาก็ไมรู
ขวา...ยาง...หนอ เหมือนอยางเดินธรรมดา ไมใชยกขาเหมือนโขนเลนเปนละครไปได
แถมเอาเทามาตอกันอีก บางคนขวาเปนพุท กาวเปนโธ เหยียบพุทโธลงไปที่เทา ไปประณาม
พระพุทธเจาไวที่เทา มันเปนบาปนะ อยาทําเลย อาตมาทํามาตั้ง ๑๐ ปแลว รูวา บาป
เลยก็กําหนด ขวา...สติระลึกกอน ยาง...คือตัวสัมปชัญญะ ลงหนอ พอดี ซาย...มันก็
ยกขึ้นไปนิดเดียว แลวก็ยางออกไป ครูบาอาจารยสอนใหถูกนะ สอนใหไดจังหวะ
ไมใชตา งคนตางทําเอาตามเรื่องแลวอยูในหองไมออกมาจะไมไดผลนะ
เดินจงกรมอยางดีให ๑ ชั่วโมง นั่ง ๑ ชั่วโมง ไดผลทุกวัน ใหม ๆ หัดไปก็ปฏิบัติแคอยาง
ละ ๓๐ นาทีไปกอน เดิน ๓๐ นาที นั่ง ๓๐ นาที เปนหนึ่งชั่วโมง ตอไปก็เดิน ๑ ชั่วโมง นั่งใหได
๑ ชั่วโมง ไดผลแน ๆ ตองสูซิ
สรางบารมีตอ งเอาอยางพระพุทธเจา ที่เปลงวาจาวา “ขาพเจายอมตายบนหญากุสะ
เลือดเนื้อจะเหือดแหงเปนอยางไร ขาพเจายอมตาย” ไดผลมาอยางนี้
ขอฝากทานสาธุชนไวดวย ขณะเดินจงกรม มีเวทนา หยุดเดิน อยาเดินตอ กําหนด
เวทนาใหไดกอน รู ศึกษาเวทนาไดก็เดินจงกรมตอไป เดินจงกรมตอไปเกิดคิด จิตออกนอก
ประเด็นไปก็หยุด กําหนดคิดหนอ ใหไดกอน พอกําหนดคิดไดก็เดินตอไป
ปวดตนคอ ก็หงายคอขึ้นมา ปวดหนอ ปวดหนอ หยุด ทําทีละอยาง อยาทําหลายอยาง
ผสมกัน จะไมไดผล
เดินเสร็จแลวก็มายอตัวนั่งสมาธิตามระเบียบ อยาไปทํางานอื่นนะ คอย ๆ เดินจงกรม
แลวไปพักกอนแลวจึงจะมานั่ง ก็ไมไดผล เพราะไมตดิ ตอกัน
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จงปฏิบัติใหติดตอกัน คือเดินแลวตองนั่งเลย หายใจยาว ๆ มือขวาทับมือซาย นั่งตัวตรง
๙๐ องศา แลวหายใจยาว ๆ หายใจเขายาว หายใจออกยาว เพราะคนที่มีทิฐิหายใจสั้น คนมี
โมโหรายหายใจสั้น หุนหันพลันแลนไมดีเลย หายใจชา ๆ ไว คือหายใจเขายาว หายใจออกยาว
หายใจเขาทองพอง หายใจออกทองยุบ พอง เราก็บอก พองเสียสวนหนึ่ง หนอเสียสามสวน
ไดผล ยุบแลวหนอยาว ๆ บางคนพองยังไมทนั หนอ มันก็ยุบแลว ยุบยังไมทันหนอ มันก็พอง
ขึ้นมาอีกแลว เอาปากวาไมไดนะ ตองเอาจิตวา โดยมีสติควบคุมจิต
โยมจะคลองแคลววองไวทีเดียว ทําอะไรก็มรี ะเบียบเรียบรอยอยางนี้ นี่แหละเหตุผลใน
การเดินจงกรมและการนัง่
ขณะนั่งเกิดเวทนา หยุดพองยุบ ปวดหนอเอามาใชกอน ศึกษาแตละขอ ๆ ไป พอปวด
หายแลวกําหนดพองหนอยุบหนอตอไป
กําหนดพองหนอยุบหนอ ถาเกิดมีถีนมิทธะ งวงเหงาหาวนอนเขาครอบงํา ก็กาํ หนด งวง
หนอ ซึมก็กาํ หนดซึมหนอ ๆ บัดนี้เราซึมแลว ปญญาจะไดเกิด เรียนแตละอยาง ๆ ไป ครูมา
สอนทุกวิชา อารมณตาง ๆ เปนครู เวทนาเปนครู คิดมากก็เปนครู ตองเรียนจบครบครู
ทุกประการ เสียใจก็เปนครู ดีใจก็เปนครูมาสอน ตองเรียนใหได
ตัวปฏิบัติเปนการเรียน เรียนใหรูดูใหเห็นเปนพยานหลักฐาน จากการทํากรรมฐาน
อยางนี้
และขอรองอยาคุยกันนะ เดินไปสวมก็เดินจงกรมไปเพื่อไมใหเสียเวลา เดินไปอาบน้ําก็
เดินจงกรม เดินไปทีล่ านสวดมนตก็เดินจงกรม กราบพระเรียบรอยก็เดินจงกรมกลับหองพัก
เทาที่สังเกตมาไมมีใครทําตามเลย
นักปฏิบัติธรรมจะเปนพระสงฆองคเณร หรือจะเปนฆราวาสตองทําตามนี้ ถาไมไดอยางนี้
อาตมาถือวาไมไดผล ทําเปนบาปเปลา ๆ
ทํากรรมฐานก็ตองสํารวมจิตสงบ เรียกวา สมณะ ทําอะไรก็สงบกายสงบวาจา สงบใจ
เปนสมาธิภาวนา จะพูดจาพาทีก็เปนภาษิตที่นา ฟง และจิตใจมั่นตอคุณพระศรีรัตนตรัย
ที่โยมรับกรรมฐานแลวจําเปนตอง สวดพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เนื่องจาก
อะไร? เพือ่ ตองการใหโยมมีคุณประโยชนในตน เอาพระพุทธเจามาประทับอยูในใจ เอาพระ
ธรรมเจามาเปนตัวปฏิบตั ิ เอาพระสงฆเจามาเปนผลงานของชีวิต ประกอบกิจสมปรารถนา
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๙

โปรดตัดปลิโพธกังวล จะเดินไปหองพัก เดินไปทางไหน อยาไปเดินเร็ว เดินชา ๆ ชา
เพื่อไว เสียเพื่อได มันจะไดเพิ่มกําลังขึ้น เพิ่มบารมีขึ้น เดินมาจากอาบน้ําก็กาํ หนด เหลียวซาย
และขวาก็กาํ หนด กําหนดทุกอิริยาบถรับรอง ๗ วันโยมไดผลแน

อวสานกถา
ขอใหสงบเสงี่ยมเจียมตน ตั้งสติสมั ปชัญญะสวยนารัก คือศีลมาแลว ทานจะมีสมาธิโดย
จับงานอยาทิ้งงานในหนาที่ดวยการ กําหนดขันธ ๕ รูปนามเปนอารมณ ปญญาก็ออกมา
แกปญหา สรางชีวิตใหเกิดขึ้น มีปญญาดี จะทําอะไรก็จะมั่งมีศรีสุขตอไป
ขอสรุปใจความดังนี้ โยมเปนผูมบี ุญ เสียสละเวลามาสรางบุญกุศลใหแกตัวเองได โยมถึง
ธรรมะ คือสมาธิภาวนาแลว มีทั้งศีล สมาธิ ปญญาแลว โยมก็มีทานชั้นสูง สามารถเสียสละ
ความชั่วออกจากตัวได สามารถจะสละทิฐิ อันเปนทุนเดิม คือสันดาน ออกจากตัวไดทันที จะ
ไมมีอัปรียจัญไรตอไป นี่คือบุญกุศลที่เปนทานที่จะกําจัดความชั่วออกจากตัวได
ขอความสุขสวัสดีจงมีแกผูปฏิบตั ิธรรม ขอทุกทานจงงอกงามไพบูลยในกิจพระศาสนา
คําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยทั่วหนากัน
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