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ในวันนี้จะใหโอวาท คติกรรมฐาน โยมโปรดตั้งใจฟง ณ บัดนี้

ทุกขที่นากลัว
ความทุกขในโลกมนุษยนี้มีหลากหลาย ทานมีแตความทุกข มีเงินทองมากมายก็หา
ความสุขไมไดแตซื้อความสะดวกได อยากไดรถกี่คันไปซื้อมา แตความสุขมันอยูที่ซื้อรถแลน
ไหม สามีภรรยาทะเลาะกันมีความสุขไหม นี่แหละทุกขที่นากลัว จะอธิบายใหฟง
คนที่ไมมีธรรมะชอบขี้เกียจ ขี้โกง ขี้อิจฉาริษยา ชอบประทุษรายเขา จะมีแตความทุกขที่
นากลัวมาก ที่หาเรื่องประทุษรายใสความผูบริสทุ ธิ์ไมมีความผิดจนไดรบั โทษทัณฑ ผูนั้นตองถึง
ความพินาศ 4 ประการ ทราบไดจากการเจริญพระกรรมฐาน
1. เกิดความทุกขเวทนาเรารอนอยางแรงกลา
ตองพบขอนี้กอน เกิดความ
ทุกขเวทนาเรารอนใจ ปวดอยางทนไมไหว เกิดทุกขกายเขามาหาทุกขใจ นักกรรมฐานตอง
กําหนดเวทนาวา “ปวดหนอ ปวดหนอ” ตายใหตาย
อยากรูความจริงของชีวิต ตองเขาวัดปฏิบัติและนอมถวายชีวิตเปนพุทธบูชา ดวยการ
ปฏิบัติธรรม ขอยอมตายตามคําสอนของพระพุทธเจา “ปวดหนอ ปวดหนอ” นี่ทุกขอยาง
รายแรง
ทุกขนี้เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป จิตจะพบพระ ใจไมกังวลตอทุกขเวทนา เวทนาจะหายไป
ทุกขออกไปความสุขมาแทนที่ สรางความดีกันตอไป
2. ถึงความเสื่อมความตาย ถาใครถวายชีวิตตอพระรัตนตรัยได จะไดผล คนที่ยังกลัว
ตายจะมีแตความทุกขระทมขมขื่นตลอดรายการ ตองอดทนตอสู ตายใหตาย คนที่ไมสจู ะถึง
ความเสื่อมความตายทันที ความเสื่อมคืออะไร จิตใจของทานเสื่อม ทานจะตายดวยความ
ประมาท อันนี้กรรมฐานนะ
คนไหนไมรกั ตัวยังกลัวลําบากอยู คนนั้นยากที่จะไดธรรมะ รักตัวอยากลัวลําบาก ตอง
ทนทุกขผา นความเสื่อมความตายใหได
คติกรรมฐาน
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ปฏิบัติสติปฏ ฐาน 4 กําหนดจิตใจ เมื่อใดเขมแข็ง จิตใจทานจะไมเสือ่ มตอพระรัตนตรัย
ความตายจะเกิดขึ้นอยางไร อมตะจิตทานจะไมตาย ถึงทานจําเปนตองจากสังขาร แตอมตะจิต
ทานจะไปสูความดี ทานจะมีปญ
 ญา ทานจะไมปวดอยางทรมาน โทษที่นากลัวคืออิจฉา จะเกิด
อาพาธเจ็บปวยอยางหนัก ตองทนทุกขทรมาน สําหรับคนที่ใสรายปายสีเขา จิตใจถึงธรรมะจะไม
อิจฉาใครจะไมมีโทษที่นา กลัวกับเราเลย
3. จิตฟุงซานกระวนกระวายเสมอ คนที่อิจฉาริษยาเขานั้น จิตจะกระวนกระวายและ
ฟุงซานตลอดชีวิต ถาทานเจริญสติปฏ ฐาน 4 กําหนด “ปวดหนอ ปวดหนอ” จิตก็ไมฟุงซาน จิต
ก็เปนกุศล จะไมใสรายปายสีใคร ใหทุกขทรมานถึงขนาดนี้เลย
คนที่จิตฟุงซานกระวนกระวายใสรายปายสีเขาตลอดมา และไมไดเจริญกรรมฐาน จะเขา
หลักวาถูกผูใ หญเพงโทษ ขาราชการถูกผูใหญสอบสวน ถูกไลออก และถูกใสความอยางรายแรง
ที่เราไปใสความเขามา ถาทานเจริญสติได ทานจะแผเมตตา อโหสิกรรม ไมใสรายปายสีใคร
ผูใหญกไ็ มใสโทษใหแกเราอยางรายแรงเหมือนแตกอนมา
4. ญาติมิตรทอดทิ้ง เนื่องจากไปทอดทิ้งคนอื่น ไปใสรายเขาเอาแตตัวลอยลม ใน
อนาคตทานจะถูกญาติมติ รทอดทิ้ง ไปรับราชการผูใหญจะทอดทิ้ง ลูกของเราจะตองถูกออกจาก
ราชการ นี่เปนกฎแหงกรรมนะ
ถาคนไหนแผเมตตาในพระกรรมฐาน ญาติมติ รไมทอดทิ้ง กฎแหงกรรมที่เราไปทิ้งเขามา
ไปใสรายปายสีเขา เมื่อแกแลวตองถูกทอดทิ้ง ถึงจะมีสมบัติกี่พันลานก็ตองถูกทอดทิ้ง ถาเรา
ตายไปกอน ลูกหลานก็ทอดทิ้งตัวเอง ทรัพยสินทีม่ ีอยูจะพินาศตลอดไป ลูกหลานจะแยงกัน
ความทุกขในโลกมนุษยเปนแบบนี้เองหนอ ถาทานเจริญกรรมฐานจะผานขอนี้ ทรัพยสิน
ที่มีอยูจะไมพินาศมีแตเงินไหลนองทองไหลมา จิตเปนกุศล แผเมตตา ไฟไมไหมบา นแน บาง
แหงสรางใหมๆ ไฟไหมหมดแลว จิตไมดีไฟก็มาไหมบา นโดยไมนาเชื่อ ถาทานเจริญกรรมฐาน
จะผานคําวา ทุกข จะไมมีใครมาใสรายปายสีแตประการใด

ชนิดของทุกข
ทุกขจําแนกตามลักษณะการเกิดได 10 ประการดังนี้
1. สภาวทุกข เกิดก็เปนทุกข แกก็เปนทุกข ตายก็เปนทุกข
2. ปกิณณกทุกข ทุกขจรเขามาในใจ เศราโศกเสียใจแทนเขา เจ็บปวดราวทัว่ สกลกาย
เรากําหนดจิต จะหายไปได
คติกรรมฐาน
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3. นิพัทธทุกข มีทั้งรอน หนาว หิว กระหาย เปนทุกขเหลือเกิน ถามีสติสัมปชัญญะดีมี
ปญญา ทานจะไมมีความหนาวรอย หนาวก็สู รอนก็ตองทน หิวก็ตอ งทน กระหายก็ตองทน
หมดทุกขแนๆ
4. พยาธิทุกข ทุกขเกิดตามรางกาย พยาธิโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน โรคกายเกิดทั่ว
สกลกายไปหมด ปวดโนนปวดนี่
เราเจริญกรรมฐานแกได กําหนด “ปวดหนอ ปวดหนอ” ตายใหตาย จะขาดใจตายแลว
เพื่อนเอยมาชวยหนอย เพื่อนตายก็คือกรรมฐาน สติอันหนึง่ สัมปชัญญะอันหนึ่งเปนเพื่อนตาย
แนๆ เมื่อกําหนดไดจะไดจากพยาธิทุกข จะไมมที ุกขทางรางกาย
5. สันตาปทุกข ทุกขเกิดจากกิเลสเผา เกิดโลภะอยากไดของเขา ไมไดก็เปนทุกข
โทสะโกรธเขา แกแคนไมไดก็มแี ตความทุกข โมหะทุกขเกิดจากกิเลสเผากายเผาใจ เราก็ตั้งสติ
ปฏฐาน 4 กําหนดจิตใหได ตั้งสติสัมปชัญญะไวใหดี จะเผาใจเราก็แกได นี่สิจะพนทุกข
6. วิบากทุกข ทุกขเกิดจากผลบาปกรรม จากกฎแหงกรรมที่ไดทาํ มา เงาบุญ เงาบาป
ของใครของมัน ถาเจริญสติปฏฐาน 4 ทานจะรูว า กฎแหงกรรมเปนประการใด
อาตมาเคยพูดมานานวา ผลจากการเจริญสติปฏ ฐาน 4 ในขั้นแรกคือ รําลึกชาติได รู
กฎแหงกรรม และแกปญหาได ถาทานเจริญสติปฏฐาน 4 อโหสิกรรมตอบาปกรรมแลวไม
ปฏิเสธทุกขอหา รับรองรับใชกรรม เหมือนอาตมารูลวงหนาวาคอจะหัก รีบใชกรรมนกเสีย ที่เรา
ไปหักคอมัน ผลบาปเกิดจากการกระทําของอาตมาเอง อาตมารับทุกขแตเพียงผูเดียว คอหัก
แขนหัก ขาหัก ฟาผา ไฟไหม น้าํ รอนลวก หมดแลวที่เคยไปรับจางตมเตา เห็นชัดหรือไม
7. สหคตทุกข ทุกขเกิดจากโลกธรรม 8 ประการ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ทุกข นินทา
เสื่อมลาภ เสื่อมยศ เขามาเยินยอสรรเสริญเราก็ชื่นใจ เดี๋ยวก็ทุกขมาแทนที่แลว มันก็ไมจริง
ตามที่เขาสรรเสริญเยินยอ เขานินทาวารายเรากลับไปเสียใจ มีแตความทุกขทั้งนั้น
ขอใหธรรมะในตอนนี้วา ถาวันไหนมีใครมาดาอาตมา อาตมาไดบุญมากไดกําไรเยอะ จะ
ไมฟงเสียงคําดาแตจะฟงเสียเหตุผลวาเราเปนจริงตามคําดาไหม ถาไมจริงคําดานัน้ กลับไปหา
เขา ถาเปนดังคําดาเราก็แกตัวเสียใหมทาํ ดีใหรงุ เรืองเจริญตอไป ไมหวั่นไหว ตั้งสติสัมปชัญญะ
ไว
8. อาหารปริเยฏฐิทุกข
ทุกขเกิดจากการเลี้ยงชีพ ทานหาอาชีพการงานไมดี
รับประทานอาหารบาปลงไปในทอง อาหารไปเลี้ยงรางกาย รางกายของทานก็เปนบาปเปนทุกข
คติกรรมฐาน
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ถาอาหารไดมาดวยความบริสุทธิ์ใจ เงินทองไดมาดวยความบริสุทธิ์ใจ นํามาเลี้ยงชีพ
เลี้ยงลูกหลานทานก็มีแตความสุข รับประทานอาหารกําหนดจิต เคี้ยวชาๆ เคี้ยวใหละเอียด กลืน
หนอ กลืนดวยสติสัมปชัญญะ อาหารเปนบุญ อาหารไปเลี้ยงรางกาย ทานจะเกิดความสุข
9. วิวาทมูลกทุกข ทุกขเกิดจากการหนักใจมาก เกิดจากการวิวาทกัน ภรรยาไมดี สามี
ไมดี ลูกไมดี ผูเปนพอบานแมเรือนเปนทุกขหนักใจไหม ทานวาพี่วา นองไมไดก็หนักใจ นองมาสู
พี่ พี่กห็ นักใจ
ถาทานมีสติสัมปชัญญะ มีปญญาแกไขปญหาในครอบครัวไดจะไมมีความหนักใจ ไมเอา
ความหนักใจไวในใจ อยาแบกหามไวบนบาเลย หนักมากนักก็วางเสียบางสิ ทานจะแกตัวได
หรือไม ถาทานหนักแลวยังขืนแบกตอไป ทานก็โงตอไป
10. ทุกขขันธ ทุกขเกิดจากขันธหา คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ มีแต
ความทุกข ถาทานมีสติปฏฐาน 4 เขาไปยันไว รูปนามเปนอารมณ ก็หมดทุกข ถึงบรมสุขคือ
นิพพาน

บุญเกิดจากการเจริญกรรมฐาน
การเจริญกรรมฐานเปนการกระทําทีท่ ําใหจติ ใจของทานเปนบุญ ทานเจริญกรรมฐานได
จะเกิดบุญ 10 ประการดังนี้
1. การบริจาค การใหวัตถุ ทั้งความรู และการใหอภัย จะเกิดขึ้นในใจของนักกรรมฐานคือ
เปนบุญ
2. การรักษาศีล คือ งดเวนจากความชั่วตางๆ ได
3. การเจริญภาวนา เจริญสติปฏฐาน 4 เพื่ออบรมจิตใหมั่นคงในความดี
4. การออนนอมถอมตนและการกราบไหวบูชา จะมีตอนักกรรมฐาน ผูอ อนนอมตอทาน
ผูใหญ บูชาตอพระรัตนตรัย ไมถือผีถือเจา ไมไปไหวผไี หวเจา แตผีปูยาตายายไหวได เจาที่เปน
เจาของเรา เปนผูมีพระคุณก็ไหวได ไมใชผีเจาเขาทรงนั่นคนละเรื่องกัน พูดตีความใหมันแตก
อยานํามารวมกันจะเสียหาย
5. การชวยขวนขวายในการทําความดีของผูอนื่ จะเกิดขึ้นจากนักกรรมฐาน จิตใจจะเปน
ประโยชนตอประชาชน ผูที่ขวนขวายในการทําความดีของผูอ ื่นได จะไมมีอิจฉาใครแน
6. การแผสว นบุญหรืออุทิศสวนบุญแกผูอื่นไดอยางตรงใจใมมีตะขิดตะขวงใจแตประการ
ใด
คติกรรมฐาน
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7. การชื่นชมยินดีตอการทําความดีของผูอื่นไดอยางจริงใจ จะออกมาเปนบุญ สําหรับนัก
กรรมฐานทีท่ ําไดจะยินดี มุทิตาจิตกับบุคคลที่สรางความดี จะเปนลูกหลานหรือไมใชก็ตาม
8. การฟงเทศน ฟงสิ่งทีม่ ีคติธรรม สิง่ ที่ไรสาระจะไมอยากฟง ฟงสิ่งที่มปี ระโยชนเสมอไป
9.การเทศนจะสอนชี้แจงใหความดีเทานั้น
10.การตั้งความคิดเห็นใหตรงตามหลักของกรรมจากการกระทํากฎแหงกรรมจะยอมรับ
มีความรูซ ึ้งตื้นลึกหนาบางดวยความถูกตอง จะไมมีขี้เกียจ ไมมีขี้โกง ไมมีริษยา แตประการใด
โทษของการริษยา
ทานที่ปฏิบตั ิกรรมฐานจะไดทราบวา โทษจากการริษยามีอยู 5 ประการดังตอไปนี้
1.เปนสาเหตุทําใหเกิดการแตกความสามัคคี
2. เปนอุปสรรคของการประสานงานที่ดี จะประสานงานกับใครไมได เพราะทานไปอิจฉา
เขา
3.เปนเครื่องทําลายขวัญและกําลังใจผูปฏิบตั ิงานรวมกัน
4. เปนการสรางศัตรูใหกบั ตัวเอง ไมมีเมตตาตอใคร
5. ขาดความจริงใจ คนที่ริษยาเขาไมมีจติ ใจตรง ขาดความจริงใจจริงจังตอกัน ตอเพื่อน
รวมงาน ตอกิจการของตน คนที่ไมมีความจริงใจตอตัวเอง โกหกตัวเองเสมอ คนนั้นจะอิจฉา
เรื่อยไป เห็นคนอื่นไดดีไมไดแคนใจแทน เห็นคนอื่นไดชั่วซ้ํามันเลย คนประเภทนีไ้ มมีกรรมฐาน
ถาทานเจริญกรรมฐาน 7 วัน เขาถึงธรรมะเมือ่ ใด ทานจะเขาใจเรื่องนี้ จะไมอยากอิจฉา
ใคร อยากจะสรางความดีในครอบครัวใหมากทีส่ ุด อยากจะชวยสังคมดวยมนุษยสัมพันธ จะไมมี
การสรางศัตรูกับใคร มีแตสรางความดีใหลูกหลานเปนใหญเปนโตใหจงได
อันที่จริงเขาก็อยากใหเราดี แตถา เดนขึ้นทุกทีเขาหมัน่ ไส จงทําดีแตอยาเดนจะ
เปนภัย ไมมีใครอยากเห็นเราเดนเกิน แตทางธรรมไมใชอยางนั้น สรางความดีใหเดนจะ
เห็นไกลเขาจะไดมาดูความดีที่เดน
ทานทั้งหลาย ถาทานเจริญกรรมฐาน ทานจะพบขอนี้ ทานจะไมรษิ ยาใคร คนที่มีจิตเปน
ธรรมะ มีพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆประทับอยูที่ใจ จะเห็นศัตรูเปนมิตรเรา เขาก็จะเปน
มิตรกับเราตอไป จะเห็นคนทําชั่วเปนคนที่นาสงสาร อยากจะใหเขาเปนคนดีจะทําอยางไร จะไม
เกลียดคนชั่ว
ผลงานจากการเจริญกรรมฐาน
การเจริญกรรมฐานไดผลงานดังนี้
คติกรรมฐาน
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1. มีวินัยในตัวเอง 3 ประการคือ
1.1 รูจักระวังตัว
1.2 รูจัดควบคุมตัวได
1.3 รูจักเชื่อฟงผูใหญ ถาเปนเด็กจะไมเถียงผูใหญ
2. มีกิจนิสัย 4 ประการ
2.1 ขยันไมจับจด รักงาน สูงาน
2.2 ประหยัด รูจักใชชีวิตและทรัพยสินอยางถูกตองและคุมคา
2.3 พัฒนา รูจักพัฒนาตัวเอง และอาชีพใหดีข้นึ
2.4 สามัคคี รักครอบครัว รักหมูคณะ และรักประเทศชาติ
3. มีลักษณะนิสัย 4 ประการ
3.1 มีสัมมาคารวะ
3.2 อุตสาหะพยายาม
3.3 ปฏิบัติตามระเบียบวินัย
3.4 รูจักเด็ก รูจักผูใหญ วางตัวไดเหมาะสม
4. มีความรูค ูกับคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ 4 ประการได
4.1 รูจักคิด
4.2 รูจักปรับตัว
4.3 รูจักแกปญหา
4.4 มีทักษะในการทํางานและคานิยมที่ดีงามในอนาคต เจานายทิ้งลูกนองไมได ลูกนองทิ้ง
เจานายไมได เขาหลักทีว่ า ผูใหญดึง ผูนอยดัน คนเสมอกันจะไดอุปถัมภค้ําจุนตอไป
ขอฝากทานไปปฏิบตั ิ “ยืนหนอ” ใหได ยืนหนอไดเมื่อใด จิตกับสติมีควบคูกันไปจะ
“เห็นหนอ” รูนิสัยทันที สงกระแสจิตทางหนาผากชารทไฟเขาหมอที่ลิ้นป จําตรงนี้เปนหลัก
ปฏิบัติ 7 วัน “ยืนหนอ” ใหได “เห็นหนอ” ใหได “พองหนอ ยุบหนอ” กําหนดใหไดเทานี้ เดี๋ยว
อยางอื่นจะไหลมาเองเหมือนไขงู
ตองเดินจงกรมดวย ยืน เดิน นั่ง นอน เหลียวซายแลขวามีสติสัมปชัญญะ กําหนดจิต
กิริยาจะสวยงาม จะเดินไปไหนก็นา รัก จะพูดจาก็เพราะพริ้ง แตงกายก็เรียบรอยสะอาดหมดจด
ทุกประการ นั่นคือศีล
คติกรรมฐาน
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เดินก็มีสติ นั่งก็มีสติ นอนก็มีสติ จะพูดจาก็มีสติ ตั้งสติไวทุกอิริยาบถ เดิน 1 ชั่วโมง
ตองนั่ง 1 ชั่วโมง โปรดจําไว

อานิสงสจากการเดินจงกรม
การเดินจงกรมมีอานิสงส 5 ประการ
1. ยอมอดทนตอการเดินทางไกล จะไมเหนื่อย
2. ยอมอดทนตอการบําเพ็ญเพียร
3. ยอมเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคจะหายไปเลย
4. อาหารจะยอยงายไปเลี้ยงรางกายสะดวกสบาย
5. สมาธิที่เกิดจากการเดินจงกรม จะตั้งไดนานกวานั่งและขณะนั่งจิตจะมีสมาธิเร็วขึน้
วันนี้อาตมภาพขออนุโมทนาสาธุการ ที่ญาติโยมทั้งหลาย ไดมาบําเพ็ญ ทาน ศีล ภาวนา
มีการถวายสังฆทาน เปนตน ขออานิสงสสะทอนยอนกลับใหทุกทานมีความสุขความเจริญ คิด
สิ่งใดสมความมุงมาดปรารถนา ขามเกาะแกงทุรกันดารถึงฝงฟากคือพระนิพพานโดยทั่วกันทุก
ทานเทอญ

คติกรรมฐาน
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