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เจริญพร ทานสาธุชนทุก ๆ ทาน วันนี้เปนวันธรรมสวนะ แรม ๘ ค่ํา เดือน
๔ ประกา เปนวันที่โยมมาฟงธรรมะ มาฟงเทศน มาแสวงหาพระ จึงตองพรอมเพรียง
กันหยุดกิจกรรมอื่น ๆ ใครจะมาอยูก รรมฐานที่ไหน ตองลงมาฟงทั้งหมด
ถึงจะทราบวาใครมาบางเทาไร จะไดแผเมตตาให จะสอบอารมณให มาดูหนา
ดูตากันกอนวาทําไดแคไหน ถึงจะรูเรื่องกัน มาอยูวัดเดียวกันไมรูเรื่องกันไดอยางไร
อยางนี้ถือมากในกรณีพิเศษดวย
อาตมามาอยูวัดนี้ ๓๗ ปแลว ทําอยางนี้ตลอดมาไมเคยเปลี่ยนแปลงลงมาฟง
เทศน ฟงธรรม กิจกรรมอื่นงดไปกอน วันหลังจากวันพระแลวถึงจะเครงครัดในการ
ทํากรรมฐาน ในวันพระใหหยุดมาฟงเรื่องกรรมฐาน สงสัยในการทํากรรมฐานจะได
ถาม จะใหไปสอบอารมณตามหองก็ยากอยู ตองมาขึ้นกรรมฐาน มาตัง้ สัจจะใหมถงึ
จะไดผล จะไดรูวา องคนมี้ าจากไหน คนนี้มาจากไหน อยูที่ไหนอยางไร จะไดรูจะได
เขาใจ
วันนี้เปนวันฟงธรรมบรรยาย จะพูดถึงเรื่องขอตน ๆ ที่โยมมาใหมยังสงสัยทํา
ไมได มาหลายเที่ยวแลวก็ยังทําไมได เพราะวาทําไมจริงทําไมไดประโยชน เก็บ
อารมณไมไดระงับใจไวไมได ตั้งสติไวไมไดมนั จึงไมไดผล ไมไดอานิสงสแตประการ
ใด โปรดตั้งใจฟงธรรมบรรยายเกี่ยวกับ กรรมฐานเบื้องตน ที่ทานสนใจฟงสืบ
ตอไป ณ โอกาสบัดนี้ ขอเจริญพรทุก ๆ ทาน
เรามาเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติในหนาที่ ตองอดทนนะ เมื่อกอนนี้อาตมาไม
เขาใจเลย ไปฝกธรรมกายของหลวงพอสด ๖ เดือนไมไดอารมณเลย ไปไดตอนเวลา
เกิดเวทนา พอผานเวทนาได ก็ไดแสงธรรมกายทันที ออ! ไดเพราะอดทน เพราะฝน
ใจ จึงไดตัวธรรมะ
เมื่อสมัยกอนราว พ.ศ. ๒๔๙๔ อาตมาไปอยูวดั ปากน้ําภาษีเจริญมา ๖ เดือน
เต็ม ไมไดอะไรเลย ไปไดบนรถเมล ยืนขาสั่นปบ ๆๆ ยืนเจริญกุศลภาวนา บําเพ็ญ
จิตภาวนาบนรถเมล เลยไดตอนเวทนานั่นเอง
กรรมฐานเบื้องตน
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อีกประการหนึ่ง รูกฎแหงกรรมจากตัวเวทนา ไมอยางนั้นทําอีกหมื่นปกไ็ มรูวา
กฎแหงกรรมไดอะไร จะไมไดอะไรเลยเพราะทําไมถูกตอง นั่งคืนยันรุงไมเดินไมนอน
รับรองอีกรอยปก็ไมไดอะไรนะ คิดวามันตองดีแน ดีไดที่ไหน ไมไดอะไรเลย ตอง
มัชฌิมาปฏิปทาปานกลาง ขอฝากไว อยาใหตึงเกินไปมันจะขาด อยาใหหยอนเกินไป
มันจะเนิบนาบ
คําวา มัชฌิมาปฏิปทาปานกลาง คือ มรรค ๘ ทําความเขาเจาอยางนี้จะ
เหมาะสม
ถาโยมไมผิดกฎหมายไมผิดวินัย แตทําตัวไมเหมาะสม จะเสียหายรายแรง แต
กฎหมายทําโทษไมได วินัยทําโทษไมไดก็จริง แตตัวเองไมเหมาะสม เขากับใครเขา
ไมได ตรงนีเ้ สียหายมาก และทําอะไรไมสําเร็จแนนอน คิดวาตัวดีก็ไมใชเลยนะ
บางคนทําไมไดตองสอนกัน สอนก็ไมดีอีก อยางนี้เปนตน จะหยอนเกินไป
หรือก็ไมใช จะตึงเกินไปหรือก็ไมใช เพราะไมรูเรือ่ งจึงทําไปโดยไมรูเรื่องรูราว ทําไป
โดยไมเขาใจ ไมรูจักวาระจิต ไมรูจกั วาระกฎแหงกรรมของเขา วาควรจะแกตรงไหน
ควรจะเสริมตรงไหน ควรจะผอนคลายตรงไหน มันมีมากเหลือเกิน ไมใชอยางเดียว
มันตองเชี่ยวชาญตองชํานาญดวย ตองคอยเปนคอยไปตามหลักสูตร ตามภาคปฏิบัติ
ของเขา
จะรูกฎแหงกรรมไดตองผานเวทนา ยกตัวอยางอาตมายืนขาสั่นปบ ๆๆ บน
รถเมล ๒-๓ ชัว่ โมง บนสะพานพุทธฯ ดีใจเพราะวาไปไดของจริงบนรถเมล คือตอง
อดทนรูเวทนา บางคนนั่งนิดเดียวเลิกแลว มันไมไดอะไรเลย คิดวาอดทนไมไดเลยนะ
เลยมานั่งหลายครั้งหลายคราว มันก็แคนั้นแหละ กลับมาหนักกวาเกาเสียอีก เพิ่ม
ทิฏฐิมานะอีก ไมสามารถจะเปลี่ยนแปลงภาวะได มีทิฏฐิเพิม่ ขึ้น เลยไปตําหนิเรื่อง
กรรมฐานเพิม่ ขึ้น ทําไมไดอะไรเลย
กําหนดพองหนอ ยุบหนอ เดี๋ยวเปลี่ยนเปนพุทโธ เดี๋ยววาสัมมาอรหัง เดี๋ยววา
อยางโนนบาง ผสมอยางนี้บางรับรองโยมทําอีกหมื่นปก็ไมไดผล ทําอยางใดอยาง
หนึ่งใหมันไดหนอยเถอะ ทําก็ไมไดเลยเอามาผสมกันยุงไป เรียกวาแกงปาไปเลยนะ
ไมมีหลักเกณฑไมมีกฎเกณฑวิธีการ
การเจริญกรรมฐานตองการเขาถึงพระพุทธเจา
ตองการเขาถึงพระธรรม
ตองการถึงพระสงฆองคพระสาวก ถาคนมาทําสังฆทานอยางนี้แลวกลับไป แลมา
ถวายสังฆทานอีก มันไมถึงพระรัตนตรัย เขาไมถึงพระพุทธศาสนาเลย เพียงแตนบั
กรรมฐานเบื้องตน
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ถือตามตํารับตําราเขาวากันมา รูแตวิชาการหลักศาสนาเทานั้น แตจิตใจไมถงึ
พระพุทธเจา
การเจริญสติปฏฐาน ๔ เจริญกุศลภาวนาและปฏิบัติกรรมฐานนี้ ตองการใหจิต
เขาถึงพระพุทธเจา ตองการจะถึงพระธรรมที่เราปฏิบัติธรรมอยูนั้น มีธรรมประจําจิต
ประจําใจ นัน่ แหละถึงพระธรรม การปฏิบัติกรรมฐานตองมีระบบมีแบบแผน ทําอะไร
ก็มีแปลนและขยันหมั่นเพียร คือ พระรัตนตรัยอันพึงประสงค ผูปฏิบัติดีแลวปฏิบัติ
ชอบแลว เปนสุปฏิปนโนสอนคนอื่นไดอยางดี พฤติกรรมแสดงออกใหคนอื่นเขาเห็น
ไดชัดเจน เขาจะเห็นวารูปรางสวย จิตใจก็ดีมเี มตตา จิตใจปรารถนาดี มีแตการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้ออารีตอกันนั่นคือพระรัตนตรัย
คนที่มาบอกวานั่งกรรมฐานไดอาตมาไมเชื่อหรอก ขี้เกียจไมอยากทําอะไรเลย
ไมอยากเอาเหนือเอาใต ใชไมไดไมใชนักกรรมฐาน ปฏิบัติไมถึงพระรัตนตรัย ไมถงึ
พระพุทธศาสนา จะเปนพระสงฆองคเณรองคชที ี่ไหนก็ตาม ถาเขาถึงพระศาสนาดวย
กรรมฐาน จะขยันไมพกั จะรับผิดชอบมากขึ้น คนที่เขาถึงพระรัตนตรัยแลวจะมี
ลักษณะดังนี้
๑. อยากจะศึกษาหาความรูตอไป
๒. ตองปฏิบตั ิใหถึงขึ้นดันใหถึงที่ ทําความดีใหถึงขั้นปฏิบัตโิ ดยตอเนื่อง มี
อารมณกรรมฐานตลอดรายการ ลมหายใจเขารู ลมหายใจออกรู คือพองหนอ
ยุบหนออยู แลวก็มีสติตดิ ตามไปเทานั้น
๓. ตองมีปฏิสังขรณ มีอะไรหลุดตรงไหนในบาน หรือที่สวนรวมตองปฏิสังขรณ
ปรับปรุง น็อตหลุดก็ตองซอม นีค่ ือคนมีคุณธรรม
คนที่ไมมีคณ
ุ ธรรม จะมักงายมักได อยูบานหนาตางหลุดแลว กลอนหลุด
แลวยังอยูได ฝนรั่วตรงนีก้ ็เลื่อนไปตรงโนน รั่วตรงโนนก็เลื่อนไปที่อื่นตอไป ถารั่ว
หมดบานทิ้งบานไปเลยไมตองอยู จะอยูโบสถหรือศาลารั่วก็ชางมันประไรเลา ขา
ไมตองซอม... คนประเภทนี้ไมใชนักกรรมฐาน ไมมีธรรม ไมมีกรรมฐาน
ถาคนมีคุณธรรม อยากจะปฏิสังขรณ อยากจะซอม อยากจะทําใหสวยงาม
อยากจะทําใหเรียบรอย ดูตรงนี้ซิถึงจะถูก ไมใชองคนี้สําเร็จ องคนั้นเปนอาจารย
ไมเห็นทําตามขอนี้ รับรองไมใชแน ไดแตตําราแตทําไมไดไมถึงคุณธรรม
๔. มีการปฏิสันถาร มีการตอนรับขับสูดีพองาม มันจะมีเกิดตามสันดานของ
บุคคลที่นั่งกรรมฐาน
กรรมฐานเบื้องตน
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๕. มีปฏิภาณไหวพริบ กรรมฐานทําใหคนมีไหวพริบดี คลองตัวดี ไปไหน
คลองแคลว วองไว รวดเร็วทันใจ ถูกตองเปนธรรม ใจซื่อมือสะอาด ทําอะไร
เฉียบขาดเปนธรรม แกปญหาชีวิตในครอบครัวได แถมจะแกปญหาชีวติ นอก
ประเด็นนั้นได ถึงจะเรียกวา กรรมฐานเบื้องตน แตไมมีสําเร็จนะได
กรรมฐานไวในใจตองปฏิบัติตลอดไป อยางนี้เปนตน
ถาคนขี้เกียจนั่งหลับตาไมเอาไหน ไมใชคําสอนของพระพุทธเจา นั่งคืนยันรุง
ไมไดอะไรเลย นั่งหลับตาไปสวรรคไปนิพพาน มนุษยสมบัติก็ไมมี บานก็รั่วบานจะพัง
แลว ไมไดดูบานเลย สังขารก็ไมดี สุขภาพก็ไมดี เปนโรคมะเร็งแลว จะไปนั่งอีกหรือ
ตองปฏิสงั ขรณปฏิสันถาร คือกรรมฐาน ตั้งสติไวแลวโรคมันก็หาย
เพราะตัวเรานี้เปนรังเชื้อโรคใหอาศัย โรคอาศัยในตัวเรา ถาเรายังหนุมยังสาว
ยังมองไมเห็น ถาหมดกําลังวังชาโรคจะแทรกซอน จะตายไวขึ้น นี่อยูตรงนี้ ถาเรามี
ใจเขมแข็ง มีการกําหนดจิตสัมปชัญญะ โรคมันก็หนีไปได โรคกายก็หายโรคใจก็ไมมี
ทานจะมีแตความสุข มีแตความเจริญในชีวิตของเขาและครอบครัวอยางดียิ่ง จะไมมี
ปญหาอะไรเลย ไมสรางปญหาอีกตอไปแลว
จะสังเกตพระก็ได ถาองคไหนมีคุณธรรม ทานจะทํากิจวัตรไมพักจะไมขาด
เลย การสวดมนตไหวพระอนุโมทนาจะไมขาดเลย จะออกมาในรูปแบบนี้ชัดเจนแลว
โยมมาเจริญกรรมฐานเดินจงกรมได กําหนดจิตใหมีสติไวในการฝก เดินใหชา ไปไหน
ก็เดินจงกรมไปดวย อยาใหเสียเวลา อยาใหเวลาเปนหมันเลย จะเดินไปไหนก็เดิน
อยางเร็ว ๆ จะมานั่งฝกก็เดินชา
เวลาเดินไปหองน้ําก็เดินจงกรมไปดวย
ตั้งสติเก็บหนวยกิตเขาใสเครื่อง
คอมพิวเตอร รับรองหนวยกิตก็จะเต็มที่ จะไดความดีในเครื่องคอมพิวเตอร ความดี
จะบันทึกทีจ่ ติ ใจ ไวเปนตัวหนังสือ ในลมหายใจเขาออกของโยมจะไดประโยชนมาก
อยางนี้ซินาทํามาก แตแลวโยมก็ไมทํา ไปเดินกรีดกรายกันจะเสียอารมณนะ อารมณ
มันเสียไปแลวจะเก็บอารมณไมอยู เหมือนตักน้ําใสตุมรั่ว เหนื่อยเปลา น้ํามันก็ไหลรั่ว
ออกกนตุมไป และน้ําก็จะไมเหลืออยู แลวทําอะไรจะไมไดผล จะไมไดอานิสงสแต
ประการใด
กายานุปสสนาสติปฏฐาน กายยืนเดินนั่งนอน อิริยาบถเหลียวซายแลขวา
นั่นคือ รูป กาย แปลวา รูป มันผันแปรกลับกลอกหลอกลวงไดโยกยายคลอนแคลน
ได ตั้งสติไวที่รูปนั้น รูปนั้นจะเปนรูปอะไร รูปออกเดิน รูปคูเ หยียดเหยียดขา เราก็ตั้ง
กรรมฐานเบื้องตน
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สติไวเรียกวา กายานุปสสนาสติปฏฐาน เปนผลงานใหเรามีสติรูในการเยื้องยางโยก
คลอนแปร ปรวนเปลี่ยนแปลงภาวะ เรียกวาตัว นาม ตองกําหนดจิต มีทั้งรูปทั้งนาม
กายจะเดินหรือกายจะนั่งมีสติไหม ตองมีสติผูกไวที่จิตกําหนดรูวา คือ นาม
แปรสภาพความเปนอยูข องชีวติ ใหมีปญญาเกิดขึ้นแกตัวเอง ถึงจะเรียกวากรรมฐาน
ไมใชวานึกจะวิ่งก็วิ่ง นึกจะเดินก็เดิน ไมมีการกําหนดจิต โยมทําอีกรอยปก็ไมไดผล
มาฝกก็ไมไดผล การกําหนดจิตนี้เอาไปใชเปนกิจวัตรประจําวันไดเลยทุกวัน
เพราะจิตตองคิดอยูแลว จิตตองเคลื่อนยายสภาวรูป ก็ตองกําหนดจิต กาย
เคลื่อนยายจิตเปนหัวหนา จิตเปนผูน ํา กายนั้นทําตามจิตสัง่ เพราะจิตไมดีขาดสติมัน
ก็สั่งไมดี กายก็เคลื่อนยายไมมีมารยาท ขาดผึงขาดปกติไป ไมสวยไมนารักแต
ประการใด
แลวเราก็ยืนหนอ ๕ ครั้ง นี้คือ กายานุปสสนา มีทั้งรูปทั้งนาม ยืนหนอ... อะไร
ยืน รูปยืนกายยืนอยู สติมันจะบอกกับจิตวา ยืนอยางนี้ มโนภาพที่เรียกวานาม ถาเรา
มีสัมปชัญญะรวมดวย ความรูที่สติกับจิตามทันเมื่อใดเรียกวา นามธรรม ถาไมมสี ติ
ตามจิตไดจะเรียกวา นาม เฉย ๆ เทานั้น จะเรียกวาธรรมะดวยไมได
ถาเรามีสัมปชัญญะควบคุมจิตไวได
มันจะไมออกไปนอกขอบเขตนี้แลว
เรียกวา นามธรรม รูปนามขันธ ๕ เปนอารมณอยูขณะที่ ยืน...หนอ... ๕ ครั้ง ตรงนี้
ทําใหไดซิ บางคนอาตมาถามดูวาทําไมไดเลยหรือ ไปเอาสวรรคนิพพานอะไรกัน
ตรงนี้ยังทําไมไดเลย...สติมันอยูกับจิต ถาอยูไมได โยมจะแยกรูปนามไมได...
นามรูปปริจเฉทญาณไมไดผล ไหนจะไปไดญาณ ๑๖ เลา ญาณเบือ้ งตนก็ทําไมได
แลว แยกรูปแยกนามไมไดแน
ถามวายืน...หนอ...อะไรยืน อะไรกําหนด รูปอยูตรงไหน นามอยูตรงไหน จะ
ตอบกันไมถกู นะเพราะทําไมได ถาโยมทําไดจะตอบถูกเปนเสียงเดียวกันหมด ออ!
นามคือจิต คิดอานอารมณรับรูอ ารมณไวไดนาน เหมือนเทปบันทึกเสียงคือจิต แตไม
มีสัมปชัญญะ ไมมคี วามรูตัว เรียกวา จิต เปนนามเฉย ๆ
ถาเรามีสติสัมปชัญญะรูต ัว รูทั่วรูกิรยิ ามารยาทของเรา แสดงออกดีหรือชั่ว จึง
เรียกวานามธรรม มีธรรมะประจําใจ นามคือจิต เขาถึงพระรัตนตรัย เขาถึง
พระพุทธเจา ตรงนี้หรือยัง นอกเหนือจากนั้นยังเขาไปถึงเลยนะ จะไมไดอะไร เอาไป
ทําตลอดชีวติ กลับไปบานก็กําหนด อยางนี้แหละ จะเดินไปไหนมีสติมีสัมปชัญญะ
รับรองรูปธรรมนามธรรมเปนกิจกรรมที่มีประโยชนในครอบครัวมาก เห็นจะไมไป
อบายภูมิ นรก เปรต สัตวเดรัจฉาน เพราะเรามีสติสัมปชัญญะดี
กรรมฐานเบื้องตน
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พองหนอ ยุบหนอ มันพองอยูตรงไหนกําหนดตรงนั้น ถางูบมากมายแกไม
หาย ทําอยางไรก็แกไมได มันงูบเรื่อย ถีนมิทธะเขาครอบงํา ใหเอาจิตปกลงไปที่ใต
สะดือ ๒ นิ้ว กําหนด รูหนอ.. รูหนอ.. ที่ใตสะดือนั่นถึงจะหาย ถาคิดทั่วไปหรือโกรธ
ใหกําหนดที่ลิ้นป เพราะเปนคนละเรื่องกัน
บางคนฟงผิดไป พองหนอ ยุบหนอ อยูที่ลิ้นปนนั่ เอง ไมใช พองหนอ ยุบหนอ
อยูที่ทองนะ ทําใหมันถูกตองหนอยทําอะไรอยาทําโดยสงสัยนะ แลวโยมจะเสียเวลา
การที่มานั่งกรรมฐานกัน
ถามันสั่นไมหาย มันผงกตรงนั้น เดี๋ยวขนลุกขนพองสยองเกลาไมหายแก
อยางไร ...กําหนดตัวตรง กําหนดรูหนอ รูหนอ ถายังไมหาย กําหนดรูหนอ รู
หนอ ถายังไมหาย กําหนดลงไปที่ใตสะดือ รูหนอ รูหนอ รับรองหายทันที
กําลังกําหนดพองหนอ ยุบหนอเกิดงูบลงไปเห็นแสงสี คิดวาสําเร็จพระโสดา
อีกแลว อะไรกันนักหนา ถาอยางนั้นงูบไปหนอยก็สําเร็จหมดทุกคนนะซิ
ที่งูบมีอยู ๒ อยาง งูบไปดวยกําลังแรงสมาธิหนึ่ง สมาธิขาดสติมันจึงงูบ ผลก
โงกลงไปเลย สมาธิแตขาดสติ อีกอยางหนึ่งงูบไปตอนหลับ มันหลับถึงจะงูบ
บางคนนั่งพองหนอ ยุบหนอ น้ําลายไหลยึดลงไปเลย แลวศีรษะกมลงไปเรื่อย
ๆ ครูเขาบอกวาญาณขึ้นแลว คนนี้เกงน้ําลายไหลลงไปกองที่พื้นกระดานเชียว ครูเขา
บอกวาญาณขึ้นแลว คนนี้เกงน้ําลายไหลลงไปกองที่พื้นกระดานเชียว พอสะกิดขึ้นมา
รูหนอ ๆๆ โอโฮ! ครูวาญาณวิเศษมาแลว ไดสําเร็จธรรมวิเศษแลว มันจะมากไป นัง่
หลับแท ๆ
บางคนขณะกําหนดขวายางหนอ ซายยางหนอ ยืนหลับไปเลย ยืนงูบ... ครู
เขาไปถามบอกวา ฉันงูบไปเห็นแสง ไดโสดาอีกแลว โสดาอะไรกัน... หลับไปแท ๆ
เดินจงกรมยังหลับเลย อันนี้ไมมคี วามเขาใจในการปฏิบัติ มันจึงไดไมรเู รื่องอะไรจริง
ๆ นี่หลับไปเสียแลวนะ
และที่วาใหกดลงไปใตสะดือ ๒ นิว้ นะ หมายความวา ตัวสั่นขนพองสยองเกลา
ถากําหนดที่ลิ้นปไมหายใหถอนหายใจใหม พองหนอยุบหนอมันยังสั่นอีก พอยกมือ
ขึ้นพนมก็สนั่ นี้เปนปติ มีสมาธิดแี ตขาดสติ เกิดปติอารมณมันบางเหลือเกิน ใคร
กระทบอะไรไมได ขนหัวลุกเลย คนประเภทนี้ขาดสตินะ ไมมีสติยึดครองในจิตใจเลย
ใจก็หวั่นไหว ใครพูดอะไรก็เชื่องาย คนประเภทนี้โง คนขาดสติใจออน ผีเขาเจาสิงเกง
ไมชาผีก็เขาทรงหรอก เดี๋ยวก็ไปรับขันธ
กรรมฐานเบื้องตน
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โนนพระพรหมมาเขาทรงแลว หนักเขาพระอินทรมาเขาเสียอีกแลว พระอินทร
ทานจะลงมาทําไม?...ทานอยูบนสวรรคไมดีหรือ เมื่อสองวันกอนมีโยมพาลูกสาวมาที่
วัดนี่ บอกวา...”หลวงพอคะ ลูกสาวฉันพระอินทรมาเขาแลว...” เออแนะ! ลูกสาวแกมี
บุญมากนะ ถึงกับพระอินทรมาเขา ที่จริงแลวไมใชเลย พวกนี้ ๖๐ เปอรเซ็นตนะเปน
โรคประสาทกิน ขาดสติมาก ไปฟงสวดภาณยักษรองกันหวีดวาย สวนมากเปนโยม
ผูหญิงเลือดลมไมดี ลมเพลมพัดรองลั่นไปหมด พระเราก็แนเลย เอาหญาคาฟาดหัว
เลย แลวเอาขามาไลออกไป... ออกไป... พระทานก็ ๖๐ เปอรเซ็นตเหมือนกัน
เดี๋ยวนี้พระกับฆราวาสเปนพวกเดียวกัน มาสวดภาณยักษนั่นแหละเลือดลม
ไมดี จิตใจไมคงที่คงวา ไมมีความดีในจิตใจ ถือเจาเขาทรง ผีซ้ําดามพลอย
ขอเท็จจริงไมใชเจาหรอก มันเจาปลอม ผีปลอม เรียกวาคนเปนลมเพลมพัด เลือดลม
ไมดีนั่นเอง ไมใชอยางอื่นแตประการใด เลือดลมตั้งอยูใ นความไมปกติ จึงไดเปน
เชนนี้
เมื่อสติดีปญญาก็เกิด คนนั้นจิตใจก็เขมแข็ง จะไดตอสูตอไปในอนาคตวัน
ขางหนา นี่แหละนักกรรมฐานทําใหได พองหนอ ยุบหนอ ยืน..หนอ.. ๕ ครั้ง และเดิน
จงกรมอยาไปหลับตา อยามองดูไกล ๆ ใหดูที่เทา อาตมาสอนคนดื้อเหลือเกิน ไปดู
โนนดูที่เทาซิ ถาฝกไดแลวไมตองดูที่เทาหรอก และไปไหนสติก็อยูที่เทา ตาไปมองดู
ที่อื่นก็ได แตการฝกเบือ้ งตนขอใหเชื่อครูหนอย
ตองปกจิตไวที่เทา จะปวดหัวไหล จะปวดคอก็กําหนดจิต กําหนดเวทนากอน
ใหมันไดเดี๋ยวมันก็จะมาพรอมกันหมด อิริยาบถตาง ๆ ก็จะมาพรอมกัน ตา หู จมูก
ลิ้น กาย ใจ ก็ตองกําหนด มีบางคนบอกปวดหัวมาก ถามวากําหนดหรือเปลา... ตอบ
วาเปลา ไมไดอะไรเลยนะ ปวดก็กาํ หนด ปวดหนอ ปวดหนอ ปวดหนักเขาก็เกิดขึ้น
ตั้งอยู ดับไป จะไดรูวาเหตุที่ปวดนั้นเพราะไปทําอะไรมา ไปทําบาปตรงไหน เดี๋ยวมัน
จะบอกปวดศีรษะนี้รักษาไมได ปวดมานานแลว ไมใชมาปวดตอนนั่งกรรมฐาน จะได
รูเวรกรรมบาง ปวดขามากก็กําหนดไป ตั้งสติไว เปนตายรายดีตั้งสติไว เดี๋ยวมันจะ
นึกออกบอกมาเอง
เวทนาอาศัยรูปเกิด เวทนา สัญญา สังขาร ปรุงแตงมันถึงจะปวด ถาหากวาไม
มีรูปอยู ไมมีกายมันจะปวดไดอยางไร มันตองมีกายประกอบดวยนาม ปรุงแตงขึ้นมา
มันจึงปวด ไมใชนั่งอยูเฉย ๆ ไมพลิกเลยมันก็ตองปวด ปวดกน ปวดขา อยางนี้เปน
ตน ใหตังใจกําหนดตั้งสติไว มันจะเกิดขึ้น ตัง้ อยู ดับไป รูปนามจึงจะแยกออกไป
เวทนาก็แยกออกไป เราจะไมปวด อุปาทานก็จะไมไปยึดอีกตอไป
กรรมฐานเบื้องตน
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อุปาทานยึดเปนการศึกษาวาปวดหนอ ปวดหนอ ปวดหนอ... นี่ยึดเพื่อ
ตองการศึกษา ตองการเรียนรูเวทนาจะไดอดทนตอไป พอรูจ ริงแลว มันก็เกิดขึ้น
ตั้งอยูดับไป เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พระไตรลักษณเกิดเรียกวา วิปสสนา มันจะ
เกิดมาในภายหลัง ไมใชกําหนดสงเดชไป ปวดหนอ ปวดหนอ แลวก็เลิกเลยใชไมได
ถาปวดทองเปนโรคลําไส กําหนดไปซิ เปนตายรายดี ตั้งสติไว โรคปวดทองหายไป
เลย จะไดรูวากรรมอะไร
อาตมาปวดทองเมื่อสมัยกอน พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนโรคลําไสอยางแรง หมอตอง
ตัดทิ้งแตอาตมาหนีหมอมา มาฉันยาเอง นั่งกําหนดเวทนาไป กําหนดไปโรคลําไส
หายไปเอง จึงสํานึกถึงกรรมไดวาเมื่อเปนเด็กไปตอนไก ไปจําเขามา ผาทองควักไส
ออกมาตัด ไกทั้งนั้นตายหมดเลย มีตัวหนึ่งไสเนามาดิ้นตายตอหนา อาตมาจึงเปน
โรคไสเนา
อยาลืมกฎแหงกรรม ทําอะไรไว ตองมาประสบการณแกโยมทุกคน หนีไมพน
แน อาตมาก็หนีไมพน พระพุทธเจาของเราก็ยังหนีไมพน สมัยพระองคเสวยชาติเปน
นายโคบาล ไมใหวัวดืม่ น้ํา จะใหไปดื่มน้ําใส ๆ ทีอ่ ยูขางหนา เลยมาทําใหอดน้ํา
ลําบากใจ
ขอฝากไวดวย ปวดตรงไหนก็กําหนดไป ตายใหมันตายซิ มันจะไดรูความ
อดทน วาอดทนอยางไร หนักเขา เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป มันจึงจะเปนวิปส สนา รูปนาม
ขันธ ๕ จึงจะแยกกันได มาตอนนี้เอาหนังสือมาอานแลวจะแยกไดหรือ มันคนละเรื่อง
กัน คนเรียนอภิธรรมจึงปฏิบัติกรรมฐานไมคอยได บางคนคิดลวงหนา ออ! ญาณที่
หนึ่งมาแลว ญาณที่สองมาแลว มันทองได.... ญาณ ๑๖ เปนอยางนี้ มันเปนวิปสสนึก
สวนมากคนเรียนจบพระอภิธรรมเอก ปฏิบัติกรรมฐานไมคอยได เปนวิปสสนึกหมด
ไดตามหนังสือ
คนไมรูอะไรทั้งหมดนี่ไดงายไดจริงเสียดวย ไดแลวมาอานหนังสือตรงเปาเลย
ถาคนรูหนังสือแลวอวดรูอวดดี รับรองนั่งกรรมฐานไมไดผล เชนมหาเปรียญเขาเรียน
ถึง ๘-๙ ประโยค มานั่งกรรมฐานไมไดผลหรอก ถาไมมีศรัทธาไมไดอะไรเลยนะ แต
ถามีศรัทธาเชื่อมั่นก็มีทั้งปริยตั ิศาสนา ปฏิบัติศาสนา ปฏิเวธศาสนา มันก็จะเกิดขึ้น ๓
ทาง ถาเราไมไดศึกษาหาความรูจากวิชาศาสนาไมรูเลยยิ่งทํายิ่งดีมาก นี่แหละมันจะ
ผุดขึ้นมาเองและไดของจริงดวย ไมรูอะไรเสียเลยดีกวารูอะไรนะ รูอะไรมันคอยจะนึก
เปนวิปสสนึก คิดวาตัวทําไดตามหนังสือที่เรียนมา เลยก็ไมไดอะไรเกิดขึ้นอยางนี้เปน
ตน อยางนีม้ ีความหมายของการปฏิบัติเบื้องตน
กรรมฐานเบื้องตน
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ขอฝากไว เดินจงกรมขอใหเดินชา ๆ เหมือนคนจะตายแลวดูปลายเทาดวย
อาตมาสังเกตโยมไมคอยเชื่ออาตมาเลย ไมเคยดูปลายเทา ดูโนน! ครูเขาสอนใหดู
โนนจะไดไปปวดคอตอไปไมไดผลนะ จะเชื่อใครก็ตามใจที่เราสอนกันนีต่ องดูตรงนัน้
ตั้งสติไวตรงนั้น... พอตั้งสติไดแลวก็ไมตองไปดู ตอนนีม้ ันยังไมไดนะซิถงึ สอนให
ถาทําไดแลว ยืนหนอ ๕ ครั้ง เห็นหนอ... จะไดรูวาคนนี้นสิ ัยไมดี คนนี้นิสัยใช
ไมได ไมควรคบคาสมาคมดวย มันจะบอกออกมาชัดเจน แตเราจะพูดออกมาใหโง
ทําไม
พูดไปขัดใจเขา
คําเราเบาราคา
ทําใดขัดนัยนตา
ลดราคางานเราเอง
ไมเกิดประโยชนนะ พูดไปขัดใจเขาทั้งนั้น แตมีเหตุผลนะ.. พูดทําไมนิ่งเสีย
ดีกวา โงบเปนบเปนใหญ ก็โงทําไมรไู มชี้ แตเรารูแลววาโยมคนนี้นิสัยไมดี
คนนี้กําลังมีชูนอกลูนอกทาง คนนี้กําลังโกงพี่โกงนอง กําลังโกงพอแมดว ย มัน
จะบอกออกมาชัดเจน แตเราจะไมประสมประสานกับเขา เสียเวลาคบพวกเขาเชน
อันธพาลดังที่กลาวมา ก็ไมควรจะคบคาสมาคมอีกตอไป ไมตองมีการมาวารายปายสี
กัน มันรูไดเฉพาะตน รูไดเฉพาะคนที่สนใจเทานั้น
การกําหนดนี่สําคัญมาก กําหนดพองหนอ ยุบหนอ ทําไดคลองแคลวแลวนะ
ทําอะไรวองไวหมด ที่เราทําชา ๆ ตองการจะฝกใหมีสติ คนหุนหันพลันแลนใจรอนนะ
ไมมีสตินะ ลืมโนนลืมนี่ ตลอดรายการ ทําอะไรชา ๆ ไวจะไดพรา ๒ เลมงาม ทําอะไร
ดวนไดมิใครดี จะสรางความดีในสังคมก็ยาก ใจรอนใจรนทนไมไหว ไปไหนก็ลืมโนน
ลืมนี่ จะไปหาคาก็ไมรูจะเอาอะไรไปฝากเขา ไมมีปญ
 ญาจะเอาไปฝากเขา มันจะ
ออกมาอยางนี้เปนตน โยมจะไดมีความเขาใจในการปฏิบัตดิ วย
ปฏิบัติตรงนีใ้ หไดกอน เวลามันงูบงไปพองเปนยุบ ยุบเปนพอง ถาผานไปแลว
กําหนดรูหนอ รูหนอ... คิดก็กําหนด โกรธก็กําหนด เวทนากําหนด ไมหายก็วาไป
เดี๋ยวมันก็คอยเปนคอยไป เดี๋ยวก็อดทนได ก็ตองอดทนไปกอนเปนขันติบารมี
การเจริญกรรมฐานตองสรางขันติกอน มีความอดทนมากมาย ทนตอความ
ลําบาก ทนตอความตรากตรํา ทนตอความเจ็บใจในสังคมได เขาจะดาวาอยางไรจะ
ไมสนใจกับคําดาของเขา มันก็เกิดขึ้นกับตัวเรา นี่อดทนไดแลว
ถาเราไมอดทนปวดเมื่อยเลิกเลย ทําอะไรก็เลิกเลย... รับรองอีกกี่รอ ยปก็ไม
ไดผล จะไมไดอานิสงสแตประการใด และจะไมรกู ฎแหงกรรม เดี๋ยวจะวารําลึกชาติได
ไมเห็นรําลึกไดเลย ลองทําใหมันถึงซิ
กรรมฐานเบื้องตน
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ระดับแรก ระลึกถึงตัวเองไดวา เมื่อปกอนเลนการพนัน ปที่แลวเสียเงิน ป
กอนโนนไปเที่ยวไมไดสรางตัวเลย อยางนี้รําลึกชาติของตัวเอง... ตอไปขาพเจาจะไม
ทําอยางนี้อีก จะรักครอบครัว ดูแลครอบครัวใหมั่นคงตอไป... มันจะออกมาดวยการ
รําลึกชาติ
ระดับสอง รําลึกถึงบุพการี
ระดับสาม รําลึกปางกอนเราเกิดเปนใคร เคยเปนทหารที่ตาคลี แลวโดน
บอมบตายไปเกิดที่หลมสัก เดี๋ยวนี้เปนดอกเตอรอยูที่สหรัฐอเมริกา ตองรําลึกอยางนี้
ซิ ไมใชรําลึกวาฉันเปนผัวแก แกเปนเมียขา.. มันถึงไดวุนวายกันในสังคม ไมใชรําลึก
แบบนั้น มารําลึกวาเหตุการณของชีวิตได วาที่มันผานมาแลวจะเปนไปอยางไรตอไป
ในอนาคต
“..อดีตเปนความฝน ปจจุบันเปนความจริง อนาคตเปนสิ่งไมแนนอน”
ตองเอาปจจุบันนี้ใหไดกอน ปจจุบันเรียนไวไดมาก อดีตทําไมถึงไมรูเห็น
ทําไมจะไมเขาใจ ตองเรียนปจจุบัน ถาปจจุบันไมไดอะไร อดีตก็เปนความฝน อนาคต
ไมแนนอน ทําอะไรก็ไมไดผล หละหลวมเหลาะแหละเหลวไหล ทํามาหากินไมขึ้น ทํา
อะไรก็ไมฟน คืนมา ลงทุนไปก็จะขาดทุน คาขายก็ขาดทุน ตรงนี้นาคิดเหลือเกินนะ
ลงทุนตองใหไดกําไรซิ
เราทํากรรมฐานใหมันไดบุญไดกุศล ถาไดผลคือชีวิตจะไดแกปญหา อยาสราง
ปญหาใหครอบครัว อยาสรางปญหาใหสังคม อยาไปสรางปญหาใหแกลูกหลานเลย
ขอฝากไววนั นี้โดยทั่วหนากัน จึงจะมีประโยชนมาก
วันพระตองลงมาพรอมกัน อาตมาทํามา ๓๗ ปแลว แสดงธรรมตลอดมา
ยกเวนปวยอาพาธหนัก หรือมีกิจการไปประชุมคณะสงฆ หรือไปตางประเทศเสียกอน
นอกนั้นจะไมขาดเลยนะ ทําอะไรอยาใหขาด ใหเสมอตนเสมอปลาย รวยไมไดแลวดี
ไมไดดวย จดบันทึกไวได คนเราจะดีไดตองเสมอตนเสมอปลาย ทําอะไรใหเปนนิจ
สรางผลงานใหเปนนิจ สวดมนตใหเปนนิจ อธิษฐานจิตเปนประจํา อโหสิกรรม
เสียกอนแลวจึงแผเมตตา ทํามาหลายปแลว รับรองสมมาดปรารถนา
สุดทายนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการแกพวกญาติธรรมที่มานั่งกรรมฐาน เรียกวา
ญาติธรรมสัมมาปฏิบัติในหนาที่ สรางกุศลบุญราศีทําความดีใหถูกจุด จะเปนหนุม
เปนสาวขอใหเอาไป เอาไปใชดีกวาอยางอื่น บวชแทนคุณแมไดแทนคาน้ํานมแมได
โยมผูหญิงสามารถปฏิบตั ิไตรสิกขาสามครบ ไมตองไปรังเกียจกัน ไดผลเปนศีลสมาธิ
ปญญาแลวจะคิดถึงแมคาน้ํานมของแม ถาแมตายจากโลกนี้ไปแลวจะไดไปสวรรค จะ
กรรมฐานเบื้องตน
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ไมลงนรกอีกตอไป เหมือนหญิงสองรางนางสองชาติ ขึ้นมาจากนรกได เพราะ
กรรมฐานนะ
โยมเปนผูหญิงไมตอ งเสียใจ มาปฏิบัติกรรมฐานแทนคุณพอแมได ดีกวาเปน
ชายมาบวชแลวไมทํากรรมฐาน ถาปฏิบัติกรรมฐานได จะรูน้ําพระคุณของแมน้ําใจ
ของพอ รูแน ๆ คือรูจ กั ตัวเอง สรางความดีใหเห็นเดนชัดขึ้นมา นั่นแหละใชคาน้ํานม
ของแมได โยมจะเปนสาวหรือเปนผูสูงอายุหรือพอแมลมหายตายจากไปแลวดวยกัน
ทุกคนก็ตาม สามารถติดตามผลไปชวยพอแมทลี่ งนรกได พอแมที่ปว ยไขขอใหหาย
วันหายคืน ฟนคืนมาอยูกับลูกกับหลานตอไป เปนการสวัสดีมีชัยในโลกมนุษยตอไป
เถิดประเสริฐที่สุด ซึ่งไดมาจากการเจริญวิปสสนาสูงสุด
ผูใดไมมีบุญ ผูนั้นจะไมเจริญพระกรรมฐาน ชอบทําแตสังฆทานผลาญแตเวลา
ใหหมดไป คนไหนมีบญ
ุ วาสนาจะมาเจริญพระกรรมฐาน เปนสมบัติของผูมีบญ
ุ ถาคน
ไรบุญวาสนาจะไมมีโอกาสมาเจริญวิปสสนากรรมฐานเลย เพราะเปนของสูงสุดใน
พุทธศาสนาแลว
สุดทายนี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแกทานทั้งหลายผูใครธรรม ขอทุกทานจง
เจริญดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ จะนึกคิดสิ่งหนึ่งประการใด
ขอใหสมมาดปรารถนาดวยกันทุก ๆ ทาน ณ โอกาสบัดนี้เทอญ ขอเจริญพรทุก ๆ
ทาน
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