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ขอเจริญพรบรรดาญาติพี่นองพุทธบริษัท ทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถทุกทาน ใน
วันนี้เปนวันธรรมสวนะ วันพระอุโบสถ เปนวันที่เรารวมกันเพื่อแสวงหาธรรมะ ใหพบพระใน
จิตใจของทาน ถาพบพระเมื่อใดใจจะประเสริฐเมื่อนั้น จิตใจก็เยือกเย็น แปลวา ศีล สมาธิ
ปญญา เปนพระ
การเจริญพระกรรมฐานตองการพบพระ ตองการมีพระประจํากาย ประจําใจ ตองการ
มีความสุข เจริญรุงเรืองในชีวติ ของทาน ถาทานไมปฏิบัติธรรม จะไมพบพระที่แทจริง จะพบ
พระปลอม นุงเหลือง หมเหลือง หาใชพระของเราไม
ทานมีพระประจําใจทานจะมีแตเมตตาปรานี ปรารถนาดี และมีแตความสงสารซึ่งกัน
และกัน แสดงความยินดีแกผูสรางความดี มีแตความวางเฉยในเรืองกิเลสนานาประการ คือ
อุเบกขาภาวนา ไมใชใครทําดีทําชั่วก็เฉย อุเบกขาอยางนี้ไมถูกตอง
วันนี้จะชี้แจงใหทานเขาใจในเรื่อง เจริญกรรมฐานไดอะไร เจริญกรรมฐานจะพบ
พระตรงไหน และกรรมฐานจะแกกรรมไดไหม กรรมฐานจะไปหาเวรหากรรมอีก
ตอไปไหม ถาเจริญกรรมฐานไดจริง หมดเวรหมดกรรมแน ทานจะหมดเวรหมดกรรมที่ทําไว
ขอติดตามฟงสืบไป ณ โอกาสบัดนี้
ทานสาธุชนที่รักทั้งหลาย
ที่ทานขวนขวายมาที่วัดนี้
ทานตองการอะไรบาง
วัตถุประสงคของทานมีอะไร อาตมาถามหลายคณะแลว ตอบไมถกู เลย ตองการจะนั่ง
กรรมฐานไปสวรรคไปนิพพาน มันจะเอื้อมสูงเกินไป
ไปบวชชีพราหมณก็มารวมกัน วิทยากรหลายทานบรรยายกันเปนวัน นั่งฟงกันจนตา
ปรือ นั่งฟงกันหลับจนออนอกออนใจ ทานจะไดอะไรบางไหม เลยกลายเปนคนรูมาก แต
เสียดายที่ไมรูจริง
คนรูมากมีเยอะ พูดตรงไหนรูหมด ญาณโนนญาณนี้รูหมด แตตัวเองไมมีแมแตญาณ
เดียว เรียกวารูมาก ไมใชรูจริง
รูจริงตองทํา รูจําตองทอง รูแจงถึงจิต มีสติสมั ปชัญญะควบคุมจิตอยูตลอดเวลาถึง
จะรูจริง

การเจริญพระกรรมฐาน

๑

การเจริญกรรมฐานตองการความจริงใจ ตองการจะรูวาเรานะเปนคนจริงไหม เรา
จะเขาขางตัวเองเสมอวาเราเปนคนดี ไมมีใครบอกวาตัวเองเปนคนชั่ว เราจะทราบไดจาก
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ถาทานมาแตฟงเขาบรรยาย ไมไดปฏิบัติ ฟงเขาพูดญาณกัน รูถึงญาณ ๑๖ เดิน
จงกรมถึงระยะ ๖ มันก็รูมากไปอยางนั้น แตไมรูจริงที่จะแกไขกรรม เพราะความตื้นลึกหนา
บางของกฎแหงกรรมอยูในตัวทานมาก
ครั้งอดีตชาติมาทานสรางเวรกรรมตามสนองมี
อะไรบาง ทานจะมิทราบเลยถามัวแตฟง
การเจริญพระกรรมฐานตามหลักสติปฏฐาน ๔ ทางสายเอกของพระพุทธเจานี้ไมคอย
มีใครสอน การเจริญพระกรรมฐานตองการเจริญมรรค ๘ ไดแก เจริญศีล สมาธิ ปญญา
ที่เรานั่งเจริญภาวนากัน แลวหาเหตุที่มาของกรรม คือ ทุกข เราจะพบ อนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา คือ อริยสัจ ๔
ทุกขเกิดขึ้นแลวเราก็หาเหตุของทุกขได และเราจะแกไขทุกขดวยตรงเหตุนั้น ตองแก
ใหถูกจุด เกาใหถูกที่คันจะไดหายคัน เปรียบเทียบใหทานเขาใจ
ถาเราพบพระแลว จะขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือ จะขยันหมั่นเพียรประกาบอาชีพ
การงาน จะกระตือรือรนในการสรางความดีขึ้นมา และทานจะไมเบียดเบียนทรัพยสินเงินทอง
จะไมขี้โกงขี้เมมแตประการใด เพราะมีพระประจําจิตประจําใจแลวมันเกิดแสงสวาง
ทานตองการอะไรหรือ ตองการหาความจริง
ทานมาแสวงหาความจริงของชีวติ
ตองการอดทน เพือ่ บมจิตใหมีสติปญ
 ญา เพื่อตองการจะแกปญหาที่มันจะเกิดขึ้นเฉพาะหนา
ในอนาคตตอไป
พี่นองที่รัก ไปไหนอยาเอาปากไปกอน เอาตาหูจมูกไปกอน เอาสติปญ
 ญาไปกอน ไป
ไหนอยาปากไว ใจอยาเบา เรื่องเกาอยามารื้อฟน เรื่องของคนอื่นอยานํามาคิด กิจที่ชอบควร
จะทําเปนปจจุบันธรรม พระพุทธเจาใหทําปจจุบัน อนาคตก็ไมแนนอน อยาจับมัน่ คั้นใหมัน
ตาย จะผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวิตกระทั่งตาย ไมมีใครชวยทานแตประการใดเลย ตรงนี้เปน
จุดหมายสําคัญ
การเจริญกุศลพร่ําภาวนาตองการใหมันผุด
ใหมันเกิดเองทีจ่ ิตใจของทาน
ไมใชฟงพระเทศน ฟงวิทยากร แลวก็เปนคนดี เปนไปไมไดแน เพราะขาดหลักธรรม ขาด
กิจกรรมของชีวติ แลว ไหนเลยละทานจะเปลี่ยนพฤติกรรมของทานได พฤติกรรมก็เปลี่ยน
ไมได ภาวะก็ไมเปลี่ยน นิสัยก็ไมเปลี่ยน จิตใจก็คงเดิม ก็หนักกวาเกาเขาไปอีก ตรงนี้เปน
จุดสําคัญของการปฏิบัตกิ รรมฐาน
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ไมใชหมายความวาจะมานั่งไปสวรรคนิพพานนะ มาถวายสังฆทาน ฉันจะไปสวรรค
ชั้นโนนชั้นนีต้ ามใบลานที่เทศน พระทานแตงกันเสียเลอเลิศ ทําบุญนิดเดียวจะไปสวรรคตั้ง
๗-๘ ชั้น ถวายนิดเดียวเทานั้นไปสวรรค ไมจริงหรอก ไมมีความจริงเลย เดี๋ยวจิตลามก
สกปรกไปทําบาปแกไขปญหาไมได ไหนทําทานนิดเดียวจะไปสวรรคเลา
บางคณะเขามาอบรมทีน่ ี่กัน วิทยากรพูดกันวันยังค่ํา เดินจงกรมก็ไมได ทําอะไรก็
ไมได ทานจะไดของจริงไหม เลยก็ไดของปลอมเปนวิปสสนึกไป เพราะทําไมได ปฏิบัติไมได
เลย จะไดของจริงอยางไรเลา
การปฏิบัติธรรมตองเอาไปใชตลอดชีวิต ตองหาความสงบที่อาตมาเคยพูดไวแลว เขา
วัดใหพบ ๓ วัด ไมใชวามาวัดอัมพวัน มานั่งเงียบบนศาลาหนังนี้แลวเปนคนดีนะ ไมได
ปฏิบัติธรรมเลยจะเปนคนดีไดอยางไร พระเทศนสกั ๑๐๐ องค ก็ยังดีไมได เทศนเราก็ฟงไป
อยางนั้นเอง แตไมปฏิบตั ิตามที่เทศน เพราะไมรูจะปฏิบตั ิอยางไร จับจุดไมได ชีวติ นี้คืออะไร
ทานก็มิทราบเลยนะ แลวทานจะเอาอะไรอีกเลา คงไมไดอะไรกลับไป ทานจะผิดหวังจากวัด
อัมพวันไปอยางนาเสียดายมาก
การปฏิบัติตอ งยึดหลักศีล สมาธิ ปญญา เปนหลักปฏิบัติ คือ มรรค ๘ ทุกขทมี่ ัน
เกิดขึ้นตองยึดอริยสัจ ๔ เปนขอปฏิบัติ ทุกขเกิดตรงไหน ตองแกตรงนั้น เหตุมันเกิด
ตรงไหน ตองแกที่เหตุ อยาไปแกปลายเหตุ ไมได เราชอบแกปลายเหตุกัน
เหมือนทานทั้งหลายปลูกตนไมเขาตนหนึ่ง ไมเคยรดน้ําที่ราก เอาน้ําไปรดที่ยอด ให
มันออกดอกไว ๆ มันจะไดมีผลออกมาใหเรากินเราใช นั่นแหละมันผิดแลว ควรรดน้ําที่ราก
กอน ใหรากมันดูดเขาไปเลี้ยงยอดเลี้ยงใจ จึงจะถูกตอง
ศีลาจารวัตรขอหนึ่งที่เราสอนกันมา คือ ปฏิบตั ิกรรมฐานใหมีสติปฏฐาน ๔ ทางสาย
เอกยึดเปนหลักไวกอน
กายานุปสสนาสติปฏฐาน กายจะยืน เดิน นั่ง นอน เหลียวซาย แลขวา คูเหยียด
เหยียดขา มีสติ มีศีลเขาไปกํากับจิต ใหมีสัมปชัญญะในการเยื้องกาวไป ตั้งสติไวทุกอิริยาบถ
นี่ซิมีศีลอยูประจํากาย คือองคพระ สัมปชัญญะจะบอกใหเรารูวาเราเสียมารยาทในสังคมแลว
สติก็ระลึกไวเสมอวาเตรียมพรอม สัมปชัญญะตัวเหมาะสม เราเอาไปวางตรงนั้น เรานั่งตรงนี้
เหมาะสมไหม เราจะรูต ัวของเราเองนะจะ เปนการถูกตองในการปฏิบัติธรรม
ไมใชวานั่งเห็นพระพุทธเจา เห็นโนนเห็นนี่ เดี๋ยวจะมาพูดวา มานั่งวัดอัมพวันตั้ง ๗
วัน ไมเคยเห็นอะไรเลย ไมตอ งการเห็นอะไรหรอก ตองการจะเห็นกิเลสของตัวเองวาตัวเองมี
กิเลสเทาไร ไมรูตวั เลยวาตัวนะมีกิเลสอยางไร ไปรูคนอื่นดี คนโนนไมดี คนนี้ทําไมดี แต
ตัวเองเปนอยางไร
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การเจริญกรรมฐานตองการรูตัวเอง ไมตองไปดูคนอื่นเขา จึงตองกําหนดวาเห็นหนอ
เห็นดวยปญญา ตองดูตวั เรา รูหนอที่ลิ้นป รูหนอวาเรามีอะไรบาง มีอะไรขัดของในเทคนิค
ในชีวิตเราบาง ตรงดูตรงนี้นะ ไมใชไปดูคนอื่น
เทาที่อาตมาสังเกตการณมาหลายสิบปแลว ยังไมมีใครจะแกปญหาชีวติ เลย มีแตไป
สรางแตปญหา สรางความวุนวายใหกับลูก สรางความยุงเหยิงใหแกสามีภรรยา สรางความ
หายนะใหแกบิดามารดา ไมถูกทางตามคําสอนของพระพุทธเจาแตประการใด พระพุทธเจา
สอนใหแกปญหา ใหแกทุกข แตเรากลับไปสรางทุกข สรางปญหาใหมากขึ้น สรางความ
วุนวายใหแกตัวเอง สรางความยุงยากใหกับลูก ทําใหลูกทะเลาะกัน เพราะแบงสมบัติกัน
เทาที่พูดมานี้ อาตมาแตงเปนบทกลอนวา
พอแมท่ดี ี สรางความดีใหกับลูก ทําถูกใหกับหลาน
พอแมที่ดี รักลูกใหถูกวิธี ทําความดีใหลูกดู
อันนี้กรรมฐานทั้งหมด ไมใชนอกกรรมฐานเลย
พอแมที่ไมมกี รรมฐาน ไมมีศีล สมาธิ ปญญาแลว จะสรางแตความไมดีใหกับลูก ทํา
ไมถูกไวกับหลาน แถมรักลูกไมถูกวิธี ทําความไมดีใหลูกดู
ยกตัวอยางใหเห็น เชน พอแมทะเลาะกันใหลูกเห็นใหลูกฟง พอก็ดมื่ เหลาใหลูกเห็น
แมก็เลนการพนันใหลูกดู พอแมรบราฆาฟนกัน ทะเลาะกัน ลูกก็เห็นกําหนดจดจําเปนกฎ
แหงกรรมใชหรือไม
ทานทั้งหลายเอย ฟงแลวคิดสักหนอย ไมใชพูดใหทานมีความรู ที่บรรยายธรรมะมานี้
ถาโยมปฏิบัติจิตได จะเห็นดวย ๑๐๐% พอมีสติ แมมีสติสมั ปชัญญะ ลูกดีทุกคน ไมทําแบบ
เสียใหลูกดู
รักวัวใหผูก รักลูกตองตี รักมีตองคา รักหนาตองคิด รักมิตรตองเตือนกัน
รักวัวตองผูกไว เดี๋ยวมันจะหาย จะเสียดายมัน
รักลูกตองตี ตีมี ๒ แบบ ตีดวยรูปธรรม นามธรรม ตีดว ยแบบอยาง สรางแบบใหลูกดู
เชน ตองการใหลูกสวดมนตไหวพระ ไมตองบังคับลูกเลย พอก็สวดแมก็สวดทุกวัน ลูกเล็ก ๆ
มันก็คลานมา แมสวดมนต เจอพระธุจะ เห็นพระพุทธรูปก็ไหว พบคนแกก็ไหว ชัดมาก พอ
แมเปนแบบ ตีแบบตีแผนตีแปลนใหลูกเห็น ตองตีลูกอยางนี้
เปรียบเหมือนคนปนหมอดิน ใสดนิ ไปกอนหนึ่ง เอาเทาเหยียบ ตีไปตีมาเปนกอน
สวยงาม ออกมาเปนหมอสวย จะทําลูกเล็กลูกใหญไดทั้งนั้น ตีใหไดแบบ ตีใหไดแปลนตองตี
อยางนี้
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บางคนไมมธี รรมะเลย เมตตากับลูกแตเจือดวยโทสะ ตีลูกกําลังทานขาว ลูกก็เสียใจ
พอตีหัวแตก แมตบหูตึง ลูกก็ทุลักทุเล เห็นวาพอแมไมรักแลวก็หนีไป โชครายไปพบเพือ่ น
อันธพาล ไปติดยาเสพยติด เด็กยุคใหมสมัยนี้จึงไมรักพอแม พอแมไมไดเอาใจใสลูก เอาลูก
ไปฝากโรงเรียน แลวไมไดตามดูลูกแตประการใด พอแมดี แผเมตตาใหลูก ลูกจะไปพบ
บัณฑิต ลูกดีดวยกฎแหงกรรม จากการกระทําของพอแมนี้
ตองการใหลูกสวดมนตไหวพระเปนคนดี พอแมตองทํากอน เด็กยังเล็ก กําลังจดกําลัง
จํานะทานทัง้ หลายเอย เด็กก็ไมรูเรื่อง สอนอะไรใหก็จํา ใหพูดไดกอน เด็กไมรูวาสวดมนตได
ประโยชนอนั ใด พอแมเปนแปลนสอนลูกอยางนี้ไดไหม พอแมเปนผูนําลูก และตองตามดูลูก
ดวย ขอฝากทานทั้งหลายไว มีความหมายลึกซึ้งในกรรมฐานมิใชนอย
ในวันพระเรามาสงบจิต ระงับใจสักวันหนึ่งไดไหม ไมตองการรื้อฟนคุยเรื่องของคน
อื่น ทุกขของเราก็มากแลว จะไปเอาทุกขจรมาทําไม เกิดก็เปนทุกข แกก็เปนทุกข เจ็บหนัก
เจ็บเบาเปนทุกขทั้งนั้น จะไปเอาทุกขของคนอื่นมาไวในสมองทําไม นี่กรรมฐานนะ
ถาคนมีกรรมฐานจะแกทุกขตัวเอง ทุกขหนัก รอนอกรอนใจเหมือนไฟเผาหัวจิตหัวใจ
เรามาเจริญกรรมฐานแลวรอนอกรอนใจหายไป จิตใจก็สบาย ปญญาก็เกิด ล้ําเลิศทุกประการ
เอาไปแกปญหาไดทุกทิศทุกทาง ตรงนี้เปนกรรมฐานนะ
โยมไมเชื่อไมทําก็ไมเปนไร เปนที่นาเสียดายในชีวิตของโยม เกิดมาระยะอายุเทาไร
เชา สาย บาย หรือเย็น พระอาทิตยไมเคยคางฟา เราก็คงจะอยูคางฟาไมได คือตาย กอน
ตายสรางความดีใหลูกหนอยไดไหม อยาสรางปญหาใหลูกตองรบราฆาฟนกันเลย มีอะไรก็
จําหนายจายแจก แบงใหสมสวนกัน
จงรักลูกคิดปลูกฝง ใหลูกตั้งตนฝกรีบศึกษา
ใหลูกไดดีมีปญญา มีวิชาตั้งตนเปนคนดี
ทานหญิงทานชายทั้งหลายเอย ตองการตรงนี้มาที่สุด นี่คือกรรมฐาน
ถาทานไดกรรมฐานแลว ทานจะไปปลุกลูกใหตื่น เสกลูกใหเปนงาน จะพูดกับลูกก็
เพราะ ไมดไุ มดาลูกตอไป และเปนภรรยา แมบา นแมเรือนที่ดี จะไมดาเสียดสีสามีเลย สามีก็
เห็นใจภรรยา จะไมวาเสียดสีภรรยาเชนเดียวกัน ยกยองภรรยา อุตสาหเลี้ยงลูกตั้งหลายคน
และยังเอาใจใสสามีอยางดีดวย ภรรยาก็เห็นใจสามี หาเงินหาทองมากมายไวในครอบครัว ผู
ที่จะรูจริงอยางนี้ตองเจริญกรรมฐาน
สติยึดมั่น กายานุปสสนาสติปฏฐาน กายจะยืน จะเดิน จะนัง่ จะนอน เอาสติกําหนด
นี่คือตัวธรรมะ สัมปชัญญะรูต ัววากาวไป ขวายางหนอ...ซายยางหนอ... ชา ๆ ชาเพื่อไว
เวลาเรามีสติครบเครือ่ งครบวงจรแลว เราจะวิ่งไปไหนสติก็ตามเราไปเรื่อย จะลมขางซาย จะ
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ลมขางขวาก็จะรูตวั คือ สัมปชัญญะ นี่คือตัวธรรมะ ไมใชธรรมะอยูที่ศาลาวัดอัมพวัน ธรรมะ
อยูที่ตัวโยมทุกคน เอาธรรมะมาใชใหเปนประโยชนไดไหม ตรงนี้เปนจุดสําคัญ
เรามีธรรมะแลวก็จะเปนพระสังฆเจา มีระบบมีระเบียบเพียบดวยวินัย ทําอะไรก็มี
แบบมีแผนมีแปลน เอาตาชั่งขึ้นมาดูเอาตราชูขนึ้ มาชั่ง วัดแลววัดเลาเฝาแตวัด นี่ซกิ รรมฐาน
ยืนอ...หนอ... ตั้งสติใหดี ๕ ครั้ง ไมใช ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ตอง ตจปญจกกรรมฐาน เรา
อยูในทองของมารดาก็ตอ งหาแตกปญจสาขา มือสอง เทาสอง สมองหนึ่ง ออกจากคัพภาของ
มารดาก็ครบอาการ ๓๒ แตบางคนเปนกฎแหงกรรม พอเปนนายแพทย แมเปนแพทยหญิง
ลูก ๒ คน เปนงอยเปลี้ยเสียขา คนที่ ๓ เปนใบ มันเปนกฎแหงกรรมอะไรหรือทานรูไหม
ถาทานเจริญกรรมฐานเขาขั้นของเขาแลว โยมจะรูเลยวามีกรรมอะไรลูกจึงเปนเชนนี้
พอแมหูดีตาดี มีลูก ๖ คน หูตึงหมดเลย เปนเพราะอะไร ถาโยมเจริญกรรมฐานเขาขั้นของ
เขาแลว ปญญาเกิดแลว จะไดรูวาทําไมลูกหูตึงหมด เพราะเวรกรรมตามสนองมาครั้ง
อดีตชาติ ควรจะแกไขอยางไร นาจะเขาใจตรงนี้ ดีกวาจะไปรูญ
 าณ ๑๖
บางทีมาอธิบายญาณขึ้นญาณลง ตรงนี้ยังทําไมได ชั้นประถมศึกษายังไมผาน แลวจะ
ไปเรียนมัธยมศึกษา อุดมศึกษาไดอยางไรเลา อันนั้นไมจําเปนตองไปขึน้ ถาเราเต็มที่จากชั้น
ประถมศึกษา มัธยมมาคอยทา มัธยมเต็มที่แลว มหาวิทยาลัยมาคอยทา มันคนละอยางกัน
ไมใชเรียนหนังสือ จะไปเอนทรานซ เรียนเลม ๑ จล สอนเลม ๒ ตอ สอนเลม ๓ ตอ
แตวิธีปฏิบตั สิ อนอยางนัน้ ไมได เลม ๑ ยังไมรูเรื่องแลวจะไปอานเลม ๒ หรือ ไมมา
สอนเรียนวิชาการเทคโนโลยีแตประการใด
เราเรียนพุทโธโลยี ตองการรูจริง ทุกสิ่งใหมันผุดขึ้นมาจากจิตใจ เรียกวาองค
ภาวนา ภาวนาใหมันเกิดเอง วาของจริงนะมันเกิดเอง ไมใชเอาของปลอมมาใสจิตใสใจ หรือ
เพชรน้ําหนึง่ ในดวงใจก็ไมมีแลว เอาเพชรปลอมมาใสกัน
ถาโยมผุดขึน้ มาเองจะไดเพชรในดวงใจ เพชรในดวงใจของโยมจะมีสัจจะ พูด
จริงทําจริง มีเมตตาปรานีเสมอ เอื้อเฟออาทร เกิดสามัคคีธรรม นําสันติสุข มีวินัย
เพชรนั้นจะเปนหนึ่ง มันจะมีแสงระยิบระยับสงไปไกล มีชื่อเสียงโดงดัง ทรัพย ชื่อเสียง
ความรัก ก็เกิดขึ้น นี่คือเพชรในดวงใจ
เพชรในดวงใจใสสะอาดยิ่งทํายิ่งสวย ยิ่งรวย ยิ่งมีปญญา มีราคาสูงขึ้นทุกวัน สราง
ความดีทุกวัน สะสมไว ราคาไมลดเหมือนเพชรตลาดบานหมอ เพชรตลาดบานหมอซื่อมาแค
๒ ชั่วโมง เจาสาวไมชอบ เอาไปขายคืนลดราคาทันที
เพชรในดวงใจคือธรรมของพระพุทธเจา ราคาไมลดมีแตราคาสดใส ไปไหนมีแตคน
เชื่อถือ มีแตคนเชือ่ ฟง มีแตคนศรัทธา มีแตคนชอบ ไปพูดอะไรเขาก็เชื่อ นี่คือเพชรน้ําหนึ่ง
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ในดวงใจ สจฺจํเว อมตา วาจา วาจาที่สัตย กลาวออกไปแลวคืนคําไมได ตองทําใหได นัก
กรรมฐานรับกรรมฐานแลวตองทํา อยาไปเสียกิจกรรม เดี๋ยวพฤติกรรมจะเสีย แสดง
พฤติกรรมออกไป นาเสียดาย ไมมีอะไรดีเลย ในเมื่อพฤติกรรมไมเปลี่ยน นิสัยก็ไมเปลี่ยน
สันดานเดิมก็หนักกวาเกา
จิตใจที่ไดเพชรไดธรรมมีราคาแพง ไมสามารถจะตีราคาใหตา่ํ ได ชีวิตของทานมีคา
มาก อยาตีราคาชีวติ ของทานใหต่ําอีกตอไปเลยทีเดียว ชีวิตทานมีคา เวลาก็มีประโยชน
ขยันทํางาน คนขี้เกียจนะเพชรปลอม ไมไดยอมใจมา ไหนเลยละจะขยัน
คนมีเพชรในดวงใจขยันไมพัก จะไมยอมตื่นสาย จะไมหนายหากิน จะไมหมิ่นเงิน
นอย จะไมคอยวาสนาใหมาหาเอง ออกมาอยางนี้ชัดเจน
ธรรมะอยูที่การปฏิบัติ ถาไมปฏิบัตทิ านจะไดพบเพชรปลอม จะขี้เกียจ ขี้โกง ขี้อิจฉา
ริษยา ผูกพยาบาท ฆาตพยาเวร ตองฆารันฟนแทงกันแนนอน คนที่ปราศจากธรรมะทําอะไร
ก็ผิดพลาด ไมเปนผลงานใหแกชีวิตของตนแตประการใด นั้นแหละเพชรมันราวราน
ทานทั้งหลายเอยฟงแลวคิดดวย
เวลาใดทําใจใหผองแผว
เหมือนแกวมีคาเปนราศี
เวลาใดทําจิตใจใหราคี
เหมือนมณีแตกหมดลดราคา
ความดีความสุขทางใจ ไมมีคนแสวงหาเลย คนสวนใหญชอบแตความสุข สนุกเพียงหู
ตา มันมาชักจูงใหยุงใจ ขอฝากทานทั้งหลายไปดวยโดยทั่วหนากัน จริงหรือไมประการใดไป
พิจารณาดูเอง
ถาทานมีสติสัมปชัญญะอยางอาตมาวา มีกรรมฐานจริง ทานจะมองเห็นสิ่งมีประโยชน
แกตนเองมาก คือปญญาเห็นดวยปญญา จะไมมองของชั่วของใครอีกตอไป ออกมาอยางนี้
เสียงหนอ... จะไมฟงเสียงเลวรายอีกตอไป จะมองคนในแงดี คนชั่วดีถหี่ างจะไมไปดูถูกเขา
นักกรรมฐานเอย ถาทานพบพระประจําใจ มีสติสัมปชัญญะครบ ทานจะมองคนในแง
ดีหมด ถึงหากวาคนนี้เคยไมถูกกันมา เปนศัตรูกันมา มองในแงดีสักหนอยไดไหม
เห็นหนอ... แลวมาคิดหนอที่ลิ้นป นี่เปนการทบทวนวาคนนี้เปนศัตรูกับเรา มีอะไรดี
กับเราไหม คิดหนอ... ปญญาจะออกมาบอกวา คนนี้เมื่อ ๓ ปกอน เขาเคยชวยลูกเราเขา
โรงเรียน และบานนี้ คนนี้เคยทําอาหารใหเรารับประทาน คนนี้เคยชวยเรามากอน ถาทาน
คํานวณการได โดยคิดหนอดังนีแ้ ลว ทานจะไมโกรธเขาเลย และจะไมผูกพยาบาทเขา
อีกตอไป จะสรางศัตรูใหเปนมิตร สภาพจิตของทานจะมีแตมิตรภาพ มีแตความดีรวมกัน
จะไมมอี ันธพาลในจิตใจของทานเลย
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เราควรจะคิดหนอทบทวนครั้งอดีตที่ผานมา คนนี้เราโกรธเขา เราผูกพยาบาทฆาตพ
ยาเวรเขา มันเปนกฎแหงกรรมนะ เราก็กําหนด โกรธหนอ ๆๆ ที่ลิ้นป ตองทบทวนคือ
กรรมฐาน โกรธเดี๋ยวนี้ กําหนดเดี๋ยวนี้ที่ลิ้นป ใหทันปจจุบัน อดีต อนาคตไมเอา แตผูปฏิบัติ
ไมเคยทํา
อาตมารูนะ อึกอักก็จะเดินจงกรม อึกอักก็จะพองหนอ ยุบหนอ เทานี้ไมไดผล
เลยนะ แตจี้จุดตรง พองหนอ ยุบหนอ กับเดินจงกรม เพราะตองการใหจิตมั่น ใหมี
กระแสไฟฟามาก เราจะไดเอากระแสไฟไปจาย ใชใหมีประโยชนอยางนี้ตางหาก
แตทานจิตใจไมมั่นคง ดํารงไวในจิต ชีวิตจะไรคา ทรัพยากรจะเปนหมัน ทานจะทํามา
หากินไมขึ้น ตรงนี้เปนเรื่องสําคัญมากคือธรรมะ ไมตอ งไปหาที่ไหนเลย เสียงหนอ... ออ เขา
ดา เขาวา สติมีไหม มีธรรมะที่หูไหม หูมีทรัพยไหม ถาหูทานมีทรัพยจริง มันจะสปารคออก
ไปนะ เสียงมันก็ไปหาเจาของเดิม หูจะไมยอมรับ จิตจะไมออกไปรับบา ๆ บอ ๆ
ถาจิตใจเรามีพระ จะรับแตเสียงดี จะรับแตสิ่งที่มีประโยชนในชีวิตของเราเทานั้น เรา
ไมยอมรับมันก็กลับไปหาเจาของเดิม อาตมาพูดอยูเสมอ มึงดาใคร กูดามึง ออ ดามึงหรือ
ไมไดดากูนะ เทานี้ยังคิดกันไมได ตะลึงตะลานกระเสือกกระสนโกรธ
บางทีเขาก็ไมรูตัววาเราโกรธเขา เราก็นอนไมหลับ กินไมได ทานจะเปนกรรมไหม
ทานจะมีเวรกรรมตามสนองทานไหม กินไมได นอนไมหลับ อยางต่ําโรคเบียดเบียน
โรคเบาหวาน ความดัน โรคเครียดมาแลว เดี๋ยวก็ตายอยางนาใจหาย นั่นทานสรางกรรม
ใหแกตัวเอง ไมใชเปนบุญเลยนะ เปนบาปประจําจิตใจ
การเจริญกรรมฐานจะตองแกบาปใหเปนบุญ สรางคุณใหเกิดประโยชน นั่นแหละ
ตามีทรัพย หูมีทรัพย ดูดวยฟงดวย ไปไหนตาหูเปนครูใหญ อยาเอาปากไปกอนนะ ปากนี้ไม
ดี ถาขาดสติสัมปชัญญะเมื่อไร มันจะพูดเรื่องออกมา ไปดูศาลาหนอย ตําหนิแลว แตนาจะรู
เหตุการณของวัดนี้วาไมดีเพราะเหตุใด ไมรูเรื่อง มีปากก็พูดไป ขาดสติในการพูด
ทานทั้งหลายเอย เรามีกรรมฐาน จะคิดก็คิดทางดี มีสติคิด คิดดีแลวพูดออกไปดวย
สติสัมปชัญญะ รูต ัวในการพูด จะทําอะไรก็ทําดวยกรรมฐาน คือมีสติสัมปชัญญะในการ
ทํางาน งานทานจะเสร็จดวยความเรียบรอย งานนั้นไมมีโทษ มีแตประโยชนรวมกัน และงาน
ที่ดีคืองานทีเ่ สร็จทันเวลาที่ทํา นี่คือกรรมฐาน
ถาทานไรกรรมฐานขาดสติสัมปชัญญะ กี่รอยปละทานถึงจะไดพบของดี ของดีไมตอ ง
ไปหาที่ไหน อยูในตัวของทานชายทานหญิงเอง แตเอามาใชไมถูกวิธี จงเอาออกมาใชให
ถูกตอง ทําอะไรใหมันมีครรลองของชีวิตบาง นี่คือกรรมฐาน
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เวทนานุปส สนาสติปฏ ฐาน เวทนาแปลวาทนไมได บังคับบัญชาไมได เกิดขึ้นอยู ๓
ประการ ดีใจก็เปนเวทนา เสียใจก็เปนเวทนา มีความสุขก็เปนเวทนา มีความทุกขก็เปน
เวทนา อุเบกขาเวทนา เราก็ตองตั้งสติ กําหนดเวทนานั้น เพราะเวทนามันเกิดขึ้นแกเราเอง
ปวดเมื่อยก็เปนเวทนา กําหนดจิต ตั้งสติที่ปวดเมื่อยนั้น กําหนดปวดหนอ ๆ อาตมา
เห็นหลายคนบน ปวดจัง หลวงพอเอย หลวงพอชวยแผเมตตาใหหายปวดหนอย ใชไดหรือ
บางคนอยูทกี่ รรมฐาน บอกวา หลวงพอชวยดวยคะ ฉันปวดจะแยแลวคะ ชวยหนอย
ๆๆ พอหายปวดก็หาวาหลวงพอขลัง หาวาหลวงพอไปชวย เปลาเลย ชวยตัวเองนะ ถาปวด
หนอ ไมตอ งไปหาคนอื่นชวยเลยนะ กําหนดไว ไมใชเลิกเลย
คนเราเดี๋ยวนี้มักงาย มักไดเกินไป ของดีตองทํายาก ของชั่วทํางายนิดเดียว กวาจะ
สรางความดีมาจนปานนี้ ใชเวลานานมากนะ ไมใชสรางกันวันเดียวแลวเสร็จ ศาลาหลังนี้
สรางตั้งหลายเดือน ใชเวลาเปนป กวาจะเสร็จ ถาจะรื้อก็ไมกี่วันหรอก หอระฆังทํามาตั้ง
หลายเดือน รื้อไมกี่วันจะเสร็จแลว ทําลายงายที่สุด สรางเสริมสรางยากมาก ขอฝากไวเปนแง
คิด
การเจริญกรรมฐานงายที่สุด แตไมอยากกําหนด เห็นแกตัวมาก ตั้งสติไวอยางเดียว
มีเวทนากําหนด เสียใจกําหนดที่ลิ้นป หายใจยาว ๆ ไว คนเสียใจหายใจเฮือก เร็ว ๓ ชา ๒
จะเสียใจเลย หายใจจากจมูกถึงสะดือใหยาว ๆ ตั้งสติไวที่ลนิ้ ป กําหนดเสียใจหนอ กําหนด
ไปเดี๋ยวสติมันจะบอกวาเสียใจเรื่องอะไร แกไขได เสียประสาทเปลา ๆ มัจะบอกออกมาเอง
อยางนี้ แตผปู ฏิบัติไมเคยกําหนด
อาตมานั่งนีป่ วดไหม มันก็ปวดเมื่อยเปนธรรมดา เปนธรรมชาติของเขาเอง แตเราไม
ไปยึดมัน แตกําหนดปวดหนอนี่ปวดหนัก ตองศึกษา ใหรู พอปวดหนักเขา เกิดขึ้น
ตั้งอยู ดับไป จิตไมไปพะวง จิตไมไปเปนอุปาทานยึดมั่นอีก ในเมื่อจิตไมไปยึดแลว มันก็
สบายใจใชไหม
ความดี ความชั่วก็อยาไปยึด ถาไปยึดเอาความชัว่ มาแลวมันอยูในตัวเรา เราก็
กลุมใจ ดีก็ไมไดดีตลอด ก็มชี ั่วชาสามานยเปนเรื่องธรรมดา เราตองกําหนดจิตใหมันได สม
ปรารถนาทุกประการ ออกมาอยางนี้นะ
เวลางวงอยากจะหลับ แตจําเปนจะตองดูหนังสือตออีกสักหนึ่งชั่วโมง เอาจิตมาไวที่
หนาผาก กําหนดที่หนาผากวา งวงหนอ ๆๆๆ เดี๋ยวตาจะแข็ง สติดีขึ้น จะเขียน
หนังสือไดเลย กําหนดใหถูกที่ ทําความดีใหถูกทาง

การเจริญพระกรรมฐาน

๙

บางคนนอนไมหลับ ดวยเหตุผลประการใดก็ตาม ถาเรามีสมาธิดี นอนหงายหายใจ
ยาว ๆ เอาสติปกไวที่ลูกกระเดือกหรือคอหอย เพงตรงนี้ หายใจยาว ๆ เดี๋ยวจะหลับ
ทันที นักกรรมฐาน กําหนดใหถูกตอง
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน จิตคือธรรมชาติทคี่ ิดอานอารมณ รับรูอ ารมณไวไดเปน
เวลานานเหมือนเทปบันทึกเสียง อยูทาง ตา หู จมูก ลิ้น กายใจ ตั้งสติไว เห็นเกิดจิตทางตา
ฟงเกิดจิตทางหู ตั้งสติไวไดไหม เอาสติไปควบคุมจิตไว
กลิ่นหนอ จะเห็นหรือหอมก็ตาม อยาไปสนใจ ตั้งสติไวใหได ปญญาจะเกิดขึ้น ลิ้นรับ
รส เปรี้ยวหวานมันเค็มอรอย มันก็ติดอกติดใจ เสียเงินเสียทอง ก็นึกวา โภชเน มัตตัญุตา
รับประทานอาหารใหชีวิตอยูไปวันหนึ่งขางหนาเพื่อทํางานตอไป ก็พอแลว
เดี๋ยวจะเกิดโลภโมโทโส ก็ไมฆาสัตวตัดชีวิตไดลงคอ ถาเรามีสติสัมปชัญญะจะเกิด
เมตตา จะไมฆาสัตว เมตตาจะสูงขึน้ มีความรูต ัวแลว จะไมอยากไดทรัพยสมบัติของใครเลย
พนจากหามาไดดวยกําลังของเราเอง หามาไดดวยสมองและปญญาของเราเอง จะไมอยาก
ไดของใครเลย
สติปญญาเกิดขึ้นมั่นคงตอสมาธิภาวนา จะไมอยากรบกวนในเรื่องประเวณีที่นาบัดสี
ในสังคม ที่เรากลาวกันนั้นจะไมมีแน ๆ และเราจะไมอยากกลาวเท็จกับใคร จะไมหรอกลวง
จะไมโกงใครอีกตอไปแลว และไมโกหกใคร แตโกหาคนอื่นนะบาปนอยกวาโกหกตัวเอง พูด
แลวไมทํา โกหกเรื่อย ผัดวันประกันพรุง แสดงวาโกหกตัวเองแลว
ขอเจริญพรวาอยาไปสรางกรรมตอไปเลย อาตมารูแลว ครั้งอดีตที่ผานมาเปนไป
ตามวัฏจักรเลยนะ เราสรางเวรสรางกรรมมามากแลว สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม อยา
คิดวาไมมีเวรกรรมนะ ถาโยมอยากหมดเวรหมดกรรม อยาไปสรางกรรมตอไปเลย ใชหนี้เขา
ไปเถอะ หมดแน
ขอสรุปใจความวา ยังไมเขาใจการเจริญกรรมฐานกันอีกมาก กรรมฐานแปลวาหนาที่
การงานตองรับผิดชอบ คนเดี๋ยวนี้ไมรับผิดชอบตัวเอง ไมรบั ผิดชอบครอบครัว ไมรบั ผิดชอบ
การคาของตัวเอง ไมใชกรรมฐานตามคําสอนของพระพุทธเจา
ทาน ศีล และภาวนานัน้ ทานใครก็ทําได ที่ถวายกันนี่ ใครก็ทําได ถวายกันเยอะแยะ
ไป แตมีศีลไหม ไมมีสติสัมปชัญญะเลย ทานไรผล ถาเราทําดวยสติสัมปชัญญะ ทําดวย
ปญญาของเรา ที่มันเกิด มีศีลอยูแลว ทําไดผลเดี๋ยวนีต้ องการใหไดผลเลิศกวานี้ ตอง
มีภาวนาดวย
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ภาวนานี่ สูงสุดในพระพุทธศาสนาแลว ทําคนใหมั่นคง ทําคนใหมีหลักฐาน จะไป
คาขายก็มั่นคงแน ๆ นั่นแหละคือ ศีล สมาธิ ปญญา สรุปเหลือ ๒ คือ สติ สัมปชัญญะ สรุป
เหลือ ๑ คือ ทํางานดวยความไมประมาท ทําอะไรก็ใหวงลอมไวถึงจะถูกตอง
นี่แหละเปนกฎแหงกรรมที่เราตองทําไว ถาหากวาเรากําหนดได จะแกกรรมไป
ในตัวดวย จะไมสรางเวรกรรมอีกตอไปแลว กรรมเกาก็จะอโหสิกรรม เพราะที่เราทําชั่วไว
เรารูตัว เราจะไมทําอีกตอไป อโหสิกรรม อยามีเวรมีกรรมแกขาพเจาเลย ขาพเจาขอแผ
เมตตา ณ บัดนี้ เปนการแกกรรมไปในตัวดวย กรรมนั้นจะไดยุติ และเราจะไมสรางกรรมใหม
ตอไป นีค่ ือกรรมฐาน
วันนี้ขออนุโมทนาในเรื่อง การเจริญพระกรรมฐาน ขอใหตั้งใจกําหนดทุกอิริยาบถ
ไป เสียใจกําหนด ดีใจกําหนด อยาประมาทเลย ชีวิตนี้คืออะไร ทานทั้งหลายก็ทราบ ที่พูด
มาแลวนั้นพูดใหละเอียดแลว พูดใหเขาใจแลว ถาโยมยังไมเขาใจก็เปนที่นาเสียดาย
สุดทายนี้ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย บุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมมาบําเพ็ญกุศล
ในชวงจังหวะเวลาวางของโยม ใหสงผลถึงลูกหลานสวัสดีมีชัยตอไป ขอใหญาติโยมเจริญยศ
เจริญลาภ เจริญสุข สนุกในการทํางานตอไปดวย ขอใหญาติโยมตั้งหลักฐาน มีงานทํา
ลูกหลานเปนใหญเปนโต มีความรูว ชิ าการสูง ยิ่งใหญในธรรมะของพระพุทธเจาดังกลาวแลว
ขอใหญาติโยมจงมีความสุขความเจริญโดยทั่วหนากัน และจงเจริญดวย อายุ วรรณะ
สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใด ขอใหสมมาดปรารถนาดวยกันทุก
รูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ
ขอเจริญพรดวยกันทุก ๆ ทาน
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