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ขอเจริญพร ทานพุทธศาสนิกชนและอุบาสก อุบาสิกา ทุกทาน ผูใครบุญกุศล ใน
วันนี้เปนวันธรรมสวนะ เปนวันพระ แรม ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ สิ้นเดือนแลว ก็หมดไปวาระหนึ่ง
ของวันธรรมสวนะหนึ่งสัปดาห และวันนี้ก็เปนวันอุโบสถศีล และเปนวันที่ญาติโยมทั้งหลายมา
จําศีลภาวนา เรามาจําศีล จําตัวนี้แปลวาอยู คําวาอยูตัวนี้แปลวาอยูที่ศีล ศีลก็อยูที่
สติสัมปชัญญะที่เราจะแกไขปญหา เรียกวาจําศีลภาวนา เราก็ตองจําจริงๆ ภาวนาใหมันเกิด
ปญญา ใหเกิดความรู และใหเกิดความคิด ใหมีสติปญญาใหจงได นั้นก็คือการจําศีลภาวนา
เนกขัมมปฏิบัตินั่นเอง เราทานทั้งหลายมาบําเพ็ญกุศลกันในวันพระวันธรรมสวนะนี้ ก็ไมใช
หมายความวาเรามาอยูเฉยๆ ตองจําศีลตั้งสติเจริญกุศลภาวนาแปลวา ภาวนาใหเกิดสติปญญา
ภาวนาใหมันผุด ที่อาตมาพูดมานาน แตไมมใี ครทําได ใหมันผุดขึ้นมาเรียกวาความรู ในเมือ่
ความรูผุดขึ้นมาเมื่อใดแจงใจเมื่อใดความคิดก็เกิดทันที ถาเราแจงดวยความรู รูบาปบุญคุณ
โทษ รูเปนประโยชนและไมเปนประโยชนแลว ความคิดมันก็แสดงออกใหเราดําเนินวิถีชวี ิตได
ถูกตองได ถาเราไมเจริญสติปฏฐาน ๔ เจริญพระกรรมฐานจะไมรูเรื่องนี้เลย จะไมมคี วาม
เขาใจในเรื่องนี้ เขาใจเขวกันไปหมด เขาใจกันไปคนละอยาง ปฏิบัตคิ นละทาง กําหนดจิตไม
ถูก แลวเราก็ไมไดอะไรเกิดขึ้นมา การที่จะกําหนดสติอยูได จิตตัวนีส้ ําคัญ การเจริญสติปฏ
ฐาน ๔ พระพุทธเจาสอนเปนทางสายเอกก็เนื่องจากวาใหเรามีสติอยูทกุ อริยาบถนัน่ เอง ในการ
ยืน เดิน นั่ง นอน เหลียวซาย แลขวา คูเหยียดหรือเหยียดขาตั้งสติไว ตรงนี้แปลวาจําศีล
จําตัวนี้แปลวาไมใชจอง แตจําเปนตัวกําหนดจิต ใหมีสติอยูที่ภาคกายเรียกวารูปธรรม ใหมีสติ
อยูที่จิตเรียกวานามธรรม ทั้งรูปธรรมและนามธรรมทั้งสองประการนี้ จะทําใหเราเกิดความรู
รูตัวนี้แปลวารูแจงรูจริง เห็นแจงเห็นจริงในสัจจะธรรม เดีย๋ วก็จะเกิดความคิดขึ้นมา ความคิด
นั้นแปลวาประดิษฐสรางสรรคในจิตของทานใหดําเนินงานดวยความถูกตอง
จะแกปญหาที่
เกิดขึ้นเฉพาะหนาได เพราะวาปญญาตัวนี้ไดมาจากความคิด จากที่ความรูจริงรูแ จงเห็นจริง
เห็นแจงแลวก็ดวยการเจริญพระกรรมฐาน
ทานเจริญกรรมฐานกําหนดไมไดทานจะไมมี
ความคิดที่ถกู ตอง ความคิดทานจะไมดี ความคิดทานจะออกนอกลูน อกทาง เพราะฉะนั้น
คนเราความคิดจึงไมตรงกัน ถาใครปฏิบัติไดเขาขั้น ความคิดจะไมมีผิดแผกแตกกัน จะคิด
ตรงกัน มีความคิดสูง มีความรูดี ความคิดก็ตองดีและตองสูงไปตามความดีอันนั้น เรียกวา
เรืองปญญา ในเมื่อปญญาเกิดขึ้นแกทานทั้งหลายแลวชีวติ ทานจะแจมใส ทําอะไรก็จะแกไข
ปญหาได จะไมมอี ุปสรรค จะไมมีปญหาชีวติ แตประการใด ปญหาชีวิตก็หมดไป ตรงนี้เปน
เรื่องสําคัญ ก็ขอเจริญพรวาเหมือนกันไมไดทั้งพระสงฆองคเจา ทั้งพระสงฆองคชี จิตใจไม
เหมือนกันเพราะความรูค วามคิดไมเหมือนกัน มีสติไมเทากัน สมองทีจ่ ะมีปญ
 ญาแกไขปญหาก็
ไมเหมือนกัน โรคภัยไขเจ็บก็เบียดเบียนไมเหมือนกัน โรคตับ โรคไต บางคนก็เปนโรคมะเร็ง
บางคนก็เปนโรคลําไส บางคนก็เปนโรคกระเพาะอาหารก็ไมเหมือนกัน คนที่จะมีความคิด
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เหมือนกันตรงกันเปนไปไดยากมาก เกิดมาจากอะไร มันมาจากความรูท ี่แจงและไมแจง จริง
หรือไมจริง รูแนนอนหรือไมแนนอน เชน กําหนด ปวดหนอ รูไมแนนอนรูไมจริง เปนอนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา แลวก็ปวดโนนปวดนี่ตลอดรายการ ทานก็ไมรูจริง รูไมเขาใจ ถารูจริงรูเขาใจ
ทานจะเกิดความคิดที่จะมีสติปญ
 ญารอบรูในกองการสังขารแกไขปญหา อานออก บอกได ใช
เปน มันจะออกมาทํานองนี้เปนตน ถาเหนือนอกจากนี้จะงมงาย ไมรูแจงเห็นจริงในตัวเอง
เลยก็มีแตบาปกรรมทับทมไวในจิตใจ จึงมีปญ
 หากันมากสามีภรรยาคิดไมตรงกัน แตกแยกกัน
มากมาย ลูกหลานก็ไมตรงกันแยงสมบัติกัน เพราะความรูแ ละความคิดสองประการนี้ ถาใคร
เจริญพระกรรมฐาน เจริญสติปฏฐาน ๔ ความรูจะเขาใจกันได ความรูและความคิดจะแสดง
เหมือนกัน จะคลายคลึงกันมาก จะพูดกันรูเรื่อง จะเขาใจกันงาย แลวก็จะเห็นอกเห็นใจกัน
งาย จะรักกันงายเพราะมีธรรมะ คนที่รักกันไมไดเกลียดกันมีแตทะเลาะวิวาทกันนั้น ก็
เนื่องจากความรูนั้นไมแนนอนมันไมมีความรูจ ริง และก็ไมมีความคิดจริง มีแตความรูที่เรียน
หนังสือความรูที่ไปจําเขามา ความรูที่เห็นแตทิฏฐิของตัวเอง รูตวั เองเขาใจตัวเองทิฏฐิมานะแก
ตัวเอง มันจะเกิดอันตรายแกตัวเองอยางนี้เปนตน คนเราจึงมีความคิดความเห็นไมตรงกัน พี่
นองก็ไมเหมือนกัน ไมไผตางปลองพี่นอ งตางใจ พี่นองทองเดียวกันก็เหมือนกันไมได เรามา
จับกลุมคุยมานั่งกันอยูสถานที่กันนุงขาวหมขาวก็จิตใจไมตรงกันไมเหมือนกัน พระสงฆองคเจา
ตางถิ่นตางถานมาบวชเปนนวกะ เปนเถระ ก็มาจากตระกูลตางๆ มาจากญาติพี่นอ งไม
เหมือนกัน เพราะวาตระกูลไมเหมือนกัน ๗ ชั่วบรรพบุรษุ ก็ไมเหมือนกัน แตมาแลวปฏิบัติ
ธรรมใหเหมือนกัน ลงโบสถ ลงวัตรใหเหมือนกัน ทํากิจวัตรเหมือนกัน และเขาใจกันไดจะ
กลมเกลียวเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จะไขปญหาสังคมของสงฆได และสงฆก็จะแกไขสังคมของ
คนทั่วไปไดเรียกวาพัฒนาสังคมอันนัน้ เพราะเราอยูรวมกัน รวมกันได แตบางแหงรวมกันไม
ติด รวมกันไมได เพราะนิสัยไมตรงกัน บางองคทานก็ชอบสวดมนตไหวพระ บางองคทานก็ขี้
เกียจสวดมนตไหวพระ ไมสนใจ นี่มันไมตรงกัน บางองคทานทํากิจวัตรไมพัก เจริญ
กรรมฐาน เจริญกุศลภาวนา บางองคทานก็บอกวาทําไปทําไม ไมเกิดประโยชนอะไร นี่บาง
องคก็เปนอยางนั้น ถาคนรูจริงจากการภาวนานี้ ความรูเกิดจากความคิด เกิดสติปญญาแลว
จะขยันสรางความดีไมพักไมยอหยอนตอการปฏิบัติแนนอน ญาติโยมเปน
จะขยันไมพกั
ฆราวาสผูครองเรือนทีม่ ภี าระจะตองแบกมากมาย เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวตองหากินอาบเหงื่อ
ตางน้ํา ตองหาอาหารการบริโภคทุกวัน หาอาหารเชาแลวตองหาอาหารกลางวันอีก หาอาหาร
กลางวันเสร็จแลวตองหาอาหารเย็น แตแลวเราไปดูงานเขางานบวชนาค งานศพ หรืองาน
ผูกพัทธสีมา เปนตน แมครัวมือเปยกตลอดหาแลวก็ยังไมพอก็ตองหาอีกตอไป เปนเรื่อง
ธรรมดา คนเราก็เชนเดียวกันขยันไมพัก บางทานก็ขี้เกียจไมพัก ที่อาตมากลาวขางตนวา
คนเราเกิดดวยความรูและความคิด ถาคนเราไมไดปฏิบัตเิ ลยนะมันจะไมมีความรูไมมีความคิด
จะไมประดิษฐสรางสรรค จะเปนคนสั้นๆ แคหัวบันได ไมมีความเจริญกับเขา คนที่มีความ
เจริญรุงเรืองในครอบครัวและในหมูคณะของตน คนนั้นจะทํางานไมพัก จะขยันในหนาที่การ
งานทุกอยางที่จะตองดําเนินวิถีชีวติ ไปดวยความถูกตอง ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลาย ถาคน
เห็นแกตัวจะกลัวลําบากความยากจะเกิดขึ้นแกเขา เขาเหลานั้นจะไมเอางานเอาการ จะไม
อยากจะรวมงานกับใคร แยกตัวออกไป จะมาฟงธรรมะก็ไมเอา ขารูแ ลวอวดรูอวดดี จึงไม
อยากฟง นับประสาอะไรกับองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังใหพระอานนทศรีอนุชาแสดงคิริ
มานสูตร ถวายตอนอาพาธ ทานยังตองฟงเหมือนกัน แลวเราไมฟงไดอยางไร อันนี้ก็เปน
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เหตุผลอันหนึ่งที่เราจะตองพึงปฏิบัติ และถึงวันพระวันธรรมสวนะไมควรขาด ควรจะปฏิบตั ิทาํ
กิจวัตร โยมก็มารักษาอุโบสถ เพงโทษของตนเองในหนึ่งรอบสัปดาห มีผิดมีบกพรองตรงไหน
เรียกวาเพงโทษตัวเอง มารักษาศีลจําศีลภาวนาตองการจะมาเพงโทษตัวเอง ตองการจะมา
วิจัยตัวเอง ไมตอ งไปเพงโทษคนอืน่ เขา ตองการเพงโทษตัวเองวาเรามีโทษหนึ่งสัปดาหทํา
อะไรไวบาง ขาดทุนหรือไดกําไรในรอบสัปดาหนี้ เราก็จะไดเจริญสติ ใหเกิดความรูความ
เขาใจในการเพงโทษของตัวเอง มีโทษมีภัยอยูต รงไหนบาง และมันบกพรองตรงไหนบาง เรา
ก็จะไดแกไขบกพรอง ที่อาตมากลาวอยูเสมอวา ขาดก็ตองเติม เกินก็ตองตัด เพื่อ
ประหยัดเวลา อยูมาอายุมากแลวก็ใกลจะตายดวยกันทุกคน ประหยัดเวลาเขาไวบาง ขาดก็
ไมเติม เกินก็ไมตัด แสดงวาเราไมประหยัดเวลา เสียเวลาไปก็นาเสียดาย
ในวันธรรมสวนะนี้เราก็จาํ ศีลภาวนา เจริญวิปสสนากรรมฐาน ขันธ ๕ รูปนามเปน
อารมณจะเกิดความรูทไี่ มเคยรู ทีไ่ มเคยเขาใจก็จะไดเขาใจ เชน กายานุปสสนาสติปฏฐานเรา
ไมเคยเขาใจ จะไดเขาใจวากายานุปสสนาแปลวาอะไร
กายในกายนอก กายนอกกายใน
กายในก็คือมีสติกําหนด กายจะยืนหนอ ๕ ครั้ง กําหนดตั้งแตศีรษะลงปลายเทา ปลายเทา
ขึ้นมาบนศีรษะ ยืน...หนอ ถายังใหมถอนหายใจที่สะดือ มันจะคลองขึ้น พอกําหนดจากปลาย
เทาวา ยืน...ขึ้นมาถอนหายใจที่สะดือ แลว หนอ... ถึงศีรษะ ถาทําอยางนี้ไดมันจะคลอง พอ
ทําไดแลวไมจําเปนตองถอนลมหายใจตรงนั้น ถาคลองมันจะลงไปถึงปลายเทาเลย ยืน...หนอ
... พอดี จากปลายเทาขึ้นมาศีรษะ ยืน...หนอ... พอดี ไดหนึ่งระยะ ถายังใหมตอการปฏิบัติ
นั้นก็ตองทําอยางที่อาตมากลาว ถาไมถอนหายใจก็หายใจไมออกกําหนดไมได เพราะเหตุใด
เพราะคนเรานี้หายใจสั้นแทบทุกคน ไมมีใครหายใจตั้งแตจมูกถึงสะดือหรอก หายใจสั้นแทบ
ทุกคน ถาเราหายใจยาวๆ จนคุนเคยตอสภาวธรรม เชนจะยืนหนอ ๕ ครั้ง หรือจะหายใจเขา
พองหนอยุบหนอ ก็ตาม หายใจยาวๆ มันจะทําใหเพิ่มความรู เพิ่มความดี เพิ่มความมีปญญา
ทําใหความรูเห็นแจงเห็นจริงในสัจจะธรรมชัดเจน ชัดเจนมาก แตแลวเราก็ไมทําอยางนี้กนั
ทําอะไรสอนกันไปคนละทางสองทานกันไปหมด อยางที่เราสอนไมเอา ไมวากัน ไมไดกําหนด
ตรงนั้น ถากําหนดตรงนั้นไดตั้งสติไวไดอยูในลมหายใจแลว บางคนมานั่ง นั่งอยางเดียวไมได
มีครูอาจารย ทําไปตามอารมณทานก็ไดของไปตามอารมณ ทานจะไมไดดีนะ ไมมีครูบา
อาจารย ทําตามอัธยาศัย ทําสงเดช โดยไมมีเหตุผลทานทําอีกรอยปก็ไดแคนั้นนะ ไมไดอะไร
เกิดขึ้นมา บางคนอวดรูอวดดีดวย เอาอารมณมาใสกันพูดจาไมเพราะก็มีมาก ถาเรามาปฏิบัติ
เราก็อยาถือเราตองอดทน ใครจะวาอยางไรตองอดทนกําหนดใหได ไมอยางนั้นจะไมเกิด
ความรู ถาทานไมอดทนไดยินเสียงไมดีทานก็อารมณไมดีแลว ทานจะไมเกิดความรูที่ดี ทาน
จะเกิดความรูที่เลว รูในอารมณที่เสียมาอัดเทปเขาไวอยูในจิตใจของทาน สรางเวรสรางกรรม
ใหแกตัวเอง กลับไปแลวก็มาเปดเทปฟงวากลุมอกกลุมใจมาวัดอัมพวันไมไดเรื่อง นั่นแหละจะ
เปนบาปแกตัวทาน จะไดความรูแบบเลวๆ ไมใชความรูในปญญา ไมใชความรูท ี่จะแกปญหา
ไมใชความรูจ ริงในสิ่งที่เปนปญญา รอบรูในกองการสังขาร อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อนิจจัง
มันไมเที่ยง เปนทุกข ถาเรารูจริงแลวมันก็เปนอนิจจังไมแนนอน อยาไปจะมั่นคั้นใหมันตาย
ผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวิต นี่ความรูจริง ทีม่ นั ออกมาไดแจง กอนจะรูจริงตองแจงถึงใจกอน
ในเมื่อแจงถึงใจแลวความรูจริงก็จะออกมาเรียกวาความคิด มันคอยจะคิดไปในทางดี ถา
ออกมาอยางนี้ไดแลวทานก็จะพบของจริง วาตัวเรามีความจริงเกิดขึ้นแลว แตผปู ฏิบัติไมคอ ย
ความรู และ ความคิด
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ดําเนินงานตาม ไมทําตามอันนี้นะ แลวมาบอกวาไมไดเรื่อง ก็ทานมาไมเอาเรื่องอะไรเลย มา
ก็จิ้มๆ จ้ําๆ มาแกบนกันบาง เสแสรงกลาววาจาอันเสียสัจจะ แลวทานจะไดอะไรหรือ ทานจะ
ไมไดผลอานิสงสสมความมุงมาดปรารถนาทุกประการขอฝากไว แคยืนหนอ ๕ ครั้งใหได ถา
ไดดีแลวทานจะหายใจยาว สติรูจริงขึ้นมาอันนีม้ ันบอกกันไมได มันเปนตัวหนังสือไมได ไมมี
อยูในตํารา แตถาทานทําไดแลวทานจะรูเองมันเปนอยางไร จิตใจจะคลองแคลววองไวรวดเร็ว
เปนธรรมจะรูอยางไร คําวารูดีรูชอบรูอยางไร รูตรงไหน ทานจะแจงแกใจเปน ปจจัตตัง
เวทิตัพโพ วิญูหิ ทานจะรูแกตัวของทานเอง นี่แปลวาความรู ความจริงใจก็เกิด เรียกวา
ความรู ก็เกิดเหตุผล ความจริงนัน้ ทําใหคิดทําใหประดิษฐสรางสรรค คนที่ไรความจริงมันจะ
ไมมีความคิด จะไมไดผลเทาที่ควรมันแลวจะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาไมได เลยไปหาผี
เจาเขาทรง ไปหาพระหมอดู เปนตน เลยไมไดผลแตประการใดก็ออกมาอยางนี้ชัด ในเมือ่
ออกมาชัดแลวทานจะเอาอะไรอีก ทานจะหมดโอกาสหาโอกาสที่ดีงามไดยากมาก บางคนก็ไม
เอาก็แลวไปก็มีเหตุผลอยางนั้น การปฏิบัติธรรมเปนเรื่องสําคัญอันหนึ่ง แตบางคนก็ไมสนใจก็
ไมวาอะไรกัน ความคิดที่มันมีกําหนดเราจะรูกฎแหงกรรมไดจากความคิด การทีม่ ีสติจะเกิด
ความคิด เกิดปญญาที่จะแกไขปญหาได เรียกวารูกฎแหงกรรมจากการกระทําได บางคนก็ไม
รู ทําอยางไรก็ไมเขาใจ แกไขปญหาก็ไมได ก็นาเสียดาย เสียใจดวย ไมเกิดประโยชนแต
ประการใด คนที่รูกฎแหงกรรม ตองรูตัวปญญา เชน รูเวทนาเปนตน มีเวทนาตองกําหนดตั้ง
สติที่เวทนานั้น เรียกวาจําศีลภาวนาที่เวทนา ในเมื่อมีเวทนาปวดเมื่อแขงขา ปวดศีรษะ ปวด
เมื่อยทั่วสกลกาย ก็กําหนด อยาเลิกไมได ตั้งสติไว เรียกวาจําศีลคือจําสติ มีสติสัมปชัญญะ
อยูตรงนั้นเกิดขึ้นตั้งอยูแลวก็ดับลงไป ประตูเกิด ประตูตายก็จะบอกแกเราได ตายแลวมันก็
ดับ ดับแลวมันก็เกิด เกิดแลวก็ดับ แลวเวทนามันก็เคลื่อนยาย แยกรูปแยกนาม แลวเวทนา
ก็แยกออกไป ในเมื่อเวทนาแยกออกไปไดแลวนั้นสติก็ดีขนึ้ เลยก็จิตก็ไมเปนอุปาทานที่จะไป
ยึดเหนี่ยวตรงนั้น ไมออกไปยึดในสวนนั้นแลว เวทนาก็หายไป แลวเวรกรรมก็มาเลย วาเรามี
เวรกรรมอะไรบาง จะสะสมหนวยกิตไวที่เรียกวาความคิด ความคิดนั้น มันจะคิดออกมาเอง
มันจะเกิดเองโดย ปจจัตตัง เกิดเปนญาณทัสสนวิสุทธิ ความบริสุทธิ์นนั้ ก็เกิดขึ้นแกตัวทานเอง
คิดไมออก เสียใจก็ลิ้นปนั้น หายใจยาว ๆ กําหนดใหได ไมหายก็กําหนดไปจนกวาจะหาย
เสียใจ ถาทานทําไดตามที่อาตมากลาวแลวทานจะหมดปญหาไป จะมีสติปญ
 ญาที่จะแกไข
ปญหาของทานไดแนนอนที่สุด มันก็ออกมาอยางนี้ชัด โกรธ ก็กําหนด ถาเรากําหนดไดคือ
อริยสัจสี่ก็จะเขามาในแนวปฏิบัติ ทุกข สมุทยั นิโรธ มรรค มันเกิดทุกขที่ความโกรธ โกรธนี้
เปนทุกขมาก มันจะแกไขความโกรธนี้แสนจะยากมาก แตเราก็ตองแกที่ตนเหตุ มันโกรธก็
เปนตนเหตุตองแกความโกรธกอน ดูซิความโกรธมีพษิ สงประการใดทําใหโรคภัยไขเจ็บอยางไร
ทําใหโรคแทรกซอน ทําใหอายุสั้น ทําใหรางกายสังขารเสื่อมโทรมไปตามสภาพ นี่ความโกรธ
ถาเรากําหนดไดมันก็จะรูเอง ความโกรธก็หายไป แลวจะไมโกรธ ไมพยาบาท กับทานผูใด
อีกตอไปแลว มันก็เกิดขึ้นได ในเมื่อเกิดขึ้นไดที่ลิ้นปนี้ แลวก็ความผองใสญาณวิสุทธิก็เกิดขึ้น
ความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นไดจากตรงนัน้ เรียกวาตัวปญญารอบรูในกองการสังขาร เรียกวารูจริง ก็
เกิดความคิดขึ้นมาวา ออนีค่ ือสมุทัย หาที่มาของทุกขได นิโรธแจงแกใจคือมรรค ไดแก
มรรค ๘ ไดแกตัวปญญา มันก็จะเกิดปญญา เกิดความคิดขึ้นมา คิดไปตามลูกโซนั้น จะรูวา
ทุกข สมุทยั นิโรธ มรรค คือ มรรค ๘ ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา ที่เราปฏิบัตอิ ยู ณ บัดนี้
จะมีประโยชนแกทานเอง เสียใจก็อยาใหเสียใจคางคืน ดองไวตอนเชา ทานจะอารมณคาง
ความรู และ ความคิด
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เราก็จัดการหาเหตุที่มาของทุกขทานปฏิบัติไดทานจะไมมคี วามโกรธทีจ่ ะผูกพยาบาทเก็บไว
นาน ถึงจะมีก็เวลาจํากัดไมมากนัก บางคนเก็บความโกรธไวเปนเวลานานตั้งเปนปๆ กระทั้งที่
เขาก็ไมรูวาเราไปโกรธเขา เรารูตัววาเราโกรธเราเปนบาป เขาไมรูตัวเขาก็ไมเปนบาปแต
ประการใด นี่มันอยูที่ตัวเราทั้งหมด นี่เวทนาสําคัญอันหนึ่ง ที่มันเปนบอเกิดอุปสรรคใน
กรรมฐาน ปวดเมื่อย เสียใจ ดีใจ ก็ทนไมไหว อันนี้เปนอุปสรรคอันหนึ่งแตเราก็ตองสู
กําหนด รูจ ักประตูเกิด ประตูตาย รูจักเกิดดับใหจงได พอเกิดดับไดแลว เราก็รูจริงขึ้นมา
เรียกวารูในความคิด ใชสติปญญาที่จะแกไขปญหาไดทันทีในปจจุบันนั้น ก็ไดแนนอน จิตตา
นุปสสนา ขอที่สาม มันคิดอะไรกําหนด จิตมันออกก็กาํ หนดเทานี้เอง แตปญ
 หาอยูที่วา
กําหนดยุบหนอพองหนอกําหนดไมได
กําหนดไมไดจังหวะตองฝกใหไดตองใหไดจังหวะ
หายใจยาวๆ ตั้งสติไวใหได ยืนหนอ ๕ ครั้งนี้สําคัญมาก ไมใชของทําไดงายเปนของทํายาก
อาตมากวาจะทําไดตั้ง ๑๐ ป ยืนหนอ ๕ ครั้งใชเวลา ๑๐ ปนะ ไมใชวันสองวัน โยมทําวันสอง
วันคงยังไมได แตกต็ องพยายามทําตอไปจะไดเห็นจริงเห็นแจงในสัจจะธรรม วาอะไรเปนอะไร
วากฎแหงกรรมอยูตรงไหน แลวเราจะรูเห็นหนอ...เห็นอะไรสัจจะธรรมตรงไหน เห็นเขาไปใน
ปญญาแลวจะแกไขปญหาไดอยางไรบาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ในเมื่อกําหนดแลวมัน
เกิดปญญาตรงไหน มันเกิดความรูตรงไหน เห็นนี้จําแมน เสียงไดยินจําแมน แตในนามธรรม
นั้นมันจะเกิดเองไมไดยินเสียง ไมมีรปู คลําในนามธรรมมันก็จําไดยาก แตรูปเห็นลักษณะมันจํา
ไดงาย เสียงดังก็จําไดแมน แตในดานนามธรรมไมมีรูปเสียง มันมีนามธรรมของเขาจําไดยาก
แตแลวเราก็ไดจากความคิด ความรูแ ละความคิดนี้เองจึงจะเห็นนามธรรม ถาเราความรูแจงแก
ตัวเองในจิตใจแจงถึงใจแลว ความคิดก็เกิดขึ้นรวมเปนปญญา เรียกวานามธรรม เปนกิจกรรม
ที่มีประโยชนแกตัวทานเองในการแกไขปญหาชีวิต ตาเห็นรูป กําหนดเห็นหนอ... สงออกจาก
หนาผากออกไป เสียงหนอ...ก็ฟงที่หูตั้งสติไวทั้งสองขาง นี่เปนการทีจ่ ะตองเกิดความรูจากการ
ฟง และก็ทําใหฟงเกิดความคิดเกิดสติปญญาที่ไดฟงมาเขาดา เขาวา มันก็มปี ญญาแกไข
ปญหาในเสียงเหลานั้น แลวเราก็จะรูตอ ไปอีกวา เสียงนั้นเขาโกหกเราหรือเปลา สติบอก
ความรู ความคิดอันนัน้ ก็ออกมาแสดงใหเราทราบวาที่เราฟงนั้นใชไมไดเขาไมมีความจริงใจกับ
เรา นี่มันก็เปนการแกปญหาไปในตัว แกปญหาไดดวยความรูแลวความคิด เราจะไดมี
สติปญญาของเราเอง ญาติโยมทั้งหลายที่เราไดมาปฏิบัติกรรมฐานนี้ ตองการจะรูใ หเปนความ
จริง การจะแกไขปญหา ตองการอยากจะไดความเปนอยูข องชีวติ ที่ถกู ตอง และอยูในบานใน
ครอบครัวเพื่อปกครองตนปกครองตัวในครอบครัวใหอยูดีกินดีมั่งมีศรีสุขได
และการเจริญ
กรรมฐานบําเพ็ญศีลภาวนา ตองการจะปดประตูอบาย นรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน
เราก็จะไมตอ งไปในภูมนิ ั้นอีกตอไป จะไปก็อยางต่ํามนุษยสมบัติ อยางสูงขึ้นไปก็สวรรคสมบัติ
สูงขึ้นไปอีกจุดยอดคือนิพพานสมบัติ ทั้งสามประการนี้แนนอน เราก็จะไมไปประตู นรก เปรต
อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน ในประตูทั้งสี่นนั้ คงไมไดไปอีกตอไป ก็ขอแสดงเหตุผลในเรื่อง
กรรมฐานมาพอสมควรเพื่อเปนทัศนศึกษาและแกไขปญหาใหผูปฏิบัติธรรม ก็ขอใหตั้งใจปฏิบัติ
เดิน ๑ ชั่วโมง ตองนั่งใหได ๑ ชั่วโมง อยายอทอ ก็ขอใหมีสัจจะ เดินจงกรมแลวก็นั่งแลว
กําหนดอริยาบถตางๆ ใหไดเทานี้เอง ทานจะไดแคไหนก็เปนเรื่องของโยมที่มีความเพียร ถา
เราตั้งใจปฏิบัติ กินนอย นอนนอย พูดนอย ทําความเพียรมาก แลวไมไปสนทนาเทา
ความหลังตอกัน รับรองไดผลภายใน ๗ วัน ทานจะไดความรูความคิดบางพอสมควรแก
ความรู และ ความคิด

๕

อัตภาพทีม่ ากัน ก็ขออนุโมทนาสาธุการแกทานทั้งหลาย ผูปฏิบัติธรรมโดยทั่วหนากันขอให
ตั้งใจทํา ตั้งใจปฏิบัติ โดยติดตอตอเนื่องตอไป

ความรู และ ความคิด

๖

