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ขออนุโมทนาสาธุการแกบรรดาญาติธรรม

ผูปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา สราง
ความดีถวายเปนพระราชกุศลบรมบพิตรพระราชสมภารเจา ในชวงจังหวะเวลาอันสมควร
เชนนี้ การปฏิบัติธรรม 7 วัน 7 คืน เพื่อหาเสนทางของชีวติ ใหได การมาสรางความดีถวาย
เปนพระราชกุศลนั้นนอยคนจะระลึกได ทํากันโดยที่วาแลกเปลี่ยนกันเทานั้น สรางความรูก็
หามีไม ไปทําบุญตักบาตรวัดโนนวัดนี้ ทัวรบุญกันมากหลายแลวก็วาไดบุญ ขอเท็จจริง
ไมใช นาจะเดินเสนทางของชีวติ ใหถูกตอง สรางความดีของใครของมันใหเกิดปญญาใหได
ในเมื่อเกิดปญญาแลวถึงจะเกิดขอคิดในเสนทางของชีวติ ได ความเปนอยูของชีวติ ก็จะดีขึ้น
จะเปนประโยชนแกตัวเองมาก
วันนี้อาตมาจะพูดในเรื่องการพัฒนาภูมิปญญาของพระพุทธเจาที่สอนเรา ใหเราตอ
อายุตรงไหนบาง การเจริญกรรมฐานเปนการแกปญหาชีวติ ไดอยางไร ทําไมไมแกใหตรงกับ
ปญหา ไปแกปญหาดวยการหาพระสะเดาะเคราะห เด็กรุนใหมเรียนปริญญาโทปริญญาเอกก็
ยังเชื่อเรื่องแบบนี้ เปนที่นาเสียดายเวลาที่มีประโยชนมากที่สุด
เสนทางชีวิตนี่ของใครของมันนะญาติโยม เราจะไปเดินเสนเขาก็ไมได ตางคนตาง
เดิน แตก็ทํางานรวมกันได หาความถูกตองเอามาอยาหาความถูกใจ ก็คือใชหลักธรรมคํา
สอนของพระพุทธเจา ทํางานรวมกันไดแนนอน แตเราก็หาความถูกตองรวมกันยังไมได
นาเสียดายที่เราไมเขาใจตัวเราเองและเขากับใครเขาไมได นาจะปรับตัวไดแลว เหมือน
อยางรับประทานอาหาร รสเปรี้ยวหวานมันเค็มไมเหมือนกัน ก็สามารถรับประทานรวมวง
เดียวกันได ตางคนตางเติม ถาเรามีธรรมะของเสนทางชีวิตถูกตองแลว จะไมมีปญหาเลย
การเจริญพระกรรมฐานเปนบทความของชีวติ คือเสนทางของชีวิตแทๆ ตางคนตาง
เดิน เดินคนละเสนทาง แตทําไมหนอจึงไมใชหลักธรรมดําเนินวิถีชวี ิตเลา พระพุทธเจาสอน
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เนนเรื่อง ภูมิ เปนอันดับแรก คือกรรมฐานนี่เอง กรรมฐานทําใหคนเกิดปญญา พิจารณา
ละเอียดออนดวยปญญา ยกตัวอยางปญญาของคนโบราณ สรางศาลาการเปรียญสําหรับ
ทําบุญและเรียนหนังสือ ไมมีฝา ลมเขาทั้งสี่ดาน ไมรอน บานทรงไทยมีหองรับแขก เรียกวา
หอนั่ง เปนที่โลงไมมีฝา ลมเขาทั้งสี่ดานเย็นสบาย คนละสมัยกับปจจุบันนี้ นีค่ ือภูมิปญญา
ของคน
เมื่อสมัยอาตมาเปนเด็ก เขามีงานกันจะใหพวกสาวๆ ที่มาชวยงานนอนในหอง พวก
ผูชายนอนขางนอก เพราะผูหญิงเวลานอนหลับไมมีสติเปนภาพที่ไมนาดู พระพุทธเจาทาน
ละเอียดออนมากไดกําหนดพระวินัย เวลาพระจะจําวัดใหเขากุฏิ ไมใหนอนขางนอกเปน
อาบัติโทษ ตองจําวัดที่มุมบังใหเรียบรอย ถาหากวาพระทานเจริญกรรมฐาน ไมใชพระ
บวชใหม จะหลับก็กําหนดพองหนอยุบหนอ ตั้งสติไวแลวหลับไปดวยกัน จะรูภายในเลยวา
พลิกตัวกี่ครัง้ แตภายนอกไมรู
ผูปฏิบัติกรรมฐานทําใหไดหนอยไดไหม หายใจยาวๆ คอยๆ จับวาจะหลับตอนไหน
กอนจะหลับมันจะเผลอ มันจะเพลิน เพลินแลวเผลอแวบไปเลย จับไมคอยได ถาเรามีสติ
ครบวงจรจะจับได เพลินกอนแวบดับลงไป มันจะดิ่งลงไป ขางนอกไมรู อายตนะ ธาตุ
อินทรียไมรบั สัมผัส แตขางในรู จะพลิกตัวกี่ครั้งก็รู ถาจิตตกกังวลเอาจิตมาตั้งไวที่
ลูกกระเดือก หายใจยาวๆ ถาสมาธิดีจะหลับทันที หลับแลวจิตจะเลื่อนลงไปที่พองยุบ มัน
จะบอก และขางในรูหมด แตขางนอกไมรับสัมผัส
ถาสติยังไมพอ แตสมาธิดี กําหนดพองหนอ ยุบหนอ มันจะวูบไปตอนพอง ถาวูบไป
ตอนยุบแสดงวาสติใชไมไดเลย เวลานอนใหกําหนดไปเรื่อยๆ ตั้งสติไวครบวงจร ถาทําไดสกั
ครั้งไดหมด กําหนดยืนหนอ 5 ครั้งก็เหมือนกัน ถาทําไดสักครั้งไดหมด
เรานั่งฝกกําหนด พองหนอ ยุบหนอ กอนจะนอน ถากําหนดพองหนอ ยุบหนอได
จังหวะแลว จิตออกจะรู ถาไมไดจงั หวะจิตออกจะไมรูเลย บางทีกําหนดพองหนอ ยุบหนอ
จิตไปคิดถึงคนโนนบาง คนนีบ้ าง จิตหนึ่งก็พองหนอ ยุบหนอ อีกจิตหนึ่งก็คดิ ไปเรื่อยๆ เรา
ทราบหรือไมวาจิตออกไปตอนไหน ถาขาดสติจะจับไมได ถาสติดีครบวงจรจะจับไดเลย
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การเจริญสติปฏฐานสี่ทําใหจิตมีสติไดมาก ถาสมาธิมากกวาสติ กําหนดพองหนอ ยุบ
หนอ จิตออกไปแลว พองหนอ ยุบหนอ มันจะเพลิน สตินอยนี่จะเพลิน เพลินแลวจะเผลอ
ตัว เผลอแวบเดียวจิตออกไปคิดแลว จิตหนึ่งก็ยังอยู ผูปฏิบัติตอ งสังเกตตรงนี้ ถาหากวา
เราสติดีครบวงจร จิตจะออก มันจะเพลินกอน แวบไปแลว ถาขาดไมติดตามนะ ไม
กําหนดรูหนอนะ รับรองจิตพองหนอ ยุบหนอ จิตหนึ่งคิด หลายอยางรวมกันเลยในเวลา
เดียวกัน สมาธิดี แตสติไมเกิด คิดตั้ง 5-6 อยางรวมเปนอันเดียว อยางนี้ใชไมได
เมื่อนั่งแลวมานอน ถาสติครบวงจร หลับจะรูเลยวาหลับตอนพองหรือตอนยุบ มันจะ
บอกทันที มันจะเพลินนะ เพลินแลวตั้งสติไว มันก็จะไมหลับ พอสติครบวงจร แวบ พอง
หายไปเลย แลวจะไมรขู างนอก ตา หู จมูก ลิ้น จะไมรบั สัมผัส จะไมรับแขก แขกที่มา
เยือนเราคือ รูป เสียง กลิ่น รส ปดประตูแลว แขกไมมา แตอายตนะภายในรูแน รูขางใน
วาเราจะพลิกตัวกี่ครั้งรูห มด และตั้งสัจจะวาขาพเจาจะตืน่ ตีสี่ พอถึงตีสี่ปบสัมผัสทันที หูจะ
สัมผัสกอน ขอใหผูปฏิบัติจบั ไวใหเปนหลัก จะรูไดเลย ถาผูปฏิบัติไมสงั เกต ปลอยไปตาม
อัธยาศัย ถึงเวลาก็เดินจงกรมแลวก็นั่ง ไมมีทางที่จะรูรายละเอียด จะไมเขาใจดวย
การพัฒนาปจจุบัน หมายถึงเรามานั่งกรรมฐานพัฒนาความรู รูเวทนา รูกายในกาย
รูเวทนาในเวทนา กายใน กายนอก มันปวดเมื่อยเหลือเกิน กําหนด ปวดหนอ ปวดหนอ
กายนอกปวดมาก ที่เราตองกําหนดเพื่อจะรูก ายใน เรียกวากายทิพย คือกายทีม่ ีรูป นาม
ขันธหา เปนอารมณ มีสติครบวงจร พอมีสติดแี ลวจะรูเลยวา เวทนานี่ เกิดขึ้น ตัง้ อยู ดับ
ไป จิตก็คลายอุปาทาน ไมยึด กายปวดจะหายไปเลย เพราะเราไมไดไปจับมัน อันนั้นเปน
สมถะ ไมใชวิปสสนา พอเรารูจริงแลวเปนพระไตรลักษณ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พระไตร
ลักษณก็คือวิปสสนา รูเ หตุการณที่เกิดขึ้น รูของจริง ของจริงเรียกวาวิปสสนา ของไมจริง
คือการศึกษา เรียกวาสมถะ ถือบัญญัติ เปนอารมณ ถาเราจับไดนะ มีสติครบ เรียกวา
กายในกาย
เวทนาในเวทนาคืออะไร ปวดหนอ ปวดหนอ กําหนดไป อยาเลิกนะ ปวดหนอ
เปนสมถะ ถือบัญญัติเปนอารมณ ความปวดเปนอารมณ แตเวทนาบังคับไมได มันเกิดเอง
บังคับมันไมไดจะทําอยางไร ก็ตั้งสติไว ปวดหนอ ยิ่งปวดหนัก อยาหนี ศึกษาตอไป พอ
ศึกษาพบของจริงแลว เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เปนพระไตรลักษณ อนิจจังเอยไมเที่ยงเปน
ทุกข จับทุกขเปนอนัตตา อนัตตาแปลวาศูนย เปนความจริงแลว ก็เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป
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ไมมีอะไรคงที่ คงวา คงศอก นั่นคือพระไตรลักษณ รูป นาม ขันธหา เปนอารมณ พระไตร
ลักษณเปนวิปสสนา
ที่เราเดินจงกรมนี่เปนสมถะทั้งนั้น ขวายางหนอ ยึดบัญญัติเปนอารมณ ซายยาง
หนอ เปนสมถะ พอจับจิตได จิตมีกี่ดวง จิตขวาและจิตซายเปนคนละดวงแลว เกิดขึ้น
ตั้งอยู ดับไป พอขวายางหนอ จิตนี่ดับ ซายยางหนอ จิตเกิดใหมแลว ออ ขันธหา รูปนาม
เปนอารมณ แยกรูปแยกนามไดถึงจะเปนวิปสสนา ผูปฏิบัติตอ งเขาใจแยก ถาแยกไดถึงจะ
รูวาอะไรเปนอะไร
ถาเราแยกรูปนามกันไมออก จะไมรวู าดีหรือชั่วเปนประการใด ถาเราแยกออกจะรูวา
ดีหรือชั่ว นั่นคือรูปนามขันธหาเปนอารมณนนั่ เอง อะไรเปนรูป อะไรเปนนาม เสียงเปน
อะไร หูเปนอะไร คนละอันแทๆ เรากลับรับเสียงไมดีเขามา ถาจิตดีมีปญญา จะไมเอา
เสียงชั่วมาไวในใจ จะไมเก็บความโกรธไวในใจเลย ถาเกิดโกรธขึ้นมาทําอยางไร กําหนด
โกรธหนอที่ลิ้นป กําหนดใหได เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ความโกรธหายไปเลย เปนการขัด
เกลากิเลสของตนที่มนั เกิดขึ้น ณ บัดนี้ เปนขาศึก เปนศัตรูของเราอยางชัดเจน
ถาผู
การปฏิบัติกรรมฐานเปนการกําจัดศัตรูที่เกิดขึ้นมาในตัวเราใหเบาบางลงไป
ปฏิบัติทําไดนะ นี่ปวด เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เทานี้เองนะ ถาแยกไมได มันจะปวด รูจริงถึง
จะเปนพระไตรลักษณ รูไมจริงเปนอัตตา หาไดเปนอนัตตาไม จะเปนพระไตรลักษณได
อยางไร ในเมื่อเปนพระไตรลักษณไมไดมันก็ตองปวดอยางนี้ทุกครั้ง เพราะเวทนาอยูเปน
ประจํา
กายานุปสสนาสติปฏฐาน กายในกาย จับกายภายในใหไดทั้งนอกทั้งใน เวทนาใน
เวทนาคือจิตนี่เอง ไมไปยึดอุปาทาน เรียกวาในเวทนา จิตในจิต จิตมีความคิด จิตมี
ปญญา ปญญาในตัว ปญญาภายนอก นี่คอื จิตในจิต จิตเปนธรรมชาติตองคิดอานอารมณ
รับรูอารมณไวไดเปนเวลานานเหมือนเทปบันทึกเสียง ไมมีตัวตนใหคลํา เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับ
ไป จิตมีตั้ง 121 อารมณ ถาจับได เปนจิตในจิต
ตัวอยากคือเจตสิก อยากดื่มน้ํา อยากทานอาหาร เจตสิกอาศัยหทัยเดียวกันเกิด มี
หลายอยาง ถาเรารูจิตในจิตเกิดขึ้น คือเจตสิก ตัวหทัยอยากหยิบมันก็เปนตัวอยาก ถาเรา
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ตั้งสติดีแลว รูหยิบน้ําไปดื่ม ตั้งสติไว จิตในจิตก็เกิดขึ้น ตั้งอยู และก็ดับไป จิตเปน
ธรรมชาติและกระแสไฟดังที่กลาวมา
ธรรมในธรรม กุศล อกุศล กุศลคืออะไร อกุศลคืออะไร จะบอกออกมาชัดเจน
มาก นั่นแหละเปนภาคปฏิบัติโดยเฉพาะ ถาผูปฏิบัติไมเนนตรงนี้ จะไมรูอะไรเลยนะ จะ
ผานไปอยางนาเสียดาย เห็นดวยปญญาเสียหนอยไดไหม สมาธิดี สติดี จะรู เขาใจ ตัวรูนั้นรู
จริง เขาใจจริง แปลวา รูก าละ เทศะ กิจจะลักษณะ เปนภูมิปญ
 ญา
อาตมากลาวอยูเสมอ คิดหนอกําหนดตรงลิ้นปนี่ หายใจยาวๆ ถาหากวาสติครบวงจร
จะคิดออกมาเลย แปลวาคิดออกมาไดดวยวงจรโดยอานหนังสือไมตอ งมีตวั
มันจะไหล
ออกมาทันที เรียกวาตัวปญญา ปญญารอบรูสงิ่ ที่เคยรู สิ่งที่ไมเคยรู สิ่งที่เคยรูที่จะตอง
แกไขปญหา คิดหนอ รูหนอที่ลิ้นป เมื่อสมัยอาตมาคอหัก สติอยูที่ลิ้นป มันอยูตรงนี้ แต
อาตมาไมรวู า ปากพูดหรืออะไรพูด มันไมรูสึก แตรูสึกขึ้นมาตรงที่ลิ้นป ผูปฏิบัติอยาทิ้งตรง
นี้นะ
เมื่อเกิดความโกรธกําหนดโกรธหนอ โกรธหนอ ที่ลิ้นป พยายามอยาฝากความโกรธ
ความแคนเคืองไว มันจะเปนอารมณคาง ตอนเชาจะไมเกิดประโยชนเลย ตองแกไขขณะ
ปจจุบัน เรียกวาภูมิปจจุบัน
ถาเสียใจ
เราปลอยความเสียใจไวมันจะเนา
เขาเรียกวาสิ่งแวดลอมเสีย
พระพุทธเจานี่ยอดเลยสอนสิ่งแวดลอม ตองบําบัดน้ําเนาในหัวใจกอน นี่คือกรรมฐาน เปน
ภูมิปญญาทีก่ ําจัดสิ่งแวดลอมเสียในตัวออก พูดกับฝรั่งตองพูดตรงนี้ นี่แหละพระพุทธเจา
สอนชัด สิ่งแวดลอมคืออะไร กําจัดน้ําเนาออกจากหัวใจเสียใหได ความเสียหายของชีวิต
โลภ โกรธ หลง เปนน้ําเสียที่หัวใจ มันเนา แถมริษยาอีก ถากําจัดน้ําเนาตรงนี้ออกได
อยางอื่นดีหมด นี่คอื กรรมฐาน
ญาติโยมทํากรรมฐานอยาหวังผลไปสวรรคนพิ พาน เอาพื้นฐานนี่กอนไดไหม บาง
คน เสียงหนอ มึงดากูหรือ วิ่งออกไปเลย พูดอยูแคนี้ยังไมพอ จะออกไปฟงใหใกลๆขึ้นอีก
โกรธหนอ โกรธหนอ มึงดากูหนอ กูจะตองตบมึงกอนหนอ ถากําหนดไดจะมีไปตบเขา
ไหม จะมีเรือ่ งไหม กําจัดน้ําเนาออกเสีย
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กรรมฐานทําใหเกิดปญญา ปญญาแปลวารอบรูทุกอยาง รูสิ่งทีม่ ีประโยชนและไมมี
ประโยชน รูก าละ เทศะ กิจจะ ลักษณะ รูจักเด็ก รูจักผูใหญ รูสิ่งที่เปนไปไดตามความเปน
จริง รอบรูอ ยางนั้น และรูบาป รูบ ญ
ุ รูคุณ รูโทษ อยางนี้เรียกวาตัวปญญาพื้นฐาน
เห็นหนอ เห็นดวยปญญา อยาไปเห็นดวยกิเลส ถาเราขาดสติปญญาจะเห็นเปน
กิเลสหมด จะมองคนในแงราย จะไมมองคนในแงดีเลย ถาเรามีปญ
 ญาดี สติครบวงจร
80% จะมองคนดีหมด จะไมมองคนในแงราย เพราะทุกคนที่นั่งนี่มีดที ั้งหมด ไมใชมีเสีย
ทั้งหมด ถาคนมีจติ ดีจะมองคนในแงดีกอน ถาจิตเสีย จิตเนา จะมองคนไมดีหมด
พระพุทธเจาสอนใหเกิด ภูมิรู อันดับหนึ่ง การเจริญกรรมฐานเปนการศึกษาความรู
รูเสนทางของชีวิต อานตัวใหออก บอกตัวใหได ใชตัวใหเปน จะไดเห็นตัวตาย จะได
คลายทิฏฐิ จะไดดําริชอบ จะไดประกอบกุศล ไดผลอนันต เปนหลักฐานสําคัญ เอาตราชั่ง
ขึ้นมาดู เอาตราชูขึ้นมาชั่ง ไมใชมานั่งกรรมฐานไปสวรรคนพิ พานนะ
การเจริญกรรมฐานไมมที างจบ ไมใชวิชาการ ถาใครบอกจบก็เปนพระอรหันต จะ
บังอาจเกินไป เรียนความรูวิชาการจบตามหนวยกิตเทานั้น แตความดีใหกันมันมีหมดหรือ
มันไมมีทางหมด ถาพูดประสบการณกับปญหาตางๆไมมีทางจบ มันเปนหนวยกิตของชีวิต
ภูมิรูเกิดจากการดําเนินกิจกรรมของคนที่ตองสราง 4 ประการ ไดแก
1. สิ่งที่ตองเรียนใหรู
2. สิ่งที่ตองละความชัว่ ทั้งหมด
3. สิ่งที่ทําใหแจงถึงใจ
4. สิ่งที่ตองพัฒนา

กิจกรรมทั้งสี่ประการนี้เปนกรรมฐานเบื้องตน เรียกวาภูมิรู เมื่อมีภูมริ ูแลวสามารถ
แสดงพฤติกรรม ใหคนอื่นเขาเห็นได แยกความดี ความชั่วออกไป แลวแสดงใหคนอื่นเขา
เห็น ดวยการเดิน ยืน นั่ง นอน คูเหยียด เหยียดขา คนอื่นเขาเห็นดีชั่วประการใด จะบอก
ไดชัดเจน พฤตินยั แปลวาประสบการณดวยตนเอง เรียกวาเสนทางของชีวติ นํามาเขียน
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เปนวิทยานิพนธได สอนอนุชนรุน หลังตอไป เรียกวาพฤตินัย นีค่ ือกรรมฐานทั้งนั้นเลย
แลวทําไมแยกไปสวรรค ไปนิพพาน นาจะปฏิบัติพื้นฐานนีใ้ หไดกอน
อาตมาพูดอยูเสมอวา เดินตามกฎจราจรของชีวิต เรียกวาเสนทางของชีวิต ถึงจะ
ถูกตอง จะเกิด 5 ภูมิ ไดแก ภูมิรู ภูมิธรรม ภูมิฐาน ภูมปิ ญ
 ญา และภูมิปจจุบัน
ภูมิรู ไดแนนอน เรียกวากิจกรรมตองสราง แสวงหาความรูท ุกอยาง ตองละทุกอยาง
ละแลวยังไมพอ ตองทําใหแจงถึงใจ เรียกวากายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมใน
ธรรม นั่นคืออะไร ทําใหแจง รูแจงดวยตนของตนเอง รูแจงในอริยสัจสี่ ทุกข สมุทัย นิโรธ
มรรค หาเหตุที่มาของทุกขได และดับทุกขไดดวย รูจริง รูเขาใจ รูแจงแทงตลอดในสัจธรรม
คําสอนของพระพุทธเจา
แจงถึงใจนี่เปนปจจัตตัง ของใครของมัน อยาไปเอาความรูข องคนอื่นมา เปนทิฏฐิ
มานะของคน จริตของคนไปเอาของเขามาไมได ความรูเรียนทันกันได แตโดยนิสัยปจจัย
เรียนทันกันไมได เปนกฎแหงกรรมจากการกระทําของตน ทําใหแจงถึงใจไดจากการนั่ง
กรรมฐาน รูเฉพาะตัวของทานเอง คนอื่นไมรูหรอก นี่แหละทานจะแกไขปญหาของทานได
เอง
ความรูเรียนทัน เปนดอกเตอรดวยกันได จะเรียนวิชาอะไรก็ตาม คณิตศาสตร หรือ
วิทยาศาสตร หรือ รัฐศาสตร จะเรียนวิชาไหนไดเหมือนกัน แตความดีของตัวเองที่จะ
แกปญหาของชีวติ ไดไมเหมือนกัน ตองฝกเอง ปฏิบัติเอง คือความดีสงเสริมวิชาการใหดี
ขึ้น เรียกวาความรูคูกบั ความดี เปนการพัฒนาภูมิรู
ภูมิรูคูความดีคือพัฒนาธรรม ภูมิธรรมเกิดขึ้นแลว ภูมฐิ านก็เกิดขึ้น ฐานะจะดีมี
ปญญา จะแกไขปญหาได มีภูมิธรรมแลวเกิดอะไร ที่แกไขปญหาไดเพราะมีภูมิปญญา
ภูมิปญญาเกิดขึ้นแลวจะเกิด ภูมิปจจุบัน เอาปจจุบัน อดีตเปนความฝน ปจจุบนั เปนความ
จริง อนาคตไมแนนอน ที่ผานมานี่เปนความฝนทั้งหมด อยาไปคิดมัน นี่เปนภูมิปจจุบัน
เปนขอสุดทาย
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ขอใหนักกรรมฐานทั้งหลายถือปจจุบันเปนหลัก เรื่องเกาอยารื้อฟน เรื่องของคนอื่น
อยานํามาคิด กิจที่ชอบทํา ไปฟน ฝอยหาตะเข็บ หยิกเล็บมันจะเจ็บเนื้อ อาตมาจึงเขียน
ขึ้นมาเปนประสบการณวา ไปไหนปากอยาไว ใจอยาเบา เรื่องเกาอยามารื้อฟน เรื่องของ
คนอื่นอยานํามาคิด กิจที่ชอบทํา อนาคตไมแนนอน อยาจับใหมั่น คัน้ ใหตาย ผิดหวังจะ
เสียใจ
เห็นหนอ โปรดสงกระแสจิตทางหนาผาก อุณาโลมา ปจชายเต พระพุทธรูปสมัย
สุโขทัยจะมีตัว อุ ทีอ่ ุณาโลม เขาหลักกับของอาตมาที่ไดจากขอนแกน อุ ตัวนี้ อยากเรียนรู
ถามหญิงคันหูก
อยากทําถูกถามเด็กเลี้ยงควาย
คนสามบานกินน้ําบอเดียว
เดินทางเดียวอยาเหยียบรอยกัน นะอยูหัว สามตัวอยาละ นะอยูที่ไหนตามเอามาให
ได มะอะอุมาจากไหน สามตัวอยาละมาจากไหน ศีล สมาธิ ปญญา มะอะอุ อุอะมะ คือธาตุ
ทั้งสี่ ศีล สมาธิ ปญญา ไดจากขอนแกน หลวงพอในปาขอนแกนบอกไวชัดเจนมาก
ยืนหนอ 5 ครั้ง ทานบอกวา กรรมฐานตองแปลวา เกศา โลมา นขา ทันตา ตโจ
ตโจ ทันตา นขา โลมา เกศา เบื้องต่ําตั้งแตปลายผมลงไป เบื้องบนตั้งแตปลายทาขึ้นมา
ทานถามวา เธอบวชอุปชฌายใหกรรมฐานหรือเปลา ถาไมไดกรรมฐานทานจะไมใหหมผา
อยางนี้ ทําใหไดหนอยไดไหม ถาไดแลว เห็นคนเดินมา เห็นหนอ มันจะสัมผัสบอก แขก
ที่มาเยือนเรานิสัยไมดี แขกคนนี้อยานับถือ อยาคบคาสมาคม จะไปไมรอด พอเห็นปบ
สัมผัสเลย
ขอฝากนักกรรมฐานไวดวยเปนปจจัตตัง ของใครของมัน ไมไดอยูในหนังสือ ตอง
ไดจากการปฏิบัติขึ้นมา ถาไดแลวจะไดตลอดไป พอเห็นปบ มันจะบอกยี่หอ คนนี้คบได
หรือไมได แลวเราจะรูโดยปจจัตตังวา คนนี้เคยเปนญาติกับเราไหม มันจะบอกชัด คนนี้
เปนศัตรูกับเรา ในเมื่อเปนศัตรูกับเราแลวแกอยางไร ก็แผเมตตาใหเปนมิตรกับเรา อยาไป
เปนศัตรูกับเขาเลย นี่วิธีแก หลวงพอในปาบอกใหทั้งนั้น จงแผเมตตาใหศัตรูเปนมิตรกับ
เรา เรารักกันอยารักดวยกิเลส จงมองคนดวยเมตตา ปรารถนาดีตอกัน เราจะได
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน อยามองคนในแงราย นี่คือกรรมฐาน
ญาติโยมที่มาปฏิบัติขอใหทําตามนี้ แลวเอาของดีถวายพระราชกุศล บรมบพิตรพระ
ราชสมภารเจาใหจงได ขอเนนหลักนี้ใหแนน อนาคตอยาจับใหมั่น คั้นใหตาย อันนี้
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เรียกวาภูมิปจจุบัน นั่งกรรมฐานนีใ้ หไดภูมิปจจุบันเปนขอสุดทาย ถาโยมไมมีภูมริ ู ไมมีภมู ิ
ธรรม ไมมภี ูมิฐาน ไมมีภูมิปญญา ภูมิปจจุบนั จะไมรูเรือ่ ง ปจจุบันคือเดี๋ยวนี้ คนเราถามี
5 ภูมิ รับรองรูจักนิสัยกัน จะไมแหนงแคลงใจตอกันเลย พี่จะรักนอง นองจะรักพี่ สราง
ความดีใหพอแม จะไมโกงกัน จะไมแยงสมบัตกิ ันแน
กรรมฐานสามารถตออายุได ขอใหญาติโยมทั้งหลายโปรดพิจารณาเดี๋ยวนี้วา เมือ่
สมัยโบราณอาตมาบวชใหมๆ เขานิมนตพระไปสวดตอนาม พอแมเขาปวย นิมนตพระไป
สวดใหฟง อาตมาก็เปนพระบวชใหมไมรูก็สวดไป ไดบางไมไดบาง ถามสมภารวาตอนาม
เปนอยางไร สมภารบอกวาถาเราสวดแลวเขาฟนจะมีชื่อเสียง แตถาเราไปสวดแลวเขาตาย
จะไมมีใครมานิมนตอีก อาตมาก็พยายามสวด นึกในใจขอใหเขาฟนหนอยเถอะ เขาก็เกิด
ฟนขึ้นมา
ไปสวดตอนามก็คือไปสอนกรรมฐาน อวิชา ปจย สังขารา มีรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ปญจักขันธา รูปกขันโธ สวดคิริมานนทสูตร ทีพ่ ระอานนทสวดถวาย
พระพุทธเจา พระพุทธเจาอาพาธ หายได ทั้งๆที่พระพุทธเจาเปนยอดในโลกยังตองรับฟง
ไปสวดตอนามก็คือไปสวดสอนกรรมฐานนั่นเอง คนปวยฟงรูเรื่อง พนมมือฟง สวดสอน
กรรมฐานและสวดสติปฏฐานสี่
สรุปใจความวา การเจริญกรรมฐานเปนการตออายุตอนามของเราเอง ไมตอง
ไปหาหมอตออายุ ไมตองไปหาหมอดูสะเดาะเคราะหใดๆ โบราณเขาบอกวา หาก
เคราะหหามยามรายสรางพระเขาตัว เลยจําผิดเปนสรางพระเทาตัว สรางถวายกัน
เกะกะศาลาเขาไปหมด
สรางพระเขาตัวคือเอาพระมาไวในใจนี่ คือนั่งเจริญ
กรรมฐาน อายุมั่นขวัญยืน ตออายุได ขอใหเขาใจใหถูกตองดวย

การพัฒนาภูมปิ ญญา
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