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กอนอื่นอาตมาขอพูดในหลักเกณฑ ในการปลูกฝงตั้งศรัทธาใหเชื่อมั่นตอคุณ
พระศรีรัตนตรัย ทานจะไดปฏิบตั ิธรรมตอไป ถาปลูกศัทธาไมขนึ้ ใหปลดความทุกข
ออกจากใจ ถาปลดไมออก ใหเปลี่ยนนิสัย ถาเปลี่ยนไมได ก็ตองปรับตัวใหเขากับ
เขาใหได ถายังปรับไมได ตอง ปลงใหตก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คนเราเปนเชนนี้
แหละหนอ อนิจจังไมเที่ยง มันมีแตความทุกข แกทุกขไดแลวจึงจะเปนอนัตตา อันนี้
เรียกพระไตรลักษณ ตองปลูกศรัทธากอนเปนขอแรก ถาเราไมมีศรัทธา เลิกไปก็หยุด
ได ไมไดผลเพราะไมมศี รัทธาไมมคี วามเชื่อ และไมมีความเขาใจในคุณพระศรีรัตนตรัย
แลวเราจะไดอะไรหรือ ก็ขอเจริญพร ของดีไดยากมาก ของชั่วไดงายจะตายไป ของ
ดีตองยากมาก ไมเชนนั้นคนเราก็ดีกันหมดทุกคน คนเรามีของดีกันทุกคน แตจะดี
มาก ดีนอย เสียมากเสียนอยไมเทากัน เพราะฉะนั้น เราปลูกฝงตั้งศรัทธาใหเชื่อมั่น
แลว การปฏิบัติธรรมของทานจะไดอานิสงสสมความมุงมาดปรารถนา ทานจะตอง
ปฏิบัติธรรมอะไรหรือ การปฏิบัตธิ รรมนั้น ก็คือ การเจริญสติปฏฐานสี่ ซึ่งมีดังนี้
๑. กายานุปสสนาสติปฏฐาน คือการใหมีสติทุกอริยาบท จะยืนจะเดิน จะนั่ง
จะนอน เหลียวซาย แลขวา คู เหยียดขา มีสติไวใหได กายจะยืนจะเดินนั่งนอน เอา
สติยัดไปใหได เรียก กําหนดจิต กําหนดจิตนี้แปลวา ตองใหมีสติอยูที่จิต
๒. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ทําใหถึงกองทุกข ถาทานเขาถึงทุกขไมได ทาน
ก็จะไมรูวาตัวทุกขนั้นเปนอยางไร มันยากลําบาก มันทุกขถึงขั้นน้ําตาจะไหล สุขก็ดี
ทุกขก็ดี อุเบกขาเวทนา เวทนาไมมีตัวตน แลวก็มันเกิดเองโดยธรรมชาติ เราจะนั่งกี่
ครั้ง กี่หน มันจะตองเกิดทุกข เวทนาทั้งนั้น แสดงวา โลกมนุษย นี้มีแตความทุกข หา
การเจริญสติปฏฐาน ๔

๑

ความสุขไดยากมาก เรามานั่งกัมมัฏฐาน เราจะรูตัวทุกขนี้เปนอยางไร แลวทุกขตัวอื่น
ทุกขในครอบครัวจะเล็กไปเลย เราแกไดดวยทุกข เพราะเราประสพทุกขแลว คือ
ความปวดที่เปนเวทนา หรือความสุข ก็ตอ งกําหนด ทุกขก็ตองกําหนด ไมสุขไมทุกข
อุเบกขาเวทนา จิตก็ลอยลองออกไปคิดอะไรมากมาย เราจึงตองกําหนดรูหนอ รูหนอ
ที่ลิ้นปนี้ เรียกวา “เวทนา”
๓. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน คือธรรมชาติตองคิดอานอารมณ รับรูอารมณไว
ไดเปนเวลานาน เหมือนเทปบันทึกเสียง ไมใชวานั่งแลวไปเห็นพระพุทธเจา เห็นโนน
เห็นนี่ มันคนละเรื่องกัน อยาไปนั่งเห็นอะไร นั่งเห็นตัวเอง อานตัวใหออก บอกตัว
ใหได ใชตัวใหเปน นั่งเพื่อตองการจะรูอารมณของเราวาดีชั่วประการใด ไมใชนั่งไป
เห็นคนอื่น นั่งไปเห็นทรัพยบานเหนือ บานใตเขามีมาก แลวเขาจะใหเราหรืออยางไร
แลวจะไปคิดทําไม ตองนั่งเห็นตัวเราวา ตัวเรานี้มันดีหรือชั่ว ทํามาแลวไดประโยชน
ไหม ไดกําไรชีวิตไหม ตองการตรงนี้
ความดีเปนศัตรูของชีวิต เงินทองเปนอสรพิษ กัดเราแนนอน ถาไมใชของเรา
อยาเอามาไว มันเปนอันตรายตอชีวิตเราเหลือเกิน เพราะฉะนั้นทรัพยสมบัติเอาแต
ทรัพย คือ คุณสมบัติ
เฉพาะทรัพยสมบัติของเรา ทรัพย ชื่อเสียง ความรัก
ชื่อเสียง คนไวใจพูดจริงทําจริง และความรักไปไหนมีแตคนเมตตา ปราณีเอื้อเฟอ
ขาดเหลือคอยดูกัน นี้คือกัมมัฏฐานทั้งหมด เอาแคนี้กอน ไมตองไปสวรรคนิพพาน ไป
ถึงญาณ ๑๖ แคนี้ยังทําไมไดแลวจะเอาญาณ ๑๖ พยายามใหไดสติสัมปชัญญะ ใหมี
ตัวปญญาแกไขปญหา เอาตัวนี้กอน ถึงจะถูกตอง
๔. ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน ธรรมเปนกุศล และอกุศล ถาอกุศลธรรมเปน
ทางชั่ว กุศลกรรมคือความดี มันจะเกิดขึ้นกับตัวเรา เรียกวา ธรรมานุปสสนา เปน
บันทัดฐาน อยากรูเราก็กําหนด รูหนอ ใหยาวๆ เดี๋ยวรูเลยวา กุศลหรืออกุศล ที่เราทํา
ชั่วหรือดี มันจะบอกเราทันทีเลย เพราะสติมันบอก ถาสติปญญาบอกเราเองแลว ไม
ตองไปหาหมอดู เขาบอกแลวของจริง เราไปหาหมอดูเปนของไมจริง ไปหาเจาเขาทรง
การเจริญสติปฏฐาน ๔

๒

จะเปนของจริงไดอยางไร ของจริงคือตัวเราเปนคนสนใจในความดีอันนี้ ของจริงก็
เกิดขึ้นในตัวทานเองเปนการเฉพาะ
เพราะการเจริญพระกัมมัฏฐาน มี ๔ คือ กายานุปสสนา เวทนานุปสสนาสติ
ปฏฐาน จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน จิตไมมีตัวตน มือคลําไมได เกิดในฐานะธาตุ
อินทรียที่จะตองทําใหมันเกิดขึ้น ไมตองไปอธิบายวา อินทรียอยูตรงนี้ อินทรีย ๑๒
ทวาร ๖ ไมตองอธิบายทานจะตองรูอยางแนนอน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มันจะ
เกิดขึ้นดวยการกําหนดจิตของทานเองโดยเฉพาะ ใหรูเอง ไมใชไปบอกใหรู ไปบอกให
รูอยางโนนอยางนี้ เปนการรูปลอม ตองใหรเู อง โดยปจจัตตัง อะไรเปนรูป อะไรเปน
นาม อะไรเปนขันธ ๕
ขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จะเกิดขึ้นกับทานเหลือ ๒
รูปกับนามเทานั้น จะเกิดชัดเจนมาก ไมเชนนั้นทานจะไมรูอะไรเลยนะ เรียกไดวาการ
เจริญสติปฏฐาน ๔ เปนทางสายเอก ของพระพุทธเจา ที่สอนมาเปนเวลานานแลว ถา
ใครอยากเดินทางสายเอก และก็ไมงาย ใหมีสติสัมปชัญญะ จะไดขจัดความชั่วออก
จากตัวไดสมปรารถนาทุกประการ เปนการสะสมบุญนําความสุขมาใหสมปรารถนา
การที่เรามาทํากัมมัฏฐานนี้ก็เพื่อ อิสระเสรี แตเราตีความหมายผิด คิดวา
อิสระเสรี หมายถึงการไมมีลูก ไมมีสามี บางคนกลับไปจะไปเลิกกับสามี แลวจะยกลูก
ใหคนอื่นเลี้ยง ตองการอิสระเสรี มันเปนการเขาใจผิด อิสระเสรี ที่ถูกตองหมายถึงการ
ชนะใจตัวเอง ถาชนะใจตัวเอง ความปวดตางๆ ก็จะหนีไปหมด มารรายเขามาเห็น
เราเอาจริง มารรายก็จะแพไปเอง ถาเราแพมาร มารก็จะเขามาครองเราเลย มารวา
อยางไรเราก็ตองไปกับมัน นี่แหละแพใจตัวเอง มารวาอยางไรเชื่อมารไปหมด ตอง
ตอสูตอไป ถาชนะใจตนเอง ทุกอยางชนะหมด แตอยาไปชนะคนอื่นเขาเลย ใหชนะ
ตนเองกอน เมื่อชนะตนเองไดแลว เรื่องชนะคนอื่นเปนเรื่องเล็ก สามีหรือภรรยา ถาเรา
ชนะใจตนเอง ไมวา ภรรยา หรือสามี ก็ตองยอมเรา เพราะเห็นเราเปนคนจริง เปนชาย
ก็จริง เปนหญิงก็แท เกิดความจริงใจขึ้นมาเรียกวาชนะใจตนเอง เรียกวาอิสระเสรี
การเจริญสติปฏฐาน ๔

๓

คือกัมมัฏฐาน กัมมัฏฐานตองการใหชนะใจตนเอง ทุกทานจําไว ถาแพตนเอง ทุก
อยางก็แพหมด จะขายก็ขายไมดี ตามอารมณตามใจตัวนั้นใชไมได การที่ใหทานมา
ปฏิบัติกัมมัฏฐานก็เพื่อไมทําอะไรตามใจตนเอง
เหมือนเราตายไปแลววิญญาณออกจากรางเราไป เหมือนนอนหลับสบายไม
รูสึกตัว แตจิตมันจะไปคุยกับใครเหมือนปกติ แตมันลอยได เหมือนอยางวิญญาณที่
เคยมารายงานตัวที่วัด เขาเดินบนพรม เขากาวมาเหนือพรม ไมถึงพื้น เขาตั้งใจมา
ปฏิบัติกัมมัฏฐาน เปนอาจารยที่วิทยาลัยครูเชียงราย จะมากับแฟน ซึ่งทํางานอยู
อําเภอเปนเสมียนตรา แลวเกิดอุบัติเหตุทางจักรยานยนต เสียชีวติ ทั้งคู วิญญาณของ
อาจารยมาที่วัดพรอมอุปกรณเครื่องใชที่เตรียมตัวไว ก็เอามาดวย ขอใหจําไววาจิตเรา
ปกไวที่ไหน ก็จะไปทีน่ ั่นกอน เพราะฉะนัน้ กัมมัฏฐานมีประโยชนมาก บางคนทําบาป
มามาก พอมาทําความดีแลวตาย จิตก็ไปตามทางดี เมื่อหมดดีแลว ก็ตองมาทางบาป
ไมใชตามทีพ่ ระบางองคบอกวาเวลาใกลตายใหนึกถึงแตสิ่งดีไวจะไดไปสวรรค
แต
ขอเท็จจริงไมใช ถาทําบาปมามากก็อาจจะไปทางดีเพียงเดี๋ยวเดียว ก็ตองมาทางบาป
รับกรรมตอไป
บางคนทําความดีมาก แตมีบางครั้งที่ทําความชั่วนิดเดียว พอตายก็ตองไปทาง
ชั่วกอน เมื่อหมดกรรมแลวก็ไปทางดีตอไปเพราะฉะนั้นคนเราจึงมี เดี๋ยวสุข เดี๋ยวทุกข
สลับกันไป เราทําสุขมาแคไหนหมดสุขแลวก็ตองไปหาทุกข หมดทุกขแลวก็ไปหาสุข
ทานทั้งหลายอยาแพภัยตัวเอง คือการกําหนด รูหนอ คิดหนอ ถาจิตเหนือธรรมชาติใด
แลว ตองชนะแน โรคที่มีอยูในตัวเรา โรคกาย โรคใจ จะหายทันที บางคนไมไดเปน
มะเร็ง พอไปหาหมอ หมอกลับบอกวาไมไดเปนอะไรหรอก เปนโรคอุปาทาน ลมขึ้น
เอายาไปทานกอน เปนยาเจริญอาหาร แลวเดี๋ยวก็หาย ไปจูจี้กับหมอเขา หมอเขาจะ
เขาหองผาตัดก็ไปจูจี้ถามอยูร่ําไป หมอเขาก็เลยประชด แลวบอกวาลุงเปนโรคมะเร็ง
เทานั้นแหละลุงคนนั้นลมลงเลย ก็เลยจิตตกไมกินขาวเปนลมตาย นี่เห็นไหมการแพใจ
ตนเอง บางคนเดินไปเหยียบกะลา แลวกะลามีพลิกมาโขกหลังเทา คิดวางูกัด นอน
การเจริญสติปฏฐาน ๔

๔

ดิ้นอยูตรงนั้นนั่นเอง
อาตมาก็ถามวาถูกงูกัดที่ตรงไหน
เขาก็บอกตรงตีนบันได
อาตมาก็เดินไปดูก็เห็นกะลา ก็เลยกลับมาบอกวาไมใชงูกัด แตเปนกะลามันถูกเหยียบ
แลวพลิกกลับมาโขกเอา พอไดยินเทานั้น เขาก็หายเลย นี่แหละโรคอุปาทาน แพใจ
ตนเอง เพราะฉะนั้นไมมีอะไรดีเทากัมมัฏฐาน ใหชนะใจตนเองใหได อยาไปเชื่อใคร
เขานอกเหนือจากสติของเราเอง อยาไปเชื่อหมอดู ผีเจาเขาทรง ก็อยาไปเชื่อ ตองเชื่อ
ความสามารถของเราเอง คือ
๑. เชื่อวาเราชวยตัวเองได
๒. พึ่งตัวเองได
๓. สอนตัวเองได
สามขอนี้คือกัมมัฏฐาน มานั่งกัมมัฏฐานตองชวยตัวเอง ตองการหาที่พึ่งใหแก
ตัวเอง ไมหมายไปพึ่งใครอีกตอไปแลว ๓ รู, ๓ ดี, ๕ มีปญญา แกไขปญหาได
คือกัมมัฏฐาน
๑. ดีที่ความดีเปนศัตรูของชีวิต
๒. ดีที่มีอุปสรรคขัดขวาง
๓. ดีที่ตองลงกับความลําบาก กัมมัฏฐานนี้ลําบากมาก
ความชั่วชอบลงทุนกับความสบาย คนที่กินสบายนอนสบาย ไมเอางานเอาการ
นั่งกัมมัฏฐานก็ไมเอา เลิกหมด ไปแลวก็ไมกลับกูไมกลับเลย มักงายมักไดไมวาจะ
เปนลูกเราหรือใครก็ตาม ดูตรงนี้ ถาเขาชวยหนักก็เอาเบาก็สู ความรูก็ดีมีปญญา
รับรองวาใชได
โรคอุปาทานนี่ก็สําคัญมาก เปนอะไรนิดหนอยก็ไปโรงพยาบาล เอะอะก็จะ
ผาตัด ก็พอดีตายกันพอดีเลย และอีกอยางถามีลูกหลานจะผาทองออกลูก ไปหาหมอดู
เพื่อดูฤกษดี แตปรากฏวาถูกผาตายมาหลายรายแลว ตองฤกษของหมอ คือหมอเขา
วางตอนไหน ตองวาตามหมอ หมอเขาเตรียมพรอมแลวจึงตกลงที่จะผา ศึกษา
สงครามก็ตองพรอม
เราปฏิบัติกัมมัฏฐานก็ตองพรอม ไมเตรียมพรอมก็จะทํา
การเจริญสติปฏฐาน ๔

๕

กัมมัฏฐานไมได อินทรียไมแกกลา จะไมมีความสําเร็จแตประการใด อยางที่ปญจ
วัคคียทั้ง ๕ พรอมแลว พระพุทธเจาจึงมาโปรด คนที่ยังไมพรอมเราจะเอาไปใหเขาได
อยางไร ยกตัวอยาง โยมจะเอาเงินไปชวยเขาสรางบาน ปรากฏวาที่ก็ยังไมมี แลวจะ
ชวยเขาหรือ เปนชวยคนที่เขามีที่แลว ปลูกเรือนจวนจะเสร็จแลว ก็ชวยเขาเลย ไป
ชวยคนที่ยังไมมีที่ เอาเงินไปชวยแลวเมื่อไรจะเสร็จ ตองชวยคนที่เขาชวยตัวเองได
ชวยตั้งแตซื้อที่ดิน เกิดเขาไมเอางานเอาการเราจะเสียเงินเปลา
ดังนั้น การฝกกัมมัฏฐาน เปนการฝกใหเกิดอดทน ตอสูกับเหตุการณ จนกวา
ชีวิตจะหาไม ชวยตัวเองไดไปจนถึงสัมปรายภพ สืบตอไป ทานทั้งหลายอายุจนปาน
ฉะนี้แลว ยังไมสนใจตัวเอง ยังไมหาที่พึ่งใหกับตนเองแลว จะเสียใจในภายหลัง เวลา
ที่จะสิ้นลมปราณ จะเสียใจจนน้ําตาไหล คิดวารูอยางนี้เราทํากัมมัฏฐานมาแตกอน
กัมมัฏฐานนี้เปนทางสายเอกของพระพุทธเจา ที่สอนใหเดินทางสายกลาง อดีตไมเอา
อนาคตไมเอา เอาแตปจจุบัน เปนทางสายเอก คือ สติปฏฐานสี่ มีสติครบอยูที่สาย
กลาง มีสติปฏฐานสี่อยูที่ตรงกลาง ไมเอียงซาย ไมเอียงขวา ไมอคติ อยาไปคิดวา
คนอื่นดีกวาเรา ตองคิดวาเราก็มีความสามารถบาง ไมดีสําหรับเขาเราก็มีดี ไมดี
สําหรับเรา เขาก็มีดี อยาไปดูถูกเขา ใหทําความเขาใจคํานี้ใหดี ไมดีสําหรับเรา เขาก็
มีดี อยาไปวาเขา แลวก็หันมุมกลับวา ไมใชดีเฉพาะเรา เขาก็มีดีกวาเราตั้งเยอะแยะ
ตองฟงคําของเขาบาง เพราะนักธุรกิจตองฟงคําของคนอื่น อยามัวแตฟงคําพูดของ
ตัวเอง พยายามพูดใหนอยฟงใหมาก คิดใหดีมปี ญญาจะไดแกปญหาไดจากการ
เจริญกัมมัฏฐาน อยางคิดวาตัวเองดี ตองคิดวาตัวเองบกพรองจึงจะไดดี คิดวา
ตัวเองดีแลวไมยอมฟงใครเลยจะเสียทาเขา เพราะเขาบอกความจริงจะไมเชื่อเขา ตอง
ใหเขาหลอกลวงและโกหก เอาเรื่องโกหกและเรื่องไมจริงมาใหเรา แลวเราไปทําการ
ตามนั้นเราก็เสีย ก็ขอเจริญพรวาจะเชื่อใครตองหาเหตุผลกอน คิดหนอกอน รูหนอๆ รู
ดวยเหตุผลขอเท็จจริง ไมไดยินกับหู ไมรูกับตา ไปเชื่อไดอยางไรกัน ตองตาดู หูฟง
การเจริญสติปฏฐาน ๔

๖

ปากนิ่ง จะทําอะไรก็ตาม รูไวใชวา ใสบา แบกหาม เราจะทําอะไรตองฟง ตองคิด
กอนใหละเอียดละออ โดยการคิดหนอๆ ที่ลิ้นป ตองทําใหจริงอยาทําเปนเลนกันนะ
เพราะฉะนั้น อะไรจะมาสูเราชวยตัวเองไมได และพึ่งตัวเองดีที่สุด และสอน
ตัวเองได คือ สติสมั ปชัญญะ กําหนดตลอดเวลา อยางนี้ถึงจะถูกตอง ฉะนั้น
เราทํากัมมัฏฐานแลวปวดเมื่อยก็กําหนดปวด
กัมมัฏฐานจึงมีเหตุผลในตัวเองมาก
หนอๆ ชนะใจตัวเองมันก็จะหายไปเอง ถาแพอยูมันก็จะปวดตลอดไป แตบางทาน
อาจจะเถียงวาแพเปนพระชนะเปนมารนั้น มันคนละเรื่องกัน อยาไปคิดวาเราแพแลว
เปนพระ ชนะเปนมาร การชนะใจตัวเองไมใชมาร ไปชนะคนอื่นเขาโดยไมมีเหตุ มีผล
อันนี้แหละเปนมารรายแนนอน พระบางองคก็เนนไปทางลําดับญาณ ไดญาณหรือยัง
ไดโสดาหรือ ตรงนี้ไมนาจะพูด อันนี้มันอยูปลาย ตองพูดพื้นฐานของคนวาแกปญหา
ไดหรือไม ปญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัว เราแกปญหาไดหรือไม กัมมัฏฐานทําใหรวย
ทําใหสวย ทําใหดี ทําใหมีปญญาจะไดแกปญหาได ทําใจใหดี ถาทําใจใหดีได เงินก็
จะไหลนอง ทองก็จะไหลมา พอใจดีมีปญญาแลวจะเสียสละไดเลย ยิ่งเสียสละมาก
ไดมาก เสียสละนอยไดนอย ไมเสียสละใหใครเลย ใครเขาจะชวยเรา
การที่เราปฏิบัติธรรมกันนี้ ความตองการอยางหนึ่งก็คือ ตองการมีสติปญญาใน
การทํางาน จะยากดีมีจน หรือเรียนปริญญาโท ปริญญาเอก ก็ตาม ก็ไมได
หมายความวา เราจบด็อกเตอรแลวเราจะเปนคนดี จะแกไขปญหาตามสถานการณ
ใหไดตามปจจุบันก็คงไมได แตวิชาความรูน ั้น พระพุทธเจาทานเนน เกิดมาเปนคน
ตองทําตนใหดี เกิดมาเปนมนุษยชน ตองสรางศักยะภาพ ใหดี ตองการใหจิตเปน
มนุษยใหได การปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจานั้น ตองการใหเราเปน
มนุษย พระที่บวชนี้ ถาโยมผูชายบวชจะไดยินเสียงกรรมวาจาจารย มนุสโสสิ เปน
มนุษยไหม ไมเปนมนุษยบวชใหไมได เดี๋ยวบวชกันเรื่อยเปอยเปนมนุษย หรือไมเปน
มนุษย ก็บวชใหกันไป จะเปนเดรัชฉาน หรืออะไรก็บวชสงเดชไป โดยที่รางกายเปน
มนุษย ที่เรียกวายักษ ตามพระวินัย หรือคนที่เปนกระเทย นั้นโยมเขาใจผิด คิดวา
การเจริญสติปฏฐาน ๔

๗

ผูหญิงแตงตัวเปนผูชาย ผูชายนิสัยเปนผูหญิง แลวเปนกระเทยนั้น ไมใช กระเทยคํานี้
แปลวามี ๒ เพศ ทั้งเพศหญิง เพศชายบวชไมได ยักษบวชไมได ยักษนี้คือใคร ก็คือ
มนุษยนี้แหละ แตจิตใจเปนยักษดุรายมาก บวชไมได แมรางกายจะเปนมนุษยก็ตาม
พระกรรมวาจาจารย จึงตองถาม มนุสโสสิ ทานเปนมนุษยหรือ โกหกไมได หามโกหก
ถามถึง ๒ ครั้ง ถามขางนอกที่ประชุมสงฆ และถามขางในที่ประชุมสงฆ ถามถึง ๒
ชั้น
การปฏิบัตธิ รรม ก็ตอง ๒ ชั้น เหมือน ชั้นนอก และชั้นใน ระบบนอก ระบบใน
ระบบนอก คือ ตาสัมผัส หูสัมผัส จมูกสัมผัส ลิ้นสัมผัส กายสัมผัสรอนหนาว
เกิดความรูสึก
ระบบใน จากจิตใจจริง ดวยการปฏิบัติธรรม ทําใหเรามีใจที่รมเย็นเปนสุขแลว
สมาธิเปนรมใหญ ภายในเรายอมรมเย็น คําวายักษ หรือหญิงเปรต ภูตผี ปศาจ
ราชทูต นั้น ก็บวชไมได ยักษในพระธรรมวินัยนี้ ก็คือ คนนี่แหละ แตมีจิตใจ อํามหิต
เหี้ยมโหดมาก ดุราย ฆาสัตวตวั เปนใหจําตาย จนถึงฆามนุษย บวชไมได ฉันใด ก็
ฉันนั้น การปฏิบัติธรรมก็ตองการใหมีไตรสิกขา ๓ ประการ ใหมีเหตุผลที่ตองตาม
พระวินัย และพระที่บวชแลวนุงเหลือง หมเหลือง ไมปฏิบัตติ าม คือไมกําหนด
ไตรสิกขา ทายอนุศาสน บอกไวชัดๆ อาทิสีลสิกขา ขิสิกตะพา อาทิจิต ขิสิกตะพา
อาทิปญญา ขิสิกตะพา อัปมาเทนะสัมปาเทสถาติ แปลวาไตรสิกขาสาม ถึงจะเปน
พระ ไตรสิกขาครบหนึ่งพรรษา
อาทิสีลสิกขา ขิสิกตะพา คือ ศีล สติดี มีอริยบททั้งสี่ ยืน เดิน นั่ง นอน
เหลียวซายแลขวา ตั้งสติไวอยาใหเพี้ยน ทําอะไรใหเหมือนกัน อยาไดนอกระบบ
อยาไดนอกระเบียบ
อาทิจิต ขิสิกตะพา จิตเปนธรรมชาติตองคิดอานอารมณ รับรูอารมณไว และ
บันทึกไวเหมือนเทปบันทึกเสียง จิตรับรูไดทางทวารหก อายตนะ ธาตุอินทรีย สัมผัส
การเจริญสติปฏฐาน ๔

๘

หูสัมผัสเสียง ตาสัมผัสรูป ฆานสัมผัสกลิ่น ชิวหาสัมผัสรส กายสัมผัสรอนหนาวออน
แข็งที่เรานั่งลงไป จิตมีสติ มีคุณภาพ มนุษยเราจะมีคุณภาพอยูที่ตัวสติ มีศีลดี
อาทิปญญา ขิสิกตะพา มีปญญาเพราะปฏิบัติธรรม
คนที่มีสติสัมปชัญญะดี จะเปนมนุษยบริสุทธิ์ เหมือนทองคําธรรมชาติ เหมือน
เจาเงาะปา ปากมันไมพูด จิตไมคิด สมาธิภาวนา ขางในมันมีปญญาเรียกวา พระ
สังขทอง เปนประโยชนแกทานทั้งหลายโดยเฉพาะ ถาเราทําได เชน สัมผัสเกิดจิตครบ
เราจะไมโยกยายมาเปนคน แตจะโยกยายมาเปนมนุษย จะยิ้มแยมแจมใส จิตใจก็
รมเย็นเปนสุข จิตใจมีสติดีก็มีความสุข จิตใจสงบไมวุนวาย เพราะสํารวมสังวรแลว
ระวังไมใหบาปเกิดขึ้น ไมใหความประมาทเกิดขึ้น เทานี้ก็มีความสุขแลว นัตถิสันติ พะ
ลังสุขัง สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมีอีกแลว ทําอะไรก็ขอใหทําดวยความสงบ ทําดวย
ความถูกตองและเรียบรอย
ถาเรามีสติครบ พูดจาก็จะมีเหตุมีผล ถาเราไรสติ ชีวิตนี้ก็จะไมมั่นคง จะ
กลายเปนคนหละหลวม เหลวไหล ไปไมรอดในตอนทาย ไมวา ทานจะมีหนาที่การงาน
อยางไร ถือวาทานมีความสําคัญในตนเอง ถาทานถือวามีความสําคัญในตนเองแลว
รับรองวา ทานเจริญแน ถาเราคิดวาคนอื่นสําคัญกวาเรา เราไมความสําคัญอะไรเลย
เราจะนอยเนื้อต่ําใจ จะทําอะไรก็ไมเรียบรอย จะทําอะไรก็ขัดของไปหมด เพราะเรา
ไมมีความสําคัญ
ชีวิตทานทั้งหลาย มีคา มีความสําคัญ เวลาก็มีประโยชน แมแตวินาทียังเปน
ทอง เรียกวาแผนดินธรรม แผนดินทอง แผนดินธรรมก็คือ มีธรรมะ ชีวิตมีคา
แผนดินที่เรารักษาอยูนั้น กลายเปนทองคํา อยูในจิตของเรานั้นเอง ที่ดินเปนทอง ก็คือ
ปลูกตนไม ปลูกผลไม ก็กลายเปนทองคําที่เราขาย พืชผลของเราได เอาเงินมาซื้อทอง
ก็เรียกวาแผนดินทอง แผนดินธรรม ก็คือ จิตใจอยูใจธรรมะ ปฏิบัติกัมมัฏฐาน เจริญ
สติปฏฐานสี่ ก็มีธรรมะประจําใจ เราจะไดรูวาแผนดินตั้งแตปูยา ตาทวดมา และ
แผนดินไทยที่เราอาศัยอยู มีประโยชนกับเรามาก กิจกรรมเราก็จะมีประโยชนมาก
การเจริญสติปฏฐาน ๔

๙

การงานของเราก็จะดี อะไรก็จะดีหมด กิจกรรมของทานที่ไดจากกัมมัฏฐานมี ๔
ประการ คือ
๑. สิ่งที่จะตองศึกษา แสวงหาความรูทุกอยาง ตองรูรอบตัว
๒. สิ่งที่จะตองละความชั่วไดแลว ปฏิบัติธรรม ตองละความชั่วไดแนนอน
๓. สิ่งที่จะทําใหถึงใจ อยาเหลวไหล ไมถึงจิต ไมถึงใจ
๔. พัฒนาได มือสอง เทาสอง สมองหนึ่ง เปนพึ่งแลว เราจะไปอยูที่ไหนก็รวย
ก็สวย ก็ดี ก็มีปญญา
ทานทั้งหลายอยาประมาท สังขารทั้งหลายกําลังเสื่อมกําลังตาย แตจิตของทาน
จะไมตาย มันจะเก็บเอาความดีหมุนไวที่จติ
อินทรียเราจะหยอนยานไปตามหนาที่
แตจิตของเราจะมั่นคงดวยการปฏิบัติธรรม สมาธิเราก็จะดีตลอด เราก็จะพบแต
ความสุขความเจริญ
ถาเราสรางกัมมัฏฐาน เสมอตนเสมอปลายแลว หนาที่ก็ดีขึ้น การงานก็ดี สอง
อยางนี้ทําใหตองรับผิดชอบ และทําใหเราตองระวังมากขึ้น และการไมประมาทในชีวิต
เปนประโยชนมาก ก็ขอใหทานจําไววา คนเรามีความสําคัญอยู ๒ ประการ คือการ
งานและหนาที่ คนเราเกิดมาตองมีหนาที่ กับการงานเทานั้น ถาไมมีหนาทีก่ ับการงาน
แลวทานก็จะอยูไมได จะไมมีอะไรกิน ถาเราไมมีหนาและการงาน อีกทั้งไมรับผิดชอบ
ตัวเอง ก็จะเขาในหลักที่วาไมชว ยตัวเอง บางคนมีหนาที่เปนสมภารวัด การงาน
มากมายตองรับผิดชอบ บางคนเปนผูอํานวยการโรงเรียน แตใหครูทั้งหลายรับผิดชอบ
ไปตัวใครตัวมัน แตมันก็ไมพนการรับผิดชอบของผูอํานวยการ จะเสียหาย หรือดี
อยางไร เพราะเปนโรงเรียนของทาน
ในครอบครัว ทานที่เปนพอบาน เปนแมบา น ถาทานไมรับผิดชอบหนาที่ ลูก
ของทานก็จะไมไดดี เราทั้งหลายอยูไดเพราะหนาที่การงาน และหนาที่การงานจะดีได
ก็ตองเจริญพระกัมมัฏฐาน ทานจะตองมีสติ มีสมาธิ รับผิดชอบตอการงานหนาที่
นั่นคือตัวปญญาแลว แมบานเหมือนกันไมไดทุกบาน แมบานบางคนไมรับผิดชอบ
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หนาที่ กลับไปเลนไพ เที่ยวตะลอนไปบานอื่น การงานไมรับผิดชอบ นี่แหละที่จะทําให
เกิดความเสียหาย ทิ้งหนาที่ก็เปนสามีที่ดีไมได
ทานผูชาย ทั้งหลาย จะหาภรรยาสวยๆ สักคนนั้น มันไมยากขอใหมีเงิน แตก็ขอ
เจริญพร วาจะหาแมบาน หาแมที่ดีของลูก จะไปหาไดที่ไหน แมบานที่ดี แมของลูก
ที่ดี ก็หาไมยาก เพียงแตขอใหทานผูชายทั้งหลาย เปนผูชายที่แทและรับผิดชอบใน
ครอบครัว เดี๋ยวนี้ปจ จุบันนี้ อาตมาขอเจริญพรวา มีเพียงรอยละหกสิบที่ พอบานไม
รับผิดชอบหนาที่ในบานในเรือน เสร็จงานแลวไปเที่ยวไปกินเหลา กวาจะกลับบานตี
หนึ่ง ตีสอง และแมบานก็ไมรับผิดชอบ เที่ยวไป หาซื้อของที่โนน ที่นี่ ไมดูแลลูก ทํา
ใหลูกติดยาบา กันเยอะแยะ ในบานทั้งหมดพอบานตองยกใหแมบาน ถาเกิดความ
เสียหายไมใชพอบาน แมบานไมดี แมแบบ แมแผน แมแปลน ใชไมไดเลย
เขยและสะใภใหม ก็ยังไมรูอะไร ถาทานรับผิดชอบในฐานะเปนเขย ฐานะเปน
สะใภ แลวนั้น สะใภก็จะดีรับผิดชอบการงานตอแมสามีพอสามี ขอใหมกี ัมมัฏฐาน
อยางเดียว จิตคิดก็กําหนด อะไรก็กําหนด ทานจะไดรูวาหนาที่การงาน เราตอง
รับผิดชอบ ชีวิตนี้จะไดมีแกนสาร ทานตองเอาไปคิดใหเกิดปญญา
ที่อาตมาพูดอยูเปนประจําก็ตองใหมีความสามัคคีปองดอง เหมือนอยาง เชือก
กําลังจะขาด เราตองหยอนเชือกกอน อยาไปดึงใหมันขาด ตองพูดอยางไร บางคนไป
แกปญหาโดยการพูด ซะตรง มันก็จะเสียเลย ตองมีกุศโลบายในการพูด กุศโลบายใน
การแกปญหา กุศโลบายในการใหเขาชื่นใจ
คนจะตายก็สามารถพูดใหหัวเราะได
เหมือนอยางพระเวสสันดร โกหก พระนางมัทรี ตอนที่นางมัทรีฝนราย ไมใหตายได
เปนกุศโลบายในการพูด โดยบอกวา จะโชคดี จะสําเร็จมรรคผล แตหารูไมวา ชูชกจะ
มาในวันรุงขึ้นแลว แลวก็ใหนางมัทรีรีบเขาปาหาผลไม องคจักรินทรเทวะราช ได
เนรมิต ตนมักกะลีผล ๑๖ ตน เพื่อปองกัน พระนางมัทรี ที่จะถูกพวกฤาษีโยคีปลุก
ปล้ํา คนดีมีปญญาสิงสาลาสัตวไมกัด คนเลวไรบุญวาสนา จะไปทีไ่ หนก็จะมีแต
อันตราย
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กัมมัฏฐาน มี ๒ ขอดังกลาวมาแลว คือการงานและรับผิดชอบ คนเราไมมกี าร
งานและรับผิดชอบ ไมใชคน แตบางคนไมเคยนั่งกัมมัฏฐาน ไมเคยทําสมาธิ แตมี
ความรับผิดชอบสูง
เพราะเขามีธรรมะประจําใจตั้งแตอดีตชาติ
มาในชาตินี้ก็
รับผิดชอบมาตั้งแตเปนเด็ก
บางคนใหมาวัดก็ไมมา
แตเขาก็เปนคนที่มีความ
รับผิดชอบสูง ก็เปนเพราะ เขามีธรรมะประจําใจ ในการปกครองตัวปกครองตน
ปกครองครอบครัว และไมมีอบายมุขในจิตใจ แตทําไมเขาไมมาวัด ก็เพราะเขามีวัด
อยูในใจ ๓ วัดแลว คือ
๑. วัตถุธรรม
๒. วัดอารมณ เขาไมเคยอารมณเสีย
๓. จิตใจเขาดีมีอัธยาศัย
ธรรมะ คือธรรมชาติ ธรรมะคือสติปญญา ธรรมะคือแกไขปญหา ธรรมะคือ
จุดมุงหมายของชีวิต ธรรมะคือเดินทางไมพลาดผิด ธรรมะแปลวาเดินทางถูกกฎ
จราจรชีวิต คือสายกลาง สายเอกของพระพุทธเจา
อาตมาขอใหทานทั้งหลายทําอะไรก็ขอใหเหลือกิน เหลือใชหนอย อยาขี้เหนียว
คนขี้เหนียวนั่นแหละคนจน แตตองเหนียวแนนดวยความอดทน อดกลั้น อดออม
ปราณีปราณอมยอมความ ถึงจะถูกตอง ไมใชขี้เหนียวแบบควักไมออก
สามีภรรยาถารักกันเพราะดวยกามาคุณ จะไปไมรอด ถารักกันดวยความดีเห็น
อกเห็นใจกัน และปรารถนาดีตอกัน คือเมตตา จะรักกันตลอดไปจนชีวิตจะหาไม ถา
รักกันดวยความเมตตาที่มีตอกัน เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีความปรารถนาดีตอกัน
มีความดีตอ กันทําใหเห็นใจกัน จะมีความสงสารตอกัน ความสงสารตอกันนี้จะทําให
จากกันไมได
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