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เวลานั่งปฏิบัติกัมมัฏฐาน ใหหายใจใหลมละเอียด ใหเสมอตนเสมอปลาย ให
สติเรานี้ไปกับอารมณที่หายใจเขาออก ถาสมาธิเราดี สติก็ยึดมั่นอยูในจุดของสมาธิ มี
ทั้งรูทั้งเขาใจมันทําใหเราเก็บหนวยกิตไวในจิตใจไดมาก เมื่อเก็บไวไดมากแลว ก็จะมี
พลังสูง หมายความวาเราเก็บไวไดมาก เราจะแผเมตตาไปใหใครก็จะไดรับผล เพราะ
มีพลังสูง บางทีเราทําใหมๆ ไมไดทําทุกวันมันทําใหจดื จางแลวก็หายไป ถาเราทําทุก
วันเสมอตนเสมอปลาย จะทําใหเรามีความคิดแปลกกวาเดิม เมื่อกอนเรามีความคิดไม
มากนัก คิดธรรมดาตามปกติ แตจะมีแปลกออกมาที่เปนความถูกตอง สภาวะที่เรา
พองหนอ ยุบหนอ บางทีมันมีเวทนามาก เวทนาที่เกิดขึ้นนี้เราตองกําหนดใหรูใหเขาใจ
หนักเขาก็จะคลี่กลายไปตามลําดับ อันนี้สําคัญอยาไปปลอยตามใจไมได ตัวกําหนด
ปวดหนอ ปวดหนอเปนตัวศูนยกลาง มันฝนใจใหเราไปสูจุดมุงหมายนั้นๆ ที่เราตาม
ตามอารมณตามใจตัว เปนการปลอยไปตามเรื่อง จิตจะไปทางไหนก็ปลอยไมไดฝนใจ
และดึงขึ้นมา เราจึงไมรูความจริงของชีวิต ไมใชของงาย เราจึงตองทําความเขาใจ
การฝกกําหนดยุบหนอ พองหนอ นี้มันเหมือนกันหรือไม และพองหนอยุบหนอนั้น มัน
เปนอันเดียวติดตอกันหรือไม แลวเราจะรูจะแยกไดวาจิตมันมีกี่ดวง เหมือนขวายาง
หนอ ซายยางหนอ จิตกําหนดขวาจิตกําหนดซายมันดวงเดียวกันหรือไม แลวขวายาง
ซายยาง ดูซิมันเปนอันเดียวกันหรือไม เราจะรูสภาวะธรรมของเรา มันจะแยกแยะ
ออกไป จากความดีความเลว จากการมีปญญากับไมมีปญญา มันจะแยกออกไป
เหมือนเครื่องบําบัดน้ําเสีย มันจะแยกอะไรเปนอะไร เหมือนวัตถุใสเขาไปในเครื่องมัน
จะแยกออก เชน เครื่องปลูกขาว พอเกี่ยวแลวมันจะแยกออกก เมล็ดขาวไปแหงหนึ่ง
เม็ดลีบมันก็จะไปอีกแหง และฟางขาวก็ไปอีกแหง ก็เหมือนกันกับเราปฏิบัตธิ รรม มัน
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จะแยกรูปแยกนาม แยกเวทนาออก มันจะปวดเหมือ่ ย จิตไมกังวล เมื่อจิตไมเปน
กังวลแลว ความปวดเหมื่อยมันก็จะหายไป มันจะไมเกิดอีกแลว แตพอเราทําใหม มัน
ก็จะเกิดอีก เราก็ตองแยกอีก พอหนักเขากิเลสมันจะเบาบางลง ความโลภ ความโกรธ
ก็จะเบาบาง ใจเศราหมอง เคยจิตตกกังวล มันก็จะนอยลงไป ที่เราใจรอน ก็จะเย็นลง
เรื่อยๆ แตจะมากดวยปญญา เราจะคิดอานอะไร อยากจะทํางานใหมันเสร็จไป ไมให
งานมันคั่งคางไว มันจะบอกเราเองโดยชัดเจน ก็ขอใหผูปฏิบัติ ตั้งใจจริง เสียงกับหู ให
แยกกัน ตากับรูป ก็ใหแยกกัน
เจตสิก คือ ตัวอยาก เชน อยากหยิบหนอๆ เปนตน พอหยิบไปแลว ตัวอยากนั้น
มันก็หายไป ซึ่งตัวอยากนั้นก็เรียกวา เจตสิก ถาเรากําหนดไดมันก็ไดผล เพราะการ
กําหนดจิตนั้น เราตองการดึงจิตใหอยูติดกับสติใหได พอจิตกับสติอยูรวมกันแลว ทํา
อะไรก็คลองไปหมด หายใจเขาพอง หายใจออกยุบ มันจะคลองขึ้น มันจะไมติดขัด
เวทนาที่เรากําหนดนั้น มันก็จะเบาลงไป เสียงกับหูมันก็จะเบา เสียงดาหรือเสียงอะไร
ก็ตาม หู จะเบา ซึ่งเบาตัวนี้ก็คอื ไมรับของหนักมากอีก และจะไมเขามาในจิตของเรา
จิตของเราก็จะมั่นคงขึ้น จะอดทนมากขึ้นดังนี้เปนตน
ใหเราทําสม่ําเสมอ เสมอตนเสมอปลาย มันจะทําใหเรารูของจริงได แตจะทํา
ใหเรารูไดหลายๆ อยาง เดินเซ เพราะสตินอยไป เวลานั่ง ก็นั่งตัวไมติด ขาดสติไปบาง
ถาเราทําเราก็จะตั้งตัวติด ตั้งสติไวได ความรูก็จะเกิดขึ้นไดดวยตัวปญญา รอบรูหา
เหตุผลไดชัดแจง เมื่อสมัยพุทธกาล พระมี ๒๐ องค ผลัดกันเขากัมมัฏฐานกันทีละ
๑๐ องค อีก ๑๐ องค ไปบิณฑบาต นําขาวมาเลี้ยงกัน ไมตองลําบากญาติโยม พอ
ออกจากกัมมัฏฐานแลว พวกที่บิณฑบาต ก็เขากัมมัฏฐานบาง
พวกที่ออกจาก
กัมมัฏฐาน ก็ไปบิณฑบาต มาถวาย
หลักสําคัญ ๓ ขอ
การปฏิบัตนิ ี้ อาตมาเนนอยู ๓ ขอคือ
๑. ยืนหนอ ๕ ครั้ง
๒. การเดินจงกรมใหชาที่สุด มันจะไดสติรวบรวมไวไดดี
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๓. หายใจเขาออก เอาสติยัดเขาไปตามลมหายใจ ใหไดจังหวะ
นอกจาก สามอยางนี้ เราจะตองไมเกียจคราน ตอการงานและหนาที่ รับผิดชอบ
ในกัมมัฏฐาน กัมมัฏฐาน นี้ เปนการกระทําใหฐานะ ดีขึ้น นั่งแตละครั้งจะเหมือนกัน
นั่งแตละครั้งอาจจะไมเหมือนกัน ถาเราทําไปนานๆ แมเราจะอายุมากก็ตาม โรคภัย
ไขเจ็บก็จะหายไปอยางนาอัศจรรย แตมันยากมาก ตองลําบาก มันมีเวทนามากมาย
เชน คนเปนอัมพาต นอนปวยอยู ๕ ป เปน ผูอํานวยการอยูที่สกลนคร อาตมาบอก
ใหสวดมนต พาหุง มหากา และหายใจเขาออกใหมีสติ ใหเห็นสภาวะ มันก็เกิดปวด
มากจนน้ําตารวง แทบจะทนไมไหว แสดงวาหายแลว การที่เราปวด มันเปนเวทนา
ทําใหเลือดลมเดินขึ้น ดีดวย แตทุกคนไมทราบ แตถามันไมปวดเลย ขามันชา เลือด
ลมเดินไมสะดวก นับวันจะเกิดโรคภัยไขเจ็บ ถาเรานัง่ แลวปวดจนทนไมไหว และเดิน
จงกรม จะปวดที่ไหลมาก เราก็กําหนดตัวนี้ ใหได แลวเราก็จะอดทนตอความลําบาก
อดทนตอความเจ็บใจได เราจะตองทําใหจิตเคย เขาไปคิดมีสติปญญา ถึงเราจะแก
ชรา อยางไรก็ตาม จะมีสติอยูเสมอ และเวลาตายจากโลกนี้ไปนั้น จิตนี้จะเปนกัปตัน
นําทาง เดินทางไปสูท ี่หมาย ตามจุดมุงหมาย และจุดประสงค จะไมยอนกลับมาอีก
ดวงจิตที่ตายแลวยอนกลับมาอยูในบานเพราะหวงสมบัติ กลายเปนโลภะ เปนเปรตอยู
ในบานนั้น ถาเรามีสติดี ปลงตกแลว เราจะตัดภาวะได ของในบาน ที่เปนของที่รักจะ
จากกันไป ไมมีวันกลับมาแลว ในตัวเราก็ไมมีอะไรดีเลย มีธาตุทั้ง ๔ ดิน น้ํา ไฟ ลม
มีแตของเนาเปอย ขางในไมมีอะไรดีเลย ถายออกมาเปนมูด คูด และตอไปก็เปนเถา
ถาน เปนธาตุดิน แตจิตที่เราทํากัมมัฏฐานไมตายแน เปนอมตะ จะอยูสถานะใด ก็รูอยู
ตลอดเวลา
ความวารูอยูนั้น หมายถึงวาเราฝกสตินี้เอง ใหมันไดจังหวะ ไดบางเสียบาง
ถูกบางผิดบาง ก็ยังดีกวาเราไมทํา เราจะใหมันขาดทุนเวลาไปทําไม เวลาที่หมดไป
แลว เราก็ไมไดทําอะไรเลย อยูเฉยๆ ถาเรามีสติตลอดเวลา เราจะหลับสมาธิ รูตัวอยู
ตลอด ใครเรียกก็ตื่นทันที
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ญาติโยมอาจเห็นอาตมาอยูเฉยๆ คิดวาไมไดทํากัมมัฏฐานหรือ มันไมใชอยาง
นั้น อาตมา หายใจ เขา-ออก มีสติอยูเสมอ จะหยิบอะไรก็มีสติ เพราะเคยแลว
ชํานาญแลว หูไดยินเสียงสติบอกทันที คนมาโกหกแทๆ อาตมาบอกก็ไมเคยผิดพลาด
แตอยางไรก็ตามก็ตองทําใหชํานาญ เชี่ยวชาญ ชํานาญการ มองเห็นอะไรสติจะบอก
เลยวา ของนี้ดีหรือชั่ว ประการใด คนนีค้ บไดหรือไม หรือพูดเชื่อถือไมได ไมเคย
พลาด ที่เราพูดเลนกันนั้นอีกเรื่องหนึ่งมันคนละอยางกัน
อาตมากลาวสั้นๆ ไมตองไปถึงญาณอะไร ญาณมันจะขึ้นเองโดยสมาธิภาวนา
ไมตองรูลวงหนา ถาไปรูลวงหนาแลวมันเปนวิปสนึก นึกก็เห็นไปเลยเปนชองเปนทาง
เพราะฉะนั้นการปฏิบตั ินี้ เปนของยาก ถาเราทําความดีใหเคยชิน ความชั่วไมเขาตัวแน
ทั้งนี้ก็สรางฐานะใหถึงลูกหลาน ลูกหลานไปเที่ยวเกเร ไมเรียนหนังสืออยูที่ไหน พอแม
เจริญธรรม แปลวารุงเรืองในธรรม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สติมาสัมมะชาโน แปลวา
สติเปนยาโชติชวง เกิดแสงสวางเปนหนทาง มิฉะนั้นเราจะไปทางมืด ถาเรามีแสงสวาง
คือตัวปญญาแลวจะไมมืด คิดอะไรมันโปรงโลงใส สมองก็จะดีไมเปนสมองฝอ บาง
คนเดี๋ยวนี้เปนสมองฝอกันมาก และเสนประสาทแตก ตายกันมาก เพราะเหตุที่วาเสน
โลหิตมันเปราะ และตีบตัน คนเราอายุตั้งแต ๕๐ ป ขึ้นไป เสนโลหิตเริ่มเปราะแลว ให
เรามีสติกําหนดไว พอแนนหนาอกหายใจไมออก ก็ใหกําหนดสติไวที่เสนหัวใจ รับรอง
เดี๋ยวเสนโลหิตจะขยายทันที แลวก็จะโลง หายใจออก ไมตองไปผาตัดเลย
การเจริญพระกัมมัฏฐานนี้ จะมีผลงานประจําชีวิตเราไมใชนอย ทานทั้งหลาย
อยาเบื่อหนาย การที่เราทําสมาธิ ทําสติ ตองมีกระแสไฟในตัว กระแสไฟในตัวคือ
อะไร คือพลังงานของชีวิต ในเมื่อพลังงานของชีวิตดีแลว สติดีแลว รางกายทานจะไม
มีโรคภัยไขเจ็บ โรคกายก็ไมมี โรคใจก็ไมมี อายุ ๗๐,๘๐ ทานก็จะเปนปกติ เลยสมอง
ก็จะดี คิดอานอะไรก็จะปรารภอดีตที่ผานมาเปนตํารา ปจจุบันเปนการแก อนาคตยัง
มาไมถึงอยาไปปรารภ ใหปรารภปจจุบัน คนที่ระลึกชาติได จากการทําสมาธิก็ดี ก็
เกิดจากการไดสตินั้นเอง ถาสติมากเลยรอยเปอรเซ็นตแลวจะระลึกชาติได ชาติที่แลว
มาจะกี่ชาติ ถาสติสูงขึ้นจะระลึกชาติไดถึง ๘ ชาติ ๙ ชาติ วาเราเกิดมาเปนอะไรอยูที่
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ไหน บานเมืองอะไร
พอเราไปบานเมืองนั้นจะรูสึกสบาย คลายวาเราเคยมาอยู
ขอเท็จจริงเปนอยางนั้น เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติธรรม ก็อยาไดกังวล ทําใหชํานาญ
อยาคิดวาทําไดแลวเลิกกันไป เหมือนอยางที่บางคนบอกวาทําบุญแลว สรางโบสถ
แลว สรางศาลาแลว เลยไมตอ งทําเปนไปไมได เราก็ตองทําอยูทุกวัน เพราะการ
กระทําของมนุษยนี้ มันเวียนวายตายเกิด พระพุทธเจาจึงสอนจุดนี้เปนจุดสําคัญ เปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกิดจากตรงนี้ ก็ตองไปอยูตรงนั้น เลือกเกิด เลือกตายไมได
ชัดเจน ถาเราทํากัมมัฏฐานไดปจ จุบันแลว อดีตไมเอา อนาคตไมเอา ทํากัมมัฏฐาน
ใหไดจังหวะ ใหไดปจ จุบันนั่นแหละตัวจริงอยูตรงนั้น พระพุทธเจาจึงหามระลึกชาติ
เพื่อไมใหวิตกกังวล ไมตองเอามาคิดอีก ใหมันผานไป อนาคตสําคัญมาก ถาเราทํา
อนาคตใหดี อนาคตรุงเรื่องแนนอน ถาอดีตไมดีเลวมาก ปจจุบันก็เลว เกิดปญหาที่
จะตองแก ก็ตองแกที่ปจจุบัน เลวมาอยางไรก็ตาม เอาความดีเขาไปแก รายกลับ
กลายเปนดี ในปจจุบัน อนาคตก็ดีขึ้น ปจจุบันเราจนแสนจน แลวเรายังไมเอาอะไรอีก
แลว ก็จะจนตลอดไป
ขอเจริญพรอีกขอหนึ่งวา ทรัพยสมบัติทั้งหลาย ในอดีตชาติมันเคยเปนของเรา
ไมวาจะเปนทอง เพชรนิลจินดา มันจะตองกลับมาหาเราแนนอน ไมตองไปกังวล
ขอใหมีสติเจริญสมาธิภาวนา เดีย๋ วทรัพยสมบัติจะคืนมา ถาไมใชเปนของเขา เขาจะ
รักษาไมได จะตองเอามาคืนเรา ถาเปนของเรา จะอยูที่ไหนก็ไมหายแนนอน ถามัน
หายก็อยาไปเสียใจ เพราะมันไมใชของเรา เหมือนนางวิสาขา มหาอุบาสิกา มารักษา
อุโบสถ มีพระบางองคบอกวา ใสสรอยมาทําไม แตงตัวมาวัดทําไม เขาวัดไมตอง
แตงตัว ไมจริงเลยนะ พระพุทธเจาทานบอกวาสวยนะ สวยก็คือ ศีล นางวิสาขา มี
สรอยมากมาย แตงตัวเอาของมาถวายพระพุทธเจา พระพุทธเจาไมเคยตําหนิเลย
แตพระยุคใหมตําหนิ ไมใชเลยนะ พระพุทธเจาทานสอนใหแตงตัวใหเรียบรอย นาง
วิสาขา มหาอุบาสิกา มาตา แปลวา เปนแม แตพอสามี แมสามี เรียกแม เพราะวานํา
เขาเขาเลื่อมใสตอพระสัมมาสัมพุทธเจา แลวเขาก็ไดดิบไดดีมปี ญญา จึงไดเรียก
ลูกสะใภวา “แม”
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แตเวลาปฏิบัติธรรม รักษาศีลอุโบสถ นางวิสาขาจะถอดออกมากอง เพราะวา
มันเปนหวง ก็ไมไดคิดอะไร ใครอยากไดก็เอาไป ปลงตกอยางนั้นแลว ถาของเราก็ยัง
อยู แตทางบานมีโจรเขาปลน เอาทรัพยสินขึ้นเกวียนไปแลวทั้งหมด สาวใชจึงมาบอก
นางวิสาขาวา มีโจรมาปลนบานเอาของไปหมดแลว กําลังจะเดินทางไป นางวิสาขา
บอกวาไมเปนหวง แลวบอกนางสาวใชวา ใหไปบอกโจรวา “ถาเปนของเขาใหเอาไป
ถาของเราก็ควรจะอยู คุณแมไมเปนหวงแลว จะเอาแตบุญอยางเดียว” เมื่อนางสาว
ใชกลับไปบอกพวกโจร ตามคําของนางวิสาขา โจรเลยกลับใจ โจรก็มีปญญา
เหมือนกัน เลยคิดได วาตนเองไมไดทํามาหากิน โจรจึงไดสติเลย ผลสุดทาย นาง
วิสาขา ตัดปลิโพธกังวล ไมหวงสมบัติพัสถาน ดวยอํานาจบุญกุศล ที่นางวิสาขาแผให
โจร แผใหศัตรู ที่มาเอาทรัพยสมบัติ ขอใหเขาไดคิดเถิด ความดีของขาพเจาที่ได
ปฏิบัติกัมมัฏฐาน ขอใหเขาไดคิด ขอใหเขาไดมสี ติปญญา พวกโจรนั้นกลับราย
กลายเปนดีทันที ขนของเขาสูเรือนหมด แลวโจรนั้นก็กลับไป ของที่ไมใชของเรา ถา
ไปโกงเขามา ในไมชาของนั้นก็ตองหมดไป ถาเปนของเราก็จะตองเปนของเรา
สรุปวา ใครทําใครได ใครทํา หรือไมทําอยางไร ก็ไมตองวาเขา เราทําก็ไดของ
เรา ทํามากไดมาก ทํานอยไดนอย
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