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การเจริญกัมมัฏฐานเราจะตองแยกแยะตัวเองออก ธาตุทั้งสี่ อาการสามสิบสอง
มันไมมีอะไรนอกเหนือจากนั้น หากเราไมมีโอกาสสรางความเพียรไดนั้น ขอเจริญพรวา
ดียาก ชาตินี้ทั้งชาติ ถาเรามีความเพียรสูงแบบพระพุทธเจา ซึ่งตองบําเพ็ญบารมีมา
ตั้ง ๘๐ อสงไขย ประลัย แสนกัป กัปหนึ่งมี หมื่นป ไมใชของงาย แตเราก็ทําของ
ยากใหเปนของงาย เพราะการปฏิบัติธรรมนี้ ลึกซึ้งมาก ถาจิตใจไมกวัดแกวง สมาธิดี
เราจะรูของจริง วาของจริงนั้นคืออะไร ของจริงนั้นคือ ความยาก ความลําบาก ของ
ปลอมนั้นของงาย
เพราะฉะนั้นการปฏิบตั ินี้ พูดไดงา ย แตทํายาก แตเวทนาที่มันเกิดกับตัวเรานั้น
มันเปนผลงานของชีวิตเรา ที่เราตองเกิดมาในสากลพิภพ พระพุทธเจาทานถึงไม
ตองการเกิด ตองการสอนชาวโลกใหหมดไปจากกองทุกขนานา ประการ ความสุขที่
แทจริงที่ไมมีทุกขเจือปน คือ ความสุขที่เราไปนิพพาน สมปรารถนาที่เราตั้งใจไวทุก
ประการ
ฉะนั้น การสรางความดีตองยากมาก ตองเหนื่อย และเมื่อยลา สรางความชั่ว
นั้นสบาย และเขาใจผิดวาเปนความดี ความเจริญไดมาจากความทุกข ตองเหนื่อย
ตองทํางานแสนสาหัส เชน อาตมานี้ กวาจะทําใหวัดอัมพวันเปนไดเชนในปจจุบันนี้ได
ซึ่งเมื่อกอนวัดนี้ มีแตปาดง กุฏกิ ็เปนไมงิ้ว ไมฉําฉา โบสถก็จะพัง ศาลาก็จะพัง นี่
แหละของเสีย จะทําใหดีก็แสนจะยาก จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกวาจะเจริญรุงเรือง มา
จากความเสื่อมอันนี้ เพราะวัดนี้เจริญขึ้น แลวก็เสื่อมลง เสื่อมลง แลวก็เจริญขึ้น
เหมือนคนเรา เมื่อเจริญแลวก็ตองเสื่อม ทานทั้งหลายอยาประมาท เวลาเราเปนหนุม
เปนสาวก็เจริญ เวลาแกชราก็ลําบากกันไป ไปบานใครที่มีลูกหลานมาก จะไมมี
ความเสื่อม
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ความสุข มีแตทุกขยากลําบาก ถาไปไดลูกหลานไมดี ไมมีความสุขที่แทจริง ถาเรา
ปลดเปลื้องความทุกขออกจากตัวเราได เราก็สามารถมีความสุข เราถึงพูดไดวาเงิน
ทองซื้อความสุขไมได ซื้อความดีก็ไมได ซื้อความสําเร็จก็ไมได
ฉะนั้นคนเรานี้ มีเพียง หนึ่งเปอรเซ็นต ที่จะสนใจในความเพียรอันนี้ คนเราที่
เพี้ยนไปไมวาพระสงฆองคเจา ก็เพราะรูไมจริง และเพียรไมจริงไมมีบารมีในตัวเอง
มันก็เพียรไปตามสภาพ เพี้ยนไปตามภาวะของเขาเหลานั้น อาตมามาอยูที่วัดนี้เปน
เวลา ๔๐ กวาปแลว สรางไปไมรหู มดไปกี่รอยลาน ไอโนนพัง อันนี้พัง ตองทําไป เห็น
หรือไมวามันเสื่อม ไมมีอะไรเจริญ มีแตทางเสื่อมโทรม ถาสรางมาก ก็เสื่อมมาก
เหมือนสังขารของเราไมเที่ยงหนอ มีแตเสื่อม ไมมอี ะไรจะกลับมาที่จะเจริญอีกแลว
เพราะฉะนั้นเราตองทําจิตใจของเราใหเจริญ สังขารมีแตหมดไป ไมเจริญแนนอน แต
เราสามารถทําจิตใจใหมั่นคงได ทําใหมีสติ สรางความอดทนในจิตใจ ชีวิตนี้จะมั่นคง
ในโอกาสขางหนาแนนอน
การเจริญกัมมัฏฐานเปนการชวยตัวเองไดแนนอน เมื่อทุกขเราก็แกทุกข กําหนด
ทุกข เมื่อมีความสุขก็ไมแนนอน เราก็ตอ งกําหนดความสุข ปลงใหตกถึงความสุข
เหลานั้น ไดเงินไดทองมามากมาย อยาถือวาเปนความสุข นั่นแหละเปนความทุกข
โดยไมรูตัว จิตของเรานี้ ที่กําหนดขวายางหนอ ซายยางหนอ จิตมันเกิดดับ เกิดดับ
แตเรามองไมเห็น ถาเรามีสติครบวงจรของเขา เราจะเห็นอาการเกิดดับเหลานั้น เชน
ขวายางหนอ พอหนอจิตมันก็ดับไปเลย จิตดวงอื่นมันจะเกิดเปนซาย..ยาง..หนอ แลว
จิตนั้นก็ดับ แลวจิตเกิดเปนขวายางหนอตอไป เชนนี้ ถาหากเขาดาเขาวา ใหตั้งสติไว
เดี๋ยวเสียงมันก็ดับไป แตถาเราไปเอาเสียงดาที่ดับไปแลวมาใสไวในหู ซึ่งหูนี้มันเปนสื่อ
ไฟฟา ถาหูหนวกเราก็จะไมไดยิน นี่แหละจิตไมเดิน กระแสไฟไมเดิน กระแสไฟก็คือ
จิตเรานี้เอง บางคนบอกวาจิตอยูที่สมองนั้นไมใช มันเปนเครื่องกลั่นกรอง เมื่อจิตเขา
ไปแลวมันถึงจะกลั่นกรอง แตถาเครื่องกลั่นกรอง คือสมองนี้มันเสีย เวลาคิดอะไรมัน
ตื้อ แสดงวาเครื่องมันเสีย ไมใชจิต ถาเราทําจิตดี อารมณดีแลว อวัยวะดีหมด จิตนี้
ชวยสังขารไดบางสวน ถาจิตดี สังขารก็แข็งแรง แตก็ชวยไดไมทั้งหมด มันก็ตองมีเสื่อม
ความเสื่อม
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กันไป หมดสภาพไป แตจิตไมหมดสภาพไปดวย ถาเราไมฝกจิตใหดีแลว มันหมด
สภาพจริงๆ เมื่อสังขารเสื่อม จิตก็เสื่อมไปดวย
คนที่ไมรูไมเขาใจคิดวา การทํากัมมัฏฐานเพื่อใหไดไปสวรรค ไปนิพพาน
ขอเท็จจริงแลวที่พระพุทธเจาไปหามาใหเรานี้ ตองการใหเราแกปญหาของใครของมัน
ตองการจะใหพนทุกข ไมตองการจะใหเอาความทุกขมาไวในใจ แตแลวเราก็ไปสราง
แตความทุกขความยุงยากวุนวายตามอารมณของตน เพราะฉะนั้นอารมณของเรานั้น
จึงไมเหมือนกัน ทิฐิสามัญตา ไมเหมือนกัน คือมีทิฐิ มานะ ไมเหมือนกัน มีความเห็น
ตรงกันขาม คนเราจึงมีความเห็นไมเทากัน และนิสัยไมเหมือนกัน
คําวานิสัยตัวนี้ เปนแบบอยาง คําวาแบบอยางนี้มันติดมาแตชาติกอน ติดมา
กับจิตใจ ไมใชมาหัดเอา บางคนวาจะตองหัดใหเปนนิสัยแบบโนน แบบนี้ ก็จริง
เหมือนกัน แตหากวานิสัยเดิมนั้น มันจะติดมาตั้งแตชาติกอน นิสัยของคนที่ติดใน
วิญญาณ มาจากชาติกอนแทๆ มาในชาตินเี้ ปลี่ยนแปลงได ไปเจอในสิ่งแวดลอมที่ไม
ดี คําวาทีว่ า เกิดที่บานดี บานไมดีนั้น มาจากกฎแหงกรรม การกระทําของเราเมื่อชาติ
กอน ที่เคยมาเปนญาติเปนพี่นองกัน หรือเคยมาเปนศัตรูกัน มาจากชาติกอนแลว
ไมใชจากชาติปจจุบันนี้ เชนฆากันตายในวงญาติ เมื่อชาติกอนไมไดเปนพี่นองกัน
ไมใชทองเดียวกัน ตางคน ตางมา มาสรางเวรสรางกรรมในชาตินี้ เหมือนเจานนทุก
กับพระนารายณ ทีต่ องมารบรากันในพื้นภาคมนุษย ก็เพราะกฎแหงกรรมเมื่อชาติ
กอน เจานนทุก แตเดิมไมใชยักษ เปนลูกไลของเทพเจาในสรวงสวรรค ความดี
ความชอบที่ นนทุก ไดทําไวนั้น พระอินทรจึงใหนิ้วเพชร ตอบแทนความดีที่ นนทุก ได
ทําไว นิว้ เพชรใชชี้เทวดาตายหมดเลย นนทุก มีความแคนเคืองเทวดาที่เคยเขกหัว
คิดจะฆาเทวดาใหตาย จึงเหิมหึกไปดวยความประมาท พระอินทรจะสาบก็ได แต
ทําไมไดเพราะนิ้วเพชรนั้น ทานเปนคนใหมา แลวทานจะมาทําลายของทานไดอยางไร
พระอินทรใหนิ้วเพชรแก นนทุก เพื่อเปนอํานาจวาสนาในชาติตอไป แตเจานน
ทุก ไมไดคิดอยางพระอินทร คิดแตจะฆาเทวดาอยางเดียว พระอินทรจึงสงพระ
นารายณมาปราบ แตพระนารายณก็เกรงกลัว นิ้วเพชร เพราะเปนพรของพระอินทร
ความเสื่อม
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พระนารายณก็มาคิดพิจารณาดูวา ถาจะไปตอกรกับนนทุก ก็จะสูนนทุกไมได ถึงจะมี
ฤทธิ์ มีสี่กร ก็ตองแพฤทธิ์ของนนทุก ที่พระอินทรใหพรมา
คําวา “พร” นี้ เมื่อใหแลว จะถอนไมไดมันเปนบาป พอแมที่ใหพรลูกใหมีความ
รุงเรือง แลว พอโมโหจะถอนพรก็จะถอนไมได จะเปนบาปอยางรายแรง แตพอแม
สมัยนี้ทําได พอโมโหไมพอใจ ก็แชงลูก ขับไลลูกออกจากบานไป พอแมสมัยนี้ทําได
แตพระอินทรทานทําไมได ใหพรแลวจะมาถอนไมได เพราะฉะนั้นกัมมัฏฐาน ก็
สามารถแกปญหาตรงนี้ไดอีกอันหนึ่ง
เราจะไดรูวาเราไดรับพรมาจากชาติไหนบาง
พระอินทรทานจึงเสียใจคิดวา เขียนดวยมือ แลวจะลบดวยเทาไมได ทานจึงใหผูอื่นไป
ปราบ พระนารายณจึงแปลงเปนผูหญิง เพราะนนทุก ชอบผูหญิง นนทุก มันเปน
ยักษ เปนอสูร จึง โทสะ โมหะ เต็มตัวมัน พระนารายณ แปลงเปนผูหญิง แลวบอกรัก
กับ นนทุก แลวรายรําลอไปลอมา ทําให นนทุก ชี้ที่อกตัวเองทําใหอกแตก กอนตายจึง
เห็นเปนพระนารายณ จึงผูกใจเจ็บ จึงบอกพระนารายณวา ทานขมเหงผูนอย ทานมีตงั้
สี่มือ เราเปนผูนอยแทๆ ทําไมตองฆาเรา คํานี้จึงเปนการผูกพันกันอยางเปนศัตรูกัน
พระนารายณจึงไดประกาศไววา ในชาติตอ ไปขอให นนทุก ไปเกิดเปนยักษ คือ
ทศกัณฐ สิบเศียร ยี่สิบกร เราจะไปเกิดเปนมนุษยที่มีแคสองมือ(คือพระนารายณ) ไป
ตอกรกันในสนามรบ
อสูรมาหลงไหล ผูหญิงรางแปลงของพระนารายณ ดวย ราคะ โทสะ โมหะ เปน
หลักการที่พระพุทธเจาสอนนัก สอนหนา วา ความรัก ทําใหอกแตก ตาบอด หูหนวก
บางคนพูดวาความรักแพใกลชิด
ขอเท็จจริงความรักไมเปนเชนนั้น
ถารักตอง
ประกอบดวยเมตตา ปราณี อารี เอื้อเฟอ ขาดเหลือ คอยดูกัน นั่นเปนรักแท รักดวย
การให ไมใชรักดวยความเสนหา แตความรักนี้ ธรรมะ เรียกวา เมตตา ความ
ปรารถนาดีตอทุกคน ไมมีเจตนาราย ไมใชความรักดวยราคะ กามตัณหา แบบยักษ
อันนี้เปนมารรายประจําตัวทั้งหญิงและชาย กัมมัฏฐานบอกไดชัดเจนมาก คนโบราณ
ยังกลาวใหฟงวา ความรักแทแพใกลชิด หมายวา ใกลชิดตัวนี้คือญาติ ญาติแปลวา
ชวยเหลือกัน ไปมาหาสูกัน ชวยเหลือกันได บางคนเปนพี่นองกันแตไมเคยใกลชิดกัน
ความเสื่อม
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เลย หางเหินกันราวกับฟาดิน ความรักนัน้ จึงไมใชญาติ พี่นองบางคนตองฆากัน ก็
เพราะไมใชญาติ
บางทีเราเปนญาติกันแท แตกลับมาดากัน มาแชงกัน ฆารันฟนแทงแยงสมบัติ
พัสถานกัน ก็ตองเปนศัตรูกันในชาติหนาตอไป เหมือนกับพระนารายณ กับ นนทุก
ถาทานทํากัมมัฏฐานใหถึงขั้น ทานจะรูความลําบากของทานในอดีตชาติ พอเขาถึงขั้น
แลวจะรูวา ความรู คือความเมตตาอยางไร ตัวศัตรูของชีวิต คืออะไร มันเปนศัตรูของ
เราแนนอน มันอยูในตัวเรานั่นเอง ไมใชคนอื่นมาเปนศัตรู เรานั่นเปนศัตรูของตัวเอง
ถาเราไดสติปญญาทานจะรูไดเลย แลวจะไมเปนศัตรูกับตนเอง จะไมโกหกตัวเอง
และจะไมโกงตัวเอง คิดถึงวันตายอยูตลอดเวลา นี้คือกัมมัฏฐาน ไมตัดรอนไมบอน
ทําลายตัวเอง รายที่สุดคือโกงตัวเอง กลาวคือ เราสรางความดีมานานแลว จะสราง
ความชั่วในตัวเองอีก นี่คือการกําหนดจิต ตองการตรงนี้ การใหสติทุกลมหายใจเขา
ออก
ชีวิตนี้เกิดมาไดยากมาก อะไรจะไดมาอยางงายๆ คนเราเกิดมารูปรางโสภี
โสภา ถาคิดไมดี จิตใจมันก็ผันแปรเปลี่ยนแปลง ทําใหรูปรางของเราในอนาคต ไป
เกิดใหมไมดีเลย แนนอน ถาหากเราเกิดมาชาตินี้ไมสวยเชนคนอื่น ก็เปนเพียงรูปธรรม
นามธรรม จะคิดใหมนั สวยแบบนั้นแบบนี้ คงเปนไปไมได ทํามาอยางไรไดอยางนั้น
กัมมัฏฐานทําใหอารมณดี ทําใหมีสติ เกิดชาติใดฉันใดก็จะมีรูปรางสวย มีทรัพย นับ
วิชา มีมารยาท ชาติผูดี มีศีลธรรม ถาอารมณรายจะเปนอยางไรก็ไมทราบ เปนอยาง
โนนเปนอยางนี้ สภาพชีวิตก็หมดไป
มารซื่อ คือ พิเภก มีอยูตัวเดียว ในตัวเราก็มียักษ และในตัวเราก็มียักษซื่อ คือ
สติ สติเปนพิเภก ไดโปรดถามพิเภก กอนที่จะไดทําอะไรลงไป อยาใจรอน จะทําอะไร
ถามพิเภกกอน คือ คิดหนอ โกรธหนอ พิเภกตัวสติ ก็จะบอกวาไปโกรธเขาทําไม ทํา
ใหเราเปนบาป เพราะการโกรธเปนบาปอยางรายแรงมาก เกลียดก็เปนบาปรายแรง
มาก แตรักไมเปนบาป รักกันดวยยินดีปรีดาชวยเหลือกัน เราคบคาสมาคมซึ่งกันและ
กัน เพื่อนรักใคร เพื่อนเห็นอกเห็นใจ อยางนี้ซิถึงจะมีเมตตาตอกัน ทําอะไรใหกันได
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ทั้งนั้น เช็ดอะไรใหกันไดทั้งนั้น เวลาเจ็บปวยก็ชวยกันจนกระทั่งตาย อยางนี้ไมใชสามี
ภรรยา หมายถึงเพื่อนรัก เพื่อนเกลอ รักแบบธรรมะ มีธรรมะประจําใจไปไหนก็มีคน
รัก
ทานทั้งหลายกรรมซอนกรรม กลาวคือ นนทุก ซอนกรรมตายไปเกิดเปนทศกรรฐ
บังอาจจะไปเอาเมียพระอินทร แตไมได จึงไปเอานางมณโฑ มา และนนทุกตองยอน
ไปรักนางสีดา ซึ่งเปนลูกของทศกรรฐเอง นี่แหละกรรมซอนกรรม ทานทั้งหลายอยาได
ทิ้งมารซื่อคือสติสัมปชัญญะ ตัวสตินี้ฆายักษตายหมด ตัวสติจะเปนคนบอกใหจิตไปฆา
ยักษในตัวได ถาทานมีสติครบวงจรแลว ทําอะไรก็จะสําเร็จหมด ตัวสติเปนพิเภก ตัว
จิตเปนหนุมาน ซึ่งเปนลิง จิตคนเรานี้วองไวเหมือนลิงอยูไมเปนสุข
การกําหนดใหหายใจลึกๆ เวลากําหนดที่ลิ้นป หายใจใหลึกๆ ถาเรามีสมาธิดมี ี
สติดีอยูแลวเพียงแตกําหนดหนอ มันก็หายแลว คําวา “หนอ” เปนการรั้งจิตและสติให
เขาผนวกบวกกัน พอเขาผนวกกันแลว มันจะบอกออกมาเลยวาเราไปโกรธเขาทําไม
มันเสียสมอง เขาก็ไมรูเรื่องวาเราโกรธ เราไปโกรธเขานี้เปนการทําลายตัวเอง เอา
โกรธไวในใจ การงานเสียหายหมด ทําใหโรคภัยไขเจ็บแทรกซอน เสียใจก็ทําใหโรค
แทรกซอน ทานอยาทิง้ ตัวสติ หรือพิเภก ถามพิเภกดู พอกําหนดได ตัวปญญาที่มีอยู
กับตัวเราเอง ก็จะบอกเองวาเสียใจเพราะอะไร เพราะลูกไมเรียนหนังสือ และจะแกไข
ไดอยางไร ถาใครไมมีกัมมัฏฐาน ก็จะแกปญหาไมได ไมตองไปหาวิชาการจากที่ใด
เมื่อมีปญหาเกิดกับตนเองก็ตองแกดวยตัวเอง เหตุเกิดที่ไหนตรงแกที่ตนเหตุ อยาไป
แกที่ปลายเหตุ
เพราะฉะนั้น คนเราจะยากดีมีจนประการใด ก็ขอใหอยาจนจิต อยาจนปญญา
ใหทานมีสติสัมปชัญญะ มีหนาที่ถูกตอง รับรองวาทานตองรวยน้ําใจ รวยจิต รวย
สติปญญา จะแกไขปญหาไดสมปรารถนา เพราะมีคุณคาของชีวิตดีแลว ปญญาอยูใน
ตัวเราแลวไมตองกลัวจน รักษาเมตตาไวใหได ไปที่ไหนมีแตคนรักคนชอบ มนุษยเรา
ตองการ คือ
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๑. ความรัก
๒. ความนิยมชมชอบ
๓. ความเลื่อมใสศรัทธา
๔. ความมีไมตรีจิตมิตรภาพ
๕. ความเอาใจใส
๖. ความเคารพนับถือ
๗. เมตตา
๘. ความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งกันและกัน
๙. ถือเปนกันเองคือญาติ ถือเปนธรรมชาติคือสวนรวม
๑๐. เสมอตนเสมอปลาย
ตรงนี้อยูในกัมมัฏฐานทั้งหมด ถาเราทําแลวจะเขาหลัก ๑๐ ประการนี้ทั้งหมด
ถาเราเจริญกัมมัฏฐาน ก็อยาลืมวาของดีตองแพง ของดีตองหายาก ทานทั้งหลายตอง
หาของดีในตัวเราใหได คนในตัวเราเอาของดีมาใช เพราะของในตัวเรานี้มีทั้งดี และไม
ดี หมายความรวมถึงตัวอาตมาดวย มีทั้งดีและไมดี แตมองในแงดีไวกอน เก็บของดี
ของเราเอามาใช ของดีของเราไมตองสงวนลิขสิทธิ์ ใครยากไดก็ใหเขาไป แตของไมดี
ของเราตองสงวนไวไมใชคนอื่นมาใช อยาไปขายใหเขา เอาความชั่วของเราฝงไวเลย
การกําหนดสติใหกําหนดติดตอกันอยาใหขาดสายลมหายใจเขาออก หายใจ
เขา หายใจออกดี อารมณทานก็จะดีดวย ทานจะไมมีโรคภัยไขเจ็บ ถาทานหายใจเขา
ออก มีแตอารมณราย ขาดสติในการการกําหนดยุบหนอพองหนอทุกเวลาแลว ความ
รายก็จะเขามาแทรก ทําใหอารมณเราไมดี
ถาอารมณรายแลวทานจะเสียใจใน
ภายหลัง จะคิดแตเรื่องไมดี และมีแนวโนมที่คิดในทางไมดี แนวโนมไปในทางที่จะ
เสียหาย จะทําอะไรก็ไมมีการไตรตรอง เลยไดของไมดีมาแทรกในจิตใจ ของดีก็ทลาย
หายไปตรงนี้สําคัญมากคนจึงไมยากสรางความดีกัน คนชั่วมากกวาคนดี เพราะเขา
ทนความลําบากไมได
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การเรียนหนังสือ หรือเรียนอะไรก็งาย แตเราเรียนปฏิบัติธรรม ตามคําสอนของ
พระพุทธเจา แสนจะยากมาก ยากเพราะธรรมะละเอียดออนและลึกซึ้งมาก เรา
ตองการบุญแหงความสุขความเจริญ แตความสุขตองไดมาจากความทุกข ถาไมมี
ความทุกข ความสุขไรความหมาย ความดีไดมาจากความชั่ว ความชั่วรายสามาลย
อยูในตัวเรา แตเราไมรู ความเจริญรุงเรืองในชีวิตไดมาจากความเสื่อม
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