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การปฏิบัตธิ รรมในสมัยกอน อาตมาใหเก็บอารมณ นั่งในหองของใครของมัน
แตสมัยนั้นคนนอย อยามากก็ไมเกิน ๓๐ คน หองมันจํากัด ที่เปนหวงเพราะวา ผู
ปฏิบัติธรรม ทําไมไดจังหวะ สภาวะไมเกิด สภาวะเกิดนี้ ไมใชหมายความวาตองไป
เห็นนิมิต ตองการใหเห็นสภาวะในตนเอง สภาพการเปนอยูของชีวิตนี้เปนอยางไร จะ
แกปญหาตรงไหน คือจุดหมายอันนั้น
พระพุทธเจาสอนใหเราเกิดแผนที่เดินทาง
เดินทางโดยถูกตอง ทานกลาวไวชัดเจนแลว อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไมแนนอน เมือ่
สมัยกอนคนเกาๆ จะรู อาตมานัง่ ๗ วัน ไมเคยฉันขาว ในโบสถเกา แตเราไมไดทํา
อยางนั้นแลว ก็เนื่องจากวาเสียเวลาคนอื่นเขา อยางนั้นเรียกวา “พลสมาบัติ” เราเขา
แลวออก ยกตัวอยางใหเห็นวาเราเขาพลสมบัติ สัก ๑๐ ชั่วโมง เหมือนนั่ง ๒ ชั่วโมง
อันนี้เราเปนหวงทานทั้งหลายที่ทํากัมมัฏฐานไมไดผล มันไมใชของงาย ตองมีการสอบ
อารมณไดอะไรบาง ไดผลเปนประการใด ที่เดินธุดงคไป ลําบาก ๗ วัน ไมไดฉันขาว
เลย ฝนตกบนยอดเขาจะไปบิณฑบาตที่ไหน ก็ตองอดทนจึงจะอยูได เพราะวาลม
หายใจจะชาแผวเบาเหมือนคนไมหายใจ แลวอยูไดเปนวันๆ ไมมีอะไรเมื่อยปวด ถา
เรากินยานอนหลับ หลับไปแลว แตหลับไมสนิท มันคิดอะไรตอมิอะไร มันหลับ
เหมือนกัน แตหลับๆ ตื่นๆ พอตื่นขึ้นมาแลวจะเพลียมาก แตถาเราหลับในสมาธิของ
เรา นั่งสมาธิของเราถูกจังหวะ จะโคน เราก็หายใจไปตามจังหวะ อยาขัดกับจังหวะ
จังหวะชา จังหวะไว ไมใชของงาย ที่เรามาทํากัมมัฏฐานนี้ ก็เพื่อรูสภาวะของตนเอง
ไมใชไปเห็นนิมิต เรื่องนอกประเด็น
พอทําหนักเขาถึงสมาธิ มันจะมีมารมาหลอกลอใหเราเลิก หรือมายุใหรําตําให
รั่ว เลิกเถอะ มาทําทําไมไมเกิดประโยชน เปนจิตของเราเองที่คิด ไมใชคนอื่นมาบอก
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เรา ตัวมารในตัวเราเอง มารไมมีบารมีไมเกิด มันคอยจะยุแยใหเราเลิก ถาเราทําเลย
ขั้นนั้นไปแลว ไมมีมาร มีแตตั้งใจปบ ไดผลปุบ ถาเราทําได สะสมมานานแลว รับรอง
คิดอะไรจะออกไปเปนชอง เหมือนเราเดินตามแผนที่ และถาเรามีลูกกี่คนจะรูแผนที่
ของลูกดวย วาลูกคนนี้เปนอยางไร ทํากัมมัฏฐาน กลับไปพอลูกเกเร ก็ไปดาไปวาลูก
นั่นเปนมารอันหนึ่ง อาตมาบอกกับพอแมเขา อยาไปตีลูกไมเสียแน เขาจะเชื่อ
อยางไรก็ชาง พอแมนั่งกัมมัฏฐาน พอทํากัมมัฏฐานเขาขั้น ๘๐ เปอรเซ็นต ลูกกลับมา
ดีหมดเลย เลยไปเขาใจผิดคิดนั่งไมไดผลทําใหลูกเสียคน บางคนนั่งรูสึกเบื่อหนาย
มาก มารมาผจญใหเลิก เพราะเราไรบญ
ุ วาสนาจึงไมสามารถเขาขั้นนั้นได
เขา
เรียกวา “ญาณหอบเสื่อ” หอบเสื่อกลับบานทุกคน หากขามขั้นนี้ได ไมมีทางเบื่อมีแต
ทางขยัน คนที่มาปฏิบตั ิตองผานประตูนี้ไปทั้งนั้น
การเบื่อนี้เปนมาร เรานั่งสมาธิกผ็ านประตูมาร มารนี้เปนมารกิเลส มียักษเขา
มา จะใหเลิก ทานชนะดวยชัยยะมงคลคาถา ก็คือสมาธินั่นแหละชนะมาร พอชนะ
มารก็สะดุงขึ้นมา ก็เลยเอาพระหัตถมาวางบนพระเพลา เรียกวา ปางสะดุงมาร หรือ
ปางมารวิชยั เพราะฉะนั้นถาเราเขาขั้นชนะมารแลว จะทําอะไรดีหมด แตเรายังไมเขา
ขั้น ถึงขั้นนั้นยังอยูขั้นตน มันก็นกึ เบื่อหนายอยากจะเลิก ไมอยากทํา อยากจะเที่ยวไป
เขาเรียกวา “ญาณเสีย” รถเสียแลว มันเลี้ยวซายไปเลย ไมยอมเลี้ยวขวา
เพราะฉะนั้นนาเปนหวง การนั่งกัมมัฏฐานจะปลอยไปตามเรื่องไมได บางคนมาเขา
หองไปเลย ไมตองมีครูอาจารย สงอาหารกัน แลวปดประตู ทําอยางนี้ไมไดหรอกนะ
อยางที่เคยสอนมาตองมาสอบอารมณ ทีละคน บางทีถึงตีสาม แค ๓๐ คนเทานั้น
แตก็หมดรุนไปแลว เชน หมอชลอ นั่งไดถึง ๘๔ ชั่วโมง ก็ไดตายไปแลว พอนั่งถึง
๘๔ ชั่วโมงก็ปวดศรีษะเปนกําลัง เราก็บอกใหกําหนดนะ คุณหมอก็กําหนด ปวด
หนอๆ กินยาก็ไมหาย อาตมาก็บอก ตายใหตายซิหมอ แปลบขึ้นศรีษะแลวก็หายเลย
พอหายก็ระลึกชาติได
ในอดีตชาติหมอชลอเปนลูกมอญที่ราชบุรี แลวก็หนีพอแมไปเที่ยวบานเพื่อนกับ
พี่ชาย น้ําตกเขาเอราวัณ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนชวนไปปลนเขา
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แลวพี่ชายฆาสามีตายคาบันได ใหหมอชลอ ฆาภรรยากําลังอยูไฟ เพื่อนของพี่ชาย
บอกใหแทงลูกที่เกิดมาได ๗ วัน ตาย แลวเอาดุนฟนที่เปนไมสะแกจุดไฟเผาบาน
หมอชลอ ระลึกชาติไดตอนนั่งกัมมัฏฐาน แลวก็ลืม อาตมายังจดไวทุกวันนี้ ตอมาหมอ
ชลอ ไปคาไมไผไมรวกที่จะตองลองแกง เลยถูกเขาฆาตายตรงนั้น ตรงที่ไปฆาเขามา
เขาเลยตองฆาบาง ฆาหมอชลอ ในน้ําเลย ตองลอยน้ําขึ้น ฆาพี่หมอชลอคาบันใด
บานหลังนั้น อาตมานึกดูวา หมอชลอ นี่ตองตายโหงแน เพราะไปฆาเขามา ภรรยา
หมอชลอ คือ แมทองใบ ตองตายดวยเพราะหมอชลอไปฆาเมียเขาดวย แมทองใบไป
ทําไร ตัดไมรวกลองแกง จังหวัดกาญจนบุรี ก็มีคนมาถามถึงชลอ วาเปนอยางไรบาง
มาถามกันหลายคน ก็พูดเสียจน แมทองใบเสนประสาทแตก เพราะนึกถึงความหลังที่
ผานมา แมทองใบเลือดออก ทางปาก ทางหู ทางตา ทั้งที่จะทําบุญใหหมอชลอ ใน
วันรุงขึ้นแลว กลับมาตายคาที่เลย นี่เปนกฎแหงกรรม
เหมือนพระโมคคัลลา กอนไปนิพพาน ตองใหเขาทุบกอน โจรนั้นก็คือพอของเขา
เมื่อชาติกอน ภรรยายุใหสามีไปทุบพอที่แกแลวตาก็ไมเห็น ทุบแลว พอเขาก็บอกวา
ฆาเราซะนะ เราแกแลว อยาฆาลูกเรา ลูกเราไปปสสาวะในปานี้ อยาฆาลูกเราเลย
เรารักลูกเรามาก เทานี้ พระโมคคัลลาก็คิดหันมุมกลับได ขอขมาลาโทษแลวเอาพอกลับ
บาน แตพอไปถึงบานก็ถึงแกความตาย ดวยทนเจ็บปวดรวดราวไมได คือลูกนั่นเอง
ขออโหสิกรรม ไมเชนนั้นไปนิพพานไมได ขนาดเหาะเหินเดินอากาศได พอโจรเขามาก็
เขาฌาณสมาบัติ เพราะวาสําเร็จหลายอยาง ก็รูเลยวาโจรนั้นคือพอของเขาเมื่อชาติ
กอน แตก็นึกในใจวาตนตองถูกฆาตายจึงจะไปนิพพานได ถาไมโดนฆาตายไป
นิพพานไมได นิพพานแปลวาสูญกิเลสหมด เพราะเวรกรรมตามสนอง พระโมคคัลลา
สําเร็จเปนพระอรหันตแลวยังโดนฆาตาย ถูกทุบกระดูกแตกหมดเลย พระโมคคัลลา
เลยสํารวมจิตตอกระดูก เขาเรียกวา “โมคคัลลาตอกระดูก” คาถานี้มีไวสําหรับตอ
กระดูกคนได ตอกระดูกเสร็จแลว ภาพหนึ่งก็ใหโจรทุบไป ภาพจริงก็ไปเขาเฝา
พระพุทธเจา ขอทูลลาเขาสูนิพพาน พระพุทธเจารูวาเปนเวรกรรม ก็ใหเขาสูนิพพาน
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นับประสาอะไร แคพระโมคคัลลา พระพุทธเจายังตองมีเวรมีกรรมที่เสวยชาติ
เปนโคบาล วัวจะไปกินน้ําสกปรก โคบาลก็ตีวัวจะใหไปกินน้ําหนองที่ใสๆ เทานี้
พระพุทธเจายังตองรับกรรม ตอนเปนพระพุทธเจาแลว จะเสวยน้ําเพราะหิวมาก พระ
อานนทบอกวาน้ํานี้เสวยไมได น้ําสกปรกมากมีเยี่ยววัวเยี่ยวควาย ตองเดินไปอีก
พระพุทธเจาตองคอแหงเดินไป กวาจะถึงหนองน้ําใหญมหึมา ถึงจะเสวยน้ําได ฉันใด
ก็ฉันนั้นก็ตองมีกรรมอยางนี้ ฉะนั้นเราทํากัมมัฏฐานตองพบกรรมแน ตองทําให
เด็ดขาดอยาทําเปนญาณเบื่อหนาย อาตมาเขาพลสมบัติมาหลายครั้งแลว ไมใชนิโรธ
ถานิโรธตอง เจ็ดวันมันคนละอยาง เราแคพลสมาบัติเบื้องตน ก็ไดหลายชั่วโมง แตก็
อาจจะเขาทีละ ๑๐ นาที ๒๐ นาที ได คือรูเรื่องแตขางใน ไมรูเรื่องขางนอก ถึงได
เปนหวงโยม สภาวะธรรมนี้สําคัญมาก บางคนเบื่อหนายอยากจะเลิก ขอเท็จจริงหัว
เลี้ยวหัวตอแลวเลิก เลยอดเลย ไมไดอะไรเลยตองอดทนตอไป ตายใหมันตาย
อาตมาเปนหวงเรื่องสภาวะ ขอใหทําใหไดสภาวะ เกิดขึ้น แลวก็ตั้งอยู ดับไป
ถาใครทําไดก็เขาขั้น มันไมยาก แตมันยากที่บุญวาสนาที่อาตมากลาวไว เงินทองซื้อ
ความดีไมได ซื้อความสําเร็จไมได แตบุญกุศลที่เราทํานั้น สามารถไดความดีในตัว
และไดความสําเร็จในชีวิต ถาเราขาดบุญวาสนาแลว ก็หมดทางที่จะดีได ถาทําไดตั้ง
สติได การที่เราโกรธ และผูกพยาบาท มันจะคอยๆ เบาบาง หายไปอยางนาอัศจรรย
แลวความดีจะมาแทนที่ ชีวิตนีจ้ ะแจมใส ทําใหเรานึกถึงบุญกุศลไดงาย คนที่ไรบุญ
กุศลนั้นจะคิดเรื่องนี้ไมออก บอกไมไดใชไมเปนแนนอน
การปวดเมื่อยนี่กเ็ ปนกรรมอันหนึ่งเหมือนกัน บางคนปวดแทบรองไห เหมือน
กระดูกจะแตก เดี๋ยวจะรูเลยวาเราไปฆาสัตวตรงไหน ไปทําสัตวอะไรไวบา ง หรือไปตี
หลังสัตวใหหักไวอยางไร เชนนี้เปนตน
เพราะฉะนั้นการปฏิบตั ิกัมมัฏฐาน จึงมีประโยชนแกชีวิต ใครทําใครได ใครไม
ทําก็ไมได เราจะไปบอกวา เราไปแลวไดทั้งบาน ไมได ตองตางคนตางกันทํา สราง
ความดีใหแกตนเอง ใหได ถาเราเปนพอแมก็พยายามแผเมตตา ถาเปนสายโลหิตอัน
เดียวกัน ก็จะถึงลูกถึงหลานได
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