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ขอใหแงคิดกับทุกคนวา พระพุทธเจาสอนใหเราดูตัวเอง ที่เรามาปฏิบัตินี้ ก็เพื่อ
มาดูตัวเอง เพื่อพัฒนากาย พัฒนาจิต ตั้งสติอารมณ ตองทนทุกขทรมานแสน
ยากลําบาก เราจะไดรูวาทุกขของเราเปนเชนนี้แหละหนอ แลวทุกขของคนอื่นจะเปน
อยางไร คนที่ไมเคยปฏิบัติกัมมัฏฐานจะไมรูวา ทุกขเปนอยางไร ความทุกขอยางแสน
สาหัส พระพุทธเจาจึงสอนใหเรามีปญญา
จิตใจของเรานี้ ถาดูในสวนลึกแลว จะเขาขางตัวเอง ถาทานผูใดไมเคยปฏิบัติ
กัมมัฏฐาน เรียนแตวิชาการ เรียนแตธรรมะ อยางเดียวแลวจะไมรูจริง เลยกลายเปนคน
รูมาก ขาดสติ ขาดปญญา ขาดความรูที่แนนอน ความรูจริงก็คือ มาเจริญ
กัมมัฏฐาน ตองรูจริงแนนอน รูจริงแลวเราจะไดแกไข ความจริงเปนอยางไร รูจริงหา
ยาก รูมากหางาย เรามานั่งก็เปนทุกข ปวดเมื่อยทั่วสารพางคกาย เราแกอยางไร ก็
กําหนด ทุกขหนอ ปวดหนอ แลวตั้งสติอารมณไว เราจะไดรูวามันทุกขแคไหน เขาไป
ถึงจิตใจเราอยางไร เราแกทุกขตรงนี้ได แลวเราจะรูทุกขของคนอื่น
โรคกาย โรคจิต นี้ สําคัญมาก จิตนี้มันพุงพาน มันเขาขางตนเอง ก็ขอเจริญ
พร ใหทานไปสังเกตคนทั้งหลาย หลายๆ คน แพทยเขาก็ตรวจวาเปนโรคสมอง ฝาย
หมอโบราณก็บอกวาเปนโรคประสาท แตพระพุทธเจาทานทายไวชัดเจนมาก คนนั้นมี
ความทุกขกาย ทุกขใจ อวัยวะตัง้ อยูในความไมปกติ จิตไมสงบเพราะมี ๘ แปดอยาง
นี้ คือ
๑. มีไมพอตระเกียกตระกาย มันก็ไมสงบเลย วุนวายตลอด
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๒.

๓.
๔.

ใชเวลาวางเกินไป จิตก็คิดแตเรื่องเลวๆ คิดแตเรื่องที่ไมเปนเรื่องเปนราว
เพราะเฉพาะอยาใหอยูวาง ใชจิตใหมีงาน คือพระกัมมัฏฐาน งานการ
หนาที่ของเราก็คือกัมมัฏฐาน นีแ้ หละ จะไดรับผิดชอบตัวเอง รับผิดชอบ
การงานที่เรามีอยู ไมใชขยันนอกหนาที่การงาน
ถูกเบียดเบียนจิตใจ จิตของเราจะไมสงบ
อวัยวะตั้งอยูในความไมปกติ ธาตุท้งั ๔ ขาดไป เรามีโรคภัยไขเจ็บ
เกิดขึ้น จิตของเราจะไมสงบ
โรคประจําตัว
สิ่งแวดลอมดึงไปทางชั่ว อันนี้ไดกัมมัฏฐานทั้งหมด
ครอบครัวไมมีความสุข ทะเลาะกันตลอด บางบานทะเลาะกันไมความ

๕
๖
๗
เขาใจกัน
๘ มัวเมาอบายมุขหาความสนุกในสังคม
นัตถิ สันติ ปรังสุขัง สุขยิ่งกวาสงบไมมีแลว สิ่งที่เราทําอยูนี้มันเปนความสงบ
ที่วาความสงบเปนความสุข ที่เราวุนวายฟุงซานมันเปนความทุกข ทุกขกายทุกขใจ ถา
จิตสงบลงเมื่อไร กายก็เปนสุข จิตก็เปนสุข โรคภัยไขเจ็บก็หายไปดวยอยางนาอัศจรรย
จิตไมเปนสมาธิ มีอยู ๗ ประการ
๑. นั่งไมถูกวิธี ทําอารมณไมถูกตอง
๒. จิตตกกังวล กังวลโนน กังวลนี่ จิตก็เลยไมเปนสมาธิ เหนื่อยใจ คน
เหนื่อยกายเดี๋ยวก็หาย คนเหนื่อยใจไมหาย เหนื่อยใจหมายความวา มีเรื่องมากแลว
เราก็เอาทุกขมาใสไวทหี่ ัวใจ ทั้งจิตใจก็เหนื่อยออนเพลียไปหมด ทั้งที่ไมมีโรคอะไรเลย
เปนโรคใจไปเลย
๔. โรคประจําตัว อโรคยา ปรมา ลาภา คนไหนมีโรค ก็ไมมีลาภ โรค
ประจําตัว ๓ วันดี ๔ วันไข
๕. ราคะเกิด
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๖. โทสะเกิด
๗. อารมณมากระทบอยางแรง ทานจะทําสมาธิไมไดเลย ถาเราไมปองกัน
ถาเราไมมจี ิตสงบ ไมเคยฝกมาเลย
คนเราเลือกเกิด เลือกตายไมได แตเลือกสรางความดีไดทุกนาที และวินาที
โดยการเดินจงกรม นั่งกัมมัฏฐาน ดูตัวเรา อานออก บอกได ใชเปน เราจะไดใชจิตของ
เรานี่เปนปญญาเอาไปบริหารงานของเรา หนาที่ และความรับผิดชอบ ทานจะเกิด
ปญญา งานการก็จะเจริญรุงเรือง
วิชาทางโลกมีเยอะแยะเรียนไมรูจักจบ ด็อกเตอรมีหลายสาขา ปริญญาโท ก็มี
หลายสาขา เพราะโลกนี้ มีภพกลมใหญกวางไพศาล วิชาทางธรรม ปฏิบัตธิ รรมนี้ เรียน
แลวทําเลย ปฏิบัติเลย จนชํานาญ จะพบพานจุดสําเร็จแหงความสุข แตวิชาทางโลก
นั้นเราเรียนแลวก็ชวยเราไมได และก็ไมจบเสียดวย วิชาทางธรรม เรียนแลวปฏิบัติ ทํา
ใหชัดเจน จะพบ ประสบสุข ทุกจุดเลย แลวชีวิตเราจะเปนแกนสาร
ถาอาตมาไมไดเจริญกัมมัฏฐานมาตั้งแตบวชใหมๆ เราคง คอหักตายไปแลว
แขนหัก เปนคนพิการ ฟาผาตายแลว ธรรมชาติลงโทษที่เราไดสาบานกับยายไว เปน
การเสียสัจจะ เราคงตายแลว แตเรามีความดี แกกลับรายกลายเปนดีได
เวลาปฏิบัตปิ วดแทบตาย น้ําตาไหล ก็ตองทนใหได แตพอเรารูจริงแลว มันก็จะ
ไมมีปญหาเลย สามารถแกปญหาได คนรูไมจริงแกปญหาไมได ซ้ํารายเขาตัวเอง ถา
เรามีการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เราจะดีทั้งบาน บานนั้นจะเปนบานแสนสุข แนนอน
บางครั้งคนเราจิตพลุงพลานฟุงซาน บางครัง้ จิตเพอฝนถึงเรื่องตางๆ ที่เราอยาก
ได มันก็คุมคลั่งไปตามสภาพของจิต แตจิตที่จะนิ่งและมีสมาธินั้นนอยมาก แตสมาธิ
ที่เราตั้งใจปฏิบัติมันก็ไดผล แตเราจะรูสึกนึกคิดวาสมาธิจิตที่เราจะไดนี้ แสนจะยากที่
จะใหจิตอยูกับที่ อาตมาเคยพูดอยูเสมอวา เราจะมีสติอยูสัก ๕ นาที ก็แสนจะยาก
มาก ยากเพราะจิตมันอยูกับที่ไมไดมันฟุงซาน ที่เราคิดมาหลายวัน ที่เราฝงใจอยากได
อะไร เปนการใฝฝน มาตั้งแตเปนเด็ก เมื่อมาถึงตอนเปนหนุมเปนสาว ก็เปนการเพอ
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ฝน แตคําวาเพอฝนนั้นมันมีอยูในจิตครบทุกดวง แตพอเราจะมานั่งสมาธิ มาทําใหจิต
อยูกับที่ เรื่องเพอฝนอันเกามันก็มาปรากฏขึ้นในขณะนี้ มันปรากฏขึ้นมาในขณะที่เรา
เดินจงกรม ถาหากเรามีสมาธิเมื่อไร มันจะโผลมา บางครั้งมันจะโผลในตอนเดิน
จงกรม และ นั่งสมาธิ ขณะนั่งเราก็ตั้งสติไวใหมั่น หายใจเขายาวๆ ทองจะพองออกไป
หายใจออกยาวๆ ทําพองหนอ ยุบหนอใหคลองใหได พอเราทําพองหนอ ยุบหนอ จิต
มันก็ยุบหนอ พองหนอ แตอีกจิตหนึ่งมันจะฟนคืนขึ้นมา ที่เราเคยลืมไวในอดีต มันจะ
โผลขึ้นมา ใหเราคิด ถึงเรื่องโนน เรื่องนี้ จิปาถะ ถาเราทํางานเพลินๆ ที่เราชอบ เรื่อง
พวกนี้จะไมโผลมาใหเราคิด แตถาเราสํารวมจิต สํารวมกาย ใหมันอยูที่ พอมีสติบาง
พอมีสมาธิบาง เรื่องเกาโผลมาเลย เดี๋ยวเราจะเขาใจผิดคิดวาทําไมไดผล แตแทที่จริง
แลวมันไดผล ที่มันโผลขึ้นมานี้เราจะไดกําหนด คิดหนอ พอทําหนักเขา สติเราครบ
สมาธิเราครบวงจร ความคิดจะปรากฏชัดวา เรื่องในครั้งอดีตมาแลวนั้น ไมควรจะคิด
แตคําวาไมควรจะคิดมันเกิดขึ้นเอง ไมใชเราไปนึกวาอยาไปคิดมันนะ บางทีเราไปฟง
วิทยากรวา อยาไปคิดเรื่องเกา เอาแตปจจุบัน มันก็ถูก แตโดยวิธีปฏิบัติแลวไมใหคิด
ไมได มันจะตองคิดตลอด คิดเรื่องโนน เรื่องนี้จิปาถะ แปลวาเปนกฎแหงกรรม
ยกตัวอยางเชน เมื่อตอนที่เรายังเปนหนุมเปนสาวอยูนั้น มักจะแตเรื่องชูสาว พออายุ
เรามากขึ้นแลวมาเจริญกัมมัฏฐานเมื่อสติดี สมาธิดีแลว เรื่องเกามันจะโผลออกมา พอ
เรากําหนด คิดหนอๆ รูหนอๆ ที่ลิ้นป เรื่องที่โผลออกมาก็จะหายไป แตแลวเรื่องเกาอีก
เรื่องก็จะโผลออกมาอีกเรื่องหนึ่ง จิตมันจะคิดตลอดรายการ มันเปนอยางนี้
เพราะฉะนั้น ก็ขอใหทุกทานกําหนด อยาปลอยใหเรื่องผานไปเฉยๆ ถาเราปลอย
ผานไปโดยไมกําหนดมันก็จะโผลขึ้นมาอีกเรื่อยๆ เรื่องที่เปนกุศล เปนอกุศล เรียกวา
ธัมมานุปสสนาสติปฏฐานเพราะฉะนั้นทานจะไดปญญา ซึ่งปญญามันจะบอกเราเอง
วามนุษยเราก็เปนอยางนี้ บางคนก็ซบเซา บางคนก็หดหู มนุษยเราก็เปนอยางนี้แหละ
หนอ ไมมีอะไรสดชื่นหรอก เราจะไดกําไรจากตอนนั่งสมาธิ และตอนเดินจงกรม เรื่อง
จิปาถะมันจะมา ใครคิดอะไรก็ใหกําหนด ใหมันหายไป เอาแตปจจุบัน อนาคตมันยัง
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อยูอีกไกล เราคิดจะทํางานใหเปนตามที่เราคิดมันเปนไมไดหรอก แตตัวปญญามันจะ
ชวยบอกเราเอง ปญญาซึ่งเปนตัวรอบรูในขอเท็จจริง มันจะฝงอยูในจิตใจเราแลวจะ
จําไดวา ตอไปนี้มันจะจําแตสิ่งที่ดี สิ่งที่ไมดีมันจะคัดออกไป ซึ่งเรียกวา “แยกแยะ”
คิดอยางแยกแยะ แยกแยะสิ่งที่ไมดีในใจ เรียกวา บาปในใจ ออกไป เปนทุกคน
อาตมาก็ขอใหทุกทานพยายามหนอย ใหกินนอย นอนนอย พูดนอย ทําความเพียร
มาก ตรงนี้จะไดผล เมื่อทําไดเราก็เก็บรวบรวมผลงานไว เมื่อตอไปในภายหนาหากมี
ปญหาเราก็จะแกไขไดงาย
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