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การนั่งสมาธิบําเพ็ญจิตภาวนาชวยทานไดเยอะเลย แตมันทํายาก ถาทานทํา
จริงๆ แลวคิดอะไรมันก็ได เรียกวาแกวสารพัดนึกของชีวิต ชีวิตที่มีแกนสาร สมาธินี้
ถาพูดโดยเหตุผล มีอยูดวยกัน ๔ ประการ
๑. ทําสมาธิเพื่อใหเกิดความสงบสุขในปจจุบัน ไมใชตองการสุขในชาติหนา
๒. ทําสมาธิเพื่ออบรมจิตใหเกิดแสงสวาง ตองการใหเกิดปญญา
๓. ทําสมาธิเพื่อควบคุมใหสติกับสัมปชัญญะอยูกับจิต ใหได
๔. ทําสมาธิเพื่อทําลายอาสวะกิเลส ใหเบาบางลงไป
การชวยตัวเองนั้น ถาไมเจริญสมาธิสติปฏฐานสี่ ก็ไมสามารถชวยตัวเองได เงิน
ก็ชวยไมได เงินชวยไดแตความสะดวกเทานั้น
การตั้งศาลพระภูมิ พระภูมิ ตองหมายความวา พระภูมิสี่ คือ พระภูมิรู พระ
ภูมิธรรม พระภูมิฐาน พระภูมิปญญา ตั้งศาลพระภูมิอยางนี้ ไดบานนั้นไมทะเลาะกัน
หรอก ถาทานตั้งใหได ๔ ศาลนี้ จะไมทะเลากันแน มันไมมีความรูจึงไดทะเลาะกัน
ความสุขนี้ไดจากความทุกขแทๆ ทุกขทรมานหลายอยาง ถาเราคอยๆ กําจัด
ทุกขออกจากตัวเรา ความสุขถึงจะมาแทนที่ได เพราะความในตัวเรานั้นหลากหลาย
มาก อะไรๆ ในโลกนี้หาความสุขที่แทจริงไดเลย ความสุขที่แทจริงหาไดจาก บางคน
เลี่ยมทองพระเครื่อง ใสคอเต็มไปหมด หวังใหพระเครื่องคุมครองรักษา ไปเพิ่มทุกขไป
นอนที่ไหนก็ตองกําพระทองไว กลัวจะหาย แลวไปเลี่ยมทองทําไม เอาพระมาไวในใจ
ไมไดหรือ ทําอยางนั้นไมใชพระมาปกปกรักษาเรานะ เรากลับตองไปปกปกรักษาพระ
แทน เพราะกลัวหาย การนั่งกัมมัฏฐานเปนการนําพระมาไวในใจเปนพระใจประเสริฐ
มีแตความสุขไมมีความทุกข ความสุขที่แทจริงตองไมมีความทุกขเจือปน เหมือนอยาง
ที่ทานสรางความทุกขอยูเดี๋ยวนี้ คือ ที่เราสรางทุกวันนี้ เปนความทุกขทั้งนั้น ที่เรา
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ปฏิบัติธรรมกันทุกวันนี้เพื่อตองการจะขัดเกลา ความเศราหมองและความไมผองใส
ออกไปจากจิ ต ใจ ให ใ สสะอาดความสุ ข ที่ แ ท ต อ งไม เ จื อ ปน ด ว ยความทุ ก ข
นานาประการ การปฏิบัติธรรมเปนการกลั่นกรอง และพัฒนา มาบําบัดน้ําเสียในหัวใจ
ให อ อกไปให ห มด ให เ หลื อ แต น้ํ า ใจที่ ใ สสะอาด ปราศจากมลทิ น นี่ แ หละถึ ง จะมี
ความสุข แตก็ยังเขาใจผิดกันหลายคนที่คิดวามานุงขาวหมขาวแลวสบาย ที่ไหนไดนั่ง
ไปแคเพียงชั่วโมงเดียวหนาเบี้ยวหนาบูด ใครยังไมเคยทําก็แย คนที่เคยทํามาแลวก็ยัง
เปนเวทนา บางคนบอกวาทํ ามาแลวไมเปน นั้นไมจริง เพราะทุกสิ่ งทุกอยา งเมื่อ
เกิดขึ้นแลว ก็ตองตั้งอยูแลวก็ดับไป เวทนาตองเปนทุกครั้ง แตมันจะเปลี่ยนที่ เชน เรา
เดินจงกรม แลวมานั่ง แลวก็เดิน มันก็จะเปลี่ยนไปปวดตั้งนั้นตรงนี้ มันไมปวดซ้ํา
และจิตก็คิดอยางนั้น คิดอยางนี้ ไมเหมือนกัน เพราะในตัวเรามีวัฏฏะสงสาร เวียน
วายตายเกิดในตัวเรา และในจิต มาหลายชาติ หลายกัป หลายกัลปแลว เมื่อสมาธิดี
แลวสติดี สัมปชัญญะปองดองกัน เมื่อกายสามัคคี จิตสามัคคีแลว จะเกิดผลเกิด
อานิสงสในการปฏิบัติธรรม ถึงจะรูวาของจริงอยูตรงนี้ ตรงนี้ของปลอม
มันมีแตความทุกขทั้งนั้น ญาติโยมทั้งหลาย มีบานหลังใหญโตมโหฬาร แตก็หา
ความสุขใจไมไดหรอก โบราณทานวาไว คับที่อยูไดคับใจอยูยาก เปรียบเหมือน เจา
เงาะกับรจนา อยูกระทอมปลาย ยังมีความสุข เพราะเขามีปญญา เขาจึงแกปญหาได
ที่วาเงาะเปนสังขทอง คําวาสังข นั้น หมายถึงมงคล ทองนั้น คือตัวปญญา เขาอยูดีมี
สุข เขาไมมีอะไรตองทุกขเลย เขาเปรียบเทียบไวชัดเจน อาตมานี้ถึงทําไดอยางไรก็
ตองปวด อาตมาเคยเขาพลสมาบัติ มาหลายปแลว ครั้งละ ๑-๒ ชั่วโมง แตมาตอนนี้
มันแทบจะทําไมได ไดแค ๕–๑๐ นาที เพราะไมไดทํานาน ตองฝกกันตลอด ตองทํา
ใหเสมอตนเสมอปลาย แลวเราจะรูวามีทั้งสุขมีทั้งทุกข อยูในตัวเราครบ มันสับเปลี่ยน
ไปเรื่อย เวียนวายตายเกิด ทุกขแลวก็สุข สุขแลวก็ทุกข ดีใจแลวก็เสียใจ เรารองไห
ในชั่วโมงนี้ แตก็ไปหัวเราะในชั่วโมงหนา มันเกิดขึ้น ไมมีอะไรแนนอน ความสุขที่ได
จากความทุกข ตองลําบากลําบน ความดีของเรากวาจะไดมา บางแหงบางที่ชอบ
ฟง ไมชอบทําเพราะทําแลวมันเมื่อย ของจริงไมคอยชอบกัน ไปชอบของที่ไมจริง
เรื่องของสมาธิ

๒

การเจริญกัมมัฏฐานเปนการแกปญหาชีวิตหลายอยาง ทําใหเรามีวินัยในตัว
เพราะสติสัมปชัญญะ กัมมัฏฐานเนนอยู ๔ ขอ
ขอ ๑. ยืนหนอหาครั้ง ตองพยายามทําชาๆ เปนบทบาทที่ตองแกปญหาและรู
กฎแหงกรรม
ขอ ๒. เนนการเดินจงกรมใหไดจังหวะ
ขอ ๓. เนน พองหนอ ยุบหนอ หายใจใหยาวๆ มันมีประโยชน ถาไมเคยมัน
จะอึดอัดมาก แลวมันจะเบื่อหนาย มันไมพองไมยุบ ถาหายใจยาวๆ จะทําใหใจเย็นลง
ทันที
ขอ ๔. อายตนะ ธาตุอินทรีย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตองกําหนด ใหพรอม จิต
มันเกิดตรงไหนใหกําหนด ตรงตา ตรงหู ตรงจมูก ตรงลิ้น ตรงกายสัมผัส จิตเกิดจะ
ไดรู คิดหนอ โกรธหนอ เสียใจหนอ ไมสบายใจหนอ ใหกําหนดที่ลิ้นป
เวทนา มันปวด พอเราจะ พองหนอ ยุบหนอ กําลังคลองดี เกิดอาการปวดอีก
แลว ปวดแลวทําใหจิตฟุงสาน จิตแตกกระจายไปคิดอะไรตออะไร เราก็ตองกําหนด
ปวดหนอๆ เมื่อยหนอๆ จนน้ําตารวง และเมื่อเราศึกษาจิตเขาใจแลว เปนอนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตา เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป จิตก็ไมไปพะวา พะวง จิตมันก็กลับมาที่เดิม
สวนอาการปวดมันจะหายหรือไมหาย จิตก็ไมไปสนใจ มันก็ไมรูสึกปวด ถาเราไม
เขาใจตรงนี้มันจะสับสนไปหมด พอเราทําที่ยากๆ ไดแลว เรื่องอื่นก็เล็กไป พอยืนหนอ
หาครั้งแลว ก็มีสติดี ก็จะคุนเคยกับความดี พอไปเห็นคนอื่นเขา ก็พิจารณา ศรีษะลง
ปลายเทา ปลายเทาขึ้นศรีษะแลว ก็จะรูวาเขามีนิสัยเปนอยางไร กวาจะรูตรงนี้ได
ตองหมดจากเวทนา และคลายอารมณรายเปนอารมณดี พออารมณดีแลวจะมีปญญา
ถึงจะรูจริง เวทนามีอยู ๓ อยาง คือ สุข ทุกข ไมสุขไมทุกข ซึ่งก็คืออุเบกขาเวทนา
คือจิตมันออกไปเลยไมสุขไมทุกข วางเฉย จิตเลยเที่ยวไป ตองกําหนดรูหนอๆ จิต
ถึงจะกลับมาถึงจะรูวาจิตนี้มันมีอยางไร จิตมันไวเหมือนลิง ถาเราจะใหมันอยูกับที่ได
ตองทําใหคุนเคยกับจิตนานๆ ใชเวลานานมาก เหมือนไปจับไกปามา พอเราจับมันขัง
มันจะเดินเลาะสุม จนกวาจะเชื่อง ฉันใดก็ฉันนั้น เราตองทํานาน ทําไปเรื่อยๆ และ
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จะตองทําความคุนเคยกับกิเลสตางๆ ที่มันมาหาเรา ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง เราทําใหจิตอยูกับที่เมื่อไร เราจะรูไดวาเปนอยางไร ถาจิตไมอยูนิ่งเราจะไมรูเรื่อง
อะไรเลย
แค พองหนอ ยุบหนอ จิตก็คิดไปหลายเรื่อง แลวเราก็ยังไมรูเลยวาจิตมันออก
ตรงไหน จิตออกไปเมื่อไรก็ไมรู เราตองกําหนดวา รูหนอๆ ใหคุนเคย พอรูแลว จิตมัน
จะออกเราก็จะรูเลยจิตกําลังจะออก ทางหลังบาน หรือหนาบาน ถาเราเพลินไปจิตจะ
หนีออกไปเลยโดยไมรูเลย ปากก็พองหนอ ยุบหนอตอไป แตจิตอีกดวงก็ไปคิดเรื่องอื่นๆ
ถาเราคุนเคยแลวเราจะรูไดเลยวาจิตมีหลายดวง ถาจิตเปนกุศลจะคิดแตเรื่องดีที่เราทํา
ไวในชาติกอน ถาจิตเราเสียเราจะคิดแตเรื่องบาบอที่ไปทะเลาะกับเขา และพองหนอ
ยุบหนอ ถ าได จังหวะเมื่ อไร ไดกําหนดเมื่อไร นั่นแหละเราจะรูจริง ที่สําคั ญตอง
หายใจใหยาว พอง แลว หนอ ยาวๆ พอเราหายใจยาวจนคุนเคยกับลมหายใจแลว
จะสังเกตตัวเองได อารมณจะเย็นลง
หายใจยาวๆ แลวตั้งสติ ทําใหคุนเคย กับเหตุการณของการนั่งกัมมัฏฐาน ถา
เราคิดหนอขึ้นมาได ถาเราสํารวมจิตไดเปอรเซ็นตจะสูง ๘๐–๙๐ คิดออกมาแลวจดไว
เลย จะคิดไมเหมือนใคร คิดแบบแยกแยะออกมาเลย อะไรดี อะไรชั่ว เปนฝายดี
ฝายชั่ว อะไรเปนกุศล อะไรไมเปนกุศล เรียกวา ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน มันจะคิด
ออกมาไดแบบนี้ แตกวาจะทําไดตองใชเวลา ดังนั้นจึงควรปฏิบัติใหเสมอตน เสมอ
ปลาย มากบาง นอยบาง แตตองทําเปนประจํา
ฉะนั้นการปฏิบัติกัมมัฏฐานเปนการแกปญหาชีวิตโดยเฉพาะ และรับรองไดวา
ทานทั้งหลายจะไมไป นรก เปนเปรต อสุรกาย แนนอน กัมมัฏฐานเปนบุญใหเกิด
ความสุข ชวยใหเราไปเกิดอยางต่ําก็โลกมนุษย ถาหากเราไมเจริญกัมมัฏฐานขาดสติ
ไป เกิดโลภขึ้น หรือโกรธขึ้นมาแลวตาย ก็จะไมไปเมืองมนุษย ตองลงนรก เกิดมีโมหะ
จริตขาดสติปญญา ตองไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉานแนนอน กัมมัฏฐานชวยใหเราเกิดมี
รางกายสมบูรณ อาการครบ ๓๒ ถาเราเจริญกัมมัฏฐานเปนการตออายุได ใหเปน
คนแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีโรคภัยไขเจ็บจะหายอยางนาอัศจรรย
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ถาเราทํากัมมัฏฐานมา ๗ ชาติ จะทําใหเกิดความฉลาดตั้งแตเปนเด็ก คนมีสติ
นั้นเองที่ทําใหฉลาด และบุญกุศลจากกัมมัฏฐานทําใหเราอยูที่ไหนดีที่นั้น ชวยใหเรา
ไดลาภตางๆ อยางนาอัศจรรย และทําใหเรามีความเจริญรุงเรืองมีผูคนเคารพนับหนา
ถือตามากมาย และบูชาสิ่งทั้ง ๗ นักกัมมัฏฐานจะบูชาสิ่งทั้ง ๗ ไมเคยขาด สิ่งทั้ง ๗
มีดังนี้
๑. กตัญูเลี้ยงดูบิดามารดา
๒. เคารพบูชาผูใหญในตระกูลของตน
๓. มีวาจาออนหวาน นาฟง
๔. ไมยุยงสงเสริม ไมสอเสียดใคร
๕. กําจัดความตระหนี่ได ชวยเหลือใครโดยมีศรัทธาในตัว
๖. มีความซื่อสัตย
๗. ขมความโกรธได
อยางนี้เรียกวา คุณสมบัติของพระอินทร อยูในกัมมัฏฐาน
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