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เจริญพรอุบาสกอุบาสิกา ผูใครตอสัมมาปฏิบัติ นับวาทานโชคดีที่มาปฏิบัติ
รวมกับเรา เราจะเขาพลสมาบัติ ไมไดเขามานาน การปฏิบัติธรรม นั้น ตองการจะนํา
จิตใจเขาถึงคุณงามความดี เขาถึงคุณพระศรีรัตนตรัย ไมวา จะเปนทานผูใด ใครที่ไหน
ก็ตาม ถาไมปฏิบัติธรรมแลว จิตจะไมถึงพระรัตนตรัย
จะอานหนังสือไปถึงอะไร
อานไดทุกคน แตจุดมุงหมายของชีวิตจิตใจนั้น ไมถงึ ปากอานแตจิตไมถึง ถาจิตถึง
หลักธรรมคําสอนขององคสัมมาสัมพุทธเจา นั้น ตองปฏิบัติธรรม
ยกตัวอยางเชน งานพิธีตางๆ รับศีลดวยกันทั้งนั้น ไมวา งานศพ งานบวชนาค
งานทําบุญขึ้นบานใหม ถวายทาน ถวายกฐิน ถวายผาปา ก็ตองรับศีล แตขอเจริญ
พรวาศีลนั้นรับไดกันทุกคน อาปากรับไดตงั้ แตปานา จนถึง สุรา แตรับแลวก็ไปฆาสัตว
ไปลักทรัพย ลวงประเวณี ในสังคม รับแลวก็ไปหลอกลวงโลก หวังเอาลาภเขา รับแลว
ก็ไปดื่มสุรายาเมา เพราะวาปากรับได แตจิตไมยอมรับ เราปฏิบัติธรรมกันนี้ เราเอา
จิตรับกันนะ ตายใหตาย ดูซิจะตายหรือไม
อาตมาคิดมานาน วาปนี้โชคเราไมดี เคราะหไมดี เปนปที่ ๒๒, ๒๓ ของชีวิต
เราตองหมดอายุมาแลว เมื่อ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เวลา ๑๒.๔๕ เราตองตาย
แตเราไมตาย เนื่องจากเราตออายุ ไมมีอะไรดีเทากับเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติในหนาที่
เขาถึงคุณพระศรีรัตนตรัย เราจึงตออายุมาไดเชนนี้ ก็ขอเจริญพร เหมือนทานไปเชา
บานเขา เชาที่เขาอยู สัญญา ๒๒ ป หมดสัญญาแลวเขาไมใหตอ เราก็ตองยายบาน
อยาไปดื้อแพง อยาไปสูขึ้นโรงศาล เพราะไมใชที่ของเรา บานไมใชของเรา หมด
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สัญญาก็ตองไปตามสัญญา เรามีสัญญากันหมดทุกคน เมื่อเราหมดสัญญาเราก็ตอง
ตายนะ หมดอายุแลว ทานจะทําอยางไร ก็ตองขอตอสัญญา นี่เปรียบเทียบใหฟง ขอ
ตอสัญญานั้น เจาของที่ เขาใหตอหรือไม เขาบอกไมใหตอ ขอขึ้นราคา ตองขึ้นราคา
จาก ๑๐ บาท เปน ๑๐๐ บาท ถาสูก ็ตอสัญญาได ถาไมสูก็ตองไปหาที่อยูใหม
เหมือนเราตายจากโลกไปฉันนั้น บางคนไมทราบเลย อาตมาตอมาได ๒๒ ป ๒๓ ป
อายุ ๕๐ หมดอายุ ทานทั้งหลายก็ตองมีหมดนะ รถก็ตองมีหมดน้ํามัน ทานคิดตรงนี้
ไหม คิดแตจะทํางาน ไมรูวาจะตายวันนี้ พรุงนี้ และรถจะหมดน้ํามันก็ไมรูดวย ทาน
จะไปตายระหวางทางที่รถหมดน้ํามัน ฉันนัน้ ทานทั้งหลายก็อาจจะไมเขาใจตรงนี้ก็ได
วันนี้เปนวันวิชาการสักวัน จะทําความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม ที่มาปฏิบัติ
ธรรมเปนกลุมเปนกอน เปนรอยเปนพัน ไมไดอะไรเลย ไดแตพิธีกรรมไป แตการ
กระทําที่จิตเขาถึงธรรมะ นอยมาก รอยละ ๑ คนเทานั้น ปนี้เปนปสําคัญของอาตมา
ทุกคนไมรู เราจะทอดผาปา ๒๐๐ กวาวัด อันนี้เพิ่มราคาตนเอง เชน ที่ดินที่เราเชาเขา
หมดสัญญาแลว เขาขอขึ้นราคา สูมั๊ย ถาสูก็อยูตอได สู คือ อะไร ? ทําชีวิตใหสูงขึ้น
ใหเทากับราคาที่เขาตอราคา ใหทานทําความเขาใจตรงนี้ไว ความรูรอบคอบ รอบตัว
นั้นแสนจะยากมาก เพราะเราไมเขาถึงพระรัตนตรัย ไมใชอานหนังสือ แลวก็พระพุทธัง
สรณัง คัธฉามิ ธัมมัง สรณัง คัธฉามิ สังฆัง สรณัง คัธฉามิ แลวเขาถึง นั้น ไมจริง ยาก
มากไมใชของงายแตประการใด ทานอยาคิดวาเขาวัดแลวจะสบาย ถาทานคิดวาเขา
มาแลวสรางความดีลําบากมากทีส่ ุดแลว ทานจะพบของดี ถาทานคิดวาของดีสบาย
ของชั่วลําบาก ทานจะผิดหวังอยางนาเสียดาย ทานจะตายฟรี ทานจะไมมีอะไร
กลับไป ทานมาตัวเปลา แลวทานก็กลับไปตัวเปลา ไมมีอะไรติดไปเลย นาเสียดายมา
อยูในโลกมนุษยแทๆ ยังขาดทุนอีก แลวทําใหโลกมนุษยเดือดรอน แลวก็ฝากความ
เดือดรอนไวใหลูก แลวก็ตายจากโลกไป ก็ไมมีอะไรกลับไป
ถาหากมีคนถามวา คุณอยูในโลกมนุษย ทําความดีอะไรบาง คุณจะตอบวา
อยางไร จะตอบวาไปเที่ยวที่โนน ไปหาความสนุกที่นี่ อยางนั้นไมได อยางนั้นเรียกวา
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ชอปปง ไมใชทัศนะศึกษา
เรามาอยูโลกมนุษยไดกําไรแบบนี้แตคุณภาพมันไมมี
คุณสมบัติ ที่เราอยูในโลกมนุษย ที่เราเรียกวา มนุษยสมบัติ ไมมสี มบัติมนุษยเลย มี
บานใหญโต มีที่ทางมากมาย มีเงินทองมากมาย ทานอยาตีความวาเปนของดี เงิน
ทองนี่ ซื้อความดีไดไหม ทานปฏิบัติตามอาตมา ทานจะรูเอง จะเกิดความรูเห็นดวย
ปญญาออกมาจากตัวทานเอง ไมใชไปรูในหนังสือ ไปอานแลวใชได ไมใชอยางนั้น
พวกไปเรียนเปนมหาเปรียญ ๙ ประโยค แตไมเคยปฏิบัติธรรมเลย แปลแตในหนังสือ
แลวไปสอนชาวบานชาวโลกเขาวา เอวัง เม สุตัง เอกังสะมะยัง รูเรื่องไหม รูแตคน
แปล แปลไดแตเฉยๆ เหมือนอยางแปลภาษาไทย เปนภาษาอังกฤษ แปลภาษอังกฤษ
ใหเปนภาษาไทย เทานี้เองหรือ แตไมรูคําลึกซึ้งวามีความหมายเปนอยางไร นาจะ
ตีความใหลึกซึ้งกวานี้ แตทุกคนไมเขาใจอันนี้แนนอน เพราะเขาไมถึง ไมซึ้งใจ ไมใฝ
ดี ไมมีสัจจะ ไมมีกตัญูรูในหนาที่งานอันลึกซึ้งนี่ ทานจะทําไมไดเลย
เงินทองมากมาย ซื้อความดีไมได ซื้อความสําเร็จในชีวิตไมได ซื้อความ
สะดวกสบาย ซื้อรถ ซื้อคอนโด ซื้อบานกี่หลัง ทําใหเกิดความทุกข มีบานมากหลาย
หลัง ทําความสะอาดไมหมด มันก็เกิดทุกข นี่แหละซื้อความทุกขได เงินทองซื้อความ
ทุกขได แตซื้อความดี และซื้อความสําเร็จในชีวิตไมได แนนอนที่สุด ตรงนี้นาคิด แต
ทานไมพิจารณากันเอง แลวจะไดอะไรเปนหลัก อาตมาพูดมานาน ไมมีใครตีความ
ตีความเขาขางตนเอง ก็เลยฟงเปนความสนุกไปเลย ขอเท็จจริงไมใชเลย ถาทานซึ้ง
เขาถึงธรรมะไดเมื่อไร ทานจะซึ้งใจ ทานจะเห็นดวย ทานจะมีวิสัยทัศนกวางขวาง
ออกไปไกลแสนไกล เหมือวงกลม เอาวงเวียนมาขีด แคเซ็นตเดียวเทานั้น ขยายเขตไป
ไดหลายโยชน หลายกิโล แตทุกคนไมไดคิด คําวาวงเวียน ตรงนี้ หรือบรรทัดฉาก
เรียกวา เรขา
ไมใชเอาปากไปถึง
การปฏิบัตธิ รรมไมใชของงายเลย
เอาจิตเขาไปถึง
ตัวอยางเชน รับศีล ปานาติปาตาเวระมะณี อยางนี้ใครก็รับได แตรับแลวจิตมันไมรับ
ไมยอมรับ จิตไมยืนยันรับรอง ปากรับได แลวก็ไปฆาสัตว ไปลักทรัพย ไปเบียดเบียน
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ทรัพย แลวก็ไปลวงประเวณีในสังคม นาบัดสี มากมาย แลวก็ไปหลอกลวงโลกหวัง
เอาลาภเขา จิตมันไมถึงธรรมะตรงนี้ ระหวางปฏิบัติธรรม หามอานหนังสือ หามดู
หนังสือ บางแหงปฏิบัติ ๓ วัน อธิบาย ญาณ ๑๖ แจกหนังสือ ญาณ ๑๖ เลย พวก
นั้นไมตองปฏิบัติ มัว่ แตไปอานหนังสือวาเราถึงญาณไหนแลว ทานเลยไมไดอะไรเลย
เหมือนเรือสินคาแลนเปลาไป เปลามา ไมมีสินคา นายทาย ชือ่ นาย โมหะ ไมอยาก
บรรทุกสินคา ชีวิตนีแ้ รนแคน ไมมีแปลนและแผนผัง เกิดมาเสียชาติเกิด ไมไดกําไร
ชีวิต ขาดทุนทุกวัน ทานไมรูตัวเลยวาขาดทุน ไมใชหมายความวาสตางคอยูใน
กระเปา แลวก็ไดกําไร ชีวิตนี้เปนกําไรของตนเอง เราทําประโยชนใหแกตนเองในชีวิตนี้
ไหม คือ ธรรมะ สรางชีวิตนี้ดี ใหแกลูกบางไหม แลวลูกจะดีทุกคนไหม แลวชีวิตเรา
ตายจากโลกไป ลูกจะดีหรือไม ทานจะเปนหวงเปนใยลูกของทานในโลกมนุษยหรือไม
ทานไปอยูโลกทิพย เปนมนุษยตางดาวแลว ทานอาจจะมาเยี่ยมลูกของทานก็ได แต
ทานจะรูจริงประการใดขอฝากไวใหไปคิด ไมใชมานั่งกัมมัฏฐาน นุงขาว หมขาว ๓ วัน
๗ วัน แลวกลับไป ไดเยอะแยะ ไมไดอะไรไปเลยนะ แถมยังขาดทุนอีกดวย ขาดทุน
ติดตัวไปดวย
คนที่ถึงธรรมะแลวดูไมยาก จะเปนพระสงฆองคเจาเหมือนกันหมด เพราะเปน
มนุษยดวยกัน แตแยกหญิงชายเทานั้น เพราะฉะนั้นการปฏิบัติ นี้แสนจะยากมาก
เขาถึงพระรัตนตรัย เขาถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ที่อาตมาพูดอยูเสมอ นั้น
ถาทานปฏิบัติธรรมไมไดทานจะไมรูจริง วาคุณพระพุทธเจามีอะไร ใครก็พูดได เขียน
หนังสือขึ้นมาก็เขียนได แตเขาถึงจริงไหม ทานจะซึ้งใจไหม ทานจะไมมีการใฝดีเลย
ทานจะไมมีสัจจะตอไป ทานจะพูดเท็จ พูดหลอกลวง นานาประการ ไมไดผลงาน
เทาที่ควร ทานจะไมเปนคนกตัญูกตเวทีแนนอน ถาถึงแลว ทุกอยางไดหมด ในโลก
มนุษยนี้ เรียกวาสมบัติมนุษย มนุษยสมบัติ ตรงนี้สําคัญมาก ดังนั้นที่เราปฏิบัติธรรม
อาตมาขอยืนยันวา ทานถึงพระรัตนตรัยแน
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ที่เรานั่งกัมมัฏฐานก็เพื่อเปนการชดใชกรรม ไมใชมาตัดกรรม ทานทั้งหลายมี
กรรมมาหลายชาติ ถาทานทําจริงทานจะรูแนนอน ภายใน ๗ วันนี้ จะเห็นกรรมทันที
กรรมนี้คือความทุกข จะเห็นความกอนเลย คือ ปวดเมื่อยทั่วสารพางคกาย น้ําตาแทบ
จะหยดออกมา นี่คือตัวทุกขจะไดรูทุกขดวยตนเอง ไมใชทุกขเรื่องครอบครัว ทุกขเรื่อง
ลูก มันคนละเรื่องกัน ไมใชมานั่งแลวปวดเมื่อยแลวกลับบาน แลวจะรูตัวทุกขไหม
แลวจะรูกฎแหงกรรมวาเราทํากรรมอะไรไวไหม ไมเชนนัน้ อาตมาจะรูหรือ วาวันพรุงนี้
รถจะคว่ําแลว จะใชหนี้ตมเตาแลว ทําไมถึงรู นี่แหละตัวทุกขสําคัญมาก เราทําใหเขา
ทุกขได แลวเราจะเห็นเปนความสุขหรือ ที่ตองเอาทุกขไปใหเขา แลวแยงเอาความสุข
เขามา มันใชไดหรือ ความสุขความทุกขมนั เรื่องตัวใครตัวมัน ไมใชมาจิ้มๆ จ้ําๆ แลว
กลับไปเลย เรียกวาบวชชีพราหมณ นั้นไมใช ความจริงอาตมาไมไดชวนญาติโยม
อาตมาจะเขากัมมัฏฐานของเรา ๗ วัน ๗ คืน อาจจะไมฉันขาวทั้ง ๗ วันก็ได แตนี่
โยมพลอยมาดวย ก็ตองถวงอีกแลว ตัวถวงเรือโยงตองเสียน้ํามันมาก ตองโยง ตอง
พวง จะทําอยางไร ก็ตองพวงกันไปถาอาตมาแกพวงเมื่อไร ก็เขาถึงฝงเลย เครื่องยนต
ตองทํางานหนักมาก ตองกินน้ํามันเยอะ แตทุกคนหารูเรื่องนี้ไม ทุกคนนั่งหลับตาแลว
ไปสวรรค นิพพาน อธิษฐานไปสวรรค อธิษฐานไปนิพพาน อธิษฐานใหรวย อธิษฐานให
ครอบครัวมีความสุข เปนไปไมได ไมตองไปอธิษฐานอยางนั้น อธิษฐานผิด
อธิษฐาน ตัว ฐอ ฐาน แปลวาสรางความดี และอยาทิ้งหนาที่การงาน
รับผิดชอบ ในตัวเอง นี้เรียกวาอธิษฐาน คนที่ไมรับผิดชอบ การงานเสีย ไมใชเรียก
อธิษฐาน แปลผิด ไมใชอธิษฐานวาขอใหลูกฉันดี ขอใหสามีฉันดี ขอใหคาขายไดกําไร
อยางนี้ไมใชเรียกวา อธิษฐาน แตเรียกวา “ขอ” ขอใหรวย แตมันจะเหลือวิสัยที่จะ
เปนไปได จะรวยไดหรือไม มันรวยอยูที่น้ําใจ ถามีเมตตา ปราณี อารีเอื้อเฟอ ขาดเหลือ
คอยดูกัน จะรวยอยูตรงนี้ “รวย” แปลวา อิ่มเอิบหัวใจ ปติยินดีในหัวใจ สบายอก
สบายใจ ถึงเหนื่อยกาย แตก็ไมเหนื่อยใจ ตรงนี้ซิ ถึงจะเรียกวา ความดีมอี ยูในจิตใจ
ของตน โดยไมมีตัวตนแตประการใด จะรูไดก็เฉพาะ ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญู เทหิ
หลักปฏิบัติกรรมฐาน
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รูไดเฉพาะตัวเราเทานั้น คนอื่นหารูไม คนอื่นใครเขาจะรูภายในบานเรา คนอื่นหรือจะ
มารูใจเรา ตองใจเราเทานั้นที่รู
เพราะฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรม นั้น ตองปลูกศรัทธา ปลูกความเชื่อ ความ
เลื่อมใส ลงในคุณพระศรีรัตนตรัย ถาทานไมมีศรัทธาอยามาปฏิบัติ ทานจะไมไดอะไร
เลย ทําโดยเสียไมได และทําโดยตามเพื่อนตามฝูง ก็ขอเจริญพร คนดี จะสนใจ คน
ไมดี จะไมสนใจปฏิบตั ิ เพราะวาปฏิบัติยาก จนกระทั่งตายไมสนใจปฏิบัติ ไมสนใจ
บําเพ็ญศีลภาวนา ไมใชของงาย ไมใชมาปฏิบัติแลวไดปุบปบ เรียน ม.๑ ถึง ม.๖ ตอง
ใชเวลาถึง ๖ ป แคนี้ ๓-๔ วัน จะไดอะไรหรือ ดังนั้นใหทานทําตอเนื่องเลย เอาความ
ดีใส เอาความชั่วออกไป ความดีมีมากความชั่วก็เขามาไมได เพราะความดีเต็มจิตใจ
เราแลว ความชั่วจะมีชองเขาไดอยางไร คนที่เขาถึงธรรมะจริงๆ จะไมสรางความชั่ว
อีกตอไปแลว จะละทิฐิมานะ ไดทุกประการ และจะไมนินทาวาราย ใสรายปายสีใคร
อีกตอไปแลว จะไมผูกใจโกรธทานผูใด มีแตจิตใจเปนกุศล มีแตแผเมตตาตลอด
รายการ ทั้งคนดีและคนชั่วชวยหมด
ใหเขาเปนคนดีใหได นีอ้ ีกประการหนึ่ง
นอกจากนั้นแลว ก็ขอเจริญพร ตองปลูกฝงตั้งศรัทธาใหเชื่อมั่น ตั้งแตบัดนี้ แลวก็ตดั
ปริโภคกังวล ถาทานตัดปริโภคกังวลทางบานไมไดแลว รับรองทานไมไดผล มานั่ง
กัมมัฏฐานยังหวงคนโนน หวงคนนี้ หวงงานโนน หวงงานนี้ ทานจะไมไดอะไรเลย
อาตมาก็ตองตัด อันนี้เราเคยทํามาแลว ตัดก็ตัดไดมานานแลว บางอยางเราจะไมสนใจ
ไวในสมองใหมันเสียสมองไปโดยปราศจากประโยชน จะทําใหสมองฝอ ถาเราตื่นเตน
ในจิตใจทางไมดีหัวใจจะโต ตับก็จะอักเสบ สมองอักเสบ ก็จะเกิดโรคภัยไขเจ็บ จะเกิด
ขึ้นกับตัวเราประการหนึ่ง
ขอเจริญพรวา ปลูกฝงตั้งศรัทธาใหมั่น แลวพิจารณาถึงตนเองวาตัดปลิโพธ
กังวลอยางไร ตองคิดถึงตัวเองแลว เดี๋ยวนี้ดวย เราเกิดเปนมนุษยแสนจะยากมาก
ลําบากที่สดุ แลว เราทําไมถึงทําความลําบากความยากไมได เราโชคดีที่สุดแลวเกิดมา
ไมเปนใบบา เสียจริต ผิดมนุษย ตาก็ดี หูก็ดี อาการ ๓๒ ก็ดี โสภาภาค โสภาพิณ
หลักปฏิบัติกรรมฐาน
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หนาตาดีทกุ คน ยังจะสรางความดีไมไดอีกหรือ รักษาสมบัติมนุษยไวบา งไมไดหรือ
อยาประมาท คิดวาเรายังไมตาย จะอายุตั้ง ๑๐๐ ป เชียวหรือ ตองตายแนนอน แตวา
เปนวันนี้ หรือพรุงนี้ ใครจะรูได ถาปฏิบัติธรรมใหสูงขึ้นจะรูได ตัวเองเปนอยางไร ไมมี
ใครมาบอก เราตองบอกตัวเอง ไมตอ งไปหาหมอดู เราดูหมอเอง คือ สติ มีสติไหม ถา
ขาดสติเมื่อไร จะบาบอคอแตกจะไมเหมือนชาวบานเขา จะกลายเปนคนลุกลี้ ลุกลน
ขาดความเปนปกติ กลายเปนโรคสมอง กลายเปนคนปญญาออน คนขาดสตินี่ปญญา
ออน
จะพูดจาไมรูเรื่อง จะเปลืองเวลา นาเสียดายเวลาที่มปี ระโยชนตอชีวิตกิจ
ประจําวันมาก
ทานทั้งหลาย เรามีอายุมาเหยียบยางมัจฉิมวัยแลว หมายความวาชวงชีวิตของ
คนเรานั้นแบงออกไดเปนดังนี้
๑. ปฐมวัย เริ่มตั้งแต ๑ ขวบ ถึง ๒๕ ตองเรียนจบแลว
๒. มัจฉิมวัย เริ่มตั้งแต ๒๕-๕๐ ขึ้นไป เขากลางคนแลว
๓. ปจฉิมวัย เริ่มตน ๕๐ ไป เตรียมตัวตายได
แตอาตมาใหมาลองตายดู คือการนั่งกัมมัฏฐาน ตายใหมันตายซิ แลวเราจะรูวา
การเกิดขึ้นตั้งอยูดับไป เปนอยางไร แลวคนจะตาย ตายวิธไี หน นั่งกัมมัฏฐานใหถึง
ทุกขหนอยไดไหม ใหเกิดทุกขใหได ถาเรานัง่ สบายแลว ครูไมมาสอน ทานไมมีธรรมะ
ประจําใจ อยางนี้ทานจะไดอะไรหรือ จะไมไดอะไรเลย ขอฝากไวเปนขอคิด
กิจฉัง สัทธัมมัส สะวะนัง การที่เราไดมีโอกาสปฏิบัตธิ รรม และฟงธรรม เปนคํา
สอนของพระพุทธเจาโดยแทจริงนี้ ก็หมดโอกาส ไมมีโอกาสฟงธรรมเลย และไมโอกาส
นั่งกัมมัฏฐานเลย คนมีบุญถึงจะนั่งกัมมัฏฐานเจริญกุศลภาวนาได คนไรบุญวาสนา
เปนคนชั่วถึง ๘๐ เปอรเซ็นต แลว เขาจะไมสนใจกัมมัฏฐานแนนอน เลี่ยงบอกหวงโนน
หวงนี่ ยังไมมีเวลา เสมอแลวคอยมานั่งกัมมัฏฐาน ถาเปนภูตผีปศาจแลว จะมานัง่
กัมมัฏฐานไดหรือ เวลาดีๆ ไมคอยทํา นะ เวลามีอินทรีย เตงตึง กําลังอยูในกลางคน
และ ปฐมวัย ไมไดสนใจความดี พอปจฉิมวัย เดินงองแงง จะตายอยูแลว จะมานั่ง
หลักปฏิบัติกรรมฐาน
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กัมมัฏฐาน จะมาสรางความดีตอนแก มันจะแยตอนตายนะ จะไมรูอะไรเลย เพราะ
อินทรียมันหยอนยาน
การที่ไดเกิดมาในระหวางที่มีพระพุทธศาสนาอยางนี้ ก็แสนจะยากแลว ถาไป
เกิดมาในที่ไมมีศาสนาพุทธ ทานทั้งหลายก็ไมมีโอกาสไดปฏิบตั ิธรรม ไมไดบวชใน
พระพุทธศาสนาอยางนี้แนนอน อันนี้เรียกวาของหายากเราก็ไดพบแลวเราจะมาบวช
เนกขัมมะปฏิบัติกันไดพบแลวทุกอยาง
เพราะฉะนั้นขอตอไป ทานทั้งหลายตองตั้งใจจริงตัด ปลิโพธ อยาไปสนใจดู
หนังสือ อานหนังสือพิมพ อานหนังสือธรรมะ ใหอยูหองละคน ตางคนตางทํา และ
อยูเงียบสงัด ปฏิบัตธิ รรมแตเพียงผูเดียว ไมมีใครไปคุยดวย บางคนมาอยูเขาหอง
เงียบไปเลย แลวทําถูกหรือไมถูก เราก็รู ไมเคยออกมาเลย ไมมีครูเลย ทําไปสุมสี่ สุม
หา ทําไปสงเดช ทําตามใจตนเอง แลวจะรูไดอยางไร วาไดแคอะไร จะผิดถูกเราก็ไม
รู ไมเชนนั้น เรียนหนังสือจะมีครูไปทําไม แลวเวลาสอบ ครูก็ตองออกขอสอบ สอบได
ตามนี้ไหม สอบไดตามนี้ถือวาผาน สอบไมไดตามนีจ้ ะผานไปไดอยางไร เราสรางแต
ความดีของเรา ไมตองไปสนใจคนอื่น ไมตองหวงคนโนน ไมตองหวงคนนี้วาเขาจะได
ไมได ไมหว ง หวงตัวเองใหมากที่สุด ในเวลาปฏิบัตธิ รรม เวลามันมีเทากันไมเลื่อมล้ํา
ต่ําสูงกวากัน แมแตวินาทีเดียว แตใครจะไดประโยชนและคุมคากวากัน เราตองไมคุย
กับใคร อยาไปสะสมอารมณ ตองมีสติ อยาไปเอาอารมณของคนอื่นมารวมทําใหเรา
เสียสมาธิ ทําใหเราเสียสติ ทําใหเราตองโนมเอียงไปทางเขา อยางนี้ พออารมณเรา
โนมเอียงไปทางเขา สมาธิก็ไมเกิด กําลังเราไมพอแลว ในเมื่อกําลังไมพอ ปญญาก็ไม
เกิด
ก็ขอเจริญพรทุกทานทุกรูปทุกนาม
โปรดตัดปลิโพธกังวล
บางคนมานั่ง
กัมมัฏฐาน แมปวย เราก็บอกวา “หนูทํากัมมัฏฐานชวยแมเถอะ หนูไปก็ชวยอะไร
ไมได หมอเขาชวยทายกาย เราชวยทางจิต นั่งกัมมัฏฐานใหแมหนอยไดไหม ขอใหตัด
ปลิโพธกังวลใหได ” พอนั่งกัมมัฏฐานครบ ๗ วัน แมก็ฟนแลว หายแลว ชวยกันได
หลักปฏิบัติกรรมฐาน
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อยางนี้ เฉพาะพอแมกับลูก กับคนอื่นไมได มันคนละเสนโลหิต เสนโลหิตเดียวกัน
เหมือนตนไมตนหนึ่งมีรากฝอยรากแกว แตตนอันเดียวกัน รดน้ําตรงไหน มันก็ชวยไป
บํารุงยอด บํารุงออกดอกใหมันไวไว ก็เปนไดเชนนี้เปนตน ในเมื่อเปนเชนนี้แลว ก็ขอ
ฝากพี่นองทุกคนใหตั้งใจปฏิบัติ ตัดปลิโพธกังวล แลวปลูกฝงตั้งศรัทธาใหเชื่อมั่น
ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ถาคนเรามีความอดทนมีศรัทธาจริง และสนใจจริงแลว หนักก็
เอา เบาก็สู ความรูจะไดดี จะไดมีปญญา จะไดแกไขปญหาได มันอยูตรงนี้ หนักก็
ไมเอาเบาก็ไมสู ความรูจะดี จะมีปญญา จะแกไขปญหาไดไหม อยูตรงนั้น บางคน
ไมเอาการเอางานเลย ไมเอาอะไรเลยจริงๆ นะ มานั่งปฏิบัติทวี่ ัดนี้ มีหลายประเภท
มาประเภทอยางนั้น มาประเภทอยางนี้ บาบอคอแตกมาแลว ไมไดอะไรกลับไปเลย
กลับไปแลวยังพูดใหเสียดวย อาตมาพูดปากจะฉีกเขาก็ไมฟง เขาจะฟงใครก็เรื่องของ
เขา เขาจะไดอะไร แลวเขาจะมาทําไมใหเสียเวลา ก็ฝากไว ตองปลูกฝงตั้งศรัทธา ให
เชื่อมั่นใหเขาถึงคุณพระรัตนตรัย ดวยการปฏิบัติธรรม และตัดปลิโพธกังวลเสียใหได
ถาเราตัดไมได หวงนัน่ หวงนี่ นั่งกําหนดจิตไมได
ที่อาตมาเรียกกําหนดจิต บางคนไมรูวากําหนดอยางไร ตัวกําหนด คือ เอาสติ
ตั้งไวที่จิต เรียกวากําหนดจิตใหดี ทําจิตใหมีปญญา เมื่อกอนอาตมาจะไมบอกเรื่อง
กําหนดจิต จะไมบอกวามีสติ เลยมาตอนนี้ตองพูดวาตองมีสติอยูที่จิต ยืนหนอ ๕
ครั้งเปนตน อาตมาไปไดมาจากขอนแกน ตอนที่เราคอหักพับไป ไดประสพการณดวย
ตนเอง หายใจทางสะดือได สติรูที่ลิ้นป นอกจากนั้น ไมมีความรูส ึกมืออยูที่ไหน แขน
อยูที่ไหนก็ไมรู ตาก็มองไมเห็น หูก็ตึง แตสติรูทุกอริยาบทที่ลิ้นป จึงตองใหกําหนดคิด
ตรงนี้ เกิดที่ตรงนี้ สํานักอื่นเขาใหคิดที่หัว แตขอเท็จจริงอยูที่ลิ้นปนี่ หายใจยาวๆ ตั้ง
สติหายใจใหลึกๆ และมีสติลมหายใจเขาออกตลอดเวลา รับรองวาไดผลแนนอน เรา
ฟนคืนมาไดเพราะอยางนี้ สะดือนี่หายใจไดแนนอน แตเราไมฝกมาเลยจะรูไดอยางไร
จะทําไดไหม ถาเขาพละสมาบัติไดจะรูวาหายใจทางสะดือไดแนนอน และเขานิโรธ
สมาบัติ หายใจเขาทางไหน ไมหายใจทางจมูก หายใจทางเสนโลหิต ออกมาตาม
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เหงื่อ มันจะถายเทไปเอง ดวยลมละเอียดมาก เอากลองสองตามตัวจะเห็นวาตัวเรามีรู
เต็มไปหมด เหงื่อตามรูนี้ ไมใชซึมออกตามผิวหนัง รูเล็กมาก ไมสามารถมองเห็นได
ดวยสายตา เอารางไปฝงดินยังไมตายเลย พระในประเทศไทยที่อยูในปามีหลายองค
เขานิโรธสมาบัติ คือไมหายใจทางจมูก แตหัวใจยังเตนอยู แตเตนนอยมาก ถาไมเตน
ก็ตองตาย แตลมหายใจจะออกมาทางเสนโลหิต ทางผิวหนัง อันนี้เรียก นิโรธสมาบัติ
อันนี้มีความสําคัญมาก สําหรับนักปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน
กัมมัฏฐานที่เราปฏิบัตกิ ันมาหลายครั้งหลายหน หลายชัว่ โมงแลวนั้น ถาเราตั้งใจ
ทําดวยความศรัทธาและถูกตอง ออกมาดวยความเคารพของจิต ตั้งสติสัมปชัญญะ
จิตไมฟุงซาน จะทําอะไรก็จิตสงบ จะทําอะไรก็ดวยความถูกตอง เราตองการที่จะผาน
ความทุกขใหถึงความสุขใหได แตในโลกมนุษยนี้นั้น ไมมีอะไรที่เปนความสุข มันมีแต
ความทุกขทั้งหมด นอกจากทุกขกายแลวก็ยังมีทุกขใจอีก ทุกขดวยโรคภัยไขเจ็บ สัตว
โลกยอมเปนไปตามกรรม จากการกระทําของเรานั่นเอง อาตมาขอเจริญพรวา กุ
สลาธัมมา อกุสลาธัมมา คนเราเกิดมามีหมู ีตามีปากมีฟนเหมือนกัน แตกแยกหญิง
ชาย มีเวรกรรมมาไมเหมือนกัน การเจริญกัมมัฏฐานนั้นถาเราทําใหเสมอตนเสมอ
ปลาย มันจะโผลออกมาสอนเราเรื่อยๆ เรียกวา “สมถะกัมมัฏฐาน” “วิปสสนา
กัมมัฏฐาน”
สมถะแปลวาตองศึกษา แสวงหาความรู เชน ขวายางหนอ ซายยางหนอ นั้น
ไมใชวิปสสนา แตเปนสมถะ แตก็ตองไปลงกัมมัฏฐาน สิ่งที่เราตองศึกษาสิ่งที่เราตอง
หาความรู ถาหากเราไมแสวงหาความรูแลว เราจะไมเขาใจตัวเราเอง ปวดหนอๆ ก็
เปนสมถะ ยังไมเขาขั้นตองเรียกวิปสสนา เราปวดเมื่อยไปทั่วสารพางคกาย เราก็ตอง
กําหนด ตัวกําหนดนี้เปนตัวศึกษา ตั้งสติ ตองการจะศึกษาแสวงหาความรู เรื่องใน
ตัวเอง มิใชคนอื่นเขามาปวด แตการปวดเมื่อยทั่วสารพางคกาย ของเรานั้น ทุกคน
ตองปวด แตการปวดของทุกคนนั้นจะไมเหมือนกัน แตบางคนคิดวาเมื่อปวดเมื่อยแลว
จะไมไดผลก็เลิกกันไป ทานทั้งหลายตองผานดานมารทั้งหลาย ตองชนะมารเหลานั้น
หลักปฏิบัติกรรมฐาน

๑๐

ใหได ไมใชชนะดวยธรรมชาติ แตชนะดวยสติอารมณ เอามาศึกษาแสวงหาความรู
เชน ปวดหนอๆ เปนการศึกษาเรียกวา “สมถะ” แตตองลงกัมมัฏฐาน ทําไมตองลง
กัมมัฏฐานดวย ก็เพื่อศึกษาใหเขาสูพระไตรลักษณ รูวา อนิจจัง ทุกขัง อนิจจัง เมื่อ
ศึกษาเขาใจแลว วาไมมีอะไรแนนอน มีการผันแปรตลอดเวลา รูรูปนามขันธหา เปน
อารมณ เราตองแยกแยะออกไปใหได ก็คือเปนพระไตรลักษณ ความแนนอนในชีวิตนี้
ไมมี ถาทานไปจับวาชีวิตนี้มีแนนอน ทานตองเสียใจผิดหวังไปตลอดชีวิต นี่แหละ
อนิจจังไมเที่ยง เกิดที่นี้แตตองไปตายที่อื่น เลือกเกิดเลือกตายไมได แตทา นทั้งหลาย
ตองคิดสรางความดี แตก็อยาไปคิดวาความดีนั้น คือความสบาย ความดีนั้นเปนศัตรู
ของชีวิตทานเอง ศัตรูในตัวเอง ศัตรูนอกตัวทานไมตองไปกลัว ความดีที่ไดจาก
กัมมัฏฐานมันเปนอุปสรรคมาก กวาจะผานไปไดแตละดานแตละประตู ลําบากมาก
เหมือนไมยราพ ในเรื่องรามเกียรติ์ สะกดทัพ ลักพาตัวพระรามไป อยูในเมืองบาดาล
พิเภกบอกใหหนุมานไปตาม ตองผานดาน ตองรบแตละดานไป เหมือนอยาง พระเจา
ตากสิน จะกูกรุงศรีอยุธยา จากเมืองจันทบุรี พระเจาตากสิน แหกดานออกจากกรุงศรี
อยุธยาไป ตัวมารรายอยูในตัวของเราคือกรุงศรีอยุธยาไมใหรบ นี่แหละตัวมารทําให
กรุงศรีอยุธยาถูกไฟไหม ดวยพวกเดียวกันเอง ที่เรามานั่งกัมมัฏฐาน ก็เพื่อชนะมาร
ชนะใจตนเอง เพราะมารอยูในตัวเราไมใชอยูที่คนอื่น
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