หมวดที่ ๒
กรรมฐาน (กัมมัฏฐาน)
A012

๒.๑ คติกรรมฐาน
◙

ถาทํากรรมฐานติดตอกันไป จะไดรับคติดังนี้

๑. มีวินัยในตัวเอง ๓ ประการ
๑.๑ รูจักระวังตัว
๑.๒ รูจักควบคุมตัว
๑.๓ รูจักเชื่อฟงผูใหญ

๒. มีกิจนิสัย ๔ ประการ
๒.๑ ขยัน ไมจับจด รักงาน สูงาน
๒.๒ ประหยัด รูจักใชชีวิต และทรัพยสินที่ถูกตอง คุมคา
๒.๓ พัฒนา รูจักพัฒนาตนเองและอาชีพใหดีขึ้น
๒.๔ สามัคคี รักครอบครัว รักหมูคณะ และรักประเทศชาติ

ใบไมในกํามือ

๑

๓. มีลักษณะนิสยั ๔ ประการ
๓.๑ มีสัมมาคารวะ
๓.๒ อาสาหะพยายาม
๓.๓ ปฏิบัติตามระเบียบวินัย
๓.๔ รูจกั เด็กรูจักผูใหญ

๔. มีความรูคูคุณธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ๔ ประการ
๔.๑ รูจกั คิด
๔.๒ รูจกั ปรับตัวเองใหเขากับเขาได
๔.๓ รูจกั แกไขปญหาใหตัวเอง
๔.๔ มีทักษะในการทํางาน มีคานิยมทีด่ ีงาม เอาใจใสหนาที่การงานของตน

๕. มีประโยชนในการพัฒนาบุคคลิกภาพ ๓ ประการ
๕.๑ มีความเขมแข็ง อดทน หนักแนน มั่นคงทั้งกายและใจ
๕.๒ มีสุขภาพจิตดี
๕.๓ ทําใหสุขภาพรางกายดี รักษาโรคบางอยางได เชน คิดมากนอนไม
หลับ หวาดระแวง ความดันโลหิตสูงต่ํา และโรคหัวใจจะไมเปน
◙

ถาเขาถึงพระศาสนาดวยกรรมฐาน จะขยันไมพัก จะรับผิดชอบมากขึ้น คนที่

เขาถึงพระรัตนตรัยแลว จะมีลักษณะดังนี้
ใบไมในกํามือ

๒

๑. อยากจะศึกษาหาความรูตอไป คือ ปริยัติ
๒. ตอง ปฏิบัติ ใหถึงขั้น ดันใหถึงที่ ทําความดีใหถึงขั้นปฏิบัติโดยตอเนื่อง มี
อารมณกรรมฐานตลอดเวลา ลมหายใจเขารู ลมหายใจออกรู คือ พองหนอ
ยุบหนอแลว ก็มีสติตามไปเทานั้น
๓. ตองมี ปฏิสังขรณ มีอะไรหลุดตรงไหนในบาน หรือที่สวนรวม ตอง
ปรับปรุง ตองซอม นี่คนมีคุณธรรม อยากจะซอม อยากจะทําใหสวยงาม
อยากจะทําใหเรียบรอย ดูตรงนี่ถึงจะถูก ไมใชองคนี้สําเร็จองคนั้นเปน
อาจารย แตไมทําตามขอนี้ รับรองไมใชแน ไดแตตํารา แตทําไมได ไมถึง
คุณธรรม
๔. ปฏิสันถาร มีการตอนรับขับสูดีพองาม มันจะเกิดมีตามสันดานของ
บุคคลที่นั่งกรรมฐาน
๕. มีปฏิภาณไหวพริบ กรรมฐานทําใหคนมีไหวพริบดี คลองตัวดี
ทําอะไร
เฉียบขาดเปนธรรม
แกปญหาชีวิตในครอบครัวได
แถมจะแกปญหาชีวิต นอกประเด็นได ฯ (หรือที่เรียกวา ๕ ป. คือ ปริยัติ
ปฏิบัติ ปฏิสังขรณ ปฏิสันถาร และ ปฏิภาณไหวพริบ)
◙

กรรมฐาน คือ ศีล สมาธิ ปญญา นี่เอง
ศีล แปลวา ปกติ เอามาจากไหน ไดมาจากมีสติระลึกกอน ทําอะไรก็มีสติ

หายใจเขามีสติ หายใจออกมีสติ จะพูดจาพาทีอะไรก็มีสติเขาไปกอน และรูตัวขณะที่
พูดนั้นวา พูดดี หรือ พูดไมดี พูดเสียดสีเขาหรือเปลา พูดรายกับใคร พูดแลวเปนพิษ
เปนภัยกับใครหรือไม นี่คือศีล
ใบไมในกํามือ

๓

สมาธิ มันเชื่อมโยงมาจากศีล ถาคนไหนทํางานดวยสติ นั่นแหละมีสมาธิละ
จะทํางานอะไรมีสติระลึกไวกอน มีสติสัมปชัญญะรูตัวขณะทํา ถูกผิดใชตัวเปน และ
เราจะทํางานดวยความไมประมาท
◙

การเจริญกรรมฐานตองการสภาพชีวิต ตองการจะรูหนาที่การงานดวยความ

ถูกตอง เปนการพิสูจนตัวเองวาดีชั่วประการใด คนอื่นไมรู นอกเหนือจากเรารูเอง ถา
เจริญกรรมฐาน จะรูตัวเอง เปนการระลึกชาติไดแนนอน

ขอสอง ระลึกถึงบุพการี จะไมลืมพอลืมแม จะไมลมื สภาพความดีของชีวิต
จะไมลืมโรงเรียน จะไมลืมสถานที่สรางความดีใหกับเรา

ประการที่สาม คือ รูกฎแหงกรรม วาที่เราทํามานั้นเปนอยางไร
เราทํากรรมชั่วไวที่ไหน จะไดรับผลกรรมอยางไร
◙

วิธีปฏิบัติเบื้องตนนี้ โยมโปรดทราบ โยมเคยคิดหรือไม ๑ นาทีหายใจเขาไปกี่

ครั้ง ๑๘ ครั้ง นอนหลับเหลือ ๑๕ ครั้ง คนที่นอนปลุกตื่นยาก ๑๓ ครั้ง คนที่มีสมาธิ
เหลือ ๑๐ ครั้ง และจะลดลงเรื่อย ๆ เหลือ ๘ เหลือ ๔ เหลือ ๒ เหลือ ๑ แลวเขาสู

เอกัคตา

แลวเขาสูนิโรธสมาบัติ

ไปตามลําดับ

พระบางองค

อาตมาพูด
ชั้นต่ํา ๆ ที่อาตมาทําได จึงพูด สูง ๆ ทําไมได จึงไมพูด ขอปฏิบัติสูง ๆ
ที่นํามาพูด เชนเรื่องนิพพานนี่ อาตมาไมถงึ ถึงแลวจะบอก ตอนนี้ไปไม
ถึง ยังเปนพระอรเห อยูที่นี่ เหไปชวยเหลือเขาทั้งนั้น เหไปชวยเขาทางนี้
ทานพูดวาอยางโนนอยางนี้ ถามซิวาทานปฏิบัติไดไหม ทําไมไดหรอก

ใบไมในกํามือ

๔

◙

ถามันเกิดฟุงซาน ก็เอาพระมาใสใจเสีย ฟุงซานหนอ ๆ ๆ .......
ถาคิดมากใจเปนอกุศล เอาพระมาประจําใจซะ เราก็กําหนดรูหนอ

ๆ ๆ ....... แลวเราก็จะไมวุนวาย ไมฟุงซานกับใคร
ถาคิดอะไรไมออก

พระทานเขาประจําใจเมื่อใดก็คิดออกเมื่อนั้น

ทําอยางไรจะเอาพระเขาประจําใจ ก็ตองกําหนดคิดหนอ

ๆ ๆ ........

ความคิดเปนสมาธิ หนอเปนปญญารั้งจิตเขาไว พระเขาใจไดเมื่อใด ปญญาก็เกิด
ทําใหเราเดินทางถูกตอง
◙

พระพุทธเจาทาน ไมไดสําเร็จฌานตอนเปนพระพุทธเจานะ ทาน
สําเร็จฌานสมาบัติตอนเปนพระเวสสันดร ตองบทจรไปอยูปาหิมพานต
ไปสรางบารมีโดยถูกเนรเทศ .... ทานทั้งหลาย ทานตองการมาสบายหรือ
หรือจะไปนั่งกรรมฐานในหองแอร

มาลําบาก
นึกถึงพระเวสสันดรจอมปราชญเขาไวกอน
หลายกัปปกลายกัลป

ทานสรางบารมีมาหลายชาติ

เรามาทําจิ้ม ๆ จ้ํา ๆ จะไดอะไรหรือ

มาลําบากหนอยก็หอบเสื่อกลับบานแลว นีห่ รือลูกศิษยพระเวสสันดร
◙

การเจริญกรรมฐาน

โยมจะรูน้ําใจของแม

ตองการใหมีอารมณดี

จะรูน้ําใจของพอเปนประการใด

ใหจิตใสใจสะอาด
จะไมลืมแม

ลืมพอ

จะไมลืมพระคุณคน จะไมลืมพระคุณของชาติภูมิ มาตุภูมิ บานเกิดเมืองนอนของตน
จะไมลืมพระคุณครูอาจารย
ใบไมในกํามือ

และไมลืมพระคุณแหลงที่เกิดสภาพความดี
๕

จะไมลืมอุปกรณเครื่องใชสอยที่พอแมหาไวให
ในสํานักงานของตน

จะไมลืมตัวลืมตาย

จะไมลืมเครื่องอุปกรณ
ไมลมื มือสองเทาสองสมองหนึ่ง

ที่เปนที่พึ่งทุกวัน จะออกมาอยางนี้
◙

เลือดลมไมดี เจริญกรรมฐานไมได ภาวะไมสูความเปนปกติ เจริญ
สมาธิไมได เดี๋ยวก็เกร็ง เดี๋ยวก็เครียด ระวังนะ ไมใชวา เปนโรคประสาท
มานั่งสมาธิแลวโรคจะหาย ไมใชนะ
(ดอกเตอร เครียดเนื่องจากทําธุรกิจขาดทุน ๑๕ ลาน เลยไปนั่งกรรมฐานในกรุงเทพฯ
นั่งแควันเดียวจําลูกจําเมียไมได พระหมอดูวาถูกแรงสินบน ผีเขาเจาทรง พ.อ.ทองคํา
ทราบเขา ก็พามาหาหลวงพอ หลวงพอก็เลยสงตอโรงพยาบาลพญาไท ใหหมอฉีดยา
๒ เข็ม ตื่นมาหายเลย)
◙

ชาเพื่อไว เสียเพือ่ ได
ชาเพื่อไว

ทําใหเรามีสติดี

ไมผิดพลาด

ใจเร็วดวนไดไมมีปญญา

(การฝกปฏิบัติชา ๆ จะไดผลเร็ว)

เสียเพื่อได

เสียเวลามาปฏิบัติธรรม

เพื่อใหไดธัมมะกลับไป

ก็เปนบุญเก็บไวในใจเรา บุญอันเกิดจากกาปฏิบัติธรรมนั่นเอง
◙

เอาหนังสือมาอานแลวแยกไดหรือ

คนเรียนอภิธรรม

รูปนามขันธ

จึงปฏิบัติกรรมฐานไมคอยได

๕

มันคนละเรื่องกัน

บางคนคิดลวงหนา

ออ

ญาณที่หนึ่งมาแลว ญาณที่สองมาแลว มันทองได ญาณ ๑๖ เปนอยางนี้
ใบไมในกํามือ

๖

มันเปนวิปส สนึก.....

คนไมรูอะไรทั้งหมดนี่ไดงาย

ไดแลวไปอานหนังสือ

ตรงเปาเลย

ไดจริงเสียดวย

ถาคนอานหนังสือแลวอวดรูอวดดี

รับรองนั่งกรรมฐานไมไดผล ถาไมมีศรัทธา ไมไดอะไรเลยนะ
◙

เจามาเจริญกรรมฐาน

แมขึ้นจากนรกแลว

แมลําบากเหลือเกินลูกเอย เขาก็ทําโทษใหขุดดินขุดทราย กินอาหารก็ไปกินที่กองขยะ
ทรมานอยางที่สุดลูกเอย พอเจามาเจริญกรรมฐาน แมก็เลยไดขึ้นจากนรกแลว บัดนี้

แมมาของใจเจา

ฯ (หลวงพอเลาใหฟงวา คนฆาตัวตายเปนบาปที่สุด

เมื่อเขามาเกิดเปนมนุษย

เขาก็ตองฆาตัวตายอีกหลายชาติกวาจะหมดเวร

สําหรับรายนี้ ฆาตัวตายตั้งแตลูกยังแบเบาะ หลังจากลูกปฏิบตั ิไดผล อุทิศไปให
ไดรับแลวก็มาบอก : ผูรวบรวม)
◙

ขอฝากญาติโยมไว เวลาใครตายจะอุทิศสวนกุศล ไมมีอะไรดีเทากรรมฐาน

ถาไปอยูบนสวรรค
เราทําบุญสังฆทานไป เขาก็รับอนุโมทนา แตเขารับอาหารนี้
ไมได เขากินอาหารทิพย ถาไปตกนรกโลกันต ขุมนรกที่ลึกมาก
เราก็อุทิศใหไมถึง ตองเจริญกรรมฐานเทานั้นจึงจะถึงนะ

อุทิศใหไดผลอยางสมคาดปรารถนา จะไดรูวาไปอยูไหน

◙

ถาทานมีสติสัมปชัญญะอยางที่อาตมาวา

ทานจะมองเห็นแตสิ่งที่มีประโยชน
จะไมฟงเสียงเลวรายอีกตอไป

ใบไมในกํามือ

มีกรรมฐานจริง
จะไมมองของชั่วของใครอีกตอไป

จะมองคนในแงดี คนชั่วดีถี่หางจะไมไปดูถูกเขา
๗

นักกรรมฐานเอย ถาทานพบพระประจําใจ มีสติสัมปชัญญะครบ ทานจะมองคนในแง
ดี ถึงหากวาคนนี้ไมถกู กันมา เปนศัตรูกันมา มองในแงดีสักหนอยไดไหม
◙

ผูปฏิบัติกรรมฐาน โปรดเจาะแตเรื่องของตัวเอง อยาไปเอาเรื่องของใครไมได

เพราะมากเรื่องมากราวตลอดรายกาย มัวหาเรื่องใหมากขึ้น ทุกขเราเต็มเปาเต็ม
กระเปามากอยูแลว ทําไมเอาทุกขจรเขามาอีกเลา เอาทุกขนอกประเด็นมาใสใจ ไหน
เลยทานจะพบพระ จะเจอก็แตแพะ พบแตอกุศลกรรมตลอดรายกาย มีแตเวรกรรม
ตามสนอง
◙

โยมเปนผูหญิงไมตองเสียใจ มาปฏิบตั ิกรรมฐานแทนคุณ
พอแมได ดีวาเปนชายมาบวชแลวไมทํากรรมฐาน ผูใดไมมีบุญ ผูนั้น
จะไมเจริญพระกรรมฐาน ชอบทําแตสังฆทานผลาญแตเวลาใหหมดไป คนไหนมีบุญ
วาสนาจะมาเจริญพระกรรมฐาน เปนสมบัตขิ องผูมีบุญ คนไรวาสนา จะไมมโี อกาส
มาเจริญวิปสสนากรรมฐานเลย เพราะเปนของสูงสุดในพระพุทธศาสนาแลว
◙

ไปบวชชีพราหมณก็มารวมกัน วิทยากรหลายทานบรรยายกันเปนวัน นั่งฟงกัน

จนตาปรือ นั่งฟงกันจนหลับออนอกออนใจ ทานจะไดอะไรบางไหม เลยกลายเปนคนรู

คนรูมากมีเยอะ พูดตรงไหนรูหมด ญาณโนน
ญาณนี้รูหมด แตตัวเองไมมีแมแตญาณเดียว เรียกวารูมาก ไมใชรูจริง

มาก แตเสียดายรูไมจริง

รูจริงตองทํา รูจําตองทอง รูแจงถึงจิต มีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตอยูตลอดเวลา
ถึงจะรูจริง

ใบไมในกํามือ

๘

◙

การปฏิบัตวิ ิปสสนากรรมฐาน ตองตัดปลิโพธิกังวลทางบาน ไมตองคิดถึง

ภรรยา สามี ลูกหลาน เพื่อใหมีสติ มีจิต อยูกับปจจุบันธรรม หาพระประจําใจใหได ถา
เปนพระสงฆ ก็ไมตองหวงเอกลาภ ไมตองหวงวัดของทาน หวงวัดของเราดีกวา วัด
กาย วัดวาจา วัดใจ พระก็จะประจําใจ บางรูปทานบวชมานาน อยูไปอยางนั้นเอง แต
ไมพบพระ จึงตองลําบากใจ วุนวายไมพัก ฟุงซานตลอดรายการ ไมมีความสุข
◙

กายานุปสสนาสติปฏฐาน กายยืน เดิน นั่ง นอน อิริยาบถเหลียวซายแลขวา

นั่นเอง รูปมันผันแปรกลับกลอกหลอกลวงได โยกยายคลอนแคลนได เราก็ตั้งสติไวที่
รูปนั้น เรามีสติรูในการเยื้องยางโยกคลอน แปรปรวน เปลี่ยนแปลงภาวะ เรียกวาตัว
นาม ตองกําหนดจิต มีทั้งรูปทั้งนาม
◙

ขอกราบเรียนดวยความเคารพวา ไมมีอะไรดีเทา สติปฏฐาน ๔ ทางสายเอก

ของพระพุทธเจา ทางสายเอกดีแน ๆ กระผมปฏิบัติมาแลว เชน สมถะ

พุท
โธ มโนมยิทธิ เพงกสิณ ธรรมกาย เรียนจบมาหมดแลว ไปพบหลวง
พอในปา ทานบอกวา ไมมีอะไรดีเทาสติปฏฐาน ๔ ทําแลวระลึกชาติ
ได ระลึกกฎแหงกรรมได มีปญญาเกิดขึ้นแกไดแน ๆ
◙

ถาคนมีบญ
ุ แลวมันงาย คนมีบาปทํายาก คนมีใจเปนบาปนี่ทํากรรมฐานไมได

คนที่มีบุญวาสนานี่ทาํ ไดงาย
คนที่ไรบุญวาสนาจะทําไมไดเลย

อดทนตอสูตอขันธของตัวเอง
บางคนนั่งมดขึ้น

ปลวกกิน

นั่งไมได

หนีไปหองโนนปลวกก็ตามไปกินในหองโนน

ใบไมในกํามือ

๙

หรือไปทําบาปกรรมกับแมลงสาปที่เคยไปบีม้ ันมา

มันอโหสิกรรมให

มาทํากรรมฐานถึงจะไดผลออกมาตรงนี้ชัดเจนแลว
◙

คนไรบุญวาสนามาครัง้ อดีตชาติ ไมมีนิสัยมาแตชาติกอน ชาตินี้ทํา (กรรมฐาน)

ยากมาก ไมมีโอกาสที่จะมานั่งเจริญกุศลภาวนา

ได

....

ที่สงู สุดในพระพุทธศาสนา

ทานทั้งหลายที่เปนพระสงฆองคเจาที่มาอยูกับเรา

เราวิจัยทุกวัน

ถาทานไรบญ
ุ วาสนา

ทานไมเอาหรอก

ยัดเยียดอยางไรก็ไมเอา

เพราไรบุญขาดวาสนา

จึงไมสนใจแตประการใด

ไปสนใจนอกหนาที่หมด

จะชวยอยางไร ชวยไมไดแลว
◙

ทวาร ๖ นะ คือขาศึก มาหาญฮึกโจมตีเราทุกวัน พอลืมตาทานมาแลว ขาศึก

มาแลว ลืมตาเมื่อใดขาศึกมาเมื่อนั้น หลับผลอยไปเมื่อไร ขาศึกมันก็สงบเงียบไปเมื่อ
นั้น ลืมตาแลวมันก็ตองคิดหาแตขาศึกมาตลอดเวลา
◙

การเจริญกรรมฐาน ตองมาเรียนบทเรียนชีวิต เรียนขอคิด เรียนใหเกิดปญญา

ตองศึกษาชีวิตใหเขาใจ ไมใชไปศึกษาคนอื่นเขา คนนั้นชั่วคนนั้นดี ไปปรารภทําไมเลา
อยาไปปรารภคนอื่นเขา ปรารภตนเองก็เหลือกินเหลือใชแลว
◙

ไมใชมาแลวถือเนื้อถือตัว ขาเปนคุณหญิงคุณนาย ขาเปนอธิบดี

ขาเปนอะไรก็วากันไป มันไมไดเปนอะไรหรอก ก็เปนมนุษยสมบัติ เอาแคนี้กอน
ไมตองเอาตําแหนง หนาที่การงาน มาพูดกันตอนมาเขากรรมฐาน ตองละหมด
ตองปลดออกําปกอน เรามานี่ตองละทิฐิมานะ ตองตัดปลิโพธกังวล ถึงจะไดผล
ใบไมในกํามือ

๑๐

◙

ขอสรุปใจความวา

พวกเรายังไมเขาใจการเจริญกรรมฐานกันอีกมาก

กรรมฐานแปลวา หนาที่การงานตองรับผิดชอบ คนเดี๋ยวนี้ไมรับผิดชอบตัวเอง ไม
รับผิดชอบครอบครัว ไมรับผิดชอบการคาของตัวเอง ไมใชกรรมฐานตามคําสอนของ
พระพุทธเจา
◙

ปญญาเราสะสมในเครื่องคอมพิวเตอรในตัวเรา ไมรูวา อะไรคือปญญา เวลามี

ปญหา มันจะมาชวยเราแก เราถึงไดรูวาเรามีปญญา ไมใชบนวา

มานั่งหลาย

วันแลว ปญญาไมเกิดสักที อยาไปบน มันสะสมไว อยูในเครื่อง
คอมพิวเตอร เวลามีทุกข มันจะออกมาแกเองโดยอัตโนมัติ นี่ซิเรียกวา
มีปญญา
◙

โยมบางคนมานั่ง ๒ วัน บอกวาไดโนนไดนี่ อาตมาไมเชื่อโยมหรอก

อาตมาฝกมาเปนเวลานานแลว สอนมาเกือบ ๕๐ ปแลว เราจึงรูประสบการณ
หลายนัยยะดังกลาวมา ไมใชมานั่งจิ้ม ๆ จ้ํา ๆ เปนพระโสดา ญาณโนนขึ้น ญาณนี้ขึ้น
ไมใชนะ
◙

ผูปฏิบัติกรรมฐาน โปรดเจาะแตเรื่องของตัวเอง อยาไปเอาเรื่องของใครไมได

เพราะมากเรื่องมากราวตลอดรายการ

มัวหาเรื่องใหมากขึ้น ทุกขเราเต็มเปาเต็ม

กระเปามากอยูแลว ทําไมเอาทุกขจรเขามาอีกเลา เอาทุกขนอกประเด็นมาใสใจไหน
เลยทานจะพบพระ จะเจอก็แต แพะ พบแตอกุศลกรรมตลอดรายการ มีแตเวรกรรม
ตามสนอง

ใบไมในกํามือ

๑๑

◙

ขอฝากไวกับผูปฏิบัติ

เสียใจอยาปลอยใหมันคางคืน อยาใหเลยเปน

อดีต ตองกําหนดทันทีในปจจุบัน ขาดกันมากนะ ขาดปฏิบัติตรงนี้ ตั้งสติไวใหมั่น คํา

“มั่น” คือ ตั้งสติไวที่ความเสียใจ ปกมันลงไปที่ลิ้นป หายใจลึก ๆ
หายใจยาว ๆ ถึงจะไดผล ไมงั้นก็กําหนดแตปาก จิตมันไมถึง สติก็ไมมี
วา

สัมปชัญญะก็ไมรูตัว เลยมั่วกันไปหมด
◙

ขาศึกมันไหลมาทางทวาร ๖ ทั้ง ๖ ประตูนี้ เราจะไดเอา สมาธิ

ปญญา ไปสูกับขาศึก ที่มันหาญฮึกโจมตีเราทั้ง ๖ ประตู เราจะไดรูในกายนคร เราจะ
ไดสั่งสอนตัวเองได เราจะไดสงบศึก ไมไปรบในประตูนั้น ๆ เมื่อขาศึกมันเขามา

เราก็ไมไปตอตีตามประตูตาง ๆ เก็บอารมณไว อยาไปเสีย
อารมณเปลา ๆ ไมเกิดประโยชน ตรงนี้นาคิด
◙

กรรมฐานเปนบุญวาสนาของคน

ถาคนไรบุญวาสนาจะไมสนใจ

กรรมฐาน โยมเดินไปเถอะ ตั้งแตวัดนี้ไปถึงปากน้ําโพ ทุกวัดเจริญกรรมฐานบางไหม
ทุกบานเจริญกรรมฐานบางไหม มีนอยคน

ดีแตไปบวชชีพราหมณ ไปนั่งยัด

เยียดกันบนศาลา ไปดูกระดานปายวาองคไหนมาเทศนบาง ไมตองทํากรรมฐานกัน
จะใชไดหรือ
◙

คนที่เก็บอารมณอยู ทํางานตลอดไปไดเลย คนที่เก็บอารมณไมอยู มัน

ปลอยไปตามอารมณ ตามใจตัวเองตลอดรายการแลว รับรองไดเลย พลังทานจะตก
กําลังจิตจะตก ทําอะไรก็ตกหมด จิตใจไมเขมแข็ง จิตใจไมอดทน

ตรงนี้ขอฝาก

พวกกรรมฐานไปดวย
ใบไมในกํามือ

๑๒

◙

ปฏิบัติกรรมฐาน ตองการจะเขาใจชีวิตของตัวเอง จะไดอานตัว

ออก จะไดบอกตัวได จะไดใชตัวเปน จะไดเห็นตัวตาย จะไดคลายทิฐิ จะไดดําริชอบ
จะไดประกอบกุศล ทานจะไดผลอนันต เปนหลักฐานสําคัญ เอาตาชั่งขึ้นมาดู เอา
ตราชูขึ้นมาชั่ง
◙

ไมใชวามานั่งกรรมฐานแลว กลายเปนคนบาบอ กลายเปนคนวิกลจริตหาใช

วิสัยไม แตปญหามีอยูวา เขาปกติไหม ถาเขาไมสามารถจะรักษาตัวเองได ไม
สามารถจะควบคุมจิตได อยาใหเจริญสมาธิ ไมไดโดยเด็ดขาด
◙

ผูเจริญกรรมฐาน จิตใจจะโนมเอียงไปในทางดีทั้งหมด จะไมเห็นแกตัว

มีแตจะชวยเหลือกัน มีเมตตาปราณีเหมือนกัน มีกรุณาสงสารกันทั้งหมด และมีอะไร
ก็พลอยยินดีซึ่งกันและกัน มีการอนุโมทนาสาธุการดวยกัน
◙

บางคนเปนโรคลมชัก พอนั่งจิตเปนสมาธิชักเลย แลวมากลาวหาวา นั่ง

กรรมฐานชัก มาชักที่วัดอัมพวัน อาตมาบอกไมใชหรอก ลองถามแมของเขาดูซิ แม
ของเด็กบอกวาลูกคนนี้ชักมานานแลว นี่เปนโรคกรรม ตองชักจนกระทั่งตาย เดี๋ยวนี้
ตายไปแลว
◙

เราฝกไมถึงขั้น ดียังไมพอ ยังไมพอดี ยังไมเหมาะสม ไมเสมอตนเสมอปลาย

ไหนเลยละเราจะไดบุญ ไดกุศลอุทิศผลงานไปใหคนอื่นเขา เราฝกไมเต็มขั้น ดียังไม
พอ เลยก็หาเรื่องไปวากรรมฐานไมไดผล หาเรื่องวาบุญไมชวย

ใบไมในกํามือ

๑๓

◙

การสวดมนตนั้นสวดเพื่ออะไร สวดเพื่อตองการใหมีสติ ชวยตัวเองได คนที่มา

ที่นี่ มีแตมาใหพระชวย ไมชวยตัวเองเลย ไมสนใจปฏิบัติกรรมฐาน มากันเพื่อจะ

ปฏิบัติแลกบุญเหมือนแบบพอคาแมคา ไมไดผลสักราย
◙

ทานสาธุชน จะยากดีมีจนประการใด ทานเจริญกรรมฐานไว จะ

สามารถกลายเพศเปนเศรษฐีได สรางความดีในสังคมได พอก็จนแมก็จน ลูกเปนนาย
พลก็เยอะ พอแมเปนอาเสี่ย ลูกเปนอาเฮียก็เยอะ มีมากในสังคมนี้
◙

เปนที่นาเสียดายที่มาปฏิบัติกัน รอยทั้งรอยเลยไมไดเคยกําหนด เสียใจก็ไม

กําหนด ดีใจก็ไมกําหนด ไมนํา

(กําหนด) ไมตาม (หนอ) กลับไปบานแลวก็

เหมือนเดิม ตองนํา ตองตามตัวตลอด กลับไปบานแลวเราประกอบอาชีพการงาน จะ
ไดขยันขึ้นและจะไมประมาท
◙

จะทําอะไรก็กําหนด จะทํางานก็กําหนด นี่เราตองทํางานจะหยิบก็

กําหนด นี่เปนกรรมฐาน ทํางานมากมีกรรมฐานมาก ทํางานนอยมีกรรมฐานนอย ไม

ปกติเราก็เดินอยูแลว เดินไปครัวบาง เดินลงไป
ขางลาง เดินไปเหนือไปใต ก็เอาสติใสไวที่เทาไปซิ เดินมีกําหนด ขวายาง ซาย
ยางไป... บนวาไมมีเวลาเดินจงกรม ไมมีเวลานั่ง ก็เดินไปเหนือมาใตละ
วาไมมีเวลาไดอยางไร ก็เอาสติใสเขาไปตอนเดิน ตอนนั่งก็สติ ตอนนั่ง
กําหนดหายใจเขาออก เอาสติใสเขาไป มันหายใจอยูแลว ก็เอาพองหนอ ยุบ
หนอ เทานี้เองทําไมได กลับไปทิง้ กรรมฐาน เลยไมไดอะไร

ทําเลยไมไดกรรมฐานเลยนะ

ใบไมในกํามือ

๑๔

◙

หญิงชาวอเมริกันอายุกวา ๘๐ ป เปนโรคหัวใจ เสนเลือดหัวใจตีบ หมอกําหนด

วา อยูไดไมเกินป ลูกสะใภคนไทยชวนใหมานั่งกรรมฐาน กลับไปก็สวดพาหุงมหากาฯ
ปจจุบันอายุกวา ๙๐ ปแลว ยังแข็งแรงอยูเลย
◙

กรรมฐานตออายุได แพทยหมอบอกตาย หมอดูบอกตาย สําคัญอยูที่วา

ปฏิบัติจริงไหม ใจถึงบุญไหม อดทนตอเวทนาไหม มีความเพียรไหม
◙

ศาสนาของพระพุทธเจา เปนศาสนาเชื่อมั่น เปนศาสนาที่ตอ งมีศรัทธา

และมีฉันทะพอใจดวย ถาสองประการนี้ไมมีอยูในตัวโยมแลว โยมไมตอ งมานั่ง
กรรมฐาน ไมไดอะไรแน ๆ จะไดบาปกลับบานไปนาเวทนาที่สุด
◙

บวชชีพราหมณจะไปสวรรคนิพพาน ญาณโนนขึ้นญาณนี้ขึ้น มันจะมากไป

ขามขั้นตอน ไมเรียนชั้นประถม จะขึ้นไปเรียนมัธยมไดไหม จากมัธยมไมเรียน ไปเรียน
ขั้นมหาวิทยาลัย คงไมได มันตองเปนไปตามขั้นตอน เหมือนเดินขึ้นบันได

ก็ตอง

ขึ้นไปทีละขั้น กวาจะถึงขั้นสูง
◙

ผูมาปฏิบัตธิ รรม อยาไปมองพระองคโนนไมดี องคนี้ไมดี

จงมองแตพระ

ในใจของเราเถิด อยาไปดูพระนอกกาย เราตองดูพระประจํากาย เดินจงกรมมี
สติไหม พองหนอยุบหนอ กําหนดไดไหม สติอยูตรงนี้ พระอยูตรงนี้
◙

การเจริญกรรมฐาน ทําใหมีศีลแน ๆ ศีลแปลวา ปกติ ปกติมา มีสติสัมปชัญญะ

กําหนดจิต นั่นแหละมีศีล ถาเชื่อตามนี้ ถือศีลคือถือสัจจะ มีสติสัมปชัญญะ จากการ
เจริญกรรมฐาน จะสงเสริมจิตใหมีเมตตา เห็นอกเห็นใจกัน ตรงนี้ซินาคิด

ใบไมในกํามือ

๑๕

◙

ทําบุญใหคนอื่น สงเคราะหคนอื่นงายกวา แต เราก็อยาขาดการสงเคราะห

ตนเอง การเจริญกรรมฐานเปนการสงเคราะหตนเอง เปนการสราง

บุญใหแกจิตใจของตนเอง คนที่ไปทําบุญที่วัดโนนวัดนี้ ถือวาเปนความสุข
คงไมใชความสุขที่แนนอน ความสุขที่แนนอน คือบุญใสใจ
◙

การเจริญกรรมฐานตองการรูตัวเอง ไมตองไปดูคนอื่นเขา จึงตอง

กําหนดวาเห็นหนอ เห็นดวยปญญา ตองดูตัวเรา รูหนอที่ลิ้นป รูหนอวาเรามีอะไรบาง
มีอะไรขัดของในเทคนิคในชีวิตเราบาง ตรงดูตรงนี้นะ ไมใชไปดูคนอื่น
◙

เจารูไหมวา แมผูกคอตายที่เตียงที่เจานอน ไดลูกมานั่งเจริญกรรมฐาน ทําให

แมขึ้นมาจากนรกได อาตมาจับไดหลายรายแลว ถาฆาตัวตาย

ไมตองทําบุญ

ให ไมถงึ แนนอน นอกจากบุญกุศลจากการเจริญกรรมฐานเทานั้น
◙

การปฏิบัตติ องยึดหลัก ศีล สมาธิ ปญญา เปนหลักปฏิบัติ คือ มรรค ๘ ทุกขที่

มันเกิดขึ้น ตองยึดอริยสัจ ๔ ทุกขเกิดตรงไหน ตองแกตรงนั้น เหตุมันเกิดตรงไหน ตอง
แกตรงเหตุ อยาไปแกปลายเหตุ
◙

เรามาปฏิบัติ ตองปฏิบัติกันจริง ๆ กินนอย นอนนอย พูดนอย ทํา

ความเพียรใหมาก จึงจะถูกตอง โยมจะไดอะไรกลับบานไปไมมากก็นอย
◙

มานั่งกรรมฐานไมไดหมายความวา ไปสวรรคนิพพานนะ ยังไปไมไดหรอก ก็

แคสมบัติมนุษย ยังไมมีเลย จิตยังเลเพลาดพาด หละหลวมเหลาะแหละเหลวไหล จะ
ไปไดอยางไร

ใบไมในกํามือ

๑๖

ถาไดจริง จะขยันไมพัก ทํางานไม
พัก และไมเคยนินทาใคร ไมเคยกลาวรายปายสีใคร ถาเขายังเขาจุดนั้นไมได
◙

อาตมาขอวิจัยพวกกรรมฐานอยูขอหนึ่ง

แสดงวาไมไดอะไรเลย สอบตก
◙

การปฏิบัตกิ รรมฐานยากมาก ตองมี ทาน ศีล ภาวนา ในเมื่อไมมที าน การให

ชวยเหลือกันและการรักษาศีลสักขอก็ยังยาก

แลวจะปฏิบัติภาวนาได

อยางไร
◙

เราเรียนพุทโธโลยี ตองการรูจริง ทุกสิ่งใหมันผุดขึ้นมาจากจิตใจ เรียกวา องค

ภาวนา ภาวนาใหมันเกิดเองวา ของจริงนะมันเกิดเอง ไมใชเอาของปลอม

มาใสจิตใสใจ ... นักกรรมฐาน รับกรรมฐานแลวตองทํา
◙

หลักของพระพุทธเจา ตองศรัทธา ตองเลื่อมใส

จึงจะไดผล ถาไมมีศรัทธา

ไมมีความเชื่อ ไมเลื่อมใสแลว ทานจะไรผล ถึงทานจะมานั่งหลับตาสัก ๑๐๐ ป ก็
เอาดีไมได

ตองทิ้งความรูหมด
เอาวิชาการใสตูหมด
อยาเอาวิชาการมาปะปนกัน ตองทําเปนคนโง โงบเปน บเปนใหญ โงไวให
มันผุดขึ้นมาเอง นี่ของจริงอยูตรงนี้

◙

การเจริญกรรมฐาน

ทําจิ้ม ๆ จ้ํา ๆ ไมไดอะไร จะไดบาปนะ
อยาหมิ่นประมาทตอกรรมฐาน อยาไปวาหนอ ๆ แหน ๆ ไมไดเรื่องไดราว
◙

ถาทําไมจริง

ระวังนะ
ใบไมในกํามือ

๑๗

◙

คนไมมีความเชื่อ

ความเลื่อมใส

จะเปนเรื่องยากสําหรับเขาที่จะปฏิบัติ

กรรมฐานได แตเปนเรื่องงายสําหรับผูที่เชื่อและเลื่อมใส
◙

กําหนดพองหนอยุบหนอ เดี๋ยวเปลี่ยนเปนพุทโธ เดี๋ยวเปลี่ยนเปนสัมมาอรหัง

รับรองโยมทําอีกหมื่นปก็ไมไดผล ทํา
อยางใดอยางหนึ่งใหมันไดหนอยเถอะ

เดี๋ยววาอยางโนนบาง อยางนี้บาง

◙

น้ําตาลจากงวงตาลหยดที่ละหยด ก็ยังเต็มกระบอกตาลได ขอสําคัญอยาให

การปฏิบัติกรรมฐานก็เชนกัน ตองเก็บอารมณ อยาให
อารมณรั่ว
กระบอกรั่ว

◙

มาหลายเที่ยวแลวก็ยังทําไมได เพราะวาทําไมจริง ทําไมไดประโยชน

เก็บอารมณไมได ระงับใจไวไมได ตั้งสติไวก็ไมไดผล ไมไดอานิสงสแตประการใด
◙

โกรธงาย หายเร็ว เหมือนมีดกรีดบนน้ํา กําหนดไดเร็ว โกรธงาย หายชา

เหมือนมีดกรีดบนดิน กําหนดไดชา
◙

ขอนไมตะเคียนหนาวัด

เจาของที่เปดหนาดินเพื่อขาย

ขุดลงไปเจอขอน

ตะเคียน นางตะเคียนเขาฝนเจาของที่วา อยากมานั่งกรรมฐานที่วัดหลวงพอจรัญ
(เรื่องนี้คลายกับเทพกาหลง : ผูรวบรวม)
◙

คุณพยุงศรี หลังจากหายจากการผาตัดแลว ก็มานั่งเจริญกรรมฐาน ถวาย

หลวงพอเทพนิมิตร ระหวางที่นงั่ ก็มีอาการปวดมากจนทนไมไหย

ก็ไดยินเสียง

หลวงพอเทพนิมิตรบอกวาใหนั่งตอไป
ใบไมในกํามือ

๑๘

◙

พวกเรื่องมาก พวกปญหามาก คือ

ไปรับมามาก ไมไดเก็บอารมณนั่นเอง

ถาเรากําหนดได ก็เรียกวาตัดปญหา แกปญหาไปในตัว
◙

ขอฝากผูปฏิบัติไว กลับไปบานทําตอไป เพราะเราจะตองหยิบของ ตองเดิน

ตองนั่ง ตองนอน ก็เอาสติใสเขาไป เทานี้เอง

เพราะเขาไมเขาใจ
และไมรูวา
ทํากรรมฐานเพื่อใหเกิดปญญาแกไขปญหาได... ใครทําใครได วางไปเปลา
มา ขาดทุน ไรสาระในชีวิต
◙

การทํากรรมฐานเขาหาวาเชย

◙

ภาวนาเปนหัวใจใหเกิดศีล

เกิดทาน

เกิดเหตุเกิดผล

สามารถจะกําจัดทิฐิที่มีอยูในตัว
◙

คนที่ทํากรรมฐานได ดูงาย ๆ จะมี

แตความเมตตาและมีแตความ

ขยัน ไมขี้เกียจ
สติตัวตนคือระลึกได สติตัวกลางคือรูตัว สติตัวปลายคือ สํารวม สังวร
ระวัง ก็คือ ปญญา นั่นเอง

◙

◙

การเจริญกรรมฐานดีที่สุดในโลก ไดบุญกุศล ทั้งผูมีชีวติ อยู และผูที่ลวงลับไป

แลว สูสัมปรายภพ
◙

กําหนดจิตที่ลิ้นป เปนการปลดทุกขออกจากใจ จะไดมีความสุข

◙

การเพงกระแสจิต ที่หนาผาก การแกปญหา ที่ลิ้นป

ใบไมในกํามือ

๑๙

◙

การผมไปอยูกรรมฐาน เจริญธุดงคที่บนยอดเขา

อยูกับหลวงพอในปา

ฝนตก ๗ วัน ๗ คืน ไมไดฉันขาว ปลาขึ้นไปยอดเขาเปนแถว เขาเรียกปลาพลานน้ํา

หลวงพอใหญ ทานบอกวา ปลามันตองสวนขึ้นเหนือน้ํา คนเราก็ตองฝนใจ ฝนใจ
ขึ้นภูเขาสูงได ฝนใจแลวสูงกวาคน ถาคนไหนฝนใจไมได ปลอยไปตามอารมณ
ตามใจตนแลว เสียหมด
◙ ถาทานมีรถ ไมใชงาน กลับมาจอดทิ้งไวนาน ๆ จะสตารทไมติด
เหมือนเรามีสมาธิไมหมัน่ ทํา ไมหมั่นเจริญสมาธิ สมาธิทานก็
หมดไปเอง สมาธิทานตองเสื่อมไปตามสภาพ สมาธิ ยิ่งทํา ยิ่งดี ยิ่งมี
ปญญา
◙

ขอฝากทานทั้งหลายไวดวย มานั่งกรรมฐาน ถาฝนใจไมได ดีไมได

เรามาบวชเนกขัมมะ ไมใชบวชชีพราหมณ
เนกขัมมปฏิบัติ แปลวา มาหาความสงบของชีวิต เราสงบจิตของเรา
อยาไปสนใจกับคนอื่น อยาไปสนใจกับเรื่องที่มันเลวรายในชีวิต
จะทําใหเสียเวลา
◙

ทานสาธุชนทั้งหลาย

◙

การปฏิบัติไมไดผล เปนเพราะเหตุดังนี้
ไมตั้งใจทํา .. ไมทําติดตอไปเรื่อย ๆ ขาดตกบกพรองมาก .. ทํา ๆ หยุด ๆ แลวก็

เลิกไป .. ออนแอทอแทใจ นิวรณเขามาครอบงํา ไมเต็มใจทํา ไมมีศรัทธา ไมตั้งใจทํา
รับรองไมไดอะไรเลยอยางแนนอนที่สุด
ใบไมในกํามือ

๒๐

คนที่ได ตองตั้งใจ สนใจปฏิบัติ กินนอน นอนนอย พูดนอย ทําความเพียรให
มาก ไมตองไปสนใจกับใคร

๒.๒ ปฏิบัติกรรมฐาน
๒.๒.๑ ยืน
ลืมตา ไมตองไปเหลียวลอกแลกดูอื่น
ใหเพงไปที่ปลายเทา เมื่อเพงไปที่ปลายเทาสักครูหนึ่ง สํารวมจิตไวที่ปลายเทา
ตั้งสติปกลงไป แลว กําหนด(จิต)วา ขวา .... ยาง .... หนอ ....
◙

เมื่อยืนกําหนดครบ ๕ ครั้งแลว

ใหชาเหมือนคนเปนไข เหมือนคนใกลจะตาย

ขวา .... ใหยกสนเทาขวา (ปลายเทายังคงอยูติดพื้น)
ขึ้นมาแค ๒ หรือ ๑ นิ้ว ก็พอแลว เพื่อใหสํานักสมัญญาในหนาที่ นี่ ขวา
◙

เมื่อกําหนด

แปลวา

สติระลึกกอนที่เทาขวา

และยาง

....(

ยกลอยเหนือพื้นในลักษณะเหิรไปชา ๆ ) ดวยการกําหนดปจจุบัน ... ยาง

.... คือ
สัมปชัญญะ รูตัวขณะที่ยางไป และปฏิบัตใิ หชาที่สุด เอาจิตตามไป สติ
ตามดู วาไดปจจุบันหรือเปลา หนอ... ลงพื้นพอดี
เมื่อสิ้นสุด ขวา ยาง หนอ แลว ก็ตั้งสติใหม จิตเกิดใหม เอาสติ
กําหนดจิต ซาย .... ยาง .... หนอ .... เมื่อลงหนอที่พื้นแลว อยาขยับทั้งหมด หยุด
◙

สักครูหนึ่ง เวนชองไฟไว แลวก็ตั้งสติใหม จิตดวงใหมจะเกิดชัดเจน
ใบไมในกํามือ

๒๑

ขวา ... หรือ ซาย ... ยกแลว หยุดอยาเพิ่งยาง สํารวม
ความรูปกลงไป ใหเกิดปจจุบัน ยาง .... ตองยางใหไดตามจิตที่เรากําหนด หนอ
.... ใหชาที่สุด ถาชามาก มีสมาธิดีมาก ถาเร็วมากไมมสี มาธิเลย จิตใจรอน
◙

กําหนด

เหมือนเดิม จิตใจไมยับยั้ง ขาดสติ สัมปชัญญะตรงนี้

เทาขวาชิดเทาซาย
สํารวมจิตหยุดหนอ หยุดแลวกําหนด ยืนหนอ ๕ ครั้ง ฝกใหละเอียด
เขาไว เสร็จแลวลืมตา ดูปลายเทา แลวก็ขยับทางขวา อยาไปทางซาย อยาไป
นอกครูโดยที่ไมรูจริง ขอฝากไวดวย กลับทางขวา กําหนด กลับ .... หนอ
.... ๔ จังหวะกอนกลับหันหลังพอดี อยาไปนอกครู อยาไปเอาตํารา
อื่น ตองกลับ ๔ จังหวะกอน อยาไปเอาคนอื่นมาเปนอารมณ อยาไป
เอาตําราอื่นไมไดเด็ดขาดมันไมไดผล เดี๋ยวจะสับสน ทําใหละเอียด
เขาไปอีก อยาเพิ่งรีบเดิน ตองกําหนด ยืนหนออีก ๕ ครั้งกอน เรียกวา

◙

เมื่อยางไปถึงปลายทางจะเลี้ยวขวา หยุดชิดขวา

เก็บอารมณภายใน ดูอารมณภายใน
◙

ขอฝากดวยนะ ทําไมไดกันมัวแตใจรอน เดินจงกรมไมรูจะรีบไปไหนกัน ...

เดินระยะแค ๔ – ๕ วาเทานั้น อยางนอยสั้น ๆ ตอง ๓ วา อยางมากสัก ๕ วา หรือไม
เกิน ๘ วา อยาเดินเรื่อย ๆ เฉื่อย ๆ ตองรูจักกลับ ... รับรองทานเดินสัก ๔ – ๕

รอบ ทานจะมีสติดี เพิ่มขึ้นมิใชนอย ทานจะมีจิตยับยั้ง จะคิดอะไรไดแปลก ๆ
◙

สติตัวเดียวเทานั้นที่จะแกไขปญหาชีวิต เพราะฉะนั้น ยืนหนอ

ทําใหไดทุกคน
ใบไมในกํามือ

๕ ครั้ง ตอง

เอาสติตามจิตใหทันเทานั้น พอตามทันขึ้นลง ๕ ครั้ง ไดเห็น
๒๒

คนเดินมา สัมผัสปบ ดูศีรษะถึงปลายเทา ปลายเทาถึงศีรษะ โดยอัตโนมัติ มันจะเห็น
ภาพ ๓ ภาพ
ภาพที่ ๑

แตงตัวอยางนี้เขาจะไปไหนกัน

ภาพที่ ๒

คนนี้มีโรคประจํากาย

ภาพที่ ๓

นิสัยไมดี เปนมิตรตอนกู เปนศัตรูตอนทวง คบไมได

ถาโยมสํารวจจิตมากมาย

จะเห็นวาบางคนหัวหายไปเลยนะ

มันจะบอก

ออกมาวา ตองตายภายใน ๗ วัน ไมเคยพลาด .... ถาเห็นผมขาว รับรองเลยวา ไม
เปนอัมพาตก็คางเหลือง ขอฝากไวนะ ถาไมเชื่อก็ไมเปนไร ไมไดพดู ใหโยมเชื่อ
◙

กําหนดยืนหนอ ๕ ครั้ง ถาทําได พองหนอ ยุบหนอ ก็งายขึ้น

๒.๒.๒ เดิน
เดินให
ชา ไปไหนก็เดินจงกรมไปดวย อยาใหเสียเวลา อยาใหเวลาเปนหมันเลย ...อยาไป
เดินกรีดกรายกัน จะเสียอารมณนะ อารมณมันเสียไปแลว จะเก็บอารมณไมอยู
เหมือนตักน้ําใสตุมรั่ว เหนื่อยเปลา แลวทําอะไรจะไมไดผล จะไมไดอานิสงสแต
◙

โยมมาเจริญกรรมฐานเดินจงกรมได กําหนดจิตใหมีสติไว ในการฝก

ประการใด
◙

เวลาเดินจงกรม อยาไปเอาหลักอื่น

ดูที่ปลายเทาเปนการฝกหัด ...

เวลาฝกขวายางหนอ ซายยางหนอ ชาเพื่อไว เสียเพื่อได พอฝกสติดีแลว เพื่อน

ใบไมในกํามือ

๒๓

เขาเอารถมาคอย จะมัวแตเดินชา ขวายางหนอ ซายยางหนอ ไดหรือ ตองวิ่งไป สติก็
ไปดวย อยางนี้แหละชาเพื่อไว เสียเพื่อได

เดินจงกรมอยาหลับตา อยามองดูไกล ๆ ใหมองดูที่เทา อาตมาสอน
คนดื้อเหลือเกิน ไปดูโนน ดูที่เทาซิ ถาฝกไดแลวไมตองดูที่เทาหรอก ไปไหนสติก็อยู
ที่เทา ตาไปมองที่อื่นได แตการฝกเบื้องตน ขอใหเชื่อครูหนอย
◙

◙

ขอฝากไว เดินจงกรม

ขอใหเดินชา ๆ เหมือนคนจะตาย แลวดู

ปลายเทาดวย อาตมาสังเกต โยมไมคอยเชื่ออาตมาเลย ไมเคยดูปลายเทา ดูโนนครู
เขาสอนใหดูโนนจะไดไมปวดคอตอไป ไมไดผลนะ จะเชื่อใครก็ตามใจ
◙

ขณะเดิน เกิดคิดถึงเรื่องเกา เรื่องไมสบายใจ

ตองหยุดกําหนด ใหได

เสียกอน จึงคอยเดินตอไป เชนเดียวกับขณะนั่ง
◙

ขอเรียนวา เดินจงกรมอยางต่ํา ตอง ๑ ชั่วโมง นั่งใหได ๑ ชั่วโมง ใหติดตอกัน

ไป รับรองไมเกิน ๗ วัน ทานตองไดเยอะ ไดมากดวย ไมใชไปนั่งคุยกัน ใชไดหรือ คุย
กันนะ เสียอารมณเลย

๒.๒.๓ นั่ง
หายใจยาว ๆ เขาไว หายใจเขายาว ๆ หายใจออกยาว ๆ ใหสม่ําเสมอ
คอย ๆ ทําไป โยมจะใจเย็นลงเยอะ และจะมีปญญาแกไขปญหาไดเยอะ ไม
◙

ตองไปหาหมอดู ไมตอ งไปหาใครมาแกปญหา เพราะเราเปนเจาของปญหา ตองแก
เอง จะใหคนอื่นแกใหเราไดอยางไร ขอฝากทุกคนไปคิด
ใบไมในกํามือ

๒๔

◙

เรามานั่งกรรมฐานเอาแตความสบาย วันนี้นั่งสบายไมมีเวทนา จิตไมฟุงซาน

ทานไดอะไร ครูไมมาสอนทานแลว วางเปลานั่งสบาย ใจก็ลอย
ออกไปชมวิวทิวทัศน ไมไดอะไรเลย เพราะครูไมมาสอน ครูเวทนาก็ไมมาสอน
ครูฟุงซานก็ไมมาสอน ออกมาอยางนี้นะ ทานตีความผิดกันทั้งนั้น
ทานคิดไหมวา

◙

ถาเรามานั่งกรรมฐาน ความวัวยังไมทันหาย ความควายเขามาแทรก เดี๋ยวก็

ปวด เดี๋ยวก็ฟุงซาน เดี๋ยวก็เสียใจ เดี๋ยวก็ดีใจ

นั่นแหละครูมาสอน ตองเรียน

ตํารานี้ใหไดเรียกวา สมถะ......... จิตมีอปุ าทาน จิตยึดเวทนา ยึดมากปวดมาก ยึด
นอยปวดนอย ถายึดมากหนักเขา มันป็ วดจนน้ําตาจะรวง นั่นแหละ การแสวงหา
ความรู เรียกวา สมถะ
◙

ไมหมายความวา นั่งสบายแลวไดญาณโนนญาณนี้ นั้นแหละครูไมมาสอน

ไมไดเรียนเลยนะ เหมือนทานเปนนักเรียน ครูไมมาสอนสบายดี นั่งเลนคุยกันทั้งชั้น

ไมไดความรูอะไรเลยใชไหม พอครูเขามาสอน ก็ปวดหัวแลว อายนั่นก็ยาก
อายนี่ก็ยาก เพราะยังไมเคยเรียน ยังไมเขาใจ ครูก็ดุ แตทานไดความรูกลับไป

๒.๒.๔ กําหนด
“หนอ” เปนภาษาไทยแปลมาจากภาษาบาลีวา “วต” เปนภาษาธรรม
สมเด็จพระศรีนครินทราฯ ทรงถามวา ไมใช “หนอ” ไดไหม ทานเจาคุณอาจารย
อธิบายวา “หนอ” หรือ “วต” สามารถตัดกิเลสได เพราะเปนการยึดเหนี่ยวใจ ใหอยู
กับสติ จึงใส “หนอ” ไว ถาไมใส “หนอ” ไว จิตใจมันไมคอยอยู มันวิ่งออกไปขาง
นอกมากมาย หมายความวาเพื่อตองการ ใหจิตชาลง ถาไมมี “หนอ” แลว กําหนด

◙

ใบไมในกํามือ

๒๕

ไมได พอทําไดแลวราคาวิเศษหลายลานจริง ๆ ผมรับรองได

“หนอ” นี่แหละเปน

การกระตุนเตือนจิตใหเขาไปผนวกบวกกับสติไดงาย เปนการลางจิตใหเยือกเย็น โดย
มีสติสัมปชัญญะ เปนการดึงจิตใหอยูกับที่ได
◙

การเจริญกรรมฐานที่วัดอัมพวัน ไมใชมานั่งหลับตาไปสวรรคนิพพาน แตเพื่อ

ตองการใหฐานแนน ตองการเอาสมบัติมนุษยไวใหครบถวนทุกประการ ตองการฐาน
นี้ ถาทานตัง้ สติดี นําตัวเอง

ตามดูตัวเอง คือสัมปชัญญะ ให “ตัวกําหนด”

(ขวา ซาย ยาง พอง ยุบ ดีใจ เสียใจฯ ) นี่เปนตัวนํา และให “หนอ” เปนตัวตาม...
เรานําตัวเองกอน แลวตามไปดูตวั เอง คือ สัมปชัญญะปพพะ รูตัว รูทั่ว รูนอก รูใน รู
กาลเทศะ รูจักเด็ก รูจักผูใหญ รูจักการออนนอมถอมตน รูกตัญู รูเหตุ รูผล รูขางตน
รูชนปลาย รูบาป รูบญ
ุ รูคุณ รูโทษ รูสิ่งที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน ตองรู

อยางนี้ ถึงจะเปนมนุษยชาติ
◙

กําหนดทุกอิริยาบถ เรียกวา

“เก็บอารมณ” จําไวใหได ... เห็นหนอ ตั้งอยู

ดับไป ไมไปสนใจในรูปนั้น ก็เรียกวา เก็บอารมณ

... เสียงหนอ เขาจะสรรเสริญ

เยินยอ หรือแชงดา ก็เก็บอารมณไว ... คือไมไปรับอารมณ เรียกวา เก็บ

อารมณ เก็บอารมณที่ถูกตองก็คือ กําหนดจิตใหไดในอารมณ
ปจจุบัน ถากําหนดไมไดในปจจุบัน ไมเรียกวาเก็บอารมณ ... เขาดา เขาวา ออก
เผชิญหนาเลย อยางนี้แสดงวา ไมเก็บอารมณ ... อยาเขาใจผิด ไปเก็บเนื้อเก็บ
ตัว ไมดูโลก ไมดูคน หรือไปนั่งในหองมืด ไมตองเจอใครเลย

ใบไมในกํามือ

๒๖

◙

เราประสบการณกับ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ประสบมาก

กําหนดไดมาก

จะไดตํารามาก ถาเราไปอยูในหองมืด ไมตองเจอใครเลย มันไมไดตํารา
◙

เวลาตักมาก็กําหนดชา ๆ ตักหนอออออ มาหนออออ ใสปากก็บอก กินหนอ

อออ เคี้ยวหนออออ นี่ขันธทําใหเราแจงในการรับประทานอาหาร
◙

การกําหนดนี่สําคัญมาก กําหนดพองหนอ ยุบหนอ ถาทําไดคลองแคลวแลวนะ

ทําอะไรวองไวหมด ที่เราทําชา ๆ ตองการฝกสติ
◙

อยากหลับ กําหนดที่คอหอย ที่กลืนน้ําลาย กําหนดจิตหลับทันที งายนิดเดียว

◙

ตัวกําหนด เปนตัวชะตากรรม

◙

สติอยูกับจิต ถาอยูไมได โยมจะแยกรูปแยกนามไมได

จิต เปนธรรมชาติที่คิดอานอารมณ รับรูอารมณไวไดเปนเวลานาน เหมือนเทป
บันทึกเสียง เกิดทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตั้งสติไวไดไหม เอาสติไปคุมจิตไว
ดวยการกําหนด

◙

◙

กําหนดพองหนอยุบหนอ เดี๋ยวเปลี่ยนเปนพุทโธ เดี๋ยวเปลี่ยนเปนสัมมาอรหัง

เดี๋ยววาอยางโนนบาง ผสมอยางนี้บาง รับรองโยมทําอีกหมื่นปก็ไมไดผล ทําอยางใด
อยางหนึ่งใหมันไดหนอยเถอะ
◙

ถามันสั่นไมหาย มันผงกไมหาย โงกหนาโงกหลัง เดี๋ยวขนลุกขนพองสยอง

เกลาไมหาย แกอยางไร...กําหนดตัวตรง กําหนดรูหนอ รูหนอ เอาจิตปกไวใตสะดือ ๒
นิ้ว ปกแลวกดลึก ๆ รับรองหยุดทันที
ใบไมในกํามือ

๒๗

◙

บางทีศีรษะกมตกไดนะ พองหนอยุบหนอ กมลงไปเรื่อย ๆ ลงไปถึงพื้นเลย ตอง

แก โดยตั้งตัวใหตรง กําหนดรูหนอ... รูหนอ... ที่ลิ้นป ถายังไมหาย กําหนดลงไปที่ใต
สะดือ รูหนอ รูหนอ รับรองหายทันที
◙

กําหนดพองหนอยุบหนอ เกิดงูบลงไปเห็นแสงสี คิดวาสําเร็จพระโสดาอีกแลว

อะไรกันนักหนา งูบมีอยู ๒ อยาง งูบไปดวยกําลังแรงสมาธิ แตขาดสติ มันจึงงูบ
ผลกโงกลงไปเลย เรียกวาสมาธิดแี ตขาดสติ กับอีกอยางหนึ่ง งูบไปตอนหลับ ... บาง
คนขณะกําหนดขวายางหนอ ซายยางหนอ ยืนหลับไปเลย ยืนงูบ หลับไปแท ๆ เดิน
จงกรมยังหลับเลย
◙

พองหนอยุบหนอมันอยูตรงไหน กําหนดตรงนั้น ถางูบมากมายแกไมหาย ทํา

อยางไรก็แกไมได มันงูบเรื่อย ถีนะมิทธะเขาครอบงํา

ใหเอาจิตปกลงไปที่ใต

สะดือ ๒ นิ้ว กําหนดรูหนอ... รูหนอ... ที่ใตสะดือนั่นถึงจะหาย ถาคิดทั่วไปหรือ
โกรธ ใหกําหนดที่ลิ้นป เพราะเปนคนละเรื่องกัน
◙

ตัวสั่นขนพองสยองเกลา ถากําหนดที่ลิ้นปไมหาย ใหถอนหายใจใหม พองหนอ

ยุบหนอ มันยังสั่นอีก พอยกมือขึ้นพนมก็สั่น นี่เปนปติ มีสมาธิดี แตขาดสติ เกิดปติ
อารมณ มันบางเหลือเกิน ใครกระทบอะไรไมได ขนหัวลุกเลย คนประเภทนี้ขาดสตินะ

๒.๒.๕ เวทนา
◙

เวลามีเวทนา ใหกําหนดเวทนากอน ปวดตรงไหนใหกําหนดตรงนั้น บางคน

ปวดศีรษะมา ๗-๘ ป มานั่งกรรมฐานก็ไมไดกําหนดที่ปวดเลย ใชไมได อริยสัจ ๔ มี
ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ก็แกที่ทุกขกอน มันทุกขที่ปวดศีรษะ เราก็นึกมโนภาพ
ใบไมในกํามือ

๒๘

หลับตาเอาสติตั้งไวที่ศีรษะ กําหนดวา ปวดหนอ ปวดหนอ ตายใหตาย เดี๋ยวมันจะ
ระเบิดขึ้นไป เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป หายปวดศีรษะเลย พอหายแลวมันจะบอกวาทํา
กรรมอะไรไว เดี๋ยวนิมติ จะบอกออกมา
◙

ขณะเดินตองปกจิตไวที่เทา จะปวดหัวไหล จะปวดคอ

ก็กําหนดจิต

กําหนดเวทนากอน ใหมันได เดี๋ยวมันก็จะมาพรอมกันหมด อิริยาบถตาง ๆ ก็จะ
มาพรอมกัน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ตองกําหนด มีบางคนบอกปวดหัวมาก ถาม
วากําหนดหรือเปลา ตอบวาเปลา ไมไดอะไรเลยนะ ปวดก็กําหนด
ปวดหนอ ๆ ๆ ปวดหนักเขาก็ เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป จะไดรูวา เหตุที่ปวดนั้นเพราะไปทํา
อะไรมา ไปทําบาปตรงไหน เดี๋ยวมันจะบอก ปวดศีรษะนี้รักษาไมได ปวดมานานแลว
ไมใชมาปวดตอนนั่งกรรมฐาน จะไดรูเวรกรรมบาง ปวดขามาก ก็กําหนดไป ตั้งสติไว
เปนตายรายดีตั้งสติไว เดี๋ยวมันจะนึกออกบอกเราเอง
◙

ขณะที่เดินนั้นมันเกิดเวทนา ปวดตนคอมาก หรือปวดเอว ปวดขามาก ใหหยุด

ทันที อยาเดินตอ เลิกกําหนดอื่นทั้งหมด สํารวมจิตใหสติมาปกที่เวทนานั้น แลว
กําหนดวา ปวดหนอ ๆ ๆ อยาสงจิตไปที่อื่นใหรูความรูสึกนึกคิดของเวทนา เอาอยางนี้
กอน ... เมื่อกําหนดเวทนารูสภาพความเปนจริงของมันแลว รูวาปวดมาก ปวดนอย
เปนอยางไร โดยสังขารมันเกิดปรุงแตง มันอาศัยรูป คือสภาวะอาศัยกัน มันจึง
ปวดราว เรากําหนดไดแลว รูความเปนอยูของสังขารปรุงแตงแลว รูรูปรูนามแลว เราก็
สํารวมจิต เดินจงกรมตอไป อยางนี้นะ ทําใหละเอียด

เพราะเวทนายังไมหาย จิตมันก็
ออกไปคิดถึงอะไรตาง ๆ มากมาย คิดถึงความสุข ความสบาย ความ

◙

ขณะเดินจงกรม เกิดจิตฟุงซาน

ใบไมในกํามือ

๒๙

ลําบาก หรือคิดวาเลิกเดินเถอะ มันออกมาอยางนี้ เพราะมารผจญไมใหสรางความดี
แลว ...

โยมตองฝนใจตอไป ถึงจะไดเห็นธรรม อยาหยุด อยาเลิก

ใหกําหนดจิตฟุงซาน ที่ฟุงนั้น (อยาลืมหยุดยืนอยูกับที่ มือยังคงไพลหลัง มือ
ขวาจับขอมือซาย) กําหนดฟุงซานหนอ ๆ ๆ โดยเอาจิตปกไวที่ลนิ้ ป หายใจยาว ๆ จาก
จมูกถึงสะดือ ฟุงซานหนอ ฟุงซานหนอ ฟุงซานหนอ สมาธิเกิด

ปญญาก็บอก

ออกมาวา ที่คิดนั้นไมเกิดประโยชน จิตมันก็กลับมาสูแหลงไดไว นี่ปญญา
อยางนี้นะ เสร็จแลวเดินจงกรมตอไป
◙

อุปาทานยึดเปนการศึกษาวา ปวดหนอ ปวดหนอ... นี่ยึดเพื่อตองการศึกษา

ตองการเรียนรูเวทนาจะไดอดทนตอไป พอรูจริงแลว มันก็จะเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป เปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พระไตรลักษณเกิด เรียกวาวิปสสนามันจะเกิดมาในภายหลัง

ไมใชกําหนดสงเดชไป
◙

ปวดหนอกําหนดไว ปวดแลวก็เลิก กําลังหัวเลี้ยวหัวตอ ก็กลับไปเลิกเสีย ไหน

เลยละจะไดถึงขั้น นี่แหละทําดีไมถึงขั้น

ดันไมถึงที่ สรางความดีไมได ก็เลย

ไมไดอะไรเกิดขึ้น
◙

เวทนาระหวางปฏิบัตติ องหยุด กําหนดกอน เพื่อใหจิตมีที่ยึด จะไดไม

เลเพลาดพาดออกไป
◙

นี่กฎแหงกรรมรูไดจากเวทนา

จําไว บอกใหเสียเลย บางคนปวดหนอย เลิก

เลย อีกรอยปก็ไมไดผล

ใบไมในกํามือ

๓๐

เพราะเวทนาบังคับ
ไมได บัญชาไมได เกิดโดยสภาพของธรรมชาติ อาศัยรูปเกิดก็มีเวทนา
อยางนี้ดวยกันทุกคน
◙

เกิดเวทนา มันจะปวดเมื่อยทั่วสกลกาย ตั้งสติไว

◙

อาตมานั่งนี่ปวดไหม

มันก็ปวดเมื่อยเปนธรรมดา เปนธรรมชาติ

ของเขาเอง แตเราไมไปยึดมัน แตกําหนดปวดหนอนี่ปวดหนัก ตองศึกษาใหรู พอ
ปวดหนักเขา เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป จิตไมไปพะวง จิตไมเปนอุปาทานยึดมันอีก
ในเมื่อจิตไมยึดแลว มันก็สบายใชไหม
◙

ปวดศีรษะก็ไมกําหนด ไมสบายใจก็ไมกําหนด โกรธใครก็ไมกําหนด ปลอย

ความโกรธไวคางคืน นอนเนื่องในสันดาน เกิดอารมณคาง ไหนเลยละโยมจะดีได

นี่

แหละเวทนาชัดเจน สําหรับเชิงปฏิบัติการ
◙

เสียใจก็ตองกําหนด เพราะเสียใจนี่จิตเศราหมอง กําหนดเสียใจหนอ ๆ ๆ สัจ

จธรรมก็เกิดขึ้นวา เสียใจเพราะเหตุใด มันจะบอกออกมาชัดเจน เราก็จะไมเสียใจอีก
ตอไป นี่แหละบทความของกรรมฐาน แตโยมไมคอยทํากัน
◙

อุเบกขาเวทนาคือ ไมสุข ไมทุกข

จิตใจมันก็ลอย หาที่เกาะไมได จึงตอง

กําหนดวา รูหนอ.......

มันปวดเพราะจิตไปยึด แตจําเปนตองยึด เหมือนโยมขึ้นบันไดที่มี
อยู ๙ ขั้น กาวขั้นที่ ๑ ก็ตองเกาะ กาวขั้นที่ ๒ ก็ปลอยมือ อยางนี้นะ กาวขึ้นไปอีก

◙

ใบไมในกํามือ

๓๑

ก็ปลอยอีก ตองกาวไปถึงขั้นสุดทายเลยนะ ถึงจะปลอยได

กาวตองมีที่เกาะ

เกาะตองมีที่เก็บ ตรงนี้ลึกซึ้งมาก
◙

คนจะรูกฎแหงกรรมไดตองผานเวทนา เวทนาทําใหรูกฎแหงกรรม

ไมใชนั่งหลับตาเห็นกรรมนะ ปวดหนอ ๆ ๆ ปวดจังเลย ตายใหตาย จิตยึดมั่นเปน
สมถะ ศึกษาเวทนาจบรายการ เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไปเลย เพราะรูจริงเสียแลวจิตจะไม

ขอใหนักกรรมฐานโปรดจดจําขอนี้ไว รูจริงจะไมยึด รูจริง
ยิ่งสงบ
ยึดถือ

๒.๓ กรรม
ในเรื่องกฎแหงกรรม ไดกลาวถึง อันตรายที่เกิดแกสัตวโลก
๕ อยาง
◙

๑. กิเลสันตราย

อันตรายที่เกิดจากกิเลส เชน มีความโลภ ความ

โกรธ ความหลง
๒. กัมมันตราย

อันตรายที่เกิดจากกรรมชั่วที่ทําในปจจุบัน

๓. วิปากันตรายอันตรายที่เกิดจากวิบากหรือผลของกรรมที่ทําในอดีต
๔. ทิฏฐันตราย

◙

อันตรายที่เกิดจากทิฐิที่ผิด คิดผิด

๕. อริยูปวันตราย อันตรายที่เกิดจากการจวงจาบพระอริยเจา คุณพอ
คุณแม ครูบาอาจารย ผูมีบุญคุณ
พระพุทธศาสนาสอนวา บุคคลจะไดดีหรือชั่ว ไดรับสุขหรือทุกข

ก็เพราะกรรม หรือการกระทําของตนเองทั้งสิ้น หากเราไมดําเนินตาม
ใบไมในกํามือ

๓๒

ทางที่พระพุทธองคทรงสอนไว แมจะสวดมนตรหรือวิงวอนขอรอง ก็ไมอาจจะชวยให

ถามนุษยจะมีความสุขไดดวยความภักดี
และวิงวอน มนุษยเราก็คงไมตองทําอะไร

เราพบความดีและความสุขได

◙

อยามาคุยความหลังกันเลยนะ เอาปจจุบันเถอะ อดีตคือความฝน ปจจุบัน

ขณะนี้เปนของเราแน อนาคตหาไดเปนของเราอยางไรไม มันไมแนนอน มันจะ

เปลี่ยนไปตามกฎแหงกรรมและความเหมาะสม

สามารถเปลี่ยนฐานะได

อยาจับใหมั่นคั้นใหตาย มันเปลีย่ นแปลงได จากกฎแหงกรรม จากการทําดี กับทําไม
ดีเทานั้น
◙

คนที่เชื่อในเรื่องกรรม ยอมไดเปรียบกวาคนที่ไมเชื่อ เพราะ

คนที่เชื่อในเรื่องกรรม ยอมสามารถอดทนรับความทุกขยากลําบาก ความผิดหวัง
ความขมขืน่ และเคราะหที่เกิดขึ้นแกตนได เพราะถือวาเปนกรรมที่ทํามาแต

อดีต จะไมตีโพยตีพาย วาโลกนี้ไมมคี วามยุติธรรม ตนไมไดรับความเปนธรรม
ทําดีแลวไมไดดี
◙

กฎแหงกรรมเปนคําสอนที่สําคัญในพระพุทธศาสนา ผูที่เปน

ชาวพุทธทุกคน จึงควรเชื่อเรื่องกฎแหงกรรม ควรพยายามศึกษาและทําความเขาใจใน
เรื่องกฎแหงกรรม

ชาวพุทธที่ไมเชือ่ กฎแหงกรรม หาใชชาวพุทธที่

แทจริงไม
สวนใหญ
เปนคนที่ ไมเชือ่ เรื่องกรรมทั้งนั้น ไมเชือ่ เรื่องบุญเรื่องบาป ไม

◙

คนที่ประกอบกรรมทําชั่วทั้งหลาย ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ

ใบไมในกํามือ

๓๓

เชื่อเรื่องตายแลวเกิด คนพวกนี้เกิดมา จึงมุงแสวงหาสมบัตแิ ละความสุขสบาย
สวนตัว โดยไมคํานึงถึงวา ทรัพยสมบัติ หรือความสนุกสนาน ที่ตนไดมาถูกหรือผิด
แลวทําใหคนอื่นไดรับความเดือดรอนหรือไม ประการใด

สัตวทงั้ หลายมีกรรม

เปนของตน
อยาลืมกฎแหงกรรมนะครับ ผมชวยทานไมไดหรอก มีฟาเหนือ
ฟา อะไรจะเหนือกฎแหงกรรมนะครับ ตอหนาทําอยางไร ลับหลัง
ใหเปนอยางนั้น ทําอะไรใหมีประโยชนตอสวนรวม รับรองไดเลยวา ทานจะได

◙

อานิสงสเปนสังฆทาน เปนสาธารณประโยชนรวมกัน ไดอานิสงสมาก
◙

ในจูฬกัมมวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปญญาสกสุภมานพ บุตรโตเทยย

อะไรเปนเหตุใหมนุษยเปนตาง ๆ
กัน พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา “มาณพเอย สัตวทั้งหลายมีกรรมเปน
ของตน เปนผูรับผลของกรรม มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปน
เผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย กรรมยอมจําแนกสัตวทั้งหลาย
ใหเลวและประณีต”

พราหมณ ไดทูลถามพระพุทธเจาวา

◙ สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม

อยาคิดวาไมมีเวรกรรมนะ

ถาโยมอยากหมดเวรหมดกรรม ใชหนี้เขาไปเถอะ หมดแน แลวก็อยาไปสรางเวรกรรม
ตอไปเลย

ใบไมในกํามือ

๓๔

◙

แมแตการนึกคิด (มโนกรรม) ก็จัดวาเปนกรรมแลว เชน เราคิดจะลักทรัพย

หรือทํารายคนอื่น แมจะยังไมลงมือทํา ก็ถือวาเปนกรรมชั่ว ซึ่งจะตองมีผลตอบแทน
แลว
◙

นรกสวรรคนั้นอยูรวมกันแนนอนที่สุด แตมันอยูคนละภพไมสามารถมองเห็น

◙

ขอใหโยมทราบไววา ไมใชยมบาลมาจดหรอก ไอที่จดมันคือ จิตเปน

ผูจด อารมณทุกกระเบียดนิ้วไมขาดเลย บาปบุญคุณโทษ จดบันทึกเขาไวหมด พอ
เราตายลง วิญญาณออกจากราง มันก็ตีแผขยายออกมาเปนการชดใชกรรมไป หาก
เราทําดีก็ไปสวรรค ทําชั่วก็ลงนรก
◙

โรคกรรม จําไว หมอตรวจไมพบโรคหรอก
(คนจีนคนหนึ่ง ปวดหลังทรมานมากจะปวดตั้งแตบาย ๓ โมงจนถึงเที่ยงคืนทุก

วัน ไปตรวจมาหลายโรงพยาบาล หมอตรวจแลวบอกวาไมมีอะไร มาถามหลวงพอ ๆ
ก็ใหไปนั่งกรรมฐานดูเอง จึงไดรูวา นานมาแลวเวลาบายสามโมงเขาเคยตีแมวหลังหัก
แมวสั่นอยูนานกวาจะตายเลยติดมาถึงลูก ลูกมือสั่นเลยเขียนหนังสือไมได : ผู
รวบรวม)
◙

โรคเวรโรคกรรม หมอตรวจไมพบ แตกรรมฐานหายแนนอน เพราะเราชดใช

กรรมดวยการปฏิบัติกรรมฐาน ขอสําคัญ ตองปฏิบัติดวยความเคารพตัวเอง อยา
โกหกตัวเอง ตั้งใจแลวตองอยาทอ
◙

พอเปนนายแพทย แมเปนแพทยหญิง ลูก ๒ คน เปนงอยเปลี้ยเสียขา ลูกคนที่

๓ เปนใบ มันเปนกฎแหงกรรมอะไรหรือ ทานรูไหม
ใบไมในกํามือ

๓๕

(ครอบครัวนี้มาใหหลวงพอแกปญหา หลวงพอก็แนะนําใหเขากรรมฐาน พอ
ปฏิบัติไปก็รูตัวเองวาเขาทั้งสองไปรับทําแทงมาหลายราย เพราะเขาใจวา เปนการ
ชวยเหลือเพื่อนมนุษย ไมนาจะเปนบาป หลังจากเขาใจ ก็เลยเลิก แลวหันมาปฏิบัติ
กรรมฐานแผเมตตาและอุทิศสวนกุศลใหเจากรรมนายเวร ตอมามีลูกคนที่ ๔ ก็
สมบูรณทุกประการ : ผูรวบรวม)
◙

พอแมหูตาดี มีลูก ๖ คน หูตึงหมด เปนเพราะอะไร ถาโยมเจริญกรรมฐานเขา

ขั้นของเขาแลว ปญญาเกิดแลว จะรูไดวา ทําไมลูกหูตึงหมด เพราะเวรกรรมตาม
สนองมาแตครั้งอดีตชาติ ควรจะแกอยางไร นาจะเขาใจตรงนี้ ดีกวาจะไปรูญาณ ๑๖
◙

คนจะรวย ทําอยางไรก็รวย คนจะเจง ทําอยางไรก็เจง เพราะ เวรกรรม

ตามสนอง
◙

คนที่มีบุญมาแตชาติปางกอน จะเกิดมาในตระกูลที่ดี

คนเราเคยฆากันมาแตชาติปางกอน เกิดมาในชาตินี้ ก็ตอง
มาฆากัน กุศลาธรรมา อกุศลาธรรมา พระพุทธเจาจึงสอนวา เวรยอมระงับ
ดวยการไมจองเวร

◙

◙ ตัดกรรมตัดไมได เราตองชดใชกรรม อยาไปใหใครเขา
หลอก แมแตมหาโมคคัลลานะ พระอัครสาวกเบื้องซาย ซึ่งไดรับการยกยองเปน
เอตทัคคะในทางมีฤทธิ์มาก ยังตองใชกรรม ถูกโจรทุบตีจนรางกายแหลก
◙

มีอยูคนหนึ่งเปนชาวมาเลเซีย ปวดขามา ๗ ปแลว ทรมานเหลือเกิน มานั่ง

กรรมฐานที่วัดนี้ กําหนดปวดหนออยางเดียว ปวดจนน้ําตารวง ปวดหนัก ตั้งสติไว
ใบไมในกํามือ

๓๖

ปวดหนอนี่อุปาทาน ยึดการศึกษาเรียกวาสมถวิธี เปนการศึกษาใหรูแจงเห็นจริง พอ
เห็นจริงแลว เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป วูบเลย เวทนาหายไปเลย จิตก็เปนกุศลเกิดปญญา
นั่งงอขาพับเพียบไดทันที เดิมงอขาไมได ภาวนาก็ผดุ ขึ้นมาทันที บอกเหตุการณกฎ
แหงกรรม เอามีดไปขวางขาหมูจนเปนแผลหนอนกินแลวจับขายใหเขาฆาตาย ตัวเอง
ตองปวดขามาจนบัดนี้ เลยก็แผเมตตาใหหมู
◙

กรรมที่แทจริงจะตองประกอบดวยหลักเกณฑ ๒ ประการ
๑. ผูทํามีเจตนา คือเจตนากอนทํา ขณะกําลังทํา และ เมื่อทําไปแลว ไมวา
จะเปนตอนไหน ถือวาเปนกรรมทั้งสิ้น

๒. การกระทํานั้นจะตองใหผลเปนบุญหรือเปนบาป
(พระอรหันตเปนผูหลุดพนจากกิเลสอาสวะ ไมมีความยึดถือในตัวตน การ
กระทําเรียกวา อัพยากฤต ไมนับวาเปนกรรมดหรือกรรมชั่ว บุญและบาปก็
ไมมี การกระทําของพระอรหันตจึงไมเรียกวากรรม แตเรียกวา กิริยา)
◙

กรรมใหผลตามกาลเวลา
๑. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม

กรรมใหผลในชาตินี้

๒. อุปปชชเวทนียกรรม

กรรมใหผลในชาติหนา
กรรมใหผลในชาติตอไป
กรรมที่เลิกใหผล คือ ใหผลเสร็จไป

๓. อปราปรเวทนียกรรม

๔. อโหสิกรรม
แลว หรือ หมดโอกาสจะใหผลตอไป
◙

กรรมใหผลตามหนาที่
๑. ชนกกรรม

ใบไมในกํามือ

กรรมที่แตงมาดีหรือชั่ว
๓๗

กรรมที่สนับสนุน
๓. อุปปฬกกรรม
กรรมบีบคั้นหรือกรรมขัดขวาง
กรรมเดิม คอยเบียดเบียนชนกกรรม เชนเดิมแตงมาดี เบียนให

๒. อุปถัมภกกรรม

ชั่ว หรือเดิมแตงมาชั่ว เบียนใหดี
กรรมตัดรอน
๔. อุปฆาตกรรม

เปนกรรมพลิกหนา

มือเปนหลังมือ เชน เดิมชนกกรรมแตงไวดีเลิศ กลับทีเดียวลงเปน

◙

ขอทาน หรือ ตายไปเลย หรือเดิมชนกกรรมแตงไวเลวมาก กลับทีเดียว เปน
พระราชาหรือมหาเศรษฐีไปเลย
การที่คนทําความชั่ว ยังไดดีมีสุขอยู เปนเพราะกรรมชั่วยังไมใหผล

อุปตถัมภกกรรม คอยสนับสนุนอยู เมื่อใดที่
กรรมดีออนกําลังลง กรรมชั่วก็จะมาเปน อุปฆาตกรรม ทําใหผูนั้นตองเปลี่ยน

เพราะกรรมดีที่เขาเคยทํายังเปน
สภาพไป
◙

กรรมใหผลตามความหนักเบา
กรรมหนัก
เปนกรรมที่จะใหผลโดยไมมี
กรรมอื่นมาขวางได หรือกั้นได (ทั้งฝายดีและฝายชั่ว) กรรมฝายดี

๑. ครุกรรม

เชน ทําสมาธิจนไดฌาน กรรมฝายชั่ว เชน ทําอนันตริยกรรม มีฆาบิดา
มารดา เปนตน

กรรมที่ทําจนชิน
๓. อาสันนกรรม กรรมที่ทําเมื่อใกลตาย หรือที่เอาจิตใจจดจอใน
เวลาใกลตาย อาสันนกรรม ยอมสงผลใหไปสูที่ดห
ี รือชั่วได

๒. พหุลกรรม

ใบไมในกํามือ

๓๘

เปรียบเหมือนโคแกที่อยูปากคอก แมแรงจะนอย แตเมื่อเปดคอกก็ออกได
กอน
๔. กตัตตากรรม กรรมสักแตวาทํา คือ เจตนาไมสมบูรณ
อาจจะทําดวยความประมาท หรือรูเทาไมถึงการณ แตก็อาจสงผลดีหรือ
รายไดเหมือนกัน
ในปนคุณลักษณะพิเศษขอหนึ่งของ

พระพุทธศาสนา

ที่พวกเราชาวพุทธควรจะภาคภูมิใจ

ผูสําเร็จปริญญาเอกทางวรรณคดี วิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัยออกฟอรด
ไดกลาวชมเชยพระพุทธศาสนาวา มีลักษณะพิเศษเหนือศาสนาอื่น ... คือ
พระพุทธศาสนาสอนวา ความทุกขในโลก เปนกรรมวิบาก เปน

ผลของกรรม ไมใชการแทรงแซงของพระผูเปนเจาองค
ใดองคหนึ่ง บางศาสนาถือวา ชีวิตมนุษย เปนไปตามที่พระผูเปนเจา จะ
ดลบันดาลให และมนุษยจะมีความสุข ก็ดวยความภักดีและวิงวอนตอพระ
ผูเปนเจา บาปที่ทําไวกอนอาจจะลางได ดวยพิธีการทางศาสนา (มีบัณฑิต
มากมายจากหลายเชื้อชาติและศาสนามาถามปญหากับพระเดชพระคุณ
หลวงพอเสมอ ๆ : ผูรวบรวม)

สําหรับพระพุทธศาสนาของเรานั้น พระผูมีพระภาคเจา ได
ตรัสไวชดั เจน บุคคลจะไดดีหรือชั่ว ไดรับสุขหรือทุกข ก็เพราะ
กรรม จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนี้ มัน
อยูที่หลักกรรม จากการกระทํานั้นแนนอนที่สุด ขอเจริญพรอยางนั้น
นี่แหละพระพุทธเจาตรัสไวชัดเจนมาก

ใบไมในกํามือ

๓๙

