หมวดที่ ๒
กรรมฐาน
B012
เจริญ “อานาปา” มา ๒๐ ปเศษ
มโนมยิทธิมา ๑๐ ปเศษ เพงกสิณไดธรรมกายได ทํานองนี้ เปน
ตน มันตองทําได ถาทําไมไดสอนเขาอยางไร อยางนี้นักปฏิบัตธิ รรมโปรด
ทราบ ตองสอนตัวเองกอนอื่นใด ๆ
◙

เราเจริญกรรมฐานมา ๓๕ ป

(ขอความนี้พิมพลงในหนังสือ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๐ : ผูรวบรวม)

ถาเจริญสมถภาวนา ก็พิจารณาตั้งมั่นในบัญญัติ เพื่อใหจิตสงบ มี
อานิสงสใหบรรลุ ฌานสมาบัติ
◙

ถาเจริญวิปสสนาภาวนา สติพิจารณาตั้งมั่นอยูในรูปนาม เพื่อใหเกิด
ปญญาเห็นพระไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มีอานิสงสใหบรรลุ มรรคผล
นิพพานฯ
◙
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๑

กรรมฐาน ใชหนี้ขาวและน้ํานมแม ดีทสี่ ุด และ กรรมฐาน
เปนบุญเพียงอยางเดียวเทานั้น สําหรับ ผูท ี่ฆาตัวตายจะไดรับ
บุญอื่นสงไมถึง ฯ
◙

การเจริญพระกรรมฐาน จะทําใหชีวิตรุงเรือง วัฒนาสถาพร
และจะรุงเรืองตอไปถึงลูกหลาน โยมลองดูไดเลย ฯ

◙

◙

การบําเพ็ญจิตภาวนาตามแนว สติปฏฐาน ๔ ของพระพุทธเจาของเรานี้ วิธี

ปฏิบัติ เบื้องตน ตองยึดแนวหลัก สติ เปนตัวสําคัญ
๑.

กายานุปสสนาสติปฏฐาน โดยวิธปี ฏิบัติแลว ใหเอาสติเอาจิตเพงดู
กาย ยืน เดิน นั่ง นอน เหลียวซาย แลขวา จะคูแขน เหยียดขา ตองติดตาม
ดู มีสติกําหนด

๒.

เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน

เวทนาเปนสภาพที่ทนอยูไมได

บัญชาการไมได ตองเปนตามสภาพนี้และเปนไปตามธรรมชาติ ทั้ง สุขเวทนา (สุข

ทุกขเวทนา (ทุกขกาย ทุกขใจ) อุเบกขาเวทนา (ไมสุข ไมทุกข
จิตใจมักจะเลื่อนลอย หาที่เกาะไมได) จุดมุงหมายก็ตองการจะ ใหสติไป
พิจารณาเวทนานั้น ๆ
กาย สุขใจ)
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๒

วิธีปฏิบัติ ตองใชสติกําหนด คือ ตั้งสติระลึกไว หายใจเขาออกยาว ๆ จากจมูก
ถึงสะดือ ถาดีใจ กําหนดที่ลิ้นปวา ดีใจหนอ ดีใจหนอ ดีใจหนอ ทําไมตองปฏิบัติเชนนี้
เลา เพราะความดีใจ สุขกาย สุขใจนั้น เดี๋ยวก็ทุกขอีก สุขเจือปนดวยความทุกขอยาง
นี้ จึงตองกําหนด... ถาเสียใจ มีความทุกขใจ กําหนดที่ลนิ้ ปวา เสียใจหนอ เสียใจหนอ
เสียใจหนอ หายใจลึก ๆ ยาว ๆ...
ปวดเมื่อยเปนเวทนาทางกาย แตจิตไปเกาะอุปาทานยึดมั่นก็ปวดใจไปดวย จึง
ตองใหกําหนดดวยความไมประมาท วิธีปฏิบัติก็กําหนดเวทนานั้น ๆ
ปวดหัวเขาหรือที่ไหนก็ตาม ตองตามกําหนด เอาจิตไปสูจุดนั้นเปนอุปาทานยึด
มั่นกอน เพราะเราจะกาวขึ้นบันได ก็ตองเกาะยึด เราจะกาวตอไปก็

ตองปลอย นี่อุปาทาน ถาใหม ๆ นี้เรียกวา สมถะ สมถะยึดกอน แลว
ปลอยไป ก็เปนวิปสสนา
สติ เปนตัวกําหนด เปนตัวหาเหตุ เปนตัวแจงเบี้ย บอกใหรูถึงเหตุผล
สัมปชัญญะ รูทั่ว รูนอก รูใน นั่นแหละคือ ตัวปญญา ความรูมันเกิดขึ้น สมาธิ
◙

หมายความวา จัดจุดนั้นใหได

เวทนาปวดเมื่อย เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติมาก จึงตองให
กําหนด ไมใชวากําหนดแลวมันจะหายปวดก็หามิได ตองการจะใชสติไปควบคุมดู
◙

จิตที่มันปวดวามันปวดมากนอยแคไหน
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๓

อุเบกขาเวทนา ไมสุขไมทุกข ใจลอยหาที่เกาะไมได สวน
ใหญจะประมาทพลาดพลั้งในขอนี้ จึงตองกําหนด รูห นอ รูหนอ รูหนอ ที่
◙

ลิ้นป หายใจยาว ๆ ลึก ๆ สบาย ๆ

๓. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน จิตเปนธรรมชาติที่คิดอานอารมณ รับรู
อารมณไวไดเปนเวลานาน เหมือนเทปบันทึกเสียง จิตเกิดทางอายตนะธาตุอินทรีย
นี่เอง กลาวคือ
ตา เห็นรูป เกิด จิตที่ตา
หู ไดยินเสียง เกิด จิตที่หู
จมูก ไดกลิ่น เกิด จิตที่จมูก

ลิ้น รับรส เกิด จิตที่ลิ้น
กาย

สัมผัสรอนหรือหนาว ออนหรือแข็ง ที่นั่งลงไป เกิด จิตที่

กาย เกิดทางตา ตาเห็นรูป เห็นอะไรก็ตั้งสติ จับจุดไวที่หนาผาก อุณาโลมาปจฌาย
เต กําหนดเห็นหนอ

สภาวะรูปนั้น สภาพผันแปรกลับกลอกหลอกลวงได เยื้อง
ยายได เปนเรื่องสมมุติ และเปนเรื่องทําลายได เกิดขึ้น ตั้งอยู
แปรปรวน ดับไป คือ รูป ตองกําหนด นักปฏิบัติ อยาทิ้งขอนี้
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๔

ตาสัมผัสกับรูป เกิดจิต ถาชอบ เปนโลภะ ไมชอบ เปนโทสะ
เราไมใชสติเลยกลายเปนคนโมหะ รูไมจริง รูแคตาเนื้อ ไมรูตาใน ไมไดดู
ดวยปญญา ดูดวยโมหะ คนเราถึงไดเลอะเทอะเปรอะเปอน... เห็นหนอ ก็ตองสง
กระแสจิตจากหนาผากออกไป...ไมใชมานั่งเห็นนิมิต

หูไดยินเสียง เราก็ตั้งสติไวที่หู กําหนดเสียงหนอ หนอตัวนี้ เปนการรั้งจิตให
มีสติดี

การกําหนดจิต ไมตองประเมินผล ไมตองวิจัย เพราะมันจะ
เปนวิปสสนึก ถาเราไมกําหนดเราจะขาดสติ ถากําหนดก็เปนตัวฝกสติ
นักปฏิบัติตอ งกําหนดทุกอิริยาบถในการฝก เปนการดัดนิสัยใหเขาสูจุดหมายของผูมี

การกําหนดที่เลยเปนอดีตไปแลว ตองกําหนดอยูอยาง
เดียว คือ รูหนอ ที่ลิ้นป

ปญญา

๔. ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน ธรรมในธรรม หมายความวา เรามี
สติปญญาจะรูแยกจิตของเราวา คิดเปนอกุศล หรือ อกุศล ถูกตอง หรือ ไมถูกตอง
เรามานั่งเจริญกรรมฐานแกไขปญหา กําหนดรูหนอ รูหนอ รูหนอ คือ ธรรมา
นุปสสนาสติปฏฐาน เพราะยังไมรูจริง รูหนอ รูหนอ รูหนอ หายใจลึก ๆ ยาว ๆ เดี๋ยวรู
เลยวา ที่เราทําเปนกุศลหรืออกุศล เปนผลจากการกระทําทางกาย วาจา ใจ รูหนอ ออ
รูแลว ไปโกรธทําไม ไปโกรธรูป โกรธนาม หรือ ไปโกรธใคร ตัวโกรธไมใชอยูที่คนโนน
อยูที่เรา อยูที่ไหน อยูที่ใจ อยูที่จิตเก็บความโกรธไว ทานจะมีแตความเศราหมองใจ
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๕

เพราะสรางปญหาดวย
โทสะ ดวยผูกเวร ผูกพยาบาท การปฏิบัติเปนการแกปญหา มีปญญา
เห็นอารมณเรา ดูอารมณจิตของเรา ดูจิตใจของเราตางหาก อยาง
ทานจะไมเปนผูมีปญญา เปนผูแกปญหาไมไดเลย

นี้เปนตน ฯ

◙

ถา ทบทวนอารมณ ก็ตองไปกําหนดอยางนี้ หายใจยาว ๆ นัง่ ทาสบาย อยู

ตรงไหนก็ตาม อยูบนรถก็ได ทบทวนชีวิต ทบทวนอารมณวา อารมณลืมอะไรไปบาง
เลยก็หายใจยาว ๆ มีประโยชนมาก

ตั้งสติไวที่ลนิ้ ป ดวงหทัยเรียกวา เจตสิก

อาศัยหทัยวัตถุอยูที่ลิ้นป วิธปี ฏิบัติอยูตรงนี้นะ หายใจลึก ๆ ยาว ๆ เขาไว คิดหนอ คิด

เพราะทางปญญาอยูตรงจมูกถึงสะดือของเรานะ สั้น
ยาวไมเทากัน อยางนี้ ฯ

หนอ คิดหนอ

การเจริญ สติปฏฐาน ๔ ทางสายเอกของพระพุทธเจานี้ ถา
ทําได

◙

๑. ระลึกชาติไดจริง ระลึกไดวา เคยทําอะไรดีอะไรชั่วมากอน ไมใชระลึก
วาเคยเปนผัวเปนเมียใคร

๒. รูกฎแหงกรรม จะไดใชหนี้เขาไป โดยไมปฏิเสธทุกขอหา
๓. มีปญญาแกไขปญหาชีวิต ไมใชไปหาพระรดน้ํามนต ไปหาหมอดู ฯ
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๖

๒.๒ ยืน
ไมตองชิดเทา เดี๋ยวจะลมไป ยืนธรรมดา เอามือไพล
หลัง มือขวาจับขอมือซาย วางตรงกระเบนเหน็บ ตั้งตัวตรง ๆ วาดมโน
ภาพวา เรายืนรูปรางอยางนี้ เปนมโนภาพ ผาศูนยกลางลงไปถึงปลายเทา...
ยืน... มโนภาพ จิตก็ผา จากขมอม (กระหมอม) ลงไป สติตามควบคุมจิต
ยืนถึงสะดือแลว สติตามจิตถึงสะดือทันไหม ทัน วรรคสองวา หนอ... จาก
สะดือ ลง ไปปลายเทา นี่จังหวะที่แนนอน สติตามจิตลงไป ผาศูนยกลาง ๙๐
ผูปฏิบัติยืนตรงแลว

องศาเลยนะ...
ลองดูนะ แลวสํารวมปลายเทาขึ้นมาบนศีรษะครั้งที่สอง ยืนดู (มโนภาพ) เทา

ยืน... ขึ้นมาถึงสะดือจุดศูนยกลาง สติตามทันไหม ทัน วรรคสองจาก
สะดือ หนอ... ถึงขมอมพอดี นี่ไดจังหวะ ถาทําอะไรผิดจังหวะใชไมได...

ทั้งสองขาง

ยืน... ถึงสะดือแลว สติตามไมทันเสียแลว จิตมันไวมาก เอา
ใหม กําหนดใหมซี่ ไดไหม ได เปลี่ยนแปลงไดไมเปนไร สํารวมใหม
จากปลายเทา หลับตาขึ้นมา มโนภาพจากปลายเทาถึงสะดือ ยืน... ขึ้นมาเอาจิต
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๗

ขึ้นมาทบทวน เรียกวา ปฏิโลม อนุโลม เปนตน สํารวมถึงสะดือแลว

หนอ... ผา

ศูนยกลางขึ้นมาเลย ผานลิ้นปขึ้นมา ถาทานมีสมาธิดี สติดีนะ มันจะซานไปทั้งตัว...
กําหนดยืนตอง ๕ ครั้ง เปนเบื้องต่ําตั้งแตปลายผมลงมา (นับเปนครั้งที่ ๑)
เบื้องบนตั้งแตปลายเทาขึ้นไป (นับเปนครั้งที่ ๒) หนอครั้งที่ ๕ ถึงปลายเทา ลืมตาได
ดูปลายเทาตอไป ฯ

◙

ยืนกําหนด ตองใชสติกําหนดมโนภาพ อันนี้มีประโยชนมาก แตนัก

ปฏิบัติสวนใหญไมคอยปฏิบัติจุดนี้ ปลอยใหลวงเลยไปเปลา โดยใชปากกําหนด ไมได
ใชจิตกําหนด ไมไดใชสติกําหนดใหเกิดมโนภาพ อันนี้มีความสําคัญสําหรับผู

ปฏิบัติมาก กําหนดจิต คือ ตองใชสติ ไมใชวาแตปากยืนหนอ ยืนหนอ ยืนหนอ...
ไมงายเลย แตตองทําซ้ํา ๆ ซาก ๆ ใหเคยชิน ใหสติคุนกับจิต

ใหจิตคุน
กับสติ ถึงจะเกิดสมาธิ เราจึง ตองมีการฝกจิตอยูที่กระหมอม วาด
มโนภาพลงไปชา ๆ ลมหายใจนั้นไมตองไปดู แตใหหายใจยาว ๆ มันจะถูก
จังหวะ แลวตั้งสติ ตามจิตลงไปวา ยืนที่กระหมอมแลว หนอ... ลง
ไปที่ปลายเทา ดูมโนภาพจะเห็นลักษณะกายของเรายืนอยู ณ บัดนี้ เห็นกาย
ภายนอก นอมเขาไปเห็นกายภายใน...
คําวา ยืนปกลงที่กระหมอม แลวสติตามลงไปเลย วาดมโนภาพยืน

... ถึงสะดือ แลว รางกายเปนอยางนี้แหละหนอ จากสะดือ ลงไปก็หนอ...
ลงไปปลายเทาอยางนี้ทํางายดี สํารวมใหมสักครูหนึ่ง จึงตองอยาไปวา
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๘

ติดกัน ถาวาติดกันมันไมไดจังหวะ ขอใหญาติโยมผูปฏิบัติทําตามนี้ จะไดผล
อยางแนนอน ฯ

ใหเห็นตัวทั้งหมด ใหนึกมโนภาพวา ตัว
เรายืนแบบนี้ ใหกึ่งกลาง ศูนยกลางจากที่ศีรษะ ลงไประหวางหนาอก
แลวก็ลงไประหวางเทาทั้งสอง แลวมันจะไมมีความไหวติงในเรื่องขวาหรือ
ซาย ยืนนี่ กําหนดไปเรื่อย ๆ ชา ๆ ใหจิตมันพุงไปตามสมควร จากคําวา ยืน
◙

วิธีปฏิบัตินกี้ ็ใหกําหนดยืนหนอ

หนอ ฯ

◙

ยืนนี่ตั้งแตศีรษะหายใจเขา หายใจเขาไปเลย ใหยาวไปถึงปลายเทา ยืนหายใจ

เขายาว ๆ สูดยาว ๆ อยางที่ไสยศาสตรเขาใชกัน เรียกวา “คาบลม”...ไปถึงปลาย
เทา แลวก็ยืนสูดหายใจเขามาใหยาวไปถึงกระหมอม อัสสาสะ – ปสสาสะ แลวจิตจะ
เปนกุศล ทําใหยาว รับรองอารมณของโยม ที่เคยฉุนเฉียว จะลดลงไปเลย แลวก็จิตจะ
ไมฟุงซานดวย ...มูลกรรมฐานอยูตรงนี้

มูลฐานของชีวิตก็อยูตรงนี้

หายใจยาว ๆ ยืนหนอลงไป หายใจออกยาว ๆ ยืนหนอ อยางนี้ เปนตน ฯ

๒.๓ เดิน
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๙

บางคน

เดินจงกรม หวิวทันที เวียนศีรษะ แตเลวเกาะฝากําหนดเสียใหได

คือ เวทนา จิตวูบลงไป แวบลงไปเปนสมาธิ ขณะเดินจงกรม แตเราหาไดรูไมวา เปน
สมาธิ กลับหาวาเปนเวทนา เลยเปนลม เลยเลิกทําไป ขอเท็จจริง บางอยาง ไมได

หรือ มันอาจ เปนลมดวยก็ได ไม
แนนอน ฉะนั้น ขอใหผูปฏิบัติกําหนดหยุดเดินจงกรม แลวกําหนด
หวิวเสียใหได กําหนดรูหนอเสียใหได... บางที เดินจงกรมไปมี
เวทนา อยาเดิน หยุดกอน แลวกําหนดเวทนาเปนสัดสวนให
หายไปกอน...เดินไปอีก หวิวเวียนศีรษะ คิดวาไมดี หยุดกําหนด
หวิวหนอซะ ตั้งสติไวใหไดใหดีกอนแลวจึงเดินตอไป...ขณะเดินจงกรมจิต
ออกไปขางนอก หยุดกําหนด หยุดเสีย กําหนดจิตใหได ที่ลิ้นป
กําหนดคิดหนอ คิดหนอ คิดหนอ ยืนหยุดเฉย ๆ ตั้งสติเสียใหได แตละ
เปนลม แต เปนดวยสมาธิในการเดินจงกรม

อยางใหชา ๆ ฯ

มีเสียงอะไรมา กําหนดเสียงหนอ ถาขณะเดิน
จงกรม มีเวทนา ปวดเมื่อยตนคอ หยุดเดิน ยืนเฉย ๆ กําหนดเวทนาไป
◙

ขณะเดินจงกรม

เอาสภาพความเปนจริงมาแสดงออกวา มันปวดมากนอยเพียงใด ตองการอยางนั้น
ไมใชกําหนดแลวหายปวด กําหนดตองการจะใหรูวามันปวดขนาดไหน...
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๑๐

ขณะเดิน จิตออก

จิตคิด หยุด อยาเดิน เอาทีละอยาง กําหนดที่ลิ้นป

อีก แลวหายใจยาว ๆ คิดหนอ ๆๆๆ ที่ฟุงซานไปคิดนัน้ เดี๋ยวคอมพิวเตอรจะตีออกมา
ถูกตอง ออไปคิดเรื่องเหลวไหล รูแ ลวเขาใจแลว ถูกตองแลว เดินจงกรมตอไป

ขวายางหนอ ซายยางหนอ เดินใหชาที่สุด เพราะจิตมันเร็วมาก
จิตมันไวเหลือเกิน ทําใหเชื่องลง ทําใหคุนเคย ชาเพื่อไว เสียเพือ
่ ได ตองจําขอนี้
ไวสั้น ๆ เทานั้นเอง ฯ

พระพุทธเจาสอนอยางนี้ ใหวัดตัวเรา วัดกาย วัดวาจา วัดใจ ทุกขณะ
จิต อยางที่เดินจงกรมนี่ เปนแบบฝกหัดเพื่อใหได อาวุธ คือ
ปญญา อาวุธสําคัญมาก คือ ปญญา เทานั้น ฯ
◙

◙

อานิสงสของการเดินจงกรม มี ๕ ประการดังนี้
๑. มีความอดทนตอการเดินทางไกล
๒. ทําใหอดทนตอการบําเพ็ญเพียร
๓. ยอมเปนผูมีอาพาธนอย (จะไมเปนอัมพาต อัมพฤกษ)
๔. ระบบยอยอาหารจะเปนปกติ
๕. สมาธิที่เกิดจะตั้งอยูไดนานกวานั่ง และเมื่อปฏิบัตินั่งตอจะมีสมาธิเร็วขึ้น ฯ
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๒.๔ นั่ง
เดินจงกรมเสร็จแลวควรนั่งสมาธิ ทําใหติดตอกัน เหมือน
เสนดายออกจากลูกลอ อยาใหขาด ทําใหตดิ ตอกันไป นั่งสมาธิจะขัดสองชั้นก็ได ชั้น
เดียวก็ได หรือ ขัดสมาธิเพชรก็ได แลวแตถนัด ไมไดบังคับแตประการใด

มือขวา

ทับมือซาย หายใจเขาออกยาว ๆ...
กอนกําหนด พอง/ยุบ หายใจเขายาว ๆ หายใจออกยาว ๆ แลว
สังเกตทอง หายใจเขาทองพองไหม หายใจออกทองยุบไหม ไมเห็นเอามือ
คลําดู เอามือวางที่สะดือแลวหายใจยาว ๆ ทองพอง เราก็บอกวา พองหนอ พอ
ทองยุบ เราก็ บอกวา ยุบหนอ ใหไดจังหวะ...
ใหม ๆ อึดอัดมาก เพราะเราไมเคย ...บางคนมีนิมิตอยางโนน
นิมิตอยางนี้ มันมากไป มากเรื่องไป เอาอยางนี้กอนนะ เราหายใจเขา
ยาว ๆ ที่ทอ งพอง กําหนดพอง ไมทันหนอ ยุบแลว หรือ หายใจออกยาว ๆ
ที่ทองยุบ กําหนดยุบ ไมทน
ั หนอ พองขึ้นมาอีกแลว...
วิธีปฏิบัติทําอยางไร วิธแี กก็พองคนละครึ่งซิ ถาพองครึ่งไมได
หนอครึ่งไมได เอาใหมเปลีย่ นใหมได เปลี่ยนอยางไร พองแลวหนอไปเลย
ยุบแลวลงหนอใหยาวไปเลย เดี๋ยวทานจะทําไดไมขัดของ ไมอึดอัดแน ใหม
ๆ นี่ยอมเปนธรรมดา
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ถานั่งไมเห็นพองยุบ มือคลําไมได

นอนลงไปเลย นอนหงายเหยียด

ยาวไปเลย เอามือประสานทอง หายใจยาว ๆ แลววาตามมือนี้ไป พองหนอ
ยุบหนอ ใหคลอง พอคลองแลว ไปเดินจงกรม มานั่งใหมเดี๋ยวทานจะ
ชัดเจน ฯ
◙

พองหนอ ยุบหนอ บางครั้ง ตื้อ ไมพองไมยุบ... กําหนดรูหนอ

หายใจเขายาว ๆ หายใจออกยาว ๆ ใหไดที่ แลวจึงใชสติกําหนดตอไปวา พองหนอ
ยุบหนอ ปญญาเกิดสมาธิดี ก็ทําใหพองหนอ ยุบหนอ สั้น ๆ ยาว ๆ แลวทําใหแวบ
ออกขาง ๆ

ทําใหจิตวนอยูในพองยุบ ขึ้น ๆ ลง ๆ อยางนี้ถือวาดี

แลว... พองหนอ ยุบหนอ เดี๋ยวขึ้น เดี๋ยวลง ไมออกทางพอง ไมออกทางยุบ แลวจิตก็
แวบออกไป แวบเขามา เดี๋ยวก็จิตคิดบาง ฟุงซานบาง สับสนอลหมานกัน อยางนี้
ถือวาไดประโยชนในการปฏิบัติ ผูปฏิบัติอยาทิ้ง ผูปฏิบัติตอง
ตามกําหนดตอไป ฯ

◙

การหายใจเขาออกยาวหรือสั้นไมสําคัญ สําคัญอยูขอเดียว คือ

กําหนดได

ในปจจุบัน หากเรากําหนดไมได เร็วไป ชาไป กําหนดไมทัน ก็กําหนดใหม อันนี้ไม
ตองคํานึงวาพองยาวหรือยุบยาว ยาวไปหรือสั้นไป เราเพียงแตรูวากําหนดได
ในปจจุบัน หายใจเขาทองพอง หายใจออกทองยุบ ก็กําหนด
เรื่อย ๆ ไป อยางนี้เทานั้นก็ใชได ฯ
อนุสาสนีปาฏิหาริย

๑๓

พองยุบตอนแรกก็ชัดเจนดี พอเห็นหนักเขาก็เลือนลาง บางที
แผวเบา จนมองไมเห็นพองยุบ ถามันตื้อไมพองไมยุบ ใหกําหนดรูหนอ
หายใจยาว ๆ รูหนอ รูหนอ ตั้งสติไวตรงลิ้นป รูตัวแลวก็กลับมากําหนด
◙

พองหนอ ยุบหนอ เดี๋ยวชัดเลย จิตฟุงซานมากไหม ถามีบางก็กําหนด ฯ

๒.๕ กําหนด
ตัวกําหนด คือ ตัวฝนใจ เปนตัวธัมมะ (ธัมมะ แปลวา ฝนใจ ฝนใจไดดี
ได) เปนตัวปฏิบัติ คนเรา ถาปลอยไปตามอารมณของตนแลว มันจะ
เห็นแตความถูกใจ จะไมเห็นความถูกตอง อยูตรงนี้นะ ฯ
งาย แตมัน ยาก ตรงที่ทานไมได กําหนด ไมไดเอาสติมา
คุมจิตเลย... ผูปฏิบต
ั ิธรรม ที่ไมไดกําหนด ไมใชสติ มันก็ไมเกิด
ประโยชนในการปฏิบัติเลย วางเปลา ไมไดผล คนเรามีสติอยูตรงนั้น...
ตองมีสติทุกอิริยาบถ ตองกําหนดทั้งนั้น ฯ
กรรมฐานสอน

มันจะมากไปเอาแตนอยกอน
เพราะเดี๋ยวจะกําหนดไมได เอาทีละอยาง เดี๋ยวก็ไดดีเอง แลวคอยกําหนด
ตนจิตทีหลัง ตนจิต คือ ตัวอยาก อยากหยิบหนอ อยากหยิบหนอ นี่ตนจิต
◙

กําหนดอยาก กําหนดโนน กําหนดนี่
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เปนเจตสิก เอาไวทีหลัง คอยเปน คอยไปกอน คอย ๆ ฝกใหมันไดขั้นตอน ให
มันไดจังหวะกอน แลวฝกใหละเอียดทีหลัง ถาเรากําหนดละเอียดเลย ขั้นตอนไมได ก็
เปนวิปสสนึกไปเลย พองยุบก็ไมได ฯ
การศึกษาภาคปฏิบัตนิ ี่ยากมาก คือ อารมณหลายอยางมาแทรกแซง

เรา ก็ขอเจริญพรวา ใหกําหนดทีละอยาง ศึกษาไปทีละอยาง ทีนี้มัน
ฟุงซาน ความวัวยังไมทันหาย ความควายเขามาแทรกแซงตลอดเวลา เพราะไมได
ปฏิบัติมานาน เชน มีเวทนากําหนดทีละอยาง ยิ่งปวดหนัก ๆ เดี๋ยวมันจะเกิดอนิจจัง

ทุกขนี่คือตัวธัมมะ เราจะพบความสุขตอเมื่อ
ภายหลัง แลวเวทนาก็เกิดขึ้นสับสนอลหมานกัน ไอโนนแทรก ไอนี่แซง
ทําใหเราขุนมัว ทําใหเราฟุงซานตลอดเวลา เราก็กําหนดไปเรื่อย ๆ ทีนี้ถา

ไมเที่ยง มันเปนทุกขจริง ๆ นะ

ปญญาเกิดขึ้นเปนขั้นเปนตอน มันก็จะรูในอารมณนั้นไดอยางดีดวยการกําหนด มันมี

เกิดอะไรใหกําหนดอยางนั้น อยาไปทิ้ง อริยสัจ ๔ แนนอน
เกิดทุกขแลว หาทีม่ าของทุกข เอาตัวนั้นมาเปนหลักปฏิบัติ แลวจะพบ
อริยสัจ ๔ แนนอนโดยวิธีนี้ อันนี้ขอเจริญพรวา คอย ๆ ปฏิบัติ กําหนด
ไปเรื่อย ๆ พอจิตไดที่ ปญญาสามารถตอบปญหาสิบอยางไดเลยในเวลาเดียวกัน

ปญหาอยูวา

เดี๋ยวคอมพิวเตอรสามารถจะแยกประเภทบอกเราได

อารมณฟุงซานตองเปนแน

เพราะเราเพิ่งปฏิบัติไมนาน ฯ
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กําหนดไดเมื่อใด สติมีเมื่อใด สามารถจะระลึกเหตุการณในอดีตได
โดยชัดแจง จากคํากําหนดวา คิดหนอ มีประโยชนมาก ถาเราสติดี ปญญา
เกิด ความคิดของกรรมจะปรากฏ แกนิมิตใหเราทราบไดวา เราจะใชกรรม
◙

วันพรุงนี้แลว และเราก็จะไดประโยชนในวันพรุงนี้แลว นี่อดีตแสดงผลงานปจจุบัน
ปจจุบันแสดงผลงานในอนาคต... ที่เรารูสรรพสําเนียงเสียงนก กําหนดเสียงหนอ ออ
นกเขารองดวยเหตุผล ๒ ประการ มันบอกไดอยางนี้ เราเดินผานตนไม สติดี
สัมปชัญญะดี ตนไมจะบอกอารมณแกเราได วาขณะนี้เปนอยางไร ฯ

◙

บางทีเราไมรูตัววามันมีอะไรเกิดขึ้น เราก็ไมรูวาจะปฏิบัติอยางไร

ถาเรามี

สติ เราก็กําหนดตรงลิ้นป รูหนอ รูหนอ รูหนอ พอสติดีปญญาเกิด เรา
ก็รูอะไรขึ้นมาเหมือนกัน อันนี้ไมใชวิธีฝก แตเปนวิธีปฏิบัติ ที่เกิดเฉพาะ
หนา ฯ

กรรมฐาน ตองทําซ้ํา ๆ ซาก ๆ เพิ่ม ๆ เติม ๆ คิดหนอบอย ๆ ถา
โกรธก็กําหนด เสียใจก็กําหนด ดีใจก็กําหนด อยาประมาทอาจองตอ
◙

สงครามชีวิต เดี๋ยวจะปลงไมตก ฯ
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◙

มันจะมีความสงบไดแคไหนไมสําคัญ

สําคัญที่เรากําหนดไดใน

ปจจุบันหรือไมเทานั้น แลวปญญาจะเกิดเองตามลําดับ แลวความคุนเคยก็จะ
มาสงบตอไปในภายหลัง ฯ

เนนใหไดปจจุบัน สําหรับพองหนอ ยุบหนอ
เพราะตรงนี้เปนจุดสําคัญมาก ถาทําไดคลองแคลว ในจุดมุงหมายอันนี้
รับรอง อยางอื่นก็กําหนดได ฯ

◙

ที่จะเนนกันมากคือ

◙

การกําหนดไมทัน วิธีแกทําอยางไร กําหนดรูหนอ รูหนอ ที่

ลิ้นป ถามันงูบลงไปตองกําหนด ไมอยางนั้นนิสัยเคยชิน ทําใหพลาด ทําใหประมาท
เคยตัว ฯ

◙

อยางคําวา เห็นหนอ

เห็นหนอ เห็นหนอ นี่นะมีประโยชนมาก อยา

คิดวาเปนเรื่องเหลวไหล จะเห็นอะไรก็ตั้งสติไว จนกวาเราจะไดมติของชีวิตวา
เปนปจจัตตังแลว มีความรูในปญญาแลว เราเห็นอะไร ปญญาจะบอกเอง แตการ
ฝกเบื้องตนนี่ ตองฝกกันเรื่อยไป ถึงญาติโยมกลับบานไปยังเคหะสถาน
หรือจะประกอบการงานของโยม ก็ไมตองใชเวลาวาง ใชงานนั่นแหละเปนกรรมฐาน ฯ
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๑๗

บางคน นั่งกรรมฐานตลอดกระทั่งไดผลสมาบัติ ไมมีนิมิตเลย บางคน
นิมิตไหลมาเปนไขงู ไหลมาเปนภาพยนตเลย กําหนดเห็นหนอ อยาไปดูมนั
เห็นหนอ เห็นหนอ เห็นหนอ ไมหาย กลับภาพจริงครั้งอดีตชาติ ระลึกชาติได นิมิต
จะบอกไดในญาณ ๔ ฯ
◙

◙

หนอ นี่รั้ง จิต ใหมี สติ หนอตัวนี้สําคัญ ทําใหเรามีสติ ทําใหความรูตัว

เกิดขึ้น โดยไมฟุงซานในเรื่องเวทนาที่มันปวด แลวเราก็ตั้งสติตอไป ฯ

ถาวันไหนฟุงซานมาก ไมใชไมดีนะ ดีนะมันมีผลงานใหกําหนด
แลวก็ขอใหทานกําหนดเสีย ฟุงซานก็กําหนด ตั้งอารมณไวใหดี ๆ กําหนดฟุงซาน
หนอ กําหนดฟุงซานหนอ กําหนดฟุงซานหนอ หายใจยาว ๆ
ตามสบาย สักครูหนึ่งทานจะหายแนนอน บางคนดูหนังสือปวดลูกตา อยา
ใหเขาเพงที่จมูกตอง ลงไปที่ทอง หายทุกราย บางทีปวดกระบอกตา ดู
หนังสือไมไดเลย รนลงมากําหนดที่ทอง ก็จะวองไวคลองแคลวขึ้น แลวจะหายไป
◙

เอง ฯ

◙

ทวาร ๖ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนที่มาของ นรกสวรรค จึงตองกําหนด

จิต
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๑๘

ทวาร ๓ ทวารกาย ทวารวาจา ทวารใจ เปนที่มาของ บุญบาป จึงตอง
สํารวม ฯ

◙

ตัวกําหนดจิตสําคัญมาก จะทํางาน เขียนหนังสือก็กําหนด จะกินน้ําก็

กําหนด จะเดินก็กําหนด จะหยิบอะไรก็ตั้งสติไว โกรธก็เอาสติไปใส เสียใจก็เอาสติไป

เราจะรูดวยตัวเองวา เราสราง
กรรมอะไร และจะแกปญหาอยางไร ฯ
ใส ใหรูวาเสียใจเรื่องอะไร โกรธเรื่องอะไร

◙

ถาเราโกรธ เราไมสบายใจ กลุมอกกลุมใจ

อยาไปฝากความกลุมคาง

คืนไว อารมณคาง เชาขึ้นมาทํางานจะเสียหาย หายใจยาว ๆ แลวกําหนดตรงลิ้นป
วา โกรธหนอ โกรธหนอ โกรธหนอ รับรองหายโกรธ โกรธแลวไมกําหนด ฝากความ
โกรธไว เก็บไวในจิตใจ ตายไปลงนรกนะ... ในทํานองเดียวกัน กําหนดเสียใจหนอ
เสียใจหนอ เสียใจหนอ หายใจยาว ๆ รอยครั้งพันครั้ง ความเสียใจจะหายไปเลย ดีใจ
เขามาแทนที่ สรางความดีตอไป ฯ

๒.๖ เวทนา
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๑๙

ผูปฏิบัตธิ รรมที่มีเวทนา ไมเคยกําหนด ปลอยมันไปตามเรื่องตาม
ราว อยางนี้ใชไดหรือ เลยรูไมจริงในเรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไมตอง
◙

ไปอรรถาธิบายวิชาการใหฟง ฯ

ใชไมได มันตองสับสน
อลหมาน จะตองปวดเมื่อยไปทั่วสกลกาย นั่นแหละไดผล ฯ
◙

ถาเจริญกรรมฐานไมปวด ไมเมื่อยแลว จิตไมออก

◙

เวทนา ตองฝน ตองใชสติไปพิจารณา เกิดความรูวาปวดขนาดไหน ปวด

อยางไร แลวก็ภาวนากําหนดตั้งสติไว เอาจิตเขาไปจับดูการปวด การเคลื่อนยายของ
เวทนา เดีย
๋ วก็ชา เดี๋ยวก็สราง บังคับมันไมได ฯ

ยุบหนอ แลวเกิดเวทนา ตอง
หยุด พองยุบไมเอา เอาจิตปกไว ตรงที่เกิดเวทนา เอาสติตามไปดูซิวามัน
ปวดแคไหน มันจะมากนอยเพียงใด ไมใชปวดหนอแลวหายเลย ไมหาย...
พอยึดปวดหนอ โอโฮยิ่งปวดหนัก ตายใหตาย ปวดหนักทนไมไหวแลว จะ
แตกแลว กันนี่จะรอนเปนไฟแลว ทนไมไหวแลว ตายใหตาย กําหนดไป กําหนด
◙

กําหนดเวทนา ถาหากวา พองหนอ

ไป สมาธิดี สติดี เวทนาเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ซา! หายวับไปกับ
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๒๐

ตา... ขอใหทาน อดทนฝกฝนในอารมณนี้ใหได เวลาเจ็บปวย ทานจะได
เอาจิตแยกออกเสียจากปวยเจ็บ จิตไมปวย ไมเปนไรนะ ฯ

◙

แตเรื่องวิปสสนานี่ มีอยางหนึ่งที่นาคิด คือ ปญญาที่จะเกิดขึ้นไดนั้น มัน

มีกิเลสมากมายหลายอยาง ที่เกิดขึ้นในตัวเราทั้งหมด

เราจะรูกฎแหงกรรม

ความเปนจริง จากสภาพเวทนานั้นเอง... ปญญาที่จะเกิดนั้น เกิดขึ้นโดย
ความรูตัว โดยสติสัมปชัญญะ ภาคปฏิบัติจากการกําหนดนั่นเอง เวทนาที่
ปวดเมื่อยนั้น มันปวดตามโนนตามนี้ เราก็หยุดเอาทีละอยาง อยางที่อาตมากลาว

กําหนดเวทนาใหได กําหนดไดเมื่อใด มากมายเพียงใด
ซาบซึ้งเพียงนั้น มันเกิดเวทนาอยางอื่นขึ้นมาก็เปนเรื่องเล็กไป... บางครั้งอาจ
นึกขึ้นไดวาไปทําเวรกรรมอะไรไว ไมตองไปคํานึงถึงกรรมนั้น
เลย ขอปฏิบัติเพื่อไมใหมีอารมณฟุงซานไปอยูในกรรมนั้น ก็ดวย
แลว

การกําหนดเวทนานั้นเอง ฯ

◙

ถาเราเจริญกรรมฐาน เราจะรูกฎแหงกรรมไดตอนมีเวทนา คนไหน

อดทนตอเวทนาได กําหนดผานเวทนาได เราจะไดรูวาทุกขทรมานที่ผานนั้น ไปทํา
กรรมอะไรไว... นี่แหละทานทั้งหลาย

ทําใหมันจริง จะเห็นจริง ทําไมจริง

จะเห็นจริงไดอยางไร ตองเห็นจากตัวเราออกมาขางนอก รูตัววาเรามีเวรมี
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๒๑

กรรมประการใด ก็ใชหนี้ โดยไมปฏิเสธทุกขอหา จิตอโหสิกรรมได ยินดีรับเวรรับกรรม
ได โดยไมมปี ญหาใด ๆ ฯ

◙

ปวดหนอ นี่เปน สมถะ ไมใช วิปสสนา จําไวใหได ปวดหนอนี่ยึด

บัญญัติเปนอารมณ เพราะวามีรปู มันจึงมีเวทนา เกิดสังขารปรุงแตงมันจึงปวด ปวด
แลว กําหนด ปวดหนอ ปวดหนอ ปวดหนอ ยิ่งปวดหนัก ถาไมกําหนดเลย ก็ไมปวด
หรอก แตวิธีปฏิบัติตองกําหนด จะไดรูวา เวทนามันเปนอยางไร นี่ตัวธัมมะอยูที่นี่ ตัว

ธัมมะอยูที่ทุกข ถาไมทุกขจะไมรูอริยสัจ ๔ นะ เอาลองดูซิ ถาเกิดเวทนา แลวเลิก
โยมจะไมรูอริยสัจ ๔ รูแตทุกขขางนอก รูแตทุกขจร ทุกขประจําไมรูเลยนะ
ทุกขประจํานี่ตองเอากอน ปวดหนอ ปวดหนอ นี่ทุกขประจํา ปวดหนอ ปวดหนอ โอย
จะตายเลย บางคนนั่งทําไปเหลืออีก ๑๕ นาที จะครบ ๑ ชั่วโมง หรืออีก ๕ นาทีจะ

ที่ตั้งใจไว จะตายทุกครั้งเลย เอาตายใหตาย ตายใหตาย
ปวดหนอ ปวดหนอ โอโฮมันทุกขอยางนี้นี่เอง พิโธเอย กระดูกจะแตก
แลว แลวที่ กนทั้งสองนี่รอนฉี่ เลย เหมือนหนามมาแทงกน โอโฮมันปวดอยาง
นี้นี่เองหนอ ปวดหนอ ปวดหนอ กําหนดไป เปนไรเปนกัน พอใกลเวลาครบ
กําหนดที่ตั้งสัจจะไวจะตายเลยนะ ลองดู ลองดู ตองฝนใจ ฯ

ครบครึ่งชั่วโมง

◙

ที่เราทํากรรมฐานนั้น เวทนามันสอนเรา... เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ปวดหนัก

เขา ปวดหนักเขา แตกเลย
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มันมีจุดแตกออกมานะโยมนะ แลวมันจะ
๒๒

หายปวดทันที... ใครจะทําถึงขั้นไหนก็ตาม ตองผานหลัก ๔ ประการ กาย เวทนา
จิต ธรรม ทุกคน ตองมีเวทนาทุกคน แตมีเวทนาแลวเรากําหนดได ตั้ง
สติไวใหไดไมเปนอะไรเลย และเวลาเจ็บระหวยปวยไขจะไมเสียสติ จะ
ไมเสียสติเลยนะ และเราทําวิปสสนานี่มันมีเวทนาหนักยิ่งกวา
กอนจะตาย เวลากอนจะตายนี่มันจะหนักเหลือเกิน ฯ
◙

ไปวัดกระซิบเบา ๆ ฟงเขาสอน
ชีวิตเราเกิดมาไมถาวร
อยามัวนอนหลงเลนไมเปนการ
ไฟสามกองกองเผาเราเสมอ

อยาเลินเลอควรทําพระกรรมฐาน
ไหน ๆ เกิดมาชีวิตตองดับ คือ ตาย
ใกลตายญาติมิตรบอกใหคิดถึงพระอรหัง
รูยากที่สุด คือ คุณพระพุทธัง

เพราะกําลัง เวทนา ทุกขกลาเอย ฯ
เวทนาจะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุปจจัย จะหามไมใหเกิด ก็หามไมได ครั้น
เมื่อหมดเหตุปจจัยก็จะดับไปเอง หมดไปเอง... บางคนไมรู พอปวดก็เลิกไปเลย ไมเอา
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๒๓

แลว ชอบสบาย รับรองทานจะไมรูกฎแหงกรรม เดี๋ยวจะวาอาตมาหลอกไมไดนะ
อาตมาผานมาแลว ฯ

เวทนา คือ ครู ครูมาสอนไมเรียนสอบตก (ปวดเลิก เมื่อยเลิก ฟุงซานเลิก)
ทานจะไมไดอะไรเลยนะ ฯ

◙

◙

หากนั่งครบกําหนดแลวยังมีเวทนาคาอยู

อยาเพิ่งเลิก

ใหนั่งตอไป

จนกวาเวทนาจะเบาบาง คอยเลิก ฯ
กรรมฐาน สามารถรูเหตุการณ และโรคภัยไขเจ็บได ใคร
เปนโรคอะไร ใจเขมแข็ง ตายใหตาย หายทุกราย ฯ
◙

ขอเจริญพรวา

พอเปนจับกัง แมรับจางซักรีด มาอยูชวยงาน และ
ปฏิบัติดวยเปนเวลา ๑ เดือนเต็ม ๆ ปฏิบตั ิกรรมฐาน ดวยความ อดทนสูง ถึง
ขนาดตายใหตาย เขาเปนโรคโปลิโอ แตกลับกลายหายได พอแมก็มีงานมากขึ้น
◙

ลูกสาวหลวงพอ

ออกจากวัดไปเปนเถาแกเนี้ย มีลูกออกมาดีหมด จบการศึกษาตางประเทศทุกคน
และหนาที่การงานก็ดีดวย ฯ
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๒๔

สรุป
ผูมีปญญาโปรดฟง ปฏิบตั ิอยูเทานี้ ไมตองไปทํามาก ยืนหนอ ใหสติ
กับจิตเปนหนึ่งเดียว ขวายางหนอ ซายยางหนอ ใหไดปจจุบัน พองหนอ
ยุบหนอ ใหไดปจจุบนั เทานี้ก็เหลือกินเหลือใชเหลือที่จะพรรณนา ฯ
สงกระแสจิตทางหนาผาก ชารจไฟเขาหมอที่ลิ้นป จําตรงนี้เปน
หลักปฏิบัติ ๗ วัน ยืนหนอใหได เห็นหนอใหได พองหนอ ยุบหนอ
กําหนดใหไดเทานี้ เดี๋ยวอยางอื่นจะไหลมาเหมือนไขงู ฯ
◙

การปฏิบัติกรรมฐาน ไมตองไปสอนวิชาการ เพราะไมตองการใหรูและ
ไมตองดูหนังสือ ปฏิบัติโดยเครงครัด ใหมันผุดขึ้นในดวงใจใสสะอาดและหมด

◙

จด ฯ

เวลาเครียด อยาทําสมาธิ เลือดลมไมดี หามทําสมาธิ ตองไป
ผอนคลายใหหายเครียด จนภาวะสูความเปนปกติ ถึงจะมาเจริญกรรมฐานได การ
เจริญพระกรรมฐาน การนั่งสมาธิ ตองเปนคนที่ปกติ ถาไมปกติ
อยาไปทํา ฯ
◙
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๒๕

◙

ไมวาคนฉลาดหรือคนสติปญญาต่ํา

ก็สามารถบรรลุมรรคผล

นิพพานไดทั้งนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน มีความศรัทธาที่จะประพฤติ
ปฏิบัติ มีความเพียรพยายาม มีความอดทน มีสัจจะ และดําเนินรอยตามการปฏิบัติที่
ถูกตอง เปนตน แต

เรื่องของบุญวาสนาที่ติดตัวมาแตอดีต ก็เปนอีก

ปจจัยหนึ่ง ฯ

การเจริญกรรมฐาน ตองการใหมีปญญา แกไขปญหา จําตรงนี้
เอาไว เพราะกรรมฐาน เปนวิชาแกปญหาชีวิต เปนวิชาแกทุกข ตอง
เรียนรูเอง ซึ่งพระพุทธเจาเปนผูคนพบ ฯ
◙

คบหาสมาคมกับคนที่ขยันหมั่นเพียร
หลีกเลี่ยงบุคคลที่
เหลาะแหละเกียจคราน มั่นใจวา สติปฏฐาน ๔ นี้ เทานั้น เปน
ทางที่พระอริยเจาทั้งหลาย ลวนปฏิบัติมาแลวทั้งสิน้ ฯ

◙

เวนจากการสมาคมกับบุคคลที่ชางพูด ชางเจรจา ชอบคุย
ตองเวนไปออกสมาคมกับผูที่รักษาความสงบระงับ ฯ

◙

อนุสาสนีปาฏิหาริย

๒๖

๒.๗ กรรม
เหนือฟา ยังมีฟา แตไมมอี ะไร เหนือกฎแหงกรรม

◙

ผูที่เปนชาวพุทธทุกคน ควรเชื่อและพยายามศึกษา ทําความเขาใจในกฎแหง

กรรม อาตมาอยากจะกลาววา

ชาวพุทธที่ไมเชื่อในเรื่องกฎแหงกรรม

หาใชชาวพุทธไม ฯ
◙

พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา บุคคลจะไดดีหรือชั่ว จะไดรับสุขหรือทุกข ก็

พระพุทธองคทรงเพียงบอกชี้
ทางแหงความดีและความชั่วใหเทานั้น... ถาเราไมประกอบกรรมดีดวยตัว

เพราะกรรม หรือ การกระทําของตนเองทั้งสิ้น

ของเราเอง ถึงจะสวดมนตออนวอน หรือบูชาทานดวยอามิสที่มีคาเพียงใดก็ตาม ทาน
ก็ไมอาจเปนที่พึ่งแหงเราได เพียงนับถือ แตไมปฏิบัติจะไดอะไรหรือ ฯ

◙

คนที่เชื่อเรื่องกรรม

ยอมสามารถอดทน

ยากลําบาก ความผิดหวังความขมขื่นและเคราะหที่เกิดแกตนได

ยอมรับความทุกข

ไมตีโพยตีพาย

แตประการใด วาโลกนี้ไมมีความยุตธิ รรมเลย ตนไมไดรับความเปนธรรม ทําดี
แลวไมไดดี ฯ
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๒๗

จิตใจคนเราจะเหมือนกันทุกคนยอมเปนไปไมได
ทั้งนี้
เนื่องจากกฎแหงกรรมจากการกระทําที่ไมเหมือนกัน ตางคนตางทําบุญ ทํา
บาป แตกตางกันมา ฯ

◙

กรรมใหผลไมเหมือนกัน ใหผลทันเวลาและใหผลในระยะยาวตอไป

ฉะนั้นทุกคนจึงมีโอกาสรับกรรมไมเหมือนกัน บางคน คิดวาทําดีไมไดดี ทําชั่วไดดี
ทั้งนี้ เพราะความดีทที่ ําไวครั้งนั้นยังมาไมถึง ความชั่วหนักกวาก็มาใหผลกอน สวน
ความดีนั้นเบา ก็จะใหผลในภายหลัง

เพราะความดี ความชั่ว น้ําหนักไม

เทากัน ฯ
◙

หลายคนคิดวากฎแหงกรรมไมมีจริง จนถึงกับประชดประชันวา ทํา

ดีไดดีมีที่ไหน ทําชั่วไดดีมีถมไป ดวยเห็นวา คนทํากรรมชั่วไดรับผลเปนคนร่ํารวย เปน
คนมีอํานาจวาสนา มีคนเคารพยกยอง ตรงขามกับคนที่ทํางานดวยความซื่อสัตย
สุจริต ขยันขันแข็ง กลับตองมีชีวิตที่ยากลําบาก หรือ คนที่ทํางานไมเปน คนที่ไม
ทํางาน เลี่ยงงาน แตถนัดในการประจบสอพลอ กลับไดเลื่อนขั้นตําแหนงกาวหนาดี ฯ

ควร เขาใจในเรื่องการใหผลของกรรม ซึ่งมี ๒ ชั้น คือ การ
ใหผลของกรรมในชั้นธรรมดา และการใหผลของกรรมในชั้น
ศีลธรรม
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๒๘

การใหผลของกรรมในชั้นธรรมดา
เปนการใหผลที่ไม
คํานึงถึงหลักความชอบธรรม เชน นาย ก. โกงเงินหลวง หรือ ขโมยทรัพย
ของคนอื่นมา ผลก็คือ ไดเงินซื้อบานและอยูบานหลังนั้น นี่เปนการใหผลของกรรม
ชั้นธรรมดา การใหผลของกรรมหาไดหยุดเพียงแคนั้น แตยังจะ
ใหผลในอนาคตในขั้นศีลธรรมอีก คือ ทําดีจะตองไดรับผลดี
อยางแนนอน และถาทําชั่ว จะตองไดรับผลชั่ว อยางหนีไมพน
กรรมบางอยางอาจจะใหผลในชาตินี้ บางอยางอาจใหผลใน
ชาติหนา หรือ อาจใหผลในชาติตอ ๆ ไป เชนเดียวกับการปลูกพืช พืช
บางอยางใหผลภายในระยะเวลาไมกี่เดือน บางอยางก็เปนป บางอยางก็หลายป ไม
เทากันแลวแตชนิดของพืช (กรรม : ทั้งดีและชั่ว) การที่ทําความชั่วแลวไดดีมีสุขอยูจึง
เปนเพราะกรรมชั่วยังไมใหผล แตกรรมดีที่เขา

เคย ทํายังคอยสนับสนุนอยู คนที่ไม

เชื่อเรื่องกรรมมักจะมองแคผลของกรรมชั้นธรรมดา

ก็คิดวาตนเปนคนฉลาด ดูถูก
พวกที่เชื่อเรื่องกรรมวา เปนคนงมงาย คนทําชั่วไดดี จึงเปรียบเสมือนคนที่
รับประทานขนมเจือยาพิษ ตราบใดที่ยาพิษยังไมใหผล ก็คิดวาขนมนั้น
คนที่ทําความชั่วแลวความชั่วยังไมใหผล

เอร็ดอรอยหวานลิ้น
การใหผลของกรรม มี ๒ ทาง คือ ผลทางจิตใจ เปนเรื่องเกี่ยวกับผูกระทํา
โดยเฉพาะ ทําแลวไดรับผลทันที คือ ความสุขใจ ความปติ หรือ ความทุกขใจ เศรา
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๒๙

ผลทางวัตถุ เปนเรื่องเกี่ยวเนื่องกับผูอื่น หรือ ปจจัยอื่นมาเกี่ยวของ จึง
ทําไดยาก
หมองใจ

คนทําดีจะใหไดดีทางวัตถุ (หวังลาภยศ สรรเสริญ) ตองประกอบดวยหลัก ๔
ประการ
๑. ทําดี ตองถูกสถานที่
๒. ทําดี ตองถูกตัวบุคคล
๓. ทําดี ตองถูกกาลเวลา
๔. ทําดี ตองทําใหเสมอตนเสมอปลาย

การทําความดี เราควรจะหวังผลทางจิตใจมากกวาวัตถุ บางคนอาจทํา
ความดีจริง แตดียังไมถึงขั้น คือ ทําดีเพียงเล็ก ๆ นอย แลวหวังผลแหงความดีนั้น เมื่อ
ไมไดรับผลตอบแทนก็หมดกําลังใจ นอยใจ แลวก็บอกวาทําดีไมเห็นไดดี คนพวกนี้
เหมือนคนปลูกพืชรดน้ําพรวนดินเพียงเล็กนอย แตหวังผลมากมาย เหมือนรดน้ําที่
ยอด คิดวาจะไดออกดอกออกผลไว ๆ ฉันนั้น
คําวา “ไดดี หรือ ไดชั่ว” ในทางโลก และ ทางธรรม มีความหมายตางกัน

ทางโลก ไดดี มักหมายถึง กายไดทรัพยสมบัติ ไดอํานาจวาสนา ไดตําแหนง
หนาที่การงานดีขึ้น สวนไดชั่ว หมายถึง พลาดหวังจากสิ่งดังกลาว เปนอัมพาต สมบัติ
โดนยึด เปนตน

อนุสาสนีปาฏิหาริย

๓๐

ทางธรรม ไดดี หมายถึง ทําใหจิตใจดี เปนสุข จิตใจสวาง สะอาด สงบ สวน
ไดชั่ว หมายถึง ทําใหจิตใจต่ําลง เศราหมอง เลวลง มืดมัว ฯ

◙

ถาชาติที่แลว ปาณาฯ ติดตัวมา ๖๐% รับรองชาตินี้ จะงอยเปลี้ยเสียขา เปน

อัมพาต ถูกเขาฆา
ถาชาติที่แลว อทินนาฯ ติดตัวมา ๖๐% รับรองชาตินี้ จะถูกจี้ปลน ไฟไหมบาน
ถาชาติที่แลว กาเมฯ ติดตัวมา ๖๐% รับรองชาตินี้ จะมีเมียกี่คนมีชูหมด มีผัวกี่
คนเปนของคนอื่นหมด
ถาชาติที่แลว มุสาฯ ติดตัวมา ๖๐% รับรองชาตินี้ จะโดนหลอกลวง โดนโกหก
ถาชาติที่แลว สุราฯ ติดตัวมา ๖๐% รับรองชาตินี้ จะเปนโรคปญญาออน
วิกลจริต ฯ

◙

เมื่อยังมีชีวิตอยูประกอบกิจดวยอํานาจ โลภะ ตายไปจะเปน เปรต เมื่อยังมี

ชีวิตอยูประกอบกิจดวยอํานาจ โทสะ ตายไปจะเปน อสุรกาย (ตกนรก) เมื่อยังมี
ชีวิตอยูประกอบกิจดวยอํานาจ โมหะ ตายไปจะเปน สัตวเดรัจฉาน ฯ

บุคคลที่มีพฤติกรรมดังนี้ แมจากภพนี้ไปแลว ยอมเปน
เปรตในภพหนา
◙
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๓๑

๑. อิจฉาริษยาคนร่ํารวยและสูงกวาตน หรือ ดูถูกดูแคลนคนยากจน หรือ ต่ํา
กวาตน
๒. ตระหนีไ่ มทําทานและยังกีดกันคนที่ทําทาน
๓. นําทรัพยสินและของสวนรวม มาเปนของตน
๔. ติฉินนินทา กลาวรายพระ และครูอาจารยของตน
๕. ยุยงสงฆและหมูคณะใหแตกกัน
๖. ใหยาหญิงมีครรภ เพื่อทําลายเด็กในครรภ
๗. แชงดาคนที่ทําบุญ และทําความดีตอสังคมและพระสงฆ
๘. ใชอุบายทุจริตในการคา
๙. ประทุษรายตอพอแมและคนในวงศตระกูลของตน
๑๐. ไมยอมใหทานขาว (บริจาคขาวเปนทาน) และยังสาบานวาไมมีขาว
ดังกลาว
๑๑. ลักขโมยของคนอื่นมากิน แลวสาบานวาไมไดขโมย
๑๒. กลางคืนถือศีล กลางวันเปนพราน
๑๓. เปนเจาเมือง หรือเปนผูใหญ เปนขาราชการ ที่ชอบกินสินจางรางวัล
๑๔. ทําบุญดวยของเหลือเดน ถวายภัตตาหารดวยเนื้อหมาและสัตวที่มีเล็บ
๑๕. ขมเหงรังแกคนยากคนจน ตัดไมทําลายปา
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๓๒

อนาคตทานจะย่ําแยเปนเปรตในอนาคต และจะเห็นทันตาในปจจุบัน ฯ

◙

อํานาจโทสะ ไมพอใจคนโนนคนนี้ ตายขณะนั้นลงนรกไปเลย ทําบุญ

ทอดกฐิน สรางศาลา ยกชอฟาหนาบัน ก็ตองลงนรกไป ผิดหวังแนนอนดวยอํานาจ
โทสะ

อํานาจโมหะ ตายไปก็เปนสัตวเดรัจฉาน หาสติปญ
 ญาไมได ตายจากสัตว
เดรัจฉานกลับมาเปนมนุษย ก็ไรสติปญญาจะเรียนหนังสือได อยาทําอารมณอยางนั้น
เลย แกปญหาปจจุบันเสียใหทันทวงที ฯ

๓๐ ป ทอดกฐิน
เกง ทอดผาปาเกง แตตายเปนเปรต ไปเที่ยวเขาเขา เพราะอํานาจโลภะ
◙

โยมคนหนึ่งเปนเศรษฐี อายุ ๘๔ ป รักษาอุโบสถมา

เอาทรัพยสมบัติของลูกชายคนโต มาใหลูกสาวคนเล็ก ลูกเขย (สามีของลูกสาวคน
เล็ก) เลนการพนันผลาญหมด

เลยเสียใจ ตรอมใจ ถึงแกกรรมตายเปน

เปรต ฯ
◙

เมื่อสมัยกอนเขาเปนเศรษฐีมีเงิน ขี้เกียจทําบุญ ตายแลวไมไดไปเกิด เปนเปรต

อยูที่นั่น อยูมา ๑๐๐ กวาปแลว เปนปูโสมเฝาทรัพย เจาของที่ใหมจะขายก็ขายไมได
ฯ
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๓๓

◙

“หลวงพอตายแลว (หลวงพอขํา) เขาทําศพแลว ๕๐-๖๐ ปผานไป หลวงพอยัง

ตองไปทวงหนี้เขา อดอยากเหลือเกิน ...พอทิดมีเงินมีทอง

หมั่นทําบุญทํา

ทานนะ อยาไปใหใครกูอยางนี้เลย...” ทานบอกวาสอนลูกสอนหลานนะ
อยาทําเลย อยาขี้เหนียวเลย

นี่แหละหลวงพอลําบากเหลือเกิน บัดนี้

ยังหาที่เกิดไมไดเลย ไปเที่ยวทวงหนี้ ทวงแลวเขาไมให ก็ตามทวงตลอดไป ฯ
(เปรตหลวงพอขํา อดีตเจาอาวาสวัดเสาธงทอง อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี ไป
เขาฝนโยมคนหนึ่งที่วัดโพธาราม อ.ศรีสําโรง จ.สุโขทัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ หลวงพอ
ของพวกเราบันทึกสัมภาษณ และตรวจสอบแลว)

ตอนบวชไมทาํ
กิจวัตรอะไร ขนแตของวัดเขาบาน ตายแลว เปนเปรตอยูที่วัดนี้ ฯ

◙

ที่วัดอัมพวันก็ยังมี ชื่อหลวงตาเฟอง เดี๋ยวนี้ยังอยูดวย

(เขียนไวเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๓)

◙

คนที่เปนหนี้ (กรรม) เขายังใชหนี้ (กรรม) ไมหมด สรางความดีไมขึ้น หา

กินไมขึ้น บางคนคาขายร่ํารวยจริง แตเก็บเงินไมอยู ทําอยางไรก็ไมอยู ไมรูออกไป
ทางไหนหมด อาตมาก็ดูให บอกใหมานั่งกรรมฐาน แกกรรมนี้เสีย ก็ไดความวา สราง
เวร สรางกรรม มามาก ยังใชไมหมด พอใชเวรใชกรรมหมด ก็อโหสิกรรม แผ
เมตตา บําเพ็ญกุศลเรียบรอย

อนุสาสนีปาฏิหาริย

ทีนี้เก็บเงินอยูละ เปนเศรษฐีได นี่
๓๔

กลายเปนคนมีเงินมีทองไปแลว นีแ่ หละ ใชหนี้ใครไมหมด ไมเจริญ
หรอก ทํามาหากินไมขึ้น ขอฝากไวสั้น ๆ ฯ
◙

ถาอยากหมดเวรหมดกรรม อาตมาตอบสัน้ ๆ

อยาไปสรางเวรสราง

กรรมตอไป แคนี้พอแลว คอย ๆ ทยอยใช ไมนานก็หมดไปเอง เหมือนกับเราไปขอ
ยืมเงินเขามา ๑,๐๐๐ บาท ถาใชคืนวันละบาทสองบาท ตองใชเวลานาน แตถาใชวัน
ละ ๑๐๐ – ๒๐๐ บาท เดี๋ยวมันก็หมดไปเอง ฯ

สรางความดี จะมองเห็นกรรม สรางความชั่ว จะไมเห็นอะไรเลย ตอง
ไปใช ดอกทบตนในเมืองนรก ฯ

สรางกรรม เราเปนคนทํา เราตองเปนคนแก จะไปใหคนอื่นแกไมได...
การเจริญกรรมฐาน ทําใหรูกฎแหงกรรมวาเราเคยทําอะไรไว จะ
ไดแกกรรม (ชดใชกรรม) ของตัวเอง ไมใชคนอื่นแกให เราไปขอยืมเงิน
ของเขามา แลวใหคนอื่นรับใชมันจะถูกตองไหม คงจะไมยุติธรรมกระมัง กฎแหง
กรรมนะ ทานทั้งหลาย บางคนดากันวากัน พอบางคน เตะลูกทั้ง
รองเทา เปนเวรกรรมเจริญกรรมฐานไมไดหรอก ตองอโหสิกรรมกัน
กอน บางคนดาสามีทํากรรมฐานไมไดผล เพราะไมไดอโหสิกรรมกอน
บางคนคิดไมดีกับพอ คิดไมดีกับแม ไมตองทํากรรมฐานนะ ไม
◙

อนุสาสนีปาฏิหาริย

๓๕

ไดผล ถาไมอโหสิกรรมกอนไมไดผล เหมือนเราไปแจงความที่โรงพัก ถาไมถอนแจง
ความ มันก็มีความผิดตอไป เปนกฎแหงกรรมนะ เราตองถอน เราไปพูดดาเขา ก็
อโหสิกรรมถอนคําพูดออกจากการดาเขาเสีย ถึงจะไมมีเวรกรรมติดตัวไป อันนี้มี
ประโยชนมาก ผูที่เจริญกรรมฐานถึงจะรูได ฯ

บุญกับบาป ลบลางกันไมได บุญก็อยูสวนบุญ บาปก็อยูสวนบาป
เปรียบเหมือนน้ํากับน้ํามัน... หากเราสรางกรรมดี สรางบุญกุศลใหมากเขาไว แม
บุญกุศลจะไมสามารถลางกรรมชั่วได แตหากบาปกรรมชั่วมีนอย ก็จะ
ยังตามไมทัน เพราะกุศลบารมีมีมากกวา เมื่อเราสรางกุศลเปนบารมี
มากขึ้น เราก็แผสวนกุศล ใหเจากรรมนายเวร สรางบุญกุศลครั้งใด ก็อุทิศ
ทุกครั้งไป หากกรรมชั่วเรามีนอยก็จะจางไป เพราะสวนกุศลที่เราอุทิศ จะ
ชดใชหนี้กรรมไปในตัว เมื่อเราสรางบุญกุศลมากขึ้น กรรมชั่ว ถึงไมจาง ก็
คอยหางออกไป ยังตามไมทนั แตหากหยุดสรางบุญกุศลและหันมา
สรางกรรมชั่วสรางบาปตอไป กรรมชั่วก็จะเขาใกล ติดตามมาทัน
สนองเร็วขึ้น หากเปนกรรมหนักก็ยากที่จะหลบหลีกใหพนได แม
◙

จะสรางกรรมดีเพียงใดก็ตาม ก็ตองรับกรรมหนักชาตินี้ไปกอน จนกวาจะหมดเวร
สวนกรรมดีก็จะสนองภายหลัง หรือชาติหนา หรือเมื่อใชหนี้อกุศลกรรมหมดแลว ฯ
(เรื่องนี้หลวงพอไดเลาเปรียบเทียบไวนาฟงเปนอีกเหตุผลหนึ่งวา เหมือนเราไป
ยืมสตางคเขามาแลวไมมีใช ก็คือเปนหนี้เขา ตองชดใชทั้งดอกทั้งตน เราอาจขอ
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๓๖

ทํางานรับใชเขา เพื่อลดดอก เมื่อเขาเห็นความดีเรามากเขา เขาอาจไมคิดดอก อดทน
ทําความดีใหเจาหนี้เห็นยิ่ง ๆ ขึ้น เขาอาจยกหนี้ใหหมดเลย : ผูรวบรวม)

กรรม สิ้นสุดที่ อโหสิกรรม... กอนทีจ่ ะแผเมตตาออกไป ตอง
อโหสิกรรมกอนนะ ถาไมอโหสิกรรมออกกอน ทานจะแผไมออก อโหสิกรรมให
ใจสบาย ไมโกรธใคร ไมเกลียดใคร ไมอิจฉาริษยาใคร แผเดี๋ยวนั้นถึง
เดี๋ยวนั้น แลวก็มีการตอบรับดวยนะ อันนี้มันเปนของใครของมัน อาตมา
จะบอกกรรมวิธีแบบวิชาการนั้นคงไมได เพียงแตแนะแนววิธีปฏิบตั ิ
◙

เทานั้น จากอํานาจของจิตดวยการใชสตินั่นเอง ฯ

ก็ตองใชดอกในชาติหนานะ กฎแหงกรรมมีจริง
แตกฎแหงกรรมที่อาตมาประเมินผลและไดประสบการณมารูลวงหนาได เพราะใช
สติระลึกกอนเปนตัวรูลวงหนา ตัวสัมปชัญญะเปนตัวผลักดัน ทํา
ใหแกไขเหตุการณไดทันเฉพาะหนา ที่อาตมารูนี้ก็เนื่องจากเรา เจริญ
สมาธิ เจริญสติ อยูตลอดเวลา ขอใหทานไปพิจารณาดวยตนเอง ดวยเจริญ
◙

ถาไมไดใชในชาตินี้

กุศลภาวนาไปเรื่อย ๆ ไมจําเปนตองมีเวลาวาง เวลาทีท่ านทํางานก็ภาวนาไป หูไดยิน
เสียงก็ภาวนาไว ตั้งสติไวตลอดกาล

กัมมัฏฐานมีความสําคัญตอหนาที่

การงาน ฯ
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๓๗

ขอเจริญพรวา การแผสวนกุศล หรือแผเมตตาแกกรรม จะแกบทใด
อยาพูดเรื่องนั้น อยาไปดาไปวาจะไมมีทางแกไขได จะเปนการหยิก
เล็บเจ็บเนื้อ จะเหลือวิสัย... วิธีแกกรรม อยาไปผูกใจเจ็บ ใหอโหสิกรรมเสีย
◙

ก็จะเปนสุขทุกฝาย ฯ

ถาเรานั่งเมื่อยแลวเลิก เดิน
จงกรมเมื่อยแลวเลิก รับรองทําอีกหมื่นป ก็ไมพบกฎแหงกรรม
จากการกระทําของตน ไมพบแน ขอฝากปรารภธรรมไวในขอนี้ ฯ

◙

คําวา ตัวกรรมเห็นชัด คือ เวทนา

กรรมครั้งอดีตนั้น ตองแกดวยการเจริญทุกขเวทนา มีเวทนา
แลวตองสูเวทนา จะเกิดขึ้น ตั้งอยู แลวดับไป เราจะรูวาเราทํากรรมอะไรไว

◙

กรรมปจจุบัน แกดวยการกําหนดทางอายตนะ ธาตุอินทรีย
หนาที่การงานใหมันดับไป อยามาติดใจและของอยู แตประการใด ไฟราคะ โทสะ
โมหะ ก็จบไมลุกลามไปถึงอนาคต ฯ

การอุทิศสวนกุศลใหบรรพบุรุษ
บิดามารดาชาติเกาครั้ง
อดีต ก็มีโอกาสมารับสวนบุญกุศลดวย เรามีบิดามารดามาหลายชาติ
หลายกัปป หลายกัลป มาชาตินี้มิทราบไดวา ใครเปนบิดามารดาของ
เรา... พระเกจิอาจารยทานเลาสืบมา บางที บิดามารดา ญาติวงศพงศา
อนุสาสนีปาฏิหาริย

๓๘

มาเกิดเปนสุนัข เปนวัว เปนควาย ฯลฯ เราก็หารูไม เพราะลมหายตาย
จากไปหลายชาติ... หลวงพอยกตัวอยาง ชายหนุมจากจังหวัดปตตานี ขึ้นไป
รับจางทําไรไถนาที่จังหวัดพิจิตร ไดพบครอบครัวที่ในอดีตชาติเขาเคยเปน
พอบานของครอบครัวนี้ และเมื่อลูกหลานบานนี้ทําบุญใหบรรพบุรุษ
ครั้งไร ก็รูสึกอิ่มทองตลอดทั้งวันทั้งคืน ฯ
(ดวยตัวอยางนี้เปนประจักษพยานของการเวียนวายตายเกิดวามีจริงและ
อานิสงสของการทําบุญอุทิศสวนกุศล วาไดผลจริง นี่เปนความโชคดีของผูที่เกิดมา
พบพระพุทธศาสนา : ผูรวบรวม)

ที่เราสรางบุญ สรางบาปกันมานี่เองแหละ พอ
แมสรางความไมดใี หกับลูก ทําความไมถกู ใหกับหลาน เวรกรรมก็จะโอน
ใหกับลูกของตน... ถาพอมีบุญ แมมบี ุญไดเจริญกรรมฐาน ลูกออกมาก็จะมีบุญ

◙

ทานทั้งหลายเอย

วาสนาดวย ถาพอมีเวรแมซ้ํามีเวร สรางเวรสรางกรรมรวมกันมา ลูกจะมีสมองดีไมได
เสียจริตผิดมนุษย ไมสามารถจะสอนใหเขาดีได... อยางที่พระพุทธเจาสอนไว

ที่เราสวดมนตวา “กัมมทายาโท กัมมโยนิ กัมมพันธุ กัมมปฏิสรโน ยัง กัมมังกริส
สามิ กัลยาณังวาปาปะกังวา”ฯ

◙

การผสมเทียม (เด็กหลอดแกว) เกี่ยวของกับกฎแหงกรรมอยางไร พระเดช

พระคุณหลวงพอไดยกตัวอยางเปรียบเทียบไดอยางแยบยลและเขาใจไดชัดเจนวา
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๓๙

“การที่เราจะไปอยู

บานหลังใหม (เกิดใหม) ก็ตองใหบาน (ตัวออน

หรือทารกในครรภ) สรางเสร็จกอน (เมื่อตัวออนเริ่มมีปจจะสาขา คือ มือสอง
เทาสอง สมองหนึ่ง) แลว เรา (จิตวิญญาณ) จึงจะเขาไปอยู มิใชเรายืนอยูแลวใหชาง
มาสรางบานครอมตัวเรา การนําน้ําเชื้อของผูชายคนไหนมาไมสําคัญ
(เปนสวนหนึ่งของวัสดุกอสราง) สําคัญอยูแตสามีภรรยาคูนั้นวา เขาทั้งสอง
มี กรรมดีกรรมชั่วติดตัวมาอยางไร ถามีบุญกุศลติดตัวมาดี ก็จะไดจิต
วิญญาณที่ดีมากําเนิด แตถามีบาปกรรมชั่วติดตัวมา ก็จะไดสัตวนรกมาเกิด เปน
ความผูกพันธที่มีตอกันมาแตอดีต ตามมาถึงภพชาติปจจุบัน
(ผูที่คิดจะทําตองพิจารณาใหรอบคอบเปนพิเศษ โดยเฉพาะกับคน เพราะอาจ
มีปญหาสังคมตามมา อันเรื่องมาแตความผูกพันธและความอบอุน ในครอบครัว)

◙

เหตุเกิดที่อยุธยา ขอทานสองคนผัวเมีย มีลกู ชายออกมาก็ทิ้งใหแม (ยาย) เลี้ยง

สวนตัวเองก็ขอทานเปนปกติ จนกระทั่งลูกโต (ชื่ออายจุก) ยายก็พาหลานออกขอทาน
ตามอาชีพของเขา วันหนึ่งผานบานเศรษฐีใจบุญแตไมมีลูก ก็ไปยืนขอทาน เศรษฐี
กลับตองชะตาลูกขอทาน ก็ถามขอทานวาลูกหรือ ขอทานก็บอกวาไมใช เปนหลาน
ลูกของลูกสาว แลวเอยปากขอเอาไปเลี้ยง ในที่สุดครอบครัวขอทานก็ยกให และ
เศรษฐีสองสามีภรรยานี้ก็รักมาก สงเสียเรียนหนังสือจบแลว รับราชการตั้งแตเปน
ปลัดอําเภอยายหมุนเวียนจนมาเปนผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แลวผูวา
คนนี้ยังแวะไปดูถิ่นกําเนิดของตัวเองและยังแนะนําตัวเองกับคนที่ยังมีชีวิตอยู เรื่องนี้
หลวงพอเลาใหญาติโยมฟงบอย ๆ เปนความผูกพันมาตั้งแตอดีตชาติ ภรรยาเศรษฐีมี
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๔๐

เหตุใหไมสามารถมีลูกได ลูกจึงตองมาอาศัยทองขอทานเกิด เมื่อเกิดมาลักษณะ
ผิวพรรณก็ไมเหมือนลูกขอทานทั่วไป พอพบหนากันก็ถูกชะตาทันที นี่เปนเพราะกรรม
ดีที่สรางรวมกันมา ผูกพันกันมาตั้งแตอดีต ตัวอยางนี้ประมาณสี่สิบปมาแลว ฯ

ทานเลือกเอา เฮฮาตอนเปนพระ ไมสํารวมสังวรระวัง ไมอยู
ในโอวาทอุปชฌาย เปนไปตามกรรมเองนะ... ตั้งแตบวชมา หลวงพอไม

◙

เคยเอาจีวรออก นอกเหนือจากการสรงน้ํา เหงื่อออกหยดลูกคางก็ตองหมจนเคยชิน
และสํารวมอยูเสมอ พิจารณาปจจยะปจเวกขณะอยูเสมอ ครองสบงทรงจีวรก็มีสติ
พิจารณาปฏิสังขาโย อัชมยา ยถาปจจยัง สํารวมอยูทุกวัน รับรอง ทานมีใจเปนกุศล

ถาทานพิจารณาปจจยะ
ปจเวกขณะ ๔ ประการตลอดแลว รับรองสึกหาลาเพศไปแลว
ทานจะทําอะไรก็ราบรื่น ประกอบอาชีพอะไรก็ประสบผลสําเร็จ
ฯ

จิตทานก็เปนบุญ ทานเกิดความสุขในอนาคตแน...

◙

ดูกอนอานนทศรีอนุชา บัดนี้เราเปนนักบวช เปนหนี้ชาวแวนแควน เปน

หนี้ญาติโยมมากหลาย จงใชหนี้เขา ใชคาขาวสุก ใชคาปจจัย ๔ เขานะ ...
อยานิ่งดูดาย บริโภคปจจัย ๔ ของโยม โดยไมพิจารณา...
พระสงฆตองเครงครัดในสีลาจารวัตรและพิจารณา ปจจัยทุกครั้ง
ที่ใชนุงหม...พระแตละรูปก็เปนหนี้โยม แตละเม็ดขาวสุกแลว ทําไมไมใชหนี้โยม... กุฏิ
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๔๑

สงฆก็เปน
หนี้ประชาชน...รับรองกินกับนอนตายแลวไปเปนเปรต พระพุทธ
องคแสดงไว ตายไปแลว จะไปกินกอนกรวด กอนทองแดงใน
เมืองนรก แนนอนที่สุด เดี๋ยวนี้ พระที่วัดนี้ตายไปหลายองค
กําลังกินกอนกรวด กอนทองแดง อยูในเมืองนรก ไมเคยใชหนี้โยม
ที่อยู ที่กินสะอาด ที่ถายสะดวก ไมชวยกันทํา ไมรักษาของประชาชน

เลย ใชหนี้โยมตองสรางความดีใหเปนประโยชนแกประชาชน ฯ
(ลูกศิษยรุนเกาเคยเลาใหฟงวา แมใหญเขาผลสมาบัตไิ ปเที่ยวแดนนรก เห็น
ผาเหลืองหนาประตูนรกเต็มไปหมด หลวงพอตองไปตาม เพราะเกรงวาจะหลงติดทํา
ใหการปฏับัติไมกาวหนา : ผูรวบรวม)

◙

ถึงโภชนาหารเจริญรุงเรืองวิตามินดีก็ตาม แตทําไม คนตายในวัยเด็ก ทําไม

โดนยิงตาย โดนรถชน โดนอุบัติเหตุ โดนโรคมะเร็งกิน กระทั่งมียารักษาโรคอยู
มากมาย นั่นคือกฎแหงกรรม จากการกระทําเปนกฎอันหนึ่ง ฯ

พระทานสอนวา กิจโฉ มนุสสปฏิลาโภ การเกิดเปนมนุษยแสนจะยาก

ยิ่งมีหนาตาดียิ่งหายากที่สุด... บางคน มีศีลมาไมครบ เกิดมา ขี้ริ้วขี้เหร
บางคนเกิดมางอยเปลี้ยเสียขา บางคนตาบอดหูหนวก บางคนแถมยังปญญาออน

ทานดี แตชาติกอน ก็เกิดมาเปนลูกมหาเศรษฐี
มั่งมีศรีสุข แตเมื่อชาติกอนเขาไดทําการเบียดเบียนสัตวมา ชาตินี้จึงสามวันดีสี่
บางคนเปนอัมพาต... บางคนมีมา
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๔๒

วันไข มีเงินก็ชวยไมได บางคน

ไมไดสรางเหตุแหงปญญามา ถึงเกิดเปนลูก

เศรษฐี เงินก็ชวยซื้อวิชาไมได... บางคนบานใหญบานโตราวกับวัง แตกินขาวกับน้ําตา
ไมเวนแตละวัน ฯ

โลกมนุษยมีแต ขี้เกียจ ขี้โกง ขี้อิจฉา ขี้ริษยา... สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาของเรานั้น ทรงแสดงเหตุผลชัดเจน สรางความดีจะไป
สวรรค ตองมาที่โลกมนุษย ที่อิจฉากัน ฯ

◙

คนที่ไมมีธัมมะ ชอบขี้เกียจ ขี้โกง ขี้อิจฉา ขี้ริษยา ชอบประทุษราย
เขา จะมีแตความทุกขที่นากลัว โดยเฉพาะกับผูบริสทุ ธิ์ที่ไมมีความผิด
จนไดรับโทษทัณฑ ผูนั้นตองถึงความพินาศ... โทษที่นากลัวคือ อิจฉา
จะเกิดอาพาธเจ็บปวยอยางหนัก ตองทนทุกขทรมาน คนที่ริษยา จิตจะกระวน
◙

กระวายและฟุงซานตลอดชีวิต ฯ

ถาเราเกื้อกูลกัน ในวันนี้
จะเปนญาติกัน ในวันหนา
ถาเราเกื้อกูลกัน ครั้งอดีตชาติ ตองมาเปนญาติกัน ในวันนี้ ขอ

◙

ฝากทุกคนในที่นี้ดวย ฯ
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๔๓

เปนคูเวรคูกรรมกันมา ชาตินี้มาเจอกัน
ก็ตองเปนคูเวรคูกรรมกันตอไป แตก็ไมแยกจากกัน ตองแกดวยการ
แผเมตตา ฯ
◙

ชาติที่แลวเคยเปนสามีภรรยา

หญิง รัก หญิง หรือ ชาย รัก ชาย ในอดีตชาติเคยเปนคูกันมา แตผดิ
ศีลบางประการ ตองมาเกิดเปนเพศเดียวกัน แลวก็รักกันตอไป ฯ

◙

ชาย ที่ปยู ี้ปูยําหญิง ทําใหเขาตองเสียใจ จะไปเกิดเปนโสเภณี ไป
จนตาย และชาติตอไปจะไปเกิดเปนชาย เปนบาเสียสติ และในชาตินี้
ลูกจะตองเปนโสเภณี ฯ
◙

◙

ใครที่

หลอกลวงเขา ทําใหเขาลุมหลงมัวเมา ชาติตอไป จะตอง

เปนบา ฯ
◙

เราชอบเขา เขาไมชอบเรา แสดงวา เคยทะเลาะกันมา ฯ

เขารักเรา เรารักเขา แลวเขาก็รางเราไป เราก็คลุมคลั่ง เรา
สรางกรรมใหตัวเราเอง ฯ
◙
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๔๔

การแกกรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุด คือ การที่ญาติโยมมานั่ง
เจริญกรรมฐาน แลวแผสวนกุศลใหเจากรรมนายเวร ทุกทานจะกลับ
◙

รายกลายดี ลูกหลานจะมั่งมีศรีสุข จะประกอบกิจการอาชีพการงาน ก็จะมีเงินไหน
นอง ทองไหลมา ฯ

การเจริญ
กรรมฐานจะแกได มันจะลางมลทิน ไดลางกรรมเกาที่มีมานาน
แลว จะมีแตโชคดี มีปญญา คนที่ไมเคยอุปถัมภก็จะมาอุปถัมภ
คนที่เปนศัตรูกัน จะกลับมาเปนมิตร ฯ
◙

นี่แหละเวรกรรมตามสนองอยางไร

กฎแหงกรรมจะบอกชัด

๒.๘ ทัว่ ไป
อาตมาไมเคยสอนใครไปสูสวรรค นิพพาน แตสอน
กรรมฐานใหระลึกชาติได ระลึกบุญคุณคนได นึกถึงพอแม นึกถึง
ตัวเอง และสงสารตัวเอง จะทําแตสิ่งดี ๆ แคนี้พอกอน ฯ
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๔๕

คือ ปญญาทาง
พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ... โลกุตรปญญาเปนการแกไขปญหาชีวิต เขาสู
จุดหมายของกรรมฐานโดยเฉพาะ ฯ
◙

โลกียปญญา คือ ปญญาทางโลก โลกุตรปญญา

คนที่มีบุญถึงจะมาทํากรรมฐานได บาง
คนมาจากนรก มาเกิดในโลกมนุษย ไมสามารถเจริญกรรมฐานได เขาวัดก็
เดินผานไปผานมา เพราะกรรมมันบังจิตใจ บางคนฆาพอตาย บอกใหมา
เจริญกรรมฐานมันรอนหมด พอถึงวัดอัมพวันก็รอนทนไมได ตองเอารถ
◙

ทานสาธุชนทั้งหลายเอย

ออกไป ฯ

◙

หากทานทัง้ หลายเคยดาทานผูมพี ระคุณ ถอนคําพูดแลว ขอสมาลาโทษเสีย

ทานจะไดผลจากการเจริญกรรมฐานทันที ฯ

ผีก็เจริญกรรมฐานได ไมจําตองเปนคน คนยังไม
สนใจ แตผีสนใจก็เปนที่นาอนุโมทนา ก็เจริญวิปสสนากรรมฐาน จิตมุงมาด
ปรารถนาเขาสูภาวะ กลับกลายจากเปรตเปนเทพธิดาได ไมมีการ
◙

อาตมาขอยืนยันวา

ปฏิสนธิในครรภแตประการใด

เปนอภินิหารของโอปปาติกะที่สรางคุณงามความดี

เกิดเปนเทวดาก็ได เปนเทพก็ได เปนไดหลายอยาง เปนอภินิหารของบุญ

กุศล ที่ตนไดสรางมา ฯ
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๔๖

พระกรรมฐานเปนบุญ
เขตอันสําคัญ ดวย ทาน ศีล และภาวนา แต ทาน ศีล สูไ มได เพราะ เรา
บริจาค ทานเหมือนไปเรือถอเรือพาย แตหากวา มีศีลดวย เหมือน
เราไปรถไวขึ้นหนอย ถาเรา มีภาวนาแลว เหมือนเราไปเครื่องบิน
◙

ผูปฏิบัติธรรมทุกทาน โปรดใสใจในการปฏิบัติ

ดวนจี๋ทันทวงที ถึงพระนิพพานโดยพลัน ฯ

◙

บางคนบอกแกแลว ฝกไมได ตองได! ถาพยายามและทํา

สม่ําเสมอ... นอนแลวใหกําหนด นักปฏิบัติไมคอยทํา บอกวา เพลีย เหนื่อย ออน
ใจ... ไมใชวาเพลียมาก วันนี้ไมตองสวดมนต แลวไมตองพร่ําภาวนา ไมตองตั้งสติ
นอนเลย อยางนี้ก็ไปไมได ฯ

คาขายตั้งแตเล็ก โตขึ้นไปจะไดเปนเจาของธุรกิจฉันใด การเขาวัด
ปฏิบัติธรรมตั้งแตยังหนุมยังสาว ยอมได มรรค ผล และประโยชน เมื่อเปน
ผูใหญฉันนั้น ถาจะรอใหอายุคราว คุณปู คุณยา แลวเขาวัดปฏิบัติ
(สุขภาพและสังขารไมเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติ) รับรองทานจะเทงทึง ขอฝากไว ฯ

◙

มาเลยแมมา มาเลยพอมา ตะวันจะสาย สายบัวจะเนา พายเถิดแมพาย เดี๋ยว

โซก็ไมแก ลูกกุญแจก็ไมไข (ไมรูจัก
ปลอยวาง) พายติดโซ พายไดอยางไร ไมไดอะไรเลยคนพวกนี้ ฯ

จะสาย สายบัวจะเนา พายไดอยางไร
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๔๗

◙

บางคนมาถามวา “ฉันมีเวรมีกรรมอะไร” หลวงพอตอบวา “มานั่ง

กรรมฐานซิโยม จะไดร”ู โยมตอบวา “โอย ฉันไมมีเวลา ไมวาง” แต
เวลาไป คุยบานเหนือบานใตดีนัก คุยนินทากันนั่นแหละวาง ไป
สรางความชั่ววาง แตสรางความดีไมมีใครวาง ถูกตองแลว นาเห็นใจ
เพราะคนเราจะดีเหมือนกันทุกคนไมได แลวแตวาสนาบารมี คนที่ไมมีบุญ
วาสนา มันทํายาก อาตมาก็เห็นใจดวย คนเราที่จะดึงมาสรางบารมี ดึงยาก
เพราะดูเหตุการณแลวคนนั้นไมมีบุญ ไมมวี าสนา เขาจึงทํายาก ทําอยางไรก็ทําไมขึ้น
และทําไมไดดวย ฯ

ปากดี ก็ไมอยาก สวดมนต เวลา มือดี ก็ไมอยากไหวพระ เวลา
รางกาย แข็งแรง ก็ไมอยาก ปฏิบัติธรรม พอเปน อัมพฤกษ อัมพาต
ปากเบี้ยว แขนสั่น เดินไมไหว อยากจะ ไหวพระ สวดมนต ปฏิบัติ
ธรรม เปนไปไมได ทําบุญเจ็บ ๆ ก็ไดบุญเจ็บ ๆ ฯ

◙

เวลา

ที่วา ตัดปลิโพธิกังวัลไมไปสนใจกับใคร
นะถูกแลว สติจะไดมารวบรวมอยูที่จิตเรา ก็ดูชีวิตของเราอยางนี้ กฎแหง
กรรมจะบอกทุกระยะ เขาบอกเราทุกคนเลย แตเราไมสนใจ
ตัวเองนะ โยมไปสนใจขางนอก... ไมไดกําหนดเลย ฯ
◙

ขอใหญาติโยมโปรดทราบ
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๔๘

◙

ขอใหญาติโยมสนใจตอไปใหถูกทาง และทําไปโดยไมตองไปคิดเอาเอง ทําไป

โดยไมตองหาวิชาการมาใสตัว ใหรูเองกอนทํา ตองทํากอนจะรู ไมใช
ไปรูกอนทํานะ เดี๋ยวนี้รูกันเสียกอนแลว รูกอนทําแลวไดอะไร ก็ไดของ
ปลอมไปนะ ตองทํากอนรูซิ ไปรูกอนทํามีที่ไหนเลา ฯ
บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม บวชกาย บวชวาจา บวชใจ กายกรรม ๓
มโนกรรม ๔ วจีกรรม ๓ เรียกวา กุศลกรรมบถ ๑๐ ฯ

สติตัวเดียวนี้มันถอยหลังได รูครั้งอดีตชาติที่ผานมาไดเลย
เพราะเราสงบแลว สตินี่สําคัญมาก สัมปชัญญะรูตัวได ถอยหลังไปไดเลย แตวิธี
ปฏิบัติตอง ปจจุบัน ปจจุบัน อดีตไมมารื้อฟน เรื่องของคนอื่นอยานํามาคิด

◙

กิจที่ชอบทําใหเสร็จไป อนาคตอยาจับมั่นคั้นใหมันตาย จะผิดหวังเสียใจตลอดชีวิต ฯ

จับหลับ หมายถึง การหลับอยางมีสติ อันนี้เปนคําพูดของคนสมัยเกา หลับ
จะมีสติไดอยางไร มีวธิ ีปฏิบัติดังนี้ หายใจเขา หายใจออกยาว ๆ พอง
หนอ ยุบหนอ ทําอยางสบาย หายใจสบาย เดี๋ยวมันจะหลับจะเพลินแลว
◙

มันจะเผลอ แลวมันจะวูบลงไปสูภ วังค... บางทีถาไปนอนโดยไมมีนาฬิกาไป แตเรา
จะตองตื่นตี ๔ ถาเรานั่งจนชํานาญแลวนะ เราก็นอนพองหนอ
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ยุบหนอ ไป
๔๙

เรื่อย ๆ แลวหลับมีสติดี ถึงตี ๔ จะสะดุงตื่นเลย แลวดูนาฬิกาจะตรงเวลา
พอดี ฯ

จะพักผอน เขียนหนังสือเสร็จแลว ก็นั่ง
สบาย ๆ หายใจยาว ๆ แลวอธิษฐานจิตวา ขอหลับ ๕ นาที สํารวมจิตไวที่
ลูกกระเดือกที่กลืนน้ําลาย ตั้งสติ หายใจยาว ไมเกินอึดใจ หลับเลย
กลัวมันจะวูบไป พอถึง ๕ นาที ตื่นขึ้นมาก็สดชื่น... ทีนี้ถางวงเหลือเกินอยาก จะอยู
ตอไปโดยไมงวง ตั้งสติไวที่หนาผาก แลวหายใจยาว ๆ เดี๋ยวตา
แข็ง ดูหนังสือตอไดเลย อีกหนึ่งชั่วโมงแลวคอยนอน ฯ
◙

บางทีเราเขียนหนังสืออยูบนเกาอี้

◙

ู จิต ไมคิด จึงจะเปน สมาธิภาวนา ฯ
ปาก ไมพด

คนโง เอา จิต ไวที่ปาก (นึกจะพูด ก็พูดมาก พูดอะไรไมมีเหตุมีผล) คน
ฉลาด เอา สติ ไวทใี่ จ (กําหนดจิตพระกรรมฐาน เปนการพัฒนาจิต) ฯ
◙

สติตัวตน ระลึกกอน สติตัวกลาง รูตัว (สัมปชัญญะ) กําหนด สติตัว
ปลาย คือ ปญญา ฯ

◙
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๕๐

เขาถ้ําคูหา (เหมือนกับกําลังอยูในสมาธิภาวนา มีการกําหนด มี
สติ) กลายเปนมนุษยโสภา แตออกจากถ้ําคูหา (เหมือนกับออกจากสมาธิ
ภาวนาไปแลว ขาดการกําหนด ขาดสติ) กลายเปน กุมภา ฯ
◙

ชาละวัน

(ไกรทอง ซึ่งเปรียบเหมือนกิเลสมาร มารองดายั่วยุ ขาดการกําหนด เลยโกรธ
ขาดสติจึงถูกฆา : ผูรวบรวม)

หลับตาเห็นขางใน หมายถึง รูตัวเอง มีสติสัมปชัญญะ ลืมตาเห็น
ขางนอก ฯ

◙

◙

สมาธิ มีความสําคัญอยู ๓ ประการ คือ
๑. สมาธิ

ทําใหจิตแนวแน เกิดพลังซึ่งจะนําไปใชในเรื่องของฤทธิ์ เรื่อง

ของปาฏิหาริย เปนพลังจิตอยางหนึ่ง
๒. สมาธิ

ทําใหจิตใส ทําใหมองเห็นอะไรชัดเจน เกื้อกูลตอการใช

ปญญา
ทําใหจิตสงบ ทําใหเกิดความสุข สมาธิอนั นี้เพื่อจิตใสใจสะอาด
เพื่อขยายปญญาไปสูวิปสสนาได ฯ
๓. สมาธิ
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๕๑

ก็ใชสมาธิ
เหาะเหินเดินอากาศได ก็ใชสมาธิ ใชไสยศาสตร เพื่อการฆารันฟนแทง ก็ใช
สมาธิ ใชสมาธิทั้งนัน้ แตมันไมเชื่อมโยงดวยปญญา ฯ
◙

สมาธิทั่วไป ขอเจริญพรวา โยคี ฤาษีชีไพร สําเร็จญาณสมาบัติ

◙

เหตุที่จิตไมเปนสมาธิ
๑. นั่งไมถูกวิธี

๒. วิตกวังวล

๓. เหนื่อยมาก

๔.

โรคภัย

เบียดเบียน ๕. ราคะเกิด ๖. โทสะเกิด ๗. อารมณมากระทบอยางแรง

◙

เหตุที่จิตไมสงบ
๑. มีไมพอ ๒. ใชเวลาวางมากเกินไป

๔. อวัยวะไมตั้งอยูดวยความปกติ
๖. ถูกสิ่งแวดลอมดึงไปในทางชั่ว

๓.

ถูกเบียดเบียนจิตใจ

๕. โรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน
๗. ครอบครัวไมมีความสุข

๘. มัว

เมาอบายมุขหาความสนุกในสังคม

◙

การเจริญพระกรรมฐาน เปนการตอชะตากรรม (ตออายุ) ...

แผเมตตา อโหสิกรรม ทานจะมีโมงชวย

๑. โมงแดง คือ เชื้อชาติชวย พอแมชวย กรรมดีที่ทําดีตอบิดามารดาชวยได
๒. โมงขาว คือ บุญชวย บุญกุศลของตนเองที่ไดบําเพ็ญมา
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๕๒

๓. โมงดํา คือ วิญญาณทั่วไปชวย มีแตเสียงไมเห็นตัว ถาเราทํากรรมฐาน
อุทิศสวนกุศลใหเจากรรมนายเวร เปรต สัมภเวสี ตองมาชวยเราแน ๆ ฯ

ถาใครเจริญกรรมฐานสะสมไวเปนหนวยกิต เวลาสุขมันก็นิ่งไว
ในคอมพิวเตอร แตพอเวลามีทุกขเดือนรอน มันจะออกมาชวยใหเกิด
ปญญา แกไขปญหาไดตามจุดมุงหมาย ฯ

◙

◙

คนไมรูจักสัมภเวสีนี่เอง ถึงไมกลัวบาปกัน ถารูจักสัมภเวสีแลว จะไมอยากทํา

บาปเลย ฯ (พ.อ. ชม สุคนธรัต สนทนาธรรมกับหลวงพอ)

◙

อาตมาไมออกเครื่องรางของขลังที่ตองลงทุนดวยตัวเอง นอกจากลูกศิษยมีจิต

อาตมาตั้งมหาวิทยาลัยทางจิตคอย
ชวยเหลือทุกคน แกไขปญหาใหทุกทานดวยการแจงของจริง คือ
กรรมฐาน ไมใชแจกของปลอม อาตมาเปนเพียงผูแนะแนว แตทานจะปฏับัตไิ ด
สําเร็จมากนอยเพียงใด ก็อยูที่ตัวทานเอง ทําจริง ไดจริง ฯ
ศรัทธาทํามาถวาย

เราก็แจกไป

อยาดูถูกคน
เพราะทุกคนมีดีไมเหมือนกัน
หลวงพอไดยารักษา
อหิวาตกโรคจากขอทาน และไดยารักษาหัวบิดจากโจร ฯ
◙
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๕๓

ยารักษาจิต มี หลักพระพุทธศาสนา แตคนไมสนใจและปฏิบัติ นั่น
คือ กรรมฐาน นั่นคือ วิปสสนากรรมฐาน แจงดวยปญญาญาณ รูรอบในกอง
การสังขาร จะได อานตัวออก จะได บอกตัวได จะได ใชตัวเปน จะได
เห็นตัวตาย จะได คลายทิษฐิ จะได ดําริชอบ จะได ประกอบกุศล จะได
ผลอนันต เปน หลักฐานสําคัญ เอาตาชั่งขึ้นมาดู เอาตราชูขึ้นมา
ชั่ง ฯ
◙

◙

ถาทานเจริญกรรมฐานได ทานจะไมริษยาใคร คนที่มีจิตเปน

ธัมมะ มีพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ประทับอยูที่ใจ จะเห็นศัตรูเปนมิตรเรา เขาก็
จะเปนมิตรกับเราตอไป จะเห็นคนทําชั่วเปนคนที่นาสงสาร อยากจะใหเขา
เปนคนดีจะทําอยางไร จะไมเกลียดคนชั่ว ฯ

ขอฝากไวอยาไปไลผีแบบนั้น (นิมนตพระมาสวดนักขัตร เอาทรายซัด
ราดน้ํามนต) ตองแผเมตตา (ถาผีเขาจริงนะ) เรา ตองแผเมตตา ไปแบบ เจา
◙

คุณธรรมกิตติ (สมเด็จพุฒาจารย โต พรหมรังสี) วา “เมตตัญจะ
สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง” ถาเชื่อก็จําไป ขับรถผี
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๕๔

ชวยเราหมด ถาจะภาวนาเปนหัวใจ ก็ภาวนาวา

“เมตตา คุณณัง อะระหัง

เมตตา”
◙

การเจริญสติปฏฐาน ๔ ตองการใหมีปญญาในตัว ไปชวยลูกชวยหลาน ชวย

พอชวยแม ชวยผูอื่นได ฯ

◙

กรรมฐาน คือ การกระทําใหฐานดี เกาะอยูที่งาน อยาทิ้งงานและ

หนาที่ รับผิดชอบตัวเอง พึ่งตนเอง ชวยตนเอง สอนตนเองได ฐานของทานจะดี ทาน

การเจริญกรรมฐานตองการใหมีปญญา แกไขปญหา
จําตรงนี้ไวใหแมน ฯ
จะมีปญญา...

◙

พระสัมมาสัมพุทธเจาสอนวา

เปนมนุษยหรือสัตวอีกก็ได...

คนตายแลวไปเกิดอีกได และจะไปเกิด

จิตหรือวิญญาณนั้นมิไดเปนอมตะ

หากแตเกิดดับตอไปมิไดขาดสาย... ยังมีรูปอีกชนิดหนึ่ง

(ไมมีวันตาย)

กัมมชรูป คือ รูปอัน

เกิดแตกรรม ก็รวมในการปฏิสนธิดวย ฯ
◙

พระสัมมาสัมพุทธเจา

ทรงแยกกรรมที่จะเปนเหตุนําใหสัตวไปปฏิสนธิ

๔

ประการ
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๕๕

๑. ครุกรรม หรือ กรรมหนัก มีทั้งฝายกุศล และ ฝายอกุศล เปนกรรมที่มี
กําลังมาก นําไปสูการปฏิสนธิ ไมมีกรรมใดมาขัดขวางได

๒. อาสันนกรรม หรือ กรรมใกลตาย ไดรับอารมณที่เกิดขึ้นตอนใกลตาย
เชน เห็นพระพุทธรูป หรือ ไดยินเสียงสวดมนต

๓. อาจิณณกรรม หรือ กรรมที่ทําอยูเสมอ ถาอาสันนกรรมมิไดใหผล
อาจิณณกรรมก็จะมาใหผล

๔. กตัตตากรรม หรือ กรรมเล็กนอย ถากรรมอื่นทั้งหมดไมใหผลแลว
กรรมเล็ก ๆ นอย ๆ นี้จะมาปรากฏในอารมณนําไปสูการเกิด

◙

ถาคนไขเคยศึกษาธัมมะ หรือเคยสนใจธัมมะมากอน การพูดเรื่องตายเรื่องเกิด

แต ถาคนไขไมคอยสนใจธัมมะ ไมคอยจะมีเหตุผล ชอบทําบุญ
ใหทานอยางเดียว ไมชอบศึกษา หรือกลัวตายเปนทุนอยูแลว การใหสติดังกลาว
อาจเกิดความตกใจหรือเสียใจวา ตองตาย จะเกิดความเสียดาย
ชีวิต หรือ หวงสมบัติ เมือ่ ตายลง มีหวังไปสูทุคติ ฯ

หรือใหสติอะไรก็ได
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๕๖

