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สําหรับผูปฏิบัติซึ่งจะไดผลภายใน ๗ วันนัน้ ตองกาวหนาอยางนี้ หูได
ยินเสียง เกิดสัมผัส ก็ตั้งสติไวที่หู เอาจิตปกไวที่มันสัมผัส จิตเกิดขึ้นแลว เสียงนั้น
เปนเสียงดา เสียงวา หรือเสียงที่เขาพูดกัน คุยกันตามไปสนใจฟงในเรื่องนั้น จึง
กําหนดวา เสียงหนอ ๆ เปนตน
ในเมื่อสติควบคุมจิตเขาไวไดตามสัมผัสนี้ คืออินทรียทางหู สติดีศีลก็มา เปน
ตน มารยาทก็เกิดขึ้นในจิตใจ จิตใจก็ดี พะพูดออกมาพาทีก็มีปญญา มันเกิดขึ้นเปน
อานิสงสของตนเอง สําหรับผูปฏิบัติเทานั้น ผูไมปฏิบัตจิ ะไมเกิดประโยชนเลย
ผูปฏิบัติจะตองมีสติอยูทางนั้น จมูกก็ดี เมื่อไดกลิ่นจะเหม็นหรือหอมไมสําคัญ
สําคัญอยูที่ มีสติควบคุมในการดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรสอาหาร ก็ตั้งสติไวทําได รับรอง
เลยวาตองไดผล สําหรับผูปฏิบัติธรรม
สําคัญผูปฏิบัติธรรมที่ไมกําหนด ไมใชสติ มันก็ไมเกิดประโยชนในการปฏิบัติ
เลย วางเปลา ไมไดผล คนเรามีสติอยูตรงนัน้ มีหนาทีก่ ารงานตองสัมผัสอยูตลอด
รายการ ลิ้นรับรสเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ตองปฏิบัติกําหนด ตักอาหารก็ตองกําหนด
เคี้ยวก็ตองใหละเอียด กําหนดกลืนดวย ก็ไดใจความออกมาวา ตองมีสติทุกอิริยาบถ
ตองกําหนดทั้งนั้น
อิริยาบถคูเหยียด เหยียดขา ก็ตองกําหนด เราจะไดรูอิริยาบถของเรามีกี่
ระยะ คูมามีกี่ระยะ เหยียดออกไป มีกี่ระยะ ถาทานทําชา ๆ ทานจะเห็นสภาวธรรม
ถาทําเร็ว ๆ จะจับไมไดวามีกี่ระยะ ผูปฏิบัติธรรมตองจับจุดนี้ไวกอน ตองทําจุดนี้เปน
เบื้องตน จึงจะกําหนดได
ขางคนนั่งกรรมฐานเปนป ๆ ไมไดผลเลย มีแตเรื่องราวไมเขาเรื่อง สิ่งที่เปลือง
เวลา ถาปฏิบัติกําหนดอิริยาบถอยางนี้ มันจะสํารวม ระวัง หนาที่การงานของตน มัน
จะไมมคี วามขยันสําหรับตน ไมใชขยันนอกหนาที่การงานของตน ไมใชตนไป
รับผิดชอบคนอื่นได
คนเราตองรับผิดชอบตัวเองใหไดโดยวิธีนี้ เรียกวา พระกรรมฐาน ตั้งสติ
ควบคุมจิตไว ไมใหจิตตองหลั่งไหลไปสูที่ต่ํา ตองฝน การกําหนดนี่เปนตัวฝนใจ
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เปนตัวธรรม เปนตัวปฏิบัติ มันอยูต รงนี้ ถาเราทั้งหลายไมสนใจในเรื่องนี้แลว ชวย
ไมได ก็ยากอยู
ผูปฏิบัติแลวจะมีมารยาททางกายออกมา จะนัง่ เรียบรอย จะพูดจาก็เรียบรอย
ก็เกิดปกติคือ ศีล ไดแลวขอหนึ่ง ถายอุจจาระ ปสสาวะ ก็ตองกําหนดในภาคกาย มี
สติอยูตลอดรายการ อันนี้มันก็เกิดผลดวยปญญาของตนเอง หองน้ํา เว็จกุฎี เปนขอ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดสติทั้งนั้น จะไดไมประมาทในหองน้ํา อาจจะลมไปเปน
อัมพาตก็ได นี่ดวยความประมาทของตน
ในหองน้ํามันลื่น เพราะน้ําตองใชกบั พื้นตลอดเวลา เชน หองอาบน้ํา เปนตน
เขาไปแลวก็ยองดวยการกําหนดจิต มีสติเปนการฝกหัด ทําใหจิตเราเขาสูภาวะดวย
การไมประมาทของชีวติ การพลาดผิดจะนอยลงไป ถึงจะมีผิดบางถูกบาง ก็นอยลง
ดวยความไมประมาท จิตก็เกิดละเอียดออน ทําอะไรก็เรียบรอย ทําอะไรก็คลองแคลว
วองไว จิตใจก็เปนธรรม เปนกิจกรรมของพระกรรมฐาน
ผูใดปฏิบัติไดปจจุบัน รับรองคนนั้นเรียบรอยทั้งกาย ทั้งวาจา จะมีจติ
แสดงออกทางดานวาจาก็ดี มารยาทก็ดี ศีลควบคุมอยู เปนปกติแน จิตใจก็มีมารยาท
ดีอีกดวย นักปฏิบัติอยาทิ้งขอนี้ไมได ในดานกายานุปสสนสติปฏฐาน อยูตรงจุดนี้
อิริยาบถทั้ง ๔ ในการเจริญกายานุปสสนาสติปฏฐาน ตองมี ๔ อยาง กาย
ยืน ก็ทําได เดิน ก็ทําได นั่ง ก็ทาํ ได นอน ก็ยังทําได ตองมี ๔ อิริยาบถ เปน
บทบัญญัติของสติปฏฐาน ๔ คือทางสายเอกบอกไวชัด
คนที่หุนหันพลันแลนนั่นไมไดควบคุมจิต ไมไดปฏิบัติเลย สติจงึ ไรผล คนเรา
จึงขาดสติในขอนี้ ดังนั้น ตัวกําหนด คือตัวฝนใจ เปนตัวธรรมะ คนเราถาปลอยไป
ตามอารมณของตนแลว มันจะเปนแกความถูกใจ แตไมถูกตอง อยูตรงนี้นะ
นักปฏิบัติธรรมตองปฏิบตั ิเลย ตั้งแตนาทีนี้เปนตนไป ไมเดินพรึ่บพรับ่ ๆ
อยางนั้นเดินโดยขาดสติ จะรีบรอนอยางไรไมได เพราะจิตมันเร็วตองยับยั้ง ตองใช
สติ จะเดินไปหองน้ํา หองอาหาร ก็ตอ งเดินจงกรมไป นี่คอื วิธีสาํ หรับนักปฏิบัติ
กรรมฐาน เราจะพรึบ่ พรั่บ หุนหันพลันแลนไมคอยดี มันก็เกิดมารยาทไมดีเกิดขึ้นทาง
กาย และวาจาดวย
อันนี้ผูปฏิบตั ิตองสนใจในตัวเอง ไมมใี ครทําใหใครได ตางคนตางทําจึงจะได
ของใครของมัน ตองสํารวมวาจา สํารวมจิต สํารวมกาย อินทรียนี่แหละตัว
สําคัญ จึงตองมีการกําหนดสํารวมอยูเสมอ เพื่อไมใหพลาด ไมใหประมาทของ
จิต มันก็เกิดเปนขอคิด คือ ปญญา
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ทําอะไรชา ๆ โบราณทานวา ไดพราเลมงาม กามคุณ ๕ ตองกําหนดทาง
ชองทวาร ๖ ปรารภในกามคุณนี้ชัดเจน จึงตองปฏิบัติในขอนี้ ซึ่งเปนสิง่ ที่ไมยากนัก
พอจะปฏิบตั ไิ ด แตเราไมทํา ไมเปนธรรมะ เลยก็มาปฏิบัตธิ รรมไมเกิดประโยชนแต
ประการใด มีแตโทษ หาประโยชนไมได
เพราะฉะนั้น การปฏิบัตติ องมีเวรมีกรรม มีมารผจญ เปนเรื่องธรรมดา เมื่อเขา
ลองดู เราก็ไมยั่นตองตัง้ สติไว สํารวมไว ระวังไว ตั้งใจใหตรงทรงที่หมายในสติของ
ตน อยางนี้เปนผลปฏิบัติ
ถาเรามาอยูในหองกรรมฐานเดินพรึ่บพรั่บ แลวไปเดินจงกรมชา ไมไดผล
ตองเริ่มเดิน ยืน นั่ง นอน ทั้ง ๔ อิริยาบถ ตองชาหมด ทั้งนอกและในหอง
กรรมฐาน มาอยูหองกรรมฐานมาคุยกันก็ไมไผล แลวจะวามานั่งปฏิบัติไมไดอะไร
เพราะตัวเราไมสนใจในตัวปฏิบัติ เลยไมไดอะไรกลับบาน เพราะธรรมะอยูที่ตวั เรา
ตองฝน คือตัวกําหนด เปนตัวฝนใจ ใหรูสึกนึกคิดในสัมปชัญญะ เรียกกําหนดวา รู
หนอ เปนตน
นักปฏิบัติธรรมตองเอาจุดนี้เปนจุดแรก ดวยการเจริญสติทุกอิริยาบถ ยืน เดิน
นั่ง นอน นี่สาํ คัญมาก อิริยาบถ ๔ มีความหมายอยางนั้น
เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน มีหลักอยู ๓ แตใชอิริยาบถ ๔ ยืน มีเวทนา เดิน
ก็มีเวทนา นั่ง ก็มีเวทนา นอน ก็ยังมีเวทนา (ถาเรานอนตลอดวันตลอดคืน มันก็ใช
ไมได) เปนโรคกายโรคใจตลอดรายการ นี่ความหมายของเวทนา
เราจะยืนหนอ ๕ ครั้งก็มีเวทนาแทรก เดินจงกรมก็มีเวทนาแทรก นัง่ เจริญ
กรรมฐานก็มีเวทนา นอนลงไป ถาไมพลิกตัวมันก็ยอมจะมีเวทนาเปนธรรมดา ตอง
กําหนด ๔ อิริยาบถแท ๆ แตขอปฏิบัติมี ๓ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขา
เวทนา
เวทนา แปลวา ทนไมได บังคับบัญชาไมได มันจะเกิดก็ตอ งเกิด มันจะดับก็
ตองดับ มันเกิดขึ้นอยางนี้ เราก็ตั้งสติไว จะไดรูวาเวทนานัน่ เปนอยางไร มีน้ําหนัก
มากแคไหน ประการใด มันเปนปจจัตตังสําหรับผูปฏิบัติเทานั้น เราตองรูอยางนี้จึงจะ
ไดชัดเจน ไมใชทําจิ้ม ๆ จ้ํา ๆ แลวจะไดอะไร ไมเกิดประโยชนเลย แยกรูปแยกนามก็
ไมได ขันธ ๕ รูปนามก็ไมเปนอารมณ ไหนเลยจะขมจิตใชสติปญญาได ไมเกิด
ประโยชน
ตามที่พระพุทธเจาทรงสอนสุขเจือปนดวยความทุกข ก็กําหนดเสีย ทุก
อิริยาบถ เปนทุกอยางมี ๔ บท ทั้งหมด บางคนไมเขาใจ ๔ บทคืออะไร ไมทราบ
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เพราะไมเคยปฏิบัติ ปฏิบัติแลวก็ยังไมรู เพราะไมไดปฏิบัตจิ ริง ๆ เพียงแตรูแตไมทํา
ไมไดทําเลยนะ แลวมันจะรูไดอยางไร จะรูแตของปลอมยอมในใจ จิตใจก็จอมปลอม
จิตใจเก เลหออกนอกประเด็นนี้ จึงขยันนอกหนาที่การงาน ในหนาที่การงานของตน
ไมขยัน คนประเภทนี้มมี ากหลายทั่วไป
ทุกขเวทนา สุขเวทนา = สุขกายสุขใจ เดี๋ยวก็ ทุกขกายทุกขใจ ตลอด
รายการ ตองกําหนดจะไดรูวาเปนสุขไมแท กายมีโรค ใจมีโรค นี่เรียกวา สุขกาย สุข
ใจ ทุกขกาย ทุกขใจ ก็ตอ งกําหนด ตั้งสติไวใหดีในเวทนาทั้ง ๔ นี้
เวทนาในอิรยิ าบถ ๔ ตองเปนแน เสียใจดีใจก็กําหนด เราจะไดรูวิธีการของมัน
เราจะไดปฏิบัติได แกไขปญหาได เวทนาทําใหเรารูกฎแหงกรรมไดดีมาก เราจะ
เห็นกรรมของตนเอง คือ เวทนาหนัก ขอฝากญาติโยมไว เวทนานุปสสนาสติปฏ
ฐาน ผูปฏิบัติธรรมตองทองไวกอน วาเปนขั้นตอนที่ ๒ ตองมีเวทนาอยางนี้เปน
ประจําทุกอิรยิ าบถ
หมายความวาเรามีสติดี สัมปชัญญะดี ตองกําหนดเวทนาก็เปนเรื่องเล็กไป
ขันธ ๕ รูปนามก็เปนอารมณ เวทนาก็แยกออกเปนสัดสวนได โดยทํานองนี้
คําวาตัวกรรมเห็นชัด คือ เวทนา ถาเรานั่งเมื่อยแลวเลิก เดินจงกรมเมือ่ ยเล็ก
รับรองทําอีกหมื่นปก็ไมพบกฎแหงกรรม จากการกระทําของตนเอง ไมพบแน ทํา
อยางไรก็ไมพบ ขอฝากปรารภธรรมไวในขอนี้
มีหลายคนที่พบกฎแหงกรรมจากเวทนา
พระพุทธเจาทรงแสดงไวใน
พระไตรปฎก ในมรรคมี องค ๘ ชัดเจน
๑. รําลึกชาติได เพราะสติดี ก็รําลึกเหตุการณของชีวติ ได สะสมเขาไว
๒. เวทนาหนัก เราจะรูกฎแหงกรรมไดจากตัวเวทนาเทานั้น วาเราทํากรรม
อะไรไว มันจะเกิดโผลขึ้นมา
ยกตัวอยาง หมอชลอ ปวดศีรษะจะแตก ทานยาก็ไมหาย ทําอยางไรก็ไมหาย
ทนตายใหตาย นั่งตลอด ๒๔ ชั่วโมง เวลาเลิกนั่งกรรมฐานหายปวด นั่งทีไรปวด
ศีรษะแทบแตก เลยแตกโปงออกไปเลย รําลึกชาติได ที่เมือ่ อดีตชาติ ไปฆาเขาที่
น้ําตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี และตัวเองจะตองไปตายที่นั่นดวย นี่รูกรรม
อยางนี้ ถึงอยางไรก็ตองตาย ถูกเขาฆาตาย เพราะครัง้ อดีตชาติไปฆาเขามา
เทานั้นแหละหายปวดศีรษะแลว นี่รกู ฎแหงกรรม มาทําจิ้ม ๆ จ้ํา ๆ กันอยางนี้นะ
ไมรูหรอก จะรูกรรมอะไร เพียงแตไปรูของคนอืน่ เขา ตัวเองไมรู ไปทายกรรมให
คนอื่นเขาถูกที่ไหน ตองรูตัวเองกอน
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ตัว เวทนา เปนตัวรูชีวติ สติปฏฐาน ๔ ดานกาย ยืน เดิน นั่ง นอน เหลียว
ซายแลขวา มีสติไว จะรูรําลึกชาติไดในขอหนึ่ง รําลึกเหตุการณของคุณแม คุณ
พอ จะไมลืมในบุพการีแนนอน นีค่ นนี้จึงรูจริง คือตัวธรรมะ
เวทนาเกิดขึ้นก็ตองกําหนดใหได เทาที่อาตมาสังเกตมา กระทัง่ ครูบา
อาจารยบางรูป เวทนาเกิดก็เลิกแลว ทําไมไดแลว กําหนดสงเดชไป นาเสียดาย
นะ ไมรจู ริง ไมรูจริงอยาสอนเขานะ สอนเขาไมเกิดผล มันไมขลัง
ยกตัวอยางอีกสักตัวอยาง......นี่สมัย ๓๐ ปกอ นนั้น พ.ศ. ๒๔๙๖-๒๔๙๗ ที่วัด
พรหมบุรี ใครมาเจริญกรรมฐานตองอยูศาลาการเปรียญ มีประสบการณจาก
กรรมฐานจากโยมผูหนึ่ง ชือ่ โยมออน และโยมที่อยูบางองครักษ แมสมุ อาจจะจํา
ได เสียชีวิตไปแลว ตอนนั้นอายูตั้ง ๗๐ กวาแลว ปวดหัวไมพัก ปวดหัวจะแตก
อาตมาบอก “โยมกําหนดไปตายใหตาย จะไดรูกฎแหงกรรมของเราเอง” ปวด
ศีรษะจะแตก จะแยกออกเปนสองสวนแลว ไปขอยามาทานก็ไมหาย เลิกนั่ง
เมื่อใดหายเมื่อนั้น ถาไปนั่งเมื่อใด ปวดน้ําตาไหลพราก ๆ น้ําตาไหลเลย อยางนี้
เปนตน
โยมผูนี้กลับปฏิบัติได เดี๋ยวแตกโปง แยกเปนรูปนาม ขันธ ๕ เปน
อารมณ นี่ตองแยกอยางนี้ ไมใชฟงเทศนลําดับญาณ แคพองยุบ ยังทําไมได
อยางที่เขาปฏิบัติกัน เลยก็ไมรูวาญาณอะไรกันแนอยางนี้ พอระเบิดศีรษะโปง
ออกไป จิตใจก็เขาสูภาวะเปนปญญา รําลึกกฎแหงกรรมได ก็มาถวายรายงาน
สอบอารมณ บอกวา “หลวงพอครับ ผมรําลึกไดแลว บัดนี้หายปวดหัวแลว”
“เมื่อกอนนีน้ านมาแลว อําเภอพรหมบุรีนี่เอง เด็กวัดสมัยกอนเรียนหนังสือกับ
พระ อยูกระทั่งโตเปนหนุม จนกวาจะบวชในพระศาสนา ขณะนี้อายุ ๗๘ แลว
รําลึกกฎแหงกรรมไมไดวาทําอะไรไว ลืมไปแลว ปวดหัวแตกโปงออกมาปญญา
เกิด นี่คือเวทนา ปญญาเกิดตองรําลึกชาติได คือ “กฎแหงกรรม”
เมื่อกอนนีม้ โี รงยาฝนอยูขางวัดเตย เขาเรียกบานพลู ไปไทร คนสูบยาฝนกัน
มากมาย มีอาแปะแกคนหนึ่งอยูใกลวัด ขโมยมาลักของมากมาย จึงจางเด็กวัดไป
ยิงใชปนแกป ใสลูกโดดเปนเงินกลม เอาดินปนใส
เวลาประมาณ ๔ ทุม ขโมยคนที่ไปลีกของอาแปะ กําลังนอนสูบยาฝน ในโรง
ยาฝนสมัยกอนนี้เปนสังกะสีผุ ๆ และแฝก เด็กวัดก็เอาปนไปจอที่ศีรษะ สับไก
ยิงทันที หัวระเบิดตายคาที่ จนบัดนี้ยังไมมีใครรูวาใครเปนคนยิง ตายฟรีไป
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คนที่ตายเปนขโมยลักเล็กขโมยนอย จนคนเอือมละอา ก็จา งเด็กวัดเกาชั่งไป
ยิง แลวนําปนไปคืนอาแปะ ไดคายิง ๑๒ บาท เด็กวัดคือโยมออนและพวก พอ
ระลึกไดแลว โยมออนก็แผเมตตา ขออโหสิกรรม ตั้งแตนั้นมาก็หายปวดศีรษะ นี่
ไดจากเวทนา...
...กรรมซัดทันตาเห็นจากการเจริญวิปสสนากรรมฐานแนนอน ขอฝากไวดวย
นะ เวลามีเวทนานิดหนอยเลิก รับรองไมรกู ฎแหงกรรมที่ตวั ทําอะไรไว
โยมออนก็แผเมตตาขออโหสิกรรม
อยาเอาเวรเอากรรมแกขาพเจาเลย
ขาพเจาขอยกกุศลจากกรรมฐานอุทศิ ใหทาน ดวงวิญญาณจะสิงสถิตอยูคติภพใด
ขอใหรับทราบการอุทิศสวนกุศลนี้
ถึงแมวาคนที่ตายสูบยาฝน ตายไปแลวมีคนชอบมากมาย เพราะจะไดไมไป
ลักขโมยอีก และอนุโมทนาที่ไปฆาเขาตาย แตก็ตองเปนบาปเพราะไปฆาเขา
จะฆาแมว ฆาสุนัข ฆาเปด ฆาไกขายก็ตองบาป เพราะปลิดชีวติ เขาตาย เอา
ชีวิตเขาเปนเดิมพันในการคาขาย มันตองบาปทั้งนั้น ไมมอี ะไรที่จะกางกั้นไมให
บาป ฆาเขามันก็ตองบาป ฆายุง ฆาเลือด ฆามด ฆาหนูก็ตองบาป ไมมอี ะไรที่วา
ไมบาปนะ ขอฝากทานทั้งหลายไวดวย
มีขาราชการทหารนายหนึ่ง เคยเผามด มาเจริญกรรมฐาน รูสึกมดมากัด
เปนแถว ตองกําหนด ตองใชกรรมเสียใหได จึงจะสํานึกไดวา เมื่อเปนเด็กเคย
เผามดเปนรัง ๆ มดแดงมะมวง เอาไฟใสเผาเลย ถึงเวลาเขามันมากัดคนนี้คน
เดียว ก็คือเวทนานั่นเอง ก็กําหนด มดแดงกัดหนอ มดแดงกัด สติดีปญญาเกิด
เราจะรําลึกไดวา ไปเผามดแดงมากอน อยางนี้เปนบาปเหลือเกิน เราจะทราบได
จากกรรมฐาน
บางคนทําเปนป ๆ ยังไมรูจักกรรมของตัวเอง ทําไมไมรู ตอบไดทันทีวา
เพราะทําไมจิรง ทําจิม้ ๆ จ้ํา ๆ พอปวดเมื่อยเห็นแกตัวก็เลิกไป มันจะรูเ รื่องอะไร
เลา จะไมรูกรรมอดีตของตนแตประการใด
ตั้งแตนั้นมา โยมออนก็ทําบุญ ถวายสังฆทานเพิ่มขึ้น แลวนั่งเจริญวิปสสนา
กรรมฐาน อุทิศสวนกุศลใหแกคนตายที่ไปทําเขาไว เวรกรรมก็อโหสิไดเหมือนกัน
นะ เขาไดรับบุญกุศลเขา เขาจะอโหสิกรรมใหพรเราทั้ง ๆ ที่ฆาเขาตาย อันนี้เปน
บทอันสําคัญ มีความสําคัญมาก ตองกําหนดใชสติ หนอย เรียกวา เวทนา
นุปสสนาสติปฏฐาน เวทนาจับจุดกฎแหงกรรมไดอยางนี้
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บางคนไมรกู รรมเลย สรางแตกรรมทําเข็ญตลอดรายการ นั่นแหละเพิ่มกรรม
เพิ่มบาปไวในใจ ตัวเองก็ไมรูวาตัวทําบาปหยาบชา ตัวยุยง ตัวเสียดสี ก็หาไดรูดี
ไม ตองไดจากกรรมฐาน เห็นเวทนาหนัก กําหนดเขา ปญญาเกิด จะไดรูวา เรา
ไปเสียดสี เราไปอิจฉาเขา อยาทําเลย มันจะแจงในจิตใจของเรา จากเวทนานุปสส
นาสติปฏฐานขอนี้
ขอฝากนักกรรมฐานไวดวย อยาคิดวาเวรกรรมไมมีนะ บุญทํากรรมแตง
สนองเวรกรรมตลอดรายการ สะสางหนวยกิตเขาไว มวนเทปเขามาดวยกรรม
บาปกรรมจะตองเปดออกไปในเทปนั้น ตองรับกรรมในปจจุบันนี้ ไมตองไปเอา
ชาติหนา ชาตินี้แสนจืดแลว และจะเห็นกันตอไปเมื่อเทปกรรมนั้นเปดขึ้นมา ตอง
รับใชกรรมแนนอน ไมวา ใครที่ไหน พระสงฆองคเจาเหมือนกัน อาตมายังตองไป
รับกรรม จะลบลางกันไมได แตหนักเปนเบา เบาก็หายไป อยางนี้ขอฝากไว นี่ได
จากเวทนาเชียวนะ
แตเรามาทําเลน ๆ มานัง่ หัวเราะกัน มานั่งคุยกัน เลยก็เจอบาปทุกวัน ไดบาป
เปนกิจกรรมทุกวัน เสียเวลาทางบานมามิใชนอย
คนเราตองหาความสงบ ถาความสงบไมมีแลว จะรําลึกเหตุการณไมไดเลย
มันอยูตรงนีน้ ะ
ญาติโยมทั้งหลาย อาตมาขออนุโมทนาที่อุตสาหมาทุกวันพระ ผลัดกันเขา
ผลัดกันออก มาปฏิบัติธรรมเปนที่นา ซึ้งใจ อุตสาหตั้งใจ เอาของดีไปใหไดนะ ตอง
ปฏิบัติ ของดีอยูที่ไหน ไมใชอยูที่อาตมา อยูที่ตวั โยม คนใหพบ เรามีของดีของ
ชั่วกันทุกคน แตจะคนเอาของดีไปหรือของชั่วไป ก็ตามใจ
บางคนจิตใจบาปหยาบชา ก็เขาเปนพวกหมูอ นั ธพาลกันได คนที่ใจบุญสุน
ทานจะเขาหมูอันธพาลไมได อันธพาลอยูที่ตัวเรา อยาไปคนคนอื่น อยาไปมอง
คนอื่นเขา บางครั้งจิตใจเรามันก็พาลดวยกัน บางครั้งจิตก็ชั่ว บางครั้งจิตก็ดี
ความดีก็เปนบัณฑิต จิตออนโยน ไมแข็งกระดาง
ในเมื่อจิตสงบใจเยือกเย็น จิตประกอบกรรมดีมปี ญญา ตองเปนบัณฑิต ใจ
ฟุงซาน ใจรอน จะเปนอันธพาล อยูตรงนี้เปนขอปฏิบัติ
ตัวเวทนาเปนตัวรําลึกกรรมได ขอใหทําจริง ๆ เถอะ ตายใหตาย แตกให
แตก เกิดขึ้น เดี๋ยวตั้งอยูด ับวูบ พระไตรลักษณเห็นชัด ปญญาก็บอกเราเองวา ออ
เราทํากรรมอะไรไว เราจะไดรูลวงหนา เหมือนอาตมารูว าคอจะหัก วันที่ ๑๔
ตุลาคม อาตมาถวายสังฆทานใหเจากรรมนายเวรทุกปไมเคยขาด เจากรรมนาว
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เวรมาทวงทุกป บอกวาถึงเวลาทานแลว ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม จะไปหรือไมไปอยาง
นี้นะ
แตเราไมรูวา ใครเขามาทวงกรรม เพราะเราไมมีจิตเปนกุศล จึงรูไมได มัวแต
แสหาเรื่องที่ไมดี จิตทีไ่ มมีปญญา ไหนเลยละจะรูกฎแหงกรรมของตน ที่เรา
จะตองแผสวนกุศลไปให
การเดินจงกรมยืนหนอ ๕ ครั้ง ใหครูอาจารยสาธิต ใหปฏิบัติทีละราย แตละรูป
อยาไปบอกเพียงวาจา เขาจะทําไมได บางคนก็รูดี แตสอนไมถูกตองตามขึ้นตอน
ขอพระเถรานุเถระโปรดจําเอาไว นําไปชี้แจงใหถูกตอง ชัน้ ประถมยังไมได จะขึ้น
ชั้นมัธยมไดอยางไร รูปนามขันธ ๕ เปนอารมณ แยกรูปแยกนามยังไมออก จะไป
บอกโสฬสญาณไดอยางไร ยังฟงไมได
วันนี้ไปลําดับที่กองทัพภาคที่ ๓ มาแลว ลําดับเหตุการณของชีวติ นั่นแหละ มี
ความหมายเรียกวา ลําดับญาณ ลําดับความรูในปญญาของเรา แยกรูปแยกนาม
ขันธ ๕ เปนอารมณ
ขั้นที่ ๑ นี้ สามารถจะตอถึงญาณ ๑๒ ได เกิดอัตโนมัติ ยิ่งทํายิ่งเกิด ๆ แยก
รูปแยกนามได ทําไมจะแยกกายกับจิตไมได แยกเวทนาไมได ตองได แยก
เวทนาไดเมื่อใด รูกฎแหงกรรมเมื่อนั้น เทานี้เหลือกินเหลือใชเฉพาะภาคพื้น
มนุษย
จิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์ จะรูกฎแหงกรรมของตนได คนดีตองมีปญญาไตรตรอง
รูกฎแหงกรรม กลัวบาป กลัวกรรมเหลือเกิน คนประเภทนี้จะไมยุแยงตะแคงแซะ
แตประการใด
ยืนหนอ ๕ ครั้ง สอนใหถูกตอง ตั้งสติตั้งแตกระหมอม ถึงสะดือ หยุดหายใจ
หนอ....ลงไป สติจะไดตามไดทันที ตองสอนใหมันถูกระเบียบ ยืนสํารวมจาก
ปลายเทา ยืน....หยุดที่สะดือ แลวก็ตง้ั สติใหม เหมือนเราจะยันอะไร พอสุดมือแลว
ก็ตองถอยหลัง ดันใหมจึงจะมีแรง หายใจแลวก็กําหนดหนอ.... ไปถึงที่กระหมอม
๕ ครั้ง ลืมตาเดินจงกรมตอไป
ขอใหสาธิตและปฐมนิเทศแตละคน แตละรายใหเขาไดไปเลย ไมใชพูดแตปาก
ใชไมได ขอฝากไว
จุดมุงหมายอันหนึ่ง คือ พองหนอ ยุบหนอ บางคนทําไมไดเลย มาอยูหลาย
ครั้งแลว ถามวา พองหนอ ยุบหนอ ทําอยางไร ทําใหดูซิ ทําไมไดเลยนะ นา
เสียดายมาก
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หายใจยาว ๆ พอง....แลวลงหนอ....ใหไดจังหวะ หายใจออกยาว ๆ หายใจ
เขายาว ๆ ทองมันจะพองยุบเหมือนลูกโปง เอาลมออกมันก็แฟบ ใสลมเขาไปมัน
ก็โปงอยางนั้นแหละ ใหไดจังหวะ ใหรูสึกนึกคิด ใหรูวาพองหรือยุบ ไมใชกําหนด
แตปากใชไมได ทําอีก ๑๐๐ ปก็ไมเกิดประโยชนมันอยูตรงนี้นะ นักปฏิบัติโปรดจํา
ไวดว ย ถามครูอาจารยดวย เอามือคลําดูบางซิ นอนจับพองยุบไดชัด
อิริยาบถ ๔ ตองทําใหพอ ๆ กัน ยืน เดิน นั่ง กับนอนดูอิริยาบถ ไมใชนอน
หลับ หรือนอนคุยกันนะ ไมไดผล คุยกันก็สะสมบาปตลอดรายการ ไมเกิด
ประโยชนแตประการใด กินนอย นอนนอย พูดใหนอย ทําความเพียรใหมาก อยา
ไปมองกุฏิโนน กุฏินี้ อยาไปเที่ยวเปดกุฏิโนน กุฏินี้เขาไมได ขอใหอยูในโอวาทนี้
ดวย
อยาไปวุนวายเดินเถลไถล ไปหองโนนหองนี้ ตองปฏิบัติ ตองสงบ ทุกคนที่อยู
ในวัดตองปฏิบัติใหได ตองอยูในโอวาทของเจาสํานัก อยูในโอวาทของครูอาจารย
อยูในโอวาทของผูควบคุมดูแลดวย จะไดความสะดวกในการบริการดวย
การเจริญวิปส สนากรรมฐานสําคัญที่ยืน เดิน นั่ง นอน สําคัญที่ธาตุ อินทรีย
อายตนะ สรุปเหลือหนึ่ง คือกายกับจิต รูปกับนาม มีเทานี้ ตองทําใหได
แยกรูปแยกนามได เหลือกินเหลือใช แลวญาณอื่น ๆ มันก็ตามมาเอง ขอนี้
สําคัญ บางทีไมจําตองกลาววาเดินระยะ ๖ แคขวายางหนอ ซายยางหนอ เปน
หลักปฏิบัติ หนักเขามันก็ยกยางไปเอง มันจะมีความละเอียดออนสําหรับจิตที่มี
ความละเอียดแลว มันก็เกิดขึ้นโดยทํานองนี้ เปนตน ขอทานสาธุชนโปรดจําขอนี้
ไว
บางทีเดินจงกรมไดสําเร็จมรรคผล บางคนไปสําเร็จตอนนอน ถาโยมนั่ง
ไมไดอยานั่ง นอนกําหนดพองหนอ...ยุบหนอ... นอนไดไหม...ได บางทีอาจจะ
สําเร็จตอนนอน
ขอเจริญพรญาติโยมวา มีพระเถรานุเถระองคใดที่สําเร็จตอนตอน เดินจงกรม
วันยันค่ํา คืนยันรุงไมสําเร็จ นั่งภาวนาวันยังค่าํ คืนยันรุงไมสําเร็จ พอพักผอน
รางกาย มัชฌิมาปฏิปทา ปานกลาง ก็เอนกายลง สําเร็จเปนพระอรหันตเลย
ทานผูนี้คือ พระอานนท ศรีอนุชา
ทําไมไมสําเร็จเสียกอนเลา เพราะอุปฏฐากพระพุทธเจา เปนปจฉาสมณะ เปน
มัคคุเทศก รับใชอุปฏฐากพระพุทธเจาจึงไมสําเร็จ ไมมีโอกาสจะเจริญวิปสสนากับ
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เขา แตเปนตูพระธรรม จะทําปฐมสังคายนา ก็ตองรอทาพระอานนท พระอานนท
มีความรูสูง แตไมเปนพระอรหันต จึงสังคายนาไมได
พระอานนทรูตัวอยู ตอนพระพุทธเจานิพพานแลว ก็วางงาน จึงปฏิบัติ
กรรมฐานเปนการใหญ ปฏิบัติมาตั้ง ๒๔ ชั่วโมง วันยันค่ํา คืนยันรุง ไมนอน ก็ยัง
ไมบรรลุ ไปไดบรรลุตอนนอนเอนลงไปกําหนด เอนหนอ สติเขาภวังค ปญญาเกิด
สําเร็จเปนพระอรหันต ในขณะที่จะนอน
ขออนุโมทนาสาธุการสวนกุศล ในที่ประชุมนี้ อยากรูกฎแหงกรรม ก็ปฏิบัติ
เวทนา กําหนดใหได จึงจะรูวาเราทํากรรมอะไรไว เราอยากจะใหมีปญญา ก็สงบ
จิตใหลึกลงไป แลวพยายาม ความเพียรเกิดขึ้น
ขอความสุขสวัสดี จงมีแกผูใครธรรม ผูปฏิบัตกิ รรมฐานทุกทาน ที่ไดสรางกุศล
จิต ใหชีวติ ของทานเรืองดวยปญญา สามารถแกปญญาไดสมปรารถนา ทุกทาน
จงเจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการ
ใด สมความมุงมาดปรารถนา ดวยกันทุกรูปทุกนาม เทอญ...
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