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การนั่งสมาธิบําเพ็ญจิตภาวนาชวยทานไดเยอะเลย แตมัน
ทํายาก ถาทานทําจริงๆ แลวคิดอะไรมันก็ได เรียกวาแกว
สารพัดนึกของชีวิต ชีวิตที่มีแกนสาร สมาธินี้ ถาพูดโดยเหตุผล
มีอยูดวยกัน ๔ ประการ
๑.
ทําสมาธิเพื่อใหเกิดความสงบสุขในปจจุบัน ไมใช
ตองการสุขในชาติหนา
๒. ทําสมาธิเพื่ออบรมจิตใหเกิดแสงสวาง ตองการใหเกิด
ปญญา
๓. ทําสมาธิเพื่อควบคุมใหสติกับสัมปชัญญะอยูกับจิตให
ได
๔. ทําสมาธิเพื่อทําลายอาสวะกิเลส ใหเบาบางลงไป
การช ว ยตั ว เองนั้ น ถ า ไม เ จริ ญ สมาธิ ส ติ ป ฏ ฐานสี่ ก็ ไ ม
สามารถชวยตัวเองได เงินก็ชวยไมได เงินชวยไดแตความ
สะดวกเทานั้น
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การตั้งศาลพระภูมิ พระภูมิ ตองหมายความวา พระภูมิ
สี่ คือ พระภูมิรู พระภูมิธรรม พระภูมิฐาน พระภูมิปญญา
ตั้งศาลพระภูมิอยางนี้ ไดบานนั้นไมทะเลาะกันหรอก ถาทาน
ตั้งใหได ๔ ศาลนี้ จะไมทะเลาะกันแน มันไมมีความรูจึงได
ทะเลาะกัน
ความสุขนี้ไดจากความทุกขแทๆ ทุกขทรมานหลายอยาง
ถาเราคอยๆ กําจัดทุกขออกจากตัวเรา ความสุขถึงจะมาแทนที่
ได เพราะความในตัวเรานั้นหลากหลายมาก อะไรๆ ในโลกนี้
หาความสุขที่แทจริงไดเลย ความสุขที่แทจริงหาไดจาก บาง
คนเลี่ยมทองพระเครื่อง ใสคอเต็มไปหมด หวังใหพระเครื่อง
คุมครองรักษา ไปเพิ่มทุกขไปนอนที่ไหนก็ตองกําพระกําทองไว
กลัวจะหาย แลวไปเลี่ยมทองทําไม เอาพระมาไวในใจไมได
หรือ ทําอยางนั้นไมใชพระมาปกปกรักษาเรานะ เรากลับตอง
ไปปกปกรักษาพระแทน เพราะกลัวหาย การนั่งกัมมัฏฐาน
เปนการนําพระมาไวในใจเปนพระใจประเสริฐมีแตความสุขไมมี
ความทุ ก ข ความสุ ข ที่ แ ท จ ริ ง ต อ งไม มี ค วามทุ ก ข เ จื อ ปน
เหมือนอยางที่ทานสรางความทุกขอยูเดี๋ยวนี้ คือ ที่เราสรางทุก
วันนี้ เปนความทุกขทั้งนั้น ที่เราปฏิบัติธรรมกันทุกวันนี้เพื่อ
ตองการจะขัดเกลา ความเศราหมองและความไมผองใสออกไป
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จากจิตใจ ใหใสสะอาดความสุขที่แทตองไมเจือปน ดวยความ
ทุ ก ข น านาประการ การปฏิ บั ติ ธ รรมเป น การกลั่ น กรอง และ
พัฒนา มาบําบัดน้ําเสียในหัวใจ ใหออกไปใหหมด ใหเหลือแต
น้ําใจที่ใสสะอาด ปราศจากมลทิน นี่แหละถึงจะมีความสุข แตก็
ยังเขาใจผิดกันหลายคนที่คิดวามานุงขาวหมขาวแลวสบาย ที่
ไหนไดนั่งไปแคเพียงชั่วโมงเดียวหนาเบี้ยวหนาบูด ใครยังไม
เคยทําก็แย คนที่เคยทํามาแลวก็ยังเปนเวทนา บางคนบอกวา
ทํามาแลวไมเปน นั้นไมจริง เพราะทุกสิ่งทุกอยางเมื่อเกิดขึ้น
แลว ก็ตองตั้งอยูแลวก็ดับไป เวทนาตองเปนทุกครั้ง แตมันจะ
เปลี่ยนที่ เชน เราเดินจงกรม แลวมานั่ง แลวก็เดิน มันก็จะ
เปลี่ยนไปปวดตรงนั้นตรงนี้ มันไมปวดซ้ํา และจิตก็คิดอยาง
นั้น คิดอยางนี้ ไมเหมือนกัน เพราะในตัวเรามีวัฏฏะสงสาร
เวียนวายตายเกิดในตัวเรา และในจิต มาหลายชาติ หลายกัป
หลายกัลปแลว เมื่อสมาธิดีแลวสติดี สัมปชัญญะปรองดองกัน
เมื่อกายสามัคคี จิตสามัคคีแลว จะเกิดผลเกิดอานิสงสในการ
ปฏิบัติธรรม ถึงจะรูวาของจริงอยูตรงนี้ ตรงนี้ของปลอม
มันมีแตความทุกขทั้งนั้น ญาติโยมทั้งหลาย มีบานหลัง
ใหญโตมโหฬาร แตก็หาความสุขใจไมไดหรอก โบราณทานวา
ไว คับที่อยูไดคับใจอยูยาก เปรียบเหมือน เจาเงาะกับรจนา
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อยูกระทอมปลายนา ยังมีความสุข เพราะเขามีปญญา เขาจึง
แกปญหาได ที่วาเงาะเปนสังขทอง คําวาสังข นั้น หมายถึง
มงคล ทองนั้น คือตัวปญญา เขาอยูดีมีสุข เขาไมมีอะไรตอง
ทุกขเลย เขาเปรียบเทียบไวชัดเจน อาตมานี้ถึงทําไดอยางไร
ก็ตองปวด อาตมาเคยเขาพลสมาบัติ มาหลายปแลว ครั้งละ ๑๒ ชั่วโมง แตมาตอนนี้มันแทบจะทําไมได ไดแค ๕–๑๐ นาที
เพราะไมไดทํานาน ตองฝกกันตลอด ตองทําใหเสมอตนเสมอ
ปลาย แลวเราจะรูวามีทั้งสุขมีทั้งทุกข อยูในตัวเราครบ มัน
สับเปลี่ยนไปเรื่อย เวียนวายตายเกิด ทุกขแลวก็สุข สุขแลวก็
ทุกข ดีใจแลวก็เสียใจ เรารองไหในชั่วโมงนี้ แตก็ไปหัวเราะใน
ชั่วโมงหนา มันเกิดขึ้น ไมมีอะไรแนนอน ความสุขที่ไดจาก
ความทุกข ตองลําบากลําบน ความดีของเรากวาจะไดมา
บางแหงบางที่ชอบฟง ไมชอบทําเพราะทําแลวมันเมื่อย ของ
จริงไมคอยชอบกัน ไปชอบของที่ไมจริง
การเจริญกัมมัฏฐานเปนการแกปญหาชีวิตหลายอยาง ทํา
ใหเรามีวินัยในตัว เพราะสติสัมปชัญญะ กัมมัฏฐานเนนอยู ๔
ขอ
ขอ ๑. ยืนหนอหาครั้ง ตองพยายามทําชาๆ เปนบทบาท
ที่ตองแกปญหาและรูกฎแหงกรรม
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ขอ ๒. เนนการเดินจงกรมใหไดจังหวะ
ขอ ๓. เนน พองหนอ ยุบหนอ หายใจใหยาวๆ มันมี
ประโยชน ถาไมเคยมันจะอึดอัดมาก แลวมันจะเบื่อหนาย มัน
ไมพองไมยุบ ถาหายใจยาวๆ จะทําใหใจเย็นลงทันที
ขอ ๔. อายตนะ ธาตุอินทรีย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตอง
กําหนด ใหพรอม จิตมันเกิดตรงไหนใหกําหนด ตรงตา ตรงหู
ตรงจมู ก ตรงลิ้ น ตรงกายสั ม ผั ส จิ ต เกิ ด จะได รู คิ ด หนอ
โกรธหนอ เสียใจหนอ ไมสบายใจหนอ ใหกําหนดที่ลิ้นป
เวทนา มันปวด พอเราจะ พองหนอ ยุบหนอ กําลังคลอง
ดี เกิดอาการปวดอีกแลว ปวดแลวทําใหจิตฟุงซาน จิตแตก
กระจายไปคิ ด อะไรต อ อะไร เราก็ ต อ งกํ า หนด ปวดหนอๆ
เมื่ อ ยหนอๆ จนน้ํ า ตาร ว ง และเมื่ อ เราศึ ก ษาจิ ต เข า ใจแล ว
เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป จิตก็ไม
ไปพะวา พะวง จิตมันก็กลับมาที่เดิม สวนอาการปวดมันจะ
หายหรือไมหาย จิตก็ไมไปสนใจ มันก็ไมรูสึกปวด ถาเราไม
เข า ใจตรงนี้ มั น จะสับ สนไปหมด พอเราทํ า ที่ย ากๆ ไดแ ล ว
เรื่องอื่นก็เล็กไป พอยืนหนอหาครั้งแลว ก็มีสติดี ก็จะคุนเคย
กับความดี พอไปเห็นคนอื่นเขา ก็พิจารณา ศีรษะลงปลายเทา
ปลายเทาขึ้นศีรษะแลว ก็จะรูวาเขามีนิสัยเปนอยางไร กวาจะรู
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ตรงนี้ ไ ด ต อ งหมดจากเวทนา และคลายอารมณ ร า ยเป น
อารมณดี พออารมณดีแลวจะมีปญญา ถึงจะรูจริง เวทนามีอยู
๓ อยาง คือ สุข ทุกข ไมสุขไมทุกข ซึ่งก็คืออุเบกขาเวทนา
คือจิตมันออกไปเลยไมสุขไมทุกข วางเฉย จิตเลยเที่ยวไป
ต อ งกํ า หนดรู ห นอๆ จิ ต ถึ ง จะกลั บ มาถึ ง จะรู ว า จิ ต นี้ มั น มี
อยางไร จิตมันไวเหมือนลิง ถาเราจะใหมันอยูกับที่ไดตองทํา
ใหคุนเคยกับจิตนานๆ ใชเวลานานมาก เหมือนไปจับไกปามา
พอเราจับมันขัง มันจะเดินเลาะสุม จนกวาจะเชื่อง ฉันใดก็ฉัน
นั้น เราตองทํานาน ทําไปเรื่อยๆ และจะตองทําความคุนเคย
กับกิเลสตางๆ ที่มันมาหาเรา ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง เราทําใหจิตอยูกับที่เมื่อไร เราจะรูไดวาเปนอยางไร ถา
จิตไมอยูนิ่งเราจะไมรูเรื่องอะไรเลย
แค พองหนอ ยุบหนอ จิตก็คิดไปหลายเรื่อง แลวเราก็ยัง
ไมรูเลยวาจิตมันออกตรงไหน จิตออกไปเมื่อไรก็ไมรู เราตอง
กําหนดวา รูหนอๆ ใหคุนเคย พอรูแลว จิตมันจะออกเราก็จะรู
เลยจิตกําลังจะออก ทางหลังบาน หรือหนาบาน ถาเราเพลิน
ไปจิตจะหนีออกไปเลยโดยไมรูเลย ปากก็พองหนอ ยุบหนอ
ตอไป แตจิตอีกดวงก็ไปคิดเรื่องอื่นๆ ถาเราคุนเคยแลวเราจะ
รูไดเลยวาจิตมีหลายดวง ถาจิตเปนกุศลจะคิดแตเรื่องดีที่เรา
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ทํ า ไว ใ นชาติ ก อ น ถ า จิ ต เราเสี ย เราจะคิ ด แต เ รื่ อ งบ า บอที่ ไ ป
ทะเลาะกับเขา และพองหนอ ยุบหนอ ถาไดจังหวะเมื่อไร ได
กําหนดเมื่อไร นั่นแหละเราจะรูจริง ที่สําคัญตองหายใจให
ยาว พอง แลว หนอ ยาวๆ พอเราหายใจยาวจนคุนเคยกับ
ลมหายใจแลว จะสังเกตตัวเองได อารมณจะเย็นลง
หายใจยาวๆ แลวตั้งสติ ทําใหคุนเคย กับเหตุการณของ
การนั่งกัมมัฏฐาน ถาเราคิดหนอขึ้นมาได ถาเราสํารวมจิตได
เปอรเซ็นตจะสูง ๘๐–๙๐ คิดออกมาแลวจดไวเลย จะคิดไม
เหมือนใคร คิดแบบแยกแยะออกมาเลย อะไรดี อะไรชั่ว เปน
ฝายดี ฝายชั่ว อะไรเปนกุศล อะไรไมเปนกุศล เรียกวา ธัม
มานุปสสนาสติปฏฐาน มันจะคิดออกมาไดแบบนี้ แตกวาจะ
ทําไดตองใชเวลา ดังนั้นจึงควรปฏิบัติใหเสมอตน เสมอปลาย
มากบาง นอยบาง แตตองทําเปนประจํา
ฉะนั้ น การปฏิ บั ติ กั ม มั ฏ ฐานเป น การแก ป ญ หาชี วิ ต
โดยเฉพาะ และรับรองไดวาทานทั้งหลายจะไมไป นรก เปน
เปรต อสุรกาย แนนอน กัมมัฏฐานเปนบุญใหเกิดความสุข
ชวยใหเราไปเกิดอยางต่ําก็โลกมนุษย ถาหากเราไมเจริญ
กัมมัฏฐานขาดสติไป เกิดโลภขึ้น หรือโกรธขึ้นมาแลวตาย ก็
จะไมไปเมืองมนุษย ตองลงนรก เกิดมีโมหะจริตขาดสติปญญา
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ตองไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉานแนนอน กัมมัฏฐานชวยใหเราเกิด
มีรางกายสมบูรณ อาการครบ ๓๒ ถาเราเจริญกัมมัฏฐาน
เปนการตออายุได ใหเปนคนแข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
มีโรคภัยไขเจ็บจะหายอยางนาอัศจรรย
ถาเราทํากัมมัฏฐานมา ๗ ชาติ จะทําใหเกิดความฉลาด
ตั้งแตเปนเด็ก คนมีสตินั้นเองที่ทําใหฉลาด และบุญกุศลจาก
กัมมัฏฐานทําใหเราอยูที่ไหนดีที่นั้น ชวยใหเราไดลาภตางๆ
อย า งน า อั ศ จรรย และทํ า ให เ รามี ค วามเจริ ญ รุ ง เรื อ งมี ผู ค น
เคารพนั บ หน า ถื อ ตามากมาย และบู ช าสิ่ ง ทั้ ง ๗ นั ก
กัมมัฏฐานจะบูชาสิ่งทั้ง ๗ ไมเคยขาด สิ่งทั้ง ๗ มีดังนี้
๑. กตัญูเลี้ยงดูบิดามารดา
๒. เคารพบูชาผูใหญในตระกูลของตน
๓. มีวาจาออนหวาน นาฟง
๔. ไมยุยงสงเสริม ไมสอเสียดใคร
๕. กําจัดความตระหนี่ได ชวยเหลือใครโดยมีศรัทธาใน
ตัว
๖. มีความซื่อสัตย
๗. ขมความโกรธได
อยางนี้เรียกวา คุณสมบัติของพระอินทร อยูในกัมมัฏฐาน
กฎแหงกรรมเลม ๑๖ - เรื่องของสมาธิ

๘

