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กอนอื่นอาตมาขอพูดในหลักเกณฑ
ในการปลูกฝงตัง้
ศรัทธาใหเชื่อมัน่ ตอคุณพระศรีรัตนตรัย ทานจะไดปฏิบตั ิธรรม
ตอไป ถาปลูกศรัทธาไมขึ้น ใหปลดความทุกขออกจากใจ
ถาปลดไมออก ใหเปลี่ยนนิสัย ถาเปลี่ยนไมได ก็ตองปรับตัว
ใหเขากับเขาใหได ถายังปรับไมได ตองปลงใหตก อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา คนเราเปนเชนนี้แหละหนอ อนิจจังไมเทีย่ ง
มันมีแตความทุกข แกทุกขไดแลว จึงจะเปนอนัตตา อันนี้
เรียกพระไตรลักษณ ตองปลูกศรัทธากอนเปนขอแรก ถาเรา
ไมมีศรัทธา เลิกไปก็หยุดได ไมไดผลเพราะไมมศี รัทธา ไมมี
ความเชือ่ และไมมีความเขาใจในคุณพระศรีรัตนตรัย แลวเรา
จะไดอะไรหรือ ก็ขอเจริญพร ของดีไดยากมาก ของชั่วไดงา ย
จะตายไป ของดีตองยากมาก ไมเชนนั้นคนเราก็ดกี ันหมดทุก
คน คนเรามีของดีกันทุกคน แตจะดีมาก ดีนอย เสียมากเสีย
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นอยไมเทากัน เพราะฉะนัน้ เราปลูกฝงตั้งศรัทธาใหเชือ่ มั่น
แลว การปฏิบตั ิธรรมของทานจะไดอานิสงสสมความมุงมาด
ปรารถนา ทานจะตองปฏิบตั ิธรรมอะไรหรือ การปฏิบตั ิธรรม
นั้น ก็คือ การเจริญสติปฏฐานสี่ ซึ่งมีดังนี้
๑. กายานุปสสนาสติปฏฐาน
คือการใหมีสติทุก
อริยาบท จะยืนจะเดิน จะนัง่ จะนอน เหลียวซาย แลขวา คู
เหยียดขา มีสติไวใหได กายจะยืนจะเดินนั่งนอน เอาสติยดั
ไปใหได เรียก กําหนดจิต กําหนดจิตนี้แปลวา ตองใหมสี ติอยู
ที่จิต
๒. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ทําใหถึงกองทุกข ถา
ทานเขาถึงทุกขไมได ทานก็จะไมรูวาตัวทุกขนนั้ เปนอยางไร
มันยากลําบาก มันทุกขถึงขั้นน้ําตาจะไหล สุขก็ดี ทุกขก็ดี
อุเบกขาเวทนา เวทนาไมมีตัวตน แลวก็มันเกิดเองโดย
ธรรมชาติ เราจะนัง่ กี่ครั้ง กี่หน มันจะตองเกิดทุกข เวทนา
ทั้งนั้น แสดงวา โลกมนุษย นี้มีแตความทุกข หาความสุขได
ยากมาก เรามานั่งกัมมัฏฐาน เราจะรูตวั ทุกขนี้เปนอยางไร
แลวทุกขตัวอื่นทุกขในครอบครัวจะเล็กไปเลย เราแกไดดว ย
ทุกข เพราะเราประสบทุกขแลว คือ ความปวดทีเ่ ปนเวทนา
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หรือความสุข ก็ตองกําหนด ทุกขก็ตอ งกําหนด ไมสุขไมทุกข
อุเบกขาเวทนา จิตก็ลอยลองออกไปคิดอะไรมากมาย เราจึง
ตองกําหนดรูหนอ รูหนอที่ลิ้นปนี้ เรียกวา “เวทนา”
๓. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน คือธรรมชาติตองคิดอาน
อารมณ
รับรูอารมณไวไดเปนเวลานาน เหมือนเทป
บันทึกเสียง ไมใชวานั่งแลวไปเห็นพระพุทธเจา เห็นโนนเห็น
นี่ มันคนละเรือ่ งกัน อยาไปนั่งเห็นอะไร นั่งเห็นตัวเอง
อานตัวใหออก บอกตัวใหได ใชตัวใหเปน นั่งเพื่อตองการจะรู
อารมณของเราวาดีชั่วประการใด ไมใชนั่งไปเห็นคนอื่น นั่งไป
เห็นทรัพยบานเหนือ บานใตเขามีมาก แลวเขาจะใหเราหรือ
อยางไร แลวจะไปคิดทําไม ตองนั่งเห็นตัวเราวา ตัวเรานี้มนั ดี
หรือชั่ว
ทํามาแลวไดประโยชนไหม ไดกําไรชีวติ ไหม
ตองการตรงนี้
ความดีเปนศัตรูของชีวิต เงินทองเปนอสรพิษ กัดเรา
แนนอน ถาไมใชของเราอยาเอามาไว มันเปนอันตรายตอชีวิต
เราเหลือเกิน
เพราะฉะนั้นทรัพยสมบัติเอาแตเฉพาะทรัพย
สมบัติของเรา ทรัพย ชื่อเสียง ความรัก
ทรัพย คือ
คุณสมบัติ ชือ่ เสียง คนไวใจพูดจริงทําจริง และความรักไป
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ไหนมีแตคนเมตตา ปราณีเอื้อเฟอ ขาดเหลือคอยดูกัน นี้คือ
กัมมัฏฐานทั้งหมด เอาแคนี้กอน ไมตองไปสวรรคนิพพาน
ไปถึงญาณ ๑๖ แคนี้ยังทําไมไดแลวจะเอาญาณ ๑๖ พยายาม
ใหไดสติสัมปชัญญะ ใหมีตวั ปญญาแกไขปญหา เอาตัวนีก้ อน
ถึงจะถูกตอง
๔. ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน ธรรมเปนกุศล และ
อกุศล ถาอกุศลธรรมเปนทางชั่ว กุศลกรรมคือความดี มันจะ
เกิดขึ้นกับตัวเรา เรียกวา ธรรมานุปสสนา เปนบันทัดฐาน
อยากรูเราก็กําหนด รูหนอ ใหยาวๆ เดี๋ยวรูเลยวา กุศลหรือ
อกุศล ที่เราทําชั่วหรือดี มันจะบอกเราทันทีเลย เพราะสติมัน
บอก ถาสติปญ
 ญาบอกเราเองแลว ไมตอ งไปหาหมอดู เขา
บอกแลวของจริง เราไปหาหมอดูเปนของไมจริง ไปหาเจา
ของจริงคือตัวเราเปนคน
เขาทรงจะเปนของจริงไดอยางไร
สนใจในความดีอันนี้ ของจริงก็เกิดขึ้นในตัวทานเองเปนการ
เฉพาะ
เพราะการเจริญพระกัมมัฏฐาน มี ๔ คือ กายานุปสส
นา เวทนานุปสสนาสติปฏ ฐาน จิตตานุปสสนาสติปฏ ฐาน
จิตไมมตี ัวตน มือคลําไมได เกิดในฐานะธาตุอินทรียที่จะตอง
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ทําใหมนั เกิดขึน้
ไมตองไปอธิบายวา
อินทรียอยูตรงนี้
อินทรีย ๑๒ ทวาร ๖ ไมตองอธิบายทานจะตองรูอยาง
แนนอน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มันจะเกิดขึน้ ดวยการ
กําหนดจิตของทานเองโดยเฉพาะ ใหรูเอง ไมใชไปบอกใหรู
ไปบอกใหรูอยางโนนอยางนี้ เปนการรูปลอม ตองใหรูเอง โดย
ปจจัตตัง อะไรเปนรูป อะไรเปนนาม อะไรเปนขันธ ๕
ขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จะ
เกิดขึ้นกับทานเหลือ ๒ รูปกับนามเทานั้น จะเกิดชัดเจนมาก
ไมเชนนั้นทานจะไมรูอะไรเลยนะ เรียกไดวาการเจริญสติปฏ
ฐาน ๔ เปนทางสายเอก ของพระพุทธเจา ทีส่ อนมาเปน
เวลานานแลว ถาใครอยากเดินทางสายเอก และก็ไมงา ย ใหมี
สติสัมปชัญญะ จะไดขจัดความชัว่ ออกจากตัวไดสมปรารถนา
ทุกประการ เปนการสะสมบุญนําความสุขมาใหสมปรารถนา
การที่เรามาทํากัมมัฏฐานนี้ก็เพื่ออิสระเสรี
แตเราตี
ความหมายผิด คิดวาอิสระเสรี หมายถึงการไมมีลูก ไมมีสามี
บางคนกลับไปจะไปเลิกกับสามี แลวจะยกลูกใหคนอื่นเลี้ยง
ตองการอิสระเสรี มันเปนการเขาใจผิด อิสระเสรี ที่ถูกตอง
หมายถึงการชนะใจตัวเอง ถาชนะใจตัวเอง ความปวดตางๆ
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ก็จะหนีไปหมด มารรายเขามาเห็นเราเอาจริง มารรายก็จะแพ
ไปเอง ถาเราแพมาร มารก็จะเขามาครองเราเลย มารวา
อยางไรเราก็ตองไปกับมัน นี่แหละแพใจตัวเอง มารวาอยางไร
เชื่อมารไปหมด ตองตอสูตอไป ถาชนะใจตนเอง ทุกอยาง
ชนะหมด แตอยาไปชนะคนอื่นเขาเลย ใหชนะตนเองกอน
เมื่อชนะตนเองไดแลว เรื่องชนะคนอื่นเปนเรื่องเล็ก สามีหรือ
ภรรยา ถาเราชนะใจตนเอง ไมวา ภรรยา หรือสามี ก็ตองยอม
เรา เพราะเห็นเราเปนคนจริง เปนชายก็จริง เปนหญิงก็แท
เกิดความจริงใจขึ้นมาเรียกวาชนะใจตนเอง เรียกวาอิสระเสรี
คือกัมมัฏฐาน กัมมัฏฐานตองการใหชนะใจตนเอง ทุกทานจํา
ไว ถาแพตนเอง ทุกอยางก็แพหมด จะขายก็ขายไมดี ตาม
อารมณตามใจตัวนั้นใชไมได การที่ใหทานมาปฏิบตั กิ ัมมัฏฐาน
ก็เพื่อไมทําอะไรตามใจตนเอง
เหมือนเราตายไปแลววิญญาณออกจากรางเราไป เหมือน
นอนหลับสบายไมรูสึกตัว แตจิตมันจะไปคุยกับใครเหมือนปกติ
แตมันลอยได เหมือนอยางวิญญาณที่เคยมารายงานตัวทีว่ ดั
เขาเดินบนพรม เขากาวมาเหนือพรม ไมถึงพื้น เขาตั้งใจมา
ปฏิบตั กิ ัมมัฏฐาน เปนอาจารยที่วทิ ยาลัยครูเชียงราย จะมากับ
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แฟน ซึ่งทํางานอยูอําเภอเปนเสมียนตรา แลวเกิดอุบัติเหตุทาง
จักรยานยนต เสียชีวติ ทัง้ คู วิญญาณของอาจารยมาที่วดั
พรอมอุปกรณเครื่องใชที่เตรียมตัวไว ก็เอามาดวย ขอใหจําไว
วาจิตเราปกไวที่ไหน ก็จะไปที่นั่นกอน เพราะฉะนัน้ กัมมัฏฐาน
มีประโยชนมาก บางคนทําบาปมามาก พอมาทําความดีแลว
ตาย จิตก็ไปตามทางดี เมื่อหมดดีแลว ก็ตองมาทางบาป
ไมใชตามที่พระบางองคบอกวา เวลาใกลตายใหนึกถึงแตสิ่งดีไว
จะไดไปสวรรค แตขอเท็จจริงไมใช ถาทําบาปมามากก็อาจจะ
ไปทางดีเพียงเดี๋ยวเดียว ก็ตอ งมาทางบาปรับกรรมตอไป
บางคนทําความดีมาก แตมบี างครั้งที่ทําความชั่วนิดเดียว
พอตายก็ตองไปทางชัว่ กอน เมื่อหมดกรรมแลวก็ไปทางดีตอไป
เพราะฉะนั้นคนเราจึงมี เดีย๋ วสุข เดีย๋ วทุกข สลับกันไป เราทํา
สุขมาแคไหนหมดสุขแลวก็ตองไปหาทุกข หมดทุกขแลวก็ไป
หาสุข ทานทั้งหลายอยาแพภัยตัวเอง คือการกําหนด รูหนอ
คิดหนอ ถาจิตเหนือธรรมชาติไดแลว ตองชนะแน โรคทีม่ ีอยู
ในตัวเรา โรคกาย โรคใจ จะหายทันที บางคนไมไดเปน
มะเร็ง พอไปหาหมอ หมอกลับบอกวาไมไดเปนอะไรหรอก
เปนโรคอุปาทาน ลมขึ้น เอายาไปทานกอน เปนยาเจริญ
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อาหาร แลวเดีย๋ วก็หาย ไปจูจ ี้กับหมอเขา หมอเขาจะเขาหอง
ผาตัดก็ไปจูจี้ถามอยูร่ําไป หมอเขาก็เลยประชด แลวบอกวา
ลุงเปนโรคมะเร็ง เทานั้นแหละลุงคนนั้นลมลงเลย ก็เลยจิตตก
ไมกินขาวเปนลมตาย นี่เห็นไหมการแพใจตนเอง บางคนเดิน
ไปเหยียบกะลา แลวกะลามีพลิกมาโขกหลังเทา คิดวางูกัด
นอนดิ้นอยูตรงนั้นนั่นเอง อาตมาก็ถามวาถูกงูกัดที่ตรงไหน
เขาก็บอกตรงตีนบันได อาตมาก็เดินไปดูก็เห็นกะลา ก็เลย
กลับมาบอกวาไมใชงูกดั
แตเปนกะลามันถูกเหยียบแลวพลิก
กลับมาโขกเอา พอไดยินเทานั้น เขาก็หายเลย นี่แหละโรค
อุปาทาน แพใจตนเอง เพราะฉะนัน้ ไมมีอะไรดีเทากัมมัฏฐาน
ใหชนะใจตนเองใหได อยาไปเชื่อใครเขานอกเหนือจากสติของ
เราเอง อยาไปเชื่อหมอดู ผีเจาเขาทรง ก็อยาไปเชือ่ ตองเชื่อ
ความสามารถของเราเอง คือ
๑. เชื่อวาเราชวยตัวเองได
๒. พึ่งตัวเองได
๓. สอนตัวเองได
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สามขอนี้คือกัมมัฏฐาน มานั่งกัมมัฏฐานตองชวยตัวเอง
ตองการหาที่พงึ่ ใหแกตัวเอง ไมหมายไปพึ่งใครอีกตอไปแลว
๓ รู, ๓ ดี, ๕ มีปญ
 ญา แกไขปญหาได คือกัมมัฏฐาน
๑. ดีที่ความดีเปนศัตรูของชีวิต
๒. ดีที่มีอุปสรรคขัดขวาง
๓. ดีที่ตองลงกับความลําบาก กัมมัฏฐานนี้ลําบากมาก
ความชัว่ ชอบลงทุนกับความสบาย
คนที่กินสบายนอน
สบาย ไมเอางานเอาการ นั่งกัมมัฏฐานก็ไมเอา เลิกหมด ไป
แลวก็ไมกลับกูไมกลับเลย มักงายมักไดไมวาจะเปนลูกเราหรือ
ใครก็ตาม ดูตรงนี้ ถาเขาชวยหนักก็เอาเบาก็สู ความรูก็ดีมี
ปญญา รับรองวาใชได
โรคอุปาทานนี่ก็สําคัญมาก
เปนอะไรนิดหนอยก็ไป
โรงพยาบาล เอะอะก็จะผาตัด ก็พอดีตายกันพอดีเลย และอีก
อยางถามีลูกหลานจะผาทองออกลูก ไปหาหมอดู เพื่อดูฤกษดี
แตปรากฏวาถูกผาตายมาหลายรายแลว ตองฤกษของหมอ คือ
หมอเขาวางตอนไหน ตองวาตามหมอ หมอเขาเตรียมพรอม
แลวจึงตกลงทีจ่ ะผา ศึกษาสงครามก็ตองพรอม เราปฏิบัติ
กัมมัฏฐานก็ตองพรอม ไมเตรียมพรอมก็จะทํากัมมัฏฐานไมได
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๙

อินทรียไมแกกลา จะไมมีความสําเร็จแตประการใด
อยาง
ที่ปญจวัคคียทงั้ ๕ พรอมแลว พระพุทธเจาจึงมาโปรด คนที่
ยังไมพรอมเราจะเอาไปใหเขาไดอยางไร ยกตัวอยาง โยมจะ
เอาเงินไปชวยเขาสรางบาน ปรากฏวาที่กย็ งั ไมมี แลวจะชวย
เขาหรือ เปนชวยคนทีเ่ ขามีทแี่ ลว ปลูกเรือนจวนจะเสร็จแลว ก็
ชวยเขาเลย ไปชวยคนที่ยงั ไมมีที่ เอาเงินไปชวยแลวเมื่อไรจะ
เสร็จ ตองชวยคนทีเ่ ขาชวยตัวเองได ชวยตั้งแตซอื้ ที่ดิน เกิด
เขาไมเอางานเอาการ เราจะเสียเงินเปลา
ดังนั้น การฝกกัมมัฏฐาน เปนการฝกใหเกิดอดทน ตอสู
กับเหตุการณ จนกวาชีวิตจะหาไม ชวยตัวเองไดไปจนถึง
สัมปรายภพ สืบตอไป ทานทั้งหลายอายุจนปานฉะนี้แลว ยัง
ไมสนใจตัวเอง ยังไมหาที่พงึ่ ใหกับตนเองแลว จะเสียใจใน
ภายหลัง เวลาที่จะสิน้ ลมปราณ จะเสียใจจนน้ําตาไหล คิดวารู
อยางนี้เราทํากัมมัฏฐานมาแตกอน กัมมัฏฐานนี้เปนทางสาย
เอกของพระพุทธเจา ที่สอนใหเดินทางสายกลาง อดีตไมเอา
อนาคตไมเอา เอาแตปจจุบัน เปนทางสายเอก คือ สติปฏ
ฐานสี่ มีสติครบอยูที่สายกลาง มีสติปฏ ฐานสี่อยูที่ตรงกลาง
ไมเอียงซาย ไมเอียงขวา ไมอคติ อยาไปคิดวาคนอื่นดีกวาเรา
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ตองคิดวาเราก็มีความสามารถบาง ไมดีสําหรับเขาเราก็มีดี ไม
ดีสําหรับเรา เขาก็มีดี อยาไปดูถูกเขา ใหทําความเขาใจคํานี้
ใหดี ไมดีสําหรับเรา เขาก็มดี ี อยาไปวาเขา แลวก็หันมุมกลับ
วา ไมใชดีเฉพาะเรา เขาก็มดี ีกวาเราตั้งเยอะแยะ ตองฟงคํา
ของเขาบาง เพราะนักธุรกิจตองฟงคําของคนอื่น อยามัวแต
ฟงคําพูดของตัวเอง พยายามพูดใหนอยฟงใหมาก คิดใหดีมี
ปญญาจะไดแกปญหาไดจากการเจริญกัมมัฏฐาน อยางคิดวา
ตัวเองดี ตองคิดวาตัวเองบกพรองจึงจะไดดี คิดวาตัวเองดี
แลวไมยอมฟงใครเลยจะเสียทาเขา เพราะเขาบอกความจริงจะ
ไมเชื่อเขา ตองใหเขาหลอกลวงและโกหก เอาเรือ่ งโกหกและ
เรื่องไมจริงมาใหเรา แลวเราไปทําการตามนั้นเราก็เสีย ก็ขอ
เจริญพรวาจะเชื่อใครตองหาเหตุผลกอน คิดหนอกอน รูหนอๆ
รูดวยเหตุผลขอเท็จจริง ไมไดยินกับหู ไมรูกับตา ไปเชือ่ ได
อยางไรกัน ตองตาดู หูฟง ปากนิ่ง จะทําอะไรก็ตาม รูไ วใช
วา ใสบาแบกหาม เราจะทําอะไรตองฟง ตองคิดกอนให
ละเอียดละออ โดยการคิดหนอๆ ที่ลิ้นป ตองทําใหจริงอยาทํา
เปนเลนกันนะ
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เพราะฉะนั้น อะไรจะมาสูเ ราชวยตัวเองไมได และพึ่ง
ตัวเองดีที่สุด และสอนตัวเองได คือ สติสัมปชัญญะ กําหนด
ตลอดเวลา อยางนี้ถงึ จะถูกตอง ฉะนั้นกัมมัฏฐานจึงมีเหตุผล
ในตัวเองมาก เราทํากัมมัฏฐานแลวปวดเมื่อยก็กําหนดปวด
หนอๆ ชนะใจตัวเองมันก็จะหายไปเอง ถาแพอยูมันก็จะปวด
ตลอดไป แตบางทานอาจจะเถียงวาแพเปนพระชนะเปนมาร
นั้น มันคนละเรือ่ งกัน อยาไปคิดวาเราแพแลวเปนพระ ชนะ
เปนมาร การชนะใจตัวเองไมใชมาร ไปชนะคนอื่นเขาโดยไมมี
เหตุ มีผล อันนี้แหละเปนมารรายแนนอน พระบางองคก็เนน
ไปทางลําดับญาณ ไดญาณหรือยัง ไดโสดาหรือ ตรงนี้ไม
นาจะพูด
อันนี้มันอยูปลาย
ตองพูดพื้นฐานของคนวา
แกปญหาไดหรือไม ปญหาที่เกิดขึน้ ในครอบครัว เราแกปญหา
ไดหรือไม กัมมัฏฐานทําใหรวย ทําใหสวย ทําใหดี ทําใหมี
ปญญาจะไดแกปญหาได ทําใจใหดี ถาทําใจใหดีได เงินก็จะ
ไหลนอง ทองก็จะไหลมา พอใจดีมีปญญาแลวจะเสียสละได
เลย ยิง่ เสียสละมากไดมาก เสียสละนอยไดนอย ไมเสียสละ
ใหใครเลย ใครเขาจะชวยเรา

กฎแหงกรรมเลม ๑๖ - การเจริญสติปฏฐาน ๔

๑๒

การที่เราปฏิบตั ธิ รรมกันนี้ ความตองการอยางหนึ่งก็คือ
ตองการมีสติปญ
 ญาในการทํางาน จะยากดีมีจน หรือเรียน
ปริญญาโท ปริญญาเอก ก็ตาม ก็ไมไดหมายความวา เรา
จบด็อกเตอรแลวเราจะเปนคนดี
จะแกไขปญหาตาม
สถานการณ ใหไดตามปจจุบนั ก็คงไมได แตวิชาความรูนั้น
พระพุทธเจาทานเนน เกิดมาเปนคนตองทําตนใหดี เกิดมา
เปนมนุษยชน ตองสรางศักยภาพ ใหดี ตองการใหจิตเปน
มนุษยใหได การปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจานั้น
ตองการใหเราเปนมนุษย พระที่บวชนี้ ถาโยมผูชายบวชจะได
ยินเสียงกรรมวาจาจารย มนุสโสสิ เปนมนุษยไหม ไมเปน
มนุษยบวชใหไมได
เดี๋ยวบวชกันเรื่อยเปอยเปนมนุษย
หรือไมเปนมนุษย ก็บวชใหกนั ไป จะเปนเดรัชฉาน หรืออะไร
ก็บวชสงเดชไป โดยทีร่ า งกายเปนมนุษย ที่เรียกวายักษ ตาม
พระวินัย หรือคนที่เปนกระเทย นั้นโยมเขาใจผิด คิดวาผูห ญิง
แตงตัวเปนผูชาย ผูช ายนิสัยเปนผูห ญิง แลวเปนกระเทยนั้น
ไมใช กระเทยคํานี้ แปลวามี ๒ เพศ ทั้งเพศหญิง เพศชาย
บวชไมได ยักษบวชไมได ยักษนี้คอื ใคร ก็คือมนุษยนี้แหละ
แตจิตใจเปนยักษดุรายมาก บวชไมได แมรางกายจะเปน
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มนุษยกต็ าม พระกรรมวาจาจารย จึงตองถาม มนุสโสสิ ทาน
เปนมนุษยหรือ โกหกไมได หามโกหก ถามถึง ๒ ครั้ง ถาม
ขางนอกที่ประชุมสงฆ และถามขางในที่ประชุมสงฆ ถามถึง
๒ ชั้น
การปฏิบัติธรรม ก็ตอง ๒ ชั้น เหมือน ชั้นนอก และ
ชั้นใน ระบบนอก ระบบใน
ระบบนอก คือ ตาสัมผัส หูสัมผัส จมูกสัมผัส ลิ้นสัมผัส
กายสัมผัสรอนหนาว เกิดความรูสึก
ระบบใน จากจิตใจจริง ดวยการปฏิบตั ิธรรม ทําใหเรามี
ใจที่รมเย็นเปนสุขแลว สมาธิเปนรมใหญ ภายในเรายอม
รมเย็น คําวายักษ หรือหญิงเปรต ภูตผี ปศาจราชทูต นัน้ ก็
บวชไมได ยักษในพระธรรมวินัยนี้ ก็คือ คนนี่แหละ แตมีจติ ใจ
อํามหิต เหี้ยมโหดมาก ดุราย ฆาสัตวตัวเปนใหจาํ ตาย
จนถึงฆามนุษย บวชไมได ฉันใด ก็ฉันนั้น การปฏิบัติธรรมก็
ตองการใหมีไตรสิกขา ๓ ประการ ใหมีเหตุผลที่ตองตาม
พระวินัย และพระทีบ่ วชแลวนุงเหลือง หมเหลือง ไมปฏิบัติ
ตาม คือไมกาํ หนดไตรสิกขา ทายอนุศาสน บอกไวชัดๆ
อาทิสีลสิกขา ขิสิกตะพา อาทิจิต ขิสิกตะพา อาทิปญญา
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ขิสิกตะพา อัปมาเทนะสัมปาเทสถาติ แปลวาไตรสิกขาสาม
ถึงจะเปนพระ ไตรสิกขาครบหนึ่งพรรษา
อาทิสีลสิกขา ขิสิกตะพา คือ ศีล สติดี มีอริยบททั้งสี่
ยืน เดิน นั่ง นอน เหลียวซายแลขวา ตัง้ สติไวอยาใหเพี้ยน
ทําอะไรใหเหมือนกัน อยาไดนอกระบบ อยาไดนอกระเบียบ
อาทิจิต ขิสิกตะพา จิตเปนธรรมชาติตองคิดอานอารมณ
รับรูอารมณไว และบันทึกไวเหมือนเทปบันทึกเสียง จิตรับรูได
ทางทวารหก อายตนะ ธาตุอินทรีย สัมผัส หูสัมผัสเสียง ตา
สัมผัสรูป ฆานสัมผัสกลิ่น ชิวหาสัมผัสรส กายสัมผัสรอน
หนาวออนแข็งที่เรานั่งลงไป จิตมีสติ มีคุณภาพ มนุษยเราจะ
มีคุณภาพอยูทตี่ ัวสติ มีศีลดี
 ญา ขิสิกตะพา มีปญ
 ญาเพราะปฏิบัติธรรม
อาทิปญ
คนที่มีสติสัมปชัญญะดี จะเปนมนุษยบริสทุ ธิ์ เหมือน
ทองคําธรรมชาติ เหมือนเจาเงาะปา ปากมันไมพูด จิตไมคิด
สมาธิภาวนา ขางในมันมีปญ
 ญาเรียกวา พระสังขทอง เปน
ประโยชนแกทานทั้งหลายโดยเฉพาะ ถาเราทําได เชน สัมผัส
เกิดจิตครบ เราจะไมโยกยายมาเปนคน แตจะโยกยายมาเปน
มนุษย จะยิ้มแยมแจมใส จิตใจก็รม เย็นเปนสุข จิตใจมีสติดีก็
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มีความสุข จิตใจสงบไมวุนวาย เพราะสํารวมสังวรแลว ระวัง
ไมใหบาปเกิดขึ้น
ไมใหความประมาทเกิดขึน้ เทานี้ก็มี
ความสุขแลว นัตถิสันติ พะลังสุขัง สุขอื่นยิ่งกวาความสงบ
ไมมีอีกแลว ทําอะไรก็ขอใหทําดวยความสงบ ทําดวยความ
ถูกตองและเรียบรอย
ถาเรามีสติครบ พูดจาก็จะมีเหตุมผี ล ถาเราไรสติ ชีวิตนี้ก็
จะไมมนั่ คง จะกลายเปนคนหละหลวม เหลวไหล ไปไมรอด
ในตอนทาย ไมวาทานจะมีหนาที่การงานอยางไร ถือวาทานมี
ความสําคัญในตนเอง ถาทานถือวามีความสําคัญในตนเองแลว
รับรองวา ทานเจริญแน ถาเราคิดวาคนอื่นสําคัญกวาเรา เรา
ไมความสําคัญอะไรเลย เราจะนอยเนื้อต่ําใจ จะทําอะไรก็ไม
เรียบรอย
จะทําอะไรก็ขัดของไปหมด
เพราะเราไมมี
ความสําคัญ
ชีวิตทานทั้งหลาย มีคา มีความสําคัญ เวลาก็มีประโยชน
แมแตวนิ าทียังเปนทอง เรียกวาแผนดินธรรม แผนดินทอง
แผนดินธรรมก็คือ มีธรรมะ ชีวิตมีคา แผนดินที่เรารักษาอยู
นั้น กลายเปนทองคํา อยูในจิตของเรานั้นเอง ที่ดินเปนทอง
ก็คือ ปลูกตนไม ปลูกผลไม ก็กลายเปนทองคําทีเ่ ราขาย
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พืชผลของเราได เอาเงินมาซื้อทอง ก็เรียกวาแผนดินทอง
แผนดินธรรม ก็คือ จิตใจอยูใจธรรมะ ปฏิบตั ิกัมมัฏฐาน เจริญ
สติปฏฐานสี่ ก็มีธรรมะประจําใจ เราจะไดรูวาแผนดินตัง้ แต
ปูยา ตาทวดมา และแผนดินไทยทีเ่ ราอาศัยอยู มีประโยชนกับ
เรามาก กิจกรรมเราก็จะมีประโยชนมาก การงานของเราก็จะ
ดี อะไรก็จะดีหมด กิจกรรมของทานที่ไดจากกัมมัฏฐานมี ๔
ประการ คือ
๑. สิ่งที่จะตองศึกษา แสวงหาความรูทกุ อยาง ตองรู
รอบตัว
๒. สิ่งที่จะตองละความชัว่ ไดแลว ปฏิบัติธรรม ตองละ
ความชัว่ ไดแนนอน
๓. สิ่งที่จะทําใหถึงใจ อยาเหลวไหล ไมถงึ จิต ไมถึงใจ
๔. พัฒนาได มือสอง เทาสอง สมองหนึ่ง เปนพึ่งแลว
เราจะไปอยูที่ไหนก็รวย ก็สวย ก็ดี ก็มีปญญา
ทานทั้งหลายอยาประมาท
สังขารทั้งหลายกําลังเสื่อม
กําลังตาย แตจิตของทานจะไมตาย มันจะเก็บเอาความดีหมุน
ไวที่จติ อินทรียเราจะหยอนยานไปตามหนาที่ แตจิตของเรา
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จะมั่นคงดวยการปฏิบตั ิธรรม สมาธิเราก็จะดีตลอด เราก็จะ
พบแตความสุขความเจริญ
ถาเราสรางกัมมัฏฐาน เสมอตนเสมอปลายแลว หนาที่ก็ดี
ขึ้น การงานก็ดี สองอยางนี้ทําใหตองรับผิดชอบ และทําให
เราตองระวังมากขึ้น
และการไมประมาทในชีวติ
เปน
ประโยชนมาก ก็ขอใหทานจําไววา คนเรามีความสําคัญอยู ๒
ประการ คือการงานและหนาที่ คนเราเกิดมาตองมีหนาที่ กับ
การงานเทานั้น ถาไมมีหนาทีก่ ับการงานแลวทานก็จะอยูไมได
จะไมมอี ะไรกิน
ถาเราไมมีหนาและการงาน อีกทั้งไม
รับผิดชอบตัวเอง ก็จะเขาในหลักที่วา ไมชวยตัวเอง บางคนมี
หนาที่เปนสมภารวัด การงานมากมายตองรับผิดชอบ บางคน
เปนผูอาํ นวยการโรงเรียน แตใหครูทั้งหลายรับผิดชอบไปตัว
ใครตัวมัน แตมันก็ไมพนการรับผิดชอบของผูอํานวยการ จะ
เสียหาย หรือดีอยางไร เพราะเปนโรงเรียนของทาน
ในครอบครัว ทานที่เปนพอบาน เปนแมบา น ถาทานไม
รับผิดชอบหนาที่ ลูกของทานก็จะไมไดดี เราทั้งหลายอยูได
เพราะหนาที่การงาน
และหนาทีก่ ารงานจะดีไดก็ตองเจริญ
พระกัมมัฏฐาน ทานจะตองมีสติ มีสมาธิ รับผิดชอบตอการ
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งานหนาที่ นัน่ คือตัวปญญาแลว แมบานเหมือนกันไมไดทุก
บาน แมบา นบางคนไมรับผิดชอบหนาที่ กลับไปเลนไพ
เที่ยวตะลอนไปบานอื่น การงานไมรับผิดชอบ นี่แหละที่จะทํา
ใหเกิดความเสียหาย ทิ้งหนาที่ก็เปนสามีที่ดไี มได
ทานผูชาย ทั้งหลาย จะหาภรรยาสวยๆ สักคนนั้น มันไม
ยาก ขอใหมีเงิน แตก็ขอเจริญพร วาจะหาแมบาน หาแมที่ดี
ของลูก จะไปหาไดทไี่ หน แมบานที่ดี แมของลูกที่ดี ก็หา
ไมยาก เพียงแตขอใหทานผูช ายทัง้ หลาย เปนผูช ายที่แทและ
รับผิดชอบในครอบครัว เดีย๋ วนี้ปจ จุบันนี้ อาตมาขอเจริญพร
วา มีเพียงรอยละหกสิบที่ พอบานไมรับผิดชอบหนาที่ในบาน
ในเรือน เสร็จงานแลวไปเทีย่ วไปกินเหลา กวาจะกลับบานตี
หนึ่ง ตีสอง และแมบานก็ไมรับผิดชอบ เทีย่ วไป หาซื้อของที่
โนน ที่นี่ ไมดแู ลลูก ทําใหลกู ติดยาบา กันเยอะแยะ ในบาน
ทั้งหมดพอบานตองยกใหแมบา น ถาเกิดความเสียหายไมใช
พอบาน แมบานไมดี แมแบบ แมแผน แมแปลน ใชไมไดเลย
เขยและสะใภใหม ก็ยังไมรูอะไร ถาทานรับผิดชอบใน
ฐานะเปนเขย ฐานะเปนสะใภ แลวนัน้ สะใภก็จะดีรับผิดชอบ
การงานตอแมสามีพอสามี ขอใหมีกัมมัฏฐานอยางเดียว จิต
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คิดก็กําหนด อะไรก็กําหนด ทานจะไดรูวาหนาที่การงาน เรา
ตองรับผิดชอบ ชีวติ นี้จะไดมีแกนสาร ทานตองเอาไปคิดให
เกิดปญญา
ที่อาตมาพูดอยูเ ปนประจํา
ก็ตองใหมีความสามัคคี
ปรองดอง เหมือนอยางเชือกกําลังจะขาด เราตองหยอนเชือก
กอน อยาไปดึงใหมันขาด ตองพูดอยางไร บางคนไป
แกปญหาโดยการพูด ซะตรง มันก็จะเสียเลย ตองมีกุศโลบาย
ในการพูด กุศโลบายในการแกปญหา กุศโลบายในการใหเขา
ชื่นใจ คนจะตายก็สามารถพูดใหหวั เราะได เหมือนอยางพระ
เวสสันดร โกหก พระนางมัทรี ตอนที่นางมัทรีฝนราย ไมให
ตายได เปนกุศโลบายในการพูด โดยบอกวา จะโชคดี จะ
สําเร็จมรรคผล แตหารูไ มวา ชูชกจะมาในวันรุงขึ้นแลว แลวก็
ใหนางมัทรีรีบเขาปาหาผลไม องคจักรินทรเทวะราช ไดเนรมิต
ตนมักกะลีผล ๑๖ ตน เพื่อปองกัน พระนางมัทรี ที่จะถูกพวก
ฤาษีโยคีปลุกปล้ํา คนดีมีปญญาสิงสาลาสัตวไมกัด คนเลวไร
บุญวาสนา จะไปที่ไหนก็จะมีแตอันตราย
กัมมัฏฐาน มี ๒ ขอดังกลาวมาแลว คือการงานและ
รับผิดชอบ คนเราไมมีการงานและรับผิดชอบ ไมใชคน แตบาง
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คนไมเคยนั่งกัมมัฏฐาน
ไมเคยทําสมาธิ
แตมคี วาม
รับผิดชอบสูง เพราะเขามีธรรมะประจําใจตั้งแตอดีตชาติ มา
ในชาตินี้ก็รับผิดชอบมาตั้งแตเปนเด็ก บางคนใหมาวัดก็ไมมา
แตเขาก็เปนคนที่มีความรับผิดชอบสูง ก็เปนเพราะ เขามีธรรมะ
ประจําใจ ในการปกครองตัวปกครองตน ปกครองครอบครัว
และไมมีอบายมุขในจิตใจ แตทําไมเขาไมมาวัด ก็เพราะเขามี
วัดอยูในใจ ๓ วัดแลว คือ
๑. วัตถุธรรม
๒. วัดอารมณ เขาไมเคยอารมณเสีย
๓. จิตใจเขาดีมอี ัธยาศัย
ธรรมะ คือธรรมชาติ ธรรมะคือสติปญ
 ญา ธรรมะคือแกไข
ปญหา ธรรมะคือจุดมุงหมายของชีวิต ธรรมะคือเดินทางไม
พลาดผิด ธรรมะแปลวาเดินทางถูกกฎจราจรชีวติ คือสายกลาง
สายเอกของพระพุทธเจา
อาตมาขอใหทานทั้งหลายทําอะไรก็ขอใหเหลือกิน เหลือใช
หนอย อยาขี้เหนียว คนขี้เหนียวนั่นแหละคนจน แตตอง
เหนียวแนนดวยความอดทน อดกลัน้ อดออม ปราณีปราณ
อมยอมความ ถึงจะถูกตอง ไมใชขี้เหนียวแบบควักไมออก
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สามีภรรยาถารักกันเพราะดวยกามคุณ จะไปไมรอด ถา
รักกันดวยความดีเห็นอกเห็นใจกัน และปรารถนาดีตอกัน คือ
เมตตา จะรักกันตลอดไปจนชีวิตจะหาไม ถารักกันดวยความ
เมตตาที่มีตอกัน
เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
มีความ
ปรารถนาดีตอกัน มีความดีตอกันทําใหเห็นใจกัน จะมีความ
สงสารตอกัน ความสงสารตอกันนี้จะทําใหจากกันไมได
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