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เวลานั่งปฏิบตั กิ ัมมัฏฐาน ใหหายใจใหลมละเอียด ให
เสมอตนเสมอปลาย ใหสติเรานี้ไปกับอารมณที่หายใจเขาออก
ถาสมาธิเราดี สติก็ยึดมั่นอยูในจุดของสมาธิ มีทั้งรูท ั้งเขาใจมัน
ทําใหเราเก็บหนวยกิตไวในจิตใจไดมาก เมื่อเก็บไวไดมากแลว
ก็จะมีพลังสูง หมายความวาเราเก็บไวไดมาก เราจะแผเมตตา
ไปใหใครก็จะไดรับผล เพราะมีพลังสูง
บางทีเราทําใหมๆ
ไมไดทาํ ทุกวันมันทําใหจืดจางแลวก็หายไป ถาเราทําทุกวัน
เสมอตนเสมอปลาย
จะทําใหเรามีความคิดแปลกกวาเดิม
เมื่อกอนเรามีความคิดไมมากนัก คิดธรรมดาตามปกติ แตจะ
มีแปลกออกมาที่เปนความถูกตอง สภาวะที่เราพองหนอ ยุบ
หนอ บางทีมันมีเวทนามาก
เวทนาที่เกิดขึ้นนี้เราตอง
กําหนดใหรูใหเขาใจ หนักเขาก็จะคลี่กลายไปตามลําดับ อันนี้
สําคัญอยาไปปลอยตามใจไมได ตัวกําหนดปวดหนอ ปวด
หนอเปนตัวศูนยกลาง มันฝนใจใหเราไปสูจดุ มุงหมายนั้นๆ ที่
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เราตามตามอารมณตามใจตัว เปนการปลอยไปตามเรื่อง จิตจะ
ไปทางไหนก็ปลอยไมไดฝนใจและดึงขึ้นมา เราจึงไมรูความ
จริงของชีวิต ไมใชของงาย เราจึงตองทําความเขาใจ การฝก
กําหนดยุบหนอ พองหนอ นี้มันเหมือนกันหรือไม และพองหนอ
ยุบหนอนั้น มันเปนอันเดียวติดตอกันหรือไม แลวเราจะรูจะ
แยกไดวาจิตมันมีกี่ดวง เหมือนขวายางหนอ ซายยางหนอ จิต
กําหนดขวาจิตกําหนดซายมันดวงเดียวกันหรือไม แลวขวายาง
ซายยาง ดูซมิ นั เปนอันเดียวกันหรือไม เราจะรูสภาวธรรมของ
เรา มันจะแยกแยะออกไป จากความดีความเลว จากการมี
ปญญากับไมมีปญญา มันจะแยกออกไป เหมือนเครื่องบําบัด
น้ําเสีย มันจะแยกอะไรเปนอะไร เหมือนวัตถุใสเขาไปใน
เครื่องมันจะแยกออก เชน เครื่องปลูกขาว พอเกี่ยวแลวมันจะ
แยกออก เมล็ดขาวไปแหงหนึ่ง เม็ดลีบมันก็จะไปอีกแหง และ
ฟางขาวก็ไปอีกแหง ก็เหมือนกันกับเราปฏิบัติธรรม มันจะ
แยกรูปแยกนาม แยกเวทนาออก มันจะปวดเหมื่อย จิตไม
กังวล เมื่อจิตไมเปนกังวลแลว ความปวดเหมื่อยมันก็จะหายไป
มันจะไมเกิดอีกแลว แตพอเราทําใหม มันก็จะเกิดอีก เราก็
ตองแยกอีก พอหนักเขากิเลสมันจะเบาบางลง ความโลภ
ความโกรธ ก็จะเบาบาง ใจเศราหมอง เคยจิตตกกังวล มันก็
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จะนอยลงไป ที่เราใจรอน ก็จะเย็นลงเรื่อยๆ แตจะมากดวย
ปญญา เราจะคิดอานอะไร อยากจะทํางานใหมันเสร็จไป ไมให
งานมันคั่งคางไว มันจะบอกเราเองโดยชัดเจน ก็ขอใหผปู ฏิบัติ
ตั้งใจจริง เสียงกับหู ใหแยกกัน ตากับรูป ก็ใหแยกกัน
เจตสิก คือ ตัวอยาก เชน อยากหยิบหนอๆ เปนตน พอ
หยิบไปแลว ตัวอยากนั้นมันก็หายไป ซึ่งตัวอยากนั้นก็เรียกวา
เจตสิก ถาเรากําหนดไดมันก็ไดผล เพราะการกําหนดจิตนั้น
เราตองการดึงจิตใหอยูตดิ กับสติใหได พอจิตกับสติอยูรวมกัน
แลว ทําอะไรก็คลองไปหมด หายใจเขาพอง หายใจออกยุบ
มันจะคลองขึ้น มันจะไมติดขัด เวทนาที่เรากําหนดนั้น มันก็จะ
เบาลงไป เสียงกับหูมันก็จะเบา เสียงดาหรือเสียงอะไรก็ตาม
หู จะเบา ซึง่ เบาตัวนี้ก็คือ ไมรับของหนักมากอีก และจะไม
เขามาในจิตของเรา จิตของเราก็จะมัน่ คงขึ้น จะอดทนมากขึ้น
ดังนี้เปนตน
ใหเราทําสม่ําเสมอ เสมอตนเสมอปลาย มันจะทําใหเรารู
ของจริงได แตจะทําใหเรารูไดหลายๆ อยาง เดินเซ เพราะสติ
นอยไป เวลานั่ง ก็นั่งตัวไมติด ขาดสติไปบาง ถาเราทําเราก็
จะตั้งตัวติด ตั้งสติไวได ความรูก็จะเกิดขึ้นไดดว ยตัวปญญา
รอบรูหาเหตุผลไดชัดแจง เมื่อสมัยพุทธกาล พระมี ๒๐ องค
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ผลัดกันเขากัมมัฏฐานกันทีละ ๑๐ องค อีก ๑๐ องค ไป
บิณฑบาต นําขาวมาเลี้ยงกัน ไมตองลําบากญาติโยม พอออก
จากกัมมัฏฐานแลว พวกที่บณ
ิ ฑบาต ก็เขากัมมัฏฐานบาง พวก
ที่ออกจากกัมมัฏฐาน ก็ไปบิณฑบาต มาถวาย
หลักสําคัญ ๓ ขอ
การปฏิบัตินี้ อาตมาเนนอยู ๓ ขอคือ
๑. ยืนหนอ ๕ ครั้ง
๒. การเดินจงกรมใหชาที่สุด มันจะไดสติรวบรวมไวไดดี
๓. หายใจเขาออก เอาสติยดั เขาไปตามลมหายใจ ใหได
จังหวะ
นอกจาก สามอยางนี้ เราจะตองไมเกียจคราน ตอการงาน
และหนาที่ รับผิดชอบในกัมมัฏฐาน กัมมัฏฐาน นี้ เปนการ
กระทําใหฐานะ ดีขึ้น นัง่ แตละครั้งจะเหมือนกัน นั่งแตละครั้ง
อาจจะไมเหมือนกัน ถาเราทําไปนานๆ แมเราจะอายุมากก็
ตาม โรคภัย ไขเจ็บก็จะหายไปอยางนาอัศจรรย แตมนั ยาก
มาก ตองลําบาก มันมีเวทนามากมาย เชน คนเปนอัมพาต
นอนปวยอยู ๕ ป เปน ผูอาํ นวยการอยูที่สกลนคร อาตมา
บอกใหสวดมนต พาหุง มหากา และหายใจเขาออกใหมีสติ
ใหเห็นสภาวะ มันก็เกิดปวดมากจนน้ําตารวง แทบจะทนไม
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ไหว แสดงวาหายแลว การที่เราปวด มันเปนเวทนา ทําให
เลือดลมเดินขึน้ ดีดว ย แตทุกคนไมทราบ แตถามันไมปวด
เลย ขามันชา เลือดลมเดินไมสะดวก นับวันจะเกิดโรคภัยไข
เจ็บ ถาเรานั่งแลวปวดจนทนไมไหว และเดินจงกรม จะปวดที่
ไหลมาก เราก็กําหนดตัวนี้ ใหได แลวเราก็จะอดทนตอความ
ลําบาก อดทนตอความเจ็บใจได เราจะตองทําใหจิตเคย เขา
ไปคิดมีสติปญญา ถึงเราจะแกชรา อยางไรก็ตาม จะมีสติอยู
เสมอ และเวลาตายจากโลกนี้ไปนั้น จิตนี้จะเปนกัปตัน นํา
ทาง เดินทางไปสูที่หมาย ตามจุดมุงหมาย และจุดประสงค จะ
ไมยอนกลับมาอีก
ดวงจิตทีต่ ายแลวยอนกลับมาอยูในบาน
เพราะหวงสมบัติ กลายเปนโลภะ เปนเปรตอยูในบานนั้น ถา
เรามีสติดี ปลงตกแลว เราจะตัดภาวะได ของในบาน ที่เปน
ของที่รักจะจากกันไป ไมมวี นั กลับมาแลว ในตัวเราก็ไมมอี ะไร
ดีเลย มีธาตุทงั้ ๔ ดิน น้ํา ไฟ ลม มีแตของเนาเปอ ย ขางใน
ไมมีอะไรดีเลย ถายออกมาเปนมูด คูด และตอไปก็เปนเถาถาน
เปนธาตุดิน แตจิตที่เราทํากัมมัฏฐานไมตายแน เปนอมตะ จะ
อยูสถานะใด ก็รูอยูตลอดเวลา
ความวารูอยูนั้น หมายถึงวาเราฝกสตินี้เอง ใหมันได
จังหวะ ไดบางเสียบาง ถูกบางผิดบาง ก็ยังดีกวาเราไมทํา
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เราจะใหมันขาดทุนเวลาไปทําไม เวลาที่หมดไปแลว เราก็
ไมไดทาํ อะไรเลย อยูเฉยๆ ถาเรามีสติตลอดเวลา เราจะหลับ
สมาธิ รูตัวอยูต ลอด ใครเรียกก็ตื่นทันที
ญาติโยมอาจเห็นอาตมาอยูเฉยๆ
คิดวาไมไดทํา
กัมมัฏฐานหรือ มันไมใชอยางนั้น อาตมา หายใจ เขา-ออก มี
สติอยูเสมอ จะหยิบอะไรก็มีสติ เพราะเคยแลว ชํานาญแลว
หูไดยนิ เสียงสติบอกทันที คนมาโกหกแทๆ อาตมาบอกก็ไม
เคยผิดพลาด แตอยางไรก็ตามก็ตองทําใหชํานาญ เชี่ยวชาญ
ชํานาญการ มองเห็นอะไรสติจะบอกเลยวา ของนี้ดีหรือชั่ว
ประการใด คนนี้คบไดหรือไม หรือพูดเชือ่ ถือไมได ไมเคย
พลาด ที่เราพูดเลนกันนั้นอีกเรื่องหนึ่งมันคนละอยางกัน
อาตมากลาวสั้นๆ ไมตองไปถึงญาณอะไร ญาณมันจะขึน้
เองโดยสมาธิภาวนา ไมตองรูลวงหนา ถาไปรูลวงหนาแลวมัน
เปนวิปส นึก นึกก็เห็นไปเลยเปนชองเปนทาง เพราะฉะนั้น
การปฏิบัตินี้ เปนของยาก ถาเราทําความดีใหเคยชิน ความชั่ว
ไมเขาตัวแน
ทั้งนี้ก็สรางฐานะใหถึงลูกหลาน ลูกหลานไป
เที่ยวเกเร ไมเรียนหนังสืออยูที่ไหน พอแมเจริญธรรม แปลวา
รุงเรืองในธรรม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สติมาสัมมะชาโน
แปลวา สติเปนยาโชติชวง เกิดแสงสวางเปนหนทาง มิฉะนั้น
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เราจะไปทางมืด ถาเรามีแสงสวางคือตัวปญญาแลวจะไมมืด
คิดอะไรมันโปรงโลงใส สมองก็จะดีไมเปนสมองฝอ บางคน
เดีย๋ วนี้เปนสมองฝอกันมาก และเสนประสาทแตก ตายกันมาก
เพราะเหตุทวี่ าเสนโลหิตมันเปราะ และตีบตัน คนเราอายุตงั้ แต
๕๐ ป ขึ้นไป เสนโลหิตเริ่มเปราะแลว ใหเรามีสติกําหนดไว
พอแนนหนาอกหายใจไมออก
ก็ใหกําหนดสติไวที่เสนหัวใจ
รับรองเดี๋ยวเสนโลหิตจะขยายทันที แลวก็จะโลง หายใจออก
ไมตองไปผาตัดเลย
การเจริญพระกัมมัฏฐานนี้ จะมีผลงานประจําชีวติ เราไมใช
นอย ทานทั้งหลายอยาเบื่อหนาย การที่เราทําสมาธิ ทําสติ
ตองมีกระแสไฟในตัว กระแสไฟในตัวคืออะไร คือพลังงานของ
ชีวิต ในเมื่อพลังงานของชีวติ ดีแลว สติดีแลว รางกายทานจะ
ไมมีโรคภัยไขเจ็บ โรคกายก็ไมมี โรคใจก็ไมมี อายุ ๗๐,๘๐
ทานก็จะเปนปกติ เลยสมองก็จะดี คิดอานอะไรก็จะปรารภ
อดีตทีผ่ า นมาเปนตํารา ปจจุบันเปนการแก อนาคตยังมาไม
ถึงอยาไปปรารภ ใหปรารภปจจุบนั คนที่ระลึกชาติได จาก
การทําสมาธิก็ดี ก็เกิดจากการไดสตินั้นเอง ถาสติมากเลยรอย
เปอรเซ็นตแลวจะระลึกชาติได ชาติที่แลวมาจะกีช่ าติ ถาสติ
สูงขึ้นจะระลึกชาติไดถึง ๘ ชาติ ๙ ชาติ วาเราเกิดมาเปน
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อะไรอยูที่ไหน บานเมืองอะไร พอเราไปบานเมืองนั้นจะรูสึก
สบาย คลายวาเราเคยมาอยู
ขอเท็จจริงเปนอยางนั้น
เพราะฉะนั้นเราปฏิบตั ิธรรม ก็อยาไดกงั วล ทําใหชํานาญ อยา
คิดวาทําไดแลวเลิกกันไป เหมือนอยางที่บางคนบอกวาทําบุญ
แลว สรางโบสถแลว สรางศาลาแลว เลยไมตองทําเปนไป
ไมได เราก็ตองทําอยูท ุกวัน เพราะการกระทําของมนุษยนี้ มัน
เวียนวายตายเกิด พระพุทธเจาจึงสอนจุดนี้เปนจุดสําคัญ เปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกิดจากตรงนี้ ก็ตองไปอยูตรงนั้น
เลือกเกิด เลือกตายไมได ชัดเจน ถาเราทํากัมมัฏฐานได
ปจจุบันแลว อดีตไมเอา อนาคตไมเอา ทํากัมมัฏฐานใหได
จังหวะ ใหไดปจจุบันนั่นแหละตัวจริงอยูตรงนั้น พระพุทธเจา
จึงหามระลึกชาติ เพือ่ ไมใหวิตกกังวล ไมตองเอามาคิดอีก ให
มันผานไป อนาคตสําคัญมาก ถาเราทําอนาคตใหดี อนาคต
รุงเรื่องแนนอน ถาอดีตไมดเี ลวมาก ปจจุบันก็เลว เกิดปญหา
ที่จะตองแก ก็ตองแกที่ปจจุบนั เลวมาอยางไรก็ตาม เอาความ
ดีเขาไปแก รายกลับกลายเปนดี ในปจจุบัน อนาคตก็ดขี ึ้น
ปจจุบันเราจนแสนจน แลวเรายังไมเอาอะไรอีกแลว ก็จะจน
ตลอดไป
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ขอเจริญพรอีกขอหนึ่งวา
ทรัพยสมบัติทั้งหลาย ใน
อดีตชาติมันเคยเปนของเรา ไมวาจะเปนทอง เพชรนิลจินดา
มันจะตองกลับมาหาเราแนนอน ไมตองไปกังวล ขอใหมีสติ
เจริญสมาธิภาวนา เดีย๋ วทรัพยสมบัติจะคืนมา ถาไมใชเปน
ของเขา เขาจะรักษาไมได จะตองเอามาคืนเรา ถาเปนของ
เรา จะอยูที่ไหนก็ไมหายแนนอน ถามันหายก็อยาไปเสียใจ
เพราะมันไมใชของเรา เหมือนนางวิสาขา มหาอุบาสิกา มา
รักษาอุโบสถ มีพระบางองคบอกวา ใสสรอยมาทําไม แตงตัว
มาวัดทําไม เขาวัดไมตองแตงตัว ไมจริงเลยนะ พระพุทธเจา
ทานบอกวาสวยนะ สวยก็คือ ศีล นางวิสาขา มีสรอยมากมาย
แตงตัวเอาของมาถวายพระพุทธเจา
พระพุทธเจาไมเคย
ตําหนิเลย แตพระยุคใหมตาํ หนิ ไมใชเลยนะ พระพุทธเจา
ทานสอนใหแตงตัวใหเรียบรอย
นางวิสาขา มหาอุบาสิกา
มาตา แปลวา เปนแม แตพอสามี แมสามี เรียกแม เพราะวา
นําเขาเขาเลื่อมใสตอพระสัมมาสัมพุทธเจา แลวเขาก็ไดดิบไดดี
มีปญญา จึงไดเรียกลูกสะใภวา “แม”
แตเวลาปฏิบตั ิธรรม รักษาศีลอุโบสถ นางวิสาขาจะถอด
ออกมากอง เพราะวามันเปนหวง ก็ไมไดคิดอะไร ใครอยาก
ไดก็เอาไป ปลงตกอยางนั้นแลว ถาของเราก็ยังอยู แตทาง
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บานมีโจรเขาปลน เอาทรัพยสินขึ้นเกวียนไปแลวทั้งหมด สาว
ใชจึงมาบอกนางวิสาขาวา
มีโจรมาปลนบานเอาของไป
หมดแลว กําลังจะเดินทางไป นางวิสาขาบอกวาไมเปนหวง
แลวบอกนางสาวใชวา ใหไปบอกโจรวา “ถาเปนของเขาใหเอา
ไป ถาของเราก็ควรจะอยู คุณแมไมเปนหวงแลว จะเอาแตบุญ
อยางเดียว” เมื่อนางสาวใชกลับไปบอกพวกโจร ตามคําของ
นางวิสาขา โจรเลยกลับใจ โจรก็มปี ญญาเหมือนกัน เลยคิด
ได วาตนเองไมไดทํามาหากิน โจรจึงไดสติเลย ผลสุดทาย
นางวิสาขา ตัดปลิโพธกังวล ไมหวงสมบัตพิ ัสถาน ดวยอํานาจ
บุญกุศล ทีน่ างวิสาขาแผใหโจร แผใหศัตรู ทีม่ าเอาทรัพย
สมบัติ ขอใหเขาไดคิดเถิด ความดีของขาพเจาที่ไดปฏิบัติ
กัมมัฏฐาน ขอใหเขาไดคิด ขอใหเขาไดมีสติปญญา พวกโจร
นั้นกลับรายกลายเปนดีทันที ขนของเขาสูเรือนหมด แลวโจร
นั้นก็กลับไป ของที่ไมใชของเรา ถาไปโกงเขามา ในไมชา
ของนั้นก็ตองหมดไป ถาเปนของเราก็จะตองเปนของเรา
สรุปวา ใครทําใครได ใครทํา หรือไมทําอยางไร ก็ไมตอง
วาเขา เราทําก็ไดของเรา ทํามากไดมาก ทํานอยไดนอย
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