ภาคธรรมปฏิบัติ
หลักปฏิบัติกัมมัฏฐาน
หลวงพอจรัญ เขากัมมัฏฐาน
ตั้งแต วันที่ ๒๙ สิงหาคม
ถึง วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๔
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เจริญพรอุบาสกอุบาสิกา ผูใครตอสัมมาปฏิบัติ นับวาทาน
โชคดีทมี่ าปฏิบตั ิรวมกับเรา เราจะเขาพลสมาบัติ ไมไดเขามา
นาน การปฏิบัติธรรม นั้น ตองการจะนําจิตใจเขาถึงคุณงาม
ความดี เขาถึงคุณพระศรีรัตนตรัย ไมวาจะเปนทานผูใด ใครที่
ไหนก็ตาม ถาไมปฏิบัติธรรมแลว จิตจะไมถึงพระรัตนตรัย
จะอานหนังสือไปถึงอะไร อานไดทุกคน แตจดุ มุงหมายของ
ชีวิตจิตใจนั้น ไมถึง ปากอานแตจิตไมถึง ถาจิตถึงหลักธรรม
คําสอนขององคสัมมาสัมพุทธเจา นั้น ตองปฏิบตั ิธรรม
ยกตัวอยางเชน งานพิธีตางๆ รับศีลดวยกันทั้งนั้น ไมวา
งานศพ งานบวชนาค งานทําบุญขึ้นบานใหม ถวายทาน
ถวายกฐิน ถวายผาปา ก็ตองรับศีล แตขอเจริญพรวาศีลนั้น
รับไดกันทุกคน อาปากรับไดตั้งแตปานา จนถึง สุรา แตรับ
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แลวก็ไปฆาสัตว ไปลักทรัพย ลวงประเวณี ในสังคม รับแลวก็
ไปหลอกลวงโลก หวังเอาลาภเขา รับแลวก็ไปดื่มสุรายาเมา
เพราะวาปากรับได แตจิตไมยอมรับ เราปฏิบัติธรรมกันนี้ เรา
เอาจิตรับกันนะ ตายใหตาย ดูซิจะตายหรือไม
อาตมาคิดมานาน วาปนี้โชคเราไมดี เคราะหไมดี เปนป
ที่ ๒๒, ๒๓ ของชีวิตเราตองหมดอายุมาแลว เมื่อ ๑๔ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๒๑ เวลา ๑๒.๔๕ เราตองตาย แตเราไมตาย
เนื่องจากเราตออายุ ไมมีอะไรดีเทากับเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติ
ในหนาที่ เขาถึงคุณพระศรีรัตนตรัย เราจึงตออายุมาไดเชนนี้
ก็ขอเจริญพร เหมือนทานไปเชาบานเขา เชาที่เขาอยู สัญญา
๒๒ ป หมดสัญญาแลวเขาไมใหตอ เราก็ตองยายบาน อยา
ไปดื้อแพง อยาไปสูข ึ้นโรงศาล เพราะไมใชที่ของเรา บาน
ไมใชของเรา หมดสัญญาก็ตองไปตามสัญญา เรามีสัญญากัน
หมดทุกคน เมือ่ เราหมดสัญญาเราก็ตอ งตายนะ หมดอายุแลว
ทานจะทําอยางไร ก็ตองขอตอสัญญา นี่เปรียบเทียบใหฟง ขอ
ตอสัญญานั้น เจาของที่ เขาใหตอ หรือไม เขาบอกไมใหตอ
ขอขึ้นราคา ตองขึ้นราคา จาก ๑๐ บาท เปน ๑๐๐ บาท ถา
สูก็ตอสัญญาได ถาไมสูก็ตองไปหาที่อยูใหม เหมือนเราตาย
จากโลกไปฉันนั้น บางคนไมทราบเลย อาตมาตอมาได ๒๒
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ป ๒๓ ป อายุ ๕๐ หมดอายุ ทานทั้งหลายก็ตอ งมีหมดนะ
รถก็ตองมีหมดน้ํามัน ทานคิดตรงนีไ้ หม คิดแตจะทํางาน ไมรู
วาจะตายวันนี้ พรุงนี้ และรถจะหมดน้ํามันก็ไมรูดวย ทานจะ
ไปตายระหวางทางที่รถหมดน้าํ มัน ฉันนั้น ทานทั้งหลายก็
อาจจะไมเขาใจตรงนี้ก็ได
วันนี้เปนวันวิชาการสักวัน จะทําความเขาใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิธรรม ที่มาปฏิบัติธรรมเปนกลุมเปนกอน เปนรอยเปน
พัน ไมไดอะไรเลย ไดแตพิธีกรรมไป แตการกระทําที่จิต
เขาถึงธรรมะ นอยมาก รอยละ ๑ คนเทานั้น ปนี้เปนปสําคัญ
ของอาตมา ทุกคนไมรู เราจะทอดผาปา ๒๐๐ กวาวัด อันนี้
เพิ่มราคาตนเอง เชน ที่ดินทีเ่ ราเชาเขา หมดสัญญาแลว เขา
ขอขึ้นราคา สูม ั๊ย ถาสูก็อยูตอได สู คือ อะไร ? ทําชีวิตให
สูงขึ้น ใหเทากับราคาที่เขาตอราคา ใหทานทําความเขาใจตรง
นี้ไว ความรูรอบคอบ รอบตัวนั้นแสนจะยากมาก เพราะเราไม
เขาถึงพระรัตนตรัย ไมใชอานหนังสือ แลวก็พระพุทธัง สรณัง
คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ แลว
เขาถึง นั้น ไมจริง ยากมากไมใชของงายแตประการใด ทาน
อยาคิดวาเขาวัดแลวจะสบาย
ถาทานคิดวาเขามาแลวสราง
ความดีลําบากมากที่สดุ แลว ทานจะพบของดี ถาทานคิดวา
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ของดีสบาย ของชั่วลําบาก ทานจะผิดหวังอยางนาเสียดาย
ทานจะตายฟรี ทานจะไมมอี ะไรกลับไป ทานมาตัวเปลา แลว
ทานก็กลับไปตัวเปลา ไมมีอะไรติดไปเลย นาเสียดายมาอยูใน
โลกมนุษยแทๆ ยังขาดทุนอีก แลวทําใหโลกมนุษยเดือดรอน
แลวก็ฝากความเดือดรอนไวใหลูก แลวก็ตายจากโลกไป ก็ไม
มีอะไรกลับไป
ถาหากมีคนถามวา คุณอยูในโลกมนุษย ทําความดี
อะไรบาง คุณจะตอบวาอยางไร จะตอบวาไปเที่ยวที่โนน ไปหา
ความสนุกที่นี่ อยางนั้นไมได อยางนั้นเรียกวา ชอปปง ไมใช
ทัศนศึกษา เรามาอยูโลกมนุษยไดกําไรแบบนี้แตคุณภาพมัน
ไมมี คุณสมบัติ ทีเ่ ราอยูในโลกมนุษย ที่เราเรียกวา มนุษย
สมบัติ ไมมีสมบัติมนุษยเลย มีบานใหญโต มีทที่ างมากมาย
มีเงินทองมากมาย ทานอยาตีความวาเปนของดี เงินทองนี่
ซื้อความดีไดไหม ทานปฏิบตั ิตามอาตมา ทานจะรูเอง จะเกิด
ความรูเห็นดวยปญญาออกมาจากตัวทานเอง
ไมใชไปรูใน
หนังสือ ไปอานแลวใชได ไมใชอยางนั้น พวกไปเรียนเปนมหา
เปรียญ ๙ ประโยค แตไมเคยปฏิบัติธรรมเลย แปลแตใน
หนังสือ แลวไปสอนชาวบานชาวโลกเขาวา เอวัง เม สุตัง เอ
กังสะมะยัง รูเ รื่องไหม รูแตคนแปล แปลไดแตเฉยๆ เหมือน
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อยางแปลภาษาไทย เปนภาษาอังกฤษ แปลภาษาอังกฤษ ให
เปนภาษาไทย เทานี้เองหรือ แตไมรูคําลึกซึ้งวามีความหมาย
เปนอยางไร นาจะตีความใหลึกซึ้งกวานี้ แตทุกคนไมเขาใจอัน
นี้แนนอน เพราะเขาไมถึง ไมซึ้งใจ ไมใฝดี ไมมีสัจจะ ไมมี
กตัญูรูในหนาที่งานอันลึกซึ้งนี่ ทานจะทําไมไดเลย
เงินทองมากมาย ซื้อความดีไมได ซื้อความสําเร็จในชีวิต
ไมได ซื้อความสะดวกสบาย ซื้อรถ ซื้อคอนโด ซื้อบานกี่
หลัง ทําใหเกิดความทุกข มีบานมากหลายหลัง ทําความ
สะอาดไมหมด มันก็เกิดทุกข นี่แหละซื้อความทุกขได เงิน
ทองซื้อความทุกขได แตซื้อความดี และซื้อความสําเร็จในชีวิต
ไมได แนนอนที่สุด ตรงนี้นาคิด แตทานไมพิจารณากันเอง
แลวจะไดอะไรเปนหลัก อาตมาพูดมานาน ไมมีใครตีความ
ตีความเขาขางตนเอง
ก็เลยฟงเปนความสนุกไปเลย
ขอเท็จจริงไมใชเลย ถาทานซึ้งเขาถึงธรรมะไดเมื่อไร ทานจะ
ซึ้งใจ ทานจะเห็นดวย ทานจะมีวิสัยทัศนกวางขวาง ออกไป
ไกลแสนไกล เหมือนวงกลม เอาวงเวียนมาขีด แคเซ็นตเดียว
เทานั้น ขยายเขตไปไดหลายโยชน หลายกิโล แตทุกคนไมได
คิด คําวาวงเวียน ตรงนี้ หรือบรรทัดฉาก เรียกวา เรขา
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การปฏิบัติธรรมไมใชของงายเลย เอาจิตเขาไปถึง ไมใช
เอาปากไปถึง ตัวอยางเชน รับศีล ปานาติปาตาเวระมะณี
อยางนี้ใครก็รับได แตรับแลวจิตมันไมรับ ไมยอมรับ จิตไม
ยืนยันรับรอง ปากรับได แลวก็ไปฆาสัตว ไปลักทรัพย ไป
เบียดเบียนทรัพย แลวก็ไปลวงประเวณีในสังคม นาบัดสี
มากมาย แลวก็ไปหลอกลวงโลกหวังเอาลาภเขา จิตมันไมถึง
ธรรมะตรงนี้ ระหวางปฏิบตั ิธรรม หามอานหนังสือ หามดู
หนังสือ บางแหงปฏิบตั ิ ๓ วัน อธิบาย ญาณ ๑๖ แจก
หนังสือ ญาณ ๑๖ เลย พวกนั้นไมตองปฏิบัติ มัวแตไปอาน
หนังสือวาเราถึงญาณไหนแลว ทานเลยไมไดอะไรเลย เหมือน
เรือสินคาแลนเปลาไป เปลามา ไมมสี ินคา นายทาย ชื่อนาย
โมหะ ไมอยากบรรทุกสินคา ชีวติ นี้แรนแคน ไมมีแปลนและ
แผนผัง เกิดมาเสียชาติเกิด ไมไดกําไรชีวิต ขาดทุนทุกวัน
ทานไมรูตัวเลยวาขาดทุน
ไมใชหมายความวาสตางคอยูใน
กระเปา แลวก็ไดกําไร ชีวติ นี้เปนกําไรของตนเอง เราทํา
ประโยชนใหแกตนเองในชีวติ นี้ไหม คือ ธรรมะ สรางชีวติ นี้ดี
ใหแกลูกบางไหม แลวลูกจะดีทุกคนไหม แลวชีวติ เราตายจาก
โลกไป ลูกจะดีหรือไม ทานจะเปนหวงเปนใยลูกของทานใน
โลกมนุษยหรือไม ทานไปอยูโลกทิพย เปนมนุษยตางดาวแลว
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ทานอาจจะมาเยี่ยมลูกของทานก็ได แตทานจะรูจริงประการใด
ขอฝากไวใหไปคิด ไมใชมานั่งกัมมัฏฐาน นุงขาว หมขาว ๓
วัน ๗ วัน แลวกลับไป ไดเยอะแยะ ไมไดอะไรไปเลยนะ แถม
ยังขาดทุนอีกดวย ขาดทุนติดตัวไปดวย
คนที่ถึงธรรมะแลวดูไมยาก
จะเปนพระสงฆองคเจา
เหมือนกันหมด เพราะเปนมนุษยดว ยกัน แตแยกหญิงชาย
เทานั้น เพราะฉะนั้นการปฏิบัติ นี้แสนจะยากมาก เขาถึงพระ
รัตนตรัย เขาถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ที่อาตมา
พูดอยูเสมอ นั้น ถาทานปฏิบตั ิธรรมไมไดทานจะไมรูจริง วา
คุณพระพุทธเจามีอะไร ใครก็พูดได เขียนหนังสือขึ้นมาก็เขียน
ได แตเขาถึงจริงไหม ทานจะซึ้งใจไหม ทานจะไมมีการใฝดี
เลย ทานจะไมมีสัจจะตอไป ทานจะพูดเท็จ พูดหลอกลวง
นานาประการ ไมไดผลงานเทาที่ควร ทานจะไมเปนคนกตัญู
กตเวทีแนนอน ถาถึงแลว ทุกอยางไดหมด ในโลกมนุษยนี้
เรียกวาสมบัติมนุษย มนุษยสมบัติ ตรงนี้สําคัญมาก ดังนัน้ ที่
เราปฏิบัติธรรม อาตมาขอยืนยันวา ทานถึงพระรัตนตรัยแน
ที่เรานั่งกัมมัฏฐานก็เพื่อเปนการชดใชกรรม ไมใชมาตัด
กรรม ทานทั้งหลายมีกรรมมาหลายชาติ ถาทานทําจริงทานจะ
รูแนนอน ภายใน ๗ วันนี้ จะเห็นกรรมทันที กรรมนี้คือความ
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ทุกข จะเห็นความกอนเลย คือ ปวดเมื่อยทั่วสารพางคกาย
น้ําตาแทบจะหยดออกมา นี่คือตัวทุกขจะไดรูทุกขดวยตนเอง
ไมใชทกุ ขเรื่องครอบครัว ทุกขเรื่องลูก มันคนละเรื่องกัน ไมใช
มานั่งแลวปวดเมื่อยแลวกลับบาน แลวจะรูต ัวทุกขไหม แลวจะ
รูกฎแหงกรรมวาเราทํากรรมอะไรไวไหม ไมเชนนั้น อาตมาจะรู
หรือ วาวันพรุงนี้รถจะคว่ําแลว จะใชหนี้ตมเตาแลว ทําไมถึงรู
นี่แหละตัวทุกขสําคัญมาก เราทําใหเขาทุกขได แลวเราจะเห็น
เปนความสุขหรือ ที่ตองเอาทุกขไปใหเขา แลวแยงเอาความสุข
เขามา มันใชไดหรือ ความสุขความทุกขมนั เรื่องตัวใครตัวมัน
ไมใชมาจิ้มๆ จ้าํ ๆ แลวกลับไปเลย เรียกวาบวชชีพราหมณ นั้น
ไมใช ความจริงอาตมาไมไดชวนญาติโยม
อาตมาจะเขา
กัมมัฏฐานของเรา ๗ วัน ๗ คืน อาจจะไมฉนั ขาวทัง้ ๗ วันก็
ได แตนี่โยมพลอยมาดวย ก็ตองถวงอีกแลว ตัวถวงเรือโยง
ตองเสียน้ํามันมาก ตองโยง ตองพวง จะทําอยางไร ก็ตองพวง
กันไปถาอาตมาแกพวงเมื่อไร ก็เขาถึงฝงเลย เครื่องยนตตอ ง
ทํางานหนักมาก ตองกินน้ํามันเยอะ แตทุกคนหารูเรื่องนี้ไม
ทุกคนนั่งหลับตาแลวไปสวรรค นิพพาน อธิษฐานไปสวรรค
อธิษฐานไปนิพพาน อธิษฐานใหรวย อธิษฐานใหครอบครัวมี
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ความสุข เปนไปไมได ไมตอ งไปอธิษฐานอยางนั้น อธิษฐาน
ผิด
อธิษฐาน ตัว ฐอ ฐาน แปลวาสรางความดี และอยาทิ้ง
หนาที่การงาน รับผิดชอบ ในตัวเอง นี้เรียกวาอธิษฐาน คนที่
ไมรับผิดชอบ การงานเสีย ไมใชเรียกอธิษฐาน แปลผิด ไมใช
อธิษฐานวาขอใหลูกฉันดี ขอใหสามีฉันดี ขอใหคา ขายไดกาํ ไร
อยางนี้ไมใชเรียกวา อธิษฐาน แตเรียกวา “ขอ” ขอใหรวย แต
มันจะเหลือวิสัยที่จะเปนไปได จะรวยไดหรือไม มันรวยอยูท ี่
น้ําใจ ถามีเมตตา ปราณี อารีเอื้อเฟอ ขาดเหลือคอยดูกนั จะ
รวยอยูต รงนี้ “รวย” แปลวา อิ่มเอิบหัวใจ ปตยิ ินดีในหัวใจ
สบายอก สบายใจ ถึงเหนื่อยกาย แตก็ไมเหนื่อยใจ ตรงนี้ซิ
ถึงจะเรียกวา ความดีมีอยูในจิตใจ ของตน โดยไมมีตัวตนแต
ประการใด จะรูไดก็เฉพาะ ปจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญู หีติ
(อานวา ฮีติ) รูไ ดเฉพาะตัวเราเทานัน้ คนอื่นหารูไม คนอื่น
ใครเขาจะรูภายในบานเรา คนอื่นหรือจะมารูใจเรา ตองใจเรา
เทานั้นที่รู
เพราะฉะนั้นการมาปฏิบัตธิ รรม นั้น ตองปลูกศรัทธา ปลูก
ความเชือ่ ความเลื่อมใส ลงในคุณพระศรีรัตนตรัย ถาทานไมมี
ศรัทธาอยามาปฏิบตั ิ ทานจะไมไดอะไรเลย ทําโดยเสียไมได
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และทําโดยตามเพื่อนตามฝูง ก็ขอเจริญพร คนดี จะสนใจ คน
ไมดี จะไมสนใจปฏิบตั ิ เพราะวาปฏิบตั ิยาก จนกระทั่งตายไม
สนใจปฏิบัติ ไมสนใจบําเพ็ญศีลภาวนา ไมใชของงาย ไมใชมา
ปฏิบตั ิแลวไดปบุ ปบ เรียน ม.๑ ถึง ม.๖ ตองใชเวลาถึง ๖ ป
แคนี้ ๓-๔ วัน จะไดอะไรหรือ ดังนั้นใหทานทําตอเนือ่ งเลย
เอาความดีใส เอาความชั่วออกไป ความดีมีมากความชัว่ ก็เขา
มาไมได เพราะความดีเต็มจิตใจเราแลว ความชัว่ จะมีชอ งเขา
ไดอยางไร คนที่เขาถึงธรรมะจริงๆ จะไมสรางความชั่วอีก
ตอไปแลว จะละทิฐิมานะ ไดทุกประการ และจะไมนินทาวาราย
ใสรายปายสีใครอีกตอไปแลว จะไมผกู ใจโกรธทานผูใ ด มีแต
จิตใจเปนกุศล มีแตแผเมตตาตลอดรายการ ทั้งคนดีและคนชั่ว
ชวยหมด ใหเขาเปนคนดีใหได นี้อีกประการหนึ่ง นอกจากนั้น
แลว ก็ขอเจริญพร ตองปลูกฝงตั้งศรัทธาใหเชื่อมัน่ ตั้งแตบัดนี้
แลวก็ตดั ปริโภคกังวล ถาทานตัดปริโภคกังวลทางบานไมได
แลว รับรองทานไมไดผล มานั่งกัมมัฏฐานยังหวงคนโนน หวง
คนนี้ หวงงานโนน หวงงานนี้ ทานจะไมไดอะไรเลย อาตมาก็
ตองตัด อันนี้เราเคยทํามาแลว ตัดก็ตัดไดมานานแลว บางอยาง
เราจะไมสนใจไวในสมอง
ใหมันเสียสมองไปโดยปราศจาก
ประโยชน จะทําใหสมองฝอ ถาเราตื่นเตนในจิตใจทางไมดี
กฎแหงกรรมเลม ๑๖ - หลักปฏิบัติกรรมฐาน

๑๐

หัวใจจะโต ตับก็จะอักเสบ สมองอักเสบ ก็จะเกิดโรคภัยไขเจ็บ
จะเกิดขึน้ กับตัวเราประการหนึ่ง
ขอเจริญพรวา ปลูกฝงตั้งศรัทธาใหมั่น แลวพิจารณาถึง
ตนเองวาตัดปลิโพธกังวลอยางไร
ตองคิดถึงตัวเองแลว
เดีย๋ วนีด้ วย เราเกิดเปนมนุษยแสนจะยากมาก ลําบากที่สุด
แลว เราทําไมถึงทําความลําบากความยากไมได เราโชคดีที่สุด
แลวเกิดมาไมเปนใบบาเสียจริต ผิดมนุษย ตาก็ดี หูก็ดี
อาการ ๓๒ ก็ดี โสภาภาค โสภาพิณ หนาตาดีทุกคน ยังจะ
สรางความดีไมไดอีกหรือ รักษาสมบัติมนุษยไวบา งไมไดหรือ
อยาประมาท คิดวาเรายังไมตาย จะอายุตงั้ ๑๐๐ ป เชียวหรือ
ตองตายแนนอน แตวา เปนวันนี้ หรือพรุงนี้ ใครจะรูได ถา
ปฏิบตั ิธรรมใหสูงขึ้นจะรูได ตัวเองเปนอยางไร ไมมีใครมาบอก
เราตองบอกตัวเอง ไมตองไปหาหมอดู เราดูหมอเอง คือ สติ มี
สติไหม ถาขาดสติเมื่อไร จะบาบอคอแตกจะไมเหมือน
ชาวบานเขา จะกลายเปนคนลุกลี้ ลุกลน ขาดความเปนปกติ
กลายเปนโรคสมอง กลายเปนคนปญญาออน คนขาดสตินี่
ปญญาออน จะพูดจาไมรูเรื่อง จะเปลืองเวลา นาเสียดายเวลา
ที่มีประโยชนตอ ชีวิตกิจประจําวันมาก
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ทานทั้งหลาย
เรามีอายุมาเหยียบยางมัจฉิมวัยแลว
หมายความวาชวงชีวติ ของคนเรานั้นแบงออกไดเปนดังนี้
๑. ปฐมวัย เริม่ ตั้งแต ๑ ขวบ ถึง ๒๕ ตองเรียนจบแลว
๒. มัจฉิมวัย เริ่มตั้งแต ๒๕-๕๐ ขึ้นไป เขากลางคนแลว
๓. ปจฉิมวัย เริ่มตน ๕๐ ไป เตรียมตัวตายได
แตอาตมาใหมาลองตายดู คือการนั่งกัมมัฏฐาน ตายใหมนั
ตายซิ แลวเราจะรูวาการเกิดขึน้ ตั้งอยูด ับไป เปนอยางไร แลว
คนจะตาย ตายวิธีไหน นั่งกัมมัฏฐานใหถึงทุกขหนอยไดไหม
ใหเกิดทุกขใหได ถาเรานั่งสบายแลว ครูไมมาสอน ทานไมมี
ธรรมะประจําใจ อยางนี้ทานจะไดอะไรหรือ จะไมไดอะไรเลย
ขอฝากไวเปนขอคิด
กิจฉัง สัทธัมมัส สะวะนัง การที่เราไดมโี อกาสปฏิบัติ
ธรรม และฟงธรรม เปนคําสอนของพระพุทธเจาโดยแทจริงนี้ ก็
หมดโอกาส
ไมมโี อกาสฟงธรรมเลย
และไมโอกาสนั่ง
กัมมัฏฐานเลย คนมีบญ
ุ ถึงจะนั่งกัมมัฏฐานเจริญกุศลภาวนาได
คนไรบุญวาสนาเปนคนชั่วถึง ๘๐ เปอรเซ็นต แลว เขาจะไม
สนใจกัมมัฏฐานแนนอน เลี่ยงบอกหวงโนน หวงนี่ ยังไมมีเวลา
เสมอแลวคอยมานั่งกัมมัฏฐาน ถาเปนภูตผีปศาจแลว จะมา
นั่งกัมมัฏฐานไดหรือ เวลาดีๆ ไมคอยทํา นะ เวลามีอนิ ทรีย
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เตงตึง กําลังอยูในกลางคน และ ปฐมวัย ไมไดสนใจความดี พอ
ปจฉิมวัย เดินงองแงง จะตายอยูแลว จะมานัง่ กัมมัฏฐาน จะมา
สรางความดีตอนแก มันจะแยตอนตายนะ จะไมรูอะไรเลย
เพราะอินทรียมนั หยอนยาน
การที่ไดเกิดมาในระหวางทีม่ พี ระพุทธศาสนาอยางนี้ ก็
แสนจะยากแลว ถาไปเกิดมาในทีไ่ มมีศาสนาพุทธ ทาน
ทั้งหลายก็ไมมโี อกาสไดปฏิบตั ิธรรม
ไมไดบวชใน
พระพุทธศาสนาอยางนี้แนนอน อันนี้เรียกวาของหายากเราก็ได
พบแลวเราจะมาบวชเนกขัมมะปฏิบตั กิ ันไดพบแลวทุกอยาง
เพราะฉะนั้นขอตอไป
ทานทั้งหลายตองตั้งใจจริงตัด
ปลิโพธ อยาไปสนใจดูหนังสือ อานหนังสือพิมพ อานหนังสือ
ธรรมะ ใหอยูหองละคน ตางคนตางทํา และอยูเงียบสงัด
ปฏิบตั ิธรรมแตเพียงผูเ ดียว ไมมีใครไปคุยดวย บางคนมาอยู
เขาหองเงียบไปเลย แลวทําถูกหรือไมถูก เราก็รู ไมเคย
ออกมาเลย ไมมีครูเลย ทําไปสุมสี่ สุมหา ทําไปสงเดช ทํา
ตามใจตนเอง แลวจะรูไดอยางไร วาไดแคอะไร จะผิดถูกเราก็
ไมรู ไมเชนนั้น เรียนหนังสือจะมีครูไปทําไม แลวเวลาสอบ
ครูก็ตองออกขอสอบ สอบไดตามนี้ไหม สอบไดตามนี้ถอื วา
ผาน สอบไมไดตามนี้จะผานไปไดอยางไร เราสรางแตความดี
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ของเรา ไมตองไปสนใจคนอื่น ไมตองหวงคนโนน ไมตอง
หวงคนนี้วาเขาจะไดไมได ไมหวง หวงตัวเองใหมากที่สุด ใน
เวลาปฏิบัติธรรม
เวลามันมีเทากันไมเลื่อมล้ําต่ําสูงกวากัน
แมแตวนิ าทีเดียว แตใครจะไดประโยชนและคุมคากวากัน เรา
ตองไมคุยกับใคร อยาไปสะสมอารมณ ตองมีสติ อยาไปเอา
อารมณของคนอื่นมารวมทําใหเราเสียสมาธิ ทําใหเราเสียสติ
ทําใหเราตองโนมเอียงไปทางเขา อยางนี้ พออารมณเราโนม
เอียงไปทางเขา สมาธิก็ไมเกิด กําลังเราไมพอแลว ในเมื่อกําลัง
ไมพอ ปญญาก็ไมเกิด
ก็ขอเจริญพรทุกทานทุกรูปทุกนาม โปรดตัดปลิโพธกังวล
บางคนมานั่งกัมมัฏฐาน แมปวย
เราก็บอกวา “หนูทํา
กัมมัฏฐานชวยแมเถอะ หนูไปก็ชวยอะไรไมได หมอเขาชวย
ทายกาย เราชวยทางจิต นั่งกัมมัฏฐานใหแมหนอยไดไหม
ขอใหตดั ปลิโพธกังวลใหได ” พอนั่งกัมมัฏฐานครบ ๗ วัน
แมก็ฟนแลว หายแลว ชวยกันไดอยางนี้ เฉพาะพอแมกับลูก
กับคนอื่นไมได มันคนละเสนโลหิต เสนโลหิตเดียวกันเหมือน
ตนไมตน หนึ่งมีรากฝอยรากแกว แตตนอันเดียวกัน รดน้ํา
ตรงไหน มันก็ชวยไปบํารุงยอด บํารุงออกดอกใหมันไวไว ก็
เปนไดเชนนี้เปนตน ในเมือ่ เปนเชนนี้แลว ก็ขอฝากพี่นองทุก
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คนใหตงั้ ใจปฏิบัติ ตัดปลิโพธกังวล แลวปลูกฝงตั้งศรัทธาให
เชื่อมั่น ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ถาคนเรามีความอดทนมีศรัทธา
จริง และสนใจจริงแลว หนักก็เอา เบาก็สู ความรูจะไดดี จะ
ไดมีปญญา จะไดแกไขปญหาได มันอยูตรงนี้ หนักก็ไมเอา
เบาก็ไมสู ความรูจะดี จะมีปญญา จะแกไขปญหาไดไหม
อยูตรงนั้น บางคนไมเอาการเอางานเลย ไมเอาอะไรเลยจริงๆ
นะ มานั่งปฏิบัติที่วดั นี้ มีหลายประเภท มาประเภทอยางนั้น
มาประเภทอยางนี้ บาบอคอแตกมาแลว ไมไดอะไรกลับไปเลย
กลับไปแลวยังพูดใหเสียดวย อาตมาพูดปากจะฉีกเขาก็ไมฟง
เขาจะฟงใครก็เรื่องของเขา เขาจะไดอะไร แลวเขาจะมาทําไม
ใหเสียเวลา ก็ฝากไว ตองปลูกฝงตั้งศรัทธา ใหเชื่อมัน่ ให
เขาถึงคุณพระรัตนตรัย ดวยการปฏิบตั ิธรรม และตัดปลิโพธ
กังวลเสียใหได ถาเราตัดไมได หวงนั่นหวงนี่ นั่งกําหนดจิต
ไมได
ที่อาตมาเรียกกําหนดจิต บางคนไมรูวากําหนดอยางไร
ตัวกําหนด คือ เอาสติตั้งไวทจี่ ิต เรียกวากําหนดจิตใหดี ทําจิต
ใหมีปญญา เมื่อกอนอาตมาจะไมบอกเรื่องกําหนดจิต จะไม
บอกวามีสติ เลยมาตอนนี้ตอ งพูดวาตองมีสติอยูที่จติ ยืนหนอ
๕ ครั้งเปนตน อาตมาไปไดมาจากขอนแกน ตอนที่เราคอหัก
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พับไป ไดประสบการณดวยตนเอง หายใจทางสะดือได สติรู
ที่ลิ้นป นอกจากนั้น ไมมีความรูสึกมืออยูทไี่ หน แขนอยูที่ไหน
ก็ไมรู ตาก็มองไมเห็น หูกต็ งึ แตสติรูทุกอริยาบทที่ลิ้นป จึง
ตองใหกําหนดคิดตรงนี้ เกิดที่ตรงนี้ สํานักอื่นเขาใหคดิ ที่หวั
แตขอเท็จจริงอยูที่ลิ้นปนี่ หายใจยาวๆ ตั้งสติหายใจใหลึกๆ
และมีสติลมหายใจเขาออกตลอดเวลา รับรองวาไดผลแนนอน
เราฟนคืนมาไดเพราะอยางนี้ สะดือนี่หายใจไดแนนอน แตเรา
ไมฝกมาเลยจะรูไดอยางไร จะทําไดไหม ถาเขาพลสมาบัตไิ ด
จะรูวาหายใจทางสะดือไดแนนอน และเขานิโรธสมาบัติ หายใจ
เขาทางไหน ไมหายใจทางจมูก หายใจทางเสนโลหิต ออกมา
ตามเหงื่อ มันจะถายเทไปเอง ดวยลมละเอียดมาก เอากลอง
สองตามตัวจะเห็นวาตัวเรามีรเู ต็มไปหมด เหงื่อตามรูนี้ ไมใช
ซึมออกตามผิวหนัง
รูเล็กมาก ไมสามารถมองเห็นไดดวย
สายตา เอารางไปฝงดินยังไมตายเลย พระในประเทศไทยที่
อยูในปามีหลายองค เขานิโรธสมาบัติ คือไมหายใจทางจมูก
แตหัวใจยังเตนอยู แตเตนนอยมาก ถาไมเตนก็ตองตาย แต
ลมหายใจจะออกมาทางเสนโลหิต ทางผิวหนัง อันนี้เรียก
นิโรธสมาบัติ อันนี้มีความสําคัญมาก สําหรับนักปฏิบตั ิพระ
กัมมัฏฐาน
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กัมมัฏฐานที่เราปฏิบตั กิ ันมาหลายครัง้ หลายหน
หลาย
ชั่วโมงแลวนั้น ถาเราตั้งใจ ทําดวยความศรัทธาและถูกตอง
ออกมาดวยความเคารพของจิต ตัง้ สติสัมปชัญญะ จิตไม
ฟุงซาน จะทําอะไรก็จิตสงบ จะทําอะไรก็ดวยความถูกตอง
เราตองการที่จะผานความทุกขใหถึงความสุขใหได แตในโลก
มนุษยนี้นั้น ไมมอี ะไรที่เปนความสุข มันมีแตความทุกข
ทั้งหมด นอกจากทุกขกายแลวก็ยงั มีทุกขใจอีก ทุกขดวย
โรคภัยไขเจ็บ สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม จากการกระทํา
ของเรานั่นเอง อาตมาขอเจริญพรวา กุสลาธัมมา อกุสลาธัม
มา คนเราเกิดมามีหมู ีตามีปากมีฟนเหมือนกัน แตกแยกหญิง
ชาย มีเวรกรรมมาไมเหมือนกัน การเจริญกัมมัฏฐานนั้นถาเรา
ทําใหเสมอตนเสมอปลาย
มันจะโผลออกมาสอนเราเรื่อยๆ
เรียกวา “สมถะกัมมัฏฐาน” “วิปส สนากัมมัฏฐาน”
สมถะแปลวาตองศึกษา แสวงหาความรู เชน ขวายาง
หนอ ซายยางหนอ นั้นไมใชวิปสสนา แตเปนสมถะ แตก็ตอง
ไปลงกัมมัฏฐาน สิ่งที่เราตองศึกษาสิ่งที่เราตองหาความรู ถา
หากเราไมแสวงหาความรูแลว เราจะไมเขาใจตัวเราเอง ปวด
หนอๆ ก็เปนสมถะ ยังไมเขาขั้นตองเรียกวิปสสนา เราปวด
เมื่อยไปทั่วสารพางคกาย เราก็ตองกําหนด ตัวกําหนดนี้เปน
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ตัวศึกษา ตั้งสติ ตองการจะศึกษาแสวงหาความรู เรือ่ งใน
ตัวเอง มิใชคนอื่นเขามาปวด แตการปวดเมื่อยทั่วสารพางค
กาย ของเรานั้น ทุกคนตองปวด แตการปวดของทุกคนนั้นจะ
ไมเหมือนกัน แตบางคนคิดวาเมื่อปวดเมือ่ ยแลวจะไมไดผลก็
เลิกกันไป ทานทั้งหลายตองผานดานมารทั้งหลาย ตองชนะ
มารเหลานั้นใหได ไมใชชนะดวยธรรมชาติ แตชนะดวยสติ
อารมณ เอามาศึกษาแสวงหาความรู เชน ปวดหนอๆ เปน
การศึกษาเรียกวา “สมถะ” แตตองลงกัมมัฏฐาน ทําไมตองลง
กัมมัฏฐานดวย ก็เพือ่ ศึกษาใหเขาสูพ ระไตรลักษณ
รูวา
อนิจจัง ทุกขัง อนิจจัง เมื่อศึกษาเขาใจแลว วาไมมีอะไร
แนนอน มีการผันแปรตลอดเวลา รูรูปนามขันธหา เปน
อารมณ เราตองแยกแยะออกไปใหได ก็คือเปนพระไตรลักษณ
ความแนนอนในชีวิตนีไ้ มมี
ถาทานไปจับวาชีวติ นี้มีแนนอน
ทานตองเสียใจผิดหวังไปตลอดชีวติ
นีแ่ หละอนิจจังไมเทีย่ ง
เกิดที่นแี้ ตตองไปตายที่อื่น เลือกเกิดเลือกตายไมได แตทาน
ทั้งหลายตองคิดสรางความดี แตกอ็ ยาไปคิดวาความดีนั้น คือ
ความสบาย ความดีนั้นเปนศัตรูของชีวิตทานเอง ศัตรูใน
ตัวเอง ศัตรูนอกตัวทานไมตองไปกลัว ความดีทไี่ ดจาก
กัมมัฏฐานมันเปนอุปสรรคมาก กวาจะผานไปไดแตละดานแต
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ละประตู ลําบากมาก เหมือนไมยราพ ในเรื่องรามเกียรติ์
สะกดทัพ ลักพาตัวพระรามไป อยูในเมืองบาดาล พิเภกบอก
ใหหนุมานไปตาม ตองผานดาน ตองรบแตละดานไป เหมือน
อยาง พระเจาตากสิน จะกูกรุงศรีอยุธยา จากเมืองจันทบุรี
พระเจาตากสิน แหกดานออกจากกรุงศรีอยุธยาไป ตัวมารราย
อยูในตัวของเราคือกรุงศรีอยุธยาไมใหรบ นี่แหละตัวมารทําให
กรุงศรีอยุธยาถูกไฟไหม ดวยพวกเดียวกันเอง ที่เรามานั่ง
กัมมัฏฐาน ก็เพื่อชนะมาร ชนะใจตนเอง เพราะมารอยูในตัวเรา
ไมใชอยูที่คนอืน่
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