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สําหรับผูปฏิบตั ิซึ่งจะไดผลภายใน ๗ วันนั้น ตอง
กาวหนาอยางนี้ หูไดยินเสียง เกิดสัมผัส ก็ตงั้ สติไวที่หู เอา
จิตปกไวที่มันสัมผัส จิตเกิดขึน้ แลว เสียงนัน้ เปนเสียงดา เสียง
วา หรือเสียงที่เขาพูดกัน คุยกันตามไปสนใจฟงในเรื่องนั้น จึง
กําหนดวา เสียงหนอ ๆ เปนตน
ในเมื่อสติควบคุมจิตเขาไวไดตามสัมผัสนี้ คืออินทรียทางหู
สติดีศีลก็มา เปนตน มารยาทก็เกิดขึ้นในจิตใจ จิตใจก็ดี จะพูด
ออกมาพาทีก็มปี ญญา
มันเกิดขึ้นเปนอานิสงสของตนเอง
สําหรับผูปฏิบตั ิเทานัน้ ผูไมปฏิบตั ิจะไมเกิดประโยชนเลย
ผูปฏิบตั ิจะตองมีสติอยูทางนัน้ จมูกก็ดี เมื่อไดกลิ่นจะ
เหม็นหรือหอมไมสําคัญ สําคัญอยูที่ มีสติควบคุมในการดม
กลิ่น ลิน้ ลิ้มรสอาหาร ก็ตั้งสติไวทําได รับรองเลยวาตองไดผล
สําหรับผูปฏิบตั ิธรรม
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๑

สําคัญผูป ฏิบตั ิธรรมที่ไมกําหนด ไมใชสติ มันก็ไมเกิด
ประโยชนในการปฏิบตั ิเลย วางเปลา ไมไดผล คนเรามีสติอยู
ตรงนั้น มีหนาที่การงานตองสัมผัสอยูตลอดรายการ ลิ้นรับรส
เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ตองปฏิบตั ิกําหนด ตักอาหารก็ตอง
กําหนด เคี้ยวก็ตองใหละเอียด กําหนดกลืนดวย ก็ไดใจความ
ออกมาวา ตองมีสติทุกอิริยาบถ ตองกําหนดทั้งนั้น
อิริยาบถคูเหยียด เหยียดขา ก็ตองกําหนด เราจะไดรู
อิริยาบถของเรามีกี่ระยะ คูม ามีกี่ระยะ เหยียดออกไป มีกรี่ ะยะ
ถาทานทําชา ๆ ทานจะเห็นสภาวธรรม ถาทําเร็ว ๆ จะจับไมได
วามีกี่ระยะ ผูป ฏิบตั ิธรรมตองจับจุดนี้ไวกอน ตองทําจุดนีเ้ ปน
เบื้องตน จึงจะกําหนดได
ขางคนนั่งกรรมฐานเปนป ๆ ไมไดผลเลย มีแตเรื่องราวไม
เขาเรื่อง สิ่งที่เปลืองเวลา ถาปฏิบตั กิ ําหนดอิริยาบถอยางนี้ มัน
จะสํารวม ระวัง หนาที่การงานของตน มันจะไมมีความขยัน
สําหรับตน ไมใชขยันนอกหนาที่การงานของตน ไมใชตนไป
รับผิดชอบคนอื่นได
คนเราตองรับผิดชอบตัวเองใหไดโดยวิธีนี้ เรียกวา พระ
กรรมฐาน ตัง้ สติควบคุมจิตไว ไมใหจิตตองหลั่งไหลไปสูที่ตา่ํ
ตองฝน การกําหนดนี่เปนตัวฝนใจ เปนตัวธรรม เปนตัว
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๒

ปฏิบัติ มันอยูต รงนี้ ถาเราทัง้ หลายไมสนใจในเรื่องนี้แลว ชวย
ไมได ก็ยากอยู
ผูปฏิบตั ิแลวจะมีมารยาททางกายออกมา จะนั่งเรียบรอย
จะพูดจาก็เรียบรอย ก็เกิดปกติคือ ศีล ไดแลวขอหนึ่ง ถาย
อุจจาระ ปสสาวะ ก็ตองกําหนดในภาคกาย มีสติอยูตลอด
รายการ อันนี้มันก็เกิดผลดวยปญญาของตนเอง หองน้ํา เว็จกุฎี
เปนขอปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกําหนดสติทั้งนั้น จะไดไมประมาทใน
หองน้ํา อาจจะลมไปเปนอัมพาตก็ได นี่ดว ยความประมาทของ
ตน
ในหองน้ํามันลื่น เพราะน้ําตองใชกับพื้นตลอดเวลา เชน
หองอาบน้ํา เปนตน เขาไปแลวก็ยองดวยการกําหนดจิต มีสติ
เปนการฝกหัด ทําใหจิตเราเขาสูภาวะดวยการไมประมาทของ
ชีวิต การพลาดผิดจะนอยลงไป ถึงจะมีผดิ บางถูกบาง ก็นอ ยลง
ดวยความไมประมาท จิตก็เกิดละเอียดออน ทําอะไรก็เรียบรอย
ทําอะไรก็คลองแคลววองไว จิตใจก็เปนธรรม เปนกิจกรรมของ
พระกรรมฐาน
ผูใดปฏิบัติไดปจจุบนั รับรองคนนั้นเรียบรอยทั้งกาย
ทั้งวาจา จะมีจิตแสดงออกทางดานวาจาก็ดี มารยาทก็ดี ศีล
ควบคุมอยู เปนปกติแน จิตใจก็มีมารยาทดีอีกดวย นักปฏิบัติ
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๓

อยาทิ้งขอนี้ไมได ในดานกายานุปสสนสติปฏฐาน อยูต รงจุด
นี้
อิริยาบถทั้ง ๔ ในการเจริญกายานุปส สนาสติปฏ ฐาน ตอง
มี ๔ อยาง กาย ยืน ก็ทําได เดิน ก็ทําได นั่ง ก็ทําได นอน ก็
ยังทําได ตองมี ๔ อิริยาบถ เปนบทบัญญัติของสติปฏ ฐาน ๔
คือทางสายเอกบอกไวชัด
คนที่หนุ หันพลันแลนนั่นไมไดควบคุมจิต ไมไดปฏิบัตเิ ลย
สติจึงไรผล คนเราจึงขาดสติในขอนี้ ดังนั้น ตัวกําหนด คือตัว
ฝนใจ เปนตัวธรรมะ คนเราถาปลอยไปตามอารมณของตน
แลว มันจะเปนแกความถูกใจ แตไมถูกตอง อยูตรงนี้นะ
นักปฏิบัติธรรมตองปฏิบัตเิ ลย ตั้งแตนาทีนเี้ ปนตนไป ไม
เดินพรึ่บพรั่บ ๆ อยางนั้นเดินโดยขาดสติ จะรีบรอนอยางไร
ไมได เพราะจิตมันเร็วตองยับยั้ง ตองใชสติ จะเดินไปหองน้ํา
หองอาหาร ก็ตอ งเดินจงกรมไป นีค่ ือวิธีสําหรับนักปฏิบตั ิ
กรรมฐาน เราจะพรึ่บพรั่บ หุนหันพลันแลนไมคอยดี มันก็เกิด
มารยาทไมดีเกิดขึ้นทางกาย และวาจาดวย
อันนี้ผูปฏิบัตติ องสนใจในตัวเอง ไมมีใครทําใหใครได ตาง
คนตางทําจึงจะได ของใครของมัน ตองสํารวมวาจา สํารวม
จิต สํารวมกาย อินทรียนี่แหละตัวสําคัญ จึงตองมีการ
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๔

กําหนดสํารวมอยูเสมอ เพือ่ ไมใหพลาด ไมใหประมาทของ
จิต มันก็เกิดเปนขอคิด คือ ปญญา
ทําอะไรชา ๆ โบราณทานวา ไดพราเลมงาม กามคุณ
๕ ตองกําหนดทางชองทวาร ๖ ปรารภในกามคุณนี้ชัดเจน จึง
ตองปฏิบัติในขอนี้ ซึ่งเปนสิ่งทีไ่ มยากนัก พอจะปฏิบตั ิได แตเรา
ไมทํา ไมเปนธรรมะ เลยก็มาปฏิบตั ิธรรมไมเกิดประโยชนแต
ประการใด มีแตโทษ หาประโยชนไมได
เพราะฉะนั้น การปฏิบตั ิตองมีเวรมีกรรม มีมารผจญ เปน
เรื่องธรรมดา เมื่อเขาลองดู เราก็ไมยั่นตองตั้งสติไว สํารวมไว
ระวังไว ตั้งใจใหตรงทรงที่หมายในสติของตน อยางนี้เปนผล
ปฏิบตั ิ
ถาเรามาอยูในหองกรรมฐานเดินพรึ่บพรั่บ
แลวไปเดิน
จงกรมชา ไมไดผล ตองเริ่มเดิน ยืน นั่ง นอน ทั้ง ๔ อิรยิ าบถ
ตองชาหมด ทั้งนอกและในหองกรรมฐาน มาอยูหอง
กรรมฐานมาคุยกันก็ไมไดผล แลวจะวามานั่งปฏิบตั ิไมไดอะไร
เพราะตัวเราไมสนใจในตัวปฏิบตั ิ
เลยไมไดอะไรกลับบาน
เพราะธรรมะอยูที่ตวั เรา ตองฝน คือตัวกําหนด เปนตัวฝนใจ ให
รูสกึ นึกคิดในสัมปชัญญะ เรียกกําหนดวา รูหนอ เปนตน
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๕

นักปฏิบัติธรรมตองเอาจุดนี้เปนจุดแรก ดวยการเจริญสติ
ทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน นี่สําคัญมาก อิริยาบถ ๔ มี
ความหมายอยางนั้น
เวทนานุปสสนาสติปฏ ฐาน มีหลักอยู ๓ แตใชอิริยาบถ ๔
ยืน มีเวทนา เดิน ก็มเี วทนา นั่ง ก็มีเวทนา นอน ก็ยังมีเวทนา
(ถาเรานอนตลอดวันตลอดคืน มันก็ใชไมได) เปนโรคกายโรค
ใจตลอดรายการ นี่ความหมายของเวทนา
เราจะยืนหนอ ๕ ครั้งก็มีเวทนาแทรก เดินจงกรมก็มีเวทนา
แทรก นั่งเจริญกรรมฐานก็มีเวทนา นอนลงไป ถาไมพลิกตัวมัน
ก็ยอมจะมีเวทนาเปนธรรมดา ตองกําหนด ๔ อิริยาบถแท ๆ
แตขอปฏิบัตมิ ี ๓ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา
เวทนา แปลวา ทนไมได บังคับบัญชาไมได มันจะเกิดก็
ตองเกิด มันจะดับก็ตอ งดับ มันเกิดขึ้นอยางนี้ เราก็ตั้งสติไว จะ
ไดรูวาเวทนานัน่ เปนอยางไร มีน้ําหนักมากแคไหน ประการใด
มันเปนปจจัตตังสําหรับผูปฏิบัติเทานั้น เราตองรูอยางนี้จงึ จะได
ชัดเจน ไมใชทําจิ้ม ๆ จ้ํา ๆ แลวจะไดอะไร ไมเกิดประโยชน
เลย แยกรูปแยกนามก็ไมได ขันธ ๕ รูปนามก็ไมเปนอารมณ
ไหนเลยจะขมจิตใชสติปญญาได ไมเกิดประโยชน
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๖

ตามที่พระพุทธเจาทรงสอนสุขเจือปนดวยความทุกข ก็
กําหนดเสีย ทุกอิริยาบถ เปนทุกอยางมี ๔ บท ทั้งหมด บางคน
ไมเขาใจ ๔ บทคืออะไร ไมทราบเพราะไมเคยปฏิบัติ ปฏิบัติ
แลวก็ยงั ไมรู เพราะไมไดปฏิบัติจริง ๆ เพียงแตรูแตไมทํา ไมได
ทําเลยนะ แลวมันจะรูไดอยางไร จะรูแตของปลอมยอมในใจ
จิตใจก็จอมปลอม จิตใจเก เลหออกนอกประเด็นนี้ จึงขยันนอก
หนาที่การงาน ในหนาที่การงานของตนไมขยัน คนประเภทนี้มี
มากหลายทัว่ ไป
ทุกขเวทนา สุขเวทนา = สุขกายสุขใจ เดีย๋ วก็ ทุกขกาย
ทุกขใจ ตลอดรายการ ตองกําหนดจะไดรูวาเปนสุขไมแท กาย
มีโรค ใจมีโรค นี่เรียกวา สุขกาย สุขใจ ทุกขกาย ทุกขใจ ก็ตอ ง
กําหนด ตั้งสติไวใหดีในเวทนาทั้ง ๔ นี้
เวทนาในอิริยาบถ ๔ ตองเปนแน เสียใจดีใจก็กําหนด เรา
จะไดรูวธิ ีการของมัน เราจะไดปฏิบตั ิได แกไขปญหาได เวทนา
ทําใหเรารูกฎแหงกรรมไดดมี าก
เราจะเห็นกรรมของ
ตนเอง คือ เวทนาหนัก ขอฝากญาติโยมไว เวทนานุปสสนา
สติปฏฐาน ผูป ฏิบตั ิธรรมตองทองไวกอ น วาเปนขัน้ ตอนที่ ๒
ตองมีเวทนาอยางนี้เปนประจําทุกอิริยาบถ
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๗

หมายความวาเรามีสติดี สัมปชัญญะดี ตองกําหนดเวทนา
ก็เปนเรือ่ งเล็กไป ขันธ ๕ รูปนามก็เปนอารมณ เวทนาก็แยก
ออกเปนสัดสวนได โดยทํานองนี้
คําวาตัวกรรมเห็นชัด คือ เวทนา ถาเรานั่งเมื่อยแลวเลิก
เดินจงกรมเมือ่ ยเล็ก รับรองทําอีกหมื่นปก็ไมพบกฎแหงกรรม
จากการกระทําของตนเอง ไมพบแน ทําอยางไรก็ไมพบ ขอฝาก
ปรารภธรรมไวในขอนี้
มีหลายคนที่พบกฎแหงกรรมจากเวทนา พระพุทธเจาทรง
แสดงไวในพระไตรปฎก ในมรรคมี องค ๘ ชัดเจน
๑. รําลึกชาติได เพราะสติดี ก็ราํ ลึกเหตุการณของชีวติ ได
สะสมเขาไว
๒. เวทนาหนัก เราจะรูกฎแหงกรรมไดจากตัวเวทนา
เทานั้น วาเราทํากรรมอะไรไว มันจะเกิดโผลขึ้นมา
ยกตัวอยาง หมอชลอ ปวดศีรษะจะแตก ทานยาก็ไม
หาย ทําอยางไรก็ไมหาย ทนตายใหตาย นั่งตลอด ๒๔
ชั่วโมง เวลาเลิกนั่งกรรมฐานหายปวด นั่งทีไรปวดศีรษะแทบ
แตก เลยแตกโปงออกไปเลย รําลึกชาติได ทีเ่ มื่ออดีตชาติ ไป
ฆาเขาที่น้ําตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี และตัวเองจะตอง
ไปตายที่นั่นดวย นี่รูกรรมอยางนี้ ถึงอยางไรก็ตองตาย ถูก
กฎแหงกรรม – รูไดจากเวทนา

๘

เขาฆาตาย เพราะครั้งอดีตชาติไปฆาเขามา เทานั้นแหละ
หายปวดศีรษะแลว นี่รูกฎแหงกรรม มาทําจิ้ม ๆ จ้ํา ๆ กัน
อยางนี้นะ ไมรูหรอก จะรูกรรมอะไร เพียงแตไปรูข องคนอื่น
เขา ตัวเองไมรู ไปทายกรรมใหคนอื่นเขาถูกที่ไหน ตองรูตัว
เองกอน
ตัว เวทนา เปนตัวรูชีวิต สติปฏฐาน ๔ ดานกาย ยืน
เดิน นั่ง นอน เหลียวซายแลขวา มีสติไว จะรูรําลึกชาติไดใน
ขอหนึ่ง รําลึกเหตุการณของคุณแม คุณพอ จะไมลืมใน
บุพการีแนนอน นี่คนนี้จึงรูจริง คือตัวธรรมะ
เวทนาเกิดขึ้นก็ตองกําหนดใหได
เทาที่อาตมา
สังเกตมา กระทั่งครูบาอาจารยบางรูป เวทนาเกิดก็เลิกแลว
ทําไมไดแลว กําหนดสงเดชไป นาเสียดายนะ ไมรูจริง ไมรู
จริงอยาสอนเขานะ สอนเขาไมเกิดผล มันไมขลัง
ยกตัวอยางอีกสักตัวอยาง......นี่สมัย ๓๐ ปกอนนั้น
พ.ศ. ๒๔๙๖-๒๔๙๗ ที่วดั พรหมบุรี ใครมาเจริญกรรมฐาน
ตองอยูศ าลาการเปรียญ มีประสบการณจากกรรมฐานจาก
โยมผูหนึ่ง ชื่อ โยมออน และโยมทีอ่ ยูบางองครักษ แมสมุ
อาจจะจําได เสียชีวติ ไปแลว ตอนนั้นอายูตั้ง ๗๐ กวาแลว
ปวดหัวไมพัก ปวดหัวจะแตก อาตมาบอก “โยมกําหนดไป
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ตายใหตาย จะไดรูกฎแหงกรรมของเราเอง” ปวดศีรษะจะ
แตก จะแยกออกเปนสองสวนแลว ไปขอยามาทานก็ไมหาย
เลิกนั่งเมื่อใดหายเมื่อนั้น ถาไปนั่งเมื่อใด ปวดน้ําตาไหล
พราก ๆ น้ําตาไหลเลย อยางนี้เปนตน
ยมผูนี้กลับปฏิบัติได เดีย๋ วแตกโปง แยกเปนรูป
นาม ขันธ ๕ เปนอารมณ นีต่ องแยกอยางนี้ ไมใชฟงเทศน
ลําดับญาณ แคพองยุบ ยังทําไมได อยางทีเ่ ขาปฏิบตั กิ ัน เลย
ก็ไมรูวาญาณอะไรกันแนอยางนี้
พอระเบิดศีรษะโปง
ออกไป จิตใจก็เขาสูภาวะเปนปญญา รําลึกกฎแหงกรรม
ได ก็มาถวายรายงานสอบอารมณ บอกวา “หลวงพอครับ ผม
รําลึกไดแลว บัดนี้หายปวดหัวแลว”
“เมื่อกอนนี้นานมาแลว อําเภอพรหมบุรีนี่เอง เด็กวัด
สมัยกอนเรียนหนังสือกับพระ อยูกระทั่งโตเปนหนุม จนกวา
จะบวชในพระศาสนา ขณะนี้อายุ ๗๘ แลว รําลึกกฎแหง
กรรมไมไดวาทําอะไรไว ลืมไปแลว ปวดหัวแตกโปงออกมา
ปญญาเกิด นี่คอื เวทนา ปญญาเกิดตองรําลึกชาติได คือ “กฎ
แหงกรรม”
เมื่อกอนนี้มีโรงยาฝนอยูขางวัดเตย เขาเรียกบานพลู
ไปไทร คนสูบยาฝนกันมากมาย มีอาแปะแกคนหนึ่งอยูใกล
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วัด ขโมยมาลักของมากมาย จึงจางเด็กวัดไปยิงใชปนแกป
ใสลูกโดดเปนเงินกลม เอาดินปนใส
เวลาประมาณ ๔ ทุม ขโมยคนที่ไปลีกของอาแปะ
กําลังนอนสูบยาฝน ในโรงยาฝนสมัยกอนนี้เปนสังกะสีผุ ๆ
และแฝก เด็กวัดก็เอาปนไปจอที่ศีรษะ สับไกยิงทันที หัว
ระเบิดตายคาที่ จนบัดนี้ยังไมมีใครรูวาใครเปนคนยิง ตาย
ฟรีไป
คนที่ตายเปนขโมยลักเล็กขโมยนอย จนคนเอือมละอา
ก็จางเด็กวัดเกาชั่งไปยิง แลวนําปนไปคืนอาแปะ ไดคา ยิง
๑๒ บาท เด็กวัดคือโยมออนและพวก พอระลึกไดแลว โยม
ออนก็แผเมตตา ขออโหสิกรรม ตั้งแตนั้นมาก็หายปวดศีรษะ
นี่ไดจากเวทนา...
...กรรมซัดทันตาเห็นจากการเจริญวิปสสนากรรมฐาน
แนนอน ขอฝากไวดวยนะ เวลามีเวทนานิดหนอยเลิก รับรอง
ไมรูกฎแหงกรรมที่ตวั ทําอะไรไว
โยมออนก็แผเมตตาขออโหสิกรรม อยาเอาเวรเอา
กรรมแกขาพเจาเลย ขาพเจาขอยกกุศลจากกรรมฐานอุทิศให
ทาน ดวงวิญญาณจะสิงสถิตอยูคติภพใด ขอใหรับทราบการ
อุทิศสวนกุศลนี้
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ถึงแมวา คนที่ตายสูบยาฝน
ตายไปแลวมีคนชอบ
มากมาย เพราะจะไดไมไปลักขโมยอีก และอนุโมทนาที่ไปฆา
เขาตาย แตก็ตอ งเปนบาปเพราะไปฆาเขา
จะฆาแมว ฆาสุนัข ฆาเปด ฆาไกขายก็ตองบาป
เพราะปลิดชีวติ เขาตาย เอาชีวติ เขาเปนเดิมพันในการคาขาย
มันตองบาปทั้งนั้น ไมมีอะไรที่จะกางกั้นไมใหบาป ฆาเขามัน
ก็ตองบาป ฆายุง ฆาเลือด ฆามด ฆาหนูก็ตอ งบาป ไมมีอะไร
ที่วาไมบาปนะ ขอฝากทานทัง้ หลายไวดวย
มีขาราชการทหารนายหนึ่ง เคยเผามด มาเจริญ
กรรมฐาน รูสึกมดมากัดเปนแถว ตองกําหนด ตองใชกรรม
เสียใหได จึงจะสํานึกไดวา เมื่อเปนเด็กเคยเผามดเปนรัง ๆ
มดแดงมะมวง เอาไฟใสเผาเลย ถึงเวลาเขามันมากัดคนนี้คน
เดียว ก็คือเวทนานั่นเอง ก็กาํ หนด มดแดงกัดหนอ มดแดง
กัด สติดีปญญาเกิด เราจะรําลึกไดวา ไปเผามดแดงมากอน
อยางนี้เปนบาปเหลือเกิน เราจะทราบไดจากกรรมฐาน
บางคนทําเปนป ๆ ยังไมรูจกั กรรมของตัวเอง ทําไม
ไมรู ตอบไดทันทีวา เพราะทําไมจิรง ทําจิ้ม ๆ จ้ํา ๆ พอปวด
เมื่อยเห็นแกตัวก็เลิกไป มันจะรูเรื่องอะไรเลา จะไมรกู รรม
อดีตของตนแตประการใด
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ตั้งแตนนั้ มา โยมออนก็ทําบุญ ถวายสังฆทานเพิ่มขึ้น
แลวนั่งเจริญวิปส สนากรรมฐาน อุทิศสวนกุศลใหแกคนตายที่
ไปทําเขาไว เวรกรรมก็อโหสิไดเหมือนกันนะ เขาไดรับบุญ
กุศลเขา เขาจะอโหสิกรรมใหพรเราทั้ง ๆ ทีฆ
่ าเขาตาย อันนี้
เปนบทอันสําคัญ มีความสําคัญมาก ตองกําหนดใชสติ
หนอย เรียกวา เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน เวทนาจับจุด
กฎแหงกรรมไดอยางนี้
บางคนไมรูกรรมเลย
สรางแตกรรมทําเข็ญตลอด
รายการ นั่นแหละเพิ่มกรรม เพิ่มบาปไวในใจ ตัวเองก็ไมรูวา
ตัวทําบาปหยาบชา ตัวยุยง ตัวเสียดสี ก็หาไดรูดีไม ตองได
จากกรรมฐาน เห็นเวทนาหนัก กําหนดเขา ปญญาเกิด จะได
รูวา เราไปเสียดสี เราไปอิจฉาเขา อยาทําเลย มันจะแจงใน
จิตใจของเรา จากเวทนานุปสสนาสติปฏฐานขอนี้
ขอฝากนักกรรมฐานไวดว ย อยาคิดวาเวรกรรมไมมีนะ
บุญทํากรรมแตง สนองเวรกรรมตลอดรายการ สะสางหนวย
กิตเขาไว มวนเทปเขามาดวยกรรม บาปกรรมจะตองเปด
ออกไปในเทปนั้น ตองรับกรรมในปจจุบันนี้ ไมตองไปเอา
ชาติหนา ชาตินี้แสนจืดแลว และจะเห็นกันตอไปเมื่อเทป
กรรมนั้นเปดขึน้ มา ตองรับใชกรรมแนนอน ไมวาใครที่ไหน
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พระสงฆองคเจาเหมือนกัน อาตมายังตองไปรับกรรม จะลบ
ลางกันไมได แตหนักเปนเบา เบาก็หายไป อยางนี้ขอฝากไว
นี่ไดจากเวทนาเชียวนะ
แตเรามาทําเลน ๆ มานั่งหัวเราะกัน มานั่งคุยกัน เลย
ก็เจอบาปทุกวัน ไดบาปเปนกิจกรรมทุกวัน เสียเวลาทางบาน
มามิใชนอย
คนเราตองหาความสงบ ถาความสงบไมมแี ลว จะ
รําลึกเหตุการณไมไดเลย มันอยูตรงนีน้ ะ
ญาติโยมทั้งหลาย อาตมาขออนุโมทนาทีอ่ ุตสาหมา
ทุกวันพระ ผลัดกันเขาผลัดกันออก มาปฏิบตั ิธรรมเปนที่นา
ซึ้งใจ อุตสาหตงั้ ใจ เอาของดีไปใหไดนะ ตองปฏิบตั ิ ของดีอยู
ที่ไหน ไมใชอยูที่อาตมา อยูท ี่ตัวโยม คนใหพบ เรามีของดี
ของชั่วกันทุกคน แตจะคนเอาของดีไปหรือของชั่วไป ก็
ตามใจ
บางคนจิตใจบาปหยาบชา ก็เขาเปนพวกหมูอ ันธพาล
กันได คนที่ใจบุญสุนทานจะเขาหมูอันธพาลไมได อันธพาล
อยูที่ตวั เรา อยาไปคนคนอื่น อยาไปมองคนอื่นเขา บางครั้ง
จิตใจเรามันก็พาลดวยกัน บางครั้งจิตก็ชั่ว บางครั้งจิตก็ดี
ความดีก็เปนบัณฑิต จิตออนโยน ไมแข็งกระดาง
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ในเมื่อจิตสงบใจเยือกเย็น จิตประกอบกรรมดีมีปญญา
ตองเปนบัณฑิต ใจฟุงซาน ใจรอน จะเปนอันธพาล อยูตรงนี้
เปนขอปฏิบตั ิ
ตัวเวทนาเปนตัวรําลึกกรรมได ขอใหทําจริง ๆ
เถอะ ตายใหตาย แตกใหแตก เกิดขึน้ เดีย๋ วตั้งอยูดบั วูบ พระ
ไตรลักษณเห็นชัด ปญญาก็บอกเราเองวา ออ เราทํากรรม
อะไรไว เราจะไดรูลวงหนา เหมือนอาตมารูว าคอจะหัก วันที่
๑๔ ตุลาคม อาตมาถวายสังฆทานใหเจากรรมนายเวรทุกปไม
เคยขาด เจากรรมนาวเวรมาทวงทุกป บอกวาถึงเวลาทาน
แลว ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม จะไปหรือไมไปอยางนี้นะ
แตเราไมรูวาใครเขามาทวงกรรม เพราะเราไมมีจิต
เปนกุศล จึงรูไมได มัวแตแสหาเรื่องที่ไมดี จิตที่ไมมีปญ
 ญา
ไหนเลยละจะรูก ฎแหงกรรมของตน ที่เราจะตองแผสวนกุศล
ไปให
การเดินจงกรมยืนหนอ ๕ ครั้ง ใหครูอาจารยสาธิต ให
ปฏิบตั ทิ ีละราย แตละรูป อยาไปบอกเพียงวาจา เขาจะทํา
ไมได บางคนก็รูดี แตสอนไมถูกตองตามขึ้นตอน ขอพระ
เถรานุเถระโปรดจําเอาไว นําไปชี้แจงใหถูกตอง ชัน้ ประถม
ยังไมได จะขึ้นชั้นมัธยมไดอยางไร รูปนามขันธ ๕ เปน
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อารมณ แยกรูปแยกนามยังไมออก จะไปบอกโสฬสญาณได
อยางไร ยังฟงไมได
วันนี้ไปลําดับทีก่ องทัพภาคที่ ๓ มาแลว ลําดับ
เหตุการณของชีวิตนั่นแหละ มีความหมายเรียกวา ลําดับ
ญาณ ลําดับความรูในปญญาของเรา แยกรูปแยกนามขันธ ๕
เปนอารมณ
ขั้นที่ ๑ นี้ สามารถจะตอถึงญาณ ๑๒ ได เกิด
อัตโนมัติ ยิ่งทํายิ่งเกิด ๆ แยกรูปแยกนามได ทําไมจะแยก
กายกับจิตไมได แยกเวทนาไมได ตองได แยกเวทนาได
เมื่อใด รูกฎแหงกรรมเมื่อนัน้ เทานี้เหลือกินเหลือใชเฉพาะ
ภาคพื้นมนุษย
จิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์ จะรูกฎแหงกรรมของตนได คน
ดีตองมีปญญาไตรตรอง รูกฎแหงกรรม กลัวบาป กลัวกรรม
เหลือเกิน คนประเภทนี้จะไมยุแยงตะแคงแซะแตประการใด
ยืนหนอ ๕ ครั้ง สอนใหถูกตอง ตั้งสติตั้งแตกระหมอม
ถึงสะดือ หยุดหายใจ หนอ....ลงไป สติจะไดตามไดทันที ตอง
สอนใหมันถูกระเบียบ ยืนสํารวมจากปลายเทา ยืน....หยุดที่
สะดือ แลวก็ตงั้ สติใหม เหมือนเราจะยันอะไร พอสุดมือแลวก็
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ตองถอยหลัง ดันใหมจึงจะมีแรง หายใจแลวก็กําหนดหนอ....
ไปถึงทีก่ ระหมอม ๕ ครั้ง ลืมตาเดินจงกรมตอไป
ขอใหสาธิตและปฐมนิเทศแตละคน แตละรายใหเขาได
ไปเลย ไมใชพูดแตปากใชไมได ขอฝากไว
จุดมุงหมายอันหนึ่ง คือ พองหนอ ยุบหนอ บางคน
ทําไมไดเลย มาอยูหลายครัง้ แลว ถามวา พองหนอ ยุบหนอ
ทําอยางไร ทําใหดูซิ ทําไมไดเลยนะ นาเสียดายมาก
หายใจยาว ๆ พอง....แลวลงหนอ....ใหไดจังหวะ
หายใจออกยาว ๆ หายใจเขายาว ๆ ทองมันจะพองยุบ
เหมือนลูกโปง เอาลมออกมันก็แฟบ ใสลมเขาไปมันก็โปง
อยางนั้นแหละ ใหไดจงั หวะ ใหรูสึกนึกคิด ใหรูวาพองหรือยุบ
ไมใชกําหนดแตปากใชไมได ทําอีก ๑๐๐ ปก็ไมเกิดประโยชน
มันอยูตรงนี้นะ นักปฏิบัติโปรดจําไวดวย ถามครูอาจารยดวย
เอามือคลําดูบา งซิ นอนจับพองยุบไดชัด
อิริยาบถ ๔ ตองทําใหพอ ๆ กัน ยืน เดิน นั่ง กับ
นอนดูอิริยาบถ ไมใชนอนหลับ หรือนอนคุยกันนะ ไมไดผล
คุยกันก็สะสมบาปตลอดรายการ
ไมเกิดประโยชนแต
ประการใด กินนอย นอนนอย พูดใหนอย ทําความเพียรให
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๑๗

มาก อยาไปมองกุฏิโนน กุฏนิ ี้ อยาไปเทีย่ วเปดกุฏิโนน กุฏินี้
เขาไมได ขอใหอยูในโอวาทนี้ดว ย
อยาไปวุนวายเดินเถลไถล ไปหองโนนหองนี้ ตอง
ปฏิบตั ิ ตองสงบ ทุกคนที่อยูในวัดตองปฏิบตั ใิ หได ตองอยูใน
โอวาทของเจาสํานัก อยูในโอวาทของครูอาจารย อยูใน
โอวาทของผูควบคุมดูแลดวย
จะไดความสะดวกในการ
บริการดวย
การเจริญวิปสสนากรรมฐานสําคัญที่ยนื เดิน นั่ง นอน
สําคัญที่ธาตุ อินทรีย อายตนะ สรุปเหลือหนึ่ง คือกายกับจิต
รูปกับนาม มีเทานี้ ตองทําใหได
แยกรูปแยกนามได เหลือกินเหลือใช แลวญาณอื่น ๆ
มันก็ตามมาเอง ขอนี้สําคัญ บางทีไมจําตองกลาววาเดินระยะ
๖ แคขวายางหนอ ซายยางหนอ เปนหลักปฏิบตั ิ หนักเขามัน
ก็ยกยางไปเอง มันจะมีความละเอียดออนสําหรับจิตที่มีความ
ละเอียดแลว มันก็เกิดขึ้นโดยทํานองนี้ เปนตน ขอทาน
สาธุชนโปรดจําขอนี้ไว
บางทีเดินจงกรมไดสาํ เร็จมรรคผล
บางคนไป
สําเร็จตอนนอน ถาโยมนั่งไมไดอยานัง่ นอนกําหนดพองหนอ
...ยุบหนอ... นอนไดไหม...ได บางทีอาจจะสําเร็จตอนนอน
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ขอเจริญพรญาติโยมวา มีพระเถรานุเถระองคใดที่
สําเร็จตอนนอน เดินจงกรมวันยันค่ํา คืนยันรุงไมสําเร็จ นั่ง
ภาวนาวันยังค่าํ
คืนยันรุงไมสําเร็จ พอพักผอนรางกาย
มัชฌิมาปฏิปทา ปานกลาง ก็เอนกายลง สําเร็จเปนพระ
อรหันตเลย ทานผูนี้คือ พระอานนท ศรีอนุชา
ทําไมไมสําเร็จเสียกอนเลา
เพราะอุปฏฐาก
พระพุทธเจา เปนปจฉาสมณะ เปนมัคคุเทศก รับใชอุปฏฐาก
พระพุทธเจาจึงไมสําเร็จ ไมมีโอกาสจะเจริญวิปสสนากับเขา
แตเปนตูพระธรรม จะทําปฐมสังคายนา ก็ตองรอทาพระ
อานนท พระอานนทมีความรูสูง แตไมเปนพระอรหันต จึง
สังคายนาไมได
พระอานนทรูตัวอยู ตอนพระพุทธเจานิพพานแลว ก็
วางงาน จึงปฏิบัติกรรมฐานเปนการใหญ ปฏิบตั มิ าตั้ง ๒๔
ชั่วโมง วันยันค่าํ คืนยันรุง ไมนอน ก็ยังไมบรรลุ ไปไดบรรลุ
ตอนนอนเอนลงไปกําหนด เอนหนอ สติเขาภวังค ปญญาเกิด
สําเร็จเปนพระอรหันต ในขณะที่จะนอน
ขออนุโมทนาสาธุการสวนกุศล ในที่ประชุมนี้ อยากรู
กฎแหงกรรม ก็ปฏิบตั ิเวทนา กําหนดใหได จึงจะรูวาเราทํา
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๑๙

กรรมอะไรไว เราอยากจะใหมีปญญา ก็สงบจิตใหลึกลงไป
แลวพยายาม ความเพียรเกิดขึ้น
ขอความสุขสวัสดี จงมีแกผูใครธรรม ผูปฏิบตั ิ
กรรมฐานทุกทาน ที่ไดสรางกุศลจิต ใหชีวติ ของทานเรืองดวย
ปญญา สามารถแกปญญาไดสมปรารถนา ทุกทานจงเจริญ
ดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่ง
หนึ่งประการใด สมความมุงมาดปรารถนา ดวยกันทุกรูปทุก
นาม เทอญ...

กฎแหงกรรม – รูไดจากเวทนา

๒๐

