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ภาคธรรมปฏิบัติ
กรรมฐานเบื้องตน
พระราชสุทธิญาณมงคล
P801

เจริญพร ทานสาธุชนทุก ๆ ทาน วันนี้เปนวันธรรมสวนะ
แรม ๘ ค่ํา เดือน ๔ ประกา เปนวันที่โยมมาฟงธรรมะ มาฟง
เทศน มาแสวงหาพระ จึงตองพรอมเพรียงกันหยุดกิจกรรมอื่น
ๆ ใครจะมาอยูก รรมฐานที่ไหน ตองลงมาฟงทัง้ หมด
ถึงจะทราบวาใครมาบางเทาไร จะไดแผเมตตาให จะสอบ
อารมณให มาดูหนาดูตากันกอนวาทําไดแคไหน ถึงจะรูเรื่องกัน
มาอยูวดั เดียวกันไมรูเรื่องกันไดอยางไร อยางนี้ถือมากในกรณี
พิเศษดวย
อาตมามาอยูวดั นี้ ๓๗ ปแลว ทําอยางนี้ตลอดมาไมเคย
เปลี่ยนแปลงลงมาฟงเทศน ฟงธรรม กิจกรรมอื่นงดไปกอน วัน
หลังจากวันพระแลวถึงจะเครงครัดในการทํากรรมฐาน ในวัน
พระใหหยุดมาฟงเรื่องกรรมฐาน สงสัยในการทํากรรมฐานจะได
ถาม จะใหไปสอบอารมณตามหองก็ยากอยู ตองมาขึ้น
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กรรมฐาน มาตั้งสัจจะใหมถงึ จะไดผล จะไดรูวาองคนี้มาจาก
ไหน คนนี้มาจากไหน อยูที่ไหนอยางไร จะไดรูจะไดเขาใจ
วันนี้เปนวันฟงธรรมบรรยาย จะพูดถึงเรื่องขอตน ๆ ที่โยม
มาใหมยังสงสัยทําไมได
มาหลายเทีย่ วแลวก็ยงั ทําไมได
เพราะวาทําไมจริงทําไมไดประโยชน เก็บอารมณไมไดระงับใจ
ไวไมได ตั้งสติไวไมไดมันจึงไมไดผล ไมไดอานิสงสแตประการ
ใด โปรดตั้งใจฟงธรรมบรรยายเกีย่ วกับ กรรมฐานเบื้องตน ที่
ทานสนใจฟงสืบตอไป ณ โอกาสบัดนี้ ขอเจริญพรทุก ๆ ทาน
เรามาเจริญธรรมสัมมาปฏิบตั ใิ นหนาที่
ตองอดทนนะ
เมื่อกอนนี้อาตมาไมเขาใจเลย ไปฝกธรรมกายของหลวงพอสด
๖ เดือนไมไดอารมณเลย ไปไดตอนเวลาเกิดเวทนา พอผาน
เวทนาได ก็ไดแสงธรรมกายทันที ออ! ไดเพราะอดทน เพราะ
ฝนใจ จึงไดตวั ธรรมะ
เมื่อสมัยกอนราว พ.ศ. ๒๔๙๔ อาตมาไปอยูวดั ปากน้าํ
ภาษีเจริญมา ๖ เดือนเต็ม ไมไดอะไรเลย ไปไดบนรถเมล ยืน
ขาสั่นปบ ๆๆ ยืนเจริญกุศลภาวนา บําเพ็ญจิตภาวนาบนรถเมล
เลยไดตอนเวทนานั่นเอง
อีกประการหนึ่ง รูกฎแหงกรรมจากตัวเวทนา ไมอยางนั้น
ทําอีกหมื่นปก็ไมรูวากฎแหงกรรมไดอะไร จะไมไดอะไรเลย
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เพราะทําไมถูกตอง นัง่ คืนยันรุงไมเดินไมนอน รับรองอีกรอยป
ก็ไมไดอะไรนะ คิดวามันตองดีแน ดีไดที่ไหน ไมไดอะไรเลย
ตองมัชฌิมาปฏิปทาปานกลาง ขอฝากไว อยาใหตึงเกินไปมัน
จะขาด อยาใหหยอนเกินไปมันจะเนิบนาบ
คําวา มัชฌิมาปฏิปทาปานกลาง คือ มรรค ๘ ทําความ
เขาใจอยางนี้จะเหมาะสม
ถาโยมไมผดิ กฎหมายไมผดิ วินยั แตทาํ ตัวไมเหมาะสม จะ
เสียหายรายแรง แตกฎหมายทําโทษไมได วินัยทําโทษไมไดก็
จริง แตตวั เองไมเหมาะสม เขากับใครเขาไมได ตรงนี้เสียหาย
มาก และทําอะไรไมสําเร็จแนนอน คิดวาตัวดีก็ไมใชเลยนะ
บางคนทําไมไดตองสอนกัน สอนก็ไมดีอีก อยางนี้เปนตน
จะหยอนเกินไปหรือก็ไมใช จะตึงเกินไปหรือก็ไมใช เพราะไมรู
เรื่องจึงทําไปโดยไมรูเรื่องรูราว ทําไปโดยไมเขาใจ ไมรูจักวาระ
จิต ไมรจู ักวาระกฎแหงกรรมของเขา วาควรจะแกตรงไหน ควร
จะเสริมตรงไหน ควรจะผอนคลายตรงไหน มันมีมากเหลือเกิน
ไมใชอยางเดียว มันตองเชีย่ วชาญตองชํานาญดวย ตองคอย
เปนคอยไปตามหลักสูตร ตามภาคปฏิบัติของเขา
จะรูกฎแหงกรรมไดตอ งผานเวทนา ยกตัวอยางอาตมายืน
ขาสั่นปบ ๆๆ บนรถเมล ๒-๓ ชัว่ โมง บนสะพานพุทธฯ ดีใจ
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เพราะวาไปไดของจริงบนรถเมล คือตองอดทนรูเวทนา บางคน
นั่งนิดเดียวเลิกแลว มันไมไดอะไรเลย คิดวาอดทนไมไดเลยนะ
เลยมานั่งหลายครั้งหลายคราว มันก็แคนั้นแหละ กลับมาหนัก
กวาเกาเสียอีก เพิ่มทิฏฐิมานะอีก ไมสามารถจะเปลีย่ นแปลง
ภาวะได มีทฏิ ฐิเพิ่มขึ้น เลยไปตําหนิเรื่องกรรมฐานเพิ่มขึ้น ทํา
ไมไดอะไรเลย
กําหนดพองหนอ ยุบหนอ เดีย๋ วเปลีย่ นเปนพุทโธ เดี๋ยววา
สัมมาอรหัง เดี๋ยววาอยางโนนบาง ผสมอยางนี้บางรับรองโยม
ทําอีกหมื่นปก็ไมไดผล ทําอยางใดอยางหนึ่งใหมันไดหนอย
เถอะ ทําก็ไมไดเลยเอามาผสมกันยุงไป เรียกวาแกงปาไปเลย
นะ ไมมหี ลักเกณฑไมมีกฎเกณฑวิธกี าร
การเจริญกรรมฐานตองการเขาถึงพระพุทธเจา ตองการ
เขาถึงพระธรรม ตองการถึงพระสงฆองคพระสาวก ถาคนมาทํา
สังฆทานอยางนี้แลวกลับไป แลมาถวายสังฆทานอีก มันไมถึง
พระรัตนตรัย เขาไมถึงพระพุทธศาสนาเลย เพียงแตนับถือตาม
ตํารับตําราเขาวากันมา รูแตวิชาการหลักศาสนาเทานั้น แต
จิตใจไมถึงพระพุทธเจา
การเจริญสติปฏ ฐาน ๔ เจริญกุศลภาวนาและปฏิบัติ
กรรมฐานนี้ ตองการใหจิตเขาถึงพระพุทธเจา ตองการจะถึงพระ
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ธรรมที่เราปฏิบตั ิธรรมอยูนั้น มีธรรมประจําจิตประจําใจ นั่น
แหละถึงพระธรรม การปฏิบัตกิ รรมฐานตองมีระบบมีแบบแผน
ทําอะไรก็มีแปลนและขยันหมั่นเพียร คือ พระรัตนตรัยอันพึง
ประสงค ผูปฏิบัติดีแลวปฏิบัตชิ อบแลว เปนสุปฏิปน โนสอนคน
อื่นไดอยางดี พฤติกรรมแสดงออกใหคนอื่นเขาเห็นไดชัดเจน
เขาจะเห็นวารูปรางสวย จิตใจก็ดีมเี มตตา จิตใจปรารถนาดี มี
แตการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
เอื้ออารีตอกันนั่นคือพระ
รัตนตรัย
คนที่มาบอกวานั่งกรรมฐานไดอาตมาไมเชื่อหรอก ขี้เกียจ
ไมอยากทําอะไรเลย ไมอยากเอาเหนือเอาใต ใชไมไดไมใชนัก
กรรมฐาน ปฏิบัติไมถงึ พระรัตนตรัย ไมถึงพระพุทธศาสนา จะ
เปนพระสงฆองคเณรองคชีทไี่ หนก็ตาม ถาเขาถึงพระศาสนา
ดวยกรรมฐาน จะขยันไมพัก จะรับผิดชอบมากขึ้น คนที่เขาถึง
พระรัตนตรัยแลวจะมีลักษณะดังนี้
๑. อยากจะศึกษาหาความรูตอไป
๒. ตองปฏิบัติใหถงึ ขึ้นดันใหถึงที่
ทําความดีใหถึงขั้น
ปฏิบตั ิโดยตอเนื่อง มีอารมณกรรมฐานตลอดรายการ ลม
หายใจเขารู ลมหายใจออกรู คือพองหนอ ยุบหนออยู แลว
ก็มีสติตดิ ตามไปเทานัน้
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๓. ตองมีปฏิสังขรณ มีอะไรหลุดตรงไหนในบาน หรือที่
สวนรวมตองปฏิสังขรณปรับปรุง น็อตหลุดก็ตองซอม นี่คอื
คนมีคณ
ุ ธรรม
คนที่ไมมีคุณธรรม จะมักงายมักได อยูบานหนาตางหลุด
แลว กลอนหลุดแลวยังอยูได ฝนรั่วตรงนี้ก็เลื่อนไปตรงโนน
รั่วตรงโนนก็เลื่อนไปที่อื่นตอไป ถารั่วหมดบานทิ้งบานไปเลย
ไมตองอยู จะอยูโบสถหรือศาลารั่วก็ชางมันประไรเลา ขาไม
ตองซอม... คนประเภทนี้ไมใชนักกรรมฐาน ไมมีธรรม ไมมี
กรรมฐาน
ถาคนมีคุณธรรม อยากจะปฏิสังขรณ อยากจะซอม
อยากจะทําใหสวยงาม อยากจะทําใหเรียบรอย ดูตรงนี้ซิถึง
จะถูก ไมใชองคนี้สําเร็จ องคนั้นเปนอาจารย ไมเห็นทําตาม
ขอนี้ รับรองไมใชแน ไดแตตาํ ราแตทําไมไดไมถึงคุณธรรม
๔. มีการปฏิสันถาร มีการตอนรับขับสูดีพองาม มันจะมี
เกิดตามสันดานของบุคคลที่นงั่ กรรมฐาน
๕. มีปฏิภาณไหวพริบ กรรมฐานทําใหคนมีไหวพริบดี
คลองตัวดี ไปไหนคลองแคลว วองไว รวดเร็วทันใจ
ถูกตองเปนธรรม ใจซื่อมือสะอาด ทําอะไรเฉียบขาดเปน
ธรรม แกปญหาชีวติ ในครอบครัวได แถมจะแกปญ
 หาชีวติ
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นอกประเด็นนัน้ ได ถึงจะเรียกวา กรรมฐานเบื้องตน แต
ไมมีสําเร็จนะไดกรรมฐานไวในใจตองปฏิบตั ติ ลอดไป
อยางนี้เปนตน
ถาคนขี้เกียจนัง่ หลับตาไมเอาไหน
ไมใชคําสอนของ
พระพุทธเจา นัง่ คืนยันรุงไมไดอะไรเลย นั่งหลับตาไปสวรรคไป
นิพพาน มนุษยสมบัติก็ไมมี บานก็รั่วบานจะพังแลว ไมไดดู
บานเลย สังขารก็ไมดี สุขภาพก็ไมดี เปนโรคมะเร็งแลว จะไป
นั่งอีกหรือ ตองปฏิสังขรณปฏิสันถาร คือกรรมฐาน ตั้งสติไวแลว
โรคมันก็หาย
เพราะตัวเรานี้เปนรังเชือ้ โรคใหอาศัย โรคอาศัยในตัวเรา
ถาเรายังหนุมยังสาวยังมองไมเห็น ถาหมดกําลังวังชาโรคจะ
แทรกซอน จะตายไวขึ้น นี่อยูตรงนี้ ถาเรามีใจเขมแข็ง มีการ
กําหนดจิตสัมปชัญญะ โรคมันก็หนีไปได โรคกายก็หายโรคใจก็
ไมมี ทานจะมีแตความสุข มีแตความเจริญในชีวิตของเขาและ
ครอบครัวอยางดียิ่ง จะไมมีปญ
 หาอะไรเลย ไมสรางปญหาอีก
ตอไปแลว
จะสังเกตพระก็ได ถาองคไหนมีคุณธรรม ทานจะทํากิจวัตร
ไมพักจะไมขาดเลย การสวดมนตไหวพระอนุโมทนาจะไมขาด
เลย จะออกมาในรูปแบบนี้ชัดเจนแลว โยมมาเจริญกรรมฐาน
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เดินจงกรมได กําหนดจิตใหมสี ติไวในการฝก เดินใหชา ไปไหน
ก็เดินจงกรมไปดวย อยาใหเสียเวลา อยาใหเวลาเปนหมันเลย
จะเดินไปไหนก็เดินอยางเร็ว ๆ จะมานั่งฝกก็เดินชา
เวลาเดินไปหองน้ําก็เดินจงกรมไปดวย ตั้งสติเก็บหนวยกิต
เขาใสเครื่องคอมพิวเตอร รับรองหนวยกิตก็จะเต็มที่ จะได
ความดีในเครื่องคอมพิวเตอร ความดีจะบันทึกที่จติ ใจ ไวเปน
ตัวหนังสือ ในลมหายใจเขาออกของโยมจะไดประโยชนมาก
อยางนี้ซินาทํามาก แตแลวโยมก็ไมทํา ไปเดินกรีดกรายกันจะ
เสียอารมณนะ
อารมณมันเสียไปแลวจะเก็บอารมณไมอยู
เหมือนตักน้ําใสตุมรั่ว เหนื่อยเปลา น้ํามันก็ไหลรั่วออกกนตุมไป
และน้ําก็จะไมเหลืออยู แลวทําอะไรจะไมไดผล จะไมไดอานิสงส
แตประการใด
กายานุปสสนาสติปฏฐาน กายยืนเดินนั่งนอน อิริยาบถ
เหลียวซายแลขวา นัน่ คือ รูป กาย แปลวา รูป มันผันแปรกลับ
กลอกหลอกลวงไดโยกยายคลอนแคลนได ตัง้ สติไวที่รูปนั้น รูป
นั้นจะเปนรูปอะไร รูปออกเดิน รูปคูเหยียดเหยียดขา เราก็ตั้ง
สติไวเรียกวา กายานุปสสนาสติปฏฐาน เปนผลงานใหเรามีสติรู
ในการเยื้องยางโยกคลอนแปร
ปรวนเปลี่ยนแปลงภาวะ
เรียกวาตัว นาม ตองกําหนดจิต มีทงั้ รูปทั้งนาม
กฎแหงกรรมเลม ๘ - กรรมฐานเบื้องตน
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กายจะเดินหรือกายจะนั่งมีสติไหม
ตองมีสติผูกไวทจี่ ิต
กําหนดรูวา คือ นาม แปรสภาพความเปนอยูข องชีวติ ใหมี
ปญญาเกิดขึ้นแกตัวเอง ถึงจะเรียกวากรรมฐาน ไมใชวานึกจะ
วิ่งก็วิ่ง นึกจะเดินก็เดิน ไมมีการกําหนดจิต โยมทําอีกรอยปก็
ไมไดผล มาฝกก็ไมไดผล การกําหนดจิตนีเ้ อาไปใชเปนกิจวัตร
ประจําวันไดเลยทุกวัน
เพราะจิตตองคิดอยูแลว จิตตองเคลื่อนยายสภาวรูป ก็ตอง
กําหนดจิต กายเคลื่อนยายจิตเปนหัวหนา จิตเปนผูนํา กายนั้น
ทําตามจิตสั่ง
เพราะจิตไมดีขาดสติมนั ก็สั่งไมดี
กายก็
เคลื่อนยายไมมีมารยาท ขาดผึงขาดปกติไป ไมสวยไมนา รักแต
ประการใด
แลวเราก็ยืนหนอ ๕ ครั้ง นี้คอื กายานุปสสนา มีทงั้ รูปทั้ง
นาม ยืนหนอ... อะไรยืน รูปยืนกายยืนอยู สติมันจะบอกกับจิต
วา ยืนอยางนี้ มโนภาพที่เรียกวานาม ถาเรามีสัมปชัญญะรวม
ดวย ความรูทสี่ ติกับจิตตามทันเมื่อใดเรียกวา นามธรรม ถาไม
มีสติตามจิตไดจะเรียกวา นาม เฉย ๆ เทานั้น จะเรียกวาธรรมะ
ดวยไมได
ถาเรามีสัมปชัญญะควบคุมจิตไวได มันจะไมออกไปนอก
ขอบเขตนี้แลว เรียกวา นามธรรม รูปนามขันธ ๕ เปนอารมณ
กฎแหงกรรมเลม ๘ - กรรมฐานเบื้องตน
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อยูขณะที่ ยืน...หนอ... ๕ ครัง้ ตรงนีท้ ําใหไดซิ บางคนอาตมา
ถามดูวา ทําไมไดเลยหรือ ไปเอาสวรรคนิพพานอะไรกัน ตรงนี้
ยังทําไมไดเลย...สติมนั อยูกับจิต ถาอยูไมได โยมจะแยกรูป
นามไมได...นามรูปปริจเฉทญาณไมไดผล ไหนจะไปไดญาณ
๑๖ เลา ญาณเบื้องตนก็ทําไมไดแลว แยกรูปแยกนามไมไดแน
ถามวายืน...หนอ...อะไรยืน อะไรกําหนด รูปอยูตรงไหน
นามอยูตรงไหน จะตอบกันไมถูกนะเพราะทําไมได ถาโยมทํา
ไดจะตอบถูกเปนเสียงเดียวกันหมด ออ! นามคือจิต คิดอาน
อารมณรับรูอารมณไวไดนาน เหมือนเทปบันทึกเสียงคือจิต แต
ไมมีสัมปชัญญะ ไมมีความรูตวั เรียกวา จิต เปนนามเฉย ๆ
ถาเรามีสติสัมปชัญญะรูตัว รูทั่วรูกิรยิ ามารยาทของเรา
แสดงออกดีหรือชั่ว จึงเรียกวานามธรรม มีธรรมะประจําใจ นาม
คือจิต เขาถึงพระรัตนตรัย เขาถึงพระพุทธเจา ตรงนีห้ รือยัง
นอกเหนือจากนั้นยังเขาไปถึงเลยนะ จะไมไดอะไร เอาไปทํา
ตลอดชีวิต กลับไปบานก็กําหนด อยางนี้แหละ จะเดินไปไหนมี
สติมีสัมปชัญญะ
รับรองรูปธรรมนามธรรมเปนกิจกรรมที่มี
ประโยชนในครอบครัวมาก เห็นจะไมไปอบายภูมิ นรก เปรต
สัตวเดรัจฉาน เพราะเรามีสติสมั ปชัญญะดี
กฎแหงกรรมเลม ๘ - กรรมฐานเบื้องตน
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พองหนอ ยุบหนอ มันพองอยูตรงไหนกําหนดตรงนัน้ ถา
งูบมากมายแกไมหาย ทําอยางไรก็แกไมได มันงูบเรื่อย ถีน
มิทธะเขาครอบงํา ใหเอาจิตปกลงไปทีใ่ ตสะดือ ๒ นิ้ว
กําหนด รูห นอ.. รูหนอ.. ทีใ่ ตสะดือนั่นถึงจะหาย ถาคิดทั่วไป
หรือโกรธ ใหกาํ หนดที่ลิ้นป เพราะเปนคนละเรื่องกัน
บางคนฟงผิดไป พองหนอ ยุบหนอ อยูที่ลิ้นปนั่นเอง ไมใช
พองหนอ ยุบหนออยูที่ทองนะ ทําใหมันถูกตองหนอยทําอะไร
อยาทําโดยสงสัยนะ แลวโยมจะเสียเวลาการที่มานั่งกรรมฐาน
กัน
ถามันสั่นไมหาย มันผงกตรงนั้น เดีย๋ วขนลุกขนพองสยอง
เกลาไมหายแกอยางไร ...กําหนดตัวตรง กําหนดรูหนอ รู
หนอ ถายังไมหาย กําหนดรูหนอ รูห นอ ถายังไมหาย
กําหนดลงไปที่ใตสะดือ รูหนอ รูหนอ รับรองหายทันที
กําลังกําหนดพองหนอ ยุบหนอเกิดงูบลงไปเห็นแสงสี คิด
วาสําเร็จพระโสดาอีกแลว อะไรกันนักหนา ถาอยางนั้นงูบไป
หนอยก็สําเร็จหมดทุกคนนะซิ
ที่งูบมีอยู ๒ อยาง งูบไปดวยกําลังแรงสมาธิหนึ่ง สมาธิ
ขาดสติมันจึงงูบ ผลกโงกลงไปเลย สมาธิแตขาดสติ อีกอยาง
หนึ่งงูบไปตอนหลับ มันหลับถึงจะงูบ
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บางคนนั่งพองหนอ ยุบหนอ น้ําลายไหลยึดลงไปเลย แลว
ศีรษะกมลงไปเรื่อย ๆ ครูเขาบอกวาญาณขึ้นแลว คนนี้เกง
น้ําลายไหลลงไปกองทีพ่ ื้นกระดานเชียว ครูเขาบอกวาญาณขึ้น
แลว คนนี้เกงน้ําลายไหลลงไปกองทีพ่ ื้นกระดานเชียว พอสะกิด
ขึ้นมา รูหนอ ๆๆ โอโฮ! ครูวา ญาณวิเศษมาแลว ไดสําเร็จธรรม
วิเศษแลว มันจะมากไป นั่งหลับแท ๆ
บางคนขณะกําหนดขวายางหนอ ซายยางหนอ ยืนหลับไป
เลย ยืนงูบ... ครูเขาไปถามบอกวา ฉันงูบไปเห็นแสง ไดโสดา
อีกแลว โสดาอะไรกัน... หลับไปแท ๆ เดินจงกรมยังหลับเลย
อันนี้ไมมีความเขาใจในการปฏิบัติ มันจึงไดไมรูเรื่องอะไรจริง ๆ
นี่หลับไปเสียแลวนะ
และที่วา ใหกดลงไปใตสะดือ ๒ นิ้วนะ หมายความวา ตัว
สั่นขนพองสยองเกลา ถากําหนดที่ลิ้นปไมหายใหถอนหายใจ
ใหม พองหนอยุบหนอมันยังสัน่ อีก พอยกมือขึ้นพนมก็สั่นนี้เปน
ปติ มีสมาธิดีแตขาดสติ เกิดปติอารมณมนั บางเหลือเกิน ใคร
กระทบอะไรไมได ขนหัวลุกเลย คนประเภทนี้ขาดสตินะ ไมมี
สติยึดครองในจิตใจเลย ใจก็หวัน่ ไหว ใครพูดอะไรก็เชือ่ งาย คน
ประเภทนี้โง คนขาดสติใจออน ผีเขาเจาสิงเกง ไมชา ผีก็เขาทรง
หรอก เดี๋ยวก็ไปรับขันธ
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โนนพระพรหมมาเขาทรงแลว หนักเขาพระอินทรมาเขา
เสียอีกแลว พระอินทรทานจะลงมาทําไม?...ทานอยูบนสวรรค
ไมดีหรือ เมื่อสองวันกอนมีโยมพาลูกสาวมาที่วดั นี่ บอกวา...
“หลวงพอคะ ลูกสาวฉันพระอินทรมาเขาแลว...” เออแนะ! ลูก
สาวแกมีบุญมากนะ ถึงกับพระอินทรมาเขา ที่จริงแลวไมใชเลย
พวกนี้ ๖๐ เปอรเซ็นตนะเปนโรคประสาทกิน ขาดสติมาก ไป
ฟงสวดภาณยักษรองกันหวีดวาย สวนมากเปนโยมผูหญิงเลือด
ลมไมดี ลมเพลมพัดรองลั่นไปหมด พระเราก็แนเลย เอาหญา
คาฟาดหัวเลย แลวเอาขามาไลออกไป... ออกไป... พระทานก็
๖๐ เปอรเซ็นตเหมือนกัน
เดีย๋ วนีพ้ ระกับฆราวาสเปนพวกเดียวกัน มาสวดภาณยักษ
นั่นแหละเลือดลมไมดี จิตใจไมคงทีค่ งวา ไมมีความดีในจิตใจ
ถือเจาเขาทรง ผีซ้ําดามพลอย ขอเท็จจริงไมใชเจาหรอก มันเจา
ปลอม ผีปลอม เรียกวาคนเปนลมเพลมพัด เลือดลมไมดีนนั่ เอง
ไมใชอยางอื่นแตประการใด เลือดลมตั้งอยูในความไมปกติ จึง
ไดเปนเชนนี้
เมื่อสติดีปญญาก็เกิด คนนั้นจิตใจก็เขมแข็ง จะไดตอ สู
ตอไปในอนาคตวันขางหนา นี่แหละนักกรรมฐานทําใหได พอง
หนอ ยุบหนอ ยืน..หนอ.. ๕ ครั้ง และเดินจงกรมอยาไปหลับตา
กฎแหงกรรมเลม ๘ - กรรมฐานเบื้องตน
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อยามองดูไกล ๆ ใหดูที่เทา อาตมาสอนคนดื้อเหลือเกิน ไปดู
โนนดูทเี่ ทาซิ ถาฝกไดแลวไมตองดูทเี่ ทาหรอก และไปไหนสติก็
อยูที่เทา ตาไปมองดูที่อื่นก็ได แตการฝกเบื้องตนขอใหเชือ่ ครู
หนอย
ตองปกจิตไวที่เทา จะปวดหัวไหล จะปวดคอก็กําหนดจิต
กําหนดเวทนากอนใหมันได
เดี๋ยวมันก็จะมาพรอมกันหมด
อิริยาบถตาง ๆ ก็จะมาพรอมกัน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ตอง
กําหนด มีบางคนบอกปวดหัวมาก ถามวากําหนดหรือเปลา...
ตอบวาเปลา ไมไดอะไรเลยนะ ปวดก็กําหนด ปวดหนอ ปวด
หนอ ปวดหนักเขาก็เกิดขึ้น ตัง้ อยู ดับไป จะไดรูวาเหตุที่ปวด
นั้นเพราะไปทําอะไรมา ไปทําบาปตรงไหน เดีย๋ วมันจะบอก
ปวดศีรษะนี้รักษาไมได ปวดมานานแลว ไมใชมาปวดตอนนั่ง
กรรมฐาน จะไดรูเวรกรรมบาง ปวดขามากก็กําหนดไป ตัง้ สติ
ไว เปนตายรายดีตั้งสติไว เดีย๋ วมันจะนึกออกบอกมาเอง
เวทนาอาศัยรูปเกิด เวทนา สัญญา สังขาร ปรุงแตงมันถึง
จะปวด ถาหากวาไมมีรูปอยู ไมมีกายมันจะปวดไดอยางไร มัน
ตองมีกายประกอบดวยนาม ปรุงแตงขึ้นมามันจึงปวด ไมใชนั่ง
อยูเฉย ๆ ไมพลิกเลยมันก็ตอ งปวด ปวดกน ปวดขา อยางนี้
เปนตน ใหตั้งใจกําหนดตั้งสติไว มันจะเกิดขึน้ ตั้งอยู ดับไป รูป
กฎแหงกรรมเลม ๘ - กรรมฐานเบื้องตน
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นามจึงจะแยกออกไป เวทนาก็แยกออกไป เราจะไมปวด
อุปาทานก็จะไมไปยึดอีกตอไป
อุปาทานยึดเปนการศึกษาวาปวดหนอ ปวดหนอ ปวดหนอ
... นี่ยดึ เพื่อตองการศึกษา ตองการเรียนรูเวทนาจะไดอดทน
ตอไป พอรูจริงแลว มันก็เกิดขึ้นตั้งอยูดับไป เปนอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา พระไตรลักษณเกิดเรียกวา วิปสสนา มันจะเกิดมาใน
ภายหลัง ไมใชกําหนดสงเดชไป ปวดหนอ ปวดหนอ แลวก็เลิก
เลยใชไมได ถาปวดทองเปนโรคลําไส กําหนดไปซิ เปนตาย
รายดี ตัง้ สติไว โรคปวดทองหายไปเลย จะไดรูวากรรมอะไร
อาตมาปวดทองเมื่อสมัยกอน พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนโรคลําไส
อยางแรง หมอตองตัดทิ้งแตอาตมาหนีหมอมา มาฉันยาเอง นั่ง
กําหนดเวทนาไป กําหนดไปโรคลําไสหายไปเอง จึงสํานึกถึง
กรรมไดวาเมื่อเปนเด็กไปตอนไก ไปจําเขามา ผาทองควักไส
ออกมาตัด ไกทั้งนั้นตายหมดเลย มีตัวหนึ่งไสเนามาดิ้นตายตอ
หนา อาตมาจึงเปนโรคไสเนา
อยาลืมกฎแหงกรรม ทําอะไรไว ตองมาประสบการณแก
โยมทุกคน หนีไมพนแน อาตมาก็หนีไมพน พระพุทธเจาของ
เราก็ยังหนีไมพน สมัยพระองคเสวยชาติเปนนายโคบาล ไมให
กฎแหงกรรมเลม ๘ - กรรมฐานเบื้องตน
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วัวดื่มน้าํ จะใหไปดื่มน้าํ ใส ๆ ที่อยูขางหนา เลยมาทําใหอดน้ํา
ลําบากใจ
ขอฝากไวดวย ปวดตรงไหนก็กําหนดไป ตายใหมนั ตายซิ
มันจะไดรูความอดทน วาอดทนอยางไร หนักเขา เกิดขึ้น ตั้งอยู
ดับไป มันจึงจะเปนวิปสสนา รูปนามขันธ ๕ จึงจะแยกกันได มา
ตอนนี้เอาหนังสือมาอานแลวจะแยกไดหรือ มันคนละเรือ่ งกัน
คนเรียนอภิธรรมจึงปฏิบัติกรรมฐานไมคอยได
บางคนคิด
ลวงหนา ออ! ญาณที่หนึ่งมาแลว ญาณที่สองมาแลว มันทองได
.... ญาณ ๑๖ เปนอยางนี้ มันเปนวิปสสนึก สวนมากคนเรียนจบ
พระอภิธรรมเอก ปฏิบตั ิกรรมฐานไมคอยได เปนวิปสสนึกหมด
ไดตามหนังสือ
คนไมรูอะไรทั้งหมดนี่ไดงายไดจริงเสียดวย ไดแลวมาอาน
หนังสือตรงเปาเลย ถาคนรูหนังสือแลวอวดรูอวดดี รับรองนั่ง
กรรมฐานไมไดผล เชนมหาเปรียญเขาเรียนถึง ๘-๙ ประโยค
มานั่งกรรมฐานไมไดผลหรอก ถาไมมีศรัทธาไมไดอะไรเลยนะ
แตถามีศรัทธาเชื่อมั่นก็มีทั้งปริยัติศาสนา ปฏิบัติศาสนา ปฏิเวธ
ศาสนา มันก็จะเกิดขึน้ ๓ ทาง ถาเราไมไดศึกษาหาความรูจาก
วิชาศาสนาไมรูเลยยิ่งทํายิ่งดีมาก นี่แหละมันจะผุดขึน้ มาเอง
และไดของจริงดวย ไมรูอะไรเสียเลยดีกวารูอ ะไรนะ รูอะไรมัน
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คอยจะนึกเปนวิปสสนึก คิดวาตัวทําไดตามหนังสือที่เรียนมา
เลยก็ไมไดอะไรเกิดขึ้นอยางนี้เปนตน อยางนี้มีความหมายของ
การปฏิบัติเบื้องตน
ขอฝากไว เดินจงกรมขอใหเดินชา ๆ เหมือนคนจะตาย
แลวดูปลายเทาดวย อาตมาสังเกตโยมไมคอยเชื่ออาตมาเลย
ไมเคยดูปลายเทา ดูโนน! ครูเขาสอนใหดูโนนจะไดไปปวดคอ
ตอไปไมไดผลนะ จะเชื่อใครก็ตามใจทีเ่ ราสอนกันนี่ตองดูตรง
นั้น ตั้งสติไวตรงนั้น... พอตั้งสติไดแลวก็ไมตองไปดู ตอนนี้มัน
ยังไมไดนะซิถึงสอนให
ถาทําไดแลว ยืนหนอ ๕ ครั้ง เห็นหนอ... จะไดรวู าคนนี้
นิสัยไมดี คนนี้นิสัยใชไมได ไมควรคบคาสมาคมดวย มันจะ
บอกออกมาชัดเจน แตเราจะพูดออกมาใหโงทาํ ไม
พูดไปขัดใจเขา คําเราเบาราคา
ลดราคางานเราเอง
ทําใดขัดนัยนตา
ไมเกิดประโยชนนะ พูดไปขัดใจเขาทั้งนั้น แตมีเหตุผลนะ..
พูดทําไมนิ่งเสียดีกวา โงบเปนบเปนใหญ ก็โงทาํ ไมรูไมชี้ แต
เรารูแลววาโยมคนนี้นิสัยไมดี
คนนี้กําลังมีชูนอกลูนอกทาง
คนนี้กําลังโกงพี่โกงนอง
กําลังโกงพอแมดวย มันจะบอกออกมาชัดเจน แตเราจะไม
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ประสมประสานกับเขา เสียเวลาคบพวกเขาเชนอันธพาลดังที่
กลาวมา ก็ไมควรจะคบคาสมาคมอีกตอไป ไมตองมีการมาวา
รายปายสีกัน มันรูไดเฉพาะตน รูไดเฉพาะคนที่สนใจเทานัน้
การกําหนดนี่สําคัญมาก กําหนดพองหนอ ยุบหนอ ทําได
คลองแคลวแลวนะ ทําอะไรวองไวหมด ที่เราทําชา ๆ ตองการ
จะฝกใหมีสติ คนหุนหันพลันแลนใจรอนนะไมมีสตินะ ลืมโนน
ลืมนี่ ตลอดรายการ ทําอะไรชา ๆ ไวจะไดพรา ๒ เลมงาม ทํา
อะไรดวนไดมิใครดี จะสรางความดีในสังคมก็ยาก ใจรอนใจรน
ทนไมไหว ไปไหนก็ลืมโนนลืมนี่ จะไปหาคาก็ไมรูจะเอาอะไรไป
ฝากเขา ไมมีปญ
 ญาจะเอาไปฝากเขา มันจะออกมาอยางนี้เปน
ตน โยมจะไดมีความเขาใจในการปฏิบัตดิ วย
ปฏิบตั ติ รงนี้ใหไดกอน เวลามันงูบงไปพองเปนยุบ ยุบเปน
พอง ถาผานไปแลวกําหนดรูห นอ รูหนอ... คิดก็กําหนด โกรธก็
กําหนด เวทนากําหนด ไมหายก็วาไป เดี๋ยวมันก็คอ ยเปนคอย
ไป เดี๋ยวก็อดทนได ก็ตองอดทนไปกอนเปนขันติบารมี
การเจริญกรรมฐานตองสรางขันติกอน
มีความอดทน
มากมาย ทนตอความลําบาก ทนตอความตรากตรํา ทนตอ
ความเจ็บใจในสังคมได เขาจะดาวาอยางไรจะไมสนใจกับคําดา
ของเขา มันก็เกิดขึ้นกับตัวเรา นี่อดทนไดแลว
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ถาเราไมอดทนปวดเมือ่ ยเลิกเลย
ทําอะไรก็เลิกเลย...
รับรองอีกกี่รอยปก็ไมไดผล จะไมไดอานิสงสแตประการใด และ
จะไมรูกฎแหงกรรม เดีย๋ วจะวารําลึกชาติได ไมเห็นรําลึกไดเลย
ลองทําใหมันถึงซิ
ระดับแรก ระลึกถึงตัวเองไดวา เมื่อปกอนเลนการพนัน
ปที่แลวเสียเงิน ปกอนโนนไปเทีย่ วไมไดสรางตัวเลย อยางนี้
รําลึกชาติของตัวเอง... ตอไปขาพเจาจะไมทําอยางนี้อีก จะรัก
ครอบครัว ดูแลครอบครัวใหมั่นคงตอไป... มันจะออกมาดวย
การรําลึกชาติ
ระดับสอง รําลึกถึงบุพการี
ระดับสาม รําลึกปางกอนเราเกิดเปนใคร เคยเปนทหารที่
ตาคลี แลวโดนบอมบตายไปเกิดที่หลมสัก เดีย๋ วนี้เปนดอกเตอร
อยูที่สหรัฐอเมริกา ตองรําลึกอยางนี้ซิ ไมใชรําลึกวาฉันเปนผัว
แก แกเปนเมียขา.. มันถึงไดวุนวายกันในสังคม ไมใชรําลึกแบบ
นั้น มารําลึกวาเหตุการณของชีวติ ได วาที่มันผานมาแลวจะ
เปนไปอยางไรตอไปในอนาคต
“..อดีตเปนความฝน ปจจุบันเปนความจริง อนาคต
เปนสิ่งไมแนนอน”
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ตองเอาปจจุบันนี้ใหไดกอน ปจจุบันเรียนไวไดมาก อดีต
ทําไมถึงไมรูเห็น ทําไมจะไมเขาใจ ตองเรียนปจจุบัน ถา
ปจจุบันไมไดอะไร อดีตก็เปนความฝน อนาคตไมแนนอน ทํา
อะไรก็ไมไดผล หละหลวมเหลาะแหละเหลวไหล ทํามาหากินไม
ขึ้น ทําอะไรก็ไมฟนคืนมา ลงทุนไปก็จะขาดทุน คาขายก็
ขาดทุน ตรงนี้นาคิดเหลือเกินนะ ลงทุนตองใหไดกําไรซิ
เราทํากรรมฐานใหมันไดบุญไดกุศล ถาไดผลคือชีวิตจะได
แกปญหา อยาสรางปญหาใหครอบครัว อยาสรางปญหาให
สังคม อยาไปสรางปญหาใหแกลูกหลานเลย ขอฝากไววันนี้โดย
ทั่วหนากัน จึงจะมีประโยชนมาก
วันพระตองลงมาพรอมกัน อาตมาทํามา ๓๗ ปแลว แสดง
ธรรมตลอดมา ยกเวนปวยอาพาธหนัก หรือมีกิจการไปประชุม
คณะสงฆ หรือไปตางประเทศเสียกอน นอกนั้นจะไมขาดเลยนะ
ทําอะไรอยาใหขาด ใหเสมอตนเสมอปลาย รวยไมไดแลวดี
ไมไดดว ย จดบันทึกไวได คนเราจะดีไดตองเสมอตนเสมอปลาย
ทําอะไรใหเปนนิจ สรางผลงานใหเปนนิจ สวดมนตใหเปนนิจ
อธิษฐานจิตเปนประจํา อโหสิกรรมเสียกอนแลวจึงแผเมตตา ทํา
มาหลายปแลว รับรองสมมาดปรารถนา
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สุดทายนี้ ก็ขออนุโมทนาสาธุการแกพวกญาติธรรมที่มานั่ง
กรรมฐาน เรียกวาญาติธรรมสัมมาปฏิบัติในหนาที่ สรางกุศล
บุญราศีทําความดีใหถกู จุด จะเปนหนุม เปนสาวขอใหเอาไป
เอาไปใชดีกวาอยางอื่น บวชแทนคุณแมไดแทนคาน้ํานมแมได
โยมผูหญิงสามารถปฏิบัติไตรสิกขาสามครบ ไมตองไปรังเกียจ
กัน ไดผลเปนศีลสมาธิปญญาแลวจะคิดถึงแมคาน้ํานมของแม
ถาแมตายจากโลกนี้ไปแลวจะไดไปสวรรค
จะไมลงนรกอีก
ตอไป เหมือนหญิงสองรางนางสองชาติ ขึน้ มาจากนรกได
เพราะกรรมฐานนะ
โยมเปนผูหญิงไมตองเสียใจ มาปฏิบัติกรรมฐานแทนคุณ
พอแมได ดีกวาเปนชายมาบวชแลวไมทํากรรมฐาน ถาปฏิบัติ
กรรมฐานได จะรูน้ําพระคุณของแมน้ําใจของพอ รูแน ๆ คือรูจ ัก
ตัวเอง สรางความดีใหเห็นเดนชัดขึน้ มา นั่นแหละใชคาน้ํานม
ของแมได โยมจะเปนสาวหรือเปนผูสูงอายุหรือพอแมลมหาย
ตายจากไปแลวดวยกันทุกคนก็ตาม สามารถติดตามผลไปชวย
พอแมที่ลงนรกได พอแมที่ปว ยไขขอใหหายวันหายคืน ฟนคืน
มาอยูกบั ลูกกับหลานตอไป เปนการสวัสดีมชี ยั ในโลกมนุษย
ตอไปเถิดประเสริฐที่สุด ซึ่งไดมาจากการเจริญวิปสสนาสูงสุด
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ผูใดไมมีบุญ ผูนั้นจะไมเจริญพระกรรมฐาน ชอบทําแต
สังฆทานผลาญแตเวลาใหหมดไป คนไหนมีบุญวาสนาจะมา
เจริญพระกรรมฐาน เปนสมบัติของผูม ีบุญ ถาคนไรบุญวาสนา
จะไมมีโอกาสมาเจริญวิปสสนากรรมฐานเลย เพราะเปนของ
สูงสุดในพุทธศาสนาแลว
สุดทายนี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแกทา นทั้งหลายผูใครธรรม
ขอทุกทานจงเจริญดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ
ธนสารสมบัติ จะนึกคิดสิง่ หนึ่งประการใด ขอใหสมมาด
ปรารถนาดวยกันทุก ๆ ทาน ณ โอกาสบัดนี้เทอญ ขอเจริญพร
ทุก ๆ ทาน
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