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ภาคธรรมปฏิบัติ
การเจริญพระกรรมฐาน
พระราชสุทธิญาณมงคล
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ขอเจริญพรบรรดาญาติพี่นองพุทธบริษัท ทัง้ ฝายบรรพชิต
และคฤหัสถทุกทาน ในวันนี้เปนวันธรรมสวนะ วันพระอุโบสถ
เปนวันที่เรารวมกันเพือ่ แสวงหาธรรมะ ใหพบพระในจิตใจของ
ทาน ถาพบพระเมือ่ ใดใจจะประเสริฐเมื่อนั้น จิตใจก็เยือกเย็น
แปลวา ศีล สมาธิ ปญญา เปนพระ
การเจริญพระกรรมฐานตองการพบพระ ตองการมีพระ
ประจํากาย ประจําใจ ตองการมีความสุข เจริญรุงเรืองในชีวิต
ของทาน ถาทานไมปฏิบัติธรรม จะไมพบพระที่แทจริง จะพบ
พระปลอม นุงเหลือง หมเหลือง หาใชพระของเราไม
ทานมีพระประจําใจทานจะมีแตเมตตาปรานี ปรารถนาดี
และมีแตความสงสารซึ่งกันและกัน แสดงความยินดีแกผูสราง
ความดี มีแตความวางเฉยในเรืองกิเลสนานาประการ คือ
อุเบกขาภาวนา ไมใชใครทําดีทําชัว่ ก็เฉย อุเบกขาอยางนี้ไม
ถูกตอง
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วันนี้จะชี้แจงใหทานเขาใจในเรื่อง
เจริญกรรมฐานได
อะไร เจริญกรรมฐานจะพบพระตรงไหน และกรรมฐานจะ
แกกรรมไดไหม กรรมฐานจะไปหาเวรหากรรมอีกตอไป
ไหม ถาเจริญกรรมฐานไดจริง หมดเวรหมดกรรมแน ทานจะ
หมดเวรหมดกรรมที่ทาํ ไว ขอติดตามฟงสืบไป ณ โอกาสบัดนี้
ทานสาธุชนที่รักทั้งหลาย ที่ทา นขวนขวายมาที่วดั นี้ ทาน
ตองการอะไรบาง วัตถุประสงคของทานมีอะไร อาตมาถาม
หลายคณะแลว ตอบไมถูกเลย ตองการจะนั่งกรรมฐานไป
สวรรคไปนิพพาน มันจะเอื้อมสูงเกินไป
ไปบวชชีพราหมณก็มารวมกัน วิทยากรหลายทานบรรยาย
กันเปนวัน นั่งฟงกันจนตาปรือ นั่งฟงกันหลับจนออนอกออนใจ
ทานจะไดอะไรบางไหม เลยกลายเปนคนรูมาก แตเสียดายที่ไม
รูจริง
คนรูมากมีเยอะ พูดตรงไหนรูหมด ญาณโนนญาณนี้รูหมด
แตตวั เองไมมีแมแตญาณเดียว เรียกวารูมาก ไมใชรูจริง
รูจริงตองทํา รูจําตองทอง รูแจงถึงจิต มีสติสัมปชัญญะ
ควบคุมจิตอยูต ลอดเวลาถึงจะรูจ ริง
การเจริญกรรมฐานตองการความจริงใจ ตองการจะรูวา
เรานะเปนคนจริงไหม เราจะเขาขางตัวเองเสมอวาเราเปนคน
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ดี ไมมีใครบอกวาตัวเองเปนคนชั่ว เราจะทราบไดจากการ
เจริญพระกรรมฐาน
ถาทานมาแตฟง เขาบรรยาย ไมไดปฏิบัติ ฟงเขาพูดญาณ
กัน รูถึงญาณ ๑๖ เดินจงกรมถึงระยะ ๖ มันก็รูมากไปอยางนั้น
แตไมรูจริงที่จะแกไขกรรม เพราะความตื้นลึกหนาบางของกฎ
แหงกรรมอยูในตัวทานมาก ครั้งอดีตชาติมาทานสรางเวรกรรม
ตามสนองมีอะไรบาง ทานจะมิทราบเลยถามัวแตฟง
การเจริญพระกรรมฐานตามหลักสติปฏ ฐาน ๔ ทางสายเอก
ของพระพุทธเจานี้ไมคอยมีใครสอน การเจริญพระกรรมฐาน
ตองการเจริญมรรค ๘ ไดแก เจริญศีล สมาธิ ปญญา ที่เรา
นั่งเจริญภาวนากัน แลวหาเหตุที่มาของกรรม คือ ทุกข เรา
จะพบ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือ อริยสัจ ๔
ทุกขเกิดขึ้นแลวเราก็หาเหตุของทุกขได และเราจะแกไข
ทุกขดว ยตรงเหตุนั้น ตองแกใหถูกจุด เกาใหถูกที่คันจะไดหาย
คัน เปรียบเทียบใหทานเขาใจ
ถาเราพบพระแลว จะขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือ จะ
ขยันหมัน่ เพียรประกาบอาชีพการงาน จะกระตือรือรนในการ
สรางความดีขึ้นมา และทานจะไมเบียดเบียนทรัพยสินเงินทอง
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จะไมขี้โกงขี้เมมแตประการใด เพราะมีพระประจําจิตประจําใจ
แลวมันเกิดแสงสวาง
ทานมาแสวงหาความจริงของชีวิต ทานตองการอะไรหรือ
ตองการหาความจริง ตองการอดทน เพื่อบมจิตใหมีสติปญ
 ญา
เพื่อตองการจะแกปญหาที่มันจะเกิดขึน้ เฉพาะหนาในอนาคต
ตอไป
พี่นองที่รัก ไปไหนอยาเอาปากไปกอน เอาตาหูจมูกไป
กอน เอาสติปญญาไปกอน ไปไหนอยาปากไว ใจอยาเบา เรื่อง
เกาอยามารื้อฟน เรื่องของคนอื่นอยานํามาคิด กิจทีช่ อบควรจะ
ทําเปนปจจุบันธรรม พระพุทธเจาใหทําปจจุบัน อนาคตก็ไม
แนนอน อยาจับมั่นคัน้ ใหมันตาย จะผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวติ
กระทั่งตาย ไมมีใครชวยทานแตประการใดเลย ตรงนี้เปน
จุดหมายสําคัญ
การเจริญกุศลพร่ําภาวนาตองการใหมันผุด ใหมันเกิด
เองที่จติ ใจของทาน ไมใชฟงพระเทศน ฟงวิทยากร แลวก็เปน
คนดี เปนไปไมไดแน เพราะขาดหลักธรรม ขาดกิจกรรมของ
ชีวิตแลว
ไหนเลยละทานจะเปลี่ยนพฤติกรรมของทานได
พฤติกรรมก็เปลี่ยนไมได ภาวะก็ไมเปลี่ยน นิสัยก็ไมเปลี่ยน
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จิตใจก็คงเดิม ก็หนักกวาเกาเขาไปอีก ตรงนี้เปนจุดสําคัญของ
การปฏิบัติกรรมฐาน
ไมใชหมายความวาจะมานั่งไปสวรรคนิพพานนะ มาถวาย
สังฆทาน ฉันจะไปสวรรคชนั้ โนนชั้นนี้ตามใบลานที่เทศน พระ
ทานแตงกันเสียเลอเลิศ ทําบุญนิดเดียวจะไปสวรรคตั้ง ๗-๘ ชั้น
ถวายนิดเดียวเทานั้นไปสวรรค ไมจริงหรอก ไมมคี วามจริงเลย
เดีย๋ วจิตลามกสกปรกไปทําบาปแกไขปญหาไมได ไหนทําทาน
นิดเดียวจะไปสวรรคเลา
บางคณะเขามาอบรมที่นี่กัน วิทยากรพูดกันวันยังค่ํา เดิน
จงกรมก็ไมได ทําอะไรก็ไมได ทานจะไดของจริงไหม เลยก็ได
ของปลอมเปนวิปสสนึกไป เพราะทําไมได ปฏิบตั ิไมไดเลย จะ
ไดของจริงอยางไรเลา
การปฏิบัติธรรมตองเอาไปใชตลอดชีวิต ตองหาความสงบ
ที่อาตมาเคยพูดไวแลว เขาวัดใหพบ ๓ วัด ไมใชวา มาวัดอัมพ
วัน มานั่งเงียบบนศาลาหนังนี้แลวเปนคนดีนะ ไมไดปฏิบัติ
ธรรมเลยจะเปนคนดีไดอยางไร พระเทศนสัก ๑๐๐ องค ก็ยังดี
ไมได เทศนเราก็ฟงไปอยางนั้นเอง แตไมปฏิบัติตามที่เทศน
เพราะไมรูจะปฏิบัติอยางไร จับจุดไมได ชีวติ นี้คืออะไร ทานก็มิ
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ทราบเลยนะ แลวทานจะเอาอะไรอีกเลา คงไมไดอะไรกลับไป
ทานจะผิดหวังจากวัดอัมพวันไปอยางนาเสียดายมาก
การปฏิบัติตองยึดหลักศีล สมาธิ ปญญา เปนหลักปฏิบัติ
คือ มรรค ๘ ทุกขที่มนั เกิดขึน้ ตองยึดอริยสัจ ๔ เปนขอปฏิบัติ
ทุกขเกิดตรงไหน ตองแกตรงนั้น เหตุมันเกิดตรงไหน ตอง
แกท่เี หตุ อยาไปแกปลายเหตุ ไมได เราชอบแกปลายเหตุกัน
เหมือนทานทั้งหลายปลูกตนไมเขาตนหนึ่ง ไมเคยรดน้ําที่
ราก เอาน้ําไปรดทีย่ อด ใหมันออกดอกไว ๆ มันจะไดมีผล
ออกมาใหเรากินเราใช นั่นแหละมันผิดแลว ควรรดน้ําทีร่ าก
กอน ใหรากมันดูดเขาไปเลี้ยงยอดเลีย้ งใจ จึงจะถูกตอง
ศีลาจารวัตรขอหนึ่งที่เราสอนกันมา คือ ปฏิบตั กิ รรมฐาน
ใหมีสติปฏฐาน ๔ ทางสายเอกยึดเปนหลักไวกอน
กายานุปสสนาสติปฏฐาน กายจะยืน เดิน นั่ง นอน
เหลียวซาย แลขวา คูเหยียด เหยียดขา มีสติ มีศีลเขาไปกํากับ
จิต ใหมีสัมปชัญญะในการเยื้องกาวไป ตั้งสติไวทุกอิริยาบถ นี่ซิ
มีศีลอยูประจํากาย คือองคพระ สัมปชัญญะจะบอกใหเรารูว าเรา
เสียมารยาทในสังคมแลว สติก็ระลึกไวเสมอวาเตรียมพรอม
สัมปชัญญะตัวเหมาะสม เราเอาไปวางตรงนั้น เรานั่งตรงนี้
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เหมาะสมไหม เราจะรูตัวของเราเองนะจะ เปนการถูกตองใน
การปฏิบัติธรรม
ไมใชวานั่งเห็นพระพุทธเจา เห็นโนนเห็นนี่ เดีย๋ วจะมาพูด
วา มานั่งวัดอัมพวันตัง้ ๗ วัน ไมเคยเห็นอะไรเลย ไมตองการ
เห็นอะไรหรอก ตองการจะเห็นกิเลสของตัวเองวาตัวเองมีกเิ ลส
เทาไร ไมรูตัวเลยวาตัวนะมีกเิ ลสอยางไร ไปรูคนอื่นดี คนโนน
ไมดี คนนี้ทําไมดี แตตัวเองเปนอยางไร
การเจริญกรรมฐานตองการรูตัวเอง ไมตองไปดูคนอื่นเขา
จึงตองกําหนดวาเห็นหนอ เห็นดวยปญญา ตองดูตัวเรา รูหนอ
ที่ลิ้นป รูหนอวาเรามีอะไรบาง มีอะไรขัดของในเทคนิค ในชีวิต
เราบาง ตรงดูตรงนี้นะ ไมใชไปดูคนอื่น
เทาที่อาตมาสังเกตการณมาหลายสิบปแลว ยังไมมีใครจะ
แกปญหาชีวติ เลย มีแตไปสรางแตปญหา สรางความวุนวาย
ใหกับลูก สรางความยุงเหยิงใหแกสามีภรรยา สรางความ
หายนะใหแกบิดามารดา ไมถกู ทางตามคําสอนของพระพุทธเจา
แตประการใด พระพุทธเจาสอนใหแกปญหา ใหแกทกุ ข แตเรา
กลับไปสรางทุกข สรางปญหาใหมากขึ้น สรางความวุนวาย
ใหแกตวั เอง สรางความยุงยากใหกบั ลูก ทําใหลกู ทะเลาะกัน
เพราะแบงสมบัติกัน
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เทาที่พดู มานี้ อาตมาแตงเปนบทกลอนวา
พอแมที่ดี สรางความดีใหกับลูก ทําถูกใหกับหลาน
พอแมที่ดี รักลูกใหถูกวิธี ทําความดีใหลูกดู
อันนี้กรรมฐานทั้งหมด ไมใชนอกกรรมฐานเลย
พอแมที่ไมมีกรรมฐาน ไมมีศีล สมาธิ ปญญาแลว จะสราง
แตความไมดีใหกับลูก ทําไมถูกไวกับหลาน แถมรักลูกไมถูกวิธี
ทําความไมดีใหลูกดู
ยกตัวอยางใหเห็น เชน พอแมทะเลาะกันใหลูกเห็นใหลูก
ฟง พอก็ดื่มเหลาใหลูกเห็น แมก็เลนการพนันใหลูกดู พอแมรบ
ราฆาฟนกัน ทะเลาะกัน ลูกก็เห็นกําหนดจดจําเปนกฎแหง
กรรมใชหรือไม
ทานทั้งหลายเอย ฟงแลวคิดสักหนอย ไมใชพูดใหทานมี
ความรู ที่บรรยายธรรมะมานี้ ถาโยมปฏิบตั ิจิตได จะเห็นดวย
๑๐๐% พอมีสติ แมมีสติสัมปชัญญะ ลูกดีทุกคน ไมทาํ แบบเสีย
ใหลูกดู
รักวัวใหผูก รักลูกตองตี รักมีตองคา รักหนาตองคิด
รักมิตรตองเตือนกัน
รักวัวตองผูกไว เดี๋ยวมันจะหาย จะเสียดายมัน
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รักลูกตองตี ตีมี ๒ แบบ ตีดว ยรูปธรรม นามธรรม ตีดว ย
แบบอยาง สรางแบบใหลูกดู เชน ตองการใหลูกสวดมนตไหว
พระ ไมตองบังคับลูกเลย พอก็สวดแมก็สวดทุกวัน ลูกเล็ก ๆ
มันก็คลานมา แมสวดมนต เจอพระธุจะ เห็นพระพุทธรูปก็ไหว
พบคนแกก็ไหว ชัดมาก พอแมเปนแบบ ตีแบบตีแผนตีแปลน
ใหลูกเห็น ตองตีลูกอยางนี้
เปรียบเหมือนคนปนหมอดิน ใสดนิ ไปกอนหนึ่ง เอาเทา
เหยียบ ตีไปตีมาเปนกอนสวยงาม ออกมาเปนหมอสวย จะทํา
ลูกเล็กลูกใหญไดทั้งนัน้ ตีใหไดแบบ ตีใหไดแปลนตองตีอยางนี้
บางคนไมมีธรรมะเลย เมตตากับลูกแตเจือดวยโทสะ ตีลูก
กําลังทานขาว ลูกก็เสียใจ พอตีหัวแตก แมตบหูตึง ลูกก็
ทุลักทุเล เห็นวาพอแมไมรักแลวก็หนีไป โชครายไปพบเพื่อน
อันธพาล ไปติดยาเสพยติด เด็กยุคใหมสมัยนี้จึงไมรักพอแม
พอแมไมไดเอาใจใสลูก เอาลูกไปฝากโรงเรียน แลวไมไดตามดู
ลูกแตประการใด พอแมดี แผเมตตาใหลูก ลูกจะไปพบบัณฑิต
ลูกดีดว ยกฎแหงกรรม จากการกระทําของพอแมนี้
ตองการใหลูกสวดมนตไหวพระเปนคนดี พอแมตองทํา
กอน เด็กยังเล็ก กําลังจดกําลังจํานะทานทั้งหลายเอย เด็กก็ไมรู
เรื่อง สอนอะไรใหก็จํา ใหพดู ไดกอน เด็กไมรูวาสวดมนตได
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ประโยชนอันใด พอแมเปนแปลนสอนลูกอยางนี้ไดไหม พอแม
เปนผูนาํ ลูก และตองตามดูลูกดวย ขอฝากทานทั้งหลายไว มี
ความหมายลึกซึ้งในกรรมฐานมิใชนอย
ในวันพระเรามาสงบจิต ระงับใจสักวันหนึ่งไดไหม ไม
ตองการรื้อฟนคุยเรื่องของคนอื่น ทุกขของเราก็มากแลว จะไป
เอาทุกขจรมาทําไม เกิดก็เปนทุกข แกก็เปนทุกข เจ็บหนักเจ็บ
เบาเปนทุกขท้งั นั้น จะไปเอาทุกขของคนอื่นมาไวในสมองทําไม
นี่กรรมฐานนะ
ถาคนมีกรรมฐานจะแกทุกขตัวเอง ทุกขหนัก รอนอกรอน
ใจเหมือนไฟเผาหัวจิตหัวใจ เรามาเจริญกรรมฐานแลวรอนอก
รอนใจหายไป จิตใจก็สบาย ปญญาก็เกิด ล้ําเลิศทุกประการ
เอาไปแกปญหาไดทุกทิศทุกทาง ตรงนี้เปนกรรมฐานนะ
โยมไมเชื่อไมทําก็ไมเปนไร เปนที่นา เสียดายในชีวติ ของ
โยม เกิดมาระยะอายุเทาไร เชา สาย บาย หรือเย็น พระอาทิตย
ไมเคยคางฟา เราก็คงจะอยูคา งฟาไมได คือตาย กอนตายสราง
ความดีใหลูกหนอยไดไหม อยาสรางปญหาใหลูกตองรบราฆา
ฟนกันเลย มีอะไรก็จําหนายจายแจก แบงใหสมสวนกัน
จงรักลูกคิดปลูกฝง ใหลูกตัง้ ตนฝกรีบศึกษา
ใหลูกไดดมี ีปญ
 ญา มีวิชาตัง้ ตนเปนคนดี
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ทานหญิงทานชายทัง้ หลายเอย ตองการตรงนี้มาทีส่ ุด นี่คอื
กรรมฐาน
ถาทานไดกรรมฐานแลว ทานจะไปปลุกลูกใหตื่น เสกลูกให
เปนงาน จะพูดกับลูกก็เพราะ ไมดุไมดาลูกตอไป และเปน
ภรรยา แมบานแมเรือนที่ดี จะไมดาเสียดสีสามีเลย สามีกเ็ ห็น
ใจภรรยา จะไมวาเสียดสีภรรยาเชนเดียวกัน ยกยองภรรยา
อุตสาหเลี้ยงลูกตั้งหลายคน
และยังเอาใจใสสามีอยางดีดว ย
ภรรยาก็เห็นใจสามี หาเงินหาทองมากมายไวในครอบครัว ผูที่
จะรูจริงอยางนี้ตองเจริญกรรมฐาน
สติยึดมัน่ กายานุปสสนาสติปฏ ฐาน กายจะยืน จะเดิน จะ
นั่ง จะนอน เอาสติกําหนด นี่คือตัวธรรมะ สัมปชัญญะรูตัววา
กาวไป ขวายางหนอ...ซายยางหนอ... ชา ๆ ชาเพื่อไว เวลา
เรามีสติครบเครือ่ งครบวงจรแลว เราจะวิ่งไปไหนสติก็ตามเรา
ไปเรื่อย จะลมขางซาย จะลมขางขวาก็จะรูต ัว คือ สัมปชัญญะ
นี่คือตัวธรรมะ ไมใชธรรมะอยูที่ศาลาวัดอัมพวัน ธรรมะอยูที่
ตัวโยมทุกคน เอาธรรมะมาใชใหเปนประโยชนไดไหม ตรงนี้
เปนจุดสําคัญ
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เรามีธรรมะแลวก็จะเปนพระสังฆเจา
มีระบบมีระเบียบ
เพียบดวยวินัย ทําอะไรก็มีแบบมีแผนมีแปลน เอาตาชั่งขึ้นมาดู
เอาตราชูขึ้นมาชั่ง วัดแลววัดเลาเฝาแตวัด นี่ซกิ รรมฐาน
ยืนอ...หนอ... ตั้งสติใหดี ๕ ครั้ง ไมใช ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ตอง
ตจปญจกกรรมฐาน
เราอยูในทองของมารดาก็ตองหา
แตกปญจสาขา มือสอง เทาสอง สมองหนึ่ง ออกจากคัพภาของ
มารดาก็ครบอาการ ๓๒ แตบางคนเปนกฎแหงกรรม พอเปน
นายแพทย แมเปนแพทยหญิง ลูก ๒ คน เปนงอยเปลีย้ เสียขา
คนที่ ๓ เปนใบ มันเปนกฎแหงกรรมอะไรหรือทานรูไหม
ถาทานเจริญกรรมฐานเขาขั้นของเขาแลว โยมจะรูเลยวามี
กรรมอะไรลูกจึงเปนเชนนี้ พอแมหูดตี าดี มีลกู ๖ คน หูตึงหมด
เลย เปนเพราะอะไร ถาโยมเจริญกรรมฐานเขาขั้นของเขาแลว
ปญญาเกิดแลว จะไดรูวาทําไมลูกหูตงึ หมด เพราะเวรกรรมตาม
สนองมาครั้งอดีตชาติ ควรจะแกไขอยางไร นาจะเขาใจตรงนี้
ดีกวาจะไปรูญาณ ๑๖
บางทีมาอธิบายญาณขึ้นญาณลง ตรงนี้ยงั ทําไมได ชั้น
ประถมศึกษายังไมผาน แลวจะไปเรียนมัธยมศึกษา อุดมศึกษา
ไดอยางไรเลา อันนั้นไมจาํ เปนตองไปขึ้น ถาเราเต็มทีจ่ ากชั้น
ประถมศึกษา มัธยมมาคอยทา มัธยมเต็มทีแ่ ลว มหาวิทยาลัย
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มาคอยทา มันคนละอยางกัน ไมใชเรียนหนังสือ จะไป
เอนทรานซ เรียนเลม ๑ จล สอนเลม ๒ ตอ สอนเลม ๓ ตอ
แตวิธปี ฏิบัติสอนอยางนั้นไมได เลม ๑ ยังไมรูเรื่องแลวจะ
ไปอานเลม ๒ หรือ ไมมาสอนเรียนวิชาการเทคโนโลยีแต
ประการใด
เราเรียนพุทโธโลยี ตองการรูจริง ทุกสิ่งใหมนั ผุดขึ้นมา
จากจิตใจ เรียกวาองคภาวนา ภาวนาใหมันเกิดเอง วาของ
จริงนะมันเกิดเอง ไมใชเอาของปลอมมาใสจิตใสใจ หรือเพชร
น้ําหนึ่งในดวงใจก็ไมมแี ลว เอาเพชรปลอมมาใสกัน
ถาโยมผุดขึ้นมาเองจะไดเพชรในดวงใจ
เพชรใน
ดวงใจของโยมจะมีสจั จะ พูดจริงทําจริง มีเมตตาปรานี
เสมอ เอื้อเฟอ อาทร เกิดสามัคคีธรรม นําสันติสุข มีวินัย
เพชรนั้นจะเปนหนึ่ง มันจะมีแสงระยิบระยับสงไปไกล มี
ชื่อเสียงโดงดัง ทรัพย ชื่อเสียง ความรัก ก็เกิดขึ้น นี่คอื เพชรใน
ดวงใจ
เพชรในดวงใจใสสะอาดยิ่งทํายิ่งสวย ยิ่งรวย ยิ่งมีปญญา มี
ราคาสูงขึ้นทุกวัน สรางความดีทุกวัน สะสมไว ราคาไมลด
เหมือนเพชรตลาดบานหมอ เพชรตลาดบานหมอซื่อมาแค ๒
ชั่วโมง เจาสาวไมชอบ เอาไปขายคืนลดราคาทันที
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เพชรในดวงใจคือธรรมของพระพุทธเจา ราคาไมลดมีแต
ราคาสดใส ไปไหนมีแตคนเชื่อถือ มีแตคนเชื่อฟง มีแตคน
ศรัทธา มีแตคนชอบ ไปพูดอะไรเขาก็เชื่อ นี่คือเพชรน้ําหนึ่งใน
ดวงใจ สจฺจํเว อมตา วาจา วาจาที่สตั ย กลาวออกไปแลวคืนคํา
ไมได ตองทําใหได นักกรรมฐานรับกรรมฐานแลวตองทํา
อยาไปเสียกิจกรรม เดี๋ยวพฤติกรรมจะเสีย แสดงพฤติกรรม
ออกไป นาเสียดาย ไมมีอะไรดีเลย ในเมื่อพฤติกรรมไมเปลี่ยน
นิสัยก็ไมเปลีย่ น สันดานเดิมก็หนักกวาเกา
จิตใจทีไ่ ดเพชรไดธรรมมีราคาแพง ไมสามารถจะตีราคาให
ต่ําได ชีวิตของทานมีคามาก อยาตีราคาชีวิตของทานใหต่ําอีก
ตอไปเลยทีเดียว ชีวิตทานมีคา เวลาก็มีประโยชน ขยันทํางาน
คนขี้เกียจนะเพชรปลอม ไมไดยอมใจมา ไหนเลยละจะขยัน
คนมีเพชรในดวงใจขยันไมพัก จะไมยอมตืน่ สาย จะไม
หนายหากิน จะไมหมิน่ เงินนอย จะไมคอยวาสนาใหมาหาเอง
ออกมาอยางนี้ชัดเจน
ธรรมะอยูที่การปฏิบตั ิ
ถาไมปฏิบัติทานจะไดพบเพชร
ปลอม จะขี้เกียจ ขี้โกง ขี้อิจฉา ริษยา ผูกพยาบาท ฆาตพยาเวร
ตองฆารันฟนแทงกันแนนอน คนที่ปราศจากธรรมะทําอะไรก็
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ผิดพลาด ไมเปนผลงานใหแกชีวิตของตนแตประการใด นั้น
แหละเพชรมันราวราน
ทานทั้งหลายเอยฟงแลวคิดดวย
เวลาใดทําใจใหผองแผว เหมือนแกวมีคา เปนราศี
เวลาใดทําจิตใจใหราคี เหมือนมณีแตกหมดลดราคา
ความดีความสุขทางใจ ไมมคี นแสวงหาเลย คนสวนใหญ
ชอบแตความสุข สนุกเพียงหูตา มันมาชักจูงใหยงุ ใจ ขอฝาก
ทานทั้งหลายไปดวยโดยทัว่ หนากัน จริงหรือไมประการใดไป
พิจารณาดูเอง
ถาทานมีสติสัมปชัญญะอยางอาตมาวา มีกรรมฐานจริง
ทานจะมองเห็นสิ่งมีประโยชนแกตนเองมาก คือปญญาเห็นดวย
ปญญา จะไมมองของชั่วของใครอีกตอไป ออกมาอยางนี้ เสียง
หนอ... จะไมฟง เสียงเลวรายอีกตอไป จะมองคนในแงดี คนชั่วดี
ถี่หางจะไมไปดูถูกเขา
นักกรรมฐานเอย ถาทานพบพระประจําใจ มีสติสัมปชัญญะ
ครบ ทานจะมองคนในแงดีหมด ถึงหากวาคนนี้เคยไมถูกกันมา
เปนศัตรูกันมา มองในแงดีสักหนอยไดไหม
เห็นหนอ... แลวมาคิดหนอที่ลิ้นป นี่เปนการทบทวนวาคน
นี้เปนศัตรูกับเรา มีอะไรดีกับเราไหม คิดหนอ... ปญญาจะ
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ออกมาบอกวา คนนีเ้ มื่อ ๓ ปกอ น เขาเคยชวยลูกเราเขา
โรงเรียน และบานนี้ คนนี้เคยทําอาหารใหเรารับประทาน คนนี้
เคยชวยเรามากอน ถาทานคํานวณการได โดยคิดหนอดังนี้
แลว ทานจะไมโกรธเขาเลย และจะไมผกู พยาบาทเขาอีก
ตอไป จะสรางศัตรูใหเปนมิตร สภาพจิตของทานจะมีแต
มิตรภาพ มีแตความดีรวมกัน จะไมมีอันธพาลในจิตใจของทาน
เลย
เราควรจะคิดหนอทบทวนครัง้ อดีตทีผ่ านมา คนนี้เราโกรธ
เขา เราผูกพยาบาทฆาตพยาเวรเขา มันเปนกฎแหงกรรมนะ
เราก็กําหนด โกรธหนอ ๆๆ ที่ลนิ้ ป ตองทบทวนคือ
กรรมฐาน โกรธเดี๋ยวนี้ กําหนดเดีย๋ วนี้ที่ลิ้นป ใหทันปจจุบัน
อดีต อนาคตไมเอา แตผปู ฏิบัติไมเคยทํา
อาตมารูนะ อึกอักก็จะเดินจงกรม อึกอักก็จะพองหนอ
ยุบหนอ เทานี้ไมไดผลเลยนะ แตจี้จดุ ตรง พองหนอ ยุบ
หนอ กับเดินจงกรม เพราะตองการใหจิตมัน่
ใหมี
กระแสไฟฟามาก เราจะไดเอากระแสไฟไปจาย ใชใหมี
ประโยชนอยางนี้ตางหาก
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แตทานจิตใจไมมั่นคง
ดํารงไวในจิต
ชีวิตจะไรคา
ทรัพยากรจะเปนหมัน ทานจะทํามาหากินไมขึ้น ตรงนี้เปนเรื่อง
สําคัญมากคือธรรมะ ไมตองไปหาที่ไหนเลย เสียงหนอ... ออ
เขาดา เขาวา สติมีไหม มีธรรมะที่หไู หม หูมีทรัพยไหม ถาหู
ทานมีทรัพยจริง มันจะสปารคออกไปนะ เสียงมันก็ไปหา
เจาของเดิม หูจะไมยอมรับ จิตจะไมออกไปรับบา ๆ บอ ๆ
ถาจิตใจเรามีพระ จะรับแตเสียงดี จะรับแตสิ่งที่มีประโยชน
ในชีวิตของเราเทานั้น เราไมยอมรับมันก็กลับไปหาเจาของเดิม
อาตมาพูดอยูเสมอ มึงดาใคร กูดามึง ออ ดามึงหรือ ไมไดดากู
นะ เทานี้ยังคิดกันไมได ตะลึงตะลานกระเสือกกระสนโกรธ
บางทีเขาก็ไมรูตัววาเราโกรธเขา เราก็นอนไมหลับ กิน
ไมได ทานจะเปนกรรมไหม ทานจะมีเวรกรรมตามสนองทาน
ไหม กินไมได นอนไมหลับ อยางต่ําโรคเบียดเบียน
โรคเบาหวาน ความดัน โรคเครียดมาแลว เดี๋ยวก็ตายอยางนา
ใจหาย นั่นทานสรางกรรมใหแกตวั เอง ไมใชเปนบุญเลยนะ
เปนบาปประจําจิตใจ
การเจริญกรรมฐานจะตองแกบาปใหเปนบุญ สรางคุณ
ใหเกิดประโยชน นั่นแหละตามีทรัพย หูมีทรัพย ดูดวยฟงดวย
ไปไหนตาหูเปนครูใหญ อยาเอาปากไปกอนนะ ปากนี้ไมดี ถา
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ขาดสติสัมปชัญญะเมื่อไร มันจะพูดเรื่องออกมา ไปดูศาลา
หนอย ตําหนิแลว แตนา จะรูเหตุการณของวัดนี้วาไมดีเพราะ
เหตุใด ไมรูเรื่อง มีปากก็พูดไป ขาดสติในการพูด
ทานทั้งหลายเอย เรามีกรรมฐาน จะคิดก็คิดทางดี มีสติคดิ
คิดดีแลวพูดออกไปดวยสติสัมปชัญญะ รูตัวในการพูด จะทํา
อะไรก็ทําดวยกรรมฐาน คือมีสติสัมปชัญญะในการทํางาน งาน
ทานจะเสร็จดวยความเรียบรอย
งานนั้นไมมีโทษ
มีแต
ประโยชนรวมกัน และงานทีด่ ีคืองานที่เสร็จทันเวลาที่ทํา นี่คือ
กรรมฐาน
ถาทานไรกรรมฐานขาดสติสัมปชัญญะ กี่รอยปละทานถึง
จะไดพบของดี ของดีไมตองไปหาที่ไหน อยูใ นตัวของทานชาย
ทานหญิงเอง แตเอามาใชไมถูกวิธี จงเอาออกมาใชใหถกู ตอง
ทําอะไรใหมันมีครรลองของชีวติ บาง นี่คือกรรมฐาน
เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน
เวทนาแปลวาทนไมได
บังคับบัญชาไมได เกิดขึ้นอยู ๓ ประการ ดีใจก็เปนเวทนา
เสียใจก็เปนเวทนา มีความสุขก็เปนเวทนา มีความทุกขกเ็ ปน
เวทนา อุเบกขาเวทนา เราก็ตองตั้งสติ กําหนดเวทนานั้น
เพราะเวทนามันเกิดขึน้ แกเราเอง
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ปวดเมือ่ ยก็เปนเวทนา กําหนดจิต ตั้งสติที่ปวดเมื่อยนั้น
กําหนดปวดหนอ ๆ อาตมาเห็นหลายคนบน ปวดจัง หลวงพอ
เอย หลวงพอชวยแผเมตตาใหหายปวดหนอย ใชไดหรือ
บางคนอยูที่กรรมฐาน บอกวา หลวงพอชวยดวยคะ ฉัน
ปวดจะแยแลวคะ ชวยหนอย ๆๆ พอหายปวดก็หาวาหลวงพอ
ขลัง หาวาหลวงพอไปชวย เปลาเลย ชวยตัวเองนะ ถาปวด
หนอ ไมตองไปหาคนอื่นชวยเลยนะ กําหนดไว ไมใชเลิกเลย
คนเราเดี๋ยวนี้มกั งาย มักไดเกินไป ของดีตอ งทํายาก ของ
ชั่วทํางายนิดเดียว กวาจะสรางความดีมาจนปานนี้ ใชเวลานาน
มากนะ ไมใชสรางกันวันเดียวแลวเสร็จ ศาลาหลังนี้สรางตั้ง
หลายเดือน ใชเวลาเปนป กวาจะเสร็จ ถาจะรื้อก็ไมกี่วันหรอก
หอระฆังทํามาตั้งหลายเดือน รื้อไมกี่วันจะเสร็จแลว ทําลายงาย
ที่สุด สรางเสริมสรางยากมาก ขอฝากไวเปนแงคิด
การเจริญกรรมฐานงายที่สุด แตไมอยากกําหนด เห็นแกตัว
มาก ตัง้ สติไวอยางเดียว มีเวทนากําหนด เสียใจกําหนดที่ลนิ้ ป
หายใจยาว ๆ ไว คนเสียใจหายใจเฮือก เร็ว ๓ ชา ๒ จะเสียใจ
เลย หายใจจากจมูกถึงสะดือใหยาว ๆ ตั้งสติไวที่ลนิ้ ป กําหนด
เสียใจหนอ กําหนดไปเดีย๋ วสติมันจะบอกวาเสียใจเรื่องอะไร
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แกไขได เสียประสาทเปลา ๆ มัจะบอกออกมาเองอยางนี้ แตผู
ปฏิบตั ิไมเคยกําหนด
อาตมานั่งนี่ปวดไหม มันก็ปวดเมื่อยเปนธรรมดา เปน
ธรรมชาติของเขาเอง แตเราไมไปยึดมัน แตกําหนดปวดหนอ
นี่ปวดหนัก ตองศึกษา ใหรู พอปวดหนักเขา เกิดขึ้น ตั้งอยู
ดับไป จิตไมไปพะวง จิตไมไปเปนอุปาทานยึดมั่นอีก ใน
เมื่อจิตไมไปยึดแลว มันก็สบายใจใชไหม
ความดี ความชั่วก็อยาไปยึด ถาไปยึดเอาความชั่ว
มาแลวมันอยูในตัวเรา เราก็กลุมใจ ดีก็ไมไดดตี ลอด ก็มีชวั่ ชา
สามานยเปนเรื่องธรรมดา เราตองกําหนดจิตใหมนั ได สม
ปรารถนาทุกประการ ออกมาอยางนี้นะ
เวลางวงอยากจะหลับ แตจําเปนจะตองดูหนังสือตออีกสัก
หนึ่งชั่วโมง เอาจิตมาไวที่หนาผาก กําหนดที่หนาผากวา
งวงหนอ ๆๆๆ เดี๋ยวตาจะแข็ง สติดีขึ้น จะเขียนหนังสือได
เลย กําหนดใหถูกที่ ทําความดีใหถกู ทาง
บางคนนอนไมหลับ ดวยเหตุผลประการใดก็ตาม ถาเรามี
สมาธิดี นอนหงายหายใจยาว ๆ เอาสติปกไวที่
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ลูกกระเดือกหรือคอหอย เพงตรงนี้ หายใจยาว ๆ เดี๋ยวจะ
หลับทันที นักกรรมฐาน กําหนดใหถกู ตอง
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน
จิตคือธรรมชาติที่คดิ อาน
อารมณ รับรูอารมณไวไดเปนเวลานานเหมือนเทปบันทึกเสียง
อยูทาง ตา หู จมูก ลิน้ กายใจ ตัง้ สติไว เห็นเกิดจิตทางตา ฟง
เกิดจิตทางหู ตั้งสติไวไดไหม เอาสติไปควบคุมจิตไว
กลิ่นหนอ จะเห็นหรือหอมก็ตาม อยาไปสนใจ ตั้งสติไวให
ได ปญญาจะเกิดขึ้น ลิ้นรับรส เปรีย้ วหวานมันเค็มอรอย มันก็
ติดอกติดใจ เสียเงินเสียทอง ก็นึกวา โภชเน มัตตัญุตา
รับประทานอาหารใหชีวิตอยูไ ปวันหนึ่งขางหนา เพื่อทํางาน
ตอไป ก็พอแลว
เดีย๋ วจะเกิดโลภโมโทโส ก็ไมฆาสัตวตดั ชีวติ ไดลงคอ ถา
เรามีสติสัมปชัญญะจะเกิดเมตตา จะไมฆาสัตว เมตตาจะสูงขึ้น
มีความรูตัวแลว จะไมอยากไดทรัพยสมบัติของใครเลย พนจาก
หามาไดดว ยกําลังของเราเอง หามาไดดว ยสมองและปญญา
ของเราเอง จะไมอยากไดของใครเลย
สติปญญาเกิดขึ้นมั่นคงตอสมาธิภาวนา จะไมอยากรบกวน
ในเรื่องประเวณีที่นาบัดสีในสังคม ที่เรากลาวกันนั้นจะไมมีแน
ๆ และเราจะไมอยากกลาวเท็จกับใคร จะไมหรอกลวงจะไมโกง
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ใครอีกตอไปแลว และไมโกหกใคร แตโกหาคนอื่นนะบาปนอย
กวาโกหกตัวเอง พูดแลวไมทํา โกหกเรื่อย ผัดวันประกันพรุง
แสดงวาโกหกตัวเองแลว
ขอเจริญพรวาอยาไปสรางกรรมตอไปเลย อาตมารูแลว
ครั้งอดีตทีผ่ านมาเปนไปตามวัฏจักรเลยนะ เราสรางเวรสราง
กรรมมามากแลว สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม อยาคิดวา
ไมมีเวรกรรมนะ ถาโยมอยากหมดเวรหมดกรรม อยาไปสราง
กรรมตอไปเลย ใชหนี้เขาไปเถอะ หมดแน
ขอสรุปใจความวา ยังไมเขาใจการเจริญกรรมฐานกันอีก
มาก กรรมฐานแปลวาหนาทีก่ ารงานตองรับผิดชอบ คนเดีย๋ วนี้
ไมรับผิดชอบตัวเอง ไมรับผิดชอบครอบครัว ไมรับผิดชอบ
การคาของตัวเอง ไมใชกรรมฐานตามคําสอนของพระพุทธเจา
ทาน ศีล และภาวนานั้น ทานใครก็ทําได ที่ถวายกันนี่ ใคร
ก็ทําได ถวายกันเยอะแยะไป แตมศี ีลไหม ไมมีสติสัมปชัญญะ
เลย ทานไรผล ถาเราทําดวยสติสัมปชัญญะ ทําดวยปญญา
ของเรา ที่มันเกิด มีศีลอยูแ ลว ทําไดผลเดี๋ยวนี้ตองการให
ไดผลเลิศกวานี้ ตองมีภาวนาดวย
ภาวนานี่ สูงสุดในพระพุทธศาสนาแลว ทําคนใหมนั่ คง ทํา
คนใหมหี ลักฐาน จะไปคาขายก็มั่นคงแน ๆ นั่นแหละคือ ศีล
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สมาธิ ปญญา สรุปเหลือ ๒ คือ สติ สัมปชัญญะ สรุปเหลือ ๑
คือ ทํางานดวยความไมประมาท ทําอะไรก็ใหวงลอมไวถึงจะ
ถูกตอง
นี่แหละเปนกฎแหงกรรมที่เราตองทําไว ถาหากวาเรา
กําหนดได จะแกกรรมไปในตัวดวย จะไมสรางเวรกรรมอีก
ตอไปแลว กรรมเกาก็จะอโหสิกรรม เพราะทีเ่ ราทําชัว่ ไวเรารูตัว
เราจะไมทําอีกตอไป อโหสิกรรม อยามีเวรมีกรรมแกขาพเจา
เลย ขาพเจาขอแผเมตตา ณ บัดนี้ เปนการแกกรรมไปในตัว
ดวย กรรมนั้นจะไดยตุ ิ และเราจะไมสรางกรรมใหมตอไป นี่คือ
กรรมฐาน
วันนี้ขออนุโมทนาในเรื่อง การเจริญพระกรรมฐาน ขอให
ตั้งใจกําหนดทุกอิริยาบถไป เสียใจกําหนด ดีใจกําหนด อยา
ประมาทเลย ชีวิตนีค้ อื อะไร ทานทั้งหลายก็ทราบ ที่พูดมาแลว
นั้นพูดใหละเอียดแลว พูดใหเขาใจแลว ถาโยมยังไมเขาใจก็เปน
ที่นาเสียดาย
สุดทายนี้ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย บุญกุศลทั้งหลายที่
ญาติโยมมาบําเพ็ญกุศล ในชวงจังหวะเวลาวางของโยม ให
สงผลถึงลูกหลานสวัสดีมีชยั ตอไป
ขอใหญาติโยมเจริญยศ
เจริญลาภ เจริญสุข สนุกในการทํางานตอไปดวย ขอใหญาติ
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โยมตั้งหลักฐาน มีงานทํา ลูกหลานเปนใหญเปนโต มีความรู
วิชาการสูง ยิ่งใหญในธรรมะของพระพุทธเจาดังกลาวแลว
ขอใหญาติโยมจงมีความสุขความเจริญโดยทัว่ หนากัน และ
จงเจริญดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ นึก
คิดสิ่งหนึ่งประการใด ขอใหสมมาดปรารถนาดวยกันทุกรูปทุก
นาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ
ขอเจริญพรดวยกันทุก ๆ ทาน
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