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ภาคชีวประวัติ
ประสบการณการปฏิบัติธรรม
พระครูภาวนาวิสุทธิ์
H102

วันนี้อาตมาจะ เลาถึงชีวประวัติพรอมทั้งประสบการณใน
การปฏิบัติธรรม ใหญาติโยมพุทธบริษัทฟง ตามทีม่ ผี ูอาราธนา
ใครอยากจะทราบกันพอสมควรแกเวลา
อาตมาชื่อเดิม จรัญ นามสกุล จรรยารักษ พระมงกุฎเกลา
เจาอยูหวั ไดทรงพระราชทานนามสกุลนี้ใหแกคุณปู อาตมา
เปนนักศึกษาเที่ยวคนควาหาความรู ทั้งวิชาทางโลกและทาง
ธรรม เรียนชั้นประถมศึกษา เรียนชั้นมัธยมศึกษาจนเขา
นักเรียนนายรอยตํารวจตามลําดับ แตไมคิดวาจะมาบวชใน
บวรพุทธศาสนา เพราะไมเคยเชื่อเลื่อมใสมาแตเดิม
นอกเหนือจากนั้นยังเรียนวิชาชางกลจากอาจารย เลื่อน
พงศโสภณ และเรียนวิชาดนตรีดีดสีตีเปาจากหลวงพระดิษฐ
ไพเราะ ดวยนิสัยชอบพอกันกับ ดร.อุทศิ นาคสวัสดิ์ ซึ่ง
กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ เลมที่ ๑
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สิ้นชีวิตไปแลว อาตมาเคยอยูว ดั แตไมไดอยูด วยความเลื่อมใส
อยูเพื่อการศึกษา อาศัยวัดอาศัยวาทั้งเปนบานนอกคอกนาเขา
มาสูกรุงเทพมหานครตามลําดับ อาตมาไมมีนิสัยเลื่อมใสพระ
มาแตเดิมแลวก็นิสัยกระดาง ไมชอบที่จะไหวพระ ก็ไหวดวย
ความจํายอมและจําเปน เพื่อจะไปอาศัยพึ่งพระเทานัน้ นี่นิสัย
อาตมา
เวลากาลผานมาอาตมาก็จบหลักสูตรทางโลก แตทาง
ธรรมยังไมมีเลย อายุก็เหยียบยางเขา ๒๐ ปบริบูรณ โดยบิดา
โยมมารดาใครจะใหอปุ สมบทในพระบวรพุทธศาสนา พูดถึง
เรื่องนี้แลวอาตมาสายหนาไมสนใจในการบรรพชาอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนาแตประการใด แตอาตมาก็ตอ งจําใจจํายอมรับ
เพราะคุณพอคุณแมก็คิดวามีลูกชายก็ตองการใหบวช ตาม
หลักและประเพณีของคนโบราณพอแมยอมรักลูกอยางแกวตา
แกวตาทั้งสองขางนี้ทุกคนก็เขาใจดี หวงแหนเหลือเกิน
อาตมาคิดทบทวนโดยรอบคอบแลว เห็นวาถาเราจะฝา
ฝนไมบวชในพุทธศาสนาแลวก็จะเปนการอกตัญูไมรูพระคุณ
ของทานผูมีอุปการคุณ จึงยอมรับเขาบวชในพระพุทธศาสนา
ไมไดเขาไปเปนเณร บวชอายุ ๒๐ ปบริบูรณ อาตมาตั้งใจวา
จะบวชเพียง ๓ เดือน ๑๐ วัน หรือ ๔ เดือน ๑๒๐ วันเทานั้น
ตองการจะลาสิกขาลาเพศพรหมจรรย
ไปสูเพศฆราวาส
กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ เลมที่ ๑
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ตามเดิม
ตองการไปศึกษาหรือไปทํางานทําการทางโลก
เพราะเราตองอาศัยโลกอยู
อาตมาตั้งใจอยางนี้แลว อาตมาก็ไดอุปสมบท ณ พัทธ
สีมา วัดพรหมบุรี อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี แต
ภูมิลําเนาบานเกิดเมืองนอนนั้น
อยูเขตในคลองลพบุรีตอ
สิงหบุรีนั้นใกลเคียงกัน เหตุทตี่ องมาบวชวัดพรหมบุรี ก็เพราะ
อพยพบานเมืองมาอยูในตลาดปากบาง เพราะขโมยขโจรชุก
ชุม จึงไดหนีเขาตลาดไป ตามเหตุผลของบิดามารดา อาตมาก็
ไดตามบิดามารดามาอยูในตลาด ประกอบกิจการคาตามลําดับ
มา แตอาตมาก็ไมเคยไดชว ยพอแมประกอบการคาแตประการ
ใด เพราะมุงมาดปรารถนาการศึกษาแตเล็กมาตามลําดับ พอ
จบหลักสูตรการศึกษาพอสมควรอายุครบถวน ๒๐ ก็ไมได
ปริญญา
แตก็สําเร็จการศึกษาวิชาชางกลและวิชาอื่นก็คือ
ดนตรีดดี สีตีเปาดังกลาวแลว
ขอรวบรัดตัดใหสั้นวาไดเคยบวชในพระพุทธศาสนาในป
พ.ศ. ๒๔๙๑ ก็เปนเวลานานถึง ๓๔-๓๕ ปมาแลว การบวช
ติดตอกันมา ๑ พรรษา ก็ทองหนังสือจนครบหลักสูตร ตั้งใจวา
ออกพรรษาไดกฐินแลวสึก อาตมาก็เตรียมเครื่องพรอมแลวที่
จะลาสิกขาในวันนั้น
กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ เลมที่ ๑
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แตก็มีเรื่องอัศจรรยดลบันดาลใหเกิดเสียงประหลาดดังขึ้น
งวงเหงาหาวนอน เสียงประหลาดนี้ดังมาก “คุณบวชนี้นะดี
แลวจะสึกก็ไมเปนไร นะโมยังไมได นะโมยังไมได ไดนะโมแลว
คอยสึก” อาตมาก็พิจารณาดู เอ ไดนะโมตัสสะ ภะคะวะโตนี้
ไดมาตัง้ แตเปนเด็กเล็ก ๆ แลวสวดมาตั้งแตอยูโรงเรียนแลว
คิดอยางนี้แตก็ยังตอบไมถูกวา นะโมคืออะไร นี่แหละเสียง
อัศจรรยเสียงประหลาดดังขึน้ “นะโมยังไมไดจะสึกหรือ นา
เสียดายเหลือเกินนะ” อาตมาก็ ! พะวาพะวังกังขา จิตใจชักไม
คอยจะดีแลว เสียงนี้มันอยูที่ไหน และก็งวงเหงาหาวนอน
ขึ้นมาอีก เสียงประหลาดดังขึน้ อีกวา “นี่คุณสึกก็ไมเปนไร งาย
นิดเดียว ไมยากอะไรนักหนา แตขอถามวาพุทธคุณไดหรือยัง
ธรรมคุณไดหรือยัง สังฆคุณไดหรือยัง”
อาตมาก็โมโห โกรธาในใจไดเสียงบา ๆ บอ ๆ อยูที่ไหน
วาพุทธคุณเราก็ได อิติปโสเราก็คลองปาก แตมนั อาจจะไม
คลองใจก็อาจจะเปนได อันนี้เสียงประหลาดดังขึน้ มา ทั้ง
อาตมาก็ไมสบายใจเลยนึกถึงคําโบราณวา ถาจิตใจไมดีแลว
อยาสึก ถาสึกไปแลวเปนคนสุก ๆ ดิบ ๆ เอาดีไมไดแลวจะ
เปนคนบาบอคอแตกโบราณเขาวาไว เลยตองเลือ่ นการสึก
ออกไปจากเดือน ๑๑ ขอเลื่อนไปเปนเดือน ๑๒ เดือน ๑๒ สึก
แนเตรียมพรอมไวแลว ไมไดตั้งใจจะอยูในเพศพรหมจรรยหรือ
กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ เลมที่ ๑
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บรรพชิตนี้ตลอดกาล
แตคดิ วาเราจะตองสึกอยางแนนอน
เพราะงานมันรออยูขางหนา จะตองไปรับราชการ จะตองไปทํา
หนาที่มากมาย เพราะเรามีวชิ ามีความรูตองไปกลัวอะไร คิด
อยางนี้นะ คิดถึงหลักสุนทรภูที่วา “วิชาพึ่งตนเองได ไมตองพึ่ง
ใคร” อาตมาทองไดตั้งแตเปนเด็กวา “อันขาไทยไดพงึ่ เขาจึงรัก
แมถอยศักดิ์สิ้นอํานาจวาสนา เขาหนายหนีมิไดอยูค ูชีวา แต
วิชาชวยกายจนวายปราณ”
มาถึงตอนนี้ขอฝากญาติโยมเลยนะ ถามีลูกสาวกับลูกชาย
นี่ โยมจะเอาใจใสใครมาก โยมจงเอาใจใสลูกสาวใหเชีย่ วชาญ
ชํานาญการกวาลูกผูชาย
เพราะถาไมมีวชิ าความรูนี่ไม
เชี่ยวชาญเคหะศาสตร ไมเขาใจแมบา นการเรือนไปไดสามีเขา
ก็แผลงฤทธิ์เอา อาตมาเคยเห็นนะ ตี ๔ ตี ๕ ตกใตถุน นีไ่ มมี
ธรรมะเลย นี่ลกู สาวเราไมเชี่ยวชาญ ไมชํานาญการ เราไมเคย
ตีลูกสาว แตเราไปเห็นตอหนา ตอตา ตําตา ตําตอ อยางนี้เรา
ไมโมโหหรือ ถึงไมโกรธแตไมพอใจลูกเขย แนนอน
อาตมาพูดมาถึงตอนนี้แลว ก็ไดความคิดวาเอ นะโมยัง
ไมไดใชแลวเมือ่ กอนนี้ อาตมาเถียงพอเถียงแมคําไมตกฟาก
ไมมีออนนอมตอใคร แข็งกระดางและปากแข็ง เถียงผูใหญนี่ซิ
ไมมีเพลงนะโมคิดไดตอนหลัง คิดไดออบวชนี่เอาเพลงนะโม
ไปกอนหรือ
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อาตมาก็มาแปลไดตอนหลัง ออเพลงนะโมแปลใหเด็กฟง
งาย ๆ ก็แปลวา “ออนนอม ถอมตน ปากก็หวาน ตัวก็ก็ออ น
มือก็ออน นอบนอมกตัญู เชิดชู ระเบียบ เพียบดวยวินยั
ตั้งใจศึกษา นํามาพนทุกข เปนสุขอนันต เปนหลักสําคัญ”
ออนะโมอยางนี้หรือ โงมาเสียนาน ออเพลงนะโม นี่มาพึ่ง
คิดไดไมกี่ปนี้เอง เมือ่ กอนใครมองหนาไมได ดูหนาไมไดโดน
ตอยเลย มันแข็งอยางนี้ นี่ขาดบทนะโม

อยูกับหลวงพอเดิม เรียนตํารับพิชัยสงครามและ
วิชาเลี้ยงชาง
ไดความอยางนั้นแลว
อาตมาก็ซักผาซักผอนเตรียม
เดินทางเที่ยวไปในปาเที่ยวไปเรื่อย ๆ ก็ไปเจอ หลวงพอ

เดิม พระครูนิวาสธรรมขันธ อายุทา น ๑๐๕ ป ไปอยู
กับทาน ๖ เดือน ไปขอเรียนวิชา บทแรก ทานก็เลาวิชาพิชยั
สงครามใหฟง แลวก็รูเรื่องตามลําดับพิชัยสงคราม ทานเกง
เพลงกระบี่ เพลงกระบอง ทานเปนอาจารยองคที่ ๕ ของแม
ทัพกรุงศรีอยุธยา เมือ่ พ.ศ. ๒๓๑๐ แมทัพหนีลงเรือมุงสู
นครสวรรคบรรพชาอุปสมบทหมด
กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ เลมที่ ๑
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อาตมาไปอยูทวี่ ัดหนองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรคไปอยูกับ
หลวงพอ นึกวาจะใหเราเรียนคาถามหานิยมเพื่อเราจะสึกหา
ลาเพศ ประกอบอาชีพการงาน มีคนรักนับถือ นิยมชมชอบ
กลับกลายเปนวาใหวชิ าเลี้ยงชางเสียเลย อาตมาไมเอา แต
หลวงพอเดิมบอกวาเอาเถอะ “ลูกเอยหลานเอย มันจะเกิด
ประโยชนในวันหนา” อาตมาก็จําตองยอมรับวิชาเลี้ยงชางตอ
ชางปา วิชาจับชางตกน้ํามันอยางไร เลยก็ไดมาใชในภายหลัง
ตอนที่แมชีที่สมัยเมื่ออดีตชาติเปนชางอยูเขาภูพาน แลวกลับ
กลายมาเปนมนุษยในชาตินี้ในไมกี่ปผานมาเลย ซักไซรไล
เลียง อาตมารูจ ากนิสัยชาง ออคนนี้เปนชางมากอนแนนอนอยู
ในปาเขาภูพาน ในภาคอีสานนั้นเมื่อสมัย หลวงปูมนั่ ภูริทัต
เมื่อสมัย พรานทองดี ที่ไปตอชางปามา อันนี้ไมขอเลาขอฝาก
ไวเทานี้
รูไวใชวา ใสบาแบกหามตองรูทกุ อยางเลยกลับ
กลายเปนวาไดตํารับพิชัยสงคราม เรียนรูเหตุผลตนปลายมา
ไดมาจากไหน ตํารับพิชัยสงครามอยูที่วดั เรียนตองเรียนกระบี่
กระบอง
สมัยโบราณกาล ประเทศชาติอยูรอดมาได เพราะนิสัย
ไทยชาวพุทธนีเ้ ปนทหารของพระพุทธเจากอนแลว จึงจะเปน
ทหารของพระราชา
เรียนเพลงกระบี่กระบองมากอนในวัด
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ตองเขาใจนะ สมัยกอนในวัดมีราชบุรุษ สาขานานาประการ ใน
สถาบันนี้
๑.ราชบุรุษที่เราเรียกกันทุกวันนี้วา
รัฐศาสตรปกครอง
ตัวเอง ปกครองตนและปกครองคนอื่นได นี่ราชบุรุษในวัด
๒. นิติศาสตรครบ ประเพณีวนิ ัยครบจากวัดและยังมี
ขอคิดในหลักธรรม และคิดคํานวณในการสาขาประกอบ
อาชีพการงานเรียนที่วดั ครบ
มีสถาบันการเรียนใน
พระไตรปฎกนีค้ รบ
นอกเหนือจากนั้นแลวเวชศาสตร
แพทยศาสตร ฝนยาทา เรียนที่วดั นี้ ๕๐ ปกอนนี้มา นี้
ทานทั้งหลายโปรดคิดดูนะ
นอกเหนือจากนั้น ไดแกศิลปะ หัตถกรรม ชอฟา หนา
บรรพ คันทวย วิชาชาง เรียนจากวัดและก็ศิลปหัตถกรรม
นี้เอามาจากวัดแลว วัดถายทอดใหกรมศิลปากรไปแลว
เชน วิจติ รศิลป หรือภาคศิลปะตาง ๆ ที่วดั พระแกวเอามา
จากไหนไมใชเอามาจากวัดหรือ อนึ่งวิชาดนตรีดีดสีตีเปา
และตํารับพิชัยสงคราม เพลงกระบี่กระบองออกจากวัด
ครบถวนนานาประการเลย เรียกวา วัดเปนสถาบันพัฒนา
คุณธรรมพัฒนาอาชีพและพัฒนาสังคมพรอมที่วดั ทั้งหมด
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เรียนวิชายืดเหรียญ
ตอจากนั้นอาตมาคิดวาจะเดินทางไปพบพระในปาเลย
ขอนแกนไป เดี๋ยวนี้เปนบริเวณน้ําทวม ตองการจะไปเรียนยืด
เหรียญเปนหวย ๓ ตัวเขาล่ําลือกัน อาตมาก็ตื่นกับเขาบาง
อยากจะไปเรียนยืดเหรียญ
ไปเจอโยมคนหนึ่งเปนผูใหญบา นอายุ ๘๔ ป ไปพักบานนี้
และอาตมาก็ถามโยมวาพระองคไหนที่ยืดเหรียญไดอยูที่ไหน
พาไปที โยมผูน ี้เลาวาพระองคนี้นะถึงปทานจะมาอยูที่ตนไทร
นี้ปละครั้ง ครั้งละหนึ่งเดือนแลวทานก็หายไป ตัง้ แตผมเปน
เด็ก แกผาแกผอนไปเลี้ยงวัวกับพอ แลวอาศัยกินขาวในบาตร
ของทานมาจนผมมีอายุ ๘๔ ป เดีย๋ วนี้ทานก็ยังอยูแตไมทราบ
วาอายุเทาไหร อาตมาก็ใหโยมนี้พาไป ตองเดินไปไกลมาก
ตอนเชาทานไปบิณฑบาต จากตนไทรไปหมูบานประมาณ ๓๔ กิโล ทานอยูที่ตนไทรใหญตนไทรสาขา เดีย๋ วนี้ไปไมไดแลว
เปนเขตน้ําทวมมีเขื่อนเลยขอนแกนขึ้นไป
โยมผูใหญบานอายุ ๘๔ ป นี้เลาใหฟงวา โยมมีกลองยา
อยูหนึ่งกลอง กลองยานี้เปนทองเหลืองและก็มีหูมเี ชือกรอยผูก
เอวและมีฝาเปด-ปด และก็มีบหุ รี่เปนมวนอยูแ ละมีไฟแชกคือมี
หินอยูกอนหนึ่งมีเหล็กตีไวจดุ สําหรับสูบ ตั้งแตครั้งพอเปน
กํานันหรือเปนผูใหญบา นเกาเขาเรียกเปนขุนบรรดาศักดิ์ แต
กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ เลมที่ ๑
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เหรียญอันนั้นมีอยูเหรียญหนึ่งอยูกนกลองยานี้ โยมนี้ลมื ไป
แลว ตัง้ แตขอพอคือ ไมใชเหรียญบาทที่เขาไปเชากันหรอก ที่
เขาจะไปยืดกันที่แทจริงเปนเหรียญพระราชทานขององค
พระราชาหรือจะเปนรัชกาลที่ ๔ หรือรัชกาลที่ ๕ อะไรจําไมได
ไมมี ร.ศ.
หลวงพอองคนี้ทานไมพูดนะ วันนัน้ เกิดพูดขึ้นมา บอก
โยม “มีของดีในกลองยา ไมนาจะมาทิ้งนะ” โยมนี่ลืมไปแลว
เพราะมันอยูกันกลองนี่นานแลวยาหมดก็ใสยา ยาหมดก็ใสยา
เลยไมไดดู หลวงพอองคนั้นพูดวานี้ “เอาไปบูชาเสียลูกหลาน
จะไดอยูเย็นเปนสุขเปนเหรียญพระราชทานนะ”
ขององค
พระราชานะทีใ่ หบําเหน็จรางวัลแกผูใหญบานกํานันที่ทํางานดี
ปกปกรักษาราษฎรดีอยูเย็นเปนสุขรมเย็นเปนสุขในหมูบาน
นั้น จึงพระราชทานเหรียญนี้ มีเลขอยู ๓ ตัว ผลสุดทาย โยม
เลยมาเลาใหลูกหลานฟงวา “โอหลวงพอนี่เกิดพูดขึ้นมาแลว
ตามปกติทานไมพูด ทานนั่งทําสมาธิอยูใตตน ไทรนั้น ๑ เดือน
แลวก็หายไปทุกป”
อาตมาก็ไปบานโยมขอดูเหรียญพระราชทานมี ร.ศ. อยูม ี
เลขอยู ๓ ตัว แลวก็เดินทางไปพบทาน พอไปถึงก็ไปกราบ
ทาน ทานก็นั่งหลับตาอยูเสมอไมพูดไมจา รางกายสังขารของ
ทานประมาณ ๗๐ ป ฟนดีครบ และผมไมหงอกเลย ผมดํา
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และรางกายของทานดํา รางกายสมบูรณแบบ ไมใชคนอวน
ทรวดทรงสมสวนทุกประการ อาตมาก็ไปกราบทานตอนเมื่อ
ราว ๒๔๙๓
อาตมาไปกราบแลวพูดกับทานวา หลวงพอครับ หลวงพอ
ทําไมไมพูด หลวงพอครับอยูวัดไหน หลวงพอครับผมเดิน
ทางไกล อุตสาหลําบากลําบนมาจากสิงหบุรี เพื่อเดินทางมายัง
ตนไทรนี้
ตองมาพักบานโยมอยูในหมูบานเกาซึ่งเปน
ผูใหญบา น
กวาจะเดินมาถึงนี่ตองลําบากลําบนเหลือเกิน
กระผมใครจะมาเรียนวิชายืดเหรียญ กระผมทราบจากชาว
กรุงเทพฯ อยากจะยืดเหรียญเปนหวย ๓ ตัว คิดวาผมยังอยู
ในทางโลกเปนพระภิกษุใหมอยากจะมาเรียนยืดเหรียญ เพื่อ
ไปใหโยมรวยสักหนอยจะไดไปแทงหวย นี่ตงั้ ใจอยางนั้นจริง
ๆ
แตทานก็ไมพูดเลย ทําเฉยนั่งสมาธิของทานอยูเรื่อยอยูที่
โคนตนไทรนั้น ดูแลวมีทรัพยสมบัตอิ ะไรบาง มีบาตรอยูล ูก
เดียวและผาอยูผืนหนึง่ และผาสังฆาฏิทานคาดอกตลอดเวลา
ทานมีกลดปกอยูยอดไทรและมีอะไรอีก
มีกาน้ํามีกระบอก
กระบอกนั้นเปนแทนแกว กระบอกขัดซะเปนมันเลยแทนแกว
สําหรับรินน้ํา เทานั้นเองไมมีอะไรเลย อาตมาก็กราบนมัสการ
ตอไป เอ ไมเอากับเราแน ไมลืมตาดูเราเลยนะ
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อาตมาก็เปลี่ยนคําพูดใหมวา “พระเดชพระคุณหลวงพอที่
เคารพ ผมเปนพระภิกษุนวกะพึ่งบวชไดนี่พรรษา ๓ แลวก็ยัง
อยากจะมาเรียนมาศึกษาทางธรรม”
เปลี่ยนคําพูดใหม
“กระผมยังเปนภิกษุนวกะยังไมรูทางธรรมวาขอปฏิบัติ ขอวัตร
เจริญสมาธิภาวนา ก็อยากจะมากราบเรียนพระเดชพระคุณ
หลวงพอแนะแนวทางบางครับ” ขยับตาหนอยขยับตาแลว คือ
เราพูดไปตั้งนาน ไมเคยลืมตาและไมไดมองเลยพอพูดบอกจะ
มาศึกษาธรรม ใหหลวงพอแนะแนวเทานั้นทานก็ลืมตาขึ้น ลืม
ตาขึ้นมาแลวก็ไมยิ้มแยม หนาบึ้งไมยิ้มเลย
ทานลืมตาขึ้นมาทานบอก “ดีแลวอุตสาหสนใจธรรม” ใน
เมื่อทานพูดแลวอาตมาก็ถามวา “จะมีแนวอยางไร” ทานพูด
สั้นมาก
จนตีความหมายไมไดเลยบอก
“คุณรูไหม
พระพุทธเจาสอนอะไร” “ไมทราบบวชมุงมาทําอะไรอยูละ
บวชมุงอยูที่ไหนละ” เราก็ยอมรับ บอกเรียนนวโกวาท เรียน
ธรรมะ เรียนวินัย “อยาลืมนะเรียนหมดเลยเรียนเลยไปหมด
รูมากไป คุณรูม ากคงใชไมไดเลย” คําที่สองของทาน “รูมาก
คงใชไมไดเลย ไมไดผล” “เธออยาลืมนะวาพระพุทธเจาสอน
อะไร สอนทุกขและสอนวิธีดับทุกข” นี่ทานสอน
“ทานสอนอะไรอีกรูไหมคุณ” “ไมทราบครับ” “เอาละจะบอก
ใหสอนไมใหเบียดเบียนตน สอนไมใหเบียดเบียนคนอื่น
กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ เลมที่ ๑
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พรอมกับไมทําใหคนอื่นเดือดรอนดวย” “หาที่มาของทุกขให
ไดศึกษาขอนี้ในตัวเรา มีอะไรมีทุกขหาทีม่ าของทุกขแลว
ปฏิบัต”ิ “วิธีปฏิบัติอยางไรหรือ ศีล สมาธิ ปญญา”
ไดความแลว ออไอนี่เราก็เรียนมานี่ เรานึกไวในใจ โถ!
แคนี้เองหรือ เรานึกวาจะมีอภินิหารมากกวานีด้ ีกวานีเ้ ราก็
เรียนเรือ่ งศีล สมาธิ ปญญา นี่แคนึกนะ เพียงนึกนะ ทานชี้
หนาเลย

“คุณมันอยางนี้เรียนเลยไปหมด ไอที่จะทําไม
ทํา เสือกผาเอาที่ไมไดความ ไอที่ไดไมเอา เอา
ไอที่ไมได ไอที่จริงไมชอบ ไปชอบเอาที่ไมจริง”
ทานวา อาตมาถึงจําที่ทานพูดมานี่ คําพูดนี่พูดบอยดวยนะ
ไอที่จริงไมชอบ ไปชอบไอที่ไมจริง ไอที่ไดไมเอา เสือกไป
เอาไอที่ไมไดเลยไมไดกันเลย ไอที่ไมไดปลอยไวกอนสิ ไอที่
อยูที่จะไดไมเอา ทานดาใหแสบเลยนะ อาตมาแสบไส
เหลือเกินวันนั้น เราก็เจ็บในกลอน วันนั้นกลับไปนอนไม
สบายเลย นอนไมสบายจริง นี่ละพระในปาแหลมคม อาตมา
ดูสังเกตทาน คมกริบ คมคาย มีทั้งคมสัน ทานชี้แจงหลาย
เรื่องหลายอยาง
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วันนั้นมันก็เย็นแลว อาตมาก็บอกโยมผูใหญบา นเกา บอก
โยมไมตองรอฉันขอนอนที่นี่ อาตมาจะรอดูวากลางคืนจะพูด
มากกวานี้ไหม กลางวันไมพูด ทานอาจจะพูดกลางคืน นึก
ในใจนะเลยตองกราบทานใหม บอกพระเดชพระคุณหลวง
พอ กระผมขอถวายตัวเปนศิษยหลวงพอนะ ทานก็ลืมตามา
ขอบใจมากที่จะฝากตัวเปนลูกศิษยเปนลูกศิษยจริงนะ
สําหรับวันนี้นะทานชี้หนาเลย
“ความขลังของพระ

อาจารยแตยอนกลับไปเปนความคลั่งของศิษย
คือเธอ” ทานชี้หนาเลย ตามจริงทานดาไดเจ็บเหลือเกิน
หาวาเราคลั่ง นึกไมพอใจเลยนะ ทานพูดแหลมคมมาก
อาตมาดูทานอยูในปายังพูดแหลมลึก อาตมายังจําไดทาน
พูดแหลมคม ๓ ขอ คมกริบ พูดหรือถามไมเขาเรื่องเขาราว
ไมตอบเก็บอยูข างใน คมคาย ทานเอาดามมาแทงเราซะเจ็บ
ใจเลย คมสัน ของทานยังแนนอน เอาขวานตอกเราเสียแลว
นะ นึกวาตอกตะปูไมตองใชคมสันตอกเราเสียแยเลยอยางนี้
จึงจัดไดวา องคนี้มีทั้งคมกริบ มีทั้งคมคาย มีทั้งคมสัน
อาตมาก็คิดไดตอไป อาตมาขอพักผอนที่นี่ ทานไมยอม
จะถึงเวลา ๕ โมงแลวจึงถึงเวลา ๑๘ นาฬิกาแลว จะมืดแลว
ดวงอาทิตยกค็ ลอยใกลเวลาอัสดงแลว เราก็จะเดินกลับไป
กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ เลมที่ ๑
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ถึงบานโยม มันตองใชเวลาเดินหลายกิโล ราว ๆ ประมาณ
๓-๔ กิโล เดินกันพักใหญ ๆ เลยเชียว ทานไมยอม และ
อาตมาก็พูด ในเมื่อทานไมยอมเลย ก็ขอฝากตัววาพระเดช
พระคุณหลวงพอที่เคารพ ผมมาจะเรียนยืดเหรียญแลวก็ไม
ไดผล แลวก็จะขอฝากตัวเขาหาทางธรรม แลวขอตั้งสัจจะ
อธิษฐานวาขอตามหลวงพอไปจะกรุณาหรือไม เมตตาเกลา
กระผมหรือเปลา
ทานนั่งนิ่งอยูสักครูก็ลืมตาพูดวา “คุณ รอใหคุณอายุ

๔๕ กอนนะแลวจะมาพบเราอีกครั้ง อายุเธอยัง
นอยนัก ยังไมแนนอน ยังหละหลวมอยูอยางนี้
จะรับไดอยางไร รับไดตองเปนคนหนึ่ง ไมใช
สอง มีสัจจะมีเมตตาสามัคคีแลวหรือยัง สัจจะก็
ไมมีจะเกิดเมตตาไดอยางไร แลวเมตตาไมมีจะ
เกิดความสามัคคีไดทั้งใจทั้งจิต จะเกิดรูปนาม
ไดหรือ” แหมพูดแหลมลึกสะกิดหัวใจนี่ ทานบอกวาอายุ
ถึง ๔๕ ใหมา แลวบอกเคล็ดลับมา ๓ ขอ ตองการพบทาน
แลวทําอยางนี้ อันนี้บอกโยมไมไดนะ
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อาตมากลับมาคางบานโยมและลูกหลานมาคุยกันจนรุง
เอาเหรียญมาอวด บอกนี่ฉันถูกหวย ๓ ครั้ง แลวนามี ๒๐
ไร เดีย๋ วนี้มีตั้ง ๔๐๐, ๕๐๐ ไร แตดวยการบูชาแลวเจริญ
สมาธิทที่ านบอกมาอยางนี้ถูกหวย ๓ ครั้ง เห็นจะเปนลูกคน
โง เลยไปซื้อสงเดชเลยถูกถึง ๓ ครัง้ ไอเลข ๓ ตัว อันนี้
อาตมาไมติดใจในเรื่องนั้น ติดใจในเรื่องนี้ นี่ดูสิจะไปเรียน
ยืดเหรียญแตไปไดเรื่องธรรมะทีแรกไปหาธรรมแมะเลยไป
พบธรรมะ ทานบอกแนวอาตมาดังนี้ บอกใหไปทําศีล สมาธิ
ปญญา ใหทาํ วิปสสนากรรมฐาน แตทา นไมไดบอกวิธีทํา
ทานบอกใหทําที่ศีล สมาธิ ปญญา และ แนะแนว
พระพุทธเจาสอนอะไรจําไว สอนทุกข ไมไดสอนความสนุก
นะ สอนวิธีดับทุกขทําอยางไร ทานวาอยางนี้สั้น ๆ
อาตมาก็กลับวัดตั้งหนาศึกษาธรรมแลวก็เดินทางตอไป
เรียนกรรมฐานจากองคโนนองคนี้
อาตมาก็ไปเรียน
กรรมฐานกับหลวงพอลี วัดอโศการาม เมื่อสมัยยังไมสราง
วัดบางปง ทานเดินธุดงคไปสูจันทบุรี ไปเมืองลพบุรี อาตมา
ตามทานไปเลยนะ ตามไปภาคอีสาน ไปภาคเหนือ เดี๋ยวนี้
อาตมาไมไดไปติดตอ ไมรูจักใครแลว วัดบางปงทาน
มรณภาพแลว เจริญภาวนา พุทหายใจเขา โธหายใจออก
ตามหลักไปแลวไปเจอพระอีกองคหนึ่ง กสิณเกง กสิณขยาย
กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ เลมที่ ๑
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ดวงไฟ ไดแลวไปเจอพระอาจารยอีกรูปหนึ่งเรียนมโนมยิทธิ
ไปคุยกับเทวดาก็ไดนะ เอ เขาทานะดีนะสนุกดีจัง แลวก็ไป
คุยกับเมืองนรกไดนะ
ไปเจอยมบาล
อาตมาก็บอกจะเอาคาแปะเจี๊ยะมาให
ขอใหญาติอาตมาขึ้นจากเมืองนรก
ยมบาลก็เอยวา
“พระคุณเจาทีเ่ คารพ
นับประสาอะไรที่จะชวยญาติของ
พระคุณเจาเลา แคแมยายผม ผมยังชวยไมได ชวยไมได
จริง ๆ ภรรยาผมที่นะเขาบอกวา ใหชวยแมเถอะนะพี่นะ
นึกวาสงสารแม แมฆาเปด ฆาไกมามากมาย ฆาหมู ฆาไก
โหดเหีย้ มใจดํา ทารุณดุราย ฆาเพื่อกินกันตาย ชวยแม
เถอะ” นี่ยมบาลเลาใหอาตมาฟง วาจะพยายามชวยแมเสีย
หนอย แตโจทกมันมากันเยอะ หานมันก็มารอง เปดก็มารอง
หมูก็มารอง วาไมไดนะ ยมบาลไมไดนะ นี่ทําฉันใหทกุ ข
ทรมานเหลือเกิน ยมบาลเห็นทาไมดี ชวยไมได
มโนมยิทธิอาตมาลองทุกอยางนะแลวก็ยังผิดทางอยูไมรู
วาทางไหนมันจะแนนอนที่จะชวยตัวเองได เอาทุกอยาง
มโนมยิทธินี้เกิดประโยชนไหม ชวยตัวไดไหม ก็ไมได ให
พนทุกขไดไหม ก็ไมได ลองแลวนะ อาตมาที่พูดนี่อาตมา
เปนพระนะ ไมไดโกหกโยมนะ
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ในเวลากาลผานมาอายุอาตมาพอ ๔๕ แลวก็ตั้งเข็ม
ตองการปรารถนาไปพบหลวงพอองคนี้ใหได แลวอาตมาก็
มาสวดมนต ภาวนา ตามลัทธินี้ ไดไปพบหลวงพอนี้ที่เขา
ใหญ จะตองเดินทางไปดวยทางเทาและไปถึงที่ตนไมใหญ
เลยทีเ่ ขาใหญไประหวางจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด
สระบุรี เรียกกันวาดงพระยาไฟ ที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไปตั้งใหม เปลีย่ นดง
พระยาไฟเปนดงพระยาเย็น
อาตมาไปพบทานที่น่นั อาตมาคางอยูก ับทาน ๑ คืน และ
ทานสนทนาธรรมสอนอาตมาตั้งแต ๔ ทุม ถึงตี ๔ พอดี แนะ
แนวทุกอยาง แลวทีนี้หลวงพอในปานี้ทา นสอนตามหลัก
บอก “นี่เธอที่เธอทํามานั้น ทํามาแลวนั้นดีเปนวิปส สนาได
แตเธอโปรดฟงหันมุมกลับ ไดชวยเธออะไรไดบาง ชวยเธอ
ดับทุกขอะไรไดบาง ไมมีเลยนะ” ทานก็เริ่มชี้แจงแสดง
บรรยายสอนทางสายนี้ทันที “อยาลืม สติปฏฐาน ๔”
วาอยางนี้เลย ทานบอกที่ไปเรียนมโนมยิทธิไมใชไมดี แต
เธอนึกคิดชวยเธอไมไดนะ ดับทุกขเธอไมไดนะ เธอไปเพิ่ม
ทุกข เธอไปคุยกับยมบาลนะ เขาใจไหมดวยอํานาจปติอยาง
แรงกลาและอํานาจศรัทธา อุปทานยึดมั่นเอกัคคตารมณแลว
จะแสดงอภินิหารของมโนมยิทธิไดทนั ที อาตมาทํามาแลว
กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ เลมที่ ๑
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เลยทานก็สอนวาเอาหนทางพนทุกขเถอะใหเจริญสติปฏฐาน
๔
อันดับแรก ก็เริม่ สอนดังตอไปนี้ ยืนอยูกับที่มอื ขวาจับมือ
ซาย ยืนอยูเฉย ๆ ๑ ชั่วโมง ยืนอยูเฉย ๆ ๑ ชัว่ โมง โดยไม
กระดุกกระดิก ตายเสียแลวคราวนี้ เราไมเคยยืนอยูเลย ๑
ชั่วโมง นี่ในคืนวันนั้นมันเรื่องแปลก ยืน ๑ ชัว่ โมง มือขวาจับ
มือซายไขวหลัง
น้ําหนักของมือทั้งสองจะถวงที่กระเบน
เหน็บทันทียืนอยู ๑ ชัว่ โมง ตายแลวเราคราวนี้ แขนกางแน
อยาไปเอามือไวขางหนามันหอทรวงอก หายใจไมปกติที่
มักจะเปนโรคปอด สอนละเอียดเสียดวย
แลวก็สอน เกศา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ

ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกศา ใหสํารวจจิตตั้งสติ
ตั้งแตปลายผมลงมา เบื้องบนตั้งแตปลายเทาไปถึงปลายผม
เบื้องลางตั้งแตปลายผมไปถึงปลายเทา นี่เริ่มตั้งแตอาตมา
จะเขาถึงพุทธธรรม ที่เราจะบวชครบครันมาถึงบัดนี้ อาตมา
ก็ยืน ๑ ชั่วโมง ตายจริงไมเขาทาเสียละมั่งนี่ ขาสั่นเอาแลว
มาเอาเรื่องแลว ทานบอกพิจารณายืนมีสติ ศีรษะลงปลาย
เทานับหนึ่งลงไปสํารวจจากปลายเทานับสองขึ้นไปบนศีรษะ
สํารวมจิตจากศีรษะลงสูปลายเทา ๓ สํารวมสติอยางทีค่ ณ
ุ
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เคยบวชพระอุปชฌายบอกไหมตั้งแตเบื้องต่ําไปถึงเบือ้ งบน
เบื้องบนไปถึงเบื้องต่ํา สมกับที่เคยดาเราบอก “คุณนี่มัน

เลย เลยวิชา เลยภาคปฏิบัติของพระพุทธเจา
เลยไมไดเอาไหนไง”
อาตมาก็ยืนกําหนด ตัง้ สติมโนภาพกระจกฉายแสงวา
ขาพเจายืน ๑ ช.ม.ใหหลัง เราก็รูตัวเองเลยวายืนมีสติ ออ
ยืนมีสติอานตัวออกบอกตัวได ใชตวั เปน แสดงอภินิหาร
นาทีนั้นวาเรายืนมีมารยาท มีสติครบในการยืนเลย ออกายา
นุปสสนาสติปฏ ฐาน ฐานของจิตแผลงฤทธิ์ใหเรารูสึกนึกคิด
เปนตัวปญญาจากการยืนนี่เกิดประโยชนมาก อาตมาไดมา
อยางนี้จากในปา และก็ยืนมีสติดี ออใชแลววา เกศา โลมา
นะขา ทันตา ไดประโยชนอยางไร ยืน เดิน นั่ง นอน ๔
อิริยาบถ บทใดบทหนึ่งในสติปฏ ฐาน ๔ ยืนไดอยางนี้มสี ติ
เห็นคนเดินมาแลว เห็นตั้งแตศีรษะลงมาปลายเทาแลวเรา
จะรูทันทีวาคนนี่มีนิสัยอยางไร มันสัมพันธใหเรารูโ ดยตา
ปญญาเทานี้เอง เกิดประโยชนมาก
อันดับ ๒ ทานใหเดินมีสติเยื้องเทากาวเทามีสติครบ นี่
สอนที่เขาใหญบอกอาตมาเมือ่ ครั้งที่อายุ ๔๕ พอดีแลวก็เอา
สมถะ สมาธิของอาตมาที่เคยไดมาแตเดิม เอามาเปนบาท
กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ เลมที่ ๑

๒๐

e-Library

พลิกแผนดินเลย เอาสภาวะรูปที่ยึดบัญญัติเปนอารมณเอา
ไปกําหนดตั้งสติ บัญญัติเปนอารมณหายวับไปกลายเปนรูป
นามขันธ ๕ ขึ้นมาแทนที่ไดทันที
แลวทานสอนตอไป ทานก็สอนอาตมาวา “นี่คุณรูไหม
อารมณนี้เปนอยางไร” “ไมทราบครับหลวงพอ” จําอารมณ
ตื่นนอนขึ้นมามีอารมณอยางไร วสีเขาออก ไปไดสตางค
เสียเงิน อารมณคาง แบบนี้ไปแลวเกิดอะไรขึ้นมา เหมือน
เราเปนนักธุรกิจ นี่พระในปานะสอนประยุกตจริง ๆ เขาใจ
คําพูดทานไดมาก รูจกั อารมณไหม บอกไมทราบ ทานวา
อยางไร อารมณคืออะไร คือ ลมหายใจยาว สั้น อารมณจิต
จิตเปนธรรมชาติคดิ อานอารมณ รับรูอารมณไดนาน ๆ
เหมือนเทป
บันทึกเสียงคลําไมได
ไมมีตวั มีตนเปน
นามธรรม และอารมณแบบนี้ไปไดอารมณอะไรขึ้นมา ถา
อารมณฉุนเฉียว แบบนี้เปนนักธุรกิจไปทําการคา ใชอะไร
ไมไดเลย แลวจําอารมณนี้ไวใหได สัมผัสกับอารมณตาง ๆ
จากบุคคลที่เดินเขามา สัมผัสกับอารมณไป กระแสอารมณ
ที่ทําใหไดอยูทหี ลัง ถาสติเราครบแลว เราจะรูกระแสของคน
โนนออน เบา หนัก ละเอียดถี่ถวนประการใดจะรูไดอยางไร
และก็สอนตอไปวาใหรู อายตนะ เรียนที่ไหน เรียนที่ตวั
เรา ทานบอกอยางนี้เลยนะ เอาสั้น ๆ งาย ๆ เลยนะ ตาเห็น
กฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติ เลมที่ ๑
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รูปมีศีลไหมที่ตา หูไดยินเสียงมีศีลทีห่ ูไหม จมูกไดกลิ่นมีศีล
ที่จมูกไหม ลิ้นรับรสอาหารที่ศีลที่ลิ้นไหม กายสัมผัสรอน
หนาวออนแข็งมีศีลไหม อาตมาฟงทานบอก เห็นรูปก็แลว
สติมีไหม มีครับหลวงพอ ออนั่นแหละสติ ศีลตองมีเรือนให
เขาอยู บอกเธอตองมีกุฏิอยูใ ชไหม เหมือนญาติโยมตองมี
อาคารสถานที่ จะนั่งตากแดดตากฝนอยูคงไมได มันตองมี
เรือน เพราะฉะนั้นมันตองมีเรือน ตาเห็นรูป มีสติไว
แลวทานบอกวา ไปไหนเอาตาหูเปนใหญ อยาเอาปากไป
นะ ปากนี่เปนครูนอย ไมใชครูใหญ สวนมากเราเอาปากไป
เสียนะ ตาดู หูฟง จิตคิดประดิษฐสรางสรรค ริเริ่ม
ดําเนินงานทางวาจาทีหลัง นีส่ อนดีเหลือเกิน อาตมาไดตรง
นี้ บอกตามีศีล มีศีลแลวทรัพยมา ฟงเขาดาแลวถาหูไมมีศลี
ในเมื่อขาดสติเดี๋ยวเถอะ เดี๋ยวไดเรื่อง ดามาคํา เราก็สองคํา
บอกไป เลยเอาปากออกไปแลว นี่หไู มมีศีล ตั้งสติไว หูมีสติ
แลวหูมที รัพย เพราะมีศีลทรัพยมา พูดไปแลวปจจุบนั ธรรม
ปากมีศลี พูดเปนเงินเปนทองเลยดวยมีสติ
โยมโปรดจําไวเถอะ ซื้อรถสีอะไรจะดีแลวก็แบบไหนดี
โอยรถสีนี้มันชนเกง สีดีโฉลกดีแล ไมชนไมมีที่ไหน อยาลืม
นะมันอยูที่จติ ใจ มันฝากความหวงใยและฝากชะตากรรมอยู
ที่เจาของรถและเจาของรถดวงไมดี เคราะหไมดี เคราะห
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หามยามรายรถมันจะไปรูเรื่องรูประสาอะไร
เจาของรถ
จะตองเสียแหลกลาญเพราะเจาของ ไมตองไปเลือกสีหรอก
ชอบไหมไมตองไปหาหมอดู ชอบสีอะไรสีไหนสบายใจเอาสี
นั้น ไมตองไปบอก หมอดูสีแดงแตโยมชอบสีเขียว ไมตอง
ไปฝนใจซื้อสีแดงมา ซอมแลวก็ไมสบายใจเลิกเชื่อหมอดูได
แลว เชือ่ ความสบายใจของโยมดีกวา
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง เปนตน สะดวก
ไหม ฤกษคือโอกาสดี ยามดีตองเวลาวาง ถาโยมไมวางยาม
ดีไมได จะดําเนินงานตองเครือ่ งพรอม เครื่องอุปกรณพรอม
พอพรอมแลว ฤกษโอกาสดีเวลานี้วางเสารอาทิตยวางไมได
ไปทํางานอื่น ดําเนินการเลย พรอมแลวรีบดําเนินงาน
รวดเร็วทันใจถูกตองเปนธรรมเรียบรอยทุกอยางทุกประการ
โยมจงจําไวถาหมอดูบอก โยมชอบสีแดงแตไปซื้อสีเขียว
เอาสีแดงมาไมสบายใจ ไปซื้อมาทําไม ก็เอาสีสบายใจไมได
หรือ นี่เอาตําราพระพุทธเจา
เมื่อเปนเชนนี้แลวก็ขอฝากญาติโยมนะ
การเจริญ
วิปสสนากรรมฐานก็ดี การทําสมาธิก็ดี ทานศีลภาวนานี้
ตองรูจกั วิธีบริจาคทานดวย พระเจตนา โยมรูจักหมดทุกคน
โดยไมตองอธิบายนะ ดูพระเจตนา กอนทําสบายใจทําไป
แลวสบายใจ ทําไปแลวนานก็ยิ่งสบายใจ นี่เอาหลักนี้มาตั้ง
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ญาติโยมทําบุญ ญาติโยมกระเปาขาดเลย เลยไดบุญหรือนั่น
นี่วิธีปฏิบัติการทําบุญ นอกเหนือจากนั้นแลวงานตองเสีย
เงินตองเสียเวลาแตไมเสียเงิน
แคภาวนาจิตประจํา
แกปญหาเฉพาะหนาไดโดยไมตองใชเงิน แตตองใชเวลา ทํา
ไดทุกขณะจิต เวลาออกจากบานโยมมีปญ
 หานะ แกได
ระหวางทาง นี้ซิแกไดทางตา จมูก ลิ้น กาย ใจ ปญหาเกิด
ขึ้นมาแกไดเลย เขาบานมีปญหานะ ไปถึงทีก่ ําหนดไป ถึง
นักธุรกิจไปถึงการคามีปญหาทั้งนั้น แตเรามีสติปญ
 ญาดีไม
มีการสรางปญหาสามารถจะแกปญหาไดทันทวงที ปจจุบัน
นี้ หากวาโยมมีปญหาอะไร แกไมไดมีแตสรางปญหา ทําให
เดือดรอนขึ้นมาอยางนี้เรียกวามีสติ มีสมาธิอยางไร
ไมจําเปนตองกลาววาไปนั่งที่วดั ไปวัดของเราดีกวา วัด
อาคารสถานที่นั้นเมื่อไมมีเวลาจะไปก็เอาวัดของเรา เราก็
เอาวัดของเรา วัดขณะหยิบ จะเดิน ยืน นั่ง นอน จะหยิบ
อะไร จะขายอะไร ใหกําหนดสติจะขายดีตลอดรายการ นี่
อยาลืมนะ โยมจําไดไหมพระพุทธเจาสอนสติปฏ ฐาน ทาง
สายเอกชื่อเมืองอะไร ชื่อเสียงอะไร โยม? กายนคร ถูกแลว
ในตัวเรา ถาคนใดมีสติสัมปชัญญะครบอุดมคติอดุ มการณ
จากสติปฏฐาน ๔ แลวเงินไหลนองทองไหลมา หมายความ
วาอุดมสมบูรณ ถาใครมีสติครบอุดมสมบูรณ จึงเรียกวาสติ
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ปฏฐาน ๔ อยางนี้คนนั้นอุดมสมบูรณแน ถาเปนพอคาแมคา
รวยมหาศาล เพราะอุดมสมบูรณดวยสติ คาขายมีสติ
ปญญาเกิด รูว า ขาดทุนไดกําไรรูลวงหนาเสียดวยนะนี่ จึง
เรียกวา อุดมสมบูรณ
สรุปวาสติปฏฐาน ๔ นี้อุดมสมบูรณพรอมมูลบริบูรณดี
ดวยสติทุกประการ มีสติดีแลวสตางคมา ถาคนไหนไมมีสติ
สตางคหนี สตางคหนีหมดแนนอนนะ วิระทะโย วิระโคนายัง
โยมสวดคาถาใหเงินมา แลวสวดแลวเงินมาไหม ถาฝรั่งถาม
อยาไปตอบวาสวดแลวเงินมานะ สวดไปทําไมโยม เดีย๋ วไป
สวดเงินไมมา ดาเราแหลก สวดแลวจิตงอก พอจิตงอกแลว
เงินมันก็งอก ถาหากวาสวดแลวจิตมันหดเงินมันก็หดดวย
ไมใชสวดแลวไดเงินเลย โยมพอจิตมันงอกนะ จิตก็แตกกาน
สาขาเปนรมโพธิ์รมไทรของจิต แลวเงินก็มา ถายิ่งสวดไป
จิตหดนะ จิตยิง่ หดเงินหดดวย ขาวในหมอก็หดดวยหดหมด
เพราะฉะนั้นตอบไดเลยวา วิระทะโย วิระโคนายัง สวดใหจติ
ขึ้น พอจิตสบายอุดมการณเกิดขึ้นมีสติครบ รับรองนึกเงิน
ไดเงิน นึกทองทองไหลมา
โยมจําไวสวดไวจิตงอก ถาจิตของทานทัง้ หลายงอกทุก
คนนะ
รับรองสําเร็จตามเปาหมายและจุดประสงคทุก
ประการ ถาจิตหดแลวนะหมอแบตเตอรี่หมดไฟ รถทํา
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อยางไรถึงจะไปได คุณโยม ไมเอาใจใสแบตเตอรีก่ ําลังใจตก
มากนะ หมอแบตเตอรี่นี่ในเมื่อเราไมใชมัน ไมสตารทมันก็
หมดไฟไปนะ ตอไปอะไรเสีย แผนผาเสีย ในเมื่อแผนผาเสีย
แลวตอไปทําอยางไร ตองโยนหมอแบตเตอรี่ทิ้งซื้อใหมเสีย
เงิน นี่กําลังใจตกนะ ถาเพิ่มพลังจิตโดยใชสติทุกประการ
เทานั้นเปนการเพียงพอ เพิม่ สติเพิม่ กระแสไฟทั้งชารททัง้
สตารท
โยมนี่สติตวั เดียวที่พระพุทธเจาสอน ๘๔,๐๐๐ พระ
ธรรมขันธ ยอเหลือ สิกขา ๓ ในสิกขา ๓ ไดแก ศีล สมาธิ
ปญญา นี่พระในปาทานสอนละเอียดสอนสั้น ๆ เหลือ ๒ สติ
สัมปชัญญะครบ ๒ มากไปเสียแลว เอาเหลือหนึ่งลูกแกว
พระเจดียทองไดแกอะไร ความไมประมาท สติมีศีลแลว
สัมปชัญญะคือสมาธิ สัมปชัญญะนี่รูตัวเสียอีกแลว จิตตั้งใจ
ถึงพรอมดวยสมาธิจิตตั้งใจ ถึงพรอมแลวเกิดอะไร เกิด
ปญญา พรอมแลวเหลือ ๑ ทําอะไรไมมีประมาทเสีย เหลือ
หนึ่งวิธปี ฏิบตั ิ เห็นวามันมากนักจํายากนักโยมก็ไมประสาท
สําคัญอีกอีกวาไมประมาท เดินไมไดหรอกตองทําตั้งแตตน
ทําตั้งแต ศีล สมาธิ ปญญาและ ศีล สมาธิ ปญญา เหลือ ๒
สติ สัมปชัญญะรูตัวอยูเสมออยางประมาท อยาประมาท
เกิดขึ้นแลวนี่ ขอ ๑ นี่ทานสอนมาอยางนี้
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อาตมาก็จับจุดได แลวกลับวัด ออนี่ไดมาอยางนี้แลวยังได
เคล็ดลับมาอีก เคล็ดลับอยางนี้ ถาโยมอยากได อยากจะ
ทราบตองคุยกันเปนการสวนตัว เอาเลาสั้น ๆ ไวแคนี้วาได
ไปพบหลวงพอองคหนึ่งในปานี้ แตก็ไมทราบวาชื่ออะไร แต
มีลักษณะอาการอายุคลาย ๗๐ แตคงจะกวาเพราะโยม
ผูใหญบา นนั้นคงจะแกผากันอยู เห็นทานอยางนี้จนโดยมนั้น
อายุ ๘๔ ปแลว ก็ยังเห็นอยางนี้ แลวโยมคนนี้ก็ตายไปแลว
ดวย ถาโยมผูใหญบานยังอยูน ะอยาลืมนะ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓
โยมผูใหญนี้อายุ ๘๔ นะ ปานนี้โยมคนนี้คง ๑๐๐ แลวนะ
ตายไปแลว ผูใหญบา นคนนี้และตัวอาตมาเดี๋ยวนี้ก็จะ ๖๐
แลวนะ.....
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