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ภาคธรรมปฏิบัติ
กระแสไฟฟาแหงจิต
พระราชสุทธิญาณมงคล
P1006

ทานผูปฏิบัติธรรมทุกทาน ที่ไดมีโอกาสโชคดีไดมาเจริญ
วิปสสนา ทําใหเกิดปญญารอบรูในเรื่องเหตุผลและขอเท็จจริง
ของทานเอง โดยเฉพาะทั้งโยมหญิงโยมชายทุกคน คําวาตัง้ ใจ
และเจริญกุศล ตองตีปญหาใหแตก แยกออกวา ความตั้งใจ
คืออะไร คือ ตัวศรัทธาที่มุงหมายที่เราเขาไปในจุดนั้น
ความตัง้ ใจ คือความมีกุศลประกอบดวยฉันทะ ความพอใจ
และศรัทธา ความเชื่อมั่น จิตก็เปนสมาธิกุศล จึงเรียกวา ตั้งใจ
ไมใชตั้งใจแลวก็ตีความหมายไมได
บางคนพูดวาตัง้ ใจ แตก็ไมรูวาตั้งใจแลว มีองคการองคกร
ของมัน ความตั้งใจเราแยกออกไปวา จิต นั้นคือ ธรรมชาติ ที่
มันตองคิดอะไร อานอะไร เขียนอะไร จิตมันเปนอารมณ มัน
มองไมเห็นตัว มองไมเห็นรูปแบบ เอามือคลําก็ไมได จับก็ไมได
เปนกระแสคลื่นของอารมณ เรียกวา ธรรมชาติ ชัดเจนเหมือน
กระแสไฟฟา เรามีหลอดมีคลืน่ กระแสไฟฟาใหเขากับเสนสาย
กฎแหงกรรมเลม ๑๐ - กระแสไฟฟาแหงจิต

๑

e-Library

แลว ก็พลังงานไฟฟามีสวิตช มีการปดเปด จิตมีทงั้ ปดและเปด
ได กระแสจิตใหมันเดินก็ได คนไมมีความเขาใจ เหมือน
กระแสไฟฟาอยูในหมอแบตเตอรี่ นี่สงสายมาไฟฟาภูมิภาค มี
เครื่องปน ไฟฟา มันก็ตองเดินไปตามสายมัน ก็เขาเครื่องออก
เครื่อง เชน ยกตัวอยางใหเห็นวา ไฟฟา ๑ กิโลวัตต แตจะใชไป
ได ๘๐๐ เทานัน้ ใชถึง ๑,๐๐๐ ไมได เพราะกระแสคลื่นไฟฟา
นั้นพลังอยูที่ไดนาโม จะอยูนอกสายดวย มันจะครบวงจรของ
มันทั้ง ๑๐๐% นั้นไมได เชน ไฟ ๑ กิโลวัตต ๑,๐๐๐ โวลท มัน
จะใชกระแสไฟไดเต็มที่ไมเกิน ๘๐๐ เทานั้น จิตเราก็
เชนเดียวกัน ปน เครื่องแลว ปลอยใหมันเต็มทั้ง ๑๐๐ หนึ่งกิโล
๑,๐๐๐ แรงเทียนทั้งหมดเปนไปไมได เดีย๋ วก็ไดไหม เดี๋ยว
เครื่องทีม่ ันหมุน ก็ไมมีการหลอเลี้ยงกระแสไฟอยูในเสนลวด
เขาเรียกอยูในไดนาโม มันตองเลี้ยงไดนาโม ๒๐% มันถึงจะ
กลาวไดวากระแสคลื่นจะสงไปเทาไร
เหมือนทานมีน้ําหนัก
๑๐๐ กิโลกรัม จะแบกหามของที่หนักกวาน้าํ หนักตัวทานคงจะ
ยาก ตัวเราหนัก ๑๐๐ กิโลกรัม จะไปแบกกระสอบขาวหนัก
๑๕๐ กิโลกรัม คงไมได แบกไมไหว ถาแบกหลังหัก มันเกิน
กําลังวงจรของเราไป ฉันใดก็เชนเดียวกัน จิตเรามันมีวงจร
อยางไร มันถายเทเกิดดับอยูมากมาย มันมีวงจรที่จะเลี้ยงอยูใ น
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ศีล ดวยอํานาจศีล อํานาจเพิ่มพลังจิต มันอยูในความคิด อยูใน
อารมณนั้นเอง
ทานสาธุชนทั้งหลายทีท่ านมาปฏิบตั ิธรรม ทานตั้งใจไหม
เจตนาอันเปนตัวกรรม จากการกระทําดวยความตัง้ ใจ เปนบุญ
หรือเปนบาป ถาจากเจตนาเปนตัวกรรม การกระทําของทานถึง
จะแนนอนถึงจะถูกตองไมใชทําจิ้ม ๆ จ้ํา ๆ สงเดช เขาหลับตา
ก็หลับตากับเขาไมไดมคี วามตัง้ ใจเลย ไมมีศรัทธาเลย ไมมจี ิต
มุงหมายอันนั้น เหมือนหมอแบตเตอรี่ทานหมดไฟไปแลว นี่
คนเราเหมือนกันนะ ไมเหมือนกันเลยเอาใจใสกไ็ มเหมือนกัน
รักษาของก็ไมเหมือนกัน ชอบรักษาของ ของตั้งเละละหมดไมมี
ความตัง้ ใจ ถาตั้งใจจิตมันก็เปนกุศล กุศลแปลวาอะไร ตั้งมัน่ ใน
งานในหนาที่อันนั้น เรียกวา สมาธิ ทานถึงจะไดผลไดอานิสงส
อยางนี้เปนตน นี่เราก็ดูสังเกตการณอยางนี้ไปเรื่อย ๆ คนเรา
ทํางานดวยความไมตงั้ ใจก็เยอะ เจตนาไมเปนกุศล เจตนาเปน
อกุศล
อกุศลแปลวาอะไร แปลวา ทําไปโดยไมตงั้ ใจ ไมมีเจตนา
อันใดที่ตั้งใจใหดี เลยตั้งใจใหไดมักงายมักได จึงเปนอกุศล
อกุศลตัวนี้แปลวาไดมาดวยความไมราบรื่น ไดมาดวยความขม
ขื่น ไดมาดวยความแรนแคน ไดมาดวยความไมบริสุทธิ์ สิ่งใดที่
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เหนื่อยยากไดมาดวยกุศล
คือผลงานไดมาดวยความมี
สติปญญาของตนโดยเจตนาเปนตนทุน เจตนาหัง ภิกขเว
กัมมัง วทามิ เจตนาเปนตัวกระทําที่ถูกตอง ทําดวยจิตเปน
กุศลดวย ผลงานคือเมตตา มีความปรารถนาในการงานและ
หนาที่ ทานจะสรางความดีไดชดั เจน ตรงนี้ขอฝากทานไป
ปฏิบตั ดิ วย ไมใชนั่งหลับตาแลวไปสวรรคนิพพานหมด แกไข
ปญหาในครอบครัวยังไมได
ถาทานตั้งใจอยางนี้ เจริญสมาธิภาวนาวงจรกระแสไฟฟา
ทานก็จะเขาสูล็อค ทานจะเก็บไฟในหมอแบตเตอรี่ไวได รักษา
หมอแบตเตอรี่ไวดดี วย หมั่นเติมน้ํากลั่นรถทาน ทานมีรถหรือ
ขายรถก็ตามตองรักษารถ เอรถมาจอดทิ้งไวไมใช จะสตารทไม
ติด รับรองรถทานเสียแน นี่ยกตัวอยางใหเห็น เหมือนเรามี
สมาธิไมหมั่นทํา ไมหมั่นเจริญสมาธิ สมาธิทานก็หมดไปเอง
รับรองสมาธิทา นก็ตองเสื่อมไปตามสภาพ ไมใชวาเรามานั่ง
กรรมฐานแลวกลับไปเลิกเลย ไมเจริญสมาธิภาวนา สมาธิยิ่งทํา
ดียิ่งมีปญ
 ญา สามารถจะแกไขปญหาได
ขอฝากทานสาธุชนไว กระแสไฟมันหมดงายเหลือเกิน จิต
มันตก ไปเชื่อคนโนนคนนี้ อยาไปเชือ่ งมงาย อยาไปเชื่อหมอดู
เราก็เหมือนหมอแบตเตอรี่หมดไฟ ระวังนะ หมอแบตเตอรีห่ มด
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ไฟนี้จะไปไมรอด จะไมปลอดภัย จะมีแตเสนียดจัญไร จิตใจก็
ตก จิตใจก็ไมสบาย ทําอะไรไมได มันเปนเสนียด มันไมมี
ปญญา ไมรอบรูในกองการสังขาร คิดแลวคิดเลาเฝาแตคดิ เรา
จะไมสามารถประดิษฐสรางสรรคสิ่งใดได
การเจริญกรรมฐานเปนการรวบรวมจิตตัง้ สติปญญา เจริญ
สติปฏฐาน ๔ กายานุปสสนา ตัวนี้ทา นจะเดิน จะยืน นั่ง นอน
เหลียวซายแลขวา เอาสติจับเขาไป ตั้งเขาไวตลอดเหมือนเติม
น้ํากลั่น น้ํากลัน่ อยาใหแหงเหมือนจิตใจ ทานจะไมแลงน้ําใจ ก็
จะมีแตอัธยาศัย มีแตน้ําใจโอบออมอารีเปนตน นี่แหละ
กระแสไฟ มันมีแสงสวางเทาไรเกิดเมตตามากเทานั้น ถาทาน
มืดทานจะมีแตอกุศล จะไมไดผลงานแตประการใด เมตตาจะไม
มีกับคนที่ไรสาระ คือขาดกระแสไฟ คนที่ไมมีกระแสไฟนะคน
โง คนโมหะมันตองคลําไปมอง ไมเห็นของจริง มองไมเห็น
ของที่เปนประโยชนแกชีวิต
แกครอบครัวแตประการใดเลย
กลายเปนคนไรสาระ ไมมีสติปญญาแตประการใด
การที่มกี ระแสไฟทําใหเกิดแสงสวาง บัดนี้ทําใหมันมืดแลว
เราก็ใชกระแสไฟฟา ทานมีรถแตขาดไฟ หนารถก็ไมมีไฟ ทาย
รถก็ไมมี แลวทานจะวิ่งไปไดหรือ วิง่ ไปไมไดหรอก เหมือนตัว
เราก็เชนเดียวกัน ขาดแสงสวางก็คือขาดปญญา คนเราขาด
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ปญญาแลวจิตมันตก ไมมีโอกาสตะเกียกตะกายขยันหมั่นเพียร
ได คนที่ขาดแสงสวางขาดปญญาสวนมากจะขี้เกียจ ไมอยากจะ
เอางานเอาการ ไมอยากจะรับผิดชอบแตประการใด ขอฝากไว
อยางนี้เปนตน
ทานจะเปนใครก็ตาม ทานมาแลวขอใหตั้งสติ ตั้งมัน่ มาทํา
ดวยความตั้งใจหนอย ถาทานตั้งใจแลวมันจะมีฉันทะ ความ
พอใจมีความเลือ่ มใสในตัวเอง จิตก็จะมั่นคงในตัวเอง ไมตองไป
พึ่งใคร ไมตองไปหาหมอดู ไมตองไปหาผีเขาเจาทรง พึ่งไมได
แน ขอใหทานทั้งหลายเจริญสมาธิบําเพ็ญจิตใหเกิดพลังใหจง
ได จะไดพึ่งตัวเองใหมีแสงสวางในตัวเองคือ ปญญา เรียกวา
วิปสสนาปญญา จะเกิดเอง ปญญาเกิดจากตัวทานเอง ถาทาน
ไมพบสมาธิ จิตทานวอกแวก จิตใจแตกแหลกลาญ จิตใจไมเขา
ขั้นมีแตกังวล มีแตกระวนกระวายทานจะไรท่พี ึ่ง จะขาดที่พึ่ง
ทางใจ จะไปหาหมอดูที่ไหนละ จะไปหาพระหาเจา คุยกับผีคุย
กับพระ เวลาคนขาดที่พึ่งใกลจะเจ็บใกลจะตายจะคิดถึงพระ
กระซิบบอกเบาเบาฟงเขาสอน ชีวติ เราเกิดมาไมถาวร จะมา
นอนหลงเลนไมเปนการ ไฟสามกองปองเผาอยูเสมอ อยา
เลินเลอทวนทํากรรมฐาน ชีวิตเราเกิดมาตองตายไมวาเด็กหรือ
ผูใหญ ถึงเวลากรรมตัดรอนก็ตองตายทั้งนั้น กอนตายญาติมิตร
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บอกใหคิดถึงพระอรหัง รูยากที่สุด คุณพระพุทธัง เพราะกําลัง
เวทนา ทุกขัง จะพึ่งใครไดเวลาจะตายจากโลกไป จะพึ่งสามี
ภรรยาก็พึ่งไมได พอแมก็จะพึ่งลูกไมได ลูกก็จะพึ่งพอแมได
เวลาจะตายจากโลกไปความทุกขความระทมขมขื่น จะไปพึ่ง
ใครเขาได พึ่งไมไดแนนอน ขอเจริญพรอยางนั้น
ทานตองตีความหมายใหเขาใจ อยาไปพึ่งใครเขาเลย พึ่ง
ตัวเองเถิด อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ ตนเทานั้นเปนที่พึ่งแหงตน
นี่แหละทานทั้งหลายเราอยูกันหลายคน มีปญ
 หามากคน ถามี
บริษัท มีแตปญ
 หามาก ถาคนมาก ปญหามาก อยูกับปญหา
ตองสูกับปญหา ตองแกปญหา ตั้งสติไวจะไดไปแกปญ
 หาได ถา
ขาดสติสัมปชัญญะ ทานจะแกปญหาไมไดเลย จิตใจทานจะตก
กระแสไฟหมดแลว แบตเตอรี่ก็หมดไฟ พอหมดไฟแลวไมเอาใจ
ใสตอไป สมาธิภาวนาหมอแบตเตอรี่จะเสีย จิตจะตกมันจะเบลอ
จิตจะเกิดเครียด ประสาทจะเครียดแลว เอาตัวไมรอด ในเมือ่ จิต
ตกระดับ ๘๐% ตกวงจรของสมาธิแลวรับรองไปไมรอด เครียด
มีลูกมีหลานระวังถาเครียด ตกวงจรรับรองวาเบลอ ไมตองเรียน
หนังสือ ไมตองเรียนตอไปแลว มีหลายรายที่มาทีว่ ดั อาตมาขอ
ฝากญาติโยมเอาไวดว ย อยาใหเบลอ อยาใหเครียด ทานจะ
กลาวไปอยางนั้น นาเสียดาย ขอฝากไวคนเราเหมือนกันไมได
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ไปทิฏฐิเสียใจดวย ขอใหญาติโยมทัง้ หลายพึ่งตัวเองใหได ไม
ตองหมายไปพึง่ คนอื่น พึ่งไมไดแน พึ่งตัวเองเถิด แตเราใหเขา
พึ่งเรา ดีกวาเราไปพึ่งเขา
ทานทั้งหลายทีเ่ จริญกรรมฐาน ขอใหตั้งจิต ตั้งสติกําหนดที่
ลิ้นปนี่ รูหนอ... ครั้งละ ๕ จุดหนึ่ง ๕ ครั้ง จุดหนึ่ง ๕ ครั้ง ๑
วินาที ๕ ครั้ง ๑ นาที ๕ ครั้ง ๑ นาที ๕ วินาที ๕ นาที ๕ ครั้ง
กําหนดยาว ๆ รูหนอ... ตั้งสติใหนาน จากไวไปหาชาแลวจาก
ชามาหาไว สติทานดี ทานจะรูได รูจริงวานี่เคราะหรา ยจริงไหม
เคราะหไมรายเลยนะ อยาไปเชื่อคนบอก อยาไปเชื่อเขาวา
อยางโนนอยางนี้ เคราะหจะรายจะตองตายเดี๋ยวนี้ จะตองเปน
อยางโนนอยางนี้ เคราะหจะรายจะตองตายเดี๋ยวนี้ จะตองเปน
อยางโนนอยางนี้ เปนตน อยาไปเชื่อใหตื่น บางคนตื่นขาว ทํา
ใหจิตมันตกไปเปลา ๆ ไมเกิดประโยชนแตประการใด คิดวา
เคราะห เขาวาหมอดูเขาบอก เราก็เจริญกรรมฐาน ตั้งสติไวใหดี
จะไมเคราะหราย เคราะหจะหาย เคราะหรายจะกลับดี เคราะห
ดีจะมีโชคโฉลกดีตอไป ถาจิตดีแสงสวางดีแลวมันจะเกิดโชค
ลาภ มีนจะมีกจิ การงานเพิ่มขึ้นจากแสงสวาง คือ กิจการงานก็
มากขึ้น แสงมันมืด แสงมันริบหรี่ คือ กิจการงานมันก็นอยถอย
หลังลงคลองไปก็มดื รานคาก็มดื ไมมีใครมาซือ้ เลยนะ เขา
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ตองการรานคาที่สวางไสว รานคามีแสงสวางไสวมากมาย เห็น
โนนเห็นนี่ เห็นรถคนนั้น คันนี้สวย คันโนนสวย ก็ขายดิบขายดี
ขึ้น นี้คือ กําลังจิตเปนพลังงานที่เราจะรูเหตุการณชีวิตของเรา
ได
ขอฝากนักปฏิบัติไปดวย เมื่อไมสบายใจก็กําหนดตั้งสติ
เปนหมอดูพิเภกโหราอยูในสุวรรณพลับพลา คือตัวสติ ไอทศ
กัณฑยกั ษรายก็จะตองตาย เอาหัวใจไปฝากคนอื่นไมเปนตน
ตนของมันคือ ไอทศกัณฑสิบเศียรยี่สิบกร ก็ตองตายดวยหณุ
มาน เราก็เชนเดียวกันอยาไปตายแบบลิง ทิ้งขวางจิตใจ
หละหลวมเหลวไหล ใจไมมั่นคง ดํารงคศาสน ชีวติ จะประมาท
ในโอกาสตอไป ไหนเลยเลาทานจะไดดีทานจะมีปญ
 ญา ที่เรา
มาปฏิบตั ิธรรม ใชธรรมะเปนแนวนําชีวติ ไมมีคนอื่นชวยทาน
ได เรามีบุตรธิดาก็ชว ยแบกหามได เรามีทุกขเราก็ตอ งชวยกัน
ทุกขนอกทุกขใน ปวดอกปวดใจ จะตายแลว ลูกก็ชวยไมได ไม
มีใครชวย แฟนก็ชวยไมได สามีก็ชว ยไมได ภรรยาก็ชว ยไมได
แน ชวยกรรมงายอยางนั้นหรือ สามีภรรยาบางบาน อาตมา
เสียใจดวย เปนไดแคเพื่อนตอนนอน ไมเปนเพื่อนทุกข เวลา
ทุกขก็หนีเสีย เวลาเปนเพื่อนแคนอนคืนเดียว นอนติดกันแคนั้น
หรือ เวลาทุกขระทมขมขื่น ไมมีดูลูกดูเตา ขอฝากไวเพื่อนที่รัก
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คือ เพือ่ นนอนเพื่อนกิน แตเพื่อนคูทุกขคูยากคูลําบากดวยกันมี
นอย มีลําบากเหลือเกิน มีนอยมาก
ทานผูปฏิบัติธรรมที่รักทั้งหลาย โปรดตีความหมายอันนี้สัก
หนอยเถิด อาตมาวิจัยแลวเห็นใจประชาชนคนไทยมากหนา
หลายตา ไมมเี ลยคูท กุ ขคูยาก เพื่อนทุกขเพื่อนยากลําบากมา
ดวยกัน จูงกันไปถึงเมรุก็หายาก มีแตเพือ่ นอนกับเพื่อนกิน
เปนคูนอนกับคูกินพอหรือ คูทกุ ขคูยากที่เราลําบากรักกันดีมี
ปญญา สนใจดวยชีวติ ดีวารักกันดวยน้ําใจ รักกันดวยเมตตามี
บางไหม ทานทั้งหลาย เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิ ก็ตาม
รักกันดวยน้ําใจและเมตตาหายาก รักกันดวยคุณสมบัติไหม รัก
กันดวยน้ําใจไหม รักดวยความดีที่มตี อกันหรือไม
ในวงจรของกระแสไฟบวกลบคูณหาร รักกันจะเกิดแสง
สวาง เพราะเพื่อนคูคิดมิตรคูบ านเห็นใจสามี ภรรยาเห็นใจสามี
สามีเห็นใจภรรยา ไมจําตองกลาวแตคูนอนเทานั้น เปนคูคิด
ประดิษฐสรางสรรค คูกนั่ มีอะไรก็ทุกขยากรวมกัน สามัคคีกนั ใน
ครอบครัว รับรองทานจะอยูกนั จนกระทั่งตาย กระทั้งชีวติ หาไม
แน คือคําสอนของพระพุทธเจา ไมใชของอาตมา รักกันดีมี
ปญญา มีที่ไหน มีนอยมาก เดีย๋ วนีแ้ ยมาก บอกอาตมาหลาย
ราย
กระทั่งทีส่ รางสมบัติมาดวยกันมาแบงแยกแตกกันแลว
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อาตมาชวยไมได อยางนี้เรื่องจิตใจคน เรื่องกระแสไฟของคน
ไฟมันตองเขากระแสกัน ไฟ ๑๓๐ หรือ ๑๔๐ หรือ ๒๑๐ หรือ
๒๓๐ ไฟเฝทไหน ๒ เสน หรือ ๓ เสน มันเปนพยานหลักฐาน
ของกระแสไฟ คือ สมาธิภาวนา ถาโยมเขาถึงจิตใจเปนกุศล
เมื่อใด โยมจะมีแตเมตตา สามีจะเห็นใจภรรยา ภรรยาจะเขาใจ
สามี ตางครองรักกันดี มีปญ
 ญาแกไขปญหานี่แหละ เพื่อน
คูทุกขคยู าก เพือ่ นคูลําบากมาดวยกันมีนอยมาก
ถาเจริญกุศลภาวนาไปเรื่อย ๆ กําหนดวา เคราะหไมดี
เคราะหราย กําหนดรูท ี่ลิ้นป กําหนดรูหนอ... ครั้งละ ๕ นาที
กําหนด ๕ นาที ถึงแลวกําหนดใหม รู ๑ วินาที รู ๒ วินาที รู ๓
วินาที ถึง ๖๐ วินาที เปน ๑ ชั่วโมง ชีวติ นี้จะรวมลงสมาธิ
ภาวนา จิตใจจะไดผล จะไดอานิสงสสมความมุง มาดปรารถนา
ชัดเจนมาก เชือ่ อาตมาเถิด ประเสริฐสุด เราไมรูก็กําหนดใหมัน
รูใหไดรูจริง ใหมันผุดขึน้ มาจากดวงใจ อยาไปรูปลอมตามทีเ่ ขา
บอกเลามา ถาเขาบอกเลามาไมเปนความจริง อยาคิดเลยวา
พรุงนี้จะมีทุกข อยาคิดเลยวาพรุงนี้จะมีความสุข เขาจะเอาเงิน
มาใหเรา คิดในเดี๋ยวนี้ไดไหม ในปจจุบันนี่ เราตองการมี
ความสุข ตองการมีลูก มีหลานดี มีปญญา ตองการมีสามี
ภรรยา เพื่อนคูคิดมิตรคูบาน ตองการตรงนี้มาก แลวขอฝากไป
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ที่ทําไดยาก ไมยาก ไมงาย ยืนหนอ... ๕ ครั้ง ทําใหมันได ยืน
ใหมันมีสติปญญา ยืนเพงภาวนาในภาวะของตน กระแสก็จะ
เวียนวนในรางกาย จิตก็เปนกุศล ตัง้ มั่นอยูในจิตใจของตนแลว
เห็นหนอ... มันจะรูกระแสคลื่นของจิตคนนัน้ วาคนนั้นกําลังเลว
นิสัยไมดี ทีเ่ ห็นนั้น คนนั้นกําลังมีชู คนนั้นจะไมนา ดู พระองค
นั้นขางในเปนทองเหลือง พระองคนั้นขางในเปนตะกั่ว มันก็จะ
บอกไป
แลวแตจติ ใจผูมไี ดปญญาดวยความตัง้ มั่นดวยกุศล
กรรมจากการกระทําของตนเทานั้น อยางอื่นอยาไปคิด คิดซิวา
วันนี้เราทําอะไร หมั่นสวดมนตไหวพระ เปนตน
บางคนก็มาถามอาตมาทั่วไป หลวงพอคะ บางทีกส็ ามีมา
ถาม หลวงพอครับ ผมไมไดบอกใหแมบานรูหรอกผมยักเงินไว
ยักเงินเอาไป ผมไมไดบอกใหรูเลย เอาไปใหภรรยาก็จด
เงินเดือนผม ๕ หมื่น ทํางานบริษัท ไดโบนัสมาไดไอโนนมา ได
ไอนี่มา ผมก็ยกั ไวครึ่งหนึ่ง แลวก็ใหภรรยาครึ่งหนึ่ง ไมบอกให
ภรรยารู ผมจะเปนบาปไหมครับ ผมจะเปนบาปไหม มาถาม
อาตมา แลวเคยมานั่งกรรมฐานที่นี่ดว ย เปนผูอํานวยการกอง
บัดนี้เปนรองปลัดกระทรวง แลวก็ปลดเกษียณไปแลว ทํางาน
บริษัท เขาตัง้ บริษัทของเขาเอง ภรรยาไมทราบ แตอาตมาก็
ถามโยมผูชาย ที่โยมยักไวนั่นนะ ที่เอาไปตางหาก เจตนา
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อยางไร โยมผูช ายก็บอก ผมไมไดเจตนายังไงหรอกครับ ผมก็
ยัก ๆ ไว เผื่อจะใชสวนตัวบาง ตัง้ ใจซื้อรถสักคัน ผมไมไดเอา
ไปไหนหรอก อาตมาถามวาตั้งใจนอกใจไหม ตัง้ ใจฉอราษฎร
กับภรรยาไหม เปลาเลยครับหลวงพอ ตองการรวมไวอยางนี้
เผื่อภรรยาเขาขาดผมก็จะเอามาเติมให ถาเขาไมขาด ผมก็ขอ
เก็บไว บาปไหมครับหลวงพอ ไมบาป ถายักเอาไปใหแฟน เอา
ไปใหคนอื่น นอกลูนอกทาง นั่นอาจจะเปนบาปได ถายักยอก
เก็บเอาไว เผื่อเอาไวเติมขาดเติมเกิน มันก็ไมบาป ไมบาปแน
นะโยมนะ
ถาเรายักยอกออกไป จะเอาไปฉุยแฉกแหลกลาญ จะเอา
ไปใหคนอื่น โดยที่เหนื่อยยากมาดวยกัน เห็นจะเปนบาปแน
เปนบาปที่ตรงไหนละ มันบาปที่การเดือดรอน เอาไปใหคนอื่น
เขาทําไมละ บางคนนี่ที่กรุงเทพฯ ที่โรงเรียนสวนกุหลาบ
ยักยอกสามี ยักยอกแลวเอาไปใหเพือ่ น เพื่อนรักเพื่อนเกลอกัน
สามีก็ไมรู ยักยอกไปเรื่อย ๆ ไปใหเพื่อน เพื่อนก็เอาไปฉุยแฉก
แหลกลาญ ไมไดมาใชในครอบครัว เจตนารายอยางนี้ เห็นจะ
ไมถูกตอง เอาไปใหคนอื่นเชนนี้ไดอยางไร ถาหากวาจะไปใหก็
ตองสามีภรรยารวมกัน ถาเราจะยักเอามาเก็บไว หรือฝาก
ธนาคารไวก็เห็นจะไมเปน ไมมีปญหาอะไรเลย โดย เจตนาหัง
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ภิกขเว กัมมัง วทามิ เมื่อเดือนทีแ่ ลว โยมผูช ายเขามาถาม
อาตมา เงินเดือนใหไมหมด ไดโบนัส ไดเบีย้ ใบรายทางมาตั้งสี่
แสนหาแสน ผมไปใหภรรยาแสนเดียว ผมเก็บไวสี่แสน บาป
ไหมครับ เอะจะบาปอะไรละ เราไมไดทําใหใครเดือดรอน แตถา
ยักยอกมาไปใหเมียนอย เอาไปใหคนโนน ไปใหแฟน ไปให
นักรองเลนซะเปลา ๆ ก็อาจจะเปนได อาจจะเปนบาปคือ
เดือดรอน ถาเรามีมากเกินไปตั้งรอยลานพันลานไมเดือดรอน
มันก็จะบาปหรือก็ใชเขาไปใหสนุก แตจะมีความทุกขถนัด มัน
จะบาป ขอฝากญาติโยมไว มีคนมาถามเยอะ ก็เห็นเจตนาดีก็
คงจะไมบาป ไมเปนเวรกรรมอะไรหรอกถาเราเก็บไวเพื่อลูก
เพื่อครอบครัว
วันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการแกผูปฏิบัติธรรมทุก ๆ ทาน
โปรดสรางพลังไฟฟาใหเกิดแสงสวางในตัวเองใหได จะไฟวงจร
เทาไหร ไฟ ๑๑๐ หรือ ไฟ ๒๓๐ มันจะไฟ ๒ เสน ๓ เสนประ
การใด ก็เขากระแสไฟไดตามวงโคจรของกระแสเหลานั้น เอา
อยางนั้น ถาเปนหลอดไฟฟา เราก็เปดใหแสงสวาง ถาตาบอดหู
หนวก และจมูกเปนไซนัส ก็เห็นจะหมดทาง หมดทางที่จะรับ
กระแสคลื่นไฟฟา หมดทางที่จะรับกระแสจิตในตัวเอง ก็เปน
อัมพาต ทําอะไรไมได เรียกวาตัวตาย รางกายมันตายหมดแลว
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ไมมีความรูสึกแตประการใด ก็เปนกรรมของเขา ก็ขออยาใหมี
กรรมอยางนั้นกันเลยนะ โปรดอธิษฐานจิต ที่สรางบุญสรางกุศล
มา ขอใหปลอดภัย ขอใหสุขภาพอนามัยดีดวย จะทําอะไรก็
ขอใหมีความสุข ความเจริญใหลูกใหหลาน และก็กอนที่จะตาย
จากโลก ขอใหตายใหสะดวกสบาย จากโลกไปดวยดี มีปญ
 ญา
อยางนี้ มีปญญา อยาใหถึงกับทรมานใจเลย ก็ตั้งสติกรรมฐาน
ทานจะไดไปอยางสมควรถวนกันและสบายอกสบายใจ
ขอฝากไวในวันนี้ ถาจะลากลับไป ก็ขอใหไปชารทสตาร
ทหมอแบตเตอรี่ของทานเอง ไมมีใครชวยทานได ขอใหทานไป
ทําไฟฟาในตัวเอง คนอื่นเขาจะชวยไมไดนะ จะชวยเติมน้ํากลั่น
ที่โยมก็ไมได ก็ขอใหเราเติมเอง คือ ตนเปนทีพ่ ึ่งแหงตน ตั้งแต
บัดนี้เปนตนไป ก็ขอความเจริญรุงเรืองจงมีแกผูปฏิบัติธรรมทุก
ทาน ขอทุกทานจงเจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ
ธนสารสมบัติ และคิดสิ่งหนึ่งประการใด สามความมุงมาด
ปรารถนาดวยกันทุกรูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ.....
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