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ธรรมปฏิบตั ิ
ทางสายเอก
พระครูภาวนาวิสุทธิ์
๖ พ.ค. ๓๔
P5002
การปฏิบัติเราใช
สติปฏฐานสี่
ทางสายเอกของ
พระพุทธเจา อาตมาปฏิบัตมิ าทุกอยาง เชน มโนมยิทธิ เราก็ไม
รูหลักการปฏิบตั ิมาแตตน เดิมทีก็อยากมีอภินิหารของมโนมยิทธิ
ใหเกิดมโนภาพ ใหเกิดอภินิหารของจิต ใหเกิดฤทธิเดชานุภาพ
เรียกมโนมยิทธิ ยังไมเขาใจลึกซึ้ง อาตมาก็ปฏิบตั ิมโนมยิทธิมา
กอน
แลวก็ไปเรียน ไสยศาสตร เวทยมนตพระคาถาทุกหมูเหลา
แลว ยังเรียนวิชา ธรรมกาย กับ หลวงพอสด วัดปากน้ํา เมื่อ
สมัย พ.ศ. ๒๔๙๓ สมัยเรือแดง เรือเขียว ฝกพระธรรมกาย ๖
เดือนเต็ม และก็ไดธรรมกายสามควรแกการปฏิบัติ

ทางสายเอก

๑
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จากนัน้ ยังไปเรียนตอ เพงกสิณ ดินน้ําลมไฟ เปนตน เอา
โนนมาประสม เอานีม่ าประสาน เรียนไสยศาสตร วิชาการทาง
เวทยมนต
ตอมาจึงไดมีโอกาสพบ พระในปา ที่อยูเลยขอนแกนไป จึง
ไดของแท มิใชของเทียม ดังที่กลาวมา
ทานก็ถามวา “คุณบวชใหม เปนภิกษุนวกะสอบนักธรรมตรี
ไดไหม? “ไดครับ” “สติปฏฐานสี่อยูในนักธรรมตรีบทนัน้ คุณทําได
หรือ”
“ไดครับ พระเดชพระคุณหลวงพอ”
“ทําได จะถามมั่งนะ”
ถามเราก็ทําไมได เราตอนนั้น ไดวิชาการ ไมใชทําได ทําได
ตองลงมือทําในสติปฏฐานสี่ ทานวาอยางนี้
กายานุปสสนาสติปฏ ฐาน ขอที่ ๑ วิชาการจะบอกวา กาย
สักแตวากาย ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เราเขา เรียกวา กายา
นุปสสนาสติปฏฐาน

ทางสายเอก
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เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ขอที่ ๒ เวทนาก็สกั วาเวทนา
ไมมีตัวตน สัตว บุคคล เราเขา เรียกวา เวทนาสุปส สนาสติปฏ
ฐาน เปนหลักวิชาการ
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ขอที่ ๓ จิตสักวาแตจิต ธรรมดา
เราพิจารณาไมมีตัวตน คือคลําไมได ธรรมชาติของจิตตองคิดอาน
อารมณ รับรูอารมณไวไดเปนเวลานาน เหมือนเทปบันทึกเสียง
ไมมีตัวตนจะคลําไดแตประการใด ก็ยังไมทราบวาจิตอยูตรงไหน
แลวจะคลําไดอยางไร นี่คือวิชาการ
ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน ขอที่ ๔ ธรรมสักวาแตธรรม
ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เราเขาอีก เรียกวา ธรรมานุปสสนาสติปฏ
ฐาน แตเราก็ไมรูวากระไร
ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน หมายถึงธรรมที่เราทําแลวเปน
กุศลหรืออกุศล จิตถูกตองเปนธรรม ถูกตองหรือไมถูกตอง หรือ
เปนการถูกใจ เปนกิเลสเปนอกุศลหรืออาจจะเปนกุศลกรรมก็ได
แลวแตถูกตองหรือถูกใจอยูในธรรมานุปสสนาสติปฏฐานเชิง
ปฏิบัตกิ าร นักปฏิบัติธรรมตองทองขอนี้ใหได
ทางสายเอก
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พูดงาย ๆ เรียกวา เราเรียน สันโดษ กัน ไมใชเรียน อันดับ
เราก็ปานฉะนี้แลว งานการก็เยอะ จะตองมานั่งเรียนนักธรรมตรี
กันอยูไดหรือ เรียนนักธรรมโท ภาวนา ๒ ก็เรียนไมได จะมาเรียน
นักธรรมเอก วิปสสนาภูมิอยูตรงไหน เรียนมากมายหลายประการ
ธรรมวินิจฉัย วินจิ ฉัยธรรม และวินัยวินจิ ฉัย เราก็ไมสามารถจะมา
เรียนตามอันดับขึ้นตอนนี้ได เราจะมาเรียนบาลีแปลหนังสือกัน ก็
เห็นจะทําไมไดแนนอน
เรามานัง่ ปฏิบัตธิ รรมะตามคําสอนของพระพุทธเจานี้
ก็
เรียกวา สันโดษ เรียนเชิงปฏิบัตกิ ารทั้งหมดอยูในพระไตรปฎก
ทั้งหมดที่เราปฏิบัตินี้
ทําไมเรียกวาทัง้ หมด
ทานทั้งหลายฟงแกนแท
พระพุทธศาสนาดูวา แปดหมืน่ สี่พันพระธรรมขันธ พระวินยั ปฎก
พระสุตันตปฎก พระอภิธรรมปฎก ตั้งแปดหมื่นสี่พนั พระ
ธรรมขันธเต็มตูเลย ๔๕ เลม หรืออีกนัยหนึ่ง ๘๐ เลม
เราก็เรียนไมไดใหจบครบครันทันเวลาของอายุ เราจะทองบน
จําทรงพระไตรปฎก
ก็คงไมทันกับอายุที่จะตองตายนี่เรียกวา
ทางสายเอก
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ความรู เปนตนฉบับเรียก คันถะธุระ แปดหมื่นสีพ่ ันพระ
ธรรมขันธ
แกนแทพระพุทธศาสนา เชิงสันโดษ ก็ยอใจความจากแปด
หมื่นสีพ่ ันพระธรรมขันธ เหลือไตรสิกขาสาม เปนปฏิบัตกิ ารอยู ณ
บัดนี้
จะเปนพระสงฆองคเจาหรือเปนฆราวาสก็ตาม ตองเขาใจใน
จุดนี้ คือ ไตรสิกขา มีอยู ๓ ประการคือ ศีล สมาธิ ปญญา
ศีล เราก็ไดความวา ปกติ เราทําความเปนปกติคือ
กรรมฐาน เปนตัว ทําใหจิตเปนปกติ กรรมฐานทําอยางไรจิตจึง
เกิดปกติ ก็มีสติสัมปชัญญะกําหนดจิตใหมีสติ ตรงนี้เปนหลัก นัก
ปฏิบัตติ องจําขอนี้ใหได
คนที่มีศลี นะ
ตองคนปกติ
คือมีการกําหนดจิตใหมี
สติสัมปชัญญะ ศีลคือมารยาท จะเกิดเปนผลงานของจิตของเรามี
ระบบ มีระเบียบ มีแบบมีแปลน มีแผนผังขึ้น คนเราก็สูภาวะอยาง
นี้จึงจะปกติได
ญาติโยมผูใครธรรมตองทองสติปฏฐานสี่ใหไดวามีอะไรบาง
กายจะยืน จะเดิน จะนัง่ จะเหลียวซายแลขวา จะนอนจะนัง่
ทางสายเอก
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เหมือนกันหมด ตองมีสติเปนตัวกําหนดจิตใหมีความเปนปกติใน
ดานกาย อยางนี้แลว กายสักแตวากาย ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน
เราเขา เปนกายนอก
แตเรามีสติอยูที่จิต กายในก็เกิดขึ้นเปนกายทิพย เปนทิพย
อํานาจของจิต มีกายทิพยอยูดานใน กายจะเคลื่อนไหวจะคูหรือจะ
เหยียดแขนขาก็มีมารยาท มีความเปนปกตินี่เรียกวา กายทิพย
มีทิพย คือจิตมีสติสัมปชัญญะ สติมันจะบอกจิตวา
เคลื่อนยายอยางไร เราจะวางทา วางที่ใหมีปญญาตรงไหน ใหมี
มารยาทเปนศีลประการใด คนนัน้ จะมีศีล เกิดความเปนปกติของ
คนสมบูรณแบบ เรียกวาคุณสมบัติมนุษย มันเกิดขึ้น โดยอยางนี้
เราก็กําหนดยืนหนอ ยืนหนอ หาครั้ง ยืนนีท้ ุกคนไมเขาใจ
กายานุปสสนาสติปฏฐานขอนีส้ ําคัญมาก กอนทีจ่ ะนั่งกําหนด
จิต ใชสติปฏฐานสี่ ตองเดินกอน คือเดินจงกรม
ทําไมตองเดินกอน เพราะเดินนี้มีภาวะดีกวานั่ง มันรวม
รวมจิตไดดีกวานั่ง จึงตองเดินเคลื่อนยายอิริยาบถ ใหเขาสู
ปรารภของการมีสติดีที่สุดดวยการเดิน
ทางสายเอก
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คนโบราณดินไปไถนา เดินไปทําไร วันละหลายกิโลเมตร จะ
เห็นไดวาสุขภาพจิตก็ดีขึ้น การเดินก็ไมเหนื่อยออนใจแตประการ
ใด มีสมาธิดีดวย รางกายจะเคลื่อนยายและไฟธาตุจะยอยงาย
ความเปนภาวะปกติก็ดีขึ้น
อาหารก็ยอยงาย น้ําดีก็กลั่นกรองไดดี น้ําไตก็กั่นกรองไดดี
ดวย อาพาธก็นอยลง มีความอดทนสูง เดินทางไกลไดดีมาก จึง
ตองเดินจงกรมกอน แลวจึงนั่งสมาธิ จิตสมาธิจะรวบรวมไวได
ดีกวานัง่ เก็บไวไดนานกวานัง่ จึงตองเดินกอนนั่งเสมอ มีเหตุผล
ดังนี้
นักปฏิบัติตองจําขอนีก้ อน แลวจึงมาพัฒนาจิตในสติปฏฐานสี่
เรียกวา ทางสายเอก ทําไมเรียกวาทางสายเอก เพราะทางเดินมี
หลายทาง ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ แตทางบกเดินเทาก็ยังมี
หลายทาง
เดินทางมีขวากหนาม เดินทางทุรกันดาร เดินทางเรียบ ถา
ไมมีทางเดินจะไปถึงจุดหมายไดอยางไร

ทางสายเอก
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ถาเราเหยียบหนามเขาไปในปาดงพงไพร
ก็จะไปไมถึงที่
หมายไดตามความประสงค พระองคจึงบอกเดินทางสายเอก ขอนี้
สําคัญมาก
อาตมาปฏิบัติมาทุกอยางแลว
ก็มาสรุปไดขอนี้เองคือ
สติสัมปชัญญะ อยาลืมวา ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปญญา ขอปฏิบัติ
สรุปเหลือ ๒ คือ แกนแทพระพุทธศาสนา คือ สติสัมปชัญญะ
ไมลดละภาวนา มีสติเขาไวทกุ อิริยาบถ มีสมั ปชัญญะรูตัวรูทั่ว รู
นอก รูใน รูตาชั่งขึ้นมาดู เอาตราชูขึ้นมาชั่ง
รูอยางนี้จึงจะเรียกวารูตัว รูทั่ว รูก ารแกปญหา เหลือ ๒
ประการคือแกนแท คือธรรมะ อยูตรงนี้แน ๆ ไมใชอยูที่อื่น แลวก็
ทําได
รูตัว รูทั่ว รูนอก รูใน รูจิตใจของเรา รูจิตใจของคนอื่นได มัน
ก็ออกในรูปแบบเหลือ หนึ่ง คือ ความไมประมาท ซึ่งเปนหลัก
พระพุทธศาสนา
พระพุทธเจาบอกวา ทําอะไรอยาทําใหเปนเหตุแหงความ
ประมาท จะตายได จะเสียดาย จะขาดเหตุขาดผลขาดตนขาด
ทางสายเอก
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ปลายอยางนี้เปนตน อยูตรงนี้นะ นี่หลักแกนแทพระพุทธศาสนาก็
ไดมาจากทางสายเอก
ก็จะจับจุดไดวา เอกตรงไหน เอกที่เดินทางสายเอเชีย ไมมี
หนาม รถยนตของทานจะไมชอกช้ํา ถาทานเดินสายจัตวาก็เดิน
โขลกเขลก มีหนาม มีหลุม มีบอ ทานจะเลือกเดินอยางไร นี่
เหตุผลของทางสายเอก
จงเลือกเดินทางสายเอก ทางสายเอก ทางบกก็แหงตลอด
ทางน้าํ ก็เรือแลนไดเลย ไมมีหาดไมมีตอ ก็เรียกวา ทางสายเอก
แตเดินทางสายเอกหรือทางอะไรก็ตาม
ถาทานขาดสติ
สัมปชัญญะ มีความประมาทอยูในจิตใจของทาน ทานก็ไมพบ
หลักพระพุทธศาสนาในตัวทาน
กรรมฐานอยูตรงไหน ไมใชพุทโธนะ ตัง้ สติไวมือสอง เทาสอง
สมองหนึ่ง เปนที่พึ่ง เหยียบทั้งเบรค เหยียบคลัช มือถือเกียร ตา
หูก็วองไว จิตใจก็ดีดวย นี่ทางสายเอกอยูตรงนี้
บางคนไมเอา ตาดู หูฟง ปากไมนิ่ง คนที่มคี วามรู ขาดสติ
ไมมีทางสายเอก เอาปากไปกอน พูดลมปาม ขาดสติสัมปชัญญะ
ไมใชหรือ
ทางสายเอก
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พระพุทธเจาบอกทางสายเอกตรงนี้ เชิงปฏิบัติการ ตัวสตินี่
สําคัญมาก และมีสัมปชัญญะอยูในตัวเองขึน้ มา จะเกิดความคิด
ออกมา คือปญญาไมประมาท
จอออกรถตองดูน้ํามันเกียร น้ํามันเครื่อง เบรก ลูกลอดูยาง
ใหเรียบรอย ความไมประมาทอยูตรงนี้คือสติ นีท่ างสายเอกอยู
ตรงนี้ รถนี่สอนเราเองนะ ขอฝากไว
ทานเจริญกรรมฐานได จะเกิดปญญา เกิดความรูเหตุผล
ขอเท็จจริงในการแกไข คือศีลธรรม ทานจะมีสุขภาพจิตดีมาก
สุขภาพจิตทานจะอดทนตองานและมีขันติความอดทนตลอดไป
นอกเหนือจากนั้น การงานทานจะดีขึ้น ในเมื่อการงานดีขึ้น
แลว การเงินก็ตามมาเลย การเงินตามมาแลว การสังคมตามมา
ดวย เขากับเด็กก็ได เขากับผูใหญก็ได เขากับพระสมานพ
ราหมณาจารย เขากับผูบังคับบัญชาก็ได เหตุผลของทางสายเอก
อยูตรงนี้
สรุปทางสายเอก จะไมหลงจะไมลืม จะไมประมาทในชีวิต จะ
ไมมีทางสายอื่นที่จะเสียหาย ถึงจะเสียหายบางก็นอ ยลงไป จะลืม
ทางสายเอก
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อะไรก็นอยที่สุด คนเราที่ทะเลาะกัน พูดจาไมเขาใจกัน ก็เพราะไม
มีทางสายเอก
ถาเรามีทางสายเอก เราจะไมไปทะเลาะกับใคร ไมตองไปขัด
คอใคร เราก็รวู าเขามีทางจัตวา เราทางสายเอกตองเลี่ยงหนี ไป
เสียทาเขาทําไมนะ เอาพิมเสนไปแลกกับเกลือทําไม
ตัวเราเปนตัวสําคัญ คิดวาเรานี่เปนคนสําคัญผูหนึ่งไมไดหรือ
ถาทานทั้งหลายมีทางสายเอกแลว จะรูวาตัวทานมีความสําคัญ
มาก
จะเปนหนาที่ภารโรงหรือจะเปนหัวหนาฝาย
หรือทํางาน
ราชการ หรือทํางานรัฐวิสาหกิจ หรือจะทําธุรกิจสวนตัวก็ตาม
ทานจะรูตัววาทานเปนคนสําคัญคนหนึ่งในโลก ทานจะรูตัวได
เชนนี้คือ ทางสายเอก
ถาทานไมมีทางสายเอก ทานจะไมรูตัวอยางนี้นะ มักจะนอย
เนื้อต่ําใจเสมอ เห็นวาตัวเองไมมีความสําคัญอะไรเลย ก็ทําอะไร
ไมได ไมมีทางสายเอก ทานก็ตองเดินบุกปาฝาดงหลงไพรเห็นได
ชัดไหม
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เหมือนเราเกิดมาทุกคนพี่นองเอย
กําลังยืนอยูที่กลางปา
ดวยกันทุกคน เห็นอะไรขางหนาไหม มันมืดแปดดานทุกคนนะ
ไมมีอะไรเลย เตรียมอาวุธไวเถิดทานทั้งหลาย
เขาเถื่อนเตรียมพรา เขาปาเตรียมมีด คืออาวุธ เราทั้งหลาย
ตองเตรียมอาวุธคือปญญา “ปญญาวุโธ” คือตัวสติปฏฐานสี่ที่เรา
ปฏิบัติอยูนี้
เตรียมอาวุธติดตัวทานไป เมื่อมีขวากหนามและอุปสรรคใด
ๆ นําอาวุธคือปญญาที่เก็บไวในจิตใจของทานมาแกไขไดทันที ไม
ตองพกปน ไมตองพกมีด พกปนไปใหเขายิงเราตาย
ทานทั้งหลายเอย ไมตองไปซื้อปนมารักษาทรัพย ปกปก
รักษาทรัพยสมบัติหรอก รับรองถาเรามีบุญวาสนา ขโมยไมมา
เลนงานเราหรอก โจรก็ไมมาปลนดวย
แตถาทานมีอทินนาทานติดตัวทานมา ๖๐ % เตรียมปนก็ไม
ไหว รับรองทานตองโดนปลน ทานตองโดนจี้ โดนไฟไหมบานแน
ๆ
นอกเหนือจากการเจริญกุศลภาวนา แกไขปญหาแลว จงแผ
เมตตาใหเจากรรมนายเวร หนักจะกลายเปนเบา
ทางสายเอก
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บางคนบานจะตองถูกไฟไหม แตแลวเพียงแตขโมยลักของ
ไปเทานั้น ทัง้ นี้เพราะเรามีการแผเมตตาใหเจากรรมนายเวร แผ
เมตตาไมได เจากรรมติดตามตอไป และบุญก็ไมสรางกุศลก็ไมทํา
รับรองทานไฟไหมบานแน ๆ นีเ่ หตุผล มันมีมาแลวหลายเรื่อง ที่
อาตมาจับไดเปน กฎแหงกรรม
ขอฝากพี่นองไว ทางสายเอกอยูตรงนี้นะ
ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศก็หาความปลอดภัยไมได รีบ
เตรียมหาอาวุธติดตัวทานไปใหจงได คือปญญารอบรูในกองการ
สังขาร แกไขปญหาได เอาไปเถิดทานจะประเสริฐในอนาคต
เดี๋ยวสติก็จะบอกวา ขึ้นรถไฟก็ตองตกราง ไปรถคันนี้มนั ก็
ตองคว่ํา นี่ทางสายเอกนะ สายเอกอยูที่จติ คือ กรรมฐาน ที่
ปฏิบัติได รับรองจะไดเลี่ยงทางไดถูกตอง วารถจะชนกันตอนนี้
เราจะไดเลี่ยงทางไปอยางนั้น ไมจําเปนตองคนชวยไดนะ ผียัง
ชวยได อาตมาเคยประสบมา
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วิญญาณกตัญู
ท. เลียงพิบูลย ตอนสมัยอายุ ๓๖ ป ทานยังหนุม อยู มาคุย
กับอาตมาเสมอ บอกวา “หลวงพอครับ ผมเองประสบมา ผมไม
เชื่อกฎแหงกรรมเลยนะ ไมเชื่อผี ไมเชื่อปศาจราชทูต แตผมเจริญ
กุศลภาวนาแลว พอจะเชื่อกฎแหงกรรมบาง ผีชวยได”
สมัยกอนนานมาแลว ประมาณ ๓๗-๓๘ ป มีเด็กสาวคนหนึ่ง
เรียนธรรมศาสตร ผิดหวังเรื่องแฟน เรื่องสอบ เดินทางโดยรถไฟ
ไปพักทีล่ ําพูน กินยาตายในหองโรงแรม เขียนหนังสือบอกไว พอ
แมทราบก็มารับศพลูกไปบําเพ็ญกุศล
เขาบอกวาจะกระโดดตรงถ้ําขุนตาล พวกรถมาดึงไวทัน เลย
มาพักทีโ่ รงแรม กินยาตาย ดวยอํานาจจิตเปนอกุศล ตองเปน
อสุรกาย ตรงนัน้
ตัวอยาง เชนคายบางระจันนี่ รบทัพจับศึก ตองเปนอสุรกายดุ
รายมาก เดี๋ยวนี้เลิกดุแลว ถวายพระราชกุศลไปแลวสรางวัดขึ้นมา
สรางคายบางระจัน พวกนัน้ ก็ไปหมดแลว ไมมีการดุ ไมมีการ
เฮี้ยน เหมือนเมื่อกอนมา บางคนไมมคี วามเขาใจเรื่องนี้
ทางสายเอก
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ท. เลียงพิบูลยเลาวา “ผมไปทําธุรกิจทางภาคเหนือ ก็ถามหา
หองพักในโรงแรม”
บอยบอกวา “ลุงพักหองนี้ไหม ไมเอาตังค” ท. เลียงพิบูลย ก็
ถามวา “หองไมดี ไมมีที่นอนหรือยังไง”
เขาบอกวา “เหมือนกันหมด มีของบริการเหมือนกันหมด แต
ไมเอาตังค” และก็ไมบอกวากระไร
 ญา ก็คิดวา เอ! ถาจะผีดุ นึกไวในใจ
ท. เลียงพิบูลย ผูมีปญ
แลวบอกวา “ตกลง ลุงพักหองนี้จะใหเทาราคา” เลย ท. เลียง
พิบูลยก็ไปพัก ดูสะอาดสะอานดี
เขาพักสวดมนตไหวพระเสร็จแลวก็นอน ตี ๑ ออกมาแลว แต
ท. เลียงพิบูลยมีกรรมฐานสูง ไมกลัว ลุกนั่ง ไฟฟายังสวาง ก็นั่งดู
เฉย ๆ กําหนดแผเมตตาพระกรรมฐาน แผเมตตาไป ยอลงไป
เปนสาวสวยยกมือไหว เห็นไหมนี่ อํานาจกรรมฐานทางสาย
เอก
เขารองไหแลวบอกวา “คุณนาคะ หนูมาอยูหองนี้นานแลว”
ท. เลียงพิบูลย ก็ถามวา “เออ! หนูเปนใคร”
“หนูมากินยาตายที่หองนี้ ถวยยังอยูใตถุนเตียง เขาไมเก็บ”
ทางสายเอก
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“มีเหตุผลประการใด เลาใหนาฟงซิ” เขาบอกวา เรียน
ธรรมศาสตรผิดหวังเรือ่ งแฟน
เรื่องแฟน ๆ นี้เลาใหเด็กผูหญิงฟงกันบางนะ อยาสนใจเลย
นะ ไปรักเขาขางเดียวทําไม สอนเด็ก ๆ ไวบางนะ
ท. เลียงพิบูลย ก็บอกวา “หนูทําอะไรเชนนัน้ ”
“หนูผิดไปแลว แกไมไดเสียแลว หนูจะกระโดดรถไฟที่ถ้ําขุน
ตาล แตการดรถเขามาดึงไวได เพราะมีตาแปะแกนั่งอยูตรงนัน้
เขาไปบอกการดรถวา เด็กคนนี้จะโดดใหรถไฟทับ การดรถเลยรีบ
ปดประตูใหนั่ง เดี๋ยวจะเสียชื่อรถไฟ เลยคุมตัวไปลงสถานี ตามตั๋ว
ที่ตีไวจนได”
แลวบอกตอไปวา “ใครมาพักที่นี่ หนูก็ออกมาอยางนี้ ออกมา
ใหชวยถวายสังฆทาน แลวแผเมตตาใหหนอย แตไมมีใครแผได
กรุณาชวยหนูดวย
หนู
เลย
หนูขอกราบเทาคุณนา
ขอขอบพระคุณ”
ท. เลียงพิบูลย บอกวา “จะใหนาชวยอยางไร” เขาบอกวา
“ถาหากคุณนานั่งกรรมฐาน แผเมตตาและถวายสังฆทานใหหนู
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แลว หนูจะไปจากทีน่ ี่ได” เวลากินยาตาย เกิดโทสะเปน
อสุรกาย ไมใชเปรตนะ
อยางนี้ไมใชเปรตดุราย
เหมือนคนที่ถูกรถชนตายดุราย
ทะเลาะกันมา รถชนตาย เฝาถนนเลย ดุรายเปนอสุรกายเชนนี้
ไมใชรถชนตายเปนคนไมดี โดนฆาตายเปนคนไมดี ไมใช โปรด
ทําความเขาใจทุกคน อยาเขาใจผิด แตแลวไมมีใครแผเมตตาได
มาพักก็ไมรูจักทําบุญกัน
อุทิศสวนกุศลดวยการเจริญกรรมฐานดีที่สุด ไมตองเอา
สตางคไปถวายพระก็ยังได ขอใหสวดมนต พุทธคุณ ธรรมคุณ
สังฆคุณ พาหุงมหากาฯ เสร็จแลวสวดมนตอะไรก็ได แลวเจริญ
กุศล ใชสติปฏฐาน ๔ ใชทางสายเอกขึ้นมา แลวรวมทุนบุญกุศล
แผใหคนนัน้ ใหเปตชน ใหอสุรกาย ใหมีความสุขความเจริญดังที่
กลาวมาฉะนั้น ไดผลแน
ท. เลียงพิบูลย บอกวา “เอาละหลาน นาจะชวยจัดการให”
เขาขอกราบเทาเลย และบอกวา “ขอบพระคุณคุณนามาก”
หนูจะไดไปจากที่นเี่ สียที ท. เลียงพิบูลยบอกวา พอกราบเทาเสร็จ
แลว ขอบพระคุณแลว นั่งยิ้ม รูปคอย ๆ จางหายไป
ทางสายเอก
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ท. เลียงพิบูลย ก็ตั้งสติไมเคยกลัว นักกรรมฐานไมมีกลัว มี
สติมีทางสายเอกไมกลัวใคร กลาทําความดี จึงไดเรียกวา
กรรมฐานทางสายเอก ไมกลาทําความดี กลัวคนโนน กลัวคนนี้
ไมใชทางสายเอกนะ เปนทางสายจัตวา
หลังจากนัน้ ท. เลียงพิบูลยก็เริ่มสวดมนต ธูปเทียนก็ไมมี
กอนสวดก็เขาไปอาบน้าํ ใหม อาบน้ําใหสะอาด เปลีย่ นเครื่อง
แตงตัว มีเสื้อขาวอยู ๓ ตัว กางเกงขาว ๑ ตัว ติดกระเปาไป ก็เอา
เสื้อขาว กางเกงขาวมานุง
เริ่มสวดมนตทําวัตร แลวสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
เรียบรอย แลวนั่งเจริญกรรมฐาน ประมาณ ๑๕ นาที ขอแผเมตตา
ใหเด็กสาวคนนี้ นึกใหเห็นมโนภาพออกมา แลวบอกวา ขอหนูจง
ดวยอํานาจ
มีความสุขความเจริญ
ขอเจาจงไปสูสุคติเถิด
กรรมฐานเปนไดทันทีชั่วพริบตาเดียว
พอตี ๕ ท. เลียงพิบูลย ก็อาบน้ําแตงตัวใหม เปลีย่ นชุดขาว
ออกเดินลงจากโรงแรม พวกโรงแรมถามวาเปนอยางไรบาง ท.
เลียงพิบูลย บอกวาไมเห็นเปนอะไร แตไมเลาเหตุการณใหฟง
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แลวก็เดินทางไปตลาด ไปซือ้ ปนโต ๒ เถา ใสอาหารคาว ๑
เถา หวาน ๑ เถา เขาไปในวัด ไปบอกหลวงตาองคหนึ่งบอกวา
จะถวายสังฆทานอุทิศใหคนตาย แตก็ไมไดบอกวาใคร พระทาน
รับสังฆทาน รับศีลเสร็จ
สังฆทานตองรับศีล จําไวนะตองรับศีลดวย ไมใชประเคนแลว
เปนสังฆทาน เดี๋ยวนี้สังฆทานเวียนกันอีกหรือ ตองใชของจริงซิ
ใชเงินผิดประเภทไดหรือ รับราชการก็ถูกถอดนะ ใชเงินผิด
ประเภทไดหรือ โกหกนะ เขาบอกใหใชตรงนี้ กลับไปใชตรงโนน
ไมใชเงินวัด เราขอยืมกอนได ของวัดนี่ไมเปนไร นี่เงินสราง
สวม เขาจะซื้อขัน ขอยืมไปกอน แตพรุงนี้นาํ มาใหได เอามาแทน
เสียไมมีปญหา
แตราชการไมไดนะ ถาใครฟองถูกถอดเลยนะ ทางการเขาหา
วาใชเงินผิดประเภท เอาออกเลย จะเปนซี ๗ ซี ๘ ก็ตาม
แคคาเชาบานทางราชการ ตัวเองไมไดเชา แตอยูกับเพื่อน
เพื่อนไมเอาเงิน แลวทําบัญชีวาเชาเพื่อน พรรคพวกจับได ขนาด
จะยายไปเปนอธิบดียังโดนออกเลย ไมไดโกงนะ แตตองออกตาม
กฎหมายกําหนดไว นี่ไมมีทางสายเอกอีกเชนเดียวกัน
ทางสายเอก
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เชานั้น ท. เลียงพิบูลย ถวายสังฆทานเสร็จแลว กลางคืนอยู
อีกคืนหนึ่ง รุงขึน้ ถึงจะไปเชียงใหมตอไป
ตี ๑ ออกมาอีกแลว แตงตัวสวย มีผาขาว กราบไหว ท. เลียง
พิบูลย อยางสวยงาม กลาววา
“หนูมาขอกราบขอบพระคุณและขอกราบลา หนูจะไปแลว มี
ทางไปแลว หนูก็ทําบุญวาสนามามากแตตองไปรับกรรมในปาอีก
ชั่วคราว
หนูซาบซึ้งใจมากที่คุณนาชวยหนูออกมาจากนรกใน
วันนี”้
กรรมฐานนี่แผไดเลย ถามีญาติพี่นองฆาตัวตาย มีทางเดียวที่
จะแผเมตตาใหคือ กรรมฐาน ถาทําบุญใหไมถึง ผูกคอตาย ยิงตัว
ตาย ทําบุญใหไมถึง มีตําราอยูที่นี่หลายราย
ขอฝากพี่นองทีม่ ากรรมฐานทีน่ ี่ทุกคน โปรดจําทางสายเอก
ไวใหได มันเอกจริง ๆ ไมมีจัตวา ไมมชี ั้นตรีเลย ตรงไปตรงมาแน
ๆ พระพุทธองคทรงสอนไวชัดเจน
เด็กสาวคนนัน้ ก็บอกวา “หนูจะไมลืมพระคุณ หนูจะตามชวย
คุณนาตอไป”

ทางสายเอก
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ท. เลียงพิบูลยบอกวา ไมตองหรอก นาจะไปเรื่องธุรกิจ
การคาที่เชียงใหม
นี่เห็นไหมนี่ ไมหวังผลตอบแทน คนทางสายเอกไมหวัง
ผลตอบแทนกับใครนะ ทําอะไรฟรี ขอฝากญาติโยมไวดวย
เลี้ยงลูกอยาหวังผลตอบแทนจากลูกนะ ถาหวังผลตอบแทน
จากลูกจะเสียใจ รักลูกคนนี้มาก เอาใจใสมาก ไมไดพึ่งเลย จะ
เสียใจ แตลูกที่เกลียดกลับมาอาศัยได ดังที่กลาวนี้ นี่เหตุผลกฎ
แหงกรรมฝากไวในวันนี้ วันนีว้ ันพระ
ตอจากนั้น ท. เลียงพิบูลย ก็เดินทางไปเชียงใหม ทําธุรกิจ
เสร็จแลว
ไปตีตั๋วรถยนตผานทางอําเภอเถิน
ทางยังไมดี
สมัยกอนนี้ตองผานเขา
ตีตั๋วตอนเย็น ๆ รถออกพรุงนี้เชาจากเชียงใหมไปกรุงเทพฯ
ตอนนั้นมีรถแดง หลังคาต่ํา ๆ รถบัสยังไมมี
พอกลางคืน ตี ๑ ออกมาอีกแลว สวยกวาเกาอีก ท. เลียง
พิบูลย จําไมได บอกตรงนี้มีอกี แลวหรือนี่ เฮอ! สวยกวาเกานี่สวย
จริง ๆ และถามวา
“หนูมาทําไมอีกละ”
ทางสายเอก
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“หนูจะมาชวยคุณนา”
“ชวยอะไร ไมตองชวยจะ”
“ไมใชคะ เชื่อหนูหนอยไดไหมคะ พรุงนี้อยาไป”
“อาว! ตีตั๋วแลว”
“นี่คุณนาไปดูหนาโชเฟอร ถามีแผลเปนตรงนี้ ใสหมวก อยา
ไปนะ หนูตองรีบไปแลว หนูขอกราบลาคุณนาเชื่อหนูนะคะ” เลย
กราบแลวก็หายวับไปกับตา
ท. เลียงพิบูลย ก็ไปคืนตัว ผีมาบอกจะเกิดอะไรขึ้น เจาหนาที่
ก็ไมยอมรับคืน เขาบอกวา คืนไมไดเสียที่นั่ง
ท. เลียงพิบูลยก็กลุมใจ กลับมาที่โรงแรม ตอนบายไดขาว
แลว รถไฟตกเขาที่อําเภอเถิน ลงไปเลย ตายหมด ๔๐ ศพ คน
ที่มีแผลเปนตายคาที่ โชเฟอรถูกอัดกระเด็น ไมไดชนกับใครลง
เขาเอง มีคนเขาร่ําลือกันและมาบอกวา “คุณนาครับ รถที่คุณนา
จะไปนะ คว่ําไปแลวตาย ๔๐ ศพ เหลือบางก็กะรองกะแรงไป”
เลย ท. เลียงพิบูลย กลับมาโรงแรมแตงตัวใหม นุงชุดขาว
สวดมนต นึกในใจวา “แหม! หนูเอย ถานาไมเชื่อ คงเหลือแต
กระดูกแลว” และสวดมนตใหเด็กคนนั้นอีก
ทางสายเอก
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ขอฝากไวไมใชเรื่องเหลวไหล
ฉะนัน้ ยืนหนอใหได ยืนหนอ ๕ ครั้ง ยืนเอามือไพลหลัง จับ
มือไว ถาเมื่อยจะเลื่อนขึ้นสูงก็ได ทําไมถึงเอาไวขางหลัง คนหนึ่ง
เปนโรคปอด คนหนึ่งเปนโรคหืด เปนโรคหัวใจ เอามือไวขางหนา
เดินไปนาน ๆ รัดหนาอก เลยหายใจไมออก เปนลมหวิวไป
เอาไวขางหลัง มือขวาจับมือซาย เดินไปมันจะปวดหัวไหล
ปวดก็ใหกําหนด มันจะกดกระเบนเหน็บ จะไมเปนโรคไต ไมใช
เดิน ๑๐ นาทีนะ เดินเปนชั่วโมงซิแลวถึงจะรู หลังจะไมงอดวย มี
ประโยชนดวย บริหารลมหายใจไดดีดวย ขอฝากไว ผูทํา
กรรมฐานโปรดทําตามนี้
เอามือมาขางหนาบางไดไหม ก็เปนบางครั้ง หนัก ๆ ก็เอาลง
ไปใหตรงกับกระเบนเหน็บ สวนมาเราจะปวดสนหลังกัน ถาโยม
ผูชายปวดหลังมาก ๆ นะ อยาลืมโรคไตมาแลว กษัยไตพิการ ยิ่ง
อั้นปสสาวะมาก ๆ เขา ไมชาเปนโรคไตนะ โรคไตไมหายนะ ราย
กวามะเร็งอีก
โรคไตวายลางไตไมพัก มันยังไมมีทางหาย โรคมะเร็งยังมี
ทางหายกวานะ ขอฝากไวดวยอยางนี้อีกประการหนึ่ง
ทางสายเอก
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ยืนตั้งสติไวใหดี ยืน....ถึงสะดือ หยุด ถอนหายใจพับ รวมสติ
อยูกับจิต หนอ....ลงไปที่ปลายเทาใหได ทําใหมันไดจังหวะ และ
สํารวมปลายเทาดวยการยืนหลับตา ตองการใหสติอยูกับจิตใหได
ถาเราไมถอนหายใจ กวาจะถึงเทา ถอนหายใจแย สะดือเปน
จุดสําคัญ
ขอใหทําตามนี้ อยาไปนอกคอก หลับตายืนหนอ ๕ ครั้ง ดู
มโนภาพของเรา เอาสติตามจิตไดทันแลวจะคลองแคลว ถาสติ
ตามจิตไมทันจะอึดอัด หายใจพอดี ยืน...ถอนหายใจแลว หนอ...
อยาเอาจิตไวที่จมูก อยาเอาจิตไวที่ลมหายใจ ตองอยูตรง
สะดือนี่ ถอนหายใจแลว หนอ...ถึงปลายเทาพอดีเลย
หลับตาใหม ตั้งสติตามจิต จากปลายเทาถึงสะดือ หยุดหนอ
...ถึงกระหมอมพอดี แลวกําหนดยืน....หยุดดูซิสติจะตามจิตทัน
ไหม ถาตามทันจะคลองวองไวขึ้น และมีปญญาขึ้น สวนมากวาแต
ปาก จิตมันไมถึง สติตามไมได ไมไดผล จะไปพบทางสายเอกนะ
พอครบ ๕ ครั้งแลว ลืมตาดูปลายเทา ขวา...ยกนิดเดียว ยาง
...หนอ อยาเพิ่งอยากเดิน ทําหยาบ ๆ ไปหาละเอียด ไมใชอยาก
เดิน อยากนั่ง แตก็ถูก ใหม ๆ ใหทําอยางนี้กอ น จากหยาบไปหา
ทางสายเอก
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ละเอียด จากงายไปหายาก ไมใชยากที่สุด กําหนดหมดทุกอยาง
แลวไปหางาย ๆ มันจะมากไป เอาอยางนี้ไปใช
อาตมาสอนมาตั้งแตอยูวัดพรหมบุรีหลายปแลว ตั้งแต แม
สุม ยังเปนสาว ๆ นัง่ ผลสมาบัติได ๔๐ กวาชั่วโมง มีคูกับแม
สุมคือ หมอชลอ นั่งได ๘๔ ชั่วโมง รูเวลาตาย วาตองไปตายที่
กาญจนบุรี ตองโดนฆาตายที่น้ําตกเอราวัณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.
กาญจนบุรี เปนเวลานานมาแลว
เพราะเมื่ออดีตชาติ หมอชลอไปฆาเขาตายขณะแมลูกออน
บนกระดานไฟ บานแตกสาแหรกขาดหมดเลย ไมมีเหลือเลย หมอ
ชลอรําลึกเหตุการณในอดีตไดวาเปนลูกมอญที่ราชบุรี มีพี่นอง ๒
คน มาชาตินี้ก็มี ๒ คน แตตองพากันไปตายตรงนั้น ที่พาไปปลน
เขา เมือ่ เปนลูกมอญอยูราชบุรี อาชีพขายโอง
เปนมอญแลวมาเกิดเปนไทยได ไทยเราก็ไปเกิดเปนฝรั่งได
เรืออากาศโทอเมริกาโดนยิงตายที่ตาคลี ไปเกิดเปนพมา เลย
แมน้ําเมยไป ๑๖ กิโลเมตร ยังอยูเดี๋ยวนี้
นายสิบโทตายตอนสงครามโลกครั้งที่สอง
อเมริกามาทิ้ง
บอมบที่ตาคลี สมัยทหารพันแขง ใสหมวกกะโล มาเกิดไปเปน
ทางสายเอก
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นักศึกษาวิทยาลัยครูนครสวรรค เดี๋ยวนี้ไดดอกเตอรแลว เขาเคย
ฝกสติปฏฐานสี่มาทางสายเอก ตองรูอยางนี้
ขอฝากพี่นองไว จะไปหองน้าํ เดินจงกรมไว อยาเที่ยวเดิน
แชแหม มานั่งกรรมฐานอยาไปเดินเที่ยวที่ริมแมน้ํา เดินไป
หองสมุด อยาไป เวลามีคาเหลือเกิน เอาของดีไปใหได มี
ประโยชนมาก เวลาจะกลับนิดหนอย จึงไปเดินดูตรงนัน้ ตรงนี้
หามไปกุฏิพระนะ จะไปกุฏิพระองคโนนองคนี้ไมได พระมี
หนาที่อะไรไหมในหองกรรมฐาน มีหนาที่ไปชวยซอมแซมใหไม
เปนไร ถาจะไปคุยสอนกรรมฐานตามโนนตามนี้ ตามกุฏิพระไมได
ขอฝากหลักกติกาของวัดไวดวย อยาทํานะ อาตมานั่งอยูกุฏิก็รู
โยมฝาฝนก็ตามใจนะ โยมจะไมขลังเพราะพูดไมจริง ทุกสิ่งที่เรา
ปฏิญาณตนตอหนาพระสงฆองคเจาจะตองปฏิบัติอยางเครงครัด
เดินจงกรม เดิน ๆ ไปไดจังหวะแลวก็นงั่ เดิน ๑ ชั่วโมง ตอง
นั่ง ๑ ชั่วโมง เดิน ๑๐ นาที ตองนั่ง ๑๐ นาที แลวนอนไมใชหาม
นอนนะ นอนหงายลงไป แลวกําหนดพองหนอยุบหนอ เอามือจับ
ทองดูซิ หายใจเขาเปนอยางไร หายใจออกเปนอยางไร หายใจ
ยาว ๆ กอนสักพักหนึ่ง แลวเอามือคลําทองดู นี่สําหรับผูฝกใหม
ทางสายเอก
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หายใจเขาพอง...หนอ ใหไดจังหวะ บางทีไมเขาใจ พอง...สุด
พองแลว จะลงหนอไดอยางไร ก็ยุบเลย ยุบยังไมทันหนอก็พอง
อีกแลว จึงไมไดจังหวะอยางนี้ ตองคนละครึ่งคนละครึ่งไมไดคนละ
เสี้ยว
เอาพองยุบเสี้ยวหนึ่งหนอ ๓ เสี้ยวไดเลย พองหนอยาว ๆ
สูดลมหายใจ ก็เหมือนกันกับอานาปาณสติ หายใจออกทองยุบ
พอยุบแลวหนอ...ยาว ๆ พองยุบ...ไมลงหนอ มันก็พอง มันจึง
ไมไดจังหวะ อยูต รงนี้ ตองเอาไปใหไดนะ
บางคนมาถามวา ดิฉนั ญาณชั้นเทาไรแลว ญาณอะไร? พอง
ยุบยังทําไมได เดินจงกรมยังทําไมได จะเอาญาณอะไร เดิน
จงกรมขวาเปนซาย ซายเปนขวานี่ยังทําไมได แลวจะไดญาณ
อยางไร
นี่เดินชา ๆ เพื่อไว เสียเพื่อได เสียเวลาใหไดบุญ เดินใหชา
ที่สุด เพื่อไวเร็วทันใจ ถูกตองเปนธรรม ทําอะไรคลองแคลววองไว
ถาเราทําชาได มันมีสติดี มันไดคิดไดอาน ไดตรึกตรอง ได
โยนิโสมนสิการ ถูกตองทันเวลาที่คิด เพราะเดินชาคิดอะไรชา ๆ
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ไวกอน อยาใจเร็วดวนไดมิใครดี จะเอาดีไมได คิดไมทัน ทานจะ
เสียผลงานของทาน
เดินชาเพื่อตองการฝก พอฝกไดเรียบรอยดีแลวจะวิ่งไปทาง
ไหน ไปทํางาน สติจะบอกเลยวากาวไปทางไหน โดดตรงไหน
เดี๋ยวจะตองรับอยางไร นีท่ างสายเอกอยูตรงนี้ ชาเพื่อไว เสียเพื่อ
ได เสียเวลาเพือ่ ไดบุญกุศลอยางนี้
เสียเงินไปตองลงทุนทําการคา เพื่อไดกําไรที่เขาทําการคาไป
มีไหมคาขายไมตองลงทุน ไมตองใชสตางค มาวัดไมตองมีทนุ ไม
ตองมีบุญกุศล
ขอเจริญพรวา ทานทั้งหลายที่มานีม่ ีบุญทุกคน ถาไมมบี ุญ
วาสนา ไมมีทางมา คนที่ไรบญ
ุ วาสนา เอาชางไปฉุดไปลาก ไมมี
ทางมา จนชีวิตหาไม
พยายามเดินจงกรมหนอย เรือ่ งเกาอยามาคิดกัน อยาปรารภ
เรื่องนัน้ เรื่องสามี เรื่องครอบครัว เรือ่ งทุกขยาก อยาเอามาคิด
ตรงนี้ กําหนดอิริยาบถ ตองกําหนดเรื่อย ๆ เก็บเขาไว เวลามี
ทุกขมันจะออกมาแกเอง
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มีทุกขตรงไหนกําหนดคิดหนอ ๆ รูหนอ ๆ มันจะออกมาแก
เอง เดี๋ยวโยมจะบอกวามานั่งไมเห็นไดปญญา มันจะไดอะไรละ
มันสะสมหนวยกิต สะสมบุญกุศลไวที่ใจ ถึงเวลามีทกุ ขมันจะ
ออกมาแกทันที นี่อยูตรงนี้ ขอฝากไว
ไมใชพระที่บวชทุกองคมีบุญนะ คนละเรือ่ งกันมันอยูที่ตัว
ปฏิบัติ ไมใชนุงเหลืองหมเหลือง อยางอาตมามีบุญถึงไดบวชนะ
อยางโยมที่มาปฏิบัติวิปส สนากรรมฐาน จัดวาเปนนักบวชนะ
เพราะอยูในขอบเขตของนักบวช ดวยบวชกาย บวชวาจา บวชใจ
บวชนอก บวชใน บวชจิตใจเปนพระ ทําจิตใจใหประเสริฐ
นักปฏิบัติไมตองไปดูพระ พระองคนั้นเปนอยางนี้ พระองคนี้
เปนอยางนัน้ อยาวิจัยนะ วิจยั ตัวเองเถิด พระองคอื่นชางทานประ
ไรเลา ทานเปนอะไรก็ชางชี ดีชางสงฆ เรื่องของทาน
ทานจะไปเลือกวัดทําบุญทําไมกัน พบพระก็ตักบาตรไปเถอะ
เจอเณรองคไหนก็ตักบาตรไป ดีชั่วอยางไรเราก็ไดบุญอยูแลว แต
เรื่องของทานทีท่ ําบาป มันคนละเรื่องกัน คนละทางสายเอก นี่
แหละการปฏิบตั ิธรรมจึงมีประโยชน

ทางสายเอก

๒๙

e-Library

มีอะไรก็กําหนด สํารวม สังวรดวย เวลาโยมกลับจากนั่ง
กรรมฐาน เอาไปใชดวย เอาไปแกปญหา เสียงหนอ เขาดาเรา
เสียดสีเราเหลือเกินนี่ แหม! บังคับเราเหลือเกิน ก็ตั้งสติไวที่หู นี่
วิธีแกกค็ ือนั่งกรรมฐาน เปนการแกปญหา
แตเราไปทิ้งเสีย พอกลับแลว เลิกกําหนดเลย ทิ้งเลยทานจะ
ไดอะไร ทานเดินสายจัตวาตามเดิม จะพบปาเขาลําเนาไพร พบ
ขวากหนามคืออุปสรรคตลอดทาง ไมเกิดประโยชนนะ
พอไดยินเสียงเขาดาเขาวา ตั้งสติเลย เสียงหนอตองเอาอยาง
นี้แก เสียงหนอ ๆๆๆ รับรองเสียงที่หู เราจะดับวูบลงไป
เสียงกับหูคนละอัน แลวจะไมเก็บเสียงที่เขาดาไวในจิตใจ ให
เราเศราหมองทําไม
อาตมาชอบพูด “มึงดาใครวะ” พูดอยางภาษาไทยใหฟง มึง
ดาใคร “กูดามึง” “ดีแลว! นึกวาดากู” “ดามึงหรือเอาไป” นี่เห็นชัด
แลว แลวจะไปโกรธเขาอีกหรือ ทางสายเอกอยูตรงนี้
ก็ขอใหเอาไปแกไขปญหาในงาน ใครจะวาอยางไรตั้งสติไว
อยางเดียว เราจะทํางานในฝายไหน แผนกอะไรก็ตามสําคัญอยูที่
ตัวเรา ชีวิตคืองาน บันดาลสุข มีกรรมฐานสายเอกแลว จงทํางาน
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ใหสนุก มีความสุขกับการทํางาน นี่ กรรมฐานทางสายเอก งาน
เราจะเดินดวย
ไมใชทํางานดวยการกอดอกกลุมใจ งานจะเดินไดอยางไร ไป
โทษคนโนนเขาวา คนนี้เขาเสียดสี ตอบทันทีเลิกกัน อยาไปสนใจ
กับคนอื่น ในใจกับตัวเองเถิด
ขอฝากรายการกรรมฐานไว สอนแลวก็เอาไปใช กลับไปบาน
แลวก็เอาไปกําหนด ใครดาใครวาก็นั่งกําหนดไปเรื่อย ๆ ตั้งสติ
เดี๋ยวก็ดีมีปญญา พวกทีว่ าดาเรามันก็กลับไปหาเขาเอง เขาไม
รําคาญก็แลวไป เราอยาไปรับเขามาไวในจิต
ทวาร ๖ เปนประตูสําคัญ ประตูรับโจรเขาบาน ปดประตูเสีย
มิไดหรือ อยาใหโจรเขามาในหองนอนคือ จิต ถาถึงหองนอน ทาน
จะเสียทาเขาแน ๆ เปนขี้ขาเขาตลอดไป เปนขี้ขากิเลส เปนขี้ขา
ในการทํางาน แลวเสียใจตลอดกาล
จงใชทางเดินสายเอกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
โกรธก็กําหนดโกรธหนอ อยาไปโกรธใครตอไป สติมันจะบอกวา
จะไปโกรธเขาทําไม เสียเวลาทํางาน เสียสมองมาก ทําใหสมอง
ทางสายเอก
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เครียด
ทําใหตัวเราเครียดตอเหตุการณ
ดังที่กลาวแลว
เชนเดียวกัน
ฉะนัน้ ทานอยาใหเสียเวลามาเปลา มีเวลาจํากัดนะ ไปไหนให
เดินเปนแถว กําหนดไปเรือ่ ย ๆ อยาใหเวลาผานไปโดยใชเหตุ
กําหนดไปเรื่อย ๆ ไปหองน้ํา ถายอุจจาระปสสาวะ กําหนดตั้งสติ
ใหเคย ทานอาหารก็กําหนด เคี้ยวใหละเอียด ตั้งสติไว รับรอง
ทานไดผล
อาตมาไมสอนใหโยมทําบุญอยางโนนอยางนั้น แตสอนใหเอา
บุญมาใสไวในใจ ใหเกิดความสุข มีความสนุกอยูในบานของตน
สามีภรรยารักกันอยางดี รักพี่รักนองประคองไว รักงานในหนาที่
รับผิดชอบ รับรองทานจะรวยมหาศาล
บางคนก็มีศรัทธามาก แตไมมีความเพียร มันก็เปนไปไมได
มีศรัทธามากตองมีความเพียรมากดวย ตองเพียรตั้งสติไวใหมาก
ที่สุด มีวิริยะอุตสาหะ ตั้งสติสมาธิ จับจุดงานกรรมฐาน อยาทิ้ง
งานในกรรมฐาน ปญญาจะเกิดขึ้นในพละ ๕ ประการ ดังกลาว
แลว
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ขอความเจริญรุงเรืองจงเปนของทานนักกรรมฐาน และขอทุก
ทานจงเจริญดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ
จะนึกคิดสิ่งหนึง่ ประการใด จงสมความปรารถนาดวยกันทุกรูปทุก
นาม ขอเจริญพร
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