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การอุทิศสวนกุศล
พระภาวนาวิสุทธิคุณ
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วันนี้จะขอฝากญาติโยมไว การอุทิศสวนกุศล และการแผ
สวนกุศลไมเหมือนกัน การแผคือการแพรขยาย เปนการเคลียร
พื้นที่ แผสวนบุญออกไป เรียกวา
สัพเพสัตตา สัตวทั้งหลายที่เปนเพื่อนทุกข เกิดแกเจ็บ
ตายดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เรียกวาการแผแพรขยาย
แตการอุทิศให เปนการใหโดยเจาะจง ถาเราจะใหตวั เองไม
ตองบอก ไมตองบอกวาขอใหขาพเจารวย ขอใหขาพเจาดี
ขอใหขาพเจาหมดหนี้ ทําบุญก็รวยเอง
เราเปนคนทํา เราก็เปนคนได และการใหบดิ ามารดานั้น
ก็ไมตองออกชือ่ แตประการใด ลูกทําดีมีปญ
 ญาไดถึงพอ
แม เพราะใกลตัวเรา
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พอแมอยูในตัวเรา เราสรางความดีมากเทาไรจะถึงพอแม
มากเทานั้น เรามีลูก ลูกเราดี ลูกมีปญญา พอแมก็ชื่นใจโดย
อัตโนมัติ ไมตอ งไปบอก
คําวา ญาตกานัญจะ ไดแกญาติทั้งหลาย ใครเปนญาติของ
เราก็ไดรับ ญาติในอดีตชาติ ไมใชญาติในชาตินี้ก็ไดรับ
หากวาเรารูจักกัน ถูกใจกัน พอใจกัน เปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน คุนเคยกัน เขาใจกัน และชวยกันไดอาศัยกันได อยาง
นี้เรียกญาตกานัญจะ ญาติหลาย ๆ แหงมารวมกัน
บางทีคนนี้ไมใชญาติในชาตินี้ แตเราก็ไมสามารถจะทราบ
ไดวาเคยเปนญาติมาหรือไม แตเกิดพอใจกัน จิตใจตรงกัน ก็
เปนญาติครั้งอดีตทีผ่ านมา แตจากไปเปนเวลานาน เพิ่งจะได
พบกันวันนี้ มันก็ลืมเลือนรางไปบาง ก็สามารถเปนญาติได ดัง
นัยที่กลาวมา
ถาเคยเปนสามีภรรยากันกี่ชาติแลว ก็สามารถเปนไปได
ตามนัยดังกลาวเชนเดียวกัน
ถาไมสามารถจะเปนญาติครัง้ อดีตทีผ่ านมา ปจจุบันนี้เรา
ไปเกื้อกูลอุดหนุนกัน ชวยเหลือกันในวันนี้ สามารถจะเปนญาติ
ในวันพรุงนี้ตอไป ญาติโยมทัง้ หลายโปรดรับทราบไวดว ย
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พอแมอุทิศสวนกุศลใหลกู ได
เมื่อเร็ว ๆ นี้มคี นอยูพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มาหาที่
วัดบอกวา ลูกไปเรียนตอปริญญาโททีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา ไม
มีจดหมายมาเลย ๓ เดือนแลว ไมทราบวาจะเปนอยางไรบาง
อาตมารูแลว ลูกกําลังจะตายอยูในหอง ไอ.ซี.ยู. ที่
สหรัฐอเมริกา
เขาบอกวา “จะมาทําบุญวันเกิดใหลกู เลี้ยงเพลพระที่วดั นี้”
อาตมาก็บอกวา “ไดเลยโยม จะสวดธรรมจักรใหดวย”
ที่วดั นี้สวดธรรมจักรยากนะ ตองมีเหตุผล โยมคูน ี้เคยนัง่
กรรมฐานมาแลว เลยรูวาควรทําอยางไร
คนที่ไมรูเรื่องอะไร ทําบุญสงเดชก็ไดบญ
ุ สงเดช พอ
เสร็จพิธีแลว อาตมาก็อธิบายใหฟง
โยมทําบุญวันนี้ ตั้งใจแผสวนกุศลใหลูกอยูที่สหรัฐอเมริกา
วันนี้เปนวันเกิดของลูก ลูกเขาไมมีโอกาสทํา ลองดูจะไดผลไหม
พอแมก็กรวดน้าํ อุทิศสวนกุศลใหลูก วันนี้เปนวัดเกิดของ
ลูกนะ พอแมทําใหลูกในวันนี้ ขอใหลูกสําเร็จปริญญาโท
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ตอนนัน้ ลูกเขาไปศึกษาตอปริญญาโท
ขณะนัน้
ปริญญาโทก็ยังไมผาน ตองแกไขวิทยานิพนธอีกมาก และ
เขาปวยเชื้อไวรัสลงตับ จะตองตายอยูในหอง ไอ. ซี. ยู.
พอแมก็เจริญกุศล สวดพุทธคุณเทาอายุ พาหุงมหากา แลว
อุทิศสวนกุศลใหลูกที่อเมริกา นาน ๓ เดือน แลวไมสงขาวให
พอแมทราบเลย แมโทรศัพทไปก็ไมรบั
ลูกชายอยูโรงพยาบาลจะไปรับไดอยางไร จะตายไมตาย
เทากันแลว หมอบอกไมมีทางรอด
ปรากฏวาทําบุญเสร็จแลว ๑๐ วัน ไดรับจดหมายทันที
ลูกเขียนมาบอกวา คุณพอคุณแมครับที่ไมไดกราบเทามา
เพราะผมปวยหนักอยูโรงพยาบาลครับ และประการที่สองเรื่อง
วิทยานิพนธปริญญาโทที่ไมผา น บัดนี้ตั้งแตวันทีเ่ ทานั้น เวลา
เทานี้ ผมฟนจากหอง ไอ.ซี.ยู. แลวหายวันหายคืน ไดแกไข
วิทยานิพนธแลว อาจารยใหผา นแลวครับ และจะขอตอปริญญา
เอกตอไป
มีจดหมายมาตรงกับที่ทําบุญใหที่วดั นี้ เวลา ๑๑.๐๐ –
๑๒.๐๐ น. เปนเวลากลางคืนทีส่ หรัฐฯ ที่ฟนขึ้นมาตรงกันพอดี
ขอฝากไวเปนเรื่องกฎแหงกรรม
จากการกระทํา
ทั้งหมด พอแมสรางกุศลใหลูกได
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๒๒ เม.ย. ๓๕

ลูกแผสวนกุศลใหพอ-แมได
พระณรงคศักดิ์ ฐิตเปโม เปนบุตรของ พ.อ. ประกิต ศิริ
พันธุ กรุงเทพมหานคร ทานบวชหนาศพใหคุณปู บวชแลวโยม
นํามาฝากเจริญกรรมฐานที่วดั นี้ จะขออยู ๗ วันแลวจึงจะสึก
พอเจริญกรรมฐานได ๗ วัน โยมแมมารับ บอกกับโยมแม
วา ขออยูตออีก ๑ เดือน นั่งเจริญกรรมฐานแลวแผเมตตาใหปู
ใหพอใหแม
บัดนี้นาอนุโมทนา คุณพอไดเลื่อนยศเปนนายพลเลย และ
เลื่อนตําแหนงเปนผูบญ
ั ชาการศูนยปอ งกันภัยทางอากาศ
กองทัพบก
เมื่อสองสามวันมานี้ นําสายสะพายมาใหเจิม บอกวาหลวง
พอครับ ผมไมเคยคิดวาจะเปนนายพลเลย เสนก็ไมมี ผมดีใจ
มาก
ตอนนี้ลูกยังบวชอยู ลูกนั่งกรรมฐานใหพอ แมเปนใหญ
เปนโตก็ได
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ภรรยาแผสวนกุศลใหสามี
มีขาราชการซี ๗ คนหนึ่งรับราชการที่จังหวัดลพบุรี แต
ตอนนี้ยายไปแลว จะไมขอออกชื่อ สามีรับราชการระดับซี ๘
สามีเปนคนเจาชู เลนการพนัน กลับบานเที่ยงคืนทุกวัน
ภรรยาก็เสียใจ รองไหมาหาอาตมา บอกวาสามีไปชอบเด็กสาว
ที่ศาลากลาง ชือ่ นางสาววาสนา
อาตมาก็บอกวา เอาละคุณนายไมเปนไร จะแกที่โยม
ภรรยา โยมลาพักรอนสัก ๗ วันไดไหม มานั่งกรรมฐาน เขาก็มา
ที่นี่
พอนั่งกรรมฐานเสร็จ แผเมตตาทุกวัน ใหสามีมีความสุข
แผเทานี้เปนการแกกรรม
กลับไปบานแลวก็ไปนัง่ สวดมนตไหวพระ สามีมาก็ไมวา
กระไร ไมชวนทะเลาะอีกตอไป หากับขาวใหเต็มสํารับไว เขาจะ
ทานหรือไมทานก็แลวไป ทําหนาทีแ่ มบานการเรือนอยางดียิ่ง
และจะไมพุดถึงเรื่องนี้อีก
ขอเจริญพรวา จะแกบทใดอยาพูดเรื่องนั้น อยาไปดา
วาสามีเจาชู เลนการพนัน จะไมมที างแกไขได จะเปนการ
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หยิกเล็บเจ็บเนื้อ จะเหลือวิสัย อยาไปจี้แผลนัก เดี๋ยวจะ
กลายเปนโรคมะเร็ง และจะแกไขปญหาไมได
ในที่สุดสามีก็กลับใจ เลิกเที่ยว หันมาดูแลลูกเพิ่มขึน้ มานัง่
สวดมนตกับภรรยา
และนางสาววาสนาที่ศาลากลาง ก็กลับมาหาคุณนายนี้
บอกวา “คุณพี่ขา หนูไมมีอะไรหรอกนะ”
คุณนายก็บอกวา “ฉันไมวาอะไรเธอหรอก ตามใจเธอ ฉัน
แผใหเธอมีความสุขแลว” เลยรายกลับกลายดี
นางสาววาสนามีพี่ชายเปนนายแพทยใหญอยูอเมริกา ได
อุปการะลูกบานนี้ไปเรียนตอที่อเมริกา มันชวยกันไดอยางนี้ แต
ไมไดเปนสามีภรรยากันดังที่กลาวแลว
สามีบานอยูสันปาขอย จังหวัดเชียงใหม ยังไมเคยบวช ได
ปรึกษากับภรรยาวาจะบวชทีว่ ดั อัมพวัน
เลยขออนุญาตลา
อุปสมบท ๑๒๐ วัน ภรรยาพาสามีบวชไดแลว
วิธีแกกรรมอยาไปผูกใจเจ็บ ใหอโหสิกรรมเสียก็จะ
เปนสุขทุกฝาย
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๒๒ เม.ย. ๓๕

การอุทิศสวนกุศลใหบรรพบุรุษ
วันนี้เปนวันปูชนียบุคคล เปนวันที่เราไดบําเพ็ญกุศลอุทิศ
ใหแกบรรพบุรุษ มีบดิ ามารดา ปูยาตายาย ผูม ีพระคุณทั้งหลาย
จะเปนสามีภรรยา หรือญาติวงศพงศา หลายชาติ หลายกัปป
หลายกัลป ทัง้ บิดามารดายุคใหมปจ จุบันนี้ที่ยังมีชวี ติ อยูก็ไดผล
ดวย
บิดามารดาชาติเกาครั้งอดีตก็มโี อกาสมารับสวนบุญกุศล
ดวย เรามีบิดามารดามาหลายชาติ หลายกัปปหลายกัลป มา
ชาตินี้กม็ ิไดทราบวาคนนั้นเปนบิดามารดาของเราหรือไม
พระเกจิอาจารยทานเลาสืบมา บางทีบดิ ามารดาญาติ
วงศพงศามาเกิดเปนสุนัข เปนวัว เปนควาย เปนมา เปนชาง
และเราก็หารูไมวา เขาเหลานัน้ เปนญาติของเรา เพราะลมหาย
ตายจากไปหลายชาติ หลายกัปปหลายกัลปแลว
ยกตัวอยางทีจ่ งั หวัดพิจิตร มีบานที่นับถือกับอาตมาอยู
บานหนึ่ง อาตมาไดสงั เกตการณมานาน เคยไปแตยงั ไมไดบวช
บวชแลวก็ไปอีก
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เขาจะทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกบรรพบุรุษทุกป พี่นองที่
ไปอยูถิ่นอื่นก็กลับมารวมกัน
มีกระทาชายหนึ่งคนหนึ่งมาจากจังหวัดปตตานี ไดขึ้นไป
อยูจังหวัดพิจติ ร มีอาชีพรับจางหาบน้ํามันยางกับขี้ไตลงเรือ
เพื่อลองมาขายทางภาคกลาง และรับจางถากไรไถนา ซื้อบาน
กระทอมอยู ยังไมมีครอบครัว
บานที่รูจักกับอาตมานีอ้ ยูใกลกับบานของเขา มีลกู หลาน
มาก ถึงวันทําบุญบรรพบุรุษก็นํากระดูกมาบังสุกุล หนุมคนนี้ก็
มาชวยงานบานนี้เสมอ
อาตมาเขาใจผิดคิดอกุศลวา คงมาชอบลูกสาวหลานสาว
บานนี้ จึงกุลีกุจอชวยเหลือเขามาตลอด
เมื่ออาตมาบวชแลวก็ไปบานนี้อีก ก็เห็นคนนี้มาชวยงาน
อีก และไมไดมคี รอบครัวแตประการใด
ถึงเวลาพระรับภัตตาหารเสร็จแลว เขารับประทานขาวกัน
หมด แตหนุมคนนี้ไมยอมรับประทานอาหาร
อาตมาถามวา “นี่โยม ทําไมไมรับประทานขาว”
เขาตอบวา “มันอิ่มจริง ๆ ครับ ถึงเวลาทําบุญอยางนี้ ไมรู
เปนอยางไร ผมอิ่มตลอดวัน อิ่มตลอดคืนเลยครับ”
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กวาอาตมาจะรูได เมือ่ มาบวชเปนพระ เจริญกรรมฐานถึง
ไดรูวา กระทาชายทีม่ าจากภาคใตคนนี้เปนใคร
เขาเอาใจใสบานนี้มาก ลูกหลานจะไปโรงเรียน หนุมผูนี้ก็
ตามไปสงไปรับกลับ
ชาวบานเหนือบานใตก็คิดตรงกันกับ
อาตมา คงจะชอบลูกสาวหลานสาวบานนี้แนนอน
มาตอนหลังเขาก็ยังไมมีครอบครัว ไดเงินมามากก็ซื้อที่ไว
๕๐๐ ไร มีบานชองใหญโต แตเวลาบานนี้มีงานเขาก็มาชวยทุก
ที แลวก็ชวยลูกชวยหลาน จนลูกสาวหลานสาวแตงงานไป
หมดแลว เขาก็ยังอยูชว ยหลานเหลนตอไป
บัดนี้ทานผูนี้อายุมากแลว ก็ยังชวยงานอยางดียงิ่ และถึง
เวลาบานนี้ทําบุญทีไร เขาอิ่มทุกที และปลื้มปตยิ ินดี อาตมามา
รูไดภายหลังมานั่งเจริญกรรมฐาน
“ออ! กระทาชายหนุม คนนี้คอื พอของบานนี้ เมื่อครั้ง
อดีตชาติ” อันนี้เปนเรื่องจริง ขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
นี่แหละพอของเรา แมของเรา ไมใชชาติเดียว มีหลายชาติ
สามีของเราในชาตินี้ จะเปนสามีในครั้งอดีตของเราหรือไม เราก็
มิทราบ ภรรยาของเราในชาตินี้จะเปนภรรยาตลอดทุกชาติก็หา
มิได
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ศัตรูของเราที่ฆา รันฟนแทงกัน ก็มาเปนสามีภรรยากันใน
ชาตินี้ มีอยูคูหนึ่ง บัดนี้ภรรยาไดฆาสามีตายไปแลว นี่แสดงวา
เปนศัตรูกัน ไมใชวาเปนสามีภรรยากันทุกชาติ
ที่เปนชายจริงหญิงแท เปนคนแกทนี่ าบูชา มีคเู ดียว คือ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เสวยพระชาติทุกชาติ
จนกระทั่งเปนพระเวสสันดร

๑๕ เม.ย. ๓๕
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