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ในวันนี้จะใหคติกรรมฐาน พูดถึงวิธีการทํากรรมฐานอุทิศ
สวนกุศลใหแกบุคคลผูม ีชีวติ อยู
และบุคคลที่ตายไปแลวสู
สัมปรายภพ จะอุทิศอยางไร มีคนยังไมเขาใจอีกมาก ตายไป
แลวอยูท ี่ไหนก็ไมทราบ จึงไมสามารถจะอุทศิ ได
การเจริญกรรมฐานดีทสี่ ุดในโลก ไดบุญกุศลทั้งผูมชี ีวิตอยู
และผูลว งลับไปแลวสูส ัมปรายภพ วันนี้จะยกตัวอยางหลายเรือง
ใหทานเขาใจในเรื่อบุญใหถูกตอง ตั้งใจทํากุศลจะไดผลประการ
ใด
พระพุทธเจาสอนนักสอนหนา แตเราฝกไมถึงขั้น ดียังไม
พอ ยังไมพอดี ยังไมเหมาะสม ไมเสมอตนเสมอปลาย ไหนเลย
ละเราจะไดบุญ ไดกุศล อุทิศผลงานไปใหคนอื่นเขาได ผลงาน
เรายังไมมี ฝกไมเต็มขั้น ดียงั ไมพอ เลยก็หาเรื่องไปวา
กรรมฐานไมไดผล หาเรื่องไปวา บุญไมชวย ตรงนี้นาฟง นาคิด
นาพิจารณามาก
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ตอนี้ไปโปรดตัง้ ใจฟง
เพราะหลักของพระพุทธเจาตอง
ศรัทธา ตองเชื่อ ตองเลื่อมใส จึงจะไดผล ถาไมมีศรัทธาไมมี
ความเชือ่ ไมเลื่อมใสแลวไรผลมาก ทานจะมานัง่ หลับตาสัก
๑๐๐ ปก็เอาดีไมได เพราะมีศรัทธา ทําไปโดยเขาทํากัน เราก็
ทําบาง ทานจะไมไดอะไรติดตัวไปในอนาคตแตประการใด ขอ
ทานติดตามฟงตอไป ณ โอกาสบัดนี้ ขอเจริญพร ขอเจริญสุข
โดยทั่วหนากัน
ในโอกาสที่เปนมิ่งขวัญมงคลในวันนี้ อาตมาจะชี้แจงใหบาง
ทานเขาใจวา วิธีสรางความดีนี้ไมใชสรางไดทกุ คนนะ ทํา
ไดยากมาก เหตุผลอยางไรเรียกวาทําไดยาก เพราะมันมีศัตรู
ในใจ ศัตรูในใจนี่สําคัญมาก ที่สรางความดีไมไดผลเพราะมันมี
ศัตรูในใจ
ขอเจริญพรวา ทําความดี นะยาก ตองใชเวลามาก ตอง
ฝก ไมใชทําความดีตรงไหนไดตรงนัน้ อยางที่เขาพูดกัน นัน่ มัน
ตื้นเกินไป
ทําความดีนั้นตองมีอุปสรรค คือมีศัตรูในใจมันมาปดบังอํา
พราง บุญมีแตกรรมบัง มันไมอยากใหสรางความดี มันมาแยง
กับเราคือศัตรูในใจ ไมอยากจะสรางความดีกับเขา ตรงนี้นาคิด
มาก
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คนที่สรางความชั่วนะมันไมมีศัตรูเลย ไมมีอุปสรรคดวย
เหมือนไหลไปตามน้ํา สบาย ไมมีใครขัดคอแตประการใด แตถา
มาสรางความดี ทานมีศัตรูทีเดียว มันมาแยง มันมาเปนมารให
เราไมสรางความดี
ทานทั้งหลายโปรดตีความกอน
ไมหมายความวาสราง
ความดีแลวจะสบายอยูเย็นเปนสุข ไมใช ตองการสบาย
ตองการอยูเย็นเปนสุข กินสบาย นอนสบาย นั่นกําลังชัว่ แลว
กําลังทําความชั่ว
แตหลักที่อาตมาจะชี้แจงนั้น
สรางความดีตอ งลงทุน
ความลําบากไดทุกวิถีทาง สรางความชั่วชอบลงทุนความ
สบาย เอาปูนหมายหัวคนนั้นไวกอน กินสบาย นอนสบาย ไม
เอางานเอาการแตประการใด ตรงนั้นนาคิดพิจารณา เอามา
พิจารณาคน
พระเอกนางเอกในเรื่องละครชีวิต ไมเคยมีความสบายเลย
ตลอดลาโรงของชีวติ ละคร มีแตความยากความลําบากทีต่ อง
ระหกระเหิน ตองใชอุดมการณ อุดมคติมากมาย
ถาทานทั้งหลายเกิดมากําพราพอกําพราแม
ตองชวย
ตัวเองมาตั้งแตเล็ก ๆ นอย ๆ ประสบการณมาทุกวิถีทาง นั้น
แหละจะมีอุดมการณมาก จะเปนคนที่มีอุดมคติ มีทักษะ จะมี
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ความนึกคิด มีชีวติ อันเปนแกนสารของบุคคลที่มผี ลงาน ดังที่
ชี้แจงแสดงมา ณ บัดนี้
คนเราอยูอยางสบาย พอแมเลี้ยงอยางสบาย คอยดูตอไป
พอแมลมหายตายจากไปแลวไปมีครอบครับ ไปประสบความ
ลําบากขึ้นมาอดทนไมได ประเภทนี้ไมใชพระเอกนางเอกใน
เรื่องละครชีวติ กลับเปนตัวโกง ตัวเลหกระเทห ตัวหางเครื่อง
ตลอดรายการ
ทานทั้งหลาย ดูหนังดูลิเก ดูละคร ดูหนังจีน พระเอก
นางเอกตองลําบากที่สุดจนชีวติ หาไม แตตวั โกง ตัวเฉ ฉวน
ชวนใหเราหลง งงในโมหะ มันบอกเราวา อยาทํากรรมฐานเลย
เมื่อยเปลา ๆ ไมเกิดประโยชน นี่แหละศัตรูมารทั้งหลายมา
กระซิบ นั่งทําไม มันเมื่อยขบไปหมด มาทรมานกายไมดเี ลย นี่
ศัตรูใชไหม เราก็เชื่อศัตรูเปนมารราย
ฟงติดตามขอสอง มารไมมี บารมีไมเกิด ประเสริฐไมได
ถามารมีตอสูม าร ขอฝากพี่นองกรรมฐานไวทุกคน มี
ความหมายเพราะเหตุใด
จะสรางความดีมนั มีศัตรูมากมาย
เหลือเกิน เรามีบุญแตกรรมบัง ไมอยากใหสรางความดี มา
ปดบังอําพรางเรา
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เรามานัง่ กรรมฐานเอาแตความสบาย วันนี้นั่งสบายไมมี
เวทนา จิตฟุงซาน ทานคิดไหมวาทานจะได ครูไมมาสอนทาน
แลว วางเปลา นั่งสบาย ใจก็ลอยออกไปชมวิวทิวทัศน ถือวาได
ญาณ ถือวาไดผลงาน นั่นแหละถือวาเลว ไมไดอะไรเลย เพราะ
ครูไมมาสอน
ครูเวทนาก็ไมไดมาสอน ครูฟุงซานก็ไมไดมาสอน ออกมา
อยางนี้นะ แตทานตีความผิดกันทั้งนั้น เขาใจวานั่งสบายวันยัง
ค่ํา ไมเมื่อยไมปวด คิดวาทานไดฌานไดญาณ คิดวาไดสมาธิ
ไมไดเลยนะ ไมไดอะไรเลย
ตรงกันขามกับมารอันนี้ ถาเรามานั่ง ความวัวยังไมทันหาย
ความควายเขามาแทรก เดีย๋ วก็ปวด เดีย๋ วก็ฟุงซาน เดี๋ยวก็
เสียใจ เดี๋ยวก็ดใี จ นั่นแหละครูมาสอน ตองเรียน ตองเรียนตํารา
นั้นใหไดเรียกวา สมถะ
สมถะ แปละวาตองศึกษา แสวงหาความรู ถารูจริงเมื่อไร
พบของจริง ไดของจริง ของแท แนนอนแลว จึงจะเปน อนิจจัง
ทุกขัง อนัตตา เปนวิปสสนา ขอฝากทานไปตีความใหมัน
ชัดเจนกวานี้หนอย

กฎแหงกรรมเลม ๙ - ทําความดีนี้แสนยาก

๕

e-Library

จิตมีอุปาทาน จิตยึดเวทนา ยึดมากปวดมาก ยึดนอยปวด
นอย ถายึดมาหนักเขามันก็ปวดจนน้ําตาจะรวง นั่นแหละ
การศึกษาแสวงหาความรู เรียกวา สมถะ
กําหนดจิตไดตอ สูกับเวทนา พอทราบความจริงของเวทนา
แลวมันบังคับบัญชาไมได เวทนาแปลวาบังคับไมได บัญชา
ไมได ไมมีตัวตนแตมันปวดที่ไหน ปวดที่ขา ขานี่คืออะไร
สังขารปรุงแตง อาศัยรูปอยู ณ บัดนี้ มันจึงปวดดังที่กลาวมา
พอศึกษาใหเขาใจของหลักธรรม ปวดหนอ ๆๆๆ ศึกษา
หนักเขาไปเปนสมถะ จับจุดมุงหมายไดก็แตกโปง รูปนามขันธ
๕ เปนอารมณ ก็เรียกวา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พบตรงนั้น
เมื่อไร จิตก็ไมเปนอุปาทานยึดมั่นอีกตอไป ตรงนั้นแหละมันจะ
ไมปวดตอไป
มันปวดเพราะจิตใจไปยึด แตจําเปนตองยึด เหมือนโยมขึน้
บันได มีอยู ๙ ขั้น กาวขั้นที่ ๑ ก็ตองเกาะ กาวขัน้ ที่ ๒ มือก็
ปลอย อยางนี้นะ กาวขึ้นไปอีกก็ปลอยอีก ตองกาวไปถึงขั้น
สุดทายเลยนะ ถึงจะปลอยได
กาวตองมีที่เกาะ เกาะตองมีที่เก็บ ตรงนี้ลึกซึ้งมาก แต
เราไมสามารถจะตีปญหาอันนี้ได เราไมมีโอกาส เราจึงเห็นวา
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ยาก ทีอ่ าตมาพูดไวเมื่อวันกอนวา ยากแทแตเราไมเคย ถาเคย
แลวมันงายแท เพราะทุกอยางตองฝก เรียกวา สมถะ
ถาทานทํางานเรียนวิชาการเสร็จแลวไมไดฝก รับรองจะไม
ไดผล ทุกอยางตองฝกหมด
ที่อาตมากลาวไวแลวเปนเวลานาน แขงเรือแขงแพแขงได
แขงวาสนาแขงไมได มีแรงจะไปจ้ําเรือ แตเสียใจดวย ทานพาย
เรือไมเปน ลงเรือก็จะลมแลว นี่หรือจะไปอวดรู อวดดี จะไปแขง
เรือ ใชหรือไม
ไมฝกการพายเรือ จะมีแรงยังไงก็จ้ําไมไป มันก็หมุนไป
ทางโนน หมุนไปทางนี้ นี่แหละจุดมุง หมายอันนี้ตองฝก ตองหัด
ตองดัดนิสัย
จิตใจก็จะเขาสูจ ุดมุงหมายอันนั้นเปนประการ
สําคัญ
ปวดหนอ ตองศึกษา อยาเลิก ทักษะแปละวาอะไรหรือ
เกิดความคิดใหม ๆ เรื่องเกามาคิดใหทนั สมัย ประยุกต
ปริทรรศนใหเกิดวิปสสนาญาณ เปนผลงานของชีวติ ประจําจิต
ประจําใจ ประจําถิ่น ประจําฐาน ประจําครอบครัว จะมีความสุข
ในตัวเอง ออกมาในทํานองนี้เปนตน
ไมหมายความวานั่งสบายแลวไดญาณโนน ญาณนี้ นั่น
แหละครูไมมาสอน ไมไดเรียนเลยนะ เหมือนทานเปนนักเรียน
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ครูไมมาสอนสนุกดี สบายเลนกันทั้งชั้น พอครูมาก็ปวดหัวแลว
ครูสอนภาษาอังกฤษมาก็ปวดหัวเหลือเกิน นั่นแหละเหมือน
อยางนั่งกรรมฐานละ แตทานก็ไมมีความเขาใจ จะเอาญาณโนน
ญาณนี้ จะไปสวรรค นิพพาน จะผิดหวังอยางนาเสียดายนะ
ตองฝกจิตกอน พัฒนาจิตใหมันดี จิตดีมปี ญญา รับรอง
ครรลองที่สองมาแลวโดยอัตโนมัติ คือ พัฒนาการศึกษา
อยากจะเรียน อยากจะรู อยากจะดู อยากจะเห็น อยากจะเปน
พยานหลักฐานใหแกตวั เอง
ถาจิตไมดีแลวเลวทั้งหมด ไมอยากจะเรียนอะไร ไม
อยากจะศึกษาอะไร ถาเปนนักเรียนเลว ไมเอาเหนือเอาใต วิ่ง
เลนใหเกรียวกราวเหมือนลิงคางบางชะนี ตรงนี้เปนเรื่องสําคัญ
ที่เรา ตองฝกตัง้ แตเล็ก ๆ
นิสัยปจจัยแปลวาแบบอยาง แบบไมดีเพราะนิสัยมันไมดี
ถาจิตใจดีแลวแบบสวย รวยดวย มีแบบมีผังมีแปลน ทําอะไรมี
แผนผัง มีแบบแปลน ถึงจะถูกตองตามวิธกี ารที่พระพุทธเจา
สอนมา
นี่เปนจุดมุงหมายที่นาเสียดายมาก คนเราเขาใจผิดกัน
มากมาย
อยากจะหลับตาไปสวรรคนิพพาน
ไปเห็น
พระพุทธเจามาคุยกันสนุกสนาน มันจะเบลอไปนะ
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เมื่อสองวันมานีเ้ ขามาเลาใหฟงวา แหม! หลวงพอเอย เมื่อ
คืนนอนไมหลับ ดีใจเหลือเกิน พระพุทธเจามา สวยมากเลย เอา
ละ ใหคะแนนไป ๖๐% คือประสาท มีมาเยอะ โรคประสาทขึ้น
๖๐% เจริญสมาธิไมไดนะ
โปรดตัง้ ใจฟง อาตมาไดประสบการณมา เลือดลมไมดี
เจริญกรรมฐานไมได เปนดอกเตอร เครียดเนือ่ งจากขาดทุน
๑๕ ลาน เลยไปนั่งกรรมฐานในกรุงเทพฯ นัง่ แควันเดียวจําเมีย
ไมได จําลูกไมได ขนาดเปนดอกเตอรนะ ไปหาพระหมอดูบอก
วา ถูกแรงสินบน ผีเขาเจาทรง วากันไปนั่นรักษาไปก็ไมหาย
พ.อ.ทองคํา ศรีโยธิน เอามาทีว่ ัด
อาตมาดูแลวเครียดมาก เครียดแลวเกร็งเลยนะ จําแฟน
ไมไดเลยจะเอายังไง
เลยใหเอาจดหมายของอาตมาไปที่
โรงพยาบาลพญาไท ใหหมอฉีดยาให ๒ เข็ม หายเดีย๋ วนั้นเลย
ภาวะไมสูความเปนปกติ เจริญสมาธิไมได เดีย๋ วก็เกร็ง
เดีย๋ วก็เครียด ระวังนะ สวนมากจะเปนนักเรียนนักศึกษา ไมใช
วาเปนโรคประสาทแลวนั่งสมาธิจะหาย ไมใชนะ ตีความใหมัน
ถูกตองหนอยไดไหม
จิตทีห่ ามไมไดมีกี่อยาง โปรดตั้งใจฟง
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อํานาจโลภะ ขณะโลภอยาไปหาม ตองใหลดกอน
อยากไดของเขา กลุมอกกลุมใจตองเอาใหได
๒. อํานาจโทสะ กําลังโกรธ กําลังจะตอย หามไมได
๓. อํานาจโมหะ โงเงาเตาตุน ไมดูหนาใคร ไมมองหนา
ใคร โง เงา เตา ก็ใชได ถาถึงตัวตุนไมตอ งสอน ดื้อที่สดุ
จะลงรูตะพึด คนดื้อที่สุดคือคนโมหะ ไมใชโทสะ จําไวเอาดี
ไมได ไมยอมรับความรับผิดชอบ และไมยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงของโลกดวย ขอฝากทานผูใหญไว ผูส ูงอายุที่
เคารพตัวตุนไมตองสอน เพราะอะไร ตําราของอาตมามีนะ
คนบาอยาถือ มีคนบาไหม บาแปลวาอะไร ปุถชุ นแปลวา
คนบา อาตมาพูดใหโยมฟงก็บาพูด โยมก็บา ฟง บาดวยกัน
ถาไมพบเลือดบาก็เขาไปในธรรมะของพระขีณาสพแลว
คนดือ้ อยาสอน ยังมีคนดื้ออีกเยอะ ดื้อเปนพี่ชายของดาน
จริงเท็จประการใด ขอใหทานประเมินผลตอไป ไมใช
อาตมาพูดไมมเี หตุผลนะ
สอนคนดื้อแลวไมไดผล เพราะมันดือ้ มันดาน หมด
โอกาสที่จะสอนได ไปสอนใหเสียเวลาเปลา ๆ สําหรับคนที่
ไมมีหนวยกิต ไมมชี ีวิตเปนเดิมพัน ไมมีกุศลขันธอยูใน

๑.
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ชีวิตจิตใจของเขา ไมมรี ูปแบบ รูปแผน นิสัยปจจัยไมมีทาง
นี้ อยาไปสอนเสียใหยาก ไมเกิดประโยชน
คนจรอยาคบ
คนประจบอยารัก
คนทักอยานิ่ง
คนจริงอยาหนาย
คนอายอยาลอ
คนงออยาโกรธ
คนโฉดอยาเขาใกล คนตายอยากลัว
คนชั่วอยานําพา.....
การกําหนดจิตเจริญกรรมฐาน เปนการสํารวจ สังวร
ระวัง ถาใครมีกรรมฐานจะสวยงาม จะเดินไปไหนก็สวย
นารัก มีมารยาท ชาติผูดี เพราะเรามีศีลธรรม
ถาไมมศี ีลธรรมแลว จะมีมารยาทชาติผดู ีไดไหม จะไม
มีเลยนะ ไมตอ งไปมองกันหรอก ดูหนาก็รู หนายี่หอมัน
บอกคนนี้แหลมลึก คนนี้ใชไมได คนนี้แหลมเหมือนสน
ชางใชไมได ตองแหลมเหมือนหนาม แตก็เสียใจดวย
ตนไมมนั แหลมทุกตนไมได มันมีหนามเปนบางตน
คนเราก็เชนเดียวกัน มีหนามบาง ไมมีหนามบาง
หนามแหลมใครเสี้ยม มะนาวกรมเกลีย้ งใครไปกลึง
ถาไมมหี นามทําอยางไร ตองเสี้ยม ตองสอน ตองสอนตอง
เสี้ยมมันถึงจะแหลม
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เรามีลูกตองเสี้ยมตองสอนนะ
ถาไมเสี้ยมสอนมัน
เปนไปไมได ตองฝกลูกตั้งแตเล็ก ๆ ตัง้ แตเด็กแดง
รองอะแวออกมานะ นกอยูในกรงใหรีบสอน จะสอน
อะไรก็สอนใหมาก มีปกมีหางหนีออกจากกรงแลว ไม
ตองตามไปสอนนะ จะเสียใจอยางนาเสียดาย
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
เปนยอดในโลก
ยอดพัฒนาคน ปลุกคนใหตื่น เสกคนใหเปนงานทั่ว
โลก พระองคทานไปนั่งหลับตาอยู ๖ พรรษา ในอรัญราว
ปา กวาจะไดพบวิชานี้ ตองเหนื่อยยากหลายประการ
แตอยาลืมวาพระพุทธเจาจบ ๑๘ ดอกเตอร เรียกวา
๑๘ ศาสตร ถาผูศ ึกษาจะเขาใจวาพระพุทธเจาเรียนมา
กอน เรียนมาหลายชาติ หลายกัปป หลายกัลป กวาจะมา
ตรัสรูเปนพระสยัมภูมาสัมพุทธเจา
ไมใชมากันสองวัน มานั่งกันจิ้ม ๆ จ้าํ ๆ สําเร็จเปน
พระโสดาอยางนั้น อาตมาวาอยางเพิ่งเอาโสดาเลย เอาโส
ดีกอน
๔. ประสาทกําลังขึ้น หามไมได ตองใหประสาทลดลง
กอน บางคนจับไมคตามงาน อาตมาสังเกตดูนะ พอแยง
ไมคก็โกรธเลย นี่ประสาทกําลังขึ้น
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๕. จิตคิดจะไป ใครอยาไปหาม ตรงนีท้ านรูไหม ตอง
เขาใจขอนี้ดวย จิตคิดจะไปแลวใครหามไมได ขอประทาน
โทษ ขออนุญาตกลาวคํานีว้ า พอแมเลี้ยงลูกไดเฉพาะตัว
เทานั้น จิตใจลูกเราเลี้ยงไดไหม จิตใจลูกจะไปกับใครจะ
บอกไหม
เหมือนตัวของโยมเองทุกคน กับอาตมาดวย จิตคิดจะไป
แลวหามไมไดเลย ถาหากภาวะสูค วามเปนปกติแลวถึงจะ
หามได ขณะทีโ่ กรธจัด จะตบกัน เราไปหาม เดี๋ยวก็โดนตบ
โดนตีดว ย ถาหากภาวะเขาสูป กติเมือ่ ใดแลวถึงจะหามได
เพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานเปนการมีเบรคในตัว ถา
หากไมมีเบรคในตัวแลวหามไมได ถาไมฝกไว ไมมีทางนะ
เวลาโมโหขึ้นมานี่ มันโกรธจัด หามไมไดขณะนัน้ เมื่อเรา
หามไปแลวเดีย๋ วก็มาตอยเอา จะไมเชื่อฟงขณะเกิดโทสะนั้น
ถาโทสะลดลงไป ใจดีแลว จากหายใจสั้น ๆ กลับไป
หายใจยาวแลว ใจดีมีปญญา จะพูดอะไรก็พูดกันตอนนั้น
ขณะทีม่ ีโทสะอยาไปพูดกัน ถาพูดกันจะไมรูเรื่องเลยนะ จะ
ไมมีความเขาใจซึ่งกันและกัน
ตรงนี้ตองฝกนะ ตองฝกนานดวย ไมใชวันสองวัน
หรือเวลาเดียวนะ ตองฝกไปตลอดชีวิต มีอะไรก็ตองฝก ๆ
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ไป จิตใจจะไดสูภาวะแหงความเปนปกติ คนที่ประสาท
ขึ้นมานี่หามไมได และมาเจริญกรรมฐานก็ไมไดดวย
ตองใหภาวะสูความเปนปกติใหดีเสียกอน แลวคอยมา
เจริญสมาธิ
บางทานก็สอนผิด เวลาเปนโรคประสาทมานั่งกรรมฐาน
แลวหาย ไมหายหรอก ขณะที่มันขึ้น ฝกไมได ฝกแลวเดีย๋ วก็
รองรําทําเพลง บาบอคอแตกไป มีที่วดั นี้เปนตัวอยาง
เลือดลมไมดีอกี อยางหนึ่ง เลือดจะไปลมจะมา ไมเคยฝก
ไวกอน อยามานั่งกรรมฐานนะ เดี๋ยวดาสามีแหลกไปเลยมัน
ออกมาแบบนี้ชัด
ถาเราฝกไวกอนแลว ทุกอยางแกไมไดเลย ถาเราไมฝก
ไวกอนแลว ทุกอยางแกไมไดเลย คนเลือดลมไมดี ดาลเดือด
ดาลลม ลมเพลมพัด เจริญสมาธิยังไมไดในครั้งแรก เขาเรียก
ลมเพลมพัด แตเรากลับกลายวาถูกกระทํายํายี ไมใชเลย
เลือดลมในตัวไมดี แคเอาน้ําเปลา ๆ ไปพนเขาหนอยยังดิ้น
เลย
คนที่เหนือวัดเบาเปนลมเพลมพัด
อาตมาเรียกมา
ทดสอบ วาจะทําน้ํามนตรดนะ ก็เอาน้ํามาทําปากขมุบขมิบ
เฉย ๆ ไมไดวาคาถาเลย พอเอาน้ํารด ดิ้นตูม ๆๆ เลย รอง
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กลัวแลว กลัวแลว เอะ กลัวอะไร น้ําแท ๆไมไดมคี าถาเลย
อาตมาก็เลยกลายเปนหมอผีไป แทจริงไมไดวาคาถาอาคม
เลยนะ
คนที่มสี ติคือคนที่เจริญกรรมฐาน ผมไมเขาไมสิง
คนผีเขาเจาสิง อาตมาไมเชื่อได เพราะเหตุใด สวนมากจะ
เปนแตโยมผูหญิง
ยกตัวอยางใหเห็นตามวัดเขาชอบสวดภาณยักษกัน นะ
โม... วาเสียงเหมือนยักษ ผูห ญิงสองคนดิ้นแลว สองคนนี่ใจ
ออน เปนลมเพลมพัด ถูกน้ํามนตไมได ประเภทใจออนทั้งนั้น
ผีถึงจะเขาเจาถึงจะสิง ใจเข็มแข็งอดทนฝกกรรมฐานไว ผีไม
เขาเจาไมสิง ไมตองไปหาอาคมแตประการใด
ตรงนี้เปนหลักสูตรของผูมีใจเขมแข็ง
มานั่งเจริญ
กรรมฐานตองจิตใจเขมแข็งมาฝกความอดทนกันนะ ไมใชมา
นั่งเลนกันอยางนี้ มานั่งกรรมฐานนี่เปนการออกแขก ถาออก
แขกดีโยมจะดีตลอดชีวิต ถาลิเกโรงใดออกแขกไมดี เลนไมดี
ตลอดชีวิต ดูหนาตารูเลยวาคนนี้เอาดีไมได มาทํากรรมฐานก็
ไดบาป ไมเปนบุญ ไมเปนคุณประโยชนแตประการใด จุดนี้
เปนจุดที่นาศึกษา นาแสวงหาความรูกัน
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มาสรางความดีก็ตองละความชั่ว สรางความดีกต็ องละ
บาป มาทําบุญยังมีบาปในใจมากอีก รับรองไปไมรอด ไป
ทอดกฐินกี่โครมก็ไมไดผล เสียเปลาโดยปราศจากประโยชน
ไมไดบุญไดกุศลไปทําทําไม
ตรงนี้เปนจุดหมายสําคัญอันหนึ่ง นาจะเปนที่พึ่งของเรา
ชาวพุทธไปไดแลว แตไมเอากัน ไปเอาสิ่งที่นอกตัว ขยัน
นอกหนาที่การงาน ไดที่จริงไมชอบไปชอบที่ไมจริง ที่ไดไม
เอาไปเอาที่ไมได ไมมีการสรางความสุขความเจริญในชีวิต
ของตน อันนี้สําคัญมากนาจะเขาใจ
ขอนี้อาตมาเปนหวงโยมเหลือเกิน ตองทําใหมนั ถูกจุด
ตั้งอกตัง้ ใจ ถาตั้งใจทํางานมีงานทําเยอะ ถาคนขยันงาน
เหลือมือ คนขี้เกียจไมมีงานทํา คนขี้เกียจเปนคนประเภท
โมหะ พวกไรปญญาขี้เกียจที่สุด ไมอยากเอางานเอาการแต
ประการใด บานรกรุงรังอยางรังไกรังกา แตไมมีงานทํา คน
ประเภทโมหะไมควรจะฝากงานให บานของตัวเองยังสกปรก
ที่กินยังไมสะอาด ยังไมดี ที่ถายก็ยังไมดดี วย สวนรกรุงรัง ก็
มาถางสวนใหมันเตียน ปลูกตนไมใหงอกงามเขาซิ ถึงจะ
เรียกวาคนทํางาน
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คนมีธรรมะเปนคนขยัน คนปฏิบัติธรรมมีแตความ
ขยันหมั่นเพียรไมมีขเี้ กียจเลย คนมีคณ
ุ ธรรมมีคาสูงมาก
ถาจิตใจมีคุณธรรม มีคณ
ุ คาของจิต ผลงานก็ตามขึ้นมา ชีวิต
มีคา เวลาก็มีประโยชนเกิดขึน้
เรามาปฏิบัติธรรมกันตองใหถึงธรรมะ อยาลดละภาวนา
ไวตลอดรายการ มีสติสัมปชัญญะรวมรวมเขาไวกอน ถาคนมี
สติสัมปชัญญะสวยนารักจริง ๆ จะเดิน จะยืน จะนั่ง จะนอน
จะเหลียวซายแลขวา จะคูเ หยียด เหยียดขา มีระบบ มี
ระเบียบ เพียบดวยวินัย มันจะบอกออกมาชัด จะควบคุม
ตัวเองได
คนที่เปนโรคประสาท จะไมมีสติควบคุมตัวเอง จึงทํา
ไมได บางทีนั่งแข็งโดไปเลย เดีย๋ วเปนอยางโนนอยางนี้ บาง
คนเปนโรคลมชัก พอนั่งจิตเปนสมาธิชักเลย แลวหาวามานั่ง
กรรมฐานชัก มาชักที่วดั อัมพวัน อาตมาบอกวา ไมใชหรอก
ถามแมของเขาดูซิ แมบอกวาเด็กคนนี้ชักมานานแลว ไมมี
ทางหาย ตายฟรี เปนโรคกรรม ตองชักจนกระทั่งตาย เดี๋ยวนี้
ตายไปแลว
นี่เห็นไหม พอแมแกไขปญหาชีวติ ไมไดเลย หาทีพ่ ึ่งให
ลูกไมได ลูกพิการหรือเปนอะไรก็ตาม พอแมจะชวยกันสวด
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มนตภาวนา เจริญกรรมฐานบางทีก็หายไดเลยนะ พอแมบาง
คนก็ไมเอาไหนอีก สรางความดีไมถงึ ที่ ดีไมถึงขั้น ดีไมพอ
ลูกจะดีไดอยางไร
พอแมเลี้ยงลูกไมไดดลู ูก เพราะไมไดสวดมนต เจริญ
กรรมฐาน อาตมาจับจุดไดหมด คือ กฎแหงกรรม เอาลูกไป
ฝากวัด ไมเคยใหเงินลูกเรียนหนังสือ มีตวั อยางที่ อ.พนัส
นิคม จ.ชลบุรี อาตมาตองแกปญหาใหเด็ก ใหทุนไปเรียน
หนังสือ วันนี้ใหไปอีกเปนทุนตอเนื่อง
เด็กรองไหัเลยบอกวา หลวงพอไมไดเปนอะไรกับผม
พอผมยังไมเคยใหเลยแมแตสตางคเดียว เอาละ! หลวงพอจะ
สงเรียน บัดนีเ้ รียนมหาวิทยาลัยแลว เขาเขียนจดหมายมา
บอกวา จะหางานทําดวย ชวยหลวงพอ พอมีงานทําแลว
หลวงพอจะไดสงนอยลงไป จะไดชว ยอีกแรงหนึ่ง เด็กดีนะมี
ลักษณะอยางนี้
อาตมารับหนังสือจากชลบุรีไมพัก บอกวาลูกฉันดีแลว
ไมเคยเถียงฉันเลย กอนไปโรงเรียนก็ไหวฉัน กลับจาก
โรงเรียนก็ไหว ไมเกเรแตอยางใด นี่เปนคําชมทีเ่ ด็กเขามา
อบรม
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กรรมฐานนี่แกปญหาไดดีที่สุด พระพุทธเจาไปอยูในปา
๖ ป ไปหลับตาดู ศึกษาวิชาแกทุกขเทานั้นเองนะตองใชเวลา
ถึง ๖ ป พอทานไดแลว ทานก็ลืมตาดูโลก ทานไมเคยไปนั่ง
หลับตาในปาอีกเลยนะ
โลกนี้มันมืดเหลือเกิน ทานจึงทําโลกใหสวาง เรียกวา
โลกวิทู ทานทําโลกใหแจง ประชาชนมืดมนอาทรรอนจิตดวย
อํานาจกิเลสนานาประการ ฆารันฟนแทงกันอยูมิไดพัก โลก
มันมืด ตั้งแตนั้นมา พระพุทธเจาจึงไดสรางพุทธกิจ ๕
ประการ ทําโลกมืดใหสวาง (พุทธกิจ ๕ ประการ คือ พุทธ
กิจที่พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญประจําในแตละวัน มี ๕ อยาง
คือ
๑. ปุพฺพณฺเห ปณฑปาตฺจ เวลาเชาเสด็จบิณฑบาต
๒. สายณฺเห ธมฺมเทสนํ เวลาเย็นทรงแสดงธรรม
๓. ปโทเส ภิกฺขุโอวาทํ เวลาค่ําประทานโอวาทแก
เหลาภิกษุ
๔. อฑฺฒรตฺเต เทวฺหนํ เทีย่ งคืนทรงตอบปญหา
เทวดา
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๕. ปจฺจุสฺเสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ จวน
สวางทรงตรวจพิจารณาสัตวทสี่ ามารถและที่ยังไม
สามารถบรรลุธรรมอันควร จะเสด็จไปโปรดหรือไม)
สรางคนใหเปนคนดี ใหมีงานทํา สรางอนุปุพพิกถา (เทศนาที่
แสดงไปโดยลําดับ เพื่อฟอกอัธยาศัยของสัตวใหหมดจดเปนชั้น
ๆ จากงายไปหายาก เพื่อเตรียมจิตของผูฟงใหพรอมที่จะรับฟง
อริยสัจ มี ๕ ประการคือ
๑. ทานกถา พรรณนาทาน
๒. สีลกถา พรรณนาศีล
๓. สัคคกถา พรรณนาสวรรค คือความสุขที่พรั่งพรอม
ดวยกาม
๔. กามาทีนวกถา พรรณนาโทษของกาม
๕. เนกขัมมานิสังสกถา พรรณนาอานิสงสแหงการออก
จากกาม)
พรรณนาใหทานชวยเหลือกันในโลกมนุษยนี้ จนกวาจะ
ตายจากโลกมนุษยนี้สูสัมปรายภพ
ทานไมเคยกลับไปนั่ง
หลับตาอีกนะ พระเดีย๋ วนี้ไมสอน ออกไปนั่งหลับตาจนกระทั่ง
ตาย ไมไดสอนใครเลยนะ
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พระพุทธเจาโลกวิทู ทําใหโลกแจง โลกคือหมูสตั วแหง
มนุษยนี้ มันยังมืดอยูดว ยกิเลสนานาประการ พระพุทธเจามา
สอนตรงนั้นใหโลกสวาง เรียกวาโลกวิทู ควรจะแปลวาอยางนี้จะ
ถูกมาก ไมใชโลกวิทูทุกคนนะ มันคนละเรื่องกัน พระองค
ตองการทําใหโลกสวาง
ตองการใหคนนั้นมีสติปญญาแกไข
ปญหา แกทุกขได อยางนี้จึงจะถูกตองตามวิธกี าร จะมี
ประโยชนสําหรับตัวเองที่เจริญพระกรรมฐานเทานั้น คนที่ไม
เจริญกรรมฐานจะไรผลมาก
ญาติโยมที่วามีศีลธรรม อาตมาไมเชือ่ โยมนะ รับศีลกันได
ทุกวัด รับศีลกันไดทั่วประเทศไทย แตจิตมันยอมรับไหมละ รับ
แลวไปฆาสัตว รับแลวไปเบียดเบียนทรัพยของเขา รับแลวไป
รวมประเวณีนา บัดสีในสังคม รับแลวยังจะไปโกหกมดเท็จขึ้น
หวยลงเขากันมากมายกายกอง
รับแลวยังไปดืม่ สุรายาเมา
ทําไมจะแกจุดนี้ได
ตองเจริญกรรมฐาน ทําใหมศี ีลแน ๆ ศีลแปลวาอะไร
แปลวาปกติ ปกติมาจากไหน ก็มาจากมีสติสัมปชัญญะ
กําหนดจิต กําหนดจิต นั่นแหละมีศลี ถาเชื่อตามนี้ ถือศีล
คือถือสัจจะ มีสติสัมปชัญญะจากการเจริญกรรมฐาน จะ
สงเสริมจิตใหมีเมตตา
จะไดไมตองไปฆาสัตวตัดชีวติ กัน
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ตอไป เห็นอกเห็นใจกันตรงนี้ซินาคิด เพราะเรามาสราง
ปฏิบตั กิ าร
ถาโยมมีสติปญ
 ญา สะสมหนวยกิตไวในเครือ่ งคอมพิวเตอร
เวลามีทุกขมันจะออกมาแก
ไมใชวานั่งกรรมฐานไดปญญา
เดีย๋ วนีน้ ะ ไมใช ตองสะสมกอนเปนการสํารวมเขาไว สํารวม
คือ รวบรวมไว เรียกวา สติ เปนการระลึกกอน สังวร คือ
สัมปชัญญะ รูตัวอยูตลอดเวลากาลในปจจุบัน นัน่ แหละ
คือ สมาธิของวิปสสนาญาณ
ถานั่งงุบหนางุบหลัง สั่นไปสั่นมาใชไมได สมาธิเกิน
คาดสติขาดไป ก็เอาสติยัดเขาไป มันจะดิ่งพสุธามีปญญา
แลว เรียกวาตัวสังวร ไปไหนก็ไมประมาทเรียกวาตัวระวัง
เรียกวาปญญา มันจะเกิดมาอยางนี้นะ ถึงจะไดผลได
อานิสงสในการปฏิบตั ิธรรม
โยมบางคนมานั่ง ๒ วัน บอกวาไดโนนไดนี่ อาตมาไมเชื่อ
โยมหรอก อาตมาฝกมาเปนเวลานานแลว สอนมา ๔๐ กวา
ปแลว เราจึงรูประสบการณหลายนัยยะดังที่กลาวมา ไมใช
มานั่งจิม้ ๆ จ้ํา ๆ เปนพระโสดากัน ญาณโนนขึ้นญาณนี้ขึ้น
ไมใชนะ เอาตรงนี้กอนไดไหม ยืนหนอ ๕ ครั้ง ใหไดหนอย
กฎแหงกรรมเลม ๙ - ทําความดีนี้แสนยาก

๒๒

e-Library

ไดไหม ยืนใหสติอยูกับจิต เราจะตองผูกจิตดวยสติปฏฐาน
๔ สรางความดีใหกับตัวเอง ทําใหได
พอสติอยูดีกบั จิตแลวรับรองรูหมดเลย รูโนนรูนี่ รู
วาระจิตของคนได วาเขาตองการอะไร ควรจะใหเขาหรือ
จะชวยเขาโดยวิธีใด มันจะบอกออกมาเอง การบอกเองนี่
เรียกวา ปจจัตตังเวทิตัพโพวิญูหิ รูไดเฉพาะตัวเอง คนอื่น
ไมไดรูหรอก
กรรมฐานเปนบุญวาสนาของคน ถาคนไรบุญวาสนาจะไม
สนใจกรรมฐาน โยมเดินไปเถอะตั้งแตวดั นี้ถึงปากน้ําโพ ทุกวัด
เจริญกรรมฐานบางไหม ทุกบานเจริญกรรมฐานบางไหม มีนอย
คน ดีแตไปบวชชีพราหมณ ไปนั่งยัดเยียดกันบนศาลา ไปดู
กระดานปายวาองคไหนมาเทศนบาง ไมตอ งทํากรรมฐานกันจะ
ใชไดหรือ
เรามาปฏิบัตติ องปฏิบตั กิ ันจริง ๆ กินนอย นอนนอย พูด
นอย ทําความเพียรใหมาก จึงจะถูกตอง โยมจะไดอะไรกลับ
บานไปไมมากก็นอย
การทําธุระในศาสนา ตองคูกนั ทั้งคันถธุระและวิปสสนาธุระ
จะปฏิบตั ิตองมีความรู การปฏิบตั ิจะถูกตองหรือไมตองอาศัย
วิชาการดวย ตองมีแผนที่ชบี้ อกจึงจะถูกตองควบคูกันไป เรามี
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เทา ๒ เทา เทาหนึ่ง ความรู อีกเทาหนึ่ง ปฏิบัตติ ามความรูนั้น
ๆ เรียกวาทฤษฎีกั้บภาคเชิงปฏิบตั กิ าร นี่มีความหมายอยูมิใช
นอย
การปฏิบัติกรรมฐาน ตองการใหเรามีหนาทีก่ ารงาน
ดวยความถูกตอง งานที่ทํานั้นตองเปนงานที่ไมมีโทษ งาน
ที่ดี คือ งานที่เสร็จทันเวลาที่ตั้งใจไว
การเจริญกรรมฐานไมใชงายนะ ตองคนมีบญ
ุ วาสนาถึงจะ
มาได ทานทั้งหลายนับวามีบญ
ุ วาสนา อยาทิ้งวาสนาทิ้งบุญเสีย
บุญคือความสุข มาหาความสุขกันตองชําระใจใหสะอาด
หมดจด เรียกวากรรมฐานถึงจะเปนบุญ ถาจิตใจโยมสกปรก
ลามกอยูเสมอ โยมจะมีความสุขหรือ ไมไดบญ
ุ เลยนะ
ความสุขขอที่สอง นตฺถิ สันฺติ ปรํ สุขํ สุขอะไรจะยิง่ กวา
ความสงบไมมแี ลว ถาไมมคี วามสงบ วุน วาย โยมจะไมพบ
ความสงบที่ถูกตอง จะเปนความสุขเจือปนดวยความทุกข หาใช
ความสุขตามคําสอนของพระพุทธเจาไม
ความสุขที่
พระพุทธเจาสอนตองไมมีกิเลสมาเจือปน
เรามาขัดเกลากิเลสกัน ตองการใหกิเลสมันนอยลงไป ไม
หมดกิเลสก็ยังดี ยังรูด ี รูชั่ว รูตัว รูกาลเทศะ กิจจะลักษณะบาง
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ตามสมควรแกอัตภาพที่เปนอยูในปจจุบันทุกวันนี้จึงจะเปนประ
โยนนะ
การเจริญกรรมฐานตองการสภาพชีวติ ตองการจะรูหนาที่
การงานดวยความถูกตอง เปนการพิสูจนตัวเองวาดีชั่วประการ
ใด คนอื่นเขาไมรู นอกเหนือจากเรารูเอง ถาเจริญกรรมฐานจะ
รูตัวเอง วาเราผิด เปนการระลึกชาติไดแนนอน ขอที่สอง
รําลึกถึงบุพการี จะไมลืมแมลืมพอ จะไมลมื สภาพความดีของ
ชีวิต จะไมลืมโรงเรียน จะไมลมื สถานที่สรางความดีใหกับเรามา
ประการที่สาม คือ รูกฎแหงกรรม วาเราทํามานั้นเปน
อยางไร เราทํากรรมชั่วไวที่ไหน จะไดรับผลกรรมอยางไร
จะตองรูแ น
อาตมาทําไปไมไดมากมายอะไร ยังรูวาวันที่ ๑๔ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๒๑ ตองตาย รถชนเราแน ขาก็หัก แขนก็หัก ไฟก็ลวก
ฟาก็ผา แลว ผาที่หนากุฏิเลยนะ อยาลืมนะทานทํากรรมอะไรไว
บาง
มีอยูคนหนึ่งเปนชาวมาเลเซีย ปวดขามา ๗ ปแลว ทรมาน
เหลือเกิน พูดไทยไมได มานั่งกรรมฐานที่วัดนี้ กําหนดปวด
หนออยางเดียว ปวดจนน้ําตารวง ปวดหนักตัง้ สติไว ปวดหนอ
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นี่อุปาทาน ยึดการศึกษาเรียกวาสมถวิธี เปนการศึกษาใหรูแจง
เห็นจริง
พอเห็นจริงแลว เกิดขึน้ ตั้งอยู ดับไป วูบเลย เวทนา
หายไปเลย จิตก็เปนกุสลเกิดปญญา นั่งงอขา พับเพียบไดทันที
เดิมงอขาไมได นั่งไมได ตองเหยียดขาโดออกไป ภาวนาก็ผุด
ขึ้นมาทันที บอกเหตุการณของกฎแหงกรรม
คนจะรูก ฎแหงกรรมไดตองผานเวทนา เวทนาทําใหรูกฎ
แหงกรรม ไมใชมานัง่ หลับตาเห็นกรรมนะ ปวดหนอ ปวด
หนอ ปวดหนอ ปวดจังเลย ตายใหตาย จิตยึดมัน่ เปนสมถะ
ศึกษาเวทนาจบรายการ เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไปเลย เพราะรูจริง
เสียแลวจิตจะไมยึดถือ ขอใหนักกรรมฐานโปรดจําขอนี้ไว รู
จริงจะไมยึด รูจริงยิ่งสงบ คนไหนรูไมจริง จิตไมสงบ รูแต
วิชาการใชไมได เลยก็เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ขางอไดเลย และไม
ปวดจนบัดนี้
กฎแหงกรรมโผลออกมาวา ไปขวางขาหมู หนอนกินแลว
จับขายใหเขาฆาตาย เอามีดไปขางขามัน ตัวเองตองไปเขาขา
มาจนบัดนี้ ตัง้ แตรุนสาว ขณะนี้ ๕๐ กวาปแลว เลยก็แผเมตตา
ใหหมู
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ลูกชายเขามาดวย เห็นเปนเรื่องอัศจรรยดลบันดาลวา หาย
ภายใน ๗ วัน ขางอนั่งพับเพียบได ลูกชายก็ปฏิญาณตนกับ
อาตมาวา จะเลิกเลี้ยงหมู จะสรางวัดแบบจีน และจะสอนแบบที่
วัดนี้ เมือ่ กอนตนตระกูลเขาเปนคริสต บัดนี้เปนพุทธเต็มตัวแลว
ทําอะไรทําใหจริงเถอะ ทําจริงจะไดผลภายใน ๗ วัน มี
ตัวอยางที่วดั นี้ ถาทําไมจริง จิม้ ๆ จ้ํา ๆ ไมไดอะไร จะไดบาป
นะ อยาหมิ่นประมาทตอกรรมฐาน อยาไปวาหนอ ๆ แหน
ๆ ไมไดเรื่องไดราว ระวังนะ “หนอ” มีราคาหลายลานนะ
“หนอ” เปนคําภาษาไทย แปลมาจากภาษาบาลีวา “วต”
ที่นี่วุนวายหนอ ที่นี่ไมวุนวายหนอ เชิญมาไดทุกเวลา มีหลักอยู
แตจะไมขอกลาวใหยดื ยาวออกไป “หนอ” เปนตัวรัง้ จิตใหมีสติดี
เราหายใจยาว ๆ เขาไว อยาหายใจสั้น คนเราหายใจสั้น
มีทิฏฐิมาก โมโหเกง พองหนอ ยุบหนอใหมันยาว ๆ หนอยได
ไหม พองหนอ ไมทันหนอมันก็ยุบ ยุบยังไมทันหนอมันก็พอง
เลยเอาพอง-ยุบ พอง-ยุบ ไมตองไดอะไรกันแลว ไปกันใหญ
แลว มักงาย มักได เลยเอาดีไมได เพราะขาดมรรคแปด ถาคน
ขาดศีล สมาธิ ปญญา จะมักงายทันที มักไดดวย ไมเอาเหนือ
เอาใตแตประการใด ออกมาในรูปแบบลักษณาการอยางนี้
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เพราะฉะนั้น คนเปนโรคประสาทเกินกําหนดนี่นั่งสมาธิ
ไมไดนะ มันควบคุมตัวไมได สติควบคุมจิตไมได อยาใหนั่งนะ
ขอฝากทานอนุศาสนาจารยไวดวย ถาไปทําจะเสียชื่อนะ
ที่วดั นี้มตี ัวอยาง อาจารยปริญญาโท มากับยุวพุทธหลายป
มาแลว ปฏิบตั ไิ ด ๓ วันเทานั้นแหละ ออกมานั่งกับอาตมาเลย
เขาบอกเขาเปนพระโสดา เมื่อวานมาดี ๆ แท ๆ ทําไมมานั่ง
เปนโสดาเสียละ ญาณขึ้นหรือยังไง เลยมาหาวาถูกตนพิกุลบาง
ถูกผีในวัดอัมพวันบาง เลยสอบถามญาติกาวานี่มาจากไหน เขา
บอกวา เพิ่งออกจากศรีธัญญามายังไมพอ ๓ ป
จําไวเลยนะ ออกจากศรีธัญญามายังไมพอ ๓ ป เจริญ
สมาธิไมได โปรดจําไวดวย บางคนมารําสวย รําไปรํามา มานั่ง
บนเกาอี้เราเลย บอกวาทานยังไมสําเร็จ ขาพเจาสําเร็จแลว นี่
พวก ๖๐% อยาเจริญสมาธิ
มีคนหนึ่งรูปรางสวย พูดจาเพราะเจาคะเจาขา เราก็เห็น
หนอ เอะ ทําไมตาขวาง เงยบอกกับแมใหญ (แมสุม ทองยิ่ง) วา
อยาไปรับเลย แมใหญบอกวาไมเปนไร เขามีหนามีตารับไว
หนอย ๓ วันเทานั้นแสดงอภินิหารเลย เปนนางฟารําปอ
เสียหายมาก
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ไมใชวา มานั่งกรรมฐานแลวเปนคนบาบอ กลายเปน
คนวิกลจริต หาใชวสิ ัยไม แตปญหามีอยูวา เขาปกติไหม
ถาเขาไมสามารถจะรักษาตัวเองได ไมสามารถจะควบคุม
จิตได อยาใหเจริญสมาธิ ไมไดเด็ดขาด
บางคนไมรูเรื่อง นึกวามานั่งสมาธิแลวหาย ตองดูกอนมัน
หายไมเหมือนกันทุกคน มันมีสรางกรรมสรางเวรมามากมาย
ขอฝากทานทั้งหลายไวดว ย หายใจยาว ๆ ไวใหมนั เคย คนที่ใจ
เดือดรอนหายใจสั้น แกปญหาไมไดหายใจสั้น
เรามาฝกเรียนลมหายใจเรียกวา อานาปานสติ แตปญหา
เอามาทําที่ทองจะไดเห็นชัด
หายใจเขารู
หายใจออกรู
หมายความวารูอ ยางไร มีสติตามลมหายใจไปรูขณะทีล่ มหายใจ
ไปที่ทอง พองหนอ... ยุบหนอ... เรียกวาอานาปานสติ จึงจะ
ถูกตอง มีสติสมั ปชัญญะ ยึดสติปฏ ฐาน ๔ เปนแมบท เปน
ภาคปฏิบัติมีสติทุกประการ อยาขาดสติไมได รับรองไดผลอยาง
สมคาดปรารถนาทุกประการ
การฝกนี่ตองการใหอดทนดวย ตอสูกับเหตุการณที่
มันจะเผชิญหนากับเราคืออุปสรรคนั้น ๆ เราจะไดสูกับ
ปญหาแกปญหาตอไป
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เลาใหฟง กันมานานแตไมมีใครสนใจ เด็กหญิงทัศนีย ตัว
นิดเดียว มีศรัทธามาก แมเปนโรคมะเร็ง จะตองตายภายใน ๓
เดือน แตเด็กกตัญูกตเวที มีศรัทธาอยางแรงกลา มานั่งเจริญ
กรรมฐานเอาจริงเอาจัง ขออุทิศสวนกุศลใหเจากรรมนายเวร
ของคุณแม แมหายไดอยางนาอนุโมทนา แตบอกใครไมมที าง
เพราะไมมีบญ
ุ
บอกคนบาปจะไปไดเรื่องอะไร แลวแตบุญ
วาสนาของทานเอง ไมบังคับบัญชา พระพุทธเจาไมเคยบังคับ
ใครนะ
ถาโยมทําบุญไดบุญ นั่งเจริญกรรมฐานไดที่ มีคนมาขอ
สวนบุญนะ คาขายไมไดเลยไมมีใครมาทวงหนี้ ยิ่งขายดิบขายดี
มีคนมาทวงหนี้ คือกฎแหงกรรม ตองมีเรื่องมีเหตุอิจฉา
มานั่งกรรมฐานถามีบุญวาสนา เดีย๋ วก็มเี ปรตมาขอสวน
บุญ มีเรื่องเลากันที่วัดนี้
แพทยหญิงบุญเยี่ยม มานั่งเจริญกรรมฐานที่วดั นี้ ตอนตี ๔
ไฟสวาง อาตมาจะไปสวดมนตที่โบสถ มานั่งคอยที่กุฏิบอกวา
หลวงพอคะ หนูมาเจริญกรรมฐานได ๓-๔ วันแลวคะ หนูขอ
ถามอะไรหนอย มีพระเดินมาที่หนากุฏิ รูปรางใหญโต บอกวา
โยมขอสวนบุญหนอย จีวรไมมีหม จีวรขาดรุงริ่งหมด พระองคนี้
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ชื่อเฟอง มีไหมหลวงพอ ทานบอกวา ทานบวชที่นี่ และทาน
ตายไปแลวดวย หมอบุญเยี่ยมก็ไมรูจัก
พระเฟองนั้นก็คือ จาตํารวจนครราชสีมา บานอยูขางวัดนี้
มาบวชที่นี่ ตายเปนเปรต เดีย๋ วนี้พระเปนเปรตอยูทนี่ ี่หลายองค
แพทยหญิงบุญเยี่ยมกําลังจะไปเดินจงกรม ไฟสวางมอง
เห็นชัด บอกวา ขอเจริญพรโยม คุณหมอมาเจริญกรรมฐาน
ไดผลดี อาตมาขอ ไปขอหลายกุฏิแลวเขาไมให อาตมาขอลาไป
กอน แลวก็คอย ๆ จาง ๆๆๆ แลวหายไป
แพทยหญิงบุญเยี่ยมก็ถามวา หลวงพอจะทําอยางไร ก็เลย
บอกใหถวายสังฆทานอุทิศสวนกุศลให ซื้อผาไตรมาถวายดวย
เหลือ ๒ วัน หมอบุญเยี่ยมจะกลับ ผีเปรตหมจีวรสวยมาอีกแลว
มาขอบคุณ อนุโมทนา ยถาให หมอบุญเยี่ยมก็รับพร รับพร
เสร็จแลวทานก็คอย ๆ หายไป กอนจะหายไปบอกวา
ขอบพระคุณคุณหมอมาก ขออนุโมทนากับโยมดวย
เหตุใดจึงเปนเปรต จะตอบใหโยมฟง หลวงตาออนปลูกตน
นอยหนาไวเยอะที่วดั นี้ เดี๋ยวนี้ไมมีสวนนอยหนาแลว เวลาเย็น
หลวงตาเฟองก็ไปลักนอยหนา เอาไปใหหลานในบานทุกวัน
อยาลืมวา นอยหนาหลวงตาออนปลูก แตทดี่ ินเปนของวัด เปน
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ของสงฆนะ เอาไปไมไดตองใหสงฆอนุญาตกอน ตายที่ศาลา
หองเล็ก อาตมาทําศพใหเสร็จ เดี๋ยวนี้ยังอยูท ี่นี่
การแผเมตตาอุทิศสวนกุศล
เจริญกรรมฐานดีที่สุด
สามารถจะชวยพอชวยแมยังมีชีวติ อยูได พอแมมีชวี ิตอยู แตอยู
ไกลแสนไกล ลูกสามารถทําใหพอแมไดดวยการเจริญวิปสสนา
ไมตองใชสตางค เอาบุญมาใสใจใหอิ่มเอิบ ขอแผสวนบุญนี้ให
บิดาของขาพเจา หรือใหลูกก็ได ถึงทันทีนะ
ถาโยมทําบุญถวายสังฆทาน ถาไมเคยนั่งกรรมฐานบุญนั้น
จะไมสัมฤทธิผ์ ล มีแตทานไมมีศีล ทานนั้นทานจะไมไดรับผล
ทานธรรมดา เชน ทานชวยเหลือกันธรรมดามันไรผล ตองมีสติ
มีศีลกอน เราจะเห็นไดวาเวลาจะถวายทานหรือทํางานกุศล
ตองรับศีลกอน
ตองการเปนหลักสูตร
ทําอะไรตองมี
สติสัมปชัญญะเต็มแลวคอยทํา รับรองไดผล อยางสมคาด
ปรารถนาทุกประการ ตรงนี้เปนเรื่องสําคัญ
มีศีลกอน มีสติสัมปชัญญะกอน นั่งเจริญกรรมฐานมีพลังสูง
พอแมอยูไหน ลูกอยูที่ไหน สงไปเหมือนเราไปเครื่องบินฉะนั้น
นี่เรียกวาภาวนา ทานธรรมดาไปเรือพาย มีศีล ทานเราก็ไป
รถยนต ถามีภาวนาผุดขึ้นใสสะอาด ทานนั้นไดสัมฤทธิ์ผล
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เหมือนเราไปเครื่องบิน ไว เห็นทันตาเลย ออกมาในลักษณา
การอยางนี้จะมีประโยชนมาก
ถาโยมสมาธิเขาขั้นแผไปใหลูกที่สหรัฐอเมริกา เขาจะไดรับ
หรือไมไดรับ เดีย๋ วจะสะทอนยอนมาหาจิตเรา ออ ลูกอยูเย็น
เปนสุข ไดรับบุญกุศลของพอแมแลว มันจะบอกอยางนี้ได แต
ฝกไมถึงขั้นมันก็ไมรูเรื่อง
อาตมาแผไปยุโรป ๗ วัน ๗ คืน ไมรูจักใครเลยนะ ไปเขา
บานญวน บานเขมร บานฝรั่ง มาตอนรับเยอะแยะหมด ลูกสาว
ลาวอายุ ๑๖ ป บอกวา หลวงพอองคนี้ไปสอนเขา ๒ คืน สอน
เดินจงกรม เลยบอกเดินใหดซู ิ ยืนหนอ ๕ ครั้งก็วาได นี่คอื โทร
จิต เรียกวาแผเมตตา ใครเปนญาติเรามารับเรา เด็กคนนี้เรียน
หนังสือเกงมาก และพูดเพราะ เวลาพูดกับอาตมาพนมมือทุก
ครั้ง พอแมเขาก็ดีอกดีใจ มาตามอาตมา คืนนั้นเลยไมไดนอน
อยูสวางเลยนะ อาตมาก็ไดตาํ รา เอามาคิดประดิษฐสรางสรรค
เขียนเปนวิทยานิพนธสอนอนุชนรุนหลังตอไป
เวลาจะเคลียรพื้นที่ โยมเดินจงกรมกอน นั่งกรรมฐาน
มีสติปญญาดี ใหเสร็จกอนแลวคอยแผไป ไมใชนั่งดวยแผ
ดวยใชไมได
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กําลังขายของยังไมหมดรายการ จะเอากําไรไปใหใครเดีย๋ ว
จะขาดทุนไมรูตัว เวลานั่งกรรมฐานอยางเพิ่งให สมมติวา
หัวหนาทีมเขาบอกวา เดิน ๑ ชั่วโมง นัง่ ๑ ชัว่ โมง แลว
เวลาออกจากกรรมฐานจิตมันวาง กําลังมีพลังสูงสงเลย
แผเมตตาทันที จะอุทิศใหใครก็อทุ ิศไป มันถึงจะมีพลัง
อาตมาเคยพบคนแกอายุ ๑๐๐ กวาป มีคนเอากับขาวมา
ให ก็สวด อิติปโ ส ภควา อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ๑ จบ ใหตัวเอง
กอน สวนอีกจบหนึ่งใหคนทีน่ ํามาให เสร็จแลวใหถวยคืนไป
อาตมาจับเคล็ดลับได จะใหใครตองเอาทุนไวกอน ถึงได
เรียกวา สวดพุทธคุณเทาอายุเกินหนึ่งไงเลา
การแผเมตตาสรุปผลงานที่ขอนแกน ลูกติดตาเสพติดพอ
แมสวดมนตไมเปน ลูกไมเคยเขาวัด คาเฮโรอีนดวย ทําอยางไร
ถึงจะแกได ตํารวจบอกวา ลูกคุณพี่ถายังคาอยู จะเก็บเลยนะ
ลูกก็หนีไปอยูกรุงเทพฯ พอแมก็เสียใจ ไปเขาศูนยเวฬุวันที่
ขอนแกน ไปสวดมนตไหวพระตามแบบเขาไปกอน พออานได
คลองปาก คลองใจแลวจึงมีสมาธิ จิตใจดี แลวนึกถึงลูก ใหลูก
อยูเย็นเปนสุข
ลูกก็เลยหันเหเรเขาไปพบหนังสือธรรมะ เอามาอานเลิกได
เลย สัจจะ ตัวเดียวทํากันไมได เลยกลับมาบาน เดี๋ยวนี้ชวยพอ
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แมคาขายอยางดีแลว พอแมก็เขาวัดไป สวดมนตไมเปนก็ตอง
สวดเปน
การแผเมตตาจะตองมีสมาธิกอน มีพลังสง มีเมตตา
ในตัวเองกอน แลวคอยแผอุทิศใหเขาจะไดผล ถาโยม
ปราศจากเมตตาอยาอุทิศ ไมมไี ดผล ไมไดผลจริง ๆ
อาตมาทํามาแลว แผไดผลตองมีเมตตาครบอยางต่ํา ๘๐%
ไมอยางนั้น แผไมออกหรอก เหมือนยิงปนตกปากกระบอกไมมี
แรงสง ขาดสมาธิ ขาดสติปญญา ขาดความสามารถ ขาดความ
เชี่ยวชาญในการฝก
ตองฝกใหคุนเคยทุกวัน
ไมใชนั่งแลวไดทุกคน
ไมอยางนั้นคนก็ไปสวรรคนิพพานกันหมดนะซี คนตองไปนรก
บาง ไปนิพพานทุกคนไมไดหรอก ไปสวรรคทุกคนก็ไมได
เพราะเครื่องไมครบ นิสัยไมเหมือนกัน คนเราจึงแตกตางกันไป
ดวย ความสุข ความทุกข ไมเหมือนกันนะ
เมื่อเร็ว ๆ นี้มเี รื่องเลา กรรมฐานอุทิศสวนกุศลชวยแมผูก
คอตายขึ้นมาจากนรกได
มีโยมคนหนึ่ง ไมตองออกชื่อรับราชการ ซี.๗ ยังไมมี
ครอบครัว อยูก ับแม ๒ คน บานใหญโตแถวบางกะป เขาไม
ทราบแมเขาแทที่จริงเปนนาสาว เลีย้ งเขามาตั้งแตยังเล็ก ๆ
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และไมทราบวาพออยูที่ไหน แตก็รูวาอยูแถว ๆ ถนนสุขุมวิท
พอเลิกกับแมเขาไป
เขามานัง่ กรรมฐานที่วัดนี้ ๒ ครั้ง ๆ ละ ๗ วัน ลาพักรอน
มาโยมไมทราบเหตุการณอื่นใดทั้งสิ้น นั่งกรรมฐาน ๗ วัน ครั้ง
แรกยังไมมีอะไรเกิดขึน้ ครั้งที่สอง มานัง่ กรรมฐานกลับไปได
เรื่องออกมาเลย
แมตัวจริงมาเขาฝน แตงนุงขาวดวย มาตอนตี ๓ ตี ๔ มา
กอดลูกบอกวา ลูกเอย แมไดขึ้นจากนรกแลว นี่แมตัวจริงของ
เจา เจารูไหมวาแมผกู คอตายที่เตียงที่เจานอน แมผูกคอตาย
ไดลูกมานั่งเจริญกรรมฐานทําใหแมขึ้นมาจากนรกได อาตมาจับ
ไดหลายรายการแลว ถาฆาตัวตาย ไมตองไปทําบุญให ไมถึง
แนนอน
บุญสูงสุด คือ บุญจากกรรมฐานแนนอน คุณโยมคนนีก้ ็
เลาใหฟง ตอไปวา แมมากอดลูก บอกวาแมจะเลาความจริงให
ฟง พอเจาไปมีเมียใหม กลับมาบาน นาเจาเอาปนขับยิงพอเจา
พอเจาจึงเขาบานไมได นาเจาดุเปนผูครองสมบัตินี้ ชื่อของนา
เจาทั้งนัน้ พอเจาจึงไมมาเลย ไปมีภรรยาใหมที่ถนนสุขุมวิท
เจามาเจริญกรรมฐาน แมขึ้นจากนรกแลว แมลําบาก
เหลือเกินลูกเอย เขาก็ทําโทษ ใหขุดดินขุดทราย กิน
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อาหารก็ไปกินที่กองขยะ ทรมานอยางที่สุดลูกเอย พอเจา
มาเจริญกรรมฐาน แมขึ้นจากนรกแลว บัดนี้แมมาบอก
ขอบคุณขอบใจเจา
นี่ตํารา ไดที่วดั นี้หลายเจา เชน ตาเลงฮวยผูกคอตาย พระ
สมภารชื่อหลวงตามด
วัดกลางพรหมนคร
ผูกคอตาย
เชนเดียวกัน เดี๋ยวนี้ยงั ไมไปเกิด ยังอยูตรงนั้น ไมมีใครเจริญ
กรรมฐานให บรรดาญาติก็ไมมแี ลว
โยมคนนี้ก็เลาตอไปวา ลูกเอย ทอง ๔ เสน แหวนเพชร ๓
วง แมฝากนาเจาไว เขาใหเจาหรือยัง และก็ขอใหลูกไปใชหนี้ให
แมหนอยไดไหม
กอนตายแมไปขอยืมเพื่อนที่โรงเรียนสวน
กุหลาบ ๔๘๐ บาท เจาเอาไปใชแทนแมหนอยนะ
โยมจําไวอยางหนึ่ง เวลาตายรูปรางอยางไร เวลามา
เขาฝนก็รูปรางเหมือนเดิม ไมมีแก เปนรูปรางของเปตวิสัย
มีรูปอยูท ี่บานเขา เขาก็ไมรูวา เปนแมของเขา เขาใจวานาเปน
แม เพราะรูปรางเหมือนกัน
พอตกใจตื่นก็ไปปลุกนา บอกวา แมเนี่ยะเปนนาหนูใชไหม
นาก็ตกใจ เอะ รูไดยงั ไง เขาก็เลาใหฟง นาน้ําตารวงเลย แม
บอกวา ฝากของนาไว ยังอยูไหม แมนาบอกวา ยังอยู ยังไมให
เจาหรอก เจายังไมมีครอบครัว
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เขาก็ลางาน ๑ วัน ไปสืบหาเพื่อนแม จนพบและเลาเรื่องที่
แมใหนําเงินมาใช เขาบอกวา หนูไมตองใช แมเจาตาย ไดรับ
พระราชทานเพลิงศพที่วดั โสมนัส แมใหอโหสิกรรมแลว บอก
ดวงวิญญาณของแมเจา ไมเอาโทษ ยกโทษใหเลย เขาโทร.มา
บอกอาตมาเมือ่ วันอาทิตยที่แลวก็มาที่วดั เขาบอกวา
นั่ง
กรรมฐานใหแมทุกวัน
นี่เห็นไหม ขอฝากญาติโยมไว เวลาใครตายจะอุทิศ
สวนกุศล ไมมีอะไรดีเทากรรมฐาน อุทศิ ใหไดผลอยางสม
คาดปรารถนา จะไดรวู าจะไปอยูที่ไหน
ถาไปอยูบนสวรรค เราทําบุญสังฆทานไป เขาก็รับ
อนุโมทนา แตเขารับอาหารนี้ไมได เขากินอาหารทิพย ถาไปตก
นรกโลกันต ขุมนรกที่ลึกมาก เราก็อุทิศใหไมถึง ตองเจริญ
กรรมฐานถึงจะไดถึงนะ
ขอสรุปเพื่อใหขอคิดแกญาติโยม เปนโรคประสาทเจริญ
กรรมฐานไมไดนะ สติไมพอ ตองไปรักษากอน ใหภาวะสูค วาม
เปนปกติกอนถึงจะไดผล
การแผสวนกุศลไมมีอะไรดีเทากรรมฐาน คนตายไปแลว
เราก็อุทิศได ไปนรกสวรรคเดีย๋ วมันจะบอก
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การเจริญกรรมฐานเปนญาติกับพระศาสนา
ถาทานไม
เจริญกรรมฐาน บวชกาย วาจา ใจ เปนไตรสิกขาสามแลว ทาน
จะไมเปนญาติกับพระศาสนาเลย จะสรางศาลาสัก ๑๐๐ หลังก็
ไมมีโอกาสเปนญาตินะ ขอฝากนักกรรมฐานไปตีความคิดให
ใกลตัวตอไป
วันนี้ขออนุโมทนาแกทานพุทธสมาคมเครือขายทั่วประเทศ
โดยคุณโยม พ.อ. (พิเศษ) ปาน จันทรนุช ทานอนุศาสนาจารย
และญาติโยมพุทธบริษทั ทั้งหลายโดยทั่วกัน สรางผลงานให
ชีวิตเถอะ ชีวติ นี้มีคา เวลาจะไดมีประโยชนแกชีวติ ของตน ใน
อนาคตกาลเบื้องหนาสืบไป
ขอความสุขสวัสดี จงมีแกผปู ฏิบัติธรรมสัมมาปฏิบตั ใิ น
หนาที่ และขอจงเจริญดวย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ
ธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใด สมความมุงมาด
ปรารถนาดวยกันทุกรูป ทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ
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