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การปฏิบตั ิเราใช สติปฏฐานสี่ ทางสายเอกของพระพุทธเจา อาตมาปฏิบตั ิมาทุกอยาง
เชน มโนมยิทธิ เราก็ไมรูหลักการปฏิบัติมาแตตนเดิมที่ก็อยากมีอภินิหารของมโนมยิทธิ ใหเกิด
มโนภาพ ใหเกิดอภินิหารของจิต ใหเกิดฤทธิเดชานุภาพ เรียกมโนมยิทธิ ยังไมเขาใจลึกซึ้ง
อาตมาก็ปฏิบัติมโนมยิทธิมากอน
แลวก็ไปเรียน ไสยศาสตร เวทยมนตพระคาถาทุกหมูเหลาแลว ยังเรียนวิชา ธรรมกาย
กับ หลวงพอสด วัดปากน้ํา เมื่อสมัย พ.ศ. ๒๔๙๓ สมัยเรือแดง เรือเขียว ฝกพระธรรมกาย ๖
เดือนเต็ม และก็ไดธรรมกายสามควรแกการปฏิบัติ
จากนั้นยังไปเรียนตอ เพงกสิณ ดินน้ําลมไฟ เปนตน เอาโนนมาประสม เอานี่มา
ประสาน เรียนไสยศาสตร วิชาการทางเวทยมนต
ตอมาจึงไดมีโอกาสพบ พระในปา ที่อยูเลยขอนแกนไป จึงไดของแท มิใชของเทียม
ดังที่กลาวมา
ทานก็ถามวา “คุณบวชใหม เปนภิกษุนวกะสอบนักธรรมตรีไดไหม? “ไดครับ” “สติปฏ
ฐานสี่อยูในนักธรรมตรีบทนั้น คุณทําไดหรือ”
“ไดครับ พระเดชพระคุณหลวงพอ”
“ทําได จะถามมั่งนะ”
ถามเราก็ทาํ ไมได เราตอนนั้น ไดวชิ าการ ไมใชทําได ทําไดตองลงมือทําในสติปฏฐานสี่
ทานวาอยางนี้
กายานุปสสนาสติปฏ ฐาน ขอที่ ๑ วิชาการจะบอกวา กายสักแตวากาย ไมใชสัตว
บุคคล ตัวตน เราเขา เรียกวา กายานุปสสนาสติปฏฐาน
เวทนานุปสสนาสติปฏ ฐาน ขอที่ ๒ เวทนาก็สักวาเวทนา ไมมีตวั ตน สัตว บุคคล เรา
เขา เรียกวา เวทนาสุปสสนาสติปฏฐาน เปนหลักวิชาการ
จิตตานุปสสนาสติปฏ ฐาน ขอที่ ๓ จิตสักวาแตจิต ธรรมดาเราพิจารณาไมมตี ัวตน คือ
คลําไมได ธรรมชาติของจิตตองคิดอานอารมณ รับรูอารมณไวไดเปนเวลานาน เหมือนเทป
ทางสายเอก

๑

บันทึกเสียง ไมมตี ัวตนจะคลําไดแตประการใด ก็ยังไมทราบวาจิตอยูตรงไหนแลวจะคลําได
อยางไร นี่คอื วิชาการ
ธรรมานุปสสนาสติปฏ ฐาน ขอที่ ๔ ธรรมสักวาแตธรรม ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เรา
เขาอีก เรียกวา ธรรมานุปสสนาสติปฏ ฐาน แตเราก็ไมรวู ากระไร
ธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน หมายถึงธรรมที่เราทําแลวเปนกุศลหรืออกุศล จิตถูกตองเปน
ธรรม ถูกตองหรือไมถกู ตอง หรือเปนการถูกใจ เปนกิเลสเปนอกุศลหรืออาจจะเปนกุศลกรรมก็
ได แลวแตถูกตองหรือถูกใจอยูในธรรมานุปสสนาสติปฏฐานเชิงปฏิบัติการ นักปฏิบัติธรรมตอง
ทองขอนี้ใหได
พูดงาย ๆ เรียกวา เราเรียน สันโดษ กัน ไมใชเรียน อันดับ เราก็ปา นฉะนี้แลว งานการ
ก็เยอะ จะตองมานั่งเรียนนักธรรมตรีกันอยูไดหรือ เรียนนักธรรมโท ภาวนา ๒ ก็เรียนไมได จะ
มาเรียนนักธรรมเอก วิปส สนาภูมอยูตรงไหน เรียนมากมายหลายประการ ธรรมวินจิ ฉัย วินิจฉัย
ธรรม และวินัยวินิจฉัย เราก็ไมสามารถจะมาเรียนตามอันดับขึ้นตอนนี้ได เราจะมาเรียนบาลีแปล
หนังสือกัน ก็เห็นจะทําไมไดแนนอน
เรามานั่งปฏิบัติธรรมะตามคําสอนของพระพุทธเจานี้ก็เรียกวา สันโดษ เรียนเชิง
ปฏิบัติการทัง้ หมดอยูในพระไตรปฎกทั้งหมดที่เราปฏิบตั ินี้
ทําไมเรียกวาทั้งหมด ทานทั้งหลายฟงแกนแทพระพุทธศาสนาดูวา แปดหมื่นสี่พนั พระ
ธรรมขันธ พระวินัยปฎก พระสุตันตปฎก พระอภิธรรมปฎก ตั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธเต็ม
ตูเลย ๔๕ เลม หรืออีกนัยหนึ่ง ๘๐ เลม
เราก็เรียนไมไดใหจบครบครันทันเวลาของอายุ เราจะทองบนจําทรงพระไตรปฎก ก็คงไม
ทันกับอายุที่จะตองตายนี่เรียกวา ความรู เปนตนฉบับเรียก คันถะธุระ แปดหมื่นสี่พนั พระ
ธรรมขันธ
แกนแทพระพุทธศาสนา เชิงสันโดษ ก็ยอใจความจากแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ เหลือ
ไตรสิกขาสาม เปนปฏิบตั ิการอยู ณ บัดนี้
จะเปนพระสงฆองคเจาหรือเปนฆราวาสก็ตาม ตองเขาใจในจุดนี้ คือ ไตรสิกขา มีอยู ๓
ประการคือ ศีล สมาธิ ปญญา
ศีล เราก็ไดความวา ปกติ เราทําความเปนปกติคือ กรรมฐาน เปนตัว ทําใหจติ เปน
ปกติ กรรมฐานทําอยางไรจิตจึงเกิดปกติ ก็มีสติสัมปชัญญะกําหนดจิตใหมสี ติ ตรงนี้เปนหลัก
นักปฏิบัติตอ งจําขอนี้ใหได
ทางสายเอก

๒

คนที่มีศีลนะ ตองคนปกติ คือมีการกําหนดจิตใหมีสติสมั ปชัญญะ ศีลคือมารยาท จะเกิด
เปนผลงานของจิตของเรามีระบบ มีระเบียบ มีแบบมีแปลน มีแผนผังขึ้น คนเราก็สูภาวะอยางนี้
จึงจะปกติได
ญาติโยมผูใครธรรมตองทองสติปฏฐานสี่ใหไดวา มีอะไรบาง กายจะยืน จะเดิน จะนัง่ จะ
เหลียวซายแลขวา จะนอนจะนั่งเหมือนกันหมด ตองมีสติเปนตัวกําหนดจิตใหมีความเปนปกติใน
ดานกาย อยางนี้แลว กายสักแตวากาย ไมใชสัตว บุคคล ตัวตน เราเขา เปนกายนอก
แตเรามีสติอยูที่จิต กายในก็เกิดขึน้ เปนกายทิพย เปนทิพยอํานาจของจิต มีกายทิพย
อยูดานใน กายจะเคลื่อนไหวจะคูหรือจะเหยียดแขนขาก็มีมารยาท มีความเปนปกตินี่เรียกวา
กายทิพย
มีทิพย คือจิตมีสติสัมปชัญญะ สติมันจะบอกจิตวาเคลื่อนยายอยางไร เราจะวางทา
วางที่ใหมีปญ
 ญาตรงไหน ใหมีมารยาทเปนศีลประการใด คนนั้นจะมีศีล เกิดความเปนปกติของ
คนสมบูรณแบบ เรียกวาคุณสมบัตมิ นุษย มันเกิดขึ้น โดยอยางนี้
เราก็กาํ หนดยืนหนอ ยืนหนอ หาครั้ง ยืนนี้ทุกคนไมเขาใจ กายานุปสสนาสติปฏฐานขอนี้
สําคัญมาก กอนที่จะนัง่ กําหนดจิต ใชสติปฏ ฐานสี่ ตองเดินกอน คือเดินจงกรม
ทําไมตองเดินกอน เพราะเดินนี้มีภาวะดีกวานั่ง มันรวมรวมจิตไดดีกวานั่ง จึงตอง
เดินเคลื่อนยายอิริยาบถ ใหเขาสูปรารภของการมีสติดีที่สุดดวยการเดิน
คนโบราณดินไปไถนา เดินไปทําไร วันละหลายกิโลเมตร จะเห็นไดวา สุขภาพจิตก็ดีขึ้น
การเดินก็ไมเหนื่อยออนใจแตประการใด มีสมาธิดีดวย รางกายจะเคลื่อนยายและไฟธาตุจะยอย
งาย ความเปนภาวะปกติก็ดีขึ้น
อาหารก็ยอยงาย น้ําดีกก็ ลั่นกรองไดดี น้ําไตก็กั่นกรองไดดีดวย อาพาธก็นอยลง มีความ
อดทนสูง เดินทางไกลไดดีมาก จึงตองเดินจงกรมกอน แลวจึงนั่งสมาธิ จิตสมาธิจะรวบรวมไวได
ดีกวานั่ง เก็บไวไดนานกวานั่ง จึงตองเดินกอนนั่งเสมอ มีเหตุผลดังนี้
นักปฏิบัติตอ งจําขอนี้กอน แลวจึงมาพัฒนาจิตในสติปฏฐานสี่ เรียกวา ทางสายเอก
ทําไมเรียกวาทางสายเอก เพราะทางเดินมีหลายทาง ทางบก ทางน้าํ ทางอากาศ แตทางบกเดิน
เทาก็ยังมีหลายทาง
เดินทางมีขวากหนาม เดินทางทุรกันดาร เดินทางเรียบ ถาไมมีทางเดินจะไปถึงจุดหมาย
ไดอยางไร
ทางสายเอก

๓

ถาเราเหยียบหนามเขาไปในปาดงพงไพร
ก็จะไปไมถึงที่หมายไดตามความประสงค
พระองคจึงบอกเดินทางสายเอก ขอนี้สําคัญมาก
อาตมาปฏิบตั ิมาทุกอยางแลว ก็มาสรุปไดขอนี้เองคือ สติสัมปชัญญะ อยาลืมวา
ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปญญา ขอปฏิบัติสรุปเหลือ ๒ คือ แกนแทพระพุทธศาสนา คือ
สติสัมปชัญญะ ไมลดละภาวนา มีสติเขาไวทกุ อิริยาบถ มีสัมปชัญญะรูตัวรูทวั่ รูน อก รูใน รู
ตาชั่งขึ้นมาดู เอาตราชูขึ้นมาชั่ง
รูอยางนี้จึงจะเรียกวารูต วั รูทวั่ รูการแกปญหา เหลือ ๒ ประการคือแกนแท คือธรรมะ
อยูตรงนี้แน ๆ ไมใชอยูที่อื่น แลวก็ทําได
รูตัว รูทั่ว รูน อก รูใน รูจ ิตใจของเรา รูจ ิตใจของคนอื่นได มันก็ออกในรูปแบบเหลือ หนึ่ง
คือ ความไมประมาท ซึ่งเปนหลักพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจาบอกวา ทําอะไรอยาทําใหเปนเหตุแหงความประมาท จะตายได จะเสียดาย
จะขาดเหตุขาดผลขาดตนขาดปลายอยางนี้เปนตน อยูตรงนี้นะ นีห่ ลักแกนแทพระพุทธศาสนาก็
ไดมาจากทางสายเอก
ก็จะจับจุดไดวา เอกตรงไหน เอกทีเ่ ดินทางสายเอเชีย ไมมหี นาม รถยนตของทานจะไม
ชอกช้ํา ถาทานเดินสายจัตวาก็เดินโขลกเขลก มีหนาม มีหลุม มีบอ ทานจะเลือกเดินอยางไร นี่
เหตุผลของทางสายเอก
จงเลือกเดินทางสายเอก ทางสายเอก ทางบกก็แหงตลอด ทางน้าํ ก็เรือแลนไดเลย ไมมี
หาดไมมีตอ ก็เรียกวา ทางสายเอก
แตเดินทางสายเอกหรือทางอะไรก็ตาม ถาทานขาดสติ สัมปชัญญะ มีความประมาทอยู
ในจิตใจของทาน ทานก็ไมพบหลักพระพุทธศาสนาในตัวทาน
กรรมฐานอยูตรงไหน ไมใชพุทโธนะ ตั้งสติไวมือสอง เทาสอง สมองหนึ่ง เปนที่พึ่ง
เหยียบทั้งเบรค เหยียบคลัช มือถือเกียร ตาหูก็วองไว จิตใจก็ดีดวย นี่ทางสายเอกอยูตรงนี้
บางคนไมเอา ตาดู หูฟง ปากไมนิ่ง คนที่มีความรู ขาดสติ ไมมีทางสายเอก เอาปากไป
กอน พูดลมปาม ขาดสติสัมปชัญญะ ไมใชหรือ
พระพุทธเจาบอกทางสายเอกตรงนี้ เชิงปฏิบัติการ ตัวสตินสี่ ําคัญมาก และมีสัมปชัญญะ
อยูในตัวเองขึ้นมา จะเกิดความคิดออกมา คือปญญาไมประมาท
จอออกรถตองดูน้ํามันเกียร น้ํามันเครื่อง เบรก ลูกลอดูยางใหเรียบรอย ความไมประมาท
อยูตรงนี้คือสติ นี่ทางสายเอกอยูตรงนี้ รถนี่สอนเราเองนะ ขอฝากไว
ทางสายเอก

๔

ทานเจริญกรรมฐานได จะเกิดปญญา เกิดความรูเหตุผล ขอเท็จจริงในการแกไข คือ
ศีลธรรม ทานจะมีสุขภาพจิตดีมาก สุขภาพจิตทานจะอดทนตองานและมีขันติความอดทน
ตลอดไป
นอกเหนือจากนั้น การงานทานจะดีขึ้น ในเมื่อการงานดีขนึ้ แลว การเงินก็ตามมาเลย
การเงินตามมาแลว การสังคมตามมาดวย เขากับเด็กก็ได เขากับผูใหญก็ได เขากับพระสมานพ
ราหมณาจารย เขากับผูบ ังคับบัญชาก็ได เหตุผลของทางสายเอกอยูตรงนี้
สรุปทางสายเอก จะไมหลงจะไมลืม จะไมประมาทในชีวิต จะไมมีทางสายอื่นที่จะ
เสียหาย ถึงจะเสียหายบางก็นอยลงไป จะลืมอะไรก็นอยที่สุด คนเราที่ทะเลาะกัน พูดจาไมเขาใจ
กัน ก็เพราะไมมีทางสายเอก
ถาเรามีทางสายเอก เราจะไมไปทะเลาะกับใคร ไมตองไปขัดคอใคร เราก็รวู าเขามีทาง
จัตวา เราทางสายเอกตองเลี่ยงหนี ไปเสียทาเขาทําไมนะ เอาพิมเสนไปแลกกับเกลือทําไม
ตัวเราเปนตัวสําคัญ คิดวาเรานี่เปนคนสําคัญผูห นึ่งไมไดหรือ ถาทานทั้งหลายมีทางสาย
เอกแลว จะรูวาตัวทานมีความสําคัญมาก
จะเปนหนาที่ภารโรงหรือจะเปนหัวหนาฝาย หรือทํางานราชการ หรือทํางานรัฐวิสาหกิจ
หรือจะทําธุรกิจสวนตัวก็ตาม ทานจะรูตวั วาทานเปนคนสําคัญคนหนึ่งในโลก ทานจะรูต ัวได
เชนนี้คือ ทางสายเอก
ถาทานไมมที างสายเอก ทานจะไมรตู ัวอยางนี้นะ มักจะนอยเนื้อต่ําใจเสมอ เห็นวาตัวเอง
ไมมีความสําคัญอะไรเลย ก็ทําอะไรไมได ไมมที างสายเอก ทานก็ตองเดินบุกปาฝาดงหลงไพร
เห็นไดชัดไหม
เหมือนเราเกิดมาทุกคนพี่นองเอย กําลังยืนอยูที่กลางปาดวยกันทุกคน เห็นอะไรขางหนา
ไหม มันมืดแปดดานทุกคนนะ ไมมอี ะไรเลย เตรียมอาวุธไวเถิดทานทั้งหลาย
เขาเถื่อนเตรียมพรา เขาปาเตรียมมีด คืออาวุธ เราทั้งหลายตองเตรียมอาวุธคือปญญา
“ปญญาวุโธ” คือตัวสติปฏฐานสี่ที่เราปฏิบัติอยูนี้
เตรียมอาวุธติดตัวทานไป เมื่อมีขวากหนามและอุปสรรคใด ๆ นําอาวุธคือปญญาที่เก็บ
ไวในจิตใจของทานมาแกไขไดทันที ไมตองพกปน ไมตองพกมีด พกปนไปใหเขายิงเราตาย
ทานทั้งหลายเอย ไมตองไปซื้อปนมารักษาทรัพย ปกปกรักษาทรัพยสมบัติหรอก รับรอง
ถาเรามีบญ
ุ วาสนา ขโมยไมมาเลนงานเราหรอก โจรก็ไมมาปลนดวย
ทางสายเอก
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แตถา ทานมีอทินนาทานติดตัวทานมา ๖๐ % เตรียมปนก็ไมไหว รับรองทานตองโดนปลน
ทานตองโดนจี้ โดนไฟไหมบา นแน ๆ
นอกเหนือจากการเจริญกุศลภาวนา แกไขปญหาแลว จงแผเมตตาใหเจากรรมนาย
เวร หนักจะกลายเปนเบา
บางคนบานจะตองถูกไฟไหม แตแลวเพียงแตขโมยลักของไปเทานั้น ทั้งนี้เพราะเรามี
การแผเมตตาใหเจากรรมนายเวร แผเมตตาไมได เจากรรมติดตามตอไป และบุญก็ไมสรางกุศล
ก็ไมทาํ รับรองทานไฟไหมบา นแน ๆ นี่เหตุผล มันมีมาแลวหลายเรื่อง ที่อาตมาจับไดเปน กฎ
แหงกรรม
ขอฝากพี่นองไว ทางสายเอกอยูตรงนี้นะ
ทางบก ทางน้ํา ทางอากาศก็หาความปลอดภัยไมได รีบเตรียมหาอาวุธติดตัวทานไปให
จงได คือปญญารอบรูในกองการสังขาร แกไขปญหาได เอาไปเถิดทานจะประเสริฐในอนาคต
เดี๋ยวสติก็จะบอกวา ขึน้ รถไฟก็ตองตกราง ไปรถคันนี้มันก็ตองคว่ํา นี่ทางสายเอกนะ
สายเอกอยูท ี่จิต คือ กรรมฐาน ที่ปฏิบัตไิ ด รับรองจะไดเลี่ยงทางไดถูกตอง วารถจะชนกัน
ตอนนี้ เราจะไดเลี่ยงทางไปอยางนัน้ ไมจาํ เปนตองคนชวยไดนะ ผียังชวยได อาตมาเคยประสบ
มา

วิญญาณกตัญู
ท. เลียงพิบูลย ตอนสมัยอายุ ๓๖ ป ทานยังหนุมอยู มาคุยกับอาตมาเสมอ บอกวา
“หลวงพอครับ ผมเองประสบมา ผมไมเชื่อกฎแหงกรรมเลยนะ ไมเชื่อผี ไมเชื่อปศาจราชทูต แต
ผมเจริญกุศลภาวนาแลว พอจะเชื่อกฎแหงกรรมบาง ผีชวยได”
สมัยกอนนานมาแลว ประมาณ ๓๗-๓๘ ป มีเด็กสาวคนหนึ่งเรียนธรรมศาสตร ผิดหวัง
เรื่องแฟน เรื่องสอบ เดินทางโดยรถไฟไปพักที่ลําพูน กินยาตายในหองโรงแรม เขียนหนังสือ
บอกไว พอแมทราบก็มารับศพลูกไปบําเพ็ญกุศล
เขาบอกวาจะกระโดดตรงถ้ําขุนตาล พวกรถมาดึงไวทัน เลยมาพักที่โรงแรม กินยาตาย
ดวยอํานาจจิตเปนอกุศล ตองเปน อสุรกาย ตรงนั้น

ทางสายเอก
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ตัวอยาง เชนคายบางระจันนี่ รบทัพจับศึก ตองเปนอสุรกายดุรายมาก เดี๋ยวนี้เลิกดุแลว
ถวายพระราชกุศลไปแลวสรางวัดขึ้นมา สรางคายบางระจัน พวกนั้นก็ไปหมดแลว ไมมีการดุ ไม
มีการเฮี้ยน เหมือนเมื่อกอนมา บางคนไมมีความเขาใจเรื่องนี้
ท. เลียงพิบูลยเลาวา “ผมไปทําธุรกิจทางภาคเห นือ ก็ถามหาหองพักในโรงแรม”
บอยบอกวา “ลุงพักหองนี้ไหม ไมเอาตังค” ท. เลียงพิบูลย ก็ถามวา “หองไมดี ไมมีที่
นอนหรือยังไง”
เขาบอกวา “เหมือนกันหมด มีของบริการเหมือนกันหมด แตไมเอาตังค” และก็ไมบอกวา
กระไร
ท. เลียงพิบูลย ผูมีปญญา ก็คิดวา เอ! ถาจะผีดุ นึกไวในใจ แลวบอกวา “ตกลง ลุงพัก
หองนี้จะใหเทาราคา” เลย ท. เลียงพิบูลยก็ไปพัก ดูสะอาดสะอานดี
เขาพักสวดมนตไหวพระเสร็จแลวก็นอน ตี ๑ ออกมาแลว แต ท. เลียงพิบูลยมีกรรมฐาน
สูง ไมกลัว ลุกนั่ง ไฟฟายังสวาง ก็นั่งดูเฉย ๆ กําหนดแผเมตตาพระกรรมฐาน แผเมตตาไป ยอ
ลงไป เปนสาวสวยยกมือไหว เห็นไหมนี่ อํานาจกรรมฐานทางสายเอก
เขารองไหแลวบอกวา “คุณนาคะ หนูมาอยูหองนี้นานแลว”
ท. เลียงพิบูลย ก็ถามวา “เออ! หนูเปนใคร”
“หนูมากินยาตายที่หองนี้ ถวยยังอยูใตถุนเตียง เขาไมเก็บ”
“มีเหตุผลประการใด เลาใหนาฟงซิ” เขาบอกวา เรียนธรรมศาสตรผิดหวังเรื่องแฟน
เรื่องแฟน ๆ นี้เลาใหเด็กผูหญิงฟงกันบางนะ อยาสนใจเลยนะ ไปรักเขาขางเดียวทําไม
สอนเด็ก ๆ ไวบางนะ
ท. เลียงพิบูลย ก็บอกวา “หนูทําอะไรเชนนั้น”
“หนูผิดไปแลว แกไมไดเสียแลว หนูจะกระโดดรถไฟที่ถา้ํ ขุนตาล แตการดรถเขามาดึงไว
ได เพราะมีตาแปะแกนงั่ อยูตรงนั้น เขาไปบอกการดรถวา เด็กคนนี้จะโดดใหรถไฟทับ การดรถ
เลยรีบปดประตูใหนั่ง เดีย๋ วจะเสียชื่อรถไฟ เลยคุมตัวไปลงสถานี ตามตั๋วที่ตีไวจนได”
แลวบอกตอไปวา “ใครมาพักที่นี่ หนูก็ออกมาอยางนี้ ออกมาใหชวยถวายสังฆทาน แลว
แผเมตตาใหหนอย แตไมมีใครแผไดเลย หนูขอกราบเทาคุณนา กรุณาชวยหนูดวย หนู
ขอขอบพระคุณ”
ทางสายเอก
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ท. เลียงพิบูลย บอกวา “จะใหนา ชวยอยางไร” เขาบอกวา “ถาหากคุณนานั่งกรรมฐาน
แผเมตตาและถวายสังฆทานใหหนูแลว หนูจะไปจากทีน่ ี่ได” เวลากินยาตาย เกิดโทสะเปน
อสุรกาย ไมใชเปรตนะ
อยางนี้ไมใชเปรตดุราย เหมือนคนที่ถูกรถชนตายดุราย ทะเลาะกันมา รถชนตาย เฝา
ถนนเลย ดุรายเปนอสุรกายเชนนี้ ไมใชรถชนตายเปนคนไมดี โดนฆาตายเปนคนไมดี ไมใช
โปรดทําความเขาใจทุกคน อยาเขาใจผิด แตแลวไมมีใครแผเมตตาได มาพักก็ไมรจู ักทําบุญกัน
อุทิศสวนกุศลดวยการเจริญกรรมฐานดีที่สุด ไมตองเอาสตางคไปถวายพระก็ยังได
ขอใหสวดมนต พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากาฯ เสร็จแลวสวดมนตอะไรก็ได แลว
เจริญกุศล ใชสติปฏฐาน ๔ ใชทางสายเอกขึน้ มา แลวรวมทุนบุญกุศลแผใหคนนั้น ใหเปตชน
ใหอสุรกาย ใหมีความสุขความเจริญดังที่กลาวมาฉะนั้น ไดผลแน
ท. เลียงพิบูลย บอกวา “เอาละหลาน นาจะชวยจัดการให”
เขาขอกราบเทาเลย และบอกวา “ขอบพระคุณคุณนามาก” หนูจะไดไปจากที่นี่เสียที ท.
เลียงพิบูลยบอกวา พอกราบเทาเสร็จแลว ขอบพระคุณแลว นั่งยิ้ม รูปคอย ๆ จางหายไป
ท. เลียงพิบูลย ก็ตั้งสติไมเคยกลัว นักกรรมฐานไมมีกลัว มีสติมีทางสายเอกไมกลัวใคร
กลาทําความดี จึงไดเรียกวา กรรมฐานทางสายเอก ไมกลาทําความดี กลัวคนโนน กลัวคนนี้
ไมใชทางสายเอกนะ เปนทางสายจัตวา
หลังจากนั้น ท. เลียงพิบูลยก็เริ่มสวดมนต ธูปเทียนก็ไมมี กอนสวดก็เขาไปอาบน้าํ ใหม
อาบน้าํ ใหสะอาด เปลี่ยนเครื่องแตงตัว มีเสื้อขาวอยู ๓ ตัว กางเกงขาว ๑ ตัว ติดกระเปาไป ก็
เอาเสื้อขาว กางเกงขาวมานุง
เริ่มสวดมนตทําวัตร แลวสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เรียบรอย แลวนั่งเจริญ
กรรมฐาน ประมาณ ๑๕ นาที ขอแผเมตตาใหเด็กสาวคนนี้ นึกใหเห็นมโนภาพออกมา แลวบอก
วา ขอหนูจงมีความสุขความเจริญ ขอเจาจงไปสูสุคติเถิด ดวยอํานาจกรรมฐานเปนไดทันทีชั่ว
พริบตาเดียว
พอตี ๕ ท. เลียงพิบูลย ก็อาบน้าํ แตงตัวใหม เปลี่ยนชุดขาวออกเดินลงจากโรงแรม พวก
โรงแรมถามวาเปนอยางไรบาง ท. เลียงพิบูลย บอกวาไมเห็นเปนอะไร แตไมเลาเหตุการณให
ฟง
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แลวก็เดินทางไปตลาด ไปซื้อปนโต ๒ เถา ใสอาหารคาว ๑ เถา หวาน ๑ เถา เขาไปใน
วัด ไปบอกหลวงตาองคหนึ่งบอกวา จะถวายสังฆทานอุทิศใหคนตาย แตก็ไมไดบอกวาใคร พระ
ทานรับสังฆทาน รับศีลเสร็จ
สังฆทานตองรับศีล จําไวนะตองรับศีลดวย ไมใชประเคนแลวเปนสังฆทาน เดี๋ยวนี้
สังฆทานเวียนกันอีกหรือ ตองใชของจริงซิ ใชเงินผิดประเภทไดหรือ รับราชการก็ถูกถอดนะ ใช
เงินผิดประเภทไดหรือ โกหกนะ เขาบอกใหใชตรงนี้ กลับไปใชตรงโนน
ไมใชเงินวัด เราขอยืมกอนได ของวัดนี่ไมเปนไร นี่เงินสรางสวม เขาจะซื้อขัน ขอยืมไป
กอน แตพรุง นี้นํามาใหได เอามาแทนเสียไมมีปญ
 หา
แตราชการไมไดนะ ถาใครฟองถูกถอดเลยนะ ทางการเขาหาวาใชเงินผิดประเภท เอา
ออกเลย จะเปนซี ๗ ซี ๘ ก็ตาม
แคคาเชาบานทางราชการ ตัวเองไมไดเชา แตอยูกับเพื่อน เพื่อนไมเอาเงิน แลวทําบัญชี
วาเชาเพื่อน พรรคพวกจับได ขนาดจะยายไปเปนอธิบดียังโดนออกเลย ไมไดโกงนะ แตตอง
ออกตามกฎหมายกําหนดไว นี่ไมมีทางสายเอกอีกเชนเดียวกัน
เชานั้น ท. เลียงพิบูลย ถวายสังฆทานเสร็จแลว กลางคืนอยูอีกคืนหนึ่ง รุงขึ้นถึงจะไป
เชียงใหมตอไป
ตี ๑ ออกมาอีกแลว แตงตัวสวย มีผา ขาว กราบไหว ท. เลียงพิบูลย อยางสวยงาม กลาว
วา
“หนูมาขอกราบขอบพระคุณและขอกราบลา หนูจะไปแลว มีทางไปแลว หนูก็ทําบุญ
วาสนามามากแตตองไปรับกรรมในปาอีกชั่วคราว หนูซาบซึ้งใจมากทีค่ ุณนาชวยหนูออกมาจาก
นรกในวันนี”้
ถามีญาติพี่นองฆาตัวตาย
มีทางเดียวที่จะแผเมตตาใหคือ
กรรมฐานนีแ่ ผไดเลย
กรรมฐาน ถาทําบุญใหไมถึง ผูกคอตาย ยิงตัวตาย ทําบุญใหไมถึง มีตาํ ราอยูที่นี่หลายราย
ขอฝากพี่นองที่มากรรมฐานที่นี่ทุกคน โปรดจําทางสายเอกไวใหได มันเอกจริง ๆ ไมมี
จัตวา ไมมีชั้นตรีเลย ตรงไปตรงมาแน ๆ พระพุทธองคทรงสอนไวชัดเจน
เด็กสาวคนนั้นก็บอกวา “หนูจะไมลืมพระคุณ หนูจะตามชวยคุณนาตอไป”
ท. เลียงพิบูลยบอกวา ไมตองหรอก นาจะไปเรื่องธุรกิจการคาที่เชียงใหม
นี่เห็นไหมนี่ ไมหวังผลตอบแทน คนทางสายเอกไมหวังผลตอบแทนกับใครนะ ทําอะไร
ฟรี ขอฝากญาติโยมไวดวย
ทางสายเอก

๙

เลี้ยงลูกอยาหวังผลตอบแทนจากลูกนะ ถาหวังผลตอบแทนจากลูกจะเสียใจ รักลูกคนนี้
มาก เอาใจใสมาก ไมไดพึ่งเลย จะเสียใจ แตลูกที่เกลียดกลับมาอาศัยได ดังที่กลาวนี้ นี่เหตุผล
กฎแหงกรรมฝากไวในวันนี้ วันนี้วันพระ
ตอจากนั้น ท. เลียงพิบูลย ก็เดินทางไปเชียงใหม ทําธุรกิจเสร็จแลว ไปตีตั๋วรถยนตผา น
ทางอําเภอเถิน ทางยังไมดี สมัยกอนนี้ตองผานเขา
ตีตั๋วตอนเย็น ๆ รถออกพรุงนี้เชาจากเชียงใหมไปกรุงเทพฯ ตอนนั้นมีรถแดง หลังคาต่ํา
ๆ รถบัสยังไมมี
พอกลางคืน ตี ๑ ออกมาอีกแลว สวยกวาเกาอีก ท. เลียงพิบูลย จําไมได บอกตรงนี้มีอีก
แลวหรือนี่ เฮอ! สวยกวาเกานี่สวยจริง ๆ และถามวา
“หนูมาทําไมอีกละ”
“หนูจะมาชวยคุณนา”
“ชวยอะไร ไมตองชวยจะ”
“ไมใชคะ เชื่อหนูหนอยไดไหมคะ พรุง นี้อยาไป”
“อาว! ตีตั๋วแลว”
“นี่คุณนาไปดูหนาโชเฟอร ถามีแผลเปนตรงนี้ ใสหมวก อยาไปนะ หนูตองรีบไปแลว หนู
ขอกราบลาคุณนาเชื่อหนูนะคะ” เลยกราบแลวก็หายวับไปกับตา
ท. เลียงพิบูลย ก็ไปคืนตัว ผีมาบอกจะเกิดอะไรขึ้น เจาหนาที่กไ็ มยอมรับคืน เขาบอกวา
คืนไมไดเสียที่นั่ง
ท. เลียงพิบูลยก็กลุมใจ กลับมาที่โรงแรม ตอนบายไดขาวแลว รถไฟตกเขาที่อําเภอ
เถิน ลงไปเลย ตายหมด ๔๐ ศพ คนที่มีแผลเปนตายคาที่ โชเฟอรถูกอัดกระเด็น ไมไดชนกับ
ใครลงเขาเอง มีคนเขาร่าํ ลือกันและมาบอกวา “คุณนาครับ รถที่คุณนาจะไปนะ คว่ําไปแลวตาย
๔๐ ศพ เหลือบางก็กะรองกะแรงไป”
เลย ท. เลียงพิบูลย กลับมาโรงแรมแตงตัวใหม นุงชุดขาวสวดมนต นึกในใจวา “แหม!
หนูเอย ถานาไมเชื่อ คงเหลือแตกระดูกแลว และสวดมนตใหเด็กคนนั้นอีก
ขอฝากไวไมใชเรื่องเหลวไหล

ทางสายเอก

๑๐

ฉะนั้น ยืนหนอใหได ยืนหนอ ๕ ครั้ง ยืนเอามือไพลหลัง จับมือไว ถาเมือ่ ยจะเลื่อนขึ้นสูง
ก็ได ทําไมถึงเอาไวขางหลัง คนหนึ่งเปนโรคปอด คนหนึ่งเปนโรคหืด เปนโรคหัวใจ เอามือไว
ขางหนา เดินไปนาน ๆ รัดหนาอก เลยหายใจไมออก เปนลมหวิวไป
เอาไวขา งหลัง มือขวาจับมือซาย เดินไปมันจะปวดหัวไหล ปวดก็ใหกําหนด มันจะกด
กระเบนเหน็บ จะไมเปนโรคไต ไมใชเดิน ๑๐ นาทีนะ เดินเปนชั่วโมงซิแลวถึงจะรู หลังจะไมงอ
ดวย มีประโยชนดวย บริหารลมหายใจไดดีดวย ขอฝากไว ผูทาํ กรรมฐานโปรดทําตามนี้
เอามือมาขางหนาบางไดไหม ก็เปนบางครั้ง หนัก ๆ ก็เอาลงไปใหตรงกับกระเบนเหน็บ
สวนมาเราจะปวดสนหลังกัน ถาโยมผูชายปวดหลังมาก ๆ นะ อยาลืมโรคไตมาแลว กษัยไต
พิการ ยิ่งอั้นปสสาวะมาก ๆ เขา ไมชาเปนโรคไตนะ โรคไตไมหายนะ รายกวามะเร็งอีก
โรคไตวายลางไตไมพัก มันยังไมมีทางหาย โรคมะเร็งยังมีทางหายกวานะ ขอฝากไวดวย
อยางนี้อีกประการหนึ่ง
ยืนตั้งสติไวใหดี ยืน....ถึงสะดือ หยุด ถอนหายใจพับ รวมสติอยูกับจิต หนอ....ลงไปที่
ปลายเทาใหได ทําใหมันไดจังหวะ และสํารวมปลายเทาดวยการยืนหลับตา ตองการใหสติอยูกับ
จิตใหได ถาเราไมถอนหายใจ กวาจะถึงเทา ถอนหายใจแย สะดือเปนจุดสําคัญ
ขอใหทําตามนี้ อยาไปนอกคอก หลับตายืนหนอ ๕ ครั้ง ดูมโนภาพของเรา เอาสติตาม
จิตไดทันแลวจะคลองแคลว ถาสติตามจิตไมทนั จะอึดอัด หายใจพอดี ยืน...ถอนหายใจแลว หนอ
... อยาเอาจิตไวที่จมูก อยาเอาจิตไวที่ลมหายใจ ตองอยูต รงสะดือนี่ ถอนหายใจแลว หนอ
...ถึงปลายเทาพอดีเลย
หลับตาใหม ตั้งสติตามจิต จากปลายเทาถึงสะดือ หยุดหนอ...ถึงกระหมอมพอดี แลว
กําหนดยืน....หยุดดูซิสติจะตามจิตทันไหม ถาตามทันจะคลองวองไวขึ้น และมีปญญาขึ้น
สวนมากวาแตปาก จิตมันไมถึง สติตามไมได ไมไดผล จะไปพบทางสายเอกนะ
พอครบ ๕ ครั้งแลว ลืมตาดูปลายเทา ขวา...ยกนิดเดียว ยาง...หนอ อยาเพิ่งอยากเดิน
ทําหยาบ ๆ ไปหาละเอียด ไมใชอยากเดิน อยากนั่ง แตก็ถูก ใหม ๆ ใหทาํ อยางนี้กอน จาก
หยาบไปหาละเอียด จากงายไปหายาก ไมใชยากที่สุด กําหนดหมดทุกอยางแลวไปหางาย ๆ
มันจะมากไป เอาอยางนี้ไปใช
อาตมาสอนมาตั้งแตอยูวัดพรหมบุรหี ลายปแลว ตั้งแต แมสุม ยังเปนสาว ๆ นั่งผล
สมาบัติได ๔๐ กวาชั่วโมง มีคูกับแมสุมคือ หมอชลอ นั่งได ๘๔ ชั่วโมง รูเวลาตาย วาตองไป
ตายที่กาญจนบุรี ตองโดนฆาตายที่นา้ํ ตกเอราวัณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เปนเวลานานมาแลว
ทางสายเอก

๑๑

เพราะเมื่ออดีตชาติ หมอชลอไปฆาเขาตายขณะแมลูกออนบนกระดานไฟ บานแตก
สาแหรกขาดหมดเลย ไมมีเหลือเลย หมอชลอรําลึกเหตุการณในอดีตไดวาเปนลูกมอญที่ราชบุรี
มีพี่นอง ๒ คน มาชาตินี้ก็มี ๒ คน แตตองพากันไปตายตรงนั้น ที่พาไปปลนเขา เมื่อเปนลูกมอญ
อยูราชบุรี อาชีพขายโอง
เปนมอญแลวมาเกิดเปนไทยได ไทยเราก็ไปเกิดเปนฝรั่งได เรืออากาศโทอเมริกาโดนยิง
ตายที่ตาคลี ไปเกิดเปนพมา เลยแมน้ําเมยไป ๑๖ กิโลเมตร ยังอยูเดี๋ยวนี้
นายสิบโทตายตอนสงครามโลกครั้งที่สอง อเมริกามาทิ้งบอมบที่ตาคลี สมัยทหารพันแขง
ใสหมวกกะโล มาเกิดไปเปนนักศึกษาวิทยาลัยครูนครสวรรค เดี๋ยวนี้ไดดอกเตอรแลว เขาเคยฝก
สติปฏฐานสี่มาทางสายเอก ตองรูอ ยางนี้
ขอฝากพี่นองไว จะไปหองน้ํา เดินจงกรมไว อยาเที่ยวเดินแชแหม มานัง่ กรรมฐานอยา
ไปเดินเที่ยวที่ริมแมนา้ํ เดินไปหองสมุด อยาไป เวลามีคาเหลือเกิน เอาของดีไปใหได มี
ประโยชนมาก เวลาจะกลับนิดหนอย จึงไปเดินดูตรงนั้นตรงนี้
หามไปกุฏพิ ระนะ จะไปกุฏิพระองคโนนองคนี้ไมได พระมีหนาที่อะไรไหมในหอง
กรรมฐาน มีหนาทีไ่ ปชวยซอมแซมใหไมเปนไร ถาจะไปคุยสอนกรรมฐานตามโนนตามนี้ ตาม
กุฏิพระไมได ขอฝากหลักกติกาของวัดไวดว ย อยาทํานะ อาตมานั่งอยูกุฏิก็รู โยมฝาฝนก็ตามใจ
นะ โยมจะไมขลังเพราะพูดไมจริง ทุกสิ่งที่เราปฏิญาณตนตอหนาพระสงฆองคเจาจะตองปฏิบัติ
อยางเครงครัด
เดินจงกรม เดิน ๆ ไปไดจังหวะแลวก็นั่ง เดิน ๑ ชั่วโมง ตองนั่ง ๑ ชั่วโมง เดิน ๑๐ นาที
ตองนั่ง ๑๐ นาที แลวนอนไมใชหามนอนนะ นอนหงายลงไป แลวกําหนดพองหนอยุบหนอ เอา
มือจับทองดูซิ หายใจเขาเปนอยางไร หายใจออกเปนอยางไร หายใจยาว ๆ กอนสักพักหนึ่ง
แลวเอามือคลําทองดู นี่สําหรับผูฝกใหม
หายใจเขาพอง...หนอ ใหไดจังหวะ บางทีไมเขาใจ พอง...สุดพองแลว จะลงหนอได
อยางไร ก็ยบุ เลย ยุบยังไมทันหนอก็พองอีกแลว จึงไมไดจังหวะอยางนี้ ตองคนละครึ่งคนละครึ่ง
ไมไดคนละเสี้ยว
เอาพองยุบเสี้ยวหนึ่งหนอ ๓ เสี้ยวไดเลย พองหนอยาว ๆ สูดลมหายใจ ก็เหมือนกันกับ
อานาปาณสติ หายใจออกทองยุบ พอยุบแลวหนอ...ยาว ๆ พองยุบ...ไมลงหนอ มันก็พอง มันจึง
ไมไดจังหวะ อยูตรงนี้ ตองเอาไปใหไดนะ
ทางสายเอก

๑๒

บางคนมาถามวา ดิฉันญาณชั้นเทาไรแลว ญาณอะไร? พองยุบยังทําไมได เดินจงกรมยัง
ทําไมได จะเอาญาณอะไร เดินจงกรมขวาเปนซาย ซายเปนขวานี่ยังทําไมได แลวจะไดญาณ
อยางไร
นี่เดินชา ๆ เพื่อไว เสียเพื่อได เสียเวลาใหไดบญ
ุ เดินใหชาที่สุด เพื่อไวเร็วทันใจ ถูกตอง
เปนธรรม ทําอะไรคลองแคลววองไว
ถาเราทําชาได มันมีสติดี มันไดคิดไดอาน ไดตรึกตรอง ไดโยนิโสมนสิการ ถูกตอง
ทันเวลาที่คิด เพราะเดินชาคิดอะไรชา ๆ ไวกอน อยาใจเร็วดวนไดมิใครดี จะเอาดีไมได คิดไม
ทัน ทานจะเสียผลงานของทาน
เดินชาเพื่อตองการฝก พอฝกไดเรียบรอยดีแลวจะวิ่งไปทางไหน ไปทํางาน สติจะบอก
เลยวากาวไปทางไหน โดดตรงไหน เดี๋ยวจะตองรับอยางไร นี่ทางสายเอกอยูตรงนี้ ชาเพื่อไว
เสียเพื่อได เสียเวลาเพื่อไดบุญกุศลอยางนี้
เสียเงินไปตองลงทุนทําการคา เพื่อไดกําไรที่เขาทําการคาไป มีไหมคาขายไมตองลงทุน
ไมตองใชสตางค มาวัดไมตองมีทุน ไมตองมีบุญกุศล
ขอเจริญพรวา ทานทั้งหลายที่มานีม่ ีบุญทุกคน ถาไมมีบญ
ุ วาสนา ไมมีทางมา คนที่ไร
บุญวาสนา เอาชางไปฉุดไปลาก ไมมีทางมา จนชีวิตหาไม
พยายามเดินจงกรมหนอย เรื่องเกาอยามาคิดกัน อยาปรารภเรื่องนั้น เรื่องสามี เรื่อง
ครอบครัว เรื่องทุกขยาก อยาเอามาคิดตรงนี้ กําหนดอิริยาบถ ตองกําหนดเรื่อย ๆ เก็บเขาไว
เวลามีทุกขมันจะออกมาแกเอง
มีทุกขตรงไหนกําหนดคิดหนอ ๆ รูห นอ ๆ มันจะออกมาแกเอง เดี๋ยวโยมจะบอกวามานั่ง
ไมเห็นไดปญญา มันจะไดอะไรละ มันสะสมหนวยกิต สะสมบุญกุศลไวที่ใจ ถึงเวลามีทุกขมนั จะ
ออกมาแกทันที นี่อยูตรงนี้ ขอฝากไว
ไมใชพระทีบ่ วชทุกองคมีบุญนะ คนละเรื่องกันมันอยูที่ตัวปฏิบัติ ไมใชนุงเหลืองหม
เหลือง อยางอาตมามีบญ
ุ ถึงไดบวชนะ
อยางโยมที่มาปฏิบัตวิ ิปส สนากรรมฐาน จัดวาเปนนักบวชนะ เพราะอยูในขอบเขตของ
นักบวช ดวยบวชกาย บวชวาจา บวชใจ บวชนอก บวชใน บวชจิตใจเปนพระ ทําจิตใจให
ประเสริฐ
นักปฏิบัตไิ มตองไปดูพระ พระองคนั้นเปนอยางนี้ พระองคนี้เปนอยางนั้น อยาวิจัยนะ
วิจัยตัวเองเถิด พระองคอื่นชางทานประไรเลา ทานเปนอะไรก็ชางชี ดีชางสงฆ เรื่องของทาน
ทางสายเอก
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ทานจะไปเลือกวัดทําบุญทําไมกัน พบพระก็ตักบาตรไปเถอะ เจอเณรองคไหนก็ตักบาตร
ไป ดีชั่วอยางไรเราก็ไดบุญอยูแลว แตเรื่องของทานที่ทาํ บาป มันคนละเรื่องกัน คนละทางสาย
เอก นี่แหละการปฏิบตั ิธรรมจึงมีประโยชน
มีอะไรก็กาํ หนด สํารวม สังวรดวย เวลาโยมกลับจากนั่งกรรมฐาน เอาไปใชดวย เอาไป
แกปญหา เสียงหนอ เขาดาเรา เสียดสีเราเหลือเกินนี่ แหม! บังคับเราเหลือเกิน ก็ตั้งสติไวที่หู นี่
วิธีแกก็คือนั่งกรรมฐาน เปนการแกปญหา
แตเราไปทิ้งเสีย พอกลับแลว เลิกกําหนดเลย ทิ้งเลยทานจะไดอะไร ทานเดินสายจัตวา
ตามเดิม จะพบปาเขาลําเนาไพร พบขวากหนามคืออุปสรรคตลอดทาง ไมเกิดประโยชนนะ
พอไดยินเสียงเขาดาเขวา ตั้งสติเลย เสียงหนอตองเอาอยางนี้แก เสียงหนอ ๆๆๆ
รับรองเสียงที่หู เราจะดับวูบลงไป เสียงกับหูคนละอัน แลวจะไมเก็บเสียงที่เขาดาไวใน
จิตใจ ใหเราเศราหมองทําไม
อาตมาชอบพูด “มึงดาใครวะ” พูดอยางภาษาไทยใหฟง มึงดาใคร “กูดามึง” “ดีแลว! นึก
วาดากู” “ดามึงหรือเอาไป” นี่เห็นชัดแลว แลวจะไปโกรธเขาอีกหรือ ทางสายเอกอยูตรงนี้
ก็ขอใหเอาไปแกไขปญหาในงาน ใครจะวาอยางไรตั้งสติไวอยางเดียว เราจะทํางานใน
ฝายไหน แผนกอะไรก็ตามสําคัญอยูที่ตัวเรา ชีวิตคืองาน บันดาลสุข มีกรรมฐานสายเอกแลว จง
ทํางานใหสนุก มีความสุขกับการทํางาน นี่ กรรมฐานทางสายเอก งานเราจะเดินดวย
ไมใชทํางานดวยการกอดอกกลุมใจ งานจะเดินไดอยางไร ไปโทษคนโนนเขาวา คนนี้เขา
เสียดสี ตอบทันทีเลิกกัน อยาไปสนใจกับคนอื่น ในใจกับตัวเองเถิด
ขอฝากรายการกรรมฐานไว สอนแลวก็เอาไปใช กลับไปบานแลวก็เอาไปกําหนด ใครดา
ใครวาก็นั่งกําหนดไปเรื่อย ๆ ตั้งสติ เดี๋ยวก็ดีมีปญญา พวกที่วาดาเรามันก็กลับไปหาเขาเอง เขา
ไมราํ คาญก็แลวไป เราอยาไปรับเขามาไวในจิต
ทวาร ๖ เปนประตูสาํ คัญ ประตูรบั โจรเขาบาน ปดประตูเสียมิไดหรือ อยาใหโจรเขามา
ในหองนอนคือ จิต ถาถึงหองนอน ทานจะเสียทาเขาแน ๆ เปนขี้ขาเขาตลอดไป เปนขี้ขากิเลส
เปนขี้ขาในการทํางาน แลวเสียใจตลอดกาล
จงใชทางเดินสายเอกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา โกรธก็กําหนดโกรธหนอ
อยาไปโกรธใครตอไป สติมันจะบอกวา จะไปโกรธเขาทําไม เสียเวลาทํางาน เสียสมองมาก ทํา
ใหสมองเครียด ทําใหตวั เราเครียดตอเหตุการณ ดังที่กลาวแลวเชนเดียวกัน
ทางสายเอก
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ฉะนั้นทานอยาใหเสียเวลามาเปลา มีเวลาจํากัดนะ ไปไหนใหเดินเปนแถว กําหนดไป
เรื่อย ๆ อยาใหเวลาผานไปโดยใชเหตุ กําหนดไปเรื่อย ๆ ไปหองน้าํ ถายอุจจาระปสสาวะ
กําหนดตั้งสติใหเคย ทานอาหารก็กาํ หนด เคี้ยวใหละเอียด ตั้งสติไว รับรองทานไดผล
อาตมาไมสอนใหโยมทําบุญอยางโนนอยางนั้น แตสอนใหเอาบุญมาใสไวในใจ ใหเกิด
ความสุข มีความสนุกอยูในบานของตน สามีภรรยารักกันอยางดี รักพี่รกั นองประคองไว รักงาน
ในหนาที่รบั ผิดชอบ รับรองทานจะรวยมหาศาล
บางคนก็มีศรัทธามาก แตไมมีความเพียร มันก็เปนไปไมได มีศรัทธามากตองมีความ
เพียรมากดวย ตองเพียรตั้งสติไวใหมากที่สุด มีวิริยะอุตสาหะ ตั้งสติสมาธิ จับจุดงานกรรมฐาน
อยาทิ้งงานในกรรมฐาน ปญญาจะเกิดขึ้นในพละ ๕ ประการ ดังกลาวแลว
ขอความเจริญรุงเรืองจงเปนของทานนักกรรมฐาน และขอทุกทานจงเจริญดวย อายุ
วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ จะนึกคิดสิ่งหนึ่งประการใด จงสามความปรารถนา
ดวยกันทุกรูปทุกนาม ขอเจริญพร

ทางสายเอก
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