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กรรมฐานนี่ละเอียดออนมาก ถาคนมีโรคนะ อาจชวยใหทุเลาเบาบางหรืออาจ
หายได อาตมาขอเจริญพรดวยใจจริง
เมื่อสมัยกอนอาตมาปวยเรื่อย ๓ วันดี ๔ วันไข ตองเขาโรงพยาบาลไมพัก ไมมี
ความสุขเลยโยมเอย ตั้งแตบวชใหม ๆ พรรษาแรก เปนลมหนามืดยิ่งกวาคนแกอีก
เดี๋ยวนี้อายุมากแลว สบายมาก โรคกายก็ไมมี โรคใจก็ไมมีดวย โรคกายที่มีอยู
เดิมก็หายไปเหมือนปลิดทิ้ง ออกจากโรงพยาบาลตั้งแตหลังคอหักมา ๑๕ ปแลว ไมเคย
เขาไปอีกเลย ปวดหัวตัวรอนเปนนิดหนอยเดี๋ยวก็หาย ตั้งสติสัมปชัญญะไวมันก็หายไปเอง
อาตมาหายไดดวยกรรมฐาน
อาตมาเปนโรคลําไส ไปโรงพยาบาลศิริราช หมอบอกวาพรุงนี้ผาตัด เขาบอกวาไส
เนาไปหลายฟุตแลว องคนี้อยูไดอยางไร ตองตายแน ๆ หมอเขาปรึกษากันที่หนาหอง แต
อาตมาไดยิน
เอะ! เราจะตายเสียแลวหรือ ไหน ๆ จะตายไปตายที่วัดดีกวา อยาอยูที่โรงพยาบาล
เลย
แหม! โยมเอย ฉันน้ําเขาไปหยดเดียวก็ไมได ตกถึงทิ้งดิ้นเลย ปวดจริง ๆ นะ ปวด
ทองอยางสุดซึ้ง
ตอนนั้นอาตมานั่งกรรมฐานยังไมเขาขั้น พอเปนพอไป พอมีกิจกรรมกรรมฐานบาง
ยังไมหนักแนนเหมือนสมัยนี้
เอ! เราจะมาตาย ญาติโยมจะไมเห็นหนาเราแลว ไดยินหมอเขาบอกวาประมาณ
๙.๐๐ น. จะตองผาตัด เราจะตองหนีออกจากโรงพยาบาลไปตายที่วัด
ตอนเชา ๖.๐๐ น. อาตมาตั้งดํารงสติใหดี
พอหมด พยาบาลเผลอ เราก็เดินไปเดินมา เขาก็คงจะลืมไปแลว เลยขึ้นรถสามลอตุก
ๆ ไปลงเรือกลับวัด มานอนปวดอยูท ี่วัดตอไป
ปวดแสนจะปวด นี่โรคลําไสโรคกระเพาะอีก เพราะเราฆาสัตวตดั ชีวิตมาก ความ
วัวยังไมทันหาย ความความเขามาแทรก ทรมานอยางที่สุด
ตอนนั้นเพิ่งมาอยูที่วัดอัมพวันใหม ๆ ผูพิพากษาหัวหนาศาลมาเยี่ยม ทานบอกวา
ไหน ๆ จะตายแลว ผมจะทํายาถวาย เปนยาเทวดา
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ทานผูพิพากษาเปนมหาเปรียญเกาไดเจริญกรรมฐานมาบาง เปนลูกศิษยเจาประคุณ
สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) วัดมหาธาตุ อาตมาเคยแนะแนวปฏิบตั ิแกทานพอสมควร
ชื่อ มหาเทียบ นองบุญนาค เปรียญธรรม ๖ ประโยค เปนหัวหนาศาลจังหวัดสิงหบุรี
เดี๋ยวนี้ตายไปแลว ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๐
ยาเทวดา ใครอยากจําก็จําเอาไป ทานไปซื้อหมอดิน เอาเกลือมา ๓ กํา ใหอาตมาจับ
เกลือกลั้นใจหยิบ ๓ จับไมไดหายใจ แลวเทใสหมอ ทานสอนใหทองวา พุทธัง ปจจักขามิ ๑
กํา ธัมมัง ปจจักขามิ อีก ๑ กํา สังฆัง ปจจักขามิ อีก ๑ กํา แลวก็ใสหมอ แลวทานก็บอก
วาผสมกับไขขาวไขไก ๕ ฟอง ไขแดงไมเอา ทานสตุเกลือเรียบรอยจนละเอียดไปหมดแลว
ปลงลงมาก็เอาไขขาวใสแลวก็คนใหเขากันทองคาถา พุทธัง ปจจักขามิ ธัมมัง ปจจักขามิ
สังฆัง ปจจักขามิ เทานั้นเอง
เสร็จเรียบรอยก็นํามาใหอาตมาฉัน ๑ ชอนคาว เปนเหลือปนสตุ แกโรคลําไสเนา จะ
ตายอยูแลว
พอใสปาก หัวหนาศาลรีบหนีขึ้นรถจี๊ปบึ่งไปเลย
โอโฮ! โยมเอย ปวดดิ้นอยูในโบสถ สลบไป ๓ ชัว่ โมง
พอฟน ขึ้นมาอาศัยจิตเขมแข็งจากกรรมฐาน รูสกึ โลงใจเริ่มฉันน้ําไดบาง
รุงเชาทานผูพิพากษามาฟงขาว บอกวาที่ผมรีบหนีไปไมไดนมัสการลา เพราะกลัว
หมอจะปลิวมาโดนผม
อยาลืมเชียวนะชีวติ ที่เกิดมาไมมีอะไรปวดเทานี้ แตอาศัยกรรมฐานสูไว ตั้งแตนั้นหาย
วันหายคืนเรื่อยมาจนบัดนี้
ตอมาหมอจากศิริราชมีจดหมายมา ถามวาพระองคนี้ ชื่อนี้ ตายไปหรือยัง ทําศพไป
หรือยัง
อาตมาก็ตอบไปวา หายแลว หายดวยยาเทวดา หมอมาถึงทีว่ ัดเลย ขอจดยาไป พอดี
แมยายหมอเปนเสียดวย เลยแมยายหมอหายไปอีก ๑ คน ถาใครมีกุศลก็จําไป นี่อาตมานึก
ไดก็พูดใหโยมฟง
ใชหนี้ไก
หลังจากนั้นตอมาก็แผเมตตาอุทิศสวนกุศล จึงรูว าเวรกรรมของเรามีเวรกรรมครั้ง
อดีต เมือ่ เปนเด็กนี่เอง จําไดแนชดั กรรมฐานบอกวา ขาพเจาลําไสเนา เปนเพราะเหตุใด
หรือ นิมติ บอก สติบอกวา
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จําไดไหม ตอนอยูชั้นประถมปที่ ๔ ทานไปฆาไก ไกยังไมตายแหวะทองเอาไสออกมา
ผูก เอาไสมันมาแลวตัดไสมัน แลวเอาเขาใสในพุงและปลอยไกไป ไกมันวิ่งหัวซุกหัวซุน ตาย
ในที่สุด นี่จําไดไหม
อาตมาก็รําลึกเหตุการณครั้งอดีตเมือ่ เปนเด็กชั้นประถมปที่ ๔ ได น้ําตําไหลทันที
แหม! พิโธเอย เราคิดวาไมเปนเวรเปนกรรมแตอยางใด แตกรรมกลับมาซัดตัวเราเอง
อยางนี้ ตอไปนี้จะไมฉันแกงไกตอไปแลว
ตอนเปนพระเลิกฉันไก เลิกฉันเปด ฉันหาน ไมเอาแลว เราฆาสัตวไหนจะไม
ฉันสัตวนนั้
นึกถึงเหตุการณวา เอาไสมันมาแลวก็รีดตัดไสมันทิ้ง สนุกดี แหม! เสียใจจนบัดนี้นะ
เราก็นึกวา เออ! แผเมตตาใหไกทุกวัน ๆ สําไสเราก็ดีขึ้นจนบัดนี้
นี่แหละโรคภัยไขเจ็บ โยมนั่งกรรมฐานใหดีเถอะ จะรูไดวามันเปนกรรมอะไร มันจะมา
จากไหน สาวหาเหตุ มันจะบอกเหตุการณ ทั้ง ๆ ที่มันลืมไปแลว เมื่อตอนเปนเด็กเล็ก ๆ อยู
ชั้นประถมปที่ ๔
นี่เวรกรรมตามสนองแน ๆ ถาเราไปสรางความดีมากเทาไร มักตามมาใหเราใชมัน
เหมือนพอคา แมคา รานคา ยิ่งขายดิบขายดี เจาหนี้ก็มาทวง ถาเราขายไมไดเลย ไม
มีสตางคเลย ไมมีใครมาทวง ไมมีใครมาขอแน ๆ
นี่ก็สรุปใจความไดผลออกมาวา สรางความดีตองมีอุปสรรค ทานทั้งหลายอยา
นอยเนื้อต่าํ ใจนะ สรางความดีมากเทาไร อุปสรรคมาขัดขวางมากเทานั้น ตองสูตอไป
เพื่อใชหนี้เขา
ขอเท็จจริงเปนประการใดขอเจริญพรวา ถาเราเครงกรรมฐาน ตั้งสติอารมณไว อาจจะ
ทุเลาเบาบางไปไดบาง ถึงจําเปนตองตาย ใหมันตายเองเถอะ อยาฆาตัวตายเลย
จําเปนจะตองตาย เราตายอยางสบาย จะไมมีเวทนา จะไดเดินทางไปลูกตอง เราจะ
ไมไปอบายภูมิ นรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน
ฆาตัวตายไมมีดีเลย พระพุทธเจาบอกบาปอยางรายแรง ทานทั้งหลายสอนลูก
สอนหลาน อยาฆาตัวตายนะลูกนะหลานนะ ถึงอยางไรก็ตองตายอยูแลว ทุกคนตองตาย
ทั้งนั้น ไมตอ งไปฆามันหรอก
เพราะฉะนั้นการเจริญวิปส สนากรรมฐาน จึงเปนผลงานของชีวิตนัน่ เอง ตัวกําหนด
เปนบทบาท สติปฏฐานสี่นี่กําหนดไว
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ขอเจริญพร เดินจงกรมใหไดระเบียบ ไมตองไปเอาความคิดอื่นมาใชขณะนี้ ตองตัด
ปลิโพธกังวลเสีย ตัดกิจกรรมเสีย พอทําไดแลว กลับไปบานก็กําหนด
เสียงก็กําหนด เห็นก็กําหนด คิดอะไรก็กําหนด คิดกอน คิดหนอที่ลิ้นป ตั้งสติเสียใหดี
ทําใหถูกจุด รับรองคิดถูกตอง คิดที่ออกมานั้นถูกตอง คิดที่ผานมาครั้งอดีตนั้นผิดหมด มัน
ออกมาอยางนี้นะ
นี่แหละเวรกรรมตามสนองอยางไร กฎแหงกรรมจะบอกชัด และการเจริญกรรมฐาน
มันจะแกได มันจะลางมลทินได ลางกรรมเกาที่มมี านานแลว จะมีแตโชคดี มีปญญา คนที่ไม
เคยอุปถัมภก็จะมาอุปถัมภ คนที่เปนศัตรูกันจะกลับมาเปนมิตร
เราก็แผเมตตาดวยความดีของเราจากกรรมฐาน ไมมอี ะไรดีกวา เปน ความดีอันดับ
หนึ่งคือบุญในตัวเอง สรางบุญใหตัวเอง คือกรรมฐาน ที่นาํ เงินไปทําบุญวัดโนนวัดนี้ นั่น
บุญประเภทสอง
ขอความสวัสดีจงมีแตญาติพี่นองทั้งหลาย และจงงอกงามไพบูลยในพระพุทธศาสนา
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกประการ
เคราะหอันใดที่มีอยู ขอใหหายไปดวยพุทธัง ปจจักขามิ ธัมมัง ปจจักขาม สังฆัง ปจ
จักขามิ ใหขาดกระเด็นไป โชครายจงหลุดไป ขอใหโชคดี มีปญญา สวัสดีมีชัย ประกอบ
กิจการอันใด ขอใหมั่งมีศรีสุข ในชีวิตของตน งอกงามไพบูลยในกิจการและหนาที่สืบตอไป
กรวดน้ําใหเจากรรมนายเวร
กัมมะโน กัตถาโน กัมมะปจเจกะพุทโธ พุทธังทั่วจักกะวาฬัง ธัมมังทั่วจักกะ
วาฬัง สังฆังทั่วจักกะวาฬัง อโหสิกัมมัง
ขาพเจาขออุทิศบุญกุศล จากการเจริญภาวนานี้ ใหแกเจากรรมนายเวรทั้งหลายของ
ขาพเจา ทีข่ าพเจาไดเคยลวงเกินทานไว ตั้งแตอดีตชาติจนถึงปจจุบนั ชาติ ทานจะอยูภพใด
หรือภูมิใดก็ตาม ขอใหทานไดรับผลบุญนี้ และโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแกขาพเจา
ดวยอํานาจบุญนี้ดวยเทอญ
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