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วันนี้จะขอฝากญาติโยมไว การอุทศิ สวนกุศล และการแผสว นกุศลไมเหมือนกัน การแผ
คือการแพรขยาย เปนการเคลียรพื้นที่ แผสว นบุญออกไป เรียกวา
สัพเพสัตตา สัตวทั้งหลายที่เปนเพือ่ นทุกข เกิดแกเจ็บตายดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
เรียกวาการแผแพรขยาย
แตการอุทิศให เปนการใหโดยเจาะจง ถาเราจะใหตัวเองไมตองบอก ไมตองบอกวาขอให
ขาพเจารวย ขอใหขาพเจาดี ขอใหขา พเจาหมดหนี้ ทําบุญก็รวยเอง
เราเปนคนทํา เราก็เปนคนได และการใหบิดามารดานั้นก็ไมตองออกชือ่ แตประการ
ใด ลูกทําดีมีปญญาไดถึงพอแม เพราะใกลตวั เรา
พอแมอยูในตัวเรา เราสรางความดีมากเทาไรจะถึงพอแมมากเทานั้น เรามีลูก ลูกเราดี
ลูกมีปญญา พอแมก็ชื่นใจโดยอัตโนมัติ ไมตองไปบอก
คําวา ญาตกานัญจะ ไดแกญาติทั้งหลาย ใครเปนญาติของเราก็ไดรับ ญาติในอดีตชาติ
ไมใชญาติในชาตินี้กไ็ ดรับ
หากวาเรารูจ ักกัน ถูกใจกัน พอใจกัน เปนน้าํ หนึ่งใจเดียวกัน คุนเคยกัน เขาใจกัน และ
ชวยกันไดอาศัยกันได อยางนี้เรียกญาตกานัญจะ ญาติหลาย ๆ แหงมารวมกัน
บางทีคนนีไ้ มใชญาติในชาตินี้ แตเราก็ไมสามารถจะทราบไดวา เคยเปนญาติมาหรือไม
แตเกิดพอใจกัน จิตใจตรงกัน ก็เปนญาติครั้งอดีตที่ผา นมา แตจากไปเปนเวลานาน เพิ่งจะไดพบ
กันวันนี้ มันก็ลืมเลือนรางไปบาง ก็สามารถเปนญาติได ดังนัยที่กลาวมา
ถาเคยเปนสามีภรรยากันกี่ชาติแลว ก็สามารถเปนไปไดตามนัยดังกลาวเชนเดียวกัน
ถาไมสามารถจะเปนญาติครั้งอดีตที่ผา นมา ปจจุบันนี้เราไปเกื้อกูลอุดหนุนกัน ชวยเหลือ
กันในวันนี้ สามารถจะเปนญาติในวันพรุงนี้ตอไป ญาติโยมทั้งหลายโปรดรับทราบไวดวย
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พอแมอุทิศสวนกุศลใหลูกได
เมื่อเร็ว ๆ นี้มีคนอยูพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มาหาทีว่ ัดบอกวา ลูกไปเรียนตอ
ปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ไมมีจดหมายมาเลย ๓ เดือนแลว ไมทราบวาจะเปนอยางไร
บาง
อาตมารูแลว ลูกกําลังจะตายอยูใ นหอง ไอ.ซี.ยู. ที่สหรัฐอเมริกา
เขาบอกวา “จะมาทําบุญวันเกิดใหลูก เลี้ยงเพลพระที่วัดนี”้
อาตมาก็บอกวา “ไดเลยโยม จะสวดธรรมจักรใหดวย”
ที่วัดนี้สวดธรรมจักรยากนะ ตองมีเหตุผล โยมคูนี้เคยนั่งกรรมฐานมาแลว เลยรูวาควรทํา
อยางไร
คนที่ไมรูเรือ่ งอะไร ทําบุญสงเดชก็ไดบญ
ุ สงเดช พอเสร็จพิธีแลว อาตมาก็อธิบายให
ฟง
โยมทําบุญวันนี้ ตั้งใจแผสวนกุศลใหลูกอยูที่สหรัฐอเมริกา วันนี้เปนวันเกิดของลูก ลูกเขา
ไมมีโอกาสทํา ลองดูจะไดผลไหม
พอแมก็กรวดน้ํา อุทิศสวนกุศลใหลูก วันนี้เปนวัดเกิดของลูกนะ พอแมทําใหลูกในวันนี้
ขอใหลูกสําเร็จปริญญาโท
ตอนนั้นลูกเขาไปศึกษาตอปริญญาโท ขณะนั้นปริญญาโทก็ยังไมผา น ตองแกไข
วิทยานิพนธอกี มาก และเขาปวยเชือ้ ไวรัสลงตับ จะตองตายอยูในหอง ไอ. ซี. ยู.
พอแมก็เจริญกุศล สวดพุทธคุณเทาอายุ พาหุงมหากา แลวอุทิศสวนกุศลใหลูกที่อเมริกา
นาน ๓ เดือน แลวไมสงขาวใหพอแมทราบเลย แมโทรศัพทไปก็ไมรบั
ลูกชายอยูโรงพยาบาลจะไปรับไดอยางไร จะตายไมตายเทากันแลว หมอบอกไมมที าง
รอด
ปรากฏวาทําบุญเสร็จแลว ๑๐ วัน ไดรับจดหมายทันที
ลูกเขียนมาบอกวา คุณพอคุณแมครับที่ไมไดกราบเทามา เพราะผมปวยหนักอยู
โรงพยาบาลครับ และประการที่สองเรื่องวิทยานิพนธปริญญาโทที่ไมผา น บัดนี้ตั้งแตวันที่เทานัน้
เวลาเทานี้ ผมฟนจากหอง ไอ.ซี.ยู. แลวหายวันหายคืน ไดแกไขวิทยานิพนธแลว อาจารยให
ผานแลวครับ และจะขอตอปริญญาเอกตอไป
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มีจดหมายมาตรงกับที่ทาํ บุญใหที่วัดนี้ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เปนเวลากลางคืนที่
สหรัฐฯ ที่ฟน ขึ้นมาตรงกันพอดี
ขอฝากไวเปนเรื่องกฎแหงกรรม จากการกระทําทั้งหมด พอแมสรางกุศลใหลกู ได
๒๒ เม.ย. ๓๕

ลูกแผสวนกุศลใหพอ-แมได
พระณรงคศักดิ์ ฐิตเปโม เปนบุตรของ พ.อ. ประกิต ศิรพิ ันธุ กรุงเทพมหานคร ทาน
บวชหนาศพใหคุณปู บวชแลวโยมนํามาฝากเจริญกรรมฐานที่วัดนี้ จะขออยู ๗ วันแลวจึงจะสึก
พอเจริญกรรมฐานได ๗ วัน โยมแมมารับ บอกกับโยมแมวา ขออยูตออีก ๑ เดือน นั่ง
เจริญกรรมฐานแลวแผเมตตาใหปู ใหพอใหแม
บัดนี้นาอนุโมทนา คุณพอไดเลื่อนยศเปนนายพลเลย และเลื่อนตําแหนงเปนผูบญ
ั ชาการ
ศูนยปองกันภัยทางอากาศกองทัพบก
เมื่อสองสามวันมานี้ นําสายสะพายมาใหเจิม บอกวาหลวงพอครับ ผมไมเคยคิดวาจะ
เปนนายพลเลย เสนก็ไมมี ผมดีใจมาก
ตอนนี้ลูกยังบวชอยู ลูกนั่งกรรมฐานใหพอ แมเปนใหญเปนโตก็ได
๒๒ เม.ย. ๓๕

ภรรยาแผสวนกุศลใหสามี
มีขาราชการซี ๗ คนหนึ่งรับราชการที่จังหวัดลพบุรี แตตอนนี้ยายไปแลว จะไมขอออก
ชื่อ สามีรับราชการระดับซี ๘
สามีเปนคนเจาชู เลนการพนัน กลับบานเที่ยงคืนทุกวัน ภรรยาก็เสียใจ รองไหมาหา
อาตมา บอกวาสามีไปชอบเด็กสาวที่ศาลากลาง ชื่อนางสาววาสนา
อาตมาก็บอกวา เอาละคุณนายไมเปนไร จะแกที่โยมภรรยา โยมลาพักรอนสัก ๗ วันได
ไหม มานั่งกรรมฐาน เขาก็มาที่นี่
พอนั่งกรรมฐานเสร็จ แผเมตตาทุกวัน ใหสามีมคี วามสุข แผเทานี้เปนการแกกรรม
กลับไปบานแลวก็ไปนั่งสวดมนตไหวพระ สามีมาก็ไมวา กระไร ไมชวนทะเลาะอีกตอไป
หากับขาวใหเต็มสํารับไว เขาจะทานหรือไมทานก็แลวไป ทําหนาทีแ่ มบานการเรือนอยางดียิ่ง
และจะไมพดุ ถึงเรื่องนี้อีก
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ขอเจริญพรวา จะแกบทใดอยาพูดเรื่องนัน้ อยาไปดาวาสามีเจาชู เลนการพนัน จะ
ไมมีทางแกไขได จะเปนการหยิกเล็บเจ็บเนื้อ จะเหลือวิสยั อยาไปจี้แผลนัก เดี๋ยวจะ
กลายเปนโรคมะเร็ง และจะแกไขปญหาไมได
ในที่สุดสามีก็กลับใจ เลิกเที่ยว หันมาดูแลลูกเพิ่มขึ้น มานัง่ สวดมนตกบั ภรรยา
และนางสาววาสนาที่ศาลากลางก็กลับมาหาคุณนายนี้ บอกวา “คุณพี่ขา หนูไมมีอะไร
หรอกนะ”
คุณนายก็บอกวา “ฉันไมวา อะไรเธอหรอก ตามใจเธอ ฉันแผใหเธอมีความสุขแลว” เลย
รายกลับกลายดี
นางสาววาสนามีพี่ชายเปนนายแพทยใหญอยูอเมริกา ไดอุปการะลูกบานนีไ้ ปเรียนตอที่
อเมริกา มันชวยกันไดอยางนี้ แตไมไดเปนสามีภรรยากันดังที่กลาวแลว
สามีบา นอยูสันปาขอย จังหวัดเชียงใหม ยังไมเคยบวช ไดปรึกษากับภรรยาวาจะบวชที่
วัดอัมพวัน เลยขออนุญาตลาอุปสมบท ๑๒๐ วัน ภรรยาพาสามีบวชไดแลว
วิธีแกกรรมอยาไปผูกใจเจ็บ ใหอโหสิกรรมเสียก็จะเปนสุขทุกฝาย
๒๒ เม.ย. ๓๕

การอุทิศสวนกุศลใหบรรพบุรุษ
วันนี้เปนวันปูชนียบุคคล เปนวันที่เราไดบาํ เพ็ญกุศลอุทิศใหแกบรรพบุรุษ มีบิดามารดา
ปูยาตายาย ผูมีพระคุณทั้งหลาย จะเปนสามีภรรยา หรือญาติวงศพงศา หลายชาติ หลายกัปป
หลายกัลป ทั้งบิดามารดายุคใหมปจจุบันนี้ที่ยังมีชีวิตอยูก็ไดผลดวย
บิดามารดาชาติเกาครั้งอดีตก็มีโอกาสมารับสวนบุญกุศลดวย เรามีบิดามารดามาหลาย
ชาติ หลายกัปปหลายกัลป มาชาตินกี้ ็มิไดทราบวาคนนั้นเปนบิดามารดาของเราหรือไม
พระเกจิอาจารยทานเลาสืบมา บางทีบิดามารดาญาติวงศพงศามาเกิดเปนสุนัข เปนวัว
เปนควาย เปนมา เปนชาง และเราก็หารูไมวา เขาเหลานั้นเปนญาติของเรา เพราะลมหายตาย
จากไปหลายชาติ หลายกัปปหลายกัลปแลว
ยกตัวอยางที่จังหวัดพิจติ ร มีบานทีน่ ับถือกับอาตมาอยูบานหนึ่ง อาตมาไดสังเกตการณ
มานาน เคยไปแตยังไมไดบวช บวชแลวก็ไปอีก
เขาจะทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกบรรพบุรษุ ทุกป พี่นองที่ไปอยูถิ่นอื่นก็กลับมารวมกัน
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มีกระทาชายหนึ่งคนหนึ่งมาจากจังหวัดปตตานี ไดขึ้นไปอยูจ ังหวัดพิจิตร มีอาชีพรับจาง
หาบน้าํ มันยางกับขีไ้ ตลงเรือ เพื่อลองมาขายทางภาคกลาง และรับจางถากไรไถนา ซื้อบาน
กระทอมอยู ยังไมมีครอบครัว
บานที่รจู ักกับอาตมานี้อยูใกลกับบานของเขา มีลูกหลานมาก ถึงวันทําบุญบรรพบุรุษก็
นํากระดูกมาบังสุกุล หนุมคนนี้ก็มาชวยงานบานนี้เสมอ
อาตมาเขาใจผิดคิดอกุศลวา คงมาชอบลูกสาวหลานสาวบานนี้ จึงกุลกี ุจอชวยเหลือเขา
มาตลอด
เมื่ออาตมาบวชแลวก็ไปบานนี้อีก ก็เห็นคนนี้มาชวยงานอีก และไมไดมีครอบครัวแต
ประการใด
ถึงเวลาพระรับภัตตาหารเสร็จแลว เขารับประทานขาวกันหมด แตหนุมคนนี้ไมยอม
รับประทานอาหาร
อาตมาถามวา “นี่โยม ทําไมไมรบั ประทานขาว”
เขาตอบวา “มันอิ่มจริง ๆ ครับ ถึงเวลาทําบุญอยางนี้ ไมรูเปนอยางไร ผมอิ่มตลอดวัน อิ่ม
ตลอดคืนเลยครับ”
กวาอาตมาจะรูได เมื่อมาบวชเปนพระ เจริญกรรมฐานถึงไดรูวา กระทาชายที่มาจาก
ภาคใตคนนี้เปนใคร
เขาเอาใจใสบานนีม้ าก ลูกหลานจะไปโรงเรียน หนุม ผูนี้กต็ ามไปสงไปรับกลับ ชาวบาน
เหนือบานใตก็คิดตรงกันกับอาตมา คงจะชอบลูกสาวหลานสาวบานนี้แนนอน
มาตอนหลังเขาก็ยงั ไมมคี รอบครัว ไดเงินมามากก็ซื้อที่ไว ๕๐๐ ไร มีบา นชองใหญโต แต
เวลาบานนีม้ ีงานเขาก็มาชวยทุกที แลวก็ชวยลูกชวยหลาน จนลูกสาวหลานสาวแตงงานไป
หมดแลว เขาก็ยังอยูชวยหลานเหลนตอไป
บัดนี้ทานผูน ี้อายุมากแลว ก็ยังชวยงานอยางดียิ่งและถึงเวลาบานนี้ทาํ บุญทีไร เขาอิ่มทุก
ที และปลื้มปติยินดี อาตมามารูไ ดภายหลังมานั่งเจริญกรรมฐาน
“ออ! กระทาชายหนุม คนนี้คือ พอของบานนี้ เมื่อครั้งอดีตชาติ” อันนี้เปนเรื่องจริง ขอ
ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
นี่แหละพอของเรา แมของเรา ไมใชชาติเดียว มีหลายชาติ สามีของเราในชาตินี้ จะเปน
สามีในครั้งอดีตของเราหรือไม เราก็มิทราบ ภรรยาของเราในชาตินี้จะเปนภรรยาตลอดทุกชาติก็
หามิได
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ศัตรูของเราที่ฆารันฟนแทงกัน ก็มาเปนสามีภรรยากันในชาตินี้ มีอยูคูหนึ่ง บัดนี้ภรรยา
ไดฆาสามีตายไปแลว นีแ่ สดงวาเปนศัตรูกัน ไมใชวาเปนสามีภรรยากันทุกชาติ
ที่เปนชายจริงหญิงแท เปนคนแกที่นาบูชา มีคูเดียว คือ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจา เสวยพระชาติทกุ ชาติจนกระทั่งเปนพระเวสสันดร

๑๕ เม.ย. ๓๕
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