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ทานสาธุชนที่รัก โปรดตั้งใจฟงอยางจริงจัง ดวยกายานุปส สนาสติปฏฐาน มีการเดิน
จงกรมกอน ยืนหนอหาครั้ง กายยืนรู กายนั่งรู กายนอนรู กายเลี้ยวก็รูอยู อยางนี้คือตัวกําหนด
กายอยูตลอดเวลา กําหนดวายืนหนอหาครั้ง ก็คือพิจารณา ตจปญจกกรรมฐาน ขณะที่เรา
มีปญจสาขาอยูในครรภของมารดาเจริญเติบโตมา ถาพอมีบุญแมมีบญ
ุ ไดเจริญกรรมฐาน ลูก
ออกมาก็จะมีบุญวาสนาดวย สมองกลดลบันดาล ลูกก็มีปญญา ถาพอมีเวร แมซา้ํ มีเวรสรางเวร
สรางกรรมกันมา ลูกจะมีสมองดีไมได ออกมาก็เปนคนใบบา เสียจริตผิดมนุษย เปนคนปญญา
ออนไมสามารถจะสอนใหเขาดีได นีแ่ หละกรรมมาจากพอแม
เพราะฉะนั้น การเจริญพระกรรมฐานทําใหสะสมบุญ ทําใหมคี ุณประโยชนถึงบุตรของตน
อันนี้พระพุทธเจาสอนไว ที่เราสวดมนตวา “กัมมทายาโท กัมมโยนิ กัมมพันธุ กัมมปฏิสรโณ ยัง
กัมมัง กริสสามี ปาปะกัง วา” ทานทั้งหลายเอยที่เราสรางบุญสรางบาปกันมาเอง นี่แหละพอแม
สรางความไมดีใหกับลูก
ทําความไมถูกใหกับหลาน
เวรกรรมก็จะโยนใหกับลูกของตน
จุดมุงหมายอันนี้ นี่แหละปญจสาขา แยกออกมาจากทองของมารดา บางคนก็ออกมามืองอย ขา
ก็งอย แถมหัวโตมีนา้ํ อยูในสมอง แลวก็อยูอยางเปนทุกข บางคนก็เปนโรคตับโรคไต ก็เนื่องจาก
พอแมสมประดีสรางปาณาติบาตมา ใจดําอํามหิตเหี้ยมโหด ทารุณดุราย ลูกก็จะเปนอยางนี้
ออกมาอาการ ๓๒ ไมครบ เอาดีไมไดอยางนี้เปนตน
นี่แหละ ทานทั้งหลายทีม่ าปฏิบัติกรรมฐาน นับวาเปนโชคดีของทาน ทานมาสรางกําไร
ชีวิต ทานมาสรางขอคิดใหกับตัวเอง ทานทั้งหลายเสียสละมาเถิด จะประเสริฐในวันขางหนา ไม
ตองเสียเงินเสียทองมากมาย อาตมาไมเก็บเงิน ที่อยูก็ไมตองเชา ขาวก็ไมตองซื้อ อาตมาเลี้ยง
เอง ไมจาํ เปนตองมาออกคาไฟฟาใหกับอาตมาหรอก อาตมาทําบุญกับโยม อาตมาเสียสละ ขาด
เหลืออาตมาออกให
อุตสาหปวารณาโยมใหมาสรางความดีถึงเชนนี้แลว โยมยังไมสนใจก็เปนที่นาเสียดาย
เพราะเปนบาปกรรมของโยมเอง บุญมีแตกรรมมาบัง ทําใหมาสรางความดีไมได มีมากราย
ดวยกัน เชิญชวนเทาไรก็ไมมา นี่แหละ กรรมมันบัง เหมือนกับคนจะถูกรถชนตาย กรรมมันบัง
คนมีบุญจึงเจริญกรรมฐานได
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ทําใหไมเห็นรถ ทําใหรถชนตัวเองตาย เราขับรถชนคนตาย กรรมมาบังทําใหไมเห็นหรือตัดหนา
รถอยางกระชั้นชิด เราก็ชนเขาตายเพราะเวรกรรมตามสนอง จะตองชนตรงนี้ดวย แลวเขาก็ตอง
ตายตรงนี้ดว ย แลวเราก็ตองตายตรงนี้ดวย นี่เหตุการณตายตัวแลว เปนกฎแหงกรรม ถาทาน
เจริญกรรมฐานทานจะรูไ ดวาเราสรางเวรกรรมอะไรมา
ทานสาธุชนทั้งหลายเอย คนที่มีบุญถึงจะมาทํากรรมฐานได พระพุทธเจาทรงสอนวายอด
สูงสุดที่เปนมรดกโบวแดงของเสด็จพอของเราคือ กรรมฐาน แตสาธุชนทั่วโลกจะทําเหมือนกัน
ไมไดเพราะนานาจิตตัง ตางเวรตางกรรมกันมา บางคนมาจากนรกมาเกิดในโลกมนุษยไม
สามารถเจริญกรรมฐานได เขววัดก็เดินผานไปผานมาเพราะกรรมมันบังจิตใจ คือทรพีทรพา
อกตัญูตอพอแมตลอดมา คนประเภทนี้จะเจริญกรรมฐานไมได ถาเจริญกรรมฐาน ตองอกแตก
ตาย เพราะคิดไมดีกับพอแม คิดจะฆาพอฆาแม
เมื่อเร็ว ๆ นี้ฆาพอตาย บอกใหมาเจริญกรรมฐานมันรอนหมด พอเขาวัดทนไมไดตอง
เอารถออกไป นี่เรื่องจริงที่วัดนี้ ฆาพอตายแลวแมเขาสงสารลูกเขา อุตสาหพาลูกมาจะเจริญ
กรรมฐาน นีโ่ ยมเห็นไหมกรรมมันบังรอน พอรถมาถึงวัดอัมพวันเขาวัดไมได รอนหมดเลย ปวด
หัวเขาไมได แมนึกวาผีพอสิงเลยเขามาบอกอาตมาวา หลวงพอชวยดูลูกชายสิผีพอ เขาสิงไหม
เปลาเลยเวรกรรมมันตามสนอง ปตฆุ าต มาตุฆาต หามสวรรค หามนิพพาน นี่ฆาพอขอฝากไว
ทํากรรมฐานไมไดแน เลยก็ตองหันรถกลับนีเ่ รื่องจริงที่วัดนี้ ผานมาสิบกวาวันมานี่เอง คน
ประเภทนีไ้ ปสวรรคไปนิพพานไมได
ดังเชนอหิงสกะ ลูกของปุโรหิตาจารย จะไปฆาแมคือ พราหมณี จะเอานิ้วมาบูชาครู
พระพุทธเจาจึงสกัดกั้น วาอหิงสกะเปนคนมีบุญวาสนาจะสําเร็จมรรคผลนิพพานเปนพระอรหันต
ขีณาสพ พระพุทธเจาจึงเสด็จไปบิณฑบาตขอวา อยาไปฆาเขาเลยอหิสกะเอย สมณะหัวโลน
หยุด ขาจะฆาเจาเอานิว้ ไปบูชา เหลืออีกนิ้วเดียวครบพันนิ้ว หยุดนะสมณะโลน สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาก็หันมาบอก อหิงสกะเอย เราหยุดมานานแลว เจาสิยังไมหยุด คนผูมีปญ
 ญา
ไดทราบทิ้งดาบทันที “ออ! พระพุทธเจาไดหยุดทําความชัว่ มานานแลว เรานี่ยังไมหยุดทําความ
ชั่ว เลยทิ้งดาบทันที นี่เห็นไหมจะไปฆาแมพราหมณี คือแมใหกําเนิดเกิดมา เห็นชัดเจนแลว
อหิงสกะเลยไดบวช มีนามวา พระองคุลิมาล สําเร็จมรรคผลนิพพานได
นี่ขอฝากญาติโยมไวไปสอนลูกหลาน อยาคิดไมดีกับพอแมเลย ไมตองถึงกับฆาหรอก
แคคิดวาพอแมเราไมดี จะทํามาหากินไมขึ้น เจง ทานตองแกปญหากอน คือ ถอนคําพูด ไมขอ
สมาลาโทษพอแมเสีย แลวมาเจริญกรรมฐาน รับรองสําเร็จแน มรรคผลเกิดแน ถายังดาพอดา
คนมีบุญจึงเจริญกรรมฐานได
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แมทิ้งไว แลวมาเจริญกรรมฐาน อาตมาขอเจริญพรวา เจริญไปอีกรอยปกไ็ มไดผล เพราะ
เวรกรรมตามสนอง
หากทานทั้งหลายเคยดาทานผูมีพระคุณ ถอนคําพูดแลวขอสมาลาโทษเสีย ทานจะไดผล
จากการเจริญกรรมฐานทันที เหมือนพระภิกษุตองแสดงอาบัติใหบริสุทธิ์เสียกอน แลวมาเจริญ
กรรมฐานจึงจะไดผล เชน แมแตมอยูที่บานเตาปูนใตวัดสวาง เจริญกรรมฐานมาตั้ง ๗-๘ ปไมได
ผลเพราะเรือ่ งอะไร ออ! แกดาสามีแกที่เปนปลัดอําเภอชื่อ ปลัดเขียว แมแตมดาผัวเกง มา
ปฏิบัติคราวรุนแมใหญ บอกแมแตมเอย ขออโหสิกรรมเสีย บอกดวงวิญญาณใหอนุโมทนาตอ
พระสงฆดวย หลังจากนั้นก็ขออโหสิกรรมใหดวงวิญญาณรับทราบวา พอเอย ฉันขอสมาลาโทษ
กายกรรม วจีกรรมตอดวงวิญญาณ ขอพระสงฆรับทราบ อนุโมทนาแลวยะถาสัพพีให ตั้งแตนั้น
มาแมแตมเขาผลสมาบัติได เจริญกรรมฐานไดผลวันนั้นเลย
นี่อยางแมแตมไมมีเจตนาดาสามีใหเสียหาย เปนเพราะปากมันเคย เคยถามแมแตมดา
สามีจริงไหม จริงเจาคะ ฉันนี่ปากไมดี ชอบดาเขา แลวเขาก็ไมเถียงฉันดวย เขาเปนลูกไลฉัน
เทานี้ทาํ กรรมฐานไมขึ้นมา ๗-๘ ป เลยขออโหสิกรรมแลวก็หายไป แลวแมแตมก็เขาผลสมาบัติ
ได นั่งไดตั้ง ๘ ชั่วโมง แมใหญทราบดีนะ แมแตมไดสิ้นชีวิตไปแลว กอนตายแกบอกอาตมาตอง
ไปนําศพ ทัง้ ที่อาตมาปวยหนักก็ตองไปนําศพแกไปเมรุ แลวแกตายอยางไร แกตั้ง ๘๐ กวารวม
๙๐ แลวตายแบบไหน เราก็รูวา แกตองตกบันไดตาย เพราะเมื่อกอนแกผลักผัวแกตกบันได นี่
ชัดเจนไหม ผลักผัวตกบันไดผัวเลยหัวทิ่มลงไป เทานี้แหละทําใหแมแตมตองตกบันไดตาย ขอ
ฝากไวอยาสรางเวรสรางกรรมเลย
อีกบานหนึ่งพอมีเมีย ๔ คน มีลูกเมียหลวงติดตามพอไป แลวมาบอกแม แมก็บอกพอเจา
ไมดี ลูกก็กลับไปดาพอหาวาพอไมสงสารแมของตัว แลวก็มาบวชที่วัดนี้ บวชแลวเดี๋ยวเปนโนน
เปนนี่ ปวดหัวไมพัก เปนโรคจะกลายเปนคนวิกลจริต อาตมาดูกฎแหงกรรมแลว ถามวานี่พออยู
ที่ไหน บอกพออยูกับเมียโนนเมียนี้ แลวก็เคยดาพอไหม บอกเคย พอทําแมผมเจ็บใจ ผมก็ดา
เอา นี่แหละไปบวชก็ไมไดผล ไปถอนคําพูด ไปขอสมาลาโทษกับพอเจาเสียแลวเจาจะมาเรียน
มานั่งกรรมฐานไดผลแน ๆ คนที่ไมไดผลเพราะกฎแหงกรรมตามสนอง

กรรมฐาน
อาตมาเคยแกสองสามีภรรยาที่วัดนีน้ ะ ภรรยาก็บอกวา ไปดาสามีวา “ไอเหี้ย ไอเหี้ย”
หรือ “อาเฮีย อาเฮีย” ดาอยูทุกวัน แลวสามีกไ็ มรจู ะแกอยางไร ก็กลุมใจตลอดมา อาตมาเลย
คนมีบุญจึงเจริญกรรมฐานได
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สงสารเขา เลยบอกใหสามีมานั่งกรรมฐานเถอะ เลยสามีก็พักรอนมา ๑๐ วัน มานัง่ กรรมฐานที่
วัดนี้ นั่งเจริญกรรมฐาน จิตใจก็เปนกุศลเลยแผเมตตาใหภรรยา ภรรยาจะไดรับหรือไมกต็ ามใจ
ก็ไดปญญาไปแกภรรยาใหเปนคนดีได
นี่แหละกรรมฐานแกปญ
 หา แกกรรมได ภรรยาคนนี้ดุมาก สามีตองเปนเบี้ยลาง ดาอา
เฮียทุกวัน ทําไมดีก็อาเฮีย อาเฮีย ดาทุกวัน แตสามีก็ยิ้ม ไมรจู ะแกไดอยางไร ทําอยางไรหนอ
จึงจะแกภรรยาเรียกอาเฮียสักที ใหเรียกคุณพอสักหนอย เพราะเราไมใชคนจีนจะมาเรียกอาเฮีย
ทําไม ก็ควรจะเรียกคุณพี่นะ
สามีก็เลยมานั่งกรรมฐาน สามีเปนคนซื่อ มีความรูถึงปริญญาโท เปนคนไมอยากจะเถียง
ใคร ภรรยาก็ขมเลยเรียกอาเฮียทุกวัน เลยสามีไดธรรมะ แผเมตตาใหภรรยาเปนคนดีใหได
แลวโยมนี่กก็ ลับไป ภรรยาก็วา “เปนไงไดสวรรค ไดนิพพานมาเทาไรเลาใหฟงซิ” สามีก็
ยิ้มและสวดมนตแผเมตตา
อยูมาวันหนึง่ สามีเปนซี ๗ ไปประชุม กลับมาก็ดึกเพราะไปแวะบานเพื่อน ภรรยาก็หา
วาสามีไปชุย แช เอาเลยถกเขมร เลยดา “ไอเฮีย อาเฮีย มาจนดึกจนตีสอง” สามีไดปญญาจาก
กรรมฐาน ปญญาออกมาบอกวา “นี่เธอนั่งเฉย ๆ ฉันจะพูดอะไรใหเธอฟงนะเธอนะ” “เอา! พูด
มา เอาเฮีย พูดมา พูดมา ไมอยากฟง” นั่นแนยายคนนี้สวยซะดวย มีไฝ ฝ ขี้แมลงวันเหมือนนาง
พันธุรัตน อาตมาเห็นก็ชื่นใจ แหม! ถาเปนสาว ๆ ก็ไปขอแลว นี่แกแกซะแลว เลยสามีใจดีแผ
เมตตาบอก “นอง เธอไดสามีก็ดีมาก เปนมนุษยจิตใสใจสะอาดบริสทุ ธิ์ อยูกันมาจนมีลูกสามคน
แลวเธอก็นิสัยดี ลูกก็โตแลว เรียนก็เขามหาวิทยาลัยแลว ไยเธอตอนนี้นิสัยเลวเลา” “นิสัยเลว
อยางไร อาเฮีย ๆ” “พิโธเอย! นองเอย คอย ๆ พูดกันเถอะ วันนี้พจี่ ะขอตัดสินใจ เอาหละไม
เปนไร เมื่อกอนเธอไดผัวเปนมนุษย แตเธอนิสัยไมดี ตั้งแตเดี๋ยวนี้ เสียใจดวย เธอเลิกมีผัว
มนุษยแลวหรือ ถึงไปเอาเหี้ยมาทําผัวซะได”
เลยเก็บกระเปาเดินทางขึ้นรถทันที “ถาเธอเอาเหี้ยทําผัว ฉันอยูกับเธอไมได ฉันไมใช
เหี้ย ฉันเปนมนุษยโสภา เพราะฉันไปเจริญวิปสสนากรรมฐานมา” สามีเลยขึ้นรถไปเชียงใหม
หายไป ๑๐ วัน แลวทําไง ฝายภรรยาก็มาที่นี่ แตอาตมาไมคนุ กันหรอก บอก “หลวงพอคา ชวย
ฉันหนอย สามีฉันหนีไป”
บอก “ชวยไมได กลับไปกอน ไมสน” อีกสองวันก็มาอีก มาบอย ๆ
คนมีบุญจึงเจริญกรรมฐานได

๔

อาตมาก็นึกทําอยางไร ตองทําใหเข็ด ก็บอกวาตองการใหผวั กลับมา ตองมานั่งกรรมฐาน
“อยางนั้นหรือคะหลวงพอ นั่งแลวผัวจะมาไหม” ก็ตอบวา “มาซิเอาหัวเปนประกัน”
มานั่งยังไมทันเดินจงกรมเลย เดี๋ยวมาอีกแลว บอก “หลวงพอ ผัวยังไมเห็นมาเลย” โอ
โห! แยมากยายคนนี้ นั่งยังไมทันจะพองยุบ มาถามซะแลววาผัวมาไหม
นั่งไปอีกวันหนึ่ง รุงขึ้นก็มาแตมืดอีกแลว มานัง่ ปฏิบัติแลว คืนยันรุงเลย ก็เลยถามวา นั่ง
ปฏิบัติอยางไร บอก “พองหนอ ยุบหนอ ผัวไปที่ไหนหนอ พองหนอ ยุบหนอ เขาวาไปทาง
เชียงใหมหนอ แลวผัวจะกลับมาไหมหนอ” แหม! มันแยจริง ๆ ยายคนนี้
ผลสุดทายก็เลยบอกวา โยมนี่บาปมากดาสามีนี่ โยมตองขออโหสิกรรมตอสงฆกอน เสร็จ
แลวนั่งกรรมฐานไดดิบไดดี รองไหเลยบอกคิดถึงผัว โธ! พิโธเอย! เราไมนา จวงจาบดาเขาเชนนี้
เลย ตั้งแตนั้นมาอาตมาก็รูกัน ก็โทรศัพทไปบอกสามีวากลับได ๆ
พอสามีกลับมาก็คืนดี นี่เดี๋ยวนี้อยูดวยกันมีลูก ๕ คนแลว
นี่ขอฝากญาติโยมไว เลาเรื่องจริงใหฟงนะ

คนมีบุญจึงเจริญกรรมฐานได

๕

