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มีเงินใหเขากู มีความรูอ ยูในตํารา เวลาจะหยิบยกมาใช มันลําบากเหลือเกิน ทุกคนไม
อยากอยูในสภาพนี้ บางคนก็ตกอยูในสภาพจํายอม เกิดปญหาแลวไมทราบวาจะแกอยางไร
ถาเรามาเจริญกรรมฐานอาจชวยได กําหนดยืนหนอ ๕ ครั้ง เบื้องบนจากปลายผมลงไป
ถึงปลายเทา เบื้องลางจากปลายเทาขึ้นมาถึงปลายผม
กําหนดยืนหนอ ๕ ครัง้ ไดคลองแคลววองไวแลว พอเห็นคนเดินมา มองหนาดู
ศีรษะถึงปลายเทา แบบที่เราดูตวั เอง เดินเขามาอีก จิตเราจะสัมผัสทันทีวา คนนี้มา
ทําไม ยิ้มมาเลย ตั้งแตเขาประตูมาแลว
เราก็กาํ หนดเห็นหนอ เห็นตั้งแตศีรษะลงปลายเทา สัมผัสบอกแลว “เปนมิตรตอนกู
เปนศัตรูตอนทวง” คนมาขอยืมเงินตองไมให
อยากจะเรียนถามโยมวา จะโกรธหนเดียวหรือโกรธหลายหนดี ถาโกรธหนเดียวอยาให
พอไมใหสะบัดกนไปเลย วันหนาเขาจะมองหนาสนิท ถาโกรธหลายหนเปนอยางไร “ทวง
ทีไร โกรธทุกที”
เพื่อนบอกวา “เงินไมมหี รืออยางไร ถึงไมใหยมื ” ถาเรามีตองบอกวามี อยาโกหก แต
เงินที่มีอยูนั้นเราจําเปนตองใช ตองสงลูกเรียน ตองซื้อบานใหลูก ถาเพือ่ นเอาไปเสียแลว ลูกจะ
เอาที่ไหนเลา
บางคนโกหกเลย เงินมีอยูในตูบอกวาไมมี อยาโกหกนะ เงินหนีเลย เงินมันจะเสียใจเลย
หนีไปอยูกับคนนั้นเลย
ทองลุกได ทองหนีได เงินหนีไดนะ ถา คนไหนมีมงคล คนนั้นเงินไหลนอง ทองไหล
มา ถาคนนั้นเปนอัปมงคล ทองจะหนีออกนอกบาน อยาโกหกนะ
ก็โกรธกันหนเดียว คือไมใหแลวก็แจงใหเขาฟงวา เราจําเปนตองใชเงินกอนนี้ไปใหลูก
สําคัญโกรธบอย ๆ นี่แยมาก ทวงทีไรโกรธทุกที เลยเพื่อนกันไมพูดกันจนบัดนี้
ถาใครยืมเงินเราไป อธิษฐานจิตแผเมตตา วา เขาเอาไปแลว ขอใหเขารวย เขา
จะไดนํามาใชเรา
คนยืมเงินแลวไมคืนจะทําอยางไร

๑

ถาเปนศัตรูกันแผไมไป ตองนั่งกรรมฐานพัฒนาจิตใหลึกซึ้งและก็ขออโหสิกรรม
กอนแลวแผเมตตาถึงจะออก ถาไมอยางนั้นยิ่งแผยิ่งไปกันใหญเลย

เรื่องที่ ๑
มีอยูเรื่องหนึ่ง สมัย ๒๐ ปมาแลว มีอาเสี่ยคนหนึ่งอยูที่เยาวราช กรุงเทพมหานคร มี
เพื่อนแซเดียวกันมาจากเมืองจีนดวยกันมาขอยืมเงินไป ๓ ลาน
ใหไปแลวเขาก็นาํ ไปคาขาย เกิดคาขายขาดทุนไมมีดอกเบี้ยสง ดอกเบี้ยก็เพิ่มพูนไปเปน
เวลา ๑๕ ป ทบตนไปเรือ่ ย ๆ รวมแลว ๑๐ กวาลาน
เมื่อไมเอาเงินมาคืน อาเสี่ยจึงฟองรองตอศาลเปนคดีแพง ไมใชคดีอาญา ตางคนตางยิง
กันไปคนละศพ มีแตเวรกรรมสนองงานตลอดมา
ไปหาหมอดู หมอดูกบ็ อกใหสรางโบสถ สรางศาลา สะเดาะเคราะห ก็ยังไมได จึง
แชงชักหักกระดูกเปนกฎแหงกรรม เปนศัตรูตอกัน พอดีคนกรุงเทพฯ เขาพามาที่วัดนี้
เขาก็พดู ไทยไมชัดทั้งสามีภรรยา
อาตมาบอกวา โยมสองคนอยากไดเงินคืนไหมละ เขาเอาของเราไปจะใชไหม และ
ประการที่สอง เมื่อชาติกอนเราไปเอาของเขามากอนหรือเปลาประการใด ตองนั่งกรรมฐานแผ
เมตตาใหเขา แลวไปถอนฟองเสีย เขามาเขากรรมฐานอยู ๑๕ วัน จึงปลงตก
ตอนที่อาตมาบอกใหเถาแกกับอาซิ้มมานั่งกรรมฐาน เขาบอกวา “เขาเปนคนจีนนั่งไม
เปน”
อาตมาก็บอกวา “เปนซิ อยานั่งใหมันตายซิ ตั้งสติไว มานั่งแลวแผเมตตาใหเขา
ถอนฟอง อยาไปเอาเลย ยกใหเขาไปเถอะ”
อาซิ้มบอก “ไมลาย ไมลาย”
อาตมาก็บอกวา “ยกใหไมไดแลวจะไมไดคนื นะ ปลงใหมนั ตก ยกใหเขาซะ กลับไป
ไปถอนฟอง อยาไปฟองเขา มันมีทางจะได ยิ่งฟองยิ่งไมได”
อาซิ้มถามวา “หลวงพอจะใหอฉิ ันทําอาลายฮะ”
หลวงพอก็พดู เลียนแบบวา “ก็แผเมตตาใหมันฮะ”
อาซิ้ม “โอโฮ! หลวงพอเอย ปลงไมตก ถาหลวงพอเปนอิฉันบาง จะเปนยังไงฮะ”
หลวงพอ “โอ! ถาเปนของหลวงพอนะ ยกใหมันไปนานแลว ยกใหดีไหม”
อาซิ้ม “ไมลา ย”
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หลวงพอ “เอา! ไมอยางนั้นไมไดคนื นะ ตองมาเจริญกรรมฐาน แผเมตตา ยกให”
เถาแกนั่งได ๓ วัน ปลงตกเลย มาบอกวา “หลวงพอ ผมปลงตกแลว ผมไมเอาเลย
มันเปนเพือ่ นกันมาจากซัวเถา ก็ไมเปนไร ใหกันได แซเดียวกัน อยูค นละตําบล”
แตอาซิ้มกวาจะปลงตก ตองหลาย ๆ วัน ปลงอยางไรรูไหม
พอนั่งกรรมฐานเสร็จแลว หลวงพอใหวาอยางนี้หนอ สัพเพสัตตาหนอ ก็เงิน ๓
ลาน ๔ ลานเดี๋ยวนี้เปน ๑๐ ลานหนอ ก็ยกใหมันไป ไมตองเอาอะไรแลวไปถอนฟองดวย
พออั๊วคิดถึงเรื่องเกา แหม! เงินกวาจะไดมาแตละสลึง ไดยากเหลือเกิน เหงื่ออาบลูกคาง
แบกของเปนจับกัง กวาจะไดเงินรวมมาเปนนายหางนี้แสนจะยาก พอนึกมาถึงตอนนี้ ขอใหแม
มันฉิกหาย ๆๆ ใหฉิกหายไปเลย อาซิ้มก็ฉิกหายเลยนะ กวาจะปลงตกได
อาตมาก็บอกให ตั้งสติเขาไว และบอกวาอาซิม้ เอย เงินทองของนอกกาย เรายังไมตาย
หาใหมได ยกใหเขาเถอะ นึกวาเวรกรรม เมื่อชาติกอนเราไปเอาของเขามา เราก็ใชหนี้เกาไป
และเราก็ไมทราบไดวา ไปเอาของเขาหรือไม มาตอนนี้กไ็ มมีอะไรกัน ก็ใหเขาไปไดงาย เราก็มี
เงินมีทองแลว อาซิม้ มาจากซัวเถา มีอะไรติดตัวมา
อาซิ้มบอกวา อั๊วไมมีเลย หลวงพอเอย มีเสื่อ ๑ ผืน หมอนใบเดียว อั๊วก็มาเปนลูกจาง
เขาที่ทาเตียน และทําโนนทํานี่ จนมีเงินทองมากมายกายกอง นี่คิดถึงเรื่องเกา อิฉันปลงตกแลว
หลวงพอ
เจริญกรรมฐาน แผเมตตา ไมจาํ เปนตองเปนคนไทยนะ อาซิ้มแกพูดไมชัด ทีแรกก็บอก
วา พองหนอ ยุบหนอ พองหนอ ยุบหนอ เลยตอนหลังไมเอาหนอดีกวา เลย พองยุบ พองยุบ
ดีกวานะ อาหลวงพอนะ
พองแลวยุบ ยุบแลวก็พอง หนักเขา อั๊วไมพองที่ทองแลว อั๊วเอาปาก พองหนอ ยุบหนอ
พองหนอ ยุบหนอ มันสบายดีแลวหนอ เทียวไลเทียวขื่อแลว
ในเมื่อเปนเชนนี้ ก็อุทิศสวนกุศลใหคูปรปกษศัตรูนั้นเปนมิตร ที่เคยจางมือปนฆากันมา
อาซิ้มก็บอกวา “ขอใหอาชอง (คูปรปกษ) รวย ๆ นะ ขอใหลื้อมีเงินมีทองมาก ๆ
นะ อั๊วเคยแชงลือ้ ใหฉกิ หาย อั๊วถอนคําพูดนะ หลวงพอใหพรอั๊วแลว พระยถาสัพพีใหอั๊ว
แลว อั๊วก็บอกใหล้อื รวย ๆๆๆ มากมายกายกอง ไมใหอั๊วก็ไมเปนไร อั๊วปลงตกแลว” ก็
วาอยางนี้นะ
เปนคนจีนก็สามารถทําไดดีปลงตกจิตใจดี ทําบุญเกง ตัดสินใจไดเกงมาก
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ก็ไดความวา คูปรปกษทเี่ ปนศัตรูนั้นก็กลายเปนมิตรกัน เจอกันก็สวัสดีกัน ไมเหมือนแต
กอน มีอารมณดีดวยกัน แผเมตตาดวย กรรมฐานดีที่สุด
อาชองเขาก็ไปคาขายกับไตหวัน คากับฮองกง ญี่ปุน รวยมหาศาล ตัง้ ๑๐ กวาลาน เขา
ก็นําเงินมาใชหนี้ทั้งเงินตน ทั้งดอกเบี้ย และพากันมาถวายสังฆทานที่วัดอัมพวันและเลา
ความหลังใหฟง
อาตมาจึงรูเรื่องนี้ละเอียด และอาชองเขาก็เปนคนดี มีลูก ๓ คน ก็ไปเรียนตางประเทศ
หมด เดี๋ยวนี้รวยกวาเกา อยูในกรุงเทพมหานคร เขาไมเคยนั่งกรรมฐานและไมเคยสนใจดวย มา
เลาใหอาตมาฟง เขาก็พดู ไทยไมชัด
อาหลวงพอเอย อั๊วเนี่ยมันเปนศัตรูกันมันฟองกัน เสียเวลาไปศาลนะ ตั้ง ๔-๕ ป ก็ไมเลิก
กัน แลวมันก็ฆาลูกนองอั๊วตาย และไมรูเปนยังไงนะหวงพอนะ ตั้งแตเพื่อนอั๊วมันไมไปศาล ไป
ถอนฟอง และไดขาววามาอยูที่วัดอัมพวัน อั๊วก็ไมรูเรื่อง
เขากลับไป เขาก็ทักทายปราศรัยดี ไปกินเลี้ยงที่สมาคมจีน เขาก็นั่งโตะเดียวกัน เขาก็ตัก
ไอโนน ไอนใี่ ห อั๊วก็แปลกใจ เขาก็ยิ้มแยมแจมใสกับอั๊วดี เปนอยางไรหนอ
ตอจากนั้นมา อั๊วก็ขายดิบขายดี สงของใหฮองกง ญี่ปุน ไตหวัน ไดเงินมามากมายกาย
กอง อั๊วก็มาถวายหลวงพอและเงินทองอั๊วไดคืนใหหมดแลว
เพื่อนเขาก็ดีเหลือเกิน ไมเอาดอกเบี้ยเลยแมแตสตางคเดียว ขอตนคืนเทานั้น
ดูซิโยม ไมยอมรับดอกเบี้ยตั้งหลายลาน เพราะนั่งกรรมฐานปลงตกแลว
อาชองก็ไปร่ํารวยมากกวาเถาแกนี้ ก็เลยอุปการะลูกบานนีต้ อ ไป และไดอาศัยเขาหุน
บริษัทกันตอไป ร่าํ รวยมหาศาล
นี่ ปฏิบัติกรรมฐานอยางเดียวนะ ถาเปนไปได แผเมตตาไป เขาก็ไดเงินไดทอง
ถาเปนไปไมได เนื่องจากเราไปโกงเขามากอน ก็ขอใหอโหสิกรรมตอกันไป ไม
ตองเอาคืน
โยม ถาใครโกงเราดี ดีวา เราไปโกงเขา ถาเราโกงเขาไมดีหรอก เราเกิดมามีใหเขาโกงนะ
ดีที่สุดแลว นั่งปลงใหตก จะเห็นดังนี้
ถาปลงไมตก จะบอกวา หลวงพอพูดอยางนี้อีกแลว ไมใชอะไรนะ อาตมายังโดนเลย
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ขอเจริญพรญาติโยม นีค่ ือเรื่องจริงที่ประสบกับอาตมา ตอนบวชอยูที่วัดพรหมบุรี มีเจคน
หนึ่งเอารถบรรทุกทราย บรรทุกหินมาขาย อาตมาไมเคยรูจักบานเขาเลย ไมทราบวาหัวนอน
ปลายเทาอยูที่ไหน เขาบรรทุกหินบรรทุกทรายมาชวยอาตมาสรางวิหาร
วันหนึ่งเกิดรถเสีย เขาก็มาหาอาตมา บอกวา “นี่ทานขอยืมเงินสัก ๑,๕๐๐ บาทเถอะ
รถเสีย”
อาตมาก็บอกวา “โอโฮ! ไมมีเลยเจ”
สมัยกอนเปนพระลูกวัด ไมคอยมีเงินหรอก
เขาบอกวา “หลวงพี่ไปขอยืมใครมากอน” ตอนนั้นยังเปนหลวงพี่
อาตมาจึงไปขอยืมคนรูจักกันในตลาดปากบางมา ๑,๕๐๐ บาท ใหเจคนนี้ไป เขาก็ไปเอา
รถที่แกไวทสี่ ิงหบุรี อาตมาก็ไมรูจักบานของเขา
อยูตอมาอีกไมชา เจคนนี้มาขอยืมอีก ๕,๐๐๐ บาท บอกวารถเกิดถอยหลังไปชนราน
กาแฟพัง
อาตมาก็นึกในใจวา โอโฮ! ๑,๕๐๐ บาท ยังไมได จะเอา ๕,๐๐๐ อีกหรือนี่
เขาก็บอกวา “หลวงพี่ไปขอยืมใครมากอน”
อาตมาก็ไปขอยืมเจาเกาอีก ยืมมา ๕,๐๐๐ บาท
เขาก็บอก “เอาบอยจัง เอาไปทําไม”
เขาก็ใหมาอีก อาตมาก็ใหเจคนนั้นไป
จากนั้นมา เจกเ็ งียบ ใหตั้งแตเจกาํ ลังทองลูกคนโตเปนสาวและแตงงานแลวก็ยังเงียบ
วันหนึ่งเขามาหาอาตมาบอกวา “หลวงพี่ นิมนตไปฉันที่บา น”
อาตมาก็นึกวา “โอโฮ! เจาประคุณ ไดเงินคืนคราวนี้แลว ไดคืนแน ๆ”
อาตมาก็ไป เขาเอารถมารับ บานใหญโตอยูนครนายก มีรถ ๑๐ ลอตั้ง ๑๐ คัน สามีเปน
เถาแกใหญ เปนชางรับเหมากอสราง
อาตมาก็ถามพระทีไ่ ปสวดวา “เจคนนี้คยโกงใครไหม”
พระทานบอกวา “ชื่อเสียงดี ไมเคยโกงใครหรอก” แตเอาของอาตมาไปตั้ง ๖,๕๐๐
บาทแลว
พอเสร็จพิธี เขาก็บอกวา หลวงพออยูกอนนะ ใหพระไปกอน อาตมาก็นึกวาเขาคงจะให
เงินเราแนคราวนี้ เตรียมกระเปาไปใสเงินดวย แตเขาไมพดู ถึง
คนยืมเงินแลวไมคืนจะทําอยางไร
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เงินที่อาตมาไปยืมเขามา อาตมาใชหมดแลว กวาจะใชหมดตัง้ ๔-๕ ป มาติกา บังสุกุลไป
ใชเขา
โอโฮ! เลนเอาแยเลย ก็ไมวากัน เจที่นครนายกรับเหมากอสราง บานใหญโตอยางกับวัด
เขาไมเคยโกงใคร แตทาํ ไมลืมเรา
และเขาก็มาบอยนะ เอาของมาถวายเยอะแยะเลย เอะ! ทําไมไมพูดเรื่องสตางค มันเปน
เพราะอะไร จนลูกในทองแตงงานก็ยงั ไมพูดถึงอีก
ลูกสาวเขาก็มาหาอาตมาบอย ๆ ตอนนั้นยังไมเปนสมภารและกรรมฐานยังไมเชี่ยวชาญ
ไปบานเขาคราวนั้นแลวก็ไมไดไปอีก
อาตมาก็เจริญกรรมฐานมาตามลําดับ ก็ปรากฎ กฎแหงกรรม ออกมาวา
“นี่พระคุณเจา เมื่อชาติกอ น ทานไปเอาของเขามาแสนหนึ่งนะ ใช ๖,๕๐๐ ก็
พอแลว”
เหตุนี้เองจึงทําใหเขาลืมนะ เขาไมพดู ถึงจริง ๆ นี่เวรกรรมนะ เราไปเอาของเขามาจริง
ไปเอาของเขามาแสนหนึ่ง แตใช ๖,๕๐๐ ก็พอแลว
อาตมาก็แผเมตตาให จนปานนี้แลวไมเคยเอามาให
นี่เลาใหฟงเปน กฎแหงกรรม ที่สะทอนยอนเขามาหาตัวเราเอง

เรื่องที่ ๓
มีอีกเรื่องหนึ่งที่อาตมาประสบมา เมื่อครั้งไปเทศนที่กระทรวงศึกษาธิการ มีขาราชการ
ซี.๗ คนหนึ่งยังไมไดแตงงาน ไดติดตามมาที่วัดนี้
ขาราชการผูน ี้เปนคนมีเงิน เพื่อนมากูไ ป และเปนคนค้ําเพื่อนกูธนาคารดวย เพื่อนก็ขน
เงินไปใหแมชะมอยหมด เมื่อหมดโอกาสที่จะไดเงินคืนเพื่อนถูกยื่นคําขาด ตองหนีออกจาก
ราชการไปอยูเชียงใหมสองสามีภรรยา
มีหนี้สิน ๗-๘ ลาน จะทําอยางไร โดยเฉพาะที่กรมการศาสนา ๑.๕ ลาน
ธนาคารยื่นโนติสที่ไปค้าํ เขาไวใหใชคืนโดยใหผอนสง ก็เสียอกเสียใจ
เพื่อนกับภรรยาก็หนีไปอยูเชียงใหม เหมือนสุนขั หัวเนา ไปอยูที่ไหนไมมีใครนําพาเลย
เปนหนี้หลายเจาดวยกัน รวม ๑๐ ลานจะเปนอยางไร โยมติดตามฟงดังนี้
ขาราชการซี.๗ ก็ไปบวชชีพราหมณที่ฝงธนฯ บวชแลวพระทานก็สอนใชคาถาพระรวง
แชงไป
คนยืมเงินแลวไมคืนจะทําอยางไร
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มานั่งกรรมฐานก็แชง ขอใหเพื่อนเราที่ทาํ ใหเราช้ําใจ ทําใหเราตองใชหนี้ธนาคารแทน
ขอใหฉิบหาย ขอใหไฟไหมบา นมัน
อยูตอมาไมชา ไฟไหมบานขาราชการซี .๗ คนนี้เลย อยูทีฝงธนฯ ตองซอมบานทีไ่ ฟไหม
ไปตั้งสองแสนเจ็ดหมื่นบาท
ทานทั้งหลายเห็นไหม พฤติกรรมแสดงออกใหมันฉิบหาย ใหไฟไหมบา นมัน มันก็อยูใน
จิตใจคนแชง จึงถูกไฟไหมกอน เห็นชัดแลว
เลยก็เสียอกเสียใจแชงใหญ พระทีไ่ หนไมทราบใหคาถาพระรวงแชงเขาไป มันอยากเอา
ของเราไป นี่พระนะ บวชชีพราหมณวัดไหนไมทราบ
อาตมาไปพูดที่กระทรวงศึกษาธิการบอกแกกรรมได เขาก็ติดตามมาวัดนี้
เขาบอกวา “หลวงพอคะ ฉันก็แผเมตตาดวยการแชง ขอใหไฟไหมบานมัน ไฟไหม
บานฉันเขาแลว” นี่แหละบาปกรรมตัวเปนคนทํา ไมใชคนอื่นทําให
สองสามีภรรยาก็ไปทุลักทุเลอยูเชียงใหม
หลบหนาไปเปนลูกจางทําสวนอยูกับเจา
เชียงใหมแหงหนึ่ง แตจะไมกลาวชื่อของทานเหลานั้น ทําสวนผลไมที่ ๕๐๐ กวาไร
เจาเชียงใหมก็ไมทราบวาสองสามีภรรยานี้เปนใคร ทํางานไปบางครั้งก็รองไห เพือ่ เขามา
ฝากไวทาํ ไรทําสวน เพื่อหาเงินทองใหตัวเอง
อาตมาก็บอกกับโยม ซี.๗ นี้วา ใหมานั่งกรรมฐาน ๗ วัน ลาพักรอนมา
สุดทายขายที่ได สรุปความวาไดกําไร ๑.๕ ลาน เขามาซื้อสรางบานจัดสรร
คอนโดมิเนียม หลายอยาง ดีใจมาก ไดเงินพิเศษจับเสือมือเปลาได ๑๕ ลาน สมความมุงมาด
ปรารถนา
เขาก็ลองมากรุงเทพฯ ใชหนี้หมด แลวก็มาหา ขาราชการซี.๗ ที่ถูกกรรมการสอบสวน
สอบแลวไมมีความผิด เลยไดสองขั้นไปเลย เปนผูอํานวยการกองทันที นี่อํานาจบุญกรรมฐานนะ
นี่แหละกฎแหงกรรม กรรมฐานแกกรรมไดแน ๆ หมื่นเปอรเซ็นต กรรมฐานรูเหตุการณ
ได กรรมฐานแกปญหาเฉพาะหนาได มีหลายเรือ่ งหลายรส แตขอชี้แจงบทความ ๓ ขอคือ
๑. ระลึกชาติได
๒. รูกฎแหงกรรมได
๓. แกปญหาได
สรุปใจความจากขอตนถึงขอ
และสามารถแกปญหาปจจุบันที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาได
สุดทายคือ
คนยืมเงินแลวไมคืนจะทําอยางไร
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อยามารื้อฟน ไปไหนปากอยาไว ใจอยาเบา เรื่องเกาอยานํามารื้อฟน เรื่องของ
คนอืน่ อยานํามาคิด กิจที่ชอบทํา ปจจุบันเปนของเราแลวคือเดี๋ยวนี้ อนาคตอยา
จับใหมั่นคัน้ ใหตาย โยมจะผิดหวัง โยมจะเสียใจตลอดชีวิต ขอฝากขอคิดไวดวย
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