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ในวันนี้จะใหคติกรรมฐาน พูดถึงวิธกี ารทํากรรมฐานอุทิศสวนกุศลใหแกบุคคลผูมีชวี ติ
อยู และบุคคลที่ตายไปแลวสูสัมปรายภพ จะอุทิศอยางไร มีคนยังไมเขาใจอีกมาก ตายไป
แลวอยูที่ไหนก็ไมทราบ จึงไมสามารถจะอุทิศได
การเจริญกรรมฐานดีที่สุดในโลก ไดบุญกุศลทั้งผูมีชีวติ อยู และผูลวงลับไปแลวสู
สัมปรายภพ วันนี้จะยกตัวอยางหลายเรืองใหทานเขาใจในเรื่อบุญใหถูกตอง ตั้งใจทํากุศลจะ
ไดผลประการใด
พระพุทธเจาสอนนักสอนหนา แตเราฝกไมถึงขั้น ดียังไมพอ ยังไมพอดี ยังไม
เหมาะสม ไมเสมอตนเสมอปลาย ไหนเลยละเราจะไดบุญ ไดกุศล อุทิศผลงานไปใหคนอื่น
เขาได ผลงานเรายังไมมี ฝกไมเต็มขั้น ดียังไมพอ เลยก็หาเรื่องไปวา กรรมฐานไมไดผล หา
เรื่องไปวา บุญไมชว ย ตรงนี้นาฟง นาคิด นาพิจารณามาก
ตอนี้ไปโปรดตั้งใจฟง เพราะหลักของพระพุทธเจาตองศรัทธา ตองเชื่อ ตองเลื่อมใส
จึงจะไดผล ถาไมมีศรัทธาไมมีความเชื่อ ไมเลื่อมใสแลวไรผลมาก ทานจะมานั่งหลับตาสัก
๑๐๐ ปก็เอาดีไมได เพราะมีศรัทธา ทําไปโดยเขาทํากัน เราก็ทําบาง ทานจะไมไดอะไรติดตัว
ไปในอนาคตแตประการใด ขอทานติดตามฟงตอไป ณ โอกาสบัดนี้ ขอเจริญพร ขอเจริญสุข
โดยทั่วหนากัน
ในโอกาสที่เปนมิ่งขวัญมงคลในวันนี้ อาตมาจะชี้แจงใหบางทานเขาใจวา วิธสี ราง
ความดีนี้ไมใชสรางไดทุกคนนะ ทําไดยากมาก เหตุผลอยางไรเรียกวาทําไดยาก เพราะ
มันมีศัตรูในใจ ศัตรูในใจนี่สําคัญมาก ที่สรางความดีไมไดผลเพราะมันมีศัตรูในใจ
ขอเจริญพรวา ทําความดี นะยาก ตองใชเวลามาก ตองฝก ไมใชทําความดี
ตรงไหนไดตรงนั้นอยางที่เขาพูดกัน นั่นมันตื้นเกินไป
ทําความดีนนั้ ตองมีอุปสรรค คือมีศตั รูในใจมันมาปดบังอําพราง บุญมีแตกรรมบัง มัน
ไมอยากใหสรางความดี มันมาแยงกับเราคือศัตรูในใจ ไมอยากจะสรางความดีกับเขา ตรงนี้
นาคิดมาก
คนที่สรางความชัว่ นะมันไมมีศัตรูเลย ไมมีอปุ สรรคดวย เหมือนไหลไปตามน้ํา สบาย
ไมมีใครขัดคอแตประการใด แตถามาสรางความดี ทานมีศัตรูทีเดียว มันมาแยง มันมาเปน
มารใหเราไมสรางความดี
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ทานทั้งหลายโปรดตีความกอน ไมหมายความวาสรางความดีแลวจะสบายอยูเย็นเปน
สุข ไมใช ตองการสบาย ตองการอยูเ ย็นเปนสุข กินสบาย นอนสบาย นัน่ กําลังชั่วแลว กําลัง
ทําความชัว่
แตหลักที่อาตมาจะชี้แจงนั้น สรางความดีตอ งลงทุนความลําบากไดทุกวิถีทาง
สรางความชั่วชอบลงทุนความสบาย เอาปูนหมายหัวคนนั้นไวกอน กินสบาย นอนสบาย
ไมเอางานเอาการแตประการใด ตรงนั้นนาคิดพิจารณา เอามาพิจารณาคน
พระเอกนางเอกในเรื่องละครชีวิต ไมเคยมีความสบายเลย ตลอดลาโรงของชีวติ ละคร
มีแตความยากความลําบากที่ตองระหกระเหิน ตองใชอุดมการณ อุดมคติมากมาย
ถาทานทั้งหลายเกิดมากําพราพอกําพราแม ตองชวยตัวเองมาตั้งแตเล็ก ๆ นอย ๆ
ประสบการณมาทุกวิถที าง นั้นแหละจะมีอุดมการณมาก จะเปนคนทีม่ ีอุดมคติ มีทักษะ จะมี
ความนึกคิด มีชวี ิตอันเปนแกนสารของบุคคลที่มีผลงาน ดังที่ชี้แจงแสดงมา ณ บัดนี้
คนเราอยูอยางสบาย พอแมเลี้ยงอยางสบาย คอยดูตอไป พอแมลมหายตายจากไป
แลวไปมีครอบครับ ไปประสบความลําบากขึ้นมาอดทนไมได ประเภทนี้ไมใชพระเอกนางเอก
ในเรื่องละครชีวิต กลับเปนตัวโกง ตัวเลหกระเทห ตัวหางเครื่องตลอดรายการ
ทานทั้งหลาย ดูหนังดูลิเก ดูละคร ดูหนังจีน พระเอก นางเอกตองลําบากที่สุดจนชีวติ
หาไม แตตวั โกง ตัวเฉ ฉวนชวนใหเราหลง งงในโมหะ มันบอกเราวา อยาทํากรรมฐานเลย
เมื่อยเปลา ๆ ไมเกิดประโยชน นี่แหละศัตรูมารทั้งหลายมากระซิบ นั่งทําไม มันเมือ่ ยขบไป
หมด มาทรมานกายไมดีเลย นี่ศัตรูใชไหม เราก็เชื่อศัตรูเปนมารราย
ฟงติดตามขอสอง มารไมมี บารมีไมเกิด ประเสริฐไมได ถามารมีตอสูมาร ขอ
ฝากพี่นองกรรมฐานไวทกุ คน มีความหมายเพราะเหตุใด จะสรางความดีมันมีศัตรูมากมาย
เหลือเกิน เรามีบุญแตกรรมบัง ไมอยากใหสรางความดี มาปดบังอําพรางเรา
เรามานั่งกรรมฐานเอาแตความสบาย วันนี้นั่งสบายไมมีเวทนา จิตฟุงซาน ทานคิด
ไหมวาทานจะได ครูไมมาสอนทานแลว วางเปลา นั่งสบาย ใจก็ลอยออกไปชมวิวทิวทัศน
ถือวาไดญาณ ถือวาไดผลงาน นั่นแหละถือวาเลว ไมไดอะไรเลย เพราะครูไมมาสอน
ครูเวทนาก็ไมไดมาสอน ครูฟุงซานก็ไมไดมาสอน ออกมาอยางนี้นะ แตทานตีความ
ผิดกันทั้งนั้น เขาใจวานั่งสบายวันยังค่ํา ไมเมื่อยไมปวด คิดวาทานไดฌานไดญาณ คิดวาได
สมาธิ ไมไดเลยนะ ไมไดอะไรเลย
ตรงกันขามกับมารอันนี้ ถาเรามานั่ง ความวัวยังไมทันหายความควายเขามาแทรก
เดี๋ยวก็ปวด เดี๋ยวก็ฟุงซาน เดี๋ยวก็เสียใจ เดี๋ยวก็ดีใจ นั่นแหละครูมาสอน ตองเรียน ตองเรียน
ตํารานั้นใหไดเรียกวา สมถะ
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สมถะ แปละวาตองศึกษา แสวงหาความรู ถารูจริงเมื่อไร พบของจริง ไดของจริง
ของแท แนนอนแลว จึงจะเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เปนวิปสสนา ขอฝากทานไปตีความ
ใหมันชัดเจนกวานี้หนอย
จิตมีอุปาทาน จิตยึดเวทนา ยึดมากปวดมาก ยึดนอยปวดนอย ถายึดมาหนักเขามันก็
ปวดจนน้ําตาจะรวง นั่นแหละการศึกษาแสวงหาความรู เรียกวา สมถะ
กําหนดจิตไดตอสูกับเวทนา พอทราบความจริงของเวทนาแลวมันบังคับบัญชาไมได
เวทนาแปลวาบังคับไมได บัญชาไมได ไมมีตัวตนแตมันปวดที่ไหน ปวดที่ขา ขานี่คืออะไร
สังขารปรุงแตง อาศัยรูปอยู ณ บัดนี้ มันจึงปวดดังที่กลาวมา
พอศึกษาใหเขาใจของหลักธรรม ปวดหนอ ๆๆๆ ศึกษาหนักเขาไปเปนสมถะ จับ
จุดมุงหมายไดก็แตกโปง รูปนามขันธ ๕ เปนอารมณ ก็เรียกวา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พบ
ตรงนั้นเมื่อไร จิตก็ไมเปนอุปาทานยึดมั่นอีกตอไป ตรงนั้นแหละมันจะไมปวดตอไป
มันปวดเพราะจิตใจไปยึด แตจําเปนตองยึด เหมือนโยมขึ้นบันได มีอยู ๙ ขั้น กาวขั้น
ที่ ๑ ก็ตองเกาะ กาวขั้นที่ ๒ มือก็ปลอย อยางนี้นะ กาวขึ้นไปอีกก็ปลอยอีก ตองกาวไปถึง
ขั้นสุดทายเลยนะ ถึงจะปลอยได
กาวตองมีที่เกาะ เกาะตองมีที่เก็บ ตรงนี้ลึกซึ้งมาก แตเราไมสามารถจะตีปญ
 หาอัน
นี้ได เราไมมีโอกาส เราจึงเห็นวายาก ที่อาตมาพูดไวเมื่อวันกอนวา ยากแทแตเราไมเคย ถา
เคยแลวมันงายแท เพราะทุกอยางตองฝก เรียกวา สมถะ
ถาทานทํางานเรียนวิชาการเสร็จแลวไมไดฝก รับรองจะไมไดผล ทุกอยางตองฝก
หมด
ที่อาตมากลาวไวแลวเปนเวลานาน แขงเรือแขงแพแขงได แขงวาสนาแขงไมได มีแรง
จะไปจ้ําเรือ แตเสียใจดวย ทานพายเรือไมเปน ลงเรือก็จะลมแลว นี่หรือจะไปอวดรู อวดดี จะ
ไปแขงเรือ ใชหรือไม
ไมฝกการพายเรือ จะมีแรงยังไงก็จ้ําไมไป มันก็หมุนไปทางโนน หมุนไปทางนี้ นี่
แหละจุดมุงหมายอันนี้ตองฝก ตองหัด ตองดัดนิสัย จิตใจก็จะเขาสูจดุ มุงหมายอันนั้นเปน
ประการสําคัญ
ปวดหนอ ตองศึกษา อยาเลิก ทักษะแปละวาอะไรหรือ เกิดความคิดใหม ๆ เรื่องเกา
มาคิดใหทันสมัย ประยุกตปริทรรศนใหเกิดวิปสสนาญาณ เปนผลงานของชีวติ ประจําจิต
ประจําใจ ประจําถิ่น ประจําฐาน ประจําครอบครัว จะมีความสุขในตัวเอง ออกมาในทํานองนี้
เปนตน
ทําความดีนี้แสนยาก

๓

ไมหมายความวานั่งสบายแลวไดญาณโนน ญาณนี้ นั่นแหละครูไมมาสอน ไมไดเรียน
เลยนะ เหมือนทานเปนนักเรียน ครูไมมาสอนสนุกดี สบายเลนกันทั้งชั้น พอครูมาก็ปวดหัว
แลว ครูสอนภาษาอังกฤษมาก็ปวดหัวเหลือเกิน นั่นแหละเหมือนอยางนั่งกรรมฐานละ แต
ทานก็ไมมีความเขาใจ จะเอาญาณโนน ญาณนี้ จะไปสวรรค นิพพาน จะผิดหวังอยางนา
เสียดายนะ
ตองฝกจิตกอน พัฒนาจิตใหมันดี จิตดีมปี ญญา รับรองครรลองที่สองมาแลวโดย
อัตโนมัติ คือ พัฒนาการศึกษา อยากจะเรียน อยากจะรู อยากจะดู อยากจะเห็น อยากจะ
เปนพยานหลักฐานใหแกตัวเอง
ถาจิตไมดีแลวเลวทั้งหมด ไมอยากจะเรียนอะไร ไมอยากจะศึกษาอะไร ถาเปน
นักเรียนเลว ไมเอาเหนือเอาใต วิ่งเลนใหเกรียวกราวเหมือนลิงคางบางชะนี ตรงนี้เปนเรื่อง
สําคัญที่เรา ตองฝกตั้งแตเล็ก ๆ
นิสัยปจจัยแปลวาแบบอยาง แบบไมดีเพราะนิสัยมันไมดี ถาจิตใจดีแลวแบบสวย รวย
ดวย มีแบบมีผังมีแปลน ทําอะไรมีแผนผัง มีแบบแปลน ถึงจะถูกตองตามวิธีการที่
พระพุทธเจาสอนมา
นี่เปนจุดมุงหมายที่นาเสียดายมาก คนเราเขาใจผิดกันมากมาย อยากจะหลับตาไป
สวรรคนพิ พาน ไปเห็นพระพุทธเจามาคุยกันสนุกสนาน มันจะเบลอไปนะ
เมื่อสองวันมานี้เขามาเลาใหฟงวา แหม! หลวงพอเอย เมื่อคืนนอนไมหลับ ดีใจ
เหลือเกิน พระพุทธเจามา สวยมากเลย เอาละ ใหคะแนนไป ๖๐% คือประสาท มีมาเยอะ
โรคประสาทขึ้น ๖๐% เจริญสมาธิไมไดนะ
โปรดตั้งใจฟง อาตมาไดประสบการณมา เลือดลมไมดี เจริญกรรมฐานไมได เปน
ดอกเตอร เครียดเนื่องจากขาดทุน ๑๕ ลาน เลยไปนั่งกรรมฐานในกรุงเทพฯ นั่งแควันเดียว
จําเมียไมได จําลูกไมได ขนาดเปนดอกเตอรนะ ไปหาพระหมอดูบอกวา ถูกแรงสินบน ผีเขา
เจาทรง วากันไปนั่นรักษาไปก็ไมหาย พ.อ.ทองคํา ศรีโยธิน เอามาที่วัด
อาตมาดูแลวเครียดมาก เครียดแลวเกร็งเลยนะ จําแฟนไมไดเลยจะเอายังไง เลยให
เอาจดหมายของอาตมาไปที่โรงพยาบาลพญาไท ใหหมอฉีดยาให ๒ เข็ม หายเดี๋ยวนั้นเลย
ภาวะไมสูความเปนปกติ เจริญสมาธิไมได เดี๋ยวก็เกร็งเดี๋ยวก็เครียด ระวังนะ
สวนมากจะเปนนักเรียนนักศึกษา ไมใชวาเปนโรคประสาทแลวนั่งสมาธิจะหาย ไมใชนะ
ตีความใหมนั ถูกตองหนอยไดไหม
จิตที่หามไมไดมีกี่อยาง โปรดตั้งใจฟง
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๑. อํานาจโลภะ ขณะโลภอยาไปหาม ตองใหลดกอน อยากไดของเขา กลุมอกกลุมใจ
ตองเอาใหได
๒. อํานาจโทสะ กําลังโกรธ กําลังจะตอย หามไมได
๓. อํานาจโมหะ โงเงาเตาตุน ไมดูหนาใคร ไมมองหนาใคร โง เงา เตา ก็ใชได ถาถึงตัว
ตุนไมตอ งสอน ดื้อที่สุด จะลงรูตะพึด คนดื้อที่สดุ คือคนโมหะ ไมใชโทสะ จําไวเอาดี
ไมได ไมยอมรับความรับผิดชอบ และไมยอมรับความเปลีย่ นแปลงของโลกดวย ขอ
ฝากทานผูใหญไว ผูสูงอายุที่เคารพตัวตุนไมตอ งสอน เพราะอะไร ตําราของอาตมามี
นะ
คนบาอยาถือ มีคนบาไหม บาแปลวาอะไร ปุถุชนแปลวาคนบา อาตมาพูดใหโยมฟง
ก็บาพูด โยมก็บาฟง บาดวยกัน ถาไมพบเลือดบาก็เขาไปในธรรมะของพระขีณาสพ
แลว
คนดื้ออยาสอน ยังมีคนดื้ออีกเยอะ ดื้อเปนพีช่ ายของดาน จริงเท็จประการใด ขอให
ทานประเมินผลตอไป ไมใชอาตมาพูดไมมีเหตุผลนะ
สอนคนดื้อแลวไมไดผล เพราะมันดื้อ มันดาน หมดโอกาสที่จะสอนได ไปสอน
ใหเสียเวลาเปลา ๆ สําหรับคนที่ไมมีหนวยกิต ไมมีชวี ิตเปนเดิมพัน ไมมีกุศลขันธอยู
ในชีวิตจิตใจของเขา ไมมีรูปแบบ รูปแผน นิสยั ปจจัยไมมที างนี้ อยาไปสอนเสียให
ยาก ไมเกิดประโยชน
คนจรอยาคบ
คนประจบอยารัก
คนทักอยานิ่ง
คนจริงอยาหนาย
คนอายอยาลอ
คนงออยาโกรธ
คนโฉดอยาเขาใกล คนตายอยากลัว
คนชั่วอยานําพา.....
การกําหนดจิตเจริญกรรมฐาน เปนการสํารวจ สังวรระวัง ถาใครมีกรรมฐานจะ
สวยงาม จะเดินไปไหนก็สวยนารัก มีมารยาท ชาติผูดี เพราะเรามีศีลธรรม
ถาไมมีศีลธรรมแลว จะมีมารยาทชาติผูดีไดไหม จะไมมีเลยนะ ไมตองไปมอง
กันหรอก ดูหนาก็รู หนายี่หอมันบอกคนนี้แหลมลึก คนนี้ใชไมได คนนี้แหลม
เหมือนสนชางใชไมได ตองแหลมเหมือนหนาม แตก็เสียใจดวย ตนไมมันแหลม
ทุกตนไมได มันมีหนามเปนบางตน
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คนเราก็เชนเดียวกัน มีหนามบาง ไมมีหนามบาง หนามแหลมใครเสี้ยม
มะนาวกรมเกลี้ยงใครไปกลึง ถาไมมีหนามทําอยางไร ตองเสี้ยม ตองสอน ตอง
สอนตองเสี้ยมมันถึงจะแหลม
เรามีลูกตองเสี้ยมตองสอนนะ ถาไมเสี้ยมสอนมันเปนไปไมได ตองฝกลูก
ตั้งแตเล็ก ๆ ตั้งแตเด็กแดงรองอะแวออกมานะ นกอยูในกรงใหรีบสอน จะสอน
อะไรก็สอนใหมาก มีปกมีหางหนีออกจากกรงแลว ไมตองตามไปสอนนะ จะเสียใจ
อยางนาเสียดาย
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนยอดในโลก ยอดพัฒนาคน ปลุกคนให
ตื่น เสกคนใหเปนงานทั่วโลก พระองคทานไปนั่งหลับตาอยู ๖ พรรษา ในอรัญราว
ปา กวาจะไดพบวิชานี้ ตองเหนื่อยยากหลายประการ
แตอยาลืมวาพระพุทธเจาจบ ๑๘ ดอกเตอร เรียกวา ๑๘ ศาสตร ถาผูศึกษาจะ
เขาใจวาพระพุทธเจาเรียนมากอน เรียนมาหลายชาติ หลายกัปป หลายกัลป กวาจะ
มาตรัสรูเปนพระสยัมภูมาสัมพุทธเจา
ไมใชมากันสองวัน มานั่งกันจิ้ม ๆ จ้าํ ๆ สําเร็จเปนพระโสดาอยางนั้น อาตมา
วาอยางเพิ่งเอาโสดาเลย เอาโสดีกอน
๔. ประสาทกําลังขึ้น หามไมได ตองใหประสาทลดลงกอน บางคนจับไมคตามงาน
อาตมาสังเกตดูนะ พอแยงไมคก็โกรธเลย นี่ประสาทกําลังขึ้น
๕. จิตคิดจะไป ใครอยาไปหาม ตรงนีท้ านรูไหม ตองเขาใจขอนี้ดวย จิตคิดจะไปแลว
ใครหามไมได ขอประทานโทษ ขออนุญาตกลาวคํานี้วา พอแมเลี้ยงลูกไดเฉพาะตัว
เทานั้น จิตใจลูกเราเลี้ยงไดไหม จิตใจลูกจะไปกับใครจะบอกไหม
เหมือนตัวของโยมเองทุกคน กับอาตมาดวย จิตคิดจะไปแลวหามไมไดเลย ถา
หากภาวะสูความเปนปกติแลวถึงจะหามได ขณะที่โกรธจัด จะตบกัน เราไปหาม เดี๋ยวก็
โดนตบโดนตีดวย ถาหากภาวะเขาสูปกติเมื่อใดแลวถึงจะหามได
เพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานเปนการมีเบรคในตัว ถาหากไมมีเบรคในตัวแลว
หามไมได ถาไมฝกไว ไมมีทางนะเวลาโมโหขึ้นมานี่ มันโกรธจัด หามไมไดขณะนั้น เมื่อ
เราหามไปแลวเดี๋ยวก็มาตอยเอา จะไมเชื่อฟงขณะเกิดโทสะนั้น
ถาโทสะลดลงไป ใจดีแลว จากหายใจสั้น ๆ กลับไปหายใจยาวแลว ใจดีมีปญญา
จะพูดอะไรก็พูดกันตอนนั้น ขณะทีม่ ีโทสะอยาไปพูดกัน ถาพูดกันจะไมรูเรื่องเลยนะ จะ
ไมมีความเขาใจซึ่งกันและกัน
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ตรงนี้ตองฝกนะ ตองฝกนานดวย ไมใชวันสองวันหรือเวลาเดียวนะ ตองฝก
ไปตลอดชีวิต มีอะไรก็ตองฝก ๆ ไป จิตใจจะไดสูภาวะแหงความเปนปกติ คนที่
ประสาทขึ้นมานี่หามไมได และมาเจริญกรรมฐานก็ไมไดดวย ตองใหภาวะสูความ
เปนปกติใหดีเสียกอน แลวคอยมาเจริญสมาธิ
บางทานก็สอนผิด เวลาเปนโรคประสาทมานั่งกรรมฐานแลวหาย ไมหายหรอก
ขณะที่มันขึน้ ฝกไมได ฝกแลวเดี๋ยวก็รองรําทําเพลง บาบอคอแตกไป มีที่วัดนี้เปน
ตัวอยาง
เลือดลมไมดีอีกอยางหนึ่ง เลือดจะไปลมจะมา ไมเคยฝกไวกอน อยามานั่ง
กรรมฐานนะ เดี๋ยวดาสามีแหลกไปเลยมันออกมาแบบนี้ชัด
ถาเราฝกไวกอนแลว ทุกอยางแกไมไดเลย ถาเราไมฝกไวกอนแลว ทุกอยางแก
ไมไดเลย คนเลือดลมไมดี ดาลเดือดดาลลม ลมเพลมพัด เจริญสมาธิยังไมไดในครั้งแรก
เขาเรียกลมเพลมพัด แตเรากลับกลายวาถูกกระทํายํายี ไมใชเลย เลือดลมในตัวไมดี แค
เอาน้ําเปลา ๆ ไปพนเขาหนอยยังดิ้นเลย
คนที่เหนือวัดเบาเปนลมเพลมพัด อาตมาเรียกมาทดสอบ วาจะทําน้ํามนตรดนะ
ก็เอาน้ํามาทําปากขมุบขมิบเฉย ๆ ไมไดวาคาถาเลย พอเอาน้ํารด ดิ้นตูม ๆๆ เลย รอง
กลัวแลว กลัวแลว เอะ กลัวอะไร น้าํ แท ๆไมไดมีคาถาเลย อาตมาก็เลยกลายเปนหมอผี
ไป แทจริงไมไดวาคาถาอาคมเลยนะ
คนที่มีสติคอื คนที่เจริญกรรมฐาน ผมไมเขาไมสิง คนผีเขาเจาสิง อาตมาไม
เชื่อได เพราะเหตุใด สวนมากจะเปนแตโยมผูหญิง
ยกตัวอยางใหเห็นตามวัดเขาชอบสวดภาณยักษกัน นะโม... วาเสียงเหมือนยักษ
ผูหญิงสองคนดิ้นแลว สองคนนี่ใจออน เปนลมเพลมพัด ถูกน้ํามนตไมได ประเภทใจออน
ทั้งนั้น ผีถึงจะเขาเจาถึงจะสิง ใจเข็มแข็งอดทนฝกกรรมฐานไว ผีไมเขาเจาไมสิง ไมตอง
ไปหาอาคมแตประการใด
ตรงนี้เปนหลักสูตรของผูมีใจเขมแข็ง มานั่งเจริญกรรมฐานตองจิตใจเขมแข็งมา
ฝกความอดทนกันนะ ไมใชมานั่งเลนกันอยางนี้ มานั่งกรรมฐานนี่เปนการออกแขก ถา
ออกแขกดีโยมจะดีตลอดชีวิต ถาลิเกโรงใดออกแขกไมดี เลนไมดีตลอดชีวติ ดูหนาตารู
เลยวาคนนี้เอาดีไมได มาทํากรรมฐานก็ไดบาป ไมเปนบุญ ไมเปนคุณประโยชนแต
ประการใด จุดนี้เปนจุดที่นาศึกษา นาแสวงหาความรูกัน
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มาสรางความดีก็ตองละความชัว่ สรางความดีกต็ องละบาป มาทําบุญยังมีบาปใน
ใจมากอีก รับรองไปไมรอด ไปทอดกฐินกี่โครมก็ไมไดผล เสียเปลาโดยปราศจาก
ประโยชน ไมไดบุญไดกุศลไปทําทําไม
ตรงนี้เปนจุดหมายสําคัญอันหนึ่ง นาจะเปนทีพ่ ึ่งของเราชาวพุทธไปไดแลว แตไม
เอากัน ไปเอาสิ่งที่นอกตัว ขยันนอกหนาที่การงาน ไดที่จริงไมชอบไปชอบที่ไมจริง ที่ได
ไมเอาไปเอาที่ไมได ไมมีการสรางความสุขความเจริญในชีวิตของตน อันนี้สําคัญมาก
นาจะเขาใจ
ขอนี้อาตมาเปนหวงโยมเหลือเกิน ตองทําใหมันถูกจุด ตั้งอกตั้งใจ ถาตัง้ ใจทํางาน
มีงานทําเยอะ ถาคนขยันงานเหลือมือ คนขี้เกียจไมมีงานทํา คนขี้เกียจเปนคนประเภท
โมหะ พวกไรปญญาขี้เกียจที่สุด ไมอยากเอางานเอาการแตประการใด บานรกรุงรังอยาง
รังไกรังกา แตไมมีงานทํา คนประเภทโมหะไมควรจะฝากงานให บานของตัวเองยัง
สกปรก ที่กินยังไมสะอาด ยังไมดี ที่ถายก็ยังไมดีดวย สวนรกรุงรัง ก็มาถางสวนใหมัน
เตียน ปลูกตนไมใหงอกงามเขาซิ ถึงจะเรียกวาคนทํางาน
คนมีธรรมะเปนคนขยัน คนปฏิบัตธิ รรมมีแตความขยันหมั่นเพียรไมมีขี้เกียจ
เลย คนมีคณ
ุ ธรรมมีคาสูงมาก ถาจิตใจมีคุณธรรม มีคุณคาของจิต ผลงานก็ตามขึ้นมา
ชีวิตมีคา เวลาก็มีประโยชนเกิดขึ้น
เรามาปฏิบัติธรรมกันตองใหถึงธรรมะ อยาลดละภาวนาไวตลอดรายการ มี
สติสัมปชัญญะรวมรวมเขาไวกอน ถาคนมีสติสมั ปชัญญะสวยนารักจริง ๆ จะเดิน จะยืน
จะนั่ง จะนอน จะเหลียวซายแลขวา จะคูเหยียด เหยียดขา มีระบบ มีระเบียบ เพียบดวย
วินัย มันจะบอกออกมาชัด จะควบคุมตัวเองได
คนที่เปนโรคประสาท จะไมมีสติควบคุมตัวเอง จึงทําไมได บางทีนั่งแข็งโดไปเลย
เดี๋ยวเปนอยางโนนอยางนี้ บางคนเปนโรคลมชัก พอนั่งจิตเปนสมาธิชักเลย แลวหาวามา
นั่งกรรมฐานชัก มาชักทีว่ ัดอัมพวัน อาตมาบอกวา ไมใชหรอก ถามแมของเขาดูซิ แม
บอกวาเด็กคนนี้ชักมานานแลว ไมมีทางหาย ตายฟรี เปนโรคกรรม ตองชักจนกระทั่ง
ตาย เดี๋ยวนี้ตายไปแลว
นี่เห็นไหม พอแมแกไขปญหาชีวิตไมไดเลย หาที่พึ่งใหลูกไมได ลูกพิการหรือเปน
อะไรก็ตาม พอแมจะชวยกันสวดมนตภาวนา เจริญกรรมฐานบางทีก็หายไดเลยนะ พอ
แมบางคนก็ไมเอาไหนอีก สรางความดีไมถึงที่ ดีไมถึงขั้น ดีไมพอลูกจะดีไดอยางไร
พอแมเลี้ยงลูกไมไดดูลูก เพราะไมไดสวดมนต เจริญกรรมฐาน อาตมาจับจุดได
หมด คือ กฎแหงกรรม เอาลูกไปฝากวัด ไมเคยใหเงินลูกเรียนหนังสือ มีตวั อยางที่ อ.
ทําความดีนี้แสนยาก

๘

พนัสนิคม จ.ชลบุรี อาตมาตองแกปญหาใหเด็ก ใหทุนไปเรียนหนังสือ วันนี้ใหไปอีก
เปนทุนตอเนื่อง
เด็กรองไหัเลยบอกวา หลวงพอไมไดเปนอะไรกับผม พอผมยังไมเคยใหเลยแมแต
สตางคเดียว เอาละ! หลวงพอจะสงเรียน บัดนี้เรียนมหาวิทยาลัยแลว เขาเขียนจดหมาย
มาบอกวา จะหางานทําดวย ชวยหลวงพอ พอมีงานทําแลว หลวงพอจะไดสงนอยลงไป
จะไดชวยอีกแรงหนึ่ง เด็กดีนะมีลักษณะอยางนี้
อาตมารับหนังสือจากชลบุรีไมพัก บอกวาลูกฉันดีแลว ไมเคยเถียงฉันเลย กอนไป
โรงเรียนก็ไหวฉัน กลับจากโรงเรียนก็ไหว ไมเกเรแตอยางใด นี่เปนคําชมที่เด็กเขามา
อบรม
กรรมฐานนีแ่ กปญหาไดดีที่สุด พระพุทธเจาไปอยูในปา ๖ ป ไปหลับตาดู ศึกษา
วิชาแกทุกขเทานั้นเองนะตองใชเวลาถึง ๖ ป พอทานไดแลว ทานก็ลืมตาดูโลก ทานไม
เคยไปนั่งหลับตาในปาอีกเลยนะ
โลกนี้มันมืดเหลือเกิน ทานจึงทําโลกใหสวาง เรียกวา โลกวิทู ทานทําโลกใหแจง
ประชาชนมืดมนอาทรรอนจิตดวยอํานาจกิเลสนานาประการ ฆารันฟนแทงกันอยูมิไดพัก
โลกมันมืด ตั้งแตนั้นมา พระพุทธเจาจึงไดสรางพุทธกิจ ๕ ประการ ทําโลกมืดใหสวาง
(พุทธกิจ ๕ ประการ คือ พุทธกิจที่พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญประจําในแตละวัน มี ๕
อยาง คือ
๑. ปุพฺพณฺเห ปณฑปาตฺจ เวลาเชาเสด็จบิณฑบาต
๒. สายณฺเห ธมฺมเทสนํ เวลาเย็นทรงแสดงธรรม
๓. ปโทเส ภิกฺขุโอวาทํ เวลาค่ําประทานโอวาทแกเหลาภิกษุ
๔. อฑฺฒรตฺเต เทวฺหนํ เทีย่ งคืนทรงตอบปญหาเทวดา
๕. ปจฺจุสฺเสว คเต กาเล ภพฺพาภพฺเพ วิโลกนํ จวนสวางทรงตรวจพิจารณาสัตวที่
สามารถและที่ยังไมสามารถบรรลุธรรมอันควร จะเสด็จไปโปรดหรือไม)
สรางคนใหเปนคนดี ใหมีงานทํา สรางอนุปุพพิกถา (เทศนาที่แสดงไปโดยลําดับ เพื่อฟอก
อัธยาศัยของสัตวใหหมดจดเปนชั้น ๆ จากงายไปหายาก เพื่อเตรียมจิตของผูฟง ใหพรอมที่
จะรับฟงอริยสัจ มี ๕ ประการคือ
๑. ทานกถา พรรณนาทาน
๒. สีลกถา พรรณนาศีล
๓. สัคคกถา พรรณนาสวรรค คือความสุขที่พรั่งพรอมดวยกาม
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๔. กามาทีนวกถา พรรณนาโทษของกาม
๕. เนกขัมมานิสังสกถา พรรณนาอานิสงสแหงการออกจากกาม)
พรรณนาใหทานชวยเหลือกันในโลกมนุษยนี้
จนกวาจะตายจากโลกมนุษยนี้สู
สัมปรายภพ ทานไมเคยกลับไปนั่งหลับตาอีกนะ พระเดีย๋ วนี้ไมสอน ออกไปนัง่ หลับตา
จนกระทั่งตาย ไมไดสอนใครเลยนะ
พระพุทธเจาโลกวิทู ทําใหโลกแจง โลกคือหมูสัตวแหงมนุษยนี้ มันยังมืดอยูดวยกิเลส
นานาประการ พระพุทธเจามาสอนตรงนั้นใหโลกสวาง เรียกวาโลกวิทู ควรจะแปลวาอยางนี้
จะถูกมาก ไมใชโลกวิทูทุกคนนะ มันคนละเรื่องกัน พระองคตองการทําใหโลกสวาง ตองการ
ใหคนนั้นมีสติปญญาแกไขปญหา แกทุกขได อยางนี้จึงจะถูกตองตามวิธีการ จะมีประโยชน
สําหรับตัวเองที่เจริญพระกรรมฐานเทานั้น คนทีไ่ มเจริญกรรมฐานจะไรผลมาก
ญาติโยมที่วามีศีลธรรม อาตมาไมเชื่อโยมนะ รับศีลกันไดทุกวัด รับศีลกันไดทวั่
ประเทศไทย แตจิตมันยอมรับไหมละ รับแลวไปฆาสัตว รับแลวไปเบียดเบียนทรัพยของเขา
รับแลวไปรวมประเวณีนา บัดสีในสังคม
รับแลวยังจะไปโกหกมดเท็จขึ้นหวยลงเขากัน
มากมายกายกอง รับแลวยังไปดื่มสุรายาเมา ทําไมจะแกจุดนี้ได
ตองเจริญกรรมฐาน ทําใหมีศีลแน ๆ ศีลแปลวาอะไร แปลวาปกติ ปกติมาจาก
ไหน ก็มาจากมีสติสัมปชัญญะ กําหนดจิต กําหนดจิต นั่นแหละมีศีล ถาเชื่อตามนี้ ถือ
ศีล คือถือสัจจะ มีสติสัมปชัญญะจากการเจริญกรรมฐาน จะสงเสริมจิตใหมีเมตตา จะ
ไดไมตองไปฆาสัตวตัดชีวิตกันตอไป เห็นอกเห็นใจกันตรงนี้ซินาคิด เพราะเรามาสราง
ปฏิบัติการ
ถาโยมมีสติปญญา สะสมหนวยกิตไวในเครื่องคอมพิวเตอร เวลามีทุกขมันจะออกมา
แก ไมใชวา นั่งกรรมฐานไดปญญาเดี๋ยวนี้นะ ไมใช ตองสะสมกอนเปนการสํารวมเขาไว
สํารวม คือ รวบรวมไว เรียกวา สติ เปนการระลึกกอน สังวร คือ สัมปชัญญะ รูตัวอยู
ตลอดเวลากาลในปจจุบัน นั่นแหละ คือ สมาธิของวิปสสนาญาณ
ถานั่งงุบหนางุบหลัง สั่นไปสั่นมาใชไมได สมาธิเกินคาดสติขาดไป ก็เอาสติยัด
เขาไป มันจะดิ่งพสุธามีปญญาแลว เรียกวาตัวสังวร ไปไหนก็ไมประมาทเรียกวาตัว
ระวัง เรียกวาปญญา มันจะเกิดมาอยางนี้นะ ถึงจะไดผลไดอานิสงสในการปฏิบัตธิ รรม
โยมบางคนมานั่ง ๒ วัน บอกวาไดโนนไดนี่ อาตมาไมเชือ่ โยมหรอก อาตมาฝกมา
เปนเวลานานแลว สอนมา ๔๐ กวาปแลว เราจึงรูประสบการณหลายนัยยะดังที่กลาว
มา ไมใชมานั่งจิ้ม ๆ จ้าํ ๆ เปนพระโสดากัน ญาณโนนขึ้นญาณนี้ขึ้น ไมใชนะ เอาตรงนี้
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กอนไดไหม ยืนหนอ ๕ ครั้ง ใหไดหนอยไดไหม ยืนใหสติอยูกับจิต เราจะตองผูกจิต
ดวยสติปฏฐาน ๔ สรางความดีใหกับตัวเอง ทําใหได
พอสติอยูดกี ับจิตแลวรับรองรูหมดเลย รูโนนรูนี่ รูวาระจิตของคนได วาเขา
ตองการอะไร ควรจะใหเขาหรือจะชวยเขาโดยวิธีใด มันจะบอกออกมาเอง การบอก
เองนี่เรียกวา ปจจัตตังเวทิตัพโพวิญูหิ รูไดเฉพาะตัวเอง คนอื่นไมไดรูหรอก
กรรมฐานเปนบุญวาสนาของคน ถาคนไรบุญวาสนาจะไมสนใจกรรมฐาน โยมเดินไป
เถอะตั้งแตวดั นี้ถึงปากน้ําโพ ทุกวัดเจริญกรรมฐานบางไหม ทุกบานเจริญกรรมฐานบางไหม
มีนอยคน ดีแตไปบวชชีพราหมณ ไปนั่งยัดเยียดกันบนศาลา ไปดูกระดานปายวาองคไหนมา
เทศนบาง ไมตองทํากรรมฐานกันจะใชไดหรือ
เรามาปฏิบัติตองปฏิบัตกิ ันจริง ๆ กินนอย นอนนอย พูดนอย ทําความเพียรใหมาก
จึงจะถูกตอง โยมจะไดอะไรกลับบานไปไมมากก็นอย
การทําธุระในศาสนาตองคูกันทั้งคันถธุระและวิปส สนาธุระ จะปฏิบัตติ องมีความรู การ
ปฏิบัติจะถูกตองหรือไมตองอาศัยวิชาการดวย ตองมีแผนที่ชี้บอกจึงจะถูกตองควบคูกันไป
เรามีเทา ๒ เทา เทาหนึ่ง ความรู อีกเทาหนึ่ง ปฏิบัติตามความรูนั้น ๆ เรียกวาทฤษฎีกั้บภาค
เชิงปฏิบัติการ นี่มีความหมายอยูมิใชนอย
การปฏิบัติกรรมฐานตองการใหเรามีหนาที่การงานดวยความถูกตอง งานที่ทํา
นั้นตองเปนงานที่ไมมีโทษ งานที่ดี คือ งานที่เสร็จทันเวลาที่ตั้งใจไว
การเจริญกรรมฐานไมใชงายนะ ตองคนมีบญ
ุ วาสนาถึงจะมาได ทานทั้งหลายนับวามี
บุญวาสนา อยาทิ้งวาสนาทิ้งบุญเสีย บุญคือความสุข มาหาความสุขกันตองชําระใจให
สะอาดหมดจด เรียกวากรรมฐานถึงจะเปนบุญ ถาจิตใจโยมสกปรกลามกอยูเสมอ โยมจะมี
ความสุขหรือ ไมไดบุญเลยนะ
ความสุขขอที่สอง นตฺถิ สันฺติ ปรํ สุขํ สุขอะไรจะยิ่งกวาความสงบไมมแี ลว ถาไมมี
ความสงบ วุนวาย โยมจะไมพบความสงบที่ถกู ตอง จะเปนความสุขเจือปนดวยความทุกข
หาใชความสุขตามคําสอนของพระพุทธเจาไม ความสุขที่พระพุทธเจาสอนตองไมมีกิเลสมา
เจือปน
เรามาขัดเกลากิเลสกัน ตองการใหกิเลสมันนอยลงไป ไมหมดกิเลสก็ยังดี ยังรูดี รูช ั่ว
รูตัว รูกาลเทศะ กิจจะลักษณะบาง ตามสมควรแกอัตภาพที่เปนอยูในปจจุบันทุกวันนี้จึงจะ
เปนประโยนนะ
การเจริญกรรมฐานตองการสภาพชีวิต ตองการจะรูหนาที่การงานดวยความถูกตอง
เปนการพิสจู นตัวเองวาดีชั่วประการใด คนอื่นเขาไมรู นอกเหนือจากเรารูเอง ถาเจริญ
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กรรมฐานจะรูตัวเอง วาเราผิด เปนการระลึกชาติไดแนนอน ขอที่สอง รําลึกถึงบุพการี จะ
ไมลืมแมลืมพอ จะไมลืมสภาพความดีของชีวติ จะไมลืมโรงเรียน จะไมลืมสถานที่สรางความ
ดีใหกับเรามา
ประการที่สาม คือ รูกฎแหงกรรม วาเราทํามานั้นเปนอยางไร เราทํากรรมชั่วไวที่
ไหน จะไดรบั ผลกรรมอยางไรจะตองรูแน
อาตมาทําไปไมไดมากมายอะไร ยังรูวาวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ตองตาย รถ
ชนเราแน ขาก็หัก แขนก็หัก ไฟก็ลวก ฟาก็ผาแลว ผาที่หนากุฏิเลยนะ อยาลืมนะทานทํา
กรรมอะไรไวบาง
มีอยูคนหนึ่งเปนชาวมาเลเซีย ปวดขามา ๗ ปแลว ทรมานเหลือเกิน พูดไทยไมได
มานั่งกรรมฐานที่วัดนี้ กําหนดปวดหนออยางเดียว ปวดจนน้าํ ตารวง ปวดหนักตั้งสติไว ปวด
หนอนี่อุปาทาน ยึดการศึกษาเรียกวาสมถวิธี เปนการศึกษาใหรูแจงเห็นจริง
พอเห็นจริงแลว เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป วูบเลย เวทนาหายไปเลย จิตก็เปนกุสลเกิด
ปญญา นั่งงอขา พับเพียบไดทันที เดิมงอขาไมได นั่งไมได ตองเหยียดขาโดออกไป ภาวนา
ก็ผุดขึ้นมาทันที บอกเหตุการณของกฎแหงกรรม
คนจะรูกฎแหงกรรมไดตองผานเวทนา เวทนาทําใหรูกฎแหงกรรม ไมใชมานั่ง
หลับตาเห็นกรรมนะ ปวดหนอ ปวดหนอ ปวดหนอ ปวดจังเลย ตายใหตาย จิตยึดมั่นเปน
สมถะ ศึกษาเวทนาจบรายการ เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไปเลย เพราะรูจริงเสียแลวจิตจะไม
ยึดถือ ขอใหนักกรรมฐานโปรดจําขอนี้ไว รูจริงจะไมยึด รูจริงยิ่งสงบ คนไหนรูไมจริง จิต
ไมสงบ รูแตวิชาการใชไมได เลยก็เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ขางอไดเลย และไมปวดจนบัดนี้
กฎแหงกรรมโผลออกมาวา ไปขวางขาหมู หนอนกินแลวจับขายใหเขาฆาตาย เอามีด
ไปขางขามัน ตัวเองตองไปเขาขามาจนบัดนี้ ตัง้ แตรุนสาว ขณะนี้ ๕๐ กวาปแลว เลยก็แผ
เมตตาใหหมู
ลูกชายเขามาดวย เห็นเปนเรื่องอัศจรรยดลบันดาลวา หายภายใน ๗ วัน ขางอนั่งพับ
เพียบได ลูกชายก็ปฏิญาณตนกับอาตมาวา จะเลิกเลี้ยงหมู จะสรางวัดแบบจีน และจะสอน
แบบที่วัดนี้ เมื่อกอนตนตระกูลเขาเปนคริสต บัดนี้เปนพุทธเต็มตัวแลว
ทําอะไรทําใหจริงเถอะ ทําจริงจะไดผลภายใน ๗ วัน มีตวั อยางที่วัดนี้ ถาทําไมจริง
จิ้ม ๆ จ้ํา ๆ ไมไดอะไร จะไดบาปนะ อยาหมิ่นประมาทตอกรรมฐาน อยาไปวาหนอ ๆ
แหน ๆ ไมไดเรื่องไดราว ระวังนะ “หนอ” มีราคาหลายลานนะ
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“หนอ” เปนคําภาษาไทย แปลมาจากภาษาบาลีวา “วต” ที่นี่วุนวายหนอ ที่นี่ไม
วุนวายหนอ เชิญมาไดทุกเวลา มีหลักอยู แตจะไมขอกลาวใหยืดยาวออกไป “หนอ” เปนตัว
รั้งจิตใหมีสติดี
เราหายใจยาว ๆ เขาไว อยาหายใจสั้น คนเราหายใจสั้นมีทิฏฐิมาก โมโหเกง พอง
หนอ ยุบหนอใหมันยาว ๆ หนอยไดไหม พองหนอ ไมทันหนอมันก็ยุบ ยุบยังไมทันหนอมันก็
พอง เลยเอาพอง-ยุบ พอง-ยุบ ไมตอ งไดอะไรกันแลว ไปกันใหญแลว มักงาย มักได เลยเอา
ดีไมได เพราะขาดมรรคแปด ถาคนขาดศีล สมาธิ ปญญา จะมักงายทันที มักไดดว ย ไมเอา
เหนือเอาใตแตประการใด ออกมาในรูปแบบลักษณาการอยางนี้
เพราะฉะนั้นคนเปนโรคประสาทเกินกําหนดนี่นั่งสมาธิไมไดนะ มันควบคุมตัวไมได
สติควบคุมจิตไมได อยาใหนั่งนะ ขอฝากทานอนุศาสนาจารยไวดวย ถาไปทําจะเสียชื่อนะ
ที่วัดนี้มีตวั อยาง อาจารยปริญญาโท มากับยุวพุทธหลายปมาแลว ปฏิบัติได ๓ วัน
เทานั้นแหละ ออกมานัง่ กับอาตมาเลย เขาบอกเขาเปนพระโสดา เมื่อวานมาดี ๆ แท ๆ
ทําไมมานั่งเปนโสดาเสียละ ญาณขึ้นหรือยังไง เงยมาหาวาถูกตนพิกุลบาง ถูกผีในวัดอัมพ
วันบาง เลยสอบถามญาติกาวานี่มาจากไหน เขาบอกวา เพิ่งออกจากศรีธัญญามายังไมพอ
๓ ป
จําไวเลยนะ ออกจากศรีธัญญามายังไมพอ ๓ ป เจริญสมาธิไมได โปรดจําไวดวย
บางคนมารําสวย รําไปรํามา มานั่งบนเกาอี้เราเลย บอกวาทานยังไมสําเร็จ ขาพเจาสําเร็จ
แลว นี่พวก ๖๐% อยาเจริญสมาธิ
มีคนหนึ่งรูปรางสวย พูดจาเพราะเจาคะเจาขา เราก็เห็นหนอ เอะ ทําไมตาขวาง เงย
บอกกับแมใหญ (แมสุม ทองยิ่ง) วาอยาไปรับเลย แมใหญบอกวาไมเปนไร เขามีหนามีตารับ
ไวหนอย ๓ วันเทานั้นแสดงอภินิหารเลย เปนนางฟารําปอ เสียหายมาก
ไมใชวามานั่งกรรมฐานแลวเปนคนบาบอ กลายเปนคนวิกลจริต หาใชวิสัยไม
แตปญหามีอยูวา เขาปกติไหม ถาเขาไมสามารถจะรักษาตัวเองได ไมสามารถจะ
ควบคุมจิตได อยาใหเจริญสมาธิ ไมไดเด็ดขาด
บางคนไมรูเรื่อง นึกวามานั่งสมาธิแลวหาย ตองดูกอนมันหายไมเหมือนกันทุกคน มัน
มีสรางกรรมสรางเวรมามากมาย ขอฝากทานทั้งหลายไวดวย หายใจยาว ๆ ไวใหมันเคย คน
ที่ใจเดือดรอนหายใจสั้น แกปญหาไมไดหายใจสั้น
เรามาฝกเรียนลมหายใจเรียกวา อานาปานสติ แตปญ
 หาเอามาทําที่ทองจะไดเห็นชัด
หายใจเขารู หายใจออกรู หมายความวารูอยางไร มีสติตามลมหายใจไปรูขณะที่ลมหายใจไป
ที่ทอง พองหนอ... ยุบหนอ... เรียกวาอานาปานสติ จึงจะถูกตอง มีสติสัมปชัญญะ ยึดสติปฏ
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ฐาน ๔ เปนแมบท เปนภาคปฏิบตั ิมีสติทุกประการ อยาขาดสติไมได รับรองไดผลอยางสม
คาดปรารถนาทุกประการ
การฝกนี่ตองการใหอดทนดวย ตอสูกับเหตุการณที่มันจะเผชิญหนากับเราคือ
อุปสรรคนั้น ๆ เราจะไดสูกับปญหาแกปญหาตอไป
เลาใหฟงกันมานานแตไมมีใครสนใจ เด็กหญิงทัศนีย ตัวนิดเดียว มีศรัทธามาก แม
เปนโรคมะเร็ง จะตองตายภายใน ๓ เดือน แตเด็กกตัญูกตเวที มีศรัทธาอยางแรงกลา มา
นั่งเจริญกรรมฐานเอาจริงเอาจัง ขออุทิศสวนกุศลใหเจากรรมนายเวรของคุณแม แมหายได
อยางนาอนุโมทนา แตบอกใครไมมีทาง เพราะไมมีบุญ บอกคนบาปจะไปไดเรื่องอะไร
แลวแตบุญวาสนาของทานเอง ไมบงั คับบัญชา พระพุทธเจาไมเคยบังคับใครนะ
ถาโยมทําบุญไดบุญ นัง่ เจริญกรรมฐานไดที่ มีคนมาขอสวนบุญนะ คาขายไมไดเลย
ไมมีใครมาทวงหนี้ ยิ่งขายดิบขายดี มีคนมาทวงหนี้ คือกฎแหงกรรม ตองมีเรื่องมีเหตุอิจฉา
มานั่งกรรมฐานถามีบุญวาสนา เดี๋ยวก็มีเปรตมาขอสวนบุญ มีเรื่องเลากันที่วัดนี้
แพทยหญิงบุญเยี่ยม มานั่งเจริญกรรมฐานที่วัดนี้ ตอนตี ๔ ไฟสวาง อาตมาจะไปสวด
มนตที่โบสถ มานั่งคอยที่กุฏิบอกวา หลวงพอคะ หนูมาเจริญกรรมฐานได ๓-๔ วันแลวคะ
หนูขอถามอะไรหนอย มีพระเดินมาที่หนากุฏิ รูปรางใหญโต บอกวา โยมขอสวนบุญหนอย
จีวรไมมีหม จีวรขาดรุงริ่งหมด พระองคนี้ชอื่ เฟอ ง มีไหมหลวงพอ ทานบอกวา ทานบวชที่นี่
และทานตายไปแลวดวย หมอบุญเยี่ยมก็ไมรูจัก
พระเฟอ งนัน้ ก็คือ จาตํารวจนครราชสีมา บานอยูขางวัดนี้ มาบวชที่นี่ ตายเปนเปรต
เดี๋ยวนี้พระเปนเปรตอยูท ี่นี่หลายองค
แพทยหญิงบุญเยี่ยมกําลังจะไปเดินจงกรม ไฟสวางมองเห็นชัด บอกวา ขอเจริญพร
โยม คุณหมอมาเจริญกรรมฐานไดผลดี อาตมาขอ ไปขอหลายกุฏิแลวเขาไมให อาตมาขอลา
ไปกอน แลวก็คอย ๆ จาง ๆๆๆ แลวหายไป
แพทยหญิงบุญเยี่ยมก็ถามวา หลวงพอจะทําอยางไร ก็เลยบอกใหถวายสังฆทานอุทิศ
สวนกุศลให ซื้อผาไตรมาถวายดวย เหลือ ๒ วัน หมอบุญเยี่ยมจะกลับ ผีเปรตหมจีวรสวยมา
อีกแลว มาขอบคุณ อนุโมทนา ยถาให หมอบุญเยี่ยมก็รับพร รับพรเสร็จแลวทานก็คอย ๆ
หายไป กอนจะหายไปบอกวา ขอบพระคุณคุณหมอมาก ขออนุโมทนากับโยมดวย
เหตุใดจึงเปนเปรต จะตอบใหโยมฟง หลวงตาออนปลูกตนนอยหนาไวเยอะที่วัดนี้
เดี๋ยวนี้ไมมีสวนนอยหนาแลว เวลาเย็นหลวงตาเฟองก็ไปลักนอยหนา เอาไปใหหลานในบาน
ทุกวัน อยาลืมวา นอยหนาหลวงตาออนปลูก แตที่ดินเปนของวัด เปนของสงฆนะ เอาไป
ไมไดตองใหสงฆอนุญาตกอน ตายทีศ่ าลาหองเล็ก อาตมาทําศพใหเสร็จ เดี๋ยวนี้ยังอยูที่นี่
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การแผเมตตาอุทิศสวนกุศล เจริญกรรมฐานดีที่สุด สามารถจะชวยพอชวยแมยังมี
ชีวิตอยูได พอแมมีชวี ิตอยู แตอยูไกลแสนไกล ลูกสามารถทําใหพอแมไดดวยการเจริญ
วิปสสนา ไมตองใชสตางค เอาบุญมาใสใจใหอิ่มเอิบ ขอแผสว นบุญนี้ใหบิดาของขาพเจา หรือ
ใหลูกก็ได ถึงทันทีนะ
ถาโยมทําบุญถวายสังฆทาน ถาไมเคยนั่งกรรมฐานบุญนั้นจะไมสัมฤทธิ์ผล มีแตทาน
ไมมีศีล ทานนั้นทานจะไมไดรับผล ทานธรรมดา เชน ทานชวยเหลือกันธรรมดามันไรผล
ตองมีสติ มีศีลกอน เราจะเห็นไดวาเวลาจะถวายทานหรือทํางานกุศล ตองรับศีลกอน
ตองการเปนหลักสูตร ทําอะไรตองมีสติสัมปชัญญะเต็มแลวคอยทํา รับรองไดผล อยางสม
คาดปรารถนาทุกประการ ตรงนี้เปนเรื่องสําคัญ
มีศีลกอน มีสติสัมปชัญญะกอน นั่งเจริญกรรมฐานมีพลังสูง พอแมอยูไหน ลูกอยูที่
ไหน สงไปเหมือนเราไปเครื่องบินฉะนั้น นี่เรียกวาภาวนา ทานธรรมดาไปเรือพาย มีศีล
ทานเราก็ไปรถยนต ถามีภาวนาผุดขึ้นใสสะอาด ทานนั้นไดสัมฤทธิ์ผล เหมือนเราไป
เครื่องบิน ไว เห็นทันตาเลย ออกมาในลักษณาการอยางนี้จะมีประโยชนมาก
ถาโยมสมาธิเขาขั้นแผไปใหลูกที่สหรัฐอเมริกา เขาจะไดรับหรือไมไดรับ เดี๋ยวจะ
สะทอนยอนมาหาจิตเรา ออ ลูกอยูเย็นเปนสุข ไดรับบุญกุศลของพอแมแลว มันจะบอกอยาง
นี้ได แตฝกไมถึงขั้นมันก็ไมรูเรื่อง
อาตมาแผไปยุโรป ๗ วัน ๗ คืน ไมรูจักใครเลยนะ ไปเขาบานญวน บานเขมร บาน
ฝรั่ง มาตอนรับเยอะแยะหมด ลูกสาวลาวอายุ ๑๖ ป บอกวา หลวงพอองคนี้ไปสอนเขา ๒
คืน สอนเดินจงกรม เลยบอกเดินใหดูซิ ยืนหนอ ๕ ครั้งก็วา ได นี่คือโทรจิต เรียกวาแผเมตตา
ใครเปนญาติเรามารับเรา เด็กคนนี้เรียนหนังสือเกงมาก และพูดเพราะ เวลาพูดกับอาตมา
พนมมือทุกครั้ง พอแมเขาก็ดีอกดีใจ มาตามอาตมา คืนนัน้ เลยไมไดนอน อยูสวางเลยนะ
อาตมาก็ไดตํารา เอามาคิดประดิษฐสรางสรรคเขียนเปนวิทยานิพนธสอนอนุชนรุน หลังตอไป
เวลาจะเคลียรพื้นที่ โยมเดินจงกรมกอน นั่งกรรมฐานมีสติปญญาดี ใหเสร็จ
กอนแลวคอยแผไป ไมใชนั่งดวยแผดวยใชไมได
กําลังขายของยังไมหมดรายการ จะเอากําไรไปใหใครเดี๋ยวจะขาดทุนไมรูตัว เวลานั่ง
กรรมฐานอยางเพิ่งให สมมติวาหัวหนาทีมเขาบอกวา เดิน ๑ ชั่วโมง นั่ง ๑ ชั่วโมง แลว
เวลาออกจากกรรมฐานจิตมันวาง กําลังมีพลังสูงสงเลย แผเมตตาทันที จะอุทิศให
ใครก็อุทิศไป มันถึงจะมีพลัง
อาตมาเคยพบคนแกอายุ ๑๐๐ กวาป มีคนเอากับขาวมาให ก็สวด อิติปโส ภควา
อรหัง สัมมาสัมพุทโธ ๑ จบ ใหตัวเองกอน สวนอีกจบหนึ่งใหคนที่นํามาให เสร็จแลวใหถวย
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คืนไป อาตมาจับเคล็ดลับได จะใหใครตองเอาทุนไวกอน ถึงไดเรียกวา สวดพุทธคุณเทา
อายุเกินหนึ่งไงเลา
การแผเมตตาสรุปผลงานที่ขอนแกน ลูกติดตาเสพติดพอแมสวดมนตไมเปน ลูกไม
เคยเขาวัด คาเฮโรอีนดวย ทําอยางไรถึงจะแกได ตํารวจบอกวา ลูกคุณพี่ถายังคาอยู จะเก็บ
เลยนะ ลูกก็หนีไปอยูกรุงเทพฯ พอแมก็เสียใจ ไปเขาศูนยเวฬุวันที่ขอนแกน ไปสวดมนตไหว
พระตามแบบเขาไปกอน พออานไดคลองปาก คลองใจแลวจึงมีสมาธิ จิตใจดี แลวนึกถึงลูก
ใหลูกอยูเย็นเปนสุข
ลูกก็เลยหันเหเรเขาไปพบหนังสือธรรมะ เอามาอานเลิกไดเลย สัจจะ ตัวเดียวทํากัน
ไมได เลยกลับมาบาน เดี๋ยวนี้ชวยพอแมคาขายอยางดีแลว พอแมก็เขาวัดไป สวดมนตไม
เปนก็ตองสวดเปน
การแผเมตตาจะตองมีสมาธิกอน มีพลังสง มีเมตตาในตัวเองกอน แลวคอย
แผอุทิศใหเขาจะไดผล ถาโยมปราศจากเมตตาอยาอุทิศ ไมมีไดผล ไมไดผลจริง ๆ
อาตมาทํามาแลว แผไดผลตองมีเมตตาครบอยางต่ํา ๘๐% ไมอยางนั้น แผไมออกหรอก
เหมือนยิงปนตกปากกระบอกไมมีแรงสง ขาดสมาธิ ขาดสติปญญา ขาดความสามารถ ขาด
ความเชี่ยวชาญในการฝก
ตองฝกใหคุนเคยทุกวัน ไมใชนงั่ แลวไดทุกคน ไมอยางนั้นคนก็ไปสวรรคนพิ พาน
กันหมดนะซี คนตองไปนรกบาง ไปนิพพานทุกคนไมไดหรอก ไปสวรรคทุกคนก็ไมได
เพราะเครื่องไมครบ นิสยั ไมเหมือนกัน คนเราจึงแตกตางกันไปดวย ความสุข ความทุกข ไม
เหมือนกันนะ
เมื่อเร็ว ๆ นีม้ ีเรื่องเลา กรรมฐานอุทศิ สวนกุศลชวยแมผูกคอตายขึ้นมาจากนรกได
มีโยมคนหนึ่ง ไมตองออกชื่อรับราชการ ซี.๗ ยังไมมีครอบครัว อยูกับแม ๒ คน บาน
ใหญโตแถวบางกะป เขาไมทราบแมเขาแทที่จริงเปนนาสาว เลี้ยงเขามาตั้งแตยังเล็ก ๆ และ
ไมทราบวาพออยูที่ไหน แตก็รูวาอยูแถว ๆ ถนนสุขุมวิท พอเลิกกับแมเขาไป
เขามานั่งกรรมฐานที่วัดนี้ ๒ ครั้ง ๆ ละ ๗ วัน ลาพักรอนมาโยมไมทราบเหตุการณ
อื่นใดทั้งสิ้น นั่งกรรมฐาน ๗ วัน ครั้งแรกยังไมมีอะไรเกิดขึ้น ครั้งที่สอง มานัง่ กรรมฐาน
กลับไปไดเรื่องออกมาเลย
แมตัวจริงมาเขาฝน แตงนุงขาวดวย มาตอนตี ๓ ตี ๔ มากอดลูกบอกวา ลูกเอย แม
ไดขึ้นจากนรกแลว นี่แมตัวจริงของเจา เจารูไหมวาแมผูกคอตายที่เตียงที่เจานอน แมผูกคอ
ตาย ไดลูกมานั่งเจริญกรรมฐานทําใหแมขึ้นมาจากนรกได อาตมาจับไดหลายรายการแลว
ถาฆาตัวตาย ไมตองไปทําบุญให ไมถึงแนนอน
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บุญสูงสุด คือ บุญจากกรรมฐานแนนอน คุณโยมคนนี้ก็เลาใหฟงตอไปวา แมมากอด
ลูก บอกวาแมจะเลาความจริงใหฟง พอเจาไปมีเมียใหม กลับมาบาน นาเจาเอาปนขับยิงพอ
เจา พอเจาจึงเขาบานไมได นาเจาดุเปนผูครองสมบัตินี้ ชือ่ ของนาเจาทั้งนั้น พอเจาจึงไมมา
เลย ไปมีภรรยาใหมที่ถนนสุขุมวิท
เจามาเจริญกรรมฐาน แมขึ้นจากนรกแลว แมลําบากเหลือเกินลูกเอย เขาก็ทํา
โทษ ใหขุดดินขุดทราย กินอาหารก็ไปกินที่กองขยะ ทรมานอยางที่สุดลูกเอย พอเจา
มาเจริญกรรมฐาน แมขึ้นจากนรกแลว บัดนี้แมมาบอกขอบคุณขอบใจเจา
นี่ตํารา ไดที่วัดนี้หลายเจา เชน ตาเลงฮวยผูกคอตาย พระสมภารชื่อหลวงตามด วัด
กลางพรหมนคร ผูกคอตายเชนเดียวกัน เดี๋ยวนี้ยังไมไปเกิด ยังอยูตรงนั้น ไมมีใครเจริญ
กรรมฐานให บรรดาญาติก็ไมมีแลว
โยมคนนี้ก็เลาตอไปวา ลูกเอย ทอง ๔ เสน แหวนเพชร ๓ วง แมฝากนาเจาไว เขาให
เจาหรือยัง และก็ขอใหลูกไปใชหนี้ใหแมหนอยไดไหม กอนตายแมไปขอยืมเพื่อนทีโ่ รงเรียน
สวนกุหลาบ ๔๘๐ บาท เจาเอาไปใชแทนแมหนอยนะ
โยมจําไวอยางหนึ่ง เวลาตายรูปรางอยางไร เวลามาเขาฝนก็รูปรางเหมือนเดิม
ไมมีแก เปนรูปรางของเปตวิสยั มีรูปอยูที่บานเขา เขาก็ไมรูวาเปนแมของเขา เขาใจวานา
เปนแม เพราะรูปรางเหมือนกัน
พอตกใจตื่นก็ไปปลุกนา บอกวา แมเนี่ยะเปนนาหนูใชไหม นาก็ตกใจ เอะ รูไดยังไง
เขาก็เลาใหฟง นาน้ําตารวงเลย แมบอกวา ฝากของนาไว ยังอยูไหม แมนาบอกวา ยังอยู ยัง
ไมใหเจาหรอก เจายังไมมีครอบครัว
เขาก็ลางาน ๑ วัน ไปสืบหาเพื่อนแม จนพบและเลาเรื่องที่แมใหนําเงินมาใช เขาบอก
วา หนูไมตอ งใช แมเจาตาย ไดรับพระราชทานเพลิงศพที่วัดโสมนัส แมใหอโหสิกรรมแลว
บอกดวงวิญญาณของแมเจา ไมเอาโทษ ยกโทษใหเลย เขาโทร.มาบอกอาตมาเมื่อวัน
อาทิตยที่แลวก็มาที่วัดเขาบอกวา นัง่ กรรมฐานใหแมทุกวัน
นี่เห็นไหม ขอฝากญาติโยมไว เวลาใครตายจะอุทิศสวนกุศล ไมมีอะไรดีเทา
กรรมฐาน อุทิศใหไดผลอยางสมคาดปรารถนา จะไดรูวาจะไปอยูที่ไหน
ถาไปอยูบนสวรรค เราทําบุญสังฆทานไป เขาก็รับอนุโมทนา แตเขารับอาหารนี้ไมได
เขากินอาหารทิพย ถาไปตกนรกโลกันต ขุมนรกที่ลึกมาก เราก็อุทิศใหไมถึง ตองเจริญ
กรรมฐานถึงจะไดถึงนะ
ขอสรุปเพื่อใหขอคิดแกญาติโยม เปนโรคประสาทเจริญกรรมฐานไมไดนะ สติไมพอ
ตองไปรักษากอน ใหภาวะสูความเปนปกติกอนถึงจะไดผล
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การแผสวนกุศลไมมีอะไรดีเทากรรมฐาน คนตายไปแลวเราก็อุทิศได ไปนรกสวรรค
เดี๋ยวมันจะบอก
การเจริญกรรมฐานเปนญาติกับพระศาสนา ถาทานไมเจริญกรรมฐาน บวชกาย วาจา
ใจ เปนไตรสิกขาสามแลว ทานจะไมเปนญาติกบั พระศาสนาเลย จะสรางศาลาสัก ๑๐๐ หลัง
ก็ไมมีโอกาสเปนญาตินะ ขอฝากนักกรรมฐานไปตีความคิดใหใกลตัวตอไป
วันนี้ขออนุโมทนาแกทานพุทธสมาคมเครือขายทั่วประเทศ โดยคุณโยม พ.อ.
(พิเศษ) ปาน จันทรนุช ทานอนุศาสนาจารย และญาติโยมพุทธบริษทั ทั้งหลายโดยทั่วกัน
สรางผลงานใหชีวิตเถอะ ชีวติ นี้มีคา เวลาจะไดมีประโยชนแกชีวิตของตน ในอนาคตกาล
เบื้องหนาสืบไป
ขอความสุขสวัสดี จงมีแกผูปฏิบตั ิธรรมสัมมาปฏิบัติในหนาที่ และขอจงเจริญดวย
อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใด สมความมุงมาด
ปรารถนาดวยกันทุกรูป ทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ
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