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ทานผูปฏิบัติธรรมทุกทาน ที่ไดมีโอกาสโชคดีไดมาเจริญวิปสสนา ทําใหเกิดปญญา
รอบรูในเรื่องเหตุผลและขอเท็จจริงของทานเอง โดยเฉพาะทั้งโยมหญิงโยมชายทุกคน คําวา
ตั้งใจ และเจริญกุศล ตองตีปญหาใหแตก แยกออกวา ความตั้งใจ คืออะไร คือ ตัวศรัทธาที่
มุงหมายที่เราเขาไปในจุดนั้น ความตั้งใจ คือความมีกุศลประกอบดวยฉันทะ ความพอใจ
และศรัทธา ความเชื่อมั่น จิตก็เปนสมาธิกุศล จึงเรียกวา ตั้งใจ ไมใชตงั้ ใจแลวก็
ตีความหมายไมได
บางคนพูดวาตั้งใจ แตกไ็ มรูวาตั้งใจแลว มีองคการองคกรของมัน ความตั้งใจเราแยก
ออกไปวา จิต นั้นคือ ธรรมชาติ ทีม่ ันตองคิดอะไร อานอะไร เขียนอะไร จิตมันเปนอารมณ
มันมองไมเห็นตัว มองไมเห็นรูปแบบ เอามือคลําก็ไมได จับก็ไมได เปนกระแสคลื่นของ
อารมณ เรียกวา ธรรมชาติ ชัดเจนเหมือนกระแสไฟฟา เรามีหลอดมีคลื่นกระแสไฟฟาใหเขา
กับเสนสายแลว ก็พลังงานไฟฟามีสวิตช มีการปดเปด จิตมีทั้งปดและเปดได กระแสจิตใหมัน
เดินก็ได คนไมมีความเขาใจ เหมือนกระแสไฟฟาอยูในหมอแบตเตอรี่ นี่สงสายมาไฟฟา
ภูมิภาค มีเครื่องปนไฟฟา มันก็ตองเดินไปตามสายมัน ก็เขาเครื่องออกเครือ่ ง เชน
ยกตัวอยางใหเห็นวา ไฟฟา ๑ กิโลวัตต แตจะใชไปได ๘๐๐ เทานั้น ใชถึง ๑,๐๐๐ ไมได
เพราะกระแสคลื่นไฟฟานั้นพลังอยูที่ไดนาโม จะอยูนอกสายดวย มันจะครบวงจรของมันทั้ง
๑๐๐% นั้นไมได เชน ไฟ ๑ กิโลวัตต ๑,๐๐๐ โวลท มันจะใชกระแสไฟไดเต็มที่ไมเกิน ๘๐๐
เทานั้น จิตเราก็เชนเดียวกัน ปนเครื่องแลว ปลอยใหมันเต็มทั้ง ๑๐๐ หนึ่งกิโล ๑,๐๐๐ แรง
เทียนทั้งหมดเปนไปไมได เดี๋ยวก็ไดไหม เดี๋ยวเครื่องที่มนั หมุนก็ไมมีการหลอเลี้ยงกระแสไฟ
อยูในเสนลวด เขาเรียกอยูในไดนาโม มันตองเลี้ยงไดนาโม ๒๐% มันถึงจะกลาวไดวา กระแส
คลื่นจะสงไปเทาไร เหมือนทานมีนา้ํ หนัก ๑๐๐ กิโลกรัม จะแบกหามของที่หนักกวาน้ําหนัก
ตัวทานคงจะยาก ตัวเราหนัก ๑๐๐ กิโลกรัม จะไปแบกกระสอบขาวหนัก ๑๕๐ กิโลกรัม คง
ไมได แบกไมไหว ถาแบกหลังหัก มันเกินกําลังวงจรของเราไป ฉันใดก็เชนเดียวกัน จิตเรา
มันมีวงจรอยางไร มันถายเทเกิดดับอยูมากมาย มันมีวงจรที่จะเลี้ยงอยูในศีล ดวยอํานาจศีล
อํานาจเพิ่มพลังจิต มันอยูในความคิด อยูในอารมณนั้นเอง
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ทานสาธุชนทั้งหลายที่ทานมาปฏิบัตธิ รรม ทานตัง้ ใจไหม เจตนาอันเปนตัวกรรม จาก
การกระทําดวยความตั้งใจ เปนบุญหรือเปนบาป ถาจากเจตนาเปนตัวกรรม การกระทําของ
ทานถึงจะแนนอนถึงจะถูกตองไมใชทําจิ้ม ๆ จ้ํา ๆ สงเดช เขาหลับตาก็หลับตากับเขาไมไดมี
ความตั้งใจเลย ไมมีศรัทธาเลย ไมมีจิตมุงหมายอันนั้น เหมือนหมอแบตเตอรี่ทานหมดไฟไป
แลว นี่คนเราเหมือนกันนะ ไมเหมือนกันเลยเอาใจใสก็ไมเหมือนกัน รักษาของก็ไม
เหมือนกัน ชอบรักษาของ ของตัง้ เละละหมดไมมีความตั้งใจ ถาตั้งใจจิตมันก็เปนกุศล กุศล
แปลวาอะไร ตั้งมั่นในงานในหนาที่อันนั้น เรียกวา สมาธิ ทานถึงจะไดผลไดอานิสงสอยางนี้
เปนตน นีเ่ ราก็ดูสังเกตการณอยางนี้ไปเรื่อย ๆ คนเราทํางานดวยความไมตงั้ ใจก็เยอะ
เจตนาไมเปนกุศล เจตนาเปนอกุศล
อกุศลแปลวาอะไร แปลวา ทําไปโดยไมตั้งใจ ไมมีเจตนาอันใดที่ตั้งใจใหดี เลยตั้งใจ
ใหไดมักงายมักได จึงเปนอกุศล อกุศลตัวนี้แปลวาไดมาดวยความไมราบรื่น ไดมาดวยความ
ขมขื่น ไดมาดวยความแรนแคน ไดมาดวยความไมบริสุทธิ์ สิ่งใดที่เหนื่อยยากไดมาดวยกุศล
คือผลงานไดมาดวยความมีสติปญญาของตนโดยเจตนาเปนตนทุน เจตนาหัง ภิกขเว
กัมมัง วทามิ เจตนาเปนตัวกระทําที่ถูกตอง ทําดวยจิตเปนกุศลดวย ผลงานคือเมตตา มี
ความปรารถนาในการงานและหนาที่ ทานจะสรางความดีไดชัดเจน ตรงนี้ขอฝากทานไป
ปฏิบัติดวย ไมใชนั่งหลับตาแลวไปสวรรคนพิ พานหมด แกไขปญหาในครอบครัวยังไมได
ถาทานตั้งใจอยางนี้ เจริญสมาธิภาวนาวงจรกระแสไฟฟา ทานก็จะเขาสูล็อค ทานจะ
เก็บไฟในหมอแบตเตอรี่ไวได รักษาหมอแบตเตอรี่ไวดีดวย หมั่นเติมน้ํากลั่นรถทาน ทานมี
รถหรือขายรถก็ตามตองรักษารถ เอรถมาจอดทิง้ ไวไมใช จะสตารทไมตดิ รับรองรถทานเสีย
แน นี่ยกตัวอยางใหเห็น เหมือนเรามีสมาธิไมหมั่นทํา ไมหมั่นเจริญสมาธิ สมาธิทานก็หมด
ไปเอง รับรองสมาธิทานก็ตองเสื่อมไปตามสภาพ ไมใชวาเรามานั่งกรรมฐานแลวกลับไปเลิก
เลย ไมเจริญสมาธิภาวนา สมาธิยิ่งทําดียิ่งมีปญญา สามารถจะแกไขปญหาได
ขอฝากทานสาธุชนไว กระแสไฟมันหมดงายเหลือเกิน จิตมันตก ไปเชื่อคนโนนคนนี้
อยาไปเชื่องมงาย อยาไปเชื่อหมอดู เราก็เหมือนหมอแบตเตอรี่หมดไฟ ระวังนะ หมอ
แบตเตอรี่หมดไฟนี้จะไปไมรอด จะไมปลอดภัย จะมีแตเสนียดจัญไร จิตใจก็ตก จิตใจก็ไม
สบาย ทําอะไรไมได มันเปนเสนียด มันไมมีปญ
 ญา ไมรอบรูใ นกองการสังขาร คิดแลวคิดเลา
เฝาแตคิด เราจะไมสามารถประดิษฐสรางสรรคสิ่งใดได
การเจริญกรรมฐานเปนการรวบรวมจิตตั้งสติปญญา เจริญสติปฏฐาน ๔ กายานุปสส
นา ตัวนีท้ านจะเดิน จะยืน นั่ง นอน เหลียวซายแลขวา เอาสติจับเขาไป ตั้งเขาไวตลอด
เหมือนเติมน้ํากลั่น น้ํากลั่นอยาใหแหงเหมือนจิตใจ ทานจะไมแลงน้ําใจ ก็จะมีแตอัธยาศัย มี
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แตน้ําใจโอบออมอารีเปนตน นี่แหละกระแสไฟ มันมีแสงสวางเทาไรเกิดเมตตามากเทานั้น
ถาทานมืดทานจะมีแตอกุศล จะไมไดผลงานแตประการใด เมตตาจะไมมีกับคนที่ไรสาระ คือ
ขาดกระแสไฟ คนที่ไมมีกระแสไฟนะคนโง คนโมหะมันตองคลําไปมอง ไมเห็นของจริง
มองไมเห็นของที่เปนประโยชนแกชีวิต แกครอบครัวแตประการใดเลย กลายเปนคนไรสาระ
ไมมีสติปญญาแตประการใด
การที่มีกระแสไฟทําใหเกิดแสงสวาง บัดนี้ทําใหมันมืดแลว เราก็ใชกระแสไฟฟา ทาน
มีรถแตขาดไฟ หนารถก็ไมมีไฟ ทายรถก็ไมมี แลวทานจะวิ่งไปไดหรือ วิ่งไปไมไดหรอก
เหมือนตัวเราก็เชนเดียวกัน ขาดแสงสวางก็คือขาดปญญา คนเราขาดปญญาแลวจิตมันตก
ไมมีโอกาสตะเกียกตะกายขยันหมั่นเพียรได
คนที่ขาดแสงสวางขาดปญญาสวนมากจะขี้
เกียจ ไมอยากจะเอางานเอาการ ไมอยากจะรับผิดชอบแตประการใด ขอฝากไวอยางนี้เปน
ตน
ทานจะเปนใครก็ตาม ทานมาแลวขอใหตั้งสติ ตั้งมั่น มาทําดวยความตั้งใจหนอย ถา
ทานตั้งใจแลวมันจะมีฉันทะ ความพอใจมีความเลื่อมใสในตัวเอง จิตก็จะมั่นคงในตัวเอง ไม
ตองไปพึ่งใคร ไมตองไปหาหมอดู ไมตองไปหาผีเขาเจาทรง พึ่งไมไดแน ขอใหทานทั้งหลาย
เจริญสมาธิบําเพ็ญจิตใหเกิดพลังใหจงได จะไดพึ่งตัวเองใหมีแสงสวางในตัวเองคือ ปญญา
เรียกวา วิปส สนาปญญา จะเกิดเอง ปญญาเกิดจากตัวทานเอง ถาทานไมพบสมาธิ จิตทาน
วอกแวก จิตใจแตกแหลกลาญ จิตใจไมเขาขั้นมีแตกังวล มีแตกระวนกระวายทานจะไรที่พึ่ง
จะขาดที่พึ่งทางใจ จะไปหาหมอดูที่ไหนละ จะไปหาพระหาเจา คุยกับผีคุยกับพระ เวลาคน
ขาดที่พึ่งใกลจะเจ็บใกลจะตายจะคิดถึงพระ กระซิบบอกเบาเบาฟงเขาสอน ชีวิตเราเกิดมาไม
ถาวร จะมานอนหลงเลนไมเปนการ ไฟสามกองปองเผาอยูเสมอ อยาเลินเลอทวนทํา
กรรมฐาน ชีวิตเราเกิดมาตองตายไมวาเด็กหรือผูใหญ ถึงเวลากรรมตัดรอนก็ตองตายทั้งนั้น
กอนตายญาติมิตรบอกใหคิดถึงพระอรหัง รูยากที่สุด คุณพระพุทธัง เพราะกําลังเวทนา ทุก
ขัง จะพึ่งใครไดเวลาจะตายจากโลกไป จะพึ่งสามีภรรยาก็พงึ่ ไมได พอแมก็จะพึ่งลูกไมได ลูก
ก็จะพึ่งพอแมได เวลาจะตายจากโลกไปความทุกขความระทมขมขื่น จะไปพึ่งใครเขาได พึ่ง
ไมไดแนนอน ขอเจริญพรอยางนั้น
ทานตองตีความหมายใหเขาใจ อยาไปพึ่งใครเขาเลย พึ่งตัวเองเถิด อตฺตาหิ อตฺตโน
นาโถ ตนเทานั้นเปนที่พึ่งแหงตน นี่แหละทานทั้งหลายเราอยูกันหลายคน มีปญ
 หามากคน
ถามีบริษัท มีแตปญหามาก ถาคนมาก ปญหามาก อยูกับปญหาตองสูกับปญหา ตอง
แกปญหา ตั้งสติไวจะไดไปแกปญหาได ถาขาดสติสัมปชัญญะ ทานจะแกปญหาไมไดเลย
จิตใจทานจะตก กระแสไฟหมดแลว แบตเตอรีก่ ็หมดไฟ พอหมดไฟแลวไมเอาใจใสตอไป
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สมาธิภาวนาหมอแบตเตอรี่จะเสีย จิตจะตกมันจะเบลอ จิตจะเกิดเครียด ประสาทจะเครียด
แลว เอาตัวไมรอด ในเมื่อจิตตกระดับ ๘๐% ตกวงจรของสมาธิแลวรับรองไปไมรอด เครียด
มีลูกมีหลานระวังถาเครียด ตกวงจรรับรองวาเบลอ ไมตอ งเรียนหนังสือ ไมตองเรียนตอไป
แลว มีหลายรายที่มาที่วัด อาตมาขอฝากญาติโยมเอาไวดวย อยาใหเบลอ อยาใหเครียด
ทานจะกลาวไปอยางนั้น นาเสียดาย ขอฝากไวคนเราเหมือนกันไมได ไปทิฏฐิเสียใจดวย
ขอใหญาติโยมทั้งหลายพึ่งตัวเองใหได ไมตองหมายไปพึ่งคนอื่น พึ่งไมไดแน พึ่งตัวเองเถิด
แตเราใหเขาพึ่งเรา ดีกวาเราไปพึ่งเขา
ทานทั้งหลายที่เจริญกรรมฐาน ขอใหตั้งจิต ตั้งสติกําหนดที่ลิ้นปนี่ รูหนอ... ครั้งละ ๕
จุดหนึ่ง ๕ ครั้ง จุดหนึ่ง ๕ ครั้ง ๑ วินาที ๕ ครั้ง ๑ นาที ๕ ครั้ง ๑ นาที ๕ วินาที ๕ นาที ๕
ครั้ง กําหนดยาว ๆ รูหนอ... ตั้งสติใหนาน จากไวไปหาชาแลวจากชามาหาไว สติทานดี ทาน
จะรูได รูจริงวานี่เคราะหรายจริงไหม เคราะหไมรายเลยนะ อยาไปเชื่อคนบอก อยาไปเชื่อ
เขาวาอยางโนนอยางนี้ เคราะหจะรายจะตองตายเดี๋ยวนี้ จะตองเปนอยางโนนอยางนี้
เคราะหจะรายจะตองตายเดี๋ยวนี้ จะตองเปนอยางโนนอยางนี้ เปนตน อยาไปเชื่อใหตื่น บาง
คนตื่นขาว ทําใหจิตมันตกไปเปลา ๆ ไมเกิดประโยชนแตประการใด คิดวาเคราะห เขาวา
หมอดูเขาบอก เราก็เจริญกรรมฐาน ตั้งสติไวใหดีจะไมเคราะหราย เคราะหจะหาย เคราะห
รายจะกลับดี เคราะหดีจะมีโชคโฉลกดีตอไป ถาจิตดีแสงสวางดีแลวมันจะเกิดโชคลาภ มีนจะ
มีกิจการงานเพิ่มขึ้นจากแสงสวาง คือ กิจการงานก็มากขึ้น แสงมันมืด แสงมันริบหรี่ คือ
กิจการงานมันก็นอยถอยหลังลงคลองไปก็มืด รานคาก็มืด ไมมีใครมาซือ้ เลยนะ เขาตองการ
รานคาที่สวางไสว รานคามีแสงสวางไสวมากมาย เห็นโนนเห็นนี่ เห็นรถคนนั้น คันนี้สวย คัน
โนนสวย ก็ขายดิบขายดีขึ้น นี้คือ กําลังจิตเปนพลังงานที่เราจะรูเหตุการณชีวิตของเราได
ขอฝากนักปฏิบัติไปดวย เมื่อไมสบายใจก็กําหนดตั้งสติเปนหมอดูพิเภกโหราอยูใน
สุวรรณพลับพลา คือตัวสติ ไอทศกัณฑยักษรายก็จะตองตาย เอาหัวใจไปฝากคนอื่นไมเปน
ตน ตนของมันคือ ไอทศกัณฑสิบเศียรยี่สิบกร ก็ตองตายดวยหณุมาน เราก็เชนเดียวกันอยา
ไปตายแบบลิง ทิ้งขวางจิตใจหละหลวมเหลวไหล ใจไมมั่นคง ดํารงคศาสน ชีวติ จะประมาท
ในโอกาสตอไป ไหนเลยเลาทานจะไดดีทานจะมีปญญา ทีเ่ รามาปฏิบัติธรรม ใชธรรมะเปน
แนวนําชีวติ ไมมีคนอืน่ ชวยทานได เรามีบุตรธิดาก็ชวยแบกหามได เรามีทุกขเราก็ตอง
ชวยกัน ทุกขนอกทุกขใน ปวดอกปวดใจ จะตายแลว ลูกก็ชวยไมได ไมมีใครชวย แฟนก็ชว ย
ไมได สามีก็ชวยไมได ภรรยาก็ชวยไมไดแน ชวยกรรมงายอยางนั้นหรือ สามีภรรยาบางบาน
อาตมาเสียใจดวย เปนไดแคเพื่อนตอนนอน ไมเปนเพื่อนทุกข เวลาทุกขก็หนีเสีย เวลาเปน
เพื่อนแคนอนคืนเดียว นอนติดกันแคนั้นหรือ เวลาทุกขระทมขมขื่น ไมมีดูลูกดูเตา ขอฝากไว
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เพื่อนที่รักคือ เพือ่ นนอนเพื่อนกิน แตเพือ่ นคูทุกขคูยากคูลําบากดวยกันมีนอย มีลําบาก
เหลือเกิน มีนอยมาก
ทานผูปฏิบัติธรรมที่รักทั้งหลาย โปรดตีความหมายอันนี้สักหนอยเถิด อาตมาวิจัย
แลวเห็นใจประชาชนคนไทยมากหนาหลายตา ไมมีเลยคูทุกขคูยาก เพื่อนทุกขเพื่อน
ยากลําบากมาดวยกัน จูงกันไปถึงเมรุก็หายาก มีแตเพื่อนอนกับเพื่อนกิน เปนคูนอนกับคูกิน
พอหรือ คูทกุ ขคูยากที่เราลําบากรักกันดีมีปญญา สนใจดวยชีวิตดีวารักกันดวยน้ําใจ รักกัน
ดวยเมตตามีบางไหม ทานทั้งหลาย เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิ ก็ตาม รักกันดวยน้ําใจ
และเมตตาหายาก รักกันดวยคุณสมบัติไหม รักกันดวยน้ําใจไหม รักดวยความดีที่มีตอกัน
หรือไม
ในวงจรของกระแสไฟบวกลบคูณหาร รักกันจะเกิดแสงสวาง เพราะเพื่อนคูค ิดมิตรคู
บานเห็นใจสามี ภรรยาเห็นใจสามี สามีเห็นใจภรรยา ไมจําตองกลาวแตคูนอนเทานั้น เปน
คูคิดประดิษฐสรางสรรค คูกั่นมีอะไรก็ทุกขยากรวมกัน สามัคคีกันในครอบครัว รับรองทาน
จะอยูกันจนกระทั่งตาย กระทั้งชีวิตหาไมแน คือคําสอนของพระพุทธเจา ไมใชของอาตมา รัก
กันดีมีปญญา มีที่ไหน มีนอยมาก เดี๋ยวนี้แยมาก บอกอาตมาหลายราย กระทั่งที่สรางสมบัติ
มาดวยกันมาแบงแยกแตกกันแลว อาตมาชวยไมได อยางนี้เรื่องจิตใจคน เรื่องกระแสไฟของ
คน ไฟมันตองเขากระแสกัน ไฟ ๑๓๐ หรือ ๑๔๐ หรือ ๒๑๐ หรือ ๒๓๐ ไฟเฝทไหน ๒ เสน
หรือ ๓ เสน มันเปนพยานหลักฐานของกระแสไฟ คือ สมาธิภาวนา ถาโยมเขาถึงจิตใจเปน
กุศลเมื่อใด โยมจะมีแตเมตตา สามีจะเห็นใจภรรยา ภรรยาจะเขาใจสามี ตางครองรักกันดี มี
ปญญาแกไขปญหานี่แหละ เพื่อนคูท ุกขคูยาก เพื่อนคูลําบากมาดวยกันมีนอยมาก
ถาเจริญกุศลภาวนาไปเรื่อย ๆ กําหนดวา เคราะหไมดีเคราะหราย กําหนดรูที่ลิ้นป
กําหนดรูหนอ... ครั้งละ ๕ นาที กําหนด ๕ นาที ถึงแลวกําหนดใหม รู ๑ วินาที รู ๒ วินาที รู
๓ วินาที ถึง ๖๐ วินาที เปน ๑ ชั่วโมง ชีวติ นี้จะรวมลงสมาธิภาวนา จิตใจจะไดผล จะได
อานิสงสสมความมุงมาดปรารถนาชัดเจนมาก เชื่ออาตมาเถิด ประเสริฐสุด เราไมรูก็
กําหนดใหมันรูใหไดรูจริง ใหมันผุดขึ้นมาจากดวงใจ อยาไปรูปลอมตามที่เขาบอกเลามา ถา
เขาบอกเลามาไมเปนความจริง อยาคิดเลยวาพรุงนี้จะมีทุกข อยาคิดเลยวาพรุงนี้จะมี
ความสุข เขาจะเอาเงินมาใหเรา คิดในเดี๋ยวนี้ไดไหม ในปจจุบันนี่ เราตองการมีความสุข
ตองการมีลกู มีหลานดี มีปญ
 ญา ตองการมีสามีภรรยา เพือ่ นคูคิดมิตรคูบาน ตองการตรงนี้
มาก แลวขอฝากไปที่ทําไดยาก ไมยาก ไมงาย ยืนหนอ... ๕ ครั้ง ทําใหมันได ยืนใหมันมี
สติปญญา ยืนเพงภาวนาในภาวะของตน กระแสก็จะเวียนวนในรางกาย จิตก็เปนกุศล ตั้งมั่น
อยูในจิตใจของตนแลว เห็นหนอ... มันจะรูกระแสคลื่นของจิตคนนั้นวาคนนั้นกําลังเลว นิสัย
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ไมดี ที่เห็นนั้น คนนั้นกําลังมีชู คนนั้นจะไมนาดู พระองคนั้นขางในเปนทองเหลือง พระองค
นั้นขางในเปนตะกั่ว มันก็จะบอกไป แลวแตจิตใจผูมีไดปญญาดวยความตั้งมั่นดวยกุศลกรรม
จากการกระทําของตนเทานั้น อยางอื่นอยาไปคิด คิดซิวาวันนี้เราทําอะไร หมั่นสวดมนตไหว
พระ เปนตน
บางคนก็มาถามอาตมาทั่วไป หลวงพอคะ บางทีก็สามีมาถาม หลวงพอครับ ผมไมได
บอกใหแมบา นรูหรอกผมยักเงินไว ยักเงินเอาไป ผมไมไดบอกใหรูเลย เอาไปใหภรรยาก็จด
เงินเดือนผม ๕ หมื่น ทํางานบริษัท ไดโบนัสมาไดไอโนนมา ไดไอนี่มา ผมก็ยักไวครึ่งหนึ่ง
แลวก็ใหภรรยาครึ่งหนึ่ง ไมบอกใหภรรยารู ผมจะเปนบาปไหมครับ ผมจะเปนบาปไหม มา
ถามอาตมา แลวเคยมานั่งกรรมฐานที่นี่ดวย เปนผูอํานวยการกอง บัดนี้เปนรอง
ปลัดกระทรวง แลวก็ปลดเกษียณไปแลว ทํางานบริษัท เขาตั้งบริษัทของเขาเอง ภรรยาไม
ทราบ แตอาตมาก็ถามโยมผูชาย ที่โยมยักไวนั่นนะ ที่เอาไปตางหาก เจตนาอยางไร โยม
ผูชายก็บอก ผมไมไดเจตนายังไงหรอกครับ ผมก็ยัก ๆ ไว เผื่อจะใชสวนตัวบาง ตั้งใจซื้อรถ
สักคัน ผมไมไดเอาไปไหนหรอก อาตมาถามวาตั้งใจนอกใจไหม ตั้งใจฉอราษฎรกบั ภรรยา
ไหม เปลาเลยครับหลวงพอ ตองการรวมไวอยางนี้ เผื่อภรรยาเขาขาดผมก็จะเอามาเติมให
ถาเขาไมขาด ผมก็ขอเก็บไว บาปไหมครับหลวงพอ ไมบาป ถายักเอาไปใหแฟน เอาไปให
คนอื่น นอกลูนอกทาง นั่นอาจจะเปนบาปได ถายักยอกเก็บเอาไว เผือ่ เอาไวเติมขาดเติมเกิน
มันก็ไมบาป ไมบาปแนนะโยมนะ
ถาเรายักยอกออกไป จะเอาไปฉุยแฉกแหลกลาญ จะเอาไปใหคนอื่น โดยที่เหนื่อย
ยากมาดวยกัน เห็นจะเปนบาปแน เปนบาปที่ตรงไหนละ มันบาปที่การเดือดรอน เอาไปให
คนอื่นเขาทําไมละ บางคนนี่ที่กรุงเทพฯ ที่โรงเรียนสวนกุหลาบ ยักยอกสามี ยักยอกแลวเอา
ไปใหเพื่อน เพื่อนรักเพือ่ นเกลอกัน สามีก็ไมรู ยักยอกไปเรื่อย ๆ ไปใหเพื่อน เพือ่ นก็เอาไป
ฉุยแฉกแหลกลาญ ไมไดมาใชในครอบครัว เจตนารายอยางนี้ เห็นจะไมถูกตอง เอาไปใหคน
อื่นเชนนี้ไดอยางไร ถาหากวาจะไปใหก็ตองสามีภรรยารวมกัน ถาเราจะยักเอามาเก็บไว
หรือฝากธนาคารไวก็เห็นจะไมเปน ไมมีปญหาอะไรเลย โดย เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทา
มิ เมื่อเดือนที่แลว โยมผูชายเขามาถามอาตมา เงินเดือนใหไมหมด ไดโบนัส ไดเบี้ยใบราย
ทางมาตั้งสี่แสนหาแสน ผมไปใหภรรยาแสนเดียว ผมเก็บไวสี่แสน บาปไหมครับ เอะจะบาป
อะไรละ เราไมไดทําใหใครเดือดรอน แตถายักยอกมาไปใหเมียนอย เอาไปใหคนโนน ไปให
แฟน ไปใหนักรองเลนซะเปลา ๆ ก็อาจจะเปนได อาจจะเปนบาปคือเดือดรอน ถาเรามีมาก
เกินไปตั้งรอยลานพันลานไมเดือดรอน มันก็จะบาปหรือก็ใชเขาไปใหสนุก แตจะมีความทุกข
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ถนัด มันจะบาป ขอฝากญาติโยมไว มีคนมาถามเยอะ ก็เห็นเจตนาดีก็คงจะไมบาป ไมเปน
เวรกรรมอะไรหรอกถาเราเก็บไวเพือ่ ลูก เพื่อครอบครัว
วันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการแกผูปฏิบัติธรรมทุก ๆ ทาน โปรดสรางพลังไฟฟาใหเกิด
แสงสวางในตัวเองใหได จะไฟวงจรเทาไหร ไฟ ๑๑๐ หรือ ไฟ ๒๓๐ มันจะไฟ ๒ เสน ๓
เสนประการใด ก็เขากระแสไฟไดตามวงโคจรของกระแสเหลานั้น เอาอยางนั้น ถาเปนหลอด
ไฟฟา เราก็เปดใหแสงสวาง ถาตาบอดหูหนวก และจมูกเปนไซนัส ก็เห็นจะหมดทาง หมด
ทางที่จะรับกระแสคลื่นไฟฟา หมดทางที่จะรับกระแสจิตในตัวเอง ก็เปนอัมพาต ทําอะไร
ไมได เรียกวาตัวตาย รางกายมันตายหมดแลว ไมมคี วามรูส ึกแตประการใด ก็เปนกรรมของ
เขา ก็ขออยาใหมีกรรมอยางนั้นกันเลยนะ โปรดอธิษฐานจิต ที่สรางบุญสรางกุศลมา ขอให
ปลอดภัย ขอใหสุขภาพอนามัยดีดวย จะทําอะไรก็ขอใหมีความสุข ความเจริญใหลูกใหหลาน
และก็กอนทีจ่ ะตายจากโลก ขอใหตายใหสะดวกสบาย จากโลกไปดวยดี มีปญญาอยางนี้ มี
ปญญา อยาใหถึงกับทรมานใจเลย ก็ตั้งสติกรรมฐาน ทานจะไดไปอยางสมควรถวนกันและ
สบายอกสบายใจ
ขอฝากไวในวันนี้ ถาจะลากลับไป ก็ขอใหไปชารทสตารทหมอแบตเตอรี่ของทานเอง
ไมมีใครชวยทานได ขอใหทานไปทําไฟฟาในตัวเอง คนอื่นเขาจะชวยไมไดนะ จะชวยเติมน้ํา
กลั่นที่โยมก็ไมได ก็ขอใหเราเติมเอง คือ ตนเปนที่พึ่งแหงตน ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป ก็ขอ
ความเจริญรุง เรืองจงมีแกผูปฏิบัติธรรมทุกทาน ขอทุกทานจงเจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ
พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และคิดสิ่งหนึ่งประการใด สามความมุงมาดปรารถนาดวยกันทุก
รูปทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ.....
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