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ปจจุบันอาตมานอนตี ๓ ตี ๔ ทุกวัน เพราะโยมพากันมาจากทั่วประเทศ ตางก็มี
ปญหาอยางโนนอยางนี้ แลวก็คุยกับทุกคน ๆ จนเสียงแหบแหง เราตองใหโอกาสเขา เขามี
ทุกขมา เขามีความสุขกลับไปเราก็พอใจ บางคน ๔๐ ป เพิ่งเจอกัน เปนนายพลตรี อายุ ๘๔๘๕ เขานะนึกถึงเรา แตเขามาไมไหว พอบอกชื่อปบ เรารูเลย ถามเลยวาตอนนี้อายุ ๘๕
แลวใชไหม
พันตํารวจโท ชน อินทนา ที่ลงกฎแหงกรรมเลม ๘ ที่เราเกือบไปตายในรถไฟ เพราะ
ไสติ่งแตกเมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื่องจากเวรกรรมเกาของเรา ที่เอาไสไกออกมาเย็บ แลวมันไส
เนาตาย เรื่องไสเนาเกิด ๒ ครั้งแลว ในโบสถนี่ดวย หมอจะตัดไสแตก็รอดมาได
ตอนนั้นจะไปสงผูบังคับการกองตํารวจที่ไปปราบคอมมิวนิสต ที่ จ.นครศรีธรรมราช
ถาเราไมไป นายตํารวจผูนี้โดนออก เพราะวาตํารวจเปนคอมมิวนิสตดวย เราเลยตองไปบอก
เหตุการณ ใหแกติดตามไปดวย ขึน้ ไปบนรถไฟพอถึงจุดนะ ไสติ่งแตกเลยนะ ตายในรถไฟ
๓ ชั่วโมง ไสติ่งแตกไมตายยังไง ในชีวิตเราทีต่ องทรมานอยางสุดซึ้งมาตลอดเวลากาล แลวก็
ไปที่โนน หมอบอกตาย ทองโต เลือดออกทางทวารหนักทวารเบา อาเจียนออกเปนเลือด นี่
มันแตกนะแลวเราก็รอดได แลวพันตํารวจโทนีก่ ็นึกชื่อคนไมได มานั่งกรรมฐาน ๔ วัน นึกชื่อ
คน นามสกุล ออกไดหมด นี่แหละ ระลึกแลว ระลึกเหตุการณได พอมีสติรวมไดทนั ที มันก็
นึกเรื่องเกาอีกได ถาเราขาดสติไป ลืมเลือนกันไปจะนึกอะไรไมออก แลวมันไมไดสะสมเขา
ไว นี่จะมานัง่ ๔-๕ วัน ที่เราตองไปตายในรถไฟ ทาวความหลังเมื่อป ๒๕๑๒ ใชไหม แลว
แพทยหญิงคนนั้นยังไมมีครอบครัว ชือ่ นั้น นามสกุลนั้น เราก็จําได ที่รักษาเราบอกวาไม
ผาตัด ไมตอ งตาย ก็บอกตายตาย ๆ ตายนีจ่ นหมดเลยหมดเรื่องเลย ก็มีสถานีรถไฟเปน
พยานที่มาถายรูป
คนที่วาเปนเบาหวานรถทับเลยก็นั่งสวดมนต แผเมตตา นั่งเจริญกรรมฐานเลย
เบาหวานหายไป ขาไมตองตัดใสเหล็กเดินได เมื่อวานก็มาใชไหม เมื่อวานมาจริง มันเปน
ธรรมศึกษาสําหรับชีวิตเด็ก ลูกหลานอยาไดทําบาป ไหนจะสรางเวรสรางกรรม แตความจริง
นี่เราตายทุกคน ไมมีใครรอดพนไปได ไมวาใครหรอก ถาตายจะไปทางทิศไหนกันเทานั้นเอง
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เมื่อคนไปใหโอวาททหารอยูจนดึก อธิบายใหฟงใหเขาใจ แลวเดือนพฤษภา โรงเรียน
เปด เด็กเขามาพักปฏิบตั ิอีกคราวละ ๕๐๐ ถึง ๖๐๐ คน เมื่อสองวันกอนก็ตองพิมพ หนังสือ
พัฒนามารยาทไทย คํากลอนสอนจิต เพิ่มอีก เพื่อใชสอน อาตมาทองกลอนในเลมนี้ไดหมด
เลยนะ เขาเรียกปฐมจรรยา เมื่อสมัยโบราณเด็กมีมารยาทจรรยา ไปลามาไหว แลวทองได
เพราะครูตี ครูไมตีก็ทอ งไมได อาตมามาแปลงเปนคํากลอนสอนจิต ใหเด็กอานไดคลอง ๆ
ตองตีความพัฒนา พระนี่ ๒๐๐๐ กวาปมาสอนอยางนั้นไดหรือ เด็กมัน ๒๐๐๐ กวาปแลวจะ
ไปเอา ๒๐๐๐ กวามีมาสอนนี่มันจะครึไป แตก็เรื่องเกามาสอนกันไปแลวก็ตีความใหชัด
อาตมาเห็นวาคนไทยขาดมารยาทในสังคม แลวก็จดไวเปนตําราตอไป ไมใชวาไปเอาที่อื่น
มานะ แลวก็พิมพ
ตอนกลางคืนตองใชคอมพิวเตอรแลววาตรงนี้ขาดอะไร จะทําอะไร นี่โยมจําไวนะ วา
เรามีระบบไมใชแจกงานได ไมมีเงินเดือนใหเขา แลวเขาจะมาทํางานใหเราหรือ ถาเขาไมมี
ศรัทธากับเรา หรือวามีความดีกับเขาแลว เขาจะไมทํางานใหเราเลย
พระมาบวชกันที่นี่เปนรอย ๆ แลวจะไปใชงานเขาไดอยางไร เขาจะมาเรียนหนังสือ
เขาจะมาฝก จะไปใชงานเขาไดหรือ บางวัดเอาพระมามุงหลังคาเห็นไหม พระมาเทปูนวัดนี้
ไมใช เขามาบวชตองการมาศึกษาอบรม ไมใชมาทํางานนี่เหตุผล ตองฟงเหตุผลกัน เหมือน
อยางลูกโยมนี่ อาจารยมาฝากก็ใชงานเทปูนให ไมใชงานโยธา ไมใชมุขมวยโยธา มาบวช
ศึกษาเลาเรียนเพื่อฝกฝนอบรม ตองการจะรูค ณ
ุ คาของบิดามารดาจึงมาบวช อยาไปใชเขา
เราแจกงานไปแลว ตี ๑ ตี ๒ ไปโวยวายเรียกใคร ก็เอาไวขางตัวหมด ตองหยิบโนนเขียนนี่
ถึงตี ๓
กลางคืนกวาจะหมดงาน ก็ตี ๓ ทุกที กลางวันตองรับแขก กลางคืนตองทํางาน
หนังสือ คิดแลวคิดอีก ไมมีใครทําอยางอาตมา ทําไปจนกวาจะตาย ตายไปแลวนี่วัดจะไป
รอดหรือเปลาก็ไมรู ใครจะทํางานอยางอาตมาไดไหม อาตมาจึงขอหยุด เดี๋ยวจะเสกคนแลว
ใหเขาเปนตัวแทน แลวจะทําไดไหม
นี่วัดศรีโสดาที่เชียงใหม โทรมาอีกแลว จะเอาพระมาอบรมธรรมจาริก ที่ไปสอน
ชาวเขาเผาแมวบนยอดเขา มาที่นี่ ๗ วัน ไดผลไปแลว บางองคก็บอกวา ๘๐๐ กิโล มาทําไม
นี่ เชียงใหมก็ดีเยอะแยะ พอมาแลวก็เงียบกันไป ไมมีใครพูด มานึกวาอาตมาอายุมากแลว
จะไปไหวไมไหวอาตมาก็ตองไป ตรองตอไป มันไมมีตวั แทนได ตัวแทนหายากหนอย ตอง
อดทนตอสูไปจนกวาจะตาย ตองเสียสละหมด ไมมีอะไรเปนของเรา ไดมาก็ขอใหเปน
ประโยชนตอ ประเทศชาติ เปนประโยชนตอโครงการของเขา คนอื่นเขาไมไดคิด ขนาดน้ําเสีย
ทอประปา อะไรตออะไร ก็มาทําชวงขึ้นนี่ขางใตนี่รื้อหมดแลว รื้อทําใหมหมด แตทนี่ ี่ชางมา
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ชา ก็คนบานเหนือเขาก็ไปเจ็บปวย ไปเกี่ยวขาวบาง ก็ตอ งชาไปแลวตรงนั้นยืมเตนททหาร
มาก็รื้อสงคืน เอาสังกะสีมุงใหเปนที่รับประทานอาหารถาวร ทําใหมหมดแลว
นี่เราจะคิดสรางโรงเรียนอีกแลว ทีม่ ันไมพออยู จะซื้อที่เขาก็ไมได ไมขายเลยก็คิด
เดี๋ยวเดียว ที่มันมีอยู ๑๒ ไร จะขอเวนคืนไมใหชาวบานเชา เอามาสรางโรงเรียน สปช. เขา
เราสรางเองนะจะตองเปนตึก ๓ ชั้น ทํารั้ว ทําสนามฟุตบอลใหเด็ก แลวตรงนี้มาปลูกสวนปา
จอดรถแลวมานั่งกรรมฐาน
ถาไมคิดอยางนี้ ไมมีใครคิดหรอก คอมพิวเตอรมันตีมาบอก อยางนี้ตองทํา ที่ ๑๒ ไร
พอหรือโรงเรียน ๑๒ ไร ก็ที่ตรงนีท้ ี่ของเรามันแคไรเดียว ที่โรงเรียนเห็นไหมมันแคบ เนื้อที่
เขาสรางมีวัดรางอยู ๑๒ ไร ชาวบานเชา ๓๐๐ บาทตอป นี่เราจะขอกรมการศาสนา ขอมา
เปนของเรา สรางโรงเรียนใหแกรัฐบาล สรางโรงเรียนใหเลย แลวก็สรางสนามฟุตบอลใหดวย
ทํารั้วใหอยางสวย แลวสรางบานพักครูใหอีกดวย แลวเราก็เอาที่ตรงนี้คนื มาแลกกัน
อาตมาตั้งแตกลับจากยุโรปไมดีขึ้น น้ําหนักลดตั้ง ๖ กิโล ไปเปนไขที่ลอนดอน ไม
สบายเลยตั้งแตนั้นมา ไมดีขึ้นแลวก็อาทิตยนี้จะชวนไปยุโรปอีก บอกจะใหไปดูงาน แลวจะให
ไปญี่ปุน จะไปซื้อเครือ่ งคอมพิวเตอรประจําหองน้ํา ขึ้นเครื่องเขาหองน้ํา หาทางออกไมได
เลย เหยียบไปเหยียบมาประตูเปดเองเลย เออ มันอยูตรงนี้เองนะ น้าํ ก็ใชไมออก เอาเทา
แหยไปแหยมา น้ําพุงเอง ออ เราโงจัง
ถาม หลวงพอครับ ผมเดินทางมาวันนี้ มีปญ
 หาอยากเรียนถามหลวงพอเพราะหลวง
พอเปนนักคิด
เรื่องคําถามที่ผมจะถามไมไดเกี่ยวของกับปญหาในการแกปญหา
ชีวิตประจําวัน ที่ผมอยากรูมันเปนสวนที่เปนความฉลาด หรืออุบายของหลวงพอเอง ผมเคย
เขารับการอบรมอยูกับเรื่องกรรมฐานหนอ แบบพมา เมือ่ ๒๐ ปที่แลว ตอนหลวงพออาสภะ
ที่อุบล จนกระทั่งผมไดมาพบสิ่งที่หลวงพอกําลังนําเสนออยูที่มันมีความแตกตาง ๆ ในอุปา
ยะ และเทคนิควิธี ตัวกระผมไดศึกษาเทคนิควิธีของอดีตพระอริยคุณาธาร (หลวงปูเส็ง ปสฺ
โส) ในสวนนี้อยากเรียนถามหลวงพอถึงเทคนิคหรืออุบายที่หลวงพอกําลังใชสอนอยูซึ่งมี
ความแตกตางจากเทคนิคดั้งเดิมที่ทางพมามีอยู
หลวงพอ ไมใชพมา หนอนี่ไมใชพมา สติปฏฐาน ๔ แตที่นี่จําไว ไมใชอยางเดียว
แกอยางเดียวไมได ตองมีวิชาดวย ที่ไปมานี่ อาตมาไปอยูกับหลวงปูเส็งมา พระเจาคุณอริย
คุณาธาร สามารถจะสงกระแสจิตไปสอนบานโนนบานนี้ อาตมาไดมานะ ตองไดหลายอยาง
เปนครูตองสอนไดทุกอยางนะ แลวอาตมาไดตําราจริงจากทีข่ อนแกน ที่อาตมาไปเจอพระ
เมตตา เคยเลาใหฟงใชไหม นี่ละอาตมาไดของจริงหลายอยางมาประยุกต ก็คนเรานานาจิต
ตัง จะไปสอนอยางเดียวไดหรือ ไมใชของพมา แตธรรมะนี่ใชสติปฏฐาน ๔ หนอ นี่ไปใชอะไร
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หนอ คือ คําของพุทธนะ ไมใชของพมา เมื่อกอนนี้อาตมาก็เขาใจวาของพมา ก็คนไทยมีแต
พุทโธ สัมมาอะระหัง หลวงปูสด วัดปากน้ํา ทานบอกทานทําเองอยูวัดโพธิ์ทาเตียน ได
ธรรมกายก็คือ สมถะ แลวตั้งหลายอยางก็พิจารณาหลาย ๆ เรื่อง ไมใชอยางเดียวนะ ตองมา
คํานวณแผเมตตา ทุกคนยังไมไดเลย เราตองการจะไปสอนใคร อยาลืมนะ ที่เราไปยุโรป ๕
ประเทศ ไมใชอยางนี้อยางเดียว ตองเปนหลายอยาง เหมือนอยางเราเรียนป.๔ มีหลายวิชา
ใชไหม มีเรียน ม.๖ วิชาอยางเดียวที่ไหนละ ภาษาอังกฤษวิชาเดียวหรือ ตองมีคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร มีภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ตองเรียนหลายอยาง ไมใชอยางเดียว
บางคนก็ไมรู ไมเขาใจ ที่เราสามารถจะแผเมตตาไปเขาบานใคร อันนี้เรารูมากอนจาก
ทานอริยคุณาธร สํานักบําเพ็ญธรรมสวนเขากวาง ขอนแกน ทานมรณภาพไปแลวนะ ไมมี
ใครได แลวอาตมามาประยุกตเอาใหม ครั้งที่ไปยุโรป ๕ ประเทศ อาตมาแผเมตตาไป ทําไม
ไปเขาบานญวน บานลาว ไปสอนเขา ๒ คืนนี่แบบนี้ เปนไปไดไหม ถาไมใชญาติโยมของเรา
อยาไปเขา แลวอธิษฐานไป อันนี้ไมใชเรียกวาถอดจิต เรียกวา อุทิศแผเมตตา แลวจะไปสอน
ใครเขาได จิตนี้มันละเอียดออน จิตนี่มันลอดขางฝาได แลวหลับตาปบนี่นึกถึงศาลามันไปถึง
เลย มันไมไดออกทางประตู นีอ่ าตมาไปไดของดีจากขอนแกนเพิ่มผสมขึน้
บางคนก็พองหนอยุบหนออยูแคนี้เอง เอาแตแคนี้ แตอายตนะธาตุอินทรียไมมี จิต
เกิดที่ไหนก็ไมรู สติปฏ ฐาน ๔ คืออะไรไมเขาใจ จึงไมรูเรื่อง อันนี้ตอ งหลายอยาง นี่เราไมใชรู
อยางเดียวนะ นี่อาตมาไดของหลวงพอสดวัดปากน้ํา ๒ ขอ องคนี้ ๒ ขอ องคนี้ ๓ ขอ องคนี้ ๔
ขอ มันก็เยอะขึ้น แตจุดมุงหมายเดียวกัน จุดมุงหมายคือจิตถึงขั้นเหมือนกันที่นี้ ถาหากวาจิต
ไมถึงก็ทําอะไรไมได ยอยกตัวอยางใหเห็นไฟเกรดนี้ใชอะไรไดบาง เชน พัดลม นีม่ ันใชอะไร
ใชเกรด ๑๓๐ หรือ ๒๓๐ อยางนั้น แลวทีนี่กําลังมันไมพอ มันก็ไมมีแรง ทีนี่จุดจิตนี่ ภาวนานี่
จิตถึงขั้นปบ ทุกอยางไดผล ถาจิตไมถึงแลวทุกอยางก็ไมได ไมไดอะไรเลยนะ
บางคนก็ไมเขาใจ พูดก็ไมเขาใจ บางคนไปบวชชีพราหมณตามวัด หวังไปสวรรค
นิพพาน เราสงสารเหลือเกิน ไมนาจะเปนเชนนี้ ตองสอบสมบัติมนุษย มีสมบัติคอ ยถายธรรม
ทานวา จิตนี่เขาชั้นประถม ทําอะไรไดบาง จิตเขาขั้นมัธยม ทําอะไรไดบาง จิตชั้น ๒ ถาจิต
ไมเขานี่ ไมมีทางหรอก ทําอะไรไมได มันไมมพี ลังพอที่จะทํา ก็อยางที่เห็น นี่เรามีเจาคุณ
อริยคุณาธาร เริ่มแรกที่เราไมดี เราชอบเลนตางหาก ชอบเลนไสยศาสตร เราเคยเสกแมงทับ
ใหเปนตุกตาพูดก็ได เลิกแลวนะ เลิกแลวนะ เราทําไดเหรอ เอาเทียนจุดในน้ําโหลใหญ ๆ ปุง
ปุง ปุง ปุง เดือดแลวละมองดูซิ เทียนอยูในน้ําทําได แตไมใชของจริง และไมเกิดอะไรขึ้นมา
ทําแลวเลยไมเกิดประโยชน ไมเกิดประโยชนเลย เราเรียนมากอน เราจึงไดของหลายอยาง
แลวมาประยุกต มาปริทัศน ใหขึ้นมาสอนเด็กรุนนี้เขา รูกฎแหงกรรมเลยวาเด็กนี่มีสามีจะ
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สอนอยางไร จะสอนอยางนี้ไมได ที่วา สมถะ นี่เปลี่ยนจริต ไปตามจริตที่ชอบใชไหม ไมใช
จริตแปลวาอะไรกอน แปลวา นิสัย นิสัยแปลวาอะไร นิสยั แปลวาแบบอยาง มันเปนที่นิสัย
ถาหากวาเรามีสติสัมปชัญญะ มีปญ
 ญาไมตอ งเปลี่ยนจริต มันจะเกิดแตปญญาอยางเดียว
รอบรูในเหตุผลขอเท็จจริงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
นาจะตีความ เพราะวานี่ ๒๐๐๐ กวาปแลวมันใชเชือก แตเราไมตองการใชเชือก ก็ดู
ศีล สมาธิ ปญญา ถาไมตองการใช ศีล แปลวา ปกติ คนจะมีปกติไดตอ งมีสติควบคุมจิต มี
สัมปชัญญะรูตัว มันจึงจะเกิดพันพัวในสิ่งที่มีประโยชน เรียกวา ศีล สมาธิ สมาธินี้มี ๒ อยาง
สมาธิทางอิจฉากัน มีพลังในการที่จะไปแกไข มีพลังงานที่จะตองไปผูกพยาบาทเขา มี
พลังงานที่ตองไปปฏิวัตมิ ัน นี่สมาธิ สมาธิทางพระรับรสสมาธิทางโกง พอมีสมาธิสูงโกงเลย
มันแรงไปทางโกง คนไมเขาใจแลวไมตีความนีส่ มาธิทางไหน ถาเราจะยองเบา เราจะไปลัก
รถ ตองมีสมาธิ ถาไมมีสมาธิไมได ญี่ปุนที่มนั ขึ้นประเทศไทยมันนั่งลอมวงกินเหลากัน คน
ไทยมีสมาธิคลานเขาไปลักกินหมดเลย มัวแตกนิ เหลา ปนวางขาง ๆ ใครเก็บหมด ถาไมมี
สมาธิไปเอาปนมันไดหรือ ไมกลัวตาย สมาธิตองแยกไวกอน เลยบอกมีสมาธิดีหมดได
อยางไร สมาธิยังโกงเลย
ถาอาจารยจะไปลักปนเขามา เขามานั่งนี่ ถาเราไมมีสมาธิ ไมมั่นใจ จะไปเอาปนมาได
ไหม คนไทยนี่มีสมาธิทางโกงเยอะ สมาธิทางปญญาไมคอยมีหรอก แหมโกงกันเรื่อย
คนไทยนี่ข้โี กง แลวขี้อะไรที่จะดีละ คนไทยเทาขี้เกียจไมมี อาว อาว เวลาเราไปอยูโรงเรียน
ตื่นตี ๔ กริ๊ง... นาฬิกาใชไหม มันดังเดี๋ยวกดนอนตอ อยางนี่สิมันคอยจะสมาธิอยางนี้ทั้งหมด
อาว อาว อยาหัวเราะนะ ใช เชื่อไหม นี่องคนเี้ ปนมาแลว องคนี้แหละ ถากริ๊ง... ตองลุกเลย
ลุกเลยใชไหม ใชไหมมันมีสมาธิ ญี่ปุนยืนยามที่เหนือวัดไชโย ตอนนั้นอาตมาเปนเด็ก
นักเรียน ญีป่ ุนเขาประเทศไทยที่สงครามโลกครั้งที่ ๒ นะ ตอนนั้นอยูมธั ยม แหมความกลา
หาญนี่ เขามาสมาธิเดี๋ยวกูจะไปตีมงึ ยามญี่ปุนถือปน ถือปนอะไร เรือจอด ๓ ลํา ปนทั้งนั้น
ไมเหลียวหลังเลย ดูแตเรือ ปนนะ นี่ปนพกอีก ๓ กระบอก ลูกระเบิดอยูนี่อีก ถือปน คนไทย
มีสมาธิ มีไหมไอเดีย ยองเขาไป ถาไมมีสมาธิ จะยองไมไดนะ ไมกลัวมันหรือ กลาแตสมาธิ
ทางเลว ทางไปขโมยปน พอไปถึงปบ คนไทยขี้ขโมย มันมีสมาธิอยู มันทํายังไงรูไหม แหย
ไมใชขู แหยทําไม แหยทหารญี่ปุนทําไม มันมีปน นี่มนั ดูเรือมัน ญีป่ ุนนี่โงนี่ ดูแตเรือ ขาง
หลังไมหันมานี่ เรือจอดแลวมันยืนยามอยูบนตลิง่ ใชไหม มันดูแตเรือ มันอยูคนเดียว แลว
นอกนั้นนะไปรําวง คนไทยลอไปรําวง รําวง แลวก็เดี๋ยวก็มาเอาของในเรือ แหยเพื่ออะไรนะ
แหยเพื่อหันจําไว พอหันก็เปรี้ยงนี่ เขาเรียกวาตีทัดดอกไม ถาไมหันมันจะไปตีไมได
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ถาไมมีสมาธิจะไปแหยมันไดหรือ เดี๋ยวยิงตาย เขาใจคํานี้ไหม พอหันมาปบ เปรีย้ ง
เลย ไมคมแฝกสลบเลย สลบก็แยงปน สลบเลย แลวพวกก็กรูลงเรือ ญี่ปุนที่มันมัวไปรําวง
คนไทยไปหลอกใหรําวงไปรองรําทําเพลง กินเหลา เมายา นี่เราก็จําได นี่สมาธิเหมือนกัน
ถาเราไมมีสมาธิยองไปเอาไมได แตสมาธิแบบนีเ้ รียกวา โลกียปญญา ปญญาทางโลกีย
แต สมาธิทางดี นี่ มีนอยคนที่จะกลาสรางความดี กลาทําความชัว่ มีมาก ถามันไม
มีสมาธิมันโกงเงินไมได หาวิธีโกง อยางไรที่จะโกงไดแนบเนียน โกงพี่โกงนอง สมาธิทางเปน
นักเลง โกงไดแนบเนียน โกงอยางไร ก็ใชสมาธิ แตสมาธิทางโกง สมาธิทางเปนนักเลง สมาธิ
หัวไม ตองใชสมาธิทั้งนั้น แตก็เกิดปญญาทางเลง แตสมาธิอันนี้มั่นในความดี สามารถจะ
มั่นใจในการสรางความดี เปน ปญญาโลกิยะ แปลวา แกปญหา นี่ตวั นี้ ทั้งไมตคี วาม เรา
ตีความไดแลว ปญญาอยูตรงไหน เหมือนอยางพวกเรานี้ มีหัวปญญาทัง้ นั้น ปญญาทางโกง
หรือเปลา ปญญาทางสรางความดีมนั อีกอยาง มันจิตมั่น
บารมีชั้นประถม คือ ความเพียร จะไปพูดแตความเพียรทุกครั้งไดหรือ สมาธิมี
หลายชั้น ความเพียรชัน้ ประถม วิริเยน ทุกขมจฺเจติ บุคคลลวงทุกขไดเพราะความเพียร ถา
ไมมีความเพียรลวงทุกขไมได แตขึ้นชั้นสูงแลว ขึ้นชั้นมัธยม บารมีคอื การสะสม สะสมบารมี
สรางความดีในจุดมุงหมายของตน ขึ้นมหาวิทยาลัย บารมีแปลวาอะไร แปลวาไมกลัว บารมี
แปลวากลา จะตองทํางานตอไป ไมกลัวใครทั้งนั้น นี่ชั้นสูง มันตองตีความแยกประเภทไป
เดี๋ยวนี้พระสอนรวมไปหมดแลว ไปสวรรคนพิ พาน มันตองไดหลายอยาง เชน สติปฏ
ฐาน ๔
นี่เราเจอพระทานในปารําลึกชาติได
สองรําลึกถึงบุพการีได
สามรําลึกชาติครั้งอดีตได
สี่รูกฎแหงกรรมที่ตนทํากันไว
หาแกไขปญหาใหญ
เทานี้เหลือกิน เหลือกินเลย ไมใชอยางเดียว และไมใชขอขมาที่เราทํา หนอนี่ของ
พระพุทธเจาแท หนอนีแ่ ปลจากคําวา วะตะ เปนภาษาบาลี อนิจจา วะตะ สังขารา สังขาร
ไมเที่ยงหนอ อัญญาสิ วะตะโภ โกณฑัญโญ โกณฑัญญะเห็นดวงธรรมแลวหนอ ที่นี่วุนวาย
หนอ คือ ยสกุลบุตร เปนคําหนอ... หนอตัวนี้รั้งสติดีมาก ใหอยูกับจิต รั้งจิตใหอยูกับสติใหได
เชน แสงนีออน บัลลาต สตารทเตอร แลวจะใหหนอติดสตารทเตอรทําใหไฟติด ถาไมมี
สตารทเตอรเอาออกเสีย ไมติดหรอก เปนสื่อสําคัญมาก คือ สตารทเตอร หนอนี่เปนสื่อให
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สติอยูกับจิต เรียกวา หนอ... โอหนอ โกรธหนอ... เสียใจหนอ... หนอที่ทําใหเปนกรม
ประชาสัมพันธ สื่อสารประสานงาน ใหจิตกับสติอยูดวยกันใหเกิดปญญา เปดสวิตชปบ
สตารทรถปบ ๆๆๆๆ ทําใหไฟติด ตองตีความใหละเอียด เดี๋ยวนี้พระสอนใหไปสวรรค
นิพพานหมด นั่งบวชชีพราหมณไปสวรรค ไปนิพพานมานั่งคุยกันตามบาน ใชไดหรือ ไร
ปญญา นี่บารมีชั้นประถม บารมีชนั้ มัธยม มีความเพียรในทางดี บางคนชั้นประถมตองความ
เพียรอยางดีกอน หนูตั้งใจเรียนหนังสือ ขยัน แปลวาบารมี แปลวาความเพียร แตขึ้นมัธยม
แลวไมใชอยางนั้นแปลวาอีกอยางหนึ่งเพิ่ม เพิม่ แปลวา สรางบารมีในทางดี สรางความดี
ขยันสรางความดี ขยันทําดี ไมใชขยันทําชั่ว บารมีชั้นมหาวิทยาลัย ฉันกลาที่จะสรางความดี
ไมกลัวใคร ไมกลัวใครนินทา
หลวงปูเส็ง ทานเปนเจาคุณอริยคุณาธาร ทานก็บอกวา เดี๋ยวเราจะไปเทศนบานโนน
นะ ไปเทศนบานหนึ่งขื่อนั้น ๆ แลวจึงกลับ แลวทานนั่งทางใน ไมมีใครไดเลยนะเฮอะ มีใคร
ไดไหม เคยมีลูกศิษยเคยไดไหม ไมมีหรอก อาตมาไปอยูกับทานที่ขอนแกน ทีน่ ้ําพอง ที่
เขื่อนอุบลรัตน ที่ที่พระเมตตามาสอน อยูในดงในปา พระอรหันตไมไดอยูตามวัด ไมมีพระ
อรหันต อยาไปเชื่อใคร พระอรหันตมีก็เขานิพพาน แลวทานอยูในกรรมของทาน ไมมีสุขไมมี
ทุกข แลวทานก็เขาสมาธิ สักชั่วโมงทานก็ออกมา ทานบอกนี่เธอ ฉันไปเทศนมาแลว เราก็
นึกเออทานเจาคุณอาจารยไปเทศนอะไร นี่เราเปนพระหนุมบวชใหม ๆ
รุงขึ้นอีกวัน ยายนั้นมาแลว โอโฮ พระเดชพระคุณไปเทศนไดซึ้งใจเหลือเกิน ฟงกัน
๑๐ กวาคน แลว ๑๐ คนเปนพยาน ก็ทานไปที่ไหนละ ทานอยูที่นี่ ทานไมไดไปไหน อาตมา
ใชตํารานี้ ไมงั้นอาตมาจะแผเมตตาไปยุโรปหรือ ไปเขาบานญวนบานลาวไดยังไง นี้ไมมีใคร
ได พูดใหพวกเราฟงกับที่ไปยุโรปมา วาเราไปสอนมา ๒ คืน นีอ่ ดีต แผเมตตา แลวก็
สามารถจะไปเทศนท่นี ั่นได แตอันดับ ๒ สมาธิยังไมพอก็ฟงธรรม ถาสมาธิเต็มที่แลว
เหมือนวาไปเองเลย ไปเทศนใหฟงอยางนี้ แลวบางคนนี่เขาบอกใหแผเมตตา เราแผเมตตา
เราแผไมออก ไมรูจะทําอยางไร หมดกระแสไฟ หมดแลวอยางนี้ ทุนไมมีเลย เหมือนหมอ
แบตเตอรี่เก็บไฟไมอยูจะชวยไมได เก็บไฟไมอยูแลว เหมือนรถทีม่ ันตองไสทายไปอยางนี่
เก็บไฟไมอยูจะทําอยางไร นี่ปญหา ถามดีแลว มันไมใชอยางเดียวตองหลายอยาง ตองสะสม
กัน เหมือนอยางอาจารย ใชดี ใชวิชาประสบการณมาก ถาเราไดมีอยางเดียว เอาอยาง
อาจารย เรียนแพทยจบ ไมเคยรักษาโรค ไมเคยรักษาคนไขจะเกงไปไดไหม คนไขเปนกําลัง
ถารักษาไดมาก อาตมาถึงบอกแพทยวา สําเร็จแลวอยาเพิ่งไปที่ไหน ตองไปอยูโรงพยาบาล
ใหมีชื่อเสียง ใหคนรูจกั เอะ เกง รักษาโรคหัวใจเกง รักษาโรคปอดเกง หมอคนนี้มชี ื่อ เปด
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คลีนิก ใครจะมารักษาละ ตองมีประสบการณเก็บเล็กผสมนอย ไมใช หนอ... หนอ... อยาง
เดียว
บางคนเขาก็ไปเขากัน ๗ วัน ไปญาณ ๑๖ แลว อะไรมันจะมากไป ญาณ ๑๖ ก็ยาน
โตงเตงนะอะไร เราไมเคยยังไมไดผาน
อาตมาไปไดหลวงพอสดมาอีก ๒ ขอ ตองหลายครูและตองจําเอามาประยุกต ไมใช
วิปสสนาแบบสอนกันเดีย๋ วนี้ ตองประยุกต หมุนสมองใหทันสมัย ใหใหมเสมอ สอนเด็กรุน
ใหมใหเขาใจ
ที่เรากราบกันไป เบญจางคประดิษฐนี่ ประเพณีไทย ไมใชคําสอนพระพุทธเจา
คําสอนพระพุทธเจามีคาํ เดียว ผูใหญมา ยืนลุก ยืนรับ ยืนคํานับผูบังคับบัญชา
แสดงฐานะใหญ อยานิ่งดูดาย ผูใหญมายืนขึ้นสิ นี่พระพุทธเจาสอนใหเปนอยางนี้ อาตมาไป
รูมาจากประเทศศรีลังกา กราบนี่ประเพณีไทย คนไทยสมัยสุโขทัยมีมารยาทแบบคนไทย
แลวทิเบตกราบยังไงรูไหม นอนเลย นอนกราบเลย เอาเราลองสิ เดี๋ยวออกไป เจอปบ นอน
กราบเลย เอะ เมือ่ เขามาดี ๆ แท ๆ เปนอะไรไป เอะ เมื่อเขาก็ดีนี่นะ เลยพวกเราก็เอะ อะไร
นี่
ประเพณีจีนคนเขากราบยังไงรูไหม กราบสมองกอน ศีรษะลงมาปลายเทา แลวกราบ
มือ ๒ เทา ๒ สมอง ๑ จึงกราบอยางนี้ แลวก็กราบลงมา แลวกราบอยางนี้ ๆ เราไปเมืองจีน
มาแลว รูจริงเลย จีนเมืองไทยกราบไมเปนหรอก ตองมาเรียนนี่ แลวก็ตองมาเรียนที่นี่ ก็คง
จะลําบาก เอาละดีแลว ประเพณีเขาตองทําทั้งนัน้ แหละ ไมทํา มันเสียประเพณีไปเลย อยาง
ที่แผเมตตาหรืออะไรก็ตาม เราไปเมืองจีนก็รู เลยรูประเพณี เขาตองไหวสมองกอน ไหวพอ
แม ไหวที่หัวรดน้ําดําหัว คนจีนนี่เขาไหวลงมานะ ยืนไหว แลวตองมานัง่ ไหว แลวตองยืนอีก
ถึง ๓ ครั้ง เขาตองกราบสมอง เดี๋ยวทําทาใหดูก็ได อยาเพิ่งรองนะ ไปรูมาจากปกกิ่ง เขาตอง
ยืนกอน เขาตองยืนนะ ยืนแลวตองไหว นี่เขากราบอยางนี้ เมืองไทยไหว เออ เขามี ๓
ขั้นตอนนะ ไหวเจาครั้งนะ ไหวทางหัวลงมา มือ ๒ เทา ๒ สมอง ๑ แลวลุกยืน นี่เราไปเมือง
จีนมา โอโฮ นึกวามันจะมาทําอะไร ขาพเจาขอคารวะ มันสงภาษา รูได ตองรูจริงหนอยสิ
ตองกราบมีระเบียบเรียนมาแลว เดี๋ยวไปอยูปกกิ่งดีกวาสบาย แลวเขาจะสอนอาตมนะ
ดอกเตอรคนนี้จบฝรั่งเศส จบอะไรหลายอยาง แกก็มาเยี่ยมหลานแก อายุ ๗๒ แกปลด
เกษียณ แลวเปนประธานคอมมิวนิสต เปนที่ปรึกษาเติ้งเสี่ยวผิง หนายาว ๆ
มีพระหลวงเตี่ยวัดโพธิ์องคหนึ่ง แลวก็สมเด็จพุฒาจารยวัดสระเกศอีกองคหนึ่ง แลว
นอกนั้นก็วัดชัยพฤกษ แลวก็วัดสังเวช แลวก็ดอกเตอรที่ปก กิ่งแกก็มามองดูพระ แกไมพูด
แลวพวกนั้นเขาสงภาษาจีนบาง ภาษาอังกฤษบาง ภาษาจีนกลางอะไรบาง ก็วากันไป แลว
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เราก็มานั่งอยูที่กอนอิฐ ๒ องค วัดดอนเมือง สักประเดี๋ยวดอกเตอรมาแลว แกเดินมาแลว ก็
ใชภาษาใบ ภาษาจีนกลางเราก็ไมเขาใจนี่ ภาษาอังกฤษก็ไมชัด แกก็มาชี้หลัก พอละจากรถ
ตู ขอดูบัตร เราก็เอาบัตรใหแกดู พักที่โรงแรมชั้นหนึ่ง แลวแกก็อธิบายใหเราฟงวา ๔ ทุมจะ
เอารถคันนีม้ ารับไปที่บา น แลววัดดอนเมืองก็รู แตก็ทําเปนไมเขาใจวาเรื่องอะไร อาตมาก็
พยักหนา โอเค แลวก็มีอาเสี่ยที่เกาลูน ที่ขายเคกที่ฮองกง แกก็เอาดวยคนหนึ่ง แลวก็
อาหมวย ๓ เขารูเรื่องนี้ดี เขาก็มาสงภาษากัน เขาบอกกับเราวา ผมไปที่บานพอ ๔ ทุมกวา
ๆ มั้ง รถคันนี้มารับ เราก็ไป พอไดตํารามา ทีเคยเลาใหฟง ดอกเตอรคนนี้แกอายุมากแลว
แกก็จับชีพจร แกสงภาษาจีนกลางเลยวา มีครอบครัวหรือยัง เขาก็วาไมมี โสด แกกรอยเลย
ปากเนี่ยโกหกนะ จิตโกหกไมได คุณมีเมีย ๓ คน มีลูก ๕ ผูหญิง ๒ ผูชาย ๓ โอโฮ นี่ทําให
เราไดตํารา ไมตองไปจับมือเขาหรอก ไปจับมือเขาทําไม ดูหนาก็รูแลว เห็นหนอ เห็นหนอ
ทําไมได เห็นหนอนี่ก็รูแลว แตเราจะพูดทําไม แตไมใชรูทุกเวลากาลใชไหม ถาสติเรามันรวม
จิตไวเปนพลังใหได รูตอนนี้ ถาตอนนี้กําลังฟุงซานอยู จะไปเห็นคน จะไปรูไดยังไงทุกครั้งไป
ไมใชทุกครั้งจะได เห็นหรือยัง ถาเราวุนวาย กําลังยุงงาน คนเดินมาไมรู ใหเราตั้งใจเถอะไม
วุนตองรูแน ๆ วาคนนี้หนาเปนอยางไร โหงวเฮงเปนอยางไร
ถาเราไมสํารวมจิตไว แลวเราก็ยุงเรื่องงานอยางนี้ จะไปรูไ ดทุกคนหรือ ไมรูหรอก
เชื่อเถอะ ใครบอกรูไดทุกเวลาโกหกเรา พระเดี๋ยวนี้รูจังเลย พวกโกหกทั้งนั้น หลอกเรานะสิ
มันรูเปนบางครั้ง เหมือนบางครั้งเราสมาธิดี สติดี มันจะสังหรณวา เรื่องนี้จะเปนอยางนี้ เรื่อง
นี้ตองเปนอยางนั้น แลวเปนจริงดวย ลองสังเกต ถาเรากําลังฟุงซานวุนวายไมรูหรอก ถาหาก
วาอาจารยลองไปสวดมนต สวดมนตตั้งสติไวซิ เมื่อสติดี แลวจะเดินทางไปได เดี๋ยวไปเจอ
คนนั้น เขาบอกวาคนนั้นปวย สติบอกเลย ตาย คนนั้นเปนอยางไร เขาวาไมดีซะแลว แลวคน
นั้นตองถูกรถชน ไมผิด มันสังหรณจติ เราจําได สังหรณตัวนี้ แปลวา สติระลึก จําตรงนี้ไวให
ได สะสมเขาไวใหมันเขาใจ วาจิตเขาออกใหมันถูกตอง เดี๋ยวรูแน ๆ แตไมใชวาเราดูหนากัน
จะรูทุกคนไปเมื่อไหรเลา ถารูกันทุกเวลาทุกคน โกหก จําไว มันรูเปนบางเวลา
ถาเราสติดี เรามั่นใจของเราแลวปบ เราสวดมนตไหวพระ ถารู บางทีถาเราไมฟุงซาน
คนเดินมาปบ ไมตอ งบอก กําหนดเสียงหนอ เดินมาปบสัมผัสจิตเลย บอกวาคนนีก้ ําลังเปน
อยางนี้ ไมผิด ตองสังเกตนาน ๆ เพราะตําราที่ปูยา ตายาย สอนเรา ทานใชสังเกตการณ
เชน บางคนบอกพรุงนีฝ้ นตก เมฆมันมาทางนี้ แลวตกจริง แตเดี๋ยวนี้อยาไปทายนะ เรื่อง
วิทยาศาสตรมันเยอะ อยาไปทาย ผิดเลย เมื่อกอนทายได เมื่อกอนเขาทายไววาอยางนั้น ๆ
น้ํามาก น้ํานอย มันปกติ เดี๋ยวนี้มันตัดไมทําลายปา ไปทายไดหรือ ดินฟาอากาศแปรปรวน
หมดแลว เห็นไหม แลวก็ฝนทําเทียมได ทําจังหวัดสิงหบุรีไปตกที่ลพบุรี ทําลพบุรีไปตกที่
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กรุงเทพฯ ๓ วัน ๓ คืน เห็นไหมเลา ตกไมตรงที่เลยนะ ตรงที่หมดมันก็รูหมดทุกคนสินะ
เขาใจไหม ยาก นี่สงสัยถามเลย เราตองสะสมหลายอยาง เพราะคนเรามันมีนิสัยไมตรงกัน
แลวอาตมาจะเรียนมันทุกอยาง อยางเดียวไมได ตองหลายอยาง เพราะอาตมาถนัดดาน
กรรมฐานมากอน และถนัดทางไสยศาสตรดวย เดี๋ยวนี้เลิกแลว เสกเศษผาใหเปนตัวกระตาย
วิ่งเรียงหยองแหยง ๆ สักประเดี๋ยวอีกไมเกิน ๓๐ นาทีก็กลายเปนเศษผาเหมือนเดิม แลวก็
เอามาแกงกินก็ไมได ไปดูบานอาจารยมีเงินเปนพันลาน มีตน ไมอยางนั้น รูจริง เห็นจริง แต
เขาจะใหเงินเราไหม นาจะหันมุมกลับมาดูตัวเราวา สตางคในกระเปาพอเลี้ยงลูกไหม พอให
แฟนไหม พอจะสงลูกไปเรียนสูง ๆ ไหม ใหดูตรงนี้ เลยเราก็ตองลืม ของมันมีจริงทั้งนั้นนะ
เมื่อกอนเราเปนเด็ก ๆ นะ ขอโทษเถอะพูดคําหยาบ ทําไมใหคนฉี่ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
นั่นตาย ตรงนี้ก็ทํา ตอนเปนเด็กไปเรียนกับพระเขมรลองคนในบานกอน ไมรูจะลอกใคร ลอง
คนในบานเลย เออไมงนั้ มันไมขลัง ลองพี่สาวเขาให นี่พี่สาวตายไปแลว เราจะไมใหพี่สาวฉี่
เราก็ไปทํา วิธีการไมยาก ไปตัดไมกระบอก ไมทุมผี รูจักไหม ที่เขากระทุงผีแลวก็ทิ่มทองผี
ตอนเผาในปาชา เอาไมแบบนี้ สมัยนั้นไมมีเมรุ ตองไป ๖ โมงเย็นดวยในปาชา จะมีสมาธิไป
ไดไหม ไปในปาชาไดไหม ที่เขาฝงผีนะ ไดใชไหม ถาได มีสมาธิ องคนไี้ ปไดองคเดียว แลวก็
กําลังเผาไฟอยู แลวคนที่ตายผูกคอตาย เราเปนเด็กนะ มีสมาธิมาตั้งแตโนนแลว สมาธิอะไร
รูไหม สมาธิทุกอยาง ทั้งขโมยก็เกง ลักสตางคยายก็เกงดวย อาวไปทําอยางไร ไมที่เขาทิ่มผี
ไปก็เอายันตไปวาง ๔ มุม แลวก็เรียกจิตวิญญาณ แลวก็ตดั กระบอกนีม้ า ตัดมาแคนี้ สมมติ
อยากจะทําหลวงตาวาจะไมใหฉี่ละ จะใหปวด ขอโทษนะ หลวงตาไปฉี่ไวที่ไหน เราก็เดินไป
นะ หันหลังหยิบเอาฉี่ที่ดินนี่ เอามาใสในกระบอกของเรา ๓ กํามือ แลวไปเอาตัวแมลงภูที่มัน
ไชกระดานบานกอน เลนพี่สาวเรากอน ตอนนั้นอยูมัธยม ๒ พี่สาวก็ปวด ฉี่ไมออก ๒ คืน ๒
วัน แลวฉี่ไมออก ปวดโอย ๆ แลวตอไปก็ตองตาย ถาหากวาไอตัวแมลงภูที่อยูในนี้ตายนะ
พี่สาวตองตาย เลยเราก็ไปเตี๊ยมเรื่อง เอาคนตาเชาเปนหมอ เราก็บอกกับโยมแมเรา เราบอก
เดี๋ยวจะไปตามหมอ ใหตั้งเงินไวจํานวน ๖ บาท แลวก็มาทําน้ํามนต ทําน้ํามนตแลวก็รดไป
บาง เราก็ไปแกเอาแมลงภูออก มันก็หายปวด เลยเราก็แบงคนละ ๓ บาท ได ๓ บาทบาปจัง
เลย เลยวาของมีจริง แตกลาไปหรือเปลา เดี๋ยวนี้ปาชาไมมีอยางนั้น แตทําไดแลวเลิกก็ตอน
เปนพระนี่เลิกหมด
ถาเรามีคาถาปองกันได ถาไมมีคาถา มีสติอยางเดียวปองกันได คาถานี่ตอ งการ
สวดใหมีสติเทานั้นเองนะ ถาเรามีสติสัมปชัญญะ ผีไมเขา เจาไมสิงหรอก ลองดูได คาถานี่
มันทําใหมั่นใจ มันไมไดขลังหรอก เชน นะโมพุทธายะ แลวผีไมหลอก เราก็มั่นใจวาไม
หลอกจริง ก็วาคาถานั่นจริง ๆ มีสติจริงผีจะหลอกไดยังไง ตองหลายอยาง ตองวิจัยหลาย
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อยาง สมาธิมั่นคงเราไมกลัวใคร ถากลัวอยาไปนะ เชน แมวขับหนูมาครืน ๆ วิ่งหนีปบ ตาย
เลยนะ ตายเลย ก็ที่วัดนี่คนตาย ๖ คน ที่ตนมะขามตาย ๖ ศพ ผีหลอก ตนมะขาวสัน่ รองฮือ
ๆ ตอน ๑๘ นาฬิกา แลววิ่งเลย วิ่งไปเก็บหัวโขนโกนใบตาลแลว วิ่งไปหัวใจวายตาย เวลาอยู
ในโบสถนะ เราเอะ ผีวันนี้ดจุ ัง เราเพิ่งมาอยูใหม เราก็วาผีมันดุยังไง รองฮือ ๆ แลวก็ตนไม
หวั่นเลยนะ หวั่นเลย แลววิ่งเลยขาทีหลัง เลยเราก็บอกเดี๋ยวจับผีถว งน้าํ บอกใหเด็กวัด ไป
เอาหมอมา เดี๋ยวเอาผีเขาหมอ ก็หลอกเด็ก เราก็อยากจะขึน้ ไปดูแตตอนเย็น ๑๘ นาฬิกา ฮือ
อีกแลว แลวก็หวั่นเลย เราก็ขึ้นไป เราก็ไมกลานะ เรามีสมาธิยังไมพอ ใหเด็กมันออกหนา ให
เด็กออกหนา เราอยูขางหลัง เด็กมันก็บอก ทานทําไมไมออกหนาละ เออเอ็งขึ้นไปกอนสิ ขา
จะไดวาคาถาตามไง ถาขาออกหนาคาถามันไมขลัง เด็กมันเชื่อผูใหญ ไปเลยก็ไปเจอผีเลย
มันมีโพรงนกแสกที่ตาใหญ มันเอาหนูมาใหลูกมันแลวมันก็ตีปกรองฮือ ๆ แลวพอดีลมพัดมา
ตนไมก็หวั่นแลว รองฮือ ๆ ไปบนยอด ก็วาผีใชไหมละ ตายได ๖ ศพ เลยเราก็เอาผีมาถวง
พูดยังไงรูไหม ดวยการโคนตนมะขามซะ ก็ใหลูกมันโตกอน ใหมันไปหมดแลว เราโคน
ตนมะขามเผาถาน นี่หนาโบสถนะ ตั้งแตนั้นไมเห็นผีหลอก จับไดเลย
นี่เปนอยางนี้ อยาตกใจ ตั้งสติไว ผีที่ไหน ถาผีมันตองออกมาอยางอาจารยสิ ออกมา
พูดอยางนี้ ผีตาโบ มือใหญ ๆ นะผีโทรทัศน ผีเก ไมงั้นผีในโลงตองออกมารายงานตัวที่นี่ได
แลว มีพยานอาจารยวทิ ยาลัยครูเชียงราย ผมมากราบหลวงพอครับ มาอบรม ๆ ไดอยางไร
ยังอีก ๓ วัน ผมถูกรถชนตายแลวครับ อะไร รถชนตายมาไดอยางไร แลวก็เลาใหฟง พระก็
ชวยเปนพยาน เราก็รูแลว เปนผีไมเปนผี ตาไมกะพริบ แลวเวลาเดินกลับไป เอาเปไป หลวง
พอครับ ใหผมอยูที่ไหน บอกดูเอา พระปริญญาโท เอก ก็นอนดู เราก็นอนมั่ง เออ ใช ผีแน
เทาไมเหยียบพรม เดินกาวไปบนนี้ เดี๋ยวใครมาที่วัด ตองสังเกตดูหนอย เทาเหยียบพรม
หรือเปลา ถาไมละตองจําไดเลย ใชแน นี่เรารูหมดเลย ตองหลายอยางนะ ไมใชเรียนอยาง
เดียว ตองรูห ลายเรื่องใชไหมละ ถึงจะไปสอนเขาได
ถาม ทานเจาคุณครับ ขอเรียนถามวา ที่ผมไดฟงเทปจากทาน อานหนังสือจากที่
ทานไดเขียนไว ถึงลักษณะเดนของทานเจาคุณอยูอันหนึ่ง ก็คอื สมาธิที่มีจุดมุงหมายเพื่อการ
แกปญหาใหกับคน ในสวนนี้ไมทราบวาพระเดชพระคุณไดรขู ึ้น หรือไดรบั แรงบันดาลใจ หรือ
วาไดรับการประยุกต หรือวาใหประสบผลอยางไรครับ
หลวงพอ ไมใช ปญหางายที่สุด แตไมมีใครมาทําตรงนี้ มาเอาสมาธิอยางอื่นกันเสีย
มาก ก็แกปญ
 หาในตัวนี้ คือ จิต ธรรมชาติตองคิดอานอารมณ รับรูอารมณใหไดเหมือน
เทปบันทึกเสียง ก็เขาใจตรงนี้ จิตไมมีตัวตน มันเกิดตรงไหน ตาเห็นรูปเกิดจิต หูไดยิน
เสียงเกิดจิต แกตรงนี้ เสียงหนอ... เขามาดามาวา หรือมาพูด ตั้งสติไว เดี๋ยวรูเลยวานี่โกหก
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หรือเปลา นี่แกตรงนี้ ไมใชมานั่งสมาธิซะกอนเอาไปแก แตเราตองสะสมมานานดวย เห็น
หนอ... นี่คนนี้เดินมา เขามาทําไม เราก็ตั้งสติไว ไดแลวไมตองกําหนดเห็นหนอ... แลว เห็น
หนอ... นี่ฝก ฝก ถาฝกไดแลวไปกําหนดทําไม เหมือนทหารขวาหัน ซายหัน แขนซาย
แขนขวาวันทยาวุธ วันทยหัตถ นี่หัด พอเวลาไปรบ ทหาร...แพวก็ตายหมดนะสิ เขาใจนะ
แลวทีนี้ เห็นหนอ... เราไมตองไปกําหนดหรอก ถาสํารวมจิตไมได มาแลวยิ้มมาแลว เปน
มิตรตอนกู เปนศัตรูตอนทวง อยาให โกงแน นี่ปญหา แกไมใชวาเรารวมไวกอ นนะ นี่แก
สําหรับคนที่นั่งกรรมฐานเทานั้น แตตองสะสมมานาน ไมใชมาทํา ๗ วันเทานั้น แลวแกได
ตองใชเวลา ใชเวลานาน ถาเกิดปบไดหมดเลย ไดหมดเลย ถาหากวาตอนนี้กําลังฟุงซานนะ
กําลังเสียใจ กําลังกลุมใจ ยังไมแกตัวเองได แกตัวเองไมได ไปแกคนอื่นไมได เขาใจตรงนี้
อีกอยาง ถาเรายังกลุมใจอยูนี่ จะแกคนอื่นนี่ก็ผดิ เลยนะ คอมพิวเตอรตผี ิดแลวนี่ นี่กระแสไฟ
ไมพอ ตีคอมพิวเตอรผดิ ก็สะสมมาผิด นี่ตรงนี้
การแกปญหาไมยากเลย แตตองแกที่ตัวเองกอน ถาแกตัวเองไดแลว ถึงจะไป
แกคนอื่นเขาได ตองเขามีเต็มแลว ๘๐% ถาเรามีแค ๖๐% อยาไปแกปญหาผูอื่น แกไมได
เลย แตที่นี้เราใหเขามานั่งกรรมฐาน ตองใหเขาแกเองนะ เราอยาไปแกทุกคนไมไดหรอก
เพียงแตแนะแนว แนะแนวใหคุณไป คุณอยางนี้แนะแนวอยางนี้ เอาไมเอา ไมเอาเลยไป แต
เราจะไปแกปญหาดังที่กลาวมาคงไมได อยางนี้ แตเราแผเมตตาได วานี่หมอแบตเตอรี่ไฟ
ครบ เก็บไฟอยูดวย แผเมตตาไดงายดวย ถานี่หมอแบตเตอรี่รวั่ แลวหมดกุศลแลว แผไปไฟ
ไปเขาหมอก็เก็บไมอยู เก็บไฟไมอยู ชวยไมไดเลย นี่เปนอยางนี้ แลวใครมานั่งกรรมฐาน จะ
เอาสวรรคนพิ พาน โอยหลวงพอชวยแผเมตตาใหหนูหนอย จําใหสําเร็จไว ใหสําเร็จวันนี้เลย
โอโฮ เรียน ม.๑ – ม.๖ ตั้ง ๖ ป แกจะเอาวันเดียวจะใหเชียวหรือ นี่เหตุผล ตองสะสมนาน
ไมใชวาไดวนั เดียวหรอก ตองคอย ๆ สะสมไปเรื่อย ๆ ถาเราทํางานกรรมฐาน ตาดู หูฟง
ปากนิ่ง นี่เราทํางาน ก็คือกรรมฐาน สะสมเขาไว แลวผิดถูก จะไดสะสมเขาไว นี่ผิด นี่มันถูก
เดี๋ยวรูเลย แลวคนอื่นมาโกหก เรารูเลยวานี่เพื่อนมาโกหกเรา สติมันบอกนะ สติเราบอก เออ
ไอนี่โกหก นึกไวในใจสังหรณ วา “สังหรณ” หรือ “เทพสังหรณ” คําวา “เทพสังหรณ” นี่มัน
บอกไดนะ สถานที่บอกเราไดนะ วาที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ มีเจาพออยูที่นี่ มีดวงวิญญาณของปูยาตา
ยาย เพียงนึกเรานึกถึงพอแมเราเทานั้นนะ สติดีแลว เลยเอยอยาเชื่อเขา ขอกไดนะ สือ่ นะ
สื่อการสอน พอแมเราลมหายตายจากไปแลว เรานึกถึงพอแมเรา เวลาทํางานสักอยาง เดี๋ยว
บอก คือ ตัวเรานี่เอง ไมใชพอแมลงมาบอก จัดเปนสื่อ สือ่ นี่หมายความเปดสวิตชนะ แลว
ไฟฟาก็เดิน ทํางานใชไหมละ ถาหากเปดสวิตชแลว ไฟฟาไมทํางานเพราะอะไร สือ่ ไมดี เสน
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ลวดเปนสนิม ไฟฟาไมเดิน คอยสไมดี คอมพิวเตอรไมดีแลว แลวก็ทรานซิสเตอรเสื่อม ไม
เดิน นี่อันหนึ่งตองใชเวลา ตองใชหลายอยาง
ถาหากวาอาจารยไปพูดวา พระทานไมพูดอยางอาตมาหรอก ตองพูดวา ญาณโนน
ขึ้นนะ ไปโนนไปสวรรค โอยนี่ญาณ ๑ต มาแลวนี่ ตองเปนโสดา เดี๋ยวนี้ทานจะพูดอยางนี้
องคนี้พดู ไมไดหรอก มันคนละสคริปตไมเขาไซเกิลเราเลย คนละเสนลวด อันนีจ้ ริง
พระพุทธเจานี่ยอดจริง ยอดพัฒนาแลวยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก เดีย๋ วนีพ้ ระยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลงของใครไหม ใครมาเสนอยังไงก็ไมเอา จะเอาแตอารมณทาน คือ
พระ โอย ไมเอา... แลวเราจะเอายังไง เราจึงเรียกวา ทิฏฐิพระ มานะประสาน พระมีทิฏฐิสูง
มาก เราไปเสนอแนะทานยังไง เปนครูอาจารยเรา โอย... เราเคยเสนอมาแลว ทานไม
เอากับเราหรอก แตแลวเราก็ตองมาทําอีก อันนี้สื่อการสอน ถาคนไมเอาก็ไมรจู ะทํายังไง
ตองสะสมมานาน เหมือนน้ํากระบอกตาลที่หยดทีละหยด แตเราตองปองกันอยาใหกระบอก
รั่ว เดี๋ยวเต็ม สะไวเถอะ เหมือนอยางตุมนี่ เราตักน้ําเหนื่อยเปลาแลวปลอยใหตุมรั่ว ก็เสีย
แรงเปลานะสิ สะสมตรงไหน สะสมตรงอยาใหรั่ว ก็คืออยาใหอารมณรั่ว อยาใหฟุงซาน
ถาเราไมฟุงซานนะ อารมณดีนะ มีพลังนะ มีพลังเลยตรงนี้นะ เอาไปชีแ้ จงกันไดเลย
ถาเราฟุงซานไอนั่น ฟุงซานไอนี่ อารมณก็รั่ว ก็เก็บไมอยู ไมมีพลังหรอก มันอยูตรงนี้ โอโฮ
เรากวาจะรูอ ะไรบาง ใชเวลามาก ไมใชใครมาบอกยังไงก็เชื่อ ใครบอกเชื่อ อยาเชื่อใครนะ
เชื่อคนใหยากไว เขาบอกเชื่อไดหรือ ใครบอกเชือ่ ๆ จระเขขึ้นแลวนะ เออวิ่งกันตาเหลือก
จระเขขึ้นที่ไหนละ เชื่อเขาสงไปได ตองไปเห็นกับหู รูกบั ตากอนคอยเชื่อซิ ตําราจึงเขียน
ขึ้นมา เชื่องายสอนยาก คนเชื่อยากสอนงาย เขาวายายคนนั้นไมดีเจาคะ เชือ่ อยางนี้
เหมือนอยางไปรักษาศีล สาธุ อะไรสาธุตะพึด สอนยาก คนเชื่อยากเปนบัณฑิต ใครบอก
ยังไงไมเชื่อ ตองไดยินกับหู รูกับตาตองประสบกับตาดวยตนเอง สอนงายดวยเหตุผล ตอง
ยอมรับดวยจํานนเหตุผลขอเท็จจริง นี่คือจริง อันนี้ไมมีใครวิจารณ เราดูคนนี่ ถาอยากจะรูวา
คนนี้ดีไมดี ไมตองใชตํารา ใชเวลาดูไปนาน ๆ ก็รู เดี๋ยวก็โกหก ถาหากวาเรามีสมาธิสูง ไม
ตองดูนาน ดูปบเดียว กิริยามารยาทมันจะบอก หนามแหลมใครเสี้ยม มะนาวกลมเกลี้ยงใคร
กลึง
ถาเราไมมีสมาธิ ไมมตี ํารา ก็ตอ งใชตําราพระพุทธเจา ดูนาน ๆ เดี๋ยวรูเ ดี๋ยวโกหกเรา
แลว เดี๋ยวก็วิงขึ้นวิ่งลองใหเราดูรูแลว แหมเจอใหม ๆ นะดีเหลือเกิน นานไปแลวก็เสื่อมลงรู
นิสัยเร็วขึ้น ถายิ่งไปตางประเทศ ไปนอนรวมกันสัก ๑๕ วัน รูนิสัยเยอะ ที่เรารักกันนี่แคอยู
กันมา ๑๐ ป แตไมเคยไปนอนรวมกัน ลองไปตางประเทศไปนอนรวมกันสิ รูนิสัยเลย มักงาย
มักไดเวลาเราชวยหิ้วปกได ชวยอะไรได ทีของเราชวยหิ้วไมได นี่คนนี้เห็นแกตัว อันนี้เราไป
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ตางประเทศมานะ อันนีอ้ ยาไปวิจัยเลย คือ พระ จะวิจัยเฉพาะพระ ความเห็นแกตัวก็มี แลว
เราชวยทุกอยางเลย ของเราทานไมหิ้วใหเลย เลยเราก็ตองหิ้วใหทานดวย หิ้วของเราดวยนี่
สําคัญมาก เขาเรียกวา พระ แลวก็สิ่งแวดลอมของคน คนเราจะรูดีชวั่ ตองใชเวลานาน ถา
หากวา เรามีสมาธิประจําจิตเหมือนมีปรอทวัดไข จะไดรูเดี๋ยวนั้น แตตองใชเวลาสะสมมา
นาน มีเครื่องคอมพิวเตอรสะสมมานาน เดี๋ยวกดปุมมันจะบอกคนนี้เปนยังไง กดปุมนี้มาคนนี้
เปนยังไง แตตองใชคอมพิวเตอรทคี่ งที่คงวาเขามาสอน ใชเวลาเหมือนกัน ถาหากวาเราเคย
ไมรูนิสัยกัน ก็อยูนาน ๆ ไปก็รูแลว เดี๋ยวก็รูแลว เมื่อกอนนี้ไปสอบวิชาการไดแลว ยังไมพอ
ตองสอบสัมภาษณ เขาตองการดูเชาว วาน้ําเสียงเปนอยางไร มีโหงวเฮงไหม แลวมีเชาว
ฉลาดที่จะทํางานบริษัทนี้ไหม แลวมีเชาวฉลาดที่จะเขางานนี้ไหม จึงตองสัมภาษณใหตกไป
เดี๋ยว ๆ รูปรางสวยจริง แตนิสัยไมผองออกไป ออกไป ตกไปดูสิ
คนลพบุรีนี่สอบไดที่ ๑ เขาถามงาย ๆ ถามวาคุณอยูที่ไหน ลพบุรีครับ มีกี่อําเภอ ก็
มาสอบมาเรียนกฎหมายนี่มีกี่อําเภอ ยกนิ้วแลว อําเภอเมืองฯ อําเภอทาวุง อําเภอบานหมี่
ไปปรากฏออกมาวาตก เชาวไมถึง นี่เขาดูตรงนี้ เขาดูโหงวเฮง เดินมาก็รูแลว เดินสายกันอีก
แลว เดินเปนนักเลงเลยหรือ ไมรับเขาทํางานบริษัท สมมติวาจะหาผูจัดการบริษัท วิชาการ
ไมตองสอบ เพราะวาตองเกง แลวถึงจะเปนผูจัดการ ถาไมเกงอยาเปนผูจัดการ ถามขอเดียว
พอ ไมตอ งเขียนวิชาการ คุณจะมาเปนผูจัดการบริษัทเรา โกงเปนไหม โกงไมเปน โกงไม
เปน ไป ไมเอา เอาอาจารยโกงเปนไหม เปน นั่ง อาจารยโกงเปนไหม เปน นั่ง โกงเปนอยูกี่
อยาง ถาได ทําอยางลับเลย อาว คุณโกงเกงมาก นัมเบอรวนั ไดที่ ๑ เอานั่ง อยาเพิ่งไป ยัง
ไมรับหรอก นั่งกอน นอกนั้นไปใหหมด ใชไมไดเลย โกงไมเปน ลูกนองโกงตายสิ นี่ตําราเรา
ไมมีใครไปใชตามบริษัทเลย เอาละ โกงเกงมากถึงพันอยาง ญี่ปุนก็สูไมได เมืองจงเมืองจีน
อะไรสูไมไดทั้งนั้นละ เอาละ เขาหุนกันเลย อยาโกงบริษัทเรา ชวยกันทํามาหากิน ไดเงินได
ทองชวยแบงกันใช ไดเงินไดทองมากมายชวยแบงกันใชแบงกันกิน โอเคละ บางคนเปนไง
โกงแลว โอยทาน... หัวหนาใหญครับ โกงไมเปนเลย ซื่อสัตยเหลือเกินนับแตสตางค วาใคร
จะโกงไป... ไมรับ มาทําใหบริษัทเจง ก็โกงเปน ดูหนาก็รูวาลูกนองจะโกงยังไง มาดีมารายจะ
เอาทางไหน นี่สิเปนผูจัดการบริษัทเราได งั้นก็รับเอานี่นะ บริษัทยุพานะ ยุพาจํากัด เดี๋ยวตั้ง
ให ครับ รับไอพวกขับรถเอย ขับรถนี่ชนบางหรือเปลา ไมชนเลย เพิ่งขับ ไป... ไมเอา
ประสบการณนอยไปอีก ชนคนตายกี่คน ๑๐ คน ชนหมาบาง ชนวัวบาง ชนควายบาง เอานั่ง
กอน นี่ประสบการณมาก เออ ชนคนเรื่องอะไร ผมเมาครับ ไป ๒ ศพชนวัวตายเรื่องอะไร
ผมกินยามา ไปไป สอบตก ชนคนตาย เพราะแหมมันสุดความสามารถ โอโฮ...มองไมดีแลว
ไมมีใครแลว มันวิ่งกลับ ประสบการณเขารูหมด แลวทําไม แลวชนวัวตาย เขาจะบอก
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ผูจัดการวา ถาวัวอยู ๒ ฟากตองหยุดที่ผมรูมานี่ วัวมันอยู ๒ ขาง แลวเราก็แลนเรื่อยไป มัน
ก็วิ่งไป ผัวมันวิ่งไปหา เมียตกใจ วิ่งไปหาลูกมัน รถก็ชน ผูรอู ยางนี้ครับ ตอไปผมไมเอาแลว
ถาวัวอยูขางเดียว แลนไมมีการผานถนน ถาแมกับลูกอยูกันคนละฟาก ตองหยุด เดี๋ยวก็วิ่ง
ไปหาพอมัน แมมนั คนนี้รับไวกอน คนนีม้ ีประสบการณ โอ... ผมขับรถมา ๓ ปแลว ไมเคย
ชน ไมเคยเสียบคาน ไปไมรับ คนชนคนมาก ประสบการณมาก เอาไวกอน นี้เทานี้นะ ทํา
ไมได แหมตองไปประวัติไปเอาอะไรกัน พวกนีด้ ีไหมถาไมดี เอาไปคิดกอนนี่ถาจะมีผูจัดการ
มา ถาโยมตั้งบริษัทเอาอยางนี้นะ โกงเกงถึงพันคน ถึงพันอยาเอาเลย แลวโกงยังไง คอยมา
ศึกษาทีหลัง
คนที่ตายจากโลกไปก็คิดวาไปนรกบาง ไปสวรรคบาง เขาดูที่ กรรม กรรมนิมิต และ
คตินิมิต แลวบางคนจะมีนิมติ เครือ่ งหมายหลายเรื่อง ที่สรางกรรมไวมันก็ปรากฏในตอนที่จะ
ตาย มันก็มาปรากฏ แตทุกคนจะสังเกตหรือเปลา บางคนไมเคยสังเกตกรรมนิมติ นีเ่ ลย เขา
จึงไมรู
บางคนทําบุญไวเยอะเลย มีโยมคนหนึ่งทําบุญมาก ทอดกฐินมาตั้งมากมาย แลวก็
โกรธดาพอทุกวัน สรางวัดเยอะแยะ อยูลพบุรนี ี่เอง ทําไมตายเฉย ๆ ทําไมตายเปนเปรต
เดี๋ยวเลาใหฟง เรือ่ งตั้งแปดเกาปมาแลว ไมนาเปนไปได ก็เปนได อารมณนี่สําคัญมาก ยาย
คนนี้อายุมากแลว มีลูก ๕ คน ทําบุญเกง แลวก็ยกสมบัตใิ หทุกคน แกอยูกับลูกคนสุดทอง
ลูกสาวคนเล็กไปไดลูกเขยเปนเจาของโรงสี เจาของโรงน้ําแข็ง แตเลนการพนันเกง แลวยาย
คนนี้เคยมาที่วัดที่เรามาอยู แกก็ตามมานะ แลวรูจักกันตั้งแตอาตมาอยูวัดโนน ยายคนนี้ นี่
เราก็ติดตอกัน แลวลูกสาวคนนี้เขาก็รักสามีเขา เลนการพนันหมดเลย ตึก ๕ คูหา เปนของ
ธนาคารหมด ทั้งเงินทองก็ยอยยับไปเรื่อย ๆ แลวยายคนนี้แกก็มาชวยพัฒนาวัด แกก็นั่ง
กรรมฐานเหมือนกัน แตไมใชกรรมฐานแบบเรา กรรมฐานแบบที่อื่น พุท หายใจเขา โธ
หายใจออก แลวแกก็ชอบทอดกฐิน ผาปา ตอนนั้นเรามาอยูในวัดเปนปแรกเลย แกก็มาชวย
พัฒนาบางนิดหนอย ก็ชวยทอดกฐินให ๒ ครั้ง ทอดกฐิน ๒ ครั้ง แลวทีนี้ก็เงินหมดแลว ลูก
สาวก็บอกวา คุณแมขอยืมเงินหนอยไดไหม ยื่นโนติสเลย ยายแมแกขึ้น ๘๐ กวาแลว ก็ไป
หาพี่ชาย ลูกชายมีโรงหนัง โรงทอผา ร่ํารวย เลยจะไปขอเงิน ไปหาลูก ก็ไปบอกใหลูกชาย
คนโตฟงวา นี่ลูกเอย แมขอนาคืน คือที่ใหไป ยังอยูไหม ลูกชายก็บอกวา ยังอยูครบ ผมไม
เคยทําลายสมบัติคุณแมเลย ผมร่ํารวยอยูที่เชียงใหมนี่ ผมมาตั้งตัวเองนะ แลวแมไมนามา
มาเรื่องอะไร ผมควรจะไปหาแม แมไมนามาหาผม แลวก็เลาเหตุการณใหฟงวา นองคน
เล็กนะ ผัวมันเลนการพนันหมด นึกวาขอคืนมาใหมันเถอะ ลูกชายบอกมันจะถูกตองหรือ ก็
นองเขยเอาไปเลนหมด แลวจะไปเลนอีก หรือ เอาละแมจะพูดกับเขา ขอใหเขาเลิก สุดทายก็
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ใหแมไปหมด ตั้ง ๒ คูหา แลวที่ทาง นา ให ใหหมดเลย ใหคืน นี่มันบาปอยางนี้ บาป
เหมือนกันนะเอาคืนมาหมด คืนมาแลวก็เอาใหกับลูกสาว ลูกสาวใหผัวหมดอีกเชนเดียวกัน
ไปเลนการพนันหมดเลย ไมมีเหลือเลย พอแมรูเขาเสียใจ เกิดอํานาจกิเลส อํานาจโลภะ ที่ไป
ขอคืนมา แลวเสียใจที่โทสะเปนอสุรกายตายคาที่เลย อาตมายังไปทําศพ ที่ลพบุรีนเี่ อง
อยูมาได ๒ ป อาตมาไปธุระที่บางมะยม ไปทําบุญ แลวเด็กผูหญิงอายุ ๑๔-๑๕ จะ
เปนนางสาวแลว ผีเกิดเขาแลวบานชื่อบางมะยมนี่ บานติดกันเปนพืดเลย อยูกลางทุง เราก็
ไปธุระที่นั่นมา เด็กมันรองวี๊ด ๆ วาด ๆ ขึ้นมา คนก็มามุงกันเยอะแยะ ก็ปรากฏวาโยมคนนั้น
มาเขา แลวก็รูจักกับเรา เด็กคนนั้นรูจักเรา ทําไมพูดเปนลิเก บอกทานมายังไงนี่ บอกหนู
รูจักหลวงพอดีหรือ เอะ หนูอะไร ทานจําดิฉันไมไดหรือ ชื่อนัน้ ๆ เอะ แลวมาทําไม โอโฮ อด
อยากมากเหลือเกิน แลวก็เลาวา อดอยากปากแหง ขาวปลาไมมีทาน เอะ ก็ทอดกฐินผาปา
มายังไง บุญตั้งเยอะแยะ ทําไมถึงมาเปนเปรตละ เปรตยังไง เปรตกับเรา เราถึงรูประวัติ วา
แกไปขอสมบัติลูกชายคืนมา เราไมรูเลยคืนมาแลว โยมไปใหใคร ก็ไปใหลูกสาว ลูกสาวก็ไป
ใหผัว ผัวผลาญหมด ดิฉันเสียใจแลวก็ตาย นี่ฉนั นะหมากยังอดอยากเลย ไมมีกินเลย ๒ ป
กวา แลวเด็กคนนี้ที่มาเขารูจักกันหรือ ไมรจู ักเลยนะ นี่ตายเปนเปรต จิตฺเต สงฺกลิ ิฏเฐ ทุคฺ
คติ ปาฏิกงฺขา – เมื่อจิตเศราหมอง ทุคติเปนอันตองหวัง ทําบุญเยอะ มาตอนหลังก็หมด
เมื่อหมดเวรกรรมจากเปรต ก็ไปสวรรค ก็ไปสวรรคจําไวเลย ไมใชวาบุญกับบาปมัน
รวมกันไดนะ ปนกันไมได แตตอนที่ตายนี่ ทําบุญไวเยอะจริง แตจิตเปนอกุศล ดวยอํานาจ
โลภะ ไปขอสมบัติลูกชายคืนหมด แลวก็มาใหนองคนเล็ก นีเ่ ลาเหตุการณใหฟงวา เปนเปรต
ได กรรมโยมตรงนี้เอง แลวเด็กผูหญิงก็ไมรูจักดวย อยูคนละอําเภอ แลวเราพอดีไปที่นั่นถึง
ทําใหเราตองเจอะกําหนดใจใหมั่น วาตายแลวเปนเปรตอยางนี้อํานาจโลภะ
แลวอาตมานี่ ถึงวันพระก็แผเมตตา แลวก็อุทิศสวนกุศล วันพระนี่ดีที่สดุ วันพระเปน
วัดหยุดงานทั้งเมืองสวรรคและเมืองนรก เขาจึงนิยมวันพระ ถาหากวาวันนั้นเขาปกตินะ เขา
จะยิ้มแยมแจมใส รับอนุโมทนา รับทราบเทานั้น ถาคนอยูเมืองนรก ก็จะไดรับสวนบุญ ถาตก
นรกไมใชเปนเปรต อยูในโลกันต จะไมไดรับสวนบุญ ไมไดรับหรอก ไมไดรับเลยนะ ถาเปน
เปรตวิสัยก็ไดรับ ถาไปอยูบนสวรรค ไมไดรับสวนผลนี้อยางนี้ แตรบั อนุโมทนา รับทราบได
แตอนุโมทนาเทานั้น ไมใชรับเอาอาหารมากินได อันนี้ไมตอ งวิตกกังวลนะ ไมเปนไรหรอก ที่
เราทําบุญนะ เราไดของเรา แตทานก็ชื่นใจ เปนผลพลอยไดที่ปลื้มใจ แตไมใชบญ
ุ ไปไดกับ
คนอื่น บุญที่เราทําทุกวันนี้ ไปไดของเราเองที่เราทํา เราไดของเรา แตเราทําเพื่อสนอง
พระคุณเทานั้น จําอาตมาไว น้ําพระคุณสําคัญมาก
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น้ําพระคุณอุนเกลาทุกเชาค่ํา
หลังดวยน้าํ เมตตาจะหาไหน
ถึงน้ําคางหลั่งจากนภาลัย
ก็ยังไมเย็นล้ําเทาน้ําพระคุณ
นี่ตรงนี้สําคัญมากนะ............
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