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วันพระกลางเดือนหกหยิบยกขึ้นมาแจงในวันนี้ ถาไมใชอธิกมาสแลว วันนี้จะเปนวัน
สงเสริมพระพุทธศาสนาในวันวิสาขบูชา แตเพราะเปนอธิกมาส วันวิสาขบูชาจึงตองเลื่อนไป
เปนกลางเดือนหนา ทีถ่ ูกตองตามดาราศาสตรและโหราศาสตรตามพระอาทิตย พระจันทร
เวียนโคจรรอบ ๆ โลก มีทั้งเต็มมีทงั้ ดับ หลายวาระ เวลาทีผ่ านมาคนเรามีทั้งขาดทั้งเกิน ถา
เกินก็ตองตัด แตเราก็ไมทราบไมคอ ยเขาใจในชีวิตปฏิบัติธรรม นี้ก็ขอฝากทานไปตีความ คิด
เอาความหมายของทานเอง
เราทานทั้งหลายมาเจริญพระกรรมฐานดีที่สุด แตควรจะสืบแสวงหา แลวก็เปนโอกาส
อันประเสริฐของทานในวันนี้ ที่เราไดตัดปลิโพธและกังวลมาอยูวัดปฏิบัตธิ รรมดีที่สุด ปฏิบตั ิ
ธรรมตองใหเห็นพระสงฆองคเจา รุกขเทวดาศรีมหาโพธิ์ ตนสาละ ระลึกถึงวันประสูติของ
พระพุทธเจา ใหครบครันทันเวลา วันดีที่สุด ขอฝากทานผูปฏิบัติธรรมไว วันอุโบสถคือวันนี้
เปนวันที่เรารักษาจิตใจใหสดชื่น ทําใจใหชื่นบานทําใหเกษมสําราญสักวันหนึ่งจะทําไดไหม
ทานทั้งหลายเรามาแสวงหาธรรมะ อาตมากลาวย้ํามานานแลว ใหเขาถึงวัด วัดทีห่ นึ่ง
วัตถุธรรม ถาทานมีธรรมะประจําจิตใจแลว วัตถุจะสะอาด ชีวิตจะปราศจากมลทิน จะไม
เศราหมองตอไปในชาตินี้และชาติหนา วัดที่สอง วัดอารมณ เราดีแตไปวัดอารมณคนอื่น ให
มันเสียโอกาสและเวลาของทาน ใครทําใครได ใครไมทําก็ไมได ชวยกันไมได ภรรยาปฏิบัติ
ธรรม มีธรรมะประจําจิต ใชชีวติ ที่ถกู ตองตามครรลองของชีวิตแลว สามีก็คงไมได ตางคน
ตางทํากัน สามีนั่งปฏิบตั ิกรรมฐานอยูในวัด ภรรยาตามมา ภรรยาไมสนใจเลย ก็หางเหมือน
ฟากันดิน แนนอนที่สุดจะไมพบกันในชาติหนาตอไป อันนี้เปนหลักสําคัญ
พระพุทธเจาเสวยพระชาติทุกชาติ ทรงไดคูพระบารมีของพระชินสีหศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจา เปนคูสรางคูสม คูรว มกันมาเสียสละชีวิตใหกันได เหมือนพระเวสสันดรมีปญญาสูง
พระนางมัทรีสรางความดีสนองพระองคทาน สนองพระบาทสามารถทนลําบากลําบนดวยกัน
ณ ปาหิมพานต ตลอดมาแทบจะเอาชีวิตไมรอด แตแลวก็ตองอดทน เนื่องมาจาก ชางปจจัย
นาค เปนเหตุใหพระองคสําเร็จมรรคผล ใหเขาสูมรรคผลเขาสูพระโพธิญาณ ตรัสรูเปนพระ
สัมมาสัมพุทธเจาในโอกาสตอไป
ทานทั้งหลาย คูสราง คูสม คูอบรมจิตใจในโลกมนุษยนี้มีคูเดียวในโลก คือ
พระพุทธเจาเมื่อครั้งเสวยพระชาติเปนพระเวสสันดรกับพระมเหสี สรางความดีทุกชาติ เจอ
กันทุกชาติ ทรงเสียสละกระทั่งพอชาลี แมกัณหา ก็ใหเปนทานได พระนางมัทรีก็หาไดวาไม
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ลูกทั้งสองก็ปรองดองกันเพื่อพระโพธิญาณของพระราชบิดา ทรงตัดปลิโพธไดแลว แมแตลกู
สามี ภรรยาซึ่งเปรียบดังดวงหทัยก็สามารถเสียสละได ทานจะไดสําเร็จมรรคผลแนนอน
อาจจะชาตินี้ก็ได ถาทานเสียสละอะไรไมไดแลว ไมตองกลาววาชาตินี้หรือชาติหนาก็ไมได
เชนเดียวกัน อันนี้เปนการบอนทําลายจิตใจใหชีวิต ชีวิตจะไมมีแบบแผนชีวิตจะลําเค็ญ
ตลอดไป จะตกทุกขไดยากตลอดทั้ง ๑๐ ชาติ หาความสบายไมไดเลย
พี่นองที่รักทัง้ หลาย จะเปนทั้งบรรพชิต คือนักบวช หรือจะเปนผูครองเรือน คือ
ฆราวาส มีความจําเปนในชีวิตของเขามากตองไปประกอบอาชีพการงานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน
มีโอกาสมีเวลาสําเร็จไดยากเพราะยังมีเรื่องกังวลสนเทหในหัวใจตลอดเวลา พระพุทธเจาทรง
สอนเราใหมีปญญาในตัว ปญญานอกตัว ชวยตัวเองไมได ชวยคนอืน่ ไมได องคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาทานเสวยพระชาติถึง ๔ อสงไขย สรางกุศลบารมีมาหลายชาติหลายกัปป
ชาติสุดทายเสวยพระชาติเปนพระเวสสันดรใหทานไดทุกอยาง ตลอดกระทั่งเพชรนิลจินดา
ใหสาวสีสาวใชไปหมด ไมหวังผลอะไรตอบแทนแตประการใด ชาติสุดทายนี่ก็สามารถ
เสียสละได แตเราเปนชาติสุดทายหรือชาติไหนกัน ชาตินี้ชาติหนาเราก็ยังไมสามารถจะแลก
เอามรรคผลไดแตประการใด ตองพยายามทําตลอดไป อยาไปทิ้งขวาง ทานจะทราบหรือไม
อาจจะตายในวันพรุงนี้ ปนี้ ปจจุบนั ทําไมได มันยุง ปหนาคงไมยุง ปหนาคงมาได ทานคิด
อยางนี้กันทุกวันนาเสียดาย ปฏิบัตใิ หมันถึง มันจะซึ้งใจ ถาไมถึง จิตทานจะไมซึ้ง ทานจะไม
ใฝดี ทานจะเสียสัจจะและเวลา ตามคําพูดที่พดู ไปแลวนั้นมันจะหมดโอกาสในเวลาขางหนา
เสียดายเวลาเหลือเกิน อาตมานี้ไมประมาทหางานคืนยันรุง ใครจะดาจะวาชางเขา เขาไมดี
เขาถึงดาเรา ถาคนดีมปี ญญาจะไมมองคนในแงราย จะไมดาใคร จะดาตัวเองทุกวัน ดา
ตัวเองแกไขตัวเรา ชีวติ จะมีแปลน และแผนผัง จะมีทางเดินไปดวยความถูกตอง ไมใชมาจิ้ม
ๆ จ้ํา ๆ แลวทานจะไดอะไรหรือ นัง่ คุยกันเสียเวลาเปลา ๆ แถมนินทากันดวย
ทานทั้งหลาย ที่ปฏิบัตกิ รรมฐานมาเปนเวลานอยบาง มากบาง ทานมีอะไรติดขัด
ทานมีอะไรที่จะเหนี่ยวรั้งทานไดบางไหม ทานจะเดินทางไดถูกตองตามครรลองของชีวิตไหม
ทานไดวิถีชวี ิตแลวหรือยัง วิถีชีวติ ของทานเขาไปในจุดมุงหมายอันนั้นหรือยัง อยาประมาท
ชีวิตทานจะเปนอกุศลกรรม จิตเต สังกิลิฏเฐ ทุคติ ปาฏิกังขา เมื่อจิตเศราหมองทาน
จะตองไปอบาย จิตเต อสังกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกังขา จิตผองใสยอมไปสุคติ ขอใหทําดวย
ความตั้งใจ และนั่งสมาธิไมตองไปเอาเรื่องเอาราวกับใคร กินนอย นอนนอย พูดนอย ทํา
ความเพียรมาก ทานจะรูสึกนึกติดตัวภายใน ๗ วัน ทานจะตองได ถายังไมคดิ กัน พูดคุย
เซาซี้อารมณก็เสียไป ทานจะมีสมาธิไดอยางไร จิตไมเปนสมาธิเพราะดังกลาวนี้ เหตุที่จิตไม
เปนสมาธิมีอยู ๗ ประการ
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๑. นั่งไมถูกวิธี
๒. จิตเปนกังวล กังวลเรื่องงาน
๓. เหนื่อยมาก ไปทํางานมาเหนื่อยเหลือเกิน จิตทานจะไมเปนสมาธิ แตหายเหนื่อย
เมื่อยลาเมื่อไรก็ตั้งสติใหไดแกนได
๔. ปวย อาพาธหนัก จิตทานจะไมเปนสมาธิ ทานจะอุปาทานนึกถึงเวทนาปวดโนน
เมื่อยนี้ ปวดหนอ ปวดเรื่อยอะไรทํานองนี้ จิตทานจะขาดสมาธิทันที ถาไมฝกไม
ปฏิบัติ ทานจะไมมีสมาธิเลย
๕. ราคาเกิด ขณะนั้นจิตทานจะหายไป สมาธิจะไมเกิด
๖. โทสะเกิด ทานไมสามารถแกไขโทสะได ไมสามารถจะตั้งสติไวได สมาธิหนีไปหมด
ทานจะทําอะไรเสีย ขาดสมาธิเพราะมีโทสะ โทสะสิงสถิตในจิตใจของทาน ปญญาไม
เกิด แลวทานจะไมมีสมาธิปฏิบัติอีก ๒๐ ป ก็ไมไดผล ไมไดอานิสงสแตประการใด
๗. อารมณมากระทบ อารมณเกิดกระทบ สัมผัสเกิด อายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
เกิดสัมผัสมากระทบอารมณจึงเสีย จิตไมเปนสมาธิ ไหนเลยเลาจะมีสมาธิอวดอาตมา
วามีสมาธิแลว ไมจริง นั่งหลับตาก็ไมรูวาคนนีส้ มถะหรือวิปสสนา นั่งหลับตาอยู จิต
ออกไปโนนไปเชียงใหมโนน จิตโนนไปหวงผัวกลัวผัวจะไปมีเมียใหมอะไรทํานองนี้
รับรองอีกรอยปทานจะไมไดอะไร จิตเกิดโทสะ ถาทานไมระงับโทสะกอนสมาธิไมเกิด
แนนอนขาดการกําหนดจิต จะขาดสติ ขาดปญญา ไหนเลยสมาธิจะเกิดขึ้นกับตัวทาน
ได
เหมือนพระทานบวชนั่งหลับหูหลับตาตะพึด ไมไดรูเหนือรูใตอะไร ไมตองถามครูบา
อาจารย ครูบาอาจารยก็ทําไมไดอีกไปกันใหญเลย ครูก็ไมรู ศิษยก็ไมรู ความขลังของ
อาจารยเลยกลายเปนความคลั่งของลูกศิษย ทําไมได มันคลั่งโดยออกไปนอกลูนอกทาง เอา
ดีไมได แนนอนที่สุด ขอฝากไว นี่แหละจิตเปนสมาธิไมได มีอยู ๗ ประการ
สวนสาเหตุของจิตไมสงบมีอยู ๘ ประการ โยมตองกําหนดจดจําขอนี้ไวกอน จิตไมสงบ
ทําอยางไรก็ไมสงบ ถาไมฝกมากอน จิตไมมีสมาธิจะไมมคี วามสงบในครอบครัวเลย สาเหตุ
นั้นไดแก
๑. มีไมพอ ตะเกียกตะกายอยูร่ําไป ทานจะไมมีความสงบในครอบครัวเลย
๒. ใชเวลาวางมากเกินไป ไมเอางานเอาการ พวกประเภทนีพ้ วกจิตวาง มันวางจิตมันก็
ไหลไปสูที่ต่ํา ชีวติ จะไรสาระไมสงบ
๓. ถูกเบียดเบียนจิตใจ ครอบครัวไปอยูในหมูบานที่เขาเบียดเบียนจิตใจ จิตทานจะไม
สงบ
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๔. อวัยวะไมตั้งอยูในความปกติ ปวดทอง ปวดหัว ธาตุทั้ง ๔ ขาดไป อวัยวะไมปกติ
ทานจะขาดปญญาจะสงบไดไหม อวัยวะไมตั้งอยูในความสงบ ยกตัวอยางใหเห็น
อยางงาย ๆ กอนสอนก็ตองไปปสสาวะกอน ไมถายอุจจาระเสียกอน ใหมันโลงใจแลว
สอนตอไป หากจิตไมสงบแลวทานจะสอนเด็กไมไดดีเลย
๕. โรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน ทานเปนโรคสามวันดีสี่วันไข อยูในภาวะอันนัน้ แนนอนทีส่ ุด
๖. ถูกสิ่งแวดลอมดึงไปทางชั่ว เขาไปอยูในกลุมคนเลว คนพาลสันดานบาป ดึงทุกวันดึง
ทุกเดือน ดึงทุกเวลา จะไมเกิดมีความสงบเลย
๗. ครอบครัวไมมีความสุข ทะเลาะกันทุกวันจิตทานจะไมสงบ
๘. มัวเมาในอบายมุข เลนการพนันไมพัก เที่ยวสรวลเสเฮฮาในสังคมตลอดรายการ จิต
ทานจะไมสงบเลย นี่แหละจําไว จิตไมสงบมีอยู ๘ ประการ จิตไมเปนสมาธิมีอยู ๗
ประการ นี้โปรดกําหนดจําไปตีความ คิดดวยวาจริงหรือไม เขียนวิทยานิพนธไวบา ง
เรียกวาวิทยานิพนธชวี ิต ชีวติ จะแรนแคนจะไมมแี ปลนและแผนผัง ชีวติ จะไมตงั้ ดวยดี
ความดีก็จะไมได และถาทานปฏิบัติเชนนี้ก็จะไมมีสมาธิ คือ ๑. มองไมถูกวิธี ๒.
จิตกังวล จิตตก กังวลงาน กังวลอะไรตอมิอะไร เชน มานัง่ บนเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่อง
ลูก เรื่องสารพัด ถึงตองตัดปลิโพธกังวลเสีย มาวัดทั้งทีเอาดีกลับไปใหได ทําไดไหม
บางคนมาบอกวาหลวงพอคะ ฉันมาปฏิบัติ ๗ วันไมไดอะไรเลย นี่เพราะกังวลจัดเลย
จิตไมเปนสมาธิ เพราะกังวล จิตตองตัดปลิโพธกังวลเสีย เสียสละมาอยูวัดสัก ๗ วัน
หรือ ๑๐ วัน ตัดกังวลใหมันได ถาตัดไมได ถามาเดินจงกรม ขวายางหนอ ซายยาง
หนอ ลูกกูไปโรงเรียนหรือไมหนอ ขวายางหนอ ซายยางหนอ รานคาผูคนแนนบาง
หรือเปลาหนอ ผัวกูเอาเงินไปใหเมียนอยบางหรือเปลาหนอ หมื่นปก็ไมได
ถาจะพูดใหชัดวันนี้ก็กลางเดือนแลว แสงสวางพระจันทรลอยเดนอยูกลางนภา จะแจมใส
หรือวาจะมืดก็แลวแตทาน แลวทานจะใชปญ
 ญาในตัวบางไหม ถาเหนื่อยมากนักมันจะ
เหนื่อยเหลือเกิน เหนื่อยไปแบกหามไปทํางาน เมื่อไมสบายสมาธิไมมีหรอกจะบอกให
ตองหายใจยาว ๆ เหนื่อยหนอ เหนื่อยหนอ พอหายเหนื่อยแลวถึงจะมีสมาธิ ยังเหนื่อย
อยูหายใจไมทั่วทอง ทองก็รองแลวก็หิว สมาธิมนั ไมเกิดทานผูปฏิบัติจําเอาไปใช เหนื่อย
มากสมาธิไมเกิด ปวยอาพาธเปนโรคมะเร็งปวด แลวทานจะมีสมาธิไหม จิตก็ไมสงบ
แถมสมาธิกไ็ มเกิด เกิดโทสะ หายใจก็หายใจใหมันยาว โกรธหนอ โกรธหนอ ผูปฏิบัติ
ไมไดทําตรงนี้ จึงไมไดอะไรเกิดขึ้น ปลอยใหมันผานไป มันนาเสียดายเลยมันก็ย้ําเขามา
ผูกในจิตใจเราตลอดปและตลอดวันยังค่ํา สมาธิจิตภาวนาไมมีแตอารมณเขามากระทบ
โดนกันไปเลยกระทบไมได เหมือนไขเปด ไขไก กระทบมันก็ตองแตก ตองเปนไขหิน
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อดทน อดกลั้น จําไวเลยจิตไมสงบมี ๘ ขอ จิตทานไมเปนสมาธิมี ๗ ขอ นักกรรมฐาน
ทั้งหมด ถาใครไมนั่งก็ไมตองทําแลว ไมฝกไวกอนแลวจะไมมีทางแกปญหาชีวติ ไดเลย
ขอฝากญาติโยมไวในที่ประชุมนี้ดวย
อาตมานึกได ทํากรรมฐานไปไมตองออกมาเปนตัวหนังสือ นี่ก็หนังสือไมมี ตัวบอก
เอง พรุงนีห้ ัวจะหลุดหัวจะขาด มีเลมไหนมันบอกเราไหม ไมมีบอกหรอก รองอัยการ
สูงสุด นายชัยวัฒน เกิดปรีชาสวัสดิ์ บอกวา หลวงพอครับ ผมมีปญหา ๕ ขอ ผมจะยัง
ไมบอกหลวงพอ ผมจะลองมาแกดู เอาละ ทานอัยการนั่งไปเลยนะ อยาไปพูดกับใครนะ
เอาตามนี้ เดี๋ยวจะสอบอารมณให เดินอยาไปพูดกับใคร เดินแลวนั่ง นั่งแลวเดิน ๓-๔ วัน
เอากระดาษจด ๕ ขอ แกไดหมด นี่หนังสือตัวอยาง พูดกับทาน ทานจะเขาใจคําพูดนี้
ไหมทุกคนนี่ พูดเขาใจไหม หนังสือไมมีตัว คือประสบการณชีวิตกรรมฐาน อาตมาคอหัก
เมื่อ ๑๔ ตุลาคม หนังสือมีตวั อยางมันบอกไดเลย กฎแหงกรรมมันผุดขึ้นมาทันที่นะ ๑๔
ตุลาคม เที่ยงสี่สิบหา ทานจะมรณภาพ ตองตาย รถชนคอหักตาย กดปุมใหม
คอมพิวเตอรมันจะตีออกมา เมื่ออยูม ัธยมสาม ไปหักคอนกหนองสาหราย โนนไปดูแผนที่
กรมแผนที่มาถายทางอากาศ ถายไวใหหนองสาหราย นี้หนังสือมีตวั แลว
บางคนก็มาถามอาตมา หลวงพอคะนั่งกี่วันผัวจะกลับบาน ออ มานั่งแกบนหรือนี่ มี
ครูอยูที่สกลนคร ผัวหายไปสามปสี่ปไมกลับบาน มีลูกอยูสามคนจะไมออกชื่อ พอผัว แม
ผัว ขายที่ไดเปนรอยลาน แลวก็เอาไปกี่รอยลานไมรู หายไปเลย เขาใจวาไปโดนคนทุบ
ตาย พระหมอดูก็แน บอกวาผัวตายแลว พอแมก็ทําบุญ ๗ วันแลว ๑๐๐ วันแลว
เรียบรอย แตครูคนนี้เดินทางมาจากสกลนคร มานั่งกรรมฐานที่วัดนี้ ๒ ครั้ง บอกนี่เรา
สอนเองมานีเ่ ดินจงกรม ๑ ชั่วโมง ไมไดดีอยาหยุดนะ เดินอยางนี้ อยางนี้ ยืนหนออยางนี้
แลวก็น่งั ๑ ชัว่ โมง ไมไดอยาหยุดนะ เดินอยางนี้ ยืนหนออยางนี้ แลวก็นั่ง ๑ ชัว่ โมง
อยางต่ํา ไมใชสิบนาทียี่สิบนาที ไมเอา ตายใหมันตายจะไดรูกัน นั่งใหมันถึงจริงซิ มันถึง
จะซึมออกมา เขาไมถึงทําความดียังไมไดขั้น แบบโบราณทานวาไว อาตมาจําไดมาจน
บัดนี้ตอนเปนเด็กไวผมเปย พระทานเทศน มีบานตองมีครัว มีหัวตองมีผม ผูหญิง
ตองมีนม ขนมตองมีไส ไมไผตองมีใบ ดันใหมันถึงที่ ทําความดีใหมันถึงขั้น โยม
ไปสอนลูกมั่งซิ หมั่นจดหมั่นจําหมั่นจําหมั่นจด สิ่งใดงามอยางไดงด หมั่นจดหมั่นจําเปน
ตํารา ตอนที่อาตมาอยูป ระถมสอง นี่ทองประถมจรรยาไดหมด ถึงไดมาพิมพหนังสือ
พัฒนาคํากลอนสอนจิตพัฒนามารยาทไทย ใหสอนสั่งในชั้นมหาวิทยาลัย
แลวครูคนนัน้ ก็นั่งแผเมตตาใหสามี ไมเชื่อวาผัวตาย แตพอ ผัวแมผัวทําบุญแลว ให
พระหมอดูนะเอาไปหาใหเขวไปเปลา ๆ ขอฝากแมบานไวดว ย อยาไปเชื่อหมอดู
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ครูคนนี้บอก หลวงพอ หนูตัดกังวงไดเปนสมาธิแน ที่หลวงพอพูดหนูไมกังวลกับสามี
แลว ตัดขาดไปแลว ไมกังวลแน หนูมีแตสมาธิจิตดวย จะตั้งใจเลี้ยงลูก ๓ คนนีใ้ หเปน
ใหญเปนโตตอไปใหจงได ตามที่หลวงพอสอน หนูทําไดแลวแผเมตตาแผสวนกุศลไปให
สามี จะอยูแ หงหนตําบลใด ขอใหสามีปลอดภัย ในโลกมนุษยและสัมปรายภพภายเบื้อง
หนาสืบไป ไมตองไประลึกชาติ ทําบุญก็เห็นเดี๋ยวนี้ ทําบุญถาไมไดดวยความตั้งใจแลว
มันจะไปเอาชาติไหน ชาตินี้ก็ไมได ชาติหนามันจะไดหรือ ขอฝากไวอยางนี้
เมื่อภรรยาไมมีกังวล สมาธิเกิดดลบันดาล เมื่อแผเมตตาและอุทิศสวนกุศลใหสามีถึง
ก็ปรากฏวาสามีไดเงินแลวหอบหิ้วไปกับทหารเขาไปเมืองกัมพูชา ไปตั้งบริษัทกับญี่ปุน
กับคนไทยและกัมพูชาเขาหุนดวย รวยมหาศาล แตเอาเงินออกไมได เขมรที่ไมใหออกมา
ก็นั่งพิจารณาถึงภรรยาที่แผเมตตาให เห็นภรรยาทุกวัน ทําใหเกิดปญญา จึงรีบขาย
บริษัท เพราะอยากสงเงินมาใหภรรยาบาง เขมรก็ไมยอมใหสงเงินผานธนาคาร เลยขาย
บริษัททั้งหมดใหญี่ปุนไป เอาเงินดอลลารที่เมืองกัมพูชา พอขายไดแลวทํายังไงถึงจะ
กลับได เขมรตองตรวจดาน ภรรยานี่ก็แผเมตตาออกไปขอใหสามีปลอดภัยมีโชคมีชัย
เทานี้เอง เลยก็เกิดปญญาขึ้นมาเอาเงินหอสามสี่ชั้น ใสกระเชาแลวสอดผักบาง ขนมบาง
อยูขางนอก เงินดอลลารยัด ๆ ไป จางคนเขมรหามเอามาสง เสี่ยงออกชายแดนมาได ถึง
บานสกลนคร พอแมนกึ วาผีมา พอกลับมาก็เลี้ยงลูกอยางดีตลอดมา แลวเงินที่ไดมาก็
สรางบาน ซื้อที่ดินไว แลวทําบานจัดสรรขึ้นมา รวยเลย ก็ร่ําลือถึงสกลนคร หนองคาย
เขาไดเอาของมาถวายมากมายกายกอง อาตมาถามวาเปนไง สามีตอบวา ลําบากจริง ๆ
หลวงพอ นีผ่ มมาแทบจะกราบเทาภรรยาเลยวาลําบากจริง ๆ ภรรยาเลยบอกวาอุตสาห
เลี้ยงลูกใหไดดี แลวก็นั่งกรรมฐานแผเมตตาที่วดั หลวงพอนี้ตลอด
อาตมาจึงไดตั้งตําราขึ้นมา จิตไมสงบมี ๘ จิตไมมีสมาธิมี ๗ ทํายังไงมันก็ไมเกิด แต
วุนวาย ยิ่งนั่งยิงวุนวายทําใหเบื่อหนายในการนั่งสมาธิ ทําใหหนีออกจากสมาธิไปเลย
แลววุนวายใจใหญ กําหนดไมได ก็หอบเสื่อกลับบาน พระอาจารยทเี่ ขาสอนบอกไวได
ญาณหอบเสื่อแลว เตรียมจะสําเร็จมรรคผลแลว เลยตองไปตามตัวมาใหม เขาก็ไม
มาแลว นี่อาจารยตองดูลูกศิษย อยาใหหนีออกไปได เพราะแสดงวาทําผิดทางแลว ทําผิด
ทางตองดึงตัวไวกอ น ใหทําใหถูกใหได ถาทําถูกแลวก็ปลอยกลับไป จะเรียกวาญาณ
หอบเสื่อไดไง มาแตงตําราเกินของพระพุทธเจา ไปเพิ่มเติมของพระพุทธเจาไดไง ขอ
ฝากพี่นองทุกคนไวดวย
นี่แหละจิตไมสงบ
จิตไมเปนสมาธิเพราะตามที่กลาวมา
เชนเดียวกัน
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อีกตัวอยางหนึ่ง คือ คุณชาลี อินทรวิจิตร ศิลปนแหงชาติ แตงเพลงเกงมาก
ตามปกติเขาสวดพาหุงมหากาฯ ทุกคืน วันหนึ่งขณะกําลังแตงเพลงอยู เกิดอาการแนน
หนาอก หมอบอกวาเสนเลือดหัวใจตีบตันตองสงโรงพยาบาลดวน ถาชาตายแน ตองรีบ
ผาตัด คุณชาลีเลาวา ขณะอยูในรถ ในใจก็อยากบอกหลวงพอวาหายใจไมไดแลว คงไม
ทันถึงโรงพยาบาลแนนอน แลวแกก็ตัดสินใจเอาหนังสือสวดมนตมาสวด เอามือกําหัวใจ
ไว อิติปโส ภะคะวา อะระหังสัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะวิทู ไม
ตองหายใจ หายใจไมได พอพาหุงมหากาฯ จบ อิติปโส ภะคะวา หายใจโลงเลย นั่งได
ทันที
คุณชาลี อินทรวิจิตรมานั่งกรรมฐานที่วัด บอกหลวงพอครับ ผมขอกราบเทาหลวงพอ
ในวันนี้ดวยความขอบพระคุณอยางสูงยิ่ง ที่ชวยชีวิตผม ผมสวดมนตแลวผมบอกวาหลวง
พอจรัญชวยนะ หลวงพอจรัญชวยนะ ถาไมชว ยตาย เมียผมหายไปคนแลวผมจะหายอีก
คนหรือนี่ พอสวดแลวมือกําหัวใจไว สวดมนตนที่ ําใหเกิดสติจําไว ทําใหเกิดสมาธิ ตายให
ตาย บอกหลวงพอบั้นปลายชีวิตแลว ผมจะเจ็ดสิบแลว ไดหนังสือสวดมนตมาก็เลยสวด
ไป หลวงพอจรัญชวย หลวงพอจรัญชวย อิติปโ ส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชา
จะระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะ วิทู วาเต็มที่แลวหลับตาใหคนประคองไป บอกวาคุณชา
ลีตั้งสติไว คุณชาลีตั้งสติไว หมอที่ไปหาเขาก็บอกวาไมรอด ไมถึงโรงพยาบาลใหญ คุณ
ชาลีก็บอกอาตมาวา เรียกหลวงพอชวยแลวก็บอกหายใจไมออก แลวก็สวด อิติปโส ภะคะ
วา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปนโน สุคะโต โลกะ วิทู โลงเลย หายใจออก
เสียนี่ สวนบางคนที่เปนโรคภัยไขเจ็บ มาจิ้ม ๆ จ้ํา ๆ โยมจะหายอยางไร อึกอักก็หลวง
พอชวยแผเมตตาใหหนอย แผมันก็ไมออก โยมหมอแบตเตอรี่หมดไฟ แถมเก็บไฟไมอยู
ในหมอแบตเตอรี่เสียแลว ชวยไมไดหรอก ขอเจริญพรอยางนั้น
ผูที่มาปฏิบตั ิธรรมก็มีความหมายอยางนี้ ก็ขอเจริญพรไว คนสวดมนตนี้ก็สวดใหมัน
จริง ๆ หนอย สวดไมจริง สวดแลวก็ทิ้ง ๆ ขวาง ๆ ไป ไมมีทางไดหรอก มีเรื่อง
ยกตัวอยางอยูมากมาย จะเปนฆราวาส ภิกษุสงฆองคเจาทําได มันจะเปนอยางที่กลาว
จิตจะสงบตลอด จิตจะเปนสมาธิตลอดเวลาดังหลักฐานที่กลาวชี้แจงมานี้ จิตสงบไมมี
วุนวาย ตองมีน้ําอดน้ําทนทุกคนนะ ไหน ๆ มาอยูแลวไมใชมาวันเดียว บางคนมาวัน
เดียวก็ไมได พอโดนกระทบหนอยหนีกลับไปเลย มีอยูหลายราย ลูกผูดีมีศักดิ์ไมมีความ
อดทนเลย เขาบอกตรงนี้ทิ้งขยะไมไดมันสกปรกเทานี้กลับเลย โดนกระทบนิดหนอยกลับ
เลย เขาก็เตือนเพื่อหวังดี
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ขอฝากบอกวาคนไมอดทนไมตองมาทํากรรมฐาน ปวดหนอ ปวดหนอ ก็ยังกําหนด
ปวดไมได ไมไดตั้งสติใหดี บอกปวดหนอ เขาถึงธรรมะแลวมันก็จะตั้งอยูและดับไป
เวทนามันจะแยกออกไป จิตจะไมไดเปนอุปาทานยึดมั่นอยูในจุดนั้นถึงจะเปนสมาธิ ตรง
นี้ขอฝากไวดวยนะ แตอยาไปวัดโนนออกวัดนี้ ไปบวชชีพราหมณ ไปฟงพระเทศนกับพูด
ถาโยมชอบฟงกับชอบพูดอยามาวัดนี้เลย เสียเวลาปฏิบัติ ไมใหพดู จะคุยพูดไดเปน
บางอยาง อยาไปคุยเทาความหลัง พูดเรื่องโนนเรื่องนี้เอามาพูดทําไม ปากอยาไวซิ ใจ
อยาเบา เรื่องเกาอยามารื้อฟน เรื่องอื่นที่คิดชอบคําใหมันเสร็จ อนาคตไมแนนอน อยาจับ
ใหมั่นคั้นใหตาย โยมจะผิดหวังและเสียใจตลอดชีวิต ตรงนีน้ าคิดแตทําไมไมทํากันเลา ดู
อยางคุณชาลี แกบอก ถาไมไดหลวงพอผมตายแลว หนังสือหลวงพออยูในกระเปาผม
ผมสวดไปดวยแตงเพลงไปดวย บางครั้งแตงเพลงไมออกแตเดี๋ยวนี้แตงสด ๆ เลย แลว
บางทีมานั่งอยูอาตมาบอกโยมชวยแตงเพลงใหสักเพลง รองใหฟงดวยนะ คุณชาลีนั่งแตง
เดี๋ยวนี้เลยไมพอชั่วโมง ๒ หนากระดาษ แลวกินขาวก็แตงเพลงดวย แหมโรงครัววัดอัมพ
วันมีอะไร มีน้ํายา ขนมจีนผสมกันอรอยยังไง เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ยังไงแตงเปนเพลง
ได โยมแตงได โยมนั่งกรรมฐาน ไมไดกลับไปแตงเพลงหรอก แตงเนื้อหาสาระของคนให
มีแกนสารตอลูกหลานตอไป
บางคนมานัง่ กรรมฐานมันไมเอาไหน จะสูอ ิสลามไมได อิสลามไมพูดไมคยุ เลย มาถือ
ศีลตลอด มาจากเทคนิคมีนบุรี กินอาหารเชากอนพระอาทิตยขึ้นแลว ตั้งแตเชาถึงเย็นน้ํา
ถวยเดียวไมกินเลยนะ เดินจงกรมไมพูดจากับใครดวย นี่ซอิ ิสลาม ไดผลอยางนี้ คริสตก็
ไดผล ก็ไมไดหมายความวาเอาอิสลามมาเปนพุทธ หรือเอาพุทธมาเปนอิสลามแต
ประการใด ตองการมีของดีแจกก็แจกไป นับถือศาสนาของคุณไปเถอะ เราไมวากันนะ
คนเปนอิสลามก็นับถืออิสลามไปนะ เปนพุทธก็นับถือพุทธไป เปนคริสตก็นับถือคริสตไป
แตเรามีบริษทั เพชรนิลจินดาขาย แลวก็ใหฟรีลองไปใชดู ถาใชไมดีกท็ ิ้งไป ไมมีปญหาอัน
ใด ไมดีทิ้งไป ตัดมันออกไป มันจะเสียหายอะไรเขาขอบใจมาก ก็ขอสรุปใจความแตเพียง
เทานี้
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