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อาตมาจะขอชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟฟาแหงจิต กระแสจิต กระแสใจ
กระแสไฟฟาอันเดียวกัน จิตคืออะไร จิตคือธรรมชาติตอ งคิดอานอารมณรับรูอ ารมณไวได
เหมือนเทปบันทึกเสียง ถาจิตใครมีกระแสไฟมันก็สวาง ถาไมมีไฟมันก็มืด จิตของทานขาด
ปญญาทานจะไรเหตุผล จิตนี่เปนกระแสไฟฟาแนนอนที่สดุ หลับตาสงกระแสจิตตรงนี้
(อุณาโลม บริเวณกลางหนาผาก ระหวางคิ้ว) เปดสวิตชปบเดี๋ยวมันก็จะถึงเยอรมันเลย จะไป
เยอรมันหรือไปไหน แตปญหาอยูวา รวมกระแสตรงไหน ไมใชเรื่องเหลวไหลนะ อาตมา
ทดสอบมาหมดแลว แลวกําลังแรงดัน กําลังแรงสง มันอยูตรงไหน
อันนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนไดนาโมมันปนไฟ ไฟฟามันก็อยูตรงนี้ แตมันไมออกไป
หรอก มันยังไมไดสง มันก็เตรียมพรอมทีจ่ ะสง เหมือนจิตนี่มันเตรียมที่จะสง สมาธิ
เตรียมพรอมที่จะสงกระแส แตไมทาํ กันเอง คนเรานี่มีสมาธิอยูในตัวเองดวยกันทุกคน แต
มักจะใชสมาธิไมถูกทาง ปญญาของทานมีติดมากับตัวดวยกันทุกคน ความรูอ ยูในตํารา
สนใจไหม สนใจก็ศึกษาเอาเอง ตรงนี้นาจะตีความใหเขามาในตัวเอง ปญญาของทาน
ทั้งหลายมีอยูพรอมมูลบริบูรณดีแลว ปญญาของทานติดมากับตัวทานทุกคน ไมมีเหลื่อมล้ํา
ต่ําสูงกวาทานผูใดใครทั้งนั้น แตใครหนอจะใชตาํ รานี้ สนใจตําราก็ตองไปหาตํารามาอาน มา
ดู มาเขียน เรียนวิชา อยางนั้นซิ ปญญามันมีอยูสองทางคือ โลกียปญญา และโลกุตตร
ปญญา
โลกียปญญาจําเปนไหม จําเปนมาก คือปญญาทางโลก ก็ตองเรียนวิชาหาความรู ถา
ไมเรียนหรือจะรู ไมดูหรือจะเห็น ไมฟงหรือจะไดยิน ไมทําหรือจะเปน จะลําเค็ญย่ําแยจนแก
ตาย นาเสียดายนาสงสาร คนทําชั่วนี่ไมนาเกลียดเทาไร มันนาจะเกลียดคนทําชั่ว โปรด
ตีความดวย บานอาตมานี่แตกอนลูกหลานทําชั่ว เกลียดโกรธไมมองหนาเลย
แตเราปฏิบตั ิไปกระแสไฟมันสูงขึ้นถึงสามสายแลวนั้น จะหันมุมกลับไดเลยนะ ถา
กระแสไฟออนคอมพิวเตอรมนั จะไมทํางาน พัดลมก็ไมหมุน วิทยุก็ไมดัง คนกระแสไฟออนก็
เปรียบกับคนสมาธิไมมี จะคิดผดไมคิดถูก ถากระแสไฟมันครบวงจรของมัน จะทํางาน
ถูกตอง สติจะครบ สติตวั ตน สติตวั กลาง สติตัวปลาย มันจะครบวงจรพรอมที่จะสงกระแสไม

ตอไปนี้
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ผิดไมพลาด ถากระแสไฟทานออน สมาธิทานไมคอยมีจะทํางานใชไมได ไมมีประโยชนใน
การทํางาน และจะหาโอกาสและวาระอันดีงามก็หาไมได
คนเรามีหู มีตา มีปาก มีฟนเหมือนกันหมดทุกคน แตกฎแหงกรรมแยกประเภทสรรพ
สัตว ไปสูงไปต่ํา ไปดีไปชั่ว กฎแหงกรรมมันแยกประเภทไป ไมไผยังตางปลอง พี่นอ งยังตาง
ใจ ทองเดียวยังไมเหมือนกัน สามีภรรยาก็เหมือนกันไมได เราคนเดียวก็เหมือนกันไมได
ตามอารมณเดี๋ยวเชาดี พอสายบายเย็นไมเขาทา กลางคืนไมดี แคตวั เราคนเดียวยังรักษา
อารมณเอาไวไมได จะรักษาอารมณทั้งครอบครัวไดหรือ ถาทานไมมีกระแสไฟ
อยางเชนทานรองผูวาการ หรือทานผูวาการ ขอประทานโทษ ทานตองมีกระแสไฟสูง
มาก สูงกวาพวกเราอีก ไมงั้นทานจะเปนใหญเปนโตไดอยางไร กระแสไฟสูงมันคุมกระแสไฟ
ต่ํา กระแสไฟยังตองมีผลิต นี่ผลิตออกมาจากสวนภูมิภาคยังไมพอ ตองมีไฟฟานครหลวงอีก
นะ มันก็แยกประเภทไป เราทําสมาธิก็รวบรวมไวในคอมพิวเตอร แลวก็สงกระแสไปไวที่
ดาวเทียมกอน คือตัวสติ ถามีสติมากจะสงไดมาก มีสตินอยจะสงไดนอย มันจะริบหรี่ ๆ จะ
ใชมากกวานี้ไมได เหมือนกับสมาธินี่ถาเก็บไวได ทานจะไมตองนอนก็ได พักในสมาธิเหมือน
ไฟฟามาพักอยูที่หมอแปลงไฟ เหมือนมาที่สถานีไฟฟา เราจะจายไฟไดมากมาย แตถาทาน
ขาดสติขาดสมาธิ พูดอยางภาษาเด็ก ๆ เรียกวาไมมีกําลังใจ กําลังใจตกแลว ทานจะทํางาน
ไมไดเลย เครื่องจะขัดของทางเทคนิค ตรงนี้สําคัญมาก แตทานไมเคยคิดเลยนะ กระแสไฟ
มันมีตวั ตนหรือ อยากรูม ันมีไฟหรือไม ลองเอาสายบวกสายลบมา แลวลองเอามือไปจับซิถึง
จะรูวา มี จิตก็เหมือนกัน ใครจะรูได แตความแรงของจิตเปนอยางไร มันจะรูที่การทํางานของ
ทาน งานของทานจะถูกตอง ตองมี ๔ ประการคือ
๑. ความรู
๒. ความคิด (จากรูตองมาคิดถึงจะมีสติปญญา)
๓. ความตั้งใจ
๔. ประสบการณจากปญหาเหลานั้น
สี่ประการนีถ่ ึงจะเปนความถูกตอง ถาไมมีความรูเ ลย ความรูพ ื้นฐานก็ไมมี ก็ใชไมได สอบตก
เลย ความคิดก็ไมมพี ื้นฐาน ความตั้งใจก็จะลดนอยถอยลงไป กระแสไฟมันก็ตก
ประสบการณพฤตินัยหามีไม เพราะฉะนั้นคนเราตองมีกจิ กรรม กิจกรรมที่พระพุทธเจาทรง
สอนไวคอื
๑. ตองแสวงหาความรูทุกอยางทุกชนิดที่เราชอบ นีพ่ ื้นฐานของคนอยูที่ความรู อยูที่วชิ า
คนไหนไมมคี วามรูไมมวี ิชา พื้นฐานไมดีแลว ตึกกอหลายชั้นไมได เหมือนอาคารสอง
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นี่ กอไปตั้งหลายชั้นแลว ถาพื้นฐานไมดี มันจะกอไปหลายชั้นอยางนี้ไดหรือ นาจะ
ตีความหรือไม
๒. ตองละทิฐิมานะ ละความชั่วใหหมด ละความเลวของตัวออกไป กําจัดกระแสที่มันไมดี
ออกจากจิตใจ คือ กิเลส เปนเหตุใหขัดของทางเทคนิค ทําอะไรไมสําเร็จตาม
เปาหมายและจุดประสงค นาคิดตรงนี้ใหมาก
คนที่รูความชั่วมาหมดแลวนี่ สรางความดีไดสบายมาก จะสรางไดดีกวาคนที่รูความดี
โดยไมรูความชั่ว อาตมาแนะนําบริษัทหลายบริษัท จะรับผูจัดการบริษัท ไมตอ งไปสอบ
วิชาการ เพราะทุกคนตองมีวิชาการครบ ถามขอเดียวพอเลย โกงเปนไหม โกงไมเปนซื้อ
สัตย ไมรับ ผูจัดการโกงไมเปนไมรบั ตองรับผูจ ัดการโกงเปนพันอยาง ถาโกงเปนพันอยาง
จะรับ เดี๋ยวนี้ผูจัดการบริษัทมันโกงไมเปน มันถึงไดเจง ไมรูวาเขาโกงกันอยางไร ไมรู
นโยบาย ขาดกระแสไฟดวยกัน
คนขับรถเหมือนกัน ถาจะรับตองถามวาเคยขับรถชนบางไหม ถาคนไหนเคยขับรถ
ชนมามากตองรับไวกอ น ใหนั่งกอน แลวถามทําไมชน ชนเพราะอะไร เพราะเมาหรือเพราะ
หลับ อยางนี้ไมรับ แตหากเปนเพราะเหตุสุดความสามารถเพราะอยางนัน้ เพราะอยางนี้ อันนี้
คอยรับ คนนี้เขาทา มีประสบการณ ประสบการณมาก บางคนเพิ่งขับรถไมเคยชนไมเคย
เฉี่ยว อยาไปรับ
ผูจัดการบริษัทถาโกงไดทุกชนิดรับไวเลย แตก็ขอเจริญพรหมายเหตุทายไวสักขอ
หนึ่ง อยาโกงบริษัทเรา อยาโกงตัวเอง เราโกงคนอื่นได แตอยาโกงตัวเอง คนโกงตัวเองนี่
เลวที่สุด คนโกหกคนอื่นไดหลายรอยคนนี่ไมเปนไร อยาโกหกตัวเอง
บางคนนี่ชมรมพุทธศาสตร ชมรมอะไรตอมิอะไรหลายชมรม นักธรรมะ ธรรมโม
ธรรมแมะ โกหกตัวเองทั้งนั้น ไปสอนใหเขาทําแตตัวเองไมทํา นี่เปนการโกหกตัวเองตลอด
พูดอยางกับจะใหลอยฟามาดิน แตตัวเองไมเอาหรอกไมเอาเลย นี่โกหกตัวเองนะ
โกงคนอื่นนัน้ โกงเขาไป แตอยาโกงตัวเองไดไหม ในเมื่อโกงตัวเองไมได หันมุมกลับ
ไมโกงตัวเองแลว จะซือ่ สัตยสุจริตเปนนิจขยัน หนึ่งประหยัด สองซื่อสัตย สามสามัคคี สีม่ ี
วินัย อยาโกหกตัวเอง พูดแลวตองทํา ถาไมทําจะระยําอัปรีย หาดีไมได พูดแลวเอาคําพูดไป
ทิ้งไดหรือไม ในเมื่อไมโกหกตัวเองแลว คนนั้นจะไมขี้เกียจ มีกระแสไฟสูง หันมุมกลับ
เหมือนฉายไฟสูที่กระจก มันจะยอนมาหาตัวเองใชหรือไม ในเมื่อไมโกหกตัวเอง มีหลักธรรม
คําสอนของพระพุทธเจาไวแจมแจงชัดเจนแลวนั้น อยางพวกครูโรงเรียน นักเรียนทั้งหลายจง
ฟงครูสอน ทําตามครูสอน แตอยาเอาอยางที่ครูทํา เดี๋ยวครูตองไปกินเลี้ยงหนอยนะ แหม นี่
ครูไรวิญญาณครู ครูคนนั้นก็โกหกตัวเอง
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เมื่อสองวันกอนกรมอุตุนยิ มวิทยา จังหวัดขอนแกนพูดผิดเลย บอกจะเกิดอากาศผัน
ผวน จะเกิดรอนหนัก องศาเทานั้นองศาเทานี้ ปรากฏวาฝนตกสามวันสามคืนเลย ตอนเชา
ตองขอขมาลาโทษ วาพูดผิดไปหนอย อยาใหมันผิดพลาดอยางนั้นนะ แตสี่ตีนยังรูพลาด
นักปราชญยงั รูพลั้ง ทุกคนจะทานผูใหญหรือผูนอยงานตองไมสมบูรณทุกคน จะเต็มรอย
เปอรเซ็นตไมได ไมมีงานใดจะรอยเปอรเซ็นต หรือทองรอยเปอรเซ็นต
ทําไมบกพรอง กระแสไฟฟาบกพรองตรงไหน ก็ขอเจริญพรวาเราทํางานคนเดียว
ไมได ตองหลายฝาย มีทั้งหัวหนากอง หัวหนาฝาย ธุรกิจธุรการ งานเสมียน งานเลขา แต
ปญหามันอยูที่วา เขาไมไดทําตาม เขาลืม บกพรองตรงนัน้ ยกตัวอยางใหเห็นสั้น ๆ นิมนต
พระ ๙ วัด มอบหมายใหเขาไปรับ ๙ คน ๙ คัน แตลืมไป ๓ คน นี่บกพรองไหม แตเจาภาพ
นะหัวสมองหมุน มันตองคิดหลายอยาง จึงตองมีพิธีการคอยแนะนําเจาภาพ เจาภาพนะ
เดี๋ยวแขกผูใหญมาก็ตองไปตอนรับ พิธีกรก็ตอ งบอกถึงเวลาแลว ขอเชิญเจาภาพมาจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัยเจาขา พิธีกร คือ การกําหนด ตัวกําหนดคือพิธีกร สติตวั ตน คือ
พิธีกร รําลึกกอน แนะแนวกอน สติตัวกลางคือ วิทยากรของตัวเอง คือ ความรูสมั ปชัญญะ
รูอะไรเปนอะไร รูละเอียด รูถี่รูหาง รูจักผูหลักผูใหญ เคารพผูใหญ สติตวั ปลาย เรียกวา
ปญญาแกไขปญหาได ถาใครเจริญสติปฏฐาน ๔ มาจะรูขอ เท็จจริง จะออกมาอยางนี้ชัดเจน
มาก
เพราะฉะนั้นกระแสไฟไมใชเรื่องเหลวไหล อยางโทรศัพทก็ตองมีสาย แตเดี๋ยวนี้ไม
ตองมีสายแลว มีศูนย มีดาวเทียม การเจริญวิปสสนากรรมฐานก็ตองมีดาวเทียมนะ สะสม
หนวยกิตไวในคอมพิวเตอร อิริยาบถตาง ๆ สะสมไวบาง จะยืน เดิน นัง่ นอน จะเหลียวซาย
แลขวา คูแขน เหยียดขา ตั้งสติกาํ หนดจิตของตนไวบาง เราจะไดอยูในกรอบขอบเขตของ
อริยสัจ ๔ เปนการแกปญหาชีวิตทีด่ ีที่สุด แตทําไมไมแกปญหา กลับไปสรางปญหา
ก็ขอเจริญพรพี่นองทุกคน อยาไปหาหมอดู จะทําใหไขวเขว โยมผูหญิงชอบหาหมอดู
อาตมาขอสมมุตินามแทนชื่อ เปนหมอดู ผูหญิงชอบดูกันนัก ดูเรื่องอะไร ดูเรื่องแฟนจะไป
เจาชู แฟนจะไดขั้นไหม จะไดเปนอธิบดีไหม เดี๋ยวลูกจะแตงงาน ตองไปดูวาวันได เดือนถึง
กันไหม มีโหวงเฮงไหม นี่ระวังนะ นาจะตีความตั้งสติตั้งหลักไวกอนวา จิตใจเขากันไดไหม
ไฟฟาไซเกิ้ลเดียวกันไหม ไฟแรงสูงแรงต่ํามาผสมกันไดหรือ มันก็จะเกิดชอตกัน เลยก็เลิก
กันเลย ขอฝากคุณแมไวดวย ถาลูกสาวของเรา ปลุกเสกขึ้นมาดีแลว ไดสามีอยางไรก็ดีหมด
ตรงนี้นาจะคิดตรงนี้กอน ชอบไปหาหมอดู สะเดาะเคราะหบาง เวลาเคราะหไมดีสะเดาะ
เคราะหหายเลย มักงายมักไดสรางเวรสรางกรรม ตองยอมรับใชหนี้ซิ ยกตัวอยางโยมไปยืม
เงินเขามา แลวไปใหทานรองผูวาการใชแทนไดไหม ไมได ทําไมทําอยางนี้ละ ไมหันมุมกลับ
กระแสจิต กระแสใจ กระแสไฟแหงปญญา
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หาวิธีคิดบางหรือ มีเครื่องคอมพิวเตอรประจําตัว มีสติปฏฐาน ๔ เปนเครื่องคอมพิวเตอร
ประจําตัว สะสมไวในอิรยิ าบถ เวลามีทุกขมันจะตีออกมาแกให อันนี้นาคิดคือตัวปญญา เรา
ตองใชทั้งสองปญญา โลกียปญญา โลกุตตรปญญา ใหลูกเรียนโลกุตตระปญญา คือการเจริญ
สติ
อาตมาเปนลูกศิษยหลวงพอวัดปากน้ํา และเรียนพุทโธมาก็สิบป หลวงพอภาคอีสาน
สายหลวงปูมั่นเปนอาจารย หลวงพอลีวัดบางปง อโศการาม เปนอาจารยเรา เรียนใหหมด
ทุกอาจารย แตนํามาประยุกตวาอันไหนจะแกปญหา จะเอาอันนี้มาแก เปรี้ยวหวานมันเค็ม
อยางไร
ขอฝากไวดวย เอาที่เขาสอนที่เขา อยาเอาที่เราไปสอนเขา เขาใจไหม สมมุติเชนโยม
กินเหลาเลนการพนันถาเอาที่อาตมาไปสอนแลว กินเหลาไมดี เลนการพนันไมดี เขาจะไมให
หาแสนหรือ รูจักหาแสนไหม ตองเอาที่เขาสอนที่เขาแลวเขาจะชอบ โยมทานเหลาใชไหม
โยมเลนการพนันใชไหม ตองยกตัวอยางสาธิตใหเขาเห็น มีคนไปที่วัดเปนคันรถ ไปถึงกราบ
ๆๆ เมามาแลว ใสแหวนเพชรดวย พวกผูหญิงก็ถาม “หลวงพอคะ ฉันชอบเลนการพนัน
ชอบเลนหวย” ผูชายก็ถาม “หลวงพอครับกินเหลาดีไหม ผมชอบมาก” อาตมาตองตอบวา
“ดี ดีมาก” พอฟงดังนี้กพ็ ูดตอกันวา “วัดนี้สอนแปลกโวย” ก็ลงจากรถมาเลย “เจอพระดีเขา
แลว ไปวัดไหนก็วาเขาเรื่อยเลย วากินเหลาเลนการพนันไมดี เอะหลวงพอวัดอัมพวันนี่แปลก
บอกวากินเหลาดี เลนการพนันดี เจาชูก็ดี ดีหมด” อาตมาเลยไดแฟนเยอะเลย เต็มกุฏิเลย ดี
อยางไรเราก็ยังไมอธิบาย ใหไปทานขาวกอน เลี้ยงกาแฟ โอวัลตินอยางดี มีปาทองโกใหอีก
ดวย พอกินของเราแลวก็กลับมากราบ ตอนแรกไมไดกราบ ยกมือไหวเฉย ๆ แตพอกินอิ่ม
กราบเลย เราไดตําราแลว
พอกราบแลวเปนอยางไร เราก็สอนเขาไมใหรูตัว อยาไปวาเขานะ พระเดี๋ยวนี้ไป
เที่ยวดาเขา จะสอนทีกด็ าที จะไมมแี ฟน ไมมีลกู คา ไมมีหนาไมมีตา ไมมีกระบอกเสียง เอา
ละ ทีนี้จะสอนละ เขาก็ถามอีกวา “หลวงพอครับ กินเหลาดียังไง” อาตมาก็บอกวา “ดีที่โยม
ชอบ แตไมดีสําหรับอาตมา อยางเชนอาตมานีถ่ าดื่มเหลา โยมจะทําบุญไหม” เขาก็ตอบวา
“ไมทําครับ ถาทานดื่มสุรา ผมไมใสบาตรเลย” อาตมาก็บอกวา “ถูกตองแลว เพราะอาตมา
เปนพระ” สวนโยมผูหญิงก็ตอบวา “ดีแลวที่โยมชอบ แตอาตมาถาไปเลนไพ โยมจะใสบาตร
ใหกินไหม” อาตมาเลยใหขอคิดเขาวา “โยมจาโยม โยมแสดงตนเปนอุบาสกอุบาสิกา รับศีล
รับทานการกุศล โยมจะดื่มเหลาไดไหม จะเลนไพไดไหม” โอโฮ กราบอีกแลว นี่สอนโดยไม
กระแสจิต กระแสใจ กระแสไฟแหงปญญา
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รูตัว ใหเห็นชัดและเดนแจงชัดทุกประการ เขาหลักคนเชื่อยากสอนงาย คนเชื่องายสอนยาก
นี่ตองยอมจํานนดวยเหตุผลและขอเท็จจริง
ดังนั้นโยมอยาไปวาเขา เขาจะกินเหลาอยางไรก็ตาม จะเลนการพนันอยางไรก็ตาม
แตเราสรางความดีไปแกใหกลับรายกลายเปนดีได เขารายมาอยารายตอบ เขาเอาความ
ไมดีมาอยาเอาความไมดีไปแกไข คนตระหนี่ใหของที่ตองใจ คนพูดเหลวไหลเอา
ความจริงใจเขาไปสนทนา
การเจริญพระกรรมฐานเปนการแกปญหา แตทําไมไมเจริญกัน เจริญตัวนี้แปลวา
เดินหนา วัยแปลวาเสื่อม มันเสื่อมไปทุกวัน อยูในวัยเจริญคืออยูในวัยหนุมสาว กําลังงอก
งาม ถาอายุมากไปแลว ความเจริญก็เสื่อมถอยนอยลงไป แตถาใครเจริญพระกรรมฐาน แม
สังขารจะเสื่อม แตจิตใจไมเสื่อม สติปญญาจะอยูค รบ จะจําความไดทุกประการ
กรรมฐานนีอ้ าตมาไปไดมาจากหลวงพอในปาทีจ่ ังหวัดขอนแกน ตจปญจกกรรมฐาน
นี่กวาจะรูไดใชเวลานานมาก ตอนนัน้ อาตมาบวชได ๓ พรรษา อายุ ๒๔ ยาง ก็ไมคิดวาจะ
มาบวชมาเรียนอะไรอยางนี้ เพราะวิชาทางโลกเราก็มามายพอจะชวยตนเองได บวชดวย
ความจําเปน ไมไดบวชดวยศรัทธา เมื่อสมัยกอน บวชใหแมเทานั้น
ก็เลาไดวา หลวงพอในปา ที่เคยใหกรรมฐานพระบัวเฮียว และองคนี้สาํ คัญมาก เคย
ใหกรรมฐานพระเจากรุงธนบุรี พระเจาตากสินที่ยกกรีฑาทัพมาจากเชียงใหม ไปกวาดตอน
พวกไพรี จนมาถึงสุพรรณบุรี จึงมาเจอพระในปา ทานก็บอกวา “มหาบพิตรนี่บาปมาก ฆา
แมทัพนายกองเยอะ ฆาขาศึกนี่ไมเปนไร แตฆาผูมีพระคุณนี่บาปมาก” พูดเทานี้พระ
เจากรุงธนบุรีถวายดาบเลย คืนใหกับพระองคน”ี้ แลวก็เจริญกรรมฐานจนสิ้นไป
อาตมาก็ไดกรรมฐานจากพระองคนี้ แตที่ไดตรงนั้นปจจุบนั น้ําทวม กลายเปนเขื่อน
อุบลรัตนไปหมดแลว หลวงพอองคนี้ทานยังอยูนะ เหินไปเหินมา เรานึกถึงทาน ๆ ก็มาทันที
เปดสวิตชเขาซิ เปดกระแสไฟเขา มันจะยอนกลับมาหาเราทันที โยมขวางฟุตบอลใสฝาผนัง
อยางแรง จะไปไหนก็มาหาเรานะ นี่ยกตัวอยางหลวงพอในปา เรื่องกระแสไฟฟา ถามันจูน
เขานะ คอมพิวเตอรจะตีออกมาเลยทันที ทานจะบอกเราได นี่ไมใชเรื่องเหลวไหลนะ
เรามักเขาใจผิด เขาใจวาจิตอยูในสมอง จิตอยูท ี่หัวใจ เขาใจผิด หัวใจมันเปนจิตที่
ไหน มันเปนอวัยวะที่สบู ฉีดโลหิตไปเลี้ยงรางกายเทานั้น สมองนี่ก็ไมใชจิต มันเปนคอยล
ทรานซิสเตอร ถาหากวามันลมฟาดลงไปนะ คอยลนี่เสนทองแดงมันเล็กมาก ถามันไมติดกัน
มันก็ชอ ตนะ ชอตแลวไมพูดเลยนะ ทําไมไมพดู หาคําตอบไดแลวทําไมไมพูด กระแสไฟไม
เดิน ในเมื่อกระแสไฟไมเดินแลวมันจะพูดหรือ แตรู ใครพูดอะไรรูห มด แตพูดไมได
ทรานซิสเตอรมันเสื่อม เหมือนหมอแบตเตอรี่มันเสื่อม เก็บไฟไมอยู ถาคนไหนหมอ
กระแสจิต กระแสใจ กระแสไฟแหงปญญา
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แบตเตอรี่ดี ไฟหมดชารจได แตแบตเตอรี่ใครเก็บไฟไมอยู ตอบไดคาํ เดียวตาย ชวยไมได
ไมตองมาใหอาตมาแผเมตตาหรอกรูเลย แผไปแลวยอนกลับ แสดงวาคนนี้ตายไมเคยพลาด
เลย
การเจริญสติ มีประโยชนมากเลยไมตองเสียสตางค ทานทําไมเอาสติไปทิ้งเลา เอาสติ
ไปทิ้งหมด แมแตสักหานาทีทานก็ไมมีหรือ สติอยาเปนสติปลอม อยารูมากเกินไปนัก รูมาก
กันเยอะ เปนดอกเตอรกันเยอะ แตรูจริงหามีไม รูจริงตองทํา รูจําตองทอง รูแจงตองคิดกอน
แลวคอยทํา
นี่จุดมันอยูตรงไหน ทานรูหรือยัง อาตมาประสบมาตอนคอหัก อาตมารูลวงหนาหก
เดือน วารถตองชนคอหัก แตทําไมรอดได เพราะหายใจทางสะดือได ไมใชเรื่องเหลวไหลนะ
มีนายแพทยมีพยานหลักฐานเยอะ เดี๋ยวนี้ยังอยูครบ คนที่นาํ ไปสงโรงพยาบาลก็ยังอยู เมือ่
๒๐ ปผานมาแลว ถึงคราวตายแลวแตไมตายได ยังไมหมดอายุแตตายได กาลมรณะ ชะตา
มรณะ ตายดวยอุบัติเหตุ ตายดวยเหตุผลอยางนี้ ไมควรจะตายเลย ผาไปเที่ยวเหลวไหลก็ไป
ตายซะกลางถนนหนทาง เหมือนตะเกียงโดนลมดับ ถากันลมไวไดแสงไฟก็ยังอยูแนนอน
นี่อาตมาถึงไดรูวาจุดประสาทมันอยูท ี่ไหน พอคอติดปบ ปวดที่กนกบ ปวดเต็มที่เลย
ปวดหนอนึกไดเลย เมื่อสมัยญี่ปุนเขาประเทศไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ อาตมาไปที่นั่น
ญี่ปุนขึ้นมารําวง คนไทยเมาเขาไปก็เขาไปจับกนเขาให ญี่ปุนนี้โมโหมาก จับหัวเขกนี่ไม
เปนไร ถาตบกนไมไดจะเคืองมาก เราก็มารูตอนคอหักนี้เอง ขอประทานโทษตอนคอยังไม
ติดไมมีรูสึกเลย ไมมีความรูสึกตัว และพูดไดแตไมรูวาพูดตรงไหน แตรูตรงลิ้นป นี่คิดหนอ
เอาเลยนะทํางานใหมันถูกจุด กินละมุดจะไดไมถูกเม็ด
ชมรมนีท่ ําใหมนั ถูก เดี๋ยวอยางโนนบาง เดี๋ยวอยางนี้บาง เดี๋ยวพุทโธบาง เดี๋ยวสัมมา
อรหังบาง เดี๋ยวไปสวดบทเจาแมกวนอิมบาง เดี๋ยวฮองเตบาง อะไรก็ไมทราบ พืน้ ฐานไมมี
เลยหรือ คนเราขาดวิชาความรูพ ื้นฐาน
ตอนนั้นเรายังไมรูวากนกบเปนประการใด เราก็อธิษฐานบุญกุศลที่ขาพเจาสรางมา
ขาพเจาใชหนี้โลกมนุษยหมดหรือยัง ถาใชหมดแลวใหไปเลย ถายังไมหมดขาพเจาขอใชใน
ชาตินี้ไดไหม ถาไดขอใหเจากรรมนายเวรทั้งหลายจงใหขาพเจาฟนมาใชหนี้โลกมนุษยให
หมดดวย ถาใชหนี้หมดแลวขาพเจาขอเจริญพรลา พอพูดเทานี้ก็พอดีกับตอนที่หมอ
สมหมาย ทองประเสริฐ ใชใหบุรุษพยาบาลเข็นรถไปเย็บหนังศีรษะใหเรียบรอย จะไดเตรียม
บอกทางวัดใหเตรียมตัวมารับและจัดปพาทยมอญได เจาบุรุษพยาบาลก็รีบไสรถเต็มที่ ก็
โครม ตกรอง คอติดเลย ติดแลวทําไง หายใจทางจมูกไมได เสลดเต็มคอหมด เลยดิ้นชักงอ
เลย หายใจไมออก แลวก็ปวดกนกบทั้งสองนี่ ปวดเต็มที่เลย ปวดกระดูกแทบจะหลุด เราถึง
กระแสจิต กระแสใจ กระแสไฟแหงปญญา
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ไดรูวา ออ จําไวเลยนะ จุดประสาทมันอยูที่กน ถาลมลงไปกระแทกพรอมกัน ตองตายทุก
ราย ถาลมขางเดียว ผูหญิงซาย ผูชายขวา ถาตรงนั้นนะ จะเปนอัมพาต จําไวนะ อยาลมใน
หองน้ํานะ หองน้ํามันมีผีนะ ถาไมตองการใหหองน้ํามีผี ก็ตองชวยกันรักษาความสะอาด
แลวผีจะหนีหมด ถาหองน้ําบานใครสกปรก ระวังลมไปนะ ผีจะซ้ําเลย
ดังนั้นอาตมาจะขอเจริญพรตอไปวา การเจริญสติปฏฐาน ๔ นี่เนนตรงนี้ ดวยยืนหนอ
๕ ครั้ง ไมใชเรื่องเหลวไหล เดี๋ยวนี้คืนขอนแกน กตัญูตอสถานที่ที่ไปไดของดีจากหลวงพอ
ดําในปามา ก็มีไดไมกอี่ งคที่ไดจากหลวงพอองคนี้ ถาหากเราคิดถึงหลวงพอในปาองคนี้นะ
ตองนั่งสมาธิใหได ๘๐ เปอรเซ็นต พอจิตนิ่งปบ สงกระแสเลย เรานึกถึงหลวงพอผูมีพระคุณ
ขาพเจามีความสงสัยตรงนี้ พอจูนเขาไปแลวปบ เดี๋ยวมาทันที ถาจูนผิดไมมีมา อันนี้เรือ่ งจริง
นี่แหละกระแสไฟฟาละ ทําไมอยูที่ใดก็มาได ทั้ง ๆ ที่ตัวทานอยูโนน แตสงกระแสจิตคือไฟฟา
นี่ สงไมมีสายมาก็ได แตฝากดาวเทียม ดาวเทียมตัวนี้คอื สติ รวบรวมเอาไวใหมาก ๆ เก็บ
อิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน เหลียวซาย แลขวา คูแขน เหยียดขา ตั้งสติไว
แลวจิตเกิดทางไหน จิตเกิดทางอายตนะธาตุอินทรีย ถาจะพูดใหสั้นก็คือทวาร ๖
คนเรามีสามวาระของทวาร ทวาร ๓ คือที่มาของบอบุญบอบาป ทวารกาย ทวารวาจา
ทวารใจ เปนที่มาของบุญบาป ทวาร ๖ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนที่มาของกระแสจิต
กระแสจิตเขาตรงนี้คือกระแสไฟฟา ตาเห็นรูปกําหนด กําหนดอยางไร เอาไปใชแกไขปญหา
ในปจจุบันไดไหม กําหนดจิตตั้งสติไวที่หนาผาก ตั้งกระแสไวตรงนี้ ชัดเจนแลว ตั้งสติไว
“เห็นหนอ” เห็นอะไร ก็มาจาก “ยืนหนอ” ๕ ครั้ง ถายืนถึงสะดือแลวก็หนอลงไปชา ๆ ยืน
จากปลายเทาถึงสะดือ “หนอ” ถาทําไดจังหวะจูนเขาขั้น สติกับจิตเปนอันเดียวกัน จะแยกรูป
นามออกได
ไปสอนลูกหลานดวยนะ ถาครูกําลังสอนนะ ใหสงกระแสจิตจากตรงนี้ออกไป จะจําได
ไมลืม มันมีกระแสไฟสูง สมาธินี่มันเปนกระแสไฟ การสงกระแสไฟตองใชสติใหมาก ถึงจะ
ดันสมาธิไปสูจุดมุงหมายอันนั้นได ถาเราขาดสติดันผิดดันถูก เหมือนปนไมมีกําลังสง ตก
ปากกระบอก อันนี้นะ “ยืน...หนอ” นี่พอทําไดนะ พอเราเห็นคนเดินมานี้ เราก็แวบเดียวก็ได
แลวอัตโนมัติ ศีรษะลงปลายเทา ปลายเทาลงศีรษะปบ สติมันจะบอกวาคนนี้คบไมได คนนี้
โกหก เดี๋ยวจะมาโกหกเราแลว สติมันจะบอกทันที คนนี้เปนมิตรตอนกู เปนศัตรูตอนทวง จะ
มายืมเงินเราแลว อยาใหเลย อยาให ใหไปเวลาจะทวงก็จะเปนศัตรูกนั เวลาจะกูพูดดีทุก
อยาง เวลาจะทวงหันหลังใหเลย เปนศัตรูกันแลวนาเสียดายมาก
หูไดยินจะแกไขปจจุบันตรงนี้ ตั้งสติไวที่หูไดไหม “เสียงหนอ เสียงหนอ” พอสมาธิดี
สติดี รูปนามแยกเลย ที่มันดา นี่เราจะแยก เราไมรับไมอัดเทป อยาไปอัดนะ เพราะถาจิตเลว
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นะมันจะอัดของเลวไว มันชอบอัดไอที่เขาดา เวลาพูดเพราะ ๆ ไมคอ ยอัดนะ ลืมอัดเสียทุกที
คนที่จิตเลว ๆ นี่มันชอบอัดของไมดีของคนอืน่ เขา เขามาดาเลวก็อัดเลย อัดไปก็อัดอั้นตัน
อุรา กินไมไดนอนไมหลับไปอันมันทําไม เราเทานั้นเองเปนคนสรางปญหาใหกับตัวเรา สราง
ปญหาใหกับตัวเราอยูตรงนี้ “เสียงหนอ” ขอประทานโทษ ขออนุญาตกลาวนะ “มึงดาใครวะ”
“กูดามึง” “ออนึกวาดากู” “มึงเอาไปใหหมด” เทานี้เองนะ รูป นาม ขันธ ๕ เปนอารมณ เสียง
กับหูคนละอัน ไมใชอนั เดียวกัน ถาอันเดียวกันก็นาโกรธ ทําไมไปสรางปญหาใหผูกพันกับ
ความชัว่ คนเราก็ราย เวลาเขาทะเลาะกันชอบไปมุงดู มันเปนเพราะอะไร แลวก็รถคว่ํา ไฟ
ไหมก็ชอบไปดูความหายนะของคนอื่นเขา ทีหายนะของตัวเองทําไมไมดู หนังสือพิมพก็
เหมือนกันเรื่องเลว ๆ ชอบเอาไปลง เรื่องดี ๆ ไมเอาไปลง พอถามเขาก็บอกวา “หลวงพอ
อยาใหใครรูนะ ผมจะบอกใหฟงนะ ถาเอาเรื่องดี ๆ จะไมมคี นอาน” นีป่ ระเมินผลไดเลย คน
ชั่วเยอะเหลือเกิน คนอิจฉาเยอะเหลือเกิน นาเสียดายจริง ๆ นะ ถาหากทานทั้งหลายมา
เจริญพระกรรมฐานโดยไมตองเสียเงิน แกปญหาเฉพาะหนาไดเยอะ
ตาเห็นรูปกําหนดเห็น เห็นดวยปญญา ไมใชเห็นดวยกิเลส ขอประทานโทษ ถาทาน
กําลังโกรธ อารมณคางเห็นคนชั่วโกรธหมดไมมดี ีสักคน รัฐมนตรีก็ไมดี คนโนนก็ไมดีคนนี้ก็
ไมดี แลวใครเปนคนดี นาจะตีความใหมไดไหม คนเรามันอดอิจฉากันไมได
ขอฝากไวดวยนะ อยาไปอานเรื่องไมดี อยาไปดูเรื่องเลว ๆ มันเสียสายตา ฟงแตของ
ดี อยาไปฟงของชั่วมันจะเสียหู สูดกลิ่นแตของหอมของดี อยาไปสูดของเหม็น ลิ้นรับรส
เปรี้ยวหวานมันเคาก็ตามอยาไปติดรส กายสัมผัสรอนหนาวเกิดจิต มีกระแสไฟ ตาเห็นรูป
เกิดจิต หูไดยินเสียงเกิดจิต จมูกไดกลิ่นเกิดจิต ลิ้นรับรสเกิดจิต ตั้งสติเขาไวเทานี้เปนการ
แกปญหา งายมากแตไมทํา ไมไดสนใจตัวเอง โกหกตัวเองตลอด ไมตองไปบนบานศาล
กลาว ขอประทานโทษ บนตัวเองไดไหม วันนีท้ ํางานเสร็จ บนกวยเตีย๋ ว ๕ ชาม ถาโยม
ผูชายทํางานเสร็จ บนไวนหาขวด พอเสร็จแลวกินไวนไป ดีกวาไปบนอยางอื่น ไปบนอยาง
อื่นทําไม บนตัวเองซิ วันนี้เรียนหนังสือเกง เรียนหนังสือจบหลักสูตร จบหนวยกิต บนหมู
สะเตะ ๕ จาน พอเสร็จแลวกินมันใหอิ่มไปเลย มันนาอานตรงนี้ ไปบนทําไมอยางอื่น ไปหาผี
เจาเขาทรง แตศาลไคฟงไมมี
ขอเจริญพรการไฟฟาสวนภูมิภาค มีศาลไคฟงไหม ถายังไมมีใหรีบสราง รีบสราง
เดี๋ยวนี้ มีแตไมพึ่งเจา ไมพึ่งตนเอง ไมชวยตนเองเลย ไปพึ่งคนอืน่ ไมสอนตนเองเลย ไป
สอนคนอืน่ ใชไหม ศาลไคฟงไมกินเครื่องสังเวย อยาไปบน ศาลไคฟงไมงอ ชอบไปบนเจาแม
เจาแมชวยไมไดหรอก ถาเราไมชวยตัวเอง การเจริญกรรมฐานเปนการชวยตัวเอง เปนการ
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พึ่งตัวเอง เปนการสอนตัวเองทุกอิรยิ าบถ ไมพลาดไมผิด ชีวิตไมเปนหมัน อันนีน้ าคิด ขอ
ฝากไว
สุดทายนี้ขออนุโมทนาสาธุการกับทานชมรมพุทธศาสตร ก็รูสึกซึ้งในที่ทานรองผูวา
ผูอํานวยการกอง ทานมาใหกําลังใจแกชมรมในวันนี้นั้น ก็ขอฝากทุกทานไววา ใหมารวมแรง
รวมใจ สรางกระแสไฟใหกับตนเองไวใหมากที่สุด อยาไปสรางนอกตัว หมายความวาไป
สรางปญญาในตัวใหครบเครื่องไมเปลืองเวลา เพราะมนุษยตองการสิบขอเทานั้น ไมมอี ิจฉา
ริษยาแตประการใด เมื่อไมมีอิจฉาริษยาแลวก็จะไดผลสมคาดปรารถนา ถายังมีอิจฉากันอยูก็
จะไดผล ๕ ประการคือ
๑. เปนสาเหตุใหเกิดการแตกแยกความสามัคคีในงานของตน
๒. เปนอุปสรรคในการประสานงานที่ดี
๓. ขาดขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงานดวยกัน
๔. เปนการสรางศัตรูใหกับตัวเอง
๕. ขาดความจริงใจแกผูปฏิบัติงาน
ถาทานเจริญกรรมฐานได ทานจะรูวามนุษยตอ งการอะไร มนุษยตอ งการมากที่สุดมี
๑๐ ประการคือ
๑. ความรัก
๒. ความนิยมชมชอบ
๓. ความเลื่อมใสศรัทธา
๔. ความมีไมตรีจิตมิตรภาพ
๕. ความเอาใจใส
๖. ความเคารพนับถือ
๗. ความเมตตา
๘. ความเห็นอกเห็นใจกัน
๙. ความเปนกันเอง
๑๐.
ความเปนธรรมชาติ อยาใหหรูหราอยาใหฟูฟา
ถาทานชมรมพุทธศาสตรทานทําได จะมีคนเห็นอกเห็นใจ และคนจะเขารวมสมัคร
สมาน รวมใจสามัคคีสรางความดีกนั ตอไป ขอใหการไฟฟาสวนภูมิภาค ทุกภาค อยูเย็นเปน
สุขตลอดไป...
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