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วันนี้

อาตมาจะ เลาถึงชีวประวัตพิ รอมทั้งประสบการณในการปฏิบัตธิ รรม ใหญาติ
โยมพุทธบริษัทฟง ตามที่มีผูอาราธนา ใครอยากจะทราบกันพอสมควรแกเวลา
อาตมาชือ่ เดิม จรัญ นามสกุล จรรยารักษ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรง
พระราชทานนามสกุลนี้ใหแกคุณปู อาตมาเปนนักศึกษาเที่ยวคนควาหาความรู ทั้งวิชาทาง
โลกและทางธรรม เรียนชั้นประถมศึกษา เรียนชัน้ มัธยมศึกษาจนเขานักเรียนนายรอยตํารวจ
ตามลําดับ แตไมคิดวาจะมาบวชในบวรพุทธศาสนา เพราะไมเคยเชื่อเลื่อมใสมาแตเดิม
นอกเหนือจากนั้นยังเรียนวิชาชางกลจากอาจารย เลื่อน พงศโสภณ และเรียนวิชา
ดนตรีดีดสีตีเปาจากหลวงพระดิษฐไพเราะ ดวยนิสัยชอบพอกันกับ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ ซึ่ง
สิ้นชีวิตไปแลว อาตมาเคยอยูวัด แตไมไดอยูดวยความเลื่อมใส อยูเพือ่ การศึกษา อาศัยวัด
อาศัยวาทั้งเปนบานนอกคอกนาเขามาสูกรุงเทพมหานครตามลําดับ อาตมาไมมีนิสัยเลื่อมใส
พระมาแตเดิมแลวก็นิสัยกระดาง ไมชอบที่จะไหวพระ ก็ไหวดวยความจํายอมและจําเปน
เพื่อจะไปอาศัยพึ่งพระเทานั้น นี่นิสยั อาตมา
เวลากาลผานมาอาตมาก็จบหลักสูตรทางโลก แตทางธรรมยังไมมีเลย อายุก็เหยียบ
ยางเขา ๒๐ ปบริบูรณ โดยบิดาโยมมารดาใครจะใหอุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนา พูดถึง
เรื่องนี้แลวอาตมาสายหนาไมสนใจในการบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแตประการใด
แตอาตมาก็ตองจําใจจํายอมรับ เพราะคุณพอคุณแมก็คิดวามีลูกชายก็ตองการใหบวช ตาม
หลักและประเพณีของคนโบราณพอแมยอมรักลูกอยางแกวตา แกวตาทั้งสองขางนี้ทุกคนก็
เขาใจดี หวงแหนเหลือเกิน
อาตมาคิดทบทวนโดยรอบคอบแลว เห็นวาถาเราจะฝาฝนไมบวชในพุทธศาสนาแลว
ก็จะเปนการอกตัญูไมรูพระคุณของทานผูมีอุปการคุณ
จึงยอมรับเขาบวชใน
พระพุทธศาสนา ไมไดเขาไปเปนเณร บวชอายุ ๒๐ ปบริบูรณ อาตมาตั้งใจวาจะบวชเพียง ๓
เดือน ๑๐ วัน หรือ ๔ เดือน ๑๒๐ วันเทานั้น ตองการจะลาสิกขาลาเพศพรหมจรรยไปสูเพศ
ฆราวาสตามเดิม ตองการไปศึกษาหรือไปทํางานทําการทางโลก เพราะเราตองอาศัยโลกอยู
อาตมาตั้งใจอยางนี้แลว อาตมาก็ไดอุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดพรหมบุรี อําเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี แตภูมิลําเนาบานเกิดเมืองนอนนัน้ อยูเขตในคลองลพบุรตี อสิงหบุรี
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นั้นใกลเคียงกัน เหตุที่ตองมาบวชวัดพรหมบุรี ก็เพราะอพยพบานเมืองมาอยูในตลาดปาก
บาง เพราะขโมยขโจรชุกชุม จึงไดหนีเขาตลาดไป ตามเหตุผลของบิดามารดา อาตมาก็ได
ตามบิดามารดามาอยูในตลาด ประกอบกิจการคาตามลําดับมา แตอาตมาก็ไมเคยไดชวยพอ
แมประกอบการคาแตประการใด เพราะมุงมาดปรารถนาการศึกษาแตเล็กมาตามลําดับ พอ
จบหลักสูตรการศึกษาพอสมควรอายุครบถวน ๒๐ ก็ไมไดปริญญา แตก็สําเร็จการศึกษาวิชา
ชางแลและวิชาอื่นก็คอื ดนตรีดีดสีตีเปาดังกลาวแลว
ขอรวบรัดตัดใหสั้นวาไดเคยบวชในพระพุทธศาสนาในป พ.ศ. ๒๔๙๑ ก็เปนเวลานาน
ถึง ๓๔-๓๕ ปมาแลว การบวชติดตอกันมา ๑ พรรษา ก็ทองหนังสือจนครบหลักสูตร ตั้งใจวา
ออกพรรษาไดกฐินแลวสึก อาตมาก็เตรียมเครื่องพรอมแลวที่จะลาสิกขาในวันนั้น
แตก็มีเรื่องอัศจรรยดลบันดาลใหเกิดเสียงประหลาดดังขึ้นงวงเหงาหาวนอน เสียง
ประหลาดนี้ดังมาก “คุณบวชนีน้ ะดีแลวจะสึกก็ไมเปนไร นะโมยังไมได นะโมยังไมได ไดนะ
โมแลวคอยสึก” อาตมาก็พิจารณาดู เอ ไดนะโมตัสสะ ภะคะวะโตนี้ไดมาตั้งแตเปนเด็กเล็ก ๆ
แลวสวดมาตั้งแตอยูโรงเรียนแลว คิดอยางนี้แตก็ยังตอบไมถูกวา นะโมคืออะไร นี่แหละเสียง
อัศจรรยเสียงประหลาดดังขึ้น “นะโมยังไมไดจะสึกหรือ นาเสียดายเหลือเกินนะ” อาตมาก็ !
พะวาพะวังกังขา จิตใจชักไมคอ ยจะดีแลว เสียงนี้มันอยูที่ไหน และก็งวงเหงาหาวนอนขึ้นมา
อีก เสียงประหลาดดังขึ้นอีกวา “นี่คณ
ุ สึกก็ไมเปนไร งายนิดเดียว ไมยากอะไรนักหนา แตขอ
ถามวาพุทธคุณไดหรือยัง ธรรมคุณไดหรือยัง สังฆคุณไดหรือยัง”
อาตมาก็โมโห โกรธาในใจไดเสียงบา ๆ บอ ๆ อยูที่ไหน วาพุทธคุณเราก็ได อิติปโส
เราก็คลองปาก แตมันอาจจะไมคลองใจก็อาจจะเปนได อันนี้เสียงประหลาดดังขึ้นมา ทั้ง
อาตมาก็ไมสบายใจเลยนึกถึงคําโบราณวา ถาจิตใจไมดีแลวอยาสึก ถาสึกไปแลวเปนคนสุก
ๆ ดิบ ๆ เอาดีไมไดแลวจะเปนคนบาบอคอแตกโบราณเขาวาไว เลยตองเลื่อนการสึกออกไป
จากเดือน ๑๑ ขอเลื่อนไปเปนเดือน ๑๒ เดือน ๑๒ สึกแนเตรียมพรอมไวแลว ไมไดตั้งใจจะ
อยูในเพศพรหมจรรยหรือบรรพชิตนี้ตลอดกาล แตคิดวาเราจะตองสึกอยางแนนอน เพราะ
งานมันรออยูขางหนา จะตองไปรับราชการ จะตองไปทําหนาที่มากมาย เพราะเรามีวิชามี
ความรูตอ งไปกลัวอะไร คิดอยางนี้นะ คิดถึงหลักสุนทรภูที่วา “วิชาพึ่งตนเองได ไมตองพึ่ง
ใคร” อาตมาทองไดตั้งแตเปนเด็กวา “อันขาไทยไดพึ่งเขาจึงรัก แมถอยศักดิ์สิ้นอํานาจวาสนา
เขาหนายหนีมิไดอยูคูชวี า แตวิชาชวยกายจนวายปราณ”
มาถึงตอนนีข้ อฝากญาติโยมเลยนะ ถามีลูกสาวกับลูกชายนี่ โยมจะเอาใจใสใครมาก
โยมจงเอาใจใสลูกสาวใหเชี่ยวชาญชํานาญการกวาลูกผูชาย เพราะถาไมมีวิชาความรูนี่ไม
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เชี่ยวชาญเคหะศาสตร ไมเขาใจแมบานการเรือนไปไดสามีเขาก็แผลงฤทธิ์เอา อาตมาเคย
เห็นนะ ตี ๔ ตี ๕ ตกใตถุน นี่ไมมธี รรมะเลย นีล่ ูกสาวเราไมเชี่ยวชาญ ไมชํานาญการ เราไม
เคยตีลูกสาว แตเราไปเห็นตอหนา ตอตา ตําตา ตําตอ อยางนี้เราไมโมโหหรือ ถึงไมโกรธแต
ไมพอใจลูกเขย แนนอน
อาตมาพูดมาถึงตอนนี้แลว ก็ไดความคิดวาเอ นะโมยังไมไดใชแลวเมื่อกอนนี้ อาตมา
เถียงพอเถียงแมคําไมตกฟาก ไมมอี อนนอมตอใคร แข็งกระดางและปากแข็ง เถียงผูใหญนี่ซิ
ไมมีเพลงนะโมคิดไดตอนหลัง คิดไดออบวชนี่เอาเพลงนะโมไปกอนหรือ
อาตมาก็มาแปลไดตอนหลัง ออเพลงนะโมแปลใหเด็กฟงงาย ๆ ก็แปลวา “ออนนอม
ถอมตน ปากก็หวาน ตัวก็ก็ออน มือก็ออ น นอบนอมกตัญู เชิดชู ระเบียบ เพียบดวยวินัย
ตั้งใจศึกษา นํามาพนทุกข เปนสุขอนันต เปนหลักสําคัญ”
ออนะโมอยางนี้หรือ โงมาเสียนาน ออเพลงนะโม นี่มาพึ่งคิดไดไมกี่ปนี้เอง เมื่อกอน
ใครมองหนาไมได ดูหนาไมไดโดนตอยเลย มันแข็งอยางนี้ นี่ขาดบทนะโม

อยูกับหลวงพอเดิม เรียนตํารับพิชัยสงครามและวิชาเลี้ยงชาง
ไดความอยางนั้นแลว อาตมาก็ซักผาซักผอนเตรียมเดินทางเที่ยวไปในปาเที่ยวไป
เรื่อย ๆ ก็ไปเจอ หลวงพอเดิม พระครูนิวาสธรรมขันธ อายุทาน ๑๐๕ ป ไปอยูกับ
ทาน ๖ เดือน ไปขอเรียนวิชา บทแรก ทานก็เลาวิชาพิชัยสงครามใหฟง แลวก็รูเรื่อง
ตามลําดับพิชัยสงคราม ทานเกงเพลงกระบี่ เพลงกระบอง ทานเปนอาจารยองคที่ ๕ ของแม
ทัพกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ แมทัพหนีลงเรือมุงสูนครสวรรคบรรพชาอุปสมบทหมด
อาตมาไปอยูที่วัดหนองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรคไปอยูกับหลวงพอ นึกวาจะใหเราเรียน
คาถามหานิยมเพื่อเราจะสึกหาลาเพศ ประกอบอาชีพการงาน มีคนรักนับถือ นิยมชมชอบ
กลับกลายเปนวาใหวิชาเลี้ยงชางเสียเลย อาตมาไมเอา แตหลวงพอเดิมบอกวาเอาเถอะ “ลูก
เอยหลานเอย มันจะเกิดประโยชนในวันหนา” อาตมาก็จําตองยอมรับวิชาเลี้ยงชางตอชางปา
วิชาจับชางตกน้ํามันอยางไร เลยก็ไดมาใชในภายหลัง ตอนที่แมชที ี่สมัยเมื่ออดีตชาติเปน
ชางอยูเขาภูพาน แลวกลับกลายมาเปนมนุษยในชาตินี้ในไมกี่ปผานมาเลย ซักไซรไลเลียง
อาตมารูจากนิสัยชาง ออคนนี้เปนชางมากอนแนนอนอยูในปาเขาภูพาน ในภาคอีสานนั้นเมื่อ
สมัย หลวงปูมั่น ภูริทตั เมื่อสมัย พรานทองดี ที่ไปตอชางปามา อันนี้ไมขอเลาขอฝากไว
เทานี้
รูไวใชวาใสบาแบกหามตองรูท กุ อยางเลยกลับกลายเปนวาไดตํารับพิชัยสงคราม
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เรียนรูเหตุผลตนปลายมาไดมาจากไหน ตํารับพิชัยสงครามอยูที่วัด เรียนตองเรียนกระบี่
กระบอง
สมัยโบราณกาล ประเทศชาติอยูรอดมาได เพราะนิสัยไทยชาวพุทธนี้เปนทหารของ
พระพุทธเจากอนแลว จึงจะเปนทหารของพระราชา เรียนเพลงกระบีก่ ระบองมากอนในวัด
ตองเขาใจนะ สมัยกอนในวัดมีราชบุรุษ สาขานานาประการในสถาบันนี้
๑. ราชบุรุษที่เราเรียกกันทุกวันนี้วา รัฐศาสตรปกครองตัวเอง ปกครองตนและปกครอง
คนอื่นได นีร่ าชบุรุษในวัด
๒. นิติศาสตรครบ ประเพณีวินัยครบจากวัดและยังมีขอคิดในหลักธรรม และคิดคํานวณ
ในการสาขาประกอบอาชีพการงานเรียนที่วัดครบ มีสถาบันการเรียนในพระไตรปฎก
นี้ครบ นอกเหนือจากนั้นแลวเวชศาสตร แพทยศาสตร ฝนยาทา เรียนที่วัดนี้ ๕๐ ป
กอนนี้มา นีท้ านทั้งหลายโปรดคิดดูนะ
นอกเหนือจากนั้น ไดแกศิลปะ หัตถกรรม ชอฟา หนาบรรพ คันทวย วิชาชาง เรียน
จากวัดและก็ศิลปหัตถกรรมนี้เอามาจากวัดแลว วัดถายทอดใหกรมศิลปากรไปแลว
เชน วิจติ รศิลป หรือภาคศิลปะตาง ๆ ที่วัดพระแกวเอามาจากไหนไมใชเอามาจากวัด
หรือ อนึ่งวิชาดนตรีดีดสีตีเปา และตํารับพิชัยสงคราม เพลงกระบี่กระบองออกจากวัด
ครบถวนนานาประการเลย เรียกวา วัดเปนสถาบันพัฒนาคุณธรรมพัฒนาอาชีพ
และพัฒนาสังคมพรอมที่วัดทั้งหมด

เรียนวิชายืดเหรียญ
ตอจากนั้นอาตมาคิดวาจะเดินทางไปพบพระในปาเลยขอนแกนไป เดี๋ยวนี้เปนบริเวณ
น้ําทวม ตองการจะไปเรียนยืดเหรียญเปนหวย ๓ ตัวเขาล่ําลือกัน อาตมาก็ตื่นกับเขาบาง
อยากจะไปเรียนยืดเหรียญ
ไปเจอโยมคนหนึ่งเปนผูใหญบานอายุ ๘๔ ป ไปพักบานนี้ และอาตมาก็ถามโยมวา
พระองคไหนที่ยืดเหรียญไดอยูที่ไหนพาไปที โยมผูนี้เลาวาพระองคนนี้ ะถึงปทานจะมาอยูที่
ตนไทรนี้ปละครั้ง ครั้งละหนึ่งเดือนแลวทานก็หายไป ตั้งแตผมเปนเด็ก แกผาแกผอนไปเลี้ยง
วัวกับพอ แลวอาศัยกินขาวในบาตรของทานมาจนผมมีอายุ ๘๔ ป เดี๋ยวนี้ทานก็ยังอยูแตไม
ทราบวาอายุเทาไหร อาตมาก็ใหโยมนี้พาไป ตองเดินไปไกลมาก ตอนเชาทานไปบิณฑบาต
จากตนไทรไปหมูบานประมาณ ๓-๔ กิโล ทานอยูที่ตนไทรใหญตนไทรสาขา เดี๋ยวนี้ไปไมได
แลวเปนเขตน้ําทวมมีเขือ่ นเลยขอนแกนขึ้นไป
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โยมผูใหญบานอายุ ๘๔ ป นี้เลาใหฟงวา โยมมีกลองยาอยูหนึ่งกลอง กลองยานี้เปน
ทองเหลืองและก็มีหูมีเชือกรอยผูกเอวและมีฝาเปด-ปด และก็มีบุหรี่เปนมวนอยูและมีไฟแชก
คือมีหินอยูกอ นหนึ่งมีเหล็กตีไวจุดสําหรับสูบ ตัง้ แตครั้งพอเปนกํานันหรือเปนผูใหญบานเกา
เขาเรียกเปนขุนบรรดาศักดิ์ แตเหรียญอันนั้นมีอยูเหรียญหนึ่งอยูกนกลองยานี้ โยมนี้ลืมไป
แลว ตั้งแตขอพอคือ ไมใชเหรียญบาทที่เขาไปเชากันหรอก ที่เขาจะไปยืดกันที่แทจริงเปน
เหรียญพระราชทานขององคพระราชาหรือจะเปนรัชกาลที่ ๔ หรือรัชกาลที่ ๕ อะไรจําไมได
ไมมี ร.ศ.
หลวงพอองคนี้ทานไมพดู นะ วันนั้นเกิดพูดขึ้นมา บอกโยม “มีของดีในกลองยา ไม
นาจะมาทิ้งนะ” โยมนี่ลืมไปแลวเพราะมันอยูกันกลองนี่นานแลวยาหมดก็ใสยา ยาหมดก็ใส
ยา เลยไมไดดู หลวงพอองคนั้นพูดวานี้ “เอาไปบูชาเสียลูกหลานจะไดอยูเย็นเปนสุขเปน
เหรียญพระราชทานนะ”
ขององคพระราชานะที่ใหบําเหน็จรางวัลแกผูใหญบานกํานันที่
ทํางานดี ปกปกรักษาราษฎรดีอยูเย็นเปนสุขรมเย็นเปนสุขในหมูบานนั้น จึงพระราชทาน
เหรียญนี้ มีเลขอยู ๓ ตัว ผลสุดทาย โยมเลยมาเลาใหลูกหลานฟงวา “โอหลวงพอนี่เกิดพูด
ขึ้นมาแลว ตามปกติทานไมพูด ทานนั่งทําสมาธิอยูใตตนไทรนั้น ๑ เดือนแลวก็หายไปทุกป”
อาตมาก็ไปบานโยมขอดูเหรียญพระราชทานมี ร.ศ. อยูมีเลขอยู ๓ ตัว แลวก็เดินทาง
ไปพบทาน พอไปถึงก็ไปกราบทาน ทานก็นั่งหลับตาอยูเสมอไมพูดไมจา รางกายสังขารของ
ทานประมาณ ๗๐ ป ฟนดีครบ และผมไมหงอกเลย ผมดํา และรางกายของทานดํา รางกาย
สมบูรณแบบ ไมใชคนอวนทรวดทรงสมสวนทุกประการ อาตมาก็ไปกราบทานตอนเมื่อราว
๒๔๙๓
อาตมาไปกราบแลวพูดกับทานวา หลวงพอครับ หลวงพอทําไมไมพูด หลวงพอครับ
อยูวัดไหน หลวงพอครับผมเดินทางไกล อุตสาหลําบากลําบนมาจากสิงหบุรี เพือ่ เดินทาง
มายังตนไทรนี้ ตองมาพักบานโยมอยูในหมูบานเกาซึ่งเปนผูใหญบาน กวาจะเดินมาถึงนี่ตอง
ลําบากลําบนเหลือเกิน กระผมใครจะมาเรียนวิชายืดเหรียญ กระผมทราบจากชาวกรุงเทพฯ
อยากจะยืดเหรียญเปนหวย ๓ ตัว คิดวาผมยังอยูในทางโลกเปนพระภิกษุใหมอยากจะมา
เรียนยืดเหรียญ เพื่อไปใหโยมรวยสักหนอยจะไดไปแทงหวย นี่ตั้งใจอยางนั้นจริง ๆ
แตทานก็ไมพูดเลย ทําเฉยนั่งสมาธิของทานอยูเรื่อยอยูที่โคนตนไทรนัน้ ดูแลวมี
ทรัพยสมบัตอิ ะไรบาง
มีบาตรอยูลูกเดียวและผาอยูผืนหนึ่งและผาสังฆาฏิทานคาดอก
ตลอดเวลา ทานมีกลดปกอยูยอดไทรและมีอะไรอีก มีกาน้ํามีกระบอก กระบอกนั้นเปนแทน
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แกว กระบอกขัดซะเปนมันเลยแทนแกวสําหรับรินน้ํา เทานั้นเองไมมอี ะไรเลย อาตมาก็
กราบนมัสการตอไป เอ ไมเอากับเราแน ไมลืมตาดูเราเลยนะ
อาตมาก็เปลี่ยนคําพูดใหมวา “พระเดชพระคุณหลวงพอที่เคารพ ผมเปนพระภิกษุ
นวกะพึง่ บวชไดนี่พรรษา ๓ แลวก็ยังอยากจะมาเรียนมาศึกษาทางธรรม” เปลี่ยนคําพูดใหม
“กระผมยังเปนภิกษุนวกะยังไมรูทางธรรมวาขอปฏิบัติ ขอวัตรเจริญสมาธิภาวนา ก็อยากจะ
มากราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพอแนะแนวทางบางครับ” ขยับตาหนอยขยับตาแลว คือ
เราพูดไปตั้งนาน ไมเคยลืมตาและไมไดมองเลยพอพูดบอกจะมาศึกษาธรรม ใหหลวงพอแนะ
แนวเทานั้นทานก็ลืมตาขึ้น ลืมตาขึ้นมาแลวก็ไมยิ้มแยม หนาบึ้งไมยิ้มเลย
ทานลืมตาขึ้นมาทานบอก “ดีแลวอุตสาหสนใจธรรม” ในเมื่อทานพูดแลวอาตมาก็ถาม
วา “จะมีแนวอยางไร” ทานพูดสั้นมาก จนตีความหมายไมไดเลยบอก “คุณรูไหม
พระพุทธเจาสอนอะไร” “ไมทราบบวชมุงมาทําอะไรอยูละ บวชมุง อยูที่ไหนละ” เราก็
ยอมรับ บอกเรียนนวโกวาท เรียนธรรมะ เรียนวินัย “อยาลืมนะเรียนหมดเลยเรียนเลยไป
หมด รูมากไป คุณรูมากคงใชไมไดเลย” คําที่สองของทาน “รูมากคงใชไมไดเลย ไม
ไดผล” “เธออยาลืมนะวาพระพุทธเจาสอนอะไร สอนทุกขและสอนวิธีดับทุกข” นี่
ทานสอน “ทานสอนอะไรอีกรูไหมคุณ” “ไมทราบครับ” “เอาละจะบอกใหสอนไมให
เบียดเบียนตน สอนไมใหเบียดเบียนคนอื่น พรอมกับไมทําใหคนอื่นเดือดรอนดวย” “หา
ที่มาของทุกขใหไดศึกษาขอนี้ในตัวเรา มีอะไรมีทุกขหาที่มาของทุกขแลวปฏิบัต”ิ “วิธี
ปฏิบัตอิ ยางไรหรือ ศีล สมาธิ ปญญา”
ไดความแลว ออไอนี่เราก็เรียนมานี่ เรานึกไวในใจ โถ! แคนี้เองหรือ เรานึกวาจะมี
อภินิหารมากกวานี้ดีกวานี้เราก็เรียนเรื่องศีล สมาธิ ปญญา นี่แคนึกนะ เพียงนึกนะ ทาน
ชี้หนาเลย

“คุณมันอยางนี้เรียนเลยไปหมด ไอที่จะทําไมทํา เสือกผาเอาที่ไมไดความ ไอ
ที่ไดไมเอา เอาไอที่ไมได ไอที่จริงไมชอบ ไปชอบเอาที่ไมจริง” ทานวา อาตมาถึง
จําที่ทานพูดมานี่ คําพูดนี่พูดบอยดวยนะ ไอที่จริงไมชอบ ไปชอบไอที่ไมจริง ไอที่ไดไม
เอา เสือกไปเอาไอที่ไมไดเลยไมไดกันเลย ไอที่ไมไดปลอยไวกอนสิ ไอที่อยูที่จะไดไมเอา
ทานดาใหแสบเลยนะ อาตมาแสบไสเหลือเกินวันนั้น เราก็เจ็บในกลอน วันนั้นกลับไป
นอนไมสบายเลย นอนไมสบายจริง นี่ละพระในปาแหลมคม อาตมาดูสังเกตทาน คมกริบ
คมคาย มีทงั้ คมสัน ทานชี้แจงหลายเรื่องหลายอยาง
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วันนั้นมันก็เย็นแลว อาตมาก็บอกโยมผูใหญบานเกา บอกโยมไมตองรอฉันขอนอน
ที่นี่ อาตมาจะรอดูวากลางคืนจะพูดมากกวานี้ไหม กลางวันไมพดู ทานอาจจะพูด
กลางคืน นึกในใจนะเลยตองกราบทานใหม บอกพระเดชพระคุณหลวงพอ กระผมขอ
ถวายตัวเปนศิษยหลวงพอนะ ทานก็ลืมตามาขอบใจมากที่จะฝากตัวเปนลูกศิษยเปนลูก
ศิษยจริงนะ สําหรับวันนี้นะทานชี้หนาเลย “ความขลังของพระอาจารยแตยอนกลับ

ไปเปนความคลั่งของศิษยคือเธอ” ทานชี้หนาเลย ตามจริงทานดาไดเจ็บเหลือเกิน หา
วาเราคลั่ง นึกไมพอใจเลยนะ ทานพูดแหลมคมมาก อาตมาดูทานอยูในปายังพูดแหลม
ลึก อาตมายังจําไดทานพูดแหลมคม ๓ ขอ คมกริบ พูดหรือถามไมเขาเรื่องเขาราว ไม
ตอบเก็บอยูขางใน คมคาย ทานเอาดามมาแทงเราซะเจ็บใจเลย คมสัน ของทานยัง
แนนอน เอาขวานตอกเราเสียแลวนะ นึกวาตอกตะปูไมตองใชคมสันตอกเราเสียแยเลย
อยางนี้ จึงจัดไดวา องคนี้มีทั้งคมกริบ มีทั้งคมคาย มีทั้งคมสัน
อาตมาก็คิดไดตอไป อาตมาขอพักผอนที่นี่ ทานไมยอมจะถึงเวลา ๕ โมงแลวจึงถึง
เวลา ๑๘ นาฬิกาแลว จะมืดแลวดวงอาทิตยก็คลอยใกลเวลาอัสดงแลว เราก็จะเดิน
กลับไปถึงบานโยม มันตองใชเวลาเดินหลายกิโล ราว ๆ ประมาณ ๓-๔ กิโล เดินกันพัก
ใหญ ๆ เลยเชียว ทานไมยอม และอาตมาก็พูด ในเมื่อทานไมยอมเลย ก็ขอฝากตัววา
พระเดชพระคุณหลวงพอที่เคารพ ผมมาจะเรียนยืดเหรียญแลวก็ไมไดผล แลวก็จะขอ
ฝากตัวเขาหาทางธรรม แลวขอตั้งสัจจะอธิษฐานวาขอตามหลวงพอไปจะกรุณาหรือไม
เมตตาเกลากระผมหรือเปลา
ทานนั่งนิ่งอยูสักครูก็ลืมตาพูดวา “คุณ รอใหคุณอายุ ๔๕ กอนนะแลวจะมาพบ

เราอีกครัง้ อายุเธอยังนอยนัก ยังไมแนนอน ยังหละหลวมอยูอยางนีจ้ ะรับได
อยางไร รับไดตองเปนคนหนึง่ ไมใชสอง มีสัจจะมีเมตตาสามัคคีแลวหรือยัง
สัจจะก็ไมมีจะเกิดเมตตาไดอยางไร แลวเมตตาไมมีจะเกิดความสามัคคีไดทั้งใจ
ทั้งจิต จะเกิดรูปนามไดหรือ” แหมพูดแหลมลึกสะกิดหัวใจนี่ ทานบอกวาอายุถึง ๔๕
ใหมา แลวบอกเคล็ดลับมา ๓ ขอ ตองการพบทานแลวทําอยางนี้ อันนีบ้ อกโยมไมไดนะ
อาตมากลับมาคางบานโยมและลูกหลานมาคุยกันจนรุงเอาเหรียญมาอวด บอกนี่ฉัน
ถูกหวย ๓ ครั้ง แลวนามี ๒๐ ไร เดี๋ยวนี้มีตั้ง ๔๐๐, ๕๐๐ ไร แตดวยการบูชาแลวเจริญ
สมาธิที่ทานบอกมาอยางนี้ถูกหวย ๓ ครั้ง เห็นจะเปนลูกคนโง เลยไปซื้อสงเดชเลยถูกถึง
๓ ครั้ง ไอเลข ๓ ตัว อันนี้อาตมาไมติดใจในเรื่องนั้น ติดใจในเรื่องนี้ นี่ดูสิจะไปเรียนยืด
เหรียญแตไปไดเรื่องธรรมะทีแรกไปหาธรรมแมะเลยไปพบธรรมะ ทานบอกแนวอาตมา
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ดังนี้ บอกใหไปทําศีล สมาธิ ปญญา ใหทําวิปสสนากรรมฐาน แตทา นไมไดบอกวิธีทํา
ทานบอกใหทําที่ศีล สมาธิ ปญญา และ แนะแนวพระพุทธเจาสอนอะไรจําไว สอนทุกข
ไมไดสอนความสนุกนะ สอนวิธีดับทุกขทําอยางไร ทานวาอยางนี้สั้น ๆ
อาตมาก็กลับวัดตั้งหนาศึกษาธรรมแลวก็เดินทางตอไปเรียนกรรมฐานจากองคโนน
องคนี้ อาตมาก็ไปเรียนกรรมฐานกับหลวงพอลี วัดอโศการาม เมื่อสมัยยังไมสรางวัดบาง
ปง ทานเดินธุดงคไปสูจันทบุรี ไปเมืองลพบุรี อาตมาตามทานไปเลยนะ ตามไปภาค
อีสาน ไปภาคเหนือ เดี๋ยวนี้อาตมาไมไดไปติดตอ ไมรูจักใครแลว วัดบางปงทาน
มรณภาพแลว เจริญภาวนา พุทหายใจเขา โธหายใจออก ตามหลักไปแลวไปเจอพระอีก
องคหนึ่ง กสิณเกง กสิณขยายดวงไฟ ไดแลวไปเจอพระอาจารยอีกรูปหนึ่งเรียนมโนมยิ
ทธิ ไปคุยกับเทวดาก็ไดนะ เอ เขาทานะดีนะสนุกดีจัง แลวก็ไปคุยกับเมืองนรกไดนะ
ไปเจอยมบาล อาตมาก็บอกจะเอาคาแปะเจี๊ยะมาให ขอใหญาติอาตมาขึ้นจากเมือง
นรก ยมบาลก็เอยวา “พระคุณเจาที่เคารพ นับประสาอะไรที่จะชวยญาติของพระคุณเจา
เลา แคแมยายผม ผมยังชวยไมได ชวยไมไดจริง ๆ ภรรยาผมที่นะเขาบอกวา ใหชว ยแม
เถอะนะพี่นะ นึกวาสงสารแม แมฆาเปด ฆาไกมามากมาย ฆาหมู ฆาไก โหดเหี้ยมใจดํา
ทารุณดุราย ฆาเพื่อกินกันตาย ชวยแมเถอะ” นี่ยมบาลเลาใหอาตมาฟง วาจะพยายาม
ชวยแมเสียหนอย แตโจทกมันมากันเยอะ หานมันก็มารอง เปดก็มารอง หมูก็มารอง วา
ไมไดนะ ยมบาลไมไดนะ นี่ทําฉันใหทุกขทรมานเหลือเกิน ยมบาลเห็นทาไมดี ชวยไมได
มโนมยิทธิอาตมาลองทุกอยางนะแลวก็ยังผิดทางอยูไมรูวาทางไหนมันจะแนนอนทีจ่ ะ
ชวยตัวเองได เอาทุกอยางมโนมยิทธินี้เกิดประโยชนไหม ชวยตัวไดไหม ก็ไมได ใหพน
ทุกขไดไหม ก็ไมได ลองแลวนะ อาตมาที่พูดนี่อาตมาเปนพระนะ ไมไดโกหกโยมนะ
ในเวลากาลผานมาอายุอาตมาพอ ๔๕ แลวก็ตงั้ เข็มตองการปรารถนาไปพบหลวงพอ
องคนี้ใหได แลวอาตมาก็มาสวดมนต ภาวนา ตามลัทธินี้ ไดไปพบหลวงพอนี้ที่เขาใหญ
จะตองเดินทางไปดวยทางเทาและไปถึงที่ตนไมใหญ เลยที่เขาใหญไประหวางจังหวัด
นครราชสีมาและจังหวัดสระบุรี เรียกกันวาดงพระยาไฟ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไปตั้งใหม เปลี่ยนดงพระยาไฟเปนดงพระยาเย็น
อาตมาไปพบทานที่นั่น อาตมาคางอยูกับทาน ๑ คืน และทานสนทนาธรรมสอน
อาตมาตั้งแต ๔ ทุมถึงตี ๔ พอดี แนะแนวทุกอยาง แลวทีนี้หลวงพอในปานี้ทานสอนตาม
หลัก บอก “นี่เธอที่เธอทํามานั้น ทํามาแลวนั้นดีเปนวิปสสนาได แตเธอโปรดฟงหันมุม
กลับ ไดชวยเธออะไรไดบาง ชวยเธอดับทุกขอะไรไดบาง ไมมีเลยนะ” ทานก็เริ่มชี้แจง
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แสดงบรรยายสอนทางสายนี้ทันที “อยาลืม สติปฏฐาน ๔” วาอยางนี้เลย ทานบอก
ที่ไปเรียนมโนมยิทธิไมใชไมดี แตเธอนึกคิดชวยเธอไมไดนะ ดับทุกขเธอไมไดนะ เธอไป
เพิ่มทุกข เธอไปคุยกับยมบาลนะ เขาใจไหมดวยอํานาจปติอยางแรงกลาและอํานาจ
ศรัทธา อุปทานยึดมั่นเอกัคคตารมณแลว จะแสดงอภินิหารของมโนมยิทธิไดทันที
อาตมาทํามาแลว เลยทานก็สอนวาเอาหนทางพนทุกขเถอะใหเจริญสติปฏ ฐาน ๔
อันดับแรก ก็เริ่มสอนดังตอไปนี้ ยืนอยูกับที่มือขวาจับมือซาย ยืนอยูเฉย ๆ ๑ ชั่วโมง
ยืนอยูเฉย ๆ ๑ ชั่วโมง โดยไมกระดุกกระดิก ตายเสียแลวคราวนี้ เราไมเคยยืนอยูเลย ๑
ชั่วโมง นี่ในคืนวันนั้นมันเรื่องแปลก ยืน ๑ ชั่วโมง มือขวาจับมือซายไขวหลัง น้ําหนักของ
มือทั้งสองจะถวงที่กระเบนเหน็บทันทียืนอยู ๑ ชั่วโมง ตายแลวเราคราวนี้ แขนกางแน
อยาไปเอามือไวขางหนามันหอทรวงอก หายใจไมปกติทมี่ ักจะเปนโรคปอด สอนละเอียด
เสียดวย
แลวก็สอน เกศา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ ตะโจ ทันตา นะขา โลมา

เกศา ใหสํารวจจิตตั้งสติ ตั้งแตปลายผมลงมา เบื้องบนตัง้ แตปลายเทาไปถึงปลายผม
เบื้องลางตั้งแตปลายผมไปถึงปลายเทา นี่เริ่มตัง้ แตอาตมาจะเขาถึงพุทธธรรม ที่เราจะ
บวชครบครันมาถึงบัดนี้ อาตมาก็ยืน ๑ ชั่วโมง ตายจริงไมเขาทาเสียละมั่งนี่ ขาสั่นเอา
แลวมาเอาเรื่องแลว ทานบอกพิจารณายืนมีสติ ศีรษะลงปลายเทานับหนึ่งลงไปสํารวจ
จากปลายเทานับสองขึ้นไปบนศีรษะ สํารวมจิตจากศีรษะลงสูปลายเทา ๓ สํารวมสติ
อยางที่คุณเคยบวชพระอุปชฌายบอกไหมตั้งแตเบื้องต่ําไปถึงเบื้องบน เบื้องบนไปถึง
เบื้องต่ํา สมกับที่เคยดาเราบอก “คุณนี่มันเลย เลยวิชา เลยภาคปฏิบตั ิของพระพุทธเจา
เลยไมไดเอาไหนไง”
อาตมาก็ยืนกําหนด ตั้งสติมโนภาพกระจกฉายแสงวาขาพเจายืน ๑ ช.ม.ใหหลัง เราก็
รูตัวเองเลยวายืนมีสติ ออยืนมีสติอา นตัวออกบอกตัวได ใชตัวเปน แสดงอภินิหารนาที
นั้นวาเรายืนมีมารยาท มีสติครบในการยืนเลย ออกายานุปสสนาสติปฏฐาน ฐานของจิต
แผลงฤทธิ์ใหเรารูสึกนึกคิดเปนตัวปญญาจากการยืนนี่เกิดประโยชนมาก อาตมาไดมา
อยางนี้จากในปา และก็ยืนมีสติดี ออใชแลววา เกศา โลมา นะขา ทันตา ไดประโยชน
อยางไร ยืน เดิน นั่ง นอน ๔ อิริยาบถ บทใดบทหนึ่งในสติปฏฐาน ๔ ยืนไดอยางนี้มีสติ
เห็นคนเดินมาแลว เห็นตั้งแตศีรษะลงมาปลายเทาแลวเราจะรูทันทีวาคนนี่มีนิสัยอยางไร
มันสัมพันธใหเรารูโดยตาปญญาเทานี้เอง เกิดประโยชนมาก
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อันดับ ๒ ทานใหเดินมีสติเยื้องเทากาวเทามีสติครบ นี่สอนที่เขาใหญบอกอาตมาเมือ่
ครั้งที่อายุ ๔๕ พอดีแลวก็เอาสมถะ สมาธิของอาตมาที่เคยไดมาแตเดิม เอามาเปนบาท
พลิกแผนดินเลย เอาสภาวะรูปที่ยดึ บัญญัติเปนอารมณเอาไปกําหนดตั้งสติ บัญญัติเปน
อารมณหายวับไปกลายเปนรูปนามขันธ ๕ ขึ้นมาแทนที่ไดทันที
แลวทานสอนตอไป ทานก็สอนอาตมาวา “นี่คุณรูไหม อารมณนี้เปนอยางไร” “ไม
ทราบครับหลวงพอ” จําอารมณตื่นนอนขึ้นมามีอารมณอยางไร วสีเขาออก ไปไดสตางค
เสียเงิน อารมณคาง แบบนี้ไปแลวเกิดอะไรขึ้นมา เหมือนเราเปนนักธุรกิจ นีพ่ ระในปานะ
สอนประยุกตจริง ๆ เขาใจคําพูดทานไดมาก รูจักอารมณไหม บอกไมทราบ ทานวา
อยางไร อารมณคืออะไร คือ ลมหายใจยาว สั้น อารมณจติ จิตเปนธรรมชาติคิดอาน
อารมณ รับรูอารมณไดนาน ๆ เหมือนเทป บันทึกเสียงคลําไมได ไมมีตวั มีตนเปน
นามธรรม และอารมณแบบนี้ไปไดอารมณอะไรขึ้นมา ถาอารมณฉุนเฉียว แบบนี้เปนนัก
ธุรกิจไปทําการคา ใชอะไรไมไดเลย แลวจําอารมณนี้ไวใหได สัมผัสกับอารมณตา ง ๆ
จากบุคคลทีเ่ ดินเขามา สัมผัสกับอารมณไป กระแสอารมณที่ทําใหไดอยูทีหลัง ถาสติเรา
ครบแลว เราจะรูกระแสของคนโนนออน เบา หนัก ละเอียดถี่ถวนประการใดจะรูได
อยางไร
และก็สอนตอไปวาใหรู อายตนะ เรียนที่ไหน เรียนที่ตัวเรา ทานบอกอยางนี้เลยนะ
เอาสั้น ๆ งาย ๆ เลยนะ ตาเห็นรูปมีศีลไหมที่ตา หูไดยินเสียงมีศีลที่หูไหม จมูกไดกลิ่นมี
ศีลที่จมูกไหม ลิ้นรับรสอาหารที่ศีลที่ลิ้นไหม กายสัมผัสรอนหนาวออนแข็งมีศีลไหม
อาตมาฟงทานบอก เห็นรูปก็แลวสติมีไหม มีครับหลวงพอ ออนัน่ แหละสติ ศีลตองมีเรือน
ใหเขาอยู บอกเธอตองมีกุฏิอยูใชไหม เหมือนญาติโยมตองมีอาคารสถานที่ จะนัง่ ตาก
แดดตากฝนอยูคงไมได มันตองมีเรือน เพราะฉะนั้นมันตองมีเรือน ตาเห็นรูป มีสติไว
แลวทานบอกวา ไปไหนเอาตาหูเปนใหญ อยาเอาปากไปนะ ปากนี่เปนครูนอย ไมใช
ครูใหญ สวนมากเราเอาปากไปเสียนะ ตาดู หูฟง จิตคิดประดิษฐสรางสรรค ริเริ่ม
ดําเนินงานทางวาจาทีหลัง นี่สอนดีเหลือเกิน อาตมาไดตรงนี้ บอกตามีศีล มีศีลแลว
ทรัพยมา ฟงเขาดาแลวถาหูไมมีศีล ในเมื่อขาดสติเดี๋ยวเถอะ เดี๋ยวไดเรื่อง ดามาคํา เราก็
สองคําบอกไป เลยเอาปากออกไปแลว นี่หูไมมีศีล ตั้งสติไว หูมีสติแลวหูมีทรัพย เพราะมี
ศีลทรัพยมา พูดไปแลวปจจุบันธรรมปากมีศีล พูดเปนเงินเปนทองเลยดวยมีสติ
โยมโปรดจําไวเถอะ ซือ้ รถสีอะไรจะดีแลวก็แบบไหนดี โอยรถสีนี้มันชนเกง สีดีโฉลก
ดีแล ไมชนไมมีที่ไหน อยาลืมนะมันอยูที่จิตใจ มันฝากความหวงใยและฝากชะตากรรม
อยูที่เจาของรถและเจาของรถดวงไมดี เคราะหไมดี เคราะหหามยามรายรถมันจะไปรู
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เรื่องรูประสาอะไร เจาของรถจะตองเสียแหลกลาญเพราะเจาของ ไมตอ งไปเลือกสีหรอก
ชอบไหมไมตองไปหาหมอดู ชอบสีอะไรสีไหนสบายใจเอาสีนั้น ไมตองไปบอก หมอดูสี
แดงแตโยมชอบสีเขียว ไมตองไปฝนใจซื้อสีแดงมา ซอมแลวก็ไมสบายใจเลิกเชื่อหมอดู
ไดแลว เชื่อความสบายใจของโยมดีกวา
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง เปนตน สะดวกไหม ฤกษคือโอกาสดี ยามดีตอง
เวลาวาง ถาโยมไมวางยามดีไมได จะดําเนินงานตองเครือ่ งพรอม เครือ่ งอุปกรณพรอม
พอพรอมแลว ฤกษโอกาสดีเวลานี้วางเสารอาทิตยวางไมไดไปทํางานอื่น ดําเนินการเลย
พรอมแลวรีบดําเนินงานรวดเร็วทันใจถูกตองเปนธรรมเรียบรอยทุกอยางทุกประการ โยม
จงจําไวถาหมอดูบอก โยมชอบสีแดงแตไปซื้อสีเขียว เอาสีแดงมาไมสบายใจ ไปซื้อมา
ทําไม ก็เอาสีสบายใจไมไดหรือ นี่เอาตําราพระพุทธเจา
เมื่อเปนเชนนี้แลวก็ขอฝากญาติโยมนะ การเจริญวิปสสนากรรมฐานก็ดี การทําสมาธิ
ก็ดี ทานศีลภาวนานี้ ตองรูจักวิธีบริจาคทานดวย พระเจตนา โยมรูจักหมดทุกคน โดยไม
ตองอธิบายนะ ดูพระเจตนา กอนทําสบายใจทําไปแลวสบายใจ ทําไปแลวนานก็ยิ่งสบาย
ใจ นี่เอาหลักนี้มาตั้งญาติโยมทําบุญ ญาติโยมกระเปาขาดเลย เลยไดบุญหรือนั่น นี่วิธี
ปฏิบัติการทําบุญ นอกเหนือจากนั้นแลวงานตองเสียเงินตองเสียเวลาแตไมเสียเงิน แค
ภาวนาจิตประจํา แกปญ
 หาเฉพาะหนาไดโดยไมตองใชเงิน แตตอ งใชเวลา ทําไดทุกขณะ
จิต เวลาออกจากบานโยมมีปญหานะ แกไดระหวางทาง นี้ซิแกไดทางตา จมูก ลิน้ กาย
ใจ ปญหาเกิดขึ้นมาแกไดเลย เขาบานมีปญหานะ ไปถึงที่กําหนดไป ถึงนักธุรกิจไปถึง
การคามีปญหาทั้งนั้น แตเรามีสติปญญาดีไมมีการสรางปญหาสามารถจะแกปญหาได
ทันทวงที ปจจุบันนี้ หากวาโยมมีปญหาอะไร แกไมไดมีแตสรางปญหา ทําใหเดือดรอน
ขึ้นมาอยางนี้เรียกวามีสติ มีสมาธิอยางไร
ไมจําเปนตองกลาววาไปนั่งที่วัด ไปวัดของเราดีกวา วัด อาคารสถานที่นั้นเมื่อไมมี
เวลาจะไปก็เอาวัดของเรา เราก็เอาวัดของเรา วัดขณะหยิบ จะเดิน ยืน นั่ง นอน จะหยิบ
อะไร จะขายอะไร ใหกําหนดสติจะขายดีตลอดรายการ นี่อยาลืมนะ โยมจําไดไหม
พระพุทธเจาสอนสติปฏฐาน ทางสายเอกชื่อเมืองอะไร ชือ่ เสียงอะไร โยม? กายนคร ถูก
แลวในตัวเรา ถาคนใดมีสติสัมปชัญญะครบอุดมคติอุดมการณจากสติปฏ ฐาน ๔ แลวเงิน
ไหลนองทองไหลมา หมายความวาอุดมสมบูรณ ถาใครมีสติครบอุดมสมบูรณ จึงเรียกวา
สติปฏฐาน ๔ อยางนี้คนนั้นอุดมสมบูรณแน ถาเปนพอคาแมคารวยมหาศาล เพราะอุดม
สมบูรณดวยสติ คาขายมีสติ ปญญาเกิด รูวาขาดทุนไดกําไรรูลวงหนาเสียดวยนะนี่ จึง
เรียกวา อุดมสมบูรณ
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สรุปวาสติปฏ ฐาน ๔ นีอ้ ุดมสมบูรณพรอมมูลบริบูรณดีดวยสติทุกประการ มีสติดแี ลว
สตางคมา ถาคนไหนไมมีสติสตางคหนี สตางคหนีหมดแนนอนนะ วิระทะโย วิระโคนายัง
โยมสวดคาถาใหเงินมา แลวสวดแลวเงินมาไหม ถาฝรั่งถามอยาไปตอบวาสวดแลวเงิน
มานะ สวดไปทําไมโยม เดี๋ยวไปสวดเงินไมมา ดาเราแหลก สวดแลวจิตงอก พอจิต
งอกแลวเงินมันก็งอก ถาหากวาสวดแลวจิตมันหดเงินมันก็หดดวย ไมใชสวดแลวได
เงินเลย โยมพอจิตมันงอกนะ จิตก็แตกกานสาขาเปนรมโพธิ์รมไทรของจิต แลวเงินก็มา
ถายิ่งสวดไปจิตหดนะ จิตยิ่งหดเงินหดดวย ขาวในหมอก็หดดวยหดหมด เพราะฉะนั้น
ตอบไดเลยวา วิระทะโย วิระโคนายัง สวดใหจิตขึ้น พอจิตสบายอุดมการณเกิดขึ้นมีสติ
ครบ รับรองนึกเงินไดเงิน นึกทองทองไหลมา
โยมจําไวสวดไวจิตงอก ถาจิตของทานทั้งหลายงอกทุกคนนะ รับรองสําเร็จตาม
เปาหมายและจุดประสงคทุกประการ ถาจิตหดแลวนะหมอแบตเตอรี่หมดไฟ รถทํา
อยางไรถึงจะไปได คุณโยม ไมเอาใจใสแบตเตอรี่กําลังใจตกมากนะ หมอแบตเตอรี่นี่ใน
เมื่อเราไมใชมัน ไมสตารทมันก็หมดไฟไปนะ ตอไปอะไรเสีย แผนผาเสีย ในเมื่อแผนผา
เสีย แลวตอไปทําอยางไร ตองโยนหมอแบตเตอรี่ทิ้งซื้อใหมเสียเงิน นี่กําลังใจตกนะ ถา
เพิ่มพลังจิตโดยใชสติทุกประการเทานั้นเปนการเพียงพอ เพิ่มสติเพิม่ กระแสไฟทัง้ ชารท
ทั้งสตารท
โยมนี่สติตัวเดียวที่พระพุทธเจาสอน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ยอเหลือ สิกขา ๓ ใน
สิกขา ๓ ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา นีพ่ ระในปาทานสอนละเอียดสอนสั้น ๆ เหลือ ๒ สติ
สัมปชัญญะครบ ๒ มากไปเสียแลว เอาเหลือหนึ่งลูกแกวพระเจดียทองไดแกอะไร ความ

ไมประมาท สติมีศีลแลว สัมปชัญญะคือสมาธิ สัมปชัญญะนี่รตู ัวเสียอีกแลว จิตตั้งใจ
ถึงพรอมดวยสมาธิจิตตัง้ ใจ ถึงพรอมแลวเกิดอะไร เกิดปญญา พรอมแลวเหลือ ๑ ทํา
อะไรไมมีประมาทเสีย เหลือหนึ่งวิธีปฏิบัติ เห็นวามันมากนักจํายากนักโยมก็ไมประสาท
สําคัญอีกอีกวาไมประมาท เดินไมไดหรอกตองทําตั้งแตตน ทําตั้งแต ศีล สมาธิ ปญญา
และ ศีล สมาธิ ปญญา เหลือ ๒ สติ สัมปชัญญะรูตัวอยูเสมออยางประมาท อยาประมาท
เกิดขึ้นแลวนี่ ขอ ๑ นี่ทา นสอนมาอยางนี้
อาตมาก็จบั จุดได แลวกลับวัด ออนี่ไดมาอยางนี้แลวยังไดเคล็ดลับมาอีก เคล็ดลับ
อยางนี้ ถาโยมอยากได อยากจะทราบตองคุยกันเปนการสวนตัว เอาเลาสั้น ๆ ไวแคนี้วา
ไดไปพบหลวงพอองคหนึ่งในปานี้ แตก็ไมทราบวาชื่ออะไร แตมีลักษณะอาการอายุคลาย
๗๐ แตคงจะกวาเพราะโยมผูใหญบานนั้นคงจะแกผากันอยู เห็นทานอยางนี้จนโดยมนั้น
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อายุ ๘๔ ปแลว ก็ยังเห็นอยางนี้ แลวโยมคนนี้ก็ตายไปแลวดวย ถาโยมผูใหญบานยังอยู
นะอยาลืมนะ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ โยมผูใหญนี้อายุ ๘๔ นะ ปานนี้โยมคนนี้คง ๑๐๐ แลวนะ
ตายไปแลว ผูใหญบานคนนี้และตัวอาตมาเดี๋ยวนี้ก็จะ ๖๐ แลวนะ.....
.....................
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