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บรรดาญาติพี่นอ งและคณะอาจารยวิทยาลัยครูธนบุรีและผู
ปฏิบัติธรรมทุกทาน ขอเจริญสุขนักศึกษาที่มาปฏิบัติธรรมทุกคน วันนี้จะแสดงธรรมะ
ในเรื่องกฎแหงกรรมและกรรมฐานแกกรรมไดอยางไร ขอใหทานทั้งหลายไดตั้งใจฟง
ธรรมสืบไป
คําวา กฎแหงกรรม แปลวาอะไร กฎ แปลวา ดัน และผลัก กรรม แปลวา
การกระทํา แตละราย แตละรูปไมเหมือนกัน ทําดีก็ดันไปทางดี ทําชั่วก็ดันไปทางชั่ว
กฎ ตัวนี้คือ กฎแหงธรรมชาติ กฎ แปลวา กดลงไปและดันขึ้นมา ถาหากเรา
มีคุณธรรมไดอบรมมาดีแลว มันจะดันและผลักไปในทางดีใหมีปญญา
ถาการกระทําของเราไมสมสวนควรกันไมสมเนือ้ สมน้ํา เพราะจิตใจทีอ่ บรมมา
ไมดี มันจะดันไปในทางที่ไมดีและกดใหจมลง ใหต่ําลงไปโผลไมขึ้น
อาตมาประสบมามากหลาย บางคนไมสนใจในเรื่องกรรมดี กรรมชัว่ ตองการ
อายุมั่นขวัญยืน ตองการใหมีความสวยงาม ผิวพรรณผองใส ตองการใหสุขภาพ
อนามัยดี และตองการใหกิจการสําเร็จตามเปาหมาย แตเขาไมไดสรางเหตุผลที่จะ
สงผลใหอายุยืน กลับไปทําใหอายุสั้น ไปฆาสัตวตัดชีวิต เบียดเบียนชีวิตเขา อาฆาต
เคียดแคนผูกพยาบาท ริษยา รับรองผูนั้นจะอายุสั้น พลันตายตั้งแตอายุยังนอย
พระทานสอนไววา “กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ” การเกิดเปนมนุษยแสนจะยาก
ลําบากเหลือเกินที่จะเกิดมาโสภาภาคย มีนาตาดียิ่งหายากที่สุด ทานตองมีญาณมา
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มีปญญามา มีวิชชามา มีความรูของมนุษย คือมีคุณสมบัตมิ นุษยครบ คือคุณธรรม มี
ศีล ๕ ครบ จึงจะมาเกิดเปนมนุษยที่โสภาได
บางคนมีศีลมาไมครบ มีคุณสมบัติไมครบ เกิดมาขี้ริ้วขี้เหร บางคนเกิดมางอย
เปลี้ยเสียขา บางคนตาบอกหูหนวก บางคนแถมยังปญญาออนอีก บางคนเฒาแกชรา
เปนอัมพาต
บางคนมีทานดีมาแตชาติกอน ก็เกิดมาเปนลูกมหาเศรษฐีมั่งมีศรีสุข แตเมื่อ
ชาติกอนเขาไดทําการเบียดเบียนสัตวมา ชาตินจี้ ึงสามวันดีสี่วันไข เขาโรงพยาบาล
ไมพัก มีเงินก็ชวยไมได บางคนไมไดสรางเหตุแหงปญญามา ถึงเกิดเปนลูกเศรษฐี
เงินก็ชื้อวิชาไมได เงินก็ชวยลูกเรียนเปนดอกเตอรไมได เพราะเหตุใด เพราะทําบุญ
มาไมครบ
บางคนบานใหญโตราวกับวัง แตกินขาวกับน้ําตาไมเวนแตละวัน ทาน
ทั้งหลายโปรดทราบ เรือ่ งสังขทองเปนปริศนาธรรม หกเขยคือหนาโง โงทางอายตนะ
ตาโง ไมมีกาํ หนดเห็นหนอ เห็นดวยโง ๆ ไมเห็นลึกซึ้ง ไมเห็นนิสัยใจคอคน ดูคนไม
เปน
ดูคนใหดูหนา ดูผาใหดูเนื้อ ดูเสื่อใหดูลาย ดูชายใหดูพอ จะไดไมยอทอใจ!
ทานทั้งหลาย เพิ่งเริ่มเขามาปฏิบัติไมกี่ชวั่ โมง จึงอาจจะไมลึกซึ้งถึงขึ้นที่ดู
หนาดูตาก็จะรูได ดูคนใหดูหนา ดูโหงวเฮง
การแนะแนวไมใชมาถึงวัดสอนบุญ บาป ทําบุญไปสวรรค ทําบาปไปนรก
เทานั้น ตองสอนแนะแนวถึงกรรมฐานแกกรรมไดอยางไร ใครเอาไปใชปฏิบัติเปน
ประจํา จะแกกรรมไดจริง ๆ ถาใชไมจริงก็เหมือนถวยชา เขาใหมาแลวเอาไปใสตูไว
ไมคอยใชใหเปนประโยชนเลย
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ตัวเรานี้มีประโยชนมาก แตใชตัวไมเปน ไปใชในเรื่องไรสาระเสียมาก ไมใชให
เปนประโยชนตอตัวเอง เกิดมาเสียชาติเกิดไมประเสริฐล้ําเลิศ ไหน ๆ จะตายจากโลก
ไปก็จะตองมีความดีติดตัวไปดวย และทิ้งความดีไวในโลกมนุษย คือความดีเปนตรา
ถาใครทํากรรมฐานไดลึกซึ้ง จะรูเหตุผลของชีวิตไดอยางดีที่สุด เปนประโยชนแก
ชีวิตประจําวัน แกไขปญหาเกิดขึ้นเฉพาะหนาดวยกรรมฐาน
บางคนชอบไปหาหมอดู หมอดูบอกวาตองสอบไดที่หนึ่ง แตปรากฏวา สอบ
ตก หมอดูวา สอบตกกลับสอบไดเพราะเราขยัน เราตองสรางความดีใหกับดวง หาใช
ดวงทําใหเราดีไม ตองสราง อยูเฉย ๆ ดีไดอยางไร มันตองเกิดจากการกระทํา คือกฎ
แหงกรรมนั่นเอง
การสรางความดีใหกับดวง ก็คอื สราง ศีล สมาธิ ปญญา ใหเกิดขึ้นแกตัวเรา
แลวเราจะอบอวล ทวนลม ผูที่มีสมาธิจะเปนคนขยันหมั่นเพียร และเปนผูมีปญญา
คนที่มีปญญาแหลมลึก แหลมหลักตองมีสามคม
คมกริบ ไวภายในจิต ไมบอกใคร แสดงออกในเมื่อมีความจําเปนจะตองใช
คมคาย มันยังเปนหลุม เปนบอ ไมเสมอ ก็เอาบุง มาแทง อยางนี้เปนตน
คมสัน มันตองใชขวานตอกย้ําลงไป จึงจะเขาเรียบรอยดี นี่มนั มีในลักษณะศีล
สมาธิ ปญญา ครบ
ศีล คือ สถาปนิก ออกรูปแบบพื้นฐานใหคนชอบ
สมาธิ คือ วิศวกร รูว าระจิต รูจ ักน้าํ หนัก รูจักชั่งตวงวัด รูจ ักวาระจิตของคน
ในฐานะเชนไร ควรทํากับเขาอยางไร รูจักกาลเทศะ รูจักบาป รูจักบุญ รูจักคุณ รูจ ัก
โทษ รูจักสิ่งที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชนที่วิศวกร
ปญญา คือ นายชาง ลงมือทําทันที มิไดรอรีแตประการใด
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ถาใครเปนทั้งสถาปนิก
ปลอดภัยในอนาคต

วิศวกรและนายชางแลว

รับรองคนนั้นเอาตัวรอด

บางคนเกิดมาแตชาติกอ น นิสัยดีมีปญญาในโลกมนุษยนี้ เขาจะมีแตความ
เจริญรุงเรือง ถึงจะเกิดในบานยากจนก็สามารถเปนรัฐมนตรี หรือเปนใหญเปนโตได
เพราะสติปญ
 ญาที่สรางมาแตชาติกอ น
คนเราก็มีทั้งถูกและแพง มีทั้งเกและดี มีทองคําก็มีทองชุบ มีหลวงพอทวดก็มี
หลวงพอเทียบ คนดีหายากคนเกเยอะ
มีนอยเหลือเกินที่จะดีเดนเห็นชัดและเห็นไกล อยางนี้หายาก ตองอดทน ตอง
ฝกฝน
ทานทั้งหลายเอย จิตนี้ฝก ไดขยันก็ไดฝกใหทํางานก็ได ฝกใหขี้เกียจก็ได
การเจริญวิปส สนากรรมฐานจะรําลึกชาติได รูกฎแหงกรรมที่ผานมา
แกปญหากรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาในกิจประจําวันของเราได

จะ

ถาใครเจริญวิปสสนากรรมฐานโดยตอเนื่อง สรางความดีใหตดิ ตอกัน
สรางความดี ถูกตัวบุคคล ถูกสถานที่ ถูกเวลา ตอเนื่องกันเสมอตนเสมอปลาย
แลว คนนัน้ จะไดรับผลดี ๑๐๐% และจะเอาดีในชาตินี้ไดแนนอน ไมตองรอดี
ถึงชาติหนา
สําคัญที่ทําความดีผิดสถานที่ผิดตัวบุคคล และผิดกาลเวลาดวย ไมใช
กาลเวลาที่จะตองทําไปแลวไปทํา ไมใชกาลเวลาที่จะพูดแลวไมพูด มันก็
เสียหาย
ถาเรานั่งสมาธิอยูหายใจยาว ๆ มีกรรมฐานเปนการพักผอนในรางกายในตัว
เชน ๑ นาทีหายใจ ๑๘ ครั้ง กําลังนอนหลับเหลือ ๑๕ ครั้ง ถาเราทําสมาธิปกติเหลือ
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๑๕ ครั้ง ก็เหมือนไดหลับไปแลว มันไมออ นเพลียละเหี่ยใจแตประการใด มันจะเขา
ภาวะปกติอยางดียิ่ง จะมีพลังจิตสูง ตอสูกับเหตุการณและปญหาได ดวยการฝกฝน
กรรมฐานนีแ่ หละ
เพราะฉะนั้นกรรมฐาน แปลวา การกระทําใหฐานกายนี้เปนที่ตั้งของสติ พอ
ทานทั้งหลายทําจนไดดวงตาเห็นธรรมวิเศษบางประการ ไดศีล สมาธิ ลึกซึ้งในจิตใจ
ทานจะเห็นความดีในจิต
รําลึกถึงบุพการีได สามารถรําลึกชาติได จะไมลืมพอ ลืมแม ปูยาตายาย ครู
บาอาจารย จะสนิทสนมกลมกลืนกันกับครูบาอาจารยผูมีพระคุณทั้งหลาย
นักปราชญทานสอนไววา ถาเราใหอะไรใครจะไมนับไมจํา แตใครใหอะไรเรา
แมน้ําถวยเดียว เราก็กําหนดจดจําไวได เราจะไมลืมบุญคุณของเขา อยางนี้จะเกิด
ขึ้นกับนักกรรมฐานที่ซึ้งใจ
เพราะเหตุที่เราไมหวังผลตอบแทน แลวบุญกุศลจะสนองแกเราเอง เงินไหล
นอง ทองไหลมา จะคิดอานทําอะไรก็ไดผลสําเร็จตามเปาหมายทุกประการ มีแต
ความเจริญ จะไดอยูในแวดวงสิ่งแวดลอมที่ชื่นใจ ไมมีการทะเลาะวิวาทกัน จะมีแตสิ่ง
ที่เปนมงคลในบานนี้
อันนี้บางคนทําไดยาก เพราะสันดานทําไมได นิสัยไมให รูปรางก็ดี ๆ นะ แต
นิสัยไมให บางคนเขาใจวาคนอื่นคงเหมือนเรา และเราเหมือนคนอืน่ เขา เหมือน
ไมได! เพราะแตกตางดวยกฎแหงกรรม เหมือนกันไมได!
การแตงกายก็ไมเหมือนกัน บางคนชอบทรงนั้นทรงนี้ ถาเคยชอบอยางไร ไป
ใชอยางอื่นมันก็ไมพอใจ ไมสบายใจเปนที่การฝก เราเคยทําอยางนี้แลวไปทําอยาง
นั้นมันก็ทําไมได ก็ธรรมดา เพราะกฎแหงกรรมนี้มันแยกประเภทของสรรพสัตว
เหมือนกันไมได
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กฎแหงกรรมสั้น ๆ มาจากไหน อาตมาทบทวนไดแลวขอฝากทานทั้งหลายไว
ดวย เราจะดูไดจาก “เห็นหนอ! รูห นอ คิดหนอ เขาใจหนอ และกําหนดกิเลสไดในตัว
เรา ธาตุ อายตนะจะโงหรือฉลาดอยูที่ อายตนะ ๖ อยูที่....อินทรีย หนาที่นี้เอง ตา หู
จมูก ลิ้น กาย จิต จะโงหรือไมโง อยูท ี่ตรงนี้
จะฉลาดหรือมีปญญาอยูที่ตา หู..ทําไดจริงหรือเปลา กําหนดตอเนื่องหรือ
เปลา เปลาเลย มันก็ไมได ก็ไดแคนั้น ที่กําหนดก็ไมรูดวย และรูไมจริง
ที่ทานทั้งหลายทํานี่ก็ตองการเอาเปนนิสัยปจจัย
เพื่อทําตอเนื่องตอไปใน
อนาคต เพือ่ แกปญหาปจจุบัน จากการกําหนดตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจนี่เอง นีม่ นั อยู
ตรงนี้ มันโงหรือฉลาดมันอยูตรงนี้เอง ขันธ ๕ รูปนามก็อยูตรงนี้เอง
เพราะฉะนั้นการกระทําของแตละทานนี้ เราดูไดจากตัวเรา สังเกตไดจากตัว
เรา เจริญกุศลภาวนามีหนวยกิตครบ เราจะรูไดเองวาตัวเรามีปาณาติบาตติดตัวมา
๖๐% เราจะตองรับใชหนี้ในชาตินี้แน
รับใชหนี้อะไร ก็หมายความวาเราจะตองโดนรถชน เราจะตองโดนฆาตาย เรา
จะตองโดนใสราย มันจะบอกเราเองกอนที่จะไปบอกคนอืน่ เขา อันนี้อาตมาก็ได
ประสบมาเปนตน เชนมีปาณาติบาตฆาสัตวติดตัวมา ๖๐% เรารูแจงแกใจ รูว ันตายวา
จะตองตายอยางไร รถชนตาย โดนยิงตาย โดนอุบัติเหตุตาย เปนตน
จะโดนงอยเปลี้ยเสียขา โดนทรมาน โดนหนอนกินจนชีวิตหาไม มันจะบอก
เหตุการณชัดในตัวเรากอน
ในเมื่อบอกตัวเราได ดูคนอื่นมันก็บอกได เราอานภาษาอังกฤษที่นี่จบ ไปอาน
เอ บี ซี ทีไ่ หน มันก็ตองผสมสระ ผสมอักษรเขาแลวก็แปลความหมายของศัพทได
นั่นแหละเชนเดียวกัน
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เราจะรูไดวาเห็นหนอ คนนี้มีปาณาติบาตติดมาก็จะรูไดเลยวา กฎแหงกรรม
คนนี้จะตองเปนอัมพาต คนนี้ตองไปอุบัติเหตุ คนนี้ไปโดนรถชนตาย มันบอกชัดนะ
มีประโยชนมากสําหรับผูทําได มันมีประโยชนอยางนี้
ถาเราเจริญกรรมฐาน เราจะรูกฎแหงกรรมไดตอนมีเวทนา คนไหนอดทนตอ
เวทนาได กําหนดผานเวทนาได เราจะรูไดวาทุกขทรมานที่ผานนั้นไปทํากรรมอะไร
ไว มันจะมีกรรมอะไรมาแทรกซอน มันจะบอกเราเอง อันนีม้ ีตวั อยางที่อาตมา
ประสบการณมามากมาย เชน อทินนาทาน
เบียดเบียนทรัพยเขามานะ แลวก็ไปเบียดเบียนสัตวดวย ทุกอยางเอาหมดมัก
ไดมักงาย รุกหัวคันไรคนั นา ลักเงินลักทอง โจรกรรมเล็ก ๆ นอย สะสมหนวยกิตนิสัย
ไมดี นิสัยเคยชินในการลักขโมย ไปเบียดเบียนทรัพย
เหมือนเศรษฐีมีเงินแลวไปบานเหนือบานใต ก็ตอ งหยิบมีดเขามา หยิบโนนใส
พกใสหอมา จนไดคือนิสัยสันดาน มีเงินแลวยังตองไปลักของเขาอีก ไปเบียดเบียน
เขาอีก เบียดเบียนคนจนอีก ทํานองนี้เปนตน
กฎแหงกรรมจะบงบอกออกมาเปนดุจเครื่องคอมพิวเตอรวา คนนี้ได
เงินไดทองมาแลวตองถูกโจรกรรม ตองถูกคนลัก ตีชิงวิ่งราว มิฉะนั้นไฟจะไหม
บาน ไมเคยผิดแมแตรายเดียว อาตมาเคยทายไว คนนี้ระวังนะโยมเคยถูกโจรกรรม
ไหมโยม ไมถูกเลยคะ ระวังอันเดียวคือไฟไหมบา นหมดเนื้อประดาตัว แลวก็จริงดวย
อันนี้เห็นไดชัด
นี่แหละทานทั้งหลาย ทําใหมันจริง จะเห็นจริง ทําไมจริง จะเห็นจริงได
อยางไร ตองเห็นจากตัวเราออกมาขางนอก เรารูตัววาเรามีเวรมีกรรมประการ
ใด ก็ใชหนี้โดยไมปฏิเสธทุกขอหา จิตอโหสิกรรมได ยินดีรับเวรรับกรรมได
โดยไมมีปญหาใด ๆ
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กาเมสุมิจฉาจาร ถาเรารูตัวเอง นั่งเจริญกุศลภาวนา มันจะบอกวา
อดีตชาติ ไปปูยี่ปูยําเขามา ชูสาวนานาประการ ผัวเขา เมียเขา นานาชนิด มี
ขอคิดหลายอยาง
มาในชาตินี้ เราก็มาลําบากลําบนในครอบครัวหาความสุขไมไดเลย มีสามีก็
เปนของเขาหมด มีภรรยาก็มีชูหมด และครอบครัวตองหายนะ ทะเลาะวิวาทกัน
ไมใชคูสรางคูสม กลายเปนคูวิวาทกัน และจะตองแตกแยกหยารางกันไป ถึงจะมีลูก
ดวยกันแลว มีทั้งเขยสะใภแลวก็ตาม จะตองแยกกันไปตามกาลเวลา จากการกระทํา
ของเราแนนอนที่สุด
บางทานเปนผูชายแท ๆ ปูยี่ปูยําผูหญิง ทําใหเขาช้ําอกช้ําใจหลายชาติที่
ผานมา เกิดมาในชาตินี้ตองเกิดมาเปนผูหญิงโสเภณี กอนจะตายตองใหหนอน
กินกอน มีจริงที่จดไวหลายราย ถาทานไมเชื่อลองไปทําดูนะ มีความหมายอยางนี้
นอกเหนือจากนั้น หลอกลวงโลกหวังเอาลาภเขา หลอกลวงเขาตลอดรายการ
พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ เพอเจอ เลีย้ วลดคดเคี้ยวติดวิญญาณมาในชาตินี้
รับรองอยาปฏิเสธ ไมชา เราตองโดนหลอกเอาเงินไป โดนหลอกเอาโนนไป โดนหลอก
เอานี่ไปอยางแนนอน ใครเปนผูหลอก ผูใกลชิด ญาติมิตรหรือเพื่อนฝูง เขามาเกิด
จะตองสนองงานในกฎแหงกรรม ก็มาหลอกเอาของเราไป และเราไมตองติดตามของ
นั้นแนนอนที่สุด เพราะเราไปหลอกเขามากอนอยางนี้เปนตน
สุราเมรัย เครื่องดองของเมานานาชนิดทุกประการ ถาเรานั่งภาวนาเรา
จะรูตัวเองวา อดีตชาติเราเสพยานี้มาไหม ถาติดมา ๖๐% รับรองวา เรานี้จะไมตอง
เรียนอะไรเลย เรียนไมไหวแลว และเปนโรคปญญาออน ไปเรียนอะไรก็ไมจบ
หลักสูตรมัธยมศึกษา แนนอนและเปนความจริงดวย
เราตองแกกรรมของเราเสีย ออ! ปาณาติบาตเมื่อชาติกอนติดมา เรายังไม
งอยเปลี้ยเสียขาในขณะนี้ เราจะตองรับสนองผลงานในโอกาสหนา เราก็รีบ
บําเพ็ญกุศล ดวยการปฏิบัติกรรมฐาน
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เราก็มาบําเพ็ญทานศีลและภาวนา สวดมนตเปนนิจ อธิษฐานจิตเปน
ประจํา อโหสิกรรมเสียกอนและเราก็แผเมตตาใหสรรพสัตวทั้งหลาย ที่เราไป
สรางกรรมมาครั้งอดีต รูบาง ไมรูบาง รูเทาทันหรือไมเทาทันก็ตาม ถา
รูเทาไมถึงการณเชนนี้แลว ขอสรรพสัตวทั้งหลายจงอโหสิกรรมใหแกขาพเจา
มันก็จะนอยลงไป ยกตัวอยางอาตมาเปนตน
อาตมารูตัว ๖ เดือน ก็ขออโหสิกรรมทุกวัน วาเราก็ไปหักคอนกมามาก
หลาย เราก็บอกวา พอนกเอยตอนที่ขาพเจาเปนเด็กรูเทาไมถึงการณ อยาเอา
โทษเราเลย ขอใหโทษเราลดลงไป ใหอภัยโทษเถิด เหมือนใหการกับศาลรับ
สภาพฉะนั้น
ศาลจะเมตตาเราที่ใหความสะดวกในการพิจารณาของศาล จึงลดโทษลงไปอีก
๖๐% เราอาจจะรอดจากความตายได เลยก็เตรียมใหรถชนคอหักหมุนได แลวก็
กลับมาใชเวรกรรมใหสิ้นสุดในชาตินี้ชาติเดียวเทานั้น ผานจากหนักเปนเบาได คือ
มิไดปฏิเสธทุกขอหาดวยกรรมฐาน แกกรรมไดอยางนี้ โดยรูตัวของเราเอง
ญาติโยมผูปฏิบัติธรรมทุกทาน ถามีเวทนาตองสู กําหนดใหได ปวดทอง
ปวดขา หรือปวดตรงไหน ปวดหนอ ตายใหตาย เดีย๋ วทานจะเห็นกรรม เมื่อ
อดีตชาติทานทําอะไรไวทานจะโลงใจนะ ทานจะดีใจเดี๋ยวทานจะไดแกกรรม
ดวยการแผเมตตา อโหสิกรรม ขาพเจาจะไมปฏิเสธกรรมทุกขอหา นี่กรรมฐาน
แกกรรมอยางนี้
บางทีเรามีเวทนาหนอยเลิกเลย ไมรูจะแกอยางไร ครูอาจารยเขาบอกกําหนด
ปวดหนอ ๆ นักศึกษาวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยามานั่งปฏิบัติ เดี๋ยวนี้จบปริญญา
โทเปนอาจารยที่ขอนแกนไปแลว ปวดหนอ ๆ ปวดหนักเขามาบอกแมยุพิน บอกหนู
ไมหาย แมยุพินใหกําหนดตอไป พอวันที่ ๓ นึกขึ้นได เมื่ออยูชั้นประถมสอง ประถม
สาม หักขาเขียด หักทั้งเปน ใสเกลือทั้งเปน กําหนดหนักเขาใหอโหสิกรรม แผ
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เมตตาใหสัตวเสีย นี่แหละกรรมฐานแกกรรม ก็เลยเบาลงไปและหายวับไปกับตา ไม
ปวดขาอีกตอไป
เขาบอกวาไปหักขาขวาเขียดและปวดขาขวามาตลอด พออโหสิกรรมวาไม
ปฏิเสธ เราไปหักขาเขามาจริง เราปวดอยางนี้ เขาก็ตองปวดอยางนั้นแหละ เราก็ตอง
ใชหนี้ดวยการปวดไป ทรมานพอสมควรแกเวลา และเรากําหนดจิตแผเมตตาตอเมือ่
ออกจากกรรมฐาน อโหสิกรรมเสีย นีเ่ รียกวา กรรมฐานแกกรรมอยางนี้ สามารถจะไม
ปวดอีกตอไปแลว
บางคนปวดตา บอกวา “ไมแทงตา ไมแหลมมาแทงตาปวดเหลือเกิน”
กําหนดเขาโยม ไมมีใครไปแทง กําหนดเสีย นึกถึงคุณพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆ เปนคนขางวัดนี้เอง แตไมเคยทํากรรมฐาน เดี๋ยวภาพนิมิตออกมาทันที
โยมคนนี้อายุ ๗๐ กวาแลว ภาพนิมิตออกมาวา เมื่อยังแข็งแรงอยู มาลัก
หนอไมวัดนี้ หนอไหนที่เอาไมได เอาไมแหลมแทงใหมันเสีย แทงหนอไมวัด
เลย ตัวเองก็ตองปวดตาอยางนี้ พอรูชัดเขาก็ขออโหสิกรรม พระสงฆ
อนุโมทนาและก็หายปวดตาจนชีวิตหาไม นี่กรรมฐานแกกรรมอยางนั้น
บางคนไมรพู อปวดก็เลิกไปเลย ไมเอาแลว ชอบสบาย รับรองทานจะไมรูกฎ
แหงกรรม เดี๋ยวจะวาอาตมาหลอกไมไดนะ อาตมาผานมาแลวนะ ขอฝากผูปฏิบตั ิ
ธรรมไวดวย
เปนคนจริงหรือเปลา
ถาจริงตองไดผลแน
พระนครศรีอยุธยา เจริญวัยชันษาพอดี

อยางหนูที่วิทยาลัยครู

ผูที่ไมไดรบั ราชการครู แตเรียนวิชาครูไมจําเปนตองเขาครูเสมอไป เพราะวิชา
ครูเปนหลักสําคัญมาก เปนศูนยกลางอันสําคัญ ที่เรียนเขาไว สามารถจะเลื่อนยศ
ตําแหนงได
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มีจาทหารคนหนึ่ง มีฝกกรรมฐานที่นี่ สอบวิชาครูไดปริญญาตรี บัดนี้เลือ่ นเปน
นายรอยโทแลว อาตมาชวยบอกเจากรม กรมยุทธศึกษาทหารบก เดี๋ยวนี้เปนรอยเอก
ไปอีกคนหนึง่
อยางทานทั้งหลายเปนทหาร เปนฝายอะไรก็ตามมีประโยชนนะ แตทานไมนั่ง
กรรมฐานจริง ก็ไมทราบประโยชนตัวเอง อันนี้ชวยไมได นี่เห็นวาคนเขางานได
หมดแลว บรรจุไดหมด เจริญกรรมฐาน เปนผลงานกฎแหงกรรม แกกรรมได
คนที่เปนหนี้เขา ยังใชหนี้ไมหมด สรางความดีไมขึ้นหากินไมขึ้น บางคนหา
เงินโดยคาขายร่ํารวยจริง แตเก็บไมอยู ทําอยางไรก็ไมอยู ไมรูไหลออกไปทางไหน
หมด
อาตมาก็ดูให บอกใหมานั่งกรรมฐานเสีย แกกรรมนี้ ก็ไดความวาสรางเวร
สรางกรรมมามากยังใชไมหมด พอใชเวรใชกรรมหมด อโหสิกรรมแผเมตตา บําเพ็ญ
กุศลเสร็จเรียบรอย ทีนี้เงินเก็บอยูละ เปนเศรษฐีได นี่กลายเปนคนมีเงินมีทองไปแลว
นี่แหละใชหนี้ใครไมหมดไมเจริญหรอก ทําไมขนึ้ ขอฝากไวสั้น ๆ นะ
บางคนมาถามวา “ฉันมีเวรมีกรรมอะไร”
“มานั่งกรรมฐานซิโยม จะไดรู”
“โอย ฉันไมมีเวลา ไมวาง”
แตเวลาไปคุยบานเหนือบานใตวางดีนัก คุยนินทากันนั่นแหละวาง ไปสราง
ความชัว่ วาง แตสรางความดีไมมีใครวาง ถูกตองแลวนาเห็นใจ เพราะคนเราจะดี
เหมือนกันทุกคนไมได แลวแตวาสนาบารมี คนที่ไมมีบุญวาสนา มันทํายาก อาตมาก็
เห็นใจดวย
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คนเราที่จะดึงมาสรางความดีดึงยาก เพราะดูเหตุการณแลว คนนั้นไมมี
บุญ ไมมีวาสนา เขาจึงทํายาก อยาไปวาเขาเลย เพราะไมมีวาสนา ทําอยางไรก็ทํา
ไมขึ้น และทําไมไดดวย
ขอเจริญพรใหญาติพี่นองไดทราบวา กรรมฐานแกกรรมได มีนายทหารคน
หนึ่ง ยศรอยโท อยูศูนยการทหารปนใหญมาบวชที่นี่ พ.ศ. ๒๕๐๐ มีลกู ผูหญิง ๒ คน
แลว ปูยี่ปูยํากับผูหญิงจริง ๆ ไมเชือ่ บุญเชือ่ กุศล ไมเชื่อเวรเชื่อกรรมดวย
อาตมาบอก “ผูบังคับหมวด อาตมาขอบิณฑบาต สึกหาลาเพศแลว อยา
ไปยุงกับผูหญิงเขานะ”
“โอยหลวงพอ ผมไมเชื่อ ไมมีทางหรอก สนุกสนานไปชั่วคราวเทานั้น
ตอนตายแลวมันก็สูญ จะไปเกิดที่ไหนอีก ที่ผมมาบวชที่นี่ไมใชเพราะศรัทธา
นะ แมใหมาบวช แมบอกวาสําเร็จนักเรียนนายรอยแลวบวชใหแมหนอย เลย
ผมก็ไปมีครอบครัวเสียกอน”
“เอาละผูหมวด ไมเชื่ออาตมาไมเปนไรนะ จดไวนะไมมีลูกผูหญิงบางก็
แลวไปนะ”
“โอย ผมมี ๒ คนแลว”
“จดไวเผื่อจะมีลูกผูหญิงอีก”
ในที่สุดก็สึกหาลาเพศไป จากไปเปนเวลานานหลายสิบป ยศสุดทายกอนที่จะ
มาพบกัน เปนนายพันเอกพิเศษ มีลูกสาว ๓ คน ลูกชาย ๒ คน ภรรยาเปนอาจารยที่
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขอฝากขอคิดทานทั้งหลายไว
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หนักเขาลูกสาวสามคนเปนอยางไร ลูกสาวจบ ม.๖ ทุกคน จบแลวออกเลเพ
ลาดพาด ไปดวยกฎแหงกรรม จากทีพ่ อทําใหกับลูก มาหาพอ พอก็เตะทัง้ รองเทา มา
หาแมแมก็บนจูจี้ สอนลูกดวยดาลูกดวย
ลูกก็เลยออกจากบานไป ไปรองเพลงอยูตามโฮเต็ล ตามโรงแรม ทําเสียหาย
นาบัดสีในวงศตระกูลเหลือเกิน ลูกชายสองคนดีหมด นี่แหละกฎแหงกรรม
หนักเขาสามีภรรยาก็รองไหมาหา เพราะวาบันทึกหลักฐาน จําไดวาบวชทีว่ ัด
นี้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ บันทึกไววา ไมเชือ่ ตามใจ ลูกจะตองเสียหาย
มากราบนมัสการอาตมา อาตมาบอก ทานจะแกไหมละ ถาจะแกลาพักรอนมา
ดวยกันทั้งคู มานั่งเจริญกรรมฐาน ๗ วัน แลวก็แผเมตตาใหลูก อโหสิกรรมใหลูกทุก
วัน ๆ อยาดาลูกอีกตอไป ตั้งแตนาทีนี้เปนตนไป
ลูกมาแลวก็อยาไปพูดเรื่องเกามาเลากันใหมโดยเด็ดขาด เอาเรื่องใหมเลย ให
ลูกไปเรียนปริญญาตอไป
ก็ไดความวา กลับไป ลูกกลับทีละคน ไปตามนองมาหมด พอแมไมไดวาอะไร
หนักเขาทั้งสามคนก็ไปเรียนรามคําแหง สําเร็จปริญญาดวยกันทั้งหมด และบัดนี้เขา
ทํางานดวยกันทั้งหมด ลูกสาวก็มานั่งวิปสสนาที่นี่ดวย
บางคนหาเงินหาทองร่ํารวยจริง ๆ ไดมาเก็บไมอยู ตองไหลออกไปจนได มี
เรื่องใหไหลออกไป ก็เพราะเราใชกรรมไมหมด มันตองใชกรรมอยูตลอดไป อยาไป
เสียใจ
ไมตองไปหาหมอดู เราก็เปนพิเภกเสียเอง คือ สติเปนพิเภก หนุมานเปน
ลิง คือจิตใจ ลักษณราม คือธรรมะที่ประทับใจ ขาวผองบริสุทธิ์ใจคือพระ
ลักษณ นารัก นาเอ็นดู นาบูชา เขียวชอุม เปนพุมไสว อิทธิพลของบุญกุศล ดล
บันดาลใหจิตใจชุมชื่นเปนเรื่องการกระทําของกรรม เพราะคนไมมีบญ
ุ วาสนาทําอยาง
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นี้ไมได ตองฝนใจ คนทีจ่ ะดีไดตองฝนใจได ถาฝนใจไมไดรับรองเอาดีไมได ไปเกิดอยู
ที่ไหนก็เอาดีไมได จะไปบวชเปนพระเปนชีก็เอาดีไมได
ดีไมไดแนเพราะฝนใจไมได ลองไปตามกระแสลมและสายธาร ตามอารมณ
ตามใจตัวเองตลอดมาชานานแลว จึงเอาดีไมไดดังเหตุที่กลาวมานี้ มีความหมาย
อยางนั้น
เรื่องที่จะเลาสูกันฟงมีมาก มีหลายเรื่องก็จริง แตหมดเวลาแลว ขอแนะนําโยม
ผูปฏิบัติธรรมทุกทาน จงอุตสาหตั้งใจอดทน เดินจงกรมนั่งปฏิบัติคูกันไป
อยางที่คุณหมอชลอ คูกบั แมใหญมาชานานนั้น กอนที่จะเขาผลสมาบัติได ๘๔
ชั่วโมง รําลึกชาติไดวาตัวเองเกิดทีบ่ านมอญ จังหวัดราชบุรี ไปฆาเขาตายที่น้ําตก
เอราวัณ พอเหตุการณผานไปแลว เขาผลสมาบัติ ลืม! อาตมาจดไวครบ และเขาตอง
ไปตายตรงนั้นทีเดียว
กฎแหงกรรมอยาลืมนะ ทําเขาไว ไปฆาเขาตายที่ ต.ทาพุทรา อ.ศรีสวัสดิ์ จ.
กาญจนบุรี ที่กระทอมหลังนั้น ตัวเองก็ตองไปโดนฆาตายตรงนั้น
ขอฝากไวดวยเปนกฎแหงกรรม ทําอะไรขอใหทําใหจริง ๆ ไดผลจริงและ
สมคา สมปรารถนาทุกประการดวยกฎแหงกรรม ที่ชี้แจงแสดงมาในวันนี้
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