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ถิ่นเป็นการปฏิบัติธรรมอีกทางหนึ่งด้วย การจัดงานทางด้านวัฒน

ธรรมที่เป็นประเพณีในเทศกาลเดือนสิบ อยู่ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 

๑ ของมูลนิธิฯ

ในปีนี้ก็ได้จัดงานส่งตายาย มีรายการตั้งจิตสำนึกคุณเช่น 

เดียวกับทุกปีที่ผ่านมา ได้นำเอาเรื่องวิญญาณเปรตที่มาให้หลักฐาน 

มาเป็นข้อศึกษาหลายราย  ปรากฎรายละเอียดอยู่ในหนังสือเล่ม 

นี้แล้ว เชิญท่านที่สนใจและศึกษาเกี่ยวกับพลังงานชีวิต ที่เป็นหนึ่ง 

ในบรรดาพลังงานทั้งหลาย ที่มีอยู่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาล 

ที่ลี้ลับเหนือการคาดคะเนด้วยจิตหยาบของปุถุชนได้ ด้วยเหตุนี้ 

พระพุทธองค์ตรัสถึงเรื่องลักษณะนี้ว่าเป็น “อจินไตย” 

สิ่งสำคัญ สำหรับผู้มุ่งศึกษาเรื่องราวของโลกของจักรวาล 

คือการเปิดใจศึกษา ค่อยๆ พินิจพิจารณาด้วยสติและปัญญา ไปที 

ละน้อย ด้วยความรอบคอบ การเข้าถึงเรื่องราวในอีกมิติหนึ่งนั้น 

เมื่อฝึกฝนจิตให้เกิดความสมดุลแห่งคลื่นความถี่ได้ในระดับเดียว 



กันแล้ว ก็ย่อมประจักษ์ด้วยตนเอง เพราะสภาวะนั้นเป็นปัจจัตตัง

จึงหวังว่า ผู้มีปัญญาทั้งหลาย ก่อนที่จะตัดสินชี้ลงไป 

ควรไตร่ตรองใคร่ครวญ ด้วยความรอบคอบให้ยึดหลักว่า 

“ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ เมื่อยังไม่รู้ก็ให้เร่งศึกษา” สิ่งที่ปรากฎ 

ในหนังสือเล่มนี้   เป็นเรื่องราวที่ได้จากการสัมภาษณ์จิตญาณ 

ที่ปรากฎรายละเอียด วันเวลา เหตุการณ์ตามข้อเท็จจริงนั้น อ่าน

แล้วไตร่ตรองก็จะเกิดปัญญา

ขอให้ท่านที่ศึกษาเกิดปัญญาเข้าใจ เห็นสัจธรรมแห่งชีวิต 

ตั้งใจบำเพ็ญธรรม ปล่อยวางความยึดถือหน่วงเหนี่ยวทั้งหลาย   

ชีวิตก็จะอยู่ในทางแห่งความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตกาล

        

 มูลนิธิชินบัญชร

พฤษภาคม ๒๕๕๐
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เกริ่นนำ

ตั้งแต่เบิกฟ้าเบิกดินมาจนถึงวันนี้ ยังไม่มีการโปรดฉุดช่วย 

ครั้งใหญ่เหมือนครั้งนี้ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ผ่านมา ฉุดช่วย 

เฉพาะกายเนื้อ ดังนั้นจิตญาณที่เป็นสายสัมพันธ์ทางเครือญาติ 

ทุกข์อยู่ในนรกเช่นไรในอดีตก็ทุกข์อยู่เช่นนั้น โปรดครั้งนี้กายเนื้อ

สร้างบุญ ทำความดี กระทบถึงจิตญาณสายโลหิตในนรก 

๑.๑.ช่วยอะไรบ้าง?

ช่วยญาณคนเดิมที่มาจากนิพพานในครั้งต้นกัป และมา 

หลงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ทั้งที่อยู่ในนรก อยู่ในโลกมนุษย์ 

อยู่บนฟากฟ้าเป็นเทวดา-พรหม ในโลกียภูมิให้เข้าสู่โลกุตตรภูมิ 

ให้กลับบ้านเดิมแดนนิพพาน

๑.๒.ทำไมต้องช่วย?

เพราะความหลงความยึดติดในวัตถุทั้งหลาย ของจิตญาณ 

ทั้งที่อยู่ในกายมนุษย์และสัตว์ ในกายมนุษย์เพราะหลง ในกาย 

เดรัจฉานก็เพราะหลง แต่หลงกันคนละแบบ และวิญญาณที่อยู่ 

นอกกายสังขารทั้งมนุษย์และวิญญาณเดรัจฉาน ถ้าไม่ช่วยก็ต้อง

หลงอยู่เช่นนี้ ไม่มีวันสิ้นสุด สิ้นดินสิ้นฟ้าก็ยังต้องตกทุกข์ทรมาน

๑.๓.ช่วยใครบ้าง?

๑.๓.๑.ฉุดช่วยมนุษย์กายเนื้อ ให้รับรู้หนทางพระนิพพาน 

ในตน รู้วิถีจิต(ทางของจิต) รู้จักตนแท้ หลังจากรู้ทางแล้ว ปฏิบัติ 
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เดินตามทางนั้นอย่างตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหว สิ้นชาตินี้ก็กลับนิพพาน 

ไม่ต้องมาเกิดในชาติไหนๆ อีกเลย

๑.๓.๒.ฉุดช่วยวิญญาณผีในนรก โดยอาศัยลูกหลานกาย 

เนื้อรับวิถีธรรม บำเพ็ญธรรมบุญก็ส่งถึง เมื่อกายเนื้อบำเพ็ญ 

จนเข้านิพพาน บรรพชน ๗ ชั้น วิญญาณลูกหลานอีก ๙ ชั้น 

ก็กลับนิพพานด้วยกัน

๑.๓.๓.ฉุดช่วยวิญญาณทั่วไป ทั้งเทวดา และสัตว์เดรัจฉาน 

ให้ขึ้นไปกล่อมเกลาบนลานธรรมพระศรีอาริย์ จนญาณใสได้ระดับ 

เดรัจฉานได้กลับกลายเป็นญาณมนุษย์ แล้วส่งลงมาเกิดกายเนื้อ 

ฟัง ธรรมจากพระศรีอาริย์แล้วสำเร็จธรรม  นี่คือวิธีลัดของปลายกัป 

ไม่เคยมีมาก่อน

๒.การโปรดสามโลกคืออะไร?

การโปรดสามโลกคือ การที่พระวิสุทธิอาจารย์ทั้งสอง (คือ  

พระอาจารย์จี้กง และพระโพธิสัตว์จันทรปัญญา) ได้รับพระโอง 

การ ประกาศิตจากพระอนุตตรธรรมมารดา ให้มาทำหน้าที่ฉุดช่วย 

จิตญาณของเวไนยสัตว์ให้กลับสู่แหล่งเดิมของจิตญาณ คือเมือง 

พระนิพพานด้วยวิธีลัดตรงในปลายกัป เมื่อโลกเข้าสู่ยุคภัยพิบัติ 

เช่นทุกวันนี้

โลกทั้งสามที่พระอาจารย์ทั้งสองได้โปรดฉุดช่วยได้แก่

๒.๑.โปรดโลกมนุษย์ที่ครองกายเนื้อ ซึ่งเป็นโลกที่มีความ 

เหมาะพร้อมแก่การฉุดช่วยกว่าโลกอื่นๆ เพียงอาศัยบุญที่ได้สั่ง 
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สมมาไม่น้อยกว่าสามชาติ และบรรพบุรุษได้เคยสั่งสมคุณ 

ความดีไว้บ้าง  เรามีบุญสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดองค์หนึ่งเมื่อ 

ได้รับการเปิดประตูจิตแล้ว ตั้งใจบำเพ็ญอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

ก็จะหลุดพ้นจากการเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏได้  ขณะบำ 

เพ็ญชีวิตก็มีความสุขจนลมหายใจสุดท้าย เพราะว่าได้รู้จักตัวตน 

ที่แท้จริง จึงทำให้ครอบครัวรู้ปรองดองเป็นสุขยิ่งขึ้น ชะตาชีวิต 

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี พ้นจากเคราะห์ร้ายภัยพิบัติ  ลบล้าง 

หนี้เวรกรรมได้   เพราะได้ชดใช้ถ่ายถอนหนี้เวรกรรมบางส่วนจาก

เจ้ากรรมนายเวร ในขณะรับการถ่ายทอดวิถีจิต เปลี่ยนแปลงนิสัย 

ความเคยชินที่ไม่ดีได้ง่ายขึ้น เพราะปัญญาได้เปิดออก ทำให้อายุ 

ยืนแข็งแรง เพราะรู้คุณค่าของชีวิต รู้ถนอมชีวิต บำเพ็ญธรรม 

ได้ในขณะที่ครองเรือน ในขณะที่ยังประกอบกิจการงาน อีกทั้ง 

บรรพบุรุษ ๗ ชั้น ลูกหลาน ๙ ชั้น ได้รับผลบุญด้วย

๒.๒.โปรดโลกวิญญาณชั้นล่าง ได้แก่บรรดาผีทั้งหลายใน 

เมืองนรกที่เกี่ยวข้องเป็นบรรพบุรุษของเราถึง ๗ ชั้น ลูกหลานอีก 

๙ ชั้น นับได้ประมาณร้อยวิญญาณต่อเราหนึ่งชีวิต จะได้รับการ 

เปลี่ยนแปลงเป็นวิญญาณระดับสามทันที ที่เรารับวิถีธรรมไม่ว่า

วิญญาณทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น จะอยู่ในระดับไหนในเมือง 

นรก แล้ววิญญาณเหล่านั้นจะได้รับดอกบัวสีขาวจากพญายมติด

ไว้ที่ปกเสื้อ คอยว่าเมื่อไรลูกหลานได้ไปร่วมประชุมชั้นฟื้นฟูจิต 

เดิมแท้ตั้งแต่สองวันขึ้นไป วิญญาณเหล่านั้นก็มีสิทธิ์เข้าร่วมประ

ชุมธรรมะด้วย แต่ถ้าเราไม่ประชุม รับธรรมะแล้วอยู่เฉยๆกับบ้าน 
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ไม่ว่างจะมาประชุม วิญญาณบรรพบุรุษและลูกหลานก็ไม่มีสิทธิ์ 

เข้าร่วมประชุมธรรมะ ไม่มีโอกาสได้รับความสุข จะต้องทนทุกข์ 

จากการถูกทรมานอยู่ในนรกตลอดกาลนานอย่างน่าเวทนา และ

ท่านเหล่านั้นจะเสียใจมาก ที่ลูกหลานไม่ยอมสละเวลาสร้างกุศล

เพื่อท่าน แสดงถึงว่าไม่มีความรักความกตัญญูต่อท่าน 

แม้ตัวเราเอง เมื่อผ่านพิธีถ่ายทอดวิถีจิตแล้ว จะได้รับ 

การถอนชื่อจากเมืองนรกไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์ ณ ด่านตรี 

เทพพิทักษ์มหาราช พ้นจากหน้าที่ควบคุมของพญายมทั้งสิบขุม 

เมื่อตัวเราได้ประชุมธรรมะ ๒-๓ วัน จนครบทุกหัวข้อ ในชั่วโมง 

สุดท้ายของวันสุดท้าย จะได้ถวายปณิธานอีกสองข้อเพื่อย้ายชื่อ 

จากด่านตรีเทพพิทักษ์มหาราชบนสวรรค์ชั้นต้นไปอยู่ ณ แดน 

พุทธาลัย(สวรรค์ที่สูงขึ้นไปอีก)วิญญาณบรรพบุรุษก็จะได้รับการ 

เลื่อนชั้นเป็นวิญญาณระดับสองมีสิทธิ์ไปคุกเข่าฟังธรรมที่สำนัก  

ของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์(พระมาลัย)   เพื่อกล่อมเกลาจิตใจ 

โทษบาปจะได้เบาบางลง

ครั้นเราเข้าใจธรรมะดี รู้คุณวิเศษของธรรมนี้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ 

ปลายกัปที่เบื้องบนประทานโอกาสให้เพียงครั้งเดียว  ในเวลาสั้น 

อันนับได้ว่าแสนปีมีโอกาสดีอย่างนี้ครั้งเดียว    เราจึงสละเวลาออก 

มาช่วยงานโปรดสามโลกของฟ้าเบื้องบนอย่างจริงจัง และตั้งใจ   

ด้วยศรัทธาจะชำระปณิธานให้หมดสิ้น ตั้งใจออกฉุดช่วย ชักชวน 

ผู้อื่นให้ได้รับธรรมวิเศษนี้ วิญญาณบรรพบุรุษลูกหลาน จะได้รับ

การเลื่อนขั้นเป็นวิญญาณชั้นหนึ่ง มีสิทธิ์ไปนั่งฟังธรรมบนเก้าอี้ 
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ที่สำนักพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์(พระมาลัย)

ครั้นเราตั้งใจช่วยงานฟ้าโปรดใหญ่ครั้งนี้ ได้ชักชวนผู้คนให้

มารับธรรมะได้จำนวนหนึ่งแล้ว   ทำปากให้บริสุทธิ์ตั้งใจถือศีลกิน 

เจ ถวายปณิธานการกินเจแล้ว เราสามารถฉุดช่วยวิญญาณบรรพ

บุรุษลูกหลานให้หลุดจากนรกได้ เรียกว่า การฉุดช่วยวิญญาณ 

หรือการโปรดโลกที่สอง อันเป็นวิญญาณผีในเมืองนรก ซึ่งทำได้ 

เฉพาะในการโปรดสามโลกนี้เท่านั้น

๒.๓.โปรดโลกวิญญาณชั้นบน อันได้แก่เทวดาบนสวรรค์ 

ให้หลุดพ้นจากวงเวียนกรรมได้ และต้องอาศัยลูกหลานที่เป็น 

มนุษย์เช่นเดียวกัน ส่วนกรรมวิธีสลับซับซ้อนกว่า 

นี้เรียกว่าการโปรดสามโลก เป็นการโปรดครั้งใหญ่ปลายกัป 

ในธรรมกาลก่อนๆ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระอริยะพระศาสดา 

ทั้งหลายโปรดฉุดช่วยได้แต่เพียงโลกมนุษย์เท่านั้น ครั้งนี้จึงเป็น  

ครั้งประวัติศาสตร์ของจักรวาล ที่องค์ธรรมมารดาอนุญาตเป็น 

กรณีพิเศษ

ในครั้งนี้ พระอนุตตรธรรมมารดาได้โปรดเมตตา นิรโทษ

กรรมแก่มนุษย์กายเนื้อที่ได้รับการถ่ายทอดวิถีจิตแห่งธรรมกาล 

ยุคขาวถึง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นผู้รับการถ่ายทอดวิถีธรรมแล้ว 

ออกแรงบำเพ็ญเพียง ๗๐ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ก็สำเร็จธรรมกลับ 

คืนนิพพานบ้านเดิม ไปอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขตลอดกาลยาว 

นานไม่มีครั้งไหนอีกแล้วบำเพ็ญได้ง่ายอย่างครั้งนี้
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ชีวิตมนุษย์ทั้งหลายอยู่ภายใต้การควบคุมของฟ้าเบื้องบน 

เราเป็นผลิตผลของเบื้องบน ดวงญาณของเราแยกมาจากพระแม่

องค์ธรรม เราคือลูกของท่าน

พระอนุตตรธรรมมารดา หรือพระอนุตตรธรรมเจ้า 

หรือพระแม่องค์ธรรม คือพระแม่ผู้ให้กำเนิดดวงญาณทั้งหลาย    

ที่มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฎสงสารนี้          ญาณทั้งหลาย 

คือพลังงานชนิดหนึ่ง อันประกอบขึ้นด้วยคลื่นความถี่หลายๆ 

ความถี่ ซึ่งคลื่นความถี่นั้นเป็นอนุภาคของปรมาณูที่เล็กละเอียด 

ของแสงหลายๆสเปคตรัมมารวมตัวกันอย่างลงตัว จนก่อให้เกิด 

คุณสมบัติใหม่ที่มีความรู้คิดในตนเอง และพลังนี้เป็นพลังชีวิต 

เป็นพลังรู้ พลังเป็นที่ไม่เคยตาย เมื่อหลง จึงเวียนวน แหวกว่าย   

เข้าร่างโน้นออกร่างนี้มิรู้จบสิ้น และรับกับความทุกข์จากการ 

เวียนเกิดเวียนตายตลอดไป ตราบใดที่ยังไม่สามารถเวียนกลับสู่ 

แหล่งเดิมหรือบ้านเดิม คือแดนนิพพานได้ 

ณ ที่แดนนิพพานบ้านเดิมของดวงญาณทั้งหลายนั้น เป็น 

แหล่งบรมสุข ไม่มีทุกข์จากการ เกิด แก่ เจ็บ และตาย ไม่มีร้อน 

ไม่มีหนาว ไม่มีกลางวัน ไม่มีกลางคืน มีแต่ความสว่างไสวตลอด 

นิรันดร์กาล ไม่มีการแก่งแย่ง ไม่มีฆ่าฟันจี้ปล้น ไม่มีความเกลียดชัง 

ไม่มีปัดแข้งปัดขา ไม่มีอิจฉาตาร้อน ไม่มีความทุกข์ยากลำบาก 

มีแต่ความบันเทิงสุขสถานเดียว ณ ที่แห่งนั้น บัดนี้ พระแม่ผู้ 

ให้กำเนิดเราทั้งหลาย พระองค์ท่านคอยเราอยู่ด้วยความคิดถึง 

ร้องเรียกเพรียกหาเรา หวังให้เรากลับไปสู่อ้อมอกอันอบอุ่นในเร็ว  
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วัน  พระองค์ทรงกำสรวลร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือด คิดถึงลูกที่ 

จากมาเป็นเวลาอันยาวนาน

ในอดีตก่อนจะมีการโปรดสามโลก เราจะกลับไปหาพระองค ์

ท่านได้ก็ต่อเมื่อเราเบื่อหน่ายที่จะเดินทางไกลอันไม่จบสิ้นนี้ ตั้งใจ

ทำความสะอาดดวงญาณให้หมดจดเสียก่อน หยุดมองรอบข้าง 

แล้วหันมาดูตัวเอง ว่าเรามาจากไหน เรามาอยู่ที่โลกนานแล้ว และ 

ตั้งใจปฏิบัติบำเพ็ญธรรมในวิถีใดวิถีหนึ่ง แต่ต้องผ่านกาลเวลา    

หลายภพชาติด้วยใจมั่นต่อเนื่อง จนกุศลเต็มร้อย ละสังโยชน์ 

เครื่องร้อยรัดออกหมดสิ้น ค้นหาจิตตนพบแล้ว จิตปราศจาก 

มลทินเครื่องเศร้าหมองแล้ว ชำระหนี้สินเวรกรรม ละลายวิบาก 

กรรมหมดแล้ว  จิตถึงพุทธภาวะแล้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ที่เกี่ยว

ข้องสัมพันธ์ จึงได้นำพาไปเปิดประตูจิตกลับพระนิพพานทันที 

แต่วิธีนั้น ต้องผ่านภพชาติการเกิดตายมาบำเพ็ญต่อเนื่องหลาย 

ชาติกว่ากุศลเต็มร้อย และบททดสอบรุนแรงมาก และต้องผจญ 

มารอยู่เพียงผู้เดียวตามป่าเขา เกือบตายหลายครั้งไม่มีเพื่อนร่วม

ชะตากรรมเหมือนการบำเพ็ญในยุคขาวนี้ 

บัดนี้ได้เวลาที่จะกลับบ้านเดิมของเราแล้ว เราหลงทางมา 

นาน บัดนี้แม่ผู้มีแต่ความรัก ความหวังดี ต้องการให้เรากลับคืน 

สู่บ้านด้วยวิธีลัดฉับพลัน จึงส่งเส้นทางสายด่วนพิเศษนี้ลงมา 

ให้เราได้จับยึดสายทองนี้ กลับขึ้นไปกราบพระบาทองค์มารดา 

ในชาตินี้ที่รับรู้วิถีจิตในตนเอง คืออนุตตรวิถี หนทางแห่งจิตญาณ 

เมื่อรับรู้แล้ว ต้องศึกษาวิธีเดินตามหนทางนั้น ด้วยการหมั่นไป   
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ศึกษาที่พุทธสถานตามลำดับหัวข้อ เมื่อเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามไป

เรื่อยๆ ทั้งที่ยังครองเรือน ก็สามารถสำเร็จธรรมได้เพียงชาติเดียว

นี้ เป็นครั้งแรกในรอบกัป

ความเกี่ยวข้องระหว่างกายเนื้อกับจิตญาณทั้งหลาย ใน 

เครือข่าย ๗ ชั้นระดับบน และ ๙ ชั้นระดับล่าง ที่จะเกี่ยวก้อยขึ้น 

แดนนิพพานในยุคโปรดสามโลก ครั้งแรกของกัปจะมีลักษณะดังนี้

เมื่อกายเนื้อรับวิถีธรรม จิตญาณทั้งที่เป็นผีอยู่ในนรก และ 

เป็นเทพเทวาอยู่บนสวรรค์ ทั้งสองประเภทจะได้รับผลทันที

๑.ผีนรกเจ็ดชั้นเก้าชั้นได้เลื่อนขึ้น มาตามลำดับของศรัทธา 

ที่ลูกหลานตั้งใจบำเพ็ญ จนหลุดออกจากนรก ก่อนที่ประตูนรก 

จะปิด แล้วรับกุศลจากการบำเพ็ญของลูกหลานกายเนื้อเข้าสู่มิติ

ของเทพเทวา ลูกหลานตั้งใจบำเพ็ญมากเพียงใด ตั้งใจช่วยงานฟ้า

โปรดสามโลกอย่างขะมักเขม้นเพียงใด ฐานบัวของตระกูลจะใหญ่ 

และแข็งแกร่งมั่นคงขึ้นเพียงนั้น แต่ถ้าลูกหลานท้อแท้ถดถอย 

บัวก็จะเหี่ยว และสลายในที่สุด ถ้าลูกหลานทนต่อบททดสอบไม่ 

ได้แล้วหยุดบำเพ็ญ หรือบำเพ็ญหลงทาง หรือตกเป็นเหยื่อของมาร 

แยกจริงปลอมไม่เป็น จิตตกไปร่วมกับมาร เดินหนทางผิดๆ 

จิตญาณเหล่านั้น ก็จะตกกลับลงข้างล่างลึกลงไปตามความผิดที่ 

กายเนื้อก่อขึ้น เจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัสมากขึ้นตามลำดับแห่ง 

ความผิดของกายเนื้อ  เพราะฉะนั้น ลูกหลานกายเนื้อจึงเป็น    

 ความ หวังของจิตญาณที่ไม่อาจสร้างบุญช่วยตัวเองได้ จึงต้องอาศัย 

เราเพียงอย่างเดียว ถ้ากายเนื้อรับวิถีธรรมแล้ว อยู่เฉยๆ ไม่เชื่อ 
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ไม่มาสถานธรรม ไม่ศึกษาต่อ หยุดเพียงแค่รับวิถีอนุตตรธรรม 

จิตญาณเหล่านั้นก็ไม่ได้อะไร รับทุกข์ทรมานในนรกไปจนกว่าจะ

หมดวิบากกรรมที่ได้สร้างไว้ตอนเป็นคน ข้ามกัปยาวนาน

๒.เทพเทวาที่เกี่ยวข้องโยงใยเป็นสายสัมพันธ์ในข่าย ๗-๙ ก็ 

จะได้รับการเลื่อนอริยฐานะในมิติแห่งพลังงานทันที และเป็นลำ  

ดับตามระดับศรัทธาของกายเนื้อ เช่นเดียวกับประเภทแรก เมื่อ

เราบำเพ็ญด้วยความตั้งใจ เขาเหล่านั้น ไม่ต้องทำอะไร รับกุศล 

แสงธรรม พลังแห่งญาณก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับแห่งศรัทธา เรา

มีความตั้งใจช่วยงานฟ้ามากเพียงใด มิติญาณแห่งเทพเทวาก็จะ 

ได้รับผล มีแสงญาณเพิ่มขึ้นเพียงนั้น เมื่อเราสำเร็จเข้านิพพาน  

เทพเทวาที่เกี่ยวข้องในข่าย ๗-๙  ก็เข้านิพพานพร้อมกันทั้งหมด 

ไปกันเป็นตระกูล นี่คือความวิเศษของยุคโปรดสามโลก

๓.ในมิติญาณแห่งผีนรกในข่าย ๗-๙ ข้างล่างที่กำลังเลื่อน 

ขั้น เพื่อจะหลุดออกจากนรก ถ้ากายเนื้อคิดไม่ดี ท้อแท้ ถดถอย 

หรือทำไม่ดี ข้างล่างจะถูกเฆี่ยนตีบ้าง ถูกหนามตำบ้าง เจ็บปวด 

ตามร่างกายบ้าง เสื้อผ้าที่สวมใส่ก็จะหายไป หรือเสื้อผ้าสวยๆ 

จะกลายเป็นเสื้อผ้าที่ขาดวิ่นกะรุ่งกะริ่งทันที ถ้ากายเนื้อที่บำ 

เพ็ญเจริญธรรมขึ้นเรื่อยๆ ข้างล่างก็จะดีขึ้นทันตาเห็น ยิ่งถ้ากาย 

เนื้อตั้งปณิธานเจ ข้างล่างจะได้รับบุญมาก ถึงกับรำวงกันเป็นคณะ 

พี่น้องเหล่านั้น ต่างดีใจกันมาก แต่เมื่อลูกหลานผิดปณิธานหัน

มากินเนื้อสัตว์ ก็จะรับผลแห่งความผิดนั้นตกต่ำลึกลงไปกว่าเก่า 

ลูกหลานบำเพ็ญผิดสายทอง ไม่เชื่อโองการสวรรค์ ไปเชื่อทางมาร 
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มิติญาณในนรกก็จะเดือดร้อนหนัก กลับตกต่ำลงไปกว่าเดิมอย่าง

น่าสงสาร

การโปรดสามโลก จึงเป็นการโยงใยในเครือข่ายสามระดับ 

และอาศัยกายเนื้อเป็นแกนกลางความหวังทั้งสิ้นทั้งปวงของบรรพ 

ชนในมิติแห่งจิตญาณทั้งหลายอยู่ที่กายเนื้อ ไม่เคยมียุคใดที่ปู่ย่า 

ตาทวด บรรพชนต้องมากราบกรานลูกหลานกายเนื้อปลกๆ ให้ 

ช่วยบำเพ็ญเพื่อความสุข และการหลุดพ้นจากความทุกข์ของ 

พวกเขาเหล่านั้น ตาเนื้อไม่อาจมองเห็นอีกมิติหนึ่งซึ่งเป็นพลังงาน

คลื่นความถี่ แต่สิ่งนั้นคือชีวิตจริงแท้ เป็นต้นตอเป็นฐานของชีวิต 

เมื่อทิ้งกายสังขาร ไปอยู่ในมิตินั้นแล้ว จึงจะเห็นชัดเจน แต่ไม่มี 

โอกาสมาแก้ตัวแล้ว เมื่อเข้าสู่มิตินั้นแล้ว ไม่อาจที่จะออกมาได้แล้ว 

ในภาวะปกติ เว้นแต่เหตุปัจจัยลงตัว หรือเป็นความปรารถนาของ 

เบื้องบนที่จะแสดงประจักษ์หลักฐาน ความลับฟ้ามีมากมาย 

ไม่อาจแพร่งพรายได้ เพราะต้องการให้ทุกอย่างดำเนินไปตาม 

ธรรมชาติ

เพื่อให้การโปรดสามโลกสมบูรณ์ผล และยุคแห่งดอกบัว 

บานของพระศรีอาริยเมตไตรย ได้ตั้งขึ้นอย่างสมบูรณ์ตาม 

เวลาที่กำหนดของฟ้า เบื้องบนจึงได้จัดตั้ง “ลานธรรมของ 

พระศรีอาริยเมตไตรย” ขึ้นเพื่อรองรับจิตญาณที่ติดค้าง มานาน

ตั้งแต่ต้นกัปเป็นต้นมา ให้ได้ขึ้นไปกล่อมเกลาจิตญาณให้ใสมีแสง 

ญาณ หลังจากใช้วิบากกรรมมาจนสมควรแก่กาลเวลา กล่าวคือ 

บางรายใช้วิบากกรรมจนหมดสิ้นแล้ว โดยกฎของฟ้าในเวลาปกติ 
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คือต้องกลับไปหาพญายม เพื่อกำหนดชะตาชีวิตไปสู่การเกิดใหม่ 

ตามผลของกรรมที่มีอยู่ แต่ในยุคโปรดสามโลก ให้จิตญาณเหล่า

นั้นขึ้นไปกล่อมเกลาที่ลานธรรม หรือบางประเภทยังใช้กรรมไม่ 

หมด แต่ผลบุญแห่งอดีตสนับสนุน ได้พบคณะปลดปล่อยวิญญาณ 

ขึ้นสู่ลานธรรมของพระศรีอาริย์ คณะใดคณะหนึ่งได้ส่งจิตญาณ 

นั้นขึ้นลานธรรม

การส่งจิตญาณขึ้นลานธรรมนั้น มีสองประเภทใหญ่ 

คือจิตญาณมนุษย์ และดวงญาณของสัตว์เดรัจฉานทุกประ 

เภท ระหว่างดวงญาณสองประเภท จะมีกำแพงแก้วกั้นกลาง 

ระหว่างฟากฝั่งมนุษย์ และฝั่งเดรัจฉาน พระศรีอาริย์และสิ่ง 

ศักดิ์สิทธิ์นั่งกล่อมเกลาอยู่ในระหว่างกึ่งกลางของญาณสองประ 

เภท แต่บางครั้งในฝั่งเดรัจฉานมีการทะเลาะเบาะแว้ง ต้องไป 

จัดการห้ามปราม ผู้ลงไปห้ามบางครั้งก็โดนเขี้ยวเล็บของเดรัจ 

ฉานบ้าง โดยเฉพาะสุนัขที่รุนแรงกว่าสัตว์เดรัจฉานประเภทอื่นๆ 

ฝั่งมนุษย์นั้น นั่งพนมมือฟังธรรมอย่างมีระเบียบเรียบร้อย 

เป็นแถวๆ จิตญาณใด เมื่อฟังธรรมสำนึกเร็ว ถอนทิฐิออกได้เร็ว 

ญาณใสได้ระดับตามกำหนดแล้ว ได้เลื่อนจากแถวหลังๆมาอยู่ 

แถวหน้าจนถึงแถวที่หนึ่ง แล้วส่งไปสู่การเกิดเป็นมนุษย์คอยการ 

 มาโปรดของพระศรีอาริย์ในกายเนื้อ ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระ 

องค์นั้นแล้ว สำเร็จธรรมในชาตินั้น นั้นประเภทหนึ่ง อีกประเภท   

หนึ่งเมื่อจิตใสได้ระดับที่สูงยิ่ง ถอนมานะทิฐิ ถอนอนุสัยออกได้ตาม 

อริยฐานะใด ก็เลื่อนระดับขึ้นสู่อริยฐานะนั้นๆ ตามลำดับ จนเข้าสู่ 
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พระนิพพาน ไม่ต้องลงมาเกิดกายอีก

ส่วนมนุษย์ประเภทที่ฟังอย่างไร ความสำนึกก็ยังไม่ถึงที่สุด 

ยังมีความรู้สึกติดค้างบางอย่างอยู่ ยังมีทิฐิอยู่เพียงเล็กน้อย ก็ต้อง

ลงมาเกิดกายเป็นมนุษย์อีกครั้ง ในยุคที่พระศรีอาริย์ครองกาย เนื้อ 

ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายของกัป และจิตญาณเหล่านั้น 

ในกายมนุษย์เกิด และได้ทันฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระองค์ 

ทำให้เกิดสำนึกอย่างแท้จริง หมดสิ้นทิฐิมานะอหังการ์แล้ว จึงสำ

เร็จธรรมกลับแดนนิพพานในวาระนั้น

สำหรับสัตว์เดรัจฉานที่ฟังธรรมบนลานธรรมแล้ว จิตใสได้ 

ระดับ สำนึกความผิดบาปของอดีตจนอุปนิสัยสัตว์คลายมา

สู่ความเป็นมนุษย์ ก็จะได้ทะลุกำแพงแก้วมาสู่ฝั่งของมนุษย์ 

ฟังธรรมต่อไปจนจิตใส ภาวะจิตแห่งความเป็นคนสมบูรณ์แล้ว 

ก็จะต้องลงมาเกิดกายเป็นมนุษย์ เพื่อฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของ

พระพุทธเจ้าศรีอาริย์สถานเดียว และสำเร็จธรรมในชาตินั้นด้วย 

ไม่มีการเลื่อนอริยฐานะสูงขึ้นจากลานธรรมเหมือนประเภทอื่น

วิญญาณอีกประเภทหนึ่งที่ไม่มีสิทธิ์ขึ้นลานธรรมของพระ 

ศรีอาริย์ได้แก่ มนุษย์ในชาตินี้ ที่เพิ่งตายลง และยังมีวิบากกรรมที่ 

จะต้องใช้เสียก่อน คือผู้ที่ยังมีบาปที่ต้องลงไปชำระในนรกก่อน ถ้า 

หากการฉุดโปรดวิธีนี้ยังมีอยู่ เขาใช้กรรมเร็ว อาจได้ขึ้นมาก่อนประ 

ตูนรกจะปิด แต่ถ้าหมดวาระ ประตูนรกปิดเสียก่อนแล้วจิตญาณ

มนุษย์เหล่านั้นก็ต้องค้างอยู่ในนรก และต้องใช้กรรมจนหมดสิ้น 

จึงจะได้กลับขึ้นมาสู่การเกิดตามการกำหนดชะตากรรมของทาง 
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การยมโลกตามวาระปกติ ตามกฏแห่งกรรมของเบื้องบน

มีวิญญาณของมนุษย์ประเภทหนึ่งที่เพิ่งตายใหม่ๆ ไม่ทำ  

บาปกรรมที่ต้องไปชดใช้ในนรก ก็มีโอกาสได้ขึ้นลานธรรม 

กรณีเช่นนี้ มีน้อยมาก

นี้คือการโปรดสามโลก

สมัยก่อนมีการโปรดสามโลก ในเทศกาลรับส่งตายายเดือน 

สิบ ทางการยมโลกได้นำส่งวิญญาณบรรพบุรุษที่ตกนรกทรมานอยู่ 

ในยมโลกให้ขึ้นมารับบุญจากลูกหลานเพียง ๑๕ วัน คือในวันแรม 

๑ ค่ำ ถึงวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ตามประเพณี เมื่อสิ้นสุดเทศ 

กาลส่งตายายแล้ว วิญญาณบรรพบุรุษที่ได้ขึ้นมารับบุญชั่วขณะ 

ก็ต้องถูกส่งลงไปรับโทษตามเดิม จนกว่าจะหมดโทษความผิดบาป 

ที่ถูกกำหนดโทษไว้ จะยาวนานเท่าใด กี่ร้อยกี่พันปีก็ตาม จึงจะได้ 

ขึ้นมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน หรือเป็นมนุษย์ชนชั้นไหนก็ขึ้นอยู่กับ

ผลบาป-บุญที่ทำเอาไว้

ในเทศกาลส่งตายายในยุคโปรดสามโลกของเบื้องบนนั้น วิญ 

ญาณบรรพบุรุษได้รับผลบุญ ตั้งแต่วินาทีแรกที่ลูกหลานกายเนื้อ 

รับรู้วิถีอนุตตรธรรมในตนเอง จากพระวิสุทธิอาจารย์ทั้งสองพระ

องค์ คือพระอาจารย์จี้กงและพระโพธิสัตว์จันทรปัญญา

๓.บรรพชน ๗ ชั้นลูกหลาน ๙ ชั้น ได้รับประโยชน์จากการ 

โปรดสามโลกครั้งนี้อย่างมหาศาลอย่างไร

ในวันที่ตัวเราขอรับวิถีอนุตตรธรรม และได้ถวายชื่อขึ้นสู่ 
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สวรรค์ชั้นต้น ณ ด่านตรีเทพพิทักษ์มหาราช เพื่อเลขาของท่าน 

ตรีเทพฯ  จะได้นำรายชื่อของเราลงไปที่สำนักของพญายมที่เมือง

นรก และถอนชื่อของเราออกจากบัญชีในเมืองนรก พ้นจากอำนาจ 

ควบคุมของพญายมทั้งสิบขุม

บรรพบุรุษ ๗ ชั้น และลูกหลาน ๙ ชั้น ก็จะได้รับผล ดังนี้ 

๑.วิญญาณของบรรพบุรุษ และลูกหลานนับด้วยร้อยวิญ 

ญาณที่ตกอยู่ในเมืองนรก ไม่ว่าอยู่ในขั้นใดก็ตาม จะได้รับการปลด 

ปล่อยเป็นวิญญาณระดับสามทันที

๒.วิญญาณเหล่านั้น จะได้รับดอกบัวสีขาวจากพญายม 

ติดไว้ที่หน้าอกเสื้อ และคอยว่าลูกหลานที่รับธรรมะแล้วจะ 

เข้าร่วมประชุมธรรมชั้นฟื้นฟูจิตเดิมแท้ ๒-๓ วันเมื่อใด (ซึ่งการ 

ประชุมในชั้นนี้เป็นการประชุมร่วมสามโลก คือโลกมนุษย์ 

วิญญาณผีในเมืองนรก และเทวดาบนสวรรค์) วิญญาณบรรพบุรุษ 

และวิญญาณลูกหลานที่ทรมานอยู่ในนรกนั้น จะมีสิทธิ์มาเข้าร่วม 

ประชุมฟังธรรมพร้อมกับเราในโลกมนุษย์ ที่ชั้นประชุมธรรมฟื้น

ฟูจิตเดิมแท้ และอยู่ได้ตลอดเวลาที่เรานั่งฟังธรรม บางครั้งพญา 

ยมให้วิญญาณบรรพบุรุษนับร้อยยืนเข้าแถวพนมมือรับ บุญจาก 

ลูกหลานกายเนื้อที่รับวิถีธรรมเสร็จใหม่ๆ โดยการนำดอกบัว

ไปจิ้มถ่ายพลังผ่านมือของวิญญาณบรรพบุรุษ วิญญาณเหล่า 

นั้นจะรู้สึกสดชื่น มีพลัง และสดใสขึ้นหน้าตายิ้มแย้ม เสื้อผ้า

ที่ขาดวิ่นก็จะเปลี่ยนเป็นชุดขาว สะอาด ไม่ขาดวิ่น มีความสุข 

และได้เลื่อนขั้น



22  เสียงจากนรกภูมิ

๓.วิญญาณเหล่านั้น เมื่อได้มาฟังธรรมะในวันประชุมร่วม 

สามโลกพร้อมกับเราในวันนั้นแล้ว จะได้สำนึกในความผิดพลาด 

ในอดีต จิตใจก็จะสดใสขึ้น มีความสุขขึ้น และจะได้รับการปลด  

ปล่อยเป็นวิญญาณชั้นสองทันที หากลูกหลานได้เข้าร่วมประชุม 

ครบตามกำหนด ๒ หรือ ๓ วัน และนั่งประชุมครบทุกหัวข้อ

๔.เมื่อผ่านการประชุมชั้นฟื้นฟูจิตเดิมแท้แล้ว ตัวเรามีจิต 

ศรัทธา มีความยินดีช่วยงานโปรดสามโลกในครั้งนี้อย่างตั้งใจ 

วิญญาณบรรพบุรุษ และลูกหลานเหล่านั้น  จะได้รับการปลดปล่อย 

เป็นวิญญาณชั้นหนึ่งทันที และจะได้มีโอกาสไปนั่งฟังธรรมบน 

เก้าอี้ที่สำนักของพระกษิติครรภ์โพธิสัตว์หรือพระมาลัย

๕.เมื่อเราตั้งใจช่วยงานโปรดสามโลก (งานโปรดสามโลก

พึ่งมีครั้งแรก ครั้งเดียว และครั้งสุดท้ายของปลายกัปนี้) โดยฉุด 

ช่วยเวไนยฯมารับวิถีธรรม ส่งเสริมญาติธรรมให้เข้าใจธรรมะ 

และปฏิบัติบำเพ็ญธรรม เราสามารถฉุดช่วยวิญญาณบรรพบุรุษผู้

ล่วงลับไปแล้ว เช่น พ่อแม่ ปู่ย่า ฯลฯ เป็นต้น ให้หลุดจากขุมนรกได้ 

ไม่เคยมีเช่นนี้มาก่อน 

๖.การรับวิถีธรรมในครั้งนี้ จึงเป็นการช่วยทั้งตัวเราเองและ

บรรพบุรุษของเราเองด้วย

๗.ผู้รับวิถีธรรมแล้ว ตั้งใจบำเพ็ญ และบำเพ็ญอย่างเสมอต้น 

เสมอปลายต่อเนื่อง สุดท้ายก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดใน 

วัฏสงสารนี้ กลับคืนดินแดนดั้งเดิมคือนิพพาน.
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๘.ทุกครั้งที่ลูกหลานกายเนื้อที่รับวิถีธรรมแล้ว ไปเข้าชั้น  

เรียนฟังธรรมที่สถานธรรมจัดประจำเดือนในเวลาปกติ วิญญาณ

บรรพบุรุษจะได้รับการปลดปล่อย หยุดการลงโทษที่ทรมานชั่ว 

คราว ให้ขึ้นมาฟังที่สถานธรรมนั้นๆ แต่มีทหารทางการยมโลกคุม

มาให้ฟังธรรมเท่าที่ลูกหลานกายเนื้ออยู่ที่สถานธรรมได้  เมื่อเรา 

กลับวิญญาณก็กลับลงข้างล่างตามเดิม

๙.ในการจัดงาน และมีชั้นเรียนพิเศษในเทศกาลต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ หรือวันส่งตายาย วิญญาณ

บรรพบุรุษก็จะได้รับการปลดปล่อยเป็นกรณีพิเศษ ถ้าลูกหลานตั้ง 

ใจบำเพ็ญธรรมอย่างจริงจังแล้ว วิญญาณเหล่านั้นขึ้นมารับบุญ 

อย่างเต็มที่ ถ้าบาปเหลือน้อยแล้ว แม้จะยังไม่หมด เสร็จงานแล้ว

ก็ได้ถูกส่งขึ้นลานธรรมพระศรีอาริย์ทันที (ไม่ต้องลงข้างล่างอีก)

๑๐.ในการฟังธรรมที่สถานธรรมของลูกหลานกายเนื้อต้อง

ตั้งใจจริง อยู่ในพุทธระเบียบที่เบื้องบนกำหนด ไม่เช่นนั้นก็เดือด 

ร้อนถึงวิญญาณบรรพบุรุษที่นั่งฟังธรรมอยู่

๑๑.ในเทศกาลเดือนสิบปีนี้ เบื้องบนเมตตาเป็นพิเศษ 

ได้จัดชั้นเรียนพิเศษของวิญญาณผีในนรก  ให้เข้าชั้นเรียนกล่อม 

เกลาจิตให้งดงามอีกระดับหนึ่งแล้ว จะนำส่งขึ้นไปบำเพ็ญที่ 

ลานธรรมหลังวันส่งตายายสิ้นสุดลง เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำเป็น 

ต้นมา หลายแห่งเช่นบนสวรรค์  และในศาลาฟังธรรมของพระ 

มาลัยในนรก บางญาณเมื่อขึ้นมาบนโลกจบชั้นเรียนแล้วก็กลับลง 

ไปข้างล่างแต่ไม่ต้องถูกลงโทษ   แต่ให้ไปนั่งฟังธรรมที่ศาลาพระ 
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มาลัยแทน จนกว่าจะถึงวันงานที่จัดพิเศษ ๒ วัน ของลูกหลาน 

กายเนื้อในเทศกาลนี้ขึ้นมาฟังธรรม จบชั้นเรียนครั้งใหม่นี้แล้ว 

จึงจะกลับลงไปรับโทษ แต่ก็เบากว่าเดิม และบางส่วนก็ได้ขึ้นลาน 

ธรรม

วิญญาณบรรพบุรุษที่มารับบุญเดือนสิบ ตามวัดวาอาราม 

ต่างๆ รับบุญที่วัดเสร็จแล้ว ก็มารับบุญที่สถานธรรมต่อ พร้อมทั้ง 

มานั่งฟังธรรมในชั้นเรียน วิญญาณที่มาต่างพูดกันว่า “รู้อย่างนี้ 

มาเสียนานแล้ว”  และในชั้นเรียนสำนึกบาปนี้เป็นความเมตตา 

พิเศษแก่วิญญาณบรรพบุรุษของเบื้องบน



  เกริ่นนำ  25

วิญญาณยายทองก้อนมาขอส่วนบุญ
ณ มูลนิธชินบัญชร อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕ เวลาประมาณ 

๑๐ โมงเศษ มีวิญญาณตนหนึ่งมาอาศัยร่างพุทธบริกรท่านหนึ่ง 

เพื่อจะมาบอกเรื่องราว ตอนมีชีวิตได้ทำบาปกรรมอะไรเอาไว้ 

เมื่อตายไปแล้วได้รับโทษจากนรกภูมิอย่างไรบ้าง

 แต่เนื่องจากวิญญาณตนนี้เป็นวิญญาณที่หิวโหย อ่อนแรง 

มากไม่สามารถสนทนาได้รู้เรื่อง จึงให้ดื่มน้ำอมฤตพระแม่องค์ 

ธรรม เมื่อรู้สึกสบายตัวแล้วจึงได้เล่าเรื่องราวที่พบเห็นมาเพื่อเป็น 

อุทาหรณ์เตือนผู้ที่คิดจะทำความชั่วได้กลับตัวกลับใจเริ่มต้นสร้าง 

ความดีก่อนที่จะสายเกินไป

ยายชื่อ “ทองก้อน” ตอนที่มีชีวิตอยู่อาศัยอยู่แถวยางโพรง 

สมัยก่อนเป็นป่าทั้งนั้น แก่ตายตอนอายุ ๑๐๑ ปี ตอนนี้ยังต้อง 

ชดใช้กรรมอยู่ในนรกขุมที่ ๕ ชดใช้กรรมอยู่ในนรกเป็นเวลาประ 

มาณ ๗๐-๘๐ ปีแล้ว

ยายมาที่นี่เพราะต้องการมาดูลูกหลาน ที่ไม่บำเพ็ญจริง 

ไม่ตั้งใจทำงานธรรมะ

ยายมาพร้อมเพื่อน ๒-๓ คน เพื่อนๆ ยืนอยู่ข้างรูปปั้นพระ 

โพธิสัตว์กวนอิม ได้รับอนุญาตพญายมแล้ว

เพื่อนยายที่อยู่ในนรกด้วยกัน เขาพูดธรรมะให้ฟังทั้งคืน 



26  เสียงจากนรกภูมิ

เขาพูดว่า “ถูกลูกหลานลืมแล้วละ แก่และตายลงลูกหลานเดี๋ยว 

นี้ไม่คิดช่วยเหลือ ลูกหลานเขาไม่เข้าใจ เขาว่ายายยังอยู่หรือ 

ไปไหนแล้วก็ไม่รู้” ช่วยสร้างบุญให้ยายหน่อย ยายมาขอส่วนบุญ

วันที่ ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๔๕ มีญาติธรรมที่มาเข้าชั้น 

เรียนพิเศษจื้อซั่นปันมี่จี๋ ซึ่งเป็นลูกหลานยายทำให้ยายมีโอกาสได้ 

ฟังธรรมะ ฟังรู้เรื่องบ้าง ไม่รู้เรื่องบ้าง ยายคนแก่แล้วลูก หูก็หนัก 

เขาพูดธรรมะ ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้าง

ข้างบน(สวรรค์) เขามีการจัดชั้นเรียน หมายถึงชั้นเรียน 

ของวิญญาณบาปจากนรก ที่พระชินปัญชรมหาราชจัดนำวิญ 

ญาณเหล่านั้นขึ้นไปกล่อมเกลาข้างบน เป็นครั้งแรกในเทศกาล 

โปรดสามโลก ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สอนธรรมะขัดเกลาจิตให้ใสเบาขึ้น 

เมื่อจิตดีได้ระดับแล้ว เบื้องบนเมตตานำส่งขึ้นไปกล่อมเกลาบน 

ลานธรรมพระศรีอาริย์อีกรอบหนึ่ง ก่อนส่งมาเกิดในกายเนื้อเพื่อ

ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าศรีอาริย์ในวาระที่พระองค์มาครองกาย 

เนื้อเป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายของกัป

ยายขึ้นไปไม่ทันชั้นเรียนนี้ เขาปิดเสียก่อน เขาขึ้นไปวันที่ 

๒๔,๒๕,๒๖ เหตุที่ขึ้นไปไม่ทันเพราะมีความรู้สึกว่าตัวมันหนักๆ 

ใครที่ตัวหนักๆ ไม่ได้ขึ้น ตัวเบาๆ ขึ้นไปได้ ชั้นเรียนนี้เขาเลิกตอน 

เที่ยงนี้

และยายหูก็หนักฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง เขาประกาศไม่ค่อยได้ยิน 

พอเขาครบจำนวน เขาก็ปิด ยายขึ้นไม่ทัน ยายรู้สึกว่าตัวมันหนัก 
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หนักตกลงมาอีก

ทางนรกเขาประกาศว่าให้ขึ้นข้างบน ลูกหลานจะมา 

สร้างบุญ เหมือนกับเรียนหนังสือ ยายไม่ได้ขึ้นไปเรียน 

ตัวหนักไปไม่ทันเพื่อน คนอื่นที่ไปเขาก็อยู่ขุมเดียวกับยายก็มีบ้าง 

เหมือนกัน มันแย่งกันขึ้นไปมากมาย ใครเร็วก็ได้ไป

พอยายไม่ได้ขึ้นเขาบอกว่าให้มาที่นี่(บนโลก) 

ในอีกมิติหนึ่งที่วัดมีวิญญาณพวกเปรตทั้งนั้นมากินของเสีย 

คนอื่นเขาเอาไปหมด ยายเข้าไปไม่ถึงเลยอดกิน

ยายหิว ยายอด ยายนั่งข้างประตูวัด ไม่รู้ใครเรียกให้มาเป็น 

คนสวยๆ ไปเรียกมาที่นี่(สถานธรรม) แต่งตัวเหมือนลิเก นางฟ้า 

แต่งตัวเหมือนงิ้วก็มี  องค์ที่หน้าแดงๆ เสียงดังตัวใหญ่มีพลัง 

มีดาบด้วย แต่คนหนุ่มพูดหวานไพเราะเรียกเบาๆ เหมือนผู้หญิง

เขาบอกว่ามาช่วยแล้ว ถ้าไม่ได้บุญที่นี่(วัด) ให้ไปเอาที่โน่น 

(สถานธรรม) ที่โน่นสวยเขาเรียกว่าวัดเหมือนกันแต่เป็นวัดบน 

สวรรค์ ให้มาที่วัดบนสวรรค์ก็คือที่ไท่ชุน ซึ่งก็เป็นสถานปฏิบัติ 

ธรรมก็ไม่ต่างไปจากวัด ที่นี่เราเรียกกันว่าวัดพระศรีอาริย์ 

พอเขาบอกยายว่าเป็นวัดบนสวรรค์ เขาก็พายายมา ตอนที่ 

มาเห็นสะพานทองสวยยายเดินขึ้นสะพาน  เห็นคนที่สถานธรรม 

ใส่เสื้อชุดยาว บ้านก็สีขาวๆ ทั้งหมด ที่อื่นยายเห็นเขาแต่งชุดสีดำ! 

ชุดสีดำเหมือนผี ปีศาจ หน้าตาก็เหมือนผี ที่ยายเห็นในอีกมิติหนึ่ง 

เป็นเช่นนี้
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ส่วนคนที่สถานธรรม ยายเห็นเป็นขาวหมด หน้าตาเป็นเด็ก 

มีแสงขาว บางคนยังดูดนม ถือขวดนมเดินอยู่ส่วนหลานยาย (หมาย 

ถึงลุงอีกคนที่มาเป็นนักเรียนในชั้นจื้อซั่นปันมี่จี๋ นั่งฟังอยู่ข้างๆ) 

นุ่งกางเกงเหมือนชาวประมงใส่เสื้อยังดำๆ หน้าตามีแสงนิดเดียว

ส่วนคนนี้(ยงยุทธ)แขนเสื้อด้านขวาขาดไปครึ่งหนึ่ง ข้างซ้าย 

ยาว เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่ามันทำบ้างหยุดบ้าง มันขี้เกียจ 

บางทีใส่ชุดยาว บางทีไม่ได้ใส่

เย็นนี้ยายก็ต้องกลับแล้ว กลับลงข้างล่าง(นรก)อีก (ในเมื่อ 

ยายทองก้อนมาขอบุญ เราก็จะให้บุญทุกวัน เอ่ยชื่อเวลากรวดน้ำ 

นะ ใส่ชื่อในใบกรวดน้ำส่วนรวมให้)

ยังมีวิญญาณมาขอบุญอีกมาก ไม่รู้เท่าไหร่

เดี๋ยวอีก ๒-๓ วัน ยายก็จะมาอีกไปสมัครไว้แล้ว (หมายถึง

สมัครมาเข้าชั้นเรียนพิเศษ ที่กายเนื้อจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ และ ๑๑ 

ตุลาคม ๒๕๔๕ ในเทศกาลเดือน ๑๐ ส่งตายาย ที่ไท่ชุน)  เขา 

อนุญาตพูดถึงก็ดีใจนะ

เมื่อวานตอนมืดๆ ที่พุทธบริกร และนักเรียนพุทธะเขา 

กินน้ำกัน ยายได้มากเลยขอบใจนะ สดใส บางคนร้องไห้ 

ปลื้มใจที่เขาเอ่ยชื่อให้ ได้รับร่วมกันทุกคนเลย วิญญาณบาง 

คนกินมูมมาม

วันหลังยายจะมาอีก ติดชื่อให้ด้วย เขียนข้างถาดเขียน

ชื่อติดไว้ตรงปากถาดเพื่อนจะได้ไม่ว่า ถึงยายอยู่ เขาก็จะแย่ง 
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หมด ถ้ามีชื่อยายเขาจะหลีกทางให้ บังสุกุลที่อื่น บางคนสวดผิด 

สวดคำพระก็จริง แต่ใจไม่สงบ ใจนึกถึงผู้หญิงสวย ตาเขาดู 

แต่ผู้หญิง ใครที่ใส่สร้อยเส้นใหญ่ มันจ้องแต่ที่คอนั่นแหละ 

แล้วในใจก็คิดว่า ถ้ากูได้อย่างนั้นจะเอาใส่อวดสาวๆ จะหาแต่จะ

รวยแทนที่จะบำเพ็ญ พวกเจ้า(บุคลากรในสถานธรรม)ก็เหมือน

กัน ข้าวของผลไม้ดีๆ ให้เขา ลูกที่เน่าให้พ่อแม่ บาปมากนะจำไว้ 

จำไว้พ่อแม่เลี้ยงเรามา เขาไม่รู้เป็นใคร มันกินแล้วก็นอน 

สมัยยายไม่มีแบบนี้ สมัยยายคนดี มีการธุดงค์ถือศีลบริสุทธิ์ 

ยายเห็นมาหลายปี ทุกๆ ปีเป็นแบบนี้แหละลูก

ส่วนในเทศกาลอื่นเช่น ตรุษจีน ที่ได้ขึ้นมารับบุญก็อาศัย 

เขาบางครั้ง

วิญญาณบรรพชนที่มาในชั้นเรียนเมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ 

กันยายนที่ผ่านมา ยายเห็นถือดอกบัว ดอกบัวสีทองอยู่ติดประตู  

และสีขาวปลายสีชมพูนิดๆ เหมือนดอกบัว ส่วนพวกที่ยืนข้าง 

สถานธรรมเป็นพวกผีเปรตเต็มไปหมด

ยายเข้าร่างนี้ได้ เพราะเขานั่งกินข้าวอยู่ เมื่อกี้เขาพูดอะไร 

กันก็ไม่รู้ เขาปวดหัว ยายเลยถือโอกาสเข้ามาใช้ร่าง 

ยายมาที่นี่อยากจะกินลางสาด ๒-๓ ลูก กินข้าว ที่นี่มีแต่คน

ใจดีทั้งนั้น คนสวย สถานที่ก็สะอาดด้วย สวยไปหมด

ยายจะเล่าเรื่องสมัยตอนมีชีวิตอยู่ ยายได้ทำกรรมไว้มาก 

อาทิเช่น จับปู จับปลา จับเขียด จับกบ เอาทั้งนั้น ที่ปวดเอว 
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เพราะตกเบ็ด แต่ก่อนยายชอบกินเนื้อควายยายกินทั้งนั้น ยาย 

ชอบเนื้อควายชอบมากกินเกือบทุกมื้อ สมัยก่อนเขาเอาข้าวไป 

แลกกัน แล้วเอาเนื้อมาหมักไว้เอามาตากแดดบ้างผัดเค็มบ้าง

ยายกินเนื้อควายต้องไปรับโทษในนรก “ไม่พูดแล้ว 

มันเจ็บ” เวรกรรมมันมีจริง ไม่อย่างนั้นยายพ้นขุมนรกมานาน 

แล้ว 

คนที่กินเนื้อเขา เหมือนเชือดเนื้อตัวเองกิน เจ็บปวด 

แสบร้อน ปวดทรมาน เหมือนกับเรานั่งกินเนื้อตัวเอง เป็นแผลรู้สึก 

แสบด้วย

ยายไม่ได้ฆ่าแต่กินเนื้อที่เขาฆ่ามาแล้ว แต่ลงไปในนรก 

ต้องกินเนื้อตัวเองกินจนหมดเลย บางทีเนื้อแลบออกมาเอง 

ต้องล้วงท้องตัวเอง ล้วงมานั่งกินเอง ทรมาน นรกมีจริง! ตอนที่ 

โดนทรมานเขาว่าเคยทำผู้อื่น ต้องรับกรรมตกนรก ถ้าไม่สำนึกก็ 

ไม่ได้ไปเกิด โดนทรมานอยู่อย่างนี้   เชื่อเถอะ นรกมีจริงๆ ไม่โกหก 

ไม่ได้พูดเล่น พูดเล่นกันไม่ได้

ส่วนเรื่องกุ้งหอยปูปลาก็เหมือนกัน ยายเสียบก้นมัน ยาย 

ก็โดนอย่างนั้นเหมือนกัน เขาสอนว่าตอนทำเขาไม่รู้จักเจ็บ แต่พอ 

โดนก็รู้ใช่ไหม เวลาเสียบตอนเป็นๆ มันร้อง เวลาเอาปลามาผ่า 

ท้องมันคิดหนี แต่หนีไม่ได้ เหมือนกับที่โดนทางการยมโลกทร 

มานนั่นแหละ

ยังมีเรื่องควายที่บ้านมันเป็นไข้ตาย ๒ ตัว ยังไม่ทันตายดี 
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ยายก็ล้ม(ฆ่า)มัน โทษที่ได้รับในนรก ยายก็โดนล้มเหมือนควาย

ยายเคยด่าคนก็โดนทางนรกลงโทษโดยการฉีกปาก

กินหมากก็โดนลงโทษ เขาให้ไปกินถ่าน เขาสอนว่า 

ทำลายตัวเอง นี่คือสิ่งที่คนทั่วไปไม่รู้ แต่ต้องไปรับกรรม ไปกินถ่าน 

ไฟถ่านสุกๆ ไม่ต้องเคี้ยว เจ็บมาก ล้มๆ แล้วลุกขึ้น สิ้นสุดตอนไหน 

ยายไม่รู้เรื่อง ยายสลบ 

ยายจะไปแล้ว ขอบใจนะ สำหรับน้ำอมฤต สว่าง และเบา 

หวิวเลย

ยายไม่อยากมาเกิดอีก ไม่เอาแล้ว 

ยายจะไปแล้ว
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วิญญาณเปรตตาชุ่ม (บ้านนาขอม) 
ณ มูลนิธิชินบัญชร อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม 

พ.ศ.๒๕๔๕ แม่ครัวท่านหนึ่งซึ่งนั่งซึมมานานมีอาการหนาวสั่น 

เหมือนคนเป็นไข้ และล้มตัวลงนอน ชักดิ้น ชักงอ ต้องจับกัน 

หลายคน ไม่พูดจา ถามอะไรก็ไม่พูด ได้แต่ร้องครางในลำคอ 

หน้าตาแสดงความเจ็บปวด พุทธบริกรจึงให้กินน้ำอมฤตพระแม่ 

องค์ธรรมที่ผสมผงทิพย์หน้าพระแท่น ยิ่งดิ้นก็ยิ่งแสดงความเจ็บ

ปวดมากขึ้น 

วิญญาณเปรตได้อาศัยร่าง แต่พูดไม่ได้ เพื่อให้วิญญาณพูด

จึงให้ดื่มน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ตาหนีเขามา หนีคนหน้าแดง เขาตีเขาไม่ให้เข้ามาในนี้ 

(หมายถึงในสถานธรรม พุทธสถานทุกแห่งทั่วโลก จอมเทพวินัย 

ธรสี่พระองค์ปกปักรักษาดูแล คุ้มครองไม่ให้ภูตผีปีศาจเข้ามา ถ้า 

ท่านไม่ขออนุญาตก็เข้ามาไม่ได้   ที่เข้ามาได้ก็เพราะท่านอนุญาต 

โดยที่วิญญาณทั้งหลายต้องการมาบอกหรือมาทำภารกิจใด หรือ 

พุทธบริกรถูกทดสอบรวมหมู่)

ตาชื่อชุ่ม อยู่ตำบลนาขอม อำเภอสิชล ตายตอนอายุ ๖๐ ปี 

โดนเพื่อนตีตาย

เหตุที่ถูกตีตาย! เพราะเราไปขโมยควายเขา ตายอายุ ๖๐ ปี 
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ตายมา ๕๐ ปีได้แล้ว เป็นเปรต มีรูปร่างตัวยาวๆ หนวดเครามาก 

หัวเข่าใหญ่ ไข่โต ไม่นุ่งเสื้อผ้า เขาปล่อยมาหลายวันแล้ว มาขอกิน 

เขาบอกให้มาขอ

ตอนสมัยยังมีชีวิตอยู่ ชอบขโมย พี่น้องเกลียด เขาไม่ให้กิน 

ชอบขโมยของวัด ไม่รู้วัดอะไรที่นาขอม (วัดเขาพนมไตย) 

หลวงพ่อดุ ชื่อพิศ ขโมยกลางวันไม่ได้ โดนเด็กวัดตีตาย 

เวลาพระขึ้นโบสถ์หมด เราก็ขโมย พระขึ้นโบสถ์ตอนค่ำ ขโมยกิน 

ข้าวก่อน ขโมยโกร่ง(กล่องอนุโมทนา) ขโมยทั้งโกร่ง ได้ไม่มาก  

เพราะ สมัยก่อนมีเป็นเงินบาททั้งนั้น มีสตางค์แดง ๑๐ กว่าสตางค์ 

เอาเงินไปเที่ยว กินเหล้ากัน แล้วก็ตีกัน ขโมยของแม่ด้วย 

แม่ชื่อพวง 

“เหนื่อยแล้วนะ” (ให้น้ำอมฤตของพระแม่องค์ธรรม) 

ไม่ว่าอะไรขโมยทั้งนั้น ขโมยข้าวกิน เพราะไม่มีอะไรจะกิน 

ไม่ได้ทำงานเพราะขี้เกียจ ขโมยข้าวในนาเอาไปขาย ขายคนแถว 

นั้นมัดละสตางค์ ขายได้ ๕ สตางค์ ได้แล้วก็เอาไปซื้อกัญชาสูบ

แต่ที่เขาตีตายครั้งนี้ไปขโมยควายเขา เขาว่าเราขโมย 

เราไม่ได้ขโมย เราจูงไปให้คนที่ซื้อของเรา ถูกเขาจับได้เขาก็รุมซ้อม 

แล้วเขาก็ตีลูกเดียว เขาตีกันหลายคน ดังตุ๊บตั๊บๆ

ตอนตายวิญญาณออกจากร่างไป ใครก็ไม่รู้ มารับไป ๒ 

คน หน้าตาดุ ตัวดำทะมึนเลย สูงเป็นวา เขาพาลงไป(นรก) 

เขาว่าตาขโมยของแม่ตัวเอง ขโมยของเพื่อน ขโมยของพระด้วย 
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บาปหนักกว่าเพื่อน ขโมยของพ่อแม่แต่แม่ก็ไม่ถือโทษโกรธลูก 

(ร้องไห้สะอื้นเมื่อพูดถึงแม่) 

แม่มาขอ อย่าทำลูกแม่ แม่ยังรักลูก แม่ว่าอย่าริขโมยของ 

คนอื่น ของของแม่ๆ ไม่โกรธ (ร้องไห้สะอื้นหนักขึ้นไปอีกเพราะ 

ระลึกความดีของแม่)

เขาพาไปคุกเข่าบนแผ่นเหล็กร้อนเป็นไฟ(ร้องไห้) พอเรา 

ตายไป เขาเป่าๆ ให้ฟื้นให้มาอีก เขาก็เอาน้ำอะไรไม่รู้สีแดงกรอก 

ให้กิน สมัยตอนเป็นคนเรากินน้ำเมาด้วย เราขโมยน้ำเมาบนต้น 

ตาลโตนด ขึ้นไปขโมยบนต้น สมัยนั้นเขาทำบนต้นเลย แล้วเขาก็ 

เลยให้กินเหล้าเมืองนรก เหล้าเมืองนรกร้อนไปหมด ตายแล้วเขา 

เป่าให้ฟื้นใช้เวลาในที่นี่นาน เขาก็พาไปที่อื่นอีก พาไปให้หมามัน 

ควักท้องกินไส้!

ทำความผิดอะไรไม่รู้! เขาไม่บอก!

เราอยู่ที่…เขาพาไปหลายแห่ง จำไม่ค่อยได้ พาไปตรงนั้น มีงู 

มีหมา งูเจาะลูกตา หมาเจาะท้อง พอตายแล้วฟื้นขึ้นมาอีก มาที่นี่

(สถานธรรม)ได้เพราะยมบาลเขาให้เรามาที่นี่เขาจะเรียกกลับแล้ว

วันที่ ๓ ตุลาคม ยังอยู่ในเทศกาลส่งตายายอยู่ ในนรกเขา 

เรียกให้ขึ้นมาน่ะสิ คนอื่นเขาให้ขึ้น แต่เราเขาไม่ให้ขึ้น เขาบอกว่า 

ค่อยขึ้นทีหลัง ให้คนอื่นขึ้นก่อน

เราวิ่งหนีมา เราหิว เห็นเพื่อนกิน ก็อยากกินบ้าง เคยเห็น 

แต่เขากินกัน อยู่ในนรกไม่ได้กินเลย
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อยู่ที่ร่างนี้ ตาแอบอยู่ จอมเทพวินัยธรตีเราวิ่งหนีทุกที

แล้วคนแก่หนวดขาวด้วย เขาดุจะตาย (หมายถึงเทพเจ้า 

เตาครัว) เขาไม่ให้เรากิน ยังไม่ถึงเวลา ญาติพี่น้องก็ไม่ให้กิน 

เขาไม่ให้เรากินนานแล้ว เขาลืมเราแล้ว 

ไปที่วัดมาแล้ว ไปดูที่วัดเขาพนมไตยไปยืนดูเขากิน 

คนโน้นเขาเรียก กับเราเขาไม่เรียก ข้างนอกพวกโน้นแย่งหมด 

พวกข้างนอก……เยอะ! มีข้าวบ้าง ขนมบ้าง เขากรวดน้ำเอ่ยชื่อ 

แต่กับเราเขาไม่เอ่ยชื่อ

เราจะกลับแล้ว

วัตถุประสงค์ของเรา มาขอข้าวกิน ไม่ได้มาทำร้ายใคร

เราเป็นเปรตที่หิวโหย สูง  ลิ้นห้อย ตวัดแมลงกินได้เลย 

เขาให้กินแต่แมลง ปากไม่เท่ารูเข็มหรอก ที่พูดไม่ได้ มีคนแก่ขาวๆ 

เขาบีบไว้

ข้าวที่ข้างนอกวัด เราก็ไม่ได้กินเหมือนกัน กินแต่ของเหลือ 

ถ้าไม่เหลือเราก็อดอีก เราหิวไม่ได้กินมาหลายปีแล้ว(ร้องไห้) 

พี่น้องก็ไม่อยู่

ลูกหลานอย่าทำเหมือนตาน่ะ ของพ่อของแม่ก็อย่าขโมย 

ของพระด้วยอยู่เหมือนตาน่าเวทนาจริงๆ ลูกเวทนาจริง อดก็อด 

พี่น้องก็ไม่ดูแล(ร้องไห้) อย่าทำจำไว้  ไม่รู้ได้ผุดได้เกิดเมื่อไหร่ 

(ร้องไห้ )
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เราก็เล่าแค่นี้ อย่าเอาเป็นตัวอย่างน่ะ ไม่ว่าอะไรอย่าไปขโมย 

ของเขา

เราเป็นเปรตอยู่ในน้ำสกปรกทั้งนั้น เขาให้กินน้ำปัสสาวะ 

ให้กินอุจจาระด้วย ถ้าไม่กินเขาก็ตี เขาอนุญาตให้มาที่นี่ เมื่อถึง 

เวลาเขาเรียกกลับอย่าให้เกินเวลาที่เราขออนุญาตเขาไว้

เดี๋ยวเขาก็พาเรากลับไปอีก พาไปกินอุจจาระหลายวันทำ 

ให้กินอยู่อย่างนั้น อาเจียนแล้ว เราก็ต้องกลืนต้องฝืนทน จำไว้นะ 

ลูกอย่าทำเหมือนตา

เปรตที่ตาเห็นอยู่เยอะ ทั้งหญิงทั้งชาย อยู่กันแก้ผ้าหมด

แต่ไม่ได้มีอะไรกัน ผู้หญิงก็แก้ผ้าผู้หญิงไม่มากเท่าไหร่ เพราะ 

ไม่ได้ขโมยของคนอื่น เด็กไม่มี

นรกขุมนี้เขาเรียกว่าเปรต แต่เปรตอะไรไม่รู้ อยู่ขุมที่ ๙ ที่ 

๑๐ ตรงนั้นแหละจำไม่ได้

อย่าเอาเป็นตัวอย่างจำให้ดี(ร้องไห้)

อิ่มแล้ว ข้าวไม่ต้องกินแล้ว(เมื่อตะกี้ให้กินน้ำ)

ไปแล้ว
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วิญญาณป้าลิ้มเป็นบรรพบุรุษของป้าอุไร หนูศรีคง
ณ มูลนิธิชินบัญชร อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ เวลา ๒๐.๔๕ น.

ม ีวิญญาณตนหนึ่งมาอาศัยร่างเพื่อจะมาบอกเรื่องราว

ป้าเป็นพี่น้องของคนชื่ออุไรลูกของลุงเทียบ เราชื่อลิ้มอยู่ 

นครฯ เป็นผู้หญิง ตายมาร้อยยี่สิบกว่าปีแล้ว มาแอบร่างนี้อยู่ 

ตั้งแต่เขาไหว้พระอยู่  มาดูหลานคนนี้แหละ(หมายถึงร่างที่ใช้อยู่)

ป้ามาในเทศกาลเดือนสิบ ท่านพญายมอนุญาตให้ขึ้นมา 

ก่อนตายตอนนั้นอายุใกล้ ๘๐ ปีแล้ว ป้ากินหมาก หมากติด 

คอตาย มันเข้าหลอดลม ตายมาแล้วร้อยกว่าปี ขอกินน้ำหน่อย  

(ขณะเดียวกันนั้นคุณวิชัยซึ่งทำงานสร้างอาศรมอยู่ จามอย่างแรง 

วิญญาณจึงพูดขึ้นมาทันทีทันควันว่า……)

บรรพบุรุษเอ่ยถึง มันทะเลาะกันจะตาย มันเถียงอะไรกัน 

ก็ไม่รู้ ที่บ้าน ที่หน้าพระมันก็เถียงกัน ลูกเต้าของเขาเถียงกัน 

บรรพบุรุษมานั่งคอยจะไหว้พระตอนเย็น ไม่รู้อะไรกันนักหนา 

เดี๋ยวโน่นเดี๋ยวนี่ เขามาพร้อมป้า

พญายมให้ขึ้นมาล่วงหน้า ๑ อาทิตย์ ขึ้นตั้งแต่ตอนเย็น 

เมื่อวานก็มา เขาให้มาเฉพาะคน(วิญญาณ)ที่ใกล้จะหมดเวรแล้ว 

ป้าอยู่ขุมที่ ๒



38  เสียงจากนรกภูมิ

ข้างล่างสนุกกันใหญ่แล้ว เปรตมันจะขึ้นมา เขาจะมาที่นี่ 

นั่นแหละ ที่นี่มีงานใหญ่ มึงยังไม่จัด แต่มึงประกาศไปแล้ว เขาได้ 

ยินกันทั่วข้างล่าง(นรก) เขาก็ประกาศเมื่อไม่กี่วันข้างหน้านี่แหละ

เขาประกาศทั่วเมืองนรก ข่าวดังฉาวโฉ่อื้ออึงไปหมด ติด 

ลำโพงใหญ่ เขาประกาศออกลำโพงว่าใครมีพี่น้องอยู่ข้างบน ให้ 

มาที่นี่ เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไป ใครไม่มีญาติพี่น้องหนักใจสักนิด จะ

ได้มาไหมต้องให้พญายมตัดสินก่อน 

ได้มาเห็นหลานแล้วดีใจ

บรรพบุรุษของชายคนนี้(คุณสันติ จันทร์แก้ว) มันไม่ค่อยมา 

สถานธรรม นานๆ จะมาสักที เขาก็ได้มีชื่อเหมือนกัน ได้มาเหมือน 

กันแต่อยู่แถวหลังสักหน่อย  ป้ามากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่งตัวลอยขาว

เต็มไปหมดเขาพามาเอาบุญ เมื่อตะกี้เราก็ได้นิดนึงแล้ว ได้ตอนที่

พวกเจ้าเอ่ยคำว่าตา ยาย บรรพบุรุษ ป้าเป็นพี่น้องของเขาเหมือน 

กันก็ได้

ถ้าไม่เอ่ยชื่อก็ไม่ได้ ข้าลงไปข้างล่างร้อยยี่สิบปีแล้วไม่เคย 

ได้รับบุญเลย เพิ่งจะได้รับเมื่อลูกหลานมาเรียนธรรมะข้าถึงจะได้

ตอนที่ลูกหลานเริ่มบำเพ็ญธรรม ข้าอยู่ขุมที่ ๑๑, ๑๒

ทางการยมโลกส่งป้ามา พอมาถึงก็ไปเยี่ยมบ้านก่อนที่หัว 

ไทร ไปหาพี่น้องมีทหารคุมไปด้วย ป้าบอกว่าจะไม่ทำผิดอีกแล้ว 

ไม่ต้องตามมาก็ได้กลัวแล้ว
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ไปที่บ้านไม่พบใคร มันตายโหงกันหมดแล้ว ไม่ได้พบใคร 

สักคนเดียว ป้าไปเสียเที่ยว ไม่ได้อะไร ไม่พบใคร 

พอตกตอนเย็นก็มาถึงที่นี่ พอมาถึงพวกมึงก็ไหว้พระอยู่พอ

ดี คนสวยผิวขาวเขาชี้ให้ข้ามาที่นี่ 

พอเขาให้เข้ามาป้าก็กอดร่างนี้อย่างตั้งใจ ร่างเลยหายใจ 

ไม่ออก

ไม่รู้กรรมอะไรเต็มไปหมด อยู่ในนรกนานตั้ง ๑๒๐ ปี

วันนี้จะเล่าสักตัวอย่างสักสองสามตัวอย่าง เพื่อเป็นอุทา 

หรณ์ให้คนรุ่นหลัง แต่ใกล้จะหลุดแล้ว ขึ้นมาอยู่ขุมที่สองแล้ว

เหนื่อยใจน่ะ ลูกน่ะ มันเหนื่อยใจแทนพวกมึง พวกมึงยัง 

พูดหยาบกันอยู่ ลงข้างล่างน่ะลูกน่ะ ป้ากลัวแล้วทำอย่างไรก็ไม่ 

อยากไป

กรรมมีจริง วิบากกรรมของใคร กรรมใครทำกรรมนั้นได้รับ

นี่แหละ ดูตัวอย่างป้าซิ กรรมที่ทำ ต้องไปชดใช้ ต้องไปอยู่ในนรก

เป็นร้อยๆปีแล้ว ไม่ใช่ธรรมดาน่ะ กรรมในชาติก่อนบวกกับกรรม 

ในชาตินี้ ถ้าไม่สร้างความดีลบล้างความชั่วก็จะบวกลงไปข้างล่าง

แล้วหนัก หนักจริงๆนะ

ในสมัยตอนมีชีวิต ป้ามีม้า เลี้ยงม้าสองสามตัวม้า ที่เขาขี่ 

ที่เขาเอาลากของ ตอนแรกป้ามีฐานะยากจน  ทำแต่นาแล้วก็ใช้ม้าขี ่

ให้ลากเกวียน ให้มันลากข้าวในนา เวลามันตกหลุมตอนไปหน้านา 
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เวลาม้าขึ้นไม่ได้ก็ตีมัน มันน้ำตา ตกตอนถูกตี ลงไปนรกป้าได้ 

รับโทษเหมือนที่ทำไว้กับม้าอย่าง ไรก็รับโทษอย่างนั้น ต้องไปโดน 

ลากของอยู่อย่างนั้นเหมือนกัน  ไปลากหินเกวียน    ที่คอก็มี 

เลือดไหลเต็มไปหมดเลย เจ็บมาก ลากต้องคลาน เขาก็ไม่ให้หยุด 

ให้เดินกับหัวเข่า คุกเข่าแล้วคลานเหมือนสุนัขเลย

ถึงกับตาย จะทนไหวได้ยังไงล่ะ คลานบนแผ่นเหล็กเสียด้วย 

เหล็กร้อนเนื้อก็หลุดหมด ตายแล้วเขาก็ลากกลับมาอีก เขาไม่ให้ 

ผ่าน ไม่ให้พ้น ให้ทรมานอยู่อย่างนั้น

พอตายแล้วเขาก็พัดลม พอฟื้นแล้วก็ให้ลากต่อ นานจนจำ 

ไม่ได้ เจ็บจนทนไม่ไหวแล้ว

ป้าพูดสำนึกเหมือนที่พวกเจ้าพูดนั่นเหละ ป้าบอกว่าพอ 

แล้วจะไม่ทำแล้ว ถ้าหากรู้ว่าจะได้รับผลบาปเช่นนี้ ก็ไม่ทำหรอก 

ไม่ทารุณสัตว์หรอก

ป้าสงสารที่ทำกับสัตว์ไว้ เคยตัดคอไก่ ผลที่ได้รับเขา 

พาป้าไปแขวนคอ เชือดคอเหมือนที่ทำกับไก่ที่เขาแขวนไว้ในตู้ 

ป้าเจ็บปวด ดิ้นจนขาดใจตาย แล้วฟื้นขึ้นมาอีก จนถึงสำนึกแล้ว 

เขาก็จะหยุด เชื่อซิ ลูกๆ หลานๆ  รับกรรมเหมือนกับเราที่ทำ 

สัตว์ไว้ในโลกนั่นแหละ

ส่วนเรื่อง กบ เขียดก็นำมาถลกหนังออก สามีของป้าไป 

ตีกบมา บางครั้งก็ยังไม่ตาย มันนั่งจ้องตาเป็นประกาย ป้าเอา 

มีดถลกหนังมันออก (ร้องไห้ไม่อยากเล่า) เชื่อไหมว่าบางตัวถลก 
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หนังแล้วก็ยังไม่ตายอีก ป้าก็นำมีดมาผ่าท้อง น่าสงสารมันน่ะ 

ถ้าหากว่าป้ารู้ ก็ไม่ทำหรอก ที่ถูกลงโทษเหมือนเคยทำกบ 

แต่ความรู้สึกเป็นคน โดยถูกทำโทษเหมือนกบ เชื่อเถอะลูกว่า 

นรกมีจริง 

ลูกๆ หลานๆ ทั้งหลาย ปู่ย่า ตายาย ทวดน่ะ ยังอยู่ข้างล่างอีก 

มาวันนี้เพื่อมาบอกให้เขารีบๆ มาที่นี่ เอาเงินมาทำบุญ ทำบุญให้ 

มากๆ ไม่ต้องหวงเก็บไว้ ทำให้หมด จะตายกันแล้วเหลือไว้ทำไม

พี่น้องพอเขามีเงินก็ดี แต่ป้าก็ฝากบอกให้มันมาสร้างบุญ 

บอกว่าบรรพบุรุษทั้งหมดที่อยู่ข้างล่างของมันกำลังคอยบุญอยู่

ป้าจะไปแล้ว ต้องกลับอีกน่ะสิ

จะขอกินก่อน แล้วค่อยไปขุมที่ ๒

พอป้ากลับลงไปก็ไปฟังธรรมที่ศาลาพระมาลัย เดี๋ยวก็ต้อง 

ไปฟังธรรม ไปฟังพระเทศน์ พระเทศน์แต่เรื่องกฎแห่งกรรม 

เทศน์ให้สร้างความดี อย่าสร้างกรรมชั่ว เทศน์ให้ทำแต่สิ่งที่ดีๆ 

ท่านบอกว่าหลุดพ้นได้ สุดท้ายแล้ว ท่านบอกว่าท่านต้องเหนื่อยใจ

ลูกหลานของป้าเหมือนกันทั้งหมดแหละ ช่วยกันล่ะนะ 

ช่วยกันคนละนิด ข้างล่างพี่น้องของทุกคนยังติดอยู่อีกกันหลาย 

คนไม่ใช่เฉพาะป้า

ป้าบอกก็เดี๋ยวว่าโกหกอีก บางทีก็ดี บางทีก็ไม่ดี ให้ทุกๆ 

คนเชื่อว่า พี่น้องยังอยู่ข้างล่างอีกหลายคน มีอีกมากยังไม่ได้มาใน
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วันนี้ ไม่ได้ขึ้นมาน่าสงสาร เขากำลังคอยจะขึ้นมา

ให้ทุกคนช่วยกันทั้งหมดนั่นแหละ พี่น้องใครก็เหมือนกัน 

ช่วยกันให้เขาสร้างบุญบ้าง ก่อนจากกัน ป้าฝากบอกหนูอุไรด้วย 

นะว่า ให้เขามาสร้างบุญ

ส่วนเอียด(น้องของร่างนี้) มันพูดยากนะ เจ้ากรรมนายเวร

ของเขามากกว่าคนอื่น เขาหยิ่ง จองหอง ถือดี ใครก็ทำเขาไม่ได้ 

ไม่รู้วันไหน ถ้าเขาล้ม เขาจะเป็นคนแรก

เขาไม่เชื่อ พอเขาเจ็บ เขาไม่สบาย ก็ว่าทำไมเขาไม่ช่วยเรา 

มันเจ็บจะตายแล้ว คอยดูสิ เขาร้องหาแต่คนนี้แหละ เขาไม่สร้าง 

บุญให้บ้าง

ลูกหลานมันไม่เข้าใจ จะอยู่กับเขานานๆ ตอนนี้ ๒๑.๐๐ น. 

หรือยัง? อยากนอนสักคืน ป้ามาบอกแล้ว ก็จะกลับแล้ว ขอเขา 

แค่นั้น  ขอว่าจะมาอยู่กับลูกหลานบ้าง

ป้าจะไปแล้ว รู้สึกปวดหัว ไม่รู้จะทำอย่างไร พูดไม่ได้

กฎแห่งกรรมมีจริงๆ นรกมีจริงๆ ถูกทรมานจริงๆ ไฟนรก 

มีจริงๆ

ป้ากลัว จะกลับแล้วนะ
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เปรตชีวาพรจากท่าศาลามาขอบุญ
ณ มูลนิธิชินบัญชร อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 

วันจันทร์ที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ เวลาประมาณ 

๑๒.๒๐ น.

ตอนเช้าคุยกับพ่อปู่ฤๅษีเดินดง เรื่องวิญญาณเปรตที่มาขอ 

บุญในช่วงที่ผ่านมา ท่านว่าวิญญาณเปรตที่มาให้หลักฐานก่อน 

หน้านี้ ให้ข้อมูลไม่ค่อยจะชัดเจนเท่าที่ควร เมื่อคืนพ่อปู่คุยกับวิญ

ญาณเปรตที่เตรียมมารับบุญในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งมูลนิธิฯ 

จัดงานส่งตายายในเทศกาลเดือนสิบ    และได้จัดมาหลายปีแล้ว 

ในปีนี้จะจัดพิเศษกว่าที่เคยจัดมาแล้ว ทางการยมโลกจะปล่อย 

วิญญาณมามากกว่าปกติ ประกอบกับเสด็จพ่อพระชินปัญชรมหา 

ราชได้จัดชั้นเรียนพิเศษ ให้แก่วิญญาณในนรกได้ศึกษาในวันแรม 

๑ ค่ำ เดือน ๑๐ จนถึงวันแรม ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ วิญญาณที่ผ่าน 

การสอบไล่ในวันแรม ๑๕ ค่ำ ที่จัดข้างบน (บนสวรรค์) แล้ว จะได้ 

มาสอบร่วมกับลูกหลานกายเนื้อที่ได้จัดขึ้นที่มูลนิธิฯในโลกมนุษย์ 

ในวันที่ ๑๐ และ ๑๑ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นชั้นเรียนสำนึกบาป จาก 

นั้นถ้าบุญกุศลลูกหลานพอ วิญญาณเหล่านั้นก็จะได้ขึ้นลานธรรม

พระศรีอาริย์ ไม่ต้องกลับลงไปรับโทษในนรกอีก พ่อปู่ว่าเปรตที่คุย 

กันเมื่อคืนมีแววดี พ่อปู่จะส่งมาให้สัมภาษณ์อีกสักราย

เปรตที่จะมารับส่วนบุญในวันส่งตายายของไท่ชุน วันที่ ๙ 

ตุลาคม ๒๕๔๕ ตรงกับวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๑ จะมีจำนวนมาก 
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ในตอนสายวันที่ ๗ ตุลาคม ยังไม่ทันเตรียมตัวพร้อม เพราะยุ่ง 

อยู่กับการจัดสถานที่ เปรตเองเห็นว่าบ่ายงานจะยุ่งมากกว่า  จึง 

ขออนุญาตพ่อปู่มาแสดงหลักฐานก่อนกำหนด พ่อปู่จึงผลักญาณ 

เปรตให้มาแสดงหลักฐานก่อน เมื่อเปรตมาใช้ร่าง จะร้องโหย 

หวนน่าสยดสยอง แสดงความเจ็บปวดรวดร้าว มีอาการของ 

ความหิวโหย เสียงร้องดังก้องไปทั่ว เมื่อร้องอยู่นาน หลายนาที 

จึงบอกให้หยุด ก็ไม่ยอมหยุดง่ายๆ 

เขาให้เรามาเอาบุญ ปากเล็กพูดไม่ได้ (พูดได้แค่นั้นแล้ววิญ

ญาณร้องโหยหวนน่าสพรึึงกลัวต่อเนื่องยาวนาน แสดงถึงความ 

เจ็บปวด คนที่เจ็บปวดร่างกายร้องโหยหวนอย่างไร เสียงร้องของ

วิญญาณนี้ก็เป็นอย่างนั้น)

กูเป็นสัตว์นรก….. เขาให้กูมา ไม่ต้องการอะไร มาตามที่ท่าน 

ต้องการ เขาเรียกพวกกูว่า …ไอ้สัตว์นรก! เปรต ฮือๆๆ

เนื่องจากวันนี้เป็นวันส่งตายาย ประจำปีพุทธศักราช 

๒๕๔๕ เป็นวันที่ ๗ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ เวลา ๑๑.๒๐ น. 

มีเปรตหรือสัตว์นรกมาให้หลักฐานที่ไท่ชุน 

กูเป็นสัตว์นรกตัวสูงใหญ่

กูเป็นผู้หญิง ตายนานแล้ว อยู่ขุมลึกที่สุด ตาย ๗๐๐ -๘๐๐ 

ปีแล้ว 

กูฆ่าเขา แล้วฆ่าตัวเองตาย เพราะกูกลัวความผิด กูตายตอน 

อายุ ๒๐ กว่าปียังไม่มีครอบครัว สาเหตุเพราะเเย่งเเฟนกัน



เสียงจากนรกภูมิ  45

กูชื่อชีวาพร กูเป็นคนโบราณ บ้านกูอยู่ที่…โน้น  วัดโหนด 

ท่าศาลา

ฆ่าเพื่อน ๔ คน เพราะแย่งผัวคนเดียวกัน 

กูไปฆ่าลูกสาวเขาก่อน พ่อเเม่มันมารุมกันฆ่ากู

ใช้มีดพับฆ่าพี่น้องเขาด้วย (วิญญาณร้องโหยหวนยาวนาน 

เสียงขาดๆ หายๆ เป็นห้วงๆ)

กูเจ็บ เจ็บแข้งเจ็บขา กูเจ็บ เปื่อยไปหมดเเล้ว เป็นน้ำเหลือง 

เฉอะแฉะไหลเยิ้มไปทั้งตัว

ตอนสมัยมีชีวิตกูลำบาก กูทำนา บ้านกูมุงจาก กูชอบกินของ 

เล็กของน้อย ชอบขโมย ขโมยกินของ ชอบขโมยกินของพระ 

เวลาเขาถวายพระ กูหยิบกินก่อนทีละเล็กทีละน้อย กูไปอยู่วัด 

บางครั้งกูก็ไปถือศีล แต่กูชอบกินของวัด

กินของก่อนถวายพระเสียด้วย ชีวิตประจำวันของกูอยู่ที่

บ้านไม่ได้ทำงาน มีแต่ปลูกผักข้างเรือนไว้กิน บางทีกูไปนอนวัด 

เพราะกูไม่มีอะไรกิน ไปวัดไม่เคยช่วยงานวัดเลย เพราะกูขี้เกียจ 

กูไม่ทำงาน กูเอาเเต่กิน

สมัยนั้น รักผัวเขา แล้วไปฆ่าเมียเขา แต่ยังไม่ได้กัน แต่กูชอบ

เขา(วิญญาณร้องโหยหวนเมื่อถามว่าตายแล้วไปไหน ทุกวิญญาณ

ที่เคยมาให้สัมภาษณ์ เพราะคนที่ทำความผิด ตายแล้วต้องลงนรก 

และรสชาติความเจ็บปวดของนรก จะปรากฏขึ้นทันที เมื่อเรา 
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ถาม เขานึกถึงนรกที่เคยได้รับการทรมานเจ็บปวดมาแล้ว จึงร้อง 

ไห้ด้วยความกลัว และจะรู้สึกเจ็บเหมือนที่เคยเจ็บในนรก เมื่อถาม 

ถึงนรก เปรตชีวาพรก็เช่นเดียวกัน )

หลังจากตายแล้วก็ไปนรก กูถูกเขาเอาเข็มทิ่มแทง 

ทุกวันฮือๆๆๆ ……เขามารับกูไป พญายมให้ทหารมารับกู 

สองคนสองวิญญาณมารับไป พาไปคุกเข่าต่อหน้าพญายม 

พญายมพูดว่ามึงทำบาปแล้ว มึงทำบาปไว้มากมายเต็มไปหมด 

ฮือๆๆๆ ….

คำเเรกที่พญายมทักทายเมื่อคุกเข่า “มึงทำบาปไว้มาก 

ให้มึงบอก มึงทำอะไรกี่อย่าง มึงฆ่าใครกี่คน มึงฆ่าสัตว์กี่ตัว 

ทำอะไรผิดไว้บ้าง บอกให้หมด” กูไม่รับ กูโกหก เมื่อกูไม่รับเขา 

เอาทิ่มหลังกู(หมายถึงสามง่าม) เขาทิ่มเพื่อให้บอกความจริง 

เขาให้กูสารภาพ กูไม่สารภาพ กูดื้อ กูอยากเจ็บ กูว่ากูไม่ได้ 

ทำฮือๆๆ กูว่ากูคนดี กูเข้าวัด เขาว่ามึงขโมยของพระกิน กูว่ากูไม่ได้ 

กิน กูหยิบนิดเดียว กูเจ็บ เขาว่ามึงยังโกหกอยู่อีก กูว่ากูไม่โกหก 

เขาว่ามึงโกหก เขาก็ตี ฮือๆๆๆ  กูถูกตี กูเจ็บหมดทั้งตัว มือหัก 

ตีนหักหมด กูก็ยังดื้อ กูไม่สำนึกๆ กูไม่ยอมแพ้ กูว่ากูไม่ผิด 

เขาว่าถ้ามึงยังโกหก เขาจะเอาเหล็กเเหลมแทงปากให้ทะลุต้นคอ 

กูก็ยังไม่ยอมรับ กูยอมเจ็บ กูก็ยังไม่ยอมรับผิด ไม่รับกูดื้อ เขาว่า 

อย่างนี้ต้องลงให้ลึกให้สุด ให้เจ็บที่สุด ให้ทรมานที่สุด

ครั้งแรกท่านพญายมให้ลงไปขุมที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ ขุมที่ 
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๑๖ หรือ ๑๗ หรือ ๑๘ กูจำไม่ได้แล้ว ลงลึกกว่าเพื่อน 

เพราะกูดื้อกับพญายม กูไม่ยอม เขาตี เขาตัดตีน ให้กูสารภาพ 

กูไม่ยอมรับ เขาบอกว่าดื้อสุดๆ เลย กูว่ากูไม่ดื้อ ฮือๆๆๆ 

พอกูว่ากูไม่ดื้อ เขาก็เอามีดสับอีก โอยๆๆๆ

เมื่อกูดื้อไม่พูดความจริง เขาพาลงไปขุมที่ลึก ลงขุม ๑๖ 

ที่กูอยู่หน้าพญายมก่อนจะพิพากษา กูก็ไม่ยอมท่าเดียว 

เขาทรมานตัดนิ้วทีละนิ้ว เขาตัดนิ้วมือนิ้วตีนทีละนิ้ว กูเจ็บ 

กูทน เขาเอามีดกรีดปาก กูก็ทน เขาว่าถ้ายังชั่วอยู่อย่างนี้อีก 

เขาโมโหแล้ว จะถูกทรมานเจ็บปวดเท่าใดกูก็ไม่ยอมลูกเดียว…..

กูไม่ยอม สันดานกูเป็นอย่างนี้แหละ ถ้ากูยอมรับความจริง 

ก็ไม่ต้องลงลึก ไม่ต้องทรมานมาก 

กูไม่ยอม ถ้ากูรู้ กูจะทำอย่างนี้ไปทำไม

กูเจ็บจะตายแล้ว

กูถูกทรมานมานานเท่าไหร่ กูจำไม่ได้ที่นั่นมันมืด 

กูมองอะไรไม่เห็น มันมืดไปหมด มองอะไรไม่เห็นอยู่ในที่มืด 

ไม่เห็นเดือนเห็นดาว ไม่เห็นตะวัน มืดๆๆๆ เป็นเปรตหลาย 

สิบปีแล้ว

กูมาที่นี่หนหนึ่งแล้ว แต่ไม่มีใครให้บุญกู กูไม่รู้จะขอบุญ 

จากใคร กูไม่รู้จักใคร

มาครั้งนี้กูได้! เเต่กูรับได้นิดเดียว เพราะกูยังดื้อ ฮือๆๆๆ
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กูไปที่วัดมา แต่กูเข้าไม่ได้ ไม่มีพี่น้องกูไปเลย ฮือๆๆๆ  

เลยไม่ได้รับบุญ ทางการยมโลกเขาปล่อยมาเมื่อวานซืน หรือวัน 

ไหน กูจำไม่ได้แล้ว กูมาหลายวันแล้ว มาตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำ

เขาจะให้กลับวันแรม ๑๕ ค่ำวันส่งตายายอยู่ ๑๕ วัน

กูไปอยู่ที่ประตูวัดโน่น กูกินไม่ได้ กูเจ็บปากเจ็บคอ คอกูไหม้ 

กินไม่ได้ คอยาว คอเล็กนิดเดียว ฮือๆ

ตลอดเวลา ๗๐๐ ปีมานี่นะ กูได้กินทีละนิดทีละหน่อย 

กินได้นิดเดียว กูกินไม่ได้ กูเจ็บ มันไหม้ที่คอ กูกินอะไรไม่ได้ 

ฮือๆๆๆ 

๒-๓ ปีมานี้ เขาไม่ให้มา เขาบอกว่ากูไม่ได้สร้างบุญไว้ตอน 

เป็นมนุษย์เลย ฮือๆๆๆ

ตอนที่ได้ขึ้นมาไปที่วัด แต่ไม่ได้อะไรกลับมา มาที่นี่ 

ก็ได้นิดหนึ่ง พอสิ้นสุดพิธีส่งตายายแรม ๑๕ ค่ำ กูต้องกลับ 

ลงไปใช้กรรมอีก ฮือๆๆ  ลงไปรับโทษเหมือนเดิมทุกอย่าง อดๆ 

อยากๆ ยืนเป็นเปรตผอมสูง มีแต่ซี่โครง ตาถลนออกมานอกตา 

ลิ้นห้อยยาวลงถึงเอว ถึงนม ถึงหัวเข่าโน่น ฮือๆๆ 

ที่ว่ากูปากเล็ก แล้วลิ้นห้อยออกมา ทางนรกเขาทำ  

บางทีกูปากใหญ่ บางทีกูปากเล็ก ที่เขาว่าปากเท่ารูเข็ม 

รูเล็กนิดเดียว กินอะไรไม่ได้ เพราะว่าลิ้นใหญ่นะ ลิ้นห้อยถึงนม 

ถึงหัวเข่านะ เสื้อผ้าไม่มีใส่ ไม่มีอะไร กูเปลือยทั้งร่าง ฮือๆ
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ความเป็นอยู่ของเปรตเหมือนกันทุกตัวเลย ถูกทรมาน 

จะตายกันอยู่แล้ว เปรตที่อยู่ด้วยกันเหล่านั้น กินขี้เหมือนกันหมด 

ฮือๆๆๆ……ที่ถูกทำโทษให้กินขี้ เพราะกินของก่อนถวายพระ 

ตอนกินขี้รสชาติทั้งเน่า ทั้งเหม็น สกปรกทุกอย่าง ขี้ที่กินมัน 

ขึ้นมาเอง ฮือๆๆ กูต้องกิน กินแล้วอาเจียนออกมาจะต้องเก็บกิน

อีก ฮือ…

หลังจากกินแล้ว มันก็อิ่มนิดเดียว เดี๋ยวเดียวก็หมด แล้วก็ 

กินอีก อิ่มนิดหนึ่ง แล้วก็อาเจียนออกมาอีก ทรมานจะตายโหง 

แล้ว ทุกวันกูก็ยังกินอยู่อย่างนี้แหละ ฮือๆๆๆ

เมื่อขึ้นมาแล้ว กูไปที่วัดโน่น แล้วไม่เจอใคร จะเจอใครละ 

คนที่รู้จัก ๗๐๐ ปีแล้ว คนเป็นลูกหลานไปหมดแล้ว ไปที่วัดไม่ได้ 

อะไรเลย ที่วัดเมื่อวานเห็นเปรตไปกันเยอะแยะเต็มไปหมด แต่กู 

ไม่ได้กินอะไรเลย

ไม่มีพรรคพวก พวกที่ไปก็แย่งชิงของกัน เข้าไปไม่ถึงแย่ง 

กับเขาไม่ได้

คนมันแย่งชิง จะเอากลับบ้าน เลยทำให้เปรตรีบแย่ง 

กินกัน เขาจึงเรียกกันว่าชิงเปรต ถ้าไม่ชิง ให้เปรตกินกันเฉยๆ 

เปรตมันกินช้า เก้งก้างมือยาวตีนยาว

ตัวข้าในอีกมิติหนึ่งสูงเท่าต้นตาลได้ ตัวผอม ร้อง(โอยๆๆๆ 

ร้องยาวยืดต่อเนื่อง ไม่มีเว้นวรรค หยุด เสียงแสดงความเจ็บปวด 

แต่ก็เป็นลักษณะของการร้องไห้คร่ำครวญ ต้องบอกให้หยุด)
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เหตุที่ต้องร้องอย่างนั้น เสียงระงมไปหมด ในชีวิตประจำวัน 

ร้องเพื่อจะกินอย่างเดียว ร้องขอบุญจากญาติพี่น้อง ลูกหลาน 

ญาติพี่น้องที่อยู่บนพื้นโลกนี้ ทุกวันนี้เขาไม่เชื่อ(ร้องขึ้นมาอย่าง 

หนักอีก เมื่อบอกว่าลูกหลานทุกวันนี้ไม่เชื่อว่ามีชีวิตในอีกมิติหนึ่ง 

ที่เกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้อง ในสมัยเป็นมนุษย์ ครั้นตายจากกายเนื้อ 

ไปรอรับบุญจากลูกหลานในกายเนื้อในมิติวิญญาณ ซึ่งเป็นคลื่น 

พลังงานชีวิต เป็นความลี้ลับของจักรวาล ยากที่มนุษย์จิตหยาบ 

ในทุกวันนี้จะเข้าใจ การจะเข้าถึงมิติของพลังงานที่เป็นคลื่นความ

ถี่นั้นได้ จะต้องฝึกฝนทางจิต ให้จิตละเอียด ก็จะเข้าถึงมิตินั้นได้)

ลูกหลานไปวัดก็ไปตามประเพณี ไม่มีจิตใจจะส่งบุญให้กับ

บรรพชน พ่อแม่ ปู่ย่า ตา ทวด พวกท่านรับรู้ เป็นอย่างนั้นแหละ 

มันหลอกทั้งนั้น มันรับปากว่าจะให้บุญ แต่มันทำเล่นๆ โกหกทั้งนั้น 

ไม่ได้ทำจากใจของพวกมัน กูได้นิดเดียว กินไม่อิ่ม หิว

แต่ถ้าลูกหลานกายเนื้อตั้งอกตั้งใจให้จริงๆ เปรตวิญญาณ 

ของบรรพบุรุษได้รับอย่างเต็มที่ แต่ไม่มาก เพราะกูอยู่ลึก 

สุดกว่าเพื่อนก็จริง แต่ก็ได้ นี่เป็นธรรมเนียมของเมืองนรก ว่า 

เมื่อถึงฤดูตามเทศกาลต่างๆ เช่นเทศกาลส่งตายาย หรือเทศกาล 

อะไรก็แล้วแต่ ที่ทางโลกมนุษย์ได้จัดขึ้น เขาจะส่งเปรตขึ้นมาขอ 

ส่วนบุญทุกครั้ง ตรุษจีนก็มา เดือนเมษายนบางครั้งก็ได้มา 

บางครั้งก็ไม่ได้มา เทศกาลของฝรั่งไม่ได้มา

ขึ้นมาแต่ละครั้ง หวังจะได้บุญ แต่ไม่ได้บุญ กลับลงไปก็ถูก

ทำโทษเหมือนเดิม ความเป็นอยู่ของเปรต ในที่กูอยู่จะเหมือนกัน



เสียงจากนรกภูมิ  51

หมด  มืดมองอะไรไม่เห็น อยู่ในหลุมใหญ่โต บางทีเหมือนกับว่าย 

น้ำอยู่ในทะเลขี้ บางทีก็อยู่ในที่แห้ง แต่ว่ามืด เหมือนอยู่ในถ้ำ

บางทีก็เดินในน้ำแค่หน้าแข้ง แค่ตาตุ่มก็มี กูทรมาน ฮือๆๆ 

สภาพความเป็นอยู่ของเปรต จะอยู่ในถ้ำใหญ่เป็นหลุม หลุม 

ใหญ่ มืดเหมือนกับมีแผ่นเหล็กแผ่นหินปิด อากาศไม่มีหายใจ 

ปิดมืดหมดไม่เห็นอะไร กูร้องก็ก้องอยู่ในหลุมนั้นแหละ หิวจะกิน 

อะไร ก็ไม่ได้กิน ฮือๆ 

มีเพื่อนอยู่ร่วมด้วยเยอะแยะเต็มไปหมด หลุมหนึ่งอยู่กันกี่

ตัวก็ไม่รู้มองไม่เห็น ได้ยินเสียงร้องกัน มือคว้าไปคว้ามาโดนเพื่อน 

ถูกต้องตัวกัน  แต่ไม่ได้พูดกัน เพราะเจ็บ ต้องร้องกันตลอดเวลา 

ไม่ได้หยุด ต้องร้องอย่างที่เขาว่ากันว่าเปรตก็คือสัตว์นรกที่อยู่ 

ด้วยความหิวโหย 

กินลูกไฟก็มี บางทีตาใหญ่ ตาถลนออกนอกตา ตาใหญ่ 

ตาเป็นลูกไฟ ฮือๆ หลายคนหลายอย่างเป็นไม่เหมือนกัน 

ท่านสั่งบอกว่าอย่าสำแดงอิทธิฤทธิ์ ถ้าขึ้นมาโลกมนุษย์ 

กลับลงไปถูกทำโทษหนัก เจ็บอีก อย่าแสดงอิทธิฤทธิ์ให้มา 

บอกดีๆ ให้มาขอบุญเขาดีๆ เขาเปิดโอกาสให้แล้ว อย่าทำชั่วอีก 

มิฉะนั้นจะไม่ให้ขึ้น ไม่ให้มาบอก ไม่ให้มาขอบุญจากพี่น้องอีก 

โอกาสสุดท้ายวันนี้ ให้มาบอกกล่าวอะไร ให้บอกให้หมดอย่าเก็บไว ้

เล่าให้มนุษย์เขารู้ ให้ชาวโลกเขารู้ ว่าพวกเปรตสัตว์นรกเหมือน 

พวกเราอยู่กันอย่างไร อดๆอยากๆ กินเนื้อกินขี้ของตัวเอง ควัก 
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พุงควักไส้ตัวเองออกมากิน เพระหิวเพราะโหย ฮือๆ

ที่กูเล่าที่กูพูด เขาสั่งให้มาบอกนั่นแหละ กูควักไส้ เอาเนื้อ 

ตัวเองมากิน เอามือแหวกอกควักหัวใจมากิน กินทุกสิ่งทุกอย่าง 

เพราะความที่อด ที่หิว กูกินหมดภายในร่างกาย ในตัวเรานี่ 

กินตัวเองหมดเลย บางครั้งมันหิว เจ็บ เลือดท่วมตัวก็ต้องกิน 

กูบอกแล้ว ว่าเปรตอย่างกู ไม่มีใครต้องการ เพราะทำชั่วมากเกิน

กว่าที่เขาต้องการ ฮือ ๆ

ครั้งแรกไปถูกทรมานในนรกก่อนหลายร้อยปี พอทรมาน 

ในนรกจนพอแก่โทษที่ควรแก่การได้รับแล้ว กูก็ไปเป็นเปรต 

และในวันนี้ ในเทศกาลเดือนสิบ เขาปล่อยขึ้นมา กูจึงได้ขึ้นมา 

หน้าสถานธรรมในเวลานี้ มีเปรตอยู่มากมาย

แล้วก็มีวิญญาณอื่นที่มาจากนรก ที่ไม่ใช่วิญญาณเปรต แต่ 

เป็นบรรพบุรุษของพวกพุทธบริกรที่มาทำงานในวันนี้ มีกันมาบ้าง 

แล้ว นั่งอยู่ข้างต้นไม้โน่น ฮือๆๆๆ

พวกเปรตกูมาขอบุญกับพวกสูนั่นแหละ เขาให้มาขอบุญกัน 

ฮือๆๆ กูไม่มีลูกหลาน ไม่มีพี่น้องแล้ว กูไม่รู้ว่าเขาจะให้กิน 

หรือเปล่า! กูไม่รู้ ถ้าเบื้องบนที่พวกสูพูดถึงคือคนแก่ๆ ขาวๆ นะ 

ถ้าเขาอนุญาต หรือบอกให้พวกกูมากิน

กูหิวเหลือเกินแล้ว กูผอมนี่

กลับไปครั้งนี้ไม่ดื้ออีกแล้ว กูกลัวแล้ว กูเข้าใจ เขาพูดให้กู 

ฟังตั้งมากมายแล้ว เขาพูดให้ฟังมากมายเหลือเกินแล้ว ทั้งพูดดี 
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ทั้งขู่ ให้พวกกูเข้าใจ

กูอยู่ข้างล่างก็ได้ยินเสียงบรรยายธรรมด้วย ได้ยินทั้งหมด 

เลยแหละ ฮือๆๆ พวกกูเป็นผี ไม่ใช่คนเหมือนพวกสู เมื่อพวกเจ้าทำ 

อะไร กูได้ยินแต่ไม่ชัด

เขาให้กูมาบอกพวกมึงโดยเฉพาะ ว่ากูเป็นเปรตอยู่ที่นรก 

ฮือๆๆๆ ช่วยกูด้วย กูมาขอบุญ ให้พวกสูช่วยทำบุญให้กูสักเล็ก

น้อย (เสียงร้องลั่นจนฟังไม่รู้เรื่อง กลบเสียงที่เราพูด จนฟังไม่ได้ 

ความว่าพูดอะไร ฮือๆๆๆ เมื่อพูดว่าจะให้บุญ เขาจะร้องไห้ 

คร่ำครวญน่าสงสาร นี่แหละ พี่น้องเอ๋ย ตอนเป็นมนุษย์ 

ไม่สร้างบุญ ยังลบหลู่คุณความดีของผู้อื่น ตายแล้ว ลงลึก พี่น้อง

ข้างหลังก็ไม่เข้าใจ ไม่เชื่อ ไม่ส่งบุญให้ เขาก็ลำบาก ทุกข์ทรมาน 

น่าสงสาร เช่นนี้แหละ) 

เขาสั่งให้มาบอกว่า ให้ลูกหลานมาที่นี่ให้มาก เพื่อช่วยบรรพ 

บุรุษ ให้ลูกหลานมาสร้างบุญ ช่วยพวกไม่มีญาติด้วย ช่วยคน 

ที่ไม่มีพี่น้อง ช่วยพวกเปรตสัตว์นรกทั้งหมดให้ขึ้นมาด้วย ถ้าเรา 

ไม่ส่งบุญไปให้ เขาก็ไม่ได้ขึ้นมา เขาต้องอยู่ข้างล่าง ไม่ได้ผุด 

ไม่ได้เกิด ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติ เขาจะอยู่จนโลกนี้แตก ให้ช่วยกัน 

เขาสั่งความให้กูมาบอก ให้ช่วยพี่น้องให้มากที่สุด พี่น้องที่ยังอยู่ 

ข้างล่างยังมีอีกมาก เปรตอย่างพวกกูก็ยังมีอีกมากมาย ฮือๆๆ 

กูจะไปแล้ว

ที่นี่เป็นสถานธรรม คนทั้งหลายทั่วไป เขาก็ไม่เชื่อว่าสถาน 
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ธรรมจะมีบุญอะไรให้ ต้องไปที่วัดโน่นถึงจะมีบุญ 

ที่นี่ท่านบอกว่า คนหัวขาวที่พวกสูเรียกว่าพ่อปู่ บอกว่า 

ที่นี่มันบริสุทธิ์ ไม่มีชีวิตอื่นเดือดร้อน สูไม่ฆ่าเขาแล้ว มีแต่พระ 

อยู่ทั้งนั้น พวกสูนุ่งขาวห่มขาวอยู่ที่ใจข้างใน ไม่ใช่นุ่งขาวห่มขาว 

ข้างนอก พวกสูถือศีล บำเพ็ญเป็นเหมือนพระพุทธะ พวกสู 

ตั้งใจช่วยเหลือมนุษย์ ช่วยเหลือชีวิตสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยาก พวกสู 

อยากได้มรรคผล อยากให้สูงส่ง อยากคืนสู่นิพพาน ก็ไม่มีใครเชื่อ 

เพราะว่าพวกสูยังนุ่งห่มเหมือนคนธรรมดา แต่ขอให้ทุกคนเชื่อว่า 

ที่นี่มีบุญให้เต็มจริงๆ พวกเขาไปที่วัดก็ได้บุญแค่นิดเดียว พี่น้องที่

ตายไปแล้วก็ไม่ได้กิน ไม่ได้พบ ไม่ได้พาบุญที่พวกเขาทำให้ เพราะ

ว่าพวกเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิต พระก็กินเข้าไป ก็ทำเป็นนักเลงใหญ่โต 

เพราะไม่ได้สร้างบุญให้วิญญาณบรรพบุรุษ เขาเลยไม่ได้รับบุญ 

แต่ถ้ากูมาที่นี่แล้วบุญก็ได้เต็มที่ เจ้ากรรมนายเวรของพวกสูได้ 

รับเขาก็ดีใจ ตอนนี้เขาปล่อยแล้ว ปล่อยให้พวกสูได้บำเพ็ญ ให้ 

พวกสูได้สร้างบุญสร้างกุศล ให้ส่งให้เขาบ้าง เขาบอกว่าเขาก็ดีใจ 

เขาก็อยากพ้นทุกข์ ไม่อยากจองเวรกับพวกสูแล้ว เพราะเขา 

บอกว่า ถ้าหากว่าโลกนี้ปิดแล้ว เขาก็ไม่ได้ไปเกิดเหมือนกัน 

เขาจึงปล่อยให้พวกสูได้สร้างบุญให้กับเขาบ้าง แต่ไม่มาก ถ้าสู 

ตั้งใจเขาก็อนุโมทนา แต่ถ้าสูขี้เกียจ สูไม่ตั้งใจ เขาก็จะเก็บ เขาจะ 

เอาถึงตาย บางรายเขาเจ็บนอนที่นอน นี่เขาบอกว่าให้เชื่อที่กูพูด 

นี่คือเรื่องจริงทั้งนั้น แต่ถ้าสูไม่เชื่อ สูจะประสบกับตัวเอง เวลา 

พวกสูตาย พวกสูลงนรกไม่ได้เกิดที่ไหนอีก เพราะว่าข้างล่างเขาจะ 
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ปิดบัญชีนรกแล้ว

ตายายยังอยู่ ไม่ไปไหน ตายายของพวกมึงทั้งหมดคอยกัน 

วันนี้พวกมึงอ่านชื่อเขาก็มารวมกันเป็นกลุ่มๆ บรรพบุรุษ ตายาย 

ของใครของมัน มึงชื่ออะไร เขาให้ไปยืนเป็นกลุ่มอยู่ตรงนั้น

พอเจ้าอ่านชื่อเขาก็เรียกขึ้นมาทันทีเลย เรียกมายืนเป็นกลุ่ม 

เขามายืนคอย พรุ่งนี้ก็ขึ้นมาหมดพร้อมๆกัน (หมายถึงวันที่ ๘ 

ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕) พรุ่งนี้พ่อมึงมา พรุ่งนี้มากันแน่น ไม่มีที่ยืนอีก 

ทหารของพญายมต้องมาเป็นหมื่นๆ ต้องมาคุม เพราะว่าบางทีวิญ

ญาณบรรพบุรุษหรือตายายของพวกมึงนั้น เมื่อมาเห็นพวกมึงแล้ว 

ไม่อยากจะกลับลงไปข้างล่างอีก อยากอยู่กับลูกกับหลาน บางคน 

ก็เริ่มมีอาการดื้อๆ พอเห็นลูกเห็นหลานคิดถึง แต่ลูกหลานมอง 

ไม่เห็น มันไม่รู้ แต่นี่แหละมันอยากจะมากัน

มีคนรับธรรมะแล้วไม่สนใจที่จะมาฟัง แต่เวลาไปที่อื่นเท่า 

ใดก็เท่ากัน เขาไม่เชื่อว่าที่นี่มีบุญให้ เขาไม่เชื่อว่าฟังธรรมที่นี่ได้ 

บุญ  แถมเขายังไม่เชื่ออีกว่าบรรพบุรุษได้รับผลจากการมาช่วย 

งานที่นี่ 

เพราะมันไม่เชื่อ หาว่าพวกสูเอาเงินเอาทองมากิน มาบำ 

เรอกันเล่นๆ แต่หารู้ไม่ว่านี่คือบุญใหญ่ทั้งนั้น บุญที่พวกสู 

หาที่ไหนไม่ได้แล้ว เพราะจากที่กูบอกเมื่อกี้ว่า ที่นี่มันบริสุทธิ์ 

แล้วมนุษย์บางคนจิตมันยังคิดแต่สิ่งสกปรกโสโครก คิดแต่ของ 

อุบาทว์ทั้งนั้น เรื่องไม่ดีมันก็คิด มันเลยคิดว่าพวกสูคงจะมีจิต 
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เหมือนมัน เมื่อให้เงินมาก็คงจะทำในทางที่ไม่ดี นี่คือความคิด 

ของคนที่ไม่ดี มันเลยไม่ค่อยจะสนใจ อยู่จนลูกหลานลืมหมดแล้ว 

กูยังอยู่นรกพวกมึงเชื่อเถอะ ฮือๆๆๆ มึงมาสร้างบุญที่นี่ กูได้พลอย 

อาศัยด้วยสักนิดก็ยังดี วันนี้ กูขอ กูขอ ฮือ ๆ ๆ ๆ

ของที่จะพามาที่นี่ เมื่อมาถึงแล้ว เราทะนุถนอม ไม่ให้ตกไม่ 

ให้หล่นสักนิดเดียว เป็นที่อื่นเขาทิ้งเขาขว้างกันสารพัด เขาก็ยังยิน 

ดีที่จะทำอย่างศรัทธามั่น 

ที่นี่มึงเอามาเถอะ เขาถวายกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กูไปเห็นมาแล้ว 

เมื่อวานซืน สองสามวันมาแล้ว

กูไปเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้ว เขาสวย เขาสะอาด ใส่ชุดสวย 

ทุกคนเลย ขนาดแค่ผมยาวหนวดขาวก็ยังสวยเหมือนเด็กหนุ่ม

นี่ ถือไม้เท้าหลังค่อมจะตายแล้วก็ยังสวย กูอธิบายไม่ถูก กูดีใจ 

กูได้ไปพูดกับคนชื่อชีวกนั่นแหละ มึงเชื่อหรือไม่ ดีเหลือเกิน 

กูไม่รู้จะอธิบายอย่างไร ฮือๆๆ กูยอมรับว่า ตั้งแต่กูเกิด กูยัง 

ไม่เคยพบคนดีอย่างนี้เลย กูไหว้ไม่ได้หยุด กูไหว้เป็นหมื่นๆ แสนๆ 

กูไหว้อยู่อย่างนั้น กูไปมาแล้ว ฮือๆๆ

พวกมึงทำเถอะน่ะลูกเอ๋ย ทำเถอะ ทำเผื่อกูด้วย ของที่พวก 

มึงเอามาถวายที่สถานธรรม ข้างบนเขาจดกันไม่มีที่เก็บแล้ว สมุด 

จดไม่มีที่เก็บแล้ว เขาจดกันมือขวั้นหมดแล้ว (ร้องไห้ฮือๆๆ ตลอด 

เวลาที่พูด)

วันนี้ เป็นเทศกาลโปรดสามโลกครั้งยิ่งใหญ่ วิญญาณที่อยู่ลึก 
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เท่าใดก็ได้ขึ้นมาเฉพาะที่พุทธสถาน เป็นสถานที่บริสุทธิ์   เรียกว่า 

เป็นแดนวิสุทธิ์ในโลกโลกีย์ บุญกุศลที่เจ้าสร้าง ที่เจ้าทำ แม้แต่ 

เพียงเล็กน้อย บุญนั้นมีผลกระทบแก่บรรพชน พ่อ-แม่ ปู่-ย่า ตา 

ทวด ที่อยู่ในนรก

พวกเขามากันมากมายเต็มไปหมดแล้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมา 

เต็มไปหมดแล้ว เขามาจดชื่อ บางคนเอาลูกผลไม้ทิพย์มาให้กินกัน

แล้ว ให้กูมาบอกเรื่องเปรตวิญญาณในนรก ทุกข์ทรมานขนาดไหน 

ถ้าลูกหลานไม่ช่วยครั้งนี้จะช่วยครั้งไหน ช่วยครั้งสุดท้าย (ฮือๆๆ) 

ช่วยทีสุดท้าย

คนทั่วไปเขายังไม่เชื่อ และยังไม่รู้ว่านรกจะปิดแล้ว หมาย  

ความว่า……ช่วยครั้งสุดท้ายแล้วนะ ให้พวกกูได้ขึ้นมาด้วย

กูได้เล่าความจริงให้ชาวโลกได้รับทราบแล้ว กลับไปเที่ยวนี้ 

กูสำนึกแล้ว กูได้ยินข้างบนเขาสอน

แสงกูมีนิดหนึ่งแล้ว พวกสูให้เมื่อสักครู่

กูเจ็บ กูหิว   สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาความเจ็บเบาลงแล้ว 

เพราะกูได้ให้หลักฐานที่เป็นอุทาหรณ์ สำหรับคนทั่วไปในวัน 

ข้างหน้าคนจะได้ไม่ทำความผิดบาป เป็นเปรตเหมือนพวกกูลำ 

บากนักหนา ข้าวไม่มีกิน เสื้อผ้าไม่มีใส่ เดินไข่ห้อยโตงเตงก็มี 

เพราะว่าไม่มีอะไรปิด มีแค่ซี่โครง เหมือนหนังหุ้มกระดูก 

เจ็บปวดเมื่อถูกทรมาน เมื่อลูกหลานไม่ส่งบุญให้ มันหิว มันเจ็บ 

มันแสบ กูบอกไม่ถูก มันทรมานสุดๆ ที่สุดของที่สุดคือพวกเปรต 
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(ฮือๆๆ ร้องไห้หนักขึ้นไปอีก เป็นระยะๆๆ)

ความเจ็บนี่ไม่อาจจะบรรยายได้ 

กูคุยกับพ่อปู่ตั้งแต่ตอนเช้า เขาบอกให้กูมาตอนเย็น 

แต่กูบอกว่า ให้กูมาบอกก่อน ตอนเย็นอีร่างนี้มันจะไม่ว่างอีก 

มันต้องสร้างบุญ กูต้องมาก่อน เขาเลยให้กูมา ตั้งแต่มันยืนทำอะไร 

อยู่บนโต๊ะโน่นแล้ว เมื่อตะกี้นะ กูมาแล้ว แต่ไอ้ตัวเล็กข้างใน มันไล่ 

มันต้าน กูเลยถอยไปนิดหนึ่ง แต่พ่อปู่บอกว่าไม่ได้ งานใหญ่ต้อง 

มาบอกมาพูด มิฉะนั้นคนไม่รู้ เขาไม่เชื่อว่าเปรตอย่างกูมีจริงๆ 

(ฮือๆๆ) 

หลายคน(วิญญาณ)อยากจะมาให้หลักฐานเยอะแยะไป   

 หมด  ตายายบรรพบุรุษมากมายคอยคิวกันยาวเหยียด แต่ว่าโอกาส 

วาระไม่มี เขาเหล่านั้นจะมาหาลูกหลาน จะมากอดลูก หลาน เขา

ดีใจที่ลูกหลานมาที่นี่เขาบอกว่าเขาได้บุญเต็ม เขาได้ใส่เสื้อสวย 

กันแล้ว หน้าตาสวยมีดอกบัวอยู่ในมือกันแล้ว นุ่งผ้าถุงก็สวย 

นั่งคุกเขาก็สวย ฮือๆๆๆ

เขาบอกว่าพรุ่งนี้เช้า เขาจะมารวมญาติพี่น้องกันที่นี่อีก 

ครั้งหนึ่ง ญาติพี่น้องเท่านั้นที่จะช่วยตายายบรรพบุรุษที่ตายแล้ว 

พ้นจากขุมนรกได้ ถ้าพี่น้อง (กายเนื้อ) ไม่มารวมกันที่นี่ พี่น้อง 

(วิญญาณ) ข้างล่างก็ไม่ได้มา มันแตกกระจัดกระจาย ไม่ได้มารวม 

เป็นกลุ่มเป็นก้อน สูเขียนชื่อเหมือนเมื่อตะกี้ แล้วเขาจะมารวม 

และมายืนกับสูด้วย สูได้ช่วยเขาให้พ้นจากขุมนรก พ้นจากการ 
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ทรมาน เขาได้มาฟังธรรมะกันด้วย ฮือๆๆๆ

คนที่มาที่นี่ กับคนที่ไม่มาที่นี่ ต่างกันลิบลับ ถ้าลูกหลาน

กายเนื้อมากันที่นี่น้อย บรรพบุรุษจึงมาได้ไม่มาก แต่ถ้าคนเชื่อ 

มาที่นี่กันมืดฟ้ามัวดิน บรรพบุรุษก็จะได้มากันสิ้นภพสิ้นชาติ 

เขาอยากจะมากันจะตายอยู่แล้ว แต่ว่าบางตนไม่มีสิทธิ์ได้ขึ้นเลย 

เพราะว่าลูกหลานไม่มา ลูกหลานไม่เชื่อ

เขาร้องกันจะตายแล้ว พวกวิญญาณที่อยู่ข้างล่าง ที่ลูก 

หลานไม่มา ร้องๆๆๆ แล้วแช่งด้วยที่ลูกหลานไม่สนใจ เขา 

อยากให้ลูกหลาน (กายเนื้อ) มาสร้างบุญให้เขาบ้าง ให้นึกถึงเขา 

บ้าง ฮือๆๆๆ

วิญญาณในนรกที่ลูกหลานไม่……ฮือๆๆๆ

เขาบอกว่าให้ช่วยครั้งสุดท้าย ให้ช่วยวันพรุ่งนี้ มะรืนนี้ 

ให้ช่วยกันมาฟังธรรม (หมายถึงลูกหลานกายเนื้อ) ให้ช่วยกันมา 

สร้างบุญ ให้มาช่วยวิญญาณบรรพบุรุษ ให้ช่วยสัตว์ ทั้งหลายให้ 

ช่วยให้หมดนรก ทั้งสัตว์โลกด้วย ให้ช่วยกันให้หมดสักครั้งหนึ่ง 

ท่าน บอกว่าโลกจะเป็นสีฟ้าที่สวย ถ้าเราช่วยกัน ท่านบอกว่ามนุษย ์

เท่านั้นที่จะช่วยได้

นี่คือกฎแห่งกรรม ผู้ที่ทำกรรมไว้อย่างไร ก็ย่อมได้รับผล 

อย่างนั้น …..

ท่านสั่งมาว่า คนเราที่ร่ำรวย อย่ากินทิ้งกินขว้าง ถ้ากินทิ้งกิน 

ขว้าง วันไหนถ้าพวกมึงตายไปเป็นเปรตเหมือนกู อดๆอยากๆ 



60  เสียงจากนรกภูมิ

หิวๆ โหยๆ ให้ระวังให้ดี พวกที่มีเงินมีทอง ที่เที่ยวกินทิ้งกินขว้าง 

พวกมึงจะลงไปอด กินน้ำวันละหยด กินข้าวทีละครึ่งเม็ด 

แล้วพวกมึงจะรู้สึก มีเงินมีทองไม่คิดสร้างบุญสร้างกุศล ฮือๆๆๆ 

แล้วพวกมึงจะลงไปกินขี้กินเยี่ยวเหมือนกู ฮือๆๆๆ

คนที่กินทิ้งกินขว้างธัญญาหาร เพราะถือว่าตัวเองมีเงิน 

มีทอง จะกินจะใช้อย่างไรก็ได้ เข้าข่ายเดียวกันทั้งหมด แล้วมึงจะ 

รู้สึก ถ้าพวกมึงลงไปเป็นเปรตเหมือนกู ได้กินของทีละเล็กทีละ 

น้อย เท่าปลายเล็บ เท่าปลายเข็ม มึงจะอดๆอยากๆ ถึงเวลาแล้ว 

กูต้องกลับแล้ว เขาให้กูมาไม่นาน ฮือๆๆๆ

ขอได้เข้าใจเรื่องการสร้างบุญอย่างชัดเจน ใครทำงานที่นี่ 

ได้ทั้งนั้น ฮือๆๆๆ พ่อปู่บอกว่า ให้พวกมึงทำงานให้กลมเกลียว

กันให้มากกว่านี้ อย่าขัดแย้งกัน เบื้องบนปวดหัวจะแย่อยู่แล้ว 

เพราะพวกมึงขัดแย้ง ไม่ค่อยจะลงรอยกัน สักเล็กสักน้อยมึงก็ต่อ

ยาว ลิ้นกับปากอย่ากระทบกันเถอะ พ่อปู่ว่าให้พวกมึงพูดหวานๆ   

ค่ะ ขา ไว้มั่ง ให้ไพเราะ เบื้องบนโน่น    จดแล้วลบ ลบแล้วจด 

เรื่องพวกมึงนั่นแหละ 

พ่อปู่ว่าตีกันเอง เฒ่าจะตายโหงอยู่แล้ว ไม่รู้ใจตัวเองว่าพูด

กันอย่างไร

พ่อปู่ว่าให้พวกสูทำงานกันให้ดีก็แล้วกัน เตือนแค่นี้แหละ 

แล้วพวกมึงจะได้ช่วยบรรพบุรุษได้ ขึ้นหมดเกลี้ยงนรกสักที 

อยู่ที่เรา……
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นี่แหละ กูพูดได้เพียงแค่นี้แหละ ถึงเวลาแล้ว เพราะว่ากูมา 

นานไม่ได้ เขากำหนดเวลาให้กูมา กูเป็นแต่เพียงแค่เปรต สัตว์นรก 

ฮือๆ ได้มีโอกาส ฮือๆ ได้ขึ้นมานั่งคุยกับพวกมึงในวันนี้ ฮือๆ 

ก็บุญใหญ่แล้ว ถ้าสูไม่ขอ ไปกูก็ยังไม่ได้มา ฮือๆ 
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วิญญาณเปรตยายนิ่มจากนรก
ณ มูลนิธิชินบัญชร อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 

วันพุธที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ เวลาประมาณ 

๑๑.๒๕ น.

วันนี้ มูลนิธิฯได้จัดงานวันส่งตายายประจำปี พ.ศ.๒๕๔๕ 

เนื่องในเทศกาลส่งตายายประจำปี ซึ่งได้จัดมาหลายปีแล้ว แต่ 

จัดหลังจากวัดวาอารามต่างๆ ได้จัดเสร็จแล้วประมาณ ๓ วัน 

ในเทศกาลส่งตายายนั้น ทางวัดได้จัดวันสาร์ทรับตายายเมื่อ

วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๑๐ และส่งกลับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ 

ซึ่งเรียกกันว่า “วันส่งตายาย” ส่งไปไหน ส่งไปรับความทุกข์ 

ทรมานเช่นเดิม แล้วรับมาทำอะไร  รับมาให้ได้กินข้าวของ 

เพราะตลอดเวลาที่รับโทษทรมาน ทุกข์ยากอยู่ในอบายภูมิ ไม่มี 

โอกาสได้กินอะไรเลย หิวโหยตลอดเวลา ที่่มูลนิธิฯจัดเลี้ยงใน 

เทศกาลเดือนสิบนั้น มิได้เลี้ยงเฉพาะเปรต แต่เลี้ยงสัตว์นรกทั่วไป 

ที่สามารถขึ้นมาได้ เปรตที่มีญาติมาสถานธรรมหรือไม่มาก็อนุญาต 

ให้วิญญาณไร้ญาติมากินได้ พระมาลัยจึงนำพาวิญญาณเปรตไร้ 

ญาติเหล่านั้นให้มากินได้ 

ขณะที่กำลังแสดงความยินดีต้อนรับ และบอกให้สัตว์นรก

ทั้งหลายกินอาหารกันอย่างอิ่มหมีพีมัน ตามเจตนาของผู้จัดเลี้ยง 

เมื่อเชิญแขกมากินเลี้ยง ก็กล่าวเชิญชวนเขา เขาจะได้ไม่อึดอัด ให้ 

แขกกินกันอย่างมีความสุขอยู่นั้น  เปรตตนหนึ่งก็ได้แสดงตัวเป็น 
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หลักฐานด้วยการร้องโหยหวน ต่อเนื่องยาวนาน และเสียงร้อง 

แสดงถึงความหิวโหย เจ็บปวดทรมาน 

 เขาให้กูมาเป็นตัวแทน บอกลูกบอกหลานมากันมากมาย 

ตอนนี้แทบจะยืนไม่ถึงดินกันแล้ว

กูชื่อยายนิ่มลูกหลานของกูไม่มา มันออกทะเล แต่กูก็ได้กิน 

ก็ที่พวกมึงให้กูกิน กูอยู่ปากพนัง กูตายมา ๓๐๐ กว่าปีแล้ว 

ตายตอนอายุ ๑๑๒ ปี

มึงอย่าถามพอตายแล้วไปที่ไหน มึงก็รู้แล้ว ที่กูได้มาวันนี้ 

(ร้องไห้อยู่ตลอดเวลา) 

กูเป็นเปรต (ร้องไห้)

กูไปนรกก่อน พอเหลือเศษกรรมไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด ก็ต้องลง

มาอยู่ขุมลึกของเปรต ลงขุมที่ ๘

พอตายไปก็ต้องไปนรก แล้วก็ถูกส่งไปหลายๆขุม หลุดจาก 

ขุมนรกมาเป็นเปรต ๓ ปีมาแล้ว (ขณะที่มาแสดงหลักฐาน วันพุธที่ 

๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ เวลาประมาณ ๑๑ นาฬิกา)

พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์(พระมาลัย) ให้มาที่นี่มาบอกลูก 

หลานว่าให้ช่วยบรรพบุรุษของพวกมึงให้เกลี้ยงนรกสักที

วันนี้ที่เจ้าประกาศชื่อ ตายายขึ้นมากันมาก เหยียบไม่ถึงดิน 

ขี่คอกันมานัวเนีย

ที่เจ้าพูดตอนที่ตายายกำลังกินกันอยู่ ทุกวิญญาณได้ยินทั้ง 
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นั้น พวกสูทำอะไร พวกสูแสดงละครกูก็เห็น ฮือๆ 

เขาให้กูมาเป็นตัวแทน บอกให้คนที่อยู่ในที่นี้ ให้เข้าใจ 

กฏแห่งกรรม กฏแห่งกรรมมีจริงๆ พระกษิติครรภ์มีจริงๆ 

นรกมีจริงๆ ตอนนี้กูยังอยู่ข้างล่าง แต่เขาได้เมตตาให้กูได้มา

บอกพวกมึงทั้งหลาย ให้สร้างบุญให้เร็ว ช่วยคนข้างล่างให้ขึ้น 

อย่าให้เขาอยู่ในกองไฟนรกเลย ไม่มีบุญก็เผาทุกวัน ไฟเผาทุกวัน 

เผาจนไม่มีชิ้นดีแล้ว ฮือๆ

วันนี้มากันแน่น เต็มไปหมด ฮือๆ กูดีใจ ลูกหลานกูไม่มา 

แต่พวกมึงใจดี ให้กูได้มากินข้าวกัน ฮือๆ 

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ท่านอนุญาต ท่านอยากจะช่วย 

วิญญาณเหมือนกัน แต่บางวิญญาณมันยังดื้อให้อภัยไม่ได้

วันนี้ ถึงแม้ลูกหลานกายเนื้อไม่ได้มาที่นี่…(งานวันส่งตาย

ายจัดที่ไท่ชุนทุกปีมา  แต่จัดงานหลังวันส่งตายายที่วัดสามวัน) 

แต่กูได้มา ฮือๆ เพราะมึงบอกลงไป  มึงบอกว่าถึงไม่มีพี่น้อง ก็ให้ 

มากินได้

พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์จึงอนุญาต มามากมายที่ดื้อก็ไม่ได้ 

ขึ้น ฮือๆ 

เสร็จจากที่นี่แล้ว ท่านจะให้กลับไปข้างล่างอีกแหละ ฮือๆ

ในเทศกาลโปรดสามโลกนี้ คนที่เป็นกายเนื้อรับธรรม 

เปิดจุดแล้ว ตั้งใจบำเพ็ญ ชาติเดียวหลุดพ้นไปนิพพานได้ หลังจาก 
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ตั้งใจบำเพ็ญ เมื่อถูกทดสอบก็ไม่ท้อแท้ถดถอย บรรพบุรุษที่อยู่ใน 

นรก ได้เลื่อนฐานะตื้นขึ้นมาเรื่อยๆ ตามลำดับแห่งขั้นการบำเพ็ญ

ของลูกหลานกายเนื้อนั้น ไม่ว่าจะเป็นเทวดาบนสวรรค์ก็ได้รับผล 

เช่นเดียวกันจากการบำเพ็ญของลูกหลานกายเนื้อ!

สูอย่าโง่นักเลยลูกหลานเอ๋ย อย่าโง่ ได้ของดีแล้วรักษาไว้ให้

ดี อย่าให้ไปจมปลักเหมือนกูนะลูกหลานเอ๋ย ฮือๆ

พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์ให้กูมาบอก ฮือๆ ท่านบอกว่าสงสาร 

สัตว์นรกเหลือเกิน แต่เพราะทำความชั่วตอนที่มีชีวิตท่านก็ช่วย 

อะไรไม่ได้ เพราะตัวเราทำตัวเราเอง ท่านสงสารอยากจะช่วย 

แต่กฎแห่งกรรมก็ต้องทำตามกฎแห่งกรรม ฮือๆ 

กูไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะอยู่ได้ไหม (พรุ่งนี้เป็นวันจัดชั้นเรียนสำนึก

บาป ๒ วัน คือวันที่ ๑๐ และ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ที่มูลนิธิฯ)

กูไม่มีสิทธิ์ขอ เพราะกูเป็นสัตว์นรก กูเป็นเปรต ฮือๆ

พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์ ท่านให้มาบอกลูกหลานที่เป็น 

มนุษย์ วันนี้ได้สร้างบุญใหญ่ ช่วยคนพเนจรได้มากให้เขาได้มารับ

บุญ ได้กินข้าว ได้กินน้ำ แต่ละคนหิวโหย อดโซ หิวจนไส้กิ่วแล้ว

ตอนนี้สดชื่นกัน อิ่มกันทุกคนแล้วลูกเอ๋ย อิ่ม กูก็อิ่ม 

ท่านบอกว่าอยู่นานไม่ได้ เพราะมีคนตายวิญญาณบาปมาก

เหลือเกิน ต้องลงไปตัดสินความวิญญาณบาป

ท่านบอกว่าต้องไปทำงานให้ไฟนรกเผาวิญญาณแล้ว ไม่มี 
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โอกาสมากเท่าไหร่ที่จะมาโลกมนุษย์ วิญญาณบาปมากเหลือเกิน 

ยิ่งมากขึ้นทุกๆวัน ฮือๆ

กูต้องลงไปแล้ว ฮือๆ กูไม่มีลูกมีหลานมาสร้างบุญเหมือน 

พวกมึง กูอิจฉาคนอื่นที่เขามีลูกมีหลานมาฟังธรรม เขาได้แต่งตัว 

สวยๆ ได้นั่งเก้าอี้สวยๆ แต่กูไม่มี ฮือๆๆๆ
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วิญญาณดารากร พรพิมล
ณ มูลนิธิชินบัญชร ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

วันเสาร์ ที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ เวลา ๑๒.๒๕ น.

ม ีวิญญาณตนหนึ่งมาอาศัยร่างเพื่อจะมาบอกเรื่องราว ร้อง 

ด้วยความเจ็บปวด ทำให้รู้ว่าเป็นวิญญาณที่ถูกทรมานจากนรก

ช่วยด้วย! ช่วยที เร็วๆ เจ็บ ไฟไหม้หมดแล้ว 

ช่วยด้วย ช่วยเราด้วย ตามตัวเจ็บไปหมด ช่วยหยิบหนาม 

ออกให้ที ได้โปรดเถอะ อย่าทำข้าเลย

โอ๊ย! มันเจ็บ มันเปื่อยเน่าทั้งตัวแล้ว มาจากนรก ลูกหลาน 

เอ๊ย กูอยู่บนต้นงิ้ว

โอ๊ย! มันเปื่อย มันเจ็บ เขาให้กูขึ้นมา

โอ๊ย! ยังเปื่อยเน่าอยู่เลย น้ำเหลืองน้ำหนองเต็มหมดแล้ว 

เขาไม่ให้ช่วย เขาให้เจ็บ เขาว่ากูจะไม่สำนึก เขากลัวกูหนี เขาคุม 

ไม่ทันเขากลัวว่าจะหนี กูเจ็บ กูทนไม่ไหวแล้ว

กูชื่อ ดารากร พรพิมล กูเป็นผู้หญิงหากิน กูเป็นกะหรี่ โอ๊ย! 

กูเจ็บไปหมดแล้ว กูอยู่บนต้นงิ้วกูปีนต้นงิ้ว กูเป็นคนนคร  อำเภอ  

ปากพนังกูอยู่ปากพนังฝั่งตะวันตก กูตายนาน ๑๐๐ ปีแล้ว

กูชอบเอาผัวเพื่อน ตอนนั้นอายุ ๒๐ กว่าปี

กูเอาทั้งนั้น ถ้าพอใจ โอ๊ย! โอ๊ย! หอกติดหลัง เจ็บ! ทำอาชีพนี้ 



68  เสียงจากนรกภูมิ

ได้เงินบ้างไม่ได้บ้าง กูทำตามอยาก

ตอนมีชีวิตลำบากแร้นแค้น ตอนตายอายุ ๗๐ ปี เลิกแย่ง 

ผัวเพื่อนตอนอายุ ๖๐ กว่าปี ชีวิตเกิดมาไม่ได้สร้างบุญเลย กูอาย! 

กูอาย กูทำบาป กูทำชั่ว

กูอยู่กับลูก เวลาเจ็บไข้ ลูกคอยดูแล มีแฟนแฟนก็ตายก่อน 

กูก่อนจะตายเป็นไข้จับสั่น  ได้แต่กินยาสมุนไพร มันทรมาน มัน 

เย็น มันร้อน ปวดตามกระดูก ตามเส้น เจ็บตามตัว ผอมลงๆ กิน 

อะไรไม่ได้ เจ็บคอ เป็นไข้จับสั่นอยู่สิบกว่าวันก็ตาย 

มาที่นี่ในครั้งนี้เพื่อมาบอกว่าพวกเปรต พวกสัตว์ทั้งหลาย 

นรกวิญญาณขึ้นมาแล้ว ให้เตรียมตัวต้อนรับเขา เขาจะมาขอบุญ 

ขอกุศล ให้ลูกหลานสร้างบุญสร้างกุศลให้ด้วย เพราะถ้าลูกหลาน 

ไม่มา เขาก็ไม่ได้มา เขาให้มาบอก กูขออนุญาตให้กูพูดก่อน เพราะ 

ไม่มีลูกไม่มีหลาน ช่วยกันนะลูก

นรกมีจริงๆ เขาเจ็บ กูอยู่แต่ในกองไฟ กูปีนแต่ต้นงิ้ว ถูกหมา 

ปากเหล็กกัด กูถูกกาจิกทุกวัน กูถูกเหล็กแหลมแทงทุกวัน กูเจ็บ! 

มันเน่า มันเปื่อย ช่วยกูที

คนสมัยนี้เห็นสิ่งภายนอก นอกจากผู้ปฏิบัติธรรมเท่า 

นั้นแหละที่เข้าใจ คนทั่วไปเขาไม่เข้าใจ เขาสนุกกันอย่างเดียว 

เขาว่าใช้ชีวิตให้คุ้มค่า เกิดมาแล้ว ผลสุดท้ายเขาไม่เชื่อกัน ไม่เชื่อ 

เขาก็ต้องลงไปอีก พวกเราพยายามทำหน้าที่ตรงนี้ เท่าที่จะทำได้ 

ในการทำหน้าที่ตรงนี้ จะถูกขัดขวางไม่น้อย เราตรากตรำลำบาก 
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คนไม่ค่อยยอมรับ ท่านเห็นไหม เราพยายามที่จะให้คนทั้งหลายได้ 

เข้าใจ มันยากเหลือเกิน เข้าใจไหม ท่านเล่าไปเลย เล่าให้มากที่สุด 

จะเป็นแบบอย่างเอาไว้พิมพ์หนังสือ

อย่าเที่ยวเหมือนกู อย่าคบชู้ อย่าแย่งผัวเพื่อน รักใครชอบ 

ใครให้เป็นตัวเป็นตน อย่าเป็นหญิงโสเภณี ดูตัวอย่างกูสิ อยู่ใน 

นรกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด ต้องอยู่กับกองไฟ ปีนแต่ต้นงิ้ว พอปีนขึ้นไป 

หนามพุ่งเข้ามาแทงฝังอยู่ในเนื้อ ถูกแทงถูกตีถูกฟัน พอตกลงมา 

สุนัขปากเหล็กมันกัด มันฉีกเนื้อทั้งหมด อีแร้งก็มี

เขาเอาหอกแทงข้างหลัง ยมบาลมันแทงทะลุหน้าทะลุหลัง  

สมกับความอยากที่มีตัณหา  เขาสอนว่า ตัณหามาก ตัณหาจัด 

ทำตัวไม่ดี ทำตัวไม่สมกับเป็นผู้หญิง ไม่เป็นแม่บ้านแม่เรือน ทำ

ตัวเป็นกากีเขาบอกว่านี่แหละผลกรรมที่มึงทำไม่ดี แย่งผัวเพื่อน 

มีความสุขแค่ชั่วคราว ผลกรรมมึงได้รับแบบนี้ ถ้ามึงขืนทำอีก 

ถ้าไปเกิดใหม่ มันยิ่งหนักกว่านี้ มึงจะได้เกิดเป็นหมาจะได้เป็น 

สัตว์ ๔ ขา

เขาบอกว่าต้องไปเกิดเป็นหมา เขาให้มาบอกว่าอย่าทำชั่ว 

เป็นผู้หญิง ให้เป็นกุลสตรี ให้เป็นแม่บ้านแม่เรือน อย่าทำตัวสำ

ส่อนไม่เช่นนั้นต้องลงนรกทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นใครท่านบอกว่าจะ 

ไม่ไว้หน้า ถ้าทำชั่วเรื่องโลกีย์แบบนี้ เขาถือว่าเป็นบาปใหญ่หลวง 

ไม่เหมาะสมที่จะเกิดเป็นผู้หญิง หวังเงินเพียงเล็กๆ น้อยๆ 

ความสุขแค่ชั่วคราว เขาบอกว่า ท่านสั่งมาถ้าผู้บำเพ็ญอยู่ที่นี่ 

มีจิตอกุศล ท่านบอกว่าจะได้รับโทษเช่นกัน จะหนักจะเบาอยู่
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ที่การกระทำ ถ้าผู้ใดคิดผิดเรื่องโลกีย์ ท่านบอกว่าจะลงข้างล่าง 

ไม่ได้ขึ้นข้างบนแน่นอน จะช้าจะเร็วอยู่ที่เราทำผิด กูกลัวแล้ว 

มันเจ็บ

ความเจ็บปวดทรมานที่ได้รับ หลังจากทิ้งกายสังขารมัน 

เจ็บลูกหลานเอ๊ย กูเจ็บเหมือนเอามีดกรีดให้มันแตกเป็นเสี่ยงๆ 

กรีดให้มันแยกกัน แสบๆ ร้อนๆ 

โดนกรีดทั้งตัวเลยลูก ทำให้มันยับ ทนความเจ็บปวดไม่ได้ 

ตาย! พอฟื้นขึ้นมาก็ปีนขึ้นไปอีกเป็นอยู่เช่นนี้บางทีก็ช้าบางทีก็ 

เร็วอยู่ที่จิต กูเจ็บ เขาเอาน้ำสาดให้ฟื้น

ตอนนั้นพญายมยังไม่พิพากษาโทษ เขาให้ทรมานก่อน

วันที่กูตายใหม่ๆ ไปที่…ยมโลก เขาไปพิพากษาโทษ คำ 

แรกเขาพูดว่าอีนางกากีมาแล้ว ถึงเวลาหมดอายุขัย ถึงเวลา 

ตายมาชำระโทษทัณฑ์ ผู้หญิงแบบนี้ไม่สมควรจะอยู่ต่อ เขาให้ 

ตายก่อนอายุ จริงๆ ต้องตายตอนอายุมากกว่านี้ เขาลดอายุลง 

๑๗ ปี เขาเปิดบัญชีให้ดู เขาบอกว่า สร้างกรรมมาก กว่าสร้างบุญ 

ความชั่วมากกว่าความดี เขาเสียใจ 

สมัยตอนมีชีวิตแถวบ้านมีวัดอยู่ริมคลองพายเรือไปวัด 

วัดปากพนังตะวันตก ไม่ค่อยได้ไปวัด เหตุผลที่ไม่ค่อยได้ไปเพราะ 

ไม่ชอบไปวัด 

เมื่อสมัย ๑๐๐ กว่าปีมาแล้ว ตรงกับรัชกาลที่ ๓ ปลายๆ 

เจ็บ! มันเจ็บ
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กูไม่มีพลัง กูไม่มีแสง มองไม่เห็น อยู่แต่ในนรก 

มาที่นี่ได้โดยมียมทูตคุมมา ๒ ตนเขาคอยอยู่ข้างนอก 

ยมทูตขาว- ดำ มาคอยอยู่ เขาต้องพากูกลับลงไปอีก กูไม่อยากไป 

นี่กูบอกให้ช่วย กูไม่อยากลงไปแล้ว กูไม่อยากไปนรก

กูขอมา เขาบอกว่าใครจะขึ้นมาบ้างวันนี้ มาให้หลักฐาน 

เขาขอใบประกาศ เขาไปประกาศตามขุมนรกว่าใครจะมาสร้าง 

บุญบ้างเขาจะให้มา กูเจ็บทนไม่ไหว กูมาขอตายเอาดาบหน้า

กูอยากไปที่สบาย สบายเหมือนพวกเจ้า ไม่ต้องเจ็บ

เขาบอกว่าถ้าลูกหลานไม่มา เขาก็ไม่ได้มา บางคนร้องเสียใจ 

บางคนร้องกลัวลูกหลานจะไม่มา เขากลัวว่าจะไม่ได้ขึ้นมา เขา 

กลัว

สงสารคนที่ไม่ได้ขึ้น กูยังโชคดีที่กูสมัครมาก่อน ยิ่งมีโอกาส 

ดีกว่าเขา เขาบอกว่าลูกหลานไม่มาสักคน วันนั้นไม่รู้ว่าเขาจะได้ 

ขึ้นมาพูดเหมือนกูหรือเปล่า

ขอบใจ สำหรับการกรวดน้ำเป็นพิเศษให้ แต่ไม่รู้ว่าเขาจะ 

ให้กูรับไหม เพราะกูมีกรรมมาก เจ้าช่วยกูด้วยสิลูก ช่วยกราบขอ 

ช่วยให้เขาเมตตา ถ้าเขาเมตตากูก็ได้รับถ้าเขาไม่เมตตากูก็ไม่ได้รับ

เดี๋ยวพอกูจะกลับ ให้กรวดน้ำ สวดพระคาถาชินบัญชร ๓ 

จบ และเอาเทียนปักบนหัวให้ที ให้เทียนนำทาง เทียนที่จุดแล้ว

ขอบใจที่ช่วยทำให้ความรู้สึกดีขึ้น
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ขอบใจ รู้สึกเบาขึ้น ขอบใจนะที่ช่วย

อย่าทำชั่ว สิ่งไหนที่ไม่ดีอย่าทำเป็นอันขาด นรกไม่ยกเว้น 

สวรรค์มีแต่คนดี นรกมีแต่คนชั่ว ทำสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ถ้าผิด 

แล้วให้แก้ไข อย่าให้ผิดต่อไป ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้สำนึกผิด ให้ 

จิตสงบอย่าวิพากษ์วิจารณ์คนอื่น  อย่าเที่ยวปากพล่อยว่าคนอื่น 

ด่าคนอื่น เมื่อก่อนกูปากจัด กูเที่ยวด่าเขา เพราะกูเอาผัวเพื่อน 

พอเพื่อนมาด่า กูก็ไม่ยอม เชื่อเถอะลูก นรกมีจริงๆ มีทุกขุม 

ขุมเล็กขุมใหญ่ ขุมมากขุมน้อย ขุมลึกขุมตื้น ก็เหมือนกับราง 

หมากขุม กูเจ็บ

โดยเฉพาะผู้บำเพ็ญ น้ำข้าวที่กินแล้วก็ได้ให้หมากิน คนที่ 

ทำความผิดแบบนี้ เขาจะพิพากษาโทษตามขบวนการตามบาป 

หนักบาปเบา กรรมหนักกรรมเบา บางคนไปเป็นเปรตก็มี

ในกรณีที่ความผิดที่ว่าไปแย่งผัวเพื่อน ต้องเป็นเปรตด้วย 

เพราะกรรมอื่นมันยังมี ไม่ใช่แย่งผัวเพื่อนอย่างเดียว คนเราวิบาก 

อื่นมันยังมี มันต้องเปลี่ยนไปตามสภาพกรรมที่สร้าง ทุกจิตญาณ

มีโอกาสเป็นไปตามกรรมที่สร้างทั้งนั้น แล้วแต่เขาจะกำหนดให้ 

ไปเป็นอะไร ไปกินขี้ตัวเองก็มี

ในกรณีของกู กูยังไม่หมดกรรมตรงนี้ ยังขึ้นต้นงิ้ว กูไม่รู้ว่า

กูต้องไปเป็นเปรตด้วยไหม เพราะกรรมที่กูสร้าง กูยังขึ้นต้นงิ้วไม่ 

หมดเลย

เมื่อสักครู่ที่เขาประกาศ ใครจะมาสร้างบุญเขาให้มา เขา 
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ไม่ได้ปล่อยทันที เขายังล่ามโซ่อยู่เลย ตอนมาถูกล่ามโซ่ด้วย เขา 

ล่ามมือล่ามเท้า เขาลากมา 

พอมาตรงนี้ ประตูมันเปิดเอง ยมทูตตอนนี้ท่านอยู่ตรงนี้อยู่ 

ข้างประตู 

ยมทูตเขาต้องบอกใครไม่รู้ ไม่รู้ใคร เขาพูดกูฟังไม่รู้เรื่อง 

ไม่ได้ยิน ฟังไม่ได้เจ็บแก้วหู

ได้ยินแต่เสียงอย่างเดียว กูจะดู แต่เปิดตาไม่ได้ เขาบอกว่า 

ถ้าเปิดตาไม่สามารถทนได้หรอก เพราะว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่พวกกูจะ

มา วิญญาณบาปไม่สามารถดูได้ เขาบอกว่าที่นี่มีแสงสว่างเหนือ 

สิ่งใด พวกผีปิศาจไม่กล้ามา ไม่กล้าเข้า พวกกูเป็นพวกผีปิศาจ 

เป็นวิญญาณบาป

คนที่เขาไม่ค่อยเชื่อ หาว่าเราทำอะไรกันอีกไม่รู้ สิ่งที่เราต้อง 

เอาหลักธรรมทั้งหลายต่างๆ หาว่าเราซื้อสวรรค์ เที่ยวพูดกัน เขา 

สร้างบาป

วิบากกรรมของคนประเภทนี้ ข้างล่างที่กูไปขุมนี้ เขาเอา 

เหล็กแทงทะลุหน้าทะลุหลัง แทงปากแล้วดึงออกมา

เขาไม่เข้ามาดูว่าเราทำอะไร เราพูดธรรมะให้คนฟังทุก 

วันชี้ทางไปนิพพาน มีชั้นเรียนบ่อยที่สุดในประเทศไทยไม่ 

ได้หยุดไม่ได้หย่อน แต่เขาก็หาว่าเราทำชั่ว  อคติโดยเฉพาะ 

คนปริมณฑลนี้ข้าง นอกที่ไกลออกไปเขาเลื่อมใสเรา แต่คน 

แถวนี้ยังอคติ เขาว่าเราทำผิด คิดชั่วมากมาย ด่าว่าอยู่ตลอด 
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เวลา เราออกข้างนอกบางทีแสบหู ไปถึงเขาเที่ยวพูดที่คิว 

รถบ้าง เที่ยวว่าค่อนขอด ผู้ชายก็มี ผู้หญิงก็มี แต่เราก็ทน 

เราไม่ว่าอะไร เราก็ทำหน้าที่ของเราเรื่อยๆ เราก็พยายาม 

ให้คนเขาเชื่อ เขามาเราก็บอกกล่าว แล้วก็อบรมศีลธรรม 

คุณธรรม จริยธรรม ที่เราทำนี้เราทำเพื่อให้ปณิธานของในหลวง 

เป็นผล  เป็นความจริงขึ้นมาให้ได้ ว่าด้วยปณิธานแผ่นดินธรรม 

แผ่นดินทอง คือแผ่นดินที่ไม่มีสารพิษ เป็นแผ่นดินที่อุดมสม 

บูรณ์ แผ่นดินธรรมก็คือ แผ่นดินที่คนประพฤติอยู่ในศีลใน 

ธรรม เราพยายามทำตรงนี้ เหนื่อยยากลำบาก แต่ก็ไม่ว่าอะไร 

แต่ว่าทำไมเขาไม่มาดูสักที เราก็พยายามประกาศให้เขาเข้ามา 

แต่เขาก็ไม่เข้ามา เอาแต่ว่ากันทั้งนั้น นี่คือสิ่งที่เราทำวันนี้    

ฉะนั้นสิ่งที่ ท่านทำมาแล้วในอดีต ผลก็ออกมาแบบนี้ ใครทำ 

ใครก็ได้รับผลเป็นธรรมดา ท่านพอเข้าใจนะ ทำไมถึงเงียบล่ะ 

โลกมนุษย์ โลกกายเนื้อก็อย่างนี้แหละ คนสมัยนี้ไม่เชื่อในเรื่อง 

ของอีกมิติหนึ่ง ในเรื่องของพลังงาน ในเรื่องของจิตญาณ

สนทนายังไม่ทันจบ ความพญามัจจุราชเมตตามาขยาย 

ความต่อ
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พญามัจจุราช
ณ มูลนิธิชินบัญชร ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

วันเสาร์ ที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ เวลา ๑๒.๒๕ น.

ขณะกำลังสนทนาอยู่กับวิญญาณดารากร พรพิมล ยังไม่ทัน 

จบเนื้อความ ผู้สัมภาษณ์ได้ระบายความในใจให้วิญญาณฟัง ว่า 

งานฉุดช่วยในอีกมิติหนึ่ง ไม่มีใครเข้าใจ ไม่มีใครเชื่อ และที่สำคัญ 

คนที่อยู่ใกล้ๆ นอกจากไม่เชื่อแล้ว ยังลบหยู่ เหยียดหยาม ไม่พอใจ 

มีอคติมากมาย กระทั่งผู้ปกครองในระดับสูงของอำเภอก็ไม่เข้าใจ 

เมื่อระบายความรู้สึกไปสักพัก เห็นวิญญาณนิ่งเงียบไป เมื่อถาม 

จึงได้คำตอบตามข้อความข้างล่างนี้:

ข้าพญามัจจุราช จงฟังไว้ให้ดีมนุษย์ผู้ที่มีแต่จิตโฉด 

กรรมที่สร้าง บาปที่ทำหาหนีพ้นไม่ เราพญามัจจุราชผู้ยิ่งใหญ่ 

ได้แฝงกายเคียมคัล ณ ร่างนี้ เจ้าผู้บังอาจที่ลบหลู่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ ตาม 

ที่พวกมนุษย์จิตคิดสกปรกลบหลู่หนัก มิอาจจะรอดพ้นเงื้อมมือ 

ของเราไปได้ พญามัจจุราชเช่นเรา แฝงกายแล้วต้องให้ได้รู้ว่า บาป 

บุญคุณโทษที่มนุษย์สร้างนั้นมีจริง หาได้หนีพ้นกฎแห่งกรรมไม่ 

เงื้อมมือมนุษย์หรือจะหนีเงื้อมมือของเราไปได้ พญามัจจุราชเช่น

เราจดบันทึกความชั่วร้ายของมนุษย์ไว้ในแผ่นศิลาเรียบร้อยแล้ว 

ใครที่จะบังอาจลบหลู่อีกก็จะได้เจอดีกัน ไม่นานนักเมื่อโลกโลกีย์ 

ใบนี้พินาศย่อยยับวอดวาย  บุคคลเหล่านั้นก็จะลงสู่โลกันตร์
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ทันที เมื่อโลกันตร์เปิดไฟนรกติดมีหรือจะมีชีวิตรอด อย่าดีใจ 

ทำปากดี กล้าแกร่งกับผู้มีบุญต่อโลกใบนี้ เพราะฉะนั้น เจ้าไม่ 

ต้องห่วง เจ้าพูดมาทั้งหมดเราได้บันทึกไว้เรียบร้อยแล้ว เราจะ 

คอยติดตามบุคคลที่ลบหลู่ดูหมิ่นดูแคลนธรรมะอันสูงสุดนี้ เราจะ 

คอยประกบทุกฝีก้าว จะกระชากจิตญาณของมันลงสู่นรก ให้หมด 

ไม่ช้าไม่นานไอ้บุคคลเหล่านี้จะได้เจอดีกัน นรกสำหรับคนเหล่า 

นี้เป็นคุกที่มืดที่สุด โหดร้ายที่สุด และก็ลึกที่สุด มันบังอาจลบ 

หลู่ดูหมิ่นอนุตตรธรรมผู้ที่ให้ ผู้ที่ให้แต่คนสร้างความดี ให้แก่จิต 

วิญญาณแห่งโลกใบนี้ เมื่อมันยังลบหลู่ จิตวิญญาณของมันก็หาอยู่ 

สุขไม่ มันก็จะต้องลงสู่นรกภูมิที่มีแต่ไฟโลกันตร์ ฮ่าๆๆ สะใจ ฮึ! 

(หัวเราะเสียงดังมาก และก้องกังวาลเย็นยะเยือก)

ขอถามหน่อย คือมีอยู่เรื่องหนึ่ง เราออกไปทำงานธรรมะ 

เขาไล่ วันนั้นเลยใช้ประกาศิตสวรรค์สั่งให้เจ้ากรรมนายเวรเล่น 

งานไม่รู้มีผลยังไงบ้าง ?

ประกาศิตสวรรค์ที่เจ้ามีคือประกาศิตของฟ้ามารดาของ 

เจ้า มีหรือประกาศิตจะไม่บังเกิด แล้วแต่จะช้าหรือจะเร็ว แล้ว 

แต่บุญที่เคยสร้างมันจะกำบังหรือไม่ เพราะฉะนั้น เจ้าไม่ต้องห่วง 

ประกาศิตสวรรค์อยู่ที่ปากของเจ้า เมื่อเจ้าว่าประกาศิตออกมา 

สวรรค์ก็ต้องรับรู้บันทึก และทำตามความประสงค์ที่เจ้าต้องการ

ปรารถนา เพราะเจ้าต้องการสร้างคนให้เป็นคนดี เจ้าเป็นพุทธะ 

เดินดินจำเอาไว้ ประกาศิตฟ้าคือคำบัญชาของแม่เจ้า  เพราะฉะนั้น 

เมื่อเจ้าสั่งการสิ่งใด มนุษย์หน้าไหนบังอาจขัดคำสั่งหรือไม่ทำก็
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ตาม ผลแห่งกรรมจะตอบตามเสมอ เพราะฉะนั้นเจ้าไม่ต้องห่วง 

กฎแห่งกรรมมีแน่นอน มนุษย์หน้าโง่เอ้ย เมื่อไหร่เจ้าสิ้นชีวิต เจ้า 

ก็ต้องเจอกับข้าแน่นอน จะไม่ไว้หน้าทั้งสิ้นไม่ว่าอินทร์ พรหม ยม

ยักษ์ก็ต้องทำตามฟ้าเบื้องบนกำหนด พระบัญชาลงมา ข้าพญามัจ 

จุราชก็มิบังอาจแหงนหน้า ที่จะต่อต้านหรือไม่ทำงานพระคำสั่ง 

ลงมาได้ข้าผู้น้อยพญามัจจุราชขอสยบต่อแทบพระบาทพระธรรม 

มารดาผู้ที่มีแต่พลานุภาพ  คุณงามความดีเผื่อแผ่แก่สรรพสัตว์  

โลกมนุษย์ใบนี้มีแต่ความรักความเมตตาให้แก่จิตญาณมนุษย์และ 

สัตว์ทั้งหลาย ข้าขอนอบน้อมกราบพระบาทด้วยความซาบซึ้งใน

พระหฤทัย

เมื่อตะกี้จิตญาณที่มาให้หลักฐานเขาเจ็บปวดมาก สมควร 

ด้วยเหตุที่ว่าเขาเป็นแบบเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้ เป็นแบบไม่ทำ 

ความผิดเปลี่ยนตัวเองก็เป็นบุญกุศลไม่น้อย ทางการยมโลกจะ…

ข้าจะอนุญาต แต่ต้องไปดูบทลงโทษก่อนจะให้แบบไหน

ครับ!

ข้าก็ขอบใจที่เจ้าระบายความในใจให้ข้าฟังในวันนี้ บุคคล

เหล่านั้นข้าได้จดบันทึก เรียกเจ้ากรรมนายเวรของเขามาเจรจา 

ให้เขาได้จัดการตามรูปแบบที่เขาได้กระทำเอาไว้ เพราะฉะนั้น…

ความหมายเราต้องการให้เขาสำนึก และอย่าให้เขาทำเช่น  

นั้นอีก เพราะว่าขัดขวางงานของฟ้าแล้วทีมงานที่นี่ทำงานฟ้าลำ

บาก
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ข้าจะพูดกับเจ้ากรรมนายเวรของเขา เขาจะไปจัดการอย่าง

ไรเรื่องของเขาเขาได้ทวงหนี้กันเอง เพราะถึงเวลาเมื่อลบหลู่องค์ 

ธรรมมารดาแล้วจะอยู่ไปทำไมแล้ว ชีวิตในโลกนี้ เอาล่ะ! ถึงเวลา 

ที่ข้าจะนำดวงญาณดวงนี้ลงสู่นรกอีก ข้าได้นำไฟโลกันตร์ขึ้นมา 

ห้อมล้อม กลัววิญญาณบาปจะหลบหนี ข้าต้องขออภัยกับเจ้าด้วย 

ที่พามาโดยไม่ได้บอกให้เจ้ารู้ตัว เมื่อเจ้าพูดข้าก็ต้องรับฟัง และข้า

ต้องตอบสนองพระบัญชาของฟ้า เพราะฉะนั้น ข้าก็ขออนุญาตพา

ดวงญาณดวงนี้ไปรับโทษต่อนะ

ครับ! ขอบคุณนะครับ จะลดโทษตามโทษานุโทษที่สมควร 

จะเป็น เพราะเขาก็รับโทษมานานแล้ว ก็แล้วแต่ท่านจะเมตตา 

แต่ว่าเขาได้มาเป็นแบบเป็นตัวอย่างให้ สมควรที่จะ…เดี๋ยวเราจะ 

สวดพระคาถาชินบัญชรให้ ๓ จบ ให้เขาตามที่รับปากกับเขาไว้ 

ให้เขาได้บ้างเล็กน้อย

แล้วแต่เจ้า

ครับ!

เพราะเจ้าคือโองการฟ้า ข้าทำตามโองการประกาศิตที่พระ

แม่บัญชามาเท่านั้น เมื่อเจ้าปรารถนา พระแม่ก็ทรงพระเมตตา

ขอบคุณครับ

ขอให้ทุกคน บุคลากรทุกท่านที่ไท่ชุนแห่งนี้จงมีความสุขสด

ชื่น กรรมใดไม่ดีควรงดเว้น ควรสร้างคุณความดี เพื่อช่วยเวไนยสัตว ์

ช่วยชีวิตจิตญาณที่เขายังมีความทุกข์ทรมานอยู่ อย่าคิดคดทรยศ
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ต่ออาวุโสเป็นอันขาด มิฉะนั้น บาปกรรมก็จะเพิ่มทวีแก่จิตญาณ 

ของพวกเจ้า เมื่อถึงวันนั้น เจ้าลงข้างล่างสู่บัลลังก์ของข้า ข้าก็ไม่

รู้จะช่วยเจ้าได้ยังไง เพราะเป็นไปตามกฎแห่งกรรม เพราะฉะนั้น 

พวกเจ้าผู้บำเพ็ญที่นี่มีวาระบุญแล้ว จงรักษาบุญไว้ให้ดี อย่าไป 

เจอหน้ากับข้าอีกเลย ข้าไม่อยากที่จะเจอหน้าพวกเจ้า เหมือน 

กันเพราะต่างคนต่างก็บำเพ็ญ เพื่อหลุดพ้นกันทั้งนั้น ถ้า 

พวกเจ้าไม่เชื่อ สร้างแต่กรรมชั่ว สร้างแต่กรรมไม่ดีอีก และเมื่อ 

ถึงวันนั้น จะหาว่าข้ารุนแรงไม่ได้ เพราะข้าทำตามประกาศิต 

ของฟ้า  คือภาระหน้าที่ ที่ข้าพญามัจจุราชต้องกระทำ ฮ่าๆๆ 

(หัวเราะเสียงสนั่นหวั่นไหวยาวนาน เย็นยะเยือก….. แล้วจึง 

ถอนญาณออกไป)
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วิญญาณเปรตตาวิน จากกาญจนบุรี
เปรตตาลุกเป็นไฟซึ่งทางการยมโลกให้ขึ้นมารับบุญ

ณ มูลนิธิชินบัญชร อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖ เวลาประมาณ 

๑๓.๐๐ น.เห็นพุทธบริกรท่านหนึ่งนอนเฉยอยู่หน้าพระแท่น และ 

บอกว่าอึดอัดจนทนไม่ไหวแล้ว สักครู่ก็ร้องครวญคราง แสดงอา 

การของความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัส นอนกลิ้งไปมา 

ไม่อาจหยุดนิ่งได้ พวกเรารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้น ปล่อยให้ร้อง 

อยู่พักหนึ่ง จึงไปแตะที่ตัวของร่างพุทธบริกร เขาก็ยิ่งแสดงความ

เจ็บปวดยิ่งขึ้น และบอกว่าอย่าจับ มันร้อน

โอ๊ยยยยยยๆๆๆๆๆ (ร้องด้วยความเจ็บปวด) อย่าทำ!

โอ๊ย! กลัวแล้ว ข้ากลัวแล้ว โอ๊ย! เจ็บ โอ๊ย! ข้าเจ็บเหลือเกินๆ 

ช่วยข้าด้วย ข้าเจ็บเหลือเกิน! ข้าเจ็บช่วงท้อง! ข้าเจ็บหน้าอก! 

ข้าเจ็บทั้งตัว! 

ข้าถูกทรมาน! ข้าอยู่ในนรก โอ๊ย! (ร้องตลอดเวลาที่พูด)

ข้างล่างเขาให้ข้าขึ้นมาบอก! ข้าเป็นเปรต! ข้าเจ็บเหลือเกิน 

ช่วยข้าด้วย! โอ๊ย! ข้าหิว ลูกหลานไม่ส่งบุญไปให้ข้าเลย ข้าหิว! 

ข้าอยู่ข้างล่างตั้งหลายร้อยปีแล้ว

สมัยเป็นคน ข้ารับจ้างฆ่าหมู! ฆ่าวัวเมื่อ ๗๐๐ กว่าปี 
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(ร้องโหยหวน) 

ตอนที่ตายอายุ ๖๒ ปี! ข้าเป็นผู้ชาย ชื่อ วิน อยู่กาญจนบุรี

หลังจากตายแล้ว ข้าไปชดใช้กรรมที่ไปฆ่าเขา! ข้าไปอยู่ที่ 

นรก! ไปรับโทษเขาผ่าท้องของข้า เหมือนที่ข้าผ่าท้องของหมู 

(ร้องด้วยความเจ็บปวด) ไปนรกเสร็จแล้ว เศษกรรมยังมีเหลืออยู่ 

ไปเป็นเปรตต่อ ๓๐๐ กว่าปีแล้ว

ทางการยมโลกเขาให้มาบอก เรื่องการสร้างบุญของกาย

เนื้อมนุษย์ ถ้าใครไม่เชื่อ ต้องลงนรกเหมือนข้า ท่านให้มาบอก 

เดือนสิบของทุกปี ให้พี่น้องส่งบุญไปให้สัตว์นรกบ้าง พวกสัตว์ 

นรกกำลังคอยบุญกุศลจากพี่น้องลูกหลานที่เป็นมนุษย์ อย่าทำ 

เฉยเมยในการสร้างบุญ

เขาให้สร้างบุญที่สะอาด ให้ถึงที่สุด ให้ถึงโดยตรง!

เขาให้ข้ามาพูดกับมนุษย์ผู้มีบุญทั้งหลาย ให้มาสร้างบุญให้ 

กับสัตว์นรกหรือสัตว์เดรัจฉาน เป็นพวกเปรต วิญญาณพเนจร 

ไม่มีพี่น้อง มาขอให้ท่านช่วย ให้สร้างบุญให้เร็วที่สุด พวกข้าได้ 

ขึ้นมาแค่ ๑๕ วันเท่านั้นเอง จะต้องลงไปชดใช้วิบากกรรมใน

นรกอีก กรรมใดที่ข้าได้ทำไว้ ข้าได้ไปรับใช้วิบากกรรมตรงนั้น 

แสนสาหัส ข้าเจ็บ ข้าปวด ทรมาน!

๑๕ วันที่ขึ้นมาบนโลก วิญญาณเปรตทั้งหลาย ถูกควบคุม 

ด้วยการล่ามโซ่ทั้งหมด โซ่เป็นโซ่เพลิง กระดิกตัวไปไหนไม่ได้ 

แตกแถวไม่ได้ จะถูกสามง่ามเสียบแทงตลอดเวลา ข้าแตกแถว 
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มาไม่ได้

ข้าเพิ่งจะมา! ตอนสิบโมงกว่า ข้ายืนอยู่ข้างนอก

ตอนนั้นพญามัจจุราชยังไม่อนุญาต ให้เข้ามาใช้ร่าง เพราะ 

ร่างยังไม่พร้อม!

ข้าไปดูที่วัด แต่ไม่มีบุญกุศลให้พวกข้าเลย เห็นเขาทำบุญ 

กันมาก และบ่อยที่สุดในระยะนี้ 

 พวกกุ้ง หอย ปู ปลา มันยื้อแย่งกันหมด มันว่าเป็นบุญของมัน 

พวกข้าไม่ได้รับ พวกข้าไม่มีบุญ พวกข้าไม่ได้กุศล ข้าไปตั้งแต่เช้า 

๘ โมง แต่ข้าไปยืนคอย ข้าหิว เห็นมนุษย์กินกัน ข้าก็หิว

เมื่อ ๘ โมงเช้าข้าไปที่วัด เขาให้พวกข้าขึ้นไปดู ให้เข้าแถว 

โดยมีทหารพญายมคุม ๓-๔ ชั้น เขาบอกว่าให้ไปยืนดู เผื่อว่าใคร 

มีลูกหลานไปวัด จะได้บุญบ้าง วัดที่ข้าไปนี่ ไม่เจอลูกหลานเลย 

ข้าไม่ได้บุญ กุ้ง หอย ปู ปลา มันเอาไปหมด

มันบอกว่าเอาเนื้อของมันมากิน ทุกอย่างต้องเป็นของมัน 

(หมายถึงบุญกุศล)

ที่วัดมี กุ้ง หอย ปู ปลา เต็มไปหมด ไม่มีที่จะแทรก ไม่มีที่ 

จะยื้อยุดได้

ผู้รับทานจากชาวบ้านไม่ได้ส่งบุญให้ เพราะมันกินแต่ 

เนื้อพวกเขาทั้งนั้น(กุ้ง หอย ปู ปลา) มันเคี้ยวอย่างเอร็ดอร่อย 

ลิ้นของมันอย่างเดียว มันไม่คิดถึงความเจ็บปวดของผู้อื่น ไม่คิดถึง 
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ชีวิตของคนอื่น!

พวกเขา(กุ้ง หอย ปู ปลา)เจ็บเหมือนกับข้าเจ็บ มันทุกข์ 

ทรมาน เวลาเคี้ยวแต่ละคำ มันเจ็บปวดเหลือเกิน

พอ ๑๐ โมง ยมทูตพามาที่นี่ แต่ก็ยังเข้าไม่ได้ เพราะว่า 

ยังไม่มีความพร้อม พอมีความพร้อมแล้ว มีคนแก่ดำๆ พาข้าเข้ามา 

เขาใช้ให้เข้ามาที่นี่เร็วที่สุด ก่อนที่ร่างนี้มันจะไหวตัวทัน

สมัยตอนมีชีวิตข้าจบ ป.๔ เรียนกับพระอยู่ที่วัด ที่ข้าลงไป 

นรกเป็นเปรต เพราะข้าชอบขโมยของพระกิน ข้าขี้เกียจ เอาแต่ 

นอนอย่างเดียว

ข้าเป็นเปรตตาลุกเป็นไฟ ตาห้อยลงมา ตัวข้าสูง มีแต่ 

หนังหุ้มกระดูก ไม่มีเนื้อหนัง เสื้อผ้าไม่มีใส่ กายสังขารของข้า 

ก็เจ็บปวดทรมาน! ไอ้นั่นก็ห้อยโตงเตง ข้าเป็นเปรตที่ทางการ 

ยมโลกกำหนดให้ข้าไปเป็นเปรต ชดใช้หนี้เวรกรรม ที่ขโมย 

ข้าวของของวัดกิน ไม่ได้สร้างบุญกุศล ทำแต่ความชั่ว ฆ่าสัตว์ 

ตัดชีวิตนับร้อยๆ พันๆ ตัว วิบากกรรมอันนี้ ข้าต้องลงไปชดใช้ใน 

นรกด้วยการถูกแขวนคอ  ผ่าร่างแยกออกเป็นชิ้นๆ แขนขาของข้า 

ก็แหลกเหลวด้วยรถบด ข้าทรมาน เลือดในกายสังขารของข้าก็ 

ไหลไม่หยุด เพราะข้าได้เสียบแทงหัวใจของหมูทุกๆ ตัว

ข้าฆ่าหมูตั้งแต่อายุ ๑๗ ปี! ตายตอนอายุ ๖๒ ปี ตลอดชีวิต 

จนถึงวันตาย ฆ่าตลอดเลย ข้าทำทุกอย่าง เพื่อให้ได้เงินมาเล็กๆ 

น้อยๆ เพื่อมาซื้อของที่ไม่ดี ข้ากินเหล้าเถื่อน ข้าสูบบุหรี่ บางครั้ง 
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ข้าก็สูบกัญชาด้วย

บุหรี่ที่ข้าลงไปสูบในนรก ตัวใหญ่เท่าต้นแขน ยาวเท่าลำ 

ไม้ไผ่ มันเป็นแท่งไฟ เวลาที่ถูกลงโทษ ทางการยมโลกพูดว่าการทำ 

ร้ายกายสังขาร สังขารอยู่ดีๆ ไปทำให้มันเป็นโรค ซูบผอมขึ้นมา 

ไม่รักกายสังขารตัวเอง ทำลายทุกๆ อย่าง ของที่แม่รัก ของที่แม่ 

ให้มา เพราะฉะนั้น จึงต้องไปรับกรรม โอ๊ย! 

เขาบังคับให้ ๒ มือของข้าจับแท่งไฟขึ้นมา ถ้าข้าไม่ทำ 

ก็โดนเฆี่ยนตี ถูกทิ่มแทง พอบุหรี่เข้าปากแล้ว มันเจ็บปวด เพราะ 

ข้าต้องกินถ่านไฟร้อนๆ  พอใส่เข้าไปแล้วตัวของข้าก็ละลาย 

เพราะไฟร้อนแรงเหลือเกิน ไฟนรก ไฟโลกันตร์! พอสำนึกได้และ 

บอกว่าไม่เอาแล้ว เขาจึงให้ไปที่อื่น 

ข้าเหนื่อย เหนื่อยกับการถูกทรมานเหลือเกิน ข้าเจ็บ 

ข้าเจ็บเหลือเกิน มนุษย์เอ๋ย ข้าเจ็บ ข้าปวดทรมานเหลือเกิน นรก 

มันเป็นที่อยู่สำหรับคนชั่ว มันเป็นที่อยู่สำหรับผู้ที่กระทำผิดศีล 

ผิดวินัย มันทุกข์ทรมาน เจ็บปวด เจ็บไม่มีที่จะอยู่แล้ว!

วันนี้พวกข้ามากันเยอะ มาขอบุญ ขอกุศล พวกข้าจะมา 

ตั้งแถวรอบุญ ในวันที่พวกเอ็งช่วยกันส่งบุญ ข้าก็จะขอ.....

ในภพภูมิของเปรต อยู่กันหนาแน่นเหลือเกิน หญิงชาย 

อยู่รวมกัน ข้ามองไม่รู้ ใครเป็นผู้หญิง ใครเป็นผู้ชาย ข้าอยู่ท่าม 

กลางเพลิงนรก ไฟนรกติดอยู่ตลอดเวลา อยู่ในหลุมเพลิง พอร้อน 

พอไหม้ละลายเสร็จแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ พวกข้าละลายด้วยไฟนรก 
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ข้าอยู่ในไฟนรก...

จนถึงวันนี้เป็นร้อยปีแล้ว ข้ารู้สำนึกแล้วว่า สิ่งที่ทำมาใน 

อดีตมันไม่ดี

แต่ตอนนี้เขายังไม่ปล่อย เพราะไม่มีลูกหลานช่วยดึงข้าขึ้น 

มาจากนรก ข้าขึ้นมาไม่ได้ ต้องมีลูกหลานสร้างบุญ ช่วยดึงข้าขึ้น 

มาจากขุมนรก ข้าจึงขึ้นมาได้ ถ้าใครไม่มีลูกหลานสร้างบุญช่วยดึง 

ขึ้นมา ก็ขึ้นมาไม่ได้

เวลานี้ที่นี่ (มูลนิธิฯ) วิญญาณมาอยู่กันเยอะมาพร้อมข้า 

แต่โดนคุมทั้งหมด ข้ากินอะไรไม่ได้ ข้าเจ็บจะทนไม่ไหวอยู่แล้ว

เดี๋ยวช่วยไปกรวดน้ำให้พวกข้า เปรตตัวอื่นเขาก็จะคุกเข่า 

พนมมือขอบุญ ช่วยสงเคราะห์พวกข้าด้วยเถิด ข้าไม่มีญาติพี่น้อง 

ที่ไหน 

ช่วยข้าด้วย ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้ข้าด้วย

ตอนที่ท่านกรวดน้ำแล้ว วิญญาณเหล่านั้นเขาร้องไห้ดีใจ 

เหมือนกับที่ข้ากำลังดีใจ

ตีนของข้าค่อยๆ ลดความร้อนลงมาเรื่อยๆ ค่อยๆ ขึ้นมา 

ทีละนิด ใกล้จะเต็มตัวของข้าแล้ว ฮือๆๆๆ ขอบใจ ขอบคุณทุกๆ 

คน ผู้มีบุญทั้งหลาย ข้านายวิน ขอบใจทุกๆ คน ขอบใจทุกท่านที่

มีเมตตาแก่วิญญาณของข้า

ข้างนอกเขาร้องไห้ที่ได้บุญกุศล ไม่มีใครเคยให้บุญกับพวก 
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เขามาก่อน เขาไม่เคยมีความสุขเหมือนอย่างวันนี้  เขาไม่เคยสงบ 

เขาไม่เคยห่างจากความเจ็บปวดทรมานเลย เขาหายจากความเจ็บ 

ปวดทรมาน เพราะท่านได้เอาน้ำไปลูบกายของเขา จิตวิญญาณ 

ของเขามีความสุขสดชื่น(เมื่อกรวดน้ำเสร็จ ก็สวดพระคัมภีร์สัจ 

คาถาพระศรีอริยเมตไตรย)

ข้าสดชื่นๆ ข้ามีความสุขเหลือเกิน ข้าเย็นสบาย ข้าสุขสบาย 

เหลือเกิน วิญญาณทั้งหลายข้างหน้า    เขาก็เหมือนกับข้า  มีพลัง 

ไหลเป็นน้ำลงมาได้อาบน้ำ ข้าเห็นเหมือนฝนตกลงมา เหมือนฝน 

โปรยเม็ดลงมา เหมือนกับน้ำที่ออกมาจากฝักบัว ราดรดเฉพาะ 

แถวที่พวกข้าอยู่

ข้าเห็นบรรพชนบางส่วน ใส่เสื้อผ้า ขาดๆ ปอนๆ เห็นนั่งคุก 

เข่าอยู่ซีกทางนี้ ไม่ได้อยู่กับพวกข้า กลางหลังบางคนใส่เสื้อผ้า 

ขาดเป็นรูโหว่ ใส่ชุดสีขาวแต่ก็ลำบาก นั่งคุกเข่าก้มหน้าพนมมือ 

เขาก็กำลังจะรับบุญจากลูกหลาน

ขออนุญาตพระศรีอาริย์ ให้ฝนทิพย์ตกลงที่ฝั่งของบรรพ 

ชนด้วย ของฝั่งที่เขาต้องการบุญทุกส่วน ให้หมดเลย ให้บุญหมด 

ทุกส่วน ไม่ว่าวิญญาณอะไร ที่มาที่นี่ เราให้หมด เป็นยังไง 

ที่ข้าเห็นมีแต่ฟ้าแปลบปลาบ วิญญาณที่ว่าไม่ใช่เปรตเหล่า

นั้น เขาสดชื่นขึ้นทีละน้อย หน้าตาก็สดชื่น เหมือนอย่างที่ข้าเป็น 

เขาขอบใจ

ข้าไม่เคยได้ไปไหนเลย ที่ศาลาของพระมาลัยก็ไม่ได้ไป  
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ข้าอยู่แต่ในขุมนรก

เขาให้ข้ามาบอก เมื่อมีคนขอ ท่านบอกว่า ใครจะมาบอก 

จะได้บุญกุศล ข้าจึงเสนอตัว เพราะข้าไม่เคยได้รับบุญกุศล 

เลย ข้าจึงต้องมาบอก ข้าต้องการบุญกุศล ข้าต้องการให้หาย

จากความเจ็บปวดบ้าง ข้าจะได้สุขสบายบ้าง ไม่ต้องถูกเฆี่ยนตี 

ทรมานอยู่ในขุมนรก

กลับไปครั้งนี้ ข้ายังไม่รู้ ข้าบอกอะไรท่านไม่ได้ทั้งนั้น เพราะ 

ข้าไม่ใช่คนกำหนดชะตาชีวิตของตัวเอง แต่เป็นทางการยมโลก 

ที่ท่านจะใช้กฎแห่งกรรม ชำระจิตญาณบาปเช่นข้า

วันนี้ข้าขอบใจ ขอบใจอีกครั้งหนึ่ง สำหรับผู้ใจบุญ 

ผู้มีพลังทั้งหลาย ผู้มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัว ช่วยให้พวกข้า

รอดพ้นในวันนี้ ข้าหาลืมบุญคุณไม่ ข้าจะมาใหม่ในวันที่ ๒๗ 

ช่วยเอ่ยชื่อให้ข้าด้วย เพื่อข้าจะได้หลุดพ้น มีโอกาสได้มารับบุญอีก 

ข้าจะคอย ขอบคุณ ขอบใจทุกๆ คนอีกครั้งหนึ่ง

ข้าอยู่ในกองไฟตลอดเวลา เหยียบย่ำอยู่ในกองไฟตลอด

เวลา ไฟจะลุกท่วมตัวของข้าตลอดเวลา พอไฟลุกแล้วมันร้อน 

พอร้อนแล้วร่างก็ละลายแหลกเหลว พวกข้าก็ร้องด้วยความเจ็บ 

ปวดโหยหวนตลอดเวลา จนกว่าร่างวิญญาณของข้าจะละ 

ลาย เมื่อละลายหมดวิญญาณของข้าก็จะกองทรุดอยู่กับพื้น 

แล้วก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ รับวิบากกรรมตรงนั้นต่อไปเรื่อยๆ จน

ไม่มีที่สิ้นสุดของวิบากกรรมที่ข้าได้สร้างไว้ ฮือๆๆๆ ข้าทรมาน 



88  เสียงจากนรกภูมิ

เหลือเกิน ข้าทรมานเหลือเกิน ข้าทรมาน โอ๊ย!!! ช่วยข้าหน่อย 

ช่วยสงเคราะห์วิญญาณข้าหน่อย อย่าให้เขาทรมานข้าไปมาก 

กว่านี้เลย

ข้าไม่มีเสื้อผ้าใส่ ข้าเจ็บ โอ๊ย!!! ข้าเจ็บ ข้าเจ็บเหลือเกินๆๆๆ 

(ร้องให้โหยหวนจนถอนญาณ)

สร้างกุศลไปแล้วอุทิศให้บรรพชน 
บิดาที่ล่วงลับไปแล้ว

หรือแม้แต่ไม่ได้อุทิศก็ตามแต่ก็ยังอาจถึงได้
ขึ้นอยู่ที่ความจริงใจ ความตั้งใจมุ่งมั่นของเรา

แต่สำหรับคนที่ท้ออยู่เป็นนิจ
ทำอย่างไรให้มีกำลังใจและเดินหน้าต่อไปได้

ขอให้ตระหนักว่าเราไม่ใช่เราคนเดียว
บรรพชนของเราอีกมากมาย

รอความหวังจากเราคนเดียวเท่านั้น
ขอให้ตระหนักว่าภาระของเรานั้นยิ่งใหญ่เพียงใด

(พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง)
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วิญญาณเปรตปากเท่ารูเข็มสุพร นาคขำ
จากจังหวัดเพชรบูรณ์

ณ มูลนิธิชินบัญชร อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

วันพุธที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เวลา ๐๘.๑๐ น.

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖ เวลาประมาณ 

๐๗.๑๕ น.หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว พุทธบริกรท่านหนึ่ง 

บ่นว่ามีอาการหนาวๆ เย็นๆ ปวดตามร่างกายจึงได้ใช้พลังจักร 

วาลลูบ    นำเอาพลังลบที่ทำให้เกิดอาการที่ปวดเจ็บแก่ร่างกาย   

ออกฝากลงสู่พื้นปฐพีแห่งพระแม่ธรณี ร่างนั้นรู้ตัวเองว่ามีอาการที ่

ผิดปกติ และจะเริ่มปวดเจ็บขึ้นเรื่อยๆ มึนชา ทนไม่ไหวก็ร้องขึ้น

โอ๊ยยยยยยๆๆๆๆๆ (ร้องด้วยความเจ็บปวดยิ่งขึ้น)

ข้าเจ็บๆ ฮือ ๆๆๆ ข้าทรมานเหลือเกิน ทรมานเหลือเกิน

ข้าได้ทำผิดตอนเป็นมนุษย์  ข้าได้ลักเล็กขโมยน้อย    ข้าได้ 

เที่ยวลักของกินของเขาในตลาด  ข้าขโมยไข่ของเขา  ข้าขโมยขนม  

ข้าขโมยเข้าของของเขาหลายอย่าง ข้าขโมยปลาเค็มเขา ข้าขโมย

ทุกอย่างที่เขาเผลอ ฮือๆๆๆ ที่ตลาดเพชรบูรณ์ 

ข้าเป็นคนนครสวรรค์ ข้าเป็นกรรมกรก่อสร้าง ข้าเป็นผู้หญิง 

ฮือๆๆ ข้าชื่อสุพร  นาคขำ โอยๆๆๆ ขณะนั้น อายุ ๔๗ ปี ฮือๆๆๆ 

พ.ศ. ๒๔๙๙ ข้ามีลูก ๑ คน 
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ข้าจำไม่ได้ตายเมื่อไหร่  ข้าหิว ฮือ ๆ ๆ จนเป็นลม  ได้เงินเดือน 

ละ ๒๐ กว่าบาท  ทำงานก่อสร้างบ้านให้เขา ที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ตายแล้ววิญญาณไปไหน (พอถามอย่างนี้ วิญญาณร้องหนัก

ขึ้นจนน่าสงสาร เป็นเสียงกรีดร้องโหยหวน เราจึงไม่อาจคาดคั้น 

เค้นเรื่องราวออกมา จึงต้องปล่อยให้ผ่านช่วงนี้ไปด้วยความรู้สึก

สงสาร เพราะวิญญาณทั้งหลายที่ผ่านนรกมาแล้ว พอพูดถึงนรก 

ความเจ็บปวดที่เคยได้รับก็ประดังหลั่งไหลเข้ามา เสมือนถูก 

ทรมานในขณะที่ระลึกเพื่อจะเล่า จึงร้องสนั่นหวั่นไหว เสร็จกัน 

เลยไม่ต้องถามให้เล่า)

ข้าเจ็บ ข้าทุกข์ ฮือๆๆๆ  มันเจ็บเหลือเกิน ไฟติดหลังข้า 

ตลอดเวลา ฮือ ๆๆ 

ข้าเป็นเปรตมาประมาณ ๗๐ กว่าปีแล้ว 

ข้าเจ็บที่ปาก ฮือ ๆๆ สาเหตุข้าเจ็บที่ปาก เพราะขโมยของ 

เขากิน 

ข้าเป็นเปรตปากเท่ารูเข็ม! ขโมยของวัดที่เพชรบูรณ์ 

ฮือๆๆๆ  เมื่อข้าไปวัด ข้าหิว  เมื่อเขาเอาปิ่นโตวางไว้ ข้าจะแอบ 

เปิดกิน ตอนที่เขาเก็บแล้วซึ่งเป็นของพระที่วัด ที่เขาเตรียมไว้ให้ 

พระ  ก็แอบกินก่อนพระฉัน ข้าทำทุกครั้งเลย  นอกจากแอบกิน 

ของก่อนพระฉันแล้ว ยังขโมยของชาวบ้าน ขโมยเงินของเขา 

ขโมยได้มาเป็นแบ๊งค์สิบ 

ข้าทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวมีกิน นี่แหละความผิดของ 
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คนที่ต้องลงนรกจำนวนมากหลาย รวมทั้งปู่ย่าตาทวดเราในวัน

นี้ ที่เราจะส่งบุญให้ตายายในสองสามวันนี้ ขอให้เราทั้งหลาย 

ได้ทราบกันให้ชัดๆด้วยว่า ท่านเหล่านั้นได้ทำความผิดอันเป็น 

เหตุให้ต้องลงไปรับโทษในนรก ก็เพราะความรักในลูกหลาน ท่าน 

เหล่านั้นทำไปเพราะหวังให้ลูกหลานอยู่ดีมีสุข ตายไปก็ลงนรก 

รับความทุกข์ทรมาน เดือนสิบปีละครั้งถึงได้ขึ้นมา และในทุกวันนี้ 

ลูกหลานก็ไม่เอาใจใส่ ไม่ส่งบุญให้ ไม่เชื่อว่าวิญญาณบรรพบุรุษที่

รักเรา   บัดนี้ได้ทุกข์ได้ยากแสนสาหัส ทรมานอยู่ในเมืองนรก ลูก 

หลาน กายเนื้อก็ไม่ได้ไปวัดกันเพราะเขาไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้เสียแล้ว 

ข้าเพิ่งมาเมื่อเช้า ข้ามาจากนรก พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ 

ท่านเมตตาให้ขึ้นมา ให้มาคอยลูกหลาน ให้มาเอาบุญ ที่ลูกหลาน

จะสร้างให้ในวันนี้ พรุ่งนี้ (เปรตมาแสดงตัววันที่ ๒๔ พรุ่งนี้ ๒๕ 

วันส่งตายายประจำปีของไท่ชุ่นฯ หลังจากที่วัดได้ส่งตายายไป 

แล้ว ๓ วัน)

พอขึ้นมาจากนรก เขาพาข้ามาที่นี่ วิญญาณจากนรกตอนนี้

มาเพียงไม่กี่ตน มาคอยลูกหลาน

คนอื่นเขามาคอยลูกคอยหลาน ข้าก็มาด้วย เผื่อลูกหลาน 

ข้าจะมาอยู่ทางนี้ เขาให้ขึ้นมา ข้าก็ถือโอกาสขออนุญาต ทาง 

การยมโลกอนุญาตให้มา พรุ่งนี้ก็จะมากันทั้งหมด (พรุ่งนี้ คือ 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันแรม ๑๕ ค่ำ 

เดือน ๑๐ เป็นวันส่งตายายของทางโลกมนุษย์ ซึ่งเข้าใจกันว่า 

ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ซึ่งเป็นวันรับตายาย ทางการยม 
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โลกให้วิญญาณสัตว์นรกขึ้นมารับบุญ แล้วอยู่จนถึงวันส่งตายาย 

แต่ตามข้อเท็จจริง ซึ่งเปรตที่มาแสดงหลักฐานบอกให้เรารู้ว่า วัน

รับตายายทางการยมโลกนำส่งขึ้นมากินบุญจากลูกหลาน เฉพาะ 

ในวันนั้น แล้วนำกลับลงไปลงโทษในนรกตามเดิม และกลับ 

ขึ้นมาอีกในวันส่งตายาย แต่สัตว์นรกบางประเภทได้ขึ้นมาก่อน 

วันส่งตายายก็มี เหตุปัจจัยบุญ-บาปของแต่ละญาณไม่เหมือนกัน 

จึงได้รับโอกาสต่างกัน) ฮือๆ เราจะไปทุกแห่งที่ลูกหลานไป

ที่นี่ข้าไม่เห็นญาติ และลูกหลานของข้าเลย ฮือๆๆ ที่มาที่นี่ 

เพราะ มีเสียงสั่งลงมาว่า ให้มาที่นี่  เขาบอกว่ามีคน ต้องการ....

อะไรก็ไม่รู้.... มีเสียงสั่งกำชับลงมา ให้ข้าต้องมาที่นี่ เสียงกังวาน 

จนข้าแสบแก้วหู จนทนไม่ได้ ข้าไม่รู้ แต่ข้าต้องมาที่นี่

ให้มาบอกเล่าความทุกข์ทรมานในนรกว่าถูกไฟเผาผลาญ 

จิตญาณของผีเปรตอย่างพวกข้า ฮือ ๆๆ ..ทุกจิตวิญญาณที่ลงสู่

นรก จะต้องถูกเผาผลาญแหลกเหลวไม่มีชิ้นดี จะต้องถูกเฆี่ยนตี 

บ้างก็ถูกสับออกเป็นชิ้นๆ บ้างก็ผ่าจนร่างวิญญาณแหลกเหลวเป็น

ส่วนๆ บ้างก็เอาหนามมาตอกที่หัว ตัดแขนตัดขา ควักลูกนัยน์ตา 

ผ่าหัวกะโหลก เอามันสมองมาแบ่งกินกัน อือๆๆ

พวกสัตว์นรกต้องกินของแบบนี้ ตับไต ไส้พุง ไขสันหลัง 

วิญญาณ ก็พาแยกกันนั่งกิน แคะด้วยความหิว ฮือๆๆๆ เขาให้มา

บอกถึงความทรมานในนรก ซี่โครงต้องหักออกเป็นชิ้นๆ ฮือๆๆๆ 

เขาสั่งความให้มาบอกว่า ให้สร้างบุญให้พวกวิญญาณ 
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พเนจรบ้าง วิญญาณผีในนรกบ้าง ฮือๆ วิญญาณไม่มีญาติ 

วิญญาณที่ติดอยู่หน้าด่าน ฮือๆๆๆ

วิญญาณที่ติดอยู่ขุมลึกๆ ฮือๆ วิญญาณที่ถูกตัดแขน ตัดขา 

เพราะเขาเหล่านั้นไม่มีบุญกุศลเลย ช่วยตัวเองไม่ได้ วิญาญาณจะ

ไม่ได้ไปผุดไปเกิดที่ไหน จึงต้องลงอยู่ในนรกตลอดเวลา ถูกเคี่ยว 

กรำด้วยไฟนรกตลอดเวลา ไฟนรก  วิญญาณต่างๆ กำลังคอยบุญ

กุศลจากผู้ใจบุญ อือๆๆๆ 

วิญญาณทุกๆตน คอยบุญกุศลจากบนโลกมนุษย์ ถ้าพวก 

มนุษย์ด้วยกันไม่สร้างบุญกุศลให้ เขาเหล่านั้นก็ไม่มีบุญ กุศล 

หล่อเลี้ยงญาณเลย   ญาณของเขาหมอง ไม่มีแสง มันมืด ไปไหน 

ไม่ได้ มันต้องถูกวนเวียนอยู่ในนรก ขุมแล้วขุมเล่า เวียนอยู่ทุกๆ 

ขุม หลุดจากขุมนี้ไปขุมโน้น จากขุมโน้นก็กลับมาขุมนี้อีก เพราะ 

ไม่มีบุญกุศลจะได้รับจึงต้องถูกทรมานไปเรื่อยๆ ทรมานจน 

กว่าเขาจะเมตตาให้เอง ฮือๆๆๆ ท่านบอกว่าจะทรมานให้มาก 

ที่สุด ทรมานให้หนักที่สุด ไอ้พวกไม่มีญาติทั้งหลาย ถึงแม้นมีแต่ 

ลูกหลานหรือผู้มีพระคุณไม่ส่งบุญกุศลไปให้ เขาจะไม่ปล่อยให้ 

มาลอยนวล ให้มาสุขสบายอีกแล้ว เพราะเปิดโอกาสให้เขา 

(ลูกหลานกายเนื้อ) ได้สร้างบุญ แต่เขาก็ไม่สนใจ เพราะฉะนั้น 

วิญญาณบรรพชนก็ต้องทรมานแทน ฮือๆๆๆ 

เรื่องของจิตญาณได้รับความลำบาก ทุกข์ทรมานอยู่ในนรก 

ข้าทรมาน ทุกคนทรมาน ทุกคนกำลังแหวกว่ายอยู่ในกองทุกข์ 

อยู่ในทะเลความทุกข์ ทรมาน เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนรกนั่น 
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แหละ ไม่มีโอกาสขึ้นมาเกิดอยู่ในเมืองมนุษย์ เพราะหมดสิทธิ์ที่ 

จะขึ้นแล้ว เขาไม่เปิดโอกาสจะให้ขึ้นมาง่ายๆ เขาบอกว่า ในเมื่อ

สมัยตอนมีชีวิตอยู่ ไม่คิดจะสร้างบุญสร้างกุศลเลย ก็อย่าได้ไปผุด

ไปเกิดอีกเลย ให้มันทรมานอยู่เช่นนี้ ฮือๆๆๆ 

ท่านจะช่วย เฉพาะที่ลูกหลานสร้างบุญไปช่วยเท่านั้น ช่วย 

เท่าที่จะให้บุญกุศลไปถึง ถ้าลูกหลานในเมืองมนุษย์ ไม่ส่งบุญให้ไป 

ถึงเขาก็จะไม่อนุญาตให้ขึ้นและจะไม่ช่วยฮือ ๆๆ

ชื่อที่ท่านอ่านประกาศ ผู้ที่ทำบุญในเวลานี้ ได้ยินถึงข้างล่าง 

แต่ทำอะไรไม่ถูก เพราะมันก้อง มันมั่วไปหมด เพราะต่างคน 

ต่างปีนป่าย จะขึ้นมารับบุญ จึงแย่งกัน ร้องเสียงอื้ออึงไปหมด 

ไม่รู้ว่าเป็นจิตญาณของตนไหน เป็นวิญญาณของใคร ที่ลูกหลาน 

จะส่งบุญไปให้เขาได้ขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ (๒๕ กย.๔๖) ได้บ้าง 

เขาจึงต้องแย่งกันร้องขอ ร้องขอบุญกุศลจากลูกหลาน ร้องขอ 

อย่างน่าเวทนา อย่างน่าสงสาร ร้องโหยหวนไม่มีที่สิ้นสุด ร้องด้วย 

ความเจ็บปวด แข่งกับการถูกทรมาน ฮือ ๆๆๆ 

ข้าอยากให้ทุกท่านช่วยโปรดเมตตาสัตว์นรก เช่นพวกเรา 

ด้วย สัตว์นรกเช่นพวกเราไม่มีโอกาสช่วยเหลือตัวเองได้เลย 

ไม่มีบุญ ไม่มีกุศล ฮือๆๆ จะขอความกรุณาเมตตาจากท่านทั้ง 

หลาย ช่วยดึงวิญญาณเราขึ้นมาด้วย ช่วยให้เราพ้นทุกข์จากการ 

ถูกทรมานในนรกด้วยเถิด เราขอร้อง ช่วยพวกเราด้วย ฮือๆๆ

ทุกวันๆ ที่นี่ ท่านกรวดน้ำส่งบุญไปให้ พวกข้ารับไม่ได้! 
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เขาไม่ให้รับ เพราะพวกข้าทำบาปหนัก เป็นเปรตที่ทรมาน 

จึงไม่มีสิทธิ์ จะรับบุญกุศลของใคร ถ้าเขาไม่อนุญาต

ถ้ามีลูกหลานที่สร้างบุญจริงๆ บำเพ็ญจริงๆ บรรพบุรุษถึงจะ 

ได้รับบุญกุศลนั้น

ถ้าลูกหลานไม่เข้ามาบำเพ็ญ บุญกุศลก็จะไม่เกิดแก่วิญ 

ญาณเหล่านั้น ถ้าลูกหลานเข้ามาบำเพ็ญ บุญกุศลเกิดแก่เขาเหล่า 

นั้น ทำให้วิญญาณเขามีความสุขนิดหน่อยก็ดี ดีกว่าไม่มีความสุข 

เลย เขาทุกข์ทรมาน

ผู้บำเพ็ญที่จิตตก มีผลกระทบต่อวิญญาณในนรกที่เกี่ยว 

ข้องเหล่านั้น จะถูกเฆี่ยนตี จะถูกหนามตำ จะถูกลวดหนามพันกาย 

จะโดนรัดด้วยไฟลวด 

คนที่ได้เข้ามาสู่เส้นทางการบำเพ็ญแล้ว ยังคิดเพี้ยนๆ คิด 

ไม่ดี มาสู่สถานที่ดีแล้ว ยังคิดใฝ่ทางโลกอีกอย่างนี้เป็นต้น คิด 

อยากจะกลับบ้านวันละสิบหน ไม่คิดจะบำเพ็ญอย่างนี้ จะส่งผล 

ต่อบรรพบุรุษในนรก

เขาก็โดนทรมานทันทีเช่นกัน  เมื่อลูกหลานคิด จิตก็ส่งถึงเขา 

เขานั่งอยู่ดีๆ ไฟก็จะลุก เขาก็จะเอาลวดไฟมาหวด(หมายถึงนัก

การยมบาลแห่งเมืองนรก) ทำให้ไฟติด แผลจะเน่าทันที ฮือๆๆ 

จะเจ็บจะปวด แล้วเขาก็เอาน้ำกรดมาราดที่ร่างวิญญาณ ร่างวิญ

ญาณก็จะดิ้นทุรนทุราย ด้วยความเจ็บปวดแสบร้อน ด้วยน้ำกรด 

โลกันตร์
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วิญญาณที่เจ็บปวดเหล่านั้น เขาก็จะร้อง ฮือๆๆ ด้วยความ 

เจ็บปวด กูเป็นอะไรๆ อีกแล้ว ทั้งๆที่เขาอยู่ๆ ก็ไม่รู้เรื่อง บางทีเขา 

นั่ง บางทีเขานอน..... 

เขาเจ็บ เจ็บมากกว่าข้าบางครั้ง ฮือๆๆ เขาเจ็บแสนสาหัส 

และมันเป็นบางครั้งๆ ที่เขาเจ็บกว่าพวกข้า เขาจะเจ็บทะลุหน้าทะ 

ลุหลัง เจ็บไม่มีที่จะอยู่ เจ็บปวดทรมาน ฮือๆๆ 

ข้าอยู่ในนรกมานาน และถูกทรมานมาตลอด ข้าอยาก 

อยู่สบาย มีความสุขเหมือนอย่างพวกท่าน แต่ข้าไม่มีสิทธิ์ ฮือๆๆ 

เขาให้ข้าอยู่จนเสร็จภารกิจแล้ว ข้าต้องลงข้างล่างอีก ข้าก็ 

จะลงไปประมาณ ๑๐ โมง  ข้าไม่มีสิทธิ์ขออะไรจากใครทั้งนั้น 

นอกจากพวกท่านจะมีจิตเมตตาสัตว์นรกอย่างพวกเรา

สัตว์นรกก็ต้องเป็นเช่นพวกข้า ไม่ได้ผุด ไม่ได้เกิด ไม่ได้เงย 

หน้าเลย ฮือ ๆๆ

นรกนั้นมันไม่ใช่ที่จะสุขสบายเลย

ที่อื่นข้าไม่รู้ รู้แต่ว่าเขาได้นำวิญญาณมาที่นี่ ดวงญาณของ

ข้าจึงได้มาที่นี่ ที่อื่นข้าไม่รู้ ข้ามองไม่เห็น เขาไม่เปิดให้ข้าได้เห็น 

ข้าไม่มีสิทธิ์ไปมองตรงอื่นๆ รู้แต่ว่าข้าต้องมาที่นี่  และที่นี่ข้าต้อง

มาให้คำพูด 

เขา (หมายถึงทางการยมโลก) บอกให้เร่งสร้างบุญสร้างกุศล 

ฟ้าเบื้องบนเมตตาให้พวกท่านได้บำเพ็ญ ดีกว่าพวกข้าสัตว์นรกอีก 
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ให้ตั้งใจบำเพ็ญ อย่าละทิ้งหน้าที่ ทำงานให้อดทน ให้เป็นคนดีให้ได้ 

สิ่งใดที่เขาบอก (น่าจะหมายถึงอาวุโสในอาณาจักรธรรม) ก็จง 

ทำ จงทำให้สำเร็จ ตามที่เราตั้งใจ อย่าปล่อยให้ความตั้งใจ 

ของเราละลายเหมือนสายน้ำ ผลบุญก็จะไม่เกิด เขาบอกว่า 

วิญญาณในนรกนั้น ก็จะละลายเหมือนที่ท่านไม่ตั้งใจ คือละลาย 

เป็นสายน้ำเหมือนกัน กาลเวลาของฟ้านั้น เขาได้กำหนดไว้ว่า 

เมื่อถึงเวลาฟ้าปิด หรือเปิดก็ตาม ดวงวิญญาณจะได้ขึ้นหรือลง 

ก็อยู่ที่กายเนื้อมนุษย์จะส่งผลบุญหรือไม่ ถ้ากายเนื้อมนุษย์ไม่

ส่งผลบุญไปถึงหรือไม่ส่งไปให้ เขาเหล่านั้นก็ต้องทุกข์ทรมาน 

ต่อไป ฟ้าจะปิดหรือไม่อยู่ที่ท่านนั่นเองฟ้าจะเปิดต่อก็อยู่ที่ท่าน 

ถ้าท่านตั้งใจสร้างบุญกุศลฟ้าก็จะยืดเวลา แต่ถ้าท่านทำตัวผิดจิต 

หม่นหมอง ทำแต่สิ่งที่ไม่มีทำนองคลองธรรม ฟ้าก็จะปิด และ 

ก็จะมืดเหมือนกัน เพราะผู้บำเพ็ญที่ไม่ตั้งใจปะปนอยู่กับผู้บำ 

เพ็ญดี ญาณที่เคยใสสะอาดก็จะกลับหมอง จึงต้องแยกคนดีกับ

คนชั่วออกจากกัน เพราะทำให้ญาณคนดีก็พลอยลงนรกไปกับ

คนชั่ว ความเป็นปุถุชน ก็เป็นปุถุชนอยู่วันยังค่ำ ที่จะเป็นอริยะ 

หรือพุทธะนั้นก็ยากยิ่ง ถ้าผู้ตั้งใจที่จะบำเพ็ญธรรมก็จงหมั่นฝึกฝน

จิตให้เป็นพุทธะให้ได้ ถ้าผึกฝนจิตให้เป็นพุทธะไม่ได้ ก็จะเป็นปุถุ 

ชนลงสู่เบื้องล่าง นรกมีไว้สำหรับผู้ใจร้าย เบื้องบนสวรรค์นั้นมีไว้ 

สำหรับผู้ใจบุญ ใครที่มีจิตใจการุณ มีเมตตากรุณา ฟ้าจะอยู่ข้างมัน 

ใครที่มีจิตใจสกปรกโสมม คิดแต่เรื่องต่ำๆ เรื่องอกุศล วิญญาณของ 

เขาก็จะลงสู่เบื้องล่าง เราดีใจที่วันนี้ที่ได้มาที่นี่ ฮือๆๆๆ
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ข้าได้แค่รับบุญนิดหน่อย ข้ารับมากไม่ได้ เขาให้บุญกุศล 

แก่ข้า ที่ข้าได้มาบอกกล่าวตามคำสั่งของเขา ให้ข้ารับได้แค่ 

นิดหน่อย เพื่อเป็นพลังห่อหุ้มญาณ จิตญาณของข้า ข้าเจ็บ 

ข้าปวด มานานแล้ว วันนี้เขาให้มาขอบุญของท่าน มาสู่กายสังขาร 

วิญญาณของข้าบ้างเถิดนะ ข้าก็จะสุขสบายขึ้นมานิดหนึ่ง ข้าก็ขอ 

ขอบคุณทุกท่าน ภารกิจวันนี้ของข้าที่ได้มาบอกข่าว และที่ท่าน 

ให้บุญกุศลหล่อเลี้ยงแก่วิญญาณของข้า ข้าก็ต้องขอบใจทุกๆคน 

ขอให้มรรคผลที่ท่านสร้างนั้น จงส่งจิตญาณของท่านขึ้นสู่เบื้อง 

บนอย่าได้ลงต่ำเช่นพวกข้าอีกเลย ฮือๆๆ 

ข้าไม่มีสิทธ์จะบอกใครได้ว่าข้าจะได้กลับขึ้นมาใหม่หรือไม่ 

แม้แต่ท่านจะเมตตา เพราะวาระบุญของข้า ที่ท่านให้ในวันนี้พอ

มีอยู่บ้าง ข้าก็คงจะได้มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งในวันส่งตายาย 

ข้าอยากจะขอบใจ ขอบคุณผู้มีบุญทั้งหลาย จงช่วยชี้แนะผู้ที่ตก 

ทุกข์ได้ยาก ให้เขาพ้นจากทะเลทุกข์ อย่าให้เขาลงไปรับทุกข์ 

เช่นพวกข้า อย่าให้เขาต้องลงสู่อบายภูมิเช่นพวกข้า เปรตนรก 

สัตว์นรกนั้น มันไม่ใช่ของดีเลย มันเป็นวิญญาณที่ทุกข์แสน 

สาหัสตกอยู่ในอบายภูมิ ที่มีแต่ความเจ็บปวด แสบร้อน หาได้มี 

ที่สิ้นสุดไม่ ขอให้ผู้มีบุญทั้งหลาย จงตั้งใจบำเพ็ญช่วยลูกช่วย 

หลาน ช่วยบรรพชนกลับขึ้นสู่เบื้องบนกันเถิดนะ ถึงแม้นข้าไม่มี

บรรพชนที่จะช่วยเหลือ  ข้าก็อยากจะให้ท่านช่วยเหลือบรรพชน 

ของท่าน อย่าให้บรรพชนของท่านต้องทุกข์ทรมานเช่นข้า ไม่มีวัน 

จบสิ้น เวียนว่ายตายเกิดในนรกภูมิ ......ฮือๆๆๆ 

ร้องอย่างสุดทรมาน จนถอนญาณออกไป
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วิญญาณยายเพลิงจากปากนคร
ณ มูลนิธิชินบัญชร อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เวลา ๑๒.๓๐ น.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ้งเป็นวันส่งตายาย 

ตามวัดต่างๆ ตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ เนื่องจากมีวิญญาณ

เปรตมาขอพูดเป็นนัยๆให้เข้าใจว่า มีเปรตจำนวนมากที่อดอยาก 

น่าสงสาร จึงมีความคิดเกิดอย่างกะทันหัน ไม่ได้วางแผนไว้ก่อน 

ที่จะจัดเลี้ยงอาหารแก่ผีเปรตเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวันส่งตายาย 

ที่เปรตตามวัดต่างๆ บางตนที่ไม่มีลูกหลานไปทำบุญที่วัด  เปรต 

เหล่านั้นก็ไม่มีโอกาสได้กิน แม้จะได้ขึ้นจากนรกมาแล้ว ก็อด 

อยากปากแห้ง กลับลงนรกด้วยความหิวโหยยิ่งกว่าเดิม จึงได้จัด 

โต๊ะเลี้ยงอย่างครบถ้วน ทั้งอาหาร ผลไม้ ขนมเดือนสิบ ประกอบกับ 

ญาติธรรมส่วนหนึ่งได้ไปทำบุญที่วัด และนำปิ่นโตอีกสายหนึ่งมา

ที่วัดพระศรีอาริย์ คือที่มูลนิธิชินบัญชร จึงได้จัดผลไม้ถวายพร้อม 

อาหารแด่เบื้องบน พระแม่องค์ธรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เสร็จ  

แล้วก็ไปเชิญให้เปรตกินอาหารจนได้เวลาอาหารกลางวัน เมื่อ 

พุทธบริกรรับประทานอาหารกลางวันแล้ว จึงได้ปรารภว่าวันนี้จะ 

ขอหลักฐานจากเปรตที่เรียกมาจากวัดต่างๆ ยังไม่ทันจะให้พุทธ 

บริกรพักให้ข้าวเรียงเม็ด วิญญาณหนึ่งก็ได้โอกาสมาให้หลักฐาน 

เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น.ใช้มือเช็ดปาก เสมือนหนึ่งเพิ่งอิ่มอาหาร 

ใหม่ๆ กิริยาอาการแสดงความสุข
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อร่อย! วิญญาณมากันเยอะแยะมากมาย! ไม่รู้ได้กินกันครบ 

ทุกคนไหม แต่ยายกินอิ่มแล้ว!

ยายมาใช้ร่างนี้มาก่อนใครอื่น มาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้น 

เขาอนุญาตแล้ว มาเข้าแถวอยู่ก่อนใครเขา

ยายชื่อ เพลิง อยู่ปากนคร นครครีธรรมราช  ตายมา ๒๐๐-

๓๐๐ ปีแล้ว มาจากพระธาตุมาหลายวันแล้ว ไปบ้านมา ยายเป็น 

ผีธรรมดา เขาให้ขึ้นมาตั้งแต่ตอนเช้า!

ยายขึ้นมาจากนรกอยู่ไม่ลึกเท่าไหร่ อยู่ใกล้จะถึงพื้นที่พวก 

เอ็งอยู่แล้ว อยู่ขุมที่หก

ยายขโมยปลาในบึงเขา (ขโมยจับปลาในหนองคนอื่นเขา) 

ตีไก่   ชนไก่ด้วย ตอนตายอายุ ๑๐๒ ปี แก่ตาย ชอบฆ่าปลา ชอบ 

ตีวัว ยายเลี้ยงวัว 

ยายตีวัว พอลงไปข้างล่าง(นรก)แล้วเขาลงโทษ เขาก็ตียาย 

ทำเหมือนวัวที่ยายตีมันตอนแรก ทำให้ยายนอนครางเหมือนกับ 

วัวนั่นแหละ เขาตี เขาเอาเชือกผูกคอแล้วลากจูงบนแผ่นเหล็ก 

ให้คลานมีไฟไหม้หัวเข่า 

วันนี้ทางการยมโลกพายายขึ้นมาบนนี้ เขาจะพากลับตอน 

เสร็จงานแล้วพญายมเขาพามา มาเยอะแยะเต็มไปหมดเลย 

มีทุกประเภท เปรตก็มี วิญญาณอื่นก็มี วิญญาณตายโหง วิญญาณ 

ธรรมดา วิญญาณพเนจร เขาให้ขึ้นมารับบุญจากลูกหลาน 
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ทางยมโลกเขาบอกว่าใครมีลูกหลานที่ไปวัด ก็อนุญาตให้ 

ขึ้นมาเอาบุญ แต่ไม่ให้ไปเกะกะ ไม่ให้ไประรานใคร ถ้าใครไม่มี 

ลูกหลาน จะให้้ขึ้นมาอาศัยเพื่อนได้ ถ้าเพื่อนให้ ถ้าเพื่อนไม่ให้ 

ก็อด แต่ถ้าลูกหลานให้ คงจะได้สิทธิ์โดยสมบูรณ์

แต่ไม่เห็นหัวลูกหลานสักคนเลย 

ตอนเช้ามาตั้งแต่ตีห้าแล้วเขาพามา เขาให้เข้าแถวตามกัน 

มาที่นี่

รู้ว่าที่นี่มีข้าวให้กิน เนื่องจากมีใครก็ไม่รู้ไปพูดไปบอก ได้ยิน 

แต่เสียง ไม่เห็นตัว บอกว่าให้มาที่สถานธรรม บอกให้มากินข้าว

ยายขึ้นมาตอนเจ้ากำลังจัดโต๊ะกันอยู่ ยายเห็นไฟติดหม้อ 

พวกเอ็ง ในหม้อพวกเอ็งมีไฟทั้งนั้น ยายไม่กล้าเข้ามา

เขาบอกให้มาพร้อมกัน พอพวกเอ็งชวนให้กินแล้วไฟจึงจะ

ดับ ถ้าไม่เชิญกิน  ไฟไม่ดับ เข้าใกล้ไม่ได้มันร้อน

กับข้าวที่วางให้กินมีเยอะแยะไปหมด ผักทั้งนั้น

เขาให้กินก็ต้องกินทุกคน มาแล้วเข้าแถวกิน

ยายกินกับมือ กินกับช้อนไม่เป็น กินน้ำกับกะลา อร่อย 

หวานหอม

กับข้าวที่กินมีพลังในตัว กินแล้วญาณตัวเองรู้สึกมีพลัง ที่มี 

พลังเพราะเจ้ากำหนดให้จากหน้าพระแท่นไปลงที่วิญญาณกินกัน

เหมือนลูกดาวหล่น  หล่นในข้าวกินแล้วอร่อยไม่ต้องใส่อะไร 
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ยายว่าพอกินเสร็จ จะคดห่อ(ใส่ถุง) ก็ถูกตี ไม่อนุญาต 

ให้เก็บไว้

ส่วนวิญญาณอื่น เช่นวิญญาณเปรต……มีอยู่แถวหนึ่ง 

ทางด้านตะวันออก เขาไม่ให้ปนกับพวกเราคนที่พาเขามา ไม่เห็น 

ได้ยินแต่เสียง 

ตอนนี้เขายังกินอยู่ เขาให้กินหลังเพื่อน 

พวกเปรตกำลังกินกันอยู่ ท่านอย่ายกอาหารที่พวกเรากิน 

ไปเสียก่อนนะ ค่อยยกตอนเย็นๆ ตอนค่ำ ๆ

เมื่อกี้ยกจานออกไป(จานที่จะกินข้าวของพุทธบริกรไม่พอ 

ใช้ จึงไปหยิบจานที่ตั้งไว้ให้เปรตกินอยู่มากินข้าว) ข้าวคว่ำหมดเลย 

มันอยู่ในจานข้าวหกหมด ท่านยกจานนั้นไปข้าวคว่ำหมด 

ข้าวมี แต่มันเก็บที่คว่ำมากินต่อ เขาไม่ให้ตก ไม่ให้หล่น 

น้ำแกงในถ้วยหกหมด

ออกไปกวาดให้เขา กำหนดจิตกวาดให้ดี กวาดใส่จานไว้ให้ 

เขา กวาดให้สะอาด กวาดกับมือ

ค่อยยกตอนเย็นโน่น มันกำลังหิวกัน

มันร้องกัน ท่านเชื่อไหม ท่านเห็นไหม มันร้อง

ยังเข้าแถวมากันเรื่อยๆ เขาดีใจ 

ยายอิ่มก่อนใครเขา เพราะอยู่หัวแถว ยายมาหลบแดดอยู่ 

ที่เต๊นท์ของพวกเอ็งนะ
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พอกินเสร็จ เขาให้เข้าแถวที่หน้าบ้านเรียบร้อย บ้านนี้สวย 

มากขาวไปหมด เวลากลับพากลับพร้อมกัน

วันนี้ลูกหลานยายไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนหมด บ้านยายอยู่ปาก 

นครโน่น

เขาพาวิญญาณมาเต็มไปหมด วิญญาณอยู่บริเวณนี้กว้าง 

ขวางเต็มไปหมด

เมื่อกินเสร็จแล้ว ก็แล้วแต่เขาจะพา ส่วนยายมาอยู่ในเต๊นท์

พรุ่งนี้ มะรืนเขาขังคอกแล้ว ออกไปไหนไม่ได้ 

ยายก็ไม่ได้พึ่งใบบุญพวกมึง เพราะยายยังหิวอีก ลูกเอ๋ย 

ยังหิวๆ เวลาหิว หิวจะตาย เจ็บท้องไปหมดแล้ว 

ตอนนี้อิ่มสบายท้อง 

ทีหลังลูกเอ๋ย อย่าทำนะ พูดให้พวกมึงเข้าใจ แต่พวก 

ที่ไม่ได้พูดโน่น มันไม่เข้าใจ มันเสียใจ มันร้องไห้ มันรู้สึกว่า 

เหมือนกับว่า ให้กินแล้วแกล้งคว่ำจานข้าวอีก หิวอยู่นะ

เปรตก็ยังทยอยกันมาเรื่อยๆ น่าสงสารกว่าพวกยายอีก 

มึงเอ๋ย บางคนปากเล็กนิดเดียว กินข้าวได้ทีละครึ่งเม็ด กินได้ที 

ละนิดๆ 

ฉันทำให้ท่านดู ท่านนึกเอาเองนะ (แล้วเอานิ้วมาวาดที่ลำ

ตัวแล้วก็สาธยายไปตามที่วาด) ยายอยู่ที่หนึ่ง พวกเปรตอยู่อีกที่

หนึ่งเขาไม่ให้อยู่ใกล้กัน เขาให้อยู่ไกลกัน พวกเด็กๆ อยู่กันลูกเอ๋ย 
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ไอ้พวกนี่ ไอ้พวกใส่เสื้อผ้าขาดๆ ที่สีดำๆ แต่งชุดดำ เขาแยกพวก

กันเขาไม่ให้ปนกัน

เขาให้เข้าแถวมากินข้าว มีคนตัก มีช้อนใหญ่ตัก คนตักใส่ชุด 

เหมือนคนจีน เห็นแต่แขนนิดเดียวกับตะหลิว ที่ทำจากกะลา

เขาแยกเด็กแยกผู้ใหญ่ ถ้าไม่แยกวิญญาณบางวิญญาณมัน

หิวมาก มันจะแย่งกัน กับเด็กมันไม่สนใจมันผลักออกหมด เด็กมัน 

ไม่ได้กินซิ

ไม่มีคนคุมทุกแถว แต่มันจะมีเส้นอย่างนี้ (แล้ววาดให้ดู 

บนท้องร่าง) แล้วพวกเราอยู่ตรงกลาง ออกนอกเส้นนั้นไม่ได้ 

เส้นหนีบไว้ติดแน่น 

วิญญาณกุ้ง หอย ปู ปลา ไม่เห็น เห็นแต่วิญญาณคน

เหตุที่ยายได้ขึ้นมาเร็ว เพราะยายเที่ยวขอบุญเขาอย่างนี้ 

แหละ ที่เหมือนพวกเอ็งให้นี่แหละ 

พอขึ้นมาแล้วได้บุญมากหรือน้อย มันบอกไม่ถูกว่าได้บุญ 

มากไหม วิญญาณทุกดวงได้บุญหมด

ตอนเย็นเจ้าจะส่งบุญให้อีก กรวดน้ำให้

ต้องขอบใจมึงมากนะ ยายจะร้องไห้ แต่ท่านไม่ให้ร้อง ที่ร้อง

เพราะยายดีใจที่ได้กิน คนอื่นได้กิน เพื่อนได้กิน ถ้ายายอดเพื่อนอด 

คนอื่นก็อด ยายดีใจได้กินกับพวกท่าน

วันที่ ๒๘ นี้ทำบุญใหญ่ เลี้ยงกันใหญ่โตอีก ท่านบอกให้เรา
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มาด้วยนะท่าน

ขอบใจมากนะ กูจะบอกว่า คน(วิญญาณ) ที่มีลูกหลาน 

ก็ได้บุญ ใครไม่มีลูกหลานก็ไม่ได้บุญ เพราะไม่มีลูกหลานคอยส่ง ให้ 

ถ้าท่านไปเป็นวิญญาณเหมือนกับเราบ้าง ลองดูซิ ทรมานจะตาย 

ทรมานมากหลาย ทรมานไม่มีจบสิ้น ทรมานไม่มีที่อยู่ ว่าให้สร้าง 

บุญบ้างให้สร้างบุญเหมือนท่านบ้าง แต่ไม่ทราบว่าจะมีโอกาสไหม 

เราอยากที่จะมาอยู่กับท่าน จะได้มาทำบุญมาสร้างบุญ แต่ 

ยายกลัวว่าจะไม่ได้มาเกิดเป็นคนอีก ไม่ทราบว่ายายจะเกิดเป็น 

สัตว์อะไร เพราะมันใกล้ที่จะหมดวาระการถูกทรมานแล้ว หรือว่า 

จะเกิดมาเป็นคนพิการก็ไม่รู้ ยายใกล้ที่จะหมดการทรมานจาก 

นรกแล้ว เหลืออีกไม่นาน ยายกลัว ลูกเอ๋ยยายกลัวที่จะไม่ได้เกิด 

มาเป็นคนอีกแล้ว 

จะขอจากท่านก็ขอไม่ได้ เพราะเราไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะ 

ฮือๆๆๆ

ลูกหลานเอ๋ย เจ้าอย่าทำผิดกันนะ ฮือๆๆๆ เจ้าอย่า 

ทำผิดเด็ดขาด เจ้าทำผิดเจ้าก็ต้องไปอยู่เหมือนยายอีก เจ้าอย่า 

ทำผิดนะลูก สักนิดสักหน่อย ถ้าเจ้าทำผิดเจ้าก็ขอขมากับผู้ใหญ่ 

เจ้าอย่าเก็บไว้ในใจนะลูกนะ  ถ้าเจ้าเก็บไว้ในใจเจ้าจะได้รับโทษ 

ทันทีเหมือนกัน ทำผิดต้องขอโทษผู้ใหญ่นะลูกนะ เจ้าอย่าลงไป 

ข้างล่างเหมือนยายลูกเอ๋ย มันทรมาน ฮือๆๆๆ 

มีญาติอยู่ที่นครแต่ยายจำไม่ได้ มันแปลกหมดแล้ว สองร้อย 
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กว่าปีแล้ว ยายจำไม่ได้ อยู่แถวๆ ริมชายทะเลโน่นลูก ฮือๆๆๆ 

นรกลูกเอ๋ย มันทรมาน มีแต่ถูกตี ถูกซ้อม ถูกทุบตลอดเวลา 

ถ้าใครคิดไม่ดี ก็ถูกทำอย่างนั้นอีก นรกมีแต่เจ็บ มีแต่ปวด มีแต่ร้อง 

ไม่มีวันได้หัวเราะ เหมือนพวกท่าน หัวเราะมันไม่มี มีแต่ถูกตี 

ถูกกระทืบ ถูกเตะทั้งนั้น วันไหนที่พวกยายได้ยิ้ม วันนั้นแสดง 

ว่าได้พึ่งบุญกุศลของคนอื่น นิดหนึ่งก็ยังดี ดีกว่าไม่ได้รับเลย แต่

พวกเอ็งยังมีโอกาสหัวเราะ มีความสุขที่ได้นั่งฟังธรรม ได้ไหว้พระ 

ได้สร้างบุญ ได้ไปโน่นได้ไปนี่ ไปที่ที่พวกเอ็งอยากจะไปนะลูกนะ 

แต่ยายไม่ได้ไปไหนเลย ถูกทรมานอยู่กับที่ ไปไหนไม่ได้ ฮือๆๆๆ 

นานๆ จะมีบุญส่งไปให้นิดหนึ่ง ไม่รู้ว่ามันเป็นวันสำคัญวัน 

อะไร พอได้แล้วรู้สึกอิ่ม ลูกเอ๋ย 

ขอบใจลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยที่กรวดน้ำให้ยาย

ขอบใจอย่างนี้แหละลูกเอ๋ย ลูกหลานยายก็ไม่รู้ไปไหน 

ไม่คิดสร้างบุญให้ยายบ้าง ยายเที่ยวขอเขากินแล้วฮือๆๆๆ ยายหิว 

เหมือนกัน ยายเที่ยวขอเขากิน ถ้าเพื่อนให้ก็ได้กิน ถ้าเพื่อนไม่ให้ 

ก็ไม่ได้กิน ยายหิวต่ออีก ฮือๆๆๆ

ถ้าเพื่อนเขาเต็มใจ ถ้าเขาเต็มใจลูกนะ นิดหนึ่งก็ยังดี นิด 

เดียวเป็นเงาก็ยังดี ลูกเอ๋ย

ความรู้สึกหิวของวิญญาณเวลาหิวมันเหมือนกันกับกาย

เนื้อแหละลูกเอ๋ย มันทรมานเหมือนกันแหละ มันไม่มีแรงลูกเอ๋ย 

ฟุบกับที่เหมือนกัน ฮือ! เขาบอกว่าให้สร้างบุญเอง เมื่อตอนมีชีวิต 
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บุญใครบุญมัน ไปขอกันกินไม่ได้ 

คนทุกวันนี้ไม่เชื่อ เรื่องบาป เรื่องบุญ เรื่องนรก เรื่องสวรรค์  

ไม่เชื่อเรื่องวิญญาณเสียด้วย แล้วก็ไม่ยอมทำบุญ วัดก็ไม่ไปเสีย 

ด้วย คนประเภทนี้เวลาตายลงไปข้างล่าง ไม่ต้องพูดลูกเอ๋ย 

ไปลอยคออยู่ในกระทะทองแดงทั้งนั้น ไปลอยคอให้น้ำร้อนลวก 

กันอยู่โน่นลูกเอ๋ย เปื่อยกันหมด มันไปไหนไม่ได้ ลุกขึ้นก็ไม่รอด 

ทำได้แต่แหกปากร้อง ลูกเอ๋ยหลานเอ๋ย ช่วยด้วย ใครจะช่วยมันละ 

ตอนมีชีวิตมันไม่สร้างบุญเอาเอง แล้วใครจะช่วยมัน เหมือน 

ยายอย่างนี้แหละลูกเอ๋ย พอเป็นวิญญาณแล้วรู้สำนึก ใครจะช่วย 

ยายได้ละ ตอนมีชีวิตไม่รู้จักสร้างบุญ สร้างกุศล บุญไม่นำไป 

แล้วมันจะไปกินอะไรละ 

นอกจากไม่สร้างบุญแล้ว สมัยนี้คนรวยๆ มีเงินมีทอง ไม่เชื่อ 

ก็มีไม่ใช่น้อย เขาถือว่าเขามีสตางค์ มีเงินทองใช้ ทำความชั่วก็ 

ตกนรกทั้งนั้นแหละลูก เชื่อยายนะลูกเอ๋ย ลงนรกแน่ๆ หนีไม่พ้น 

ฮือๆๆ 

ตอนเป็นคนมันทำหยิ่งผยองลูกเอ๋ย จองหองพองขน 

ทำว่า กูมีสตางค์ แต่เวลาตาย ญาณมันนั่นแหละลำบาก ลูกหลาน 

ข้างหลังอยู่สบาย ทำชั่วเข้าไปอีกกับสมบัติที่มันสร้างให้ แต่ตัว 

ของมัน ญาณของมันไปถูกทรมาน ไปเจ็บ ไปร้องโหยหวนเหมือน

เปรตลูกเอ๋ย 

คนส่วนมากที่ไม่เชื่อเรื่องนี้ ก็ช่างเขา ที่ยายได้อิ่มก็เพราะ 
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พวกมึง ยายได้ขึ้นมาเอาบุญก็เพราะพวกมึง ยายว่ามึงไม่บ้า 

มึงช่วยยายได้ ช่วยพวกเราได้ ช่วยได้มากได้น้อย ก็อยู่ที่เราจะรับได้ 

แต่พวกมึงได้ช่วยแล้ว นี่ประจักษ์หลักฐาน วันนี้มึงได้ช่วยพวกยาย 

ให้อิ่ม ช่วยพวกยายให้มีความสุข มึงไม่ได้ทำชั่วเหมือนกับที่คน 

อื่นเขาว่า ใครว่ามึงชั่วก็ช่างมันนะลูกนะ มึงอย่าไปใส่ใจ มึงทำ 

อย่างนี้ต่อไปนะลูกนะ ยายจะได้มาพึ่งใบบุญมึงบ้าง ฮือๆๆๆ 

เขาก็ไม่เชื่อ เขาว่าเราบ้า ก็ปล่อยไปเถิดลูกเอ๋ย วันหนึ่งวันใด 

วันที่มันจะสิ้นใจนะลูกนะ บาปที่มันทำ กรรมที่มันสร้าง มันก็จะ 

พูดออกจากปากมันเองว่ามันได้ทำชั่ว ว่ามันต้องลงนรกแน่ๆ 

มันสารภาพออกมาเองแหละลูกเอ๋ย ที่มันได้พูดอะไรไว้กับพวก

เอ็ง กรรมมันก็จะตามมันเอง มันตายไม่มีความสุข ถูกทรมาน 

ทุรนทุราย กว่าธาตุมันจะแตกดับสลาย มันทุกข์ยิ่งกว่าพวกเอ็ง 

อีกลูกเอ๋ย มันต้องลงนรก แต่พวกเอ็งไม่ต้องลงนรก ฮือๆๆๆ 

ทำนะลูกนะ ความดีไม่ไปไหนลูกนะ ลูกสร้างลูกก็ได้รับ 

ลูกนะ ลูกสร้างลูกได้รับ จำเอาไว้นะลูกนะ ความดีไม่เคยทิ้ง 

เราสร้างความดี ฟ้าเบื้องบนก็รับทราบ ลูกเอ๋ย เขารู้ ยายทำ 

ความชั่วฟ้าก็รู้ ยายต้องลงนรกเพราะทำความชั่ว ทั้งที่ลับที่แจ้ง 

ฟ้าเขาไม่ให้อภัย ถึงเอาวิญญาณยายลงนรก ไปทรมาน 

ให้สมกับที่ยายทำความชั่ว ฟ้าไม่เปิดโอกาสให้คนทำชั่วหนี 

นรกได้ลูกนะ เอ็งจำเอาไว้นะลูกนะ........! ยายสงสาร คนที่ว่า 

พวกมึง ว่าคนที่ทำดี ว่าพระ ไม่นับถือศาสนา ยังดูหมิ่น 

พระพุทธเจ้าอีก ถึงยายทำชั่วจริง ยังยกมือไหว้พระเป็น 



เสียงจากนรกภูมิ  109

ยังให้พระได้ ยังไม่คิดด่าพระ ยังไม่คิดหลบหลู่พระศาสนา 

เหมือนคนทุกวันนี้ วัดไม่เข้า พระไม่ไหว้ ยังด่าอีก พระหากิน 

ในผ้าเหลือง ยังด่าไปถึงพระพุทธเจ้าของเรา แต่ยายไม่เคยทำ 

เรื่องอย่างนี้ ถึงยายจะจน ทำชั่วอย่างอื่นก็จริง ลูกเอ๋ย แต่ไม่ 

เคยทำเรื่องอย่างนี้ ไม่เคยย่ำยีศาสนา ไม่เคยดูถูกพระศาสดา 

ลูกเอ๋ย ยายนับถือพระพุทธเจ้า ถึงเป็นสัตว์มาจากนรก เป็น 

วิญญาณนรกมาก่อน ก็ไม่เคยลืมบุญคุณของพระพุทธเจ้า ที่สอน 

ให้คนทำความดี มีศีลธรรม อย่าทำชั่ว ให้มีคุณธรรม ยายจำได้ลูก 

เอ๋ย ฮือๆๆๆ 

สมัยนี้….ชอบนอกลู่ทางลูกเอ๋ย เดินทางผิด คิดออกนอก 

ลู่ทางศาสนา เขาเอาสิ่งที่ดีไปให้ถึงบ้านแล้ว มันยังไม่เอา แล้วมัน

จะเอาอะไรละลูกเอ๋ย เอ็งนั่งรถนั่งเรือเหนื่อยลำบาก พาไปให้ถึงที่ 

มันยังไม่เอาอีก แล้วมันจะเอาอะไรละลูก มันก็ต้องเอานรกไว้ 

ในใจมันอย่างเดียว มันไม่ได้เอาพระเข้าไว้ในใจ ถ้ามันเอาพระไป 

ไว้ในใจของมัน เวลาพวกเอ็งไปลูกเอ๋ย มันก็ต้องต้อนรับอย่างดี 

ไม่ไช่ดูถูกพวกเอ็ง ฮือๆๆๆ จำไว้นะลูกหลานนะ ถึงมึงกับยายไม่ได้ 

เป็นอะไรกันก็จริงลูกเอ๋ย ยายขอสั่งขอเตือน อย่าทำชั่วเป็นอันขาด 

ทำผิดก็ให้สำนึกขอโทษต่อผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ เรื่อง 

ใหญ่ๆ ขอโทษให้หมดนะลูกนะ อย่าทำชั่วเป็นอันขาด บาปอย่า 

ให้ติดตัวกันนะลูกนะ อย่าให้บาปติดตัว มันจะลงนรก ฮือๆๆๆ

เขาขอบใจลูกเอ๋ย โน่นเขายกมืออนุโมทนากันทั้งนั้นลูกเอ๋ย 

สาธุ ! คนที่ได้ให้เขากินข้าว ให้มีความสุขสดชื่นเหมือนเขาได้รับ 
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เขายกมือดีใจ บางคนร้องไห้ คิดถึงลูกคิดถึงหลานไม่เคยส่งข้าว 

ส่งน้ำให้กิน แต่วันนี้พวกเอ็งส่งข้าวส่งน้ำให้กิน ฮือๆๆๆ 

ตอนนี้กินกันยังไม่เสร็จลูกเอ๋ย! มาเรื่อยๆ แหละลูกเอ๋ย 

มึงไม่ต้องรีบเก็บนะลูกนะ มึงตั้งใจสร้างบุญแล้วลูกนะ ไม่ต้อง 

เร่งเขา บางคนแก่ลูกเอ๋ย กินน่าสงสารกว่าจะได้สักกำมือ มือสั่น 

ข้าวหล่นหมด กว่าจะได้กิน ขยุ้มข้าวเต็มมือ แต่เวลากิน กินได้ 

ไม่กี่เม็ด มือสั่นข้าวหกหมด เข้าปาก ๒-๓ เม็ดนี่ลูก เมื่อมันสั่น 

หล่นหมดเลย มันหิวด้วยลูกเอ๋ย มันหิว กินกันน่าสงสาร ฮือๆๆๆ 

ที่วัดที่เขาชิงเปรต เปรตเขาได้กินไหมที่ตั้งให้กิน ไม่ได้ลูก 

เอ๋ย มันเข้าไปไม่ถึง คนแย่งกัน บางทีเปรตไม่ทันได้มา คนแย่งกัน 

หมดแล้ว คนเอาหมดแล้ว เหลือที่มันเหยียบกันนั่นแหละ ที่เอา 

มากินกัน เขาเรียกว่าชิงเปรต คือไปชิงเอาจากเปรตมากิน พอพระ 

สวดเสร็จ ก็แย่งกันแล้ว เปรตไม่ทันได้มา บางครั้งพระไม่ทันสวด

เสร็จก็แย่งกันแล้ว

แย่งกันเหมือนหมาแย่งเนื้อนั่นแหละลูกเอ๋ย เหมือนคน 

ไม่มีผิดลูกเอ๋ย 

ไปถึงที่วัดไม่ใช่จะได้กิน วิญญาณกุ้งหอยปูปลาแย่งเอาไป 

หมดจริงๆ นั่นแหละลูกเอ๋ย เข้าไม่ถึงหรอก ทั้งคนทั้งวิญญาณสัตว์ 

ขี่มึงขี่กูกัน แย่งกันมั่วไปหมด คนที่มีชีวิตนะลูก มันแย่งเอากันเสีย 

ก่อน ของดีๆ มันชอบ อันนั้นกูต้องเอาก่อน คนอื่นเอาไม่เอา กูต้อง 

เอาก่อนเพื่อน มันจ้องตั้งแต่เพื่อนเอาไปวางโน่น ฮือๆๆๆ 
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ที่เป็นผงๆ เป็นเศษนะเปรตถึงจะได้กิน เมื่อตะกี้เขาไป 

ดูกันมา เหยียบข้าวของพองลากันพังเละหมด เป็นอย่างนั้นแหละ 

ลูกเอ๋ย มันเหยียบกันหมดเลย 

เปรตทั้งหลาย ก็ต้องเก็บของที่เขาเหยียบย่ำเละเทะแล้ว 

เป็นเศษแล้วมากินกัน

น่าสงสารลูกเอ๋ย จะมีใครรู้ว่าวิญญาณถูกทรมานขนาดไหน 

มีความเจ็บปวด เข้าใจกันไหมละลูก 

ให้มึงตั้งใจนะลูกนะ สร้างความดี ให้มีคุณธรรมอยู่ในใจ 

กันทุกคน นะลูกนะ สิ่งอะไรที่ไม่ดี อย่านำเข้ามาสร้างในใจ 

อย่าบิดพริ้วความจริง สิ่งอะไรก็ให้พูดตามความจริง อย่าโกหก 

อย่ามดเท็จนะลูกเอ๋ย ถ้าพวกเอ็งโกหก สิ่งที่ไม่ดีมันก็จะกลับ 

เข้าตัวเอ็งหมดนะ ยกตัวอย่างยายนี่ลูก เมื่อก่อนยายโกหกเก่ง 

ฮือๆๆๆ ผลสุดท้ายที่ยายโกหกใส่ร้ายเพื่อน ยายได้รับทั้งนั้นที่ยาย 

โกหกใส่เพื่อนยายได้รับทั้งนั้นลูกเอ๋ย ที่เขาเรียกว่าผลกรรมที่ 

สร้างตัวเองได้รับ ฮือๆๆๆ 

เจ็บลูกเอ๋ย เจ็บเหมือนไม่มีที่จะอยู่ ไม่มีที่จะแขวนญาณ 

ตัวเองไว้ตรงไหน ที่จะให้พ้นจากการเจ็บ มันเจ็บทุกนาที 

ฮือๆๆๆ ลูกเอ๋ยหลานเอ๋ย สั่งสอนลูกหลานต่อไปนะลูกนะ อย่า 

ให้เขาทำชั่วเป็นอันขาด ให้เขาสร้างแต่คุณความดี มีศีลธรรม 

มีธรรมอยู่ในใจให้ได้ ไม่เช่นนั้นเขาก็จะเหมือนยายอีกลูกเอ๋ย 

ฮือๆๆๆ 
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ถึงเวลาแล้วลูกเอ๋ย เขาจะให้ยายไปแล้ว เขาจะให้ยายออก 

ไปอยู่ที่ข้างนอกแล้ว เขาจะให้ฟังธรรม มีคนมาสอนธรรมะให้ 

ลูกเอ๋ย หลานเอ๋ย บุญสร้างพวกเอ็งรับไปเถิดลูกเอ๋ย 

ตอนนี้ยายรับกรรมอยู่ กรรมที่สร้างกับมือของยายเอง กับปาก 

ของยายเอง ยายได้รับกรรมนั้นแล้วอย่างเต็มที่แล้ว นะลูกนะ 

เอ็งสร้างบุญวันนี้ บุญนั้นก็กลับเข้าหาพวกเอ็งทั้งหมดนั่นแหละ 

บารมีที่พวกเองสร้างกับพวกเปรตในวันนี้ ให้บารมีนั้นคุ้มครอง 

พวกเอ็งนะลูกนะ ยายไปแล้วลูกเอ๋ย  ยายไม่อยากจะไปนรก แต่ 

ยายก็ต้องไปตามกฎแห่งกรรมลูกเอ๋ย 

(กรีดร้องสุดเสียงจนญาณ ออกจากร่างไป)
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วิญญาณเด็กหญิงสาลินี ที่ถูกทำแท้ง
ณ มูลนิธิชินบัญชร ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ เวลา๐๗.๔๐น.

มีวิญญาณตนหนึ่งมาอาศัยร่าง เพื่อจะมาบอกเรื่องราว 

ความทุกข์ทรมานที่ตนได้รับจากการกระทำของตนเองในอดีต

หนูเข้ามาที่นี่ตั้งแต่ตีห้าเขาให้เข้ามา หนูขออนุญาตคนใส่ชุด 

สีเทาๆ ชุดยาวๆ หน้าตาน่ากลัว หน้าสีขาว เขาว่าให้เข้ามาเล่นได้

แต่อย่าซนเกินไป เจ้าจะไปที่ไหนก็ไปแต่อย่าทำให้ร่างเขาเจ็บ

หนูเป็นเด็กผู้หญิง หนูถูกทำแท้ง หนูอยู่กรุงเทพ ตอนที่ถูก

ทำแท้งอยู่ในท้องแม่ ๓ เดือนครึ่ง

ถูกทำแท้งมาแล้ว ๑๐ กว่าปี พ่อแม่หนูเขาไม่ได้อยู่ด้วยกัน 

แม่เป็นผู้หญิงขายบริการ(ร้องไห้)

ตอนนั้นแม่อายุ ๑๗ ปี เป็นสาวเสิร์ฟแถวพระราม ๖ ชื่อ 

ร้านอวยพร

แม่ไปทำแท้งที่คลีนิคเถื่อน

พอทำแท้งเสร็จแล้ววิญญาณของหนูออกจากร่าง หนูก็เที่ยว 

พเนจรอยู่ข้างๆ ร้านอาหารนาน ๑๐ กว่าวัน หลังจากนั้นหนูก็ต้อง 

ลงข้างล่าง(นรก)

ช่วงพเนจรอยู่ ๑๐ กว่าวันมีความรู้สึกเจ็บปวดเจ็บที่ถูกทุบตี
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หนูอยากให้เขาที่บริเวณนั้นช่วยก็ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครเห็น 

แล้วก็ไม่มีใครช่วยได้ เพราะเหตุที่ว่าหนูเป็นวิญญาณ เป็นพลัง

งานเป็นความรู้สึก ถึงแม้จะมีรูปธรรมของพลังงาน แต่ก็เป็นรูป 

ธรรมที่ละเอียด ที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ จึงไม่มีใครรู้ 

ไม่มีใครเห็น 

หนูลงไปข้างล่างกับคนใหญ่ๆ ๒ คน เขาแต่งตัวเหมือน 

คนโบราณ เขานุ่งผ้าสั้นแค่นี้(ทำท่าให้ดู)

นุ่งผ้าเตี่ยว ผ้าสีออกแดงๆ ไม่ใส่เสื้อ มือสองข้างถือสามง่าม

กับโซ่ ๒ คน เขาโพกผ้าสีแดง หน้าตาเหลี่ยมๆ ดุดัน ผิวสีคล้ำๆ

แล้วอีกคนนึงผิวสีขาว

เขาบอกว่าเจ้าตายแล้วเป็นวิญญาณ หนูบอกว่าหนูอยู่ใน 

ท้องแม่(ร้องไห้)

เมื่อสองคนนั้นบอกว่าหนูตายแล้ว หนูรู้สึกว่าตัวเองตัวเบา

แล้วสองคนนั้น เขาบอกว่าต้องลงข้างล่าง เหตุผลที่ต้องลงไป 

ข้างล่างเพราะเมื่อไม่ได้เกิดก็ต้องลงไปใช้กรรมต่อ

ในอดีตชาติชื่อยายจันทร์ เคยเป็นหมอตำแย เคยทำแท้ง 

ลูกคนอื่นมาก่อน เคยล้วง เคยรีดท้องผู้หญิง เมื่อก่อนอยู่ที่อยุธยา 

เป็นคนโบราณ เป็นหมอตำแยก่อนกรุงศรีอยุธยาจะแตก ในสมัย 

ของพระเจ้าเอกทัตเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอ หนูอยู่ใกล้กำแพงเมือง 

เก่า อยู่ท้ายทุ่ง ทำคลอดบางทีเด็กก็ตาย
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ได้ทำแท้งให้คน ๓๐ คน 

เมื่อทิ้งกายสังขาร ก็ต้องลงสู่นรก ตอนทิ้งกายสังขารอายุ 

๗๘ ปี เนื่องจากแก่ตายกายสังขารไม่ดี

พอตายก็มียมทูต ๒ ตน พาไปรับโทษ ด้วยการผ่าท้อง แล้ว 

ก็โดนควักตับไตไส้พุงออกมา เพราะเราได้ทรมานคน ทางการ 

ยมโลกเขาพูดว่าเจ้าได้กลั่นแกล้งคน บางครั้งสมัยก่อนตอน 

ที่เราเป็นหมอตำแย ใครให้เงินน้อยเราก็ช่วยน้อย ใครให้เงินดีๆ 

เราก็ทำคลอดให้เขาเร็ว โดยที่เขาไม่ต้องทรมาน บางคนที่ให้เงิน 

เราน้อย บางครั้งเขาก็ต้องตายท้องกลม เพราะเราจะถ่วงเวลาให้ 

เขาเจ็บมากๆ จนกระทั่งเด็กตาย แม่ก็ต้องตาย เราไม่คัดท้องให้เขา 

ก็จะขวางเขาก็ทรมานสิ้นใจตาย นี่คือวิบากกรรมที่เราได้ทำ

ถูกลงโทษในนรก พอใกล้จะหมดโทษพญายมท่านบอก 

ว่าเคยฆ่าเขา เราจะส่งให้เจ้าไปอยู่ในท้องผู้หญิงที่ไม่ดี แล้วเจ้า

ก็ไม่มีโอกาสได้คลอดมาเป็นมนุษย์ ไม่มีโอกาสได้เกิดมาเป็นคน 

เพราะกรรมที่เจ้าสร้าง ตอนที่เจ้าฆ่าเขาขณะที่เขายังอยู่ในท้อง 

เจ้าก็สิ้นชีวิตตอนที่อยู่ในท้องเช่นกัน กรรมนี้ไม่มีใครช่วยเจ้าได้ 

นี่คือกรรมที่ต้องตอบสนอง

แล้วพญายมก็ส่งมาเกิดในท้องของผู้หญิงหากินที่กรุงเทพ 

แถวพระราม 6 ก็ถูกกระทำเช่นเดียวกัน ทีนี้เมื่อถูกกระทำเช่นนี้ 

แล้ว วิญญาณก็ต้องลงไปข้างล่าง ยมทูต 2 ตนก็พาท่านไป 

เขาพาหนูไปรายงานตัวกับพญายม    พอไปถึงพญายมเขา
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บอกว่าสมน้ำหน้าที่ทำเขาไว้ก่อน นี่แหละผลกรรม ใครก็หนีไม่พ้น 

อดีตชาติเจ้าทำเขาไว้เช่นไร ชาตินี้ก็เป็นเช่นนั้น เจ้าก็ไม่ได้ผุดได้ 

เกิดเหมือนกัน เพราะคนที่เจ้าฆ่านั้น บางครั้งเขาอาจจะเป็นคนดี 

ก็ได้ แต่เจ้ากลั่นแกล้งไม่ได้เขาได้เกิด เจ้าก็อย่าได้เกิดเลย หลังจาก 

นั้นเขาพาไปตามที่เราได้สร้างกรรม

เขาพาลงไปนรก เขากักขังอยู่ในกรงสี่เหลี่ยม ไม่ให้ไปไหน 

มีลวดแดงๆ พอเราเอามือแตะลูกกรง ลูกกรงก็ไหม้มือเจ็บไปหมด 

ออกไปไหนไม่ได้ ถูกทรมานอยู่ในนั้นนานพอสมควร ตอนนี้ก็ยัง 

อยู่ในนรก

วิญญาณที่เขามาที่นี่มากันหลายๆ คน มีผู้ใหญ่ มีผู้หญิง 

มีคนแก่ด้วยเขาอยู่ข้างนอกมาเมื่อตอนเช้ามืด ๑๐ กว่าคน

เขาบอกว่าเขาหิวจะมาขอข้าวกิน หนูก็หิวเหมือนกัน

ทางการยมโลกเขาคุมตัวมาอยู่ข้างนอก เวลานี้ความปรารถ

นาของวิญญาณต้องการกินอาหาร 

หิวข้าว อยากกินข้าวกับน้ำร้อน ต้องกินกับน้ำร้อนเพราะยัง 

ไม่ถึงเวลาเขาให้กินเช่นนั้น

หนูหิวข้าวขอบคุณสำหรับข้าวที่ทำให้หนูกิน

หนูจะบอกผู้ที่เป็นแม่ทั้งหลาย ถ้าไม่อยากให้พวกหนูเกิด 

ก็อย่ามีสามีสิ พวกหนูเจ็บ หนูอยากมีชีวิตเหมือนคนอื่นเขา หนู 

อยากเป็นคนเหมือนกัน อยากเป็นคนที่เขามีความสุขกันบ้าง 
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ไม่ใช่ให้หนูเจ็บอยู่อย่างนี้ เมื่อไม่รักพวกหนูก็อย่ามีสามี อย่าให้ 

หนูเกิด  ถ้ารักพวกหนูก็ให้หนูเกิดมาเป็นคนที่สมบูรณ์ พวกหนู 

ทรมานกว่าจะหลุดออกจากท้องแม่มันเจ็บ เขาเอาอะไรต่ออะไร 

ไม่รู้มาทำลาย เอายาบ้าง เอามือบ้าง ฉีดยาเข้าไปบ้าง พวกหนู 

เจ็บมันทรมานกว่าจะตาย หนูอยากให้ทุกคนมีใจบุญ ให้รักพวก 

หนูบ้าง ถ้าคิดจะมีลูกก็ขอให้รักจริง อย่าคิดทำแบบนี้ 

เรื่องราวทางโลกที่ไม่เข้าใจชีวิต เขาไม่เชื่อเรื่องพลังงาน 

อีกมิติ ว่ายังมีชีวิตอีกชีวิตหนึ่งก็ไม่เข้าใจตรงนั้น เขาจะไม่เชื่อ 

เรื่องสิ่งเหล่านี้ จึงต้องมาทำสิ่งที่ไม่ดีแบบนี้ นึกแต่สนุกสนาน 

อย่างเดียว เขาไม่ได้คิดถึงเรื่องว่ามีชีวิตหนึ่งมาอยู่ในท้อง ต้องเจ็บ 

ปวดถ้าทำแบบนั้น ไปทำแท้ง ทำให้เขาเจ็บปวดก็ไม่ได้คิด บางคน

บางอาชีพมีลูกแล้วทำไม่ได้ ก็เลยพลั้งเผลอไป ก็เลยต้องเกิดเหตุ 

การณ์อย่างนี้ขึ้นมาบนโลกมนุษย์ เขาเรียกว่ามารหัวขน เพราะ 

ฉะนั้น นี่เป็นเรื่องของวิบากกรรมของการเวียนว่ายในวัฏจักรของ 

ภูมิวิถีในการเวียนเกิดเวียนตาย ชะตากรรมของหนูพญายมบอกว่า

หนูจะต้องไปชดจนครบอายุที่กำหนดจึงจะได้ไปเกิด หลัง 

จากกลับไปข้างล่างหนูต้องไปอยู่ในกรงต่อ จนกว่าอายุจะครบกำ

หนดได้เกิดเป็นคน หากหนูได้ไปเกิดเป็นคนหนูจะมีอายุถึง ๖๐ปี 

แต่หนูตายเสียก่อน

วันนี้หนูมาที่นี่ ต้องขอขอบคุณทางการยมโลกที่เมตตา ให้ 

หนูได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวหนูเอง เพื่อเป็นประจักษ์หลัก 

ฐาน
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หนูอยากมีพ่อที่ใจดี หนูไม่อยากเจอคนใจร้าย หนูอยากเจอ 

คนใจดี ที่เขาไม่ทิ้งขว้างหนูแบบนี้ (ร้องไห้)

หนูต้องขอขอบคุณ ที่ท่านตั้งชื่อให้หนูว่า “สาลินี”  หนู 

อยากเจอคนใจบุญเป็นพ่อแม่ที่ใจดี

เดี๋ยวไม่ช้าไม่นานก็ได้ตามที่ต้องการ แต่ต้องสำนึกในความ 

ผิด แล้วก็ให้เกิดใหม่ ให้เป็นคุณสมบัติในจิตเลยนะ ว่าเกิดใหม่รู้แต่ 

ที่จะสร้างความดี ที่ขึ้นชื่อว่าความผิดความชั่วความบาป แม้แต่ 

เพียงเล็กน้อยก็ไม่ทำอีกต่อไปนะ แล้วหนูจะได้เจอแต่สิ่งดีๆ 

ตลอดกาล ยาวนานในการเวียนว่ายตายเกิด แต่ยุคนี้เป็นยุคการ 

โปรดสามโลก ดีไม่ดีหนูอาจจะได้ไปอยู่ลานธรรม ก็ขอให้ไปสำนึก 

ต่อพญายมให้เร็วที่สุด และได้ไปสู่ลานธรรมของพระมาลัย ไปนั่ง 

ฟังธรรมขัดเกลาจิตใจสักพักหนึ่ง ก็จะส่งไปขัดเกลาต่อที่ลาน 

ธรรมพระศรีอาริย์ จากนั้นก็จะได้กลับมาเกิดในกายเนื้อยุคที่ 

พระศรีอาริย์ลงมาครองกายเนื้อ พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

องค์สุดท้ายของกัป หนูก็ได้มีโอกาสฟังธรรม นี่ถือว่าโชคดีที่ได้มา 

ให้หลักฐานในวันนี้ ในคำพูดของหนูนี้ไปพิมพ์ลงในหนังสือใน 

เทศกาลตายายปีนี้ เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ว่าวิบากกรรมใดที่ใครทำ 

ย่อมได้รับวิบากกรรมไม่มีข้อยกเว้น แล้วก็ไม่ควรที่คนยุคใหม่จะ

ทำผิดในเรื่องของพลังงานชีวิต ให้ปฏิบัติเป็นคนดี โลกจะได้สันติ 

เพราะคนทำความผิดกันเยอะ ก็อาจจะได้รับเหมือนที่กล่าวมา 

ข้างต้นก็ได้ อยู่ที่ใจของหนูนั่นเอง

หนูอยากมีพ่อแม่
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หนูอาจจะได้มีในวันข้างหน้า แต่ขอให้สำนึกให้สมบูรณ์ 

ก่อนนะ ได้ผ่านกระบวนการขัดเกลาของพระมาลัยของพระศรี 

อาริย์ และสิ่งต่างๆ ทุกอย่างจะได้อย่างใจหวัง ขอให้คำพูดในวัน 

นี้ฝังอยู่ในจิต วันข้างหน้าติดไปอยู่ในคุณสมบัติของจิตว่า ขึ้นชื่อ 

ว่าความชั่วความผิดอย่าทำ แม้แต่เพียงความผิดเล็กน้อยก็จะไม่

ทำเป็นอันขาด   จะทำแต่ความดีช่วยเหลือคนอื่น  โอบอ้อมอารี 

ทำความดีสำนึกผิด

โอย! หนูเจ็บ ขอบคุณทุกท่านที่เมตตา ที่ทำให้หนูมีจิต 

ที่ชั่วในอดีต ที่เคยเป็นหมอตำแยในอดีตชาติให้มีจิตที่ดี ตอนนี้ 

หนูจึงโดนบ้าง หนูไม่มีโอกาสได้ลืมตาดูโลกเหมือนคนอื่น ขอ 

ขอบคุณผู้ใจบุญ ขอบคุณที่ทำให้หายเจ็บปวด ขอบคุณที่ทำให้มี 

ความสุข ขอให้ท่านผู้ใจบุญมีความสุข อย่าให้เหมือนหนูในตอน

นี้เลย
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วิญญาณตาพร (บรรพชนของปิยธิดา จันทร์แก้ว)
จิตญาณมาแสดงประจักษ์หลักฐาน 

ณ มูลนิธิชินบัญชร ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ เวลา๑๔.๑๐น.

มีวิญญาณตนหนึ่งมาอาศัยร่างเพื่อจะมาบอกเรื่องราว

หลังจากทานข้าวเสร็จแล้ว เขาว่าให้ช่วยพูด มาถึงพร้อมกับ

ไอ้ตัวเล็กนั่นแหละ มาพร้อมกัน ๑๐ กว่าคน

ตอนนี้ยังอยู่ข้างนอกกันหลายคนลูก ยังไม่ได้ไปไหน

เมื่อตอนเช้าได้กินข้าวแล้วแต่ไม่อร่อยเหมือนกินกับอีหนูนี่

ตามาอยู่ในร่างของอีหนูคนนี้เวลากินอะไรจะอร่อยกว่าตอน 

เป็นวิญญาณ เมื่อก่อนตาเอาใบเล็บครุฑจิ้มกินกับน้ำพริกแห้ง

ตาเป็นคนปากนคร ตายตอนอายุ ๑๐๑ ปี แก่ตายอยู่ไป 

ก็หนักลูกเอ๊ยถือไม้เท้าด้วย ตอนนั้นเป็นยุคสมัยรัชกาลที่ ๓ ตา 

ได้มาเพราะลูกหลานมา ตาเห็นลูกหลานตาสวยเหลือเกิน อีหนู 

คนนั้นตัวเล็กๆ ไปไหนแล้วล่ะ 

ตาชื่อ พร ภรรยาชื่อ ผ่องศร ี มีลูก ๔-๕ คน ตอนนี้ไม่รู้ว่า 

ลูกยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ เพราะไม่พบกันนานแล้ว

ก่อนจะมาที่นี่ตาอยู่ข้างล่าง (นรก) อยู่ขุมที่ ๖ ที่มาวันนี้ลูก 

หลานตามา(เป็นบรรพชนของด.ญ.ปิยธิดา จันทร์แก้ว) ถ้าลูก 
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หลานไม่มาเขาไม่ให้มา อีหนูคนนี้มันเรียบร้อย ตาเป็นบรรพชน 

รุ่นปลายๆ แล้วลูกเอ๊ย

ตารู้ว่าเขาเป็นลูกหลานตา ตาเห็น เขาก็บอกด้วย คนแก่เขา 

บอก คนดำๆ(คือญาณพ่อปู่ฤๅษีเดินดง) น่ะลูก เขาบอกว่า โน่น! 

ลูกหลานมา แต่มันมาสาย มาช้าน่ะ

ตามาพร้อมอีตัวเล็กมากัน ๑๐ กว่าคน ตอนนี้ไอ้ตัวเล็กไป 

ไหน โน่น! มันเล่นอยู่ริมป่าโน่น

เมื่อเช้ามากินน้ำข้าวกัน มันดูดเหมือนดูดนมแม่มันนั่นแหละ

ส่วนคนที่ปากเท่ารูเข็มมันกินเส้นนี่แหละ เขาพลอยกินกับ 

ตา เขาให้อยู่จนถึงโน่นแหละ วันที่ ๑๔-๑๕ โน่นแหละ

พวกเจ้าทำงานใหญ่นะลูก ลำโพงดังลั่นไปหมดแล้ว ที่เวที 

หน้าบ้านโน่น

เมื่อก่อนตาหาแต่ปลาในคลอง จับปลาหมอปลาช่อน จับลูก 

ปลาในแอ่งเล็กๆ เอามาคั่วแห้ง

สมัยนั้นอากาศก็ดี มลภาวะก็ไม่มี สารเคมีก็ไม่มี สบายนะ 

ตอนนั้น ผักก็สมบูรณ์ เป็นผักปลอดสารพิษ   แต่สมัยนี้เขาลำบากนะ 

เพราะกินสารเคมีเข้าไป ร่างกายแย่หมดแล้ว ขี้โรค เหนื่อยง่าย 

หอบง่าย ทำอะไรไม่ค่อยเป็นกัน

นานๆ ตาได้มาสักที หลานพามาตาก็ได้บุญ 

ในตระกูลได้มาสักคน บรรพบุรุษก็ได้มาด้วย
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ข้างล่างเตรียมงานเหมือนงานเดือนสิบเครื่องไฟดังไปทุกทิศ

ในนรกเขาประกาศให้เตรียมตัวให้มารับบุญ ลูกหลานจะ 

สร้างบุญมาให้ ที่นี่เป็นงานใหญ่ไม่ใช่งานธรรมดา

เขาให้มารับบุญที่นี่ เขาเรียกที่นี่ว่าพุทธสถาน บอกว่า 

ถ้ามาที่นี่ได้เต็มอิ่ม เขามีอาหารเลี้ยงฟรี เลี้ยงเฉพาะปู่ย่า ตายาย 

วิญญาณผีก็ได้กิน สัมภเวสีก็ได้กิน สัตว์นรกก็ได้กิน ผีเปรต 

ทุกวิญญาณเลยลูก เขาบอกว่าเฉพาะที่นี่ที่เดียวที่เขาทำกัน ที่อื่น 

เขาไม่ทำกัน เพราะเขาไม่เชื่อว่าพวกตาเป็นวิญญาณจะมีจริง 

เขาไม่เชื่อข้างล่างเขาประกาศกัน นี่คือประจักษ์หลักฐานนะลูก 

ที่ตาได้มานั่งพูด ตายืมปากแม่หนูนี่พูด ถึงแม้เสียงไม่เพราะไม่ 

หวานเหมือนวัยรุ่นก็ทนฟังหน่อยนะลูกนะ เป็นวิญญาณผีจริงๆ 

นะ ตามาแล้วตาได้กินข้าวกับพวกเจ้าด้วย ถ้าตาไม่ได้อาศัยร่าง 

แม่หนูคนนี้ ตาก็ไม่ได้กินข้าวกับช้อนหรอกลูก

อยู่ข้างนอกไม่มีกายสังขารกินรสชาติน่ะลูก

อร่อยคนละแบบกัน แต่อิ่มเหมือนกันลูก ขอบใจนะลูก ที่ 

ให้ความหวัง สัมภเวสีทั้งหลาย วิญญาณที่พเนจร บุญที่พวกเจ้า 

สร้างมันใหญ่หลวงมาก มรรคผลไม่ใช่น้อยๆ ตายังละอายใจที่เมื่อ

ก่อนไม่เคยคิดสร้างบุญกุศลเหมือนพวกเจ้า ถ้าตาคิดว่านรกมีจริง 

จะไม่ทำบาปสักนิดเดียว จะทำแต่บุญเหมือนพวกเจ้านี่แหละ 

ตาไม่อยากไปนรกแล้ว   ในนรกมีแต่ความเจ็บปวดทรมาน ตาติด 

เบ็ด เพราะเมื่อก่อนเคยตกเบ็ด โดนตะขอเกี่ยวคอหอย  ตาถูกแขวน 
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คอมาแล้ว เมื่อก่อนตาชอบตกปลาเกี่ยวคอปลาช่อน เขาบอกว่านี่

แหละเกี่ยวคอเพื่อนๆ  เกี่ยวเราบ้าง ตาไปมาแล้วลูกเอ๊ย เรื่องจริง 

ไม่ใช่เรื่องโกหก ใครทำอะไรกับเพื่อนไว้ เจ้าก็ได้รับเช่นนั้น แต่นี่ 

พวกเจ้าโชคดีที่พวกเจ้ามาอยู่กับพระ ที่ตามาวันนี้ตามาขอขมาลา

โทษทุกคนที่ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าหน้าว่าจะมาทานข้าวด้วย

สมัยที่ตามีชีวิต อยู่ปากนคร วัดไม่มีหรอกลูก เวลาจะไปวัด 

ก็ต้องเดินไปที่ท่าศาลาโน่น จะทำบุญสักทีก็เดินกันไกล เมื่อก่อน 

วัดไม่ค่อยมี เดินไปทางทิศตะวันตก ทางบางโหนด ออกเดินมาตั้ง 

แต่ไก่เริ่มขัน ไปถึงวัดก็สว่างแล้ว เดินกันครึ่งวัน

สมัยนั้นทำบุญ เอาข้าวสารมากระป๋องหนึ่งไปถวายพระ 

ใส่ผ้าขาวม้าผูกเอวมา พระท่านหุงฉันเอง 

จะเอาข้าวสุกมาได้อย่างไร กว่าจะถึงวัดบูดหมดพอดี ส่วน 

คนที่อยู่ใกล้ๆ เขาก็เอาข้าวสุกไป

ทำบุญเสร็จตอนบ่าย ก็เดินทางกลับบ้าน ถึงปากนครตอน 

มืดๆ วันหนึ่งพอดีนะ 

สมัยนั้นเขาทำบุญที่วัดบางโหนด เมื่อก่อนไม่ใช่เป็นวัดเสีย

ทีเดียว อยู่กลางท้องนา มีโบสถ์อย่างเดียว มีพระอยู่ ๒ รูป พระ 

ท่านน่านับถือดูเรียบร้อย พูดจาไพเราะ คนไปทำบุญไม่ค่อยมาก 

เพราะมันไกล

ไปทำบุญที่วัด ไปในวันธรรมดาบ้าง วันพระบ้าง เวลาเขามี 

งานใหญ่ก็ไปนอนวัด ไปกวาดลานวัด
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บุญที่สร้างไว้ พอลงไปข้างล่างเขามีชื่ออยู่ในบัญชีด้วย

ลูกหลานเอ๋ย นรกมีจริงๆ ไม่ได้โกหก ที่ตาได้มาเร็วเพราะ 

อะไรล่ะ เพราะตาได้ทำบุญไว้บ้าง

ตอนแรกที่ไปอยู่ข้างล่าง ลงไปอยู่ขุมที่เท่าไม่รู้ มันมืดมอง 

ไม่เห็น ตอนนี้อยู่ขุมที่ ๘ 

ที่ขุม ๘ เขาขานชื่อนามสกุลกัน ขานชื่อเตรียมตัวว่าลูก 

หลานมา ก็ได้มา เขาดีใจกันใหญ่ ใครบ้างไม่ดีใจ ได้พ้นจากขุม 

นรกสัก ๒ นาทีก็ยังดี ไม่รู้จะพูดคำไหนแล้ว

ช่วงที่อยู่ในนรกถูกทรมานด้วยการถูกมัดแขน มัดมือ มัดขา 

กางเหมือนไม้กางเขน ถูกตรึงไว้ ที่ตารู้จักไม้กางเขน เพราะคน 

คริสต์ที่ตายไปอยู่กับตาก็มีก็เลยได้คุยกัน

ความทรมานในขุมนี้ ที่ถูกมัดเพราะเมื่อก่อนตามัดไก่ 

หาบไก่ไปขาย มึงเข้าใจที่ตาพูดไหม ตอนนี้ยังมีการทรมาน ใครทำ 

กรรมอะไรก็รับกรรมนั้น

เทศกาลโปรดพิเศษ เรียกว่าโปรดสามโลก พระแม่องค์ธรรม 

ปรารถนาให้ดวงญาณซึ่งเป็นลูกๆ กลับบ้าน กลับแดนนิพพาน 

อานิสงส์นี้ได้รับทั่วถึง วิญญาณในนรกที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

ไม่ใช่ได้รับแต่การทรมาน   ทรมานก็น้อยลงไม่เหมือนเมื่อก่อน 

ตอนนี้ตัวตาเองรู้สึกว่ามันเบาลง

เขาให้อย่างกว้างขวาง ให้โอกาสดีเพราะเป็นความประสงค์ 
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ของพระแม่องค์ธรรม ต้องการให้ลูกๆ   มีความเจ็บปวดน้อยลง 

ความผิดที่ทำก็ยังต้องได้รับ เพราะว่ามันมีอยู่วิธีหนึ่งจะทำให้เบา

บางลงไป ก็คือสำนึกในความผิดของตา 

ที่ได้มาที่นี่เพราะสำนึกแล้ว กว่าจะหลุดมาได้ ทีหลังอย่า 

ดื้อนะลูก ตาลงนรกตั้งนาน เพราะตาดื้อ มีทิฐิ ถือว่าตาไม่ผิด 

ตาถูก ตาทำชั่วตาก็ว่าตาทำถูก ตาดื้ออย่างเดียวตาไม่ยอม ตาจึง 

ติดอยู่นาน ต้องถูกทรมาน เจ็บจนไม่รู้จะพูดออกมาอย่างไรแล้ว 

ลูก ผลสุดท้ายตาตัดสินใจยอมความ

ตอนที่ตาลงไปถูกทรมานมีแต่ความเจ็บปวด ไม่รู้จะได้กิน 

ตอนไหน ตาจำไม่ได้

มื้อนี้เป็นมื้อแรกหรือตั้งแต่ตาลงไปข้างล่าง เป็นความรู้สึก 

วันนี้แหละมีความสุข หมายความว่าเป็นมื้อแรกที่ได้กินข้าว 

ได้กินอาหาร บางวิญญาณไม่ใช่กินทางกายเนื้อ กินทางวิญญาณ 

ก็ถือว่าเป็นครั้งแรก สำหรับวิญญาณหลายๆ ดวง ในวันที่ ๑๖ 

ตุลาคมนี้ 

สงสารตายายนะลูก เจ้าเป็นมนุษย์ เจ้ามีข้าวกินทุกวัน บาง 

ทีตายายเจ้าไม่ได้กินอะไร มัวแต่ร้อง เพราะถูกทรมาน ถูกตีบ้าง 

ถูกแทงบ้าง ถูกน้ำร้อนลวกบ้าง ถูกสับมือบ้าง ถูกแขวนคอบ้าง พวก 

เจ้ายังได้กินข้าวทุกวัน แต่พวกเขาไม่ได้กิน เหมือนกับตานี่แหละ 

ตาถูกทรมานมาแล้ว ไม่ได้กินอะไรเหมือนกัน (ร้องไห้)

พวกเจ้าอยากกินอะไรก็ยังได้กิน เพราะเจ้ายังมีชีวิต แต่พวก 
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ตากินอะไรไม่ได้ถ้าเขาไม่สร้างบุญส่งไปให้ ถ้าเขาไม่ชวนให้กินก็ 

ไม่ได้กิน พวกเจ้าจะกินน้ำแข็งสักก้อนก็ได้กิน จะกินข้าวเหนียว 

ก็ได้กิน อยากกินอะไรก็ได้กินทั้งนั้น ให้นึกถึงปู่ย่าตายายบ้าง 

นะลูก เขาลำบาก เขาถูกทรมาน ตอนมีชีวิตเพื่อให้พวกเจ้า 

สบายเขายอมลำบาก บางทีนึกอยากจะกินอะไรสักคำก็กลืนไม่ลง 

นึกถึงลูกหลาน พอตายลงไป วันนี้ลูกหลานไม่ได้นึกถึงเลย มันนึก

จะกินอะไรก็เลี้ยงเพื่อนโน่น มันไม่ได้นึกถึงปู่ย่าตายายเลย แต่ตา

ก็ไม่ว่าเพราะคนมันลืมง่าย

เขาก็บอกว่าตาถ้าทำตัวดี นิสัยดีเขาก็จะให้มา ผู้คุมอยู่ข้าง 

นอก อย่าพูดถึงผู้คุมสิลูก เสียวสันหลัง

ตาจะบอกว่า ลูกหลานเอ๋ย บรรพชนผู้ที่มีบุญคุณ ปู่ ย่า 

ตา ยาย เลี้ยงพ่อแม่เรามาก่อน เราเป็นลูกเป็นหลาน ให้รู้จักบุญ 

คุณพ่อแม่ ถึงจะไม่รู้จักบุญคุณปู่ยาตายาย แต่กับพ่อแม่อย่าลืม 

ถ้าไม่มีพ่อแม่เราก็ไม่ได้เกิด ถึงแม้เราจะไม่ได้กินอาหารสมบูรณ์ 

เพราะฉะนั้นลูกทุกคนหลานทุกคน   มีพ่อมีแม่ให้กตัญญู  อย่า 

อกตัญญูเป็นความผิด ถ้าเรากตัญญู เรามีแต่บุญกุศล แต่ถ้าเรา 

อกตัญญู เราก็จะได้แต่บาปกรรมติดดวงญาณไป ตาไม่อยากให้ 

ทุกคนต้องลงไปนรก ตาไม่อยากให้ลูกหลานเหมือนตา ที่ต้องไป 

ชดใช้นานแสนนานเกือบไม่ได้ขึ้นมา เกือบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด ถ้าไม่ 

มีการโปรดอย่างที่เจ้าพูด ตาก็ไม่ได้มาเห็นหน้าลูกหลาน ตาไม่มี 

โอกาสจริงๆ

เขาจัดที่ให้ตาอยู่ลูก มีอะไรอีกล่ะ ฝากขอบใจทุกคนนะ 
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ลูกเด็กเล็กแดงด้วย ที่ตาได้มากินข้าว ได้มาพูด ได้มาคุย มาขอบุญ 

กุศล ตาขอบใจ ตาไม่ลืม วันนี้ตาได้กินข้าว   ถ้ามีโอกาสวันหน้าเรา 

คงได้พบกันอีกในทางบุญนะลูกนะ ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุข 

สร้าง บุญกุศลให้นึกถึงบรรพบุรุษนะลูก เขารักเรา เราก็ต้องรักตอบ 

อย่าอกตัญญูนะ ให้เป็นลูกที่กตัญญู

ขอบใจนะลูก ตั้งใจนะ อย่าทำให้พ่อแม่เสียใจ ให้เป็น 

ลูกกตัญญู รักพ่อแม่ อย่าดื้อนะลูก บุญกุศลก็จะถึง ขอให้โชคดีนะ 

ลูกหลานทุกคน ไม่รู้โอกาสหน้าจะได้พบกันอีกไหม

วันนี้ตาได้มาพบ ตาดีใจ
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วิญญาณตาพรานมาขอบุญ
ณ มูลนิธิชินบัญชร ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

วันเสาร์ ที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ เวลา ๐๗.๓๘ น.

มีวิญญาณตนหนึ่งมาอาศัยร่างเพื่อจะมาบอกเรื่องราว

เดี๋ยวก่อน ตั้งหลักก่อน กูเหนื่อย คนแก่ก็อย่างนี้แหละ 

จะเอาอะไรมาก

กูนั้นชื่อ ตาพราน อยู่ทุ่งสง ตำบลที่วัง ไอ้หนูคนดำๆ ที่มา 

เมื่อวานนี้ เป็นเหลน ตายตอนอายุ ๗๘ ปี เป็นลมตาย ตายมา 

๑๒๐ ปี ตรงกับรัชกาลที่ ๓ ตอนปลาย เมื่อก่อนมีอาชีพจับปลา

ขาย 

ตายแล้วรับกรรมอยู่ที่ข้างล่าง(นรก) อยู่นาน เสร็จแล้วก็กลับ 

ขึ้นมา

มาเมื่อวาน มากับคนดำๆ แก่ๆ เขาบอกว่าให้มากับอีหนูคน 

ดำๆ นิสัยเกเรมาก แต่งตัวไม่เรียบร้อย เด็กสมัยนี้มันไม่เหมือน 

เด็กสมัยก่อน กูอยู่ที่ชายป่าข้างบ้านมัน บ้านย่าบ้านปู่มัน อยู่มา 

๖๐-๗๐ ปีแล้ว

มาจากนรก แล้วมาอยู่นั่นนานหลายปีแล้ว คนไปๆ มาๆ 

ก็เห็น

เหตุที่เพิ่งตามเสก(เด็กชายศุภฤกษ์ พระประดิษฐ์)มา เพราะ 

เขาผูกขาติดกับตอไม้ไว้ มาไม่ได้ เขาบอกว่าอยู่เฝ้าที่นั้นก่อนค่อย 
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ไป เขาให้เฝ้าปลาเฝ้าอะไรในนั้นแหละ เมื่อก่อนเป็นของเรานี่

เขาให้ขึ้นมาข้างบน ให้ขึ้นมาสร้างบุญมาช่วยคน ช่วยเหลือ 

ลูกหลานกูน่ะสิ แม่มันไม่ค่อยสบาย กูก็ช่วยให้มันหายไข้ ช่วยผ่อน 

หนักให้เป็นเบา แต่มันไม่รู้หรอก แต่บางทีมันก็รู้สึกว่ากูเดินตาม 

หลังมัน

กูได้รับบุญจากเขาบ้าง เขาเอ่ยชื่อบรรพบุรุษ พอเอ่ยชื่อว่า 

บรรพบุรุษก็ได้รับบุญ สดชื่น สดใส เหมือนลม บางทีกูนั่งๆ ก็หงาย 

หลัง

เวลาที่ได้รับบุญตอนเย็นๆ บางทีก็เที่ยงๆ เวลาเขาไปสร้าง

บุญเขาเอ่ยชื่อก็ได้บุญ

ที่รู้ว่าได้ เหมือนกับลมพัดเย็นๆ โดนตัว กูรู้สึกสดชื่นแบบ 

นั้น เขาเรียกว่าได้บุญ มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พลังสดชื่นนั้น เพิ่มตลอด 

บางทีไปแรงหงายหลังเลย

ที่ว่าไปแรงๆ ความสดชื่นของกูเพิ่มมากมันเต็มขึ้นมา(แสดง

ท่าทางให้ดู) มันแน่นๆ หนักแน่นดี มีความสุข

เมื่อวานจึงได้ตามเสกมา เขาบอกว่าถึงเวลาแล้ว ให้มารับ 

บุญที่นี่ ส่วนใหญ่ได้จากแม่มันมาก จากลูกๆ ได้นิดหน่อย

บางทีมันก็ตั้งใจนะ ไม่รู้ว่ามันตั้งใจยังไง แต่เหมือนเอานิ้วจิ้ม 

ที่ขี้โคลน

วันนี้มาตามแสงของไอ้หนูนั่นแหละ แสงใหญ่มาก แสงใหญ่ 
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ติดหลังมัน เหมือนกับพัดลมมันดูดกูมา มันไม่รู้เรื่องหรอกว่าตา 

พรานตามมา ไม่ได้มาคนเดียว

พอเขาขึ้นรถ กูมานั่งที่พื้น ที่ข้างล่างเหล็กน่ะ เวลารถวิ่งกู 

นั่งจับขากางเกงมันนิดหนึ่ง

เมื่อวานมาถึงที่นี่แล้ว อยู่ข้างต้นโพธิ์

เขาประกาศเสียงดัง เขาพูดชักชวนพี่น้องว่าอีกไม่กี่วันแล้ว 

มีงานใหญ่จะได้รำวงติดธงทิวประดับสวยงามโบร่ำโบราณเขาติด

กันทั้งนั้นแหละลูก เมื่อก่อนมีงานทีก็ติดธงเพดาน ติดธงหลายสี 

พวกเจ้าเพิ่งมาอาจจะยังไม่เคยเห็น แต่ที่นี่มีให้เห็น เขาบอกว่า

ให้พวกเจ้ามากันให้มากๆ จะได้บุญ ได้กินข้าว ได้กินขนมหวาน 

ได้กินกล้วยกินอ้อย

มีคนอ้วนๆ คนจีนตีนใหญ่ๆ ยืนอยู่ข้างหลัง อยู่บนภูเขา 

อยู่ข้างเนิน เขายืนดู ยืนดูคนประกาศ

ที่บ่อน้ำกูเห็นไฟทั้งนั้น กองไฟเต็มไปหมด

คนอ้วนๆ ที่ยืนอยู่ เขาไม่กลัวไฟไหม้ เขาก็ยืนเฉย ยิ้ม 

สบายใจ พุงใหญ่มาก ตีนใหญ่ๆ ไม่ใส่รองเท้า เขาไม่พูดอะไร 

แต่เขายิ้มแบบมีความสุข

เห็นผู้หญิงด้วย คนเขานุ่งผ้าสมัยก่อน มีผ้าสไบเฉียงมีเข็ม 

ขัดนุ่งโจงกระเบน 

ศาลาที่นี่สวยงาม ข้างบนมุงกระเบื้อง ข้างล่างกั้น ปูนทา 
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สีขาวครึ่งท่อน แต่เป็นลายไทย หลังใหญ่ทีเดียว ศาลากลางแปลง 

หลังใหญ่มาก จัดยังไม่เสร็จ กำลังปูเสื่ออยู่  โต๊ะยังไม่มี ไฟที่ติด 

ตั้งให้สวยเหมือนธงชาติ (แสดงท่าทางให้ดู)

พอมาถึงที่นี่ ก็มีคนแก่ๆ คนดำๆ นั่นแหละ  เขาบอกว่าไปบอก

สิว่ามาแล้ว มารอลูกรอหลานเอาบุญกุศล ให้มาพักก่อนล่วงหน้า

สวัสดีตาหรือยัง (หมายถึง สินีนาฏ กับ ศุภฤกษ์ พรประดิษฐ์) 

มันดื้อ ผู้ชายดื้อกว่า ผู้หญิงก็ไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่ แม่เขาพูดดี พูด 

เพราะ เวลาอยู่บ้าน คนนี้ชอบชวนทะเลาะ

กูเตือนแล้วว่ามึงอย่าสร้างกรรมกับแม่ มันบาป สร้างกรรม 

กับแม่กูก็เคยทำ จึงไม่ได้ไปเกิดสักที สมัยก่อนก็ทะเลาะกับแม่ 

เก่งเหมือนกัน ถึงไม่ได้ไปผุดไปเกิด เป็นบาปอย่าทำเดี๋ยวจะ 

เหมือนกับกู ที่เที่ยวหาปลาก็เป็นกรรมทั้งนั้น

สมัยนั้นกูมีเมียคนเดียว มีลูก ๒ คน ลูกของกูเป็นอะไรกับ

สองคนนี้ นับไม่ถูกแล้วลูกชื่อโทน เป็นผู้ชาย อีกคนชื่ออีมุกเป็น 

ผู้หญิง

อยากกินลูกสมอ ตอนแรกไม่ได้กินหมาก ก็กินลูกสมอนี่ 

แหละ ลูกหม้อที่เป็นยาไทย (เอามาให้วิญญาณกิน) กูไม่กล้าจับ

สดชื่น! มันบอกไม่ถูก มันหวานสดชื่น หายอยากแล้วลูกเอ๊ย 

หวานสดชื่น หอมบอกไม่ถูก ขอบใจนะลูก หอมดอกมะลิ หอม!

ลูกหลานพูดอะไรไม่ถูกหรอก พวกมันคงไม่รู้จักกู มันคงจำ
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ไม่ได้ว่ามีปู่ย่าตาทวด บางทีมันก็ลืม ถ้าไม่มีกู วันนี้มึงก็ไม่ได้เกิด 

มาหรอก

ขอบใจ ถึงกูจะพูดไม่มาก กูก็ดีใจที่ได้พบหน้าลูกหลาน 

ได้มาพบคนใจดี บ้านก็สวย ลานก็กว้าง สะอาดเรียบร้อย

ที่นี่! ทรายขาว หน้าบ้านเจ้านั่นแหละ ทรายเรียบไปหมด

ขอบใจ ทำแต่สิ่งดีๆ มึงก็ได้รับของดี ถ้ากูไม่ได้มาวันนี้กูก็ไม่ 

ได้เห็นว่าที่นี่เป็นยังไง  มาแล้วกูก็ได้เห็นแล้ว เห็นแล้วเหมือนกับ 

ริมชายหาดที่สวยงาม มีแสงสีเหลืองสว่างมันเหลืองเหมือนไฟฟ้า 

กูว่าสวยก็สวย ริมหาดหน้าบ้านก็ขาว

บอกไม่ถูก แต่กูว่ากูสดชื่น กูสบายใจ มีความสุขที่สุดวันนี้ 

พูดไม่ถูก

มันมีความสุข มันพูดไม่ออก บอกไม่ถูก แต่มีความสุข

เมื่อก่อนกูไม่ได้ไปวัด เมื่อก่อนไม่มีวัด มีแต่ที่ไกลๆ นะ แล้ว

วัดที่ว่าก็อยู่ไกลจากในเมืองมากนะ เดินไปทางป่า เป็นป่าเสม็ด

กูเพิ่งจะได้ยินว่าตอนนี้เขาจะจัดงานส่งตายาย ขอบใจนะ 

นี่ถ้ากูไม่ได้มาที่นี่ กูก็ไม่ได้เห็น นี่มาแล้วเห็นแล้ว สบายใจแล้ว 

ลูกหลานนั่งกันเต็มไปหมด หน้าสวย หน้าแดง หน้าเด็กๆ กัน 

ทั้งนั้น

พวกเจ้านี่แหละลูก หน้าสวย หน้าเด็กกันทั้งนั้น

กูมาแล้วก็อยู่จนถึงงานส่งตายาย จะได้ไปช่วยงานสักหน่อย 
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คนมาก่อนได้ช่วยงาน ได้สร้างบุญอีก พอถึงวันงานก็ได้เข้างาน 

กูจะช่วยงานสักหน่อย ทำให้มันเรียบร้อย ให้มันสวยงาม

กูจะทำข้างต้นโพธิ์ลูก กูเข้ามาในนี้ไม่ได้

นี่แหละลูกเป็นบุญใหญ่ พวกเจ้าบารมีสูงกันทั้งนั้น สร้าง 

บุญกันเก่ง ทำงานก็เก่ง เขาประกาศชื่อกันพวกเจ้าทำ หน้าที่ 

อะไรเขาก็ประกาศ เขาประกาศให้คนมาในงานรู้ว่าใครเท่าไหร่ 

เดี๋ยวกูจะไปข้างนอกนะลูก กูจะไปเอามือลูบทรายให้เสมอ ทำกับ 

มือมันสวย

หนูคนนี้พาพี่พาน้องมาด้วยนะลูก พ่อแม่พี่น้องนะลูก อะไร 

ที่เขาผิดพลาดไป คุยให้เขาเข้าใจ ให้เขามาสร้างบุญเหมือน เจ้านะ 

ลูก มึงบารมีสูงพอสมควรแล้วช่วยได้ พูดให้มันเพราะๆ หวานๆ 

ช่วยเขานะลูก พี่น้องมึง พี่สาวมึง ช่วยเขาหน่อยนะลูก อย่าให้เขา 

ไปทำอย่างนั้น มึงรู้ใช่ไหม?

ช่วยเขาหน่อยนะลูก

มึงต้องช่วยพูด ช่วยคุยให้เขามาสร้างบารมี ให้เขาหัดก่อน 

บารมีที่เคยมีมันหมด ให้เขามาสร้างบารมี มึงช่วยเขานะลูก ถ้ามึง 

ไม่ช่วยพี่ช่วยน้องมึงจะช่วยใครล่ะลูก บารมีของเขาตอนนี้จะหมด 

แล้ว ส่วนของมึงมีแต่เพิ่ม ของเขามีแต่หมดลงทุกวัน กูสงสาร 

อย่าให้เหมือนกูเลย มันหนัก มันเหนื่อยกว่าจะได้มา กว่ากูจะ 

ได้มากูกราบแล้วกราบอีก ขอให้ได้มาอยู่ที่นี่ มันไม่ใช่ได้มาง่ายๆ 

ถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดี เขาก็ไม่ให้มา ถ้าเราได้ขับรถ ก็ให้มันนั่งด้วย 
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นั่งข้างหลังก็ยังดี ดีกว่าไม่ได้ขึ้นรถขึ้นเรือ แล้วมึงจะให้กูพูดอะไร

อีกล่ะลูก?

สอนลูกสอนหลานหรือ อีหนูนี่งานบ้านไม่ค่อยเอา (หมายถึง 

สินีนาฏ พรประดิษฐ์) จับอะไรไม่ค่อยเป็น มันไปติดผู้หญิงน่ะสิ

ไม่สอนหรอก เด็กสมัยนี้ ดีใจน่ะสิลูก มาที่นี่แล้วมีความสุข

สมัยใหม่มันเรียนหนังสือลูก พวกเจ้าก็เหมือนกัน สร้าง 

ความดีให้มากๆ นะลูก สมัยนี้โรคภัยไข้เจ็บมันมาไม่รู้ตัว สิ่งที่ไม่ดี 

เข้ามาเร็ว เพราะฉะนั้น เราทุกคนนะลูก กูขอร้องนะ ไหว้ก็ได้ 

ให้สร้างบุญกุศลให้มากที่สุด อะไรที่มีความสุขทำเถอะลูก สิ่งที่มี

ค่าสำหรับชีวิตทำนะลูก  อย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีมาเข้าตัวนะลูก เราทำ 

งานเพื่อความสุขของตัวเอง สร้างบุญให้บรรพชน มึงสร้างกูได้แล้ว 

มึงมีความสุขกูก็มีความสุข แล้วพวกเจ้าจะเอาอะไรอีกล่ะลูก สิ่งนี้ 

ที่ปรารถนา กูปรารถนา แต่มึงไม่รู้นะ แต่กูอยากให้มึงเหมือนกู มี 

ความสุขเท่าๆ กันแหละลูก

แม้กระทั่งทุกวันนี้ เหมือนที่มึงว่า มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยที่เรา

ไม่รู้ตัว

ช่วงนี้เป็นไข้กันน่ะลูก จิตด้วยลูก

จิตไม่ดีมันก็เป็นไข้ไปเรื่อยแหละคนเรา ข้อสำคัญนะลูก 

เราต้องสร้างบุญนะลูก เราสร้างบุญมากเท่าไหร่ เราก็ได้มาก 

เท่านั้น เราทำความดี ความดีก็ไม่ทิ้งเรา ถ้าหากว่าเราทำความชั่ว 

ความชั่วก็เข้ามาหาเราเอง เพราะฉะนั้น ความดีความชั่วแยก 
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ให้เป็นนะลูก ความดีทำให้มีความสุข ความชั่วทำให้เราเป็นทุกข์ 

จำเอาไว้ไม่ใช่ว่ากูจะสอน พูดได้แค่นี้ ความรู้ก็ไม่มี  จะพูดมาก 

กว่านี้ก็พูดไม่ถูก ตั้งใจนะลูก บำเพ็ญสร้างบุญ กูขอบุญนะลูก 

มาแล้วก็ขอลูกขอหลาน พวกเจ้าจะให้หรือไม่ให้กูก็ขอ เพราะกู 

ไม่มีบุญ บุญมีนิดเดียว ที่ได้จากไอ้หนูนี่แหละ

กูขอบใจทุกคนนะลูก ที่ได้พูดได้คุย ได้ให้มีความสุข ถึงพวก 

เจ้าไม่ใช่ลูกหลาน แต่ก็มีความสุขเหมือนลูกเหมือนหลาน ความสุข 

ที่ได้จากคำพูดของพวกเจ้าก็มีความสุขแล้ว เหมือนกับการที่ให้ 

ความสุขกันนะลูก สุขใดที่กูได้รับ สุขนั้นขอให้ส่งไปถึงพวกมึงด้วย 

กูขอบใจทุกสิ่งทุกอย่าง ความสุขที่มีให้กัน บุญที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง 

ขอให้พวกเจ้ามีบารมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะลูก บารมีที่พวกเจ้าสร้างที่ 

พวกเจ้าทำ ขอให้มรรคผลที่พวกเจ้าได้รับในวันนี้ ให้ถึงในวัน 

หน้านะ ขอให้พบกับสิ่งที่ดีในชีวิต ขอให้ครอบครัว พ่อแม่ พี่น้อง 

อยู่ดีกินดีมีความสุขกันทุกๆ คน ขอขอบใจที่ให้บุญอีกครั้งหนึ่ง 

บุญที่ให้ในวันนี้ ขอให้ตอบสนองในวันหน้า  ขอบารมีพระพุทธเจ้า 

คุ้มครองลูกหลานทั้งหลายให้มีความสุขสดชื่น ขอให้อิ่มหนำ 

สำราญกับบุญกุศลที่สร้าง ขอให้ได้พบพระพุทธเจ้าที่มีรูปร่าง 

สวยงามนะลูกนะ.
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วิญญาณ อาม่าซุ่น ตัวแทนบรรพชน
บรรพชนที่เป็นเทพเทวาได้รับอานิสงส์ในเทศกาลโปรดสาม

โลก พระอาจารย์จี้กงนำมาร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์บรรพชนในเทศ

กาลเจปี ๒๕๔๖

ณ มูลนิธิชินบัญชร อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

พุทธบริกรท่านหนึ่ง   บอกว่ามีความรู้สึกอยากจะพูดเป็น 

ภาษาจีน ด้วยประสบการณ์จึงรู้ความหมายว่าจะมีญาณใดญาณ 

หนึ่ง มาบอกเรื่องราวอย่างใดแน่นอน จึงได้บอกไปว่าถ้าจะมาพูด 

เป็นภาษาจีนก็ไม่ต้องมา เพราะเราฟังกันไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าจำเป็น 

ต้องมา ให้พาล่ามภาษาไทยมาด้วย เรื่องของจิตญาณเป็นเรื่อง 

แปลกสำหรับคนทั่วไป 

บรรพชนที่เป็นคนจีนทั้งหลาย ได้รับบุญได้รับกุศล ได้กิน

อิ่มหมีพีมันเพราะลูกหลานทำให้กินในเทศกาลเจ ถ้าลูกหลาน 

ไม่ทำให้บรรพบุรุษ ไม่ได้ถวายผลาหารเลย ผลไม้ในวันนี้ บรรพชน 

คนจีนเขาไม่ได้กิน

เพราะว่ามีเทศกาลเจ เป็นเทศกาลของคนจีนนับถือมาตั้ง

แต่โบราณกาลแล้ว   เพราะวันนั้นคนจีนสมัยโบราณจึงต้องถือ 

ขั้นตอนตรงนี้ เพราะฉะนั้นผู้ที่จะถวายผลไม้ ที่ว่าผู้บำเพ็ญที่อยู่ 

ที่นี่ได้ถวายผลไม้หรือถวายผลาหารให้แก่คนจีนบรรพชนได้กิน 
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แล้ว วันนี้ก็ขอขอบใจ อยากจะให้ทุกคนได้รำลึกถึงบรรพชน 

ที่เป็นคนจีนให้มากๆ ให้รำลึกถึงบรรพชนที่เป็นคนจีนให้เยอะๆ 

อย่าถีบหัวส่ง เมื่อมาอยู่หรือบำเพ็ญ ผู้ที่อยู่บำเพ็ญแล้วก็ให้ตั้ง 

ใจบำเพ็ญอย่าลืมว่าบรรพชนคนจีน ก็คือต้นกำเนิดของผู้บำเพ็ญ 

เช่นกัน ผู้บำเพ็ญในประเทศจีนก็คือคนจีน เมื่อมาอยู่เมืองไทย 

ก็คือบรรพชนคนจีนนั่นเอง เพราะฉะนั้นอย่าผลักไสไล่ส่ง อย่า 

ทำบุญแต่ที่วัด ให้ตั้งศาลตั้งอะไรให้คนจีนกินบ้าง เพราะบรรพชน 

ก็คือคนจีนเช่นกัน เพราะฉะนั้นที่มาในวันนี้ ก็อยากจะมาขอบใจ 

ลูกหลานที่เป็นคนจีนทั้งหลาย ที่วันนี้ได้ตั้งกับข้าวอาหาร ให้ 

บรรพชน เช่น คนจีนได้กิน เราในฐานะผู้ที่เป็นตัวแทนของบรรพ 

ชนคนจีนทั้งหลาย เรามาขอบใจ ขอบคุณผู้มีบุญทั้งหลาย ที่ได้ส่ง 

บุญส่งกุศลไปให้เรา  ซึ่งเป็นบรรพชนของคนจีน ถึงแม้นเราไม่มีกาย 

สังขารเหมือนท่านแล้วก็ตาม แต่จิตญาณของเราก็เป็นคนจีน ยัง 

นับถือเคารพคนจีนอยู่นั่นเอง เพราะฉะนั้น วันนี้เป็นเทศกาลกินเจ 

ซึ่งเป็นเทศกาลที่โบราณนับถือกันมานานแล้ว อย่าให้ลูกหลานลืม 

เทศกาลนี้เป็นอันขาด เราจะได้อาศัยใบบุญ ได้กินบุญของลูก 

หลานที่ได้สร้างให้ในวันนี้ด้วย ขอให้ทุกคน จงตั้งใจสร้างบุญกุศล 

ตั้งใจบำเพ็ญ หมั่นเพียรภาวนา เราบรรพชนคนจีน เป็นคนโบราณ 

ที่บำเพ็ญมาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว เพราะฉะนั้น ขอให้เราทุกคน 

ที่เป็นลูกหลานเชื้อสายคนจีน ก็ให้บำเพ็ญเหมือนบรรพชนของ 

เขา และจะได้สุขสบาย มีความสุขเพราะลูกหลานที่อยู่เป็นมนุษย์ 

นี้ช่วยส่งบุญไปให้
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อาม่าชื่อ “ซุ่น” อยู่ไต้หวันตายไป ๑,๐๐๐ กว่าปีแล้ว 

วันนี้รู้ว่าที่นี่มีการจัดเทศกาลเจ...อาม่ามากับอาจารย์จี้กง 

เราขี่มังกรมา พระอาจารย์ของเจ้าอยู่ที่นี่ในตอนนี้

ตอนที่ถวายผลาหารพระแม่องค์ธรรม เนื่องในวันเปิดเทศ 

กาลเจ ส่งผลกระทบถึงบรรพบุรุษคนจีนทั้งหมดเลย

อาม่าเห็นหมาดำนั้นเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่พิการคนนั้น

หมาดำตัวนั้นมันโกรธตาแดงเป็นไฟ

ขอบุญจากผู้หญิงที่ขาพิการนี่ ในอดีตชาติเคยผูกคอหมา 

เฆี่ยนตีๆ จนหมาพิการ! แล้ววันนี้เขาก็ใช้กรรมแล้ว(หมายถึงผู้ 

หญิงคนที่ว่ากำลังใช้กรรมนี้อยู่  หล่อนเป็นโปลีโอตั้งแต่วัยรุ่น 

สาวจนวันนี้อายุเกือบจะ ๖๐ ปีแล้ว อยู่อย่างทรมาน จะไปไหน 

มาลำบาก ทำการงานก็ลำบาก แต่เขาอดทนใช้กรรม โดยไม่ 

ปริปากบ่น)

แต่เขายังมาให้เห็น! ยังผูกใจเจ็บ!

ถึงแม้เขาจะตั้งใจสร้างบุญ สร้างกุศลให้ วันนี้หมาดำรับบุญ

กุศลไปเต็มที่ 

แต่หมาดำว่า จิตยังไม่เต็ม จิตผู้หญิง จิตยังกังวล กำหนดจิต 

ให้บุญหมาดำไม่เต็มที่

ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาอโหสิกรรมให้เขาได้ ต้องรออีกระยะ 

หนึ่ง 
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ถึงแม้ว่าเขาได้ชดใช้เวรกรรมอย่างหนักหนาสาหัสแล้ว  ก็เท่า 

กับได้ชดใช้คืนให้แก่หมาดำไปแล้ว เมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจ เขาจึง 

ทำลงไป แต่วันนี้เขามาบำเพ็ญธรรมแล้ว เขาเข้าใจสัจธรรมความ 

จริงแล้ว 

แต่ต้องขอเวลาอีกสักระยะหนึ่ง

หมาดำเขาอยากจะขอเล็บ! ขอเล็บผู้หญิง(เล็บหลุด)

เจรจากันเองนะ

อาม่ามาวันนี้เป็นบรรพบุรุษที่อยู่ข้างบน อาจี้กงพามาที่นี่ 

ทั้งหมด

วิญญาณคนจีนมาเยอะนั่งโต๊ะกลมๆ อยู่ตรงกลาง  ข้างๆ 

สถานธรรม เขาใส่ชุดเต้าเผา นั่งโต๊ะไม้ 

มาแล้วเห็นสถานที่แล้วก็ดี อาจี้กงมาตรวจเยี่ยมลูกศิษย์ด้วย

ขอบพระคุณพระอาจารย์เมตตา เราเตรียมงานกันเพื่อทำ 

พิธีส่งตายายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๔๖ นี้ ดังนั้นวันนี้จึงมากันน้อย 

เขาตั้งใจจะมากันในวันที่ ๒๘ ซึ่งเป็นวันทอดผ้าป่า เพื่อให้ได้เงินมา 

ใช้จ่ายในกิจการส่งเสริมคุณธรรมมูลนิธิฯ ไม่รู้ว่าเมื่อใดจะมีเศรษฐี 

ผู้ใจบุญมาเป็นผู้สนับสนุนสักรายนะ

ถามอาจี้กงซิ

จี้กงบอกว่ากรรมยังเยอะ

กรรมพวกเจ้า กรรมส่วนตัวก็ส่วนตัว แต่ของส่วนรวมน่าจะ



140  เสียงจากนรกภูมิ

แยกส่วนนะ เอาส่วนรวมส่วนตัวมารวมมาปนกันคงไม่ได้ 

จี้กงก็ช่วยไม่ได้ กรรมเยอะ กรรมเก่ากำลังหนุน

ถึงแม้วันนี้เจ้าจะสร้างสิ่งที่เป็นบุญกุศล แต่เจ้าสร้างกรรม 

ไว้เยอะ 

กรรมเก่ากำลังหนุนหนักด้วย และจะแย่ตามๆ  กันทรุดก็ทรุด 

ตอนนี้แหละ ถึงกับคุกเข่าเลยนะจะบอกให้ ทรุดคุกเข่าเลยนะ 

ให้ทุกคนระวังไว้ ส่วนตัวส่วนรวมก็กรรมกำลังหนุนอยู่ 

ใจเสาะแล้วหรือ? 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เขาไม่ทิ้งหรอก แต่กรรมก็ต้องใช้น่า

เจ้าไปแบกกรรมลูกศิษย์ไว้เยอะนี่ ไปพูดต่อรองกับเจ้ากรรม 

นายเวรเขาไว้เยอะ ของลูกศิษย์ ไปต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวร

เจ้าไว้ ก็เลยลงถึงเจ้าด้วย แต่เป็นวิบากกรรมของลูกศิษย์ทั้งนั้น 

ไปเอ่ยปากรับเขาไว้ ลูกศิษย์สบายบางช่วง แต่จะมาหนักอยู่ที่เจ้า! 

แต่ลูกศิษย์ยังไม่สำนึกนะว่า เจ้าไปต่อรองไว้ให้ ยังระเริง 

กันอยู่ ยังไม่รีบแก้ไขตนเอง ไม่รีบสร้างบุญ กรรมมันจะหนักกรรม 

เก่ากำลังหนุนให้ระวัง กรรมเก่ากำลังสูงด้วย

ก็เหมือนนายประกันคนหนึ่ง ที่ไปต่อรองให้ลูกศิษย์แบก 

กรรมลูกศิษย์ไว้ จนลูกศิษย์ไม่ได้ทำตามที่ใจเราปรารถนา ให้เขา 

รีบเร่งสร้างบุญ กรรมมันจึงหนักให้ส่งถึงเจ้า เพราะเจ้าเป็นคน

ไปเอ่ยปากค้ำประกันลูกศิษย์ไว้ ลูกศิษย์เขาไม่เต็มใจ ไม่พอใจ 
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เขาก็ไม่ทำ กรรมจึงกระทบถึงเจ้า จึงต้องหนัก 

ใจรักลูกศิษย์ แต่ลูกศิษย์จะรักเจ้าเท่าที่ใจเจ้ารักลูกศิษย์ 

หรือไม่ ตรงนี้แหละสำคัญ 

ถึงแม้ว่าจะเป็นลูกหลานกันทั้งนั้น

แต่จิตเขาจะเหมือนจิตเจ้าที่เจ้าต่อรองเจ้ากรรมนายเวรไว้ 

ให้ไหม จิตเขาจะรักเจ้าเต็มที่เหมือนที่เจ้ารักเขาเต็มที่ไหม 

เราจึงว่าท่านจึงหนัก 

ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ควรจะเป็น 

อืม! น่าเห็นใจ กรรมเก่ากำลังส่งเต็มที่เลยแต่ละคน 

เราบอกแล้วไง ไปค้ำประกันลูกศิษย์ที่นี่ทั้งหมด ไปคอย 

ต่อรองเจ้ากรรมนายเวรไว้ เราพูดว่าลูกศิษย์รักเจ้า ดังที่เจ้า 

รักลูกศิษย์เต็มที่ไหม คิดสร้างบุญเหมือนที่เจ้าหวังไหม หรือไม่ 

กรรมตรงนี้จึงหนัก 

เราก็ช่วยไม่ได้นะ จี้กงเขาก็ ......

ถึงแม้นเจ้าไม่ได้พูดออกปากต่อรอง แต่จิตของเจ้าก็คิด แค่ 

คิดมันก็เต็มที่แล้ว เหมือนกับเปล่งปากพูดเลย ลูกศิษย์ไม่รู้หรอกว่า 

เจ้าคิดในใจจะช่วยเขาแบบไหน แต่ตรงนี้ก็กระทบถึงเจ้าแล้ว 

ไม่เป็นปัญหาอะไร ส่วนใครบำเพ็ญเขาก็ได้ผลของเขา เขา 

ไม่บำเพ็ญเขาก็ไม่ได้ผลของเขา แต่สำหรับเจ้าตั้งใจว่า จะทำให้ 

เต็มกำลังของกายสังขาร จิตก็ตั้งมั่นที่จะทำงาน 
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บรรพชนเขาช่วยอยู่นะ ไม่ไช่ไม่ช่วย แต่ช่วยดันจิตนี้มันดัน 

ยาก ผู้ที่ไม่ตั้งใจดันเท่าไหร่มันก็ไม่ตื่น ดันเหนื่อยเหมือนกันนะ ท่าน 

ไม่ไช่ไม่เหนื่อย บรรพชนก็อยากให้ลูกหลานสำเร็จในการบำเพ็ญ 

เหมือนกัน แต่จะช่วยวิธีไหนละ กายหยาบกับวิญญาณมันต่างกัน 

เยอะ กายหยาบมันทำได้ทุกอย่าง วันๆ ปากสร้างความดีไหม วันๆ 

มือสร้างความดีไหม กายหยาบมันทำได้ แต่จิตวิญญาณมันรู้เห็น 

จึงไม่ทำแล้ว 

ก็ช่วยตัวเองกันนะ สร้างบุญกันเยอะๆ กรรมเก่าจะได้ละลาย 

ไปบ้าง อย่าให้มันหนุนอย่างนี้ซิ น่ากลัว มันหนักอึ้งเลย 

หนักจริงๆๆ จนถึงสิ้นปีแหละ 

ปีใหม่ จะเกิดอะไรขึ้น ไม่รู้นะอยู่ที่เรานะ 

เราจะรีบสร้างบุญใช้หนี้เร็วแค่ไหน

อยู่ที่จิตไม่ไช่แค่กายสังขาร ถ้ากายออกไปทำงาน แต่จิตไม่ 

ระลึกถึงเจ้ากรรมนายเวร บุญก็ไม่เกิด เหนื่อยเปล่า ถ้าทำเหลาะ 

แหละๆ อย่างนี้ บุญมันไม่เกิดเท่าไหร่หรอก เกิดแค่ประจิบ 

ประจ๋อย 

เราทำให้เต็มที่ ขอขมาลาโทษซะ แล้วก็ระลึกถึงพระคุณของ 

ฟ้าที่ให้เราได้บำเพ็ญ ได้ละลาย 

ถึงแม้ที่นี่จะขอขมาเจ้ากรรมนายเวรเป็นประจำ เช้าๆ เย็นๆ 

ก็จริง



เสียงจากนรกภูมิ  143

แต่ทุกคนออกจากจิตไหมละ มันสำคัญตรงนี้แหละ ออก 

จากจิตสำนึกหรือว่าปาวๆ เฉยๆ 

นี่แหละสำคัญอยู่ตรงนี้ อยู่ที่จิต น่าคิดน่า 

นี่แหละ! ที่มันมะรุมมะตุ้ม น่าคิดตรงจิตนี่แหละ!

ถ้าจิตไม่เปิด ยังมัวหมองอยู่ก็ไม่มีประโยชน์อะไร!

ดีใจ วันนี้ที่อาจี้กงพามา!

เดี๋ยวอาม่าจะบอกอาจี้กงให้ ขอให้บรรพชนทั้งหลายได้รับ

บุญกุศลในการปฏิบัติบำเพ็ญธรรม

รำลึกถึงคุณของฟ้า คุณของผืนแผ่นดิน ที่เราได้เหยียบย่ำ 

ได้บำเพ็ญ 

ขอให้ทุกคนตั้งจิต ให้แน่วแน่กว่านี้นะ 

จิตของเราตัวเดียวที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ ถ้าเราไม่ไปแก้

ปัญหาที่จิต อย่างอื่นก็แก้ไขลำบาก 

จิตที่ตั้งมั่นในการทำงาน ไม่มีความรู้สึกเหนื่อยหน่ายขี้เกียจ 

ทุกๆ เรื่อง 

ถ้าไม่แก้ไขที่จิตอะไรๆ ก็ไม่ก้าวหน้า แล้วก็ละลายไม่ได้ด้วย 

ถ้าไม่ละลายที่จิตแล้วยากจริงๆ มันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะ 

ที่อื่นเขาอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้ แล้วเขาก็จะไม่เชื่อด้วย ไม่ 

เชื่อเรื่องจิตญาณด้วย 
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เขาไม่ใช้ปัญญา ถ้าใช้ปัญญาคิดก็ตามเราทัน

ถึงแม้เขาจะไม่เชื่อ ก็ให้รำลึกถึงพระคุณเข้าไว้ ไม่ใช่ทวง 

บุญคุณ

เพราะทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยของสิ่งต่างๆ

วันที่ ๒๘ นี้เจ้าก็ตั้งจิตสำนึกคุณถึงบรรพชน ให้รำลึกถึงอาก๋ง 

อาม่า บรรพชนทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับเจ้าทั้งหมด

ตอนนี้พระอาจารย์เจ้าตรวจงานอยู่ กำลังเดินดู ทำอะไร

ก็ไม่รู้ขยุกขยิกอยู่! หน้าพระแท่น น่าสงสาร อาจี้กงนะเหนื่อย 

แล้วก็แบกหนี้เวรกรรมของลูกศิษย์ไว้แยะ พระอาจารย์ใจดี พระ

อาจารย์เป็นหนึ่งเดียวในจักรวาล ที่ทำอย่างนี้ คนอื่นไม่มีใครทำ 

เดี๋ยวนี้มีเสด็จพ่ออาทิตย์มาร่วมด้วย พ่ออาทิตย์ก็ร่วมแบกกรรม 

เพราะอาจารย์ พระโพธิสัตว์จันทรปํญญา พระอาจาริณีเราเหนื่อย 

พระองค์ทั้งสองเหนื่อยมากเราก็เห็นใจเราก็เข้าใจพระองค์ทั้งสอง

เอาละ เราก็จะกลับแล้วนะ 

ก็ขอให้ทุกคนรำลึกจิตตัวเองกันให้ทุกคน พยายามแก้ไขจิต 

ตัวเองให้ดีให้ได้ ถ้าจิตเราแก้ไขไม่ได้ ทุกอย่างก็แก้ไขไม่ได้ อยู่ที่จิต 

ของเราเป็นหนึ่งนะ อันดับแรกต้องมาที่จิตของเรา ถ้าเราแก้ไข 

จิตของเราได้ ทุกอย่างข้างนอกก็แก้ไขได้ทั้งหมด วัตถุก็แก้ไขได้ถ้า 

จิตของเราแก้ไขได้นะ

ลูกศิษย์ทั้งหลาย เจ้าก็อย่าไปรับให้มากเกินไปนะ กาย 
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สังขารลื้อมันบอบช้ำ กรรมลูกศิษย์มันเยอะแยะมาก แต่ลูกศิษย์

ที่ไม่ตั้งใจรักเราก็.

ที่บนหัวเจ้ามันเป็นกรรมเก่าทั้งนั้น กรรมเก่าที่มันหมักกัน

มานะ ลูกศิษย์ลูกหาก็พยายามตั้งใจ ต่อไปก็อย่าแบกจนเกินไป 

เพราะของเราก็เยอะแล้ว ถึงเป็นโองการสวรรค์ก็เถอะ กรรมเก่า

มันก็ไม่ไช่หมดง่ายๆ กรรมนี้ก็ยังมี เข้าใจไหมละ

เพราะเราเกิดมา เราไม่รู้ เมื่อได้รับวิถีธรรมจึงรู้จักกรรม เมื่อ

ก่อนเราไม่รู้ว่ากรรมคืออะไร เป็นอย่างไร รับวิถีธรรมจึงรู้ว่ากรรม 

กฎของกรรมมีจริงๆ 

เมื่อก่อนหมาดำมันกัดเข่า ตอนนี้มันเป็นเงาเจือจาง แต่ไม่ 

เป็นอันตรายแล้วละ

ทำให้เต็มที่นะ ลูกศิษย์ลูกหา ก็ขอเตือนนะ อย่าให้อาจารย์ 

ต้องลำบาก เพราะวาจาที่ไปค้ำประกันหนี้ของเจ้านะ แล้วก็ 

ทำใจ เร่งรีบสร้างบุญใช้หนี้เขาไป อย่าแบกกรรมคนเดียว แล้วเรา 

ก็สำนึก อย่าร่าเริงจนลืมสร้างคุณความดี อย่าร่าเริง สร้างบุญจาก 

จิตของเราเอง จิตเท่านั้นที่จะพัฒนาตัวเราได้ ถ้าจิตของเราไม่ 

พัฒนาจิตของเราแล้ว ไม่รู้ใครจะมาพัฒนาจิตให้เรา

วันนี้ฟ้าเบื้องบน ก็เอาข้างบนลงมา

อาม่ามาตั้งแต่โน่น ตั้งแต่จัดพานผลไม้

อูว์! วันนี้เยอะแยะไปหมดเลย เซียนลงกันมาเต็มเลย นั่งกัน 
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เต็มโต๊ะเลย บรรพชนคนจีน

อาจี้กงรักลูกศิษย์ทุกคน อาจี้กงไม่เคยลืมลูกศิษย์คนหนึ่ง 

คนใดเลย แม้นศิษย์อาจี้กงมีเป็นหมื่นเป็นแสนๆ อาจี้กงก็ไม่เคย 

ลืม จำหน้าศิษย์ได้ทุกคนแหละ แต่ศิษย์บางคนก็หลงลืมอาจี้กง 

แล้ว ลืมแล้วจริงๆ ด้วย นึกชื่ออาจี้กงไม่ค่อยจะถูก บางคนก็ไม่ 

เชื่อว่าจะมีอาจี้กง แต่ตอนแรกรับธรรมะเชื่อว่ามีอาจี้กง แต่ทุกวัน

นี้ทุกคนก็ไม่เชื่อว่าจะมีอาจี้กง 

น่าสงสารจริงๆ  นะ เอาละเราก็จะกลับ เสียเวลามามาก 

แล้ว !

ให้ตั้งใจ จิตของเรา คือจิตของเรา อย่าให้จิตของเราไปเป็น 

จิตของคนอื่น จิตเรามุ่งตรงขึ้นฟ้า อย่าให้จิตของเรา โดนตีแตก 

กระจาย เหมือนมด เหมือนปลวก เหมือนยุงเลยนะ อย่าให้จิต 

ของเราเป็นเช่นนั้น จิตของเราต้องเป็นของฟ้า วันหนึ่งวันใดเราก็

ต้องกลับฟ้า  อาม่าขอให้ทุกคนโชคดี มีความสุขเทศกาลเจปีหนึ่ง 

ขอให้ตั้งใจบำเพ็ญ ให้หมั่นให้เพียร ให้บริสุทธิ์จากใจจริงๆ นะ 

เราก็จะกลับ ขอให้โชคดีมีความสุข เทศกาลเจปีนี้ บรรพชนก็มี 

ความสุข เมื่อลูกหลานได้รำลึกถึงบุญคุณ ที่ให้คนจีนได้มากิน 

อาหารในเทศกาลเจ 

เราขอบคุณอาม่า แล้วก็ขอบคุณบรรพชนทั้งหลาย ที่มาร่วม 

งานในวันนี้ในเทศกาลเจ ขอบคุณพระอาจารย์ พระอาจาริณี 

ขอบคุณพระแม่องค์ธรรม ขอบคุณเสด็จพ่ออาทิตย์ แม่ธรณี 
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พระศรีอริยเมตไตรย ขอบคุณทุกๆพระองค์ ณ. วันที่ ๒๖ กันยายน 

พุทธศักราช ๒๕๔๖ เวลาที่สิ้นสุดคือ ๑๐.๓๐ นาที โดยประมาณ

บำเพ็ญธรรมสร้างกุศลอุทิศให้กับบรรพชน
ค้ำจุนชีวิตให้งดงามรู้จักสร้างสรรค์สิ่งดีๆ

ทุกคน คือ ความหวังของบรรพชน
ทำดีย่อมเป็นชื่อเสียงให้กับวงศ์ตระกูล

มีกุศลย่อมช่วยบรรพชนให้ขึ้นจากห้วงนรกได้
นี่คือ สิ่งที่อยากฝากทิ้งท้ายไว้

(พระโอวาทท่านหันเซียงจื่อหนึ่งในแปดเซียน)
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วิญญาณทวดทิม มาจากลานธรรมพระศรีอาริย์
ณ มูลนิธิชินบัญชร ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

วันพุธที่ ๒๙ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๔๗ เวลา 

๑๐.๓๐ น.

ในวันพุธที่ ๒๙ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๔๗ เวลาประมาณ 

๑๐.๓๐ น.หลังจากถวายผลไม้ เนื่องในวันรับตายาย ปี พ.ศ.๒๕๔๗ 

ที่มูลนิธิชินบัญชรในขณะกำลังถวายผลไม้อยู่ พุทธบริกรท่านหนึ่ง 

ซึ่งเป็นผู้ร่วมถวายผลไม้อย่างถูกต้องตามระเบียบพิธีกรรมอยู่แล้ว 

แต่ในวันนี้ สังเกตกิริยาท่าทางเหมือนคนไม่รู้พิธีกรรมมาก่อน เวลา 

จะถวายผลไม้ก็แอบดูคนอื่น กิริยาอาการงกๆ เงิ่นๆ ผิดสังเกต

กูเป็นพ่อของพ่อมึง เขาแทนตัวกูว่าพ่อเฒ่า ชื่อ ทิม เป็นทวด 

ไม่รู้จักแล้วหรือ ตอนนี้ไปอยู่ที่ลานธรรม

วันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากันมากมาย ขอบใจนะที่ช่วย หากมึง 

ไม่ช่วยกูวันนั้น กูคงไม่ได้ไปหรอก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมขาวๆ น่ะ หน้า

ตายังเด็กแต่สวยมากพาข้ามา

ข้ายังไม่ได้รับธรรมะ แต่มาถวายผลไม้ได้  มีสิทธิพิเศษ พิเศษ 

ที่หลานเป็นอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรม ขอบใจนะ คนอื่นไม่ได้ 

เข้ามาหรอก

เขาให้มากันจำนวนหนึ่ง ไม่มากเท่าไหร่ ที่อยู่ที่นี่เป็นบรรพ

บุรุษ แต่ก็ไม่มากเท่าไหร่
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ข้าไปอยู่ลานธรรม ไม่เคยเห็นพระศรีอาริย์ได้ยินแต่เสียง 

เพราะเขาไม่ให้เห็น ขึ้นไปลานธรรมครั้งนั้น พ่ออาทิตย์จัดใหม่ 

เป็นหลังๆ ไปอยู่ในห้อง

คนที่ใส่ชุดแบบนี้เขาพามา (ใส่ชุดนักบวชธรรมกาลยุค 

ขาวที่เรียกว่าเต้าเผา) บอกว่ามาเถอะ มาเยี่ยมลูกหลาน แต่อย่า 

อยู่ให้นาน เมื่อสักครู่รู้ไหม กูไม่กล้าจับไอ้นั่น (หมายถึงถ้วยน้ำชา

ที่ถวายพระแม่องค์ธรรมและพานผลไม้) ทั้งหมดนั่นแหละ (ผลไม้ 

และผลาหารที่นำถวาย) เจ็บมือไปหมด ร้อน เจ็บมือไม่กล้าเปิด 

เปิดฝาไม่ออก เจ้าก็เห็นไม่ใช่หรือเมื่อสักครู่(ถ้วยน้ำชาพระแม่องค์ 

ธรรม)

เปิดฝาถ้วยน้ำชาของพระแม่องค์ธรรม เหมือนไฟดูดที่มือ 

เจ็บยวบๆ เลย

ขอบใจทุกคนนะที่ส่งบุญให้ทุกวัน ถึงแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อ 

ข้าที่ส่งขึ้นลานธรรม แต่เอ่ยบอกว่าพี่น้องบนลานธรรมทั้งหมด 

ได้กันทั้งนั้นล่ะ ได้ทุกวันเลย  ตอนนี้เขาอยู่กันบางคนก็ไม่สบาย 

เท่าไหร่ ที่ลูกหลานไม่สร้างบุญส่งไปให้น่ะ บางคนก็สบาย บางคน 

ก็ยังทุกข์ ยังร้องไห้อยู่ ยังถูกทุบตี มีบางรายที่ถูกส่งลงนรก ไอ้พวก 

นั้นดื้อเอาไม่อยู่แล้ว

ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลา ไม่นานหรอกเขาก็ให้มา เขาบอกว่า 

วันโน้นน่ะ วันที่เจ้าจะส่งโน่นล่ะ ใหญ่โตมโหฬาร ขี่เครื่องลงมา 

เต็มไปหมดคอยดูสิ เขาพุ่งจรวดลงมาจากข้างบนโน่นแหละ วันนี้ 
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มาพอเป็นกษัยก่อน มาเท่าที่พวกเจ้าอยู่นั่นล่ะ ไม่มากเท่าไหร่ 

แต่ดีใจกันทั้งนั้น โอ้โห! แต่ละคนเสื้อขาวไปหมด (ไม่ใช่หมายถึง 

พุทธบริกร)

ที่อยู่ข้างนอกเสื้อขาว (หมายถึงบรรพชนที่ถูกส่งมาในวัน 

รับตายาย) เสื้อขาวมากเลย สวยขาวกันทุกคนเลย นั่งอยู่ข้างนอก 

เขาดีใจกันทั้งนั้นวันนี้มาจากข้างบนกันทั้งนั้น

เจ้าสบายดีกันหรือ กูเห็นบางคนร้องไห้ เวลากรวดน้ำเขา

เปิดให้เห็นว่าลูกหลานใครส่งบุญให้บ้าง ตอนเย็นน่ะ เห็นทั้งนั้น 

คนที่ร้องไห้เป็นทุกข์สิ ไม่มีเงินใช้น่ะสิ ใครช่วยได้ล่ะ

ทำงานสิลูก ออกไปขายของ ใครไปบ้างล่ะ ไอ้ตัวเล็ก 

ตัวน้อย ไอ้ที่วิ่งกันซนน่ะ (หมายถึงเซียนน้อยจากแดนสุญญตา

ที่เสด็จพ่อพระชินปัญชรมหาราช มีพระบัญชามาให้ไปช่วยงาน 

เพราะงานนี้เป็นงานธรรมะ ในการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติเดิมกลับ 

คืนบรรยากาศจะได้สดใส ผู้คนทั้งหลายจะได้อยู่กันอย่างสุขสบาย 

ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย หาเงินได้ต้องไปจ่ายค่ายาหมด และนี่คือการช่วย 

สังคมอีกแนวทางหนึ่ง) นั่นล่ะ!

สนุกกันน่ะสิ สนุกด้วยทำงานด้วย นานๆจะได้ลงมา มันก็ 

ต้องสนุกเป็นธรรมดา

วันนี้ข้าโชคดี ที่ได้มาถวายผลไม้ ขอบใจนะ (มีเจี่ยงซือบุญ 

เลี้ยงเพิ่งมาถึงก็มานั่งฟังด้วย) อ้าว! นั่นใครล่ะ(คนที่บริจาคที่ให้ 

เราสร้างพุทธสถาน)
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ใจบุญ! แต่…หลังคาบ้านน่ะ บ้านสวยนั่นแหละ แต่ว่าเหลือ

แต่หลังคาแล้ว(กระซิบ)

วันนี้มีเพิ่มอีกนิดแล้วล่ะ ได้เหมือนก้านร่มน่ะ ได้เพิ่มมาอีก 

นิดแล้วล่ะ

ข้าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วล่ะ ขอบใจทุกคนนะที่ส่งบุญให้ทุก 

วันแล้วบุญกุศลที่พวกเจ้าส่งให้น่ะถึงทั้งหมด เพียงแต่ว่าข้างบน

จะรับได้มากได้น้อยเท่าไหร่แล้วแต่เราส่ง ถ้าลูกหลานส่งให้แบบ 

ไม่เต็มใจ มันก็ได้นิดเดียว ถ้าหากลูกหลานส่งได้มากคือจิตดี 

มันก็ได้เต็ม มันอยู่ที่จิตคนส่ง

เจ้ารู้ไหมล่ะ ผีเต็มไปหมดเลย คนใส่หมวกเขาคุมมา มีทั้ง 

แส้ ทั้งโซ่ ตอนเย็นน่ะ มากันมากมายเลยล่ะ ข้างล่างน่ะ เขามา 

กันทุกวันเลย ตอนเย็นได้ขึ้นมาแต่ไม่ใช่ทุกวันนะ วันไหน ที่ท่าน 

เมตตา เขาจะพาขึ้นมาเอง คุมมาเอง ข้างล่างเขาเตรียมตัวจะรำ 

วงกันอีกแล้วล่ะ มีรำวงกันอีก ขอบใจนะที่ส่งบุญไปให้

เจ้าตั้งใจทำให้ดีนะลูก เพราะบางคนได้หลุดเลย ทำกันให้ดี 

ให้ตั้งใจ คนที่มีแสงเยอะๆ น่ะ เหนื่อย เขาช่วยมากที่นี่ คนใหญ่น่ะ 

คนที่มีแสงมากน่ะ พ่ออาทิตย์ท่านทำงานหนัก ทำงานใหญ่ 

เขาจะส่งให้พิเศษ เขาจะส่งให้วันที่ข้างล่างจะขึ้นมา วันที่ ๑๖ 

ตุลาคม (พ.ศ.๒๕๔๗)

เขาจะส่งไปข้างบนให้มากที่สุด คือ เขาช่วย

ปู่เกลา เขาอยู่ชั้นสองโน่น อยู่ตึกชั้นสอง นี่ล่ะวิญญาณ 



152  เสียงจากนรกภูมิ

ลูกหลานเอ๋ย กว่าจะได้มา กว่าจะได้ไปพบลูกหลานเหนื่อยลูกเอ๋ย 

นี่กูเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่เหนื่อย

เดี๋ยวข้าขึ้นไปก็จะได้ไปพักผ่อนฟังธรรมต่ออีก เขาฟังธรรม

กันทั้งวันทั้งคืน นั่งอยู่อย่างนั้นล่ะ เงียบกริบเลย ใบไม้ไม่ขยับเลย

ล่ะนั่งกันน่ะ

ตั้งแต่ข้าขึ้นไปบนลานธรรม เข้าใจขึ้นเยอะ ทำไมกูไหว้แบบ 

อุ้มลัญจกรได้ ไม่สังเกตหรือเมื่อสักครู่ เขาให้รู้เป็นพิเศษ ให้ 

เฉพาะตรงนั้นเมื่อสักครู่ แต่พอครั้งหลังนี้เขาสะบัดมือออกแล้ว 

ต้องกราบแบบธรรมดา

ตอนนี้ข้างนอกที่เขามา เขาฟังข้าพูด ฟังว่ากูพูดอะไรบ้าง 

ว่าจะบอกอะไรเจ้าบ้าง ลูกเอ๋ยพี่น้องเจ้ามากันเยอะแยะข้างนอก 

เขาใส่เสื้อสีขาวกัน หน้าตาเป็นสีชมพู

ส่วนวิญญาณอื่นเขาปิดกั้นไว้ เห็นแต่เฉพาะพวกเรา

เห็นพ่อปู่ คนดำๆ เสื้อไม่ใส่ คุยสนุก เสียงแหลมๆ อยู่ตรง 

นั่นไง (ชี้มือไปยังตำแหน่งที่พ่อปู่นั่งแฝงอยู่ในกลุ่มสนทนา)

วันนี้เขาดีใจกันลูกเอ๋ย มาเท่าที่พวกเจ้าอยู่นี่ล่ะ

มึงรู้ไหมอีหนูกูเจ็บตา มองได้ที่ไหนล่ะ กูถึงบอกว่ากูมอง 

ไม่เห็นไงล่ะ อยู่ในแสงสู้เขาไม่ได้แล้วหลานเอ๋ย มึงน่ะพาลูกสาว 

มาบ้างนะ มาสร้างบุญให้พ่อมันบ้าง(หมายถึงลูกสาวคุณบุญเรียง)

พ่อมันก็มาไงล่ะ พาลูกสาวที่อยู่ที่บ้านมาบ้างนะ เพราะมัน
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ทำแบบนั้นพ่อมันลำบากนะ พามาสร้างบุญบ้าง ส่งตายาย วันที่ 

๑๖ ตุลาคม (พ.ศ.๒๕๔๗)

พามาบ้าง ตายายเดือดร้อนอยู่นะ มึงช่วยนะลูก สงสารพ่อ 

มันลูกเอ๋ย เรามีพ่อมีแม่กันทั้งนั้น

บนลานธรรมเขาประกาศแล้วล่ะลูก มาทั้งข้างบนข้างล่าง 

มาพบกันให้หมดเลย ลูกๆ หลานๆ ใครกี่คน เขาประกาศแล้ว 

คนที่อยู่ที่นี่นะลูกได้เปรียบกว่าใคร เขารู้ก่อนใครทั้งหมด

บรรพบุรุษเขารู้หมดแล้วได้เปรียบกว่าคนอื่น เขารู้หมดแล้ว 

ล่ะใครชื่ออะไร ลูกหลานอยู่ที่ไหน เขารู้หมดแล้ว เขาเตรียมตัว 

กันแล้ว เขาดีใจมาก

ไม่ใช่ให้บรรพชนอย่างเดียวนะลูก ให้ตนเองด้วย สร้างให้ 

มากที่สุด สร้างให้เร็วๆ สร้างให้มาก ให้เยอะๆ เลยนะ ทุ่มไปเลย 

นะมีเท่าไหร่ทุ่มลงไปนะลูกนะ

รายชื่อบรรพชนที่ว่าลูกหลานมาสร้างบุญ เขียนรายชื่อ 

ไปให้ สมมติว่าในวันนั้น ลูกหลานไม่ได้มาแล้วต้องลบรายชื่อทิ้ง 

บรรพชนก็เหมือนไฟลวกไงลูก เหมือนรถน้ำมันระเบิดไงล่ะ อย่าง 

นั้นเลย

น่าสงสารนะ ไม่รู้จะทำอย่างไร ลูกหลานไม่เข้าใจและไม่เชื่อ 

ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร มันเป็นเรื่องของอีกมิติ เป็นเรื่องของพลังงาน 

เหมือนกูไปเห็นปุ๊บกูก็ต้องรู้แล้ว ต้องได้เห็นด้วยตัวของท่านแล้ว 

แต่เรื่องของเรื่องคือตาเนื้อมองไม่เห็น และไม่เชื่อ เขาเห็นแต่ตา 
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เนื้อเขา ไม่เชื่อเรื่องของพลังงาน

เรื่องแบบนี้มีจริงนะลูกเอ๋ย เชื่อเถอะ ไม่อย่างนั้นคงมาใช้ 

ร่างนี้ไม่ได้หรอก กูมากับคนนี้ไม่ได้ หากไม่มีวิญญาณ มึงดูสิว่า 

มันกับกูหน้าตาเหมือนกันไหม คนละหน้ากันเลยมึงดูสิ

กูอยู่บนลานธรรม เขาพูดกันเพราะๆ มากเลยล่ะ อยู่ข้าง

บนไม่ได้พูดเหมือนเจ้านะ เขาพูดหวาน แต่ละคนหน้าตาสดใส

ทั้งนั้น ผู้บรรยายมาจากหลายที่ สวยๆ งามๆ หล่อๆ ยังเป็นเด็ก 

ยังหนุ่มก็มี

หนุ่มคนนั้นเป็นหัวหน้า ประชุมแต่ละครั้งยืนสูงกว่าใครทั้ง 

หมด พูดเสียงหวานเลยล่ะ เสียงหล่อเหมือนรูปร่างเลย นี่กูจะกลับ 

แล้วนะได้เวลาแล้ว

กูมากับลำแสง กูจะบอกอะไรให้นะ ให้ทุ่มๆๆๆ ไม่ว่าบุญ 

อะไรคิดเอาเองสิ

กูจะไปแล้วนะลูก ขอบใจนะวันนี้ที่ได้สร้างบุญ ขอบใจที่พา 

มาให้มีโอกาสได้มาพูดมาคุย ได้มาเห็นลูกหลานมีความสุขก็ดีใจ

แล้วลูกเอ๋ย ทุกคนเลยนะ บุญกุศลที่พวกเจ้าสร้างนะลูก กูได้รับ 

บุญอะไรที่เจ้าสร้างต่อไปเจ้าก็ได้รับนะ บ้านอย่าให้เหลือแต่หลัง

คานะ ให้มีเพดานให้มีเสาเรือน มีอะไรให้ครบ ห้องนอน ห้องน้ำ 

ห้องอะไรให้ครบนะลูก นี่เป็นตัวอย่างนะลูก ทำแล้วทำให้มันจริง 

ให้มันทุ่มเท ให้ตั้งใจ ศรัทธานะ บันไดก็เหมือนกันสร้างแล้วสร้าง 

ให้มันเสร็จ  อย่าสร้างข้ามขั้น  สร้างแล้วสร้างให้มันครบทุกขั้น 



เสียงจากนรกภูมิ  155

นะลูก เราขึ้นบนเรือนก็สบายใจ ไม่ตก ยกขากว้างพลัดตกร่อง 

บันไดนะ ปริศนานะ มึงเข้าใจนะลูก และต่อไปทุกคนนี่คือตัว 

อย่าง ตั้งใจให้ดีมากๆ ผลนิพพานไม่ไปไหนลูกเอ๋ย บรรพชนลูก 

หลานทุกคนก็ได้รับมรรคผล และอานิสงส์ตรงนี้ที่กูได้รับ พวกมึง 

ได้รับเหมือนกันนะลูก บรรพชน ๗ ชั้น ลูกหลาน ๙ ชั้น ข้างบน 

เขาสอนให้กูได้รับรู้นะ เขาเหล่านั้นได้บุญกุศล พวกมึงทั้งหมดตั้ง 

ใจบำเพ็ญบุญกุศลก็ส่งถึงเขา ถ้าเขาได้บรรลุนิพพาน เจ้าก็บรรลุ 

นิพพาน ท่านบอกว่านิพพานไม่ได้อยู่ไกล ถ้าหากลูกหลานตั้งใจ 

ส่งบุญให้จริง

โชคดีนะ.
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วิญญาณตาผ่องมาจากลานธรรมพระศรีอาริย์
ณ มูลนิธิชินบัญชร ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

วันศุกร์ ที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ เวลา ๐๘.๔๐ น.

มีวิญญาณตนหนึ่งมาอาศัยร่าง เพื่อจะสื่อเรื่องราวในอีก 

มิติหนึ่งให้ทุกท่านได้เข้าใจความเป็นอยู่  ของชีวิตหลังความตาย 

ซึ่งไม่อาจจะสัมผัสด้วยกายหยาบได้ 

กูชื่อ ผ่อง เป็นคนชุมพร ตายนานแล้ว ๘๐ กว่าปี รัชกาลที่ 

๕-๗ กูอยู่ ๓ สมัย เขาพามาส่งที่นี่ เขาขี่เรือเหาะมา เขาบอกให้มา 

เขาบอกว่าลูกหลานอยู่ที่นี่ 

ตั้งแต่รัชกาลที่ ๖ เขาเริ่มใช้นามสกุลแล้ว แต่กูไม่มีนามสกุล 

เพราะอยู่ในป่า ปลูกผักปลูกหญ้าทำนา ปลูกผักบุ้ง เดี๋ยวนะกูขอ 

กินหมากก่อน เมื่อก่อนกูเคี้ยวหมากกับยาหม่อง(ไม่ใช่ยาหม่องทา)

เขาให้กูมาบอกว่าให้ลูกหลานบำเพ็ญให้มากๆ หน่อย 

เพราะกูมาจากข้างบนโน้น ที่มีพระอ้วนๆ อยู่  เขาเรียกลานสีเขียว 

ที่มีตึก ๓ ชั้น ที่นั่นเขาสร้าง เมื่อต้นปีที่แล้ว (วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๔๕)

เมื่อก่อนขึ้นไปไม่มีลาน มีแต่หญ้า เป็นที่โล่งมีหญ้ากระจาย 

เฉยๆ ฝั่งโน้นมีพวกสัตว์อยู่เต็มไปหมด มีไก่ และอีกมากมาย พี่น้อง 

กูทั้งนั้นแหละ มันว่ากูมาจากฝั่งไหน กูมาจากฝั่งโน้นตามมาตอน 

แรกกูไม่เห็นว่ามันมา
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มีคนไปช่วยเต็มไปหมด แถวนี้! อ๋อ! อีนี่ก็ไป อีนี่ก็ไปด้วย 

ไอ้หนูนี่ก็ไป คนนี้ก็ไป

ตอนนั้นกูอยู่ที่เจดีย์สีฟ้าๆ เยอะไปหมด

วันนั้นที่เขาไปปลดปล่อยรู้สึก ไม่มีใครไปช่วยสักที กูตาย 

ในนั้นแหละ

มีคนไปบอกว่าคณะนี้เดี๋ยวมีคนมาปล่อย เขาบอกว่าเดี๋ยว

มีคนมาช่วย เขามาช่วยหมดไม่ปล่อยให้อยู่อย่างนี้ พอรู้อย่างนั้น  

ดีใจขึ้นมานิดหนึ่ง

เรื่องลานธรรมพระศรีอาริย์ เขาสอนดี เงียบสงบ แต่คนที่ว่า 

ทำใจดีแล้วก็สวยแล้ว หน้าตาสวยแล้ว เขาสงบ บางคนก็จะ 

ได้ลงมาเกิดแล้ว เพราะบางคนเขาถามว่าจะบำเพ็ญหรือจะไป 

เกิดอีก บางคนบอกว่าจะมาหาลูกหลานก็ลงมาเกิด คนเราบาง 

ทีใจไม่สงบ ยังอยากเห็นลูกเห็นหลาน มันอยากลงมาเกิดก็ปล่อย

มัน แต่กูไม่มาแล้ว

กูเหนื่อย เห็นเขาทำงานแล้วกูเหนื่อย เวลาทำงานกูก็เหนื่อย 

กูทำแต่งาน ถางแต่ป่า ตอนตายอายุ ๑๑๐ ปี ที่อายุยืนเพราะ 

กินหมาก กินพลู กินผักข้างรั้ว แกงเลียงมะละกอ กุ้งหอยปูปลา 

นานๆ ได้กินที ที่กินผักเพราะของชอบ นั่นแหละทำให้อายุยืน 

แต่หมากทิ้งไม่ได้นะ ที่มานี้จะกินหมากด้วย ขนมเพื่อนสั่ง 

เดี๋ยวมันก็มากินกัน

น้ำพริกมะขาม น้ำพริกแห้ง ขนมโค ขนมปลากริม ไม่ใช่ขนม 
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น้ำเชื่อมนะ เห็นไหมที่เขาชอบน่ะ ขนมครกด้วย  ลูกตะขบ ลูกข่อย 

ก็ชอบ ข่อยลูกเหลืองๆ ต้นข่อยน่ะ เข้าใจไหม?

อยากกินของแปลกๆ อีกแล้วกู ของใหม่ๆ หากินไม่ค่อย 

เป็น

เดี๋ยวเขาว่าจะมากินขนมครก มีเพื่อนมาก ลูกอมรสนม 

ท็อฟฟี่รสนมนั่นแหละ หรือลูกอมไข่จิ้งจก

ที่ไหนมีก็ขอให้ทำตามที่เขาสั่งด้วย เขาบอกว่าเขาจะมากิน 

ให้บอกไว้ก่อน

ลูกตะขบกูไม่รู้จัก ถ้าหมากสุกกูเอา

กินเรื่อยๆ ได้กินหมากสุกสักนิดก็ยังดี เหมือนลูกตาลสุกไง 

มาเข้าแถวกันยาวเป็น ๑๐ คน คนหนุ่มๆ บอกว่าใครจะมา ก็ให้จัด 

แถว คนหนุ่มสวยๆ นั่นไง เขาไปที่ประตู ไปสั่งคนสวยให้บอก 

คนสวยที่พูดเพราะๆ คนสวยบนโน้น เต็มไปหมด อย่ามองสิ

บนลานธรรมมีคนพูดให้ฟัง คนใหญ่ๆ โตๆ ขาวๆ สอนให้ 

ปรับจิตให้ดี ให้เป็นคนดี จิตจะได้ใส  ท่านบอกว่าที่นี่เป็นที่ 

ปรับปรุงพื้นฐานให้เป็นคนดีอันดับหนึ่ง เพราะถ้าจะผ่านไปที่สูง 

ต้องปรับจิตตรงนี้ให้ดี ให้ใส ให้สวย ท่านบอกว่าพวกคุณคือบุตร

ของท่าน บอกอย่างนี้แหละ

มีน้องคุณทั้งนั้น มีบรรพชนและลูกหลาน พี่น้องคุณไม่รู้มี 

ไหม เห็นเขาเช็คชื่อหลายคน
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กูมาก่อนเพื่อนยืนหัวแถวเขาให้จัดเอง ยืนเอง กูมายืนหลัง 

เพื่อน แต่วิ่งมายืนหน้าเพื่อน

คนขาวๆ เขาเตรียมพร้อมแล้ว พวกคุณระวังให้ดีนะ เขากระ 

โดดร่มมาเต็มท้องฟ้าไปหมด ลงมาพร้อมกันมืดฟ้ามัวดินไปหมด 

ระวังให้ดีนะ มากันเต็มโลกนี้แหละ 

เขาขีดวงกลมเอาไว้แล้ว ที่สถานธรรมจัดเลี้ยง เห็นแล้วสวย 

มีโต๊ะกระยาสารท ในการลงมา เขามีการคัดเลือก คนที่จิตไม่สวย

ก็ไม่ได้ลงมา ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ได้ลง 

พี่น้องไม่ได้มา ก็ไม่ได้ลง น่าสงสารเขานะ ลูกหลานกูมา 

ไหมไม่รู้ แต่กูมาก่อน

ลงมาเหมือนฝนตก เตรียมถ่ายรูปไว้ด้วยนะ ลงมาสวยแหละ 

เต็มท้องฟ้าไปหมด

ผู้ที่จะได้มาเรียบร้อยกว่ามนุษย์ เข้าใจธรรมะ นั่งพับเพียบ 

เรียบร้อย นั่งสงบเสงี่ยม ไม่กระดุกกระดิก กลัวความผิด กระดุก 

กระดิกก็ไม่ได้ โดนทำโทษทันทีเหมือนกับถูกแทงด้วยเข็ม เพราะ 

ว่าไม่มีระเบียบ

เรื่องบนลานธรรมเขาสอนดี ให้เป็นคนดี ดีกว่ามนุษย์ 

กูพูดคำนี้อย่าเสียใจนะ 

ตอนนี้กูยังอยู่ห้องโลภอยู่เลย กูโลภเพราะยังติดหมาก 

เขาสอนว่าจิตยังมีความโลภ ยังหนักไปไม่ได้ เขาสอนให้มอง 
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เห็นเป็นสิ่งไม่มีค่า อย่าเห็นว่าเป็นของๆ เรา อย่ายึดติดกับวัตถุ 

ให้เห็นว่าว่างให้หมด 

ก็ปล่อยให้ว่างให้หมด เขาสอนทุกวัน สอนทุกเรื่องไม่ว่า 

เรื่องอะไร เรื่องขี้โกรธก็อย่าให้มี เรื่องโกหกก็อย่าให้มี เรื่องเอาของ 

เพื่อนก็อย่าให้มี ที่เพื่อนไม่ให้ก็อย่าเอา สอนทั้งหมด สอนทุกเรื่อง 

ไม่เว้นเรื่องอะไร เขาสอนให้เป็นคนดี ให้ปล่อยวาง ถ้าปล่อยวาง 

ไม่ได้จะไปที่สูงได้ไง ต้องลงมาเกิดอีก หลังแข็งหมดแล้ว   กระดุก 

กระดิกไม่ได้ก็ต้องทนให้ถึงที่สุด ถ้าไม่ทนเราก็ไม่ผ่าน ถ้าเราไม่ผ่าน 

ต้องมาเกิดอีก กูจะทำให้ได้ ถึงลำบากยังไงกูก็ไม่ลงมาแล้ว

เขาบอกว่าบำเพ็ญให้สูง เรียกว่าไม่ต้องลงมาเกิดอีก ขึ้นต่อ 

ไปเรื่อยๆ ถ้าอยากขึ้นที่สูงก็ต้องทำตัวให้ดี

วันหนึ่งวิญญาณเข้าไปข้างในตลอดเวลา พอวิญญาณเข้าไป 

มากเท่าไหร่ ห้องก็จะขยายกว้าง มันกว้างตามจำนวนที่ญาณเข้า 

เหมือนกันทุกห้องจะขยายออกไปอย่างนี้ เป็นอัตโนมัติ

ไม่ใช่นั่งตัวตรงแต่คุกเข่าอยู่ในห้องตลอดเวลา (แสดงท่าทาง 

ให้ดู) สำนึก นี่คือการสำนึก

เป็นยังไงก็ต้องทน ถ้าสำนึกเขาจะให้นั่งพับเพียบ บางครั้ง 

ก็ทำได้ บางครั้งได้นั่งพับเพียบ ถ้าทำไม่ได้ก็คุกเข่าเหมือนเดิม 

เหมือนกันหมด ถ้าคนไหนสำนึกก็ลุกขึ้น พอสำนึกก็คือจากพับ 

เพียบเสร็จสำนึกอีกก็ได้ยืน แล้วก็ไปต่อที่ห้องอื่นอีก

ไม่ใช่แถวแรกจะได้ลุกขึ้นไปก่อน ถ้าใครสำนึกได้ก็ออกไป 
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พอจิตสำนึก มันก็จะเป็นของมันเอง ถ้าไม่สำนึกก็เหมือนเป็น 

กาว ติดลุกไม่ขึ้น มันหนัก ถ้าสำนึกมันเบาขึ้นเอง นั่นคือจิตญาณ 

น่ะลูก

การแต่งตัวที่นั้นเขาใส่ชุดสีขาว เสื้อแขนยาว มียาวๆ 

ความรู้สึกเหมือนผ้าถุงแม่ชี ที่เข้าไปในห้องนั้น ใส่เหมือนกัน 

มันเป็นธรรมชาติ เขาสร้างมาแล้ว

ครูอาจารย์ที่สอน ที่บรรยายเสียงเปลี่ยนเรื่อยๆ

พออาจารย์บรรยายมา ทั้งหมดเงียบที่สุด สงบที่สุด เพียบ 

พร้อมที่สุด ถ้าไม่เงียบโดนทำโทษทันที ไม่มีใครคุม มันทำกันเอง 

มันบอกไม่ถูก 

มาเมื่อกี้ได้ยินเสียงเหมือนงานวัดสมัยก่อน 

เห็นคนนั้นแหละโฆษณายืนบนเวที เหมือนตัวไอ้เท่ง ยืนบน 

ถังน้ำมัน มีถังน้ำมันรองเรียบร้อยแล้ว ถือไมโครโฟน คนตัวดำๆ 

นั่นแหละ

โฆษณาว่ามีงานใหญ่ประจำปีที่นี่ มาชุมนุมที่นี่มีงานใหญ่ 

ประจำปี เขาว่าอย่างนั้น เวทีมีถังตั้ง ๖ ถัง เวทีสวย อยู่เหมือน 

หนังตะลุง เขาไม่ใส่เสื้อ ยืนพุงยื่นเหมือนหมู อาวุธประจำตัวจะว่า 

เป็นกริชก็ไม่ใช่มันงอๆ งอเหมือน(แสดงท่าทางให้ดู)

ขอบคุณทุกคน ขอบคุณเบื้องบน ที่ให้มาให้ประจักษ์หลัก 

ฐาน ถ้าเขาไม่ขอกูก็ไม่ได้ลงมา ยังต้องคุกเข่าอยู่เลย ไม่รู้ได้ 
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ลุกตอนไหน ขอบใจทุกคน ขอบใจที่ได้สร้างบุญไปให้ ถึงไม่ใช่ 

พี่น้องก็ขอบใจ ขอบใจที่ได้สร้างบุญให้บรรพชน กูปลื้มใจแทน ถ้า 

ไม่ได้มาวันนี้ก็ไม่ได้เห็นคนดีๆ แบบนี้ ทุกคนใจดี ที่กูขอมาทั้งหมด 

นี้อยู่บนโน้นกูขอไม่ได้ กูพูดไม่ได้ แต่มาอยู่กับแม่หนูคนนี้กูพูดได้ 

ขอบใจนะลูก  คุณได้บำเพ็ญมีบารมีสูง ถ้าไม่มีคุณกูก็ไม่ได้ลงมา 

ถ้าคุณไม่บำเพ็ญ ไม่มีสถานที่แบบนี้ กูก็ไม่ได้ลงมา ถ้ากูมาก็ไม่รู้จะ 

อยู่ตรงไหน กูไม่มีที่ไป ถึงลงมาแล้วก็ไม่รู้ไปติดช่องไหน กูมาวันนี้

กูได้มาชักชวนจิตวิญญาณทั้งหลาย ให้มารับบุญที่นี่ทั้งหมดทุกวัน 

ปลื้มอกปลื้มใจแทนลูกหลานที่ได้มาบำเพ็ญ ถึงจะไม่ใช่ลูกหลานก็

ดีใจมีบุญกุศล เขาดีใจนะลูกที่ส่งบุญให้เขาทุกวันๆ เขาได้รับทุกวัน 

ถึงกูไม่ได้เป็นอะไรก็เหมือนลูกหลาน เขาสร้างบุญให้ทุกวันเลย

คนอื่นกูไม่รู้ แต่กูได้รับ ถ้าไม่มีพวกมึงกูก็ไม่ได้ลงมา ไม่มี 

สิทธิ์จะไปไหน พวกคุณใจดีมาก สร้างบุญให้พวกกู ขอบใจนะลูก 

ไม่รู้จะพูดคำไหนแล้ว ขอบใจ

กูตั้งใจต้องทำให้ได้ กูเห็นพวกคุณบำเพ็ญแล้วอยากบำเพ็ญ

เหมือนพวกคุณบ้าง จะทำให้ดีที่สุด จะต้องทำให้ได้ ต้องใช้เวลา 

เท่าไหร่ กูก็ต้องทำให้ได้นะลูก ทำเพื่อตัวเองและเพื่อบรรพชน 

ถ้าคุณไม่ช่วยแล้วใครจะช่วย ถ้าคุณจิตตกเขาเดือดร้อน ต้อง 

ตั้งใจบำเพ็ญ เขาคอยคุณรู้ไหม พวกคุณใจดีจัง ใครจะใจดีเท่า 

พวกคุณไม่มี

ขอบใจนะลูก คุณมีบุญบารมีสูง ได้พบสิ่งดีๆ สมัยก่อน 

กูไม่ได้พบอะไร พบแต่พระเดินดิน ขอบใจนะลูก ทุกคนจิตใจดี 



เสียงจากนรกภูมิ  163

ขอให้มีความสุขสดชื่นสมบูรณ์ ให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ให้ช่วยเหลือ 

ลูกหลาน อย่าลืมบรรพชน อย่าลืมผู้มีพระคุณบุพการีนะลูกนะ 

ถึงเวลาที่กูต้องกลับแล้ว เขาไม่ให้รำพึงรำพันนาน เดี๋ยวจิตจะตก 

ให้นึกถึงปู่ย่าตายายคนเฒ่าคนแก่ กูดีใจที่กูได้มาที่นี่ ได้มาพบคน

ใจดีผู้มีบุญที่นี่

ขอบคุณตาผ่องขอบคุณ.
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“ลูกหลานกายเนื้อตั้งใจบำเพ็ญธรรม
ในเทศกาลโปรดสามโลกปลายกัป 
ช่วยตายายให้พ้นทุกข์ได้อย่างไร”

พระโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ปรากฏใน 

พระมหาคัมภีร์มัทภควคีตา แปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่า ผู้ที่ 

ระลึกแม้ซึ่งภาวะใดๆ ละร่างไปแล้ว ในเวลาตายเขาเป็นผู้ถูก 

ภาวะนั้น อบรมแล้ว ทุกเมื่อย่อมไปสู่สภาวะนั้นโดยแท้ 

ในบทความนี้พระองค์ทรงหมายถึง ตอนมีเรากายเนื้อ เรามี

ความประพฤติและนิสัยความเคยชินต่างๆมีทั้งดีและไม่ดี ที่ติดอยู่

ในจิตเดิมแท้มานานพอทิ้งกายสังขาร สิ่งต่างๆที่เก็บสะสมอยู่ก็จะ 

แสดงออกมาให้เห็นทั้งหมด สำหรับดวงวิญญาณที่ได้รับการฉุด 

ช่วยแล้ว ไม่ว่าจะถูกส่งไปที่ใด ไม่ว่าจะเป็นลานธรรมพระมาลัย 

หรือลานธรรมพระศรีอาริย์    ก็จะมีเจ้าหน้าที่รอต้อนรับและคัด 

เลือกวิญญาณตามนิสัยความเคยชินนั้นๆแล้วส่งไปตามห้องต่างๆ

เพื่อจะอบรมบ่มจิตญาณให้ใสสะอาดบริสุทธิ์  หลังจากนั้นถึงจะ 

เลื่อนขั้น ดูว่าเรามีอารมณ์อะไรบ้างก็ส่งไปตามห้องนั้นๆให้ได้รับ

การขัดเกลาอบรมฟื้นฟูจิตญาณให้เป็นปกติ และให้พ้นจากการ 

เวียนว่ายตายเกิด อย่าให้เป็นวัฏจักรหมุนเวียนที่ไม่รู้จักจบสิ้น 

ขอขยายความหมายบทนี้ซึ่งหมายถึง ความเป็นไปของคน 

หรือสัตว์ ที่ยังเสวยทุกข์ ตามกรรมที่ทำไว้ ยังไม่บรรลุนิพพาน เดิม 

ทีสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นในโลกแห่งวิญญาณ อยู่ในความดูแลและควบ 
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คุมของพญายม ตลอดถึงแม้พวกวิญญาณ ต้องเข้าไปสู่โลกมนุษย์ 

หรือโลกธาตุ ซึ่งประกอบด้วยอาการแห่งธรรมชาติ ๓ ประการคือ 

คุณความดี กาม และอวิชชา ผู้ที่ตกอยู่ในอาการ หลงอวิชชา 

ก็จะเกิดเป็นสัตว์กระกูลต่ำ ผู้ที่ตกอยู่ในอาการของกามก็จะเกิด 

ในร่างของมนุษย์ชั้นต่ำ ผู้ที่ตกอยู่ในอาการของคุณความดี จะไป 

เกิดใหม่เป็นเทพเทวดา ร่างที่เราเห็นในความฝัน เมื่อคนนอนหลับ 

เขาก็ลืมกายจริง อาจจะฝันไปว่า เขาได้กลายเป็นกษัตริย์ เขาจำไม่ 

ได้ว่าสิ่งที่ทำก่อนนอนหลับคืออะไร ในทำนองเดียวกัน ครั้นวิญ 

ญาณของบุคคลหนึ่งเปลี่ยนร่างใหม่ เขาก็ลืมร่างเก่าลืม ร่างแห่ง 

วิญญาณที่แท้จริง วิญญาณส่วนใหญ่ในร่างมนุษย์จะเปลี่ยนร่าง 

ไปถึงแปดล้านสี่แสนแบบ  วิญญาณแห่งชีวิตจะเปลี่ยนร่างเป็น 

มนุษย์ สัตว์ เทพเทวา เมื่อวิญญาณเข้าสู่ร่างมนุษย์บางครั้งก็พบ 

สุข บ้างครั้งก็พบทุกข์ หรือโศกเศร้า และเมื่อเกิดเป็นร่างของสัตว์ 

เขาก็มักจะตกอยู่ในภาวะแห่งความกลัว เขาก็พบกับความตื่นเต้น 

ตกใจกลัว และสัมผัสกับความจริงในเรื่อง เกิดแก่เจ็บตายหรือ 

เรียกว่าวัฏจักร หรือ สังสารวัฏ ที่จะทำให้มนุษย์ทั้งหลาย หลงยึด 

ติดว่าเป็นของจริงทำแล้วพ้นทุกข์ได้ ส่วนผู้ที่ละกายสังขารแล้ว 

ถึงจะรู้ความจริงว่า สิ่งที่กระทำตอนมีกายเนื้อ ได้ทำผิดพลาดไป

แล้วแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ จึงวอนขอให้กายเนื้อลูกหลาน กระทำ 

ความดีและเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ผิดให้ตื่นจากความหลง ความ 

งมงายต่างๆ สำหรับลูกหลานที่ทำความดีอยู่แล้ว บรรพบุรุษ 

ทั้งหลายอนุโมทนา และให้กำลังใจแก่ลูกหลานที่มีกายเนื้อ 
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ตลอดไป ในเมื่อลูกหลานทำความดี เช่นได้ฟังธรรมบ่อยๆพร้อม

ทั้งสร้างบุญ อย่างเต็มกำลังด้วยใจบริสุทธิ์และความศรัทธาเลื่อม 

ใส ฉะนั้นผู้ที่มีความสุขและได้รับอานิสงส์มากที่สุด และนิรโทษ

กรรมแก่บรรพชนทั้งหลาย และได้มีโอกาสฟังธรรมที่ลานธรรม 

พระศรีอารย์ และลานธรรมพระมาลัย  ทั้งสองที่นี้จะมีสิ่งศักดิ์ 

สิทธิ์มาเมตตาประทานโอวาทชี้แนะ แก่บรรพชนของเราเพื่อเป็น 

การขัดเกลาจิตเดิมแท้ให้ใส เพื่อที่จะขึ้นฝั่งพระนิพพาน กับลูก 

หลานกายเนื้อพร้อมๆกัน   และจะขอยกพระโอวาทบางตอน 

ที่กล่าวถึงบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ดั่งต่อไปนี้คือ

พระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่ง ได้ประทานพระโอวาทเรื่อง 

การสร้างบุญต่างๆของลูกหลานที่มีต่อบรรพชนในแดนทิพย์ญาณ 

อานิสงส์ของการถวายที่ดินให้กับพระอนุตตรธรรมเจ้า      เพื่อ

สาธารณะประโยชน์แก่สังคมให้มากที่สุด และใช้อย่างคุ้มค่าทุก 

ตารางนิ้ว ที่ดินที่ถวายแล้วจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มาประทับดูแลอยู่ 

ตลอดเวลาไม่ขาดสาย  ผลที่บรรพชนได้รับคือ บรรพชนที่อยู่ในนรก 

จะได้รับนิรโทษกรรมพิเศษ สำหรับลูกหลานรับธรรมะแล้วตั้งใจ 

บำเพ็ญธรรม บรรพชนจะถูกเลื่อนตำแหน่งไปบำเพ็ญที่ลานธรรม 

แต่ถ้าเมื่อใดลูกหลานมีกิเลสหนา คิดอกุศลต่อทรัพย์สินที่ตนกระ 

ทำ ด้วยเหตุบางประการทั้งปวง อย่างจิตหยาบมีผลกระทบกับ 

บรรพบุรุษลูกหลาน ในทางที่ไม่ดีทันที ก็คือจะหยุดชะงักในการ 

รับบุญบารมี มีความโศกเศร้าเสียใจ บางครั้งบางวิญาณของบรรพ 

ชนได้ฟังธรรมอย่างชัดเจนอยู่ดีๆ เสียงธรรมก็ขาดหายไปเฉยๆ 
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จึงทำให้จิตหม่นหมองไม่สงบ และไม่สามารถเลื่อนชั้นได้อีกต่อ 

ไปแล้ว บรรพชนนั้นจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษอีกต่อไป ไม่ว่าทาง

ลูกหลานที่มีกายเนื้อจะจัดงานอะไร ที่เป็นพิเศษอย่างไรก็ตาม

ก็ไม่สามารถรับพลังบุญนั้นได้ เพราะลูกหลานมีจิตไม่บริสุทธิ์ 

ถึงอย่างไรก็ตาม อยู่ที่ลูกหลานช่วยเป็นกองหนุนอีกแรงหนึ่ง ที่จะ

ผลักดันให้บรรลุพร้อมกัน 

ท้าวสักเทวะราช พระองค์ได้ประทานพระโอวาทเรื่อง 

การสร้างบุญว่า ในสังคมสมัยนี้ที่จะสร้างบุญให้บริสุทธิ์นั้นหา

ยาก เพราะจิตใจคนบนโลกมนุษย์คิดที่จะเอาหน้า หรือทำให้ 

ผู้อื่นยกย่องสรรเสริญ จึงทำให้บุญที่ทำอยู่ไม่บริสุทธิ์ ถึงบางครั้ง 

บรรพชนไม่ได้รับบุญนั้น ฉะนั้นการสร้างบุญไม่ว่าจะมากหรือ 

น้อย ก็พยายามทำด้วยความบริสุทธิ์ จิตใจมีความสุข มีมนุษย์ 

บางคนทำบุญน้อยเพราะเขามีน้อย จิตคิดน้อยใจไม่สบายใจ 

ที่ไม่สามารถทำทำบุญมากๆ ให้เหมือนเพื่อนได้ จนบางครั้งไม่กล้า 

ให้เขาประกาศชื่อนามสกุล  และเงินทำบุญ  เพราะอายจึงทำให้ 

บรรพบุรุษไม่ทราบว่าลูกคนไหนทำบุญส่งมาให้ จนบางครั้งไม่ถึง 

บรรพบุรุษ เพราะสิ่งศักดิ์สิทธ์ส่งให้ไม่ได้ ไม่รู้ว่าจะส่งให้ตนเอง 

หรือลูกหลาน สามีภรรยาญาติของตัวเองที่มีชีวิตอยู่ หรือให้กับผู้

ที่เสียชีวิตไปแล้ว  มันอยู่ที่แรงอธิษฐาน ส่วนมากมนุษย์ทุกคนจะ 

อธิษฐานให้กับตัวเองและผู้ที่มีชีวิตด้วยกัน ไม่เคยนึกถึงผู้ล่วงลับ 

ไปแล้ว ถ้าจะนึกก็น้อยมาก จะขอยกตัวอย่างวิญญาณที่ลูกหลาน 

ทำบุญแล้วไม่ได้รับแล้วยังถูกขังจองจำทรมานมากไม่มีน้ำจะกิน 
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และไม่มีข้าวจะกินด้วย แถมไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอีก 

มีวิญญาณตนหนึ่งชื่อระดม ตอนมีชีวิตทำงานเป็นพัศดี

เฝ้าคุกที่จังหวัดแห่งหนึ่ง อยู่เป็นเวลา ๑๐ กว่าปี หลังจากนั้น

ได้ถึงแก่ความตายเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๙ ณ.ตึกที่ทำการเรือนจำ 

ด้วยโรคประจำตัว หลังจากเสียชีวิตแล้วเขาเป็นวิญญาณไปไหน 

ไม่ถูกจึงต้องอาศัยอยู่ที่ศาลพระภูมิ ข้างๆเรือนจำเป็นป้อม ร.ป.ภ.   

เพราะเขาไปไหนไม่ได้จนถึงบัดนี้ ๖๘ ปีแล้ว (พ.ศ.๒๕๔๗)   ที่ต้อง 

ทนเวียนอยู่ในคุกไม่ยอมไปผุดไปเกิด และยังเป็นห่วงลูกหลาน 

แต่ลูกหลานไม่เคยทำบุญส่งไปให้เขาเลย ไม่เคยได้กินอะไรจาก 

ลูกหลานเลย เพราะว่าเวลาเขาทำบุญ เขาจะนึกถึงแต่ลูกหลานที่ 

ยังมีชีวิตอยู่และที่สำคัญคือตัวเอง และตัวเองไม่เคยส่งบุญให้กับ 

บรรพบุรุษ ๗ ชั้นลูกหลาน ๙ ชั้น ที่เสียชีวิตไปแล้วแม้สักครั้งเดียว 

ฉันเสียใจเป็นอย่างมาก   และน้อยใจตอนที่ฉันมีชีวิตอยู่ฉันเลี้ยง 

ลูกไม่เคยอดอยากและขัดใจลูกเลย ลูกอยากได้อะไรฉันก็ไปหามา 

ให้ อยากกินอะไรฉันก็หามาให้ อยากไปเที่ยวฉันก็พาไปไม่เคยขัด

ใจลูกเลย ลูกทุกคนที่ฉันเลี้ยงบอกว่ารักฉันมาก เวลาฉันกลับบ้าน 

ดึกๆทุกคนก็รอฉันด้วยความเป็นห่วง และรอฉันทานข้าวทุกวัน 

ที่ฉันทำทุกอย่าง ฉันทำเพื่อลูก แต่พอฉันเสียชีวิตลง ลูกๆทุกคน

ก็กระจัดกระจายต่างคนต่างไปคนละที่  หลังจากทำบุญเผาร่าง 

ฉันแล้ว พอถึงวันทำบุญครบ ๑๐๐ วัน เสร็จแล้วไม่มีลูกคนไหนที่

จะมาทำบุญให้ฉันอีกเลยสักคนเดียว  แม้แต่วันสารทเดือนสิบของ

ทุกปี ลูกอันเป็นสุดที่รักทั้ง ๔ คนไม่มีใครเข้าวัดทำบุญสักคนเดียว 
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ฉันเสียใจมากว่าทำไมตอนมีชีวิตอยู่ ฉันทำอะไรผิดที่ลูกทุกคน 

ไม่รักฉัน และลูกทุกคนไม่สบายใจจึงไม่มีใครนึกถึงฉันเลย  แม้แต่ 

ตอนนี้ ไม่มีใครส่งบุญให้ฉันเลย ฉันทรมานมากและหิวมาก พอได้ 

มาอยู่ที่เรือนจำแห่งนี้ก็ยังทุกข์มาก ต้องเฝ้าและดูแลความเรียบ 

ร้อยทุกอย่างเวลานักโทษหนีฉันก็ช่วยจับ ใครทำผิดฉัน ก็ช่วย 

เตือน 

มีอยู่วันหนึ่งฉันโกรธมาก เพราะมียามเฝ้าประตูคนหนึ่ง 

มาเข้าเวรช่วงประมาณตี ๑-๒ เขารู้สึกปวดท้องเบาแล้วไม่ไป 

ห้องน้ำ จึงมาปล่อยที่ศาลที่ฉันอยู่ เหมือนกับดูถูกเหยียดหยาม 

ฉัน เขาทำอย่างนั้นทุกคืนโดยไม่ต้องไปห้องน้ำ จนวันหนึ่งฉัน 

ทนไม่ไหวฉันเริ่มโกรธมากขึ้น ฉันจึงหลอกเขาทุกคืนที่เขาเข้าเวร 

เป็นการตักเตือน แต่เขาไม่มีความสำนึกแต่ประการใด ฉันจึงใช้ 

มาตรการเด็ดขาด คือเขาไปไหนฉันก็เดินตามหลอกหลอนจน 

เขาวิ่งออกไปนอกถนนรถเลยชนคอหักตายคาที จึงทำให้เป็น 

เรื่องแตกตื่นทั้งเรือนจำว่า ที่นี่มีผีด ุ  จะทำอะไรต้องระวังเพราะ 

ไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลย จึงจัดการนิมนต์พระมาสวดทำ 

บุญแต่ฉันก็ไปไหนไม่ได้ พอเขาจัดงานเลี้ยงกัน พวกเขาไม่เคยจัด

อาหารหรือแบ่งอาหารและน้ำให้ฉันเลย ไม่ว่าจะเป็นงานบุญอะไร 

หรือทางเรือนจำจัดงานเลี้ยงปีใหม่ หรืองานเลี้ยงต้อนรับบุคคล 

สำคัญไม่เคยนำอาหารหวานคาวน้ำ มาตั้งที่ศาลฉันเลยอดอยาก 

มากจริงๆ ฉันอยู่ที่นี่ทรมานมาก ฉันทำทุกอย่างไม่ว่าการดูแล 

ความปลอดภัย กลับไม่มีใครนึกถึงฉันเลย ไม่รู้ว่าฉันทำบาปเวร 
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อะไรถึงได้เป็นอย่างนี้ ก็มีทหารของท่านพญายมมาพอดี จึงได้ 

สนทนากัน ท่านจึงบอกว่าเมื่อชาติก่อนไม่เคยทำบุญตักบาตร 

แล้วยังนำสิ่งของที่ถวายพระของญาติโยมนำกลับมาขายเวียน 

ไปเวียนมาอยู่อย่างนี้เป็นประจำ พอถึงงานบุญครั้งยิ่งใหญ่เป็น

งานประจำปี เจ้าก็ทำบุญมากกว่าใคร เพื่อที่จะให้ประกาศชื่อ

ร้านของเจ้าให้มีชื่อเสียงและขายของดี ลูกค้าทั้งหลายจะได้ชม 

ว่าแม่ค้าร้านนี้ใจบุญ ขายของก็ถูกกว่าร้านอื่นๆ แต่หารู้ไม่ว่า 

ของที่มาถวายพระนั้นเป็นของหมุนเวียน ตัวเจ้าเองไม่ออกเงิน 

ซื้อสักอย่างไม่ว่าเจ้าจะทำอะไร ก็จะต้องนึกถึงกำไรมากกว่า สิ่ง 

ที่ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวตั้งแต่ไม้จิ้ม 

ฟัน แปรงสีฟัน ยาสีฟัน น้ำตาล ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด 

หรือเรียกรวมกันว่า “สังฆทาน” เจ้าไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ 

แม้แต่พระท่านก็ยังขาย แทนที่จะถวายให้ท่านไปใช้ 

ก็ไม่ทำเป็นอย่างนั้น มีอยู่วันหนึ่งเจ้าอาวาสมาที่ร้านเพื่อที่จะ 

ปรึกษา ที่จะสร้างศาลาวัดแต่ยังไม่มีที่ดินจะสร้าง  จึงให้เจ้า 

ช่วยเป็นเจ้าภาพในการซื้อที่ดินถวาย แต่เจ้าพูดขึ้นมาว่า ถ้า

ฉันเป็นเจ้าภาพในการจัดซื้อที่ดินแปลงนี้ ฉันก็ต้องมีส่วนได้ 

อะไรบ้างในการสร้างศาลาในครั้งนี้ หลังจากสร้างเสร็จแล้ว 

ส่วนเจ้าอาวาสกล่าวว่า โยมต้องการอะไรอาตมาให้ได้ก็จะให้ 

โยมได้ช่วยเหลือทางวัดก็มากพอแล้ว ฉะนั้นฉันไม่เกรงใจนะ คือ 

ในศาลาหลังนี้ ให้มีร้านขายของชำของฉันด้วยนะ จะได้หรือไม่ได้ 

ถ้าได้ฉันจะเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินให้ทันที แล้วไม่ทราบว่าที่ดิน 
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แปลงนี้เขาขายเท่าไร พระตอบว่า๓,๒๕๒,๐๐๐ บาท อาตมาตกลง 

เขื่อนไขของโยมทุกอย่าง คุณนายตอบตกลงอีก ๑๐ วันทำเรื่อง 

ซื้อที่ดินทันที แต่การถวายที่ดินไม่ได้เซ็นสัญญามอบถวายเป็น 

ทางการยังเป็นชื่อของคุณนายทั้งหมด 

พอสร้างเสร็จอยู่ได้จนถึง ๕๐ปี กาลเวลาเปลี่ยนแปลงไป 

ลูกของคุณนายเติบโตขึ้นมา ก็คิดที่จะเอาที่ดินคืน เพื่อที่จะ 

ให้ลูกๆ สร้างโรงพยาบาล จึงทำให้คุนนายเปลี่ยนใจ จึงเข้ามา 

คุยกับเจ้าอาวาส คุณนายพูดไปพูดมาก็เสนอขายต่อ แต่เจ้า 

อาวาสบอกว่าไม่มีเงินหรอก เปลี่ยนเป็นเช่าแทนได้หรือไม่ 

คุณนายตอบตกลง แต่ต้องส่งค่าเช่าเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

พระตอบตกลง เพราะทำอะไรไม่ได้แล้ว ได้สร้างศาลาเสร็จแล้ว 

จะรื้อไปสร้างที่ใหม่ก็ไม่ได้ เพราะไม่มีที่ดิน จึงต้องจำใจเช่าที่ดิน 

ตรงนี้ เพราะเหตุนี้เอง พอเกิดมาชาตินี้ทรมานและอดอยากมากที่

สุด    ไม่มีที่อยู่ที่กิน  ลูกหลานไม่เอาใจใส่ดูแล ถ้าอยากให้ลูกหลาน 

บรรพบุรุษ ๗ ชั้น ๙ ชั้นได้บุญจะต้องทำบุญด้วยความสุข ไม่ว่า 

จะทำมากหรือน้อยก็ตาม แล้วที่สำคัญจะต้องให้เจ้าหน้าที่ประ 

กาศชื่อนามสกุลให้ชัดเจน เพราะผู้ประกาศเปรียบเสมือนเทวดา 

นำข่าวบุญไปประกาศให้ชาวโลกวิญญาณได้รับทราบ แล้วสิ่งศักดิ์

สิทธ์จะได้ส่งบุญต่อไปให้กับผู้ล่วงลับ   เพราะกายเนื้อไม่มีพลังพอ 

ต้องอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉะนั้นมนุษย์จะต้องทำให้รอบคอบ 

ละเอียดและถูกต้อง ทำบุญแล้วไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทน ถ้าใคร 

หวังสิ่งตอบแทน บุญที่ทำก็จะตอบสนองแต่ผู้มีกายเนื้อเท่านั้น 
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มันกลายเป็นกิเลส  ส่วนบรรพบุรุษลูกหลาน วิญญาณจะไม่ได้ 

รับบุญนั้นเลย ถึงรับก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ผู้ทำเอาเองหมด 

การทำบุญหรือถวายอะไรก็แล้วแต่ ผู้นั้นจะต้องนำไปใช้ประ 

โยชน์ให้มากที่สุด ไม่ใช่เก็บกักตุนเอาไว้ หรือมีการนำไปขายต่อ 

ถ้ามีอย่างนี้ในโลกมนุษย์ ผู้ทำบุญจะไม่ได้บุญเลย รวมไปถึงบรรพ 

บุรุษด้วย การทำบุญด้วยสิ่งของอะไรก็แล้วแต่ อย่าคิดว่าเขามีแล้ว 

และมีพร้อมหมดแล้ว ทำให้เกิดความลังเลสงสัยก็ไม่ได้บุญเช่นกัน

จำไว้มนุษย์เอย 

พระพุทธบรรพาจารย์ทะเลใต้ (พระโพธิสัตว์กวนอิม) 

ตรัสสอนลูกศิษย์ว่า เราเป็นดวงญาณดวงน้อยๆ ต่างหลงเวียน 

ว่ายในโลกา หลายหกหมื่นปีแล้ว บัดนี้มีโอกาสรู้จะต้องปลง 

ให้ได้ว่าโลกนี้ล้วนแล้ว แต่เป็นอนิจจังทั้งสิ้นเมื่อเกิดกายใน โลกนี้ 

เมธีท่านทั้งหลายกำลังถักทอชีวิตของตนเองมีจิตใจฝัก ใฝ่เพียงใด 

ทั้งกายและจิตนั้นก็ยังยึดติดอยู่นั้นเอง จึงยังอยู่ในโลกานี้ ยังอยู่กับ 

การเวียนว่ายยากที่จะหลุดพ้นไปได้จึงวนเวียนอยู่ในโลกนี้ แต่หาก 

เมธีต้องการที่จะอยู่ในโลกนี้   เพื่อสร้างโลกนี้ก็ต้องศึกษาเรียนรู้ให้ 

ตนเองเป็นผู้มีคุณธรรม  มีจิตใจและกายอันดีงามจึงจะอยู่ในโลก 

นี้อย่างมีความสุข   อย่างสงบสันติได้ ฉะนั้นเมธีท่านก็ต้องศึกษา 

เรียนรู้เพื่อที่จะให้ตัวเองนั้น มีคุณธรรมเพียงพอที่จะก้าวเดินทาง 

ไปในหนทางชีวิตของตน   เพื่อที่จะสร้างโลกนี้ เพื่อที่จะให้ทุก 

ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็น แต่หากอยู่ในโลกนี้ไม่รู้จักตนเอง 

ไม่รู้จักที่ปฏิบัติประพฤติในทางชั่ว ประพฤติตนในทางมิชอบ 
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เช่นนี้ เท่ากับว่าก่อกรรมให้กับตนเอง ยิ่งอยู่ยิ่งทุกข์เข็ญ ฉะนั้น 

สิ่งที่สำคัญจิตใจของทุกๆท่าน จิตใจตนเองยิ่ง ท่านมุ่งหน้าที่จะ

ก้าวเดิน ก็ต้องมุ่งไปอย่างแท้จริง มิถดถอย มุ่งที่จะฝ่าฝันให้ได้ดี 

ปฏิบัติตนด้วยความตั้งใจจริง เมธีท่านก็สามารถเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีให้กับผู้คนได้ ในจิตใจนั้นล้วนแล้วแต่มีมิตรสัมพันธ์ที่ดี เมธี 

ท่านมีจิตใจแห่งธรรม  ในวันนี้ออกผูกบุญสัมพันธ์ทั่วหล้า เพื่อ 

ที่จะฉุดช่วยคน เมธีท่านสามารถที่จะสร้างคนให้มีคุณค่าแห่ง 

ชีวิตได้ ธรรมก็คือจิตใจของตนเอง รู้จิตใจตนจึงรู้สรรพสิ่ง เข้าใจ 

ปฏิบัติตนจึงรู้จักจัดการ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเที่ยงตรงได้ หลัก 

พื้นฐานในการที่จะปฏิบัติตนต้องชัดเจนและถูกต้อง จึงจะมี 

แนวทางที่ชัดเจนได้ ถ้าเช่นนั้นจะอยู่ในโลกาที่จะฉุดช่วยคนทั่ว 

หล้า รากฐานที่สำคัญในชีวิตและจิตใจของเมธีท่านพึงจะรู้และ 

ปฏิบัติให้ได้คือสิ่งใด รากฐานที่สำคัญในชีวิตทุกชีวิตพึงปฏิบัติให้ 

ได้ ในการที่จะฉุดช่วยคนนั้นคืออะไร  เพียงพอหรือไม่กับการที่ 

จะปฏิบัติฉุดช่วยคน หากมีเมธีท่านมีแต่เพียงความเมตตาเท่านั้น

ไม่พอ และแต่หากจิตใจไม่ซื่อตรงหวังผลประโยชน์  เช่นนี้ก็เท่า 

กับว่าเมธีเดินหนทางผิดแล้ว รากฐานคุณธรรมพื้นฐานที่เมธีจะ 

ต้องมี ก็คือการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา เมธีทราบหรือไม่ หากเมธี 

ขาดสิ่งเหล่านี้แล้ว  ก็ไม่สามารถเข้าใจหลักธรรมได้อย่างชัดเจน วัน 

นี้รู้ตื่นมีจิตใจมุ่งมั่นจะอุทิศฉุดช่วยคนทั่วหล้า จะประกอบความดี 

เพื่อสร้างฐานบุญของตนเอง วันข้างหน้าจึงมีมรรคผลกับตนเอง 

ได้ ฉะนั้นเราจึงมีจุดยืนของตนเองทุกวันหมั่นย้อนมองส่องตน     
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ทบทวนกายและใจทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มิใช่มุ่งปฏิบัติ 

ฉุดช่วยคนอื่นแต่ลืมฉุดช่วยตนเอง ถ้าเป็นเช่นก็อาจจะทำให้ 

ตนเองหลงทางได้ รากฐานของชีวิตจะต้องมีจิตใจซื่อตรงมีวาจา 

สัตย์และจะต้องมีจิตสำนึกในพระคุณของผู้คนทั้งหลาย สำนึก 

ในพระคุณของฟ้า พระคุณที่ให้หนึ่งกายชีวิต และพระคุณของผู้ 

ที่ให้ความรู้ ในวันนี้เมธีทั้งหลายมีชีวิตและจิตใจจนสมบูรณ์ 

ล้วนแล้ว แต่ต้องขอบคุณทั้งสิ้น แม้แต่ผู้ที่ให้ร้าย หรือผู้ที่สรร 

เสริญยกย่อง ก็ล้วนแล้วแต่มีจิตสำนึกขอบพระคุณอยู่ตลอด 

เวลา เป็นการหล่อหลอมจิตใจตน สามารถมีปัญญาล้ำเลิศใน

วันข้างหน้า ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เมธี ทราบหรือไม่ว่าคือสิ่งใด 

นั้นก็คือคุณธรรม ๔ ประการ ที่เมธีเคยปฏิบัติอยู่ก่อน แรก 

เริ่มที่ลงสู่กายสังขารท่านต้องเพียรพยายาม และหมั่นประคอง 

รักษาให้มั่นคง เพื่ออยู่เหนือเหล่ามาร เพื่อมีปัญญาอันสูงส่ง 

การอุดหนุนให้คนทำความดี ส่งเสริมคน ให้ทำความดี หากท่าน 

มีความซื่อตรงต่อคุณธรรมและซื่อตรงต่อฟ้า มีพลังอันกล้าแกร่ง 

ไม่จำเป็นต้องยืดเยื้อเวลาให้ยาวไกล มุ่งไปเดินให้ทันต่อเวลา 

ในวันนี้มีจิตใจที่จะฉุดช่วยผู้คนทั้งหลาย ตั้งใจที่จะฉุดช่วยใคร จง 

กล้าที่จะก้าวไปเดินไป เพื่อที่จะฉุดช่วยผู้นั้น กล้าที่จะเผชิญอย่าง 

แท้จริง เวลาก็ไม่ปล่อยให้ผ่าน ได้ด้วยเปล่าประโยชน์ วันนี้ตั้งใจ 

มุ่งหน้าปฏิบัติ ย่อมสามารถสำเร็จผล

ท่านหลี่ต้าเซียนตรัสว่า   ถ้าจิตพุทธไม่ปรากฏเรื่อง 

ราวของโลกีย์จะติดท่านไปยาวนาน ระหว่างเส้นทางนรกกับ



เสียงจากนรกภูมิ  175

เส้นทางสวรรค์ เส้นทางนิพพาน มีอยู่สามเส้นทาง มีโอกาส 

ให้เลือกมากในยุคนี้ ท่านทั้งหลายก็จงตรองคิดในตัวเองว่า 

ท่านจะเลือก นรก สวรรค์ หรือนิพพาน การปฏิบัติไม่ใช่เรียก

ร้องให้ผู้อื่นบำเพ็ญแทนท่าน แต่ท่านจะต้องเรียกร้องตนเอง 

คำสอนที่อริยะทั้งหลายก็ให้ได้ กล่าวกันไว้ แต่ที่จะให้ท่านทั้ง 

หลายรู้ก็คือ จิตญาณที่มีแต่ความว่าง ไม่ใช่ว่างแบบไม่คิด 

ความว่างก็คือดับกิเลส รู้จักใช้ความสงบมาดับกิเลส แล้วท่านจะ 

พบซึ่งจิตเดิมแท้ที่มีความใสสะอาดบริสุทธ์มีความสว่างใสในตัว 

ที่ไม่มีสิ่งใดมาทำลายได้ บางคนคิดว่าเป็นสิ่งที่ยากสำหรับตนเอง 

แต่ถ้าเราลองทำดูแล้วมันไม่ยากเลยกับที่คิดไว้เลย ถึงแม้ว่าการ 

บำเพ็ญมันลำบากมีอุปสรรคมีบททดสอบ และจะต้องเคี่ยวกรำ 

แต่ถ้ามีความอดทนเข้มแข็ง ต่อสู้ได้และสอบผ่านเราจะเจอกับ 

ความว่างที่เป็นนิพพาน

พระมหาโพธิสัตว์กษิติครรภ์(พระมาลัย) ตรัสว่างานบุญ 

กุศลในปีนี้     ในส่วนรวมมีความสุขและความประทับใจน้อยมาก 

เพราะมีลูกหลานบางกลุ่มมีนิสัยเปลี่ยนแปลงไปมาก มีคำพูดเสียด 

ทานอยู่บ่อยครั้ง ที่ทำลายจิตใจบรรพชนของตัวเองอยู่ตลอด 

เวลา จึงทำให้บรรพชนบางดวงญาณไม่อยากไปหาลูกหลาน  และ 

ลูกหลานบางคนไปวัดไม่ได้ไปทำบุญ แต่ไปดูกิจกรรมที่ทางวัดจัด 

เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเท่านั้นเอง  มีคำพูดของลูกหลานว่า 

ก็จะอดตายอยู่แล้ว ทำไปไม่รู้ว่าบรรพบุรุษจะได้รับหรือเปล่า ที่ 

เห็นๆ อยู่มีแต่พระที่ได้รับ ถ้าได้รับจริงๆบรรพบุรุษคงมาบอกบ้าง 
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ล่ะ เห็นที่ทำไปหายเงียบทุกที อีกประการหนึ่ง กิจการที่ลูกหลาน 

ทำอยู่ไม่เห็นที่จะเจริญขึ้นมาเลย ทำบุญไปแล้วไม่เห็นมีเงินทอง 

ขึ้นมาเลย เวลาทำบุญก็ขอส่วนกุศลให้กับตนเอง จะไม่นึกถึงบรรพ 

ชนอีกต่อไป เพราะเหตุนี้จึงทำให้บรรพบุรุษมีความเสียอกเสียใจ 

เป็นอย่างมาก จึงไม่อยากที่จะขึ้นมาเยี่ยมลูกหลานเพราะขึ้นมา   

 แลว้มคีำพดูตา่งๆนาๆทีเ่สยีดทานทำรา้ยนำ้ใจ จงึมคีำพดูหนึง่มาวา่ 

มีลูกหลานที่ไหนบ้างที่เห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของปู่ย่าตา 

ยายที่ล่วงลับไปแล้ว ถ้ามีช่วยบอกด้วย และประเพณีเดือนสิบ 

ตั้งแต่อดีตกับปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก จนไม่รู้ว่าที่ทำไปนั้น 

เป็นการแสดงถึงความกตัญญูหรือไม่
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รายนามผู้ร่วมบริจาคพิมพ์หนังสือ

เสียงจากนรกภูมิ พิมพ์ครั้งที่ 3
ไม่ประสงค์ออกนาม22 ท่าน 8,045 คุณศุภนิจ ชัยดี 500
คุณภารดี พงศ์เศรษฐไพศาล 200 คุณเอมฤทัย ชาญกำโชค 50
คุณธัญวลัย เพิ่มพรพิทักษ์   400 คุณพรทิพย์ ฉันทอธิพงศ์ 500
คุณวรรณา  ภาคีสิน 200 คุณสุชญา รักษ์ศรี 200
คุณสุวิทย์  สรรพช่าง  พร้อม 

คอบครัว

200 คุณจันทรา คงแรต และ 

ครอบครัว 

460

คุณศศินันท์ ทวีอักษรพันธ์ 100 ครอบครัวศรีคุณรัตน์ 500
ครอบครัวทองวิลัย 700 คุณขจีภัค หลวงผัด 100
คุณสิทธิ  บุญสันทรีย์ 200 คุณกชมล ชื่นทวีสิน 1,000
คุณศราวุธ  สมุติรัมย์    100 คุณศุภกร  คงทิพย์      100
คุณคณาพจน์  แสงส่ง  100 คุณอมร  เจริญดง       102
คุณสมศักดิ์  อบมาลี      20 คุณบำรุง  ปานฤทธิ์      100
คุณปรียาพร  สุวรรพืช  100 คุณอำนวยพร  ม่วงปั้น  100
คุณชาญ  บุญสันทรีย์   100 คุณชั้น  สุวรรณพืช      100
คุณชัญญานุช  บุญสันทรีย์ 100 คุณอุษา  บุญสันทรีย์       100
คุณทัศนีย์ ชุ่มเรือน 

และครอบครัว

500 คุณมณีรัตน์

สกุลวิศาลสุข

200

คุณวัฒนา ดรงค์สุวรรณ 1,500 คุณจิรัสยา พัฒสุนี 300
คุณเกรียงศักดิ์, คุณศุภ พิไล เหลืองขจรวุฒิ และ ครอบครัว 1,000
สือซิวฟ๋อถัง 1,000 คุณบุญ แก้วเขียว 500
คุณเกรียงศักดิ์  นวลจุ้ย 200 คุณนัฎฐวรรณ  ภู่ทอง 100
คุณบุญธวัธ  อำไพสุทธิพงษ์ 500 คุณประสิทธิ์  พุทธทรง 69
คุณสัญญา  เนื่องจำนงค์ 150 คุณปริยาภัทร เชษฐมาส 500
ลุงน้อย มูลนิธิชินบัญชร 2,000 คุณสหัส  ทองสกุล 50
คุณอยู่ -คุณโสภา  จาเรือน       120 คุณแม่บุญเชื้อ ห้าวหาญ 100
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จ.ส.ต.มาวิน จิตรโคตร และครอบครัว 200
คุณยุภา โพธิ์ศรี, คุณมาลัย, คุณเสาวนีย์,คุณโกศล 

ทรัพย์บุญช่วย, คุณสมโภชน์  มั่งเจริญ, คุณญานิศา  ทองมา 

, คุณทิวา เจริญผล  อุทิศส่วนกุศลให้ แม่ อุบล เจริญผล, 

คุณสุรนันท์ กันนิยม

185

คุณเสกสรรค์  จันทราช 

และครอบครัว

199 คุณมั่นคง ด่านสว่าง 

และครอบครัว 

470

คุณเบญจวรรณ   กันทะอุดม 

พร้อมครอบครัว

200 คุณณัฏฐพงษ์

จุฑาพันธ์สวัสดิ์

20

คุณเอมอร   จงขจรกิจ         500 สถานธรรมไท่ไหล 600

คุณไพฑูรย์ กันเกตุแก้ว,คุณฉวีวรรณ์ กันเกตุแก้ว และครอบครัว 200
คุณภูษิต-คุณดวงมณี-

คุณจิณณวัตร ระดาบุตร 

110 คุณศศินันท์ ทวีอักษร 

พันธ์

100

คุณเพี้ยน ศรชัย อุทิศให้คุณพ่อพล ศรชัย,คุณแม่เสงี่ยม ศรชัย 200
คุณธวัช เหรียญทอง 100 คุณกัญญา คงธนานนท์   100
คุณรณกฤต ศรีไสว และ 

ครอบครัว

200 คุณสุภาภรณ์ 

ขันธสุวรรณ 

200

คุณบุญมา คุณละม้าย คุณปรีดา  พิมล 100
คุณนิติพงษ์ ลีเจริญเกียรติ 150 คุณรัชฎาพร   จาเรือน                 115
คุณอารีรักษ์  แซ่จึง               120 คุณสุภาภรณ์   โทนมณี                 15
คุณสมภพ เอี่ยมนพคุณ            20 คุณสกล  ทองพยงค์              20
คุณธารทิพย์ แซ่ตั้ง 40 คุณพูน  ปานมั่งคั่ง 200
คุณศุภวัช วงศ์ชัยบูรณ์ 1,000 คุณธนิสร  บุญหล้า  100
คุณธนัชญา  บุญหล้า   100 คุณวิริยนันท์  บุญหล้า  50
คุณณัฏฐารวี  บุญหล้า  50 คุณพิทยาพล  ขาวมาก 50
หลี่ซื่อฝอถัง 1,400 คุณนิรันดิ์ สีทิศ 300
คุณกีฬาพร แสนธนู คุณกฤษณา แสนธนู คุณโฮม แสนธนู 

และคุณ สุกัลยา  แสนธนู 

500
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คุณสุขยิ่ง, คุณดารารัตน์, คุณฉัตรชัย สุพรรณบรรจง, 

คุณศิริพรรณ บุตร, คุณเยาวเรศ ระดาพันธ์

550

คุณนิตยา   โลหะสวัสดิ์  และครอบครัว 100
คุณวิไลลักษณ์ ทนทาน, คุณวีรชัย แซ่อื้อ, คุณยืนยง-คุณศรีวิไล-

คุณมิตรภาพ-คุณสนธยา-คุณศุภโชค-ศุภชัย และ คุณสมจิต 

อภิรมย์โชคชัย, คุณสมใจ แซ่อื้อ, คุณสมบูรณ์ แซ่อื้อ 

1,300

คุณณิศรา ลาภประเสริฐพร และ ครอบครัว 200
คุณปราโมทย์ อุ่นอนันต์พิทักษ์และครอบครัว 80
คุณเส็ง คุณสุวรรณา และครอบครัวแซ่อึ้ง 50
คุณวิภารัตน์   ศรีบุรินทร์    

พร้อมครอบครัว  

100 คุณธีรดา เอกสมทรา 

เมษฐ์

100

คุณพิชยาณี   นีระมิตร       

พร้อมครอบครัว   

100 คุณปิยานุช, คุณปัณณ 

วัฒน์  ณ บุตรจอม  

100

คุณศิริลักษณ์ ,คุณชนัญธิดา,คุณพีรดนย์,คุณไพฑูรย์   อาจแก้ว  100
คุณสุทธิพงษ์  นามผา  100
คุณวสรรค์ สุธรรม, คุณชลชิณี ตันชัยสวัสดิ์,คุณเอกราช ภคบวร

, คุณภาพพิมพ์ ชัยศิริวารินทร์ 

600

คุณภัณฑิรา ถาวรสุภเจริญ 373 คุณเอ็ม 10
คุณประทุมพร บัวชุม 80 คุณชิราภรณ์  วานิชโช 200
คุณรัตนา ชัยกัลยา 100 คุณมยุรี  อุดมโภคา 100
คุณธิดาทิพย์ สาริพันธ์ 230 คุณรัชนีวรรณ  สมบูรณ์ 100
คุณจันทนา นันทาทอง 100 คุณสมนึก  ฉิมสำราญ 15
คุณณัฐกานต์ บัวแดงดี 100 คุณธนาเศรษฐ์ ชมเสือ 100
วิญญาณเด็กชายไม่ประสงค์ออกนาม 135
วิญญาณนายถวิล ฉิมสำราญ และบรรพบุรุษ 100
คุณเฟื่อง แซ่เฮง 500 คุณวาสนา เหมือนดี 13,000
คุณระพีพรรณ สำโรง 300 คุณดรุณี สำโรง 200
คุณพัชรี สำโรง 200 คุณพิเชษฐ สำโรง 200
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คุณสำเนียง คำแสน 200 คุณพริสร สำโรง 100
คุณพิรสรรค์ สำโรง 100
คุณวัฒนาวดี เอื้ออารักษ์ , คุณประยุทธ ทองสวัสดิ์ 200

พุทธสถานไท่หง จันทบุรี
คุณทัศนีย์  วงษ์ทวีวรรธนา 1,000 คุณสำเนียง  ใหม่อินทร์ 200
คุณเอ็ง  แซ่อึ้ง 100 คุณคะรินยา  ริยะกุล 90
คุณชิวกี  แซ่เฮ้า และ 

ครอบครัว

200 คุณสุนทรี  

ปิยะถาวรอนันต์

100

คุณสมบูรณ์  สุริยา และ 

ครอบครัวพลนอก   

300 คุณส่งเสริม  บุญมั่น 

และครอบครัว

100

คุณรัตนา  แซ่เอี๊ยบ 60 คุณมาลัย  เปาริกรัตน์ 20
คุณเจียมใจ  เชาว์วาท 100 คุณสำเรือง  มองธรรม 100
คุณเสาะ  แซ่อึ้ง 100 คุณดำรงค์  วากระโทก 20
คุณนิภา  สร้างผล 20 คุณรัชนีกร  วากระโทก 20
คุณรัตนา  วากระโทก 20 คุณรุ่งทิวา  วากระโทก 20
คุณ จันทร์  อุทัยวงศ์ 100 คุณไหล  แก้วเรืองแสง 100
คุณธนนันท์  จันทมิตร 60 คุณเพ็ญจันทร์  วิสุทธิ 200
คุณบุญศรี  มนไธสง 20 คุณสุขพงษ์  สิงห์ศุภรัฐ 200
คุณศิริพงษ์  ต่อตั้ง 20 คุณศิริชัย  ต่อตั้ง 20
คุณกิมเอ็ง  แซ่ตั้ง 50 คุณรัชนี  เชาว์กบินทร์ 100
คุณนุใคร  ศรชัย 100 คุณศิริวรรณ  แซ่ตั้ง 100
คุณคมสัน-คุณ นที  

วิจารณ์ปกรณ์กิจ 

50 คุณปฏิภาณ  

วิจารณ์ปกรณ์กิจ

60

คุณกิตติ  รักษา 50 คุณสำอางค์  ทองสร้อย 200
คุณกตัญญู  ประสงค์ดี 1,000 คุณสาลี่  วาสนราศรี 200
คุณขวัญเมือง พิมพ์อุบล – คุณมณฑา  อินทรพกฤษ์ 100
คุณจุฑามาส  ศิริเศรษฐ์ไพศาล อุทิศให้ คุณสิ่มซกเมี่ยง 

(ณัฐนันท์) ศิริเศรษฐ์ไพศาล

500
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คุณบรรเลง  เกษสุวรรณ์ อุทิศให้ คุณแม่ง้อ  เกษสุวรรณ์ – 

คุณแม่แฉล้ม  ภาคการ  

300

คุณนฤมล  ทรงวัฒนา อุทิศให้ คุณพ่อไคซัน  แซ่ล้อ – คุณแม่ 

เซ้ยเหลียน  แซ่โค้ว

200

คุณเกศมณี  แซ่ลิ้ม อุทิศให้ บรรพบุรุษ และ คุณเกรียงศักดิ์  

ธนวิทยากร 

1,000

สถานธรรมสกุลวนาพรหม อุทิศให้สกุลนพฤทธิ์ และคุณนิมิต  

วนาพรหม 

900

พุทธสถานไท่เหอ สมุทรปราการ
คุณชญาดา แจ้งจิตร 115 คุณวิภารัตน์  ไกธนุช 50
คุณดาวเรือง กลิ่นบุบผา 115 คุณสุพรรณี  สุขจิตร 50
คุณกภติพงษ์ นามสมบัติ-

คุณอิสรา นามสมบัติ

115 คุณกันยารัตน์  

สะพานเหล่า 

46

คุณศศิรดา แก้วไวยุทธ 161 คุณศรีนวน  นพวงค์ 115
คุณชุลีพร จำรัสบรรณ์ 50 คุณมลฤดี  ดาพนม 23
คุณจิราภรณ์ เภารัศมี 100 คุณอุไร  บริพันธ์ 23
คุณธัญญานุช  จุมจันทร์ 115 คุณแพรว  ส่งนอก 23
คุณวัลภา  น้ำชา 50 คุณลำไย  อนันต์ 200
คุณบุปผา  ทะเสนฮด 50 คุณวิภา  รักษ์ติวงศ์ 50
คุณนุรี  สายน้อย 50 คุณวิภาวดี  มะณีวรรณ 50
คุณสุนิษา  ฉายกลิ่น 23 คุณจำนง  เสชัง 50
คุณอำนวย  ฉ่ำสู่เนิน 115 คุณมรกต สุขรมย์ 204 204
คุณสุจิตรา  ศรีสุพัฒน์ 207 คุณจันทร์ อเนกลาภเสรี 340
คุณสุมาลี  เพียดสิงห์ 50 คุณปนัดดา แปลงทัพ 306
คุณสายชน  บุญสมปาน 115 คุณสำเภา พรวัฒนา 102
คุณแก่นจันทร์  ชบชล 115 คุณสุมณฑา กาญจนกุล 106
คุณฐตาพร ณัชกฤต 

บุมบัณฑิตย์ 

207 คุณสุชิด,คุณเพ็ชร 

เนาวะบุตร

115
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คุณทองคำ สาลีนนท์ 102 คุณจาง ลี่หยุน 340
คุณนิภาพร, คุณสมชาย, 

คุณผกากรอง ปานเพชร 

100 คุณสัญญา ยางงาม 

พร้อมครอบครัว 

100

คุณสุรจิตร์ เริ่มสาย 100 คุณพ่อค้า วันชัย 50
คุณสำรอง คงดี 50 คุณมาลัย วันชัย 50
คุณสมจิตร คงดี 50 คุณบัวลอย วันชัย 50
คุณปกรณ์ คงดี 50 คุณนภาพร วันชัย 23
คุณมนต์ จอมตั้ง 20 คุณหลั่น วันชัย 23
คุณแพงศรี บำเพ็ญ 20 คุณเพ็ญภา คำชุ่ม 23
คุณวราพร ไม้พิมพ์ 23 คุณยัน คำชุ่ม 23
คุณศุภชิดา เคนหล้า 25 คุณสมคิด หมื่นแสน 23
คุณวรรณชัย เกาะแก้ว 20 คุณธนกร กาศเกษม 40
คุณวริญญา สุกไส 23 คุณพารัชดา สุวรรณไตร 50
คุณเหมือน วงชาลี 100 คุณสายัณต์ เปรียบสม 50
คุณบุญแสง แน่นดี 20 คุณเมตตา แสงประทิม 50
คุณพิสมัย แน่นดี 50 คุณธัญญา ศรคง 20
คุณลดาวัลย์ ชาวเนื้อดี 50 ครอบครัว ตรีพงษ์ 20
คุณสุธาพร ใจชื่น 23 คุณสุรีรัตน์ เริ่มสาย 100
คุณบัวสา หมั่นเรียน 

พร้อมครอบครัว 

50 คุณสุดที ยางงาม 

พร้อมครอบครัว

100

คุณวิสุดา บัวสี 100 คุณสุพรรณษา คุณวงค์ 50
คุณมริพร สำราญรมย์ 100 คุณนฤมล คุณวงค์ 50
คุณแม่มวน องค์แจ 50 คุณหมวด คุณวงค์ 50
คุณนิยม ศิริกิจ 50 คุณรุ่งนภา อินทร์กลาง 50
คุณสุภี ยศพิพักษ์ 20 คุณวาสนา เพ็งปัญจ่า 50
คุณบุษบา ศรีสุข 20 คุณทิวา วิลัยหล้า 20
พ่อสังวาลย์ แม่นวน ชิดจีน 40 คุณราตรี วันทา 20
คุณพรสวรรค์ สันติธรรมเมธี 50 คุณไพริน ชิดจีน 50
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คุณสุวงษ์, คุณประเสริฐ 

สันติธรรมเมธี 

50 คุณดาวระนอง, 

คุณสุวรรณ กล่ำมี

50

คุณอ่วน กลิ่นสว่าง 100 คุณมะลัย แก้วโคกกลาง 20
คุณคำปุ่น โคตรชมพู 50 คุณสุปรียา จั่นรัตน์ 40
คุณอภิชาติ คงดี 50 คุณสายัณห์ สำราญรมย์ 50
แม่แจ้ง, คุณถนอม ช่างบุ 50 คุณติยาพร ศิริดล 23

รวมยอดบริจาค 68,000

ได้หนังสือ(เล่ม) 3,400

ราคาเล่มละ(บาท) 20

รายนามที่ร่วมพิมพ์หนังสือเล่มนี้ทุกท่านขออุทิศส่วนกุศล

ให้แก่บรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย ครูบาอาจารย์ คุณบิดาคุณมารดา 

ญาติสนิทมิตรสหาย และผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว เจ้ากรรม 

นายเวร ทุกภพ ทุกชาติ สัมภเวสี และสรรพสัตว์ทั้งหลาย  ขอให้ 

ท่านที่มีทุกข์จงพ้นจากทุกข์ท่านที่มีสุขจงมีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป

รายชื่อหนังสือธรรมะที่เคยพิมพ์แจกฟรีมีดังนี้

๑.ท่องแดนสุขาวดี และแดนพุทธาลัย

๒.นิพพานไปได้จริงหรือ?

๓.ครบเครื่องเรื่องอาหารเจ ๔.ธรรมะแห่งความสุข

๕.มหาโพธิสัตว์ ๖.เสียงจากนรกภูมิ

๗.พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้ว ๘.พระสูตรและมงคลคาถา

๙.ข้อเตือนใจ (คุกสวรรค์) ๑๐.บำเพ็ญขัดเกลาพุทธจิต

ติดต่อเรื่องหนังสือ 085-902-3911 คุณจิราวุฒิ
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ท่านใดประสงค์จะร่วมสนับสนุน โครงการหนังสือธรรมะ 

แจกฟรี เพื่อไว้ใช้เป็น ค่าหนังสือ และ ค่าแสตมป์ ในการจัดส่ง

โอนเงินในนาม คุณจิราวุฒิ เวียงวงษ์งาม

ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี

กรุงเทพ บางเขน สะสมทรัพย์ 161-5-47258-4

กรุงไทย สามแยกเกษตร ออมทรัพย์ 039-1-97331-2

กสิกรไทย บางเขน ออมทรัพย์ 070-2-76994-9

ไทยพาณิชย์ บางเขน ออมทรัพย์ 041-2-66297-7

หรือธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.เสนานิคม

ในนามคุณจิราวุฒิ เวียงวงษ์งาม

ส่งมาที่ 126/2619 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ ปากเกร็ด นนทบุรี 

11120 

หมายเหตุ ท่านที่ประสงค์ออกนามแจ้งรายชื่อได้ดังนี้

๑.ส่งอีเมล์มาที่ mindcyber@gmai.com

๒.แฟกซ์ 02-964-1136

ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมบริจาคได้ที่เว็บไซด์

http://shopping.mindcyber.com

ติตต่อเรื่องหนังสือ 085-902-3911 คุณจิราวุฒิ

พิมพ์ที่ : บุญศิริการพิมพ์ 02-561-1379, 02-9416650-1


