
กฏแห่งกรรม . ธรรมปฏิบัติ เล่มที ๑ 

พระราชสุทธิญาณมงคล 
(จรัญ  ฐิตธมฺโม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทีฆาย ุ กา  โหต ุ   ภาวนาวิส ุ ทธิเถร 
 

กาพย์ยานี ๑๑ 

 

   ผองศิษย์จิตผ่องใส  ร่วมนํ าใจสมานฉันท์ 

  น้อมนบอภิวันท์   กมลมั นกตัญ  ู

   ณ วันคล้ายวันเกิด  ท่านผู ้ เลศิธรรมวิท ู

  คือหลวงพ่อพระครู   ภาวนาวิสุทธิ นาม 

   ท่านเปี ยมเมตตาจิต  สั งสอนศิษย์ทุกโมงยาม 

  ให้ละกิเลสทราม   หมั นสํารวจตรวจจิตตน 

   ท่านสอนแนวปฏิบัต ิ  เพียรฝึกหัดและอดทน 

  วิปัสสนาพาสู ่ผล   จิตสะอาดปราศราคิน 

   คําสอนสุนทรธรรม  ศิษย์น้อมนํามาถวิล 

  จัดพิมพ์อิ มใจจินต์   เพื อเชิดชูบูชาคุณ 

   เผยแผ่ธรรมวิเศษ  เพื อดับเหตุทุกข์ทารุณ 

  ธรรมทานค่าอดุลย์   ประเสริฐจริงยิ งทานใด 

   ขอคุณพระไตรรัตน์  เรืองจรัสดลพรชัย 

  ให้ท่านพูนพลังใจ   กอบธรรมกิจสัมฤทธิ เทอญ 

 

 

ด้วยคารวจิตอย่างสูง 

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 

และคณะศิษยานุศิษย ์

(ศาสตราจารย์ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ   ผู ้ประพันธ์) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระภาวนาวิส ุ ทธิค ุ ณ 
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน  และเจ้าคณะอําเภอพรหมบุรี  สิงห์บุรี 

ผู ้ ริเริมสร้างหอประชุม  และจัดตั งมูลนิธิภาวนา-กรศรีทิพา 

เพือการศึกษาอบรมสร้างคนให้สูงด้วยคุณธรรม 

ปัจจบุัน  พระภาวนาวิสุทธคุณ  ได้รับพระราชทานเลือนสมณศักดิ 

เป็น  พระราชสุทธิญาณมงคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําปรารภ 

 

 คงจะเป็นเพราะคําปฏิญาณของศิษย์  ภาวนาวิสุทธิ  ทุกรุ่น  ทีเปล่งต่อหน้าหลวงพ่อว่า  

ภาระใดๆ ของหลวงพ่อ  ลูกศิษย์จะขอรับมาเป็นดุจภาระของตน-จัดทําถวาย 

 แล้วเราก็มาพบภาระของหลวงพ่อทีตั งปณิธานไว้ว่า  จะใช้ชีวิตส่วนทีเหลืออยู่ทั งหมด

ให้กับการ  สร้างคน  ด้วยการนําเข้าสู่การปฏิบัตะรรม  หลวงพ่อจึงสร้างงหอประชุมภาวนา-กรศรี

ทิพา  เพือการพัฒนาจิตใตขึ นโดยเฉพาะ  และปรากฏผลน่าชืนใจทีครูบาอาจารย์  นักศึกษา  

ข้าราชการทั งทหารและพลเรือน  และสมาคมทางศษสนา  ได้หมุนเวียนกันมาปฏิบัติธรรม  เกือบ

ไม่มีวันว่างตลอดปี 

 คณะศิษย์จึงตกลงใจ  รับภาระอันสําคัญของหลวงพ่อนี มาขยายผล  โดยจะนําคําสอน

ของหลงพ่อมาทําเป็นหนังสือ  เป็นงานเผยแผ่ทางเอกสารของมูลนิธิ  จัดทําเปนหนังสือชุด  ผลิต

ออกมาเรือยๆ อย่างน้อยปีละเล่ม  ตั งชือว่า  กฎแห่งกรรม-ธรรมปฏิบัต ิ  และจะมีภาคผลงาน

ของมูลนิธิผนวกไว้ด้วย  เพือให้ท่านทีบริจาคบํารุงมูลนิธิได้อนุโมทนาในกุศลผลบุญ  จําเริญ

ศรัทธาปสาทะยิงๆ ขึ น 

 หนังสือเล่มปฐมฤกษ์นี สําเร็จขึ นด้วยความอุตสาหะของอาจารย์สมพร  แมลงภู่  และคณะ  

เริมด้วยการรวบรวมและถอดแถบบันทึกเสียงธรรมบรรยายของหลวงพ่อ  ซึงได้เลือกมาพิมพ์ไว้ใน

เล่มแรกนี แล้วบางเรือง  (ยังมีเตรียมไว้อีกหลายเรืองสําหรับการจัดทําเล่มต่อไป)  คณะผู ้จัดทํา

ได้ช่วกันเกลาสํานวนตัดต่อย่อหน้า  จัดรูปเล่มเพือให้ชวนอ่านยิงขึน  โดยพยายามรักษาสํานวน

ของหลวงพ่อไว้ให้เป็นเอกลักษณ์ให้มากทีสุด 

 นอกจากนี เธอยังเป็นกําลังสําคัญป่าวประกาศหมู่เทวฤทธิ บอกบุญบรรดาศิษย์ผู ้มีความ

เคารพ  และศรัทธาเต็มเปียมในปฏิปทาของหลวงพ่อและคุณอนัญญา  สุนทรสวัสดิ  ร่วมบอก

บุญญาติพีน้องช่วยกันลงขันเป็นทุนดําเนินการดังมีรายนามปรากฎแล้วท้ายเล่ม  ขอขอบพระคุณ

และขออนุโมทนา  ขอทุกท่านได้รับพรและบารมีธรรมของหลวงพ่อคุ ้มครองโดยทัวกัน 

 หนังสือกฎแห่งกรรม-ธรรมปฏิบัติ  เล่มแรกนี   เป็นดุจพานทองพร้อมดอกไม้  ธูปเทียนอัน

สวยงาม  ซึงคณะศิษย์ภาคภูมิใจยิงนักทีสามารถจัดถวายได้ทัน  ในวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อ 

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๓๐  น ี

 ขอหลวงพ่อพระครูภาวนาวิสุทธิ จงเบิกบานในธรรม  และจงสําราญกับงานสร้าง

คนด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ไปนานเท่านาน  อย่างน้อยก็ไม่น้อยกว่าพระ

บรมศาสดาเทอญ 

        ประธานคณะผู ้จ ัดทํา 

              พ.อ.(พิเศษ)ทองคํา  ศรีโยธิน 

 



สารบัญ 

 

 คําปรารภ 

 ภาคชีวประวัต ิ

ชีวประวัติของหลวงพ่อ 

พระครูภาวนาวิสุทธิ    จากทีระลึกงานทอดกฐิน 

      บริษัท การบินไทย จํากัด 

ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม   พระครูภาวนาวิสุทธิ 

 ภาคกฎแห่งกรรม 

ผลกรรมของหลวงพ่อ    พระครูภาวนาวิสุทธิ 

ปลาดุกย่างเป็นเหต ุ    ปัญญา  ฤกษ์อุไร 

หญิงสองร่างนางสองชาติ   พระครูภาวนาวิสุทธิ 

อดีตชาติ     ท. เลียงพิบูลย์ 

 ภาคธรรมปฏิบัต ิ

ปัญญาเกิดจากการปฏิบัต ิ   พระครูภาวนาวิสุทธิ 

สอบอารมณ์     พระครูภาวนาวิสุทธิ 

จับหลับ      พระครูภาวนาวิสุทธิ 

โทรจิต      พระครูภาวนาวิสุทธิ 

พิกุลเทพสถิต     พระครูภาวนาวิสุทธิ 

 ภาคผลงานของมูลนิธิภาวนา  กรศรีทิพา 

ปณิธานของหลวงพ่อ    พระครูภาวนาวิสุทธิ 

สถิติผู ้ ใช้หอประชุมเอนกประสงค์  ภาวนา-กรศรีทิพา 

รายงานสถาบันและบุคคลเข้ารับการอบรม 

วัดอัมพวันพัฒนากําลังพลกองทัพบก  พ.ต.สุรินทร์  พัฒนศิริ 

ยุวพุทธกับว ัดอัมพวัน    จิราพร  สุวรรณเกษม 

วิทยาลัยครูธนบุรีกับวัดอัมพวัน   ผศ. สุจิตรา  รณรืน 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคชีวประวัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชีวประวัติของหลวงพ่อ 
พระคร ูภาวนาวิส ุ ทธิ 

 
ท่านพระครูปลัดจรัญ  ฐิตธมฺโม  ได้มารักษาการตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดนี เมือ พ.ศ.๒๕๐๐  

ได้ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงฟืนฟูกิจการทั งภายในและภายนอกจนเจริญรุ่งเรืองเรือยมาตาม 

ลําดับ  ในเวลาต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ เป็นพระครูสัญญาบัตร “พระครูภาวนาวิสุทธิ”  

ในคราววันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๑๑  ชีวิประวัติและผลงานของท่าน

เป็นทีน่าเลือมใสศรัทธาแด่สาธุชนทัวไป 

 

ชาติภูม ิ

 พระครูภาวนาวิสุทธิ   เกิดในรัชสมัยพะรบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที ๗ 

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์)  เมือ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๗๑  เวลา ๐๗.๐๐ น. (๔ ฯ ๘ ปีมะโรง)  ณ ตําบล

ม่วงหมู่  อ.เมือง จ.สิงห์บุรี  เป็นบตุรคนที ๕  ในจํานวน ๑๐ คน  ซึงเกิดจากโยมมารดา เจิม  และ

โยมบิดา แพ  จรรยารักษ์ 

 พระคุณเจ้าอุปสมบทเมือ ๑๕ กรกฎาคม ๒๔๙๑  เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ วัดพรหมบุรี  จ.

สิงห์บุรี  โดยมี  ท่านเจ้าคุณพรหมนคราจารย์  วัดแจ้งพรหมนคร  เป็นพระอุปัชฌาย์  พระครูถาวรวิ

ริยคุณ  ว ัดพุทธารามเป็นกรรมวาจาจารย ์

 

การศึกษา 

 พระคุณเจ้าได้ศึกษาเล่าเรียนทั งทางโลกและทางธรรม  มีความชํานาญเชียวชาญเป็น

พิเศษพอจะสรุปแยกสาขาศึกษาได้ดังน ี

 สามัญศึกษา ได้ศึกษาจากสถาบันต่างๆ มี 

- โรงเรียนประชาบาลวัดศรัทาภิรมณ์ 

- โรงเรียนสิงหวิทยายน 

- โรงเรียนประจําจังหวัดสิงห์บรีุ 

- โรงเรียนศิริสุทโธ 

- โรงเรียนสุวิทดารามาศ 

สําเร็จการศึกษาชั น  มัธยมปีที ๔  เมือ พ.ศ. ๒๔๘๗ 

 ศึกษาดนตรีไทย  

ได้ศึกษาดนตรีไทยมีปีพาทย์มอญ  แตรวงเครืองสาย  การประพันธ์บทขับร้อง  

จากโยมบิดากับคุณหลวงธารา 



ต่อมา  คุณปู ่  พ.ต.หลวงธารา  ได้นําพระคุณเจ้าเข้าฝากตวักับจอมพล ป.พิบูล

สงคราม  นายกรัฐมนตรี  เพือเข้าศึกษาโรงเรียนนายตํารวจ 

พระคุณเจ้าศึกษาอยู่ประมาณ ๑ เดือน  จึงขอลาออกเนืองจากไม่ถูกอัธยาศัยใน

วิชาน ี

 ศึกษาวิชามายาศาสตร์ 

พระคุณเจ้าเริมมาสนใจวิชามายาศาสตร์และมายาสาไถย์ของคนเราเมือรู้ ดีแล้วก็

เอือมระอา  มิได้นําวิชานี มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและขระนั นมีอายุย่างเข้า ๒๐ 

ปีบริบูรณ์  จึงได้สละจากเพศฆราวาสเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์  ตั งแต่นั นมาจนกระทังบัดนี 

 

ศึกษาพระธรรมวินัย  วิปัสสนากัมมัฏฐาน 

 -  พ.ศ.๒๔๙๑   ศึกษาพระธรรมวินัย ณ สํานักพรหมบุรี 

 -  พ.ศ.๒๔๙๒ สอบนักธรรมโทสนามหลวงได้  ทีวัดแจ้ง  พรหมนคร 

 -  พ.ศ.๒๔๙๓ ศึกษาวิชากัมมัฏฐานกับพระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) 

   อ.หนองโพธิ   จ.นครสวรรค์ 

 -  พ.ศ.๒๔๙๔ ศึกษาวิชากัมมัฏฐานกับหลวงพ่อลี และท่านเจ้าคุณอริยคุณาธร  

   จ.ขอนแก่น 

 -  พ.ศ.๒๔๙๕ ศึกษาการทําเครืองลางของขลัง, นํ ามันมนต์  กับหลวงพ่อจง   

   วัดหน้าต่าง จ.อยุธยา  และพระครูวินิจสุตคุณ, หลวงพ่อสนัน 

  วัดเสาธงทอง  จ.อ่างทอง, หลวงพ่อจาด  วัดบ้านสร้าง   

จ.ปราจีนฯ 

 -  พ.ศ.๒๔๙๖ ศึกษาวิชาสมถวิปัสสนา  กับพระถาวนาโกศลเถร (สด จันทสโร) 

   หรือ หลวงพ่อวัดปากนํ า  วัดปากนํ า  อ.ภาษีเจริญ  จ.ธนบุรี 

-  พ.ศ.๒๔๙๗ ศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานกับเจ้าคุณอาจารย-์ 

พระราชสิทธิมุนี  วัดมหาธาตุ  จ.พระนคร 

 -  พ.ศ.๒๔๙๘ ศึกษาพระอภิธรรม  กับอาจารย์เตชิน (ชาวพม่า)  วัดระฆัง   

จ.ธนบุรี 

   ศึกษาการพยากรณ์จากสมเด็จพระสังฆราชวัดสระเกศฯ   

จ.พระนคร 

   ศึกษาแลกเปลียนความรู้วิทยาศาสตร์ทางจิต  กับอาจารย์  

   พ.อ.ชม  สุคันธรัต 

   เดินธุดงค์รอนแรมหาทีสงบ  เพือจําศีลภาวนาตามป่าเขาลําเนา 



   ไพร  ทางภาคเหนือ ฯลฯ 

  

ตําแหน่งและสมณศักด ิ

๑. รักษาการเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน  ต.บ้านแป้ง  อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  เมือ พ.ศ.

๒๕๐๐ 

๒. ได้รับสมณศักดิ   ทีพระครูปลัดจรัญ  ฐิตธมฺโม  ฐานานุกรม  ของท่านเจ้าคุณ

สุนทรธรรมประพุทธ, เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (แต่มาประจําอยู่สํานัก วัดอัมพวัน)  

เมือ ๒๕ ก.ค.๒๕๐๑ 

๓. ได้รับพระราชทานสมณศักดิ   เป็นพระครูสัญญาบัตร  “พระครูภาวนาวิสุทธิ”  เจ้า

อาวาสวัดอัมพวัน เมือ ๕ ธ.ค.๒๕๑๑ 

๔. ได้รับแต่งตั งเป็นเจ้าคณะอําเภอพรหมบุรี เมือพ.ศ.๒๕๑๘ 

 

 

ผลงาน 

 นับตั งแต่พระคุณเจ้า  ได้มารักษาการในตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน เมือ พ.ศ.๒๕๐๐  

จนกระทังได้รับพระราชทานสมณศักดิ   และมีสิทธิเข้าครองตําแหน่งเจ้าอาวาสโดยสมบูรณ์เมือ ๕ 

ธ.ค. ๒๕๑๑  เป็นระยะเวลายาวนานถึง ๑๑ ปี  แต่ท่านพระครูมิได้นิงนอนใจได้พยายามทุกวิถีทาง

เพือบรหารงานวัดนี และช่วยเหลือวัดอืนๆ ให้เจริญก้าวหน้า  มีสิงอํานวยความสะดวกให้เหมาะสม

ตามกาลสมัย  ท่านพระครูเข้าถึงจิตใจคน  เป็นนักแสดง (เทศน์)  ซาบซึ งตรึงใจแก่ผู ้ ได้ฟังธรรม  

เป็นนักเสียงในการก่อสร้างปฏิสังขรณ์ในเมือไม่มีทุนอยู่ในกํามือ,  เป็นนักเสียสละทรัพย์สินทีมีอยู่

อุทิศเพือการกุศล  และแจกเป็นทานให้ลูกศิษย์วัด,  นอกจากนั น  ท่านพระครูเป็ฯนักแก้ปัญหา

เหตุการณืทีเกิดขึ นโดยนิมนต์ภิกษุชาวต่างประเทศ  มาแสดงธรรมทวีัด  แล้วนําจตุปัจจัยทีได้ชดใช้

หนี โรงไม้, ร้านก่อสร้างต่างๆ บางครั งแก้ปัญหาไม่ได้  ต้องไปยืมเงินจากโยมมารดาหรือไม่ก็ญาติพี

น้อง  เป็นต้น  ด้วยเหตุทีท่านพระครูเป็นพระนักพัฒนา  พระนักเทศน์และวิปัสสนาจารย์พร้อมกัน

เสร็จดังนี   ท่านจึงมีผลงานในทุกๆ ปีมากมาย  จนเป็นทีรู้ จักกันโดยทัวไป  อาทิ 

 พ.ศ.๒๕๒๖ ได้รับโล่เกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นในสาขาสังคมสงเคราะห์

อาสาสมัคร  ฝ่ายกิจการพระศาสนา 

 พ.ศ.๒๕๒๘ ได้รับพระราชทานรางวัลจาก  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี  ณ วัดมหาะตุยุวราชรังสฤษดิ   กรุงเทพฯ  วนัอ ังคารที ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๘  ใน

ฐานะผู ้ ได้ทําคุรประโยชน์ต่อพระพุทธศษสนา  ด้านส่งเสริมชักชวนให้มาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง 



 พ.ศ.๒๕๒๙ ได้รับมอบเข็มเกียรติคุณ  นักพัฒนาดีเด่นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง  จาก 

ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  นายกรัฐมนตรี  ณ ทําเนียบรัฐบาล  เมือว ันที ๖ พฤษภาคม 

พ.ศ.๒๕๒๙ 

 จึงนับได้ว่าท่านพระครูภาวนาวิสุทธิ   ได้ทุ่มเทชีวิตในการพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรือง  

และเป็นทีพึงอันสําคัญแก่พุทธศาสนิกชนในเขตท้องถินทั งใกล้และไกล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม 
 พระครูภาวนาวิสุทธิ 

 วันนี   อาตมาจะเล่าถึงชีวิประวัติ  พร้อมทั งประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม  ให้ญาติโยม

พุทธบริษัทฟัง  ตามทีมีผู ้อาราธนา  ใคร่อยากจะทราบกันพอสมควรแก่เวลา 

 อาตมาชือเดิม  จรัญ  นามสกุล  จรรยารักษ์  พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรง

พระราชทานนามสกุลนี ให้แก่คุณปู ่   อาตมาเป็นนักศึกษาเทียวค้นคว้าหาความรู้   ท ั งวิชาทางโลก

และทางธรรม  เรียนชั นประถมศึกษา  เรียนชั นมัธยมศึกษา  จนเข้านักเรียนนายร้อยตํารวจ

ตามลําดับ  แต่ไม่คิดว่าจะมาบวชในบวรพระพุทธศาสนา  เพราะไม่เคยเชือเลือมใสมาแต่เดิม 

 นอกเหนือจากนั นยังเรียนวิชาช่างกลจากอาจารย์  เลื อน  พงศ์โสภณ  และเรียนวิชา

ดนตรี  ดีดสีตีเป่า  จากหลวงประดิษฐ์ไพเราะ  ด้วยนิสัยชอบพอกันกับ ดร.อุทิศ  นาคสวัสด ิ ซึง

สิ นชีวิตไปแล้ว  อาตมาเคยอยู่ว ัด  แต่ไม่ได้อยู่ด้วยความเลือมใส  อยู่เพือการศึกษา  อาศัยวัด

อาศัยวา  ทั งเป็นบ้านนอกคอกนา  เข้ามาสูก่รุงเทพมหานคร  ตามลําดับ  อาตมาไม่มีนิสัยเลือมใส

พระมาแต่เดิมแล้วก็นิสัยกระด้าง  ไม่ชอบทีจะไหว้พระ  ก็ไหว้ด้วยความจํายอมและจําเป็น  เพือจะ

ไปอาศัยพึงพระเท่านั น  นีนิสัยอาตมา 

 เวลากาลผ่านมาอาตมาก็จบหลักสูตรทางโลก  แต่ทางธรรมยังไม่มีเลย  อายุก็เหยียบย่าง

เข้า ๒๐ ปีบริบูรณ์  โยมบิดาโยมมารดาใคร่จะให้อุปสมบทในบวรพุทธศาสนา  พูดถึงเรืองนี แล้ว

อาตมาส่ายหน้าไม่สนใจใสการบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแต่ประการใด  แต่อาตมาก็

ต้องจําใจจํายอมรับ  เพราะคุณพ่อคุณแม่ก็คิดว่ามีลูกชายก็ต้องการบวช  ตามหลักและประเพณี

ของคนโบราณพ่อแม่ย่อมรักลูกอย่างแก้วตา  แก้วตาทั งสองข้างนี ทุกคนก็เข้าใจดี  หวงแหน

เหลือเกิน 

 อาตมาคิดทบทวนโดยรอบคอบแล้ว  เห็นว่าถ้าเราจะฝ่าฝืนไม่บวชในพุทธศาสนาแล้วก็จะ

เป็นการอกตัญ ูไม่รู้พระคุณของท่านผู ้ มีอุปการคุณ  จึงยอมรับเข้าบวชในรพะพุทธศาสนา  ไม่ได้

เข้าไปเป็ฯเณร  บวชอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์  อาตมาตั งใจว่าจะบวชเพียง ๓ เดือน  ๑๐ วัน  หรือ ๔ 

เดือน ๑๒๐ วัน  เท่านั น  ต้องการจะลาสิกขาลาเพศพรหมจรรย์ไปสู่เพศฆราวาสตามเดิม  ต้องการ

ไปศึกษาหรือไปทํางานทําการทางโลก  เพราะเราต้องอาศัยโลกอยู ่

 อาตมาตั งใจอย่างนี แล้ว  อาตมาก็ได้อุปสมบท ณ พัทธสีมา  วัดพรหมบุรี  อําเภอพรหมบุรี  

จังหวัดสิงห์บุรี  แต่ภูมิลําเนาบ้านเกิดเมืองนอนนั นอยู่เขตในคลองลพบุรีต่อสิงห์บุรีนั นใกล้เคียงกัน  

เหตุทีต้องมาบวชวัดพรหมบุรี  ก็เพราะอพยพบ้านเมืองมาอยู่ในตลาดปากบาง  เพราะขโมย ขโจร 

ชุกชุม  จึงได้หนีเข้าตลาดไป  ตามเหตุผลของบิดามารดา  อาตมาก็ได้ตามบิดามารดามาอยู่ใน

ตลาดประกอบกิจการค้าตามลําดับมา  แต่อาตมาก็ไม่เคยได้ช่วยพ่อแม่ประกอบการค้าแต่ประการ

ใด  เพราะมุ่งมาดปรารถนาการศึกษาแต่เล็กมาตามลําดับ  พอจบหลักสูตรการศึกษาพอสมควร



อายุครบถ้วน ๒๐ ก็ไม่ได้ปริญญา  แต่ก็สําเร็จการศึกษาวิชาช่างกลและวิชาอืนก็คือดนตรีดีดสีตี

เป่าดังกล่าวแล้ว 

 ขอรวบรัดตัดให้สั นว่าได้เคยบวชในพระพุทธศาสนาในปีพ.ศ. ๒๔๙๑  ก็เป็นเวลานานถึง 

๓๔-๓๕ ปีมาแล้ว  การบวชติดต่อกันมา ๑ พรรษา  ก็ท่องหนังสือจนครบหลักสูตร  ตั งใจว่าออก

พรรษาได้กฐินแล้วสึก  อาตมาก็เตรียมเครืองพร้อมแล้วทีจะลาสิกขาในวันนั น 

 แต่ก็มีเรืองอัศจรรย์ดลบันดาลให้เกิดเสียงประหลาดดังขึ น  ง่วงเหงาหาวนอน  เสียง

ประหลาดนี ดังมาก “คุณบวชนี นะดีแล้วจะสึกก็ไม่เป็นไร  นะโมยังไม่ได้  นะโมยังไม่ได้  ได้

นะโมแล้วค่อยสึก”  อาตมาก็พิจารณาดู  เอ  ได้  นะโมตัสสะ ภะคะวะโต  นี ได้มาตั งแต่เป็นเด็ก

เล็กๆ แล้ว  สวดมาตั งแต่อยู่โรงเรียนแล้ว  คิดอย่างนี   แต่ก็ยังตอบไม่ถูกว่านะโมคืออะไร  นีแหละ

เสียงอัศจรรย์เสียงประหลาดดังขึ น  “นะโมยังไม่ได้  จะสึกหรือ  น่าเสียดายเหลือเกินนะ”  

อาตมาก็ ! พะว้าพะวังกังขา  จิตใจชักไม่ค่อยจะดีแล้ว  เสียงนี มันอยู่ทีไหน  และก็ง่วงเหงา

หาวนอนขึ นมาอีก  เสียงประหลาดดังขึ นอีกว่า  “นี คุณสึกก็ไม่เป็นไร  ง่ายนิดเดียวไม่ยากอะไร

นักหนา  แต่ขอถามว่าพุทธคุณได้หรือยัง  ธรรมคุณได้หรือยัง  สังฆคุณได้หรือยัง” 

 อาตมาก็โมโห  โกรธาอยู่ในใจ  ได้เสียงบ้าๆ บอๆ อยูท่ีไหน  ว่าพุทธคุณเราก็ได้  อิติปิโสเรา

ก็คล่องปาก  แต่มันอาจจะไม่คล่องใจก็อาจจะเป็นได้  อันนี เสียงประหลาดดังขึ นมา  ทั งอาตมาก็

ไม่สบายใจเลนึกถึงคําโบราณว่า  ถ้าจิตใจไม่ดีแล้วอย่าสึก  ถ้าสึกไปแล้วเป็นคนสุกๆ ดิบๆ เอาดี

ไม่ได้แล้วจะเป็นคนบ้าบอคอแตกโบราณเขาว่าไว้  เลยต้องเลือนการสึกออกไป  จากเดือน ๑๑  ขอ

เลือนไปเป็นเดือน ๑๒  เดือน ๑๒ สึกแน่เตรียมไว้พร้อมแล้ว  ไม่ได้ตั งใจอยู่ในเพศพรหมจรรย์หรือ

บรรพชิตนี ตลอดกาล  แต่คิดว่าเราจะต้องสึกอย่างแน่นอนเพราะงานมันรออยู่ข้างหน้า  จะต้องไป

รับราชการ  จะต้องไปทําหน้าทีมากมาย  เพราะรเมีวิชาความรู้ ต้องไปกลัวอะไร  คิดอย่างนี นะ  

คิดถึงหลักสุนทรภู่ทีว่า “วิชาพึงตนเองได้  ไม่ต้องพึงใคร”  อาตมาท่องได้ตั งแต่เป็นเด็กว่า  “อันข้า

ไทยได้พึงเขาจึงรัก  แม้ถอยศักดิสินอํานาจวาสนา  เขาหน่ายหนีมิได้อยู่คู่ชีวา  แต่วิชาช่วยกายจน

วายปราณ” 

 มาถึงตอนนี ขอฝากญาติโยมเลยนะ  ถ้ามีลูกสาวกับลูกขายนี  โยมจะเอาใจใส่ใครมาก  

โยมจงเอาใจใส่ลูกสาวให้เชียวชาญชํานาญการงานกว่าลูกผู ้ชาย  เพราะถ้าไม่มีวิชาความรู้นีไม่

เชียวชาญเคหะศาสตร์ไม่เข้าใจแม่บ้านการเรือนไปได้สามีเขาก็แผลงฤทธิ เอา  อาตมาเคยเห็น ตี ๔ 

ตี ๕  ตกใต้ถุน  นีไม่มีธรรมะเลย  นีลูกสาวเราไม่เชียวชาญ  ไม่ชํานาญการ  เราไม่เคยตีลูกสาว  

แต่เราไปเห็นต่อหน้า  ต่อตา  ตําตา  ตําตอ  อย่างนี เราโมโหหรือ  ถึงไม่โกรธแต่ไม่พอใจลุกเขย  

แน่นอน 



 อาตมาพูดมาถึงตอนนี แล้ว  ก็ได้ความคิดว่าเอ นะโม ยังไม่ได้  ใช่แล้ว  เมือก่อนนี อาตมา

เถียงพ่อเถียงแม่คําไม่ตกฟาก  ไม่มีอ่อนน้อมต่อใคร  แข็งกระด้างและปากแข็ง  เถียงผู ้ ใหญ่นีซิไม่มี

เพลงนะโมคิดได้ตอนหลัง  คิดได้อ้อบวชนีเอาเพลงนะโมไปก่อนหรือ 

 อาตมาก็มาแปลได้ตอนหลัง  อ้อเพลงนะโมแปลให้เด็กฟังง่ายๆ  ก็แปลว่า 

 “อ่อนน้อม  ถ่อมตน  ปากก็หวาน  ตัวก็อ่อน  มือก็อ่อน  นอบน้อมกตัญ ู  เชิดชู  

ระเบียบ  เพียบด้วยวินัย  ตั งใจศึกษา  นํามาพ้นทุกข์  เป็นสุขอนันต์  เป็นหลักสําคัญ” 

 อ้อนะโมอย่างนี หรือ  โง่มาเสียนาน  อ้อเพลงนะโม  นีมาพึงคิดมาได้ไม่กีปีนีเอง  เมือก่อน

ใครมองหน้าไม่ได้  ดูหน้าไม่ได้โดนต่อยเลย  มันแข็งอย่างนี   นีขาดบทนะโม 

 

อยู ่กับหลวงพ่อเดิม  เรียนตํารับพิชัยสงครามและวิชาเลี ยงช้าง 

 ได้ความอย่างนั นแล้วอาตมาก็ซักผ้าผ่อนเตรียมเดินทางเทียวไปในป่าเทียวไปเรือยๆ ก็ไป

เจอ หลวงพ่อเดิม  พระครูนิวาสธรรมขัต ิ อายุท่าน ๑๐๕ ปี  ไปอยู่กับท่าน ๖ เดือน  ไปขอท่าน

เรียนวิชา  บทแรก  ท่านก็เล่าวิชาพิชัยสงครามให้ฟัง  แล้วก็รู้ เรืองตามลําดับพิชัยสงคราม  ท่านเก่ง

เพลงกระบี  เพลงกระบอง  ท่านเป็นอาจารย์องค์ที ๕  ของแม่ทัพกรุงศรีอยุธยา  เมือ พ.ศ.๒๓๑๐  

แม่ทัพหนีลงเรือมุ่งสู่นครสวรรค์บรรพชาอุปสมบทหมด 

 อาตมาไปอยู่ทีวัดหนองโพธิ   จังหวัดนครสวรรค์  ไปอยู่กับหลวงพ่อ  นึกว่าจะให้เราเรียน

คาถามหานิยมเพือเราจะสึกหาลาเพศประกอบอาชีพการงาน  มีคนรักนับถือ  นิยมชมชอบ  กลับ

กลายเป็นว่าให้วิชาเลี ยงช้างเสียเลย  อาตมาไม่เอา  แต่หลวงพ่อเดิมบอกว่าเอาเถอะ “ลูกเอ๋ย

หลานเอ๋ย  มนัจะเกิดประโยชน์ในวันหน้า”  อาตมาก็จําต้องยอมรับวิชาเลี ยงช้างต่อช้างป่า  วิชา

จับช้างตกนํ ามันอย่างไร  เลยก็มาได้ใช้ในภายหลัง  ตอนทีแม่ชีทีสมัยเมืออดีตชาติเป็นช้างอยู่เขาภู

พานแล้วกลับกลายมาเป็นมนุษย์ในชาตินี ไม่กีปีผ่านมาเลยซักไซร้ไล่เลียง  อาตมารู้ จักนิสัยช้าง  

อ้อคนนี เป็นช้างมาก่อนแน่นอน  อยู่ในป่าภูพาน  ในภาคอีสาน  นั นเมือสมัย  หลวงปู ่ มั น  ภูริทัต  

เมือสมัย  พรานทองด ี ทีไปต่อช้างป่ามา  อ ันนี ไมขอเล่าฝากไว้เท่านี รู้ ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามต้องรู้

ทุกอย่างเลยกลับกลายเป็นว่าได้ตํารับพิชัยสงครามเรียนรู้ เหตุผลต้นปลายมาได้มาจากไหน  ตํารับ

พิชัยสงครามอยู่ทีวัด  เรียนต้องเรียนกระบี  กระบอง 

 สมัยโบราณกาล  ประเทศชาติอยู่รอดมาได้  เพราะนิสัยไทยชาวพุทธนี เป็นทหารของ

พระพุทธเจ้าก่อนแล้ว  จึงจะเป็นทหารของพระราชา  เรียนเพลงกระบีกระบองมาก่อนในวัด  ต้อง

เข้าใจนะ  สมัยกอ่นในวัดมีราชบุรุษ  สาขานานาประการในสถาบันน ี

๑. ราชบุรุษทีเราเรียกกันทุกว ันนี ว่ารัฐศาสตร์ปกครองตัวเอง  ปกครองตนและ 

ปกครองคนอืนได้  นีราชบุรุษในวัด 

๒. นิติศาสตร์ครบ  ประเพณีวินัยครบจากวัดและยังมีข้อคิดในหลักธรรม  และคิด 



คํานวณในการสาขาประกอบอาชีพการงานเรียนทีวัดครบ  มีสถาบันการเรียนในพระไตรปิฎกนี

ครบ  นอกเหนือ  จากนั นแล้วเวชศาสตร์  แพทยศาสตร์  ฝนยาทา  เรียนทีวัดนี   ๕๐ ปีก่อนนี มา  นี

ท่านทั งหลายโปรดคิดดูเถอะ 

 นอกเหนือจากนั น  ได้แก่  ศิลปะ  หัตถกรรม  ช่อฟ้า  หน้าบรรพ  คันทวย  วิชาช่าง  เรียน

จากวัดและก็ศิลปหัตถกรรมนี เอามาจากวัดแล้วถ่ายทอดให้กรมศิลปากรไปแล้ว  เช่น  วิจิตรศิลป์  

หรือภาคศิลปะต่างๆ ทีว ัดพระแก้วเอามาจากไหนไม่ใช่เอามาจากวัดหรือ  อนึงวิชาดนตรีดีดสีตีเป่า  

และตํารับพิชัยสงคราม  เพลงกระบีกระบองออกจากวัดครบถ้วนนานาประการเลย  เรียกว่า  วัด

เป็นสถาบนัพัฒนาคุณธรรมพัฒนาอาชีพและพัฒนาสังคมพร้อมทีวัดหมด 

 

เรียนวิชายดืเหรียญ 

 ต่อจากนั นอาตมาคิดว่าจะเดินทางไปพบพระในป่าเลยขอนแก่นไปเดียวนี เป็นบริเวณนํ า

ท่วม  ต้องการจะไปเรียนยืดเหรียญเป็นหวย ๓ ตัวเขาลําลือกัน  อาตมาก็ตืนกับเขาบ้าง  อยากจะ

ไปเรียนยืดเหรียญ 

 ไปเจอโยมคนหนึงเป็นผู ้ ใหญ่บ้านอายุ ๘๔ ปี  ไปพักบ้านนี   และอาตมาก็ถามโยมว่า

พระองค์ไหนทียืดเหรียญได้อยู่ทีไหนพาไปที  โยมผู ้นี เล่าว่าพระองค์นี นะถึงปีท่านจะมาอยู่ทีต้นไทร

นี ปีละครั ง  ครั งละหนึงเดือนแล้วท่านก็หายไป  ตั งแต่ผมเป็นเด็ก  แก้ผ้าแก้ผ่อนไปเลี ยงว ัวกับพ่อ  

แล้วอาศัยกินข้าวในบาตรของท่านมาจนผมอายุ ๘๔ ปี  เดียวนี ท่านก็ยังอยู่แต่ไม่ทราบว่าอายุ

เท่าไหร่  อาตมาก็ให้โยมนี พาไป  ต้องเดินไปไกลมา  ตอนเช้าท่านไปบิณฑบาต  จากต้นไทรไป

หมู่บ้านประมาณ ๓-๔ กิโลเมตร  ท่านอยู่ทีต้นไทรใหญ่ต้นไทรสาขา  เดียวนี ไปไม่ได้แล้วเป็นเขต

นํ าท่วมมีเขือนเลยขอนแก่นขึ นไป 

 โยมผู ้ใหญ่บ้านอายุ ๘๔ ปี  นี เล่าให้ฟังว่า  ดยมมีกล่องยาอยู่หนึงกล่อง  กล่องยานี เป็น

ทองเหลืองและก็มีหูมีเชือกร้อยผูกเอวและมีฝาเปิด-ปิด  และก็มีบุหรีเป็นมวนอยู่และมีไฟแชกคือมี

หินอยู่ก้อนหนึงมีเหล็กตีไว้จุดสําหับสูบ  ตั งแต่ครั งพ่อเป็นกํานันหรือเป็นผู ้ ใหญ่บ้านเก่าเขาเรียก

เป็นขุนบรรดาศักดิ   แต่เหรียญอันนั นมีอยู่เหรียญหนึงอยู่ก้นกล่องยาน้  โยมนี ลืมไปแล้ว  ตั งแต่ขอ

พ่อคือ  ไม่ใช่เหรียญบาททีเขาไปเช่ากันหรอก  ทีเขาจะไปยึดกันทีแท้จริงเป็นเหรียญพระราชทาน

ขององค์พระราชาหรือจะเป็นรัชกาลที ๔ หรือ รัชกาลที ๕  อะไรจําไม่ได้  ไม่มี ร.ศ. 

 หลวงพ่อองค์นี ท่านไม่พูดนะ  วันนั นเกิดพูดขึ นมา  บอกโยม “มีของดีในกล่องยาไม่น่าจะ

มาทิงนะ”  โยมนีลืมไปแล้วเพราะมันอยู่ก้นกล่องนีนานแล้วยาหมดก็ใส่ยา  เลยไม่ได้ดู  หลวงพ่อ

องคืนั นพดูว่า “เอาไปบูชาเสียลูกหลานจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นเหรียญพระราชทานนะ”  ขององค์

พระราชานะทีให้บําเหน็จรางวัลแก่ผู ้ใหญ่บ้านกํานันทีทํางานดี  ปกปักรักษาราษฎรดีอยู่เย็นเป็นสุข

ในหมู่บ้านน้น  จึงพระราชทานเหรียญนี   มีเลขอยู่ ๓ ตัว  ผลสุดท้าย  โยมเลยมาเล่าให้ลูกหลานฟัง



ว่า  “โอ้หลวงพ่อนีเกิดพูดขึนมาแล้ว  ตามปกติท่านไม่พูด  ท่านนังทําสมาธิอยู่ใต้ต้นไทรนัน ๑ 

เดือนแล้วก็หายไปทุกปี” 

 อาตมาก็ไปบ้านโยมขอดูเหรียญพระราชทานมี ร.ศ.อยู่มีเลข ๓ ตัว  แล้วก็เดินทางไปพบ

ท่าน  พอไปถึงก็กราบท่าน  ท่านก็นังหลับตาอยู่เสมอไม่พูดไม่จา  ร่างกายสังขารของท่านประมาณ 

๗๐ ปี  ฟันดีครบ  และผมไม่หงอกเลย  ผมดํา  และร่างกายของท่านดํา  ร่างกายสมบูรณ์แบบไม่ใช่

คนอ้วนทรวดทรงสมส่วนทุกประการ  อาตมาก็ไปกราบท่านตอนเมือราว ๒๔๙๓ 

 อาตมาไปกราบแล้วพูดกับท่านว่า  หลวงพ่อครับ  หลวงพ่อทําไมไม่พูด  หลวงพ่อครับอยู่

วดัไหน  หลวงพ่อครับผมเดินทางไกล  อุตสาห์ลําบากลําบนมาจากสิงห์บุรี  เพือเดินทางมายังต้น

ไทรนี   ต้องมาพักบ้านโยมอยู่ในหมู่บ้านเก่าซึงเป็นผู ้ใหญ่บ้าน  กว่าจะเดินทางมาถึงนีต้องลําบาก

ลําบนเหลือเกิน  กระผมใคร่จะมาเรียนยืดเหรียญ  กระผมทราบจากชาวกรุงเทพฯ  อยากจะยืด

เหรียญเป็นหวย ๓ ตัว  คิดว่าผมยังอยู่ในทางดลกเป็นพระภิกษุใหม่อยากจะมาเรียนยืดเหรียญ  

เพือไปให้ทางโยมรวยสักหน่อย  จะได้ไปแทงหวย  นีตั งใจอย่างนั นจริงๆ 

 แต่ท่านก็ไม่พูดเลย  ทําเฉยนังสมาธิของท่านอยู่เรือยอยู่ทีโคนต้นไทรนั น  ดูแล้วมีทรัพย์

สมบัติอะไรบ้าง  มีบาตรอยู่ลูกเดียวและผ้าอยู่ผืนหนึงและผ้าสังฆาฏิท่านคาดอกตลอดเวลา  ท่าน

มีปักกลดอยู่ยอดไทรและมีอะไรอีก  มีกานํ ามีกระบอก  กระบอกนั นเป็นแทนแก้ว  กระบอกขัดซะ

เป็นมันเลยแทนแก้วสําหรับรินนํ า  เท่านั นเองไม่มีอะไรเลย  อาตมาก็กราบนมัสการต่อไป  เอไม่เอา

กับเราแน่   ไมลื่มตาดูเราเลยน่ะ 

 อาตมาก็เปลียนคําพูดใหม่ว่า  “พระเดชพระคุณหลวงพ่อทีเคารพ  ผมเป็นพระภิกษุนวกะ

พึงบวชได้นีพรรษา ๓ แล้วก็ยังอยากจะมาเรียนมาศึกษาทางธรรม”  เปลียนคําพูดใหม่ “กระผม

ยังเป็ฯภิกษุนวกะยังไม่รู้ทางธรรมว่าข้อปฏิบัติ  ข้อวัตรเจริญสมาธิภาวนา  ก็อยากจะมากราบเรียน

พระเดชพระคุณหลวงพ่อแนะแนวทางบ้างครับ”  ขยับตาหน่อยขยับตาแล้วคือเราพูดไปตั งนาน  ไม่

เคยลืมตาและไม่ได้มองเลย  พอพูดจะมาศึกษาธรรม  ให้หลวงพ่อแนะแนวเท่านั นท่านก็ลืมตาขึ น  

ลืมตาขึ นมาแล้วก็ไม่ยิ มแย้ม  หน้าบึ งไม่ยิ มเลย 

 ท่านลืมตาขึ นมาท่านบอก “ดีแล้วอุตสาห์สนใจธรรม”  ในเมือท่านพูดแล้วอาตมาก็ถามว่า 

“จะมีแนวอย่างไร”  ท่านพูดสั นมาก  จนตีความหมายไม่ได้เลยบอก “คุณรู้ไหมพระพุทธเจ้าสอน

อะไร”  “ไม่ทราบบวชมุ่งมาทําอะไรอยู่ล่ะ  บวชมุ ่งอยู่ทีไหนล่ะ”  เราก็ยอมรับ  บอกเรียนนวโกวาท  

เรียนธรรมะ  เรียนวินัย  “อย่าลืมน่ะเรียนหมดเลยเรียนเลยไปหมด  รู้มากไป  คุณรู้มากคงใช้ไม่ได”้  

คําทีสองของท่าน “รู้มากคงใช้ไม่ได้เลย  ไม่ได้ผล”  “เธออย่าลืมนะว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร  สอน

ทุกข์และสอนวิธีด ับทุกข์”  นีท่านสอน “ท่านสอนอะไรอีกคุณรู้ไหม”  “ไม่ทราบครับ”  “เอาล่ะจะ

บอกให้สอนไม่ให้เบียดเบียนตน  สอนไม่ให้เบียดเบียนคนอืน  พร้อมกับไม่ทําให้คนอืนเดือดร้อน



ด้วย”  “หาทีมาของทุกข์ให้ได้  ศึกษาข้อนีในตัวเรา  มีอะไรมีทุกข์  หาทีมาของทุกข์แล้วปฏิบัติ”  

“วิธีปฏิบัติอย่างไรหรือ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา” 

 ได้ความแล้ว  อ้อไอ้นีเราก็เรียนมานี  เรานึกไว้ในใจ  โถ! แค่นี เองหรือ  เรานึกว่าจะมี

อภินิหารมากกว่านี ดีกว่านี   เราก็เรียนเรือง ศีล สมาธิ ปัญญา  นีแค่นึกนะ  เพียงนึกน่ะ  ท่านชี หน้า

เลย  “คุณมันอย่างนีเรียนเลยไปหมด  ไอ้ทีจะทําไม่ทํา  เสือกผ่าเอาทีไม่ได้ความ  ได้ทีได้ความไม่

เอาไป  เอาไอ้ทีไม่ได้  ไอ้ทีจริงไม่ชอบ  ไปชอบเอาทีไม่จริง”  ท่านว่า  อาตมาถึงจําทีท่านพูดมานี  

คําพูดนีพูดบ่อยด้วยนะ  ไอ้ทีจริงไม่ชอบ  ไปชอบไอ้ทีไม่จริง  ไอ้ทีได้ไม่เอา  เสือกไปเอาไอ้ทีไม่ได้  

เลยไม่ได้กันเลย  ไอ้ทีไม่ได้ปล่อยไว้ก่อนสิ  ไอ้ทีอยู่ทีจะได้ไม่เอา  ท่านด่าให้แสบเลยนะ  อาตมา

แสบไส้เหลือเกินวันนั น  เราก็เจ็บในกลอน  วันนั นกลับไปนอนไม่สบายเลย  นอนไมสบายจริง  นีละ

พระในป่า  แหลมคม  อาตมาดูสังเกตท่านคมกริบ  คมคาย  มีทั งคมสัน  ท่านชี แจงหลายเรือง

หลายอย่าง 

 วันนั นมันก็เย็นแล้ว  อาตมาก็บอกโยมผู ้ ใหญ่บ้านเก่า  บอกโยมไม่ต้องรอฉันขอนอนทีนี  

อาตมาจะรอดูว่ากลางคืนจะพูดมากกว่านี ไหม  กลางวันไม่พูด  ท่านอาจจะพูดกลางคืน  นึกในใจ

นะเลยต้องกราบท่านใหม่  บอกพระเดชพระคุณหลวงพ่อกระผมขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อ

นะ  ท่านก็ลืมตาขอบใจมากทีจะฝากตัวเป็นลุกศิษย์เป็นลูกศิษย์จริงนะ  สําหรับวันนี นะท่านชี หน้า

เลย “ความขลังของพระอาจารย์แต่ย้อนกลับไปเป็นความคลั งของศิษย์คือเธอ”  ท่านชี หน้า

เลย  ตายจริงท่านด่าได้เจ็บเหลือเกิน  หาว่าเราคลัง  นึกไม่พอใจเลยนะ  ท่านพูดแหลมคมมาก  

อาตมาดูท่านอยู่ในป่ายังพูดแหลมลึก  อาตมายังจําได้ท่านพูดแหลมคม ๓ ข้อ  คมกริบ  พูดหรือ

ถามไม่เข้าเรืองเข้าราว  ไม่ตอบ  เก็บอยู่ข้างใน  คมคาย  ท่านเอาด้ามมาแทงเราซะเจ็บใจเลย  คม

สัน  ของท่านยังแน่นอน  เอาขวานตอกเราเสียแล้วนะ  นึกว่าตอกตะปูไม่ต้องใช้คมสันตอกเราเสีย

แย่เลยอย่างนี   จึงจับได้ว่าองค์นี มีทั งคมกริบ  มีทังคมคาย  มีทั งคมสัน 

 อาตมาก็คิดได้ต่อไป  อาตมาขอพักผ่อนทีนี  ท่านไม่ยอมจะถึงเวลา ๕ โมงแล้วจะถึงเวลา 

๑๘ นาฬิ กาแล้ว  จะมืดแล้วดวงอาทิตย์ก็คล้อยใกล้เวลาอัสดงแล้ว  เราก็จะเดินกลับไปถึงบ้านโยม  

มันต้องใช้เวลาเดินหลายกิโล  ราวๆ ประมาณ ๓-๔ กิโล  เดินกันพักใหญ่ๆ  เชียว  ท่านไม่ยอมและ

อาตมาก็พูด  ในเมือท่านไม่ยอมเลย  ก็ขอฝากตัวว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อทีเคารพ  ผมมาจะ

เรียนยืดเหรียญแล้วก็ไม่ได้ผล  แล้วก็จะขอฝากตัวเข้าหาทางธรม  แล้วขอตั งสัจจะอธิษฐานว่าขอ

ติดตามหลวงพ่อไปจะกรุณาหรือไม่  เมตตาเกล้ากระผมหรือเปล่า 

 ท่านนงันิงอยู่สักครู่ก็ลืมตาพูดว่า “คุณรอให้คุณอายุ ๔๕ ก่อนนะ  แล้วจะมาพบเราอีกครั ง  

อายุเธอยังน้อยนัก  ยังไม่แน่นอน  ยังหละหลวมอยู่อยู่อย่างนี จะรับได้อย่างไร  รับได้ต้องเป็นคน

หนึง  ไม่ใช่สอง  มีสัจจะมีเมตตาสามัคคีแล้วหรือยัง  สัจจะก็ไม่มีจะเกิดเมตตาได้อย่างไร  แล้ว

เมตตาไม่มีจะเกิดสามัคคีได้ทั งใจทั งจิตจะเกิดรูปนามได้หรือ”  แหมพูดแหลมลึกสะกิดหัวใจนี  



ท่านบอกว่าอายุถึง ๔๕ ให้มา  แล้วบอกเคล็ดลับ ๓ ข้อ  ต้องการพบท่านแล้วทําอย่างนี   อันนี บอก

โยมไม่ได้นะ 

 อาตมากลับมาค้างบ้านโยมและลูกหลานมาคุยกันจนรุ่งเอาเหรียญมาอวด  บอกนีฉันถูก

หวย๓ ครั ง  แล้วนามี ๒๐ ไร่  เดียวนี มีตั ง ๔๐๐,  ๕๐๐  ไร่  แต่ด้วยการบูชาแล้วเจริญสมาธิทีท่าน

บอกมาอย่างนี ถูกหวย ๓ ครั ง  เห็นจะเป็นลูกคนโง่  เลยไปซื อส่งเดชเลยถูกถึง ๓ ครั ง  ไอ้เลข ๓ ตัว  

อันนี อาตมาไม่ติดใจในเรืองนั น  ติดใจในเรืองนี   นีดูสิจะไปเรียนยืดเหรียญแต่ไปได้เรืองธรรมะที

แรกไปหาธรรมแมะเลยไปพบธรรมะ  ท่านบอกแนวอาตมาดังนี   บอกให้ไปทําศีล  สมาธิ  ปัญญา  

ให้ทําวิปัสสนากัมมัฏฐาน  แต่ท่านไม่ได้บอกวิธีทํา  ท่านบอกให้ทําทีศีล  สมิ  ปัญญาและแนะแนว

พระพุทธเจ้าสอนอะไรจําไว้  สอนทุกข์  ไมไ่ด้สอนความสนุกนะ  สอนวีดับทุกข์ทําอย่างไร  ท่านว่า

อย่างนี สั น ๆ

 อาตมาก็กลับว ัดตั งหน้าศึกษาธรรมแล้วก็เดินทางต่อไปเรียนกัมมัฏฐานจากองค์โน้นองค์นี   

อาตมาก็ไปเรียนกัมมัฏฐานกับหลวงพ่อลี  วัดอโศการาม  เมือสมัยยังไม่สร้างวัดบางปิง  ท่านเดิน

ธุดงค์ไปสู่จันทบุรี  ไปเมืองลพบุรี  อาตมาตามท่านไปเลยนะ  ตามไปภาคอีสาน  ไปภาคเหนือ  

เดียวนี อาตมาไม่ได้ไปติดต่อ  ไม่รู้จ ักใครแล้ววัดบางปิง  ท่านมรณภาพแล้ว  เจริญภาวนา  พุทธ

หายใจเข้า  โธหายใจออก  ตามหลักไป  แล้วไปเจอกระอีกองค์หนึง  กสิณเก่ง  กสิณขยายดวงไฟ  

ได้แล้วไปเจอกระอาจารย์อีกรูปหนึงเรียนมโนมยิทิ  ไปคุยกับเทวดาก้ได้นะ  เอ  เข้าท่านะดีนะสนุก

ดีจัง  แล้วก็ไปคุยกับเมืองนรกได้นะ 

 ไปเจอยมบาล  อาตมาก็บอกจะเอาค่าแป๊ะเจียะมาให้  ขอให้ญาติอาตมาขึ นจากเมืองนรก  

ยมบาลก็เอ่ยว่า  “พระคุณเจ้าทีเคารพ  นับประสาอะไรทีจะช่วยญาติของพระคุณเจ้าเล่า  แค่แม่

ยายผม  ผมยังช่วยไม่ได้  ช่วยไม่ได้จริงๆ  ภรรยาผมนีนะเขาบอกว่าให้ช่วยแม่เถอะนะพีนะ  นึกว่า

สงสารแม่  แม่ฆ่าเป็ด  ฆ่าไก่มามากมาย  ฆ่าหมู  ฆ่าไก่  โหดเหี ยม  ใจดํา  ทารุณดุร้าย  ฆ่าเพือกิน

กันตาย  ช่วยแม่เถอะ”  นียมบาลเล่าให้อาตมาฟัง  ว่าจะพยายามช่วยแม่เสียหน่อย  แต่โจทก์มัน

มากันเยอะ  ห่านมันก็มาร้อง  เป็ดก็มาร้อง  หมูก็มาร้อง  ว่าไม่ได้นะ  ยมบาลไม่ได้นะ  นีทําฉันให้

ทุกข์ทรมานเหลือเกิน  ยมบาลเห็นท่าไม่ดี  ช่วยไม่ได้ 

 มโนมยิทธิอาตมาลองทุกอย่างนะแล้วก็ยังผิดทางอยู่ไม่รู้ว่าทางไหนมันจะแน่นอนทีจะช่วย

ตัวเองได้  เอาทุกอย่างมโนมยิทธินี เกิดประโยชน์ไหม  ช่วยตัวได้ไหม  ก็ไม่ได้  ให้พ้นทุกข์ได้ไหม  ก็

ไม่ได้  ลองแล้วนะ  อาตมาทีพูดนีอาตมาเป็นพระนะ  ไม่ได้โกหกโยมนะ 

 ในกาลเวลาผ่านมาอายุอาตมาพอ ๔๕  แล้วก็ตั งเข็มต้องการปรารถนาไปพบหลวงพ่อองค์

นี ให้ได้  แล้วอาตมาก็สวดมนต์  ภาวนา  ตามลัทธินี   ก้ได้ไปพบหลวงพ่อนี ทีเขาใหญ่  จะต้อง

เดินทางไปด้วยทางเท้าและไปถึงทีต้นไม้ต้นใหญ่  เลยทีเขาใหญ่ไประหว่างจังหวัดนครราชสีมา



และจังหวัดสระบุรี  เรียกกันว่าดงพระยาไฟ  ทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หวัไปตั งใหม่เปลียนดงพระยาไฟเป็นดงพระยาเย็น 

 อาตมาไปพบท่านทีนัน  อาตมาค้างอยู่กับท่าน ๑ คืน  และท่านสนทนาธรรมสอนอาตมา

ตั งแต่ ๔ ทุ่ม ถึง ตี ๔ พอดี  แนะแนวทุกอย่าง  แล้วทีนี หลวงพ่อในป่านี ท่านสอนตามหลัก  บอก  

“นีเธอ  ทีเธอทํามานั น   ทํามาแล้วนั นดีเป็นวิปัสสนาได้  แต่เธอโปรดฟังหันมุมกลับ  ได้ช่วยเธอ

อะไรได้บ้าง  ช่วยเธอดับทุกข์อะไรได้บ้าง  ไม่มีเลยนะ”  ท่านก็เริมชี แจงแสดงบรรยายสอนทางสาย

นี ทันที  “อย่าลืม  สติปัฏฐาน ๔”  ว่าอย่างนี เลย  ท่านบอกทีไปเรียนมโนมยิทธิ  ไม่ใช่ไม่ดี  แต่เธอ

นึกคิดช่วยเธอไม่ได้นะ  ดบัทุกขืเธอไม่ได้นะ  เธอไปเพิมทุกข์  เธอไปคุยกับยมบาลน่ะ  เข้าใจไหม

ด้วยอํานาจปีติอย่างแรงกล้าและอํานาจศรัทธาอุปทานยึดมันเอกัคคตารมณ์แล้วจะแสดงอภินิหาร

ของมโนยิทธิได้ทันที  อาตมาทํามาแล้ว  เลยท่านก็สอนว่าเอาหนทางพ้นทุกข์เถอะให้เจริญสติปัฏ

ฐาน ๔ 

 อันดับแรก  ก็เริมสอนดังต่อไปนี   ยืนอยู่กับทีมือขวาจับมือซ้าย  ยืนอยู่เฉยๆ ๑  ช ัวโมง  ยืน

อยู่เฉยๆ ๑ ชัวโมง  โดยไม่กระดุกกระดิก  ตายเสียแล้วคราวนี   เราไม่เคยยืนอยู่เลย ๑ ชัวโมง  นีใน

คืนวันนั นมันเรืองแปลกยืน ๑ ชัวโมง  มือขวาจับมือซ้ายไขว้หลัง  นํ าหนักของมือทั งสองจะถ่วงที

กระเบนเหน็บทันที  ยืนอยู่ ๑ ช ัวโมง  ตายแล้วเราคราวนี แขนกางแน่  อย่าไปเอามือไขว้ข้างหน้ามัน

ห่อทรวงอก  หายใจไม่ปกติทีมักจะเป็นโรคปอด  สอนละเอียดเสียด้วย 

 แล้วก็สอน  เกศา  โลมา  นะขา  ทันตา  ตะโจ  ตะโจ  ทันตา  นะขา  โลมา  เกศา  ให้

สํารวจจิตตั งสติ  ตั งแต่ปลายผมลงมา  เบื องบนตั งแต่ปลายเท้าไปถึงปลายผม  เบื องล่างตั งแต่

ปลายผมไปถึงปลายเท้า  นีเริมตั งแต่อาตมาจะเข้าถึงพุทธธรรม  ทีเราจะบวชครบครันมาถึงบัดนี   

อาตมาก็ยืน ๑ ชัวโมง  พอถึง ๔๐ นาที  อาตมาก็ขาสัน  ตายจริงไม่เข้าท่าเสียละมังนี  ขาสันเอา

แล้วมาเอาเรืองแล้ว  ท่านบอกพิจารณายืนมีสติ  ศรีษะลงปลายเท้านับหนึงลงไป  สํารวจจาก

ปลายเท้านับสองขึ นไปบนศรีษะ  สํารวมสติจากศรีษะลงสู่ปลายเท้า ๓ สํารวมสติอย่างทีคุณเคย

บวชรพะอุปัชฌาย์บอกไหมตั งแต่เบื องตําไปถึงเบื องบน  เบื องบนไปถึงเบื องตํา  สมกับทีเคยด่าเรา

บอก “คุณนีมันเลย  เลยวิชา  เลยภาคปฏิบัติของพระพุทธเจ้า  เลยไม่ได้เอาไหนไง” 

 อาตมาก็ยืนกําหนด  ตั งสติมโนภาพพระจกฉายแสงว่าข้าพเจ้ายืน ๑ ชัวโมงให้หลัง  เราก็รู้

ตัวเองเลยว่ายืนมีสติ  อ้อยืนมีสติ  อ่านตัวออกบอกตัวได้  ใช้ตัวเป็น  แสดงอภินิหารนาทีนั นว่าเรา

ยืนมีมารยาท  มีสติครบในการยืนเลย  อ้อกายานุปัสสนา  สติปัฏฐาน  ฐานของจิตแผลงฤทธิ ให้เรา

รู้สึกนึกคิดเป็นตัวปัญญาจากการยืนนีเกิดประโยชน์มาก  อาตมาได้มาอย่างนี จากในป่า และก็ยืน

มีสติดี  อ้อใช่แล้วว่า  เกศา  โลมา  นะขา  ทันตา  ได้ประโยชน์อย่างไร  ยืน  เดิน  นงั  นอน  ๔  

อิริยาบถ  บทใดบทหนึงในสติปัฏฐาน ๔  ยืนได้อย่างนี มีสติเห็นคนเดินมาแล้ว  เห็นตั งแต่ศรีษะลง



มาปลายเท้าแล้วเราจะรู้ทันทีว่าคนนีมีนิสัยอย่างไร  มันสัมพันธ์ให้เรารู้โดยตาปัญญาเท่านี เอง  

เกิดประโยชน์มาก 

 อันดับที ๒  ท่านให้เดินมีสติเยื องเท้าก้าวเท้าอย่างมีสติครบ  นีสอนทีเขาใหญ่บอกอาตมา

เมือครั งทีอายุ ๔๕  พอดี  แล้วก็เอาสมถะ  สมาธิของอาตมาทีเคยได้มาแต่เดิม  เอามาเป็นบาท

พลิกแผ่นดินเลย  เอาสภาวะรูปทียึดบัญญัติเป็นอารมณ์เอาไปกําหนดตั งสติ  บัญญัติเป็นอารมณ์

เอาไปกําหนดตั งสติ  บัญญัติเป็นอารมณ์หายวับไปกลายเป็นรูปนามขันธ์ ๕  ขึ นมาแทนทีได้ทันที 

 แล้วสอนท่านต่อไป  นก็สอนอาตมาว่า  “นีคุณรู้ ไหมอารมณ์นี เป็นอย่างไร”  “ไม่ทราบครับ

หลวงพ่อ” จําอารมณ์  ตืนนอนขึ นมามีอารมณ์อย่างไร  วสีเข้าออก  ไปได้สตางค์  เสียเงิน  อารมณ์

ค้าง  แบบนี ไปเกิดอะไรขึ นมา  เหมือนเราเป็นนักธุรกิจ  นีพระในป่านะสอนประยุกตฺจริงๆ  เข้าใจ

คําพูดท่านได้มาก  รู ้จักอารมณ์ไหม  บอกไม่ทราบ  ท่านว่าอย่างไร  อารมณ์คืออะไร  คือลมหายใจ

ยาว  สั น  อารมณ์จิต  จิตเป็ฯธรรมชาติคิดอ่านอารมณ์  รับรู้ อารมณ์ได้นานๆ เหมือนเทป  

บันทึกเสียง  คลําไม่ได้  ไม่มีตัวตนเป็นนามธรรม  และอารมณ์แบบนี ไปได้อารมณ์อะไรขึ นมา  ถ้า

อรมณ์ฉุนเฉียว  แบบนี เป็นนักธุรกิจไปทําการค้า  ใช้อะไรไม่ได้เลย  แล้วจําอารมณ์นี ไว้ให้ได้  

สัมผัสกับอารมณ์ต่างๆ จากบุคคลทีเดินเข้ามา  สัมผัสกับอารมณ์ไปกระแสอารมณ์ทีทําให้ได้อยู่ที

หลัง  ถ้าสติเราครบแล้ว  เราจะรู้กระแสของคนโน่นก่อน  เบา   หนัก  ละเอียดถีถ้วนประการใดจะรู้

ได้อย่างไร 

 และก็สอนต่อไปว่าให้รู้   อายตนะ  เรียนทีไหน  เรียนทีตัวเรา  ท่านบอกอย่างนี เลยนะ  เอา

สั นๆ  ง่ายๆ  เลยนะ  ตาเห็นรูป  มีศีลไหมทีตา  หูได้ยินเสียงมีศีลทีหูไหม  จมูกได้กลินมีศีลทีจมูก

ไหม  ลิ นรับรสอาหารมีศีลทีลิ นไหม  กายสัมผัสร้อนหนาวอ่อนแข็งมีศีลไหม  อาตมาฟังท่านบอก

เห็นรูปก็แล้วมีสติไหม  มีครับหลวงพ่อ  อ้อนันแหละสติ  ศีลต้องมีเรือนให้เขาอยุ่  บอกเธอต้องมีกุฏิ

อยู่ใช่ไหม  เหมือนญาติโยมต้องมีอาคารสถานที  จะนังตากแดดตากฝนอยู่คงไม่ได้  มันต้องมีเรือน  

เพราะฉะนั นมันต้องมีเรือน  ตาเห็นรูป  มีสติไว้ 

 แล้วท่านบอกว่า  ไปไหนเอาตาหูเป็นใหญ่  อย่าเอาปากไปนะ  ปากนีเป็นครูน้อย  ไม่ใช่

ครูใหญ่  ส่วนมากเราเอาปากไปเสียนะ  ตาดู  หูฟัง  จิตคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์  ริเริมดําเนินงาน

ทางวาจาทีหลัง  นีสอนดีเหลือเกิน  อาตมาได้ตรงน้  บอกตามีศีล  มีศีลแล้วทรัพย์มา  ฟังเขาด่า

แล้ว  ถ้าหูไม่มีศีล  ในเมือขาดสติเดียวเถอะ  เดียวได้เรือง  ด่ามาคํา  เราก็สองคําบอกไป  เลยเอา

ปากออกไปแล้ว  นีหูไม่มีศีล  ตั งสติไว้  หูมีสติ  แล้วหูมีทรัพย์  เพราะมีศีลทรัพย์มา  พูดไปแล้ว

ปัจจุบันธรรมปากมีศีล  พูดเป็นเงินเป็นทองเลย  ทรัพย์มาพูดเป็นเงินเป็นทองเลยด้วยมีสติ 

 โยมโปรดจําไว้เถอะ  ซื อรถสีอะไรจะดีแล้วก็แบบไหนดี  โอ๊ยรถสีนี มันชนเก่ง  สีดีโฉลกดีแล  

ไม่ชนไม่มีทีไหน  อย่าลืมนะมันอยีจิตใจ  มันฝากความห่วงใยและฝากชะตากรรมอยู่ทีเจ้าของรถ

และเจ้าของรถดวงไม่ดี  เคราะห์ไม่ดี  เคราะห์หามยามร้ายรถมันจะไปรู้ เรืองรู้ประสาอะไร  เจ้าของ



รถจะต้องเสียแหลกราญเพราะเจ้าของ  ไม่ต้องไปเลือกสีหรอก  ชอบไหมไม่ต้องไปหาหมอดู  ชอบ

สีอะไรสีไหนสบายใจเอาสีนั น  ไม่ต้องไปบอก  หมอดูสีแดงแต่โยมชอบสีเขียว  ไม่ต้องไปฝืนใจซื อสี

แดงมา  ซ่อมแล้วก็ไม่สบายใจเลิกเชือหมอดูได้แล้ว  เชือความสบายใจของโยมดีกว่า 

 สุนักขัตต ัง  สุมังคะลัง  สุปะภาตัง  เป็นต้น  สะดวกไหม  ฤกษ์คิอโอกาสดี  ยามดีต้อง

เวลาว่าง  ถ้าโยมไม่ว่างยามดีไม่ได้  จะดําเนินงานต้องเครืองพร้อม  เครืองอุปกรณ์พร้อม  พอ

พร้อมแล้วฤกษ์โอกาสดีเวลานี ว่างเสาร์อาทิตย์ว่างไม่ได้ไปทํางานอืน  ดําเนินการเลย  พร้มแล้วรีบ

ดําเนินงานรวดเร็ซทันใจถูกต้องเป็นธรรมเรียบร้อยทุกอย่างทุกประการ  โยมจงจําไว้ถ้าหมอดูบอก  

โยมชอบสีแดงแต่ไปซื อสีเขียว  เอาสีแดงมาไม่สบายใจไปซื อมาทําไม  ก็เอาสีสบายใจไม่ได้หรือ  นี

ตําราพระพุทธเจ้า 

 เมือเป็นเช่นนี แล้วก็ขอฝากญาติโยมนะ  การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานก็ดี  การทําสมิก็ดี  

ทาศีลภาวนานี   ต้องรู้ จักวิธีบริจาคทานด้วยพระเจตนา  โยมรู้ จักหมดทุกคน  โดยไม่ต้องอธิบาย

นะ  ดูพระเจตนา  ก่อนทําสบายใจทําไปแล้วสบายใจ  ทําไปแล้วนานก็ยิงสบายใจ  นีเอาหลักนี

มาตั งญาติโยมทําบุญ  ญาติโยมกระเป๋าขาดเลย  เลยได้บุญหรือนัน  นีวิธีปฏิบัติการทําบุญ  

นอกเหนือจากนั นแล้วงานต้องเสียเงินต้องเสียเสียเวลาแต่ไม่เสียเงิน  แค่ภาวนาจิตประจํา  

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยไม่ต้องใช้เงิน  แต่ต้องใช้เวลา  ทําได้ทุกขณะจิต  เวลาออกจากบ้าน

โยมมีปัญหานะ  แก้ได้ระหว่างทาง  นี ซิแก้ได้ทางตา  จมูก  ลิ น  กาย  ใจ  ปัญหาเกิดขึ นมาแก้ได้

เลย  เข้าบ้านมีปัญหานะ  ไปถึงทีกําหนดไปถึงนักธุรกิจไปถึงการค้ามีปัญหาทั งนั น  แต่เรามี

สติปัญญาดีไม่มีการสร้างปัญหาสามารถจะแก้ปัญหาได้ทันท่วงที  ปัจจุบันนี   หากว่าโยมมีปัญหา

อะไร  แก้ไม่ได้  มีแต่สร้างปัญหา  ทําให้เดือดร้อนขึ นมาอย่างนี เรียกว่ามีสติ  มีสมาธิ  อย่างไร 

 ไม่จําต้องกล่าวว่าไปนังทีวัด  ไปวัดของเราดีกว่า  วัด  อาคาร  สถานทีนั นเมือไม่มีเวลาจะ

ไปก็เอาวัดของเรา  เรากเ็อาวัดของเรา  วัดขระหยิบ  จะยืน  เดิน  นัง  นอน  จะหยิบอะไร  จะขาย

อะไร  ให้กําหนดสติจะขายดีตลอดกาล  นีอย่าลืมนะ  โยมจได้ไหมพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐาน  

งสายเอกชือเมืองอะไร  ชือเสียงอะไรโยม?  กายนคร  ถูกแล้วในตัวเรา  ถ้าคนใดมีสติสัมปชัญญะ

ครบ  อุดมคติอุดมการณ์จากสติปัฏฐาน๔  แล้วเงินไหลนองทองไหลมา  หมายความว่าอุดม

สมบูรณ์  ถ้าใครมีสติอุดมสมบูรณ์  จึงเรียกว่าสติปัฏฐาน ๔  อย่างนี คนนั นอุดมสมบูรณืแน่  ถ้า

เป้นพ่อค้าแม่ค้ารวยมหาศาล  เพราะอุดมสมบูรณ์ด้วยสติ  ค้าขายมีสติ  ปัญญาเกิด  รู ้ว่าขาดทุน

ได้กําไรรู้ล่วงหน้าเสียด้วยนะนี  จึงเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ 

 สรุปว่าธรรมสติปัฏฐาน ๔ นี   อุดมสมบูรณ์พร้อมมูลบริบูรณ์ดีด้วยสติทุกประการ  มีสติดี

แล้วสตางค์มา  ถ้าคนไหนไม่มีสติสตางค์หนี  สตางค์หนีหมดแน่นอนนะ  วิระทะโย  วิระโคนายัง  

โยมสวดคาถาให้เงินมา  แล้วสวดแล้วเงินมาไหม  ถ้าฝรังถามอย่าไปตอบว่าสวดแล้วเงินมานะ  

สวดไปทําไมโยม  เดียวไปสวดเงินไม่มา  ด่าเราแหลก  สวดแล้วจิตงอก  พอจิตงอกแล้วเงินมัน



ก็งอก  ถ้าหากว่าเราวดแล้วจิตมันหดเงินมันก็หดด้วย  ไม่ใช่สวดแล้วได้เงินเลน  โยมพอจิตมันงอก

นะ  จิตก็แตกก้านสาขาเป็นร่มโพธิ ร่มไทรของจิต  แล้วเงินก็มา  ถ้ายิงสวดไปจิตหดนะ  จิตหดเงิน

หดด้วย  ข้าวในหม้อก็หดด้วยหดหมด  เพราะฉะนั นตอบได้เลยว่า  วิระทะโย  วิระโคนายัง  สวดให้

จิตขึ น  พอจิตสบายอุดมการณ์เกิดขึ นมีสติครบ  รับรองนึกเงินได้เงิน  นึกทองทองไหลมา 

 โยมจะไว้สวดไว้จิตงอก  ถ้าจิตของท่านทั งหลายงอกทุกคนนะ  รับรองสําเร็จตาม

เป้าหมายและจุดประสงค์ทุกประการ  ถ้าจิตหดแล้วนะหม้อแบตเตอร์รีหมดไฟ  รถทําอย่งไรถึงจะ

ไปได้  คุณโยม  ไม่เอาใจใส่แบตเตอร์รีในเมือเราไม่ใช้มัน  ไม่สตาร์ทมันก็หมดไฟไปนะ  ต่อไปอะไร

เสียแผ่นผ้าเสีย  ในเมือแผ่นผ้าเสียแล้วต่อไปทําอย่งไร  ต้องโยนหม้อแบตเตอร์รีทิ งซื อใหม่เสียเงิน  

นีกําลังใจตกนะ  ถ้าเพิมพลังจิตโดยใช้สติทุกประการเท่านั นเป็นการเพียงพอ  เพิมสติเพิม

กระแสไฟทั งชาร์ททั งสตาร์ท 

 โยมนีสติตัวเดียวทีพระพุทธเจ้าสอน ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธ์  ย่อเหลือ  สิกขา ๓  ใน

สิกขา ๓  ได้แก่  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  นีพระในป่าท่านสอนละเอียดสนอสั นๆ เหลือ ๒ 

สติสัมปชัญญะครบ ๒ มากไปเสียแล้ว  เอาเหลือหนึงลูกแก้วพระเจดีย์ทองได้แก่อะไร  ความไม่

ประมาท  สติมีศีลแล้วสัมปชัญญะคือสมาธิ  สัมปชัญญะนีรู้ตัวเสียอีกแล้ว  จิตตั งใจ  ถึงพร้อมด้วย

สมาธิจิตตั งใจ  ถึงพร้อมแล้วเกิดอะไร  เกิดปัญญา  พร้อมแล้วเหลือ ๑  ทําอะไรไม่มีประมาทเสีย  

เหลือหนึงวิธีปฏิบัติ  เห็นว่ามันมากมายนักจํายากนักโยมก็ไม่ประสาท  สําคัญอีกว่าไม่ประมาท

เดินไม่ได้หรอกต้องทําตั งแต่ต้น  ทําตั งแต่  ศีล  สมาธิ  ปัญญาและ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  เหลือ ๒ 

สติ  สัมปชัญญะ  รูต้ ัวอยู่เสมออย่าประมาท  อย่าประสาทเกิดขึ นแล้วนีข้อ ๑  นีท่านสอนมาอย่าง

นี 

 อาตมาก็จับจุดได้  แล้วกลับวัด  อ้อนีได้มาอย่างนี แล้วยังได้เคล็ดลับมาอีก  เคล็ดลับอย่าง

นี   ถ้าโยมอยกาได้  อยากจะทราบต้องคุยกันเป้นการส่วนตัว  เอาเล่าสั นๆ ไว้แค่นี ว่าได้ไปพบหลวง

พ่อองค์หนึงในป่านี   แต่ก็ไม่ทราบว่าชืออะไร  แต่มีลักษณะอาการอายุคล้าย ๗๐  แต่คงจะกว่า

เพราะโยมผู ้ ใหญ่บ้านนั นคงจะแก้ผ้ากันอยู่  เห้นท่านอย่างนี จนโยมนั นอายุ  ๘๔ ปีแล้ว  ก็ยัง

เห็นอย่งนี   แล้วโยมคนนั นก็ตายไปแล้วด้วย  ถ้าโยมผู ้ ใหญ่บ้านยังอยู่นะอย่าลืมนะ  เมือ พ.ศ.

๒๔๙๓  โยมผู ้ใหญ่นี อายุ ๘๔ นะ  ป่านนี โยมคนนี คง ๑๐๐ แล้วนะตายไปแล้ว  ผู ้ใหญ่บ้านคนนี

และตัวอาตมาเดียวนี ก็จะ ๖๐ แล้วนะ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคกฎแห่งกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลกรรม ของ หลวงพ่อ 

  

 อาตมามีประสบการณ์เกียวกับกฎแห่งกรรมทีเราจะต้องรับใช้  เมือเรามีจิตมีปัญญาเกิด  

จะรู้กฎแห่งกรรมทันที  จากการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน  เวรกรรมตามสนองอาตมา  จึงรู ้บุญ

บาป  เมือก่อนนี อยู่กับยาย  อาตมาไม่สนใจกับพระตลอดกาล  เวลาไปวัดหาบของไปทําบุญทีวัด  

ยายก้ต้องให้เก็บเอาก้อนดินไปด้วยใส่กระบุงไปข้างละ ๓ ก้อน  ไปถึงว ัดแล้วให้ไปโยนไว้ทีมันเป็น

บ่อ  เป็นหลุมอยู่ในว ัด  ยายบอกได้บุญ  อาตมาบอกว่าคนอืนเขาไม่หาบดินไปวัดกันหรอก  มีบ้าน

เราบ้านเดียวอายเขาตาย  ยายบอกว่าเราไปวัดเหยียบดินติดเท้ามานีเป็นกรรมนะ  เป็นบาป  ใช้

หนี สงฆ์  เป็นหนี สงฆ์มากเป็นบาปเป็นกรรม  แต่แกก็ไม่ได้อธิบาย  เขาเล่ากันมาอย่างนี แกก็จํามา

อย่างนี ก็ทํามาอย่างนี   ไม่เหมือนคนเดียวนี ว่าไม่บาป  บาปได้ยังไงเหยียบแค่นิดเดียวเอง  พระก็

ถมเอาเองซิ  นีคนรุ่นใหม่เข้าใจอย่างนี   แต่คนรุ่นเก่าถือนัก  ถือเชือเข้าไว้ก่อนมันมีประโยชน์  มัน

ได้กําไรชีวิต  คือเชือกฏแห่งกรรม 

 อาตมาเป็นเด็กเมือมาบวชใหม่ๆ ไปบ้านญาติทีเขาเป็นนักเลง  เป็นโจร  เป็นเสือ  เขากิน

เหล้ากัน  พอเห็นพระมาเขาเก็บแก้วหมดเลย  เอาเหล้าแอบเลย  ยีงกลัวบาปนะ  เดียวนี ไม่ต้อง  

กินต่อหน้าพระเลยสบายมา  แถมงานศพเล่นไฟหน้าศพอุทิศส่วนกุศล  แล้วพระก็สวดไป  ไม่ได้

เกรงกลัวต่อบาปกรรมแต่ประการใด  เขาว่าบาปกรรมไม่มีแน่นอนเข้าใจอย่างนี 

 

สร้างกรรม-กินอาหารทียายถวายพระ 

 ตอนอยู่ทีโรงเรียนมะยม  ยังอยู่กระจาย  ยายให้เอาอาหารไปถวายพระ  แล้วเราก็เอาไป

ทานเสียเองทั งคาว  ทั งหวาน  แล้วก็บอกว่าไปถวายสมภาร  เดินจากบ้านไปไม่มีรถหรอก  เดินไป

เป็นระยะทาง ๑ กิโลเมตร  อาตมาไปก็ไปเจอเพือนักเรียนทีสร้างความดีมาด้วยกัน  หนีโรงเรียนกัน

สะบัด  เพือนบอกว่ายังไม่ได้กินข้าวเลย  เราก็นึกเลยว่าจะเอาไปให้พระทําไม  เราก็ยังไม่ได้กินข้าว

เลย  พรรคพวก ๔-๕ คนด้วยกัน  ก็เห็นด้วย  เลยตั งวงกินกนัเสียเลยเรียบร้อยล้างปินโตเสร็จกลับ

บ้าน  ยายถาม  ไปวัดเจอสมภารไหมล่ะ  บอกยายว่าผมไม่ได้ขึ นกุฏิหรอก  ให้เด็กมันถ่ายปินโตให้

แล้วผมก็มา  ยายบอกว่าต่อไปนี ไปต้องรับพรด้วยนะ  รับพรสมภารมาแล้วก็มาบอกยาย  ยายจะ

ได้ชืนใจแล้วบอกท่านด้วยว่ายายให้เอาอาหารมาถวาย 

 วนัหลังเอาอีกแล้ว  ให้ไปอีก  ก็เจอเพือนอีก  โรงเรียนปิด  ก็แบบเดิม    กินเสร็จแล้วก็ไปตี

ผึ งต่อ  ยายถามว่า  “เจอสมภารมั ย”  เจอครับ  รับพรเสร็จผมก็มา  แท้ๆ สมภารดันมาอยู่บนบ้าน

เรา  มาก็ไม่บอกเราเลย  มานัง  นังตั งนานแล้ว  วันนั นสมภารไปฉันบ้านใต้  ฉันเสร็จแล้วก็มานัง

คุยกับยาย  แวะมาเยียมยาย  เราไม่รู ้   ไม่บอกเรา  เราไม่ทันแหงนดูบนบ้าน  สมภารนังยิ ม  ยาย

เป็นคนใจบุญ  พระชอบมาเยียม  แต่อาตมารําคาญ  พอสมภารกลับไปแล้วโดนหนัก  บอกว่าบาป   



ถามว่านีกีเทียวแล้ว  เราบอกว่า ๒ เทียวแล้วครับ  ยายบอกว่า  นีต้องเป็นเปรต  ปากเท่ารูเข็ม  

กินข้าวไม่ลง  เราก็ถามว่าเปรตสูงกว่าต้นตาลมั ย  ยายบอกว่าไม่เห็น  เราไม่เชือหรอก  ว่าหลอก

เราแต่เราไม่พูด  เถียงไม่ได้ 

 

โกงค่าเรือจ้าง 

 ในเวลากาลต่อมาไปโรงเรียน  ต้องนังเรือจ้างข้ามฟากเดือนละ ๒๕ สตางค์  อาตมาโกงค่า

เรือจ้าง  ไม่ให้ค่าเรือจ้าง  กินก๋วยเตียวผัดไทย  แถมเลี ยงเพือนด้วยนะ  ก็โกงค่าก๋วยเตียวเรือเขา

อีก 

 

ยิงนก-หักคอ-หักขานก 

 ในเวลาต่อมา  โรงเรียนปิดหลายวันเทอมสุดท้ายแล้ว  ครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลเขามา

ขอแรงอาตมาไปยิงปืน  ไปยิงนก  เราก็ไม่รู้บุญบาปมันมีจริงอย่างไร  สนุกดีก็เอาปืนลูกซอง

ดาวกระจาย ๕ นัด บอกกับโยมว่าจะไปติววิชาตอนโรงเรียนปิด  อยู่ส ัก ๗ วันจะกลับมา  ขอ

สตางค์สัก ๑๐๐  แม่ก็ให้ตังค์ไป  เราจะเอาปืนไปได้ยังไง  ก็เอาทีนอนไปด้วยเอาเสือออกมาเอาปืน

ไว้ข้างใน  เช้ากินข้าวแล้วก็ออกตามทุ่งตามหนองยิงนกยิงเป็ด  นกกระสา  พอยิงได้จับหักคอใส่ตะ

ข้อง  พอนกมันจิก  จิกก็ถลกหนังเลย  ทรมานเหลือเกิน  เราไม่ทราบว่ามันจะมีบาปกรรมแต่

ประการใด  ล่วงมาอีกวันหนึง  ก็ไปยิงนกกระสาถูกปีกหักแล้วมันก็บินไม่ได้เราก็ขับมัน  เหนือย

มาก  แล้วก็จับได้  ทําไง  หักขาเลย  นกก็ดินร้องไห้ต่าย  สรุปให้ฟังทีอาตมาทําบาปกรรม 

 ต่อมาได้บวชในพระพุทธศาสนา  พอแม่ให้บวช  โดยไม่ได้เลือมใสไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่

อย่างนี ก่อนทีจะบวชก็ไปเรียนหนังสืออยู่ทีกรุงเทพฯ  ไปอยู่โรงเรียนหลายโรงเรียนอยุ่วัดก็ตั งหลาย

วัด  พอเสร็จจากเรียนหนังสือก็มาบวชกะว่าจะบวชสักพรรษาเดียวท่องเรียนหนงัสือไปจนจบ

หลักสูตรก็ไปเจริญพระกัมมัฏฐานออกป่าดงพงไพร 

 

ใช้หนี ค่าก๋วยเตียว 

 เริมมารักษาการเจ้าอาวาสทีวัดนี   เมือ พ.ศ.๒๔๙๙  ปีพ.ศ.๒๕๐๐  ได้รับการแต่งตั งเป็น

เจ้าอาวาสอยู่ทีนี  ก็เริมใช้กรรมมาตามลําดับ  โดยทีว่าในปีต่อมาใช้เรืองก๋วยเตียวก่อน  เรามานงั

สมาธิของเรา  มันก็เกิดไปเข้าญาณวิถีของเขาชือว่า  นางกลุ่ม  นางกลุ่มมีสามีชือตากิม  เขาไม่รู้ว่า

เราโกงค่าก๋วยเตียวเขา  แม่กลุ่มกับตากิมเกิดฝันพร้อมกัน  ฝันว่าเทวดามาบอกว่าถ้าต้องการให้ลูก

ชายหายเกเร  แล้วกลับมเรียนหนังสือละก้อ  ให้ไปตามลูกชายมาแล้วให้ไปบวชเณรทีวัดอัมพวัน  

รับรองแก้ได้แน่  เมือเป็นเช่นนี แล้ว  โยมกลุ่มก็เอาลูกมา  ตากิมมาด้วย  อาตมาก็จําได้คลับคล้าย

คลับคลาเดินขึ นมาสามคน  บอกว่าจะเอาลูกมาฝากบวชเณรอาตมาก็ถามว่า  ทําไมไม่บวชทีวัด



อืน  โยมกลุ่มก็เลยเล่าให้ฟังว่าทีพาลูกมานีเพราะฝันไปว่าเทวดามาบอกว่าให้มาบวชทีนี  ช่วยรับ

ไว้หน่อย 

 เรานึกแล้วว่าจะต้องได้ใช้หนี ค่าก๋วยเตียวเขาแน่  แต่ไม่บอกก็เลยบอกว่าเดียวจัดการให้  

แล้วก็จัดการส่งโยมทั งสองกลับแล้วก็จัดแจงโกนหัวเลย  เรามีเรือยนต์ลําหนึงก็วิงไปตามพระ

อุปปัชฌาย์ซื อผ้าไตร  ซื อรองเท้า  ซือเสืออ่อน  ซื อบาตร  ซื อร่ม  ทั งหมด ๒๐๐ บาทแล้ววิงไปหา

อุปัชฌาย์บอกเอาเด็กมาบวชเณรครับ  บวชเสร็จแล้วก็กลับมาหังกัมมัฏฐาน  เดินจงกรม 

 พอได้ ๗ วัน  ก็เลยเล่าเรืองเก่าของอาตมาให้เณรฟังว่าอาตมานีโกงค่าก๋วยเตียวแม่เจ้า  

แม่เจ้าก็ไม่รู ้   แล้วไอ้ผ้าไตรนนีะ  อะไรต่ออะไร  ๒๐๐ นี  กระซิบบอกแม่นะบอกว่าเจ๊ากันไปนะ  ไม่

ต้องเอามาให้  ถือว่าใช้ค่าก๋วยเตียวกันไป  พอเล่าเสร็จแล้วเณรบอกว่าผมเกิดศรัทธาเสียแล้วก็

ตั งใจปฏิบัติ 

 ต่อมาก็ขอสึกว่าจะไปเรียนหนังสือแล้ว  ก็สอบได้ในปีนั น  แล้วไปเป็นทหารอากาศต่อมาก็

ได้เลือนเป็นนายทหารอากาศไปเลย 

 นีคือใช้หนี ค่าก๋วยเตียว  ถ้าไม่ได้ใช้ในชาตินี ก็ต้องใช้ดอกชาต้หน้านะ  กฎแห่งกรรมมีจริง  

แต่กฎแห่งกรรมทีอาตมาประเมินผลและได้ประสบการณ์มารู้ล่วงหน้าได้  เพราะใช้สติระลึกก่อน  

เป็นตัวรู ้ ล่วงหน้า  ตัวสัมปชัญญะ  ตัวผลักดันทําให้แก้ไขเหตุการณ์ได้ทันเฉพาะหน้า  เรียกว่า  ตัว

สัมปชัญญะ  ทีอาตมารู้นี ก็เนืองจากว่าเราเจริญสมาธิ  เจริญสติอยู่ตลอดเวลา  ขอให้ท่านไป

พิจารณาด้วยตนเอง  ด้วยเจริญกุศลภาวนาไปเรือยๆ  ไม่จําเป็นต้องมีเวลาว่าง  เวลาทีท่านทํางาน

ก็ภาวนาไป  หูได้ยินเสียงภาวนาไว้  เขียนหนังสือภาวนาไว้  ตั งสติไว้ตลอดกาล  กัมมัฏฐานมี

ความสําคัญต่อหน้าทีการงาน 

 ในเวลาต่อมา  อาตมาก็นังเจริญภาวนาโดยไม่ได้ขาด  แล้วก็มีการอโหสิกรรม  และแผ่

เมตตา  ขอให้ท่านเอาไปใช้กันทุกท่าน  ก่อนทีจะแผ่เมตตาออกไปต้องอโหสิกรรมก่อนนะ  ถ้าไม่

อโหสิกรรมออกก่อนท่านจะแผ่ไม่ออก  อโหสิกรรมให้ใจสบาย  ไม่โกรธใคร  ไม่เกลียดใคร  ไม่

อิจฉาริษยาใคร  แผ่เดียวนั นถึงเดียวนั น  แล้วก็มีการรับตอบด้วยนะ  อันนี มันเป็นของใครของมัน  

อาตมาจะบอกกรรมวิธีแบบวิชาการนั นคงไม่ได้  เพียงแต่แนะแนววิธีปฏิบัติเท่านั น  จากอํานาจ

ของจิตด้วยการใช้สตินนัเอง  มันอยู่ในวงแคบของการปฏิบัติกว้างเข้ามาหาแคบโดยวิธีนี 

 ในกาลเวลาต่อมาทีอาตมามาอยู่ทีนีแล้วก้เจริญภาวนาและก็แผ่เมตตา  แต่ควรจะมี

หลักการแผ่เมตตาแล้วก็อโหสิกรรมให้ได้  ทีเราทําวัตรสวดมนต์นันมีความหมายมาก  กาเยนะ

วาจา  ทั งกาย  วาจา  ใจ  ขออโหสิกรรมต่อคุณพระศรีรัตนตรัย  ทีหมินเหม่ต่อคุณพะรศรีรัตนตรัย

กําหนดอโหสิกรรม  แล้วแผ่ออกไปได้ผลแน ่

 

 



ใช้หนี ค่าเรือจ้างตาก้อย 

 พอมาเจริญสมาธิ  จิตสงบก็นึกขึ นมาได้บอกรีบใช้หนี ค่าเรือจ้าง  นึกไปนึกมาถูกต้องทีเคย

โกงเขามา  อาตมาก็ไม่ได้ไปบ้านเขานาน  จนมาบวชเป็นสมภารเจ้าวดั  ก้เอานมไป  เอาโอวัลติน

ไป  เอาสตางค์ใส่ซอง ๒๐๐ บาท  ถือราคาก๋วยเตียวเป็นเกณฑ์  ชือตาก้อย  แก่แล้ว  อาตมาเอา

เรือจอด  เขาก็ตกใจว่าพระมาทําไม  แกเจ็บหนักเป็นอัมพาตจะตายแล้ว  ก็เอาสตางค์ไปใส่มือกระ

ซบบอกทีหูว่าโยมก้อย  อาตมาตอนเป็นเด็กเคยโกงค่าเรือจ้างโยม  เดือนละ ๓๐ สตางค์จําได้มั ย  

แล้วเอานมโอวัลตินมาด้วย  บอกลูกสาวว่าช่วยชงให้โยมด้วย  อโหสินะโยมนะ  อาตมาเป็นเด็ก

รู้เท่าไม่ถึงการณ์  แหมบุญของเราเหลือเกิน  เขาแปลกกันว่า  พระก็มาหลายวัดแล้วมีแต่มาบกอ

บุญ  องค์นี แปลกเอาสตางค์มาให้  วันหลังลูกสาวเอาข้าวสารมาให้ทีว ัดเรานีเรียกว่าบุญงอกได้  

คนทีมีจิตดีต้องมีมารต้องใช้หนี   มีอุปสรรคตลอดเวลากาล  คนทีมีความดีต้องมีอุปสรรคแน่นอน

ไม่ใช่ดีไปตลอด  เราเข้าใจผิดคิดกันว่าเราสร้างกรรมดีเหมือนมีกรรมบัง  ข้อเท็จจริงคือใช้เวรกรรม

เป็นความดีแล้ว 

 

ใช้หนี ค่าเรือจ้างยายนวม 

 อยู่มาอีก ๒-๓ เดือน  อาตมานังสมาธิตั งสติ  นึกต่อกันไปได้ว่าเคยโกงค่าเรือจ้างยังอยู่อีก

ท่านหนึง  ชือยายนวม  อาตมาก็ไป  แกก็จะตายเสียอีกแล้วขึ นไปกระซิบทีหูบอกโยม  อาตมาเมือ

เป็นเด็กเคยโกงค่าเรือโยม  อาตมามาขอให้อโหสิกรรมอาตมาด้วยนะ  เสร็จแล้วก็ให้ ๒๐๐ บาท  

พร้อมกับนม โอวัลตินตามเดิม  วันหลังเขาทําบุญ ๗ วัน  ยังเอาสตางค์มาถวายเราอีก ได้มากกว่า 

๒๐๐ อีก  พอกลับมาได้ ๒ วัน  โยมนวมก็ตาย  อาตมาก็ได้ใช้หนี ตลอด  นีมันเป็นบุญเป็นกรรม

ของเราโดยเฉพาะ 

 เวลาผ่านมา  พอดีจะไปเยียมร้านเบ๊เต็กเส็งทีบางปะอิน  เคยแวะไปกินอาหารบ่อยๆ 

ต่อมาก็ไม่เอาสตางค์  เพราทุกครั งไปอาตมาก็จ่ายสตางค์  เขาบอกว่าตั งแต่อาตมาไปฉันร้านเขานี

ทําให้ร้านเขาขายดีเลยไม่เอาสตางค์  ก็ชอบพอกันอยู่ด้วย  มาตอนหลังมีคนไปผ่าท้องทีสุขศาลา

อนามัยชั น ๑ บางปะอิน  ทีริมนํ า  อาตมาก็ตั งใจวาจะไปเยียมเขา 

 พอดีคืนนั นอาตมาก็แผ่เมตตาอโหสิกรรม  สติบอกอีกแล้วว่าจะต้องใปช้หนี เต่าทีรับจ้าง

ต้มเจ่าตัวละ ๑ บาท  ให้พวกขี เมา  ปรากฏว่าเต่ามันมีความสามัคคีดิ นเสียจนหม้อดินแตกหน้เข้า

กอไผ่ไปหมด  กรรมเหล่านี เราลืมไปหมดแล้ว  สติอันหนึงก็บอกว่าระวันพรุ่งนี อย่าเอาใครไป  

อาตมาก็ไปกับคนขับรถปิคอัพ  ถ้าไปก็ตายหมดเลย  ตายหมดแน่นอน  อาตมาก็หาเรืองเพทุบาย  

เขาก็โกรธอย่างร้ายแรงว่าไปชวนเขามาแล้วก็ไม่เอาเขาไป  อาตมาก็บอกกกะคนขับรถว่า  ไปเยียม

เขานีเจ้าคอยตั งเวลาไว้ว่าแค่ ๑๕ นาทีนะ  คอยเตือน  อาตมาให้รีบกลับด่วน  โดยเราคิดแล้วว่าถ้า

ไม่รีบกลับตามเวลา ๑๕ นาทีรถจะควําทีพระนครศรีอยุธยาและเราจะต้องตายเลยผลสุดท้ายไม่



เอาใครไปเลย  พอได้ ๑๕ นาที  ก็บอกเจ๊ชือศรีนวล  ร้านเบ๊เต็กเส็ง  อาตมาขอลาละ  บอกมีธุระ  รี

บกลัย  ขึ นรถได้ก็บึงเลยความเร็วขนาด ๑๒๐ กม./ชัวดมง  ขับเป็ฯการใหญ่บนถนนเอเชียเพิงสร้าง

เสร็จใหม่ๆ  ฝนตกฟ้าร้องเป็นการใหญ่  มาถึงอ่างทองฝนก็หยุด  ฝนทีอําเภอพรหมฯมันยังตกอยู่

ถนนมันลืน  ตรงโค้งตรงวัดคูรถมาด้วยความเร็วก็หมุนเลย  รถเสียหลักพวงมาลัยหลวมหมดเลย  

ควํา ๘ รอบ  ศรีษะโดนทั งบนทั งล่าง  ล็อคประตูไว้  จีวรขาด  รถบี   ถลอกปอกเปิดหมด  ต้องมา

ปวดแสบปวดร้อนอยู่เปนเวลาแรมเดือน  อาตมาไม่กล้าไปโรงพยาบาลเพราอายเขา  รถบี หมดต้อง

เอาแชลงงัด  พวกรถมาจอดดูเป็นแถว  ดีว่ารถข้างหน้าไม่สวน  ถ้าสวนก็คงตายหมด  เสียค่าซ่อม 

๓-๔ หมืนบาท  ปวดแสบปวดร้อนไปทั งตัวเลย  มันถลอกหมด  อันนี ก็ได้ใช้หนี เต่าแต่ยังใช้ไม่หมด 

 

ใช้หนี หักคอนก 

 ในเวลาต่อมา  อาตมาก็นังสมาธิ ๖ เดือนเศษทีจะถึงวาระแห่งความตายก็มีนิมิตบอก

อาตมาให้ทราบว่า  พระเดชพระคุณท่านวันที ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑  เทียงสีสิบห้าต้องจากวัด  ตาย

ไปใช้หนี นกทีหักคอ  ว ันที ๑๖ ตุลาคม  ออกพรรษา  อาตมาก็นึกดูวา่เราต้องลาเขา  ก็ประชุมสงฆ์

มอบอัฐบริขาร  เสียสละปลงบริขารให้หมด  มองให้องค์อืน  เงินวัดมีเท่าไรมอบให้มัคทายกแล้วก็

องค์ไหนจะเป็นสมภารต่อไปก็มอบ  อาตมาก็บอกให้พวกโยมผู ้หญิงมานังกัมมัฏฐานคนละเดือน  

พอโยมหญิงกลับแล้ว  เอาโยมผู ้ชายมานังแทน  ต่อไปก็จะไม่มีคนสอนจะขอลาแน่นอน  วันที ๑๔ 

ตุลาคม  

 นีมันรู้ล่วงหน้าได้  มันมีประโยชน์มากนะ  ท่านทั งหลาย  ถ้ารู ้ ล่วงหน้าไม่ได้ลําบากมาก  

สติตัวนี เป็นการรวมผลงาน  สัมปชัญญะเป็นตัวคํานวณการ  นีสติสัมปชัญญะมันบอกได้ดังนี

อาตมาก็ขอลาเขาหมดแล้ว  แบ่งงานแบ่งภาระหน้าทีแล้ว 

 อาตมาก็คิดว่าตามหลักพระพุทธเจ้าสอนไหนๆ เราจะตายแล้วก็ขอลาเขาเสีย  แล้วคน

ทีมาเราก็บกอได้  คนทีไม่มาจะทํายังไงเขาจึงจะรู้ ได้  ก็เจริญกัมมัฏฐานเดินจงกรม  นังกัมมัฏฐาน 

 มีโยมท่านหนึงชือดยมชาญ  กรศรีทิพา  ทีรู ้ จักอาตมาเนืองจากว่า  บริษัทนายสุเมธ  เตชะ

ไพบูลย์  คุณชาญ  กรศรีทิพา  เขามีโรงงานนํ าตาลทีสิงห์บุรี  เขาก็ฝันว่ารัชกาลที ๕  ไปเข้าฝันบอก

ให้เขามาทีว ัดนี   พระบรมฉายาลักษณ์ของท่านทีวัดนี   เขาก็พูดลักษณะได้ถูกต้องโดยที ร.๕  เคย

เสด็จทางชลมารคสมัย ร.ศ.๑๒๕  และพระองค์ได้ถวายพระบรมฉายาลักษณ์ตอนพระองค์ขนึ

เสวยราชย์ในวันนั นท่านสมภารก็อยู่ด้วย 

 คุณชาญ  พร้อมด้วยคุณสุเมธ  ก้เดินเข้ามา  อาตมาก็ไม่รู้ จัก  บอกโยมมีธุระอะไร  เมือทั ง

สองมาเห็นรูปก็เลยเล่าเรืองทีฝันให้ฟัง  ก็เลยรู้ จักกันเป็นเวลาหลายปี  ในเวลาต่อมาอาตมาเห็นว่า

คนนี มีประโยชน์ต่อว ัด  ถ้าหากเราจะเป็นอะไรไป  เราต้องบอกเขาเสียก่อน  อันนี เอาไปใช้ได้

เวลาะจแผ่เมตตา  กระแสจิตนีเป็นพลังงานอันหนึง  อาตมาพิสูจน์ได้  เช่น  เอาผ้าขาวมากอง  



แล้วเราเอากระดาษสีทึบมาทับ  แล้วเอาพลังงานกระแสแดดหรือไฟฟ้าส่องจะทําให้กระแสนีไปติด

ผ้าขาวได้  เหมือนอย่างแผ่ส่วนหุศล  ขอให้ท่านทําจิตดีๆ  ติดได้  แต่ก็หาคนทําไม่ได้ง่ายๆ นัก  

ต้องทําจิตใจให้ได้ถึงก่อน 

 

ส่งกระแสจิตลาตายกลายเป็นตัวหนังสือ 

 อาตมาก็เริมต้นว่าใกล้วันที ๑๔ ตุลาคมแล้ว  เราก็มาสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็แผ่เตตาบอก

โยมชาญ  ว่า โยมกับอาตมาก็ชอบกันมาหลายปีแล้ว  อาตมาขอนะ  วันที ๑๔  ตุลาคม  อาตมา

คอหักแน่  ตายอยู่โรงพยาบาลสิงห์บุรี  ก็บอกเขาอย่างนั น  ขอลา  ในเวลาต่อมา  คุณชาญเขาก้ไป

ทํางานบิษัท  ไปนังเขียนหนังสือ  ไอ้ข้อความทีเราแผ่เมตตาไป  ไปติดทีกระดาษเขา  ลายมือ

อาตมาด้วยตามทีเราแผ่เมตตาตรงกับตัวหนังสือ 

 ครั งทีวันที ๑๔ ตุลาคม  เทียงสีสิบห้านาที  อาตมาก็จําเป็นต้องไปประชุมทีวัดกวิศวราราม  

จังหวัดลพบุรีในวันนั นด้วย  หลวงพ่อธรรมญาณ  เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี  ท่านมีหนังสือมาว่า  เขา

จะประชุมเจ้าคณะอําเภอกันทั งหมดทีจังหวัดลพบุรี  พอดีวันนั น  นายแพทย์ศิริราชมาเลี ยงเพลที

วัด  อาตมาก็เตรียมตัว  รู้แล้วว่าวันนี เราไม่ได้กลับวัดแน่นอนตามทีเรามีสตรู้ล่วงหหน้า ๖ เดือนว่า

เราต้องใช้หนี นก  จะใช้อย่างไรกันแน่  คงจะไม่ได้กลับ  มอบหมายการงานเรียบร้อยแล้วโยม

ผู ้หญิงมานังกัมมัฏฐาน ๑ เดือนแล้วโยมผู ้ ชายด้วยมาแทนหลังจากดยมผุ ้หญิงกลับไปแล้ว  โยม

ผู ้ชายจะได้ช่วยกันเอาศพไปไว้ว ัดเตรียมงานครัวทํานองนี เป้นต้น 

 อาตมาก็ลาเขาหมดแล้วก็ขึ นรถเทียงกว่า  จะตกเทียงสามสิบ  เปลียนจีวรใหม่หมด  

เตรียมหนังสือขึ นรถ  คิดว่าไม่ได้กลับ  แล้วมีนาวาตีวาด  เกษแก้ว  ใส่เสื อขาวกางเกงขาวก็อาศัย

รถไปด้วยก็คงจะตายพร้อมกบัอาตมา  ออกจากวัดเลี ยวขวาเข้าลพบุรี  ถึงหลังตลาดปากบาง  

ตอนนั นพอถึงปัมนํ ามันรถเขาก็เปิดไฟเลี ยวขวารถตามหลังมา ๓ คัน  แซงซ้ายรถทัวร์ทันจิตออก

จากปัมนํ ามันวิงเข้าชนทันที  เทียงสีสิบห้าพอดี  นาวาตรีวาด  เกษแก้ว  ลอยขึ นหลังรถทัวร์ไปเลย  

พวกตลาดนึกว่าหนงัสือพิมพ์ลอยไปก็เนืองจากแกใส่เสื อขาวกางเกงขาวนีหลังหัก 

 อาตมาไหล่ชนเหล็กหักไปเลย  แล้วกระจกครูดเอาหนังหัวไปอยู่ตรงท้ายทองหมด  หัวขาว

เลย  คอพับไปทีหน้าอก  หมุนได้เลยเลือดเต็มจมูก  กระจกมันบาด  อาตมาก็บินออกไปแบบนก  

ออกห่างรถไปประมาณ ๒๐ วา  แต่เดชะบุญวา่มีมือดีอยู่มือหนึงจับขึ นมา  อาตมาก็ลองคลําว่าเรา

คอหักไปหรือนีตาไม่สัมผัส  หูไม่สัมผัส   ตายหมดแล้วทั งตัว  แต่มือดี  สติดี  แต่กลับไปหายใจได้ที

ท้อง  พองหนอ  ยุบหนอ  ใช้ได้นะ  ใครอยากจะรู้ ว่าสะดือหายใจได้ลองไปคอหักดูนะ  คนขับก็สลบ  

อาตมายังพูดได้เพราะสตดีิอยู่ทีลิ นปีจําไว้แล้วหายใจทางสะดือได้  ทไมหายใจได้  นึกถึงในท้องได้

ทีเราอยู่ในท้องแม่กินอาหารทางสะดือแน่นอน  หายใจได้  พองหนอ  ยุบหนอ  ตลอดเวลาเลยได้

ตําราเพิมขึ น   แต่ต้องทําได้ก่อนนะ  ต้องมาฝึกกันให้  รู ้สติ  ตืนมีสติ  หลับมีสติ  รู้แน่  อาตมาก็พูด



ว่าโยมช่วยอุ ้มหน่อย  ไอ้พวกทีไปมุงดูกันก็ไม่ยอมอุ ้ม  ห ัวเละ  แต่ยังพูดได้  ทีเข้าใจว่าหัวเละเพราะ

หนังไม่มี  จนตํารวจทางหลวงมาบอกว่ายังไม่ตาย  ถ้าตํารวจไม่มาเราก็คงจะจมอยู่ตรงนั น 

 

กรรมต้มเต่ามาซํ า 

 พอดีตรงนั นเขาทําอิฐ  เถ้าแก่เขาก็ขับรถมา  อาตมายังมือดีอยู่อีกข้างก็เสยคางไว้  มันไม่มี

ความรู้สึก  พอรถแล่นถึงวิทยาลัยเกษตร  ได้ยินเสียงแว่วแผ่วมาแต่ไกล  เสียงดังนี   สมนํ าหน้าๆ ได้

ยินมาเรือยๆ เดียวต้องซํ าๆ คอหักแล้วยังไม่สงสารจะมาซํ า  สักประเดียวเห็นเต่า  พอเห็นเต่า

เท่านั นแหละฝาหม้อนํ ารถอยู่ตรงนั นหลุดพรวดลวกเอาเราคนเดียว  ตายจริงเปียกหมดเลย  ไอ้

แขนก็ยังดี  อยู่ก็ร้อนนะซิ  แล้วกระเด็นไปถูกคนขับ  ไอ้คนทีประคองอาตมาไปบอกว่าหยุดๆ เดียว

คนหลังจกตาย  ไอ้เต่ามาซํ าเราอีก  สงสัยใช้หนี ตอนนั นยังไม่หมด  รถไปถึงโรงพยาบาลนํ าแห้ง

หมดพอดีเลย 

 อาตมาก็ขออธิษฐานว่า  ข้าพเจ้าขอให้ไปสบาย   รู้ แล้วเข้าใจแล้ว  ขออโหสิกรรมทุกอย่าง

กับโลกมนุษย์  ในเมือข้าพเจ้ายังใช้หนี ในโลกมนุษย์ไม่หมดขอให้ข้าพเจ้าไปใช้ในชาติต่อไป   

ประการที ๒  ถ้าข้าพเจ้าใช้หนี ในโลกมนุษย์หมดแล้ว  ขอให้ข้าพเจ้าไป ณ บัดนี   อย่าได้ทรมาน

ต่อไป  อธิษฐาน ๒ ข้อ 

 วันนนัพอดี  ผู ้อํานวยการโรงพยาบาลไม่อยู่  เขาไปบ้านเขา  ทางวัดเกษ  อยู่แต่นายแพทย์

ใหญ่  หมอสมหมายก็วิงไปจากบ้านรู้ข่าวว่ารถชนอาตมาก็เอาเข้าห้องฉายเอ็กซเรย์  เขาพูดกันได้

ยินแว่วๆ บอกไม่มีทางหมอใหญ่บอกไม่มีทาง  หมอใหญ่สังให้อาตมานอนตรงๆ บนรถ  ซึงมีลูกล้อ

เล็กๆ  ให้บุรุษพยาบาลเอาเข้าห้อง ไอ.ซี.ยู  โดยด่วน  จัดการเย็บหนังศรีษะทีมันถลกไปนีก่อน 

 อาตมาก็อธิษฐานไปเรือยๆ มือดียังมีอยู่อีกมือหนึง  นอกจากนั นตายหมดแล้ว  แต่ยัง

หายใจได้ทีท้องพองหนอ  ยุบหนอตลอด  ก็แบ่งวาระบุรุษพยาบาล ๒ คนก็ไสรถเต็มที  รถก็เกิดตก

ร่องประตูเหล็ก  โครม!  ล้อพังหมด  แพทย์อีกคนบอกตายเสียแล้วละมังหว่า  เปล่าเลย  คอ

ลันกร๊วบเข้าทีเลย  คือติดเลย  ลืมตาเห็นเลย  หายใจไม่ออก  พอคอติด  ปวดก้นแทบหลุด  เลยทํา

ให้ได้ความรูเพิมขึ นอีก ๒ ข้อ  ได้ความรู้ยังไง  หมายความว่าถูกจุดประสาท  ประสาทคอกับ

ประสาทก้นเป็นเส้นเดียวกัน  เข้าไปในห้องฉุกเฉิน  เขาก็เริมดึงหนังมาเย็บ  หมอกสงสัยว่า  

อาตมาจะเป็นอัมพาตไม่ดีขึ น  บุรุษพยาบาลบอกว่าเป็นเพราะอัวนะ  ถ้าอัวไม่ไสรถตกร่องคอจะ

ต่อไม่ติดหรือกลับมีบุญคุณเสียอีก  อาตมาก็นึกว่าเราใช้เวรใช้กรรม  ในเวลาต่อมาหมอไม่สามารถ

จะรักษาได้  เพราะมีแรงขาแข็งถีบได้ทั งนั น  นางพยาบาลบอกหมอ  ก็ให้เราลองบีบมือ  หากว่าเรา

จะไม่มีแรงอันนี ก็เป็นบุญวาสนา 



 พอรุ่งเช้า  คุณชาญมา  ถือหนังสือโทรจิตมาด้วย  บอกนีท่านทําไมต้องเขียนหนังสือมา  

วันก่อนผมไปพบ  ท่านทําไมไม่บอกผม  ทําไมต้องเขียนหนังสือฝากเขาไป  อาตมาบอกเปล่า  ว่า

ไม่ได้เขียน  เขาว่านีไงละลายมือท่าน 

 ผู ้ อํานวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรีก็ไม่รู้ จะทํายังไงก็โทรศัพท์ไปหาผู ้อํานวยการโรงพยาบาล

เลิดสิน  อาจารย์เขาคือ  หมอประดิษฐ์  ถามว่าหลวงพ่อองค์นี คอหักแล้วไม่ตายทําไงดี  หมอ

ประดิษฐ์บอก  ผมก็ไม่เคยเห็น  ขอให้เอาตัวมาด ู

 รุ่งขึ นเขาก็หาหามอาตมาขึ นรถไปโรงพยาบาลเลิดสิน  หามไป  อาตมาพลิกไม่ได้  ยกแข้ง

ยกขาได้ลุกไม่ได้ก็หามขึ นไปชั น ๒  หมอประดิษฐ์ก็มาตรวจเอาแพทย์มาวิจัยกันใหญ่หมอประดิษฐ์

ก็บอกขอทําเอง  ก็เอาผ้ามาแช่นํ ามาพันใส่เฝือก ๑๕ นาที  อาตมาเดิน  ลุกขึ นได้  ขากลับขึ นรถ

กลับจังหวัดสิงห์บุรี  มันก็แปลกดี  แขกมาเยียมกันมากมาย  ต่างจังหวัดมากันเยอะ  เขาลือกันว่า

อาตมาคอหักไม่ตาย  ขนมนมเนยเยอะแยะไปหมด  อาตมานึก  เวลากินไม่ได้มาเยียม  เวลาจะ

ตายจะซื อมาทําไม  รู ้ ว่ากินไม่ได้ก็เอามาให้กิน  คนกินได้ไม่ค่อยให้ 

 พอกลับมาวัดได้อาตมาก็คุยทั งวัน  เพราะมีคนมาเยียมมากมย  หมอประดิษฐ์ก็สังมาบอก

ว่าอย่าให้คุยมากนแล้วแผลจะหายช้า  ให้ฉันยานอนหลับก็นอนไม่หลับ  ฉีดยานอนหลับ  ก็ไม่หลับ  

จนนางพยาบาลว่า  หลวงพ่อสู ้ยา  หมอประดิษฐ์ก็ออกอุบายว่าให้เข้ามาโรงพยาบาลเลิดสินจะ

ถอดเฝือกให้  อาตมาก็ดีใจรีบไป  พอไปถึงเขาก็ถอดเฝือกให้จริงๆ  พอตัดเฝือกออกก็เลยเป็นลม

ครั นพอพักสักประเดียว  หมอบอกหลวงพ่อเดียวใส่ให้ใหม่  ผมหลอกท่านมาไม่งั นท่านไม่มาเลยใส่

ใหม่เพิมอีก ๔ กิโล  พอใส่ได้สัก ๑๕ นาที  อ้าปากไม่ออกเป็นฤาษีเลย 

 

เปรตปากเท่ารูเข็ม 

 พอกลับไปถึงสิงห์บุรี  เราก็จะแย่อ้ปากไม่ขึ น  ผลสุดท้ายก็หิวนํ าเหลือเกิน  กินไม่ได้ต้อง

หยอดด้วยหลอดกาแฟ   ต้องดูด  ดูดก็ไม่เข้า  เวลาฉันเช้า  ก้ใส่เข้าไปข้างๆ  เลยมนึกในใจนึกถึง

ยายได้  เจ้าต้องเป็นเปรต  ปากเท่ารูเข็ม  กินอะไรไม่ได้จริงๆ ตั ง ๕๐ วัน  นกอเหนือจากกินไมไ่ด้

แล้ว  พูดไม่ได้ด้วยพออ้าปากมากๆ ไอ้ข้างบนขบแล้วเลือดไหล  เวลาฉันข้าวก็ต้องขยับเลือดไหล  

จะกินอะไรก็ต้องป้อนเราต้องมาทรมานเป็นเปรต  ก็เลยนึกถึงคํายายว่าต้องเป็นเปรตเพราะไปกิน

ข้าวทีให้ไปถวายพระ 

 หลังจากทีอาตมากลับจากโรงพยาบาลแล้ว ๕๐ วันเท่านั น  กลับมานึกในใจวว่า  เราต้อง

ใช้หนี โลกมนุษย์ก็เริมถมดินรอบวัด  ก็เริมสร้างหอประชุมนี เพือนจะอบรมต่อไป  ตั งใจไว้อย่างนั น  

ต้องใช้หนี โลกมนุษย์ด้วยการเผยแผพ่ระรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า  จะไม่ขอสร้างวัตถุต่อไปแล้ว  

ในทีสุด  มีการทําบุญรับขวัญ  โยมก็มาทําบุญกันมาก  ในครั งสุดท้าย  นายชาญ  กรศรีทิพา  กับ

นายสุเมธ  เตชะไพบูลย์  ท ั งสองท่านนี ก็มาทําบุญรับขวัญให้อาตมา  แล้วนําเอากระดาษทีมี



ตัวหนังสือมาด้วย  ว ันนั นแกก็พับอย่างดีมา  พอทําบุญเสร็จเรียบร้อยอุทิศกุศลเรียบร้อยดีแล้ว  แก

ก็เอากระดาษออกมาว่าจะเอามาอ่านให้เขาฟัง  ปรากกว่าตัวหนังสือไม่มี  มีแต่กระดาเปล่า  

เดียวนี ก็ยังเก็บใส่กรอบไว้ดูเป็นทีระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปลาด ุ กย่างเป็นเหต ุ 
 

 เมือเรารดนํ ามนต์หลวงพ่อแพเสร็จแล้ว  คุณอํานวยก็บอกข้าพเจ้าว่า  ออกจากนี  เราจะ

ไปวัดอัมพวันกัน  วัดอัมพวันอยุ่ไม่ไกลจากทีนี  ออกไปทางถนนพหลโยธิน  วัดตั งอยู่ริมทางเท้า

เลี ยวเข้าไปประมาณ ๕๐๐ เมตรเท่านั น  ไหนๆ ก็มาทําบุญวัดหลวงพ่อแพแล้ว  ก็ควรจะเลยไปวัด

อัมพวันสักหน่อยก็จะดี 

 “หลวงพ่อองค์นี ดีทางไหน ?”  ข้าพเจ้าถามคุณอํานวยผู้แนะนํา 

 “ท่านเก่งทางนังทางใน  และทางวิปัสสนากัมมักฐาน”  คณุอํานวยขี แจง 

 “ท่านเก่งทางวิปัสสนาก็เป็นเรืองของท่านไม่เกียวอะไรกับเราผุ ้ เป็นฆราวาส”  ข้าพเจ้ายัง

ไม่หายสงสัย 

 “เกียวซิ  ทําไมจะไม่เกียว  ยิงคนซวยๆ  อย่างผู ้ ว่ายิงเกียวมากขึ น  เพราะอย่างน้อยก็จได้รู ้

ว่า  เรืองทีซวยอยู่เวลานี มันเป็นมาอย่างไร”  คุณอํานวยชักฉันเพราะความขี สงสัยของข้าพเจ้า 

 “รู้แล้วจะมีประโยชน์อะไร  ไปพบท่านแล้วจะหายซวยกระนั นหรือ ?”   

 คุณอํานวยเกาหัวยิกยัก  คงจะโมโหทีข้าพเจ้าสงสัยไม่หยุด 

 “อย่างน้อยเราก็รู้ว่าเรืองราวมันเป็นมาอย่างไร  จึงได้รับเพคราะห์กรรมถึงปานนี   พระที

นังทางในได้นั นย่อมมองเห็นอดีตและอนาคตของสัตว์โลกทุกชีวิต  เขาเรียกว่ามีทิพย์จักษุ   หรือ

ญาณจักษุ  อะไรทํานองนี แหละ  เข้าใจหรือยัง”  เขาอธิบายจบพร้อมกับถอนหายใจเฮือกใหญ ่

 “ซาบซึ งแล้วครับ”  ข้าพเจ้าตอบยิ มๆ  คุณอํานวยค้อนประหลับประเหลือก  คงนึกในใจว่า

ไม่ควรพาข้าพเจ้ามา  ดูจะมีปัญหามากเหลือเกิน 

 เราออกจากวัดพิกุลทองของหลวงพ่อแพมุ ่งตรงไปออกทางเข้าสิงห์บุรีตรงตัดกับ

ถนนพหลโยธิน  แล้ววิงมาตามถนนพหลยินมุ่งเข้ากรุงเทพฯ  จากปากทางเข้าเมืองสิงห์บุรีมาได้

ประมาณ ๘ ก.ม.  ก็จะถึงวัดอัมพวัน  วัดนี   ถ้ารถยนต์มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ  จะอยู่ทางด้านขวามือ

ทีปากทางมีป้ายเขียนไว้ว่าทางเข้าวัดอัมพวัน  เมือผ่านโรงเรียนแล้วก็จะถึงตัวว ัด  บริเวณวัด

กว้างขวางและสะอาดสะอ้าน  มีต้นไม้ใหญ่ๆ  หลายต้นร่มรืนสมกับเป็นทีอยู่ของบรรพชิต 

 เมือพวกเราไปถึง  ท่านอยู่พอดีมีอุบาสกอุบาสิกานังอยู่ก่อนแล้ว ๔-๕ คน  พอคณะของ

พวกเราประมาณสิบกว่าคนไปถึง  บรรดาท่านเหล่าน้นก็ลาหลวงพ่อไป 

 คุณอํานวยนําพวกเราไปนังใกล้ๆ  สําหรับข้าพเจ้านั นให้ไปนังข้างหน้าใกล้ๆ กับหลวงพ่อ  

หลวงพ่อมีตําแหน่งเป็นพระครูภาวนาวิสุทธิ   ชาวบ้านแถบนั นเรียกท่านว่าพระครูจรัญ  เข้าใจว่าคง

จะเป็นชอืเดิมของท่าน  อายุประมาณ ๕๐ เศษ  ดูท่าทางเป็นคนเคร่งศีลและวินัย  การพูดจา

ตรงไปตรงมาไม่เกรงใจใครทั งนั น  ทําถูกท่านก็ว่าถูก  ทําผิดท่านก็ว่าผิด  อาศัยเหตุผลเป็นหลักใน

การพูด  เมือคุณอํานวยไปหาท่านโอภาปราศรัยดี  แสดงว่าคุณอํานวยเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิคนหนึง 



 “มาวนันี ก็ดีแล้ว  อยู่ให้ถึงเย็นอาตมาจะให้เขาหุงหาอาหารไว้ให้กิน”  ว่าแล้วท่านก็สังแม่ชี

จดัการหุงข้าวทํากับข้าวเลี ยงคณะคุณอํานวย  โดยทีคุณอํานวยไม่ทันจะพูดว่ากะไร 

 “ผมมาวันนี   นอกจากมากราบนมัสการท่านแล้ว  ก็ยังได้แนะนําเพือนมาคนหนึง  ทีเขา

ประสบเคราะห์กรรม  อยากจะให้หลวงพ่อช่วยนังทางในดูสักทีว่าเรืองราวมันเป็นยังไงมายังไงกัน

ถึงได้มาประสบเคราะห์กรรมเช่นนี ไ  คุณอํานวยบอกหลวงพ่อ 

 “ไหนคนไหน ?” 

 “คนนี ครับ”  ว่าแล้วคุณอํานวยก็ชี มือมายังข้าพเจ้า 

 “อ้อคนนี เรอะ  ท่าทางดีนีไม่เลวเลย  แต่หน้าตาดูจะหมองคลํ าไปสักหน่อย  คนกําลังมี

เคราะห์ก็เป็นแบบนี แหละ  เดียวอาตมาจะนังหลับตาดูซิว่ามันเรืองอะไรกัน”  พูดจบท่านก็นัง

หลับตาอยู่ครู่หนึง  พอลืมตาคุณอํานวยก็ถาม 

 “เป็นยังไงหลวงพ่อ  พอไหวไหม ?” 

 “เฮ้อ !  รายนี อาการหนกัมาก  ความจริงดวงชะตาจะขาดอยู่แล้วตั งแต่เดือนก่อนโน้น  มี

คนจะมาดักยิงทีบ้านพักแต่ยิงไม่ได้  เพราะทีนันมีพระภูมิเจ้าทีแรง  ท่านคอยคุ ้มกันอยู่ทําให้คนที

ไปดักยิงมันมองไม่เห็นตัว  มันเลยยิงไม่ได้  ความจริงมันไปเฝ้าอยู่นอกรั วบ้านหลายวัน  ไม่มี

โอกาสเห็นตัวโยมคนนี   มันเลยล้มเลิกความตั งใจ  มิฉะนั นดวงชะตาขาดไปแล้ว  ยังมีหลวงพ่อ

ศักดิ สิทิ เป็นพระเก่าแก่แขวนอยู่ทีคอคอยคุ ้มกันอยู่อีกองค์หนึง  ทําให้คนคิดร้ายทําอันตรายได้ยาก  

แต่ระยะนี พ้นเคราะห์เหล่านั นมาแล้วคงไม่เป็นไร  หมันทําบุญสุนทารมากๆ หน่อย  ปล่อยสัตว์มี

ชีวิตเช่น  นก  ปลา  มากๆ ก็จะดี”  หลวงพ่ออธิบาย 

 “แล้วเหตุทีมีเคราะห์ถึงขนาดนี   มันเนืองมาจากอะไรกันล่ะครับหลวงพ่อ”  ข้าพเจ้าถาม

ท่านบ้าง  เพราะปล่อยให้คุณอํานวยถามมานานแล้ว 

 “มันเป็นเรืองทีไม่น่าเชือ  แต่อาตมานังหลับตาดู  ทบทวนอยู่ถึงสองสามครั งผลออกมา

เหมือนกัน  ซึงอาตมาก็ยังงงๆ อยู่เหมือนกัน” 

 “งงเรืองอะไรล่ะครับหลวงพ่อ” 

 “งงเรืองทีไม่น่าจะเป็นไปได้น่ะซิโยม” 

 “เรืองอะไรล่ะครับทีเป็นไปไม่ได้  ในโลกนี มีเรืองทีจะเป็นไปได้เสมอ” ข้าพเจ้าว่า 

 “คือตามเรืองมีว่า  โยมรู้ตัวว่ากําลังมีเคราะห์ก็พยายามซื อลูกปลาตัวเล็กๆ ไปปล่อยลงนํ า  

เพือช่วยชีวิตของลูกปลาเหล่านั น  เรืองนี โยมทํามาตั งแต่ปีทีแล้วใช่หรือไม่  บอกอาตมาตรงๆ “  

หลวงพ่อถามข้พาเจ้าแล้วมองหน้า 

 “ใช่ครับ  ผมรู้ว่าตัวเองกําลังมีเคราะห์  ดวงไม่ดีก็พยายามปล่อยนกปล่อยปลามาตั งแต่ปี

ทีแล้ว  การปล่อยนกปล่อยปลาเป็นการช่วยชีวิตสัตว์  ไม่เห็นจะผิดบาปอะไรนคีรับหลวงพ่อ” 



 “ถ้าเพียงเอาไปปล่อยนอกจากไม่บปากแล้ว  ยังได้บุยอีกด้วย  แต่เรืองนี มันไม่ยุติแค่นั น  

มันยังมีเรืองยืดเยื อต่อมาอีกนะซิ”  พูดจบหลวงพ่อถอนหายใจใหญ ่

 “ยืดเยื อยังไงครับ” 

 “คือหลังจากเอาเขาไปปล่อย  แล้วโยมก็ไปจับเขามากินอีกน่ะซี  ตอนนี แหละทบีาปหนัก  

จวนจะแก้ไม่ตกอยู่แล้วรู้ ไหม  เท่ากับเราอธิษฐานเมือเวลาจะปล่อยเขาลงนํ าว่าจงไปอยู่เป็นสุขเป็น

สุขเถิด  เราปล่อยชีวิตเจ้าแล้ว  เราช่วยชีวิตเจ้าให้ยังยืนต่อไปแล้ว  เจ้าจงไปอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิด  

เจ้าเวรนายกรรมขอให้มารับส่วนกุศลในการปล่อยชีวิตในครั งนี ด้วย   เสร็จแล้วหลังจากนั นไม่นาน

โยมก็ไปจับเขามากินอีก  เท่ากับกลับคําสัตย์อธิษฐานทีให้ไว้แก่เจ้าเวรนายกรรม  ทําให้เจ้าเวร

นายกรรมเขาโกรธมาก  เขาจึงอาฆาตพยาบาท  โยมจึงต้องรับเคราะห์กรรมอยู่ขณะนี ยังไงล่ะ  นี

แหละทีอาตมาว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้  อาตมาดูคนมาแยะๆ  หลายต่อหลายคนไม่เคยพบเห็น

เรืองอย่างนี เลย”  หลวงพ่อพูดจบคว้าบุหรีมาดูดวาบ *ๆ 

 

*   หลวงพ่อไม่สูบบุหรี  แต่หลวงพ่อนัดยานัตถุ์  (ผู ้จัดทํา) 

 

 ข้าพเจ้าบอกหลวงพ่อว่าเรืองนี ไม่จริง  ข้าพเจ้าปล่อยนกปล่อยปลาเมือปีกลายจริง  แต่

เมือปล่อยลงนํ าลงคลองแล้ว  ก็แล้วกันไม่เคยไปตามจับมากินอีก  เพราะจะรู้ ได้อย่างไรว่าตัวไหน

คือตัวทีข้าพเจ้าปล่อยไปจะได้จับมากินได้ถูก  เพราะข้าพเจ้าไม่ได้ทําเครืองหมายไว้  และเวลา

ปล่อยก็ปล่อยครั งละมากๆ ลูกปลาดุก  ปลาช่อน  ปลาหมอ  ครั งละจํานวนร้อยๆ ตัว  จะไปจําปลา

แต่ละตัวได้อย่างไร  เพราะฉะนั น  เรืองทีหลวงพ่อว่า  จึงไม่มีทางจะเป็นไปได้อย่างแน่นอน  สงสัย

หลวงพ่อจะดูผิดเสียแล้ว  หลวงพ่อหัวเราะอย่างคนอารมณ์ดี 

 “อาตมาไม่ได้ว่าโยมตั งใจจะจับปลาทีปล่อยสะเดาะห์เคราะห์มากิน แต่อาตมา

หมายความว่า  โยมกินปลาทีโยมสะเดาะเคราะห์เข้าไป  จะโดยตั งใจหรือไม่ตั งใจ  อาตมาไม่ทราบ

เหมือนกัน  แต่สรุปว่าโยมกินเขาเข้าไปแน่ๆ  โดยปราศจากข้อสงสัย  ลองไปนึกทบทวนดูให้ดีเถิด  

แล้ววันหลังค่อยมาคุยกันใหม”่ 

 “แล้วเรืองทีผมมีเคราะห์กรรมอยู่เวลานี ล่ะครับจะเป็นอย่างไรบ้าง”  ข้าพเจ้าอยากรู้

เหตุการณ์ในอนาคต 

 “ตอนนี พ้นระยะเคราะห์หนักแล้ว  ทีเหลืออยู่เป็นส่วนน้อย  และค่อยๆ หมดไปราวๆ เดือน

เมษายน-พฤษภาคม  ปีหน้า  ก็คงจะพ้นเคราะห์เด็ดขาด  ไม่เป็นไร  ขอชือนามสกุล  วัน  เดือน  ปี

เกิดให้อาตมาไว้  แล้วอาตมาจะนังบริกรรมภาวนาให้เจ้ากรรมนายเวรเขาเห็นใจเลิกจองเวรจอง

กรรมเสีย”  ท่านก็หันไปคุยกับคณุอํานวยและคนอืนๆ ทีมาคณะเดียวกัน 



 วันนั นข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กินขาวเย็นทีวัดอัมพวัน  เพราะเกรงจะกลับกรุงเทพฯคํา  ไม่

อยากจะขับรถกลางคืน  เพราะกําลังมีเคราะห์อยู่ด้วย  ต้องระวังตัว  เกรงเกิดอุบัติเหตุ  นะรหว่าง

ทางขณะขับรถกลับกรุงเทพฯ  ข้าพเจ้าได้ครุ่นคิดไปตลอดทางว่าข้าพเจ้าไปจับปลาทีปล่อย

สะเดาะห์เคราะห์ไปแล้วเอามากินได้อย่างไร  ข้าพเจ้าไม่เคยประพฤติเช่นนั นเลย  ไม่น่าจะเป็นไป

ได้  การปล่อยปลาแต่ละครั งก็ปล่อยจํานวนมากๆ  และปล่อยในลําคลองหนองบึงเป็นส่วนใหญ่  

และเมือปล่อยไปแล้วก็แล้วกัน  ไม่เคยคิดตามเอามากินอีกเลย  หลวงพ่อคงจะเลอะเลือนดูทางใน

ผิดไปแน่ๆ  แต่ก็ใจไม่ดี  คิดว่าบางทีปลาตัวทีเราปล่อยต่อมาพวกจับปลามันจับได้เอาไปขายที

ตลาด  เด็กบ้านเราไปจ่ายกับข้าว  ซื อมาแกงเข้าพอดี  ถ้าเป็นอย่างนี   ก็มีทางเป็นไปได้เหมือนกัน  

แต่โอกาสมีหนึงในร้อยหรือหนงึในพัน 

 ต่อมาอีกหลายวันข้าพเจ้าจําได้ว่า  ทางอัยการเขาได้นัดส่งฟ้องข้าพเจ้าต่อศาลจังหวัด

ตราด  ซึงข้าพเจ้าในฐานะจําเลยก็จะต้องเดินทางไปจังหวัดตราด  เพือไปฟังคําฟ้องในศาล  

หลังจากทีอัยการฟ้องเสร็จแล้วศาลก็นัดสืบพยาน  โดยสืบพยานโจทก์ก่อนในชั นต้น  ศาลได้นัด

เดือนละ ๒ ครั ง  ก็เป็นอันตกลงกันทั งอัยการโจทก์และทนายฝ่ายข้าพเจ้า  ทางฝ่ายดจทก์ยืนระบุ

พยานทั งหมด ๓๗ ปาก  ข้าพเจ้าคิดในใจว่าถ้าสืบพยานครั งละ ๑ ปาก  ปีหนึงก็จะได้ประมาณ 

๒๔ ปาก  กว่าจะเสร็จคดีก็คงราวๆ ปีกว่า หรือ ๒ ปี  ทางทนายของข้าพเจ้าแนะนําให้เตรียมพยาน

เอาไว้บ้างและให้ติดต่อกับเขาเสียแต่เนินๆ  ข้าพเจ้นึกถึงนยโกสุมคนขับรถของข้าเพจ้า  ว่าเขาคง

จะเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้ดี  เพราะเขาอยู่ใกล้ชิดกับข้าพเจ้าตลอดมาไม่ว่าข้าพเจ้าจะไปไหนเขาก็

มักจะไปด้วยเสมอ  ข้าพเจ้าจึงคิดว่าควรอ้างเขาเป็ยพยานสักคนหนึง 

 เมือออกจากศลแล้ว  ข้าพเจ้าก็ไปหาเขาทีบ้านพัก  บ้านพักของเขาอยู่ในบริเวณจวนผู ้ว ่า

ราชการจังหวัด  ทีข้พาเจ้าเคยพักอยู่นันเอง  เมือไปถึงไม่พบเขาอยู่ทีบ้าน  ได้สอบถามภรรยาเขา

ว่าไปไหน  ภรรยาเขาบอกว่า   

 “โกสุมไปวิดปลาลอกสระอยู่หลังจวน” 

 ข้าพเจ้าจึงเดินอ้อมไปทางหลังจวน  จนถึงสระใหญ่  สระแห่งนี มีมานานแล้วตั งแต่สมัยใด

ไม่ปรากฏ  สมัยโบราณไม่มีนํ าประปา  ผู ้ว่าราชการจังหวัดสมัยก่อนได้ใช้นํ าในสระนี อาบกิน  แต่

เมือมีนํ าประปาแล้ว  สระนี ก็ทิ งไว้แยๆ  มีต้นบัวอยู่เต็มสระ  พอถึงหน้าแล้งเดือนมีนา-เมษา  นํ าก็

จะแห้งจนถึงก้นสระ  โกสุมจึงถือโอกาสลอกสระแล้วเอาปลาทีอยู่ในสระจํานวนมากมากินเป็น

อาหาร  ต้มบ้างแกงบ้าง  ย่างบ้างตามแต่จะชอบ 

 เมือข้าพเจ้าไปถึงปากสระโกสุมเห็นเข้าก็รีบตะกายขึ นมาบนขอบสระชี ให้ข้าพเจ้าดูปลา

ดุก  ปลาช่อนตัวขนาดเท่าแขนหลายตัวซึงนอนแอ้งแม้งอยู่ในถัง  แต่ละตัวอ้วนๆ ทั งนั น  ปลาดุก

อุยแต่ละตัวเนื อเหลืองท้องเหลืองอ๋อยน่รับประทานเป็นอย่างมาก  ถ้าได้ย่างจิ มนํ าปลาพริกมะนาว



ซอยหอมใส่นิดหน่อย  กินกับข้าวร้อนๆ ก็คงจะอร่อยดีไม่น้อย  คิดแล้วก็นํ าลายไหลด้วยความ

อยาก 

 “ปลาดุกอุยตัวโตๆ ทั งนั น”  ข้าพเจ้ากล่าวขึ นลอย  ๆ

 “ปีกลายผมก้วิดบ่อหนหนึงแล้ว  ตอนนั นท่านยังเป็นผู ้ ว่าอยู่  ผมยังเอาปลาไปให้ท่านกิน

ตั งหลายตัว  ท่านคงจะจําได้  ตอนนั นมีทั งปลาดุก  ปลาช่อน  และปลาหมอ  ท่านยังบอกว่าปลา

ดุกย่างอร่อยดี”  โกสุมชี แจง  ข้าพเจ้าพยายามนึกทบทวนเหตุการณ์เมือปีทีแล้วมา  จําได้ว่าเมือ

ข้าพเจ้าย้ายมาเมืองตราดใหม่ๆ  ข้าพเจ้าได้ไปตลาดและซื อลูกปลาดุก  ปลาหมอ  ปลาช่อน  เป็น

จํานวนมาก  มาปล่อยลงในสระแห่งนี เพือสะเดาะห์เคราะห์ตามคําทํานายของซินแสหมอดูจาก

จังหวัดระนองทีทายว่าข้าพเจ้ากําลังมีเคราะห์  ให้รีบสะเดาะห์เคราะห์เสีย 

 หลังจากนั นต่อมาอีกหลายเดือน  ประมาณ ๖-๗ เดือนเห็นจะได้  ผู ้บัญชาการเรือนจําได้

นํานักโทษหลายคนมาขออนุญาตขุดลอกสระหลังจวน  โดยอ้างว่า  สระตื นเขินมากแล้ว  ตอนนี นํ า

แห้งขอด  ควรจะได้ขุดลอกเสีย  พอถึงหน้าฝนก็จะได้นํ าเต็มสระ  และเป็นนํ าใสสะอาดดีกว่าทีจะ

ปล่อยเอาไว้ให้ตื นเขินอย่างนั น  ข้าพเจ้าเห็นผู ้บัญชการเรือนจํามีเหตุผลดี  จึงได้อนุญาตให้ขุดลอก

สระแห่งนี ได้  ซึงเขาได้นํานักโทษมาขุดลอกสระในตอนเช้าวันรุ่งขึ น  บังเอิญวันนั นข้าพเจ้าจําได้ว่า  

มีราชการไปออกท้องทีประชุมราษฎรทีกิงอําเภอบ่อไร่กลับเย็นมากแล้ว  จึงได้ชวนพรรคพวกมานัง

ตั งวงดืมสุรากันอยู่ทีบนนอกชานทีจวนนันเอง  การดืมสุราของพวกเราก็ไม่ได้ดืมกันเมามายไม่ได้

สติ  แต่เป้นการดืมเพือเรียกนํ าย่อยก่อนรับประทานอาหารเย็นคนละแก้วสองแก้วก็เลิกกัน  ขณะที

นังดืมเหล้ากันอยู่นั น  โกสุมก็เดินขึ นมาบนจวนถือจานใบใหญ่มาหนึงใบ  ในจานมีปลาดุกย่างตัว

โตๆ เนื อเหลืองอ๋อย  ประมาณ ๓-๔  ตัว  ข้าพเจ้ายังจําได้ติดตา  วา่เย็นวันนั นข้าพเจ้ากินข้าวกับ

ปลาดุกย่างจิ มนํ าปลาอย่างเอร็ดอร่อยเป็นกําลัง  เมือนึกขึ นได้ดังนั น  ก็เกิดเฉลียวใจแว่บขึ นมา

ทันทีจึงได้ถามโกสุมว่า 

 “ปลาดุกทีลื อเอาไปให้อัวกินเมือปีกลาย  เป็นปลาดุกทีวิดจากสระนี หรือ” 

 “ใช่แล้วครับ  ว ันนั นพวกผูคุ้มเขาเอานักโทษมาขุดลอกสระ  ผมเลยถือโอกาสผสมโรง

ผลัดผ้าขาวม้าลงจับปลากับเขาด้วย  ผมได้ปลามาขังโอ่งไว้ตั งหลายสิบตัว  ผมเห็นปลาดุกตัวโตๆ 

เนื อเหลืองดี  เลยย่างเอาไปให้ท่านรับประทาน” 

 เขากล่าวจบก็มองหน้าข้าพเจ้า  คล้ายจะถามว่าข้าพเจ้ามาถามเขาทําไม? 

 “ตายแล้ว  ถ้าอย่างนั นก็คงเป็นปลาดุกทีผมเอามาปล่อยตอนทีย้ายมาเป็นผู ้ว่าใหม่ๆ ละซี  

ปล่อยเขาแล้วเอาเขามากินอีกยิงบาปกรรมหนักยิงขึ น  แล้วนีผมจะทํายังไงดี”  ข้าพเจ้าบอกโกสุม

ด้วยความกังวลใจ 



 “แฮ่ะ  แฮ่ะ  ผมก็ไม่รู้ จะว่ายังไง  เพราะเห็นว่ามันเนื อเหลืองๆ ตัวโตๆ  ก็คิดว่าท่านคงชอบ  

ผมเองก็ไม่ทราบว่าว่าท่านเอามาปล่อยไว้ตั งแต่เมือไหร่  กินเข้าไปแล้วก็แล้วกันเถอะครับ  เมือเรา

ไม่เจตนาก็คงจะไม่บาปมากนัก”  เขากล่าวปลอบใจข้าพเจ้า 

 “ไม่บาปกับผีอะไร  หลวงพอ่ท่านว่าแบบนี บาปหนักมาก  ต้องรีบเคราะห์กรรมไปอีกนาน”  

ข้าพเจ้าบอกเขา 

 “หลวงพ่ออะไรครับ ?” 

 “หลวงพ่ออ้า..เอ  อย่าไปรู้เลย  ชังมันเถอะ”  พูดจบข้าพเจ้าก็ลาเขากลับ  ส่วนเรืองทีจะ

ขอให้เขาเป็นพยานก็ลืมไปสนิท  เหมือนมีอะไรมาบังหัวใจไว้  ทีคิดว่าจะพูดก็เลยไมไ่ด้พูด 

 ตอนขากลับจากจังหวัดตราดวิงรถเข้ากรุงเทพฯ  ข้าพเจ้านังครุ่นคิดมาตลอดทาง  นึกถึง

คําพูดโต้ตอบของข้าพเจ้ากับหลวงพ่อ  ทีวัดอัมพวัน 

 “เป็นไปไม่ได้หรอกครับหลวงพ่อ  ทีผมปล่อยชีวิตเขาไปแล้ว  จะไปจับเขามากินีอก  ผมจะ

ไปรู้ ได้อย่างไรว่าปลาตัวไหนเป้นปลาทีผมปล่อยไป  จะได้จับมากินได้ถูก  ยิงกว่านั นผมยังปล่อย

ปลาครั งละเป็ยร้อยๆ ตัว  ยิงไม่มีทางจะเป็นไปได้เลย” 

 “เป็นไปได้อย่างแน่นอน  และก็เป็นแล้วด้วย  อาตมานังทางในเห็นชัดเจนและก็ยังสงสัย

อยู่  ว่าทําไมโยมถึงทําเช่นนั น” 

 ข้าพเจ้าคิดสับสน  จนบอกไม่ถูกว่าทําไมเรืองราวในชีวิตของเราเองจึงได้ยุ่งเหยิงสับสน

วุ่นวายถึงขนาดน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัดตอนจากฟ้าเมืองไทย 

ปีที ๑๒  ฉบับที ๖๑๘  วันที  ๒๒  มกราคม  ๒๕๒๔ 



หญิงสองร่างนางสองชาติ 
 

 เรืองมาสร้างกุฏิกัมมัฏฐาน  โดยหญิงสองร่าง  นางสองชาติ  อาตมาเคยคิดว่ามันจะมี

อย่างไรเรืองนรกสวรรค์  แต่มีประสบการณ์กับทีวัดเรานีเอง  เมือตอนทีอาตมามาอยู่ทีวัดนี   พ.ศ.

๒๔๙๙  พอดี ๒๕๐๐  กุฏิกัมมัฏฐานไม่มีเลย  ยังไม่ได้มาเริม  เริมมาจากทีอืน  สอนกัมมัฏฐานมา

เมือ ๒๔๙๕  สอนมานาน  เมือสอนแล้วมาอยู่ทีวัดนี   มาเป็นเจ้าอาวาส  มาประสบการณ์กับหญิง

สองร่าง  นางสองชาติ  จึงได้สร่างกุฏิกัมมัฏฐานต่อเนืองมาตามลําดับจนบัดนี 

 เล่าถึงประวัติ  นายปุ ่ น  นางสอิ ง  นายปุ ่ นบวช ๒-๓ พรรษา  สวดปาติโมกข์ได้รุ่นเก่าแก่

นานมาแล้ว  แล้วเจริญกัมมัฏฐาน  เมือสึกแล้วก็มาแต่งงานกับแม่สอิ ง  อยู่ด้วยกันมีลูก ๒ คน  

ตาปุน่เป็นคนรํารวยอยู่ในอําเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์  นายปุ ่นนี มีจิตใจเป็นมหากุศลสวด

มนต์ไหว้พระตลอด  แต่ยางสอิ งใจบาปหยาบช้า  มีร่างกายทีเขาเขียนรูปไว้  นุ่งผาโจงกระเบน  ใส่

เสื อเตียว  มีผมก็ทัดหู  มีสร้อยใส่ไปบ้านใครต้องลักขดมยตลอดเวลา  แล้วมาวันหนึง  นางสอิ งไป

ช่วยงานหลานตาปุ ่ นบวชในพระศาสนา  นางสอิ งก็ลักทอง  ลักสร้อยแล้วก็บุ ้ยไปโทษหลานตาปุ ่ นที

ยากจนกว่า  ตีเสียหัวร้างข้างแตก  แล้วยัดเยียดให้เป็ฯคนขโมย  แท้จริงตัวเป็นคนขโมยแท้ๆ  ไม่มี

ใครเชือว่านางสอิ งนีเป็นขโมย  เพราะเป็นคนรวย  มีจิตใจเป็นอกุศลอย่างนี  ทําบาปหยาบชา

เหลือเกิน  สวดมนต์ก็ไม่เป็น  นางสอิ งอ่านหนังสือไม่ออก  ตาปุ ่ นสวดคนเดียวแทน  ตาปุ ่ นเป้นสมี

ทีดีของศรีภรรยา  ไม่มองภรรยาในแง่ร้าย  แต่ประการใด  ไม่มีการินทาลุกเมียนีประการหนึง 

 ประการทีสอง  เขานิยมการไปทําไร่ไถนา  โฉนดไม่มี  ใครอยากจะมีขยันขนัแข็งก็ไปถาก

ถางเอาเอง  บุกป่า  ฝ่าดงพงไพรมีนาอยู่หลายร้อยไร่  เพราะด้วยความขยัน  พ่อ  แม่ของเขาทําสืบ

เรืองกันมาตามลําดับ  มีบ้านทรงไทย ๒ หลังแฝด  และเรือนหออีกหลังหนึง  มีครบทุกรายการ  

แล้วก็ทุกปีทํานาไปปลูกโรงนาอยู่กลางทุ่งกลางนา  ในเมือเป็นเช่นนี เขามีลกูจ้าง ๕ คน  จ้างมา

จากภาคอีสานคนละ ๒๐ บาท  ข้าวคงจะเกวียนละ ๔๐  หรือ  ๘๐  จําไม่ได้มันนานแล้ว  เวลาไป

อยู่โรงนา  ตาปุ ่ นก็ต้องเฝ้าบ้านอยู่กะแม่  แต่เมียเป้ฯคนจัดการเสร็จ  แล้วเมือก่อนนี มีกระแทะมี

เกวียน  เวลานวดข้าวเสร็จแล้วก็ต้องเอาสากเอา  ใช้ลมกลางทุ่ง  เวลาก่อนจะนวดก็ใช้ลูกจ้างไป

ลักข้าวเขาตามโน่น  ตามนีมาใส่  ทุกปีลักข้าวเขามาใส่บาปมาก  ไม่มีใครจับได้  เพราะ

เนืองจากว่า  ตาปุ ่ น  นางสอิ ง  ในหมู่บ้านตําบลนั น  เป็นนายทุนให้แก่คนอืนอีกหลานทุนด้วยกัน  

สามีก็ไม่ทราบว่าภรรยาเป็นขโมย 

 แล้วปีสุดท้าย  นางสอิ งมีทอง ๒ เส้น  สายสะพาย  หนักเส้นละ ๘ บาท  ปีนั นกําลัง

ตั งครรภ์ขึ นอีก  ก็ใจคอหงุดหงิด  สังหรณ์ในใจว่าปีนี โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน  ออกไปทํานาก็มีโรง

นาปลูก  ไปประจํา   จนเกียวข้าว  ขายเรียบร้อย  นางสอิ งเอาทองไปฝังในโรงนา  โดยทีคิดอกุศล  



กลัวลูกจ้างจะลัก  อยูบ้่านกลัวจะไม่ปลอดภัย  แล้วก็ใช้วิธีอย่างเดิม  ให้ลูกจ้างไปลักข้าวอีก  ยังไม่

ทันนวด  พอดีเกิดคลอดบุตรตายทั งกลมคานา  ตายแล้ว  ตาปุ ่ นก็จัดงานศพ 

 นางสอิ งเล่าว่ารู้หมดไปตกนรก ๑๐๐ ปี  เวลาถึงว ันโกนวันพระ  มีพระมาลัยมาโปรดสัง

สอนในวันพระ  แล้วในเมืองนรกเขาให้สวดมนต์ไหว้พระ  นางสอิ งไม่เคยสวดได้เมือตอนอยู่ภพ

มนุษย์  นางสอิ งสวดได้หมด  ทําวัตรเช้าเย็น  พระมาลัยไปโปรด  เทศน์เรืองกรรมในโลกของนรก

นั น  ในภพนั นได้สวดมนต์ไหว้พระเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานเหมือนกันสอนอย่างนั น 

 กล่าวถึงภพมนุษย์  ตาปุ ่ นก็คิดถึงลูกเมีย  เมือนวดข้าวเสร็จเรียบร้อยก็ขายส่วนหนึง  อีก

ส่วนหนึง  ก็เอาไปก่อพระเจดีย์ทรายข้าวเปลือกอุทิศส่วนกุศลให้แม่สอิ งศรีภรรยาของตน  พออุทิศ

ส่วนกุศลให้แล้วก็ได้ความว่าในโลกเมืองนรกนั นได้อภัยดทษ  นางสอิ งได้คุณงามความดีสวดมนต์

ไหว้พระในเมืองนรก  คงจะเป็นยมบาลบอกเหตุการณ์ให้นางสอิ งฟังว่า  สามีของเธอได้เอาข้าวที

ร่วมงานกันเอามาก่อพระเจดีย์ทรายข้าวเปลือกในวัด  และอุทิศส่วนกุศลมาให้เธอ  ก็ขอให้อภัย

โทษเธอ  ๒๐ ปี  เหลือ ๘๐ ปี   

 ต่อมานายปุ ่ น  เห็นเรือนหอคิดถึงภรรยาทุกวัน   เมือเป็นเช่นนี ก็ต้องการเอาเรือนหอไป

ถวายวัด  เอาไปปลูกกุฏิเป็นทรงไทยต่อไปตามลําดับ  สมภารเจ้าวัดก็เห็นด้วย  นายปุ ่ นก็สร้างกุฏิ  

เมือเสร็จแล้วก็ฉลองกันใหญ่  มีหมอลํา  และมีหนังตลุง ๒ อย่าง  ฉลองวันไหนรู้หมด  ฉลองเสร็จ

แล้วก็ถวายเป็นการสงฆ์ให้แก่พระสงฆ์ทุกสารทิศทีมาจากทิศใดก็ตาม  ถวายเป็นสังฆทานอุทิศแด่

พระสงฆ์  เรียบร้อยแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่ภรรยาของตน  ก็ได้ลดอภัยโทษอีก ๒๐ ปี  เหลือ ๖๐ 

ปี 

 นายปุ ่ นก็คิดว่าลูกก็โตแล้ว  พ่อจะบวชในพระศาสนา  บวชเพืออุทิศส่วนกุศลให้ภรรยาของ

ตนต่อไป  สึกลาสิกขาเพศแล้วก็แต่งงานใหม่  ก็ได้ปรึกษาสมภารๆ ก็ว่าไม่ต้องสวดปาติโมกขห์รอก  

เคยสวดปาติโมกข์ได้  บวชแล้วก็ให้ถือธุดงควัตร  ปฏิบัติฉันข้าวเวลาเดียวอยู่ในป่าช้า  เจริญ

วิปัสสนากัมมัฏฐาน  เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ภรรยาของตนต่อไป  ตาปุ ่ นก็ได้บวชในรพะ

ศาสนาอยู่ ๑ พรรษา  เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานอโหสิกรรม  และอุทิศส่วนกุศลให้ภรรยา  ก็ไม่ได้

ทราบว่าภรรยาไปตกนรก  หรือขึ นสวรรค์ประการใด  พอออกพรรษาก็กราบลาสมภารสึกลาสิกขา

เพศไป  แล้วไปต่งงานกับภรรยาใหม่ต่อไป  เมือสึกไปแล้วกุศลผลบุญก็ไปถึงแม่สอิ งในเมืองนรก 

 ยมบาลก็ให้อภัยโทษอีก ๔๐ ปี  บอกว่าสามีของเธอได้บวชในพระศาสนาได้เจริญ

วิปัสสนากัมมัฏฐานอุทิศส่วนกุศลมา  ขอให้อภัยโทษ๔๐ ปี  เหลือ ๒๐ ปี  ให้อภัยไม่ได้  ๒๐ ปีนี

เพราะเธอมีโทษ  หนึง  ลักทองแล้วดยนความผิดไปให้คนอืน  สอง  ทีบาปหนัก  คือ  ลักข้าว  ให้

อภัยไม่ได้   

 เธอจะเอาอย่างนี ไหม  ก็เห็นว่าเธอมีคุณงามความดีสวดมนต์ไหว้พระเป็นหัวหน้าในเมือง

นรกเจริญกัมมัฏฐานในทีสุด  จะให้กลับไปอยู่ในเมืองมนุษย์  ๒๐ ปี  ไปใช้หนี ผัว  และจะต้องไม่



กลับมาทีนี  แต่ให้สัญญานะเจ้าจะต้องรักษาอุโบสถทุกวันพระ  ทําได้หรือไม่  ประการทีสอง  

จะต้องไปสร้างกุฏิก ัมมัฏฐานเงิน ๑ ชัง  ไม่เกินไม่ขาดเพืออุทิศส่วนกุศล  มิฉะนั นจะต้องกลับมา

เมืองนรกอย่างนี อีก  อย่างนี นางก็รับปาก 

 ก็มาเกิดใกล้บ้านตาปุ ่ นประมาณ ๒ กิโลกว่าๆ  มาเกิดเป็นลูกตาแป๊ะแก่  อยู่คนละตําบล  

แต่รู้จักกัน  แป๊ะแก่ได้ภรรยามา ๑๕ ปี  ไม่มีบุตร  ภรรยาสาว  แต่ผัวก็ ๕๐ กว่าแล้ว  แต่เกิดมามี

บุตรตอน ๑๕ ปีผ่านไป  บุตรนั นได้แก่  นางสอิ งนันเอง  นางสอิ งคนเดิมรูปร่างเหมือนนางยักษ์ขะ

หมูขี  มีไฝขี แมงวันเม็ดเบ้อเร่อ  แล้วจอนตัดทัดใบหู  ดําปี  นุ่งผ้าโจงกระเบน  ผอมเกร็ง  อาตมารู้

เพราะดูรูปทีเขาแต่งงานกับตาปุ ่ น 

 เมือเป็นเช่นนี   พอ ๑๑ ปีผ่านไป  ก็รําลึกชาติได้  ว่าเตียหนูนีไม่ใชลู่กเตีย  ฉันนี เป็นนาง

สอิ งภรรยาตาปุ ่ น  ตําบลโน้น  เตียก็ยังไงกัน  ไปปรึกษาตําบลโน้น  ตําบลนี   เอาอย่างนี ให้มันลืม

เรืองเสียว่าจะจริงเท็จยังไงไม่ทราบ  ก็เอาไข่หลงรัง  ไข่ทีตายโคม  ไข่ข้าวเอามาต้มให้กินมันก็ไม่ลืม 

 พออายุถึง ๑๕ ปีแล้ว  ให้พาไปบ้านตาปุ ่ น  เตียอดรนทนไม่ไหวก็พาไป  อายุ ๑๕ ปีแล้ว  

รูปร่างสวยขาว  เพราะเป็นลูกเจ๊ก  แต่วิญญาณของนางสอิ งคนเดิม  พอไปถึงบ้านตาปุ ่ น  ก็ถามว่า

ตาปุ ่ นจําฉันได้ไหม  ตาปุ ่ นก็อายุ ๗๘ แล้ว  ฉันนางสอิ งยังไงเล่า  ตาปุ ่ นเข้าใจผิดคิดว่าไอ้ตาแป๊ะนี

คงจะเสี ยมสอนลูก  ให้ว่าเป็นนางสอิ งจะมาเอาสมบัติ  เพราะตาปุ ่ นแกรวย  ตาแป๊ะแกก็ไม่ใช่คน

รวย  พอมีพอใช้  มีอาชีพทางแลกข้าว  ขายโชห่วย  ก็เล่าให้ฟังตาปุ ่ นก็ไม่ยอมรับเชือ  “พีปุ ่ นจําฉัน

ได้มั ยว่าตอนอยู่กับพีปุ ่ นมาตอนบวชหลาน  ฉันนีเป็นคนลักทอง แล้วไปโทษหลาน  ข้อเท็จจริงฉัน

เป็นคนเอามา”  เพิงมารู้ความจริงในชาตินี   ยังไม่เชืออาจเป็นการเสแสร้งแกล้งเล่าก็ได้ 

 เรืองที ๒  เล่าต่อไปว่า  “พีปุ ่ นตอนทีฉันออกลูกตายทั งกลมนั น  ฉันไปตกนรกอยู่ตั ง ๑๐๐ 

ปี  พีปุ ่ นเอาข้าวไปถวายวัด  ก่อพระเจดีย์ทรายข้าวเปลือก  ฉันก็ได้ลดโทษตามลําดับ  

นอกเหนือจากนั นก็เอาเรือนหอไปถวายวัด  ฉันก็รู้ ในวันทีเท่านั นได้อุทิศส่วนกุศล  ยังมีหมอลําและ

หนังตะลุง  ในวันนั น 

เรืองต่อไป  พีปุ ่ นได้บวชในพระศาสนา  ฉันก็ได้รับบุญกุศล  ลดโทษไปตามอันดับดังที

กล่าวแล้ว  นอกเหนือจากนั น  ทีฉันมาเกิดใหม่นี ได้ลดโทษานุโทษมาแล้ว  แต่ ๒๐ ปี  ลดไม่ได้

เนืองจากบาปลักทอง  ลักข้าวให้อภัยโทษไม่ได้  ฉันก็ต้องกลับมาอยู่กะพีปุ ่ นต่อไป  แล้วได้สัญญา

กับทางนรกมาว่า  ให้รักษาอุโบสถทุกวันพระ  สวดมนต์ไม่ขาด  และต้องไปสร้างกุฏิกัมมัฏฐาน

ด้วยเงินหนึงชัง” 

ตาปุ ่ นรับฟังเฉยๆ  ยังเชือแน่ไม่ได้  แม่สอิ งในร่างใหม่  ถามต่อไปว่า  “พีปุ ่ น  ทองหมั นของ

ฉันยังอยู่มั ย”  “ทองอะไร”  “มีสายสะพาย ๒ เส้น  เส้นหนักละ ๘ บาท”  ตาปุ ่ นก็นึกไม่ออก  ไม่

ทราบว่ายังอยู่มั ย  แต่มันไม่มี  แล้วบัดนี   จําความมได้  นางสอิ งก็เล่าต่อไปว่า  “พีปุน่โรงนายังอยู่

มั ย”  “โรงนาไม่มีอยู่แล้ว  เพราะนาก็แบ่งให้ลูกเก่าหมดแล้ว  มีเขยมีสะใภ้ไปหมดแล้ว”  นางสอิ ง



บอกจําได้เลาๆ  “ต้นกระทุ่มมีมั ย”  “ยังอยู่”  ก็พากันออกไปทีนาเดินออกไปทีนาหลายกิโล  จ้างเขา

ขุด  ในทีสุดก็ได้สร้อยคืนมา ๒ เส้น  หนักเส้นละ ๘ บาท  ตาปุ ่ นจึงยอมรับว่าเป็นนางสอิ ง  ในทีสุด

ก็ไม่กลับไปอยู่กะเตียแม่  อยู่กะตาปุ ่ นต่อไป 

แม่สอิ งก็เล่าความให้อาตมาว่า ๓ คนด้วยกัน  ภรรยาใหม่อายุ ๗๒  สามี ๗๘  ก็ปรึกษา

ปรองดองกันว่า  ฉันรับคํามันสัญญาจะต้องไปสร้างกุฏิกัมมัฏฐานให้ได้  สามคนนี ก็เดินทางไป

หาทางสร้างกุฏิกัมมัฏฐาน  เอาสร้อยไปด้วย  ไปปากนํ าโพ  ลงเรือแดงจากปากนํ าโพ  มากรุงเทพฯ  

แสวงหาว่าทีไหนทีสํานักกัมัฏฐานก็ให้เทวดาสนใจดลบันดาลสามคนนั น  ก็ลงเรือแดงมาขึ นที

สิงห์บุรี  อาตมาก็มาอยู่ทีวัดนี   เขาก็ไปถามชาวตลาดว่า  ทีไหนเป็นสํานักวิปัสสนามีมั ย  จ ังหวัด

สิงห์บุรีนี   เลยพอดีไปเจอเอาญาติของโยมสุ่นหาบของไปขาย  เขาก็เลยเล่าว่า  อาตมาได้ย้ายไป

เป็นเจ้าอาวาสทีว ัดอัมพวันแล้ว  ลองเดินทางไปถามดูว่าจะสร้างกุฏิกัมมัฏฐานมั ย  เห็นท่านสอน

กัมมัฏฐานมาช้านาน  เลยสามคนก็ลงเรือเมล์ต่อจากนั นก็มาขึ นทีหน้าวัด  ก็เดินเข้ามาหาอาตมา

เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง 

อาตมาก็ตกใจข้อไหนรู้ม ั ย  ว่าไปลักข้าว  อาตมานีตัวลักข้าวมากกว่ายายสอิ งอีก  มัน

ตกใจ  ตอนเป็นเด็กเวลาโรงเรียนปิด  อย่าลืมอาตมาไปกับยายเม้า  ยายเม้าเป็นหมอตําแยเก่า  

ถามว่าป้าเก็บข้าวตกได้ว ันละเท่าไหร  ได้วันละกระผีก  แล้วเอ็.ได้เท่าไร  ผมได้วันละ ๑๐ กว่าถัง  

เอ็งทําไมเก็บได้มากนัก  ก็ยายไปเซ่อทําไมทีเป็นฟ่อนนีก็ใส่กระสอบเข้าซิ  แล้วข้าวทีเขานวดไว้

กลางทุ่งก็ใส่กระสอบเลย  นีลักอย่างนี   ลักมากกว่ายายสอิ งอีก  ถ้าหน้าข้าวต้องออกอย่างนี   

ตกใจแต่ไม่พูดอะไร  นางสอิ งมีประโยชน์ทีโบสถ์เก่าเวลารพะทําวัตรเขาเข้าไปด้วย  มาค้างหลาย

คืน  โยโส  ภควา  สวดมนต์ทําว ัตรเช้าเย็นได้ทั งหมดดีกว่าพระ  ได้มาจากเมืองนรก  ตอนนั นอายุ 

๑๖ ปีแล้ว  ตาปุ ่ น ๗๘  อาตมายังเย้าอยู่เลย  นีสอิ งอยู่กะตาแก่ทําไม  ไม่อยู่กะหนุ่มดีกว่าเข้าท่า

กว่า  เพราะรูปร่างสวย  มารยาทดี  เปลียนแปลงตามสภาพ 

ก็แม่สอิ งได้สร้างกุฏิกัมมัฏฐานข้างโบสถ์เป็นหลักแรก  เขาบอกว่าสร้างแล้วต้องมีนํ าหล่อ  

ไม่ให้มดขึ น  อาตมาก็ทําเป็นนํ าหล่อเดียวนี มาแปลงใหม่  สร้างเป็นหลังแรกของวัดนี   สร้างเสร็จ

ครบ ๘๐ บาทพอดี  บ้านทายกชือโยมเล็ก  สุขสายพงศ์  ปีเดียวกะตาปุ ่ น ๗๘  ต้องมาพักบ้านนี

อาศัยข้าวบ้านนี ทาน  ตอนนั นดรงครัวไม่มี  บ้านอยู่ข้างวัด  เริมกัมมัฏฐานหมดเงิน ๘๐ บาทพอดี  

ไม่เกินไม่ขาด 

พอสร้างเสร็จเขาก็กลับบ้านกลับไปแล้วอาตมาตามไปดูบ้าน  ทองก็ได้เห็น  ขอจับดูด้วย  

หลังจากนั น  ตาปุ ่ นเริมเป็นอัมพาต  ต้องป้อนข้าวป้อนนํ า เช็ดก้น  ก็ได้นางสอิ งปรนนิบัติ  เมียใหม่

ก็ไม่ได้ทําอะไร  อยู่คนละหลัง  ก็ปฏิบัติได้อย่างดีมาก  ทั งๆ ทีสาวกะตาแก่คนนี   แม่สอิ งอีก ๔ ปี  

ครบ ๒๐ ปี ตามสัญญาในเมืองมนุษย์ 



อาตมาก็ติดตามผลสรุปแล้วได้ความว่าพออายุ ๒๐ ปีพอดี  ตาปุ ่ นยังไม่ตาย  เป็นอัมพาต  

นางสอิ งก็ปรนนิบัติเรียบร้อยดีทุกอย่าง  พอดีวันนั นทํากับข้าวไปวัด  พอเสร็จแล้ว  นางสอิ งก็ฟุบลง

ไปตายคาทีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์  อาตมายังไปเผา 

เรืองนี เป็นความจริง  พอนางสอิ งตาย  ตาปุ ่ นก็ ๘๐ กว่าปีแล้ว  เผานางสอิ งเรียนร้อยก็

ตาปุ ่ นตาย  อีก ๒ ปี  เมียใหม่ก็ตายหมด  บัดนี บ้านก็แยกย้ายกันไป  เมือเร็วๆ นี   อาตมาไปเทศน์ที

ตําบลท่าตะโก  ยังมีคนยังรับรู้อยู่อีกคนอายุ ๙๑ ปี  เจ้าคณะอําเภอเก่า  พระครูนิพันธรรมคุต  

ท่านเป็นเจ้าคุณท่านก็มรณภาพไปนานแล้ว 

 เรืองนี ชี ให้เห็นว่าหญิง ๒ ร่าง นาง ๒ ชาติ  บาปกรรมนกัหนา  แล้วเมืองนรกก็มีการสวด

มนต์ไหว้พระ  นางสอิ งก็ถึงแก่ความตายตามสัญญา ๒๐ ปี  พอดี  วัดนี ก็ได้กุฏิกัมมัฏฐานของแม่

สอิ ง  อาตมาก็กลัวเกรงไปว่าบาปกรรมจะติดพันมา  เดียวจะให้อภัยโทษไม่ได้  เลยสร้างกุฏิ

กัมมัฏฐานเป็นการใหญ่  สร้างเป็นห้องแถวให้ท่านพัก  บอกลกูหลานไว้ด้วยว่าอยากปัญญาดีมั ย  

ขัดส้วม  รับรองปัญญาดีทุกคน  ไม่ใช่เรืองโกหก  อาตมาไปซื อบานประตู  หน้าต่างจาก

กําแพงเพชร  ไปเจอเด็กคนหนึง  บอกหลวงพ่อหลานคนนี หัวไม่เอาไหนเลย  สอบตกอยู่เรือย

อยากจะเรียนหนังสือทําไงจะมีปัญญาบอกว่ามาบวชเณรทีนี  พอบวชแล้วเณรขัดส้วม  บอกผมอยู่

ทีบ้านไม่เคยขัด  ตืน ๒ โมงเช้า  ใครหาข้าวให้กิน  บอกแม่  ก็ขัดส้วมขัดไปขัดมาก็รักความสะอาด  

อยู่มาได้หน่อยสึก  แล้วไปเรียนหนังสือต่อ  เรียนไปเรียนมากลายเป็นผู้พิพากษา  ไปสอบได้ทีหนึง

เลย  นีขัดส้วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากหนังสืออนุสรณ์งานรพะราชทานเพลิงศพ  นางสาววรรณพร  สุวรรณทรัพย์  หน้า ๕๙-๖๓ 



อดีตชาติ 
ท.เลียงพิบูลย์ 

 

 ทีสมาคมแห่งหนึง  หลังจากประชุมกันตามธรรมดา  ทุกวันพฤหัสบดีก่อนเทียงเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว  ก็ยังมีเวลาหันมาถกเถียงกันถึงเรืองกฎของความจริง  เรืองกรรมในยุคปัจจุบันนี ก็มี

ผู ้สนใจและเชือกันมากแต่หลายท่านยังข้องใจในเรือง “กรรมอดีตชาต”ิ  หรือกรรมเก่าชาติก่อน

ติดตามสนองในชาตินี   เพราะบางท่านในชาติปัจจุบันนี ก็ประพฤติตัวดี  ไม่น่าจะรบเคราะห์กรรม

หนักเลย  จึงมีข้อสงสัยว่าจะพูดอย่างกําปั นทุบดิน  เมือไม่มีอะไรเกิดขึ นก็หาสาเหตุไม่ได้ก็มักจะ

เหมาให้เป็นกรรมของอดีตชาติ  จึงย่อมมีทั งสองฝ่ายคือ  ฝ่ายหนึงเชือว่า “กรรมในอดีตชาติมีจริง”  

แต่อีกฝ่ายยังสงสัยเชือไม่สนิทนัก  บางท่านก็ไม่เชือเลยจึงมีการถกเถียงกันขึ นในหมู่ผู ้ทีได้เคยอ่าน

หนังสือในชุด “กฎแห่งกรรม” 

 เมือเพือนทีเป็นฝ่ายเชือเรืองกฎแห่งกรรมในอดีตชาติมีจริง  ทั งเป็นเลขานุการของสมาคม

นั นมาเล่าให้ฟังแล้ว  ผู ้ เขียนก็บอกกับเพือนว่า  เป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนย่อมจะมีความเห็น

แตกต่างกัน  การทีถกเถียงกันเพือหาความจริงและเหตุผลในเรืองนี ก็เป็นนิมิตทีดี  เพราะเป็นทางที

จะนําไปพิจารณาเห็นแจ่มแจ้ง  ในอนาคตวันหนึงข้างหน้าก็คงจะคลีคลายข้อสงสัยให้ชัดแจ้งอย่าง

ขาวกับดํา  เมือนั นคงจะปัดข้อสงสัยต่างๆ หมดไปเอง 

 แต่ก็เหมือนอภินิหาร  เผอิญต่อมาผู ้ เขียนก็ได้รับจดหมายพร้อมทั งบันทึกข้อความเกียวแก่

กรรมในอดีตชาติซึงมีหลักฐานเหตุการณ์พอจะเชือได้ไม่มีข้อสงสัยหากท่านได้อ่านและได้พิจารณา

ดูให้ถีถ้วน  ก็คงจะคลายความสงสัยลงได้บ้าง  เพราะเรืองได้เกิดขึ นมาแล้ว  และได้ผ่านไปไม่นาน

วัน  ยังมีผู ้ รู้ เห็นเป็นพยาน  มีหลักฐานอีกมาก  นับว่าเหตุบังเอิญหรืออภินิหาร  ผู ้ เขียนได้รับเรืองนี

มาได้ทันเวลาหลังจากได้ทราบว่า  มีคนส่วนมากถกเถียงกันถึงกรรมในอดีตชาติมีจริงหรือไม ่

 ในบันทึกทีท่านเจ้าของเรืองส่งมาได้เล่าว่า  ข้าพเจ้า (หมายถึงผู ้บันทึก)  มีเพือนนายทหาร

ผู ้ นิยมการล่าสัตว์  เป็นกิฬ่ าทีทําให้สนุกสนานเพลิดเพลิน  ตืนเต้น  ผจญภัยตามอารมณ์เป็นชีวิต

จิตใจ  ข้าพเจ้าอยากจะห้ามปรามชี แจงให้เห็นบาปบุญคุณโทษในเรืองกรรม  แต่คิดว่านํ าหนัก

คําพูดคําเตือน  และเหตุผลยังไม่พอยังเบา  เพือนก็คงไม่เชือแน่  จึงหาโอกาสให้เพือได้พบพระ

อาจารย์ทีมีคุณธรรมสูง  เพือจะได้อบรมสังสอนให้เกิดเห็นผิดชอบบุญบาปมีศีลธรรม  มีความ

ประพฤติ  ปฏิบตัิอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมต่อไป  สมกับเป็นผู ้ ถือพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติ  

หากมนุษย์เราไม่เข้าข้างตัว  ได้พิจารณาถึงเหตุผลตามหลักธรรมชาติแล้ว  ข้าพเจ้าก็คิดว่าคงจะรู้

ว่าสัตว์ทุกชนิดทีเกิดมาในโลก  นับแต่มนุษย์เป็นสัตว์โลกทีสูงสุดตลอดจนสัตว์เลื อยคลาน  ต่างมี

สัญชาติญาณประจําอยู่ด้วยกันทุกชีวิต  ทุกรูปนาม  สิงนั นคือ  “ความกลัว”  เราจะเห็นได้ว่าสัตว์ที

เราเลี ยงอยู่ในบ้าน  เพียงเราจะหยิบไม้ขึ นมาทําท่าจะตีเท่านัน  จะเป็นแมวหรือหมาซึงมี



ความไวต่อความรู้สึก  ก็จะทําให้มันตกใจวิงเผ่นหรือ  หนีตามสัญชาติญาณแห่งความ

กลัว  สัตว์ป่ามีความตืนกลัวอยู่แล้วเพราะมันเคยพบแต่มนุษย์ทีคอยล่าทําลายมัน  ผิดกับ

พระภิกษุบางรูปท่านได้แผ่เมตตาธรรมให้มันจึงทําให้มันเข้าหาพระ  เพราะสัญชาติญาณร็ว่าไม่มี

ภัยอันตรายใดๆ  เมืออยู่ใกล้พระ  นีก็เห็นได้ว่า  สัตว์ทุกชนิดย่อมมีความหวาดกลัวภัยเป็นเจ้าเรือน

อยู่แล้ว  แต่มันก็สามารถรู้ ว่าใครมีเมตตาธรรมแก่มัน  หากเรานักล่าสัตว์จะพิจารณาดูก็จะเคยเห็น

แก่ตารู้แก่ใจว่า  ขณะทีบุกเข้ายิงสัตว์ป่า  เสียงปืนทําให้มันแตกฝูงวิงกระเจิงหนีเพราะความหวด

กลัว  ตัวลูกพลัดตัวแม่  ตัวผู ้พลัดตัวเมีย  วิงหนีตาลีตาลานจนสุดชีวิตขอเพียงให้มีชีวิตรอดตาย

เท่านั น  และบางตวเคราะหฺร้ายถูกยิงตายก็ตายไป  ทีไม่ตายก็วิงหนีต่อไป  บางตัวยังไม่ตาย  

เพียงแต่ถูกยิงบาดเจ็บก็วิงโซซัดโซเซไปหาทีหลบภัยในพุ่มไม้ทีลับตาออกมาหากินไม่ได้  แข้งขาถูก

ลูกปืนบาดเจ็บพิการได้รับความลําบากทนทุกข์ทรมานจนกว่าจะหายหรือตายไป 

 หากเราอยากจะเป็นนักล่าสัตว์ป่า  ก็ควรจะพิจารณาตัวเองก่อน  แล้วตั งปัญหาถาม

ตัวเองว่า  เราทําเช่นนี ผิดหรือถูก  เราสร้างบุญหรือก่อบาป  เมือคิดยังไม่ตกก็ย้อนไปคิดว่าเอา

ความรู้สึกทางจิตใจของเราไปสวมวิญญาณของสัตว์ทีเราตามล่านั น  สมมุติว่าสัตว์กับคนตามล่า

เรา  หาความสนุกสนานตามอารมณ์เหมือนเราหยิกเนื อผู ้ อืนข้างเดียว  เขาเจ็บ  เราไม่เจ็บก็ลองให้

เขาหยิกเนื อเราดูบ้าง  แล้วเราก็จะมีความรู้ สึกอย่างไร  อย่าลืมว่าเรานับถือศาสนาพุทธ  แต่เราอยู่

ในขอบเขตของศีลธรรมหรือเปล่า  เราได้ปฏิบัติอะไรผิดศีลธรรมข้อใดบ้าง  อย่าปล่อยอารมณ์สร้าง

กรรมไม่มีขอบเขต  อย่าหลงใหลสร้างบาปว่าเป็นกีฬาของมนุษย์  ให้ความเป็นธรรม  อย่ารังแก

เบียดเบียนสัตว์  มันก็อาศัยอยู่ในป่าทีมีขอบเขต  ก็มีความสุขตามธรรมชาติของมัน  แม้ทาง

บ้านเมืองจะมีกฎหมายสงวนพันธุ์สัตว์ป่า  แต่ก็ย ังมีมนุษย์เห็นแก่ตัวบุกทําลายมันจนจะสูญพันธุ์

อยู่แล้ว  ถ้าเราได้เอาหลักศีลธรรมคิดพิจารณาดูให้ถีถ้วนแล้ว  เราก็จะเกิดความสมเพชเวทนา

สงสาร  คงยิงมันไม่ลง  ปล่อยให้มีชีวิตอยู่ตามป่าตามดงตามธรรมชาติ  อย่าไปรบกวนเบียดเบียน

ให้มันอยู่ด้วยความสงบในป่าต่อไปเราก็สบายใจ  เมือมอีายุก็ไม่ต้องกลัวว่ากรรมจะตาม  เพราะ

ไม่ได้สร้างกรรมไว้แต่ว ัยหนุ่ม 

 ได้บันทึกไว้ว่า  คืนนั นเป็นต้นเดือน  วันที ๒ เมษายน  พ.ศ.๒๕๑๒  ข้าพเจ้าพร้อมด้วย

นายทหารอดีตเป็นนักนิยมไพร  ชอบล่าสัตว์ถือเป็นกีฬาของลูกผู ้ชาย  อีกท่านหนึงเป็นนายทหาร

แม่นปืน  ได้รับเหรียญทองและเหรียญเงิน  เท่าทีรู้ ไม่ตํากว่า ๖ อ ัน  เราต่างก็ถกเถียงกันถึงเรืองการ

ล่าสัตว์หรือคนฆ่าสัตว์ว่าเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมหรือไม่  ตกลงคืนนั นเราจึงพากันขึ นรถพร้อม

ทั งคนขับออกจากทีพักคืนนั นเป็นคืนแรม ๑ คํา  ดวงจันทร์ยังไม่รู้สึกเว้าแหว่งกําลังทอแสงสวา่ง

เต็มดวง  เพราะเป็นเดือน ๕  ข้างไทย  แม้อากาศอบอ้าวบ้างในกลางวันแต่เวลากลางคืนก็เย็นพอ

สบาย  เมือเดือนหงายแจ่มกระจ่างสว่างทัวถึงท้องฟ้า  พื นแผ่นดิน  มีภูเขา  และดงไม้เป็นทิวทัศน์

ใต้แสงเดือนเต็มดวง  ย่อมเป็นอาหารทางตาและทางจิตใจ  สําหรับผู ้ มีความรู้สึกเป็นปกติสําหรับ



นักล่าสัตว์ก็ยิงนึกไกลออกไปถึงกลางดงกลางป่า  นึกถึงพวกสัตว์  หรืออย่างน้อยก็นึกถึงพวก

กระต่ายป่าออกมาเล่นแสงจันทร์  จะได้ซ้อมมมืออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานตามอารมณ์  แล้วแต่

ความรู้สึกนึกคิดแต่ละบุคคล  ส่วนพวกทีเป็นโสดเวลาเช่นนี ก็มักจะฝันถึงความรักอันแสนหวานกับ

คนรักภายใต้แสงเดือนดันมีแต่ความสดชืน  เวลาและสิงแวดล้อมทั งภูเขาลําเนาไม้ภายใต้แสง

สว่างย่อมจะฝันถึงความสุขด้วยกัน  ไม่ว่าหญิงชายทุกรุ่นทุกวัย  ผู ้สูงอายุก็มักจะคิดถึงความหลังที

สดชืนครั งหนึงในชีวิตใต้แสงเดือน 

 การทีข้าพเจ้าพร้อมทั งคนขบัและเพือนๆ มุ่งหน้าออกจากทีพักเมืองลยบุรี  มิได้มุ่งหมาย

เข้าไปในกลางดงกลางป่าเพือล่ากระต่ายทีออกมาเล่นแสงเดือน  เพราะข้าพเจ้าเป็นผู ้ ไม่ชอบสร้าง

บาป  เบียดเบียนสัตว์หรือมุ่งหน้าจะไปเทียวบ้านสาวคนรักเพราะแสงเดือนทําให้เกิดอารมณ์สดชืน  

เราขับรถออกจากค่ายทีพักมุ่งหน้าไปทางสิงห์บุรีทันที  มุ่งหวังจะพาเพือนทั งสองตรงไปนมัสการ

ท่านพระครูภาวนาวิสุทธิ   เจ้าอาวาสสํานักวิปัสนาวัดอัมพวัน  อําเภอพรหมบุรี  จังหวัด

สิงห์บุรี  คืนนั นนับว่าเราโชคดี  เพราะได้พบท่านพระครูอยู่ตามลําพัง  ปกติธรรมดาแล้วน้อยนักจะ

ได้มีโอกาสเช่นนั น  เพราะท่านมีแขกมาหาเสมอเป็นประจําหาเวลาว่างยาก  เมือเราพากันไปกราบ

นมัสการแล้ว  ก็ได้มีโอกาสสนทนาทีชั นล่างของกุฏิ  พระประสิทธิ ได้บริการนํ าร้อนนํ าชาตามเคย

ทุกครั งทีข้าพเจ้ามาถึง 

 พวกเราได้สนทนากับท่านตามสมควรแล้ว  ก็เริมถามปัญหาเรือง “ผลของกรรม”  ท่านพระ

ครูก็ได้กรุณาอธิบายและยกตัวอย่างมีเหตุผล  และตัวอย่างทีมีมาแล้ว  ทําให้บางคนนึกถึงเมือครั ง

วัยรุ่นคะนองมือ  ดูภูมิใจเมือได้ลองฝีมือทางยิงปืนอ่อนทางศีลธรรม  แก่ในทางสร้างบาปสร้าง

กรรม  ในเวลานั นเราไม่เคยคิดเรืองบาปบุญคุณโทษดูเหมือนจะไม่เคยคิดถึงเรืองศีลธรรม  เมือ

เพือนชักชวนไปไหนก็ไปตามอารมณ์เห็นว่าสนุกดี  ความเวทนาสงสารไม่เคยคิดอยู่ในความรู้สึก  

แม้เจ้าสัตว์เคราะห์ร้ายเมือถูกลูกปืนยังไม่ตายลงทันที  มันยังต้องตะเกียกตะกายวิงหัวซุกหัวซุนวิง

หนีจนสุดกําลัง  เพือเอาชีวิตรอดเนื อตัวสันเทาด้วยความกลัวเรากลับเห็นเป็ฯของสนุกสนานจิตใจ

ชืนบาน  มาถึงปัจจุบันนี เมือได้ฟังหลักธรรมพูดถึงกรรมของท่านพระครูแล้วก็ทําให้คิดถึงเวลานั น

เศร้าสลดใจ  เราก็ไม่นึกว่าเราจะเป็นคนเหี ยมโหดทารุณดุร้ายเบียดเบียนสัตว์ถึงเพียงนี   เพราะเรา

ลืมตัว 

 เมือเพือนนักแม่นปืนได้ถามทา่นพระครูว่า “การฆ่าสัตว์เป็นกีฬาทีมนุษย์นิยมไพรชอบ

ล่านัน  จะมีบาปหรือไม่เพราะบางลัทธิเขาบอกว่าการฆ่าสัตว์ให้ตายเพือนํามาปรุงอาหาร

นันเขาถือว่าอนุเคราะห์ช่วยให้สัตว์ไปเกิดเป็นคน” 

 ท่านพระครูท่านตอบว่า  “ทางพุทธศาสนานันผิดศีลข้อแรก  เพราะพวกสัตว์อยู่ในป่า

หากินตามสภาพของเขา  เราก็ควรจะอยู่ส่วนเรา  แต่นีเรากลับแบกปืนเข้าป่าไปเทียวรุกราย

รังควานเขา  เบียดเบียนฆ่าสัตว์ให้ตาย  แล้วเราก็คิดปลอบตัวเอง  เรารู้ ได้อย่างไรว่าสัตว์ที



เราฆ่าจะต้องเกิดมาเป็นคน  เข้าใจไปคนเดียว  เพราะสัตว์มันพูดไม่ได้  มนุษย์พูดได้จึงพดูข้าว

เดียวตามใจชอบ  เช่น  เมือหลายปีบริเวณรอบๆ วัดเกิดนํ าท่วมในป่าละเมาะ  พวกกระต่ายป่าต่าง

ก็แตกตืนหนีนํ าหาทีพึง  เพือให้ชีวิตรอดตายทีสุด  พวกกระต่ายเหล่านั นก็หนีนํ ามาพึงอาศัยในวัด

เพราะเป็นทีดอนนํ าท่วมไม่ถึง  แม้จะรู้ว่าอยู่ใกล้มนุษย์ใจโหดย่อมเป็นภัยอันตราย  แต่พวก

กระต่ายก็ไม่มีทางเลือกจะหนีไปหลบซ่อนในทีปลอดภัยกว่านี   ก็ต้องตัดสินใจเข้าหาวัดเป็นทีพึง

แม้จะรู้ ว่าเมือพบมนุษย์ใจชัวเข้าก็ต้องตายแต่ก็ต้องเสียง  เพราะดีกว่าจมนํ าตายถ้ามนุษย์เราได้ใช้

ความคิดกันสักหน่อย  ก็จะเห็นใจสัตว์มีความสงสารเวทนาและแผ่เมตตาธรรมให้สัตว์เหล่านั น  

เพราะทีอยู่อาศัยก้ไม่ม้ต้องตะเกียกตะกายเพือเอาชีวิตรอดมาพึงวัด  กระต่ายบางตัวก็หลบหนีเข้า

ไปซ่อนตัวอยู่ในโบสถ์  อาตมาพิจารณาดูแล้วก็สงสารคิดว่าสัตว์ก็กลัวตายเหมือนมนุษย์  หนีร้อน

มาพึงเย็นจึงได้บอกประกาศให้ญาติโยมแถบใกล้ๆ วัดนั นว่า  ขออย่าได้ทําอันตรายกระต่ายเลย

เพราะเท่าทีเขาเสียงภัยเข้ามาอยู่ใกล้คนนี ก็กลัวมากอยู่แล้วตามปกติกระต่ายก็ตืนกลัวมนุษย์อยู่

แล้ว  อย่าได้ไปทําลายเขาเลย  เรามาช่วยกันห้องกัน  ให้พวกเรารอดพ้นอันตรายจากนํ าท่วมก็เป็น

กุศลทีเราได้ช่วยชีวิตสัตว์ให้พ้นทุกข์  เพราะเขาไม่มีทางหนีไปทีไหนอีกแล้ว 

 ต่อมาชาวบ้านอยู่ข้างวัดคนหนึงไม่สนใจใยดีกับคําขอร้องได้ถือโอกาสแอบไปล่าเอาไปกิน

เป็นอาหาร  อาตมารู้ก็เศร้าใจเพราะคิดว่าใครทําลายกระต่ายพวกทีหนีร้อนมาพึงเย็นนั นต้องรับ

กรรมหนักกว่าธรรมดามาก  ผิดกับพวกทีไปเทียวบกุยิงในป่า  เพราะพวกกกระต่ายยังมีทีหลบหนี

ได้  แต่บัดนี ไม่มีทางหลบหนีไปทางไหนได้เพราะจนตรอก  และในเวลาต่อมาคนทีกินกระต่ายที

อาศัยว ัดหนีภัยนํ าท่วม  อยู่ได้ไม่นานก็มีอาการป่วยผิดปกติและก็ตายอย่างทรมาน  เพราะกรรม

ตามสนอง  นีก็เห็นจะเป็นเพราะสร้างกรรมหนัก  ไมเ่ชือฟังอาตมาสิงทีหนีไม่พ้นก็คือต้องชดใช้หนี

กรรม 

 เพือนผู ้ เป็นนักล่าได้ฟังก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะได้ยิงสัตว์มาก  ไม่เคยสนใจคิดถึงเรืองบุญ

บาปมาก่อน  หาความสนุกสนานตามอารมณ์ของคนวัยหนุ่ม  จึงถามท่านพระครูว่า  “ท่าน

อาจารย์ครับ  ขอรับว่าผมเคยยิงสัตว์ป่ามาก่อน  แต่ไม่คิดถึงกรรมเวรทีจะติดตามมาสนองบัดนี

รู้สึกว่าการทีทําไปเพราะความคะนองของคนเมืออยู่ในวัยขาดศีลธรรมา  เมือมารู้สึกผิดชอบเช่นนี

แล้ว  มีทางใดบ้างครับเพือจะลบล้างทีเราได้ทํามาแล้วเมือครั งอดีต”  ท่านพระครูได้ฟังก็บอกว่า  

“บุญกับบาปลบล้างกันไม่ได้  บุญก็อยู่ส่วนบุญ  บาปก็อยู่ส่วนบาป  เปรียบเหมือนนํ ากับนํ ามัน

เท่าทีเรารู้สึกตัวว่าทําบาปสร้างกรรมชัว  เมือคิดได้รู ้บุญบาปแล้วก็เป็นนิมิตทีดีต่อไปก็จะกลับใจ

สร้างแต่กรรมดี  เป็นผู ้ ทีควรยกย่องนับถือกว่าบุคคลบางคนทีเห็นผิดเป็นชอบ  เมือรู้สึกตัวว่าทําผิด

แต่ก็ไม่ละเว้นการทําบาปชัว  คล้ายกับตกกระไดพลอยโจนคิดว่าไหนๆ ผิดเราก็ทําบาปทํากรรม

มาแล้วก็ทํามันต่อไป  แทนทีจะสํานึกตัวได้จะกลับตัวกลับใจสร้างกุศลสร้างกรรมดีทดแทนทีหลง

ผิดมาก่อน  ถ้ากลับชัวเป็นดีได้  พระท่านยกย่องสรรเสริญ  หากเราสร้างกรรมดีสร้างบุญกุศลให้



มากแม้บุญกุศลจะไม่สามารถลบล้างกรรมได้ดี  หากกรรมฃัวบาปมีน้อยก็ยังติดตามไม่ทัน  เพราะ

กุศลบารมีมากกว่า  เมือเราสร้างบุญกุศลเป็นบารมีมากขึ น  เราก็แผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร

สร้างบุญกุศลครั งใดก็อุทิศทุกครั งไป  หากกรรมชัวเรามีน้อยไม่มากก็จะจางไป  เพราะส่วนกุศลที

เราอุทิศชดใช้หนี กรรมไปในตัวแล้ว  แต่เมือเราสร้างบุญกุศลสร้างกรรมดีมากขึ น  กรรมชัวถึงไป

จางก็ค่อยห่างออกไปยังตามไปทันหากหยุดสร้างบุญกุศลและหันมาสร้างกรรมชัวสร้างบาปต่อไป  

กรรมชัวก็จะเข้าใกล้ติดตามมาทันสนองเร็วขึ น  หากยิงเป็นกรรมหนักแล้วก็ยากทจีะหลบหลีกให้

พ้นไปได้  แม้จะพยายามสร้างกรรมดีเพียงใด  แต่กรรมบาปนั หนักเกินกว่ากรรมดีทีกําลังปฏิบัติใน

ชาตินี   ก็ต้องได้รับกรรมหนักกว่าชาติก่อนทีตามมาสนองไปก่อนกว่าจะหมดเวรส่วนกรรมดีก็คงจะ

สนองภายหลังหรือชาติหน้า  เมือใช้หนี อกุศลกรรมหมดแล้ว 

 เช่นเรืองทเีกิดขึ นมาแล้ว  เมือปี ๒๕๐๔  ซึงเป็นเรืองทีผู ้ ได้รับเคราะห์กรรมในเวลานั นเป็น

ผู ้ เลือมใสศรัทธาในทางพระพุทธศาสนา  มีจิตใจเป็นกุศลได้ร่วมงานทําบุญช่วยเหลือกิจการของ

วัดกับอาตมาหลายปี  และได้สนใจศึกษาทางวิปัสสนากรรมฐานกับอาตมา  บุคคลผู ้ นี มีนามว่า  

ชลอ  เกิดสุวรรณ  เพราะในอดีตเคยรับราชการเป็นทหารเสนารักษ์  เป็นคนใจดีมีความเมตตาเผือ

แผ่ช่วยเหลือชาวบ้านเมือเจ็บไข้ได้ป่วยมิได้รังเกียจ  เป็นทีรักใคร่  ชาวบ้านพากันเรียกว่า “หมอ

ชลอ”  ท่านผู ้นี เดิมมีภิลําเนาอยู่บ้านศาลาลอย  จังหวัดอยะยา  ต่อมาได้แต่งงานอยู่กินกับ

นางสาวทองใบ  ซึงมีหลักฐานบ้านเรือนอยู่ในหมู่บ้านข้างวัด  หมอชลอได้มาวัดศึกษานังสมาธิ

บริกรรมเป็นประจํา  จนสามารถทําจิตให้สงบเป็นสมิเข้าขั นใช้ได้ 

 วันหนึงหมอชลอเล่าให้อาตมาฟังว่า  เมือขณะหมอชลอนังสมาธิก็เกิดนิมิตปรากฏ

เป็นภาพในอดีตชาติให้เห็นอย่างชัดเจนเหมือนชีวิตเพิงผ่านไปไม่นานนัก   

 ภาพนั นแสดงให้เห็ฯชีวิตก่อนเมือครั งหมอชลอมีอายุอยู่ในวัย ๑๖-๑๗ ขวบ  และมีพีชาย

อยู่ผู ้หนึงส่วนบิดามารดาเป็นชาวรามัญมีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดราชบุรี  อาชีพขายโอ่ง  โดยนําโอ่ง

บรรทุกเรือขึ นล่องไปขายตามลํานํ า  ครั งนั นมีเพือนของพีชายได้มาชักชวนให้หมอชลอเข้าพวกไป

ปล้นหมู่บ้าน “ม่องร่าย”  ใกล้นํ าตกเอราวัฯ  เขตจังหวัดาญจนบุรี  ชีวิตของคนวัยรุ่น  เมือถูกชักจูง

ไปทางชัวก็เห็นเป็นของสนุกตืนเต้น  ขาดสติยับนั งจึงตกลงร่วมไปปล้นกับพวกเขา  ถึงเวลานัดก็ไป

กับพีชายพร้อมด้วยอาวุธปืน  เมือถึงบ้านหลังหนึงปลายหมู่บ้านอยู่โดดเดียว  ก็จู่โจมเข้าไปไม่ทัน

ให้เจ้าของบ้านรู้ต ัว  เมือชายเจ้าของบ้านตกใจ  เห็นการบุกเข้ามาในบ้านก็นึกรู้ว่าเป็นพวกปล้นไม่

ทันจะต่อสู ้   พีชายหมอชลอก็เอาปืนยิงชายเจ้าทรัพย์ล้มฟุบลง  เพือนของพีชายทําหน้าทีออกคําสัง

ให้หมอชลอฆ่าหญิงเมียเจ้าของบ้านซึงกําลังนอนอยู่บนกระดานไฟ  เพิงจะออกลูกใหม่ๆ  เพราะ

หญิงนั นตกใจร้องเรยกให้คนมาช่วยจนเสียงหลง  หมอชลอก็ได้ฆ่าผู ้หญิงคนนั นตายและโยนเด็กที

คลอดใหม่ๆ ลงในกองไฟทั งเบาะเผาทั งเป็น   ซึงหมอชลอทีได้อย่าใจแข็งดุร้ายขาดความเมตตา

กล้าต่อการทําบาป  ไม่คิดสงสารสังเวช  จิตใจโหดเหี ยม  ไม่สะทกสะท้านตืนเต้น (การฆ่าทั งแม่ทั ง



ลูก)  กลับเห้ฯเป็ฯของธรรมดาได้ทําตามคําสังของหัวหน้าซึงเป็นเพือนของพีชายด้วยความเต็มใจ  

องอาจและทั งอยากแสดงถึงความกล้าหาญให้เห็นว่าเป็นคนเก่งตามนิสัยคนหนุ่มทีไม่รูบ้าป 

 ส่วนเพือนของพีชายเก็บทรัพย์สินเงินทองเท่าทีค้นได้  เสร็จแล้วก็จุดไฟเผาบ้านให้ไหม้

หมดทั งหลังแล้วต่างก็พากันรีบหลบหนีเพราะเกรงกลัวพวกชาวบ้านจะพากันมาช่วย 

 เมือกลับถึงบ้านก็ช่วยกันปิดเรืองปล้นไม่ให้พ่อแม่รู้  ครั นต่อมาเมือหมอชลอกับพ่แม่ก็

ล่องเรือนําโอ่งบรรทุกไปขายตามทีเคยปฏิบัติมาแล้ว  หมอชลอกําลังถ่อเรือขายโอ่งแล้วก็หน้ามืด

ตกลงไปในนํ าถึงแก่ความตาย 

 นีเป็นกรรมในอดีตชาติซึงได้เกิดนิมิตขึ นมาให้เห็นในขณะนังกรรมฐานหมอชลอได้เล่าให้

อาตมาฟังอย่างถีถ้วน  อาตมาพิเคราะห์ดูก็รู้ ว่าอดีตกรรมนั นหนักมากและคงตามสนองในอนาคต  

แม้ในชาติปัจจุบันจะปกิบัติธรรมเพียงไรก็หนีกรรมในอดีตชาติไม่พ้น 

 อาตมาให้ลืมเรืองทีนิมิตเสีย  อย่านํามาคิดเป็ฯอารมณ์  ลืมภาพทีได้เห็นนั นเสียแล้วทําใจ

ให้ปกติและเสร็จแล้วก็นังทําสมาธิปฏิบัติกรรมฐานใหม่  อย่านึกถึงภาพในอดีตอีกต่อไป 

 แม้หมอชลอจะได้พยายามนังใหม่  แต่ภาพนิมิตก็เกิดซํ าๆ กันหลายครั งเมือหมอชลอมา

เล่าและถามอาตมาก็ได้แต่ปลอบโยนให้พยายามลืมเสีย  อย่าได้นึกถึงอีก  แล้วพยายามทําบุญ

กรวดนํ าให้พวกเจ้ากรรมนายเวร  ข้อสําคัญให้พยายามสร้างบุญ  แผ่อุทิศส่วนกุศลให้มากขึ น  

เรืองนี อาตมาได้บันทกึไว้เมือวันที ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๙  เพือตรวจสอบเหตุการณ์ข้างหน้าว่า

จะมีอะไรเกิดขึ นกับหมอชลอ 

 แต่คงจะยังไม่ทันทําอะไร  เพราะบังเอิญนายเจริญ  เกิดสุวรรณ  ซึงเป็นพีชายของหมอมี

ภูมิลําเนาอยู่จังหวัดอยุธยาได้เดินทางมาหา  และได้ชักชวนให้หมอชลอให้ร่วมทุนไปค้าไม้ไผ่ที

เมืองกาญจนบุรี  เวลานั นไม้ไผ่กําลังเป็นสินค้าทีขายส่งออกต่างประเทศมาก  ผู ้ ค้าไม้ไผ่มีกําไรดีมี

ผู ้ รํารวยไปตามกัน  เพราะลงทุนน้อยได้กํารมาก  หมอชลอมองเห็นทางทีจะรํารวยเหมือนผู ้อืน  

อยากเป็นเศรษฐีอย่างมนุษย์ปุถุชนธรรมดาทัวไป  มองเห็นแต่ทางได้เงินอยู่ข้างหน้าอย่างตืนเต้น

สนใจมาก  หมอชลอได้มาหาอาตมาเพือปรึกษาขอความเห็นในเรืองจะไปค้าไม้ไผ่  อยากจะอพยพ

ครอบครัวไปอยู่เสียทีเมืองกาญจนบุรี  เพือสะดวกไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังทีต้องขึ นๆ ล่องๆ เป็น

ภาระทําให้เสียเวลาทํามาหากิน  อาตมาถามถึงตําบลทีจะไปตั งครอบครัว  หมอชลอบอกว่าพีชาย

จะให้ไปอยู่ทีตําบลม่องร่าย  เมืองกาญจนบุรี  เมืออาตมาได้ยินก็เศร้าไม่สบายใจได้พิจารณาเห็น

ว่าหากจะยับยั งขัดขวางห้ามหมอชลอคงจะไม่สําเร็จ  เพราะจิตใจหมอชลอตืนเต้นมองเห็นความ

เป็นเศรษฐีอยู่ข้างหน้า  หายใจเป็นไม้ไผ่อยู่แล้ว  เหมือนนํ ากําลังไหลเชียวจัดไม่มีอะไรขวางไว้ได้  

แม้จะเกรงใจอาตมาอยู่บ้างแต่ก็ยากทีจะสําเร็จได้  เห็นจะเป็นอกุศลกรรมจึงเกิดความโลภ  

อาตมาจะเตือนนึกถึงเรืองอดีตชาติทีเห็นทางนิมิตก็ไม่ได้  เพราะอาตมาได้สอนให้ลืมเรืองอดีตชาติ

ทีเคยมองเห็นในนิมิต  อย่าได้นึกถึงต่อไป  ขอให้เพียงสร้างบุญสร้างกุศลให้มากๆ เท่านั น 



 เมือาตมาพิจารณาดูจึงเพียงแต่แนะนําว่า  การไปครั งแรกยังไม่ควรจะนําครอบครัวไป  

เพราะเรายังไม่รู้ ไม่เห็นความเป็นอยู่ทางโน้นจะเป็นอย่างไร  ควรจะไปคนเดียวก่อน  เมือไปได้เห็น

และได้ประโยชน์เพียงพอแล้วก็หาทีทางไว้ก่อน  เมืออพยพไปก็จะไม่เกิดความยุ่งยาก  หากไปเห็น

การค้าไม้ไผ่ไม่เกิดผลดี  ตามทีเข้าใจก็จะกลับมาอยู่อําเภอพรหมอย่างเดิมก็จะได้ไม่ต้องลําบาก  

หมอชลอก็ได้ตกลงตามทีอาตมาให้ความเห็น 

 จากนั นหมอชลอก็ได้ออกเดินทางพร้อมกับพีชายไปทําการค้าไม้ไผ่ทีเมืองกาญจนบุรี  

อาตมาก็อดทีจะเป็นห่วงหมอชลอไม่ได้  คอยฟังข่าวอยู่เสมอว่าจะมีอะไรเกิดขึ น  แต่ก็ยังไม่มีข่าว

อะไรคืบหน้า 

 หลังจากหมอชลอออกจากบ้านอําเภอพรหม  เวลาผ่านไปได้หนึงปีหมอชลอก็กลับมาบ้าน

เยียมครอบครัวและได้เยียมทีวัด  อาตมาได้ถามถึงกิจการค้าไม้ไผ่  หมอชลอได้เล่าถึงการค้าไม้ไผ่

ได้ผลประโยชน์กําไรดีมาก  เพียงปีเดียวก็เห็นหน้าเห็นหลัง  ได้จ ับจองทีดินอยู่ในป่าลึก  ได้ปลูก

กะต๊อบในพื นทีจับจองบ้านม่องร่าย  ตําบลท่ากระดาน  แถวถินนํ าตกเอราวัณ  กิงอําเภอศรีสวัสดิ   

เขตกาญจนบุรี  มาคราวนี ตั งใจจะรับครอบครัวไปอยู่รวมกันจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะต้องนําไม้

ไผ่ล่องแพไปขายตามลํานํ าแคว  ไปขายส่งทีเมืองกาญจนบุรีทั งปลูกบ้านไว้สําหรับครอบครัวแล้ว  

กว้างขวางสบาย  อาตมารับฟังด้วยความสงบพูดให้กําลังใจว่าหากไปหากินได้รับความ

เจริญก้าวหน้า  อาตมาก็ยินดีด้วย  แต่ใจนันรู้สึกสังหรณ์ชอบกล  ก็ได้แต่เตือนให้ระวัง

เคราะห์กรรมอย่างทิ งทางพระหนักจะเป็นเบา  และได้ชี เหตุผลกฎแห่งกรรมให้ฟังแต่รู้สึกหมอ

ชลอเปลียนแปลงลงไปมาก  ให้พูดว่าเมือถึงคราวแล้วอยู่ทีไหนก็ตายทุกคนหนีไม่พ้นแต่ก็ดีใจที

สร้างกุศลไว้มากแล้ว  อาตมารู้ สึกว่าไม่สามารถจะยับยั ง  กลับมาสู่ปกติเดิมได้  เห็นจะเป็นเพราะ

กรรมเวรนําไป  เมือได้สนทนาพอสมควรแล้ว  หมอชลอจึงได้อําลาจากไป  และได้อพยพครอบครัว

และหลาน ๒ คน คือนางอุไร  และนายเชวง  เชื อศรีแก้ว  ซึงขอติดตามไปประกอบอาชีพทีเมือง

กาญจนบุรีด้วย  ทั งหมอชลอกําลังตืนเต้นมองเห็นความมังมีล่วงหน้าในอนาคต  อาตมาก็ได้แต่

เตือนว่าอย่าได้ทิ งทางพระเท่านั น 

 เวลาได้ผ่านไปประมาณ ๔ ปี  ก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ น  อาตมาสนใจในครอบครัวนี

มาก  เพราะเหตุการณ์ในอดีตชาติเมือเวลาทําสมาธินังวิปัสสนานั นเป็นกรรมทีหนักมากยังมองไม่

เห็นทางทีจะแบ่งเบาลงได้  นอกจากปฏิบัติทางธรรมแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวร  เพือ

ขออโหสิกรรมคงเบาลงได้บ้าง  แต่ทราบว่าไปอยู่ทีเมืองกาญจนบุรีนั นหมอชลอไม่มีเวลานัง

กรรมฐานทําบุญสร้างกุศลมัวแต่คิดถึงการงานหาเงินอาตมาก็เศร้าใจเพียงแต่คอยฟังข่าว  จากนั น

ต่อมาอาตมาก็ได้รับข่าวเหตุร้ายแรงเกิดขึ นกับครอบครัวนี   เป็นเรืองทีเศร้าสลดใจมาก  ข่าวนี จาก

ญาติภรรยาของหมอชลอซึงไปมาหาสู่มาเล่าให้อาตมาฟังและกรรมหนักในอดีตชาติของหมอชลอ

ได้ตามทันมาสนองแล้ว  เรืองมีว่าวันนั นหมอชลอได้เดนทางมุระเข้าไปในเมืองกาญจนบุรีพร้อม



ด้วยบุตรและภรรยา  ทางบ้านเหลือแต่พีชายคนเดียวเมือกลับมาถึงบ้านก้ได้ทราบข่าวว่าทางบ้าน

ถูกปล้น  ส่วนพีชายถูกพวกปล้นยิงสิ นใจตายคาบันไดบ้าน  แล้วพวกปล้นก็กวาดทรัพย์สินเงินทอง

ไปหมด  เมือหมอชลอพร้อมบุตรภรรยาทราบข่าวกลับถึงบ้านเห็นเหตุการณ์ร้ายแรงก็ตกใจสินสติ

แทบจะเป็นลม 

 หมอชลอรีบเดินทางไปแจ้งกับเจ้าหน้าทีให้ทราบและให้มาชันสูตรศพพีชายตามระบิล

เมือง  แต่เจ้าหน้าทีมาล่าช้าหล่อยให้ศพขึ นจนอืดแล้ว 

 ต่อมาก็มีชายลึกลับมาบอกหมอชลอแกมขู่ให้รีบอพยพครอบครัวออกจากตําบลนี ไปอยู่

เสียให้ไกลโดยเร็วทีสุด  มิฉะนั นก็จะตายอย่างพีชาย  หมอชลอไม่ชอบให้คนมาขู่  มีความหยิงใน

ศักดิ ศรีของลูกผู ้ชาย  ธรรมดาคนเราส่วนมากไม่ชอบให้ใครมาขู่  ยิงเอาอํานาจมืดความชัวเข้ามา

ข่มขู่แล้วแม้จะรู้ ว่าสู ้ ไม่ได้  ความโกรธ  ความแค้น  ความเจ็บใจ  ความพยาบาททําให้ขาดสติเกิด

ความประมาทไม่ได้คิดหน้าคิดหลัง  ยิงพีชายถูกฆ่าตายสดๆ ร้อนๆ เช่นนี ก็ยิงเจ็บแค้นมุมานะหาก

จะมาข่มเหงฆ่าฟันกันซึงฟ หน้แล้ว  ก็คิดว่าต้องมายิงกันพักหนึงจนกว่าจะรู้ ว่าใครจะเป็นศพไป  

ฉะนั น  ความโกรธแค้นเจ็บใจเป็นพลัง  ทําให้หมอชลอไม่ยอมหนีไม่กลัวคําขู ่ ทั งไม่ยอมไป

จากถินทีได้ทําประโยชน์เป็นเงินเป็นทองขึ นมาแล้ว  ทั งคอยระวังตัวไม่ประมาท  ซ้อมยิงปืนให้

แม่นยําอยู่เสมอทั งปืนสั นและปืนยาว  และตลอดเวลาอยู่ในบ้านปืนไม่ยอมให้ห่างตัว  ขึ นลํากล้อง

อยู่เสมอ  เมือฉุกเฉินหยิบฉวยใช้ยิงได้ทันที  เตรียมพร้อมเพือต่อสู ้ เต็มทีอย่างลูกผู ้ชาย  เมือเข้าที

คับขันก้ได้สติ  นึกถึงงคําเตือนของท่านพระครูขึ นมาได้  จึงสังหลานไว้ว่าหากตนได้ประสบชะตา

กรรมสิ นบุญไปแล้ว  ก็ขอให้ช่วยกันดูแลบ้านช่องต่อไปด้วย 

 หลังจากพีชายถูกยิงตาย  เมือผู ้ ร้ายเข้าปล้นผ่านไปเพียง ๑๕ วัน  วันนั นเป็นเวลากลางวัน  

เสียงเรือหางยาวมาจอดอยู่ทีท่านํ าหน้าบ้าน  แล้วตะโกนร้องเรียกชือหมอชลอทีท่านํ า  ฝ่ายนาง

ทองใบ  ภรรยาหมอชลอได้ลงจากเรือนไปทีท่านํ าทีเรือหางยาวจอดอยู่  เห็นคนในเรือประมาณ 

๑๕ คน  แต่งเครืองแบบสีกากีมีปืนพร้อมคล้ายตํารวจ  ร้องตะโกนถามนางทองใบว่าหมอชลออยู่

ไหม  มีเรืองจะขอพบด่วนให้ลงมาหาทีท่านํ า  นางทองใบรีบขึ นบนเรือนบอกหมอว่า  เจ้าหน้าทีเขา

ขอพบด่วน  หมอชลอนึกว่าเป็นเจ้าหน้าทีมาสอบสวนเรืองพีชายถูกพวกปล้นฆ่าตายก็เกิดความ

ประมาท  เดินลงบันไดไปทีท่านํ า  ส่วนภรรยาก็ยืนมองอยู่บนตลิงสูงชันเพียงเห็นเขายืนพูดกัน  แต่

ก็ไม่ได้ยินว่าเขาพูดกันเรืองอะไรเพราะอยู่ไกล  ครู่หนงึก็เห็นหมอชลอหันหลังจะก้าวเดินกลับขึ น

บ้าน  ทันใดนั นคนหนึงทีอยู่ในเรือใกล้หมอชลอก็ยกปืนขึ นจ่อยิงท้ายทอย  หมอชลอไม่ทันรู้ตัวจึง

ไม่ได้ระว ัง  พอสิ นเสียงปืนก็ล้มกลิ งตกนํ าขาดใจตายทันที  ภรรยาหมอเห็นเหตุการณืเกิดขึ นก็

ตกใจสิ นสติเป็นลม  ส่วนพวกคนร้ายทีปลอมเป็นตํารวจนั นหลังจางยิงหมอชลอตกลงไปในนํ าแล้ว  

เมือแน่ใจว่าตายแล้วก็เร่งเครืองเรือหางยาวหลบหนีไป  เหตุเกิดเมือวันที ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๔ 



 ส่วนนางทองใบภรรยาพอฟืนได้สติก็ร้องไห้โฮคล้ายคนบ้า  วิงไปทีท่านํ าลงไปประคองสามี

ทีรัก  เมือรู้ว่าสามีสุดทีรักหมดลมไปก่อนแล้ว  ไม่มีโอกาสได้สังเสียบุตรภรรยา  ก็กอดศพผัวรักรํา

ไห้สะอึกสะดื นแทบจะขาดใจตายตามสามี  ครั นจะอุ ้มศพสามีขึ นจากนํ าก็อุ ้มไม่ไหว  พวกคนงานก็

ยังอยู่ในป่า  เหลือแต่ลูกก็ยังช่วยอะไรไม่ได้  จําเป็นต้องหาเชือกมาผูกศพไว้กับสะพานท่านํ า  

เพราะเกรงว่าเมือนํ าขึ นศพจะลอยไปไกลหรือจมห่างออกไปจากท่านํ าจะลําบาก  รีบไปแจ้งความ

ให้ทางบ้านเมืองรีบมาชันสูตรศพตามระเบียบ 

 นางทองใบนั นครั นสามีทีรักได้สิ นบุญไปแล้ว  ทั งต้องสูญเสียพีชายของสามีทั งตัวก็เป็น

หญิง  ทําอะไรไม่ถูก  มีแต่ความหวาดกลัวและเศร้าโศกเสียใจอย่างหนักยิงคิดก็ยิงใจหายเพราะ

สามีต้องมาตายลงอย่างสดๆ ร้อนๆ ตัวก็มีความว้าเหว่ยังไม่เคยประสบกรรมหนักเช่นนี มาก่อนใน

ชีวิต  จึงไม่สามารถจะอยู่มนดงป่าตามลําพังกับลูกหลานต่อไปได้  จึงตัดสินใจนําศพสามีพร้อม

ด้วยพีชายจัดการเผาอย่างตามมีตามเกิดให้เสร็จสิ นไป  โดยเร็วในเขตทกีลางลานบ้าน  มี

เจ้าหน้าทีมารับรู้ ในการเผาครั งนี ด้วย  เมือเสร็จแล้วก็รีบจัดแจงเก็บกระดูกห่อผ้าขาวไว้  แล้วมิได้

รออยู่ช้ารีบเก็บข้าวของเท่าทีมีอยู่พอจะนําติดตัวไปได้ก็พาลูกๆ ลงแพแล้วก็รีบล่องแพไปตามลํานํ า

แคว  เพือกลับภูมิลําเนาเดิม  แต่เคราะห์กรรมมิได้สดุสิ นลงเพียงเท่านั น  ได้ติดตามสนอง

ครอบครัวของหมอชลอต่อไป 

 การล่องแพนั นเป็นการเสียงอันตรายมากหากไม่ชํานาญร่องนํ าแล้ว  อาจชนหินแก่งใต้นํ า

ทําให้แพแตกได้  แพทีนางทองใบภรรยาหมอชลอก็เช่นกันคนถ่อแพคงไม่ชํานาญจึงเกิดไปกระทบ

กับโขดหินใต้นํ าจนแพแตก  พวกเด็กๆ ต้องลอยคอกันอยู่ในนํ า  แต่เคราะห์ดีทีได้มีชาวบ้านช่วยกัน

ทันไว้  จึงไม่มีใครเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต  เพราะพาเข้าฝังได้  เคราะห์กรรมมิได้หยุดยั งได้ติดตาม

ซํ าเติมบุตรภรรยาหมอชลอ  กว่าจะแก้ปัญหาการเดินทาง  กว่าจะกลับมาถึงภูมิลําเนาเดิมทีบ้าน

บางสําโรง  อําเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  ก็ได้รับความลําบากยากแค้นแสนสาหัสเลือดตาแทบ

กระเด็น  เป็นเรืองเศร้าสลดใจเท่าทีเคยได้ยินมา 

 เมือมาถึงบ้านบางสําโรงแล้ว  พวกญาติพีน้องก็พากันมาเยียมแสดงความเสียใจในการ

ตายของหมอชลอ  และความทุกข์ยากลําบากของนางทองใบและลูกๆ ในการเดินทางต้องผจญ

ชีวิตแม่ๆ ลูกๆ พวกพีน้องได้พร้อมใจกันกําหนดวันจัดการทําบุญกระดูกเพืออุทิศส่วนกุศลให้หมอ

ชลอกับพีชาย  เจ้าภาพได้มานิมนต์ให้อาตมาไปร่วมในงานนี   แต่บังเอิญรับนิมนต์ทีอืนไว้ก่อน  จึง

ไม่ได้ไปในวันงาน  เพือให้ญาติโยมทั งหลายได้ทราบถึงกรรมในอดีตชาตินั นมีจริง  สามารถจะ

กลับมาสนองในชาตินี ได้  ไม่มีปัญหาข้อความใดๆ สงสัยอีก 

 หลังจากวันทีอาตมาไปเทศน์ก่อนวันงานนั น  ได้มีญาติพีน้องเพือนฝูงคุ ้นเคยได้พากันไป

เยียมและซักถามถึงสาเหตุการตายของหมอชลอ  ทําให้นางทองใบระลึกถึงสามีคู่ชีวิตต้องมาตา

ยอย่างน่าอเน็จอนาถใจ  ก็เริมเสียใจร้องไห้สอึกสอื นปริมว่าชีวิตจะจากร่างตามสามีไป  ผู ้ทีได้ยิน



ได้ฟังเหตุการณ์ทีเกิดขึ นกับหมอชลอจนทีสุด  ก็ต้องตายอย่างน่าสงสารทีประสบโชคร้ายเช่นนี   

ต่างก็พลอยเศร้าโศกเสียใจไปด้วย  และต่างก็เห็นใจนางทองใบทีรักสามีอย่างสุดซึ ง  เล่าไปร้องไห้

ไปท่ามกลางหมู่ญาติพีน้องมิตรสหายผู ้ คุ ้นเคย  ซึงบางคนก็ไม่สามารถจะกลั นนํ าตาได้ก็พลอย

ร้องไห้ไปด้วย  ความเศร้าเสียใจหนักจนทําให้นางทองใบสลบแน่นิงไป  หมู่ญาติต้องช่วยกันแก้ไข

ให้รู้ต ัวขึ นมาแล้วนางทองใบก็มิได้สร่างความเศร้าโศก  ยิงนึกยิงเสียใจร้องไห้รําพันถึงความดีของ

หมอชลอผู ้ เป็นสามีมิได้หยุด  มิได้ระงับความทุกข์ไว้  เพราะขาดสติได้ปล่อยไปตามอารมณ์  และ

ในทีสุดก็เป็นลมสิ นสติลงไปอีก  เพราะเสียใจมากเกินไป  แน่นิงไปในทีท่ามกลางหมู่ล้อมรอบด้วย

ญาติพีน้องเพือนฝูงต่างพากันตกตลึงช่วยกันแก้ไขอีกครั งหนึง  แต่ไมมี่ใครสามารถทีจะช่วยอะไร

ได้  เพราะนางทองใบได้สิ นใจลงเพราะหัวใจวาย  เมือวันที ๘ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๐๔  ต้องทิ งให้

ลูกหลานผจญชีวิตอยู่ในโลกต่อไป 

 หลังจากนั นไม่นานก้ได้ข่าวว่า  ทางเจ้าหน้าทีตํารวจมิได้นิงนอนใจ  ท่านผู ้ กํากับ  พัน

ตํารวจเอกยงยุทธ  เกษรมาลา  ได้นํากําลังตํารวจหลายหน่วยงติดตามจับกุมพวกโจรผู ้ ร้ายทีทํา

การอุกอาจเทียวปล้นทําลายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวบ้าน  ผลกรรมตามสนองตํารวจ

ได้ล้อมไว้เสือไม่ยอมมอบตัว  และได้ยิงต่อสู ้เจ้าหน้าที  ทีสุด  เสือสวัสดิ   อุดม  และเสือปี  ปิยะ

พันธ์  ซึงเป็นหัวหน้าโจร  และรองหัวหน้าโจรเป็นผู ้ เข้าปล้นและฆ่าพีชายหมอชลอ  และต่อมาก็ยิง

หมอชลออย่างใจเย็นก็ถูกกระสุนปืนของตํารวจตายตามกรรมทีได้ก่อไว้  ส่วนสมุนโจรก็ยอมเข้า

มอบตัวและถูกจับรวม ๓๘ คน  เมือเจ้าหน้าทีไต่สวนแล้ว  ก็ฟ้องลงโทษทางโรงศาลต่อไป 

 นีอาตมาก็คิดว่าเป็นตัวอย่างทีมีผู ้สร้างบาปอย่างอนันตกรรมไว้ในอดีตชาติซึงได้มาตาม

สนองในชาตินี   หรือจะเรียกว่ากรรมเก่าชาติก่อนมาสนองในชาตินี ขอให้ญาติโยมทั งหลายจง

พิจารณาดูว่า  ทุกคนเกิดมาใช้หนี กรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมดํากรรมชัว  ย่อมตามสนองเราอยู่เสมอ  

ไม่มีใครหนีพ้นกรรมไปได้  ขอให้ญาติโยมทั งหลายใช้สติปัญญาพิจารณาดูเป็นตัวอย่างในเรืองนี 

 เมือท่านพระครูเล่าเรืองนี จบลงแล้ว  พวกเราก็สนทนากับท่านอยู่พักหนึงเห็นเวลาจะเทียง

คืนแล้ว  เดือนกําลังจะแจ่มฟ้า  เรามองดูตากันแล้วพยักหน้า  ต่างก็ก้มลงกราบนมัสการท่าน

อาจารย์พระครูภาวนาวิสุทธิ   เพือท่านจะได้พักผ่อนจําวัด  เพราะรู้สึกว่าท่านจะมีแขกมาสนทนา

กับท่านตลอดเวลา 

 เมือเราขึ นรถออกจากวัดอัมพวัน  แล้วมุ่งหน้ากลับจังหวัดลพบุรี  ขากลับนี แสงจันทร์สว่าง

กระจายออกไปทัว  เพราะเป็นเวลาเพียงแรมหนึงคํา  แต่พวกเราก็นังเงียบมิได้ปริปากพูดอะไร  

เพราะทุกคนก็ใช้หัวคิดจะพูดออกมาแต่ละคําก็มักจะพูดถึงเรืองกรรมในอดีตชาติ  นอกจากเสียง

เครืองยนต์ของรถ  ซึงกําลังผ่านทุ่งนาป่าดงริมเขาลําเนาไพร  ซึงมีดวงจันทร์ส่องกระจ่างอยู่กลาง

เวหา  เพราเวลากําลังจะย่างเข้าวันใหม่  ทีสุดเราก็กลับถึงทีพักในค่ายทหาร  สิงทีเราได้รบัความรู้



ในคืนนั นก็คือ  “เรืองอดีตชาติ”  ไม่มีข้อสงสัยอะไรเหลือไว้เป็นปัญหาอีกแล้ว  หากจะมีก็เฉพาะ

บุคคลทีมีระดับจิตแตกต่างกันเท่านั น 

 ผู ้ เขียนเรียบเรียงเรืองนี ขึ นจากท่านผู ้บันทึก  ซึงเป็นนายทหารผู ้หนึงได้กรุณาส่งมาให้หาก

ท่านผู ้อ่านยังสงสัยเรืองอดีตชาติทีได้บรรยายมานี   ยังมีสิงใดไม่แจ่มแจ้ง  ก็ได้กรุณาถามไปทาง

ท่านพระครูภาวนาวิสุทธิ   ทีว ัดอัมพวัน  อําเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  ท่านคงจะได้ข้อความ

แจ่มแจ้งกว่านี   ท่านอาจให้ความรู้สึกซึ งกว่าทีได้บรรยายมาแล้ว  และขอกราบนมัสการ

ขอบพระคุณท่านพระครูภาวนาวิสุทธิ   ทีได้กรุณาให้ลงชือจริงได้ทุกท่าน  และตําบลทีอยู่อย่างแจ่ม

แจ้ง  เพือคลีคลายทีบางท่านจะนึกสงสัยว่าเรืองจริงหรือเรืองแต่ง  คงหมดหน้าทีผู ้ เขียนจะต้องคอย

ตอบคําถาม  และนับว่าเรืองนี คงจะเกิดประโยชน์ขึ นบ้างไม่มากก็น้อย  ขอให้ความดีของเรือง

ทั งหมดอุทิศให้แก่บุคคลผู ้ เกียวข้องในเรืองนี ทีได้ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน  และผู ้ เรียบเรียงจะลืมเสีย

มิได้ก็คือ  ขอขอบคุณ  พันเอกวสันต์  พานิช  และพันตรีเทียง  กนกนุวัตร  ผู ้ ได้ให้ความกรุณา

บันทึก  เรืองจากท่านพระครูภาวนาวิสุทิ   ทีเกิดขึ นแล้วส่งมา  เพือจะได้เกิดประโยชน์ส่วนรวม

ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคธรรมปฏิบัต ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปัญญาเกิดจากการปฏิบัติ 
(ภาวนามยปัญญา) 

 

 การกําหนดท้องพองยุบ  ก็คืออานาปานสติทีพระพุทธเจ้าได้ดําเนินมาแล้วเช่นเดียวกัน  

สมาธิแน่วแน่นีต่างกัน  ทางทีเจริญปัญญาตามสติปัฏฐาน ๔  สมาธิยังไม่คงทีคงวาคงศอกแน่วแน่

แต่ประการใด  มันจะมีพวกกิเลสต่างๆ  อารมณ์ต่างๆ  มาแทรกแซงอยู่เสมอ  นีเราใช้สติกําหนดได้

อย่างนี   มันจะมีความสงบได้แค่ไหนไม่สําคัญ  สําคัญทีเราจะกําหนดได้ในปัจจุบันหรือไม่เท่านั น  

แล้วปัญญาจะเกิดเองตามลําดับ  แล้วความคุ ้นเคยก็จะมาสงบต่อในภายหลัง 

 ในด้านวิปัสสนาอันนี ก็ค่อยเป็นค่อยไป  ทีอาตมาว่าตั งสติทีลิ นปีนีเราต้องสะสมไว้ให้

ได้  อาตมาเคยสอนเด็กมาแล้ว   บางทีเขาเรียนวิชาการทีจะสอบ  คิดไม่ออกก็ให้ตั งสติทีลิ นปีเป็น

วิธีปฏิบัติได้ผลมาแล้ว  คือการกําหนดโดยหายใจยาวๆ ตั งสติไว้ทีลิ นปีเป็นวิธีปฏิบัติได้ผลมาแล้ว  

คือการกําหนดโดยหายใจยาวๆ  นีสําหรับนักศึกษาเด็กชั นระดับวิทยาลัย  อีกสักครู่หนึงเขาคิดออก  

ตอบได้ตามนั นแล้วไม่เคยผิดพลาด  อันนี เป็นวิธีปฏิบัติสําหรับลิ นปี  บางทีเราไม่รู้ ตัวว่ามันมีอะไร

เกิดขึ น  เราก็ไม่รู้ ว่าจะปฏิบัติอย่างไร  ถ้าเรามีสติก็กําหนดตรงลิ นปีรู้หนอๆ  พอสติดีปัญญาเกิด  

เราก็รู้อะไรขึ นมาเหมือนกัน  อ ันนี ไม่ใช่วิธีฝึก  แต่เป็นวิธีปฏิบัติทีเกิดเฉพาะหน้า  ก็ปฏิบัติอย่างนั น 

 แต่ฝึกทีว่าพองหนอ  ยุบหนอ  การเดินจงกรมนั นเป็นการฝึกตามระเบียบทีกําหนดนันเอง  

ปัญญานี ไม่ใช่วิชาการ  ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน  ตามหลักทีพระพุทธเจ้าสอนนี ต้องทิ ง

ตํารับตําราวิชาการ  โดยปฏิบัติตามหลักเหตุผลนี   โดยทิ งทิฐิ  ทิ งตํารับตําราหมด  กําหนดไป

เรือยๆ  เป็นการสะสมหน่วยกิตให้เกิดปัญญา  คือรอบรู้ เหตุผลในอารมณ์ทีเกิดขึ นแก้ปัญหาได้

อย่างแน่นอน  ยกตัวอย่างเขามาถามปัญหาท่าน  ถ้าท่านมีปัญญาในเรืองนี   ท่านจะแก้ปัญหาให้

เขาได้ประการหนึง  ประการที ๒  ถ้าเรามีปัญหาเกิดขึ นเหมือนผงเข้าตาเรา  เราสามารถใช้ปัญญา

แก้ไข  ก็คือความสามารถให้เกิดความสุขในครอบครัวได้  นีปัญญาอย่างนี   ไม่ใช่มานังแล้วเกิด

ปัญญาไปเห็นโน้นเห็นน ี

 ปัญญาทีรอบรุ้ เหตุผล  คือ  ปัญญาช่วยตัวเองได้  สามารถจะขจัดปัดเป่าความชัวจากตัว

ได้  แล้วกิเลสทีเกิดขึ นแก่ตัวเรา  สามารถยับยั งได้ทันเวลา  ไม่ใช่ปัญญารู้ว่าต้องค้าขายอย่างนั นได้

กําไร  อย่างนี ได้กําไร  ไม่ใช่อย่างนั นแน่  ปัญญาทีเราประสบมาจากการวิปัสสนานี   มันบอกกัน

ไม่ได้  และให้กันไม่ได้ด้วย  มันเป็นพรสวรรค์ของใครของมัน  บางท่านทีเป็นวิทยากรก็มีเทคนิคอีก

อย่างหนึง  บางท่านก็มีอีกอย่างหนึงสามารถแก้ปัญหาในส่วนนั นได้ 

 ปัญญาของวิปัสสนานี เราจะรู้ได้  คนนมีีทุกข์เราจะแก้ทุกข์ให้เขาอย่างไร  เราจะพูดตาม

วาระจิตเหมือนพระพุทธเจ้าไปทรงโปรดกับสัตว์ทั งหลาย  รู้วาระจิตของคนอย่างนั นแก้ไขได้ตาม

ขั นตอน  แต่ปัญญาทีเกิดขึ นไม่ใช่ปัญญาในเรืองทํามาหากินโดยเฉพาะ  แต่มันเป็นผลพลอยได้



อันหนึง  เช่น  ปัญญารอบรู้ ในสังขาร  รู้เหตุการณ์ทีเกิดขึ นเฉพาะหน้าในตัวเรา  แก้ปัญหาได้

เดียวนี 

 ตามปกตินีเราไม่รู้ ว่าปัญญาเกิดขึ นได้อย่างไร  ปัญญานี ไม่ใช่ความเฉลียวฉลาด

โดยเฉพาะ  แต่มันเกิดปัญญาสามารถแก้ปัญหาทีเกิดเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที  อันนี หายากอย่าง

ทีว่า  เห็นหนอ นีทีอาตมาว่านอีาตมาก่อนจะรู้ เป็นเวลานาน  โมหะเกิดขึ นในตัวเราสามารถยับนั ง

ได้ทันท่วงที  อาตมาว่าขอให้จับให้ได้ว่า  คนเดินมานี มีธุระอะไร  แต่เราทํากันไม่ได้  ไม่เคยกําหนด

นันเอง  จึงไม่มีประสบการณ์กับปัญหาเรืองนี   บางทีผู ้หญิงมา  ผู ้ชายมา  เราจะได้มีปัญญารู้ ว่า

เขามาธุระอะไร  เรืองอะไรกับเรา  นีไม่ใช่เป็นวิชาการ  แต่มันมีปัญญาเกิดขึ นจากสติตัวเดียว

เท่านั น  ดูหน้าตารูอ้ันนี   ก็สังเกตเหตุการณ์  อ ันนี บอกกันยากนะ  ปฏิบัติไปเรือยๆ จะเห็นชัด  ถ้า

เราเป็นนักวิชาการ  เราไปเชือตําราแล้วไม่ปฏิบัติ  ผลทีเกิดจากการปฏิบัติจะไม่มี 

 การศึกษาภาคปฏิบัตินียากมาก  คืออารมณ์เปลียนแปลงหลายอย่างมาแทรกแซงเรา  ก็

ขอเจริญพรว่าให้กําหนดทีละอย่าง  ศึกษาไปทีละอย่าง  ทีนี มันฟุ ้ งซ่าน  ความวัวยังไม่ทันหาย  

ความควายเข้ามาแทรกแซงตลอดเวลา  เพราะไม่ได้ปฏิบัติมานาน  เราไม่ได้ฝึกทางนี   ไม่ต้องวิจัย

ประเมินผล  ให้เกิดขึ นเอง  เกิดขึ นด้วยปัญญาของเรา  ปัญญาตัวนี สําคัญ  ไม่ใช่ปัญญาสามารถ

ทางวิชาการ  แต่กลับเป็นปัญญาทางใน  เช่นมีเวทนากําหนดทีละอย่าง  มันก็ปวดอย่างทีอาตมา

เจริญพรแล้ว  ยิงปวดหนักๆ เดียวมันจะเกิดอนิจจังไม่เทียง  มันเป็นทุกข์จริงๆ นะ  ทุกข์นคืีอตัว

ธรรมะ  เราจะพบความสุขต่อเมือภายหลัง  แล้วเวทนาก็เกิดขึ นสับสนอลหม่านกัน  แล้วความวัว

ไม่ทันหาย  ไอ้โน่นแทรกไอ้นีแซงตลอเวลาทําให้เราขุ่นมัว  ทําให้เราฟุ ้ งซ่านตลอดเวลา 

 เราก็กําหนดไปเรือยๆ ทีนี ถ้าปัญญาเกิดขึ นเป็นขั นตอน  มันก็จะรู้ ในอารมณืนั นได้อย่างดี

ด้วยการกําหนด  มันมีปัญหาอยู่ว่า  เกิดอะไรให้กําหนดอย่างนั นอย่าไปทิ ง  อริยสัจ ๔  แน่นอน  

เกิดทุกข์แล้วหาเหตุทีมาของทุกข์  เอาตัวนั นมาเป็นหลักปฏิบัติ  แล้วจะพบอริยสัจ ๔  แน่นอนโดย

วิธีนี   อันนี ขอเจริญพรว่าค่อยๆ ปฏิบัติ  กําหนดไปเรือยๆ  พอจิตได้ที  ปัญญาสามารถตอบปัญหา

สิบอย่างได้เลยในเวลาเดียวกัน  คนมาเรืองโน้นเรืองนี   เดียวคอมพิวเตอร์ตีสามารถจะแยก

ประเภทบอกเขาได้  อารมณ์ฟุ ้ งซ่านต้องเป็นแน่  เพราะเราเพิงปฏิบัติไม่นาน 

 แต่อาตมาทํามานานแล้ว ๓๐ กว่าปีแล้ว  แล้วทําอย่างจริงจังถึงจะได้รู ้ ว่าตัวเวทนาเป็นตัว

ธรรมะ  ตัวทุกข์นีเป็นตัวธรรมะ  แล้วตัวสุขนี เป็นเรืองเล็กไปเลย  เมือก่อนนี เราก็หาไอ้เรืองสุข  

ต้องการมีความสุขความเจริญด้วยกันทุกคน  แต่เราไม่ผ่านความทุกข์เลย  เราก็สุขเจือปนในความ

ทุกข์  ไม่แน่นอน  ความสุขเป็นอนิจจังอย่างแน่นอน 

 อาตมาก็ทําหลายๆ อย่าง  เลยจับจุดนี ได้  เราจึงแบ่งวาระจิตออกไปทํางานและโอกาสที

มันจะเกิดปัญญาเหตุผลข้อเท็จจริงสามารถจะเอาปัญญาของเรานี ไปช่วยคนอืนได้  บอกหนทาง



คนอืนได้  แต่นีมันก็ไม่ใช่วิชาการ  คือพองหนอยุบหนอให้ชัดๆ ไว้  ถ้ามันชัดไม่ได้ในตอนใหม่ๆ ก็

ค่อยเป็นค่อยไปอย่างทีอาตมาวา่นอนตั งสติไปเรือย  ๆ

 อาตมาว่าเรายึดทางสายเอก  ทางอืนอาจจะถูกของท่าน  แต่เราไม่เคยปฏิบัติ  เราก็

อาจจะว่าของท่านไม่ถูก  ให้มีสติก็ใช้ได้  แต่อาตมาว่าอย่างนี ง่ายๆ ก็คือ  สติปัฏฐาน ๔  กาย  

เวทนา  จิต  ธรรม  ปฏิบัติได้ทุกเวลา  อายตนะธาตุอินทรีย์เป็นหลักของเรา  อินทรีย์เป็นหน้าที

รับผิดชอบ  เกิดจิตทีอินทรีย์  หน้าทีสัมผัส  มันก็ปรุงแต่งขึ นมาโดยเพาะ  ตั งสติไว้แล้วก็ดับวูบลงไป  

อันนี เป็นคําสอนทางสายเอกนะ 

 พระพุทธเจ้าว่าทางาสยเอกนั นทําได้ทุกเวลา  จะยืนเดินนังนอน  เหลียวซ้ายแลขวามี

สติสัมปัชัญญะทุกเวลากาล  จะหยิบก็มีสติ  หยิบแล้วให้รู้ตัวว่าหยิบอะไร  อ ันนี เป็นคําสอนของ

พระพุทธเจ้าทีละเอียดอ่อน  โดยอิริยาบถทีเราทําอยู่ทุกวันนี ก็เป็นสติปัฏฐาน ๔ มีสติหมด  แต่ทีเรา

ฝึกปฏิบัตินะ  เชียวชาญแล้วไม่ต้องกําหนด  มันเกิดขึ นเอง  เวลาเรายกมือขึ นหรือจะหยิบอะไรนี  

สติจะบอกว่าหยิบมาทําอะไรและเกิดประโยชน์อย่างไร  ปัญญามันจะสอดคล้องต้องกัน 

 เรายึดหลักสติปัฏฐาน ๔  เป็นข้อปฏิบัติ  เพราะเราทําได้ผลมาแล้ว  มันเกิดปัญญารอบรู้

เหตุผลชีวิตของเราทีจะต้องเกิดขึ นในวันหน้า  อันนี เป็นอีกรูปหนึง  บางแห่งก็ปฏิบัติกันอีกอย่าง

หนึง  บางแห่งก็ปฏิบัติกันอีกอย่างหนึง  แต่ก้คงถูกจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันอย่างทีอาตมาเคยพูด

เสมอคืดคลําช้าง  มันก็คือช้างด้วยกัน  เป็นช้างตัวเดียวกัน  จะว่าไปของท่านผิดก็ไม่ได้หรอก 

 แต่การทีแก้จริตในสมถะ ๔๐ ประการนั น  ก็ต้องแก้จริตไปแล้ว  แต่ชอบเพ่งรูปสวยก็ไป

สําเร็จมรรคผลนิพพานเหมือนกัน  เสียงเพราะก็ไปสําเร็จมรรคผลนิพพานเหมือนกัน  แต่ต้องเจือ

จางหายไปด้วย  อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ก็ไปเป็นทางวิปัสสนาได้  แต่บางแห่งก็ไม่ถูกเหมือนกัน  

ไปทางไสยศาสตร์  ไปกําหนดทางอืนไปก็เยอะ  ก็แล้วแต่ 

 การหายใจออกยาวหรือสั นนั นไม่สําคัญๆ อยู่ข้อเดียวคือกําหนดได้ในปัจจุบัน  คือ  พอง

หนอ  ยุบหนอ  กําหนดได้  หากเรากําหนดไม่ได้  เร็วไป  ช้าไป  กําหนดไม่ทันก็กําหนดใหม่  อันนี

ไม่ต้องคํานึงถึงว่าพองยาวหรือยุบยาว  หรือยุบยาวไป  พองสั นไป  อันนี ไม่ต้องกําหนด  เรา

เพียงแต่รู้ ว่ากําหนดได้ในปัจจุบัน  หายใจเข้าท้องพอง  หายใจออกท้องยุบ  ก็กําหนดเรือยๆ ไป

อย่างนี เท่านั นก็ใช้ได้  ทีนี เราก็ไม่จําเป็นต้องรู้ ว่าพองยาวเท่านั นยุบยาวเท่านั นเท่านี   แต่บางครั งจะ

รู้เอง  จะรู้ว่าพองมีกีระยะยุบมีกีระยะ  บางครั งมันจะเกิดมาเองว่าพองยาวยุบสั น  บางทีบางครั ง

ยุบยาวยุบลงไปลกึเดียวพองสั นมันเกิดขึ นเองน่ะ  อ ันนี มีข้อหมายอยู่อันหนึงว่า  กําหนดให้ได้ใน

ปัจจุบัน 

 อาตมากว่าจะปฏิบัติพองยุบได้ก็ต้องฝึกอยู่นาน  เพราะปฏิบัติพุทโธมาตั ง ๑๐ ปี  

ธรรมกายสัก ๖ เดือน  ทีนี เราก็มาเลือนทําสติปัฏฐาน ๔  เดียวพองหนอ  ยุบหนอ  เดียวพุทโธ  

อาตมาได้แก่ตัวเอง  บางทีกําหนดได้  อ้าวมาอยู่ตรงนี อีกแล้ว  ทํามานาน ๑๐ ปี  มันก็ฝังอยู่นาน  



แล้วก็ค่อยๆ ไป  อาตมาว่าอย่างนี แหละดี  พองหนอยุบหนออย่างนี แหละ  แต่ก็อดไปติดทีพุทโธ

ไม่ได้  เพราะเราทําพุทโธมาก่อน ๑๐ ปี  ทีนี หนักเข้าอารมณ์ก็ไปหลายๆ กระแส  แต่พุทโธใช้สติปัฏ

ฐาน ๔  ก้เหมือนกัน  กําหนดมีกายเวทนา  จิต  ธรรม  ก็ได้เหมือนกันนะ  แต่ทําอารมณ์เดียวทีท้อง

นีทําให้เราเห็นชัด 

 พองหนอยุบหนอเป็นประการใด  บางทีมันจะวูบไปตอนพองหรือตอนยุบนีก็จับได้ชัด

ดีกว่ากันเท่านั นเอง  มีนิมิตอะไรบ้างไหม  บางคนบอกว่านังหลายชัวโมงแล้วไม่เห็นอะไรคงจะ

ไม่ได้ดี  บางคนเขาว่าอย่างนั น  ข้อเท็จจริงทําวิปัสสนาไม่ต้องการเห็นนิมิต  ถ้ามีนิมิตในสมถะ

เกิดขึ นแล้วก็กําหนดเห็นหนอไม่เอาเสีย  บางแห่งบางคนประสาทไหวติงมันมีอุปาทานยึดมัน  นิมิต

เยอะ  เดียวนิมิตเกิดอย่างนี อย่างนั นกัน  บางทีนังแค่ ๕ นาที  เทพธิดาลอยมาแล้ว  เห็นโน้นเห็นนี

กันมากมายก็ต้องกําหนดได้  มันเป็นวิธีปฏิบัติ 

 เวลายืน  ทีกระหม่อมตั งสติให้ดี  วับลงไปทีปลายเท้า  ยืนหนอทีปลายเท้าพอดี  สํารวมที

ปลายเท้าขึ นมาบนศรีษะ  ยืนสํารวมนึกมโนภาพ  จากปลายเท้าถึงกระหม่อมพอดี  มันจะมี

พิจารณาตัวเองโดยเฉพาะ  เกิดภาพกายขึ นมาโดยเฉพา  แล้วนึกมโนภาพจากกระหม่อมถึงปลาย

เท้า  ทั งหมด ๕ ครั ง  แล้วก็ลืมตา  มันมีความรู้สึกว่ามันชาไป  ชาตามตัว  แต่มันเกิดคิดในใจขึ นมา

เอง  ถ้าเรายืนหนอบางทีจิตเราถากมาทางซ้าย  ทางขวาจะไม่รู ้สึก  หากถากทางด้านขวา  ทาง

ด้านซ้ายจะไม่รู้สึก 

 วิธีปฏิบัตินี ก็ให้กํานหดยืนหนอให้เห็นตัวทั งหมด  ให้นึกมโนภาพว่าตัวเรายืนแบบนี   ให้

กึงกลาง  ศูนย์กลางจากทีศรีษะลงไประหว่างหน้าอกแล้วก็ลงไปถึงระหว่างเท้าทั งสอง  แล้วมันจะ

ไม่มีความไหวติงในเรืองขวาหรือซ้ายบางทีถ้าเราไปทางขวา  ทางซ้ายเราก็ไม่มคีวามรู้สึก  แต่ไม่ใช่

อัมพาต  มันเกิดเอง  ยืนนีกําหนดไปเรือยๆ ช้าๆ ให้จิตมันพุ่งไปได้ตามสมควร  จากคําว่ายืนหนอ  

ยืนจากซ้ายหนอขึ นบนศรีษะพอดี  บางทีจิตนีมันลงไปทางซ้ายบ้างขวาบ้าง  ทีนี เราก็แวบลงไปใน

มโนภาพให้รู ้ สึกว่าเรายืนท่านี ลงไปเท่านั น 

 พองยุบก็เหมือนกัน  ตอนแรกก็ชัดดี  พอเห็นหนักเข้าก็เลือนลางบางทีก็แผ่วเบา  จนไม่

มองเห็นพองยุบ  ถ้ามันตื อไม่พองไม่ยุบให้กําหนดรู้หนอ  หายใจยาวๆ รู้หนอๆ ตั งสติไว้ตรงลิ นปี  

กําหนดพองหนอ  ยุบหนอ  เดียวชัดเลย  ถ้าหากว่าเราพองหนอ  ยุบหนอนีมันไม่ชัดแผ่วเบามาก  

เรายังกําหนดได้ก็กําหนดไป  เอามือจับคลําดูก็ได้ว่ามันจะชัดไหม  เดียวก็ชัดขึ นมา  ถ้าไม่เป็น

เช่นนั น  ให้กําหนดตัวรู้ เสีย  รู้ หนอๆ ตั งสติไว้แล้วกําหนดพองหนอ  ยุบหนอเดียวชัด  จิตฟุ ้ งซ่าน

มากไหม  ถ้ามีบ้างก็ให้กํานหดสติปัฏฐาน ๔  นั นมีกํานหดอย่างนี   อย่างทีทางพุทโธนั นไม่ใช่  

อาตมาเคยทํามานานกว่าจะเข้าเบาะเข้าแสใช้เวลานานหน่อย  ต้องค่อยๆ กําหนดไป 

 แต่เรืองวิปัสสนานีมีอย่างหนึงทีน่าคิด  คือประการแรก  ปัญญาทีจะเกิดขึ นได้นั นมันมี

กิเลสมากมายหลายอย่างทีเกิดขึ นในตัวเราทั งหมด  เราจะรู้ กฎแห่งกรรมความเป็ฯจริง  จากภาพ



เวทนานันเอง  ประการที ๒  รองลงไปมีอะไรก็กไนดสติปัฏฐาน ๔  ให้ยึดหลักนี ไว้  มีอะไรเกิดขึ นก็

ให้กําหนดเหตุนั น  ไม่ใช่ดิงลงไปเฉยๆ  ปัญญาทีจะเกิดนั นไม่ใช่เกิดเพราะดิงเฉยๆ คือความรู้ตัว

เกิดขึ นโดยสติสัมปชัญญะภาคปฏิบัติจากการกํานหดนีเอง  เวทนาทีปวดเมือยนั น  มันปวดตาม

โน้นตามนี เราก็หยุดเอาทีละอย่าง  อย่างทีอาตมากล่าวแล้ว  กําหนดเวทนาให้ได้  คือ  เวทนา

กําหนดได้เมือใดมากมายเพียงใดซาบซึ งเพียงนั น  มันเกิดเวทนาอย่างอืนขึ นมาก็เป็นเรืองเล็กไป  

อันนี ข้อสําคัญอยู่ตรงนี 

 บางครั งมันอาจจะนึกได้ไปทําเวรทํากรรมอะไรไว้ไม่ต้องไปคํานึงถึงกรรมนั นเลย  ให้มีข้อ

ปฏิบัติเพือไม่ให้มีอารมณ์ฟุ ้ งซ่านไปอยู่ในกรรม  ก็ด้วยการกําหนดเวทนานั นเอง  นีวิธีปฏิบัติไม่ต้อง

เอาอย่างอืนอีกแล้ว  กําหนดเวทนาทีเกิดขึ นกับเราเองโดยเฉพาะ  เดียวมันจะแจ้งชัดขึ นมาเอง  

เจ็บมากให้กําหนด  เราจะแผ่เมตตาตอนทํากัมมัฏฐานไม่ได้  มีหลักปฏิบัติคือพอเรานังกําหนด

เรียบร้อยดี ๑ ชัวโมง  หมดสัจจะทีเราอธิษฐานไว้  เราก็อโหสิกรรม  วิธีปฏิบัติอโหสิกรรมต่อการ

กระทํา  เวรกรรมทีทําไว้อดีต  เราอโหสิให้ได้  อโหสิแล้วก็แผ่เมตตาให้แก่เขาโดยวิธีน ี

 ยกตัวอย่าง  นักศึกษามาจากขอนแก่นเรียนทีวิทยาลัยครูอยะยา  ปวดทนไม่ไหว  กําหนด

ก็ไม่หาย  ก็มานึกได้ว่าเมือตอนเป็นเด็ก  พ่อแม่ให้ไปจับเขียดก็ไปหักขามัน  มันกําลังเป็นๆ เด็กคน

นี เล่าให้ฟัง  อาตมาถามว่า  “หนูกําหนดหายไหม”  “ไม่หายเจ้าค่ะ  กําหนดยิงปวดใหญ่”  

“เมือก่อนเคยนึกถึงเขียดไหม”  “ไม่เคยนึกเลย”  หนักเข้าทําอย่างไร  ก็แก้ไขปัญหาด้วยการแผ่

เมตตาอุทิศส่วนกุศล  หายปวดเลย  เดียวนี เป็นอาจารย์ไปแล้ว  สําเร็จ คบ. ก็ใช้วิธีปฏิบัติอย่างที

เราปฏิบัติกันมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีสอบอารมณ ์
พระครูภาวนาวิสุทธิ 

 

ท่านทั งหลายทีมาบวชเรียน  มาปฏิบัติธรรมกันทั งฝ่ายอุบาสก  ทั งฝ่ายอุบาสิกา  ถ้าจิตใจ

เป็นมหากุศล  ขอให้เริมต้นชีวิตใหม่ทิ งตําราเก่าหมด  เรามาศึกษาชีวิตใหม่  เริมต้นชีวิตใหม่กันใน

วัด  ด้วยการศึกษา  สวดมนต์ไหว้พระ  พิจารณาปัจเวกขณ์  พิจารณาปัจจัยสีเพิมขึ นให้ดี  เรืองห

ใม่ต้องสร้างมันขึ นมาในจิตใจ  หล่อหลอมชีวิตให้สดชืนโดยพระธรรมวินัย 

การปฏิบัติกรรมฐานอย่างทีสอนในโบสถ์ตจปัญจกกรรมฐาน  น ันแหละคือ  ยืนหนอห้า

ครั ง  การปฏิบัติกรรมฐานไม่ต้องไปสอนวิชาการ  เพราะไม่ต้องการให้รู้และไม่ต้องดูหนังสือ  

ปฏิบัติโดยเคร่งครัดให้มันผุดขึ นใหม่  ดวงใจใสสะอาดและหมดจด  ให้มันผุดขึ นมาและตอบได้

ตามหลักนี   เช่น  ขันธ์ห้า  รูปนามเป็นอารมณ์  อายตนะ ๑๒  อินทรีย์ ๒๒  ธาตุ ๑๘  หน้าทีการ

งานต้องรู้จุดนี เป็นสําคัญ  ไม่ต้องปฏิบัติมาก  พองหนอ  ยุบหนอให้ชัดได้จังหวะดีเท่านี เป็นการ

สมควรและปฏิบัติได้  ยกตัวอย่าง  ขวาย่างหนอ  ซ้ายย่างหนอ  เท่านี ก็พอ  ย่างไปอย่างไร  จิต

กําหนดอย่างไร 

ครูอาจารย์จะถามว่า  พองหนอ  ยุบหนอเป็นอันเดียวกันหรือคนละอัน  ถ้าคนละอันเพราะ

เหตุใด  คนผู ้ปฏิบัติได้ตอบแจ๋วเลย  ไม่ต้องเอาหนังสือมาตอบ  เอาทีปฏิบัติได้มาตอบจึงจะถูกต้อง  

ไม่ต้องไปถามซักว่าเพ่งกสิณไหม  อสุภไหม  ไม่ต้องเลย  มันจะเกิดขึ นมาเองโดยวิธีนี   จึงให้  กิน

น้อย  พูดน้อย  ไม่ต้องดูตํารับตํารา  ตัดปลิโพธิกังวล  ไม่ต้องมีกังวลทางบ้าน  ไม่ต้องมีกังวลทาง

วัด  ตัดปลิโพธิกังวลทํากิจวัตรอย่างนี ซิแน่นอน  ได้แน่ 

อายตนะ  อินทรีย์  ธาตุ  ขันธ์ห้า  รูปนามเกิดทีไหน  เป็นอย่างไร  เสียงกับหูอย่างไร  ตา

กับรูปอย่างไร  อายตนะ  อินทรีย์สัมผัสเกิดอารมณือย่างไร  ตอบได้ไหม  พองหนอ  ยุบหนอเป็น

อันเดียวกันหรือเปล่า  ขวาย่างหนอ  ซ้ายย่างหนอ  เป็นอันเดียวกันหรือเปล่า  นามรูปปริจเฉท

ญาณ  ยังแยกไม่ได้  เลือนขึ นอย่างไร  รู้ ไหมอย่างไร  ตอบไม่ได้เพราะท่านทําไม่ได้  ไม่รู้ จริง  รู้จริง

แสดงออกบอกได้โดยไม่ต้องตรึกตรอง  ไม่ต้องใช้สติคิด  ปัญญาคิดเลย  มันจะไหลออกมาเป็นไข่งู

ไหลพรวดออกมา  อ๋อใช่แล้วต้องอย่างนี แน่  มันเกิดแสงปัญญาธรรม  มันจะเกิดตอบออกมาเอง 

โดยเฉพาะ  เช่น  พองหนอ  ยุบหนอ  ยังปฏิบัติไม่ได้  เลยก็ไม่รู้ ไปยุบก่อนพองมีทีไหน   

หายใจออกก่อนเข้ามีทีไหน  เอาอะไรมาออกมันไม่เข้า  มันต้องเข้าก่อนถึงจะออก  ทํานองนี เป็น

ต้น  เท่านี ก็ผิดแล้ว  ทําไม่ถูกแล้วจะไปปลูกสติดําริชอบประการใด  อ๊อกซิเจนเป็นอย่างไร  หายใจ

ทางสะดือรู้ ไหม  ไม่รู้   พองหนอ  ยุบหนอ  หลับตอนไหน   ไม่รู้   ไม่เข้าใจ  เท่านี ท่านทําไม่ได้  ชั น

อนุบาลไม่ผ่าน  แล้วจะขึ นชั นประถมอย่างไร  แล้วจะไปได้ญาณสูงทีไหน  ญาณต้นยังไม่ได้ 



นามรูปปริจเฉทญาณแยกรูป  แยกนามได้  ถ้าเสียงดังปัง  เสียงหนอ  เสียงกับหูเป็น

อย่างไร  เสียงนั นบอกว่าอย่างไร  มีความหมายอย่างไร  ต้องตอบได้  นีความหมายของภาคปฏิบัติ  

อ๋อ  ขวาย่างหนอ  ซ้ายย่างหนอ  ทําไมยืนหนอห้าครั ง  มือไพล่หลัง  พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไร  

ตั งตัวตรงทรงทีหมาย  ปอดขยาย  หายใจสะดวก  เอามือไว้ข้างหน้ามันจะปอดขยายได้อย่างไร  

หายใจก็ไม่สะดวกอย่างน ี

เราเจริญกรรมฐานมา ๓๕ ปี  ผ่านมาแล้ว  เจริญ  “อานาปา” มา ๒๐ ปีเศษ  เจริญมโนยิ

ทธิมา ๑๐ ปีเศษ  เพ่งกสิฯได้  ธรรมกายได้  ทํานองนี เป็นต้น  มันต้องทําได้  ถ้าทําไม่ได้สอนเขา

อย่างไร  อย่านี นักปฏิบัติธรรมโปรดทราบ  ต้องสอนตัวเองก่อนอืนใด  ต้องให้ได้เดินจงกรมได้ไหม  

ตั งสติกําหนดยืนหนอห้าครั ง  มีความหมายอย่างไร  อย่างทีพระท่านบวช  เกศา  โลมา  นขา  ทัน

ตา  ตโจ  ตโจ  ทันตา  นขา  โลมา  เกศา  ให้ได้ห้าครั ง  ลงขึ นอย่างไรเบื องตําปลายผมลงไป  เบื อง

บนปลายเท้าขึ นมา  พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี   เรากําหนดยืนได้  กําหนดจนเชียวชาญ  ชํานาญการ

มโนภาพ  สมภาพคือศีลแสดงท่าทีกิริยารู้ ได้อย่างดีว่า  สวยหรือไม่สวย  ดีหรือไม่ดี  ประการใด  

มันจะแจ้งแก่ใจ  ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญ ูหิ  รู ้ ได้เฉพาะตัวเราแน่นอน 

นอกเหนือจากนั นเราดูคนอืนว่าเห็นหนอ  นักปฏิบัติธรรมเท่าทีสังเกต  ทบทวนประเมินผล

แล้วไม่เคยกําหนด  มัวแต่คุยกัน  เห็นใครมาก็ไม่รู ้ เรืองว่าเขามาทําอะไร  เท่านี ใช้ไม่ได้  ไม่

ได้ญาณังคือความรู้ ในปัญญา  รู้ ว่าเขาเดินมาทําไมกัน  อ๋อคนเดินมานี ปลายผมเป็นอย่างไร  

ปลายเท้าเป็นอย่างไร  หน้าตาเป็นอย่างไร  นิสัยเป็นอย่างไร  เราจะรู้แจ้งแก่ใจเป็นปัจจัตตัง  โดย

คนอืนบอกไม่ได้  ไม่มีขายในตลาด  ไม่ใช่วิชาการ  เป็นเทนิควิธีปฏิบัติการของบุคคล  ผู ้

ประสบการณ์กับการกําหนดจิต  ใช้สติกําหนดรู้ทุกประการ  คนทีเดินมาเราจะรู้ ได้ว่าเขามาทําไม  

นิสัยอย่างนี ต้องแก้ไขอย่างไร  พอมาถึงเราจะพูดให้เขาเข้าใจด้วยบทอันใด  สรุปด้วยอย่างไร  

อย่างนี เป็นการชอบใจยิงสําหรับผู ้ มา  และจะกลับไปด้วยสวัสดี  มีชัยปลื มใจไปทุกคน  เพราะเกา

มันถูกที  แขกจึงนิยมกันมากมาย  โดยทํานองน ี

ผู ้ปฏิบัติธรรมทีมีเวทนาไม่เคยกําหนด  ปล่อยมันไปตามเรืองตามราวอย่างนี ใช้ได้หรือ?  

เลยรู้ ไม่จริงในเรืองอนิจจัง  ทุกขงั  อนัตตา  ไม่ต้องไปอรรถาธิบายวิชาการให้ฟัง  ให้มันผุดขึ นเอง  

ตอบได้อย่างดีว่าจิตกําหนดพองกับจิตกําหนดรู้ เหมือนกันไหม  พองหนอ  ยุบหนอ  กับรู้หนอ  

เหมือนกันไหม  จิตกําหนดคิดกับกําหนดรู้ เหมือนกันไหม  คิดกับรู้ เหมือนกันไหม  นีเท่านี ต้องตอบ

ได้แล้ว  อ๋อคิดมันไมอ่อก  มันบอกไม่ได้  อันนี จิตอันเดียวกัน  แต่สติมีลักษณะเป็นสามสติตัวต้น  

สติตัวกลาง  สติตัวปลาย  พร้อมกันเมือใดกําหนดคิดกับกําหนดรู้ต่างกันแยกออกได้ทันที  ว่าคิด

มันคิดไม่ออก  รู้นีหมายความว่าปัจจุบัน  ปัจจุบันนะเราไม่รู้ ตัว  รู้แต่ครั งอดีต  กําลังคิดอยู่นี

ต่างกันแล้ว 



แต่ทําไมหนอผู ้ปฏิบัติตอบไม่ได้  กลับไปดูหนังสือตอบ  อย่างโน้น  อย่างนี   อ๋ออสุภะ  

อย่างโน้นน่ะ  ต้องเพ่งกสิณ  อย่างนี น่ะมันไม่ใช่หรอก  ต้องตอบให้ได้ว่า  คิดหนอทีลิ นปี  นีเป็น

การสตาร์ท  ทุกคนไม่เคยปฏิบัติเลย  เท่าทีพบทวนแล้วไม่ได้กําหนดน ี  ถ้าเราตั งสติไว้ดี  

สัมปชัญญะดี  กํานหดว่าคิดเพราะเหตุใด  ไอ้ทีคิดแปลว่าอดีต  เพราะเรียนมาแล้วมันผ่านพ้นไป

แล้วเป็นอดีตแต่จําไม่ได้นีอย่างนี เรียกว่า  อดีตจึงกําหนดว่าคิด  ปัจจุบันจึงกําหนดว่ารู้หนอ  

รู้ต ัวไหม  ไม่รู้    จึงกําหนดว่ารู้หนอ  เท่านี ยังตอบแยกกันไป  จิตคนละดวง  จิตคนละกระแส  คนละ

อารมณ์  แล้วทําไมเอาองค์เดียวกันเล่า  ผู ้ปฏิบัติยังใช้ไม่ได้  เดินจงกรมไม่ได้ปัจจุบัน  พองหนอ

ไม่ได้ปัจจุบัน  ยุบหนอไม่ได้ปัจจุบัน  มันต้องพองก่อน  ยุบก่อนมีทีไหน  หายใจออกก่อนหรือ  มีได้

ไหม  ใครลองทําซิหายใจออกก่อนได้ไหม  หรือใครทําได้เรายอมกลัวเลย  มันต้องหายใจเข้าก่อน

ถึงจะออกได้  มันไม่เข้ามันจะมีอะไรมาออก  ถ้าโยมไม่รับข้าว  ไม่รับอาหารมาตั ง ๗-๘ วัน  จะมี

อุจจาระออกไหม  ทํานองนี เป็นต้น  นีเหตุผล  เหตุผลสําคัญยิง 

ผู ้ปฏิบัติสนใจโปรดฟัง  เอาปฏิบัติให้มันถูกจุด  เช่น  ยืนหนอ  ยืนกันจริงๆ ซิ  มโนภาพ  

แสดงออกมารูปร่างหน้าตา  เป็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  อ๋อรูปร่างเราแก่แล้ว  ใช่แล้วเลือนลอย  

ตายจริงแสดงเป็นอนิจจัง  เปลียนแปลงภาวะอยู่เสมอ  มันจะบอกเองไม่ต้องไปดูหนังสืออย่างนี

เป็นต้น  ทําได้แล้วหรือยัง  ประเมินผลกันเสียทีว่ายืนหนอ ๕ ครั ง  ถ้าท่านทําได้นะ  ดูคนทีเดินมา

เขาเป็นชั นไหนทายได้เลย  เป็นผู ้ ใหญ่หรือผู ้ น้อย  เป็นผู ้บังคับบัญชาหรืออย่างไร  แต่งตัวปอนๆ มา

คิดว่า  เขาเป็นคนชั นตํา  เปล่านะ  ชั นสูงก็มีนะ  แหมแต่งตัวสวยโก้  ผูกเนคไทมาแล้ว  ถือกระเป๋า

เจมสบอนด์  ดูซิผู ้ ดีมีขั น  ผู ้ ดีต้องต้อนรับดี  เอานํ ามาเลี ยง  เปล่า  คนร้ายทีเดียว  เตรียมจะมาต้ม

ตุ๋น  รู้ ไหม  ไม่รู้แน่ๆ  นีข้อนี ยังทําไม่ได้  ทําได้แล้วหรือยัง  นักปฏิบัติธรรมทุกท่านมาอยู่กันเป็น

เวลานานแล้ว  คิดหนอเป็นอดีตนะ  รู้ หนอเป็นปัจจุบันนะ  เสียงหนอนีมันเสียงดังปังและผ่านไป

แล้ว  โยมกําหนดว่าอย่างไร  จะกําหนดว่ายังไง  เสียงมันฟังผ่านไปแล้วกําหนดอย่างไร  เป็นอดีต

หรือเป็นปัจจุบัน  รู้ ไหม? 

   นีแค่นี จิตใจยังไม่เบิกบานเลย ๑ พรรษาแล้วอะไรเป็นอดีตอะไรเป็นปัจจุบัน  อะไรเป็น

อนาคตเอาตรงนี ได้แล้วหรือยัง  นีบางแห่งอย่าลืม ๗ วัน ๗ คืนนะ  ได้อนุบาลใช้ได้  ๗ วัน ๗ คืน  

โดยติดต่อน่อเนืองรู้ ว่าพองยุบเป็นอย่างไร  เสียงนั นหมดไปเป็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  แล้วเป็น

อดีต  หรือเป็นอนาคต  เสียงนกร้อง  เสียงปืน  ดังปัง  แล้วหายไป  จะกําหนดอย่างไร  จะเรียกว่า

อดีตหรือปัจจุบัน  รู้ไหม  เคยกําหนดต้องรู้แน่  เสียงทันต่อเหตุการณ์ไหม  เขาด่าเราขณะนี เรายัง

ไม่เลิกตั งสติไว้  เสียงหนอ  เสียงหนอ  อ๋อทีด่าเดียวจะหมดเป็นอดีต  แล้วผ่านํ านไป  เหลืออยู่คือ

ปัจจุบัน  ตอบได้ไหม  เหลืออยู่ปัจจุบัน  ปัจจุบันคืออะไร  คือจิตทีสํานึกอัดเทป  สัมผัสเกิดจิต

เหลืออยู่คือปัจจุบ ัน  นีด่าหายไปแล้ว  หมดสิ นไปเป็นอดีต  บัดนี เป็นปัจจุบันก็ต้องกําหนดให้ทัน  รู้

หนอคือปัจจุบัน  ว่าได้ไหม 



 ผู ้ มีปัญญาโปรดฟัง  ปฏิบัติอยู่เท่านี ไม่ต้องไปทํามาก  ขวาย่างหนอ  ซ้ายย่างหนอ  ให้ได้

ปัจจุบัน  พองหนอ  ยุบหนอ  ให้ได้ปัจจุบัน  เท่านี เหลือกินเหลือใช้เหลือทีจะพรรณา  อะไรเป็นอดีต  

อะไรเป็นปัจจุบัน  คิดหนอเป็นอะไร  รู้ หนอเป็นอะไร  เห็นหนอเป็นอะไร   เสียงหรือรูป  รูปมันยังอยู่

ปัจจุบัน  แต่รู้ปนั นยังอยู่ปัจจุบัน  เห็นไหม  ดูฝาผนัง  เห็นหนอ  เห็นหนอ  คิดว่าเป็นปัจจุบัน  

กําหนดเห็นหนอ ๑ ครั ง ๒ ครั งก็ยงัเห็นอยู่  แต่ครั งทีกําหนดเห็นเบื องต้นเป็นอดีตไป  เห็นหนอครั ง

ที ๒  ปัจจุบัน  ยังเห็นหนอครั งที ๓ เป็นปัจจุบัน  ครั งที ๒ เป็นอดีต  แล้วเกิดขึ นตั งอยู่ดับไป  นี

แหละคืออนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  รูปมันคงที  คงวา  คงศอก  แต่พิจารณาโดยธรรมแล้วของทีอยู่

นั นมิได้คงที  มิได้คงวา  คงศอก  แต่หอประชุมคงวา  คงศอกโดยวัตถุ  แต่จิตใจคงทีไม่ได้  เป็น

อนิจจังไม่เทียง  หนึงครั งกําหนดเห็นหนอจิตมันไม่เทียง  แต่ฝาผนังมันเทียง  มันคงวา  คงศอกให้

เห็น  อยู่ ณ บัดนี   กําหนดสามครั ง  ครั งที ๓ เป็นปัจจุบัน  กําหนดครังที ๔  ครั งที ๔ เป็นปัจจุบัน  

ครั งที ๓ เป็นอดีต  เท่านี ตอบได้ไหม 

 ตั งสติให้ดีซิ  กําหนดจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอดีต  เห็นหนอ  เห็นหนอ  โยมเดินมา  เห็นครั งที

หนึงต้องเป็นอดีตไปแล้ว  เห็นครั งทีสองเป็นปัจจุบัน  เห็นครั งที ๓ เป็นปัจจุบัน  สองเป็นอดีต  

เดียวจะเห็นคนเดินมาเป็นอนิจจัง  เปลียนแหลงภาวะแล้วเข้าสู่ธรรมะนะ  จิตนีเปลียนแปลงภาวะ  

คงทีคงวาคงศอกไม่ได้  แต่รูปคงเป็ฯรูปตามเดิม  นามธรรมเปลียนแปลง  จิตทีผันแปรโดยคิดแต่รูป

ผันแปรโดยรูปอย่างงี   รูปผันแปรโดยรูปคือแก่ลง  ผันแปรโดยรูป  เราจะเห็นได้ว่า  ฟิลม์ภาพยนตร์  

เราดูแค่ ๕ ภาพ  ดูอยู่เฉยๆ  แต่เมือภาพหน้าภาพเกิดหมุนขึ นมา  มันแสดงออกท่าทีว่าขวาหรือ

ซ้าย  มือซ้ายมือขวาประการใด  แสดงท่าทีได้โดยวิธีนี เป็นต้น  นีทุกคนยังไม่รู ้   รูปนะมันเป็นภาพ

เดียวกัร  แต่ไวขึ นมองไม่เห็นด้วยสายตา.................กลายเป็นรูปเดิน  กลายเป็นนัง  กลายเป็น

ปากพูดเหมือนตัวหนัง  ข้อเท็จจริงหนังอยู่เฉยๆ  แต่เวลามันเดินฟิลม์เหมือนจิตทีเปลียนแปลงที

ต้องคิดอ่านอารมณ์อยู่ตลอดเวลากาล  เปลียนแปลง  ภาวะคืออนิจจังไม่เทียง  เป็นทุกข์จริงๆ  

ทุกข์นั นไม่คงที  บังคับไม่ได้  จิตใจเข้าหาทีมาของทุกข์  เปลียนแปลงภาวะได้  เข้าสู่ภาวะของธรรม

กลายเป็นอนัตตา  นีต้องพูดกันภาคปฏิบัติอย่าไปเอาวิชาการมาพูดไม่ได้  นักปฏิบัติต้องไม่รู้

ล่วงหน้า  จะไปรู้ล่วงหน้าทําอย่างงั นอย่างงี รู้ เชิดฉิงมันจะเชิดกลองเอา  แล้วประคองนํ าใจไม่ได้

เลยกลายเป็นคนฟุ ้ งซ่านเสียสติ  เลยพูดมากยากนานไปเลย  เพราะฉะนั นต้องปฏิบัติได้ดังแนวนี 

 ครูอาจารย์จะถามว่า  โยมหรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึง  ยืนหนอ ๕ ครั ง  ตั งสติไว้ทีไหน  นี

วิธีสอบอารมณ์จิตปักไปตรงไหน  จิตถึงไหน  รับอารมณ์ได้ไวหรือช้า  นีวิธีสอบอารมณ์ต้องถาม

อย่างนี   อ๋อ  จิตพุ่งไม่ไหว  ไปไม่ได้  เพียงนึกเอาเฉยๆ  สติไม่ตาม  ใช้ไม่ได้ต้องกําหนดใหม่  นีสอบ

อารมณ์ว่าอย่างนี นะ  ขอพระภิกษุนวกะธรรมทายาทโปรดเอาไปใช้  เผือจะไปสอนลูกหลานเมือสึก

หาลาเพศไป  อย่างนี    แยกรูป  แยกนาม  แยกอย่างไร  นามรูปปริทเฉทญาณ  ไม่ใช่อึกอัก ๗ วัน   



เลยโสฬสเลย  ฟังเทศน์ลําดับ  ยาณเลยสําเร็จ  เป็นโสดาแล้วอะไร  กระผมเองปฏิบัติมา ๓๐ ปี  

ยังไม่เป็นโสดาเลย  เดียวนี เขาเป็นโสดากันง่ายจังเลย 

 ขอฝากพระภิกษุธรรมทายาทผู ้ เป็นบัณฑิตเอาไปสอนลูกหลาน  แยกรูปแยกนาม  รูปก็

คงทีคงวา  คงศอก  ได้แก่อะไร  คงทีคงวาจับตงัอยู่เฉยๆ  ดูไปดูมาเห็นหนอ  เห็นหนอ  เห็นหนอ  

กลายไป  เปลียนแปลง  รูปทาสีแดงกลายเป็นสีดํา  เห็นชัดขึ นมาเลย  นีแหละอนิจจัง  เห็นหนอ  นี

พอเห็นหนออีกทีเป็นอนิจจจัง  เห็นหนออีกทีเป็นอดีต  เอ้าซํ าอีกทีเห็นหนอกําลงเดินเข้ามาแล้ว  

เปลียนแปลง  เห็นหนอสติดี  สัมปชัญญะดี  อ้อคนนี เดินมาเห็นหนอปลายผมถึงปลายเท้า  ปลาย

เท้าขึ นไปหาปลายผม  ปลายผมลงไปหาปลายเท้า  ปลายเท้าขึ นไปหาปลายผม  คําว่าเห็นหนอ  

ตอบได้เลย  คนนี ยิ มแฉ่งมาแล้ว  เห็นหนอ  ปัจจุบัรู้   คนนี เป็นพิษเป็นภัยกับเราจงอย่าไว้ใจ  จง

พยายามอย่าบอกความลับ  อย่าพยายามพูดหละหลวมกับคนนี เลย  นีปัญญาเกิด  ปัญญาเกิด

อย่างน ี

 ไม่ใช่ว่า  เอ๊  เห็นหนอก็แล้ว  พองยุบก็แล้ว  เดินขวาย่างซ้ายย่างก็แล้ว  ไม่เห็นเกิดปัญญา  

นีจะตอบอย่างนี   แทบทุกคนไม่เห็น  เห็นอะไร  จะไปเห็ฯอะไร  ก็ไม่เห็นได้อะไร  จะไปเห็นอะไร  

มันไม่ได้อะไรเลยนี  อย่างงี ทําไมข้ามไปเสียเล่า  เห็นหนอไม่เคย  เสียงหนอบ้างไหม  เปล่า  มีแต่

คุยกัน  พอตั งสติได้แล้ว  เสียง......หนอ  อ๋ออย่างนี แหละหนอ  เสียงนี เขาพูดคุยกัน  เสียงนี เขา

ปรึกษางานกัน  เสียงนี เขาจะทํางานกัน  เสียงนี เขาจะสําเร็จมรรคผลของเขา  เขาจะทําการค้าของ

เขา  เสียง.....หนอ  สติตั งสัมปชัญญะมา  บวกกันเกิดปัญญาตอบออกไปได้เลย  ทีเขาพูดว่าจะทํา

การค้าเจ๊งแน่แล้ว  จริงด้วย  นีปัญยาบอก  มันจะบอกเป็ฯอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  คือพระไตร

ลักษณ์ 

 นีตรงนี นะ  ท่านทั งหลายแยกรูปแยกนามอย่างไร  รูปเป็นภาวะทีผันแปร  เปลียนแปลง

กลับกลอกหลกอลวงได้  ถ้าเรากําหนด  ขณะยืนทีฝาผนัง  ยืนหนอ  เห็นหนอ  เห็นหนอ  เห็นหนอ  

เห็นหนอ  กําหนดเรือยไป  สติดีปัญญาเกิด  ภาพมันจะบอก  เราเต้นเหมือนตัวหนังว่าสภาพความ

เป็นอยู่ของรูปนีผันแปรต่อไปจะเฒ่าชะแรแก่ชรา  แล้วตรงนี จะชํารุดตรงนั นจะทรุดทีนั นจะใช้ไม่ได้

ต้องซ่อมนีประโยชน์ในทางโลก  ต้องซ่อม  ซ่อมตรงไหนก่อน  นีสภาวะรูปเปลียนแปลงผันได้อย่าง

นี 

 แต่จิตนามธรรม  ถ้าไม่มีธรรมะเปลียนแปลงได้  จิตของท่านทั งหลายเปลียนแปลงได้ชือว่า

นามเฉยๆ  เปลียนแปลงไม่ได้  พูดจริงต้องทําจริงทุกสิงเป็นเช่นนนั  ธรรมะเข้ามาประกอบกิจโดย

ชีวิตของนามธรรม  คนนั นจะกลายเป็นคนชัวไม่ได้  จะเปลียนแปลงให้ชัวไม่ได้  แต่เปลียนชัวให้เป็

ฯดีได้จากนามธรรม  เอาธรรมะไปใส่เข้า  โดยสติสัมปชัญญะตัวกําหนดได้ปรากฏออกมาเป็น

นามธรรม  พองหนอ  ยุบหนอ  อันเดียวกันไหม  คนละอันอย่างไร  อ๋อจิตกําหนดพองหนอ  มันมีกี

ระยะ  จิตตั งใจอยู่ถึงจุดไหนชั นกลาง  หรือชั นต้น  หรือชั นปลายหนอ  ทีอยู่ตรงนี นะต้องถามตรงนี   



ยุบหนอมีกีระยะ  ระยะต้นตั งสติอย่างไร  ระยะกลางทีจะลงหนอ  ปลายสติของท่านกําหนด

ตรงไหน  จิตมีอย่างไร  แล้วก็ดับวูบไปอย่างไร  ตอบได้ทนัทีถ้าทําได้  มันจะเห็นชัดสําหรับของ

บุคคลของใครของมัน  บางคนอาจจะตอบว่า ๓ ระยะ  บางคนก็ตอบว่า ๒ ระยะ  บางคนก็บอก

ระยะเดียว  แล้วเราจะดูได้เลยว่าคนนี ได้อย่างไร  กําหนดได้ดีไหม  นีวิธีสอบอารมณ์ 

 ประการทีสอง  ตาเห็นรูป  จิตกําหนด  ขวาย่างหนอ  จิตกําหนด  หูได้ยนิเสียง  จิตกําหนด  

ลิ นรับรส  จิตกําหนด   จมูกได้กลิน  จิตกําหนด  อยากจะถามว่าจิตกําหนดเสียงหนอกับจิตกําหนด

ตาเห็นรูปจิตดวงเดียวกันไหม  มีลักษณะอย่างไร  เหมือนกันไหมในอารมณืนั น  ตอบยังไง  ตอบ

ยังไง  นีสอบอารมณืต้องสอบอย่างนี   คนทีทําได้ก็ตอบว่าจิตกําหนดเห็นหนอแล้วเห็นหนอครั งที ๒ 

ครั งที ๑ หมดไป  ครั งที ๒ จิตดวงใหม่  เข้ามาแทนทีดวงเก่าดับ  เป็นอนิจจัง  ดวงที ๓ มาอีกแล้ว  

เห็นหนอดับ  ดวงที ๔  มาอีกแล้ว  เห็นหนอดับ  ดวงที ๕ เห็นหนอ  ปัญญาเกิด  เกิดว่าอย่างไร  รูป

ทีเดินมานี รีบต้อนรับ  รีบจัดการโดยด่วน เขาจะรีบไปนีห้าครั งทําได้หรือยัง  ไม่รู้ เรือง 

 ของท่านผู ้ มีปัญญาโปรดเอาของเราไปเป็นแนวคิดปฏิบัติต่อไป  อย่างงี   เสียงหนอ  จิต

กําหนด  เสียงหนออีกอย่างหนึงดับ  ดวงต้นทีกําหนดไปหายไปเป็นอดีต  ดวงทีสองเป็นปัจจุบัน  

ดวงทีสามเป็นปัจจุบัน  ดวงทีสองเป็นอดีต  แล้วก็ต่อว่าจิตกําหนดเสียงหนอกับเห็นหนอต่างกัน

อย่างไร  ต่างกันไหม  ดวงเดียวกันไหม  จิตอย่างเดียวต่างอารมณืใหม่  ต่างกันแน่นอน  คนละ

อารมณ์แน่นอน  จิตมุ่งมาดปรารถนาอันเดียวกันก็ตาม  ต่างวาระต่างอารมณ์แล้วจิตเป็นดวง

เดียวกันอย่างไร  เหมือนกันไหม  นักปฏิบัติเคยสังเกตไหม  ไม่เคย  พองหนอ  ยุบหนอได้จังหวะ

ไหม  ถ้าได้จังหวะแปรสภาพอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  พองเป็นรูปไหม  รู้ แต่ว่าพองเป็นรูป  ยุบเป็น

รูป  จิตกําหนดรู้ เป็นตัวนามใช้ไม่ได้  พองหนอ  อ๋ออะไร  หยุดยุติหมดไป  ยุบหนอ  หมดไป  พอง

หนอ  ยุบหนอ  หมดไป 

 ถ้าท่านสติสัมปชัญญะดี  สมาธิดี  พองหนอ  ยุบหนอ  ในเมือ ๓๐ นาทีหลังแจ๋ว

คล่องแคล่วว่องไว  กําหนดได้ทันท่วงที  ได้ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน  รูปนามขันธ์ห้าเป็นอารมณ์  ก็จะ

ตอบใหม่  เปลียนแปลงภาวะจะตอบใหม่แล้ว  ถ้าตอบว่า ๓ ระยะ  เหลือ ๒ ระยะแล้ว  ตอนใหม่

อาจจะเหลือ ๓ ระยะ  เหลือ ๑ ระยะ  อาจารย์ผู ้ เชียวชาญต้องพิจารณาดูว่าคนนี ทําได้หรือเปล่า  

หรือตอบเอาเอง  หรือว่าคนนี ตอบด้วยความเห็นในสภาวะของเขา  ต้องฉลาด  ต้องเฉลียว  ต้อง

ปฏิบัติได้  ตอบได้เลยอย่างนี   ขวาย่างหนอ  จิตกําหนดขวาย่างไปได้ปัจจุบันไหม....ได้  สติอยู่ที

ไหน  จิตอยู่ทีไหนอย่างไร  รู้แล้วได้คล่องแคล่ว  ซ้ายก็คล่องแคล่วไม่หลงไม่ลืมแล้วก็ถาม  ขวากับ

ซ้ายอันเดียวกันหรือเปล่า  เราจะตอบว่ายังไง  และจิตกําหนอขวาย่างหนอกับจิตกําหนดซ้ายย่าง

หนอดวงเดียวกันหรือเปล่า  ดวงเดียวกันไหม  ตอบส่งเดชไม่ได้นะต้องของใครของมัน  เห็นเอาเอง   

อย่างนชีัดมาก 



 พอตอบได้แล้ว  อ๋อ  ใช่แล้ว  จิตกําหนด  ตา  หู  จมูก  ลิ น  อ ันเดียวกันหรือเปล่า  สัมผัส

เกิดจิต  จิตเกิดอย่างไร  อารมณืเกิดขึ นโดยวิธีไหน  อย่านี นะรับรองท่านได้ผลแน่  ได้ผลแน่นอน  

นอนกําหนด  พองหนอ  ยุบหนอ  ได้คล่องแคล่วว่องไว  มันจะรู้ ขึ นมาเลยว่า  อ๋อ  ขณะนี สติดีแล้ว  

สัมปชัญญะดี  คล่องแคล่วว่องไวดี  เดียวจะเคลิ ม  จะเพลิน  จะเผลอบ้างบางประการ  สติใส่เข้า

ไป  เดียวมันจะวูบเหมือนขับรถลงสู่สะพานสูงๆ วูบ ลงไป  แล้วก็จะดิงพสุธา  มองไม่เห็นตัว  มอง

ไม่เห็นตน  ไม่เห็นมีตนมีตัว  แล้วสติดีเหมือนอยู่ในทีมือ  เกิดแสงสว่างข้างนอกไม่รับสัมผัส  ข้างใน

สัมผัสอย่างไร  ถามดูบ้างซิ  สัมผัสยังไง  ในเมือนอนหลับรู้   มีสติรู้   สัมผัสภายในอย่างไร  ถ้าโยม

ทําได้ตอบแจ๋วเลย  ตอบแจ๋วเลย  โดยวิธีน ี

 นีวิธีสอบอารมณ์อย่างงี   ขวาซ้าย  สติไว้ตรงไหน  พองหนอ  ยุบหนอ  กําหนดอย่างไร  เอา

จิตดันออกหรือพองออก  เอาจิตออกหน้าหรือ  เอาจิตตามหลัง  จิตอยู่กลางอย่งไร  โยมทําได้ตอบ

แจ๋วไปเลยอย่างงี   นีทีถูกต้องทําไปทํามาญาณเกิด  สติดี  พองหนอ  ยุบหนอ  เปลียนแปลงแล้ว  

จะไม่คงทีเหมือนเดิม  อาจจะยืดยาด  อาจจะเร็วโดยกําหนดไม่ทัน  นีเปลียนแปลงไมใ่ช่คงทีคงวา

อย่างไร  อย่างนั นนะ  เดียวก็เปลียนแปลง  เดียวก็วูบหน้าวูบหลัง  ทําอย่างไร  ทําไมวูบ  ทําไมถึง

สะอึก  ทําไมถึงกําหนดไม่ได้  ทําไมถึงพองยุบไม่เห็นเพราะเหตุใด  นีวิธีสอบอารมณ์  ไม่เห็น

กําหนดยังไง  รู้ หนอ  รู้หนอ  เอ้ากําหนดไม่ได้  ไม่เห็น  กําหนดอย่างไร  กําหนดอย่างไร  หายใจ

ยาวๆ  หายใจยาวๆ  อย่าเพิงกําหนด  นีวิธีแก้หายใจยาวๆ ได้แล้วทําอย่างไร  มองไม่เห็นพองยุบ  

มองไม่เห็นแก้ไม่ได้ทําอย่างไรต่อไป  กําหนดก็ไม่ได้  ไม่หายและไม่เห็นภาวะนี   รีบเดินจงกรม  

ออกเดินจงกรมทันที  วิธีแก้ทําอย่างนี   นีไม่เคยแก้กันเลย  ยังไงกันยังงั น  กําหนดตะบันไม่รู ้ เหนือรู้

ใต้แล้วท่านจะได้อะไรเล่า 

 นีวิธีสอบอารมณ์นะ  จะต้องถามพองหนอ  ยุบหนอ  เอาจิตไว้ทีไหน  หนออย่างไร  แล้ว

ปลายจิตจะสรุปวูบไปตรงไหน  เกิดอย่างไรทีได้จ ังหวะ  ถามอย่างนี ซิ  อย่างนี ได้ผลแน่  แล้วผู ้

ปฏิบัติก็จะตอบว่า  พองหนอ  พองสั น  พองยาว  ยุบสั น  สั นกําหนดได้ไหม  กํานหดไม่ได้  

เปลียนแปลงใหม่  กําหนดได้  ทําไป  ในเมือทําไปแล้วมันเหนือย  พองหนอ  ยุบหนอมันเหนือย  

กําหนดไม่ได้ทําอย่างไร  ทําไมถึงเหนือย  หายใจไม่เท่ากัน  ลมหายใจไม่เท่ากัน  มันเหนือยในเมือ

กําหนดไม่ได้  อย่างนี แล้วเหนือยมาก  จึงต้องค่อยๆ นอนลงไป  วิธีแก้  เอามือประสานท้อง  

หายใจยาวๆ ไว้ก่อนให้ได้จังหวะ  พอได้จังหวะดีหายใจได้ถูกทีดีแล้ว  ก็ค่อยๆ กําหนดไป

เรือย  ๆ รับรองผู ้ปฏิบัติได้รับผลแน่นอน 

 เรืองอย่างนี บางทีถามไม่รู้ เรืองกันซักคน  ทํามานานแล้วถามไม่รู้ เรือง  ทํานองนี เอาง่ายๆ 

อย่างนี   และต้องทําได้อย่างนี   รูปนามขันธ์ห้าเป็นอารมณ์  นามรูปปริเฉทญาณ  แยกรูปตรงไหน  

แยกนามอย่างไร  อย่าลืมรูปทั งหลายสกลกายทั งหมด  สัมผัสเกิดจิต  สภาวะรูปเกิดขึ น  ตั งอยู่  

ดับไป  ไม่มีอะไรคงที  และไม่สามารถจะเห็นทันต่อเหตุการณ์  ในปัจจุบ ันนี ของมันและเราทําได้  



ปัญญาเกิดเห็นทันปัจจุบันแล้ว  เราจะพิจารณาได้เลยว่า  อ๋อ  เป็นอย่างนี แหละหนอ  หายใจเข้า

ยาวๆ  หายใจออกยาวๆ  คงทีได้เมือใด  เปลียนแปลงภาวะได้อย่างไรเราจะอารมณ์ดีเกิดเมตตา

แน่นอน  และเกิดมีทิฐิมาแต่เดิมเปลียนแปลงภาวะ  จากใจร้อน  กลับใจเย็น  จากฟุ ้ งซ่านเกิดความ

สงบ  จากความสงบเกิดปัญญา  จากปัญญาเกิดความคิด  จากความคิดคนนั นแหลมลึกในเรือง

คําพูด  คนนั นคล่องแคล่วในการทํางาน  คนนั นสามารถจะรูเหตุการณ์เกิดเฉพาะหน้าปัจจุบันได้

โดยวิธีนี ประการหนึง 

 นีอยากจะถามพวกโยมนอนหลับรู้แล้วหรือยังจับได้ไหม  หลับอย่างไร  สติไว้ตรงไหนกัน

แน่  เท่านี ยังไม่มีใครตอบเลยมาช้านาน  นีประเมินผลกันเสียทีในวันนี   แล้วกําหนดคิดหนอคิด

อะไรได้บ้าง  เปล่าเลยไม่เคยกําหนดนันแหละเป็นอดีตทีผ่านพ้นไปแล้ว  กําหนดเมือใด  สติมี

เมือใด  สามารถจะระลึกเหตุการณ์ในชีวิตได้โดยชัดแจ้ง  จากคํากําหนดว่า  คิดหนอ  มีประโยชน์

มาก  โยมคิดอะไรได้บ้างทีมันลืมเลือน  เรืองกฎแห่งกรรม  ถ้าเราสติดีปัญญาเกิด  ความคิดของ

กรรมจะปรากฏแก่นิมิตให้เราทราบได้ว่า  เราจะใช้กรรมวันพรุ่งนี แล้วและเราก็จะได้ประโยชน์ในวัน

พรุ่งนี แล้ว  นีอดีตนะแสดงผลงานปัจจุบัน  ปัจจุบันแสดงผลงานในอนาคต  อย่านี ตอบกันไม่ได้เลย  

ถามมานานแล่ว  ไปทํานอกประเด็นนี หมด  ไม่เกิดประโยชน์แต่ประการใด  ทีเรารู้สรรพเสียง  เสียง

นก  กําหนดเสียงหนอ  อ๋อนกเขาร้องด้วยเหตุผล ๒ ประการ  มันบอกได้อย่างนี   เราเดินผ่านต้นไม้  

สติดี  สัมปชัญญะดี  ต้นไม้จะบอกอารมณ์แก่เราได้ว่าขณะนี เป็นอย่างไร  นีเท่านี ยังมองไม่เห็นเลย 

 นีพูดทางแนวปฏิบัติสั นๆ ง่ายๆ เบื องต้น  เพราะฉะนั นขันธ์ห้ารูปนามแยกออกไป  รูปเช่น

แยกว่า  หูกับเสียงแยกอย่างไร  ตามกับรูปแยกอย่างไร  กลินกับจมูกแยกอย่างไร  สัมผัสเกิดจิต  

จิตในจมูกดูดกลินเหม็นหอมแยกอย่างไร  ลิ นกับรสแยกอย่างไร  คนไหนแยกได้จะไม่บ่นเรือง

อาหารเลย  คนไหนแยกหูกับเสียงได้จะไม่บ่นกับบุคคลทีมาว่ากล่าวเสียดสีแต่ประการใดเลย  คน

ไหนแยกตากับรูปได้เมือไร  คนนั นจะไม่ตําหนิติเตียนบุคคลทีผ่านไปมา  เห็นด้วยปัญญาแล้ว  ก็จะ

มองเห็นน่าสงสารเวทนา  จากคําว่าเห็นหนอตั งสติไว้นีนักปฏิบัติธรรมก็ต้องสงบอย่างงี 

 นีแหละขันธ์ห้า  รูปนามเป็นอารมณ์  แยกออกไปอย่างนี   เสียงหนอ  เสียงกับหูเป็นอัน

เดียวกันหรือเปล่า  เห็นหนอตากับรูปเป็นอันเดียวกันหรือเปล่า  ทําไมถึงคนละอัน  ทําไมถึงอัน

เดียวกันอย่างไร  ถ้าโยมมีปัญญาแยกนามได้  ก็จะทายได้ตอบได้โดยไม่ต้องดูหนังสือ  เอาอย่างนี

ก่อนซิ  ทําได้แล้วหรือยังขวาย่างหนอ  ซ้ายย่างหนอ  ได้ภาวะทันปัจจุบันไหม  ช้าทีสุดเหมือนคน

จะตายยิงดีมาก  เราจะได้เห็นภาวะปัจจุบันได้คล่องแคล่ว  และสามารถจะเก็บหน่วยกิตไว้ได้  คือ

รวบรวมสติสัมปชัญญะไว้ในภายใน  ถึงเวลาแสดงออกสติจะบอกได้ทุกประการ  อันนี เป็นผลงาน

ของกาคปฏิบัติธรรมทั งหมด 

 ขอสรุปว่าโยมอยู่ว ัดกันมานานแล้ว  ตอบได้กันบ้างหรือยัง  หองหนอ  ยุบหนอนี   และพอง

มีกีระยะ  ยุบมีกีระยะ  ระยะต้นว่าอย่างไร  ระยะกลางว่าอย่างไร  ระยะปลายว่าอย่างไร  เดียว



เหลือ ๑ ระยะ  ระยะหนึงแปลความหมายว่ากระไร  สะอึกขึ นมาเหนือยขึ นมา  อะไรเกิดขึ นแล้ว  

กําหนดอย่างไร  เท่านี ทําได้หรือยัง  ไม่ใช่นึกถึงก็เดินจงกรมแล้ว  ก็นังหลับหูหลับตาโดยไม่เกิด

ปัญญาเลย  ต้องรู้ตัวทุกเวลา  เข้าใจทุกเวลาปัญญาเกิดทุกเวลา  ในปัจจุบัน  นี  ซิอดีต  นีปัจจุบัน  

นีอนาคต  นีเรืองนี สําคัญมากไม่ใช่ทําส่งเดชนะ  หรือรู้กันส่งเดชตามหนังสือแล้วก็ใช้ได้  ไม่งั นก็ไม่

ต้องปฏิบัติอ่านหนังสือใช้ได้รู้ ว่าอายตนะ  ธาตุ  อินทรีย์  อย่างนี ใช้ได้  ไม่ต้องปฏิบัติก็ได้เป็น

วิปัสสนาปลอม  เป็นวิปัสสนึกไป  เป็นวิปัสสนาไม่ได้  แน่และผลงานจะเกิดขึ นแก่เราก็ไม่ได้ด้วย  

ไม่มีความอดทนแน่และไม่มีอารมณ์คงทีคงวา  ทีเปลียนผันแปรออกมาให้จิตเข้าสู่ภาวะโดย

ปัจจุบันธรรมเลย 

 โดยวิธีนี   พองหนอ  ยุบหนอ  ได้จ ังหวะแล้ว  สติก็ดีเป็นขั นตอนสัมปชัญญะรู้ตัว  บวกกัน  

พองยุบชัด  เดียวก็เลือนลางเป็นญาณแต่ละอย่าง  แล้วบางอย่างทําให้เบือหน่ายในการปฏิบัติ  

เกิดอะไรขึ นมา  ญาณไหนหรือ  ไม่ใช่พูดตามญาณคิดค้นเดาเอาเอง  โดยเฉพาะอาตมาเองยัง

ไม่ได้ญาณชั นสูงเลย  ญาณชั นตําทีเราทําได้  ทําให้เจริญก้าวหน้ามาได้เพราะญาณชั นตําไม่สูง

เกินไป  ทีเขาได้กันเราต้องทําได้  โดยจุดมุ่งหมายอันนี เป็นประการสําคัญ 

 วันนี ก็ขอฝากนักปฏิบัติธรรมไว้ว่าอย่าไปนังคุยกัน  สาธยายกันเลย  ๗ วัน ๗ คืน  ก้าม

หน้าก้มตาทํา  และมีอะไรกับประสบอารมณืปัญหา  กําหนดให้ได้  ให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน  

เราจะรู้ เหตุการณ์นั นได้ทันท่วงที  เพราะไตรลักษณ์ก็แจ้งคดีมีทีมา  เป็นอนิจจังไม่เทียงเป็ฯทุกข์

แท้ๆ  แน่เหลือเกินปัญญาเกิด  รอบรู้ในกองสังขาร  โดยวิธีปฏิบัติง่ายๆ  และกําหนดเวทนาได้ด้วย  

อ๋อ  เมือยนีเรืองเล็ก  ตั งสติไว้เสียให้ดี  เวทนาแยกแตกออกไป  เปลียนภาวะเวทนาไปส่วนหนึง  

สัมผัสไปส่วนหนึง  ญาณวิถีทางของรูปนามส่วนหนึง  แล้วก็อาศัยรูปเกิดแล้วดับไป  เวทนาก็กลับ

หายไป  แยกออกไปเสียได้โดยวิธีปฏิบัติโดยวิธีนี   เป็นต้น 

 นีแหละโยม  ผู ้ปฏิบัติธรรมโปรดตั งจุดมาตรการนี ไว้  ไม่เพียงแต่พิจารณาโดยหลับตา  

พิจารณาโดยปัญญาด้วยการกําหนดจิต  ใช้สติทุกประการเดินจงกรมให้ชัด  ปฏิบัติให้ดี  และ

กําหนดให้ได้ทันท่วงทีและทันต่อรูปนามขันธ์ห้าเป็นอารมณ์  นีเบื องต้นของภาคปฏิบัติวิปัสสนา

กรรมญาณ  เราจะรู้ เหตุการณ์ได้  งูบหน้า  งูบหลัง  ถ้าคนไหนมีมากคนนั นขาดสติ  ด้วยวิธีการ

กําหนดเบื องต้น  อันนี มีความหมายมาก  จึงขอชี แจงสรุปผลงาน  จากภาคปฏิบัติกรรมฐานทีโยม

ปฏิบัติกันทําให้มันต่อเนืองเสียหน่อยเถอะ  เดินจงกรมแล้วนัง  นังแล้วก็เดินปฏิบัติไปเรือยๆ  ๗ วัน 

๗ คืน  รับรองได้ผลแน่ ๗ วัน ๗ คืน  เท่านั นได้ผลยังไง  ได้ผลรูปนามได้ผลยังไง  ได้ผลอารมณ์ของ

รูปนาม  ได้ผลยังไง  มีสติสัมปชัญญะดีและสามารถจะรู้เหตุการณ์ในชีวิตได้ดีโดยปัจจุบัน  

สามารถจะแก้ไขทันเหตุการณ์ได้ในปัจจุบันเท่านี เท่านั น  อันนี มีความหมายมาก 

 ขอให้ญาติโยมสนใจต่อไปให้ถูกทางและทําไปโดยไม่ต้องไปคิดเอาเองทําไปโดยไม่ต้องหา

วิชาการมาใส่ตัวให้รู ้ เองก่อนทํา  ต้องทําก่อนจะรู้   ไม่ใช่ไปรู้ ก่อนทํานะ  เดียวนี รู้กันเสียก่อนแล้ว  รู ้



ก่อนทําแล้วได้อะไร  ก็ได้ของปลอมไปนะ  ต้องทําก่อนรู้ซิ  ไปรู้ ก่อนทํามีทีไหนเล่า  ยังงี อาตมา

สังเกตมานานแล้ว  ขอทบทวนให้โยมฟัง  แค่เสียงหนอก็ไม่ได้เคยกําหนดเลย  กําหนดคิดบ้างไหม  

กําหนดรู้ บ้างไหม  อย่าลืมคิดน่ะ  เป็นอดีตนะ  รวมเก่าทีมันลืมไปแล้วตั งแต่เป็นเด็ก  รู้ หนออย่าลืม

ปัจจุบันยังไม่รู้จริง  ต้องกําหนดรู้หนอ  อย่างนี เสียงหนอ  มันผ่านพ้นไปแล้วทํายังไงไม่ให้เสียสติ  

ต้องกําหนดปัจจุบันอดีตอย่าเอา  เข้าใจไหมจ๊ะ  ต้องเข้าใจ  ต้องกําหนดรู้หนอเสียก่อนเพราะมัน

เลยไปเสียแล้ว  เอาปัจจุบัน  อย่าเอาอดีต  อดีตไม่เอา  ถ้าเราลืมไปแล้วจะคิดเรืองเก่าเอามาเล่น

กันใหม่ก็กําหนดอดีตเรียกว่าคิดหนอ  หายใจยาวๆ ไม่มีคนทําเลยหรือ  ไม่มีคนทําเลย  อย่างนี

อาตมาเสียดายเสียใจด้วยทีโยมไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี   จึงคิดไม่ออก  บอกไม่ได้  ใช้ไม่เป็น  

ไม่เห็นตัวตาย  ไม่คลายทิฏฐิ  ไม่มีโอกาสดําริชอบ  แน่นอนนะ  จงตั งใจอย่างนี เป็นประการสําคัญ  

ขอสรุปผลงานไว้เพียงเท่าน ี

 ขอให้ผู ้ปฏิบัติธรรมตั งใจและขอเรียนถวายท่านทั งหลายทีเป็นบัณฑิตมีความคิดแล้ว  จง

ปฏิบัติหน้าที  แยกรูป  แยกนาม  แยกขันธ์แต่ละขันธ์  รูปขันธ์  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขาร

ขันธ์  วิญญาณขันธ์  ออกไปเป้นสัดส่วนให้ได้จากการปฏิบัตินี   รูปคงเป็นรูป  อาศัยเกิดด้วยรูปคือ

เวทนา  เวทนาขันธ์รวมความเหลือ ๓ สุข ทุกข์ อุเบกขา  แน่นอนไม่ผันแปร  สัญญาความจําได้

หมายรู้ ต้องกําหนดว่า  คิดหนอ  จําได้ไหม  จําไม่ได้  อดีตมาโผล่  ลืมไปเสียแล้ว  ผ่านไปเสียหมด  

เกิดขึ นตั งอยู่ดับไป  ต้องเอาปัจจุบันมาแทน  จึงต้อง  กําหนดรู้หนอ-รู้หนอ-รู้หนอ  เพราะมัน

เป็นอดีต  ผ่านพ้นไปเสียแล้วกําหนดไม่ทัน  เอาปัจจุบันแก้  ถ้าหากปัจจุบันแก้ไม่ได้ทําอย่างไรต้อง

สํารวมจิตกันใหม่  ตั งต้นใหม่  เอาตั งต้นใหม่ก็ปัจจุบัน  แก้ไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นอดีตไป........ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จับหลับ 
พระครูภาวนาวิสุทธิ 

 

จับหลับ  หมายถึง  การหลับทีมีสติ  อันเป็ฯคําพูดของคนสมัยเก่า  หลับจะมีสติได้อย่างไร  

มีวิธีปฏิบัติดงันี   หายใจเข้าหายใจหายใจออกยาวๆ  พองหนอ  ยุบหนอ  อย่าเคร่งในอุปาทานยึด

มัน  ให้มันเกินไป  ทําอย่างสบาย  หายใจสบาย  เดียวมันจะหลับจะเพลินแล้วมันจะเผลอ  แล้วมัน

จะวูบลงไปสู่ภว ังค์  จิตนั นจะดิงลงไปไม่สัมผัสภายนอก  พลิกกายกีครั งรู้หมด  ตืนตอนไหนรู้หมด

เลย  นีหลับมีสติซึงคนโบราณท่านเรียกว่า  “จับหลับ”  ในสติปัฏฐาน ๔ 

อาตมาถามหลายคนใน ๑๐๐ คนจะได้สัก ๑๐ คน  แต่ทําฝึกไปเรือยๆ ได้ผล  หลับมีสติ

อย่างนี เอง  บางทีถ้าไปนอนไม่มีนาฬิกาไป  จะต้องตืนตี ๔  ถ้าเรานังจนชํานาญแล้วนะ  เราก็นอน

พองหนอยุบหนอเรือยไป  แล้วหลบัมีสติดี  ถึงตี ๔  จะสะดุ ้งตืนเลย  แล้วดูนาฬิกาก็จะตรงเวลา

พอดี 

พระพุทธเจ้าสอนข้อนี   พูดตามศัพท์ภาษาไทยก็  นอน  ตืนมีสติ  หลับมีสติ  ใน

พระไตรปิฎกมีบอกไว้  สติปัฏฐาน ๔ ในตอนทีอาตมาเริมฝึกกัมมัฏฐานใหม่ๆ  อาตมาก็ยังไม่ทราบ

หลับจะมีสติได้ยังไง  ตืนนีมีสติแน่  หลับผลอยไปนี  มันไม่เห็นมีสติอะไร  แล้วทําไมพระพุทธเจ้า

สอนว่าหลับต้องมีสติ  ตืนมีสติ  หลับยังไง  อาตมาก็ทําไปเรือยๆ  พระอาจารย์หลายรูปท่านก็บอก

ว่าหลับมีสติต่อเนือง  เราก็ไม่รู้   ท่านก็ไม่บอกเราหลับแบบไหน  มีสติอย่างไร  ทีนี อาตมาทําเรือยๆ 

เป็นเวลานาน  ก็พองหนอ  ยุบหนอ  เพ่งมากไม่หลับ  ก็ทําอย่างนี หลายวันแต่ก็กําหนดไปเรือยๆ  

พองหนอ  ยุบหนอ  หายใจยาวๆ  ไปเรือยๆ  เอ...มันจะหลับแล้ว  มันจะเพลินทีฟังเสียงต่างๆ  รู้ มัง

ไม่รู้ มัง  เผลอแว้บไม่รู้ หลับไปตอนไหน  จําไม่ได้  หนักเข้าเดินจงกรมมังนังบ้าง  ก็รวบรวม

สติปัญญาไว้แล้วมานอนกําหนดไป 

วันนั นรู้   อ้อ  หลับมีสติเป็นอย่างนี นีเอง  ในตอนแรกได้ยินคนคุยกัน  เราก็นอนกําหนดของ

เราไปเรือยๆ  แล้วก็ภาวนาพองหนอยุบหนอไป  ได้ยินอะไรก็กําหนดไปเรือยๆ  กําหนดไปชักเพลิน

หลับๆ ตืนๆ ได้ยินแว่วๆ ถึงได้ตั งสติเข้าไว้แต่อย่าไปเพ่งมาก  ถ้าเพ่งมากไม่หลับ  ไม่ต้องเพ่งมาก

หรือเพ่งชัดเจนเกินไป  ตั งสติไว้อย่างเดียวก็หายใจไปเรือยว่าพองหนอยุบหนอไปเรือย ๆ

สักประเดียวมันจะเผลอแว้บ  พอยุบก็จับได้เลย  เหมือนเราขับ รถลงสะพานวูบลงไป  แล้ว

ก็ทหวารหูปิดไม่ได้ยินเสียง  แต่ข้างในรู้หมด หลับมีสติอย่างนี นีเอง  แล้วทีนี เราจะสังเกตตัวเรา

หลับนอน ๓ ชัวโมง  เหมือนนอนชัวโมงเดียวไวมาก  เราจะพลิกตัวกีครั งรู ้หมด  รู้พลิกแบบใหม่  

อย่างไหนรู้หมด  จะนอนตะแคงหรือนอนหงายนอนควํา  รู้หมดเลย  พอถึงเวลาถึงสะดุ ้งตืนขึ นมา

ตามเวลาเลย  อ้อ  นีหลับมีสติ  อย่างนเีอง 



นอนมีสติ  เราจะเห็นวินัยพระจะจําวัด  ต้องปิดบังเสียให้ดี  ปิดห้องหับเสียให้ดี  ไม่งั นมี

อาบัติโทษ  ข้อเท็จจริงก็หมายความว่าเดียวประชาชนเขาจะเห็นนะเอาศีลออกมาให้เขาดู  ก็

ลําบาก  ถ้าหลับมีสติศีลไม่ออก  หลับมีสติ  ตืนมีสติ  ขอให้ท่านฝึกๆ ไป  ได้ผลอย่างน ี ในหลัก

บอกหลับมีสติ  ตืนมีสติ  หลับมีสติได้อย่างไร  หลับพลิกตัวกีครั งรู ้ หมด  รู้ ข้างใน  ถ้าวิปัสสนาข้าง

ในต้องรู้นะ  เผลอไปดิงพสุธา  มีแต่สมาธิ  ไม่ใช่วิปัสสนาแน่  ต้องรู้ ข้างในพร้อม  ข้างนอกไม่รู้   

อย่างทพีลสมาบัติ  นีข้างในรู้หมด  ข้างนอกไม่รู้   อนันี มันก็ขึ นอยู่ทีฝึก  นอนทีโล่งๆก็ได้  จะพลิกตัว

กีครั งรู้ หมด  แล้วใครจะเรียก  คําเดียวต้องตืนได้เลย  มันจะบอก  สตินีสําคัญ 

อย่างบางท่านทําได้หลับนอนเก้าอี ได้เลย  หายใจยาวๆ  วางจิตไว้ทีตรงคอ  อยากจะหลับ  

วางจิตไว้หลับเลย  ถ้าง่วงเหลือเกินก็วางจิตไว้ทหีน้าผาก  แล้วกําหนดไป  ไม่หลับดูหนังสือต่อไป

ได้  ลองดูได้ถ้าสมาธิดี  จ ับจุดปับถูกต้องๆ  ถ้าเราอยากจะหลับหายใจยาวๆ  สงบจิตไว้  วางไว้ที

คอทีเรากลืนนํ าลาย  หลับเลย  บนเก้าอี ได้ทีเรานังรถโงกไปทางนี ๆ   ไม่มีสติ  ถ้ามีสติดีในการหลับ  

รับรองถ้านังรถหรือนงัเก้าอี   ท่านจะหลับเฉยๆ  ไม่โงกแน่นอน  สติบอกพร้อม  ถึง ๕ นาทีก็ตืนทันที  

ดีกว่าไปนอนทีบ้านตั งหลายชัวโมง  อ ันนี มีคนทําได้หลายคน 

บางทีเราเขียนหนังสืออยู่บนเก้าอี จะพักผ่อน  อยู่ทีทํางานแล้วนังเขียนหนังสือเสร็จแวก็

วาง  ก็ค่อยๆ นังเก้าอ้ะรรมดาๆ  หายใจยาวๆ  พองหนอ  ยุบหนอ  แล้วอธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าขอ

หลับ ๕ นาที  สํารวมจิตไว้ทีลูกกระเดือกทีกลืนนํ าลาย  ตั งสติหายใจยาว  ไม่เกินอึดใจหลับเลย  

แล้วมันจะวูบลงไป  พอถึง ๕ นาที  ตืนตามธรรมดาแล้วสดชืน  แต่ต้องวางจุดให้มันถูก  แต่ก่อนที

จะหลับได้นี  ต้องฝึกมานานนะ  ต้องฝึกเรือยๆ  ให้มันเข้าออกได้  ทีนี ถ้าง่วงเหลือเกินเราอยากจะ

อยู่ต่อไปโดยไม่ง่วง  ตั งสติไว้หน้าผากแล้วหายใจยาวๆ  ตั งสติไว้ทีหน้าผากเดียวตาแข็ง  สมาธิไว้

ทีนี  ดูหนังสือต่อไปได้เลย  อีก ๑ ชัวโมงแล้วค่อยนอน 

ถ้าวันไหนฟุ ้ งซ่านมาก  ไม่ใช่ไม่ดีนะ  ดีนะ  มันมีผลงานให้กําหนด  แล้วก็ขอให้ท่าน

กําหนดเสีย  ฟุ ้ งซ่านก็กําหนดตั งอารมณ์ไว้ดีๆ  กําหนดฟุ ้ งซ่านหนอ  แล้วหายใจยาวๆ  ไม่ต้องไป

พองยุบ  วิธีแก้หายใจยาวๆ  ตามสบาย  แล้วภาวนาในใจ  ฟุ ้ งซ่านหนอๆ  สักชัวครู่หนึงท่านจะหาย

แน่นอน  บางคนดูหนังสือปวดลูกตา  อย่าให้เขาเพ่งทีจมูก  ต้องไปทีท้องหายทุกราย  บางทีปวด

กระบอกตาดูหนังสือไม่ได้เลย  ตาแดงร่นลงมากําหนดทีท้องมันก็จะว่องไวคล่องแคล่วขึ น  แล้วจะ

หายไปเอง 


