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คําปรารภ 
 

 หนังสือกฎแห่งกรรม – ธรรมปฏิบัติ เล่ม ๒ นี  น่าจะตั งชือให้เป็นพิเศษว่า “ชุมนุมเรืองวิญญาณ 

จากประสบการณ์ของหลวงพ่อ” ซึงคณะผู ้จ ัดทํามั นใจว่าท่านผู ้อา่นจะเกิดศรัทธาในเรือง “โลกนี และโลก

หน้า” อย่างทีท่านไม่เคยมีมาก่อนเลย 
พระธรรมของพระศาสดาเป็นดุจดวงประทีป ส่องแสงสว่างชีทางบรรเทาทุกข์ และชี สุขเกษมสานต์

ให้แก่เวไนยนิกร ทั งในมนุษย์โลก เทวโลก และพรหมโลก 
ธรรมประทีป ย ังส่องแสงอยู่ถึง ๒๕๐๐ ปี และจะยังไม่ดบั ก็เพราะพระมหากรุณาของพระพุทธบิดา 

และเพราะความเสียสละอย่างยิงของพุทธสาวก ผู ้พุทธบุตร 
ท่านผู ้ประคองประทีปธรรมส่องทางดําเนินชีวิตให้แก่มวลสัตว์ อย่างไม่รู้เหน็ดเหนือยนั น ดูชีวิต

ของท่านแล้วไม่ต่างอ ันใดกับ “ดวงเทียน” ทียินดีมอบแสงสว่างให้แก่ผู ้อืน โดยยอมเผาตัวเอง ละลายตัวเอง

อยู่ทุกขณะ ด้วยความเต็มใจอย่างยิง นีคือ ความเสียสละของพุทธสาวกผู้น่าบูชา 
ในบรรดาพุทธสาวกเหล่านั น มี หลวงพ่อพระครูภาวนาวิสุทธิ รวมอยู่ด้วยองค์หนึง ไม่ว่ากลางว ัน

หรือกลางคืน หลวงพ่อยอมเสียสละความสุขของท่านเพือมหาชน ยอมละลายตัวเอง แมบ้างครั งมีอาพาธอยู่ 

ก็มิได้ค ํานึงถึงตังเองแม้แต่น้อย น่าบูชาอย่างยิง 
ถ้าเราอยากให้ “ดวงธรรม – ดวงเทียน” ดวงนีของเราไขแสงอยู่ได้นานทีสุด เราทุกคนจะต้อง

ช่วยกันถนอมดวงเทียนดวงนี ให้ละลายตัวเอง-น้อยทีสุดและช้าทีสุด นั นคือ เราจะต้องหาวิธีลด-ละสิงทีจะ

ทําให้ท่านต้องตรากตรําและทรุดโทรม เพือพวกเราให้ลดน้อยเบาบางลง 
นีคือ หน้าทีของศิษย์ยอดกตัญ ูทุกคน 
หนังสือเล่มนี  สําเร็จด้วยความเพียรพยายาม ด้วยสติปัญญาและด้วยทุนทรัพย์ ของมวลศิษย์ “ภาวนา

วิสุทธิ” ทุกรุ่น ถึงกระนั นคณะผู้จ ัดทําก็ต้องขอจารึกชือ “อาจารย์สมพร แมลงภู”่ ผู ้ เหนือยมากทีสุดไว้ใน

ทีนี  เธอช่วยจัดทําต้นฉบับให้ทั งๆทีกําล ังป่วยอยู่ แถมยังช่วยรวบรวมเงินจากผู ้มีศรัทธามาสมทบในการพิมพ์

ครั งนี อีกจํานวนไม่ใช่น้อย และขอขอบคุณ ผศ. สุจิตรา รณรืน ทีช่วยพิสูจน์อักษรและช่วยบอกบุญบรรดา

ศิษย์ของหลวงพ่อด้วย 
คณะผู ้จ ัดทําคาดฝันเอาเองว่า หลวงพ่อจะต้องมีความสุขใจอย่างยิง ทีได้มีหนังสือ “กฎแห่งกรรม-

ธรรมปฏิบัติ” เล่ม ๒ นีเป็นของขวัญของหลวงพ่อ แจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่ศิษยานุศิษย์ เนืองในงานมหา

มงคลพิเศษทีหลวงพ่อมีชนมายุครบ ๕รอบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ในว ันนี 
สพฺพสงฺกป◌ฺปา ตุยฺห ํสมิชฺฌนฺตุ 
ขอความดําริทั งปวงของหลวงพ่อ จงสําร็จดังมโนปณิธานโดยฉับพลันเทอญ  
            พ.อ. (พิเศษ) ทองคํา ศรีโยธิน 
        ประธานคณะผู ้จ ัดทํา 
         ๔ สิงหาคม ๒๕๓๑ 



 

 

สารบัญ 
 
 คําปรารภ 
 ภาคประวัติ 

- คํากล่าวถวายรายงาน  พระครูภาวนาวิสุทธิ*    

- สัมโมทนียกถา  พระญาณสังวร     

 ภาคกฎแห่งกรรม “วิญญาณ” 
  - แม่กาหลง   พระครูภาวนาวิสุทธิ    

   - วิญญาณรายงานตัว  พระครูภาวนาวิสุทธิ    

   - ภาพนิมิตทีสวนสามพราน พระครูภาวนาวิสุทธิ    

   - คติความตายคือนิยายชีวิต พระครูภาวนาวิสุทธิ    

 ภาคธรรมปฏิบัติ 
   - วิปัสสนา-พัฒนาจิต  พระครูภาวนาวิสุทธิ    

    - วิธีสู้เวทนา   พระครูภาวนาวิสุทธิ    

    - ปาฏิหารย์คุณนายละม้าย พระครูภาวนาวิสุทธิ    

    - วิปัสสนา-แก้กรรม  พระครูภาวนาวิสุทธิ    

    - อานิสงส์สร้างส้วม  พระครูภาวนาวิสุทธิ    

*ปัจจุบัน “พระราชสุทธิญาณมงคล” 
 ภาคผลงาน 

   - บุคคลากรฝ่ายวิปัสสนาธุระของหลวงพ่อ      

      - พระครูสังฆรักษ ์        

        - อุบาสิกาสุ่ม ทองยิง  ฉํ าชืน แสงฉาย    

        - อุบาสิกายุพิน บําเรอจิต  สมพร แมลงภู่    

         - อุบาสกพันโทวิง รอดเฉย  พันโทวิง รอดเฉย    

    - การพัฒนาถาวรวัตถุ   สมพร แมลงภู่    

    - วิทยาลัยครูเทพสตรีกับว ัดอ ัมพว ัน รศ.วิชัย สุธีรชานนท ์   

    - ระเบียบปฏิบัติสําหรับผู ้ปฏิบัติกรรมฐาน      

 
 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

  

  

  
 
 
 
 
 
 

 
ภาคประวัต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

คํากล่าวถวายรายงาน 
ในพิธีเปิด กุฏิบุญถิน อัตถากร รับรองพระเถระ 

พระครูภาวนาวิสุทธิ  ๒๗ มี.ค.๓๑ 
 
ขอประทานกราบเรียน พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทีเคารพสักการะอย่าง

สูงยิง 
 ว ัดอ ัมพว ัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ฝ่ายคณะสงฆ์ขึ นต่อตําบลบ้านแป้ง ฝ่ายบ้านเมืองทางราชการขึน

ต่อตําบลพรหมบุรี เหตุทีฝ่ายคณะสงฆ์ขึนต่อต ําบลบ้านแป้ง เนืองจากวัดในเขตตําบลพรหมบุรีไม่พอเป็น

ตําบลสงฆ์ จึงได้รวบรวมตําบลบ้านแป้งกับตําบลพรหมบุรี ขึ นต่อคณะสงฆ์ ตําบลบ้านแป้ง อ ําเภอพรหมบุรี 

จังหว ัดสิงห์บุรี ฝ่ายอาณาจักร มี ๗ ต ําบล ฝ่ายคณะสงฆ์ในเขตอําเภอพรหมบุรีนั น มีเพียง ๔ ตําบลคณะสงฆ์ 

เมือก่อนมีหลายตําบล 
 สมัยท่านอธิบดีชํานาญ ยุวบูรณ์ เป็นอธิบดีกรมการปกครองได้ดําเนินงานแยกอําเภอพรหมบุรีไปตั ง

เป็นอําเภอท่าช้างขึ นอีกอําเภอหนึง ก็เนืองจากพืนทีและประชาชนชาวพรหมบุรีนั นกว้างไกลมาก ขยายไป

ถึงแม่นํ าน้อย ทีเรียกว่าเมืองสิงห์ เมืองสวรรค์ แยกย้ายเข้าไปสู่สุพรรณบุรี บ้านช้าง บ้านตาล บ้านพราน

แสวงหา บ้านทุ่มบางบาล หัวตะพาน กบเจา แยกย้ายกันไปไกลทางราชการจึงตั งอ ําเภอท่าช้างขึ น 
 คณะสงฆ์อ ําเภอพรหมบุรี จึงได้แยกออกไปเป็นอ ําเภอสงฆ์อีกอ ําเภอหนึง มีหนึงตําบลคณะสงฆ์ แต่

ตําบลบ้านเมืองมีหลายตําบลดูเหมือนจะมี ๓ ตําบล ตําบลทางบา้นเมืองของอําเภอพรหมบุรีมี ๗ ตําบล แต่

ตําบลคณะสงฆ์มี ๔ ตําบล เพราะว ัดไม้พอทีจะจัดตั งเป็นตําบลคณะสงฆ์ตามรูปแบบของทางราชการได้ 
 ว ัดอ ัมพว ันเป็นว ัดทีอยู่มาตั งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีหลักฐานทีมั นคงอยู่ในตู้พระไตรปิฎก เพราะตู้

พระไตรปิฎกตู้หนึงนั น ถวายไว้ในวัดอัมพวัน พ.ศ.๒๒๐๐ อีกตู ้หนึงถวายไว้ทีว ัดอ ัมพวัน พ.ศ.๒๓๑๐ เป็น

สองตู้พระไตรปิฎก รุ่นเก่า แบบเก่า ลายรดนํ า ลายรามเกียรติ  สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยของโบราณ 

สืบเนืองมาจนบัดนี 
 เกล้ากระผมได้มารักษาการณ์ในต ําแหน่งเจ้าอาวาส พ.ศ.๒๔๙๙ และได้ดํารงต ําแหน่งเจ้าอาวาสเมือ 

พ.ศ.๒๕๐๐ นับถึงบัดนีเป็นเวลา ๓๐ ปีเศษ และได้ด ํารงตําแหน่งเจ้าคณะอ ําเภอเพือการคณะสงฆ์มาเป็นเวลา 

๑๕ ปีจนถึงปัจจุบันนี 
 ว ัดอ ัมพว ันเป็นว ัดเก่าแก่ ภายในอุโบสถมีหลักฐาน มีเอกสารและว ัตถุยืนยันว่าเป็นของเก่าเมือโบสถ์

ชํารุดทรุดโทรมและพังลงไป จึงได้รือออกมาพบศิลาจารึกแจ้งชัด มีสตางค์จีนอยูใ่นโรงอุโบสถ ๗ ปีและ

จารึกภาษาจีนว่า กิมเหลียง กิมจือ 
 สมัยก่อนนั นมีเรือกําปันมาจอดหน้าวัดอัมพว ันมีฝรั งมาท ําการค้ากับสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ 

เมืองละโว้แห่งลพบุรีนั น และก็มีชาติฝรังฮอลันดา ได้นําเรือกําปันร่วมกับคนจีน มาจอดหน้าวัดนี ในสมัยนั น 

โดยท่านเจ้าอาวาสมีนามปรากฏชัดอีก ขอประทานอนุญาตกล่าวในศิลาจารึกว่า  “พระครูญาณสังวร”มีอายุ

พรรษาถึง ๙๙ พรรษา ทีจารึกไว้ในโรงอุโบสถเมือสมัยโน้น 



 

 

 คนจีนมีศรัทธาเลือมใสต่อท่านพระครูญาณสังวร ทีว ัดอ ัมพว ัน จึงได้สร้างโบสถ์ถวายเป็นทรงจีน

และคล้ายทรงไทย มีเครืองลายครามมากมาย ติดช่อฟ้าหน้าบรรณกระทั งบรรจุไว ้ในโรงอุโบสถมีหยกข้อมือ

ของจีน มีม้าวิง ๙ ตัว เพชรนิลจินดามากมาย มีสตางค์จีน ๗ ปีป เกล้ากระผมได้เอาบรรจุไว้ในโรงอุโบสถ ที

พระเดชพระคุณได้เข ้าไปนมัสการในโรงอุโบสถใหม่แล้วนั น ซึ งสร้างคร่อมโบสถ์เก่า ตามความมุ่งหมาย

ของท่าน พ.อ.ปิน มมุทุกันต์ อธิบดีกรมการศาสนาสมัยนั น 
 ว ัดอ ัมพว ันเป็นป่าดงพงไพร มีต้นตาลมาก บริเวณหล ังวัดปัจจุบันกลายเป็นหน้าว ัดไปแม่นํ า

เจ้าพระยาลุ่มลึก สมัยนั นคนจีน ๒ คน มีศรัทธาในพระครูญาณสังวร ซึงมีอายุพรรษา ๙๙ พรรษาเชียวชาญ

ทางวิปัสสนาญาณ ตามคําโบราณทีจารึกเป็นภาษาจีนทั งสิน นอกจากนั น ฝรั งชาติฮอลันดานั นถือคริสต์ เป็น

สหายกับคนจีนทําการค้าด้วยกันเดินทางมา มีความศรัทธาในพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสพระครูญาณ

สังวร ทีว ัดนี  จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชนุญาตขอพระนาคปรกหินทั งสององค์มาประดิษฐานไว้ที

โบสถ์นี องค์หนึงชอืว่า นาคปรกหูยาน เป็นหินสีเขียว อีกองค์หนึงเรียกว่า นาคปรกคางคนหูตุ้ม เขมรคางคน

หูตุ้มปรากฏว่า กลีบตอน กลีบด ํา เขาจารึกไว้หมด บัดนีเกล้ากระผมได้นิมนต์จากโรงอุโบสถนั น พร้อมทั ง

จารึกภาษาจีนเอามารักษาไว้ ทีกุฏิของเกล้ากระผม ตราบเท่าปัจจุบันนี 
 อุโบสถหลังใหม่ได้สร้างอย่างประหยดัคร่อมทีเดิมไว้ สมัย พ.อ.ปิน มุทุกันต์ อดีตอธิบดีกรมการ

ศาสนามาช่วยแนะนําการสร้างเสาทีกั นอยู่ภายในอุโบสถหลังเก่า และขยายอาณาเขตขึ นมาโดยท่านพ.อ.ปิน 

มุทุกันต์ อดีตอธิบดีกรมการศาสนา ได้ขอพระราชทานอนุญาตให้เดินเรืองเองมาตลอด แค่ ๓ เดือนเสร็จสิน

การผูกพันธสีมาใหม่ ใช้เวลาเฉลิมฉลองเพียง ๖ คืนเท่านั น พล.ต.ต.สามารถ ไวยวานนท์ เมือสมัยเป็นผู ้ว่า

ราชการจังหว ัดลพบุรี และ พ.ต.อ.ประจันต์ พรามหณ์พันธ์ เป็นผู ้กํากับการตํารวจจังหว ัดลพบุรี ก็ได้มาช่วย

เป็นกําล ังสําค ัญ จนอุโบสถได้สําเร็จตามเป้าหมาย สร้างเพียง ๑ ปี ๑๖ ว ันเท่านั น สินทุนทรัพย์ จํานวนส่วน

น้อยไม่มีการเดือดร้อนแก่ประชาชน และพระราชทรัพย์แต่ประการใด 
 เกล้ากระผมขอประทานกราบเรียนว่า อุโบสถหลังนี ไม่มีกําแพงกําหนดเขตจําเพาะ เป็นคอนกรีต

หรือสิงทีสวยงาม แต่มีป่าไม้ไพรวัลย์เป็นกําแพงแทน 
 สําหรับพันธสีมานนัได้ฝากไว้ในฝาผนังอุโบสถ ถ้าใครไม่สังเกตจะไม่ทราบว่าเป็นอุโบสถทีจริง

เป็นอุโบสถทีประหยัดข้างในสะอาดหมดจด โอ่โถงเป็นทีทัศนาควรแก่การเคารพบูชา องค์สมเด็จพระชิน

สีห์ศาสดาเป็นอย่างยิงสามารถจะสาธิตให้นักศึกษาได้เห็นเหตุการณ์ในสังฆกรรมตามพระวินัยนิยมได้อีก

ด้วย 
 หลังจากอุโบสถเสร็จแล้ว ว ัดนี ก็ได้รับการยกย่องจากทางราชการให้เป็นวัดพัฒนา ตั งแต่ พ.ศ.

๒๕๑๑ เป็นต้นมา จน พ.ศ.๒๕๑๓ ได้พัฒนาว ัดและชุมชนโดยใช้หลักของพระพุทธเจ้าคือพัฒนาจิตเพราะ

จิตนี มีความสําคัญมาก ต้องเริมพัฒนาทีจิตก่อน เมือจิตดีแล้วก็เริมหาสัปปายะ เป็นการพัฒนาจิตร่วมกับ

การศึกษา และประกอบอาชีพการงานของท้องถินชาววัดอัมพวันตลอดมา 
 เมือก่อนนี ชาวว ัดอัมพว ันยากจนหาเช้ากินค ํ า บัดนี ก็มีอาชีพการงาน มีการศึกษาดี โดยเริมการพัฒนา

จิตด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็พัฒนาตามล ําดับ ใช้แนวพุทธศาสนาทีกินต้องสะอาดทีถ่ายต้อง



 

 

สะดวกมีความหมายมาก เกล้ากระผมจึงได้สร้างหอประชุมมาเพือการพัฒนาศึกษา พัฒนาจิตเพราะจิตดีแล้ว

ก็ได้สําเร็จตามเป้าหมาย ซาติพีน้องชาวว ัดอัมพว ันและชาวสิงห์บุรี และบ้านใกล้เรือนเคียงก็ด ําเนินตามนี 

ตามแนวพุทธศาสตร์ดังกล่าวมา อาชีพการงานทีไม่ฝืดเคืองแต่ประการใด ทั งย ังสามารถอยู่ร่วมกันด้วย

เมตตาธรรม เอืออารี เกิดความสามัคคีในสังคมเรียกว่าการพัฒนาสังคมอีกด้วย นอกเหนือจากนั นอยู่ด้วย

เมตตาธรรม เพราะมีคุณธรรมเป็นบทสําคัญคือพัฒนาจิตดีแล้ว ท่านทั งหลายเหล่านั นก็มิได้อยู่ด้วยความ

แตกแยก  แปลกอะไรกัน เกล้ากระผมก็ได้ดําเนินงานพัฒนาว ัดอัมพว ันตามแนวพุทธศาสตร์โดยการ

สร้างสัปปายะ หาอาวาสทีเป็นสัปปายะเป็นทีอยู่ของสงฆ์ เป็นทีอยู่ของอุบาสก อุบาสิกา เป็นทีรับไว้ เพือ

บริการในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานดังกล่าวมา นอกเหนือจากนั นอํานวยความสะดวกในด้านอาหาร

โดยสัปปายะ ให้ถูกต้องตามพระวินัยนิยมบรมพุทธานุญาต จัดหาบุคคลากรเป็นสัปปายะ หาพวกหาพ้อง ทีมี

จิตอาวรณ์ให้อภัยเอืออารี เกิดความสามัคคีต่อกัน  
 นอกเหนือจากนั นแล้วก็เร่งรัดวิปัสสนากรรมฐานโดยภิกษุสงฆ์ องค์เณรต้องเป็นผู ้นํา เป็นตัวอย่าง 

นับเป็นการพัฒนาทีมุ่งตรงต่อธรรมะสัปปายะ ได้ความสะดวกสบายแก่พุทธศาสนิกชน เขา้ในหลักทีว่า 

กิจกรรมของพระสงฆ์ต้องเป็นประโยชน์ของประชาชน 
 พระภิกษุสงฆ์องค์เณรก็ด ีทีมาอยู่ว ัดนี จะบวชน้อย บวชมากไม่สําคัญ บวชแล้วพัฒนาจิตกิจกรรม

ของพุทธศาสนา ก็จะได้รับผลดังทีกล่าวมาแล้วข้างต้นทุกประการ ผลนั นก็ได้ปรากฏชัดแสดงออกเช่นดียว

กัน 
 ว ัดนี กําลงัทําสัปปายะ หาทีอยู่อาศ ัย สําหรับผู้มาอบรมสีปีทีผ่านมา อบรมไปแล้วสองแสนคนตลอด

กระทั งภิกษสุงฆ์องค์เณร โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชอริยวงศาคตญาณ ว ัดราชบพิตสถิตมหาสีมา

ราม ได้เสด็จมาทีวัดอ ัมพว ัน ๕ ครั งผ่านไปแล้ว เนืองในกิจกรรมของพระสงฆ์ มีการพัฒนาว ัด ทั ว

ราชอาณาจักร การอบรมพระสังฆาธิการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาครวมกันทีวัดอ ัมพว ันนี เหตุการณ์เป็น

เช่นนี  เกล้ากระผมจึงต้องหาสปัปายะเอาไว้สนับสนุนบริการของบุคลากรให้พร้อมทุกประการ จึงมีการสร้าง

กุฏิวิทยากรเพิมเติมทีมีอยู่แล้วเป็นกุฏิครึงไมค้รึงตึกซึงเดิมใช้พักวิทยากรทั งฝ่ายหญิงฝ่ายชาย จึงสร้างใหม่

แยกฝ่ายบรรพชิตออกไปเป็นส่วนสัดแยกออกไปเป็นส่วนเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส เขตบําเพ็ญกุศล เขต

หอประชุม เพืออบรมบ่มนิสัย เขตศาลาบําเพ็ญกุศล เขตภาวนา กินน้อย นอนน้อย พูดน้อย ทําความเพียรมาก 

ไม่รับแขกในเขตภาวนา มีเขตอุบาสิกา  เขตแม่ชี เขตหล ักฐาน เขตจัดผลประโยชน์ครบถ้วนทุกประการ 
 สําหรับกุฏิหลังนี มุ่งหมายให้เป็นกุฏิรับรองพระเถระ วิทยากรทุกระดับ ทีจะมาพักและได้รับความ

สะดวกในการสัปปายะ และบริการถวามการเคารพ ถวามการต้อนรับพระเถรานุเถระทีมาจากจตุรทิศทั งสี 

กุฏิรับรองพระเถระหลังนี  พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์ ว ัดเทพธิดาราม เจ้าคณะภาค ๓ ได้เมตตา

กรุณามากะกฎเกณฑ์และยกเหตุผลให้สร้าง ฯ สถานทีนี ว่าเหมาะสมดีทีสุด 
 ผู ้ศรัทธาเจ้าภาพได้แก่โยมบุญถิน อัตถากร พร้อมด้วยคุณโยม ม.ร.ว. คุณหญิงพรรณเรือง อ ัตถากร 

และดร.กิงแก้ว อ ัตถากร หร้อมด้วยญาติพีน้อง เห็นพ้องต้องกันรับเป็นเจ้าภาพขึ นมา เลยให้ชือกุฏินี ว่า “กุฏิ

บุญถิน อัตถากร รับรองพระเถระ” ด้วยความมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงให้พระเถระวิทยากรมาพักแล้วจะได้รับ



 

 

ความสะดวกสบาย จากการบริการของวัดเป็นสัดส่วน และจะเจริญงานการวิทยากรได้ถูกต้องทุกประการ จะ

มีการอบรมพระสังฆาธิการหรือระดับโรงเรียนมัธยมประถมศึกษา มหาวิทยาลัยเป็นสัดส่วน ก็ได้รับ

ความสุขความเจริญต่อประชาชนและประชาชนก็ต้องการรับความสะดวก หนึง สองความสบาย สามเข้า

มาแล้วปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นอกเหนือจากนนักลับไปก็มีทีพึงทางใจติดตัวไป ก็ไดสํ้าเร็จตาม

เป้าหมายทุกประการ 
 โดยคุณโยมบุญถิน อัตถากรและคุณโยม ม.ร.ว. คุณหญิงพรรณเรือง ดร.กิงแก้ว อ ัตถากรก็ตั ง

เจตนารมณ์ว่าเป็นเจ้าภาพสร้าง เพืออุทิศถวายหม่อมเจ้าจรัสโสม เกษมสันต์ ซึงเป็นผู ้ทีมีพระคุณในวงศ์

ตระกูลเกษมสันต์สืบต่อไป 
 กุฏิหลังนี  กว้างยาว ๓ วา ๒ ศอกเท่านั น เป็นสีเหลียมมี ๓ ชั น ชั นล่างเป็นห้องโถง มีห้องนํ าห้อง

ส้วมบริการพร้อม เย็นสบาย 
 ปัจจุบันนี คุณธนะศักดิ  ยุวบูรณ์ ผู้ว่าราชการจังหว ัด เป็นประธานฝ่ายของประชาชน พร้อมด้วยท่าน

นายอําเภอศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการอ ําเภอได้ร่วมกันให้การอุปถ ัมภ์บํารุงตลอดมา 
 ฝ่ายคณะสงฆ์ก็มีท่านเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหว ัด เจ้าคณะอ ําเภอ คณะสังฆาธิการเขตสิงห์บุรีได้ให้

การอุปกระตลอดมาโดยเฉพาะอย่างยิงพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณพระธรรมญาณมุนี ท่านเจ้าคณะ

จังหว ัดลพบุรี ว ัดกวิศรารามท่านก็มีเมตตาอุปถัมภ์บํารุงว ัดนี เป็นพิเศษ นอกจากให้การช่วยเหลือด้วยเมตตา

แล้ว ย ังเมตตารับเป็นวิทยากรทุกครั ง ถึงท่านมีอายุ ๘๔ แล้ว เป็นพระเดชพระคุณแก่ว ัดอ ัมพว ันเป็นล้นพ้น 
 เกล้ากระผมตั งใจถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เข้าในหล ักการว่าเกล้ากระผมเป็น

ภิกษุสงฆ์รูปหนึง ในสงัฆมณฑลนี  ขอตั งสัจจะว่า กิจกรรมของพระสงฆ์ต้องเป็นประโยชน์ของประชาชน

สืบไปเพือประชาชนได้มาพึงพาอาศัย เหมือนร่มไม้ร่มไทร ได้ชนือกชืนใจด้วยธรรมโอสถ ซึงเป็นดุจอาหาร

ทิพย์ฉนั น 
 ว ันนี เป็นวันมหามงคลชีวิต ทีจะต้องแสดงออกซึ งการบูชาในการทักษิณาทานอุทิศถวายแก่หม่อม

เจ้าจรัสโฉม เกษมสันต์ ณ โอกาสบัดนี 
 เกล้ากระผมรู้สึกซาบซึ ง ในพระคุณของหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เป็นอย่างยิงทีได้เมตตามาเป็น

องค์ประธานเปิดป้ายกุฏิบุญถิน อัตถากร รับรองพระเถระ เจ้าภาพชืนใจพร้อมด้วยผู ้ว่าราชการจังหวัด และ

ท่านศึกษาธิการจังหว ัด ศึกษาธิการอําเภอพรหมบุรี พร้อมด้วยญาติโยมชาวว ัดอัมพวันต่างปลืมปีติยินดี

โสมนัสเป็นอย่างยิง 
 บัดนี ได้โอกาสเป็นมงคลแล้ว ขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้โปรดเมตตาเปิดป้าย “กุฏิบุญถิน อ ัต

ถากร รับรองพระเถระ” เพือเป็นสิริมงคล แล้วกรุณาให้โอวาทตามสมควรแก่เวลาสืบไป 
 
 
 
 



 

 

สัมโมทนียกถา 
ของ 

สมเด็จพระญาณสังวร 
๒๗ มี.ค. ๓๑ 

 
 ในนามแห่งคณะสงฆ์ ซึงประกอบด้วยท่านเจ้าคณะภาค เจ้าคณะท้องถิน เจ้าอาวาส และพระภิกษุ

สามเณรทั งหลาย ผมขออนุโมทนาสาธุการ ในการทีท่านผู้สร้าง คือ คุณบุญถิน อ ัตถากร ม.ร.ว. คุณหญิง

พรรณเรือง อ ัตถากร พร้อมทั งธิดา คุณกิงแก้ว อัตถากรและญาติมิตรผู ้ร่วมการกุศลทั งปวง ได้สร้างกุฏิ

รับรองนี ขึ น มีล ักษณะและว ัตถุประสงค์ตามทีท่านเจ้าอาวาสได้แถลงแล้ว และตามทีท่านเจ้าอาวาสได้แถลง

นั น ท่านก็ได้เล่าประว ั ติของว ัดนี  ว่ามีมาต ั งแต่สมันทีพบในจารึกเป็นภาษาจีน ในสมัยกรุงศรีอยุธยาทีชาวจีน

ได้สร้างว ัตถุสําค ัญคือโบสถ์ พร้อมทั งมีสิงต่างๆกับจารึกเป็นภาษาจีน 
 นั นแสดงว่าท่านเจ้าอาวาสในครั งนั น คือ ท่านพระครูญาณสังวร ซึงทีแรกเข้าใจกันว่าตําแหน่งราช

ทินนาม “ญาณสังวร”นี  ได้บังเกิดขึ นในสมัยกรุงเทพฯ โดยสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร ทีเรียกกันว่า 

พระสังฆราชไก่เถือนเป็นองค์แรก ณ บัดนี ได้มาทราบว่า ราชทินนามนีได้มีมาตั งแต่สมัย ทีพบในจารึกทีว ัด

นี  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้ว และก็ปรากฎว่า ท่านเจ้าอาวาสในสมัยนัน ก็เป็นผู ้ทีปฏิบัติในฝ่ายวิปัสสนาธุระ 

และในสมัยปัจจุบันนี ท่านเจ้าอาวาสก็เป็นผู ้ทีปฏิบัติในฝ่ายวิปัสสนาธุระ และอบรมสังสอนในวิปัสสนาธุระ

ทีท่านเรียกว่าเป็นการพัฒนาจิต จึงนับว่าเป็นประวัติการณ์ทีต่อเนืองมาถึงปัจจุบัน อย่างน่าอัศจรรย์ 
 อ ันวิปัสสนาธุระนั น เป็นทีทราบกันแล้วว่า คู่ก ันกับค ันถธุระ อ ันหมายถึงธุรกิจการเรียนคัมภีร์ อ ัน

เป็นฝ่าย ปริยัติธรรม และวิปัสสนาธุระนั นก็หมายถึงการปฏิบัติ อันเรียกว่า ปฏิบัติธรรม พระพุทธศาสนานั น

อาจจะแยกออกได้ว่า เป็นศาสนาคือปริยัติ ศาสนาคือปฏิบั ติ และศาสนาคือปฏิเวธ คือ ความรู้แจ้งแทงตลอด 

เปรียบได้เหมือนอย่างต้นไม้ใหญ่ ซึงประกอบด้วยราก ลําต้น กิง ใบ และผลอนัรากของต้นไม้นั นก็ได้แก่

ปริย ั ติ ลําต้นของต้นไม้ก็ได้แก่ปฏิบัติผลของต้นไม้นั นก็ได้แก่ปฏิเวธ 
 ประเทศไทยเรานี ได้มีพระพุทธศาสนา ทีเปรียบเหมือนอย่างเป็นต้นไม้ใหญ่ อ ันบริบูรณ์ด้วยราก ล ํา

ต้น และผล ทีประชาชนชาวไทยได้บํารุงรักษา และได้บริโภคตลอดมาช้านาน และการรักษาต้นไม้คือ

ศาสนาดังกล่าวนี  เราทั งหลายซึ งเป็นชาวไทยก็จะต้องช่วยกันรักษาทั งทีเป็นส่วนรากคือปริย ัติ ทั งทีเป็นส่วน

ลําต้นคือปฏิบัติเพือทีจะได้บริโภคผลของต้นไม้ อ ันเป็นปฏิเวธนี ตลอดไป เพือความสุข ความเจริญ 
 การปฏิเวธ คือผลของการปฏิบัตินี  เป็นความหมายตรงเพราะการปฏิบัตินั น เมือปฏิบัติย่อมได้รับผล

ของการปฏิบัติทันที จะรักษาศีล จะทําทาน จะบําเพ็ญภาวนา ท ั งฝ่ายสมถะ และฝ่ายวิปัสสนา ก็ได้รับผล

ทันทีทีปฏิบัติ น้อยหรือมากก็สุดแต่การปฏิบั ติ และผลของการปฏิบั ตินี ก็เป็นการยกจิตใจ ยกตัวเองให้สูงขึ น 

ให้พ้นจากโลกทีเป็นฝ่ายช ั วขึ นสู่โลกทีเป็นฝ่ายดีโดยล ําดับ จนถึงพ้นโลกสุดโลก อ ันเรียกว่า โลกุตตระคืออยู่

เหนือโลก อ ันเรียกว่า มรรค ผล นิพพาน ผลของการปฏิบัติทีได้มาต ั งแต่เริมต้น จึงยังเป็นโลกียะเกียวกับโลก 



 

 

จนถึงเป็นโลกุตตระ พ้นโลกนี  จะเรียกรวมยอดเป็นปฏิเวธ คือความรู้แจง้แทงตลอด อ ันเป็นผลของการ

ปฏิบัติ 
 คนเราทีเป็นสามัญชน มักจะไม่เข้าใจค ําว่า โลกุตตระอยู่เหนือโลก คือ มรรค ผล นิพพาน หรือว่าไม่

สามารถทีจะปฏิบัติให้ถึงได้ และอันทีจริงนั น ทุกคนจะปฏิบัติให้ถึงทีเดียวนั น ก็ย่อมเป็นไปยากหรือไม่ได้ 

จะต้องบรรลุเป็นข ั นๆขึ นไป เปรียบเหมือนการขึ นบันได จากข ั นพืนดินไปสู่ขั นทีสูงขึ นๆของอาคาร

บ้านเรือนก็เปรียบเหมือนอย่างการขึ นภูเขา ก็ต้องเดินขึ นไปตั งแต่พืนดิน เชิงเขา ขึ นไปโดยลําดับ และเมือ

เดินขึ นไปทีละก้าวแล้ว ก็ไม่เป็นการยาก เมือสูงมากก็จะต้องหยุดพัก 
 แต่คนทีมีปัญญาเฉียบแหลม สามารถจะรู้ได้เร็วพลัน อันเรียกว่า อุคฏิตัญ ูนั น อาจจะเกิดขึ นได้โดย

รวดเร็วทันที เปรียบได้ด ังขึ นลิฟท์จะขึ นสูงสักกีครั ง ซึ งแป๊บเดียวก็ถึง อันทีจริงการขึ นแป๊บเดียวนั นก็มิใช่

หมายความว่าจะเป็นการขึ นข้ามชนันั น ต้องขึ นไปโดยลําดับขั นเหมือนกัน แต่ว่าขึ นไปได้เร็วมาก สําหรับ

บุคคลประเภททีเป็นอุคฏิตัญ ู ทีรู้เร็ว 
 แต่ทีรู้ช้าลงไปกว่านนั คือสติปัญญาไม่สามารถจะรู้ได้โดยฉับพลันอย่างนั น รู้ช้าเข้าๆขึ นช้าเข้าๆ

เหมือนอย่างกับค่อยๆเดินขึ นไป ขึ นบันได หรือขึ นภูเขาดังกลา่ว และในขณะทีขึ นภูเขานั นเมอืยงัไม่ถึงยอด 

ก็ย ังไม่พ้นจากภูเขา 
 การปฏิบัติมาตั งแต่ในเบืองต้น ยกตนให้สูงขึ นโดยล ําดับด ังกล่าวนี  เรียกว่าโลกียะ คือย ังเกียวอยู่กับ

โลก เหมือนอย่างขึ นภูเขาทีขึ นไปแล้วย ังไม่พ้นภูเขา และเมือขึ นสูงขึ นไปๆ ก็เปรียบเหมือนอย่างว่า ยกตน

ขึนสู่จิตจากฝ่ายชั วฝ่ายตํ า ให้สูงขึ นไปๆ ยกตนให้พ้นจากอบายโลกขึ นสู่มนุสสโลกขึ นสู่เทวโลก พรหมโลก 

และสูงขึ นไปโดยลําดับ และทีกล่าวนี หมายถึงเป็นโลกของจิตใจ ซึ งมีอยู่ในจิตใจของมนุษย์คนเรานีเอง 
 จิตใจทีย ังเป็นอบายโลก คือจิตใจทีตํ าทราม ประกอบด้วยกิเลสหนาแน่น ปราศจากหิริโอตัปปะ 

สามารถจะทําความชัวได้ทุกอย่างดังนี ทีจิตใจทีเป็นอบายโลกด ังทีเรียกว่ามนุสสเนรยิโก มนุสสเปโต มนุษย์

นรก มนุษย์เปรต แต่เมือมาปฏิบัติในพระพุทธศาสนาทีศรัทธา มีศีล สุตะ จาคะ ปัญญาขึ นโดยลําดับแล้ว ก็

จะยกตนให้พ้นจากอบายโลกนี  เรียกว่าพัฒนาจิตขึ นเป็นมนุสสโลกสู่มนุสสโลก มีจิตใจเป็นมนุษย์ คือเป็น

มนุษย์ทีมีใจสูง มีหิริ มีโอตัปปะ มีศรัทธา มีศีลเป็นต้น และเมือจิตใจบริสุทธิ ทียิงขึ นไปอีก จิตใจนีจะยกขึ น

ไปสู่เทวโลกสูงขึ นไปอีก็เป็นมนุสพรหมโลก มีจิตใจเป็นพรหม คือจิตใจเป็นพรหม คือจิตใจทีประเสิรฐ

บริสุทธิ  ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรม มีเมตตากรุณาเป็นต้น อย่างบริสุทธิ ผุดผ่อง ก็แปลว่าเหมือนอย่างขึ น

เขา กับขึ นลิฟท์ ขึ นจนถึงเขาเกือบจะถึงยอด ครังเมือถึงยอดแล้ว เหยียบอยู ่บนยอดเขา ก็เรียกว่าพ้นจากภูเขา 

ถึงยอดเขาแล้ว ยอดเขาอันเป็นส่วนสูงสุดทีบรรลุถึงนีแหละเรียกว่าโลกตุตระอยู ่ เหนือโลก พ้นโลก พ้นจาก

ความเป็นพรหม เป็นเทพ เป็นมนุษย์ เป็นอบายทั งหมด 
 เพราะฉะนั นจึงมีพุทธภาษิตทีตรัสตอบแก่ผู ้ทีมาทูลถามในครั งหนึงว่า ทรงเป็นมนุษย์หรือ พระองค์

ตรัสว่าไม่ใช่ เป็นเทพหรือเป็นพรหมหรือ ก็ตรัสว่าไม่ใช่ พระองค์ไม่ได้เป็นมนุษย์ ไม่ได้เป็นเทพ ไม่ได้เป็น

พรหม แต่พระองค์เป็นพุทธ เป็นสย ัมภู ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ พ้นจากภาวะเป็นโลกต่างๆ กายมนุษย์ถึง



 

 

จุดสูงสุดดังกล่าวนี แหละ เรียกว่าโลกุตตระอยู่เหนือโลก เหมือนอย่างบรรลุถึงยอดเขา ก็คืออยู่เหนือภูเขาอยู่

บนยอดภูเขาแล้ว ก็พ้นจากภูเขา 
 เพราะฉะนั น พระพุทธเจ้าจึงทรงเป็นผู้นําในการพัฒนาจิตตั งแต่เบืองต้นเบืองตํ า จนถึงบรรลุถึงสุด

การพัฒนา คือพัฒนาได้อย่างสูงสุดสุดพัฒนาเสร็จพัฒนา 
 การศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติพระพุทธศาสนานั น ได้ทําให้ผู ้ปฏิบัติสามารถก้าวขึ นไปสู่เบืองสูงโดย

ลําดับดังนี  ตามพระพุทธเจ้าทีได้ตรัสสอนไว้ และการพัฒนาให้สูงขึ นไปโดยล ําดับดังกล่าวนี  ก็ไม่ใช่

หมายความว่าไม่รู้จ ักสินสุด มีเวลาทีสินสุดได้ คือ เมือพัฒนาขึ นไปถึงทีสุดแล้วถึงยอดแล้ว ไม่มีขันทีจะต้อง

ไต่ขึ นไปอีก นีแหละเรียกว่าเป็นการสุดพัฒนา ทีพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า จบกิจทีจะพึงกระทํา ด้วยความเป็น

อย่างนี  คือเพือทีจะพัฒนาจิตของตนเองใหไ้ปถึงทีสุด จบการศึกษา จบการพัฒนาของตนนั นเอง จิตของท่าน

เองแล้วเช่นเดียวกันทั งหมด การศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพือเป็นการพัฒนาจิตใจนัน จึงมีเวลาทีสินสุด

ได้ จบได้ ด ังพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั งหลาย    
 ค ําสั งสอนของพระองค์ตรัสสั งสอนไว ้  ก็ทรงสั งสอนไว้ครบถ้วน พร้อมทั งอรรถะ เนือความ 

พย ัญชนะ คือถ้อยคําบริสุทธิ  คือถูกต้องไม่มีผิดพลาดแม้แต่น้อย บริบูรณ์ คือ ครบถ้วน ไม่มีบกพร่องแม้แต่

น้อย ไม่มีผิดแม้แต่น้อย ไม่มีบกพร่องแม้แต่น้อย อันนีแหละเรียกว่าบริสุทธิ  บริบูรณ์ ขึ นไปจนถึงขันสูงสุด 
 เพราะฉะนั นการปฏิบัตินั น ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตั งแต่ต้นขึ นไป เหมือนอย่างขึนเขาหรือขึ นบันได

ดังกล่าวนั น ก็ต้องขึ นตั งแต่ขั นทีหนึงขึ นไป ก้าวขึ นไปต ั งแต่ก้าวแรกขึ นไป และเมือก้าวขึ นไปเรือยๆ แล้ว

การบรรลุถึงขั นสูงสุด ไม่เป็นการยากเพราะว่าขึ นไปโดยลําดับ ยากนั นอยู่ทีว่า สมมติว่าย ังไม่ได้ขึ นสักขั น

เดียว แหงนหน้าขึ นดูถึงขั นสูงสุด เห็นสูงมากก็ไม่ไหวเสียแล้ว ไม่มีการพยายามทีจะเริมขึ นต ั งแต่ข ั นแรก 

ยากตรงทีแหงนหน้าหน้าขึ นดู แล้วก็นึกว่าจะให้ถึง จะลอยไปให้ถึงยอดทันที ยากอยู่ตรงนี  ทีว่ายาก แต่ถ ้าได้

ศึกษาให้รู้จ ักพระพุทธศาสนา และปฏิบ ั ติไปโดยลําดับแล้ว การขึ นถึงขั นสูงนั นจึงไม่ยาก ในเมือขึ นไปโดย

ลําดับ 
 และก็ว่าถึงการยึดการปล่อยนั นก็เหมือนกัน ก็สอนให้ปล่อยหมด คือ ปล่อยวางทั งหมดสิน ตั งแต่ที

แรกยังไม่ได้จะให้ยดึทั งหมดก็ไม่ได้เหมือนอย่างการย่างขึ นบันได เมือเราหยุด หยุดอยู่บนบันไดขั นทีหนึง 

เราก็ต ้องยึดบันไดขั นทีหนึงสําหรับเหยียบ และว่าเราจะขึนบันไดขันทีสองได้นัน เราจะต้องปล่อยบันไดขัน

ทีหนึง ยกเท้าจากบันไดขั นทีหนึง มาเหยียบบันไดขั นทีสองแปลว่า ต้องมีการปล่อยข ั นหนึงแล้วมายึดขั น

สอง สําหรับยืน สําหรับเหยียบเพือจะขึ นต่อไป จึงต้องมีการปล่อยและการยึด กันเป็นขั นๆไปอย่างนี  เมือยัง

มีขันทีจะต้องขึ นต่อไปแล้ว ก็จะต้องมีการปล่อยและการยึดดังกล่าวไปทีละขัน  ๆจะสอนกันให้ปล่อยวางกัน

ทีเดียวหมด ไม่เอาละ อะไรทุกอย่างนี ไม่ได ้
 กิเลสตัณหาในใจของคนเรานั น ความชั วในจิตใจของคนเรานั น เครืองเศร้าหมองในจิตใจของเรา

นั น ไม่ใช่ว่าจะหมดไปโดยคิดว่าจะปล่อยจะวาง จะเอาไปโยนทิง ไปทุบทิง ไปทําลายทิง เหมือนอย่าง

สิงของไม่ได้ เพราะเป็นภาวะในจิตใจ ไม่ใช่ว ัตถุ การจะปล่อยการจะวางต้องอาศัยศีล สมาธิ ปัญญา หรือ

สติปัญญา และก็ต้องรู้ จักทีจะปล่อย รู้ จักทีจะยึดไปโดยลําดับ กล่าวง่ายๆอีกอย่างหนึงก็คือว่า จะต้องยึด 



 

 

จะต้องรู้จักปล่อยวางความชั ว ยึดความดีเอาไว้ และก็จะต้องปล่อยวางคือยึดและปล่อยไปตามข ั นตามล ําดับ 

แม้ความดีก็เหมือนกัน จะยดึเอาไว้อีกก็เป็นความไม่ดี ความดีทีเป็นข ั นตํ าๆนั น จะต้องปล่อยความดีทีเป็นขั น

ตํ า ก้าวขึ นสู่ความดีทีเป็นขั นสูงขึ นไปอีกดังนี  เป็นขั นของการปฏิบัติทีเป็นไปโดยลําดับ ตามทีพระพุทธเจ้า

ทรงสั งสอนไว ้
 เมือเป็นดังนี แล้ว การปฏิบัติพุทธศาสนาก็ถูกต้องและเป็นประโยชน์และจะต้องอาศัยให้มีทั งศีล ทั ง

สมาธิ ทั งปัญญาประกอบกันไป หรือมรรคทีองค์แปดประกอบกันไป จะทิ งข้อใดข้อหนึงไม่ได้ ต้องปฏิบัติ

และอาศัยซึงกันและกันขึ นไป จะทิ งข้อใดข้อหนึงไม่ได้ ต ้องปฏิบ ั ติและอาศัยซึงกันและกันขึ นไป จึงจะ

บรรลุถึงผลขึ นไปโดยลําดบั การปฏิบั ติด ังนีย่อมมีปัญญาเป็นข้อปฏิบัติข ั นยอด เพราะฉะนั น ไตรสิกขา ก็มี

ศีล สมาธิ ปัญญา และธุระก็ยกเอาวิปัสสนาธุระ อ ันเป็นยอดขึ นมาและก็ไม่ใช่หมายความว่า จะทําแต่

วิปัสสนากันอย่างเดียว ต้องปฏิบั ติในทางด้านสมถะ ปฏิบัติในศีลด้วยให้ครบไตรสิกขา คือ ให้ครบมรรคมี

องค์แปด และยกเอาปัญญาทีเป็นยอดเรียกว่าวิปัสสนาธุระเหมือนอย่างมรรคมีองค์แปดยกเอาสัมมาทิฏฐิขึ น

เป็นหัวหน้า เป็นข้อทีหนึง และเป็นข้อต่อๆกันไป 
  เพราะฉะนั นเมือเราปฏิบัติให้เข ้าทางถูกทางแล้ว ย่อมจะได้รับผลของพระพุทธศาสนา จะมีความ

สํานึกรู้ขึ นในใจตนเองว่า อโห พุทโธ อโห ธัมโม อโห สังโฆ โอหนอพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์มีจริง ดังนี  เมือปฏิบัติให้เข้าทางดังนีแล้ว ก็จะเป็นไปเพือความเจริญ ทั ง

ศรัทธา ทั งปัญญา พร้อมทั งธรรมะข้อนี  เป็นการพัฒนาจิตใจ ในพระพุทธศาสนาตามทีพระพุทธเจ้าไดท้รง

สั งสอนเอาไว ้
 เพราะฉะนั นในสํานึกของท่านพระครูเจ้าอาวาส วัดอ ัมพว ันนี  ท่านได้พลีชีวิตร่างกาย และความสุข

ทุกอย่าง เพือวิปัสสนาธุระดังกล่าว ซึงท่านปฏิบัติตนเองท่านด้วย และท่านสั งสอนผู ้อืนด้วยให้ปฏิบัติเพือให้

มีจิตใจเข้าถึงธรรมะในพระพุทธศาสนา ดูดดืมธรรมะในพระพุทธศาสนา เพราะเมือปฏิบัติได้เข้าทางดังนี

แล้ว ก็จะได้ธรรมรส เมือได้ดูดดืมพระพุทธศาสนา อ ันเรียกว่า ธรรมปีติแล้วก็ย่อมได้ธรรมรส รสของพระ

ธรรม ซึ งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า มหาสมุทรทั งสินนั น มีความเค็มเป็นรสฉันใด ธรรมของพระองค์ทีพระองค์

ทรงสั งสอนทงัหมด ก็มีวิมุตติ คือความหลุดพ้นเป็นรสฉันนั น 
 เพราะฉะนั นผู ้ปฏิบัติทุกคน แม้แต่เป็นเบืองต้น เบืองต ํ า ในข้อใดข้อหนึง เมือได้ดืมธรรมะของ

พระพุทธเจ้าแม้แต่เพียงเล็กน้อยแล้ว ก็ย่อมจะต้องได้ธรรมรส คือใจหลุดพ้นจากเครืองเศร้าหมอง ความชัว

และความทุกข์ มีความโปร่งใจ สบายใจเกษมใจ อิมเอิบใจ ในธรรมมากน้อยตามควรแก่การปฏิบัติทุกครั งไป 

ธรรมปีติดูดดืมธรรมกับธรรมรส รสของพระธรรม จึงควบคู่กันไปอย่างนี  อ ันจะมีได้จากวิปัสสนาธุระ ดังที

ท่านพระครูเจ้าอาวาส ท่านสั งสอนในทีนี 
 บัดนี จึงเป็นทีจูงใจบุคคลเป็นอันมาก ให้เขา้มารับการอบรมและมาช่วยถวายสัปปายะต่างๆให้

บริบูรณ์ เป็นสัปปายะทั งสี อาหารสัปปายะ เสนาสนะหรือวิหารสัปปายะ บุคคลสัปปายะ ธรรมสัปปายะ ดัง

ท่านทีมีศรัทธาสร้างกุฏินี  ก็เป็นการสร้างให้มีเสนาสนะหรือมีวิหารสัปปายะ เป็นทีรับรองพระเถระทั งหลาย 

เพือมห้มีสัปปายะอนัสมบูรณ์ อันเป็นอุปถ ัมภ์ปัจจ ัย สามารถให้ผู้ทีมาเป็นพระวิทยากรเป็นอาจารย์สั งสอน 



 

 

และมาศึกษาปฏิบัติธรรม มีสัปปายะดังกล่าวสามารถทีจะปฏิบัติ สามารถทีจะอบรมสั งสอน ให้สําเร็จผลได้

ยิงๆขึ นไป 
 เพราะฉะนั นจึงขออนุโมทนาอํานวยพร ให้ท่านเจ้าภาพทีสร้างกุฏินี  ซึงมีการถวายมีการเปิดในว ันนี  

และขออนุโมทนาแด่ท่านพระครูเจ้าอาวาส พร้อมทั งท่านพระเถรานุเถระทั งหลาย และทุกๆท่านทีได้ช่วยกัน

อุปการะ ให้การศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติธรรมในวัดนี  เป็นไปได้ด้วยดี อย่างทีปรากฎ 
 จึงขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย อ ํานาจบุญกุศล ได้อภิบาลรักษาทุกๆท่าน ให้เจริญอายุ วรรณะ 

สุขะ พละ และเจริญในธรรมปฏิบัติ ให้ได้ประสบธรรมปีติ และธรรมรส ทั วกันเทอญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคฎแห่งกรรม “วิญญาณ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แม่กาหลง 
พระครูภาวนาวิสุทธิ 

๑๑ พ.ค. ๓๑ 
 
 อาตมามาอยู่เข้าพรรษาทีว ัดอ ัมพว ันว ันนี เริมต้นตั งแต่ พ.ศ.๒๕๐๐ ก่อนหน้านั นคือเมือพ.ศ.๒๔๙๙ 

ก็ไปๆมาๆดูแลรักษาการพอดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสก็มาอยู่ประจํา สมัยก่อนนั น มีพระภิกษุสงฆ์องค์เณร

พรรษาหนึงไม่เกิน ๑๕ รูป เพราะพืนทีบ้านวัดอัมพวันนั นบ้านน้อยไม่มากนักประชาชนยากจน มีอาชีพ

ทางการทํานาทําสวนเล็กๆนอ้ยๆ ไม่มีผู ้ทีมีเงินมีทองมั งค ั งสมบูรณ์อันใดนักและว ัดอัมพว ันนั นต่อมาก็มี

พระสงฆ์เพิมขึ น พรรษาละ ๔๐-๕๐ รูปทุกปีตลอดมา อาตมาคิดว่าต่อไปจะก้าวหน้าได้ต้องหาสัปปายะ บาง

ทีจะมีแขกมาทีว ัดก็ต้องไปขอบิณฑบาตอาหารคาวหวานบ้านเหนือบ้านใต้มาเลียงเขา ก็เป็นการลําบากแก่

ประชาชนในท้องถินนั น มาคิดดูต้องหาสัปปายะทั ง ๔ ให้ครบ ว ัดนี จึงเจริญก้าวหน้าได้ กิจกรรมของคณะ

สงฆ์สมัยนั นไม่เจริญ เพราะว ัดนี ข้าวของก็มีน้อย เป็นว ัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา 
 เริมต้นด้วยอาวาสสัปปายะ อาหารสัปปายะ ต้องหาบุคคลากรสัปปายะ ช่วยเหลือกิจกรรมของคณะ

สงฆ์ เช่นกรรมการว ัด ทายก ทายิกา ช่วยกันทํางาน ประการทีสีต้องจัดการศึกษาความรู้ในพระพุทธศาสนา

เพิมขึ นเรียกว่า ธรรมะสัปปายะ เรียกว่าทั ง ๔ ประการนี ต้องอาศัยต่อเนืองกัน ว ัดจึงเจริญได้ มีแขกเหรือมา

หาพอสมภารเจ้าว ัดหรือมาธุระในสัดก็ต้องไปขอข้าวแกงบ้านเหนือบ้านใต้มาเลี ยงทุกครั งก็เป็นการรบกวน

ชาวบ้านเขา มาคิดถึงดูว่าเหตุการณ์วันข้างหน้า ว ัดอัมพวันจะเจริญก้าวหน้าได้ จะต้องตังโรงครัว อาหารเป็น

เรืองสําคัญ บางทีแขกมาว ัดไม่มีอาหารรับประทานเพราะเป็นว ัดทีอยู่ทุรก ันดาร ป่าดงพงไพรมากมาย มี

ท่าเรือนํ าแล่นไปมาในลําแม่นํ าเจ้าพระยาเป็นต้น 
 ว ัดอ ัมพว ันอยู่ริมแม่นํ าเจ้าพระยา การสัญจรไปมาก็ต้องใช้ทางเรือทางเดียว เพราะทางหลังวัด

ออกไปถนนเอเชียยังไม่มี เป็นป่าและคลองชลประทานก็ยังไม่มีด้วย การส่งนํ าเข้าทุ่งหรือทําเกษตรหรือทํา

ไร่ไถนาก็ย ังไม่เจริญ ทีอาตมาอยู่ว ัดอ ัมพวันนั นมีนํ าไหลเข้าทุ่ง ตามหลักโบราณท่านว่าเดือน ๑๑ นํ านอง 

เดือน ๑๒ นํ าทรง พอถึงเดือนอ้ายเดือนยีนํ าก็รีไหลลง ทํานาข้าวหนัก ข้าวกลาง แบบโบราณ ประเพณีสืบมา 

มาตอนหลังก็เจริญขึ นเป็นลําดับ  
 การตั งโรงครัวจะทําอย่างไร อาตมาจากว ัดพรหมบุรีมามีปัจจัยติดตัวมา ๓.๐๐๐ บาท มีเท่านนัเอง ก็

มาคิดทบทวนได้ว่าจะต้องหาบ้านสักหลังหนึง จะซือไม้ใหม่แล้วนํามาปลูกจะต้องใช้ทุนทรัพย์มากปัจจัยก็

ไม่มีกับเขา จะไปเรียไรบ้านเหนือบ้านใต้ก็จะรู้สึกแร้นแค้น สําหรับบ้านนั นหาเงินหาทองมาด้วยความ

ยากลําบากจริง  ๆจะไปเรียไรเขามาสร้างโรงครัวซือไม้ใหม่ทีไหนเลยจะทําได ้คิดอย่างนี แล้วก็ต ั งใจว่า

จะต้องไปหาซือบ้านสักหลังหนึง ทีราคาย่อมเยาพอจะซือได้เท่าทีมีเงินอยู่คือ ๓,๐๐๐ บาท คิดอย่างนี แล้ว

ตั งแต่จากว ัดพรหมบุรีทีอาตมาสอนกรรมฐานมาตั งแต่พ.ศ.๒๔๙๕ เริมสอนกรรมฐานตามล ําดับมา จนถึงยุค

ปัจจุบันทุกว ันนี 



 

 

 นอกเหนือจากนั นแล้วอาตมาก็ดําเนินงานแสวงหาญาติโยมถามไปยังไม่มีใครจะขาย ก็มีลูกศิษย์

กรรมฐานจากทีจังหวัดสิงห์บุรี บ้านเตาปูน บ้านบางมอญ บ้านว ัดศรีสาคร ก็มีโยมสุ่ม เป็นลูกศิษย์เก่า และมี

โยมพินบําเรอจิต เป็นลูกศิษย์เก่า ทีมาเรียนกรรมฐานจากวัดพรหมบุรีเป็นลูกศิษย์เก่ามาช้านาน ตั งแต่โยมสุ่ม

ยังอยู่ในว ัยสาว มีลูกเล็กๆเด็กแดงตลอดมาจนมีอายุมากแล้ว และแม่พิน บําเรอจิต ก็มีสามีชือผู ้ใหญ่กลีบเป็ น

ผู ้ใหญ่บ้าน อยู่ทีบ้านมอญ ว ัดสว่างอารมณ์ ถามเขาดูว่า 
 “โยมพิน ใครมีบ้านจะขายบ้างในราคาย่อมเยา” โยมพินก็บอกว่า “ขอดูก่อน ถ้ามีทีไหนดิฉันจะมา

กราบเรียนให้ทราบ” 
 ต่อมาแม่พินก็บอกว่ามีบ้านจะขาย นิมนต์ท่านไปดู 
 เจ้าของอยู่กรุงเทพฯเป็นบ้านของนายอ ําเภอเก่า ร้างไม่มีใครจะอยู่ บ้านอยู่ข้างบ้านดิฉันติดกัน เลย

ให้แม่พินไปสืบสาวเรืองราวดู ก็ได้ความออกมาว่าเขาบอกขายราคา ๕,๐๐๐ บาท คงจะบอกกันมานานแล้ว

ไม่มีคนซือ บ้านหลังนี หาคนซือยาก เพราะเหตุใดไม่ทราบ บ้านเครืองปรุง ฝากระดานทรงไทยกลายๆมีฝา

กระดานปะกนแบบโบราณสองหลังอคู่แฝด มีบันไดขึ นพร้อม มีรางนํ าอยู่กลาง แม่พินว่าอย่างนั น เจ้าของ

เขาอยู่กรุงเทพฯกัน เขาก็มาบอกว่า ถ ้าเป็นคนอืนจะขาย ๕,๐๐๐ บาท ถ้าท่านตอ้งการจะเอาไปวัดอัมพว ั น ก็

ยินดีจะขายให้ในราคา ๓,๐๐๐ บาท 
 แม่พินมาส่งข่าว อาตมารู้สึกดีใจมาก แหมพอเหมาะกับเงินทีเรามีอยู่ทีได้ต ั งใจไว้ ก็บอกให้แม่พิน

ตกลง ก่อนตกลงนีแม่พินบอกว่า “นิมนต์พระเดชพระคุณไปดูก่อน ถ้าชอบใจค่อยซือ ไม่ชอบใจก็แล้วไป” 
 อาตมาก็เดินทางไปดูบ้านหลังนี  โดยอาตมามีเรือยนต์อยู่ล ําหนึง ก็ลงเรือยนต์ไป นายท้ายก็ข ับเรือไป 

ถึงบ้านแม่พิน ผู ้ใหญ่กลีบ บําเรอจิต สามีของแม่พินก็พาอาตมาไปดู บอก “หลวงพ่อไปดูด้วยกัน” 
 ไปถึงเขาก็เปิดกําแพงทีปิดกั นไว้ บ้านนี ไม่มีใครอยู่ฝุ ่ นเต็มหยากไย่เต็ม ผู ้ใหญ่กลีบก็บอกให้ขึ นไปดู 

อาตมาก็ขึ นไปดูบ้านหลังนี  มีกําแพงกั นเสร็จเรียบร้อย บ้านก็รกรุงรังเพราะขาดคนอยู่รักษา ผู ้ใหญ่กลีบก็ไม่

ขึนไปด้วย อาตมาขึ นไปแต่ผู้เดียว ขึ นไปแล้ว ผู ้ใหญ่เขาก็กลับไป เขาบอกว่า “ท่านเข้าไปดูแล้ว นิมนต์มาที

บ้าน เดียวมาคุยกัน” 
 อาตมาก็ขึ นไป เรือนหวันทันที เรือนหวันโคลงไปโคลงมาเหมือนแผ่นดินไหว อาตมาก็มาคิดดู เอ๋! 

ข้างนอกลมก็ไม่พัดเรือนทําไมหว ั นไปหว ั นมา ขนหัวลุก อาตมาไม่กลัวผี จะว่าผีก็ไม่ใช่ เอ ไม่เห็นมีใคร ขน

หัวลุกหมดเรือนก็ย ังหว ั นอยู่อาตมาก็ไม่กล ัว แต่ก็รับลงบันไดมาบอกผู ้ใหญ่กลับว่า เอ๋! เรือนหลังนี พิกล 

ทําไมโยนไปโยนมาได้ ผู ้ใหญ่กลีบก็แน่เหลือเกิน บอกว่า หลวงพ่อเรือนหลังนีบางทีม ันอยู่เก่า เป็นบ้านไม่มี

คนอยู่ ขึ นไปกระดานอาจโยนไปโยนมาได้ หรือหลวงพ่อจะเป็นลมไปก็ได ้
 อาตมาก็ขึ นไปใหม่ ขึ นไปแล้วมีความรู้สึกขึ นมาก็แผ่เมตตา เอ๋ อะไรกันอย่างนี เป็นเรืองน่าสงสัย 

แต่ก็ย ังไม่ติดใจแต่ประการใด ก็คิดว่ากระดานมันหยอบแหยบๆไม่ได้ตอกตะปู มันอาจจะโยนเวลาเราขึ นไป

ก็ได้ หรืออาจเสาเรือนจะขาดก็ได ้คิดได้หลายนัยแต่ก็สงสัยไว้ในใจ ทีนี ก็ตกลงปลงใจซือตกลงจะต้องรือ

แม่พินก็รับอาสาจะจัดการให้ และจะเตรียมหาอาหารการบริโภคให้เสร็จ เอาคนของท่านมาบ้างและจะขอ

แรงคนบ้านนั นรือว ันเดียวคงเสร็จ ก็ตกลงจะรือ 



 

 

 ก่อนทีจะรือไปนั น อาตมาก็กล่าวคําพูดออกมา 
 “นีพีน้องทุกคนทีอยู่บ้านนี  เจ้าของบ้านก็ดีนะทีอยู่ทีนีน่ะมาอยู ่ทําไมเล่า ไปอยู ่ด้วยกันนะ ไปอยู่ว ัด

อ ัมพว ันไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานทีว ัดอ ัมพว ันกันดีกว่านะ จะมาหลงอยู่ทีนีทําไม อยู่ในอบาย เป็นเปรต

วิสัยไม่ดีแน่ ช่วยกันรือ ช่วยปลูกเป็นโรงครัว เพือท ําอาหารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์องค์เณรและช่วยเลียง

พุทธศาสนิกชนทีมาว ัด ให้ได้รับความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลของเขาต่อไป” ก็รู้สึกสงบดีบ้านก็นิงเรือน

ทีโยนไปโยนมาหยุดทันที ก็เป็นเรืองประหลาดทีอาตมาประสบมา 
 ผู ้ใหญ่กลีบก็หัวเราะ เพราะเขารู้เรืองดีแต่เขาไม่บอกเราว่ามีอะไรทีบ้านหลังนี  หาคนมาเช่าก็ไม่ค่อย

ได้ หาคนซือก็ไม่ได้คนจะมาซือเขาก็ไม่ต้องการว่าเป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบ ก็ยังคลางแคลงย ังสงสัย อาตมา

ก็บอกว่าไปด้วยกัน ช่วยรือ ช่วยปลูกด้วยนะ เสาเป็นเสาไม้จริงไม้แก่น และเรือนรือเป็นแบะๆได้สะดวกดี 

เป็นเรือนแบบโบราณ ตกลงแล้วอาตมาก็กลับว ัดไปจ ัดแจงทางวัด เอาช่างมาวัดดู จัดแจงขุดหลุมไว้กว้างยาว

เท่าไรให้เรียบร้อย และขอแรงเรือลําใหญ่เรือข้าวสมัยเก่า จุข้าวประมาณ ๒๕ เกวียน เพือจะไปรือเรือนหลัง

นี ต่อไป ว่าแล้วก็ถากทีขุดหลุมไว้คอยท่าเสร็จเรียบร้อย แม่พินก็ช่วยจัดการให้ 
 ว ันต่อมาก็ไปแต่เช้ามืด ไปถึงบ้านแม่พินก็ไปฉันเช้าทีนั น แม่พินก็จ ัดการอาหารการบริโภคให้

เรียบร้อย รือแต่เช้าเสร็จตอนบ่ายรือเรือนเสร็จเรียบร้อยใส่เรือข้าวเอาเรือโยงกล ับมาว ัด รุ่งขึ นเช้าเริมปลูก

เสร็จในว ันเดียว มันก็เป็นเรืองอัศจรรย์เหมือนกัน เพราะเราขุดหลุมคอยไว ้แล้ว เสากว้างยาวเท่าไรอะไรอย่าง

นี  รือแล้วก็รือกันอย่างดี ไม่มีเสียหายอะไร ก็ปลูกเสร็จภายในวันเดียว มีญาติโยมพุทธศาสนิกชนว ัดอัมพวัน 

เดียวนี ย ังมีชีวิตอยู่ก็ช่วยกันปลูก ก็เล่าได้ว่าเป็นความจริงปลูกเสร็จในว ันเดียว เสร็จเรียบร้อยดีก็ไม่มีใครอยู่

เลย ปลูกในป่าทางทิศใต้ว ัดอ ัมพว ัน เขตว ัดทางด้านใต้ อยู่ระหว่างกอไผ่ กอไผ่มีหลายสิบกอ สมัยโน้นก็น่า

กลัวอยู่ หาคนไปอยู่ไม่ได้ สํานักชีก็ย ังไม่เกิดเพราะไม่มีใครอยู่เลย 
 ก็เริมต้นด้วยคุณป้าหมากดิบ ภรรยาของท่านอดีตปลัดอําเภอเป็นผู้มีพระคุณต่ออาตมามาก อาตมา

เคยไปอาศัยเรียนหนังสือพักอยู่บ้านคุณป้า เรียนชั นมัธยมทีจังหว ัดสิงห์บุรี คุณป้าก็อุปการะมาหุงข้าว หุง

ปลาให้รับประทาน อาหารไปโรงเรียนได้อยา่งด ี
 ในกาลเวลาต่อมาอาตมาอุปสมบทแล้ว ก็ไม่เคยเจอคุณป้าเลย ไปพบเป็นชีอยู่ทีอ ําเภออินทร์บุรี 

อาตมาก็บอก 
 “แม่ชีป้าหมากดิบ มาอยู่ทีนีทําไมเล่า” คุณป้าตอบว่า 
 “บวชชี บ้านช่องหมดแล้วเขาโกงหมด หมดเนือประดาตัวหมดแล้ว” 
 นีอาตมานึกถึงพระคุณทีได้หุงข้าวให้อาตมาไปโรงเรียนยังไม่ลืมพระคุณอ ันนี  ทั งๆทีไม่ได้เป็นญาติ

พีน้องกัน แต่เป็นผู ้มีอุปการะคุณ จึงบอกคุณป้าไปอยู่ด้วยกันเถอะ อาตมาจะรับเลี ยงจนกระทั งชีวิตหาไม่ คุณ

ป้าก็มาอยู่จึงได้อยู่เรือนปลูกนี  อาศัยเฝ้าบ้าง ไปเหนือมาใต้ คุณป้ามีลูกหลานมากก็ไม่ค่อยจะอยู่ว ั ด 
 ในกาลเวลาต่อมา พระสงฆ์องค์เจ้ามากขึ น ก็ต้องทําครัวเลี ยงหุงข้าววันละกระทะถวายพระทีวัด

อ ัมพว ันตลอดมา ก็ย ังไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ น ถึงเวลาญาติโยมก็มาช่วยกันทําครัว ทําครัวแล้วก็กล ับ

บ้าน ไม่มีใครเฝ้าหมู กะปิ หัวหอม กระเทียม ก็เก็บไว้ทีกุฏิโรงครัวนี ทีได้ซือมา มีภรรยาภารโรงชือแม่บุญชู 



 

 

สามีชือนายสงวน ศรีพวงวงษ์ เป็นภารโรงร.ร.วัดอ ัมพว ัน ก็ขอแรงเมียภารโรงมาช่วยทําครัว เลี ยงพระสงฆ์

องค์เณรทีว ัดตลอดมา ญาติบ้านเหนือบ้านใต้พุทธศาสนิกชนก็มาช่วยกันทีโรงครัวนี  เย็นก็กลับบ้านหมด ไม่

มีใครเฝ้า แต่เดชะบุญกุศลของไม่หายตลอดมา 
 ว ันหนึงแม่บุญชูเวลากลับบ้านก็หอบหอมกระเทียมไปบ้าง หมูเหลือ ปลาเหลือ จากทําถวายพระก็

เอาไป หอมกระเทียมก็เอาไป อาตมาก็ไม่รู้เรือง ไม่มีความเข้าใจในเรืองนี  ไม่เคยไปดูโรงครัวเลย 
 ว ันหนึงเกิดอ ัศจรรย์ดลบันดาล ผีเข้าแม่บุญชู เขาว่าอย่างนั น มาตามหลวงพ่อ ผีเข้าเมียภารโรงตอน

ประมาณบ่ายๆคนไปดูกันมากมาย ก็ปรากฏว่าผีชือแม่กาหลง 
 มาเข้าแล้วก็บอกว่าพวกทีไปช่วยทําครัวว่า 

“น้อยไป พวกเรานีบาปกรรมเหลือเกินนะนี เราบาปมาแล้วต้องเป็นเปรตอยู่ทีบ้านหลังนี มา เรามา

กับบ้านหลังนี” 
คนเขาก็ถามว่า “เอ้า! มาทําไมเล่า ผีเข้ามาอยู่กุฏิหลังนีได้อย่างไร”คนผีเข้าก็บอกว่า 
“เออ พวกเอ็งไม่ต้องมายุ่ง เพราะท่านเชิญเรามาหลวงพ่อว ัดอัมพว ันเชิญมา ให้มานังเจริญวิปัสสนา

ทีว ัดนี เราก็ตามมา และช่วยท่านดูแลโรงครัวด้วย เราดูไม่ได้เลย ดูมาหลายว ันแล้ว พวกเราทําครัวแล้วก็เม้ม

ของวัด เอากะปิหอมกระเทียมติดไปบ้าน เอาปลาติดไปบ้านทุกว ั น เราทนดูอยู่ไม่ได้จึงมาบอกเล่าเจ้า อย่าเอา

ไปนะจะเป็นเปรต เราเคยเป็นเปรตในบ้านหลังนีมาแล้ว เราต้องตาย แล้ววิญญาณก็จะอยู่เป็นเปรต 
เพราะเราได้ผลกรรมของเปรตผูกใจ อํานาจของโลภะ โทสะ โมหะ มันเกิดขึ นในจิตผูกพัน สามีของ

เราเจา้ชู้มาก ชอบเทียวผู้หญิงยิงเรือมากหน้าหลายตา ตลอดจนเหตุการณ์เบืองหน้าทีเราเฝ้าอยู่ทีบ้านนี  เป็น

บ้านของนายอําเภอ สามีของเราก็เจ้าชู้ตอนทีข้าพเจ้าจะตายวิญญาณออกจากร่างไป ข้าพเจ้ามีอํานาจโลภะ

ห่วงใยสมบัติ ห่วงใยสามีของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตายแล้ววิญญาณจึงต้องมาอยู่ทีนีคือเรือนหล ังนี  ก็เป็นเปรต 
แต่เราก็โชคดีเหลือเกิน ท่านไปซือบ้านหลังนี มา ท่านก็บอกกับเราว่า อย่ามาอยู่บ้านหลังนี เลยอย่ามา

เฝ้าอยู่เลยเปรตเอ๋ย ท่านก็พูดเองอย่างนั น แต่เราได้รับทราบแต่ท่านก็ไม่ทราบว่าเรานั งอยู่ใกล้ๆท่าน ทีบา้น

หลังนั นนันเองเลยเราก็ตามบ้านนี มา ช่วยท่านรือช่วยปลูกเสร็จ ถามทุกคนนีเราเป็นเปรต ท่านทั งหลายอย่า

เป็นเปรตอย่างเราเลย มานั งเจริญกรรมฐานกันเถิด” เขาว่าอย่างนั นก็ได้ความว่าชือ กาหลง 
อาตมาก็ไม่ทราบเลยว่าคนทีอยู่หลังนี ทีตายไปแล้วชือ แม่กาหลง เพราะย ังไม่มีใครบอกแม่พินก็ไม่

เคยบอก ผู ้ใหญ่กลีบก็ไม่เคยบอก เลยก็ได้ความก็บันทึกไว้ 
พระท่านนิมนต์ไปพูดไปกับผี อาตมาบอกไปไม่ได้หรอก ให้เขาพูดกันเอง พวกทีมาทําครัวกลัวมาก 

ตั งแต่นั นมาก็ไม่มีใครเอาพวกกะปิ หอมกระเทียมไปเลย เพราะมีผีเปรตติดบ้านมาและก็ผีแม่กาหลงบอกกับ

แม่ครัวว่า พวกเรานะมาทําครัวกันเฉยๆน่าจะนั งสวดมนต์ไหว้พระเจริญกรรมฐานบ้างไม่มีเลย ทําแต่ครัว

อย่างเดียว เจ้าก็ได้แต่ครัวไป กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทางว ัดไม่มีเลย นีไม่สามารถจะปิดประตูอบายได้

อ ันนี เป็นคําพูดของผีทีมาเข้าแม่บุญชู 
เวลากาลก็ล่วงเลยมา ว ันพระ เวลาสอนกรรมฐาน แม่พินกับผู้ใหญ่กลีบก็เอาเรือโยงมา พอนั ง

กรรมฐานแล้วอาตมาก็ถามขึ นว่า 



 

 

“โยมพิน เจ้าของบ้านนี ชือกาหลงจริงไหม ผีจริงไหม” โยมพินหัวเราะก๊ากเลย “มีเจ้าค่ะ อยู่ทีบ้าน

นั นเป็นไข้ตาย กาฬขึ นผุดกาย แต่ฉันไม่ได้บอกท่านเองแหละ เดียวท่านจะไม่ซือบ้าน บ้านนี เป็นอย่างไร 

เห็นคนเขาไม่ซือกัน” 
เวลากาลต่อมา แม่กาหลงก็แสดงอภินิหารเรือยๆ มีคนมานั งกรรมฐาน แกก็มานั งด้วย แสดงภาพ

ออกมาเป็นรูปธรรมเป็นรูปเห็นชัดแล้วพูดได้ด้วย อันนี มีคนเห็นกันหลายคน หลายอย่าง แต่อาตมาจะไม่ขอ

กล่าว ณ ทีนี โดยละเอียด 
ก็มีแม่ฉาบแม่เขียวบ้านโคกล้วง ทีเขาทําบุญว ัดดาวดึงส์ แม่ฉาบทําบุญว ัดราชประสิทธิ  มีหลักฐาน

ยืนย ัน แม่ฉาบแม่เขียวก็มาช่วยงานทีว ัดนี  มานั งเจริญกรรมฐานก็ให้ไปพักบนศาลา เพราะว่าทีสํานักแม่ชียัง

ไม่มี ย ังไม่ได้ต่อเติมเสริมสร้างแต่ประการใด ถึงเวลามีคนมาปลุกให้ทํากรรมฐานให้หุงข้าว ตอนนั นต้องหุง

ข้าวทานเองเพราะย ังไม่มีสํานักชีทีจะบริการแต่ประการใด 
ก็ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตา รูปร่างสวย ผิวเนือละเอียดคมขํา ตามลักษณะนั นทุกประการ ไฝฝีขี แมง

วันครบถ้วนทุกประการ พูดจาเพราะ และมาให้เจริญกรรมฐานและสามารถแนะแนวกรรมฐานไม่เป็นเรือง

แปลกเพราะแม่เขียวไม่กลัวผี แม่ฉาบสินชีวิตไปแล้ว แต่แม่เขียวย ังอยู่ ถามดูได้เหมือนกัน และก็แสดง

อภินิหารหลายอย่าง และจิตได้เข ้าสู่จุดมุ่งหมายของการเจริญกรรมฐาน 
อาตมาขอยืนย ันว่า ผีก็เจริญกรรมฐานได้ ไม่จ ําเป็นต้องเป็นคนย ังไม่สนใจ แต่ผีสนใจก็เป็นทีน่า

อนุโมทนาก็เจริญวิปัสสนากรรมฐาน จิตมุ ่งมาดเข้าสู่ภาวะกลับกลายจากเปรต กลายเป็นเทพธิดาได้ ไม่มีการ

ปฏิสนธิในครรถ์แต่ประการใด เป็นอภินิหารของโอปปาติกะ ทีสร้างคุณงามความดี เกิดเป็นเทวดาก็ได้

เป็นได้หลายอย่างโดยอภินิหารของบุญกุศลทีตนได้สร้างมา นีเป็นเรืองการพัฒนาจิตของแม่กาหลง 
ผีก็ไปลามาไหว้ด้วย ว ันหนึงแม่กาหลงมาลา มันเป็นเรืองอัศจรรย์ มาลาว่าอย่างไร บอกว่า “หลวง

พ่อเจ้าขา ดิฉันขอลาไปบ้านสักสองวัน” 
“ลาไปทําไมล่ะกาหลง” 
“ญาติตาย” 
“เอ๊ะเราเป็นอะไรล่ะ ญาติตายไปทําไม เรามาเป็นกายแบบนี และวิญญาณแบบนี ไม่น่าจะไปยุ่งกับ

เขาเหล่านั น” 
แม่กาหลงตอบว่า “ดิฉันต้องไปดูญาติ ต้องไปช่วยเขาสักสองว ัน แล้วจะกลับมา” 
อาตมาย ังนึกขํา ผีมันก็ดี อุตส่าห์ไปช่วยงานได้ มันก็เป็นเรืองแปลกทีเชือยาก ถ้าไม่เห็น

ประสบการณ์ด้วยตนเอง 
ต่อมา ๒ ว ัน แม่กาหลงก็กลับมา ก็กราบอาตมาบอกว่า “ดิฉันกลับมาแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อ ไป

ช่วยงานเขาเรียบร้อยแล้ว” อาตมาย ังหัวเราะต่อไป อะไรกันผีอะไรช่วยงานได้ ก็ย ังไม่แน่ใจลงไปว่าจริง

หรือไม่ 
ในวันพระต่อมาก็ถามแม่พินว่า นีโยม ถามจริงๆเถอะ ญาติกาหลงมีไหม เขามาบอกลาอาตมาไป

ช่วยงาน เขาว่าญาติเขาตาย มีจริงหรือไม่ประการใด แม่พินตอบทันทว่ีา มีเจ้าค่ะ หลานแม่กาหลงเขา ๒ คน 



 

 

พายเรือข้ามฟาก เรือล่มเลยกอดคอกันตายทังสองคน อาตมาบอก เออ! จริงของแม่กาหลงแล้วจัดเสร็จ

เรียบร้อยดี แม่กาหลงก็กล ับมา 
นีท่านทั งหลายเอ๋ย ชี ให้เห็นชัดว่า เขาไม่ได้เป็นปีศาจแต่ประการใดแล้วตอนนั น เขาก็มีอภินิหาร

ของบุญกุศล 
คนเรานีกลับเป็นเปรตเป็นเทพได้ เป็นเทวดาก็ได้ไม่ต้องปฏิสนธิในครรภ์ของมารดา กลับกลายได้

ทันทีโดยวิธีนี  แม่พินก็ยืนย ันเลยว่าหลานของเขาตาย เรือล่มตายทั งสองคน ก็เป็นความจริงขึ นมา โดยทีแม่

กาหลงเป็นผู ้บอกได้อย่างดีด้วย เดียวนี แม่กาหลงย ังอยู่ทีว ัดอัมพวันตลอดมา 
ก็รู้สึกว่าการพิสูจน์นีพิสูจน์ยาก เพราะคนเราไม่พิสูจน์ด้วยตนเอง ไม่ได้เจริญกรรมฐานจนลึกซึ งใน

รสพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า จึงว่าวิญญาณไม่มี ผีไม่มี อย่างนี เป็นต้น ถ้าคนไหนไปเจอด้วยตนเอง

แล้วจะว่าจริง เพราะเห็นด้วยตนเอง พิสูจน์ด้วยตนเอง ถ้าเราไม่เคยเจอผี เจอวิญญาณ เจอเทพ เจอโอปปาติกะ

ประการใด ก็ว่าไม่มีจริงก็ตรงกันอย่างนี  คนไหนประสบมา คนไหนพบมาก็เรียกว่ามีจริง เพราะตนเห็นด้วย

ตนเอง และประสบด้วยตนเองทํานองนี เป็นต้น  
จะกล่าวถึงแม่กาหลงก็มีวิธีการและอภินิหารหลายอย่างทีว ัดอ ัมพว ันตลอดมา มีหลักฐาน มีบุคคล

เป็นพยาน และมีทีมาของแม่กาหลง บ้านแม่เขายังอยู่ด้วยทีใต้ว ัดสว่างอารมณ์ มาจนบัดนี 
แต่ก็เป็นเรืองอภินิหารของวิญญาณ เป็นอภินิหารของบุญกุศลของคนทีมาสร้าง เป็นเปรตแล้วก็

ไม่ใช่เปรตต่อไปเพราะอํานาจจิต อํานาจของโลภะกลายเป็นเปรต อ ํานาจโทสะลงนรกไป ตามขั นตอน 

อํานาจโมหะมีอยู ่กับท่านผู ้ใดรับรองวิญญาณแตกดับทําลายขันธ์ ก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทันที อ ันนี

เป็นความจริง ตามหลักพระพุทธศาสนาทีเราเข้ามาพิสูจน์ได้โดยไม่ยากนัก 
ส่วนใหญ่ชาวพุทธไม่ค่อยชอบพิสูจน์ ไม่ชอบสร้างความดีกัน จิตฺเต สงฺกิลิฏเฐ ทุคฺคติ ปาติกงฺขา จิต

เศร้าหมองไปนรก จิตผ่องใส ไปสวรรค์ง่ายๆ อย่างนี บางทีจิตเศร้าหมอง ใจเศร้าหมอง คือ กิเลส ก็ได้แก่ 

โลภะ โทสะ โมหะ 
ถ้าหากว่าเป็นหญิงใจเคียดแค้นกับสามี อาฆาตผูกพยาบาท ตายไปต้องเป็นผีดิบ จะไปกินเลือดของ

ผู ้ชายเรียกว่าผีดิบ ตายไปแล้วไปฝังแล้วไม่เน่า ขนงอกได้ คิวงอกได้ เล็บงอกได้ทํานองนี  ถ้างอกยาวตาม

กําหนดของมันจะขึ นออกมา ไปกินเลือดของพวกผู ้ชาย ผู ้หญิงไม่ทํา อย่างนี เรียกว่าผีดิบ พิสูจน์ได้โดยไม่

ยากนัก แต่เราจะทําลายผีดิบก็ต้องเอาไปเผาเสีย ไม่ใช่ของดิบดี ไม่ใช่ว่าคนตายไม่เน่าเล็บงอกได้ ขนคิวงอก

ได้ ผมงอกได้ ก็เป็นผู้วิเศษไม่ใช่แน่ เรียกว่าผีดิบส่วนใหญ่จะเป็นกับพวกผู ้หญิง ส่วนผู ้ชายอาตมาไม่เคยพบ 

เคยพบแล้วในป่าเป็นแต่พวกผู ้หญิง เคียดแค้นกับสามี เวลาจะตาย โกรธ จิต ลงนรกเป็นผีดิบก่อนอืนใด

ทั งสินมีความหมายมาก 
ขอเจริญพรญาติพีน้องทั งหลาย ได้รับทราบโดยทั วกันนีแหละแม่กาหลงมีเหตุและผลต ั งแต่ต้นจน

มาถึงบัดนี  เดียวนี ก็ย ังมีหลักฐานอยู่ทีว ัดอ ัมพว ัน พิสูจน์ได้โดยไม่ยากนัก 
บางทีพ่อแม่ตาย ปู ่ ย่าตายายตาย บางคนบอกไม่ฝันเห็นเลย ไม่มีวีแววเลย อย่างนี ก็ทําบุญกันใหญ่ 

ข้อเท็จจริงไม่ใช่ถ้าเห็นพ่อแม่ปู ่ ย่าตายายทีตายไปแล้วมาเห็นวอบๆแวบๆ มาเห็นอยู่เสมอ นั นแหละไม่ดี



 

 

หรอกเป็นเปรตประจําบ้าน ด้วยอํานาจโลภะของคนทีตาย ห่วงใยลูกหลาน ห่วงทรัพย์สมบั ติ ตายแล้วอยู่ที

นั น ไม่มีทางไปทีอืนแล้ว เกาะอยู่ทีนั น 
ถ้าหมดห่วงหมดใยไม่มีอํานาจโลภะผูกใจไว้แต่ประการใด บุญกุศลดลบันดาลไปสู่สุคติโลกสวรรค์ 

เทวสถานได้ทันที แต่ถ้าจิตย ังเกาะเกียวอยู่ ห่วงใยด้วยอํานาจของโลภะ จะห่วงสามีก็ตาม ห่วงภรรยาก็ตาม 

ห่วงลูกก็ตาม ห่วงหลานก็ตาม ห่วงทรัพย์สมบัติก็ตาม ตายแล้วต้องเป็นปู ่ โสมเฝ้าทรัพย์ อํานาจของตนทีมีอยู่

ในจิตใจ อ ันนีแน่นอนทีสุด พระพุทธเจ้าจึงสอนให้กําหนดเสียตั งสติมีโลภะผูกใจอยู่ทีไหนก็ตั งสติไว ้ 
กําหนดการเจริญสติปัฏฐานสีเป็นทางทีดีทีสุด ไม่มีอะไรดีกว่านีแล้ว อาตมามีประสบการณ์กับ

ปัญหาเหล่านี มามากมาย จิตคนเราเปลียนได้ ในเมือมีสติ ไม่จําต้องกล่าวเฉพาะมนุษย์คนธรรมดาเท่านั น 

วิญญาณแตกดับทําลายขันธ์ของมันแล้ว ยังไปสร้างความดีของมันได้ เช่นเปรตแม่กาหลง เป็นต้น  
พวกผีเปรต เทวดาก็ตาม ย ังต้องมานังฟังธรรมพระพุทธเจ้าทีมีความน่าสนใจ เทวดาทั งหลายก็มา

ชุมนุมกันฟังธรรมเทศนาเหมือนพระพุทธเจ้าเทศนาแก้ปัญหาเทวดาฉะนั น อ ันนี ก็มีสิทธิมาฟังกันได้ทั งนั น 

ถ้าภูติผีปีศาจราชทูตมีศรัทธา ก็สามารถฟังคําสอนพระพุทธเจ้าได้ สามารถสร้างความดีได้ ไม่จําต้องกล่าวว่า

มนุษย์ธรรมดาหรือคนธรรมดา ผีปีศาจราชทูตทีเราแผ่เมตตาไป อุทิศส่วนกุศลไป ก็รับได้ ก็ด้วยอํานาจบุญ

กุศล เปรตหมดเวรหมดกรรมก็สร้างกุศลได้ สามารถกุศลดลบันดาลเกิดเป็นเทพ เกิดเป็นโอปปาติกะ หรือผู ้

ทีมีกายทิพย์ มีทิพยอํานาจของบุญกุศล เรียกว่ากายทิพย์ ประจ ักษ์ขีดสําหรับบุคคลผู ้มีความเข้าใจและลึกซึง

ใจติดต่อกันได้โดยวิญญาณ ติดต่อกันได้โดยตรงโอปปาติกะ ไม่ใช่เรืองเหลวไหลแต่ประการใด  
แต่พระพุทธเจ้าสอนอย่างเดียวคือ ต้องการให้พ้นทุกข์ต้องการไม่ให้ติดอยู่ ไม่ต้องการให้ข้องอยู่ 

เหมือนผีเจ้าเข้าทรงแต่ประการใด ก็เป็นเรืองจริง ผีเจ้าเข ้าทรงเป็นเรืองจริง แต่พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ควรจะ

ข้องอยู่ ไม่ควรไปติดอยู่ในผีเจ้าเข้าทรง เสียเวลาทํางาน เสียเวลากิจการ อย่าไปเชือผีสางนางโกงอย่าไปเชือผี

เจ้าเข้าทรง จงเชือเหตุผลแล้วหาทีพึง ไม่ใช่ผีกับเจ้าเป็นทีพึงของเรา รัตนตรัยเป็นทีพึงทางใจเป็นทียึดเหนียว

ของเราต่อไป คืออย่างไร หมายความว่า พึงตัวเองสอนตัวเองนีแหละรัตนตรัยเป็นทีพึงได้ สามารถเป็นเกราะ

เพชรป้องกันตัวได้ อ ันตรายจะไม่เกิดขึ น ถ้าเรามีรัตนตรัยเป็นทียึดเหนียวทางใจ สําคัญเราไม่เชือไม่หวังพึง

รัตนตรัย ไม่เอาผีกับเจ้ามาเป็นทีพึงเสียแล้ว ทุกว ันนี มีความหมายมาก แต่ผีก็หาทีพึง ไม่จ ํ าต้องกล่าวว่าคน

ธรรมดา และเราก็ไปเอาผีมาเป็นทีพึง ผีต้องพึงธรรมะคือคําสอนพระพุทธเจ้า ปฏิบัติธรรมก็เป็นได้สมส่วน

ระควรกัน แต่ก็มีอีกข้อหนึง ผีก็ช่วยงานได้ 
ผีช่วยงานได้ช่วยอย่างไร วนัหนึงจําว ันทีไม่ได้ มีข้าราชการเจ้าหน้าทีตรวจเงินแผ่นดิน มาตรวจเงิน

แผ่นดินตามจังหว ัดอําเภอต่างๆ มาพักว ัดอ ัมพว ัน อาตมาเชิญชวนเขาให้พักวัดอัมพวัน เช้ารับประทานอะไร

ก่อนแล้สไปตรวจราชการตามหน้าที แล้วกลับมาพักทีว ัดตอนเย็น ไม่จําเป็นต้องพักโรงแรม กลางคืนก็

สนทนาธรรมให้คติกรรมฐานก็ดีกว่าไปพักโรงแรม 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีตรวจเงินแผ่นดินก็มา มีชายเป็นผู ้ข ับรถ นอกเหนือจากนั นเป็นหญิง ข ้าราชการ

ผู ้หญิงตรวจเงินแผ่นดินมาพักทีว ัดอ ัมพว ัน อาตมาก็จ ัดกุฏิพิเศษ เป็นทีพักสําหรับวิทยากรทีมาอบรมทีว ัด

อ ัมพว ัน ว่างการอบรมก็ให้พักทีกุฏินั น เช้าออกตรวจเย็นกลับ  



 

 

พอดีว ันนั นเป็นว ันธรรมะสวนะเป็นว ันพระ อาตมาจะต้องเข้าไปในโรงอุโบสถสอนกรรมฐานทุก

วันพระไม่ขาดและลงปาฏิโมกข์ตามปักษ์ของทางพระพุทธศาสนา พอดีเจ้าหน้าทีเขากลับมาเย็นใกล้จะมืด 

อาตมาย ังอยู่ในโรงอุโบสถมืดคํ า คิดว่าเด็กของเราย ังอยู่ เด็กทีทําครัวทําอาหารเลี ยงแขกทั วไป พอดีเขาเกิดมี

อะไรกันทีสิงห์บุรี มีดนตรีหรือมีอะไรจําไม่ได้ไม่ทราบ เด็กก็หนีเทียวหมด ไม่มีใครอยู่เลย เจ้าหน้าทีตรวจ

เงินแผ่นดินก็มาพัก ก็นึกว่ารับประทานอาหาร เด็กเราควรจะหาให้ต้อนรับเขาบริการอย่างดี 
อาตมาออกจากโบสถ์ดึกไป ก็มาดูเด็กของเราไม่มีใครอยู่เลย อีกคนหนึงบอกว่า หลวงพ่อเขาหนีไป

ดูมหรสพหมดแล้วทางจังหวดัสิงห์เขามีงานกัน ก็ไม่ทราบว่ามีงานอะไร อาตมาก็บ่นเขาบอกว่าญาติพีน้อง

เรามาพักแรมกันทีว ัดคงจะอดอาหาร จะมีใครทําเลี ยงเขาหรือเปล่าไม่ทราบ 
แต่ข้าราชการเจ้าหน้าทีทีพักว ัดก็กลับบอกว่า “หลวงพ่อไม่ต้องห่วงเขาเลี ยงอาหารอย่างดีเลย 

อาหารอร่อยมากวันนี น่ะ” เจ้าหน้าทีบางคนยังไม่เคยมา ทีมาใหม่ก็มารวมกัน ไม่ทราบห้องนํ าอยู่ทีไหน ก็มี

คนบริการเปิดไฟ เปิดห้องนํ าให้เสร็จ รู้สึกว่าเขาดีใจว่าทางลูกศิษย์ว ัดอัมพวันบริการดีเหลือเกิน ตลอด

กระทั งอาหารคาวหวาน นํ าร้อนนํ าชากาแฟ บอก “หลวงพ่อไม่ต้องห่วง เขาเลี ยงหนูเรียบร้อยแล้ว” 
เจ้าหน้าทีตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู ้หญิงเขาบอก บริการดีตลอดไม่ต้องห่วง แต่แล้วสอบถามดูเด็กไม่อยู่สักคน

เดียว ไม่รู้ว่าใครบริการ 
อาตมาถามข้าราชการทีมาพัก “ขอเจริญพรใครมาเลียงคุณมีอะไรบ้าง เขาบอกยําเล็กย ําใหญ่ แหม! 

อาหารอร่อยมีกาแฟ โอวัลติน มีหลายอย่างเจ้าค่ะ” เอ๊ะอาตมาก็นึกสงสัยว่าเด็กเราไม่อยู่ใครมาเลี ยง ถามเขา

ว่า “ใครมาเลี ยงคุณหรือ” เขาก็ตอบว่า “รูปร่างสวย เป็นผู้หญิงผมยาว ล ักษณะดําขํา เอาอาหารให้ดิฉัน

รับประทานกันและมีกาแฟเรียบร้อย เขาก็ยิ มตลอดรายการ เขาบอกไม่ต้องห่วง ยินดีต้อนรับเพราะเป็นแขก

ของหลวงพ่อทีว ัดนี  มาไม่ให้อดอยาก ปากแห้ง ขาดตกบกพร่องประการใดให้อภัยด้วย” เขาก็กลับพูดอย่าง

นี  ก็ไม่ทราบว่าใคร 
อาตมาออกจากโบสถ์ก็ดึกแล้วเป็นเวลา ๔ ทุ่มเศษ ก็รอเด็กกลับมาจะถามดู จะไล่เรียงทําโทษว่าไป

ไหนไม่ลา มาไม่ไหว้ รอจนดึกถึงตี ๑ แท้ทีจริงเด็กเข้าข้างๆทางหน้าว ัด เราหลงดูทางหลังว ัดว่ารถมาอย่างไร 

เลยเด็กก็เข ้าหน้าวัดนอนเสียเรียบร้อย เราก็บ่นคืนย ันรุ่ง แพ้เด็กเด็กมีเชาวน์ ฉลาดสูงกว่า ก็เข้ามาข้างๆเสียที

บ่นไปนันมันก็ไม่เข้าท่า 
ตอนเช้าเจา้หน้าทีทีพักแรมก็สงสัย ว่าหลวงพ่อบ่นทําไม เราก็รับประทานอิมแล้ว ทําไมบ่นเด็กว่าไม่

ดูแลก็สงสัย ตอนเช้าก็ขอเด็กมาดูซิว่ามีใครบ้าง จะเป็นคนนั นหรือไม่ประการใด ตอนเช้าก็มาดู เจ้าหน้าที

ตรวจเงินแผ่นดินบอก เอ๊ะ! ไม่มีเลย ทีบริการเมือวานไม่ใช่พวกนี เลยนะ บอกพวกไหน มีเท่านี เอง มี ๔-๕ 

คนเท่านี  เขาบอกเป็นคนสวยผมยาว คิ วโก่ง ดําข ําและยิ มตลอดเวลา และบอกเชิญรับประทานอาหารให้อิม

นะคะ ดิฉันบริการช่วยหลวงพ่อ พีน้องทีมาพักทีนีไม่ต้องตกใจ มีอะไรเรียกร้องได้เจ ้าค่ะ อ ันนี ก็เป็นเรือง

แปลกน่าอัศจรรย ์



 

 

หลังจากนั นเวลากาลผ่านมา เจ้าหน้าทีทีมาพัก ไม่เคยมาอีกเลยจนทุกวันนี  หายหน้าไปเลยก็ไม่ทราบ

ว่าเพราะเหตุใด เขาก็ส่ายหน้าไปตามๆกัน บอกเอ!๊ไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่อเลยนะ ขอดูตัวแล้ว ไม่มีใครแม้แต่

คนเดียว ไม่มีเหมือนเลย แล้วเขาก็ลากล ับ ไปตั งแต่ว ันนั นจนบัดนี ไม่เคยกลับมาอีกเลย 
อนันี จะค้นเดาเอาเห็นจะไม่ยาก ส่วนใหญ่แม่กาหลงไปบริการหลายแห่ง นีแหละชีให้เห็นชัดและ

เขาก็เล่าอีกอย่างหนึง ก่อนจะมาบริการได้กลินหอมดอกไม้ หอมดอกมะลิ คล้ายดอกกุหลาบ อะไรทํานองนี  

แล้วก็จะโผลอ่อกมา อ ันนี เห็นกันหลายราย 
อาตมาขอจบรายการไว้แต่เพียงนี  ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านโดยทั วหน้าก ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิญญาณรายงานตัว 
พระครูภาวนาวิสุทธิ 

 
อาตมามีเรืองวิญญาณจะเล่าให้ฟังสักเรืองหนึง เป็นเรืองวิญญาณมารายงานตัวเพือเจริญกรรมฐานที

วัดอ ัมพว ัน เมือปี พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๖ เขาคือ วิญญาณของนายวิโรจน์ ปัญจบรีุ 
จําเป็นจะต้องกล่าวประว ั ติของนายวิโรจน์สักนิดหน่อย 
นายวิโรจน์ ปัญจบุรี เกิดเมือว ันที ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ บ้านเลขที ๙๑/๑ ถ.ประตูช ัย ต.เวียง อ.

เมือง จ.พะเยา บุตรนายวิรัตน์ นางมอนแก้ว ปัญจบุรี มีพีน้องร่วมท้องกัน ๔ คน นายวิโรจน์เป็นคนทีสอง มี

การศึกษาดี เรียนดีตลอดมา คือจบสายสามัญจากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ศึกษาต่อทีวิทยาลัย

ครูเชียงราย ได้รับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาชั นสูง วิชาเอกพลศึกษา เมือ พ.ศ. ๒๕๒๔ และได้รับ

ปริญญาคุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเอกพลศึกษา เมือวันที ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
เมือเดือนตุลาคมปี ๒๕๒๕ ระหว่างทีนายวิโรจน์เป็นนักศึกษาวิทยาลัยครูเชียงราย ได้รับคัดเลือก

เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้ามาค่ายพัฒนาจิตใจ ทีวัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี จัดโดยสภายุวพุทธิกสมาคม

แห่งชาติ มีผู ้แทนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั วประเทศมาเข้าค่าย ๗ วัน บุหรีไมสู่บ เป็นคนไม่ข้องแวะ

กับอบายมุขเลย 
นายวิโรจน์มีแฟนคนหนึงเป็นคนจังหวัดเดียวกัน เขารักกันมากเมือเรียนจบแล้ว วิโรจน์สอบบรรจุ

ได้เป็นอาจารย์ทีวิทยาลัยครูเชียงราย แฟนของนายวิโรจน์สําเร็จปวช. เรียนต่อ ปวส. แล้วลาออกไปทํางานที

อําเภอหนึงในจังหว ัดพะเยา 
ต่อมาปี ๒๕๒๖ เขามีโครงการอบรมกันทีว ัดอัมพวันอีกครั งหนึง คราวนีอธิบดีสมพร เทพสิทธา

ประธานสภายุวพุทธฯ ผู้จัดการอบรมได้เชิญ รัฐมนตรี ร.ต.ท. ชาญมนูธรรมมาเป็นประธานในพิธีเปิดจะนํา

เครืองมาลงทีนี อาจารย์สมเดช มุงเมือง ซึงเคยมาเข้าค่ายพัฒนาจิตใจทีว ัดอ ัมพว ันสมัยเป็นนักศึกษาปกศ.สูง 

ต่อมาเรียนสําเร็จปริญญาโทเป็นอาจารย์วิทยาลัยครูเชียงราย อาจารย์สมเดชชวนนายวิโรจน์ว่า “ไปไหม” 
วิโรจน์บอกว่า “ไปแน่” เพราะเจริญสติปัฏฐานสีแล้วมันซาบซึ งใจเหลือเกิน อาจารย์สมเดชบอกให้นาย

วิโรจน์ไปเป็นวิทยากรและช่วยควบคุมนักศึกษาทีว ัดอ ัมพว ัน นายวิโรจน์บอกยินดีมาก 
วิโรจน์ได้ไปชวนแฟนคือกัลยาให้มาอบรมด้วยแต่กัลยาปฏิเสธบอกว่า “คุณไปก่อนเถอะ เอาไว้แก่

คราวคุณย่า-คุณยายเสียก่อน” กัลยาไม่สนใจไป 
วิโรจน์ก็เตรียมกระเป๋า ๒ ลูก มีเป้, กระติกนํ าร้อน-นํ าเย็นพร้อม พอดีจะต้องไปเล่นกีฬา แล้วถึงจะ

มาเขาก็เตรียมกระเป๋าเรียบร้อย ต ั งใจมั นจะไปแน่มีศรัทธา ๑๐๐% จะมาอบรมทีว ัดอัมพวัน วันที ๒๑ ต.ค. 

๒๕๒๖ ๕ ว ัน ๕ คืนจะนํานักศึกษามาประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ คน  
๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๖ ก่อนถึงกําหนดจะไปวัดอัมพว ั น ๕ วัน วิโรจน์ขีจ ักรยานยนต์ไปรับแฟน ให้

แฟนซ้อนท้ายมาเดชะกฎแห่งกรรมบันดาลรถชนทันที วิโรจน์ตายคาที แฟนก็ไปตายทีโรงพยาบาล วิโรจน์



 

 

ตายหัวเละ ไส้ทะลัก มอเตอร์ไซค์พัง แฟนตายวันรุ่งขึ น คือ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๖ ญาติต ั งศพทีว ัดในหมู่บ้าน

แยกกันของใครของมันไม่ได้ต ั งรวมกัน วิญญาณแยกออกจากร่าง 
พอตายแล้วนายวิโรจน์เล่าว่าเขาตั งสติของเขาดี เขาออกมายืนพิจารณาสังขารของเขาว่าหัวเละไส้

ออกไปแล้ว และเขาก็มายืนเขามีสติครบ นีไม่ใช่ว่าศพตาย แล้วิญญาณจะอยู่ตรงนั นนะเดียวโยมจะเข้าใจผิด 

และเวลาทีใส่หีบโลงเข้าแล้ว วิญญาณคงอยู่ในโลงศพ ไม่ใช่ เขายืนย ันเลย เขาก็ตามไปยังทีตั งศพของเขา 

อาบนํ าศพตามประเพณีเขาก็รู้หมด และก็เอาศพใส่หีบตั งบําเพ็ญกุศล พระก็เริมสวดบําเพ็ญกุศล มีสวดพระ

อภิธรรม  
อาตมาก็ถามว่า “พอตั งศพแล้วิวญญาณไม่ตั งอยู่ตรงนั นเหรอ” เขาบอกว่า “ไม่อยู”่ บางทีเราก็เคาะ

โลงบอกว่า “แม่ออกมาพระจะสวด” “แม่ทานอาหารเสีย” ก็เคาะกันไป ดีเหมือนกัน กตัญ ูรู้พระคุณ แต่ที

จริงแลว้วิญญาณ ออกมาหาได้อยู่ทีเรือนร่างไม่หรอก ความจริงเป็นอย่างนี 
ในทีสุดพอตั งศพเรียบร้อยดีแล้ว วิญญาณนายวิโรจน์ก็มาถึงนีทันที วิญญาณนายวิโรจน์มาถึงวัด

อ ัมพว ัน ญาติโยมโปรดฟัง จิตฺเต สฺงกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา จิตไม่เศร้าหมองแล้ว สุคติเป็นทีหว ังได้ 
จิตนี จะไปไม่ติดไฟแดง ไม่มีเลี ยวซ้าย เลี ยวขวา ถึงเลย อย่างโยมนั งหลับตานึกถึงบ้าน ถึงเลย นึกถึง

ทีนอนเรา ถึงเลย นึกถึงครัวก็ถึงเลยเหมือนอย่างโยมนั งพักอยู่ทีนี จะไปทังหอฉันรับประทานอาหาร มันจะ

เลี ยวตรงนี หยุดตรงโน้นไม่ได้ มันจะถึงเลย นั งเก้าอี ตรงไหน ก็ถึงตรงนั น มันเป็นแบบนั นจริงๆ  
ในทีสุดเขาก็มาถึงว ัดอ ัมพว ัน ในว ันที ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๖ นั นเอง พอดีทีนีมีอบรมนักศึกษาวิทยาลัย

ครูเทพสตรี และปิดการอบรมในวันนั น ทีหอประชุมมีเก้าอีอบรมทั ววิชาการ มีปฏิบัติกรรมฐานน้อย ย ัง

ไม่ได้ปฏิบัติกันเคร่งครัดอะไร สมัยนั นเมือ พ.ศ. ๒๕๒๖ ปฏิบัติย ังไม่เคร่งครัด มีโต๊ะเก้าอี พอ วิทยาลัยครู

เทพสตรีอบรมเสร็จออกไปแล้ว ก็ทําความสะอาดกัน ตอนนั นมีพระภิกษุ-ปริญญาโท หนึงรูป ปริญญาตรี

หนึงรูปมาบวช ๑๕ ว ัน ไม่ได้สนใจมาปฏบัติกรรมฐาน ต้องการมาบวชพักผ่อนดูหนังสือ จะไปอเมริกา จะ

ไปต่อปริญญาเอก ไม่ได้มานั งกรรมฐาน 
อาตมาก็บอกว่า “นีคุณต้องการจะไปเรียนหนังสือต่อควรนังกรรมฐานเสีย จะได้ไปเรียนสําเร็จมี

ปัญญาดี” 
“โอ๊ยผมไม่สนใจหรอก ผมจะดูหนังสือ จะต้องเดินทางไปอเมริกา” องค์ปริญญาตรีก็เหมือนกัน 

แต่เขาก็ขย ันดี มาช่วยกวาด ตอนนั นย ังไม่มีพรม ทีมีพรมปูเพราะคุณแม่สิริ กรินชัยพาพวกโยมมา ในรายการ

ยุวพุทธิกสมาคมฯ ก็เลยมีพรมปูให้นั ง ก็ได้อานิสงส์ขึน ก็นั งกวาดโน่นกวาดนี ทีพรมไม่มีก็ใช้เสือปูเอา และ

เอาเก้าอี ตั ง เมือเอาเสือออกฝุ ่ นเยอะแยะ ก็ทําความสะอาดกัน ปัดกวาดอะไรทํานองนี  อาตมานั งบนเก้าอี พระ

ปริญญาโท ปริญญาตรีก็มากวาดอยู่ใกล้ๆ  
ตอนเย็นมากแล้ว พวกทีเลิกอบรมกลับกันไปแล้ว สักประเดียวนายวิโรจน์ถือกระเป๋ามา ๒ ลูก เป้ก็

วางอยู่มากราบอาตมา 
อาตมาก็ถาม “เอ้า! มาอย่างไรกันนี” เขาบอก “มาอบรม” “มาอบรมอะไรย ังไม่ถึงเวลาอีกตั ง

หลายวัน เริมว ันที ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ นีเพิงว ันที ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๖ มาอย่างไร” เขาก็รายงานตัวเลย 



 

 

“กระผมวิโรจน์ครับหลวงพ่อ จ ําได้ไหม” 
“อ๋อ!จําไดค้ล ับคล้ายคลับคลา” 
“ก็ผมมาอบรมไงเล่า ผมนั งเจริญสติปัฏฐานสี นั งน้อย แต่ผมก็กลับไปนั งทีบ้าน ผมสนใจมากครับ 

จะมาตอนนีผมก็บอก บอกกับ อ.สมเดช มุงเมืองไว้ บอกตอ้งมาแน่ ถึงย ังไงก็มาและผมก็อุตส่าห์ไปชวน

แฟน เขาก็เล่าถึง น.ส. กัลยา ให้ฟังว่า เขาไม่มาหรอกครับ ผมก็ต้องมาคนเดียว” แล ้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง

ว่า 
เมือวันที ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๖ ผมขับมอเตอร์ไซค์เอาแฟนซ้อนท้าย ไปถูกรถชนและตายแล้ว... 

อาตมาขอแทรกตรงนี  ทีบอกว่าตายอยู่กลางถนนรถชน แล้ววิญญาณอยู่ตรงนั นไม่จริงเสมอไป คนทีจะเฝ้าอยู่

เฝ้าตามถนนหนทาง คือ พวกสัมภเวสี ไม่มีสติ คนทีไม่ได้ฝึกอะไรไว้ ตายทีไหนแล้ว มักจะหาทีอยู่ไม่ได้ 

ไม่ได้สร้างบุญกุศลไว้ เรียกว่า สัมภเวสี ตัวตายด้วยอํานาจโลภะเป็นเปรต อสุรกาย ถ้าตายด้วยอํานาจโทสะ 

ส่วนมากเป็นโยมผู ้หญิงเคียดแค้นกับสามีเรืองชู้สาวเป็นผีดิบ ไปเทียวกินเลือดผู ้ชาย สําหรับอสุรกายตายด้วย

อํานาจโลภะ มันจึงเป็นสัมภเวสี มันจึงจะเฝ้าที 
ยกตัวอย่างค่ายบางระจัน นายจัน หนวดเขียว ขุนสรรค์ พันเรือง เป็นต้น อย่าลืมนะทีค่ายบางระจัน 

ตายด้วยอํานาจโทสะ กําลังรบพุ่งชิงชัย กําล ังมีอํานาจโทสะต่อต้านกันเลยล้มหายตาย เฮียนมาก เมือ

สมัยก่อนนั น ใครจะไปเอาไม้แดงทีว ัดโพธิ เก้าต้นไม่ได้นะ และนํ าสระหลวงพ่ออาจารย์ธรรมโชติใครจะไป

ตักไม่ได้ เอาไปใส่กา การะเบิดเลย และอีกดอกจันเก้าตรา ใครเอาไปต้องเอาไปคืน อาตมาก็เคยไปเอาแต่ไม่

คืน เพราะอาตมาพูดกันรู้เรือง จําไว้ แต่นีจะไม่เล่าเรืองดอกจันเก้าตรา 
อาจารย์ธรรมโชติ ไม่ได้เป็นอาจารย์อยู่ทีว ัดโพธิ เก้าต้น เป็นพระอยู่ว ัดเขาขึ น อําเภอเดิมบางนางบวช 

ทางบางระจันไปนิมนต์ให้มา มาอยู่ว ัดโพธิ เก้าต้นมาช่วย ไม่ใช่คนบ้านนั น สมภารชือ อาจารย์คง ว ัดโพธิ เก้า

ต้น อาตมารู้ประว ั ติ เลยก็ว่าอาจารย์ธรรมโชติเป็นเจ้าของวัดโพธิ เก้าต้นทีจริงไม่ใช่ อาจารย์ธรรมโชติท่าน

เก่งทางฌาน ท่านเก่งหลายอย่างอะไรทํานองนี  โยมจําไว้ตายด้วยอํานาจโทสะ จึงต้องเฝ้าอยู่ตรงนั นนะ เฝ้า

เฮี ยน ดุด้วยนะ ดุแยกเขี ยวยิงฟันดว้ย ใครไปเอาของไม่ได้ ตายเลย แต่เดียวนีทําไมไม่เฮียน 
ในเวลากาลต่อมาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ สร้างค่ายขึ นมาแล้วถวายพระราชกุศล ในหลวงเสด็จมาทั งสี

พระองค์ มีการสร้างตัดลูกนิมิต ถวายพระราชกุศลเลย วิญญาณก็ไปเกิดแล้วจะไปเฮียนได้อย่างไร ทําไม

วิญญาณไม่เฮียนก็ไปเกดิหมดแล้ว 
อาจารย์วิโรจน์บอกตรงกันเลย บอกหลวงพ่อผมไม่ใช่สัมภเวสี นีคุยกับผีเห็นกันหลายคนนะ ไม่ใช่

โรคประสาท พระเห็นกันหมดกําล ังทําความสะอาด เป็นทีน่าสังเกตว่า รู้ว่าเขาเป็นวิญญาณอย่างไร ฟังต่อไป 
ตอนทีมานั งคุกเข่า อาตมาไม่รู้หรอกว่าเข้ามาตอนไหน เพราะพระมัวกวาดกัน มาถึงมานั งแล้วเข้ามา

ทางหน้าหอประชุม มากราบเบญจางคประดิษฐ์ ๓ หน นั งแล้วรายงานต ัวเลย บอก “กระผมมาจากเชียงราย

ครับหลวงพ่อจําได้ไหมวิโรจน์ครับ” ก็ใครจะไปจําได้ นักศึกษาตั งเป็นร้อยๆ จําไม่ได้หรอก บอก “จําได้

คลับคล้ายคลับคลา” 
“ผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อไงล่ะ มานงัเจริญสติปัฏฐานสีย ังไม่ครบ” 



 

 

“ทําไมถึงมาก่อนกําหนดวันเขาล่ะ” เขาจะเข้าวันที ๒๑ ตุลาคม นีนา นีเพิงวันที ๑๖ ตุลาคม เท่า

นั นเอง 

“ผมได้ตายแล้ว!” พระนั งเลยเอาไม้กวาดวางพอได้ยินเสียง “ผมได้ตายแล้ว” ก็นั งกัน ก็ดู เอ! ผีก็

ไม่ใช่ ทําไมไม่ใช่ผี โยมอย่าเข้าใจผิดนะ ถ้าตาโบ๋แล้วมีมือใหญ่ๆนะเป็นผีโทรทัศน์ ผีลิเกจําไว้ ผีลิเกมัน

ออกมาอย่างนี  เขาทําให้เราดู ถ้าผีจริงต้องมาอย่างนี  เดียวจะเข้าใจผิด มาอยู่ในวัดนี ไม่ต้องกลัวผีตาโบ๋ อาตมา

ก็ย ังไม่รู้ว่าใครเป็นผีมั งเหมือนกัน ตาโบ๋ แล้วทําผมยาวๆ มือใหญ่ๆ นั นผีลิเก ใส่หน้ากาก แน่นอนทีสุดเลย 

ถามได้ความรู้อีกเยอะ และพระก็นั งฟังกัน มีพยานหลักฐานอยู่ครบ พระปริญญาโท ปริญญาตรีเริมสนใจ

แล้ว 
อาตมาถามว่า “คุณมาอย่างไร” 
“หลวงพ่อครับ ผมกราบเรียนถวายว่า ผมตั งใจ มั นใจเลย ผมมาครั งแรกเมือปีทีแล้ว ผมเจริญ

กรรมฐาน ผมก็ซึ งใจแล้ว แต่ย ังไม่ได้ข ั นตอนครับ ตอนนี ผมมา ๗ ว ัน ๗ คืน อาจารย์สมเดชจะให้ผมเป็น

วิทยากรควบคุมนักศึกษาและเอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษอีกด้วย และผมก็พอดีถูกรถชนตาย ในว ันนี แล้ว ผมก็

รีบมาก่อน กระเป๋าทีผมมานีไง ผมเอามาหมด” มีทีใส่นํ าร้อน นํ าแข็ง เป้คล้ายทหาร 
อาตมาก็ถามว่า “เอาศพตงัไว้ยังไง แฟนคุณอยู่ทีไหน” เขาบอกว่า “อยู่อีกว ัดหนึง คนละตําบล คน

ละที ไม่ได้ตั งรวมกัน” 
“น่าจะอยู่ทีหีบศพ ทําไมถึงมาอยู่ตรงนี” 
เขาบอกว่า “ไม่จริง หลวงพ่อไม่จริง อย่าเชือว่าอยู่ทีหีบศพ เวลาจะสวดก็บอก เวลาจะกินข้าวก็บอก 

ไม่ใช่ทั งนั นแหละ” 
“ถ้าอย่างนนั สวดพระอภิธรรม สวดสังคหะ ใครจะฟังล่ะคุณ คุณไม่อยู่ฟัง” 
เขาบอกว่า “หลวงพ่อครับ สวดให้ญาติทีมีชีวิตอยู่ฟัง ผมไม่ต้องไปฟังหรอก” 
พวกเราจําไว้ เผือจะไปอย่างนั นบ้าง จะอยู่ฟังหรือเปล่า อันนี เรืองจริง 
อาตมาก็ซักไซร้ไล่เลียง ไม่น่าจะสนเท่ห์อะไรแล้ว ก็มันเป็นกฎแห่งกรรมอันสําคัญ อาตมารู้เรือง

ก่อนแล้ว จึงได้เล่าเรืองให้ อ.สมเดชเขาฟังไว้ก่อน มันมีความหมาย เดียวจะอ่านจดหมายให้ฟังอีก มีรูปถ่าย

ด้วย 
เขาก็รายงานว่า “หลวงพ่อครับ จิตวิญญาณนีมันถึงเลยนะครับ” แล้วเขาก็อธิบาย พระปริญญาโท

นังฟังปากหวอเลย “ผมต้องมาเจริญวิปัสสนาแน่ เพราะผมตั งใจแล้วครับหลวงพ่อ เพราะเวลาใน

โลกมนุษย์มีค่าเหลือเกิน” 
พระปริญญาโทฟัง นั งนึกพิโธ่เอ๋ย เรามาบวชเราก็ไม่ได้ขอกรรมฐาน ผีมันย ังมาเจริญกรรมฐานเลย 

วันนั นพระปริญญาโท ปริญญาตรีเลยได้อบรมพร้อมกันไปด้วย นับว่ามีประโยชน์ดีเหลือเกิน 
อาตมาบอก “สวดพระอภิธรรมน่าจะได้ฟัง จะได้กุศล” 
เขาบอก “หลวงพ่อครับไม่จริง สวดให้ญาติพีน้องฟังสวดให้คนเป็นคนฟัง แต่วิญญาณนั นไปสู่

สถานแน่นอน คิดดีก็ไปทางดี คิดไม่ดีก็ไปทางไม่ดี แต่กระผมคิดมาก่อนนานแล้วว่าจะมาเป็นวิทยากรทีนี 



 

 

และตั งใจว่าจะปฏิบัติต่อ เพราะคราวทีแล้วปฏิบตัิเต็มทีเพียง ๒ คืนเท่านั น นอกเหนือจากนั นวิทยากรมาผสม

มากมายเหลือเกิน การปฏิบัติก็น้อยลงไป แต่ผมก็ซึงใจแล้ว” เขาว่าอย่างนี 
“หลวงพ่อครับ กระผมอ่อนใจเหลือเกิน หลวงพ่อหาทีพักให้ผมหน่อย พักทีไหน” “หลวงพ่อครับ 

มีอะไรเรียกใช้ได”้ ขอปวารณาด้วยนะ พระนั งเป็นแถวเลย 
“ไปดูเถอะนะ กุฏิข้างโบสถ์ล่องไปทางใต้เลย ทีไหนว่างก็ไป” พระพูดขึ นว่า “หลวงพ่ออย่าให้พัก

กุฏิผมนะ” ก็ยงัไม่แน่ว่าใช่ผีหรือไม่ แต่พระปริญญาตรีบอกว่า “ผมไม่เชือเลย อาจจะเป็นคนติดยาเสพติด

อาจหลอกลวงเรา แล้วขอพักและจะมาลักของเรา” ท่านก็คิดของท่านไกลดี และก็ลองดูก่อน 
เขาบอกว่า “ผมขอพักครับอ่อนใจเหลือเกิน หลวงพ่อครับหลวงพ่อทราบไหมครับนักศึกษาจะมาถึง

ทีนีเมือไร” อาตมาเอาเอกสารมาดู บอกว่า “ห้าโมงเย็น เขาจะมาทานอาหารเย็นทีนี” 
“หลวงพ่อเชือผมไหม ต้องมาดึก อย่างน้อยต้อง ๕ ทุ่มทีเดียว หรือ ๓ ทุ่มอาจจะมาไม่ถึง” 
“เพราะอะไร” 
“เชือผมเถอะครับ เขาจะไปดูเขือน จังหว ัดตาก พานักศึกษาไปเป็นร้อยๆคน กว่าจะมาถึงต้องมืดคํา

ครับขอหลวงพ่อกรุณา ได้บอกแม่ครัวด้วย บอกอย่าเพิงทําเลย ทํามืดๆเถอะ กับข้าวร้อนๆดี เขาจะได้ทาน

อร่อยๆ” ผีย ังรู้ดีกว่าเรา “ถ้าทําตอน ๕ โมง ข้าวปลาบูดหมด หลวงพ่อเชือผมเถอะ จะมาดึก เขาจะดูเขือน 

จังหว ัดตากกันก่อน” 
เขาบอกต่อว่า “เชือผมอย่างเดียวหลวงพ่อ ผมแน่นอนกว่าหลวงพ่อ ผมอ่อนใจจัง ผมขอพัก หลวง

พ่อจะให้พักทีไหน” เขาอ่อนใจมาตั งแต่รถชน 
โยมจําไว้  รถชนออกมาแล้วยืน เขาฝึกสติของเขา 
เขาบอก “หลวงพ่อครับ ถ ้าผมไม่มาฝึกไว้บ้าง ผมคงเลเพเลพาดไปไหนแล้ว ผมตั งใจเตรียมกระเป๋า 

เตรียมเครืองใช้ไม้สอยครบ ในระยะ ๕ วันทีมาอบรม พอสมควรแล้ว ทีผมมาก่อน เนืองจากรถชนพร้อมกับ

กัลยาแฟนของผม ทีได้ทํางานธุรการทีอ ําเภอแล้ว กระผมก็สอบบรจุครูได้แล้วทีวิทยาลัยครูเชียงรายครับ ผม

ขอพัก หลวงพ่อเรียกผมใช้ได้นะครับ จะให้ทําอะไรก็บอกนะครับ” 
“เอ้า! งั นพักตามใจชอบเถอะ ก็ชี กุฏิไป” 
เขาก็กราบ ๓ หน กราบเสร็จแล้ว ก็เอาเป้สะพายเดินออกไป พระปริญญาโทนอนเลย อาตมาก็ต้อง

นอนบ้าง ดูซิ เดินลอยไปบนพรมเลย เหนือพรม ๑ นิ ว ไม่ถึงพืนทีน่าสังเกตคือ ตาควํา แววตาไม่มี สังเกต

ง่ายๆตาไม่มองตาเรา ยิ มแห้ง ก้มมองพืนเรือยเลย พอเดินออกไปแล้วพระเกรียวเลย ออกไปก็ไปหายตรง

วิหารหลวงพ่อโต 
วิหารหลวงพ่อโต เมือก่อนย ังไม่ได้สร้าง เป็นศาลเทวดาทีต้นพิกุลโค่นเสร็จแล้วมาชวนแม่ชีสวด

มนต์ ต้นสัตบรรณอยู่ตรงนี ยาว ๒๐ วา หลวงสมานวนกิจ อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ มาทีนีบอก “หลวงพ่อต้นนี  

อายุ ๘๐๐ ปี” ยาว ๒๐ วา อาตมาเห็นว่าต้นพิกุลโค่นล้มไปแล้ว เทวดาหนีไปแล้ว เดียวเทวดาทีต้นนี หนีอีกก็

จะโค่นทับโบสถ์พังหมด โบสถ์ไม่พังก็ลงกุฏิอาตมา ไม่กุฏิอาตมาก็หอประชุมพัง เลยก็ต้องโค่นเสีย โค่น

แล้วเป็นย ังไง โค่นแล้วชาวบ้านก็ขอไม้ไป มีเสียงไปร้องครางทีบ้านเขาต้องเอาไม้มาคืน เป็นทีรู้ทั วไปของ



 

 

บ้านนี  เทวดาไปเทียวร้องเลยก็ต้องปลูกศาลไว ้ให้ อ ันนี เรืองจริง ทีมีมาแล้ว มาเดียวนี ก็สร้างเป็นวิหารให้

สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ท่าพรมนํ ามนต์ 
ผลสุดท้าย พระก็วิงตามออกไป เปิดกุฏิดูหมดเลย แม่ชีแตกตืนไปเปิดดูหมดก็ไม่มี ไม่มีกระเป๋า พระ

ปริญญาตรี โท บอกหลวงพ่อรับกรมมฐานทํายังไง ผีย ังมา ผมมาอยู่ตั งหลายว ันแล้วย ังไม่เอาเหนือใต้ ผมก็สู้

ผีไม่ได้ ต้องแข่งกับผี เลยก็รับกรรมฐานปฏิบัติ พอพวกเชียงรายมาก็ทําต่อ 
ต่อมาถึงว ันทีนักศึกษา ว ันที ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ พอ ๑๘ นาฬิกา ไฟฟ้าดับหมดเลยทีอืนไม่ดับ ดับ

ทีว ัดอัมพวันทีเดียว ตอนนั นสุนัขในว ัดนี ไม่มีเลย ไม่รู้มาจากไหน หอนคืนยันรุ่งเลย อาตมาก็ให้พระเอา

เทียนไปจุดตามห้องนํ า ห้องส้วม  ใช้เทียนไข เพราะไฟฟ้าไม่ติด ไม่รู้จะทําอย่างไร นักศึกษามาถึงดึกกว่า

กําหนดการ เสียงรถแป๊ดๆๆๆ ตรงตามผีบอกเลย เราทายสู้ผีไม่ได้ เมือเข้ามาถึงก็บอกอาบนํ าก่อนเดียวค่อย

ทานข้าว เขาบอก “หิวจังเลย” ถ้าหิวก็กินก่อนเอ้า! 
เลยก็รับประทานอาหารก่อน เสร็จแล้วก็ปฐมนิเทศ เพราะว่าพรุ่งนี  ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรมจะมาตอน

นั นอธิบดีสมพร เทพสิทธา เป็นประธานสภายุวพุทธฯ มีคุณอํานวย อินทรภูติ มีหลายท่าน พวกนั นรู้หมดเขา

จะมากัน พอดีตอนเช้ารับโทรเลขจากจังหวัดแจ้งความให้ทราบว่า ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรมมาไม่ได้ นํ าท่วม

กรุงเทพฯ ต้องไปช่วยราษฎร อธิบกีสมพร เทพสิทธา จึงเป็นประธานแทน 
พอทานอาหารเสร็จ อาบนํ าเสร็จอาตมาเรียกคณะอาจารย์มา มีอาจารย์สมเด็จ มุงเมือง และอาจารย์

หญิงอีก ๓ คน พระปหริญญาโทก็อ่านบันทึกทีได้บันทึกไว้ให้ฟัง คณะอาจารย์ฟังก็นํ าตาร่วงเลยจริงตามนี

ทุกประการ 
อาจารย์สมเดชบอก “หลวงพ่อครับ พอเปิดอบรมแล้วผมขอฝากนักศึกษาไว้ ผมจะไปงานฌาปนกิจ

ศพของวิโรจน์ในว ันที ๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๖ เลยก็ให้เอาบันทึกไปพิมพ์แจกว ันในงานศพนั นด้วย เรารู้เรืองนี

ขึนมาทันทีเลย ไม่ใช่ว่าเขาเล่าให้ฟังก่อนแล้วเราไปเล่าตามเขา มันก็เกิดมหัศจรรย์ ขึ นมาอย่างนี” 
นีแหละญาติโยมทั งหลาย โปรดถามวิทยาลัยครูเชียงราย นีอาตมาก็บอกเขาไปก่อน บอกไม่ตายตรง

โน้นจะไปตายทีเขือน ทําให้คณะอบรมมาอบรมไม่ได้ ถ้ามาจมนํ าตาย เลยรถชนตายเสียมันสะดวกดี และเขา

ได้มาก่อนมาคอยอยู่ทีนี ก็มีประโยชน์ดี 
เล่าเรืองวิญญาณรายงานตัว เนืองจากว่า นายวิโรจน์เขาได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมแล้ว สติเขาจึงดี 

อาตมาก็ถามเขาทีเขามานี ว่า “ปวดมากไหม” เขาบอกว่า “หลวงพ่อ แวบเดียวผมไม่รู้เรืองเลย และผมก็มา

ยืนอยู่อย่างนี แหละครับ และไปพูดกับเขาๆก็ไม่พูดด้วย เขาไม่เห็น” อย่าลืมนะคนละภพคนละชาติ  อยู่ที

ไหนล่ะ อยู่ทีเรานีแหละ ทีว่างๆนังกันเต็มหมดแหละ จะรู้เหรอมันคนละภพ ไม่ใช่สวรรค์อยู่บนฟ้า นรกอยู่

ใต้ดิน อาตมาตรวจแล้ว ขุดลงไปแล้ว มีแต่ไส้เดือนกับกิ งกือ และถ้าหากว่าสวรรค์อยู่บนฟ้า เมือขึ นเครืองบิน

ไปต่างประเทศ อาตมาพยายามดูเมือไปเมืองจีน ดูทางหน้าต่าง ถ้าสวรรค์อยู่บนฟ้า เมือเครืองบินจะตกก็เรือง

เล็ก เราก็อาศัยเทวดานอนสักคืนจะเป็นอะไรไป มันก็ไม่มีนี ม ันมองไม่เห็นนะ 
เพราะฉะนั นนรกสวรรค์ก็อยู่ร่วมกับพวกเรานีแหละ เราไม่ทราบนะ ญาติโยมโปรดจ ําไว้ด้วย 



 

 

การเจริญวิปัสสนากรรมฐานนีไม่เฉพาะแต่มนุษย์ ผีก็เจริญได้ ยกตัวอย่างแม่กาหลง มาเจริญ

กรรมฐานทีว ัด เดียวนี ย ังอยู่ด้วยนะ เขานึกจากคําว่า “เปรต” เป็น “เทพ” ได้ เป็น “เทพธิดา” ได้ทันที ไม่มี

การปฏิสนธิอยู่ทีว ัดนี 
นีเรืองวิญญาณรายงานต ัว ทําให้มีพยานหลักฐาน อาตมามีรูปถ่ายดูด้วย ได้ผลเลย ได้สําเร็จญาณ ๑๖ 

เลย ทําไมถึงรู้ว่าสําเร็จญาณ ๑๖ เขาได้แสดงออกมาอย่างไร ญาติโยมจําไว้ให้ได้ คนทีได้โสฬสญาณ ญาณ 

๑๖ นี จะต้องเป็นรูปนี เลย จะต้อง...กรรมฐาน  ต้องได้จุดนี 
และไม่ใช่ว่ามนุษย์เราจะมาเจริญกรรมฐานเท่านั น วิญญาณทั งหลายก็มาเจริญกรรมฐานได้ เทพยดา

เจ้าทั งหลายก็มาเจริญกรรมฐานได้ 
บันทึก เพือให้วิญญาณรายงานตัว เป็นรายงานการค้นคว้าเรืองวิญญาณทีสมบูรณ์ จึงนําจดหมายและ

บันทึกของบุคคลทีสัมผ ัสกับเหตุการณ์อันอ ัศจรรย์นี มาประมวลไว ้ เป็นหลักฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จดหมายจากอาจารย์ 
        สมเดช มุงเมือง 

ถึงหลวงพ่อพระครูภาวนาวิสุทธิ 
วิทยาลัยครูเชียงราย 
อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐ 

๘ ตุลาคม ๒๕๓๐  
กราบนมัสการ หลวงพ่อทีเคารพอย่างสูง 

กระผมมีความยินดีทีหลวงพ่อกรุณาให้กระผมรับใช้เกียวกับการเรียบเรียงประวัติของลูกศิษย์ที

เสียชีวิต ซึงเป็นเรืองทีกระผมย ังจําได้ดี เนืองจากมีอ ัศจรรย์หลายเรืองอย่างทีหลวงพ่อได้กล่าวไว้ เรืองราว

เกิดขึ นดังนี 
กระผมกําหนดจะจัดให้มีการอบรมจิตใจของผู ้นํานักศึกษาวิทยาล ัยครูเชียงราย ในนามของยุวพุทธิก

สมาคมแห่งชาติ ระหว่างว ันที ๒๑-๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๖ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการอบรม

ทีส่งมาด้วย 
การอบรมครั งนีกระผมได้เชิญนายวิโรจน์ ปัญจบุรี มาเป็นวิทยากรควบคุมดูแลค่ายพัฒนาจิตใจ 

เนืองจากนายวิโรจน์ เคยมาอบรมทีว ัดอมัพว ันแล้ว เมือเดือนตุลาคม ๒๕๒๕ และสําเร็จการศึกษาปริญญา

ตรีสาขาพลศึกษาจากวิทยาลัยครูเชียงรายในปีนั น สอบเข้ารับราชการครูได้แต่ย ังไม่บรรจุ วิโรจน์เลือมใส

ศรัทธาหลวงพ่อเป็นอย่างยิง เมือพบกับกระผมทุกครั งจะกล่าวถึงหลวงพ่อเสมอ 
เมือผมเชิญเขามาช่วยงานอบรมดังกล่าว เขาก็มีความยินดีมากทีจะได้ร่วมงานและได้มานมัสการ

หลวงพ่อ ดังจดหมายทีเขาเขียนถึงผมก่อนสินชีวิต 
กําหนดเดินทางจากวิทยาลัยครูเชียงราย ว ันที ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ แต่วิโรจน์กับแฟนสาวเสียชีวิต

ถูกรถชนเมือว ันที ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๖ คืนทีออกเดินทางจึงพานักศึกษาแวะเคารพศพทีบ้านในเขตเทศบาล

เมืองพะเยา (แฟนสาวของวิโรจน์ชือนางสาวกัลยา พูลสว ัสดิ  ก็เสียชีวิตในวันที ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๖ ตั งศพที

บ้านในเขตเทศบาลเมืองพะเยา) 
การเดินทางในวันนั นมีฝนตกหนักช่วงก่อนถึงจังหว ัดสิงห์บุรี พอมาถึงทีวัดเวลาประมาณสองทุ่ม 

ไฟฟ้าทีวัดดับมืด นักศึกษาทีเดินทางมาต่างก็เสียใจไปตามๆกัน เมือกระผมมากราบนมัสการหลวงพ่อและ

กราบเรียนเรืองวิโรจน์กับแฟนสาวเสียชีวิต หลวงพ่อได้บอกว่าวิโรจน์ได้มาล่วงหน้าแล้ว มาทีกุฏิ, อุบาสก 

อุบาสิกาทีอยู่ ณ ทีนั นต่างก็เห็น เป็นเรืองอัศจรรย์เรืองแรก 
เมือกระผมกลับไปเผาศพของทั งสองคนในวันที ๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๖ เจ้าภาพได้ฝากเงินมาถวายวัด

อ ัมพว ัน ๕๐๐ บาท เหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ นอีก ในคืนว ันที ๒๔ ตุลาคม เวลาประมาณ เทียงคืน ขณะที

หลวงพ่อกําล ังกล่าวปัจฉิมนิเทศปิดการอบรมและอนุโมทนาแผ่กุศลแก่ภูติผีปีศาจเจ้ากรรมนายเวรและผู ้มี

พระคุณ ขณะนั นก็มีเสียงหมาหอน คาดว่าจะห่างจากว ัดมาก และเสียงหอนของหมาก็ด ังขึ นเรือยๆ ใกล้เข้า

มาเรือยๆ ในทีสุดหมาก็หอนรอบอาคารหอประชุม หลวงพ่อกล่าวว่า “บัดนี ภูติผีปีศาจทั งหลายได้มารับส่วน



 

 

บุญส่วนกุศลแล้ว เขามาอยู่รอบๆหอประชุม วิโรจน์ก็มาด้วย เขายืนอยู่ข้างหล ังประตู” เสียงหมาหอนดังมาก 

ไม่มีใครกล้าหันไปดูทั งทีประตูหรือหน้าต่าง เมือหลวงพ่อบอกว่า “บัดนีภูติผีปีศาจเขากลับไปกันหมดแล้ว” 
บัดนั นเสียงหมาหอนก็เงียบลงทันทีราวกับปิดเครืองเสียง บรรยากาศจึงมีแต่ความเงียบ เหตุการณ์อัศจรรย์

เช่นนี กระผมไม่เคยพบมาก่อน จึงจําได้ด ี
พูดถึงอุบัติเหตุทีทําให้วิโรจน์กับกัลยาต้องเสียชีวิตในคืนวันที ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๖ หลังจากทีทั ง

สองคนไปดูการแข่งขันบาสเก็ตบอลทีโรงเรียนแห่งหนึง แล้วก็ขีมอเตอร์ไซค์ไปตามถนนซูเปอร์ไฮเวย์ ซึง

ถนนสายนี มีอยู่ช่วงหนึงเป็นป่าละเมาะเปลียวและเป็นเนินเขา วโิรจน์เคยบอกน้องๆว่า กลางคืนอย่าผ่าน

บริเวณนี  ไม่ปลอดภัย แต่วิโรจน์ก ับกัลยาต้องมาเสียชีวิตทีบริเวณนี  เนืองจากถูกรถยนต์เป็นรถปิคอั พชน

ด้านหลัง คนขับรถปิคอั พเมาสุรา พวกนีก็ดืมเพือฉลองสอบไล่เสร็จ เป็นอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคพะเยา แต่ไป

เรียนในโครงการอบรมครูประจําการทีวิทยาลัยครูเชียงราย คนขับไม่ใช่เจ้าของรถ เจ้าของรถเป็นลูกศิษย์ของ

กระผมเหมือนกัน บ้านอยู่อ ําเภอแม่ใจบ้านเดียวกับกระผม เรืองรถปิคอั พคันนี ก็แปลก คุณพ่อของลูกศิษย์ที

เป็นเจ้าของรถคันนี ถูกฆ่าตายแล้วเผาพร้อมกับรถคันนี ในเดือนเมษายน ๒๕๒๘ คุณแม่กินยาฆ่าต ัวตาย

เนืองจากกลัวความผิดทีจะพาดพิงมาถึง อ ันนี เป็นเรืองของเจ้าของรถปิคอ ั พทีชนวิโรจน์และกัลยาตาย รถคัน

นี ก็ถูกเผาทิ งไปแล้ว เป็นเรืองเกียวกับชู้สาวไม่เกียวกับการตายของวิโรจน์กับกัลยา แต่ก็ไม่ทราบว่ามีกรรมที

เกียวเนืองกันหรือไม่ 
การตายของวิโรจนก์ับกัลยา หลวงพ่อเคยบอกผมในวันทีเดินทางมาถึงวัดอ ัมพวัน (๒๑ ตุลาคม 

๒๕๒๖) ว่าทีจริงแล้ววิโรจน์กับกัลยาต้องตายในว ันนี คือวันเดินทาง การตายอาจจะจมนํ าทีจังหว ัดตาก ซึง

วันนั นกระผมได้พานักศึกษาแวะชมเขือนภูมิพลด้วย และจะต้องยุ่งอยู่ก ับเรืองศพ การอบรมทีจะเปิด

วันรุ่งขึ นก็จะมีปัญหา แต่ด้วยเหตุทีวิโรจน์กับกัลยาเป็นคนดีไม่ทําความเดือดร้อนให้กับใคร รวมทั งกระผม

ด้วย ทั งสองคนเสียชีวิตก่อนการเดินทาง อ ันนี เป็นการบอกเล่าของหลวงพ่อในตอนนั น 
กระผมได้เล่าเรืองราวทั งหมดทีเกิดขึ นค่อนข้างยาว แต่ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียบเรียงของหลวง

พ่อและเป็นอุทาหรณ์แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป รายละเอียดอืนๆปรากฏในหนังสือทั งสองเล่มทีกระผมส่งมา

พร้อมกันนี 
จึงกราบนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูง ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ได้โปรดดล

บันดาลให้หลวงพ่อมีพลานามัยสมบูรณ์เป็นทีพึงของสรรพสัตว์ทั งหลายตลอดไป 
นมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงยิง 

(นายสมเดช มุงเมือง) 
 
 
 
 

 



 

 

จดหมายจากวิโรจน์ถึงอาจารย์สมเดช มุงเมือง 
๙๑/๑ ประตูชัย 
๑๒ ต.ค. ๒๖ 
อาจารย์สมเดชทีเคารพรัก 

ผมขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างมากทีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึงครั งแรกผมคิดว่าการ

กลับมาวิทยาลัยอีกครั งหลังจากทีจบไปแล้ว คงจะทําให้หลายสิงหลายอย่างเปลียนแปลง แต่การมาเทียวของ

ผมครั งทีผ่านมา ผมมีความรู้สึกว่าผมย ังเป็นส่วนหนึงของวิทยาล ัยครูเชียงรายแห่งนี  ความผูกพันหลายสิง

หลายอย่างทีผมมีต่อมหาวิทยาลัยครูเชียงรายยังฝังแน่นในใจผม และผมหวังไว้ว่าว ันสถาปนาปีต่อๆไป ผม

จะมาอีก และคงได้รับความอบอุ่นในฐานะศิษย์เก่าของทีนีอีก (หวังเป็นอย่างยิง) 
สําหรับเรืองไปสิงห์บุรี ผมอยากไปมาก ขณะนี ผมยังไม่ได้ขอพ่อ คิดว่าใกล้จะไปอีกนิดผมจะขอ

ท่านดู ระยะนี ผมก็พยายามเร่งอ่านหนังสือสอบม.ส.ธ. ให้ทัน ถ้าทันท่านคงไม่ขัดข้อง ผมจะต้องกล ับมา

สอบว ันที ๒๙-๓๐ ตุลานี  ผมคิดว่าไปชุดนี  คือ เส่ง ทีอู ๋ มาโนช ขว ัญยืน นพดล อาจารย์และผมคงม่วน

แน่นอนแต่ละคนเหลือร้ายทั งนั น ผมอยากไปทีสุดเลย 
ผมจะนัดหมายอาจารย์มาอีกทีนะครับ เรืองกําหนดการไป ซึงย ังไม่แน่ไว้ขอพ่อก่อน 
ฝากความระลึกถึงมาย ังเส่ง ขวัญยืนด้วยนะครับ 

ด้วยความรักและคิดถึง 

   วิโรจน์ ปัญจบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ลีลาชีวิต ความรัก และวาระสุดท้ายของชีวิต
๑ 

 
จากการสังเกตการดําเนินชีวิตของวิโรจน์ ในช่วงทีศึกษาอยู่ในวิทยาลัยครูเชียงราย และหลังจาก

สําเร็จการศึกษาแล้ว วิโรจน์มีลีลาชีวติทีเรียบง่าย แจ่มใส ร่าเริงอยู่เสมอ ไม่เคยมีเรืองเดือดเนือร้อนใจใดๆ 

ไม่เคยเสพสิงเสพติดให้โทษและของมึนเมา ไม่ลุ่มหลงอบายมุข ไม่เคยทําให้พ่อแม่เดือดร้อนเป็นทุกข์ เป็นผู้

มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นกัลยาณมิตรต่อทุกคนทีคบหา มีความกตัญ ูกตเวทีต่อพ่อแม่ รักพีน้อง เคารพนอบ

น้อม สุภาพต่อครูบาอาจารย์ มีนิสัยรักเด็ก รักความก้าวหน้า ใฝ่รู้ มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครูอย่าง

ยิง 
ในด้านความรัก 
วิโรจน์เคยเล่าให้ฟังว่า รักและสนิทสนมกับกัลยา พูลสวัสดิ มาต ั งแต่ครั งย ังเรียนชั นมัธยมศึกษา แม้

แยกย้ายกันไปเรียนทีต่างจังหวดั ทั งคู่ก็ย ังมีความสัมพันธ์กันด้วยดีมาตลอด จนวาระสุดท้าย ท ั งคู่จบชีวิต

พร้อมกันด้วยประสบอุบัติเหตุ ย ังความโศกเศร้าเสียใจอย่างสุดซึ งแก่พ่อแม่ พีน้อง ครูอาจารย์ เพือนฝูงและ

ญาติสนิท ใครจะคิดว่าวิโรจน์ผู ้ เป็นกัลยาณมิตรจะจากโลกนี ไปรวดเร็วอย่างนี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

๑ จากหนังสืออนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ วิโรจน์-กัลยา เชียงราย ๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๖ 



 

 

ภาพนิมิตทีสวนสามพราน 
พระครูภาวนาวิสุทธิ 

๙ ธ.ค. ๓๐ 
 

อาตมาจะชีแจงเกียวกับภาพนิมิตแก่ญาติโยม ผู ้ใคร่ธรรมสัมมาปฏิบัติในทีประชุมนี  ว่าภาพนิมิตนี มี

ความจริงอย่างไร 
คําว่า ภาพนิมิต มี ๒ ประการ 

๑. นิมิตทีแสดงออกเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาให้เห็นเราเป็นภาพลวง 
๒. ภาพแสดงธรรม ปริศนาธรรม จะเห็นิมิตรูปสวยงามหรือจะเป็นภูเขาลําเนาไพร ในเรืองญาณวิถีก็

ตาม แต่ถ้าเรามีสติครบ ผ่านโสฬสญาณไปได้แล้ว หรือรวบรวมสติไว้มาก ถ ้าเรามีจิตสงบในตอนใด สติเราดี

ครบ ญาณ คือ ญาณํ ความรู้เกิดปัญญารอบรู้ในเหตุผล เกิดขึ นในดวงหทัยแล้วจะเห็นนิมิตเรืองจริงเกิดขึ นได ้
อย่างคําว่า เห็นหนอๆๆ นีน่ะ มีประโยชน์มาก อย่าคิดว่าเป็นเรืองเหลวไหล จะเห็นอะไรก็ตั งสติไว้ 

จนกว่าเราจะได้มติของชีวิตว่า เป็นปัจจัตตัง มีความรู้ในปัญญาแล้ว เราเห็นอะไรปัญญาจะบอกเอง  
แต่การฝึกเบืองต้นนีต้องฝึกกันไปเรือยไป ถึงญาติโยมกล ับไปบ้าน ไปย ังเคหะสถาน หรือจะ

ประกอบการงานของโยมก็ไม่ต้องใช้เวลาว่าง ใช้งานนันแหละเป็นกรรมฐาน รูป รส เสียง กลิน รส 

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ข ันธ์ ๕ รูปนามเป็นอารมณ์ ทุกขณะจิตทีมันคิดอะไร มันจะเกิดขึ นเป็นการสะสมนีมี

ประโยชน์มาก 
ถ้าเราไปเห็นไม่ได้สนใจดนูะ ไม่ได้เห็นหนอ ไม่สนใจดู สนใจฟัง, และเราก็ดูเรือยๆไปเหมือนคน

ธรรมดา การทํางานนีมันก็เรืองธรรมดาๆ ถ้าเราสํารวมจิตใช้สติเสียหน่อย ไม่ต้องไปเพ่งเรากําหนดธรรมดา

นีเอง เห็นหนอนี โยมเดินมาอย่างนี เป็นต้น ถ้าสติเราดีรงบรวมไว้ได้ สมาธิดีในการเห็น รับรองมีนิมิตเลย 

นิมิตอย่างไร นิมิตแปลว่าเครืองหมาย 
บางทีเราทํางานทั งมือทั งเท้า ขอประทานโทษ มันก็ต้องหยิบเคลือนไหวอยู่ตลอดเวลา คือ รูปหยิบก็

ต้องกําหนด อยากหยิบหนอ คําว่า “อยาก” คือเจตสิกอันสําคัญ มีความหมาย ถ ้าเรากําหนดจนเชียวชาญแล้ว 

พอจะยกมือมันจะบอกเลยนะ “อยาก” มันเกิดเองโดยอัตโนมัติ “หยิบหนอ” หยิบอะไร “หยิบแก้วนํ าชา” 
และ”มาหนอๆ-ดืมหนอ-กลืนหนอ” โอ้โฮ “ร้อนหนอๆ”มันก็บอกไปตามสภาวะของมัน มันเป็น

ธรรมชาติของมัน นํ ามันก็เย็นไปตามนํ า ไฟก็ร้อนไปตามไฟ โดยธรรมชาติ นีราคาแพง 
จะเล่าถึงภาพนิมิตของนายชาญศิลป์ ยุวบูรณ์ บุตรชายของคุณชํานาญ กับคุณหญิง วลี ยุวบูรณ์ ซึง

ปรากฏชัดแก่อาตมาทีสวนสามพราน แต่อาตมาไม่ได้เล่าให้เขาฟัง ไม่กล้าเล่าในวันนั น อาตมารู้แล้วเพราะ

อะไร ขอให้ญาติโยมโปรดทราบ ทีว่าตัดปลิโพธกังวล ไม่ไปสนใจกับใครน่ะถูกแล้ว สติจะได้มารวบรวมอยู่

ทีจิตเรา ก็ดูชีวิตของเราอย่างนี กฎแห่งกรรมจะบอกทุกระยะ เขาบอกเราทุกคนเลย แต่เราไม่สนใจตัวเองนะ 

โยมไปสนใจข้างนอก กําล ังยุ่งอยู่ก ับงานเขียนหนังสือบ้าง หยิบโน่น หยิบนีบ้าง ไม่ได้กําหนดเลย ตัวเราจะ

เกิดอะไรในชั วโมงนี ไม่รู้ขอฝากไว้ด้วย ถ ้าโยมมานั งเงียบๆสงบ มันจะเกิดขึ นทันที ถ ้าเราได้อ ัตโนมัติ เรา



 

 

สะสมหน่วยกิตใช้ชีวิตผู้มีสติตลอดเวลาแล้ว ก ําล ังทํางานสติจะบอกทุกระยะ อย่าทํา-อย่าหยิบ-ไม่ควร-ควร 

สติจะบอก-บอกละเอียดด้วยนะ แหม! มีประโยชน์เหลือเกิน แต่เรามองไม่เห็นกันขณะนี ขอให้ทําโดย

ต่อเนือง 
บางคนบอกหลวงพ่อเจ้าขา “ดิฉันไม่มีเวลาว่างปฏิบัติ” บอก “ไปทําอะไร” “ทํางาน” “งานนั น

แหละปฏิบั ติละ” หยิบอะไรก็กําหนดซิ หูเราต้องใช้ทุกวันนี เราต้องใช้ทุกวัน กรรมฐานทีหู “เสียงหนอ” ถ้า

มีคนมาพูดให้เราฟังมากๆ หลายรส หลายเรือง นั นแหละกรรมฐาน ตั งสติไว ้  “เสียงหนอๆ” เดียวจะรู้อะไร

แปลกๆนีมันอยู่ตรงนีนะ 
ภาพนิมิตแห่งกุศล นิมิตแปลว่าเครืองหมาย นิสัยแปลว่าแบบอย่าง อาตมาจะพูดเรือง “ภาพนิมิต” 

เครืองหมายของคนนั น ทีเราสนใจกับเขา เหมือนอย่างเราอยู่ร่วมกัน เราไม่สนใจกันก็ไม่เกิดประโยชน์ มันก็

ไม่รู้เรืองกัน ก็คนบ้านใกล้ชิดติดกัน ไม่สนใจกันไม่รู้เรืองหรอก บ้านติดกันแท้ๆย ังไม่สนใจกัน นีแบบนี  

เหมือนเราไม่สนใจกับตัวของเรา จะรู้เรืองตัวของเราหรือเรามัวไปสนใจเรืองคนอืนเขา 
พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี ให้ว ัดตัวเรา วัดกาย ว ัดวาจา วัดใจ ทุกขณะจิต อย่างทีเดินจงกรมนีเป็น

แบบฝึกหัดเพือให้ได้อาวุธคือ ปัญญา อาวุธสําค ัญมาก คือ ปัญญาเท่านั น 
เราไปสนใจกับงาน เราเลยไม่รู้ตัวเราไม่ได้สนใจกับตัวเราเลย ถ้าเรามีสติครบนะ ทํางานก็กําหนด

ไปด้วยเขียนหนังสือก็ใช้สติเขียน หนังสือก็จะดีด้วย แล้วจะเกิดปัญญาในการเขียน นีกรรมฐาน อ ันนี เป็น

แบบฝึกหัดให้เกิดวาระจิต และจะได้มีสติไปปฏิบัติงาน ในเมือโยมปฏิบัติงานจะมีประสบการณ์ทันที 

เหมือนโยมมาเรียนวิชาแพทย์ทีหอประชุมนี  แล้วออกไปปฏิบั ติงานต้องรักษา จะได้รู้ว่าโรคเป็นอย่างไร รู้

ตอนประสบการณ์นะ ถ้าไม่มีประสบการณ์ ญาติโยมจะไม่รู้อะไรนะ 
อันนี ภาพนิมิตสําคัญมาก บางทีโยมเกิดสนใจกับต ัวโยมขึนมา ทํางานด้วย สนใจกําหนดไปด้วย 

รับรองรู้เลย จะบอกกฎแห่งกรรมทุกระยะ 
ในเมือเป็นเช่นนี  นิมิต เช่น เห็นหนอ ถ้าเราเกิดสนใจตัวเขา เขาจะต้องสนใจกับเรา เดียวเราจะรู้นิมิต

คนนี เป็นอย่างไร เครืองหมายคนนี เป็นอย่างไร เห็นหนอๆ นิมิตบอกแล้ว “ตาย” ลองดูนะเกิดได้ นีเรามีสติ

ดีดูแล้วรู้สภาวะมันจะเกิดขึ นทันที 
เช่นคุณนายละม้ายเป็นต้น อ่านหนังสือไม่ออกเลย ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ ทําไม่ได้ เปลียนซ้าย

เป็นขวาไปหมด พองหนอ ยุบหนอ ก็ทําไม่ได้ ทํายังไงก็สอนไม่ได้เลย ก็ต้อนแนะกันใหม่ เอาอารมณ์ใหม่ 

สวดพุทธคุณเท่าอายุเถอะ ให้เกินกว่าหนึง พอสติถึงขันเดินจงกรมได้เองเลย ทีเคยสอนแล้วทําไม่ได้กลับทํา

ได้หมดเลย พองหนอยุบหนอ คล่องแคล่ว ก็เป็นไปได้ เพราะสวดพุทธคุณเท่าอายุเกินหนึงเข้าสติดี และ

สามารถรู้ วาระจิต และเขาสนใจสามีของเขา สนใจไปสนใจมา รู้ เลย จะไปบ้านใคร เอาเงินไปให้ผู ้หญิงที

ไหน บอกได้ใครย้อนกลับมาบอก คือสติตัวเดียวนีเกิดประโยชน์อย่างนี  ขอให้ทําจริงๆนะ ได้ผลแน่ 
เล่าเรืองเหตุการณืในครั งนั นให้ฟังว่า สมัยก่อนนานมาแล้ว เมือ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นเวลา ๑๘ ปีมาแล้ว 

เรืองภาพนิมิตทีสวนสามพราน 



 

 

ทีสวนสามพรานโน้น คุณหญิงวลี กับ คุณชํานาญ ยุวบูรณ์ พร้อมด้วยนายอําเภอพระนครตอนนั น 

นายเกษ ดีฤกษ์กับคุณนายขันทอง มาอาราธนาอาตมาให้ไปแสดงธรรมทีสวนสามพราน ในวันที ๓ มกราคม 

๒๕๑๘ เวลาสองทุ่ม เรืองความสามัคคี ให้เจ้าหน้าทีสวนสามพรานฟัง เพราะไม่ค่อยจะสามัคคีกัน งานการก็

เหลาะแหละไม่สามัคคี อาราธนาหลวงพ่อพูดเรืองสามัคคีให้จงได้ อาตมาก็รับนิมนต์ และขออาราธนาว่าให้

ไปอยู่สักสองคืน พาลูกศิษย์ไปเทียวทีสวนสามพรานด้วย 
อาตมาก็ชวนลูกศิษย์ไปเยอะแยะ เอารถปิคอัพบรรทุกกันไป ๒ คัน เตรียมมุ้งทีนอนไปค้างเสร็จ ใน

วันที ๓ มกราคม ๒๕๑๘ จะกลับในว ันที ๔ มกราคม ๒๕๑๘ ตอนบ่าย จะค้างสักคืนเดียว 
อาตมาก็เดินทางไปถึงสวนสามพรานในว ันที ๓ มกราคม ๒๕๑๘ ประมาณบ่าย ๔ โมง เมือถึงแล้ว คุณหญิง

วลี มาต้อนรับ ให้ลูกศิษย์พักเรือนทรงไทยแฝดสองหลัง อาตมาพักหลังหนึง ห้องนํ ามีบริการพร้อม ลูกศิษย์

เตรียมขนของขึ นจากรถไว้ทีบ้านทรงไทย และกางมุ ้งก ันเรียบร้อยแล้ว 
อีกสักครู่หนึงประมาณ ๕ โมงเยน็ คุณชํานาญ ยุวบูรณ์ กับคุณหญิงวลี พร้อมด้วยคุณทองเจือ เป็น

น้องสาวของคุณหญิง พร้อมกับบุตรธิดา ได้มาคุยกับอาตมาทีบ้านทรงไทยหลังนั น โดยเฉพาะอย่างยิงลูก

ชายของคุณชํานาญ ยุวบูรณ์ ชือ นายชาญศิลป์ ยุวบูรณ์ ทีเรียกตามชือเล่นว่า “เปาะ” มีพีชายคนหนึงชือนาย

โจ ชือจริงว่า ธนิต ยุวบูรณ์ นายเปาะเพิงกลับมาจากต่างประเทศ 
เมือก่อนนี เขาไปเรียนหนังสือทีกรุงวอชิงตัน เพิงงกลับมาเยียมบ้าน เมือว ันที ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๗ 

ซึงเป็นเวลาปิดภาคเรียนและในโอกาสทีพีชาย ชือแป๊ะ จะเข้าสู่พิธีมงคลสมรสในว ันที ๕ มกราคม ๒๕๑๘ 

พอดีในว ันที ๓ มกราคม ๒๕๑๘ อาตมาไปแสดงธรรมทีสวนสามพราน เขาก็มาคุยกัน ล้อมวงหมดเลยนะ ก็

มีคุณชํานาญ ยุวบูรณ์ คุณหญงวลี คุณทองเจือ พร้อมด้วยคุณโจ คุณเปาะ คุณเปาะก็เล่าว่าจะมาแต่งงาน พีชาย 

ชือแป๊ะก็รออยู่ แล ้วจะไปเรียนต่อทีเมืองนอกต่อไป 
เปาะได้ไปเรียนทีประเทศองักฤษเมืออายุ ๑๑ ปี เป็นคนเรียนเก่งมาก นิสัยดี บุคลิกลักษณะโหงวเฮ้ง

ดีมาก ดีทุกอย่าง เมือคุยไปคุยมา ลูกศิษย์อาตมาก็พักกันเรียบร้อย ก็ออกเดินเทียวสวนสามพรานกัน 
อาตมาก็นั งคุยและถามนายชาญศิลป์ เขาก็เล่าประว ั ติไปเรียนต่างประเทศ 
“ผมไม่เคยไปทําบุญเลย เพราะไปเรียนหนังสือตั งแต่เล็ก ”ๆ ตั งแต่ชั นอนุบาล อยู่โรงเรียนฝรั ง

ตลอด ศาสนาอืน ไม่ใช่ศาสนาพุทธ 
ดูท่าทีมารยาทและโหงวเฮ้งทีหน้าว่ามีการศึกษาสูง คนนีมีดวงการศึกษาสูง ต้องได้ปริญญาเอก

เหมือนพ่อของเขาแน่นอน ก็นึกไว ้ในใจ ดูไปเรือยๆเห็นหนอๆๆๆ ประมาณ ๑๘ นาฬิกาตรง มืดแล้วก็ย ังคุย

ถึงเรืองการศึกษา อาตมาก็คุยถึงแนวการศึกษาเล่าสู่ให้เขาฟัง เขาเกิดซึ งใจ เกิดติดใจ เกิดพอใจ และชอบใจ 

ถามว่า 
“หลวงพ่อ ว ันนี เทศน์เรืองอะไร” 
“เทศน์เรืองความสามัคคี คุณแม่นิมนต์อาตมาเทศน์เรืองสามัคคีนะ” 
“แหม! ผมไม่เคยคุยกับพระเลยนะครับ ผมไปเรียนต่างประเทศอยู่โรงเรียนฝรั งตลอด นิสัยผมไม่

ติดฝรังหรอก แต่ผมก็ไม่เคยไปฟังเทศน์ทีไหน ย ังไม่เคยฟังมาแต่ก่อนเลย เป็นครั งแรกวันนี จะต้องขอฟัง” 



 

 

อาตมาก็ดูโฉมหน้า เห็นหนอๆๆ จิตมันก็แวบขึ นศีรษะอาตมา เกิดเป็นแสงทีหน้าเขา นีเห็นหนอๆ 

เพราะสติเราดีขึ นแล้ว เกิดนิมิตภาพซ้อนขึนมาว่าศีรษะเขาหายไปไหน เห็นหนอ เดียวศีรษะหายไป เดียว

ศีรษะมาติด เอ๊ะรูปร่างไม่ใช่นายเปาะ กลายเป็นหน้าใหม่ พอเห็นหนอๆภาพหายไปเลย 
สักประเดียวปรากฏรูปร่างสวยมาก ผิดปกติท ันที เอ๊ะยังไงภาพซ้อนภาพ หรือประสาทเราจะไม่ดี ก็

ต ั งสติไว้ สติเราเป็นอย่างไร ทําไมเห็นอย่างนี  ไม่เคยเห็น ตั งแต่มีมาไม่เป็นอย่างนี  เห็นหนอ ๆเดียวมีภาพ

ซ้อนภาพขึนมาทันทีบนศีรษะ ก็มาพูดกับคุณหญิงวลีทันที ใส่ชฎา ถือพระขรรค์มากันเยอะ มีพานดอกไม้ 

ธูปเทียน คล้ายๆเทียนแพทีเราทํากัน พูดว่า 
“คุณหญิงๆ ว ันนี มาขอลูกคืนนะ ลูกของเรากลับมาแลว้หมดเวลา เราจะขอคืน ขอคืนเวลาตี ๑ คืน

วันนี” 
อาตมาเห็นหนอๆ ก็ดูหน้า เคยเห็นหน้าทีไหน ตาคนนี  หน้าสีทอง ตาสีฟ้า ประกายว ับจับตาเรา และ

พูดมาอีกครั งว่า 
“คุณหญิง ลูกของเรานะ มีบุญวาสนา ก็มาช่วยส่งเสริมเจ้าพอสมควรแก่เวลา ๒๐ กาลฝนแล้ว” 

ท่านพูดอย่างนี 
“เราจะมารับของเราไปในว ันนี  เวลาตี ๑” และชีมาอีกคนทีเป็นร้อยต ํารวจโท “เจ้าคนนี เอาไว้ ก่อน 

เอาไปทีหลัง” ว่าแล้วมิทันช้าก็มานมัสการอาตมาและยิมหายว ับไปกับตา 
ภาพซ้อนของชาญศิลป์ กลับแวบหายไปเป็นคนเดิม ผมโป่งผมยาวเหมือนผู ้หญิง แต่คุณหญิงมัวคุย

กับอาตมา สงสัยไม่ได้ยิน คุณหญิงไม่ได้สนใจกับเทวดา ถึงจะเป็นภาพเทวดาหรือไม่ก็ย ังไม่ทราบ นีเล่านิมิต 

ให้ทราบดังนี 
อาตมาก็ย้อนกลับมาในใจว่า ชาญศิลป์ จะต้องตายจากโลกนี  เวลาตี ๑ คืนนีแน่นอนทีสุด นีเห็น

หนอๆ และเกิดสนใจนิมิตเครืองหมาย แต่เขาไม่ใช่เป็นคนมาจากนรก คนมีบุญวาสนาสูง 
เหมือนอย่างหลวงบุเรศบํารุงการมานอนทีวัดอัมพวัน เทวดามาขอรับฝัน ๓ คืนติดๆกัน อาตมายังทํา

นิทรรศการทีห้องในวัด ใครอย่ามาลบห้องนีไม่ได้ ยังมีติดตัวอักษรไว้ เทวดามาขอรับคล้ายกันบอกว่า “คุณ

หลวงไปด้วยกันเถอะ คราวนีน่ะ ไปคราวหน้าไม่มีเกียรติ” คุณหลวงมาปรึกษาอาตมา อาตมาก็คิดว่าตรงกัน

แล้ว ยังงี ต้องไปภายใน ๑ เดือน เขามาเชิญ  
นีคล้ายกันกับพ่อไชยฺ กรินชัย ทีนครราชสีมา อันเดียวกันเลย อาตมาคุยและให้ขนมเปียะไปวันนัน 

โอนี เห็นไหมนี! 
คนมีบุญวาสนา 

อาตมาก็บันทึกในใจไว้ว่า อ๋อ ลูกคุณหญิงวลี เป็นคนมีบุญวาสนา และให้มาอยู่กบัคุณหญิง ๒๐ ปี 

แล้วมารับคืนกลับมาส่งเสริมให้ครอบครัวยุวบูรณ์นี เจริญรุ่งเรืองตลอดมา หมดเวลาแล้วต้องเอาลูกคืน 
อาตมาเห็นนีจะเป็นความจริงประการใด แต่คุณหญิงก็อยู่นัน อาตมาว่าคุณหญิงคงไม่ได้ยิน มายืน

อยู่บนศีรษะลอยอยู่บนเช่นนี  เป็นภาพนิมิตและเป็นความจริงไม่ได้หลอกลวง เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

แน่นอน อาตมากําหนดอย่างไรก็เป็นอย่างนั น และได้ยินเสียงประหลาดดังอย่างนั น 



 

 

และว ันนีเป็นโชคดีของนายชาญศิลป์กับนายธนิต ยุวบูรณ์ทีจะได้ฟังเทศน์ อาตมาเห็นภาพนิมิตหาย 

เป็นภาพนายชาญศิลป์ก็คุยถามปัญหาว่า หลวงพ่อครับพุทธศานา มีความสําคัญอย่างไร อาตมาก็เล่าสู่กันฟัง

พอหมดเวลาเพราะหนึงทุ่มครึ งแล้ว และจะต้องเดินทางไปหอประชุม ชาญศิลป์กราบแล้วพูดว่า 
“หลวงพ่อครับ ผมไม่เคยคุยกับใครได้ซึ งใจอย่างนี” นํ าตาหล่อเบ้าเลย แต่คุยหลายเรืองนะทีคุยนี

เล่าสั น  ๆ
“ผมเรียนคริสต์ตลอดมา เรียนฝรั งตลอดครับ ผมไม่เคยได้รับฟังคําพ่อแม่เลย และไม่เคยเข้าวัด เพิง

จะฟังเทศน์หลวงพ่อเป็นครั งแรกและครั งสุดท้าย” ส่วนนายธนิตนั นเฉย  ๆ
ได้เวลา ๒ ทุ่มแล้ว พีน้องทุกคนเข้าหอประชุมหมด คนงานก็เข้าฟังหมด ทีหอประชุมเต็มเขามาเรียก

แล้ว อาตมาเดินออกไป ก็บอกกับคุณชํานาญ ยุวบูรณ์ว่า 
“ออกไปก่อน เดียวอาตมาเข้าห้องนํ าแล้วจะตามไป ท่านลงไปก่อน” 
คุณชํานาญ เดินทางไปแล้ว พอดี นายอําเภอ เกษ ดีฤกษ์ กับคุณนายข ันทอง ตอนนั นดํารงตําแหน่ง

เป็นนายอําเภอพระนครก็เตรียมมาพร้อม อาตมาก็เข้าห้องนํ า เขาก็ออกกันไปหมดแล้ว 
อาตมาก็ประชุมลูกศิษย์เรียกรวมเลย บอกให้คนหนึงไปตามลูกศิษย์อาตมามาที มาพร้อมกันเดียวนี 
“หลวงพ่อมีอะไรครับ” 
“เฉยๆให้เขาไปกันเสียก่อน” พอไปแล้วก็บอกกับลูกศิษย์ว่า “ถ้าอาตมาเข้าหอประชุมนะ มี

เจ้าหน้าทีเฝ้าบ้านทรงไทยอยู่บอกเขา เตรียมเก็บของให้หมดขึ นรถกลับว ันนี  ไม่ค้าง” 
“อ้าว! หลวงพิ ผมจะดูช้าง ดูโน่น ดูนีหน่อย ย ังไม่ได้ดูเลย” 
“เตรียม อยู่ไม่ได้ ทีว ัดมีงาน” 
“แหม! หลวงพ่อ ผมยังไม่ทันเทียวเลย”   
“เฉยๆเถอะน่า เชือหลวงพ่อไว้หน่อยนะ ถ้าเทศน์จบ เตรียมรถจอดหน้าหอประชุมนะ” 
พอบอกแล้ว อาตมาก็เดินไปหอประชุม ไปถึงหอประชุมเรียกนายอําเภอ เกษ ดีฤกษ์ มาพบเป็น

ส่วนตัว แล้วบอกว่า 
“ท่านนายอําเภอ อัดเทปทีเทศน์ไว ้  แล้วเอากล้องมาถ่ายภาพทีกําล ังฟังเทศน์ ในวันนี ให้จงได้” 
“ครับกระผม” ว่าแล้วก็ขับรถไปตามช่างภาพมา และบอกคุณนายขันทอง ศรีภรรยา ผู ้ เป็นมือขวา

ของคุณหญิงวลี ไปเอาเทปมาอ ัดเรียบร้อยทุกประการ 
พอได้เวลาสองทุ่มตรง อาตมาก็ขึนธรรมาสน์ อาราธนาศีลพร้อมกันทีสวนสามพราน แล้วอาราธนา

ธรรม ลีลาแบบแสดงธรรมไม่ได้บรรยาย คุณหญิงก็บอกว่าให้เทศน์เรือง สาม ัคคีสัก ๑ ชั วโมงก็พอ ให้

สามัคคี ให้รักกันหน่อยก็พอ ก็ตั งใจอย่างนั น 
พอดีคุณเปาะ ชาญศิลป์ ยุวบูรณ์ นั งฟังข้างหน้าเลยคุณป๋า คุณแม่ฟังหน้า พีน้องทุกคนนั งฟังทีสวน

สามพราน คุณเปาะฟังเต็มที ไม่มีกระดุกกระดิกตลอด ๑ ชั วโมง ฟังเทศน์ตลอดและบอก “คุณป๋าครับ ผม

เป็นเจ้าภาพเอง” คุณชํานาญตกใจ เอ๊ะเจ้านีไม่เคยฟังเทศน์ ไม่เคยกระตือรือร้นนี และบอกกับคุณหญิงวลีว่า 
“คุณแม่ครับ ผมขอประเคนเอง” 



 

 

คุณหญิงบอก “หนูไม่ต้องประเคนหรอก เดียวป๋าประเคนเอง” 
“ผมขอไม่ได้เหรอ ผมขอเป็นเจ้าภาพในวันนี” 
แต่คุณป๋ากับคุณหญิงไม่ทราบว่าเขาบริจาคเท่าไร เขาเดินถือเอาข ันไปรอบหอประชุมสวนสาม

พราน พวกสวนสามพรานเห็นเด็กคนนี ไม่เคยฟังเทศน์เลยควักเงินทําบุญกันเป็นหมืน ชาญศิลป์ทําบุญออก

นําคนเดียวเลย ๕๐๐ บาท 
พอเอาขันมาประเคนบอกว่า “หลวงพ่อครับ ชืนใจมาก ไม่มีว ันไหนชืนใจเหมือนว ันนีเลยนะครับ 

ผมฟังโดยตลอด” 
แต่คุณหญิงแปลกใจ นิมนต์เทศน์เรืองสามัคคี กล ับไปเทศน์เรืองอะไรก็ไม่รู้ ก็เทศน์เรืองต ั งแต่พ่อ

แม่เลี ยงลูก จนกว่าจะมีหล ักฐานมีงานทํา ล ําบากลําบนก็ว่าก ันไป เทศน์ผิดเรืองนิดหน่อย ก็ให้เหมาะสมกับ

งานศพทํานองนี 
ชี ให้เห็นได้ชัดแล้ว ทีนิมิตเครืองหมาย บอกให้เรารู้ด้วยกันทุกคน แต่เราไม่สนใจกับนิมิตนี ในตัว

ของเรา จึงไม่รู้เรืองของเรา อาตมาก็เห็นหนออย่างนี  คุยก ันไปเรือยๆ สัมผ ัสไปเรือยๆ สัมผัสๆๆๆ ตลอดเกิด

จิต เกิดปัญญา เหมือนหูสัมผัสกับเสียง ตาสัมผ ัสกับรูปฉะนั น กายสัมผ ัสร้อนหนาวอ่อนแข็ง อย่างนี  โยม

โปรดจําไว้ต ั งใจทําไปเรือยๆเถอะ มีประโยชน์เหลือเกินนะ 
ชาญศิลป์ ยุวบูรณ์ เป็นคนเรียนเกก่งมาก เป็นคนกตัญ ู เขาซึ งใจในการฟังเทศน์ ตอนตายนีตรงตาม

นิมิตเลย อายุ ๒๐ ปี ๓ เดือน ๒๗ วัน ตรงตามทีเทวดาบอก เขาบอก “ได้ ๒๐ กาลฝน” เทวดาพูดเป็น ๒๐ 

กาลฝน เขาไม่ได้บอก ๒๐ ปี 
ในวันนั น หลังการแสดงธรรมทีหอประชุมสวนสามพรานแล้ว เวลา ๔ ทุ่มก็แยกย้ายกันไป คุณโจ

กับคุณเปาะก็ข ับรถไป อาตมาพอเทศน์จบออกมา รถจอดคอยอยู่แลว้หน้าหอประชุม อาตมาก็ขอเจริญพรลา 

คุณชํานาญกับคุณหญิงบอก 
“อ้าว! หลวงพ่อค้างนีนะ พรุ่งนีถวายสังฆทาน จะถวายของ อาหารเตรียมแล้ว สั งแม่ครัวแล้วทํา

อย่างดี หลวงพ่อทําไมจะหนีเล่า” 
“ขออภัย อาตมานึกได้ว่าทีว ัดมีงาน อยู่ได้ย ังไงล่ะ ตี ๑ จะเป็นอย่างนีแล้ว เขาจะไปทางโน้นกัน

หมด เราก็แพ้วนะซี นีเรืองราวเป็นอย่างนี” 
เลยก็บอกว่า “อาตมาขอลา” ถึงว ัดตี ๑ พอดี พอถึงแล้วรีบแผ่เมตตา นั งสวดมาต์ภาวนา เจริญ

วิปัสสนา แผ่ส่วนกุศลให้กับคุณโจกับคุณเปาะต่อไป อาตมาถึงได้รู้ตายตอนนั น และอยู่ทีว ัดก็รู้ รู้ได้อย่างไร 

สติบอกว่าเขาขับรถไปชนคน และชนเสาไฟฟ้า ไฟลุกไหม้ คุณเปาะ ชาญศิลป์ตายและเอาไปโรงพยาบาล 

คุณโจ คือ คุณธนิต ยุวบูรณ์ สมองเปิดหมดเลย ไม่มีเหลือเลยต้องเอาพลาสติกมาครอบ แล้วไปนอนแพ้วอยู่ที

โรงพยาบาล หายใจแม่บๆ แล้วศพของคุณเปาะ ชาญศิลป์ ยุวบูรณ์ ได้นําเอาไปไว ้ว ัดธาตุทอง 
อาตมาอยู่ทีว ัดรู้แล้ว พรุ่งนี จะไปว ัดธาตุทองแน่ ไปอาบนํ าศพกันต่อไป อาตมาไปไม่ทันเขา มืดแล้ว 

และเขาไปกราบท่านเจ้าคุณธรรมรัตนากร สมัยโน้นภายหลังได้เป็น “พระธรรมปัญญาบดี” ท่านเคยเลี ยง

คุณชํานาญมาเป็นเจ้าอาวาสว ัดมหาธาตุ ท่านบอก 



 

 

“ขอจับมือ เก่งมาก ดีมาก ท่านพระครูดีมาก ท่านพระครูไปเทศน์ผมดีใจมาก คนทีตายเขาได้ฟัง

เทศน”์ 
ท่านชํานาญ กับคุณหญิงก็สลดใจมากมาย แต่ก็ดีใจทีลูกได้ฟังเทศน์ แล้วก็สังหรณ์ใจว่า ทําไมท่าน

ไม่เทศน์เรืองสามัคคี เทศน์เสร็จแล้วก็ลากลับ และท่านแหงนมองตรงโน้นตรงน ี
อาตมาเห็นคุณหญิงคุณนายร้องไห้กันมากมาย ส่วนท่านชํานาญบอกกับอาตมาว่า 
“หลวงพ่อครับ เจ้าโจนี  ยังลูกผีลูกคน แพทย์ยังไม่รับรอง เพราะสมองระเบิด ต้องเอาพลาสติกหุ้ม

ไว้หมด” 
อาตมาบอก “ไม่เป็นไร ให้งานศพชาญศิลป์ ผ่านไปก่อน” 
อาตมาให้นายอําเภอ เกษ ดีฤกษ์ อ ัดเทป ถ่ายภาพ ก็ได้มีโอกาสถอดเทปในวันรุ่งขึ น และถ่ายภาพก็

รีบล้างเลย นํามาพิมพ์เป็นรูปเล่ม แจกงานศพ ๑๕ มกราคม ๒๕๑๘ พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ๑ ชุด ภาษาไทย ๑ 

ชุด ภาษาอังกฤษให้เพือนเขาทีต่างประเทศ ไม่พอแจกเลย 
อาตมาได้ไปเยียมทีบ้าน หลังจากทําศพเรียบร้อยแล้ว ก็บอกอยากให้คุณโจ รอดไหม ถ้าอยากให้

รอด ขอบิณฑบาต ๒ ข้อ จะเชืออาตมาหรือไม่เชือก็ตามใจ แต่ก็ต้องเชือเราเพราะเหตุการณ์มันเป็นจริงเช่น

ดังกล่าวมา อาตมาขอเจริญพรท่านชํานาญดังน ี
๑. ขอยุติการเมือง ท่านอย่าเล่นต่อไป เชืออาตมานะ 
๒. สองคนตายายสวดพุทธคุณ เจริญกรรมฐาน อย่างตํ าสวดเท่าอายุ พาหุงมหากา(รุณิโก) อุทิศส่วน

กุศลให้ลูกคือ เจ้าโจ เจ้าเปาะไม่เป็นไรแล้ว เขาไปสบายแล้ว เขารับคืนลูกเขาไปแล้ว ไม่ต้องห่วงนะ อย่า

เสียใจเลย 
คุณหญิงกล่าวว่า “โอ! หลวงพ่อเจ้าขา โจคนนี นะฉันห่วง เรียนเก่ง จิตใจดี อารีอารอบพีน้อง

เหลือเกิน เสียดายจิตใจเขาเป็นกุศล รับงานอะไรเขาต้องทําให้เสร็จ แล้วเรียนเก่งด้วย” 
“เรียนเก่งซิ ลูกเทวดาไม่เก่งอย่างไร ต้องเก่ง คุณหญิงอย่าเสียใจ เอาอย่างทีขอบิณฑบาตแล้วกัน” 
ในเมือเป็นเช่นนี แล้ว สองคนตายายก็นั งสวดมนต์กันใหญ่ อิติปิโส ภควา... เมือก่อนไม่ได้สวด สวด

เล็กๆน้อย  ๆ
คุณชํานาญถามว่า “เพราะเหตุใดครับ ถึงไม่ให้ผมเล่นการเมือง” “คิดเอาเอง” อาตมาพูดสั นๆ 

“ท่านเป็นถึงดอกเตอร์” ทั งสองคนก็ทราบยอมรับตั งแต่นีไป ผมจะสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงม

หากาฯและย้อนสวดพุทธคุณเท่าอายุเกินกว่าหนึงและต่อไปนี ผมจะไม่เล่นการเมืองอีกต่อไป 
อีกว ั นหนึงอาตมาไปเยียมนายโจ อยู่ในห้องคนไข้ มีนางพยาบาลนางหนึงอยู่ใกล้ๆ อาตมาก็มองดู 

เห็นหนอๆ แล้วก็รู้ว่าพยาบาลนีไม่ช้าได้แต่งงานกันแล้วแต่งจริงๆเลย เห็นไหมนีเห็นหนอนีมีประโยชน์

อย่างนี นะ อย่าไปเห็นทีไม่เข้าเรืองนะ 
คุณชํานาญเล่าเรืองการเมืองทีทํามาแล้วให้อาตมาฟังยีงงี เลยคุณโยม ใสแจ๋วเลย แต่ไม่ทํา ไม่เอา 

บอกไม่ทํา 



 

 

อาตมาไปเยียมทีบ้าน มากันเป็นแถวเลย เดียวพรรคโน้นมา พรรคนี มา “ใต้เท้าครับช่วยเป็นหัวหน้า

พรรคหน่อย” 
คุณชํานาญมองดูอาตมา อาตมาเลยยิ ม และบอก “ตามใจ ท่านซิ” 
ท่านก็บอกว่า “ขอเรียนพวกเราทุกคน ขอตัวต่อไปนี เราไม่เล่นการเมืองแล้ว ขอให้ลูกเรารอด

ปลอดภัยเถดิ” 
ในทีสุดไม่เอาจริงๆ ไปถามท่านชํานาญดู ดูซิคุณชํานาญเล่นการเมืองไปตั งแต่นั นมา 
สองคนตายายก็นั งเจริญกรรมฐาน เข ้าวัดเข้าวา หนักเข้าคุณโจก็ดีขึ น เป็นเรืองแปลกมาก นายแพทย์

บอกไม่น่าหาย แต่แขนไม่ดีหน่อยเท่านั นเอง เลยหนักเข้าก็ย ังเอาพลาสติกใส่อยู่เดียวนี เป็นปกติแล้ว ผล

สุดท้ายได้แต่งงานกับพยาบาล มีบุตร ๒ คน อาตมาย ังไม่ได้พบอีกเลย 
คุณชํานาญก็ขอปวารณา “หลวงพ่อต้องการอะไร นิมนต์ทีบ้านน”ี อาตมาก็กล่าวว่า “สาธุ อนุโม

ทามิ” ขอบพระคุณท่านมากไม่รบกวน ไม่แจกฎีกาด้วย ไม่ใช่พระแจกฎีกา เขาก็เชือถืออาตมามาตามลําด ับ 
เมือสองว ันมานี  นายธนศักดิ  ยุวบูรณ์ ผู ้ว่าราชการจังหว ัดสิงห์บุรี อายุ ๔๔ ย่าง ท่านไปเทียวทัศน

ศึกษาในเขตสิงห์บุรีไปช่วยราษฎร พวกราษฎร พวกข้าราชการเขาบอกว่า 
“เจ้าประคุ ้ณ เจ้าเมืองหนุ่มจ ังเลย เพิง ๔๐ กว่าเท่านั นเองหรือนี” 
คุณธรศักดิ  ยุวบูรณ์ พูดว่า “คุณป้า คุณน้า คุณอา ท่านทั งหลายเอ๋ย พ่อกระผมเป็นผู ้ว่าหนุ่มกว่าผม 

ผมเป็นผู ้ว่าเมืออายุมากกว่าพ่อ” อาตมาถึงทราบ คุณชํานาญเป็นผู้ว่า อายุไม่ถึง ๔๐ ดูเหมือนจะ ๓๘ พวก

ราษฎรเขามาเล่าให้อาตมาฟัง 
ในทีสุด คุณโจ ธนิต ยุวบูรณ์ หายว ันหายคืนด้วยอํานาจบารมีของพ่อแม่ สองคนตายาย สวดแผ่

เมตตา สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เจริญวิปัสสนากรรมฐาน ตอนหล ังก็ดีขึ นมาหมด ไปนังวิปัสสนากับ

คุณแม่สิริ กรินชัย เมือ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
ท่านผู ้ว่าฯ บอกว่า “หลวงพ่อครับ ตั งแต่คุณพ่อ คุณแม่เจริญกรรมฐาน สวนสามพรานก็ดีขึ นมา 

อย่างอืนทีมันขัดข้องหายไปหมดเลยครับ” 
ขอฝากภาพนิมิตทีสวนสามพรานนีไว้ เป็นนิทัศนอุทาหรณ์ เพือการศึกษาสืบไป 
เพือให้เรือง “ภาพนิมิตทีสวนสามพราน” ของท่านพระครูภาวนาวิสุทธิ  เป็นรายงานเรืองวิญญาณที

เพียบพร้อมด้วยหลักฐานและสักขีพยานมากทีสุด คณะผู้จ ัดทําจึงขอนําหลักฐานเอกสารจากหนังสือแจกใน

งานศพของนายชาญศิลป์ ยุวบูรณ์ เฉพาะเรืองสําคัญบางเรือง มาลงพิมพ์ประกอบเรืองไว้ท้ายนี ด้วย 
 
 
 
 
 
 



 

 

ต่อไปนี เป็นข้อความ 
จากหนังสืออนุสรณ์งานศพ 
นายชาญศิลป์ ยุวบูรณื ซึง 
ขอคัดมาประกอบเรืองภาพนิมิตทีสวนสามพราน 
เพียงบางตอนคือ..... 

คํานํา 
ในการพิมพ์หนังสือเพือแจกในว ันฌาปนกิจศพ นายชาญศิลป์ ยุวบูรณ์ นี เจ ้าภาพได้เลือกพิมพ์ ค ํา

เทศน์ของพระครูภาวนาวิสุทธิ  ว ัดอัมพวัน จังหว ัดสิงห์บุรี เหตุทีเลือกพิมพ์ค ําเทศน์ก็เนืองจาก ทางสวนสาม

พราน ได้นิมนต์พระคุณเจ้าองค์นีมาแสดงพระธรรมเทศนาให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที และคนงานในสวนฯ 

เมือวันที ๓ มกราคม ๒๕๑๘ เริมเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา เป็นเวลาหนึงชั วโมงเต็ม แต่เพือความสะดวกของท่าน

ทีไม่มีเวลาอ่านคําเทศน์ตัวจริงเรา จึงขอให้ ดร.ทวีรัสมิ  ธนาคม ย่อให้รวบรัดลงในท้ายเล่ม ผู้ถึงแก่กรรมได้

ร่วมฟังพระธรรมเทศนาโดยตลอด และเมือจบแล้ว พนักงานเจ้าหน้าทีและคนงานได้บริจาคปัจจัยสมทบกับ

ทางสวนฯ ร่วมทําบุญด้วยหลังจากเทศน์แล้ว ผู ้ถึงแก่กรรมได้บอกกับพีสาวว่า พระท่านเทศน์ดีเหลือเกิน 

ก่อนถึงแก่กรรมเล็กน้อย ยังได้พูดกับเพือนว่า “วันนีสบายใจจัง” และได้ทําบุญพระเทศน์ไป ๕๐๐ บาท ทาง

ครอบครัวจึงทราบว่านายชาญศิลป์ ยุวบูรณ์ได้บริจาคเงินของตนเองร่วมทําการกุศลกับพนักงานเจ้าหน้าที

และคนงาน ทางเจ้าภาพเห็นว่านายชาญศิลป์ ยุวบูรณ์มีความศรัทธาเลือมใสในคําเทศน์นี จึงได้นํามาพิมพ์ไว้

เป็นอนุสรณ์แก่ผู ้ถึงแก่กรรม 
 

ประวัติ 
นายชาญศิลป์ ยุวบูรณ์ (เปาะ) เกิดเมือว ันอาทิตย์ที ๖ กันยายาน ๒๔๗๙ ณ โรงพยาบาลศิริราช อ.

บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของนายชํานาญ และคุณหญิงวลี ยุวบูรณ์ 
เปาะเป็นเด็กดีทีน่ารักของครอบครัวมาตั งแต่เล็กแต่น้อย ในฐานะทีเป็นลูกชายเล็ก และมีอายุอ่อน

กว่าพีๆมากสักหน่อย จึงทําให้รู้สึกว่าเปาะเป็นเด็กเล็กๆอยู่เสมอ ซึงเปาะเองก็พอใจ ต่อเมือเปาะอยู่ก ับปุ ้ ม

น้องสาวคนเดียว เปาะจึงเป็นพีชายทีน้องกลัวและเกรงมากทีสุดทั งทีวัยก็ใกล้เคียงกันมาก เมือเล็กเปาะเริม

เรียนอนุบาลทีโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เพราะเนืองจากพีสาวเป็นนักเรียนวัฒนาฯอยู่แล้ว จึงตามพีสาวไป

เรียนจนจบชั นทีเด็กผูช้ายจะเรียนได้คือชั นประถมปีที ๒ จากนั นจึงไปต่อทีโรงเรียนศรีวิกรม์ จนจบชั น

ประถมปีที ๔ และได้ไปเรียนต่อโรงเรียน Aymestrey, Worcester และที Rendcomb 
College, Gloncester ประเทศอังกฤษ ตั งแต่ปี ๒๕๐๘ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๖ จึงได้กล ับมา

ประเทศไทย และคิดว่าจะไปเรียนต่อช ั นมหาวิทยาลัยทีสหรัฐอเมริกา แต่เมือถึงบ้านแล้ว เนืองจากกิจการ

ของครอบครัว ซึงต้องอาศัยการพูดภาษาและการบริการเป็นส่วนสําคัญ และเปาะก็เข้ารับหน้าทีนี โดยเต็มใจ 

และทําได้เป็นอย่างดีทีสุด ซึ งทําให้พ่อ แม่ ญาติพีน้อง ปลืมใจในตัวเปาะมาก เปาะได้ทํางานให้กับครอบครัว

ทั งในและนอกประเทศ ถึงหนึงปีเต็มๆ จึงได้กลับไปเรียนต่อที American University ทีกรุง



 

 

วอชิงตัน ดี.ซี. ในสาขา Political Science ซึงตรงกับอุปนิสัยและใจคอของเปาะมาก เมือเดือน

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ นี เอง และได้กลับมาเยียมบ้านเมือวันที ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑๗ ซึ งเป็นเวลาปิดภาค

เรียนและเป็นโอกาสที พีชาย (แป๊ะ) จะเข้าสู่พิธีมงคลสมรสในว ันที ๕ มกราคมด้วย และตั งใจว่าจะกลับไป

เรียนต่อในว ันที ๑๘ มกราคม ๒๕๑๘ เปาะเป็นเด็กน่ารักมาตั งแต่ย ังเล็ก มิใช่แต่เฉพาะในครอบครัวเท่านั น 

ทั งญาติและพีน้องและเพือนนฝูงของพีๆ  ก็รักและเอ็นดูเปาะแทบทุกคน เปาะเป็นคนรักสวย รักงาม ชอบ

แต่งตัวดูดีและพูดเพราะอยู่เสมอ ซึงคุณหญิงผู ้เป็นญาติ จะพูดจาตักเตือนทักท้วงบางอย่าง เปาะก็ยิ มรับไม่

เคยแสดงกิริยาโต้ตอบใดๆ ใครจะใช้สอยไหว้วานเปาะก็ไม่รังเกียจ ถ้าทําได้ก็ทําให้ด้วยความเต็มใจ เปาะ

เป็นอย่างนี เสมอมาตั งแต่เล็กจนโตและการเรียน ชอบพูดคุยเป็นเรืองเป็นราวและมีความคิดอ่านมากขึ น และ

คิดว่าจะไม่กลบับ้านในเวลาหยุดภาคฤดูร้อน เพือจะรีบเรียนให้จบภายในระยะเวลา ๓ ปีครึง 
จนว ันที ๓ มกราคม ๒๕๑๘ ทีสวนสามพรานได้นิมนต์พระครูภาวนาวิสุทธิ  เจ้าอาวาสว ัดอัมพว ัน 

จังหว ัดสิงห์บุรี มาเทศน์ให้เจ้าพนักงานของสวนฯฟัง เปาะก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังด้วย พร้อมกับครอบครัว

โดยสงบตั งแต่ต้น เวลาประมาณสองทุ่ม จนจบซึงเป็นเวลาประมาณ ๔ ทุ่มเศษ จึงได้แยกย้ายกันกลับเข้า

กรุงเทพ โดยเปาะแยกกล ับมาก่อนพร้อมด้วยพีชายโจ (ธนิต ยุวบูรณ์) จนเวลา ๓ นาฬิกา จึงได้ทราบข่าวว่า 

เปาะได้ถึงแก่กรรมแล้วทีโรงพยาบาลตํารวจ นับอายุได้ ๒๐ ปี ๓ เดือน กับ ๒๗ วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

คําเทศนา ของ 

พระครูภาวนาวิสุทธิ  โดยย่อ 
 

คุณชํานาญ และคุณหญิงวลี ยุวบูรณ์ รู้จักกับท่านพระครูภาวนาวิสุทธิ  เจ้าอาวาสว ัดอัมพวัน จังหวัด

สิงห์บุรี โดยนายเกษ ดีฤกษ์ ซึงเคยเป็นนายอ ําเภอพรหมบุรี เป็นผู ้แนะนํา ท่านพระครูมาชมสวนสามพราน 

และติดใจความงามสะอาดมีระเบียบเรียบร้อยของสวนสามพรานมาก จึงมาดูเป็นครั งที ๒ ก่อนหน้าทีคุณ

ชํานาญ ยุวบูรณ์ จะนิมนต์ท่านมาเทศน์ให้เจ้าหน้าทีและคนงานของสวนฟังทีสวนสามพราน เมือว ันที ๓ 

มกราคม ๒๕๑๘ ในโอกาสวันขึ นปีใหม่ 
ท่านพระครูสรรเสริญเจ้าภาพ ในฐานะทีเป็นผู ้มีความคิดริเริมจ ัดทําสวนสามพรานขึ น และได้

บริหารงานชิ นนี จนสําเร็จลงด้วยดี ความประทับใจในสวนสามพรานของท่านเป็นปกติวิสัยของมนุษย์ทุกรูป

นามทีอยากรวย อยากสวย อยากดี ความงามก็เป็นความดีอย่างหนึง 
ฉะนั น เมือท่านได้ความคิดจากสวนสามพรานจึงนําไปพัฒนาว ัดอัมพว ันทําให้ว ัดเป็นสวนสาม

พรานย่อยขึ น ความจริงความงาม ความมีระเบียบ ความสะอาด ในว ัดเป็นตัวประกอบสําค ัญของบรรยากาศ

ความสงบในว ัดไม่ควรจะขาดในว ัดใด 
พรปีใหม่สําหรับผู ้ฟังเทศน์ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกคนอยากอายุยืน อยากสวย อยากมีสุขภาพดี มี

ความเจริญ แต่ผู ้ทีจะรับพรนีจะต้องมีของดีรับ คือต้องเป็นคนมีความเคารพนบนอบ และต้องบูชาคน ๓ 

ประเภท คือ ชาติวุฒิ ว ัยวุฒิ คุณวุฒิ คือผู ้ทีเกิดมาดีอยู่เป็นเวลานานและมีคุณสมบัติ ความเคารพแสดงออกได้

ทางกาย ทางวาจาทางใจ คือมีจิตนบนอบยําเกรง ทั งต่อหน้าและลับหลัง นอกจากนี จะต้องมีความกตัญ ู 

กตเวที รู้พระคุณและสนองพระคุณของผู้มีคุณ 
การเคารพจะต้องประกอบด้วยหลัก ๕ ประการ คือ สักการะเคารพ บูชา นับถือ และเชือฟัง สักการะ

หมายถึงจุดธูปเทียนหรือเอาใจใส่ เคารพนอกจากไหว้ ค ํานับ ยังหมายถึงมั นคงต่อผู ้ มีคุณ ถือในคํานับถือ

หมายถึง ยึดเหนียวหลักข้อปฏิบัติของบุคคลทีดีไว้ เป็นแบบอย่าง เช่นเอาอย่างผู ้ทีทํางานดี เรียบร้อย งานมี

ผลสําเร็จผ่านพ้นไปได้ด้วยดีตามความมุ่งหมาย เมือเรานับถือคนเช่นนี เราก็จะนําหล ักการปฏิบัติของเขามา

ใช ้
การเชือฟังหมายถึง การปฏิบัติตามคําสั งของผู้มีพระคุณ เราะจะได้รับพรอันประเสริฐได้นั นต้อง

เป็นผู ้ รู้พระคุณ ผู้มีพระคุณจําแนกออกเป็น ๔ ประเภท คือ คน สัตว์ ชาติภูมิ (มาตุภูมิ) เครืองอุปกรณ์หรือ

เครืองใช้ไม้สอย 
คนต้องพึงพาอาศ ัยกัน แม้แต่อว ัยวะต่างๆในตัวคนก็ต้องทํางานด้วย เช่นเวลาหยิบต้องใช้ทั งห้านิว

จึงจะหยิบได้ กายกับจิตก็ต้องทํางานด้วยกัน คนทุกคนมีคุณค่า มีสิทธิมนุษยชนเหมือนกัน ต่างกันตรงทีบาง

คนมีบารมี บางคนไม่มีบารมี คือ ไม่มีความเพียร ความเพียรช่วยให้งานการสําเร็จลงได้ สัตว์ก็มีหัวใจ มี

เจ้าของทําประโยชน์ให้คน บ้านเมืองของเรามีคุณต่อเรา เพราะช่วยให้เรามีการงานทํา เราจึงมีความสุข ข้าว

ของเครืองใช้ก็ให้ความสะดวกสบาย ถ ้าเสียก็ไม่มีใช้ ทั งหมดนี นับว่ามีคุณแก่เรา 



 

 

นอกจากรู้พระคุณสีข้อแล้ว เราจะต้องมีชีวิตอยู่อย่างมีความหวัง อย่าทํางานอย่างสักแต่ว่าทําให้

เสร็จๆไป ผลงานทั งดีและเลว ตกอยูทีต ัวเรา ฉะนั นจะต้องทําอย่างสุดความสามารถให้คนเห็นฝีมือ

ประโยชน์จากงานทีเราทํานั น คือทุนของเรา ทุนมิได้หมายถึงทรัพย์อย่างเดียว หมายถึงชือเสียง ตลอดจน

ความรัก ถ้าไม่มีชือเสียงว่าทํางานดี ก็จะไม่มีใครเขาให้งานทํา และต้องมีความรักจึงจะไปทํางานร่วมอยู่

ร่วมกับคนอืนได้อย่างสะดวกสบาย ทุนทั งสามอย่างนี จะต้องเป็นสร้างสมไว้ โดยเฉพาะอย่างยิงชือเสียงจะ

สร้างชือได้ต ้องมีสัจจะ มีวาจาสัตย์ ซือสัตย์ต่อหน้าที  
พระพุทธเจ้าสอนให้คนขยันหมั นเพียร บางคนชอบแต่จะพักผ่อนอย่าลืมว่ามีดยิงล ับยิงคม สมองยิง

ใช้ยิงคล่อง ส่วนการพักนั นยิงพักจะยิงทําให้ปัญญาทึบ คนยิงทํางานยิงจะอายุยืน งานทีทําจะยิงช่วยให้

สติปัญญาแตกฉาน หลักทีควรจําคือ “ขยันเอาการ งานสะอาด ฉลาดรอบบคอบ ชอบระวัง ตั งใจตรง ทรง

ศีลธรรม นําถูกทาง ปลูกสติ ดําริชอบ” ถ้าทําได้ทั งเก้าข้อนี จะก้าวไปสู่ความเจริญและประสบผลสําเร็จ จะ

ได้งานได้การเป็นกําไรของชีวิต 
ความเจริญของคนมาจากการบูชาผู้มีอุปการคุณต่อตน ทํางานเหมิอนกันทั งต่อหน้าและลับหลัง

นายจ้าง กิจการของสวนสามพรานจึงจะเจริญ กิจการเจริญ ผู ้ท ํากิจการก็จะสบายด้วยอย่างไม่ต้องสงสัย 

ขอให้ทุกคนใช้เวลาดําเนินชีวิตไปสู่ความสําเร็จ ทําได้ดังนี  เมือใดเมือนั น เราก็จะได้รับพร ๔ ประการ คือ 

อายุ วรรณะ สุขะพละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คติความตาย 

คือ 

นิยายชีวิต 
 

เรือง คนตายไปแล้วจะไปเกิดหรือไม่นัน มีความเข้าใจกันไปหลายกระแส บางท่านก็เข้าใจว่าร่างกาย

ของคนเรานี  ประกอบขนึด้วยรูปหรือว ัตถุ เมือคนตายร่างกายก็จะฝังจมดินไป ไม่สามารถจะไปเกิดอีกได้  
ในบรรดาผู ้ทีเข้าใจว่าตายแล้วไม่ต้องไปเกิดอีก ก็มีความเข้าใจแตกแยกออกไปมาก เช่นผู้ตายจะต้อง

ไปอยู่ในสวรรค์หรือในนรก ก็แล้วแต่ผลของการกระทําของตน และสวรรค์หรือนรกนั นได้มีผู ้สร้างขึ น 

สําหรับลงโทษหรือให้รางวัลตลอดนิรันดร โดยไม่กลับมาเป็นมนุษย์อีก 
บางท่านเข้าใจว่าคนทีตายจะต้องไปเกิดเป็นคนเท่านัน ไปเกิดเป็นสัตว์ไม่ได้ แต่บางท่านว่าไปเกิด

เป็นคนหรือสัตว์ก็ได้ บางคนว่าจิตหรือวิญญาณหรือเจตภูมินี เป็นอมตะ เมือร่างกายของคนแตกดับไปแล้ว 

วิญญาณกจ็ะออกจากร่าง ล่องลอยไปหาทีเกิดใหม่ 
บางคนทีศึกษาวิชาการทางโลกทางวิทยาศาสตร์มามาก  ๆก็เข้าใจว่า ถ้าบุคคลใดมีลูกเต้าสืบออกไป

เรือยๆตามหลักของชีววิทยา เพราะลูกทุกๆคนนั นก็สืบต่อมาจากเซลล์ของพ่อแม่นันเอง เมือสืบต่อไป

หลายๆชั วแล้วชีวิตเดิมก็จะปรากฏขึ นมาอีก 
แต่บางคนกลับมีความเห็นว่า ร่างกายนั นประกอบไปด้วยรูปหรือว ัตถุ ความรู้สึกนึกคิดนั นเป็น

หน้าทีของมันสมองซึงได้วิว ัฒนาการทีละน้อยๆมาตั งแต่ดึกดําบรรพ์ จนมีอํานาจการนึกคิด และรู้สึกได้ แต่

เมือตายแล้วก็เป็นอันหมดเรืองกันไม่สามารถทีจะไปเกิดได้อีกเลย 
เรืองนีเป็นเรืองมากคนก็มากความคิดเห็น แม้แต่เจ้าของลัทธิศาสนาใหญ่ๆ หลายท่านก็มีความ

คิดเห็นไม่ตรงกัน เพราะเรืองคนเกิดหรือคนตาย เราเห็นได้ง่ายๆ แต่เรืองตายแล้วไปเกิดได้หรือไม่เป็นเรือง

ลึกลับ เป็นปัญหาโลกแตกมาจนบัดนี 
สําหรับคําสอนของพระพุทธศาสนานัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าคนตายไปแล้วไปเกิดอีก

ได้ และจะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือสัตว์อีกก็ได้ แต่อย่างไรก็ดี พระองค์มิได้สอนไว้ เฉยๆหรือลอยๆว่า คนตาย

ไปแล้วเกิดได้เท่านั น หากแต่ให้รายละเอียดในเรืองนี ไว ้ เป็นขั นเป็นตอนอย่างน่าพิสดาร ถึงวิธีทีไปเกิดได้

อย่างไร มีอะไรบ้าง ไปอย่างไร เกิดอย่างไร พระองค์สอนไว้ยากง่ายๆเป็นชั นๆ แล้วแต่วุฒิของบุคคล ผู ้ใด

สนใจศึกษา มีพืนฐานดี ก็สามารถเข้าใจได้ละเอียดขึ น 
แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่า คนตายแล้วไปเกิดได้อีกก็ดี แต่ความคิดเห็นของศาสนาอีกหลาย

ศาสนานั น ก็ตรงกันในหลักใหญ่ๆของพระพุทธศาสนาทีว่า “เกิดอีก” เท่านั น เช่น ศาสนาพราหมณ์ถือว่า 

คนตายแล้วจิตหรือวิญญาณก็ล่องลอยออกจากร่างไปปฏิสนธิใหม่ เหตุนี จิตหรือวิญญาณก็เป็นอมตะ ไม่มีว ัน

ตายเมือจากคนนี ก็ไปสู่คนนั น เมือจากคนนั นก็ไปสู่คนอืนๆต่อไปตามลําด ับ เหมือนคนอาศัยอยู่ในบ้าน เมือ

บ้านพังลงแลว้จะอาศัยอยู่ไม่ได้ ก็ต้องเดินทางไปหาบ้านอยู่ใหม่ต่อไป 



 

 

แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้ตรงกันข้าม พระองค์สอนว่าจิตหรือวิญญาณนั นมิได้เป็นอมตะ ไม่มีว ันตาย 

หากแต่เกิดดับสืบต่อไปไม่ขาดสาย และจิตใจก็ล่องลอยไปหาทีเกิดใหม่ไม่ได้เลย จะเทียบคนย้ายจากบ้านที

จะพังหาไดไ้ม่ 
ยิงกว่านั นความเข้าใจทีว่าการทีไปเกิดได้ก็ไปแต่จิตหรือวิญญาณเท่านั น ก็เป็นความเข้าใจผิด เพราะ

ยังมีรูปอีกชนิดหนึง เรียกว่า กัมมชรูป คือรูปอันเกิดแต่กรรมก็ร่วมกันในการปฏิสนธิด้วย สําหรับในข้อนี

เป็นอีกข้อหนึงทีท่านจะได้เห็นความพิสดารน่าอ ัศจรรย์ ในพระพุทธศาสนา เพราะไม่ว่าใครหรือศาสดาองค์

ไหนทีว่าคนตายแล้วไปเกิดได้ ก็จะต้องไปแต่จิตหรือวิญญาณเท่านั น ทั งนี ทั งนั นมิได้แสดงการตาย การเกิด

ให้ชัดแจ้งอย่างไร 
แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่า นอกจากจิตไม่ใช่ล่องลอยไปแล้ว รูปบางชนิดก็ไปเกิดได้ ส่วนจะ

ไปได้อย่างไร รูปอะไรบ้าง มีเหตุผลหลักฐานข้อเท็จจริง อย่างไรนั น ขอได้โปรดอ่านต่อไป 
การทีเข้าใจว่า คนตายแล้วไปเกิดได้นั น จะต้องมีความเข้าใจในเรืองจิต เรืองรูป เรืองกรรม และ

ความตายว่าเหตุใดจึงตาย ความตายมีกีอย่าง ขณะใกล้ตายมีอะไรเกิดขึ นบ้าง มีความรู้สึกอย่างไร และจิตใจ

ทํางานกันอย่างไร ฯลฯ ให้เข้าใจดีเสียก่อน ดังนั นท่านก็จะเห็นได้ว่า เรืองตายเรืองเกิดนี  จะกล่าวกันง่ายๆ

และให้เข้าใจดีด้วยนั น ย่อมเป็นไปไม่ได้เลย 
ก่อนอืนอาตมาขอย้อนไปถึงเรืองจิตอีกครั งหนึง ตามทีได้กล่าวมาแล้วเป็นตอนๆว่า จิตนั นเป็น

ธรรมชาติทีรู้อารมณ์ รู้นึกคิด จดจํา จิตนันเป็นธรรมชาติทีมีความเกิด ดับ สืบต่อกันเสมอเป็นนิจ มิได้หยุด

นิง และจิตนันเป็นนามธรรมทีไม่สามารถมองเห็นหรือจับต้องได้ แต่ก็มีอํานาจในการสังสมสันดานหรือ

สามารถเก็บเอาอารมณ์ต่างๆไว้ในจิต แล้วก็แสดงออกซึงอารมณ์นันได้ 
เมือแยกการทํางานของจิตออกจะได้เป็นสองชนิด คือ 

๑. การงานทีจิตกระทํา ได้แก่การทีจิตขึ นวิถีรับอารมณ์ต่างๆ จากทางทวารหรือประตูทั ง ๖ คือรับ

อารมณ์จากทางตา หู จมูก ลิ น กาย และใจ เช่น เห็น ได้ยิน คิด เป็นต้น 
๒. จิตเป็นภวังค์ ได้แก่ จิตมิได้ขึ นวิถีรับอารมณ์ต่างๆจากทางทวารหรือประตูทั ง ๖ จากทางตา หู จมูก 

ลิน กายและใจเลย แต่จิตก็ทํางานอยู่ตลอดเวลา คือ เกิด-ดับ และมีอารมณ์ติดมาตั งแต่ปฏิสนธิ 
การทีอาตมาแยกการงานของจิตออกเป็น ๒ ชนิด เช่นนีเพือจะได้แสดงให้เห็นว่า ในขณะทีรับ

อารมณ์ตามทวารทั ง ๖ นั น จิตก็ทํางานและจิตทีเป็นภว ังค์มิได้ขึ นวิถีรับอารมณ์ จิตก็ทํางานเหมือนกัน 
ข้อ ๑ การขึนวิถีรับอารมณ์ของจิตนัน จิตจะรับอารมณ์หรือเกิดอารมณ์ขึ นได้ก็จะต้องอาศัย มีผ ัสสะ 

คือการตกกระทบแล้วถ้าไม่มีผัสสะจิตก็ไม่สามารถรองรับอารมณ์ได้ เช่น เสียงมิได้กระทบหู แล้วก็จะไม่ได้

ยิน รูปมิได้กระทบตาแล้วก็จะไม่เห็น และอารมณ์หรือเรืองทีจะเป็นต ัวยืนให้คิด ไม่กระทบกับจิตแล้วก็จะ

คิดนึกไม่ได้เลย  
ข้อ ๒ ภวังคจิต คําว่าภว ังค์หรือจิตตกภว ังค์นีมีพูดกันอยู่เสมอโดยทั วไป แต่ความเข้าใจของคนเป็น

ส่วนมากนั นเข้าใจว่า ภว ังค์หมายถึงจิตมีความสงบ คือนั งอยู่เฉยๆ หรือนั งใจลอย แต่ตามหล ักของปรมัตถ

ธรรมนั นตรงกันข้าม 



 

 

คําว่า “ภวังค์” หมายถึงองค์แห่งภพ หมายถึงจิตตั งแต่ปฏิสนธิจนถึงจุติคือตาย ขณะใดทีจิตมิได้

ยกขึนสู่อารมณ์ ทางตา หู จมูก ลิ น กาย ใจ แล้วขณะนั นจิตก็เป็นภวังค์ ภว ังคจิตทีเห็นได้ง่ายๆ ก็คือ คนกําลัง

หลับสนิท ขณะหลับสนิท จะไม่รู้สึกตัวเลย ขณะใดจิตมีความรู้สึกดีขึ นในอารมณ์จากทวารทั ง ๖ แล้ว 

ขณะนั นจิตก็พ้นไปจากเป็นภวังค์ ความจริงขณะทีเราเห็นหรือได้ยินหรือคิดนั น จิตขึ นวิถีรับอารมณ์แล้ว ก็มี

ภว ังค์จิตคั น สลับอยู่ตลอดไป ทั งนี เป็นไปโดยรวดเร็วมาก ดังนั นเราจึงไม่รู้สึก 
การทีอาตมาแสดงจิตทีขึนวิถีรับอารมณ์และภวังคจิตนัน ก็เพือจะนําท่านเข้าไปสู่เรืองของความ

ตายว่า คนทีกําลังจะตาย จิตกําลังทํางานอะไรอยู่ เปรียบเหมือนเทปบันทึกเสียงนันเอง ได้แก่บุญกุศลของ

คนเราทีได้กระทําไว้ 
อาตมาจะบรรยายเรืองความตาย ของคุณนายผ่องศรี ชาตะสุภณ ซึงถึงแก่มรณกรรมเมือวันที ๒๘ 

มกราคม ๒๕๑๖  
คุณนายผ่องศรี เป็นศรีภรรยา ท่านนายอําเภอพิริยะ ชาตะสุภณ ขณะด ํารงตําแหน่งเป็นนายอําเภอ

ท่าวุ ้ง จ ังหว ัดลพบุรีนั น สามีภรรยาคู่นี ประกอบแต่บุญกุศล ประชาชนตลอดจนกระทั งพระเถร เณร ชี รักนับ

ถือท่านมาก เฉพาะในระหว่างครอบครัวรู้สึกมีความรู้สึกมาก เนืองจากปฏิบัติดีต่อกันเป็นเพือนสุข เพือน

ทุกข์กันมาตลอด 
ทั งสองคนนี  งานไหน งานนั น ว ัดไหนวัดนั น ไปช่วยทุกว ัดทุกงานไม่เลือกหน้า เฉพาะคุณนายเป็น

แม่ครัวตามงานว ัดได้เลย ไม่มีถือว่าเป็นคุณนายแล้วจะไม่ทําอะไร ทําเอาเป็นอันเป็นตาย ช่วยอย่างจริงจังจน

เป็นลม อาตมาเห็นหลายงาน เคยไปร่วมบําเพ็ญกุศลวัดอัมพวันแทบทุกครั ง แทบทุกงาน ฤดูเข้าพรรษาก็เชิญ

ชวนประชาชนหล่อเทียนพรรษา ไปถวายตามว ัดวาอารามต่างๆทุกปีเป็นประจํา 
และก่อนทีคุณนายผ่องศรีจะเข้าว ัดอ ัมพว ัน ก็เป็นโรคเนืองอกในมดลูก ซึ งหมอบอกว่าเป็น

โรคมะเร็ง จะต้องรับการผ่าต ัด อายุจะไม่ยืนต่อไปนั น อาตมาก็ให้ยาขนานหนึงคือนํ ามันมนต์ให้คุณนายผ่อง

ศรีไปทานก่อน 
หลังจากนั นไม่นานคุณนายได้ไปให้หมอฉายเอ็กซ์เรย์อีกครั งหนึง คราวนี หมอบอกไม่ต้องผ่าตัด

แล้ว เพราะก้อนเนือร้ายหายว ับไปกับตา คุณนายก็มีอายุยืนต่อมาตามลําดับ มาถึงว ัดก็ช่วยหุงนํ ามัน ช่วย

โขลกยาใส่นํ ามัน และชวนประชาชนมากระทุ้งรากโบสถ์ โบสถ์นั นสร้างปีหลังทีผ่านมา ในกลางปี ๒๕๑๑ 

ก็เริมทําการกระทุ้งรากโบสถ์ถึงปี ๒๕๑๒ ๑ ปี ๑๖ วันและสร้างมาก็หยุดบ้างถึง ๑ ปี ๖ เดือน โบสถ์ก็ได้

สําเร็จตามเป้าหมาย อุโบสถของว ัดอ ัมพว ันในสมัย พล.ต.ต.สามารถ วายมานนท์ เป็นผู ้ว่าราชการจังหว ัด

ลพบุรี พ.ต.อ.ประจันต์ พราหมณ์พันธ์ุ เป็นผู ้กํากับการตํารวจลพบุรีพร้อมด้วย พ.อ. (พิเศษ) สวัสดิ  เล็กชม 

เสนาธิการ จังหว ัดทหารบกลพบุรี ได้มาช่วยตลอด ตามรายการทีจารึกไว้ในอุโบสถนี 
คุณนายก็หายจากโรคมะเร็ง ด้วยนํ ามันมนต์ของว ัดอ ัมพวัน หายแล้วก็ย ังช่วยงานต่อไป จนโบสถ์

เสร็จเรียบร้อย ท่านนายอําเภอพิริยะ และคุณนายก็ย้ายจากอําเภอท่าวุ ้ ง จ ังหว ัดลพบุรี ไปดํารงตําแหน่ง

นายอําเภอเมือง จ ังหวัดชัยนาทสืบไป 



 

 

อาตมาเคยให้พร คุณนายมาแล้วหลายครั ง ขอให้คุณนายอายุยืนถึง ๑๐๐ ปี ในเวลาต่อมาคุณนาย

ได้มาขอคืนพร เพราะได้ไปเห็นชาวบ้านชาวเมือง ภรรยาเป็นอัมพาต สามีต้องมาเช็ดก้น ซักผ้าซักผ่อนให้ 

ลูกเต้าต้องลําบากลําบนถึงสองสามปี 
“ดิฉันขอคืนพร ถ้าดิฉันจะตายขอให้ตายทันที ขอให้บุญกุศลส่งผลดิฉันสืบไป” 
คุณนายก็ขอรับพรใหม่ “ดิฉันไม่เอาพรเก่า ขอให้ท่านให้พรใหม่ ตรวจนําทีไร ขออธิษฐานให้ตาย

อย่างง่ายๆ อย่าตายยากอย่างทีเขาตายกันเลย อย่าให้ลูกให้ผัวเขาต้องลําบากซักผ้าซักผ่อนเราเลยค่ะ ดิฉัน

อธิษฐานอย่างนีตลอดเวลา ขอให้ท่านประสาทพรให้ไปอย่างสบายก็แล้วกัน” 
คุณนายก็เคยซือผ้าขาวเนือดีๆ ถวายแม่ชี ว ัดอ ัมพว ัน ตลอดรายการก็ทําบุญตักบาตรเป็นประจํา 
ต้นเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ท่านนายอําเภอและคุณนายผ่องศรี ได้ไปวัดอัมพว ั น ขอนิมนต์

อาตมาไปในงาน ว ันเกิดของนายอําเภอพิริยะ ชาตะสุภณ ว ันที ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖ 
“เมือปีทีแล้ว ท่านไม่ได้ไปงานของดิฉัน คราวนี ท่านต้องไปงานของดิฉันให้ได้ ต้องไปให้ได้นะ

คะ” 
คุณรายผ่องศรีถามต่อว่า “ปีนี เป็นอย่างไรไม่ทราบเจ้าค่ะ รู้สึกสบายใจตลอดทั งปี เป็นเพราะอะไร

เจ้าคะ จะเป็นเรืองทีหรือเรืองปลูกบ้านไม่ดีอย่างไร” 
อาตมาสอบถามดูแล้ว ก็จะเป็นด้วย นิมิตแห่งการจากโลกของคุณนาย “ความตายจะมาถึง” ก็

เป็นได้ตามหลักธรรม แต่ไม่ได้ตอบกับคุณนายว่ากระไร คิดว่าคุณนายต้องตายปีนีแน่ จึงเพียงแต่แนะนําให้

ตังใจสวดมนต์ ภาวนา ทําบุญตักบาตรดีแล้ว ไม่เป็นไรนะคุณนายต่อไปก็จะสบายด ี
ในวันเดียวกันนันท่านทังสองก็ขอยาต้มบํารุงประสาท บํารุงหัวใจ ๓ หม้อ ซึงอาตมามียาต้มบํารุง

ประสาท ได้ต ํารามาจากกรมหลวงชุมพร เพือจะนําไปให้แก่ นายทวี แรงขํา อาตมาก็จ ัดให้รียบร้อย 
หลังจากนั น ว ันที ๒๘ มกราคม ๒๕๑๖ อาตมากลับจากกิจนิมนต์ถึงว ัดเวลา ๒๐ นาฬิกา สรงนํ า

แล้วก็ทํากิจ เสร็จแล้วก็เข ้าจําว ัดไม่ค่อยหลับตืนลงมาข้างล่าง ขณะนั นเวลาประมาณ ๒๒.๑๗ น. ก็เห็น

คุณนายขับรถเข้ามา คุณนายมาคนเดียว 
คุณนายผ่องศรี ชาตะสุภณ นุ่งขาวห่มขาว ผ้าขาวสะอาด วาวว ับใส่เสือแขนพองยาว (แขนหมูแฮม) 

คอเสือคล้ายคอปกเสือของทหารเรือ ผ้านุ่งทับจีบทับหน้า มีกระเป๋าถือมา ๑ ลูก คลานคุกเข่าถือพานดอกไม้

เข้ามากราบนมัสการแบบเบญจางคประดิษฐ์ แล้วประเคนพาน 
อาตมาถามว่า “นายอําเภอไม่มาหรือ” “คุณนายเคยมาคู่กัน ว ันนีทําไมมาคนเดียว” 
คุณนายตอบว่า “ไม่ได้มาค่ะ ดิฉันมาคนเดียว” 
อาตมาถามต่อไปว่า “คุณนายจะบวชชีทําไมไม่โกนผมเล่า” 
คุณนายตอบว่า “ไม่สําคัญทีทรงผมเจ้าค่ะ สําค ัญทีใจปฏิบัติเจ้าค่ะ” 

คุณนายผ่องศรีพูดว่า “ดิฉันมานีมีเหตุผล ๒ ประการ 



 

 

๑. ทีดิฉันกับคุณมานิมนต์ท่านไว ้  ว ันที ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖ สวดมนต์ ฉันเพล สวดธรรมจักร 

ในวันเกิดนายอําเภอ ดิฉันไม่ได้อยู่แล้วนะเจ้าคะ ขอกราบนมัสการลาไปบําเพ็ญกุศลแล้ว” 
“อ้าว! คุณนายจะไปไหนเล่า” 
“ดิฉันจะไปบําเพ็ญกุศลเจ้าค่ะ ดิฉันหมดทุกข์แล้วค่ะ ท่านจะต้องถามคุณก่อนว่าจะทําบุญหรือเปล่า 

ดิฉันแม่ครัวไม่อยู่แล้ว ขอท่านจงไปถามก่อนนะเจ้าคะ เดียวท่านก็จะไปเสียเวลา ดิฉันเป็นผู ้นิมนต์ท่าน ดิฉัน

เป็นผู ้นิมนต์ท่าน ดิฉันต้องมาเรียนให้ท่านทราบ เพราะเป็นห่วงเรืองนิมนต์นีค่ะ” 
“และ ๒. เรียนให้ท่านทราบอีกเรืองคือเรืองยา ดิฉันเป็นห่วงยาทีไปให้คุณทวี แรงขํา กับภรรยา เขา

รับยาถูกดีเจ้าค่ะ และหายแล้วเจ้าค่ะ ดิฉันเลิกรับแล้วเจ้าค่ะ ดิฉันไม่ต้องรับแล้วเจ้าค่ะ ดิฉันหายหมดแล้วเจ้า

ค่ะ ขอกราบลาเจ้าค่ะ” 
และเล่าเหตุการณ์ให้อาตมาฟังอีก ๒ เรือง หลังจากเล่าแล้วก็รีบกราบลาด่วน 
“ดิฉันต้องรีบไปให้ทันเวลานะเจ้าคะ เพือจะไปบําเพ็ญกุศลและจะไปหาลูกชายตามสัญญา” (ลูก

ชายเป็นนายอําเภออยู่ที อ.บ้านโฮ่ง จ.ล ําพูน) แล้วกราบนมัสการลาอย่างเศร้าๆ พระปลัดประสิทธิ อยู่

ด้านหลังก็ได้ยินคําสนทนานี ด้วย 
คุณนายกราบแล้วยกเข่าตั งลุกขึ นยืน และออกไปขนึรถเสียงรถดังขึ น อาตมาลุกขึ นไปมองดู รถไม่

อยู่แล้ว อาตมาตกใจออกไปส่งคุณนายแล้ว กลับมาบันทึกหลักฐาน ไม่เคยมีอย่างนี เลย พานดอกไม้ก็หายไป

ด้วย จึงได้หยิบสมุดบันทึก มาบันทึกเข้าไว้ ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปในโอกาสหน้า 
ในวันที ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เวลา ๒ โมงเช้ากห็ยิบสมุดบันทึกอ่านให้ทายกทายิกาว ัดอ ัมพวัน

ฟัง เรืองทีผ่านมาแล้วนั น พอดีขณะนั นได้รับจดหมาย ๑ ฉบับ ลงว ันที ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๖ มีใจความ

ว่า คุณนายผ่องศรี ชาตะสุภณ ได้ถึงแก่กรรมเสียแล้วเมือวันที ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เวลา ๒๒.๑๕ น. ณ 

โรงพยาบาลชัยนาท โดยคุณสมพร ไทยมณี ร้านมณีภัณฑ์ จังหว ัดลพบุรี เป็นผู ้ ส่งจดหมายข่าว อาตมา

ขอขอบพระคุณคุณสมพรมากทีกรุณาส่งข่าว ขณะนั นมีญาติโยมอยู่ด้วยกันหลายคน ทุกคนเศร้าสลดใจ ก็พา

กันนึกถึงแต่ท่านนายอําเภอพิริยะ ชาตะสุภณ เท่านั น ว่าจะว ้าเหว่มากทีเดียว คนตายเขาก็ไปมีความสุขแล้ว 

คนอยู่ก็ต้องลําบากกันไป 
นีแหละท่านทังหลาย จิตเท่านันทีรวบรวมทุนบุญกุศลไว้ ใครทําใครได้ เหมือนเทปบันทึกเสียง และ

เปรียบเหมือนกระแสไฟฟ้า คือจิตไวมาก เหมือนเรากําล ังคิดถึงเรืองอะไร จะไปไหน จิตไวถึงก่อนเสมอ 

ขณะจิตจะดับไป ถ้าคิดถึงทุกข์ เดือดร้อนใจ เป็นห่วงเป็นใยแล้ว จิตก็ไปสู่อบายได้ ถ้าคิดถึงบุญกุศลทีได้

สร้างสมเข้าไว้ สวรรค์เป็นทีได้แน่นอน 
ขณะทีคุณนายจะจากโลกไปกําลังทําครัวและเตรียมของไว ้ ใส่บาตรตอนเช้า จิตก็เป็นบุญ จิตก็เป็น

กุศล อ ันนีสวรรค์เป็นทีได้แน่นอน นิสัยของคุณนายทีมีอยู่ว่า ทําอะไรก็อยากจะให้เรียบร้อย ไม่ให้ตกค้างพา

เป็นห่วงเป็นใย จะจากไปแล้วจิตจดจ่อว่า มีอะไรเรียบร้อยหรือไม่ จะใส่บาตรตอนเช้าพร้อมแล้วหรือย ัง 

ขณะนั นคงติดอยู่ในจิตใจ จึงรีบจัดการให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงรีบเดินทางต่อไป อุตส่าห์ไปบอกอาตมาใน



 

 

เวลาเดียวกันเรืองการนิมนต์ และมี ๒ เรืองทีเล่าใหฟั้ง ย ังบันทึกไว ้  จะเปิดเผยต่อไปในว ันหน้า เพราะบอก

เรืองความลับว ันนั นย ังมาไม่ถึง 
ท่านนายอําเภอได้ต้งศพคุณนายไว้ทีว ัดวิชัยวัฒนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ช ัยนาทนั นเอง เขาสวด

ได้สองคืนแล้ว อาตมาจึงไปงานศพ เอารถสองแถวไปเลย ไปถึงก็ให้พวกเราทีติดตามไปกราบศพ สวดพระ

อภิธรรมจบเดียว เขาเคยสวดคืนละ ๙-๑๐ จบ เพราะเป็นนายอําเภอ มีเจ้าภาพเยอะ อาตมาก็เอาบันทึกให้

นายอําเภออ่าน อ่านไปอ่านมาร้องไห้เลย ทุกคนเงียบไม่ต้องสวดพระอภิธรรมล้อมกันมาฟังกันหมด อาตมา

ก็เทศน์เรืองนี  เขาอัดเทปไว้แล้วเอามาพิมพ์แจกงานศพ 
คุณนายเคยไปเยียมลูกชายเมืองเหนือ จ.ล ําพูน เห็นเขาเผาศพมีปราสาท บอกกับลูกชายว่า “นีลูก

รับปากแม่ได้ไหม” 
“รับอะไรคุณแม่” 
“ถ้าแม่ตายเอาอย่างี แหละ” 
และทีนี คุณนายจากเราไป ไปหาลูกชาย บอก “ลูกเอ๋ย อย่าลืมตามสัญญา” รุ่งเช้าลูกก็ได้รับโทรเลข 

กลับมาทํางานศพ บอกกับคุณพ่อว่า “คุณพ่อครับ ผมตอ้งทําตามทีให้สัญญาคุณแม่” 
เลยไปหาเมรุปราสาทล้านนาจากลําพูนมาราคา ๒ หมืน ตั งทีลานว ัดเลย ในวันเสาร์ที๑๙ พฤษภาคม 

๒๕๑๖ เวลาจุดมีไปลูกหนูวิงปุบปับๆ แล้วเผาหมด มีสังกะสีล้อมศพไว้ เหลือแต่กระดูกแล้วนําไปลอยนํ า 
ท่านสาธุชนทั งหลาย อุตส่าห์สร้างแต่คุณงามความดีบุญกุศลทีติดตามตนไปได้เท่านั น สมกับพระ

บาลีอ้างอิงว่า “อสาธรณ ม ฺเญสํ อโจรหรโณ นิธิ กยิราถ ธีโร ปุ ฺญานิโย นิธิ อนุคามิโก” ขึ นชือว่าขุมทรัพย์

คือบุญนี เป็นของไม่สาธารณะทั วไปแก่ชนเหล่าอืน โจรก็มาแย่งเอาไปไม่ได้ ผู ้มีปัญญาควรกระทําบุญญนิธิ

ไว้  อ ันจะเป็นของติดตามตนไปได้ในภพหน้า 
เหมือน คุณนายผ่องศรี ชาตะสุภณ ได้สร้างบุญญนิธิและคุณงามความดีไว้มาก อย่างอืนก็นําเอาไป

ไม่ได้นอกเหนือจากบุญกุศลเท่านั น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บันทึกประกอบเรือง 

เกียวกับ  

คุณนายผ่องศรี 
พระปลัดประสิทธิ  สิรพป ฺโญ* 

๖ พ.ค. ๓๑ 
 

มีผู ้มาถามอาตมาเกียวกบัเรืองของคุณนายผ่องศรี ชาตะสุภณ ผู ้มาปรากฏตัวหลังตายแล้วว่ามีความ

เป็นจริงเพียงไร อาตมาจําได้ว่าคุณนายผ่องศรี เป็นภรรยาของท่านนายอําเภอพิริยะ ชาตะสุภณ ได้มาปรากฏ

กายและมาลาจากไป ด้วยความเป็นห่วงเรืองทีนิมนต์หลวงพ่อพระครูภาวนาวิสุทธิ  ไปในงานของท่าน

นายอําเภอพิริยะ ผู ้เป็นสามี ว่า “ดิฉันจะต้องจากไปแล้วทางคุณ (หมายถึงท่านนายําเภอพิริยะ) นั นจะทําบุญ

หรือไม่นั นก็แล้วแต่ เมือถึงเวลาดิฉันก็ต้องมาลาหลวงพ่อไป” (หมายถึงท่านพระครูภาวนานวิสุทธิ) 
คุณนายผ่องศรี แต่งชุดนุ่งขาวห่มขาว ถือกระเป๋ามาด้วย 
นับว่าเป็นเรืองทีแปลกมากจริงๆ ไม่เคยพบอย่างนี มาก่อนเลย ในโลกของมนุษย์นีจะมีอะไรแปลกๆ

ซ่อนอยู่ มันเป็นความลี ลับมหัศจรรย์จริง ๆ
อาตมามาขอรับรองว่าเป็นเรืองทีอาตมาได้เห็นจริง  ๆ

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*รองเจ้าอาวาสวัดอัมพว ัน 



 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคธรรมปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วิปัสสนา-พัฒนาจิต 
ธรรมบรรยาย 

ณ อุโบสถวัดอัมพว ัน คํ าว ันที ๑๗ ต.ค. ๒๙ 
 

การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ถ้าพูดตามสมัยใหม่เขานิยมเรียกว่ามาพัฒนาจิต มาพัฒนาคุณธรรม 

ข้อเท็จจริงก็เป็นเรืองเก่า เป็นเรืองตั งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่โน้น ทรงชีแจงต่อพุทธศาสนิก 

ให้บําเพ็ญจิตภาวนาพัฒนาจิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชีวิตโดยใช้สติปัญญาเป็นอาภรณ์ประดับจิตนั นเอง 
วิธีปฏิบัติในสติปัฏฐานสี ทีเรียกว่าทางสายเอกของพระพุทธเจ้านั นเอง เรียกว่าการเจริญวิปัสสนา 

เป็นธุระหน้าทีทีเราจะต้องดําเนินวิถีชีวิต โดยใช้สติปัญญาเป็นอาวุธ เพือไม่ให้พลาดผิดในหารทํางานทุก

อย่าง เพราะหน้าทีและการงานเป็นผลงานของชีวิตทีเราต้องทําโดยใช้สติปัญญาตลอดเวลา แต่การทํางานที

ประกอบไปด้วยปัญญานั น ถ้าเราไม่ฝึก เราไม่อบรม ด้วยความอดทนอย่างยิงแล้ว เราจะไม่พบความจริงดังที

กล่าวแล้ว 
 
เริม ยืน-เดินจงกรม 

การเดินจงกรม ยืนกําหนดต้องใช้สติกําหนดมโนภาพ อันนี มีประโยชน์มาก แต่นักปฏิบัติส่วนใหญ่

ไม่ค่อยปฏิบัติจุดนี  ปล่อยให้เลยล่วงไปเปล่าโดยใช้ปากกําหนดไม่ได้ใช้จิต ไม่ได้ใช้สติกําหนดให้เกิดมโน

ภาพ อ ันนีมีความสําคัญสําหรับผู ้ปฏิบัติมาก ผู้ปฏิบัติต้องจับจุดนี  ค ําว่ายืนหนอ ๕ ครั ง ยืนอยู่นั นต้องหลับตา

วาดมโนภาพ เพราะจิตนีมันวุ่นวานฟุ ้ งซ่าน คิดอ่านอยู่เสมอ แต่แล้วเราใช้สติกําหนดตามจิตโดยว่ายืนหนอ 

๕ ครั ง 
อาตมามีวิธีปฏิบัติให้เอามือไพล่หลัง มือขวาจับซ้าย  ก็ต้องการให้ตรงกระเบนเหน็บ หล ังจะไม่งอ

ในเมือเฒ่าแก่ชราลงไป บางท่านก็ถนัดเอามือไพล่ข้างหน้า ก็ใช้ได้แต่โดยวิธีการแล้ว ทําให้ห่อตัว ทําให้

หายใจไม่ปกติ ปอดผายไม่เข้าสู่ภาวะ 
และคําว่ายืน ๕ ครั ง ท่านทั งหลายทําได้แล้วหรือยังว่าก ําหนดจิต คือต้องใช้สติ ไม่ใช่ว่าแต่ปากว่ายืน

หนดๆๆๆ แล้วก็ลืมตาขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ ไม่ได้มีจ ังหวะ ไม่ได้ใช้สติควบคุมจิต ดูแลจิต ให้มันได้

จังหวะตัวกําหนด ไอ้ต ัวกําหนดเป็นตัวฝึก อ ันนี มีความสําคัญ อาตมาจึงต้องขอย ํ าไว ้ ซํ าข ้อนี  เน้นหลักในข้อ

นี ให้มาก เพราะมันมีประโยชน์ต่อผู ้ปฏิบัติ เอาไปใช้ในกิจประจ ําวันได้อย่างดีทีสุด คําว่ายืนหนอนี ไม่ใช่

ความหมายว่า กําหนดอย่างนี เสมอไป ต้องใช้จิตปักลงทีกระหม่อม กระหม่อมของเราทุกคนอยู่ตรงไหน ต ั ง

สติไว้ตามจิตลงไป……… ไม่ง่ายเลย แต่ต้องท ําซํ าๆให้เคยชิน ให้สติคุ ้นกับจิต จิตคุ้นกับสติอย่างนี  ถึงจะ

เกิดสมาธิ ไม่ใช่หมายถึงว่าเรากําหนดแล้วได้ผลเลยนะ ยังไม่ได้ผล แต่เราทําซํ าๆซากๆให้เคยชิน เราจึงต้องมี

การฝึกจิตอยู่ทีกระหม่อม วาดมโนภาพลงไปให้ซํ าๆ ลมหายใจนั นก็ไม่ต้องมาดู แต่หายใจให้ยาวๆมันจะถูก

จังหวะ แล้วตั งสติตามจิตไปว่ายืนทีกระหม่อมแล้วกห็นอ.....ลงไปทีปลายเท้า ดูมโนภาพ จะเห็นล ักษณะ

กายของเรายืนอยู่ ณ บัดนี  เห็นกายภายนอก น้อมเข้าไปเห็นกายภายใน 



 

 

แต่โดยวิธีปฏิบัติแล้ว ต้องเอาข้างในออกข้างนอก จึงจะมีข้อคิดให้เกิดปัญญาได้ ถ้าเราลืมตาขณะที

ยืนหนอ ๕ ครั งแล้ว มันเห็นแต่ภายนอก แต่ภายในสภาวธรรมมันจะเห็นได้ยาก จึงต้องหลับตา จะได้ไม่

มองเห็นสิงอืน สิงแวดล้อมทีเรายืนอยู่ ณ บัดนั น แล้วไม่เห็นกายข้างนอกให้เห็นกายภายใน กายภายในใน

กายนั น ตอ้งประกอบไปด้วยสติ แล้วก็จิตปักลงไปว่ายืน….หนอ…. ลงไปถึงปลายเท้า เห็นชัดมาก แล้วก็

สํารวมทีปลายเท้า อย่างเพิงกําหนดให้มันติดกัน ยืนตั งแต่ปลายผมลงไป จากกระหม่อมลงไปถึงปลายเท้า ว่า

ยืน…หนอ….หรือยืนนั น จิตปักไปถึงสะดือแล้วหนอ จากสะดือลงไปปลายเท้าให้ได้จ ังหวะอย่างนั น ไม่ใช่

ยืนหนอแล้วก็จิตไปถึงปลายเท้า อ ันนี เป็นอดีตแล้ว 
เพราะวิธีปฏิบัตินีทํายาก ต้องทําให้ได้จังหวะ ได้ระบบของเขา มันจึงจะเกิดปัญญา เกิดสะสมเข้าใว้

ด้วยดี โดยวิธีนี 
คําว่ายืน ปักลงทีกระหม่อมแล้วสติตามลงไปเลย วาดมโนภาพ ยืน…ถึงสะดือแล้ว ร่างกายเป็นอย่าง

นี แหละหนอ จากสะดือลงไปก็ลงหนอ…. ลงไปปลายเท้า อย่างนี ทําง่ายดี สํารวมใหม่สักครู่หนึง จึงต้องอย่า

ไปว่าติดกัน ถ้าว่าติดกันมันไม่ได้จังหวะ 
ขอให้ญาติโยมผู ้ปฏิบัติทําตามนี จะได้ผลอย่างแน่นอน 
อันนี เริมต้น ยืน….มโนภาพ หายใจยาวๆ หายใจให้ยาวๆว่า ยืน….ถึงสะดือแล้ว รวมจุดศูนย์สะดือ 

มโนภาพ หนอ…ลงไปปลายเท้า เห็นเท้าทั งสองโดยมโนภาพยังไม่ชัด ครั งหนึ งย ังไม่ชัด 
ครั งทีสอง สติก็ตามสํารวมทีระลึกก่อนว่า เท้ามีสองข้างจากปลายเท้านั น รวมอยู่ในจุดของเท้าทั ง

สองข้าง แล้วก็บอกว่ายืนขึ นมาถึงสะดือ หนอ…เรือยมาถึงกระหม่อม นีครังทีสอง 
ครั งทีสามจะชัด ยืน ถึงสะดือแล้วตั งสติไว้ตามจิตทีผ่านไปแวบถึงสะดือ แล้วสองบอกหนอจาก

สะดือถึงปลายเท้า สํารวมอย่างนั นจึงจะได้จังหวะ 
พอครั งทีสีชัดขึ น สํารวมจากปลายเท้าทั งสอง เห็นได้ชัดแล้ว อ ันนี เห็นชัด จิตก็ไม่กระสับกระส่าย 

ครั งทีสีนี จิตไม่กระสับกระส่ายแน่นอน สํารวมอยู่ทีปลายเท้า แล้วก็ตั งสติไว ้ให้ดีก่อน ระลึกว่าเท้าทั งสอบ

ข้างมีอะไรบ้าง แล้วก็จึงกําหนดจิต ใช้สติตามว่ายืนขึ นมาถึงสะดือ จากสะดือต่อว่าหนอ… ขึ นมาถึงปลายผม 

คือกระหม่อมเป็นครั งทีสี 
ครั งทีห้านี ชัดขึ นไปกว่ายืนหนอในขั นต้น ในข้อหนึงยืนครั งทีห้า ยืน…ถึงสะดือแล้วสํารวมจิตลง

หนอลงไป มันจึงจะได้จ ังหวะดี ผู ้ปฏิบัติไม่เข้าใจทําวรรคตอนเลย ก็ยืนหนอๆๆๆว่าไวๆจิตก็กําหนดไม่ได้ 

จิตมันเร็วแต่สติตามไม่ทัน เลยสมาธิไม่เกิด ปัญญาจะได้มาจากไหนเล่า สมภาคแสดงออกจะไม่ทราบ 
ขอนักปฏิบัติธรรมทําตามแบบนี  แล้วสํารวมลงไปปลายเท้าครั งที ๕ ยืน…ถึงสะดือแล้ว หนอ…ลง

ไปช้าๆถึงปลายเท้าหนอพอดีทีเท้าทั งสองยืนอยู่ทีพืนนั น แล้วก็ลืมตาทันที ลืมตาอย่าเพิงกําหนด ลืมตาดูเท้า

สักครู่หนึงตั งสติไว้ให้ดี จึงได้เขยือนเคลือนกาย 



 

 

ขวา ยกขึ นมา แล้วก็สัมปชัญญะบอกให้รู้ปัจจุบัน ย่าง…หนอ… ลงพืนพอดี จิตดวงนั นไปไหน ถ้า

เห็นสภาพความเป็นอยู่ของจิตมันจะรู้ว่าวูบลงไปตรงไหน อย่างไร จิตดวงใหม่จะแสดงออกคือบอกให้ทราบ

ใหม่เกิดขึ น จิตก็เกิดดับอย่างนี 
ถ้าท่านทั งหลายทําเร็ว ท่านจะไม่มองเห็นธรรมชาติของจิตในสภาวะธรรม จึงต้องทําให้ช้าทีสุดทีจะ

ช้าได้เท่าไหร่ยิงดีทีสุดโดยวิธีนี  ลมหายใจเข้าออกด้วยวิธีกําหนดนี มันก็ล่าช้าลงไป ทําให้เห็นภาวะข้างในได้

ชัดเจน นีตรงนี เป็นจุดสําคัญ ไม่ใช่กําหนดแต่ปากอย่างทีเคยกําหนดกัน เดียวเราก็ไม่มีสติเลย จิตมันก็วูบวาบ

ไปทีโน่น คลอนแคลนไปทีนี เดียวแวบทีนนั แวบทีนี กระสับกระส่ายอยู่เสมอ อ ันนี เราทําได้จังหวะแล้ว จิต

จะไม่กระสับกระส่ายแต่ประการใด 
แล้วขวาย่างหนอ…ลงพืนซ้ายย่าง…หนอ ลงพืนพอดี ทําช้าๆเดินจงกรมไปเรือยๆเราจะเห็นได้ว่า 

อ๋อ ขวากับซ้ายมันอันเดียวกันหรือไม่ จะเห็นชัด แสดงออกตอบได้ท ันทีว่ามันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่า ตอบ

ได้ด้วยตนเอง ประการทีสอง จิตทีกําหนดขวากับจิตทีกําหนดซ้ายเหมือนกันไหม คล้ายคลึงกันไหม จะไม่

เหมือนกันเลยนะ ม ันดับวูบลงไปแล้ว จิตดวงใหม่เกิดขึ นขณะเกิดนั น คือสติระลึกก่อนมันจะบอกว่าซ้าย 

ยกขึนมาพอดีได้จ ังหวะ นั นคือตัวสติเป็นตัวกําหนดใหม่ แล้วก็ย่าง…หนอ ลงพืนพอดี สติมา สัมปชาโนมี

สติเกิดขึ น ระลึกก่อนปัจจะบันธรรมก็ได้ผล คือ สัมปชัญญะปัพพะปัญญาก็เกิดขึน ภาวะธรรมสภาพความ

เป็นอยู่ของการปฏิบัติก็ชัดลงไป มันก็แจ้งชัดแล้วคล่องแคล่วดีกว่าเดิม 
ขอให้นักปฏิบั ติเดินให้มากๆ ถ้าท่านผู ้ใดเดินไม่ได้เพราะขาไม่ดี ปวดแข้งปวดขา เดินไม่ได้เลยก็ไม่

เป็นไรนะ เราก็นั ง เราก็นอนได้ ทุกวิถีทางอิริยาบถ ๔ ทําได้ทุกอิริยาบถ แต่ถ้าเราอินทรีย์พร้อมมูลบริบูรณ์ดี 

ก็ยืนเดินนั งนอนได้ ก็ทําให้เราทําได้ไว ทําให้ติดต่อกัน ไปได้ไวมากโดยไม่ขาดสาย 
แต่พระพุทธเจ้าทรงชี แจงแสดงไว้ว่า การปฏิบัตินี จะยืนก็ได้ จะเดินก็ได้ จะนังก็ได้ จะนอนก็ได้ ใน

อิริยาบถ ๔ ด้วยกาย เวทนา จิต ธรรม ในภาคกาย ในภาคเวทนาต้องครบ เพราะทุกคนต้องมีเวทนาด้วยกันไม่

พลาดแน่ ไม่ใช่นั งสบาย ไม่มีเวทนาเลย นีแหละ อริยสัจ ๔ ก็ครบในอิริยาบถ นีเหมือนกันโดยกาย เวทนา 

จิต ธรรม มันก็อยู่ตรงนี ทั งนั น 
ต้องมีภาคกายภาคเวทนา ปวดเมือยทุกข์กาย ทุกข์ใจ สุขกาย สุขใจ และก็เป็นแบบเรียน เป็น

บทเรียนให้เรา ทีเราจะต้องใช้เป็นตําราอยู่ในเวทนาครบ สติก็ดีขึ นในเวทนา ด้วยวิธีฝึกกําหนดเวทนา เกิดขึ น

ตั งอยู่ดับไป แล้วอนิจจังไม่เทียงเป็นทุกข์ ก็แก้ไขได้ โดยอนิจจ ังคือความไม่เทียง มันเป็นทุกข์อย่างนี แหละ

หนอ แล้วอนัตตาก็แสดงให้เราเห็นเป็นพระไตรลักษณ์เกิดขึ นตั งอยู่ ด ับไป สูญไปไม่มีอะไรติดตัว เดียวก็วน

มาอีก เกิดขึ นตั งอยู่ดับไป ก็เรียกว่าอนัตตา ม ันเกิดขึ นโดยอ ัตโนมัติของมันเองโดยเฉพาะ เรียกตามศัพท์

ภาษาธรรมะก็เรียกว่าพระไตรลักษณ์เกิดขึ นแก่เราในขณะนั น ปัญญาถึงจะเกิดต่อภายหลัง จึงเรียกว่า

วิปัสสนาตอนนั น ตอนต้นก็เรียกว่าอุปาทาน ย ังมีข ันธ์ในอุปาทาน ย ังยึดข ันธ์อยู่ เช่นรูปขันธ์ เวทนาขันธ์ 

สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ มันมีขันธ์ทั ง ๕ อยู่ทีเราครบ 
ปรารภกําหนดก็มีอยู่ ๒ ประการ มีรูปกับนามเท่านั น อย่างอืนหาได้มีไม่ เลยก็ไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มี

เราไม่มีเขา แล้วจะมีทิฐิมานะต่อกันอย่างไรเล่า อันนี ภาวะมันจะบอกเองโดยเฉพาะอีกประการหนึง 



 

 

ในเมือขณะทีกําหนดยืนหนอ บางคนเข้าผลสมาบัติได้ ไม่จําเป็นต้องพองหนอ ยุบหนอ พอยืน… 

หนอ ยืน…สํารวมขึ นมาหนอ บางคนปัญญาเกิดตอนนั น ได้ผลตอนนั น ยืนวูบลงไปทีสะดือ วูบลงไป ๓ ชั น 

จิตเป็นภาวะ ผลสมาบัติเกิดขึ นเลยไม่รู้ ภาวะนอก รู้ภาวะข้างใน ยืนอยู่เป็นเวลา ๑ ชั วโมง ภาวะข้างนอกไม่

สัมผัสก็เรียกว่า เข้าผลสมาบัติตอนยืนหนอได้ ไม่ใข่เข้าผลสมาบัติเฉพาะตอนพองหนอ ยุบหนอทุกคนไป 

บางคนได้ตอนยืนหนอ สติสัมปชัญญะดี สมาธิดี มันจะวูบลงไปถึงสะดือแล้ววูบอีกครั งหนึง มันจะปิด

อายตนะ ธาตุ อินทรีย์ ในภายนอก แล้วภายในจะแสดงออกด้วยปัญญา เขาเรียกว่าพละกําล ังของสมาธิ 

ประกอบไปด้วยสติสัมปชัญญะภายใน เรียกว่าเข้าผลสมาบัติ ขณะทียืนหนอได้ทันที 
ตรงนี สําคัญนะ ผู ้ปฏิบัติอย่าคิดว่ายืนหนอไม่ได้ผล ต้องเอาข้อนี ก่อนเป็นหลัก แล้วเราก็เดินจกรมไป

เรือยๆบางคนเดินจงกรมหวิวทันที เวียนศีรษะ แต่แล้วเกาะข้างฝากําหนดเสียให้ได้ คือเวทนาจิตวูบลงไป 

แว้บลงไปเป็นสมาธิ ขณะทีเดินจงกรม แต่เราหาได้รู้ไม่ว่าเป็นสมาธิ กลับหาว่าเป็นเวทนาเลยเป็นลม เลยเลิก

ทําไป ข้อเท็จจริงบางอย่างไม่ได้เป็นลม แต่เป็นด้วยสมาธิในการเดินจงกรม มันวูบมันหวิวเหมือนอย่างทีเรา

เดินเวียนศีรษะฉะนั นมันอาจเป็นได้หลายวิธี มันอาจเป็นด้วยเป็นลมก็ได้ ไม่แน่นอน บางครั งสมาธิเกิด

ขณะทีขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ มันจะหวิวลงไป เหมือนเป็นลมฉะนั นขอให้ผู้ปฏิบัติกําหนดหยุดการเดิน

จงกรม กําหนดหวิวเสียให้ได้ กําหนดรู้หนอเสียนให้ได้ เดียวท่านจะเกิดปัญญาในขณะนั นทันที จากการเดิน

จงกรมนันเองอันนี มีวิธีบอกแก้ 
บางทีเดินจงกรมไปมีเวทนาอย่าเดิน หยุด-กําหนดเวทนาเป็นสัดส่วนให้หายไปก่อน และให้รู้จ ัก

หลักเวทนาเหมือนครูมาสอนโดยธรรมชาติของเวทนาต้องจัดเป็นรูปแบบและสัดส่วนให้เกิดปัญญา แต่ละ

อย่างแยกรูปแยกนามได้ เวทนาก็แยกได้ ด้วยการเดินจงกรมนนัเช่นเดียวกัน 
 
เดินไปอีก หวิว-เวียนศีรษะคิดว่าไม่ดี หยุด กําหนดหวิวหนอซะ ตั งสติไว้เสียให้ได้ให้ดีก่อนและเดินต่อไป 

ปัญญาเกิดทันทีสมาธิมา ปัญญาเกิดในการเดินจงกรมทันที จะทําให้รวบรวมสมาธิต ั งไว้ได้นานดีกว่านั ง 

แล้วไปนั งก็ติดต่อกันไปโดยวิธีนี ประการหนึง มีอะไรก็กําหนดไปเป็นอย่างๆอย่าไปสับสน 
ขณะเดินจงกรมจิตออกไปข้างนอกขณะเดิน หยุด กําหนดหยุดเสีย กําหนดจิตเสียให้ได้ทีลินปี 

กําหนดคิดหนอ คิดหนอ ยืนหยุดเฉยๆ ตังสติไว้เสียให้ได้ แต่ละอย่างให้ช้า เดียวสติดีปัญญาเกิด จิตนั น

กลับมาสู่ภาวะแล้ว ก็มีความรู้เก็บหน่วยกิตเขา้ไป คือตัวปัญญา จากการกําหนดนั นมีความสําคัญอีกประการ

หนึงนี สําคัญมาก 
เดินต่อไปอีกปัญญาก็สะสมไว้จากากรเดินจงกรม ทําให้เกิดคล่องแคล่ว ทําให้ขวาย่างซ้ายย่างเห็นชัด รู้จ ักคํา

ว่าแยกรูปแยกนาม รู้จักคําว่าจิตคนละดวง รู้จักคําว่าซ้ายย่าง ขวาย่างคนละอัน และก็ย่างไปมีกีระยะ จิตที

กําหนดนั น มันเป็นขั นตอนประการใด ผู้ปฏิบัติจะแจ้งแก่ใจชัดมากในตอนนั น ถามจะต้องตอบได้ตามญาณ

วิถีอย่างนี เป็นต้น 
ขณะทีจิตออกก็กําหนด จิตฟุ ้ งซ่านก็กําหนด ทุกอย่างเป็นเรืองกําหนดทั งหมด และเราก็เวลามานั ง

ต่อไป และขณะทีเราต ั งสัจจะว่า จะเดินจงกรมเพียง ๓๐ นาที แล้วเราหาทีนั งไว ้  พอได้ ๓๐ นาทีก็เกิดสัจจะ 



 

 

แล้วก็เดินจงกรมมานั งทีจัดสถานทีเข้าไว้ จะตรงไหนก็ตามแล้วเรามานั ง นั งย่อต ัวลงไปว่านั งหนอๆ ต้อง

ปฏิบัติให้ติดต่อ เหมือนด้ายกลุ่มออกจากลูกล้อ อย่าให้ขาดสาย ต้องปฏิบัติโดยต่อเนือง กําหนดได้ทุกระยะ 

อย่าไปขาดตอน ไม่ใช่เดินจงกรมเสร็จแล้วไปทํางานอืนแล้วกลับมา นั งทีหล ัง ผู้ปฏิบัติจะไม่ได้ผล จะไม่ได้

ผลเลย 
ถ้าเรานั งติดต่อกันโดยเจ็ดว ัน ท่านได้ผลแน่ภายใน ๗ ว ัน ได้แน่นอน เป็นการสะสมหน่วยกิตไว้ ใน

วันที ๗ ท่านจะรู้เรืองในญาณวิสุทธิ มีสติได้ดีกว่าเดิมทีผ่านแลว้ มันจะเกิดขึ นเป็นขั นตอนของระยะของเขา

นั นเอง เพราะทําติดต่อกัน ไม่ใช่ว่าว ันนี นั งสมาธิเดินจงกรม พรุ่งนี เว ้น มะรืนทําต่อไปและเว้นต่อไปอีก

หลายวัน ทําอย่างนี แล้วท่านจะไม่ได้ผล ถ้าเราฝึกแล้วขอให้ฝึกติดต่อกันไป โดยวิธีปฏิบัติอย่างนี 
และเรามานังหายใจเข้าใหย้าว หายใจออกให้ยาว ส่วนใหญ่อาตมาถามผู้ปฏิบัติกานใจไม่ได้ก ําหนด 

กําหนดไม่ได้จ ังหวะ โดยหายใจเข้าท้องพอง หายใจออกท้องยุบ หายใจยาวๆท้องมันพองระยะไหน เราก็

บอกพอง แล้วลงหนอยาวๆ ไว้ ยุบก็ลงหนอยาวๆไว้ ถ ้าเราพองยาว หนอมันก็ไม่ได้ เดียวก็ยุบ ยุบแล้วไม่ทัน

หนอมันก็พอง อย่างนี มันจะอึดอัด ทําให้ติดขัดในการกําหนด จึงต้องกําหนดให้ช้าๆหายใจยาวๆไว้ แล้วมัน

อึดอัดในเบืองต้นนิดหน่อย ต่อไปก็คล่องแคล่วว่องไวขึ นมา 
กําหนดพองหนอ…ยุบหนอ…ทีแรกก็ใช้พลังช่วยด้วย ใช้จิตดัน ด ันพอง ดันยุบ ใช้สติควบคุมไป

ก่อน หนักเข้าความคยชินก็เกิดขึ น ความดนัเข้าดันออกก็หายไป แล้วกําหนดคล่องแคล่วว่องไวมากขึ น 

หายใจเข้าหายใจออก พองหนอ ยุบหนอ ก็คล่องแคล่วว่องไว สติก็ดีขึ น ปัญญาก็เกิด สามธิก็ดี ตามขั นตอน

ของภาคปฏิบัติ มิฉะนั น เรากําหนดพองหนอ ยุบหนอไม่ได้จ ังหวะ คือ ใช้ด ้วยกําหนดจิตไม่มีสติ คือว่าแต่

ปาก พองหนอ ยุบหนอ นีว่าแต่ปาก ถ ้าใช้สติควบคุมไปให้ได้จ ังหวะ รับรองปัญญาเกิด ในช่วงจังหวะนั น 

บางครั งพองหนอ ในจังหวะนั น บางครั งพองหนอ ยุบหนอ ตาหล ักวิธีปฏิบัติ เราจะรู้ขึ นมาเอง เหมือนเดิน

จงกรม 
พองหนอยุบหนอเป็นอันเดียวกันไหม มันจะแจ้งชัดขึนมา จิตก็คนละอันแน่ เพราะกําหนดแล้วมันก็

วูบขึ นไป จิตดวงใหม่มันก็แสดงออกมาใหม่ เหมือนแสงนีออนเกิดด ับฉะนั น ม ันเป็นตามขั นตอน มองไม่

เห็นชัด ถ้าเรากําหนดได้เราจะเห็นชัดว่าจิตคนละดวง กายพองกายยุบคนละอันแน่ ไม่ใช่อ ันเดียวกัน แต่

อาศัยเหตุทีเกิดขึ นเป็นตัวปัจจัย ทําให้รูปนามขันธ์ ๕ แยกประเภทออกมาเป็นรูป ออกมาเป็นนาม ออกมา

เป็นเวทนา ออกมาเป็นสัดส่วน เราจะรู้ได้ว่าแยกรูปแยกนามได้โดยธรรมชาติของมันเองโดยเฉพาะ 
พองหนอ ยุบหนอ บางครั งตือ ไม่พองไม่ยุบเกิดขึ นแล้วทําอย่างไร ปัญญาแก้อย่างไร ไม่พอง ไม่ยุบ 

และก็เราสังเกตได้ว่าสติดี จะรู้ว่ามันหายไปตอนพองหรือ ตอนยุบ พองหนอ ยุบหนอนี มันจะต้องกําหนดได้

มีจ ังหวะ แต่มันหายไปตอนพองหรือตอนยุบ ปัญญาอยู่ตรงนั น เราก็มีสติดี จะรู้ได้ว่ามันตือไม่ยุบไม่พองก็

หายไป ตอนพองหรือตอนยุบ จะเห็นชัดแล้วเราก็กําหนดรู้หนอๆ แล้วกานใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆ ให้ได้

ที แล้วจึงใช้สติกําหนดต่อไปว่า พองหนอ ยุบหนอ ปัญญาเกิดสมาธิดี ก็ทําให้พองหนอ ยุบหนอสั นๆนาวๆ 

แล้วทําให้แวบออกข้างๆ ทําให้จิตวนอยู่ในพองยุบ ขึ นๆลงๆอย่างนี ถือว่าดีแล้ว มันเกิดภาวะเช่นนี แล้ว ทําให้

เรากําหนดต่อไป ขอให้จิตนี วนอย่างนี จริง  ๆ



 

 

พองหนอยุบหนอเดียวขึ นลง เดียวขึ นลง ไม่ออกทางพอง ไม่ออกทางยุบ และจิตก็แวบออกไปแวบ

เข้ามา เดียวก็จิตคิดบ้าง ฟุ ้ งซ่านบ้าง สับสนอลหม่านกัน อย่างนี ถือว่าได้ประโยชน์ในการปฏิบัติ ผู ้ปฏิบัติอย่า

ทิ ง ผู ้ปฏิบัติจะต้องตามกไหนดต่อไปว่ามันฟุ ้ งซ่านจิตมันขึ นๆลงๆแล้วพองหนอยุบหนอ กระสับกระส่าย

แล้วพองหนอ ยุบหนอไม่ช ัด ตอนนั นได้ผลแล้วในเมือไม่ชัดก็ไม่เป็นไร ตือขึ นมาไม่พองไม่ยุบ ตือขึ นมา

พองยุบบนลินปี เดียวตือมาพองยุบทีหน้าอก แล้วเราก็กไหนดลงไปทีท้องกําหนดรู้หนอๆๆเสียก่อน แล้วก็

หายใจเข้าออกต่อไปใหม่ นีวิธีปฏิบัติทีถูกต้อง 
ขอนักปฏิบัติธรรมทําตามหล ักนีจะได้รับผลอย่างแน่นอน บางทีทําพองหนอยุบหนอ พอจิตสงบดี 

จิตออกแล้วมันคอยจะเผลอ มันคอยจะพลาด จิตคอยแวลออกไป แต่เรามีปัญหาอยู่ว่าจิตออกไปไม่รู้ เพราะ

ไม่มีสติ ถ้าสติดีจิตออกไปต้องรู้แน่ ออกไปรู้เลยว่า ออกไปตอนพองหรือตอนยุบ จะเห็นชัด 
บางทีขณะทีพอง ขณะทียุบ จิตออกไปแล้ว บางคนไม่รู้เลย จิตออกไปเสียเมือไหร่ ไปคิดเสียตั งนาน 

แล้วนีอย่างนี  ก็แสดงเหตุผลให้ทราบว่าขาดสติ สติไม่พอ ถ้าสติเราพอแล้วออกไปตอนไหนรู้ตอนนั น หนัก

เข้าเรากําหนดเชียวชาญ ชํานาญการไปแล้ว มันก็ทําให้จิตออกรู้ตัวทําใหม่ๆ จิตออกจะไม่รู้ตัวจิตก็พองหนอ

ยุบหนอ สติกําหนดพองหนอยุบหนอจิตหนึงก็ออกไปคิดข้างนอกไปคิดอะไรมากมายจริง ในเมือเป็นเช่นนี

แล้ว ให้หยุดพองยุบ มากําหนดรู้หนอหรือคิดหนอก็ได้ แล้วแต่กําหนดอย่างใดอย่างหนึง 
กําหนดคิดหนอ คิดหนอ พอสติดีปัญญาก็บอกว่า คิดเรืองอะไรได้ผลเป็นประการใด มันก็สะสมจิต 

แฝงใว้ในจิตแฝงไว้ในใจ คือ ตัวปัญญาต่อไป ได้แก่แสงสว่างอย่างนั นเอง พอกําหนดไปแล้วจิตทีคิดมาก

ฟุ ้ งซ่าน แวบไปแวบมาทําให้เกิดเวทนาได้ ทําให้ปวดเมือย ทําให้ร่างกายสังขารไม่อยู่ในภาวะแห่งความปกติ 

เราก็ต ้องกําหนดสังขารร่างกายทีมันปวดตรงไหน เมือยตรงไหน เกิดขึ นโดยวิธีนั นแล้ว มันก็จะค่อยๆคลาย 

หายลงไป จิตก็เข้ามาสู่ภาวะของพองหนอยุบหนอ ต่อไปใหม่ 
 

อาการ”วูบ” 

บางครั งนั งมันวูบ วูบลงไปถึงกระดาน บางทีวูบผงะ วูบไปข้างหลัง วูบไปข้างหน้า บางทีวูบไป

ทางซ้าย บางทีวูบไปทางขวา บางทีพองหนอบางทียุบหนอ วูบไปแล้ว บางทีพองก็วูบไปแล้ว มันวูบหลาย

อย่าง ต้องใช้สติก ําหนดรู้หนอๆเพราะมันวูบลงไป 

บางครั งวูบมี ๒ อย่าง เกิดด้วยสมาธิสูงไป สติไม่พอ มันวูบลงไปโดยไม่ทันรู้ตัว เกิดตกใจอย่างหนึง 

วูบอีกอย่างหนึงคือ วูบในการง่วง ถีนมิทธะเข้าครอบงํา ง่วงเหงาหาวนอนทําให้วูบหน้า วูบหลัง ผงกหน้า

ผงกหลัง เกิดขึ นได้ในขณะทีนั งภาวนาพองหนอยุบหนอ อย่างนีถือว่าถีนมิทธะ ง่วงเหงาหาวนอนมันเกิดขึ น

มิใช่เป็นตัวสมาธิ ถ้าเป็นตัวสธิแล้ว มันจะเกิดขึนโดยวูบอย่างแรงแต่ไม่ใช่ง่วง รู้ ตัวตลอดเวลากาลอย่างนี 

สามธิดีแต่สติน้อยไปทําให้วูบลงไปได้อย่างหนึงอย่างนี 

 



 

 

บางครั งกําหนดไปกําหนดมาเกิดปิติ เกิดขนลุกขนพองสยองเกล้า ก ําหนดขนลุกเสีย กําหนดขนพองเสีย 

เกิดปิติแล้วต้องกําหนดเสียให้ได้ พอกําหนดได้แล้ว กลับมาพองหนอยุบหนอต่อไปใหม่ ปัญญาจะเกิดตอน

นั น 

บางอย่างสมาธิจะดีต้องมีอุปสรรค สติดีต้องมีอุปสรรค เช่นเวทนา เป็นต้น มาขัดขวางเป็นมาร

สําคัญทําให้เรารู้ในธรรมะคือเวทนา บางครั งสมาธิจะดีทําให้เกิดฟุ ้ งซ่าน ถ ้าเราผ่านฟุ ้ งซ่าน ผ่านไปได้ ด้วย

ใช้สติดี ปัญญาดี กําหนดได้ รับรองปัญญาก็เกิดขึ น หลังจากทีผ่านทุกข์นั น จังเข้าสู่ภาวะของญาณ 

 

นอนสมาธิ 

เริมต้นด้วยนามรูปปริจเฉทญาณ แยกรูปแยกนามได้ ในเบืองต้น อย่างนี ภาวะของธรรมด้วยการ

กําหนดช้าๆอย่ากําหนดไว แล้วมานั งแล้วนอนลงไป กําหนดได้ ๓๐ นาที หรือ ๑ ชั วโมงทีตั งใจไว้ เราก็นอน

ลงไปอย่างเพิงแผ่เมตตา นอนเปลียนอิริยาบถแล้วกําหนดทีท้องต่อไปให้ติดต่อกันไปดูซิ จะเป็นกลางว ันก็ดี

กลางคืนก็ตาม 

ขณะทีผู ้ปฏิบัติอยู่ทีห้องกรรมฐานได้ดีแล้ว ตัดปลิโพธกังวลมาดีแล้ว ขอให้ทําติดต่อไป อย่าไปนั ง

คุยกัน อย่าไปนังสนทนา อย่าไปนังคิดเรืองเก่า มาเล่ากันใหม่แต่ประการใด เรากกํ็าหนดนอน พองหนอ ยุบ

หนอยาวๆ กําหนดเรือยไปทีท้อง ขณะนอนนันชัดมาก เดียวจะรู้สึกขึ นมาว่าสมาธิดี ปัญญาเกิด เดียวมันจะ

วูบลงไป มันจะเพลินลงไป เผลอลงไปบางประการ สติดี จะรู้ทุกวิธีทางว่ามันวูบตรงไหน เป็นอย่างไร จับได้

ทุกอย่างขณะทีนอน 

ถ้าหากว่ามันจะหลับ ไม่ใช่หลับด้วยถีนมิทธะง่วงเหงา มันหลับโดยปกติ โดยมีสติสัมปชัญญะดี มัน

จะรู้ตัวขึ นมาว่าเพลินเผลอ แวบไปตอนพองหรือตอนยุบ ผู ้ปฏิบัติต้องจับได้ ถ้าจับได้ตอนพองหรือตอนยุบ

จําไว้ หลับวูบลงไปแล้วสติดีตลอดขณะทีนอนอยู่น ั น ขณะนอนอยู่นั นสติภายในดีมาก จิตภายในรู้อยู่

ตลอดเวลา พลิกตัวกีครั งรู้หมด และทําให้เราจะกําหนดตืนเวลาไหน แม้เพียง ๑๐ นาทีก็ได้ หลับอย่างสนิท 

แต่ภายในมีสติ อย่างนี ถือว่าหลับสนิทภายในมีสติ คือหล ับโดยใช้ปัญญาฝากไว้ในภายใน นึกจะตืนเวลา

ไหน ใครเรียกขึ นมาในเวลาใดรับปากเมือนั น อ ันนี ตืนไวชวนะจิตรับสู่อารมณ์ได้ไวด้วย ขณะทีนอนหลับมี

สติ 

นักปฏิบัติธรรมอย่าลืม ทําให้ติดต่อกันไป ในเมือท่านเดินจงกรม นั งภวนาแล้ว นอนลงไป กําหนด

เสีย ๑๐ นาที หรือ ๒๐ นาที ค่อยมาเดินจงกรม เปลียนอิริยาบถต่อไปใหม่ ถ ้าทําโดยต่อเนืองติดต่อกันไป 

ภายใน ๗ ว ัน รับรองเห็นผลแน่ ผลทีจะพึงได้จากการเจริญวิปัสสนาญาณ ทําญาณวิถีรู้เท่าทันเหตุการณ์ของ

ชีวิตได้โดยเฉพาะอีกส่วนหนึง 

 

กําหนดสัมผัส 

แต่ข้อใหญ่ใจความของการเจริญวิปัสสนานั น ผู ้ปฏิบัติธรรมอย่าลืมอีกอันหนึงคือสัมผัสอายตนะ

ต้องกําหนด ตาเห็นรูปกําหนด หูได้ยินเสียงกําหนด จมูกได้กลินกําหนด ลินรับรสกําหนด กายสัมผ ัสต้อง



 

 

กําหนด เพราะทีมาของทวารหก เป็นทีมาของกิเลส และเป็นทีมาของข ันธ์ ๕ รูปนาม เกิดพร้อมกัน ดับพร้อม

กัน จําเป็นต้องกําหนดตลอดเวลา ให้เชียวชาญ ชํานาญทุกอย่างหูได้ยินเสียงต ั งสตินั นเอง ปัญญาก็บอกได้ใน

การฟังจากเรืองต่างๆทีเกิดขึ น เกิดปัญญาในการฟัง ตาเห็นรูปก็ดี ต ั งสติไว้ทีหน้าผาก กําหนดเสียให้ได้ใน

การสัมผ ัส รับรองปัญญาก็เกิดสะสมเข้าไว ้ เป็นหน่วยกิต และมาเดินจงกรมนั งภาวนารับรองได้ไว 

 

กําหนดนิมิต 

ถ้าท่านทั งหลายกําหนดหน่วยกิตนี  โดยอายตนะธาตอิุนทรีย์ดังกล่าวมาแล้ว ไปเดิน

จงกรม…………….นิมิตเป็นพระพุทธรูป นิมิตเป็นหมอกเมฆต่างๆนานาประการ นิมิตให้เราเห็นต้นหมาก

รากไม้ก็ได้ เช่นนี ถือว่ามีสมาธิ แต่แล้ววิธีปฏิบัติต้องกําหนดเสียว่าเห็นหนอๆในนิมิตนัน นิมิตนั นแปรผัน

เปลียนแปลง เป็นสภาวรูปทีเกิดขึ น ตั งอยู่ แล้วก็ดับไป นิมิตนั นก็หายว ับไปกับตา ปัญญาก็เกิดเข้ามาแทนที 

นิมิตนี เป็นเครืองหมายเท่านั น แสดงให้เรารู้ถึงสภาวะของรูปทีมันเกิดขึ นในทางนิมิต มันอาจจะเกิดขึ น ๒ 

ประการ 

กรรมนิมิต เกิดทางกรรม นิมิตเครืองหมายให้เราได้ทราบจากครั งอดีตก็ได้ หรือนิมิตเครืองหมาย

บอกให้เราทราบในเรืองของการกระทําและมารทีมาขัดขวางก็ได้ วิธีปฏิบัติไม่ให้วิจับ ไม่ให้ประเมินผล ไม่

ต้องไปดูปริยัติ แต่ประการใด มีวิธีปฏิบัติอยู่อันมีผลคือตังจิตกําหนด ใช้สติตลอดอย่างนีอย่าไปวิจับ ใก้

เกิดผลในทางอืน เพราะการปฏิบัตินีไม่ใช่เรียนหนังสือต้องทําโง่ไว้  ต้องทําโง่ ทําไม่รู้อะไร ทําให้เกิดเอง 

ปัญญาเกิดเอง และรู้เองอย่างงี โดยไม่ได้รู้ตามอืนบอกเล่า ไม่ใช่รู้ในตํารา ไม่ใช่รู้ในหนังสือ ไม่ใช่รู ้ว่า

ญาณทัสสนะวิสุทธิเกิดขึ น ในหนังสืออย่างนี เป็นความรู้ธรรมะ 

แต่ภาคปฏิบัตินี  เป็นการปฏิบัติให้เกิดเองโดยภาวนานี  มันเกิดเอง แล้วก็ปัญญาก็เกิดเอง บอกตัวเอง

ได้ โดยวิธีปฏิบัตินี  อันนีนักปฏิบัติอย่าลืมด้วยตัวกําหนด มันมีอะไรเกิดขึนทุกวิถีทาง ต้องกําหนดให้หาย ถ้า

กําหนดไม่หายนะ ปล่อยปละละเลยไป เป็นการสะสมหน่วยกิต ทําให้เกิดสันดานเป็นพืนฐานของจิต ทําให้

เราปิดบังปัญญาไว้  เกิดโมหจริต ปัญญาก็ไม่เกิดขึ นแก่ผู้ปฏิบัติด ้วย โดยวิธีนี จึงต้องกําหนดทุกอิริยาบถ 

เพราะฉะนั นทีพูดซํ ามาเป็นเวลานานนี  ต้องการให้ผู้ปฏิบัติปฏิบัติโดยถูกต้อง ไม่ต้องฟังเสียงใคร 

และการปฏิบัตินี ขอให้ปฏิบัติไปตามขั นตอนอย่าไปเอาอย่างอืนมาประสมประสานกัน เดียวพุทโธบ้าง พอง

หนอ ยุบหนอบ้าง สัมมาอรหังบ้าง เลยสับสนอลหม่านตลอดกาล ไม่ได้ผลเท่าทีควรในวิธีปฏิบัติ หารปฏิบัติ

สติปัฏฐานสีต้องการให้มีสติ รู้ทางอายตนะ ธาตุอินทรีย์เข ้าทางทวารหก ขันธ์ ๕ รูปนาม เกิดทางทวารหก 

แล้วก็ดับพร้อมกันไป กิเลสก็เกิดขึ นทางนั นเหมือนกัน คือ โลภะ โทสะ โมหะ อยู่ในขันธสันดาน เรียกข ันธ์ 

๕ รูปนามเป็นอารมณ์ เกิดขึ นทางอายตนะ ธาตุ อินทรีย์ โดยวิธีนี เป็นต้น 

ถ้าเราสติดี ปัญญาดีแล้ว มันจะบอกได้เป็นขั นตอน มีเวทนาอยู่จุดไหน กําหนดได้ จุดนั น มันก็กาย

ไป เพราะทุกสิงทุกอย่างในการฝึกบั องต้นมักมีอย่างนี  ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก ครูเข้ามา

สอนแล้วต้องเรียน ครูโลภะ ครูโทสะ ครูเวทนา ครูฟุ ้ งซ่าน ครูเสียใจ มาสอนเราว่าทําไมเสียใจ แก้ไขอย่างไร



 

 

ก็กําหนดจิตใช้สติตลอดเวลา อริยสัจ ๔ ก็ชัดขึน นีเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทีสําเร็จมรรคผลมา ก็ใช้หลัก

สําเร็จทีอริยสัจ ๔ ก็ได้จากการเจริญสติปัฏฐานมานีเอง  

 

อ่านคนอืนออก 

พระองค์จึงได้ย ํ าหลักในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ขันธ์ ๕ รูปนามเป็นอารมณ์ ผู้ปฏิบั ติธรรมอย่า

ลืม กําหนดให้ได้ ยืนหนอ ๕ ครั ง นเีอาไว้ใช้อะไร สําหรับเราดูคนอืนเขา เห็นหนอ ๕ ครั ง ตั งแต่ปลายผม

คนทีเราเห็น ปลายเท้าขึนมา เดียวสติจะบอกว่า คนนีมีนิสัยไม่ดี คนนี มีนิสัยดี คนนี มีเล่ห์กระเท่ห์เพทุบาย 

มันจะแจ้งรายงานให้เราทราบการเห็น นีแหละยืนหนอ ๕ ครั งนี สําหรับริธีดูคนอืนเข้า เพราะเราดูตัวเองได้

แล้ว ฝึกฝนตนเองได้แล้ว อ่านตัวออกบอกตัวได้ ใช้ต ัวเป็น แล้วดูคนอืน ทําไมอ่านไม่ออกเล่าแบบเดียวกัน 

เพราะฉะนั นการยืนหนอ ๕ ครั งต้องการจะดูคนอืนทีเดินเข้ามาคือสภาวรูป จะเป็นคนหรือมนุษย์

สัตว์ สิงทั งหลายก็ตามโดยทีมีวิญญาณและทีไม่มีวิญญาณ เราอาจจะมองเห็นวิญญาณมองเห็นดวงวิญญาณ 

มองเห็นสิงทีเร้นลับโดยปัญญาได้ ด้วยยืนหนอ ๕ ครั งนีแหละ ทีเราจะเพ่งสายตา จะไปดูสภาวรูปทีไหน ก็

กําหนดว่าเห็นหนอ ๆ อย่างนั น และเห็นจริงๆด้วยตาปัญญา นีแหละปัจจัตตัง ทีจะทําได้จึงต้องเห็นไว้ มันมี

ประโยชน์การแก้ปัญหาอย่างเหลือเกิน พอเราทําได้แล้ว เห็นหนอทําได้แล้ว ไม่ต้องกําหนด มันบอกเอง ดี

เอง เรามองเห็นสภาวรูป รูปมันจะแจ้งชัดเกิดขึ น ตั งอยู่ดับไป มันจะบอกเป็นข ั นตอนออกมาเองไม่ต้อง

กําหนด 

วิธีฝึกเบืองต้น เราจิตย ังไม่เข้าข ั นยังไม่ถึงวิปัสสนาญาณแล้ว เราก็ไม่สามารถทีจะบอกได้อย่างนี  ถ้า

เราเข้าถึงขั นแล้ว มันจะบอกได้ทั งหมด เป็นการคลอบจักรวาล โดยใช้สติสัมปชัญญะทุกประการ พยายาม

กําหนดโดยต่อเนือง 

ทีอาตมาได้ชีแจงแสดงมานี ต้องย ํ าไว ้  สําหรับผู้ปฏิบัติปล่อยปละละเลยมาก ไม่ปฏิบัติโดยต่อเนือง 

เราจะเดินไปห้องนํ า ห้องส้วม เดินจงกรมไป และรับประทานอาหารก็พิจารณาปัจจเวกณ์ด้วยการกําหนด 

กินหนอ เคียวหนอ กลืนหนอ เป็นต้น ให้ช้าทีสุด อ ันนีพิจารณาปัจจัยไปในตัวด้วย แต่งกายแต่งใจอยู่เสมอ 

ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะต้องกําหนด ตลอดเวลากาล ส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติจะทําโดยต่อเมือเดินจงกรมกับพองหนอ

ยุบหนอเท่านั น เพราะย ังไม่สามารถจะใช้ได้ ทีจะให้ได้ต้องกําหนดสิงแวดล้อมทั งหมด การปฏิบ ัติของเราจะ

ได้รับผล สมความมุ่งมาดปรารถนา  

ขอเจริญพรผู ้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน โปรดได้ปฏิบัติโดยต่อเนืองจะไปอยู่ในอิริยาบถใดก็ตาม ต้อง

กําหนดเรือยไป เป็นการสะสมเรือยไป และมันเกิดเต็มเปียมขึ นมาแล้ว ม ันจะเย็นอัตโนมัติเห็นได้ชัดคือ 

ปัญญา 

เพราะฉะนั นการเจริญวิปัสสนากับการศึกษาแบบอืนต่างกัน ต้องทําขึ นมาเอง ต้องทําไม่รู้ไม่ชี  ฝาก

สิงทิฐิมานะเก็บไว้ใช้ในตัวเราทีแสดงออก ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ แล้วใช้สติกําหนดไปตลอดภาวะของ

รูปนามขันธ์ ๕ เป็นอารมณ์ จึงเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน แสดงผลงานของปัญญาให้ชัดแจ้งต่อไปด้วย 



 

 

ผู ้ปฏิบัติธรรม เดินจงกรมแล้วนั งภาวนา นอนกําหนด เสร็จแล้วเราก็มาทีห้องพระ ถ้าไม่มีห้องพระ 

ตรงไหนก็ได้ อย่าลืมแผ่เมตตาโทรจิต อุทิศส่วนกุศล ให้ผู ้ มีพระคุณ มีบิดา มารดาเป็นต้น ตลอดกระทั งเจ้า

กรรมนายเวร บรรดาญาติทั งหลายผู ้ล่วงลับไปแล้ว และ เจ้ากรรมนายเวรทีจะมาทวงถามเราอยู่ทุกขณะ เรา

จะได้ไม่ปฏิเสธใช้หนี เวรใช้หนี กรรม จากการกระทําโดยอโหสิกรรมนั นเอง ไม่โกรธ ไม่เกลียด ไม่อาฆาต

เคียดแค้น ต่อท่านผู ้ใด กรรมนั นเป็นอโหสิ ไม่มีเวรกรรมต่อเนืองกันไป อ ันนี ถือว่าเป็นประโยชน์ สําหรับผู ้

เจริญวิปัสสนากรรมฐาน 

หลังจากนั น จงอุทิศส่วนกุศลและโทรจิตออกไปทุกทิศา อโหสิกรรมทุกเวลา ท่านจะได้รับผลทุก

ประการ จะทํากิจการงานทางโลกทางธรรม ทําแล้วไม่ไร้ผล จะเรียกเงินเรียกทองก็ได้ เรียกแบบไหน เพราะ

จิตใจของเราเข้ สู่ภาวะของผู้มีปัญญาแล้ว จะคิดอ่านอันใดสิงนั นเป็นประโยชน์ สิงนั นมีอานิสงห์ คิดเงินจะ

ได้ไหลนองคิดทองจะได้ไหลมา กิจการจะได้สําเร็จตามเป้าหมาย เรียกว่าปัญญารอบรู้ในกองการสังขาร 

รอบรู้ในเหตุการณ์ของชีวิต สามารถใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ของตนเอง และบุคคลทั วไปได้ สมปรารถนา

ทุกประการ 

จึงขอเจริญพรผู ้ธรรม อย่าคิดว่าเป็นเรืองเหลวไหลและเป็นเรืองทําง่ายนะ ทํายากทีสุดถึงยากอย่างไร

ก็ตาม ก็พยายามทํา พยายามทีจะกําหนด และปรารภขันติความอดทนไว้ ฝืนใจไว ้ให้ได้จนกว่าจะเคยชินเข้าสู่

ภาวะแห่งความสงบ “นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ” สุขอืนยิงกว่าความสงบไม่มีแลว้ในโลกมนุษย์นี  เอาไปใช้เป็น

ประโยชน์ได้ทันท่วงที ทุกประการ นีแหละเป็นอาวุธทีพระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แก่เรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วิธีสู้ เวทนา 

 

ธรรมบรรยาย ๒๘ ส.ค. ๒๙ 

หอประชุม ว ัดอ ัมพว ัน 

 

อาตมาอาพาธว ันนี ไม่สบายมาก เมือวานนี ไปบรรยายทีค่ายจิระประวัตินครสวรรค์ กําล ังมีเวทนา

มาก หมดเขาไม่ให้ไปหรอก โยมกําหนดเสียให้ได้ ปวดหนอ ปวดหนอ เอาเวทนาฝากไว้ก่อน ฝากไว้ก ันเสา

ก็ได้นะ แล้วก็ไปได้ไม่เป็นไรหรอก เอาเวทนามาฝากเป็นหรือย ัง ปวดหนอ ปวดหนอเนีย ฝากไว้แล้วก็ไป 

ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี  ทําเป็นไม่ป่วย แยกเวทนาออกเป็นสัดส่วนแล้วก็ฝากไว้ซะทํานองนี คงจะได้นะ 

ปวดหนอ ปวดหนอ หายปวดไหม ตั งแต่มานั งทีนี….(ปวดหนอ แต่ ไม่หายหนอ เจ้าค่ะ) ยิงปวด

หนักใช่ไหม ยิงหนักยิงกําหนดหนักเข้าไป ตายก็ให้ตายต้องอย่างนัน เดียวปวดหนอ ปวดหนอ โอไม่หาย 

เลิกหนอ เลิกหนออย่างนั นไหม ….(ย ังไม่ถึงขั นเจ้าค่ะ) ยังไม่ถึงขั นเลิกหนอหรือ งั นก็ไปได้ซี ไปได…้

(เปลียนหนอเจ้าค่ะ) อ๋อ เปลียนหนอ เออมีเปลียนหนอเหมือนกันเดียวปวดหนอ ปวดหนอ โอ๊ยทนไม่ไหว

แล้วหนอ เปลียน…หนอ เปลียน…หนอ เปลียน…หนอ งั นเหรอ เอ้าก็พอไป พอไปได้ แต่อย่าเปลียนบ่อยนัก

นะ เดียวจะเคย ใหม่ๆนีได้ แต่หนักเข้า อย่าเปลียนบ่อยนักนะ เดียวเคยชิน เปลียนดี ทีแรกก็เปลียนๆไปก่อน 

พอหนักเข้าตายให้ตายไม่ต้องเปลียน ทีแรกเปลียนได้ เพราะเราไม่เคยนะ โยมนะ 

อุปาทาน นีเป็นสมถะก่อน ปวดหนอนีเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาจําไว้ให้ได้ ปวดหนอนียึดบัญญัติ

เป็นอารมณ์ เพราะว่ามีรูปมันจึงมีเวทนา ว ัตถุคือรูปนีเกิดสัมผ ัส เกิดสังขารปรุงแต่ง มันจึงปวด ปวดแล้ว

กําหนด ปวดหนอ ปวดหนอ ยิงปวดหนัก ถ้าเราไม่กําหนดเลยก็ไม่ปวดหรอก  แต่วิธีปฏิบัติต้องกําหนดจะได้

รู้ ว่าเวทนามันเป็นอย่างไร นีตัวธรรมะอยู่ทีนี ตัวธรรมะอยู่ทีทุกข์ ถ้าไม่ทุกข์จะไม่รู้อริยสิจ ๔ นะ เอ้าลองดูซิ 

ถ้าปฏิบัติเกิดเวทนา-แล้วเลิก โยมจะไม่รู้จ ักอริยสัจ ๔ รู้แต่ทุกข์ข้างนอก ทุกข์ประจําไม่รู้เลยนะ รู้แต่ทุกข์จร

นะจําไว้  จะไม่รู้อริยสัจ ๔ ในภายใน โยมจะรู้อริยสัจ ๔ ภายนอก รู้แต่ทุกข์จรเข้ามาเท่านั นเอง 

ทุกข์ประจํานีสําค ัญเอาก่อนปวดหนอ ปวดหนอ นีทุกข์ประจ ํา ทุกข์ประจ ําเลยต้องให้เห็นธรรมะว่า 

ปวดหนอ ปวดหนอ โอ๊ยจะตายเลย บางคนนั งทําไปเหลืออีก ๑๕ นาทีจะชั วโมง หรืออีก ๕ นาทีจะถึง ๓๐ 

นาทีทีตั งใจไว้จะตายเลยทุกครั ง ทุกคนเป็นอย่างนี แหละ ถ้านั ง ๑ ชัวโมงจําไว้ เหลือ ๑๐ นาทีเราจะแย่ เราไม่

ต้องดูนาฬิกา พอมันจะแย่เวทนามาเราจะทายได้เลยว่าอีก ๑๐ นาทีถึงชั วโมง ไม่เกินแน่นอน อย่างตํ าก็ ๑๕ 

นาทีถึงชั วโมงแน่ ลองดูเลย จะตายเลย เอ้าตายให้ตาย-ตายให้ตาย ปวดหนอ-ปวดหนอ โอ้โฮ มันทุกข์อย่างนี

เลย พิโธ่เอ๋ยกระดูกจะแตกแล้ว กระดูกจะแตกแล้ว แล้วทีก้นทั งสองนีร้อนฉีเลย เหมือนหนามมาแทงกัน 

โอ้โฮ มันปวดอย่างนี เองหนอ ปวดหนอ ปวดหนอ กําหนดไป เป็นไร เป็นกัน พอใกล้เวลาเหลืออีก ๕ นาที

ถึง ๑ ชัวโมง ทีตั งสัจจะไว ้จะตายเลยนะ ลองดู ลองดู ต้องทนฝืนใจ 



 

 

ธรรมะต้องฝืนใจ มิฉะนั นถาดของแม่นุชนาฏสุชาดาลอยเหนือนํ าทําไม พระพุทธเจ้าท่านก็ย ังไม่รู้

นะ ว่านีเราฝึกมาจากอาฬารดาบส อุทกดาบส ก็ยังไม่สําเร็จ ได้แค่ฌาณสมาบัติมาตั งแต่อดีตชาติ ท่านได้ฌาณ

มาตั งแต่พระเวสสันดรนะ พระพุทธเจ้าของเรานี เจ ้าชายสิทธัตถะได้ฌาณมาตั งแต่เป็นพระเวสสันดัรนะ ที

อยู่ในป่าหิมพานต์จะไม่เล่าเรืองพระเวสสันดรหรอกเดียวว ันนีไม่จบรายการ ได้สําเร็จฌาณมาพอเป็นกุมารก็

ลอยขึ นไปบนต้นหว้า เห็นไหมล่ะ สําเร็จต ั งแต่ชาติก่อนแล้ว แต่ยังไม่สําเร็จว่าดับทุกข์ได้อย่างไร ไม่อยากจะ

มาเวียนว่ายตายเกิดในว ัฏสงสาร ทําอย่างไรเพราะย ังไม่พบ ย ังไม่พบทําอย่างไร เลยทีนี ก็ทนทุกข์ทรมาน ทุ

กรกิริยา ๖ ปี แล้วทําให้เกิดเทพสังหรณ์ทําให้ปัญจว ัคคีย์หนีไปหมด ถ้าไม่หนีไปไม่สําเร็จจําไว้ อยู่เป็นกลุ ่ม

มากๆไม่สําเร็จ ทําให้เกิดพิณ ๓ สายขึ นมา ตึงจัด-หย่อนจัด-มัชฌิมาปฏิปทา ปานกลาง ในธรรมจ ักรนั นเอง 

พระพุทธเจ้าก็คิดได้ กลับมาฉันอาหาร ทําให้ปัญจว ัคคีย์ทั งห้าคิดว่าเจ้าชายสิทธัตถะมักมาก หนีเลย ดีแล้ว 

อยากจะให้หนีไปตั งนานแล้ว เลยพราะองค์ก็อยู่องค์เดียว ก็เสวยพระกระยาหารของแม่นุชนาฏสุชาดา แม่

นุชนาฏสุชาดาเมือสมัยก่อนยังไม่มีพระพุทธเจ้า ก็ต้องไปถือเทวดา ต้องไปไหว้ต้นหมากรากไม้กัน เหมือน

บางคนทียังไหว้อยู่จนบัดนี  ย ังถือมาอยู่ ๒,๐๐๐ กวา่ปีแล้ว ไปไหว้ต้นไม้ แล้วผ้าสวยๆนะไปห่มต้นไม้กัน

เดียวนี คนยากจนไม่ให้ แหมไปห่มต้นไม้ทําไมกัน “แก้บน” เขาบอก ก็ดี อาตมาเห็นด้วย เอาเถอะไม่เป็นไร

หรอกแล้วแต่อ ัธยาศ ัย เลยก็นางสุชาดาก็เห็นเทวดา บอกแหมมาบนบานศาลกล่าวทุกครั ง ไม่เคยเจอเทวดา

เลย แหมเทวดาสวยมากเลยถวาย แหมเทวดาแน่เลย ทุกครั งกินไม่หมดต้องเอากลับบ้านทุกที แหมว ันนี ฉัน

ซะหมดถาดเลย 

แล้วก็เจ้าชายสิทธัตถะจึงขออธิษฐานว่าธรรมะบทใดหนอทีจะสําเร็จมรรผลสัมโพธิญาณในกาล

ต่อไปนี  ขอให้ถาดนี เป็นปริศนาออกมา ณ บัดนี  ว่าแล้วก็ลอยถาดออกไปเลย วิงขึ นเหนือนํ าทันทีมีทีไหน มี

แต่ลอยล่องนํ า นีขึ นไปเลย ทําให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจ้าชายสิทธัตถะของเรานั นนึกถึง ต้องฝืน

ใจ ต้องฝืนใจ ถ้าไม่ฝืนไม่สําเร็จ 

คืนวันนั นพระพุทธเจ้าก็อธิษฐานจิต ทีศรีมหาโพธิ  เอาหญ้ากุสะมาขัดเป็นบัลลังก์ “ข้าพเจ้ายอมตาย

เลยถ้าไม่สําเร็จมรรคผลสัมโพธิญาณ ในคําคืนวันนีข้าพเจ้ายอมตาย” ได้ธรรมะจากถาดทีลอยขึ นเหนือนํ า 

ฝืนใจเลยตายให้ตาย-ตายให้ตาย-ตายให้ตาย สําเร็จเลย เลือดเนือเหือดแห้งอย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ายอมตายบน

หญ้ากุสะ ณ บัดนี  ใช่ไหม เห็นด้วยไหม ต้องฝืนใจนะโยมนะ ต้องฝืนใน 

ไปวัดกระซิบบอกเบาๆฟังเขาสอนชีวิตเราเกิดมาไม่ถาวร อย่ามัวนอนหลงเล่น ไม่เป็นการไฟสาม

กอง กองเผาเราเสมอ อย่าเลินเล่อควรทํากรรมฐาน ไหนๆชีวิตเราเกิดมาต้องตายทุกคน ในเมือใกล้ตายญาติ

มิตรบอกให้คิดถึงอรหัง รู้ ได้ดีทีสุดคุณพระพุทธัง เพราะกําลังเวทนาทุกข์กล้าเอย 

นีเราทํากรรมฐานนั นเวทนา มันสอนเรา มันแยกออกไป เวทนาแยกออกไปเป็นสัดส่วนนะ ขันธ์ ๕ 

รูปนามเป็นอารมณ์ เวทนาแยกออกไป เกิดขึนตังอยู่ดับไป ปวดหนักเข้า หนักเข้าแตกเลย มันมีจุดแตกออก

มานะโยมนะ แล้วมันจะหายปวดทันที อย่างนีทีแรกนีไม่หายหรอก จะนั งกีชั วโมงทํากีครั งมันก็ต้องมีหลัก 

๔ ประการ ไม่ใช่ว่าเราสําเร็จแล้วได้โสฬสญาณ คําว่าสําเร็จวิปัสสนาไม่มี ทําเรือยๆไปเถอะ  แต่เราจะไปพูด

กับเขาทุกคนไม่ได้นะ โอ๊ยดิฉันสําเร็จวิปัสสนาสําเร็จกรรมฐาน เดียวเขาจะโต้เอานะ บอกฉันเป็นนักปฏิบัติ



 

 

ธรรมะ ตั งไม่สําเร็จ เท่านี  พูดเท่านี  เราก็บอกฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมะ แต่ก็เพิงเริมต้น เราก็ต้องอ่อนน้อม 

ถ่อมตนไปอย่างนี 

ทีนีใครจะทําถึงขั นไหนก็ตาม ต้องผ่านหลัก ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม ทุกคน ต้องมีเวทนาทุกคน แต่

มีเวทนาแล้วเรากําหนดได้ ต ั งสติไว้ให้ได้ไม่เป็นอะไรเลย และเวลาเจ็บระทวยป่วยไข้จะไม่เสียสติ จะไม่เสีย

สติเลยนะ และเราทําวิปัสสนานีมันมีเวทนาหนักยิงกว่าก่อนจะตาย เวลาก่อนจะตายมันจะหนักเหลือเกิน เรา

ปวดมากก็กําหนดเข้าโยม กําหนดหนอ ปวดหนอ ปวดหนอ ปวดไป ตายให้ตายนีเป็นสมถะ ยึดบัญญัติเป็น

อารมณ์ ต้องจําไว้ก่อน พอกําหนดไป กําหนดไป กําหนดไป แตกพับซ่า ซู่  ซ่า หายไปเลย เบาตัวเลย พอเบา

ตัวนันแหละคืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นีแหละอริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค แจ้งแก่ใจทันที นีคือเวทนา 

นีแกละอริยสัจ ๔ มาเลยทุกข์ หาทีมาได้แล้วคือสมุทัย นิโรธแจ้แก่ใจของข้าพเจ้าแล้วซ่า เป็นอนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตา นีเป็นอริยสัจ ๔ นีต้องฝืนใจนะ โยมนะ ต้องฝืนใจกันหน่อย ถ้าพอมีเวทนาเลิกเลย เวทนาเลิก

เลย โยมจะไม่พบธรรมะในอริยสัจ ๔ รู้แต่ทุกข์จรข้างนอก คนมาด่ามาว่า ทุกข์อย่างโน้นทุกข์อย่างนี  แต่ทุกข์

ประจําไม่รู้นะ เกิดแก่เจ็บตายนีนะโยม เกิดเวทนา เกิดเสียอกเสียใจ ในตัวในข้างใน ไม่รู้จริงนะ ต้องรู้ทุกข์

ข้างใน นีอริยสัจ ๔ มาแล้ว พอเวทนามันหายไปนะโยมนะ อนิจจังไม่เทียงเป็นทุกข์อย่างนี แหละหนอ มันไม่

เทียง มันเป็นทุกข์ นีแหละทุกขังได้แก่ทุกข์ในอริยสัจ ๔ นะ เป็นความจริงในอริยสัจ ๔ เป็นอนัตตา ปล่อย

ให้สูญไปเกิดขึ นตั งอยู่ด ับไป ไม่มีอะไรเหลืออยู่ ไมมีรูปไม่มีนามแล้วก็หายไปตอนสุดท้ายนี  คือนิพพานดับ

สนิทไม่ติดขึ นมาเป็นเรืองเล็กนะโยมนะ ทนนะฝืนใจด้วยนะเวทนามาก 

หลวงพ่อว ัดอัมพว ันบอกให้ฝืนใจหน่อย ฝืนใจหน่อยเพราะธรรมะต้องฝืนใจ ถึงจะเห็นธรรมะ

เหมือนถาดลอยขึ นเหนือนํ านะโยมนะ ท่านบอกให้ฝืนใจหน่อย โอ๊ยวันนี ก็เหนือยมากนะ ทํางานมามาก็ฝืน

ใจไม่พอก็ได้ เอาไว้ ฝืนใจพรุ่งนี ต่อไปก็ได้ ทั ง ๒ อย่าง ให้ฝืนหน่อย เมือก่อนอาตมานั งอย่างนี ไม่ได้ ทีคอหัก

ไปไม่ปวดเลยเห็นไหม คอหักไม่ปวดไม่เจ็บ สบายมากเพราะเรารู้เวทนา สบายมากเลย 

และทีพูดเมือว ันก่อนหายใจทางสะดือได้ พองหนอยุบหนอหายใจ ได้นะ ถ้าใครไม่เชือลองบิดคอ

หักดู ต้องหายใจได้ แต่ต้องฝึกเสียก่อนนะ เดียวไม่ฝึกแล้วคอหักตายเลย ตายเลยนะ ต้องฝึกก่อน หายใจทาง

สะดือได้จริงๆ เข้านิโรธนีหายใจทางเส้นโลหิตถ่ายอากาศได้ ไม่ง ั นอยู่ไม่ได้ อยู่ไม่ได้หรอก อยู่ตามเส้น

โลหิตนีอากาศถ่ายเทได้เลยนะ ถ้าอ๊อกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ได้ทั งหมด ร่างกายสังขารเรานีทั งหมดนะ 

มันไม่ได้ถ่ายทางทวารหนักอย่างเดียวหรอก เราเข้าใจว่าถ่ายออกช่องเดียว ไม่ใช่ช่องเดียว มันทุกเส้นขุมขน

เลยนะ ทีเราอยู่ได้ ทุกว ันนีน่ะ ดูในสติปัฏฐานสีให้ครบจะพบอย่างแน่นอน 

โยมขอให้ฝืนใจต่อไปนะจ๊ะ ถ้ามันปวดเป็นตายร้ายดีอย่างไรกําหนดซะ พอกําหนดแล้ววิปัสสนามา

เลย แตกพรึบ มันก็ซ่าไปเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นันแหละตัววิปัสสนา เห็นชัดขึนมาแล้ว ขันแรกนีต้อง

สมถะก่อนเพราะฉะนันเขาถึงเรียกว่า สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐานทางสายเอกสายเดียวเท่านัน ทีจะ

พ้นทุกข์ และพบกฏแห่งกรรม ถ้ามโนมยิทธิ หรือเจริญอานาปานสติ ไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน ๔ จะไม่พบกฏ

แห่งกรรม และจะไม่สามารถจะรู้กรรมทีตนทําไว้อย่างแน่นอน 



 

 

สติตัวเดียวนี มันถอยหลังได้ รู้ครั งอดีตชาติทีผ่านมาได้เลย เพราะเราสงบแล้ว สตินีสําค ัญมาก 

สัมปชัญญะรู้ตัวได้ ถอยหลังไปได้เลย แต่วิธีปฏิบัติต้องปัจจุบัน ปัจจุบัน อดีต ไม่มารือฟืน เรืองของคนอืน

ไม่คิด กิจทีชอบทําอนาคตอย่าจับมั นคั นให้มันตาย จะผิดหว ังเสียใจตลอดชีวิต เอาปัจจุบัน ปัจจุบัน ปัจจุบัน 

พอนั งเข้าหน่อย เอ! ทีบ้านเป็นอย่างไร อ๋อเรืองโน้นเป็นอย่างนี  เรืองนีเป็นอย่างนั น เขาไม่ให้กําหนดอย่าง

นั น เอาแต่ปัจจุบันทีเราจะมีเรืองอะไรเกิดขึ นมานี ก็สรุปได้ว่าสติต ัวเดียวเท่านั นเป็นพฤติกรรมแสดงออก

ทางจิตใจของเรา ถ้าเราไม่พอใจใคร มันออกทางใจเราแล้วเป็นพฤติกรรม เป็นตัวธรรมะ และ ทําให้เราไม่

สบายนะ แน่นอนทีสุด แผ่เมตตาก็ไม่ออกด้วย หดเลย หมดอาลัยตายอยาก ซังกะตายว ันหนึงไม่เกิด

ประโยชน์ในชีวิตแน่นอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ปาฏิหาริย์คุณยายละม้าย 

“มีสติตัวเดียวสามารถทําอะไรได้ทังหมด” 

 

คุณนายละม้าย เกษแก้ว เป็นคนอ่านหนังสือไม่ออก สามีเป็นทหารอากาศ ชือ นาวาอากาศตรีวาท 

เกษแก้ว เป็นฝ่ายการเงินของกองบิน ๒ โคกกระเทียม ลพบุรี ซึงเป็นยุคทีนาวาอากาศเอก (พิเศษ) จรรยา สุ

คนธทรัพย์ เป็นผู้บังคับการขณะนี ท่านมียศเป็นพลอากาศเอกไปนานแล้ว 

คุณนายละม้ายกับสามี มาเข้าว ัดทําบุญทีว ัดอ ัมพว ันก็ไม่กีปี อาตมาก็ชี แจงชักจูงให้คุณนายนัง

กรรมฐาน เดินจงกรม-ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ เพราะว่าคุณวาทสามีแล้ว แต่คุณนายพอลงมือปฏิบัติก็ทํา

ไม่ได้ ขวาเป็นซ้าย-ซ้ายเป็นขวา พองหนอ-ยุบหนอ ก็กําหนดไม่ได ้

อาตมาก็มาคิดหาอุบายทีจะสงเคราะห์คุณนายให้ทําให้ได้ สงสารคนประเภทนี  อยากจะทํานัก แต่ทํา

ไม่ได้ เดินจงกรมก็เซ 

วันหนึงแกก็มาทีว ัดถามว่า “หลวงพ่อมีคาถาไหม ฉันทํากรรมฐานไม่ได้แน่ อยากจะสวดมนต์” 

อาตมาก็เลยบอกว่า “โยมจะท่องได้หรือ อ่านหนังสือไม่ออก” แกก็บอกว่า “ฉันจะให้ลูกสอน” อาตมานึก

ได้ข้อหนึง ต้องให้คุณนายสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณเพือเป็นอุบาย หนักเข้าแม่ละม้ายท่องได้ ลูกสอน

วันละตัวสองตวัท่องได้หมด ก็สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุง มหากา (รุณิโก) พอจบแล้วหันมาเอา

พุทธคุณอย่างเดียว ให้สวดเท่าอายุเกินกว่า ๑ เกิดยึดม ั นสติดี ก็สวดหนักเข้าทุกวันๆ จนสบายใจ ญาณวิถี เข้า

สู่สติสัมปชัญญะ “สติมา” มันเกิดขึ นโดยอัตโนมัติของแกอีก ก็ท ําให้เกิดสติดีขึน พอสติดีขึ น แกก้มาเล่า

อะไรแปลกๆให้ฟัง บอกว่า “ฉันสวดได้หมดแล้ว แล้วมันคล่องแคล่วในใจ” พอให้เดินจงกรมก็เดินได้

เพราะสติดีเสียอย่างแล้วบอกว่าพองพนอ ยุบหนอได้ไหม ก็กําหนดได้อีกเหมือนกัน และคล่องได้จากสวด

มนต์ อันนี เป็นไปได้เหมือนกัน 

แล้ววันหนึงมาถามอาตมาว่าหลวงพ่อทําอย่างไรจึงรู้ทางในสามีโกหกบ้าง อยากจะจับนัก หลวงพ่อ

บอกว่ามีสติดีทําอย่างไร? เลยอาตมาก็ใช้อุบายจะบอกตามตรงไม่ได้เธออยากนั งทางในให้รู้ว่าสามีซือสัตย์

ต่อฉันไหม มันสังหรณ์ในใจแล้ว ว่าสามีไม่ซือตรงต่อภรรยา อาตมาก็บอกว่า สวดใหญ่เลย สวดให้ได้ ๑๐๘ 

จบ สวดแล้วนั งสมาธิ พองหนอยุบหนอ ก็พอไปได้ พอสวดและนังสมาธิ แบบนี จิตก็เข้าสู่ภาวะ “สติด”ี 

นั นเอง ไม่ใช่สวดพุทธคุณแล้วก็ขลังเสกอะไรได้ 

ต่อมาวันหนึง นาวาตรีวาท ผู ้สามีก็บอกภรรยา ว่าจะไปเก็บค่าเช่านาทีทางเหนือ แล้วก็หายไปเลย 

๓-๔ ว ัน คุณนายมาทีนีถามว่า หลวงพ่อบอกซิว่าจะให้ทําอย่างไร ก็เลยบอกว่า สวดมนต์เข้า แล้วนั งสมาธิ ก็

เกิดขลัง สติเป็นต ัวบอก ไม่ใช่ตาทิพย์ไปเห็นทีไหนหรอก คุณนายละม้ายก็เริมเข้านั งสวดทีห้องพระ ทีแรกก็

สวดเท่าอายุ อายุ ๕๐ กว่าไปแล้ว อาตมาก็บอกว่า โยมเอาอย่างนี  มีไม่ขีดไหมเอาไม้ขีดมานับเข้า อายุเท่าไหร่ 

อายุ ๕๕ สวด ๕๖ ถ้าอายุ ๕๘ สวด ๕๙ จบ แต่ให้สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากาฯให้จบก่อน 

แกก็ยึดม ันอยู่ในการสวดอย่างนี ว่าเป็นได้แน่ต่อไปนีแกก็ไม่ใช้ไม้ขีด แกก็นึกในใจก็ว่าได้ครบเลย ว่าได้



 

 

คล่องแคล่วว่องไว และเดินจงกรมได้เอง ไม่ต้องสอนเลย ตอนเราสอนทําไม่ได้ สติไม่ดี ถ้าสติดีแล้วเดินได้

เองโดยอัตโนมัติ 

ในทีสุดแกก็เล่าว่าว ันนั นสวดมนต์ดึก และนั งสมาธิหน้าพระแล้วก็นึกในใจ ถามเอง ตอบเอง ถามว่า 

“นายวาทเขาไปไหน” “เขาไปจริงไหม” สติบอกว่า “ไปทีไหนเล่ามาทีท่าวุ ้ง เอาเงินให้ผู ้หญิงไป ๒๐๐ บาท 

แล้วกินข้าวบ้านโน้นบ้านนี” สติ-บอกเป็นช่องไป พอตอนเช้า นาวาตรีมาแล้ว จะรีบไปทํางาน พอแต่งตัว

เสร็จ คุณนายละม้ายบอกว่า “นีคุณมานีเดียว ไปไหนมาเมือวาน” คุณนายก็เริมออกแขกเลย “นีเมือวานนี กิน

ข้างบ้านโน้นใช่ไหม” “แล้วคุณเอาสตางค์ไปให้นังคนนันใช่ไหม” คุณวาทสามีก็นึกอยู่ในใจ ต้องไปต่อว่า

หลวงพ่อว ัดอัมพว ัน เป็นหมอดูให้ภรรยาจึงบอกได้อย่างนี 

สติทีมันบอกเหตุการณ์ชนิดนีเรียกว่าปัญญา นีมันเกิดทั งทางโลก ทางธรรมาควบคู่กันไป คุณนาย

ละม้ายโดยทีไม่รู้หนังสือ โดยทีไม่รู้อะไรเลย แล้วก็จริงด้วย พอตอนเย็นนาวาตรีวาท ขับรถมาต่อว่าอาตมา

ใหญ่ บอกว่าหลวงพ่อไปบอกอะไรกับแม่บ้านผม ว่าผมไปบ้านโน้นบ้านนี เอาสตางค์ไปให้เขา ผมสงสัย

หลวงพ่อแน่นอน อาตมาก็เลยบอกว่า ยังไม่เจอกันเลย ไม่ได้บอกแน่นอน เขาก็เชืออาตมาเพราะไม่เคยโกหก

ใคร แล้วเขาก็กลับไป แล้วก็คิดว่าภรรยาเราไปให้เจ้าเข้าทรงทีไหนถึงได้รู้เหตุการณ์ได้ชัดเจนอย่างตาเห็น 

อีกว ั นหนึงก็บอกกับคุณนาย “ผมจะไปเก็บค่าเช่านา” คุณนายก็บอกว่า “ตามสบาย แล้วเอาเงินมา

ให้ได้” ปรากฏว่าก็ไม่ได้ไปอีก ตอนแรกก็ตั งใจจะไปเก็บค่าเช่านา แต่ทีนี มาถึงท่าวุ ้ งก็บอกว่าข้าวย ังไม่ได้

ตวง ไปก็เสียเวลาเลยไปกินข้าวบ้านเก่าอีก เอาเงินไปให้ผู้หญิงอีก เป็นแม่ม้าย แม่ละม้ายก็นั งสมาธิ พอนัง

สมาธิเสร็จแล้ว “ก็ถามหน่อยเถอะสติเอ๋ย นายวาทเขาไปไหน” “ไปบ้านเก่าอีกแล้ว” สติบอกอย่างนัน แม่

ละม้ายรู้หมด พอกลับมาย ังไม่ทันขึ นบันได ย ังไม่ทันจะแต่งตัวไปทํางาน “นีคุณเอาเงินไปให้เขาอีกแล้ว” 

สามีบอกว่า “เดียวค่อยคุยกัน ผมไปทํางานก่อน” พอกล ับมาแล้วอารมณ์ดีแล้วก็คุยกัน “ถามจริงๆเถอะ รู้ ได้

อย่างไร” คุณนายละม้ายด่าเก่งแต่พอเจริญสติแล้วไม่ด่าไม่ว่า แต่พูดในแต่ละค ําให้เจ็บในทรวง ให้สามี

กลับไปคิดเอาเองบอกว่า “พุทธคุณรู้ ว่าคุณไปกินข้าวบ้านใคร เอาสตังค์ไปให้แม่ม่าย ชอบเขาหรือไง จะได้

ยกให้เลย ดิฉันไม่อยากได้แล้ว” นาวาตรีก็เลยซึ งใจว่า อํานาจธรรมะสามารถรู้ได้ละเอียดอย่างนี ละหนอ เลย

ทําให้นาวาตรี ละได้ทันทีไม่ไปบ้านผู ้หญิงอีกต่อไป 

นีสมาธิเป็นประโยชน์ ไม่ใช่นั งไปนิพพาน แค่นีก็ใช้ได้ คุณนายละม้ายก็เลยเลิกเลยีงหมู เลี ยงวัวก็

เลิกหมด ตอนนี ก็เลยแนะแนวให้ลูกหมดทุกคนว่าคนนั นคนนี จะเป็นอะไรในอนาคต สามีไม่ได้จ ัด สติตัวนี

เป็นผู ้จ ัด และเดียวนี  ลูกมีหลักฐานมีงานทําทุกคน และในทีสุดนาวาตรีวาท ก็ปลดเกษียณ ก็มาทีว ัดกัน สอง

คน ตายายมาทําบุญทีนี อยู่ลพบุรีแสนจะไกล ก็มาเรือยๆ 

เหตุทีเกิดขึ นในเวลากาลต่อมา อ ันนี นาวาตรีวาทผู้สามีก็ต้องตายร่วมกับอาตมาเพราะเป็นกฏแห่ง

กรรมร่วมกัน แต่อาตมาไม่เป็นไร คอหัก ต้องหายใจทางสะดือ อย่างทีว่าพองหนอยุบหนอหายใจทางสะดือ

ได้ได้แน่ แต่ก่อนนี อาตมาถ้าเจริญอานาปา ภาวนา “พุทโธ” กําหนด ทีจมูกของเรา ทีเราทํามาเป็นเวลา ๑๐ ๆ

ปี มันก็ตายไปแล้ว ย ังมีการระบายลมได้ทางสะดือ โดยกําหนดรู้เหตุการณ์ชีวิตทีอยู่ในครรภ์ของมารดา ตาม



 

 

คําสอนพระพุทธเจ้าเรียกว่า ปฏิสนธิ อันนีเป็นหลักความจริงทีปฏิบัติได้ บางคนก็ไม่ทราบหานใจทางจมูก

เสมอ คนทีหายใจไม่ได้ มี ๔ ประเภท 

๑. ดิงพสุธาหายใจไม่ได้จนกว่าร่มจะกางมีมีอากาศหายใจ 

๒. ดํานํ าหายใจไม่ได้ 

๓. ก็อยู่ในครรภ์ ไม่มีการหายใจทางจมูก แต่มีการสูบลมทีเลือดเลี ยงร่างกายทางสะดือแน่นอน 

๔. พระเข้านิโรธสมาบัติ ๗ วันเลย แต่ในระยะ ๗ ว ันนี ระบายลมได้ทางเส้นโลหิตทางขุมขนได้

ทั งหมด อ ันนี มันละเอียดอ่อน 

สําหรับโยมหายใจ ไม่ใช่หยุดหายใจเลย หัวใจไม่สูบโลหิตตาย นีเรืองสมาบัตินี หัวใจย ังสูบฉีด

โลหิตอยู่ แน่นอนบางคนรู้ไม่จริงในหล ักนี  เช่น บอกว่าไม่หายใจเฉยๆ แต่ไม่หายใจทางจมูก ม ันมีวิธีการที

พิสูจน์ได้จากสติปัฏฐาน ๔ ได้แน่ชัดมาก จากการขอให้ทําได้ให้ถึงข ั นตอนของมัน 

นีกลับย้อนมาถึงคุณนายละม้าย สามีก็สามารถจัดระบบชีวิตของลูกได้ คุณนายละม้ายเป็นผู้จ ัดเจริญ

สติปัฏฐาน ๔ ลูกคนนี สังให้เข้าทํางาน ลูกคนนั นก็ส่งเรียนไป แล้วก็ได้หลักฐานมาตามจริงของคุณนาย

ละม้ายทุกประการ โดยไม่มีความรู้อะไรเลย อ่านหนังสือก็ไม่ออก เลยสามีก็คล้อยตามภรรยา ภรรยาว่า

อย่างไรก็ว่าอย่างงั นก็เลยเลิกเกเรหมดเลย อ ันนีก็เป็นทางปัญญาสําหรับทุกๆครอบครัว สามารถจะรุ้ทั วได้ 

โดยใช้สติ การเจริญพุทธคุณ การสวดมนต์ไหว้พระเป็นภาวนาเบืองต้น สามารถให้เรามีสติเกียวกับ 

 พุทธานุสติ มีสติในการเจริญพุทธคุณ 

 ธัมมานุสติ มีสติในการเจริญธรรมคุณ 

 สังฆานุสติ มีสติในการเจริญสังฆคุณ 

 

ทีเราสวดมนต์กันนีมันไม่ค่อยเจริญสติเท่าไหร่ ก็ว่าไปตามทีจะได้ ก็ไม่ซึ งถึงใจ ขอเล่าต่อไปถึง

คุณนายละม้าย แยกมาซือบ้านแกก็รู้แนะแนวว่าจะซืออะไร ก่อนหลัง โดยไม่รู้หนังสือ ไม่ได้เรียน สติบอก

ว่าทําอย่างนั นๆ สามารถทําตามแนวสติปัฏฐาน ๔ แกก็รู้ดีมาเป็นลําดับ ก็ปลูกเรือนไว้  แล้วก็ว ัวควายไม่มี

แล้ว เลิกแล้วลูกก็เข้างานได้ตามลําดับ ได้เป็นทหารบ้าง ตํารวจบ้าง นีสตินีมีประโยชน์มากเหลือเกิน 

 

คุณนายละม้ายป่วย 

ในกาลต่อมา พอลูกเข้างานได้บ้าง เรียนจบหลักสูตรบ้าง ยังเข ้างานไม่ได้ คุณนายละม้ายก็เกิดมามี

กรรม เป็นโรคมะเร็งทีลําไส้ อาเจียนเป็นโลหิต ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดตลอดมา หมอบอกตายเดือนนี แน่ ไม่

ต้องผ่าตัด 

ฝ่ายคุณนายตั งใจว่าจะต้องย ังกุศลให้ได้อยู่อีก ๓ ปี ให้ลูกเข้างานได้ทั งหมดแกถึงค่อยตาย แต่

ข้อเท็จจริงของนายแพทย์บอกเดือนเดียวดาย ไม่ผ่าต ัดก็อาจจะตายเลย คุณนายย ังอยู่เรือยมาเพราะแกสวด

พุทธคุณและตั งสติในสติปัฏฐาน ๔ ไว ้มั นคงเพราะแกเคยรู้มาแล้วญาณวิถึ โดยสติบอกทุกประการ ตอนนั น



 

 

เป็นมะเร็งหนักถ่ายอุจจาระเป็นเลือด มะเร็งเมือใกล้จะตายก็ต้องปวดรวดร้าวทั วสรรพางค์กายแทบจะทนไม่

ไหว 

คุณนายละม้ายก็ได้ “เวทนานุปัสสนา” กําหนดเวทนาได้แล้วก็บอกว่าลูกเอ๋ยไม่ต้องไปโรงพยาบาล

หรอก แม่ย ังไม่ตายแน่ต้องให้เจ้าเข้างานได้ก่อนตามแผนการของแม่ ลูกก็เชือแม่หมดเพราะทํานายทายทักไว้

ถูกต้อง เพราะสติดีบอกได้เป็บช่องเป็นทาง สามีก็ยอมรับมาปฏิบัติ 

 

ผงึรักษาโรค 

ในเวลากาลต่อมาเกิดมีอภินิหาร มีผึ งมาเกาะทีบ้านรังใหญ่มาก อาตมาเคยไปทําบุญบ้านเขาก็เห็นผึ ง 

จนคุณนายพูดอุทานวาจาออกมาดังๆ ซึงลูกก็อยู่พร้อมเป็นนายตํารวจก็มี นายทหารก็มี ก็มาอยู่พร้อม เป็น

อาจารย์ก็มี แม่จะขออธิษฐานจิตลูกเอ๋ย แม่จะแผ่เมตตมนะลูกนะ ไหนๆแม่ ก็ย ังไม่ตายตอนนีหรอก แต่มัน

ปวดรวดร้าวแทบจะทนไม่ไหว แล้วก็สอนลูกว่าเวทนานี มันเป็นเวทนาภายนอก แต่มันมีความเจ็บปวดรวด

ร้าวเข้าไปถึงจิตใจ แต่เราต้องตั งสติไว้ แม่จะขออโหสิกรรมหมด อย่าได้มีเวรมีกรรมกับใครเขา แกก็สอนลูก

ไปในตัว อย่าผูกพยาบาทต่อใครเขา เดียวกรวดนํ าไม่ถึงอุทิศส่วนกุศลให้ไป แล้วก็สอนให้ถูกต้องสําหรับ

ลูกหลาน เพราะสติมันบอก แต่ก่อนนี ธรรมะแกก็ไม่ค่อยจะรู้อะไร หนังสือแกก็อ่านไม่ออก เลยอธิษฐาน

ดังๆเพราะสติดีแล้ว บอกลูกเอ๋ยแม่จะทําให้ดูนะ เราจะไม่มีเวรกรรมกับสรรพสัตว์ทั งหลาย เราจะไม่เกลียด

ใคร ไม่ผูกพยาบาทต่อใครบอกลูกเสร็จแล้วตั งสติอธิษฐานจิตพูดกับผึ งว่า “จงมาช่วยดูดพิษ มะเร็งให้ข้า

หน่อย” พอคุณนายพูดจบผึ งฝูงนั นก็พากันบินมาเกาะทีท้องดูดพิษมะเร็งให้แล้วก็ร่วงลงมาตายอยู่บนพืน

เรือนเป็นทีอัศจรรย์ยิง 

 

เป็นเวลานานร่วมปี อุจจาระและทีอาเจียนเป็นเลือดหายไป นีอํานาจของสติปัฏฐาน ๔ ทําให้เกิดเมตตา ถ้า

ใครเจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้ข ั น ๑ ไม่ต้องไปพูดเรืองยา ขั น ๑ ได้เมือไรคนนั นมีเมตตาสูง เมตตาเกิดเอง ทาน 

ศีล และภาวนาไม่ต้องไปตักบาตรทําบุญเสียก่อน ไม่ใช่ ถ้าใครเข้าใจเจริญสติปัฏฐาน ๔ ได้ อันดับหนึง

มาแล้ว ทานเกิดเมตตาสงสารสัตว์ สัตว์จะไม่ทําร้าย จะไม่ผูกพยาบาทใครต่อใครอีกแล้ว เกิดเมตตามาอันดับ

หนึง 

 

งูดูดพิษร้าย 

วาระที ๒ เป็นเรืองอัศจรรย์สําค ัญยิง มีงูเห่าหม้อ เกิดเลือยมา ตอนนั นแม่ละม้ายแกเจ็บหนักปีที ๒ ปี

ทีหนึงนีผึ งมาช่วย อ ํานาจเมตตา อาตมาพิสูจน์ได้ไม่ต้องว่าคาถาเลยขอให้จิตมีเมตตาจริงๆจะแผ่ไปทีไหน 

ขอให้ทีนั นมีเมตตาสัตว์ร้ายในกลางป่า เหมือนอย่างพระธุดงค์เสือจะกินก็ไม่กิน ช้างจะทําลายก็ทําไม่ได้ 

เพราะอํานาจเมตตาของพระพุทธเจ้ามีอยู่ในจิตใจ คือสตินีเอง ถ้าหากว่าใครเจริญได้เมตตามาก่อนเป็นอันดับ

หนึงคือทาน เสียสละได้ด้วยความจริงใจ ไม่หว ังผลตอบแทน มันจะเกิดขึ นเองโดยอ ัตโนมัติ ไม่ต้องไปหา



 

 

เมตตาทีไหน มันอยู่ทีจิตใจของเราก็ต้องทําจิตให้เป็นเมตตาด้วย ถ้าจิตเราย ังริษยาเขา ว่าคาถาอย่างไรก็ไม่เกิด

ประโยชน์ จับจุดได้อย่างนี 
ปีหนึงผ่านไป ปีสองเข้ามาแทน ก็อุจจาระเป็นเลือดถ่ายออกมาปวดอย่างหนักก็อยู่ใต้ถุนมีแคร่งูเห่า

ตัวเท่าแขนเลือยผ่านลานบ้านมา ถ้ากัดก็ต้องตายแน่ แม่ละม้ายเห็นเข้าแล้วกําล ังสอนลูกทีมาพร้อมกันว่าแม่

จะตาย ก็ไปตามพีน้องมา อีกคนทีอยู่ในกรุงเทพฯ ย ังเรียนหนังสืออยู่ย ังมาไม่ทัน นอกนั นมาพร้อม แม่

ละม้ายก็ต ั งสติบอกลูกเอ๋ยบอกว่าดูสิอุจจาระออกเป็นเลือด อาเจียนออกมาเป็นเลือด กก็ําหนดเวทนาก็แยก

ออกมาเป็นสัดส่วน ปวดก็ไม่มากนักพอทนได้ แม่จะให้งูมาช่วยดูดพิษแม่ ก็แผ่เมตตา จากอํานาจสติ แผ่

เมตตาไปหางู งูเป็นสัตว์เดรัจฉานจะรู้เรืองอะไร ลูกก็ตกใจว่ามันจะไม่เป็นจริง งูก็ปรีเข ้ามารีเข้ามาเลย ลูกก็

กลัวว่างูจะมากัดแม่ มันก็วิ งมาพันท้องแล้วแลบลินเลียท้อง เรืองจริงนะ เลียอยู่สักพักหนึงงูนั นก็คลาย เลือย

ปราดออกไปลานบ้าน งูถึงแก่ความตายก็เอางูไปฝังไว้  เขาสงสัยว่างูนีคงจะเป็นงูผีลองฝังดู มันก็เป็นเรือง

อัศจรรย ์
ในเวลาต่อมา แม่ละมา้ยก็หาย อีกปีหนึงอุจจาระทีเป็นเลือดหายไป อาตมาก็ไปดูไปเยียม ถามความ

เป็นอยู่ของแม่ละม้ายดูบอกหลวงพ่ออะไรจะมาปวดในรอบชีวิตทีฉันเกิดมานี ไม่มีเลย มะเร็งนีมันปวดอย่าง

นี ปวดจนทนไม่ไหวจนขนหัวลุกเลย งูทีฝังไว้ เวลาผ่านไป ๓-๔ เดือน เขาก็ลองขุดดู ไม่มีหนังงเูลย ไม่รู้

หายไปไหนเขาก็สงสัยว่าเป็นงูผี หรือ งูอะไร อาตมาว่าไม่ใช่ผี งูจริงๆ เพราะมันมาดูดเลือดนํ าเหลืองอะไร

ต่ออะไรไปหมด กลับกลายว่างูตายเดียวนั น อ ันนี ลูกเป็นพยานได้และยอมรับและสวดพุทธคุณกันทุกคน

ตามทีแม่สั งทุกประการ 
 
รู้วันตาย 

ปีที ๓ พอลูกเรียนจบหมด นีสามารถอยู่ได้ ๓ ปี ทีหมอบอกว่าเดือนเดียวตายเมือปีก่อนโน้น พอลูก

เข้างานหมดได้เรียบร้อย เรียกลูกให้บวช บอกว่า “แม่จะตายแล้วเดือนหน้านีแล้ว เดียวจะไปฝากหลวงพ่อ

วัดอัมพวัน ฝากศพไว้ทีนี” แกก็เดินทางมา บอกแม่ครัวว ัดอ ัมพวันบอกให้ช่วยในงานศพ คนบ้านเหนือบ้าน

ใต้รู้จ ักกันบอกให้มาทําบุญทีนี มาเผาฉันด้วยนะฉันจะตายแล้ว ไม่ต้องแจกการ์ด อาตมาว่าดีไม่เปลืองการ์ด 
ก่อนทีจะตาย ก็บอกว่าเอารถไปรับหลวงพ่อมาคุย ๒ คํา ก่อนทีจะมาวัดอ ัมพว ันนีแกก็สั งว่าหลวง

พ่อให้สัญญาหน่อยได้ไหม ว่าเป็นคนจุดไฟให้หน่อย เผาศพฉัน อาตมาก็ตกลงจะจุดให้ แล้วแกก็สั งลูกสาว

คนทีเป็นอาจารย์บอกว่า “เวลาแม่ตายช่วยเอาเหรียญบาทใส่ปากที” แกก็ยังถือเหมือนคนโบราณยังไงต้อง

ใส่ปากให้ได้นะ เพราะแกเชือมั นของแก เหรียญบาทรัชกาลที ๕ เป็นเงินคงจะเป็นรางวัลพวกสัปเหร่อทีจะ

เผาศพ บอกรับปากไดด้ไหม ใกล้จะตายในว ันนั นก็เอารถมารับอาตมาให้ไปเทศนาสอนครั งสุดท้ายให้ด้วย 
วันทีตายก็ให้ลูกมาบอกทางว ัดจัดศาลาขอให้รถรับอาตมาไปหาหน่อย บอกว่ามาไม่ได้กรุณาเมตตา

หน่อย ครั งสุดท้าย พอดีอาตมาออกจากว ัดไปก่อนจะต้องไปนครราชสีมา เขาให้ไปบรรยายทีกองทัพภาคที 

๒ ถึง ๔ วัน อาตมาก็ไปเสียก่อน ลูกมารับก็ไม่พบ ก็กล ับไปบอกว่าหลวงพ่อออกจากวัดไปเสียแล้ว ๓ คืนจะ

กลับ 



 

 

ท่านไม่น่าออกไปก่อน เอ็งอยากไปช้า เลยตายก่อน ตายในว ันนั น เช้าก็เอาศพมาไว้ศาลาทีจัดเตรียมํา

ว้แล้ว รู้ ก่อนตายรู้ ว่าวันตายวันไหน ให้ลูกมาสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ สอนวิปัสสนาไปจนกระทั ง

ขาดลมตายไป มีหลายคนเหมือนกัน แล้วจะว่าสติปัฏฐาน ๔ ไร้สาระได้อย่างไร? มันเป็นทางสายเอกแน่ๆ 

อาตมากลับมาตั งศพสวดแล้วทีศาลา  
พอคืนที ๒ ลูกสาวคนเป็นอาจารย์ ดิ นจะตายต้องเอาไปโรงพยาบาล พอฟืนขึ นมาก็ได้ยินเสียงแม่

พูดว่า “ทําไมลูกเสียสัจจะ” สั งไว ้ไม่ทําตามสั ง บอกให้เอาเหรียญบาทรัชกาลที ๕ ใส่ปาก ทําไมไม่เอาใส่

ปาก เลยต้องเอาเหรียญมาใส่ปากให้จนได้ ในวันเผาศพอาตมาก็สังไว ้  อาตมาจะต้องไปบรรยายทีว ัดธาตุทอง

หน้าเมรุ จะกลับมาเผาศพตอนบ่าย ๔ โมงไม่ทัน ให้ทําพิธีไปก่อน ๒ ทุ่มจะจุดไฟตามสัญญาของแม่ละม้าย 
สุดท้ายก็คนเต็มว ัดไปหมด นางละม้ายทีไม่รู้ธรรมะอะไร แต่มีธรรมะสติปัฏฐาน ๔ เท่านี  เดิน

จงกรมได้หมด แล้วสอนลูกด้วย อาตมากล ับจากวัดธาตุทองมันก็มืดมาถึงนี ๒ ทุ่ม แขกก็กล ับหมดแล้วเหลือ

แต่ญาติแล้วก็ลูกๆทีจะรอเผาศพ ก็เป็นเรืองอ ัศจรรย์ พออาตมามาถึงศพอยู่ทีนเมรุแล้ว สุนัขหอนเป็นชั วโมง 

อาตมาก็พูดดังๆว่า แม่ละม้ายมาแล้ว เดียวเผาให้ เงียบหมาหายหอนเลย พอขึ นเมรุก็บอกให้ลูกๆ เขามาเข้า

แถว กายะกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง ต่อแม่ ขออโหสิกรรมต่อแม่เสีย เดียวจะเผาแล้ว พอใส่ไฟเข้าสุนัขหอน

อีกแล้ว ผลสุดท้ายเจ้าภาพไม่มีใครอยู่สักคนกลับบ้านหมดแล้ว ตอนเช้าจะฉลองธาตุทําบุญหน่อย ไม่มีใคร

อยู่ตอนเช้า และเวลามาในวัดนี ใครจะมาผิดช่อง ผิดทางเดียวแม่ละม้ายบอกเสียงดังฟังชัด 
 
นีคือเรืองจริงทีเกิดขึนจากการปฏิบัติธรรมของแม่ละม้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิปัสสนา-แก้กรรม 
 

 วันนีจะเล่าเรืองพิเศษให้ฟังสักเรืองหนึง เป็นเรืองการปฏิบัติวิปัสสนาแล้วสามารถแก้กรรมได้ 

กล่าวถึงนายไกร พัฒนทายาท ทํางานอยู่ทีสํานักงานไร่ยาสูบ เพชรบูรณ์บ้านเดิมอยู่จังหว ัดแพร่ เป็น

ลูกของมัคทายกว ัด สําเร็จการศึกษาแค่มัธยม ๖ ก็มาเข้างานทีสํานักงานไร่ยาสูบทีจังหว ัดเพชรบูรณ์ 

นายไกรมาเข้าทํางานโดยผู้จดัการคนก่อนรับไว้และช่วยเหลืออุปการะตั งแต่เป็นเสมียนจนเลือน

ขึนมาเป็นหัวหน้าพัสดุ ต่อมาเกิดมีการก่อสร้างโรงเรือนต่างๆเพิมขึ น ผู ้จัดการคนใหม่กับรองผู ้จ ัดการไม่ถูก

กันอย่างแรงเลยทีเดียว นายไกรก็ทําบัญชีตะพืดโกงหรือไม่โกงเราไม่รู้ ก็ได้ความว่าผู ้สอบบัญชีมาตรวจ

พบว่าผู ้จ ัดการทุจริตในหน้าที-การก่อสร้างนี เอาสิงของวัสดุก่อสร้างไปใช้ผิดประเภท 

ทางการก็สั งพักงานผู ้จ ัดการทันที ข้างนายไกรก็กลุ้มอกกลุ้มใจเหลือเกิน “เอ เราจะเบิกความ

อย่างไร ต้องเป็นพยาน เราจะต้องติดร่างแหด้วยถ้าเบิกไปตามจริงนีเจ้านายจะติดคุก แต่ท่านก็เป็นเจ้านายเรา

นี แหม! พะอืดพะอมเหลือเกิน เราอุตส่าห์ตั งใจทํางานตั งแต่เป็นเสมียนจนเลือนขึ นมาเป็นหัวหน้าพัสดุมี

เงินเดือนเงินดาวสูงขึ น และลูกๆย ังเล็กๆ ๓ คน จะออกใหม่อีกคนเป็น ๔ คนทํานองนี  จะบอกให้การตาม

จริงก็เป็นการทีจะต้องแฉผู้จ ัดการ ผู ้มีพระคุณและเป็นเจ้านาย ถ้าเราจะให้การโดยเล่ห์กระเท่ห์เพทุบาย ก็เป็น

การโกงรัฐบาล” เป็นคนตรงอย่างนี  ในทีสุดนายไกรต ัดสินใจตาย ก็บอกกับภรรยาลูกเล็กๆว่าจะเข้า

กรุงเทพฯนะ รถราย ังไม่เจริญก็เตรียมหีบ เตรียมยาอ ันตรยไปเสร็จขึ นรถยนต์ไปลงตะพานหิน ซือตั วรถไฟ

ไปลงกรุงเทพฯ มันเป็นบุญวาสนาของเขาก็เกิดให้ร้อนอกร้อนใจลงเสียทีสถานีลพบุรี ไม่ไปกรุงเทพฯ แต่

บอกกับภรรยาว่าจะไปธุระราชการทีกรุงเทพฯ ติดต่องานนิดหน่อยเท่านั น ด้วยความกลุ ้มใจว่าตัวจะต้อง

โดนติดคุกด้วยเสียอกเสียใจ ข้าวปลาไม่รับประทานมาลงทีสถานีลพบุรีเสร็จแล้วก็แบกหีบเทิงๆไป 

ตอนนั นไฟฟ้าภูมิภาคไม่มีนะ มีไฟฟ้าเทศบาลอยู่ทีสวนสัตว์โน่น ไปทางวัดไก่มีโรงไฟฟ้าสําหรับ

ปันของเทศบาล สมัยเก่าไฟฟ้าย ังไม่เข้า เขาก็มีวิกอยู่ ๒ วิก วิกนารายณ์กับวิกท่าขุนนาง วิกท่าขุนนางเป็น

วิกลิเก วิกนารายณ์เป็นวิกหนัง และนายไกรนีก็ไปพักโรงแรมทหารบก พักโรงแรมไฟฟ้าก็หรีตอนหัวคํ า 

แล้วก็นั งเขียนหนังสือว่าจะกินยาตายและก็ขอตายทีโรงแรมนี  เขียนหนังสือว่าเขาเป็นใคร ชืออะไร อยู่ที

ไหน ทําไมต้องมากินยาตายทีนีด้วย ขอให้โรงแรมได้รับทราบในเรืองนีของเขาในคํ าคืนว ันนี  แต่เขาก็ย ังมี

บุญอยู่พอเอายาขึนมาดืม ไฟฟ้าซึงริบหรีอยู ่เกิดสว่างพรึบขึ นมาทันที สว่างโล่งเลย ตกใจ! ยาหกไปหน่อย

หนึงแล้วก็วางตั งสติ เขาเล่าให้ฟังอย่างนี  ต ั งสติอารมณ์ใหม่ เอ! เมือกี ไฟมันหรี มัน๖ ทุ่มกว่า จะตี ๑ แล้ว 

หนังเลิกคนก็ใช้ไฟน้อยลง ไฟก็สว่างพรึบขึ น 

นายไกรก็มาคิดว่า เอ! เราจะมากินยาตายคิดสันๆ อย่างนีหรือ? พ่อแม่เราก็เป็นมัคทายกว ัด อยู่

จังหว ัดแพร่ เป็นคนใจบุญสุนทาน เราจะทําอย่างไรดี คืนนั นก็ไม่ได้นอนตลอดคืน แล้วก็คิดตกลงใจว่า อย่า

เลย! เราจะไปหาทีสํานักวิปัสสนา จะไปทีไหนดี ก็ตรึกตรองอยู่จนสว่าง แล้วก็จ่ายค่าโรงแรมก็แบกหีบเทิงๆ

ไป กินกาแฟแก้วหนึงแก้หิว ข้าวปลาไม่เอา ก็แบกหีบไปถึงท่าโพธิ 



 

 

ตอนนั นรถประจําทางไม่มีรถบัสหรอก มีแต่รถคอกหมู รถมีม้านั ง แล้วก็นั งๆกันไป สิงห์- ลพบุรี 

สิงห์- ลพบุรี ก็ไม่ทราบว่าจุดหมายปลายทางจะไปทีไหนประการใด นายไกรก็แบกหีบมา พวกท้ายรถก็มา

ช่วยแบกหีบ ปากก็ร้องว่า สิงห์ สิงห์ สิงห์ แบกหีบขึ นหลังคาไปเลย ม ัดเลย ขึ นครับ เขาให้ไปสิงห์ ก็ใจลอย

อยู่แล้ว สติสตังไม่มีก็ขึ นส่งไปเลย เก็บบาทหนึง ลพบุรี-สิงห์ บาทหนึงนีสมัยนั นนะก็ขึ นไป ขึนไปแล้วทํา

อย่างไร พวกมาเก็บสตางค์ถามไปไหน ตอบ “ไม่รู้” ไม่รู้ย ังไง แล้วผมจะเก็บตังถูกหรือ ไปท่าวุ ้งหรือลงไหน 

สิงห์ก็แล้วกันเก็บบาทหนึง เสียต ังค่าโดยสารรถมาถึงตลาดปากบางทางทีจะเข้ามาวัดเรานี ถึงบางนา รถ

เสียเลยแก้ไม่ติดทําอย่างไรก็ไม่ติด เสียเลย 

นายไกรก็ลงจากรถ มานั งกอดอกอยู่ทีร้านกาแฟ มีร้านกาแฟอยู่ร้านเดียว เดียวนี เจริญแล้วทีบางนา

ตรงนีเอง ก็นั งกอดเข่าร้านกาแฟเขาถามว่า “นีคุณจะไปไหน” ตอบไม่รู้ เอ!้ ไม่รู้จะไปไหน เอาโอว ัลตินมา

ถ้วยหนึงเถอะ พอดืมโอว ัลตินแล้วรถก็ยังไม่ติด รถไม่ติดเลย สักประเดียวก็เกิดสังหรณ์ใจขึ นมา บอก “นี

กระเป๋าเอากระเป๋าผมลง เดียวผมขอคุยกับแม่ค้าก่อน” แม่ค้าก็ถามว่าคุณมาจากไหน ก็ไม่บอก ถามว่า “นีแม่

คุณ เอ๋ย วัดไหนมีสํานักกรรมฐานบ้างอยากให้พาไป” 

พอดีร้านกาแฟเขารู้จักอาตมา “เอ้าเดียวจะพาไปเอา ๕ บาท” แล้วผลสุดท้ายก็แบกหีบมาให้ พอตก

ลง ๕ บาท เฉ่งเงินเลย ต้องให้เงินก่อนไม่งั นไม่พาไป พอเฉ่งเงินเสร็จเรียบร้อยรถติดเลย ไม่ได้เสียอะไรแล่น

ต่อไปได้ นีเห็นไหมนี เลยก็แบกหีบเทิงมา 

อาตมาจําว ัดอยู่ในโบสถ์ โบสถ์หลังเก่าไม่ใช่หลังนี  เป็นป่าดงพงทึบเป็นป่าแฝก ป่าหญ้าคาแน่น

หมด มีกุฏิกรรมฐานอยู่ ๓  หลัง ทีแม่สะอิ งสร้างไว้ หลังแรก 

นายไกรมาแล้วพร้อมกับคนรับจ้างแบกหีบ ส่งแค่หน้าโบสถ์บอกกล ับละครับ แล้วเขาก็กลับ 

อาตมาก็ถามว่า “โยมมาจากไหนนี” 

ไม่บอก บอก “ผมชือนายบุญ พัฒนา” โกหกเลยเรา ชือนายบุญ พัฒนา มาจากไหนไม่รู้ 

อาตมารู้แล้ว “เดียวไปอาบนํ าเสียก่อน จะมานั งเข้ากรรมฐานใช่ไหม?” 

“ใช่” และเขาก็ไปอาบนํ าอาบท่าแล้วก็จะมานั ง 

บอก “เดียวฟังโอวาทก่อน” อาตมาก็ให้โอวาท ไปตรงเรืองเขาหมดเลย ร้องห่มร้องไห้ อาตมาก็จ ับ

ได้ บอกเสียตรงๆนะ มีเรืองอะไรในใจเหรอ 

ก็เล่าเหตุการณ์ตั งแต่ต้นจนอวสาน เล่าให้อาตมาฟัง เรารู้เรืองเขาหมดแล้วก็บอก “เอาอย่างนี แล้วกัน 

อยู่ ๗ วัน รักษาศีล ๘ เดียวนี” อาตมาก็ให้กรรมฐาน พอให้กรรมฐานเสร็จแล้ว เดินจงกรม เอาเลย ไม่ใช่ ๓๐ 

นาทีหรอก ต้อง ๑ ชั วโมงนะ เดิน ๑ ชั วโมง นั ง ๑ ช ั วโมง และให้ไปนั งกับอาตมาในโบสถ์เพราะกุฏิมีอยู่ ๓ 

หลัง ย ังไม่มีพระมาอยู่ทางนี  พระย ังไม่ค่อยมีมาก ก็ให้นั งในโบสถ์ นังเสร็จแล้วก็ให้แผ่เมตตา แผ่เมตตาถึง

เจ้านาย 

นีเล่าเรืองหมดแล้ว อาตมาก็สอนว่าจะต้องปักหลักสู้  และก็เอาอย่างนี ก็แล้วกัน เราเป็นผู ้มีกตัญ ู

กตเวทีต่อผู ้มีพระคุณ จะให้การตามจริง เจ้านายก็จะติดคุก จะให้ความไม่จริงก็เป็นการโกงรัฐบาล ข้าพเจ้า

จะขอบวชเจริญวิปัสสนากรรมฐาน แต่ไม่ได้บวชพระอย่างนี  นุง่ขาวห่มขาวแล้วก็รับศีล ๘ แล้วนังเจริญ



 

 

กรรมฐานแผ่เมตตาออกไปให้กรรมการผู ้สอบสวนและเจ้านายได้ทราบด้วยญาณวิถี ขอให้ท่านมีความสุข

ความเจริญ และขอให้ผู ้ จัดการของข้าพเจ้ามีความสุข ขอให้รองผู้จัดการทีหาเรืองหาราวเป็นความจริงนัน 

ขอให้มีความสุขความเจริญ แผ่เมตตา ถา้หากว่าข้าพเจ้าเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้ครบถ้วนขบวนการแล้ว 

ขอให้บุญกุศลจงช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิด ทําอย่างนี ทุกว ันเลย 

ครบว ันที ๖ แล้ว ว ันที ๗ เขาจะขอลากลับ วันที ๖ ร้อนถึงเจ้านายทันที เป็นเรืองทีแปลกมากทีอุทิศ

ส่วนกุศลนีนะ ขอให้ญาติโยมทําจริง ขออุทิศส่วนกศุล บอกข้าพเจ้าหาทางออกไม่ได้แล้ว มีทางเดียวคือตาย 

อ ับอายขายหน้าเจาเหลือเกิน ลูกก็ย ังเล็กๆแบเบาะอยู่ก็มีขอให้บุญกุศลนี ร้อนถึงเจ้านายของข้าพเจ้า ณ บัดนี  

จงเห็นใจข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะให้การตามความจริงก็ไม่ได้ เพราะท่านเป็นเจ้านายเป็นผู ้มีพระคุณ ตัดสินใจ

อะไรไม่ได้แล้ว ในทีสุดเป็นอย่างไร 

 

เจ้านายทีกรุงเทพฯก็โทรเลขด่วนเลย บอกว่าให้นายไกรมาพบโดยด่วนทีเดียว นีเห็นไหม บุญกุศลจากากร

เจริญวิปัสสนา บอกขอพบโดยด่วนให้ตามมาด่วนภายใน ๗ ว ัน ถ้าไม่พบภายใน ๗ ว ันถือว่ามีความผิด

คดีอาญาอย่างร้ายแรง เจ้านายว่าอย่างนี เลย ในทีสุดเขาก็ได้มาส่งข่าวทางบ้าน ภรรยาเขาก็ไม่รู้จะไปตามที

ไหน ทราบแต่มากรุงเทพฯ มาตามทีกรุงเทพฯก็ไม่พบ 

ก็มีลุงคนหนึง อาตมาก็จําชือเขาไม่ได้เป็นลุงข้างภรรยาเขาโทรตามบ้านญาติแล้วก็ไม่มี ช่วยไปตาม

ทีเถอะ แต่ตาลุงก็นักวิปัสสนาเสียอีก ก่อนทีจะเดินทางมาตามก็เดินจงกรม นังวิปัสสนาและขออธิษฐานจิต 

ให้กุศลดลบันดาลให้พบหลานเขยให้จงได้ 

ว่าแล้วมิทันช้าก็เดินทางขึนรถไฟมาถึงลพบุรี ก็ลงทีลพบุรีอีก เห็นไหมนี ทําให้เกิดสังหรณ์ในใจ ลง

ลพบุรีเลย แบกหีบเทิงๆไป มีกระเป๋าเล็ก  ๆใบหนึง ลงทีลพบุรี เสร็จแล้วก็เดินไปทางท่าโพธิ เทียวถามเขา

เรือยไป รถคนเดิมนั นแหละ สิงห์ สิงห์ สิงห์ ยกหีบตาลุงคนนี ขึ นรถไปเลย นีเห็นไหมนี สิงห์ สิงห์ สิงห์ขึ น

รถไปถึงบางนารถเสียอีก นีเรืองอัศจรรย์เล่าให้โยมฟัง รถเสีย 

ตาคนนี ก็ลงมาร้านกาแฟร้านเดิม รถก็ไม่ติด ลงมาร้านกาแฟก็ถามเขาเรือยมา แกบอกว่าสติบอก สติ

กรรมฐาน เพราะตาคนนีแกนังกรรมฐานตั งแต่อยู่ว ัด บวชมา ๑๕ พรรษา แล้วก็มานังร้านกาแฟ และก็ถาม

รานกาแฟว่าเมือ ๗ วันก่อนโน้น มีคนมาแถวนี บ้างไหม รูปร่างอย่างงั น อ๋อ มี มี มี บอกเลย มีหีบรูปร่างอย่าง

นั นๆเชียว อยากจะไปเจอหรือไง 

รับจ้าง ๕ บาท จากบางนามานีรถไม่มี และบางนามาปากบางนีสะพานก็ไม่มีด้วยนะ ย ังไม่ได้สร้าง

สะพาน สร้างสะพานไม้ขึ น เมือสมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม และสมัยจอมพลถนอม จึงจะเป็นสะพาน

คอนกรีตขึ นมา นีอาตมาจําได้ละเอียด 

ผลสุดท้ายตาคนนี ก็มาถึงพอตกลง ๕ บาทก็เฉ่งเงินก่อนนะ ไม่งั นไม่มาส่งร้านนั นก็แน่เหมือนกัน 

พอให้ ๕ บาทแล้ว รถติดเลยก็คันเดิมน่ะแหละเห็นไหม พอมาถึงนายไกรนํ าตาร่วงเลย โอ้โฮนายไกรนํ าตา

ร่วง นีนํ าตาร่วงไม่ได้เสียใจ ดีใจมาก ก็มากราบและเล่าอาตมาทราบว่า เจ้านายให้มาตามด่วนภายใน ๗ ว ันนี  



 

 

ถ้าไม่ไปพบมีคดี ให้ไปพบให้ได้ นายไกรก็ได้นั งเจริญกรรมฐานบอกเป็นความจริงแล้วทีเราได้มานั งเจริญ

วิปัสสนา ๗ วัน สามารถแก้กรรมของเราได้สินสุดอย่างแน่นอน มั นใจเหลือเกิน 

แล้วก็กราบเรียนให้อาตมาทราบว่า “หลวงพ่อครับ ถ้าผมกลับไปนีงานการได้ดิบได้ดีเข้าอย่างรูป

เดิมแล้วผมจะทอดกฐินทอดผ้าป่า ๗ วัด และก็เลียงเช้าเลียงเพลพระ ๗ วัน แล้วผมจะนิมนต์หลวงพ่อไป” 

แล้วเขาก็ขอลาไปตลาดไปซือตะเกียงเจ้าพายุ เมือก่อนไม่มีไฟฟ้าใช้ บอกว่ามาได้รับแสงสว่างทีนี แล้วก็

ถวายไว้ ๑ ดวงและเขาก็กลับไปกับตาลุงนั น ก็ได้ความออกมาว่า เจ้านายสอบสวน เห็นอกเห็นใจ เลยให้นาย

ไกรเข้าทํางานได้ แต่ผู ้จดัการให้พักงานและย้าย 

นายไกรให้ทํางานได้ตามเดิม เพียงถูกตัดเงินเดือน ๒ ข ั นเท่านั นเอง นีเห็นไหมแผ่เมตตาไปนี

เจ้านายทราบหมดเลย ไม่ต้องถามอะไรมากเลย ทําให้เจ้านายเข้าใจนายไกรได้ดีมากด้วยการเจริญวิปัสสนา

กรรมฐาน และแผ่เมตตาหลังจากออกจากกรรมฐานแล้ว เป็นความจริง เดียวนี นายไกรย ังมีชีวิตอยู่ด้วย ลูก

เล็กๆแบเบาะได้ปริญญาไปหมดแล้ว 

นีอาตมาเล่าเรืองเก่าให้ฟังว่าเป็นเรืองอ ัศจรรย์ เขาไม่เคยรู้จักกับอาตมาเลยมาแต่เดิมที หลังจากแม่

สะอิ งสร้างกุฏิกรรมฐานไว้และเขาก็มาประเดิมใช้ เรืองก็จบด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวมา 

เขาก็นิมนต์อาตมาไปเพชรบูรณ์ และก็ได้มีโอกาสไปนมัสการเจ้าคณะจังหว ัดอยู่ทีว ัดชนแดนซึ ง

จอมพล ป.พิบูลสงคราม นิมนต์ท่านไปเป็นเจ้าคณะจังหว ัด เมือสมัยสงครามโลกเกิดขึ นทีจองถนนจะเอา

เพชรบูรณ์เป็นเมืองหลวงต่อไป แล้วเจ้าคณะจังหว ัดนั นก็มรณภาพไปแล้ว อาตมาไปค้างกับท่าน เลยบานนัน

เขาเลียงเพลเลียงเช้า ประชาชนมาคุยกับอาตมามากมาย ว่านายไกรรอดตายได้อย่างไร ผลสุดท้ายเจ้าคณะ

อําเภอเมืองเพชรบูรณ์มานั งกรรมฐานทีนีกันเยอะเชียว แล้วกลับไปสอนต่อไป จนทุกว ันนี 

อาตมาก็ขอเจริญพรไว้แต่เพียงนีว่าการเจริญวิปัสสนากรรฐานนี ได้ผลอย่างสมค่าเหมือนคุณวีโก้ 

ชาวนอรเวย์ อุทิศส่วนกุศลให้ปู ่ เขา ก ับบิดามารดาเขา ได้รับผลและตอบทางจดหมายได้ ต้องนังวิปัสสนา

ผ่านดาวเทียมจําไว้ ดาวเทียมคือรวมพลังสติไว้ ถ้าเราใช้สมาธิอย่างเดียวแผ่ไม่ออก นั งแต่สมถะมีสมาธิอย่าง

เดียวไม่มีสติสัมปชัญญะ…สมาธิสัมปชัญญะรู้ตัวเป็นของวิปัสสนา แล้วจึงแผ่ออกได้รับผลตอบทางหนังสือ

ได้ ด ังทีกล่าวแล้ว สามารถจะแผ่ออกไปเป็นตัวหนังสือได้ เอาไว ้รอบหลังค่อยฟังกันใหม่ 

สุดท้ายนี ก็ขออนุโมทนาสาธุการกับบรรดาญาติพีน้องทั งหลายทีมาในรายการของยุวพุทธิกสมาคม

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่านทั งหลายมาด้วยความชืนใจ มาพิสูจน์หลักฐานในการปฏิบัติ

โดยมีคุณโยมแม่สิริกรินชัย เป็นวิปัสสนาจารย์ นอกเหนือจากนั นแล้ว ย ังมีญาติโยมคณะครูบาอาจารย์หลาย

ท่าน ได้ช่วยกันชี แจงแสดงหลักธรรม ให้ญาติโยมได้ซาบซึ งในรสพระธรรมค ําสอนของพระพุทธเจ้าทุก

ประการ ขออนุโมทนาสาธุการทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิงๆสืบไป และขอจงเจริญด้วย อายุ 

วรรณะ สุขะ พละ ปฏิญาณธนสารสมบัติ จะนึกคิดสิงหนึงประการใด จงสมความปรารถนาด้วยกันทุกๆท่าน 

เทอญ 

 

 



 

 

อานิสงส์-สร้างส้วม 

 

ผู ้ทีเคยไปวัดอัมพวันมาแล้ว จะต้องรู้ สึกตรงกันว่าได้รับความประทับใจอันเกิดจากความ

สะดวกสบายเรืองห้องนําห้องส้วมเป็นพิเศษ เพราะความเมตตาของหลวงพ่อพระครูภาวนาวิสุทธิ  มีผู ้สํารวจ

แล้วพบว่าวัดอัมพวันในปัจจุบันมีห้องส้วมถึง ๒๐๐ ห้อง 

วันนั นเป็นว ันอาทิตย์ทีประเทศศรีลังกา อาตมาได้ร่วมไปกับคณะผู้แทนจากประเทศไทย องค์การ

พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกจดัการประชุมทีนัน มีผู ้แทนชาวพุทธมาประชุมจากทัวโลกมากมาย เขาพาไป

ชมอุทยานของประเทศศรีลังกาให้ชมฟรี มีช้างเล่นกล มีช้างกินอาหาร กินโต๊ะ เหมือนคนร้องรําทําเพลงได้ 

และก็มีลิง ค่าง บ่าง ชะนี วิหค นกร้อง กึกก้องวนาไพร ในสวนอุทยานของประเทศศรีลังกา 

อาตมาก่อนนี ก็ตงัมูลนิธิให้คณะสงฆ์ทั งสองนิกาย ทั งธรรมยุตและมหานิกายช่วยในการศึกษามีท่าน

เจ้าอาวาสปัจจุบัน ว ัดหัวล ําโพงองค์หนึง และว ัดอัมพวันในกรุงเทพฯ องค์หนึงอยู่ทีประเทศศรีลังกา ก็ตัง

มูลนิธิเอาดอกเบี ยช่วยเหลือพระสงฆ์ทั งสองนิกายในการศึกษาปริญญาโทเอก ทีมหาวิทยาลัยเมืองแคนดี 

แล้วแต่จะไปต่ออินเดีย ต่อศรีล ังกาตามอ ัธยาศัย 

การไปชมอุทยานในนามของรัฐบาลศรีลังกาครั งนี  เอกอัครราชทูตพาไป ไม่ต้องเสียอะไร อาตมาก็

ไป กับพระ ๔-๕ องค์  พระทีเป็นนักศึกษาอยู่ประเทศศรีลังกา และคณะของเราก็เดินเข้าไปถึงอุทยานแล้ว 

ตอนเช้าอาจารย์ศรัทธาติสสะมหาเถระผู้มีฝีปากในการเทศน์เยียม เหมือนท่านปัญญานันทะแห่ง

ประเทศไทย จบพระไตรปิฎก จบหลักสูตรในการปาฐกถาธรรมเทศนาพาทีในประเทศศรีลังกา เก่งมาก 

ตอนเช้าท่านก็เลี ยงอาหารเราเสียอิมแปร้ ไม่มีข้าว มีแต่โรตีเนย เราไม่เคยฉันก็ฉันเสียเรียบเลยท้องเสีย 

ท้องเสีย มันจะคลอดแล้ว ปวดอุจจาระ นีเล่าตรงไปตรงมาก็บอกกับพระทีไปด้วยกัน บอก “หาส้วม

ให้ทีเถอะ” 

“ไม่ได้หลวงพ่อ ผมจะต้องรีบพาโยมไป เดียวเขาจะเลิก” 

ตายจริงแล้วเราจะไปเข้าทีไหนล่ะ เหลียวซ้ายแลขวาไม่มีส้วมเลย แหมประเทศศรีลังกาไม่สร้างส้วม

ทีสวนอุทยาน และเราก็พูดภาษาไม่เก่ง จะไปถามใครเขาล่ะ พระหนีเลย ๔ องค์ หนีไปเลย “บอกไปละ เดียว

พาโยมไป” 

เราจะไปทีไหน โอยจะคลอดแล้วซิ หมอผดุงครรภ์ก็ไม่มีเอาอย่างไงดี พวกหนีไปเลย แล้วเราเคยไป

เหรอ แวบเดียวไม่รู้ไปไหนแล้ว เราก็เดินไปเดินมาหาส้วมไม่เจอทําอย่างไร. 

เมือก่อนเป็นเด็กอยู่เรือขา้วอาแปะเขาบอก ไม่เป็นไรอาตีเอยกะบังไม่มีก็ไม่เป็นไร กระบุงมีสวมหัว

เลย แล้วถ่ายข้างเรือได้เลย หากระบุงโกยก็ไม่มี จะได้สวมหัวหน่อย ไอ้พรรค์นี มันอายหน้า ก้นไม่อายแน่ 

อ ันนี เรืองจริงนะ 

เดินไป ถ้าไม่มีจริงๆ ก็ทีโคนต้นไม้นี โคนต้นไม้ก็ไม่ได้ ทางเดินของเขา คนเป็นฝูงเลย คนไปเทียว

สวนอุทยาน ญีปุ ่ น ฝรัง เยอะแยะ แล้วเราเป็นภิกษุไทย ทําอย่างนั นเสียชือประเทศไทยแย่ ในนามประเทศ



 

 

ไทย เอาย ังไง แล้วก็ ๔ โมงกว่า จะใกล้เพลแล้ว เลยหมดโอกาส ย ังมีปัญญาอยู่ อาตมาก็เอาเลย โยมฟังนะ จะ

เชือหรือไม่เชือ เลยก็ร่ายเวทย์พระคาถา 

มีคาถาไหม คาถาหาส้วมมีไหม ไม่มี จ ํานะ เดียวจะบอกคาถาให้ อาตมาก็ร่ายเวทย์พระคาถา  

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุทฺธสฺส สคฺเคกาเมจรูเป… 

ร้อนถึงสักกรินทร์เทวราช ขอให้พระอินทร์ส่งทิพยเนตรทิพยกรรณ ดูข้าพเจ้า ณ บัดนี  นั นแน่ 

อภินิหารสําคัญไหม 

“ข้าพเจ้าสร้างส้วมสร้างห้องนําไว้มาก เท่าทีเป็นเจ้าภาพ มานีสองพันกว่าส้วมแล้วนะ วัดอืนด้วยนะ 

ไปเป็นประธานทีไหน ต้องสร้างวัดละยีสิบส้วม-อย่างน้อย อานิสงส์สร้างส้วมของข้าพเจ้ามีแล้ว หากว่า

ข้าพเจ้าจะคลอดบุตรครังนี  ขอให้ร้อนถึงสักกรินทร์เทวราช จงส่งมาตุลีเทพบุตร ให้เทพเทวาอารักษ์ทังหลาย 

หย่อนส้วมมาให้ข้าพเจ้า ณ บัดนี  ถ้าไม่หย่อนมา ข้าเจ้าคลอดเปือนผ้าเมือใด ข้าพเจ้ากลับไปวัดอัมพวันจะทุบ

ส้วมทิงให้หมด ไม่เอา ไม่ได้อานิสงส์เลยนี ทุบทิงหมดแน่นอน” ถ้าหากว่าไม่หย่อนมาจริงๆ นะ โยมมาวัด

อัมพว ันจะไม่เห็นส้วยเลย จะทุบทิ งนะ 

แลว้โยมตอบปัญหาซิ เทวดาหย่อนส้วมมาจริงไหม ถ้าไม่หย่อนมา จะคลอดบุตรย ังไง วิธีหย่อนของ

เทวดาหย่อนอย่างไร ฟังต่อไป 

ปวดจะตายแล้วอย่าเพิงออกไอ้เนยมันทําพิษ โรตีมันทําพิษ อาจารย์ศรัทธาติสสะมหาเถระ ฝาก

ความรักไว้กับเรา แล้วองค์อืนเขาเคยฉัน เขาเคยอยู่ศรีล ังกา เขาทานทุกว ัน เราไม่เคย ตอนเช้าฉันข้าวต้ม ว ัน

นั นไปฉันโรตี อาจารย์ศรัทธาติสสะมหาเถระบอกจะเลี ยงเต็มทีเลย เนยมั ง นมมั งเลยก็ท้องเสีย อ ันนี เรืองจริง 

อาตมาก็ขออธิษฐานจิตว่าหมดปัญญาแล้ว เดินไปเดินมา อย่าลืมนะจ๊ะ พรรค์นี หน้าแดงเชียวนะ 

เหงือกาฬแตกเลย จะตาย หิวข้าวยงัทนได้ ไอ้พรรค์นี ทนได้ไหม กินข้าวกลางถนนยังได้ ไอ้พรรค์นีกลาง

ถนนได้ไหม ไม่ได้แน่อาตมาก็ขออธิษฐาน 

ร้อนถึงเทวดาสักกรินทร์เทวราชส่งทิพยเนตรดูเหตุการณ์ ก็แจ้งใจว่าพระครูภาวนาจะคลอดบุตร

แล้ว ว่าแล้วมิทันช้า ส่งมาตุลีเทพบุตร รีบเอาส้วมหย่อนไปเดียวนี  ได้ยินก้องมาทีหูเรา สบายมาก ส้วมติด

แอร์เสียด้วยนะ มีปูพรมเสียด้วย นีอาตมาก็ตั งใจจะติดแอร์ เดียวปีหน้าโยมมาใหม่ เห็นจะมีว ัดเดียวใน

ประเทศไทยทีทําอย่างนีน่ะ 

ในทีสุดวิธีหย่อนส้วมของสักกรินทร์เทวราช ไม่ใช่หย่อนมาอย่างนี  ถ้าหย่อนมาอย่างนี  ประเทศศรี

ลังกาต้องแตกตนื เดียวไม่มีใครดูช้างนะ แพ้เรา 

กล่าวถึงบ้านเศรษฐีบ้านหนึงอยู่ทีหน้าอุทยาน สองสามีภรรยาคู่นี  เป็นเศรษฐีมีตึก ๓ ชั น แล้วบ้าน

เขาเป็นชาวพุทธ เราสังเกตได้ว่า มีธงไขว้ ธงอันหนึงคือ ฉัพพรรณรังสี ธงอ ันหนึงตราสิงห์ ถ้าบ้านนี มีธงตรา

สิงห์อ ันเดียวไม่ใช่ชาวพุทธ ไม่คริสต์ก็อิสลามไม่มีอย่างอืนอยู่ คริสต์หรือซิกซ์ ถ้าบ้านไหนมีธง

ฉัพพรรณรังสีจะบ่งบอกให้ทราบว่าบ้านนั นเป็นชาวพุทธ 

สองสามีภรรยาเกิดสังหรณ์ในใจ เหลียวหน้าไปทีอุทยานอยากจะดูอุทยาน ก็มองไปพอดี เอ๊ 

พระองค์นั นเดินไปเดินมาทําไมนีมันสังหรณ์อย่างนี  ไม่ใช่ทิ งส้วมลงมาอย่างนี  ก็แตกตืนกันตาย 



 

 

อาตมาอธิษฐานอย่างนี  ขอให้ร้อนถึงเทวดา อาตมาได้สร้างส้วมขออานิสงส์ให้แก่อาตมาเถิดจะ

คลอดแล้วนีจะทําอย่างไร 

เลยทําให้เศรษฐีมองมาทีอุทยาน มันมีถนนผ่านกั นไว้ เท่านั น นอกจากนั นบ้านเขาก็ไม่ไกลนัก เขา

เห็นไม่ถนัด เขาก็เรียกภรรยาเขาเอากล้องมาซิ กล้องยาวๆ ส่องเขาก็พูดกับภรรยาเขาว่า 

“เอ๊ะ พระองค์นีเคยเห็น นังใกล้ๆ กับเราทีประชุมพุทธศาสนิกสัมพันธ์ฯ ใช่แน่ ท่านเดินไปเดินมา

ทําไม” ส่องไปส่องมา 

“เอ๊ะ เหงือออกหน้าแดงนะ หน้าแดง เดินไปเดินมาทําไมแล้วไม่อยู ่ที” 

เขาก็ชวนกันสองสามีภรรยาข้ามถนนด่วนไปเลย ตรงไปหาอาตมา อาตมาก็กอดอกสะพายย่ามเสีย

ด้วย เขาก็เดินตรงมาส่งภาษาทันที ส่งภาษาสิงหล เขาก็นึกว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ช่างเถอะ และเขาให้ตามเขา

ไป สบายมากเลย 

เดินตามดิงไปเลย นีภาษาเดา ภาษาใบ้ เตรียมเรียนเข้าไว ้บ้าง ตามดิงเข้าไปเลย พอไปถึงบนเรือนเขา

ก็ส่งภาษาเลย บอกให้เข้าห้องนํ า เข้าท่าไหมนี รู้ในทีเทวดาสังหรณ์สิงสถิตอยู่ในใจเขาครบ ด้วยอํานาจบุญ

กุศล แล้วส่งภาษาให้เข้าห้องนํ า พออาตมาเปิดไฟปับ เขาส่งภาษาตามไปเลยให้สรงนํ าด้วย 

อาตมาปิดกลอนปับ โอ้โฮตายแล้ว ผ้าอาบก็มี ผ ้าเช็ดตัวมี สบู่ ๑ ก้อน แปรงสีฟันพร้อม แหม! ทัศนา

ชมอยู่พ ัก เหลียวมาอีกที มีหนังสือพิมพ์เสียอีก มีอ่างอาบนํ า แล้วอาตมาก็จ ับหนังสือดู แหมน่าอ่านจังเลย ก็

วาง อ่านไม่ออก ภาษาศรีล ังกา มีเก้าอี นั งอีกนะ เอ้ ห้องใหญ่ ติดแอร์ด้วย ปูพรม 

เลยอาตมาก็ตั งสติไว้ได้เรียบร้อย ก็คลอดลูกได้อย่างสบาย ส้วมโถเสียด้วยนะ นั งสบายเลย นึกถึง

พระ ๔-๕ องค์ ป่านนี  จะไปอดเพลทีไหนก็ไม่รู้ พอเห็นสบายเข้า นึกถึงพวกแล้ว แต่พวกไม่นึกถึงเราเลย จํา

ไว้ เชียวนะ เวลาทุกข์ ไม่เคยทุกข์ด้วย หนีเราเสียได้ และทิ งเราไป พวกนี ไม่มีบุญ 

พอถ่ายเสร็จเรียบร้อย ขอประทานโทษนะ สรงนํ า มีผ้าอาบเสร็จมีอ่างนํ าเสร็จ นํ าร้อน นํ าเย็นมี

พร้อม อานิสงส์กุศลทีเราทําไว้ดลบันดาลอย่างนี  พอสรงนํ าเสร็จเรียบร้อย อาตมาก็ห่มผ้า เป็นปริมณฑล 

ออกมามีเตียงแล้ว ปูพรม หมอนขวาน นั นแน่ นีผลบุญไปไหนไม่อดอยาก ปากก็ไม่แห้ง ฝนก็ไม่แล้งนํ าใจที

เราทํามา 

ออกมานั งปับ เขาก็ส่งนาฬิกาข้อมือให้ดูเหลือ ๕ นาที บอก “ขออาราธนาพระคุณเจ้า รับภัตตาหาร

เพลทีบ้านข้าพเจ้า ณ บัดนี” พวกนั นอดเพลเลย สมนํ าหน้า อยากไม่คบคนดีอย่างเรา เดินตามคนดีก็ไม่อด

เพล 

ทีนีอาตมาก็นั ง ไม่รู้ภาษากันหรอก ใช้ภาษาเดา แต่รู้บ้างภาษาอ ังกฤษรู้บ้าง แต่ไม่มากพอพูดกันรู้

เรือง กิน-อยู่-ถ่าย พอรู้แต่ลึกซึ งไม่รู้หรอก ถ้าเขาส่งภาษามากไป เราก็ทําสมาธิซะ และเดียวเขาพูดใหม่ก็รู้

ต่อไป แหม ต้องวิจ ัย ประเมินผล และเขาก็คุยอย่างดี 

และเขาถามมาคํา ทําให้ตืนตันในอุรา “ท่านเดินไป เดินมาทําไม ทําไมหน้าแดง” 

ก็เพราะเหตุนี  ชี ไปทีห้องนํ า เขารู้เลย 

“อ้อ ปวดถ่ายเหรอ” 



 

 

เราชี ไปทีห้อง ภาษาใบ้เราเรียนมาแล้ว 

เขาก็บอกว่า “เอาล่ะท่านทีเคารพ นิมนต์พักผ่อนให้สบาย บ้านผมไม่มีใคร” เลยรู้จักกันมาจนบัดนี  

ชอบพอกันมาก 

“เย็นๆ ๔ โมงครึง รถมา ผมจะขับไปส่งท่านทีพักทีวัด อาจารย์ศรัทธาติสสะมหาเถระครับ” 

เขารู้เพราะเขาประชุมกับอาตมาด้วย ไปนังใกล้ๆ กัน เขาจ ําอาตมาได้ อาตมาจําเขาไม่ได้ 

พอคุยกับเขาเสร็จก็เอนหลังไปนิดนึง พอถึงสีโมงครึงเขาขับรถไปส่ง ตอนหลังเหลืออีกสองว ันจะ

กลับ เขาบริการไปโน่นไปนีให้รู้จ ักกันมาจนทุกว ันนี  นีอํานาจบุญกุศลเป็นไปได้ด ังทีกล่าวแล้ว 

เพราะฉะนั นไม่ใช่อาตมาจะอธิษฐานแล้ว ส้วมจะหล่นมาแบบนั น แต่ขอให้ได้ความสะดวกในการ

บุญกุศลทีข้าพเจ้าได้สร้างไว้ ขอให้ร้อนถึงสักกรินทร์เทวราช ถ้าบุญกุศลมีจริงแล้ว ขอให้ข้าพเจ้าได้รับความ

สะดวกสบายด้วยเถิด อย่างนี ก็ทําให้เกิดความสะดวก ทําให้เกิดสังหรณ์ใจ เทพสังหรณ์เศรษฐี ทําให้หันหน้า

มาดูเรา และสนใจกับเราต่อไป นีเรียกว่าเทพสังหรณ์ เรืองบุญกุศลมีความจริงแน่นอน 

ขออํานาจบุญกุศลดลบันดาลบรรดาญาติพีน้อง ผู ้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน โปรดใส่ใจในการปฏิบัติพระ

กรรมฐาน เป็นบุญเขตอันสําค ัญด้วย-ทาน-ศีลและภาวนา ทานสู้ ศีลไม่ได้ เพราะเราบริจาคทานเหมือนไปเรือ

ถ่อ เรือพาย แต่หากว่ามีศีลด้วย เหมือนสินค้าเราไปได้ไวขึ นหน่อย ถ้าเรามีภาวนาแล้ว เหมือนสินค้าทีเรา

บรรทุกเครืองบิน ด่วนจี ทันท่วงทีถึงพระนิพพานโดยพลัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผลงาน 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

บุคลากรฝ่ายวิปัสสนา 

ธุระของหลวงพ่อ 

 

หลวงพ่อพระครูภาวนาวิสุทธิ  เป็นพระนักปฏิบัติ ท่านเมตตาสั งสอนอบรม พุทธศาสนิกชนและผู ้ที

สนใจ ตั งแต่ครั งท่านย ังเป็นพระลูกว ัดอยู่ทีว ัดพรหมบุรี เมือได้มาดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสอยู่ ณ วัดอัมพวันนี  

ท่านไดต้ังปณิธานแน่วแน่ว่าจะสร้างคน มีวิธีการทีสําคัญคือ การให้การศึกษาอบรมและสอนวิปัสสนา

กรรมฐาน ผลงานของท่านเป็นทีประจักษ์แก่คนทั งปวง ไม่เฉพาะประชาชนคนไทยเท่านั น แม้แต่ชาว

ต่างประเทศก็ยอมรับให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อเป็นอย่างยิง ทั งนีเพราะผลการสอนของท่าน ทําให้ผู ้เข้า

รับการฝึกอบรม เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมไปในทางทีพึงประสงค์ เป็นลูก เป็นพ่อแม่ เป็นสามีภรรยาที

ดี เป็นผู ้ร่วมงานทีดี และเป็นพลเมืองดีของชาติ ผู ้ปฏิบ ั ติตามคําสั งสอนอบรมของท่านอย่างจริงจังต่างพูดเป็น

เสียงเดียวกันว่า เขาได้พบความสุขทีแท้จริงสามารถสร้างความเจริญให้แก่ชีวิตครอบครัวและหน้าทีการงาน 

ด้วยเหตุนีจึงมีผู ้คนหลั งไหลไปสู่ว ัดอ ัมพวันทั งรายบุคคลและหมู่คณะเป็นจ ํานวนมาก นอกจาก

หลวงพ่อจะเร่งปรับปรุงงานด้านถาวรวัตถุ เพือให้เป็นสัปปายะทีดีแก่ผู้มารับการฝึกปฏิบั ติ วิปัสสนา

กรรมฐานแล้ว หลวงพ่อย ังมีบารมีพรังพร้อมด้วยบุคลากรระด ับวิปัสสนาจารย์ ๔ ท่าน ซึงสามารถสอน

วิปัสสนากรรมฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแนะนําวิปัสสนาจารย์ของวัดอัมพวัน ซึ งมีดังต่อไปน ี

๑. พระครูสังฆรักษ์ ผู ้ ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายวิปัสสนาธุระ 

๒. อุบาสิกาสุ่ม ทองยิง 

๓. อุบาสิกายุพิน บําเรอจิต 

๔. อุบาสก พันโทวิง รอดเฉย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

พระครูสังฆรักษ์ (ชูชัย อริโย) 

 

“มาอยู ่วัดตังหลายวันแล้ว เพิงหา พอง ยุบ ได้วันนี เอง ชักสนุกแล้วละ” เสียงเด็กๆทีมาในคณะของ

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ คุยกัน 

“เธอทํายังไงล่ะ?” 

“เราไปพบหลวงพ่อองค์หนึง ท่านช่วยเรา” ท่านว่า “เอ้า ลองนังซิ” พอเรานั งสักครู่ “เอ ท้องมัน

พอง ยุบ รู ้ สึกได้ชัดเจนเลยละ” 

ในระหว่างพักและกําหนดอิริยาบถ หลวงพ่อองค์นี มีโอกาสช่วยลูกโยคีคุณแม่สิริ กรินชัย ซึงมากัน

ครั งละ ๓๐๐- ๔๐๐ คนเด็กๆ และผู ้ใหญ่บางคน ทีย ังมีปัญหาการปฏิบั ติ ได้รับการช่วยเหลือจากหลวงพ่อ

เสมอๆ ด้วยความเมตตา ทําให้สามารถปฏิบัติได้ผลก้าวหน้าขึ น 

หลวงพ่อองค์นี  เพิงมาอยู่ว ัดอ ัมพว ันได้ไม่นานนักท่านเป็นพระทีสนใจการปฏิบัติธรรม มีเมตตา 

และมนุษยสัมพันธ์ด ี

ท่านคือ พระครูสังฆรักษ์ ชือเดิมชูชัย นามสกุลอริยพฤกษ เกิด ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๗๔ ณ ตําบล

สําพะเนียง อ ําเภอบ้านแพรก จังหว ัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันอายุ ๕๗ พรรษา ๒๘  

อุปสมบถ เมือ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๐๓ ณ วัดอภัยทายาราม (ว ัดมะกอก) กรุงเทพมหานคร โดยมีพระ

พุทธิวงศาจารย์ ว ัดเบญจมบพิตร เป็นพระอุปัชฌาย์  

 

คุณวุฒิและประสบการณ์ 

นักธรรมเอก และจูฬอภิธรรมมิกะเอก 

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเริมทีว ัดบุบผาราม ธนบุรี 

- เคยเป็นศิษย์เซียนไท้สู อาจารย์ทางพลังจิตทีมีชือเสียงโด่งดังแห่งจังหวัดชลบุรี ทางภาคตะว ันออก 

- เป็นวิปัสสนาของพระครูภาวนาวิสุทธิ 

- เข้ารับการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และรับการแต่งตั งให้เป็นพระวิปัสสนาจารย์จากพระธรรมธีร

ราชมหามุนี สํานักวิปัสสนากรรมฐานใหญ่ว ัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ  กรุงเทพมหานคร 

- รับการอบรมหลักสูตรศาสนากับความมั นคงของชาติทีว ัด อ ัมพวัน สิงห์บุรี 

 

งานเผยแพร่ เป็นวิทยากรตอบปัญหาสนทนาธรรมทีว ัดอภัยทายาราม ๒๕๐๔ 

- เป็นครูสอนปริยัติธรรม 

- หลักสูตรจูฬอภิธรรมมิกะตรี ว ัดระฆังษิตาราม ๒๕๐๕ 

- หลักสูตรนักธรรมตรี วัดอภัยทายาราม ๒๕๐๘ 

- หลักสูตรนักธรรมตรี วัดหลวงพ่อเขียว ๒๕๐๕ 

- หลักสูตรนักธรรมตรี วัดอ ัมพว ัน ๒๕๓๐ 



 

 

- เป็นครูสอนจริยธรรมนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านแพรกประสรรค์ จ.พระนครศรีอยุธยา ๒๕๒๘ 

- เป็นผู้สอนวิปัสสนากรรมฐานว ัดอัมพวัน ๒๕๓๐ 

- เป็นรองประธานและเลขานุการฝ่ายสงฆ์ของชมรมชาวพุทธและเป็นวิทยากรร่วมกับเจ้าคณะอําเภอ

แพรกคณะสงฆ์ ครูอาจารย์ ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั งภาคปริย ัติ และ

ภาคปฏิบัติ 

- เป็นวิทยากรอบรมนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนในอําเภอบ้านแพรก โดยสอนให้นั งเจริญกรรมฐาน

ด้วย 

 

งานสาธารณูปการ 

- เป็นกรรมการมูลนิธิกรรมการก่อสร้าง กรรมการการศึกษา ของวัดอภัยทายาราม ๒๕๐๕ 

- เป็นกรรมการสังคมสงเคราะห์ของสหภูมิอยุธยา โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ว ัดสามพระยาเป็นประธาน

สหภูมิอยุธยา 

- ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางขุย จ.พระนครศรีอยุธยาสร้างศาลาการเปรียญ และโรงเรียนประถมศึกษา 

- ช่วยโรงเรียนวัดหลวงพ่อเขียว จ.พระนครศรีอยธุยาจักตั งกองทุนการศึกษา จัดหาอุปกรณ์การศึกษาและ

หาทุนทํานํ านมถั วเหลือง 

- ร่วมมือกับคณะครูโรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ จ.พระนครศรีอยุธยา จัดหาอุปกรณ์สอนจริยศึกษา

และให้ทุนนักเรียน ๒ ทุน  

 

พระปลัดชูชัย เดิมอยู่ว ัดหลวงพ่อเขียว อําเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมือมาปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อพระครูภาวนาวิสุทธิ  ทีว ัดอ ัมพว ัน จังหวัดสิงห์บุรี แล้วเกิดศรัทธาปสาทะที

แน่วแน่ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน จึงได้มีหนังสือลาออกจากตําแหน่งพระปล ัดและรองเจ้าอาวาสว ัด

หลวงพ่อเขียว ดังสําเนาหนังสือต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วัดอัมพวนั อําเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี 

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ 

เรือง ขอลาออกจากตําแหน่งพระปลัด และรองเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อเขียว 

กราบเรียน พระเดชพระคุณพระครูไพโรจน์คณารักษ์ เจ้าคณะอําเภอบ้านแพรก 

ตามทีพระเดชพระคุณ ได้กรุณาแต่งตังกระผมไว้ในตําแหน่ง พระปลัดฐานานุกรมของพระเดช

พระคุณ และรองเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อเขียว ตามคําสังตราตังที ๒/๒๕๒๖ นัน 

บัดนีกระผมได้ย้ายสํานักจากวัดหลวงพ่อเขียว อําเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาอยู่ที 

วัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพือเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ซึงเป็นได้ด้วยความเต็มใจเพือให้

การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ซึงเป็นวิปัสสนาธุระของพระพุทธศาสนาอันหนึง ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและราบรืน และเพือเปิดโอกาสให้ผู ้ทีจะเข้ามาช่วยกิจของพระพุทธศาสนาเกิดปสันจิตเต็มใจ

รับภาระธุระกิจของพระพุทธศาสนาต่อจากกระผม กระผมจึงขอลาออกจากตําแหน่งพระปลัด ซึงเป็น

ฐานานุกรมของพระเดชพระคุณและรองเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อเขียว อ ําเภอบ้านแพรก จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ตังแต่บัดนี เป็นต้นไป  

 

ขอกราบเรียนมาด้วยความเคารพ 

(พระปลัดชูชัย อริโย) 

 

พระปลัดชูชัย อริโย อยู่ในสายตาของพระครูภาวนาวิสุทธิ  ซึ งเห็นว่าท่านเป็นผู ้มีความสามารถ และ

จริยาว ัตรเหมาะสมจึงได้ส่งไปรับการศึกษาและอบรมเป็นพระวิปัสสนาจารย์จากสํานักวิปัสสนกรรมฐาน

ใหญ่ ว ัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ  กรุงเทพมหานคร และ พระเดชพระคุณพระธรรมธีรราชมหามุนี ได้รับ

แต่งตังให้ดํารงสมณศักดิพระครูฐานานุกรม ที “พระครูสังฆรักษ์” เมือว ันที ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑ 

ปัจจุบันพระครูสังฆรักษ์เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายวิปัสสนาธุระของว ัดอ ัมพว ัน จ ังหวัดสิงห์บุรี ท่าน

ได้ทุ่มเทกําล ังกาย กําล ังใจและกําล ังสติปัญญา ช่วยงานของหลวงพ่อพระครูภาวนาวิสุทธิ อย่างเข้มแข็ง 

นับเป็นกําล ังใจสําคัญสนองปณิธานของหลวงพ่อในอ ันทีจะสร้างคนให้สูงด้วยคุณธรรมซึงเป็นงานทีหนัก

และยากยิงในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 



 

 

อุบาสิกาสุ่ม ทองยิง 

ฉํ าชืน แสงฉาย 

๑ พ.ค. ๓๑ 

 

อุบาสิกาสุ่ม ทองยิง อายุ ๗๕ ปี อยู่บ้านเลขที ๓๑ หมู่ที ๘ ต.ต้นโพธิ  อ.เมือง จ.สิงห์บุรี มีอาชีพทํา

นา สมรสกับนายฮง ทองยิง เมืออายุ ๑๙ ปี สามีย ังมีชีวิตอยู่อายุ ๘๐ ปี มีบุตร ๓ คน มีหลักฐานมีงานทําหมด

ทุกคน บุตรชายคนเล็กเคยเป็นอาจารย์ใหญ่ ร.ร.บางเสด็จวิทยาคม (ว ัดสระแก้ว) จ.อ่างทอง ปัจจุบันเป็น

ผู ้อ ํานวยการที ร.ร. พระธาตุจอมทอง จ.เชียงใหม่ 

อุบาสิกาสุ่ม ได้มาช่วยหลวงพ่อ ณ สํานักปฏิบัติฝ่ายคฤหัสถ์ วดัอ ัมพว ัน โดยทําหน้าทีเป็นอาจารย์

ใหญ่ ปกครองดูแลให้ความรู้แก่ผู ้ทีเข้ามาปฏิบัติธรรม และช่วยเหลือผู ้มีทุกข์ทางใจในโอกาสอันควรผ่านการ

ปฏิบัติธรรมมามาก สมควรใหอนุชนรุ่นหล ังได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติ จึงได้ขอสัมภาษณ์ ผลการสัมภาษณ์มี

ดังนี 

ผู ้สัมภาษณ์ (ฉําชืน) : ขอให้คุณแม่ช่วยเล่าตั งแต่จ ําความได้ เท่าทีประสบมา จนถึงมาปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐานค่ะ 

อุบาสิกาสุ่ม : ฉันเป็นลูกคนโตของ พ่อทรัพย์ แม่ช้อย เมืออายุ ๘ ขวบ เจ็บไม่สบาย มีคนมาขอ

ข้าวเปลือกเขาเล่าว่าลูกของเขาตาย แล้วถามป้าของฉันว่าเด็กอายุเท่าไร เขาก็ร้องไห้ใหญ่เลย คิดถึงลูกของเขา

ทีตายไป ฉันก็นึกได้ว่า เอ๋! คนเราเกิดมาก็ต้องตายเหมือนกัน เลยร้องไห้เสียใจใหญ่ว่าแม่ก็จะต้องตาย พ่อก็

จะต้องตาย แม่ใหญ่ก็ต้องตาย แม่เล็กก็ต้องตายเพราะแก่แล้ว แม้แต่เด็กย ังตายก็นึกอย่างนี  มาเจ็บหนักเขาพา

ไปรักษาทีบางขาม หมอรักษาอย่างไรก็ไม่ถกูกับโรค ก็เหมือนตายนั นแหละ พ่อ แม่ แม่เล็กก็ร้องไห้ว่าหลาน

ตาย แต่ฉันเองก็เหมือนอย่างว่าไม่รู้เหมือนกัน ก็นอนอยู่ มีวิญญาณคล้ายๆ อยู่ข้างๆ ได้ยินทั งหมด คน

ทั งหมดร้องไห้ว่าตาย แต่เราก็รู้ ก็ร้องไห้ หมอเขาอยู่เรือเขาก็เอายาขึ นเรือกลับ เขาว่าตายแล้ว แม่ก็ให้พ่อบอก

พวกน้าว่า “อีหมาตายแล้ว ให้มาเผาพรุ่งนี” พ่อก็จัดแจงกินข้าวกินปลาจะไปตาม? 

ฉันก็เหมือนนิมิตไปว่า มีคนพายเรือพาฉันไป แม่พายหัว พ่อพายท้าย ฉันอยู่ในโลงตั งอยู่กลางเรือ

หมู มีคน ๔ คน นั งสองฟากข้าง เขาจะมาเผาวัดหนองสาร มาถึงหน้าวัดผู ้คนเต็มหมด จากหน้าตลิง

จนกระทั งถึงชายตลิงนํ าข้างบน มีพระเป็นแถวยืดหมดเลย เขาก็หามโลงฉันขึ นไป คนก็แห่ห้อมล้อมหมด 

องค์หน้าท่านถือตาลปัตร ท่านบอกว่า “โยม วางก่อน จะพิจารณาก่อน” พ่อก็เอาโลงวาง พอเอาโลงวางเขาก็

เปิดฉันออกมา พอเปิดหน้าจะพิจารณาท่านก็บอกว่า “เอ้า! นีเด็กยังไม่ตาย นะโยม เอากลับไปบ้าน” พอพระ

พูดอย่างนั น ฉันก็ลอยมาเลย เหมือนอย่างกับลอยไป นึกว่าอ่อนีย ังไม่ตาย ก็รีบกลับบ้าน กลับไปก็ฟืนขึ นมา 

พอฟืนฉันก็เรียก “แม่ แม่เล็ก แม่ ฉันกล ับมาแล้ว ฉันฟืนแล้วแม่” พวกนั นก็ร้องไห้กันระงมเลย พอ

ฟืนแล้วก็บวม ก็มาพิจารณาตัวของตวัว่า อ๋อ เกิดมาก็ต้องอย่างนี หนอ ต้องบวม เรานีถ้าตายไปแล้วก็จะต้อง

เน่า กําล ังอายุ ๘ ขวบ ได้พิจารณาว่าอย่างนั น มาเดียวนีก็นึกว่า อ๋อ! กรรมฐานอายุ ๘ ขวบก็มีอย่างนี

เหมือนกัน 



 

 

ต่อมาก็เข้ากรรมฐานแล้วเมืออายุย ังไม่ถึง ๔๐ แต่ฉันถือศีลมาตั งแต่คนเล็กอายุ ๘ ขวบ อายุราว ๓๗ 

เริมรับกรรมฐานกับ หลวงพ่อเงียบ วัดแจ้ง ว ันทีจะรับฉันก็ไปทีว ัด กําลังถือศีลอยู่ แม่มีเทียนอยู่ครึงดอก ก็

แค่นฉันไป แม่กลัวฉันจะหลงตอนแก่เหมือนยาย แม่บอกว่า “อีหมา ไปทํากรรมฐานลูก ไปรับกรรมฐาน 

เวลาไปจะได้ช่วยแม่พายเรือไป แม่จะได้ไปด้วย” ฉันก็หัวร่อว่า เอ!๊ จะเอาเวลาไหนนั ง เพราะเราทํานาเช้าขึ น

ก็จะต้องไปไถนา แม่ก็แค่นให้รับ ฉันก็หัวร่อ นึกว่าถ้าลงได้รับแล้วเป็นไม่ทิง นึกอยู่ในใจว่าอย่างนั น 

ทีนีแม่ก็แค่น ก็เลยเสียแค่นแม่ไม่ได้ ก็ไป พอไปก็เข้าโบสถ์เขาก็รับกรรมฐานกัน คนสักสามสิบ สี

สิบ เขาก็เดินกนัให้ยุ่มย่ามหมด ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอกัน เลยผลทีสุดก็ไม่มีใครได้สักคนหนึง 

หลวงพ่อเงียบ ท่านก็เห็นฉันท่านก็เขียนเป็นหนังสือให้แผ่นหนึง ว่าขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ เวลา

นั ง พองหนอ ยุบหนอ ท่านก็บอก เขียนให้แต่ฉันคนเดียว นอกนั นไม่ได้ให้ใครเลย ฉันก็นึกในใจว่าเอ๋ เราก็

ไม่เต็มใจ นึกขําอยู่ในใจเหมือนกัน ว่าเราก็ไม่ได้เต็มใจ ไม่ได้ตั งใจ แล้วทําไมท่านจึงมายัดเยียดให้ ทีนี ก็รับ

ตั งแต่วันนั นตลอดมา 

จนมาได้ข่าวจาก น้าแต้มบอกว่า หลวงพ่อจรัญ ท่านทํากรรมฐาน เขาก็ชวนมา ก็เลยมารับกับหลวง

พ่อทีนีอีก ตั งแต่นั นก็ปฏิบัติมาเรือย อยู่ว ัดพรหมบุรีมาประมาณ ๔  ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ หลวงพ่อมาอยู่ว ั ดอ ัมพวัน 

ฉันก็ตามท่านมา แต่ความจริงฉันได้ตั งแต่ว ัดพรหมบุรีโน่นแล้ว ทีอยู่ ๔ ปีนั นน่ะ 

ผู ้สัมภาษณ์ (ฉําชืน) : การปฏิบัติกรรมฐานเป็นอย่างไรบ้างคะ มีอารมณ์อะไรทีพอจะเล่าได้บ้างคะ 

อุบาสิกาสุ่ม : มี แต่ความจริงมันก็เป็นบุญเป็นกุศล พอมานั งได้หน่อยก็มี นิมิตเห็นว่า พระพุทธเจ้า

เมือครั งทรมานกายกําล ังทํากรรมฐานไปเห็นผู ้คนก็ไม่มีใครเข้าไปถึง มีฉันเข้าไปถึงคนเดียว ท่านก็แบมือยืน

ลงมา และให้ฉันกราบท่านทีมือ และท่านก็บอกว่า “อย่าละความเพียรนะ” ท่านบอกเท่านั น ฉันก็จ ํา ตั งแต่

นั นฉันก็ทําเรือยมาจนบัดนี 

ถึงทํางานหนักเหนือยอย่างไรก็ต้องปฏิบัติ นั งทุกว ันไปไม่มีอ่อนเพลีย ทําก็ได้ผลทีสุดเลยอาทิตย์

หนึงท่านก็เลือนให้ข ั นหนึง ทีแรกเป็นอย่างนี  ไปว ัดว ั นอาทิตย์เพราะน้าแต้มเขาว่าง ลูกเขาเป็นครูหยุดว ัน

อาทิตย์ ก็นัดกันไปว ัดว ันอาทิตย์ พอว ันอาทิตย์ทีก็พายเรือกันมา 

ผู ้สัมภาษณ์ (ฉําชืน) : นอกจากนิมิตอย่างนั นแล้ว มีอย่างอืนอีกไหมคะ 

อุบาสิกาสุ่ม : มีจ๊ะ มีเรือยเลย 

ผู ้สัมภาษณ์ (ฉําชืน): พอจะเปิดเผยได้ไหมคะ เพือเป็นความรู้ 

อุบาสิกาสุ่ม : มาครั งหนึงสมัยหลวงพ่ออยู่ว ัดพรหมบุรี มีพระครองจีวรครําเชียว เอากระดาษเหมือน

กระดาษฟุลสแก๊ปยาวสีเหลืองสวย มายืนให้ฉัน บอกว่า “โยม เซ็นชือเสีย ท่านว่าสําเร็จแล้ว” ฉันถามว่า 

“นามสกุลลงไหม” ท่านบอกว่า “ต้องลงให้หมด” ทีเซ็นก็มีฉันคนเดียว  

ผู ้สัมภาษณ์ (ฉําชืน) : คุณแม่ทํามานานไหมคะถึงได้ผลถึงขั นนี 

อุบาสิกาสุ่ม : ก็ไม่ช้าหรอก มาอยู่ก ับหลวงพ่อ ท่านก็ให้เข้าตั งแต่ขั นหนึงไปอาทิตย์หนึงท่านก็เลือน

ขั นสอง อาทิตย์หนึงท่านก็เลือนขั นสามให้เรือยมาเลย พอมาว ัดอ ัมพว ัน หลวงพ่อให้มาค้างทีศาลาระยะละ ๗ 

วัน ก็เตรียมเครืองนอนและอาหารมาหุงกันเอง ก็ทําได้ดีมาตลอด มาอายุราวๆ ๔๕ ปี หลวงพ่อให้มานัง



 

 

กรรมฐานทีว ัด ๓๐ ชั วโมงติดต่อกันตลอด ก็นั งได้ก่อนจะมานั งได้ ๓๐ ชั วโมง ท่านสั งให้นั งทีบ้านซับไป

ซ้อนมาอยู่เรือย ว ันนีนั ง ๑ ชั วโมง ว ันทีสองนั ง ๒ ชั วโมง วันทีสามนั ง ๓ ชั วโมง ไปถึง ๑๐ ชั วโมง ก็ย้อนไป

เข้า ๑ ชั วโมงใหม่อีก ทําอย่างนั นอยู่ระยะ ๔ ปี พอครบ ๗ ปี ๗ เดือน ๗ ว ัน หลวงพ่อบอกว่า โยมถึงแล้ว 

ผู ้สัมภาษณ์ (ฉําชืน): คุณแม่มาช่วยหลวงพ่อเลยหรือคะ 

อุบาสิกาสุ่ม : ยังจ้ะ เพิงมาช่วยหลวงพ่อเมือ พ.ศ. ๒๕๒๕ มาปฏิบัติธรรม ๓ เดือนช่วงเข้าพรรษา 

พอออกพรรษาก็กลับไป กล ับไปก็ไม่ได้ไปเลยหรอกกล ับมาช่วยหลวงพ่อสอนจนถึงเดือน ๓ แรม ๘ คํารู้สึก

ไม่ค่อยสบายใจ วันโกนก็กลับไปบ้านไปหาของมาทําบุญสองคนตายายด้วยกัน ไม่มีใครเขาอยู่ด้วยหรอก อยู่

สองคนตายายเท่านั นแหละ พอทําของเสร็จแล้ว ตอนเช้ารู้สึกว่าเหนือย ไปวัดไม่ได้ก็เลยฝากของเขาไป 

เผอิญลูกชายมาก็บอก เขาก็พาไปหาหมอฉายเอ็กเรย์ ปรากฏว่าขาวไปแถบหนึงไม่มีซีโครง มีซีโครง

แถบเดียว เขาก็ฉายซํ าอีก ม ันก็เหมือนกัน วันนั นเขาเลยพาเข้ากรุงเทพฯ ไปหาหมอทีร.พ. ทรวงอก เขาก็เจาะ

วันนั นเลย เจาะนํ าออกมา ๑๓๐๐ ซีซี 

แต่มันก็เป็นบุญแหละ มีนาฬิกาอยู่หัวนอนพอดี ก็นั งกรรมฐานไปเวลาตี ๓ ก่อนตี ๓ นิดหน่อยต้อง

ลุกขึ นนั งแล้ว พอเงียบคนดีก็ลุกขึ นแล้ว พอเงียบคนดีก็ลุกขึ นนั ง พอตี ๓ เป๋ง มีแตรรถ มาทุกคืน คืนก่อนก็

เปิดอยู่นั นแหละ แป๊ดๆ ๆ ก็นึกในใจว่า อ๋อ ท่านหลวงพ่อจะมากรุงเทพฯ มาคืนทีสองก็มีเสียงแป๊ดตอนตี ๓ 

อีก ไม่ได้นึกสงสัยอะไรหรอก นึกว่าหลวงพ่อมากดแตรเรียก คืนทีสามก็ยังไม่สงสัย พอคืนทีสีเขาก็มาเปิด

แป๊ดๆ ๆ ขึ นเหนือตลอดไปจนสุดเสียง ฟังดู เอ! ไม่ใช่หลวงพ่อจะเป็นแตรมารับเราเสียละมั งเนียะ 

ผู้สัมภาษณ์ (ฉําชืน) : คุณแม่กลัวไหมคะตอนนั นน่ะ 

อุบาสิกาสุ่ม : ไม่กลัว ฉันก็ทํากรรมฐานของฉันเรือย 

ผู ้สัมภาษณ์ (ฉําชืน): เมือตอนเจาะสีข้างเอานํ าออก คุณแม่เจ็บมากไหมคะ 

อุบาสิกาสุ่ม : เจ็บนิดเดียว ความจริงตั งแต่ปีที ๓-๔ ทีทํากรรมฐานมา เขาเอาเข็มมาลองแทงฉัน ฉัน

ไม่เจ็บหรอก ตอนเจาะเขาเอาเข็มแทงตรงข้างซีโครงด้านซ้าย แป๊บนิดเดียวทีแท้เข็มเขาเล่มเบ้อเร่อเลย แต่เรา

รู้สึกว่าแป๊บนิดเดียว ก็ไม่เจ็บอะไรหรอก 

ผู้สัมภาษณ์ (ฉําชืน) : ทราบว่าคุณแม่เคยเข้าสมาบัติเข้าบ่อยไหมคะ 

อุบาสิกาสุ่ม : เข้าผลสมาบัติ ก็มีแหละ ทีเรานั งทุกว ันมันก็มี แต่ว่าเราต้องอธิษฐาน มาตอนทีเข็มแทง

แป๊บมันรู้สึกเลย รู้หนอเลย เขารู้ของเขาเอง จิตพร้อมขึ นมาเอง เพราะเราเคยกําหนด ไว้ตอนทํากรรมฐาน

หยิบก็กําหนดเป็นอะไรกําหนดทุกอย่าง พอเข็มถูกเนือแป๊บ เราก็รู้หนอเลย พิจารณาดู อ๋อ ! นีเราเคยทํากรรม

ไว้  กรรมอันนีโทษถึงตาย และเขาต้องเอาเราเวลาจะตาย ต้องตายด้วยโทษอันนี 

ผูสั้มภาษณ์ (ฉําชืน) : กรุณาบอกได้ไหมคะว่าเป็นกรรมอะไร 

อุบาสิกาสุ่ม: จะกรรมอะไรล่ะ ก็กรรมแทงงูเหลือมน่ะซี พวกบ้านเขาจะแทง ฉันโมโหเขาว่าเขาน่ะ

ทําไมไม่แทงเสียที ฉันคว้าฉมวกได้ก็แทงเอง โบราณเขาว่า ถ ้าแทงงู จะแทงทางหางให้บอกว่าแทงหัว ถ้าจะ

แทงทางหัวให้บอกว่าแทงหาง ฉันก็บอกว่าจะแทงหัว แล้วฉันก็แทงทางหาง นั นแหละโทษนั นแหละทีว่า

ต้องเจาะท้องนั นนะ กรรมอันนั น 



 

 

กรรมยังให้ผลต่อมาอีก เมือมาอยู่ทีกุฏิกรรมฐานแล้ว วันหนึงเมือนั งกรรมฐานเสร็จแล้วจะเข้านอน 

ขณะนั นย ังไม่หลับก็เห็นหลวงพ่อนั งอยู่ข้างๆ บอกว่า “โยมสุ่มรู้ตัวหรือเปล่า มะเร็งกินตับเข้าไปแล้ว” ฉันก็

ลุกนั งดู เห็นชายตับมีรูเท่านิ วก้อย หลวงพ่อได้ให้ยามารับประทาน ฉันก็นั งกรรมฐานเรือยไป สักระยะหนึง

มาดูอีกทีปรากฏว่าตับเป็นปกติได ้

ผู ้สัมภาษณ์ (ฉําชืน) : อยากทราบว่าคุณแม่ปฏิบัติอย่างไรถึงได้ผลดี มีทางแนะนําได้บ้างไหมคะ 

อุบาสิกาสุ่ม : ก็ต้องมานะหน่อย อย่าละความเพียร พระพุทธเจ้าท่านก็สังไว้แล้ว อย่าละความเพียร

หนา ฉันก็จ ําคําๆ นั น มา ฉันก็ปฏิบัติเป็นขั นๆ มาเรือย 

ผู ้สัมภาษณ์ (ฉําชืน) : เคยมีมารบ้างไหมคะ หมายถึงสิงทีกระทบจิตใจการปฏิบัติของคุณแม่นน่ะคะ 

อุบาสิกาสุ่ม : มารนีมีทั งนั นแหละแม่คุณเอ๋ยก็ใช้จิตกําหนดตะพึดจ้ะ ว ันหนึงทีมันจะหลุดนีนะ จะ

พ้นจากความปวด ความร้อน ความหนาว อะไรทุกอย่างนีนะ ไอ้ทีคิดโน่นคิดนีทีว่าจะได้ว ันนั นน่ะทีสุดเลย 

เหมือนอย่างเราจะขาดใจไม่ขาดใจนีเลยเชียว เห็นเป็นดวงเทียนเลย เราก็กําหนดไปๆมนัก็ไม่พ้น หลวงพ่อก็

นั งคุมอยู่ข้างหน้า เราก็เหงือหยดเปะๆ ๆ เพราะความร้อนอะไร ปวดเหลือกําล ังจะขาดใจไม่ขาดใจ ก็นึก

ขึนมาได้ว่า อ๋อ เรานีตายมันก็ต้องอย่างนี  และก็กําหนดไปนึกไป ภาวนาพองหนอยุบหนอไป เป็นดวงเทียน

ลุกแดงลิบ แดงก่อนหนักเข้าหรีลงมาๆ ๆ จิตเรานีก็ขาดไม่ขาด เหมือนดวงเทียนนั นเทียว ทีนี หรีจนทีสุดเขา

ดับปุบเราก็ปุบไป เหมือนอย่างตายนีเลยแซ่วไปเลยลืมตัวไม่รู้ตัว ม ันคล้ายๆ ไปโผล่ขึ น เกิดนิมิตภาพหนึงว่า

อยู่ใต้ต้นโพธิ 

ต้นโพธิ นั นใหญ่โตสูงสวยร่มเย็นหาทีไหนไม่เหมือนแล้ว ก็ขึ นไปนั งบนทีเหมือนเตียงอย่างนีแหละ 

ขึนไปนั งแล้วลมพัดเย็นชืนใจทีสุดเลย เหลียวดูทางโน้นก็ไม่มี เหลียวดูทางนีก็ไม่มี เหลียวดูแม่ก็ไม่มี พอถึง

กําหนดก็ลืมตาขึ นมา 

พอลืมตาขึ นมา หลวงพ่อก็ยิ มเชียว ฉันบอกว่าจะขาดใจเสียเมือตะกี  นึกว่าตายเสียแล้ว ท่านก็หัวร่อ

บอกว่า “โยม ทีนี ตั งแต่วันนี  ไม่มีปวดมีเมือยอีกแล้ว ก็หลุดตั งแต่ว ันนั น ตั งแต่ว ัดพรหมบุรีแล้ว” 

ผู ้สัมภาษณ์ (ฉําชืน) : ขอให้คุณแม่เล่าเรืองลี ล ับจากการนั งกรรมฐานนีนะคะว่าจะไปอะไรได้ถึง

ไหน 

อุบาสิกาสุ่ม : ได้แม่คุณ ทําไปเถอะ เช่นเราอยู่นี ส่งจิตไปหาลูกชายทีกรุงเทพฯ เขาเรียนอยู่ประสาน

มิตร บอกว่าพรุ่งนี แม่จะไปหา ให้มารับแม่ทีตลาดหมอชิต ไปสองคนกับหลานอีกคนหนึง ทีส่งไปนี

กลางคืนเขาก็ฝันเลยว่าแม่จะไปหา เขาจะไปทัศนาจรจ่ายเงินค่ารถไปแล้ว พอขึ นรถนึกขึ นได้ว่าแม่จะมาหา

เลยไม่ไป ก็รอพบกัน 

ผู้สัมภาษณ์ (ฉําชืน) : แสดงว่า บุญกุศลจากการปฏิบัติย ังส่งถึงลูก ถึงจะไกลแสนไกลก็ย ังตามไปถึง 

คิดว่าเป็นความจริงใช่ไหมคะ 

อุบาสิกาสุ่ม : จ้ะ เป็นความจริง ฉันก็มันใจทางไหนไม่เหมือนทางนี  ต ั งแต่ปฏิบัติมานะ ไม่ได้ปฏิบัติ

อย่างอืนเลย มีแต่พองหนอ ยุบหนอ ทําไปเถอะ ไม่ถึง ๓ ปี ๔ ปีหรอก ถ้ามีบุญกุศลเราเคยทําต ั งแต่อดีตชาติ

มา มาชาตินี ก็ต้องพบ แต่ฉันนิมิตของฉันเองว่า อดีตชาติเคยทําพุทโธ ธูปนีโถเท่านี แน่ะ เต็มสุ่มเลยเชียว ชาติ



 

 

นั นเป็นผู ้ชาย ทําแต่พุทโธ และอธิษฐานแต่ชาตินั น ขอให้เจออาจารย์ในทางวิปัสสนา เพราะว่าพุทโธนีสมถะ 

ก็เลยมาเจอชาติทีเจ็ดน ี

ผู ้สัมภาษณ์ (ฉําชืน) : อธิษฐานตั งแต่ชาตินั นมาชาตินี คุณแม่มองย ้อนกลับไปหรือคะถึงได้ทราบว่า 

ชาตินั นได้ทําแบบพุทโธไว้ 

อุบาสิกาสุ่ม : มันเป็นอย่างนี  หลวงพ่อท่านบอกว่า “โยมสุ่มนีทํามา ๗ ชาติ แล้วทีนี ก็ ๗ ปี ๗ เดือน 

๗ ว ัน ถึงสําเร็จ ท่านบอกว่าอย่างนั น ฉันก็สงสัย ถึงได้นั งย้อนไปดู ก็รู้ขึ นมาเอง 

เมือระลึกชาติได้ ชาติทีแล้วมาก็อยู่ทีว ัดพรหมบุรี เป็นผู ้หญิง แต่งงานมีบุตรชาย ๓ คน หญิง ๑ คน 

อาชีพรับจ้างทําศาลาว ัดพรหมบุรีตั งแต่หลังก่อน ขณะทานข้าวรวมกันเป็นวง แฟนเป็นโรคคันทั งตัวเน่าเฟะ 

ฉันก็บอกให้เขากลับไปอยู่บ้านกับพ่อแม่เถอะ ไม่ต้องห่วงลูกหรอก ฉันจะเลี ยงเอง เขาก็ร้องไห้กลับไปอยู่

กับแม่ 

มาชาตินี เขาได้มาเกิดเป็นลูกสุนัขอยู่ทีตลาดสิงห์บุรี ฉันเห็นเข้าก็นึกรักและสงสารเพราะเป็นขี เรือน 

เป็นแผลทั งตัว พอมารักษาก็หาย นึกติดใจว่า เวลาเดินจงกรมสุนัขตัวนี ก็เดินตามด้วย จนกระทั งเลิกเดินมา

นั งก็มานั งด้วย ก็เลยดูย้อนไป รู้ขึ นมาว่าเคยเป็นแฟนเมือชาติทีแล้วกล ับมาเกิดให้เราใช้หนี 

ผู ้สัมภาษณ์ (ฉําชืน) : คุณแม่พอจะเปิดเผยอะไรได้อีกไหมคะ 

อุบาสิกาสุ่ม : อย่าละเลยความเพียรนะ ผู ้ใดไม่ละความเพียร ผู ้นันก็สําเร็จ เขาว่าเขาเห็นพระพุทธรูป

กัน แต่ฉันเห็นนิมิตพระพุทธเจ้าถึง ๓ ครั ง ครั งแรกมารูปทรมานกาย ยืนมือให้ ก็มีแต่พวกชีนังอยู่ ๒-๓ คน 

ฉันก็เข้าไปได้คนเดียว แล้วดูพ่อแม่ซิว่า ใครนะมาไหม พระพุทธเจ้าท่านมาแล้ว จะชวนให้มาดู ไม่เห็นมีใคร

สักคน 

พอมากลางเดือน ๓ จําปีไม่ได้แล้วนะ เห็นท่านเป็นพระสงฆ์มีอายุแล้ว ท่านมาทีวัดศรีสาครทีฉัน

ทําบุญอยู่น่ะ สาวกท่านมาเต็มหมดเชียว ท่านก็คุยกับฉัน ฉันก็เข้าไปได้คนเดียว นอกนั นมีแต่พระสงฆ์ทั งนัน 

ท่านว่าสาวกของท่านพระอรหันต์ทั งนั น ฉันก็เดินเข้าไปในโบสถ์ ท่านก็เรียกเข้าไป เข้าไปพูดคุยด้วยเลย 

ท่านเรียกแทนตวัท่านว่า “สัมมา” ทุกค ําองค์สัมมาเนียะ มานีไม่ใช่ว่าจะประกาศว่า ว ันนี พรุ่งนี จะมา ให้สงฆ์

มารวมกัน พระอรหันต์ทีจะให้มารวมกัน ท่านไม่ได้ประกาศเลย มาทั วประเทศหมด มารวมกันเอง ท่านก็เล่า

ให้ฟัง 

มาทีว ัดอ ัมพว ันกลางเดือน ๖ พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นว ันพระเข้ามาทํากรรมฐานภายในอุโบสถ นิมิตเห็น

หลวงพ่อตั งเครืองสักการะรับรองพระพุทธเจ้า ท่านเสด็จเข้ามาทางประตูโบสถ์ทางทิศตะว ันตก เครืองตั งอยู่

ทางใต้ติดฝาผนังโบสถ์ มีพระอรหันต์สาวกนั งเฝ้าอยู่ ๑ องค์ แต่ทีประทับของพระพุทธเจ้าสูงกว่า ในโบสถ์มี

แต่ฉันคนเดียวหลวงพ่อก็ไม่อยู่ ฉันกราบท่าน ๓ ครั ง ใจทุรนทุรายว่าหลวงพ่อไม่มารับสักที รูปร่างท่านดู

หนุ่มคล้ายแขก 

ผู ้สัมภาษณ์ (ฉําชืน) : ทีคุณแม่รําลึกไป หรือเห็นไปเนีย ตอนเข้าสมาบัติหรือกําลังเจริญวิปัสสนาคะ 

อุบาสิกาสุ่ม : ก็นั งกรรมฐานข ั นอธิษฐานแล้ว 



 

 

ผู ้สัมภาษณ์ (ฉําชืน) : คุณแม่นึกเฉลียวใจไหมว่าสิงทีเห็นอาจเป็นสิงแปลกปลอม หรือว่าต้องถามครู

บาอาจารย์ต่อไป 

อุบาสิกาสุ่ม : อ๋อ ใช่ซิ เวลาเราเห็นนิมิต อะไรต้องมาสอบอารมณ์กับหลวงพ่อท่านก็แนะนําให้

กําหนดจิตตั งสติไว้ทุกครั งทีเห็นนิมิต อย่าเผลอ กรวดนํ า แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรทีเราได้กระทํามา 

ท่านบอกว่า นิมิตต่างๆ เป็นรูปธรรมทําให้เห็นภาพรูปธรรมในเมือกําหนดจิตมีสติดี เห็นหนอๆ 

แล้วภาพนิมิตนั นจะหายไปเป็นของสภาวะรูป เกิดเข้าสู่นามธรรม เป็นความจริงนั นเป็นตัวปัญญา นิมิตหาย

วับไปกับตา เป็นของไม่มีตัวตน นิมิตนั นเป็นกิเลส ทําให้หลงติดอยู่ ถ ้าใครหลงติดอยู่จะไม่พบดวงปัญญาใน

ด้านนามธรรม 

สติดีทําให้รําลึกเหตุการณ์ในชีวิตได้ พอนิมิตหายไปนามธรรมคือปัญญาเกิดทันที รู้เท่าทันขันธ์ ๕ 

รูปนามเป็นอารมณ์ 

การระลึกชาติได้เป็นนิมิตครั งอดีต พอสติดีจะมีนิมิตครั งอดีต แต่หลวงพ่อท่านสั งให้กําหนดโดย

สํานึกมันเลย พระพุทธเจ้าสอนเรืองเก่าไม่ให้รือฟืน เรืองของคนอืนไม่ให้คิด กิจทีชอบ ปัจจุบันๆ ๆ เป็นของ

เรา ให้กําหนดปัจจุบันอนาคตวันข้างหน้า อย่าจับมั นคั นให้มันตาย ห้ามไม่ให้คิดในวันข้างหน้า จะผิดหว ั งจะ

เสียใจตลอดชีวิต พระพุทธเจ้าจึงสอนให้กําหนดปัจจุบันเท่านั น 

หลวงพ่อให้กําหนดให้หายไปหมดเลยจนบัดนี  ไม่ข้องอยู่ ไม่ติดอยู่ต่อไปแล้ว 

ผู ้สัมภาษณ์ (ฉําชืน) : คุณแม่จะบอกลูกหลานเกียวกับการปฏิบัติอย่างไรบ้างคะ 

อุบาสิกาสุ่ม : ก็แนะนําอยู่ทุกวันนีไง ทีเข้ามาปฏิบัติก็แนะนําให้ทุกคน ทีว่ามาสอนนีนะ รักเท่ากัน

ทุกคน ไม่มีรังเกียจเดียดฉันท์เลย เวลานงัก็ส่งจิตไปให้ ให้ทําให้ได้ดี ทําให้ได้ทุกคน ตั งแต่หลวงพ่อท่าน

สอนมาก็ปฏิบัติอย่างนี  ทําอยู่อย่างนี  เขานั งก็นั งกับเขา เวลากลางคืนก็นั งส่งถึงคนโน้น ส่งถึงคนนีให้เขาทํา

ได ้

ผู ้สัมภาษณ์ (ฉําชืน) : คุณแม่รู้สึกเบือบ้างไหมคะทีมานังสอนทุกวันอย่างนี. 

อุบาสิกาสุ่ม : ไม่เบือ สนุกดี เสียดายจะแก่ไม่ไหวเสียซิ ถ้าไหวละก็สู้จนหัวชนกําแพงนั นแหละ 

ผู้สัมภาษณ์ (ฉําชืน) : ขอรบกวนคุณแม่แค่นีนะคะ ขอให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรง จะได้เป็นกําล ัง

ของพระพุทธศาสนาช่วยสั งสอนลูกหลานสืบไป กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ 

อุบาสิกาสุ่ม : สมพรปากเถอะแม่คุณ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อุบาสิกายุพิน บําเรอจิต 

สมพร แมลงภู่ 

๖ พ.ค. ๓๑ 

 

อุบาสิกายุพิน บําเรอจิต อายุ ๖๔ ปี อยู่บ้านเลขที ๖๙ ต.ต้นโพธิ  อ.เมือง จ.สิงห์บุรี มีอาชีพค้าขาย 

สมรสกับนายกลีบ บําเรอจิต เมือ พ.ศ. ๒๔๗๓ อายุ ๑๖ ปี สามียังมีชีวิตอยู่ มีบุตร ๖ คน รับราชการหมดทุก

คน อุบาสิกายุพิน ได้มาช่วยหลวงพ่อแนะแนวการปฏิบัติธรรมแก่ผู้รับการอบรมธรรมปฏิบัติเป็นหมู่คณะ ที

หอประชุมภาวนา-กรศรีทิพา หล ังจากซึ งใจจากผลการปฏิบัติธรรมทีได้รับ นอกจากนี ย ังมีส่วนช่วยเหลือ

กิจการของว ัด อ ันเป็นเหตุนําให้วิญญาณแม่กาหลงมาปฏิบัติธรรมอยู่ทีว ัดอัมพวัน จึงได้ขอสัมภาษณ์ และ

ได้รับอนุญาตให้นํามาตีพิมพ์ได้ ผลจากการสัมภาษณ์มีดังนี 

ผู ้สัมภาษณ์ (สมพร) : คุณป้าสนใจมาปฏิบัติธรรมตั งแต่เมือไรคะ 

อุบาสิกายุพิน :  สนใจมานานแล้ว ก่อนทีจะมาปฏิบั ติธรรมก็สนใจในเรืองของบุญอยู่ก่อน สมัยย ัง

เด็กอยู่พ่อแม่มาวดั แม่ไม่ให้มาก็ตามมาว ัดอยู่เสมอ ตลอดกระทั งมาอยู่โรงเรียนก็สนใจอยู่ทีว ัด สมัยนั นพระ

ท่านย ังไม่มีนํ าประปา นํ าบาดาลทั งสิน ก็ช่วยตักนํ าให้พระตามกุฏิเวลาพักเทียง ออกจากโรงเรียนก็สนใจ

ทําบุญมิได้ขาด ทุกวันพระหาอาหารคาวหวานมาทําบุญอยู่เสมอ 

ผู ้สัมภาษณ์ (สมพร) : คุณป้าเริมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครั งแรกทีไหนคะ 

อุบาสิกายุพิน :ทีวัดพรหมบุรี สมัยนั นเขาเรียกวัดกุฏิลอย เดียวนี เปลียนเป็นวัดพรหมบุรี อาจารย์ที

สอนคือ หลวงพ่อจรัญ สมัยนั นท่านย ังไม่ได้เป็นสมภาร เป็นพระลูกว ัดก็เรียกท่านว่า “ท่านจรัญ” อยู่เสมอ 

ก่อนทีจะมาปฏิบัติธรรมก็มีอยู่ว่า แม่สุ่ม (อุบาสิกาสุ่ม ทองยิง) มาปฏิบัติกับแม่เขา ต่อมาก็มีแม่แต้ม

เป็นญาติกัน ก็เข้ามาปฏิบัติธรรม แม่แต้มก็ชวนน้าสาวฉันมาอีกคน น้าสาวก็เกิดชวนฉันว่า ไปว ัดพรหมบุรี

กันเถอะ มีอาจารย์สอนกรรมฐาน ตอนนั น พ.ศ. ๒๔๙๗ ก็เลยสนใจ เพราะสนใจในทางบุญอยู่แล้ว ก็พายเรือ

มากับน้าสาว สมัยนั นมีไม่กีคน มีแม่สุ่ม สองคนแม่ลูก ป้าเขาอีก ๑ คน คือแม่แต้ม ฉันเองกับน้าสาว ก็พาย

เรือมาวัดพรหมบุรี ตอนเช้าก็พายเรือล่องนํ ามาเรือยๆ แล้วมาถึงตลอดปากบาง จอดแพท่า ก็ฝากเรือเขาไว้ 

เดินจากท่านํ าตลาดปากบางถึงว ัดพรหมบุรีกไ็กลเหมือนกัน เดินต ัดทุ่งมาถึงว ัดพรหมบุรี มาถึงก็ได้รับ

คําแนะนําของท่านแล้วก็รับกรรมฐานจากหลวงพ่อองค์ปัจจุบันนีแหละ 

รับกรรมฐานแล้วก็ปฏิบัติต่อมาเรือยๆ ท่านก็แนะแนวให้ปฏิบัติอย่างนั นเรือยมา สมัยนั นไปอาทิตย์

ละ ๑ ครั ง คือว ันอาทิตย์ หลวงพ่อท่านบอกว่า ว ันอาทิตย์เด็กเขาหยุดโรงเรียน เวลานั นมีเด็กหลายคน มาก็

ล ําบากเหมือนกัน ก็ให้เด็กอยู่บ้าน คนพีเลี ยงน้อง แล้วก็ปฏิบัติมาเรือยๆ ท่านชี แนะแนวไว้อย่างไร ก็ทําตาม

ท่านอยู่เสมอมิได้ขาด ก็ได้รับผลจากการปฏิบัติธรรมในปีแรก ตอนทีพายเรือทวนนํ า 

ตอนนั นก็พายเรือมาด้วยความลําบาก แต่ได้คติธรรมจากพายเรือต ั งแต่ว ัดพรหมบุรีขั นมาว่า ตอน

พายเรือล่องนํ ามาตามแม่นํ าเจ้าพระยา ก็กว้างขวางใหญ่ ขากลับพายเรือจากตลาดปากบางกลับทางก็ไกล เรา

ปฏิบัติธรรมนีหนอ ถ้าเราไม่สนใจแบบพายเรือทวนนํ า การปฏิบัติธรรมของเราคงไม่ได้ผลแน่นอน 



 

 

พอเกิดคติธรรมตอนนนัก็มีใจเป็นกุศลมากขึ น อุตส่าห์ปฏิบัติมาเรือยๆ หลวงพ่อจะสั งให้นั งอย่างไร 

ให้ปฏิบัติอย่างไรก็ทําตามท่านเรือยมา 

อยู่ว ัดพรหมบุรีได้ ๒ ปี ทางวัดอัมพวันสมภารองค์เก่าเกิดสึกหาลาเพศไป ก็นิมนตท่์านจรัญมาเป็น

สมภารว ัดอัมพว ัน แต่ตอนปีแรก พ.ศ. ๒๔๙๙ ท่านมารักษาการ ตอ่มา พ.ศ. ๒๕๐๐ ก็ได้รับแต่งตั งเป็นเจ้า

อาวาสแทนองค์ทีสึกไป 

มาว ัดอัมพวันก็พายเรือจากสิงห์บุรี มาด้วยความล ําบากเหมือนกัน ก็อุตส่าห์ต่อสู้ ทีว ัดอ ัมพว ันยัง

เป็นว ัดยากจนอยู่ หมู่บ้านคนก็น้อย ต้องหาอาหารมาทานเอง ก็ปฏิบั ติต่อมาเรือย บางครั งท่านให้มานอนค้าง

วัด ปฏิบัติธรรมสอบอารมณ์กัน ก็มาค้างกันหมด มีหม้อข้าวหม้อแกงมาหุงหาทานเอง เพราะสมัยนั นย ังไม่มี

โรงครัวก็ติดตามท่านมาเรือยๆ การปฏิบัติก็ได้รับผลมากขึ น  

ผู ้สัมภาษณ์ (สมพร) : ตอนนั นสภาพว ัดอัมพว ันเป็นอย่างไรบ้างคะ 

อุบาสิกายุพิน : วัดรกเป็นป่ารุงรังไปหมด โบสถ์หลงัเก่าก็มีแต่ป่ากล้วย ป่าหญ้าคาทั งนั น การปฏิบัติ

ธรรมต้องปฏิบัติในโบสถ์หลังเก่า บางครั งท่านให้มาค้างก็ปฏิบัติทีบนศาลาหลังเก่า ความเป็นอยู่ลําบาก แต่

ความรู้สึกว่าปฏิบัติธรรมแล้วมีแต่ความสบายใจ ไม่นึกถึงความลําบาก ถึงแม้หุงหาทานเองก็มีความสบายใจ 

ผู ้สัมภาษณ์ (สมพร) : ได้ทราบว่าคุณป้าได้รับผลจากการปฏิบัติธรรม เกิดสติปัญญาช่วยเหลือ

ครอบครัวได้ กรุณาเล่าให้ฟังได้ไหมคะ 

อุบาสิกายุพิน : ปัญญาทีเกิดจากภาคปฏิบั ติธรรมนั นมีอยู่ เมือสมัยอยู่ว ัดพรหมบุรีก็มีสติปัญญาเกิด

แล้ว ต่อมาย้ายมาวัดอ ัมพว ันก็มีสติเกิดขึ นเรือยๆ ในการประกอบชีพการค้าก็ไม่ค่อยจะเพียงพอ ย ังน้อยอยู่ 

ต่อมาลูกโตขึ น การเรียนสูงขึ น ค่าใช้จ่ายก็มากขึ น การประกอบอาชีพก็ไม่ค่อยจะเพียงพอ หาเงินไม่ค่อยจะ

พอส่งมันก็เกิดมีสติปัญญาขึ นมาจากการปฏิบัติธรรมว่า จะต้องทําการค้าใหม่ ควรจะก่อเตาเผาปูนขึ นมา 

จะต้องทําอิฐก่อน เป็นอิฐขนาดใหญ่แบบตามวัดสมัยโบราณ ก็ทําอิฐมาเองปันเองเผาเองเสร็จ 

เมือทําอิฐเสร็จแล้วจะเริมทําเตา นั งปฏิบัติกรรมฐานอยู่ ปัญญาก็ออกมาอีกว่า เราจะต้องท ําอย่างนั น 

กว้างยาวเท่านั น มีช่องประตูใส่ไฟ ทีแรกก็ขุดรากฐานประมาณ ๑ ศอก พอจะจับอิฐวางสติก็บอกให้วางอย่าง

นี วางเฉลียงแบบนั น พับแสกแบบนั น ก่ออยู่ ๑๕ ว ันก็เสร็จ เมือก่อเสร็จแล้ว สติบอกว่า ทําบัวซิ ทําอย่างนั น

อย่างนี  ก็ก่อได้เสร็จเรียบร้อย ก็ไม่ใช่ของเล็กนะ จุหินได้ ๒๕ คิว ใช้ฟืนประมาณ ๖ คันรถบรรทุก  

สมัยนั นรั วว ัดเป็นรั วไม้บ้าง กําแพงบ้าง หลวงพ่อท่านก็ให้คนไปทีบ้านขอซือปูนเอามาละลายนํ า 

แล้วกรองให้ละเอียดทําเป็นนํ าข้นๆ เหมือนทาสี แต่ใช้ปูนขาว ท่านให้คนไปหลายครั งฉันก็ทําบุญมาด้วยทุก

ครั ง 

ต่อมาท่านไปอีก เอารถจอดเรียบร้อยแล้วบอกเอาปูนสัก ๑๐ ถ ัง จะทารั วอีก ฉันเองขนปูนเสร็จ

เรียบร้อย เห็นท่านเดินจากรถไป เดินไปรอบๆ เตาเผา เมือดูเสร็จก็กลับมาถามว่า “โยมเป็นเงินเท่าไร” ฉันก็

บอกว่า “ไม่คิดเป็นมูลค่าอะไรหรอก ขอทําบุญต่อวัด” ก็ทําบุญเรือยๆ มา ท่านก็เอ่ยถามมาคําหนึงว่า  

“โยม เตาหล ังนี ใครก่อขึ นมา” 



 

 

ฉันก็ตอบว่า “หลวงพ่อ ฉันก่อขึ นมาเอง แต่ก่อได้ยังไงฉันก็ไม่ทราบเหมือนกัน ก็ไม่มีวิชาอะไรมา

นั งตรึกตรองทําจิตสงบอยู่ ปัญญาก็เกิดบอกให้ทําอย่างนั น อย่างนี  แล้วทําบัวอย่างนี ก็เสร็จเรียบร้อยมา” 

หลวงพ่อท่านก็บอกว่า “อืม์! ใช้ได”้ 

ต่อมาถึงว ัดท่านก็บอกว่า “เอ้า! รวบรวมผลงานเข้า เยอะแล้วนะ” มีประสบการณ์หลายอย่างกับ

การค้า การค้าเจริญรุ่งเรือง ส่งลูกเรียนสําเร็จก็ด้วยกรรมฐานโดยตรง 

หลวงพ่อเล่าเรืองสติปัญญาก็มีหลายๆ อย่างจะทําอะไรขึ นมาอย่างเช่นเราจับเสียมจะขุดดิน พอเริม

จะจับสติปัญญาออกมาแล้ว จับอย่างนั นซิ พอจับไปสติออกหน้า นําหน้าอยู่เสมอ ทําอย่างนีขุดอย่างนั น ม ันก็

แปลกออกมาเหมือนกันจากตวัฉันเอง 

การปฏิบัติทีว่ามีสติปัญญาได้ย ังไง หลวงพ่อก็แนะนําให้เหมือนกันว่า “ทําไปเถอะโยม ค่อยทํา ค่อย

เป็นค่อยไป” ฉันเองก็รวบรวมผลงานอยู่เสมอ เวลาทํางานก็เหมือนกัน เป็นวิปัสสนาทั งนั น ขอให้ทําตั งสติ

เข้าไว้ กําหนดไว้  ถ้าเราเก็บรวบรวมผลงานได้ไว้มากแล้ว เราก็ไม่ต้องกําหนด เป็นอย่างทีท่านแนะแนวให้ 

ทุกสิงทุกอย่างไม่ต้องกําหนด หยิบหนอ วางหนอ อย่างนั นอย่างนี  พอเริมจะทําสติก็ออกหน้าแล้ว ว่าให้ทํา

อย่างนั นซิ หยิบตรงนี  วางตรงนั น ม ันก็เรียบร้อย เรียบร้อยด้วยสติปัญญาจากกรรมฐานนีเอง 

ผู ้สัมภาษณ์ (สมพร) : เดียวนี เตาเผายังอยู่ไหมคะ 

อุบาสิกายุพิน : ไม่อยู่แล้ว รือถวายพระสร้างโบสถ์ไปแล้ว พอลูกเต้าเรียนสําเร็จก็ตัดสินใจว่า 

พอแล้ว พอกินพอใช้ พอดีพระว ัดทางอ่างทองจําชือว ัดไม่ได้เสียแล้ว ท่านผ่านมาบอกว่า “โยมถ้าเลิกแล้วจะ

รือไหม อาตมากําลังจะสร้างโบสถ”์ ฉันเองก็บอกว่า 

“เอาละฉันเลิกแล้ว” ฉันก็ถวายท่านไป ท่านก็ขอแรงชาวบ้านเอารถมารือ ไปก่อโบสถ์ได้แค่บัวฐาน

บัวก็ย ังขาด ฉันเองก็ใจศรัทธาว่าเลิกจากเตาแล้วโบสถ์หลังนีย ังไม่สําเร็จ ก็ทําอิฐเองอีกเหมือนกัน เป็นก้อน

เล็กๆเหมือนสมัยนี  สร้างโบสถ์หลังนั นจนเสร็จเรียบร้อย 

ผู ้สัมภาษณ์ (สมพร) : คุณป้าได้รับความซึงใจจากการปฏิบั ติธรรมตอนใดบ้างหรือไม่คะ 

อุบาสิกายุพิน :ก็มีอยู่ เมือ พ.ศ. ๒๕๒๔ นั งปฏิบัติธรรมเรือยมา หลวงพ่อส่งให้นั งกีช ั วโมง ก็ปฏิบัติ

ตามคําสั งท่านอยู่เสมอ วันหนึงนั งปฏิบัติอยู่ทีบ้านได้คติเตือนใจจากากรปฏิบั ติธรรมขึ นมาว่า จะหมดอายุ 

พ.ศ. ๒๕๒๕ ชีวิตต้องตายแน่นอน ก็ได้มากราบเรียนหลวงพ่อว่า มีอาการเกิดขึ นจากกรรมฐานชัดมาก ว่าจะ

หมดอายุ พ.ศ. ๒๕๒๕ หลวงพ่อบอกว่า “เอาละ เมือหมดชีวิตแล้ว ชีวิตของโยมก็คงหมดแน่นอน แต่ขอให้

โยมมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนืองระยะเวลา ๓ เดือนทีวัด ฉันก็มาตามคําสังหลวงพ่อ 

สมัยนั นทีหอประชุมก็เริมมีคนมาปฏิบัติธรรมกันเรือยๆ หลวงพ่อให้ปฏิบัติอย่างกวดขัน ก็อยู่มาเริม

เดือนที ๑ มีอาการเกิดขึ นทีตัวเองว่าจะหมดชีวิตแน่นอน ก็น ั งกรรมฐานอย่างเข้มงวดต่อเนืองกันตลอด ไม่มี

เวลาพักผ่อน อาการทีว่าจะหมดชีวิตไปก็กลับดีขึ น พอเดือนที ๒ หลวงพ่อก็สอบอารมณ์ให้ปฏิบัติติดต่อกัน

อีก ก็ปฏิบัติตามตลอดเวลา พอเดือนที ๓ ก็ปฏิบัติต่อเนืองอีกเหมือนกัน จวนจะหมดปลายเดือนที ๓ แล้ว 



 

 

วันหนึงพอทานอาหารเพลแล้ว ก็จะขอพักหล ังสักครู่ รู้สึกว่าย ังไม่ทันจะหลับ มีใครมาปลุกให้ลุกทํา

กรรมฐาน ฉันเองก็ลุกขึ นลา้งหน้าเสร็จเรียบร้อย ก็บูชาพระไหว ้พระ ลุกเดินจงกรม ตั งแต่บ่ายสองโมงเย็น 

เดินจงกรมไม่ถึงชั วโมงดี ก็มีอาการเกิดขึ นจากกรรมฐาน จะเดินต่อไปคงไม่ได้ สมาธิเข้าระดับแล้วก็ต้องนัง 

พอนั งลงไปแล้วตั งแต่บ่ายสองโมง ทีรู้ว่าเวลาเท่าไรเพราะมีนาฬิกาในห้อง ได้ยินเสียง ก็นั งปฏิบั ติ

ไปจนถึงเทียงคืนแล้ว ก็มีอาการเกิดขึ นจากการปฏิบัติธรรม ภายนอกไม่รับสัมผัส สัมผ ัสแต่ภายใน มีอาการ

เกิดขึ นเหมือนว่าเราฉายเอ๊กซเรย์ภายใน อาการทีว่าจะตาย ก็มีเส้นจากบั นเอวทางด้านขวา ขาวสะอาดมาถึง

ต้นคอก็มีอาการดํา ภาพฉายเห็นภายในชัด เห็นหมดทุกอย่าง อาการทีจะทําให้ตาย พอรู้สึกอย่างนั นแล้วภาพ

นั นก็จะหายไป อาการเวทนาต่อร่างกายสังขารก็มีทวีขึ น ปวดศีรษะเป็นเวลา ๑ ชั วโมงเต็ม ช ั วโมงนั นปวด

เวทนาอย่างแก่กล้า เหมือนว่าศีรษะจะแยกออกไปเป็นสัดส่วน ก็กําหนดปวดหนอๆ ไปเรือย เวลาใกล้ถึงอีก 

๑๕ นาที จะ ๕ โมงเชา้ อาการเวทนาก็หายไปจนหมดสิน มีอาการรู้สึกตัวเกิดขึ นภายนอก รู้สึกสัมผ ัส 

ภายนอกภายในรู้สึกพร้อมกัน รู้สึกหมดทั งต ัว พอดีนาฬิกา ๑๑ โมงพอดี ก็ออกจากกรรมฐาน 

อาการจากกรรมฐาน จิตใจสัมผัสกับอาการทีผ่านมา ไม่มีความสุขใดเท่ากับอารมณ์ทีได้ประสบ 

อารมณ์นันก็ติดมาถึงปัจจุบันในขณะนี พอออกจากกรรมฐาน อาการเจ็บปวดทีว่าชีวิตจะหมดไป ก็หายไป

หมดสิน เหมือนกับว่าชีวิตรอดมาใหม่ ก็ปกติดีจิตใจสดชืนแจ่มใส การสัมผัสอารมณ์ในกรรมฐานช่วงเวลา 

๒๐ ชัวโมงเต็มก็ติดตัวฉันอยู่ทุกวันนี ท่านทีปฏิบั ติจะพบเอง พูดไปก็เข้าใจยาก ว่ามีความสุขแค่ไหน 

พอรุ่งขึ นอีกหนึงว ัน หลวงพ่ออยู่ก็เข้าไปกราบท่าน ท่านบอกว่า 

“เป็นย ังไงล่ะโยม ถ้าไม่มาอยู่ว ั ด ป่านนีก็กลายเป็นเถ้าไปหมดแล้ว นีโยมก็รอดตายมาแล้ว ได้ปฏิบั ติ

ธรรมเป็นเวลา ๒๐ ชั วโมงเต็ม อาการก็หาย” 

ได้กราบเรียนท่านว่า ตอนนี เป็นปกติดี ไม่มีอะไรเกิดขนึต่อร่างกายสังขาร จิตใจก็มีความสุข ไม่มี

อะไรสุขเท่ากับได้สัมผัสกับอารมณ์นันไม่มีอีกแล้ว 

พอกราบเรียนท่านแล้ว ท่านบอกว่า “เอาละโยม เมือรอดชีวิตมาได้ก็ช่วยกันนะ ต่อไปนี  พ.ศ. 

๒๕๒๕ นี จะมีผู้มาอบรมเยอะ ก็ช่วยกันแนะแนว” ตอนนั นก็มีอนุศาสนาจารย์กองทัพบก ก็ช่วยเหลือหลวง

พ่อเรือยมาจนกระทั งปัจจุบันนี 

ผู ้สัมภาษณ์ (สมพร) : ขอกราบเรียนถามคุณป้าเรืองแ ม่กาหลงค่ะ คุณป้ารู้จ ักแม่กาหลงตั งแต่เมือไร

คะ 

อุบาสิกายุพิน : รู้จ ักก ับแม่กาหลงมาตั งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ ตอนนั นเขาอายุได้ ๒๐ กว่า พอแต่งงาน เขา

ก็มาเช่าบ้านใกล้กับทีฉนัอยู่ เป็นบ้านท่านนายอ ําเภอเก่าปลดเกษียณแล้ว ท่านก็ย้ายเข้าไปอยู่กรุงเทพฯ กับลูก 

กาหลงเขาไม่ได้ทํางานนอกบ้าน ส่วนสามีทํางานเทศบาล ยังไม่มีบุตรด้วยกัน มาเช่าอยู่ได้ ๒ ปี พอย่างเข้าปี

ที ๓ วันนั นเขามีอาการแปลกๆ เกิดขึ น พอฉันเดินเข้าไปใกล้ข้างบ้านเขา ยืนคุยกันเพราะรั วข้างบ้านติดกัน ก็

ยืนถามเขาว่า 

“กาหลงทําอะไร” 



 

 

กาหลงก็ตอบว่า “เป็นอะไรก็ไม่รู้ ป้า มันร้อน มันกลุ ้ม” เขานุ่งผ้ากระโจมอกอยู่ แล้วจับปลาช่อนมา 

๑ ตัว ทุบหัวปลา ปลาก็ดินแล้วก็ขอดเกล็ด ปากก็พูดว่า 

“หนูเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ มันกลุ ้มเหลือเกิน” 

ก็บอกว่า “ทําไมไม่นุ่งผ้านุ่งผ่อนให้เรียบร้อย” 

เขาบอกว่า “มันร้อนมันกลุ้มไม่ทราบจะทําอย่างไร มันร้อนเหลือเกิน” 

พอเขาเสร็จจากทําปลาแล้วก็ขึ นบ้านไป ต่างคนต่างแยกกันไป ฉันเองก็กลับมาพักทีบ้าน 

ตกบ่ายเวลาสัก ๔ โมงเย็น เสียงคนทีบ้านกาหลงดังจ๊อกแจ๊กขึ นมา ก็เลยถามเขาว่า “อะไรกนั ทํา

อะไร” 

เขาบอกว่า “กาหลงตายเสียแล้ว” 

พอเขาบอกกาหลงตาย ก็นึกได้ว่า กาหลงพูดกับฉันเมือตอนบ่ายหน่อยว่ามีอาการร้อน พอสักครู่

หนึงก็มีคนพูดขึ นมาอีกว่า 

“ตายแล้วเป็นอย่างไรหนอ กาฬขึ นดําหมดทั งตัว” ก็เป็นอาการคนเป็นไข้กาฬตาย 

ตายแล้วเขาก็เก็บไว้ ๓ คืน ถึงเวลากน็ําไปเผา เมือเผาแล้วก็มีอาการเกิดขึ นหลายๆ อย่างกับบ้านหลัง

นี  กว่าจะถึงทําบุญ ๗ ว ัน ก็มีปรากฏการณ์หลายอย่าง สามีอยู่ไม่ได้ต้องให้เพือนมานอนด้วย พอทําบุญ ๗ ว ัน 

ก็ย ้ายไปอยู่กับแม่เขา ไม่ยอมอยู่บ้านหลังนั น บ้านหลังนั นก็ร้างอยู่ 

ต่อมาหลวงพ่อว ัดอัมพว ันก็เกิดถามขึ นมาว่า มีใครจะขายบ้านบ้าง ทีว ัดอ ัมพว ันไม่มีครัว ฉันเองก็นึก

ขึนมาได้ว่า บ้านท่านนายอําเภอตอนนี ย ังไม่มีใครอยู่ หลวงพ่อก็บอกว่า “โยมไปถามซิ เขาจะขายไหม” 

พอดีฉันกลับจากว ัดเจ้าของบ้านเขามาพอดี ก็เลยถาม 

“คุณนาย บ้านหลังนี จะขายไหม” คุณนายก็ถามว่า 

“ทําไมเลา่” ก็บอกว่า  

“หลวงพ่อท่านจะซือเอาไปไว้ทีว ัด จะทําครัว เพราะทีว ัดย ังไม่มีครัว” คุณนายก็พูดขึ นมาว่า “ขาย

เหมือนกันแหละ จะขาย” ก็กลับมาบอกหลวงพ่อ หลวงพ่อก็ให้ไปถามว่าจะขายสักเท่าไร คุณนายก็บอกว่า

ขาย ๕,๐๐๐ บาท มาบอกหลวงพ่อ ท่านก็บอกให้ไปถามใหม่ซิว่าลดได้ไหม คุณนายก็บอกว่า ถ้าหลวงพ่อจะ

เอาไปไว้ว ัดก็เอาแค่ ๓,๐๐๐ บาท หลวงพ่อก็ตกลง เพราะมีเงินอยู่ ๓,๐๐๐ บาทพอดี 

คุณนายก็บอกว่า “เอาละ เมือตกลงแล้ว ท่านจะรือเมือไร แม่พินก็จ ัดการเองก็แล้วกัน ฉันจะล่อง

กรุงเทพฯ แล้ว” 

คุณนายก็ล่องกรุงเทพฯ ไป ฉันก็มาตกลงกับหลวงพ่อ ท่านตกลงไปรือบ้าน จ ําว ันทีไม่ได้ แต่รือ 

พ.ศ.๒๕๐๓ ท่านมีเรือสําปั นติดเครืองสมัยเก่าโยงเรือพัฒนาไป ๑ ล ํา มีคนไปหลายคนท่านก็ไปด้วย 

เมือไปถึงบ้านฉันก็จัดอาหารถวายเพล เลียงคนงานเมือเสร็จแล้ว หลวงพ่อก็บอกว่า “โยม ไปดูบ้าน

ซิ ตั งแต่ตกลงซือบ้าน ย ังไม่เคยเห็นบ้านเลย รูปร่างบ้านเป็นอย่างไร” สามีฉันเองก็ไปกับหลวงพ่อ รั วบ้าน

ติดกัน คนงานก็ย ังอยู่ทีบ้าน ทานอาหารกันย ังไม่เสร็จเรียบร้อย สามีฉันรู้แล้วว่ามีอะไรเกิดขึ นแปลกๆ ก่อนที



 

 

หลวงพ่อจะมาตั งแต่แม่กาหลงตาย แค่หน้าบ้านก็ไม่ค่อยจะมีคนอยากเดินผ่าน ก็ขึ นไปคอยท่านอยู่ทีหัว

บันได ท่านก็ขึ นไปถึงบ้าน ไปถึงก็เปิดบ้าน มีอาการบ้านหว ั นขึนทั งหลัง ท่านบอกว่า 

“คล้ายๆ มันวาบ มันมืดไปหมด” ท่านก็เลยพูดขึ นมาว่า 

“อ้าว! ใครมาอยู่ทําไมบ้านนี ล่ะ ไปอยู่ว ัดอัมพวันด้วยกัน” 

ก็รือบ้านมา แม่กาหลงก็มาว ัดอ ัมพว ันตั งแต่หลวงพ่อรือบ้านมา พอบ่ายหน่อยก็รือบ้านเสร็จ มาถึง

วัดก็ขอแรงปลูกอีกว ันเดียวเสร็จอีกเหมือนกัน 

พอฉันมาว ัดท่านก็ถามขึ นมาว่า “โยมบ้านหลังนี มีใครตาย” แต่ฉันเองก็ไม่ได้เล่า ปิดความเรือยมา 

ฉันก็บอกว่า 

“มีแม่กาหลง อยู่สองคนกับสามี สามีทํางานเทศบาล แม่กาหลงเป็นไข้กาฬตาย ตายทีบ้านหลังนี” ก็

เล่าให้ท่านฟังเรือยๆ 

ต่อมาฉันก็มาว ัดอีก ปลูกบ้านเสร็จแล้ว มีแม่ชีหมากดิบเป็นคนแรกอยู่บ้านหลังนี  มาถึงถามฉันว่า 

“แม่พินๆ บ้านหลังนีชอบกลนะ มีเจ้าของบ้านด้วยมานังบนขือ ผมยาวรูปร่างสวย ไว้ผมยาวประบ่า 

ผิวขาวเหลือง สวยด้วย พอฉันมัวนอนอยู่ ไม่ทํากรรมฐาน แม่คนนี ก็มานั งข้างๆ มาปลุก บอกให้ทํากรรมฐาน 

แล้วก็มานั งพูดด้วยว่า ฉันชือแม่กาหลง ตายอยู่บ้านหลังนี” เหตุเกิดขึ นอย่างนี 

อยู่มามีงานว ัด แม่เขียว แม่ฉาบมาช่วยหลวงพ่อทําครัว งานหลวงพ่อทีสร้างโบสถ์ ก็ถามฉันว่าแปลก

มีคนมายืนข้างๆ บอกว่า “ยายเขียว ยายฉาบมวันอนอยู่ได้ ทําไมไม่ทํากรรมฐานเล่า” ก็บอกว่า “มี บ้านหลังนี

เขาเช่านายอําเภออยู่ ตายแล้วไม่ไปไหน สันนิษฐานเอาว่าคงเรืองสามี สามีเจ้าชู้ชอบผู ้หญิงไปเรือย วิญญาณ

ก่อนจะดับสินไป ก็มีจิตใจผูกพันห่วงสามี วิญญาณก็อยู่ทีบ้านหลังนี เอง ต่อมาก็มีอะไรแปลกๆ หลวงพ่อ

บอกวา่ บอกแม่กาหลงให้มาอยู่ว ัดด้วยกนั มาช่วยดูแลทางวัดนะ ช่วยกันดูแลรักษาข้าวของในวัด อย่าให้หาย 

ช่วยกันดูนะ” หลวงพ่อท่านก็พูดอย่างนั น 

มีภรรยาภารโรง ร.ร. ว ัดอัมพวันคนก่อน มาช่วยทําครัว คอยแต่จะลักหมู หอม กระเทียม ทีพอจะเอา

ได้ เอากลับบ้าน วันหนึงเกิดอัศจรรย์ แม่กาหลงเกิดเข้าภรรยาภารโรงคนนั น บอกว่า “มึงน่ะตัวดีนัก หลวง

พ่อให้กูมาคอยดูแลว ัด มึงก็มาลักของหลวงพ่อไป” ก็พูดไปเรือยๆ ก็ให้สามีเขามาดู พอแม่กาหลงออกไป

แล้ว ก็ถามขึ นมาว่า เอาของเขาไปจริงไหม เขาก็รับ 

“จริงค่ะหลวงพ่อ ฉันกลับไปบ้านทีก็ล ักของหลวงพ่อไปเรือยแหละ” แม่กาหลงเขาก็ช่วยดูแลให้

หลวงพ่อมาเรือย 

ต่อมาเกิดมีหลานเขาอยู่ที ต.ต้นโพธิ  พายเรือข้ามแม่นํ าเจ้าพระยาเกิดเรือล่ม กอดคอกันจมนํ าตายทั ง

คู่ ฉันมาว ัด หลวงพ่อก็ถามขึ นว่า 

“โยม แม่กาหลงเขามาลาอาตมาว่า หลวงพ่อ หนูจะไปบ้านสักหน่อย ไปเยียมญาติ ญาติเขาตาย มี

จริงหรือเปล่า” ฉันก็บอกว่า “มีจริงค่ะ หลานลูกของน้องสาวพายเรือข้ามนํ า เรือล่ม จมนํ าตายทั งคู่” 

“อ้อ ยังงั นนี แม่กาหลงเป็นผีแท้ๆ ไปไหนยังไปลามาไหว้ ดีกว่าคนมีชีวิตอยู่ แม่กาหลงเขาเป็น

วิญญาณเขาย ังมาลา เป็นระเบียบเรียบร้อย ไปไหนก็มาลาหลวงพ่อ” 



 

 

มีคนมานั งปฏิบัติธรรมอยู่กรุงเทพฯ แนะแนวให้แล้วเขาก็ไม่ทําตามคําแนะนํา ว ันนั นเกิดนั งทําผิด

แต่เช้าเชียว เขาบอก “มานั งทําผิดอยู่ได้ แม่พินเขาเป็นครูบาอาจารย์ไม่รู้จักถามเขาบ้าง” เขาบอกชือกาหลงมี

จริงไหม ฉันก็เล่าให้ฟัง 

ผู ้สัมภาษณ์ (สมพร) : คุณป้าย ังสัมผัสแม่กาหลงได้อยู่หรือเปล่าคะ 

อุบาสิกายุพิน : แม่กาหลงเขาทํากรรมฐาน ตอนนี เลือนสภาพเป็นเทพไปแล้ว แต่ก็ย ังมีปรากฏขึ นมา

อีกเหมือนกัน ตามหลวงพ่อเล่า 

ผู้สัมภาษณ์ (สมพร) : คุณป้ามีความเห็นอย่างไรเรืองเกียวกับวิญญาณแม่กาหลงคะ 

อุบาสิกายุพิน : มีความเห็นว่า วิญญาณมีแน่นอน ในการทํากรรมฐานเขาก็มา วิญญาณทํากรรมฐาน

ก็ได้ ฉันเองนั งกรรมฐานทีว ัดก็พบว่าวิญญาณทํากรรมฐานในว ัดกันมากมาย นักปฏิบัติธรรมทีปฏิบัติข ั นสูง

ไปแล้ว ก็มีหลายขั นเหมือนกัน อย่างคุณนายโสภา ปัทมดิลก พูดกับฉันว่า “วิญญาณมาทํากรรมฐานรอบกุฏิ

ฉันหมดมากมายเหลือเกิน” ความเห็นเรืองแม่กาหลงนีก็เหมือนกัน หลวงพ่อชวนเขามาทํากรรมฐาน เขาก็ทํา

เวลานีเป็นเทพไปแล้ว ความเห็นของฉันก็ว่า วิญญาณทํากรรมฐานมีแน่นอน 

ผู ้สัมภาษณ์ (สมพร) : กราบขอบพระคุณคุณป้ามากค่ะ 

อุบาสิกายุพิน : อยู่เย็นเป็นสุขนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

พันโทวิง รอดเฉย 

 

เกิดเมือ ๒๓ มกราคม ๒๔๖๒ ทีบ้านโพธิ รวม หมู่ที ๗ อ ําเภอเมือง จังหว ัดสิงห์บุรี อาชีพทํานา 

การศึกษา จบชั นประถมบริบูรณ์ เมือปี ๒๔๗๑ ในขณะนั น โรงเรียนชั นมัธยมมีอยู่แห่งเดียว ตั งอยู่ทีจ ังหว ัด

เท่านั น จังไม่มีโอกาสได้ศึกษาต่อ และได้ออกจากโรงเรียนมาประกอบอาชีพทํานา เมืออายุครบ ก็ทําการ

อุปสมบท และไปอยู่ก ับอุปัชฌาย์ทีว ัดโพธิลังกา อ ําเภออินทร์บุรี จ ังหวัดสิงห์บุรี ประมาณ ๔ เดือนก็บา

สิกขาจากเพศพรหมจรรย์มาสู่เพศฆราวาสตามเดิม 

ในปี ๒๔๘๓ เดือนเมษายน ถูกค ัดเลือกเข้ารับราชการทหารเป็นพลทหารกองประจําการ ประจําอยู่

ในค่ายสมเด็จพราะนารายณ์มหาราช จังหว ัดลพบุรี ต่อมาได้รับการบรรจุเป็นประจําการอยู่ในค่ายนั นตลอด

มา จนถึง ยศพันโท ในขณะรับราชการอยู่นั นมีสิงทีทําให้ได้รับการภูมิใจมากก็คือ ในปี ๒๕๐๒ ได้รับการ

แต่งตั งให้ด ํารงตําแหน่ง ผู ้บ ังค ับกองร้อย อ ัตราร้อยเอก ซึงเป็นกองร้อยเดียวกับเมือเข้ารับราชการเป็น พล

ทหาร 

ต่อมาปี ๒๕๒๐ ได้รับพิจารณาเห็นว่า ลูกๆ ๕ คน ได้จบการศึกษาและมีงานทํากันทุกคนแล้ว เห็น

ควรลาออกจากราชการเพือพักผ่อน และหาโอกาสทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมบ้างตามโอกาสจะอํานวยให้ 

ทั งนี เห็นว่าเงินบํานาญทีจะได้รับก็เพียงพอแก่การย ังชีพสองคน ตายายแล้ว จึงขอลาออกจากราชการตั งแต่

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๒๐ เป็นต้นไป รวมวันรับราชการอยู่ในค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมิได้ย้าย

ไปอยู่ทีอืนเลย เป็นเวลา ๗๗ ปี ๗ เดือน จากเงินเดือนทีได้รับจากพลทหาร เดือนละ ๒ บาท จนถึง รับเงิน

บํานาญขณะนี  ๑๐,๑๓๔.๒๐ บาท 

เมือลาออกจากราชการมาแล้ว ได้ย ้ายมาอยู่ภูมิล ําเนาเดิมของภรรยาทีบ้านเลขที ๙๗๒/๖ ถนนวิไล

จิต ตําบลบางพุทรา อ ําเภอเมือง จังหว ัดสิงห์บุรี และอยู่กันเพียง ๒ คนตายายเท่านั น เพราะลูกๆ ทํางานอยู่

ต่างจังหว ัดหมด เมือไม่มีภาระด้านการงานแล้วจึงเข้าว ัดทําบุญรักษาศีลเช่นเดียวกับชาวพุทธทั วไป ทีว ัดโพธิ

แก้วนพคุณ ใกล้ๆ บ้านนั นเอง และนอกจากนั นยังมีความสนใจในการศึกษาปฏิบัติธรรมตามคําสั งสอนของ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก เพราะยังไม่เคยศึกษามาแต่กาลก่อนเลย จึงเทียวไปตามสํานักต่างๆ ทีมีการ

ปฏิบัติธรรมเช่นการบวชชีพราหมณ์เป็นต้น  

ผลสุดท้ายได้มาศึกษาและปฏิบัติธรรมที สํานักว ัดอ ัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหว ัดสิงห์บุรี และเห็น

ว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ นั นน่าจะเป็นผลดีแก่การปฏิบัติเพราะเป็นการฝึก 

สติ เมือมีสติ เพ่งพิจารณาร่างกายของเราคือ รูป ก ับ นาม อยู่เป็นประจําแล้ว คงจะเกิดปัญญารู้สภาวะตาม

ความเป็นจริงว่า ร่างกายของเราคืออะไร เมือได้ตัดสินใจทีจะปฏิบัติธรรม ณ สํานักนี แล้ว ก็ได้ขอกรรมฐาน

มอบกายถวายตัวต่อพระรัตนตรัย และ ครูบาอาจารย์ (พระครู ภาวนาวิสุทธิ) และพระครูภาวนาวิสุทธิ ได้

เมตตาสอนการเดินจงกรม และการนั ง การกําหนด ตามอายตนะต่างๆ ดว้ยตัวของท่านต ั งแต่บัดนั นมาคือ

ประมาณปี ๒๕๒๒ และได้เข้าปฏิบัติในห้องกรรมฐาน ครั งละ ๑ เดือนอยู่ ๒ ครั ง และจะมาปฏิบัติทีว ัดอ ัมพ



 

 

วันทุกๆ วันพระ ว ัดนี อยู่ห่างจากภูมิล ําเนาประมาณ ๑๓ กม. มาจนถึงทุกวันนี  ว ันทีไม่ได้มาว ัดคงกระทําที

บ้านว ันละ ๒ ครั งหลังจากทําว ัตรเช้า และ ทําวัตรเย็น 

ในการปฏิบัติธรรมหากจะมีผู ้ถามว่าปฏิบัติถึงขั นไหนแล้ว ข้าพเจ้าจะตอบไม่ได้เลย เพราะข้าพเจ้า

ไม่สนใจว่าจะปฏิบัติได้ถึงขั นไหน คงปฏิบัติไปตามทีครูบาอาจารย์สอนเท่านั น แต่ผลจากการปฏิบัติเราจะ

เห็นว่า ด้านจิตใจจะเปลียนไปในทางกุศลมากขึน เช่นเห็นชัดใจเรือง บุญ บาปมีจริง และไม่ต้องไปรับถึงชาติ

หน้า ได้รับในปัจจุบันนีแหละ ตลอดจนเห็นชัดว่าร่างกายของเราทีเห็นเป็นรูปร่างอยู่นี  เป็นร่างทีเป็นกลางๆ 

อยู ่เท่านัน จิตของเรามันจะเปลียนไปเรือยๆ อยู ่ตลอดเวลา เป็นสัตว์นรกบ้าง เป็นเปรต อสุรกาย สัตว์

เดรัจฉานบ้าง ถ้าเราปราศจากสติควบคุมจิตทีเกิด ดับ อยู ่ตลอดเวลา จะเป็นมนุษย์สมบูรณ์ และเป็นเทวดา

บ้างในเมือเรามีสติ อยู ่ในศีลธรรม และมีความเชือเรืองกฏแห่งกรรมโดยไม่สงสัย และเชือถึงการ จตุ 

ปฏิสนธิ จิต ให้เกิดในภพภูมิต่างๆ ๓๑ ภูมิอย่างแน่ชัด และจิตเกิดคุณธรรมเห็นได้ชัดคือ เกิดความเมตตา 

สันโดษ และ สติ กล่าวคือ เลิกเบียดเบียนสัตว์ทุกชนิด ละความโลภลงได้มาก พอในในความเป็นอยู่ขณะนี

ว่าดีทีสุดแล้ว ไม่สนใจไขว่คว้าหาทรัพย์อ ันเป็นสมบัติของกายอะไรอีกแล้ว 

มุ่งแต่หาทรัพย์ภายในอันเป็นสมบัติของใจ คือการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เท่านั น และ

สามารถกระทําได้จริง กล่าวคือ บริจาคทรัพย์ส่วนหนึงจากเงินบํานาญประกอบการกุศลอยู่เป็นประจํา 

สามารถรักษาศีล ๕ เป็นปกติได้เป็นนิจ โดยเฉพาะว ันพระสมาทานอุโบสถศีลทุกว ันพระมาประมาณ ๔ ปี

แล้ว โดยสมาทานวิรัติเอาเองในกาลทีทางว ัดไม่มีการสมาทาน และรักษาศีล ๘ เป็นประจําในโอกาสทีช่วย

แนะนําผู ้ทีมาปฏิบัติธรรมและละความอยากในเรืองกินลงได้โดยสินเชิง คือในเวลาวิกาลจะไม่ดืมนํ าปานะ

ใดๆ ทั งสิน เว ้นแต่นํ าชาและนํ าธรรมดา และไม่มีความหิวกระหายด้วย ไม่ใยดีในทรัพย์สมบัติจนเกินควร 

เช่นบ้านบางครั งสองคนตายายไปปฏิบัติธรรมเป็นเวลา ๕ ว ันบ้าง ๗ วันบ้าง ก็ใส่กุญแจบ้านทิ งไว้โดยไม่มี

ความกังวลใจใดๆ ทั งสิ น 

เพียงแต่ตั งจิตอธิษฐานว่าหากทรัพย์สมบัติเป็นของเราจริง แล้วก็คงจะอยู่กับเราจนตลอดชีวิตจะหา

ไม่ ถ้าเป็นของคนอืนเขา ก็ให้เขาไปจะได้หมดเวรหมดกรรมกันไป ในด้านสติ ขณะปฏิบ ั ติก็รู้ตัวว่าย ังมีสติ

กําหนดได้ย ังไม่ดีเท่าทีควร ขาดหลัก ๓ ประการอยู่อีกมากคือ ปัจจุบัน สติ สัมปชัญญะ เพราะการกําหนดให้

ได้ปัจจุบันพร้อมด้วยความมีสติสัมปชัญญะนั น ย ังกระทําได้น้อยครั งมาก แม้กระนั นก็ย ังเกิดผลอย่างไม่น่า

เชือ คือเมือมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ นก็จะสามารถพิจารณาตกลงใจแก้ปัญหานั นๆ ได้ถูกต้องอย่างไม่น่าเชือเลย นี

เป็นผลมาจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามแนวปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ 

เมือประมาณปี ๒๕๒๗ มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากขึ น ท่านอาจารย์พระครู ภาวนาวิสุทธิ  ให้มาช่วย 

อุบาสิกา ยุพิน บําเรอจิต เป็นวิทยากรแนะนําการปฏิบัติเบืองต้นในเรือง วิปัสสนากรรมฐานให้กับคณะ

บุคคล หน่วยงาน และ หน่วยศึกษาทีหอประชุม ภาวนา-กรศรีทิพา ตลอดมา สําหรับทีว ัดอ ัมพว ันนี  มีที

ปฏิบัติธรรมอยู่ ๒ ที คือ ถ ้าผู ้มาปฏิบัติเป็นบุคคลหรือคณะเล็กๆ จะเข้าปฏิบัติทีห้องกรรมฐาน โดยมี 

อุบาสิกา สุ ่ม ทองยิง เป็นผู ้สอน และท่านทีเคยมาปฏิบัติย่อมรู้จักดีว่า อุบาสิกา สุ่ม ผู ้นี มีคุณธรรมทีน่าเคารพ

เลือมใสเพียงใด หากผู ้มาปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะมากๆ ก็คงปฏิบัติทีหอประชุมภาวนา-กรศรีทิพา ตามที



 

 

กล่าวมาแล้วข้างต้น และได้ช่วยแนะนําการปฏิบัติ ทีหอประชุมฯตลอดมาแทบไม่มีเวลาว่างจนถึงบัดนี  และ

ได้ปวารณาตัวไว้ว่าจะช่วยงานด้านศาสนาให้กับว ัดอ ัมพวัน จนตราบเท่าร่างกายจะไม่อ ํานวยหรือชีวิตหาไม่ 

โดยไม่คิดค่าตอบแทนประการใดทั งสิน 

ปัญหาของวิทยากร โดยความเห็นส่วนตัวเห็นว่า การปฏิบั ติวิปัสสนากรรมฐานนี เป็นเรือง

ละเอียดอ่อน โดยเฉพาะเป็นการฝึกจิต การฝึกจิตนี ยากมาก ยากกว่าการฝึกใดๆทั งสิน เพราะเป็นการฝึกทีฝืน

ความรู้สึกสันดานเดิมของผู ้ปฏิบัติ จึงมักมีอุปสรรคนานับปการคอยขวางกั น ส่วนมากหน่วยทีมาปฏิบัติมา

เวลาน้อยมาก ส่วนมากมาแค่ ๓ วัน ทั งวันเดินทางไปและกลับ จะมีเวลาปฏิบัติ เดินจงกรม และนังได้เพียง ๗ 

ชั วโมงเท่านั น และผู้ได้รับการฝึกก็มีทั งเต็มใจมา และถูกบังคับมา จึงทําความหนักใจให้กับวิทยากรมาก 

เพราะระยะเวลาเท่านี  เราควรจะให้อะไรเขาไปได้บ้างทีจะเป็นประโยชน์มากทีสุด เราจะฝึกตามข ั นตอน

จริงๆ ไม่ได้ เพราะการฝึกตามขั นตอนจริงๆ แล้ว จิต ทีเคยเป็นอิสระ มาถูกควบคุมด้วยสติ มากเข้า จิตจะดิน

รนอึดอัดกลัดกลุ้ม ผู้ฝึกจะต้องปลอบโยนควบคุม และเพิมเวลาในการปฏิบัติให้มากขึนตามขั นตอน เพือให้

จิตดิ นรนถึงทีสุด อย่างมากประมาณ ๓-๔ วัน จิตจะเริมเชืองและเย็นลง ตอนนี แหละ ผู ้ปฏิบัติจะเห็นคุณค่า

ของการฝึกจิตละว่ามีประโยชน์อย่างไร บางคนถึงกับร้องไห้เสียใจในการกระทําความชั วของตนทีแล้วๆ มา 

ถ้าเวลาน้อย เราจะฝึกเช่นนั นแล้ว ผู้ฝึกกลับไปแล้วเข็ดขยาดไม่กลับมาอีก เพราะเขาย ังไม่เห็นผลทีจะได้รับ

นั นเอง นีแหละเป็นปัญหาของวิทยากร ว่าจะหาวิธีการฝึกอย่างไรให้เหมาะสมกบั 

เวลาและให้เกิดคุณค่ากับผู ้ รับการฝึกไม่มากก็น้อยด้วย ตามความเห็นของข้าพเจ้าว่า การฝึก

วิปัสสนากรรมฐานตามแนวนีอย่างน้อยการฝึกครังหนึง ไม่ควรตํากว่า ๗ วัน 

การประเมินผลเคยทําแบบสอบถามนักศึกษาทีมาจากวิทยาลัยต่างๆ หลายๆรุ่นว่า เช่น ข้อ ๑ เต็มใจ

มาหรือถูกบังคบัให้มา จะมีส่วนหนึงทีลงว่า ถูกบังคับมา แต่ข้อใกล้สุดท้ายจะถามว่า จะกล ับมาปฏิบัติอีก

หรือไม่ มีเกินกว่า ๕๐% กรอกว่าจะมาอีก จึงพอสรุปได้ว่า การปฏิบัติธรรมนี ผู้ปฏิบัติพอจะเห็นผลดีในการ

ปฏิบัติอยู่บ้าง แม้เวลาเพียงเล็กน้อย และเคยถามนักศึกษาประเภทนี หลายๆ คนว่า ทําไมจึงอยากมาอีก เพราะ

เวลาปฏิบัติมีเวทนามากมายเหลือเกิน นักศึกษาจะตอบคล้ายกันว่า เวลานั งแม้จะมีเวทนามากก็จริง แต่เวลา

เลิกปฏิบัติแล้วเขามีความสุขใจอย่างบอกไม่ถูก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การพัฒนาถาวรวัตถ ุ

พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๑ 

 

เนืองในวโรกาสอันเป็นมงคลสมัยทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลมหาราชทรงเจริญ

พระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา เมือว ั นที ๕ธันวาคม ๒๕๓๑ และในพิธีเฉลิมฉลองรัชมังคลาภิเษก ซึงตรงกับ

วันที ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ทีพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงทศพิธราชธรรม ทรงเป็นพระปิยมหาราช เป็นทีรักยิง

ของพสกนิกร ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมมานานถึง ๔๓ ปี นานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดใน

ประว ั ติศาสตร์ของชาติไทยนับเป็นมหามงคลพิเศษถึงสองสมัยต่อเนืองกัน 

ด้วยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ว ัดอ ัมพวันได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี ร่วมเฉลิมฉลอง

วาระมหามงคลนี  ด้วยการพัฒนางานทั งทางด้านว ัตถุ และจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิงการพัฒนาทางด้าน

ถาวรว ัตถุ  

ปี ๒๕๓๐ ได้เน้นหนักการพัฒนาทางด้านวัตถุเป็นพิเศษ เพือให้เป็นสัปปยะส่งเสริมการอบรมจิตให้

มีประสิทธิภาพสูงขึ น มีผู ้ศรัทธาบริจาคทรัพย์สร้างทังเป็นคณะและส่วนบุคคลโดยไม่มีการเรียไรแต่ประการ

ใดจํานวน ๔ รายการดังนี 

๑. กุฏิภาวนา-อ๋องคณา 

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั น หลังคาทรงไทย ใช้เป็นทีปฏิบัติธรรมของภิกษุสามเณร ขนาด

กว้าง ๓ วา ยาว ๗ วา ๒ ศอก อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของโบสถ์ 

คุณแม่ล้อเอียน พันธมิตร คุณจรูญ และ คุณรัตนา อ๋องคณา เป็นผู ้บริจาค ราคาประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ 

บาท สร้างเสร็จเมือเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๐ 

๒. วิหารสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) 

เป็นทีประดิษฐาน รูปเหมือนสมเด็จพุฒจารย์ (โต พรหมรังสี) ท่านั งประพรมนํ าพระพุทธมนต์ 

ขนาดวิหารกว้าง ๒ วา ๒ ศอก ยาว ๖ ศอก อยู่ทางทิศใต้ของโบสถ์ ราคาประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สร้างเสร็จ

เมือเดือนมิถุนายน ๒๕๓๐ 

๓. อาคารพัฒน์พงศ์พานิช 

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั น ใช้เป็นทีปฏิบัติธรรมของฆราวาส ขนาด ๖ คูณ ๖ ตารางเมตร 

อยู่ทางทิศใต้ของว ัดใกล้โรงครัว คุณบุญยิง ลืออํารุง สร้างในนามสกุล “พัฒน์พงศ์พานิช” อุทิศให้ คุณพร 

พัฒน์พงศ์พานิช ราคาประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท สร้างเสร็จเมือเดือน ตุลาคา ๒๕๓๐ 

๔. ศาลาเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 

เป็นศาลาทรงไทย ใช้เป็นทีต้อนรับปฏิสันถาร สําหรับผู ้มาเยือนวัดอัมพวัน ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว 

๓ เมตร อยู่ทางทิศตะวันตกหน้ากุฏิเจ้าอาวาส ราคาประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท สร้างเสร็จเมือเดือน ธันวาคม 

๒๕๓๐  

 



 

 

ปี ๒๕๓๑ ได้มีโครงการสร้างถาวรวัตถุ เพือใช้ในการบริหาร, บริการ และรับรองผู ้มาศึกษา และ

ปฏิบัติธรรม เพิมเติมขึ นอีกจํานวน ๑๐ รายการดังนี 

๑. กุฏิ“บุญถิน อัตถากร รับรองพระเถระ” 

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั น หลังคาทรงไทย ใช้เป็นทีรับรองพระเถระและพระวิทยาการ

ทีมาให้การอบรม ขนาดกว้าง ๓ วา ยาว ๓ วา ๒ ศอก อยู่ทางทิศตะว ันตกริมแม่นํ าเจ้าพระยา คุณบุญถิน 

ม.ร.ว. พรรณเรือง อัตถาวร และ ดร.กิงแก้ว อัตถาวร เป็นผู ้บริจาค ราคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท สร้างเสร็จเมือ

มีนาคม ๒๕๓๑ 

๒. หอระฆัง หน้าวิหารสมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) 

ใช้เป็นทีแขวนระฆังขนาดใหญ่ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ  หนัก ๔๐๐ ก.ก. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๐ นิว 

สูง ๓๔ นิ ว หลวงพ่อได้ไปทําพิธีหล่อทีจังหว ัดล ําพูนเมือเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ ระฆังราคา ๙๕,๐๐๐ บาท 

หอระฆังราคา ๑๐,๐๐๐ บาท 

๓. ศาลาท่านํา “สุนีย์ พันธศุภร” 

เป็นศาลาทรงไทย (สร้างแทนศาลาท่านํ าเดิมทรงปั นหยาซึงช ํารุดมาก) ขนาดยาว ๓ วา กว้าง ๗ ศอก 

อยู่ทางทิศตะว ันตกริมแม่นํ าเจ ้าพระยา คุณสุนีย์ พันธศุภร เป็นผู้บริจาคสร้างราคา ๑๒๐,๐๐๐ บาท สร้าง

เสร็จเมือเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๑ 

๔. อาคารเนกขัมม์ 

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั น ใช้เป็นทีพักของผู ้มาปฏิบัติธรรมฝ่ายคฤหัสถ์ ขนาดกว้าง ๓ 

วา ๒ ศอก ยาว ๑๓ วา ๒ ศอก ติดกับหอฉันทางด้านใต้ ติดต่อกันอาคารพัฒน์พงศ์พานิช ทางด้านตะว ันออก 

มีห้องพัก ๒๙ ห้อง ชั นล่างมีห้องพัก ๑๒ ห้อง ห้องนํ า ๘ ห้อง, ชั นทีสอง มีห้องพัก ๑๓ ห้อง ห้องนํ า ๘ ห้อง, 

ชั นทีสามมีห้องพัก ๔ ห้อง ห้องนํ า ๔ ห้อง และห้องโถงสําหรับปฏิบัติธรรม ขณะนีดําเนินการก่อสร้างไป

แล้ว ๒ ชั น ราคาประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๕. อาคารหอสมุด 

เป็นอาคามคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั น ใช้เป็นหอสมุด และรับรองพระภิกษุสงฆ์ทีมาอบรมปฏิบัติ

ธรรม ขนาดกว้าง ๓ วา ๒ ศอก ยาว ๗ วา อยู่ทางทิศตะวันตกริมแม่นํ าเจ ้าพระยาติดต่อกับกุฏิ “บุญถิน อ ัตถา

กร รับรองพระเถระ” ทางด้านใต้ ขณะนี กําลังดําเนินการก่อสร้างราคาประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

๖. กุฏิบุญยง-สาวิกา ว่องวานิช 

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั น หลังคาทรงไทย ใช้เป็นทีรับรองพระภิกษุสงฆ์ผู ้มาปฏิบัติ

ธรรม ขนาดกว้าง ๓ วา ๓ ศอก ยาว ๗ วา ๒ ศอก อยู่ทางทิศใต้ของกุฏิภาวนา-อ๋องคณา คุณบุญยง ว่องวานิช 

เป็นผู ้บริจาคสร้างอุทิศส่วนกุศลให้คุณสาวิกา ว่องวานิช ภรรยาผู ้ ล่วงลับ ราคาประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท 

ขณะนี กําล ังดําเนินการก่อสร้าง 

๗. หล่อพระประธาน  



 

 

พระประธานปางสุโขทัย หน้าตัก ๓๐ นิ ว เนือทองสัมฤทธิ หล่อเสร็จแล้วตั งบูชากุฏิบุญยง-สาวิกา 

ว่องวานิช ราคาประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

๘. ห้องนํา 

เพืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาปฏิบัติธรรมในโอกาสทีมาพร้อมกันเป็นจํานวนมาก หลวงพ่อจึง

เตรียมสร้างห้องนํ าทางด้านใต้ของโรงเรียนว ัดอัมพว ัน จํานวน ๖ ห้อง ราคาประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท คาดว่า

จะดําเนินการให้เสร็จสินภายในปี ๒๕๓๑ 
๙. ปรับพืนทีหน้าวัด 

ดําเนินการถมดินในเขตจัดสรรผลประโยชน์ของสงฆ์พืนที ๔ ไร่ นอกกําแพงด้านเหนือติดทางเข้า

ว ัดให้สูงขึ นประมาณ ๑ เมตรเท่าก ับระดับถนน ขณะนี ได้ด ําเนินการถมดินไปแล้วพอควรมีผู้บริจาค

ค่าใช้จ่ายในการถมดินประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท แต่ดินย ังไม่เตม็พืนที 

๑๐. กุฏิวสุิทธิ 

เป็นกุฏิไม้ช ั นเดียว ใช้เป็นทีบําเพ็ญภาวนาของพระภิกษุสงฆ์ ผู้ปรารภความเพียรในทีวิเวก ขนาด

กว้าง ๒ วา ยาว ๖ ศอก จะดําเนินการก่อสร้างบนพืนทีในเขตจัดสรรผลประโยชน์ของสงฆ์ หลังจากปรับ

ทีดินเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๕ หลังๆละประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วิทยาลัยครูเทพสตรี กับวัดอัมพวัน 
รศ. วิชัย สุธีรชานนท์๒ 

 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต จะต้องเริมต้นด้วยการพัฒนาคุณธรรมและความรู้ นักศึกษาครูเป็นบุคคลที

ต้องใช้ความรู้และอบรมคุณธรรมแก่เยาวชน ความเจริญก้าวหน้าของชีวิตจะต้องอาศัยคุณธรรมเป็นหลัก 

และมีความรู้เป็นส่วนประกอบ ดังหล ักความจริงทีว่า 
ฐานเจดีย ์ ศรีสล้าง  สร้างด้วยอิฐ 
ย่อมสถิต ยืนยง  ดํารงอยู ่
ชีวิตมี  ค่าล ํ า  เพราะความรู้ 
ควบคุมอยู ่ ด้วยธรรม น่าจําเริญ 
 

 สถาบันผลิตครูจึงพยายามหล่อหลอมนักศึกษาครูให้เป็นแม่แบบ แม่พิมพ์ก็ดี แก่เยาวชนของชาติ 

วิทยาลัยครูเทพสตรีลพบุรีได้จัดโครงการอบรมเพือพัฒนาคุณธรรม สร้างวิญญาณครูให้เกิดขึ นแก่นักศึกษา

ครู ตั งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๕-๒๕๒๘ เป็นจ ํานวนถึง ๒๓ รุ่น รุ่นละ ๓ วัน ๓ คืน โดยได้รับความเมตตา

จากหลวงพ่อพระครูภาวนาวิสุทธิ ว ัดอ ัมพว ันสิงห์บุรี หลวงพ่อรับโครงการนี ไว ้ในความอุปถัมภ์ ด้วยการ

จัดสัปปายะหั งด้านสถานทีอบรม ซึงมีหอประชุมภาวนา-กรศรีทิพาทีกว ้างขวาง และทีพัก ห้องนํ า ตลอดจน

ด้านอาหารการบริการสะดวกสบาย หลวงพ่อได้ให้คําสังสอนอบรมและสอนวิปัสสานกรรมฐานให้แก่

นักศึกษาทุกรุ่น 
 
เนือหาสาระของการอบรม มีด ังนี 

 ความรู้พืนฐานทางพระพุทธศาสนา มุ่งให้เข้าใจเรืองกฎแห่งกรรม  
บรรยายโดย พันเอก (พิเศษ) ทองคํา ศรีโยธิน 

 การสร้างวิญญาณให้แก่ครู ให้เข้าใจเรืองจุดมุ่งหมายแท้จริงของการศึกษา  
บรรยายโดยพระธรรมญาณมุนี เจ้าคณะจังหว ัดลพบุรี 

 จริยธรรมของครูในพระพุทธศาสนา  
บรรยายโดย พันเอก (พิเศษ) ทองคํา ศรีโยธิน 

 นโยบายการพัฒนาจริยธรรมของกรมการฝึกหัดครู  
บรรยายโดย อธิการวิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี 

                                                   

๒ อดีต ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยครูเทพสตรีลพบุรี ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์

วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 



 

 

 ศาสนพิธีสําหรับครู และการฝึกจัดโต๊ะหมู่บูชาพระ ฝึกมารยาทไทย ฝึกสวดมนต์  
บรรยายและสาธิตโดย รศ. วิช ัย สุธีรชานนท ์

 ฝึกสมาธิบริหารจิต สอนให้เดินจงกรม ทําสมาธิ  
โดยพระครูภาวนาวิสุทธิ  เจ้าอาวาสว ัดอัมพว ัน 

 ฝึกร้องเพลงคติธรรม  
โดยอาจารย์บัญชา ทัรัพย์ประเสริฐ ภาควิชาดนตรีวิทยาลัยครูเทพสตรี 
 
จํานวนนักศึกษาทีเข้ารับการอบรม รุ่นละประมาณ ๗๐-๒๒๕ คน เข้ารับการอบรมตั งแต่เดือนกรกฎาคม 

๒๕๒๕ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๒๘ ใช้เวลารุ่นละ ๓ ว ัน ๓ คนื รวม ๒๓ รุ่น มีจํานวนนักศึกษาวิทยาลัยครู

เทพสตรีได้รับการอบรมตามโครงการนีทั งหมด ๔,๐๑๔ คน  
 
การประเมินผลการอบรม 

 ได้มีการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบทั งก่อนและหล ังการอบรม ซึ งมีการว ัดทั งด้านความรู้และเจต

คติ ปรากฏว่านักศึกษาได้รับความรู้เพิมขึ น และมีเจตคติทีดี มีความรู้สึกซาบซึ งมาก อยากให้มีจ ํานวนว ัน

อบรมเพิมขึ น และแสดงความเห็นว่าควรให้นักศึกษาทุกคนมาได้รับการอบรมเช่นนี ด้วย 
 นักศึกษาผู้เข ้ารับการอบรมตลอดจนครูอาจารย์ต่างก็ชืนชม มีความเคารพเลือมใสในหลวงพ่อเจ้า

อาวาส ภิกษุ สามเณร ตลอดจนเกิดความผูกพันกับวัดอ ัมพวัน และบรรดาศิษย์ของหลวงพ่อผู ้ให้การต้อนรับ

อย่างยิง นับว่าโครงการนี ประสบความสําเร็จอย่างงดงาม ทั งนี ย่อมเป็นเพราะความเมตตาของหลวงพ่อทีมี

ต่ออาจารย์และนักศึกษาอย่างแท้จริง ด ังคําธรรมสาธกกล่าวไว้ว่า 
 

เมือวัดดี  ศรีสงฆ ์  ธํารงศาสน ์
ประชาราษฎร์ เลือมใส  ได้สรรเสริญ 
พระสงฆ์ดี ศรีศาสน์ ราษฎร์จําเริญ 
เหมือนชวนเชิญ ให้ชืนชม นิยมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อแนะนํา 
ระเบียบปฏิบัติสําหรับผู ้ปฏิบัติกรรมฐาน 

ณ สํานักปฏิบัติฝ่ายคฤหัสถ์ 
วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 

 
 ผู ้ทีมาสมัครเข้ามาปฏิบัติกรรมฐาน ณ สํานักปฏิบัติฝ่ายคฤหัสถ์ ควรทําความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติ

ด ังต่อไปนี 
 ๑.ผู ้ปฏิบัติกรรมฐานจะต้องแจ้งความจํานงต่ออาจารย์ผู ้ปกครอง ซึงคณะอาจารย์ผู ้ปกครอง

ประกอบด้วย 
๑.๑ อุบาสิกาสุ่ม ทองยิง (แม่ใหญ่) ทําหน้าทีอาจารย์ใหญ ่
๑.๒อุบาสิกาฉํ าชืน แสงฉาย ทําหน้าทีเป็นผู ้ต้อนรับปฏิสันถาร รับลงทะเบียนและดูแลอํานวย

ความสะดวกโดยทั วไป 
๑.๓ อุบาสิกาสมคิด มาลีหอม หัวหน้าแม่ชีไทยว ัดอ ัมพว ัน ทําหน้าทีเป็นผู ้แนะนําการปฏิบัติ

กรรมฐานแก่ผู ้มาใหม่ 
๒.เขียนใบสมัครให้ชัดเจน อ่านง่ายและถูกต้องตามความเป็นจริง 
๓.เข้าทีพักเปลียนเครืองแต่งกาย เป็นชุดปฏิบั ติธรรมสีขาว แบบสุภาพเรียบร้อยไม่มีลวดลายหรือ

เครืองประดับ 
๔.เตรียมดอกไม้ธูปเทียน เพือทําพิธีจอศีลแปดจากพระภิกษุทีกุฏิเจ้าอาวาส โดยอาจารย์ผู้ปกครอง

เป็นผู ้นําไปเวลา ๑๘.๐๐ น. 
๕.การปฏิบัติกรรมฐานแบ่งออกเป็น ๔ ช่วงในแต่ละว ันดังนี   

ช่วงแรก ๔.๐๐-๖.๐๐ น. 
ช่วงทีสอง ๘.๐๐-๑๑.๐๐ น. 

ช่วงทีสาม ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

ช่วงทีสี ๑๙.๐๐-๒๑.๓๐ น. 
๖.สถานทีปฏิบัติกรรมฐานผู้ปฏิบัติต้องมาพพร้อมกันทีศาลาปฏิบัตของสํานักตามเวลาทีกําหนดโดย

ใช้ศาลาเป็นทีนั งกรรมฐานและบริเวณนอกศาลาเป็นทีเดินจงกรม 
๗.สําหรับผู ้ทีปฏิบัติดีแล้วบางราย ทางสํานักอาจอนุญาตให้ปฏิบัติเอง ณ ห้องพักตามแต่กรณี ทั งนี

อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู ้ปกครอง  
๘.ข ั นตอนการปฏิบัติ เมือผู ้ปฏิบัติมาพร้อมกันตามเวลา ในการปฏิบัติชาวงแรก ณ ศาลาปฏิบัติ 

หัวหน้าจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย นําสวดมนต์ กราบพระพุทธรูปและพระพรหมแล้ว จึงเริมปฏิบัติธรรม 

โดยการเดินจงกรมก่อน ๓๐ นาที แล้วเปลียนอิริยาบถเข้ามานั งกรรมฐาน ๓๐ นาที สลับกันไป จนถึงเวลาพัก 



 

 

สําหรับเวลา ๓๐ นาที ทีกําหนดให้นี  ผู ้ปฏิบัติอาจปรับให้มากหรือน้อยกว่า ๓๐ นาที ตามความเหมาะสมของ

สภาวะอารมณ์ 
๙.ก่อนถึงเวลาพักทุกช่วง ผู ้ปฏิบั ติควรปฏิบัติธรรมอยู่ในอิริยาบถนั งกรรมฐาน ท ั งนี เพราะเมือสิ นสุด

การปฏิบัติแต่ละช่วงจะได้แผ่เมตตาต่อไปได้โดยไม่เสียสมาธิจิต 
๑๐.เมือแผ่เมตตา (สัพเพสัตตา...) เสร็จแล้ว นั งพับเพียบประนมมืออุทิศบุญในการปฏิบัติธรรมแก่

บิดามารดา ญาติพีน้องเทวดาและเปรต (อิทังโน มาตาปิตุนัง โหตุ...) จากนั นลุกขนึนั งคุกเข่าสวดมนต์ บูชา

พระรัตนตรัย (อรหัง สัมมา สัมพุทโธ ภควา...) กราพระพุทธรูปและพระพรหม 
ขั นตอนในการปฏิบัติจะเป็นเช่นเดียวกันในทุกช่วง เว้นแต่การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในช่วง

ที ๒-๓-๔ ไม่มี เพราะได้บูชาแล้วในช่วงแรก 
๑๑.การให้ความรู้ สําหรับผู้มาใหม่ อาจารย์หรือหัวหน้าผู ้ได้รับมอบหมายจะเป็นผู ้ให้คําแนะนําการ

กําหนดลมหายใจ และคําภาวนาในการปฏิบัติเบืองต้น ส่วนการทดสอบอารมณ์ตลอดจนความรู้ทีละเอียดขึ น 

อาจารย์ใหญ่ (แม่ใหญ่) จะเป็นผู้ให้ความรู้หลังจากปฏิบัติธรรมช่วงแรก เสร็จเวลาประมาณ ๖.๐๐ น. ผู ้

ปฏิบัติธรรมทีไม่เข้าใจ มีข้อสงสัยใดๆ อาจใช้ช่วงเวลานี  สอบถามขอความรู้ 
๑๒.การรับประทานอาหาร มี ๒ เวลา และดืมนํ าปานะ ๑ เวลา ดังนี 

๗.๐๐ น.     รับประทานอาหารเช้า 
๑๑.๐๕ น.   รับประทานอาหารกลางว ัน 
๑๗.๐๕ น.   ดืมนํ าปานะ 

๑๓.การรับประทานอาหารและดืมนํ าปานะทุกครั ง ผู ้ปฏิบัติธรรมต้องมารับประทานพร้อมกันที

อาคารภาวนา ๑ ตรงตามเวลาทีกําหนด 
๑๔.เมือตักอาหารใส่ภาชนะแล้ว ให้เข้านั งประจําทีของแต่ละคน รอจนพร้อมเพรียงกันดีแล้ว 

หัวหน้าจะกล่าวนําขออนุญาตรับประทานอาหาร 
๑๕.ขณะนั งรอและรับประทานอาหาร ผู ้ปฏิบัติธรรมไม่ควรคุยกัน หรือแสดงอาการใดๆ ทีไม่

สํารวม 
๑๖.เมือรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ให้นั งรออยู่ทีเดิม จนทุกคนรับประทานอาหารเสร็จให้ประนม

มือ หัวหน้าจะพรผู ้บริจาคอาหาร (สัพพี...) ผู ้ปฏิบัติธรรมสวดรับโดยพร้อมเพรียงกัน 
๑๗.เมือเสร็จจากการรับประทานอาหาร ให้ผู ้ปฏิบัติธธรมช่วยกันเก็บกวาดสถานที ทําความสะอาด

ภาชนะ จัดโต๊ะ เก้าอี  ให้เรียบร้อย 
๑๘.ผู ้ปฏิบั ติธรรมไม่ควรพูดคุยกัน หรือซักถามกันด้วยเรืองทางโลกย์ เพราะจะทําให้จิตใจฟุ ้ งซ่าน 

หากมีปัญหาหรือต้องการความรู้ในการปฏิบัติให้เรียนถามจากอาจารย์ผู ้สอนโดยตรง ไม่ควรถามหรือ

วิพากษ์วิจารณ์กันเอง เพราะอาจจะทําให้เข้าใจผิดและหลงผิดในการปฏิบัติได้ 
๑๙.เมือผู้ปฏิบัติธรรมพบปะกัน ควรแสดงคารวธรรมต่อกันด้วยการไหว้  หรือการยิ ม หรืออาการ

อืนๆ ซึงเป็นโดยสํารวมหรือกล่าวทักทายตามสมควร 



 

 

๒๐.การออกนอกบริเวณสํานักไม่ควรกระทํา หากมีกิจจําเป็นให้ขออนุญาตอาจารย์ผู ้ปกครอง 
๒๑.การออกนอกบริเวณสํานักโดยการพิธีทุกครั ง อาจารย์ผู ้ปกครองจะเป็นผู ้นําทั งไปและกลับ ให้

เดินเป็นแถวตอนเรียงหนึงตามลําดับอาวุโส ด้วยอาการสํารวม 
๒๒.เมือถึงบริเวณพิธี ให้คอยสังเกตสัญญาณการนั ง การกราบจากอาจารย์ผู้นํา ทั งนี เพือความพร้อม

เพรียง เป็นระเบียบและเจริญตาผู ้พบเห็น 
๒๓.การพักอาศัยในห้องทีพัก ควรดูแลรักษาความสะอาดทีพัก เครืองนอน ตลอดจนความเป็น

ระเบียบต่างๆ ภายในห้องพักให้เรียบร้อย 
๒๔.ไม่ควรเปิดนํ าไฟฟ้าและพัดลมทิ งไว้เมือไม่อยู่ในห้องพัก 
๒๕.เวลาว่างตอนเช้า ระหว่างเวลา ๖.๐๐-๖.๔๕ น. ผู้ปฏิธรรมอาจใช้เวลาว่างทําความสะอาดกวาด

ลานสํานักและบริเวณทีพัก เพือความสะอาดของสถานทีและเจริญสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู ้ปฏิบัติ 
๒๖.ทุกว ันอุโบสถ (วันพระ) ในช่วงบ่ายให้ผู้ปฏิบัติธรรมเข้าปฏิบัติในอุโบสถ โดยมาพร้อมกัน ณ 

กุฏิอาจารย์ใหญ่ เวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย์ใหญ่จะเป็นผู ้นําไป และเริมปฏิบั ติทีพระอุโบสถ เวลา ๑๔.๐๐-
๑๗.๐๐ น. หลังจากนั นหลวงพ่อพระครูภาวนาวิสุทธิ จะประกอบพิธีให้กรรมฐานแก่ผู ้ปฏิบัติธรรมทีมาใหม่

และแสงธรรมกรรมฐาน 
ช่วงเวลากลางคืนผู ้ปฏิบัติธรรมเข้าปฏิบั ติในพระอุโบสถเหมือนช่วงบ่ายโดยเริมตั งแต่เวลา ๑๙.๓๐-

๒๑.๓๐ น. ในการปฏิบัติกลางคืนทีพระอุโบสถนี มีระเบียบกําหนดให้ผู ้ปฏิบัติทุกคนจะต้องเดินจงกรม ๑ 

ชัวโมง และนั งกรรมฐาน ๑ ชัวโมง โดยพร้อมเพรียงกัน 
๒๗.การเข้านั งในพระอุโบสถ ให้ผู ้ปฏิบัติธรรมนั งหันหน้าไปทางพระประธาน โดยสังเกตการนั ง

ให้เป็นแนวขนานไปกับพระสงฆ ์
๒๘.การลา เมือผู้ปฏิบั ติธรรมไดป้ฏิบัติครบตามกําหนดทีได้แจ้งความจ ํานงไว ้แล้วนั น ให้เตรียม

ดอกไม้ ธูปเทียน หรือเครืองสังฆทานตามกําลัง เพือทําพิธีลาศีลต่อพระภิกษุสงฆ์ ณ กุฏิเจ้าอาวาส โดย

อาจารย์ผู ้ปกครองเป็นผู ้นําไป 
ในกรณีทีมีความจําเป็นต้องลากลับก่อนกําหนดนั น ผู้ปฏิบัติธรรมต้องแจ้งให้อาจารย์ผู้ปกครอง

ทราบสาเหตุหรือความจําเป็นไม่ควรหนีกลับไปโดยพลการ เพราะจะเป็นผลเสียต่อผู ้ปฏิบัติเอง 
๒๙.ผู ้ปฏิธรรมโปรดสํานึกตระหนักเสมอว่า ท่านมาปฏิบัติธรรมด้วยจิตศรัทธา เพือเป็นบุญกุศลแก่

ชีวิต มิได้มาเพือความสนุกหรือมาพักผ่อน หรือการแก้บนทีขาดปัญญา ดังนั นขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน จง

มีความอดทน มีจิตใจทีเข้มแข็ง มีความเพียร ประหยัดกาย วาจา ใจ มุ่งปฏิบัติให้สําเร็จประโยชน์แก่ตนให้ได้ 

ซึงท่านย่อมประสบความสําเร็จได้ด ้วยตัวท่านเอง 
๓๐.ข้อแนะนํานี  เป็นคู่มือให้รายละเอียดแนวทางการปฏิบัติ เพือความเป็นระเบียบของสํานักปฏิ

ธรรมแห่งนี  ผู ้ทีมาปฏิบัติธรรมจะได้เข ้าใจ สบายใจในการอยู่อาศัยและปฏิบัติธรรมย่อมประหยัดการพูด 

โอกาสทีท่านจะถามข้อระเบียบ หรือโอกาสทีจะมีผู้มาอธิบายแนะนําแก่ท่านมีน้อย คู่มือนี จะช่วยท่านได้เป็น

อย่างดี 



 

 

มาถึงวัดเห็นดินและต้นไม้ 
ยังมิใช่เห็นว ัดดังคําขาน 

คนเห็นว ัดต้องเห็นธรรมสัมมาญาณ 
เพ่งสังขารรู้ชัดเห็นว ัดจริง 

 
 

เราพูดอยู่เสมอถึงคําว่า 
สติ ปัญญา 

เราใช้ปัญญาอยู่เสมอ ก็จริง 
แต่สตินั น แท้จริงแล้ว 
เรานําออกใช้น้อยนัก 

ทั งทีสตินั นมีคุณค่าแก่ชีวิต 
มีคุณค่าอย่างเหลือที 

จะประมาณได ้
 

พระราชสุทธิญาณมงคล 


