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ประวัติการสร้างพระพุทธแก้วสารพัดนึก (หลวงพ่อดํา) 

 
  ในหอประชุม ภาวนา-กรศรีทิพา มีพระพุทธรูปองค์หนึง เป็นพระพุทธรูปเชียงแสน ทรงเครืองสิงห์

สาม ประยุกต์ ทวาราวดีกับลพบุรี 
 ประวัติของหลวงพ่อดํา รัศมีหรือพระเกศเป็นของเก่า ส่วนองค์ของท่านไปอยู่พม่า ในสมัยทีพม่ายก

ทัพเข้ามาตีไทย พระเกศได้หลุดอยู่บริเวณถํ า แถวอําเภอฝาง จังหว ัดเชียงใหม่ ได้มอบให้ ดร.กิงแก้ว  อัตถา

กร เมือเดือนเมษายน ๒๕๑๔ คราวไปออกค่ายอาสาพัฒนาของวิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร เพือสร้าง

โรงเรียน บ้านสันป่าข่า กิงอ ําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 เมือ ดร.กิ งแก ้ว ได้รับพระเกศมาแล ้ว ได ้เกิดความคิดขึ นว ่าจะสร้างพระถวาย จนเวลาได้

ล่วงเลยมาได้ ๑๐ ปี ดร.กิงแก้ว เห็นว่าเป็นกาลเวลาอันควรแล้ว จึงได้นํามาถวายไว้กับหลวงพ่อจรัญ 
 ต่อมาเมือกลางปี พ.ศ.๒๕๒๖ นายบุญถิน  อัตถากร บิดาของ ดร.กิงแก้ว ดําริทีจะสร้างองค์พระ

ถวาย จึงได้ขอให้หลวงพ่อเป็นผู ้หาแบบสร้างองค์พระเพือสวมพระเกศ 
 หลวงพ่อได้นําพระเกศไปปรึกษากับช่างหล่อหลายราย บรรดาช่างก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่า

เป็นพระเกศ พระอะไร หลวงพ่อจึงได้ถามในกรรมฐาน จึงมีเสียงบอกมาว่า อีกสามวันจะมีคนมาหา คน

แรกก็ให้ไป 
 เมือครบสามว ันแล้ว ปรากฏว่า คุณเทียนชัย  ภู ่พิพัฒน์ ได้มาหาหลวงพ่อทีวัดอ ัมพวันเป็นคนแรก 

หลวงพ่อก็แปลกใจว่า คุณเทียนชัยมีอาชีพทางทําแร่ จะมีความรู้ทางหล่อพระได้อย่างไร แมก้ระทั งช่างหล่อ

ทีมีอาชีพทางด้านนี ก็ไม่สามารถจะรู้ได้ จึงลองปฏิบัติตามเสียงในกรรมฐานทีบอกไว้ โดยหลวงพ่อได้นํา

พระเกศให้คุณเทียนชัยดู คุณเทียนชัยก็รับกับหลวงพ่อว่าจะนําไปปรึกษากับพรรคพวกด ู
  ต่อมาประมาณหนึงอาทิตย์ คุณเทียนชัยได้กลับไปหาหลวงพ่อทีวัด พร้อมกบัรูปสเก๊ตช์พระพุทธรูป

เชียงแสนทรงเครือง หน้าตักกว้าง ๓๐ นิว ไปให้หลวงพ่อดูพร้อมกับเล่ารายละเอียดให้ฟังว่า ตนได้นําพระ

เกศนี ไปให้ จ่าเอก อํานวย แสงวิรุฬ ทหารเรือนอกราชการ ช่างหล่อพระแถวบ้าน ช่างหล่อดู จ่าอ ํานวย ก็ไม่

ทราบว่าเป็นพระเกศพระอะไร จึงได้นําไปปรึกษา นายจํารัส  จันทร์รัตนแสงสี ช่างปั นพระ ซึ งเป็นทีรู้จ ักกัน

ว่ามือชั นอาจารย์ อาจารย์จ ํารัสได้นําไปเทียบกับหนังสือภาษาอังกฤษเล่มหนึงได้รู้ว่าพระเกศนี  เป็นพระเกศ

ขององค์พระเชียงแสนทรงเครือง จึงได้วาดภาพเหมือนออกมา และบอกว่า พระรุ่นนี  เป็นพระทีกษัตริย์สร้าง 

ประชาชนไม่กล้าแตะต้องสิงของทีกษัตริย์สร้าง จึงไม่นิยมหรือกล้าสร้างกันในสมัยนั น จึงพบน้อยมาก 

 หลวงพ่อเห็นภาพสเก๊ตช์แล้วจึงได้ปรึกษากันสร้าง โดยคุณเทียนชัยได้เสนอว่าจะทําการเททอง

หล่อกันทีว ัด หลวงพ่อท่านเกรงว่าจะเป็นทีครหาว่าว ัดจ ัดพิธีหล่อพระหาเงิน คุณเทียนชัยได้เสนอไป

หล่อทีบ้าน นายเกษม นางฮงไล้  ภู ่พิพัฒน์ ทีบ้านตลาด ท่าวุ ้ ง จ ังหวัดลพบุรี อ ันเป็นบ้านบิดาของคุณเทียน

ชัยเอง หลวงพ่อได้ตกลงตามทีคุณเทียนชัยเสนอ โดยได้กําหนดเททองในว ันที ๑๒ ตุลาคม ๒๕๒๖ 

  ในวันเททองเป็นว ันทีมีพายุดีเปรสชั นเข้าภาคกลาง ฝนยังตกหนกั แต่บริเวณพิธีหล่อกลับไม่มีฝน

ตก มีแต่ท้องฟ้ามืดครึม เมือเททองหล่อเสร็จ ฝนจึงได้ตกลงมาเทใหญ่ แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการหล่อ 
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บรรดาผูมี้จิตศรัทธาทั งจากลูกศิษย์หลวงพ่อและมิใช่ ได้ร่วมใจสละทั งเงิน ทองคํา นาค ทองแดง ทองเหลือง 

และเวลาอย่างเต็มใจ โดยเฉพาะโกศอดีตเจ้าเมืองลพบุรี ต้นสกุล “สุจริตจันทร์” มีทองคําพระราชทานผสม

อยู่ในโกศหนักแปดบาท ลูกหลายไดส้ละมาลงเบ้าหลอมเป็นองค์พระแก้วสารพัดนึกหรือหลวงพ่อดํา 
  ส่วนอภินิหารทีเกิดขึ นกับคุณเทียนชัยเองก็ดี กับผู้มาปฏิบัติธรรม หรือบุคคลอืน ๆ อีกหลายคน 

รวมทั งจ่าอ ํานวย ช่างหล่อพระองค์นี  จะขอให้คุณเทียนชัยเป็นผู ้เล ่า แต่เป็นทีน่าสังเกตว่า การหล่อ

พระพุทธรูปแทนองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั น จะเกิดความศักดิ สิทธิได้ เจ้าภาพในการหล่อ ผู ้

ร่วมหล่อก็ดีต้องทําใจให้สะอาดบริสุทธิ  เสียสละ ปฏิบัติตามรอยพระพุทธองค์ต้องไม่มีกิเลสใด ๆ เข้ามาแฝง

ไว้นั นแหละ พระพุทธองค์จะประสาทความศักดิ สิทธิ ให้เหมือนหลวงพ่อดําองค์นี 

 
     จากหนังสือประวัติและผลงานของพระคุณภาวนาวิสุทธิ  พ.ศ. ๒๕๓๐ 
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ประสบการณ์ในการหล่อพระพุทธแก้วสารพัดนึก 
เทียนชัย  ภู ่พิพัฒน์ 

  ผู ้เขียนได้รับการติดต่อจากอาจารย์วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ศิษย์ของท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิ

สุทธิคุณ หรือหลวงพ่อจรัญ ให้ช่วยเขียนประสบการณ์ของการหล่อพระประธานทีเคยประสบมา 
  การเขียนสิงทีเร้นลับนี บางครั งอาจจะถูกครหาจากบุคคลทีไม่เชือถือในเรืองนี ได้ อาจจะถูกข้อหาว่า

งมงาย หรืออืน ๆ อีกหลายถ้อยคําสุดแต่ท่านเหล่านั นจะมองไป เมือตัดสินใจเขียนแล้วก็พร้อมทีจะน้อม

รับคําครหาเหล่านั น และไม่ต้องการทีจะให้ผู ้อ่านต้องเชือเรืองนี ควรจะพิจารณาและพิสูจน์ตามหลักของ

พระพุทธเจ้าของเราก่อน แต่ขอยืนย ันว่า เรืองทีจะเขียนต่อไปนี เป็นประสบการณ์ของผู ้เขียนเอง 
  เมือประมาณกลางเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ผู ้เขียนได้แวะเข้าไปนมัสการหลวงพ่อจรัญ ทีว ัด

อ ัมพว ัน ซึงอยู่ในระหว่างเส้นทางกรุงเทพฯ-อุทัยธานี ทีผู ้เขียนต้องเดินทางเข้าไปทําเหมืองแร่ดีบุกทีอ ําเภอ

บ้านไร่ จังหว ัดอุทัยธานี ซึงในขณะนั นย ังไม่มีเส้นทางอําเภอด่านช้าง-บ้านไร่ ได้นั งรอหลวงพ่ออยู่ชั นล่าง

ของกุฏิเจ้าอาวาส ซึงหลวงพ่อใช้เป็นทีรับแขก และชั นบนใช้เป็นทีจําว ัดของท่าน 
  สักครู่หนึงหลวงพ่อก็เปิดประตูก้าวออกมา และหยุดอยู่หน้าประตู พร้อมกับเอ่ยขานนามผู ้เขียนว่า 
“คุณเทียนชัย ขึนมาข้างบนหน่อย”  ผู ้เขียนจึงได้เดินตามท่านขนึไปชั นบนของกุฏิ ซึ งเป็นทีโล่งท ั งช ั น มี

หนังสือข้าวของเอกสารวางอยู่ท ั วไป มีทีว่างอยู่หน้าบันไดทางขึ นเท่านั น กะประมาณ ๗-๘ ตารางเมตร

เท่านั น เป็นสถานทีหลวงพ่อใช้จ ําว ัดและเขียนหนังสือ จึงใช้สถานทีนั นเป็นทีสนทนากัน 
  หลวงพ่อได้หยิบเกศของพระหรือรัศมี มายืนให้ผู ้เขียนดูพร้อมกับบอกว่า ท่านได้รับมาจากอาจารย์ 

ดร.กิงแก้ว  อัตถากร โดยผู ้มอบมีว ัตถุประสงค์จะหาองค์พระหล่อสวมเข้ากับรัศมีนี  พร้อมกับเล่าทีมาว่า 

อาจารย ์ดร.กิงแก้ว ได้รับมอบมาจากเจ้าหน้าทีศึกษาธิการผู ้หนึง ในเขตตอนเหนือสุดของจังหว ัดเชียงใหม่ 

โดยได้มาจากในถ ํ า เข้าใจว่าองค์พระจะถูกพม่านําไปในยุคสงคราม รัศมีชิ นนี จะตกหล่นอยู่ หลวงพ่อได้

กล่าวต่อไปอีกว่า ท่านได้นําไปให้ช่างปั นพระดูแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นพระรุ่นใด หรืออาจจะเป็นของฤาษีก็ไม่

มีผู ้ใดทราบได้ ผู้เขียนรู้จักช่างหล่อพระทีบ้าน ช่างหล่อผู้หนึงเป็นอดีตทหารเรือชือ จ.อ.อํานวย  แสงวิรุฬ 

จึงรับอาสาขอนําไปปรึกษากับจ่าอํานวยผู ้น ีในตอนท้ายหลวงพ่อได ้บอกอีกว่า อาจารย ์ดร.กิงแก้ว มี

ความตั งใจจะหล่อพระองค์นี ให้ได้โดยตั งงบหล่อให้จ ํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมืนบาทถ้วน) 
  เมือผูเ้ขียนลาหลวงพ่อกล ับไปแล้ว จึงได้นําพระรัศมีไปปรึกษากับจ่าอ ํานวยทีบ้านช่างหล่อ จ่า

อ ํานวยบอกว่าไม่เคยเห็นเช่นกัน แต่ก็รับจะนําไปปรึกษากับพรรคพวกช่างปั นบริเวณบ้านช่างหล่อให้ ต่อมา

อีก ๒-๓ วัน จ่าอ ํานวยได้พบผู ้เขียนทีบ้าน ส่งข่าวว่าตนได้ไปปรึกษากับช่างปั นพระเลียนแบบของเก่าชือ 

อาจารย์จํารัส  จันทร์รัตนแสงสี ช่างปั นพระชือดังผู ้หนึงในวงการบ้านช่างหล่อ อาจารย์จ ํารัสได้นํารัศมีหรือ

พระเกศนี ไปเทียบกับตําราพระเก่า จึงได้ไปพบในหนังสือภาษาอังกฤษเล่มหนึงตรงกันเข้า 
  เป็นพระเชียงแสนทรงเครืองสิงห์สามประยุกต์ทวาราวดี เป็นพระทีพระมหากษัตริย์สร้างไม่มีผู ้ ใด

กล้าแตะต้องถือเป็นของสูง จึงไม่แพร่หลาย หน้าตักกว้างประมาณ ๓๐ นิ ว พร้อมกับสเกตภาพมาให้ดู 
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  หลังจากทีได้รับรู้เรืองราวตลอดแล้ว ผู ้เขียนก็ต้องเดินทางเข้าไปเหมืองเป็นปกติเฉลียอาทิตย์ละครั ง 

จึงได้นําเรืองราวต่าง ๆ ไปปรึกษากับหลวงพ่อ หลวงพ่อเห็นภาพสเกต็ซ์แล้ว ได้ต ัดสินใจตามของอาจารย์

จํารัสทันที ส่วนผู ้เขียนเอง ในชีวิตไม่เคยมีประสบการณ์ผ่านการหล่อพระ ไม่ทราบมีอะไรดลใจ ในขณะนั น

ได้ต ัดสินใจรับกับหลวงพ่อว่า จะเป็นเจ้าภาพหล่อให้ พร้อมกันนั นผู ้เขียนได้เสนอให้เททองหล่อทีว ัดอ ัมพ

วัน แต่หลวงพ่อคงจะคิดว่า การทําพิธีหล่อพระในวัด จะเป็นการถูกครหาหรือไม่ก็ไม่ทราบเจตนาของท่าน 

ท่านบอกให้เททองทีบ้านช่างหล่อแล้วท่านจะไปทําพิธีเอง 
  ผู ้เขียนเห็นว่าบ้านช่างหล่อนั นคับแคบทีจะทําพิธี จึงได้เสนอให้ทําพิธีเททองทีบ้านบิดามารดาของ

ผู ้เขียนทีบ้านหน้าทีว่าการอําเภอท่าวุ ้ง จังหว ัดลพบุรี โดยเห็นว่ามีสถานทีกว้างพอทีจะทําพิธีได้ หลวงพ่อจึง

ได้ตกลงตามทีผู ้เขียนเสนอ โดยกําหนดว ันเททองกันในว ันที ๑๒ ตุลาคม ๒๕๒๖ 
  มีเหตุการณ์ทีไม่น่าจะเป็นไปได้เรืองหนึง มีญาติผู้หนึง ภรรยาพลตรีสว ัสดิ  เผ่าบุญเสริม อดีตผู ้

บ ัญชาการศูนย์การทหารราบ ชือ นางอําไพ เผ่าบุญเสริม นามสกุลเก่า “สุจริตจันทร์” ได้นําโกศเก่าของปู ่

อดีตเจ้าเมืองคนแรกของลพบุรี ต้นสกุล “สุจริตจ ันทร์” มีทองค ําพระราชทานปิดหน้าศพหนักแปดบาทผสม

อยู่ นํามาฝากไว้เพือจะให้หล่อด้วย ครั นรู้ไปถึงบรรดาลูกหลานบางคนเข้า ก็ไม่พอใจคัดค้าน นางอําไพจึงล ้ม

ความตั งใจนําโกศใบนีไปคืนให้แก่พีสาว คือ นางฉลอง สุจริตจ ันทร์ บ้านอยู่ทีต ัวจังหว ัดลพบุรีพร้อมกับนึก

เสียใจในความไม่สมหวัง ครั นพอใกล้จะถึงวันงานหล่อคุณป้าฉลอง สุจริตจันทร์ อายุ ๘๐ ปีเศษ ได้ขึ น

รถเมล์จากลพบุรีไปพบกับคุณแม่ของผู ้เขียนทีอําเภอท่าวุ ้ ง คุณแม่ก็ตกใจเมือเห็นคุณป้าฉลองขึ นรถเมล์มาหา

คนเดียว อายุก็ปูนนี แล้วและไม่มีผู ้ใดติดตามด้วย คุณป้าฉลองบอกว่าถ้าไม่มาบอกจิตใจไม่สบาย นอนไม่

หลับเกียวกับเรืองโกศของท่านเจ้าเมืองลพบุรีใบนี  จึงต้องรีบมาบอกว่า ตนได้ตัดสินใจแล้วว่าให้นําโกศใบนี

หล่อพระองค์นี ให้ได้ โดยมีข้อแม้ว่าจะขอบริจาคให้อีก ๕,๐๐๐ บาท แต่ขอพระหน้าตัก ๙ นิ ว ๒ องค์ สลัก

ชือเจ้าของโกศองค์หนึงถวายทีว ัดอ ัมพว ัน อีกองค์หนึงขอนําไปถวายว ัดแห่งหนึงแถวท่าวุ ้ ง (จําชือไม่ได)้ ซึง

ผู ้เขียนก็ตกลงให้ตามเงือนไขไป 
  ในวันพิธีเททอง เป็นวนัทีดีเปรสชันเข้าภาคกลางพอดี เมฆดําหนาบนท้องฟ้า ฝนเทลงมาไฟฟ้าก็

ด ับ จ่าอ ํานวย ช่างหล่อต้องไปวิงขอยืมเครืองทําไฟฟ้าปันพัดลมเผาแบบให้สุก แต่ก็แปลกในบริเวณพิธีกลับ

ไม่มีฝนคงมีแต่ท้องฟ้ามืดมิดเท่านั น ผู ้ทีไปในงานเททองหล่อคงจะจํากันได้ดี จนกระทั งเททองเสร็จพิธีแล้ว

ฝนจึงได้เทลงมาใหญ่ ซึ งก็สร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้ไปร่วมพิธีเป็นอันมาก โดยเฉพาะจ่าอ ํานวย

หัวหน้าช่างหล่ออยู่ไม่เป็นสุขเพราะเกรงว่าจะเทพระไม่ติดแบบ เสียหายต้องเทกันใหม่ พอฝนหยุดจ่าอ ํานวย

คว้าค้อนเดินไปกะเทาะแบบส่วนทีเป็นพระพักตร์ดูก่อน พร้อมกับถอนใจว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ แบบทีเผามา

ตลอดคืนก็ไม่ค่อยจะสุก แต่ก็ประหลาดทีส่วนนี ไม่เสีย 
  หลังจากนั น ๒-๓ ว ัน จ่าอ ํานวยได้ส่งลูกชายอาจารย์จ ํารัส ช่างปั นพระองค์นี ไปทําการขัดแต่ง จะ

เร่งให้เสร็จในว ันที ๓๐ เดือนเดียวกัน ช่างขัดได้ลงมือขัด แล้วก็ทิ งงานหายไป จ่าอํานวยได้บอกกับผู้เขียนว่า 

มีใครไม่ทราบ ผูกผ้าใต้ตาได้กลินเหมือนนํามันใส่ผมผู ้ชายไปเปิดมุ ้งภรรยาแล้วพูดว่า “พระทีขัดจะเอา
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อย่างไร” จ่าอ ํานวยจึงเดินทางไปดู จึงรู้ว่าไม่มีผู้ใดขัดพระ จึงได้รีบไปหาช่าง และจ่าอ ํานวยเองไปช่วยกันข ัด

จนเสร็จทันกําหนด   
  ในส่วนของผู ้ เขียนเองก่อนทีจะถึงวันเททอง ๒ วัน ผู ้ เขียนได้ถูกโจรกรรมรถยนต์ปิคอัพโตโยต้า

พร้อมแร่ดีบุกบรรทุกอยู่ในรถราคาสองแสนบาทเศษ ซึงจอดอยู่ในบ้านเลขที ๔๙๑ หมู่บ้านเฉลิมสุขนิเวศน์ 

๔ ขณะนั นเป็นเวลาประมาณเทียงคืนเศษ ยามประจําหมู่บ้านเห็นและปลุกผู ้เขียนเท่าไรก็ไม่ตืน ปกติผู้เขียนมี

ความรู้สึกตัวไว แต่ในคืนนั นไม่ทราบเป็นเพราะอะไรจึงไม่ได้ยินเสียงยามปลุก ยามจึงไปตามเพือนบ้านคุณ

มลฑล  เกตุไทย ผู้พิพากษาศาลอาญา คุณมลฑลจึงได้โทรศัพท์ไปปลุกผู ้เขียนเอง ครั งแรกย ังนึกว่าเพือนบ้าน

โทรศัพท์ไปแหย่เล่น เพราะรถคันนี จอดอยู่ในบ้านแถมมีระบบกันขโมยอีกชั นหนึง แต่เมือได้รับการยืนยัน

จึงลุกขึ นมาดูและไปแจ้งความ ผู ้เขียนนึกอะไรไม่ออก จึงตัดสินใจไปจุดธูปบอกพระรัศมีทีจะนําไปหล่ออีก 

๒ วันข้างหน้า ว่า หากท่านศักดิสิทธิจริงก็ขอให้ได้รถและแร่คืน 
 
หลวงพ่อเผยเหตุการณ์ 
  ในวันรุ่งขึ นผู ้เขียนได้เดินทางไปพบหลวงพ่อ ได้เล่าให้ท่านฟังถึงเหตุการณ์รถพร้อมแร่ถูกขโมย 

ท่านนั งอึ งอยู่ครู่หนึงจึงได้เปิดเผยออกมาว่า วันหนึงในขณะทีท่านนังกรรมฐานอยู่ได้เห็นผู ้ เขียนเดินไปหา

ท่านสภาพคอขาด แต่ตรงท้องพูดได้ ยมทูตก็บอกถึงเวลาแล้ว ท่านจึงนึกว่าอย่างไรเสียผู ้ เขียนก็ต้องหมด

วาระจากโลกมนุษย์ไปแน่ แต่ครันผู ้เขียนรับว่าจะเป็นเจ้าภาพในการหล่อพระท่านจึงโล่งใจว่าอย่างไรก็ได้ต่อ

อายุไปได้ควรจะหมดกันแล้ว ไม่ควรจะต้องมาพบกับเหตุการณ์นี ท่านจึงได้ให้คําแนะนําให้ผู ้เขียนทําใจให้ดี 

ๆ ไว้ เมือหล่อพระเสร็จก็จะได้รถคืน และถวายพระแล้วก็จะได้แร่คืน 
ตรงกับเหตุการณ์ทํานาย 
  เมือพิธีหล่อพระผ่านไป ประมาณหนึงสัปดาห์ ในขณะนั นนํ าท่วมกรุงเทพมหานคร ผู้เขียนได้รับ

โทรศัพท์จากต ํารวจนครบาลว่า มีรถทะเบียนตรงกันกับทีผู้ เขียนได้แจ้งความไว้ จอดอยู่ในซอยจอมพล 

ลาดพร้าว ผู ้เขียนจึงรีบไปดูก็ใช่คันดังกล่าว จึงได้สอบถามเจ้าของร้านค้าในบริเวณนั นดู ก็รู้ว่านํามาจอดไว้

ต ั งแต่ในคืนว ันทีโจรกรรมไป เมือสํารวจทรัพย์สินดูทุกอย่างในรถอยู ่ครบ เว ้นแต่แร่ดีบุกราคาสองแสนเศษ

ทีหายไปเท่านั น 
  ก่อนถวายพระ ได้มีผู ้หญิงโทรศัพท์มาตามคนขับรถเก่าผู้หนึงทีบ้าน ผู ้เขียนก็บอกไปว่าไมอ่ยู่ขอ

เบอร์โทรศัพท์ไว้ จะแจ้งให้คนขับรถผู ้นั นโทรกลับ เมือผู ้เขียนได้เบอร์โทรศัพท์จากผู้หญิงผู ้นั นแล้ว จึงได้

ตรวจสอบเลขทีบ้านและตามไปพบ แกล้งถามไปว่าคนขับรถผู ้นั น นําของมาฝากไว้ย ังอยู่หรือเปล่า เจ้าของ

บ้านเป็นหญิงสาวรุ่นราวคราวเดียวกันกับคนขับรถ ได้ยอมรับว่า นายต็อก อดีตคนขับรถได้นําแร่ดีบุกมาฝาก

ไว้ เพียงวันเดียว และได้มีชายจีนบอกลักษณะรูปร่างให้โดยละเอียดได้ฟัง ผู้เขียนก็นึกว่าในวงการแร่มีใคร

บ้าง เชือว่าจะต้องเป็นบุคคลผู้นี แน่ ๆ เมือไต่ถามรายละเอียดพอสมควรแล้ว จึงได้ถามเจ้าของบ้านไปว่า 

ทําไมจึงต้องโทรศพัท์ไปหานายต็อกผู ้นี  เจ้าของบ้านได้เล่าว่า นายต็อกนี เป็นเพือนเรียนหนังสือร่วมชั น
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โรงเรียนเดียวกันมาในสมัยชั นม ัธยม ทีอ ําเภอสามชุก จ ังหว ัดสุพรรณบุรี ได้นําของมาฝากไว ้บอกว่า

โกดังเก็บของนํ าท่วม ขอฝากของไว้ชั วคราว พอว ันรุ่งขึ นเวลาประมาณสามทุ่มได้ย้อนกล ับมาขนของไป

พร้อมกับชายจีน ๒ คน ด้วยรถปิคอัพ หมายเลขทะเบียนเธอจดไว้ เรียบร้อย เธอสงสัยว่าตอนมาขนนั นได้มี

การต่อรองราคากัน จึงเป็นทีสงสัยประกอบกับนายต็อกได้บอกกับเธอว่าจะมาพบเธออีกในว ันสองว ันนี เธอ

ตั งใจจะต่อว่า ว่านายต็อกนําของอะไรมาฝากกันแน่ เพราะบ้านหลังนี บิดาได้ซือไว้สําหรับให้เธอและน้อง ๆ 

อยู่เรียนหนังสือกลัวจะรู้ไปถึงบิดา ก็รอมานานพอสมควรจึงไปค้นสมุดพบเบอร์โทรศัพท์ของนายต็อกเข้า 

จึงได้โทรไปตามพร้อมกับเสริมอีกว่าหากไม่โทรไป จิตใจกระวนกระวายอย่างไรพิกล เมือผู ้เขียนได้

ตรวจสอบเป็นทีแน่ชัดแล้วว่า ผู ้ซือแร่คอืใครจึงได้รอให้งานถวายพระผ่านไปก่อน จึงไปพบนายตํารวจทีได้

แจ้งความ และพาไปบ้านเถ้าแก่ทีรับซือแร่ไป ขณะไปทีผู ้เขียนได้นําตํารวจไปนัน ตัวเถ้าแก่ไม่อยู่ร้าน คงอยู่

แต่ภรรยาจึงไดท้ําการค้นบ้าน พบแร่ดีบุกอยู ่ภรรยาเถ้าแก่จึงได้ขอร้องอย่าได้เอาเรืองกับสามีตน โดย

ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายตามราคาของให้ทังหมด 
  จากนั นผู้เขียนได้ขออนุญาตจากหลวงพ่อหล่อองค์เหมือนท่านหน้าตัก ๙ นิว จํานวนหนึงร้อยองค์

เศษเล็กน้อย เพือไว้แจกแก่ผู ้ทีบริจาคทรัพย์สมทบทุนมูลนิธิของหลวงพ่อ ทราบว่าได้เงินเข้ามูลนิธิจํานวน

ล้านบาทเศษ และย ังได้ทราบขา่วว่า พระพุทธแก้วสารพัดนึก (หลวงพ่อดํา) พระเชียงแสนทรงเครืององค์นี

ได้แสดงอภินิหารให้แก่ผู ้ทีได้บูชาต่าง ๆ นา  ๆและต่อมานางสมจิต ทองใบ ร้านขายยาสุขเกษมโอสถ ตลาด

ชันสูตร อ ําเภอบางระจัน จังหว ัดสิงห์บุรี พีสาวของผู ้เขียนได้มีจิตศรัทธาสร้างพระรูปเหมือนหน้าตัก ๕ นิ ว 
ถวายให้กับหลวงพ่ออีกจํานวนหนึง 
 
ผู ้หล่อเสียสัจจะ 
  ต่อมาผู ้เขียนได้ทราบว่า จ่าอํานวย หัวหน้าทีมหล่อพระเป็นมะเร็งทีอกระหว่างนมทังสองข้าง 

ผู ้เขียนได้แนะนําไปหาแพทย์ทีโรงพยาบาลศิริราช เพือนกับผู ้เขียนตรวจรักษาก็ได้ทราบว่า จ่าอ ํานวยเป็น

มะเร็งทีอกระหวา่งราวนม ยากแก่การจะผ่าตัดและรักษา และได้เสียชีวิตในเวลาถัดมา ผู ้เขียนได้นําเรืองนีไป

คุยกับหลวงพ่อ ก็ได้รับทราบว่า จ่าอํานวยผิดสัจจะวาจากับหลวงพ่อดําไว้ โดยการไปหล่อองค์ท่านเพิม 

และไปจําหน่ายให้ร้านของเก่า ผู้เขียนจึงได้ไปถามนายแป้วลูกชายจ่าอ ํานวยว่าเท็จจริงประการใด ลูกชาย

จ่าอ ํานวยก็ยืนย ันว่า คุณพ่อได้ไปหล่อครังหลังเพิมอีกสององค์ แต่ก็บอกว่าหน้าไม่เหมือนกัน 
 

  เรืองทีเล่ามานี ผู ้เขียนขอยืนย ันว่าเป็นประสบการณ์ของผู ้เขียนเองทั งสิน และขอยอมรับว่าอานิสงส์

ในการหล่อพระประธานรูปแทนองค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาของเรานันมีจริง และมี

บางอย่างทีผู ้เขียน ได้ประสบมาอีกมากมาย จึงอยากให้ท่านผู ้อ่านสอบถามจากผู ้อืนบ้าง จะได้เปรียบเทียบ

กันได้หรือจะหาประสบการณ์เองจะดีทีสุด 
 
          ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๒ 



 ๘

โบสถ์เทพนิมิต 

 
  ก่อนจะมีการก่อสร้างพระอุโบสถหล ังใหม่นั น มีสิงมหัศจรรย์นิมิตปรากฏ แต่ท่านพระครูภาวนา

วิสุทธิ  และคุณทองย ้อย  ชโลธร เป็นเรืองทีลึกลับซับซ้อน ซึงสามัญชนธรรมดายากทีจะเข้าใจ เพราะไม่ได้

เห็นหรือได้ประสบมากับตัวเอง นอกจากผู้ทีมีจิตใจสูงหรือเข้าใจในหลักธรรมดีแล้วเท่านั น จึงจะเข้าใจโดย

ถ่องแท้ เนืองจากมีเหตุการณ์แวดล้อมต่าง ๆ พอจะอนุโลมขนานนามสมมติได้ว่า “โบสถ์เทพนิมิต” ขอให้

ท่านปัญญาชนได้อ่านและพิจารณาในเรืองราวต่าง ๆ ทีเกิดขึ นก่อนก่อสร้างพระอุโบสถ เป็นเรืองทีไม่น่าเชือ

ว่าจะเป็นไปได้ แต่ก็เป็นไปแล้วถูกต้องตามนิมิตนั นทุกประการ 
  ๑. นิมิต ก่อนการสร้างพระอุโบสถ 

  ท่านพระครูภาวนาวิสุทธิ มีความดําริทีจะสร้างพระอุโบสถมาช้านานแล้ว แต่ไม่มีกําล ังทรัพย์

เพียงพอสนับสนุนแนวความคิดนี ได้ และกาลเวลาสิงแวดล้อมย ังไม่อ ํานวยให้ เพียงแต่บูรณปฏิสังขรณ์พระ

อุโบสถเท่าทีจําเป็นจริง ๆ เท่านั น ถึงอย่างไรก็ดี สภาพของโบสถ์เก่าเป็นภาพติดตาตรึงใจเป็นการกระตุ้น

เตือนท่านพระครูอยู่ตลอดเวลาว่า อยู่ไม่ไหวหนอ! เอียงหนอ! ทรุดหนอ! พังหนอ! ไม่ปลอดภัยหนอ!  
  อยู่มาว ันหนึงในปี ๒๕๑๐ ได้มีอุบาสิกาเป้า  ปาลว ัฒน์วิชัย บ้านเดิมอยู่ อ.อินทร์บุรี ได้มาเยียมท่าน

พระครู ต่อจากนั นได้เดินชมพระอุโบสถโดยรอบ ขณะนั นเองอุบาสิกาเป้าได้เห็นนําไหลขึนมาจากพืนพระ

อุโบสถ จึงแปลกใจมาก และได้พูดกับท่านพระครูว่า “ชาวจีนถือว่าเป็นนิมิตดี” ภาษาจีนว่า “เฮง” และ

ได้พูดต่อไปอีกว่า “พระอุโบสถชํารุดทรุดโทรมมากแล้ว จําเป็นต้องสร้าง รอไปอีกสักหน่อย หากสร้างก็

ควรใช้ทีเดิมนีแหละจะดีมาก ๆ” 

  กาลเวลาได้ผ่านมาถึงปี ๒๕๑๑ ในคืนว ันหนึ งเวลาประมาณตี ๔ นาฬิกาเศษ เกิดนิมิตและเสียง

กระซิบของชายชราแว่วเข้าหูท่านพระครูพูดว่า “โบสถ์พัง”  “โบสถ์ท่านพังแล้วอย่าไปไหนนะ?” ท่าน

พระครูต้องสะดุ้งลืมตาส่ายหาแหล่งต้นเสียงสักครู่หนึง แต่ไม่ปรากฏตัว และในเวลานั นย ังไม่มีคนใดตืน

นอนเลย ท่านพระครูจึงทําสมาธิต่อไปอีก และได้ยินเสียงชายชรากระซิบซํ าเช่นเดิม จนกระทังรุ่งเช้า ท่าน

พระครูได้ทํากิจวัตรเรียบร้อยแล้ว รีบเดินไปสั งงานหน้าวัด จึงได้นึกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในคืนนั นว่าจะ

เป็นไปได้หรือ ท่านพระครูสั งงานเรียบร้อยแล้ว ได้เดินมาหาพระภิกษุเฟือง และได้ถามท่านว่า “โบสถ์เรา

พังเมือไร? โบสถ์เราจะพังจริงหรือเปล่า?” พระภิกษุเฟืองตอบว่า “โบสถ์ไม่ได้พัง ผมเพิงออกจากทําวัตรใน

โบสถ์เดียวนีเอง” ท่านพระครูไม่เชือ ต้องการรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง และต้องการทดสอบว่าเป็นไปตาม

เสียงกระซิบของชายชรานั นจริงเท็จเพียงใด ท่านพระครูจึงได้ชวนพระภิกษุเฟืองเดินมุ่งหน้าไปยังโบสถ์ 

และยืนพิจารณาสภาพของโบสถ์ทั ว ๆ ไป สักครู่ได้ยินเสียงลันเปรียะและบางส่วนเชิงชายหน้าโบสถ์ก็ยุบลง

มาเสียงแบบนกปีกหัก เมือประสบเหตุการณ์ต่อหน้าและเป็นไปตามเทพนิมิตเช่นนี  ท่านพระครูได้อธิษฐาน

จิตและพังเพยออกมาว่า “อย่าเพิงพักลงมาเลย ผลัดขอแรงคนเขามารือเสียก่อน” และเชิงชายโบสถ์ก็ยุติ

การพังลงชัวคราว ซึ งตรงกับว ันที ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ (วันอังคาร แรม ๗ ค ํ า เดือน ๓ ปีจอ) หลังจาก
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นั นท่านพระครูได้ป่าวประกาศพระเณรและชาวบ้านข้างว ัด เพือขอแรงรือเฉพาะเชิงชายโบสถ์ตามทีได้

สัญญากับเทพไว้ ส่วนตัวพระอุโบสถ์ย ังมิได้รือ เห็นว่ามีความจําเป็นในการทําสังฆกรรมและย ังมีความ

ปลอดภัยตามสมควร 
  เหตุการณ์ทีผ่านมาเป็นการบีบบังคับให้ท่านพระครูจะต้องร้อนรน เหมือนไฟสุมขอน ได้แต่คิด ๆ 

อยู่เสมอว่า จะหาเงินทีไหน ใครเขาจะมีศรัทธาในการสร้างพระอุโบสถใหม่ เพราะจะต้องใช้ทุนทรัพย์เป็น

จํานวนมากมาย และการเรียไรในสมัยนีก็ไม่ถูกต้องตามระเบียบคําสั งของเถระสมาคมด้วย หากจะมีการเอ่ย

บอกบุญจากผู ้มีจิตศรัทธาและสานุศิษย์ก็คงจะได้บ้างเป็นบางส่วน จึงได้หวนนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตทีได้

เรียไรทําการก่อสร้างพระอุโบสถวัดพรหมบุรีเมือปี พ.ศ.๒๔๙๖ พระคุณเจ้าได้เสียสละเวลา แรงกาย ทุน

ทรัพย์ส่วนตัว เดินทางด้วยเท้า และโดยยานพาหนะทุกประเภท เช่น โดยสารเรือ, รถยนต,์ จ ักรยานยนต์ ซึ ง

แล้วแต่จะหาได้ แต่ละท้องถินคนเรียไรเพือการกุศลมีสภาพไม่ต่างกับคนขอทานเท่าใดนัก ท่านได้พบปะ

สนทนากับชาวบ้านในถินต่าง ๆ มีการพูดเสียดแทง สะเทือนใจ บางท่านมีจิตเป็นกุศลพอพูดรู้เรืองกันบ้าง 
  ท่านพระครูเดินทางเรียไรไปเกือบทั วทุกแห่งหว ั งว่าจะได้เงินครบตามทีกะไว้ก็ต้องใช้เวลาถึง ๗ ปี 

จึงได้สร้างพระอุโบสถสําเร็จเรียบร้อยเมือ พ.ศ.๒๕๐๓ และเหตุการณ์ทีประสบอยู่ในขณะนี จะเป็น

ประว ั ติศาสตร์ซํ ารอยเหมือนในครั งนั นอีกหรือ? ท่านพระครูได้พิจารณาหาทาง และอธิษฐานจิตสอบถาม

องค์เทพอันศักดิ สิทธิ ถึงภารกิจหน้าทีทีหนักหน่วง จะดําเนินและลงเอยในรูปใด และต่อมาอีกไม่นานนัก 

เสียงกระซิบจากชายชราในร่างเดิมบอกว่า “ไม่ต้องกลุ ้มใจ ไม่ต้องเดือดร้อน ญาติพีน้องทีเขาเคยสร้างไว้ จะ

มารวมกันสร้างเอง” 
  ต่อจากนั นเหตุการณ์ต่าง ๆ ดูเหมือนว่าจะมีเค้าเป็นความจริงขึ นแล้ว ประมาณเดือนกรกฎาคม 

๒๕๑๑ ท่านพระครูได้หย ั งทราบเป็นภายใน ได้เรียกช่างชํานาญสร้างโบสถ์ มาปรึกษาในเรืองขนาดแบบ

โบสถ์ งบประมาณค่าก่อสร้าง ตามทีกะไว้อย่างคร่าว ๆ และท่านพระครูได้ติดต่อช่างหล่อพระประธานซึงอยู่ 

จ.นนทบุรี ให้พิจารณาแบบ ขนาด ตลอดจนลวดลายของฐานพระประธานตลอดจนวงเงินทีใช้จ่าย  
  ท่านพระครูได้เดินทางขึ นล่องจากวดัไปยังทีต่าง ๆ เพือติดต่อนายช่าง ตัวอย่างโบสถ์ พระประธาน 

ฯลฯ จนนับครั งไม่ถ้วน จนร่างกายผ่ายผอมฉันอาหารไม่เป็นเวลา บางครั งก็ไม่ฉันอาหารเสียเลย 
  ต่อมาในเดือนตุลาคม ๒๕๑๑ ได ้มีเจ ้าภาพ ๓ รายมาจองกฐินเพือจะทอดทีว ัด เจ ้าภาพผู ้

ศรัทธานั น ได้แก ่คุณทองย้อย  ชโลธร (จ.ลพบุรี) โยมฟัก  ยุติโยธิน (จ.พิจิตร) และโยมปรุง  ศรีพวงวงศ์ (จ.

นครราชสีมา) 
  ท่านพระครูได้แนะแนวทางว่าให้เป็นกฐินสามัคคีร่วมกันเถิด ชาติหน้าจะได้พึ งพาอาศัยกัน เราอยู่

คนเดียวในโลกนี ไม่ได้ เราทําบุญต่างคนต่างก็ได้กุศลด้วยกัน แต่มีงานใหญ่ทีอยากปรึกษาหารือเกียวกับเรือง

พระอุโบสถหลังเก่าได้พังลง หากจะนํารายได้ส่วนนี มาช่วยสร้าง จะขัดข้องประการใด โดยบอกพวกที

มาร่วมได้ทราบเจตนากันเสียก่อน หากคนอืนใดไม่รู้ความจริงจะพูดกันไปคนละเรือง เมือได้ปรึกษากันแล้ว

เจ้าภาพทั ง ๓ รายก็เห็นด้วย และจะดําเนินการตามว ัตถุประสงค์ของท่านพระครู ทางฝ่ายคุณทองย้อย  ชโล

ธร ได้นัดประชุมกรรมการจัดงานทอดกฐินสามัคคีว ัดอ ัมพวัน ได้ด ําเนินการวางแผนตั งกรรมการ, เจ้าหน้าที, 
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และกําหนดการต่าง ๆ ซึ งมีเอกสารหลักฐานประกฎอยู่ทีว ัดอ ัมพวันแล้ว ผลของการประชุมสรุปสาระสําคัญ

ได้ว่า 
  ก. จะทอดกฐินสามัคคีร่วมกัน เจ้าภาพอีก ๒ ราย ซึ งมาจากจังหวัดพิจิตร และจังหว ัดนครราชสีมา 
  ข. เงินรายได้สมทบทุนสร้างพระอุโบสถว ัดอัมพว ัน 
  ค. จะเริมงานใน ๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ 
 ง. จ ัดเจ้าหน้าทีเตรียมรับรองในเรืองอาหาร, ทีพักแรม และอืน  ๆ
 จ. จ ัดเจ้าหน้าทีเรียไรแบ่งเป็นสาย ๆ 
 เมือถึงว ันงานทอดกฐิน เจ้าภาพทั ง ๓ ได้มาร่วมพิธีพร้อมเพียงกัน การดําเนินงานต่าง ๆ เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย คณะกรรมการได้รับเงินจากผู ้บริจาคเป็นมูลค่าทั งสิ น ๒๔๐,๐๐๐ บาท เป็นทีน่าอนุโมทนา

ชืนชมยินดีเป็นอย่างยิง ซึงเป็นหลักฐานยืนยันความดีเด่นในผลงานและการปฏิบัติต่าง ๆ ทีท่านพระครูได้

ยึดมั นในอุดมการณ์ และความปรารถนาดีต่อทุก ๆ คน จึงดลบัลดาลให้สัมฤทธิ ผลตามทีปรารถนา  
 
 ๒. แบบ ขนาด ของพระอุโบสถ 

  ได้มีการปรึกษาหารือระหว่างท่านพระครูภาวนาวิสุทธิ กับคณะกรรมการอยู่เสมอ ทั งแบบทรวดทรง

ขนาดตลอดจนส่วนประกอบของพระอุโบสถ และงบประมาณค่าก่อสร้าง ซึ งท่านพระครูได้ใหน้โยบายไว้

ว่าใหเ้ป็นแบบธรรมดาสร้างง่าย ๆ ราคาย่อมเยา และให้ใช้ประโยชน์ทางศาสนกิจหลาย ๆ อย่าง 
  พระคุณเจ้าต้องการแบบทรงไทย ขยายกว้างออกไปโดยรอบ พระประธานเป็นเนือปูนปั นให้มีลีลา

อ่อนช้อย, ส่วนคุณทองย้อย  ชโลธร ต้องการอัดพืนด้วยไม้สัก (อ ัดปาเก)้ ดูเก๋ดี และประตูหน้าต่างควรจะเป็น

มุ้งลวดยุงจะได้ไม่กัด ส่วน คุณสมเจตน์  วัฒนสิทธุ ์ถามว่าจะประด ับไฟฟ้าแบบไหน มีช่อระย้ารสล ับสีหรือ

อะไรขอให้บอกมา เพราะอุปกรณ์ไฟฟ้าเรามีเยอะ เมือได้ฟังการสนทนาแล้วรู้สึกปลืมใจ เพราะจิตเป็นกุศล

ด้วยกันทั งนั น ต่อจากนั นมานายช่างได้นําแบบแผนผังตลอดจนรูปองค์พระประธานมาให้ และมีการแก้ไข

บ้างเล็กน้อย พอสรุปรายการใหญ่ ๆ ให้ทราบดังนี 
  พระอุโบสถ 
  : สร้างทับทีเดิม ทําเป็นรูปแบบศาลาทรงไทย ขยายตามกว้างออกไปโดยรอบ 
 : มีขนาดกว้าง ๖ วา ๒ ศอก, ยาว ๑๓ วา ๒ ศอก 
 ภายในพระอุโบสถ 
  : มีพระประธานแบบปางสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกวา้ง ๔ ศอก สูง ๕ศอก 
 : ประดับตกแต่งโคมไฟหลากสี, พืนไม้สัก, ปรุด้วยมุ้งลวด ตามบานประตูหน้าต่าง 
 : ใต้ฐานพระประธานบรรจุพระพิมพ์แบบปางพระประทานพรและแบบปางสมาธิเนือผงผสมแร่ 

๑๖ อย่าง 
 ภายนอกพระอุโบสถ 
  : ด้านหน้าพระอุโบสถ จะมีแผ่นศิลาหินอ่อนจารึกรายชือผู ้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย ์
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 : มีใบเสมาแนบติดผนังโบสถ์โดยรอบ 
 งบประมาณค่าก่อสร้าง 
  : มีคิดไว้ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
 : อาจจะเพิมวงเงินอีกเล็กน้อย เนืองจากราคาอุปกรณ์ก่อสร้างสูงขึนเรือย ๆ และแนวความคิดใน

การประดับตกแต่งมีแปลก ๆ อยู่เรือย  ๆ
  ๓. พิธีพวงสรวงสังเวยเทพารักษ์ 

  การทําพิธีบวงสรวงสังเวยเป็นลัทธิพราหมณ์ ซึงจะมีแทรกปะปนกับพิธีทางศาสนาพุทธควบคู่กัน

มาช้านาน 
  ในคราวทอดกฐินสามัคคีเมือ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ ท่านพระคุณเจ้าพระราชสิงหวรมุณี เจา้คณะ

จังหว ัดสิงห์บุรี ได้มาเป็นประธานสวดพระพุทธมนต์เย็น ก่อนเดินทางกลับได้เดินดูพระอุโบสถอันเก่าแก่ 

ทรุดโทรม พระคุณเจ้าได้สั งท่านพระครูว่า ก่อนจะทําการรือพระอุโบสถ ขอให้ทําพิธีบวงสรวงสังเวยบอก

เล่าให้ถูกต้องตามประเพณีนิยมแต่โบราณกาล จะได้มีความเจริญรุ่งเรือง 
 ท่านพระครูได้น้อมรับคําสั งมาตรียมงาน และได้ปรึกษากับกรรมการและชาวบ้านข้างวัดต่อไป อยู่

มาในคืนว ันหนึงพวกชาวบ้านได้มาหาท่านพระครูและได้เสนอการทําพิธีบวงสรวงครั งนี ว่า จะต้องมีตั งศาล

เพียงตา, มีเหล้า ๒ ไห, หัวหมู ๑ หัว, ไก่ ๒ ตัว, เหล้าแม่โขง ๒ ขวด และทําบายศรีด้วยผล สุดท้ายย ังลงเอย

กันไม่ได้ เพราะต่างคนต่างชํานาญด้วยกันทั งนั น จึงเดือนร้อนองค์เทพ (ชายชรา) จะต้องตัดสินใจจะเอา

อะไร? แค่ไหน? อย่างไร? ชายชราได้กระซิบสังท่านพระครูในยามดึกสงัดคืนนันว่า “ไม่ต้องมีเหล้า, ไม่ต้อง

มีสาโท, ไม่ต้องมีไก่, ไม่ต้องมีหัวหมูบายศรี และไม่ต้องทําอะไรทังนันให้เดือดร้อน และไม่ต้องเชือพวกนัน 

เพราะพวกนันจะหาเรืองกินกันต่างหาก” 

  พอว ันรุ่งขึ นท่านพระครูเดินทางไปหาคุณทองย ้อย  ชโลธร ทีบ้าน จ.ลพบุรี เพือเล่าเรืองการรื อ

โบสถ์ตามนิมิตฝันทีเกิดขึ น พอท่านพระครูพูดไปได้เล็กน้อย คุณทองย้อยฯ ก็พูดขึนว่าคืนนั นได้ฝัน

เหมือนกันว่ามีชายชรามาบอกให้รือพระอุโบสถได้เลย จึงเป็นเรืองทีแปลกประหลาดใจทีชายชนาไปเข้าฝัน

ในคืนเดียวกันทั ง ๒ คน และได้พร้อมใจกันทําพิธีบวงสรวงเมือ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๑ ตามทีท่านเจ้าคณะ

จังหว ัดสิงห์บุรีได้สังไว้ 
  ๔. การก่อสร้างพระอุโบสถ 
  ท่านพระครูภาวนาวิสุทธิ และคณะกรรมการได้พิจารณาเลือกช่างก่อสร้างทีมีฝีมือดี และค่าแรงสม

เหตุผล บางอย่างก็ขอแรงจากชาวบ้านมาช่วยในการรือถอน ปรับพืนและขุดหลุมเสา เป็นต้น แม้แต่ไม้ทีจะ

นํามาทําแบบ ก็ได้จากแนวความคิดของคุณทองย้อย  ชโลธร โดยติดต่อเจ้าหน้าทีป่าไม้ นํามาจ้างเลือยด้วย

ฝีมือชาวบ้าน แม้แต่ทรายก็ขอแรงชาวบ้านขนจากท่าว ัดมาสู่บริเวณก่อสร้างหรือหินชนิดต่าง ๆ และปูนก็ได้

คุณหมอปราโมทย์ ณ นคร อํานวยการเกณฑ์และบรรทุกมาส่งทีวัด จะซือเฉพาะวัสดุก่อสร้างทีเห็นว่าจ ําเป็น

จริง ๆ การควบคุมงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่ เป็นเรืองของนายช่างก่อสร้าง ส่วนคุณทองย้อย  ชโลธร ได้ตรวจตรา
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ดูแลอย่างใกล้ชิดและพูดรับรองว่า “โบสถ์นีแข็งแรง รับรองว่าไม่พังแน่ ๆ” เพราะได้ควบคุมแนะนําทาง

เทคนิคเป็นพิเศษ 
  ผลงานก่อสร้างรวดเร็วทันใจสมกับเป็นโบสถ์เทพนินิมิตจริง ๆ 

  
 
  คุณลุงปุ ่ น  เชยโฉม ไวยาว ัจกร ว ัดอ ัมพว ัน อดีตปลัดอําเภอพรหมบุรี อายุ ๖๕ ปี อยู่บ้านเลขทีท่ ๑๐ 

หู่ที ๕ ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ได้เล่าประว ั ติความเป็นมาของโบสถ์ดังนี 
  ว ันทีโบสถ์พังตรงกับว ันที ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ หลวงพ่อท่านบอกว่า มีเสียงบอกว่า โบสถ์จะพัง

แลว้ ท่านให้คนไปตามมาดูโบสถ์พร้อมกับท่าน 
 พอไปถึงยืนดูสักครู่หนึ ง จึงได้ยินเสียงไม้ลั น ได้แหงนดูพบว่าจันทัน เชิงชายของโบสถ์ด้านทิศ

ตะวันออกจะหลุดออกจากัน เลยไปขอแรงชาวบ้านมาช่วยรือหน้ามุขโบสถ์ด้านทิศตะวันออกก่อน 
 
  ต่อมาได้มีการประชุมกัน จะมีผู้มาช่วยสร้างจึงได้ทําการรือพระอุโบสถทั งหลัง เมือวันที ๑๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๑๑ 
 ภายในพระอุโบสถมีพระประฐานอยู่ ๑ องค์ หน้าต ักกว้าง ๔ ศอก...นิว แบบสุโขทัย ปางสะดุ้งมาร 

เนือปูนปั นสีขาว ก่อนจะรือพระอุโบสถ ได้อ ัญเชิญท่านมาอยู่ทีวิหารในเขตกรรมฐานของพระภิกษุสงฆ์ 
 ขณะอัญเชิญมามีการชํารุด เพราะองค์ท่านหนักมาก แรงกระแทกกับพืน ปูนทีองค์จึงร้าวทําให้เห็น

ลักษณะภายในว่าเป็นหินสีเขียวคลํ าคล้ายใบเสมา 
 หลวงพ่อจึงได้ให้ช่างบูรณะองค์ท่านให้ดีด ังเดิม แต่ไม่ได้ลงรักปิดทองแต่ประการใด และยังคง

ประดิษฐานทีวิหารตลอดมา 
  แม่สุ่ม  ทองยิง เท่าให้ฟังว่า ได้เคยนั งดูองค์ท่าน ทราบว่าคนทีสร้างโบสถ์เขานํามาเอง ใส่เรือฉลอม

มาจอดทีหน้าว ัด อ ัญเชิญประดิษฐานในพระอุโบสถตั งแต่นั นมา 
  เมือ พ.ศ. ๒๕๒๗ หลวงพ่อมีโครงการอบรมครูอาจารย์ทั วไประเทศ เป็นรุ่นที ๒ อาจารย์นิตยา  

เสถียรโชค เข้ารับการอบรมด้วย ขณะทีเจริญสมาธิอยู่ได้รับสัมผ ัสว่า องค์ท่านให้ปิดทองให้ ผิว

กระดํากระด่างเต็มทีแล้ว ได้ถวายความเห็นหลวงพ่อไว้ 
  ขณะเดียวกันหลวงพ่อเล่าว่า มีชาวบ้านไปรายงานให้ฟังว่า ได้ฝันถึงพระประธานองค์เก่า ท่านบอก

ว่าอยากอยู่ทีเดิม ท่านเป็นใหญ่ในทีนี  ทําไมนําท่านมาไว้อย่างนี 
 พอดีกับ ดร.กิงแก้ว  อัตถากร มีความคิดจะอัญเชิญพระประธานองค์เก่าเข ้าประดิษฐานในพระ

อุโบสถและสร้างพระอัครสาวกถวาย ได้ถวายความเห็นหลวงพ่อดังนี 
 “ของเก่าทีเป็นผลงานทีแสดพงเจตนารมณ์อันแรงกล้าของบรรพบุรุษ หรือเจ้าของเดิม เราควร

รักษา ถ้าทรุดโทรม ก็ควรปฏิสังขรณ์ ถ้าหมดสภาพจะต้องสร้างใหม่ ก็ความหุ้มของเก่าไว้เพือไม่ให้สูญสลาย

ไปทังหมด” 
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  “โดยปกติ ในพระอุโบสถจะนิยมสร้างรูปพระอัครสาวก สําหรับพระพุทธรูปประธานเสมอ แต่

ปรากฏว่าในพระอุโบสถวัดอัมพวันยังไม่มี และได้ฟังหลวงพ่อปรารภบ่อยครังว่า ขาดผ◌ู◌้ทีช่วยอบรมสัง

สอนธรรมในวัด 
  มีความคิดว่า เราควรเจริญรอยตามประเพณี เพืออาราธนาคุณของพระ พระพุทธ พระธรรม และ

พระสงฆ์สาวก ให้ครบถ้วนสมบรูณ์แบบ เมือเราเคารพและอาราธนาในองค์คุณของท่าน เราก็ย่อมได้ผลและ

ได้รับการประสิทธิประสาทในองค์คุณเหล่านันครบถ้วนสมบูรณ์แบบเช่นกัน” 

  ผู ้มีศรัทธาสร้างพระอัครสาวกถวาย ได้แก่ คุณครรชิต คุณวิบูลพร อัตถากร  พลเอกวีระ  ไทยกล้า มี

ศรัทธาปิดทองพระประธานองค์เก่า และพระอัครสาวกด้วย 
 ได้มีการสมโภชพระประธานองค์เก่าพร้อมทั งพระโมคคัลลาน์และพระสารีบุตร ในว ันจันทรที ๒ 

กันยายน ๒๕๒๘ 
 ทางทิศใต้ของพระอุโบสถมีศาลพระภูมิตั งอยู่ คุณลุงปุ ่ น ได้เล่าให้ฟังว่า 

  เดิมมีต้นไม้ใหญ่ชือพญาสัตบรรณอยู่ด้านใต้ของพระอุโบสถ ข้างในลําต้นเป็นโพรงหนา หลวงพ่อ

เกรงว่าถ้าลมพัดแรง จะโค่นลงทับพระอุโบสถ จึงปรึกษาคระกรรมการว ัด 
 คณะกรรมการได้ลงมติให้โค่นต้นสัตตบรรณ จ้างคนญวนมาโค่น ค่าจ้าง ๘๐๐ บาท (ราคาเมือ พ.ศ. 

๒๕๒๒) 
 ต่อมาชาวบ้านได้มาบอกหลวงพ่อว่า เทพทีอาศัยทีต้นสัตบรรณมีทีอยู่ เขาขอให้สร้างทีอยู่ให้ด้วย 

หลวงพ่อรับฟังเฉย ๆ 
 บรรดาศิษยานุศิษย์ ประกอบด้วยคณะกรรมการวัดมีความเห็นว่า ควรจะตั งศาลพระภูมิให้ จึงได้ไป

ซือทีสิงห์บุรีมาราคา ๘๐๐ บาท 
 ทีว ัดอัมพวันนี  ก่อนทีหลวงพ่อจะมารอยู่ จะมีงานว ัดประจําปี มีการแข่งเรือ การละเล่นต่าง ๆ เช่น 

ละคร เป็นต้น 
  เมือหลวงพ่อมาอยู่แล้ว ท่านสอนให้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และไม่ได้สนใจเรืองการจัดงาน

ประจําปีอีกเลย 
 หลังจากตั งศาลแล้ว ชาวบ้านจึงจังให้มีละครประจําปีทุกปีทีหน้าศาล ในว ันขึ น ๑๔ คํ า เดือน ๑๒ 
  เป็นทีน่าสังเกตว่า หลวงพ่อวัดอัมพวัน ได้ดําเนินการสอนวิปัสสนากรรมฐานตามปณิธานทีตัองไว้

ได้ราบรืน ก้าวหน้าไม่มีอุปสรรคใด ๆ จนตราบเท่าทุกวันนี 
 
     จากหนังสือประวัติและผลงานของพระครูภาวนาวิสุทธิ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
 
 
 
 



 ๑๔ 

 
วิปัสสนาดีนักรักความสงบ 

พบความสุขแสนวิเศษกิเลสหาย 
เกิดสมาธิสติดีอีนทรีย์กาย 

สุขสบายสู่สถานนิพพานเอย 
 

มีศิลธรรมนําสุขทุกสมัย 
เราเป็นไทยเพราะมีธรรมประจําชาต ิ

ถ้าไร้ศิลสินธรรมตําอํานาจ 
ไทยทังชาติจะอยู ่ได้อย่างไรกัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕

มุมไม่มืดในป่ามะม่วง 

อนามิส 

  จากโลกของเหตุผล ผมกําลังดุ ่มดิงลุ่มลึกลงไปสู่โลกของผลจากเหตุอันไม่อาจใช้เพียงเหตุผลเป็น

มาตรการวัดความเป็นสัจจะได้ 
  คําคืนวันนัน เป็นโอกาสทีผมรับทราบวิธีการรวบรวมความทรงจําของมนุษย์ ซึงอาจทบทวนย้อน

ไปถึงอดีตเก่าแก่ ยิงกว่าสมัยทีเราเป็นเด็กแบเบาะ หรือนอนคุดคู ้อยู ่ในครรภ์ 
  นั นคือ ชีวิตก่อนทีจะมาถือกําเนิดเป็นคนในทุกว ันนี   
  และตืนใจกับวิธีการก้าวข้ามไปดูอนาคตของเหตุการณ์ทีย ังไม่บังเกิดขึ น 
  การหยั งลงไปสู่มิติของอดีต และเยียมกรายล ํ าหน้าไปสู่มิติของอนาคตทีจะอุบั ติต่อไป พูดกันด้วย

เหตุผลธรรมดาแล้ว มันเป็นเรืองทียากจะเชือเหลือเกิน 
  เรากําลังอยู่ในพระอุโบสถสร้างใหม่ มีอายุประมาณห้าปีเท่านัน  
  “สถานทีนี เป็นทีศักดิ สิทธ์ ผู ้ทีมีจิตผ่านการปฏิบัติมาแล้วจะทราบได้ว่า มีอะไรหลายอย่าง

นอกเหนือจากทีสายตาเราแลเห็นอีกเป็นอันมาก!” 

  พระภิกษสุองสามท่าน อยู่ห่างจากเราไม่เกินหนึงวา แต่สุ้มเสียงของท่านเหมือนกับดังมาจาก

สถานทีอันไกลแสนไกล ร่างกายเนือหนังมังสาของท่านถูกบรรยากาศภายในพระอุโบสถอันกว้างขวาง

แทรก แยกท่านไว้ราวกับอยู่คนละภพ 
  เป็นโบสถ์ทีนอกจะมีรูปร่างแปลก ยังมีกระแสของความกดด ันอันเร้นลบัแผ่ซ่านอย่างประหลาด 
 พระประธานองค์ใหญ่ประทับนังอยู่บนฐานชุกชีลายปูนปั น ประดับกระจก มีแสงสว่างส่องต้อง

องค์พระจนสีทองเกิดประกายเจิดจ้า บริเวณอืนนอกจากนั นความมืดปกคลุมทึมทึบสลัวหน้ากลัว! 

  ณ ผืนดินจุดเดียวกันนี  เคยก่อสร้างเป็นพระอุโบสถแล้วก็พัง แล้วก็มีการสร้างกันขึ นใหม่อีก อย่าง

น้อยก็สามครั งสามหน 
  เท่าทีหล ักฐานปรากฏ ท่านพระครูญาณสังวร เจ้าอาวาสขอพระราชทานผูกพัทธสีมา ในรัชสมัย

ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประกาศนามว ัดว่า “อัมพวัน” 

  ปัจจุบันอยู ่ในเขตอําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
  อัมพวัน แปลว่า ป่ามะม่วง ครับ 
  ราชทินนามญาณสังวร ในสมัยหลังปรากฏความสําค ัญมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งกรุง

สยาม จะทรงพระราชทานถวายให้แก่พระภิกษุรูปสําคัญ อ ันเป็นทีสรรเสริญคุณธรรมอย่างยิงเท่านั น 
  สมเด็จพระสังฆราช สุก  ไก่เถือน วัดราชสิทธาราม ผู ้ทรงพระเมตตาธรรมสามารถทําให้ไก่ป่า

เปลียวกลับเชืองได้ ได้รับพระราชทานเป็นองค์หลังสุด ต่อจากนั นก็เว้นว่างมาถึงหนึ งร้อยห้าสิบปี ก่อนจะถึง

สมเด็จพระญาณสังวรแห่งวัดบวร๑นิเวศวิหาร ขณะนี 
____________________ 



 ๑๖

๑. สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

  พระครูญาณสังวร แห่งวัดอัมพว ันก็เป็นทีเลืองลือมาก ทั งด้านปริย ั ติและปฏิบัติ ฝรั งชาวฮอลันดาเข้า

มาค้าขายติดต่อกับราชอาณาจักรไทย ครั งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้นําเอาพระพุทธรูปนาค

ปรกสององค์เข้ามาถวาย 
  สมัยพม่ายกทัพมารบพระนครศรีอยุธยา ตั งทัพอยู่ปากแม่นํ าบางพุทราลพบุรี ทําลายวัดวาอารามต่าง 

ๆ เสียหายเป็นอันมาก แต่วัดอัมพวัน ปลอดภัยรอดอยู่ได้อย่างอัศจรรย์ 
  พระพุทธรูปนาคปรกทีฝรังนํามาถวายในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ ยังคงสภาพสมบูรณ์เก็บ

รักษาอยู่จนกระทั งทุกว ันนี 
  ท่านเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี องค์ปัจจุบัน คือ หลวงพ่อพระครูภาวนาวิสุทธิ๒ 
  ราชทินนามของท่านระบุบ่งว่าเป็นพระภิกษุสายปฏิบัติบําเพ็ญเพียร ผ่านการฝึกฝนเล่าเรียนด้าน

ภาวนาจากพระภิกษุสุปะฏิปันโนหลายท่าน เช่น พระครูนิวาสธรรมขันธ์ (หลวงพ่อเดิม) หนองโพธิ  จังหว ัด

นครสวรรค์, พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย ์(ท่านพ่อลี) ว ัดอโศการาม, พระอริยคุณาธร (เจ้าคุณ

เส็ง) สํานักเขาสวนกวาง จังหว ัดขอนแก่น, หลวงพ่อจง เกจิอาจารย์เวทมนตร์คาถา วัดหน้าต่าง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา, หลวงพ่อวัดปากนํ า พระมงคลเทพมุนี และท่านเจ้าคุณพระเทพสิทธิมุนี ต้นตํารับยุบ

หนอพองหนอ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ เป็นต้น 
  นอกจากนั นย ังศึกษาพระอภิธรรมกับพระอาจารย์เตชิน ภิกษุชาวพม่า ณ สํานักว ัดระฆังโฆษิตาราม 

ธนบุรี ศึกษาวิชาโหราศาสตร์จากสมเด็จพระสังฆราช (ญาโณทย มหาเถร) วัดสระเกศวรวิหาร อีกด้วย 
  ผมไปทีว ัดอ ัมพว ันครั งแรกมิได้ต ั งใจ โดยติดไปกับคุณ ท. เลียงพิบูลย์แห่งคณะ “กฎแห่ง

กรรม” และคุณประสิทธิ  การุณยวนิช ผู ้ ก่อตั งเมตาฟิสิคส์ อินสติติวออฟไทยแลนด์ 
  ขณะหลวงพ่อพระครูภาวนาวิสุทธิ นําคุณ ท. และคุณประสิทธิ ชมสถานที ท่านเปิดเผยถึงการ

ฝึกจิตทีสํานักว ัดอ ัมพว ัน 
  เพียงเวลาสามชั วโมง ผู ้ทีมีกรรมเล็ก ๆ  น้อย ก็จะเห็นได้ดว้ยตนเอง  
  ต่อจากนั น ผมก็ซัดเซเข้าไปแวะโดยมิได้ต ั งใจอีกสองครั ง ตอนบ่ายหนหนึง ก่อนเวลาพอดีพระ

อาทิตย์ชิงพลบอีกคราว 
  ใกล้ค ํ า นกสารพัดชนิดมาจ ับต้นไม้ใหญ่เกือบทุกต้นเท่าทีมีส่งเสียงกันแซ่ดไป 
  ว ัดอ ัมพว ันมีพันธ์ุไม้กว่าสามร้อยแปดสิบชนิด คุณหลวงบุเรศ  บํารุงการ ท่านเอาไปจ ัดปลูกไว้ ปัก

ป้ายบอกชือประจําต้นอย่างเรียบร้อย 
  ต้นไมด้อกสีม่วงอ่อน มีเม็ดเหลืองเป็นพวง อย่างทีพบบนภูเขาว ัดถ ํ ากองเพล เส้นทางระหว่าง

จังหว ัดอุดรธานีไปยังจังหวัดเลย ผมมาทราบชือทีว ัดอัมพว ันนีเองว่า ชือ “เทียนหยด”   
____________________ 
๒. พระภาวนาวิสุทธิคุณ 

 



 ๑๗

 
 
 จําปีเหนือ แคแสด มะขามป้อม พุดจีน ประยงค์ ปัตตาเวีย งาช้าง สบู่ส้ม ชมพูพันธ์ทิพย์ เถาวัลย์

หลง อโศกขาว สุพรรณิกา มะตาด อินทผลัม ธรรมบูชา เหล่านี  เป็นชือพันธ์ุไม้สะพรั งอยู่ในว ัดอ ัมพว ัน

ทั งนั น   
  ต้นแหย่ง บางคนเรียกว่า ‘เล็บครุฑ’  
  ต้นฝินออกดอกสีชมพูหยัก ควําหน้าคล้ายชบาแฉก 
  พระอุโบสถทรวดทรงแปลกตา ก็ใช้ไมพุ่้มเตี ยตัดเป็นกําแพงแก้ว ใบเสมาติดไว้กับผนังโบสถ์

แบบเดียวกับพระอุโบสถว ัดมหาธาตุในกรุงเทพฯ 
  พระครูภาวนาวิสุทธิ ท่านนี แหละครับ ทีท่านสร้างพระเครืององค์เล็ก ๆ มีอภินิหารเปล่งแสงเรืองอยู่

ในตู้เก็บของ ขณะทีจิตวิญญาณของร้อยเอกชาญ  สุริย ันต์ ซึ งเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุเครืองบินตกในสมรภูมิ

เวียดนาม ปรากฏกายแต่งเครืองแบบสนาม นัยน์ตาดําเป็นนิล ไม่มีนัยน์ตาขาว เข้ามาหาร้อยเอกเสถียร  

สถานพล ขณะนอนเฝ้าโรงทหารในค่ายอาสาสมัคร จังหว ัดกาญจนบุรี ทีผมเล่าในบททีแล้ว 
  พระองค์ทีมีเสียงกระซิบเตือนร้อยเอกเสถียร  สถานพล (ยศสมัยเมือเหตุการณ์อุบั ติขึ น) มีชือว่า 

พระพุทธนฤมิตโชค สร้างเป็นสองแบบ ปางสมาธิกับปางประทานพร 
  ผงวิเศษทีผสมเป็นองค์พระ ประกอบด้วย แร่เศรษฐีป้อมเพชร จากดงเศรษฐี จังหว ัดกําแพงเพชร, 

แร่ทรหด จากถํ าเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่, แร่เม็ดมะขาม จากเจดีย์หกั บ้านแป้ง เจดีย์ว ัดปราสาท จังหวัด

สิงห์บุรี, ข้าวตอกพระร่วง จากจังหว ัดสุโขทัย, แร่ขวานฟ้า จากท่านอาจารย์หรํ าบ้านเตาอิฐ, แร่ขี เหล็กไหล 
จากเขาหลวง จ ังหวัดนครสวรรค์, แร่สังคะวานร จากโพธิประทับช้าง จังหว ัดพิจิตร, อิฐดอกจันทร์ จากวัด

ค่ายบางระจัน, คตปลวก จากโคกดิน วัดพระปรางค์มุน,ี คตไมส้ัก จากดงพญาเย็น จังหว ัดนครราชสีมา, ขี

ปรอท จากเพชรบูรณ์, ผงกรุพระ จากวัดพระธาตุ ชัยนาท ส่วนหนึง จากกรุพระของหลวงพ่อ จากจังหว ัด

ปราจีนบุรี, จากกรุพระอาจารย์ร้อยแปด ในจังหว ัดสิงห์บุรี, จากกรุพระของพระครูวินิจสุตคุณ จังหวัด

อ่างทอง และจากกรุพระของพระครูเปลียน ว ัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ 
  สรรพสิงต่าง ๆ ทีใช้ หลวงพ่อพระครูภาวนาท่านเดินทางไปจัดสรรค้นหามาด้วยตนเองทั งสิน ที

สามารถกระทําได้ก็เพราะก่อนสมัยจะได้รับตําแหน่งเป็นครูบาอาจารย์สอนพระกรรมฐาน ท่านศึกษาเวทย์

มนตร์ไสยศาสตร์ และเคยธุดงค์รุกขมูลไปยังทีต่าง ๆ แหล่งกําเนิดของแร่มงคลศักดิ สิทธิ เหล่านั นมาก่อน

แล้ว 
  ผงวิเศษบางสิงมีการติดต่อกับจิตวิญญาณผู้เป็นเจ้าของดั งเดิม เพือขออนุญาตนํามาใช้ และบางอย่าง

เดินทางเขา้ไปนํามา ต้องผ่านภัยธรรมชาติ อาศัยพลังจิตอ ันเข้มแข็งและเมตตาธรรมอย่างสูงส่งเป็น

เครืองช่วยคุ ้มครอง 



 ๑๘

  ผมนึกเห็นภาพพระธุดงค์ห่มกาสาวพัสตร์สีย้อมกลัก จุดเทียนเดินเข้าไปในถํ ามืดแต่เพียงลําพัง ผนัง

ถ ํ าเบืองบนต้องประกายไฟสะท้อนแสงเป็นสีเขียวระยับ ท่ามกลางพืนถํ ายวัเยี ยไปด้วยบรรดางูใหญ่น้อย 

แม้งูทีร้ายทีสุดเช่น จงอาง แผ่พังพานชูคอขึ นมาสูงเกือบถึงเอวคน ส่งเสียงขู่ฟ่อ  ๆ
  นั นคือภาพของสภาพการณ์ตอนหลวงพ่อพระครูภาวนาฯ ท่านเข้าไปขูดขี เหล็กไหล “เจ้าถ ํ าเจ้าเขา

ไม่ยอมให้นําออกมาทั งก้อน ต้องใช้ว ัสดุมีคมขูดเพียงขี ของมันมาเท่านั น” 

  ดงเศรษฐี  เดียวนี ไม่มีเศรษฐี แต่ครั งโบราณกาลเป็นถินของบุคคลผู ้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินสิงของ

นอกกายอันมีค่าทั งหลาย ทีป้อมเพชรดงเศรษฐี จัดเป็นทีแรงทีสุดแห่งหนึงในประเทศไทย เนืองด้วยจิต

วิญญาณผู้มีทรัพย์ย ังคงผูกพันวนเวียนอยู่กับทรัพย์ทั งหลายทีเคยเป็นสมบั ติของเขาสมัยเป็นมนุษย์จน

กลายเป็นแผ่นดินทีมีอาถรรพ์ไป 
  มโนภาพของผมถ่ายทอดให้เห็นพระภิกษุธุดงค์รูปร่างผอมบางท่านเดียวกัน กระทําพิธีไสย

เวทสักการะจิตวิญญาณอดีตเศรษฐีบอกกล่าวขออนุญาตนําแร่เศรษฐีมาสร้างพระพุทธรูปองค์เล็กเพือเป็นสิง

เตือนใจพุทธศาสนิกชนรุ่นหลัง 
  ฉับพลันทันใดนั น ก้อนแร่กลมโตก็ผุดขึนมาพ้นดินเบืองหน้าพระธุดงค์อย่างอ ัศจรรย์ 
  โพธิ ประทับช้าง เป็นสถานทีประสูติของสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือ พระมหากษัตริย์อ ันเป็นทีเลืองลือ

ทั งเรืองของความจงรักภักดี ความเคร่งต่อจารีตศ ักดิ ศรีของชายชาตรีพันท้ายนรสิงห์ และความเป็นนักเลงคุณ

ไสยคงกระพันต่าง  ๆ
  อิฐทีบางระจัน ก็เป็นสิงศักดิ สิทธิ มักเกิดปรากฏการณ์ประหลาดแก่ผู ้ทีหยิบฉวยนําเคลือนย้ายจาก

สถานทีดั งเดิม ทุกก้อนมีตราดอกจันทร์ประทับกํากับอยู่ ส่วนมากก้อนหนึง ๆ มีตราสามดวง โดยเฉพาะ

อย่างยิงทีหลวงพ่อพระครูภาวนาอธิษฐานขอจากจิตวิญญาณเพือการสร้างพระมีตราดอกจ ันทร์ประทับอยู่

มากทีสุด คือมีตราถึงเก้าดวง 
  ผมได้เริมต้นเรืองของมุมไม่มืดในป่ามะม่วงว่า เรากําล ังจะคุยกันถึงสาเหตุทีส่งผลผิดธรรมดา อ ัน

ไม่สามารถจะยกเอาเหตุและผลขึ นมาวัดความเป็นสัจจะได้ การทีแร่ผุดขึ นจากดินได้เอง หรือพออธิษฐานจิต

ขอต่อจิตวิญญาณคนกล้าบางระจัน ก็ได้มาซึงอิฐทีมีตราประทับมากกว่าธรรมดาก็ตาม เป็นเพียงเรือง

ปลีกย่อยเท่านั น 
  ทีว ัดอัมพวันมีเสียงบุคคลทีคนไม่ได้ฝึกฝนพลังจิตพิสดาร พจพ. ไม่เห็นตัวผู้พูด ไม่สามารถได้ยิน

เสียงได้นอกจากในบางกรณี 
  เราจะว่ากันถึงเจ้าของเสียงประหลาด หรือเสียงจิตวิญญาณจากปรโลกส่งกระแสข้ามมิติโลกทีซ้อน

กันให้มนุษย์ธรรมดารู้เรืองราวก่อน 
  ในตอนทีแล้ว ผมเล่าถึงเสียงจากพระเครืองปางบําเพ็ญภาวนาสมาธิ ปรากฏแสงเรืองขึ นในตู้เก็บ

ของ ของร้อยเอกเสถียร  สถานพล ก่อนทีจติวิญญาณร้อยเอกชาญ  สุริยันต์ จะเวียนมาเยียมเยียนอีกเป็นรอบ

ทีสี ผู ้กองเสถียรได้ยินเสียงเตือนว่า “ประเดียวเขาจะมาอีก ถ้าเขามาครั งนี แล้ว อย่าลืมบอกเขาด้วยนะว่าจะ

ทําบุญไปให”้ 



 ๑๙ 

  พอจิตวิญญาณ รอ.ชาญ ปรากฏมาอีก คุณเสถียรประหว ั นเสียจนพูดกับผีไม่ออก เสียงจากมิติอืน

ต้องเตือนให้บอกเรืองการจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลถึงสีครั ง 
  พระเครืองว ัดอ ัมพว ันรุ่นนั น ก่อนจะกระทําพิธีพุทธาภิเษก มีท่านผู ้ศ ักดิ สิทธิ ปรากฏในนิมิตบอกว่า 

“พระนีดีอยู่ในตัวแล้ว ไม่ต้องกระทําพิธีปลุกเสกใด ๆ ทังสิน เพียงแต่ให้ท่านพระครูนังบริกรรม แล้วนิมนต์

พระสงฆ์สวดธรรมจักรกับพาหุงแปดบทและสวดบารมีสามสิบทิศ ให้ได้ครบร้อยแปดจบก็พอแล้ว” 

  พระครูทีบริกรรมนั งปรกนอกจากหลวงพ่อพระครูภาวนาวิสุทธิ ผู ้สร้าง ก็มีหลวงพ่อแพ (พระครู

ธรรมโสภิต) วัดพิกุลทอง ซึงกิตติคุณเป็นทีประจักษ์เลืองลือนั นเอง 
  พอสร้างสําเร็จยังไม่เข้าพิธี มีโหรหลวงท่านหนึงขอชมพระของหลวงพ่อพระครูภาวนา พอพิจารณา

แล้วท่านผู ้นั นกล่าวเช่นเดียวกับจิตวิญญาณในนิมิตว่า “พระนีมีดีในตัวแล้ว ผมขอทําบุญกับท่านร้อยบาท 

ผมขอหนึงองค์ จะเอาไปเลียมใส่กรอบเดียวนีเลย” 
  เสียงประหลาดอีกรายหนึงไปเกิดทีจังหวดัสุพรรณบุรี ก ับคนรถของคุณสมเจตน์  ว ัฒนสินธุ ์
  คุณสมเจตน์ เป็นวิศวกรผู้คิดค้นเกียวกับผลิตกรรมไฟฟ้า การแปลงสายจากสามเส้นเป็นเส้นคู่ และ

ดําเนินการสร้างโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าขึ นในประเทศไทย 
  ระหว่างทีคุณสมเจตน์ไปธุรกิจทีจังหว ัดสุพรรณ และจําเป็นต้องพักค้างแรมในเวลาคํ าคืน คนรถ

ของคุณสมเจตน์ฝันเห็นคนแก่มีหนวดเครารุงรังเดินเข้ามาหา คนแก่ในฝันหยิบองค์พระห้อยคอของเขาดู 

แล้วพูดว่า “กูอยู่วัดมานาน ยังไม่ได้สักองค์เลย!” 
  เสียงประหลาดข้ามมิติ ในเวลาคํ าคืนทีป่ามะม่วงยังมีอีก และมีอย่างยืนยันเรืองชาติก่อนชาตินี และ

ชาติหน้าภายหลังความตายของมนุษย์ในชาตินี ได้เป็นอย่างดี 
  เกียวกับพระอุโบสถหลังเก่า ซึงหลักฐานจารึกบนตู ้ลายรดนํ า ระบุว่าอุบาสกอุบาสิกาสร้างถวายใน

ปี พ.ศ. ๒๒๐๐ ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ตู ้หนึง กับตู้ลายรดนํ าจารึกว่านายเจียก 

สร้างถวายเมือ พ.ศ. ๒๓๑๐ ปีซึงกรุงศรีอยุธยาราชธานีเสียแก่พม่าข้าศึกครั งหลัง 
  ตกมาถึง พ.ศ. ๒๕๐๐ กว่าสภาพของว ัสดุต้านกระแสลมยืนหยัดสู้สายฝนซัดสาดมาเป็นเวลานับ

ร้อย ๆ ปี จะอยู่ในสภาพอย่างใดลองนึกดูเถอะครับ 
  เวลาสีนาฬิกาคืนว ันหนึงในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ขณะพระครูภาวนาวิสุทธิ  เจ้าอาวาสนั งสมาธิอยู่ มีเสียง

กระซิบของผู้ชาย สําเนียงบอกบ่งความสูงอายุ บอกว่า “โบสถ์พัง โบสถ์ท่านพังแล้ว อย่าไปไหนนะ!” 
  ครั งนั นหลวงพ่อพระครูภาวนาฯ ท่านคิดว่าเป็นเสียงของผู้ใดผู้หนึงในว ัดกล่าวกับท่าน เพราะว่าเป็น

การได้ยินอย่างแจ่มชัดมาก  
  ท่านลืมตาขึ นมองหาเจา้ของเสียง จึงทราบว่าไม่ใช่เสียงของมนุษย์ เพราะไม่มีผู ้หนึงผู้ใดอยู่ใกล้ท่าน

เลย 
  หลับตากระทําสมาธิต่อ เสียงชายชราก็กระซิบข้อความซํ ากันเช่นนั นอีก 
  พอรุ่งอรุณ หลวงพ่อจึงเดินออกไปพบพระภิกษุเฟือง ซึงท่านเข้าไปกระทําศาสนกิจในพระอุโบสถ

เป็นประจําเพือสอบถาม 



 ๒๐

  “โบสถ์เราพังเมือไร? โบสถ์เราพังหรือเปล่า?”  
  หลวงพีเฟืองตกใจ “โบสถ์ไม่ได้พัง ผมเพิงออกจากทําว ัตรในโบสถ์เดียวนีเอง” 
  “งั นไปดูกันหน่อยซิ” 
  หลวงพ่อพระครูเดินนําหน้า มีพระภิกษุเฟืองเดินตาม ไปยืนพิจารณาสังขารครํ าคร่าของพระอุโบสถ

อยู่ครู่เดียว 
  “เปรียะ!” เสียงตัวไม้ล ั นต่อหน้าต่อตา บางส่วนของเชิงชายหน้าพระอุโบสถยุบเอียงฮวบ มี

ล ักษณาการเหมือนนกปีกหัก กระเบืองและเศษปูนหล่นกราว   
  “อย่าเพิงพังลงมาเลย ผลัดขอแรงคนเขามารือเสียก่อน!” หลวงพ่อท่านบอกกล่าว 
  ครั นแล้วการติดตามระดมแรงทั งพระและชาวบ้านมาช่วยกันขนข้าวของจึงเริมขึ น จ ัดการรือเฉพาะ

เชิงชายออกก่อน 
  ในพระอุโบสถหลังใหม่เวลาราตรีกาลช่างเงียบกริบ ผมปล่อยให้เพือนทีไปด้วยกันสอบถาม

ข้อความเรืองน่ากลัวเกียวกับสวรรค์และนรกทีมนุษย์สามารถแลเห็นได้ ถ้ามีความตั งใจต้องการจะเห็นโดย

อาศัยพระคาถา ‘ระเบิดเปิดโลก’ ของหลวงพ่อเขียนวัดตะพานหิน ทีหลวงพ่อพระมหาวีระ ถาวโร ‘ฤาษีลิง

ดํา’ ท่านเคยทดลองให้หลวงพ่อเขียน เขียนเลขสลากกินแบ่งทีจะออกล่วงหน้าครบทุกตัว ผนึกเก็บไว้

ตรวจสอบเมือเวลาออกแล้ว 
  เลขทีหลวงพ่อเขียน เขียนไว้ออกตรงครบทุกตัวของรางวัลทีหนึง! 

นานแล้วไม่ได้ย่างกรายเข้าไปอยู่ในพระอุโบสถ โดยเฉพาะอย่างยิงเวลาคํ าคืนดึกดืน เงียบเชียบ

เช่นนั น  
  พอคุยกันถึงเรืองมิติทีเรามองไม่เห็น และสิงศักดิ สิทธิ ในพระอุโบสถ ใจผมชักระแวงชอบกล อด

ชําเลืองไปในทีไกลมุมสล ัวไม่ได้  
  สายตากวาดต่อไปทีพระบรมรูปของบุรพกษัตริยาธิราช 

“องค์นั นมีการลงพลังจิตหรือเปล่าครับ? มีกระแสเปล่งออกมาแรงเหลือเกิน!” เพือนผู ้มีพลังจิต

พิสดาร-พจพ.ของผมโพล่งออกมาทําเอาแทบสะดุ้ง 
“องค์ไหน?” ผมถามลืมตัว นึกไปว่าตนเองเป็นผู ้ทีถูกขอคําตอบ 

  “ไม่มีการปลุกเสกแต่อย่างไร” หลวงพีท่านหนึงในพระอุโบสถท่านบอก 
  “องค์นนัน่ะครับ รูปของใครครับ?” 

“สมเด็จพระนารายณ์ฯ” 

  เมือ พ.ศ. ๒๕๑๐ ก่อนทีพระอุโบสถหลังเก่าจะเริมพังบางส่วน อุบาสิกาเป้า  ปาลว ัฒน์วิชัย คหป

ตานีมีชือชาวอําเภออินทร์บุรี ไปเยียมนมัสการหลวงพ่อพระครูภาวนาฯ เสร็จแล้วท่านได้ออกเดินชมพระ

อุโบสถโดยรอบแลเห็นนํ าไหลขนึมาจากพืนอุโบสถ ได้กราบเรียนว่าชาวจีนถือเป็นนิมิตดี และเสนอแนะ

ด้วยว่า “พระอุโบสถชํารุดทรุดโทรมมากแล้ว จําเป็นต้องสร้าง รอไปอีกหน่อยหากสร้างก็ควรใช้ทีเดิมนี

แหละจะดีมาก ๆ” 



 ๒๑

  หลวงพ่อพระครูภาวนาฯ ท่านเคยสร้างพระอุโบสถวัดอืนมาก่อน ต้องใช้เวลาหลายปี มาพบกับ

ปัญหาทีจะต้องหาทุนสร้างพระอุโบสถใหม่อีก ท่านเปิดเผยว่านึกท้อทีเดียว 
  มิติจากภพอืนบอกว่า “ไม่ต้องห่วง  เจ้าของเก่าชาติก่อนเขาจะมาสร้างของเขาเอง!” 
  ในฤดูกาลจองกฐินปีทีพระอุโบสถเริมพังนั นเอง คุณทองย้อย  ชโลธร จากจังหว ัดลพบุรี คุณฟัก  ยุติ

โยธิน จากจังหวัดพิจิตร คุณปรุง  ศรีพวงวงศ์ จากนครราชสีมา มีใจตรงกันทีจะมาทอดกฐินทีว ัดอ ัมพว ัน 

จังหว ัดสิงห์บุรี 
  เจ้าภาพทั งสามตกลงพร้อมใจรวมเป็นกฐินเดียวกัน และร่วมทุนทรัพย์ก ับคุณสมเจตน์  ว ัฒนสินธ์ุ 

อีกส่วนหนึง พระอุโบสถใหม่สวยงาม จึงเกิดขึ นอย่างง่ายดาย 
  บ่ายอีกว ันหนึง ภายในอุโบสถหลังเดียวกัน ผมกราบองค์พระประธานแล้วลองนึกอธิษฐานขอดู

ฤทธานุภาพของสิงศักดิ สิทธิ สิงสถิตอยู่ในโบสถ์ 
  “ถ้ามีขอได้โปรดแสดงอะไรให้ผมเห็นสักนิดเถิดเจ้าพระคุณ” 
  ผมนั งพิจารณาความสวยงามขององค์พระ และฐานชุกชีลอยตัวงามเด่นฝีมือของคุณประจวบ  จันทร์

อุบล กับคณะ กําล ังนึกในใจต่อไปว่า การกระทําสมาธิในพระอุโบสถหลังนี  องค์พระประธานลอยเด่นมี

ส่วนช่วยในการน้อมนําสมาธิได้อย่างดียิง 
  ทันใดนั น..... 

นกสาลิกาตัวหนึงบินถลาเข้ามาทางประตูด้านหลังองค์พระประธาน มันบินวนรอบองค์พระรอบ

หนึง แล้วก็โผกลับออกไปตามทางเดิม 
  นอกจากบ้าภูเขา รักทะเล ผมยังรักนกชอบดูนก ว ัดทีไหนมีนกไปชุมนุมอาศัยความร่มรืน ผมสมัคร

ใจทีจะทึกทักว่าทีนั นมีความร่มเย็น ให้ความเมตตาแก่บรรดาสรรพสัตว์ทั งหลายเป็นอย่างสูง 
  นกบินเข้ามาในพระอุโบสถวนเวียนรอบองค์พระปฏิมาทองสว่างโพลนด้วยแสงโคมส่องอย่างนั น 

ผมรู้สึกว่าเป็นเรืองค่อนข้างผิดธรรมดาสักหน่อย 
  “ขอให้นกเข้ามาอีกเถอะ ถ้าเป็นอํานาจของสิงศักดิสิทธิ ไม่ใช่ว่ามันบินเข้ามาเพราะเพียงพระ

อุโบสถอยู่กลางดงไม้ มันย่อมหลงเข้ามาได้เป็นธรรมดา” 
  คราวนี นกบินเข้ามาเป็นฝูงเลยทีเดียว ฉว ัดเฉวียนรอบองค์พระประธานสวนทางกันไปมาอยู่พ ักหนึง

จึงบินกลับออกไป 
  วันนันตอนจะกลับ ขณะก้าวขาขึนรถ ผมพบไข่ไก่แจ้อยู ่บนพืนทรายลานวัด อยู่ใกล้เท้า จนแทบ

เหยียบไปโดนมันเข้า 
  ไม่พบแม่ไก่ แต่ฟองไข่ยังอุ ่นนิมอยู.่ 
 
    จากหนังสือ คนเหนือโลก จัดพิมพ์โดย สถานีวิทยุ ทหารอากาศ ๓๐๑ บางซือ 
 

 



 ๒๒

สัมโมทนียกกา-วันกฐินสามัคคี 

พระภาวนาวิสุทธิคุณ 

  เจริญสุขพีน้องพุทธบริษัททุกท่าน 
  ว ันนี ปรารภเรืองทอดกฐินทานของวัดอัมพว ัน ทีภิกษุอยู่จําพรรษาถ้วนไตรมาส เสร็จสิ นลงไปแล้ว 

ทั งภิกษุสงฆ์องค์เณรมี ๗๕ รูปด้วยกัน 
  การทอดกฐินทานในว ันนี นั น อาตมาก็ไม่ได้เคยคิดมาก่อนว่า เราจะดําเนินงานประการใด แต่อาตมา

ตรึกตรองโยนิโสมนสิการมา ๓ ปีเต็ม 
  โดยทีศาลาการเปรียญหลังนี ใหญ่โต สมัยห้าสิบหกสิบปีโน้น มีพระภิกษุสงฆ์อยู่จ ํ าพรรษาอย่างมาก

ไม่เกิน ๒๐ รูป อาสน์สงฆ์พอที ๒๕ องค์ร่วมฉันภัตตาหารได้อย่างดี ญาติโยมมาบําเพ็ญกุศลทําบุญตักบาตร 

ทีศาลาการเปรียญหลังนี  ร้อยกว่าคนในท้องทีนี ตลอดมาหลายปีแล้ว 
  สมัยอาตมามาดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาส พ.ศ. ๒๕๐๐ ปี ๒๔๙๙ รักษาการ ว ัดนี เป็นป่าดงพงไพร 
  อุโบสถหลังเก่าบัดนี ก็พังแล้ว ปรากฏชัดจากอุโบสถทีรือมาสมัยเม็งจู ถ้าพูดภาษาแต้จิวเรียกว่า 

เหม็งเชี ยว สร้างมาหลายปี คนจีนสร้าง 
  ทําไมถึงรู้ เพราะจารึกแผ่นศิลาเป็นภาษาจีนหมด มีสตางค์จีน ๗ ปีบ มีเครืองกังไสมากมาย มีทั ง

เพชรนิลจินดา     มีหยกข้อมือม้ามังกร ม้าวิ งเก้าตัวครบ ก็เก็บเอาไว้ทีเก่าตามเดิม 
  ขอเจริญพรญาติพีน้องทีมิได้ทราบประว ัติว ัดนี ก่อน สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีคน

จีน ๒ คน  ชือ กิมเหลียง กิมจือ พร้อมด้วยเพือนสนิทมิตรสหายฝรังชาติฮอลันดา ได้นําเรือกําปันมาจอด

หน้าว ัดนี  เลือมใสเจ้าอาวาส ได้จารึกไว้ว่า เจ้าอาวาสชือ ท่านพระครูญาณสังวร มีอายุ ๙๙ ปี เชียวชาญทาง

วิปัสสนาจารย์ 
  อาตมาก็ค ํานวณได้ เพราะตู้พระไตรปิฎกทีว ัดนี มี ๒ ตู ้ ตู้หนึงสร้างถวายไหว ้ เมือ พ.ศ.๒๒๐๐ อีกตู้

หนึงถวาย พ.ศ.๒๓๐๐ ตั งแต่กรุงศรีอยุธยาแตกทัพครั งสุดท้ายยังอยู่ครบ และจารึกต่อไปว่า กิมเหลียง กิ

มจือ นี ทําการค้ากับสมเด็จพระนารายณ์ 
  ในสมัยเมือ ๕๐๐ ปีมานี  แม่นํ าเจ้าพระยาลุ่มลึก กรุงเทพมหานครย ังเป็นเมืองทะเล เรือก็เดินมาผ่าน

ปากนํ า        บางพุทรา สู่ละโว้ค้าขาย ชาติฝรังฮอลันดาก็เลือมใส ทั ง ๆ ทีเขานับถือศาสนาคริสต์ 
  พระนาคปรกหิน บอกไว้ชัดในศิลาจารึกของภาษาจีนว่า นาคปรกหูยาน และ เขมรคางคนหูตุ ้ม ได้

ถวายไว้ในโรงอุโบสถ ขอพระราชทานจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มาจนตราบเท่าทุกวันนี  เดียวนี ย ัง

รักษาอยู่ในกุฏิอาตมา ขอเชิญชมได ้นีสมัยเม็งจูสมัยคนจีนไว้ผมเปียและยังมีรูปถ่ายด้วย 
  อาตมาขอลอกเอาไปเขียนไว้ โดยโยมสุนีย ์ พันธศุภร ไปจ้างเขียนมา สมัยโน้นคนจีนเขาไว้ผมเปีย 

ถ้าพูดเป็นภาษาจีนกลาง เรียกว่า เม็งจู... 



 ๒๓

  ได้ถวายประวั ติว ัดแด่สมเด็จพระญาณสังวรไว้แล้ว เมือท่านเสด็จทีวัดนี  เอาไปลงจารึกว่าสมเด็จ

ญาณสังวรมี ๓ องค์ องค์หนึงคือว ัดนี  องค์ทีสองคือสมเด็จพระสังฆราชไก่เถือน องค์ทีสามคือ สมเด็จฯ ว ัด

บวรนิเวศ สมเด็จญาณสังวร  ท่านซึ งใจมาก 
  ประว ั ติเป็นภาษาจีน อาตมาอ่านภาษาจีนไม่ออก ต้องไปให้คนจีนอ่าน ๓ ตลาด ตรงกันหมด สตางค์

จีนย ังอยู่ครบ ๗ ปีบ อาตมาเอาย ัดไว้ข้างนอก ยังไม่รู้ว่าอะไร ไปเมืองจีนมา นําไปให้คนจีนดู คนจีนบอก 

โอ! หายากสมัยเม็งจู เดียวนี ย ังเก็บไว้นะ เก็บไว้เพือจะเป็นข้อพิสูจน์ 
  อาตมาขอเจริญพรว่าโบสถ์หลังนีคนจีนสร้างแน่นอน มีล ักษณะของจีนหมด ถ้วยชากังไส อาตมาไว้

ในแท่นพระเอาไว้อย่างดีเลย ถ้าเอาไว ้ข้างนอกก็ลี ลาคลาไคล เพราะอะไร 
  แค่กระเบืองปูเหมือนปั นนํ าร้อน เอาออกมากองข้างนอก เดียวนี แผ่นเดียวไม่มีเหลือ ทราบจากพวก

ลพบุรีว่า      เขาลักไปแกะพระขาย น่าเสียดายเหลือเกิน ถ้าอาตมาเอาถ้วยโถโอจานไว้ข้างนอก บ ัดนีคงถ้วย

เดียวก็ไม่เหลือ เลยเอาฝังไว้ในโบสถ์ อาตมาทําไว้แน่นหนาทีเดียว 
  อาตมามาจําพรรษาทีว ัดนี  โบสถ์ก็ใกล้จะพังอยู่แล้ว คืนวันหนึงก็มีเสียงประหลาดด ังขึ นบอกว่า 

“พรุ่งนีพระคุณเจ้า ๓ โมง ๔๕ นาที โบสถ์พัง” เอ! เสียงอ ันนี ต้องตามไปให้ได้ 
  ขอเจริญพรต่อไปว่า โบสถ์หลังนีแปลกประหลาดมาก เวลาไปทําว ัตรตอนเช้า ตอนเย็นต้องเก็บเสือ 

พรม หมด เพราะตอนเช้านํ าขึ นเป็นคืบ นํ าขึ นเอง คนจีนเขาบอก 
  “หลวงพ่อ ถ้าจะสร้างโบสถ์ สร้างตรงนีนะ” อาตมาก็ชิมนํ าดู กลินมันเป็นอย่างนี เลยได้ต ักใส่ขวด

ไว้  นํ านี มาจากไหน? 

  ในโอกาสต่อมา อาตมาก็ไปจบันํ าได้ นํ าทิพย์ทีว ัดไทงั ง อ ั งยี นครแต้จิว มีบ่อนํ าทิพย์ มีกลิน

เหมือนกันเลย ไม่ทราบมาขึ นในโบสถ์ได้อย่างไร มันเป็นเรืองแปลกเหลือเกิน 
  โบสถ์พังแล้วจึงได้พบศิลาจารึก อาตมาแน่ใจเหลือเกิน ศิลาจารึกเป็นแผ่นดิน อาตมากลัวจะชํารุด

ทรุดโทรม เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานไว้ในแท่นพระประธานต่อไป 
  ขอเจริญพรญาติพีน้องว่า พอออกไป ๓ โมงเศษ โบสถ์พังพอดี พังตามกําหนด อาตมานึกว่าเสียง

ประหลาดนี     จะตามไปให้ได้ยินอีกต่อไป ทําไปทํามาก็ไปพบอย่างเช่น คนไว้หนวดยาว มีรูปภาพในถํ า

เมืองก้วยหลิน ถ ํ าคืนไข่มุก        ไปถ่ายรูปมาเหมือนกันเลย เขาเขียนไว้ในถํ าว่าเป็นนักกวีเอก สมัยฮ่องเต้

องค์หนึง 
  ต่อมาอาตมาได้ยินเสียงประหลาดบอกอีกว่า “พระคุณเจ้าครับ คนเก่าเขาจะมาช่วยทํากันเอง” ๑ ปี 

๑๖ วันเสร็จเรียบร้อย ทุกประการ ไม่ได้แจกฎีกาแต่ประการใด นีเล่าประว ั ติโบสถ์เก่าของพระครูญาณสังวร 

พอดีมีท่านผู้หนึงเข้ามาวัด เข ้ามาตามลําดับ คนทีสามคือ พลตรีวสันต์  พานิช ก็มาช่วยกันสร้าง ทั งสามคน

นั นอาตมาถามประว ั ติแล้วเป็นคนจีนทั งหมด มีอากงอาม้าครบ เดียวนี ท่านพลตรีวสันต์ ท่านก็มาทีนีด้วย 

ร่วมกันสร้างปีเศษ ๆ ก็เสร็จสิน ตอนสมัยท่านเป็นพันเอก เสนาธิการฝ่ายทหารปืนใหญ่ ลพบุรี 
  อาตมาก็ต ั งใจพัฒนา หลังจากทีคอหักแล้ว อาตมาขอเจริญพรญาติพีน้องว่า หมดอายุเมือ ๔๙ ปี ต้อง

ตายแน่ ไม่ได้กลับมาอยู่ในโลกมนุษย์อีกดังนี 



 ๒๔

  รู้ล่วงหน้า ๖ เดือน และอายุ ๔๙ จะขึ น ๕๐ แล้ว พ.ศ.๒๕๒๑ วันที ๑๔ ตุลาคม เวลา ๑๒.๔๕ น. 
พระคุณเจ้าจะต้องมรณภาพโดยรถชนคอหักตาย 
  อาตมาก็ขออธิษฐานว่า ถ้าข้าพเจ้าใช้หนี มนุษย์ไม่หมดในชาตินี  ขอบิณฑบาตชีวิตมาใช้หนี ให้

สินสุดในชาตินี  ชาติเดียว ชาติหน้าอาตมาอย่าไปใช้หนี เขาเลย เบือหน่ายโลกมนุษย์เหลือเกิน เป็นโลก

มนุษย์ทีอิจฉา อาตมาไม่อยากจะคบมนุษย์ต่อไปแล้ว 
  มันก็ฟืนคืนมาได้ กลับมาได้ หมออาจารย์ประดิษฐ์ โรงพยาบาลเลิดสิน บอกว่า มีหลวงพ่อองค์

เดียวในโลก   ทีคอหักหมุนได้แล้วไม่ตาย ยังพูดได้อีกด้วย และหายใจทางสะดือได้อีกด้วย คือพองหนอ ยุบ

หนอ บอกใครไม่เชือ ถ ้าไม่เชือลองไปคอหักดู จะรู้กัน 
  อาตมาก็มาใช้หนี มนุษย์ เริมสร้างหอประชุมมาตามลําดับ ขอเจริญพรโยม บุญยง  ว่องวานิช ไว ้ใน

ทีนีด้วยว่า   สองแสนคนแล้ว ตั งแต่สร้างหอประชุมมา พ.ศ.๒๕๒๔ มีบัญชีครบ แต่ทีผ่านเข้ามาเป็นธรรม

ทาน มาฟังธรรมะ ก็คํานวณไว้อย่างน้อย  ๆ
  ศาลาการเปรียญหลังนี นะ อาตมารู้สึกเศร้าใจทุกปีมา มีพระสงฆ์องค์เจ ้าพรรษาทีผ่านมาแล้ว ๖๐ ถึง 

๗๐ องค์   พระต้องลงไปฉันข้างล่างนั งก ับญาติโยม อาสน์สงฆ์ไม่พอ ก็น่าเศร้าใจ ญาติโยมจะทําอย่างไรเล่า 
  โดยเฉพาะเหตุผลข้อทีสองคือ เสาก็ขาดหมดแล้ว ปลวกกินหมด อาตมาไม่รีบทําในช่วงจังหวะนี  

เข้าใจว่าโอกาสหน้าไม่มีใครทํา อาตมาก็จะต้องตายจากโยมไปเหมือนกัน นีก็จะใกล้เวลาแล้ว ขอเจริญพร

อย่างนั น 
  ในเมือยังมีชีวิตอยู่ก็สร้าง มิได้สร้างแบบศาลาสองชั นสามชั น งบประมาณ ๑๔ ถึง ๑๕ ล้านแต่

ประการใด           ทําประหยัดทีสุด ให้ถูกทีสุด และต้องดีทีสุด และระบบเสียงต้องใสสะอาดหมดจดบริสุทธิ

อย่างนี 
  คิดทํามุ้งลวดรอบยาว ๒๕ วา อาสน์สงฆ์ยาว ๒๕ วา จะจุพระสงฆ์ ๒๐๐ รูป หลังนั นไปมีห้องนํ า

ห้องส้วม ๒๕ ห้อง วางแผนไว้แล้ว อาตมาตั งใจอย่างนี 
 ห้องส้วมเป็นอันดับหนึงของโลก มันเป็นการบําบัดทุกข์อย่างดียิง พระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นอานิสงส์

สูงยิง พระภิกษุสงฆ์ผ่านห้องนํ าไปพบสกปรก แล้วหนี อาบัติโทษ เป็นอาบัตินะ 
  ขอเจริญพรญาติโยมไว้ ถ้ามีลูกหลานอยากปัญญาดี ข ัดส้วมทีบ้านให้สะอาด ข ัดไว้รับรองปัญญาดี

แน่ คนเราทีไม่อยากเข้ามี ๒ แห่ง โรงพยาบาลกับห้องส้วม ไม่จําเป็นไม่มีใครเข้าไปหรอก มันเบือเหลือเกิน 

ถ้าไม่จําเป็นคนไม่อยากเข้าหรอกสองอย่างนี  ทีมีอานิสงส์มากคือส้วมกับโรงพยาบาล 
  อาตมาประสบมาแล้ว คอหักแล้วพยาบาลว่าย ังไง เขาบอกว่า “หลวงพ่อมาอีกซิ หลวงพ่อมาอยู่ทีนี

ไม่อดเลย” อาตมาบอก “โอ้โฮ มันเข็ดแล้ว จะให้คอหักอีกหรือไง” ไม่จําเป็นไม่เข้าหรอก 
  ห้องนํ าห้องส้วมเหมือนกัน ใครไม่จําเป็นจะไม่เข ้า จ ําเป็นจึงจะเข้า เรืองจําเป็นนีมีอานิสงส์สูง แต่

คนไม่รู้  เส้นผมบังภูเขา 
  ในเมือเป็นเช่นนี  ศาลาการเปรียญนีก็จะสร้างแบบอเนกประสงค์ ใช้เป็นสถานทีอบรมได้ นั งได้ 

นอนได้ จุได้ ๑,๐๐๐ คน ยาว ๒๕ วา กว้าง ๑๐ วา หอประชุมปัจจุบันนี กว ้างแค่ ๗ วาเท่านั น 



 ๒๕

  ญาติโยมพีน้องทั งหลายเอ๋ย นึกว่ามาสร้างคนกันเถอะ อาตมากําลังปลุกเสกเป็นการใหญ่ ไม่ใช่ปลุก

เสกเครืองรางของขลังนะ ปลุกคนให้ตืน เสกคนให้เป็นงาน โยมจะใช้ลูกหลาน ปลุกให้ตืนก่อนนะ ให้มี

ศรัทธาก่อน ให้รู้เรืองรู้ราวก่อน ลูกย ังหลับอยู่เสกให้เป็นงานจะไปรู้เรืองรู้ราวอะไร 
  ช่วยกันปลุกเสกลูกหลานหน่อยเถอะ ปลุกให้ตืน เสกให้เป็นงาน อย่าอยู่ว่าง อย่าห่างผู ้ใหญ่ จะหลง

ทางได้ง่าย อาตมากําล ังปลุกเสกหลับตาเสกทั งกลางวัน กลางคืน ไม่ได้หลับ ไม่ได้นอน 
  อาตมาไปอยู่บ้านใคร รับรองไม่เปลืองข้าวนะ ฉันไม่จุหรอก คําเดียวอิมแล้ว ทํางานว ันยังค ํ า คืนย ัน

รุ่ง  
  วัดนี ไม่มีหยุดเสาร์อาทิตย์ ราชการว ันเสาร์อาทิตย์หยุดแล้ว ทีนีทํางานทั งกลางวันกลางคืน เงินเดือน

ก็ได้เดือนละ ๓๐ วันทุกเดือน ไม่ไดข้ึ นเลย แต่บางเดือนเสียใจเหลือเกินมี ๒๘ วัน ไม่พอ ๓๐ ว ัน 
  นีแหละชีวิต คืองานบันดาลสุข ทํางานให้สนุก มีความสุขในการทํางาน บางคนเลียงงานเก่งนัก 

เรียนสูงแล้วเลียงงานเก่ง ชีวิตมักจะอาภ ัพ 
  อาตมาต้องสร้างโรงพยาบาลทีนี ๓ โรง โรงพยาบาลใหญ่เลียงคนทัวประเทศ เมือสองว ันมานี เลี ยง

คนเป็นพัน  ญาติโยมไปเป่าย ันต์เกราะเพชรต้องเลี ยง มาแต่เช้ามืดเลย 
  โรงพยาบาลกลางเลียงคนสําหรับประชุมทีนี โรงพยาบาลห้องไอซียู ทีอยู่หน้ากุฏิอาตมา ตี ๑ ตี ๒ 

อุบัติเหตุมา   หิวจัดมา เข้าห้องไอซียู ทีอยู่ติดกัน ให้รับประทานเสียก่อน แล้วค่อยคุยกันต่อไป 
  เรามีห้องไอซียู หิว อุบัติเหตุมาแล้ว หน้าตาไม่ดีแล้ว เข้าห้องไอซียู กาแฟ โกโก้ ก่อน ข้าวต้ม หัว

ผ ักกาด แก้หิวไปก่อน นีคนอุบัติเหตุมา ตี ๑ ตี ๒ มาจากเชียงราย ลําปาง เชียงใหม่ อุดร หนองคาย มาถึงนี

มันก็ต้องดึก 
  เขาเดินทางไกลมา เขามีทุกข์ เราก็บําบัดทุกข์ บํารุงสุขให้เขา ต้องบริการให้เขามีความสุข ความ

เจริญกลับไป 
  เข้าว ัดเดียวนี ไม่ได้อะไรจากว ัด จะเข้ามาทําไม เข้ามาแล้วต้องได้ซิ มีทุกข์มีสุขขึ นมาก็บําบัดทุกข์

บํารุงสุขให้เขา แก้ปัญหาให้เขา เขาจึงอยากจะเข้ามา ก็ต้องบริการเลี ยงข้าวเลี ยงปลา อันนีไม่ใช่ว่ามากวนว ัด 
  หน้าทีของชาวบ้าน แขกมาบ้านต้องเลี ยงข้าว ตามประเพณีไทย แต่บางบ้านไม่เอาเลย ไม่มีอ ัธยาศัย

ในการเลี ยงอาหาร การบริโภค แต่ประการใด อาตมาจึงออกแขกว่ารับประทานข้าวหรือย ัง อย่างนี เป็นต้น 
  เหตุผลการสร้างศาลาก็ดําเนินการต่อมา อาตมาก็ย ังไม่ไดค้ิดเลย ว่าจะสร้างศาลาประการใด ก็ตัดใจ

ว่ามา ๓ ปีแล้ว ว่าศาลาหล ังนี  เราก็ใกล้เวลาเต็มทีแล้ว ถ ้าเราไม่ทําใครจะทํา   
  จะทําเหมือนหอประชุมแต่เป็นทรงไทย มีหนา้มุขสวยอย่างแบบคนไทยง่าย ๆ ทําอย่างดีปูพรมให้

หมด นอนได้หมด เวลาอบรมประชุมก็มีมุ้งลวด ตัวแมลงไม่มากวน บ้านนอกต ัวแมลงเยอะ เข้าหูเข้าตาเก่ง 

เราก็ติดมุ้งลวดเสีย แล้วสร้างริมแม่นํ าเจ ้าพระยา พัทยาสู้ไม่ได้ ลมพัดถึงเลย 
  งบประมาณทีช่างสถาปนิกออกแบบไว้หกล้าน อาตมาคิดว่าทําไม่ถึง เพราะว่าไม่มีเข็ม แล้ว

ค่าแรงงานก็ถูก        คนบ้านเรา ก็ขอแรงด้วย ช่วยกันด้วย ให้บ้าง ทํานองนี  ก็คงไม่แพงอย่างนี นะ ทําอย่างดี 

ติดกระจกให้หมด มีห้องนํ า        ห้องส้วมอย่างดี 



 ๒๖

  อาตมาก็ย ังไม่คิดตัดสินใจ พอดีโยม สุนีย์  พันธศุภร มาปรึกษาว่า ปีนีกฐินสามัคคีกันเถอะ ท่านจะ

ตัดสินใจสร้างอะไร นึกตรงกันว่า สร้างศาลาการเปรียญ คือเป็นศาลาอเนกประสงค์ อบรมทวัไป และบําเพ็ญ

กุศล ทําบุญตักบาตรได้ด้วย ส่วนใหญ่จะตั งเก้าอี  คนทีนั งพืนนั งข้างหน้า ต ั งเก้าอี ให้เป็นแถวเลย จุคนได้เป็น

พัน 
  ประเทศศรีลังกาเขานอนฟังเทศน์เลย เพราะว่าแขกพุงใหญ่นั งไม่ได้นอนฟัง แต่ดีกว่าคนไทยนะ 

นอนฟังไม่พูดเลย เราไปถามไม่มีพูดเลย 
  คนไทยฟังเทศน์พนมมือแต้ คุยกันสะบัด แขกเขานอนไม่คุย ยืนฟังด้วย กอดอกด้วย เขาจะไม่พูดกับ

เรา เป็นการแสดงการเคารพในการฟังเหมือนกัน เขาฟังได้ผล เขาจะไม่พูดกันเลย ตั งใจฟัง สนใจฟัง มี

ศรัทธาฟัง ทบทวนในการฟัง และปฏิบัติได้ทันที ก็ได้ผล 
  ในการสร้างศาลา โยมสุนีย์  พันธศุภร ได้ชักชวนญาติพีน้อง และบอกคุณโยม พันเอก (พิเศษ) 
ทองคํา  ศรีโยธิน ในฐานะนายกยุวพุทธฯ ด้วย ในขณะนี 
  คุณโยมบุญยง ว่องวานิช เป็นผู ้อุปถัมภ์ ได้สร้างตึกขึนไว ้ ทีหน้าว ัด เป็นทีพักอบรมในภายใน 
  และขอเจริญพรว่า โยมเข้ามานี จะเห็นรั ว จะแยกออกไปแล้วสร้างกฏิุกรรมฐานอีก ๕๐ หล ัง ปลูก

ต้นพยุงไปแล้ว ๕๐๐ ต้นเศษ เป็นสวนป่า คนในไม่ออก คนนอกไม่เข้า จะทําส้วมตรงโน้นอีก ทําสวนไว้ 
 ขยายถนนสายเหนือออกไปอีก ๑ วา รถบัสเข้าจะได้ไม่ต้องเลี ยวโค้ง เตรียมโอกาสข้างหน้าไว ้

จะต้องเป็นอย่างนี 
  อบรมทั วไปอาจจะวุ่นวาย ให้อบรมภายในนีเป็นด้านปริย ั ติ ด้านปฏิบัติอรัญวาสีส่งออกไปเขตป่า มี

สวนดอกไม้ให้พระอาทิตย์ส่องแสงผ่าน เหมือนวัดป่านานาชาติ ของหลวงพ่อชา เป็นต้น ได้ผลดีใครจะไป

ยุ่งไม่ได ้
  รั วทําสวยงาม ข้างนอกมองไม่เห็นข้างใน ข้างในมองไม่เห็นข้างนอก จะได้ไปนั งภาวนากัน ก็เป็น

ด้านปฏิบัติขึนมา 
  ด้านอบรมอยู่ทางนี  ต่อไปเป็นตึกอบรม หอสมุดจะเสร็จแล้ว ๓ ชั น เผือพระสังฆาธิการมาอบรม แต่

ละชั นพักได้ ๓๐ ถึง ๔๐ องค์ จ ัดไว้สําหรับพระภิกษุ ชั นละ ๒ ห้อง มีห้องนํ าห้องส้วมเสร็จทุกแห่ง 
  สมเด็จญาณฯ ท่านรับแล้วท่านจะมาเปิดหอสมุดให้ ต ั งแต่คราวนิมนต์มาเปิดกุฏิบุญถิน  อ ัตถากร

โน่นแล้ว จะทูลเชิญเสด็จมาในว ันหน้า 
  จตุปัจจัยไทยทานทีญาติโยมมาจองไว้ ก็สร้างเป็นศาลาอเนกประสงค์ เรียงกับหอประชุมนีไปตาม

แม่นํ าเจ้าพระยา แต่ต้องรือหล ังเก่าแน่ เพราะต้องยาวถึง ๒๕ วา กว้าง ๑๐ วา กว้างขวางมาก จะมีเสาแค่ ๒ 

แถว ตรงกลางโล่ง หลังคาเหล็ก ลงทุนให้ถูกทีสุด ทํามุ้งลวด มีฝา กระจก มีมุขออกไปทั งหมด ๕ มุข คล้าย 

ๆ พลับพลาอย่างนี  เป็นแบบศาลาหน่อย เขาจะได้รู้ว่าเป็นศาลา จึงปรารภทอดกฐินขึ นมา 
  ว ันนี ญาติโยมหลายสายก็ช่วยกัน โดยคณะพุทธศรัทธาท่าลานก็เป็นลูกศิษย์ทีนี นํากองกฐินมา 

ตลอดกระทังท่านอนุศาสนาจารย์ ท่านคณะอธิการบดี ตลอดทั งวิทยาลัยครูทั วไป กรมปศุสัตว์ ข ้าราชการ



 ๒๗

ทั งหลาย บรรดาท่านทั งหลาย  ทีเป็นคณะลูกศิษย์ ทีมาอบรมว ัดนี ก็ได้บุญกุศลกัน เป็นสายสัมพันธ์สามัคคี

กันในวันน ี
  มาปรารภเรืองสร้างศาลานี อาตมาก็เกรงใจโยมเหลือเกินนะ นึกว่ามาช่วยกันสร้างคนเถอะ สร้าง

ลูกหลานชาติไทย ขอเจริญพรจดไว้เลยนะ ถ้าไม่มาช่วยกันนะ อีก ๒๐ ปี ลูกหลานจะไปไม่รอด จะไม่มีทีดิน

อยู่ ขอฝากไว้ด้วย 
  ยิงคนชาวจังหว ัดสิงห์บุรี ลูกเกิดมาไม่มีอยู่จ ังหว ัดสิงห์บุรีเลยนะ ไม่เคยกลับมาช่วยพ่อแม่ทํานาเลย 

หนีเข้าไปเป็นลกูจ้างในกรุงเทพฯ หมด พ่อแม่มีนาเป็นร้อย ๆ ไร่ ขายแหลกแตกราญแจกให้ลูกไป พ่อแม่มี

การค้าสุทธิวันละหมืนบาท   ลูกไม่มีมาช่วยพ่อแม่เลย ไปช่วยคนอืนหมด ผู้แทนจึงมีคนเดียวมาจนบัดน ี
  ตึกรามทีขึ นใหญ่โตนี ไม่ใช่ของคนจังหว ัดสิงห์ คนทีอืนมาซือหมด เพราะอะไร มีนา ๕๐๐ ไร่ ถึง 

๖๐๐ ไร่ มีลูก ๕ คน ไปสําเร็จปริญญาบ้าง สําเร็จอาชีวะบ้าง ไปเทียวเป็นลูกจ้างคนอืนเขา 
  ขอฝากคุณโยมบุญยง ไว ้ด้วย ทีว่าปัญหาคนว่างงานในประเทศไทยมาก อาตมาขอเปลียนคําพูดใหม่

ว่า ปัญหา   คนขี เกียจมากทีสุด ลูกไม่กล ับมาช่วยแม่เลย พ่อแม่ทํางานงก  ๆ
  หลวงพ่อวัดอัมพวันช่วยฝากงานหน่อย ลูกไม่มีงานทํา อาตมาไปดูทีบ้าน โอ้โฮมีกิจการ มีสวนตั ง ๕๐ 

ไร่ มีกิจการค้า แม่ขับรถไปส่ง เตียก็แบกของ บอกได้ว่าไม่มีงานทํา ก็แสดงว่ามันขี เกียจ 
  พูดใหม่ อย่าไปพูดว่าคนว่างงาน พูดว่าคนขีเกียจดีกว่า  
  หนูเอ๋ย สําเร็จปริญญาตรีแล้วไม่ต้องไปง้อใคร กลับมาช่วยพ่อแม่ พ่อแม่กําล ังมีงานอยู่ อย่าไปขาย

ทรัพย์สมบัติซะ ทรัพย์สมบัติต้องรักษาไว้ ทีดินนีขอเจริญพรท่านว่าญีปุ ่ นบอกว่า ปีนี มาซือทีประเทศไทยได้ 

๓ หมืนไร่ ลูกไม่รู้จักคุณค่าทีดินของพ่อแม่เลย กลับไปเป็นลูกจ้างคนอืนหมด 
  ขนาดเป็นสาว ๆ นะ มีนาตั ง ๘ ร้อยไร่ กลับไปรับจ้างซักรีดในกรุงเทพฯ ใส่รองเท้าส้นสูงเดินแตะ 

ๆ ว่าเป็นคุณนาย เปล่าเลย! รับจ้างซักรีด น่าเสียดายไหม นามีทําไมไม่ทํา พ่อแม่แก่แล้วก็ต ้องขาย ตึกมีก็ให้

เซ้ง 
  ทําไมเซ้งเล่าเตีย เตียบอก ลูกไม่มาช่วย ไปอยู่ภาคใต้โน่น แสดงวา่ไปเป็นลูกจ้างคนอืนเขา ไม่รักษา

ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ไว้ เลย อาตมาจึงสร้างหอประชุมนี  ญาติโยมจะไม่เห็นใจบ้างก็แล้วไปเถอะ 
  อาตมานีเดือนหนึงจ่ายเท่าไร สีห้าหมืนนะ เดือนทีแล้วไม่รู้การไฟฟ้ามาเก็บอย่างไร สีหมืนสีพันสี

สิบบาท ค่าไฟฟ้าวัดนี  ทําไมมาเก็บอย่างนั น ไม่สงสารเราบ้างหรือไง น่าจะเก็บสักแสนหนึง จะได้ต ัดไฟ ใช้

ตะเกียงเจ้าพายุต่อไป 
  ข้อเท็จจริงไม่ได้ใช้มากหรอก ใบเสร็จมีตั งแต่ต้นปีมานี  หมืนกว่าบาท แปดพัน เก้าพัน แต่เดือนที

แล้วสีหมืนสีพันกว่า ขอเจริญพรอย่างนี  ค่าอาหารเดือนละสองหมืน ต้องถัวเฉลียกินกันแล้ว อาตมาจะสู้

ต่อไป คนเดียวก็จะต้องสู้ 
  อาตมาขอเจริญพรญาติพีน้องทั งหลาย ทีท่านได้มาร่วมสนับสนุนอาตมา ในฐานะมาช่วยกันปลุกคน

ให้ตืน เสกคนให้เป็นงาน ให้รู้จักเอกลักษณ์ของไทย รู้ จักมารยาทไทย ไม่ลืมแผ่นดินทวด แผ่นดินปู ่ ย่าตายาย

ทีหาไว้ โปรดมาสร้างกิจการให้แก่พ่อแม่เถิด ลูกหลานเอ๋ย อย่าทิ งกิจการของเราเสียเลย 
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   พ่อแม่ทีสร้างมา วงศ์ตระกูลของเราเคยทําการค้า อย่างทิงการค้า วงศ์ตระกูลทํานาอย่างทิงทํานา 

เดียวนี นาทิ งหมดแล้ว ทําไม่เป็นแล้ว การค้าก็ค้าไม่เป็น ขนาดลูกสําเร็จปริญญาโท เตียแม่ค้าขายแอด ๆ 

ลูกค้าขายไม่เป็นเลย แล้วกิจการจะทําอย่างไร ก็ไปเป็นลูกจ้างคนอืนเขา เป็นลูกจ้างบริษัทอืนต่อไป อาตมา

ขอฝากไว้ด้วยนะ 
  นีก็ถึงเวลาทีจะรับประทานอาหารแล้ว ขอเชิญญาติโยมรับประทานอาหาร ถ ้าคนไหนรับประทาน

อาหารทีวัดนี  ในวันนี แล้ว กลับไปรํ ารวย สวยดี มั งมีศรีสุข เงินไหลนองทองไหลมา 
  ข้าวสุกของอาตมา ๑ เมล็ดข้าวสุก งอกได้ ๑๐๐ ดอลล่าร์ ยูเอส รับประทานเข้าไป งอกได้ มีข้าวสุก

วัดนี ว ัดเดียวงอกได้ จริงเท็จประการใดลองรับประทานดูเถอะ อาตมาสังเกตมาหลายรายแล้ว มารับประทาน

อาหารทีนี กลับไปเป็นเศรษฐีไปหลายคนแล้ว มีเงินมากมายเหลือเกินนะ 
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พระพุทธนฤมิตโชค 

แห่งสํานักวิปัสสนา วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 
 
  ท่านพระครูภาวนาวิสุทธิ แห่งสํานักวิปัสสนา ว ัดอัมพวัน ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.
สิงห์บุรี ได้สร้างพระเครืองให้ชือว่า “พระพุทธนฤมิตโชค” เป็นพระนั งสมาธิอยู่ในพืนฐานรูป

สีเหลียมผืนผ้าแบบหนึง อีกแบบหนึงเป็นพระปางประทานพร (แบบอินเดีย) ยกมือขวาประทานพร ทั ง ๒ 

แบบ องค์พระนั งภายใต้ต้นอัมพฤกษ์ (ต้นมะม่วง) หมายถึง นามวัดอัมพวัน อ ันเป็นสถานทีอุบัติพระนี

ภายใต้ฐานทีประทับนัง มีรูปพระธรรมจักรกับรูปกวางหมอบ หมายถึงการประกาศธรรมของพระพุทธเจ้า 

กําล ังจะเริมหมุนต่อไป ซึงจะมีผลแผ่ไพศาลฉายแสงความร่มเย็นเป็นสุขไปยังเวไนยสรรพสัตว์ทุกถ้วนหน้า

อย่างไม่มีประมาณ เพือความรู้แจ้งเห็นจริงในพระเครืองทีสร้างขึ นนี ตามควร จึงขอนําเรืองความเป็นมา

สําหรับท่านทีเคารพนับถือไดศ้ึกษาเพิมพูนศรัทธาในองค์ผู ้สร้าง 
 
ประวัติความเป็นมา 
  ย่อมเป็นทีทราบกันทั วไปแล้วว่า พระเครืองรางของขลังต่าง ๆ นั น เป็นทีนิยมนับถือของคนไทย

ชาวพุทธมาแต่โบราณ สําหรับมีไว้ประจําตัวเพือเป็นทีพึงทางใจ ทําให้ใจอบอุ่นเหมือนมีเพือนคอยคุ ้มครอง 

ทั งเพือเป็นสิริมงคลขจัดปัดเป่าสิงทีตนไม่พึงปรารถนาให้ห่างไกล เป็นสัญล ักษณ์เครืองหมายให้เห็นว่าผู ้นับ

ถือเป็นผู้เทิดทูนพระพุทธองค ์ซึ งเป็นศาสดาเอกในโลก ผลแห่งการอภิวาทนั น ย่อมอํานวยให้สําเร็จในสิงที

ตนปรารถนา นอกจากนั นพระเครืองรางยังช่วยเผยแพร่ผดุงส่งเสริมพระบวรพทุธศาสนาให้เจริญรุ่งฟุ ้ งขจร

สืบต่อไปในอนาคตอย่างไม่มีขอบเขตอาศัย มูลเหตุนี เป็นทีตั งบวกกับผลแห่งการรบเร้ากระตุ้นเตือนของ

บรรดาคณะศิษยานุศิษย์ทั งหลาย เป็นพล ังดลใจให้ท่านพระครูฯ ได้เกิดเมตตากรุณาธรรมเสียสละเวลา

รวบรวมแร่และผงวิเศษจากแหล่งศักดิ สิทธิ ต่าง ๆ ด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างยอดเยียม ยากทีปุถุชนคน

ธรรมดาจะกระทําได้ นํามาคุลีการบดผสม (บดด้วยไฟฟ้า) ปลุกเสกเป็นรูปพระพิมพ์ขึ นเมือ ๑๕ ตุลาคม 

๒๕๑๑ ตรงกับเดือน ๑๑ วันอังคาร แรม ๙ คํ า อ ันเป็นฤกษ์งามยามดีทีให้ปฏิสนธิการอุบัติขึนในโลกของ

พระพุทธนฤมิตโชค 
 
จุดประสงค์ 
  ขันแรกพระคุณเจ้าท่านพระครู ดําริจะสร้างพระอุโบสถใหม่ จะนําพระนีเข้าบรรจุไว้ในชุกชีใต้แท่น

พระประธานเพือสืบอายุพระพุทธศาสนาไปชัวกาลนาน มิได้มุ่งหมายจะจําหน่ายจ่ายแจกหาผลประโยชน์

ด้วยประการใด ๆ ทั งสิน แต่เมือทําสําเร็จเป็นองค์พระขึ นแล้ว มีนักปราชญ์บางท่านสามารถทราบล่วงรู้ถึง

สรรพคุณว่าพระนี มีพุทธานุภาพดีเลิศ ไม่ควรจะนําของดี ๆ เช่นนี ไปฝังดินจมทรายเสียหมด แนะนําให้แบ่ง

ส่วนจ่ายแจกแก่สาธุชนผู้ใจบุญ (ทีมาช่วยบริจาคสร้างอุโบสถ) ไว้สักการบูชาบ้างก็จะอํานวยประโยชน์



 ๓๐

อย่างมหาศาล เมือเป็นเช่นนี พระคุณท่านจึงตกลงใจคล้อยตาม คือจะจ่ายแจกส่วนหนึง อีกส่วนหนึงจะบรรจุ

ไว้ตามเจตนาเดิม 
 
แบบและขนาดของพระพิมพ์ 
  เดิมตั งใจทําเพียงแบบและขนาดเดียว คือเป็นปางสมาธิเกศเปลวเพลิงประทับนังใต้ต้นมะม่วงบน

ฐานบัวหงายแนวตรง ใต้ฐานด้านหน้าเป็นรูปพระธรรมจักร มีกวางหมอบสองต ัว กรอบสีเหลียมผืนผ้า 

ขนาด ๒.๔ x ๓.๗ x ๐.๔ ซม. ด้านหลังมีตัวอ ักษรจารึก “วัดอัมพวัน สิงห์บุรี” 

  เมือนําพระแบบที ๑ ไปให้ช่างทีพระนครแกะพิมพ์และทดลองพิมพ์แบบสําเร็จ ส่งมาให้ดูเป็น

ตัวอย่าง จะเป็นเพราะเทพเจ้าเข้าดลใจหรืออย่างไรก็เหลือสันนิษฐาน พลันก็นึกอยากได้พระปางพระทานพ

รทรงอินเดีย (ซึงมีแบบอยู่แล ้ว) นึกตําหนิแบบที ๑ ว่ารูปกวางหมอบทีทําไปแล้วนั นย ังไม่เป็นทีพอใจ คิดไว้

แต่ในใจว่าพรุ่งนี เช้าจะเดินทางเข้าพระนครให้ช่างแก้ไขและทําแบบใหม่ วันรุ่งขึ นจึงเดินทางเข้าพระนคร

กับผู ้ติดตามอีกหลายท่าน เมือไปถึงยังมิทันพูดอะไร นายช่างบอกว่า เมือคืนผมนอนไม่หลับตลอดคืน เฝ้า

แกะพิมพ์พระให้ท่านพระครูใหม่พร้อมกับนํามาให้ดู พอท่านพระครูเห็นเข้าเท่านั นถึงก ับขนลุก นึกว่านี

อะไรกันเหตุไรช่างทําเหมือนกับทีคิดไว้ไม่ผิดเพียนประจักษ์ต่อหน้าผู ้ติดตามทุกคน จึงตอบนายช่างไปว่า 

ทีมานี ก็เพือจะให้ทําพิมพ์อย่างนีและกวางแบบนี นีแหละ (ดูแบบที ๒) จึงตกลงให้ทําพิมพ์ที ๒ ขึ นอีกนับว่า

เป็นสิงมหัศจรรย์ทีทุกท่านควรทราบไว้บํารุงศรัทธาส่วนหนึงด้วย 
  พระแบบที ๒ นั นเรียกว่า ปางประทานพร เกศบัวตูม มีอ ักษรขอม ๒ แถว ทางดิงนั นคือ หัวใจพร

พระ ๘ บท (พา มา นา อุ กะ สะ นะ ทุ) นอกนั นมีลักษณะเหมือนแบบที ๑ ทุกอย่าง แต่มีขนาดเล็กกว่า มี

ขนาด ๒.๓ x ๓.๒ x ๐.๕ ซม. เนือพระทั งหมดเป็นผงผสมแร่เคลือบนํ ามันสีนํ าตาลอ่อน บางองค์มีสี

เขียวปะปนบ้าง เนือของพระพิมพ์แกร่งมาก 
 
ผงวิเศษและการได้มา 

ผงทีนํามาผสมพระพิมพ์ครั งนี  มี ๑๖ อย่าง ทีพระคุณเจ้าไปนํามาด้วยตนเอง  
  ๑. แร่เศรษฐีป้อมเพชร ได้จาก จ.กําแพงเพชร (แดนเศรษฐีแต่โบราณ) 

  ๒. แร่ทรหด ได้จากถํ าเชียงดาว จ.เชียงใหม ่
  ๓. แร่เม็ดมะขาม ได้จากเจดีย์ว ัดประสาท เจดีย์หักบ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี 
  ๔. แร่ขวานฟ้า ได้จากอาจารย์หลํา บ้านเตาอิฐ จ.สิงห์บุรี 
  ๕. แร่ข้าวตอกพระร่วง ได้จาก จ.สุโขทัย 
  ๖. แร่ขีเหล็กไหล ได้จากเขาหลวง จ.นครสวรรค ์
  ๗. แร่สังคะวานร ได้จากโพธิ ประทับช้าง จ.พิจิตร 
  ๘. อิฐดอกจันทร์ ได้จากวัดไม้แดง ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 
  ๙. คตปลวก ได้จาก โคกดินว ัดพระปรางค์มุนี จ.สิงห์บุรี 



 ๓๑ 

  ๑๐.คตไม้สัก ได้จากพงพญาเย็น จ.นครราชสีมา 
  ๑๑.ขีปรอท ได้จาก จ.เพชรบูรณ์ 
  ๑๒.ผงกรุพระ ได้จากวัดพระธาตุ จ.ชัยนาท 
  ๑๓.ผงกรุพระ ได้จากหลวงพ่อจาด จ.ปราจีนบุรี 
  ๑๔.ผงกรุพระ ได้จากพระอาจารย์ ๑๐๘ วัดพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 
  ๑๕.ผงกรุพระ ได้จากพระครูวินิจสุตคุณ วดัเสาธงทอง จ.อ่างทอง 
  ๑๖.ผลกรุพระ ได้จากพระครูเปลียน ว ัดสามปลืม จ.พระนคร 
  สิงมวลสารศักดิ สิทธิ นี  ท่านพระครูเล่าว่า ได้มาโดยบังเอิญคล้ายมีสิงบันดาล ทุกครั งท่านได้จุดธูป

เทียนบอกเล่าตั งสัตย์อธิษฐานขอเชิญดวงวิญญาณเจ้าของเดิมมาสนทนา และขออนุญาตก็ไม่ขัดข้องแต่

บางอย่างต้องผจญภัยกับอันตราย ถึงกับต้องเสียงเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ดังจะขอนํามาเล่าเพียงบางประการ

แทรกไว้ ณ ทีนี โดยสังเขป เพือประดับสติปัญญาตามสมควร เช่น แร่ขีเหล็กไหล ต้องจุดเทียนเข้าไปในถํ า

มืดแต่ผู้ เดียว ซึ งเต็มไปด้วยอสรพิษ งูร้าย เห็นงูจงอางแผ่พงัพาน ฉว ัดเฉวียนอยู่ตรงหน้า ท่านก็ตั งสัตย์

อธิษฐานเอาคุณพระเป็นทีพึง สัตว์เหล่านั นก็ไม่ทําอ ันตราย ท่านสังเกตเห็นบนเพดานถํ ามีสีเขียวระย ับนันคือ 

เหล็กไหลธาตุนั นเอง ไม่มใีครจะเอาไปได้ เพราะเจ้าของเขาไม่ให้ ขืนเอามาก็เป็นอันตรายแก่ชีวิต จึงเพียงแต่

ขูดเอาขเีหล็กไหลมาเท่านั น แต่ก็มีอานุภาพสุดประมาณ  
  อิฐดอกจันทร์ ปรากฏว่าทีค่ายบางระจันเป็นสถานศักดิ สิทธิ ทุกท่านคงทราบดีโดยเฉพาะอิฐดอก

จันทร์อาถรรพ์นัก มีผู ้นําไปบูชาแต่เดือดร้อนจนต้องนํากลับมาคืนทีเดิม ท่านพระครูอธิษฐาน ขอก็ได้รับ

อนุญาตด้วยดี โดยมากอิฐแผ่นหนงึมีดอกจันทร์ ๓ ดวง แต่ทีพระคุณเจ้าได้มามีดอกจันทร์ถึง ๙ ดวง ส่วน

ของอีกสิงหนึงทีจะกล่าวคือ แร่เศรษฐีป้อมเพชร สถานทีนี ครั งโบราณเป็นทีอยู่ของพวกเศรษฐีมากมาย คน

รุ่นหลังจะไปทํามิดีอย่างไรก็ถูกสาป ในปัจจุบันเป็นทีรกร้างไม่มีเศรษฐีเหมือนครั งก่อน พระคุณท่านได้ทํา

พิธีสักการะดวงวิญญาณ ขออนุญาตนําแร่เศรษฐีมาทําพระ ๆ ได้รับคํายินยอมจากเศรษฐีเจ้าของเป็นอย่างดี 

ทันทีแร่ก้อนใหญ่ก็ผุดขึ นมาเหนือดินเป็นทีประหนึงมอบให้ นอกนั นก็มี แร่สังคะวานร อีกจ ํานวนมากจาก

โพธิ ประทับช้าง ซึ งเป็นสถานทีประสูติของสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือกษัตริย์ไทยสมัยอยุธยาพระองค์หนึง   
  ความศักดิ สิทธิของพระเครือง มีพุทธานุภาพทาง มหาโชค มหาลาภ เมตตามหานิยม ทํามาค้าขึ น 

แคล้วคลาดปลอดภัยอ ันตรายต่าง ๆ รอบด้าน 
  ขอกล่าวไว้ เพือบํารุงศรัทธาเพียงเล็กน้อยตามคําของพระคุณเจ้าเล่าไว ้ เกียวกับนิมิตต่าง ๆ ทีเกิดขึ น 

คือเมือทําพระเสร็จแล้วจะทําพิธีพุทธาภิเษกตามแบบฉบับ พระคุณเจ้าได้นิมิตไปว่า มีท่านผู ้ศ ักดิ สิทธิ มา

นิมิตบอกว่า “พระนีดีอยู่ในตัวแล้ว ไม่ต้องทําพิธีปลุกเสกใด ๆ ทังสิน เพียงแต่ให้ท่านพระครูนังสมาธิ

บริกรรม แล้วนิมนต์พระสงฆ์สวดธรรมจักร กับพาหุง ๘ บท และสวดบารมี ๓๐ ทิศให้ได้ ๑๐๘ จบก็

พอแล้ว” จึงมิได้ทําพิธีอย่างใด ทําการปลุกเสกเพียง ๒ องค์ คือ ท่านพระครูศรีพรหมโสภิต (หลวงพ่อแพ) 



 ๓๒

วัดพิกุลทอง กับท่านพระครูผู ้สร้างเท่านัน จากนิมิตฝันนีเองจึงถือเอามาเป็นอนุสรณ์ไว้ในแบบพระเครือง

คือรูปเสมาธรรมจักร กับคาถาพาหุง ๘ อ ักษรและขนานนามพระนี ว่า “พระพุทธนฤมิตโชค” 
  อนึ งมีเรืองแปลกทีจะเล่าให้ฟังอีกเรืองหนึง เมือทําพระเสร็จใหม่ ๆ ยังมิได้ปลุกเสก มีโหรหลวงผู ้

หนึงขอชมพระพูดว่า “พระนี ดีในตัวแล้ว ผมขอทําบุญกับท่าน ๑๐๐ บาท ผมขอพระนี  ๑ องค”์ บอกว่าจะ

เอาไปเลียมใส่กรอบเดียวนี  ท่านพระครูมอบพระให้แต่ไม่ขอรับเงิน เพียงบอกให้มาช่วยกันทําบุญทีว ัดใน

โอกาสต่อไป 
  คาถาใช้ภาวนากํากับ ทุกครั งก่อนทีจะนําพระติดตัวไป จงปฏิบัติดังนี  ตั งนะโม ๓ จบ หลับตานึก

ถึงภาพองค์พระเครืองให้ติดตาจ ําได้ พร้อมกับอธิษฐานขอพระบารมีเป็นทีพึง ขอให้สําเร็จในสิงทีตน

ปรารถนาพร้อมกับภาวนาว่า “อะระหัง พุทโธ อิติปิโสภควา นะมามิหัง” 

  การแจกจ่ายพระ พระนีมีจํานวนน้อย และมีเพียงรุ่นเดียว จะนําเข้าบรรจุส่วนหนึง คงเหลือไว้แจก

ให้กับผู ้มาร่วมทําบุญสร้างพระอุโบสถอีกส่วนหนึง คงไม่มากนัก คนหนึงจะรับแจกได้เพียงองค์เดียว ขอ

แทนกันไม่ได้ และจะรับพระได้เฉพาะต่อหน้าท่านพระครูผู ้ประสิทธิ ประสาทเท่านั น หากปรากฏว่าพระนี มี

ผู ้นําไปจ่ายแจกนอกจากท่านพระครูและนอกวัด ให้ถือว่าเป็นโมฆะ จะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั งสิน 
 
ข้อเตือนใจ 
  ผู ้ทีได้รับแจกพระไปแล้ว ย่อมได้รับคุณค่ามหาศาล ความศักดสิิทธิ ขึ นอยู่ทีใจของท่าน ต้องมีใจเป็น

กุศล อย่านําพระไปใช้ทางทุจริต ต้องปักใจม ั นหมั นรําลึกอย่างจริงใจ เด็ดเดียว กล้าผจญอย่างอาจหาญ ไม่

สะทกสะท้านหวาดเสียวอะไรทั งสิ น อืนไม่เป็นใหญ่เท่าตัวท่าน พระเดชพระคุณผู ้ประสิทธิ ประสาทพระนี  

ได้เคยพูดอุปมาไว้อย่างน่าฟังว่า “หม้อแบตเตอรีถึงจะอัดกระแสไฟไว้อย่างดี ถ้าสิงทีจะมารองรับไม่ดีแล้ว 

ก็ไม่มีความหมาย” ขอผู ้ รู้จงช่วยวิจารณ์และนําพระเครืองของพระคุณท่านไปใช้ให้สําเร็จประโยชน์ถูกต้อง

ตามทํานองครองธรรมเทอญฯ 
 
     จากหนังสือประวัติและผลงานพระครูภาวนาวิสุทธิ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓ 

พุทธานุภาพของพระพุทธนฤมิตโชค 
 
  กาลเวลาผ่านไปเป็นอดีต มวลชีวิตย่อมร่วงโรยล่วงลับไม่กลับหลัง ม ัจจุราชช่างโหดร้ายทารุณอะไร

เช่นนั น ช่างไร้ความปราณีสงสาร แต่เราก็หลีกเลียงไม่พ้น จะต้องประสบชะตากรรมในสภาพทีแตกต่างกัน 

เมือความจริงเป็นเช่นนี  เราจะมีหนทางใดเล่าเป็นการตั งตัวให้มีสติ ไม่โศกเศร้าเสียใจจนเกินขอบเขต หรือ

ช่วยต่ออายุให้ยืนยาวต่อไปอีกสักหน่อย เพือจะได้มีเวลาโอกาสสั งลาทายาท ญาติ มิตร สร้างกุศล และ

อโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรกันเสียก่อน เห็นจะมีทางเดียวเท่านั นก็คือ ศึกษา ปฏิบัติ และยึดมันในพระ

ธรรมคําสั งสอนของพระพุทธองค์ ย่อมจะนําชีวิตไปสู่แดนสุขาวดีตามวาระนั น ตราบใดย ังมีลมหายใจอยู่จง

ประกอบกรรมดีทั งทางโลกและทางธรรมตามฐานะทีพึงจะกระทําได้ การสร้างกุศลในปัจจุบันย่อมเพิมพูน

ปัญญาบารมี อาจพิชิตมารผจญทั งภายในและภายนอกลงได้บ้าง อีกอย่างหนึง การยึดมั นในองค์พระ

ปฏิมากรย่อมเป็นส่วนหนึงทีทําให้เกิดพลังงานจิตอันสูงส่ง อาจปกป้องคุ้มครองรักษาให้คลาดแคล้วจากภัย

พาล ทําให้ชีวิตรอดพ้นห้วงมรณะมาได้อย่างปาฏิหาริย์ ย่อมเป็นการยืดดวงชะตาดูโลกอ ันโสภี 
  ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีผู ้นิยมเช่าพระเครืองจ ํานวนมากกว่าสมัยก่อน บางองค์มีราคาเรือนหมืน

เรือนแสนก็ย ังหาเช่าไม่ได้ บางครั งโชคร้ายเสียเงินแต่ได้ของปลอมมาคล้องคอก็มี บางองค์เก่าจริงแต่ไร้รังสี 

ไม่มีพุทธานุภาพพระเครืองทีได้สร้างขึ นใหม่ และได้ทําพิธีปลุกเสกโดยมีพระเกจิอาจารย์ทีทรงคุณวุฒิย่อมมี

พุทธานุภาพ น่าอัศจรรย์ เข้าขนับรมครูน่าดูทีเดียว 
  ในคราวทําพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถวัดอัมพว ัน เมือ ๑๔-๑๕ มี.ค. ๑๒ ท่านพระครูภาวนา

วิสุทธิ  ได้แจกพระเครืองมีนามว่า “พระพุทธนฤมิตโชค” ให้กับผู ้มีจิตศรัทธาไว้สักการบูชา หลังจากนั น

ไม่นานนัก ได้มีผู ้ประสบอภินิหารจากพระเครืองด้วยตนเองจํานวนมากมาย ได้มาเล่าสู่กันฟัง ซึงมีเหตุการณ์

เกิดขึ นหลาย ๆ อย่าง จึงขอให้ท่านผู ้มีเกียรติได้อ่านพิจารณาดู จะเป็นไปได้หรือไม่ หรือท่านผู้ประสบมาได้

แต่งเรืองขึ นเอง เพือเชิดชูอาจารย์ให้โด่งดัง และขอส่วนแบ่งจากการจําหน่ายพระเครืองก็เหลือเดา ขอให้

ท่านผู ้รู้สอบถาม ตรวจสอบจากผู ้ประสบด้วยตนเองเถิด จะได้รู้แจ้งเห็นจริงในเรืองต่อไปนี 
  ๑. ความเหนียวคง 
  ๑.๑ ครูสมพงษ์  โพธิศรี อยู่บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ได้เล่าว่า ว ันหนึงเดินทางไปธุระแถว

ข้างบ้าน ได้ถูกสุนัขกัด ปรากฏว่าไม่เข้าเป็นรอยบุ๋มฟกชํ าดําเขียวเท่านั น และมีพระองค์นี เท่านั น 
  ๑.๒ ร.อ.เสถียร  สถานพล อยู่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี ได้เล่าว่า เมือ ๘ พ.ย. ๑๒ ได้จูงลูก

สาวว ั ย ๓ ขวบไปบ้านผู้ใหญ่ท่านหนึง เมือเข้าไปในบ้าน มีสุนัขกระโดดเข้ากัดแขนลูกสาวเต็มแรง ตนเอง

รู้สึกเสียใจมากทีพาลูกสาวมาใหสุ้นัขกัด จะเอาไม้ไล่ตีสุนัขก็ไม่ได้ เพราะเป็นของเจ้านาย เมือได้ดูแขน

ลูกสาวแล้วรู้สึกแปลกใจ เห็นแต่เป็นรอยฟกชํ าดําเขียว มีรอยลึก ๕ แห่ง เลือดไม่ออกเลย ก็นึกอัศจรรย์ใจ

ในเมือมีพระองค์นี เพียงองค์เดียวและใส่ไว้ในกระเป๋าเสือเชิตของตนเอง ทําไมพุทธานุภาพจึงแผ่ไปถึงลูก

ด้วย ช่างน่าแปลกประหลาดใจจริง 
  ๒. ความคลาดแคล้ว 
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  ๒.๑ นายประวิทย์ เจ้าของโรงงานทําประตูและหน้าต่าง บ้านอยู่ จ.กําแพงเพชร ได้พาเพือนไปธุระ

ที จ.ระยอง เมือ พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้เกิดอุปัทวเหตุ รถแลนด์โรเวอร์ทีขับไปพลิกคว ําหลายทอด ปรากฏว่า

คนในรถไม่เป็นอะไรเลย รถชํารุดไม่มากนัก จึงได้ข ับรถมาหาอาจารย์ และขอพระเครืองนําไปแจกญาติที

กําแพงเพชรเพือเอาไว้ ป้องกันตัว 
  ๒.๒ ผู ้ไม่ประสงค์จะออกนาม บ้านอยู่ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ท่านผู้นี ไม่เคยมาทีวัด ได้เสาะ

แสวงหามาถึงวัดอ ัมพว ันเพือมาขอพระเครืองไปบูชา ได้เล่าเหตุการณ์ของตนทีได้ประสบมาว่า เพือนของ

เขาได้ดักยิงคู่อริคนหนึงในระยะเผาขน แต่กระสุนมิได้ถูกคู่อรินั นเลย จึงเกิดสงสัยว่าคู่อริคนนี เขามีอะไรดี

อยู่ในตัวเขา ได้ติดตามไปถามดู จึงพบว่ามีห่อกระดาษสีเหลียมหุ้มพลาสติกอยู่ในกระเป๋าเสือ เมือได้แกะเปิด

ออกดูก็รู้ว่าเป็นพระเครืองสีนํ าตาล ด้านหลังจารึกชือ ว ัดอ ัมพวัน จ.สิงห์บุรี เขาจึงได้เดินทางมาย ังวัดนี  เพือ

ขอพระเครืองไปสักการบูชา 
  ๒.๓ นายสายันต์  กาญจนะ ผู ้จ ัดการ ร.ร.วรนารีวิทยา อ.เมือง จ.ลพบุรี ท่านผู ้จ ัดการฯ ได้เล่าว่า

ได้ประสบอุบัติเหตุขับรถส่วนตัวหลายครั ง เป็นต้นว่า ขับรถยนต์ชนกันบ้าง ขับรถไปชนเสาไฟบ้างเป็น

ประจํา แต่ตนเองปลอดภัยทุกครั ง เมือเพือนฝูงมาเยียมก็งัดพระเครืองออกมาอวดว่าได้ช่วยชีวิตตนไว้ เมือ

เพือนออกปากขอก็มอบให้ไป แล้วผู้จ ัดการก็มาขอท่านพระครูเอาไว้ติดตัวอีก คุณสาย ันต์ ได้เล่าว่าได้เกิด

อุบัติเหตุ ๒ ครั ง แต่ปลอดภัยทุกครั ง 
  ครังที ๑ (เมือ ๕ พ.ค. ๑๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.) 

  คุณสายันต์ข ับรถยนต์ส่วนตัวมุ่งหน้าไปประตูนํ าพระอินทร์พร้อมกับเพือน ๔ คน ได้เกิดอุบัติเหตุ

รถชนกันเสียหายมาก พรรคพวกบาดเจ็บเล็กน้อย ส่วนตัวคุณสาย ันต์ไม่เป็นอะไรเลย 
ครังที ๒ (เมือ ๙ ต.ค. ๑๒ เวลา ๑๙.๓๐ น.) 

  คุณสายันต์พร้อมด้วยพรรคพวกรวม ๑๑ คน ข ับรถไปเทียว จ.สิงห์บุรี ได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ทีขับ

ไปชนกับรถบรรทุกทีสวนทางมาพลิก ๓ ทอด รถเสียหายมาก คนในรถบาดเจ็บเล็กน้อย แต่คุณสาย ันต์ไม่ได้

รับอันตรายเลย 
  ๓. ป้องกันภูติผีปีศาจ 
  ๓.๑ ส.ต.ประจวบ  ศรีโมรา บ้านอยู่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ได้เล่าให้ฟังว่า เมือรับ

พระไปจากท่านผู้การฯ จึงนําไปเลียมแขวนคอ ในบ่ายว ันหนึงไล่ควายไปเลี ยงในบริเวณป่าช้าว ัดข้างบ้าน 

ซึงบรรดาพรรคพวกไม่กล้าเอาควายไปเลี ยงเลย พวกนั นบอกว่ามีผีดุมาหลอกพวกเขาทุกครั งเมือเขาไปถิน

นั น เนืองจากทีอืนไม่มีหญ้าเพียงพอให้ควายกิน มีแต่ในป่าช้าเท่านั นทีมีหญ้าอุดมสมบูรณ์ ส.ต.ประจวบ 

จําต้องนําควายไปเลี ยงในป่าช้าดังกล่าว เมือตะว ันจะตกดิน จึงต้อนควายกลับบ้าน ไม่ปรากฏว่ามีผีหลอกก็

น่าอ ัศจรรย์จริง  ๆ
  ๔. เสียงกระซิบเตือนภัย 
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  ๔.๑ ร.อ.เสถียร  สถานพล บ้านอยู ่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี ท่านผู ้นีได้บันทึกเรืองราวไว้

โดยละเอียด โปรดอ่านเรืองวิญญาณเพือนรักได้พิมพ์ไว้ท้ายเล่ม พอจะสรุปสาระสําคัญได้ว่า วิญญาณของ 

ร.อ.ชาญ ไปหา ร.อ.เสถียร ในคืนเดียวกันถึง ๔ ครัง ก่อนจะมาถึงครังที ๔ ได้มีเสียงกระซิบสังว่า “ให้เอา

พระเครือง (พระพุทธนฤมิตโชค) ไปไว้ใต้หมอนประเดียวเขาจะมาอีก เมือเขามาก็บอกเขาด้วยว่าจะ

ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้” ในบัดดลนั นเอง วิญญาณของ ร.อ.ชาญ ก็มาปรากฏภาพให้เห็น แต่ ร.อ.
เสถียร พูดอะไรไม่ออก แต่ได้ยินเสียงกระซิบข้างหูอีก เตือนซํ า ๆ กัน ๓-๔ ครั งว่า “พูดกับเขาซิ จะทําบุญ

อุทิศส่วนกุศลไปให้” เมือ ร.อ.เสถียร ได้สติจึงได้พูดตามเสียงผู้กระซิบนั น ปรากฏว่าภาพของ ร.อ.ชาญ 

ได้หายไปและไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลย 
  ๔.๒ เจ้าของโรงสี (ไม่ประสงค์ออกนาม) อยู่ จ.นครสวรรค์ ได้มาเล่าเรืองการถูกโจรปลน้ให้เพือน

บ้านฟังว่า เขารู้ตัวก่อนถูกปล้น ๒-๓ วันแล้ว ซึ งทราบได้จากเสียงกระซิบของพระองค์นี ได้บอกว่า “ให้

ระวังตัวจะมีโจรมาปล้น แต่ไม่เป็นไร” เขารู้สึกดีใจเพราะเหตุการณ์ได้เกิดขึ นตามเสียงกระซิบนั น เขาได้ทํา

การเตรียมการต่อสู้ไว้ล่วงหน้า เมือพวกโจรเข้ามายงิต่อสู้กัน พวกโจรเอาอะไรไปไม่ได้เลย และคนในบ้านก็

ไม่ได้รับอันตรายใด ๆ เลย 
  ๔.๓ คนขับรถของคุณสมเจตน์  วัฒนสินธุ ์เขาได้ขับรถเก๋งพาคุณสมเจตน์  ว ัฒนสินธ์ุ กับเพือนไป

ธุระทีจังหว ัดสุพรรณบุรี และได้ค้างคืนทีนั น ตกกลางคืนได้นอนฝันประหลาด ได้เห็นคนแก่มีหนวดเครา

รุงรัง เดินเข้ามาหาและหยิบพระในสร้อยคอเขาดูแล้วพูดว่า “กูอยู่ทีวัดมานานยังไม่ได้สักองค์เลย” เขาได้

ยินและตืนตกใจรุ่งเช้าได้เล่าให้คุณสมเจตน์ฟัง เลยรีบบึงรถจากสุพรรณบุรีตรงมาย ังวัดขอพระไว ้สักการะ

คนละองค ์
  จากอภินิหารปรากฏการณ์ย่อ ๆ ดังกล่าวแล้วข้างต้น ย่อมแสดงให้เห็นว่า มีอ ํานาจพระพุทธคุณ

บรรจุไว้ในองค์พระพุทธนฤมิตโชคอย่างสมบูรณ์ นอกจากนั นมวลสารแห่งองค์พระเครืองยังประกอบด้วย

เนือแร่ศักดิ สิทธิ  และผงกรุพระจากทีต่าง ๆ รวม ๑๖ อย่างดังน ี
  ๑. แร่เศรษฐีป้อมเพชร 
  ๒. แร่ทรหด 
  ๓. แร่เม็ดมะขาม 
  ๔. แร่ขวานฟ้า 
  ๕. แร่ข้าวตอกพระร่วง 
  ๖. แร่ขี เหล็กไหล 
  ๗. แร่สังคะวานร 
  ๘. อิฐดอกจันทร์ 
  ๙. คตปลวก  
  ๑๐.คตไม้สัก 
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  ๑๑.ขี ปรอท 
  ๑๒.แร่อุกกาบาต 
  ๑๓.ผงกรุพระอีก ๔ แห่ง 
  จึงนับได้ว่าเป็นมวลสารศักดิ สิทธิ  มีอิทธิฤทธิ และพุทธานุภาพอยู่ในองค์พระเครืองนี โดยสมบูรณ์

แล้ว ทางคณะกรรมการจะได้นําพระเครืองส่วนทีเหลือจากคราวทีแล้ว เพือแจกให้กับผู ้มีจิตศรัทธาในงาน

พุทธาภิเษก และผูกพัทธสีมา ในวันที ๘-๑๒ เมษายน ๒๕๑๓ ปัจจัยทีได้จากพระเครืองนี ทาง

คณะกรรมการจะได้รวบรวมจัดตั งเป็นทุนมูลนิธิ ให้ชือว่า “ภาวนาวิสุทธิ มูลนิธิ” 
  จุดประสงค์ในการจัดตังมูลนิธินีขึ นก็เพือ 
  ก. หาผลประโยชน์มาเป็นค่าใช้สอยในอารามแห่งนี  อาทิ เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า, ค่าอาหารเลี ยงภิกษุ

สามเณร, ชี, การรักษาพยาบาล ฯลฯ 
  ข. ซ่อมแซมปรับปรุงถาวรว ัตถุในอาราม ให้คงสภาพอยู่และใชก้ารได้ตลอดไป 
  ค. ไม่ต้องการเรียไรจากชาวบ้านให้ได้รับความเดือดร้อน และให้สอดคล้องกับระเบียบคําสั งของ

เถระสมาคม 
  ง. เพือเป็นเกียรติประวัติของท่านพระครูภาวนาวิสุทธิ  ซึงได้บริหารงานมาด้วยดีได้ปรับปรุงพัฒนา

วัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นมาตามลําดับ จนได้รับการยกย่องและทางราชการได้แต่งตังให้เป็นวัดพัฒนา

ตัวอย่าง จนกระทั งได้รับพัดและประกาศนียบัตรพัฒนา เมือ ๑๙ ก.พ. ๑๓ แสดงถึงความสามารถ มีผลงาน

ดีเด่นในการพัฒนาว ัดของพระคุณเจ้า 
  จึงหว ั งว่า ท่านผู ้มีจิตศรัทธาและสานุศิษย์ทั งหลาย คงจะยินดีสนับสนุนช่วยเหลือ เพือให้งานมูลนิธิ

ทีกรรมการได้ด ําริไว้นีได้ก่อตั งเป็นผลสําเร็จตามทีหวังไว้ การสมทบทุนตั งมูลนิธิดังกล่าวนับได้ว่าเป็นกุศล

ส่วนหนึง ทีท่านผู ้มีเกียรติจะได้รับสมความปรารถนาทั งชาตินี และชาติหน้า ไม่ควรให้ชีวิตผ่านเลยไปโดย

ไม่ได้คิดถึงเรือง อนิจจังวตสังขารา เมือมีเวลาก็รีบสั งสมอบรมบุญ เพือเป็นทีพึงแห่งตนเองต่อไป 
 
     จากหนังสือประวัติและผลงานของพระครูภาวนาวิสุทธิ พ.ศ. ๒๕๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๗

 
 
 
 
 
 

ภาคกฏแห่งกรรม 
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ปักษินจําพรรษาทีวัดอัมพวัน 

พระภาวนาวิสุทธิคุณ ๖ พ.ค. ๓๒ 
  วันนี อาตมาจะเล่าเรืองอัศจรรย์ให้ญาติโยมฟัง เป็นเรืองของนกชวนกันมาบําเพ็ญกุศลทีว ัดอ ัมพว ันนี 

มีความหมายเกียวกับกฎแห่งกรรมเหมือนกัน 
  ปักษีและปักษาทีพากันมาสร้างกุศลอยู่จําพรรษาทีวัดนี ทุก ๆ ปีเป็นเวลาติดต่อกันมา ๑๕ ปีแล้ว มา

จากถินต่าง ๆ กัน มีทั งหมด ๖ ฝูง มาจําพรรษาตั งแต่เริมต้นเข้ามาวัดวันอาสาฬหบูชา จนถึงว ันกลางเดือนสิบ

สอง หมดฤดูฝน นกเหล่านั นก็จะกราบนมัสการลาไปย ังถินฐานของตนเป็นกลุ่ม  ๆ
 กลุ่มหนึ งอยู่ทีเชียงใหม่ จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน อีกกลุ่มอยู่ทางเพชรบูรณ์ ช ัยบาดาล และกลุ่ม

สุดท้ายอยู่บางปะอิน  
  แต่ละกลุ่มต่างก็สอนลูก ๆ ของตนให้ถือปฏิบัติตาม นกเอี ยง นกคลิ งโคลง นกสาลิกา นกนานาชนิด 

มีอายุไม่ถึง ๓๐-๔๐ ปีหรอก ไปโดนพวกคนร้ายยิงเสียบ้าง เป็นโรคตายบ้าง อายุไม่ถึง ๑๐ ปีมันก็ตายแล้ว  
  แต่เหตุใดเล่าจึงพากันมาบําเพ็ญกุศลทีนีทุกปี ติดต่อกันถึง ๑๕ ปีผ่านมา เท่าทีจําได้ นกทีมามาก คือ

นกเอี ยง สาลิกา เป็นตน้ เมือมันมา มันจะคุยกัน มารักษาศีลกินบวชตลอดพรรษาทีเดียว  
  กลางว ันก็ไปหากินถึงกําแพงเพชร อุตรดิตถ์ ไปหากินจังหว ัดแพร่ ไปไกลจากว ัดอัมพวันมาก มันก็

พูดกันรู้เรือง 
  มีนกสองสามตัวขาหัก อาตมาก็ทานํ ามันให้เอาผ ้าเหลืองผูกขามันไว้ มันก็หาย 
  มีคราวหนึงอาตมาไปบรรยายธรรมทีพิษณุโลก ระหว่างกลางพรรษา ไปอบรมทหารค่ายพระ

นเรศวรมหาราช ค่ายเอกาทศรถ กลับมาก็มาทําธุระข้างทางใต้นครสวรรค์ลงมา ทีในป่านั น นกเอียงฝูงหนึง

บินมา อาตมาจําได้ นีนกว ัดเรา เพราะมีผ ้าเหลืองผูกขา ก็มาบินวนทีอาตมา ๆ ก็บอกว่า 
  “เอี ยงเอ๊ย กล ับไปก่อนเถอะ” แล้วก็ออกตามมาถึงว ัดทีหลังนก นีแหละขอเล่าสั น  ๆ 
  นกมันมาเกาะตามต้นไม้กว่าจะนอนใช้เวลา ๓-๔ ชั วโมง ส่งเสียงเจียวจ๊าว ๆ อยู่กันเป็นกลุ่ม ๆ อยู่

ข้างโบสถ์ ข้างศาลา ข้างหอประชุม ข้างกุฏิอาตมา ข้างกุฏิกรรมฐานกับโรงครัว ข้างหอฉัน ทั งหมด ๖ กลุ่ม  
  กลุ่มหนึงเป็นหมืนตัว มากันมากมาย มันก็สั งก ันไว้ว่า “ลูกเอ๋ย พ่อตายแม่ตายนะ เจ้าจงมาบําเพ็ญ

กุศล รักษาศีลทีวัดอัมพวันนี นะ” ก็สังลูกไว ้
  ต ัวมันเองตายไปแล้ว ลูกก็มาต่อให้ จึงได้มีนกมาทุกปี มารักษาศีลถึงกลางเดือนสิบสอง พระสงฆ์

รับกฐินเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขาก็กราบนมัสการลา กลับไปยังเคหสถานของเขา กลุ่มสุดท้ายไปบางปะอิน ม ัน

ก็เล่าอย่างนี 
  ยํ ารุ่ง ตอนทีจะเดินทางไปหากิน ฝูงนกจะลุกเวลาตี ๔ พร้อมพระว ัดอัมพว ัน พระเจริญกุศลภาวนา 

นกมันก็เจียวจ๊าวอนุโมทนา เตรียมตัวไปหากิน และบินไปไกล ๆ มาก 
  ยามเย็นกลับมาแล้วก็ตรวจตราพวกมนัว่า ตัวผู้ตายกีตัว ตัวเมียตายกีตัว มีใครบ้าง หัวหน้านกก็ตรวจ

ตรา เขารักกันดี สามัคคีกันดี เจียวจ๊าวกว่าจะนอน พอตรวจตราเรียบร้อยเขาจะเงียบเลยทั งหมดในวัดนี 
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  บางทีมีคนร้ายเข้ามานกเขาจะตืน หรือพระถินอืนมาอบรมทีว ัดนี ห่มผ้าไม่เรียบร้อย ตบไม้ตบมือ 

นกเขาจะบินขึ นมาแล้วถามว่า “เอ!๊ พระว ัดเราไม่น่าเป็นอย่างนี ไปได”้ 
  หัวหน้านกเขาก็จะบอกว่า “ไม่ใช่พระวัดนี  ดูให้ดี” นกจึงเงียบไป  
  นกมันก็สั งกันไว้ นกเอี ยงก็สั ง กลุ่มสุดท้าย กลุ่ม ๖ บินไปทางใต้ ทางบางปะอิน  
  ต่อมาเมือเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ปีนี เอง โยมตลิบ พันธ์ุสุผล อยู่ทีบางปะอินมาเล่าเหตุการณ์

ให้ฟังว่า เกิดอัศจรรย์ดลบันดาล นกเอี ยงทีเลี ยงไว้พูดได้เรืองแปลกมาก เขาเล่าประว ั ติของนกว่า  
  นกเอี ยงมันตกจากต้นกระทุ่มทีหลังบ้านของแก ลูกเขยนํามาเลี ยงไว้ ๓ ปีแล้ว มันโตขึนก็พูดได้  
  แม่ตลิบนีอายุ ๗๕ ปีแล้ว เขาไปนากันหมด นกก็บอกว่า “แม่แก่ ขอข้าวกินหน่อย หิวแล้ว” แม่แก่

ก็พูดว่า  
  “เอี ยงเอ๊ย แม่แก่ลุกไม่ไหวหรอก ไม่สบาย เหนือยเหลือเกิน มันหืดหอบ แพ้อากาศ ปวดขาลุกไม่

ไหว”  
  “แม่แก่กินข้าวเสียซิ แม่แก่กินข้าวเสียก่อนก็ได้ กินแล้วค่อยมาให้เอี ยง ขอกินข้าวหน่อย” แม่แก่ก็

พูดต่อไปอีกว่า “เอี ยงเอ๊ย แม่แก่ลุกไม่ไหวจริง ๆ นะ มันปวดขา ให้เขากลับจากนาก่อน ค่อยกินข้าวนะ”  
  “แม่แก่ไปวัดทิพวัน จังหวัดสาดซิ แม่แก่จะได้หาย หายนะแม่ต้องไปนะแม่แก่นะ ไปว ัดนั นนะ”  
  ลูกสาวกลับจากนาก็บอกกับลูกสาวว่า นกมันพูดได้นะ แม่ลุกไม่ไหวก็บอกให้ไปวัดนี  จังหว ัดนี  

แล้วจะหาย ลูกสาวก็บอกว่า 
  “โอ๊ย! ไปเชือม ันทําไม ว ันเดือนปี ไม่เคยออกจากกรงไปไหน จะรู้ว ัดทิพว ันจากไหน”  
  แม่แก่ก็บอกว่า “มันไม่เคยออกจากกรงไปไหนก็จริงอยู่นะลูกนะ แต่ทําไมพูดอย่างนี  บอกให้ไป

อย่างนี”  
  อีกว ั นหนึงเขาออกไปนากนัอีก นกเอียงก็ขอข้าวกินอีก แม่แก่ก็บอกลุกไม่ไหว ไปไม่ได้ เหนือย

เหลือเกิน  
  “แม่แก่ไปนะ แม่แก่ไปให้ได้เชียว วัดทิพวัน จังหวัดสาด” มันพูดไม่ชัด แต่แม่แก่จําได้ชัด ก็เล่าให้

ลูกสาวฟังอีก  
  พอดี ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหว ัดพระนครศรีอยุธยาเคยพานักเรียนมาปฏิบัติธรรมทีว ัดอ ัมพว ัน 

มีหลานของบ้านนี มาด้วย เลยบอกแม่แก่ว่า  
  “ไม่ใช่ว ัดทิพวันหรอก ว ัดอ ัมพว ันแน่ จ ังหว ัดสิงห์บุรี หนูไปอบรมมาแล้วหลายวัน มีมะขาม

กายสิทธิ  มีนํ ามันด้วย”  
  “เห็นจะถูกของเอี ยงแล้ว” อยู่ต่อมาก็บอกว่า  
  “เอี ยงเอ๊ย ถ้าแม่แก่ไปหาวัดนี เจอนะ แม่แก่จะเอากล้วยงาม ๆ มาให”้ เอี ยงหัวเราะใหญ่เลย เป็นไป

ได้น่าสนใจเหมือนกัน 
  ต่อมาไม่นานแม่แก่ตลิบนี  ก็ชวนคนข้างบ้านมาเทียวเสาะแสวงหาวัดอัมพว ัน มาลงทีสิงห์บุรี มาถาม

เขาดู  
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  เขาก็บอกให้ขึนรถวัดตราชูมาลงหน้าว ัด แวะเข้ามากว่าจะคุยกับอาตมา เป็นเวลา ตี ๒  
  อาตมาก็นึกถึงเรืองเก่ามาเล่ากันใหม่ นกเอี ยงมันบอกลูกมันไว้ บอกหลานมันไว้  สั งไว้อย่างน ีมันก็

ทําให้สังหรณ์จิต บอกแม่แก่ไปว ัดนี เถอะ หายแน่  
  อาตมานึกว่าต้องหายแน่เลย ก็บอกยาไปให้คือตะไคร้ชง ให้นํ ามันไปขวดหนึง ยาผง ๒ ห่อ เหนือย

นีหายแน่ และติดตามผลได้ทราบมาว่าหายแล้ว  
  อาตมาก็สงสารเอียงมัน ปู ่ ย่าตายายมาจําศีลทีวัดเรา นึกว่าให้เกียรติมันด้วย ให้เกียรตินกเอียงพูดได้  
  อาตมาพูดมาเพือเป็นแนวคิดถึงนกปักษีและปักษาทีมาเจริญภาวนาบําเพ็ญกุศล เป็นแสน ๆ ล ้าน ๆ 

ตัวทีว ัดของเรา เป็นเวลา ๑๐ กว่าปีแล้ว มันก็สงัลูกไว้ให้มาทีน ี 
  อย่างแม่ตลิบทีบางปะอินนั น นกมันตกไปเก็บมาเลียงไว้มันก็บอกอย่างนี แหละ ได้อ ัดเทปไว้ เพือ

เป็นหลักฐานเกียวกับกฎแห่งกรรม นับประสาอะไรกับนก คนเราย ังไม่ค่อยอยากจะมา เพราะไม่อยากสร้าง

ความดีให้มีปัญญา ก็แล้วไป อาตมาชีแจงแสดงมาพอสมควรแกเ่วลาในทีประชุม ก็เกรงใจพีน้องกําล ังจะง่วง

นอน แต่อาตมาต้องกลับไปทํางานถึงตี ๓ ก็แก่แล้วนะ ไม่ใช่หนุ่มสาวอย่างท่านทั งหลาย แต่เราก็ต้องทํางาน

ให้เสร็จ ตามทีเราตั งใจไว้ 
  คนเราทีตังใจอย่างไร ทําอย่างนัน แล้วมีวาจาสิทธิ จะนึกเงินไหลนอง นึกทองไหลมาแน่  
  ถ้าพูดแล้วไม่ทํา เป็นกิจกรรมทีเลวร้ายเป็นกฎแห่งกรรม เสียสัจจะ คนนันจะทํามาหากินไม่ขึน และ

คนนันจะทําอะไรไม่ได้รับผล ไม่ได้อานิสงส์ ไม่สมความมุ่งมาดปรารถนาอย่างแน่นอน ความเจริญรุ่งเรืองก็

จะไม่มาสู่ ชีวิตของเขา มีความหมายอย่างนี 
  ขอความสุขสว ัสดีจงมีแก่ท่านทงัหลาย ขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ

ธนสารสมบัติ จะนึกคิดสิงหนึงประการใด สมความมุ่งมาดปรารถนา ด้วยกันทุก ๆ ท่านเทอญ 
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บุญบันดาล 
แม่ชีซูง้อ 

  เมือวันที ๖ พฤษภาคม ๒๕๓๒ หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ ได้เล่าเรืองอัศจรรยใ์ห้

ญาติโยมฟังถึงสุภาพสตรีชาวสิงคโปร์ ซึ งเคยกระทําบุญไว ้ในอดีตชาติ ข้อ “ปุพเพ จ กตปุญญตา” มีใจความ

ย่อ ๆ ว่า 
  เมือเร็ว ๆ นี  ผู้ปฏิบัติธรรมก็อาจจะทราบแล้วว่า ทีว ัดอัมพว ันของเรา มี แม่ชีซูง้อ แซ่เอง อยู่สิงคโปร์

แท้ ๆ อาม้าตายไป ๑๐ ปีแล้ว มาเข้าฝันว่า  
  ใหไ้ปบวชชีให้หน่อย เจาะจงมาบวชทีวัดอ ัมพว ัน จังหวัดสิงห์บุรี ประเทศไทย มาบวชและกลับไป

แล้ว  
  นีจะมาอีกแล้ว จะลาออกจากธนาคารสิงคโปร์ เขามีอายุ ๒๗ ปี จะมาอยู่ ๓ ปี จะมาขอศึกษากับ

หลวงพ่อให้จงได ้  
  ให้รู้กฎแห่งกรรมโดยวิธีปฏิบัติ เพราะเขารู้ไปหลายข้อแล้ว มาใหม่ ๆ พูดไทยไม่ได้ ตอนหลังพูด

ไทยได้หมด ขณะนี กําล ังทําหนังสือผ่านกรมการศาสนาไปเพือยืนยันกับรัฐบาลสิงคโปร์ว่า มาอยู่ทีว ัดนี จะ

ได้ไม่ต้องเสียภาษ ี 
  เรืองนี น่าสนใจยิง คณะผู้จ ัดทําจึงนําเรืองพิสดารของเธอมาเสนอไว้ดังต่อไปนี ทั งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ  
 
บันทึกของผู ้ปฏิบัติธรรมชาวสิงคโปร์ ถอดความโดย ดร.กิงแก้ว  อัตถากร 
  ดิฉันชือ ซูง้อ คุณย่าผู้ล่วงลับไปแล้วตั งชือให้ดิฉัน 
  ดิฉันเกิดว ันที ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๔ (ค.ศ.๑๙๖๑) ในประเทศสิงคโปร์ ดินแดนทีมีหลาย

เชือชาติ และ หลายศาสนา 
  ดิฉันเป็นลูกคนกลางในท่ามกลางพีน้อง ๗ คน  
  เมือดิฉันอายุ ๙ ขวบ ดิฉันเริมนั งขัดสมาธิคนเดียวในห้องครุ่นคิดเกียวกับปัญหาน่าสงสัยหลายอย่าง

หลายประการ เช่นว่า ฉันคือใคร? ใช่...ฉันคือ ซูง้อ แต่แล้วเธอเป็นใครเล่า? ทําไมตัว “ฉัน” จึงได้เกิดมา? 

แล้ว “ฉัน” เกิดมาเพือทําอะไรกันสําหรับชีวิตนี? 

  ต่อมา เมืออายุได้ ๒๐ ปี ดิฉันเริมฝึกกําหนดลมหายใจเข้าออก พร้อมทั งกล่าวบริกรรม “พุทโธ” 
ตามทีได้อ่านพบในหนังสือ แต่เนืองจากไม่มีครูบาอาจารย์แนะนําให้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง ดิฉันจึงเจริญภาวนา

ต่อไปไม่ถูก เลยเลิกทํา  
  หกปีต่อมา ในฐานะทีดิฉันมีความสนใจใคร่ศึกษาในเรืองนี  ดิฉันได้พบพระอาจารย์องค์หนึงจาก

หาดใหญ่ ท่านได้กรุณาสอนวิธีปฏิบัติแบบกําหนดลมหายใจ ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเรียนรู้ได้เร็วมาก ดิฉันถึงกับ

คิดว่า จะไปเข้ากรรมฐานทีสํานักของพระอาจารย์องค์นั นทีหาดใหญ่ แต่หลังจากทีพระอาจารย์เดินทางกลับ

หาดใหญ่แล้ว ดิฉนัไม่ได้ปฏิบัติต่อ ถึงกระนั นดิฉันได้เริมเห็นแสงสว่างสําหรับชีวิตขึ นบ้าง ใน
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ขณะเดียวกันก็เริมเห็นส่วนมืดมนของทางโลก ภาพเหล่านี ทําให้ดิฉันสลดใจ บังเอิญดิฉันได้อ่านหนังสือ

บางเล่มทีเพือนคนหนึงหามาให้ เป็นเรืองเกียวกับธรรมะคําสั งสอนของพระพุทธองค์ ดิฉันเกดิความศรัทธา 

และเรียกตัวเองตั งแต่นั นมาว่า เป็นพุทธมามกะ  
  ไม่กีเดือนต่อมา เหมือนมี “เสียง” บอกยํ าในใจว่า ให้มาบวชเป็นแม่ชีทีประเทศไทย ตอนนั นดิฉัน

ทํางานธนาคาร ในทีสุดดิฉันก็ตัดสินใจมาบวชในประเทศไทย ตั งใจไว้ว่าจะบวช ๑ เดือน และหล ังจากนั น

เข้ากรรมฐานฝึกปฏิบัติแบบเข้ม อยู่มาคืนหนึงประมาณสักหนึงช ั วโมงก่อนจะถึงเทียงคืน อะไรก็ไม่ทราบ

แต่งตัวชุดสีขาว ได้หมุนตัวผละไปจากดิฉันอย่างรวดเร็ว ดิฉันรู้สึกกลัว เพราะไม่ทราบว่าเป็นอะไรแน่ 
  ตอนนั นดิฉันอยู่ในระหว่างใคร่ครวญ ว่าจะไปบวชทีว ัดไหนดี จะไปว ัดทีหาดใหญ่ หรือว่าว ัดอ ัมพ

วัน (พีชายของดิฉันและเพือน ๓ คน เคยมาบวชทีว ัดอ ัมพวัน) ปรากฏว่า คุณย่า (ผู ้ล่วงลับไปแล้วถึงสิบปี) 
ได้มาเข้าฝันดิฉัน ท่านคงทราบว่าดิฉันควรจะไปบวชทีใด ท่านแนะนําให้ดิฉันไปทีวัดทีพีชายของดิฉันเคย

บวช เมือดิฉันสร้างกุศลแล้วอย่างนั น ท่านขอให้ดิฉันอุทิศส่วนกุศลให้ท่านด้วย ขณะทีอยู่ในประเทศไทย 

ดิฉันตกลงตามทีท่านขอร้อง 
  ว ันที ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๑ ดิฉันมาถึงวัดอ ัมพวันเป็นครั งแรก เมือดิฉันได้พบ “หลวงพ่อ” 
ดิฉันรู้สึกปีติมาก ยิงเมือท่านรับให้ดิฉันบวชเป็นชีได้ทันที ดิฉันยิงมีความสุขอย่างทีสุด  
  ตอนปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๑ ขณะทีดิฉันนอนพักและกําหนดสติไปด้วยนั น คุณย่าที

ล่วงลับไปแล้วได้มาปรากฏให้ดิฉันเห็นอีก ในห้องทีว ัดอ ัมพว ันนันเอง ท่านเปิดประตูเข ้ามาหน้าตาท่านอิม

เอิบ ท่านพาผู้หญิงแก่มาด้วยคนหนึง แต่เขายืนอยู่ข้างหลัง ห่างกันพอสมควรทีเดียว คุณย่าชี มือบุ้ยใบ้มาทาง

ดิฉัน เพือบอกกับผู้หญิงแก่คนนั นว่า นีแหละหลานสาวของฉัน ท่านยิ มแล้วท่านก็ออกจากห้อง พร้อมทั งงับ

ประตูให้ด้วย 
  ดิฉันเดินทางไปสิงคโปร์ เมือตอนกลางเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๑ และดิฉันได้กลับมาวัดอัมพว ัน

อีกครั งหนึงแล้วเมือเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๒ เพือมาปฏิบัติกรรมฐานต่อ โดยไม่มีกําหนดกลับ 
 
         (บันทึกเมือเดือนมิถุนายน ๒๕๓๒) 

 
  My name is Soo Ngoh given by my late grandmother. I was 
born on the 20th November 1961 in Singapore, a multi-races and 
multi-religions country. I am the middle child of the 7 children in the 
family. 
  At the age of nine. I started to sit cross-legged alone in my room 
and pondered on some puzzled questions. Who am I? I’m Soo Ngoh. 
Yes, but who is she? Why was ‘I’ born? What am ‘I’ supposed to in 
this life? 
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  Later, at the age of 20, I began to meditate using breathing in 
and out method, i.e. “BUDDHO” which I learned from a book. Whit 
no proper guidance, it was impossible to continue and I stopped. 
  Six years later, because of my keenness to learn, I met Phra 
Ajahn from Hatyai, who was very willing to teach me his breathing-
cycle method. I was able to  adopt it very fast. Initially, I had thought 
of going for ‘meditation retreat’ in Hatyai under Phra Ajahn’s 
guidance. However, I had stopped practicing after he had left for 
Thailand. I began to see the brighter side and the darker side of the 
world. These sights upset me. I happened to pick up some books and 
read based on the “Teachings of the Buddha and the Dharma,” which 
were given by a friend. Eventually, I call myself a Buddhist. 
 
  A few months later, a “voice” seemed to be telling my mind to 
become a num (Mae-chi) in Thailand. I  was working in the bank at 
that time. Finally, I had made up my mind to become ‘mae-chi’ in 
Thailand even it’s only a month and the rest of the months in 
meditation retreat. On one night about an hour before midnight, 
something in white clothing turned away from me swiftly. As I did 
not get to see it clearly. I became frightened. 
  I was still contemplating which temple should I go? The wat in 
Hatyai or Wat Ampavan (my elder brother and his 3 companions were 
ordained here before). It was my late grandmother (she passed 
away 10 years ago) who appeared in my dream. She seemed to 
know where I should be going to become a nun. She advised me to 
go to the wat where my elder brother had ordained. Consequently, 
she requested me to do some good merits for her in Thailand and I 
agreed.  
  On the 24th April 1988, it was my first visit to Wat Ampavan. 
And when I met “Luang Phor,” my heart was filled with joy. When 
he readily accepted me to become ‘mae-chi’, my mind was full of 
happiness. 
  In late July 1988. while I was doing lying meditation, my late 
grandmother visited me in Wat Ampavan. She opened the door and 
entered my room. Her face looked very pleased. She brought another 
old woman along, who was standing a distance away from her, and 
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pointed me to that old woman that I ma her granddaughter and smiled. 
She closed the door back gently and left. 
  I returned to Singapore in mid August 1988 and made a 
comeback indefinitely for further meditation in late May 1989.  
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สัญญาณมรณะ 
พระภาวนาวิสุทธิคุณ ๑๔ มี.ค. ๓๒ 

  สัญญาณแห่งมรณะมันจะบอกล่วงหน้า แต่เราก็แก้ไม่ได้ เราก็ต้องตายตามนั น บางคนก็แก้ได้ถ้าเชือ

ฟัง เรืองกรรมแห่งนิมิตของมรณะ นิมิตแห่งความตาย ถ้าเราเชือเราก็แก้ได้ ถ้าเราไม่เชือเราก็แก้ไม่ได้ มันอยู่

ทีคนเชือ 
  คนไม่เชือเรืองกรรมอย่างนี  ต้องไปตายตามสัญญาณ เรียกว่า “สัญญาณแห่งมรณะ” ต้องตายตาม

สัญญาณนั น จะผลัดว ันประกันพรุ่งไม่ได้แน่ แต่บางอย่างก็ผลัดได้ บางอย่างก็ผลัดไม่ได้ โดยทํานองนี  มี

ความหมายมาก ขอให้ญาติโยมฟังกันต่อไป 
  ว ันนี จะเล่าเรืองสัญญาณของมรณะ คือนิมิตของความตายมันจะมาปรากฏแก่คนผู ้ตายล่วงหน้าเป็น

เวลานานถึง ๒ ปี แต่แล้วเขาก็ไม่แก้ของเขา เขาจะต้องตายอย่างนั นจริง  ๆ
  คนทีจะกล่าวถึงไม่ใช่อืนไกลกับอาตมาเลย อาตมามาอยู่ทีนีเป็นเวลา ๓๒ ปีแล้ว มาอยู่รับหน้าทีเจ ้า

อาวาส รักษาการเมือ พ.ศ.๒๔๙๙ นับตําแหน่งแห่งทีเจ้าอาวาส พ.ศ.๒๕๐๐ นับได้เป็นเวลานานถึง ๓๐ กว่าปี 
  มีลูกศิษย์คนหนึงทีรู้จ ักกัน ชอบพอกันอย่างดี ชือ นายกรู่   ทรัพย์ทอง เมือก่อนนี เคยไปด้วยกันที

บา้นตายุ ้ย “ความฝันของลูกยุ ้ย” ทีลงกฎแห่งกรรมของ ท.เลียงพิบูลย์ ไปแล้ว 
  นายกรู่ขับรถออสตินเก่า ๆ ไปบ้านตายุ้ย ตายุ้ยนั นฝันไปว่าเขาจะเอาตัวไป ความนี ไม่ต้องเล่า เพราะ

เล่าไปหลายครั งแล้ว ตายุ ้ยอยู่ข้างวัดพรหมบุรีนีเอง นายกรู่ก็ไปทีบ้านตายุ ้ยด้วยกัน หลังจากนั นก็เล่าให้นายก

รู่ฟังว่า 
  “กรู่ นีแหละนิมิตความตาย ตายุ้ยมาแล้ว มะรืนนี ต้องตายแน่” แล้วก็ตายตามสัญญาณนั นจริง ๆ อ ัน

นี มีความหมายของวิปัสสนาทั งสิ น 
  ทีเราเข้าใจกัน แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร แผ่ส่วนกุศลให้ท้าวเวสสุวรรณ แผ่ส่วน

กุศลให้ยมบาล ข้อเท็จจริงไม่ใช่ 
  พระแก้วพระกาฬคือกฎแห่งกรรมทีจะต้องตายตามสัญญาณ พระแก้วพระกาฬเป็นต ัวสมมติ แต่ต ัว

ด้านนามธรรมคือกฎแห่งกรรมทีจะต้องตายในระยะนั น พระแก้วพระกาฬมาผลาญชีวิตลิดชีวิตดวงวิญญาณ

ออกไปอย่างนี เป็นการสมมติ แต่ตัวกฎของกรรมอันเกิดจากการกระทํานันเป็นความจริง ซึงเป็นสัญญาณ

มรณะบอกว่าตัวเองจะต้องตาย ในระยะนั นทันที 
  รอเวลาได้ไหม ก็ได้ ถ้าเชือ คนเราส่วนมากไม่เชือ เหมือนนายกรู่  ทรัพย์ทอง เป็นต้น จะเล่าเรือง

นายกรู่ต่อไป 
  นายกรู่ เป็นคนมีเงินมีทองพอสมควร อาชีพแจวเรือจ้าง สิงห์บุรี-ไชโย ๑ บาท คนละ ๑ บาทแจว

แทบแย่เลย    ตอนนั นย ังเป็นหนุ่มโสด 
 นายกรู่แจวเรือจ้างตลอดมาพอสมควรแล้ว อายุย่าง ๒๒-๒๓ ปี บวชเรียนเรียบร้อย ได้ชอบสาวคน

หนึงเป็นคนจีนชือเจ๊ฮุ้น อยู่ในตลาดบ้านแป้ง ทางพ่อแม่ของเจ๊ฮุ้นไม่ค่อยพอใจเพราะนายกรู่ เป็นคนไทย คน

จีนไม่นิยมรับคนไทยมาเป็นครอบครัว เลยทําให้กรู่ต้องลําบากใจ ผลสุดท้ายทั งสองคนได้ทําการค้า ไปเช่า
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ร้านสําหรับค้าขายทีหน้าว ัดกลางธนรินทร์ ตลาดบ้านแห้ง ขายของโชห่วย ขายทุกอย่าง เพราะภรรยาเป็นนัก

ค้าขาย 
  พอภรรยาเริมตั งครรภ์คนต้น นายกรู่ก็ลงกรุงเทพฯ ไปซือมะพร้าวโดยเรือสินค้า มีเงินอยู่ ๓,๐๐๐ 

บาท สมัยนั นมีเรือสีเลือดหมู เรือเขียว เรือแดง มาตอนหลังก็เหลือแต่เรือสินค้า 
  นายกรู่ เวลานั นอายุ ๒๔ ปีแล้ว ก็ลงเรือสินค้าไปซือมะพร้าว เครืองแกง พริกกะปิ หอมกระเทียม ขา

กลับเรือแล่นถึงจังหว ัดอ่างทองตอนตี ๑ เรือเกิดชนโขดล่มทันทีทีบ้านโพธิ ทูล 
  นายกรู่นอนข้างห้องเครือง เอาผ ้าใบปิด เพราะเป็นหน้าหนาว เรือล่มไปแล้วก็ออกไม่ได้ ดิ นอยู่ข้าง

ห้องเครือง    คนตายหลายศพ คนทีตายไม่ใช่ว่ายนํ าไม่เป็น ว่ายนํ าเป็นแต่ติดผ้าใบและหลับ จึงตาย 
 นายกรู่ก็ไม่ทราบจะทําอย่างไร เหลือวินาทีเดียวก็จะตายแล้ว เลยบอกว่า “ข้าพเจ้าขอบวชใน

พระพุทธศาสนาขอให้ข้าพเจ้ารอดจากความตาย ถ้ารอดข้าพเจ้าขอบวช” ก็เลยผลุดขึ นมาได ้
  พอหลุดลอยขึ นมาได้ นายกรู่ก็โล่งใจ มะพร้าวลอยไปหมดไม่มีเหลือ นํ าตาลปีปก็ละลายนํ าไปหมด 
  แต่ความจริงแล้วตรงนั นนํ าก็แค่คอเท่านั น เรือล่มตายกันได้ เพราะมันไปชนโขด มีหัวหาดอยู่ 

นายท้ายคงจะหลับ ชนแล้วก็ควําลงไป คนก็ตายหลายศพอยู่ในท้องเรือออกไม่ได้ เข่งทับบ้าง 
  สรุปใจความว่า นายกรู่ขึ นมาก็กลับมาถึงบ้าน เงินทีไปซือสินค้า ๓,๐๐๐ บาท หมดเลยไม่มีเหลือ แต่

ก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังว่าจะต้องบวช อย่างเราพูดตามศัพท์ทั วไปเรียกว่าบนบวช 
  ลูกในครรภ์จะต้องคลอดในปีต่อมา นายกรู่อายุ ๒๔ ปี ลูกคลอดออกมาก็เจริญวัยชันษา นายกรู่ก็ทํา

มาหากินเรือยมาตามอันดับ ไม่ได้บวช เพราะไม่ได้บอกกับคุณแม่ 
  นายกรู่รับพ่อรับแม่ของต ัวมาอยู่ด้วย ต่อมาพ่อก็ขอลาไปบวช ไปเป็นสมภารวัดคลองสายบัว 

จังหว ัดลพบุรี        อยูห่ล ังวิทยาลับครูเทพสตรี บัดนี ได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว ก็อยู่แต่แม่อยู่ด้วยกันตลอดมา จน

ลูกสาวคลอดออกมามีอายุ ๒๔ ปี จะแต่งงานกับอาจารย์ ร.ร.พิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี ในว ันที ๙ สิงหาคม 

๒๕๑๗ 
  นายกรู่  ทรัพย์ทองนี  มาเป็นลูกศิษย์อาตมา ขับรถไปกําแพงเพชร ไปเหนือมาใต้ ไปงานต่าง ๆ ทีว ัด

อ ัมพว ันย ังไม่มีรถ ต้องจ้างรถนายกรู่ กรู่มีรถ ๓ คัน รถตู้ ๑ ค ัน ปิคอัพ ๑ คัน และรถออสตินเก่า ๆ ๑ กัน 
  อุดม ลูกสาวคนโตนายกรู่สําเร็จพยาบาลทํางานทีโรงพยาบาลหญิง กรุงเทพฯ จะแต่งงานปีนั นอายุ 

๒๔ ปี นายกรู่อายุ ๔๘ ปี นายกรู่เกิดฝัน ๓ คืนติด ๆ กัน อาตมาบันทึกมีหลักฐานมีพยานบุคคลด้วย 
  คืนแรกฝันว่า มีเทวทูตจะเอาต ัวไป ในฝันก็บอกเขาไปว่า “เอาไปทําไมเล่า” 
  “ไม่ได้ หมดเวลาแล้ว ต้องเอาไป” 
  นายกรู่ตกใจตืน ว ันนั นอาตมาจะไปกําแพงเพชรเลยไม่ได้ไป กรู่ไม่ยอมขับรถ 
  นายกรู่มาร้องไห้ บอก “หลวงพ่อ ผมไปไม่ได้หรอกครับ ผมเสียใจมาก” 

  “เสียใจเรืองะไร เล่าให้ฟังซิ” เขาก็เล่าบอกว่า 
  “เมือคืนฝันร้าย มีนายนิรบาลแต่งตัวผ้าแดง โพกศีรษะมา ๔ คน จะเอาตัวผมไป ดึงแขนดึงขาใหญ่

เลย ผมบอกยังไปไม่ได้ ลูกยังเล็กอยู”่ ก็เลยตกใจตืน เสียใจ ว ันนั นอาตมาเสียงานเพราะนายกรู่ไม่ยอมขับรถ 



 ๔๗

  คืนทีสองฝันซําอีก บอกว่าต้องเอาตัวไปให้ได้ ถือบัญชีมากางแล้ว ต้องเอาไปนะ เขาสั งให้เอาตัวไป

ให้ได้ในว ันนั น กรู่ก็ขอร้องไว้ ขอร้องอย่างไรก็ไม่ได้ เขาบอกมีบัญชี นายกรู่ไม่ยอม ในเมือไม่ยอมเช่นนี

แล้วก็ตกใจตืน อาตมาจะต้องไปงานทีลพบุรี เลยไม่ได้ไปเสียงานอกี 
  คืนทีสามฝันอีก ฝันว่า ๔ คนมาแล้ว ถือบัญชีมาด้วยบอกว่า “กรู่รู้ไหม ทีเขาให้เอาตัวเจ้าไปเพราะ

เหตุใด” 
  “ผมไม่ทราบครับ” ตากรู่เป็นคนปากหวาน พูดจาเพราะตั งแต่เกิดมาไม่เคยทําบาป ท ําบุญตลอดมา 
  กรู่ก็บอกว่า “จะเอาตัวผมไปทําไมครับ” อีกคนหนึงก็บอกว่า “กรู่ จําได้ไหม เมือเจ้าอายุ ๒๔ ปี นี

จนลูกในท้องของเจ้าคลอดออกมา จะแต่งงานแล้ว เจ ้ามีอะไรหรือเปล่า” กรู่ก็นึกไม่ออก ในเมือนึกไม่ออก

แล้วเขาก็บอกว่า 
  “ตอนทีเรือล่ม ลูกสาวคนหัวปีของเจ้า ยังอยู่ในท้องใช่ไหม นีจนลูกแต่งงานอายุ ๒๔ ปีแล้ว เจ้าพูด

ว่าจะบวชทําไมไม่บวช นีเสียสัจจะ เป็นกฎแห่งกรรม เจ้านายเขาให้เอาตัวไปในว ันนี ให้จงได้” 
  นายกรู่ก็ร้องไห้ใหญ่ ในฝันเสียใจ บอกว่าอย่าเอาผมไปเลย ลูกก็ยังเล็ก ย ังเรียนหนังสืออยู่ คนโตเพิง

จะสําเร็จเพียงคนเดียวเท่านั น ขอเมตตากระผมเถิด นายทั ง ๔ ก็บอกว่า “ไม่ได้ ต้องเอาตัวไป” 
  อีกคนหนึงตาโปน นุ่งผ้าแดงใส่เสือแดงโพกผ้าสีแดง มีผ้าห้อยคอสีขาว มีความสงสารนายกรู่บอก

ว่า 
  “กรู่เอ๋ย เอาละข้าสงสารเจ้า ลูกย ังเล็กนักเอาอย่างนี ได้ไหม ภายใน ๒ ปีนี  บวชเสีย เจ ้าบวชภายใน 

๒ ปีนีได้ไหม บวชเสียจะได้ไม่เอาไป” กรู่ก็บอกว่า 
  “บวชไม่ได้ครับ หลวงพ่อผมก็บวชไปองค์หนึงแล้ว เป็นสมภารมีลูกชายคนเดียวคือผมเท่านั น ผม

ไปช่วยอีก เขาจะหาว่ามาอาศ ัยข้าวว ัดกิน กําล ังท ํามาค้าขาย” เขาบอกว่า 
  “ตามใจนะ ไม่ได้ว่าอะไรนะ ต้องบวชเรียนภายใน ๒ ปีนี ถ้าไม่บวชตายนะ รถชนคอหักตายนะ ถ้า

บวชแล้วคงไม่ขับรถ จะเอาอย่างไรกันแน่” แลว้ก็ตกใจตืน 
  เขาก็ร้องไห้มาหาอาตมา เล่าให้อาตมาฟัง อาตมาฟังแล้วก็จดบอกว่า “กรู่ บวชเถอะ” อยู่ต่อมาได้ ๑ 

ปี ก็ไม่บวช ขับรถให้อาตมาตลอดรายการ 

  ต่อมานายกรู่ฝันว่า มันปวดทีตับ ปวดในปวดนอกจะตาย ทํานองนี เป็นต้น แต่แล้วมันก็เป็นจริง

ขึนมาตามลําดับ 
  เหลือไม่กีว ันจะแต่งงานลูกสาว นายกรู่ฝันอีก บอกว่า เจ ้ามีลูกจะแต่งงานแล้วอายุ ๒๔ ปี เจ ้าก็คงจะ

เป็น ๔๘      เจ้าจะต้องตาย ตายอย่างอเนจอนาถ เพราะเสียสัจจะ ทีบนบานสานกล่าว 

  ขอเจริญพรญาติโยมไว้ในทีนีว่า ไม่ใช่เจ้าพ่อหักคอ แต่เวรกรรมตามสนองทีเสียสัจจะอย่างแรง 

เพราะเอ่ยเผยวาจาออกมาอย่างแรงทีสุดแล้วไม่ทําตาม 
  อาตมาบันทึกไว้ว่าแต่งงานลูกสาวว ันที ๙ สิงหาคม ๒๕๑๗ อยู่มาปีนั นไม่ได้บวช พอมาปีสุดท้าย

อาตมาเห็นท่าไม่ดีแล้ว ก็บอกให้นายกรู่บวช เขาก็บอกว่า  



 ๔๘

  “หลวงน้ามันเข้าพรรษาแล้วบวชย ังไงเล่า และผมก็มีครอบครัวเขาจะว่าเอาละมัง” และบอกต่อไป

อีกว่า 

  “ลูกผมก็ย ังเข้างานไม่ได้และผมย ังเป็นหนี แม่อีก ๔ หมืน เอามาซือรถ เพิงส่งให้ไป ๒ หมืน ก็คงจะ

บวชไม่ได”้ 
  อาตมาก็พยายามกล่อมเกลาและบอกให้กรู่บวชภายในเดือนสิงหาคมในปีต่อมา ถ้าไม่บวชว ันที ๙ 

สิงหาคม ๒๕๑๘ ครบอีก ๑ ปีแล้ว ต้องตายแน่ อาตมานึกไว้ในใจ 
  อาตมาเตรียมบาตร ผ้าไตรไว ้ข้างทีนั งทีหอประชุมทีกุฏิอาตมา จะนิมนต์ท่านเจ้าคุณพรหมโมลีเป็น

อุปัชฌาย์ เตรียมเครืองอัฐบริขาร ถวายคู่สวด อุปัชฌาย์ให้เสร็จ 
  กรู่บอกว่า “ไม่บวช” ทําอย่างไรก็ไม่บวช และเรืองทีฝันก็บอกกับอาตมาว่า อย่าบอกให้แม่รู้ อย่า

บอกให้ภรรยาผมรู้โดยเด็ดขาด อาตมาก็รับปากจะไม่บอก 
  “หลวงน้า อย่าบอกกับเจ้าคุณพรหมโมลี บอกไม่ได้เด็ดขาด ทีผมฝันร้ายนี อย่าบอกนะ” 
  “เอ้าตกลง” อาตมาก็ถือสัจจะให้มั นคง “ไม่บอก” ถ้าบอกเดียวก็ตายอีก ทํานองนี  เป็นต้น 
  ครูหนุน ทํานองเป็นครูใหญ่ ว ัดกลางธนรินทร์ จดไว้ด ้วยกัน 
  เหลืออีก ๗ วันจะครบ ๒ ปี เขาก็นิมนต์อาตมาไปฉันทีว ัดกลางธนรินทร์ทุกว ัน ขอทําบุญ พอว ันที 

๗ ครบ ๒ ปี เขาก็บอกกับอาตมาว่า 
  “หลวงน้า ผมไม่ได้ข ับรถให้หลวงน้านะ ผมจะไปอ ําเภอท่าตะโก จ ังหวัดนครสวรรค์ มีคนเขาจ้าง

รถไปแต่งงาน” อาตมาก็ล้มไป ลืมสองปี อาตมาไปทีบ้านเก่า ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี กับเจ้าคุณ

วัดกลาง แล้วกลับมาตอนบ่าย 
  นายกรู่  ทรัพย์ทอง ก่อนไปก็ลาแม่ ไหว้คนโน้นลาคนนี แล้วก็ขับรถไป 
  วันนันเป็นวันครบ ๒ ปี ตามทียมทูตบอกไว้ พอบ่ายสองโมงอาตมากล ับจากงานสักประเดียว เจ๊ลี  

ร้านช่างทองทีสิงห์บุรี มาบอกอาตมา 
  “หลวงพ่อ นายกรู่อยู่ไหม” อาตมาบอกว่า 
  “เขาไม่อยู่นะ ขับรถไปแต่งงานทีอําเภอท่าตะโก” 
  “ตายแล้ว!” 
  “เอ้า! รู้ได้อย่างไร” 
  “ลกูน้องของฉันไปนครสวรรค์มา เห็นรถนายกรู่ควําทีมโนรมย์ คอหักตาย ลูกน้องฉันเขายังไปช่วย

เลย คนอืน   ไม่เป็นอะไรเลย” 

   ก็ได้ความว่าข ับรถไป มีผู้หญิงซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ขับตัดหน้า จะให้รถคว ํ า จะได้เก็บข้าวเก็บ

ของ นายกรู่เห็นผู้หญิงขับรถก็ชะลอ แล้วก็บึงแซงรถมอเตอร์ไซค์ก็ต ัดหน้า นายกรู่เบรกเต็มทีโผล่ศีรษะ

ออกมาบอกคนข้างหลังบอกให้ระวัง เลยรถคว ําทับคอหักตายคาที คอหมุนได้เลย ครบสองปีพอดี ตรงกับ

วันที ๙ สิงหาคม ๒๕๑๘ ตรงกับความฝัน และต้องตายอย่างนีด้วยนีแหละเสียสัจจะ 



 ๔๙

  อาตมาไปช่วยทําศพ ภรรยาของเขาคือเจ๊ฮุ ้น ไม่สามารถจะไปแจกการ์ดได้ เพราะไม่รู้จักใครเลย ไม่

เหมือนตากรู่ 

  ในทีสุดอาตมาก็นําเครืองอัฐบริขาร เครืองผ้าไตรและเครืองอุปกรณ์ทั งหมด ไปติดกัณฑ์เทศน์อุทิศ

ให้ตากรู่ ให้ยมบาลบวชให้ในเมืองโน้นต่อไป 
  อ ันนี ชี ให้เห็นชัดได้เลยว่าไม่ใช่บนไว้เป็นตัวกรรมเป็นทีเสียสัจจะ คนเสียสัจจะมักจะตายแบบนี

ทังนัน เสียสัจจะวาจาทีตนอ้างอิงไว ้อย่างแรง บางคนบนไว้อย่างแรงเชียวนะจะตายจะขาดใจแล้วบนไม่ทํา

ตาม ส่วนมากจะตายแบบนี      หรือมิฉะนั นล้มหัวฟาดน็อคพืนตาย มีหลายรายดังทีกล่าวนี 
  นีแหละเรืองสัญญาณมรณะของนายกรู่  ทรัพย์ทอง ผู ้เป็นลูกศิษย์ทีว ัดอ ัมพว ั นนี  แล้วก็ตายพอดีตาม

กําหนดทีได้ฝันนั นทุกประการ 
  ถ้าหากว่าบวชตามทีอาตมาบอกแล้ว รับรองไม่ตายเนืองจากไม่ต้องข ับรถ ยมบาลเขาบอกแล้วต้อง

คอหักตาย      ถ้าไม่บวชคุณก็ต้องไปขับรถ รถจะต้องควําหรือชนตายในวันดังทีกล่าวแล้ว เป็นความจริงดังที

บันทึกไว้ ทุกประการ             มีพยานหลักฐาน เจ๊ฮุ้นย ังอยู่ 
  พอศพมาถึงว ัด อาตมาก็เปิดเผยให้เจา้คุณว ัดกลางฟัง เจ ้าคุณบอกว่าน่าจะบอก อาตมาบอกว่า 
  “บอกไม่ได้หลวงพ่อ ผมก็เสียสัจจะ เพราะเขาห้ามโดยเด็ดขาด ห้ามบอกเจ้าคุณ ห้ามบอกเจ๊ฮุ ้น ห้าม

บอกแม่ของเขา เลยก็ไม่ได้บอก” 
  มีอาจารย์หนุน  ทํานอง อดีตครูใหญ่ว ัดกลางธนรินทร์ก็ทราบเรืองนี ดี แต่ทราบไม่ละเอียดเพราะ

อาตมาปิดบางข้อท่านไม่ทราบ กรู่ไม่ให้พูด จนตายแล้วก็เปิดเผยให้ฟังเป็นข้อ ๆ ย่อใจความ กรู่ก็เล่าให้ครู

หนุน  ทํานอง ฟัง แต่เล็กน้อยด ังทีกล่าวแล้ว 
  อ ันนี ยกตัวอย่างสัญญาณแห่งมรณะ ทุกคนจะต้องมีสัญญาณ ทุกคนจะต้องมีนิมิต รู้ ว่าจะต้องตาย

อย่างไร แต่เราไม่ได้สนใจตัวเองแต่ประการใด นายกรู่ก็ตายตามสัญญาณนั นทุกประการ 
  สุดท้ายนี ขอความสุขสว ัสดีจงมีแก่บรรดาญาติพีน้องท ั งหลาย ผู้ใคร่ธรรมสัมมาปฏิบัติ และจงเจริญ

ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ จะนึกคิดสิงหนึงประการใดสมความมุ่งมาดปรารถนา

ด้วยกันทุก ๆ ท่าน ณ โอกาสบัดนี เทอญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๐

บันทึกของเพือนนายกรู่ 

คุณหนุน  ทํานอง 
  คนเราเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันทุกคน จะหนีความตายไปไม่พ้น เพราะต้องเป็นไปตามกฎของ

ธรรมชาติ บางคนไม่รู้ว่าจะตายเมือไร บางคนลืมความตาย คิดว่าย ังไม่ตายก็มี ถ ้าลืมความตายย่อมหลง

ผิด และอาจทําในสิงทีผดิ ๆ บางคนเห็นกันอยู่หล ัด ๆ ได้พูดได้คุยกันพอจากกันไปประเดียวเดียว ได้ทราบ

ข่าวว่าตายเสียแล้ว บางคนพูดว่าอยากรู้วันตาย จะได้เร่งทําบุญทําทาน ถ้าย ังไม่รู้ว ันตายคงปล่อยไปตาม

ยถากรรม เมือเป็นเช่นนี ว่าเป็นผู ้ประมาท บางคนถ้าจิตไม่มั นคงหรือแน่วแน่จริง ๆ ในเรืองของสังขารแล้ว 

ถ้ารู้ว ันตายจริง ๆ จะมีความเศร้าโศกอาลัยอาวรณ์ต่อชีวิตต่อของรักของชอบใจ ต่อสามีภรรยา บุตร ธิดา บิดา 

มารดา หรือทรัพย์สมบั ติทั งปวง หาทีสุดมิได้ 
  เพียงแต่ย ังไม่รู้ว่าตนจะตายเมือใด ย ังมีหลายสิงหลายอย่างทีตนเองยังปลงไม่ตก มิใช่เรืองทีจะพูด

เล่น ๆ อย่างเลือนลอย ผู้ทีรู้ว ันตายได้จริง ๆ นั น อยู่ในขั นของผู ้มีกิเลสเบาบางแล้ว ส่วนผู้ทีย ังมีกิเลสเมือได้รู้

ว ันตายเข้าจริง ๆ จะทําให้จิตใจเศร้าหมอง มีความโศกเศร้า และหวาดหว ั นตลอดเวลา มีแต่คามทุกข์ระทมมา

สู่ตน เมือถึงคราวจิตดับวิญญาณอาจไปสู่ทุคติได ้
  มีบางท่านก่อนถึงแก่กรรม สามารถรู้เวลา รู้ว ัน รู้เดือน ของการมรณกรรมได้ก็มี โดยมากท่าน

เหล่านี  มีจิตมั นคงไม่หว ั นไหว เพราะรู้ความจริงของสังขารและกฎของธรรมชาติ ส่วนมากท่านเหล่านี ได้

สร้างสมบุญแต่อดีตชาติ หรือได้สะสมบุญบารมีในชาติปัจจุบันไว้มาก ท่านทีเป็นนักปฏิบัติธรรม หรือท่าน

ทีมีจิตมั นคงในพระพุทธศาสนา ได้บําเพ็ญกุศลอยู่เสมอ มีการสวดมนต์ ให้ทานอยู่เป็นนิจ มีการเจริญ

วิปัสสนากรรมฐานเป็นประจํา จะไม่มีความหวาดหว ั นแต่อย่างใด เพราะท่านเหล่านี รู้ว่าชีวิตของเราเกิดดับ

เกิดดับอยู่ตลอดเวลา หรือดังค ําทีกล่าวว่า “ให้นึกถึงความตายไว้ว ันละครั ง หรือให้นึกถึงคามตายอยู่ทุกลม

หายใจเข้าออก” 
  ด ังจะได้นําประสบการณ์ของข้าพเจ้า ทีได้ทราบจากเพือนของข้าพเจ้าได้เล่าให้ฟังก่อนทีเขาจะถึงแก่

กรรม เพือนของข้าพเจ้าเขามีอายุอ่อนกว่าข้าพเจ้า ๕-๖ ปี เราสนิทสนมกัน มีบ้านเรือนอยู่ใกล้ ๆ  ก ัน ไปไห

นกต่อไหนด้วยกัน เรามีสารทุกข์สุกดิบอะไรมักเล่าสู่กันฟัง ถ ้ามีความจําเป็นอย่างใด เราจะช่วยเหลือกัน

ตามกําล ังความสามารถเสมอ เขาเป็นคนใจบุญสุนทาน มืออ่อนปากหวาน เขาปฏิบัติอย่างเป็นกิจนิสัยด้วย

ความสมํ าเสมอ มีบางคนขนานนามเขาว่า “เป็นคนปากหวานประจําท้องถิน” เขาเป็นผู ้มีใจบุญใจกุศล ได้ทํา

มาแล้วเป็นจํานวนมาก เขามีรถยนต์ ๒ คัน ไม่ว่างานบุญจะมีขึ นทีว ัดใดในบริเวณใกล้ ๆ เขาจะรับผู ้ใจบุญไป

ร่วมบุญโดยไม่คิดสตุ้งสตางค์ บางครั งถึงจะรับจ้างจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไร เขามีความอดทนและดู

เหมือนว่าเขาไม่เคยมีปากมีเสียงทะเลาะกับผู ้โดยสารเลย 
  ต ั งใจจะเล่าเรืองความฝันของเพือนอดเสียมิได้ทีจะกล่าวถึงความดีของเขาให้ยืดยาวออกไป ท่าน

ผู ้อ่านคงต้องการทีจะทราบเรืองความฝันของเพือน ได้รู้ได้พิจารณา เพราะถ้าผู ้ใดได้ประสบกับตนเองแล้ว 

ออกจะน่ากลัว และหวาดเสียว สําหรับผู้ทีย ังไมม่ั นคงในความจริงของสังขาร หรือสัญญาของชีวิต ทุกคนมี

สัญญาการเกิดการตายมาแล้วทั งนั น ทุกคนจะต้องเป็นไปตามสัญญาทีกําหนดไว้ ถ้าเราเกิดมาแล้วไม่ได้
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สร้างความดีให้กับตนเอง หรือมิได้ท ําความดีให้กับสังคมเลย นับว่าน่าเสียดายชีวิต ถ้าคิดให้ละเอียดยิงขึน 

การทีเราได้เกิดมาเป็นคนหรือเป็นมนุษย์นั นวิเศษทีสุดแล้ว สามารถบําเพ็ญบารมี สร้างกุศลได้เต็มที เต็ม

กําล ังความสามารถ ผู ้ปฏิบั ติธรรมทีได้พบสัจธรรม จะรู้คุณค่าของชีวิตได้ดี ถ้าปล่อยให้ชีวิตล่วงเลยไปเสีย

เปล่า ๆ มิได้สร้างความดีให้กับตนเองแล้ว นับว่าเราไม่รู้คุณค่า เราไม่รู้ความสําค ัญของชีวิตทีเราได้เกิดมา 

บางคนมีความมือเข้ามาครอบงํา ทําให้เห็นสิงทีน่ากลัว น่าหวาดเสียว น่าขยะแขยง น่าละอาย เป็นของดีเป็น

ของชอบใจ และมีความสุขในสิงนั น ๆ ด้วย 
  เพือนของข้าพเจ้าเขาทําการค้าอยู่ทีตลาดบ้านแป้ง อําเภอพรหมบุรี จังหว ัดสิงห์บุรี กิจการค้าขาย

ของเขาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปเป็นลําดับ เขาซือสินค้าขึ นล่อง โดยเรือเมล์ระหว่างกรุงเทพ-สิงห์บุรี ต้องใช้

เรือเมล์บรรทุกสินค้าไปตามลําแม่นํ าเจ้าพระยา และเรืองทีจะเล่าให้ฟังต่อไปนี ผู ้ เขียนขอให้ชือว่า “สัญญาณ

มรณะ” เขาผู ้นั นคือคุณกรู่  ทรัพย์ทอง เมือวันที ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๗ คุณกรู่  ทรัพย์ทอง ได้เล่าเรืองความ

ฝันของเขาให้ฟังว่า เมือคืนนี ฝันไปว่าทีตับของเขาดําไปหมด แล้วตับนั นก็เน่า แล้วเขาก็ตายไปเมือเขา

รู้สึกตัวตืนขึ น มีความเสียใจมาก และได้นึกย้อนหลังไปถึงเหตุการณ์เมือ ๒๔ ปีมาแล้ว 
  ว ันหนึงเรือสินค้าทีเขาโดยสารใช้บรรทุกสินค้าขึ นล่องอยู่เป็นประจําได้ล่มลงในเวลากลางคืน เขา

กําล ังนอนหลับ เมือรู้สึกตัวว่าเรือล่ม ได้พยายามช่วยเหลือตัวเอง และได้ตะเกียกตะกายอยู่ในเรือ เพือหาทาง

ออก ในขณะนั นเขาตั งใจว่า ถ้าเขารอดชีวิตแล้วจะบวชให้ ๓ เดือน ทันใดนนัเขาก็โผล่หน้าออกมาข้างเรือแล

เห็นด้วยจันทร์แล้วได้พยายามตะเกียกตะกายว่ายนํ าเข้าฝั งด้วยความอ่อนเพลีย เงินทองข้าวของเสียหายไป

หมด เหลือแต่เสือผ ้าชุดทีอยู่กับต ัวเท่านั น เขานึกว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ 
  หลังจากนั นเขาก็ประกอบอาชีพค้าขาย ขึ นล่องกรุงเทพฯ อยู่เป็นประจํา การค้าขายของเขา

เจริญรุ่งเรืองมาด้วยดีเป็นเวลาถึง ๒๔ ปี เขาจึงได้เกิดความฝันขึ น เมือฟันขึ นเขาก็นึกถึงอดีตกาลขึ นมาทันที 

นึกถึงภาพทีเรือล่ม นึกถึงภาพทีติดอยู่ในเรือ นึกถึงทีได้กระเสือกกระสนออกมาจากเรือ นึกถึงจิตทีเขาตังไว้

ว่า “รอดชีวิตแล้วจะบวช” และนึกถึงอะไรต่อมิอะไรอีกมากมายจนสับสนไปหมด มีความไม่สบายใจและ

เจ็บทีตับ เขาเอามือลูบ ๆ คลํา ๆ ตรงทีเจ็บนั น แล้วพูดว่า เมือวันก่อนไม่รู้สึกเจ็บแต่อย่างใด พอฝันก็เจ็บตรง

นี จริง ๆ เขาเอายาทาแก้เจ็บแก้ปวดทาไปตรงนั น ล ักษณะท่าทางและกิริยาของเขาตอนนี ผิดปกติไปมาก ตาม

ธรรมดาคุณกรู่  ทรัพย์ทอง เป็นคนพูดสนุกสนาน มีอารมณ์ข ันอยู่ตลอดเวลา จะพูดจะคุยกับผู ้ใด มักได้รับ

การสรวลเสเฮฮาเสมอ เขาเป็นคนแปลกทีมีเรืองข ําขันให้คู่สนทนาหรือกลุ่มทีสนทนาฟังอย่างสนุกสนาน

จริง ๆ แต่การสนทนาคราวนี ไม่เหมือนทุกครั งทีเตาได้สนทนากัน ความร่าเริงความสนุกสนานหายไปหมด 

สังเกตเขาเหงาไปมาก หน้าตาหมองคลํ าไม่สดชืน เขาได้เล่าความฝันให้ฟังแล้วเขาก็พูดต่อไปว่า ขณะนี อายุ 

๔๘ ปีแล้ว เหตุการณ์ครั งสําคัญของชีวิติผ่านมาถึง ๒๔ ปี ข้าพเจ้าจึงพูดขึ นว่า “เจ้ากรรมนายเวรเขามาเตือน

กระมัง ถ้าให้ดีควรบวชตามทีได้ตังใจไว้” คุณกรู่  ทรัพย์ทอง ก็พูดว่าจะบวชได้อย่างไร แม่ก็แก่แล้ว ลูก ๆ ก็

กําล ังเรียนอยู่หลายคน รถยนต์ก็อยู่ตั ง ๒ ค ัน เมือบวชแล้ว ทางบ้านก็ล ําบางมาก ไม่มีใครดูแลช่วยเหลือ 

ยิงกว่านั นในเดือน ๙ หมายถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๗ ลูกสาวจะแต่งงาน ไม่มีใครช่วยเหลือต้นรับแขก 

ข้าพเจ้าพูดว่างานทุกอย่างเมือลงมือทําแล้วก็สําเร็จจนได้ เมือบวชแล้วจะได้ชย ันโตให้ลูกสาวอีกด้วย คุณกรู่  
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ทรัพย์ทอง พูดต่อไปว่า ถ้าบวชจริง ๆ รถมีอยู่ ๒ คัน ต้องขายเสียคันหนึง การอุปสมบทแบบง่าย ๆ เพียงมี

ไตร เครืองอัฐบริขาร เครืองไทยทาน เพียงเล็กน้อยก็อุปสมบทได้ แต่ชีวิตจริงของผู ้ครองเรือน ไม่ง่ายเหมือน

อย่างทีคิดหรืออย่างทีพูด กับการรับผิดชอบของเขา เราได้พูดคุยกันหลายอย่างเพือช่วยเหลือเขา แล้วเขาก็ลา

จากไป ขณะทีเขาเล่าให้ฟังนี มีผู้ร่วมฟังอยู่ด้วยอีก ๒ คน 
  ว ันรุ่งขึ นเป็นว ันที ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๗ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. เขาไปทีบ้านข้าพเจ้า แล้วเล่า

ให้ฟังอีกว่า “เมือคืนนี นอนไม่หลับเลย” ทําให้คิดต่าง ๆ นานา โดยไม่ยอมบอกความกลุ ้มใจให้แม่และ

ภรรยาฟัง เมือนอนไม่หลับก็หยิบบุหรีขึ นมาสูบเป็นเพือน สูบไปคิดไปคิดไปนึกถึงตนเอง ว่าถ้าเป็นจริง

เช่นนนั แม่ ภรรยา และบุตร คงล ําบากกันมาก ยิงกว่านั นย ังสั งก ําชับข้าพเจ้าและผู ้ทีนั งฟังไม่ให้นําเรืองนี ไป

เล่าให้แม่และภรรยาทราบอีกด้วย สังเกตดูเขามีความเศร้าและเหงาไปถนัด แล้วใช้ยาทาตรงทีตับอยู่เรือย ๆ 

เมือเห็นคุณกรู่  ทรัพย์ทอง มีความทุกข์ร้อน ไม่รู้จะหาทางแก้ไขและช่วยเหลือๆได้อย่างใด ข้าพเจ้าจึงเกิด

ความคิดขึนมาแล้วพูดว่า ควรไปหาท่านพระครูภาวนาวิสุทธิ ดีกว่าเพือให้ท่านช่วยเหลือแนะนําแนวทาง เมือ

ข้าพเจ้าพูดขึ น คุณกรู่  ทรัพย์ทอง ก็พลอยเห็นดีด้วย 
  คุณกรู่  ทรัพย์ทอง เมือครังทีเขาย ังมีชีวิตอยู่ ได้เคยขบัรถยนต์ประจําให้ ท่านพระภาวนาวิสุทธิคุณ 

(พระครูภาวนาวิสุทธิ) ไปในศาสนกิจบ่อยครั ง และคุณกรู่  ทรัพย์ทอง เป็นกําลังสําคัญในการช่วยเหลือ

กิจการงานว ัดอัมพวันมาด้วยดี 
  พอเวลา ๑๙.๐๐ น. ข้าพเจ้าก ับคุณกรู่  ทรัพย์ทอง ได้เตรียมตัวไปว ัดอ ัมพว ัน โดยคุณกรู่  ทรัพย์ทอง 

เป็นคนขับรถเอง เมือถึงว ัดอ ัมพว ัน ข้าพเจ้าทั ง ๒ เปรียบเหมือนลูกศิษย์ของว ัด เมือนมัสการแล้วได้พูดคุยกัน

เล็ก ๆ น้อย คุณกรู่  ทรัพย์ทอง ไม่ยอมพูดเรืองของตนเลย ข้าพเจ้าเห็นเป็นการเสียเวลาจึงเล่าเรืองความฝันของ

คุณกรู่  ทรัพย์ทอง ให้ท่านพระภาวนาวิสุทธิคุณฟังต ั งแต่ต้นจนจบ โดยคุณกรู่  ทรัพย์ทอง ไม่ยองพูดเรืองราว

ของตนเองเลย อาจจะเป็นเพราะไม่ม ั นใจตนเองหรือหวาดหวั นในเหตุการณ์อยู่ก็ได้ เขาได้แต่นังร้องไห้อยู่

ตลอดเวลา แล้วนํายาลมทีติดตัวไป ผสมกับนํ าชาทีว ัดอ ัมพวัน ดืมหลายครั ง เขาได้แต่นั งร้องไห้ตลอดเวลา 

เห็นแล้วสลดใจ ข้าพเจ้าเล่าเรืองแทนเพราะรู้เรืองดีอยู่แล้ว พระภาวนาวิสุทธิคุณฟังเรืองโดยตลอดแล้ว ท่าน

นับสงบนิงอยู่นาน แล้วก็พูดขึ นว่า “กรู่ ควรจะบวช” คุณกรู่ก็พูดว่า “ผมจะบวนอย่างไร ลูกก็จะแต่งงาน

เดือน ๙ นี  และภาระทางบ้านมีมากมาย” พระภาวนาวิสุทธิคุณยังพูดต่อไปว่า “ถึงบวชแล้วก็มีคนช่วยจน

สําเร็จ กรู่เป็นคนมีพวกมาก มีงานเพือนฝูงช่วยกันจนได้ บวชเพียง ๓ เดือน ไม่มากมายอะไร” แล ้วท่านพระ

ภาวนาวิสุทธิคุณจะช่วยไตร ๑ไตร เราสนทนากันอยู่นาน ต่างฝ่ายต่างออกความเห็นกันไปต่าง ๆ กัน เพือให้

คุณกรู่  ทรัพย์ทอง สบายใจ ต่อมา คุณกรู่   ทรัพย์ทอง ตกลงใจบวชเดือน ๑๐ หลังจากทีบุตรสาวได้แต่งงาน

แล้ว สนทนากันอยู่จนถึงเวลา ๒๓.๐๐ น. เราทั งสองจึงกราบลาท่านพระภาวนาวิสุทธิคุณ วัดอ ัมพวัน อ ําเภอ

พรหมบุรี จงหว ัดสิงห์บุรี 
  เมือถึงว ันที ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นว ันประกอบพิธีมงคลสามรถบุตรสาวของคณุกรู่  ทรัพย์

ทอง งานดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย หลังจากทีบุตรสาวได้ประกอบพิธีมงคลสมรสแล้ว คุณกรู่   ทรัพย์

ทอง ก็ไม่ได้อุปสมบทแต่อย่างใด เพราะเรืองทั งหลายเป็นอนิจจํ เป็นของไม่เทียงแท้แน่นอน จึงให้กาลเวลา
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เป็นเครืองพิสูจน์ หลังจากนั นเป็นเวลาผ่านไปถึง ๑ ปีเต็ม ๆ ทุกคนลืมเรืองทีคุณกรู่  ทรัพย์ทอง ได้เล่าถึง

ความฝันและสัญญาทีได้ให้ไว้อย่างสนิท ในว ันที ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๘ เขาขับรถยนต์ไปพลิกควํา เขาถูก

รถยนต์ทับถึงแก่ความตาย ทีอําเภอมโนรมย์ จังหวังชัยนาท ทําให้คิดถึงเหตุการณ์ในอดีต และการทีเขาต้อง

มาถึงแก่กรรมในครั งนี  มีสาเหตุมาจากการทีเขาไม่ได้อุปสมบทใช่หรือไม่ หรือว่าเขาผิดสัญญาทีให้ไว้ หรือ

ว่า เจ้ากรรมนายเวรมาเตือนสัญญาจึงทําให้ฝันถึงเหตุการณ์เช่นนั น เขาเล่าความฝันของเขาให้ฟังว ันที ๙ 

เมษายน พ.ศ.๒๕๑๗ 
  งานมงคลสมรสลูกสาวเริมว ันที ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๗ และเขาข ับรถไปถึงแก่กรรมก็ว ันที ๙ 

สิงหาคม ๒๕๑๘ เมือคราวเรือล่มอายุเขาได้ ๒๔ ปี เขามีอายุต่อมาอีก ๒๔ ปี รวมอายุได้ ๔๘ ปี 

  เมือคุณกรู่  ทรัพย์ทอง ได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว จึงได้พูดถึงความฝันของเขาให้แม่และภรรยาฟัง บาง

คนพอรู้เรืองก็พูดกันไปต่าง ๆ นานา ว่าถ้าเป็นเชน่นั นควรบวชเสียจะได้ไม่ตาย ฝ่ายทางแม่และภรรยาก็พูด

ว่า “ถ้ารู้เรืองเสียแต่ต้น ก็ใช้บวชเสียแล้ว” ขอให้ผู ้อ่านทุกท่านไดโปรดพิจารณาว่า “ความจริงคืออะไร” 
 
 

ลายเซ็นคุณหนุน  ทํานอง 
(หนุน  ทํานอง) 

อดีต ครูใหญ่ ร.ร.ว ัดกลางธนรินทร์ 
ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี 

จ.สิงห์บุรี 
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พระญวนแก้กรรม 
พระภาวนาวิสุทธิคุณ 

  วิปัสสนากัมมัฏฐานแก้กรรมได้อย่างไร กรรมเก่าต้องใช้หนีทังนัน แต่เรืองใหม่นีเราคงไม่ได้ทํากัน

อีก คนทีสร้างกรรมไว้แล้ว เมือสํานึกได้รับผิดได้ก็ต้องยอมรับใช้กรรม ไม่มีอะไรทีจะแก้ได้ ต้องใช้ทังนัน 

ต้องใช้กรรม ไม่ใช่บุญบาปล้างกันได้นะ เราทําบุญไปแล้วล้างบาปทีทําไว้คงไม่ได้ เป็นกฎตายตัวเลย บุญไป

ตามบุญ บาปไปตามบาป นํากับนํามันเข้ากันไม่ได้ ต้องแก้อย่างไร วันนีอาตมาจะเล่าให้โยมฟังสักเรืองหนงึ 

เรืองของพระญวน พระญวนมาแก้กรรมทีนี โดยทีไม่รู้จักอาตมาเลยนะ เขาคงมีบุพเพกตปุญญตา เมือชาติ

ก่อน คงจะมาแก้กรรมกันทีนี เพราะวัดนีเก่าแก่จริง ๆ นะ 
  เมือประมาณ ๑๐ กว่าปีมาแล้ว ยุวพุทธิกสมาคมฯ จัดการฝึกอบรมพัฒนาจิต โดยให้ชวนเชิญ

นักศึกษามาเข้าค่ายกันทีว ัดอ ัมพวัน คุณสมพร  เทพสิทธา เป็นประธาน อาจารย์วิศาล อดีตผู้อ ํานวยการ

วิทยาลัยครูมหาสารคาม ปลดเกษียณแล้วก็มาช่วยยุวพุทธ จัดงานอบรมพัฒนาจิต 
  ทีว ัดอัมพวันนี  ตอนนั นยังไม่มีหอประชุมเลยก็ใช้ผ้าใบขึงเอา ศาลาก็ย ังไม่เรียบร้อย ห้องนํ าห้อง

ส้วมก็ยังมีน้อยไม่เหมือนปัจจุบันนี  ให้นักศึกษาอยู่กลด ยุวพุทธซือให้คนละอัน เดียวนีย ังฝากไว้ทีนี 
  นายบัวเฮียว เป็นชาวญวน เดิมทํางานรับจ้างฆ่าวัวฆ่าหมู อยู่ทางสกลนครอะไรนีแหละจําไม่ค่อยได้ 

ก็รับจ้างฆ่าว ัว ฆ่าควายก่อน เงินเดือนก็ไม่พอ เงินทีจะเลี ยงย ังชีพไม่พอ ก็ไปอยู่กับเถ้าแก่คนจีน รับจ้างฆ่าหมู

ต่อไป ฆ่าวันละ ๔ ตัว ๕ ตัว บอกว่าทางภาคอีสาน ถ้ามีงานก็ต้องฆ่าว ัวก่อน เขาเล่าให้อาตมาฟัง 
 
เริมหมดกรรม 
  ว ันหนึงเขาจะถึงบุญกุศล จะหมดเวรหมดกรรมของเขา เขาก็เดินกลับไปทีพัก ก็ไปเจอพระธุดงค์

องค์หนึงปักกลดอยู่ เขาไม่เคยมีศรัทธากับพระแต่ประการใด ว ันนั นเห็นพระธุดงค์ก็นึกเลือมใสอยากจะไป

ไหว้  เมือไปถึงแล้วก็ไปไหว้กราบพระธุดงค์ ต ักนํ าถวายท่าน พระธุดงค์องค์นั นก็ถามว่า คุณชืออะไร มี

อาชีพการงานอะไร บัวเฮียวเล่าถวายทุกประการ พระท่านคงสงสารว่ามีอาชีพฆ่าว ัวฆ่าควายฆ่าหมู ท่านก็

แสดงธรรมให้ฟัง ชีให้เห็นข้อผิดข้อถูก ชีบุญบาป บัวเฮียวก็ซึงในธรรมะ พระท่านก็แนะนําบอกว่าไปหา

อาชีพอย่างอืนเถิด เป็นบาปเป็นกรรมเหลือเกินนะ ถ้าเชือก็ควรปฏิบัติตาม บัวเฮียวเล่าว่า นึกเลือมใสกับพระ

ธุดงค์องค์นีมาก ไม่เคยไหว้พระ ไม่เคยเลือมใสในพระพุทธศาสนามาตั งแต่เดิมที อาตมาก็ไม่ได้ถามว่า ท่าน

นับถือศาสนาอะไรมาแต่เดิมที ก็กลับไปบ้านนอนไม่หลับ คืนนั นฆ่าหมูไม่ลง ต้องแข็งใจฆ่าไปสักคืนหนึง 

รุ่งเช้าขอลาออกจากเถ้าแก่ ไปบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา 
  บวชแล้ว ก็ไปศึกษาเรืองวิปัสสนา เดินธุดงค์ไปตามสภาพ ๑๐ กว่าปี แล้วเจริญอานาปาณสติ 

พุทหายใจเข้า โธหายใจออก ทํามาโดยมีสมาธิคร่าว ๆ ดิงเข้าไปโดยเอกัคตารมณ์ เวลานังแล้วจะเห็นหมูเห็น

แต่วัวแต่ควายทีเคยฆ่า มันทําให้สํานึกสมัญญาในจิตใจเศร้าหมองตลอดเวลา ไม่สามารถจะแก้ได้เลย แล้ว
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ท่านก็เดินธุดงค์ไปเรือย ภาคอีสานไปกระทั งเชียงใหม่ ถํ าเชียงดาวท่านก็ไป ก็ไปเจออาจารย์องค์โน้น องค์นี

ร้อยแปดพันประการ 
 
นิมิตเกิด 
  ในทีสุดมาปักกลดอยู่ภาคอีสาน จะเป็นสกลนครหรือหนองคายหรือจ ังหวัดใดก็ไม่ทราบ ก็เดิน

ธุดงค์มาเรือย ๆ วันหนึงท่านเกิดนั งสมาธิเกิดนิมิตขึ นมา จิตสบายก็เกิดนิมิตว่า “นีคุณจะแก้กรรมเอาไหม ที

คุณทําบาปทํากรรมเอาไว้นีคุณยังแก้กรรมไม่ได้เลย” “ทําไมจะแก้กรรมได้” ถามตามนิมิต ๆ ก็เปิดฉาก

ขึนมาว่า “วันที ๑๖ เขาจะเปิดอบรมนักศึกษากันทีวัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี” 
  แล้วฉากที ๒ ก็เปิดออกมา “รูปร่างวัดเป็นอย่างนี ให้เดินทางมาโดยด่วน แล้วพระคุณเจ้าจะแก้

กรรมได้” จากการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานด ังทีกล่าวแลว้ แล้วรูปร่างสมภารเป็นอย่างนี ๆๆ ว่าอย่างนี มันก็

เป็นเรืองอัศจรรย์ดลบันดาลอีกประการหนึง เลยท่านก็มาหวนระลึกนึกถึง เอ! ว ัดอัมพว ัน อยู่ทีไหน สิงห์บุรี

ไม่เคยผ่าน ก็เดินธุดงค์ไม่เคยเดินผ่านทางภาคกลางนี เลย ไปแต่ภาคอีสานภาคใต้และภาคเหนือ และส่วน

ใหญ่นี เรากค็ ํานวณได้ว่า พระกมัมัฏฐานทีเชียวชาญจริง ๆ มี ๒ ภาค ภาคเหนือและภาคอีสาน ภาคกลางนี

ภาคหัวหมอ พระหัวหมอไม่ใช่พระวิปัสสนานี อาตมานึกเอาเอง 
  รุ่งเช้าท่านก็ไปบิณฑบาต ฉันเสร็จแล้วก็มุ่งตรงมาว ัดอ ัมพว ัน ถามเขาเรือยมา จากนครราชสีมา มา

สระบุรี เดินเรือยมาไม่ขึ นรถ มืดทีไหนก็ปักกลดนอนทีนัน เช้าต่อมาเรือย ๆ ก็นับได้ ๓ ว ันมาถึงทีว ัดอัมพ

วันนี  มาถึงก็มานมัสการอาตมา เล่าเหตุการณ์ให้ฟังย ังไม่ได้เล่าละเอียด บอกเพียงผมมีนิมิตมาถึงว ัดนี  ว่าจะมี

การอบรมนักศึกษาจริงหรือไม่ บอกว่าจริง นีเตรียมแล้วปักกรดแล้ว รอนักศึกษามาวันมะรืนนี  พระบัวเฮียว

มาถึงนีก่อนกําหนดทีนักศึกษาจะเข้าว ัดนี  ๓ วัน ท่านปักกลดตรงทีมีศาลพระภูมิ เดิมทีตรงนีเป็นต้น

สัตบรรณสูง ๒๐ วา อีกต้นเป็นต้นพิกุล ทีเทวดาเคยมาสอนแม่ชีสวดมนต์ ต้นเล็กนี อายุตั งร่วมพันปี หลวง

สมานวนกิจ อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ท่านบอก มีตน้สัตบรรณต้นสูงมาก แล้วมีมะม่วงอยู่ ๔ แถว 
  ในพิธีเปิดการอบรมนักศึกษาได้นิมนต์พระเถรานุเถระผู ้ใหญ่มา มีอธิบดีสมพร  เทพสิทธา แล้วยัง

มีนายอภัย  จันทวิมล สมัยก่อนเป็นอะไรไม่ทราบ ก็เชิญมาในพิธีนี เหมือนกัน 
  พระบัวเฮียวมาถึงก็เล่าให้อาตมาฟังว่า ท่านนิมิตว่าจะมาแก้กรรมทีนี แต่ยังไม่เล่ารายละเอียดว่าท่าน

เคยทําบาปอะไรนะ เพียงแต่ว่าจะมาแก้กรรม จะแก้อย่างไรก็ไม่ทราบ ท่านก็ขอรับกัมมัฏฐาน อาตมาก็ให้

แนวสติปัฏฐาน ๔ บอกว่า พุทโธก็ดี แต่ใช้สติแทรกเข้าไป บอกให้ท่านตังสติปัฏฐาน ๔ ท่านก็เข้าใจ ก็เริม

ปฏิบัติเลยทีกุฏิหลังเล็ก แล้วให้ท่านอยู่บนกุฏิ 
 
กรรมแสดง 
  พอนั งปฏิบัติได้คืนนั นผ่าน คืนที ๒ มาแล้วเริมแสดงอภินิหาร สติดีเข้า แล้วกําหนดเวทนาเข้า ตอน

ทีท่านเดินธุดงค์นั น ท่านเล่าให้อาตมาฟังไม่เคยกําหนดเวทนา ปวดเมือยก็ทนเอาเฉย ๆ พุทหายใจเข้า โธ
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หายใจออก ท่านว่าอย่างนี แล้วก็ดิงไป แต่ไม่มีสติท่านว่า สติไม่มี ใช้สติปัฏฐาน ๔ ขันธ์ ๕ รูปนามเป็น

อารมณ์เพิมขึ น แต่ก็นั งตรงกลด เดินจงกรมขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ ท่านก็ใช้สติกําหนด 
  คืนที ๒ แสดงอภินิหารแล้ว คือร้องเป็นหมู เป็นวัว เป็นควายหมดเลย ร้องมาชนเสากุฏิแล้วชนเสา

ต้นสัตบรรณหัวร้างข้างแตกเลือดไหลออกมา ไหลใหญ่เลย แล้วทีนีก็มัดเป็นหมู นอนงอเป็นหมู แล้วร้อง

อีด ๆ ร้องอย่างหมูเลย แล้วเลือดไหล เห็นกันหลายองค์ พอดีนักศึกษาเข้ามา แล้วก็มายืนดูเป็นกลุ่มเป็นก้อน

หมด พวกอาจารย์สมเดชด้วย ตอนนั นย ังเป็นนักศึกษา ป.กศ. อยู่ทียืนดูก็ท้อใจ บอกโอพระปฏิบัติเป็นอย่าง

นีละก็ไม่เอาแล้ว เราเสียภาพพจน์เสียแล้ว อาตมาก็ยังไม่ทันรู้ เขาก็เลยตามหมอมาตรวจ หมอบอกว่าหัวใจก็ดี 

ความดันก็ปกติไม่มีโรค หมอบอกว่าไม่เป็นอะไร 
  นักศึกษาก็ตกลงกันว่า นั งวิปัสสนาเป็นอย่างนี  น่ากลัวบอกไม่เอาแล้วจะกล ับกัน พอดีอาจารย์วิศาล

ก็มาห้ามไว้ว่า ยังกลับไม่ได้ก็ต้องประชุมชี แจงให้เข้าใจ นีเป็นการเสียภาพพจน์ไปเหมือนกัน 
 
กําหนดสติแก้ 
  คืนต่อมานักศึกษามาเข้าประชุมแล้วรับกัมมัฏฐานก็ไปนั งปฏิบัติ พระองค์นีมาแสดงอีก วิงมาตรงนี

อีกละทีต้นสัตบรรณวิงชนเลย เอาศีรษะชนเป้ง  ๆๆ ถอยหลงัไปถอยหลังมา จีวรสบงขาดหมด แล้วก็ร้องเป็น

วัวเป็นควายเลือดไหลเป็นกอง ๆ เลย เลือดไหลออกมาเป็นกระโถนเลย คอเป็นแผล เลือดก็ออกมาทางตาบ้าง 

ทางหูบ้าง เลือดออกทางปากบ้าง อาเจียนออกมาบ้าง แล้วถ่ายอุจจาระเป็นเลือด ตลอด ๓ คืน ๓ วันไม่ได้

นอน อาตมาไปก็ไปดูท่านแล้วก็บอกว่า บัวเฮียวตังสติกําหนดเวทนา ปวดหนอ ๆ กําหนดไป กําหนดใหญ่เลย 

พอได้สติ กําหนดไป ๆ วันที ๓ ที ๔ ก็ลุกนังได้แล้ว ลุกนังได้ก็เจริญสมาธิ 
สติปัฏฐาน ๔ เข้าพลสมาบัติได้ทันที  
  พอเข้าพลสมาบัติ ออกมาแล้วก็เล่าถวายอาตมาถึง ๓ ชั วโมง บอกพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับ ผม

จะเล่าเหตุการณ์ของผมถวาย ผมเป็นญวนครับ ไม่ใช่เป็นคนไทย ก็เล่าเหตุการณ์ตั งแต่ต้นจนอวสาน ตามที

อาตมาได้เล่าผ่านไปแล้ว เล่าว่าได้ไปฆ่าว ัวฆ่าควาย นีเป็นกรรมต้องใช้ พอได้สติขึ นมานะ กําหนดเวทนา 

เพราะฉะนั น โยมอย่าได้ทิ งเวทนานะ บางคนไปฆ่าผ ักฆ่าปลามา ปวดแข้งปวดขา 
  มีนกัศึกษาเคยมาทีนี เวลาปฏิบัติบอกปวดจะตายแล้วเจ้าข้า บ้านอยู่รู้สึกจะเป็นอุดรธานี เขามาเรียน

วิทยาลัยครูทีอยุธยา เดียวนี สําเร็จไปแล้ว เลยบอกให้กําหนดเวทนา กําหนดหนักเข้า ๆ เคยไปหักขาเขียดขา

กบตอนเป็น ๆ เอามาทําอย่างนั น ๆ เขาเล่าละเอียด พอรู้เรืองว่าตัวทํากรรมมาแล้วกําหนดและแผ่เมตตาแล้ว

หายทันที ๆ และจะไม่ปวดแข้งปวดขาอีก 
  แล้วก็ย้อนมาเล่าถึงพระบัวเฮียว พอท่านได้สติดีบอกว่าผมเองนีปฏิบัติมา ๑๐ ปี แก้กรรมมิได้เลย ก็

นั งนิงไปเฉย ๆ และไม่รู้เวทนาในเวทนา ท่านก็บอกว่าผมทราบแล้วครับว่าเวทนาในเวทนา เราไปฆ่าสัตว์ต ัด

ชีวติเราจะต้องทรมานอย่างนี แหละหนอ พอได้สมาธิพลสมาบัติแผลไม่มีทีคอนี แล้วเลือดหายไป และศีรษะ

ทีเป็นแผลก็หายไปทันที มันเป็นเรืองแปลกอยู่เหมือนกัน เลยในทีสุดก็เข ้าพลสมาบัติได ้
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  ว ันสุดท้ายพวกนักศึกษาเห็นว่าอ้อแก้กรรมได้ เลยท่านสามารถจะบรรยายได้อย่างสวยงาม ตังแต่ต้น

อวสาน ทําให้นักศึกษาต้องตืนเต้นในเรืองการปฏิบัติธรรมนีอย่างพระบัวเฮียวก็มาทําเป็นตัวอย่างให้

นักศึกษาได้ทราบว่า วิปัสสนาแก้กรรมได้ โดยวิธีรับใช้กรรม โดยทีเอาหัวไปชนโน้นชนนี 
  อ ันนี ขอเจริญพรว่า เวทนาสําคัญมากนะ จับให้ได้กําหนดให้ได้ บางครั งมันเป็นกรรมวิธีในต ัวเองที

เราไปทําเขาไว้  กําหนดไว้ให้หายโดยสติสัมปชัญญะ โดย สติปัฏฐาน ๔ และการกําหนดอย่างนี  พระบัวเฮียว

เวลากลับไปถึงบ้าน รือที ชวนญาติโยมไปสร้างว ัด ญาติโยมนุ่งขาวปฏิบัติวิปัสสนา เจริญสติปัฏฐาน ๔ ท่าน

ก็เลยเลิกใช้พุทโธ ใช้เวทนากําหนดเป็นการใหญ่ เป็นการแก้กรรมของเวทนาทุกขเวทนาทีเราทําไว้ทีทรมาน

เหลือเกินคือเวทนา จึงจะรู้กฎแห่งกรรม จากคําว่าเวทนา ตัวนี ถ้าคนไหนไม่ทนต่อเวทนากําหนดไม่ได้ จะมี

กฎแห่งกรรมทีเราทําเขาไว้ อย่าไปหนีเวทนา หนีไม่ได้ 
  ในเมือเป็นเช่นนี แล้ว พระบัวเฮียวก็พาญาติโยมมา ๒-๓ คันรถบัส อาตมาก็รับเลี ยงพักทีว ัดนี  ๑ คืน 

ก็พาโยมมาดูว่าแก้กรรมได้ทีไหน ก็มาทีต้นสัตบรรณให้ญาติโยมดู มาชี ทีพระบัวเฮียวมาปักกลดตรงนั น 

แล้วก็กลับไปหายเงียบไปอยู่สัก ๑ ปี ญาติโยมชุดนั นมาทีนี บอกอยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าพระบัว

เฮียวของฉันนั น ท่านสร้างว ัดเสร็จแล้ว สอนเรียบร้อยดีมีตัวแทนแล้ว ท่านหายไปเลย โดยธุดงค์ไปก็ไม่

ทราบจนบัดนี  อาตมาก็พยายามสืบทราบหาไป ก็รู้ว่าท่านอยู่ทีไหน ก็อยู่จําว ัดแล้ว พระบัวเฮียวทีเป็นญวน 

เดียวนี ไปอยู่ภาคเหนือ อาตมาก็ย ังไม่ได้ไปพบท่าน แต่รู้ในญาณว่าท่านไปอยู่ภาคเหนือ แต่ไปเปลียนชือ ไม่

ชือบัวเฮียว แต่ชือจริงของพระญวนนั นชือบัวเฮียวชัด 
  อย่าลืม อย่าทิงเวทนา โยมต้องสู้  ถึงจะรู้ กัน อย่างทหารมาอบรมทีนี ไว้หนวดหน่อยเป็นสิบเอก นัง

ไปนังมาบอกกําหนดเวทนา จะลุกไปลุกมาทําไม พอบังคับเข้า นั งเวทนาได้ก็กําหนดได้ แสดงออกแล้ว พรํ า 

ๆๆ เดินรอบวัดเลย เสียอกเสียใจ อาตมากําลังบรรยายไปเรียก หลวงพ่ออธิบายที ๆ จับได้เลยไปฆ่าเขาหลาย

ศพ มันมาปรากฏในเวทนาทันที เวทนานีตัวสําคัญนะ จะบอกวิธีปฏิบัติให้แล้วหนักเข้านึกได้ ว่าเมาเข้าไป

พ่อก็มาห้าม ทะเลาะกับเมีย เตะตกท่อลงใต้ถุนไป เล่าให้อาตมาฟัง อาตมาบอกไม่ว่าง เดียว ๆ ไปนอนก่อน รู้

จากเวทนา ตัวกรรมทีรู้จากเวทนาคือตัวทุกข์ถึงรู้ว่าตัวเองทําอะไรไว้ บอกเคยรู้ไหม เคยจําได้ไหม เคยนึกได้

ไหมไปฆ่าเขานี ตอนหนุ่ม ๆ น่ะ รุ่นเป็นจ่าน่ะ ตอนนี อายุมากแล้ว บอกผมลืมไปแล้วหลวงพ่อ แล้วตกท่อตก

ใต้ถุนไป นีก็ลืมไปแล้วนะ ผมเมาผมไม่รู้ จําไม่ได้ แต่มาได้เวทนาทีนี กําหนดเวทนาได้ปับก็ยังนึกเหตุการณ์

ได้ขึนโดยอัตโนมัติของตนเองว่าเคยไปฆ่าเขามา อย่างนีอาตมาติดต่อตามไปว่าเรียบร้อยแล้ว เดียวนีดีปกติ 

ไม่เป็นไรเลยนะ 
  อีกคนหนึงผ่าไปอยู่ในกอไผ่ เห็นไหมพอรู้ตัวทุกข์ขึ นมา เห็นกรรมของตัวทีทํามาดันออกเดินไปเลย 

เดินไปอยู่ในกอไผ่น่ะ อนุศาสนาจารย์ก็กลุ ้มอกกลุ ้มใจ หลวงพ่อเขาไม่ตกนําตายไปแล้วหรือนี คนนีน่ะ 

อาตมาบอกว่า เฉย ๆ กินข้าวซะก่อน เดียวไปตาม จะเจออยู่ในกอไผ่ ต้องผ่าจากกอไผ่ออกมา เห็นไหม ผ่าไป

อยู่ในกอไผ่ทีอยู่เหนือสุดเขตบ้านทีพระไปบิณฑบาต เดินไปกลางคืนนะ เวลาเข้าไม่รู้ เข้าไปอย่างไรออก

ลําบาก ผ่าเข้าไปในกอไผ่ นีเวรกรรมต้องไปใช้นะ เคยเอาเขาเข้าไปในกอไผ่ มันก็ต้องไปเข้าซี 
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  นีคนลืมนึกกฎแห่งกรรมไม่ได้ เข้าไปประสบทุกข์มีเวทนาวิปัสสนาสติปัฏฐาน รู้กรรมตอนเวทนา 

นั งสบายไม่รู้หรอกว่าทํากรรมอะไรไว้ ขอฝากเทคนิควิธีปฏิบัติไว้ด้วย ถ้าทนต่อเวทนาไม่ได้เลย เลิก ๆ โยม

จะรู้กรรมแล้วใช้กรรมไม่ได้ ต้องตอบปฏิเสธกันเรือยไป นายจ่าคนนี บอกหลวงพ่อ ผมรู้แล้วผมเสียใจมาก 

แล้วก็เอาหัวไปชนกับลูกกรงนีบ้าง เสียใจมาก ตี ๔ พังประตูไปเลย คอกกัมมัฏฐานพังเลย นีเป็นภาพกฎแห่ง

กรรมต้องระว ั ง เพราะฉะนั นการปฏิบัตินี  บางอย่างมันท้อมันถอย อย่าม้วนเสือหนี 
  เพราะฉะนั น พวกญาติโยมในระดับวิทยากรทีจะไปสอนเขา ต้องควบคุมดูแลไว ้ ก่อนนะ ถ้าคนไหน

มีกรรมมากต้องควบคุมให้มาก เดียวมันแสดงฤทธิ อย่างนี  ถ้าคนไม่เคยสร้างกรรมมาไม่เป็นไร ๆ เลยนะ ถ้า

คนไหนสร้างกรรมไว้ในอดีตชาติหรือในปัจจุบันนี ต้องควบคุมให้ดี หนีได้ง่าย ฟุ ้ งซ่านได้ง่าย บ้าบอคอแตก

ไปก่อน บ้างก็ไปชนโน่นชนนี โดดโน่นโดดนี อะไรไปอย่างนี นะ นีกรรมชัดต้องใช้เขาก่อน เพราะฉะนั น

ญาติโยมก็ดีในฐานะเป็นวิทยากร ต้องควบคุมไว้เลยนะ  ถ ้าเห็นว่าคนนี มกีรรมอะไรมา ควบคุมดูแลไว ้ ก่อน

นะ นีมีวิธีแก้หลายอย่าง 
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กรรมยังไม่สิน 
 

  เมือวันที ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๑ ชาวว ัดคู อ.พรหมบุรี ต้องโศกเศร้าและตระหนกตกใจ ใน

การตายของยายจํารัส  สุภานิน คนบ้านใกล้เรือนเคียง แกเป็นอุบาสิกาของว ัดคูทําบุญร่วมกุศล และถือศีล

ทุกว ันพระเป็นประจํา (ประมาณ ๑ ปี) เป็นทีรู้จักรักใคร่ของคนทั วไป อยู่มาว ันหนึง ขณะทียายจ ํารัสกําลัง

สาละวนยืนหยิบขนมป้อนหลานอยู่บนชานบ้านพัก ปรากฏว่ายายจํารัสต้องล้มลงท ันใดพลางเอามือลูบคลํา

ตรงบริเวณทีปวดแถบชายโครง เมือเหลียวดูปรากฏว่ามีเลือดไหลออกมาไม่หยุด ญาติพีน้องรีบนําตัวส่ง

โรงพยาบาลใกล้บ้าน แต่แกทนพิษบาดแผลไม่ไหว จึงสินใจเสียก่อน แพทย์ได้ช ันสูตรพลิกศพ ปรากฏว่าถูก

กระสุนปืนขนาด ๑๑ มม. จากการสอบสวนของเจ้าหน้าทีฝ่ายบ้านเมือง ตลอดจนพยานรู้เห็น ไม่สามารถจะ

จับตัวมือปืนได้ ไม่มีใครยิงปืนในบริเวณนนั มีบางคนบอกว่า ขณะทีเขากําลังอาบนํ าทีแม่นํ าเจ้าพระยาหน้า

บ้านของเขา ได้ยินเสียงคล้ายเสียงปืนดังปังทางฝังตรงข้ามแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรอีก พออาบนํ าเสร็จแล้ว

กลับขึ นมาจึงรู้ข่าวยายจํารัสถูกยิงตาย เมือเจ้าหน้าทีตํารวจพิจารณาสถานทีเกิดเหตุ โดยเฉพาะภายในบริเวณ

บ้านตําบลบ้านแป้ง หมู่ที ๑ ก่อนเกิดเหตุ บริเวณชานเรือนมีไม่ระแนงตีกั นเป็นช่องโดยรอบ หากยิงปืนจาก

ฝั งตรงข้ามแม่นํ าเจ้าพระยา ข้ามมาย ังบ้านผู้ตายแล้วความเร็วแรงของกระสุนวิถีจะอ่อนลงตามลําดับ เพราะ

ความกว้างของแม่นํ าตอนเกิดเหตุมีระยะทางหลายร้อยเมตร ยิงเป็นลูกปืนขนาด ๑๑ มม. ด้วยแล้วก็คงเป็น

ปืนพกเท่านั น ระยะยิงไกลก็เพียง ๕๐ หลา ระยะแม่นยําหว ังผลก็เพียง ๒๕ หลาเท่านั น หากกระสุนวิถีข้าม

ผ่านมาได้จริง เหตุใดเล่าจึงไม่กระทบไม้ระแนงซึ งตีกั นไว้อย่างถียิบ ทําไมจึงลอดช่องอย่างจําเพาะเจาะจงมา

ถูกยายจํารัสถึงแก่ความตายได้ เมือการสอบสวนไม่เป็นผล ทางญาติพีน้องได้จัดการฌาปนกิจศพยายจํารัส

ตามประเพณี อยู่มาไม่นานนัก วิญญาณของยายจํารัสได้ล่องลอยวนเวียนอยู ่ระหว่างวัดคูกับวัดอัมพวัน และ

ทีใกล้เคียง ยังมีความห่วงหิวโดยรอความช่วยเหลือจากญาติพีน้อง เพือนฝูงและต้องการปฏิบัติกัมมัฏฐาน 

ดงัจะเห็นได้ในปรากฏการณ์บางอย่างทีแสดงออกในลําดับต่อไป 
  ว ันหนึงเป็นว ันธรรมสวนะ อุบาสกอุบาสิกาชาวว ัดคู คงจําศีลอยู่ทีศาลาตามทีเคยปฏิบัติมา เมือ

ตะวันคล้อยลอยตํ าใกล้สนธยา อุบาสกอุบาสิกาต่างก็ลงบันไดเดินกลับข้านของตน ในทันใดนั นเองสายตา

ทุกคนก็มองเห็นหญิงคนหนึงเดินออกหน้า เมือพิจารณารูปร่างลักษณะโดยถ่องแท้แน่ใจแล้วก็แน่ใจว่า “...

เอ นั นมันเป็นจํารัสนีนา” ก็เผาผีมันไปแล้ว ทําไมย ังมาเดินลอยนวลอยู่ได้อีกเล่า!” 
  จึงเป็นทีเลืองลือกันมาไม่จบสิน เพราะพวกอุบาสกอุบาสิกาไม่เคยเชือว่าวิญญาณมีจริงมานานแล้ว 

เมือประสบเข้าเช่นนี  จึงเชือแน่ว่าวิญญาณต้องมีแน่ ๆ อย่าสงสัย 
  กาลเวลาผ่านไปไม่นานนักวิญญาณนางจํารัส  สุภานิน ได้เข ้าสิงสู่อยู่กับนางบุญชูศรี  พวงวงษ์ ต ั ง

บ้านเรือนอยู่หลังว ัดอ ัมพว ันและทํางานอยู่โรงเรียนวัดอัมพวันมาเป็นเวลาหลายปี นายสงวน ได้เล่า

เหตุการณ์ต่าง ๆ ใหฟั้งอย่างน่าอ ัศจรรย์และได้บันทึกเรืองราวด้วยตนเองและยินดีให้ลงเรืองต่าง ๆ ทีเกิดกับ

ภรรยาของตนตั งแต่ต้นจนจบ เพือเป็นวิทยาทานต่อสาธุชนได้พิจารณาค้นหาสาเหตุแห่งความจริงในเรือง

วิญญาณนั นมีจริงหรือไม่? 
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  นายสงวนได้เล่าว่า เมือเดือน ๙ ข้างขึ นในปีนั น นางชูฯ ได้ป่วยเกียวกับโรคประจําตัว ปวดข้อมือ

และข้อเท้า มีอาการกระตุกอยู่เสมอ วันนั นปวดทุรนทุรายจนญาติพีน้องช่วยกันบีบนวดและขึ นทับทั งตัว 

อาการของคนไข้รู้สึกทุเลาลงเมือเวลาประมาณบ่าย ๔ โมง อยู่ต่อมาชั วระยะหนึงประมาณ ๑ ทุ่งเศษ อาการ

ของนางชูฯ ก็กําเริบขึ นอีก ญาติพีน้องก็ช่วยกันบีบนวดกันจนอยู่ถึงเทียงคืน อาการก็ทุเลาลงและหลับไป

จนถึงรุ่งเช้าของว ันใหม่ ญาติพีน้องจึงลากล ับบ้านของตน ส่วนนายสงวนก็ออกไปทํางานทีโรงเรียน คง

ปล่อยให้ภรรยาอยู่บ้านตามลําพัง เมือนายสงวน ทํางานเสร็จ ได้เห็นภรรยานั งพิงโอ่งนํ าอยู่ข้างโรงเรียนและ

หันหลังให้ นายสงวน จึงร้องถามว่า “แกมาทําไมทีนี” นางชูฯ ตอบว่า “มาช่วยแกถูโรงเรียนนะซี” นาย

สงวนจึงบอกไปว่า “ข้าทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว” ทันใดนั นเองนางชูฯ ก็เกินกลับไปบ้าน แต่ไม่ยอมขึ นบ้าน 

คงเดินเลยเข้าไปในว ัดไปขอข้าวแม่ชีกิน แม่ชีได้ถามว่า “แกมาย ังไงกัน” แม่ชูฯ ตอบว่า “พ่ออ้ายยุทธเขา

ไม่ให้กินข้าว” แม่ชีจึงหาอาหารมาให้กิน แต่อาการนางชูฯ เป็นทีผิดสังเกตนัยน์ตาขวางไม่ยอมมองหน้าคน 

เมือกินข้าวอิมแล้ว ก็เดินไปหยิบกระเทียมของแม่ชีจะเอาไปบ้านตน นวยสงวน จึงได้ทัดทานไว้โดยพูดว่า 

“แกจะเอาของเขาไปไหน” นางชูฯ ได้ตอบว่า “ก็เป็นของ ๆ เราเอาไปบ้าน” นายสงวนจึงได้ยือแย่งเอา

กระเทียมของแม่ชีเก็บไว้ และจึงรีบพาตัวภรรยากล ับบ้านของตน และนายสงวนได้รีบหุงข้าว จัดอาหารให้

ภรรยากิน นางชูฯ ก็เข้าไปกินอย่างผิดวิสยัคนธรรมดาเสียแล้วโดยเอานํ าปลาราดลงไปในข้าว แล้วกินได้กิน

ดี เวลาประมาณ ๓ โมงเช้า พวกญาติพีน้องได้มาเยียมอีกตามเคย แต่ครั งนี  นางชูฯ ไม่ยอมมองหน้าคนได้แต่

พูดพรํ ารําพันไม่เป็นเรืองเป็นราว มองดูบ้านของตัวก็บอกว่าอ ้ายนั นก็สวยอ้ายนีก็สวยไปทั งนั น 

  ป้าจ๊ะได้เอ่ยปากพูดกับนายสงวนว่า “อ้าทิดผิดท่าเสียแล้ว เอ็งรีบไปตามหมอมาด่วน” นางชูฯ ได้

ยินจึงสวนคําขึ นว่า “หาหมออะไรกันไม่ได้ไม่ดีก็หาว่าผ”ี และนางชูฯ ก็พูดไปต่าง  ๆนานา และขอหมาก

กินติด ๆ กัน ๓ คํา จึงเป็นทีผิดสังเกตของพีน้อง ทีจ้องดูอาการอยู่ด้วยความเป็นห่วง ป้าจ๊ะ จึงพูดด้วยเสียงดัง

ขึนว่า “อีนีผีกินเสียแล้ว” นางชูฯ ได้ยินจึงพูดขึ นว่า “อะไรก็ผีอะไรก็ผีกิน ขอหมากให้กูกินอีกหนึงคํา” 
ขณะนั นเองนางชูฯ ก็ทําท่าทางต่าง ๆ นานา เอามือข้างหนึงลูบคลําบริเวณสีข้างนาน ๆ ก็ลูบคลําอีกป้าจ๊ะจึง

ถามว่า “มึงคลําทําไม” นางชูฯ ตอบว่า “มันเจ็บ” นายสงวนถามว่า “ทําไม่ถึงเจ็บอยู ่ดี ๆ เจ็บอย่างไร

กัน” นางชูฯ ตอบด้วยความโมโหว่า “แหม! อ้ายหงวน มึงไม่รู้ จักกูหรือ กูมาเยียมอีชูฯ มันเป็นน้องสาว

ก”ู ป้าจ๊ะจึงถามว่า “มาอย่างไรกัน” นางชูฯตอบว่า “มากับพวกทีไปเรียนนักธรรม เลยแวะมาเยียมอีชูมัน 

เพือขอหมากมันกิน” ป้าจ๊ะถามว่า “ทําไมเขาทําไปให้ไม่ได้กินหรือ” นางชูฯ ตอบว่า “มากับพระขอทิด

มงคล อีขวัญ เขาก็ไม่ให้ขอพีสีเขาก็ไม่ให้กิน เลยแวะมาเยียมอีชูฯมัน” ป้าจ๊ะได้พูดว่า “ได้กินแล้วก็ไปเสีย

ซิ” นางชูฯ ตอบว่า “กูไม่ไปจะอยู่กับอีชูมัน จะเข้าไปอยู่กับหลวงพ่อ เคยมาปฏิบัติกัมมัฏฐานอยู่กับท่าน 

เจ้าของวัดเขาก็ไม่ให้เข้า” ป้าจ๊ะถามว่า “ใครยิงมึง ๆ รู้ไหม” นางชูฯ ตอบว่า “กูรู้แต่ไม่บอก เราเคยทํามา

อย่างไรก็ใช้กรรมไป” นายสงวนเห็นท่าไม่ได้การแล้ว จึงรีบไปตามนายบ่าย ซึ งเป็นพ่อมาจัดการไล่ผียาย

จํารัส ให้ไปจากร่างนางชูฯ เสีย เมือนายบ่าย มาถึงก็ถามนางชูฯ ว่า “แกตายไปแล้วก็ขอให้ไปอยู่ทีอืน จะมา
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อยู่กับนางชูฯ ไม่ได้” นางชูฯ ตอบว่า “กูยังอยู่ทีไหนไม่ได้ จะเข้าไปอยู ่วัดกับหลวงพ่อก็ไม่ได้ เจ้าของวัดเขา

ไม่ให้เข้า” นายบ่ายถามว่า “เดียวนีเอ็งอยู ่ทีไหน” นางชูฯ ตอบว่า “กูอยู่ต้นมะพลับหลังวัด” เมือการเจรจา

ขอร้องให้ไปเสียโดยดีไม่เป็นผล นายบ่าย จึงเอามือจับศีรษะนางชูฯ แล้วเป่าลง ๓ หน นางชูดินอย่างปลาถูก

ทุบและได้ร้องขึ นสุดเสียง เงียบไปประมาณ ๑๐ นาที นางชูฯ ก็รู้สึกตัว ลืมตาขึ นมาเห็นทุกคนเต็มบ้าน จึง

ถามว่า “มาอย่างไรกัน” พีน้องพวกนั นก็พูดว่า “ผียายจํารัสมาเข้ามึง” นางชูฯ พูดว่ามาเข้าเมือไรไม่รู้สึกต ัว

เลย ต่อจากนั นนางชูฯ ก็หายเป็นปกติอยู่มาจนกระทังเดียวนี 
  จากเหตุการณ์ปรากฏดังกล่าวข้างต้น เป็นหลักฐานยืนย ันว่า วิญญาณนั นมีจริง ได้เรียนถามท่านพระ

ครูภาวนาวิสุทธิ ในเรืองนี  ท่านอธิบายชี แจงว่า วิญญาณจะมาทาบกับจิตของคนไข้ชัวขณะหนึง จะทําให้

คนไข้นันไม่ได้สติ จะพูดจะโต้ตอบตามผู้ซักถาม แสดงอาการเหมือนกับบุคคลผู ้นัน เมือเขายังมีชีวิตอยู่ 

กรณีวิญญาณยายจํารัสนี แสดงว่ากรรมยังไม่สิน ยังมีความหิวโหยรอการช่วยเหลือและมีความปรารถนาใคร่

ธรรม แต่ก็มีวิญญาณเจ้าของทีคอยกีดกัน มิให้เข้าร่วมอุโบสถ จึงให้ชือเรืองว่า “กรรมยังไม่สิน” จะถูกผิด

อย่างไร ขอให้ผู ้ รู้ช่วยเสนอแนะ ยินดีรับฟังและจะได้แก้ไขตามความเหมาะสมต่อไป 
 
     จากหนังสือประวัติและผลงานของพระครูภาวนาวิสุทธิ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
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ความฝันลุงยุ ้ย 
ท. เลียงพิบูลย์ 

  โลกมนุษย์ทีเราอยู่ทุกว ันนี  ย่อมมีเรืองแปลกประหลาดเกิดขึ นได้เสมอ หากเรามีความสนใจ 

ได้พยายามติดตามค้นคว้า ก็จะเห็นได้ว่า เรืองมหัศจรรย์ย่อมจะมีจริง แม้จะหาเหตุผลและหลักฐานทีจะ

พิสูจน์ไม่ได้ก็ดี แต่ก็มีผู ้ รู้เห็นทีจะพิสูจน์ไม่ได้ก็ดี แต่ก็มีผู้รู้เห็นทีจะเชือได้ว่า เหตุการณ์นั นได้เกิดขึ นจริง 

มิได้เดาหรือสร้างมโนภาพขึ นเอง เรืองทีจะเขียนนี  ผู้ส่งเรืองให้ข้าพเจ้าเขียนนั นเป็นนายทหารชั นผู้ใหญ่ เมือ

ได้พิจารณาแล้วก็เห็นว่า เป็นเรืองทีมีสาระเรืองหนึง ควรจะเผยแพร่ให้ผู ้สนใจในเรือง “กฎแห่งกรรม” ได้รู้

เรืองแปลก ๆ ทีเกิดขึ นในชีวิตทั วไปภายใต้ดวงอาทิตย์ ข้าพเจ้าจึงอยากสนับสนุนให้มีผู ้ รู้ผู ้สนใจมากขึ น ก็จะ

เป็นกุศลของท่านเจ้าของเรืองผู ้ล่วงล ับไปแล้ว ยังช่วยให้เรามีโอกาสทีจะศึกษาหาความรู้ ใช้ความคิดและ

พยายามหาเหตุผล การเขียนขึ นนี ก็เพือจะให้อนุชนรุ่นหลังค้นคว้าหาความจริงต่อไป คิดว่าคงจะได้รับ

ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าเชืออะไรอย่างงมงายและอยากให้ท่านเชือตามไปด้วย หากท่าน

ผู ้ใดอ่านแล้วไม่เชือเพราะไม่มีเหตุผล ข้าพเจ้าก็พอใจ และยินดีทีท่านเป็นคนมีเหตุผล โชคดีทีข้าพเจ้าได้มี

ชีวิตอยู่ใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนา ซึงเป็นศาสนาให้สิทธิเสรีเป็นประชาธิปไตย มิได้บีบบังคับให้เชือถือ

อย่างงมงาย แต่พระธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนากลับสนับสนุนไม่ให้เชืออย่างหลงใหล ให้ใช้

สติปัญญาพิจารณาหาเหตุผลให้แน่ใจเสียก่อน จึงค่อยเชือเหตุนี เพราะพุทธศาสนาได้สอนตามหลักธรรมชาติ

เป็นสัจธรรม ทุกข้อทุกตอนทีสามารถจะพิสูจน์ได้ด้วยใช้สติปัญญา เพราะมีเหตุผลจะนําผู ้ทีปฏิบัติเกิดผล

ตามคําสอนของสมเด็จองค์พระศาสดาสัมมสัมพุทธเจ้า ถ้าผู้มีปัญญาได้ใช้เหตุผลพิจารณาถึงแก่นแท้ของ

หลักธรรมดูแล้วจะเห็นได้ว่าไม่มีข้อสงสัยใด ๆ แฝงอยู่ จะมองเห็นทะลุปรุโปร่งใสสะอาด เหลือแต่เพียง

มนุษย์ปุถุชนจะมีความอดทนศรัทธาพอทีจะปฏิบัติได้หรือไม่เท่านั น ถ้าปฏิบัติได้เมือใดจะเห็นผลเกิด

ความสุขขึนเมือนัน ศาสนาพุทธเป็นลักษณะสายกลางในชีวิตประจําว ันของมนุษย์ตามธรรมชาติของสังคม

ในโลกทั วไป พระพุทธศาสนามีกรรมเป็นหลัก ทุกอย่างหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรม ใครทําดีทําชั ว ก็ได้แก่ตัวผู ้

นั น ศาสนาพุทธเป็นศาสนาทีต้องปฏิบั ติ ถ ้าใช้เพียงอ้อนวอนอย่างเดียวขอให้บันดาลสิงนั นสิงนี โดยไม่ต้อง

ปฏิบัติ แต่ขอให้สมดังใจปรารถนาเช่นนี ไม่มีในพระพุทธศาสนา เพราะไม่หนักไปในทางพิธีกรรมหรือ

บวงสรวงอ้อนวอน พระพุทธศาสนามีจุดใหญ่ มุ่งหมายจะสอนให้มนุษย์เราปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากความ

ทุกข์ ไม่มีความมุ่งหมายจะให้มนุษย์หลงงมงาย ฉะนั นพระพุทธศาสนา จึงมีผู ้ เชือถืออยู่ ๓ แบบ 
  คือผู ้ เชืออย่างฝังชีวิตจิตใจไม่เปลียนแปลง ก็คือผู ้ทีไม่ยอมเชืออะไรง่าย แต่เชือด้วยใช้สติปัญญา ได้

พิจารณาพิสูจน์เห็นความจริงแจ้งชัดเจนอย่างขาวสะอาดไม่มีข้อสงสัยเหลืออยู่เลย แล้วจึงเชือภายหลัง เช่น 

ชาวต่างชาติทีเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาในประเทศไทย เป็นต้น เพราะท่านเหล่านี ล้วนแต่ชั นปัญญาชน มี

ความรู้และมีการศึกษาสูง ชอบค้นคว ้าหาความจริง 
  อีกแบบหนึง เชือครึงไม่เชือครึง และก็ไม่ได้ใช้สติปัญญาพิจารณาพิสูจน์ติดตามให้สินสุดถึงแก่น 

ปล่อยความรู้ไว้ครึง ๆ กลาง ๆ อยู่ตลอดไป ไม่มีอะไรจะดีขึ น อาศัยแต่ชือว่าเป็นผู ้มีศาสนาเท่านั น คล้ายจะ
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เห็นว่าศาสนาไม่เป็นเรืองสําคัญ แบบนี ทําผิดง่าย ทําบาปง่าย เพราะไม่มีหลักธรรมแน่นอนจะปฏิบ ัติ ใจ

รวนเรและสามารถจะเปลียนศาสนาได้ง่ายเพือเงิน เพือรัก หรือเพือพอใจ เป็นแบบทีเห็นแก่ตัว ไม่กลัวกรรม 

แต่บางท่านเกิดประสบการณ์ในชีวิต ทําให้มองเห็นกรรมจึงนึกถึงบุญบาปชั วดี หรือมีผู้ช ักนําไปในทางถูก ก็

สามารถปฏิบั ติเข้าถึงหล ักธรรมชั นสูงได้ก็มีไม่น้อย 
  อีกแบบหนึงก็คือ เชืออย่างงมงายไม่พิสูจน์ ไม่สนใจในเหตุผล แบบนีออกจะมีมากไม่ว่าชาติใด

ภาษาใด ศาสนาใด มักจะนิยมชมชืนหลงใหลในเรืองการบวงสรวงบูชาอ้อนวอน และชอบปาฏิหาริย์จิตใจ

ไม่หนกัแน่น มีเรืองอะไรก็ไม่ค่อยเชือต ัวเอง ตัดสินใจไม่ถูก มักชอบไปพึงพวกหมอดู เชือในเรืองโชคชะตา 

ขาดความเข้มแข็งทีจะเป็นผู้นําในครอบครัว แบบนี มักจะมีปริมาณมากมาย ก็ไม่เกิดประโยชน์กลับถ่วง

ความเจริญ เพราะจิตใจผู ้งมงายนั นย่อมไม่ทําให้สังคมดีขึ น กลับทรุดลง อบรมสั งสอนลูกก็ไม่ค่อยจะได้ผล 

เพราะความอ่อนแอไม่เข้มแข็ง หากมีพระอาจารย์ทีมีความรู้คุณธรรมสูงช ักนําไปสู่ทางถูก ก็สามารถหลุด

พ้นจากทางผิดงมงายสู่ทางถูกเข ้าถึงหลักธรรมชั นสูงได้ก็มีมาก สําหรับพุทธศาสนามีหลักปฏิบัติเพือให้อยู่

ในขอบเขตของศีลธรรม ยกระดับจิตใจของมนุษย์ให้สูงขึนเจริญทางจิตใจ ไม่เบียดเบียนผู ้อืน อยู่ในศีลธรรม 

แผ่เมตตา ทีสุดก็ปฏิบัติเพือการหลุดพ้น 
  เรืองชีวิตมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย ย่อมมีเหตุการณ์แปลก ๆ เกิดขึ นตามกรรมทีได้สร้างไว้เป็นสมบัติ

ก่อนจะดับจากโลกนี  มีตัวอย่างมากมายทีจะนํามาศึกษาหาความจริงในเหตุการณ์ทีเกิดขึ นแล้ว ดังเรืองจะเล่า

ต่อไปนี 
  ลุงยุ้ย เป็นคนมีอายุ เป็นทีรู้จักของชาวบ้าน และชาวว ัดใหญ่ในหมู่บ้านอําเภอพรหมบุรี จังหวัด

สิงห์บุรี ธรรมดาชาวบ้านในชนบท ตามตําบล เมือเอ่ยชือแล้วย่อมจะรู้จักคุ ้นเคยกันเป็นส่วนมาก เพราะ

ขอบเขตไม่กว้างใหญไ่พศาลเหมือนในเมืองหลวง ฉะนั นมีเรืองอะไรก็เป็นทีรู้ทั วกันท ั งต ําบล ว ัดเป็นที

ประชุมทีดีของชาวบ้าน เป็นทีพบปะสังสรรค์กันในว ันโกน ว ันพระ เมือมีอายุแล้ว ต่างก็หาโอกาสเข้าว ัด

รักษาศีลถืออุโบสถ เพือเป็นบุญกุศลบารมีในชาติหน้าต่อไป ในหมู่บ้านทีลุงยุ ้ยแกอยูใ่กล้ว ัดอัมพว ัน 

ตามปกติลุงยุ ้ยแกใกล้ชิดกับท่านพระครูปลัดจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน  
  ลุงยุ ้ยชอบพอกันกับท่านพระครูมานาน ก่อนเมือครั งท่านจําพรรษาอยู่ทีว ัดพรหมบุรี ภายหลังต่อมา 

ท่านจึงได้จ ํ าพรรษาอยู่ว ัดอ ัมพว ัน 
 เหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ นเมือต้น พ.ศ.๒๕๑๐ คืนหนึงลุงยุ ้ยนอนหลับแล้วฝันว่า ได้ไปที

ศาลาว ัดอ ัมพว ัน ได้เห็น ชาย ๔ คน สองคนเดินหน้า อีกสองคนเดินตามหลังห่าง ๆ ต่างมีรูปร่างลําสันใหญ่โต 

ผิวเนือดําแดง ตาโต หน้าตาน่ากลัว ไม่ใส่เสือ โพกหัวด้วยผ้าแดง นุ่งแดง เดินขึนบนศาลาเข้ามาทางลุงยุ้ย ฉุด

กระชากคุมตัวไว้ ลุงยุ้ยตกใจเพราะไม่รู้เรืองอะไร จึงถามขึนปากคอสั นยกมือไหว้ทุกคนด้วยความกลัวว่า 

“นีมันเรืองอะไร จะเอาผมไปไหนกัน ผมมีความผิดอะไรจึงต้องมาคุมตัวกันอย่างนี” พวกคุมต ัวพูดว่า “ถึง

เวลาแล้ว นายเขาได้สั งให้มาเอาตัวไปเดียวนี  เพราะหมดเวลาทีจะอยู่ในเมืองมนุษย์ต่อไป อย่าให้ใช้กําล ังไป

เสียดี ๆ” ลุงยุ้ยตกใจมากนึกรู้ตัวจะต้องตายเพราะหมดอายุลงแน่แล้ว แต่ด้วยความรักความเป็นห่วงลูกเมียที

จะต้องจากไป ก็เสียใจเกือบจะหมดสติ ได้พยายามพูดจาอ้อนวอนผู้คุมหรือยมทูตอย่างน่าสงสาร ขอให้
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ยมทูตประวิงเวลาไว้ก่อน จะได้ไปสั งลูกสั งเมีย แต่ชายผู้เป็นยมทูตไม่ยอมฟังเสียงคําอ้อนวอน คําโอดครวญ

อันน่าสงสารของลุงยุ้ย จึงได้คุมตัวไปโดยมียมทูตเดินหน้าสองและเดินหลังสอง ลุงยุ ้ยก็จ ํ าต้องไปด้วยความ

ทุกข์ระทมและเสียใจจนสุดขีด เมือไปถึงสถานทีแห่งหนึง ก็นําต ัวเข้าไปหาผู้มีต ําแหน่งสูงในทีนั น พร้อมกับ

รายงานว่าได้นําวิญญาณของลุงยุ ้ยมาแล้ว ลุงยุ้ยได้พยายามพูดจาอ้อนวอนอย่างน่าสงสารกับหัวหน้ายมทูตผู้

นั นว่า “ขอความกรุณาให้ผมได้มีโอกาสกลับไปพบกับลูกเมีย เพราะเขาไม่รู้เรืองประเดียวเขาจะเป็นห่วง” 
หัวหน้าได้ฟังแล้วก็สั งให้ตรวจบัญชีดูว่า ลุงยุ้ยเคยได้ทําความดีอะไรไว้บ้าง ยมทูตผู ้ เปิดบัญชีดูแล้วก็รายงาน

ว่า ลุงยุ้ยผู ้นี ย ังมีจิตใจเป็นกุศล เข้าว ัดอยู่ใกล้ชิดพระ ได้ทําบุญบริจาคทาน มีกรรมดีอยู่บ้าง หัวหน้าได้

พิจารณาแล้วบอกว่าเพือเห็นแก่กรรมดี จึงได้อนุญาตให้ยืดเวลามีชีวิตออกไปอีก ๓ เดือน เวลาของโลก

มนุษย ์ลุงยุ้ยค่อยมีความสบายใจขึ น คิดว่ายังมีโอกาสกลับไปหาลูกหาเมีย ทันใดนั นก็ได้ยินยมทูตรายงานให้

หัวหน้าฟังต่อไปว่า 
ต่อไปนีอีก ๔๐ วัน ถึงกําหนดของนายชัน บ้านอยู่ต ําบลหัวป่า หมู่ที ๒ อ ําเภอพรหมบุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี จะหมดอายุ ถัดจากนันต่อไปอีก ๓๐ วัน กําหนดหมดอายุของนายปลัง บ้านอยู่บางขาม 

อ ําเภอท่าวุ ้ง จ ังหว ัดลพบุรี 
  เมือลุงยุ ้ยได้ฟังก็ได้จดจําไว้แม่นย ํา ยมทูตย ังเห็นลุงยุ ้ยยืนฟังอยู่ก็บอกว่า เมือได้ต่ออายุเพิมอีก ๓ 

เดือนแล้ว ทําไมย ังไม่กลับบ้าน จะอยู่ทําไมอีก ลุงยุ้ยได้ยินเช่นนั นก็ตกใจความรู้สึกหมดไป จึงไม่ได้ทราบว่า

ใครคนไหนชืออะไรจะเป็นเหยือของยมทูตต่อไป เมือรู้สึกตัวได้กลับมาถึงบ้านด้วยการตืนจากหลับ แล้ว

รู้สึกตกใจกลัวจนเหงือกาฬแตก รีบปลุกภรรยาเสียงเอะอะกลางดึกของลุงยุ ้ย ทําให้บุตรสาวและภรรยาตกใจ

ตืนขึ น ต่างก็ถามถึงเรืองราว ลุงยุ ้ยก็เล่าความฝันทีได้พบเห็นในยมโลกให้ทราบอย่างละเอียดลออ แต่พอ

ภรรยาได้ฟังกลับหัวเราะแล้วพูดว่า “นีปลุกฉันขึนกลางดึกให้มาฟังเรืองเหลวไหลอย่างนี หรือ อย่าไปถือเอา

เรืองเหลวไหลมาคิดเป็นเรืองจริงจังอะไรเลย เมืองผีเมืองสางหรือวิญญาณไม่มีจริงหรอกน่า อย่าไปคิดให้

เป็นบ้าไปเลย ท้องไม่ดีก็หายาธาตุกินแล้วนอนหลับเสียเถิด” ลุงยุ้ยได้ยินภรรยาพูดเช่นนั นก็นึกในใจว่า ถ้า

เราจะไปเล่าให้คนอืนเขาฟัง ใครเขาจะไปเชือเรา แม้แต่ลูกเมียผู ้อยู ่ใกล้ชิดสนิทสนมก็ยังไม่เชือ แล้วย ัง

หัวเราะเยาะเสียด้วย จะให้คนอืนเขาเชือได้อย่างไร และทําให้ลุงยุ ้ยไม่กล้าไปเล่าให้ใครฟังเมือมาถูกลูกเมีย

หาว่าเป็นคนงมงาย เหมือนคนบ้าเพ้อเจ้อ เอาเรืองฝันเหลวไหลมาเป็นเรืองจริงจัง กลับทําให้ต ัวเองชักจะ

สงสัยไม่แน่ใจว่าเรืองทีฝันนีจะเป็นความจริง ซํ านึกตําหนิตัวเองทีกลัวไม่เข้าเรือง 
  เมืออยู่ต่อมาก็ได้สืบรู้ ว่า นายชัน บ้านอยู่ทีหัวป่า หมู่ที ๒ อําเภอพรหมบุรี มีตัวจริงและได้ตายลง

อย่างทีรู้มาตามกําหนดเวลาในความฝันแล้ว ก็ทําให้ลุงยุ ้ยสะดุ้งตกใจกลัวเกิดไม่สบายใจตลอดเวลา คิดว่า

เรืองนี ไม่ใช่เรืองเหลวไหลเสียแล้ว ต่อมาก็สืบทราบว่า ทีบ้านบางขาม อําเภอท่าวุ ้ง จังหวัดลพบุรี มีคนชือ

ปลังเป็นความจริง แต่แล้วลุงยุ ้ยก็ต้องตกใจแทบหมดสติ ประสาทหวั นไหวเพราะความกลัว เพราะได้ทราบ

ว่าคนชือปลังได้ตายลงตามกําหนดเวลา ลุงยุ ้ยมีแต่ความหวาดกลัว นึกแน่ใจว่าคราวนีก็ถึงตัวเอง ก็คงจะสิน

อายุแน่หนีไม่พ้น เพราะว ันคืนกําลังผ่านไปจะถึงก ําหนดถึงเวลาทีได้รับอนุญาตให้มาอยู่ในเมืองมนุษย์จวน
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จะครบสามเดือน เป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนและสัตว์โลกทั งหลายย่อมกล ัวตาย ลุงยุ ้ยก็เป็นมนุษย์ปุถุชน

ธรรมดา ย่อมหนีไม่พ้นความกลัวระยะหลังนี  ลุงยุ้ยรู้ต ัวว่าความตายใกล้เข้ามามากแล้ว จึงทําบุญสวด

มนต์ภาวนาตลอดมา ย ังไม่อยากตาย กลัวการจากของรัก กล ัวความด ับ ฉะนั นพอรู้ตัวว่าความฝันนั นเป็น

ความจริงขึ นมาแล้วความหวาดกลัวทําให้กําลังใจหมดลง กําล ังทีเข้มแข็งก็อ่อนเปียกลง การป่วยเจ็บก็เข้ามา

แทน ลุงยุ ้ยป่วยลงไม่นานก็มีอาการทรุดหนักทั งบุตรสาวและภรรยาก็ต้องวิงเต้นหาหมอมารักษาพยาบาล แต่

อาการก็ไม่ดีขึ น ข้าวปลาอาหารเบือกินไม่ลง เมือป่วยหนักแต่ย ังได้สติดีเป็นพัก ๆ จึงสั งให้ภรรยาไปนิมนต์

ท่านพระครูปลัดจรัญ ทีว ัดอ ัมพว ัน ผู ้ทีลุงยุ้ยเคารพนับถือมาก่อน เพราะคิดว่าไหน ๆ ก็จะจากโลกนี ไปแล้ว 

เมือก่อนจะจากก็จะขอได้ฟังรสพระธรรมเป็นทีพึงอ ันสุดท้าย เพือทําจิตให้สงบ เพือกําจัดความหวาดกลัว 

ก่อนตายจะได้มีสติ เมือภรรยากลับมาบอกว่าท่านพระครูปลัดไม่อยู่มีคนเขานิมนต์ไป และยังไม่มีเวลา

เพราะท่านติดงานมาก ลุงยุ ้ยก็เศร้ามีความกระวนกระวายใจ เวลาจะจากโลกนี ไปก็ใกล้เข้ามา ต่อมา

ท่านพระครูปลัดจรัญ ฐิตธมฺโม ก็มาเยียม ท่านพระครูเห็นลุงยุย้ป่วยอาการมากก็ถามว่า 
  “โยมป่วยเป็นอะไร อาตมาได้ทราบว่าให้โยมผู้หญิงไปนิมนต์อาตมา บังเอิญ ๒-๓ ว ันนี  อาตมามี

งานยุ่งมาก รับนิมนต์ก็หลายแห่ง เพิงจะได้มีเวลาปลีกตัวมาเยียมโยมวันนี แหละ” ลุงยุ้ยนอนป่วยอยู่ เมือ

เห็นท่านพระครูมาเยียมทักทายปราศรัย ก็เกิดอาการแช่มชืนขึ น ยกมือขึ นนมัสการท่านพระครูแล้วพูดว่า 
  “ผมป่วยไม่กีว ันอาการทรุดลง หมอก็รักษาไม่ทุเลาขึ น มีอาการหนักลงทุกว ัน ผมรู้ตัวว่าในไม่ช้าผม

ก็ต้องจากโลกนีไปแล้ว เมือได้พบท่านพระครู ผมรู้สึกเกิดกําลังใจขึ นมา” 
  ท่านพระครูให้สติว่า โยมจงทําใจให้สงบ ทุกอย่างทีเกิดขึ นมาในโลกนี ไม่มีอะไรแน่นอน ไม่มีใคร

หนีความตายพ้นได้ เกิดแล้วก็อยู่ได้ตามกําหนดอันสมควรตามกรรมทีสร้างไว ้  ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั ว เรา

ก็ต้องรับไว้เป็นมรดกแล้วก็ด ับไป เกิด ๆ ดับ ๆ เช่นนี ไม่สินสุด ความตายนั นแน่ แต่เวลาตายนั นไม่แน่นอน

ว่าเมือใด ทีไหน อายุเท่าใด แล้วแต่กรรมจะลิขิต คนดีมีศีลธรรมย่อมตายตามอายุข ัย บุญกุศลสนองสามารถ

จะต่ออายุให้ยืนยาวไปได้ คนใจชั วสร้างกรรมทําบาป ย่อมจะตายก่อนกําหนดอายุขัย เพราะความชั วทอน

ชีวิตของตนเองให้สั นลง ฉะนั นเมือเรายังมีชีวิตอยู่ก็ควรจะสร้างความดีไว้เพือเป็นบารมีในภพหน้าต่อไป ถ้า

ถึงเวลาเจ็บป่วยรู้ตัวว่าจะต้องดับจากโลกนี ไป ก็ขอให้พิจารณาถึงสังขารด้วยสติปัญญา เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็น

ธรรมดา ทุกคนก็ต้องพบเหมือนกันหมด จะเสียใจเสียดายชีวิตก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้าใช้ปัญญาก็จะเห็น

ได้ว่าทุกอย่างเกิดขึ นจากใจของเราเอง ถ้าเรามีอ ํานาจใจสูงก็สามารถทําลายกิเลส โลภ รัก โกรธ หลง ได้ เรา

ก็หมดทุกข์จะเป็นบารมีติดตามเราไปในโลกหน้า โยมก็สร้างบุญกุศลประกอบแต่กรรมดี ขอให้ตั งสติแผ่

กุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร เพือขออโหสิกรรม ตรวจนํ าไปให้ กรรมเก่าเราไม่รู้ว่าเราเคยสร้างอะไรไว้บ้าง 

ผลบุญทีเราสร้างไว้ในชาตินีคงจะสนอง ขอให้โยมทําใจให้ให้สงบนิงตัดความรู้สึกให้หมดสิ นไม่ว่าบุญหรือ

บาป ชั วหรือดีไม่ต้องคิด หากเรามีบุญบารมีพอ จิตใจเราก็จะสดใสสะอาดบริสุทธิ  เมือหมดความรู้สึกใด ๆ 

จิตก็ว่างเปล่า เมือดับจากโลกนี ไป อย่างน้อยก็หลุดพ้นจากอบายภูมิ มีนรก อสุรกาย ดิรัจฉาน เป็นต้น 
  ลุงยุ ้ยเมือได้ฟังท่านพระครูให้สติ ก็เกิดความปีติ เกิดกําลังใจ มีความเข้มแข็งขึนมา พยุงกายลุกขึ น

ได้ แล้วมานั งกราบท่านพระครูแล้วพูดว่า “ผมคอยท่านมานานแล้วหลายเวลา เมือได้พบท่านว ันนี  ผมมี
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ความสบายใจขึ นทางความรู้สึก ผมรู้แล้วคนเรากําล ังอยู่ทีใจ มีทุกข์หรือมีสุข จะกล้าหรือจะกลัวก็อยู่ทีใจ 

ฉะนั นผมจะทําใจให้เข้มแข็ง ไม่ย่อท้อไม่กล ัวตาย ผมจะปฏิบัติตามคําของท่านพระครู เมือถึงเวลาก็พร้อมที

จะตาย ขอเวลาให้ผมได้กินข้าวกินปลาเสียก่อนให้มีกําล ังเพิมขึ น เพราะกินไม่ลงมาหลายว ันแล้ว” 
  ท่านพระครูเห็นหน้าตาของลุงยุ ้ยผ่องใสขึ นก็ดีใจ พูดขึ นว่า “ตามสบายเถิดโยม อาตมาคอยได”้ ลุง

ยุ ้ยสังลูกและภรรยาหาข้าวมา แล้วก็ลงมือกินอย่างอร่อย คล้ายคนจะหายป่วยหายไข้แล้ว ลูกเมียก็พากันดีใจ 

คิดว่าคราวนี ลุงยุ ้ยหายป่วยแน่ เมือกินอาหารเสร็จแล้วก็พูดกับท่านพระครูเหมือนคนปกติว่า 
  “ก่อนทีผมจะจากโลกนี ไป ผมมีเรืองจะฝากท่านพระครูไว้เรืองหนึง จะฝากคนอืนหรือลูกเมียก็ไม่

ได้ผล เห็นแต่ท่านพระครูองค์เดียวทีผมนับถือ พอทีจะเป็นทีพึง จะฝากเรืองนี ได้ เพือจะเกิดประโยชน์เป็น

กุศลแก่ผู้อืนต่อไป ฉะนั นผมจึงคอยท่านพระครูอยู่ด้วยใจกังวล วันนี ผมได้พบท่านพระครูแล้ว ผมดีใจมาก

เพราะผมจะได้หมดภาระ หมดห่วงตามทีได้ต ั งใจไว”้ 
  ท่านพระครูยิ มให้กําล ังใจและสงสารกล่าวว่า “อาตมายินดี ถ้าอาตมาช่วยได้แล้วไม่ขัดข้อง โปรด

เล่าไปเถิดโยม อาตมาคอยฟังและจะจดจ ําบันทึกไว”้ 
  จากนั นลุงยุ ้ยก็เล่าเรืองทีเกิดจากความฝัน ให้ฟังเช่นเดียวกับเล่าให้ภรรยาและบุตรสาวฟังมาแล้ว 

และต่อท้ายว่าผมได้เฝ้าสืบสวนนายชั นกับนายปลั งดูก็ทราบว่ามีต ัวจริง และได้ตายไปตามกําหนดเวลาใน

บัญชีของพวกยมทูต แล้วผมก็ไม่มีข้อสงสัยอะไรอีกทีเวลานั นจะไม่มาถึงผมเช่นเดียวกัน ถ้าผมจากโลกนี ไป

แล้ว ขอให้ท่านพระครูจงนําเรืองของผมเล่าให้ประชาชนฟังด้วย เพือจะเกิดประโยชน์ส่วนรวมต่อไป 
  ท่านพระครูปลัดจรัญได้นิงฟังด้วยความสนใจและสงสารลุงยุ้ย เมือลุงยุ ้ยเล่าจบแล้ว ท่านพระครูจึง

พูดอย่างไตร่ตรองข้อความทีลุงยุ ้ยเล่าให้ฟัง แล้วก็พูดขึ นช้า ๆ และหนักแน่นว่า 
  “อาตมาขอขอบใจทีโยมได้เล่าเรืองมหัศจรรย์ให้อาตมาฟัง และเจาะจงคอยจะเล่าเรืองนี ให้อาตมา

ทราบ โดยเผยแพร่บอกให้ผู้อืนทียังไม่รู้ให้รู้เรืองนี ต่อ ๆ ก ันไป อาตมาเชือแน่ว่า เรืองทีโยมเล่ามานี เป็น

ความจริง ดีใจทีโยมกลับมีจิตใจเข้มแข็ง เกิดปัญญาพิจารณาตามหลักธรรม อาตมาขอรับรองกับโยมว่าจะนํา

เรืองนี บอกต่อ ๆ กันไปเป็นธรรมทาน เพือโยมจะเกิดเป็นกุศลเกิดบารมี เพือช่วยโยมให้เกิดความสุขทีได้นํา

เรืองนี มาเล่าถวายให้อาตมาฟัง อาตมาก็คิดว่าเรืองนีคงจะเกิดประโยชน์แก่ญาติโยมทั งหลายในเรืองกรรม” 
  ต่อจากนั น ท่านพระครูก็ให้ลุงยุ ้ยรับศีล ๕ และแสดงธรรมให้ฟังพอสมควรแล้วท่านจึงได้ลากลับว ัด 
 
  หลังจากท่านพระครูออกจากบ้าน อาการป่วยของลุงยุ้ยก็กลับหนักลงนอนหมดสติทันที 
  แต่แล้วในตอนเช้าว ันรุ่งขึน ข่าวสลดใจทีท่านพระครูได้ทราบก็คือ ลุงยุ้ยได้สินลมจากโลกนี ไปด้วย

ความสงบ เมือตอนดึกในคืนว ันนั นเอง เพราะว ันนั นเป็นว ันครบกําหนดพอดีสามเดือน นับจากคืนทีลุงยุ ้ยได้

ฝัน ท่านพระครูจึงได้นําเรืองนี มาเผยแพร่เพือให้ตรงตามความประสงค์ของลุงยุ้ย ผู ้ได้จากโลกนีไปแล้วตรง

กับความฝันประหลาด 
  ข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงเรืองนี จากหนังสือบันทึกของ พันเอก วสันต ์ พานิช เมือเขียนเสร็จแล้ว ข้าพเจ้าก็

ทําจิตใจให้สงบแล้วแผ่ส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของลุงยุ้ย หากท่านผู้ใดอ่านแล้วทําจิตใจให้สงบ แล้ว
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ช่วยกันระลึกถึงบุญกุศลทีเราได้สร้างไว้ ไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติ หรือในปัจจุบันนีก็ดี แล้วช่วยกันแผ่กุศลและ

เมตตาธรรมให้แก่ดวงวิญญาณของลุงยุ้ย คิดว่าคงจะเป็นกุศลอันยิงใหญ่ทีสามารถให้วิญญาณของลุงยุ้ยเข้าสู่

สุคติได้ และเราก็คงจะประสบความดีและฝันดีเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเองตลอดไป เพราะจะพ้นจากฝันร้าย 

หากท่านจะมีปัญหาเช่นเรืองนี เมือรู้ตัวว่าจะมีอายุอยูใ่นโลกมนุษย์ต่อไปไม่นาน ท่านจะทําอย่างไร หากเรือง

นี ย ังไม่สามารถจะแก้ปัญหาทางใจได้ ก็ขอให้ท่านกับไปอ่านเรือง อ ํานาจจิต เรืองที ๔๔ ในชุด “กฎแห่ง

กรรม” หรือใครจะอยู่ค ํ าฟ้า ในเรืองที ๕๔ บางทีอาจเกิดประโยชน์บ้าง 
  ข้าพเจ้าขอกราบนมัสการขอบพระคุณทีท่านพระครูภาวนาวิสุทธิ  (พระครูปลัดจรัญ) ได้กรุณา

อนุญาตให้ใช้นามจริงได้ ขอขอบพระคุณครอบครัวของลุงยุ ้ย และขอขอบคุณพันเอก วสันต ์ พานิช ผู ้บันทึก

และได้กรุณาติดต่อในเรืองนี จนเกิดประโยชน์ต่อไป 
 
     จากหนังสือประวัติและผลงานของพระครูภาวนาวิสุทธิ พ.ศ. ๒๕๓๐ 
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อานิสงส์ของการมีสัจจะ 
พระภาวนาวิสุทธิคุณ 

  ถ้ามีใครมีสัจจะจริงนะ เดินจงกรมวัวควายยังไม่หายเลย 
  มีสองตายายเขาพากันเดินจงกรมบนนอกชานเรือนตอนเดือนหงาย ไอ้ขโมยมาลักควาย นีเรืองตก 

๓๐ ปีแล้ว สองคนตายายเดินจงกรมทีนอกชานเดือนหงาย ถ ้าไม่ได้ชั วโมงไม่เลิก ต้องได้ชั วโมง กข็วาย่าง

หนอ ซ้ายย่างหนอ ช้า ๆ ใครจะไปเหนือมาใต้ข้าไม่สนใจ ใครจะเรียกข้าก็ไม่รับปาก แหมเดินดี เดินจงกรม

มีสัจจะว่าเดินหนึงชั วโมง ควายอยู่ใต้ถุน ขโมยมา ๔ คนก็มาลักควาย คนหนึงก็เฝ้าเจ้าของไว้ คนหนึงก็ไป

เฝ้าทางปากตรอกไว้ คนหนึงตัดคอกใต้ถุนแล้วเอาควายออก มีควาย ๓ ต ัว ควายอ้วน ๆ เอาควายไปแล้วเปิด

เลย คนทีมันเฝ้าเจ้าของมันย ังอยู่ สุนัขหลับหมด ไม่รู้ม ันใช้สะกดหรืออย่างไรเราก็ไม่ทราบ หรือดาวหมามัน

ขึนเราไม่รู้ เรียนหรือเปล่าดาวหมาขึ นลักขโมยตอนนั น ถ ้าไม่เรียนจะบอกให้เอาไหม ดาวหมาขึ นหลับหมด

เลย ล ักของได้ตอนนั นนะ 
  อานิสงส์การเดินจงกรม ควายออกนอกบ้านไปแล้ว คนทีมันเฝ้าอยู่ใต้ถุนบ้านเจ้าของดูว่าเจ้าของจะ

ตืนหรือเปล่า เดือนมันหงายนีมันก็อะไรไม่รู้ ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ เอ๊ะ ผีสิงหรือย ังไง ก็เดินดูจนควาย

ออกไปตั งเยอะแล้ว ออกปากตรอกไปแล้ว เอ อะไรกัน นี ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ ขโมยทีเฝ้าคอกมันก็

ถอยหลังเรือย มันอยากดู ถอยหลังมาเรือย ๆ ถอยหลังออกมาจากใต้ถุนเรือย ๆ ก็ดู อะไรกัน นึกว่าผีเรือน

หรือย ังไง เพราะไปลักควายมาหลายเจ้าไม่เคยมีผีอย่างนี  ขโมยไม่ได้เรียนเดินจงกรม ถ้าขโมยมาเรียนซะแล้ว

ก็ไม่เป็นอะไรนะ จะได้รู้ว่าเขาเดินจงกรม มันไม่รู้นี ถอย ๆ มาเหยียบเอาหมาเข้า หมาตืนหมดบ้าน หมามีอยู่ 

๑๐ ตัวเห่ากันใหญ่ เลยควายทีเอาไปแตกกันหมด ควายไม่หาย นีอานิสงส์เดินจงกรมนะ มีข้าวของอะไรไม่

ต้องไปจ้างใครเขาเฝ้า สองคนตายายก็เดินจงกรมไปซี ถ้าไม่เดินก็หล ับเลย อ ันนีเรืองจริงทีผ่านมา ๓๐ ปีแล้ว 
  มีเรืองแปลกอีกเรืองหนึง เรืองคล้ายกัน บ้านตาแป๊ะแก่คนหนึง อยู่กันสองคนกับยายซิม เขานัด

หมายกันนังชัวโมงหรือสองชัวโมงจําไม่ได้ เวลานังแล้ว ใครจะเรียกมาหาใครจะมาลักขโมยไม่สนใจไม่ต้อง

ฟังเสียง ถ้านาฬิกาไม่กริงไม่เลิก ตั งสัจจะและพระทีคล้องคอก็ไม่มี เมียนั งโน้นผ ัวนั งนี บ้านนั นมีเครืองลาย

ครามเยอะแยะหมด แล้วก็มีลูกสาวคนหนึงผอม สะโพก ๒ ศอกได้มั ง ขณะนี ลูกสาวน่ะ สามีเป็นนายพันเอก 

อย่าไปออกชือเขาเลย เป็นลูกอาจารย์กองทัพอากาศ เดียวนี ยังอยู่แต่ปลดเกษียณแล้ว 
  ก็ได้ความว่าลูกสาวมาเยียมเตียกับแม่ แล้วทีนี เตียกับแม่ก็นั งบริกรรมพองหนอยุบหนอ ถ้าไม่ได้

กําหนดไม่ออก ถือสัจจะ พอดีรถปิคอัพเข้ามา ขโมยปล้นมีเอ็ม ๑๖ มาก็ยิง ยิงเลย ยิงไม่ออก ยิงโด่งออก แล้ว

โจรก็มาคลําดูทีคอ สองคนก็ภาวนาพองหนอยุบหนอตลอด ลูกสาวกําล ังรับประทานอาหารอยู่ กําล ังจิ มไก่

ย่างใส่ปาก เคี ยวไปยังไม่ทันกลืนนะ พอเสียงปืนโป้งปั งทําไง ก็รีบเข้าไปใต้เตียง ไม้ชิงชันสูงคืบเดียวนะ เข้า

ไปได้สะโพกเบ้อเร่อเข้าได้สบายมาก แล้วก็ไก่ย่างยังอยู่ในปาก 
  มันเป็นเรืองอัศจรรย์อันหนึง ยิงก็ไม่ออก มันจะมาฆ่าตาแป๊ะคนนี  มีเครืองลายครามขนใส่รถหมด 

ข้าวของเงินทองขนใส่รถ ยายซิมพองหนอยุบหนอ คิดหนอ ๆ ก็พองหนอยุบหนอต่อไป แหมเขาแน่จริง ๆ 
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ขโมยก็ขึ นรถไป ออกไปถึงตรอกนั น ร้อนถึง จักรินเทวราช สั งมาตุลีเทพบุตรบอกให้สารว ัตรใหญ่เข้าไปใน

ตรอกนี ให้ได้ เกิดสังหรณ์ในใจ ตํารวจสารวัตรใหญ่เป็นพันตํารวจโทก็สั งลูกน้องเข้าในตรอกนี ซิ มันสงสัย 

ก็สวนกันรถขโมยพอดีเลย พอสวนรถขโมย มันเปิดไฟเห็นต ํารวจมันก็โดด ตํารวจโดดตาม พอตํารวจโดด

ตามจับได้หมด 
  เลยผลสุดท้ายก็ถามว่า เอามาจากบ้านใคร โจรก็บอกกับต ํารวจว่าเอามาจากบ้านตาแป๊ะนี เลยถอย

หลังกลับไป พอรถขโมยไปจอดรถ รถสารว ัตรใหญ่ไปจอด สองคนนั งพองหนอยุบหนอ ย ังไม่ออกจาก

กัมมัฏฐานเลย เลยตํารวจก็ปลุกตาแป๊ะ ไม่ลุก สักประเดียวนาฬิกากริง ตาแป๊ะก็ออกพอดีเจอตํารวจบอกว่า 

เอ...ไอ้ผู ้ร้ายบอกว่าเอาปืนยิงไม่ออก เลยคลําทีคอบอกว่าไม่มีพระ ไม่มีพระเครืองรางของขล ังแต่ยิงไม่ออก 

บอกนีโดนปล้นรู้ไหม ตาแป๊ะบอกรู้ แต่กําหนดได้ว่าอย่างนี นะ รู้นะไม่ใช่ไม่รู้ ไม่ใช่เข้าพลสมาบัติ รู้เลย

อยากได้เอาไป รู้หนอ ๆ พองหนอ ยุบหนอต่อไป อยากได้เอาไป ๆ ถ้าเป็นของลือ ๆ เอาไป ถ้าเป็นของอัวอยู่ 

พองหนอ ยุบหนอ ๆ อยากได้เอาไป  ๆ
  พอพูดกันสักพัก ก็มีเสียงเรียกให้ช่วย ตํารวจก็มองหา เอ...อยู่ทีไหนแปลก อยู่ใต้เตียงเวลาเข้าได้

ออกไม่ได้ สะโพกต ั งศอก เลยเข้าไปยกเตียงไมชิ้งชันออกมา ไก่ยังอยู่ในปาก จะกลืนก็ไม่กลืน ไม่มีพอง

หนอ ยุบหนอ เตียกับแม่ทํา ลูกสาวไม่ได้ทํา ในทีสุดก็ได้ของคืนหมด แต่เตียกับแม่ในทีสุดก็บอกตํารวจว่า

ไม่เอาเรืองเอาความ ไม่ติดตามฝากหลวงไป แล้วแต่เถอะว่าเสียสละแล้ว บอกว่าจะติดคุกติดตะราง 

อโหสิกรรม แล้วพวกขโมยก็มากราบตาแป๊ะกราบยายซิม แล้วตํารวจก็ถามว่า เป็นยังไงถึงยิงไม่ออก มีพระ

อะไร ตาแป๊ะบอกมีพระพองหนอยุบหนอ ลือเอาไปใช้เถอะยิงไม่ออกแน่ พระพองหนอ พระยุบหนอ 
  ในทีสุด ตํารวจมาทีว ัดนี เดียวนี เป็นนายพันเอก เป็นนายพลตรีไปแล้ว ตํารวจบอกเอาพระตา

แป๊ะพองหนอยุบหนอขลังจริง ๆ ปืนยังยิงไม่ออก เพราะว่าคุณนายชือว่าสะโพกศอกกว่า ๆ นี นะเข้าไปได้

บอกว่าคุณนายเข้าไปได้ย ังไง บอกว่าฉันก็ไม่รู้ ตกอกตกใจพรวดเข้าไปใต้เตียง เตียงไม้ชิงชัน เวลาออกออก

ไม่ได้ สะโพกติดก็ต้องไปช่วยกันยกเตียงไม้ชิงช ันออกมาเห็นไหม มันก็เป็นได้อย่างนี 
  ปืนยิงไม่ออกก็คือสัจจะ ความจริง และก็ว่าคล้องพระไปเป็นกิโลนะ โป้งตายไปหลายราย เพราะไม่

นึกถึงคุณพระอยู่ในใจเลย ไม่มีสัจจะ เสียสัจจะ เอาพระไปคล้องเสียเวลาเปล่า ๆ พระพุทธเจ้าไม่ช่วยแน่ 

อาตมาขอยืนย ัน 
  อาตมาไปชายแดน ถามหัวหน้าหน่วยเป็นพันตรี บอกมีไหมปืนยิงไม่ออกยิงไม่เข้า มีคนเดียว 

นอกนันตายเรียบ โดนปืนตายทังนัน แต่คนนีไม่ตาย โดนเอ็ม ๑๖ หล่นจากเขาค้อเป็นเวลานานแล้ว ตอนนั น

เป็นสิบโท เดียวนีเป็นร้อยเอกแล้ว อาตมาบอกขอมาสัมภาษณ์ซิ แต่นายพันตรีก็ไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ด้วยอะไร 
  อาตมาก็มากล่าวอีกถึงอิสลาม เป็นชาวอิสลาม พ่อเขาเป็นแขกแม่เป็นชาวพุทธ ก็เอาตะกรุดมาให้

อาจารย์ดู ถ ักเสียสวยเลยคล้องคอไว้ นายพันตรีก็ไม่รู้ว่ามีอะไรดีเป็นอิสลาม ทําไมมันเหนียว ทําไมทหาร

ไทยตายซะเรียบ ในเขาค้อนีเองเลยเพชรบูรณ์ไปนี ติดต่อกับพิษณุโลก อาตมาไปมา ทีไปนีก็เอาของไปแจก

ไม่ใช่เอาเหรียญไปแจกนะ เอาขนมเอากระยาสารท ขนมเปียะ เอาพวกนํ าปลาไปแจกทหารชายแดน ๒๔ ลัง
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เรียบไม่พอแจก ทหารชอบไม่ใช่ไล่แจก อาตมาถามบอกขอดูซิ อิสลามบอกหลวงพ่ออย่าจับ เอาไม่จับได้ไง 

คนละศาสนาถือหรือ ไม่ใช่หรอกครับ เดียวผมจะเล่าถวาย 
  พอผมจะมาสนามรบนี ผมก็ไปลาลุง ๆ ผมเป็นทายกพระ แต่ทีนี แม่ผมได้กับป๋าทีมาจากเมืองนอก ก็

ต้องตามป๋าไปอิสลาม แล้วก็บอกมาขอของดีลุงจะให้อะไร ลุงบอกเอาผ้านุ่งแม่เจ้ามา แล้วลุงจะทําให้ เอา

ผ้านุ่งมาตัด ๆ เข้าแล้วก็เอาเชือกถักเสียสวยเลย แล้วก็ให้คล้องคอ แล้วบอกให้หลานตั งนะโมเอาแบบพุทธ 
ท่อง นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ๓ หน แล้วนึกถึงพระเจ้าของเจ้าก็ตามใจ บิดา

มารดาปกปักรักษา คุณครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั งหลายแค่นี แหละแล้ว เจ้าอิสลาม ๑. เหล้าหยดเดียวไม่กิน 

๒. การพนันไม่เล่น ๓. ผู ้หญิงไม่เทียว สามอย่างเท่านั น หล่นจากภูเขาก็ไม่เป็นไร เขาเลิกเสือให้ดู บอก

บอบชํ าไปเลย แต่ทีนี เพือนทหารของผมก็กินเหล้าเข้าไปในหมู่บ้าน กลับไปก็ไปเหยียบกับระเบิดตาย 
  นีแค่ผ้านุ ่งแม่ ปืนยังยิงไม่เข้า เขาไปทําเป็นตะกรุดคล้องคอ อาตมาจับเขาถึงไม่ให้จ ับ บอกว่านีเป็น

ผ้านุ่งแม่ผม เลยให้นายพันตรี บอกอยู่ด้วยกันมานาน ไม่รู้ไม่เห็นเล่าให้ฟัง กลัวทหารจะล้อว่าเอาผ้านุ่งมา

คล้องคอ ว่าอย่างนี  เดียวทหารบางคนก็ว่าไม่ใช่ผ้านุ่งแม่ เอาผ้านุ่งเมียมาคล้องคอ นีบางทีแม่มาหากห็าว่าเมีย

มาหา ทหารทีนั นเป็นอย่างนีเขาเล่าให้อาตมาฟัง นีก็เรืองจากชีวิตปฏิบัติธรรม ถึงจะเป็นอิสลามหรือไม่ก็ตาม

เขามีสัจจะของเขา เหล้าไม่กนิเลยแม้แต่หยดเดียว พระเจ้าก็ช่วยได้ นีผ้านุ่งแม่ก็ช่วยได้ เดียวนีไม่เอาแล้ว 

ผ้านุ่งแม่ก็ซักให้ไม่ได้ ทีผ้านุ่งเมียซักได้นะ เห็นบางคนเขาพูดกัน ข้อเท็จจริงอย่างไรไม่รู้ เห็นบางคนเขาพูด

กัน บางคนถูกผ้าผู ้หญิงไม่ได้เพราะกลัวเสือม อาตมาว่าไม่จริง อยู่ทีใจ เสือมไม่เสือมอยู่ทีใจ ไม่อยู่ทีผ ้านุ่ง

ผู ้หญิงหรอก 
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อานิสงส์ของการสวดพุทธคุณ 
พระภาวนาวิสุทธิคุณ 

  พระพุทธคุณ อาตมาสังเกตมาว่า บางคนเขาไปหาหมอดู เคราะห์ร้ายก็ต้องสะเดาะเคราะห์ อาตมาก็

มาดูเหตุการณ์ โชคลางไม่ดีก็เป็นความจริงของหมอดู อาตมาก็ตังตําราขึนมาด้วยสติ บอกว่าโยมไปสวด

พุทธคุณเท่าอายุให้เกินกว่า ๑ ให้ได้ เพือให้สติดี แล้วสวดพาหุงมหากาหายเลย สติก็ดีขึ น เท่าทีใช้ได้ผล สวด

ตังแต่ นะโม พุทธัง ธัมมัง สังฆัง พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากา จบแล้วย้อนกลับมาข้างต้น เอา

พุทธคุณห้องเดียว ห้องละ ๑ จบ ต่อ ๑ อายุ อายุ ๔๐ สวด ๔๑ อายุ ๓๕ สวด ๓๖ ก็ได้ผล 
 
พุทธคุณกับชาวคริสต์ 
  มีชาวคริสต์คนหนึง มีลูกชายคนเดียว อยู่ทีลาดพร้าว เป็นเศรษฐีทีดิน อายุ ๕๑ ปี มีลูกชายคนเดียว 

สามีตาย ลูกชายเรียนหนังสือไม่เก่ง ก็ไปส่งเรียนปริญญาทีอเมริกา เป็นเศรษฐีที กทม. ราชาทีดิน ทีดินข้าง

คลองแสนแสบของเขาทั งนั น ไปจรดลาดพร้าวหลายร้อยไร่ เมือสมัยก่อนก็ขายได้หลายร้อยล้าน เป็นผู ้มีเงิน 

ก็ส่งลูกไปเรียนเมืองนอก ลูกไม่เอาไหน ไปก็ไปซือรถเก๋ง พาจิกโก๋ไปหาจิกกี ๓ ปีมาแล้ว แล้วก็มีหนังสือมา

หลอกแม่เรือย เรียนจวนใกล้สําเร็จ ขอเงินอีก ๑ แสน ขอเงินอีก ๕ แสน 
  แล้วในทีสุดเขาก็ไม่รู้จะไปหาทีพึงทีไหน ก็ไปหาหมอดู หมอดูก็เอาเงินสะเดาะเคราะห์ ลูกถึงจะ

เรียนได้ แล้วก็ได้เงินสะเดาะเคราะห์ ไปหาหมอทําก็ไม่สามารถจะสําเร็จได ้แต่พอดีก็มีคนสิงห์บุรีไปเป็น

ลูกจ้างบ้านนั น เขาเป็นนายทุนให้ก็พากันไปนครสวรรค์ กล ับมาเขาก็เลยอยากจะให้อาตมาช่วยเขา ก็พามา

แวะ เขาบอกอย่าแวะ ก็เลยแกล้งเพทุบายว่าปวดท้อง แวะเข้ามาว ัดนี หน่อย จะหาห้องนํ าแวะเข้ามาแล้ว 

นายทุนคนนี ก็เข้าห้องนํ าด้วย คนนั นก็มาบอกกับอาตมาว่าหลวงพ่อช่วยทีเถอะ แต่อาตมาก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็น

คริสต์ บอกช่วยหน่อยเถอะเขามีลูกชายคนเดียว ผมก็ขอยืมเงินเขาใช้เรือย เราก็นึกในใจว่า ขอดูหน้าก่อน 

แล้วเขาก็พามาแล้ว ก็บอกให้ฟังว่า ลูกชายไปเรียนทีอเมริกา ไม่เอาไหนเลย พอรู้เข้าว่าเรียนไม่สําเร็จ ไป

เทียว พานักศึกษาไทยไปเสียหายกัน ฉันก็จะเป็นโรคประสาทแล้ว ท่านจะมีทางช่วยได้ไหม ดูหน้าแล้วก็รู้ว่า 

ลูกชายต้องสําเร็จปริญญาโท และจะสําเร็จปริญญาเอกด้วย แต่ทําไมเรียนไม่สําเร็จ เดียวมีวิธีทางแก้ เพราะ

ลักษณะบอกให้รู้ถึงลูก ด้วยว่าลูกชายต้องเรียนสําเร็จ แต่ทําไม่ถึงเรียนไม่สําเร็จ 
  มีวิธีแก้ อาตมาก็บอกว่า โยมไปสวดมนต์ สวดพุทธคุณ ๕๒ จบ เพราะตอนนีอายุ ๕๑ เขาบอกว่า 

“ฉันสวดไม่ได้ ฉันเป็นคริสต์” “พระบิดา พระบุตร พระจิต สวดได้ไหม?” “ฉันก็เป็นคริสต์แบบชาว

พุทธทีสวดมนต์ไม่เป็น ไปวัดเข้าโบสถ์ก็เข้าไปอย่างนันเอง” วันนั นก็เจ๊ากันไป ไม่ยอมรับ ก็อยู่ได้อีก ๔-๕ 

เดือน อาตมาจําหน้าได้ ทีนีไม่มีคนพามาละ เขามากันเอง ๓ คน บอกว่า “ฉันยอมจํานน” บอก “เอาอย่างนี

โยม ไปซือหนังสือสวดมนต์เข้าเล่มหนึง” “ฉันไม่อยากให้หนังสือสวดมนต์มีในบ้านฉัน ท่านช่วยเขียนให้

หน่อย” อาตมาก็ต้องเขียน พอตอนหลังขี เกียจเขียนต้องพิมพ์เป็นใบ นีพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงม

หากา “ฉันไม่นับถือพระ ฉันจะสวดได้หรือ” “ทีนอนนันแหละสวดไปก่อน” อาตมาหาอุบาย เลยก็สวด
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พาหุงมหากา “ฉันท่องไม่ได้ อ่านตามตัวแล้วฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าอายุ ๕๑ สวด ๕๒” “ใช้ก้านไม่ขีด ทิงเข้า

ซิ ทําไปก่อน” เขาเลยมั นใจว่าคิดว่าจะทําได้ บอกว่า “โยมสวดมนต์เสร็จแล้วแผ่เมตตาให้ลูก อย่าด่าลูกนะ 

อย่าแช่งลูก ให้ลูกมีความเจริญสุข และให้ลูกมีความตังใจเรียนหนังสือให้สําเร็จ” 
  พอไปสวดได ้๓ เดือน ท่องได้หมดเลย หนักเข้าก็ไม่ต้องใช้ก้านไม้ขีดแล้วจึงเกิดอานิสงส์ ๒ 

ประการ 
  หนึง โรคประสาทหาย กินได้นอนหลับ ชืนอกชืนใจ นอนหลับก็ใจดี เริมแผ่ส่วนกุศลให้ถึงลูกแล้ว 

บุญกุศลของแม่จะถึงลูกถึงตอนไหน รู้กันตอนนี  เพราะลูกนีเฟ้อในการเงิน ขอเงินแม่เรือยเลย ไม่รู้บุญกุศล

ของแม่แต่ประการใด ว ันนั นบุญกุศลของแม่ถึงประมาณ ๖ เดือนหลังจากสวดมนต์ อาตมาจดไว้ ว ันนั นพอดี

ลูกชายพาพวกนักศึกษาไทยทีส่งด้วยทุนของตัวเอง ไปเทียว ข ับรถไปชนเสาไฟฟ้า เพือนอยู่ข้างหลังกระเด็น

ออกจากรถหมด ไม่ตายไม่เป็นอะไรเลย แต่เจ้านีต้องไปอัดก๊อปปีกับเสาไฟฟ้า เสาล้ม ต้องเสียเงินหลายแสน 

พวงมาลัยอ ัดหน้าอกไปโคม่าอยู่โรงพยาบาล ไม่รู้สึกต ัว แล้วพอดีมีลูกพีอยู่คนหนึง เป็นแพทย์อยู่ทีอเมริกา

เป็นลูกพีลูกน้องกัน ก็ไปเยียม ถ้าจะไม่รอดแน่ ก็ให้อ๊อกซิเจน นายแพทย์อเมริกาบอกว่าไม่รอดแน่ 
  ว ันนั นผา่นไป รุ่งขึนลืมตา พอรอดมาแล้วปวดเมือยจะตาย นํ าตาร่วงคิดถึงแม่ นีคนเราจะมีทุกข์คง

จะคิดถึงแม่  
  มันเฟ้อไปในสังคม มันจะไม่คิดถึงแม่ บางคนอายุ ๘๐ แก่จะตาย เวลาใกล้ตายหลงคิดถึงแม่จ๋า

กระทั งแม่ตายไปตั งนานแล้วอย่างนี แน่นอน ม ันทุกข์หนัก บอกปวดเมือยทั วสรรพางค์กาย คุณแม่จ๋ารําพัน

คิดถึงแม่ 
  ข้อสอง ลูกคิดถึงแม่ ถ้าแม่ทราบว่าหนูไม่เรียนหนังสือแล้ว แม่จะเสียใจแค่ไหน ทราบเข้าก็ดีอกดีใจ

มาว ัดเลย เลี ยงเพลพระ สวดธรรมจักรให้ ๑ จบ 
  ในทีสุด พอลูกกลับจากอเมริกาพาลูกมาเลย อาตมาให้พระบูชาไป ๑ องค์ แม่ก็เล่าให้ฟังเพราะเหตุ

อย่างนี  ลูกเลยสวดมนต์ภาวนาแล้วไปเข้าว ัดไทย ไปนั งวิปัสสนาทีเมืองนอก เจ้าคุณเทพโสภณรู้จัก แต่ไม่รู้

เรืองวัดอ ัมพวัน รู้ว่าเจ้านีมันนักกัมมัฏฐานปริญญาเอก เดียวนี ไม่ยอมกลับบ้าน แม่บอกหลวงพ่อให้ฉันสวด

มนต์อะไรให้ลูกกลับประเทศไทย ไม่มีกลับเรารู้แล้วไม่กลับแน่ 
  อ ันนี ได้ผลแน่นอน ขอฝากไว้ว่าเด็กหรือใครก็ตาม ก็ต้องประสบทุกข์จะคิดถึงแม่ ถ้าไม่ประสบทุกข์

ให้เงินไปเฟ้อ ไม่คิดถึงแน่ ต้องประสบทุกข์จึงจะเห็นตัวธรรมะ เห็นอกเห็นใจเลยเชียว เขามาเล่าให้อาตมา

ฟัง บอกหลวงพ่อครับ ผมไม่คิดถึงแม่เลย ๓-๔ ปีทีอเมริกา แต่ก็คิดถงึแม่ ว่าอยู่กับแม่ป้อนข้าวให้ พัดวีให้ได้ 

คิดอย่างนี เลยจึงกลับ แม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อนีช่วยเอาไว้ เขาเลือมใสอาตมาบอกว่า ถ้าเชือนะ ไป

เดียวนี  ตัดผม เพราะผมเขายาวประบ่า เลยต ัดผมทีนีสิงห์บุรีเห็นได้ชัดมาก เจ้าคนนี  บอกแหมหลวงพ่อว่าผม

นีผลาญเงินแม่ไปหลายล้านบาท ดังทีกล่าวแล้ว อาตมาก็ตังตํารา ถ้าคนไหนเคราะห์ร้ายสวดพุทธคุณ 
 
จ่าสอบเป็นนายร้อย 
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  จ่าทีศูนย์ปืนใหญ่นีบอกว่า หลวงพ่ออีก ๒-๓ ปีอายุผมเกินแล้ว สอบนายทหารไม่ได้เสียไป ๒ หมืน

ก็ไม่ได้ “อย่าไปพูดเรืองเสียเงินเสียยีห้อทหาร สองคนผัวเมียสวดมนต์ได้มัย ต้องได้แน่ สวดสองคนเลย” 
พวกทหารศูนย์ปืนใหญ่ เขาบอกสงสัยบ้านจ่านีท่าจะบ้าแล้ว พอผัวจะไปทํางาน “นีแม่อีหนูมาสวดมนต์

แทน ฉันจะไปทํางาน” เมียก็สวดใหญ่ เพือน ๆ มาเยียม ไปเถอะขาขาดไปเคยไปเล่นไพ่ด้วยกัน เลิกเล่นมา

นั งสวดมนต ์
  ในทีสุดสอบได้สอบนายทหารได้เดียวนีเป็นพันตรีไปแล้ว แล้วรํารวยมีเงินให้นายทหารกู ้จ่าคนนี

พอสวดมนต์ มีเงินและมีไร่ทีอําเภอพัฒนานิคม มีสวนมะพร้าว มะพร้าวเยอะแยะมันเป็นความจริงขึ นมา 

ไม่ใช่ขลังด้วยคาถา แต่ขลังด้วยสติ สวดมนต์แล้วก็มีสติขึนมา ปัญญาก็เกิด สอบเขียนก็ได้เลย ตอนเสียเงิน 

๒ หมืนไม่ได้ เขาบอกข้อสอบให้ย ังไม่ได้ บอกสวดพุทธคุณเข้า ได้ทุกราย อาตมาอบรมนักศึกษามานี

ติดตามโดยต่อเนือง ไม่ใช่ไปบอกขอกฐินผ้าป่า ต้องการประเมินผลขอให้เธอทําตาม บางคนบอกว่าฉัน

เรียนสําเร็จวิชาครูมาทําอะไรไม่ได้ บอกหนูไม่จําเป็นต้องเป็นครู มานั งกมัมัฏฐานสวดมนตเ์ขา้ ไม่

จําเป็นต้องวิชาทีเรียนตรงเลย มันจะเกิดมีคนอุปถัมภ์ ช่วยเหลือผลักดันไปจนได้โดยวิธีนี 
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อานิสงส์ของการแผ่เมตตา 
พระภาวนาวิสุทธิคุณ 

  อาตมาเมือหลายปีผ่านมานี  ๕-๖ ปีแล้ว มีลูกประคําอยู่สายหนึง เคยสวดมนต์รัตนมาลาเมือสมัยเดิน

ธุดงค์ ลูกประคําสายนี รักมาก อาตมาก็มีหมอนมีอะไรทีกุฏิอาตมานะ หนูนีไปกัดหมอนกัดอะไรเกลือน

กลาดหมดเลยนะ กัดเต็มไปหมดทีบนกุฏิอาตมานีน่ะ อาตมาก็พูดเล่น ๆ แต่จิตใจก็เคืองเหมือนกันนะ “ไอ้

หนูไม่มีดีฆ่ามันเลย ให้เด็กไปซือกรงมาดักเลย หนูไม่ดี เดียวคืนนีจะฆ่ามันให้หมด” พูด ๆ ลอย ๆ ออกมา

อย่างนี แหละ แต่จิตใจเราอาจไม่ถึงขนาดนั น ก็พูดด้วยความโมโห ต้องเอามันเลย หนูมันไม่ดีกัดหมอนกัด

พรมหมดไม่มีเหลือ แล้วลูกประคําอาตมาวางไว้ข้างทีอาตมาจ ําวัด คืนนั นแหละกัดลูกประค ําแหลกเลย หนู

กัดแล้วเอาไปลงร่องไปเลย ๘-๙ เม็ดหายไปแล้ว มานบัดูไม่พอร้อยแปด ขาดไป ๘-๙ เม็ดแล้วย ังไง ให้พระ

มาช่วยหา หาไม่เจอ บอกหลวงพ่ออยู่ใต้เพดานใต้ฝ้า เอาไม่ได้ ล้วงไม่ได้ ถ้าจะเอาได้ต้องงัดพืนออกเอาไง 

เอ...งัดก็เสียหมดนะซี เขาตอกตะปูไวนี้มันเป็นกุฏิเก่า ตอกตะปูไว้แน่นนีจะงัดอย่างไร มีร่องนิดเดียว พอ

เม็ดลูกประค ําลงได้เห็นแต่ล้วงก็ไม่ได้ ลูกประคําอยู่ข ้างล่าง ติดฝ้าทํายังไงดี 
  คืนนั นถ้าใครเห็นเขาก็คงว่าอาตมาท่าจะย ังไงเสียแล้ว อาตมาก็จุดธูปจุดเทียน เดินจงกรม นังสมาธิ 

ๆ เสร็จเรียบร้อยดีแล้ว ก็พูดว่า “พ่อหนูเอ๋ย พ่อหนู เมือคืนวานนีทีเราพูดกับเจ้าว่าหนูไม่มีดีจะฆ่าให้หมดเลย

นัน ขอโทษด้วยเหอะ จงอโหสิกรรมให้เราหน่อยนะ เราขอแผ่เมตตาให้เจ้า เดียวพรุ่งนีจะเอากล้วยให้กิน อย่า

มากัดหมอนกัดเสือกัดพรมเป็นของสงฆ์เป็นบาปเป็นกรรมนะพ่อหนูนะ ขอแผ่เมตตาเจ้า จงอโหสิกรรม

ให้แก่เราเถิด ทีเราพูดพลังเผลอสติไป” 
  เช้าขึ นมาเป็นย ังไงโยม ลูกประคําได้คืนหมด หนูคาบมาให้ทีนอนเลย เลยอาตมาก็มามีหมอตํารวจ

คนหนึงทีสิงห์บุรีนีน่ะ มาอยู่กับอาตมาเป็นแรมปี แกก็มานั งนอนอยู่ข้างล่าง รับใช้ในวัดนี  แกรู้เรืองนี ดี 

เพราะเคยหาลูกประคําด้วยกัน เอาไฟส่องไปตามรู ว่ามันไปอยู่ข้างล่าง พอเช้าอาตมาย ังไม่ได้โยกย้าย

ลูกประคําวางหนูกัดบินไป ๔-๕ ลูก บินไป มันไปขบ มันมีรูยังพอจะใช้ได้ ก็ไปเรียก พระปลัดประสิทธิ มา 

เรียกลูกศิษย์มา แล้วก็เรียก หมอเยือน  ชโลปถัมภ์ ทีเป็นสมาชิกสมาคมสิงห์บุรี เดียวนี แก่มากแล้ว เป็นหมอ

ตํารวจ ให้แกมาดู แกก็บอกว่า “แน้ มาได้ไง” ก็เอาไฟส่องดู ก็ขึ นมาหมดแล้ว หนูเอามาคืน ด้วยการแผ่

เมตตาน่ะ โยมจําไว้ หนูเอามาคืน 
  ผลสุดท้ายอาตมาก็ไปซือสายซอทอมาร้อยเรียบร้อย หมอเยือนอยู่กับอาตมาอีก ๒-๓ เดือน บอก

หลวงพ่อไม่ให้อะไรผมไม่ว่าอะไร ผมขอลูกประคําได้ไหม แล้วอธิบดีสมพรก็อยากได้ คนโน้นก็อยากได้ 

คนนีก็อยากได้ จะให้ใครดี ก็พิจารณาคนใกล้ตัวก่อน ก็หมอเยือนมารับใช้เราเป็นปี ๆ ก็ให้หมอเยือนไป นี

ลูกประคําลูกนี นะ หมอเยือนยังไปรักษาอยู่จนบัดนี  นีอ ํานาจเมตตาลองดูนะ ตั งแต่นั นมาหนูไม่เคยมากัด

หมอนมุ้งเลยจดบัดนี  นีหนูก็เยอะ อาตมาก็ต้องให้กล้วยกิน แผ่เมตตากับมัน เอ ้าลองดูนะ แล้วจะไม่มากัด

ของเราเลย 
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ยายผิงกับแมว 
 มี ยายผิง อยู่คนหนึง อยู่ทีกุฏิอาตมา เดียวนี ตายไปแล้ว อาตมาก็มีแมวมีหมาอย่างนี แหละ ตอนทีแก

อยู่เอาตาลปัตรตีแมว ยายคนนี น่ะก็ลูกเขาไม่เลี ยง อาตมาส่งลูกเรียนเป็นใหญ่เป็นโตแล้วนะ แล้วก็มีลูกสะใภ ้

ไล่แม่ออกมา เราก็ต้องเลี ยงแม่เขาด้วยซี ลูกไม่เอาไหน พอได้เมียก็ลืมแม่เลย แม่เลยต้องมาอยู่ก ับอาตมา เอา

เข็มขัดทองมาฝาก เอาสร้อยมาฝากอาตมาไว ้  ก็มารับใช้ทีว ัด พอแมวเข้ามาตีเลย ทั งตีทั งเตะ แล้วแมวก็ยิงขี

ใหญ่ เห็นไหม แมวนีแปลก ถ้าด่า มันยิงขี  มันขี เปรอะเลอะพรมหมด อาตมาวันนั นเห็นลงมาจากข้างบน ก็ลง

มานัง ๆ อยู่ข้างล่าง แล้วแมวทําอย่างไร มันเกลียดยายผิงทีด่ามัน มันไปชวนเพือนมาช่วยขี  ให้ยายผิงเช็ด เห็น

ไหมแมวทีบ้านใครไม่รู้ มันชวนเป็นแถวหมดแล้วมาถึงขี เอา ๆ แล้ววิงเลย อาตมาเห็นกับตาแล้ว โอย เห็น

ไหมมันขี ทีเดียวไม่พอนะ มันไปชวนเพือนชวนสมัครพรรคพวก มันมาช่วยขี ทีกุฏิอาตมาแล้วให้ยายผิงเช็ด 

ยายผิงก็ด่าไปเช็ดไป ด่าไป อะไรอย่างนี นะ เดียวอีกว ันไปชวนเพือนมาอีก ชวนเพือนยังไม่พอ ชวนหมามาขี  

แหม แมวนีสําคัญ เอาย ังไงนีเรืองจริงทีนีนะ ถามคนทีนีดู  
  อาตมาก็เปลียนใหม่พอไม่มีแขก เรียกยายผิงมานี ยายผิงแกแก่แล้วบอกอาตมาขอบิณฑบาต “นีโยม

ไปด่าแมว มันยิงขีเห็นไหม นีเห็นไหม แล้วก็พาเพือนมาขีเห็นไหม นีเห็นไหม” “เห็นเจ้าค่ะ” “และฉัน

จะทํายังไงเจ้าคะ ก็แผ่เมตตาไม่ออก อยากจะกระทืบเสียเลย อยากจะกระทืบแมว” “แหมหลวงพ่อ เอาอย่าง

งีเหอะ หาตะคอกให้ฉันสักลูกเถอะ จะจับไปปล่อยแถวพรหมบุรี” บอก “อย่า บ้านแตกสาแหรกขาดอย่าไป

ปล่อย วิธีของเราอย่างนี โยมนังกรรมฐานเสียซี” บางทีมาอยู่กับอาตมาเป็นปี ๆ ไม่เคยนั งกรรมฐานเลย ใกล้

เกลือกินด่าง ทีว่าไวสั้ปเหร่ออยู่ใกล้ผีชีอยู่ใกล้พระไม่ต้องไหว้ ไม่ต้องเชือฟัง อันนีเรืองจริงนะ สัปเหร่ออยู่

ใกล้ผี ชีอยู่ใกล้พระใช่ไหมล่ะ ลองไปพิจารณากันเอง 

  ยายผิงไม่เคยนั งกรรมฐาน มีใครมา เอ ้าโยม คุณน้าคุณลุงคุณป้านั งกรรมฐาน หลวงพ่อคนเขาถามว่า 

แกเอาบ้างหรือเปล่า ข้าเปล่าเลย นึกดูซิ ไม่เอาไหนเลย ในทีสุดอาตมาก็บอกให้โยมทําอย่างนี ได้ไหม บอกว่า 

แม่แมวเอ๋ย อย่าขีเลยนะ เรากวาดลําบากไปขีทีอืนเถิด ต่อไปนีฉันจะไม่ด่าแก ฉันจะไม่ตีแก ให้สัญญากับแก 

ไปขีทีอืนนะ พูดให้เพราะ ๆ ยายผิงพูดกับแมวจ๊ะจ๋าหน่อยซี แมวมันก็มีชีวิตชีวา แมวตามบ้านทีมาปล่อยวัด

เพราะอะไร ขี รดหัวเตา ก็เจ้าของบ้านไม่มีราศี ไม่มีสกุลรุนชาติ แมวจึงขี รดหัวเตา เอ้าลองดูซิ พอขี รดหัวเตา

แล้วทําไง เอามาปล่อยว ัด แล้วทีหมามันไม่ขี ตามถนนหนทางนีน่ะ เพราะมันมีระเบียบมันชวนกันขี ทีท่า

โน้น ไม่เหมือนวัดสุทัศน์ นกกระจาบขี ตามถนนเต็มไปหมด นีมีขี ตามถนนไหม ไม่มีหรอก ม ันขีทีท่า ถาม

มันดูซิ ลองไปตีไปเตะ ไม่ช้าก็ขี ตามถนนหรอก ทีขี ตามนีไม่ใช่หมาทีวัด มีคนมาปล่อยไว้  ๒ วันนี ย ังไม่ได้

หัดมัน 
  ในทีสุดยายผิงก็พูดเพราะ ๆ แม่แมวต้องพูดอย่างนี  อย่าไปตีมัน เตะมัน เสียสกุลรุนชาติ เอาตีนเตะ

แมวเตะหมานีนะ แมวหมาเสียแมวเสียหมากล ับมาขี รดเป็นกาลกิณีประจําบ้าน บางบ้านมันออกลูกกรอกให้

เลย แม่แมวจ๋ามาทานเสียตรงนี  แมวบางตัวมันขีในส้วม อาตมาเห็นบางตัวมันเข้าไปในส้วมเลย เอ๊ะ แมวมัน

เข้าไปทําไมหว่า อ้อ ไปถ่ายลงบ่อนะพอดีเลย ลงโถพอดีเลย บางคนเห็นแมวไปตีไปเตะ เสียสกุลรุนชาติ 
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ไม่ใช่เสียแมว เสียทีคน คนไม่มีสกุลรุนชาติ แมวก็ขี ให้เช็ดเสียดูนะ อ ันนี เรืองจริงนะ เลยพูดกับม ันดี ๆ แมว

ก็ไปบอกกับเพือนมัน นีต่อนี ไปยายผิงเขาดีนะ ไม่ต้องมาขี ทีนี เอ๊ะ มันมีบอกกันได้ใช่ไหม แล้วตั งแต่นั นมา 

แมวไม่เคยมาขี ทีกุฏิอาตมาเลย ยายผิงบอก โอยหลวงพ่อ ตังแต่นันมาไม่ต้องเช็ดขีแมวเลย แหมมีตัวเดียว

อุตส่าห์ทําเรา ไปบอกเพือนมาขีได้ เห็นไหม ลองดูซี ตอนอาตมาเป็นเด็กเคยไปเทียวตามบ้าน บ้านโยมเขามี

ลูกสาวสวย อยากจะไปชอบลูกสาวเขา อาตมาก็ไป ไปเห็นหมาเยอะ เออ หมาบ้านพ่อตานีเยอะจัง ขว้างมัน

เลย ว ันหลังเราไปเห่าเราคนเดียว ม ันจําแม่น สิบปีมันยังจําได้ จะบอกเทคนิคโยมทีจะไปบ้านลูกสาวใคร 

สมมติว่า ติดพันลูกสาวบ้านใครเอาลูกชิ นไป ห่อไปให้ได้ หมามันชอบลูกชิ น โอยมันจําหน้าไว ้ เลย ว ันหลัง

ไปมันเชิญ ๆ เอาลูกชิ นมาหรือเปล่า เลียแข้งเลียขาลูกชิ นมาหรือเปล่า อ ั นแน่ ลูกชินไม่ได้เอามา วันหน้ามา

ต้องกัด เอ้าลองดูซี ถ้าไม่เชือตามใจนะ ถ้าไปขว้างหมา ไม่ต้องคนหรอก แค่หมามันก็เกลียด หมาก็เกลียด เรา

ไปขว้างมัน ไปไล่มัน ไปด่ามัน พูดวาจาสามหาว ไม่มีสัจจะวาจา พูดจาไม่ดี แมวก็เกลียดหมาก็เกลียด ย ัง

อุตส่าห์มาช่วยขี นะ ว่าจะเย็บหมอนไปถวายว ัดโน้นว ัดนี  แกก็เย็บ ปากก็รับแขก แกก็หน้าสําค ัญเหมือนกัน 

แกดูหน้าคนแต่งตัวสวย ๆ ยายผิงชงกาแฟทําอะไรให้กิน แต่งตัวปอน ๆ มายายผิงหันก้นให้ทําไม่รู้ไม่ชี  นีซี

แมวถึงขีรด รับแขก ย ังเอาสวย ๆ นะ คนไม่สวยไม่รับนะ นีเรืองจริงทีว ัดนี เอง เดียวนี แกตายไปแล้ว เล่าได้

เต็มที แกอยู่เล่าไม่ได้เดียวแกไม่ต้มนํ าร้อน เอ้าเรืองจริงนะลองเอาไปใช้ดูได้ 
  สรุปแล้ว ไม่มีอะไรดีเท่าแผ่เมตตา ได้จากการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานเท่านัน ถึงจะตัดใจได้ และ

เสียสละได้ด้วยเมตตาของตน แก่บุคคลอืนได้ โดยเฉพาะแก่สัตว์เดรัจฉาน เราจะเห็นพระธุดงค์ไปปักกลดไก่

ป่ามันเชือง เขาเรียกว่า สมเด็จพระสังฆราชไก่เชือง ไงล่ะ ก็เพราะเมตตาไม่ใช่หรือ ไม่ได้ไปฆ่ามัน นีแมวน่ะ 

เราไปเตะมันเข้าไม่มีสกุลรุนชาติ มันเป็นกาลกิณีของเจ้าของทีมีจิตใจเลวร้าย ไม่มีมารยาทเลย ก็ทําให้แมว

ไม่มีมารยาทไปด้วย แมวทีขี รดบ้านเลอะเทอะเปรอะเปือนนั น เจ้าของไม่ดีนะ ถ้าเจ้าของมีราศี มันก็จะออก

ลูกกรอกให้ อย่างทีจังหว ัดสิงห์บุรี นีเขารํ าลือกันว่าแมวทีว ัดนีออกลูกกรอกมีตาเพชร เพชรตาแมวก็ขอไป

เลี ยงอย่างดีเลย แล้วออกลูกกรอกให้บ้านอืนเลย บ้านนี ไม่ออกให้ บ้านนี ไม่มีราศี เลยหนักเข้าเจ้าของเคือง

เรืองนี เลยใส่ชะลอมลูกทั งคอก แล้วก็ห่อซะดี ฝากเรือเมล์มาขึ นหน้าว ัด แล้วเรือมาตอนบ่าย ๒ โมงนี  ก็จะ

ฝากผักหญ้าปลามันมาให้พระสงฆ์องค์เจ้าในว ัด ก็ต้องไปรับ ก็ไปเอาชะลอมนั นมา ก็นึกว่าคงจะเป็นผัก พอ

มาก็ดูเป็นแมวตั ง ๑๔ ตัว บ้านทีเอาแมวเราไป แล้ววนัหล ังก็จดหมายมาว่า หลวงพ่ออย่าโกรธเคืองเลย ก็ฉัน

เอาไปกลับออกลูกกรอกให้บ้านอืนเขารํ ารวยกัน ฉันเลยก็ต้องรวบรวมมาคืน ก็ราศีตัวไม่ดี แล้วด่าแมวทุกว ัน 

มันก็ออกลูกกรอกให้นะ มันท้องจริง แต่มันออกให้ร้านโน้นรํ ารวยจนบัดนี  ดูซี เลี ยงไว้แท้ ๆ มันไปให้คน

อืนรวย ก็บา้นนี รวยได้อย่างไร ไม่มีกุศลเลย ไม่มีเมตตาเลย มันก็ไปให้บ้านอืนเขา จะเอาอย่างไรกันแน่ บ้าน

อืนเขาจะรวยกันแล้วบ้านนี ไม่มีสิริขว ัญมงคลอยู่ในบ้านของตนเลย วาจาก็ไม่ดี พูดจาพาทีก็แย่มาก ไม่มี

ธรรมะเลยแม้แต่น้อย ตี ๔ ลุกขึ นมาสวดมนต์แล้วทีบ้านนี นะ ตี ๔ ลุกขนึมาสวดมนต์เลยด่าลูกด่าหลานทีตี 

๔ ไม่ใช่โยโสภควานะ อาห่ามาอาเหียมา เอ๊ะ ตั งแต่ตี ๔ เลย แล้วแมวมันจะออกลูกกรอกได้ไง ก็ออกให้ร้าน

โน้นเลย ร้านโน้นก็สวดมนต์ทุกว ัน ไม่ต้องเลี ยงแมวก็ย ังได้บุญ เห็นไหมแล้วบ้านนั นมีรถต ั งหลายคัน ร้านก็

เลยรุ่งเรืองขึ นมา อุตส่าห์ไปเอามาจากว ัดด ันไปออกลูกให้บ้านอืนเขา กระทั งแมวก็ไม่อยากมาหาหมาก็ไม่มา



 ๗๗

สู่จนสะบัด ย ังไงลองไปคิดดูเอาเอง คนไหนมีเมตตา นกก็มา หมาก็มา แมวก็มา คนก็มา ดูซี อย่างนี มีเหตุผล

ทีน่าฟัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๘

สติปัฏฐาน ๔ ปิดอบายภูมิได้ 
พระภาวนาวิสุทธิคุณ 

  ญาติโยมเอ๋ย โปรดได้ทราบไว้ เถอะ บุญกรรมมีจริง บาปกรรมมี ยมบาลจดไม่มี จิตนี เป็นผู้จด จดทุก

วันคือ อารมณ์ เรืองจริงแน่ จดทุกกระเบียดนิว บาปบุญคุณโทษบันทึกเข้าไว้  พอวิญญาณออกจากร่างไป มัน

ก็ขยายออกมาใช้กรรมไป ถ้าเราทําดีก็ไปบังเกิดในสวรรค์ ทําช ั วก็ลงนรกไปแบบนี 
  อาตมามาคิดดูนะว่าสวรรค์อยู่บนฟ้า นรกอยู่ใต้ดินก็คงไม่ใช่ ดูตัวอย่างทีเคยเล่าให้ญาติโยมฟัง  
  ตาเล่งฮ่วย ผูกคอตาย วิญญาณไปเข้ายายเภา ยายเภาเป็นคนไทยแท้ ๆ เกิดพูดภาษาจีนได้ ตอนนั น

อาตมาอยู่ว ัดพรหมบุรี  
  อาตมาเป็นหมอไล่ผีแต่ไม่มีคาถา ถ้าเป็นหมอผีไม่ต้องใช้คาถา ทําปากขมุบขมิบ เทนํ ามนต์ราด

ส่งไป ผีจริงก็ร้อง ผีปลอมก็ร้อง พวกนี โดนนํ าไม่ได้ร้องหมด อาตมาจับผีได้หมดแล้ว จริงปลอมรู้หมด 
  คนทีเป็นลมเพลมพัดไม่ต้องเสกคาถาหรอก เอานํ าพ่นไปยังร้องเลย ร้องหวีดหวาด ๆ คนสติไม่ดี 

ไม่ใช่อะไรหรอก คนไม่มีสติเขาสวดภาณยักษ์กัน คนไม่มีสติดิ นกันจะตาย คนมีสติเขาเฉย นีจําไว้  มีสตินีมี

ประโยชน์ คนไม่มีสติผีเข้าเจ้าสิง  
  มีคนมาตามอาตมาไป พอไปถึงยายเภาพูดภาษาจีน เลยต้องให้เรือไปตาม ตาแป๊ะเลียงเกียก ไว้

ผมเปีย เป็นลุงเขยอาตมาให้มาเป็นล่าม 
  เขาบอกไม่ต้องไล่เขา เขาอยู่กับ ฮ่วยเซียเถ้า อยู่ตรงใกล้ว ัดพรหมบุรีนีเอง 
  อาตมาถามว่า “ฮ่วยเซียเถ้า” คือใคร ทําไมถึงไปอยู่ก ับฮ่วยเซียเถ้า เขาบอกว่า  
  “ชือ หลวงตามด เคยเป็นเจ้าอาวาสว ัดกลางพรหมนคร อยู่เหนือตลาดปากบางนีเอง อยู่ด้วยกัน ๒ 

คน ขุดดินถมถนนทุกว ัน ถ้าไม่ขุดดินเขาเฆียนตี และฮ่วยเซียเถ ้าก็ขุดดินด้วย” 
  อาตมาได้ถามคนเฒ่าคนแก่ชือ บัวเฮง อยู่ตลาดปากบางบอกว่า ฮ่วยเซียเถ้ามีจริง ชือ สมภารมด อยู่

ว ัดกลาง เป็นสมภารว ัด จะสร้างถาวรว ัตถุของว ัด แต่เงินทองถูกมัคทายกโกงไปหมด ไม่รู้จะทําอย่างไร 

เสียใจเลยผูกคอตาย  
  นีเห็นไหมสมภารผูกคอตาย ไม่ไดเ้คยเจริญกรรมฐานเลย ตายมาตั งห้าหกสิบปีแล้ว เดียวนี ย ังอยู่  
  ตาเล่งฮ่วยเล่าว่า อยู่กับฮ่วยเซียเถ้า ชือมด ก็ตรงกัน อาตมาถามว่า “อยู่ตรงไหนล่ะ ทานข้าวทีไหน 

ลือมาทําไมล่ะ” 
  “อั วมาบอกให้ลือไปบอกหลานสาวอ ั วนะ ทําบุญไปให้อ ั วไม่ได้นะ อย่าทําเลย” 
  “แล้วกินทีไหนล่ะ” 
  “อั วกับฮ่วยเซียเถ้าไปกินตามกองขยะ ทีเขาเอาเศษอาหารมาทิ งกินกับหนอน” 
  “เอ้า! ทีดี ๆ ทําไมไม่กินล่ะ” 
  “ไม่มีใครให้กิน มีอีกพวกหนึงขุดถนนเหมือนกัน แต่เขามีข้าวกิน พวกอั วไม่มีข้าวกิน ต้องไปกินที

มันเหลือ ๆ จึงจะกินได้ ไปบอกหลานสาวอั วชือ เจีย นะ บอกว่าไม่ต้องทําบุญไป อ ั วไม่ได้ “ถ้าลืออยาก

ทําบุญให้อัวนะ ฮ่วยเซียเถ้ามดบอกกับอัว บอกให้ลูกหลานเจริญวิปัสสนานะ และอัวจะได้” 



 ๗๙

   อาตมาก็มาบอกเจ๊เจียว่า ตาเล่งฮ่วยบอกให้เจริญกรรมฐาน แต่กลับถูกว่า บ้าบอคอแตกเสียอีก  
  ตาเล่งฮ่วยบอกว่า ทีอั วผูกคอตายนีไม่ใช่อะไร อาเจียไม่ให้เงินอั วกินยาฝิน อั วกินว ันละ ๕ บาท ต ัก

นํ าให้ทําขนมขาย ไม่ตักให้ก็ไม่ให้อ ั วกินยาฝิน อ ั วก็เสียใจผูกคอตาย ตายไปแล้วก็ไม่มีใครให้กิน ฮ่วย

เซียเถ้าบอกให้ลูกหลานเจริญวิปัสสนาจึงจะได ้ 
  อาตมาถามว่า “ฮ่วยเซียเถ้า บวชเป็นสมภารเจ้าวัด ทําไมไม่เจริญกรรมฐาน มาผูกคอตาย”  
  เขาบอกว่า “ไม่ได้ทํา ๆ” อาตมาจดและจดจําไว้จนบัดนี  
  อาตมาถามว่า “ลืออยู่วัดไหนล่ะ”  
  “อัวอยู่ตรงนีเอง อัวเห็นลือทุกวัน ลือเดินไปอัวก็ทักลือว่า อีไปไหนนะ แต่ลือไม่พูดกับอัว”  
  อาตมาถามว่า “ขุดถนนทีไหน” ก็ชี ไปตรงนั น แต่ไม่เห็นมีถนน ก็ได้ความว่าเราเดินไปตลาดบ้าน

เหนือบ้านใต้ เขาเห็นเราหมดเขาทัก แต่เราไม่รู้เรือง อาตมาถามต่อไปว่า  
  “ลือมีความเป็นอยู่อย่างไร” เขาบอกว่า  
  “ถ้าถึงวันโกนวันพระเขาให้หยุดงาน ทีมานีเป็นวันโกน หยุดงานแล้ว เดียวอั วต้องรีบกลับ เดียวเขา

จับได้ เขาตีอ ั ว หนีมาบอกหน่อยเท่านั นเอง”  
  และยายเภานั น พอถึงว ันโกนสารทก็พายเรือมาจอดทีตลาดปากบาง มีนํ าไหลเข้าทุ่ง ตอนนั น

ชลประทานไม่มี ไปจอดเรือตรงทีเขาผูกคอตาย มาซือของจะไปกวนกระยาสารท ตาเล่งฮ่วยบอกเขาให้หยุด

งาน อ ั วเลยกระโดดขึ นเรือมาเลยมาเข้ายายเภา ซึงนุ่งผ้าโจงกระเบน ใส่เสือเตียว  
  พอผีออกแล้ว อาตมาบอก “ยายเภาโอ๊ย เจียะปึ ง ฮ้อนะ” ยายเภาย ังไม่รู้เจียะปึ งเลย พูดจีนไม่ได้ อยู่

บางสําโรง เขตสวี อําเภอท่ากุ้ง จ ังหว ัดลพบุรี  
  อาตมาอยากรู้ว่า ผีมีจริงไหม ก็เป็นหมอผีเสียเอง นีเล่าให้ญาติโยมฟัง 
  สรุปได้ความว่า การทีฆ่าตัวตาย ผูกคอตาย ญาติพีน้องทําบุญให้ไม่ได้ผลแน่ ต้องเจริญวิปัสสนา

กรรมฐานแผ่ส่วนกุศลจึงจะได้รับผล เพราะผีมาบอกอย่างนี  โยมจะเชือหรือไม่เชือไม่เป็นไรนะ ก็นึกว่าโยม

ทําวิปัสสนากรรมฐานไปก็จะได้รับผลว่าบุญบาปมีจริง นรกสวรรค์มีจริง หรือไม่ประการใด 
  เหมือนคนเรือนจําในว ันนี  ไปกระตุกสายสร้อยเขาและเอาเท้าถีบ เพราะสร้อยเส้นใหญ่ เขาลืมไป

แล้ว พอนั งวิปัสสนาเข้าก็ปวดคอ คอเขียว ปวดขา กําหนด “ปวดหนอ ๆ” ก็นึกถึงกรรมทีตนทําไว้ ทีได้ไป

กระตุกสร้อยเขา พอนึกได้ปั บ ขออโหสิกรรมทันที ต่อไปนี ข้าพเจ้าจะไม่ทําอีกแล้ว ปรากฏว่าหายปวดทันที 

นีแสดงว่าเห็นกฎแห่งกรรมด้วยเวทนา 
  ขอฝากญาติโยมไว้ด้วย มีพยานหลักฐาน เดียวนี ออกจากเรือนจําไปแล้ว เป็นไทแล้ว ทําตามตัวอย่าง

ทีอาตมาพูดตรงกับใจเขา บอกว่า 
  “หลวงพ่อ ทีพูดนีมันซึ งใจผมคิดไว้แล้ว ออกไปนี ต้องเอาธูปเทียนแพไปอโหสิกรรมทีได้ไปทําเขา

ไว้  แล้วจะไปบูชาพ่อแม่ หาลูกหาภรรยาดําเนินงานกันต่อไป” 



 ๘๐

  ว ันนี อาตมาก็ขออนุโมทนาสาธุการส่วนกุศล ท่านทั งหลายมาบําเพ็ญกุศล เจริญวิปัสสนากรรมฐาน

ให้แก่ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิงด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี เจริญกาย เวทนา จิต ธรรม ตั งพิจารณาโดยปัญญา 

ตลอดกระทั ง ยืน เดิน นั ง นอน จะคู ้เหยียด ๆ ขาทุกประการ ก็มีสติครบ 
  รับรองได้เลยว่า ถ้าโยมทําถึงขัน ปิดประตูอบายได้เลย นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน โยมจะไม่

ไปภูมินันอย่างแน่นอน  
  เพราะเหตุใด เพราะอํานาจกิเลสทังหลาย โลภะ โทสะ โมหะ เกิดขึน โยมก็กําหนดได้ ไม่มีโลภะ 

ขณะมีโลภะ ก็กําหนด โลภะหายไป 
  จิตวิญญาณตายขณะมีโลภะตายไปเป็นเปรต กําลังมีโทสะตายไปขณะนันลงนรก มีโมหะรวบรวม

อยู่ในจิตใจไว้มากต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างแน่นอน 
  ถ้ามีสติปัฏฐานสี มีสติสัมปชัญญะดี อบายภูมิก็ไม่ต้องไป ปิด นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน

ทางอายตนะธาตุ อินทรีย์ ดังทีกล่าวมาแล้วนีทุกประการ 
  ขอกุศลทีญาติโยมได้บําเพ็ญไปแล้ว ๒-๓ วาระทีผ่านมา จงเป็นพลวปัจจัย ดลบันดาลย้อนกลับเป็น

บุญกุศลใหแ้ก่ญาติโยมทั งหลาย ประสบความสุขสันต์นิรันดรทุกท่าน และจงพยายามก้าวหน้าผ่านเกาะแก่ง

ทุรกันดาร ผ่านอุปสรรคถึงฝังฟากคือ พระนิพพาน โดยทั วหน้าก ัน ณ โอกาสบัดนี เทอญ. 
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ภาคธรรมปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๒

สติปัฏฐาน - ภาคปฏิบัต ิ
พระภาวนาวิสุทธิคุณ ๔ พ.ค. ๓๒ 

 การบําเพ็ญจิตภาวนาตามแนวทางสติปัฏฐานสี ของพระพุทธเจ้าของเรานี  วิธีปฏิบัติเบืองต้นต้องยึด

แนวหลักสติเป็นตัวสําคัญ 
  สติปัฏฐานสี มีอยู่ ๔ ข้อ สําหรับผู ้ปฏิบัติธรรมใหม่ จงท่องความหมายนี ไว ้ ก่อน 
  ข้อที ๑ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน แปลตามศัพท์ว่า พิจารณากายในกาย นีสักแต่ว่ากาย ไม่มีตัวตน

บุคคลเราเขา แต่โดยวิธีปฏิบัติแล้ว ให้เอาสติ เอาจิตเพ่งดูกาย ยืน เดิน นั ง นอน เหลียวซ้าย แลขวา จะคู ้แขน

เหยียดขาต้องติดตามดู คือใช้สตินีเอง ดูร่างกายสังขารของเรา อ ันนี เรารู้ไว้ เป็นเบืองต้นก่อนสําหรับข้อหนึง 
  ข้อที ๒ เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน เวทนาเป็นสภาพทีทนอยู่ไม่ได้ บัญชาการไม่ได้ ต ้องเป็นตาม

สภาพนี  และเป็นไปตามธรรมชาติเหล่านี  เวทนามีอยู ่ ๓ ประการด้วยกัน ได้แก่ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และ

อุเบกขาเวทนา 
  ทั งสามประการนี  จุดมุ่งหมายก็ต้องการจะใหส้ติไปพิจารณาเวทนานัน  ๆเช่น ฝ่ายสุขก็มีทั งสุขกาย 

สุขใจ อ ันนี เรียกว่า สุขเวทนา แล้วก็ทุกข์กายทุกข์ใจ หรือจะว่าทกุข์ทางด้านกายและใจก็ได้ เรียกว่า 

ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา ก็คือไม่สุขไม่ทุกข์ จิตใจมักจะเลือนลอยหาทีเกาะไม่ได้ เรียกว่า อุเบกขาเวทนา 
  วิธีปฏิบัติต้องใช้สติกําหนด คือตั งสติระลึกไว้ ดีใจก็ให้กําหนด กําหนดอย่างไรหรือ กําหนดทีลินปี 

หายใจยาว ๆ จากจมูกถึงสะดือให้ได้ หายใจขึ นลงยาว ๆ กําหนดว่า ดีใจหนอ ดีใจหนอ 
  ทําไมต้องปฏิบัติ เช่นนี เล่า เพราะความดีใจและสุขกายสุขใจนั น เดียวก็ทุกข์อีก สุขเจือปนด้วยความ

ทุกข์อย่างนี เพือความไม่ประมาทในชีวิตของเรา จะต้องรู้ล่วงหน้า รู้ปัจจุบันด้วยการกําหนด จึงต้องกําหนดที

ลินปี   
  บางคนบอก กําหนดทีหัวใจ ถูกทีไหน หัวใจอยู่ทีไหนประการใด อ ันนีผู ้ปฏิบัติย ังไม่ต้องรับรู้

วิชาการ ทิ งให้หมด ปฏิบัติตรงนี ให้ได้   
ลินปีเป็นขัวแบตเตอรีชาร์ทไฟฟ้าเข้าหม้อ ทุกคนไปแปรธาตุการปฏิบัตินี ไม่ใช่การวิจ ัย ไม่ใช่

ประเมินผล แต่เป็นการให้ผุดขึ นมาเองโดยปกติธรรมดานีแหละ ให้มันใสสะอาด รู้จริงรู้จ ัง รู้ปัจจัตตัง 

เวทิตัพโพ วิญ ูหิ ให้รู้ขึนมาเอง 
  ค ําว่ารู้เองนี ทํายาก รู้วิชาการทําง่าย อ่านหนังสือท่องได้ก็ได้ แต่รู้เองให้ใสสะอาดขึนมารู้ยาก ทําไม

จะรู้ได้ง่ายต้องปฏิบัติขึ นมา ดีใจ เสียใจ มีความสุขกายสุขใจ อย่าประมาทเลินเล่อนัก เราต้องตังสติทุก

อิริยาบถตามกําหนด 
  การกําหนดจิตนี หมายความว่า ให้ต ั งสติ เป็นวิธีปฏิบัติ สัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่ตลอดปัจจุบัน 

อย่างนี เป็นต้น อดีตไม่เอา อนาคตไม่เอา ให้เอาปัจจุบันทีมันเกิดขึ น ให้ปฏิบัติอย่างนี  โดยข้อปฏิบัติง่าย ๆ 
  ถ้าเสียใจ มีความทุกข์ใจ มันอยู่ในข้อนี  จึงต้องกําหนดทีลินปี เสียใจหนอ ๆ หายใจลึก ๆ ยาว ๆ 

เสียใจเรืองอะไร เป็นการป้อนข้อมูลไว้ให้ถูกต้อง 



 ๘๓

  สตินีระลึกได้ หมายถึงตัวแจงงาน หาเหตุทีมาของทุกข์ ต ัวสัมปชัญญะเป็นตัวบอกให้รู้ ให้มีความ

เข้าใจเรียกว่า ปัญญา รู้เท่าทันเหตุการณ์ทีเกิดขึ นปัจจุบันนั นเอง คนเรานีจึงต้องกําหนดทีเวทนานี 
  ปวดเมือยเป็นเวทนาทางกาย แต่จิตไปเกาะ อุปาทานยึดมัน ก็ปวดใจไปด้วย เช่นเราเสียใจ ร่างกาย

ไม่ดี สุขภาพไม่ดี เป็นโรคภัยไข้เจ็บ จิตมันก็เกาะทีเจ็บนั น จึงต้องให้กําหนดด้วยความไม่ประมาท เป็นวิธีฝึก

ปฏิบัติก็กําหนดเวทนานั น 
  ปวดหัวเข่าทีไหนก็ตามต้องตามกําหนด กําหนดเป็นตัวปฏิบัติเป็นตัวระลึก เอาจิตไปสู่จุดนั น เป็น

อุปาทานยึดมั นก่อน เพราะเราจะก้าวขึ นบันไดก็ต้องเกาะยึด เราจะก้าวต่อไปก็ต้องปล่อย นีอุปาทาน ถ้าใหม่ 

ๆ นี เรียกว่า สมถะ สมถะยึดก่อนแล้วปล่อยไปก็เป็นวิปัสสนา เป็นต้น เราจะทราบความจริงถึงจะเป็น

วิปัสสนาขึ นมาต่อภายหลัง 
  เพราะฉะนั น ผู ้ปฏิบัติต้องเข้าใจอย่างนี  ต้องกําหนด ส่วนใหญ่ไม่กําหนดกัน จึงไม่รู้เรืองรู้ราวอย่างนี

เป็นต้น มีความสุขทางไหนก็ตาม เดียวจะทุกข์อีก นีมันแก้ไม่ได้เพราะอย่างนี 
 

  เกิดทีไหนต้องแก้ทีนัน ไม่ใช่ไปแก้กันทีอืน หาเหตุทีมาของมัน คือ สต ิสติเป็นตัวกําหนด เป็นตัวหา

เหตุ เป็นตัวแจงเบี ย บอกให้รู้ถึงเหตุผล ตัวสัมปชัญญะรู้ทั วรู้นอก รู้ใน นั นแหละคือตัวปัญหา ความรู้มัน

เกิดขึ น 
  ตัวสมาธิ หมายความว่า จับจุดนันให้ได้ เช่น เวทนา ปวดเมือย เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติมาก จึง

ต้องให้กําหนด ไม่ใช่ว่ากําหนดแล้วมันจะหายปวดก็หามิได้ ต้องการจะใช้สติไปควบคุมดูจิตทีมันปวด 
  เพราะปวดนีเราคอยยึดมัน จิตก็ไปปวดด้วย เลยก็กลับกลายให้เกิดทุกข์ใจขึ นมา เพราะอุปาทานไป

ยึดขึนมาอย่างนเีป็นต้น จุดมุ่งหมายก็ต้องการให้เอาสติไปดู ไปควบคุมจิตว่ามันปวดมากแค่ไหนประการใด 
  อุเบกขาเวทนา ไม่สุขไม่ทุกข์ ใจก็ลอยหาทีเกาะไม่ได้ ใจลอยเหม่อมองไปแล้ว เห็นคนเป็นสองคน

ไป จึงต้องกําหนดอุเบกขาเวทนา กําหนดทีไหน กําหนดทีลิ นปี หายใจยาว ๆ ลึก ๆ สบาย ๆ แล้วก็

ตงัสติระลึกก่อน กําหนดรู้หนอ ๆๆๆ 
  ถ้าเราสร้างคอมพิวเตอร์ขึ นมาได้ครบ ป้อนข้อมูลเข ้าไป รู้หนอ ๆ เดียวสติรวมยึดมั นในจิต จิตก็

แจ่มใส ความทุกข์นั นก็จะหายไป 
  อุเบกขาเวทนา ไม่สุขไม่ทุกข์ ส่วนใหญ่จะประมาทพลาดพลัง จึงต้องกําหนดทุกอิริยาบถดังทีกล่าว

นี 
  ข้อที ๓ จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ต้องท่องให้ได้ ทําไมเรียก จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ฐานของจิต

ต้องยึดในฐานทัพนี  จิตเป็นธรรมชาติทีคิดอ่านอารมณ์ รับรู้อารมณ์ไว ้ได้เหมือนเทปบันทึกเสียง จิตเกิดที

ไหน ผู ้พ ัฒนาจิตต้องรู้ทีเกิดของจิตอีกด้วย 
  จิตเกิดทางอายตนะ ธาตุอินทรีย์นีเอง จะพูดเป็นภาษาไทยให้ชัด ตาเห็นรูปเกิดจิตทีตา หูได้ยินเสียง

เกิดจิตทีหู จมูกได้กลินเกิดจิตทีจมูก ลิ นรับรสเกิดจิตทีลิ น กายสัมผ ัสร้อนหรือหนาว อ่อนหรือแข็งทีนั งลง

ไป เกิดจิตทางกาย เรียกว่า จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
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  วิธีปฏิบัติทําอย่างไร ให้ทําอย่างนี  ทีมาของจิตรู้แล้วเกิดทางตา ตาเห็น เห็นอะไรก็ตั งสติไว้ จ ับจุดไว้

ทีหน้าผาก อุณาโลมา..... กดปุ ่ มให้ถูก เหมือนเรากดเครืองคิดเลข บวกลบคูณหารมีครบ กดปุ ่ มให้ถูกแล้ว

ผลลัพธ์จะตีออกมาอย่างนี 
  เห็นหนอ ๆ เห็นอะไร เห็นรูป รูปอยู่ทีไหน สภาวะรูปนั นเป็นอย่างไร สภาพผันแปรกลับกลอก

หลอกลวงได้ เยืองย้ายได้ทุกประการ เรียกว่า รูป เป็นเรืองสมมติ และเป็นเรืองทําลายได้ เกิดขึ น ตั งอยู่ 

แปรปรวนดับไป คือรูป ต้องกําหนด นักปฏิบัติอย่าทิ งข้อนี ไม่ได้ 
  ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นธรรมชาติของจิตเกิดทีตา เกิดแล้วกําหนด ไม่ใช่ว่าเราแส่ไปหา

กําหนดข้างนอก ตาเห็นอะไรก็กําหนดว่า เห็นหนอ ทําไมต้องกําหนดด้วย เพราะจิตมันเกิด ตาสัมผัสกับรูป

เกิดจิต ในเมือเกิดขึ นแล้ว เห็นของเหล่านั น เราย ังไม่มีปัญญา 
  เราชอบไหม ชอบเป็นโลภะ ไม่ชอบเป็นโทสะ เราไม่ใช้สติเลยกลายเป็นคนโมหะ รู้ไม่จริงรู้แค่ตา

เนือ ไม่รู้ตาใน ดูด้วยปัญญาไม่ได้ เลยดูด้วยโมหะ คนเราจึงได้เลอะเทอะเปรอะเปือนไปดังทีกล่าวแล้ว ต้อง

ใช้สติ 
  นีข้อจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นธรรมชาติของจิตต้องพัฒนาตรงนี  ต้องกําหนดทุกอาการ ทุก

อิริยาบถ หูได้ยินเสียง หูกับเสียงอย่างไร ไกลแค่ไหนอย่างไร ไม่ต้องไปประเมินผล ไม่ต้องวิจัย ห้าม! ห้าม

เพราะเหตุใด 
  เพราะมันเป็นวิปัสสนึกไป นึกขึ นมาก็วิจ ัยตามวิชาการ มันจะไม่ได้ผล เราก็ตั งสติไว ้ ทีหู ฟังเสียง

หนอ เราฟังเฉย ๆ ไม่ได้หรือ ทําไมต้องกําหนดด้วย? 

  ถ้าเราไม่กําหนด เราจะขาดสติ ถ้ากําหนดก็เป็นต ัวฝึกสติ ให้มีสติอยู่ทีหู จะได้รู้ว่าเสียงอะไร เสียง

หนอ ๆ กําหนดเสียงเฉย ๆ ได้ไหม ได!้ แต่ไม่ดี เพราะเหตุใด 
 

  หนอ ตัวนีเป็นการรั งจิตให้มีสติดี มีความหมายอย่างนั น คําว่าหนอนี  เป็นภาษาไทย หนอดีมาก เรา

จะบอกว่าเสียงหนอ มันรั งจิตได้ดีมาก มีสติดีในการฟัง ระลึกหนอว่าเสียงเขาด่า เสียงเขาว่า หรือเสียงเขา

สรรเสริญเยินยอ ประการใด 
  สัมปชัญญะ ตัวรู้ว่าเสียงนี ของนาย ก. เสียงนี ของ นาง ข. มาพูดเรืองอะไร ตัวสติจะแจงเบี ยหาเหตุ

ทีพูด ทําไมเขาจึงพูดเช่นนั น ตัวสัมปชัญญะก็บอกกับเราว่า อ๋อ เขาพูดนี เพราะอิจฉาเรา เขาด่าเรา มาว่าเรา 

สติบอก สัมปชัญญะเป็นตัวคิด ปัญญาก็แสดงออก คอมพิวเตอร์ตีออกมาว่า เสียงนี ไร้ประโยชน์ เกิดขึ นตั งอยู่

ก็วูบดับไปทันทีทีหู เลยก็ไม่ต่อเนืองเข้ามาภายในจิต เราก็ไม่มีการเศร้าหมองใจ เพราะข้อคิดนี 
  เพราะฉะนั นนักปฏิบัติ ต้องกําหนดตรงนี  ไม่ใช่เดินจงกรมนั งปฏิบัติ พองหนอยุบหนอให้ได้ ไม่ใช่

ตรงนั น ตรงนั นเป็นตัวสร้างเครืองคอมพิวเตอร์ให้มีพลังจิต ในข้อคิดของวิปัสสนาญาณอีกประการหนึง

ต่างหาก 



 ๘๕

  ผู ้ปฏิบัติต้องเริมต้นด้วยการพิจารณาดูจิต จิตเกิดทางหู ถ้าเราสร้างเครืองได้ดีแล้ว ป้อนข้อมูลถูก 

สร้างระบบถูก ข้อมูลในจิต คือ อารมณ์ทเีราเก็บเอาไว้นานนักหนาแล้ว คลีคลายไม่ออกแฝงไว้ในอารมณ์คือ 

โลภะ โทสะ โมหะ ทําให้จิตเศร้าหมองมาช้านาน ไม่ผ่องใสจึงต้องกําหนดอย่างนี 
  เสียงหนอ ๆ ไม่ใช่เท่านี เลยนะ เสียงเขาด่า ใช่แล้วถ้าเรามีสมาธิดี สะสมหน่วยกิตสติปัฏฐานสูตรไว้

ชัดเจน เสียงหนอก็รู้แล ้ว อ๋อเขาด่าเรา ด่าเราตรงไหน มีตัวตนตรงไหนบ้าง ทีเราจะถูกด่า แล้วเจ็บชํ านํ าใจ

เช่นนี  เราก็ใช้ปัญญานี เอง 
  ฟัง อ๋อเขาด่า ด่ามาโดยสมมติว่าด่าเรา คิดว่าอย่างนั น แต่เราอยู่ตรงไหน ก็หาตัวเราไม่ได้ ตัวเราไม่มี 

อย่างนี คือ ปัญญาไม่มีตัวตน ไม่มีบุคคล แต่เป็นโดยสมมติขนึมาทีเขาด่าเท่านั น แล้วก็แปรปรวน

เปลียนแปลงสภาพของมันแล้วก็หลุดไป ดับวูบไปทีหู อันนันก็หมดสินไป นีเรียกว่า ตัวปัญญา 
  นักปฏิบัติต้องกําหนดทุกอิริยาบถในการฝึก เป็นการดัดนิสัยให้เข้าสู่จุดมุ่งหมายของผู ้มีปัญญา เป็น

ความเคยชินจากการปฏิบัติธรรม ส่วนใหญ่พูดอย่างนี ใครก็ทําได้ ใครก็รู้แต่ปฏิบัติจริง ๆ ไม่ได้ เพราะไม่เคย

กําหนดเลย ปล่อยเลยไปหมด เข้ามาถึงจิตใจภายใจจิต คือ ประตูท ั ง ๖ ช่อง เข้ามาถึงห้องใน ทีนอนของเรา

แล้ว จนแต้มจนด้วยเกล้า จนด้วยปัญญา แก้ไขปัญญาไม่ได้เลย เพราะมันอยู่ในจุดนี เป็นจุดสําค ัญ 
  แต่ผู ้ปฏิบัติธรรมเอาไปทิ งหมด ไม่เคยปฏิบัติจุดนี เลย มีแต่ จะจ้องเดินจรงกรม จ้องท้องพองหนอ

ยุบหนออย่างเดียว เป็นไปไม่ได้ ไม่ครบสติปัฏฐานสี ปฏิบัติในข้อจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานสูตร ข้อนี เป็น

ข้ออินทรีย์หน้าทีการงานทีจะต้องรับผิดชอบตัวเอง ต้องกําหนดเสียงหนอ ๆ ถ้ากําหนดไม่ทัน มันเลยเป็น

อดีตไปแล้ว เกิดเข้ามาในจิตใจเกิดโทสะ เกิดโกรธขึ นมาทันทีทําอย่างไร ไปเสียงหนออีกไม่ได้ ต้องกําหนด

ตัวสัมปชัญญะ กําหนดทีไหน กําหนดทีลินปี 
  บางทีไปสอนไม่เหมือนกันเสียแล้ว หลับหูหลับตาว่าส่งเดชไป จะถูกจุดได้อย่างไร กดเครือง

คอมพิวเตอร์ไม่ถูก กดไม่ถูกจุด แล้วมันจะออกมาอย่างทีเราต้องการไม่ได้ นี สําค ัญ 
  ผู ้ปฏิบัติเน้นในข้อนี ให้มากต้องกดทีลิ นปี แต่อรรถาธิบายอย่างไรนั น จะไม่อธิบายในทีนี  ขอให้ท่าน

โง่ไว้ก่อน อย่าไปฉลาดตอนปฏิบัติเดียวจะคิดเอาเอง เกิดขึ นมาเดียวท่านจะได้ของปลอมไปนะ จะได้ของไม่

จริงไปอย่างนี 
  กําหนดทีเลยเป็นอดีตแล้ว ต้องกําหนดอยู่อย่างเดียวคือ รู้หนอ ไว้ก่อน รู้ว่าเรืองอะไรก็ย ังบอกไม่ได้ 

ทําไมจะรู้จริง ทุกสิงต้องกําหนดทั งนั น ทีลิ นปี หายใจยาว ๆ หายใจอย่างไร 
  ต้องตั งสติไว้ทีลิ นปี สูดลมหายใจจากจมูกถึงสะดือ แล้วก็ต ั งสติทีลิ นปี หายใจยาว ๆ รู้หนอ ๆ เพราะ

มันเลยไปแล้วเป็นอดีต กําหนดปัจจุบันไม่ได้ ต ้องกําหนดตัวรู้ อย่างนี เป็นต้น รับรองได้ผลแน่ 
  ข้อที ๔ ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ธรรมในธรรม หมายความว่า เรามีสติปัญญาจะรู้ แยกจิตของเรา

ว่า คิดเป็นกุศลหรืออกุศล ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง จะตัดสินอยู่ทีธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในข้อที ๔ นี 
  ข้าพเจ้าทํางานนี ไปเป็นกุศลหรืออกุศล เดียวจะรู้ตัวตนขึ นมาทันทีทีมีปัญญา เรียกว่า ธรรมา

นุปัสสนาสติปัฏฐาน อาตมาหมายความถึงปฏิบัติการ ไม่ใช่วิชาการ วิชาการจะไม่อธิบายอย่างนี 
 



 ๘๖

  เป็นการปฏิบัติการในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ธรรมในธรรม ทํานอกทําใน ธรรมกับทํามัน

ต่างกัน ทําไปแล้วเป็นกุศลหรืออกุศล ท ั งทางโลกทางธรรม มันอยู่ร่วมกันนี ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
  เรียกว่าทํานอก ทําใน ทําจิต ทําใจ ทําอารมณ์ แสดงออกเป็นกุศลบ้าง อกุศลบ้าง ส่วนใหญ่เราจะ

เข้าข้างตัวเอง เลยคิดว่าตวัเองน่ะคิดถูก ทําถูกแล้ว 
  ถ้าเรามานังเจริญกรรมฐานแก้ไขปัญหา กําหนดรู้หนอ ๆ คือ ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เพราะเรา

ยังไม่รู้จริง รู้หนอ หายใจยาว ๆ รู้หนอ ๆๆ เดียวรู้เลย ว่าทีเราทําพลาดผิดเป็นอกุศล ไม่ใช่กุศลมวลเป็น

อกุศลกรรมจากการกระทําทางกาย วาจา ใจ ก็ถ้าแสดงออกเป็นอกุศล นีธรรมานุปัสสนาเชิงปฏิบัติการ ไม่ใช่

วิชาการนะ 
  บางคนบอกหลวงพ่อว ัดอัมพวันอธิบายผิดแล้ว ใช่ มันผิดหลักวิชาการ แต่ม ันถูกปฏิบัติการ มันจะ

รู้ตัวเลยว่า เราทําไปนันเป็นกุศล ผลงานส่งผลคือเป็นบุญ เป็นความสุข 
  สิงนี ทีข้าพเจ้าทําเป็นอกุศลกรรม ทําแล้วเกิดความทุกข์ นีง่าย ๆ ทางเชิงปฏิบั ติการ วิชาการ เขา

อธิบายละเอียดกว่านี  ถ้ามีกิจกรรมทําได้ไม่ยากเลย อยู่ตรงนี เอง 
  รู้หนอ! อ๋อ รู้แล้วไปโกรธมันทําไม ไปโกรธรูปนาม หรือไปโกรธใคร ตัวโกรธอยู่ทีคนโน้นทําให้

เราโกรธหรือ ตัวโกรธไม่ใช่อยู่ทีคนโน้น อยู่ทีเรา อยู่ทไีหน อยู่ทีใจ อยู่ทีจิตเก็บความโกรธเข้าไว ้
  ท่านจะมีแต่ความเป็นโทษ มีแต่ความเศร้าหมองใจตลอดเวลา ท่านจะไม่เป็นผู ้มีปัญญา เป็นผู ้

แก้ปัญหาไม่ได้เลย ก็สร้างปัญหาด้วยโทสะ สร้างปัญหาด้วยผูกเวร สร้างปัญหาด้วยผูกพยาบาท น้อยไป! ดู

ถูกเรา นีท่านจะต้องสร้างปัญหาแน่อย่างนี เป็นต้น 
  การปฏิบัติเป็นการแก้ปัญหา ไม่ใช่สร้างปัญหาเหมือนอย่างทีท่านเข้าใจ และมีปัญญาเห็นอารมณ์เรา 

ดูอารมณ์จิตของเรา ดูจิตใจของเราต่างหาก อย่างนี เป็นต้นสําคัญมาก 
  บางคนไปสอนกันไม่ถูก โกรธหนอ ๆๆ เอาจิตต ั งตรงไหน เอาสติไว ้ตรงไหน ไปกดไม่ถูก กดเครือง

คอมพิวเตอร์ผิด มันก็เลยออกมาแบบอย่างนั นเอง จะวางจิตไว้ตรงไหน ก็ไม่รู้นีสําคัญนะ 
  เห็นหนอ อย่าลืมนะ ส่งกระแสจิตไว ้ ทีหน้าผาก ไม่ใช่หลับตาว่ากันส่ง ถ้าท่านทําดังทีอาตมาแนะ

แนว รับรองได้ผลทุกคน 
  เห็นหนอ ก็ต้องส่งกระแสจิตจากหน้าผากออกไป เพราะว่าเราจะสังเกตตัวเองได้ทุกคน ความรู้สึก

จะมารวมทีหน้าผากหมด ภาษาจีนเรียกว่า โหงวเฮ้ง มันจะมีแสงทีหน้าผากนะ ตอนนี ไม่อรรถาธิบาย จิตท่าน

สูงท่านจะเห็นเองว่าดูหน้าคนดูตรงไหน โหงวเฮ้งอยู่ตรงไหน อย่าลืม 
  ทีอาตมาพูดหลายครั ง ย ังไม่มีใครตีปัญหาได้เลย อุณาโลมา....มันเป็นการส่งกระแสจิตได้ดีมากใน

จุดศูนย์สมาธิ นีหละจะเกิดปัญญาได้ สําหรับต ัวตนบุคคลปฏิบัติ ไม่ใช่มานังเห็นนิมิต 
  ถามกันไม่พักเลย หลวงพ่อคะ ฉันมีนิมิตอย่างนี ฝันว่าอย่างนีจะได้แก่อะไร ไม่ต้องมาถามแล้ว ฝัน

ปลอมก็มีจิตอุปาทานยึดมั นก็ฝันได้ ถ้าจิตท่านโกรธ ผูกพยาบาทเก่ง จะฝันร้าย จะฝันหนีโจร เป็นนิมิตที

เลวร้าย เพราะจิตมันไม่ดี 



 ๘๗

  ถ้าสติดี มีปัญญาดี จะฝันเรืองจริงได้ ฝันแล้วเป็นเรืองจริง ถ้าจิตเก๊ ก็ฝันเก๊ ๆ จิตปลอมก็ฝันปลอม

ออกมา 
  อาจารย์สอบอารมณ์บางคนชอบถามว่า “เห็นอะไรหรือยัง เห็นโน่นเห็นนีไหม” ไม่ต้องไปถามเขา

อย่างนั นนะ ถามว่า กําหนดหรือเปล่า เวทนาเกิดขึนกําหนดอย่างไร ต้องถามอย่างนี จะถูกต้องมากกว่า ไม่

ต้องถามเห็นอะไรไปแนะแนวเขาทําไมอย่างนั น มีความหมายในการปฏิบัติมาก 
  เพราะฉะนั นปักจุดให้ถูก กดปุ ่ มให้ถูก เหมือนท่านทั งหลายคิดเลข ลองกดปุ ่ มผิด ๆ ซิ มันจะออกมา

ผิด ถ้ากดปุ ่ มถูก แต่ไฟฟ้าท่านหมด หมายความว่าสมาธิไม่มี กดอย่างไรก็ไม่ออกมาตามรูปแบบนั น ต้องมี

สมาธิ 
  สมาธิ คือ จับจุดงานของเราไม่วางธุระ การกําหนดจิตให้อยู่ในจุดเดียวกัน อย่างนี  คือกระแสไฟ ถ้า

กระแสไฟมันพร่องไป ไฟไม่ได้กําหนด กดมาผิดทั งนั น จะไปโทษเครืองเขาไม่ดีไม่ได้ เครืองเขาดีเราบอก

ว่าไฟไม่มี คือไม่มีสมาธิอยู่นั นเอง มีความหมายอย่างนั น ต้องจับจุดให้ถูกอย่างนี 
  ถ้าหากว่าไม่รู้จะกําหนดอย่างไร ก็เอาความรู้มากําหนดทีลินปี คิดไม่ออกเลย ทําอย่างไรก็ทํา

แบบเดิม มันเป็นอดีตไปแล้วคิดไม่ออกไม่รู้จะบอกได้อย่างไร ก็ทบทวน 
  การทบทวน ดูหนังสือก็ต้องไปดูซํ า เรียกว่า ทบทวนหนังสือ ถ้าทบทวนอารมณ์ก็ต้องไปกําหนด

อย่างนี  = หายใจยาว ๆ นั งท่าสบาย อยู่ตรงไหนก็ตาม อยู่บนรถก็ได้ ทบทวนชีวิต ทบทวนอารมณ์ ว่า

อารมณ์ลืมอะไรไปบ้าง เก็บของไว ้ ทีไหนมันลืม เลยก็หายใจยาว ๆ มีประโยชน์มาก ตังสติไว้ทีลินปี ดวงหทัย 

เรียกว่า เจตสิก อาศัยหทัยวัตถุอยู่ทีลินปี วิธีปฏิบัติอยู ่ตรงนีนะ 
  หายใจยาว ๆ คิดหนอ คิดหนอ หายใจลึก ๆ ยาว  ๆเข้าไว้ เพราะทางปัญญาอยู่ตรงจมูกของเรา ถึง

สะดือของเรานะ สันยาวไม่เท่ากันอย่างนี 
  อีกสักครู่หนึง ถ้ามีกระแสไฟฟ้าครบ คือสมาธิดี คอมพิวเตอร์จะตีออกมาทันที คิดออกแล้วคิดที

แก้ปัญหาไม่ได้ ไม่รู้จะเอาวิชาข้อไหนมาแก้ ปัญญาจะออกมาบอกเราเป็นเครืองคอมพิวเตอร์ตีออกมา แสดง

อย่างนี และเอาไปใช้เถอะ ได้ประโยชน์มากคิดออกแน่ ของใครของมัน ต้องทําขึ นมา คือปัญญา ต้องทําให้

ถูกจุดนี 
  ยืนหนอ ๕ ครัง ขอให้คณะอาจารย์แนะแนวให้ถูกต้อง ยืนหนอ ๕ ครั งนีทุกคนไม่เข้าใจ ตะ

จะปัญจะกะกรรมฐาน ฐานเดิมตั งแต่มนุษย์ ทีเกิดมาจากคัพภาของมารดาแล้ว มีมาครบ เกศา โลมา นา ทัน

ตา ตโจ ตโจ ทันตา นขา โบมา เกศา มีครบ 
  วิธีกําหนดทําอย่างไร ก็ให้ผู ้ปฏิบัติยืนตรงแล้วไม่ต้องชิดเท้า เดียวจะล้มไป ยืนธรรมดา เอามือไพล่

หลังก็ได้ ต ัวตรง ๆ วาดมโนภาพ ว่าเรายืนรูปร่างอย่างนีเป็นมโนภาพ ผ่าศูนย์กลางลงไปถึงปลายเท้า เริมต้น

ว่า 



 ๘๘

  ยืน... จากศีรษะหยุดทีสะดือ ยืน...ถึงสะดือแล้ว สติตามทันไหม นีขั นต้น อ๋อ! สติตามไม่ทัน ยืน... 

สติตามจิตไปถึงสะดือไหม ถึงแล้ว! ว่า หนอ... จากสะดือไปถึงปลายเท้า นีวิธีจ ังหวะทีแน่นอน สติก็ตามจิต

ลงไปถึงปลายเท้า ได้จ ังหวะทีแน่นอน สติก็ตามจิตลงไปถึงเรืองเลย ผ่าศูนย์กลาง ๙๐ องศา นะ 
  นีก็คือ เบืองตําตังแต่ปลายผมลงไป เบืองบนตังแต่ปลายขึนมาอย่างนี  แต่วิธีปฏิบตัิทําอย่างไร สอน

กันไม่ถูกจุดนี เลย ยืนมโนภาพ จิตก็ผ่านจากกระหม่อมลงไป สติตาม สติควบคุมจิต ยืน... ถึงสะดือแล้วสติ

ตามกัน วรรคสอง หนอ... ลงปลายเท้าได้จ ังหวะพอดีเลย 
  ลองดูนะ แล้วสํารวมปลายเท้าขึ นมาบนศีรษะครั งทีสอง ยืนดูเท้าทั งสองข้าง ทางด้านกายานุปัสสนา 

ยืน... ถึงสะดือ จุดศูนย์กลาง สติตามทันไหม พ้น หนอ... จากสะดือถึงกระหม่อมพอดี นีได้จังหวะ ถ้าทํา

อะไรผิดจังหวะใช้ไม่ได ้
  บางคนก็หลับตมยืนหนอ ๆ ๆ อะไรยืน ปากพูด ปากกําหนดจิตไม่รู้ สติไม่มี อย่างนี ใช้ไม่ได้ ไม่

ได้ผลเลย ขอเจริญพรอย่างนั น 
  วรรคสองยืนถึงสะดือแลว้ สติตามไม่ทันเสียแล้ว จิตมันไวมาก เอาใหม่ ก ําหนดใหม่ซี ได้ไหม ได้

เปลียนแปลงได้ ไม่เป็นไร สํารวมใหม่ 
  จากปลายเท้าหลับตาขึ นมามโนภาพ จากปลายเท้าถึงสะดือ ยืน... ขึ นมา เอาจิตขึ นมาทบทวนเรียกว่า 

ปฏิโลมอนุโลม เป็นต้น สํารวมจึงสะดือแล้ว ผ่าศูนย์กลางขึ นมาเลยผ่านลิ นปีขึ นมา ยืนหนอ... 
  ถ้าท่านมีสมาธิดี สติดีนะมันจะซ่านไปทังตัว จะมีสติครบทางกาย ต้องรู้จุดมุ่งหมายของมันด้วย เอา

ไปสอนกันให้ถูกต้อง ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างสอน ต้องมีหลักสูตร วิธีปฏิบัติให้ถูกต้อง คืออย่างนี 
  สํารวมทีปลายเท้ายืน... ถึงสะดือแล้ว หนอ...สติตามเลยว่าสะดืออยู่ทีไหน ลิ นปีอยู่ทีไหน แล้ว

สติปัญญาดี ปัญญาเกิดจะรู้จักคําว่า กายานุปัสสนาเป็นอย่างไรมันจะแจ้ง สติมีครบในด้านภายในกายนี 
  กายภายในก็คือ อารมณ์ กายภายนอกคือ สภาวะอันเป็นรูป สภาวะอันเป็นนามธรรมก็อยู่ในต ัว 

ภายในคือ ตัวกําหนด มันจะซ่านออกมามีสมาธิภาวนา เห็นชัดในรูปแบบออกมา ในรูปร่างของมัน คือ

รูปแบบนามธรรมชัดอย่างนี 
  ครั งทีห้า สํารวมทีกระหม่อม มโนภาพ สติ แจ๋วแล้ว ๕ ครั ง สติก็ตาม จิตอาศัยกันได้โดยเจตสิกทีลิ น

ปี 
  ตัวอยากเป็นตัวเจตสิก จิตเป็นตัวทีดําเนินงานคิดอ่านอารมณ์ต่าง ๆ ได◌้ อยู่ทีจิต มันก็ลงไปอีก 

หนอ... ถึงปลายเท้า ลืมตาได้ดูปลายเท้าต่อไป 
  สํารวมทีปลายเท้าแล้วกําหนดขวาย่างหนอ เป็นต้น ขวาคืออะไร คือสติระลึกก่อนทีขวา ซ้ายย่างเป็น

ตัวสัมปชัญญะรู้ว่าย่างยาวสั นเท่าไร หนอ... ลงพืนพอดี นีเห็นชัดไหม ทําไมได้จ ังหวะ ถ้าๆไม่ได้จังหวะ 

เหมือนเราขึ นบันได ผิดจังหวะ ตกบันไดนะ ไม่ได้ผล ดังทีกล่าวนี สําค ัญมาก 
  ขณะทีเดินจงกรม มีเสียงอะไรมา กําหนดเสียงหนอ ถ้าขณะเดินจงกรม มีเวทนา ปวดเมือย ต้นคอ 

หยุดเดินยืนเฉย ๆ กําหนดเวทนาไป เอาสภาพความเป็นจริงมาแสดงออกว่า ม ันปวดมากน้อยเพียงใด 



 ๘๙

ต้องการอย่างนั น ไม่ใช่กําหนดแล้วหายปวด กําหนดต้องการจะให้รู้ว่ามันปวดขนาดได้เวทนาทําให้รู้กฎแห่ง

กรรมได้ เราจะรู้กฎแห่งกรรมว่าได้ทําอะไร ระลึกชาติได้อยู่ทีตัวเวทนานะ บางคนไม่รู้หรอก อ ันนีจะไม่

อรรถาบาย เดียวจะเสียอารมณ์ เดียวจะนึกเอาเอง 
  นึกเอาเองนีไม่ได้ต้องให้มันผุดเอง ให้ม ันเกิดเองอยู่ในจิตใจของตน อย่างนี เป็นต้น นีวิธีทํา 
  และซ้ายย่างหนอ ผู้ปฏิบัติต้องเพ่งลงไปทีปลายเท้า ไม่ใช่หลีบตาเดินนะ ไม่ใช่แหงนดูฟ้าและ

หลบัตาดูไม่รู้เรือง ต้องเพ่งดูความเคลือนไหวของรูปนาม ว่ารูปนามมันเคลือนไหวอย่างไร จนชํานาญการ

แล้ว ไม่ต้องไปกําหนดอย่างนั นก็ได้ มันจะเดินไปถูกจังหวะของมันเอง สติมันจะบอกทุกระยะอย่างนี  เป็น

แบบฝึกหดัเบืองต้น 
  ขณะทีเดินจิตออก จิตคิดหยุด อย่าเดิน เอาทีละอย่าง กําหนดทีลินปีอีก แล้วหายใจยาว ๆ ก ําล ังเดิน

จงกรม คิดหนอ ๆ มันไปคิด เอาเหตุผลมาต ั งบวกลบคูณหารไปตามลําดับ 
  คิดหนอ ๆ ฟุ ้ งซ่านทีไปคิดนั นเดียวคอมพิวเตอร์จะตีออกมาถูกต้อง อ๋อไปคิดเรืองเหลวไหล รู้แล้ว

เข้าใจแล้ว ถูกต้องแล้ว เดินจงกรมต่อไป 
  ขวาย่างหนอ ซ้ายย่างหนอ เดินให้ช้าทีสุด เพราะจิตมันเร็วมาก จิตมันไวเหลือเกิน ทําให้เชืองลงทํา

ให้คุ ้นเคย ช้าเพือไวนะเสียเพือได้ ต้องจ ําข้อนี ไว ้ สั น ๆ เท่านั นเอง 
  นีเวทนาเกิดขึ นก็กําหนด คิดออกก็กําหนดฟุ ้ งซ่านออกก็กําหนด กําหนดทีละอย่าง อย่าเอาหลาย

อย่างมาปนกัน ใช้ไม่ได้ ต้องรู้จริง รู้แจ้ง เห็นจริง เห็นแจ้ง เห็นใจใน เห็นอารมณ์เราอย่างนี จะถูกต้องมาก 
  ทีว่า ยืนหนอ... อย่าลืมนะต้องกําหนดให้ได้ เดินจงกรมเสร็จนั งภาวนา ทีว่าพองหนอยุบหนอ เป็น

การสร้างเครืองคอมพิวเตอร์ สร้างสมาธิ  แล้วสิงแวดล้อมจากจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นสิงทีมาของ

ขันธ์ ๕ รูปนามเป็นอารมณ์ ต้องรู้อย่างนี เป็นทีละอย่างไป ไม่ใช่กําหนดกันใหญ่เลยนะ 
  กําหนดอยาก... กําหนดโน่น กําหนดนี มันจะมากไป เอาแต่น้อยก่อน เพราะเดียวจะกําหนดไม่ได้ 

เอาทีละอย่างไปเดียวก็ได้ดีเอง แล้วค่อยกําหนดต้นจิตทีหลัง 
  ต้นจิต คือ ตัวอยาก อยากหยิบหนอ ๆ นีต้นจิตเป็นเจตสิกเอาไว้ทีหลัง ค่อยเป็นค่อยไปก่อน ค่อย ๆ 

ทําฝึกให้มันได้ข ั นตอน ให้มันได้จังหวะก่อน แล้วฝึกละเอียดทีหลัง ถ้าเรากําหนดละเอียดเลยขั นตอนไม่ได้ 

ก็เป็นวิปัสสนึกไปเลยพองยุบก็ไม่ได ้
  เดินจงกรมเสร็จแล้ว ควรนังสมาธิ ท่านอย่าไปทํางานอืน ๆทําให้ติดต่อกันเหมือนเส้นด้ายออกจาก

ลูกล้ออย่าให้ขาด ทําให้ติดต่อไป นั งสมาธิ จะขัดสมาธิสองชั นก็ได้ ชั นเดียวก็ได้ หรือข ัดสมาธิเพ็ชรก็ได้ 

แล้วแต่ถนัด ไม่ได้บังคับแต่ประการใด มือขวาทับมือซ้าย หายใจเข้ายาว  ๆ
  ก่อนกําหนดพองยุบ หายใจเข้ายาว ๆ หายใจออกยาว ๆ แล้วสังเกตท้อง หายใจเข้าท้องจะพองไหม 

หายใจออกท้องจะยุบไหม ไม่เห็นเอามือจับดู เอามือวางทีสะดือแล้วหายในยาว ๆ ท้องพองเรากบ็อกว่าพอง

หนอ ยุบหนอให้ได้จังหวะ 
  ใหม่ ๆ อึดอ ัดมาก เพราะเราไม่เคย ต้องทําให้ได้ไม่ใช่พองหนอยุบหนอเอาแต่ปากนะ จิตใจทําไม่ได้ 

มันอยู่ทีจุดนี ต้องทําให้ได้  



 ๙๐

  บางคนมีนิมิตอย่างโน้น นิมิตอย่างนี  มันมากไปมากเรือง เอาอย่างนี ก่อนนะ เราหายใจเข้ายาว ๆ ที

ท้องพอง กําหนดพองไม่ทันหนอ ยุบแล้ว ไม่ทันหนอ พอขึ นไปอีกแล้ว 
  วิธีปฏิบัติทําอย่างไร วิธีแก้พองคนละครึงซิ พองแล้วหนอเสียครึงหนึง ลองดูสําหรับเราทุกคน ถ้า

พอครึ งไม่ได้ หนอครึงไม่ได้ เอาใหม่ เปลียนใหม่ได้ เปลียนอย่าง ไร พองหนอไปเลย ยุบแล้วลงหนอให้ยาว

ไปเลย เดียวท่านจะทําได้ ไม่ขัดข้อง ไม่อึดอัดแน่ใหม่ ๆ นีย่อมเป็นธรรมดา 
  ถ้านั งไม่เห็น มือคลําไม่ได้ นอนลงไปเลย นอนเหยียดยาว นอนหงายไปเลย เอามือประสานท้อง 

หายใจยาว ๆ แล้วว่าตามมือนีไป พองหนอ ยุบหนอ ให้คล่อง พอคล่องแล้วไปเดินจงกรม มานั งใหม่ เดียว

ท่านจะชันเจน นีวิธีแก้ไข วิธีปฏิบัติให้ได้จ ังหวะ อย่างนี เป็นต้น มีความหมายเหลือเกิน 
  ถ้าท่านโกรธกําหนดเลยนะ ถ้าท่านรู้สึกอยากได้กําหนดเลย รู้สึกเกลียดใครก็กําหนดเลย เป็นวิธีแก้

ปัจจุบัน วิธีการแก้ปัญหาทีโกรธ 
  ผูกพยาบาทใครก็ต้องกําหนดเดียวน ีอย่าปล่อยให้ค ้างคืน ปล่อยให้เลยไปถึงจิตใจ เหมือนโจรเข้าไป

ในห้องในฉะนั น มันก็จี เราได้ เราก็ยอมจํานนมัน โดยวิธีนี 
  โกรธหรือ ต้องแก้ปัญหากําหนดเดียวนี อย่าไปผลัดไว้แก้พรุ่งนี  ผูกความโกรธเข้าไว้ทําให้ใจเศร้า

หมอง ตลอดคืนยังรุ่ง กินไม่ได้นอนไม่หลับ เสียเวลามาก จึงต้องแก้เดียวนี 
  โกรธหนอ โกรธหนอ ปักจิตไว้ทีลินปี สติรวมไว้ แล้วเครืองคอมพิวเตอร์จะออกมา อ๋อไปโกรธเขา

ทําไม่เล่า มันจะออกมาอย่างนี ใครบอก อารมณ์เราบอก จิตบอก สติบอก ปัญญาบอก สรุปเหลือปัญญาบอก 

เราจะรู้แจ้งเห็นจริงเลย เพราะปัญญาบอกเราเอง 
  เหมือนอย่างตัวเราบอกเองดีกว่าคนอืนมาบอกเรา เราสอนตัวเองดีกว่าคนอืนมาสอนเรา เราจะเห็น

แจ้งชัดเจนดีมากในโอกาสนีนีกําหนดอย่างนี 
  กําหนดเวทนา ถ้าหากว่าพองหนอ ยุบหนอแล้วเกิดเวทนาต้องหยุด พองยุบไม่เอา เอาจิตปักไว้ตรงที

เกิดเวทนา เอาสติตามไปดูซิว่ามันปวดแค่ไหน มันจะมากน้อยเพียงใด ไม่ใช่ปวดหนอแล้วหายเลย ไม่หาย 

มันย ังไม่หาย มันย ังไม่เป็นวิปัสสนา ย ังเป็นสมถะ มันย ังเป็นอุปาทาน ยึดเวทนาอยู่ 
  เหมือนท่านทั งหลายเป็นไข้เอาจิตไปแตะทีไข้ จิตท่านก็เป็นไข้ไปด้วย อย่างนี แหละ ท่านทั งหลาย

โปรดทราบ ย ังแยกรูปแยกนามยังไม่ออก แยกเวทนาไม่ออกก็ต้องยึดอย่างนีก่อน 
  พอยึดปวดหนอ โอ้โฮยิงปวดหนัก ตายให้ตาย ปวดหนักทนไม่ไหวแล้ว จะแตกแล้ว ก้นนีจะร้อน

เป็นไฟแล้ว ทนไม่ไหวแล้วตายให้ตาย กําหนดไป กําหนดไป สมาธิดี สติดี เวทนาเกิดขึนดับไปซ่า! หายวับ

ไปกับตา นีแยกเวทนาได้ แยกรูปแยกนามได้ ใช้ได้ใหม่ ๆ ยังแยกไม่ออก ยังกอดกันอยู่ มันยังปวด ไม่รู้จักหาย 
  ขอให้ท่านอดทนฝึกฝนในอารมณ์นี ให้ได้ เวลาเจ็บ ท่านจะไดเ้อาจิตแยกออกเสียจากป่วยจิตไม่ป่วย

ไม่เป็นไรนะ สําค ัญจิตไปป่วยเสียด้วย เลยก็หมดทั งกายทั งใจ หมดอาล ัยตายอยากอยู่ในจุดนี  อ ันนี เรืองสําคัญ

มาก ต้องกําหนดอย่างนี 
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  ถ้าท่านง่วงเหลือเกินกําหนดง่วงหนอ ๆ แต่ปาก หายง่วงไม่ได้ ทําอย่างไรล่ะ จะกําหนดได้ กําหนด

อย่างไรจะไม่ง่วง เอาจิตกําหนดทีอุณาโลมง่วงหนอ ๆ ๆ ๆ สํารวมจิตไว้ทีโหงวเฮ้ง รับรองหายง่วงทันที นีวาง

จุดให้มันถูกเรืองกันซิ ไม่ใช่กําหนดแต่ปาก แก้ไขปัญหาไม่ได้ 
  ถ้าหากว่าเรานอนไม่หลับ ถ้าสมาธิดี ด้วยเหตุอ ันใดไม่ทราบมันนอนไม่หลับ หายใจยาว ๆ นอนลง

ไปหมายถึงว่า หน่วยกิตดีแล้วสะสมไว้ได้มากแล้ว หลับทันทีนะ วางจิตไว ้ ทีไหน กดปุ ่ มไหน ต้องเอาจิตไว้ที

ลูกกระเดือก เอาสติไว้ทีลูกกระเดือก หายใจยาว ๆ เอาจิตไว้ทีลูกกระเดือกทีกลืนนําลายตังสติไว้ เดียวท่านจะ

หลับผล็อยไปเลย หล ับโดยมีสติด้วย พลิกต ัวกีครั งรู้หมดเลยนะ อย่างนีเป็นต้น 
  ผู ้ปฏิบัติยืนก็ทําได้ เดินก็ทําได้ นั งก็ทําได้ นอนก็ทําได้ นอนทําอย่างไร ถ ้านั งไม่ทนก็นอนลงไป 

สําคัญอย่านอนหลับ นอนกําหนดพองหนอยุบหนอ ถ้าท่านมีสติดี สมาธิดี ปัญญาเกิด ท่านจะหลับวูบลงไป

ตอนพองหรือตอนยุบจับให้ได้ ถ้าจับหลับได้ท่านจะพลิกตัวกีครั ง ตืนเวลาไหนได้ตามความเหมาะสม 
  จะตืนตีสี พอถึงตีสีมันจะสะดุ้งขึ นมา ตืนทันที ปัญหามีอยู่ว่า ตืนแล้วจะลุกหรือเปล่า ถ้าจะนอนต่อก็

มีปัญหาเหมือนกัน สําค ัญเคยชินอย่างนี 
  ขอเรียนพระอาจารย์ และเรียนคณะอาจารย์หญิงชายด้วย สอนให้ถูกจุดนี ให้เหมือนกัน นีวางปุ ่ มนี

รับรองได้ เห็นหนอ ๆ ถ ้าเรายืนหนอได้ รู้จักคําว่าอารมณ์ของเรา จากปลายผมลงไป จากปลายเท้าขึ นมา ๕ 

ครัง มนัก็เห็นจากปลายผมลงไปปลายเท้า จากปลายเท้าขึ นไปปลายผม ทีเห็นคนอืน ก็ไม่เห็นตัวเรา 
  เราจะรู้ว่าคนนี นิสัยเป็นอย่างไรทันที ขอให้ส่งกระแสจิตออกทีโหงวเฮ้ง ส่งกระแสจิตทีระหว่างคิว

ทงัสองข้าง ส่งออกไปเห็นหนอเห็นอย่างไร เห็นด้วยปัญญา เราเกิดสัมผ ัสกับคนนี ขึ นมา คือ เห็นหนอ เห็น

รูป เห็นนาม คนนี เดินเข้ามาแล้ว คอมพิวเตอร์จะตีออกมาเลยว่าคนนี คบไม่ได้ นิสัยไม่ดี สัมผ ัสแล้วเกิด

สติปัญญาทันที คนนีเดินเข้ามาทําไม อ๋อ ทราบแล้วสติจะแจงบอกให้เราเข ้าใจ สัมปชัญญะรู้ตัว คือตัวปัญญา

ตัวเดียว 
  คนนี เข้ามาจะขอยืมเงิน รู้แล้ว ปัญญาต ัวรู้จะผลักด ันให้คอมพิวเตอร์ตีออกมา อย่าให้! ยิ มเข้ามาแล้ว

ตั งแต่หน้าประตูบ้าน เป็นมิตรตอนกู้เป็นศัตรูตอนทวงอย่าให้โกรธกันในว ันนี วันเดียวเท่านั น นีมีประโยชน์

ไหมนี 
  มีผู ้ปฏิบัติออกนอกลู่นอกทางเสียเยอะแยะเลยรู้ไม่จริงอย่างนี นะ บางคนนั งผงกแล้วโงกไปโงกมา 

สมาธิดี ขาดสติ อะไรอย่างนีใช้ไม่ได้ นีแหละสมาธิดี แต่สติใช้ไม่ได้ ไม่มีสติเลยนะ นั งโงกไปโงกมา ก็

กําหนดรู้หนอ ๆ ๆ โอ๊ยรู้แล้วไม่โงกเลย 
  โยมทั งหลายจะเห็นคนในรถยนต์ นังโงกไปโงกมา ถ ้านั งมีสติสัมปชัญญะดีจะไม่โงก จะหลับอย่าง

สบาย จะไม่ไหวติงในประการทั งปวง นีเห็นชัดขาดสติมาก 
  ทําอย่างไรจะหายโงก ก็กําหนดเสีย โงกหนอหรือรู้หนอก็ได้ ถ้ามันไม่หาย กดจิตไว้ทีใต้สะดือ ๒ 

นิ ว นีวิธีแล้ว กดลงไปลึก ๆ กําหนดรู้หนอ เดียวหายโงกทันที โงกงึมนีหายเลย จับจุดได้ตรงนี 
  อาตมากําล ังเขียนตําราคู่มือบางคนจะได้มีวิชาการสอบอารมณ์ วิธีปฏิบัติสอบอารมณ์ด้วย อย่าไป

สอนเขาส่งเดช แล้วปฏิบัติไม่ถูกจุด มันก็ไม่ได้ผล 
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  เพราะการเจริญวิปัสสนา การเดินจงกรม การนั งภาวนานี  เป็นการสร้างข้อมูลใส่ในเครือง

คอมพิวเตอร์ทั งหมด คือ ทบทวนอารมณ์จิต ให้เข้าข้อคิดผู้มีปัญญาแล้วอยู่ในเครืองคอมพิวเตอร์ของเราครบ 

ถึงเวลาคอมพิวเตอร์จะตีออกมา แก้ปัญหาให้เราเอง ของใครของมัน เครืองใครเครืองมันนะ มันจะ

เหมือนกันอย่างไรเล่า 
  การเดินจงกรมเป็นการสร้างข้อมูลไว้ในเครืองคอมพิวเตอร์เป็นการสร้างสิงทีเร้นลับ ทีกระจัด

กระจายตีให้แตก ให้แยกกันได้แล้วข้อมูลจะเก็บไว้ 
  การเดินจงกรม การนั งภาวนา เราก็ไม่ทราบว่าปัญญามีได้หรือไม่ เป็นการเก็บข้อมูลสร้างเครือง

คอมพิวเตอร์ สร้างข้อมูลไว้ในเครือง ถึงเวลาแล้วมีข้อมูลครบ เราจะกดปุ ่ มไหนมันจะออกมาแก้ ปุ ่ มนี เป็น

ปุ ่ มทีจะแก้ปัญหา 
  ถึงมีทุกข์มียากมีลําบากขึ นมา คอมพิวเตอร์จะตีไปตามขั นตอนโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องกําหนดก็ได้ 

เพราะเราถึงขั นแล้ว ทําความดีถึงขั นแล้ว มันจะบอกเลยว่าเราเดินทางไปไหน จะมีความสุขสบายประการใด 
  คอมพิวเตอร์จะตีออกมาว่าเดินทางให้ระมัดระวังจะต้องมีปัญหาระหว่างทาง เราก็เริมสร้างความไม่

ประมาทระหว่างทาง ถึงจะมีเรืองเกิดขึ นมามันก็น้อยลงไป เพราะเราคอยระมัดระว ั งไว ้  นีคือประโยชน์จาก

การเจริญวิปัสสนา 
  บางคนไม่เอา สอนผิดจุดกันหมด ขอให้ผู ้ปฏิบัติธรรมทําจุดนี ท่านทั งหลายจะดูได้ อุณาโลมา 

หน้าผากนีดูคน เห็นหนอ ไม่ต้องไปสร้างภาพ โดยทีว่าเห็นคนโน้นอย่างไร คนนี อย่างไหน ไปสร้างอย่าง

นั นให้ไม่ได้ ต้องประสบการณ์เห็นอย่างไร ต้องว่าอย่างนั นมันเกิดจ ําเป็นจะต้องเห็น เราก็กําหนดทันที 
  ไม่ใช่ไปเห็นเขาก็กําหนดสวย กําหนดรวยไม่ใช่นะ ต้องประสบการณ์เฉพาะปัจจุบันธรรมเท่านั น 

อดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาทั งนั น ปัจจุบันเป็นการสร้างเสริมข้อมูลไว้ในเครืองคอมพิวเตอร์ และกดปุ ่ มไหน 

ปุ ่ มนั นจะออกมาตามข้อมูลนั น ๆ ข้อมูลทีป้อนก็คือสติสัมปชัญญะครบ 
  ถ้าสติสัมปชัญญะครบแล้ว ป้อนข้อมูลเข้าไปก็แสดงออก ตีออกมาโดยถูกต้อง ถ้าข้อมูลไม่ดีป้อนไม่

ถูก อารมณ์เราไม่ดี ป้อนผิดหมด ออกมาผิ ด อย่าไปโทษเครืองคอมพิวเตอร์ 
  เครืองคอมพิวเตอร์เขาเป็นธรรมชาติแต่เราป้อนข้อมูลผิดเอง อารมณ์เราไม่ดีอย่างนี เป็นต้น เลย

ออกมาเสียหายมากมาย ดังทีกล่าวแล้ว 
  ขอเจริญพรญาติพีน้องทีเข้าใหม่ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด ขออย่างเดียวอย่าคุยกัน อย่าเอาหนังสือไปดู 

เอาให้มันรู้  ให้แจ้งชัด ปัจจัตตัง ด้วยตนเอง ให้มันเกิดเอง ของเกิดเองโดยธรรมชาติ ให้มันผุดขึนมาเรียกว่า 

ภาวนา เกิดเองนีเป็นของทีจะต้องแจ้งถึงใจเราเอง 
  และจิตใจเราก็ละพยศได้ ละทิฏฐิมานะได้ เพราะเราเห็นด้วยใจ อย่างนี เป็นต้น เรียกว่าปัญญาแหลม

ลึก ปักลงไปทีภาวนาของเรา ท ําเป็นคนโง่ อย่าทําเป็นคนฉลาด 
  ขณะปฏิบัติอย่าประเมินผลอย่าวิจัยว่าอะไรเป็นอะไร ถ้าวิชาการมากนัก ท่านปฏิบั ติไม่ได้สม

ปรารถนาอย่างแน่นอน โง่ไว ้ ก่อน เก็บตําราใส่ตู้ไว้ก่อน ใช้ตําราทีอยู่ในจิต ทีมันขาดการดูแลมานาน ขาด

การควบคุมมานาน 
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  การดูแลนีจะยากอยู่ เพราะปล่อยจิตไปตามยถากรรม จะใช้สติปัญญาแม้กว่า ๕ นาทีก็ยาก ขาดสติ

นั นเอง ปัญญาก็ไม่เกิดขึ นโดยวิธีนี 
  ขอเจริญพรญาติพีน้องผู ้ใคร่ธรรม สัมมาปฏิบัติในหน้าทีด ังกล่าวนี  รับรองท่านจะมีปัญญา คนมี

ปัญญาขยันไม่พัก คนทีขาดปัญญาจะไม่ขยัน จะไม่ทํางาน ทายอะไรก็ผิดพลาด 
  เพราะการนี เป็นการกําหนดเป็นการปฏิบัติ เป็นการคาดคะเนได้ถูกต้อง เพราะอารมณ์ของเราเคย

สัมผัสวสีเข้าออกให้ถูกต้อง เกิดไปสัมผ ัสกับคนนี เป็นอย่างนี ไปสัมผัสกับคนอืน อารมณ์อย่างนี ต้องเป็น

อย่างนี อีก อ่านตัวออกบอกตัวได้ ใช้ตัวเป็น เห็นตัวตาย คลายทิฏฐิ ดําริชอบ ประกอบกุศล ได้ผลอนันต์ เป็น

หลักฐานสําคัญแน่ นีมันอยู่ทีตัวปฏิบัติ ไม่ได้ดูทีไปอ่านหนังสือได้นั นเป็นวิชาการแต่เราก็ต้องเรียน

เหมือนกัน ต้องรู้ไว ้
  การปฏิบัติทบทวนและมาดูวิชาการ ท่านจะแนบสนิทติดหัวใจ ท่านจะสามารถขยายความจาก

วิชาการได้ดีมาก เสริมวิชาการให้สูงขึ น ดังทีกล่าวนี 
  เท่าทีอาตมาชี แจงเบืองต้นมา ขอให้นักปฏิบัติธรรม กินน้อย นอนน้อย พูดน้อย ทําความเพียรให้

มาก ท่านจะได้ของจริงติดตัวไป 
  อย่าทําของปลอม เพราะปลอมชอบสบาย ของจริงคนไม่อยากได้เพราะทํายาก ของจริงต้องได้มา

ด้วยความลําบาก ต้องอดทนต้องฝึกฝน มาใช้ของจริงในห้องกรรมฐาน เพราะใช้ชีวิตจริงตั งแต่บัดนี 
  ทีเราอยู่บ้านสบายมามากนั นแหละของปลอมเป็นของทีย ั วยุเป็นของทีให้สบาย ความสบายนีเป็น

ของปลอม ความทุกข์ความยากเป็นของจริงได้ทุกสิง 
  สุขได้มาจากทุกข์ ขย ันได้มาจากขี เกียจ รํ ารวย สวยดี มั งมี ศรีสุขได้มาจากความจนทีไม่มีอะไรเลย 

เรามาสร้างมาทําขึ น มันก็รวย มันก็สวย ม ันก็ดี มันก็มีปัญญา 
  นีแหละท่านทั งหลายเอ๋ย ธรรมะแปลว่าทุกข์ไม่ใช่ความสุข ความสุขทีแน่นอนมีทีไหนเล่า 

นอกเหนือจากบรมสุข คือพระนิพพานเท่านัน ความสุขในโลกมนุษย์มีแต่เจือปนหมด ไม่มีของจริงเลย มีแต่

ของปลอดยั วยุ มีแต่ของทีเป็นของเก๊ 
  ทีเรามานั งในห้องกรรมฐานมาใช้ของจริงกัน แสดงออกของจริงทั งนั น แต่เราจะทนรู้ของจริง

หรือไม่ประการใด เป็นเรืองของท่านทั งหลาย แต่ละรายไป 
  ขอความสุขสว ัสดีจงมีแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ขอให้ทุกท่านรีบเดินทาง ข้ามเกาะแก่งทุรกันดาร อุปสรรค

ทังหลาย ถึงฝังฟาก ความสําเร็จ คือพระนิพพาน โดยทัวหน้ากัน ณ โอกาสบัดนี เทอญ  

 
 
 
 
 
 

 



 ๙๔

กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร 
พระภาวนาวิสุทธิคุณ ๑๓ พ.ค. ๓๒ 

  ขอเจริญพร บรรดาญาติพีน้องและคณะอาจารย์วิทยาลัยครูธนบุรีและผู ้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน  
  ขอเจริญสุขนักศึกษาทีมาปฏิบัติธรรมทุกคน  
  ว ันนี จะแสดงธรรมะในเรืองกฎแห่งกรรมและกรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร ขอให้ท่านทั งหลายได้

ตงัใจฟังธรรมสืบไป 
  ค ําว่า กฎแห่งกรรม แปลว่าอะไร กฎ แปลว่า ดัน และผล ัก กรรม แปลว่า การกระทํา แต่ละราย แต่

ละรูปไม่เหมือนกัน ทําดีก็ดันไปทางดี ทําชั วก็ดันไปทางชั ว 
  กฎ ตัวนี คือ กฎแห่งธรรมชาติ กฎ แปลว่า กดลงไปและดันขึ นมา ถ ้าหากเรามีคุณธรรมได้อบรมมาดี

แล้ว มันจะดันและผลักไปในทางดีให้มีปัญญา 
  ถ้าการกระทําของเราไม่สมส่วนควรกันไม่สมเนือสมนํ า เพราะจิตใจทีอบรมมาไม่ดี มันจะด ันไป

ในทางทีไม่ดีและกดให้จมลง ให้ตํ าลงไปโผล่ไม่ขึ น 
  อาตมาประสบมามากหลาย บางคนไม่สนใจในเรืองกรรมดี กรรมชั ว ต้องการอายุม ั นขว ัญยืน 

ต้องการให้มีความสวยงาม ผิวพรรณผ่องใส ต้องการให้สุขภาพอนามัยดี และต้องการให้กิจการสําเร็จตาม

เป้าหมาย แต่เขาไม่ได้สร้างเหตุผลทีจะส่งผลให้อายุยืน กลับไปทําให้อายุสั น ไปฆ่าสัตว์ต ัดชีวิต เบียดเบียน

ชีวิตเขา อาฆาต เคียดแค้นผูกพยาบาท ริษยา รับรองผู ้นั นจะอายุสั น พลันตายตั งแต่อายุย ังน้อย 
  พระท่านสอนไว้ว่า “กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ” การเกิดเป็นมนุษย์แสนจะยาก ล ําบากเหลือเกิน

ทีจะเกิดมาโสภาภาคย์ มีน้าตาดียิงหายากทีสุด ท่านต้องมีญาณมา มีปัญญามา มีวิชามา มีความรู้ของมนุษย์ 

คือมีคุณสมบัติมนุษย์ครบ คือคุณธรรม มีศีล ๕ ครบ จึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ทีโสภาได ้
  บางคนมีศีลมาไม่ครบ มีคุณสมบัติไม่ครบ เกิดมาขี ริวขี เหร่ บางคนเกิดมาง่อยเปลี ยเสียขา บางคนตา

บอดหูหนวก บางคนแถมยังปัญญาอ่อนอีก บางคนเฒ่าแก่ชราเป็นอัมพาต 
  บางคนมีทานดีมาแต่ชาติก่อน ก็เกิดมาเป็นลูกมหาเศรษฐีมั งมีศรีสุข แต่เมือชาติก่อนเขาได้ทําการ

เบียดเบียนสัตว์มา ชาตินี จึงสามว ันดีสีว ันไข้ เข้าโรงพยาบาลไม่พัก มีเงินก็ช่วยไม่ได้ บางคนไม่ได้สร้างเหตุ

แห่งปัญญามา ถึงเกิดเป็นลูกเศรษฐี เงินก็ชือวิชาไม่ได้ เงินก็ช่วยลูกเรียนเป็นดอ๊กเตอร์ไม่ได้ เพราะเหตุใด 

เพราะทําบุญมาไม่ครบ 
  บางคนบ้านใหญ่โตราวกับว ัง แต่กินข้าวกับนํ าตาไม่เว ้นแต่ละวัน  
  ท่านทั งหลายโปรดทราบ เรืองสังข์ทองเป็นปริศนาธรรม หกเขยคือหน้าโง่ โง่ทางอายตนะ ตาโง่ ไม่

มีกําหนดเห็นหนอ เห็นด้วยโง่ ๆ ไม่เห็นลึกซึ ง ไม่เห็นนิสัยใจคอคน ดูคนไม่เป็น 
  ดูคนให้ดูหน้า ดูผ้าให้ดูเนือ  
  ดูเสือให้ดูลาย ดูชายให้ดูพ่อ  
  จะได้ไม่ย่อท้อใจ! 



 ๙๕

  ท่านทั งหลาย เพิงเริมเข้ามาปฏิบัติไม่กีชั วโมง จึงอาจจะไม่ลึกซึ งถึงขันทีดูหน้าดูตาก็จะรู้ได้ ดู

คนให้ดูหน้า ดูโหงวเฮ้ง 
  การแนะแนวไม่ใช่มาถึงว ัดสอนบุญ บาป ทําบุญไปสวรรค์ ทําบาปไปนรกเท่านั น ต้องสอนแนะ

แนวถึงกรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร ใครเอาไปใช้ปฏิบัติเป็นประจํา จะแก้กรรมได้จริง ๆ ถ ้าใช้ไม่จริงก็

เหมือนถ้วยชา เขาให้มาแล้วเอาไปใส่ตู้ไว ้  ไม่ค่อยใช้ให้เป็นประโยชน์เลย 
  ต ัวเรานี มีประโยชน์มาก แต่ใช้ต ัวไม่เป็น ไปใช้ในเรืองไร้สาระเสียมาก ไม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อ

ตัวเอง เกิดมาเสียชาติเกิดไม่ประเสริฐลํ าเลิศ ไหน ๆ จะตายจากโลกไปก็จะต้องมีความดีติดตัวไปด้วย และ

ทิ งความดีไว้ในโลกมนุษย์ คือความดีเป็นตรา ถ้าใครทํากรรมฐานได้ลึกซึ ง จะรู้เหตุผลของชีวิตได้อย่างดี

ทีสุด เป็นประโยชน์แก่ชีวิตประจําว ัน แก้ไขปัญหาเกิดขึ นเฉพาะหน้าด้วยกรรมฐาน 
  บางคนชอบไปหาหมอดู หมอดูบอกว่าต้องสอบได้ทีหนึง แต่ปรากฏว่า สอบตก หมอดูว่า สอบตก

กลับสอบได้เพราะเราขยัน เราต้องสร้างความดีให้กับดวง หาใช่ดวงทําให้เราดีไม่ ต้องสร้าง อยู่เฉย ๆ ดีได้

อย่างไร มันต้องเกิดจากการกระทํา คือกฎแห่งกรรมนันเอง 
  การสร้างความดีให้กับดวง ก็คือสร้าง ศีล สมาธิ ปัญญา ให้เกิดขึ นแก่ตัวเรา แล้วเราจะอบอวล ทวน

ลม ผู้ทีมีสมาธิจะเป็นคนขยันหมั นเพียร และเป็นผู ้ มีปัญญา คนทีมีปัญญาแหลมลึก แหลมหลักต้องมีสามคม 
  คมกริบ ไว้ภายในจิต ไม่บอกใคร แสดงออกในเมือมีความจําเป็นจะต้องใช ้
  คมคาย มันย ังเป็นหลุม เป็นบ่อ ไม่เสมอ ก็เอาบุ้งมาแทง อย่างนี เป็นต้น 
  คมสัน มันต้องใช้ขวานตอกยํ าลงไป จึงจะเข้าเรียบร้อยดี นีมันมีในลักษณะศีล สมาธิ ปัญญา ครบ 
  ศีล คือ สถาปนิก ออกรูปแบบพืนฐานให้คนชอบ 
  สมาธิ คือ วิศวกร รู้วาระจิต รู้จักนํ าหนัก รู้จ ักช ั งตวงว ัด รู้จ ักวาระจิตของคนในฐานะเช่นไร ควรทํา

กับเขาอย่างไร รู้จ ักกาลเทศะ รู้จ ักบาป รู้จักบุญ รู้จักคุณ รู้จักโทษ รู้จักสิงทีเป็นประโยชน์และไม่เป็น

ประโยชน์ทีวิศวกร 
  ปัญญา คือ นายช่าง ลงมือทําทันที มิได้รอรีแต่ประการใด 
  ถ้าใครเป็นทั งสถาปนิก วิศวกรและนายช่างแล้ว รับรองคนนั นเอาตัวรอดปลอดภัยในอนาคต   
  บางคนเกิดมาแต่ชาติก่อน นิสัยดีมีปัญญาในโลกมนุษย์นี  เขาจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ถึงจะเกิดใน

บ้านยากจนก็สามารถเป็นรัฐมนตรี หรือเป็นใหญ่เป็นโตได้ เพราะสติปัญญาทีสร้างมาแต่ชาติก่อน    
  คนเราก็มีทั งถูกและแพง มีทั งเก๊และดี มีทองคําก็มีทองชุบ มีหลวงพ่อทวดก็มีหลวงพ่อเทียบ คนดี

หายากคนเก๊เยอะ   
  มีน้อยเหลือเกินทีจะดีเด่นเห็นชัดและเห็นไกล อย่างนี หายาก ต้องอดทน ต้องฝึกฝน 
  ท่านทั งหลายเอ๋ย จิตนี ฝึกได้ขย ันก็ได้ฝึกให้ทํางานก็ได้ ฝึกให้ขี เกียจก็ได้ 
  การเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะรําลึกชาติได้ รู้กฎแห่งกรรมทีผ่านมา จะแก้ปัญหากรรมทีเกิดขึ น

เฉพาะหน้าในกิจประจําว ันของเราได้   



 ๙๖

  ถ้าใครเจริญวิปัสสนากรรมฐานโดยต่อเนือง สร้างความดีให้ติดต่อกัน สร้างความดี ถูกตัวบุคคล ถูก

สถานที ถูกเวลา ต่อเนืองกันเสมอต้นเสมอปลายแล้ว คนนันจะได้รับผลดี ๑๐๐% และจะเอาดีในชาตินีได้

แน่นอน ไม่ต้องรอดีถึงชาติหน้า 
  สําคัญทีทําความดีผิดสถานทีผิดตัวบุคคล และผิดกาลเวลาด้วย ไม่ใช่กาลเวลาทีจะต้องทําไปแล้วไป

ทํา ไม่ใช่กาลเวลาทีจะพูดแล้วไม่พูด มันก็เสียหาย   
  ถ้าเรานั งสมาธิอยู่หายใจยาว ๆ มีกรรมฐานเป็นการพักผ่อนในร่างกายในตัว เช่น ๑ นาทีหายใจ ๑๘ 

ครั ง กําล ังนอนหลับเหลือ ๑๕ ครั ง ถ ้าเราท ําสมาธิปกติเหลือ ๑๕ ครั ง ก็เหมือนได้หลับไปแล้ว มันไม่

อ่อนเพลียละเหียใจแต่ประการใด มันจะเข้าภาวะปกติอย่างดียิง จะมีพลังจิตสูง ต่อสู้กับเหตุการณ์และปัญหา

ได้ ด้วยการฝึกฝนกรรมฐานนีแหละ 
  เพราะฉะนั นกรรมฐาน แปลว่า การกระทําให้ฐานกายนี เป็นทีต ั งของสติ พอท่านทั งหลายทําจนได้

ดวงตาเห็นธรรมวิเศษบางประการ ได้ศีล สมาธิ ลึกซึงในจิตใจ ท่านจะเห็นความดีในจิต 
  รําลึกถึงบุพการีได้ สามารถรําลึกชาติได้ จะไม่ลืมพ่อ ลืมแม่ ปู ่ ย่าตายาย ครูบาอาจารย์ จะสนิทสนม

กลมกลืนกันกับครูบาอาจารย์ผู ้ มีพระคุณทั งหลาย 
  นักปราชญ์ท่านสอนไว้ว่า ถ้าเราให้อะไรใครจะไม่นับไม่จํา แต่ใครให้อะไรเรา แม้นํ าถ้วยเดียว เราก็

กําหนดจดจําไว้ได้ เราจะไม่ลืมบุญคุณของเขา อย่างนีจะเกิดขึ นกับนักกรรมฐานทีซึ งใจ 
  เพราะเหตุทีเราไม่หว ังผลตอบแทน แล้วบุญกุศลจะสนองแก่เราเอง เงินไหลนอง ทองไหลมา จะคิด

อ่านทําอะไรก็ได้ผลสําเร็จตามเป้าหมายทุกประการ มีแต่ความเจริญ จะได้อยู่ในแวดวงสิงแวดล้อมทีชืนใจ 

ไม่มีการทะเลาะวิวาทกัน จะมีแต่สิงทีเป็นมงคลในบ้านนี 
  อ ันนี บางคนทําได้ยาก เพราะสันดานทําไม่ได้ นิสัยไม่ให้ รูปร่างก็ดี ๆ นะ แต่นิสัยไม่ให้  
  บางคนเข้าใจว่าคนอืนคงเหมือนเรา และเราเหมือนคนอืนเขา เหมือนไม่ได!้ เพราะแตกต่างด้วยกฎ

แห่งกรรม เหมือนกันไม่ได!้ 
  การแต่งกายก็ไม่เหมือนกัน บางคนชอบทรงนั นทรงนี  ถ ้าเคยชอบอย่างไร ไปใช้อย่างอืนมันก็ไม่

พอใจ ไม่สบายใจเป็นทีการฝึก เราเคยทําอย่างนี แล้วไปทําอย่างนั นม ันก็ทําไม่ได้ ก็ธรรมดา เพราะกฎ

แห่งกรรมนี มันแยกประเภทของสรรพสัตว์เหมือนกันไม่ได ้
  กฎแห่งกรรมสั น ๆ มาจากไหน อาตมาทบทวนได้แล้วขอฝากท่านทั งหลายไว้ด้วย เราจะดูได้จาก 

“เห็นหนอ! รู้หนอ คิดหนอ เข้าใจหนอ” และกําหนดกิเลสได้ในตัวเรา ธาตุ อายตนะจะโง่หรือฉลาดอยู่ที 

อายตนะ ๖ อยู่ที....อินทรีย์ หน้าทีนี เอง ตา หู จมูก ลิ น กาย จิต จะโง่หรือไม่โง่ อยู่ทีตรงนี 
  จะฉลาดหรือมีปัญญาอยู่ทีตา หู..ทําได้จริงหรือเปล่า กําหนดต่อเนืองหรือเปล่า เปล่าเลย มันก็ไม่ได้ 

ก็ได้แค่นั น ทีกําหนดก็ไม่รู้ด้วย และรู้ไม่จริง 
  ทีท่านทั งหลายทํานีก็ต้องการเอาเป็นนิสัยปัจจัย เพือทําต่อเนืองต่อไปในอนาคต เพือแก้ปัญหา

ปัจจุบัน จากการกําหนดตา หู จมูก ลิ น กาย ใจนีเอง นีมันอยู่ตรงนี  มันโง่หรือฉลาดมันอยู่ตรงนี เอง ข ันธ์ ๕ 

รูปนามก็อยู่ตรงนี เอง  
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  เพราะฉะนั นการกระทําของแต่ละท่านนี  เราดูได้จากตัวเรา สังเกตได้จากตัวเรา เจริญกุศลภาวนามี

หน่วยกิตครบ เราจะรู้ได้เองว่าตัวเรามีปาณาติบาตติดตัวมา ๖๐ เปอร์เซ็นต์ เราจะต้องรับใช้หนี ในชาตินี แน่ 
  รับใช้หนี อะไร ก็หมายความว่าเราจะต้องโดนรถชน เราจะต้องโดนฆ่าตาย เราจะต้องโดนใส่ร้าย 

มันจะบอกเราเองก่อนทีจะไปบอกคนอืนเขา อ ันนี อาตมาก็ได้ประสบมาเป็นต้น เช่นมีปาณาติบาตฆ่าสัตว์

ติดตัวมา ๖๐ เปอร์เซ็นต์ เรารู้แจ้งแก่ใจ รู้ว ันตายว่าจะต้องตายอย่างไร รถชนตาย โดนยิงตาย โดนอุบัติเหตุ

ตาย เป็นต้น 
  จะโดนง่อยเปลี ยเสียขา โดนทรมาน โดนหนอนกินจนชีวิตหาไม่ มนัจะบอกเหตุการณ์ชัดในตัวเรา

ก่อน 
  ในเมือบอกตัวเราได้ ดูคนอืนมันก็บอกได้ เราอ่านภาษาอังกฤษทีนีจบ ไปอ่าน เอ บี ซี ทีไหน มันก็

ต้องผสมสระ ผสมอ ักษรเข้าแล้วก็แปลความหมายของศัพท์ได้ นันแหละเช่นเดียวกัน 
 เราจะรู้ได้ว่าเห็นหนอ คนนี มีปาณาติบาตติดมาก็จะรู้ได้เลยว่า กฎแห่งกรรมคนนี จะต้องเป็นอัมพาต 

คนนี ต้องไปอุบัติเหตุ คนนี ไปโดนรถชนตาย มันบอกชัดนะ 
  มีประโยชน์มากสําหรับผู้ทําได้ มันมีประโยชน์อย่างนี 
  ถ้าเราเจริญกรรมฐาน เราจะรู้กฎแห่งกรรมได้ตอนมีเวทนา คนไหนอดทนต่อเวทนาได้ กําหนดผ่าน

เวทนาได้ เราจะรู้ได้ว่าทุกข์ทรมานทีผ่านนั นไปทํากรรมอะไรไว้ ม ันจะมีกรรมอะไรมาแทรกซ้อน มันจะ

บอกเราเอง อันนีมีตัวอย่างทีอาตมาประสบการณ์มามากมาย เช่น อทินนาทาน 
  เบียดเบียนทรัพย์เขามานะ แล้วก็ไปเบียดเบียนสัตว์ด้วย ทุกอย่างเอาหมดมักได้มักง่าย รุกหัวคันไร่

คันนา ล ักเงินลักทอง โจรกรรมเล็ก ๆ นอ้ย สะสมหน่วยกิตนิสัยไม่ดี นิสัยเคยชินในการล ักขโมย ไป

เบียดเบียนทรัพย ์
  เหมือนเศรษฐีมีเงินแล้วไปบ้านเหนือบ้านใต้ ก็ต้องหยิบมีดเขามา หยิบโน่นใส่พกใส่ห่อมา จนได้คือ

นิสัยสันดาน มีเงินแล้วย ังต้องไปลักของเขาอีก ไปเบียดเบียนเขาอีก เบียดเบียนคนจนอีก ทํานองนี เป็นต้น 
  กฎแห่งกรรมจะบ่งบอกออกมาเป็นดุจเครืองคอมพิวเตอร์ว่า คนนีได้เงินได้ทองมาแล้วต้องถูก

โจรกรรม ต้องถูกคนลัก ตีชิงวิงราว มิฉะนันไฟจะไหม้บ้าน ไม่เคยผิดแม้แต่รายเดียว อาตมาเคยทายไว้ คน

นี ระว ังนะโยมเคยถูกโจรกรรมไหมโยม? ไม่ถูกเลยค่ะ ระว ั งอ ันเดียวคือไฟไหม้บ้านหมดเนือประดาตัว แล้ว

ก็จริงด้วย อ ันนี เห็นได้ชัด 
  นีแหละท่านทั งหลาย ทําให้มันจริง จะเห็นจริง ทําไม่จริง จะเห็นจริงได้อย่างไร ต้องเห็นจากตัวเรา

ออกมาข้างนอก เรารู้ตัวว่าเรามีเวรมีกรรมประการใด ก็ใช้หนีโดยไม่ปฏิเสธทุกข้อหา จิตอโหสิกรรมได้ ยินดี

รับเวรรับกรรมได้ โดยไม่มีปัญหาใด ๆ 
  กาเมสุมิจฉาจาร ถ้าเรารู้ ตัวเอง นังเจริญกุศลภาวนา มันจะบอกว่าอดีตชาติ ไปปู ้ ยีปู ้ ยําเขามา ชู้สาว

นานาประการ ผัวเขา เมียเขา นานาชนิด มีข้อคิดหลายอย่าง 
  มาในชาตินี เราก็มาลําบากลําบนในครอบครัวหาความสุขไม่ได้เลย มีสามีก็เป็นของเขาหมด มี

ภรรยาก็มีชู้หมด และครอบครัวต้องหายนะ ทะเลาะวิวาทกัน ไม่ใช่คู่สร้างคู่สม กลายเป็นคู่วิวาทกัน และ
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จะต้องแตกแยกหย่าร้างกันไป ถึงจะมีลูกด้วยกันแล้ว มีทั งเขยสะใภ้แล้วก็ตาม จะต้องแยกกันไปตาม

กาลเวลา จากการกระทําของเราแน่นอนทีสุด 
  บางท่านเป็นผู ้ชายแท้ ๆ ปู ้ ยีปู ้ ยําผู ้หญิง ทําให้เขาชําอกชําใจหลายชาติทีผ่านมา เกิดมาในชาตินีต้อง

เกิดมาเป็นผู ้หญิงโสเภณี ก่อนจะตายต้องให้หนอนกินเสียก่อน มีจริงทีจดไว้หลายราย ถ้าท่านไม่เชือลอง

ไปทําดูนะ มีความหมายอย่างนี 
  นอกเหนือจากนั น หลอกลวงโลกหวังเอาลาภเขา หลอกลวงเขาตลอดรายการ พูดเท็จ พูดส่อเสียด 

พูดคําหยาบ เพ้อเจ้อ เลียวลดคดเคียวติดวิญญาณมาในชาตินี รับรองอย่าปฏิเสธ ไม่ช้าเราต้องโดนหลอกเอา

เงินไป โดนหลอกเอาโน่นไป โดนหลอกเอานีไปอย่างแน่นอน ใครเป็นผู ้หลอก ผู้ใกล้ชิด ญาติมิตรหรือ

เพือนฝูง เขามาเกิด จะต้องสนองงานในกฎแห่งกรรม ก็มาหลอกเอาของเราไป และเราไม่ต้องติดตามของนั น

แน่นอนทีสุด เพราะเราไปหลอกเขามาก่อนอย่างนี เป็นต้น 
  สุราเมรัย เครืองดองของเมานานาชนิดทุกประการ ถ้าเรานังภาวนาเราจะรู้ตัวเองว่า อดีตชาติเราเสพ

ยานี มาไหม ถ้าติดมา ๖๐ เปอร์เซ็นต ์รับรองว่า เรานี จะไม่ต้องเรียนอะไรเลย เรียนไม่ไหวแล้ว และเป็นโรค

ปัญญาอ่อน ไปเรียนอะไรก็ไม่จบหลักสูตรมัธยมศึกษา แน่นอนและเป็นความจริงด้วย 
  เราต้องแก้กรรมของเราเสีย อ๋อ! ปาณาติบาตเมือชาติก่อนติดมา เรายังไม่ง่อยเปลียเสียขาในขณะนี 

เราจะต้องรับสนองผลงานในโอกาสหน้า เราก็รีบบําเพ็ญกุศล ด้วยการแก้กรรมด้วยการปฏิบัติกรรมฐาน 
  เราก็มาบําเพ็ญทานศีลและภาวนา สวดมนต์เป็นนิจ อธิษฐานจิตเป็นประจํา อโหสิกรรมเสียก่อน

และเราก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทังหลาย ทีเราไปสร้างกรรมมาครั งอดีต รู้บ้าง ไม่รู้บ้าง รู้เท่าทันหรือไม่เท่า

ทันก็ตาม ถ้ารู้เท่าไม่ถึงการณ์เช่นนี แล้ว ขอสรรพสัตว์ทังหลายจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า มันก็จะน้อยลง

ไป ยกตัวอย่างอาตมาเป็นต้น 
  อาตมารู้ตัว ๖ เดือน ก็ขออโหสิกรรมทุกวัน ว่าเราก็ไปหักคอนกมามากหลาย เราก็บอกว่า พ่อนกเอ๊ย

ตอนทีข้าพเจ้าเป็นเด็กรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อย่าเอาโทษเราเลย ขอให้โทษเราลดลงไป ให้อภัยโทษเถิด เหมือนให้

การกับศาลรับสภาพฉะนัน 
  ศาลจะเมตตาเราทีให้ความสะดวกในการพิจารณาของศาล จึงลดโทษลงไปอีก ๖๐ เปอร์เซ็นต์ เรา

อาจจะรอดจากความตายได้ เลยก็เตรียมให้รถชนคอหักหมุนได้ แล้วก็กลับมาใช้เวรกรรมให้สินสุดในชาตินี

ชาติเดียวเท่านั น ผ่านจากหนักเป็นเบาได้ คอืมิได้ปฏิเสธทุกข้อหาด้วยกรรมฐาน แก้กรรมได้อย่างนี  โดยรู้ตัว

ของเราเอง 
  ญาติโยมผู ้ปฏิบั ติธรรมทุกท่าน ถ้ามีเวทนาต้องสู้  กําหนดให้ได้ ปวดท้อง ปวดขา หรือปวดตรงไหน 

ปวดหนอ ตายให้ตาย เดียวท่านจะเห็นกรรม เมืออดีตชาติท่านทําอะไรไว้ท่านจะโล่งใจนะ ท่านจะดีใจเดียว

ท่านจะได้แก้กรรมด้วยการแผ่เมตตา อโหสิกรรม ข้าพเจ้าจะไม่ปฏิเสธกรรมทุกข้อหา นีกรรมฐานแก้กรรม

อย่างนี 
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  บางทีเรามีเวทนาหน่อยเลิกเลย ไม่รู้จะแก้อย่างไร ครูอาจารย์เขาบอกกําหนด ปวดหนอ ๆ นักศึกษา

วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยามานั งปฏิบั ติ เดียวนี จบปริญญาโทเป็นอาจารย์ทีขอนแก่นไปแล้ว ปวดหนอ ๆ 

ปวดหนักเข้ามาบอกแม่ยุพิน บอกหนูไม่หาย แม่ยุพินให้กําหนดต่อไป พอว ันที ๓ นึกขึ นได้ เมืออยู่ชั น

ประถมสอง ประถมสาม หักขาเขียด หักทังเป็น ใส่เกลือทังเป็น กําหนดหนักเข้าให้อโหสิกรรม แผ่เมตตาให้

สัตว์เสีย นีแหละกรรมฐานแก้กรรม ก็เลยเบาลงไปและหายว ับไปกับตา ไม่ปวดขาอีกต่อไป 
  เขาบอกว่าไปหักขาขวาเขียดและปวดขาขวามาตลอด พออโหสิกรรมว่าไม่ปฏิเสธ เราไปหักขาเขา

มาจริง เราปวดอย่างนี  เขาก็ต้องปวดอย่างนั นแหละ เราก็ต้องใช้หนี ด้วยการปวดไป ทรมานพอสมควรแก่

เวลา และเรากําหนดจิตแผ่เมตตาต่อเมือออกจากกรรมฐาน อโหสิกรรมเสีย นีเรียกว่า กรรมฐานแก้กรรม

อย่างนี  สามารถจะไม่ปวดอีกต่อไปแล้ว 
  บางคนปวดตา บอกว่า “ไม้แทงตา ไม้แหลมมาแทงตาปวดเหลือเกิน” กําหนดเข้าโยม ไม่มีใครไป

แทง กําหนดเสีย นึกถึงคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นคนข้างว ัดนีเอง แต่ไม่เคยทํากรรมฐาน เดียว

ภาพนิมิตออกมาทันที 
  โยมคนนีอายุ ๗๐ กว่าแล้ว ภาพนิมิตออกมาว่า เมือยังแข็งแรงอยู่ มาลักหน่อไม้วัดนี หน่อไหนทีเอา

ไม่ได้ เอาไม้แหลมแทงให้มันเสีย แทงหน่อไม้วัดเลย ตัวเองก็ต้องปวดตาอย่างนี พอรู้ช ัดเข้าก็ขออโหสิกรรม 

พระสงฆ์อนุโมทนาและก็หายปวดตาจนชีวิตหาไม่ นีกรรมฐานแก้กรรมอย่างนั น 
  บางคนไม่รู้พอปวดก็เลิกไปเลย ไม่เอาแล้ว ชอบสบาย รับรองท่านจะไม่รู้กฎแห่งกรรม เดียวจะว่า

อาตมาหลอกไม่ได้นะ อาตมาผ่านมาแล้วนะ ขอฝากผู้ปฏิบั ติธรรมไว้ด้วย 
  เป็นคนจริงหรือเปล่า ถ้าจริงต้องได้ผลแน่ อย่างหนูทีวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เจริญว ัยช ันษา

พอดี   
  ผู ้ทีไม่ได้รับราชการครู แต่เรียนวิชาครูไม่จําเป็นต้องเข้าครูเสมอไป เพราะวิชาครูเป็นหลักสําคัญ

มาก เป็นศูนย์กลางอันสําคัญ ทีเรียนเข้าไว้ สามารถจะเลือนยศตําแหน่งได้ 
  มีจ่าทหารคนหนึง มีฝึกกรรมฐานทีนี สอบวิชาครูได้ปริญญาตรี บัดนีเลือนเป็นนายร้อยโทแล้ว 

อาตมาช่วยบอกเจ้ากรม กรมยุทธศึกษาทหารบก เดียวนี เป็นร้อยเอกไปอีกคนหนึง 
  อย่างท่านทั งหลายเป็นทหาร เป็นฝ่ายอะไรก็ตามมีประโยชน์นะ แต่ท่านไม่นั งกรรมฐานจริง ก็ไม่

ทราบประโยชน์ตัวเอง อ ันนี ช่วยไม่ได้ นีเห็นว่าคนเข้างานได้หมดแล้ว บรรจุได้หมด เจริญกรรมฐาน เป็น

ผลงานกฎแห่งกรรม แก้กรรมได ้
  คนทีเป็นหนี เขา ย ังใช้หนี ไม่หมด สร้างความดีไม่ขึ นหากินไม่ขึ น บางคนหาเงินโดยค้าขายรํ ารวย

จริง แต่เก็บไม่อยู่ ทําอย่างไรก็ไม่อยู่ ไม่รู้ไหลออกไปทางไหนหมด 
  อาตมาก็ดูให้ บอกให้มานั งกรรมฐานเสีย แก้กรรมนี  ก็ได้ความว่าสร้างเวรสร้างกรรมมามากยังใช้ไม่

หมด พอใช้เวรใช้กรรมหมด อโหสิกรรมแผ่เมตตา บําเพ็ญกุศลเสร็จเรียบร้อย ทีนี เงินเก็บอยู่ละ เป็นเศรษฐี

ได้ นีกลายเป็นคนมีเงินมีทองไปแล้ว นีแหละใช้หนี ใครไม่หมดไม่เจริญหรอก ทําไม่ขึ น ขอฝากไว้สั น ๆ นะ 
  บางคนมาถามว่า “ฉนัมีเวรมีกรรมอะไร” 
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  “มานั งกรรมฐานซิโยม จะได้รู้” 
  “โอ๊ย ฉันไม่มีเวลา ไม่ว่าง” 
  แต่เวลาไปคุยบ้านเหนือบ้านใต้ว่างดีนัก คุยนินทากันนั นแหละว่าง ไปสร้างความชั วว่าง แต่สร้าง

ความดีไม่มีใครว่าง ถูกต้องแล้วน่าเห็นใจ เพราะคนเราจะดีเหมือนกันทุกคนไม่ได้ แล้วแต่วาสนาบารมี คนที

ไม่มีบุญวาสนา มันทํายาก อาตมาก็เห็นใจด้วย 
  คนเราทีจะดึงมาสร้างความดีดึงยาก เพราะดูเหตุการณ์แล้ว คนนันไม่มีบุญ ไม่มีวาสนา เขาจึงทํา

ยาก อย่าไปว่าเขาเลย เพราะไม่มีวาสนา ทําอย่างไรก็ทําไม่ขึ น และทําไม่ได้ด ้วย 
  ขอเจริญพรให้ญาติพีน้องได้ทราบว่า กรรมฐานแก้กรรมได้ มีนายทหารคนหนึง ยศร้อยโท อยู่ศูนย์

การทหารปืนใหญ่มาบวชทีนี พ.ศ. \๒๕๐๐ มีลูกผู ้หญิง ๒ คนแล้ว ปู ้ ยีปู ้ ย ํากับผู ้หญิงจริง ๆ ไม่เชือบุญเชือ

กุศล ไม่เชือเวรเชือกรรมด้วย 
  อาตมาบอก “ผู ้บังคับหมวด อาตมาขอบิณฑบาต สึกหาลาเพศแล้ว อย่าไปยุ่งกับผูห้ญิงเขานะ” 
  “โอ๊ยหลวงพ่อ ผมไม่เชือ ไม่มีทางหรอก สนุกสนานไปชั วคราวเท่านั น ตอนตายแล้วมันก็สูญ จะ

ไปเกิดทีไหนอีก ทีผมมาบวชทีนีไม่ใช่เพราะศรัทธานะ แม่ให้มาบวช แม่บอกว่าสําเร็จนักเรียนนายร้อยแล้ว

บวชให้แม่หน่อย เลยผมก็ไปมีครอบครัวเสียก่อน” 
  “เอาละผู้หมวด ไม่เชืออาตมาไม่เป็นไรนะ จดไว้นะไม่มีลูกผู้หญิงบ้างก็แล้วไปนะ” 
  “โอ๊ย ผมมี ๒ คนแล้ว” 
  “จดไว้ เผือจะมีลูกผู ้หญิงอีก”  
  ในทีสุดก็สึกหาลาเพศไป จากไปเป็นเวลานานหลายสิบปี ยศสุดท้ายก่อนทีจะมาพบกัน เป็นนายพัน

เอกพิเศษ มีลูกสาว ๓ คน ลูกชาย ๒ คน ภรรยาเป็นอาจารย์ทีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล ัย ขอฝากข้อคิดท่าน

ทั งหลายไว ้
  หนักเข้าลูกสาวสามคนเป็นอย่างไร ลูกสาวจบ ม.๖ ทุกคน จบแล้วออกเลเพลาดพาด ไปด้วยกฎแห่ง

กรรม จากทีพ่อทําให้กับลูก มาหาพ่อ พ่อก็เตะทั งรองเท้า มาหาแม่ แม่ก็บ่นจู ้จี  สอนลูกด้วยด่าลูกด้วย 
  ลูกก็เลยออกจากบ้านไป ไปร้องเพลงอยู่ตามโฮเต็ล ตามโรงแรม ทําเสียหายน่าบัดสีในวงศ์ตระกูล

เหลือเกิน ลูกชายสองคนดีหมด นีแหละกฎแห่งกรรม 
  หนักเข้าสามีภรรยาก็ร้องไห้มาหา เพราะว่าบันทึกหล ักฐาน จําได้ว่าบวชทีว ัดนี เมือ พ.ศ.๒๕๐๐ 

บันทึกไว้ว่า ไม่เชือตามใจ ลูกจะต้องเสียหาย 
  มากราบนมสัการอาตมา อาตมาบอก ท่านจะแก้ไหมล่ะ ถ้าจะแก้ลาพักร้อนมาด้วยกันทั งคู่ มานั ง

เจริญกรรมฐาน ๗ ว ัน แล้วก็แผ่เมตตาให้ลูก อโหสิกรรมให้ลูกทุกว ัน ๆ อย่าด่าลูกอีกต่อไป ตั งแต่นาทีนี เป็น

ต้นไป 
  ลูกมาแล้วก็อย่าไปพูดเรืองเก่ามาเล่ากันใหม่โดยเด็ดขาด เอาเรืองใหม่เลย ให้ลูกไปเรียนปริญญา

ต่อไป 
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  ก็ได้ความว่า กลับไป ลูกกลับทีละคน ไปตามน้องมาหมด พ่อแม่ไม่ได้ว่าอะไร หนักเข้าทั งสามคนก็

ไปเรียนรามคําแหง สําเร็จปริญญาด้วยกันทั งหมด และบัดนี เข ้าทํางานด้วยกันทั งหมด ลูกสาวก็มานั ง

วิปัสสนาทีนีด้วย 
  บางคนหาเงินหาทองรํ ารวยจริง ๆ ไดม้าเก็บไม่อยู่ ต้องไหลออกไปจนได้ มีเรืองให้ไหลออกไป ก็

เพราะเราใช้กรรมไม่หมด มันต้องใช้กรรมอยู่ตลอดไป อย่าไปเสียใจ 
  ไม้ต้องไปหาหมอดู เราก็เป็นพิเภกเสียเอง คือ สติเป็นพิเภก หนุมานเป็นลิง คือจิตใจ ลักษณ์ราม คือ

ธรรมะทีประทับใจ ขาวผ่องบริสุทธิ ใจคือพระลักษณ์ น่ารัก น่าเอ็นดู น่าบูชา เขียวชอุ่ม เป็นพุ่มไสว อิทธิพล

ของบุญกุศล ดลบันดาลให้จิตใจชุ่มชืนเป็นเรืองการกระทําของกรรม เพราะคนไม่มีบุญวาสนาทําอย่างนี

ไม่ได้ ต้องฝืนใจ คนทีจะดีได้ต้องฝืนใจได้ ถ ้าฝืนใจไม่ได้รับรองเอาดีไม่ได้ ไปเกิดอยู่ทีไหนก็เอาดีไม่ได้ จะ

ไปบวชเป็นพระเป็นชีก็เอาดีไม่ได ้
  ดีไม่ได้แน่เพราะฝืนใจไม่ได้ ล่องไปตามกระแสลมและสายธาร ตามอารมณ์ตามใจตัวเองตลอดมา

ช้านานแล้ว จึงเอาดีไม่ได้ดังเหตุทีกล่าวมานี มีความหมายอย่างนั น 
  เรืองทีจะเล่าสู่ก ันฟังมีมาก มีหลายเรืองก็จริง แต่หมดเวลาแล้ว ขอแนะนําโยมผูป้ฏิบัติธรรมทุกท่าน 

จงอุตส่าห์ตั งใจอดทน เดินจงกรมนั งปฏิบัติคู่ก ันไป  
  อย่างทีคุณหมอชลอ คู่กับแม่ใหญ่มาช้านานนั น ก่อนทีจะเข้าผลสมาบัติได้ ๘๔ ชั วโมง รําลึกชาติได้

ว่าตัวเองเกิดทีบ้านมอญ จังหว ัดราชบุรี ไปฆ่าเขาตายทีนํ าตกเอราว ัณ พอเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว เข้าผล

สมาบัติ ลืม! อาตมาจดไว้ครบ และเขาต้องไปตายตรงนั นทีเดียว 
  กฎแห่งกรรมอย่าลืมนะ ทําเขาไว้ ไปฆ่าเขาตายที ต.ท่าพุทรา อ.ศรีสวัสดิ  จ.กาญจนบุรี ทีกระท่อม

หลังนั น ตัวเองก็ต้องไปโดนฆ่าตายตรงนั น 
  ขอฝากไว้ด้วยเป็นกฎแห่งกรรม ทําอะไรขอให้ทําให้จริง ๆ ได้ผลจริงและสมค่า สมปรารถนาทุก

ประการด้วยกฎแห่งกรรม ทีชี แจงแสดงมาในว ันน ี
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ปัจฉิมโอวาท 

  
  หลวงพ่อพระภาวนาสุทธิคุณกล่าวในพิธีปิดการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนปี ๓๒ จัดโดยวัด

อัมพวันร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ๔ พ.ศ. ๓๒ 
 
  เจริญพรท่านนายกยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์
  การจัดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนหลักสูตร ๑ เดือนนั น ได้รับผลอย่างสมปรารถนาของเราทุก

ฝ่ายทีร่วมกันจัด 
  และขอเจริญพรญาติโยม ผู้ปกครอง โยมบิดามารดาของพ่อสามเณรทุกท่าน ท่านสมหวังใน

ความคิดของท่านแล้ว 
  และพ่อสามเณรทุกรูป ก็ได้รับผลอย่างสมค่า ตามทีพ่อสามเณรได้ถวายรายงานทุกประการ 
  หลวงพ่อรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิง จึงขอฝากข้อคิดบางประการไว้ในโอกาสนี 
  ทุกสิงทุกอย่างทีคุณโยมท่านนายกฯ ได้ถวายรายงานนั น 
  ประการที ๑ อาตมาได้ทราบผลงาน 
 ประการที ๒ สิงทีจะแก้ไข 
 ประการที ๓ สิงทีควรจะส่งเสริม 
 ประการที ๔ สิงทีควรจะได้ปรับปรุง 
 ประการที ๕ ควรจะชักชวนและปลูกฝังต ั งศรัทธาของเยาวชนสืบต่อไป ณ โอกาสข้างหน้า 
  ในโอกาสนี  พ่อสามเณรจงรับฟังโอวาท ทีจะติดตัวพ่อสามเณรสืบไป 
  หลวงพ่อรู้สึกซาบซึง ศรัทธา เลือมใส กับสามเณรทีเรียบร้อยทุกรูป ถึงหากจะไม่เรียบร้อยไปบ้าง

บางประการ ก็ถือว่าเป็นเรืองเยาวชนผู ้อยู่ในว ั ยนี  แต่ก็นับว่าดีกว่าคนโต ๆ ทีมีอายุมากกว่าอีกจํานวนมากมาย

นัก เนืองจากสามเณรได้มาฝึกฝนอบรมจากครูบาอาจารย์ดังทีกล่าวแล้ว 
  ขอให้ข้อคิดโอวาทแก่พ่อสามเณรทุกรูปในทีประชุมนี ว่า เรากลับไปแล้วต้องนําไปปฏิบัติให้เป็น

ตัวอย่างทีดีของเพือนฝูงของเราต่อไป ในโอกาสข้างหน้าด้วย 
  เพราะเหตุใด ถ้าเรากลับไปแล้ว เลวร้ายยิงกว่าเก่า ก็เป็นทีเหยียดหยามของเพือนฝูงในโรงเรียน

เดียวกันว่าอุตส่าห์ไปบวชเณรตั งเดือนหนึง ไม่เห็นมีอะไรดีขึ น สู้เขาไม่ได้บวชเณรไม่ได้ เขากลับดีกว่าเรา นี

ฝากไว้เป็นข้อคิด อย่าไปทําให้เสียหาย 
  ทีเราได้ความรู้ความเข้าใจจากท่านวิทยากร และทีพ่อสามเณรมาถวายรายงานแล้ว ท่านวิทยากรหัว

กะทิมีทีว ัดไหนบ้าง ขนาดด๊อกเตอร์ทั งนั น ผู้เชียวชาญชํานาญการและผู ้มาชีแจงแสดงบรรยายล้วนเป็นผู ้

ปฏิบัติธรรมทั งสิน ไม่ใช่พวกรู้วิชาการเฉย ๆ  
 ท่านทีได้รับการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาทุกท่าน เช่น ดร.กิงแก้ว  อ ัตถากร  ดร.สมชัย  รัก

วิจิตร  รศ.วิชัย  สุธีรชานนท์ ตลอดกระทั งกรรมการของยุวพุทธิกสมาคมฯ และพุทธสมาคมจังหวัดสิงห์บุรี 
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มีโยมสมุห์พิมพ์  เอียมละออ เป็นต้น มาเป็นประจํา จ ัดรายการร่วมกันตลอดมา ไม่ทิ งพ่อเณรนะ พ่อเณรอย่า

ทิ งเรา 
  หมายความว่ากระไร หมายความว่าไม่ทิ งพ่อเณรตลอดกระทั งบิดามารดา เราจะไม่ทิ ง แต่ขอฝาก

ข้อคิดให้พ่อเณรอย่างทิ งเรานะ เอาไปปฏิบัติ ตามคําสั งสอน ตามคําแนะแนว คือ ท่านให้ทั งความรู้ ความ

เข้าใจ ให้ทั งการปฏิบัติธรรม ให้ทั งคุณธรรม ให้ทั งความรู้คู่ความดี ทั งสองประการนี แก่พ่อเณร นีคือ

อานิสงส์ทีพ่อเณรจะพึงได้รับ 
  หมายความว่า ถ้วยชาถ้วยนี  ให้พ่อเณรไปแล้วต้องเอาไปใช้ให้มันเป็นประโยชน์ เป็นคุณธรรม

ประจําตน ถ้วยชานี จะมีประโยชน์ถ้าให้ไปแล้วเอาไปทิ งหมด รับรองพ่อเณรไม่ได้อะไร เหมือนเรือสินค้า

เปล่าไปเปล่ามา ไม่ได้อะไรเลยนะ ขอฝากพ่อเณรไว ้ทุกรูปด้วย 
  และขอเจริญพรญาติโยมผู ้ปกครองทีนังข้างหลังด้วย มีพ่อแม่บางคนทีไม่เข ้าใจ พ่อเณรบวชได้สอง

สามว ัน ร้องไห้จะไปเล่นสงกรานต์ โยมตามใจให้เณรสึกไป นีเห็นไหม ให้ลูกอยู่ว่าง ห่างผู ้ใหญ่ หลงทางได้

ง่าย ตามใจลูกถึงขนาดนี  รับรองโยม ลูกของโยมไม่ดีแน่เอาดีไม่ได ้
  บางทีลูกร้องไห้จะไปกับเพือน นัดเพือนไว้ แม่ตามใจให้เณรสึกไป ขอฝากไว้ด้วยนะ 
  ส่วนใหญ่หาหนังมาให้ลูกดู ทั งทีลูกย ังอยู่ในการเรียน ในการศึกษาแล้วลูกไม่ดีขึ นมา ต่อภายหลัง

อย่าไปด่าลูกนะ เพราะพ่อแม่เป็นคนก่อสร้าง ปลูกนิสัยลูกออกมาไม่ดีเช่นนี 
  และพ่อแม่ไม่ให้ความอบอุ่นลูก และไม่ให้การแนะแนวแกลูก ลูกก็ไปติดเพือน 
  โชคดีของตระกูลเรา ไม่ติดเพือนดีก็พาไปทางดี ถ้าโชคร้ายไปติดเพือนเลว อันธพาลก็จะพาลูกเรา

ไปเสียหาย 
  และส่วนน้อยเหลือเกินทีมาบวช เพราะอาจารย์ก็ไม่ดี ครูก็ไม่ดี พานักเรียนไปเทียว เวลาปิดเทอม

เป็นแรมเดือน พานักเรียนไปเทียวและไปตายเสียก็ม ี
  เมือสองว ันมานี  มาร้องไห้บอกว่า 
  “หลวงพ่อคะ รู้อย่างนี  ฉันให้ลูกมาบวชทีวดันี เสียก็ดี ลูกฉันตายไปแล้วค่ะ” 
  เพราะเหตุใดจึงตาย ครูพาไปทัศนาจร เลยไปรถควําตาย หรือตกนํ าตาย 
  “โยมอย่าร้องไห้ เป็นเรืองของโยมเอง ไม่ใช่เรืองของครู ครูเป็นคนพาไป โยมเป็นผู ้ปกครอง จะ

ไม่ให้ลูกไปก็ได้ เขาต้องถามผู ้ปกครองก่อนว่าให้ไปไหม” 
  ลูกเราอยากได้ดีมีปัญญาทุกคน แต่เขาไม่ทราบ เขาไม่เข้าใจทําไมไม่บอกเขา รักว ัวต้องผูกไว ้ ก่อน 

เดียวมันจะหาย รักลูกต้องตีด้วยเป็นแบบอย่าง ไม่ตีให้หัวร้างข้างแตก ตีด้วยเมตตา ไม่ใช่ตีด้วยโทสะ ต้อง

เมตตาปรารถนาดีกับลูกเรา นีตีด้วยแบบอย่าง 
  อาตมาไม่โทษเด็ก เด็กเขาเกิดมาอยากเป็นพระเอกทั งนั น อยากรวย อยากสวย อยากดี อยากมีปัญญา 

แต่เขาไม่รู้ เขาไม่ทราบ เขาไม่มีว ันเข้าใจ 
  ไปโรงเรียน โรงเรียนเขาก็สอนดี เจ้าคะเจ้าขา วาจาดี มาถึงบ้านมีแต่ค ําหยาบคาย นีเป็นทีพ่อแม่นะ 

ขอฝากไว้ด้วย สิงแวดล้อมในบ้านไม่ดี ลูกจึงเลว 



 ๑๐๕

  เมือวานนี ไปอบรมครู ร.ร.จอมสุรางค์อุปภัมภ์ แนะแนวหมดทําอย่างไรจะให้เด็กดีในโรงเรียนของ

เรา 
  ทีว ัดอัมพวัน อาตมายินดีเหลือเกิน อุปถ ัมภ์ทุกรายการ ทั งอาหารการบริโภค จตุปัจจัยไทยทานทุก

ประการ และชักชวนญาติโยมมาช่วยปลุกคนให้ตืน เสกคนให้เป็นงาน ไม่มีใครจะเห็นด้วยกับอาตมาเชียว

หรือ 
  ศาลาทีกําล ังทําอยู่นีจุหนึงพันคน กําลังเร่งทั งกลางวัน กลางคืนให้เสร็จทันเวลาเพือพัฒนาคน 
  ไม่ใช่สร้างว ัตถุเอามาทิ งขว ้าง ต้องสร้างให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
  กิจกรรมของพระสงฆ์ในพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าสอนไว้ ต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ถ้าสิง

ใดไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สิงนั นไม่เป็นกิจกรรมของพระสงฆ์ องค์พระสาวก ต้องช่วยกันพัฒนาจิต 

พัฒนาการศึกษาให้กุลบุตรกุลธิดา มีศรัทธาในพระศาสนา แต่การทีจะสอนให้ถูกจุดมุ่งหมาย ให้เกิดมี

คุณธรรม ความรู้คู่ความดีนี หายากเหลือเกิน ขอฝากญาติโยมไว้ด้วย 
  ว ัดอ ัมพว ันและยุวพุทธิกสมาคมต้องจัดรถมารับมาส่ง ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ต้องใจกว้างด้วย

คุณธรรม งานจึงจะสําเร็จตามเป้าหมาย 
 พ่อเณรเล็ก ๆ อดทนตลอดรายการมาจนว ันสุดท้าย แต่เณรโตโตบางองค์ไม่อดทน พ่อแม่ก็ไม่อดทน 

เห็นลูกลําบากเอาลูกสึกกลับบ้านไปเลย 
  นีแหละญาติโยมทั งหลาย การทีสร้างความดีต้องลงทุนความล ําบากได้ ถ ้าลงทุนความล ําบากไม่ได้ 

คนนั นเอาดีไม่ได้ในโลกมนุษย ์
  คุณธรรมทางศาสนานี  ทําคนดีให้ขยันหมั นเพียรเรียนวิชา ให้มีความรู้ มีหล ักฐาน มีงานทํา ให้มี

คู่ครอง และมีมนุษยสัมพันธ์กันในสังคม อยู่ด้วยเมตตาธรรมกันอย่างนี  โลกจึงจะเป็นสุข โบราณท่านว่าไว้ 

รักวัวต้องผูก รักลูกต้องตี รักมีต้องค้า รักหน้าต้องคิด รักมิตรต้องเตือนกัน 
  เพราะเด็กเขาไม่รู้ พ่อแม่เท่านั นเป็นครูใหญ่ สําค ัญมากกว่าครูนะ อาตมาเคยไปเป็นวิทยากรทีเขา

บวชเณรกันมากมาย 
  พระองค์โน้นมาพูดบ้าง พระว ัดนี มาพูดบ้าง พูดไม่ถูกจุดเลย ไม่ถูกในการศึกษาของกุลบุตรเลยนะ 

นีมีความหมายมาก 
  และเณรก็วิงเล่นกันตามว ัด ไม่มีการปฏิบัติธรรมแต่ประการใด หลายร้อยแห่งทีบวชเณรภาคฤดูร้อน 

แต่ของเราตลอดรายการ ๑ เดือนทีผ่านมาไม่เคยว่างเลย 
  เมือเร็ว ๆ นี  โยมมาไม่ทัน ยุวพุทธฯ จัดปฏิบัติธรรม คนจาก ๓๖ จังหวัด มากันคบัคั งตั งหกร้อยคน 

ต้องกลับไปไม่มีทีอยู่ก็มีมากัน นอกเหนือจากพระสงฆ์องค์เจ้าค ับคั งก็ต้องอยู่ ย ัดเยียดกันอยู่ ไหนพ่อเณรเอย 

ญาติโยมเอย พ่อเณรก็เห็นกันอยู่ทีนี 
  เห็นด้วยสายตา มาดูสิงแวดล้อมในวัดว่า มีความสะอาด และก็มีผู้มีศรัทธา มาถวายภ ัตราหารพ่อเณร 

ถวายนํ าปานะพ่อเณร โปรดจําไว้อย่าลืม ทําอย่างไรจะตอบแทนพระคุณท่านได้...ไม่ใช่ว่าตอบแทนโดยกลับ

บ้านไปบอกญาติโยม มาสร้างว ัดอ ัมพวัน ไม่ใช่นะ 



 ๑๐๖

 
  ต้องการจะปลุกพวกพ่อเณรให้ตืน เสกให้เป็นงาน ขึ นมาในอนาคตกาลว ันข้างหน้า พ่อเณรจะได้

เจริญในการศึกษาต่อไป อย่างทีท่านนายกฯ พูดแล้ว 
  เด็กว ันนี จะเป็นผู ้ใหญ่ในว ันหน้า จะเป็นนายกในว ันหน้า เป็นสมเด็จพระสังฆราชในว ันหน้า 
  ยังไม่แน่นะ ๆ บางทีอาจจะบวชในพระศาสนา ศึกษาหลักวิชาการทางพุทธศาสนาจนสําเร็จตาม

เป้าหมาย มีบุญญาธิการเป็นพระสังฆราชได ้
  อย่าลืม! พระสังฆราชมีองค์เดียวในประเทศไทย มีสององค์ไม่ได้ มีนายกได้เพียงคนเดียว แต่

รัฐมนตรีมีได้หลายคน 
  นีแหละพ่อเณร จะไม่เป็นผู ้บริหารประเทศชาติต่อไป ถ้ากุลบุตรธิดาของเราไม่เอาไหนแล้ว และเรา

ตายไปหมดแล้ว ใครจะเป็นผู ้บริหารงาน 
  ถ้าบริหารงานทีเลวร้าย ประเทศไทยไปรอดไหม ศาสนาก็ต้องล้มไป นีประเทศไทยไปไม่รอดแน่ 

เพราะเราท่านทั งหลายจะต้องตาย ลูกหลานเราเกิดแต่ภายหลัง ต้องฝากชะตากรรมไว้เป็นกุศลแก่ลูกเรา ลูก

เราจะได้บริหารประเทศชาติ บริหารทรัพย์สมบัติ วงศ์ตระกูลของเราให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป 
  พ่อเณรเอ๋ย เรามาปฏิบัติธรรมแล้ว อย่าเถียงผู้ใหญ่ ต้องดุษณีภาพนิงไว้ด้วยความเคารพ และสงบจิต

ด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน อย่าเถียงพ่อไม่เพียงครูบาอาจารย์ เถียงผู้ใหญ่เลย ถึงท่านจะผิดถูกประการ

ใด ท่านเป็นรัตตัญ ูรู้เวลากาลกว่า เราเป็นเด็กเกิดมาภายหล ัง เราว่าท่านพูดไม่ถูกสําหรับเรา แต่ถูกสําหรับ

ท่านนะ พ่อแม่เกิดมาก่อน อย่าเถยีงนะ เป็นบาป และเรียนหนังสือไม่จบ เรียนหนังสือไม่ได้ดี ไม่มีปัญญา 

อย่างนี เป็นต้น 
  ทีพ่อเณรบอกว่าชอบฆ่าแมลงปอ ชอบฆ่าสัตว์ พ่อเณรเอ๋ย เราไปเบียดเบียนชีวิตเขา อย่าเลย ชีวิตเรา 

ๆ ก็รัก ชีวิตเขา ๆ ก็รัก อย่าทํานะ 
  ต่อไปนี พ่อเณรทุกรูป จงอย่างใจดําอํามหิต เหี ยมโหด ทารุณดุร้าย ฆ่าสัตว์ต ัวเป็นให้จ ําตาย สงสาร

เขา พ่อเณรเห็นอกเห็นใจกันเถอะ 
  ทรัพย์สมบัติของเราเราก็รัก ทรัพย์สมบัติของคนอืนเขาก็รัก ถ้าได้ของเขามาก็คืนเจ้าของเสีย นีเป็น

คุณธรรม เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และเป็นคนดีในพระพุทธศาสนา เป็นลูกทีดีของบิดามารดา เป็น

ศิษย์ทีดีของครูบาอาจารย์ จงเป็นคนดีในสังคม ดีและเด่นเห็นชัดและเห็นไกลด้วย 
  และอยู่ในว ัยเรียนอย่าไปสนใจกับเพศตรงกันข้าม เรืองผู้หญิงยิงเรือ อย่าเอาไปเป็นเพือนมากนัก 
  นอกเหนือจากนั นอย่าลวงโลกหว ังเอาลาภ พูดต้องมีสัจจะ พูดจริงทําจริงนะ ข้อนี สําคัญ 
  อย่าไปเสพยาเสพย์ติด จะเป็นเหล้าสุรายาเมา เว ้นไปหมดตลอดชีวิต ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 
  พ่อเณรโปรดทราบ ไม่ต้องหว ังเอาปัจจัยมาตอบแทนเรา ต้องการให้พ่อเณรเป็นคนดี มีปัญญา 

ปรารถนาให้เป็นผู ้ปฏิบัติธรรม 
  ขอขอบคุณขอบใจท่านพระเถระ ผู ้ เป็นครูบาอาจารย์ และพระอาจารยพี์เลี ยงทุกรูป ทีเอาใจใส่อย่าง

ดีตลอดมา 



 ๑๐๗

  ญาติโยมเอ๋ย ไม่ต้องห่วงลูกเลย อาตมาเป็นพ่อ เป็นปู ่  ย่า ตา ยายให้เขา ก็ช่วยดูแล เจ็บระทวย

ป่วยไข้ พระสงฆอ์งค์เจ ้าทีว ัดนีต้องติดตามรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิด 
  ขอฝากข้อคิดอีกนิดเดียว ไปไหน ไปลา มาไหว ้  พบผู ้หลักผู้ใหญอ่่อนน้อมถ่อมตน ปากหวาน ตัว

อ่อน มือเป็นหงอน นอบน้อมกตัญ ู เชิดชูระเบียบ จงเพียบด้วยวินัย จงตั งใจศึกษา นํามาพ้นทุกข์ เป็นสุข

อนันต์ เป็นหล ักฐานสําคัญ ต่อเณรจงจ ําใส่ใจเอาไปใช้ 
  ไปไหนพบคนเฒ่าคนแก่ น้อมเคารพไหว้ นอบน้อมต่อท่านผู ้ใหญ่ไว้ 
  พบครูอาจารย์ต้องเคารพ นอบนบครูบาอาจารย์ ครูล ัก ครูจํา ครูแนะ ครูนํา ครูพรํ า ครูสอน อย่าลืม 

ถ้าลืมแล้วเราจะเรียนหนังสือไม่เก่ง 
  เวลาไปโรงเรียนกราบพ่อแม่ ๓ ครั ง ตามประเพณีส่วนใหญ่เขากราบครั งเดียว เรากราบถึงพระ

รัตนตรัยเลย คุณพ่อ คุณแม่ พระพุทธเจ้า พระสงฆ์ เป็นพ่อแม่ของเราอย่างแน่นอน 
  ไปโรงเรียนก็ทําความเคารพครู กล ับจากโรงเรียนก็ทําความเคารพครู กล ับมาแล้วต้องรายงานพ่อแม่ 

บอกพ่อแม่ว่าลูกได้กลับมาแล้ว บัดนี ลูกได้เรียนภาษาอ ังกฤษเก่ง เรียนวิทยาศาสตร์เก่ง เรียนวิชาการเก่ง 

นํามารายงาน พ่อแม่จะได้ชืนใจ 
  กลับไปโรงเรียนแล้วขอจงเอาแบบอย่างทเีราได้อบรมนี ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ ถ ้าพ่อเณรไม่

นําไปใช้ อานิสงส์ไม่เกิด 
  ต้องทําให้เขาเห็น แล้วแสดงแบบให้เขาทราบว่าทางด้านกายก็เรียบร้อย ด้านวาจาก็พูดเพราะ ไม่

พูดคําหยาบเพ้อเจ้อ ด้านจิตใจก็เยือกเย็น ไม่มีโทสะ ปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา อยู่เป็นนิจ 

  อาตมาขออนุโมทนาแก่ญาติโยม ผู ้ปกครองทุกท่าน 
  และขออนุโมทนาท่านนายกยุวพุทธิกสมาคม พร้อมด้วยท่าน รศ.วิชัย  สุธีรชานนท์ ติดตามผล

ตลอดรายการ ตลอดกระทั งพระเถรานุเถระ ขอถวายการเคารพและบูชาท่านในคุณธรรมทีเอาใจใส่พ่อเณร

ตลอดมา ทิ งงานอืนหมด จนจบหล ักสูตรในว ันนี 
  และขออนุโมทนากับแม่ครัว และเจ้าศรัทธาทั งหลายทีได้ถวายอาหาร ยารักษาโรค ตลอดกระทั งนํ า

ปานะทีอยู่ในสมณวิสัย และสมณบริโภค ให้เกิดประโยชน์โสตถิผลทุกประการ งานของเราก็สําเร็จตาม

เป้าหมาย 
  ญาติโยมเป็นผู ้ปกครองของกุลบุตรนี  ก็จะได้รับส่วนบุญของพ่อเณรในฐานะเป็นลูกเป็นหลานของ

โยมด้วย 
  รับส่วนบุญอย่างไร เพราะพ่อเณรสร้างความดีเพิมขึน อุทิศให้แก่ญาติโยม กลับไปเรียนหนังสือเก่ง 

เร่งก้าวหน้าเป็นอานิสงส์เป็นการแผ่บุญให้แก่โยม 
  ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้ญาติโยม ผู้ปกครองด้วย และยุวพุทธฯ ด้วย ตลอดจนพ่อ

สามเณร และทุก ๆ ท่านทีมีส่วนร่วมกัน ผนึกกําล ังเป็นอันเดียวกัน บันดาลให้งานสําเร็จในคราวนี จงมี

ความสุข ความเจริญ เพียบพร้อมด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ จะนึกคิดสิงหนึง

ประการใด สมความมุ่งมาดปรารถนาด้วยกันทุก ๆ ท่านเทอญ 



 ๑๐๘

กรมปศุสัตว์กับวัดอัมพวัน 
ปิยะ  อรัณยกานนท์* 

  ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ ดร.ทิม  พรรณศิริ ได้เคยปรารภกับผมว่าเราจะช่วยหรือแก้ไข ให้ข้าราชการ

ทีติดสุรา หรือชอบดืมสุราในเวลาราชการ ซึ งทําให้เสียการเสียงานนั น ให้มีความรับผิดชอบในหน้าทีดีขนึ 

หลายครั งทีข้าราชการและคนงานดืมสุราจนปฏิบั ติหน้าทีไม่ได้ แถมยังมีการกล่าววาจาระรานต่อ

ผู ้บังค ับบัญชา จนต้องตั งกรรมการสอบและถูกภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั นเงินเดือน บางคนไม่ไหวจริง ๆ 

ถูกให้ออกไปก็ม ี
  ท่านอธิบดีก็ได้เคยมอบหมายให้ผมช่วยหาทางแก้ไขในเรืองนี ให้ด้วย ว ันหนึงผมได้ไปราชการ

ทีสถานผลิตชีวภ ัณฑ์ปากช่อง ตอนเวลาพักเทียงก็ไปรับประทานอาหารกลางว ันในร้านทีอยู่ระหว่าง

ทางเข้าสถานผลิตชีวภัณฑ์ทปีากช่องนั นเอง และผมก็ได้พบลูกศิษย์ของผมคือ พ.ท.รังษี  ธาดาจันทร์ เข ้ามา

ทักทายทุกข์ สุขกัน และเขาก็เอ่ยขึ นมาว่าอาจารย์ครับ ตอนนี ผมอดเหล้าได้แล้ว ผมได้ยินเข้าก็ทึงแกมสงสัย 

เพราะเดิมผมไม่รู้มาก่อนว่าหมอรังสี ดืมเหล้าขนาดไหน เพราะผมทํางานอยู่กรมปศุสัตว์ส่วนหมอรังสี

ทํางานอยู่กรมการสัตว์ทหารบก คุ้นกันมากก็ตอนเขาเรียนสัตวแพทย์ และผมไปช่วยสอนหนังสือทีคณะ

สัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผมก็เอ่ยถามเขาว่าอดได้อย่างไรล่ะ เขาบอกวา่ได้ไปอบรม 

และนั งวิปัสสนาทีว ัดอ ัมพวัน ผมก็ชักสนใจขึ นมาก็ขอจดชือเจ้าอาวาส ชือว ัดอําเภอ และจังหวัดไว้ คือพระ

ครูภาวนาวิสุทธิ  (พระครูจรัญ) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อ ําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี หลังจากกลับปาก

ช่องแล้วผมก็จดชือพระครูภาวนาวิสุทธิ  เจ้าอาวาสว ัดอมัพวันไว ้บนกระดาน และจําจนขึ นใจ 
  เมือปศุสัตว์สิงห์บุรีมาราชการทีกรมปศุสัตว์ และมาพบผม ผมก็ขอร้องว่า ขอให้ช่วยไปติดต่อเจ้า

อาวาสวัดอัมพว ั น ว่าทําอย่างไรเราจะมีโอกาสให้ข้าราชการกรมปศุสัตว์ ไปอบรมกับท่านทีว ัดนี ได้ ปศุสัตว์

จังหว ัดสิงห์บุรีไปพบเจ้าอาวาสแล้วกลับมารายงานและนัดว ันให้ผมไปพบท่านพระครูภาวนาวิสุทธิ  เจ้า

อาวาส ผมก็หาโอกาสไปพบท่าน ครั งแรกทีพบท่านก็รู้สึกเลือมใสท่านทันที ท่านเล่าว่ามีคนติดเหล้าทีทาง

ทหารส่งมาอบรมและไม่เข ้าอบรมแกล้งทําเป็นป่วย ท่านก็ว่าถ้ามาไม่ได้ให้ไปอุ้มมา ว ันทีสองย ังไม่มาอีก

ท่านก็ให้ไปตามมาเข้ารับการอบรม พอว ันทีสามปรากฏว่าผู้นั นมาก่อนคนอืนเลย การอบรมนั นจะต้องเข้า

ร่วมอบรมพร้อมกับทางทหารเพราะเขามีกําหนดการอยู่ตลอดเวลา เราสะดวกเมือไรก็ไปร่วมอบรมกับเขาได้ 

เรืองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าทีพักถูกมาก เพราะการกินอยู่เป็นแบบง่าย ๆ ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเคย

จัดได้ถึง ๓๐๐ คน มีทีพักเพียงพอ และจัดได้ ทําให้ผมยิงเลือมใสมากขึ น แต่คนทีมาจะต้องถือศีล ๘ 

รับประทานอาหาร ๒ มือ และมีนํ าปานะช่วยประทังความหิวในตอนเย็น 
  เมือกลับมาจากสิงห์บุรีผมก็มาปรึกษากับคุณมนัส  คําประชา กองคลังในขั นแรกมีอุปสรรค เพราะ

กฎเกณฑ์ของทางราชการเรามีมาก และทางผมก็กล ัวจะมีปัญหาตามมา คุณมนัสก็ขอเวลาศึกษาอีกสักระยะ

หนึง ต่อมากระทรวงศึกษา 
____________________ 
* อดีตรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 



 ๑๐๙

จัดอบรมเกียวกับเรืองนี โดยให้กรมศาสนาเป็นผู้ด ําเนินการหัวข้อการอบรมคือ “การพัฒนาจิตใจ” ทีอ ําเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม และได้ส่งเรืองมาให้กรมปศุสัตว์ ทางกรมปศุสัตว์ได้ส่งข้าราชการเข้าอบรม ๕ 

คน ผลไม่ค่อยประทับใจนัก หล ังจากนั นคุณมนัสก็ได้หาทางแก้ไขและศึกษาลู่ทางเพือทีจะมีการเปิดอบรมที

วัดอ ัมพว ันโดยใช้ชือว่า “การฝึกอบรมการใช้หลักธรรมในการพัฒนาจิตใจข้าราชการ” โดยมีผู ้อ ํานวยการ

กองคลังคุณลมัย  ชาตินิยม เป็นประธานคณะทํางาน คุณดงใจ  แสงสมบัติ เป็นผู ้ช่วย คุณมนัสเป็น

ผู ้ด ําเนินการติดต่อประสานงาน และมีผู ้ร่วมงานอีกหลายคนทีไม่ได้เอ่ยชือ เป้าหมายการอบรมรุ่นละ ๖๐ คน 

งานนี ก็สําเร็จจนสามารถอบรมไปแลว้ ๒ รุ่น ๆ ละ ๗ วัน ในเดือนมิถุนายนและสิงหาคม ๒๕๓๑ 
  การปฏิบัติธรรมทีวัดอัมพวันนีนับว่าเป็นแบบอย่างทีดีมาก ในว ันแรกทีไปถึงว ัด หลังจากหาทีพัก

ได้เรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าทีได้จ ัดเรืองลงทะเบียนรับเอกสาร แล้วจึงไปพบท่านพระครูภาวนาวิสุทธิ  และ

ในตอนต่อมาเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. ก็มาพร้อมกันทีศาลาท ําพิธีสมาทานศีล และสมาทานกรรมฐาน ท่าน

พระครูภาวนาวิสุทธิเป็นประธานสมาทานศีลและกรรมฐาน ทุกคนต้องรับศีล ๘ และท่านก็เริมให้ธรรม 

ประมาณ ๒ ชั วโมง ในว ันแรกนี ก็เป็นทีซาบซึ งใจของผู ้ เข้าฟังด้วยกันทุกคน ตลอด ๒ ช ั วโมงไม่มีใครหล ับ

เลย หลังจากเสร็จการบรรยายธรรมแล้วทุกคนสดชืนกลับไปพักผ่อนด้วยความสบายใจ และนอนหลับสบาย

ด้วยกันทุกคน 
  เวลา ๐๕.๐๐ น. ว ันใหม่ ก็จะมีพิธีลงโบสถ์ สวดมนต์ทําว ัตเช้า และท่านพระครูสังฆรักษ์ ผู้ช่วยเจ้า

อาวาสก็จะสอนเรืองวิปัสสนากรรมฐานจนถึงเวลา ๐๗.๐๐ น. ผู ้ปฏิบัติธรรมทุกคนจะเดินอย่างเป็นระเบียบ 

เข้าแถวมาทีโรงครัวเพือรับประทานอาหารเช้า ธรรมเนียมของการรับประทานอาหารเช้าและอาหารกลางว ัน 

ผู ้ปฏิบัติธรรมถือว่าทุกคนมีฐานะและความเป็นอยู่เท่าเทียมกันหมด ต้องช่วยเหลือซึงกันและกัน ไม่มีการเอา

เปรียบกัน เมือเตรียมอาหารพร้อมแล้วจะมีพิธีถวายข้าวพระและพิจารณาอาหารทุกครั งทีรับประทาน

อาหาร พิธีการนี ถ้านํามาพิจารณาแล้วเป็นวิธีการทีดีมาก ทําให้ผู ้รับประทานอาหารลดกิเลสต่าง ๆ และ

ปลงสังขารได้ มีความรู้สึกว่ารับประทานอาหารไม่ต้องการอิมมากจะทําให้ง่วง ระหว่างรับประทานอาหาร

จะพูดจากันน้อยมาก เพือปฏิบั ติธรรมให้ได้มาก และจะรู้สึกขอบคุณผู้ทําอาหารเลี ยงด้วยจิตใจผ่องใสและสด

ชืนหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็มีช่วงเวลาพักผ่อนบ้างตามสมควร พอเวลา ๑๒.๓๐ น. ต้องลง

โบสถ์ฝึกปฏิบัติธรรมจนถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเวลาพักรับประทานนํ าปานะเวลา ๑๕.๓๐ น. เริมปฏิบัติธรรม

ต่อจนถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ก็หยุดพักผ่อน พอถึงเวลา ๑๙.๐๐ น. ก็เริมทําว ัตรเย็น เดินจงกรม นั งวิปัสสนาและ

แผ่เมตตาจนถึงเวลา ๒๑.๐๐ น. นีคือชีวิตประจําว ันของผู้ปฏิบัติธรรม นอกจากว ันไหนทีผู ้จัดได้เชิญ

ผู ้บรรยายพิเศษมาบรรยายธรรมให้พวกเราได้ฟังซึงทุกท่านบรรยายได้อย่างซาบซึ ง หัวข้อการบรรยายมี

ด ังนีคือ กฎแห่งกรรม การใช้หลักธรรมพัฒนาจิตใจ การนําพุทธธรรมมาใช้ในการดํารงชีวิต การบริหารจิต 

หลักจริยธรรมอันจําเป็นในการปฏิบัติงาน คุณธรรมจริยธรรมสําหรับข้าราชการ วิถีทางแห่งความสําเร็จใน

การปฏิบัติงานตามหลักพุทธธรรม หลักการปฏิบัติพุทธภาวนา ประโยชน์ทีได้จากการฝึกสมาธิและพิธีกรรม

ทางศาสนา ผมขอยํ าอีกครั งว่าจากการได้ฟังการบรรยายโดยเฉพาะผมเองมีความซาบซึ งเป็นพิเศษ ได้ซือเทป

ทีทางวัดอ ัดเสียงของผู ้บรรยายไว้ทุกท่าน และก็พยายามเปิดให้ผู้ทีใกล้ชิดได้ฟัง เพือว่าผู ้ทีได้ฟังแล้วนําไป



 ๑๑๐

ปฏิบัติเพิมเติม ก็จะทําให้เราเองได้รับบุญเพิมขึ นไปอีก ผู ้ ทีได้มาปฏิบัติธรรมในระยะแรก ๆ จะรู้สึกว่ามี

ความอึดอัดใจ และทรมานร่างกายอยู่เป็นอย่างมากใน ๓-๔ วันแรก และหลังจากนั นก็จะรู้สึกดืมดําซาบซึ ง

กับการปฏิบัติโดยทนได้ และเข้าถึงธรรมได้บางท่านสามารถปฏิบตัิธรรมได้ผลมีความตั งใจ จนอาจารย์ผู ้

ควบคุมชมเชย 
  สรุปประโยชน์ทีได้รับจากการมาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะทีวัดอัมพวันนี  โดยความเห็นส่วนตัวแล้ว

จะเป็นประโยชน์แก่ผู ้ ทีได้มาปฏิบัติโดยตรงและผู ้ใกล้เคียงจะรับส่วนบุญนั นไปด้วย ประโยชน์ทีเห็นได้ง่าย

และชัดคือจะทําให้เป็นผู ้ทีมีความอดทน คืออดทนต่อความหิว อดทนต่อความเจ็บป่วยทีทรมานจากการนัง

สมาธิ และอดทนต่อกิเลส โดยเฉพาะ ๒ ข้อแรก คือ โลภและโกรธ แต่ความหลงนียังสงสัยอยู่  มีหลายคนที

ซึงในศีลจนสามารถละเลิกลดบุหรี เหล้า และอบายมุขต่าง ๆ ได้ จากข้อทีประเมินออกมาหลายคนบอกว่า

สุขภาพจิตดีขึน ใจสงบเยือกเย็น รู้ บุญ รู้บาป สุขภาพดีขึนกว่าแต่ก่อน รู้ธรรมเพิมขึนหลายอย่าง จากทีไม่

เคยรู้มาก่อน และสามารถนําหลักธรรมไปใช้ในการทํางานประจําวันได้ บางคนมีความรู้สึกว่าตนเองได้บุญ

มากขึน ชุ่มชืนใจ และมีความคิดอยากให้หลาย ๆ คนได้เข้ารับการฝึกอบรมทีวัดนี มีผู ้กล่าวว่าอยากให้ผู้ใหญ่

ในกรมปศุสัตว์ เข้าฝึกอบรมกับหลวงพ่อภาวนาวิสุทธิบ้าง 

  ในพิธีปิดการอบรม ท่านอดีตรองอธิบดีถวายบาตรบรรจุ “สัจจะ” ของผู ้เข้ารับการอบรมซึงเต็มใจ

ถวายหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณหลังจากดืมดําในรสพรธรรม 
  ผมก็ขอสรุปว่าจากการให้ข้าราชการกรมปศุสัตว์ เข้าปฏิบัติธรรมทีวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรีนี ได้

ประโยชน์คุ ้มค่ากับการทีทางราชการได้มีวัตถุประสงค์ตามทีตังเจตจํานงไว้ ผมในฐานะทีเข้าฝึกปฏิบัติธรรม

ด้วยคนหนึงขอแผ่ส่วนบุญกุศลทีได้บําเพ็ญและปฏิบัติมา ขอผลบุญกุศลนีจงประสบแด่ทุกท่านทีอ่านเรืองนี

ด้วยเทอญ 
 
 

          (ปิยะ  อรัณยกานนท)์ 

          อดีตรองอธิบดีกรมปศุสัตว ์
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บันทึกของผู ้ดําเนินงาน 
มนัส  คําประชา  

  ก่อนทีท่านอดีตรองอธิบดีปิยะ  อรัณยกานนท์ จะเกษียณอายุราชการ ท่านขอฝาก “โครงการ

ฝึกอบรมการใช้หลักธรรมในการพฒันาจิตใจข้าราชการ” กับท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์คนปัจจุบัน (นายวิฑูรย์  

กําเนิดเพ็ชร์) ท่านอธิบดีได้ให้ความเห็นชอบกับโครงการด ังกล่าว โดยให้นโยบายเกียวกับบุคลากร ผู ้ เข้ารับ

การอบรมว่าควรจะเป็นข้าราชการทีเป็นแบบอย่างทีดีในการปฏิบัติงานในหน้าทีด้วยความรับผิดชอบ พร้อม

ทั งเป็นแบบอย่างทีดีของประชาชนในทางคุณธรรมจริยธรรมและสามารถนําความรู้แนวความคิดและ

ประสบการณ์ทีได้รับไปประยุกต์ก ับงานในตําแหน่งหน้าทีเป็นอย่างดี ทําให้งานราชการทีรับผิดชอบมี

ประสิทธิภาพเพิมขึ น ในการนี จึงได้กําหนดเป้าหมายจัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าวในปี ๓๕๓๒ ขึ นอีก ๒ 

รุ่น ณ ว ัดอ ัมพว ัน อ ําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยเริมฝึกอบรมรุ่นที ๓ ระหว่างว ันที ๑๙-๒๖ มีนาคม 

๒๕๓๒ และรุ่นที ๔ ระหว่างว ันที ๑๕-๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ การฝึกอบรมรุ่นที ๓ ผ่านไปแล้ว ได้รับ

ผลสําเร็จตามเป้าหมายทุกประการสําหรับการฝึกอบรมรุ่นที ๔ เริมวันที ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ตรงกับ

ครบรอบว ันเกิดของหลวงพ่อพระคุณท่านพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสว ัดอัมพวัน ซึงพระคุณท่านเปียม

ล้นด้วยเมตตาธิคุณครบถ้วนเปรียบประดุจดังพรหมแห่งธรรมะ ทั งทีในวันเกิดของหลวงพ่อบรรดาลูก

ศิษย์ได้จัดให้มีการประกอบพิธีสงฆ์และมีการสรงนํ าให้กับหลวงพ่อ ซึ งจะมีบรรดาลูกศิษย์ทีเคารพนับถือ

มาร่วมพิธีและแสดงมุทิตามากมายจนล้นออกข้างนอกหอประชุมดังเช่นทุก ๆ ปี หลวงพ่อจะต้องเหน็ด

เหนือยเมือยล้าในการต้อนรับแขกและบรรดาลูกศิษย์ตลอดทั งว ันแล้ว ในเวลา ๑๙.๐๐ น. ของวันนั น

หลวงพ่อย ังจะต้องเป็นประธานในการฝึกอบรมสมาทานศีล สมาทานกรรมฐาน และให้ธรรมะ จนถึงเวลา 

๒๓.๐๐ น. เสร็จจากนี แล้วหลวงพ่อย ังต้องรับแขกต่อทีกุฏิอีกจนถึงตี ๑ ตี ๒ นาฬิกา หรือจนกว่าลูกศิษย์

ทั งหลายจะรู้สึกเกรงใจท่านล่าถอยกันไปเอง หากลูกศิษย์ย ังอยู่ หลวงพ่อก็ไม่ยอมขึ นบนกฏิ ถึงแม้ว่าลูกศิษย์

จะเตือนหลวงพ่อว่าพรุ่งนี จะต้องไปกิจนิมนต์แต่เช้ามืดก็ตาม เมือหลวงพ่อจะขึ นบนกุฏิจนเวลาดึกตืนปาน

ใดก็ตาม หลวงพ่อยังจะต้องเขียนหนังสือต่อไปอีก ไม่ทราบว่าเวลาไหนเป็นเวลาพักผ่อนเป็นส่วนตัวของ

ท่านเอง หวงพ่อท่านเสียสละทุกอย่างทีท่านมีเพือบําเพ็ญประโยชน์แก่สังคมโดยนําหลักธรรม คือ วิปัสสนา

กรรมฐาน มาเป็นแนวทางในการอบรมสั งสอนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ และ

ประชาชนทั วไป จนประสบผลดีอย่างยิงในด้านการใช้หลักธรรมในการพัฒนาจิต อ ันเป็นการสร้างสรรค์

ความมันคงของชาติทางสังคม จนเป็นทีประจักษ์อยู่แล้ว เปรียบประดุจด ังพรหมแห่งธรรม มี ๔ ประการ คือ 

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เช่นเดียวกับพรหมของลูก คือมารดา บิดา ซึ งสูงค่าควรแก่การปฏิบัติเคารพ

บูชาอย่างยิง สําหรับในข้อนี เวลาหลวงพ่อท่านเทศน์เรืองต่าง ๆ ซึงมีทั งประว ั ติของหลวงพ่อเองบ้าง เรือง

เกียวกับกฎแห่งกรรมบ้าง เรืองเกียวกับการปฏิบัติธรรมบ้าง หลวงพ่อท่านมักจะกล่าวเตือนสติผู ้รับการอบรม

เสมอ พร้อมกับถามปัญหาว่าลูกจะนึกถึงแม่-พ่อตอนไหนรู้ไหม ส่วนใหญ่มักจะตอบว่าตอนลูกไม่มีสตางค์ 

หลวงพ่อบอกว่าผิด ตอบใหม่ มีอยู่คนหนึงตอบว่า เมือเวลาลูกมีทุกข์ หลวงพ่อบอกถูกต้อง จนเป็นทีซาบซึ ง

ใจแก่ผู ้ฟังทุกคน หากใครได้มาปฏิบัติธรรมครบ ๗ ว ัน ก็จะรู้ได้ด้วยตนเอง และจะซาบซึ งในรสพระธรรม
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มากทีสุด และสิงทีประทับใจมากทีสุดในว ัดอัมพวันคือ หลวงพ่อ ซึงท่านเป็นอ ัจฉริยะในทุก ๆ เรือง 

โดยเฉพาะกลวิธีในการสอนธรรมะของท่านนั นยอดเยียม ไม่มีใครเทียบเท่าเพราะท่านเป็นพระสุปฏิปันโน

อย่างแท้จริง ย ังไม่เคยเห็นบุคคลใดทีทุ่มเทชีวิตให้กับส่วนรวมมากเท่าท่าน ท่านสามารถอดทนต่อทุกสิงทุก

อย่าง เพือประโยชน์สุขของประชาชน ไม่มีใครทําได้อย่างหลวงพ่อ โดยเฉพาะในสังคมมนุษย์ทีคนเห็นแก่

ตัวกันมากขึ นทุกว ัน แต่หลวงพ่อท่านกล ับเสียสละทุกสิงไม่ว่าจะเป็นความสุขส่วนตัวหรือทรัพย์สินเงินทอง

เพือสร้างคนให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์ บุคคลทีเสียสละมากมายเอย่างนี หาไม่ได้อีกแล้วในโลก หากเปรียบอายุ

ของหลวงพ่อกับข้าราชการก็ครบเกษียณอายุราชการแล้ว น่าจะได้รับการพักผ่อนตามสมควร ตรงกันข้าม

หลวงพ่อกับต้องอบรมสั งสอนธรรมะเพิมขึ นตามอายุในและปี แสดงว่าธรรมะของหลวงพ่อให้ผลดีจนเกิด

ความประทับใจเป็นทีนิยมเลือมในศรัทธาและทีสําคัญเป็นอาวุธฆ่ากิเลสได้อย่างถาวรด้วย ในเมือปรากฏผล

ออกมาดังนี  จึงไม่สามารถจะทราบได้ว่าหลวงพ่อย ังจะต ้องใช้หนี มนุษย์ต่อไปอีกนานเท่าใด สิงบอก

เหตุว่าหลวงพ่อจะต้องเพิมภารกิจในการอบรมสั งสอนธรรมะมากขึ นอีกเป็นทวีคูณก็คือ การสร้างศาลาการ

เปรียญหลังใหม่ ขณะนเีสร็จไปแล้วกว่า ๕๐% โดยให้สามารถใช้เป็นหอปฏิบัติธรรมขึ นอีกหล ังหนึ ง ซึ ง

ใหญ่กว่าหอประชุมภาวนา-กรศรีทิพา จุคนได้เป็นพันคนขึ นไป เพือสนองความต้องการแก่พุทธบริษัทผู้

ใคร่ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรม คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน สมควร

แก่มรรคผลนิพพาน เพือเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง โครงการฝึกอบรมการใช้หลักธรรมในการ

พัฒนาจิตใจข้าราชการกรมปศุสัตว์ บรรลุผลสําเร็จเป็นรูปธรรมได้ด้วยความเมตตาธิคุณจากหลวงพ่อพระ

คุณท่านพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสว ัดอัมพว ัน การพัฒนาบุคลากรทีถูกต้องเหมาะสม คือการพัฒนาด้าน

จิตใจเพือให้บังเกิดการสมดุลกับการพัฒนาด้านวัตถุ ซึ งจะต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเนืองให้ทัวถึง 

เหตุทีต้องพัฒนาจิต เพราะว่าจิตเป็นนาย กายเป็นบ่าวเมือสุขภาพจิตดี กายก็ดีด ้วย แต่การพัฒนาจิตนั นไม่มี

ว ัตถุหรือสิงอืนใดทีจะนํามาพัฒนาจิตได้ยกเว้นแต่ธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาพระพุทธเจ้า ค้นพบเหตุเกิด

ทุกข์และพบทางดับทุกข์คือการปฏิบ ัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ งมีเฉพาะพุทธศาสนาเท่านั น ศาสนาอืนไม่มี 

 
การประเมินผลการฝึกอบรม 
  จากการประเมินผลของผู ้ เข้ารับการฝึกอบรมทั ง ๓ รุ่น ทีผ่านมา ปรากกว่าได้ผลเป็นทีน่าพอใจยิง 

ซึงพอสรุปผลได้ดังนี คือ 
  ประการแรก ผู ้ทีไปเข้าฝึกอบรมพัฒนาจิตส่วนมากเข้าใจไม่ถูกต้องเกียวกับโรงการพัฒนาจิต คือ

เขา้ใจว่า โครงการพัฒนาจิตนีเป็นโครงการสําหรับผู ้ทีมีจิตใจไม่ปกติ คนทีถูกส่งไปพัฒนาจิตเป็นคนจิต

เสือม เป็นโรคจิต โรคประสาท ขี เหล้าเมายา ใครทีถูกส่งไปพัฒนาจิตถือว่าถูกทําโทษ ถูกบังคับ ถ้าไม่พัฒนา

จิตจะอยู่กับผู ้ก ับคนเขาไม่ได้ ทําให้ผูที้ถูกส่งตัวไปพฒันาจิตเกิดความละอายไม่อยากจะเข้าปฏิบัติธรรม มี

ความรู้สึกต่อต้าน แต่หลังจากทีเขาได้เข้าปฏิบัติได้ ๒-๓ วันล่วงไปแล้ว เขาจึงเกิดความรู้ความเข้าใจที

ถูกต้อง เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิต ว่าเป็นเรืองของการทําความดี ท ําสิงทีเป็นประโยชน์แก่ต ัวเอง ผู ้ทีมี

โอกาสมาพฒันาจิตเป็นผู้ทีโชคดีทีสุด มีหลายคนสารภาพออกมาว่า ครังแรกก็ไม่นึกเหมือนกันว่า การพัฒนา
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จิตจะให้ประโยชน์ถึงขนาดนี  ทีเข ้าใจผิดก็เพราะว่า ชือของโครงการทีว่า “พัฒนาจิต” ทําให้คิดไปทางไม่ดี

เลยทําให้ใจไม่สบาย แต่เมือมาปฏิบัติจึงรู้ว่าทีเข้าใจมานั นเป็นการเข้าใจผิด นีเรืองของความเข้าใจผิด 
  ประการที ๒ เกียวกับพฤติกรรมของผู ้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาจิต ครั งแรกมีปัญหาบ้าง เพราะผู ้ที

ถูกส่งไปรุ่นแรกมีปัญหาเล็กน้อย สําหรับผู้ชอบดืมสุรา ซึ งเข้าอบรมพร้อมกับผู ้ทีสมัครใจไปเอง แต่หลังจาก

ผ่านการปฏิบัติจิตบ้าง ฟังการบรรยายอบรมจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากพระสงฆ์และฆราวาส และการสด

มนต์ไหว้พระ ทําวัตรเช้า-เย็นบ้าง พฤติกรรมต่าง ๆ ก็เริมเปลียนแปลงไปในทางทีดีขึ นโดยลําดับ เช่น การ

เดินไปรับประทานอาหารเป็นแถวไม่พูดคุยกัน และช่วยกันล้างถ้วยล้างชาม ยิงเวลาผ่านไปหลายว ันก็ยิงดีขึน

ตามลําดับ เมือถึงว ันสุดท้ายทีจะกลับรู้สึกว่าทุกคนมีนิสัยเรียบร้อย ซึงเป็นเรืองแปลก ทีเป็นเช่นนีก็เนืองจาก

ในขณะทีเขาปฏิบัติธรรมบําเพ็ญทางจิตนั น จิตจะเกิดความสงบจะมีความสะอาดขึ น เมือจิตสะอาดความ

สํานึกบางอย่างก็จะเกิดขึ นเห็นความดี เห็นความชั วชัดเจนขึ นเหมือนเสือผ้าของเรานีแหละ ถ ้ามันสกปรกจะ

เอาไปวางคลุกฝุ ่ นคลุกโคลน ก็จะมองเห็นถึงความสกปรกไม่ชัด เพราะผ้าของเรากับความสกปรกมันเป็นสี

เดียวกันแยกออกไม่ชัดว่าอ ันไหนสกปรก อ ันไหนสะอาด เพราะมันสกปรกพอ ๆ กัน แต่ถ้าเราซักให้สะอาด 

แล้วเอาไปวางไว้ใกล้ ๆ ของสกปรกทีเป็นฝุ ่ นเป็นโคลนเราก็จะเห็นได้ชัด อ ันไหนสกปรก อ ันไหนสะอาด 

จิตของเราก็เหมือนกัน ขณะทีจิตของเราย ังสกปรก ย ังไม่ได้รับการชําระ การพัฒนา มันก็มีสภาพเหมือน

ความชั วรอบ ๆ ตัว ดูไม่ออกแยกไม่ได้ว่าอะไรดี อะไรชั ว อะไรถูก อะไรผิด แต่พอจิตถูกชําระให้สะอาด 

ด้วยการรักษาศีลบ้าง ด้วยการนั งวิปัสสนากรรมฐาน กําหนดจิตของตังเองบ้าง จิตจะเริมสะอาด เมือจิต

สะอาด อะไรทีมันเป็นความชัว ความผิด ก็จะเห็นชัด จะเกิดรู้ขึ นเองว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรดี อะไรชัว 

  ประการที ๓ คือเกิดความสํานึกในเรืองของความดี ความชัว เรืองบุญ เรืองบาป มากขึน ข้อนี เกิด

จากการปฏิบั ติธรรม และการแสดงธรรมของหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ โดยเฉพาะการ

บรรยายธรรมของหลวงพ่อ ท่านได้พูดถึงเรืองกฎแห่งกรรม หลวงพ่อท่านมีประสบการณ์เรืองผลของกรรม

ดี กรรมชัวอยู่มากกมาย ท่านจะนํามาเล่าให้ผู ้ เข้ารับการอบรมฟัง มีทั งเหตุผล มีทั งตัวอย่างและพยานบุคคล 

พยานสถานทีสามารถพิสูจน์ได้ ผู้ทีฟังแล่วจะเกิดความเชือในเรืองกฎแห่งกรรม คือการทําดี ได้ดี ทําชั ว ได้

ชั ว ตามหลักพระพุทธศาสนา เชือว่าตายแล้วจะต้องเกิดอีก เชือว่าบาปมีจริง บุญมีจิรง นรก สวรรค์มีจริง จึง

ทําให้ผู ้ทีเข้าปฏิบั ติธรรมพัฒนาจิต กลับบาป อยากทําบุญ นับเป็นการปลูกฝังศรัทธาตามหลัก

พระพุทธศาสนาได้ดีทีสุด 
  ประการสุดท้าย ผู้ทีเข้าปฏิบัติธรรมมีจิตเข้มแข็ง พร้อมทีจะละความชัว และทําความด ีข้อนีสําค ัญ

มาก เพราะคนเราจะทําความดีความชั ว สําค ัญอยู่ทีจิตใจ ถ้าใจไม่เข ้มแข็งแล้ว จะละความชั วก็ไม่ได้ จะทํา

ความดีก็ไม่ได้ โดยเฉพาะผู้ทีจะทําความชัว โดยทั ว ๆ ไปแล้ว ไม่มีใครอยากจะทําความชัว แต่เพราะจิตเขา

อ่อนแอเกินไป ไม่สามารถจะหักห้ามใจไม่ให้ทําความชั วได้ เช่นคนติดสิงเสพติด เป็นต้น ใจไม่อยากจะติด 

อยากจะเลิก แต่มันหักห้ามใจตัวเองไม่ได้ เลิกแล้วก็กลับไปเป็นไปติดอีก ในเรืองของการทําความชั วอืน ๆ ก็

เหมือนกันเพราะใจอ่อน หักห้ามใจไม่ได้ นีแหละเป็นตัวสําคัญ แต่เมือมาปฏิบัติธรรม ทําให้จิตใจมีความ
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เข้มแข็งพร้อมทีจะเผชิญต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยความรู้เท่ากัน มีอิสรภาพทางใจ ไม่ตกเป็นทาสของสิงใด 

ๆ 
  สรุปแล้ว โครงการฝึกอบรมการใช้หลักธรรมในการพัฒนาจิตใจข้าราชการของกรมปศุสัตว์ทีได้

กล่าวมานี บรรลุผลดีตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ซึงจะพิจารณาได้จากผู้ทีเข้ารับการอบรมได้สละกิเลส

ความชัวทังหลาย ขอใส่บาตรหลวงพ่อพระคุณท่านพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ในโอกาสนี

จึงใคร่ขอเชิญเข้าว ัดปฏิบัติธรรมเสียแต่บัดนีดีกว่ารอให้คนแห่เข้าวัดมีพระนํา สวดมนต์ไหว้พระเสียแต่บัดนี 

ดีกว่ารอให้คนมัดมือไว้พระเคาะโลงฟังพระสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเสียแต่วันนีได้รับบุญกุศลเอง ดีกว่ารอให้

ลูกหลานอุทิศส่วนบุญกุศลไปให้ ขอขอบพระคุณกรมการศาสนาทีให้ความสนับสนุนโครงการ อนุเคราะห์

วิทยากรของกรมการศาสนาและนิมนต์พระสงค์ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นวิทยากร และวิทยากรทีมิได้กล่าวนาม

ตลอดจนผู ้ทีเกียวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี ด้วย 
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สถิติผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
ณ สํานักปฏิบัติฝ่ายคฤหัสถ์ 

วัดอัมพวัน ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 
ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๓๑ 

 
พุทธศักราช ประชาชน นักเรียน/นิสิต

นักศึกษา 
ข้าราชการพล

เรือน 
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คน 
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๒๕๒๘ ๒๕๔ ๕๘ ๑๒๘ ๘ ๑๓ ๔๖๑ 
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หมายเหตุ – สถิติไม่นับรวมแม่ชีทีจําพรรษาทีวัดอัมพวัน 
หมายเหตุ – ผู ้เข้าฝึกปฏิบัติมาเป็นรายบุคคลหรือกลุ ่มย่อย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๖

สถิติผู ้ใช้หอประชุมเอนกประสงค์ภาวนา-กรศรีทิพา เพือการศึกษาอบรมและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 
วัดอัมพวัน ต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 

ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๓๑ 

 
 

หมายเหตุ – ทังนีไม่นับรวมกับจํานวนผู ้ใช้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา ซึงมีจํานวนมาก 
 

พุทธศักราช ประชาชน 
นักเรียน/

นิสิต

นักศึกษา 

ครู

อาจารย์ 
ข้าราชการ

พลเรือน 
ทหาร ตํารวจ 

พระภิกษุ

สามเณร 
กํานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน 
คนงาน 

เจ้าหน้าท ี

รวม

จํานวน

คณะ 

รวม

จํานวน

คน 
๒๕๒๕ ๑,๔๖๑ ๓,๖๔๔ ๓๘๒ - ๑๒๐ - ๒๕๐ - - ๒๘ ๕,๘๑๒ 
๒๕๒๖ ๑,๒๖๓ ๓,๗๖๙ ๓๑๐ - ๗๓๑ ๑๒๐ ๔๓๙ - - ๔๓ ๖,๖๓๒ 
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๒๕๒๘ ๓,๒๖๔ ๒,๗๕๕ ๖๓๘ ๔๓๓ ๔๗๖ - ๔๓๘ - - ๖๕ ๘,๐๐๔ 
๒๕๒๙ ๓,๕๔๓ ๑,๙๘๔ ๕๖๓ ๓๔๒ ๑,๓๐๘ - ๘๖๑ - - ๖๘ ๘,๖๐๑ 
๒๕๓๐ ๓,๒๒๕ ๒,๑๕๒ ๖๔๗ ๔๘๘ ๗๓๗ ๘๐ ๖๕๕ ๓๓๖ ๑๖๖ ๗๑ ๘,๔๘๖ 
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