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มีเรื่องอัศจรรยเรื่องหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ มีครอบครัวหนึง่ พอแมเปนคนใจบุญกุศล
แตใจบุญสําหรับเอาหนา ชอบทอดกฐิน ผาปา ชอบทําบุญมาก ๆ มีนาอยู ๘๐ ไร ใน
สมัยนั้น มีเขยสองเขย เรียกวาเขยเล็กและเขยใหญ
เขยเล็กอยูที่จังหวัดชัยนาท เปนคนขี้เกียจและขี้อิจฉาริษยา เขยใหญเปนคนจังหวัด
ขอนแกน มาเปนลูกจางทํานาตั้งแตอายุ ๑๗-๑๘ ป ทีบ่ านนั้น เขาบวชใหไดมาศึกษา
วิปสสนากับอาตมาที่วัดพรหมบุรี จ.สิงหบุรี จนไดมาเปนลูกเขยบานนี้
มีนาอยู ๒ แหง แหงหนึ่งเปนนาดอน อีกแหงเหนึ่งเปนนาลุม เมื่อกอนนี้ยังไมมีคลอง
ชลประทาน ตองอาศัยน้าํ ไหลเขาบางมาทวมขาว
พอแมกอ็ คติ รักลูกเขยคนเล็ก เกลียดลูกเขยคนใหญ มีนาดียกใหลูกเขยคนเล็ก นาไม
ดีใหลูกเขยคนใหญ เขยคนเล็กไดนาลุมใชปลูกขาวหนักขาวกลาง เขยคนใหญไดนาดอนปลูก
ขาวเบาน้ําไมทวม
เขยคนใหญนี้เปนลูกศิษยกรรมฐาน โง ๆ เงา ๆ ไมเอาเหนือเอาใต ไมคอยพูดจากับ
ใคร นั่งกรรมฐานทุกวัน ใหนาไหนก็เอาทั้งนั้น ไดนาขาวเบาน้ําไมทวม สองคนสามีภรรยาก็
ชวยกันทําคันนาใหสูงขังน้ํา ทํานาดวย เจริญวิปสสนาดวย
เขยคนเล็กไดนาลุมที่เขาเคยทํานาดี น้ําไหลเขาไปในบาง พาผักบุงผักปอดไหลเขา
ไปในนาเต็มไปหมด นาลุมที่เคยไดดีกลับไมได นาดอนของลูกเขยใหญกลับไดดิบไดดี
อาตมาถามเขาวา “ทํานาดีไดอยางไร” เขาบอกวา ทําไปอธิษฐานไปและเจริญ
วิปสสนากรรมฐานที่นานั้น ทั้งสองสามีภรรยา นานั้นก็ดี ขาวดีมาก ก็คันนาสูงทําดวยตัวเอง
ทําไดสองสามป ปลูกบานไดหนึ่งหลังและซื้อนาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแปลง
ฝายพอแมเกิดอคติ บอกกะเขยคนเล็กวา นานั้นไมดีเสียแลว จึงมาขอเปลี่ยนนา เอา
นาดอนใหลูกเขยคนเล็ก
ลูกเขยใหญมาปรึกษาอาตมาบอกวา “หลวงพอ ทําไมหนอ คุณพอตา แมยาย เขาทํา
อยางนี้จะถูกไหม”
อาตมาก็บอกวา “เอาใหเขาเถอะ เขาอยากได มันไมใชของเรา เราก็ซื้อมาไดแปลง ๕
ไรก็ดีแลว สองคนสามีภรรยาคอย ๆ ทําไปเถอะ
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ในที่สุดก็ยกใหเขยเล็กไป เขยใหญก็ไปทํานาที่วาผักปอดมันไหลตามบางเขาไปในนา
นาที่อยูทายบางก็ทําไมได สองคนสามีภรรยาก็ทําตามที่อาตมาสั่ง แลวก็นั่งเจริญกรรมฐาน
อุทิศสวนกุศล
เขาไปตัดไมไผมาปกหลัก แลวก็ทําราวยาว ๆ กั้นไมใหผักปอดเขานา มันก็ไหลไปที่
อื่นตอไป นากลับไดดีขึ้นมา ขาวเจริญงอกงามดีมาก
ความอคติของพอแมจติ ใจเลย รักลูกเขยคนเล็กมาก ก็บอกลูกเขยคนใหญวา “เอา
อยางนี้เถอะลูกเอย นานี่ดีอีกแลว ทําดีนี่ ใหเขยเล็กสักปเถอะ เจากลับไปทํานาดอน”
เขยเล็กไปทํานาดอนก็ขี้เกียจ ไมเจริญกุศล บําเพ็ญกุศลก็ไมเอา เจริญวิปสสนาก็ไม
เอา อาตมาไปบอกที่บาน “เอาอยางนี้ซิ เอาอยางเขยใหญ เขาเจริญกรรมฐาน” เขาบอก “ผม
ไมชอบ ผมไมใชนักกรรมฐาน”
ผลสุดทายทํานาดอนก็ไมไดอีก เกิดฝนแลง น้ําไมทวม มันเปนไปโดยธรรมชาติของ
กฎแหงกรรม ทํานาลุมก็ไมได ทํานาดอนก็ไมได ในที่สุดก็ยกนาทั้งสองแปลงใหเขยเล็กไป
หมด เขยใหญก็ทํานาที่เขาซื้อใหม และนั่งกรรมฐาน อุทิศสวนกุศลใหเขยเล็ก ที่คิดอิจฉา
วันหนึ่งเขยเล็กกับภรรยา คือ ลูกสาวของบานนัน้ เกิดเอายาพิษไปวาง จะฆาเขยใหญ
ใหตายแลวเอาสมบัติทั้งหมด ไปวางที่ที่เขยใหญเคยนั่งทานขาว
ครอบครัวนีท้ านขาวรวมกัน เขยใหญเพิ่งจะปลูกบานแยกออกไป แตยังไมไดแยก
บาน
เขยใหญกับภรรยาสวดมนตเจริญกรรมฐาน มีนิมิตขึ้นมาบอกวา วันพรุงนี้ตอนบาย
อยาทานขาวนะ มันเกิดนิมิตขึ้นมาเอง และจงแผเมตตาใหเจากรรมนายเวรไป
ในที่สุดก็มารวมวงทานขาวกัน แมยายตัวสําคัญทานเขาไปกอนเลย ลูกสาวคนเล็กก็
พลอยทานไปกับแมดวย เลยก็ตายเพราะอํานาจยาพิษนั้น ตายหมดทั้งคู
และอานิสงสแหงการเจริญ
อันนี้ชี้ใหเห็นไดเลยวาความริษยาเปนกฎแหงกรรม
วิปสสนากรรมฐานนี้นะ ชวยใหรอดพนได ผูปฏิบัติธรรมที่รกั ทั้งหลาย ทานจะเห็นวาอยางไร
ชวยกันวิจัยหนอย
เขยใหญคนนี้นะรวยมหาศาล เลยเปนผูอุปถัมภที่วัดนี้ อาตมาจะไมขอบอกชื่อ
วาเปนทานผูใด
อํานาจของบุญกุศลภาวนานี่สูงสุดแลว ไมไดใชคาถาเลยนะ ขอใหจิตตั้งใจถึงเถอะ
อาตมาถึงไดบอกแกญาติโยมคนเฒาคนแกนะ ใหสมบัติลูกอยาหวังผลตอบแทนซิ ให
ลูกไปแลวยังเอาคืนอีก คนแกแบบนี้ถึงตายไปเปนเปรต เพราะไมไดเจริญวิปสสนากรรมฐาน
จิตไมถึง
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คนประเภทนี้ชอบทอดกฐิน ใครมาพูดหวาน ๆ ละก็ควักกระเปาขาดเลย ทําบุญเอา
หนา ศรัทธาหัวเตา ๆ ยืดเขายืดออก ถาใครไปแหยหนอยละก็ยืดออกไปเลย
นี่คนประเภทนี้ตายไปแลว โดนยาพิษที่ลูกวาง ลูกตั้งใจวาง แตไมตั้งใจจะฆาพอแม
ตั้งใจจะฆาเขยใหญกับพี่สาวใหญ แตแมยายก็ไมไดคิดถึงวาจะวางยาพิษลูกเขยกับลูกสาว
ดูนะนักปฏิบัติธรรมที่รกั ทั้งหลาย อันนี้เรื่องจริงที่ผานมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ เปน
เวลานานมาแลว นี่แหละเปนหลักฐานสําคัญที่คกู ับหมอชลอที่มีกฎแหงกรรมที่น้ําตกเอราวัณ
จังหวัดกาญจนบุรี
ขอนักปฏิบตั ิธรรมโปรดไดทราบ มันมีทุกข ทุกขอยูที่ไหนมันไมเกินทุกขที่ใจ โรงอิฐ
เราพังไปก็ชา งมันเถอะ แผสวนกุศลไป เหมือนพระภิกษุ โยมมารดามารบเราใหสึกไปชวย
ถางนา นารกมีตนเสงขึน้ มากมาย ทานแผสวนกุศลไปตนเสงหายไปไหนหมด สมัยนั้นไมมี
ยาฉีดเลยนะ นี่แหละอํานาจบุญกุศลที่ลูกเจริญกรรมฐาน อุทิศใหพอแม พระภิกษุรปู นั้นเลย
ไมตองสึก บวชตอมาอีกหลายพรรษา
สําคัญสติไมดี คอมพิวเตอรไมดี กระแสไฟไมพอ มันก็ไมสามารถจะชวยดล
บันดาลไดดังกลาวมานี้
ในที่สุดพอตาไลลูกเขยคนเล็กไป สมบัตพิ ัสถานตกเปนของเขยใหญหมด โดยไมได
อยากไดไยดี ไมมีอํานาจโลภะเลย
ขอนักปฏิบตั ิธรรมทั้งหลายจงวิจัย อยาเพิ่งเชื่ออาตมา เพราะเรื่องมันเปนแลวอยางนี้
กรรมฐานสามารถปองกันยาพิษได ไมใชหมายความวา วิปสสนาเปนคาถาแลวยาพิษจะ
เสื่อมลง ยาพิษไมเสื่อม แตเขาไมตาย มันหลีกออกไปได
เพราะฉะนั้นคนเฒาคนแกรักษาอุโบสถัง ๆ อยางนี้ทั้งนั้นฉันใหนาเธอไป ถาเธอดีฉัน
ก็จะยกให เธอไมดีก็ไมยกให อยางนี้ไมถูกธรรมะ ใหแลวก็แลวกันซิ เขาจะเอาไปอยางไรก็
ชางเขาประไร เขาจะเลี้ยงเราหรือไมเลี้ยงเรา เรามันไมดีเอง นิสัยเรามันไมดีเขาจึงไมเลี้ยง
อยาไปโทษลูกเขาเลย
เดี๋ยวนี้ ตามศาลาวัดอุโบสถังอยางนี้ทั้งนั้น ตายไปเปนเปรต เปนเปรตกันมาก
เพราะจิตนี่เอง นี่แหละทําบุญหัวเตา ศรัทธาหัวเตา แหยเมื่อไรโผลเมื่อนั้น ถาไมแหยไม
คอยโผลทํานองนี้
อันนี้เรื่องจริงของอาตมาที่ผานมา ชีใ้ หเห็นดวยกฎแหงกรรมชัดมาก สองสามีภรรยา
เขยใหญไมพูดเลยนะ ไมมีพูด ไมปริปากเลย หนักเอาเบาสูทั้งนั้น มีขอ หมายมุงของเขาอยู
ขอเดียว เขาพูดวา “แมหนู เราก็นั่งกรรมฐานของเราเถอะนะ ไมมีอะไรชวยเราไดแลว”
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ลูกเขาก็มีหลักฐานมั่นคง เดี๋ยวนี้ไปอยูที่นครราชสีมาบาง มีหลักฐาน มีหลานก็ร่ํารวย รับ
ราชการ ทําหนาที่อยางนี้ทุกคน
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