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ในปจจุบันแมโลกจะมีความเจริญทางเทคโนโลยีสูงมาก มนุษยสามารถสรางดาวเทียม
สรางจรวดไปโลกพระจันทรได แตมนุษยกย็ ังตอบปญหาทีถ่ ามกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ไมได คือ ปญหาวามนุษยตายแลวเกิดหรือไม คือ ปญหาวามนุษยตายแลวเกิดหรือไม จิตหลัง
อาสัญกาลเปนอยางไร บางคนเชื่อวา ชีวิตเมื่อตายแลวขาดสูญเปนพวกอุจเฉททิฐิ สวนอีกพวก
หนึ่งเชื่อวา ชีวิตเปนสิง่ เที่ยง จัดเขาพวกสัสเสตทิฐิ ซึ่งทั้งสองพวกนี้ พระพุทธศาสนาจัดเปน
ความเห็นผิด หรือมิจฉาทิฐิ เพราะพระพุทธศาสนาเชื่อวา ชีวิตจะเปนอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับ
กรรม คือการกระทําของแตละคน
ตอคําถามทีว่ า มนุษยตายแลวเกิดอีกหรือไม และจิตหลังอาสัญกาลเปนอยางไร ลอง
พิจารณาคําตอบจากเรื่องที่จะเลาตอไปนี้
แรงสาบาน
เปนเรื่องเกิดขึ้นที่หนาวัด มีตนมะขามใหญแตตายไปแลว อยูตรงปากตรอก เมื่อกอนเปน
ทางควาย ตอนนั้นอาตมายังไมไดบวช ลุงคํา เลาตั้งแตอาตมายังเปนเด็ก มาที่แถวนี้
มีคนสองคน คนหนึ่งอยูบานใกลวัดอัมพวัน อีกคนหนึ่งอยูบานเหนือขึ้นไป เขาติดตอ
ชอบพอกัน อยาไปออกชื่อเลย เขาตายไปตั้ง ๖๐ ปแลว เขาก็รักใครกันดี
เขาไดสญ
ั ญาสาบานตอกันวา จะรักเดียวใจเดียว จะไมรักคนอื่นตอไป พูดถึงตอนนี้
ขอฝากโยมไว ไปรักใครอยาไปสาบานนะ สบถก็ไมได
ผูหญิงก็สาบานใหกบั ผูชาย ผูชายก็สาบานใหกบั ผูหญิง วาจะแตงงานกัน
ตอมาผูห ญิงเกิดมาเปนไขทับระดูตาย ตายแลวยังหวง ดวยอํานาจรัก ยังหวงผูชายคนนี้
ตลอด พยายามจะเอาเปนสามีใหได ถึงตายไปแลวก็ปรารถนาเหมือนเดิม เพราะสาบานกันไว
ผูชายคนนี้เกิดนอกใจ เพราะแฟนเกาตายไปแลว จะไปแตงไดอยางไร ไดเกิดชอบพอกับ
ลูกสาวคนขางวัดอัมพวัน ไดไปสูขอ พอแมฝา ยหญิงเขาไมยกให เพราะผูชายจน
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แตเขารักกันแลว เมื่อขอไมใหก็ตองตามกันไป หนานั้นเปนหนาเกี่ยวขาว เขาไปเกี่ยว
ขาวที่บางชันดวยกัน ก็นัดกันวา ๒ ทุมใหมาคอยที่ตนมะขามหนาวัด ผูชายจะมารับ ฝายหญิงก็
ตกลง
เกี่ยวขาวกลับมา ผูห ญิงแตงตัวมาคอยกอนสองทุม เมือ่ ถึงเวลาสองทุม ผูชายก็มา
ปรากฏวาแฟนเกามาคอยบอกวา พี่ทําไมมาชาจัง ผูชายก็บอกวามาตามเวลาสองทุม แลวก็รีบ
ไป
นี่แฟนเกาปลอมเปนผูหญิงที่จะตองพากันไป เขาอาฆาตจะตองมาเอาผูชายคนนี้ไปเปน
สามีใหได
ผลสุดทาย ผูชายก็บอกวา นองออกหนาไป ผูหญิงก็บอกวา ออกไมได ใหนองอยูขางหลัง
เถอะ เพราะวาถาพี่ออกหนาไป หากเขาตามมายิง ฉันอยูขางหลังจะไดตายกอน
ผูชายเสียรูผกี ็ออกหนาไป สมัยนั้นสองขางทางก็เปนปาดงพงไพร ก็พากันวิ่งไป วิ่งไปถึง
ปาทึบทีว่ ัดพระแกว มีพระประธานอยูในวิหาร อยูเหนือวัดอัมพวัน
วิ่ง ๆ ไปผูชายก็ไดยินเสียง หนุม ๆ นิ่ม ๆ ก็บอกวา
“เอะ! นองทําอะไร
ผูหญิงก็บอกไมเปนไร พี่รีบเดิน เดี๋ยวเขาจะตามมา
สักพักก็มีเสียงอีก หนุม ๆ นิ่ม ๆ นึกวาเอะอะไรกัน จึงไดหันหลังไปดู เห็นผูหญิงถลก
หนังออกมา แลวเก็บตัวหนอนกิน ตาโบ
ผูชายเลยออกวิ่ง วาอรหังก็ไมได ผีก็แปลงตัวเปนคนเดิมไปดักหนาบอกวา พี่ไมนา เลย
จะหนีนองไปทางไหนเลา
ฝายชายก็จาํ ไดวา เปนแฟนเกาทีต่ ายไปแลว ก็วิ่งเตลิดเปดเปงไป กระโดดขึ้นบานลุงคํา
ผีเอื้อมมือมาจับคอบิดไปเลยถึงแกความตาย บานลุงคําอยูทางทิศเหนือของวัดอัมพวันนี้
นี่เปนทัศนศึกษาของชีวติ ผูช ายคนนี้ขาดสติ ไมไดฝกกรรมฐาน ขาดสติสัมปชัญญะ
นั่นเอง
ขอฝากญาติโยมไวดวย เลยในที่สุดก็ตองไปเปนสามีเขา แตตอนนี้อาตมาไมไดรวู า ตาม
ไปเปนคูกันชาติไหนอยางไรกัน
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เมื่อกอนที่คายบางระจันเฮี้ยนมาก ใครจะตักน้าํ ในสระอาจารยโชตินําไปใสหมอรถ ระเบิด
เลย ใครลักอะไรไปตองนําไปคืน ใครจะไปเอาอิฐดอกจันทน ตองนําไปคืนหมด
แตก็มีคนอยากได เพื่อนํามาปนเปนผงผสมสรางพระ อาตมาเคยไปเอาอิฐ ๙ ตรามา
ได สมัย นายพุก ฤกษเกษม เปนผูว าราชการจังหวัดสิงหบรุ ี
มีคราวหนึ่งหลายปผา นมาแลว เจาคณะอําเภอเดิมบางนางบวชองคเกา ตอนนี้มรณภาพ
แลว ทานเคยมาที่วัดอัมพวัน ทานอยากไดบา ง
ทานเลยมาคางที่วัดนี้ รุงขึ้นก็ไปเอา เก็บอิฐใสยาม ซอนทายมอเตอรไซคไป ทานจะ
นําไปทําพระหรืออะไรก็ไมทราบ
พอไปถึงจะเขาเขตสุพรรณ เดิมบางนางบวช เลี้ยวไปตลาดทาชางมันมืด รถคว่าํ ศีรษะ
แตก ก็เก็บอิฐไปคางบานของนองสาวที่อยูในดงออย
ตกกลางคืนเสียงครางกันกระหึม่ เลยตองนําอิฐมาคืน นี่คือเหตุการณทผี่ า นมา
คนที่ตายขณะมีโทสะ ตายในสงครามดวยอํานาจโทสะ นี่เปนอสุรกายดุรายมาก ใครจะ
มาเอาอะไรไมได
อาตมาก็บอกกับนายพุก ฤกษเกษม วา ถาสรางคายสรางวัดขึ้น มีโครงการสรางสะพาน
ขึ้น ก็จะหายดุรายไปได
ในเวลากาลตอมาก็สรางสําเร็จตามเหตุการณ ตามลําดับ ไดทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเสด็จฉลองคาย และทูลเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชตัดลูกนิมิต
หลังจากทรงบําเพ็ญพระราชกุศลแลว ดวงวิญญาณของอสุรกายก็กลับไปเกิด เลยความดุ
รายหายไป เห็นจะเปนจริงตามหลักพระพุทธศาสนา คนดุคือตายดวยโทสะ
ตายดวยอารมณดี จิตเปนกุศลก็ไมมาดุรา ย ตายดวยอํานาจโทสะก็อยูตรงนั้น มันดุ
ยกตัวอยาง สองสามีภรรยามาแวะที่วัดนี้ หาวาเมียมีชู ขับรถเบนซไปก็ทะเลาะ
ระหวางทางไปเรื่อย ไปถึงบางปะอินก็คิดวาอยาอยูเลย จึงขับรถชนทายรถซุง ตายคาที่
ทั้งสองคน ดวยอํานาจโทสะดุรายเหลือเกินทีต่ รงนั้น
เหมือนตนมะขามหนาวัดก็ดุราย และแสดงอภินิหารออกมา เมื่อขุดบอเอารางขึ้นมาเผา
แลวบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุศล อุทิศให มะขามก็ตายตรงนัน้
กลายเปนที่เตียน และเปนที่สํานักกรรมฐานตอไป และจะไมมีวี่แววอะไรอีกตอไป เหมือน
แตกอนมา
ขอฝากไวเปนขอคิดโดยทั่วหนา มันมีหลักฐานทีแ่ นนอน
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อํานาจโลภะ
อาตมาเคยเลาเสมอวา รักษาอุโบสถตั้ง ๓๐ กวาป ทอดกฐินเปนรอยครั้ง
ทอดผาปาไมพัก ตายไปยังเปนเปรตได
เพราะจิตไมดี ไมแยก มันยังเกาะกับสมบัติ ดวยอํานาจโลภะ มีโมหจริตอยูในจิตใจมาก
คนแกคนนี้อายุ ๘๐ กวาปแลว ร่ํารวยเงินทองมาก ไดแบงสมบัติใหลูก ๆ ไปแลว รักลูก
คนเล็กมากก็แบงใหมาก
ลูกชายคนโตไดไมเทาไร แตไปสรางฐานะเปนเศรษฐีที่เชียงใหม สมบัติของแมใหไปก็ยัง
อยู
แตนองสาวมีสามีแลวเกิดนําไปเลนการพนัน แมเห็นลูกสุดทองจะลําบาก จึงไปขอสมบัติ
ลูกชายคืนดวยอํานาจโลภะ
ลูกคนสุดทองก็นําไปใหสามีเลนการพนันจนหมด เลยเสียใจตาย ดวยอํานาจกรรม จิต
เศราหมอง บุญไมเคยชวยตองไปนรกกอน
บัดนี้ยังเปนเปรตอยูนะ ยังหาที่เกิดไมได ตองหมดเวร หมดกรรมจากเปรตเสียกอน จึงจะ
ไปเกิดบนสวรรค เพราะทอดกฐินไวตั้งรอยโครม ทอดผาปาไวมาก
ตองไปเสวยกรรมที่ตนทํามากอน กรรมที่ไปเอาสมบัติลกู ชายคืน ใหลูกคน
สุดทอง และลูกสุดทองนําไปใหสามีเลนการพนันหมด
ตรงนี้เปนบาป จิตใจก็เกาะอยู แยกรูปแยกนามไมได เพราะคนนี้ไมเคยนั่งกรรมฐาน
รูซึ้งซึ่งปญญาแตทางโลกียเทานั้น แถมมีโมหจริตปดบังปญญา ปญญาก็ไมรูซึ้ง แลวเขา
ก็ตายไปนรก ยังเปนเปตวิสัยอยูดวยอํานาจโลภะ
ยังไปเที่ยวเขาเขาอยู ยังไมไดไปไหนเลย ยังเปนเปรตอยูนะ
ในวัดอัมพวันนี้มีพระ ๔-๕ องคเปนเปรต มารับสวนบุญทุกวันพระ ทานทั้งหลาย
จะเห็นหรือไม ก็ไมทราบกันนะ
อาตมาถามวา “ยังไมไปเกิดอีกหรือ”
เขาตอบวา “ยังครับ ผมยังไมหมดกรรม เที่ยวมาขอทานอยูที่วัดนี้ มีหลวงตาเฟองเปน
ตน”
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อีกองคหนึ่งชื่อ หลวงตาเกา ยังอยูที่นี่ ถาวันพระโผลมาทุกที อยูขางโบสถโนน มารับ
สวนสังฆทานที่เขาทํากัน
และก็มาดอม ๆ มอง ๆ ที่กุฏิกรรมฐาน วาคนไหนมีบญ
ุ วาสนาไดกรรมฐานก็เขาไปขอ
คนไหนคาขายไมไดกาํ ไร ขาดทุน เขาไมไปขอ คนที่ไรบุญวาสนา เปรตไมเขาไปขอบาน
นั้น
เปรตนี่เขาไดทุกบาน คือ ขอทาน เปรตเขาโบสถไดไหม ได แตอสุรกายดุรายเขาไมได
ถาบานเรามีบุญกุศล มีเทวดารักษา อสุรกายยักษราย อมนุษยเขาบานไมได ไมตองไป
หาเครื่องปองกัน ไมตองเอาพระมาเขียนผายันต ไมตองหวานทรายหรอก เขาไมเขาหรอก
ถาเราสวดมนตไหวพระทุกวันนะ หมั่นเจริญกรรมฐานแผเมตตา พวกนี้เขาบานเราไมได
แตถาเขาไดอยูอยางหนึง่ คือ เปรต ประตูเปรตนีเ่ ปนโลภะ ที่เปนขอทานจะเขาไดทุกแหง
ไปเที่ยวไหวกราบขอบุญกุศล
อยางเรามาเจริญกรรมฐาน ปูยาตายาย ตายไปเปนเปรต จะมาขอเลย ถาคนไหน
ไดยนิ เสียงเปรตรอง คือ ญาติของคนนั้น ถาเราไมไดยิน ไมใชญาติของเรา
ถาไดยินเตรียมแผสวนกุศลได เปนญาติของเราเลยทีเดียว รองขึ้นมาตองการขอบุญกุศล
รีบแผใหเลยนะ
นั่นแหละญาติของโยมตั้งแตชาติไหนก็ตาม ไมใชตายไปสวรรคทุกคนนะ ขอฝากไว
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