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พระภูมิ
คนดีมีปญญาจะมี ๓ ภูมิ คือ
๑. ภูมิรู
๒. ภูมิธรรม
๓. ภูมิฐาน
ทานจําเอาไปคิด ถาใครมี ๓ ภูมนิ ี้จะไมมีทะเลาะกัน
มีสองสามีภรรยา ความรูระดับปริญญาโท แตไมมีความรูทางธรรมะเลย ไมเคยศึกษา
พระพุทธศาสนา ทําบุญตักบาตรก็ไมเคย นี่มนั ขาดภูมิรู ภูมิธรรม และไมเคยฝกปฏิบัติ
กรรมฐาน จึงขาดภูมิฐานดวย ทะเลาะกันไมพกั จึงคิดตั้งศาลพระภูมิ
เขาบอกวา “หลวงพอคะ ดิฉันกับสามีทะเลาะกันเรื่อย ความเห็นไมตรงกัน ไปหา
หมอดูวัดสุทัศน หมอดูบอกวาไมไดตั้งศาลพระภูมิ หมอดูเปนเปรียญ ๖ ประโยค”
พระหมอดูถามวา โยมตั้งศาลพระภูมิหรือเปลา เขาบอก “ไมไดตั้ง” ทานเลยแนะนําให
ตั้ง เพราะทานถนัดเรื่องพระภูมิ
ตั้งเสร็จไดสองเดือน กลับไปหาอาจารยอีกบอกวา “พระอาจารยเจาขา ตั้งพระภูมเิ สร็จ
แลว ยังทะเลาะกันอีก ทะเลาะหนักกวาเกาอีก”
หมอดูวัดสุทัศนก็บอก “โอย! พระภูมิไมขึ้นศาล” ตองไปเรียกใหม เสียเงินอีกเปนหมืน่
เอาพราหมณวัดสุทัศน ที่เสาชิงชาไปดวย
พอตั้งได ๓ เดือน ทะเลาะกันหนักอีก ตีศีรษะแตกเลย ก็มาหาองคนี้ใหม ทานก็นงั่ อีก
แลวบอกวา “โอย! ทิศผิด ไมถูกทิศ ตองทิศนี้ซิ ใครมาตั้งนะ”
ทานก็เลยใหตั้งใหม เอาพราหมณไปตั้งดวย ตั้งเสีย ๔ ศาลแลว เกะกะไปหมด หาทีจ่ อด
รถไมได เพราะเขาบอกวา ตั้งแลวรื้อไมได ก็ตั้งเขาไป
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ตอมา โอโฮ! ไมแคทะเลาะกันนะ จะฟองหยากันเลย ก็ไปถามหมอดูอีก หมอดูกลับบอก
วา “โอย! เชิญอยางไรก็ไมไดผล ตองเสียเงินอีกแลว ตองทําพลีกรรม เพราะตรงนี้มีตอ
ตะเคียน”
ผีตอตะเคียนขึ้นมาตีกับพระภูมิ พระภูมิสไู มได จึงหนีไป เชือ่ เขาไปได
ถาใตถุนบานมีตอตะเคียน มีผี ไมเปนไร ตอตะเคียนใหญ หนักเขาก็ผไุ ป เรือนเยไปนิด
หนอย ก็ยันมันขึ้นมา ถมดินใหม ไมตองรื้อเรือน ถาสรางใหมหมดอีกเปนลาน ผีมอี ยูตรงไหน
ขุดดูซิ
ครอมตอตะเคียนไมเปนไรนะ ครอมผีกไ็ มเปนไร แตครอม ตอแหล นีร่ ื้อหนีเลย บาน
แตกสาแหรกขาดหมด มันยุใหแตก
พวกตอแหลตายไปแลว นํากะโหลกมาตักน้าํ ลางเทา ยังทําใหคนทะเลาะกันเลย นี่ตอง
พูดใหเปน เปนเรื่องจริง
สูพระภูมิ ๓ ไมได ภูมิรู ภูมิธรรม ภูมิฐาน คนที่ทะเลาะกันเพราะไมมพี ระภูมิ ๓ นี่เอง
อาตมาบอกใหมาเขากรรมฐาน เดี๋ยวจะบอกให อยูกรุงเทพฯ นี่เอง
ถาครอมตอตะเคียนกี่ตอชางมัน แกได ผีเขาก็แกได คนขาดสติ ใชไหมละ ตรงนี้เอาไป
สอนกันหนอยนะ อยาพลอยบาไปกับเขาเลย
คนขาดสติผเี ขาเจาสิงแน ๆ มาที่นี่เยอะไปหมด ผีเขาเจาทรง พอมีสติเขาออกเอง
ไลผีปศาจผีสิงไลยาก ถาผีตายโหงตายหามาเขา ไลยาก ปศาจผีสิงอยูในจิตใจคนไลยาก
ดีไมดีจะเตะเราเขา ตองใหไลเอง ดวยการมาเจริญวิปสสนากรรมฐาน ผีออกเลย ขอฝาก
ทานไปคิดดวย
อาตมาก็วา ที่บานนี้ ไปหาพระวัดสามปลื้มที่จกั รวรรดิ์อีกแลว องคนั้นเกงน้ํามนต เอา
น้ํามนตไปพรม เอาทรายไปซัด ซัดใหญเลย ซัดใหญก็ตีกนั ใหญ ผีมันโกรธเอานะ ตองแผเมตตา
ซิ ไมไดผลนะ แนะแนวไปคนละอยาง
โบราณเขาบอก ตั้งศาลพระภูมิ อยาใหเงาเรือนทับศาลพระภูมิ ไมใหศาลพระภูมิทบั เงา
เรือน เพราะเหตุใด ตองหาเหตุผล
บางคนตั้งไมได ตองออกไปหาง ๆ พนเงาเรือน นี่สมัย ๑๐๐ ปมาแลว โปรดอานเลม ๒
ตอไป อาตมาอานเลม ๒ จบ ตอเลม ๓ อีก ถึงไดพบจุด
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คนโบราณเขาสอนสั้น สอนใหเราคิด เชน อยาขี่หมาฟาจะผา เดี๋ยวนี้อธิบายดวย
คอมพิวเตอรแลว ยังไมเอาไหนอีกหรือ
อาตมาวาคนเดี๋ยวนี้ไมมีสติปญญาเหมือนคนเกา ปู ยา ตา ทวด มีปญญาดีกวาเด็กสมัยนี้
เด็กสมัยนี้รูมาก ไมรจู ริง ถึงไดไมเอาเหนือเอาใต เมื่อกอนอยูวัด ป.๓ ป.๔ คือปริญญาตรี
เดี๋ยวนี้
เมื่อกอนอยูชั้นประถม ๓ คิดหนาไมไดแลว หนาไมศาลายาวเทาไร ใชมุมเทาไร ใชอะไร
ไดหมดเลย ชอฟาหนาบันลักษณะอยางไร ทําไดหมด
เดี๋ยวนี้ ม.๖ ยังอานหนังสือไมเปนทา อาตมาใหลองอาน ใชไมไดเลย วรรคตอนไมมี
เขียนหนังสือเปนตัวไสเดือนหมด อานไมออก ยอหนาก็ไมมดี วย
สอนกันอยางไร สอนเบสิค (Basic) สอนใหรูไว ไมรจู ริง นาเสียดายมาก ไมรูทมี่ าของมัน
พระภูมินี่ อาตมาก็เทาความหลัง อานเสมอ อานเลม ๓ พบเลย ออ! เขาหามตรงนี้เอง
เมื่อสมัย ๑๐๐ ป บานเรือนทรงไทย ลางมือ ลางเทา เทน้ําลงขางลาง อุจจาระก็ลงรองไป
ใตถุนมีคอกควายดวย ไมใชเดี๋ยวนี้ ตํารานี่ ๑๐๐ ปแลว
ฝนตกลงมาหนักเขา พวกโคลน น้ําครําก็ไหลมาที่ศาลพระภูมิ และเงาทับแดดออก ก็ไมมี
แดดไมแหง ทําใหพระภูมิเหม็น
มีคําสอนในพระไตรปฎกวา กินของรอน นอนในมุง ทุงในสวม สวมรองเทา
สมัยกอน สวมไมมี ตองออกหลังบาน คนเราสมัยเด็ก ไมถึง ๑๐๐ ปหรอก พี่ปา นาอา
บอก เฮย! ไปเบาเสียซิ ก็ลงรอง มีสวมทีไ่ หน และอุจจาระปสสาวะก็ไหลไปสูพระภูมิ และเงา
บานทับ แดดก็ไมสอง ไมสมควร
แตเดี๋ยวนี้ตั้งไดไหม ตั้งบนหลังคายังไดเลย มีโคลนไหมละ และศาลพระภูมิวา อยางไร ตั้ง
ตรงนั้นสะอาดไหม เทคอนกรีตไหม มีสวนหยอมไหม ตั้งได ปญหาอยูตรงนี้

เจาที่
ที่วัดอาตมากําลังอบรมพลทหารบก ขณะนั้นขาวสารก็เหลือนอยแลว อาตมาก็แผเมตตา
ไป เปนบุญของกองทัพบกที่จะมีขาวเลี้ยงตอไป
เกิดดลบันดาลใหครูรวมกับคุณประภาศรี มาจากลาดยาว จ.นครสวรรค นําขาวสารมาให
๑๐ กระสอบ น้ําตาลทราย ๑ กรสอบ นม ๑ ลัง หอมกระเทียม ๑๐ กิโลกรัม พริกแหง น้าํ ปลา
ผงซักฟอก
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คนที่สะสมบุญไว เวลาจิตวาง จะมีพลังสง ถาจิตไมวา ง จิตฟุงซานไมมีพลังสง จะเอา
สตางคมาทําบุญสังฆทานกี่รอยกี่พันกี่แสนก็ไมไดผล มันตองสะสมบุญ
อาตมาสะสมบุญไวตรงนี้ ทุนเสริมสมองเด็กในการเรียนหนังสือชวยเด็กยากจน เอา
ขาวสารไปใหทาน เจริญวิปสสนากรรมฐานบุญก็เต็ม
และเปนแรงผลักดันของกองทัพบกเหมือนกัน เจาที่เจาทางก็นําของมาใหตรงกับที่เขามา
ใหวันนี้เลย

เรื่องที่ ๑
เมื่อคืนนี้มีเรื่องอัศจรรยดลบันดาล อาตมาทํางานเสร็จก็สวดมนต ไหวพระ ยังไมทนั ได
นอน เพราะนอนไมไดจะตองเขาโบสถ
มีเสียงดังขึ้น แลวปรากฏตัวเปนตาแปะหนวดยาวมาบอกวา เปน เจาที่ มาจาก
กรุงเทพมหานคร มาบอกวา
พระคุณเจา วันพรุงนี้เขาจะนําของมาถวายทาน โปรดกรุณาแผเมตตาอุทิศสวนกุศลให
ขาพเจาดวย ขาพเจาเปนเจาของที่ อยูบานเลขที่ ๙๑ สุขุมวิท ซอย ๕๗ กับบานเลขที่ ๑๐๐/๑
ซอยสุขุมวิท เตรียมอุดม ๔ อาตมาก็จดไว
เขาบอกวา เมื่อสมัยกอนเขาเปนเศรษฐีมีเงิน ขี้เกียจทําบุญ ตายแลวเกิดเปนเปรตอยูที่
นั้น ไมไดไปเกิด อยูมา ๑๐๐ กวาปแลว เปนปูโสมเฝาทรัพย เจาของที่ใหมจะขายทีก่ ็ขายไมได
แตตอนนี้จะไปเกิดแลว เจาของใหมคือคุณระยา เขาจะขนของมาใหตอนบายนี้ มีขา วสาร
๒ กระสอบ น้ําตาลทราย ๓ กระสอบ น้าํ มันพืช ๑๐ ปบ น้าํ ๕๐ โหล แลวใหอาตมาอุทิศให
นี่กรรมฐานมีประโยชนนะ เจาที่มาบอกตั้งแตตี ๓ เชื่อไมเชื่อไมเปนไร
ปรากฏวาคุณระยาไมไดมา แตใหรถ ๑๐ ลอ บรรทุกของมาใหโดยโทรศัพทบอกลวงหนา
ตรงตามที่เจาที่บอกทุกประการ
นี่คือเงินไหลนอง ทองไหลมา และเจาของที่เขาจะขายที่ดวย รวยอีกเปน ๑๐๐ ลาน
อาตมาจะตองแผเมตตาใหเขา และขอใหกองทัพบกแผเมตตาใหเขาดวย

เรื่องที่ ๒
ที่ลพบุรี ขางรานวรทัศน ตอนเย็น ๆ เวลาประมาณ ๑๘ นาฬิกา จะเห็นคนแกโบราณ ถือ
ตะกราหมาก เดินไปมาหลังรานทีว่ งั และที่โรงหนัง เปน เจาของที่ เห็นกันหลายคน
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เขาเลยไปนิมนตพระมาสวดนักขัตรบาง เอาทราบซัดบาง ราดน้าํ มนตบาง ยายคนนั้นก็
หายไป
ลูกสาวของปาขางรานวรทัศน ทํางานอยูที่องคการโทรศัพท ยังไมมีครอบครัว เกิดมี
อาการผิดปกติตอนบาย ๓ โมง
จะมีอาการทําเปนคนหลังคอม ทําเปนนมยาน พิมพหนังสือไมไดเลย กวาดโนน กวาดนี่
มีคนพาไปหาหมอดู และเขาตรวจที่โรงพยาบาล หมอก็บอกวา ไมมีโรคอะไร
หัวหนาองคการโทรศัพทบอกวา ใหไปรักษาใหหาย ถา ๓ เดือนไมหายใหออกจากที่
ทํางาน
ยายคนนี้เปนเจาของที่ที่โรงหนังหลังรานวรทัศน แกหลังคอม นมยาน ถือกระจาดหมาก
ถูกเขาไลที่ลพบุรี เลยไปเขาลูกสาวเขาที่กรุงเทพฯ วิญญาณอาฆาตนะ
อยาลืมนะ ถาใครพบเห็นอยางนี้ อยาไลนะ อยาไปเอาพระมาสวด อยาเอาน้ํามนต
ราด ขอฝากไว “อยา”
ทานตองแผเมตตา แผเมตตาไปนี่ ผีมันรักทานนะ ขอประทานโทษ ไมตองแคผี แคคน
หรอก กับสุนัขยังใชได
อาตมาเมื่อสมัยเด็ก จะไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ ไปลาปา มีไอโทนตัวหนึ่ง เราไปขวาง
หัวมัน พอเรียนหนังสือจบจากกรุงเทพฯ มาหาปา มันเหาเราคนเดียว เพื่อนไมเหา หมายัง
เกลียดแลว ผีจะไมเกลียดหรือ
ในที่สุด เขาก็รักษาไมหาย จึงไปหาพระองคหนึ่งอยูที่ปากน้ํา สมุทรปราการ นั่งทางใน
เกง แมกับเตี่ยเขาไปดวย พระทานถามวา เคยเห็นยายแกหลังคอม นมยานไหม เขามาสิงอยู
พอแมก็ยังไมเชื่อใจ ก็ไปหาแมชีคนหนึ่ง ที่วัดปากน้าํ ภาษีเจริญ ก็บอกตรงกันกับพระ
เลย
จึงถามวิญญาณวา จะเอาอะไร ไมอยางนั้นลูกสาวจะไมหาย เพราะเขาเคียดแคนมาก จะ
เอาลูกสาวใหตาย
แมชีก็ถาม ไดความวา เอาสังฆทาน สิ่งของตอไปนี้ ไมกวาด มีด ชอนสอม ๒๐ คู
เขาก็ถามวา จะเอาไปไหน แมชีก็บอกวา “ยายคนนี้จะมาอยูวัดอัมพวัน เขารูจักหลวง
พอวัดอัมพวัน แผเมตตาใหทุกวัน และใหทานทุกวัน เขาบอกอยางนั้น”
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แมชีคนนั้นก็ไมรจู ักวัดอัมพวันดวย เขาบอกวา เอาไมกวาด เพราะมาอยูวัดตองกวาดวัด
และบอกวาที่วัดกินขาวเขาใชชอนกัน
เขาก็เลยพามาเต็มวัดเลย มาถวายสังฆทานและนิมนตพระอนุโมทนา ไมกวาดยังอยูเลย
วัดนี้ดี ผีชวยกวาดเยอะ คนขี้เกียจจัง
พอถวายสังฆทานเสร็จเรียบรอย พระอนุโมทนา “พุทธาโภคา....” เรียบรอย ลูกสาวหาย
ทันที เดี๋ยวนี้ยงั อยู ถามรานวรทัศนดูได เปนหัวหนากองไปแลว
ขอฝากไวอยาไปไลผีแบบนั้นนะ ตองแผเมตตา ขอเสนอแนะวา ถาผีเขาจริง เราก็แผ
เมตตาไปแบบเจาคุณธรรมกิตติ (สมเด็จพุฒาจารย (โต) พรหมรังสี)
คาถาวา “เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง”
ถาเชื่อจําไป ขับรถ ผีชวยเราหมด
ถาจะภาวนาเปนหัวใจ ก็ภาวนาวา “เมตตา คุณณัง อรหัง เมตตา”
ก็ไมนา เชื่อนะ ตอนเชาอยูดี ๆ พอบาย ๓ โมง ทําเปนคนแก กวาดเหมือนคนแก พิมพ
หนังสือไมไดเลย ทั้ง ๆ ที่เปนสาว ทํานมยานได แปลกดี!
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