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ญาติโยมเอย โปรดไดทราบไวเถอะ บุญกรรมมีจริง บาปกรรมมี ยมบาลจด
ไมมี จิตนี้เปนผูจด จดทุกวันคือ อารมณ เรื่องจริงแน จดทุกกระเบียดนิ้ว บาปบุญคุณ
โทษบันทึกเขาไว พอวิญญาณออกจากรางไป มันก็ขยายออกมาใชกรรมไป ถาเราทํา
ดีก็ไปบังเกิดในสวรรค ทําชั่วก็ลงนรกไปแบบนี้
อาตมามาคิดดูนะวาสวรรคอยูบนฟา นรกอยูใตดินก็คงไมใช ดูตัวอยางที่เคย
เลาใหญาติโยมฟง
ตาเลงฮวย ผูกคอตาย วิญญาณไปเขายายเภา ยายเภาเปนคนไทยแท ๆ
เกิดพูดภาษาจีนได ตอนนั้นอาตมาอยูวัดพรหมบุรี อาตมาเปนหมอไลผีแตไมมีคาถา
ถาเปนหมอผีไมตองใชคาถา ทําปากขมุบขมิบ เทน้ํามนตราดสงไป ผีจริงก็รอง ผี
ปลอมก็รอง พวกนี้โดนน้าํ ไมไดรองหมด อาตมาจับผีไดหมดแลว จริงปลอมรูหมด
คนที่เปนลมเพลมพัดไมตองเสกคาถาหรอก เอาน้ําพนไปยังรองเลย รองหวีด
หวาด ๆ คนสติไมดี ไมใชอะไรหรอก คนไมมสี ติเขาสวดภาณยักษกัน คนไมมีสติดิ้น
กันจะตาย คนมีสติเขาเฉย นี่จําไว มีสตินี่มีประโยชน คนไมมีสติผีเขาเจาสิง
มีคนมาตามอาตมาไป พอไปถึงยายเภาพูดภาษาจีน เลยตองใหเรือไปตาม
ตาแปะเลี่ยงเกี๊ยก ไวผมเปย เปนลุงเขยอาตมาใหมาเปนลาม
เขาขอกไมตองไลเขา เขาอยูกับ ฮวยเซียเถา อยูตรงใกลวัดพรหมบุรีนี่เอง
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อาตมาถามวา “ฮวยเซียเถา” คือใคร ทําไมถึงไปอยูกับ “ฮวยเซียเถา” เขา
บอกวา
“ชื่อ หลวงตามด เคยเปนเจาอาวาสวัดกลางพรหมนคร อยูเหนือตลาด
ปากบางนี่เอง อยูดวยกัน ๒ คน ขุดดินถมถนนทุกวัน ถาไมขุดดินเขาเฆี่ยนตี
และฮวยเซียเถาก็ขุดดินดวย”
อาตมาไดถามคนเฒาคนแกชื่อ บัวเฮง อยูตลาดปากบางบอกวา ฮวยเซียเถา
มีจริง ชื่อ สมภารมด อยูวัดกลาง เปนสมภารวัด จะสรางถาวรวัตถุของวัด แตเงิน
ทองถูกมัคทายกโกงไปหมด ไมรูจะทําอยางไร เสียใจเลยผูกคอตาย
นี่เห็นไหมสมภารผูกคอตาย ไมไดเคยเจริญกรรมฐานเลย ตายมาตั้งหาหกสิบ
ปแลว เดี๋ยวนี้ยังอยู ตาเลงฮวยเลาวา อยูกับฮวยเซียเถา ชื่อมด ก็ตรงกัน อาตมาถาม
วา “อยูตรงไหนละ ทานขาวที่ไหน ลื้อมาทําไมละ”
“อั๊วมาบอกใหลื้อไปบอกหลานสาวอั๊วนะ ทําบุญไปใหอั๊วไมไดนะ อยา
ทําเลย”
“แลวกินที่ไหนละ”
“อั๊วกับฮวยเซียเถาไปกินตามกองขยะ ที่เขาเอาเศษอาหารมาทิ้งกินกับ
หนอน”
“เอา! ที่ดี ๆ ทําไมไมกินละ”
“ไมมีใครใหกิน มีอีกพวกหนึ่งขุดถนนเหมือนกัน แตเขามีขาวกิน พวก
อั๊วไมมีขาวกิน ตองไปกินที่มันเหลือ ๆ จึงจะกินได ไปบอกหลานสาวอั๊วชื่อ
เจีย นะ บอกวาไมตองทําบุญไป อั๊วไมได ถาลื้ออยากทําบุญใหอั๊วนะ ฮวยเซีย
เถามดบอกับอั๊ว บอกใหลูกหลานเจริญวิปสสนานะ และอั๊วจะได”
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อาตมาก็มาบอกเจเจียวา ตาเลงฮวยบอกใหเจริญกรรมฐาน แตกลับถูกวา บา
บอคอแตกเสียอีก
ตาเลงฮวยบอกวา ที่อวั๊ ผูกคอตายนีไ่ มใชอะไร อาเจียไมใหเงินอั๊วกินยาฝน อั๊ว
กินวันละ ๕ บาท ตักน้าํ ใหทําขนมขาย ไมตักใหก็ไมใหอั๊วกินยาฝน อัว๊ ก็เสียใจผูกคอ
ตาย ตายไปแลวก็ไมมีใครใหกิน ฮวยเซียเถาบอกใหลูกหลานเจริญวิปสสนาจึงจะได
อาตมาถามวา “ฮวยเซียเถา บวชเปนสมภารเจาวัด ทําไมไมเจริญ
กรรมฐาน มาผูกคอตาย”
เขาบอกวา “ไมไดทํา ๆ” อาตมาจดและจดจําไวจนบัดนี้
อาตมาถามวา “ลื้ออยูวัดไหนละ”
“อั๊วอยูตรงนี้เอง อั๊วเห็นลื้อทุกวัน ลื้อเดินไปอั๊วก็ทักลื้อวา อีไปไหนนะ
แตลื้อไมพูดกับอั๊ว”
อาตมาถามวา “ขุดถนนที่ไหน” ก็ชี้ไปตรงนั้น แตไมเห็นมีถนน ก็ไดความวา
เราเดินไปตลาดบานเหนือบานใต เขาเห็นเราหมดเขาทัก แตเราไมรูเรื่อง อาตมาถาม
ตอไปวา
“ลื้อมีความเปนอยูอยางไร” เขาบอกวา “ถาถึงวันโกนวันพระ เขาใหหยุด
งาน ที่มานี่เปนวันโกน หยุดงานแลว เดี๋ยวอัว๊ ตองรีบกลับ เดี๋ยวเขาจับได เขาตี
อั๊ว หนีมาบอกหนอยเทานั้นเอง”
และยายเภานั้น พอถึงวันโกนสารทก็พายเรือมาจอดที่ตลาดปากบาง มีน้ําไหล
เขาทุง ตอนนั้นชลประทานไมมี ไปจอดเรือตรงที่เขาผูกคอตาย มาซื้อของจะไปกวน
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กระยาสารท ตาเลงฮวยบอกเขาใหหยุดงาน อั๊วเลยกระโดดขึ้นเรือมาเลยมาเขายาย
เภา ซึ่งนุงผาโจงกระเบน ใสเสื้อเตี่ยว
พอผีออกแลว อาตมาบอก “ยายเภาโอย เจี๊ยะปง ฮอนะ” ยายเภายังไมรู
เจี๊ยะปงเลย พูดจีนไมได อยูบางสําโรง เขตสวี อําเภอทากุง จังหวัดลพบุรี
อาตมาอยากรูวา ผีมีจริงไหม ก็เปนหมอผีเสียเอง นี่เลาใหญาติโยมฟง
สรุปไดความวา การที่ฆาตัวตาย ผูกคอตาย ญาติพี่นองทําบุญใหไม
ไดผลแน ตองเจริญวิปสสนากรรมฐานแผสวนกุศลจึงจะไดรับผล เพราะผีมา
บอกอยางนี้ โยมจะเชือ่ หรือไมเชื่อไมเปนไรนะ ก็นึกวายาทําวิปสสนากรรมฐานไปก็
จะไดรับผลวาบุญบาปมีจริง นรกสวรรคมีจริง หรือไมประการใด
เหมือนคนเรือนจําในวันนี้ ไปกระตุกสายสรอยเขาและเอาเทาถีบ เพราะสรอย
เสนใหญ เขาลืมไปแลว พอนั่งวิปสสนาเขาก็ปวดคอ คอเขียว ปวดขา กําหนด “ปวด
หนอ ๆ” ก็นึกถึงกรรมที่ตนทําไว ที่ไดไปกระตุกสรอยเขา พอนึกไดปบ ขอ
อโหสิกรรมทันที ตอไปนี้ขาพเจาจะไมทําอีกแลว ปรากฏวาหายปวดทันที นี่แสดงวา
เห็นกฎแหงกรรมดวยเวทนา
ขอฝากญาติโยมไวดวย มีพยานหลักฐาน เดี๋ยวนี้ออกจากเรือนจําไปแลว เปน
ไทแลว ทําตามตัวอยางที่อาตมาพูดตรงกับใจเขา บอกวา
“หลวงพอ ที่พูดนี่มันซึง้ ใจผมคิดไวแลว ออกไปนี้ตองเอาธูปเทียนแพไป
อโหสิกรรมที่ไดไปทําเขาไว แลวจะไปบูชาพอแม หาลูกหาภรรยาดําเนินงาน
กันตอไป”
วันนี้อาตมาก็ขออนุโมทนาสาธุการสวนกุศล
ทานทั้งหลายมาบําเพ็ญกุศล
เจริญวิปสสนากรรมฐานใหแกตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยการเจริญสติปฏฐาน ๔
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เจริญกาย เวทนา จิต ธรรม ตั้งพิจารณาโดยปญญา ตลอดกระทั่ง ยืน เดิน นั่ง นอน
จะคูเหยียด ๆ ขาทุกประการ ก็มีสติครบ
รับรองไดเลยวา ถาโยมทําถึงขึ้น ปดประตูอบายไดเลย นรก เปรต
อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน โยมจะไมไปภูมินั้นอยางแนนอน
เพราะเหตุใด เพราะอํานาจกิเลสทั้งหลาย โลภะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้น โยม
ก็กําหนดได ไมมีโลภะ ขณะมีโลภะ ก็กําหนด โลภะหายไป
จิตวิญญาณตายขณะมีโลภะตายไปเปนเปรต
กําลังมีโทสะตายไป
ขณะนั้นลงนรก
มีโมหะรวบรวมอยูในจิตใจไวมากตองไปเกิดเปนสัตว
เดรัจฉานอยางแนนอน
ถามีสติปฏฐาน ๔ มีสติสัมปชัญญะดี อบายภูมิก็ไมตองไป ปด นรก
เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉานทางอายตนะธาตุ อินทรีย ดังที่กลาวมาแลวนี้ทุก
ประการ
ขอกุศลที่ญาติโยมไดบําเพ็ญไปแลว ๒-๓ วาระทีผ่ านมา จงเปนพลวปจจัย ดล
บันดาลยอนกลับเปนบุญกุศลใหญาติโยมทั้งหลาย ประสบความสุขสันตนิรันดรทุก
ทาน และจงพยายามกาวหนาผานเกาะแกงทุรกันดาร ผานอุปสรรคถึงฝงฟากคือ
พระนิพพาน โดยทั่วหนากัน ณ โอกาสบัดนี้เทอญ...
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