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....ความสุขที่แนนอน ความสุขทีผ่ องใส ความสุขที่ไมเจือปน เงินทอง
ชวยไมได ตองสรางตองทําของตนเอง จิตใจเบิกบาน จิตใจดี เงินทองเรื่องเล็ก
สมบัติก็เรื่องเล็ก ในเมื่อเรามีจิตใจ เปนอริยทรัพยอันประเสริฐแลว สมบัติ
ภายนอก ก็จะถูกดึง ถูกดูดใหเคลื่อนยายเขามาหาเรา จะเปนสังหาริมทรัพย
(ทรัพยเคลื่อนที่ได) อสังหาริมทรัพย (ทรัพยเคลื่อนที่ไมได) มันจะหลั่งไหลเขามา
หาเรา ทําใหเรามีที่ดินที่อยูที่อาศัยมากมาย
ทรัพยเคลื่อนที่ได ในเมื่อจิตเปนกุศล มันก็เคลื่อนเขามาบานเรา ยิ่งรวยเงินยิ่ง
เขา
สวนบานคนจน เงินไมคอ ยไปหาหรอก เพราะมันจนจิตจนใจจนสติปญ
 ญา จน
ทั้งอริยทรัพยภายใน ทรัพยไมคอยเขาไป มันเขาไปหาคนรวยจิตใจรวยทรัพย
คุณสมบัติ มีกรรมฐานดี สติปญญาดี เงินมันก็วิ่งไปรวมที่บานคนรวยอยางนั้น
คนจนไมทําบุญสุนทาน บุญจะเขาไปหรือเงินจะไหลเขาไปไมได เขามักจะพูด
ดา “เรามันจน เงินหนีหมด” ก็ใชแลว
บางทีมีทรัพยสมบัติที่พอ แมยกให มันจนจิตจนใจ จนสติปญ
 ญา ทรัพยสิน ก็
อันตรธานสูญ มันก็ไปรวมอยูที่บานคนรวย เพราะคนรวยเขารวยสมบัติ รวย
คุณสมบัติ มีอริยทรัพยอันประเสริฐ มันก็ดูดเงินจากที่อื่นไปหมด เอาไปอยูบานนั้น
รวยมหาศาล บานไหนจนมันไมมีไหลไปหรอก มันจนนี่ มันจนจิตจนใจ จนปญญา จน
ธรรมะ จนคุณสมบัติ ไมเคยใสบาตร ไมเคยทําบุญเลย จนอยางนี้ทรัพยสมบัติจะเขา
ไปไมได
ทรัพยคือศีล สมาธิ ปญญา ทรัพยคือตัวศรัทธา ทรัพยคอื ตัววิริยะ ทรัพยคือ
ตัวความมั่นหมายของตน ไดกุศลภาวนาอยางนี้เรียกวาทรัพยมีอยูภายใน มันก็ดึงดูด
เขาไปรวม สิริมิ่งขวัญมงคลก็ไปอยูบานคนรวยทรัพย รวยน้ําใจ ทําบุญตักบาตรไม
พัก ทรัพยมนั ก็เขาไปพักอยูบานนั้น มันไปอาศัยอยูบานนั้น เพราะบานนั้นมีความสุข
ทรัพยนั้นก็ไปรวมเปนกอนเปนกํา
บานไหนมีความทุกข จิตใจสกปรกลามก ของดีมันก็เคลื่อนยายไป ที่โบราณ
เรียกวา ทองลุก อาตมาเคยเห็นกับตา ถึงไดเชื่อ ทองลุกเหมือนไฟพะเนียง และ
ทรัพยเคลื่อนที่ได

๑

เคลื่อนยายออกไป นีท่ รัพยมันเคลื่อนที่ได คนไหนมีบญ
ุ วาสนา มันก็เคลื่อนไปอยู
บานนั้นแหละ
เมื่อตอนอาตมาเปนเด็กนักเรียนมัธยม ๒ อยูกับยาย ยายมีเงินกลมเยอะ มี
ทองสายสะพาย ๒ เสน สรอยคอสรอยขอมือเยอะ เงินเหรียญเงินกลมเปนไห ๆ ยาย
ของอาตมาไปรักษาอุโบสถ ตองคางคืนที่วัด เชาตองไปรับ เวลาไปก็เตรียมทํากับขาว
ใสปนโตใหเสร็จ เมื่อทําบุญตักบาตรแลวก็เก็บไวรับประทานอาหารเพล และรอคาง
คืน รุงเชาอาตมาก็ไปรับไปหาบกระบุงใสผาผอนทอนสไบของคุณยายกลับบาน
แตอาตมาคิดเปนอกุศล จิตใจเปนอกุศล ไมมีทรัพยคิดลักเงินกลมของยาย ไป
แลกสตางคแดงมาเลนโยมหลุม พวกบานเหนือบานใตตอมกันเปนกลุมหมด พอยาย
ไปวัดแลวมาชวนเลนโยนหลุม อาตมาก็ลักเงินกลมเงินเหรียญบาง เอาไปแลกสตางค
แดงมีรู บาทหนึ่งแลกไดไมกี่สตางคหรอก นี่เมื่อสมัยเปนเด็ก
พอถึงวันพระดีใจมาก ดีใจที่จะไดสรางบาป โดยที่ยายไปอยูวัด ไมสนใจเรื่อง
ทรัพย เงินทอง ยายไมเคยนับ อาตมาตอนเปนเด็กก็ลักเรื่อย วันพระละ ๑๐ กอน เงิน
กลม เงินเหรียญของรัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ มีมาก เอาไปแลกเปนสตางคโยมหลุม
เสียหมด เพราะเลนไมเปน เลนเสียตลอดรายการ
ในเวลากาลตอมา ยายก็บอกวา หลานเอย เขาปลนกันที่บานบางมวงหมูโนน
ตีชิงวิ่งราวกันมาก จะเอาเงินไวที่ไหนดี ยายก็ออกหัวคิดโบราณ ฝงไวเถอะ ฝงไวใต
ถุน ก็ตามใจยาย ฝงก็ฝงกัน รอใหเย็น ๆ หมดแขก ลูกหลานไมมาเยี่ยมยายแลว
อาตมาก็ไปขุดใตถุน ขุดแลวก็ฝงไว ๒ ไห ไหหนึ่งเปนเงินกลม เงินเหรียญ อีกไห
หนึ่งเปนทองคํา สรอยขอมือ กําไลเทาเปนทองคํา ทองก็มสี ายสะพาย ๒ เสน ๆ ละ
๘ บาท สรอยขอมือขางละ ๔ บาท ยังมีอยูอันหนึ่งพิเศษ อาตมาก็เอาไปฝงเหมือนกัน
เดี๋ยวนี้ไมมีหรอก เขาเรียกรางแหทองคํา รางแหเงิน รางแหนาก ยายมีครบ อาตมารู
หมด ออ! รางแหเขายังทําดวยทองคํา แตบางบานไมมีบญ
ุ วาสนา อยาไปใชรางแห
ทองคํานะ เจงเลย นี่ยายเลา อาตมาฝงแลวก็เอาดินมาทา เอาขี้ควายมาทา เอาพระ
พอมครอบอยูใตถุน
ตอมา ยายบอกวาทีว่ ัดศรัทธาภิรมยมีเทศนคาถาพัน เทศนมหาชาติ ๓ วัน ๓
คืน ยายจะไปคางวัด อาตมาก็ถามวา “ยายไปคางกี่คืน” ยายก็บอกวา “๒ คืนหลาน”
อาตมาก็นึกวาสบายละคราวนี้ จะขุดขายแน อาตมาคิดทุกวันไมมสี วดมนตหรอก
อาตมาสวดมนตเปนสวดมนตได ยายสอนใหสวด สวดแลวขออธิษฐานจิตขอใหลัก
ทองคํา ลักของยายใหได นี่คิดเปนอกุศลอยางนี้
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๒

พอถึงวันพระเทศนมหาชาติ อาตมาก็ไปสงยายแตเชามืด ยายรักษาอุโบสถ
คางวัด ๒ วัน ๒ คืน ฟงเทศนมหาชาติ พอไปแลว เพื่อนก็มาคอยเลน เดี๋ยวบาย ๆ
หนอยจะไปเลน ตั้งใจวาจะลักขุดใหได
อาตมาก็ไปเปดกระพอมออก ขุดลงไปนะ ไมมีเลยหายไปหมดเลย ไหสอง
ลูกไมมีเลยนะ มีรูทะลุไปทางหลังเรือนแปลกมาก เอ! ใครมาลักเอาไป อาตมาก็
กลบไวตามเดิม
ยายลืมเรื่องที่ฝงไวเพราะเงินที่ใชอยูม ีมาก ที่ฝง ไวนี่ตางหาก นี่ทรัพยหนีได
อยางนี้ อาตมานึกถึงโบราณไดวา เดินเรือนปง ๆ ยายตี บอกวา “หลานอยาเดิน
เรือนดัง ทรัพยจะหนี” ตองเดินเบา ๆ รับประทานขาวดังกองแกง ยายวาเลยนะ ไม
มีคุณสมบัติเลยนะหลานเอย ทรัพยไมมีเลย เงินไมมีนะทองก็หนีหมด
คนไมมีคุณสมบัติแปลวา คนไมมีศลี ไมมีธรรม ทรัพยจะมาไดอยางไร นี่ยาย
เลา อาตมาก็ขุดไมไดเลย หนีไปไหนหมดไมทราบมีรูโบเลย หายไปทั้งไห ก็ไมสงสัย
วาทรัพยจะหนีไดเขาใจวา ขโมยลักไป แตการฝงนั้นรูกันยายกับอาตมาเทานั้น คนอืน่
ไมรู ปาก็ไมรู ทําไมหายได ขุดหาก็ไมพบ
ในอวสานกาลยายปวยหนัก ปวยก็ไมมีโรค คลาย ๆ วาทรุดลงไป กําลังถอย
ลงไป อายุ ๙๙ ปพอดี อาตมาอยูปฏิบัติยายอยางใกลชิด เหลืออีก ๗ วันจะตาย
เจตภูตของยายไปเขาฝนปาชื่อ ปาเหลี่ยม สะดวกดี ยายยังไมตายนะ ยังนอนอยูแต
สติดี ปอนขาว ปอนน้ํา แตยายก็เพลียลงไป ๆ เขาเตรียมตอโลงบําเพ็ญกุศล สวด ๗
วัน ๗ คืน ไปเขาฝนปาบอกวา “หลานคนนี้สกปรก คิดจะเอาทรัพยไปทําลาย
ทรัพยเลยหนีอยูที่ปากระชาย” หนีไดจริง ๆ นะ เราคิดจะขาย คิดจะทําลาย คิดจะ
เอาไปเลนการพนัน ในที่สุดก็หนีไปจริง ๆ
พอยายตายก็นําไปบําเพ็ญกุศล สวด ๗ วัน แลวเก็บไวกอน สองปผานถึงจะ
ทําศพ เวลาทําศพ มีโขน ละคร หนังใหญ ๒ วัน ๒ คืน ทีว่ ัดศรัทธาภิรมย เรียกกันวา
วัดใหมศรัทธาราษฎร
ที่วัดนี้มีปริศนาบอกไววา “วัดใหมไกเตี้ยเหี้ยขึ้นไข อิฐไมใหขัด วัดไมให
ขุด บริสุทธิจ์ ึงเอาได” มีน้ํามันไป อาตมาเห็นชัดเมื่อเปนเด็ก นี่แหละปริศนาของคน
โบราณนะ ในที่สดุ อยูที่ไหนรูไหม อยูที่ตนมะมวงไขเหี้ย อยูหนาโบสถ ตนใหญมาก มี
มาแตครั้งไหนก็ไมทราบ น้ํามันโบอยูในโพรงตนไมนี้ คนโบราณนี้สมองดีเหลือเกิน
บางคนมาขุดโบสถ ขุดวัดเขาไมให
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๓

ลุงอาตมาบวชเปนพระ ทานบอกวาขออธิษฐานใหพบแลว จะเอาคืนที่ ตอน
นั้นอาตมายังเปนเด็กเล็ก ๆ เลยทานก็ไดที่ตนมะมวงไกเหี้ย แหม! คนโบราณนี่ลึกซึ้ง
เหลือเกินปญญาสูง เวลาคนมาทําบุญทานก็เอามาทาตา ทาใหอาตมาดวย มองดูคน
แลวหัวเราะใหญเลย เพราะเห็นขางในหมด นี่เลาเรื่องเกาใหโยมฟง
ในที่สุดเอาศพยายเก็บเรียบรอย ปาเหลี่ยมก็เรียกอาตมาไปพบ แลวบอกวา
“เออ! มานีซ่ ิ ขาฝนวาเอ็งจะลักขโมยเงินยายไปเลนจริงไหม?” อาตมาก็นิ่ง พูดวา
“จริงจังอะไร” ปาบอกวา “ฝนอยางนี้ อยูที่ปากระชาย ไปชวยขุดหนอยไดไหม”
อาตมาก็ไปชวยขุด กอนขุดอาตามก็มอมปาเสียกอน ปาชอบน้ําตาลเมา ชอบ
ดื่มเหลา เลยเอาน้ําตาลเมามาใหปาดื่มเสียเมา แลวก็ไปขุด พบไหจริง ๆ อยูหาง
จากเรือนไป ๕ วา ในปากระชาย ที่อาตมาเคยปลูกกับยายไว ขุดมาไดหมดเลยนะ
ไดเงินไดทอง อาตมาก็หวิ ไปบานปา
ปาก็บอกวา “หลาน ปาจะแบงใหเจาบาง เจาไมนาคิดสกปรก จะทําลายทรัพย
ยาย” ตอนนัน้ ปายังเมาอยู อาตมาก็ยักทองไว ยังไมบอกปา ทอง ๒ เสน สรอยขอมือ
แลวก็รางแหอีกดวย แตเงินกลมเอาไปเถอะ ปาก็เอาไป อาตมาจึงรักษาไว พอปา
หายเมาแลว อารมณดี อาตมาก็บอกวา
“ปา ไมใชมีเฉพาะเทานั้นนะ นี่สรอยสายสะพาย ผมเปนหลานนะ ผมดูแลยาย
มานะ ขอใหผมเถอะ” ปานิ่งอั้น อาตมาบอก “ขอปาไมใหก็ตองเอา เพราะยักเอาไว
แลว” ปาก็อโหสิกรรมให อาตมาก็เก็บไว ไดมีโอกาสสรางโบสถวัดพรหมบุรี (ชื่อ
เกาวัดกุฎีลอย) ขายสายสะพาย ๒ เสน ๆ ละ ๘ บาท เปนทุนสรางโบสถอุทศิ
สวนกุศลใหยาย ทีว่ ัดพรหมบุรีมาจนบัดนี้ นี่แสดงใหเห็นชัด ทรัพยเคลื่อนที่ได ถา
คิดไมดีนะ
ขอฝากลูกหลานไวดวย เปนเด็กอยาคิดไมดีตอพอแมปูยา ตายาย อยาลัก
ทรัพย ถาทรัพยมีคุณสมบัตมิ ันหนีไดจริง ๆ บางบานจนทรัพยก็หนีไปอยูบานคนรวย
คนรวยน้ําใจ รวยบุญรวยกุศล ทรัพยเขาบานนั้นหมด นี่ปูโสมเฝาทรัพย อาตมาถึงได
วา ทองมันลุก ลุกจริง ๆ นะ ลุกหนีไปเลยมันไมอยูหรอก บานไหนอัปรียจัญไร ดากัน
ไมพัก ทะเลาะไมพัก ทรัพยหนีหมด ลองดูนะ
อาตมาขึ้นเรือนตองลางเทาทุกครั้ง และตองเดินคอย ๆ ยายบอกอยาเดิน
เรือนดัง กระทืบเทา ทรัพยมันจะหนี คุณสมบัตจิ ะไมมี อาตมาจําไดมาตัง้ แตเปนเด็ก
ๆ ขอฝากญาติโยมไวดวย ทรัพยหนีไดจริง ๆ ขอยืนยัน
ทรัพยเคลื่อนที่ได

๔

นี่ปาก็ตายแลว ยังอยูแตอาตามาก็จะตายจากไป อาตมานึกดีใจมาไดของดีที่
หลัง ตอนบวชรักษาไวจึงเอามาขายเอาเงินมาสรางโบสถใหยาย ทรัพยสมบัติจึงอยู
กับเรา ขายไปบาทละไมเทาไร ก็พอเปนทุนซื้อเหล็กซื้อปูนสรางโบสถวัดพรหมบุรี มา
จนบัดนี้ เพราะอาศัยสรอยสายสะพาย ๒ เสน สรอยขอมือ ๒ เสน และรางแหอีก ก็คง
จะไดบุญเยอะ
นี่แหละขอเจริญพรญาติพี่นอ งวา คนมีคุณสมบัติถึงจะมีทรัพย คนไมมีทรัพย
จึงไมมีคุณสมบัติ คนมันจนเงินจึงไมไหลเขาไปนะ ไหลเขาไปก็ขายหมดนะซิ ไปเลน
การพนัน ดืม่ เหลาหมด
อาตมานี่แหละเลนโยนหลุม ทอยกอง เลนการพนัน เลนชิ่วลัก แพเขาเรื่อย
เงินทองยายก็หมด เลยทองมันหนีได แตมานึกไดวาเปนกุศลจะไดสรางโบสถ ในที่สุด
ทองก็อยูกับเรา ๒ เสน จนไดมาบวชในพระศาสนา
ขอชี้แจงใหญาติโยมไดทราบวา ทรัพยมันเคลื่อนที่ได คนที่จนบุญทานไมทํา
มันก็จนอยางนี้ ทรัพยกห็ นีไปหมด นี่แคคิดวาจะลักของยายเอาไปขาย หนีออกไปอยู
ปากระชายนะ กลวงโบออกไปเลย ไหเคลื่อนที่ได
คนก็เคลื่อนที่ไดนะ คนดีไปอยูกับคนชั่วไมไดหรอก มันก็เคลื่อนยาย คนชั่วไป
อยูกับคนดีเขาไมได คือลูกจางเดี๋ยวมันก็เคลื่อนยายของมันเอง ไมตอ งไปไลหรอก
มันไมมีคุณสมบัติ ไมมบี ุญวาสนาจะอยูกับบานนั้น จึงเคลื่อนยายไปเองโดยอัตโนมัติ
เหมือนทรัพยสมบัติตอ งเคลื่อนยายดังกลาวแลว
นี่เปนกฎแหงกรรม คิดจะลักเขา มันเปนกฎแหงกรรมนะ ทรัพยเคลื่อนที่
ทรัพยหนีได คุณสมบัติไมมี คนที่ปากเปนทรัพย พูดเงินไหลมาเลย คนที่ไมมี
คุณสมบัติทางปาก ปากไมมที รัพย ปากเปนกาลกิณี พูดเสียเงินนะ พูดเสียเงินเสีย
ทองตลอดรายการ ขอฝากไวดวย
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