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ตอไปนี้จะขอชี้แจงเรือ่ งกฎแหงกรรมวาพระเปนเปรตไดอยางไร เมื่อ พ.ศ.
๒๕๑๗ อาตมาไดรับอาราธนาจากพระครูสุวัฒนคณาภิบาล เจาคณะอําเภอศรีสําโรง
จังหวัดสุโขทัย ไปในงานมหาพุทธาภิเษก เพือ่ รวบรวมจตุปจจัยสรางอุโบสถ และ
ปลุกเสกประชาชนที่วัด โพธาราม อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
เมื่ออาตมาไปถึง มีคณาจารยจากภาคเหนือ ภาคอีสาน นั่งกันอยูหลายองค
โยมคนหนึ่งจําชื่อไมไดแนชัด อยูบานเหนือวัดโพธาราม มีอาชีพทํานากับทําไรยาสูบ
อายุประมาณ ๖๐ ปเศษ ไดมาคุยถึงยารักษาโรคบาวา รักษาโรคบามาเยอะทั้งสาวแก
แมหมายหลายคน หายทั้งนั้น เลือดทําพิษก็รักษาหาย วิกลจริตก็หาย อาตมานึกใน
ใจวาเดี๋ยวตองจดจําตําราจากโยมคนนี้ใหได
พอเขาวางกันแลวอาตมาก็เรียกโยมคนนี้มาคุย อาตมาถามวา “โยม ที่โยมคุย
วารักษาโรคบาหายมาหลายคนแลวนั้น โยมเปนหมอหรือเปลา” เขาตอบวา
“โอ ผมไมไดเปนหมอหรอก แตพอผมเปนหมอโบราณ ผมเรียนจากพอไว
เล็กนอย แตก็ไมไดรักษาใคร” อาตมาถามวา “ทําไมโยมโยมถึงมีชื่อเสียงรักษาโรคบา
ได” โยมคนนั้นเลาวา “ผมไดตําราจากผีพระมาเขาฝน ผีพระมาบอกยาแกบา
เปนพระจากจังหวัดสิงหบุรี” อาตมาขอจดตํารายา โดยมก็บอกวา “ผมอยากใหจัง
เลย ไปใหทานตอ แตนยี่ าพระผีบอก คงหาม บอกไปแลวคงไมขลัง ผมก็ถือคําโบราณ
อยางนี้ ทานอยากได ผมจะเลาเรื่องถวายใหฟง”
อาตมาถามวา “โยมเคยไปจังหวัดสิงหบุรี หรือเปลา” เขาบอกวา “ไมเคยไป
เลย” และก็เลาเรื่องความฝนวา ดังนี้
วันหนึ่ง ไปเลี้ยงควาย ไปดูไรยาสูบดวย มีพระองคหนึ่งรางกายใหญโต หมผา
ขาดรองแรง อายุประมาณ ๗๐ ป เดินไปเดินมา ก็มาแวะนั่ง บอกวา
“พอคิดเอย หลวงพอหิวน้ําจัง ขอบิณฑบาตน้ําหนอยไดไหม” ผมก็ไปตักน้ําไป
ถวายในขณะที่เลี้ยงควาย เมื่อถวายเสร็จแลว หลวงพอองคนี้ทานก็นั่งคุย
ผมก็ถามวา “หลวงพออยูที่ไหน มาทําไมที่นี่” ทานบอกวา “พอทิดเอย ที่มานี่
มาทวงหนี้เขานะ เขาขอยืมเงินมา ๑ ชั่ง และอีก ๒ บาน ขอยืมมา ๒ ชั่ง แลวไมให
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หลวงพอก็ตามทวง ทวงแลวก็ไมใหดวย ไมรูหายไปไหน นี่ก็เดินวนเวียนอยูแถวนี้มา
เปนเวลานานแลว มาทวงหนี้”
ผมถามอีกวา “หลวงพอชื่ออะไร อยูที่ไหน” ทานบอกวา “ชื่อหลวงพอขํา อยูที่
วัดเสาธงทอง บานแปงไทย” และเลาตอไปวา “บานเกิดเมืองนอนหลวงพออยูเยื้องวัด
ชะลอน มีทา ความใหญ อยูเหนือวัดอัมพวัน” ทานบอกวา ทานเปนพระนักเทศนได
เงินทองมากมาย แตไมไดทําบุญสุนทานแตประการใด ไดมีญาติและเพื่อนของญาติ
มากูเงิน กูมาแลวก็อพยพมาทําไรยาสูบ ที่จังหวัดสุโขทัย อยูที่อําเภอนี้แหละ
ผมถามวา “หลวงพออยูอ ยางไรละ”
ทานตอบวา “เออ! หลวงพอตายมา ๕๐-๖๐ ป แลวยังมาทวงหนี้ พอทิดเอย
หลวงพอเดินอยูแถวนี้ ดูมานานแลว ไมมีใครมีลักษณะดีกวาพอทิด พอทิดมีอัธยาศัย
ดี ใจบุญ ใจกุศล อุตสาหเอาน้ํามาใหหลวงพอฉันในวันนี้ เอาละ! หลวงพอมีของดีให
หลวงพอเปนหมอรักษาโรคบาอยูวัดเสาธงทอง พอทิดเอย จดนะ จําไวนะ ยานี้มี ๓๒
สิ่ง เปนยาหมอใหญ แกโรคบา หลวงพอเคยรักษาบามา จําเอาไวนะ พอทิดนะ หลวง
พอไมมีอะไรตอบแทน”
โยมคนนี้ก็จดจําไดหมด เพราะเคยเปนลูกมือของพอเขา ชวยเก็บยาสมุนไพร
เลยจําชื่อยาไดมากมาย และตื่นขึ้นมาก็จดยาไวทั้งหมด ๓๒ สิ่ง เปนยาใชปบตม ทาน
แลวหายทุกราย
อาตมาฟงแลวก็ไมนาเชื่อ ตองสืบสาวราวเรื่องดูกอน
หลวงพอทานเลาไดถูกตองเปนตุเปนตะ บอกวา
“พอทิดเอย เปนเวรเปนกรรมหลวงพอเหลือเกิน ตอนหลวงพอเปนเจาอาวาส
วัดเสาธงทอง เปนนักเทศน เปนพระอุปชฌาย บวชนาคไมพกั หลวงพอตายแลว เขา
ทําศพแลว ๕๐-๖๐ ปผา นไป หลวงพอยังตองไปทวงหนี้เขา อดอยากเหลือเกิน วันนี้
ทั้งวันไมไดฉันขาวเลย ไมมีจะฉัน และหิวน้ําน้ําลายไหลยืด พอทิดก็ใจดี มีจิตเปนกุศล
อุตสาหเอาน้ํามาถวาย หลวงพอฉันหมดกาเลย พอทิดมีเงินทองหมั่นทําบุญทําทาน
นะ อยาไปใหใครกูอยางนี้เลย”
และก็บอกตอไปอีกวา “สมภารองคปจจุบนั ยังรักษาโรคบาอยูชื่ออาจารยพวง”
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โยมคนนี้ไดเลาใหอาตมาฟง แลวก็ถามวา
“หลวงพอครับ วัดอัมพวันอยูใกลวัดหลวงพอพวงไหม” อาตมาบอก “อยูใกล
กัน วัดอยูในเขตอําเภอพรหมบุร”ี โยมบอกวา “เอาละหลวงพอ ไปขอยากับหลวงพอ
พวงก็แลวกัน ผมก็อยากจะจดใหเหลือเกิน แตจดไปแลวกลัววาจะไมขลัง”
อาตมากลับจากงานมหาพุทธาภิเษกแลวก็ไปกราบเรียนหลวงพอพวง ทาน
หัวเราะ บอกวา จริง อาจารยของทานเอง ขี้เหนียวที่สุด เก็บจนเกาทัง้ นั้น นมก็แข็ง
รมก็ลุย เสื่อออนมีเปนมัด ๆ พอทานมรณภาพแลว นําออกมาเปอยยุยหมดเลย รม
แตละคันผุหมด มีเงินทองมากมาย เขาเอาไปสรางวัด สรางศาลาจนปจจุบันนี้
หลวงพอพวงยืนยันวาเปนความจริง ทานก็จดยาให แตอาตมาก็ไมไดรักษานะ
ไมไดเปนหมอ ไมไดรกั ษาใครเลย และไดยาแกเลือดลมไมดีดว ย หลวงพอพวงก็
รักษาตอเนือ่ งจากครูบาอาจารยมา บัดนี้หลวงพอพวงไดมรณภาพไปแลว อายุถึง ๘๐
ปเศษ อาตมายังไปงานพระราชทานเพลิงศพ เพราะอยูในเขตอําเภอพรหมบุรี อาตมา
เปนเจาคณะอําเภอ จึงไดยานี้มา แตไมไดตั้งตัวเปนหมอแตประการใด
อาตมาไดถามโยมที่อําเภอศรีสําโรงวา “โยมคุยกับทานนานไหม” เขาบอกวา
“นาน ทานบอกวา สอนลูกสอนหลานนะอยาทําเลย อยาขี้เหนียวเลย นี่แหละหลวงพอ
ลําบากเหลือเกิน บัดนี้ยังหาที่เกิดไมไดเลย ไปเที่ยวทวงหนี้ ทวงแลวเขาก็ไมใหเลยก็
ตามทวงตลอดไป สบงจีวรขาดรองแรงมาอยางนี้แหละ”
ที่วัดอัมพวันก็ยังมี ชือ่ หลวงตาเฟอง เดี๋ยวนี้ยังอยูดวย ตอนบวชไมทํากิจวัตร
อะไร ขนแตของวัดเขาบาน ตายแลวเปนเปรตอยูที่วัดนี้ มีคนนับถือศาสนาคริสตคน
หนึ่ง นั่งทางในเกง ไดมาที่วัดนี้ ยังเห็นนั่งอยูบนศาลา
ขอชี้แจงใหโยมฟง พระเปนเปรตไดแน ที่เลานี่เพื่อเปนตัวอยางของพระภิกษุ
สมัยนี้ อาตมาไมเชื่อก็ตอ งเชื่อ เพราะโยมคนที่ฝนรับตํารายาไว ไมเคยมาสิงหบุรีเลย
ขอฝากญาติโยมไวเพียงนี้นะ
นี่เปนกฎแหงกรรมไมจําตองกลาววาเปน
พระภิกษุเทานั้น เปนฆราวาสก็มีมาก ขอเรียนพระสงฆองคเจาไว อํานาจโลภะ
อยากไดไมทําบุญสุนทาน เลยตองไปทวงหนี้ที่ใหเขากู เวลาตายไมนึกถึงอรหัง พุท
โธ ไมเคยเจริญพระกรรมฐาน ตายไปวิญญาณก็ออกจากราง ไปทวงหนี้เรียกวา เปรต
เปรตวิสัย ๖๐ ปแลว ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนเวลา ๑๖ ปแลวที่อาตมาไปนั่งมหา
พุทธาภิเษกที่วัดโพธาราม อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
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อันนี้เปนตัวอยางได อาตมาเกิดไมทันหลวงพอขํา โยมคนนั้นบอก ตองเชื่อ
๑๐๐% เพราะวาไมเคยมาสิงหบุรี และอาตมาไดบอกไววา โยมผานมาแวะวัดอัมพวัน
หนอย
ในเวลากาลตอมา โยมคนนั้นก็พาลูกมาที่วัดนี้ หลายปผานมาแลว มาบอกให
พาไปวัดเสาธงทอง อาตมาก็พาไป ตอนนั้นหลวงพอพวงยังไมมรณภาพ ไดบอกกับ
หลวงพอพวงวา ฝนอยางนี้จริง หลวงพอพวงถามวา “ยามีอะไรบาง บอกใหฟงซิ”
โยมผูที่ฝนไดรับยาไว ก็บอกยา หลวงพอพวงบอก “ถูกตอง” ไมขาดแตละสิ่ง
หนักเทานั้นบาท เขายาดําดวย เขาฝกคูน ใบมะกา นี่แหละ แตทั้งหมดมี่ ๓๒ สิง่
หลวงพอพวงจึงใหตํารายาอาตมาเปนยาแกโรคบา
นับประสาอะไรกับโยมผูหนึ่ง เปนเศรษฐี ๘๔ ป รักษาอุโบสถมา ๓๐ ป
ทอดกฐินเกง ทอดผาปาเกง แตตายเปนเปรตไปเที่ยวเขาเขา เพราะอํานาจโลภะ
เอาทรัพยสมบัติของลูกชายคนโตมาใหคนเล็ก”
ลูกเขยเลนการพนันจนหมด
ผลาญหมดเลยเสียใจ ถึงแกกรรมตายเปนเปรต เพราะโยมคนนี้ไมเคยเจริญ
วิปสสนากรรมฐานเลย อํานาจโลภะตายไปเปนเปรต อํานาจโทสะตายลงนรก
อํานาจโมหะตายไปตองไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน
อาตมาเคยเลาใหโยมฟงแลว สมภารที่จังหวัดสุพรรณบุรี ติดตอจังหวัด
กาญจนบุรี เปนอุปชฌายพระครูสัญญาบัตร ตายไปแลว ๓ ป อาตมาไปงานศพนี้
สมัยกอนนานแลว ตายไปเกิดเปนวัว วัวนั้นเขาไปในวัดนั้นเรื่อย เจาของเลยปลอยให
อยูในวัด นี่เห็นไดชัด
อาตมาไดชแี้ จงกฎแหงกรรม มาพอสมควรแกเวลาแลว ขอญาติโยมทัง้ หลาย
จงเจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ นึกคิดสิ่งหนึ่งประการใด
สมความมุงมาดปรารถนาดวยกัน ทุกรูป ทุกนาม ณ โอกาสบัดนี้เทอญ
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