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เทศนอบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ 
เมื่อเชาวันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๘ 

ระลึกชาต ิ
 
 วัดภูริทัตฯก็ใหทานชวยมาเปนสมภารที่นี่ ตกลงกันเรียบรอยแลว บรรดาพระ
ทั้งหลายเชนทานฟก มาใหความเห็นจากเราวาใครเปนสมภาร เราก็คอยสอบถามเรื่องราว
อะไรไวกอนแลวสําหรับพระที่ควรจะมาเปนสมภาร พระก็เสนอมาสององค เราพิจารณา
เรียบรอยแลวลงความเห็นวาทานชวยมีความเครงครัดเด็ดเดี่ยวมาดั้งเดิม เขาจะตั้งอะไร
สมณศักดิ์สมณะแสกใหทานไมเอา ทานบอกวามันเปนกังวล ตั้งเจาคณะอะไรใหอกีทานก็
ไมเอา มันเปนเครื่องกังวลกับการบําเพ็ญธรรม ถูกตองทานพูด นี้ละหนักมาก แสดงวา
ทานเห็นแกธรรมยิ่งกวาเห็นแกยศแกลาภบาๆ บอๆ  
 ประชุมแลวก็เลยตกลงใหองคนี้เปนเจาอาวาส เราใหอํานาจทุกอยางในวัด พระจะ
อยูเกาอยูกอนอยูไหนก็ตามไมสําคัญ สําคัญที่วาเปนพระดีพระชั่ว ถาพระชั่วอยูมาตั้งกปัตั้ง
กัลปเจอกันเมื่อไรขับเมื่อนั้น บอกงัน้เลย ไมใหอยู สถานที่นั้นไมใชสวมใชถานพอจะมา
บรรจุมูตรคูถอยางน้ัน คือพระที่เลวมันก็มูตรคูถ เราก็บอก ตกลงกันเรียบรอยแลว เราก็
หายกังวล มีเทานั้นแหละ ทุกคนมอบอํานาจใหทานบุญชวยเปนสมภารเต็มรอยเปอรเซ็นต
ที่จะดูแลพระเณร ไมวาอยูเกาอยูใหม องคไหนดีไมดีแลวคัดเลือก ควรใหหนีใหหนีเลย 
ไมใหอยู เราบอกงั้น เอาอํานาจเลอะเทอะมาอวดอางวาอยูมากอนเทานั้นเทานี้ไมไดเรา
บอก ตัดกันตรงนี้เลย เทานั้นแหละ  
 ไมอยางน้ันอนัธพาลมันจะเขาครองวัดครองวา กลายเปนสวมเปนถานไปหมด วัดนี้
เขาถวายเราแลว เราก็เปนภาระหนัก นิมนตอาจารยเจี๊ยะมา ทานก็รับให เราก็เบาภาระ 
เมื่ออาจารยเจี๊ยะลวงไปแลวภาระอันนี้ก็อยูกับเรา เพราะเขาถวายเรานี่วัดใชไหมละ เราให
อาจารยเจี๊ยะมาอยู เมื่ออาจารยเจี๊ยะลวงไปแลวใครสมควรที่จะมาอยูวัดนี้ที่จะเปนมงคลแก
วัดแกวา แกสาธารณะทั่วๆ ไป เราก็บอกเด็ดไวดวย เราก็บอกเด็ดไวดวย  องคไหนไมดี
อยาใหอยู ใหขับออกเลย อยาเอามาไวสวมๆ ถานๆ อยาใหมีอํานาจมาครองวัด มันจะเปน
สวมเปนถานไปหมดในวัดนี้ เราวา วัดนี้สําหรับบรรจุอรรถธรรม วางั้น ไมใชบรรจุมูตรคูถ
นะ บอกขาดตัวไปเลย  
 ใหอํานาจทานชวยเต็มที่เลย เพื่อทานจะไดรักษาความดีเอาไวคงเสนคงวาหนาแนน
ตอไป ถาปลอยใหพวกอันธพาลมาเปนใหญมันจะแหลกไปหมด เหมือนที่มันเปนอยูนั้น
เห็นไหมละ พวกนี้แทรกอยูที่ไหน มตูรคูถแทรกอยูที่ไหนเหม็นคลุงไปหมด  อันนี้เปนพระ
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ฝายปฏิบัติดวย และอยูในความรับผิดชอบของเรารอยเปอรเซ็นตดวยวัดนี้นะ เพราะฉะนั้น
เราถึงไดชี้ขาดทุกอยางทีจ่ะกล่ันกรองพระดีเขามาอยู มีเทานั้นแหละ 
 ทานจันทรมีเมตตาสัตว ผอนผันสั้นยาวทุกอยาง ใหอยูกับสัตว ใหสัตวเปนเพื่อน 
ใหเอาสัตวเปนเสี่ยวเลย เราบอกงั้น เรียกวาเล้ียงสัตวโดยเฉพาะ สัตวแถวนั้นลงน้ันหมด 
อยูในภูเขา ตอนเชาขนาดนี้มาแลวนะมากินขาว หมูตั้งเปนรอยๆ หล่ังไหลลงมาในวัด 
เหมือนหมูที่เราเลี้ยงไวในบานเรานะ หมูปาหล่ังไหลลงมา แตเขามาโดยนิสัยสัตวปานะ เขา
ไมไดมาแบบสัตวบาน มาเซอๆ ซาๆ ทะลึ่งๆ ไมมี พอลงมา จัดอาหารใหเรียบรอยแลว
ตางตัวตางกนิเรียบรอยแลวพรึบขึ้นเลย เงียบไมมายุงนะ ขึ้นอยูบนเขา พวกนกยูงก็
เหมือนกันเต็มวัดตอนเชา พอกนิอิ่มแลวไปหมดเหมือนกัน ยังเหลือแตสัตวที่ประจํา
วัดเพนๆ พานๆ ก็ดีอยางหนึ่งที่นั่น นั่นก็เปนจุดใหอภัยแกสัตว 
 สําหรับวัดภูริทัตตะฯนั้นเปนวัดที่พระจะตองปฏบิัติดีปฏิบัติชอบจริงๆ มาอยู มาสุม
ส่ีสุมหาไมได เราขับเลยนะ ไมใหอยู พวกเลวนี้เราเบื่อเหลือประมาณจนมองหนากันไมได 
ไหนจะมาอยูกับวัดเราเอาไมแทงหัวอกเราตลอดเวลาไดเหรอ ไมไดวางั้นนะเรา ไมเหมือน
ใคร ไมมีใครอยูองคเดียวพอ ไมตองมีใครมายุง เราสบาย เราเขามาเกี่ยวของอยาใหเปน
ภัย ใหเปนคุณ เราบอก สองวัดที่เรารับนะ รับที่เขาถวายวัด ที่เขาถวายวัดมากตอมากเรา
ไมอาจรับได ไมใชรับสุมสี่สุมหา แลวใครมาอยูก็ได เราไมเอาอยางน้ัน ถาเรารับอะไรแลวก็
ตองรับผิดชอบทุกอยาง เชนวัดภูริทัตตะฯกับวัดหลวงตาบัวเมืองกาญจนเปนวัดที่เขาถวาย
เราแลว เราก็รักษาเขมงวดกวดขัน 
 ที่นั่นเลยเปนสถานที่ใหอภัยสัตวเต็มในดงนั้นนะ มาอยูนั้นหมดกับทานจันทร นี่ก็
เปนจุดอันหนึ่งที่ใหอภัยแกสัตว เราถามวาพวกนายพงนายพรานเขาไมมาลอบยิงสัตวเหรอ 
ไมมา คือทางนูนก็ยังมพีวกทหารมีตชด.คอยตระเวนอยูเร่ือยๆ ขางบนเขา เขาไมกลามา 
แลวสัตวเหลานั้นก็มาอยูสบายๆ ถึงเวลาเขามากินอาหารกับพระแลวขึ้นๆ ที่นั่นใหอภัยแก
สัตวมากทีเดียว วัดปาหลวงตาบัว เปนประโยชนทางใหอภัยแกสัตว ชีวิตจิตใจของสัตวลง
มากินทั้งนั้น พวกที่ไมมากินเขาอยูขางบนก็ไมมีใครมารังแก เพราะอานุภาพของวัดนั่น
แหละรักษาไว 
 พระไปอยูที่ไหนเปนอยางน้ันละ สัตวเคยเห็นพระเมื่อไรแตเขาเกิดมา แตทาํไมเขา
มาสนิทสนมมาแอบแฝงกับพระ ก็เพราะธรรมนั่นเอง ธรรมใหอภัยทุกอยาง ไม
เบียดเบยีน ไมทําลาย มิหนําซ้ํายังใหอาหารกิน เชนอยางวัดปาหลวงตา  ใหอาหารเขาดวย 
รักษาเขาดวย ไมใหใครมาทําลายรังแกเขา ใหเขาอยูสบายๆ ตอไปนี้ยิ่งจะมากนะ แถวนั้น
มาก และที่รูสึกขยายออกไปอีกเราก็ไมวา เพราะซื้อขยายก็หมายถึงหัวใจสัตวที่จะมา
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รวมตัวเพื่อความปลอดภัยอยูที่นั่น และเพื่อความอบอุน อาหารการกินก็อาศัยกินกับพระ
ดวย ขยายที่ออกไปอีกเราก็ไมขัดของอะไร ขยายได เขาขยายเพื่อสัตว  
 ทุกวันนี้สัตวมาอยูไมไดนะ พวกยักษพวกผีหูส้ันๆ นั่นแหละ มันเกงมาก เราหยิ่งใน
เราวาเปนมนุษย หูส้ันๆ นี่คือตัวยักษตัวสําคัญ สัตวทั้งหลายเขากลัวกันหมด ไมเห็นกลัว
แตปลิงเทานั้นละ หูส้ันๆ หูยาวมันกินทั้งน้ันละปลิง กินเลือด นอกนั้นเขากลัวหมด มียุง
บางไมกลัวนะ นอกนั้นกลัวกันทั้งน้ัน มนุษยหูส้ันเขาเรียกวายักษหูส้ัน กินไมเลือกพวกนี ้
ในน้ําในบกเอามากินหมดไมมีเหลือ ปลาในทะเลก็ไมเหลือ พวกยักษหูส้ันกินหมด ปลา
ทะเลน้ําจืดน้ําเค็มที่ไหนบนฟาอากาศไปหากินไดหมดพวกนี้ หูส้ันๆ มันฉลาดนะ ไมมีใคร
ฉลาดเกินยักษหูส้ัน 
 วันนี้ก็นัดหมอวาจะไปตอน ๑๑ โมงครึ่งใหถึงนูน โรงพยาบาลหมออุทัย เขานิมนต
เรามานานแลวอยากใหไปโรงพยาบาลเขาจะตรวจตาอีกทีหนึง่ เพราะตั้งแตผามาแลว ๑๘ 
ปนี้มัง ตั้งแตป ๒๕๓๐ ผาตา นี่ก็ ๒๕๔๘ แลว มันก็รวม ๑๘ ป เขาอยากจะตรวจให
ละเอียดลอออีกทีหนึ่ง ถาเอาเครื่องไปตรวจเล็กนอยไปวัดมนัก็ไมครบ เขาอยากใหตรวจ
ในนี้จะไดละเอียดลออ เราก็เลยตกลงกับเขา ไปกรุงเทพฯแลวจะเขาไปตรวจ นี่ก็ตกลงกัน
วาวันนี้แหละตอน ๑๑ โมงครึ่งตรวจ เราก็จะไปตามเวลานั้นแหละ วันมะรืนก็กลับเทานั้น
ละ  
 พูดอยางน้ีกอ็อกวิทย ุเรียกวาทั่วโลกทุกเชาๆ ที่เราอยูอุดร มาอยูนี่ก็ไมพน นี่ก็ออก
แลวนี่ ธรรมะกําลังกระจายออกไปทุกแบบทุกฉบับ ที่ควรจะเขาสูหัวใจคนเราไดอยู ออก
ทางวิทยุ หลายดานนะ เวลานี้วิทยุกําลังขยายกันออกไปตัง้มากมาย รวดเร็วดวย ทางภาค
อีสานแหละมากวิทยุ มีทุกภาคเวลานี้ออกจากสวนแสงธรรม ภาคใตก็พังงา สองแหง ภาค
กลางเรานี้ที่มีอยูก็เมอืงกาญจน ลพบุรี หลายแหง กําลังจะตั้งกันอกีอยู คือธรรมเขาที่ไหน
เย็นที่นั่น ธรรมของพระพุทธเจาไมเคยเปนขาศึกศัตรูตอผูใด เปนคุณลวนๆ  เมื่อธรรมได
เขาสูจิตใจแลวจะมีความสงบรมเย็น รูบุญรูบาป และยับยั้งตัวเองในความประพฤตทิี่ไมดี
ทั้งหลาย หักเขามาสูความดีงาม ผลคือความสงบรมเย็นก็จะมีแกจิตใจของเรา ถาปลอยให
แตกิเลสเพนพานๆ ก็เปนเหมือนสัตวไมมีเจาของนั่นแหละ สัตวไมมีเจาของตายไดงาย 
สัตวมีเจาของมีผูอารักขาอยูคอยปลอดภัยไปเรื่อยๆ แตสัตวไมมีเจาของตายงายมาก 

มนุษยเราไมมีธรรมเปนเจาของฉิบหายไดงายมาก เราแตละคนๆ ใหมีธรรมเปน
เจาของของใจ อยาใหมีแตกิเลสตัวเปนภัยเขามารุมลอมโดยถายเดียวจะเปนภัยไปตลอด 
ตั้งแตตื่นนอนกระทั่งหลับ และตั้งแตเกิดจนกระทัง่วันตาย จะมีแตภัยรอบตัวๆ เผาในแดน
มนุษยนี้แลวก็ยังจะนําไปเผาที่แดนเมืองผีอกี จากความประพฤตอิันเลวรายของตัวเองนั้น
แหละมันตามสังหารเรา ทั้งสังหารในแดนมนุษยสดๆ รอนๆ จากน้ันก็ไปสังหารในแดน
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เมืองผีอกีตามบุญตามกรรม ผูจุดไฟทางดกี็ไปเปนมนุษย ไปสวรรค ไปพรหมโลก 
นิพพาน ก็ไป ตามแตเจาของที่จะรักษาปฏิบัติบํารุงเจาของไดมากนอยเพยีงไร ความดีก็จะ
สงเสริมในทางที่ดี ถาใครปลอยตัวเปนสัตวไมมีเจาของ อันนั้นมีแตทางลมจมไปเรื่อยๆ 

ตื่นขึ้นมามีแตเร่ืองการทําชั่วชาลามก ไมมีความดีติดตัวเลย แลวจะหาสิริมงคลมา
จากไหน ไมมีคนเรา อยูที่ไหนก็ตองการสิริมงคล เห็นแดดแผดเผานี้ก็ตองมองเห็นรมไม
ชายคาเปนสําคัญ ถามีแตแดดแผดเผาอยางเดียวก็หมดหวัง มันยังหาที่เกาะ แมแตเดินไป
ตามทองนาถารอนก็ตองมองหารมไมเปนที่หลบภัย ไดรับความสุขความเย็นใจในเวลาหนึ่ง
ที่กําลังเดินทาง อันนี้ก็เหมือนกัน เรากําลังเดินทางในวงวัฏฏะ หมุนกันไปหมุนกันมา จึง
ควรมีความดีงามทั้งหลายไปเปนรมไมชายคาใหเราไดอาศัยในกาลขางหนา ไมใชไปโดดๆ 
เดี่ยวๆ ไปไมมีความหมายเหมือนไสเดือน บุงกือ คืบคลานไปตามทาง หมดกําลังทีไ่หนก็
ตายที่นั่น 

เราไมใชบุงกือ ความคิดความอานไมไดเหมือนบุงกือ เปนความคิดของมนุษย ควร
คิดหาที่หลบหลีกปลีกตัวอันดีงาม เชนสรางตัวใหเปนคนดีเปนหลักเกณฑของตัวเอง สราง
คุณงามความดีเขาสูจิตใจ ก็มีเกราะกําบังไปเรื่อยๆ มีรมไมชายคาอาศัยไปตามภพชาติ
นั้นๆ คือสถานที่อยูของผูมีบุญเปนพักๆ คดิดูตั้งแตแดนมนุษยไปจนกระทั่งถงึสวรรค 
พรหมโลก นิพพาน นี้เปนแดนแหงคนมีบุญ คนมีบาปไปไมได ในสวรรคแมแตชั้นจาตุมนี้
ก็เหมือนกัน เทวบุตรเทวดาเต็มอยูในชั้นจาตุมเพียงชั้นแรกชั้นจาตุม ดาวดึงส ยามา ดุสิต 
นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัตดี เปนชั้นๆ นี้ ไมวาชั้นไหน เขาไปถามดูตัง้แตชั้นดาวดึงสนี้ 
พวกเทพทัง้หลาย เทวบุตรเทวดา อินทร พรหม อยูดวยกองกุศลของตน ที่ไปเสวยความดี
อยูนั้น เราไปหาคนดูวาในสถานที่นี่มีคนชั่วชาลามกนรกจกเปรต ไปทําความชั่วชาใหแก
สัตวและมนุษยทั้งหลายทั่วๆ ไป ตายแลวเขาไดมาขึ้นสวรรคในที่นี่มีไหม ไมมีแมรายเดียว 

ถาไปถามในแดนนรกนี่ก็เหมือนกันอกี คนที่เขาสรางคุณงามความดีมากๆ แลวไป
จมอยูในนรกกับพวกเปรตพวกผีนั้น ไปหาคนดู ถามพวกเปรตพวกผีมีจํานวนมากนอย
เพียงไรที่ตกนรกหมกไหม ไปคนหาคนทําความดีทั้งหลายที่ไปจมอยูในนรก สับปนกับสัตว
นรกมีไหม นี้ก็เชนเดียวกัน ไมมี แมรายเดียวก็ไมมี ผูทีม่ีบุญไดสรางไวแลวไมลงนรก มีแต
พวกเปรตพวกผีที่สรางความชั่วชาลามกใสตัวเองไปกองอยูในนรกทั้งน้ัน เชนเดียวกับผูไป
สวรรค ก็คือพวกทําความดี ไปหาคนชั่วชาลามก ไปทําความชั่วชาอยางมองแมมมาแลว 
ตายแลวไปสวรรค ไปหาคนดูแมคนเดียวก็ไมมี ในชั้นไหนๆ ก็ไปเถอะ 

สวรรค ๖ ชั้นนั้นคนหาเพียงคนเดียว อันธพาลสัตวนรกที่ทําความชั่วชาลามกอยูใน
แดนมนุษย ตายแลวความชั่วนั้นสงขึ้นไปสวรรค ไปสับปนอยูกับพวกเทวบุตรเทวดาใน
สวรรค ๖ ชั้นนั้น แมแตรายหนึ่งมีไหม ไมมี นั่นฟงซิ ธรรมทานเอียงเมื่อไร ทาน
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ตรงไปตรงมา เอา ขึ้นพรหมโลกอีก หาคนดูคนชั่ว ทําความชั่วชาลามกไปแลวก็ไมมีอกี มี
แตพรหมโลกเปนพวกทาวมหาพรหม ผูสรางคุณงามความดีไวเปนลําดับลําดาทั้งน้ันเต็ม
ไปหมด ไมมีอันธพาลไปสับปนอยูนั้นเลย อันนี้แดนนรกก็ไมมีคนดีไปสับปนอยูนั้น มีแต
คนชั่วชาลามกเต็มไปหมดในแดนนรกมี ๒๕ หลุม หาคนดีไปตกนรกอยูในนั้นไมมี แฝงอยู
เพียงคนเดียวก็ไมมี มตีั้งแตคนชั่วชาลามกที่ตนทาํไวแลวๆ นั้นแลไปทรมานตน 

นั่นละธรรมทานเอียงไหม ทําดีไดด ีทําชั่วไดชั่ว ไมวาที่แจงที่ลับ ทําบุญไดบุญ ทาํ
บาปไดบาป เหมือนกันหมด ขอใหพากันระมัดระวังใหดี นี่บอกชัดเจนแลว คนดีทําความดี
งามแลวไปตกนรกผสมผเสอยูกับพวกสัตวนรกแมรายเดียวก็ไมมี คนชั่วที่ทําความชั่วชา
ลามกนั้นตายแลวขึ้นไปบนสวรรคแฝงอยูกับเทวบุตรเทวดาอยางน้ี แมรายเดียวก็ไมมี 
เพราะฉะนั้นเราอยาประมาทคําสอนของพระพุทธเจา ที่ลบไมสูญก็คือคําสอน ไดแกความ
จริงลวนๆ ที่แสดงออกมาคําใดเปนความจริงทั้งน้ัน ใหนํามาปฏิบัติตนเองแลวจะเปนคนดี
ไปตาม 

นี่ละแดนสวรรค แดนนรก ไมสับปนกัน พวกกรรมชั่วลงนรกทั้งน้ัน พวกทําดีไป
สวรรคกัน พอพดูเรื่องน้ีก็ทําใหระลึกถึงเณรหนึ่ง นี้ไดสัมภาษณกันจริงๆ ก็นานมาแลว
แหละ วนัถวายเพลิงทานอาจารยมั่น วันเผาศพทานอาจารยมั่น กอนหนานั้นมีพระมาบอก
วามีเณรองคหนึ่งแกระลึกชาติได ชือ่วาอยางน้ัน บอกเลย แกอยูบานนั้นเวลานี้ แลว
พระองคนั้นเคยคบคาสมาคมกับเณรนี้มาแลว แลวในงานนี้แกจะมาไหม เราถาม มา เออ 
ถามาใหบอกเรา เราจะซักถามใหละเอียดลออ 

พอแกมาแลวใหพระองคนั้นละไปตามเอามาจนได มาซักถาม โห พูดละเอียดลออ
มาก นี่ละถาระลึกชาติไดแลวไมหว่ันไหวใครนะ เณรนั้นพูดอยางอาจหาญชาญชัยเลย
ทีเดียว แกพูดถงึภพกอนของแก ตายแลวก็มาเปนเณรอยูนี้ แตกอนแกชือ่บัว อยูทางอุบล 
บอกชื่อเลยวาอยูบานโคกเลาะโคกและ แกละเอียดหมด แกไปเคารพเลื่อมใสกับอาจารย
ทอง บานดงนอย คนสามผง ไปเทศนาวาการแกเกิดความเชื่อความเลื่อมใสเลยขอถวายตัว
เปนลูกศิษย และขอบวชอยูกับทาน แลวก็มาอยูที่สามผง แลวก็มาเปนไขปาเลยมาตายอยูที่
นั่น ออกจากนั้นก็ไปเกดิที่บานน้ําก่ํา เร่ืองราวเปนอยางน้ัน เราถามเร่ืองราวแก แกเลา
ละเอียดลออมากทีเดียวเรื่องภพเรื่องชาติของแกที่เกิดมา 

แกบอกชัดเจนวาเปนลูกศิษยอาจารยทอง เรามันไมใชเลน ถาอยางน้ีมันซอกแซก
มากนะ ติดตามทานอาจารยทองเอาจนได ไปกราบเรียนทาน เพราะสนิทกันมากอนแลว
กับอาจารยทอง พอเลาเร่ืองเณรใหฟง อูย รูสึกวาทานตื่นเตน ใชแลวๆ ทานก็พูดอกีดวย
ถึงเร่ืองราวแตกอน ตามที่เณรพูดก็เปนอันเดียวกัน เวลานี้อยูที่ไหน เราบอกวาอยูบานน้ํา
ก่ํา โอย สงสาร เณรน้ีแตกอนเปนพระ ชื่อพระบัว เสกคาถาไลผีเกง อาจารยทองเลาใหฟง
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เร่ืองพระบัวนี้ ไลผีเกงนะ พวกปอบพวกผีเขาคนนี้ พระบัวนี้เขาไปเสกคาถาแลวไลแตก
กระเจิงเลย ปอบกินคนไมได กลัวพระบัวนี้มาก แตมาลาเรียไมเห็นกลัว ไมเห็นชําระได 
ทานพูดตลกนะ อาจารยทองเลาเร่ืองลูกศิษยของทาน ตายเพราะมาลาเรีย 

พอรูสึกตัวขึน้มาวาเกิด นี้เราไมพูดละเอียดลออนะ เราจะพูดยนๆ เขาไปอยางน้ี
แหละ แกเลาละเอียดมาก แกตายที่สามผง เขาเผาศพแก แกสะพายบาตรแบกกลดแลวยืน
เฝาดูอยู โอ นี่เราตายแลวเขาเผาศพเรา คนเต็มวัด วางั้นแหละ พระก็เตม็วัด เราก็ไปยืนดู 
ไมมีใครสักคนเดียวมองเห็นเรา เราดูเสร็จเรียบรอยแลว เออ เกิดมากต็ายอยางน้ีไมเห็น
อายุยืนนานอะไร เราจะอยูไปหาอะไร ไปแหละ ยังเปนเพศพระอยูนะเวลาตายแลว 
ความรูสึกยังฝงใจอยู สะพายบาตรแบกกลดไปด ูทานวานะ จากนั้นก็ไป 

พอออกจากนี้ก็ไปศาลาใหญหลังหนึ่ง อันนี้ที่สําคัญมาก กอนที่แกจะมาเกิดแกไป
ถึงศาลาใหญหลังหนึ่งกอน ศาลานั้นใหญมากทีเดียว พวกคนที่ไปเต็มอยูบนศาลามีแต
พวกผูตองหาทั้งนั้นเลย ศาลาทั้งหลังใหญๆ นั้นมีผูเปนคนดีมีศีลมีธรรมอยูเพียง ๓ คน 
คนในศาลานั้นเต็มศาลามีแตผูตองหา พวกนายเขาหรือพวกยมบาลอะไรก็แลวแตจะเรียก 
เขาเปนคณะๆ แตงตัวนากลัวมาก สีแดง มีลักษณะเหมือนยักษ สวนเราที่ไปนั่งอยูขางๆ 
คนมากๆ นั้นเขาไมไดมายุงเรา เราก็สนุกดูที่เขาเรียกบัญชีผูตองหา พอเรียกปบมาปุบๆ 
พอมาแลวคณะนายบังคับเขามาเรียกไปเปนระยะๆ คือเปนพวกๆ แกก็นั่งดอูยูอยางน้ัน 
คือเขาไมมายุงกับแกแหละแกจึงสนุกด ู

เขาจัดคนเต็มศาลา พวกนี้ทําบาปทํากรรมประเภทนั้นประเภทนี้ ตายแลวจะตองไป
ตกนรกหลุมนั้นๆ เขาเอาคณะกรรมการตามบังคับๆ แตละกองๆ มีสองคนคณะกรรมการ 
อยูขางหนาก็มีขางหลังกม็ี พอแลว พวกนี้กลัวตวัสั่นไปเลย สองคนนั่นเด็ดขาดมากนะจึง
เรียกวายมบาล ยมบาลก็คือกรรมของพวกนั้นเองละ มาเปนรูปภาพขึ้นมาเปนยมบาล 
เหมือนพวกนั้นเปนผูตองหานั้นแล พอพวกนี้ไป เรียกปุบๆ อยางรวดเร็ว พอเรียกปุบมา
ปุบๆ คนในศาลา เปนคณะๆ แลวสงไปๆ จนกระทั่งคนหมด มีหลายประเภทผูตองหาใน
นั้น ไมนานนะ 

เวลาเรียกมาปุบๆ ไมมใีครที่จะมาคัดคานตานทานแมเสียงเดียวก็ไมม ี มีแตเขาที่
เปนอํานาจใหญนั่นแหละ ส่ังอะไรๆ นี้มาทันทีๆ และมาดวยความกลัวความหวาดระแวง
ทุกอยาง ส่ังออกไปเปนพักๆ มีผูควบคุมไปพกัละสองคนๆ นายควบคุมไป จนกระทัง่หมด 
ศาลานี้วางหมดเลย สักเดี๋ยวก็เรียกผูดีมา ฝายผูดีนี้เรียกมาสุดทายนะ ฝายคนเลวคนชั่วนี้
มากอนทั้งหมด 
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ทีนี้พูดถงึเร่ืองกรรม กรรมมีหลายประเภท นับตั้งแตประเภทอนันตริยกรรมลงมา 
อนันตริยกรรมนี้เรียกวากรรมอยางหนักมาก มี ๕ ประการ ที่หนักมากในแดนสมมุตินี้ ไม
มีกรรมใดทีจ่ะเกินกรรม ๕ ประการนี้ไดเลย กรรม ๕ ประการนี้คืออะไร 

๑.ฆามารดา 
๒.ฆาบิดา 
๓.ฆาพระอรหันต 
๔.ทําลายพระพุทธเจาแมไมตายก็ตาม 
๕.สังฆเภท ยุยงใหสงฆแตกจากกัน 
กรรมทั้ง ๕ ประเภทนี้หนักมากทีเดยีว เรียกวาอนันตริยกรรม กรรมไมมีระหวางที่

ความทุกขนั้นจะคลายออกไปชั่วระยะฟาแลบ ความสุขไดปรากฏนิดหนึ่งขณะฟาแลบไมม ี
เรียกวาไมมีระหวาง ความทุกขติดกันไปเลย เปนกรรมที่หนักมากที่สุด เรียกพวกนี้มา พวก
นี้ไมมากนะ ตอจากนั้นก็มากไปๆ พวกทํากรรมไมหนักมากนักนี้ยิ่งมากๆ เปนลําดับ
จนกระทั่งหมด ทีนี้พระองคนั้นทานถามละซี แลวอาตมาละจะใหไปที่ไหน เห็นแตเรียก
พวกนั้นไปๆ จนกระทั่งหมดแลว อาตมาจะใหไปไหน 

โห ทานเปนผูทําคุณงามความดี ไมมีในบัญชีเหลานี้ บัญชีเหลานี้เปนผูตองหา 
สําหรับทานจะไปทางไหนได ทางดทีั้งน้ัน เอา ถาทานอยากไปมนุษย ยมบาลเขาชี้บอก 
นายใหญเขาอยูที่นั่น ถาทานตองการไปสวรรคก็ใหไปแดนนี้ คือมันมีสระหนึ่งอยูนั้น แก
เลาอยางละเอียดลอออาจหาญมาก สระน้ีสําหรับรับคนดี แตนี้ยังมีผูหญิงอยู ๓ คนกําลัง
จะใหลง ทานคอยดูเสียกอนนะ เชิญผูจะไปสวรรคเปนผูหญิงแหละมา เขาเชิญคุณแม...ไม
รูเขารูชื่อมาแตเมื่อไร เชิญคุณแม...มาที่นี่ ลงไปสระนี้แลวรถทิพยจะมาเอง เขาบอก 

เราก็ยิ่งจดจอ ตั้งแตบวชมาจนกระทั่งปานนี้เราไมเคยเห็นรถทิพย วันนี้เราจะได
เห็นรถทิพยวางั้นนะ ทานเลานาฟง พอเรียกปบนี้ คุณแมเขามาปบ เชิญลงไปนี้ละ การแตง
เนื้อแตงตัวไปนี้พอไปถงึสระนี้ใหเปลื้องออกใหหมด แลวลงนํ้านี้ไป รถจะมาฝงนั้นแลวขึ้น
ไป เครื่องแตงเน้ือแตงตวัของพวกเทพเขาเตรียมมาพรอมหมด เรียกวาเครื่องทิพยเครื่อง
เทพ โอย คลองตัวทุกอยางนะ ผูหญิงน้ันก็มา ผูหญิงน้ีก็มา ผูนี้ลงไปปบ รถทิพยมาแลวๆ 
พอดกีับตัวเองๆ นะ  

สามคนกม็ีรถสามคัน ไมใชขึ้นคันเดียวกันอัดแอกันไปติดทีน่ั่นที่นี่ เหมือนอยางรถ
ในกรุงเทพฯของเรา รถในกรุงเทพฯของเรานี้ติดตามถนนหนทางแลวยังไมแลว เขามาใน
บานเจาของเองกม็าติดอยูตามทางเขาบาน เขาไปในครัวก็ไปติดอยูในครัว มีแตรถติดๆ 
เขาไปในหมอแกงรถก็ไปติดอยูในหมอแกง จะตกัอาหารขึ้นในปากรถก็ตดิอยูในปากในคอ 



 ๘

นี่รถเมืองไทยเรามันติดตลอดเขาใจไหม รถทิพยมาเฉพาะๆ พอเรียกคุณแมนั้นปบคุณแม
นั้นมาทันที เพราะนั่งรออยูแลว นั่งเงียบๆ  
 พอเรียกปบก็มาอยางสุภาพออนโยน พระทานดูชัดเจนมากนะ พอปลอยเครื่องนี้
ปบลงนํ้า พอขึ้นปบเขาแตงเน้ือแตงตวัใหเรียบ ทีนี้กลายเปนแดนสวรรคขึ้นมาในผูหญิงคน
นั้นๆ แลวรถทิพยก็บึ่งขึน้เลย ทานดูจนกระทั่งขึน้ สูงแลวก็เอี้ยวๆ แลวสุดสายตา ผูหญงิ
คนนี้มาอีกแบบเดียวกันสามคน ไปหมด สําหรับอาตมาละที่นี่ยอนมาอกี “เออ ทานจะไป
สวรรคก็ได ถาอยากไปสวรรคใหลงที่นี่รถทิพยจะมาทันที นั่นฟงซินะ เพราะทานมีบุญได
ทําไวเรียบรอยแลว รถทิพยจะมารับทานทันที ถาทานอยากไปแดนมนุษยก็ใหยอนหลังคืน
ไปที่ทานมา ทางไปมนุษยไปทางนี้ ทางไปสวรรคลงสระน้ํานี้” 
 “อาตมาไมอยากไปละ แดนสวรรคก็ยังไมอยากไป มนุษยก็ไมอยากไป เวลานี้กําลัง
หิวน้ํา จะไปหากินน้ํากอน” เออ ก็ตามแตอัธยาศัย พอลงไปจึงไปเจอผูหญิงคนหนึ่งเขามา
ตักน้ํากลางทุงนา บานที่วาน้ี บานที่เณรนี้ไปเกิด เขาบอกใหไปรออยูบานหลังน้ี เขาชี้บอก 
ใหไปรออยูที่นั่น เขาตักน้ําแลวเขาจะไปที่นั่น พอไปถึงบานนั้นรูสึกวาเหน่ือย ไปถงึบานเขา
แลว เขายังตักน้ํามาไมถึงนะเจาของบานเขานะ เลยไปนั่งเคลิ้มหลับไป ครูหนึ่งตื่นขึ้นมา
เปนเด็ก เขาเรียกเณรเลี่ยม “นี่กูเกดิไดยังไงที่นี”่ ปุบเดียวเทานั้น เคลิ้มหลับไปเขาใน
ครรภเกิดแลว 
 พอออกมาความรูสึกนี้มันติดอยูกับตวัหมด เปนพระอยูตลอดนะ ใครพูดอะไรรู
เร่ืองหมด ตั้งแตอายุพอรูเดียงสา มันรูภาษามนุษยมาแลว เพราะมันติดกันมา พูดอะไรก็
เหมือนเมื่อวานกับวันนี้มันจะหลงลืมไปไหน ทีนี้พอโตขึ้นมาแลวพอพูดไดบางเล็กนอยก็มี
แตอาตมาๆ พอแมกับลูกมันจะวาอะไรก็มันชินกนัใชไหม เรียกพอก็เรียกอาตมา กบัแมก็
อาตมา ทีนี้พอแมและคนภาคอีสานเปนนิสัยปากเปราะ และนิสัยพูดโฮกฮากเหมือนขวาน
ผาซาก แตเปนนิสัยอยางนั้นพูดไมมพีิษมีภัย 
 “นี่จะมาอาตมาๆ หีพอหีแมมึงยังไง มึงก็เปนลูกของก”ู แมวาให  “มึงจะอาตมง
อาตมาหาพอหาแมมึงยงัไง มงึก็เปนลูกของก ู กูเล้ียงมึงมา” พอวาอยางน้ันปรากฏวา
ความรูสึกของเราลดวูบหมดเลย เพศของพระหายในขณะนั้น ปรากฏเปนเด็กขึ้นมาแลว ก็
เลยเลาเร่ืองใหฟง “นี้ไมใชแมของผม แมของผมอยูที่บานนั้นๆ ผมบวชเปนพระมาตายใน
เพศของพระ เพราะฉะนั้นผมจึงเรียกวาอาตมาๆ ” พอแมไดยินอยางน้ันรองหมรองไหนะ 
ไมใชเปนเรื่องเจตนาพูดอะไรผิดๆ พลาดๆ ของเด็ก พดูเปนเจตนาฝงลึกมาวาเคยเปน
พระมาอยูแลว เพราะฉะนั้นจึงไดพดูวาอาตมาๆ พอเลาใหฟงนี่ไมใชแมของอาตมานะ แม
ของอาตมาอยูนูนๆ เลยเกิดความสลดสังเวช นี่โตสักหนอยผมไปเยี่ยมพอเยี่ยมแมของผม 
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ทางนี้ออดออนไมใหไป อันนี้ก็แมเล้ียงมาจนแทบเปนแทบตายจะไปยังไง นั้นก็พอน่ีก็แม 
นั่นผานมาแลวนี่กําลังเล้ียงสดๆ รอนๆ แมไมใหไป นี่ละเรื่องราว เอากันเพียงยุตอิยางน้ี
เทานั้นไมเอามาก 
 พูดถงึเร่ืองระลึกชาติได เณรนี้เราเปนผูซักอยางละเอียดลออ แลวไปหาทาน
อาจารยทอง ใหไปชี้ทานอาจารยทอง ทานอาจารยทององคไหน ถาวาอาจารยทองเปน
อาจารยของเราจริง ก็อาจารยทองทานมาในงานศพนี่นะ เอาไปชี้ตัว เอาจริงนะเราไมได
เหมือนใคร ถาลงจับแลวจับใหถึงตัว ทีแรกไมไดไปหาอาจารยทอง ไปเที่ยวทดลองดกูอน 
อาจารยใหญๆ องคไหนไป องคนี้ใชไหม บอกไมใช แลวก็พาไปหาอาจารยองคนี้ ในงาน
นั้นนะ ไมใชๆ เร่ือยๆ ทีนี้ไปหาตัวจริง พอเดินฉากๆ เขาไป นี่ใชไหม ใชทันทีเลย นั่นเห็น
ไหมละ เราก็ยอมรับอาจารยทองกับเราคุนกันมาแตเมื่อไร นี่ละเรื่องราว แกจําไดขนาดนั้น 
เวลาทานอาจารยทองเลาเร่ืองของเณรนี้ละเอียดแบบเดียวกัน กับทานเลาเร่ืองของอาจารย
ทอง  
 ใหพากันจําเอาถึงเร่ืองระลึกชาติได นี่หมายถึงคนเราที่ระลึกชาติไดพูดไมมีผิดมี
พลาด เอาทานอาจารยทองมาเครื่องยืนยัน เปนอันเดียวกันไปเลย เปนอยางน้ันนะ ที่ระลึก
ชาติไมไดมันก็เหมือนไมมีๆ อยางนั้น วันนี้พูดเรื่องอะไรมันยาวพอแลวละ ระลึกชาติ
ยอนหลัง ไปพวกอาตมาใหกลับไปบานนะ ไดยินไหมละเราเหนื่อยแลว ที่ขบขันดี คือเณรที่
เลาใหฟงวาอาตมาๆ แมดุลูก “อาตมาหีพอหีแมมึงยังไง กูเล้ียงมึงมาแทบเปนแทบตายมึง
ไมใชพระ มงึจะมาอาตมาอะไรกับกู กูเปนแมมึง” เณรน่ีเลาใหฟง โอยน้ําตารวง คือแมก็
พูดตามภาษาของแม ไอเด็กก็รูตามภาษาของเด็กที่รูมา พอเขาใจกันแลวแมรองไหเลยนะ 
เอาละพอ 
 นี่สดๆ รอนๆ อยางที่วาเณรนี่ เรียกเณรเลี่ยมนะ ตั้งแตนั้นมาไมพบกันอกีเลย มัน
จะสึกไปแลวไปไหนก็ไมรู ไมไดพบกนัอีก แกเปนขอยืนยันไดเต็มบานเต็มเมือง วาเณรนี้
ระลึกชาติได แกไมอยากเลานะ แกวา พอเลาถึงเร่ืองความระลึกชาติไดทีไรเปนไขทุกท ีแก
เข็ดแกบอก ไมอยากเลา เลาทีไรเปนทุกทีเปนไขสดๆ รอนๆ มันหากเปนของมันเอง เราก็
ยืนยันรับรอง เอาไมใหเปนคราวนี้นะ มีเทาไรเลาใหหมด ไมเปน เอาเลามา เลามาหายแลว
ไมเปนจริงๆ นะ ไมเปนเลย แกก็ยอมรับมีทานอาจารยนี้เทานั้น ไมเปนไข นอกนั้นเปน
หมด นั่นซิมันกลัวอาตมา เราเลยพูดหยอก อาตมาเปนพระมันก็ตองกลัวซิไข มันจะอยูได
ยังไง 
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FM 103.25 MHz 


