
ตอนที่ ๑๙ เมื่อผมตาย 
ตายครั้งที่ ๓ 

ทานสาธชุนพุทธบริษัททัง้หลายและก็บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร การ

บันทึกเสียงคราวนี้ไดให "สมพร" กับ "พรนุช" ทาํเปนหนงัสือตอไป สําหรบัวันนี้ก็จะขอ

คุยกันถึง เรือ่งตาย 

  ความจริงเรื่องตาย ๆ นีก่็ดีเหมือนกนั รูสึกวาประโยชน แตความจริงใคร

จะยอยอดหาวาตายเปนการอวดอุตริมนุสธรรมก็เชิญ เขาตายกันจริง ๆ ไมใชลองตาย 

และมีบางคนมาถามวา อยากจะลองตายบาง ความจริงสวนที่แลวมาก็ไมไดลองตาย 

มันตายของมันจริง ๆ  

  เลาเรื่องตายเลาไปเลามา ก็ปรากฏวาขามไปตอนหนึ่ง แตความจริงที่พูด

นี่ผมไมไดมีหนังสือ พูดจากความจํา วันนี้กจ็ะขอยกยอดใหเปนความตายของวาระที่ ๓ 

มันเปนอายุ ๑๔ ป แตเร่ือง พ.ศ. ผมก็ไมคอยอยากจะบอก พ.ศ. มันจําไมคอยไดแนนัก 

เวลานี้รูสึกวาไมอยากจะจําอะไร ทุกสิ่งทุกอยางปลอยไปตามเรื่องดีกวา 

  การตายคราวนั้นถาพูดถึงวาตายจริง ๆ มันก็ไมตาย ถาจะวากันเกือบ

ตายก็จะถูกกวา 

  คือเปนอันวาเมื่ออายุได ๑๔ ป ในตอนนั้น รูสึกวาเริ่มเปนหนุม แตความ

จริงแลวผมมคีนสอนใหเปนหนุมตั้งแตอายุ ๑๒ ป พออายุเขา ๑๒ ป ตอนนั้นก็ไมรูจัก

บาปบุญคุณโทษประโยชน มีความรูอยูอยางเดียวคือโทษขึ้นตนงิ้ว จะตองเปนเรื่องสมสู

กับภรรยาของบุคคลอื่น ถาลูกสาวเขาก็ดี ลูกจางเขาก็ดี คนใตบังคับบัญชาก็ดี อะไรก็

ตาม ไมมีใครเขาบอกวาเปนปฏิปทาสรางตนงิ้ว ตั้งแตเร่ิมอายุ ๑๒ มาผมก็เร่ิมสรางสวน

งิ้ว สรางจากรุนพี่สอน เขาเชิญไปนอนเปนเพื่อนบาง เชิญไปอยูเปนเพื่อนบาง ชวนไป

เลนหัวอะไรบางก็ตาม ทั้งนี้ก็เปนเรือ่งของทางโลก ในเม่ือมีการสัมผัสกันหนัก ๆ เขา 

ความรูสึกมันก็เกิด 

  ก็เปนอันวาสัง่สมสวนตนงิ้วเรื่อยมาตามลําดับ และกส็ั่งสมเรื่อยมาเปน

ปกตินะ 

  ถาจะถามวากี่วาระตอหนึ่งเดือน ก็เกือบจะตอบวาปทั้งปมันตองทําสวน

กันเรื่อยไมไดหยุด 



  อันนี้เปนกฎของกรรมอยางหนึ่ง เห็นจะไมใชกรรมอยางทานเขมกะ 

ทานเขมกะในชาติกอนทานเปนนักมวยปล้ํา รูปรางไมสวย เหมือนกบัพอมหรือหมอ

อะไรพวกนี้ รูปรางไมสวย ผูหญิงก็ไมรัก ทานก็เกิดความเจ็บใจวา "ชาตินี้ไมมีใครรักก็

ชาง ชาติหนาฉันตองหาคนรักใหได" จึงไดนําทองคําเปลวไปปดพระพุทธรูป 

  ตอนที่จะยกแผนทองคําขึ้นปด ทานก็อธิฐานวา 

  "ผูหญิงที่ไมไดเปนพี่นองคลานตามออกมา ทุกคนเห็นแลวจงรักและมี

ความกระสัน" 

  คําอธิษฐานเพียงเทานี้ทานเกิดมาชาตหิลังรูสึกวา ความรักของทานดื่น

ผูหญิงนอกจากพี่จากนองที่คลานตามออกมาแลว เจอะหนาทนไมไหว นี่เปนกฎของ

กรรมที่ทําบุญผสมกับความตองการ 

  แตสําหรับผมก็ไมทราบทําบุญอะไร ทําหรือเปลาหรือสรางกรรมอะไรไว

หรือเปลาผมก็ไมทราบ อีเหละเปะปะมาเรื่อยเฉื่อยจนกระทั่งอายุ ๑๔ นี ่ ก็สรางสวนงิว้

ไปเยอะหลายสวนจริง ๆ สวนรุนพี่ สวนรุนเดียวกัน สวนรุนนอง มันมี ๓ สวน 

  ก็อยูตอมาวันหนึ่งรางกายก็ดี ๆ อันนี้เลาเรื่องตายผมอยากใหพวกคุณ

ทั้งหลายทราบวา อยาไวใจชีวิต อยาคิดวารางกายมันสมบูรณบริบูรณ ตอนเด็ก ๆ 

ผมชอบเลนกีฬา กีฬาบนบก กีฬาในน้ํา นีช่อบมาก การออกกาํลังรูสึกวาเปนปกติวิ่งไม

พอ กระโดดโลดเตนไมพอ ควาจอบมาฟนดิน ปลูกผักปลูกหญาแลวก็ตักน้ํารดเอา ทกุ

อยางใหมันมีโอกาสไดออกกําลังก็แลวกัน ฉะนัน้เรื่องความแข็งแรงของรางกายเปนของ

ไมหนักใจ 
  แตทวามีจดุหนึ่งที่พวกทานตองคิด ผมผานมา มันอยูดี ๆ โรคนี้
มันระบาดนี่นั่นคือวาอาการถายอุจจาระ ถายปรูดปราดแลวก็อาเจียน 
  เวลานั้นในตาํบลนั้นมันยงัไมมี ผมอยูกับเพื่อนชายคนหนึ่ง เขาไมใช

เพื่อนแตความจริงเขาเปนคนรุนพี่ ตอนนั้นเขาอายุ ๑๙ ป หรือ ๒๐ ป ผมจําไมได เขา

เปนหนุมแลว และทานผูใหญไมมีใครอยูเลย ไปธุระกันหมด เหลือผมสองคน กับเพื่อน

รุนพี่ อยู ๆ พอตอนเย็นมันทั้งถายทั้งอาเจียน ถายพรืดพราด เขาเรียกทั้งลงทั้งราก 

เปนอันวาบรรดาเพื่อนบานทราบวาใกล ๆ เขาไมชาหรอก 

   



  คําวา "ทราบขาว" เขาเห็นนี่ครับ กน็ั่งคุยกันอยูอะไรกันอยูปุบปบบอก

ไปไหนมา บอกไปสวม ถาย ๓ ครั้ง เร่ิมหมดแรงเพราะในทองไมมีจะถาย มันก็อาเจียน

ดวย ทานแพทยผูทรงคุณพิเศษ ๒-๓ ทานก็มาใหการรักษา 

  ความจริงโรคอยางนี้ยาของทานชะงดั ผมก็เคยเห็น แตวาการรักษาวัน

นั้นทั้งสองคนเปนรวมกนั ไมมีผลเลย ยาใหไปเทาไรก็ตาม ยากินก็ดี ยาฉีดก็ดี การนวด

ฟนคั้นบาทาทํากันทุกอยาง ไมมีทางฟน ไมมีทางดีขึ้น โรคไมคลายตัว  

  ในเมื่อโรคไมคลายตัว ทุกคนก็เพลีย ผมเพลียนะ อีกคนเขาเปนหนุมกวา 

รูสึกวากําลังจะดีกวา เขาก็เพลียเหมือนกัน ผมก็เคลิ้มหลับ 

  เวลานั้นถาจาํไมผิดนะครับ ก็เปนเดือน ๑๑ เรียกวา "เดือน ๑๑ น้ํานอง" 

ปนั้นเผอิญน้ํามากหนอย ไมใชมากเกินไป น้ําทวมขึ้นมาใกลพื้นบาน หมายความวา

ทวมพื้นแผนดินสูงขึ้นมาพอประมาณ ไมมากเกินไป แตวามากกวาทุกปที่ผานมาใน

ยามปกติ 

  ขณะที่เคลิ้มไปพอเพลียจัด ๆ เหน็วามีเรือลําหนึ่งเปนลักษณะเรือเขาเดิน

เที่ยวทะเล เปนเรือไมใหญ ๆ หัวสงู ๆ ทาสีขาว เทียบทามาหนาบาน ผมก็นึกในใจวา

คลองมันเล็ก และทางเขาบานเราเรือใหญขนาดนีก้็เขาไมได 
  "เอะ เรือลํานี้มันเขามาไดอยางไร" 
  เรือลํานั้นเทยีบติดชานบาน ก็มีคน ๔ คน กาวขึ้นมาจากเรือ คน ๔ คนนี่

รูปรางเปนคนหนุมหนาตาดีมาก ผิวพรรณก็ดี แตวาเครื่องแตงตัวชุดเดียวกันหมดนั่นคือ 

สีแดง กางเกงขายาวก็สแีดง เสื้อแขนสั้นแคศอกกส็ีแดง ผาโพกหัวก็สีแดง แตทวาตอน

กาวขึ้นมาบนบาน ผาไมไดโพกหัว พอจะขึ้นมาบนบาน เขากป็ลดผาจากหัวมาคลองคอ

เสีย เปนผายาวคลาย ๆ ผาขาวมา ยาวแบบนั้นแตพื้นสีแดงทัง้หมด 

  พอกาวขึ้นมาสองคนแรกเขามาใกลตัว ยืนหางสกัหนึ่งวา อีกสองคนยืน

ชิดริมชานบาน ชิดเรือ พอสองคนกาวเขามา เขาบอก 

  "เอะ ทีน่ี่ ๒ คนนี่หวา" 

  อีกสองคนขางหลังบอก "เอย รับมาไดเลยโวย ไมมีพิษไมมีสงอะไร ไม

ตองปล้ํากันละวะ งาย ๆ"  

  แตสองคนที่เขามากอน เขาก็มองดูอยางพินิจพิจารณาสัก ๑ นาทีเหน็จะ

ได เขามองดูผมและก็มองดูเพื่อน เพือ่นรุนพี่ เขามองไปมองมาและก็บอกวา 



  "เอาไมไดแลวเรา" ก็หันไปพูดกับเพื่อนเขา อีกคนที่ยืนขาง ๆ เขาบอก 

  "เอาไมไดแลวเรา สองคนนี่" 

  อีกคนหนึ่งเขาถาม "เพราะอะไร" 

  เขาเปดบัญชีปบวา "คนนี้เปนลูกพระอินทรและก็ไมทราบวาไอใครมัน

วางยาไมดูหนาคน ลูกพระอินทรนี่เอาไปไมได ถาขืนเอาไปเรามีโทษ" 

  พอพูดจบเทานั้น กอนที่เขาจะกลบั เขาก็ยกมือไหวและคอมหัวลง  

คลาย ๆ แสดงความเคารพ ผมก็ไมสนใจ เขาจะไหวหรือไมไหวก็ตาม ผมก็เพลียแหงแก

อยูแลว พอหนัหลังกลับเขาก็วิ่งปรื๊ดขึ้นเรือ บอกสองคน "เร็ว พวกเราจะมีโทษ" 

  อีกสองคนกระโดดขึ้นเรอืตาเหลือกลาน รองถามวา "มีโทษอะไรวะ?" 

  คนนั้นก็บอก "คนนั้นลูกพระอินทร แลวใครนะมันวางยา ไมไดดูหนาดูตา

คน นี่เราจะมีโทษกัน คนนี้ไมมีสิทธิท์ี่จะทําเขาไดเลย" แลวเรือลํานั้นก็วิ่งจูดหายวิบไป

กับตา ผมกห็ลับปุยสบายเลย หลังจากนั้นหลบัไมรูสึกตัว 

  เมื่อตื่นขึ้นจริง ๆ เวลาตอนสาย ความจริงหลับตอนนัน้เห็นจะเปน

ประมาณ ๒ ทุมเศษ ๆ เห็นจะได ความเพลียจัดและก็หลับไมรูสึกรูสาเลย ไมรูเนื้อรูตัว

จริง ๆ รูสึกตัวจริง ๆ เหน็จะเปนประมาณสัก ๒ ชั่วโมงเชาหรอื ๓ โมงไมทราบมันสาย

แลว ก็ไมมีเวลาดูนาฬิกา 

  พอตื่นขึ้นมารูสึกวาไอความปวดทองปวดเสียดมนัหายไปหมดอาการ

ตาง ๆ ที่เปนอยูหายหมด ทองโลง มีอาการคลาย ๆ กับถายยาอยางดี ในความรูสึกมัน

อยากจะกินแกงไก และก็เปนแกงเผด็ มันตองเผด็มาก ๆ  

  ความจริงโรคประเภทนีเ้ขาก็หามกินขาวสวยอยูแลว ตองกินขามตมหรือ

ขาวที่เละที่สดุ เพราะในชวงที่ปวยใหม ๆ เขาก็เอาน้ําขาวขน ๆ มาใหกิน ความจริงตาม

หลักวิชาแพทยเขาเปนอยางนั้นนะครับ แตวาตอนเชาวันนัน้มันหิวจัดนี ่ ทําอยางไรละ 

และก็มีความรูสึกอยากจะกินแกงไก เอะ! แปลก และก็ตองเปนแกงเผด็ ถาเปนแกง

ประเภทขีเ้มากินก็จะดีมาก ก็เลยบุกขึ้นไปในครัว 

  พอลุกขึ้นก็มีญาติผูใหญคนหนึ่งถามวา "พอเล็กจะไปไหน?" 

  ก็บอกวา"ผมจะเอาน้ําลางหนาครับ" 

  บอก "ขันลางหนาอยูที่นี"่ 



  บอก "ไมเปนไรครับ ผมกําลังจะไปตกัน้ําในครัว ในตุมมาลางหนา" แต

ความจริงมันอยากจะกินขาว 

  เธอก็บอกวา "ขาวตมเขาตมไวดีแลว วางอยูหมอขาง ๆ นั้น และก็ตม

ปลาเค็ม ๆ สําหรับใสขาวตม" ที่เรียกวาขาวตมปลาก็แลวกัน เขาผสมเปนขาวตมปลาไว 

จะกินเปนขาวตมปลาหรือขาวตมเครื่องก็ตามใชไดทั้งสองอยาง 

   

  พอเขาไปในครัวผมก็ปดประตูลงกลอน และก็ไมมีใครเขาวา จะเขาไป

กินขาวหรือเขาไปลางหนา ในครัวก็มีอางลางหนา พอไปถึงแทนที่จะเปดขาวตม ก็เปด

ฝาหมอขาวสวย เห็นแกงในกระทะกป็รากฏมาทราบทีหลังวา คืนวันนั้นทัง้คืนขณะที่ผม

หลับและเพือ่นรุนพี่ผมหลับ คนเขากม็าเฝาไข ความจริงเราสองคนไมรูวาใครมากันบาง

เลย คนมามากดวยกัน เมื่อดึก ๆ เขาทุกคนก็งวง กลับไปบานบาง นอนคางบาง 

  ทีนี้พวกที่จําเปนจะตองเฝาอยูนานตลอดคืน เกรงวาอันตรายจะมีแก

รางกายคนปวย หมายถงึจะเปนอะไรจะไดทราบแกก็เลยเหงาซี ตอนดึกแกก็เอาเหลา

ขึ้นมากิน ผลที่สุดไกนี่มันหาซื้อไมยาก ขาง ๆ บานมีรานคา สั่งเขาหนอยเดียวเขาก็หา

มาให ถามันไมตายกอน มันก็ตายเวลานั้นนะ เร่ืองของคนสั่งก็เปนเรื่องของคนสั่ง 

คนขาย รวมความวาไดไกมา เขาก็แกงไกแบบแกงปา เผ็ดจี๋เลย 

  พอเปดกระทะเห็นแกงไก แหม...ถูกใจ ก็เลยเลนแบบขาวราดแกงแลว 

ไมเปนถวยแลว มันถนัดกวา 

  ไอขาวราดแกงนี่ เวลานีผ้มก็ยังถนัดอยูนะ จับพลัดจับพลูรีบดวน ผมลอ

ขาวราดแกงเสมอ ดีไมดีอยูกับวัด ผมก็ลอขาวราดแกง ขี้เกียจตักหลาย ๆ จุด ก็เอามา

รวมกบัขาวกับแกงรวมกันก็กิน ก็หมดเรื่องหมดราว นี่เปนปฏปิทาของผม 

  ฉะนั้นเห็นผมฉันแบบนั้นละก็ อยาไปนึกวา โอโฮ...กับขาวหลวงพอมัน

เลวเหลือเกนิตองคลุกขาวกิน ไมใช ผมชอบทําของผมแบบนั้นเอง ขีเ้กยีจตักหลายจุด

ถือวากินเขาไปมันก็หมดเรื่อง ถารสชาติอยางอื่นไมมีความสําคัญ เผ็ดนิดถาออนเค็ม

หนอย ก็เติมน้ําปลาหนอยใชไดเลย 

  วันนั้นก็เหมือนกัน ตักขึน้มาแลวรูสกึวาของเขาไมตองเติมเผด็ไมตองเติม

เค็ม มันครบถวน กินซะชามเบอเรอ อาการอยางนั้นมันบอกอาการแหงความตาย แต



ผมกินอยางคนอดโซกิน เสรจ็เรียบรอยพุงเปง รูสึกมีกําลังขึน้มาก ออกมาขางนอกทาน

ญาติผูใหญผูนั้นถาม 

  "พอเล็ก รับประทานอาหารแลวหรือ?" 

  ก็บอก "เรียบรอยแลวครับ ไมตองหวงครับ" 

  ทานก็ถามวา "เปนอะไรบาง หมอสั่งวาถาเปนอะไรใหบอก หมอให

เอาไว" 

  ผมก็เลยบอกวา "นากลวัจะไมตองใชยาละครับ เพราะไมมีอาการอยาง

อ่ืนแลว ผมจะนอนสักประเดี๋ยว" แลวผมก็นอน 

  นอนเลน ๆ ไป มีญาติผูใหญ ๒ คนทานมาในครัวบอก 

  "เอะ! ขาวสวยยุบไป แกงเผ็ดยุบไป ใครกิน?" 

  ไปดูขาวตมถามวา "พอเล็กไมไดกินขาวเลยรึ?" 

  บอก "ผมกินครับ" 

  ถากินขาวตมทําไมไมยุบ?" 

  "ผมไมไดกินขาวตมครับ" 

  ถามวา "กินอะไร" ก็ตอบวา "กินขาวสวยกับแกงเผด็ครับ" 

  เขาตกใจใหญ ทุกคนไปเรียกหมอมา บอก 

  "ไมไดแลว พอเล็ก อยางนี้ตายแน" 

  ก็เลยบอก "คุณนาครับ ตรวจอาการก็แลวกัน เวลานี้มันไมมีอะไรเลย

ครับ อาการปกติหมด" 

  นี่แหละบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทีรั่กและญาติโยมพุทธบรษิัท ไอ

รางกายของเรา อยาไวใจมันนะครับ 

  ผมนําเรื่องนีม้าเลาสูกันฟง ความจริงมันยังไมตาย ถารางกายของเรา   

ดี ๆ ผมชอบออกกําลังกาย และก็เร่ืองอาหารนี่ผมระวังมาตั้งแตเด็ก ระวังจริง ๆ ผมจะ

ไมจับพลัดจบัผลูกนิสุมสีสุ่มหากับเขา แตวาทั้ง ๆ ที่จะระวงัขนาดไหน โรคมันก็เอา      

นี่พระพุทธเจาทรงตรัสวา "โลกนีเ้ปนอนิจจัง" 

  คําวา "โลกนีเ้ปนอนิจจัง" ไอตัวเราก็คือโลก เรามันอยูในโลก เปนคนของ

โลก โลกของคนหรือคนในโลก 

  



  รวมความถาโลกเปนอนิจจัง ทุกสิ่งทุกอยางที่อยูในโลกก็เปนอนจิจังดวย 

และ "อนิจจงั" แปลวา "ไมเที่ยง" นั่นตอนกลางวัน ผมไมมีอาการวาจะปวยเลย อาการที่

จะบอกเหตุวาจะปวยนี่ไมมีเลย อยู ๆ จังพลัดจบัผลูก็เอาเฉย ๆ  

  และสวนที่มีความสําคัญ การปวยคราวนั้นมันตั้งตัวไมติดครับ จะเดินวา

การเลาเรื่องปวยตาง ๆ จะมีการภาวนาคุมตัว ทีนี้ตอนอายุ ๑๒ มีความดีกวาเยอะ แต

ตอนอายุ ๑๔ มันจับพลัดจับผลูเอาจริง ๆ เร่ืองภาวนาคิดถึงอะไรก็ตั้งตัวไมทัน ทัง้นี้

เพราะญาติผูใหญหลายคน ทานมีความเปนหวงมาก เร่ิมทองถาย ๒ ครั้ง ทานเอะอะ

โวยวาย จัดที่นอน จัดอะไรตออะไรกันกลุม เสียงเอะอะโวยวายนอนอยางนั้น คว่ําอยาง

นี้ หงายแบบนี้ ลอกันยุงหมด ไมมีเวลาตั้งตัว พอจัดที่นอนไมทนัจะเสร็จ ผมก็วิ่งเขาสวม

อีกครั้งหนึ่ง มันก็เพลียจดั คําวา "ภาวนา พิจารณาไมมีแลวครับ" 

  แตก็ยังมีสวนดี อยางหนึ่งที่เรามีความรูตามความเปนจริง ทีเ่ขาบอกวา 

เวลาจะตาย วันนั้นถาตายนะไมคอยดีนัก ถึงแมวาจะเพลียอาการก้ํากึ่งก็ไมดีนัก ทัง้นี้

เพราะมีทานผูมีเกียรติมาเชิญ ถาทานผูมีเกียรติอยางนี้ตองไปสาํนักพยายมกอน 

  ถาไปถึงสํานกัของพระยายม ไอความดีชั่วมันก็มี ความดีก็ปรากฏแตวา

ชวงอายุ ๑๒ เปนตนมาชกัไมคอยจะดี 

  เร่ืองการฆาสัตวตัดชีวิต ฆาปลาฆานกอันนี้ไมมีแนครับ ผมไมนิยมการ

ฆาสัตว 

  เร่ืองลักเรื่องขโมยก็ไมนิยม ก็ไมจําเปนตองลักตองขโมย มันมกีิน 

  คําวา "มีกิน" ไมไดหมายความวา "รํ่ารวย" คนอยางผมกินงาย ๆ ตั้งแต

เด็กมาแลว ไปโรงเรียนตอนเชา ผมกต็มไข ๒ ลูก แลวก็เอาไขมาละลายกบัน้ําปลา ผสม

น้ําปลากิน ๑ ลูก ใสกระเปาไป ๑ ลูก เทานี้พอ และมาถึงบานก็เหมือนกัน ถามีอะไร

ชอบใจ ถาแกงหรือตมชอบใจก็ใสขาวใสจานโปะไปเลย กนิ เขาเรียกกินขาวราดแกง 

ขาวราดตมอะไรก็ชาง ชอบกินแบบนี ้ไอการกินของผมงาย ๆ  

  ฉะนั้นการกนิก็ไมหนัก จะบาปสําหรบัการกิน ฆาสัตวตัดชีวิตไมมีสําหรับ

ผม 

  ทีนี้การมุสาวาท โกหก เร่ืองโกหกนีต่องมีแน ทัง้นี้เพราะวา บางทีไปคุย

กับสาวนอยบาง สาวเลก็บาง สาวใหญบาง ก็พดูจริงบางพูดโกหกบาง แตความจริงแต



ละรายไมตองพูดมาก คือแตละรายผมก็เปนแขกรับเชิญอยูแลว แตเวลาจะพูดพลาด

พลั้งไปบางเปนการพูดสนุกมากกวา บางทีก็พูดเอาใจ แกดีนอยก็ชมวาแกดีมาก ใหแก

ยิ้ม ๆ ไว เราเองตองการความชื่นใจฉันใด เธอกต็องการแบบนั้นเหมือนกัน เร่ืองเปนผูมี

บาปเพราะเปนแขกรับเชญิก็เปนเรื่องหนักใจ 

  ฉะนั้นจึงกลาววาเวลานัน้ เราขาดภาวนา ถึงแมความจริง แมความ

วุนวายจะเกดิ คนอื่นเขาวุนวาย แตเราก็ประมาทเอง ความปวยไขไมสบายจับพลัดจับ

ผลูโผลขึน้มาโดยไมมีการตั้งตัว สติเจาไปคุมดานกุศลจึงไมมี 

  แตก็ยังดีที่ทานเจาหนาทีผู่มาเชิญ เมื่อทานมองดูพินิจพิจารณาทานจึง

หยิบตําราของทานเปดปบ ทานบอก 

  "คนนี้เอาไมไดแลว คนนี้เปนลูกพระอนิทร ใครวางยาไมดูหนาดูหลัง" 

  ทานใชศัพทวา "วางยา" นี่ก็แปลก ก็รวมความวาโรคประเภทนี้ผีตอง

วางยาคน 

  ขอนี้จะมีความเท็จจริงอยางไรก็ตามเรื่อง ผมไมวินิจฉัย แตไดยินมา

อยางนี่จริง ๆ เวลาเขาวางยาผมก็ไมเห็น รวมความเขาไมเอาผม และไมเอาเพื่อนรุนพี่

ของผมดวย เขาก็พากันกระโดดขึ้นเรอื เรงวิ่งหนีเร็วบอก "ไปเร็ว" เรือวิ่งจูดหายวับไปเลย 

   

  เปนอันวาคราวนั้นถาผมตองตายไปตามสภาพที่เขาตายกัน ก็ตองไป

สาํนักของพระยายมแน 

  และทีส่ํานักของพระยายมนี่ทานก็คงเสนคงวา มีความยุติธรรม ไอกรรม

ประเภททีผ่มทําหนักเวลานั้น ก็คือศีลขอที่ ๓ คือเปนแขกรบัเชิญสําหรบัรุนพี่ รุนเพือ่น 

และก็รุนนอง และก็ไมมีใครเขาขัดคอไปที่ไหนก็ไมมีใครเขาขัดใจ มีแตคนตามใจ ก็

แปลก แตก็เปนบุญ ผมคิดวาคราวนั้นถากลับไปไดผมก็ตองไปตะกายตนงิ้วแง็ก ๆ แน 

ไอตนงิ้วเวลานั้นความจริงก็ไปดูมันนะ 
  อันนี้ผมขอเตือนการที่ปฏิบัติพระกรรมฐาน บรรดาทานก็ดี ผมก็ดี 
จะนึกวาผมวิเศษวิโสเกินมนุษยธรรมดาไมใชอยางนั้น อยาเขาใจผิด บางทานก็
มาต้ังผมซะหรูหราเลย ต้ังเปนพระอรหันตบาง ต้ังเปนผูทรงฌานบาง ต้ังเปน
อะไรตออะไรดะ ความจริงต้ังกันไวสงเดชจะมีประโยชนอะไร อยาไปต้ังกัน การ
ต้ังการพิจารณาไมใชเรื่องของกฎของกรรม ใหกฎของกรรมเขาตั้งเอง 



  เวลานั้นทานฟงมาแลวแตตอนตนวาตอนอายุ ๑๒ ผมตายมาแลวผมก็

ไปดูนรกสวรรค แตมันไมไดลงไปเอง แคนั่งที่ยอดเขาแหงหนึ่ง พอบอกทานลุง ทานลุงก็

มา จะตองการนรกขุมไหน ขุมนั้นกม็า ไอขุมตนงิ้วนี่ผมก็ชม แตก็ไมเดินใกล เหน็แต

มองดู ไอนี่ลกัษณะการมองดูเปนของไมดี ที่โบราณทานบอกวา "สิบปากวาไมเทาตา

เห็น สิบตาเห็นไมเทามือคลํา" อันนี้เปนของจริง ถาทางที่ดีมันตองโดดปองลงไป

สัมผัสสักหนอยจึงจะรูเร่ือง 

  ก็เปนอันวาทั้ง ๆ ที่เห็น เวลานั้นถาจะพูดกันไปยังไมบวช กถ็ือวามีฌาน

โลกียประจําใจ และก็มีมโนมยิทธิบางสวนอยูแลว ไอสวนตาง ๆ ที่ยังไมไดก็เพราะความ

โง ไปแคนัน้ไดมันนาจะไปที่อ่ืนได แตไมมีใครสอนให นีโ่ทษของการไดรับศึกษาไม

ครบถวนเปนแบบนี ้ก็เลยไปมองเห็นเขาขึ้นตนงิ้ว เห็นเขามีบาปตาง ๆ มีทกุขเวทนา 
  แตเวลาที่ตัณหาหนามืด ไอตัณหามันโผลขึ้นมานะมันหนามือลืม
ตนงิ้ว ลืมไฟนรก ลืมหอก ลืมดาบที่สับฟนและแทง ลืมฆอนใหญ ๆ ที่ทุบหัว 
ลืมทั้งหมดส่ิงที่เห็นมา ตองการอยางเดียวคือ ความปรารถนาที่เราตองการ
จะตองสมบูรณ และความปรารถนาประเภทนั้นเมื่อตั้งใจที่ไหนสมหวังที่นั่น ก็เลย

ระเริงใจ 

  แลวก็มาคิดไวในใจอยางหนึ่งวา "เราไมไดทําบาป" เพราะทานพวกนี้

ยังไมไดเปนภรรยาของใคร เวลานัน้คนเขาก็พูดกันแตเพียงวา "ถาผิดลูกเขาเมียเขา" 

ไอคําวา "ผิด" นี่มันไมบาป ไป "ชน" ลูกเขาเมียเขา และลูกเขานี่เขาไมไดบอก ตองเมีย

เขา คําวา ลูกเมียเขาบวกกัน วาทั้งลูกทั้งเมีย แตความจริงเขาพดูเฉพาะเมียของ

ชาวบาน แตวาเราที่เร่ิม ๆ จะสถาปนานอกแบบ สถาปนาเงียบ ๆ รูกันระหวาง ๒ คน ดี

ไมดีคนอื่นเขาก็ชวยรูเยอะเหมือนกัน แตมีบางแหงก็ปลอดเพราะทานมารดาอนุญาต 

รายนั้นปลอดแน 

  ก็รวมความวาในพระวินัยหรือในธรรมะก็บอกมันผดิทั้งหมด ลูกเขาก็ผิด 

เมียเขาก็ผิด คนรับใชผิด คนในปกครองของใครก็ผิด มันก็ผดิทั้งนั้นเปนกาเมหมด รวม

ความวา โทษของความไมรูมีอยูและก็ทั้ง ๆ ที่เหน็แลวรูแลวกต็าม 
  จึงขอแนะนําบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรวาการที่ทุกทานปฏิบัติได
มโนมยิทธหิรือบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็ตาม "อยาทะนงตัววาเราดีแลว" มัน
ยังไมพนอบายภูมิ อยางผมนี่เปนตัวอยาง ไปเจอะเขาตัณหาพาหนามดื ยึดอารมณ



ความตองการเปนสําคญั และกท็ําทุกสิ่งทุกอยางตามความตองการที่คนเขาไมขดัใจ 

แตจะวาไปจริง ๆ แลวมันก็บาป 

  ฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอยา

ประมาทในจติของเรา อยาคิดวาเราดีแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวทรงตรัสวา 
  "ถาเราจะพนภัยอบายภูมิจริงก็คือ ตองเปนพระโสดาบัน" 
  พระโสดาบันก็ไมมีอะไรมาก เคารพพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆ 

มีศีล ๕ บริสทุธิ์ใชได หนอีบายภูมิได 

  สัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแลว ขอหยุดกอน ขอความสุขสวัสดิ์

พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จงมีแดบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูรับฟงและผูอานทุก

ทาน 
          สวัสดี 
 


