คํานํา(ตอนที่ 1)
ความจริงแลวขาพเจาไดเคยเลาเรื่องราวตางๆ ทั้งหมดของหนังสือเลมนี้ให
ญาติสนิท มิตร
สหายฟงมาแลวบอยครั้ง และในทุกๆครั้งผูที่ไดรับฟงตางก็เกิดความสนใจและเรียกรองใหขาพเจาเขียน
เปนหนังสือขึน้ เพื่อที่จะไดเก็บเอาไวอาน หากแตฟงขาพเจาเลาถึงแมจะเขาใจก็จริง แตพอนานไปก็ลืม
เลือน บางทานถึงกับหาเครือ่ งบันทึกเสียงมาก็มี ซึ่งขาพเจาก็ปฏิเสธไปเพราะเห็นวาขาพเจายังไมถึงขั้นรู
แจงเห็นจริงนัก อาจเกิดการผิดพลาดขึ้นได
เมื่อทนตอการรบเรา และเรียกรองของบรรดาญาติสนิทมิตรสหายไมได อีกทั้งขาพเจาเองก็เห็นวา
นาจะมีประโยชนเปนอยางมากแกทานที่เปนลูกศิษยรนุ หลังๆ ของหลวงพอ ซึ่งไมมีโอกาสที่จะไดรับรูถึง
เหตุการณแปลกๆอันนาพิศวง และไมมโี อกาสที่จะไดไตถามถึงเรื่องราวที่ตนเคลือบแคลงสงสัยโดยตรง
จากหลวงพอ ใหกระจางชัดในทุกปญหาได เพราะในขณะนี้หลวงพอตองใหการสงเคราะหตอผูคน
มากมาย ไมมีเวลาที่จะมาคอยตอบปญหาใหใครตอใครได อีกทั้งผูที่จะถามก็ไมกลาถามเพราะอายตอคน
หมูมากดวยดังนั้นขาพเจาจึงรับปากวาจะพยายามเขียนให และก็ไดเริ่มเขียนเรื่อยๆ มา แตก็เปนการเขียนๆ
หยุดๆ ดวยมีเรื่องที่จะตองทําอยางอื่นมาคอยขัดขวางอยูเสมอมา
จนกระทั่งในเดือนธันวาคม 2533 มีพระภิกษุรูปหนึง่ ซึ่งติดตามหลวงพอ เกิดทราบจากผูใดไม
ทราบวา ขาพเจาเคยเปนลูกศิษยหลวงพอรุนเกาที่สุดดวยผูหนึ่ง และไดเคยรูเหตุการณตาง ๆอันนาพิศวง
ตลอดจนไดมโี อกาสสอบถามปญหาธรรมมะที่นาสนใจยิ่ง จากหลวงพอมาตั้งแตในครั้งที่หลวงพอยังไมมี
ลูกศิษยลูกหามากมายนัก ก็เกิดสนใจอยากใหขาพเจาชวยเขียนเลาเรื่องราวตางๆ ลงในหนังสือบาง จึงได
ขอรองใหพันจาเอกประมาล ราชอินทรซึ่งเคยไปมาหาสูกับขาพเจาเปนประจําเปนผูทาบทาม ซึ่งขาพเจาก็
ไดรับปากไปวาจะเขียนให เพราะในขณะนี้ก็เขียนไวบางแลว แตไมจริงจังนัก
ดวยเหตุนี้เองขาพเจาจึงไดเริ่มงานเขียนอยางจริงจังขึ้น โดยตั้งใจวา จะแบงการเขียน
ออกเปน 2 ตอนใหญๆ คือใน ตอนที่ 1 ใหชื่อวา “เหตุการณที่นาพิศวง” โดยจะกลาวถึงเหตุการณอัน
นาพิศวงและแปลกประหลาดตางๆ ที่ขาพเจาไดเคยพบเห็นจากหลวงพอ ถึง 12 เหตุการณดวยกัน ซึ่งไม
อาจจะสามารถพิสูจนในทางของโลกวิทยาศาสตรได จึงเปนสาเหตุจูงใจใหขาพเจาซึง่ เต็มไปดวยมิจฉาทิฐิ
บังเกิดความสนใจและจําเปนตองหันมาศึกษา คนควาในดานของพุทธศาสนาอยางจริงจัง สวนใน ตอนที่
2 ใหชื่อวา “ปญหาที่นาสนใจ” โดยคัดเลือกเอาปญหาใหญๆ 12 ปญหาที่ขาพเจาไดเคยสอบถามและ
หลวงพอไดเมตตาตอบไวอยางชัดเจนมาเขียนลง
และในแตละปญหาจะมีปญหายอยๆออกไปอีก
พอสมควรทีเดียว
ในการเขียนหนังสือทั้ง 2 ตอนนี้ ขาพเจาพยายามใชถอยคําสํานวนงายๆ เพื่อมุงหวังใหทาน
ผูอานที่เปนฆราวาสโดยเฉพาะศิษยรุนหลังๆ ของหลวงพอซึ่งเริ่มสนใจที่จะปฏิบัติธรรม อานเขาใจได
โดยงาย อีกทั้งเมื่ออานแลวเกิดความสนุก และไมเครียดจนเกินไป และในเวลาเดียวกันก็จะแฝงไวซึ่ง

ธรรมะชั้นสูงพอสมควร สําหรับทานผูอานที่ไดผานการปฏิบัติธรรมมามากแลวดวย และที่สําคัญยิ่งก็คือ
ขาพเจาจําตองระมัดระวังมิใหความหมายในการตอบปญหาของหลวงพอในตอนที่ 2 ผิดพลาดไปจาก
ความเปนจริงโดยเด็ดขาดอีกดวย จึงนับวาเปนการเขียนที่ยากจริงๆ สําหรับปุถุชนธรรมดาเชนขาพเจา
อยางไรก็ตาม แมหนังสือเลมนี้จะเขียนไดจบคอนขางสมบูรณและหากทานไดอานแลวเกิดความ
พึงพอใจบางก็ดี ก็ขออยาไดคิดยกยองสรรเสริญขาพเจาเลย ขาพเจาจําตองยอมรับสารภาพวาโดย
สติปญญาและความสามารถเฉพาะตัวของขาพเจาจริงๆแลว ยอมทําไมไดแน หลายหนหลายครั้งทีข่ าพเจา
เขียนไปแลวเกิดสะดุด เกิดอับจนปญญาไมสามารถจะเขียนตอได ก็ตองหยุดเขียน นั่งพักใหจิตเกิดสมาธิ
แลวขอบารมีหลวงพอทุกครั้ง จึงไดเกิดความรับรูทางจิต เสมือนหนึ่งขาพเจาเพิ่งจะไดพูดคุยหรือได
สอบถามปญหาจากหลวงพอเมื่อ 2-3 วันที่แลวเอง นั่นแหละขาพเจาจึงไดเขียนตอไดและเขียนไดจนจบ
ดังที่ปรากฏอยูน ี้(ทานผูอานจะเชื่อหรือไม ก็ตามแตใจของทานเองเถิดนะครับ)
อนึ่ง ขาพเจาตองขออภัยที่ไดนําเอาชื่อจริงของบุคคลรวมทั้งชื่อของสถานที่จริง ลงในหนังสือเลม
นี้ดวย เพื่อเปนการยืนยันวาขาพเจามิไดยกเรื่องลมๆ แลงๆ ขึ้นมาอาง ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวา ทุกทาน
ที่ไดอานหรือรับทราบคงจะเขาใจในจุดประสงคของขาพเจา แตถาแมมอี ะไรผิดพลาด ขาพเจาตองขออภัย
ไว ณ ที่นี้ดวย

เหตุการณที่นาพิศวง
การที่ขาพเจาไดยายไปรับราชการอยูที่กองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรคตั้งแต พ.ศ. 2503
และประจําการอยู ณ ที่นั้นเรื่อยมาจนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2520 ซึ่งเปนระยะเวลาอันยาวนานถึง 17 ป
นั้น ทําใหขาพเจากลายเปนผูโชคดี ที่มีโอกาสไดพบหลวงพอพระมหาวีระ ถาวโร(พระราชพรหมยาน
ในปจจุบนั )ตั้งแตสมัยที่หลวงพอยังจําพรรษอยู ณ วัดสะพาน จ.ชัยนาท หากจําไมผิดก็ประมาณป พ.ศ.
2508 และแมเมื่อหลวงพอไดรับนิมนตจาก พระอรุณ อรุโณ อดีตเจาอาสวัดทาซุง (วัดจันทาราม) ให
ไปอยูที่ ณ ทาซุง จ.อุทัยธานีเพื่ออาศัยบารมีของหลวงพอในการชวยบูรณะวัดแลวก็ตาม ขาพเจาและคณะ
ศิษยรุนนัน้ ก็ยังไดตดิ ตามไปปรนนิบัติรับใชหลวงพออยูต ลอดมามิไดขาด
จากชวงระยะเวลาอันยาวนานมาก ที่ขาพเจาและภรรยาไดมีโอกาสปรนนิบัติรับใชหลวงพออยาง
ใกลชิด โดยที่หลวงพอในขณะนั้นมีลกู ศิษยทไี่ ปมาหาสูอยูเพียงไมกี่คน จึงทําใหขาพเจาไดพบไดเห็น
เหตุการณแปลกๆ และสิ่งที่อาจเรียกวามหัศจรรยตาง ๆ หลายครั้ง ซึ่งไมอาจสามารถพิสูจนและอธิบายได
ในโลกของวิทยาศาสตร อันกอใหเกิดความฉงนสนเทหใจแกขาพเจา ซึ่งเปนผูมีมิจฉาทิฐิอยางแรงกลา
และเชื่อมั่นในตนเองมาแตกาํ เนิดเปนอยางยิ่ง ดังที่ขาพเจาจะไดเขียนเลาใหทานทัง้ หลายไดอานเปนบาง
เรื่อง(ความจริงมีเรื่องมากมายไมสามารถนํามาเขียนไดทงั้ หมด หากทานผูใดสนใจก็คยุ กันเปนสวนตัว
ได) และเมื่อไดอานแลวถาไมเชื่อ ก็ขอใหพึงเก็บไวเปนขอสงสัยภายในใจ เฉพาะตนเองเถิดอยาไดกลาว
คําปรามาสหรือลบหลูเปนอันขาด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทานเอง และวิธีที่จะแกขอสงสัยไดดีที่สุดก็
จะตองพิสูจนกัน ดวยวิธีฝกตนเอง ใหไดสองในวิชชาสามเปนอยางนอยเสียกอน แลวทานจะรูไดเองวา
จริงหรือไมจริง จะไปลงความเห็นกัน ดวยการใชเหตุผลของมนุษยสามัญไมไดดังนั้นเมื่อทานผูอานได
เขาใจดังนี้แลว ก็ขอไดโปรดติดตามเรื่องราวตาง ๆที่ขาพเจาไดประสบมาดังตอไปนี้

หลวงพอบอกลําดับที่สอบ
เมื่อประมาณป พ.ศ. 2510 ขาพเจามียศเปนเรืออากาศเอกและมีขั้นเงินเดือนอยูในเกณฑที่จะมี
สิทธิสอบคัดเลือกเขาเรียนในโรงเรียนชั้นผูบังคับฝูง ขาพเจาตองสอบเขาไดอยางแนนอน เพราะขาพเจา
เปนคนเรียนหนังสือเกงและสอบไดที่ 1 ในระดับชัน้ มัธยมศึกษามาโดยตลอด และในระหวางที่เรียนอยูที่
โรงเรียนนายรอย จปร.ก็ถูกจัดอยูในประเภทนักเรียนทีเ่ รียนเดน เลนดีดวย แตเนือ่ งจากทางโรงเรียนผู
บังคับฝูง จะแบงผูที่สอบไดเปน 2 ชุดคือผูที่สอบไดเลขคี่(1,3,5,7,9,..ฯลฯ) จะไดเรียนเปนที่ 1
และผูที่สอบไดเลขคู(2,4,6,8,...ฯลฯ)จะไดเขาเรียนเปนชุดที่ 2 ดังนัน้ แมตองคิดวาสอบไดแตกไ็ ม
ทราบวาจะไดเลขคี่หรือเลขคูอยูดี ปญหาก็อยูตรงที่วาภรรยาของขาพเจากําลังตั้งครรภหากไมทราบแนชัด
วาจะไดเขาเรียนเมื่อไรแลวก็ไมทราบวาจะไปฝากครรภและเตรียมคลอดที่ใด เพราะบานพักในขณะนั้นอยู
ที่กองบิน 4 ตาคลี แตถาเขาเรียนก็จะตองไปเรียนที่ดอนเมืองและครอบครัวของขาพเจาก็ไมมีผูใด
นอกจากทหารรับใชเพียงคนเดียวจึงทําใหขา พเจาหนักใจเพราะไมสามารถวางแผนการณในภายหนาได
บังเอิญวันหนึ่งขาพเจา และภรรยาไดนาํ ภัตตาการไปถวายหลวงพอที่วัดทาซุง ขาพเจาจึง
ไดถือโอกาสเรียนถามวา “ในการไปสอบคัดเลือกเขาโรงเรียนผูบังคับฝูงครั้งนี้ ขาพเจาจะสอบไดเลขคี่
หรือคู” หลวงพอไดหยุดมองขาพเจาอยูชวั่ อึดใจก็ตอบวา “คุณไปสอบครั้งนี้จะสอบที่ 1 ที่ 3 หรือที่ 5
ใน 3 ที่นี้นะ แตจะแนนอนจะรดน้ํามนตให” ตอจากนัน้ หลวงพอก็ใหขาพเจาเอาถังไปตักน้ําในแมน้ํามา
เทใสบาตร เพื่อทําน้ํามนต เมื่อทําน้ํามนตเสร็จก็รดน้ําใหขาพเจา (น้ําในแมน้ําทีข่ าพเจาไปตักมานั้นกอน
ตักขาพเจาเอามือจุมน้ําไลเศษละออง รูสึกสาอุนมาก แตเมื่อหลวงพอวารดน้ํามนตใหนั้นเย็นจับจิตจน
ขาพเจาสะดุงและ น้ํามนตของหลวงพอจะเปนเชนนี้เสมอ ขอทุกทานจงโปรดสังเกตดวย) แลวพูดให
ทุกคนในทีน่ นั้ ไดยนิ โดยทัว่ ถึงกัน ที่จําไดก็มภี รรยาของขาพเจา ร.อ.พนม นามประสิทธิ์ (ปจจุบันยศ
น.อ.) ร.ท.ไพศาล ศุภพงษและ พ.อ.อ.หริช บํารุงพงษ วา “ตําแหนงที่ 1 และที่ 5 จางหายไปคุณ
มนูญเขาไปสอบในครั้งนี้ไดที่ 3 นะ”
ขาพเจาเองในขณะนัน้ แมรูสกึ ดีใจอยูบาง แตก็ไมคอยจะมั่นใจนักวาจะสอบไดที่ดีถงึ ที่ 3 ทั้งนี้
เพราะทราบดีวาพรรคพวกเพื่อนฝูงที่ดอนเมืองเขามีการเตรียมการกันเปนการใหญ เชนจัดตั้งกันเปนกลุมดู
หนังสือรวมกัน และเชิญอาจารยจากโรงเรียนผูบังคับฝูงบางทานมาชวยติวทั้งโรเนียวบรรดาขอสอบเกา ๆ
มาประกอบเปนแนวทางในการดูหนังสือและติวอีกดวย นอกจากนัน้ ยังมีการหาขาวและจัดชุดเขาตีสนิท
กับอาจารย ที่มีหนาที่ออกขอสอบแบบประกบตัวกันเลย (ขอสอบในสมัยนั้นจึงรัว่ กันมาทุกปดวยวิธีการ
นี้) ดังนั้นแมขาพเจาจะเปนคนเรียนดีสักเพียงไรก็ตาม แตเมื่อตองดูหนังสือคนเดียวทีต่ างจังหวัด ขาด
แคลนทั้งตําราและไมรูแนวทางในการออกขอสอบเชนผูอื่น จะใหขาพเจามีความหวังหรือเชื่อไดอยางไร
วาจะสอบคัดเลือกเขาโรงเรียนผูบังคับบัญชาฝูงไดที่ 3 ตามที่หลวงพอบอก นอกจากคิดวาหลวงพอคง

เพียงบอกเปนเลาๆ วาขาพเจาไปสอบครั้งนี้ไดเลขคี่ คือจะไดเขาเรียนในผลัดแรกแนนอนเทานั้น ซึ่ง
ขาพเจาก็พอใจแลว

แตครั้นการสอบเสร็จสิ้นและทางราชการไดประกาศผลการสอบคัดเลือกในครั้งนัน้ ออกมา
ก็ปรากฏวาขาพเจาสอบเขาไดเปนที่ 3 จริง ๆ ตามที่หลวงพอบอกและขาพเจาก็ไดเปนนายทหารนักเรียน
โรงเรียนผูบังคับฝูงรุนที่ 18 โดยไดเรียนกอนเปนผลัดแรกเพราะไดเลขคี(่ นายทหารนักเรียนรุนขาพเจา
ในครั้งนั้น ปจจุบันมีชื่อเสียงกันหลายทาน เชน พล.อ.อ.เกษรโรจนิล,พล.อ.อ.กันต พิมานทิพย,
พล.อ.อ.อนันต กสินทะ,พล.อ.อ.สุวิช จันทประดิษุ, พล.อ.อ.เริงชัย สนิทพันธุ และพล.อ.อ.ดนัย โม
รินทร
เปนตน)
สวนผูที่นอบไดเลขคูก็ตองไปเรียนผลัดสอบเปนนายทหารนักเรียนโรงเรียน
ผูบังคับบัญชาฝูงรุนที่ 19 ตอไป
การที่ขาพเจาสอบไดที่ 3 จริง ๆ ตามที่หลวงพอบอกลวงหนาใหนนั้ กอใหเกิดความฉงน
สนเทหใจแกขา พเจาเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะคําทํานายของหลวงพอมิไดเปนแบบหมอดูทั่ว ๆ ไป ไมไดมี
การผูกดวง,ไมไดดูลายมือ,ไมไดดูโหงเฮงหรือเขาทรง เพียงแตมองหนาและรดน้ํามนตให ก็บอกบง
ชัดเจนไปจนถึงลําดับที่ที่จะสอบไดเชนนี้ หมอดูใหดแู มนยําอยางไรก็ยอมทําไมได และหมอดูเขาก็ไมมี
ความจําเปนทีจ่ ะตองเอาตัวเขาไปผูกมัดขนาดนั้น เพราะขาพเจาผูถามไดเปดกวางใหตอบเปนสองนัย วา
จะสอบไดเลขคูเทานั้น การทายถูกหรือผิดจึงเปน 50-50 แตการพูดบอกของหลวงพอซึ่งบงชัดเจนไป
จนถึงลําดับที่เชนนี้หากมีผูเขาสอบ 1000 คน ความถูกตองก็จะมีไดเพียง 1 ใน 1000 เทานัน้ อีกทั้ง
เปนการทํานายถึงอนาคตอันใกล ซึ่งใครเลยจะกลาเสี่ยงทํานายได หากไมไดอนาคตังสญาณ หรือรูจริง
เชนหลวงพอ

หลวงพอบอกถึงการไดบําเหน็จ 2 ขัน้
ในป พ.ศ. 2511 (ขาพเจาเรียนจบจากโรงเรียนผูบังคับฝูงแลวครั้งหนึ่งขาพเจาและ
ภรรยาไดนําอาหารไปถวายหลวงพอ โดยมีเรืออากาศโทธานินทร กลิ่นศรีสุข (ปจจุบันยศนาวากาศเอก)
และภรรยารวมไปดวยในวันนั้นหลวงพอไดเอยทักวา “ปนี้คุณมนูญได 2 ขั้นนะ” ซึ่งขาพเจาก็รีบพนม
มือกลาวรับแตในใจก็ยังคิดวา “ปนี้เราไมนาจะได 2 ขั้นเพราะเรียนจบกลับมา ผลงานในรอบปก็ไมมี
อะไรนาประทับใจมากนัก” ในขณะที่กําลังคิดอยูนั้น ร.ท.ธานินทร ก็ถามวา “หลวงพอครับแลวผมละ
จะได 2 ขั้นดวยไหม?”
หลวงพอมองหนาเรืออากาศโทธานินทรสักอึดใจก็ตอบวา“ปนี้ไมไดหรอกนะตองปหนาจึงจะได”
เรืออากาศโทธานินทร ไดฟง คําตอบากหลวงพอก็หัวเราะกากแลวเลาใหหลวงพอและทุกคนในที่
นั้นฟงวา
“เสียใจครับหลวงพอ ปนี้ผมได 2 ขั้นแลวอยางแนนอน ผูพันเพิ่งใหผมดูผลการพิจารณา
บําเหน็จเมื่อวานนี้เอง ผมนะได 2 ขั้นอันดับ 1 ของกองพันอากาศโยธินดวย และทุกปกองพันจะมี
โควตา 2 ขั้นสําหรับนายทหารสัญญาบัตรของกองพันถึงปละ 3 คนดังนั้นผมซึง่ อยูไนอันดับ 1 จึงไม
พลาด 2 ขั้นแนในปน”ี้
หลวงพอไดมองหนาเรืออากาศโทธานินทร อีกแลวตอบอยางเมตตาวา “ปนี้คุณไมได
หรอกนะอยาเสียใจ แตปหนาไดแน”
ในวันนัน้ เรืออากาศโทธานินทรก็ลาหลวงพอกลับไปดวยความหงุดหงิดบนกับขาพเจาใน
ทํานองวา หลวงพอจะรูดีไปกวาตนหรือผูพันไดอยางไรกัน
ตอมาอีกไมนานผูบังคับกองบิน 4 ก็เชิญหัวหนาหนวยขึ้นตรงเขาประชุมบําเหน็จประจําป ผล
ปรากฏวา เรืออากาศโทธานินทร ก็ได 2 ขั้นจริงๆ และอันดับ 2,3 ของกองพันก็ไดดว ย รวมความวา
นายทหารสัญญาบัตรของกองพันอากาศโยธิน กองบิน 4 ได 2 ขั้นทั้ง 3 คน เต็มตามโควตาของกอง
พันจริง ๆ ตามที่เรืออากาศโทธานินทรอธิบายใหหลวงพอฟงทุกประการ สวนขาพเจานั้นไมได เนื่องจาก
นายทหารสัญญาบัตรภายในหนวยนอย จึงไมมีโควตา 2 ขั้นของหนวยเองตองอาศัยโควตาของหนวยอื่น
มารวม ซึ่งเปนการยากมาก และขาพเจาก็คาดคิดอยูแลววาขาพเจาคงไมได จึงไมเสียอกเสียใจแตอยางใด
และในตอนเย็นวันนั้น เมื่อขาพเจาพบเรืออากาศโทธานินทรบนสโมสร ก็ไดแสดงความยินดี และรวม
เลนบิลเลียดกันเหมือนเชนเคยจนถึง 3 ทุมขาพเจาจึงไดขอแยกตัวกลับบาน สวนเรืออากาศโทธานินทรยัง
เลนอยูตอโดยบอกขาพเจาวา “พี่กลับไปกอนนะ วันนี้ผมขออยูฉลอง 2 ขั้นจนกวาสโมสรจะปด”

ครั้นวันรุงขึ้น ขาพเจาไปถึงที่ทํางาน เห็นเพื่อนรวมงานหลายคนกําลังจับกลุมวิจารณกัน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งอยูอยางตืน่ เตนสนุกสนาน จึงเขาไปรวมฟงดวย ก็ไดรับทราบวา เมื่อคืนนี้ผูบังคับการ
กองบิน 4 ไปเปนเจาภาพแตงงานที่จังหวัดชัยนาท กลับมาถึงกองบิน 4 เวลา 5 ทุมเศษเห็นไฟบน
สโมสรเปดสวางไสว และยังขาราชการเลนบิลเลียดกันอยูอ ยางสนุกสนาน ก็โมโหมาก ขับรถจิ๊บเขาเทียบ
สโมสรแลวเขาไปในหองบิลเลียด สั่งปดสโมสรทันที พรอมกับใหนายทหารผูหนึ่งโทรศัพทเชิญ ผูพันฯ
มาพบ และสั่งการใหงดบําเหน็จ 2 ขั้นนายทหารสัญญาบัตรของกองพันอากาศโยธินทั้ง 3 คนที่ฝาฝน
กฎระเบียบและคําสั่งผูบังคับการกองบิน 4 โดยเลนบิลเลียดบนสโมสรเกินเวลาปดสโมสร (ในระเบียบ
ใหปดสโมสรเวลา 22.30)
ดวยเหตุนี้เอง เรืออากาศโทธานินทร และนายทหารสัญญาบัตรของกองพันอีก 2 คน จึง
ไมได 2 ขั้นทั้ง 3 คน และโควตา 2 ขั้นทั้ง 3 ที่ของกองพันอากาศโยธินจึงตองตกเปนของสวนกลาง
ทําใหขาพเจาได 2 ขั้นในปนั้น สวนเรืออากาศโทธานินทรไมได และไปได 2 ขั้นชดเชยในปตอไป
ตามที่หลวงพอบอกทุกประการ
การยืนยันของหลวงพอ ตออนาคตอันใกลตอผูที่เขารูและมั่นใจอยางเต็มที่ตอเรื่องที่ไมนา
พลาดเชนนีน้ บั เปนการเสี่ยงอยางยิ่งซึ่งใครเลยจะกลาเสี่ยงทํานายหากไมไดอนาคตังสญาณหรือจริงอยาง
หลวงพอ

หลวงพอรูทั้งอดีตและอนาคต
มีอยูวนั หนึ่ง เรืออากาศตรีชัยชนะ จั่นบํารุง(ยศในขณะนั้น)ซึ่งไดสมัครไปบินรบใน
สมรภูมิลาว (ขณะนั้นกําลังมีการรบกันอยูอยางรุนแรง)ไดขอติดตามขาพเจาและภรรยาไปกราบหลวงพอ
ที่วัดทาซุงดวยความตั้งใจก็เพื่อไปสอบถามหลวงพอถึงความปลอดภัยของตนในการตัดสินใจไปรบในลาว
นั่นเอง ซึ่งหลวงพอก็ไดเมตตาบอกวา
“ความจริงคุณชัยชนะ ไปคราวนี้ตองตายนะ แตบังเอิญเมื่อตอนอายุ 9 ขวบไปพุง หลาว
โดดน้ํา ศีรษะดานหลังไปเจอไมไผที่เขามัดกันพงผักบุง เสียบเอาถึงเลือดตกยางออกมาแลว จึงนับเปนการ
ชดใชกรรมไปแลวสวนหนึ่ง ดังนัน้ การไปบินรบในครัง้ นี้แมเครื่องบินจะถูกยิงตกก็จะไมถึงตายนะ จะ
ชวยทําพิธีแกใหเพื่อผอนหนักใหเปนเบา”
ตอจากนัน้ หลวงพอก็ใหคณ
ุ ชัยชนะจัดการปลอยนก,ปลอยปลา,ถวายพระพุทธรูป และรด
น้ํามนตให(เทาที่ขาพเจาพอจะจําได)
เรื่องที่นาแปลกในตอนนั้นก็คือ ขาพเจาและบรรดาผูติดตามไปในครัง้ นั้น แมจะนัง่ อยูขาง
หลังจนเกือบชิดและชวยกันมองหาแผลเปนบนศีรษะของเรืออากาศตรีชัยชนะ
สักเพียงใดก็หาเห็นไม
เพราะผมแกหนาและดกมากปดบังไวหมด ตอเมื่อคุณชัยชนะยอมรับวา “ตอนอายุ 9 ขวบผมกระโดดน้ํา
แลวถูกไมไผเสียบจริงๆ และบัดนี้เปนนัน้ ก็ยังอยู” วาแลวก็แหวกผมดกหนาที่ปดบังแผลเปนออกใหทกุ คน
ดู
ตอมาเรืออากาศตรีชัยชนะ ก็จากกองบิน 4 ไปปฏิบัติภารกิจการบินรบในลาวและใน 23 เดือนตอมา ขาพเจาก็ไดทราบขาววาเครือ่ งบินของคุณชัยชนะถูกยิงตก แตคุณชัยชนะปลอดภัย เพียงแต
แขนเดาะตองเขาเผือกอยูระยะหนึ่งเทานั้น และที่นาแปลกใจมากก็คือ ทางคณะกรรมการที่ไปสอบสวน
เครื่องบินตกไดเลาวา เครื่องบินของเรืออากาศตรีชัยชนะนัน้ นาที่จะตองตกเหวอยางยิ่ง เพราะหัวเครื่อง
พนปากเหวไปเกือบครึ่งลําแลว แตเคราะหดีที่ไปพาดบนตนไมใหญ
การที่หลวงพอรูไปถึงอดีตของเรืออากาศตรีชัยชนะ เมื่อตอน 9 ขวบและลวงรูถึงอนาคต
อันใกลวาเครื่องบินจะตองตกอีกทั้งทําพิธีแกเพื่อผอนหนักเปนเบาใหเชนนี้ ทําใหขาพเจามั่นใจวาหลวงพอ
ตองไดอตีตังสญาณ และอนาคตตังสญาณ อยางแนนอน

หลวงพอทรงอภิญญา
เมื่อประมาณป พ.ศ.2513 ตอนตนๆป ญาติของ พ.อ.อ.ชลอ ผาสุก ไดเสียชีวติ ลง และ
พ.อ.อ. ผาสุข ก็ไดตดั สินใจนําศพของญาติ(ขาพเจาตองขออภัยทีจ่ ําไมไดวาญาติที่ตายมีศักดิเ์ ปนอะไร
กับ พ.อ.อ.ชลอ)ไปเผาที่เมรุเผาศพของวัดทาซุง อุทัยธานี โดยเชิญขาพเจาซึ่งเปนผูบังคับบัญชาไปรวม
เปนเกียรติในพิธีเผาศพดวย
เมรุเผาศพของวัดทาซุงนั้นเปนเมรุแบบโบราณเผาศพดวยฟนตั้งอยูริมฝงแมน้ํา(ในปจจุบัน
ทางวัดยังคงอนุรักษไว หากทานผูอานไดไปวัดทาซุงก็จะไดเห็น) พิธีเผาศพก็ทํากันแบบพื้นบานงายๆ
โดยยกศพลงไปวางในเมรุเหนือกองฟนแลวก็จดุ ไฟเผา โดยมีหลวงพอเปนประธานในพิธี สวนขาพเจา,
พ.อ.อ.ชลอ ผาสุข และญาติๆ ของผูตายก็ยืนกันอยูดว ยอาการอันสงบขางๆเมรุ
ในขณะที่ไฟกําลังลุกไหมศพ และทุกคนกําลังยืนสงบอยูนั้นก็มีคนมาบอกหลวงพอวามี
นายทหารชัน้ ผูใหญมาจากกรุงเทพฯ เดินทางมาหาและรอหลวงพออยูที่กุฏิ หลวงพอพยักหนารับทราบ
แลวก็หันมาสัง่ ขาพเจาวา “คุณมนูญ ชวยไปรับแขกแทนฉันกอนนะเดี๋ยวฉันจะตามไป”
ขาพเจาเมื่อรับคําสั่งจากหลวงพอก็เดินจากเมรุ ผานศาลาเกาๆ ที่เสาโยเยริมแมน้ํา ลัดเลาะไป
ตามทางเดินทีส่ องขางทางมีแตหญาคาสูงๆ ปกคลุม ผานโบสถวิหารที่ชํารุดทรุดโทรมปราศจากหลังคา
แลวก็หยุดหันหลังกลับไปมองที่เมรุ เห็นหลวงพอยังยืนเดนเหลืองอรามปลงอสุภอยูอยางสงบ ก็มีความ
หนักใจเพราะความจริงแลวขาพเจาไมชอบที่จะไปพูดคุยกับผูหลักผูใหญนัก
โดยเฉพาะนายทหารชั้น
ผูใหญที่มาจากกรุงเทพฯ และก็ไมทราบวา จะตองคุยรับหนาแทนหลวงพออีกนานสักเทาไร เพราะมองดู
รูปการแลวหลวงพอยังไมมีทที าจะละจากเมรุงายๆ เลย อยางไรก็ตามขาพเจาก็คอยๆเดินไปจนถึงกุฏิหลัง
เล็กๆ ของหลวงพอริมน้ําจนได และแลวสิ่งที่ขาพเจาไมเคยคิดฝนมากอนที่เกิดขึ้นจนทําใหขาพเจาตกใจ
เพราะขาพเจาไดเห็นหลวงพอกําลังนั่งพูดคุยกับนายทหารผูใหญทานผูนั้นอยูแ ลวบนกุฏิ
ทานผูอา นที่รกั ทางเดินจากเมรุเผาศพเดินมายังกุฏิหลวงพอนั้นมีเสนทางเดียวทีล่ ัดตรงที่
สุดและไมมีหญาคาปกคลุม ซึ่งก็เปนเสนทางที่ขาพเจาก็ไดเดินมาแลวเกินกวาครึ่งทาง ในขณะที่หลวงพอ
ยังยืนอยูที่เมรุ ดังนั้นจูๆหลวงพอก็มาถึงกุฏิกอนขาพเจาไดเชนนี้ หากขาพเจาจะคิดวาหลวงพอทรง
อภิญญาก็นาจะได จริงไหมครับ

หลวงพออยูรอสงเคราะหลูกหลานญาติมิตร
เมื่อประมาณป พ.ศ.2512 ในวันหนึ่งหลังจากทีห่ ลวงพอฉันอาหารเพลในแพริมแมน้ํา
ของวัดทาซุงเสร็จ ก็ชวนขาพเจาและผูติดตามเคลื่อนยายจากแพไปกุฏิ ระหวางทางหลวงพอไดหยุดยืนใต
รมไทรตนหนึง่ ริมแมน้ํา แลวพูดบอกขาพเจาวา
“ณ ที่แหงนี้บริเวณนี้ตอไปในอนาคตอันใกลจะมีลูกหลานและญาติสนิทมิตรสหายของฉัน
ในอดีต จะกี่ภพกี่ชาติมาแลวก็ตามที่มาเกิดทันฉันในชาติปจจุบัน จะพากันมาชุมนุม ณ ที่แหงนี้เปน
หมื่นๆ แสนๆ คน”
ขาพเจาในขณะนัน้ ไดฟงหลวงพอพูดแลวก็ใหนึกสงสารหลวงพอสุดหัวใจและรําพึงอยูใน
ใจวา “โถ! จะมีใครมาเปนหมื่นเปนแสนคน ทุกวันนีก้ ด็ ูเหมือนจะมีแตผูคนในชุดของขาพเจาเทานั้นเอง”
และขาพเจาก็เชื่ออยางเหลือเกินวา หากผูใดเปนขาพเจาในขณะนั้นก็คงตองคิดเชนเดียวกับ
ขาพเจา เพราะรอบกายทีย่ ืนอยูไ มวาจะเหลียวไปทางดานใด ก็เห็นแตความรกรางวางเปลา และสิ่ง
ปรักหักพังทั้งสิ้นถาวรวัตถุอันเปนหลักของวัด อาทิเชนโบสถ,วิหารก็ชํารุดทรุดโทรมไปหมดไมมีแมแต
หลังคา,ศาลา 1 หลังก็ตั้งอยูบนเสาที่โยเยมีสภาพเอียงกระเทเรพรอมที่จะลมพังเมือ่ ไรก็ได สวนหอไตร
เล็กๆ อีก 1 หลัง ก็มีแตโครงสวนเมรุโบราณที่เผาศพดวยฟนนั่น ก็มีแตคราบตระไครน้ําจับดําไปหมดคง
มีแตกุฏิเจาอาวาสเกาๆ 1 หลัง กุฏิเล็กๆของหลวงพออีก 1 หลังและแพริมฝงแมน้ําเทานั้นทีพ่ อใชการได
บาง ทั้งหมดที่กลาวนีก้ ็คอื วัดทาซุงในขณะนัน้ จริงๆ สวนฝงวัดตรงขามถนนที่เปนโบสถใหม หรือ
ศาลานวราชก็ดี,ศาลา 2 ไร 4 ไร หรืออาคารอื่นใดก็ดหี ามีไมคงมีแตปา ไผดงดิบตลอดแนว สรุปความวา
วัดทาซุงในตอนที่หลวงพอพูดกับขาพเจานัน้ อยูในสภาพของวัดรางจริงๆ
หลวงพอเห็นอาการอันเงียบสงบและแววตาของขาพเจา ก็คงจะทราบวาในใจขาพเจานึก
คิดอยางไร ทานก็ไดเมตตาพูดตอไปวา “ฉันนัน้ ไดเคยปรารถนาพุทธภูมิไว แตหากดํารงเจตนาเดิมก็
จะตองมาเกิดอีก 7 ชาติ จึงจะไดพบและอุปการะลูกหลาน, ญาติมิตรที่เคยเกี่ยวของผูกพันกับฉันมาแต
ในอดีตชาติไดทั้งหมด ซึ่งนับเปนภาระที่หนักมาก และฉันก็เบื่อหนายโลกมนุษยนี้เต็มทน จึงไดลาพุทธ
ภูมิและไดเอาชาตินี้เปนชาติสุดทายของฉัน
ดังนั้นภาระในชาตินขี้ องฉันจึงมีมากเพราะจะตองอยูชวย
ลูกหลาน ญาติมิตร ที่เคยเกิดรวมภพรวมชาติกับฉันมาในอดีตชาติ และมาเกิดทันฉันในชาตินี้ทงั้ หมด ให
พนจากอบายภูมิดวย หากผูใดมีบุญบารมีกจ็ ะไปถึงพระนิพพานหากผูใดบุญบารมียังนอยก็จะพยายามให
สรางบุญกุศลเพื่อไปพักในสวรรคชั้นดาวดึงสไวกอนเมื่อพระศรีอาริยมาตรัสรูก็จะลงมาเกิดเปนมนุษยใน
สมัยของพระศรีอาริยพอดี ดวยวิธีนี้จะชวยใหเขา เหลานั้นพนจากอบายภูมไิ ปได แตกุศลผลบุญหลักที่จะ
ชวยใหไปสวรรคชั้นดาวดึงสก็คือ การถวายสังฆทานและการสรางวิหารทานนั่นเอง ดังนัน้ ตอไปใน
อนาคตที่นี่จะมีการกอสรางสิหารทานมาก บริเวณวัดทาซุงในขณะนี้จะไมพอ จะตองขยายวัดไปทางดงไผ
ฝงตรงขามวัดทาซุงดวย”

ในขณะนัน้ แมหลวงพอจะไดเมตตาบอกขาพเจาโดยละเอียดแลว เชนไรก็ตาม ขาพเจาหา
ไดเขาใจไมดว ยไรปญญา คงคิดอยูแตในใจวาคนจะมาเปนหมื่นเปนแสนคนไดอยางไร? และการกอสราง
ที่จะตองขยายไปถึงดงไผฝงตรงขามยิงไมนาจะเปนไปไดใหญ เพราะเอาแตบูรณะโบสถ,วิหาร,ศาลา,หอ
ไตร และกุฏิเดิมในวัดเกา ที่มีอยูก็ใชเงินมากมหาศาลอยูแลว จะทําไดอยางไร
“แตทานผูอานทั้งหลายในปจจุบันนี้ทวี่ ัดทาซุงก็เปนไปตามที่หลวงพอบอกขาพเจาไว
ลวงหนา ตั้งแตป พ.ศ.2512 แลวทุกประการ ในพิธเี ปายันตเกราะเพชร และพิธีตางๆผูคนก็พากันไป
เปนหมื่นเปนแสนจริงๆ และการกอสรางวิหารทานก็ไดกระทํากันเกินกวาที่ขาพเจาวาดภาพเอาไวเสียอีก
และดูเหมือนจะไมมีการจบสิน้ ดวย
(ปุพเพนิวาสานุสสติ
ดังนั้น หากขาพเจาจะคิดวาหลวงพอระลึกชาติในกาลกอนได
ญาณ)รูที่มาของคนและสัตวที่มาเกิดวามาจากที่ใด(จุตูปปาตญาณ)และรูเหตุการณตอ ไปในอนาคตของ
คน,สัตว,สิ่งของ และสถานที่ได(อนาคตังสญาณ)ก็คงไมมีผูใดวาใชไหมครับ”

ผิวกายของหลวงพอเปลี่ยนสีได
เมื่อประมาณป พ.ศ. 2513 ขาพเจาซึ่งไดเปนหัวหนาสถานีวิทยุกระจายเสียง 04 ตาคลี
จ.นครสวรรค ไดเริ่มจัดแบงเวลาใหหลวงพอแสดงธรรมะออกอากาศทางสถานีเปนประจําเรื่อยๆ มา ซึ่ง
หลวงพอก็ไดเมตตามาแสดงธรรมออกอากาศใหแลวดวยตนเองเปนการประจําเวนไวแตในบางครั้งที่
หลวงพอปวย หรือติดกิจจําเปนก็จะอัดเปนเทปสงให สําหรับรายการของหลวงพอที่ออกอากาศทางสถานี
วิทยุ ที่ขาพเจารับผิดชอบนี้ นอกจากจะเปนการแสดงธรรมะโปรดพุทธศาสนิกชนแลว ก็มีการเลาเรื่อง
ประวัตหิ ลวงปูปาน,ไตรภูมิ,มหาสติปฏฐาน 4 และอืน่ ๆ อีกมากมาย(ตอมาพลอากาศโท ม.ร..เสริม
ศุขสวัสดิ์ไดขอเทปไปถอดฟง และจัดพิมพเปนหนังสือ ดังที่ลูกศิษยรุนหลังๆ ไดอานกันอยูทุกวันนี)้
และในการมาของหลวงพอทุกครั้ง
ขาพเจาก็จะคอยอยูรับใชและอํานวยความสะดวกใหหลวงพอโดย
ตลอด จนกวาหลวงพอจะกลับ
สิ่งมหัศจรรยที่ขาพเจาและ พ.อ.อ.กริช บํารุงพงษ ไดพบเห็นก็คือหลวงพอเดินเขาไปใน
หองสงและพูดออกอากาศโดยมิไดมีขอเขียนใดๆ แมแตกระดาษที่จะจดหัวขอ หรือขอความสั้นๆ เพื่อกัน
ลืมเลยแมแตนอ ย(แมแตผูประกาศและโฆษกอาชีพ
ซึ่งหากินทางวิทยุกระจายเสียงเองก็ทําไมได)
โดยเฉพาะเรื่องยาวๆยากๆ เชน การเลาประวัติหลวงปูป านก็ดี การเลาถึงนรกสวรรคแตละชั้นในไตรภูมกิ ็
ดี หรือมหาสิตปฏฐาน 4 ก็ดี ยอมเปนการสุดวิสัยที่จะพูดออกอากาศไดโดยไมมีขอเขียนหรือหัวขอยอยๆ
เปนหลัก แตหลวงพอพอนั่งหนาไมโครโฟนก็หลับตาพูดไปเรื่อยโดยเฉพาะไตรภูมิ เสมือนกับวาใน
ขณะนัน้ หลวงพอไดลงไปในนรกหรือขึ้นไปบนสวรรคแตละชั้นจริงๆ แลวพูดออกอากาศถายทอดมาให
ผูฟงไดฟงก็ไมผิด และเมื่อหลวงพอพูดจบในวันนั้นถึงตอนใดวันตอไปก็เลาตอไปไดเลยไมมกี ารผิดพลาด
ซึ่งยากที่ผูคนธรรมดาทั่วๆ ไปจะทําได
ขาพเจาและ พ.อ.อ.กริช บํารุงพงษ เกิดความสงสัยของใจในความสามารถของหลวงพอ
ตรงกัน จึงไดเฝาดูหลวงพออยางใกลชิดทุกครั้งกลาวคือเมื่อหลวงพอเขาหองสง ขาพเจาและ พ.อ.อ.กริช
ก็จะเขาไปในหองควบคุมเสียง (หองสงและหองควบคุมเสียงอยูตดิ กันมีเพียงกระจกกั้นมองเห็นกันได
โดยตลอด เพือ่ สะดวกในการที่โฆษก และผูควบคุมเสียงจะไดใหสัญญาณนัดแนะตอกันได) และสิ่งที่ได
พบเห็นในขณะที่หลวงพอพูดออกอากาศก็คือ ผิวกายของหลวงพอเปลี่ยนสีไดบางครั้งก็เปนสีขาวผอง,
บางครั้งก็เปนสีเหลือง,บางครั้งก็เปนสีดําแดงและบางครั้งก็เปนสีดําคล้ํา นอกจากนั้นในบางครั้งหลวงพอ
ก็มีการพูดโตตอบกับสิ่งที่ขาพเจาและ พ.อ.อ.กริชไมเห็นหรือในบางครั้งหลวงพอก็จะหยุดและถามวา
“อะไรนะ”เปนตัน
ขาพเจาเชื่อเหลือเกินวา คงมีบันดาลูกศิษยของหลวงพอที่ใกลชิดหรือเปนคนชางสังเกต
จะตองยอมรับวา ผิวกายของหลวงพอนัน้ เปลี่ยนสีไดจริงๆตามที่ขาพเจาเขียน หากผูใดยังไมเคยเห็นโปรด
สังเกตดูตอไป

หลวงพอนัดพบหลวงปูสีทางจิต
เมื่อประมาณป พ.ศ.2514 ในวันหนึ่งหลวงพอไดมาแสดงธรรมะออกอากาศที่สถานที่
วิทยุกระจายเสียง 04 ตาคลี จ.นครสวรรคเหมือนเชนเคย และหลังจากที่หลวงพอไดแสดงธรรมะ
ออกอากาศเสร็จก็ไดมานั่งพักผอนสนทนากับขาพเจาและ พ.อ.อ.กริช บํารุงพงษ ที่หองรับแขก ขาพเจา
จึงไดฉวยโอกาสเลาถึงอภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปูสีใหหลวงพอฟง พอสรุปใจความสั้นๆ ได
ดังนี้
“มีพอคาชาวตาคลี กลุมหนึ่งไปกราบนมัสการหลวงปูแหวนที่วดั ดอยแมปง จังหวัด
เชียงใหม และเมื่อหลวงปูแ หวนทราบวาเปนพอคามาจากตาคลี ก็หวั เราะพูดวา ทานมีอาจารยอยูอ งคหนึ่ง
อายุมากแลวชือ่ หลวงปูสี ขณะนี้อยูที่ตาคลีใหคนหาใหดี เพราะทานเกงมากดังนั้นเมื่อผูคนกลุมนั้นกลับมา
ก็พยายามติดตามคนหาในทีส่ ุดก็ไดพบวาหลวงปูสี พํานักอยูวัดเขาบุญนาค มีอายุชรภาพมากแลวถึง
121 ปอภินิหารของหลวงพอสีในขณะนั้นที่ร่ําลืมกันมากคือ ไมมีใครถายรูปหลวงปูสีติด หากไมขอ
อนุญาตทานเสียกอน และชานหมากของหลวงปูสีหากผูใดไดไวแลวพกพาติดตัวไปก็จะเปนสิริมงคล และ
ปองกันภยันตรายตางๆ ได”
ขาพเจาไดเลาใหหลวงพอฟงตอไปวา “กิตติศัพทของหลวงปูสีดังกลาว เมื่อไดรับฟงมาผม
ก็มิไดสนใจนัก จนกระทั่งวันหนึ่งผมไดยนิ เสียงปนดังขึน้ ที่ในปาหลังกองรอยทหารสารวัตร (ในขณะนัน้
ขาพเจาเปนผูบ ังคับกองรอยทหารสารวัตร และเปนนายทหารรักษาความปลอดภัยกองบิน 4 ดวย) ผมจึง
ชวนเรืออากาศโทสังวร สมหวังรองผูบังคับกองรอยและเรืออากาศตรีครรชิต บัวอําไพ นายทหารสารวัตร
ซึ่งไดนั่งปรึกษางานอยูก ับผมลงไปดู ก็เห็นจาอากาศสารวัตร 2 คน คนหนึ่งกําลังถือปนตั้งทาจะยิงไกนัด
ตอไป อีกคนหนึ่งยืนดู จึงตะโกนสั่งใหหยุดยิงและสอบถามวาทําไมจึงขัดคําสั่งผูบังคับกองรอยฯ
(ขาพเจาไดเคยสั่งใหยิงปนไดเฉพาะในสถานที่ที่จัดไวใหยิงและยิงไดเฉพาะวัน,เวลาที่ทางกองรอยฯ
กําหนด)ซึ่งทั้ง 2 คนก็ยอมรับผิดและอธิบายสาเหตุใหฟงวาจาประสิทธิ์ ไปไดชานหมากจากหลวงปูสีมา
เลาใหจาชิตฟงถึงอภินิหารตางๆ จาชิตไดฟงก็ไมเชื่อก็เกิดพนันกันขึน้ โดยจาประสิทธิ์ไปขอซื้อไกใน
กองบิน 4 มา แลวใหจาชิตยิง หากจาชิตยิงไกตาย จาชิตก็ไดไกไปแตถาหากจาชิตยิงไกไมตายก็ตอง
จายเงินใหจาประสิทธิ์แลวใหจาประสิทธิ์เอาไกไป การยิงสัญญากันไววาจะยิง 6 นัด ขณะนี้จาชิตยิงไป
แลว 3 นัด ยังไมถูกไก และยังมีสิทธิ์ยิงไดอีก 3 นัด ผมจึงใหเรืออากาศโทสังวร และเรืออากาศตรี
ครรชิต ซึ่งเปนมือปน P.P.C. เหรียญเงินทั้ง 2 คน ยิงไกคนละนัดก็ไมถูกอีก ผมจึงใหคนโทรศัพท
ไปเรียก พ.อ.อ.ชลอ ผาสุก มือปน P.P.C. เหรียญทองมายิงในนัดสุดทายซึ่งก็ไมถูกไกอกี (ในตอน
นั้น พ.อ.อ.ผาสุข โมโหมากขอใหเอาเหรียญบาทไปตั้งที่ตอไม 3 เหรียญ ก็ยิงถูกเหรียญกระเด็นไปทั้ง
3 เหรียญแตยิงไกตวั ใหญโต)ซึ่งมัดติดกับตนไมไมถูก) ผมจึงใหจาประสิทธิ์พาไปหาหลวงปูสใี นวันนั้น
และพอไปกราบหลวงปู หลวงปูก็กลาวตําหนิวาพวกผมทําใหปากทานเจ็บไปหมด เพราะชานหมากไปผูก
ติดคอไกทานก็จะตองคุมครองใหไก และเมื่อเอาปนไปยิงไก ลูกปนมันไมไปถูกไกแตมนั มาถูกปากทาน

ทุกนัด ผมและพรรคพวกทีไ่ ปจึงตองกราบขอขมาหลวงปู ซึ่งหลวงปูก็ไดเมตตา มอบชานหมากมาใหแต
ขอสัจจะวา อยาไดนาํ ชานหมกของทานไปทดลองที่ไหนอีก”
หลวงพอไดนั่งฟงขาพเจา เลาถึงหลวงปูสีดวยความสงบ พอขาพเจาเลาจบหลวงพอก็พูดวา
“คุณมนูญ ฉันบอกหลวงปูส ีเมื่อตะกี้นี้แลววา ฉันจะไปหาหลวงปูดใี จมาก จะคอยตอนรับ
อยูที่กุฏิ ไปเราไปกันไดเลย”
ขาพเจาและ พ.อ.อ.กริช ไดฟงก็งงมาก เพระหลวงพอก็นั่งอยูเ ฉยๆ ๆไมไดลุกไป
โทรศัพท และโทรศัพทที่กฏุ ิหลวงปูสีก็ไมมี หลวงพอจะบอกกับหลวงปูสีไดอยางไร แตเมื่อเปนเจตจํานง
ของหลวงพอเชนนั้น ขาพเจาก็จําตองขับรถพาหลวงพอไป
เมื่อไปถึงกุฏหิ ลวงปูสี (ตั้งอยูหนาถ้ําวัดเขาบุญนาค)ขาพเจาก็ยิ่งฉงนสนเทหใจเปนอยางยิ่ง
เพราะหลวงปูส ีซึ่งตามปกติทานจะนุงสงบอยูตัวเดียว บัดนี้ทานแตงชุดใหญครบเครื่องเยี่ยงพระภิกษุสงฆ
ที่พรอมจะเขาพิธีในโบสถ มีเสื่ออยางดีปไู ดเรียบรอยพรอมดวยชุดน้ําชา และหมากพลู อีกทั้งมีพระภิกษุ
สงฆในวัดอีก 2-3 รูป รวมทั้งเจาอาวาสมานั่งคอยรอรับหลวงพออยูพ รอมหนา
ในขณะทีห่ ลวงพอนั่งคุยอยูก ับหลวงปูสี ขาพเจาก็ไดแอบไปสอบถามทานมหาองคหนึ่ง
ซึ่งใกลชิดกับหลวงปูสีวา “หลวงปูสที ราบไดอยางไร วาหลวงพอจะมา” ทานมหาองคนั้นก็ตอบวา
“อาตมาก็ไมทราบ เห็นหลวงปูน อนจําวัดอยูตามปกติ จูๆก็ลุกพรวดพราดขึน้ มาแลวสั่งใหอาตมาคุมกวาด
ลานวัดและเช็ดกุฏิแลวใหเตรียมน้ําชา หมากพลูโดยเรงดวน ทานบอกวา ประเดี๋ยวจะมีพระผูใหญ
ระดับสูงมากมาหา พรอมกันนั้นหลวงปูก็เขาไปนุง หมจีวรใหมเอี่ยม รอหลวงพอดังที่โยมเห็นนี้แหละ”
เรื่องที่ขาพเจาและพรรคพวกไดประสบในครั้งนี้ไมมีผูใดจะพิสูจนหรือหาเหตุผลใดๆ ไดเลย
นอกจากจะคิดกันไปวา หลวงพอไดนดั พบกับหลวงปูสีทางจิตเทานั้น หรือทานผูอานจะเขาใจวาอยางไร

อภินิหารของหลวงพอและหลวงปูสี
เมื่อประมาณป พ.ศ. 2516 ขาพเจาไดซื้อรถวอลโวใหม 1 คัน ก็ไดนําไปใหหลวงพอ
เจิมใหทวี่ ัดทาซุง ตอมาเมื่อไดมีโอกาสไปกราบหลวงปูส ีบอยๆ เขาก็ไดรูถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปูสี
มากขึ้น อาทิเชนมีชาวไรขาวโพดไดชานหมากของหลวงปูสีไป และเกิดไปทําหายในขณะหักขาวโพดใน
ไร จะหาอยางไรก็หาไมพบเพราะดงขาวโพดกวางใหญไพศาลมาก แตเนื่องจิตมีความเสียดายในชาน
หมาก และเคารพนับถือดวยความจริงใจ ตอนกลางคืนก็ฝนวา “หลวงปูสีมาบอกวาหากอยากไดชานหมาก
ใหเผาไรขาวโพดเสีย แลวจะพบเอง” พอรุงเชาชาวไรขา วโพดผูนั้นก็จุดไฟเผาไรขาวโพดทันที (ขาวโพด
ในไรหกั หมดแลว) เมื่อไรขาวโพดถูกไฟเผาราบเรียบหมดก็เห็นตนขาวโพดอยู 2-3 ตนที่ไมไหมไฟจึง
ตรงเขาไปดู ก็พบชานหมากของหลวงปูส ี ซุกอยูโคนขาวโพดก็ดีใจมาก ตรงเขาเก็บชานหมากหลวงปูไว
แลวนําไปเลี่ยมคลองคอมาจนบัดนี้
อีกรายหนึ่งเปนอาจารยสตรี
วัยกลางคนอยูที่สมุทรปราการไดชานหมากหลวงปูสีไปก็
นําไปใสกระเปาสตางคไว มีวันหนึ่งเดินกลับบานตอนพลบค่ํา ในระหวางทางที่เดินอยูในซอยเปลี่ยว ก็มี
ความรูสึกวามีคนเดินตามมาขางหลัง 3 คน ก็เรงฝเทาหนี คนทั้ง 3 ก็เรงฝมือตาม พอวิ่งหนีก็ถกู วิ่งตาม
ดวยความหวาดกลัวจึงหันหลังไปดู ปรากฏวาชายฉกรรจทั้ง 3 คน ที่ตามมาหยุดชงักสงเสียงรองดวย
ความหวาดกลัวแลววิ่งหนีไป อาจารยสตรีวัยกลางคนผูน ั้นจึงกลับบานดวยความปลอดภัย ดวยชานหมาก
ของหลวงปูคุมกันภัยให และเมื่อตอนหลวงปูปวย ขาพเจาก็ไดใหลูกนองพาหมอไปรักษา หากคราวใด
หมอจะฉีดยาและหลวงปูสีไมยอมใหฉดี เข็มฉีดยาก็จะหักทุกครั้งไป เปนตน
ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงไดนํารถวอลโวคันใหมของขาพเจาไปใหหลวงปูส ีชวยเจิมใหอกี ดวย
คิดวา “แมหลวงพอเจิมใหแลวก็ตามหากไดหลวงปูสีชวยเจิมทับลงไปอีกก็คงจะเปนศิริมงคลยิ่งขึ้น”
เมื่อหลวงปูสไี ดทราบความประสงควา ขาพเจาขอใหชว ยเจิมรถใหกท็ ําพิธีเสกแปง แลวถือ
แปงเสกลงกุฏไิ ปหยุดยืนบริกรรมอยูหนารถวอลโว โดยมีขาพเจา ภรรยาและลูกนองอีก 3-4 คนยืนพนม
มือรถใหหลวงปูเจิมรถ แตการณกลับปรากฏวาหลวงปูสีเกิดเปลี่ยนใจวางถวยแปงเสกไวทกี่ ระโปรงรถ
ดานหนา โดยไมยอมเจิมใหเสียเฉยๆ มิหนําซ้ําเดินขึ้นบันไดไปบนกุฏิ แลวนั่งทําน้ํามนตอยูพกั หนึ่ง ก็ให
พ.อ.อ.สัมฤทธิ์ กลั่นดี ลูกนองคนหนึง่ ของขาพเจาถือบาตรน้ํามนตลงบันไดตามหลวงปูมาหยุดยืนอยู
ทางดานทายรถวอลโวของขาพเจา แลวก็ประพรมน้ํามนตไปทางดานกระโปรงหลังรถ อีกทั้งมีการสวด
ใหศีลใหพรอีกดวย ตอเมื่อประพรมน้ํามนตเสร็จหลวงปูจึงเดินไปดานหนารอหยิบถวยแปงเสกแลวเจิมรถ
ใหขาพเจาจนเสร็จซึ่งกอใหเกิดความฉงนสนเทหใจกับทุกผูคนในที่นนั้ เพราะตามปกติแลว หลวงปูจะเจิม
ใหโดยไมมีการรดน้ํามนต เชนนี้

สําหรับเรื่องนี้ หลวงปูสีไดเมตตาอธิบายใหทกุ คนหายของใจวา “รถวอลโวคันนี้ มีพระ
ระดับสูงที่ญาณบารมีแกกลาไดทําพิธีเจิมไวใหแลวอีกทัง้ ไดจัดเทพถึง 4 องค อยูคอยพิทักษรถคันนี้ เมื่อ
สักครูพอจะเจิมรถใหเทพทั้ง 4 ก็มาขอใหหลวงปูรถน้ํามนตใหกอน จึงตองใหน้ํามนตเขากอนแลวจึงเจิม
รถใหทีหลัง” ขาพเจาไดฟง ดังนั้นก็รูสึกปลื้มปติยินดี และซึ้งในเมตตาของหลวงพอเปนอยางยิ่ง ที่กรุณา
เมตตาสงเทพมาคอยใหความคุมครองปองกันภัยใหขาพเจาตลอดเวลาถึง 4 องค เชนนี้ ดังนั้นลูกหลาน
ของหลวงพอผูใดก็ตาม ที่ไดเขาพิธีตางๆ กับหลวงพอแลวก็พึงอุน ใจไดวาหลวงพอจะชวยขจัดปดเปาภัย
พิบัติตางๆ ใหโดยไมทอดทิง้ อยางแนนอน
ตอมาไมนาน ขาพเจาไดขับรถวอลโวคันนั้นพาครอบครัวไปพักผอนที่บอฝาย หัวหิน
ระหวางทางขณะที่รถวิ่งผานไปทางกําแพงแสน จ.นครปฐม ขาพเจาซึ่งกําลังขับรถไปอยางสบาย ๆ ดวย
ความเร็วประมาณ 80-90 กม. ตอชั่วโมงก็เห็นรถบรรทุกออยสิบลอคันหนึ่งวิ่งสวนมาดวยความเร็ว
และทําทาจะวิง่ ชนจักรยานสองลอของชาวบานที่ขี่อยูขางทางโดยผูขับสิบลอมิไดคิดจะแซงหรือเบีย่ งหลบ
จิตของขาพเจาตอนนั้นบอกวาคนขับสิบลอคงหลับใน หากรูสึกตัวเห็นจักรยานสองลอ มันจะตองหักหลบ
มาชนรถของขาพเจาอยางแนนอน พอจิตบอกขาพเจาก็ถอนเทาจากคันเรง เปลี่ยนเปนเกียร 2 และเหยียบ
เบรคอยางแรงพรอมทั้งเตรียมหักพวงมาลัยหลบ ก็พอดีรถสิบลอคันนั้นหักหลบจักรยานพุงเขาจะชนรถ
ขาพเจาดังที่คดิ ขาพเจาก็พยายามหักพวงมาลัยหลบ แตรถก็หาเลี้ยวไมคงทื่อเขาใสรถบรรทุกที่ขวางลํารถ
ขาพเจาดวยแรงเฉื่อย ความรูสึกในตอนนัน้ ขาพเจาและทุกคนในรถไมมีผูใดตกใจเลย มองเห็นรถขาพเจา
และรถบรรทุกคอยเขาหากันเหมือนภาพสโลโมชั่น เสมือนจะหลบกันพนแตก็ไมพน ชนกันแบบสะกิดๆ
จนได
เมื่อรถจอดสนิท ขาพเจาก็สํารวลดูทุกคนในรถ ปรากฏวา ไมมีผูใดบาดเจ็บแมแตจะฟกช้ําดํา
เขียว ขัดยอก หรือเลือดตกยางออกเลย ก็โลงใจจึงเปดประตูรถลงไปเอาปนจี้คนขับรถบรรทุกไมใหหนี
แลวสํารวจดูสภาพรถปรากฏวา รถวอลโวของขาพเจาชนบันไดรถบรรทุกขาดกระจุยหัวรถเขาไปซุกอยูใน
ใตรถบรรทุก จนถึงกระจกหนา ไมสามารถจะถอยรถออกมาได สักครูรถคันหนา ที่ลวงหนาไปกอนเห็น
รถของขาพเจาหายไปไมตาม ก็ฉุกใจวนขับรถกลับมาดู ทุกคนหนาซีดแข็งขาออนบอกเห็นแตไกลวาคง
ตองมีการตายกันบางแน แมชาวบานทีว่ ดิ ปลาอยูตามคูน้ําขางทางที่รถชนกัน ก็พดู วารถชนกันเสียงสนั่น
หวั่นไหวจนไมกลามองคิดวาตองตายทั้งคันแน
เมื่อทุกคนในคณะของขาพเจามาพรอม คนขับรถบรรทุก็ยอมรับวาตนผิดและขอไปตาม
เถาแกเจาของรถมา และเมือ่ เถาแกมาก็พดู จาตกลงกันดวยดี โดยยอมชดใชคาเสียหายใหโดยไมเกี่ยงงอน
แตเมื่อตรวจดูสภาพรถวอลโวของขาพเจา เมื่อใชแมแรงยกรถสิบลอออกแลวเข็นรถออกมา ทุกคนก็แทบ
ไมเชื่อสายตากลาวคือ ฝากระโปรงรถหนาที่ยุบไปเพราะรับน้ําหนักรถบรรทุกสิบลอซึ่งบรรทุกออยเต็ม
กลับดีดคืนเขาสูสภาพเดิม มีเพียงสีถลอกนิดเดียว ไปหนาทุกดวงและกระจกหนารถซึงเปนสวนที่ชนกัน
อยางประสานงา ไมมีการแตกราวหรือแมแตไสหลอดไฟก็ไมขาด

เมื่อเห็นสภาพรถแลว เถาแกเจาของรถ(มากับพรรคพวกนักเลงไรออ ยพก 11 มม.คนละ
1 กะบอก)ก็ขอจายคาเสียหายใหขาพเจา 2000 บาทดวยความเต็มใจอีก ทั้งยังถามวาขาพเจาและ
ครอบครัวจะกลับผานมาทางนี้อีกเมื่อไร จะมารอสงดวย ซึ่งขาพเจาก็บอกไป และตอนขากลับเขาก็มารอ
สงขาพเจากันจริงๆ
เรื่องที่ขาพเจาประสบมานี้ ไมนาเปนไปไดในหลายๆอยางๆ อาทิเชน รถวิ่งสวนกันดวย
ความเร็ว และรถบรรทุกสิบลอหักหลบมาชนแบบประสานงา กับรถของขาพเจาในระยะกระชัน้ ชิด ซึ่งแม
ขาพเจาจะแกปญหากะทันหันดวยวิธีการดังกลาว เพียงแตทําใหรถขาพเจาชาลงไปบางเทานั้น แตรถสิบ
ลอที่วิ่งมาชนหาไดลดความเร็วลงไม และสิ่งที่เปนพยานสายตาปรากฏแกสายตาก็คือ บันไดรถสิบลอขาด
กระจุย และหัวรถของขาพเจามุดเขาไปอยูใตรถบรรทุก จนตองใชแมแรงยกรถบรรทุกขึ้นจึงจะสามารถ
เข็นรถของขาพเจาออกได แตปรากฏวาทุกคนในรถของขาพเจาปลอดภัย และรถของขาพเจาก็มีสภาพ
ปกติพรอมที่จะสิ่งตอไปได(มีสีถลอกตรงฝากระโรงนิดหนอย) อีกทั้งนักเลงบานไรซึ่งตามกิตติศัพทร่ํา
ลือกันนักกันหนาวาดุมาก กลับยินดีชดใชคาเสียหายใหดวยใบหนายิ้มแยม มิหนําซ้ํายังมาคอยสงขาพเจา
ใหตอนขากลับเยี่ยงมิตรทีด่ อี ีกดวยซึ่งไมนาเปนไปได แตก็เปนไปแลวดวยพระบารมีของหลวงพอและ
หลวงปูสี เมตตาคุมครองภยันตรายตางๆใหนั่นเอง

หลวงพอชวยการกีฬา
เมื่อประมาณป พ.ศ.2516 ทางกองบิน 4 ไดจัดใหมีการแขงขันกีฬา ประจําป
เหมือนกันเชนทุกๆปที่ผานมา โดยใหหนวยขึ้นตรงกองบิน 4 ฝูงบิน 43,แผนกซอมบํารุง กองพัน
อากาศโยธิน,และสวนกลาง(แผนกอํานวยการ, แผนกสิ่งสาร,แผนกสวัสดิการ ฝายขนสง และฝายชาง
โยธา) จัดสงทีมนักกีฬาทั้ง 4 ประเภท ไดแก ฟุตบอล,ตะกรอ,วอลเลยบอล และบาสเกตบอล เขา
แขงขันชิงถวยของผูบังคับการกองบิน 4
แตเนื่องจากขาพเจา ซึ่งเปนหัวหนาแผนกสื่อสารในขณะนัน้ เปนผูทชี่ อบการกีฬามาตั้งแต
เยาววยั อีกทั้งชอบในการตอสูมาก จึงเห็นวานาจะแยกเอา แผนกสื่อสารออกมาจากสวนกลาง เปนอีกทีม
หนึ่งตางหากก็จะทําใหวงการกีฬาของกองบิน 4 คึกคักยิ่งขึ้น จึงไดทําเรื่องขออนุมัติผูบังคับการกองบิน
4 (ในขณะนัน้ คือ นาวาอากาศเอก ประหยัด ดิษยศริน ปจจุบันมียศเปนพลอากาศเอก และเกษียณอายุ
ราชการแลว) ขอแยกทีมจากสวนกลาง ซึ่งทานก็อนุมัติ แตก็ใหขอคิดวา “คุณจะจัดทีมไปสูทีมของหนวย
อื่นเขาไดอยางไร ในเมื่อขาราชการในแผนกสื่อสารของคุณมีเพียง 70-80 คน ในขณะทีห่ นวยอื่นๆ เขา
มีขาราชการตั้ง 300-400 คน แตเมื่อคุณมั่นใจ ผมก็ไมขัดของนะ”
เปนอันวา ขาพเจาสามารถจัดทีมนักกีฬาของแผนกสื่อสารเขาแขงขันไดทั้งฟุตบอล,ตะกรอ
,วอลเลยบอล และบาสเกตบอล ซึ่งนับเปนปแรกที่มีนกั กีฬาของแผนกสื่อสาร เกิดขึ้นมาในกองบิน 4
และเพื่อเปนเกียรติประวัติ อีกทั้งตองการลบลางคําสบประมาทของหนวยอื่นๆ ที่พากันดูถูกวาทีมใหมเปน
หมูสนาม(เพราะแตเดิมมีแผนกสื่อสารไปรวมอยูในสวนกลางก็ยังแพหนวยอื่นเขา) ขาพเจาจึงตัง้ ปณิธาน
ไวแนชัดวา ขาพเจาจะนําทีมของแผนกสื่อสาร ชิงถวยผูบังคับการกองบิน 4 ใหไดทั้ง 4 ประเภท คือ
ฟุตบอล,ตะกรอ,บาสเกตบอล และวอลเลยบอล ซึ่งนับวาเปนเรื่องทีห่ นักมาก แตขาพเจาถือวา ความ
พยายามอยูที่ไหนความสําเร็จอยูที่นนั่
ขาพเจาเริ่มคัดตัวนักกีฬาแตละประเภท
โดยเริม่ จากทีมตะกรอเพราะขาพเจาถนัดมาก
เนื่องจากเลนมาตั้งแตอายุ 10 ขวบ(พรอมกับฟุตบอล) และไดเลนขันแขงระหวางกองในโรงเรียนนาย
รอย จปร. ชนะเลิศมาโดยตลอด ในที่สดุ ก็กําหนดตัวได โดยขาพเจาเปนแบค,พ.อ.อ.สนั่น ตันติวานิช
และ จ.อ.สุรชาติ สุทธิวรรณเปนกองหนา ตอจากนัน้ ขาพเจาก็ควบคุมการฝกซอมใหทุกวัน จนมัน่ ใจได
วา ทีมตะกรอของแผนกสื่อสารเปนทีมที่แข็งแกรงมาก นาจะควาถวยชัยชนะเลิศไดอยางแนนอน
ตอมาก็จัด ทีมวอลเลยบอล โดยคัดขาราชการสื่อสารที่เปนหัวหนาวอลเลยบอลจาก
โรงเรียนจาอากาศได 2-3 คน เอามาเปนครูฝกขาราชการสื่อสารที่มีรูปรางสูงเปรียวทั้งหลายแตกไ็ มเคย
เลนวอลเลยบอลเลย เริ่มตั้งแตฝกกําลังขาใหสามารถกระโดดสูงๆ แลวชงลูกบอลใหตบอยางเดียว ฝก
กระโดดตบลูกอยูเชนนั้นเปนเดือนๆ จนผูตบมีความชํานาญสามารถตบหยอด,ตบไซดไดและบล็อกลูกตบ

ไดอยูในเกณฑดี ตอมาขาพเจาก็จัดใหมกี ารแขงขันระหวางหนวยในแผนกสื่อสาร จนขาราชการสื่อสาร
ทุกคนติดกีฬา แมเลิกงานแลวก็ไมยอมกลับบานกันอยูเลนวอลเลยบอลกันเองจนมืดจนค่ํา นับวาขาพเจา
สรางนักกีฬาวอลเลยบอลชุดใหมขึ้นมา ในแผนกสื่อสารไดมากมายจริงๆ ในขณะที่นักกีฬาวอลเลยบอล
ของหนวยตางๆ มีแตหนาเดิม รูปรางเตี้ย ๆ และตกอยูในความประมาทดวยเหตุน้ที ีมวอลเลยบอลของ
ขาพเจาจึงเปนทีมที่มั่นใจไดวา นาจะควาถวยชนะเลิศไดอยางแนนอนอีกประเภทหนึ่ง
สวนการจัดทีมบาสเกตบอลนั้น ขาพเจาก็ใชวิธีจดั การเชนเดียวกับทีมวอลเลยบอล โดย
สรางนักบาสเกตบอลใหมขนึ้ มาอีก แตเนือ่ งจากสนามฝกซอมของแผนกสื่อสารไมมีเปนของตัวเอง ทําให
การฝกซอมเปนไปไมสมกับที่ไดตั้งใจไว แตก็มนั่ ใจไดวามีสทิ ธิ์ไดครองถวยชนะเลิศประมาณ 90
เปอรเซ็นต
ปญหาที่ขาพเจาหนักใจมากที่สุดก็คือ การจัดทีมฟุตบอล เพราะการสรางนักฟุตบอลใหไดแตละ
คนนั้นยากมาก เพราะฟุตบอลเลนดวยเทาไมใชเลนดวยมือ เหมือนวอลเลยบอลหรือบาสเกตบอล อีกทั้ง
ตองใชผูเลนเปนจํานวนถึง 11 คน และยังตองมีผูเลนสํารองอีกอยางนอย 4-5 คน ไมเหมือนตะกรอ
ขามตาขาย ซึ่งใชผูเลนเพียง 3 คน อยางไรก็ตามขาพเจาก็พยายามเฟนหานักฟุตบอลจริงๆ ที่พอมีฝเทาอยู
ในระดับเดียวกับนักฟุตบอลทีมอื่นๆ เขาไดมา 6 คนคือ จ.อ.บรรจง สุขเจริญ,จ.อ.ธนิต ธนะปลื้ม,จ.อ.
สุรชาติ สุทธิวรรณ,พ.อ.อ.สมาน กลับทวี,พ.อ.อ.ประจวบ หิรัญปาน และตัวขาพเจาเอง สวนที่เหลือก็
คัดเอานักบาสเก็ตบอลมาฝกเปนประตูได 2 คนคือ จ.อ.จําลอง จันทรเพ็ญ และ จ.อ.ธวัช ธรรมสาคร
นอกจากนั้นก็เลือกเอาผูที่วิ่งเร็ว แข็งแรงมีจิตใตนักสู และพอเตะฟุตบอลไดบางมาเขาทีม สรุปรวมความ
แลวนักฟุตบอลในทีมขาพเจาบางคนสวมรองเทาฟุตบอลไมได เพราะรองเทากัด บางคนหยุดลูกบอลโดย
ใชเทากระทืบ บางคนเลี้ยงลูกบอลไมเปน ลูกบอลมาถึงเทาเมื่อไรก็เตะเปรี้ยงออกไปใหพน ตัวเทานั้นเอง
แตอาศัยทีว่ าทุกคนมีกําลังใจดีเพราะขาพเจารวมเลนดวย อีกทั้งใหกําลังใจวา บรรดาผูเลนกองหนาเมื่อได
ลูกแลวหากปลอยใหใครมาแยงไปไดถือวาเสียเหลี่ยมมาก ตองติดตามเอาลูกบอลคืนมาใหได สําหรับ
กองกลางและกองหลังใหสํานึกวาฝายตรงขามจะเกงกาจอยางไรก็ตาม หากมาเจอขาฯสกัดแลวอยาไดหวัง
จะเลี้ยงลูกบอลผานไปได สวนประตูนั้นก็ใหสํานึกและมั่นใจวาตราบใดที่ขาฯยืนเปนผูรักษาประตูอยูจะ
ไมมีวันทีใ่ ครจะยิงลูกบอลผานมือเขาไปได และดวยการย้ําบอยๆ กอนการซอมทุกครั้งทําใหนกั ฟุตบอล
ของขาพเจาทุกคนคึกคะนอง มีกําลังกลาแข็ง แมจะเลนบอลไมอยูในขั้นมาตรฐานนักแตทุกคนวิ่ง แมฝาย
ตรงขามหลบไปไดก็จะกลับตัววิ่งติดตามพัวพันไมมีลดละ ชวยเหลือดานหลังที่เขาสกัดแบบถึงลูกถึงคน
ดวยเหตุนี้ทีมนักฟุตบอลของแผนกสื่อสารแมมี 11 คนเทาทีมอื่น แตดูเหมือนมีสกั 20 คน
และแลวฤดูการแขงขันกีฬาประจําป 2516 ก็มาถึง และทีมนักกีฬาแผนกสื่อสารของ
ขาพเจาก็ไดเขาชิงชนะเลิศทัง้ 4 ประเภท คือ ตะกรอขามตาขาย,วอลเลยบอล,บาสเกตบอลและฟุตบอล
ตามที่ขาพเจาไดหวังไวโดย

- ตะกรอขามตาขาย ชิงชนะเลิศกับแผนกซอมบํารุงฯและก็ไดชนะเลิศไดถวยใบที่ 1 ไป
ดวยชัน้ เชิงการเลนที่เหนือกวา ซึ่งเปนไปตามความคาดหมาย
- วอลเลยบอล ชิงชนะเลิศกับกองพันอากาศโยธินฯและก็ไดชนะเลิศไดถวยใบที่ 2 ไป
ดวยชัน้ เชิงการเลนที่เหนือกวา ซึ่งเปนไปตามความคาดหมาย
- บาสเกตบอล เขาชิงชนะเลิศกับทีมสวนกลาง ปรากฏวาบาสเกตบอลของแผนกสื่อสาร
ทําแตมนํามาโดยตลอด จนกระทั่งเหลืออีก 7 นาทีจะหมดเวลา ก็ยงั นํา 5 แตม(2 ลูกครึ่ง) ตอจากนั้น
นักบาสเกตบอลตัวหลักๆ ของขาพเจาก็หมดแรง เพราะมีผูเลนสํารองที่จะเขาไปสับเปลี่ยนนอยทําใหทีม
สวนกลางทําคะแนนไลมาเปน 66-65 คือยังนําเขาอยูเ พียงแค 1 แตม (ครึ่งลูก) ขาพเจาดูนาฬิกาแลวก็
เห็นเหลือเวลาอยูเพียง 2 นาทีจะหมดเวลา และเมื่อดูสถานการณการเลนแลวเห็นวา หากเปนเชนนี้ตอไป
คงตองแพแกทีมสวนกลางแนนอนขาพเจาจึงกําหนดจิตถึงหลวงพอขอใหจัดสงทานเทพฤทธิ์ (หลวงพอ
เคยบอกวาทานเทพฤทธิ์ เปนเทพที่ปกปองคุมครองกองบิน 4 อยู) มาชวยนัง่ อุดรูหว งที่แปนทางดานของ
ทีมแผนกสื่อสารไว ก็พอดีทมี ของสวนกลางชูตลูกโทษ 2 ครั้ง และคน
ชูตลูกโทษก็เปนผูที่ชูตลูกไดแมนยําที่สุด เสียดวย ปรากฏวาลูกบอลลงไปในหวงแลวก็กระเดงกลับ
ออกมาทั้ง 2 ครั้ง และไมวาทีมสวนกลางจะบุกเขามาชูตทั้งไกลหรือใกลใตแปนอีกสักกี่หนกี่ครั้งก็ตาม
ลูกบอลก็จะกระเดงออกจากหวงทุกครั้งไป เปนปาฏิหาริยิ์ยที่เห็นไดอยางเดนชัดจนกระทั่งเสียงนกหวีด
เปาหมดเวลาการแขงขัน และทีมบาสเกตบอลของแผนกสื่อสาร ก็ชนะสวนกลางไป 66-65 ไดเปนทีม
ชนะเลิศไดถว ยใบที่ 3 มาอยางปาฏิหาริย
สําหรับฟุตบอลนั้นทีมของแผนกสื่อสารไดเขาชิงชนะเลิศกับทีมของแผนกซอมบํารุง ใน
วันปดการแขงขันกีฬากองบิน 4 ประจําป 2516 พอเริ่มการแขงขันทีมของแผนกซอมบํารุงก็เปดเกมรุก
ทันที ดวยความสามารถในการคอนโทรลบอลและการจายบอลที่เหนือชั้น บวกกับความสามารถเฉพาะตัว
ของนักฟุตบอลแตละคนที่เหนือกวา ทําใหนกั ฟุตบอลของแผนกสื่อสารวิ่งกันพลานและตกเปนฝายรับอยู
ตลอดเวลา พูดงายๆก็คือพับสนามเลนอยูใ นแดนของแผนกสื่อสารนั่นเอง พอนาทีที่ 20 แผนกซอมบํารุง
ก็สามารถยิงประตูนําไปกอน 1-0 แลวก็บุกพับสนามเลนอยูเชนเดิม ขาพเจาซึ่งเปนหัวหนาทีมของแผนก
สื่อสารและไดลงเลนดวยเขาใจสถานการณดีวา หากขืนเลนตอไปเชนนี้ มีหวังถูกทีมแผนกซอมบํารุงยิง
ถลมนับไมถวยแน จึงกําหนดจิตขอใหหลวงพอสั่งทานเทพฤทธิ์ หรือทานใดก็ไดชว ยบันดาลใหฝนตกเถิด
บัดดลทองฟาที่แจมใสก็เกิดมืดครึ้ม ลมพายุจัดและฝนก็ตกลงมาอยางหนักโดยมิไดมีเคามา
กอนเลย น้ําเริ่มเจิ่งนองสนาม นักฟุตบอลของแผนกซอมบํารุงจับบอลเลี้ยง จายบอลกันผิดพลาด มีการ
เสียหลักลื่อไถลไมมีฟอรมของการเลนใดใดที่เหนือกวาอีกตอไป ผิดกับนักฟุตบอลของแผนกสื่อสารที่ทั้ง
ใสรองเทาฟุตบอลและไมไดใสรองเทา วิ่งลุยตัดลูกบอลของแผนกซอมบํารุงที่จายพลาดไปเปนขบวน คน
หนึ่งพลาดคนหลังก็เตะลุยตอพอนาทีที่ 40 ก็ยิงประตูคืนมาไดเปน 1-1 และพอเริ่มการแขงขันในครึ่ง

หลังของแผนกสื่อสารก็ลุยตอ ในขณะที่ทมี ของแผนกซอมบํารุงทอแทหมดกําลังใจ เพราะไมสามารถโชว
ฟอรมไดตามแผนเนื่องจากสนามแฉะ
เลี้ยงบอลจายบอลไมไดในที่สุดทีมของแผนกสื่อสารที่แรงดี
กําลังใจดี ก็ยิงประตูนําไปไดอีก 2 ประตู และก็ชนะทีมแผนกซอมบํารุงไป 3-1 ไดเปนทีมชนะเลิศได
ถวยใบที่ 4 มาครองอยางปาฏิหาริยดวยประการฉะนี้
เมื่อชนะเลิศฟุตบอลแลว ขาพเจาก็จดั ใหมีการเลี้ยงฉลองถวยทั้ง 4 ใบในคืนนัน้ และสั่ง
พ.อ.อ. ชลอ ผาสุก ใหรายงานหลวงพอวา “การแขงขันฟุตบอลชิงชนะเลิศที่ขา พเจาหนักใจมากที่สุด
นั้น บัดนี้ทางแผนกสื่อสารทําไดสําเร็จแลว โดยสามารถเอาชนะคูแขงขันได 3 ประตูตอ 1”
ครั้นตอนบายของวันรุงขึ้น พ.อ.อ.ชลอ ผาสุก ก็หนาตาตื่นมาที่ทํางานขาพเจา “หัวหนาครับ เมื่อ
วานนี้เราชนะฟุตบอลเขาเทาไร”
ขาพเจาตอบ “ชนะ 3-1”
พ.อ.อ.ชลอ ผาสุก จึงเลาวา “ผมไปเรียนใหหลวงพอทราบเมื่อเชานี้วา เราชนะฟุตบอลแลว
2 ประตูตอ 1 แตหลวงพอกลับบอกวา เฮยเมื่อคืนกรมหลวงชุมพรฯมาบอกขาฯวาชนะ 3 ประตูตอ 1
นี่หวาผมจึงตองรีบแจนกลับมาดู เอ ทําไมผมจําผิดได”
หลังจากนั้นขาพเจาก็ตดั เสื้อวอรมสีมวง (สัญญลักษณ) ของแผนกสื่อสารแจกจายราชการ
และคนงานทั้งหมด ทุกชั้นยศ เพื่อเปนกําลังใจที่ทุกคนทั้งผูเลนและไมไดเลนไดทุมเทกําลังกายกําลังใจทํา
ชื่อเสียงใหหนวยจนไดถว ยชนะเลิศมาครองทั้ง 4 ประเภท และก็ไดนิมนตหลวงพอ มาทําพิธีตั้งศาลเจา
พอเทพฤทธิ์ ที่แผนกสื่อสารกองบิน 4 ซึ่งก็เปนที่เคารพบูชาของบรรดานักกีฬาสื่อสารตราบมาจนทุก
วันนี้
ทานผูอานที่รัก ทั้งบาสเกตบอล และฟุตบอลนั้นขาพเจาซาบซึ้งอยูในใจตลอดวา หากไมได
บารมีของหลวงพอชวยแลว
ก็ไมมีวนั เปนไปไดเปนอันขาดที่แผนกสื่อสารจะเอาชนะเลิศชิงถวยมาได
และชาวแผนกสื่อสารก็คงจะไมมีวันภูมิใจไดมาจนถึงทุกวันนี้ วาครั้งหนึ่งสามารถควาถวยชนะเลิศกีฬา
ของกองบินทัง้ 4 ประเภทมาได

หลวงพอใหพรเทวดา
เมื่อประมาณป พ.ศ.2517 ขาพเจาไดพาภรรยาพรอมดวยผูที่ขอติดตามอีก 2 ทานคือ
พ.อ.อ.สาย ศิริรัตน และคุณแมภรรยา (แมยาย)ของ น.ท.บุญมาก สุขโชค ไปนัง่ กรรมฐานที่วดั ทาซุง
จ.อุทัยธานี เหมือนเชนทีไ่ ดเคยปฏิบัติมาในทุกคืนวันศุกร และคืนวันเสาร(ในขณะนั้นขาพเจาไปเขาเรียน
ฝายอํานวยการสื่อสาร ที่ดอนเมืองจันทร-ศุกร)ซึ่งการปฏิบัติก็จะใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง คือเริ่มจาก
2 ทุม ไปจนถึง 3 ทุม และตอจากนั้นหลวงพอก็จะสอนและใหแนะนําเพิ่มเติมแกศิษยเปนสวนรวม แลว
ชี้แนะอุบายใหศิษยบางคนนําไปปฏิบัติเพื่อใหการปฏิบัติรุดหนาไปไดเร็วยิ่งขึ้น
หลัง 3 ทุมของคืนวันหนึ่ง เมื่อสัญญาณออดหมดเวลาของการนัง่ ปฏิบัติพระกรรมฐาน
หลวงพอไดพดู ใหศษิ ยทกุ คนฟงวา
“เมื่อเวลา 2 ทุมครึ่ง มีเทวดาองคหนึ่งใบหนาและผิวพรรณเศราหมองไดมากราบฉัน ทาน
คงเห็นฉันงงๆก็เลยแนะนําตัวเองวา ทานไดเคยเปนลูกศิษยนับใชใกลชิดฉันมานาน ขณะนีใ้ ชกรรม
หมดแลวจึงมากราบลาขอพรหลวงพอไปเกิดฉันก็งงใหญ จึงตรวจสอบดูก็รูชัดวา เทวดาทานนัน้ หาใชผูใด
ไม คือ เจาแดงสุนขั ที่คอยติดตามฉันอยางใกลชดิ มาตลอดเวลานั่นเอง และบัดนี้เจาแดงไดถูกรถบรรทุก
ทรายทับตายอยูที่หนาประตูวัดเมื่อเวลาประมาณ 2 ทุมครึ่งนี้เอง ฉันก็ไดใหศีลใหพรเขาไป ใบหนาและ
ผิวพรรณของเขาก็แจมใสสวยงามมาก บัดนี้เขาไปดีแลวนะขอทุกคนจําไว อยาไปดูถูกสุนัข สุนัขนั้นไมมี
โอกาสตกนรก ตายแลวอยางเลวก็เปนสุนขั อีก หากใชกรรมหมดอาจไปเกิดเปนคน หรือไมก็เปนเทวดา
อยางเจาแดงไปเลย สวนคนนั้นถาตาย ถึงแมจะไดปฏิบัติธรรมมาแตถาตกอยูในความประมาท ปลอยให
จิตขณะที่แยกจากกายไปจับเอากรรมชั่วเขาก็จะตองไปรับกรรมชั่วกอน มีโอกาสลงนรกไดเหมือนกันนะ
อยาลืม”
ขาพเจาซึ่งแมขณะนัน้ จะมีความเลื่อมใสศรัทธาในหลวงพอสักเพียงไรกาม แตก็ยังมีความ
เคลือบแคลงสงสัยอยูดี เพราะบังเอิญขาพเจาไดเห็นเจาแดงอยูหลัดๆกอนขึ้นมากราบหลวงพอ และหลวง
พอก็นั่งเปนประธานคุมลูกศิษยนั่งปฏิบัติพระกรรมฐานอยูตั้งแต 2 ทุมครึ่งที่หนาประตูวัด ขณะที่คิดอยู
ในใจจาสายซึง่ นั่งอยูใกล ๆ ก็กระซิบพูดเปนทํานองสงสัยเชนเดียวกับขาพเจา และเพื่อพิสูจนความจริง
เรื่องนี้ ขาพเจาใหจาสายแอบเลี่ยงลงไปดูเหตุการณทหี่ นาประตูวัด สักครูหนึ่งจาสายก็กระหืดกระหอบ
หนาตาตื่นมากระซิบบอกขาพเจาวา เจาแดงสุนัขของหลงพอ ถูกรถบรรทุกทับตายอยูทหี่ นาประตูวดั เมื่อ
ตอน 2 ทุมครึ่งตามที่หลวงพอบอกจริงๆ
ดังนั้น หากขาพเจาจะคิดวาหลวงพอไดทพิ จักขุญาณ(ตาทิพย) และทิพโสตญาณ(หูทิพย)
จึงสามารถเห็นและติดตอกับเทพไดก็ไมนาจะผิดไปใชไหมครับ

หลวงพอรูอารมณจิต
เมื่อประมาณป พ.ศ. 2518 ขาพเจาไดพาภรรยาพรอมดวยผูตดิ ตามอีก 2 ทานคือ พ.อ.อ.
สายศิริรัตนและ พ.อ.อ.กริช บํารุงพงษ ไปรวมงานพิธี 100 ป หลวงปูปาน ที่วัดทาซุง อุทัยธานี ในวัน
นั้นขาพเจาจําไดวามีพระสุปฏิบันโน ระดับสูงจากภาคเหนือมารวมในงานพิธีมากมายอาทิเชน หลวงปูคํา
แสน วัดสวนดอก หลวงปูค ําแสน(เล็ก) วัดดอนมูล หลวงปูครูบาธรรมชัย หลวงปูครูบาวงศ หลวงปูสิม
หลวงปูบุดดาและหลวงปูมหาอําพันจากวัดเทพศิรินทร กรุงเทพฯเปนตน(ความจริงมีมากกวานี้ แต
เนื่องจากกาลเวลาผานมานานมาก และขาพเจาเกรงจะเกิดการผิดพลาดขึ้นจึงมิกลาเอยถึงทานอื่นๆ อีก)
เมื่อใกลเวลาที่หลวงพอจะขึ้นศาลา ขาพเจาและผูติดามก็พากันรีบขึ้นไปรอหลวงพออยูบน
ศาลารวมกันบรรดาศิษยทั้งหลาย ซึ่งมาชุมนุมกันอยูอยางแนนขนัด และตางก็ชะเงอมองลงไปดูขบวนแห
ของหลวงพอซึ่งเมื่อเห็นก็บงั เกิดอาการขนลุกซู เพราะภาพที่ปรากฏก็คือ หลวงพอของเราประทับนั่งอยู
บนเสลี่ยงเปนสงา
และรอบๆเสลี่ยงนัน้ มีหลวงปูทงั้ หลายที่ขาพเจากลาวมาแลวขางตนเดินตามมาดวย
อาการสงบเสงีย่ มเสมือนหนึ่งขุนศึกถวายอารักขาจอมทัพฉะนั้น (นีเ่ ปนความรูสึกสวนตัวทีเ่ กิดขึน้ ในจิต
ของขาพเจาในขณะนัน้ จริงๆ มิใชมากลาวเยินยอหลวงพอที่เปนอาจารยเกินเหตุ)
เมื่อเสลี่ยงของหลวงพอขึ้นมาบนศาลา และเคลื่อนใกลมายังจุดที่ขาพเจายืนอยู ขาพเจา
สังเกตเห็นหลวงพอซึ่งนั่งอยูบ นเสลี่ยงมีผิดสีดําและเคี้ยวหมากอีกดวย(ตามปกติหลวงพอจะไมฉนั หมาก)
จิตในตอนนั้นของขาพเจา ก็บังเกิดความอยากไดชานหมากที่หลวงพอกําลังขบเคี้ยวอยูขึ้นมาอยางรุนแรง
และคิดวาหากไดมาขาพเจาจะกินและกลืนลงทองทันที นาจะเปนศิริมงคลอยางยิ่ง ทันใดนัน้ สิ่งที่เหลือเชื่อ
ก็อุบัติขึ้น กลาวคือ หลวงพอคายหมากทีก่ ําลังขบฉับอยูลงในฝามือแลวพูดดังๆ วา “เอา คุณมนูญ เอาไป”
พรอมกับปาชานหมากนั้นมาทางกลุมของขาพเจาซึ่งเบียดอยูกับศิษยอนื่ ๆ แนนขนัดขาพเจาในขณะนัน้ ทํา
อะไรไมถูก เพียงแตยกแขนแบมือขึ้นเหนือศีรษะ ทามกลางฝามือของผูอื่นเปนจํานวนมากที่กระโดดขึ้น
แยงชานหมากที่ลอยมา แตทวาหมากของหลวงพอคํานัน้ กลับมาตกอยูในฝามือของขาพเจาที่ยกชูขึ้นเฉยๆ
ทั้งคําโดยมิไดกระจายหรือตกไปเปนของผูใ ดเลยแมแตนอ ย ซึ่งขาพเจาก็รับเอาใสปาก และเคี้ยวกลืนลง
ไปตามที่ไดตั้งใจไวแตแรกโดยทันทีทามกลางความประหลาดใจแกผูทอี่ ยูรอบขางเปนอยางยิ่ง
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับขาพเจาดังกลาวนี้ ทําใหขาพเจาเขาใจเปนอยางอื่นไมได นอกจาก
คิดวาหลวงพอรูถึงอารมณจิตของขาพเจาในขณะนัน้ วา อยากไดชานหมากที่ทานกําลังขบเคี้ยวเปนอยางยิ่ง
จึงโยนใหมา และการที่หลวงพอจะรูถึงอารมณจิตของขาพเจาไดหลวงพอก็ตองไดเจโตปริยญาณ อยาง
แนนอน นอกจากนั้นหลวงพอจะตองทรงอภิญญาดวย จึงสามารถบังคับชานหมากทั้งคํามิใหแตกกระจาย
และหลบเลี่ยงจากการไขวควาของผูอื่น จนกระทั่งมาตกลงบนฝามือของขาพเจาไดดงั ที่ตงั้ ใจจะใหอยาง
ครบถวนสมบูรณอีกดวย

อีกครั้งหนึ่ง พออากาศตรีเรวัตร วิริยพงศ(ยศในตอนนั้นขณะที่เปนเจากรมจเรทหาร
อากาศ) และนาวาอากาศเอกสมชาย ถึงพุม(ยศในตอนนั้น ขณะทีเ่ ปนรองเจากรมจเรทหารอากาศ) ไดพา
กันมาที่บานพักของขาพเจาในกองบิน 4 ตาคลีจอนเย็นหลังจากการปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมกองบินของ
กรมจเรฯทั้งนี้เพราะทั้งสองทานมีความศรัทธาธรรมเลื่อมใสในหลวงพอมาก และไดทราบวาขาพเจาจะ
เดินทางออกจากกองบินฯในตอนพลบค่ํา เพื่อไปนั่งกรรมฐานที่วดั ทาซุง จึงอยากจะขอติดตามไปดวย
ระหวางที่ระเวลาออกเดินทาง ทานทั้งสองก็เลาถึงความในใจใหขาพเจาฟงวา การไปคราวนี้ตั้งใจจะเรียน
ถามปญหาธรรมะที่ยังเคลือบแคลงสงสัยในหลายๆเรื่องจากหลวงพอ ซึ่งขาพเจาก็แนะนําไปวาใหเรียน
ถามทานหลังจากที่หลวงพอคุมศิษยนั่งปฏิบัติกรรมฐานแลวเพราะจะเปนชวงที่หลวงพอสอนศิษย และให
ศิษยสอบถาม ทั้งสองก็เขาใจ ปรากฏวาในคืนนั้นหลังจากที่หลวงพอคุมศิษยนั่งปฏิบัติพระกรรมฐานเสร็จ
หลวงพอก็สอนทุกคนนานผิดปกติ และเมื่อสอนเสร็จหลวงพอก็หนั ไปพูดกับนาวาอากาศเอกสมชายวา
“เปนยังไง จะคิดปฏิวัติในหรืออยางไร จึงมีปญหามากมายนัก ยังจะมีขออันใดที่สงสัยอีกไหม? ” นาวา
อากาศเอกสมชายก็พนมมือตอบหลวงพอวา “ที่ผมและเจากรมเรวัตร คุยถกเถียงกันถึงปญหาธรรมะมา
โดยตลอดนั่น หลวงพอไดตอบไปทั้งหมดแลว จนไมมีขอสงสัยใดใดที่จะตองสอบถามอีกแลวครับ”
เปนอันวาหลวงพอรูถึงอารมณจิตของทานทั้งสองหมดวาสงสัยอะไรบางและการรูอารมณจิตของผูนั้น
หลวงพอไดแสดงใหศิษยรนุ ตอๆ มาเห็นมามากตอมาก หากขาพเจาจะนํามาเลาก็คงไมรูจบ จึงขอยุติไว
เพียงแคนี้

หลวงพอชวยงานศพหลวงปูสี
เมื่อประมาณป พ.ศ. 2520 ขาพเจาไดเขาเรียนเสนาธิการทหารอากาศ แตในวันหยุดก็
ไดเดินทางกลับบานที่กองบิน 4 ตาคลี นครสวรรค ทุกครั้งและก็ไดไปแวะเยีย่ มหลวงปูสี ที่กําลังอาพาธ
หนักอยูเสมอๆ ในบางครั้งที่เจอ คุณหมอโอด ซึ่งเปนนายแพทยของกองบิน 4 (ชื่อจริงขาพเจาตองขอภัย
ที่จําไมไดเพราะเรียกกันแตหมอโอดจนติดปาก) มาคอยใหการเยียวยารักษาอยู และดวยเหตุนี้จึงไดรูและ
เห็นกับตาวา คราวใดก็ตามหากหลวงปูส ีไมยอมใหหมดฉีดยาแตหมอจะฉีดใหได เข็มฉีดยาก็จะตองหัก
ทุกครั้งไปเปนที่นาอัศจรรยยงิ่
หมดโอดเองก็หนักใจเพราะไมสามารถรักษาไดตามกระบวนการแพทย
และครั้นเมื่อหลวงปูสีมีอาการหนักมาก ทานเจาอาวาสก็คลานเขาไปสอบถามวา “หากหลวงปูสีมรณภาพ
จะใหทางวัดจัดพิธีศพของหลวงปูสีอยางไร” ซึ่งหลวงปูสีก็ไดตอบใหทุกคนในทีน่ ั้นไดยินกันอยางทั่วถึง
วา “หากขามรณภาพเมื่อใด ทานฤาษีลิงดําจะมาเปนผูจัดการศพของขาเอง ขอทุกคนอยาไดเปนหวง”
ตอจากนัน้ มาอีกไมกวี่ ัน ขาพเจาก็ไดรับทราบจาก พ.อ.อ.สัมฤทธิ์ กลั่นดี วาหลวงปูสีได
มรณภาพ เมื่อเวลาประมาณตีสามและหลวงพอก็ไดมาถึงวัดเมื่อเวลาประมาณตีหา โดยมิไดรับการติดตอ
จากผูใดทั้งสิ้น(ขาพเจาตองขอภัยอีกครั้ง ที่จําวันมรณภาพของหลวงปูส ีไมได) และเมื่อหลวงพอมาถึงวัด
ก็ไดสั่งการและอํานวยการใหเก็บศพหลวงปูสีไวในโลงแกว
ในสภาพเสมือนหนึ่งหลวงปูสีนอนหลับ
สนิทมาจนตราบเทาทุกวันนี้ และที่นาอัศจรรยยิ่งคือรางของหลวงปูสีไมเนาเปอย อีกทั้งเล็บมือเล็บเทาและ
ผมก็งอกยาวออกมาเชนบุคคลธรรมดาที่ยังมีชีวิตอยู ซึ่งทางวัดก็จะตองเปดโลงแกวทุกๆ 15 วันเพื่อปลง
ผมและตัดเล็บมือเล็บเทาใหหลวงปูสีตลอดมา
หลวงปูสีไดมรณภาพเมื่ออายุ 126 ป บัดนี้ศพของทานบรรจุอยูในโลงแกว วัดถ้ําเขาบุญ
นาค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค หากทานผูใดสนใจที่จะไปนมัสการกราบไหวก็ไปไดตลอดเวลา
เรื่องที่ขาพเจาเลามานี้จะเห็นไดวาทั้งหลวงปูสี และหลวงพอจะตองไดญาณ และติดตอกัน
ไดทางจิตมาโดยตลอด ซึ่งในทันทีที่หลวงปูสีสิ้นลม หลวงพอก็รับทราบและเดินทางมาจัดการไดในทันที
ยังมีเรื่องราวอีกมากมาย ที่ขาพเจามิไดหยิบยกมาเลาไว ณ ที่นี้ แตอาจจะสรุปตามที่
ขาพเจามั่นใจเปนสวนตัวไดวา หลวงพอเปนพระอริยะระดับสูงสุด ที่ทรงฌานและไดญาณทั้ง 8 คือ ทิพ
จักขุญาณจุตูปปาตญาณ เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ อตีตังสญาณ อนาคตังศญาณ ปจจุปปน
นุงสญาณ และยถากัมมุตาญาณ อีกทั้งเปนผูมีฤทธิ์ไดทั้งวิชชาสามและทรงอภิญญา 6 ดวย และเมื่อ
ขาพเจาไดศกึ ษาคนควาเฝาติดตามหลวงพอมาโดยตลอด ก็แนใจวาหลวงพอเปนพระปฏิบัติคลองในพระ
กรรมฐานทั้ง 40 ทัศ พระปติทั้ง 5 และพระวิปสสนาญาณทั้ง 9 โดยแนแท ทั้งนี้เพราะหลวงพอไดเคย
ปรารถนาพุทธภูมิมาจึงตองปฏิบัติใหไดทงั้ หมด เพื่อชวยเหลือชี้แนะแนวทางใหแกลูกหลานทั้งหลาย ที่มี
จริตแตกตางกันไปได (นักปฏิบัติธรรมดาเชนพวกเราหากจับกรรมฐานกองกองหนึง่ ได ก็ยอมเกิดปติได

และปติที่เกิดแมเพียงอยางใดอยางหนึ่ง ก็ยอมทําใหการปฏิบัติสมถกรรมฐานรุดหนา สามารถนําไปใช
เจริญวิปสสนาญาณอยางใดอยางหนึ่งได ซึ่งก็นับวาเปนการดีที่สุด) ดังนั้นจึงยอมเปนการงายดายสําหรับ
หลวงพอ ซึ่งไดวิชชาสาม ทรงอภิญญา 6 และไดญาณทั้ง 8 อยูแลว จะไดนําเอาสิ่งที่ไดมาพิจารณา
วิปสสนญาณเพื่อละสังโยชน 10 จนบรรลุเปนพระอริยเจาชั้นสูงสุดคือพระอรหันตได และดวยความ
มั่นใจสวนตัวของขาพเจามาโดยตลอดก็คอื หลวงพอมิใชเปนพระอรหันตแบบสุกขวิปสสโก
เตวิชชโช
หรือฉฬภิญโญ แตตองเปนพระอรหันตประเภท ปฏิสัมภิทาญาณ อีกดวยเพราะหลวงพอทรงปฏิสัมภิทา
4 คือ
1.
อัตถปฏิสัมภิทา มีปญญาแตกฉานในอรรถคือ ฉลาดในการอธิบายถอยคําที่ทานอธิบายมาแลวได
อยางพิสดารถอดเนื้อความทีพ่ ิสดารนั้น ใหยอสั้นลงมาไดชัดเจนไมเสียความ
2. ธัมมปฏิสัมภิทา ฉลาดในการอธิบายหัวขอธรรม ที่ทานกลาวมาแตหวั ขอใหพสิ ดารเขาใจ
3.
นิรุตติปฏิสัมภิทา มีความฉลาดในภาษา รูและเขาใจภาษาทุกภาษาไดอยางอัศจรรย(ไมวา จะเปน
ภาษาของพรหม เทพ มนุษย สัตว หรืออสุรกาย)
4. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา มีปฏิภาณเฉลียวฉลาดสามารถแกอรรถปญหาตางๆ ไดอยางอัศจรรย
ดวยความศรัทธา และเชื่อมัน่ ในองคหลวงพอดังกลาว จึงทําใหขาพเจายึดเอาหลวงพอเปนทีพ่ ึ่ง
อยางแทจริงจัง โดยเริ่มตนสอบถามปญหาธรรมะตางๆที่ขาพเจายังเคลือบแคลงสงสัยอยู ซึ่งขาพเจาก็
ไดรับความเมตตาจากหลวงพอ ชวยตอบใหอยางกระจางชัดเจนในทุกปญหาจนทําใหขาพเจาซึ่งเคยเต็มไป
ดวยมิจฉาทิฐิ หมดความเคลือบแคลงสงสัยใดใดอีกตอไป และเมื่อความเคลือบแคลงสงสัยหมดไป
ขาพเจาก็มุงปฏิบัติธรรมตามคําสอนของหลวงพอไปตามขั้นตอนเรื่อยมา
จิตก็เริ่มเกิดปญญาและเมื่อ
ปญญาเกิดความประพฤติของขาพเจาแตดั้งเดิมที่เคยดื่มสุราเปนอาจิณก็ดี
การใชชีวิตสวนใหญอยูบน
สโมสรก็ดี ก็หมดไป เกิดความเบื่อหนาย รักสันโดษ มองเห็นโทษของการผิดศีล อีกทั้งเกิดความสุขใน
การปฏิบัติธรรมและสนทนาธรรมเปนอันมากอีกดวย
ครั้งหนึ่งขาพเจาจําไดวา มีนายทหารนักบินรุนหนุมๆ จํานวน 4 ทานไดไปหาขาพเจาที่
บานพักในกองบิน 4 เพื่อสนทนาธรรมดวยและเมื่อขาพเจาไดชว ยตอบปญหาขอของใจตางๆ ของทาน
เหลานั้นไปแลว (ปญหาตางๆ ที่ถามกันมาซ้ําๆกับปญหาที่ขาพเจาเคยถามหลวงพอมาแลวทั้งสิ้น) ก็พา
กันพออกพอใจหมดความเคลือบแคลงสงสัยโดยสิ้นเชิงและไดพากันลาออกจากราชการไปขอบวชกับ
หลวงพอทีว่ ัดทาซุงทั้ง 4 ทาน (จําไดวามี พระสมศักดิ์ พระทรงฤทธิ์ พระไตรรงค และพระชโลทัย)ซึ่ง
ยังความปลาบปลื้มปติยินดีใหแกขาพเจาเปนอยางยิ่ง และเรื่องนี้เปนทีฮ่ ือฮากันมากในกองบิน 4 ตาคลี
และทั่วทั้งกองทัพอากาศทีเดียว

นอกจากนั้นผูใตบังคับบัญชาของขาพเจาหลายคนที่ในอดีตเปนนักเลงขั้นดาวราย และนัก
ดื่มชนิดดื่มกันสามวันสามคืน อาทิเชน พ.อ.อ.สาย ศิริรัตน พ.อ.อ.ชลอ ผาสุก พ.อ.อ.กริช บํารุงพงษ
พ.อ.อ.เสรี เมฆจินดา และ พ.อ.อ.ประมวล ราชอินทร ซึ่งไดเคยติดตามขาพเจาอยูเสมอก็ไดเลิกเปน
นักเลงและนักดื่มกันหมด หลังจากที่ไดสนทนาธรรมกับขาพเจาบอยๆ เขาโดยเฉพาะอยางยิ่ง พ.อ.อ.สาย
ศิริรัตน ไดรบั อาสาไปอยูปรนนิบัติรับใชหลวงพออยางใกลชิดตลอดมา จนกระทัง่ ถึงแกกรรมและหลัง
จากนั้น พ.อ.อ.ประมวล ราชอินทร ก็รับอาสาไปปรนนิบัติหลวงพอแทน พ.อ.อ.สาย ศิริรัตนจนถึง
ปจจุบัน สวน พ.อ.อ.กริช บํารุงพงษนั้น ก็รับอาสาคอยบันทึกเทปที่หลวงพอมาเทศนออกอากาศที่สถานี
วิทยุกระจายเสียง 04 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ที่ขาพเจาเปนหัวหนาสถานีและเปนผูร ับผิดชอบอยูทั้งใน
เรื่องประวัติหลวงพอปาน ไตรภูมิ มหาสติปฏฐาน 4 และอื่นๆ โดยตลอด (ตอมาพลอากาศโท ม.ร.ว.
เสริม ศุขสวัสดิ์ ไดขอไปถอดเทป จัดพิมพเปนรูปเลม ดังที่ลูกศิษยรนุ หลังๆ ไดอานกันอยูทุกวันนี้) สวน
พ.อ.อ.ชลอ ผาสุกและ พ.อ.อ.เสรี เมฆจินดา นั่นก็ไดถึงแกกรรมไปแลวทั้งคู จึงไมมีโอกาสไดชวยเหลือ
งานของหลวงพอมากนัก
ในปจจุบัน แมขาพเจาจะไมคอยไดมโี อกาสรับใชหรือพบหลวงพอมากนักก็ตาม แตจิต
ของขาพเจาก็จบั อยูที่หลวงพอโดยตลอด และตั้งปณิธานไวอยางแนชัดวา จะตองถวายสังฆทานกับมือ
หลวงพออยางนอยที่สุดเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งขาพเจาก็ไดปฏิบัติมาโดยตลอด อีกทั้งขอยึดเอาพระพุทธเจา
พระธรรม และหลวงพอเปนที่พึ่งที่ระลึก ตลอดกาลโดยไมคิดจะแสวงหาที่พึ่งอืน่ ใดอีกตอไปแลว ทั้งนี้
เพราะหลวงพอเปนพระอริยเจาชั้นสูงสุดอยูแลว
อีกทั้งยังไดเมตตาสงเคราะหชี้แนะหนทางปฏิบัติจน
ขาพเจาเกิดปญญาและมีดวงตาเห็นธรรมไดในที่สุด

“ปญหาที่นาสนใจ”
ผีมีจริงหรือไม?
ความเคลือบแคลงสงสัยของขาพเจา เกี่ยวกับเรื่องผีนั้นมีมาตั้งแตเด็กๆ ใครก็มักจะเลากัน
ถึงแตเรื่องผี และที่ฮิตที่สุดก็มันจะหนีไมพนเรื่องนางนาคพระโขนง เด็กบางคนที่เถียงผูใหญ ก็มักจะถูก
ผูใหญขูวาระวังนะตายไปแลวจะตองเปนเปรตปากเทารูเข็ม ยิ่งในสมัยสงครามมีผูคนตามกันมากมาย ก็ยิ่ง
มีการเลาขานกันถึงเรื่องผีมากยิ่งขึ้น จนเด็ก ๆ ในสมัยนัน้ ขวัญหนีดีฝอ กันไปหมด ยิ่งเวลาพลบค่าํ เดือนมืด
เดินผานที่เปลีย่ ว ๆ ดวยแลว ดูเหมือนผีจะมีอิทธิพลเหนือผูคนไปเสียหมดแมเมือ่ ตอนขาพเจาไดเขาเปน
นักเรียนนายรอย จปร. ก็มีการเลาขานกันวามีนกั เรียนนายรอยผูหนึ่ง ในขณะที่อยูเวรเฝากําปนเงินบนตึก
กองบัญชาการชั้น 2 ไดเห็นผีหัวขาด เดินลงบันไดมาจากชั้น 3 มือขวาหิว้ หัวตัวเอง ถึงกับใชปนยิงไป
จนหมดแมกกาซีน แตคนอยางขาพเจาก็หาไดเชื่อถือไม ยังคงมุดรั้วหนีเทีย่ วผานปาชาวัดมงกุฎกษัตริยฯ
ยามค่ําคืนเปนประจํา และสวนมากก็มกั ไปคนเดียวดวย หาไดมภี ูตผีปศาจตนใดเขามาวุนวายกับขาพเจา
ไม และแมเมือ่ ขาพเจาตองรับหนาที่อยูเ วรเฝากําปนเงินซึง่ ใครๆ กลัวกันนักหนา ขาพเจาก็ยังยืนดูรูปคน
ถูกตัดหัวที่เขาติดขูไวที่ลูกกรงกําปนแกงว งเสียดวย
ในป พ.ศ.2503 ตอนตนๆ ป เมื่อขาพเจารับราชการอยูที่กองบิน 4 ตาคลี จังหวัด
นครสวรรค ผูบังคับการกองบิน 4 ในขณะนั้นคือนาวาอากาศเอกบัญชา เมฆวิชัย(ปจจุบัน พลอากาศเอก
และไดถึงแกกรรมแลว) ไดจัดใหนาทหารสัญญาบัตรโสด พักอยูรวมกันที่บานพักหลังใหญใกลๆ กับ
กองรักษาการณ (ปจจุบันเปนกองรอยทหารสารวัตร) ซึ่งรวมกันทัง้ หมด 10 คนดวยกัน และสวนมาก
ในตอนเย็นวันศุกรก็จะเดินทางกลับเขากรุงเทพฯกันหมด จะกลับตาคลีอีกทีก็คืนวันอาทิตยเพื่อทํางานใน
วันจันทร
มีอยูครั้งหนึ่งที่ขาพเจาไมสามารถเขากรุงเทพฯ กับเพื่อนๆอีก 9 คนได เพราะจะตองเขา
นายทหารเวรเขาโพลง ในวันเสาร ดังนั้นในตอนเย็นวันศุกรเมื่อขาพเจาไดสงเพือ่ นๆขึ้นรถไฟที่สถานี
รถไฟตาคลีแลวก็ไปเลนบิลเลียดที่สโมสร จนสโมสรปด จึงกลับบานเมื่อถึงบานก็อาบน้ําอาบทาเปลี่ยน
เครื่องแตงตัว แลวนอนสูบบุหรี่บนเตียงอยางสบายๆ (เปนปกติวิสัยที่เคยปฏิบัติมาคือกอนนอนหลับ
จะตองนอนสูบบุหรี่กอนเสมอ) บุหรี่หมดไปไดประมาณครึ่งมวน ขาพเจาก็มวี ามรูส ึกวามีอะไรผิดปกติที่
หนาตางมุงลวดบานหนึ่ง จึงเพงมองไป ก็เห็นแมวดําตัวหนึ่งเกาะตะกายมุงลวดอยูท ี่หนาตาง และแลว
แมวดําก็ขยายตัวใหญขึ้นๆ จนโตเทาขนาดของเสือดําตัวใหญ พรอมกันนั้นก็พุงทะลุหนาตางมุงลวดโถม
เขามาทับรางของขาพเจาที่นอนอยูบนเตียง ความรูสึกในตอนนัน้ ขาพเจายังมีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ
หากแตไมสามารถขยับเขยื้อนตัวเองไดเพราะชาไปหมดเหมือนคนถูกสะกดจิต อยางไรก็ตามดวยดวงจิตที่
กลาแข็งทําใหขาพเจาฮึดสู สะบัดตัวผลักเจาแมวดําขนาดเสือนัน้ หลุดกระเด็นไปได และมันก็หายตัวไป
ขาพเจาผุดลุกขึ้นนัง่ โดยทันทีและมือก็ยังคีบบุหรี่อยูเปนการยืนยันไดอยางชัดเจนวาเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้

มิใชขาพเจาหลับแลวฝนไปหรือเผลอไผลวูบวาบไปเปนแน ทันใดความของขาพเจาก็พลุงพลานขึน้ มา ลุก
ขึ้นเดินไปทีห่ นาตางมุงลวดที่เห็นแมวดํา แลวตะโกนวา “ผีบาซาตานตนใดก็ตามทีป่ รากฏกายคุกคามขาฯ
เมื่อตะกีน้ ี้ จงมาปรากฏใหม เอ็งแนจริงขอใหมาในขณะที่ขาฯ ยืนอยูนี้อยาใชเดียรัจฉานวิชาสะกดจิตขา
ชีวะ” ความจริงขาพเจาดาหยาบคายกวานีแ้ ละดาอยูนานก็ไมเห็นมีอะไรเกิดขึ้น จึงเดินเขาหองน้ําลางหนา
ลางตาแลวจุดบุหรี่มวนที่ 2 นอนสูบบุหรีอ่ ยูบนเตียงตามสบายแตใจยังโกรธขุนมัว
สักชั่วอึดใจ จิตของขาพเจาก็สัมผัสวามีอะไรอยางหนึ่งอยูที่ประตูจึงหันกลับไปดู ก็เห็นมี
รางๆหนึ่ง ยืนดําทมึนอยูทปี่ ระตู ยืนจองขาพเจาอยูก ายของขาพเจาชาดิกขยับไมได รางนั้นเดินมาหา
ขาพเจาแลวฉุดขาพเจาลากไปดวยแรงมหาศาล ความรูสึกในตอนนั้นกายขาพเจาเบาหวิวลองลอยผานหลุม
ฝงศพตางๆ แตละหลุมมีศพเนาเฟะผุดขึ้นจากหลุมศพโบกไมโบกมือใหขาพเจาสลอน ดวยความ
ขยะแขยง ทําใหขาพเจาสลัดมือที่ถูกเกาะกุมจากรางดําใหญนั้นหลุดมาได และขาพเจาก็พบตัวเองนั่งอยู
บนเตียง เหงื่อแตกชุม ในขณะที่มือของขาพเจาก็ยังคงคีบบุหรี่มวนที่ 2 อยู
แทนที่ขาพเจาจะกลัวกลับยิง่ โกรธมากขึ้น ตั้งใจวาจะตองตั้งสติสูกับมันตอ ขาพเจาเขาไป
อาบน้ําอยางใจเย็นใหรางกายสดชื่น เปดตูเย็นหาน้ําเย็นดื่มแลวก็ตั้งหนาดาตอไปวา “ไมนาจริงนี่หวา ยัง
ใชเดียรัจฉานวิชาอีกตามเดิม มาในขณะนี้ซีวะ หรือตองใหขาลมตัวนอนกอน ถาใหนอนขาก็จะนอนแต
เอ็งตองมาทันทีที่หัวขาแตะหมอนนะเวย” ดาแลวขาพเจาก็ลมตัวลงนอน และทันทีทหี่ ัวขาพเจาแตะหมอน
ก็มีมือใหญมาตะปบหัวขาพเจา ขาพเจาก็รีบใชมือขวาตะปบทับมือใหญนั้นทันทีกไ็ ดสัมผัสเขากับมือที่
เต็มไปดวยพังผืดและมีขนแข็งๆ เหมือนขนหมูแตมองไมเห็น และแลวทุกอยางก็อยูใ นความเงียบสงบ
เหตุการณทั้งสามครั้งสามคราที่เกิดขึ้นแกขาพเจานั้นหางกันไมเกินครัง้ ละ 10 นาที ยัง
ความฉงนสนเทหใหแกขา พเจาเปนอยางยิ่ง หรือวาผีมีจริง ๆ แตผีที่ขาพเจาประสบมาก็ไมเหมือนกับคําร่ํา
ลือ ที่ไดยนิ ไดฟงมาสักนิด เพราะทีว่ าผีตาโตเทาไขหานบาง ผีแลบลิ้นยาวเฟอยถึงพื้นบาง หรือผีมีหัวโต
เทาตุมบาง หรือผีถอดหัวมาโยนเลนบาง ผีแหวกอกเห็น ตับไตไสพงุ บาง เปนตน ขาพเจาก็ยังไมเคยเห็น
สักทีแลวสิ่งทีข่ าพเจาพบมานั้นคืออะไรกันแน? และอะไรนัน้ มายุง วุนวายกับขาพเจาทําไม? หรือวา
ตองการมาแสดงใหขาพเจาเห็นวาสิ่งลี้ลับที่ขาพเจายังไมเคยรูไมเคยเห็นยังมีอยู อะ? ถาเชนนั้นก็เทากับ
เขามาดีนะสิ มาเพื่อชี้แนะใหเราหาหนทางคนควาในเรื่องลี้ลับที่ไมเคยมีการเรียนรูในโลกของวิทยาศาสตร
มากอนนั่นเอง พอคิดไดเชนนี้ขาพเจาก็กาํ หนดจิตขอบคุณเขาไป และขอขมาที่ไดลวงเกินเขาอีกทั้งให
คํามั่นสัญญาวา ขาพเจาจะตองติดตามหาความกระจางในเรื่องลี้ลับทั้งหลายนี้ใหได ซึ่งปรากฏวาในคืนนั้น
ขาพเจาก็นอนหลับฝนดีตลอดคืนโดยไมมอี ะไรมารบกวนอีก
อยางไรก็ตาม แมกาลเวลาจะผานพนไปนานสักเทาใดก็ตามขาพเจาก็ยังคงครุนคิดถึงแต
เหตุการณอันแปลกประหลาดที่เกิดขึน้ นี้อยูตลอดมา แตก็ไมสามารถที่จะไตถามหาความกระจางในเรื่องนี้
จากผูใดได คงเลาใหภรรยาฟงเทานั้นเอง จนกระทั่งประมาณป 2509 หรือ2510 นาวาอากาศโท
อาทร โรจนวิภาต(ยศในขณะนัน้ ปจจุบันเปนพลอากาศเอกและไดเกษียณอายุราชการแลว) ไดยายไป

เปนเสนาธิการกองบิน 4 และไดถูกจัดใหอยู ณ บานหลังเดียวกับขาพเจาประสบเหตุการณดังกลาวพรอม
กันนั้นทานก็ไดนิมนตหลวงพอพระมหาวีระถาวโร(พระราชพรหมยาน ในปจจุบนั ) มาเปนประธานใน
วันทําบุญขึ้นบานใหมดวยซึ่งขาพเจาและครอบครัวก็ไดไปรวมในงานบุญครั้งนั้นดวยอีกทั้งยังไดไปรอรับ
หลวงพอที่รถติดตามมาจนหลวงพอเดินขึน้ บันไดบานทันใดหลวงพอก็หยุดอยูตรงบันไดชัว่ อึดใจหนึ่ง
แลวหันมาพูดกับขาพเจายิ้มๆ วา “นี่ คุณมนูญ ทานเทพฤทธิ์ มายืนฟองฉันแนะ วาคุณเปนคนหัวดื้อ และ
ดาทาน” ขาพเจาไดฟงตอนนั้นก็งงมากเพราะขาพเจาไมเคยไดยินชื่อ “ทานเทพฤทธิ์” มากอนเลย หลวง
พอเห็นขาพเจายืนงงก็พูดตอไปวา “คุณไปคิดดูก็แลวกันวา คุณเคยพบใครที่มีรางกายดําๆ สูงใหญเทียม
ประตูที่บานหลังนี้บาง คุณเคยอยูที่นี่มากอนไมใชหรือ นั่นแหละทานนั้นแหละ คือทานเทพฤทธิ์ซึ่งเปน
เทพระดับสูงซึง่ ปกปองคุมครองกองบิน 4 ละ” พูดแลว หลวงพอก็เดินขึ้นบานไปเปนประธานในพิธี
ตอไป ปลอยใหขาพเจายืนตกใจ ขนลุกซู คิดอยูคนเดียววาผีที่ขาพเจาเจอเมื่อครั้งนั้นที่แทคือ “ทานเทพ
ฤทธิ์”ที่หลวงพอเพิ่งเปดเผยใหขาพเจาทราบนี่เอง
ดวยเหตุนี้เอง ปญหาแรกที่ขาพเจาไดโอกาสถามหลวงพอในวันหนึ่งที่แพทาน้ําวัดทาซุง
หลังจากหลวงพอฉันอาหารเพลเสร็จแลวก็คือ ไดถามวา “หลวงพอครับ ผีมีจริงหรือครับ”
ทานผูอานคงจะขําวาโธเอย..เอาปญหาระดับคนปญญาออนมาถามได แตสําหรับหลวงพอ
พอไดยนิ คําถามขาพเจาก็ยิ้มอยางอารมณดพี ูดวา “เออ..ถามเขาทานี”่ ทําใหขาพเจาคอยหนาบาน แตยัง
ไมทันไดปลื้มใจหลวงพอก็ถามขาพเจาวา “คุณมนูญ เปนหัวหนาสถานีวิทยุกระจายเสียง 04 ใชไหม?”
ขาพเจาก็ตอบดวยความภาคภูมิใจ “ใชครับ”
หลวงพอ “คุณถือเอามาดวยทําไม”
ขาพเจา “เอาไวฟงรายการของสถานีวิทยุ 04 วาจะออกรายการเปนไปตามที่ไดจัดเอาไวหรือไม
ครับ แลวก็เอาไวตรวจสอบดูดวยวา กําลังสงของสถานีจะไปไดไกลถึงไหน อยางทีว่ ัดทาซุงนี้ก็ยงั รับฟง
ไดดชี ัดเจนอยูค รับ”
หลวงพอ “ทําไมคุณไมใชหฟู งคลื่นวิทยุโดยตรงหละ ทําไมจึงตองเอาหูฟงจากเครื่องรับวิทยุ”
ขาพเจา “หูฟงคลื่นวิทยุโดยตรงไมไดหรอกครับ เพราะคลื่นวิทยุมคี วามถี่สูง ตองใชเครื่องรับนี้
เปลี่ยนความถีข่ องคลื่นวิทยุมาเปนความถีข่ องคลื่นเสียงเสียกอนหูของคนเราจึงจะรับฟงได”
หลวงพอพูดยิม้ ๆ วา “อาวถายังงั้นหูของคนเราก็รับฟงไดอยางมีขอบเขตจํากัดนะซี ถาจะถือเอา
เปนเครื่องรับ หูก็เปนเครื่องรับแบบหยาบๆ ที่รับฟงไดเฉพาะในยานความถี่ต่ําๆ ระดับคลื่นเสียงเทานั้นเอง
ความถี่ที่สูงกวาคลื่นเสียงก็ดหี รือต่ํากวาคลืน่ เสียงก็ดี หูคนเราโดยทั่วไปก็คงจะรับฟงไมไดใชหรือไม?

ขาพเจา “ครับหลวงพอ”
หลวงพอ
ประสิทธิภาพ”

“ถาเชนนั้น

คุณยอมรับไหมวา

หูของคนนั้นเปนเครื่องรับชัน้ หยาบที่ขาด

ขาพเจา ซึ่งเปนคนที่ทระนงตัวนักหนาวาเปนบุคคลที่มีปฏิภาณไหวพริบเปนเลิศกลับตองถึงคราว
อับจนจําตองยอมรับกับหลวงพอวา “ครับหลวงพอ หูเปนเครื่องรับฟงชั้นหยาบจริงๆ”
หลวงพอหัวเราะ แลวถามขาพเจาตอไปวา “เออ..ที่บานคุณมีที.วี.ดูไหม?”
ขาพเจาชักลังเล คิดในใจวา หลวงพอจะมารูปใดอีก แตกต็ อบไปวา “มีครับ”
หลวงพอ “คุณไปซื้อเครื่องรับที.วี.มาทําไม เสียเงินทองเปลาๆ”
ขาพเจา “เอาไวดูรายการซิครับ กองบิน 4 เงียบเหงาจะตายไปกลางคว่ํากลางคืนไดดูที.วี.คอย
เพลิดเพลินหนอยครับ”
หลวงพอ “อาว..ตาคุณก็มีไมใชหรือ? ทําไมคุณจึงไมดภู าพที่เขาสงออกอากาศมาโดยตรงเลา
ตองไปดูจากเครื่องรับที.วี.ทําไม?”
ขาพเจา “ดูภาพที่เขาสงมาในอากาศโดยตรงไมไดหรอกครับตองใชเครื่องรับที.วี. แปลงความถี่
นั้นมาเปนความถี่ภาพ ที่ตาของคนเรามองเห็นไดเสียกอนครับ”
หลวงพอ “ถาเชนนั้นตาของคนเราทั่วๆไป ก็มองเห็นอะไรไดในขอบเขตจํากัดใชไหม? ดังนัน้
คุณยอมรับไหมวา ตาของคนเรานั้นเปนเรือ่ งมือจับภาพชั้นหยาบ ไรประสิทธิภาพ?”
ขาพเจามาขบคิดดูก็จริงอยางหลวงพอวา เพราะขาพเจาไมสามารถมองเห็นภาพ ที่เขาสงมาใน
อากาศโดยตรงได ไมสามารถมองเห็นเชือ้ โรคไมสามารถมองเห็นอะตอมตางๆ ไดดวยตาตนเองจริงๆ จึง
ตองจํานนและยอมรับวา “ครับหลวงพอ ตาของคนเราเปนเครื่องมือจับภาพชั้นหยาบจริงๆ”
หลวงพอเมื่อเห็นขาพเจายอมจํานน ก็อธิบายตอวา “เมื่อคุณยอมรับวา ตา และหูของคนเรานั้น
เปนเครื่องมือชั้นหยาบ มีขดี ความสามารถในการมองเห็นและการไดยินอยูในขอบเขตจํากัด แลวคุณจะไป
เห็นผีหรือคุยกับผีไดอยางไรกัน เพราะผีก็ดี เทวดาก็ดี พรหมก็ดี อยูต างภพตางความถี่กับเรา โดยปกติทั่ว
ๆ ไปแลวคนเราจะเห็นผี เห็นเทวดาหรือพรหมไมได ถาเขาไมตองการใหเราเห็น ผีเองก็เห็นเทวดาไมได
เทวดาที่มีชั้นภูมิต่ําก็ไมสามารถมองเห็นเทวดาที่มีภูมิสงู กวาได และแมแตเทวดาทีม่ ีชั้นภูมิสงู ก็ไมสามารถ
มองเห็นพรหมได เวนแตวา ทานจะตองการจะปรากฏใหเห็นเทานั้น เหมือนเชน “ทานเทพฤทธิ์” ทานจง

ใจปรากฏกายใหคุณเห็น ก็เพราะทานเมตตาตองการใหคุณเอาไปขบคิดวายังมีอะไรแปลก มหัศจรรยอีก
มากที่มนุษยอยางคุณยังไมรเู พื่อคุณจะไดศึกษาคนควาและหันเหชีวิตไปสูหนทางที่ถกู ที่ควรตอไป ฉันเอง
ก็ดีใจนะ ที่คณ
ุ เริ่มสนใจมาถามปญหาเพราะแสดงวาคุณถึงเวลาของคุณแลว”
“ถึงเวลาอะไรครับหลวงพอ” ขาพเจารีบถาม ชักใจไมคอ ยดี
“ถึงเวลาตายนะซี่” หลวงพอตอบทําเอาขาพเจาสะดุงสุดตัว หลวงพอมองเห็นอาการของขาพเจา
ก็หัวเราะพูดตอวา “คุณนะยังไมตายหรอก แตความประพฤติปฏิบตั เิ กาๆ ของคุณจะคอยๆ ตายจากไป
เพราะคุณเปนคนที่มีสติปญญาเฉลียวฉลาดเปนทุนเดิมอยูมาก เนื่องจากไดสรางสมมาแตอดีตชาติ หากแต
จิตของคุณในขณะนั้นมันมีความเคลือบแคลงสงสัยอยูมาก และขาดผูช ี้แนะที่คุณศรัทธาเทานั้นเองหาก
เมื่อใดปญหาที่คุณเคลือบแคลงสงสัยถูกขจัดใหหมดไปได เมื่อนั้นคุณจะเห็นแสงธรรมและบัดนี้ ก็เริ่มถึง
เวลาของคุณแลวที่ไดมีโอกาสมาพบฉัน คุณมีอะไรที่สงสัยก็ถามมา การถามเปนวิสัยของคนฉลาด
พระพุทธเจาเองทานก็สอนมิใหเชื่ออะไรงายๆ เพราะผลอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมานั้นยอมมาแตเหตุทั้งสิ้น
จึงตองศึกษาใหกระจางเสียกอนแลวจึงเชื่อเหมือนดังเชนพระสารีบุตร ทานก็สําเร็จเปนพระอรหันตหลัง
พระที่ไดบวชรุนราวคราวเดียวกัน ทั้งนี้เพราะทานไมยอมเชื่ออะไรงายๆ ตองศึกษาคนควาและพิสูจนกัน
กอน
แตเมื่อทานไดสาํ เร็จเปนพระอรหันตแลวทานก็ไดรับการยกยองใหเปนอัครสาวกเบื้องขวาของ
พระพุทธเจาองคเพราะเปนผูเลิศดวยปญญา (พระโมคคัลน เปนอัครสาวกเบื้องซายเสิศดวยอิทธิฤทธิ์)
เปนตน” หลวงพอ ไดอธิบายและใหกําลังแกขาพเจาในการถามดวยความเมตตาฉะนี้
“หลวงพอครับ ถายังงั้นผมขอถามตออีกนิดนะครับ คือวาการที่ตวั ผมชาขยับ
เขยื้อนไมไดในขณะที่เห็นทานเทพฤทธิ์ ทั้ง 2-3 ครั้ง นั้น จะเปนเพราะทานชวยปรับความถี่ในตัวผมให
ประสาทในการมองเห็นของผมมีความถี่เดียวกับทานใชไหมครับ ผมจึงมองเห็นทานได “ ขาพเจารีบถาม
ตอทันที
“ก็เปนทํานองนัน้ แตเปนการปรับใหเห็นทางจิตโดยตรงทีเดียวนะ ตามปกติตา
ของคนเรามองเห็นอะไรก็บอกใหจิตรับรู แตถามองไปทีส่ ิ่งนั้นแบบ เลื่อนลอยไมบอกใหจิตรับรู ก็ยอมไม
เห็นในสิ่งนัน้ เชนกัน” หลวงพอตอบ
“ถายังงั้นคนเราหากฝกจิตใหดี ก็สามารถปรับความถี่ในการมองเห็นและการไดยินเสียง
จนสามารถติดตอกับผูอยูตา งภพไดใชไหมครับ?” ขาพเจาภามดวยความสนใจ
“ถูกตอง คุณเคยไดยนิ ไดฟง มาบางหรือไมวา คนที่ใกลจะตายนั้นบางคนทําไม
จึงแสดงอาการหวาดกลัวตาเหลือกลานโบกไมโบกมือไลสิ่งใดสิง่ หนึง่ ซึ่งคนธรรมดาที่อยูรอบขางเขามอง
ไมเห็น และบางครัง้ ก็ถึงกับรองออกมาอยางหวาดกลัววา “ขายังไมไป อยามาเอาตัวขาไป อยาเขามา”
อะไรทํานองนัน้
ที่เปนเชนนั้น ก็เพราะวาความถี่ในการมองเห็นและการไดยินของคนใกลจะตายนัน้

ใกลเคียงกับความถี่ของคนที่ตายไปแลวเขาจึงติดตอและเห็นกันได ดวยเหตุนี้ แมคนไมตองฝกจิตก็ยอม
ไดเห็นผีอยางแนนอน แตจะเปนการเห็นตอนใกลจะตาย ซึ่งก็ยอมเปนการสายเกินไป ดังนัน้ ใครก็ตามที่
ไมสามารถมองเห็นผี เห็นเทวดา หรือเห็นพรหม หรือเห็นพระนิพพานได ก็อยาไปคิดวาทุกคนคงจะไม
เห็นเหมือนตน เพราะวาทานที่ทรงฌาน และไดญาณที่เพียรพยายามฝกจิตจนสามารถปรับความถี่ในการ
มองเห็น และการไดยินอีกทั้งยังสามารถติดตอกับผูอยูต างภพได ในปจจุบันนี้ก็ยงั คงมีอยูมิใชนอ ยเลย”
หลวงพออธิบายและเมื่อเห็นขาพเจาฟงดวยความสนใจ ก็พูดตอวา
“ถาคุณ ตองการเห็นผี เห็นเปรตก็ตองเจริญกสินกองใดกองหนึ่งแลวฝกทิพจักษุ
ญาณจนมีระดับฌานเพียงแคอุปจารฌาน หรือ ฌาน1,ฌาน 2 ก็พอ คุณก็จะไดเห็นผี เห็นเปรตนะ
แมแตเทวดาคุณก็พอจะเห็นไดแตไมชดั นะ แตถาคุณอยากจะเห็นพรหม ก็ตองไดฌาน 4 จะเห็นไดแตไม
ชัดนะ แตถาคุณอยากจะเห็นพรหม ก็ตองไดฌาน 4 ชํานาญ ทิพยจักษุญาณจะแจมใสขึ้น สามารถเห็น
พรหมได แตจะเห็นพระนิพพานไมได ถาอยากจะเห็นพระนิพพานก็ตองเจริญวิปสสนาญาณโลกียฌานที่
เคยไดไว ก็จะกลายเปนโลกุตรฌานขึ้นมา เกิดวิมุตติญาณทัสนะขึ้น เทานี้พระนิพพานก็จะปรากฏชัดเจน
แกญาณจักษุเอง แตพระโสดาบันนี้จะเพียงไดแตเห็นเทานั้นนะ ยังอาศัยพระนิพพานเปนที่พักผอนไมได”
หลวงพออธิบาย
“วิมุตติญาณทัสนะ แปลวาอะไรครับ หลวงพอ?”
“วิมุตติญาณทัสนะ แปลวา หลุดพนจากกิเลสพรอมกับมีญาณเปนเครื่องรับรูยงั ไงละ” หลวงพอ
ตอบยิ้มๆ
ทานผูอานที่รัก หลวงพอไดอธิบายไวแลวโดยละเอียดพอสมควรสวนทานจะเชื่อวาผีมีจริงหรือไม
นั้น ก็ขอใหทา นไดพจิ ารณาดวยตัวของทานเองเถิด

นรก สวรรค มีจริงหรือ?
เนื่องดวยความเคลือบแคลงสงสัยใจนิดของขาพเจาเกีย่ วกับเรื่องนรก สวรรคนั้นมีมาชา
นาน โดยเฉพาะผูใหญในยุคกอนมักจะพูดอบรบเด็กๆ อยูสมอจนติดปากวา “ผูใดทําชั่วจะตองไปชดใช
กรรมในเมืองนรกและถาผูใดสรางสมแตความดี ก็จะไดไปเสวยสุขในสวรรค เปนเทวดาและนางฟากัน”
ซึ่งขาพเจาก็ฟง แบบเขาหูซายทะลุออกหูขวาไปยังงัน้ เอง หาไดนํามาใสใจไม เพราะคิดวาเปนเรื่องเพอฝน
เลื่อนลอยหรือไมก็เปนเรื่องของผูใหญที่เอามาหลอกเด็กโดยสรางภาพความนากลัวตางๆ ในเมืองนรกให
ผูรับฟงเห็น จะไดเกิดความหวาดกลัวที่จะกระทําความชัว่ ในเวลาเดียวกันก็สรางภาพความสวยงาม และ
ความสะดวกสบายอยางเลิศลอยในสวรรคชั้นฟาใหผูรับฟงเห็นจะไดเกิดความกระตือรือรนที่จะกระทํา
ความดี เพื่อที่จะไดไปเสวยสุขในสวรรคกับเขาบาง แตถึงแมวาขาพเจาจะไมเชื่อวานรก สวรรค มีจริง
ดังที่ไดกลาว แตขาพเจาก็ยังเห็นดีดวยที่มคี นเชื่อ เพราะถาเชื่อไดเขาก็จะละเวนความชั่วกระทําแตความดี
ซึ่งก็เปนเรื่องที่ดีสําหรับตัวเขาเอง และสังคมสวนรวม
แตหลังจากทีข่ าพเจาไดสอบถามปญหาหลวงพอถึงเรื่องผี และไดรับความเมตตาจกหลวง
พอชวยอธิบายใหฟงอยางละเอียด(ดังที่ขาพเจาไดเขียนเลามาแลวในตอนตน) ก็ทําใหขาพเจาฉุกคิดขึ้นมา
ไดวา ในคําอธิบายนั้นหลวงพอไดเอยถึงทานเทพฤทธิ์ซึ่งเปนเทวดา อีกทั้งพูดถึงเทวดาชัน้ ภูมิตา งๆ
พรหม และพระนิพพานดวย เอ..ถายังงัน้ นรก สวรรค พรหมและพระนิพพาน ก็คงไมใชเรื่องที่นํามา
เลาขานกันอยางไรสาระนะซี?
ดวยเหตุนี้เอง ในวันหนึ่งขาพเจาจึงไดเลียบเคียงถามหลวงพอวา “หลวงพอครับ เมื่อคราว
กอนผมถามหลวงพอเรื่องผี และหลวงพอก็ไดเมตตาอธิบายใหผมฟงแลว อีกทั้งยังไดพดู พาดพิงไปถึง
เทวดาและพรหมอีกดวย ถายังงั้น นรก สวรรค ที่เขาๆพูดกันก็มีจริงใชไหมครับ”
หลวงพอหัวเราะมองหนาขาพเจา แลวเอยถามวา
รูจักเตาไหม?”

“เออ!

คุณมนูญ

ขาพเจาชักงงไมแนใจหลวงพอ วาไดยินคําถามของขาพเจาหรือไม แตก็รีบตอบวา “โธ!
หลวงพอ ต.เตาหลังตุง ใครๆก็รูจัก แตมนั ไมเกี่ยวกับนรก สวรรค ที่ผมถามนี่ครับ”
“เกี่ยวซีคุณ เพราะฉันไมอยากเปนเตาไงละ คุณรูไหมวาเตานะมันอยูในน้าํ แหวกวายหา
อาหารกินรวมกับปลาเปนประจํา แตบังเอิญมันมีคุณสมบัติพิเศษเดินขึ้นไปเที่ยวบนบกได และก็ไดไปเห็น
หวย หนอง บึง ตางๆ มกมาย สามารถแยกแยะไดวาสถานที่ใดอุดมสมบูรณนา อยูนา อาศัยกวากัน แตดวย
เตานั้นมีความผูกพันกับฝูงปลาในหนองน้ําเกาจึงยอนกลับไปบอกปลาวา ทานทั้งหลายหนองน้าํ ที่ทานอยู
กันในขณะนีน้ นั้ มันคับแคบอาหารการกินก็หาไดยาก อีกทั้งน้ําก็กําลังจะเนาเสียไมนาอยูเลย แตถัดจาก

หนองน้ํานี้ไปอีกเพียงหกศอกเทานั้นเอง มีบึงใหญน้ําใสสะอาด อาหารการกินอุดมสมบูรณยิ่งนักหากทาน
ทั้งหลายเชื่อขาพเจา ก็ขอใหพุงตัวกระโดดขึ้นไปบนขอบสระแลวยอมวายบนบกกระเสือกกระสนตนเอง
สักชั่วอึดใจ ก็จะขอบไปเสวยสุขอยูในบึงใหญนั้นไดโดยไมตองลําบากยากเข็ญกันอีกตอไป” หลวงพอหยุด
เลาพรอมกับถามขาพเจาวา “ถาคุณเปนปลา คุณจะยอมเชื่อเตา พุงตัวจากหนองน้ําขึ้นไปบนบกขามไปสู
บึงใหญหรือไม?”
ขาพเจานิ่งคิดดวยเหตุผลโดยสมมุติเอาตัวเองเปนปลา สักครูก็ตอบไปวา “เอ หลวงพอ
ครับ ถาผมเปนปลาผมก็คงจะเชื่อเตาไดยากอยูดีเพราะไมแนใจวามีบึงอยูจริงตามที่เตาพูดหรือไม หรือถา
บึงนั้นมีจริงก็ไมแนใจวา จะหางจากหนองน้ําที่อยูเพียงแคหกศอกตามที่เตาพูด หากผมเสี่ยงพุง ขึน้ ไปวาย
บนบก กวาจะถึงบึงที่เตาวา ก็อาจจะเอาชีวิตไปทิ้งเสียก็ได”
“รวมความวาหากคุณเปนปลา
ไหม?” หลวงพอถาม

คุณก็คงยอมทนทุกขทรมานอยูในหนองน้ําเกาของคุณตอไปใช

“ครับ เพราะผมไมกลาเอาชีวิตไปเสี่ยงกับอนาคตทีย่ ังมองไมเห็นและยังพิสูจนไมไดวาบึงมีจริง
ตามที่เตาบอกหรือไม?” ขาพเจาตอบอยางมั่นใจ
“นี่แหละ ดวยเหตุนี้แหละ ฉันจึงไมอยากเปนเตาไงละ เพราะคุณมันพวกปลาหลงหนองน้ํา
เกา” หลวงพอพูดยิ้มๆ แลวกลาวตอวา “ถาฉันบอกคุณขณะนี้วา นรก สวรรค พรหมมีจริง คุณจะเชื่อ
หรือ? ยิ่งฉันบอกตอไปวา มิใชมีแตโลกมนุษยเพียงแหงเดียว หากแตยังมีอบายภูมิ 4 ซึ่งเปนภูมิต่ํากวา
มนุษยไดแก นรก เปรต อสุรกาย และสัตวเดียจรัจฉานอีก และภูมิที่สูงกวามนุษยก็ยังมีสวรรคภูมิอีก 6
ชั้น ไดแก จาตุมมหาราช ดาวดึงส ยามา ดุสิต นิมมานรดี และปรนิมติ วสวัสดี นอกจากนั้นยังมีพรหมอีก
ถึง 20 ชั้น คือ รูปพรหม 16 ชั้น และรูปพรหมอีก 4 ชั้น รวมกันแลวเขาเรียกวา ไตรภูมินะ คุณจะ
เชื่อหรือ? ยิ่งหากฉันบอกตอไปวายังมีแดนสูงสุดที่สงู ยิง่ กวาพรหม คือ พระนิพพานเขาไปอีก คุณก็ยิ่งจะ
ไมเชื่อเขาไปใหญ ทั้งนี้เพราะคุณยังเปนมนุษยปุถชุ นทั่วๆ ไป หลงคิดเอาวามีแตโลกมนุษยที่คุณอยูเพียง
แหงเดียวเทานัน้ ใครจะพูดถึง นรก สวรรค พรหม นิพพาน แลวเปนไมยอมเชื่อเด็ดขาด เปรียบดังเชน
ฝูงปลาที่หลงหนองน้ําเนาไมมีผิด ไมวาเตาจะพูดชักชวนไปอยูที่หวยหนอง บึง ทะเลสาบ ที่ดีกวาเพียงไร
ปลาเหลานั้นก็หาเชื่อไม ดวยคิดเอาวาโลกอันกวางใหญไพศาลของพวกตนนัน้ ก็คอื หนองน้ําเกาที่ตนอยู
เพียงแหงเดียว เทานั้นเอง คุณเองก็เปนเชนปลาหลงหนองน้ําเนานะ ที่ยังคิดวามีเพียงโลกมนุษยที่คุณอยู
เพียงแหงเดียว”
ขาพเจาโดนหลวงพอสรุป ใหเปนปลาในหนองน้ําเนาเขาใหแลวอยางจัง แตกไ็ มยอมถอย
หัวเราะแหะๆ ถามย้ําเพื่อความแนใจอีกครัง้ วา “ผมอยากฟงจากปากของหลวงพอมากกวาที่จะฟงจากคน
อื่นนะครับ รวมความวา นรก สวรรค พรหมและนิพพานนั้นมีจริง ๆ ใชไหมครับ”

“เอ คุณมนูญ นี่จะบังคับใหฉันเปนเตาใหไดนะ” หลวงพอพูดยิ้มๆ “เตาหนะเวลามันเดิน
คุณเห็นไหมวามันเดินสายหัว และคุณรูไหมวามันสายหัวทําไม?” หลวงพอยอนถาม
“เปนธรรมชาติของเตามัง้ ครับ” ขาพเจาตอบ
“ไมใช! เตาสายหัวเพราะมันเอือมระอาปลาหนาโงที่หลงหนองน้าํ เนายังไงละ คุณจะให
ฉันตองเดินสายหัว เพราะเอือมระอามนุษยหลงโลก อยางพวกคุณเหมือนเตาหรือยังไง?” หลวงพอ
หัวเราะพอเห็นหนาขาพเจาเสียก็เมตตาพูดตอไปวา “เรื่องนรก สวรรค พรหม และนิพพาน นั้นมีจริง
หรือไม ฉันในฐานะเปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ขอยืนยันตามทีพ่ ระพุทธเจาตรัสไววา
มีจริงและฉันเองก็ตั้งใจไวอกี วาอีกไมนานฉันจะพูดเรื่อง ไตรภูมิ ออกอากาศที่สถานีวิทยุกระจายเสียง
04 ตาคลี ซึ่งคุณรับผิดชอบอยู คุณเตรียมอัดเทปเวลาออกอากาศใหฉันก็แลวกัน หากคุณสนใจก็อัดเทป
ไวจะไดรูโดยละเอียดถึงนรกขุมตางๆ สวรรคทั้ง 6 ชั้น พรหมทั้ง 20 ชั้น และพระนิพพาน ดีไหมละ?”
“ดีซีครับหลวงพอ” ขาพเจาตอบรับดวยความดีใจ ในขณะที่ขาพเจาถามเรื่องนรกสวรรคนี้
หนังสือเรื่องไตรภูมิ ยังมิเคยไดออกอากาศที่สถานีวิทยุตาคลี 04 และทันทีทหี่ ลวงพอพูดออกอากาศ
ขาพเจาก็ใหพนั จาอากาศเอกกริช บํารุงพงษ บรรทุกเทปไวฟง และตอมาพลอากาศโท ม.ร.ว.เสริม
ศุขสวัสดิ์จึงไดมาขอเทปจากสถานีวิทยุ 04 ไปถอดแลวจัดพิมพเปนรูปเลมใหศิษยรุนหลังๆ ไดอานกัน
มาจนทุกวันนี้ ซึ่งขาพเจาก็แอบภาคภูมิใจอยูลึกๆเพราะดวยคําถามเรื่องนรก สวรรค ของขาพเจาขอนี้เอง
ไดมีสว นชวยผลักดันใหหลวงพอตองพูดถึงเรื่องไตรภูมิ
ดังนั้นหากทานผูสนใจเกีย่ วกับเรื่องนรก สวรรค พรหม และนิพพาน ก็จงรีบหาหนังสือ
เรื่อง ไตรภูมิของหลวงพอพระมหาวีระ ถาวโร อานเสียแลวจงใชวิจารณญาณของทานพิจารณาดวย
ตนเอง ตอไปเถิด

จะไปดู นรก สวรรค พรหม นิพพานไดอยางไร?
เมื่อหลวงพอไดยืนยันใหขาพเจาทราบ อยางแนชัดแลววา นรก สวรรค พรหม และนิพพาน มี
จริงตามที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสไว ก็ทําใหขาพเจาอยากที่จะไดไปรูไปเห็นกับเคาบาง
จะไดไมตองมาเปนมนุษยหลงโลก หรือปลาหลงหนองน้ําเนาอยางทีห่ ลวงพอวาอีกตอไป ดังนั้นขาพเจา
จึงรีบถามหลวงพอตอในทันใดวา
“ ถานรก สวรรค พรหม นิพพาน มีจริง แลวผมจะไปดูกับเขาบางไดไหมครับหลวง
พอ?”
หลวงพอหัวเราะอยางอารมณดี ถามขาพเจาวา “เออ ที่คุณอานหนังสือออก เขียนหนังสือ
ไดมาจนทุกวันนี้นั้น เปนเพราะคุณเชื่อตามครูที่เขาสอนคุณใชหรือไม?”
ขาพเจานิ่งคิดเพราะไมทราบวาหลวงพอจะมารูปใดแน แตก็ตอบวา “ครับ ตองเชื่อครู”
“ ถาครูสอนวา ก.ไก ตองเขียนอยางนี้ ข.ไข ตองเขียนยังนี้ แตคุณไมสนใจ กลับหนีไป
เลนหยอดหลุม ทอยกองเสีย คุณจะรูไหมวา ก.ไก เขียนอยางไร ข.ไข เขียนอยางไร?” หลวงพอถามไป
เรื่อยๆ
“คงไมทราบครับ” ขาพเจาตอบอยางระวัง
“ถาครูสอน กอ-อะ-กะ,กอ-อา-กา แลวคุณไมฟง ไปเลนหยอดหลุม ทอยกองอีก คุณจะ
อานออกเสียงกับเขาไดไหม?” หลวงพอถามตอ
“คงไมไดครับ” ขาพเจาตอบตามความเปนจริง
“คราวนี้ถาครูสอนใหอาน ตาดี ตีง.ู ...แลวคุณก็ยังหนีไปเลนหยอดหลุม ทอยกองอีก คุณ
คิดวาคุณจะผสมคําอานไปกับเขาไดไหม?” หลวงพอถามยิ้มๆ
“คงไมไดครับ” ขาพเจาตอบ
“รวมความวาที่คุณอานหนังสือออก เขียนหนังสือได เพราะคุณเชื่อตามที่ครูสอนแนนะ”
หลวงพอถามย้าํ
“ครับตองเชือ่ ครู”

“นั่นแหละ เหมือนกัน ถาคุณอยากจะไปดูวา นรก สวรรค พรหม และนิพพานมีจริง
หรือไม คุณก็ตองเชื่อและปฏิบตั ิตามคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาซิ คราวนี้คุณลอง
ถามตัวเองดูซวิ า คุณเคยใหทานไหม เคยรักษาศีลไหม เคยเจริญพระกรรมฐานไหม เคยเจริญวิปสสนา
กรรมฐานไหม เคยบูชาพระหรือไหวพระสวดมนตเปนประจําไหม เคยรูจักระงับนิวรณ 5 บางไหม เคย
ทรงพรหมวิหาร 4 บางไหม...เปนตน ถาคุณไมตอบ ฉันก็จะตอบแทนใหในหลักใหญๆ วาทานนั้นคุณ
อาจทําบางโดยเต็มใจบางไมเต็มใจบาง ศีล ของคุณเอาแตศีล 5 เฉยๆ ก็รูสึกวาจะกระพรองเต็มที
โดยเฉพาะศีลขอ 5 ของคุณนั้นขาดกระจุย ยิ่งการเจริญภาวนาดวยแลว คุณไมมีเลยนะ นี่ฉันพูดชี้ใหคุณ
เฉพาะแคทาน ศีล ภาวนา ซึ่งเปนบันได 3 ขั้น เทานั้นนะ เมื่อเปนเชนนี้คณ
ุ ก็คงตอบตัวเองไดใชไหมวา
คุณนั้นหาไดเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสัง่ สอน ขององคสมเด็จพระบรมศาสดาอยางจริงจังไม ดังนัน้ การที่
คนอานหนังสือไมออก เขียนหนังสือไมได เพราะไมเชื่อครูฉันใด คุณก็ยอมไมมีวันไดไปเห็น นรก
สวรรค พรหม และนิพพาน เพราะคุณไมเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสัง่ สอนของพระพุทธเจาฉันนั้น”
ขาพเจานั่งตาปริบๆ ฟงหลวงพออยางตัง้ อกตั้งใจ แมใจซึ่งเต็มไปดวยมิจฉาทิฐิอยากที่จะ
โตแยงบาง แตก็อับจนปญญาไมทราบวาจะโตแบบใด เพราะหลวงพอพูดความจริงทุกอยาง จึงไดแตสง
เสียงอึกอักอยูใ นลําคอ
หลวงพอเห็นขาพเจานั่งฟงดวยอาการสงบ ก็พูดวา “การที่พระพุทธเจาสอนใหรูจักการให
ทานนั้น ก็เพราะทานเปนพืน้ ฐานของบุญขั้นแรก หากเปนคุณปฏิบตั ติ ามไดจะมีผลอยางมหาศาล คุณลอง
พิจารณาดูจะเห็นไดวา
ทุกครั้งที่คุณควักเงินออกบริจาคเปนทานจิตของคุณในขณะที่ใหทานยอมไมมี
ความโลภใชไหม เพราะถายังมีความโลภ คุณก็บริจาคทานไมไดเงิน 10 บาท 20 บาทก็มีความหมายใช
ไหม และจิตคุณขณะที่ใหทานก็ยอมไมมีความโกรธใชไหม เพราะถาคุณมีความโกรธอยูใครมาขอแค 1
บาท คุณก็ไลตะเพิดไปแนๆ ใชไหม และเมื่อจิตไมมีโลภ ไมมีโกรธ ก็ยอมไมมีความหลงใชหรือไมและผล
ที่ตามมาจากการใหทานบอยๆ นี้เองจะทําใหคุณเกิดพรหมวิหาร 4 ใน 2 ขอแรกคือ เมตตา(ความรัก)
และกรุณา(ความสงสาร) ขึน้ โดยไมรูตัว และเมื่อความเมตตา กรุณาเกิดขึ้นในจิต ก็จะทําใหคุณยิงนก ตก
ปลา ฆาชีวิตคนและสัตวไมได จะลักขโมยของผูใดก็เกิดความสงสารเห็นใจ จะเปนชูกบั ลูกเมียใครก็ทํา
ไมไดจะโกหกมุสาใครแมแตนัดเขาไวไมไปตามนัดก็สงสารเขา จะเสพยสุรายาเมาก็สงสารลูกเมียในที่สุด
คุณก็จะรักษาศีล 5 ไดโดยไมยากเย็น เปนการกาวเขาสูบ ันไดขั้นที่ 2 ของบุญไดใชไหมและเมื่อใดศีล 5
ของคุณบริสุทธิ์ การเจริญพระกรรมฐานซึ่งเปนบันไดขัน้ ที่ 3 ก็ยอมไมมีอุปสรรคมากนัก”
ขาพเจาฟงหลวงพออธิบายอยางเพลิดเพลิน และคิดตามไปดวยเหตุและผลโดยตลอด แม
จะยืดยาวเพียงไรขาพเจาก็จดจําไดอยางแมนยําและจําไดตลอดกาลดวย (สําหรับเรื่องการจําแมนนี้ อาจ
เปนเพราะขาพเจาเคยสรางสมมาแตปางกอนก็ได เพราะตั้งแตเด็กขาพเจาขาพเจาสอบไดที่ 1 มาโดย
ตลอดก็เพราะสามารถอานหนังสือครั้งเดียวจําได โดยไมตองนั่งทองจําเหมือนคนอื่นใหเสียเวลาเลย)

หลวงพอก็คงรูวาขาพเจาเขาใจที่ทานพูด และยังมีความในใจที่จะฟงตออยางไมรูสึกเบื่อ
หนาย จึงอธิบายตอวา “การที่จะนั่งพิสจู นคนควา เกี่ยวกับ นรก สวรรค พรหม และนิพพาน หรือ
หลักสูตรพระพุทธศาสนาในเรื่องตางๆ นั้น จะมาคนควาหากันในดานวัตถุของโลกวิทยาศาสตรนั้นยอม
ไมมีทางสําเร็จ เพราะเปนการคนหาและพิสูจนที่ไมตรงจุด ถาจะใหตรงจุดก็จะตองหัดทรงอารมณดี
ขั้นตนๆ 3 ประการใหไดเสียกอน คือ
1. เลิกสนใจกับความดีความชั่วของคนอื่น สนใจแตอารมณของตนเอง ใหทรงอยูในความดี
โดยเฉพาะ
2 . ทรงศีล 5 บริสุทธิ์ตลอดกาล ไมแนะนําใหผูอื่นทําลายศีล และไมยินดีเมื่อคนอื่นทําลายศีล
3 . ระงับนิวรณ 5 ใหได เมื่อทรงอารมณดี 3 ประการไดแลวก็พยายามทรงพรหมวิหาร 4
(เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) ใหครบถวนตลอดเวลาที่มีลมปราณอยู และใหทรงไดเปนปกติดวย
ตอจากนั้นไป คุณก็ฝกจิตจับนิมิตดวยกสินอยางใดอยางหนึ่ง 3 อยางนี้ คือ 1.เตโชกสิณ(เพงไฟ) 2.
โอทาตกสิณ (เพงสีขาว) 3. อาโลกกสิณ(เพิ่งแสงสวาง) การเพงนั้นเมื่อคุณทรงอารมณขนั้ ตนจนเปน
ปกติ ผลของการเพงไมมีอะไรยากใชเวลาอยางชาไมเกิน 7 วัน ก็จะทรงนิมิตเปนฌานไดอยางสบาย และ
ใชนมิ ติ นั้นเปนสื่อ นรก สวรรค และพรหมโลกได และเมื่อใด หากคุณทรงวิปสสนาญาณได อารมณถึง
โคตรภูญาณเปนอยางนอยคุณก็จะสามารถพิสูจนไดวา พระนิพพานนั้นมีจริงอีกดวยและถาจะใหดีอีกสัก
นิด เห็นชัดอีกสักหนอย คุณก็พยายามละโลกธรรม 8 ประการเสียเลยเรื่องไดลาภเสื่อลาภ ไดยศเสื่อมยศ
สุข ทุกข สรรเสริญ นินทา จงปลอยไป ไมสนใจเอามาเปนอารมณ หากทําไดเชนนีแ้ ลว คุณก็จะสามารถ
พิสูจนความจริงไดวา นรก สวรรค พรหม และพระนิพพาน นั้นมีจริง อาวนั่นคุณนั่งหลับไปแลวรึ”
“ปาวครับหลวงพอผมเขาสมาธิฟงครับ ผมถนัดในการนั่งหลับตาฟงเพราะจําไดแมนยําดี
ออ หลวงพอครับ โคตรภูญาณ คืออะไรครับ?” ขาพเจาตอบแลวถามตอ
“เมื่อคุณเจริญสมถกรรมฐานดวยการเพงกสิณจนไดทิพจักษุญาณแลว คุณก็จะตองเจริญ
วิปสสนาญาณใหเขาถึงโคตรภูญาณ ยังไงละ โคตรภูญาณนั้นจะอยูระหวางโลกียะกับโลกุตระ คือ สวน
หนึ่งของใจยังเปนโลกียชน แตอีกสวนหนึ่งของใจจะเปนโลกุตรชน คือใกลเปนพระโสดาบันนั่นแหละ”
หลวงพอตอบ “เปนยังไงยังงงๆ ใชไหม ไมเปนไร ตอไปฉันจะเขียนคูมือปฏิบตั ิพระกรรมฐานให อานดู
แลวปฏิบตั ิตามไปสักวันหนึง่ ไมนานเกินรอคุณก็จะเขาใจที่ฉันพูดมานีท้ ุกอยางไดเอง”
“หลวงพอครับ แลวมโนมยิทธิ ละครับไปดูนรก สวรรค พรหม นิพพานไดไหม?”
ขาพเจารีบถามเพราะเคยไดยินบางทานพูดถึงกัน
“คุณจะตองเขาใจกอนนะวามโนมยิทธินนั้ หมายถึงอะไร มโนมยิทธิแปลวาฤทธิ์ทางใจ ถา
มโนมยิทธิแบบเต็มกําลังแลว ทานหมายถึงการถอดจิตออกกจากรางแลวทองเที่ยวไปในภพตางๆ และผูที่
จะสามารถทําได จะตองทรงวิชชาสาม หรือ ทรงอภิญญา 6คุณไมเขาใจอีกละซิ เห็นนั่งทําหนางงๆ ไม

เปนไรถาอยากจะรูวาวิชชาสาม หรืออภิญญา 6 มีอะไรบาง ฉันจะเขียนไวในคูมือปฏิบตั ิพระกรรมฐาน
แลวคุณไปอานเอาเองก็แลวกัน เอาเปนวาถาหากคุณทางฌาน 4 ไดในกสิณอยางใดอยางหนึ่งกสิณ 3
อยางที่ฉนั วาแตขอแนะนําใหเอาอาโลกกสิณ คือเพงแสงสวาง จะเปนการดีเพราะเปนกสิณที่สราง
ทิพยจักษุญาณโดยตรง เมื่อไดทิพยจักษุญาณแลวก็ทําจิตใหโปรงสวางไสว แลวกําหนดจิตวาของรางกายนี้
จงเปนโพรงก็จะเห็นวารางกายเปนโพรงใหญตอจากนี้ก็กําหนดจิตวา
ขอรางอีกรางหนึ่งจงปรากฏขึ้น
ภายในกายนี้ กายอีกกายหนึง่ ก็จะปรากฏขึน้ ตอจากนี้ก็คอ ยบังคับกายนั้นใหเคลื่อนไปตามสวนตางๆ ของ
รางกายอาทิเชน ตับไตไสปอด เสนเลือดทุกเสน ลําไสทุกสวน ประสาททุกสวนบังคับใหกายนั้นเดินไป
ตรวจใหถวนทั่วทั้งรางกาย จะเห็นวาแมเสนเลือดฝอยเล็กๆ รางนัน้ ก็เดินไปไดอยางสบาย เสมือนเดินอยู
บนถนนสายใหญ เห็นรางกายเรานี้เปนโพรงใหญคลายเรือหรือถ้ําขนาดใหญเมื่อทองเที่ยวในรางกายจน
ชํานาญแลว ก็ควรหาความรูในสภาพของอวัยวะตางๆ ตลอดจนสภาพความสกปรกโสมมในรางกายของ
เราไปดวยเมื่อมีความชํานาญในการเที่ยวและการตรวจสอบสภาพรางกายของเราดีแลวก็กําหนดจิตวาเรา
จะไปนรกขุมใด สวรรคชั้นใด พรหมชั้นใด หรือ พระนิพพาน หรือบานใด เมืองใด ดาวดวงใด ก็พุงกาย
ออกไปก็จะถึงถิ่นที่ประสงคทันที ใหเวลาไมถึงครึง่ วินาที เมื่อถึงแลวจิตจะบอกเองวาสถานที่นั้นเปนภพ
ภูมิใด บานเมืองใด ใครบางที่พบโดยไมตองมีคนบอกเพราะสภาพของจิตเปนทิพย กิเลสไมไดหุมหอไป
ดวย จึงรูอะไรไดตามความเปนจริงเสมอ เปนยังไงละ นั่งฟงเพลินเลย นาสนุกนะ หากฝกไดละก็คุณได
เที่ยวสนุกแน ไมตองเสียคาตั๋วเครื่องบิน คาที่พักและคาใชจายอื่นใดเลยนะ ไมตอ งไปเที่ยวยืมใครหายใจ
ไมตองขออนุญาตเจาของบานเจาของสถานที่ สามารถเขาไปตรวจสอบอะไรตออะไรไดหมดเลยนะ”
“ครับ ผมจะพยายามฝก” ขาพเจาตอบ
เปนยังไงครับ ทานผูอานทานใดอยากรูวา นรก สวรรค พรหม และนิพพานมีจริงหรือไม
จะไมลองพิสจู นโดยการฝกปฏิบัติตามที่หลวงพอสอนบางหรือ ยิ่งในปจจุบันนี้ หนังสือคูมือปฏิบัติพระ
กรรมฐานของหลวงพอก็ยังมีการจัดพิมพขึ้นมาแลว มิหน้ําซ้ําหลวงพอยังไดเมตตาฝกมโนมยิทธิใหลูก
หลาน ญาติ มิตร อยูอยางสม่ําเสมอทุกเดือนที่บาน พลอากาศโท ม.ร.ว.เสริม ศุขสวัสดิ์ ณ ซอยสายลม
อีกดวย จึงนับเปนโอกาสดีอยางยิ่งของทานที่สนใจทั้งหลาย
อยางไรก็ตาม
ขาพเจาก็แอบภาคภูมใิ จอยูมใิ ชนอยที่คําถามขอนี้ของขาพเจามีสวนชวย
ผลักดัน ใหหลวงพอตองจัดทําหนังสือคูมือปฏิบัติพระกรรมฐานขึ้นมา เพราะหลวงพอคงไดพิจารณาแลว
วาหากไมจัดทําขึ้น
ก็คงตองนั่งตอบคําถามของขาพเจาซึ่งเปนคนขีส้ งสัยอยูอยางไมมีวันจบสิ้นนั่นเอง
และแมขาพเจาจะหมดสงสัย ลูกหลานญาติมิตรของหลวงพออีกไมรูกี่หมื่นกีแ่ สนคนก็คงจะตองสงสัย
โนนสงสัยนี่กนั อีก และหลวงพอก็คงจะตองตอบคําถามซ้ําแลวซ้ําเลาอยางไมมีที่สิ้นสุดอยูดี ดังนั้นหาก
ทานผูอานไมเขาใจในศัพทบางคําทีข่ าพเจาเขียนก็ดีหรือปฏิบตั ิไปแลวติดขัดในขั้นตอนใดก็ดี ขอจงไดอา น
ในคูมือปฏิบัตพิ ระกรรมฐานบาง ไตรภูมิ บาง มหาสติปฏฐาน 4 และหนังสืออื่นๆ ที่หลวงพอเขียนเอาไว

เถิด ก็จะเขาใจไดเอง ยิ่งปฏิบัติ ปญญาก็จะยิ่งเกิดจนในที่สุดทานจะสามารถถามเองและตอบเองไดอยาง
นาพิศวง

พระสงฆปฏิบัติตนเหมาะสมแลวหรือ?
จากการที่ขาพเจาไดพบไดเห็นเหตุการณแปลกๆ และสิ่งที่อาจเรียกวาความมหัศจรรยตางๆ
จากหลวงพอหลายหนหลายครั้ง ดังทีไ่ ดเขียนเลาใหทานผูอานไดทราบแลวในตอนที่ 1 อีกทั้งได
สอบถามปญหาหลวงพอไปบางแลว และก็ไดรับคําตอบที่แจมกระจางในทุกปญหาที่ถามซึ่งในชีวิตของ
ขาพเจายังไมเคยพบพระสงฆองคใด ที่มีปฏิภาณไหวพริบเปนเลิศเชนหลวงพอมากอน ก็ยิ่งบังเกิดความ
เคารพเลื่อมใสอยางจริงใจแลวเกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติธรรมกับเขาบาง แตก็เปนเพียงแตคิดเทานัน้ ยังปฏิบัติ
ไมไดสักที
ดวยจิตยังสงสัยเคลือบแคลงสงสัยในพระสงฆสาวกของพระพุทธเจาอยูทั้งนี้เพราะเมือ่ ครั้ง
ที่ขาพเจายังเยาววยั ประมาณ ป พ.ศ. 2487 ซึ่งยังอยูในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ขาพเจาไดไป
ชวยเหลือปรนนิบัติหลวงปู (เปนปูของขาพเจาเอง )ซึ่งบวชอยูทวี่ ดั แหงหนึ่ง (ขอสงวนนาม) เปน
ระยะเวลานานพอสมควรในชวงนั้นก็ไดเห็นความเหลวแหลกของพระในวัดมากมายอาทิเชน มีการแบง
พรรค แบงพวก มีการแยงเสนทางบิณฑบาต มีการเลือกรับนิมนตเฉพาะเจาภาพรายที่คาดคิดวา เมื่อไป
แลวจะไดฉันอาหารรสเลิศ และไดรับการถวายเงินมากพอคุมคา ครั้นเมื่อผิดหวังกลับถึงวัดก็นั่งสวด
เจาภาพ เปนตน
และอีกครั้งหนึ่ง ขาพเจาไดมีโอกาสติดตามหลวงปูไปที่วัดแหงหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี
(ขอสงวนนาม) ซึ่งเปนชวงของงานพิธีสลากภัตมะมวงพอดี จึงขออนุญาตหลวงปู ติดตามบรรดาลูกศิษย
ไปบริเวณพิธีที่เจาบันไดอิฐปรากฏวาบรรดาพุทธศาสนิกชนนํามะมวงมา คอยใสบาตรพระเรียงรายสอง
ฝากบันไดขึ้นลงเขา แนนขนัดไปหมด ลูกศิษยแตละคนตองถายมะมวงจากบาตรพระใสตะกราหาบ
ตามแตละหาบมีมะมวงเต็มแทบจะลน ระหวางทางทีห่ าบมะมวงกลับวัดนั้น ลูกศิษยทกุ คนแมจะเหน็ด
เหนื่อย แตกพ็ ูดคุยกันดวยใบหนายิ้มแยมและหวังกันวาวันนี้คงจะไดลิ้มรสมะมวงอกรองสุกเหลืองอราม
กันใหเต็มคราบสมกับที่อยากกินกันมานานเสียที ขาพเจาเองซึ่งมีสวนชวยผลัดเปลี่ยนลูกศิษยวดั บางคน
หาม ก็พลอยมีความหวังไปกับเขาดวย
แตเมื่อถึงวัด
ความหวังของลูกศิษยทุกคนรวมทั้งขาพเจาก็พงั ทลายลงอยางไมนาเชื่อ
กลาวคือพระแตละองคไดสั่งใหลูกศิษยนําหาบมะมวงในสวนของตน เขาไปจัดเรียงในหองของตน แลว
ปดหองลั่นกุญแจเสียสิ้น พระแตละองคตา งก็ถือมะมวงติดมือกันออกมาเพียงองคละลูกสองลูกพอแกการ
ฉันของตนเองเทานั้น เชื่อไหมครับวานอกจากลูกศิษยจะไมไดลิ้มรสมะมวงที่อุตสาหาบหามกันมาแลวแม
อาหารที่เหลือจากพระฉันเปนตนวาไขเค็ม ปลาแหง ปลาลิด เนื้อเค็ม หรืออาหารอื่นที่พอจะเก็บเอาไวได
นานๆ ได หลวงตา หลวงลุง หลวงนา หลวงพี่ ทั้งหลายเหลานัน้ ก็เอากระดาษหนังสือพิมพหอเก็บเขากุฏิ
กันเปนแถวคงเหลือแตเศษขาวกับน้ําแกงคาถวยใหบรรดาลูกศิษยกนิ นี่เปนเพียงมื้อเชาเทานั้นนะ พอตก

เพล พระเหลานั้นก็ลําเลียงอาหารจากกุฏอิ อกมาองคละอยางสองอยางโดยเลือกเอาเฉพาะที่เห็นวาหากเก็บ
ไวเปนตองบูดแน สวนไขเค็ม ปลาแหง ปลาสลิด และเนื้อเค็มนั้น ยังคงหอเก็บแอบไวในกุฏิอยางเหนียว
แนนรัดกุม ซึ่งเมื่อฉันเพลเสร็จก็คงเหลือเพียงขาวกนบาตรใหลูกศิษยแยงกันกินเทานั้น ยิ่งมื้อเย็นดวยแลว
ไมตองพูดถึงเลย เย็นใดโชคดีก็พอมีขา วที่เกือบจะบูดพบคลุกน้ําปลาไดบาง เคราะหดีทหี่ ลวงปูของ
ขาพเจา ไดกรุณามอบเงินไวใหขาพเจาแยกไปหาซื้ออาหารกินเองตางหาก ไมเชนนั้นคงจะลําบากมิใช
นอย
แมวาในขณะนั้นขาพเจาจะเยาววัย แตก็อดคิดไมไดวามะมวงจํานวนมาก ที่พระแตละองค
แยกกันนําไปกองเก็บไวในกุฏิของตนนั้นหากจะฉันโดยลําพังแลว ก็ไมนาจะฉันไดหมด และมะมวงก็คง
จะตองเนาเสียกอนเปนแน และก็จริงดังคาดไดมีญาติโยมของพระแตละองคมาพากันขนไปในวันรุงขึ้นจน
หมดสิ้น ซึ่งขาพเจาเองก็ไมทราบวาจะขนเอาไปกินหรือขนเอาไปขายกันแน
อีกครั้งหนึ่งในระหวางที่ขาพเจายังเปนนักเรียนนายรอย จปร.และมีโอกาสไดกลับไปเยีย่ ม
บานที่เชียงใหมในชวงปดภาคเรียน วันหนึ่งไดขี่จกั รยานเที่ยวไปในสถานที่ตางๆ รอบเมือง ผานวัดแหง
หนึ่ง (ขอสงวนนาม) เห็นพระเณรกําลังชวยกันมุงกระเบื้องหลังคาโบสถเหงื่อไหลไคลยอยจึงหยุดดู นึก
ชมอยูในใจวาพระเณรเหลานี้ มีความขยันขันแข็ง มีจิตใจดีที่ชว ยกันบูรณะซอมแซมโบสถชํารุด ซึ่งเปน
สมบัติล้ําคาในการประกอบศาสนกิจโดยไมคํานึงถึงความเหนื่อยยากในขณะทีก่ ําลังนึกชื่นชมอยูนั้น ก็มี
เด็กนักเรียนหญิงรุนสาวกลุมหนึ่งเดินผานมาบรรดาพระเณรที่กําลังมุงกระเบื้องหลังคาโบสถอยูตางก็พา
กันละมือ หันไปจองมองนักเรียนสาวกลุมนั้นเปนตาเดียวกัน และพรอมกันนั้นก็มีเสียงหนึ่งจากหลังคา
โบสถตะโกนวา “ซาย ขวา ซาย” ใหจงั หวะการเดินของนักเรียนสาวๆ และพลันก็มีลูกคูจากบนหลังคา
โบสถตะโกนรับ “ซาย ขวา ซาย” กันอยางเซ็งแซ ความรูสึกชื่นชมของขาพเจาที่มีอยูเมื่อสักครูหายไป
โดยฉับพลัน และกลายเปนความโกรธเกลียดเขามาแทนที่ อยางไมสามารถที่จะงับไวได จึงตะโกนขึ้นไป
วา “เฮย อะไรกันโวย” และดวยเสียงตะโกนนี้เอง จึงทําใหพระเณรเหลานั้นเลิกราความคึกคะนองหันไป
มุงหลังคาโบสถกันตอไปได
อีกครั้งหนึ่งทีข่ าพเจาไปฝกภาคที่ปราจีนบุรี และทางโรงเรียนนายรอย จปร. ไดให
นักเรียนการกระโจมที่พักอยูที่สนามหญากําแพงวัดวัดหนึ่งตกตอนเย็นขาพเจาและเพือ่ นๆ ก็ไดเห็นพระ
3 รูปลอมวงเตะตะกรอกันและอีก 3 รูปลอมวงดื่มน้ําขาวกันเปนที่ครื้นเครง
นอกจากนีย้ ังมีเรื่องที่ไมเขาทาของผูครองผาเหลืองอีกมากมายที่ขาพเจาไดพบไดเห็นมาซึ่ง
จะไมขอนํามากลาวในทีน่ ี้ แตสรุปความวา ภาพความเหลวแหลกและพฤติการณที่ไมเหมาะสมของ
พระสงฆดังกลาวมันฝงอยูในจิตใจของขาพเจาตลอดมา ยากที่จะทําใจใหมีความเคารพนับถือดวยความ
จริงใจได และถาหากขืนปลอยทิ้งไวก็จะเปนอุปสรรค อยางใหญในการปฏิบตั ิธรรม อยางแนนอน ดังนั้น
ในวันหนึ่งขาพเจาจึงไดระบายความรูสึกของขาพเจาใหหลวงพอฟงวา

“หลวงพอครับ ผมขอสารภาพกับหลวงพออยางตรงไปตรงมานะครับวา ผมเคารพใน
พระพุทธเจา เพราะพระพุทธเจาทาน เปนผูทรงเสียสละอยางใหญหลวงไมวา จะเปนมงกุฎของจอม
จักรพรรดิ ราชินีผูเลอโฉม ราชบุตรที่นารัก ตลอดจนนางสนมกํานัลในและขาราชบริพารผูจงรักภักดี เพื่อ
บวชบวชแสวงหาสัจธรรม ดวยความยากลําบากอยางแสนเข็ญโดยลําพังพระองคเอง และเมื่อทรงตรัสรู
เปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวก็ยังทรงเมตตาแสดงธรรมสั่งสอนใหสัตวโลกทั้งหลายพนทุกขอีกดวย
ดวยความจริงใจโดยไมมีความเคลือบแคลงสงสัยใดใดทั้งสิ้น
ดังนั้นผมจึงเคารพเทิดทูนพระพุทธองค
และผมก็เคารพเทิดทูนในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา โดยไมมีอะไรเคลือบแคลงสงสัยเชนกัน
ทั้งนี้เพราะผมไดพิจารณาในพระธรรมคําสั่งสอนดวยเหตุและดวยผลแลวเห็นวาเปนความจริงตลอดกาล
หาอะไรมาโตแยงไมไดเลย และถาหากปฏิบัติตามก็ลนแลวแตเปนสิ่งที่ดีที่ถูกที่ควร ทั้งตอตัวเองและ
สังคมสวนรวมทั้งสิ้น แตพระสงฆนี่สคิ รับ ผมบอกตรงๆ วาผมไมศรัทธาเลย”
“พระสงฆเปนยังไงหรือ?” หลวงพอถามอยางอารมณดี และขาพเจาก็ไดเลาเรื่องราว
ทั้งหมดที่ขาพเจาเคยประสบมาใหหลวงพอฟงดังที่ไดเขียนไวแลวในตอนตน ซึ่งหลวงพอฟงแลวก็ยิ้มถาม
เรื่อยๆ วา
“เออ แลวคุณรูไดไงละ วาทานเหลานั้นเปนพระสงฆ”
“พระสงฆซีครับหลวงพอ เพราะโกนหัวนุงเหลือง หมเหลืองแบบหลวงพอนีแ่ หละครับ”
ขาพเจาชักเริ่มหงุดหงิด
“ที่โกนหัว นุง เหลืองหมเหลืองนะ เขาเรียกวาสมมติสงฆ นะ มิใชพระสงฆหรอก เออ นี่
คุณสวดอิติปโส ไดไหม?” หลวงพอพูดแลวยอนถามขาพเจา
“โธ หลวงพอ ตอนเปนนักเรียนนายรอยนะ เขาจับผมเขาแถวสวดมนตกอ นนอนทุกคืน
ไมเคยวางเวนเลยครับ โดยเฉพาะบทอิติป โสนะ ผมสวดคลองมาก เพราะยาสอนใหตั้งแตเด็ก” ขาพเจา
รีบตอบ
“เออ ดีมาก ไหนคุณลองสวดอิติป โส ทอนสุดทายใหฉันฟงซิ” หลวงพอพูดยิ้มๆ
“สุปะฏิปนโน ภะคะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโห ญายะ
ปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปนโนภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนย
โย ทักขิเณยโย อัญชะลี กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ” ขาพเจาสวดใหหลวงพอฟง
ตามที่หลวงพอทานสั่ง อยางชัดถอยชัดคํา ทั้งๆที่ยังงงอยูวา หลวงพอใหสวดไปทําไม
“เอาละ ทีนี้คุณลองแปลใหฉันฟงซิ วาในบทสวดตอนนีเ้ ขาวายังไง” หลวงพอถาม

“เขาก็ใหระลึกถึงคุณงามความดีของพระสงฆ นั่นแหละครับ”ขาพเจาตอบอยางขอไปที
เพียงแคคดิ เอาตัวรอด แตกไ็ มรอดเพราะหลวงพอถามย้ําอีกวา “นั่นสิ ทาคุณงามความดีของพระสงฆนะ
มีอะไรบาง”
“ไมทราบครับ”ขาพเจาตอบเสียงออย ๆ อยางจํานน ดวยไมรจู ริงๆ วาเขาแปลวาอยางไร
“ความจริงแลว อิติปโส ทอนสุดทายนี้ ทานกลาวไวโดนละเอียดนะวาพระสงฆสาวกของ
พระพุทธเจานัน้ จะตองเปนพระสุปฏิปน โนคือเปนผูท ี่ปฏิบัตดิ ,ี อุชปุ ฏิปน โน คือเปนผูทปี่ ฏิบตั ติ รง,ญาย
ปฏิปน โนคือเปนผูที่ปฏิบตั คิ วรแลว,สามีจิปฏิปน โน คือผูที่ปฏิบัติชอบแลวอยางไรละ เขาใจไหม?”
หลวงพออธิบาย แลวถามขาพเจาดวยความเมตตา
“เขาใจแลวครับหลวงพอ ผมเพิ่งนึกออกตอนนี้เองครับวา ในตอนเชาแถวสวดมนตนั้นมีคําแปล
ของตอนนี้ดวยวา พระสงฆสาวกของพระพุทธเจาเปนผูป ฏิบตั ิด,ี ปฏิบัติตรง,ปฏิบัติควร,ปฏิบตั ิชอบและ
เปนพยานในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา วาปฏิบตั ิตามไดจริง และมีผลประเสริฐจริง”
“ เอ ไมเลวนี่ ความจริงคุณก็จําไดออกแมนยําและก็เปนคําอธิบายที่ชัดเจนอยูแลวนี่นา วา
พระสงฆสาวกของพระพุทธเจานั้น ตองเปนพระที่มีความประพฤติอยางไร?” หลวงพอชม แตพอขาพเจา
จะไดปลื้มสักหนอยก็ตองชะงัก เพราะหลวงพอพูดตอวา “หรือคุณทองจํามาแบบนกแกว นกขุนทอง เลย
ไมรูความหมาย?”
“ครับ คงเปนแบบนัน้ ครับ เพราะผมถูกบังคับใหสวดก็สวดไป ตามหนาที่ใหจบๆ ไป จะ
ไดเขานอนเทานั้นเอง”ขาพเจาตอบออยๆ ไปตามความเปนจริง
“เออ ดี รับมาตรงๆ อยางนี้ฉันชอบ พระสงฆสาวกของพระพุทธเจาที่ทานปฏิบตั ิด,ี ปฏิบตั ิ
ตรง,ปฏิบตั ิควร,ปฏิบตั ิชอบ ตามที่คุณวานั้นก็เพื่อมุงสูเสนทางเดินของพระอริยเจานั่นเอง” หลวงพอ
อธิบายตอ
“พระอริยเจา เปนอยางไรครับ หลวงพอ”ขาพเจารีบถาม
“อาว พระอริยเจาก็คือพระที่มุงทางโลกุตระมิใชทางโลกียะ ไงละ” หลวงพอตอบเรื่อยๆ
แตทําใหขาพเจายิ่งงงหนักเขาไปอีก จึงถามวา
“แลว โลกียะกับโลกุตระ เปนยังไงครับหลวงพอ”
“การที่ผูใดทําอะไรสักอยางหนึ่ง แลวยังหวังลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เปนการตอบแทนแลว
เขายังเรียกวาเปนโลกียชนอยู ดังนัน้ บรรพชิตทานใด แมมีสมณศักดิ์สูงสงแคไหน หากยังชื่นชมในลาภ

สักการก็ดียังหลงในสมณศักดิ์ชั้นยศที่ไดรบั ก็ดี หรือหลงในคําสรรเสริญเยินยอของสานุศิษยก็ดี หรือหลง
ในสุขจากสถานที่พํานักที่อบอวลไปดวยไอเย็นของเครื่องปรับอากาศ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ก็
ดีก็ยังจัดอยูในประเภทของโลกียชนนะ หากนุงผาเหลืองก็ยังคงเปนสมมุติสงฆอยูน ะ แตถาการทําอะไร
ไมหวังลาภ ยศ สรรเสริญ สุข สูโลกุตระนี้แหละจะเปนหนทางที่หลุดพนจากกิเลส ตัณหา อุปทาน
อกุศลกรรมทั้งหลายแหล เปนพระอริยเจาได และพระอริยเจาที่วานี้ก็ไดแก พระโสดาบัน พระสกิทาคามี
พระอนาคามี และพระอรหันตนนั่ เอง เขาใจหรือยังละ?” หลวงพออธิบายแลวถามอยางอารมณดี
“พอเขาใจครับ เราจะรูไดวาทานองคใด นาจะเปนสมมุติสงฆหรือองคใดนาจะเปนพระ
อริยสงฆ ก็ตองดูกันที่ความประพฤติ และการปฏิบตั ิของแตละทาน ใชไหมครับ?” ขาพเจาตอบดวย
ความภาคภูมิใจ
“เออ ใช เกงเหมือนกันนี่ จําไวนะ วาตองดูที่ปฏิปทาของแตละทานนะ” หลวงพอชมและ
ย้ําเพิ่มเติม
“ครับหลวงพอ แตผมจะรูไ ดอยางไรวาพระอริยสงฆองคใด ทานเปนพระโสดาบัน พระ
สกิทาคามี พระอนาคามี หรือพระอรหันต ละครับ?”ขาพเจารีบถามตอเพราะเห็นหลวงพอเมตตา
“อาว จะรูไดก็ตองเอาสังโยชน 10 มาเปนเครื่องวัดซิคุณ”หลวงพอตอบอยางเห็นเปน
เรื่องราวธรรมดา แตสําหรับขาพเจาแลวมันไมธรรมดาเลยเพราะคําวา สังโยชน 10 ตั้งแตเกิดมายังไมเคย
พบเคยไดยินเลย จึงถามหลวงพอวา
“สังโยชน 10 เปนอยางไรครับ หลวงพอ?”
“สังโยชน 10 ก็แปลวา กิเลสเปนเครื่องรอยรัดจิตใจใหตกอยูในวัฏฏะ มี 10 อยาง
ดวยกัน คือ
1 สักกายทิฏฐิ เห็นวาขันธ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนี้ เปนเรา เปนของเรา เรา
มีขันธ 5 ขันธ 5 มีในเรา
2 วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยและสงสัยในผลการปฏิบัติวาจะไมมผี ลจริง
3

สีลัพพตปรามาส รักษาศีล แบบลูบๆ คลําๆ คือไมรักษาศีลจริงจัง เครงครัดตาม

สมควร
4 กามราคะ มีจิตมั่วสุม หมกมุน ใครอยูใ นกามารมณเปนปกติ

5 ปฏิฆะ มีอารมณผูกโกรธ จองลาง จองผลาญเปนปกติ
6 รูปราคะ ยึดถือมั่นในรูปฌาน โดยคิดเอาวารูปฌานเปนคุณธรรมพิเศษสูงสุดที่ทําใหพน จาก
วัฏฏะได
7 อรูปราคะ ยึดมั่นในอรูปฌาน โดยคิดเอาวาอรูปฌานเปนคุณธรรมพิเศษสูงสุด ที่ทําใหพน จาก
วัฏฏะได
8 อุทธัจจะ มีอารมณฟุงซาน ครุนคิดอยูในอกุศล มีอกุศลวิตกเปนอารมณ
9 มานะ มีอารมณถือตัว ถือตน ถือชั้นวรรณะเกินพอดี
10 อวิชชา มีความคิดเห็นวา โลกามิส เปนสมบัติที่ทรงสภาพไมเปลี่ยนแปลง ไม
สลายตัว
กิเลสทั้ง 10 ประการนี้แหละทานเรียกวา “สังโยชน 10” ละเขาใจไหม? จดทันไหม?
แตความจริงไมตองจดก็ได เพราะฉันจะเขียนไวใหในคูม ือปฏิบัตพิ ระกรรมฐาน”หลวงพออธิบาย
“ครับ แตสังโยชน 10 จะเกี่ยวของกับพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี และอรหันต ได
อยางไรหรือครับ?” ขาพเจาถาม
“อาว ถานักปฏิบัติ นักเจริญวิปสสนาญาณทานใดกําจัดกิเลสในสังโยชน 10 สามขอแรก
ได(ขอ 1 ถึง ขอ 3)ทานเรียกวาผูนนั้ ไดบรรลุ พระโสดาบัน ถาบรรเทาสังโยชนขอที่ 4 และขอที่ 5 ลง
ไดก็จะเปนพระสกิทาคามี ถาตัดกิเลสในสังโยชน 10 ไดใน 5 ขอแรก (ขอ 1 ถึงขอ 5) ทานวาทานผู
นั้นไดบรรลุพระอนาคามี และถาตัดกิเลสสังโยชน 10 ไดทั้ง 10 ขอทานวาผูนนั้ ไดบรรลุพระอรหันต
ยังไงละ” หลวงพออธิบายอยางเมตตา
“แหม ผมเสียดายจังครับหลวงพอ ที่ไมไดบวชเปนพระ มิฉะนั้นแลวผมจะลองปฏิบัติเพื่อ
ละสังโยชน 10 กับเขาดูบาง”ขาพเจาพูด
“อาว นี่คุณยังไมเขาใจคําวาพระเลยซินี่ คําวา “พระโยคาวจร” นั้นทานหมายรวมถึงทั้ง
ทานที่บวชเปนพระ และอุบาสกอุบาสิกานะเพราะทานใดก็ตามที่เริ่มเจริญสมถกรรมฐานและวิปสสนา
กรรมฐานทานเรียกวา พระ ทั้งสิ้นนะ ทั้งนี้เพราะพระหมายถึงผูที่เริ่มเขาถึงความเปนผูประเสริฐ
โยคาวจร แปลวา ผูที่ประกอบความเพียรนะ รวมความแลวพระโยคาวจร ก็คือทานผูมีความประพฤติ
ประกอบความเพียร เพื่อใหถึงซึ่งความเปนผูป ระเสริฐนะ ดังนั้นฆราวาสอยางพวกคุณหากเริ่มเจริญพระ

กรรมฐานเมื่อใด ทานเรียกวา พระ ทันที ไดเปรียบวาทานที่บวชเสียอีก เพราะทานที่บวชแลวเขายังไม
เรียกวาพระนะ แตเรียกวาสมมติสงฆ เพราะเพียงแตเอาตัวเขาพวกเทานั้น ยังมิไดเอาใจเขาพวกตอเมื่อ
ทานที่บวชเริ่มปฏิบตั ิพระกรรมฐานนั่นแหละ ทานจึงจะเรียกวาพระและหกประกอบความเพียรเพื่อหวัง
บรรลุมรรคผลนิพพาน จึงจะเรียกวาพระโยคาวจร ซึ่งถือวาเปนพระแทนะ เขาใจหรือยังละ?” หลวงพอ
อธิบาย “ ถายังงั้นฆราวาส อยางพวกผมก็มีสิทธปฏิบัติเพื่อใหบรรลุมรรคผล เปนพระโสดาบัน พระ
สกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันตกับเขาไดซิครับหลวงพอ” ขาพเจาถามดวยความอยากรู
“ใชแลว เปนไดทั้งนั้น แตถาเปนฆราวาสหากบรรลุมรรคผลนิพพานเปนพระอรหันตแลว
จะตองตามภายใน 24 ชั่วโมงนะ” หลวงพอตอบ
“ทําไมตองตายดวยละครับ?” ขาพเจาถามดวยความสงสัย
“ตายเพื่อไปเสวยสุขในนิพพานนะ เปนสุดยอดของความดีในพระพุทธศาสนาทีเดียวนะ
คุณ และการที่ตองตาย ก็เปนเพราะจิตของพระอรหันตนนั้ บริสุทธิ์ผุดผองเกินกวาที่จะอยูในคราบของ
ฆราวาสตอไปไดทั้งนี้เพราะฆราวาสจะตองเกลือกกลั้วกับโลกียชนและสิ่งแวดลอมตางๆซึ่งฆราวาสที่มีจิต
เปนพระอรหันต ไมสามารถจะยอมรับไดอีกตอไปแลวนั่นเอง แตถาพระภิกษุสงฆที่สําเร็จพระอรหันต ก็
จะยังมีชวี ิตตอไปนะ พอเขาใจหรือยังละ?” หลวงพออธิบายแลวยอนถามขาพเจา
“เขาใจแลวครับ หลวงพอ”ขาพเจาตอบดวยความเคารพ
“เอาละ ในเมื่อเขาใจแลววา พระสงฆสาวกของพระพุทธเจาที่แมจริงนั้น จะตองเปนผูที่มี
ความประพฤติประกอบความเพียรเพื่อหวังบรรลุมรรคผลนิพพาน ดวยการละกิเลสในสังโยชน 10 ไปที
ละขอจนเปนพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันตเชนนี้คุณพอจะเคารพเทิดทูนใน
พระสงฆไดหรือยัง” หลวงพอพูดแลวถามยิ้มๆ
“ถาผมไดเขาใจอยางนี้แลว ผมก็ตองเคารพเทิดทูนในพระสงฆไดอยางไมมีอะไรเคลือบ
แคลงสงสัยอีกตอไปนะซิครับ ที่ผมไมเคารพเพราะยังไมมีใครเขาอธิบายใหผมฟงอยางที่หลวงพออธิบาย
กับผมมากอนนี่ครับ”ขาพเจาตอบ
เปนยังไงครับ ทานผูอานที่รัก พอจะเขาใจในพระสงฆสาวกของพระพุทธเจาทีแ่ ทจริง
กระจางชัดขึน้ บางแลว ใชไหมครับ

จะเลือกเคารพพระแบบใด?
เนื่องดวยขาพเจาเปนคนแปลกอยูอยางหนึง่ คือ หากไดสนใจในเรื่องใดขึ้นมาแลว ก็จะตอง
ทุมเทกับสิ่งนัน้ อยางที่สุด จะไมยอมปลอยใหกาลเวลาผานไปโดยเปลาประโยชน จนกวาจะบรรลุถึงจุด ๆ
หนึ่งที่ตนพอใจแลวเทานั้นจึงจะยอมราได
นี่ก็เชนเดียวกัน เมื่อขาพเจาเกิดความสนใจในพระพุทธศาสนาขึ้นมาและประสบโชคดีให
พบทานผูรูเชนหลวงพอดวยแลว
ขาพเจาก็ยิ่งปลื้มปติและตั้งปณิธานเอาไววาขาพเจาจะทุม เทตัวเพื่อ
คนควาหาความกระจางในพระพุทธสาสนาใหได ดังนั้นในทุกครั้งที่ขาพเจาถามปญหา และหลวงพอ
อธิบายตอบ ขาพเจาจะไมยอมจบสิ้นเลิกราเอางายๆ เหมือนเชนผูอื่น หากแตเมื่อจากหลวงพอกลับถึงบาน
แลวขาพเจาจะนั่งพิจารณาทบทวนและขบคิดถึงปญหาและคําตอบของหลวงพออยางละเอียด
และ
รอบคอบ ดวยเหตุและดวยผลเสมอมาทุกครั้งดวยเหตุนี้เองแมขาพเจาจะเขาใจในคําอธิบายไดเปนสวน
ใหญ แตกย็ ังไมกระจางชัดไปเสียทั้งหมดทีเดียว มิหนําซ้ํากลับดูเหมือนวาความเคลือบแคลงสงสัยอยากที่
จะรับรู รับฟง ยังมีอีกมากมาย
โดยเฉพาะในเรื่องของพระสงฆนั้น ขาพเจาเคยไดยินผูค นเขาพูดวิพากษวจิ ารณกันมากมาย
เหลือเกิน อาทิเชนบางคนพูดวา “พระที่ฉันเคารพกราบไหวนั้น จะตองเปนพระที่เครงในวินัย ตองรูจัก
สํารวมในการพูดมิใชพดู ไปหัวเราะไป หรือพูดกระเชาเยาแหยลูกศิษยลูกหา” บางคนก็พูดวา “พระที่ฉัน
เคารพกราบไหวทุกวันนี้ ทานนอนกระดานแผนเดียวเชียวนะ มิหนําซ้าํ ฉันเพียงมื้อเดียวดวย”
บางคนพูดวา “พระของฉันนะฉันอาหารรวมในบาตรเดียว และมื้อเดียวดวย และไมยอม
จับเงินเสียดวย”
บางคนก็พดู วา “พระองคที่ฉันเคารพกราบไหวอยูทุกวันนี้ ทานใหหวยแมนที่สุดเลย รถ
เกงจอดกันแนนที่วัดทุกวันทีเดียวนะ” เปนตน
ดวยเหตุนี้ ในวันหนึ่งขาพเจาจึงไดถือโอกาสถามหลวงพอวา “หลวงพอครับ โดยทั่วๆ ไป
แลวเราควรจะเคารพกาบไหวพระที่เครงในวินยั และสํารวมในการพูด มากกวาพระที่ไมสํารวมใชไหม
ครับ?”
“เออ ถามดี ตอนนี้คุณกําลังเรียนอยูโรงเรียนผูบังคับฝูงใชไหม?” หลวงพอยอนถาม
“ครับ” ขาพเจาตอบ ชักลังเล

“นักเรียนในโรงเรียนผูบังคับฝูงรุนของคุณนั้น มีกี่คน” หลวงพอถามตอ
“ประมาณ 160 คนครับ” ขาพเจาตอบไปชักงงหนัก
“ทั้ง 160 คน จบจากโรงเรียนนายทหารหลักอยางคุณทั้งหมดใชไหม?” หลวงพอถามตอ
“ไมหรอกครับ ปะปนกันมีทั้งจบจากโรงเรียนนายรอย จปร.,นายเรือ,นายเรืออากาศก็มี
จบจากมหาวิทยาลัยในเมืองไทยก็มี เมืองนอกก็มแี ละเลื่อนยศขึ้นมาจากนายทหารชั้นประทวนก็มีครับ
รวมความวามีทั้งไมไดปริญญาก็มี ไดอนุปริญญาก็มี ปริญญาตรีก็มี ปริญญาโทก็มีและปริญญาเอกก็มี
ครับ “ขาพเจาตอบอยางละเอียด ไมทราบวาหลวงพอจะมาในรูปใดอีก
“ออ แลวนักเรียนจําพวกไหนที่ขยันที่สุด คร่ําเครงในการดูตํารับตํารามากที่สุดละ” หลวง
พอถามไปเรื่อยๆ ทําใหขาพเจาตองนั่งใครครวญอยูนานพอสมควร จึงตอบไปตามที่รูที่เห็นวา
“พวกที่คร่ําเครงตํารับตํารา และตั้งอกตัง้ ใจฟงครูสอนมากที่ก็สุดคือ พวกที่เขาเลื่อนขึ้นมา
จากนายทหารชั้นประทวนครับ เพราะเขาไมคอยเขาใจและฟงครูไมคอยทัน”
“แลวพวกคุณ ที่จบจากโรงเรียนนายทหารหลักละ” หลวงพอถามตอ
“ผมก็ฟงบางไมฟงบาง เรียนบางไมเรียนบาง แลวแตวา วิชาใดจะนาสนใจหรือไม แตความ
จริงแลวครูกว็ า ไปตามตํารา ไมตองฟงอานเอาเอง เที่ยวเดียวก็จําไดครับ”ขาพเจาตอบไปตามความเปนจริง
“เออ
นั่นแหละพระทีท่ านเครงนั้นเปนเพราะทานเพิ่งจะเริ่มฝกปฏิบัติยังไมมีปญ
 ญาพอ
เกรงไปวา หากตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไปสัมผัสอะไรเขาแลวมาบอกจิตที่ยังขาดปญญา ก็จะเกิดความ
โลภ โกรธ หลง คือ กิเลส หรือความทะยานอยากจะได อยากจะมี อยากจะเปนคือ ตัณหา หรือเกิด
อุปทาน ความหลงเอาวาไอนั่นเปนของเรา ไอนี่เปนของเรา เขาได ทานจึงตองปดตาของผูคน เทานั้นเอง
เหมือนนายทหารชั้นประทวนที่เลื่อนชั้นยศขึ้นมาตามที่คุณเลานั่นแหละ สวนพระที่ทานเปนพระอริยเจา
บรรลุมรรคผล มีปญญาแลว ทานมีสติของทานอยูตลอดเวลาทานก็ทาํ ตัวสบาย ๆ ไมจําเปนตองระวัง
อะไรมากนัก ดังเชนพระสารีบุตรทานก็เลนกับเด็กนะ เหมือนพวกคุณ ก็ไมทันเห็นตองเรียนตองฟงอะไร
จากครูมากมายนั่น แหละ ดังนั้นจึงจะเปรียบดวนเอาวาพระเครงพระสํารวมเหนือกวาพระที่ไมสํารวมยัง
ไมไดนะ” หลวงพอตอบอยางเมตตา
“แลวพระที่ไมฉันเนื้อสัตว ฉันอาหารมื้อเดียว หรือฉันอาหารรวมในบาตรเดียวละครับ จะถือวา
เหนือกวาพระที่ฉันอาหาร 2 มื้อไหมครับ?”ขาพเจาถามตอดวยความอยากรู
“พระพุทธเจา ทานหามมิใหพระสงฆสาวกของทานฉันเนื้อเพียงเฉพาะบางประเภทเชน
เนื้อมนุษย เนื้อสุนัข เนื้อชาง เนื้อมา เนื้อเสือ มิไดพาดพิงถึงเนื้อหมู เนื้อไก เนื้อเปด เนื้อปลา ซึ่งเปน

อาหารหลักของชาวโลกนะ อีกทั้งทรงย้ําวาพระสงฆสาวกของพระพุทธเจาองคนนั้ จะตองกระทําตนให
เปนผูที่เลี้ยงงาย อยาใหชาวบานเขาเดือดรอน สวนการที่จะฉันมื้อเดียวก็ดี หรือฉันอาหารรวมในบาตร
เดียวก็ดี หรือฉันอาหารสองมื้อก็ดี พระพุทธเจาก็มิไดทรงเปนผูกําหนดไวเปนเรื่องของเกจิอาจารยแตละ
ทานไปวางกําหนดกําเกณฑเอาเองทั้งสิ้นจะเอาเรื่องการฉันเนื้อไมฉนั เนื้อก็ดี การฉันมื้อเดียวหรือฉันสอง
มื้อก็ดีหรือการฉันรวมในบาตรเดียว ทั้งของหวานของคาวมาคลุกเคลากันก็ดี มาเปนเครื่องวัดวาพระภิกษุ
รูปใดเหนือกวาพระภิกษุรูปใดยังไมไดนะ มันอยูที่วาทานเหลานั้นในขณะที่เสพอาหาร มีสติพิจารณา
“อาหารเรปฏิกูลสัญญา” หรือไมตางหาก หลงวงพออธิบาย
“อาหาเรปฏิกลู สัญญา นั้นพิจารณาอะไรครับหลวงพอ?” ขาพเจาถามอยางสนใจ
“พิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา ก็คือพิจารณาอาหารที่ขบฉันใหเห็นวาเปนของนาเกลียด
อาหารใดก็ตามแมนลิ้นสัมผัสแลวจะเลิศรสเพียงไร หากขบเคี้ยวแลวคายออกมาดูจะเห็นวานารังเกียจ ยิ่ง
เมื่อกลืนเขาไปในทองแลวสํารอกออกมาดูจะเห็นไดวานาเกลียดมาก และยิ่งปากปลอยทิ้งไวถายออกมาดูก็
ยิ่งนาเกลียดทีส่ ุดใชไหม ดังนั้นพระภิกษุสงฆรูปใดฉันมังสวิรัติ (ไมฉันเนื้อสัตว) ก็ดีหรือฉันอาหารคาว
หวานคลุกเคลารวมในบาตรเดียวกันก็ดีหรือฉันอาหารมือ้ เดียวก็ดี หากมิไดพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา
แลว เกิดไปติดในรสชาติของอาหารมังสวิรัติก็ดีอาหารคาวหวานที่คลุกรวมในบาตรก็ดี หรืออาหารเพียง
มื้อเดียวที่ขบฉันก็ดี ยอมสูพระภิกษุสงฆที่ฉันอาหาร 2 มื้อ แตพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญาทั้ง 2 มื้อ
ไมไดนะ” หลวงพออธิบายเรื่องๆแลวพูดตอวา
“อาหาเรปฏิกลู สัญญานั้น นอกจากจะใหพิจารณาวาอาหารที่ขบฉันเปนของนาเกลียดแลว
จะตองพิจารณาตอไปอีกดวยวาบรรดาอาหารเหลานี้จะมีรสเลิศหรือไมก็ดี จะถูกหรือแพงก็ดี จะเปน
มังสวิรัติก็ดีจะเปนเนื้อสัตวกด็ ี จะเปนอาหารคาวหวานรวมในบาตรเดียวก็ดีเรากินเพียงเพื่อใหรางกายนีค้ ง
อัตภาพ อยูไดเพียงชั่วคราว เพื่อจะไดบําเพ็ญความเพียรไปสูมรรคผลนิพพานไดเทานั้นเองนะ สรุปไดวา
ภิกษุทานใดอยากฉัน 2 มื้อก็เปนเรื่องเฉพาะตัวของแตละทาน แตอยาไดนําวิธีการขบฉันของตนไปขม
หรือปรามาสภิกษุสงฆองคอื่นเปนอันขาดนะนรกเลนงานแน
เพราะพระพุทธเจาทานก็มิไดกําหนด
กฎเกณฑไวนะ” หลวงพออธิบายอยางละเอียด
“แลวพระที่ทา นนอนกระดานแผนเดียวละครับหลวงพอ?” ขาพเจาถามเพราะเคยไดยินมา
“ก็ถาทานคิดวาทานนอนบนกระดานแผนเดียว
จะสามารถปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผล
นิพพานไดก็เปนเรื่องของทานนะ”หลวงพอตอบขําๆและพูดตอวา“แตถานอนกระดานแผนเดียวดวย
เจตนาหวังใหศิษยานุศิษยยกยองสรรเสริญอีก ทั้งยกตกขมพระภิกษุสงฆรูปอื่นวาสูตนไมไดละก็ลงนรก
นะ เขาใจยังละ ๆ”
“เขาใจครับ คราวนี้ที่เขาวากันวา พระธรรมยุตเครงกวาพระมหานิกายมาก โดยเฉพาะทาน
ไมยอมแมแตจับเงินดวยซ้ําไปละครับ”ขาพเจารีบฉวยโอกาสถามตอ

“ทั้งพระธรรมยุต
และพระมหานิกายนัน้ ก็ลวนถูกจัดเขาเปนพระสงฆสาวกของ
พระพุทธเจาเหมือนกัน ถาปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติควร ปฏิบัติชอบ และเพียรพยายามปฏิบตั ิเพื่อไปสู
มรรคผลนิพพานนะ เรื่องความเครงหรือไมเครงนั้น ฉันไดอธิบายไปแลววาอยาเอามาเปนเครื่องวัดพระ
เปนอันขาดจะเกิดผิดพลาดไดสวนเรื่องที่จบั เงินเองหรือไมจับเงินเอง แตใหคนอื่นจับแทนนั้นก็จะเอามา
เปนเครื่องวัดไมไดวาใครเหนือกวาใครนะ ทั้งนี้มันขึ้นอยูที่วาถาพระทีไ่ มไดจับเงินเอง แตใหผูอื่นจับแทน
แลวไปสั่งใหเขานําเงินไปใชผิดความประสงคของผูบริจาคแลว นรกเลนงานแน สูพระที่ทานจับเงินเอง
หากมิไดมีจิตโลภในทรัพยสินเงินทอง และนําเงินที่ไดรับบริจาคไปสรางไปทําตามความประสงคของผู
บริจาค ไมไดนะ”หลวงพออธิบาย และเมื่อยังเห็นขาพเจาอยูกพ็ ูดตอวา “พระธรรมยุตนัน้ ทานจะปฏิบัติ
ตนของทานเชนไร ก็เปนเรื่องของทาน แตถาเมื่อใดทานหลงผิดวาทานเหนือกวาพระมหานิกายเมื่อใดแลว
ทานจะไมมีวันบรรลุมรรคนิพพานหลุดพนจากวัฏฏะไดเลยนะเพราะทานยังติดในสังโยชน 10 คือมานะ
ซึ่งหมายความวามีอารมณถือตัวถือตน ถือชั้นวรรณะเกินพอดี นั่นแหละ ดังนั้นฉันจึงขอย้ําตามทีเ่ คยตอบ
ไปแลววาพระที่ควรแกการเคารพกราบไหวนั้น จะตองเปนพระที่มีความประพฤติประกอบความเพียรเพื่อ
หวังบรรลุมรรคผลนิพพานดวยการละสังโยชน 10 ไปทีละขอ จนเปนพระอรหันตไดในที่สดุ นั่นเอง
เขาใจหรือยัง?” หลวงพอย้าํ
“เขาใจแลวครับ” ขาพเจาตอบ คิดๆ จะถามเรื่องพระใหหวยอยูเหมือนกัน แตคําตอบของ
หลวงพอเกี่ยวกับพระสงฆทแี่ ทจริงนั้นไดระบุอยางชัดเจนแลว จนสามารถตอบเอาเองไดวา “พระที่ให
หวยนั้นยังฝกใฝอยูในโลกียะ มิใชโลกุตระ และยังมิไดประพฤติปฏิบัติตนตรงตามคําสั่งสอนขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเพื่อไปสูมรรคผลนิพพานอยางจริงจัง จึงมิควรแกการสนใจ”
ขาพเจาหวังวาทานผูอานคงจะมีความเขาใจในพระสงฆไดแจมชัดยิ่งขึ้น ไมมากก็นอยนะครับ

ทําไมพระจึงออกธุดงค?
เนื่องดวยขาพเจามีความสงสัย
และยังไมเขาใจอยูตลอดมาวาทําไมพระปฏิบัติทงั้ หลาย
จะตองออกธุดงค ก็ปฏิบัตพิ ระกรรมฐานกันอยูเสียที่วัดไมไดหรือ? การธุดงคเพื่อไปกรรมฐานอยูในปา
กันดาร กับ บําเพ็ญกรรมฐานอยูที่วดั ไมนาจะมีผลแตกตางกันหากมีความตัง้ ใจจริงและเพียรพยายาม
ปฏิบตั ิจริงไมทอถอย
การที่ขาพเจาเชนนี้ เพราะขาพเจามีความเชื่อมั่นมาโดยตลอดวาหากตั้งใจจริงและมีความ
เพียรพยายามที่เด็ดเดี่ยวไมทอถอยแลวยอมประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนาไดเสมอมา อยากจะ
ยกตัวอยางสักนิดเพื่อประกอบความเชื่อมั่นของขาพเจา (ขอทานผูอานอยาไดคิดวาขาพเจาจะยกตัวเองเลย
นะครับ เพราะถาขาพเจามิใชเปนคนประเภทนีแ้ ลวปญหาขอนี้ก็คงไมเกิดขึ้น) เชน เมื่อขาพเจาเรียน
หนังสือขาพเจาก็ตั้งใจไววาจะตองสอบใหไดที่ 1 และเมื่อตั้งใหญแลวในตอนปดเทอมใหญ ขณะที่เด็ก
ทุกคนเอาแตเที่ยว
และเลนกันอยางสนุกสนานนัน้ ขาพเจาจะนัง่ ดูหนังสือเรียนของปตอไปทันที
ตัวอยางเชนเมือ่ สอบไล ม.3 เสร็จ จะเลื่อนขึ้น ม.4 ขาพเจาจะรีบเอาหนังสือของ ม.4 มาดูอะไรที่
จะตองทองจํา เชนทฤษฎีของเรขาคณิตบทตางๆ หรือบททองจําตาง ๆ ขาพเจาจะรีบทองไวทันที บรรดา
แบบฝกหัดทุกบทขาพเจาจะทําความเขาใจและทดลองทําดูทั้งหมด เปนตน ดังนั้นขาพเจามักจะเรียนจบ
ในตอนปดเทอม โดยครูยังไมสอนเสมอและเมื่อมีการสอบทีไรขาพเจาก็จะสอบไดเปนที่ 1 ตลอดมา
และขาพเจาจะเรียนอยูที่โรงเรียนมัธยมวัดดอนเมืองแตเมื่อเขาเรียนอยูในโรงเรียนนายรอย
จปร. ก็หาไดเคยนึกหวาดหวั่นนักเรียนทีม่ าจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงตาง ๆ ในกรุงเทพฯไม และเคยได
เปนแมกระทั่งหัวหนาตอนดวยคะแนนดี อีกทั้งผลการเรียนตลอด 7 ป (เตรียมนายรอย 2 ป และ
นักเรียนนายรอยอีก 5 ป) ก็ยังอยูใ นประเภทท็อปเท็นอีกดวย สวนในดานกีฬานั้นหากสนใจในกีฬา
ประเภทใดขาพเจาจะทุมสุดตัว และเลนจนกวาจะไดถวยหรือรางวัลชนะเลิศเสมอ ไมวาจะเปนกีฬาในรม
เชน สนุกเกอร บิลเลียด ไพบริดจ หรือกีฬากลางแจงเชนฟุตบอล ตะกรอขามตาขาย โดยเฉพาะยิมนัสติค
นั้นหากทาใดที่ขาพเจาทําไมได ก็จะหลบเขาโรงยิมในยามค่ําคืนไปฝกซอมจนกวาจะไดหรือกอลฟ หากตี
ไมดี ขาพเจาก็จะไปนอนทบทวนถึงความผิดพลาดของวงสวิง หากนึกออกแมดึกดื่นเที่ยงคืนตี 1 ตี 2
ขาพเจาก็จะถือไมลงไปฝกซอมที่สนามจนกวาจะแกไขไดเปนตน
ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงฉงนสนเทหใจนัก และในวันหนึ่งขาพเจาก็ไดถามหลวงพอวา “หลวง
พอครับ ทําไมพระจึงไมกระทําความเพียรเพื่อใหบรรลุมรรคผลกันในวัด มีความจําเปนอะไรหรือครับที่
จะตองออกธุดงคไปทําความเพียรกันในปา” เมื่อถามคําถามนี้และขาพเจาก็เลาเหตุผลที่ขาพเจาเขาใจ และ
เชื่อมั่นดังทีไ่ ดกลาวแลวแตตน ใหหลวงพอฟงและย้ําในสุดทายวา “อยางผมนัน้ เรียนอยูในโรงเรียนมัธยม
วัดดอนเมืองซึง่ นับวาเปนโรงเรียนบานนอกในขณะนั้นก็ไมเห็นจะตองคิดดิ้นรนเขาไปเรียนในโรงเรียนดีๆ

ในกรุงเทพฯเลย แตเมื่อไดมีโอกาสไปเรียนรวมกับนักเรียนชั้นดีจากโรงเรียนตางๆ เหลานั้นในโรงเรียน
นายรอยผมก็สามารถเรียนกับพวกเขาไดอยางสบายมาก และผมยังไดมีโอกาสเปนหัวหนาตอนเสียดวยซ้ํา
ไป”
“เออ แลวคุณเคยเลาถึงเรือ่ งวิธีที่จะเอาดีในการเรียนและการเลนของคุณใหลูกๆ ฟงบาง
ไหม?” หลวงพอถามเรื่อยๆ
“เลาใหฟงบอยเลยครับ เพราะอยากจะใหเขาเรียนเกง” ขาพเจาตอบอยางภูมิใจ
“แลวลูกนําวิธีของคุณไปใชบางไหม?” หลวงพอถาม
“ตอนแรก เขาไมเชื่อหรอกครับวาเด็กอายุสิบกวาขวบระดับชั้นมัธยมสมัยนั้น จะมีใครบา
เรียนขนาดเอาหนังสือชั้นสูงกวามานั่งเรียนตอนปดเทอม เพราะเด็กขนาดนั้นนาจะชอบเลนซุกซนมากกวา
จนผมตองเอาสมุดพกตั้งแต ม.1 ถึง ม.6 ออกมาใหดู นั่นแหละเขาจึงเชื่อวาผมสอบไดที่ 1 ทั้งสอบ
ซอมสอบไลมาโดยตลอดจริง” ขาพเจาตอบ
“อะไรกัน คุณเก็บสมุดพกตั้งแตชั้นมัธยมมาจนถึงบัดนี้ทีเดียวหรือ?” หลวงพอถามติง
“ครับ ผมเก็บไว แมขณะนี้ก็ยังอยู กระดาษกรอบเปนสีน้ําตาลเชียวครับ”ขาพเจาตอบอยาง
ภูมิใจ
“ในเมื่อลูกคุณเขาเชื่อแลววาวิธีการของคุณทําใหเรียนดีไดแลวเขายอมเรียนตามวิธีของคุณ
หรือไม?” หลวงพอถามยิ้มๆ
“ไมมีใครเอาวิธีของผมไปใชสักคนครับ
ขาพเจาตอบอยางทอแท

เอาแตเลนสนุกกันไปตามประสาเด็กกันหมด”

“นี่แหละคําตอบละ คนเรานั้นไมเหมือนกัน คุณลองไปถามดูไดวายังจะมีใครสักกี่คนที่เขา
ใชวิธีการเรียน และการเลนแบบคุณบางมันผิดปกตินะ มันหนักเกินไปนะสําหรับบุคคลทั่วๆ ไปการจะทํา
เชนนี้ไดตองอาศัยกําลังใจสูง มีความตัง้ ใจเด็ดเดี่ยวไมทอ ถอย อีกทั้งตองมีความเพียรเปนเลิศจึงจะกระทํา
ไดนะ จริงของคุณ การกระทําความเพียร เพื่อใหบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นกระทําในวัดโดยไมตองออก
ธุดงคก็ได ถามีกําลังเด็ดเดี่ยวไมทอถอย และมีความเพียรเปนเลิศ แตโดยทั่วๆ ไปแลวพระภิกษุ ที่เพิ่งเริ่ม
ปฏิบตั ิใหมๆ จะกระทําไดสักกี่องค เพราะสถานที่และสิ่งแวดลอมไมให อีกทั้งยังมีกิจอยางอื่นที่สงฆ
จะตองชวยกันปฏิบตั ิเปนสวนรวม นอกจากนั้นญาติโยม อุบาสก อุบาสิกาที่เขาออกเพนพานในวัดก็มีมาก
เมื่อมีมากตาก็จะเห็น หูก็จะไดยิน ลิ้นก็จะลิ้มอาหารโอชะ จมูกก็จะไดกลิ่น จิตก็เกิดการรับรู และ

อกุศลกรรมไดโดยงายจริงไหม?” หลวงพออธิบายอยางอารมณดี และเมื่อเห็นขาพเจานั่งฟงดวยความ
สนใจ จึงอธิบายตอวา
“ดวยเหตุนี้เองพระบรมศาสดา ซึ่งหยั่งรูอ ารมณของพระภิกษุที่เริ่มปฏิบัติใหมๆ เปนอยาง
ดี จึงไดมอบอุบายใหพระภิกษุที่เริ่มปฏิบัติออกธุดงคเพือ่ หาความสงบวิเวกในปา ในเขา ทั้งนี้ก็เพื่อให
อารมณของจิตสงบ ระงับในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส กลาวคือ
ตาที่เคยเห็นรถรุนใหมรูปงาม หรืออุบาสิกาที่ออนหวานนารักก็กลับไดเห็น ลิงคาง บาง
ชะนี หรือเสือ สิงห กระทิง แรด แทน ความอยากไดใครดีในรูปจะไดหมดไป
หูซึ่งเคยไดยนิ แตเสียงเพลงไพเราะ หรือเสียงหวานเสนาะโสตของสาวงามก็กลับไดยินเสียงลิง
คาง บาง ชะนี หรือนก กา แทน ความอยากไดใครดีในเสียงก็จะสงบไป
จมูกที่เคยไดกลิ่นหอมจากน้ําหอมลือชื่อก็กลับไดกลิ่นไอดินแทนความอยากไดใครดีในกลิ่นก็จะ
สงบระงับไป
ลิ้นที่เคยลิ้มรสอาหารรสเลิศที่ญาติโยมเคยเอามาถวาย กลับตองลิ้มรสเผือก มัน ผลไมปา แทน
ความอยากไดใครดีในรส ก็จะสงบระงับไป
สวนกายที่เคยหนุนหมอนออนนุม
หมผาหมยามหนาวหรืออาบน้ําฟอกสบูอยาง
สะดวกสบาย ก็จะไดสัมผัสกับขอนไม หญา ฟางแทน ความอยากไดใครดีในสัมผัสก็จะสงบระงับไป
และเมื่อความอยากไดใครดีในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส หมดก็หมายถึงกามฉันทะหมด
ความคิดที่จะจองลางจองผลาญกับผูใดในปายอมไมมี เปนอันวาพยาบาทไมมี ความคิดฟุง ซานก็ไมมี
เพราะไมมีอะไรใหคิดเหมือนอยูที่วัด ความสงสัยลังเลคือวิจิกิจฉา ก็ยอมไมมีเพราะถามีคงไมออกธุดงค
และถาไมมีความงวงเหงาหาวนอนดวยก็หมายความวา นิวรณ 5 ซึ่งเปนเสี้ยนหนามในการบําเพ็ญเพื่อ
เขาถึงปฐมฌานหมดไป การเขาสูปฐมฌานก็ยอมเปนไปไดโดยงาย และเมื่อปฐมฌานเกิดได ฌาน 2,3,4
ก็จะเกิดตามขึ้นมาได นั่นคือการเจริญสมถกรรมฐานเพื่อเขาถึงฌาน 4 ยอมทําไดแนนอน และเมื่อทรง
ฌานไดเอากําลังของฌานมาพิจารณาวิปสสนาญาณก็ยอมเปนไปโดยงายอีกในที่สุดปญญาก็จะเกิด และ
เมื่อปญญาเกิด ก็นําปญญานัน้ แหละไปห้ําหันกิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม จนละสังโยชน 10
ไปทีละขอๆ ถาได 3 ขอก็เปนพระโสดาบันและสกิทาคามี ถาละได 5 ขอก็เปนอานาคามี ถาละไดทั้ง 10
ขอก็เปนพระอรหันต บรรลุมรรคผลนิพพานไดเร็วกวาที่จะเริ่มฝกและนั่งเพียรปฏิบัติอยูแตในวัดนะการ
ธุดงคจึงเปรียบเสมือนเครื่องชวย หรือเครื่องผอนแรงทีช่ วยใหการบําเพ็ญเพียรไปสูม รรคผลนิพพานของ
พระภิกษุที่เริ่มปฏิบตั ิใหมๆงายขึ้นเทานั้นเองนะ”หลวงพออธิบายอยางยืดยาว แตแปลกเปนที่สุดที่ขาพเจา
สามารถจดจําไดทั้งหมดแมจนกระทั่งทุกวันนี้

“ถาการออกธุดงค ไดผลดีเชนนี้ ทําไมพระภิกษุสงฆจึงไมออกธุดงคไปเรื่อยๆ เลาครับ
กลับเขามาอยูว ัดในเมืองอีกทําไมครับ?” ขาพเจาถามดวยความสงสัย
“อาว ถาทานสําเร็จเปนพระอริยเจาแลว ไมกลับวัดทานจะมีโอกาสไดแสดงธรรมสั่งสอน
อุบาสก อุบาสิกา เพื่อสั่งสมบารมีตอไปไดอยางไรละคุณ จะใหทานสั่งสอน ลิง คาง ชะนี ในปาตลอดไป
หรือ?”หลวงพอตอบอยางเห็นขัน และเมื่อขาพเจาหัวเราะจึงพูดตอไปวา “พระพุทธเจาเอง เมื่อทานได
ทรงตรัสรูเปนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ทานก็เขามาแสดงธรรมโปรดผูคนมิใชหรือ?”
“จริงครับ หลวงพอ”ขาพเจาตอบ
“อีกประการหนึ่ง การกลับเขาวัดในเมือง ก็จะเปนการทดสอบจิตไปในตัวดวยนะวา เมื่อตา
หู จมูก ลิ้น กายไปเจอกับรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส อันเยายวนในเมืองเขาแลวไปบอกจิต จิตมีปญญา
เพียงพอที่จะรูเทาทันกิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรมหรือไม ถายังหวั่นไหวก็จะตองออกธุดงค
เขาปาไปฝกกันใหมนะ เพราะถือวาจิตยังไมแนจริง เขาใจไหมละ”หลวงพออธิบายเพิ่มเติมแลวถาม
“เขาใจแลวครับ หลวงพอ” ขาพเจาตอบดวยความปลื้มปติ หวังวาคําถามขอนี้ของขาพเจา
จะทําใหทานผูอ านเขาใจถึงประโยชน ที่พระออกธุดงคบางพอสมควรทีเดียวนะครับ

ปญญาคืออะไรกันแน?
เมื่อขาพเจาไดมาพิจารณาทบทวน ถึงปญหาที่ขาพเจาถาม และหลวงพอไดเมตตาอธิบาย
ตอบมาแลวโดยละเอียดๆในหลายๆเรื่องก็บังเกิดความฉงนสนเทหใจในคํา ๆหนึ่ง คือคําวา “ปญญา” เขา
อาทิเชนหลวงพอพูดวา “จิตยังไมมปี ญญาเพียงพอ” หรืออธิบายวา “เมื่อทรงฌานไดก็เอากําลังของฌาน
ไปพิจารณา วิปสสนาไดโดยงาย และในที่สุดปญญาก็จะเกิด เมื่อปญญาเกิดก็จําปญญานั้นแหละไปห้ําหั่น
กิเลสตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรมได”เปนตน
ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงไดเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในคําวา “ปญญา”ขึ้นมา ปญญา จะเกิด
ขึ้นมาไดก็ตอเมื่อทรงฌานได แลวเอากําลังของฌานไปพิจารณาวิปสสนาญาณ เทานั้นหรือ? ก็แลวที่
ขาพเจาจําแมนเรียนหนังสือเกงละ ไมใชเพราะดวยขาพเจามีปญญาดีหรอกหรือ? หรือที่คนอื่นๆเขาได
ปริญญาโท ปริญญาเอก นั่นเลาไมใชเพราะเขามีปญญาดีหรอกหรือ? ก็ไมเห็นวาจะตองทรงฌานใหได
แลวไปนัง่ พิจารณาวิปสสนาญาณสักหนอยนี่
เมื่อเกิดความสงสัยเชนนี้ ในวันหนึ่งขาพเจาจึงไดหาโอกาสถามหลวงพอวา
“หลวงพอครับ การที่ผมดูหนังสือเรียนเที่ยวเดียวแลวจําไดโดยไมตอ งทอง แลวทองเลา
เหมือนคนอื่นเขา จะเรียกวาผมมีปญญาดีไหมครับ?”
“ไมใชปญญาดีหรอก เขาเรียกวา ความจําดีตางหากเลา” หลวงพอตอบเรื่อยๆ
“แลวคนเรียนเกงๆ ที่เขาไปทําปริญญาโท ปริญญาเอก ไดเลาครับจะยกยองวา เขามีปญญา
ดีไหมครับ?” ขาพเจาถามตออยางไมลดละ
“ไมใชปญญาดีอีกนั่นแหละ แตเขามีความจําดีอยางคุณนี่แหละ” หลวงพอตอบยิ้มๆ
“อาว หลวงพอ ความจําดีกต็ องมีปญญาดีไมใชเหรอครับ” ขาพเจารีบถาม
“ความจําดีก็เพราะสมองดี สมองดีกค็ ือเครื่องบันทึกความจําดีเหมือนเชนเครื่องบรรทุก
เสียงหรือเครื่องบันทึกความจําของคอมพิวเตอรดีนั่นแหละ บันทึกไว หากตองการใชเมื่อไรก็นึกยอนเอา รี
ไวนดเอาหรือกดเอา ขอมูลตางๆ ที่บันทึกไวก็จะออกมานั่นเอง เขาไมเรียกวาปญญาดีนะ เขาเรียกวา
สัญญาดีตางหากเลาคุณ”หลวงพออธิบาย
“เอ เทาที่ผมจําไดผมก็ไมเคยไปสัญญากับใครที่ไหนนะครับ” ขาพเจาชักงง

“สัญญา นะเขาแปลวาความจําได อยางงไปเลย คุณมีความจําดีก็เพราะมีสัญญาดี คุณหรือ
ใครก็ตามเรียนหนังสือเกง ก็เพราะจําคําสอนของครูบาอาจารยและผูรูไดดีกวาคนอื่น และเพราะความจําดี
นี้เองทําใหมีโอกาสคนควา อานตํารับตําราไดมากกวาคนอื่นและจําไดแมนยํากวาคนอื่น ดังนั้นเมือ่ สอบที
ไรใครเขาจะไปสูคนที่มีความจําดีไดเลาคุณ แตอยาลืมนะ ถาครูเขาสอนผิด คุณก็จะจําไดแบบผิดๆ ถา
ตํารับตําราผิด คุณก็จําผิด เหมือนเครื่องบรรทึกเสียงหรือเครื่องคอมพิวเตอรนั่นแหละ หากปอนขอมูลผิด
เขาไปละก็เสร็จเลยมันก็ตองบันทึกผิดจําผิด ดวยจริงไหม? คุณเคยจําคําในหลักศิลาจารึกของพอขุน
รามคําแหงไดไหม?หลวงพออธิบายแลวยอนถาม
“ที่วาในน้ํามีปลา ในนามีขาว ใชไหมครับหลวงพอ?” ขาพเจาถาม
“เออ นั่นแหละ คุณวาเดีย๋ วนี้มันยังคงเปนความจริงอยูท ั้งหมดไหม?” หลวงพอถาม ทําให
ขาพเจาตองนิง่ คิดอยูสักครู จึงตอบวาในสมัยตอนผมเด็กๆ เปนความจริงครับหลวงพอในน้ํามีทั้งกุง หอย
ปู ปลามากมาย และทุงนาในกรุงเทพฯ ทั้งแถบพระโขนง สะพานควาย บางเขน เขียวชอุมไปดวยขาว
ทั้งนั้น แตตอนนี้นาเสียดายจริงๆ ครับผมยังแอบเปลี่ยนขอความเสียใหมเลยวา “ในน้ํามีไร(ตัวไร เพราะ
น้ําเนา),ในไรมีรา(เชื้อรา),ในนามีบานจัดสรร”
“แลวขอความทอนอื่นๆ ในหลักศิลาจารึกละวาอยางไร?” หลวงพอถามตอ
“ครับ ผมพอจําไดอยูบางวา ใครใครคาชางคา คามาคา คาวัวคา ควายคา อะไรทํานองนี้
แหละครับ แลวก็มวี า ไพรฟา หนาใส ครับ”ขาพเจาตอบ
“เอาละจําไดแคไหนก็เอาแคนั้น แลวคุณวาเดีย๋ วนี้เปนเชนนั้นหรือไม?” หลวงพอถามยิ้มๆ
“เดี๋ยวนีห้ รือครับ จะเปดเขียงขายหมูสักเขียงยังยุงวุน วายจะหาบอะไรไปขายสักหาบก็หาที่
วางขายไมไดแลวครับ ตองขายเปนที่เปนทางถูกรีดไถทั้งตํารวจ ทั้งเจาหนาที่สรรพากร ยิ่งไพรฟาใน
กรุงเทพฯเจอมลภาวะทีเ่ ปนพิษและการจราจรติดขัดดวยแลว หาหนาใสไมมี หรอกครับ ทุกวันนีม้ ีแตไพร
ฟาหนาเหลืองซีดเสียสวนใหญครับ” ขาพเจาตอบตามความเปนจริง
“แลวสุภาษิตโบราณที่วา
หลวงพอถามตอ

สิบพอคาไมเทาพระยาเลี้ยงละ

คุณวาเดี๋ยวนี้เปนจริงไหม?”

“ไมจริงแลวครับ ผมเห็นสิบพะยาเดินตามตูดพอคานักธุรกิจออกบอยไป”ขาพเจาตอบอยาง
ขัดใจ
“เออ แลวที่วา ไมมีขยะมูลฝอยหมาไมขลี้ ะ?” หลวงพอถามอยางสนุก

“ก็ไมจริงอีกแหละครับ เพราะหมาบานผมมันไปคุยกองขยะเลนจริงแตมันไมขี้ เพราะมัน
กลัวขยะแขยงกน เห็นกลับมาขี้ที่สนามหญาหนาบานบาง บนถนนในบานบาง ผมตองโกยทิ้งทุกวันเลย
ครับ” ขาพเจาตอบตามความเปนจริง
“เห็นไหม แมแตหลักศิลาจารึกก็ดี สุภาษิตโบราณตางๆ ก็ดีอาจถูกตองเปนจริงไดเฉพาะ
สมัยหนึ่ง ระยะเวลาหนึ่งเทานั้นเองหาไดเปนความจริงตลอดกาลไมแมแตวิชาคํานวณที่คุณเรียน เคยจํากัน
ไดมิใชหรือวา 1+1 เปน 2, 0+0 เปน 0 แลวเดี๋ยวนี้ภาษาคอมพิวเตอรเขาวา 0+0 เปน 1 แต
1+1 กลับเปน 0 มิใชหรือ?” หลวงพออธิบายแลวถามยิ้มๆ เลนเอาขาพเจาตัวแข็งดวยเปนความจริง
ตามที่หลวงพอพูดทุกอยาง “ดังนัน้ แมคณ
ุ ฟงมาก ดูตํารับตํารามาก เรียนมาก คนความาก จนมีความรู
เพราะความจําดีมีสัญญาดี สักเพียงไรก็ตาม ความรูที่คุณไดมานั้น ก็หาไดเปนความจริงตลอดกาลไม อาจ
ผิดหรือถูกก็ได ดังนั้นจึงจะยังเรียกวามีปญ
 ญาไมไดนะ” หลวงพออธิบายตอ
“ถายังงั้นปญญา คืออะไรแนครับ หลวงพอ?” ขาพเจารีบถามตอดวยความของใจ
“ปญญา โดยความหมายทัว่ ๆ ไปแลวแปลวาความรูที่เกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณา หรือจะ
แปลวาความเฉลียวฉลาดก็ไดนะ มิใชรูอยางเดียวตองนําเอาความรูที่ไดนั้นมาพิจารณาดวย หรือมิใชฉลาด
อยางเดียว ตองมีเฉลียวใจดวย จึงจะเกิดความรูแจงเห็นจริงถึงแกนแทของการรูในแตละอยางไดนั่นแหละ
จึงจะเรียกวา “ปญญา” ละ
ตัวอยางเชน หากคุณเห็นรถยนตสวยคันหนึ่งแลนผานมาคุณก็อาจจะบอกไดทันทีวา เปนรถ
เบ็นซ รถวอลโว รุนใด กี่ซ.ี ซี.มีสมรรถนะอยางไร ราคาคางวดเทาไร สรางจากประเทศไหน บริษทั อะไร
เพราะคุณฟงเขามาบาง จึงจําไดดวยมีสัญญาดี แตดวยเพราะไมมีปญญาจึงทําใหจิตของคุณมีความ
หวั่นไหว กินไมไดนอนไมหลับเนื่องจากความอยากไดในรถคันที่คุณเห็นขึ้นมา แตถาคุณมีความเฉลียวใจ
หรือไดมาพินจิ พิจารณาใหรแู จงแทงตลอดแลว คุณก็จะเกิดความรูใ หมขึ้นมาวารถสวยรุนใหมคันนี้ตอไป
อีก 2-3 ป ขางหนามันก็จะตองกลายเปนรุนเกาไมทนั สมัยอีกตอไป สีที่สวยงามหากกะเทาะออกก็คงจะ
ดูไมไดเบาะออนนุมที่สวยเกนั้นหากลอกออกดูภายในก็คงมีสภาพเชนเดียวกับเบาะนัง่ ของรถแบบอื่น
และถาคุณจะซื้อรถคันนี้ใหได ก็จะตองเดือดรอนในการวิ่งเตนหาเงินหาทองมาและแมเมื่อหาเงินไดแลว
คุณจะรับภาระหนี้สินไหวไหม
นอกจากนั้น เมื่อคุณไดรถมาขับขี่ก็คงจะไมสบายใจนักดวยเกรงจะถูกรถอื่นชนหรือเฉี่ยว
เอา ยิ่งในตรอกในซอยทีเ่ ต็มไปดวยหลุมดวยบอและฝุนดินหนาทึบดวยแลว ก็ยิ่งหนักใจใหญ และแมเอา
รถใหเด็กลางก็คงจะตองไปควบคุมแจ ยิ่งตองเอารถไปจอดในยานชุมนุมชนหรือตรอกซอยแคบๆ หรือที่
เปลี่ยวๆ ก็คงจะตองนั่งเฝารถคันใหมดว ยความเปนหวง หากไดพจิ ารณาโดยละเอียดเชนนี้แลวก็จะเห็น
ความทุกขในรูปแบบตางๆ ที่จะเกิดตามมาจากการดิน้ รนเปนเจาของรถเบ็นซรูปงามคันนั้น เมื่อเห็นทุกข
ความอยากไดใครดีในรถเบ็นซรูปงามคันนั้นก็ยอมหมดไป นี่แหละคือ “ปญญา” ละ”หลวงพออธิบาย

และเมื่อเห็นขาพเจายังตั้งใจฟงก็พูดตอวา “และถาจะใหชัดก็ตองยืนยันวา
ปญญา ไดแกการเจริญ
วิปสสนาญาณจนรูแจงเห็นจริงตามกฎธรรมดา ไมมีอารมณคิดที่จะฝนกฎธรรมดาเหลานั้นจนในที่สุดจะ
ไดญาณทั้ง 8 คือ

มา

1.จุตูปปาตญาณ-รูวาคนและสัตวตายแลวไปเกิดที่ใด อีกทั้งรูวาคนและสัตวทมี่ าเกิดนัน้
จากไหน
2.เจโตปริยญาณ-รูอารมณจิตของคนและสัตว
3.ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ-ระลึกชาติในกาลกอนไดไมจํากัดชาติ
4.อตีตังสญาณ-รูเหตุการณในอดีตของคนและสัตวสงิ่ ของ

สถานที่ไดโดยไมจํากัด

กาลเวลา
5.อนาคตังสญาณ-รูเหตุการณตอไปในอนาคตของคนสัตว สิ่งของ สถานที่ไดโดยไม
จํากัดกาลเวลา
6.ปจจุปปนยังสญาณ-รูเหตุปจจุบันของคน สัตว สิ่งของ สถานที่ ไดตามความเปนจริง
7.ยถากัมมุตาญาณ-รูผลกรรมของคนและสัตวไดทั้งอดีต อนคต และปจจุบัน
8.ทิพยจักษุญาณ-มีความรูปรากฏแกจิตเหมือนตาเห็น สามารถ เห็นผีเห็นเทวดาได
ญาณทั้ง 8 นี้อยาไดหนักใจนะวาจะทําไมได เมื่อใดที่ผูปฏิบัติสามารถทรงฌาน 4 ได
คลองแคลวแลวถอยลงสูอุปจารสมาธิหรือฌาน 1 ฌาน 2 เพื่อพิจารณาวิปสสนาญาณดวยแลวนอกจากวา
ทานจะไดญาณทั้ง 8 แลวทานยังมีปญญาแตกฉานในการอธิบายถอยคําหัวขอธรรม และสามารถแกอรรถ
ปญหาตางๆ ไดอยางอัศจรรย นอกจากนั้นยังรอบรู และเขาใจภาษาอยางอัศจรรยอีกดวย (ไมวา จะเปน
ภาษาของพรหม เทพ มนุษย สัตว อสุรกาย)เปนยังไงคุณมนูญ แบบนี้ยังจะมีนกั ภาษาศาสตรคนใดใน
โลกสูทานไดจริงไหม? นี่ซิเขาจึงเรียกวามีปญญา จริงใชไหมละ”
“เพียงแคไดญาณใดญาณหนึ่งใน 8 ที่หลวงพอวา ก็นับวามีปญญาเกินกวาปุถุชนคน
ธรรมดาในโลกนี้แลวนะครับ” ขาพเจายอมรับและสารภาพถึงความในใจที่มีอยูแตเดิมวา “หลวงพอครับ
ผมจะขอยอมรับสารภาพกับหลวงพอวา แตเดิมกอนที่ผมจะไดพบหลวงพอนัน้ ผมมีความหยิ่งทะนง และ
เชื่อมั่นในตนเองมาโดยตลอด วาเปนผูม ีสติปญญาที่อยูในชัน้ ระดับดีเยีย่ มผูหนึ่งทีเดียว เพราะเปนที่
ยอมรับของบรรดาเพื่อนฝูงและครูบาอาจารยตลอดมาวาเปนผูมีความจําดีมาก และเรียนหนังสือเกง ดวย
เหตุนี้เองจึงทําใหผมไมคอยจะเลื่อมใสศรัทธา ที่จะรับฟงคําสั่งสอนของพระภิกษุสงฆ เพราะคิดวา

พระภิกษุสงฆเหลานี้เรียนนอยกวาผม บางองคจบแคประถม 4 ก็มี เมื่อเรียนนอยก็ยอ มรูนอย สติปญญาก็
นาจะนอยตามไปดวย ดังนัน้ ทานจะมีปญญามาสอนอะไรผมได และในบางครั้งผมยังเคยแอบนึกขําวาคน
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอกไปทนนั่งฟงพระแกๆ อบรมสั่งสอนกันไดอยางไร จนกระทั่งในวันนี้เองผม
จึงไดเขาใจวาสิ่งที่ผมมีในตัวเองนั้นเปนเปนเพียงแคมี “สัญญา” ดีเทานั้นเอง ซึ่งอาจจะจําในสิ่งที่ถูกก็ได
ผิดก็ได หาไดมี “ปญญา” รูแจงเห็นจริงเทาทันในกิเลส ตัณหา อุปทาน และอกุศลกรรมไม”
“เออ ไมเลวนี่เขาใจไดรวดเร็วดี อยาลืมนะคนที่มีความจําดี มีสัญญาดีนั้น หากเจริญ
วิปสสนาญาณพิจารณาความจริงโดยสม่ําเสมอแลว
ปญญาจะเกิดขึ้นมาไดอยางรวดเร็วกวาคนอื่นนะ
เพราะจดจําขอมูลตางๆ ที่จะมาพิจารณาไดมากกวาเขา” หลวงพออธิบายไหกําลังใจแกขาพเจา
ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวา คําถามของขาพเจาและคําตอบของหลวงพอในขอนี้ จะทําให
ทานผูอานมีความเขาใจคําวา “ปญญา” ยิ่งขึ้น โดนเฉพาะทานผูอานซึ่งเปนคนทีม่ ีมิจฉาทิฐิเชนเดียวกับ
ขาพเจา

พระพุทธศาสนาในปจจุบันนี้เสื่อมจริงหรือ?
ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนวา ขาพเจาเปนคนที่ชอบศึกษาคนควาอยูเฉยไมคอยจะได เมื่อ
สนใจในเรื่องของพุทธศาสนาขึ้นมาก็หาหนังสือมาอานเลมแลวเลมเลา ในที่สุดก็อานไปพบหนังสือเลม
หนึ่งซึ่งเขียนอางวาไดมกี ารสํารวจประชาชนในโลกนี้
แลวพบวาชาวโลกนับถือศาสนาคริสตมากเปน
อันดับหนึ่ง ศาสนาอิสลามเปนอันดับสอง และพุทธศาสนาเปนอันดับสาม โดยเฉพาะไดกลาวถึงความ
เสื่อมของพุทธศาสนาดวยวาชาวพุทธนั้นสวนใหญถือบวชกันตามประเพณี มากกวาที่จะถือบวชกันดวย
ความศรัทธาเชนศาสนาอื่น กลาวคือพอแมที่มีลูกชายหากอายุครบบวช ก็จะจัดการ ใหลูกไดบวชเรียน
กอนมีครอบครัวคือ “บวชกอนเบียด” เพื่อใหพอแมไดมีโอกาสเกาะชายผาเหลืองของลูกไปสวรรคกับเขา
บาง และเมื่อถึงวันบวชของลูกชายก็มีการลม วัว ควาย หมู ไก เลี้ยงดูแขก มิหนําซ้ําพอแมของผูบวชก็จะ
ดื่มสุรา เมายา จนเมาแประออกไปรํา นํานาคเขาสูโบสถ ซึ่งนับวาเปนการผิดศีลขอ 5 ของพุทธศาสนา
เองเสียดวยซ้ําไป เปนตน (เสียดายที่ขาพเจาจําชื่อหนังสือเลมนั้นไมได เพราะอานมากวา 20 ปแลว)
ดวยเหตุนี้เอง ในวันหนึ่งขาพเจาจึงไดถือโอกาส เลาเรื่องราวทั้งหมดดังที่ไดกลาวมาแลว
ขางตนใหหลวงพอฟงแลวตัง้ คําถามวา
“การที่พุทธศาสนิกชนถือบวชตามประเพณีมากกวาที่จะถือบวชเพราะแรงศรัทธาก็ดี หรือ
การที่ตองลม วัว ควาย เลี้ยงดูแขกก็ดี หรือการที่บิดา มารดาของผูบวชดื่มสุรายาเมา จนเมาแประออกไป
รํานํานาคลูกชายเขาสูโบสถนั้น เปนเพราะพุทธศาสนาเสื่อมไปใชไหมครับหลวงพอ?”
“พุทธศาสนานั่นไมมีวันเสือ่ มหรอกคุณ แตคนตางหากมันเสื่อมเหมือนเพชรที่อยูในตมก็
ยังคงเปนเพชรที่ล้ําคาอยูดี หากแตคนที่มโี อกาสไดพบเห็นมันหารูในคุณคาของเพชรไม เทานั้นเอง”
หลวงพอตอบอยางอารมณดี
“หรือเหมือนไกไดพลอย ใชไหมครับหลวงพอ”ขาพเจาเห็นพองดวย
“นั่นแหละ ทํานองเดียวกัน ดังนั้นเราจะไปเหมาวาเพชรไมดี พลอยไมดียังไมไดนะ”หลวง
พออธิบาย
“แลวถาพระพุทธศาสนาของเราดีทําไมจึงมีคนนับถือนอยกวาศาสนาอื่นเลาครับ?”
ขาพเจารีบถามดวยความอยากรู
“เอ คุณรูจักรานขายเพชรบางไหม?” หลวงพอยอนถาม
“รูจักครับ” ขาพเจาตอบแบบงงๆ

“แลวคุณรูจ ักรานขายของชําไหมวาเขาขายอะไร?”หลวงพอถามเรื่อยๆ
“รูจักครับ รานขายของชําก็คือรานที่ขายขาว กะป น้ําปลา ยาสีฟน สบูแฟบ น้ํามันใสผม
น้ํามันกาด รองเทาแตะ ไมกวาด เกลือ น้ําตาล เตาหูยี้ ฯลฯ รวมความวาขายไมเลือกละครับ สุดแลวแตวา
ในรานพอจะมีที่ทางใหวางขายอะไรไดบา งและลูกคาตองการซื้ออะไรครับ” ขาพเจาตอบตามที่คิดได
“เออ แลวคนเขารานขายเพชรมากหรือคนเขารานขายของชํามากละ” หลวงพอถามยิ้มๆ
“ก็ตองเขารานขายของช้ํามากสิครับ เพราะรานขายของช้ํามีของที่คนทั่วๆ ไปตองการซื้อ
ไปใชสอยประจําวันมากสวนรานขายเพชรนั้นตองคนมีเงินจริงๆ จึงจะเขาไดครับ” ขาพเจาตอบ
“เอาละทีนี้ถามีคนบอกคุณวา หากเรียนจบชั้นประถม 4 แลวมีงานทําไดเงินเดือนๆ ละ
5000 บาท และถาจบมหาวิทยาลัยก็มเี งินเดือนๆ ละ 5000 บาทเทากันละ คุณจะเลือกเรียนอะไร?”
หลวงพอถามตอ
“ผมก็ตองเลือกเรียนแคจบชัน้ ประถม 4 ซิครับงายดี เรื่องอะไรผมจะตองเสียเวลาไปทน
เรียนจนจบมหาวิยาลัยเลาครับ เงินเดือนก็เทากัน” ขาพเจาตอบดวยเหตุผล
“นั่นแหละเหมือนกันคนที่เขาถึงพระพุทธศาสนานั้นมีนอยเพราะพระพุทธศาสนานั้นมี
ความงามและล่ําคาประดุจเพชร และปฏิบัติใหบรรลุถึงแกนแทไดยาก ดุจดังเรียนใหจบมหาวิทยาลัยใน
พระพุทธศาสนานั้นบาปก็ตอ งเปนบาป บุญก็ตองเปนบุญ จะนํามาหักลบลางกันมิได ใครกระทํากรรมดีก็
ไปรับผลแหงกรรมดีนั้น ใครกระทํากรรมชั่วก็ตองไปชดใชกรรมชั่วที่ไดกระทํามา กรรมใดกอก็ตองรับ
กรรมนั้น เปนกรรมกฎหมายตายตัวทีห่ ลักเลี่ยงไมได อีกทั้งพระภิกษุ สามเณร ที่ถือบวชใน
มีภรรยาหรือแมแตอยูในที่ลับกับหญิงสองตอสองก็มิได
พระพุทธศาสนาก็จักตองถือศีลเครงครัด
นอกจากนั้นพระพุทธศาสนาสั่งสอนแตเรื่องจริงไมมีการเอาอะไรมาหลอกลอ และไมมีการโฆษณาที่เกิน
จากความเปนจริงอีกทั้งไมบงั คับผูใดใหมาเปนสาวกดวย ซึ่งผิดกับศาสนาอื่นๆ ที่มีการโฆษณาและบังคับ
ผูคนจนเกิดสงครามศาสนา
บอยครั้งดังที่ไดปรากฏแลวในประวัติศาสตรบางศาสนาก็อะลุมอลวยให
นักบวชในศาสนามีภรรยาได ขับรถไดอยูต ามบานเรือนได มิหนําซ้ําผูใ ดทําบาปก็ลางบาปใหไดอีกดวย ซึ่ง
ทุกอยางดูงายไปหมด ใครๆก็ตองชอบ เพราะงายดีเหมือนเรียนประถม 4 นั่นแหละ”หลวงพออธิบาย
“นั่นสิ ครับ ศาสนาของเขาดูแลวก็งา ยดี แตเมื่อปฏิบัติตามแลวผลที่ไดรับนั้นจะเทียบเทา
กับพุทธศาสนาหรือครับ ผมยังสงสัยอยู? ”ขาพเจาถามดวยความกังขา

“แลวคุณเชื่อไหมเลาวา หากคุณเรียนจบประถม 4 จะมีคนจางคุณทํางานเดือนละ 5000
บาทเทากับคนที่เขาเรียนจบมหาวิทยาลัย?”หลวงพอยอนถาม
“คงจะเชื่อไมไดหรอกครับ เปนไปไมไดแน”ขาพเจาตอบตามที่คิด
“เอาละ คุณตั้งใจฟงใหดนี ะ โดยทั่วๆ ไปแลวผูคนมักจะรีบดวนสรุปเอาวา พุทธศาสนาก็
เชนเดียวกับศาสนาอื่น คือมุงหมายทีจ่ ะสั่งสอนใหคนประพฤติดี ละเวนประพฤติชั่ว ละเวนการ
เบียดเบียนซึ่งกันและกันและอยูรวมกันดวยสันติสขุ แตถาคุณไดศึกษาคนควา และใชปญญา พิจารณาโดย
ถองแทแลว จะเห็นไดวาพระพุทธศาสนานั้นเหนือกวาศาสนาอื่นทุกศาสนา กลาวคือ พุทธศาสนาของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นไดสอนเลยไปจนสามารลวงขามความทุกข สูพระนิพพานได ซึ่ง
ศาสนาอื่นหาไดสอนไปถึงไม”หลวงพออธิบายและเมื่อเห็นขาพเจา ตั้งอกตั้งใจฟงอยางแทจริง ก็พูดตอวา
“อันความงามในพุทธศาสนานั้นแบงออกไดเปน 3 ขั้นตอนดวยกันคือ
1.ความงามเบื้องตน ไดแกอารมณความดีทางใจ คือใหทานรักษาศีล
2.ความงามในทามกลาง ไดแกอารมณความดีในการเจริญฌานสมาบัติ
3.ความงามในที่สุด ไดแก อารมณนับถือความจริงคือการเจริญวิปสสนาญาณ เพื่อใหรูเทา
ทันในกิเลส ตัณหา อุปทานและอกุศลกรรม อันจะทําใหหลุดพนจากความทุกข เขาสูพระนิพพานได
นั่นเอง
ดังนั้น หากคุณนําเอาศาสนาอื่นมาเทียบเคียงกับพุทธศาสนาแลวจะเห็นไดวา ศาสนาบาง
ศาสนานั้นหากปฏิบัตโิ ดยครบถวนถึงจุดสุดยอดแลว ก็จะไดผลเพียงแคความงามในเบื้องตนของพุทธ
ศาสนาเทานั้นเองนะ
เพราะเพียงแคสั่งสอนใหคนมุงประพฤติดี
มีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผแกผูยากไร
ชวยเหลือสังคม ละเวนการประพฤติชั่วและเบียดเบียนซึ่งกันละกันซึง่ ก็คือทานศีล นั่นเอง ยังไมมีแมแต
การเจริญภาวนาเพื่อใหเกิดฌานสมาบัติ และศาสนาบางศาสนาก็เชนกันหากไดปฏิบตั ิโดยครบถวยถึงจุด
สุดยอดแลว ก็จะไดเพียงแคความงามในทามกลางของพุทธศาสนาเทานั้นเอง เพราะมีการสอนสูงสุดเพียง
แคเจริญภาวนาใหเกิดฌานสมาบัติเทานั้น หาไดสอนเลยไปถึงความเจริญวิปสสนาญาณซึ่งเปนความงาม
ในที่สุด ดังเชนพุทธศาสนาไม จริงอยูทุกศาสนาลวนดีทั้งสิ้นไมใชฉนั วาไมดีนะ แตความดีก็ตอ งมีดี ดี
มาก และดีที่สุดใชไหมละ?”หลวงพออธิบาย
“ถาผมจะสมมติเอาวา ความงามในเบื้องตน ก็เหมือนกับความรูระดับประถมศึกษา ความ
งามในทามกลางก็คลายกับความรูในระดับมัธยมศึกษา และความงามในที่สุดก็คือ จบมหาวิทยาลัยจะพอ
ไปไดไหม?” ขาพเจาพยายามคิดเปรียบเทียบ

“เออ เขาที จบประถมศึกษาก็มีความรูกวาคนที่ไมไดเรียนนะอยางนอยก็พออานออกเขียน
ได ยิ่งจบมัธยมศึกษาก็ยิ่งมีความรูมากขึ้นและยิ่งจบมหาวิทยาลัยก็ยิ่งดีใหญ เปนบัณฑิตทีเดียวนะ เอาละ
ตามที่ฉันอธิบายมาก็จะเห็นไดวา พระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนเพชรอันล่ําคา แตเปนที่นาเสียดายที่พุทธ
ศาสนิกชนสวนใหญยังไมรจู ักในคุณคา คนไทยบางคนกลับหันไปยอมรับนับถือศาสนาอื่น เปรียบ
ประหนึ่งปาเพชรอันล้ําคาทิง้ แลวไขวควาหาพลอย หาโปงขามมาประดับแทน ผิดกับฝรั่งมังคาในปจจุบัน
เขากลับเห็นคุณคาของพระพุทธศาสนายอมทอดทิ้งลูกเมีย
ขามน้ําขามทะเลมาบวชเรียนกันมากมาย
นอกจากนั้นในแตละประเทศก็มีการจัดตั้งชมรมพุทธศาสนากันขึน้ มาอีกเรื่อยๆ
ฉันขอย้าํ วาการศึกษา
พระพุทธศาสนานั้น ถาตองการใหเขาลึกซึ้งและเปนประโยชนแกตนเองแลว จะตองมีการศึกษาทัง้ ปริยตั ิ
และปฏิบัตปิ ระกอบกัน มิฉะนั้นแลวจะเกิดการเขาใจไขวเขวหรือแปลความหมายของคําสัง่ สอนของพระ
พุทธองคเพี้ยนไปก็ไดนะ”หลวงพออธิบายอยางละเอียด
ขาพเจาคิดวาหลวงพอไดตอบคําถามในขอนี้กระจางชัดแลวนะครับขอทานผูอานที่รัก จง
ใชวิจารณญาณพิจารณาใครครวญตอไปเถิด

คนร่ํารวยมีโอกาสสรางกุศล
ผลบุญไดมากกวาคนจนจริงหรือไม?
ความที่ขาพเจาเปนคนชางคิดก็อดที่จะคิดไมได
วาอันคนร่ํารวยซึง่ มีตึกคฤหาสนเปนที่
พํานัก พรั่งพรอมไปดวยขาทาสบริวารคนครัว คนรถ คนสวน คอบปรนนิบัติรับใช จะขยับตัวทําอะไร
สักหนอยบริวารก็วิ่งพลานแยงยื้อทําใหหมด แตละหองในบานก็มีเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ํา บรรดาลูกๆ ก็
ลวนไดรับการสงเสียใหไดเลาเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อ และการไปโรงเรียนหรือกลับบานก็มีคนขับรถรับสงใหเสร็จ อยากจะไดอะไรก็ไดเพราะมีเงินมีทองร่ํารวยมหาศาล ไมตองวิตกทุกขรอนในเรื่องใดๆ เลย
และเมื่ออยากจะทําบุญก็สามารถจะควักเงินออกทําบุญครั้งละเปนหมื่นเปนแสนเปนลานไดอยางสบายๆ
ผิดกับคนที่จะตองดิ้นรนขวนขวายหางานทํา พอไดคาจางมาซื้อกรอกหมอ และกับราคาถูก ไปเพียงวัน
หนึ่งๆ ไหนจะตองวิตกกังวลในเรื่องคาเชาบาน ไหนจะคาเลาเรียน ไหนจะดอกเบี้ยที่ไปกูยมื เขามา
จิปาถะ มิหนําซ้ําบานที่อยูก็อุดอูห าความสะดวกสบายใดๆ มิไดเลยและแมเมื่ออยากจะสรางกุศลผลบุญ
กับเขาบางก็คงจะทําไดเพียงครั้งละ 5 บาท 10 บาท เปนอยางมาก ดังนัน้ เมื่อความแตกตางระหวางคน
ร่ํารวยกับคนจนมีมากเชนนีจ้ ึงทําใหขาพเจาเกิดความสงสัยขึน้ มาวา โอกาสในการสรางบุญกุศลของคน
ร่ํารวยยอมจะมีไดมากกวาคนจน และเมื่อเปนเชนนี้อกี กี่ภพกี่ชาติหากเกิดเปนมนุษยอกี ก็ยอมเปนคน
ร่ํารวยอีก สวนคนจนนัน้ ก็จะนาจะตองยากจนอยูเชนนัน้ ทุกภพทุกชาติไปซิ
ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงคอยๆ เลียบเคียงถามหลวงพอวา
“หลวงพอครับ บรรดาเศรษฐีมีเงินทั้งหลายนั้นมีความเปนอยูที่พรัง่ พรอมมีความสุขและ
สะดวกสบายไปเสียทุกอยาง ผิดกับคนจนที่มีความวิตกทุกขรอนทั้งในดานการงาน,คาเลาเรียนลูก,คาเชา
บาน,ดอกเบี้ยที่ไปกูยืมเขามาจิปาถะ ดังนัน้ คนร่าํ รวยซึ่งไมมีความทุกขก็ยอมไดเปรียบคนยากจนซึ่งมี
ความทุกข ในการสรางบุญกุศลใชไหมครับ?”
“คุณรูไดอยางไรวาคนร่ํารวยไมมีทุกข?” หลวงพอยอนถาม
“จะมีทกุ ขอะไรละครับ อยูคฤหาสนโออา มีเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ําสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพียบ จะขยับตัวทําอะไรสักหนอยขาทาสบริวารก็วิ่งกันพลานยื้อแยงทําใหหมด อยากจะไดอะไรก็
ได เพราะมีเงินทองร่ํารวยมหาศาล”ขาพเจาอธิบาย
“เออ คุณเคยเจ็บไข ไดปวย เชน ปวดหัว ปวดทอง ปวดฟน แขนหัก ขาหัก ออกหัด
อีสุกอีใสอีดําอีแดง กับเขาบางไหม?”หลวงพอถามเรื่อยๆ

“เคยซิครับ และดูเหมือนจะเปนมาแลวทุกอยางทีห่ ลวงพอถามนั่นแหละครับ”ขาพเจาชัก
ลังเลไมทราบวาหลวงพอจะมาในรูปใด
“แลวในระหวางที่คุณเจ็บไขไดปวยนะ คุณเปนทุกขไหม?”หลวงพอถามตอ
“เปนทุกขสิครับ”ขาพเจาตอบ
“แลวคนร่ํารวย
ปวย?”หลวงพอถามเรื่อยๆ

เขาตองเจ็บปวยอยางคุณบางไหมหรือวาคนร่ํารวยไมมีสิทธิ์เจ็บไขได

“ก็ตองเจ็บไขไดปวยเหมือนกันแหละครับแตเขาคงมีหมอมีพยาบาลดูแลอยางใกลชิด”
ขาพเจาตอบเสียงออยๆ แตคุณอยาลืมนะวา
“คนร่ํารวยหัวไมแข็งอยางคนจนเจ็บนิดเจ็บหนอยละกอเขาเปนทุกขกวาคนจนเสียอีกนะ
ความเจ็บไขบางชนิดคนจนเปนวันสองวันก็หาย บางทีเปนเองหายเองไดเชนหวัด แตถาคนร่าํ รวยเปนอาจ
ตองฉีดยา นอนใหน้ําเกลือกันทีเดียวทุกขกวาคนจนอีกนะ”หลวงพออธิบายแลวยอนถามวา “แลวคน
ร่ํารวยมีสิทธิ์แกชราหรือตายไหม?”
“โธ หลวงพอจะมีหรือจนเกิดมาก็ตองเจ็บ ตองแก ตองตายทุกคนแหละครับ”ขาพเจาตอบ
ตามความเปนจริง
“แลวคุณวา ความเจ็บ ความแก ความตายเปนทุกขไหม?” หลวงพอถาม
“เปนทุกขสิครับ แมเพียงแคคิดถึงก็เกิดทุกขแลวครับ?” ขาพเจาตอบ
“แลวบิดา มารดา ลูก เมีย ของคุณตองตายจากไปก็ดีหรือขาวของเครื่องใชที่คุณรักใคร
หวงแหนหายไปคุณเปนทุกขไหม?” หลวงพอถาม
“เปนทุกขสิครับ มากดวย”ขาพเจาตอบ
การพลัดพรากจากของรัก ลวนเปนทุกขทั้งสิ้นนะ ไมวาคนร่ํารวยหรือคนจน หากประสบ
เขาก็ลวนทุกขทั้งสิ้น ไมยิ่งหยอนไปกวากันนะความจริงแลวคนร่ํารวยที่มีกิจการใหญโตเขาก็ตอ งกูเงิน
ธนาคารมาลงทุนนะ ตองเสียดอกเบี้ยเหมือนกัน มิหนําซ้ําจํานวนมากมายเสียดวย ยิ่งถาวางแผนไวผิดเขา
ก็ตองคิดหนัก ทุกขหนักกวาคนจนเสียอีกบางคนถึงกับฆาตัวตายก็มบี านชองก็ถูกยึดไปก็มี สวนการมีขา
ทาส
บริวารมากนะ ยิ่งมากเทาไรปญหาก็ยิ่งมากเทานั้นนะ และยิ่งคนร่ํารวยมีกิจการมากมายไมมี
เวลาอบรมลูก อีกทั้งลูกก็ถือวาพอแมร่ํารวยประพฤติตนไปในทางเสื่อมเสียก็ยิ่งทําใหพอแมทุกขหนักได

เชนกัน ดังนัน้ คนร่ํารวยก็ดี คนจนก็ดี ลวนมีความทุกขดวยกันทัง้ นั้นไมมีใครไดเปรียบเสียเปรียบใคร
หรอก เปนแตวามีทุกขกันคนละรูปแบบเทานั้นเองนะ”หลวงพออธิบายอยางละเอียด
“แตคนร่ํารวยก็ยังไดเปรียบกวาคนจนในการทําบุญอยูดีแหละครับหลวงพอ
เพราะคน
ร่ํารวยอาจทําบุญไดครั้งละเปนหมื่นเปนแสนเปนลานไดในขณะที่คนจนทําบุญไดครัง้ ละ 5 บาท 10
บาทเทานั้นเอง”ขาพเจาติง
“การทําบุญดวยเงินก็ดี อาหารก็ดี เสื้อผาก็ดี หรือสิ่งของเครื่องใชตางๆ ก็ดี เขาเรียกวา
“วัตถุทาน” นะ และกุศลผลบุญอันจะเกิดจากวัตถุทานนั้น หาไดวดั กันที่จํานวนเงินหรือจํานวนสิ่งของ
เครื่องใชไม แตเขาวัดกันที่องคประกอบ 3 อยางคือ
1-ผูมีความเต็มใจในการให(ถึงพรอมดวยเจตนา)
2-วัตถุทานทีใ่ หนั้นไดมาดวยความบริสุทธิ์(ถึงพรอมดวยไทยธรรม)
3-ผูรับมีความบริสุทธิ์(ถึงพรอมดวยบุญเขต)
ดังนั้นหากคนจนบริจาคเงินทําบุญเพียงแค 5 บาท 10 บาทแตมีความเต็มใจในการทําบุญ อีกทั้ง
เงินที่ทํานั้นหามาไดอยางสุจริตดวยน้ําพักน้ําแรงของตนเอง
ก็ยอ มไดกุศลผลบุญมากกวาคนร่ํารวยที่
บริจาคเงินเปนหมื่น เปนแสน หรือเปนลาน ดวยเจตนาที่หวังอวดหรือแบงทับผูอื่น หรือวาเงินที่บริจาค
นั้นไดมาเพราะคดโกงเขามานะ”หลวงพออธิบาย ทําใหขาพเจาคอยยิม้ ออก
“แลวที่วาผูรับบริสุทธิ์ละครับ หมายความวาอยางไรครับ?”ขาพเจาถาม
“ออ หมายความวา ใหทานแกทานที่เปนอริยบุคคล เปนเนื้อนาบุญของโลกมีอานิสงสสูงมาก
พระพุทธเจาทานเปรียบเทียบไวดังนี้
-ใหทานแกพระสกิทาคามี 1 ครั้งมีผลมากกวาใหทานแกพระโสดาบัน 100 ครั้ง
-ใหทานแกพระอนาคามี 1 ครั้งมีผลมากกวาใหทานแกพระสกิทาคามี 100 ครั้ง
-ใหทานแกพระอรหันต 1 ครั้งมีผลมากกวาใหทานแกพระอนาคามี 100 ครั้ง
-ใหทานแกพระปจเจกพุทธเจา 1 ครั้ง มีผลมากกวาใหทานแกพระอรหันต 100ครั้ง
-ใหทานแกพระสัมมาสัมพุทธเจา 1 ครั้งมีผลมากกวาใหทานแกพระปจเจกพุทธเจา 100 ครั้ง

-ใหทานแกภกิ ษุสงฆ
สัมมาสัมพุทธเจา 1 ครั้ง

มีพระพุทธเจาเปนประมุข

(สังฆทาน)มีผลมากกวาถวายทานแกพระ

และการสรางวิหารถวายสงฆผูมาจากจตุรทิศมีผลมากกวาสังฆทานเขาใจหรือยัง?”
หลวงพอ
อธิบายอยางอารมณดี และเมื่อยังเห็นขาพเจายังสนใจอยูก ็พูดตอวา “ความจริงแลว วัตถุทานนี้แมไมมีเงิน
สักบาทเดียวก็ทําไดนะ”
“ทําอยางไรครับหลวงพอ?”ขาพเจาถามอยางสนใจ
“ก็คอยโมทนาเขาไงละ ใครถวายเงินแสน เงินลาน คุณก็ยกมือไหวกําหนดจิตโมทนาไปกับเขา
ดวย เขาไดบุญเทาไร คุณก็ไดเทานั้นแหละดีไหมละ ไมตองไปอิจฉาคนร่ํารวยใหเสียเวลาจริงไหม?”
หลวงพอตอบ
“แบบนี้ไมเปนการเอาเปรียบผูอื่นเหรอครับ?”ขาพเจาถามอยางติดใจสงสัย
“ไมเอาเปรียบหรอก เพราะคุณจะโมทนาหรือไม ก็ไมไดทําความเดือดรอนใหผูทาํ บุญนี่ เขาก็ยัง
ไดบุญของเขาเต็มที่อยางเดิมนั่นแหละแตอยางไรก็ตาม วัตถุทานนี้ก็เปนเพียงแคทานเบื้องตนเทานั้นนะ
ยังมีทานแบบอื่นที่ไมตองใชเงินทองเลยแมแตบาทเดียว แตใหกุศลผลบุญไดสงู กวาวัตถุทานเสียอีกนะ”
หลวงพออธิบาย
“ทําทานแบบใดละครับ?”ขาพเจารีบถามดวยความสนใจ
“อภัยทาน อยางไรละ ใครเขาทําผิดคิดรายตอคุณอยางไร คุณก็ไมถือโกรธ อภัยใหเขาเสีย
เหมือนที่พระพุทธเจาทานใหอภัยใหแกบรรดาผูคนที่มงุ รายตอองคทา นนั่นแหละ เห็นไหมไมตองเสียเงิน
สักบาทเดียวแตไดกุศลผลบุญมากกวาบริจาคเงินเปนจํานวนมากๆเสียดวยซ้ําไป”หลวงพออธิบายยิม้ ๆ
“แหม หลวงพอครับไดบุญมากโดยไมเสียเงินก็จริง แตมันทําไดยากนะครับ โดยเฉพาะผมแลว
ผมชอบประพฤติปฏิบตั ิตอผูค นแบบเกลือจิ้มเกลือ คือดีมาก็ดีไป รายมาก็รายตอบ แรงมาก็แรงไป หวาน
มาก็หวานไป อะไรทํานองนีแ้ หละครับ มันคอยมีชีวติ ชีวาหนอยขืนอภัยใหบอยๆ คนเลวๆ เหลานั้นก็ยิ่งได
ใจใหญคิดวาเราแหยซิครับเคยแคแอบลอบนินทาลอบกัดลับหลัง คราวนี้ละก็มันตองบุกเขามาดาวาทาทาย
ถึงในบานเปนแน”ขาพเจาใหเหตุผลไปตามที่คิด
“อาว อยากไดบุญมาก หนําซ้ําไมตองเสียเงินเสียทองดวยก็ตองยากหนอยซิ แตก็มิใชยากเย็นจน
ทําไมไดนะ หากคุณควบคุมสติไดแลวคิดวา โอ หนอ คนเลวเหลานี้ คงรับกรรมอยูในนรก เปรต
อสุรกายและสัตวเดรัจฉานมานานหลายภพหลายชาติแลว กวาจะชดใชกรรมชั่วหมดไดเกิดมาเปนมนุษย

กับเขาชาติแรกได ก็ตองทนทุกขเวทนาอยางแสนสาหัส มาหลายกัปหลายกัลป แมเปนมนุษยแลวความ
เลวรายความดุรายก็ยังติดตามมาตามสันดานดั้งเดิมอีก
ดังนั้นเราเองซึ่งเปนมนุษยที่สรางสมบุญบารมี
มาแลวหลายภพหลายชาติ จะใชวิธีแบบเกลือจิ้มเกลือ คือรายมาก็รายไป เลวมาก็เลวไปอยางที่คุณวาแลว
เรามิตองเปนคนเลวไปเชนเขาเหลานั้นหรอกหรือ
ตองพยายามคิดอยางนี้นะแลวในที่สดุ คุณจะให
“อภัยทาน” ไดเองนะ ยิ่งถาคุณไดเจริญวิปสสนาญาณดวยแลวการใหอภัยทานจะเปนของงายมาก” หลวง
พออธิบาย และเมื่อยังเห็นขาพเจาสนใจก็พูดตอวา “ยังมีทานทีไ่ มตองใชเงินทองแตไดกุศลผลบุญสูงกวา
อภัยทานอีกนะ”
“ทานอะไรหรือครับ ที่สูงกวาอภัยทาน”ขาพเจาถามดวยความอยากรู
“ก็ ธรรมทาน ยังไงละ สรางสมไดโดยชวยชี้แนะสั่งสอนผูคนทีป่ ระพฤติตนหลงผิด คิดชั่วให
กลับเนื้อกลับตัวเปนคนดี เปนที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป หรือกลาวงายๆ ก็คือ ชวยนําทางคนที่
เดินทางผิดใหมาเดินถูกทางนั่นแหละ ธรรมทานนี้จะไดกุศลผลบุญสูงกวาอภัยทานนะ เพราะแมเราให
อภัยทานแกคนที่เลวรายไปแลวก็ตาม แตเขาก็หาไดอยูรอดปลอดภัยไม อาจถูกคนอื่นที่เขาไมใหอภัยกําจัด
เสียก็ได แตถา เราใหธรรมทาน จนสามารถทําใหคนเลวกลับกลายมาเปนคนดีเสียไดเขาจะอยูไดโดยรอด
ปลอดภัยใชไหม?” หลวงพออธิบาย
“ครับ แตแหม มันก็ยิ่งยากกวาใหอภัยอีกทานเสียอีก เพราะอภัยทานนั้น เราเพียงอภัยในใจไม
ตองไปของแวะกับคนเลวๆ พรรคนั้นเขารายมาเราก็เลี่ยงเสีย เขาดาเขานินทาเราก็เอาหูทวนลมเสีย แตถา
ถึงขั้นตองพาตัวเขาไปอบรมสั่งสอนคนชั่วรายเชนนัน้ คงไมไหวหรอกครับหลวงพอ”ขาพเจาตอบพรอม
สายหัวอยางทอแท
“อาว ถาคุณยังทําใจไมได ก็ตองรูจักใชอุบายสิ เชน ถาคุณรูวาคนเลวผูนั้นนับถือใคร หรือ
เกรงใจใครและบังเอิญคุณก็รักใครชอบพอกับเขา ก็ขอความรวมมือกับเขา ฝากหนังสือธรรมะไปใหอาน
บางหรือใหเขาหาทางชวนไปหาพระฟงธรรมะบาง หรือหาทางลอหลอกพามาหาฉันก็ไดนะ อยางนี้คุณก็
ไดธรรมทานดวยเชนกัน” หลวงพออธิบาย และเมื่อเห็นขาพเจายังสนใจฟงก็พดู ตอวา “ยังมีวิธีสรางกุศล
ผลบุญที่สูงกวา ทานทั้งหลายโดยไมตองเสียเงินและของแวะกับบุคคลอื่นอีกดวยนะ”
“ทําอยางไรครับหลวงพอ”ขาพเจารีบถามอยางกระตือรือรน
“ก็รักษาศีล อยางไรเลา อยางคุณรักษาแคศีล 5 ใหบริสุทธิ์ก็พอแลวไดบุญมากกวาการใหทาน
ทุกรูปแบบเสียอีกนะ และยิ่งอยากไดกุศลผลบุญมากกวารักษาศีลก็ตอ ง เจริญภาวนาใหได ฌานสมาบัติ
นะหากคุณสามารถทรงฌานได และจิตเปนเอกัคคตารมณ คือมีอารมณเปนหนึง่ ไดแมเพียงชั่วเสี้ยววินาที
หรือแคชางกระดิกหูเทานั้นคุณจะไดกุศลผลบุญมากเสียกวาบวชตั้งหลายพรรษาโดยมิไดเจริญภาวนาเสีย
อีกนะ”หลวงพออธิบาย

“เอ ถายังงั้น ผมเลือกสรางกุศลผลบุญดวยการเจริญภาวนาเสียเลยจะมิดีกวาหรือครับ?” ไดบุญ
สูงกวาการใหทาน และรักษาศีลเสียอีกขาพเจาและใหขอ คิดเห็น
“มันไมงายอยางที่คุณคิดนะซี การขึ้นบันไดเขาตองขึ้นทีละขั้นมิใชกระโดดทีเดียวขึ้นไปอยูบันได
ขั้นสูงสุดเลย ดีไมดีตกมาแขงขาหักนะ การใหทานบอยๆ ยอมทําใหเกิดตัวเมตตา คือ ความรักบังเกิด ตัว
กรุณา คือความสงสารเกิด และเมื่อเกิดขึ้นมาแลว ก็ทําใหคุณเกิดความละอายที่จะผิดศีลโดยเฉพาะศีล 5
และเมื่อศีล 5 บริสุทธิ์การเจริญภาวนาก็เปนไปไดโดยงายมันเปนบันได 3 ขั้นนะ จะกระโดดพรวดพราว
ไปเจริญภาวนาเลยมันก็ยากเย็น หากไมมีการใหทานและการรักษาศีลมากอน เสมือนหนึ่งกระโดดจากพื้น
ขึ้นบันไดขัน้ สุดทายนัน่ แหละ แตก็อาจทําไดนะ ถาคุณมีวิชาตัวเบาเหมือนในหนังจีน และก็เคยมีคนใน
สมัยพระพุทธเจาทํามาแลวดวยเหมือนกันคือ ทานผูนนั้ ดูถูกวาการใหทานเปนกุศลผลบุญขั้นต่ํา จึงมุง
รักษาศีลและเจริญภาวนาไปเลย ดวยกุศลผลบุญดังกลาวเมื่อตายไปก็เปนผลทําใหมาเกิดเปนมนุษยและได
บวชในพระพุทธศาสนาเมื่อบวชใหมไดออกบิณฑบาตแตเนื่องจากทานอาวุโสนอยที่สุด
จึงตองเดิน
ทายสุดปรากฏวา ชาวบานทีน่ ําอาหารมาใสบาตร พอใสมาถึงทานนั้นอาหารก็หมดพอดี ทําใหพระทาน
นั้นตองนําบาตรปาวกลับมาอาศรมและตองอาศัยภัตตาหารจากพระรูปอื่นที่แบงปนใหพอไดขบฉันบาง
ในวันรุงขึ้น พระอุปชฌายจึงสั่งใหพระทานนั้น ออกเดินนําหนาพระภิกษุรูปอื่นออกบิณฑบาต
โดยใหเหตุผลวาเมื่อวานนี้พระทานนั้นเดินทายแถวจึงไมไดอาหาร สวนทางฝายชาวบานทีน่ ําอาหารมา
คอยใสบาตรกลับนัดแนะกันวา เมื่อวานนีพ้ วกเราใสบาตรจากหัวไปทางทายแถวทําใหพระทานหนึ่งซึ่งอยู
ทายแถวไมไดรบั อาหารเลย ดังนั้นวันนี้เราจงใสบาตรจากทายแถวไปทางหัวแถวเพื่อเปนการชดเชยเถิด
ดวยเหตุนี้เมื่อพระมา ชาวบานก็ใสบาตรจากทายแถวไปทางหัวแถว และพอใสบาตรมาถึงพระทานนั้นที่
อยูหวั แถวอาหารก็หมดพอดี ทําใหพระทานนั้นตองนําบาตรเปลากลับอาศรม เชนเดียวกับวันแรกอีก
ในวันตอมา พระอุปชฌายจึงสั่งใหทานนั้นออกบิณฑบาตโดยใหเดิน อยูในตําแหนงกลางแถวใน
วันตอไป โดยใหเหตุผลวา คราวนี้แมชาวบานจะใสบาตรจากหัวแถว หรือทายแถวมาก็ตามพระทานนั้น
ยอมตองไดภัตตาหารแน
สวนทางฝายชาวบานก็กลับปรึกษากันวาสองวันแลวนะที่เรานําอาหารมาใส
บาตรและไมวา จะใสบาตรจากหัวแถวไปหาทายแถว หรือใสบาตรจากทายแถวยอนไปทางหัวแถวก็ตามมี
พระภิกษุรูปหนึ่งไมเคยไดรบั อาหารเลยนะ อยากระนัน้ เลยในวันรุน ขึ้นพวกเราจงแบงออกเปน 2 กลุม
เถิด คือกลุมหนึ่งใสบาตรจากหัวแถวไปทางทายแถว และอีกกลุมหนึ่งใสบาตรจากทายแถวไปหาหัวแถว
เพราะถาทําวิธนี ี้แลวไมวาพระทานนัน้ จะเดินบิณฑบาตอยูหวั แถว หรือทายแถวก็ตามที ยอมตองได
ภัตตาหารจากพวกเราอยางแนนอน
ดังนั้นในวันรุง ขึ้นเมื่อพระออกบิณฑบาตชาวบานก็แยกออกเปน 2 กลุม และแยกกันใสบาตร
ตามวิธีการที่คิดเอาไว ปรากฏวา พอถึงพระทานนัน้ ทีย่ ืมอยูตรงกลาง อาหารก็หมดพอดี ทําใหพระทาน
นั้นตองนําบาตรเปลากลับอาศรมในวันที่ 4 พระอุปชฌายจึงใหพระบวชใหเขาแถวเปนองคที่สองตอจาก

ทานเมื่อชาวบานมาใสบาตร เมื่อใสองคแรกแลวก็ขามไปใสองคที่สาม เนื่องจากมองไมเห็นบาตรองคที่
สองพระอุปชฌายจึงใหมือของทานจับปากบาตรพระบวชใหมไว ชาวบานจึงเห็นบาตรของพระองคที่สอง
และใสบาตรของทานไดโดยอาศัยทานบารมีของพระอุปชฌาย
เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงทราบเรื่องราวแลวจึงไดทรงอธิบายวา พระทานนัน้
ในอดีตชาติมิไดสรางสมทานบารมีมาเลย ดวยดูถูกวาทานบารมี เปนกุศลผลบุญขั้นต่ําจึงมุงแตรักษาศีล
และเจริญภาวนา ดังนั้นเมือ่ มาเกิดในชาตินี้จึงขาดลาภและขาดแคลนในทุกสิ่งทุกอยาง แมแตอาหารการ
กินดังที่ไดประจักษแลว ผิดกับพระสีวลีซึ่งในอดีตสรางทานบารมีมามาก มาในชาตินี้จึงอุดมสมบูรณเปน
ยังไงละคุณมนูญ จะเอายางพระทานนัน้ หรือ?” หลวงพออธิบายโดยละเอียดแลวยอยถามขาพเจา
“เอ หากเปนเชนนี้ผมก็เห็นจะตองรีบสรางทานและรักษาศีลกอนแลวนะครับ
ทานผูอา นที่รัก พอเขาใจแลวใชไหมครับวา ไมวาทานจะเปนคนร่ํารวยลนฟาสักเพียงไร หรือ
ยากจนขนแคนสักปานไหนก็ตามทานมีโอกาสที่จะสรางกุศลผลบุญไดไมนอยหนากันเลยนะครับ

ทําไมจึงตองกําหนดเอาการดื่มสุราเขาไวในศีล 5 ดวย
โดยพื้นฐานของจิตใจทีแ่ ทจริงแลว ขาพเจาเปนผูที่ชอบชวยเหลือคนมาตั้งแตเด็ก อาทิเชน ชวย
ติวหนังสือใหเพื่อนๆ ที่เรียนไมคอยเกง ชวยเหลือครูในการปรามเพือ่ นๆ ที่เกเร อีกทั้งชวยเหลือกิจกรรม
สวนรวมของทางโรงเรียนตลอดมาไมวาจะเรียนอยูในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือแมแตใน
โรงเรียนนายรอย
จปร.และแมเมื่อออกมารับราชการก็ใหการชวยเหลือตอผูใตบังคับบัญชาเพื่อน
ขาราชการและญาติ สนิทมิตรสหาย ในทุกรูปแบบไมวาจะเรื่องการเงินการทองการใหอภัยแกผูคน หรือ
แมแตการอบรมสั่งสอนชี้แนะใหเดินทางทีถ่ ูกที่ควรดังนัน้ วากันตามความเปนจริงแลว
ขาพเจามีความ
เมตตากรุณา ตอคนและสัตวมาแตไหนแตไรแลวพอสมควรทีเดียว ดวยเหตุนี้เมื่อขาพเจานําคําสอนของ
หลวงพอมาพิจารณาดู จึงไมมีความหนักใจในการสรางทานบารมีเลย ไมวาจะเปนวัตถุทาน สังฆทาน
อภัยทาน หรือแมธรรมทาน และเมื่อลองตรวจศีล 5 ดูในขอแรกปาณาหามฆาสัตวนั้นสบายมาก เพราะ
ขาพเจาเปนคนที่รักสัตว สงสารสัตวอยูแลวฆาไมไดแนๆ
ในขอที่สอง อทินนาหามลักขโมยทรัพยสินของผูอื่นก็ยิ่งงายใหญเพราะขาพเจาเกลียดนักเกลียด
หนาในเรื่องนี้ และเคยประณามผูที่ลักขโมยเสมอมาวาเปนคนเห็นแกตัวแกได เบียดเบียนผูอนื่ ที่เขาเอา
แรงกายแรงใจเขาแลกกวาจะหาเงินหาทองมาได แลวจูๆ ไอพวกนักลักมาฉวยโอกาสขโมยของเขาไป
งายๆ โดยไมตองลงทุนลงแรง
ในขอที่สามกาเม ผิดลูกผิดเมียคนอื่น ก็ผานไปไดเลยเพราะเรื่องเชนนี้ไมเคยอยูในความคิดของ
ขาพเจา ดวยเห็นเปนเรื่องที่นาละอายมาก
และในขอที่สมี่ ุสา หามพูดโกหกในขนนีต้ อนแรกๆ ขาพเจาก็ยังหวั่นๆ ใจอยูบางไมคอยจะแนใจ
นักวาจะรักษาขอนี้ไดหรือไมเพราะในการอบรมผูใตบังคับบัญชาบางครั้งก็ตองลอหลอกกันบางเพือ่ ใหเขา
กลัวในการยักยอกของหลวง หรือขูกันบาง เพื่อมิใหเขาประพฤติตนออกนอกลูนอกทางแตเมื่อขาพเจาทุม
ความสนใจไปในการศึกษาคนควาหาหนังสือธรรมะอานมากมาย ก็เขาใจวาการพูดไมตรงตอความจริง
ดวยเจตนาใหผูฟงเกิดกําลังใจที่จะประพฤติดีประพฤติชอบก็ดี เปลี่ยนการกระทําจากรายเปนดีก็ดี มิไดเขา
ขายผิดศีลขอมุสา เพราะเปนการพูดที่มิไดหลอกลวงใหเขาเสียซึ่งทรัพยสินเงินทอง เสียเกียรติยศชื่อเสียง
หรือเสียผูเสียคน ดังนั้นศีลขอมุสาจึงสอบผานไปได ไมนาหนักใจสําหรับขาพเจาอีกตอไป
แตศีลขอที่หาคือ สุรา นี่ซิมันเปนความสุขเล็กๆ นอยๆ ของขาพเจา จริงๆ โดยเฉพาะสําหรับชีวิต
ในตางจังหวัดซึ่งขาดแคลนทั้งสถานที่ทองเที่ยว ไมวาจะเปนบาร คลับ โรงหนัง โรงละครทุกเย็นบรรดา
เพื่อนๆ ก็ชักชวนกันมาตั้งวงกินเหลาอยูท ี่บานขาพเจาเปนที่สนุกสนาน อยาวาแตจะคิดเลิกเลย แมเพียง
ขาพเจาเจ็บไขไดปวยเพียงแควันสองวันบรรดา คอเหลาก็โวยวายกันแลว หนําซ้ําเพือ่ นคอเหลาที่เปนหมอ

แทนที่จะสั่งยาใหขาพเจากิน กลับเขียนใบสั่งยาวา “แมโขงหนึ่งแบน ผสมยาจีนรอนๆ 1 กา วันละ 3
มื้อกอนอาหาร”อีกดวย
ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงหนักใจนัก อีกทั้งคิดเขาขางตัวเองวาการที่ขาพเจาดื่มสุรา ความจริงก็หาได
ทําใหใครเดือดรอนไม เงินที่ซื้อหามาก็เปนเงินของขาพเจาเองมิไดเบียดเบียนใคร จะดื่มจะกินก็ดื่มกินใน
บานของขาพเจามิไดเกะกะระรานทําใหใครตองเดือนรอนผิดกันกับศีลอีก 4 ขอ ปาณา อทินนา กาเม
และมุสา ซึ่งประพฤติปฏิบตั ิแลวผูอื่นเขาเดือดรอน ทําไมและอะไรกันนักหนาจึงตองเอาสุราเขาไปอยูใน
ศีล 5 กับเขาดวย เรื่องเลวรายอยางอื่นอีกตั้งมากมายทําไมจึงไมคัดเอามาบรรจุไวแทนสุราเลา?
เมื่ออัดดั้นตันใจและสงสัยเรือ่ งนี้อยู ขาพเจาจึงเลาเรื่องทัง้ หมดที่ขาพเจาเขียนไวแลวนี้ใหหลวงพอ
ฟง แลวเนนถามวา
“หลวงพอครับ ผมก็ไมเห็นวาสุราจะเลวรายอะไรนักหนาทําไมจึงตองเอามากําหนดเขาไวในศีล
5 ดวยเลาครับ?”
“ไอสุรานี่แหละตัวรายที่สุดละคุณ เพราะมันเปนตัวทําลายสตินะหากดื่มเขาไปแลวจะทําใหขาด
สติ และทําลายศีลทั้ง 4 ขอแรกไดทั้งหมดเลยนะ เปนยังไง ดูคุณอาลัยอาวรณมากจริงนะ”หลวงพอตอบ
และเยาขาพเจา
“ก็เปนบางครับ แตผมสงสัยวาสุราจะไปทําลายศีลทั้ง 4 ขอแรกไดอยางไรครับหลวงพอ?”
ขาพเจารับออยๆ
“อาว ก็ดื่มแกวแรก แกวสอง แกวสาม ก็ยังคุยกันไดเปนเรื่องเปนราวสนุกสนานครื้นเครงดี พอ
แกวที่สี่ทหี่ าชักหนาตึง หูตึง ลิ้นไกสั้น เสียงเริ่มดัง ใครเกงทางใดก็เริ่มอวดลวดลาย คุยอวดความเกงกลา
สามารถของตัว บางรายก็ชกั แสดงอิทธิฤทธิ์ดวยการเคี้ยวแกวเลนก็มี บางรายก็ถอดถุงเทาของตัวเองลงใน
แกว แลวนั่งดื่ม บางรายก็รองไหหากมีการพูดผิดหูกนั ขึ้นอาจถึงขั้นมาการทาดวล ยิ่งโตะขางเคียงไมถูก
กันมากอนพูดจาแขวะกันไปแขวะกันมาก็ขาดสติ ยั้งคิด ถึงขั้นฆากันตาย ก็ผิดศีลปาณาขึ้นมาดวย ขาดสติ
ใชไหม? และถาคุณเมามายขาดสติ แลวเกิดไปหยิบฉวยขาวของมีคาเชนปากกาปลอกทอง หรือนาฬิกา
ของเพื่อนฝูงที่เมาดวยกันติดไมติดมือกลับบาน หรือทําเงินที่เขาฝากมาหายไป แลวพอไดสติกห็ าใชเขา
ไมได ก็เปนการผิดศีลอทินนาเขาอีก หรือถาคุณเกิดเมามายขาดสติกลับเขาบานเกิดไปสะดุดสายมุงมุดเขา
ไปหลับนอนกับใครที่มิใชเมียของคุณก็ผิดศีลกาเมเขาไปอีก หรือถาในขณะที่คณ
ุ เมามายขาดสติ เกิดไป
รับปากสัญญาอะไรกับใครเขาไวแตพอวันรุงขึ้นเมื่อสรางเมาคุณก็ลืมเสียสิ้นปลอยใหเขาตองเสียเวลาไป
รอคอยก็ดี หรือผิดหวังที่คณ
ุ ผิดสัญญาในเรื่องที่คุณรับปากไวก็ดี ก็ผิดศีลมุสา อีกใชไหม? นี่แหละฉันจึง
วาสุรานัน้ เปนตัวทําใหขาดสติและทําลายศีลทั้ง 4 ขอแรกไดหรือคุณวาไมใช?”หลวงพออธิบายแลวยอน
ถาม

“ผมก็เห็นดวยตามที่หลวงพอพูดทุกอยางแหละครับจึงหาหนทางปองกันไวทุกแงทุกมุม เชนจะดื่มก็ใหมา
ดื่มกันที่บานผมเปนการหลีกเลี่ยงการมีเรื่องราวกับคนภายนอก
มิหนําซ้ําผมจะเลือกชวนเฉพาะเพื่อน
สนิทที่ชอบสนุกสนานจริงๆ เทานั้น คือพอเมาก็รองเพลงกันไปตามเรื่องตามราว พวกที่เมาแลวชอบหา
เรื่อง ผมไมชวนมารวมลงหรอกครับ จึงตัดเรื่องปาณาไปได ในเรื่องอทินนาก็เชนกัน จะหยิบอะไรติดไม
ติดมือกันไปบางก็แคไมขีด ไฟแช็ค หรือปากกาที่หาคาไมได ยิ่งกาเมแลวที่บานผมมีผูหญิงคนเดียวคือเมีย
สวนมุงที่อยูขา งลางเปนมุง ของพลทหารรับใชจะมีที่เขาขายเห็นจะเปนมุสานั่นแหละครับเพราะตอนเมา
นัดกันจังเลยแตพอหายเมาแลวลืมหมด แตตางฝายตางลืมนะครับ”ขาพเจาตอบและพยายามหาเหตุผล
เขาขางตัวเอง
“เอะ ไมเลวนี่ แตปองกันไมตลอดหรอกนะ อยางนอยดื่มเหลามีกับแกลม และกับแกลมนั้นแม
คุณไมไดทําเอง มิไดฆาเองแตถาหากสั่งใหผูอื่นทําแลวมีการฆาเกิดขึน้ คุณก็หนีปาณาไมพน อยูด ีนะหรือ
แมการหยิบฉวยไมขดี ไฟแช็คก็ดี ปากกาที่ไมมีราคาคางวดตามที่คุณวาก็ดี ยอมทําใหเจาของเขาเสีย
ผลประโยชนเหมือนกัน เพราะเขาเคยไดใช แลวไมไดใชเพราะสูญหายไปอยูที่คณ
ุ ก็ผิดศีลอทินนาดวยนะ
ฉันคิดวาคําพูดของฉันคุณเขาใจแลวทั้งหมดแตแสรงดันทุรันไปอยางนั้นเอง
สวนที่วาคุณดืม่ อยูที่บานของคุณ แลวไมไดทําใหใครเขาเดือดรอนนัน้ ก็หาจริงไม เพราะการรอง
รําทําเพลงของบรรดาขี้เมากลุมคุณหาไดดงั อยูเฉพาะในตัวบานของคุณไม หากมันดังไป3 บาน 8 บาน
ยิ่งดึกดื่นเทีย่ งคืนผูคนอื่นเขาจะไดนอนหลับพักผอนอยางผาสุกก็กลับตองมาทนฟงเสียงเพลงจากนักรองขี้
เมาที่หาความไพเราะเสนาะหูไมไดเลย แมเขาจะไมมายืนดาอยูห นาบานคุณ แตเขาก็สาปแชงอยูในใจนะ
ไมเปนสิริมงคลเลยนะ นอกจากนั้นเมียของคุณเลาก็จะตองอดหลับอดนอน คอบเก็บกวาดลางถวยลางชาม
หลังจากทีว่ งเหลาเลิกราแลว สวนคุณซึ่งเปนคนหางานใหเมียทํา กลับมุดเขามุงนอนหลับสลบไสลเพราะ
ความเมา มันควรแกการนาละอายบางไหม? คุณลองไปนั่งคิดพิจารณาดูเอาเองก็แลวกันนะ”
หลวงพอพูดและเมื่อเห็นขาพเจานั่งคอตกตั้งใจฟงอยู ก็พูดตอวา”ความจริงแลว การดื่มสุรานั้น
มันไมเฉพาะแตทําใหชาวบานและลูกเมียของคุณเดือดรอนเทานั้นนะ หากแตตัวของคุณเองนัน่ แหละจะ
เดือดรอนหนัก ในระหวางที่มีชีวิตอยู ก็อาจเจ็บไขไดปวยเปนโรคกระเพาะ โรคไต โรคตับแข็ง โรคหัวใจ
ความดันโลหิตสูง แอลกอฮอลิสซึ่มหรืออัมพาตไดนะ และเมื่อตายไปหากเกิดเปนมนุษยในชาติหนาก็
จะตองรับกรรมอีก กลาวคือ ถาดื่มนอย เกิดมาก็จะเปนคนที่มีอาการปวดศรีษะ วิงเวียน มึนงง อยูตลอด
กาลรักษาไมหายขาด ถาดื่มขนาดกลางเกิดมาก็จะเปนโรคประสาท และถาดื่มขนาดนัน้ เกิดมาก็จะเปน
วิกลจริตหรือคนบาทีเดียวนะจําไว เออ ทางที่ดีเอาอยางนี่ซิ ใน 2-3 วันนี้ฉันขอใหคุณรวมวงสุรากับ
เพื่อนๆ เชนเดิม แตคุณอยาดื่มนะหากเพื่อหากคุณก็บอกไปวาไมสบาย หมอหาม หรือไมก็บอกวารับปาก
ฉันไว ผิดสัจจะไมได คุณจะทําไดไหม?”
“ผมรับปากครับหลวงพอแลวหลังจากนั้นเลาครับ?” ขาพเจารับปากแลวถาม

“คุณก็มาเลาใหฉันฟง ถึงเหตุการณในวงสุราของคุณซิวาคุณมีความรูสึกอยางไร? สวนหลังจาก
นั้นคุณจะไปดืม่ กินกับเพื่อนของคุณอีกก็เปนเรื่องของคุณ”หลวงพอพูด
ขาพเจาเมื่อรับปากกับหลวงพอแลว ก็ปฏิบัติตามโดยขอตัวเพื่อน ๆ ไมยอมดื่มจริงๆ แตอยูพูดคุย
รวมวงดวยเหมือนเดิมและคอยอํานวยความสะดวกให แมจะถูกคะยั้นคะยอจากเพื่อนๆ สักเพียงไร
ขาพเจาก็ยืนกรานไมยอมดื่ม แกวแลวแกวเลาผานไปบรรดาเพื่อนชักเริ่มเมา บางคนก็เริ่มคุยอวดศักดา
ความเกงกลาของตนอีกคนก็คุยบางยกตัวเองเขาขมวา ตนนั้นยิ่งแนกวา ขาพเจาซึ่งมิไดเมาดวยชักเกิด
ความรําคาญ และมองเพื่อนๆ เหลานั้นเหมือนคนแปลกหนาในใจคิดสมเพชเวทนาวา คนเหลานี้เกงเฉพาะ
ตอนเมาแทๆ เวลาไมเมาก็แหยๆ และไมกลาเผชิญหนาตออะไรเลยทั้งสิ้น มีแตขาพเจาเทานั้นที่คอย
รับหนาคุมครองให พอเหลาเขาปากกลับกลายเปนคนเกงทั้งนั้น
เวลาผานๆไปเพื่อนๆ ก็เมามายมากขึ้นสงเสียงรองเพลงกันลั่นไปหมด ขาพเจาชักหนักใจยิ่งนึกถึง
คําพูดของหลวงพอขึ้นมาดวยก็ยิ่งเกิดเกรงใจชาวบานขางเคียง เพราะบานที่อยูเปนเรือนแถวเสียดวย อีกทั้ง
เวลาขณะนั้นก็ 5 ทุมกวาแลว ขาพเจาจึงเลี่ยงลงจากบานแลวเดินผานหองขางเคียงไปจนสุดเรือนแถว
และแมออกไปจนถึงถนนใหญ เสียงนักรองขี้เมาจากบานขาพเจาก็ยังดังลั่นเกินกวา 3 บาน 8 บานเสียอีก
เมื่อขาพเจากลับขึ้นบาน เพือ่ นขี้เมาบางคนก็หนั มาพูดพรอมกับเรอเอิ้กอากกลิ่นเหลาเหม็นคลุงจนขาพเจา
แทบจะทนไมได ยิ่งมองดูกับแกลมกลางวงมันมีสภาพเหมือนมิใชคนกินจริงๆ ตามขอบจานตามพื้นมี
ชิ้นสวนอาหาร และน้ําแกงหกเรี่ยราดคิดในใจวา นี่เรารวมกินเหลากับเขาเหลานี้มาไดอยางไรกันหนอ
ในคืนนัน้ กวาเพื่อนขี้เมาของขาพเจาจะเลิกราไดก็ประมาณเกือบตี 1 โดยบางราย ก็เดินโซเซรอง
เพลงกลับ บางรายก็ขี่มอเตอรไซคกลับแตกวาจะตั้งตัวไดก็ลมลุกคลุกคลานอยูหลายตลบทีเดียว เมื่อสง
เพื่อนๆเสร็จ ขาพเจาก็ขนึ้ บาน เขาชวยภรรยาและทหารรับใชเก็บถวยชามไปลาง ทําความสะอาดพื้น
โดยเฉพาะระเบียงหนาบานสกปรกมากเพราะมีบางคนมาอาเจียนทิ้งไว จิตใจของขาพเจาในตอนนั้นเกิด
ความรักและสงสารภรรยาเปนที่สุดที่ทนลําบาก อดหลับอดนอนทําทุกอยางเพื่อขาพเจาตลอดมาโดยมิได
ปริปากบนสักคํา พอกันทีเพียงครัง้ เดียวที่ขาพเจามิไดดื่มเหลา และทนนั่งอยูในกลุมเพื่อนรวมแกงขี้เมาก็
สุดแสนที่จะทนไดเสียแลว และในคืนนั้นเองขาพเจาก็ตงั้ ปณิธานไวโดยแนชดั วา นับแตบัดนี้ไปขาพเจาจะ
เลิกดื่มสุราโดยเด็ดขาด และขาพเจาก็ปฏิบัติไดมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งยังความปลืม้ ปติยนิ ดีแกภรรยาและ
บุตรของขาพเจาเปนอยางยิง่
สําหรับเหตุการณในวงสุรานัน้ ขาพเจาก็ไดเลาใหหลวงพอฟงโดยละเอียดรวมทั้งบอกความรูสึก
ตางๆ ที่เกิดขึน้ และความตั้งใจโดยเด็ดเดี่ยวที่จะเลิกดื่มดวย ซึ่งหลวงพอก็ยินดีและใหกําลังใจวา
“มันถึงเวลาของคุณแลวนัน่ เอง จึงทําใหคุณเกิดความรังเกียจที่จะดื่มสุราตอไป และบัดนี้ทางเดิน
เขาสูแสงธรรมของคุณสวางแลวนะจงตัง้ ใจเดินไปเถิด”

ทานผูอานที่รัก เคยสงสัยในปญหาขอนีเ้ ชนขาพเจาบางไหมครับ?ถาเคยสงสัยมา ขาพเจาหวัง
เปนอยางยิ่งวาคําตอบของหลวงพอกระจางชัดแลวนะครับ

ถากระทําแตความดีโดยไมตองนั่งกรรมฐานจะมีสิทธิ์ตกนรกไหม?
เมื่อขาพเจาเลิกดื่มสุราไดแลว
การบําเพ็ญทานและการรักษาศีลของขาพเจาก็เปนไป
โดยงาย ไมมีอะไรติดขัดไมมีอะไรเปนอุปสรรคขัดขวาง ทําใหเกิดการไขวเขวอีกตอไป จึงนับวาขาพเจา
ไดเหยียบยางขึ้นสูบันไดขั้นที่ 1 อันเปนความงามเบื้องตนของพระพุทธศาสนาไดแลวอยางคอนขาง
มั่นคงทีเดียว แตคนอยางขาพเจายอมไมอยูหยุดเพียงเทานี้แน จะตองพยายามหาทางกาวเดินขึ้นสูบ ันไดขั้น
ที่ 2 คือการเจริญภาวนาใหไดฌานสมาบัตใิ หจงได

ดวยเหตุนี้ในคืนวันหนึ่ง ขาพเจาเขาไปไหวพระสวดมนตตามที่หลวงพอเคยสอนไว(จะ
สวดอะไรบางนั้นขอทานผูอา นจงเปดดูในคูมือปฏิบัติพระกรรมฐานทีห่ ลวงพอเขียนไวเถิด เพราะขณะนี้
ไดมีจัดพิมพเปนรูปเลมไวแลว)
แลวลองนั่งดูตามแบบฉบับของการนั่งกรรมฐานคือนั่งขัดสมาธิเพชร
นั่นเอง ตอจากนั้นก็เริ่มระลึกถึงลมหายใจเปนอารมณ(อานาปานุสสติกรรมฐาน) แลวกําหนดเอา “พุท
โธ” เปนองคภาวนา (พุทธานุสสติกรรมฐาน) คือหายใจเขาภาวนาวา “พุท” หายใจออกภาวนาวา “โธ”
และชั่วระยะเวลาผานไปเพียงไมกี่วนิ าทีขาพเจาก็เริ่มรูสึกคันตามเนื้อตามตัว โดยเฉพาะที่ใบหนาเหมือนมี
ตัวแมลงมาเดินไตยิ่งหักหามใจสะกดนิ่งไว เจาแมลงที่วาก็ดเู หมือนจะเดินไปเขาหูบาง จมูกบาง จน
ขาพเจาทนไมไหว ตองใชมือคอยปด และเกาตามเนื้อตามตัวที่คันอยูบอยๆ อดนึกขําไมไดที่มคี นเคยเอา
ปญหานี้ถามหลวงพอ แลวหลวงพอเยาวา
“ไอตัวสมาธินี่มันคันใชไหม อยาไปสนใจมันนะปลอยไปเดี๋ยวมันก็หายคันเองแหละ” เอา
ปลอยก็ปลอย ขาพเจากําหนดจิตอยูแตลมหายใจเขา-ออก และองคภาวนา “พุทโธ” ตอไปความคันตางๆ
เกิดหายไปจริงๆ แตความเจ็บที่ตาตุมซึ่งกดติดกับพื้นกระดานนี่สิมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนั้นที่กนกบ
อีกแหงหนึ่งก็ดูเหมือนจะมีอาการเจ็บปวดขึ้น และแมวาขาพเจาจะหาเบาะมา รองพื้น และนั่งใหมก็หาได
พนจากความทุกขทรมานที่เกิดขึ้นไม มิหนําซ้ําขาทั้งสองขางของขาพเจา กลับเกิดอาการเหน็บชาจนขยับ
เขยื้อนไมไดเลยอีกดวยเปนอันวาการเจริญภาวนาของขาพเจาในคืนนั้น ประสบความลมเหลวโดยสิ้นเชิง
คิดไมถึงจริงๆ วาการเจริญภาวนานัน้ ทําไมจึงชางยากเย็นและทุกขเวทนาเชนนี้ และถาแกไขไมตกก็เห็นที
ที่ขาพเจาจะกาวขึ้นสูบนั ไดขัน้ ที่ 2 ไมไดแน ดังนั้นในวันหนึ่งขาพเจาจึงไดถามหลวงพอวา
“หลวงพอครับ

ถากระผมทําแตความดีโดยไมตองนั่งกรรมฐานจะมีสิทธิ์ตกนรกไหม

ครับ?”
“มีสิทธิ์ตกแน”หลวงพอตอบทันที
“อาว ก็พระพุทธเจาสอนวา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว มิใชหรือครับ?”ขาพเจาแยง
“ใช แตคุณหรือคนธรรมดาทั่วๆ ไปจะมีใครกระทําแตความดี 100 เปอรเซ็นต เลา มีแต
ทําดีมาก ทําชั่วนอยหรือทําชั่วมาก ทําดีนอยจริงไหม? ไมใชพระอรหันตนี่ ทานมีสติทุกลมหายใจเขา
ออกจึงจะทําความดีไดทั้ง 100 เปอรเซ็นต”หลวงพออธิบาย
“แตหลวงพอเคยพูดไวนี่ครับวา การบําเพ็ญทานและรักษาศีลนั้นถึงเปนความงามเบื้องตน
ของพระพุทธศาสนา หากตายไปก็มีสิทธิไ์ ปจุติเปนเทวดา เสวยสุขในสวรรคได”ขาพเจาแยงเพราะยังของ
ใจอยู

“เกงนี่ ที่จําได แตนั่นตองหมายความวา กอนตายจิตของคุณกอนทีจ่ ะแยกจากกายตองจับ
อยูในกุศลผลบุญของทาน ศีล ที่คุณทํามาดวยนะ จงจะไปเกิดเปนเทวดาได แตถาจิตของคุณกอนที่จะ
แยกจากกายไปจับอยูในกรรมชั่วแมเพียงนอยนิด คุณก็ตองไปรับกรรมชั่วกอนตอเมือ่ ชดใชกรรมชัว่ เสร็จ
สิ้นแลวนั่นแหละ คุณจึงจะมีสิทธิ์ไปเสวยผลแหงกรรมดีไดนะ”หลวงพออธิบาย
“มีขอแมอยางนี้ดวยเหรอครับ?”ขาพเจาถามออมแอม
“ใช บางคนอาจทําความดีถงึ 80 เปอรเซ็นต ทําความชั่วเพียง 20 เปอรเซ็นตนะ กรรม
ดีและกรรมชั่วนั้นแยกกันโดยเด็ดขาด อยูที่วาจิตของคุณกอนที่จะแยกจากกายนั้นไปจับอยูที่กรรมดีหรือ
กรรมชั่วตางหาก
ถาบังเอิญกอนตายจิตไปจับเอากรรมชั่วเพียงนอยนิด ก็อาจลงนรกกอนไดและใน
ทํานองเดียวกันหากแมคุณทําชั่วมา 80 เปอรเซ็นต ทําความดีไดเพียง 20 เปอรเซ็นต หากจิตของคุณ
กอนแยกจากกายไปจับเอากรรมดีเพียงนอยนิดเขา ก็สามารถไปเสวยสุขในสวรรคกอ นไดนะ ดวยเหตุนี้
คนเฒา คนแก จึงมักจะไปคอยใหสติแกคนใกลตายเสมอ โดยใหคนใกลตายภาวนา “พุทโธ” บาง
“สัมมาอะระหัง”บางเปนตน แตไมเปนผลหรอกนะ ถาคนที่ใกลจะตายผูนั้นมิไดเคยฝกกรรมฐานมากอน”
หลวงพออธิบาย
“จริงครับหลวงพอ ขนาดผมมิไดเจ็บไขไดปวยสักนิด ยังทําจิตใหสงบจับอยูในองคพุทโธ เพียง
แคสัก 2-3 นาที ยังไมไดเลยครับ”ขาพเจารีบสารภาพตามความเปนจริง
“ตองฝกใหชาํ นาญนะ จึงจะทําได เหมือนเชนนักมวยนั่นแหละแมจะมีพี่เลี้ยงไปยืนตะโกน
สอนอยูขางเวทีใหฮุคขวา ฮุคซาย เตะกานคอ ศอก เขา เขาก็ทําไมไดนะ หากมิไดฝกซอมจนเกิดความ
ชํานาญมากอน ดังนั้นหากใครก็ตามสามารถฝกกรรมฐานไดจนช่ําชอง ก็อาจสามารถกําหนดจิตไปวางอยู
ณ ที่ใดก็ไดนะ ยิ่งฝก จิตก็ยิ่งเชื่องนะ แมทํากรรมชั่วไวมาก ทํากรรมดีไวแตเพียงนอยนิด เขาก็สามารถ
กําหนดจิตของเขาไปวางไวในสวนของกรรมดีได โอกาสลงนรกเขาจึงไมมี และเมื่อเขาไดมีโอกาสไดอยูใน
กลุมของคนดี เขาก็มีโอกาสสรางกุศลผลบุญไดมาก และในทุกครั้งที่สรางกรรมดี ถาเขาอุทิศสวนกุศลผล
บุญใหแกเจากรรมนายเวรไปเรื่อยๆ หากเจากรรมนายเวรเหลานั้นไมถือผูกโกรธ พยาบาท และอภัยให เขา
ก็อาจจะไมตองไปชดใชกรรมชั่วเลยก็ไดนะเสมือนหนึ่งเจาหนี้ ซึ่งเห็นคุณงามความดีของคุณ แลวไมติด
ใจทวงหนี้คืนจากคุณนั่นแหละ คุณก็ไมตอ งหาเงินไปใชหนี้เขาใชไหม?”
ดังนั้นหากคุณฝกนัง่ กรรมฐานไดอยางช่าํ ชอง คุณจะไดเปรียบมากนะอยางนอยที่สดุ กอน
ตายคุณก็จะสามารถกําหนดจิตของคุณไปวางอยูในกรรมดี แลวไปเสวยสุขตามกุศลผลบุญที่คุณทํามาได
นะ อยาลืมวาการตายนั้นเปนสิง่ ที่ไมควรกลัว แตสิ่งที่ควรกลัวคือการเกิดตางหากดวยเหตุนี้ การนั่ง
กรรมฐานจึงเปนสิง่ จําเปนมากนะ เพราะจะเปนตัวกําหนดการเกิด ดังที่ฉันพูดมาแลวไดดวย นอกจากนั้น
ประโยชนของการนั่งกรรมฐานยังมีอีกมาก อาทิเชน หากสามารถทําจิตใหสงบเพียงชั่วระยะเวลาแคชาง
กระดิกหูก็ไดบุญ มากกวาการใหทานและรักษาศีลเสียอีกหากจิตสงบเพียง 5 นาที 10 นาทีก็อิ่มเอิบกวา

นอนหลับตัง้ หลายชั่วโมงและถานําไปพิจารณาวิปสสนาญาณก็จะเกิดปญญารูแจงเห็นจริงละกิเลสตัณหา
อุปาทาน อกุศลกรรม อันเปนหนทางสูโลกุตระ ซึ่งเปนทางเดินของพระอริยเจาได และที่สําคัญที่สุดก็คอื
การนั่งกรรมฐานนั้นเปนการใหจิตเปนมิตรแทของเราไดมีโอกาสพักผอนดวยนะ ทุกวันนี้คนเรามักเอาใจ
กาย ซึ่งเปนมิตรเทียม แตมิไดเอาใจจิตซึ่งเปนมิตรแทเลยนะ” หลวงพออธิบายอยางละเอียด
“เอ หลวงพอครับ ผมชักงงๆ เรื่องจิตและกาย ที่หลวงพอพูดมากขึ้นทุกวันแลวนะครับ จิต
กับกายของคนเรามิไดเปนอันหนึ่งอันเดียวกันหรอกหรือครับ?”ขาพเจารีบถามดวยความไมเขาใจจริงๆ
“จิตก็คือจิต, กายก็คือกาย จิตมิใชเปนอวัยวะสวนใดสวนหนึง่ ของกายนะ เสมือนเชน
คนขับรถ ก็มิใชเปนสวนใดสวนหนึ่งของตัวรถนั่นแหละ กลาวคือคนขับรถก็มใิ ชเปนพวงมาลัย,มิใชเปน
เพลา,มิใชเปนลูกลอ ,มิใชเปนตัวรถฉันใด จิตก็มิใชเปนหัวใจ, ไส, ปอด,มันสมองหรืออวัยวะสวนใด
สวนหนึ่งของรางกายฉันนัน้ เมื่อรถเกิดเสียคนขับก็พยายามซอม พยายามแกไข อยางสุดความสามารถ
แตเมื่อแกไขไมไดคนขับรถก็ตองทิ้งรถหารถคันอื่นใหมฉันใด จิตก็เชนกันนะ เมื่อกายเกิดเจ็บไขไดปวยก็
นํากายไปหาหมอใหรักษาเยียวยา แตเมื่อไมสามารถจะแกไขเยียวยาได จิตก็จําตองทิ้งกายไปฉันนั้น”
หลวงพออธิบายและเมื่อเห็นขาพเจายังสนใจฟงอยูก ็พูดตอวา
“คุณไปเอาอกเอาใจกายของคุณมามากตอมากแลวนะ อยากกินอะไรไมวาจะใกลไกลแค
ไหนเพียงไรคุณก็พากายไปกินจนได อยากจะเทีย่ วทีไ่ หน อยากจะดูอะไรคุณก็พากายไปเทีย่ ว ไปดู
อยากจะงามเสีย เงินสักเทาไรคุณก็สรรหามาแตงใหกายคุณจนได อยากจะฟงอะไรคุณก็พากายไปฟง
หรือไมก็หาซือ้ เครื่องเสียงขั้นดีมาเปดใหฟง แตคุณเคยขอรองอะไรกับรางกายคุณบางไหม ลองใครครวญดู
ใหดีซิเวลาเกิดปวดหัว ปวดฟน คุณขอรองมิใหปวดไดไหม? เมื่อผมหงอกผมรวงคุณขอรองมิใหหงอก มิ
ใหรวงไดไหม?เวลาจะแกคณ
ุ ขอรองไมใหแกไดไหม? และเวลาคุณจะตายคุณขอรองวาอยาเพิ่งตายได
ไหม? มันไมเคยยอมทําตามที่คุณขอรองเลยสักอยางเดียวนะ นี่หรือมิตรแท มิตรแทก็ตองฟงกันบางซิ
ยามสุขก็ตองสุขดวยกัน ยามทุกขก็ตองทุกขดวยกันสิจงึ จะถูก นี่อะไรทําชั่วไวมากมาย พอตายนอน
แหงแกไมยอมตามไปรับกรรมในนรกดวย ปลอยใหจิตเปนผูรับภาระในการใชหนีก้ รรมเอาดื้อๆ เห็นไหม
วา มิตรที่แทจริงของคุณก็คือจิตนะ มิใชกายเพราะจิตนั้นไมมวี ันตายและจะติดตามคุณไปทุกภพทุกชาติ
ุ เคยเอาใจมิตรแทหรือจิตของคุณบางไหม? เปลาเลย คุณใชจิต
ไมวาจะรับกรรมหรือเสวยสุขนะแตคณ
อยางไมเคยวางเวนใน 5 นาทีคุณคิดไมรูกี่เรื่องจริงไหม? มิหนําซ้ํายามนอนคุณก็ยังไมละเวนทีจ่ ะใชจิต
จึงไดฝน ไดละเมอเปรอะไปหมด คุณทารุณโหดรายตอจิตซึ่งเปนมิตรแทของคุณมามากแลวนะ” หลวง
พออธิบายซ้ํา
“แลวผมจะเอาจิตซึ่งเปนมิตรแท ไดอยางไรครับหลวงพอ?” ขาพเจาถามดวยความอยากรู
“ก็นั่งกรรมฐานซิ เมื่อจิตวางก็จะไดพักผอน เมื่อจิตไดพักผอนก็เกิดเอิบอิ่ม มีพลังกลาแข็ง
ยังไงละ”หลวงพอตอบยิ้มๆ

“เมื่อคืนกอนผมนั่งดูบางแลวครับ แตทนทุกขเวทนาไมได จึงตองเลิกนั่ง”ขาพเจาตอบแลว
เลาเหตุการณตางๆ ที่เกิดแกขาพเจาในการนั่งใหหลวงพอฟงดังที่ไดกลาวในตอนตน ซึ่งเมื่อหลวงพอได
ฟงแลวก็หวั เราะพูดวา
“เอะ คุณนี่เอาจริงไมเลวนะ แอบไปนั่งกรรมฐานจนคนพบวาตัวสมาธินี่มันคันมันเมือ่ ยเสีย
แลว แตอยางนอยคุณก็ไดบญ
ุ แลวนะ แตความจริงแลวการเจริญพระกรมฐานนั้น ไมจําเพาะแตจะตองมา
นั่งกรรมฐานอยางเดียวเทานัน้ นะ ทานใหทําไดถึง 4 อิริยาบถคือ ยืน เดิน นั่ง หรือนอนก็ไดนะ และการ
นั่งก็ไมจําเปนตองนั่งใหถูกตามแบบฉบับนักหากนั่งกับพื้นไมไดก็นั่งบนเกาอี้ หรือไมก็นอนสบายๆ บน
เกาอี้ผาใบก็ไดเราฝกจิตนะ ไมใชฝกทรมานกาย พระพุทธเจาเองทานก็สอนใหเดินสายกลางมิใหตงึ ไป มิ
ใหหยอนไป ถากําหนดกฎเกณฑ กันมากมายนักคนสูงอายุก็ดี คนอวนก็ดี ที่ไมสามารถนั่งขัดสมาธิกับ
พื้นได ก็ไมตอ งมีโอกาสไดนั่งกรรมฐานซิ ถึงพยายามนั่งก็จะไมไดแคปฐมฌานทั้งนั้นเพราะเสี้ยนหนาม
ของปฐมฌานก็คือนิวรณ 5 ซึ่งไดแก
1.ความพอใจในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส(กามฉันทะ)
2.ความผูกพยาบาท
3.ความงวงเหงาหาวนอน
4.ความคิดฟุง ซานและความรําคาญหงุดหงิดใจ
5.ความเคลือบแคลงสงสัยในผลการปฏิบตั ิ
ดังนั้นเมื่อเกิดความเมื่อยขึ้นมา ความหงุดหงิดรําคาญใจซึ่งเปนหนึ่งในนิวรณก็เกิดขึ้น และ
นิวรณ 5 นี้หากเกิดขึ้นแมเพียงอยางใด อยางหนึ่งปฐมฌานก็เกิดขึน้ ไมไดแลวนะ เปนยังไงเขาใจหรือ
ยัง?”หลวงพออธิบาย
“เขาใจแลวครับแบบนี้คอยยังชั่วผมจะพยายามเจริญพระกรรมฐานใหม ที่ผมทอใจก็เพราะ
ทนนั่งเจ็บตาตุม ไมไหว ทรมานจริงๆ ครับ”ขาพเจาตอบอยางดีใจ
“แตการเจริญกรรมฐานนั้น คุณจะตองปฏิบัติทั้งสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานดวย
นะ เพราะหากปฏิบัติแคสมถกรรมฐานแมจะบรรลุไปสูจุดสุดยอดคือ ทางฌาน 4 มีจิตเปนเอกัคคตารมณ
ไดก็จริงก็ยังเปนแคฌานโลกียอยูนะ จิตบริสุทธิ์ก็จริง แตยังขาดปญญาเขาเรียกวา “โงบริสุทธิ์” นะ จริงอยู
ถาเกิดตายในขณะทรงฌานไดก็จะไปเปนพรหมได แตคุณจะอยูในฌานไดตลอดเวลาหรือ สวนใหญก็
มักจะอยูนอกฌานจริงไหม? และเมื่ออยูนอกฌาน จิตซึ่งขาดปญญาก็ยอมตกเปนทาสของกิเลส ตัณหา
อุปาทาน และอกุศลกรรมได เชนปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปๆ ไปเหมือนกันและถาหากเกิดตายในขณะนั้น

ขึ้นมา แมเคยทรงฌานไดกม็ ีสิทธิ์ตกนรกไดนะ เขาเรียกวา”ตายนอกฌาน” ยังไงละ และก็มีมาแลวมากตอ
มากดวยเปนทีน่ าเสียดายยิ่ง
ดังนั้นคุณจะตองเอากําลังฌานของสมถกรรมฐานนี้มาพิจารณาวิปสสนา
กรรมฐานใหได จึงจะลวงขามความทุกข เขาสูพระนิพพานได หากแมไมไดในชาตินี้โอกาสลงนรกของ
คุณก็จะไมมีนะถาคุณฝกจิตเพียงแคอยูในระดับพระโสดาบันใหไดเทานัน้ คุณก็หมดสิทธิ์ลงนรกแลวนะ”
หลวงพออธิบายอยางละเอียดดวยความเมตตาเมื่อเห็นขาพเจายังตั้งใจฟงอยูก็อธิบายตอวา
“การใหทานและรักษาศีลนั้น เปนเพียงแคปองกันหรือจํากัดเขตมิใหกิเลส ตัณหา อุปาทาน
และอกุศลกรรมนั้นออกมาเพนพานนอกกรอบดวยการกระทําอยางใดอยางหนึ่งเทานั้นเอง แตความโลภ
โกรธ หลงคือกิเลส หรือความทะยานอยากได อยากจะมี อยากจะเปนคือตัณหา หรือการยึดมั่นถือมั่นวา
ไอนั่นคือของเรา ไอนี่คือของเรา (อุปาทาน) ยังคงมีอยูในจิตนะ เสมือนหนึ่งจับเสือขังกรงไวนั่นแหละ
แมมันจะไมสามารถออกมาขบกัดทํารายใครไดก็ตาม แตมันก็ยังดุใชไหม? สวนการเจริญสมถกรรมฐาน
นั้นเพียงแคระงับกิเลส ตัณหา อุปทานและอกุศลกรรม ไวไดเพียงชัว่ ขณะที่ทรงฌานเทานั้น เมื่ออกนอก
ฌานตัวกิเลส ตัณหา อุปาทานและอกุศลกรรมก็กลับพืน้ คืนชีพขึ้นมาใหมไดอกี เปรียบเสมือนฉัดยาสลบ
ใหเสือนั่นเอง ถาหมดฤทธิ์ยาสลบเมื่อใด เสือก็ยังคงเปนเสือที่ดุราย พรอมจะขบกัดทํารายผูคนอยูเชนเดิม
นั่นแหละ แตถาหากไดเจริญวิปสสนาญาณจนเกิดปญญารูเทาทันในกิเลสตัณหา อุปาทานและอกุศลกรรม
แลวคอยๆละ คอยๆ ตัดสังโยชน 10 ออกไปทีละขอๆ ไดจบครบทั้ง 10 ขอเด็ดขาดเปนสมุจเฉทปหาน
แลวนั่นแหละ ตัวกิเลส ตัณหา อุปาทานและอกุศลกรรม ทั้งหลายจึงหมดฤทธิ์ เปรียบเสมือนหนึ่งคุณใช
มีดเขาห้ําหั่นเสือจนตายไปนั่นแหละ เสือจึงสิ้นฤทธิ์ เขาใจหรือยังละ?”หลวงพออธิบายอยางละเอียด แลว
ถามขาพเจาอยางเมตตา
“เขาใจแลวครับหลวงพอ ผมจะพยายามตอไปครับ”ขาพเจาตอบดวยจิตใจที่อิ่มเอิบ และ
เบิกบาน
แลวทานผูอานที่รักละ เขาใจตามขาพเจาแลวหรือยัง?

คนที่ตั้งหนาทําแตความดีทําไมจึงไมไดดีเหมือนคนชั่วบางคน?
หลังจากทีห่ ลวงพอไดเมตตา คลี่คลายความเคลือบแคลงสงสัยในการเจริญพระกรรมฐาน
ใหขาพเจา จนเกิดความกระจางแลวขาพเจาก็ไดพยายามฝกฝนตนเองไปเรื่อยๆ โดยมิไดวางเวนจน
สามารถที่จะทรงฌาน 2 ไดในทันทีที่คดิ จะเจริญพระกรรมฐานกลาวคือเพียงแคคิดแลวสูดลมหายใจเขา
ยังมิทันจะออกก็สามารถเขาสูฌาน 2 ไดแลว และตอจากนั้นเพียงแค 2-3 นาที ก็จะสามารถเขาสูฌาน
3 ไดแลว ก็ทรงอยูเชนนัน้ ไดเปนระยะเวลาที่ยาวนานมากพอสมควรแตยังไมสามารถทรงฌาน 4 ไดตาม
กําหนดระยะเวลาที่ตั้งใจไว
และในขณะที่ขาพเจากําลังมุ ที่จะเจริญพระกรรมฐานอยูนั้นก็บังเอิญมีเรื่องๆ หนึ่งเขามา
ขัดจังหวะ กอใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในผลการปฏิบัติ วาจะไมมีผลดีจริงตามที่คิด กลาวคือใน
ขณะนัน้ มีการฝกซอมรบที่กองบิน 4 ถึงสามวัน สามคืน และในชวงระยะเวลาดังกลาวขาพเจาและบรรดา
ผูที่เขารับการฝกทั้งหมดก็จะตองอยู ณ ที่ตั้งกองบัญชาการฝกตลอดเวลาอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง งาน
ของศูนยขาวทีข่ าพเจาตองรับผิดชอบนั้น หนักมากเพราะเปนการฝกรบกันทางกระดาษมิไดรบจริง ดังนั้น
ขาวที่ทางหนวยเหนือสงมาก็ดี และการปฏิบัติที่ทางกองบิน 4 จะตองรายงานผลยอยกลับไปยังหนวย
เหนือก็ดี จึงมีมากมาย จนขาพเจาตองโดดเขาไปชวยเจาพนักงานศูนยขาวซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาของ
ขาพเจา รับสงขาวดวยตนเองอยูตลอดเวลา นอกจากนั้นขายการติดตอสื่อสารไมวาจะเปนโทรศัพทก็ดี
โทรคมนาคมก็ดี มักจะเกิดปญหา
ในทุกครั้งที่ฝนตก ซึ่งขาพเจาก็จะตองควบคุมผูใตบังคับบัญชาออกตรวจซอม
หนาวสั่นกันอยูหลายฝนอีกดวยในขณะทีน่ ายทหารสัญญาบัตรของกองบิน 4 ทั้งหลายนั่งลอมวง
จิบกาแฟคุยกันบาง เลนไพ เลนโดมิโนกันบางนานๆ ครั้งจะชะโงกหนามาขอดูขาวที่รับ ที่สงบางเทานั้น
แตสิ่งที่เขาเหลานั้นระวังกันมากที่สุดก็คือผลัดกันคอยดูวารถผูบังคับการกองบิน
4
จะเขามาที่
กองบัญชาการฝกหรือยังหากเห็นรถมาแตไกล วงสนทานา วงไพ วงโดมิโน จะแตกทันทีและทุกคนจะ
รีบเขาประจําที่ ดึงเอกสารตางๆ ออกมาวางกันอยางลนเหลือและบางคนยิ่งกวานั้น วิ่งออกไปรับหนาผู
บังคับการกองบินถึงที่รถพรอมกับรายงานผลการปฏิบัติในการฝกที่ผานมาทั้งหมดใหผูบังคับการกองบิน
ทราบทั้งๆ ที่หาใชหนาที่ของตนแตอยางใดไม ทั้งนี้เพราะหนาที่ความรับผิดชอบของแตละสายงานก็ได
แบงกันไวโดยชัดเจนแลวหนาที่ผูรับผิดชอบในแตละสายงานจะตองเปนผูรายงานเอง จึงจะถูกตอง
เมื่อการฝกซอมรบเสร็จสิ้น ก็มีการสรุปผลและติชม ผลที่ออกมาก็คือ ทุกสายงานไดรับคํา
ชมเชยหมดยกเวนในสายงานสื่อสารที่ขาพเจารับผิดชอบเพียงงานเดียวที่ถูกตําหนิวา ยังมีขีดความสามารถ
ต่ําไมสามารถสนับสนุนแผนการยุทธการ และหนวยงานอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควรอันเปนผล

ใหในปนั้นขาพเจาเกือบจะถูกงดบําเหน็จในขณะทีเ่ พื่อนๆ ในสายงานอื่นเขาไดบําเหน็จกัน 2 ขั้นกันทุก
คนโดยถวนหนา
เรื่องนี้ไดประทับรอยแหงความผิดหวังทอแทเกลียดชังและไขวเขวลงในใจขาพเจาเปน
อยางมาก นี่หรือคือความยุตธิ รรม ขาพเจาอยากจะหัวเราะเยาฟาดินใหกองโลก คนนัง่ คุยกันนั่งเลนไพเลน
โดมิโนตางพากันไดรับคําชมเชย และไดบําเหน็จ 2 ขั้นเปนการตอบแทนสวนขาพเจาซึ่งทุมเททั้งแรงกาย
แรงใจ ใหกับงาน กลับถูกตําหนิ และเกือบถูกงดบําเหน็จ นี่หรือทําดีไดดี ทําชั่ว?
การที่เกิดเรื่องเชนนี้ขึ้นมา ทําใหขาพเจาตองคิดหนัก และยิ่งคิดหนักก็ยิ่งเกิดความไขวเขว
และไมสนใจในผลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งขึ้น กลาวคือในระยะเวลานัน้ กองบิน 4 มีทหารอเมริกนั เขามา
ตั้งฐานทัพอยูด วย ทําใหมพี อคานักธุรกิจเขามาประมูลงานกันอยางคับคั่ง ทั้งงานสรางอาคารสํานักงาน
ถนน สนามบิน ตัดหญา ขนขยะ รถเชา รานอาหาร รานขายของตางๆ ตลอดจนในดานบันเทิงไมวาจะ
เปน เรื่องนักรอง นักดนตรี ตามสโมสรของอเมริกาดวย ปรากฏวาขาราชการกองบิน 4 ที่ร่ํารวยกัน
ขึ้นมาอยางผิดหูผิดตาก็คือ บรรดาขาราชการที่หลบเลี่ยงงานราชการแลวใชอํานาจหนาที่ของตนวิ่งเตน
ชวยเหลือบรรดาพอคาบาง รวมมือกับทหารอเมริกาเอาของในพีเอกซ เชนเหลาบุหรี่ เครื่องเสียง ที.วี
ตูเย็นไปขายบาง
ขมขูผูที่เขามาประมูลขอคาคุมครองบางเปนตน และนอกจากเขาเหลานั้นจะพากันร่ํารวยดวยการ
เลี่ยงงานราชการแลว แทนที่ผูบังคับจะตําหนิหรือลงโทษกลับไดรับการสนับสนุน ยกยอง และใหความ
เกรงอกเกรงใจเปนพิเศษเสียอีกดวยซ้ําไปดวยเหตุผลที่วา เขาเหลานั้นมีบุญคุณหาเงินมาชวยสวัสดิการของ
หนวย สิ้นปเผลอๆ ยังแอบใหบําเหน็จ 2 ขั้นอีกดวยซ้ําไปสวนขาราชการดีๆ ที่ทุมเททั้งแรงกายแรงใจ
ทํางานใหหนวยนัน้ อยาวาแตถึงขั้นเลี่ยงงานเลย เพียงแคมาทํางานสาย หรือชาไปเพียง 5 นาทีก็ถูกลงโทษ
แลว นี่หรือความยุติธรรมนี่หรือทําดีไดดี ทําชั่วไดชวั่
นอกจากนีย้ ังมีคนเลวๆ
อีกมากมายที่สอ ใหเห็นเปนที่ประจักษอยางชัดแจงวาคดโกง
ประชาชน โกงกินบานกินเมือง ลบหลูศาสนาและกระทําตนเปนมารสังคม ตลอดมา โดยที่หาไดสนใจใน
เรื่องของทาน ศีล ภาวนาไมแมสักนอยนิด แตก็ไดดิบไดดีร่ํารวยเปนเศรษฐีมีชื่อเสียงเกียรติยศ จนเปนถึง
รัฐมนตรีก็มีไมนอย
เมื่อขาพเจาบังเกิดความเคลือบแคลงสงสัยขึ้นมาเชนนี้ และไดพจิ ารณาแลวเห็นวาหากไม
สามารถคลี่คลายความเคลือบแคลงสงสัยในขอนี้ได ก็จะเปนอุปสรรคอยางใหญหลวงในการเจริญพระ
กรรมฐานได ดังนั้นในวันหนึ่งขาพเจาจึงไดไปกราบนมัสการหลวงพอแลวเลาเรื่องตางๆ ที่ขาพเจาของใจ
ดังที่ไดกลาวแลวขางตนทั้งหมดใหหลวงพอฟงแลวเนนถามวา

“หลวงพอครับ คนที่ตั้งหนาตั้งตากระทําแตความดีทําไมจึงไมไดดีเหมือนคนชั่วบางคนเลา
ครับ
“ถาคุณเริ่มปลูกตนมะมวงในวันนี้ คุณจะเก็บมะมวงกินไดสักเมื่อใด?” หลวงพอยอนถาม
“เอ ผมก็ไมคอยจะมีความรูใ นเรื่องของมะมวง แตที่บานผมปลูกไวไมต่ํากวา 5 ป จึงจะออกผล
ครับ”ขาพเจาตอบ ชักลังเลไมแนใจวาหลวงพอฟงเรื่องที่ขาพเจาหรือฟงคําถามของขาพเจาหรือเปลา
“เออ ตอนปลูกคุณเหนื่อยไหม?” หลวงพอถามเรื่อยๆ
“เหนื่อยสิครับ เพราะดินที่บา นผมเปนดินเปรี้ยว ตองขุดหลุมกวางถึง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ลึก
1 เมตรแลวหาดินใหมมาใสแทนอีกทั้งตองใหปุยและเอาปูนขาวลงไวรอบๆ หลุมอีกดวยครับ” ขาพเจา
ตอบตามความเปนจริง
“ปลูกตนมะมวงเหนื่อย แตก็ยังไมไดกนิ ผลในทันทีแลวตอนนี้คุณตองคอยดูแลตนมะมวงของคุณ
อีกหรือไม?” หลวงพอยังถามเรื่อยๆ
“ไมแลวครับ ปลอยทิ้งๆ ขวางๆ หากเกิดขยันเมื่อไรผมจึงรดน้ําใหบาง แตกน็ านๆทีครับ”
ขาพเจาตอบ
“แลวมันออกลูกใหคุณกินทุกปไหม?” หลวงพอถามยิ้มๆ
“ทุกปแหละครับ มากบางนอยบาง สุดแลวแตวาเพลีย้ จะลงหรือไมครับ”ขาพเจาตอบตามความ
เปนจริง
“คุณคิดบางไหมวา ในขณะนี้คนอื่นๆที่เขาเพิ่งเริ่มปลูกมะมวงนะเขาอิจฉาคุณนะ เพราะเขาคิดวา
เขาตองลงทุนลงแรงเหน็ดเหนื่อยถางหญา ขุดหลุม รดน้ํา พรวนดิน ใหปุย ฉีดยาฆาแมลง เพื่อทํานุบํารุง
ตนมะมวงของเขาอยูทุกวี่ทุกวัน มิหนําซ้ํามะมวงก็หาไดออกผลมาใหเขาไดชื่นชม เก็บมาไดบางเลย ผิด
กับคุณซึ่งนั่งๆนอนๆอยูเฉยๆ มะมวงของคุณก็ออกผลมาใหคุณกินอยูท ุกป มิไดขาด” หลวงพอพูดเรื่อยๆ
“อาว เขาจะมาคิดอิจฉาผมอยางนั้นก็ไมถูกซิครับ เขานาจะคิดวายอนกลับไปเมื่อ 5-6 ปที่แลวซิ
วา ในขณะที่เขามัวแตเทีย่ วเตรหาความสุขอยูนั้นนะ ผมตองงลงทุนลงแรงอาบเหงื่อตางน้ํามากับเจาตน
มะมวงของผม มิไดยิ่งหยอนไปกวาเขาเลยนะครับ หนอยแน พอเริ่มลงมือปลูกก็จะกินผลเลยเปนไปได
ยังไงกัน ก็ตองเหนื่อยไปกอนซิครับ อีก 5-6 ปโนนจึงคอยคิดจะกินมะมวงที่ปลูก ผมก็เองตองรอมา
กอนเหมือนกันนะครับ” ขาพเจาตอบดวยเหตุดวยผล

“นี่คุณกําลังตอบคําถามของคุณเอง แทนฉันไปหมดสิน้ แลวนะ”หลวงพอพูดยิ้มๆ และเมื่อเห็น
ขาพเจายังนั่งงงอยูก็อธิบายวา “คนที่เขาร่ํารวยมั่งมีศรีสุข หรือประสบความสําเร็จในอดีตชาตินั่นเอง
ดังนั้นเมื่อเขามาเกิดในชาตินี้บุญที่เขาไดสรางสมมา จึงมาตอบสนองใหเขามีชวี ิตอยูอยางสุขสบาย แตถา
เขาคอยนั่งกินบุญเกาอยู โดยไมสรางบุญใหมเพิ่มเติมในชาตินี้ มิหนําซ้ํากลับสรางแตความชั่ว ดังที่คุณเลา
มาแลว ก็นับวาเขาเหลานั้นตกอยูในความประมาทอยางมากและเปนที่นา เสียดายยิ่งนัก เพราะถาเมื่อใดบุญ
เกาหมด กรรมชั่วจะมาตอบสนองเขาทันที อาจจะไดรบั ผลกรรมทันตาเห็นในชาติปจจุบันก็ไดนะ แตถา
บุญกุศลที่เขาสรางสมมาแตอดีตมีมากผลของกรรมชั่วแมจะตามมาตอบสนองไมทันในชาตินี้ เขาก็ตองไป
รับกรรมชั่วในชาติหนา ภพหนาอยูด ี หนีไมพนหรอกนะ เหมือนเชนคุณ ถามัวแตนั่งนอนรอกินมะมวงที่
คุณลงทุนลงแรงปลูกไวเมื่อ 5-6 ปที่แลว โดยไมยอมรดน้ํา พรวนดิน ใหปุย หรือปลูกตนมะมวงใหม
เพิ่มเติมแลว ผลมะมวงจากตนเกาที่จะออกผลใหคุณก็จะนอยลงๆและลูกผลก็จะเล็กลงไปทุกทีๆ ในที่สุด
สักวันหนึ่ง คุณก็จะไมมีมะมวงกินเชนกันนะ” หลวงพออธิบายอยางละเอียด และเมื่อเห็นขาพเจายังตั้งใจ
ฟงอยูก็พดู ตอวา
“มนุษยและสัตวโลก ลวนถูกลิขิตใหเกิดมาเพื่อชดใชกรรมจากในอดีตชาติทั้งสิ้น ใครทํากรรมดี
มา ก็ไดเกิดมาเสวยสุขและใครทํากรรมชั่วมาก็ตองชดใชกรรมชั่วนั้น ๆ หลีกเหลีย่ งไมได สวนเมื่อเกิด
มาแลว หากผูใ ดสรางแตคุณงามความดี ก็จะไปไดรับสวนกุศลผลบุญตอบสนองเอาในชาติหนา เหมือน
เชนคนที่เริ่มปลูกมะมวงในขณะนี้ ก็จะไปไดกินมะมวงในอีก 5-6 ปขางหนานั่นแหละสวนผูใดแม
ร่ํารวย มั่งมีศรีสุข หากประกอบแตกรรมชั่วไวในชาตินี้ก็จะตองชดใชดรรมชั่วในชาติหนา เชนกันนะ
ดวยเหตุนี้ องคสมเด็จพระศาสดาจึงไดจําแนกผูคนออกไวเปน 4 จําพวกดวยกันคือ
1.มาสวางไปมืด ไดแกบคุ คลประเภททีค่ ุณไดเลามาคือในอดีตชาติสั่งสมบุญเอาไวมาก พอมา
เกิดในชาตินกี้ ม็ ่งั มีศรีสุข และประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน แตมิไดสรางสมบุญกุศลเพิ่มเติม หรือ
กระทําแตความชั่วในชาตินี้ เมื่อตายไปก็จะตองไปชดใชกรรมในอบายภูมิทั้ง 4 คือนรก เปรต อสุรกาย
สัตวเดรัจฉาน หรือแมนหากเกิดเปนมนุษยก็จะยากจนขนแคนแสนสาหัสนะ
2.มามืดไปมืด ไดแกบุคคลที่เกิดมาชดใชกรรมชั่วที่ไดกระทําไวในอดีตชาติ มิหนําซ้ําเมื่อเกิด
มาแลวกลับกระทําแตความชัว่ อีก เมื่อตายไปก็จะตองไปชดใชความชัว่ ในอบายภูมิ สถานเดียว
3.มามืดไปสวาง ไดแกบุคคลที่เกิดมาชดใชกรรมชั่วที่ไดกระทํามาแลวในอดีตชาติและแมเมือ่
เกิดมาในชาตินี้ จะมีฐานะความเปนอยูที่ยากจนขนแคนแสนสาหัสสักเพียงไร หรือประสบแตความ
ผิดหวังลมเหลว ซ้ําแลวซ้ําเลาสักเพียงไหน ก็ตั้งหนาตัง้ ตาประกอบแตคุณงามความดีโดยไมทอถอย เมื่อ
ตายไปก็จักไดไปเสวยสุขตามกุศลผลบุญที่ไดกระทํานั้น ดังเชนเจาแดงสุนัขของฉันซึ่งถูกรถบรรทุกทราย
ทับตายแลวไปเกิดเปนเทวดานั่นแหละ จําไดไหม?

4.มาสวางไปสวาง ไดแกบุคคลที่ในอดีตชาติสั่งสมบุญไวมากเมือ่ มาเกิดในชาตินี้ก็มั่งมีศรีสุข
และประสบความสําเร็จในหนาที่การงานมิหนําซ้ํา กลับตั้งหนาตั้งตาประกอบแตคุณงามความดีเพิ่มเติม
โดยไมหยุดยั้ง เมื่อตายไปก็จักไปเสวยสุขในภพที่สูงกวามนุษยนะ หรือแมนเกิดเปนมนุษยก็จะร่าํ รวย มั่ง
มีศรีสุขยิ่งกวาเกา ประสบความสําเร็จในหนาที่การงานยิ่งกวาเกานะ เขาใจหรือยัง?
“รวมความวา ทุกคนเกิดมาเพื่อใชกรรมเกาที่ไดกระทํามาแตอดีตชาติทั้งสิ้น หากทําดีมากก็ได
เสวยสุข หากทําชั่วก็ตองทนทุกขชดใชกรรมไปสวนจะกระทําความดีหรือกระทําความชั่วในชาตินี้ ก็ตอง
วากันในชาติหนาใชไหมครับ?”ขาพเจาเนนถามเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง
“ถูกตองแลว แตกย็ ังไมถกู เสียทั้งหมดทีเดียวนะ เพราะการกระทําชั่วบางอยาง เปนบาปมหันต
อาจตองรับกรรมชั่วอยางทันตาเห็นโดยไมจําเปนตองไปรอถึงชาติหนาก็มี เชน เถนเทวทัต ถูกธรณีสูบ
เปนตน ขอใหจําไวนะ ของสูงเชนพระพุทธเจาก็ดี พระปจเจกพุทธเจาก็ดี พระอรหันตกด็ ี พระอริยสงฆก็
ดี อยาไดไปลบลูดูหมิ่นเปนอันขาดนะเพราะเปนบาปมหันตรับผลทันตาเห็นในชาตินี้ทันที และแมตาย
แลวบาปนั้นก็ยังจะติดตามไปถึงชาติหนาภพหนาอีกดวยนะ” หลวงพออธิบายย้ําแลวพูดตอวา
“ความจริงชีวติ มนุษยนั้นสัน้ นัก ตามสถิติแลว เขาเฉลี่ยอายุของคนไทยทั่วประเทศก็แค 55-60
ปตายมิใชหรือ? ดังนั้นถาหากเอาเวลาในสวรรคชั้นดาวดึงส (สวรรคชั้นที่ 2 )มาเทียบคือ 1 วันใน
สวรรคชั้นดาวดึงสซึ่งเทากับ 100 ปของมนุษยแลว ก็จะเห็นไดชัดวาในชั่วชีวิตหนึ่ง ๆ ของพวกคุณนัน้
มีความหมายนานเพียงแคครึ่งวันของสวรรคชั้นดาวดึงสเทานั้นเองนะ คราวนี้ถาสมมุติวาคุณหนีมาเที่ยว
ในโลกมนุษยเพียงแคครึ่งวันเทานั้นนะ และถาครึ่งวันนี้คุณเอาแตกอบโกยใฝหาแตความสุขทุกรูปแบบ
โดยไมคํานึงถึงความถูก ความควรหรือความเดือดรอนของผูอื่นมาเปนของตนก็ดี ผิดลูกผิดเมียเขาก็ดี
หรือกลาววาจาเท็จหลอกหลวงผูอื่นก็ดี หรือเสพสุรายาเมากอความเดือนรอนรบกวน คุณก็จะตองรับผล
แหงกรรมชัว่ ที่คุณไดกระทําอีกไมรูกี่กัลป กี่ภพ กี่ชาตินะ เปรียบเสมือนเชนในวันรับเงินเดือนหากคุณนํา
เงินนั้นไปเที่ยวเตร หาความสนุกสนานอยางเต็มที่ดว ยการตั้งวงเสพสุรา เที่ยวบาร เที่ยวคลับ เลนการ
พนันหรือหลับนอนกับหญิงโสเภณี จนเงินเดือนหมด คุณก็สนุกของคุณอยูแควันเดียวนะแตอีก 29 วันที่
เหลือคุณจะตองเกิดทุกขใชไหม? แตในทางตรงกันขามหากคุณเวลาครึ่งวันนี้ ตั้งหนาปฏิบัติแตคุณงาม
ความดีโดยไมทอถอยแมจะยากดีมีจนประสพแตความทุกขเข็ญปานใดก็ยึดมัน่ ในทาน ศีล ภาวนา ใหได
ตลอดไปแลวคุณก็จะไดเสวยผลแหงกรรมดีอีกหลายภพหลายชาติ เชนกันนะ ในขณะนี้คณ
ุ ก็โชคดีแลวที่
เกิดมาเปนมนุษยดังนั้นจงใชระยะเวลาอันสั้นของชีวิตนี้ ประกอบแตกุศล ผลบุญเถิด” หลวงพออธิบาย
อยางละเอียด
“หลวงพอครับ สมมติวา หากผมไดสรางกรรมชั่วมาแตอดีตและเมื่อไดเกิดในชาตินี้ ผมก็จะรีบ
บวชทันทีเมื่อมีอายุครบบวชแลวเรงปฏิบัติแตคุณงามความดี ดวยการใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนาอยาง
ครบถวนโดยมิไดขาดตกบกพรองเลย ผมยังจะตองชดใชกรรมชั่วที่ไดกระทํามาแตในอดีตชาติอกี หรือไม
ครับ? ขาพเจาถาม เพรายังติดใจสงสัยอยู

“ถาคุณไปหยิบยืมเงินจากคนอื่นเขามาสัก 10 รายแตยังไมสามารถจะหาเงินมาใชหนี้ใหเขาได
เลยสักรายเดียว
แลวคุณใชวิธีทําดีกบั เขาดวยวิธีอนื่ ในทุกวิถีทางเชนคอยรับใชชวยเหลืออํานวยความ
สะดวกตางๆ ใหเขาและลูกเมียที่เขารักบาง เอาอกเอาใจเขาดวยการขวนขวายหาสิ่งของที่เขารัก เขาชอบ
โดยคุณไมตองใชเงินใชทองมากมายนักมาใหบางหรือเอาตัวคุณเขาเสีย่ งภัยปกปองคุม ครองเขาบาง คุณคิด
วาเจาหนี้ทั้ง 10 รายของคุณนั้นเขาจะเห็นอกเห็นใจ เห็นในคุณงามความดีของคุณแลวยอมยกหนี้สิน
ทั้งหมดใหคุณโดยที่คุณไมตอ งหาเงินมาชดใชเขาเลยหรือไมละ? หลวงพอยอนถามยิ้มๆ เลนเอาขาพเจา
ตองคิดหนักสักครูหนึ่งจึงตอบไปวา
“ก็คงมีเจาหนีบ้ างรายแหละครับที่มีจิตใจเมตตากรุณาแลวเห็นในคุณงามความดีของผมบาง แลว
ยอมยกหนี้สินให แตก็ตองขึ้นอยูกับจํานวนเงินที่ผมไปยืมเขามาวามากนอยแคไหนดวย สวนบรรดา
เจาหนี้บางรายที่ทั้งงก ทั้งหนาเลือด แลวผมคิดวาแมผมจะทําดีกับเขาสักเพียงไรเขาก็คงไมยกหนีส้ ินใหผม
หรอกครับ คงตองตามทวงเชาทวงเย็นเอาเงินของเขาคืนจากผมใหได”
“เออ ตอบตรงดีน”ี่ หลวงพอชมแลวพูดตอวา”บรรดาเจากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่คุณไปกอกรรม
ทําเข็ญกับเขาไวในอดีตชาติ ก็เหมือนเจาหนี้ที่คุณพูดมานั่นแหละ แมคุณจะถือบวชบําเพ็ญทาน ศีลภาวนา
แลวอุทิศสวนกุศลไปใหเขาอยูตลอดเวลา เพื่อใหเขาอยูดี มีสุขขึ้นก็ตามที เจากรรมนายเวรบางรายที่เขา
รูคุณ เขาก็อาจอภัยไมคิดตามทวงหนีก้ รรมจากคุณอีก แตเจากรรมนายเวรบางรายแมคุณจะทําดีสักปานใด
เขาก็ยังผูกพยาบาท อาฆาตจองเวรกับคุณ ติดตามจองลางจองผลาญคุณไมรูจบสิ้นก็มีนะ แมตามทวงหนี้
กรรมจากคุณไมไดในชาตินี้ เขาก็จะติดตามทวงหนี้กรรมจากคุณตอไปในชาติหนา ภพหนาไมมีสิ้นสุด
ยิ่งคุณไปกอบาปมหันตดว ยการลบหลูดูหมิ่นหรือกระทําความชั่วรายตอพระพุทธเจาก็ดี พระปจเจกพุทธ
เจาก็ดี พระอรหันตกด็ ี พระอริยสงฆก็ดี บิดา มารดาก็ดี ครูบาอาจารยตลอดจนผูม ีพระคุณทั้งหลาย แม
ทานจะใหอภัยก็ตามแตกฎแหงกรรมจะไมมีการอภัยใหเปนอันขาดนะคุณตองชดใชกรรมชั่วที่คุณได
กระทํามาอยางแนนอน หลบเลี่ยงไมไดเลยนะ แมแตพระโมคคัลลาน ซึ่งเปนอัครสาวกเบื้องซายของ
พระพุทธเจาซึง่ ไดรับสมญาวา “เลิศดวยอิทธิฤทธิ์” ทานก็ยังตองชดใชกรรมที่ไดกอ มาแลวในอดีต โดย
ยอมใหโจรทุบตาย ในชาติสุดทายนั่นเอง” หลวงพออธิบายอยางละเอียดและกระจางชัดเจนยิ่งนัก
ขาพเจากราบลาหลวงพอกลับบาน
ดวยจิตที่ปลอดโปรงความเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องของ
กรรมดี กรรมชั่วหมดไปโดยสิ้นเชิงอีกทัง้ เหตุการณที่ขาพเจาไดประสบพบเห็นในกาลตอมาก็ยิ่งประจักษ
ชัดในจิตใหเห็นถึงผลแหงกรรมยิ่งขึ้น ซึ่งขาพเจาจะหยิบยกมาเลา

