
ตอนที่ ๑๘ เมื่อผมตาย 
ตายครั้งที่ ๒ 

เพื่อนภิกษสุามเณรทั้งหลาย และบรรดาญาติโยมพุทธบรษิัท สําหรับ

ตอนนี้ก็มาพูดถึงการตายวาระที่ ๒ แตวายังเปนการบันทึกในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม 

๒๕๔๗ ที่บอกไวเพื่อจะไดทราบวา พูดกันไว ตั้งแตเมื่อไร 

สําหรับการตายครั้งที่ ๒ นี้จะยังไมพูดถึงกอน ขอพูดเรื่องประโยชนของ

การตายครั้ง ๑ เพราะคําภาวนา "พุทโธ" มีประโยชน นั่นก็คือวา ตอมาเมื่อผมอายุยาง

เขา ๗ ป ตอนนี้รูสึกวานอกจากจะเห็นเทวดาทีค่อยอารักขา และก็เหน็หนาไมพรอมกัน 

เปลี่ยนหนากันมาเสมอ ๆ นาน ๆ ทานแมกับทานพี่จะมาเองสักครั้งหนึ่ง พอเห็นทานก็

ถามวา "ทานแมกับทานพี่ทําไมนาน ๆ จึงมา ทําไมไมมาทุกวัน...?" 

ทานก็บอกวา "ภาระของแมมี ภาระของพี่ก็มี เพราะวาพอเปนพระอินทร 

ในเมื่อพอเปนพระอินทรจึงตองปกครองเทวดาทั้ง ๖ ชั้น ภาระก็มี ฉะนัน้แมกับพี่จึงไม

คอยวาง จึงใหนอง ๆ มาบาง ใหเพื่อน ๆ มาบาง และก็ใหเทวดาอื่นมาบาง" 

 ถามทานวา "เทวดาที่มานะโดยมากไมไดใสชฎา มาในรูปรางคน
ธรรมดาแตสวย สวยกวาคนธรรมดา บางครั้งก็มีเทวดา บางพวกที่แตงตัวแพรว
พราวเปนระยับและบอกวาเปนนอง อยากจะทราบวานองผมมีกี่คน...?" 

ทานพี่ก็ยิ้ม หัวเราะ บอกวา "นองที่เปนลูกของแมนะเกือบจะไมมีเลย ที่มี

เขาก็ลงมาเกิดเปนมนุษยแลว แตวานองที่วานี่ไมใชนองลูกของแม เปนนองลูกของแม

อ่ืน แตวาแมอ่ืนเขายกใหมาเปนนองของนอง ถานองประเภทนี้ละก็ ในสวรรคชั้น

ดาวดึงสมีหลายพันคน" 

ตกใจ...แลวก็ถามทานวา "คนอยางผมจะไปเที่ยวสวรรคช้ันดาวดึงส
ไดไหม...?" 

ทานก็บอกวา "ได แตวาระมันยังไมถึง ถากาลเวลามาถึงก็ไปได" อยาง

เพิ่งเรงรัดตัวเอง ใหตั้งใจภาวนาวา "พุทโธ" เอาไวแลวเวลาภาวนาวา "พุทโธ" นะทาง

ที่ดีควรจะนกึเห็นภาพพระพุทธเจา ถาเห็นไมไดก็ใหนึกถึงภาพพระพุทธรูป องคที่ทาน

ยากับทานแมใหบูชาพระองคที่ลูกรัก" 



  ความจริงพระองคนั้นเปนทองคํา ทานสวยมาก ผมติดใจพระองคนัน้ 

พระพุทธรูปมีหลายองคแตติดใจพระพุทธรูปทองคําองคเดียว และทานแมกับทานยาก็

ใหมาบูชา 

  ฉะนั้นเวลาทานแมกับทานพี่ที่อยูดาวดึงสบอก ก็เอาใจจับพระองคนั้น

แลวถามทานวา "องคนี้ไดไหม...?" ทานบอกวา "ไดทุกองค" 

  ตอมาเวลาจะภาวนาก็นกึถึงทาน แตก็ภาวนาไมนาน ภาวนา ๒-๓ วาระ

ก็หลับ เอาแคนี้แหละ หากินกันแคกอนจะหลับ ภาวนาหนอยหนึ่งกันหลบั แตก็ลืมตาดู

พระกอน นึกถึงภาพพระแลวก็ภาวนาหลับไปจนกระทั่งเวลาจะเดินไปไหนก็ตามถานึก

ถึงภาพพระขึ้นมาเมื่อไรจะเหน็ภาพพระชัดเจนแจมใสมาก 

  หลังจากนั้นมาเมื่ออายุ ๗ ป ยางเขา ๗ ป สิ่งที่แปลกประหลาดอยาง

หนึ่งก็เกิดขึน้ นั่นคือถาจะไปในที่ใด ในที่ตรงนั้นถาที่พักมีคนตายแลวกี่คน ในบริเวณนั้น

คนทั้งหลายเหลานั้นเขาจะมาหานะ ไมใชผมมีตาทิพย เขามาหาเลย จะมาบอกวา เขา

เปนใคร ชื่ออะไร ตายเมือ่ไหร เขามาในภาพในขณะที่เขาตาย เขาบอกนะ ความจริงทุก

คนที่มาเขาไมไดทําใหกลัว มีแตความสดชื่นและพูดจาโอภาปราศรัยเหมือนที่เขามีชีวติ

อยู ผมก็มีความรูสึกวาเขาไมไดตาย ก็เหมือนคยุกับคนธรรมดา ถาไปบานใคร คืนแรก

จะพบแบบนัน้เหมือนกัน เมื่อพบแลวคนทั้งหลายเหลานัน้มกัจะบอกวา ทรัพยสมบตัิที่

ลูกหรือหลานเขายังไมรู กอนจะตายไมไดบอกเขาอยูที่ตรงนั้น อยูที่ตรงนี้ ตอนเชาชวย

บอกเขาดวยนะวา ฉนัมาสั่งแลวบอกชื่อไว 

  บางทานก็เอาเงินไปฝงไว สมัยนั้นฝงมากกวาฝาก การฝากธนาคารตาม

ชนบทจะไมมีเลย การเดินไปอําเภอ จังหวัดก็แสนยาก พาหนะไมมีตองแจวเรือไปบาง 

ตองเดินไปบาง กวาจะถงึสํานักงานอาํเภอก็แสนระกํา และธนาคารตาง ๆ ก็ไมไดตั้ง

ตามอําเภอ ที่พอจะมีอยูบางก็ธนาคารออมสินซึ่งกฝ็ากเจาหนาที่ที่อําเภอไว กไ็มมี

สํานักงานแนนนอน ฉะนั้นคนสวนใหญจึงใชเงินฝง ใสไหไวบาง ใสตุมบาง เขาก็แนะนํา

วาใหไปขุดตรงนั้นตรงนี้ เขาชี้ใหดู 

  บางทีเขาก็บอกวา ฉันจะเอาไมประเภทนี้ปกไว เขาใหดูไมกอน ตอนเชา

ก็ถามเจาของบานวา คนที่บานนี้ตายไปแลวเทานัน้คนใชไหม?" 

  เขาบอกวา "ใช" 



  แลวก็ถามเขาวา คนที่มีรูปรางอยางนี้ชื่อนี้ คนรปูรางแบบนัน้ ชื่อนัน้ใช

ไหม? 

  เขาก็ถามวา "รูไดยังไง" 

  ก็บอกวา "เมื่อคืนนี้ทานมาคุยกับผมและทานกส็ั่งวา ทองคํา สรอย 

เอาไวบนขื่อ เอาอะไรวางปดไวเบา ๆ ซึ่งเปนที่ไมนาจะสงสัย" 

  ก็สรอยทองคําเสนเล็ก ๆ ก็เอาของเล็ก ๆ เอาไมกระดานวางทับ แลวเอา

อะไรวางไวขางบนตีตะปไูวนิดหนอย แลวมีกระถางดอกไมบาง มีอะไรบางก็ตาม 

  บางทีของเลก็ ๆ นอย ๆ ใสกระถางเล็ก ๆ วางบนไมกระดานอีกทีคนก็

เลยไมสงสัย ไปงัดตะปูขึน้ งัดกระดานขึ้นมาปรากฏวาเจอะทอง เจอะสรอยทองคํา และ

ไปขุดก็เจอะเงินบาง เจอะทองบาง เจอะเครื่องประดับบาง เปนแกวแหวนบาง ชาวบาน

ก็เลยแปลกใจวา เจาเด็กคนนี้มันรูไดยังไง 

  เขาถามวา "รูไดยังไง" 

  ก็บอกวา "ผมไมไดรูเอง" 

  ความจริงนะผมไมไดรู เขามาบอกอาการอยางนี้ก็เปนมาเรื่อย ๆ ก็นาจะ

เปนมาเรื่อยจากนั้นมาจนถึงปจจบุัน แลวตอไปขางหนาจะเปนอยางนีห้รือไมเปนกไ็ม

ทราบ 

  ก็รวมความวา ทุกสิง่ทุกอยางถามีอะไรในที่นั้นเมื่อไปถึงคนืแรกทราบ

หมด ในที่ทกุสถาน หลงัจากนั้นมาผมก็อีเหละเขะขะตามเรือ่งตามราวของเด็ก อยาลืม

วากีฬาประเภทอื่นผมไมชอบเลย ชอบอยางเดียวเรื่องรถ ถาเลนกับเรื่องรถนี่เอาทุกทา 

  ตอมาเมื่อวาระการตายครั้งที่ ๒ เขามาถึง อยาลืมนะครับวา การตายแต

ละคราวมาจากอาการปวย ญาติโยมพุทธบริษัทก็โปรดรับฟงไวดวย คนที่จะปวยก็

เพราะวาเคยฆาสัตวตัดชีวิตไวในชาติกอน โทษทีม่าลงโทษแบบเบา ๆ กค็ือการปวยไข

ไมสบาย ฉะนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่นั่งรับฟง โปรดบอกกันตอ ๆ ไป

ดวย มีญาติโยมผูเฒาบางคนมาถึงมานั่งตอวาพระขางหนาฉนัวา 

  "กฐินก็ทอด ผาปาก็ทอด โบสถก็สราง ศาลาก็สราง บาตรก็ใส แตวา

ปวยไขไมสบายเปนปกติ พระทําไมจึงไมชวย" 

  นี่ยองไปโทษพระนี่บาปนะ เพราะจิตเปนอกุศล ในเวลานี้อาตมาเปนพระ

ก็ปวย ปวยทุกวัน เวลาพูดนี้วันนี้เดนิก็งง งงไปงงมาตอนจะมาที่พัก ตอนรับแขกอยูก็ดี 



เพราะนั่งเฉย ๆ พอลุกขึ้นก็เกือบจะเซลม จะงงหนามืด ตองยืนอยูประเดี๋ยวหนึ่งที่หนา

พระพุทธรูป ยกมือไหวทาน พอใจสบาย อารมณก็โปรงขึ้นแตอาการงงก็ยังปรากฏ

กลับมาสรงน้ําเสร็จ แลวก็มาบันทึกเสียง 

  นี่เปนอันวาพระก็ยังชวย อยาโทษพระเลย โทษตัวเองเถอะ "อัตนา  

โจทยัตตานัง" พระพุทธเจากลาววา "จงกลาวโทษโจทความผดิของตัวเองไวเสมอ" 

  พูดมากไป ก็มาคุยกนัถึงตอน ตายครั้งที่ ๒ 

  ตอนนี้เห็นจะเปนอายุ ๑๒ หรือ ๑๓ ผมจําไมไดแน เปนอันวาเปนเด็กโต

แลว วิ่งครึม่ ๆ ๆ แลว เขากินเหลากัน ผมนั่งในวงเหลาไดแตอยาลืมวาในบานผม

ทั้งหมดไมมีใครกินเหลาเลยแมแตพอ พอก็ไมกินเหลา พี่ก็ไมกินเหลา ผมก็ไมกินเหลา 

แตทําไมผมนั่งในวงเหลา ก็เพราะวาในวงเหลามนัมีกับที่เขากินกับเหลา พวกขี้เหลาเขา

ก็เรียกผมผมก็ลอกับ พวกกินเหลาก็กินไป ผมก็กนิบาง ไอกับมันก็หมดมากเพราะผมกนิ

มากกวา 

  มาวันนั้นวันที่วาระจะเขามาถึงก็คือเขากินเหลากนั วันนั้นเขายําหอยโขง 

เอาหอยโขงจากกลางนา "พลา" ไมใชยํานะ "พลา" รสมันก็อรอย เนื้อหวาน ๆ เขาก็เรียก

ใหมากิน ผมก็ลอซะเตม็อัตรา ผลที่สุดอานิสงสก็ปรากฏ กินตอนเย็น ตอนเชาทองรวง 

พรึด ๆ ทองรวง ก็คืออหิวาตกโรค 

  เวลานั้นเปนเวลาที่อหิวาตกโรคระบาด สัตวตายกอน เปดไกตายกอน 

แกงเนื้อมาถวายพระ พระเบื่อ คนก็เบื่อ ไมมีใครอยากกิน ผลที่สุดกฝ็งกนั ตอมาควาย

ตาย คนกินควายก็ไมอยากจะกินแลว หลังจากนั้นมาคนก็ตาย เขาตายกันมาแลว

ประมาณ สกั ๑๐ วันเศษ (ผมขอเลายอ ๆ เร่ืองยาวอยูในเรื่องของหลวงพอปาน เอา

เร่ืองนี้มาเลารวมกันไว) 

  เปนอันวาผมตื่นขึ้นมาตอนเชาก็รูสึกวาทองไมดี ถายออกมามันมีสี   

ขาว ๆ ไมมีเสียงสะบัด พรืด เหมือนกับน้ําไหลออกจากกระบอก แค ๓ ครั้ง ผมหมดแรง

เพลีย ตาลาย 

  พอทองเดินครั้งแรกทานแมก็ใหคนไปตามทานลงุมาใหยา พอทานลุงให

ยาแลวก็ถายอีก ๒ ครั้ง คราวนี้หมดแรงจริง ๆ ทองก็เจ็บระบม มันรอนไปหมด ทั้งเจบ็

ทั้งรอน มีทุกขเวทนากลา ทานแมก็เลยมานั่งใกล ๆ บอกวา 



  "ลูกภาวนาวาพุทโธไวนะลูก จะภาวนาวาพุทโธก็ได อรหังก็ได ลูกชอบใจ

แบบไหน ภาวนาแบบนั้นใหสบาย" 

  แลวทานกเ็อาพระพุทธรูปองคที่ชอบใจ คือพระทองคํามาวางขางขวา

ใกล ๆ ไมใชวางหัวนอน ใหตามองเห็นทานบอกวา 

  "จําภาพพระพุทธรูปไวนะลูก พระที่ลกูชอบ แลวก็ตั้งใจ เวลาภาวนานึก

ถึงทาน ทานจะชวยใหหายจากโรค" 

  นี่อยางนี้เขาเรียกวา "ภาวนากันตาย" ถาดูอาการแลวก็คลาย ๆ กบั     

"สุปติฏฐิตะเทพบุตร" หรือ "มัฏฐกุลฑีเทพบุตร" คือวา เวลาปวยไขไมสบายก็

ภาวนา แตความจริงผมภาวนาของผมทุกวัน ภาพพระพุทธรูปองคนี้ผมเห็นชัดทุกวัน 

เดินไปที่ไหนก็เห็น ไมใชเฉพาะอยูตอหนาทาน ไปกลางทุงกลางทา ผมนึกขึ้นมาทีไรผม

เห็นทานชัดทุกที วันนั้นยิ่งอาการปวยไขไมสบายเกิดขึ้นก็เลยมีความหวังใหญ ทองมันก็

ปวดรอนก็รอน เจบ็มาก ในใจก็นึกวา 

  "ขอสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา" (คือพระพุทธเจา แมสอนใหเรียก

อยางนี้จนชนิ) ขอใหชวยสงเคราะหใหหายจากการเจ็บปวยเถิด พรุงนี้จะไป
โรงเรียน วันนี้ไปโรงเรยีนไมไหว" 
  ความจริงโรงเรียนนี่ไมเคยขาดและไปถึงโรงเรียนกอนเพื่อนเสมอ เร่ือง

การเรียนนี่ชอบ 

  เปนอันวาภาวนาไป ๆ ลืมตามองทานบาง หลบัตาบาง ภาวนานึกถึง 

เวลาหลับตาเห็นภาพทานชัด ตอมาประเดี๋ยวเดียวปรากฏวาเห็นภาพพระพุทธรูปโต  

ขึ้น ๆ ยิ่งโตยิ่งสวย ยิ่งโตก็ยิ่งสวย หลับตาก็เหน็ ลืมตาก็เห็น สบายมาก ตอนนี้ลืมความ

เจ็บปวดในรางกาย 

  อยาลืมนะครับทานผูรับฟง ในตอนเปนเด็ก ผมไมรูเร่ืองวาตอนนี้กําลัง

จิตเขาไปสูอุปจารสมาธิเบื้องปลายคอืจิตละเอียด แลวจิตก็ตองเขาไปในทางดาน

ปฐมฌาน 

  พระพุทธรปูก็โตขึ้น ๆ จนขนาดเทาพระประธานในโบสถ คือหนาตัก ๔ 

ศอก สวยงามเปนพิเศษ สวยกวารูปเกามาก หลับตาก็เห็น ลืมตาก็เห็น ตอมา

พระพุทธรูปก็กลายองค ใสขึ้น ๆ ตอมากลายเปนคน คือเปนพระคน ไมใชพระปนพระ

หลอปากขยบัได พูดได คิ้วก็ดํา ปากก็แดง สวยสดงดงาม โอโฮ...เพลินจริง ๆ เนื้อเหลอืง



คลายสีผา แตวาเหลืองออนกวาผาเหลืองหนอย มือกลมบอง แขนกลมบอง ดูที่ไหนสวย

หมด ผมลืมสภาพความปวยไขไมสบาย 

  เวลานั้นทานไมพูด ทานก็ยิ้ม ยิ้มไปยิ้มมา สักประเดี๋ยวแสงชัดจะออก มี

แสง ๖ สีออกจากกายสวยสะพรั่ง ผมเพิ่งมารูเมื่อตอนเรียนนกัธรรมตรีวา "ฉัพพรรณรังสี 

คือ รัศมี ๖ ประการของพระพุทธเจา" ผมเห็นผมก็ชื่นใจ ผมลมืสภาพทุกอยางหมด ใจ

จับจดจออยูที่พระ รางกายก็ไมไดนึกถึง ใครก็ไมนึกถึง เพลิดเพลินเหลือเกิน 

  เพลินไปเพลนิมา เพลินมาเพลนิไปรูสึกวาประเดี๋ยวเดียวไดรางหนึ่ง

ปรากฏขึ้นมาขางนอกกาย ที่ปรากฏไมใชตาในกายเห็นนะครับ กายหมดสภาพ และมี

ความรูสึกวา "เราคือกายนี้ ไมใชกายนั้นแลว" ไอกายนั้นมันหลับทึน่ทื่อ ตาหลบัป 

รางกายไมกระดุกกระดิก เต็มไปดวยความสกปรกโสโครก แตวากายใหมนี้ซิสวยสด

งดงามเปนพเิศษ เนื้อเปนแกวแพรวเปนระยับ เครื่องประดับทาบไปดวยทองและมีเพชร

ประดับแพรวพราวจนกระทั่งมองไมเห็นทองขางใน มีทองเปนพื้นสวยสดงดงาม มีชฎา 

มีรองเทางอน ๆ สวยมาก 

  มองดูตัว มองไป เอะ มันก็มองผิดปกติ คือตามธรรมดาลูกตามองเห็นแต

ขางหนา แตนี่มันเห็นหมดทั้งขางหนา ขางหลัง ขางลาง ขางบน จะดูขางหลงัตรงไหนก็

เห็นหมด ก็แปลกใจนึกภมิูใจตัวเองวา เวลานีเ้รามีเนื้อแทเปนแกว มีเครื่องประดับแพรว

พราวเปนเพชร และกมี็ชฎาใส มีรองเทาสวม จะยกมอืขยับแขนขยับขา มันไมมี

ความรูสึกวาหนักแมแตนดิเดียว ยกขึน้มาก็ยังงั้นแหละ ความรูสึกไมมี การเคลื่อนไหว

ของขอลําก็ไมปรากฏ แหมชื่นใจเปนกรณีพิเศษ ขยับไปขยับมาก็คลอง ก็เลยเรียกทาน

แม ทานแมก็เฉย เรียกเทาไรทานก็เฉย เรียกทานลุงก็เฉย อยากจะลาทานลงไปเดนิเลน

ขางลาง ขางบนอึดอัด ทานก็เฉย มองแตไอคนทีน่อนอยูนั่น 

  เลยนึกในใจวา ทานแม ทานลุง ทานนา ทานอา ทั้งหมดนี่ เราเวลานี้สวย

สดงดงามยิ่งกวาคนนั้นมาก ทําไมแมกับลุงและทกุคนไมสนใจ แลวทําไมจึงสนใจแตไอ

คนที่นอนอยูเต็มไปดวยความสกปรก ตอนนี้ผูรับฟงอยาลืมนะครับวา เวลานั้นความ

หวงใยรางกายเดิม นิดเดียวก็ไมมี มันมีอยางเดียวคือ มีความรังเกียจในรางกายเดิม 

ตอนนี้อารมณเปนยังไง ผมไมทราบ ถาตามบาลีทานบอกวา ออกดวยกําลังของฌาน 



นั่นรางกายของพรหมชัด นี่มารูกันเมื่อตอนที่บวชแลว อานตํารับตําราทาง

พระพุทธศาสนาจึงทราบ 

  ตอนนี้ก็อยากจะแนะนําบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรสักนิดหนึ่ง ญาติโยม

ดวยวาทุกขเวทนามันเกดิขึ้น ยามปกติอยาลืมใชคําภาวนา นึกถึงพระพุทธเจา คํา

ภาวนาอยางไรนะไมเปนไร อันดับแรกก็ตั้งใจถวายความเคารพแดองคสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจากอน แลวก็นึกถึงทาน ถาสามารถจะทําได จับภาพพระพุทธรูปองคใด

องคหนึ่งไวเปนสรณะ 

  ถาทานที่ไดมโนมยิทธกิ็ไมตองทําตามนี้ จับพระรูปพระโฉมขององค

สมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาเลย แลวปลอยจิตพุงไปเลย ถึงนิพพานเปนที่ไปพักทีน่ั่น 

จะมีประโยชนมาก 

  นี่สําหรับบุคคลที่ไมคอยจะเปนเรื่อง อยางผมในสมัยนั้นเอาแคจบั

พระพุทธรูปก็แลวกัน แลวเวลาเดินไปไหนมาไหนใหนึกภาพพระพุทธรูปที่เราตองการไว

เสมอ เอาไวเปนเครื่องคุมครองใจ เมื่อความหวาดหวั่นใจจะเกดิขึ้น 

  ก็รวมความวา เมื่อทานไมสนใจผมก็เดินลงบันไดไป เวลานั้นยงัตองการ

บันไดอยู ตองการพื้นที่อยู ยังไมตองการเหาะ คําวา "เหาะ" คําวา "ลอย" ไมปรากฏ ไม

รูจัก ลงไปขางลางแลว ก็เห็นขางหลงับานมีอากาศดี มีตนไม มีทางเดิน อากาศเย็น

สบาย ก็ไปเดินเลนใกล ๆ ทาง 

  มองไปทางดานทิศใต เหน็คนเดินมาประมาณ ๒๐๐ คนเศษ มีคนรูปราง

ใหญ ๆ นําหนา ๒ ขาง ก็ขนาดดวยคนรูปรางใหญ ๆ อีก ๒ คน ตอนทายก็มีคนรูปราง

ใหญ ๆ อีกคนหนึ่งคุมทาย พอทุกคนเขาเดินผานเขามาใกลผมก็มองจําไดวาคนที่เดนิ

มานั่น เปนคนบานใกลเรือนเรียงกันตั้งหลายคน มีความรูสึกวา เอ...ทั้งหมดนี่เรารูจกั

เขาตายไปแลวตั้งหลายวนั ทําไมจึงมาเดินเปนกลุมได คนตายมาเดินเทีย่วไดหรือยังไง 

และมีรางกายเหมือนสภาพเดิม เห็นรูปรางเดิมหมด เขาเปนเด็ก เปนหนุม เปนสาว เปน

คนแก เห็นเปนสภาพนัน้ 

  พอหัวหนามาถึงผม ก็เขาไปขวางหนายกมือไหว ถามวา 

  "คุณลุงขอรับ คุณลุงจะไปไหน?" 

  คุณลุงตอบวายังไง ไมทันตอบ เปดบญัชีพั้บ แลวก็บอกวา 



  "หน ูหนูไมมีชื่ออยาไปเลย ไปบาน เดีย๋วคุณแมจะคอย" แลวก็จับมือลาก

มาที่บันได แลวคุณลุงก็เดินไปนําหนาแถว เดินตอไป 

  ผมก็แปลกใจวา อีตาคนนี้แกบาหรอืแกบวม เราถามวาไปไหน กลับพูด

อีกอยางหนึ่ง ตอมาคนคุมกลางแถวมาถึง ผมก็ถามอีก ก็ทําแบบนั้นอีก คนทายมาผมก็

ถามอีก ก็ทําแบบนั้น 

  อาว! เวลาเหลืออีก ๕ นาที ผมก็ตองรีบรวดรัด 

  ตอมาเมื่อเขาไมตอบ นสิัยของผมตัง้แตเด็กจนกระทั่งปจจบุนั เวลานี้ก็

เหมือนกันอะไรที่สงสัยตองทําใหรูใหได ถารูไมไดไมเลิกสงสัย ผมจะไมเลิกความ

พยายามตองเอาใหถึงทีสุ่ดใหได นีเ่ปนนสิัยเดิมมาจนกระทั่งปจจุบนั ไมใชฟงเขาพูด

แลวก็เออ ๆ คะ ๆ แลวกเ็ชื่อเลย ผมทําทาเปนเชื่อ แตผมยงัไมเชื่อใครทั้งหมด เมื่อสิง่

เหลานัน้ปรากฏจริงผมจึงจะเชื่อ แตวาเขาบอกมาถึงสิ่งที่แปลกประหลาด ผมก็ไม

ปฏิเสธ เพราะสิ่งทีเ่กินมนุษยธรรมดาจะพบ ผมเคยพบมาแลว ไมใชผมเปนผูวเิศษนะ 

ทานใหพบ 

  เดินตามไปขึน้ ๆ ลง ๆ ภเูขา (ขอเลาลัด ๆ) ก็ไปถึงภูเขาปลายสุดทางมัน

ยาวเหยียดสงูมาก หัวหนาขึ้นไป กางบัญชี นับ หนึ่ง สอง สาม ถึง สองรอยเศษ เขาก็

ประกาศชื่อแตละคนขึน้ไปพบครบ เขาก็บอก ครบ พอครบผมโผลพอดี เขาก็ถามวา "ไอ

หนูมาทําไม...?" 

  ผมก็บอกวา "ผมถามลุงแลววาลุงไปไหน ในเมื่อลุงไมบอกผม ผมตอง

ตามพิสูจนใหไดวาลุงจะไปไหนกัน" 

  ลุงก็เลยเรียก "มา เขามาใกล ๆ" 

  ผมก็ยกมือไหว ถามวา "ลุงไปไหนครบั?" 

  ทานก็ชี้ไปทางดานหนึ่งของภูเขา บอกวา "นั่นนรก แดนที่เหน็เปนแดนขอ

พระยายม มีอาคาร ๓ หลัง มีบริเวณเตียน มีคนยนืเปนหมูเยอะ" 

  คนนี่ผมคิดวาเปนพันนะครับ อาจจะเปนหมื่นก็ได เปนกลุม ๆ กลุมละ

รอยสองรอยบาง ไมถึงรอยบาง มีคนตวัโต ๆ อยางลุงยืนคุมอยูกลุมละคน 

  ทานอธบิายใหฟงวา "พวกนี้ทําความชั่วมากอน เขาใหมาเกิดเปนมนุษย

ไมทําความดี ทําความชั่วอีก เขาก็นาํมาลงโทษใหม" 

  ก็ถามทานวา "นรกอยูไหน...?" 



  ทานบอกวา "อยูโนน" ทานชี้ใหดูเปนทะเลเพลิง เปลวเพลิง จับทองฟา

เปนบริเวณกวางขวางมาก อยากจะลงไปดู ขออนญุาตทาน ทานบอกวา 

  "ไปไมไดหลาน หลานภาวนาพุทโธแลวก็จบัภาพพระพุทธรูปเปนปกติ 

คนภาวนาวา "พุทโธ" ก็ดี "อรหัง" ก็ดี หรืออยางอื่นก็ตาม ถาใจเปนกุศลกอนจะตาย

เขาไปไมไดเด็ดขาด ลุงขืนปลอยใหเขาไปลุงมโีทษ หลานจงกลับ แลวกท็ีหลังหลาน

ตองการจะดูอะไร ดูนรกก็ดี ดูสวรรคก็ดี มาตรงนี้แลวนึกถึงลุง ลุงจะมาทนัที" 

  จากนั้นทานก็นํามาสง คนนํามาสงกค็ือคนที่คุมทายแถว ทานบอกวา 

  "ไอมึงไมดูเด็ก ปลอยใหเด็กตามมาได ผิดระเบียบ เอาไปสง" 

  ตานั่นแกก็เลยโมโห จับสองขาเหวี่ยงขึ้นบา แกแบกวิ่งขึ้นเขาลงเขา ๆ 

ประเดี๋ยวเดยีวถงึบาน พอถึงประตูหนาบาน แกก็พุงพรวดเขาไป ความรูสึกก็ฟนตื่น

ขึ้นมา นี่เปนวาระของการตายครั้งที่ ๒ 

   

  การตายครั้งที่ ๒ นี่บรรดาเพื่อนภิกษสุามเณรผมไมไดเลาละเอียด เพราะ

เร่ืองราวใน หนังสือหลวงพอปานมีแลว ผลทีพ่ึ่งไดก็คือ นอกเหนือไปจากตายเมื่ออายุ 

๓ ป และผลเมื่ออายุ ๗ ป ผลเม่ืออายุ ๗ ปคือรูทุกสถานที่แตเขามาหา ทีนีพ้อตายครั้งที่ 

๒ นี่ประโยชนใหญ คือตองการจะไปไหนก็ไปได โดยเฉพาะอยางยิ่งทุกวันก็ยองไปที่

ภูเขาลูกนัน้แลวนึกถึงทานลุง ทานลุงก็มา ถามอะไรทานก็บอก คําบอกของทานคือภาพ 

  "สวรรคเปนยังไงครับ...?" ทานก็บอก "สวรรคมี ๖ ชั้น" ทานก็บอกชื่อ

ตองการสวรรคชั้นไหน พอบอกชั้นทาน ทานกช็ี้ใหดู บอก 

  "นี่ยังไงละ วิมานลอยอยูใกล ๆ" เห็นหนาเทวดาแตละองคยิ้มแยม

แจมใสเทวดาทุกองคใจดีเหลือเกนิ ยิม้ บางองคก็เดินเขามาใกล 

  อยากจะดูนรก ลุงก็ชี้ใหดูนรก แลวทานลุงก็บอกวา 

  "ไอในเมืองมนุษย ถาหลานอยากจะไปไหน นกึอยากจะไปมันก็ไปได

อยางนี้แหละ" 

  ก็บอกทานวา "ขอผมไปเที่ยวสวรรค เที่ยวนรกดวยตนเอง" 

  ทานบอก "ไมได ยังไมถงึเวลา" 

  นี่แหละบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรโดยถวนหนา ตอนนั้นเปนมโนมยิทธิ 

ผมไมทราบ แลวก็ความดื้อดานความไมฉลาดของผมปรากฏ เปนอันวาไมฉลาดทีจ่ะ



เที่ยวสวรรคนรกดวยตนเอง ตอนนี้กลายเปนตัณหาใหญ อยากจะไปเทีย่วสวรรคและ

นรก จึงมาคดิในใจวา พบพระที่ไหน ผมก็ถามวา 

  "สอนไปนรก สวรรคไดไหม...?" ทานบอก "ไมได" ผมก็ไมชอบใจ 

  ถามวา "เทศนทําไม เร่ืองสวรรคนรกไปไดหรือเปลา...?" 

  ทานบอกวา "เปลา" พอหลังจากนัน้มากวาจะไปสวรรคนรกได ก็มาพบ

หลวงพอปาน วัดบางนมโค เร่ืองราวตาง ๆ ปรากฏแลวในเรื่องหลวงพอปาน 

  สําหรับหนานี้ขอยุติเพียงเทานี ้ เวลาหมดแลว ขอความสุขสวัสดิ์   พิพัฒ

นมงคลสมบรูณพูนผลจงมีแดทานพุทธศาสนิกชนและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรที่รัก

ทุกทาน 
          สวัสดี 
 

   
 


