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ความจริงแลวขาพเจาไดเคยเลาเรื่องราวตางๆ ทั้งหมดของหนังสือเลมนี้ให     ญาติสนิท มิตร
สหายฟงมาแลวบอยครั้ง และในทกุๆครั้งผูที่ไดรับฟงตางก็เกิดความสนใจและเรียกรองใหขาพเจาเขียน
เปนหนังสือขึน้ เพื่อที่จะไดเก็บเอาไวอาน  หากแตฟงขาพเจาเลาถึงแมจะเขาใจก็จริง แตพอนานไปก็ลืม
เลือน บางทานถึงกับหาเครือ่งบันทึกเสียงมาก็มี ซ่ึงขาพเจาก็ปฏิเสธไปเพราะเห็นวาขาพเจายังไมถึงขั้นรู
แจงเหน็จริงนกั อาจเกิดการผิดพลาดขึ้นได 
 

เมื่อทนตอการรบเรา และเรียกรองของบรรดาญาติสนิทมิตรสหายไมได อีกทั้งขาพเจาเองก็เห็นวา
นาจะมีประโยชนเปนอยางมากแกทานที่เปนลูกศิษยรุนหลังๆ ของหลวงพอ ซ่ึงไมมีโอกาสที่จะไดรับรูถึง
เหตุการณแปลกๆอันนาพิศวง และไมมโีอกาสที่จะไดไตถามถึงเรื่องราวที่ตนเคลือบแคลงสงสัยโดยตรง
จากหลวงพอ ใหกระจางชัดในทกุปญหาได เพราะในขณะนี้หลวงพอตองใหการสงเคราะหตอผูคน
มากมาย ไมมีเวลาที่จะมาคอยตอบปญหาใหใครตอใครได อีกทั้งผูที่จะถามก็ไมกลาถามเพราะอายตอคน
หมูมากดวยดังนั้นขาพเจาจึงรับปากวาจะพยายามเขยีนให และกไ็ดเร่ิมเขียนเรื่อยๆ มา แตก็เปนการเขียนๆ
หยุดๆ ดวยมีเร่ืองที่จะตองทาํอยางอื่นมาคอยขัดขวางอยูเสมอมา 
 

จนกระทั่งในเดือนธันวาคม 2533 มีพระภิกษุรูปหนึง่ซึ่งติดตามหลวงพอ เกิดทราบจากผูใดไม
ทราบวา ขาพเจาเคยเปนลูกศิษยหลวงพอรุนเกาที่สุดดวยผูหนึ่ง และไดเคยรูเหตุการณตาง ๆอันนาพิศวง
ตลอดจนไดมโีอกาสสอบถามปญหาธรรมมะที่นาสนใจยิ่ง จากหลวงพอมาตั้งแตในครั้งที่หลวงพอยังไมมี
ลูกศิษยลูกหามากมายนกั กเ็กิดสนใจอยากใหขาพเจาชวยเขยีนเลาเรื่องราวตางๆ ลงในหนังสือบาง จึงได
ขอรองใหพันจาเอกประมาล ราชอินทรซ่ึงเคยไปมาหาสูกับขาพเจาเปนประจําเปนผูทาบทาม ซ่ึงขาพเจาก็
ไดรับปากไปวาจะเขียนให เพราะในขณะนี้ก็เขียนไวบางแลว แตไมจริงจังนัก  
 
                ดวยเหตุนี้เองขาพเจาจึงไดเร่ิมงานเขียนอยางจริงจังขึ้น โดยตั้งใจวา จะแบงการเขียน
ออกเปน 2 ตอนใหญๆ  คือใน ตอนที ่1 ใหช่ือวา “เหตุการณท่ีนาพิศวง” โดยจะกลาวถึงเหตกุารณอัน
นาพิศวงและแปลกประหลาดตางๆ ที่ขาพเจาไดเคยพบเห็นจากหลวงพอ ถึง 12 เหตุการณดวยกัน ซ่ึงไม
อาจจะสามารถพิสูจนในทางของโลกวิทยาศาสตรได จงึเปนสาเหตุจูงใจใหขาพเจาซึง่เต็มไปดวยมจิฉาทิฐิ 
บังเกิดความสนใจและจําเปนตองหันมาศกึษา คนควาในดานของพุทธศาสนาอยางจริงจัง สวนใน ตอนที ่
2 ใหช่ือวา “ปญหาที่นาสนใจ” โดยคัดเลือกเอาปญหาใหญๆ 12 ปญหาที่ขาพเจาไดเคยสอบถามและ
หลวงพอไดเมตตาตอบไวอยางชัดเจนมาเขยีนลง และในแตละปญหาจะมีปญหายอยๆออกไปอีก
พอสมควรทีเดยีว 

 
ในการเขยีนหนังสือทั้ง 2 ตอนนี ้ ขาพเจาพยายามใชถอยคําสํานวนงายๆ เพื่อมุงหวังใหทาน

ผูอานที่เปนฆราวาสโดยเฉพาะศิษยรุนหลังๆ ของหลวงพอซ่ึงเริ่มสนใจที่จะปฏิบัติธรรม อานเขาใจได
โดยงาย อีกทั้งเมื่ออานแลวเกดิความสนกุ และไมเครียดจนเกินไป และในเวลาเดียวกันก็จะแฝงไวซ่ึง



ธรรมะชั้นสูงพอสมควร สําหรับทานผูอานที่ไดผานการปฏิบัติธรรมมามากแลวดวย และที่สําคัญยิ่งก็คือ
ขาพเจาจําตองระมัดระวังมิใหความหมายในการตอบปญหาของหลวงพอในตอนที ่ 2 ผิดพลาดไปจาก
ความเปนจริงโดยเดด็ขาดอกีดวย จึงนับวาเปนการเขียนที่ยากจริงๆ สําหรับปุถุชนธรรมดาเชนขาพเจา 
 

อยางไรก็ตาม แมหนังสือเลมนี้จะเขยีนไดจบคอนขางสมบูรณและหากทานไดอานแลวเกดิความ
พึงพอใจบางกด็ี ก็ขออยาไดคิดยกยองสรรเสริญขาพเจาเลย ขาพเจาจําตองยอมรับสารภาพวาโดย
สติปญญาและความสามารถเฉพาะตัวของขาพเจาจริงๆแลว ยอมทําไมไดแน หลายหนหลายครั้งทีข่าพเจา
เขียนไปแลวเกิดสะดดุ เกิดอับจนปญญาไมสามารถจะเขียนตอได กต็องหยุดเขียน นั่งพักใหจิตเกิดสมาธิ
แลวขอบารมีหลวงพอทุกครั้ง จึงไดเกดิความรับรูทางจิต เสมือนหนึ่งขาพเจาเพิ่งจะไดพูดคยุหรือได
สอบถามปญหาจากหลวงพอเมื่อ 2-3 วันที่แลวเอง นั่นแหละขาพเจาจึงไดเขยีนตอไดและเขยีนไดจนจบ
ดังที่ปรากฏอยูนี้(ทานผูอานจะเชื่อหรือไม ก็ตามแตใจของทานเองเถิดนะครับ) 
 

อนึ่ง ขาพเจาตองขออภัยที่ไดนําเอาชื่อจริงของบุคคลรวมทั้งชื่อของสถานที่จริง ลงในหนังสือเลม
นี้ดวย เพื่อเปนการยืนยันวาขาพเจามิไดยกเรื่องลมๆ แลงๆ ขึ้นมาอาง ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวา ทุกทาน
ที่ไดอานหรือรับทราบคงจะเขาใจในจุดประสงคของขาพเจา แตถาแมมอีะไรผิดพลาด ขาพเจาตองขออภัย
ไว ณ ที่นี้ดวย 
 
  



 
 

เหตุการณท่ีนาพิศวง 
 

การที่ขาพเจาไดยายไปรับราชการอยูที่กองบิน 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรคตั้งแต พ.ศ. 2503          
และประจําการอยู ณ ที่นั้นเรื่อยมาจนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2520 ซ่ึงเปนระยะเวลาอันยาวนานถึง 17 ป
นั้น     ทําใหขาพเจากลายเปนผูโชคดี ที่มีโอกาสไดพบหลวงพอพระมหาวีระ ถาวโร(พระราชพรหมยาน           
ในปจจุบนั)ตั้งแตสมัยที่หลวงพอยังจําพรรษอยู ณ วัดสะพาน จ.ชัยนาท หากจําไมผิดก็ประมาณป พ.ศ. 
2508 และแมเมื่อหลวงพอไดรับนิมนตจาก พระอรุณ อรุโณ อดีตเจาอาสวัดทาซุง (วัดจันทาราม) ให
ไปอยูที ่ณ ทาซุง จ.อุทัยธานีเพื่ออาศัยบารมีของหลวงพอในการชวยบูรณะวัดแลวก็ตาม ขาพเจาและคณะ
ศิษยรุนนัน้ กย็ังไดตดิตามไปปรนนิบัติรับใชหลวงพออยูตลอดมามิไดขาด 
 

จากชวงระยะเวลาอันยาวนานมาก ที่ขาพเจาและภรรยาไดมีโอกาสปรนนิบัติรับใชหลวงพออยาง
ใกลชิด โดยที่หลวงพอในขณะนั้นมีลูกศิษยทีไ่ปมาหาสูอยูเพยีงไมกี่คน จึงทําใหขาพเจาไดพบไดเห็น
เหตุการณแปลกๆ และสิ่งที่อาจเรียกวามหัศจรรยตาง ๆ หลายครั้ง ซ่ึงไมอาจสามารถพิสูจนและอธบิายได
ในโลกของวิทยาศาสตร อันกอใหเกดิความฉงนสนเทหใจแกขาพเจา ซ่ึงเปนผูมีมิจฉาทิฐิอยางแรงกลา 
และเชื่อมั่นในตนเองมาแตกาํเนิดเปนอยางยิ่ง ดังที่ขาพเจาจะไดเขียนเลาใหทานทัง้หลายไดอานเปนบาง
เร่ือง(ความจรงิมีเร่ืองมากมายไมสามารถนํามาเขียนไดทัง้หมด หากทานผูใดสนใจก็คยุกันเปนสวนตัว
ได) และเมื่อไดอานแลวถาไมเชื่อ ก็ขอใหพึงเก็บไวเปนขอสงสัยภายในใจ เฉพาะตนเองเถิดอยาไดกลาว
คําปรามาสหรือลบหลูเปนอันขาด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทานเอง และวธีิที่จะแกขอสงสัยไดดีที่สุดก็
จะตองพิสูจนกัน ดวยวิธีฝกตนเอง ใหไดสองในวิชชาสามเปนอยางนอยเสียกอน แลวทานจะรูไดเองวา
จริงหรือไมจริง จะไปลงความเหน็กัน ดวยการใชเหตุผลของมนุษยสามัญไมไดดังนั้นเมื่อทานผูอานได
เขาใจดังนี้แลว ก็ขอไดโปรดติดตามเรื่องราวตาง ๆที่ขาพเจาไดประสบมาดังตอไปนี ้
 
  



 
 

หลวงพอบอกลําดับที่สอบ 
 

เมื่อประมาณป พ.ศ. 2510 ขาพเจามียศเปนเรืออากาศเอกและมีขั้นเงินเดือนอยูในเกณฑที่จะมี
สิทธิสอบคัดเลือกเขาเรียนในโรงเรียนชั้นผูบังคับฝูง ขาพเจาตองสอบเขาไดอยางแนนอน เพราะขาพเจา
เปนคนเรียนหนังสือเกงและสอบไดที่ 1 ในระดับชัน้มธัยมศึกษามาโดยตลอด และในระหวางที่เรียนอยูที่
โรงเรียนนายรอย จปร.ก็ถูกจัดอยูในประเภทนกัเรียนทีเ่รียนเดน เลนดีดวย แตเนือ่งจากทางโรงเรียนผู
บังคับฝูง จะแบงผูที่สอบไดเปน 2 ชุดคือผูท่ีสอบไดเลขคี่(1,3,5,7,9,..ฯลฯ) จะไดเรียนเปนท่ี 1 
และผูท่ีสอบไดเลขคู(2,4,6,8,...ฯลฯ)จะไดเขาเรียนเปนชดุท่ี 2 ดังนัน้แมตองคดิวาสอบไดแตก็ไม
ทราบวาจะไดเลขค่ีหรือเลขคูอยูด ี ปญหาก็อยูตรงที่วาภรรยาของขาพเจากําลังตั้งครรภหากไมทราบแนชัด
วาจะไดเขาเรยีนเมื่อไรแลวกไ็มทราบวาจะไปฝากครรภและเตรียมคลอดที่ใด เพราะบานพักในขณะนั้นอยู
ที่กองบิน 4 ตาคลี แตถาเขาเรยีนกจ็ะตองไปเรียนที่ดอนเมอืงและครอบครัวของขาพเจาก็ไมมีผูใด 
นอกจากทหารรับใชเพียงคนเดียวจึงทําใหขาพเจาหนักใจเพราะไมสามารถวางแผนการณในภายหนาได 
 
                บังเอิญวันหนึ่งขาพเจา และภรรยาไดนาํภัตตาการไปถวายหลวงพอที่วัดทาซุง ขาพเจาจึง
ไดถือโอกาสเรียนถามวา “ในการไปสอบคัดเลือกเขาโรงเรียนผูบังคับฝูงครั้งนี้ ขาพเจาจะสอบไดเลขคี่
หรือคู” หลวงพอไดหยุดมองขาพเจาอยูช่ัวอึดใจก็ตอบวา “คุณไปสอบครั้งนี้จะสอบที่ 1 ที่ 3 หรือที่ 5 
ใน 3 ที่นี้นะ แตจะแนนอนจะรดน้ํามนตให”  ตอจากนัน้หลวงพอก็ใหขาพเจาเอาถงัไปตักน้ําในแมน้ํามา
เทใสบาตร เพื่อทําน้ํามนต เมื่อทําน้ํามนตเสร็จก็รดน้ําใหขาพเจา (น้ําในแมน้ําทีข่าพเจาไปตักมานั้นกอน
ตักขาพเจาเอามือจุมน้ําไลเศษละออง รูสึกสาอุนมาก แตเมื่อหลวงพอวารดน้ํามนตใหนั้นเยน็จับจิตจน
ขาพเจาสะดุงและ    น้ํามนตของหลวงพอจะเปนเชนนี้เสมอ ขอทุกทานจงโปรดสังเกตดวย) แลวพูดให
ทุกคนในทีน่ัน้ไดยนิโดยทัว่ถึงกัน ที่จําไดก็มภีรรยาของขาพเจา ร.อ.พนม นามประสิทธิ์ (ปจจุบันยศ 
น.อ.) ร.ท.ไพศาล ศุภพงษและ พ.อ.อ.หริช บํารุงพงษ วา “ตําแหนงท่ี 1 และที่ 5 จางหายไปคุณ
มนูญเขาไปสอบในครั้งนี้ไดท่ี 3 นะ”  
 

ขาพเจาเองในขณะนัน้แมรูสกึดีใจอยูบาง แตก็ไมคอยจะมั่นใจนักวาจะสอบไดท่ีดีถงึท่ี 3 ทั้งนี้
เพราะทราบดวีาพรรคพวกเพื่อนฝูงที่ดอนเมืองเขามีการเตรียมการกันเปนการใหญ เชนจัดตั้งกันเปนกลุมดู
หนังสือรวมกนั และเชิญอาจารยจากโรงเรียนผูบังคับฝูงบางทานมาชวยตวิทั้งโรเนยีวบรรดาขอสอบเกา ๆ 
มาประกอบเปนแนวทางในการดูหนังสือและติวอีกดวย  นอกจากนัน้ยังมีการหาขาวและจัดชุดเขาตีสนิท
กับอาจารย ที่มีหนาที่ออกขอสอบแบบประกบตวักันเลย (ขอสอบในสมัยนั้นจึงร่ัวกันมาทุกปดวยวิธีการ
นี้) ดังนั้นแมขาพเจาจะเปนคนเรียนดีสักเพียงไรก็ตาม แตเมื่อตองดูหนังสือคนเดียวทีต่างจังหวัด ขาด
แคลนทั้งตําราและไมรูแนวทางในการออกขอสอบเชนผูอ่ืน จะใหขาพเจามีความหวังหรือเชื่อไดอยางไร
วาจะสอบคัดเลือกเขาโรงเรียนผูบังคับบัญชาฝูงไดที่ 3 ตามที่หลวงพอบอก นอกจากคิดวาหลวงพอคง



เพียงบอกเปนเลาๆ วาขาพเจาไปสอบครั้งนี้ไดเลขคี ่ คือจะไดเขาเรียนในผลัดแรกแนนอนเทานั้น ซ่ึง
ขาพเจาก็พอใจแลว 
 
 
                แตคร้ันการสอบเสร็จสิ้นและทางราชการไดประกาศผลการสอบคัดเลือกในครั้งนัน้ออกมา        
ก็ปรากฏวาขาพเจาสอบเขาไดเปนท่ี 3 จริง ๆ ตามที่หลวงพอบอกและขาพเจาก็ไดเปนนายทหารนักเรียน 
โรงเรียนผูบังคับฝูงรุนที่ 18 โดยไดเรียนกอนเปนผลัดแรกเพราะไดเลขคี(่นายทหารนกัเรียนรุนขาพเจา
ในครั้งนั้น ปจจุบันมีช่ือเสียงกันหลายทาน 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) สวนผูที่นอบไดเลขคูก็ตองไปเรียนผลัดสอบเปนนายทหารนกัเรียนโรงเรียน
ผูบังคับบัญชาฝูงรุนที่ 19 ตอไป 
 
                การที่ขาพเจาสอบไดที่ 3 จริง ๆ ตามที่หลวงพอบอกลวงหนาใหนัน้กอใหเกดิความฉงน
สนเทหใจแกขาพเจาเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะคําทํานายของหลวงพอมิไดเปนแบบหมอดูทั่ว ๆ ไป ไมไดมี
การผูกดวง,ไมไดดูลายมือ,ไมไดดูโหงเฮงหรือเขาทรง เพียงแตมองหนาและรดน้ํามนตให ก็บอกบง
ชัดเจนไปจนถงึลําดับที่ที่จะสอบไดเชนนี ้ หมอดูใหดแูมนยําอยางไรก็ยอมทําไมได และหมอดูเขาก็ไมมี
ความจําเปนทีจ่ะตองเอาตวัเขาไปผูกมัดขนาดนั้น เพราะขาพเจาผูถามไดเปดกวางใหตอบเปนสองนัย วา
จะสอบไดเลขคูเทานั้น การทายถูกหรือผิดจึงเปน 50-50 แตการพูดบอกของหลวงพอซ่ึงบงชัดเจนไป
จนถึงลําดับที่เชนนี้หากมีผูเขาสอบ 1000 คน ความถูกตองก็จะมีไดเพียง 1 ใน 1000 เทานัน้ อีกทั้ง
เปนการทํานายถึงอนาคตอันใกล ซ่ึงใครเลยจะกลาเสี่ยงทํานายได หากไมไดอนาคตังสญาณ หรือรูจริง
เชนหลวงพอ 
 



 
หลวงพอบอกถึงการไดบําเหน็จ 2 ขัน้ 

 
                ในป พ.ศ. 2511 (ขาพเจาเรียนจบจากโรงเรียนผูบังคับฝูงแลวคร้ังหนึ่งขาพเจาและ
ภรรยาไดนําอาหารไปถวายหลวงพอ โดยมีเรืออากาศโทธานินทร กล่ินศรีสุข (ปจจุบันยศนาวากาศเอก) 
และภรรยารวมไปดวยในวนันั้นหลวงพอไดเอยทกัวา  “ปนี้คุณมนญูได 2 ขั้นนะ” ซ่ึงขาพเจาก็รีบพนม
มือกลาวรับแตในใจก็ยังคดิวา “ปนี้เราไมนาจะได 2 ขั้นเพราะเรยีนจบกลับมา ผลงานในรอบปก็ไมมี
อะไรนาประทบัใจมากนัก” ในขณะที่กําลังคิดอยูนั้น ร.ท.ธานินทร ก็ถามวา “หลวงพอครับแลวผมละ 
จะได 2 ขั้นดวยไหม?” 
 

หลวงพอมองหนาเรืออากาศโทธานินทรสักอึดใจก็ตอบวา“ปนี้ไมไดหรอกนะตองปหนาจึงจะได” 
 
  เรืออากาศโทธานินทร ไดฟงคําตอบากหลวงพอกห็ัวเราะกากแลวเลาใหหลวงพอและทกุคนในที่
นั้นฟงวา 
 
                “เสียใจครับหลวงพอ ปนี้ผมได 2 ขั้นแลวอยางแนนอน ผูพันเพิ่งใหผมดูผลการพิจารณา
บําเหน็จเมื่อวานนี้เอง ผมนะได 2 ขั้นอันดับ 1 ของกองพันอากาศโยธินดวย และทุกปกองพันจะมี
โควตา 2 ขั้นสําหรับนายทหารสัญญาบัตรของกองพันถึงปละ 3 คนดังนั้นผมซึง่อยูไนอันดับ 1 จึงไม
พลาด 2 ขั้นแนในปนี”้ 
 
                หลวงพอไดมองหนาเรืออากาศโทธานินทร อีกแลวตอบอยางเมตตาวา “ปนี้คุณไมได
หรอกนะอยาเสียใจ แตปหนาไดแน” 
 
                ในวันนัน้ เรืออากาศโทธานินทรก็ลาหลวงพอกลับไปดวยความหงดุหงิดบนกับขาพเจาใน
ทํานองวา หลวงพอจะรูดีไปกวาตนหรือผูพันไดอยางไรกัน 
 

ตอมาอีกไมนานผูบังคับกองบิน 4 ก็เชญิหัวหนาหนวยข้ึนตรงเขาประชุมบําเหนจ็ประจําป ผล
ปรากฏวา เรืออากาศโทธานินทร ก็ได 2 ขั้นจริงๆ และอันดับ 2,3 ของกองพันก็ไดดวย รวมความวา
นายทหารสัญญาบัตรของกองพันอากาศโยธิน กองบิน 4 ได 2 ขั้นท้ัง 3 คน เต็มตามโควตาของกอง
พันจริง ๆ ตามที่เรืออากาศโทธานินทรอธิบายใหหลวงพอฟงทุกประการ  สวนขาพเจานั้นไมได เนื่องจาก
นายทหารสัญญาบัตรภายในหนวยนอย จึงไมมีโควตา 2 ขั้นของหนวยเองตองอาศัยโควตาของหนวยอ่ืน
มารวม ซ่ึงเปนการยากมาก และขาพเจาก็คาดคิดอยูแลววาขาพเจาคงไมได จึงไมเสียอกเสียใจแตอยางใด 
และในตอนเยน็วันนั้น เมื่อขาพเจาพบเรืออากาศโทธานินทรบนสโมสร ก็ไดแสดงความยินด ี และรวม
เลนบิลเลียดกนัเหมือนเชนเคยจนถึง 3 ทุมขาพเจาจึงไดขอแยกตวักลับบาน สวนเรอือากาศโทธานินทรยัง
เลนอยูตอโดยบอกขาพเจาวา “พี่กลับไปกอนนะ วันนี้ผมขออยูฉลอง 2 ขั้นจนกวาสโมสรจะปด” 



 
                คร้ันวันรุงขึ้น ขาพเจาไปถึงที่ทํางาน เหน็เพื่อนรวมงานหลายคนกําลังจับกลุมวิจารณกัน
เร่ืองใดเรื่องหนึ่งอยูอยางตืน่เตนสนุกสนาน จึงเขาไปรวมฟงดวย กไ็ดรับทราบวา เมื่อคืนนี้ผูบังคับการ
กองบิน 4 ไปเปนเจาภาพแตงงานที่จังหวัดชัยนาท กลับมาถึงกองบิน 4 เวลา 5 ทุมเศษเหน็ไฟบน
สโมสรเปดสวางไสว และยังขาราชการเลนบิลเลียดกันอยูอยางสนุกสนาน ก็โมโหมาก ขับรถจิ๊บเขาเทียบ
สโมสรแลวเขาไปในหองบลิเลียด ส่ังปดสโมสรทันที พรอมกับใหนายทหารผูหนึ่งโทรศัพทเชิญ ผูพันฯ
มาพบ และสั่งการใหงดบําเหน็จ 2 ขั้นนายทหารสัญญาบัตรของกองพันอากาศโยธินทั้ง 3 คนที่ฝาฝน
กฎระเบยีบและคําสั่งผูบังคับการกองบิน 4 โดยเลนบลิเลียดบนสโมสรเกินเวลาปดสโมสร (ในระเบียบ
ใหปดสโมสรเวลา 22.30) 
 
                ดวยเหตุนี้เอง เรืออากาศโทธานินทร และนายทหารสัญญาบัตรของกองพันอีก 2 คน จึง
ไมได 2 ขั้นทั้ง 3 คน และโควตา 2 ขั้นทั้ง 3 ที่ของกองพันอากาศโยธินจึงตองตกเปนของสวนกลาง 
ทําใหขาพเจาได 2 ขั้นในปนั้น สวนเรอือากาศโทธานินทรไมได และไปได 2 ขั้นชดเชยในปตอไป 
ตามที่หลวงพอบอกทุกประการ 
 
                การยืนยันของหลวงพอ ตออนาคตอันใกลตอผูที่เขารูและมั่นใจอยางเต็มที่ตอเร่ืองที่ไมนา
พลาดเชนนีน้บัเปนการเสี่ยงอยางยิ่งซึ่งใครเลยจะกลาเสี่ยงทํานายหากไมไดอนาคตังสญาณหรือจริงอยาง    
หลวงพอ 
 



 
หลวงพอรูท้ังอดีตและอนาคต 

 
                มีอยูวนัหนึ่ง เรืออากาศตรีชัยชนะ จั่นบํารุง(ยศในขณะนั้น)ซ่ึงไดสมัครไปบินรบใน
สมรภูมิลาว (ขณะนั้นกําลังมีการรบกันอยูอยางรุนแรง)ไดขอติดตามขาพเจาและภรรยาไปกราบหลวงพอ
ที่วัดทาซุงดวยความตั้งใจก็เพื่อไปสอบถามหลวงพอถึงความปลอดภยัของตนในการตัดสินใจไปรบในลาว
นั่นเอง     ซ่ึงหลวงพอกไ็ดเมตตาบอกวา 
 
                “ความจริงคณุชัยชนะ ไปคราวนี้ตองตายนะ แตบังเอญิเมื่อตอนอายุ 9 ขวบไปพุงหลาว
โดดน้ํา ศีรษะดานหลังไปเจอไมไผท่ีเขามัดกันพงผักบุง เสียบเอาถึงเลือดตกยางออกมาแลว จึงนับเปนการ
ชดใชกรรมไปแลวสวนหนึ่ง ดังนัน้การไปบินรบในครัง้นี้แมเคร่ืองบนิจะถูกยิงตกก็จะไมถึงตายนะ จะ
ชวยทําพิธีแกใหเพื่อผอนหนกัใหเปนเบา” 
 
                ตอจากนัน้ หลวงพอก็ใหคณุชัยชนะจดัการปลอยนก,ปลอยปลา,ถวายพระพุทธรูป และรด
น้ํามนตให(เทาที่ขาพเจาพอจะจาํได) 
 
                เร่ืองที่นาแปลกในตอนนั้นก็คือ ขาพเจาและบรรดาผูติดตามไปในครัง้นั้น แมจะนัง่อยูขาง
หลังจนเกือบชดิและชวยกันมองหาแผลเปนบนศีรษะของเรืออากาศตรีชัยชนะ สักเพียงใดกห็าเห็นไม 
เพราะผมแกหนาและดกมากปดบังไวหมด ตอเมื่อคุณชัยชนะยอมรับวา “ตอนอาย ุ9 ขวบผมกระโดดน้ํา
แลวถูกไมไผเสียบจริงๆ และบัดนี้เปนนัน้ก็ยังอยู” วาแลวก็แหวกผมดกหนาที่ปดบงัแผลเปนออกใหทกุคน
ดู 
 
                ตอมาเรืออากาศตรีชัยชนะ ก็จากกองบิน 4 ไปปฏิบัติภารกิจการบินรบในลาวและใน 2-
3 เดือนตอมา ขาพเจาก็ไดทราบขาววาเครือ่งบินของคุณชัยชนะถูกยิงตก แตคุณชยัชนะปลอดภยั เพียงแต
แขนเดาะตองเขาเผือกอยูระยะหนึ่งเทานั้น และที่นาแปลกใจมากก็คือ ทางคณะกรรมการที่ไปสอบสวน
เครื่องบินตกไดเลาวา เครื่องบินของเรืออากาศตรีชัยชนะนัน้นาที่จะตองตกเหวอยางยิ่ง เพราะหัวเครื่อง
พนปากเหวไปเกือบครึ่งลําแลว แตเคราะหดีที่ไปพาดบนตนไมใหญ 
 
                การที่หลวงพอรูไปถึงอดีตของเรืออากาศตรีชัยชนะ เม่ือตอน 9 ขวบและลวงรูถึงอนาคต
อันใกลวาเครื่องบินจะตองตกอีกท้ังทําพิธีแกเพื่อผอนหนักเปนเบาใหเชนนี ้ ทําใหขาพเจามั่นใจวาหลวงพอ
ตองไดอตตีังสญาณ และอนาคตตงัสญาณ อยางแนนอน 
 



 
หลวงพอทรงอภิญญา 

 
                เมื่อประมาณป พ.ศ.2513 ตอนตนๆป ญาติของ พ.อ.อ.ชลอ ผาสุก ไดเสียชีวติลง และ 
พ.อ.อ.    ผาสุข ก็ไดตดัสินใจนําศพของญาติ(ขาพเจาตองขออภัยทีจ่ําไมไดวาญาติที่ตายมีศักดิเ์ปนอะไร
กับ พ.อ.อ.ชลอ)ไปเผาที่เมรุเผาศพของวัดทาซุง อุทัยธานี โดยเชิญขาพเจาซึ่งเปนผูบังคับบัญชาไปรวม
เปนเกยีรติในพิธีเผาศพดวย 
 
                เมรุเผาศพของวัดทาซุงนั้นเปนเมรุแบบโบราณเผาศพดวยฟนตั้งอยูริมฝงแมน้ํา(ในปจจุบัน
ทางวัดยังคงอนุรักษไว หากทานผูอานไดไปวดัทาซุงกจ็ะไดเหน็) พิธีเผาศพก็ทํากันแบบพื้นบานงายๆ 
โดยยกศพลงไปวางในเมรุเหนือกองฟนแลวก็จดุไฟเผา โดยมีหลวงพอเปนประธานในพิธี สวนขาพเจา,
พ.อ.อ.ชลอ ผาสุข และญาติๆ ของผูตายกย็ืนกนัอยูดวยอาการอันสงบขางๆเมรุ 
 
                ในขณะที่ไฟกําลังลุกไหมศพ และทุกคนกําลังยืนสงบอยูนั้นก็มีคนมาบอกหลวงพอวามี
นายทหารชัน้ผูใหญมาจากกรุงเทพฯ เดนิทางมาหาและรอหลวงพออยูที่กุฏิ หลวงพอพยักหนารับทราบ 
แลวกห็ันมาสัง่ขาพเจาวา “คุณมนูญ ชวยไปรับแขกแทนฉันกอนนะเดี๋ยวฉันจะตามไป” 
    
            ขาพเจาเมื่อรับคําสั่งจากหลวงพอก็เดินจากเมร ุ ผานศาลาเกาๆ ที่เสาโยเยริมแมน้ํา ลัดเลาะไป
ตามทางเดินทีส่องขางทางมีแตหญาคาสูงๆ ปกคลุม ผานโบสถวิหารที่ชํารุดทรุดโทรมปราศจากหลังคา
แลวกห็ยดุหันหลังกลับไปมองที่เมรุ เห็นหลวงพอยังยนืเดนเหลืองอรามปลงอสุภอยูอยางสงบ ก็มีความ
หนักใจเพราะความจริงแลวขาพเจาไมชอบที่จะไปพดูคยุกับผูหลักผูใหญนัก โดยเฉพาะนายทหารชั้น
ผูใหญที่มาจากกรุงเทพฯ และกไ็มทราบวา จะตองคุยรับหนาแทนหลวงพออีกนานสักเทาไร เพราะมองดู
รูปการแลวหลวงพอยังไมมีททีาจะละจากเมรุงายๆ เลย อยางไรก็ตามขาพเจาก็คอยๆเดินไปจนถึงกุฏิหลัง
เล็กๆ ของหลวงพอริมน้ําจนได และแลวสิ่งท่ีขาพเจาไมเคยคิดฝนมากอนท่ีเกิดขึ้นจนทําใหขาพเจาตกใจ
เพราะขาพเจาไดเห็นหลวงพอกําลังนั่งพูดคุยกับนายทหารผูใหญทานผูนั้นอยูแลวบนกุฏิ 
 
                ทานผูอานที่รัก ทางเดินจากเมรุเผาศพเดินมายงักุฏิหลวงพอนั้นมีเสนทางเดียวท่ีลัดตรงที่
สุดและไมมีหญาคาปกคลุม ซ่ึงก็เปนเสนทางที่ขาพเจาก็ไดเดินมาแลวเกินกวาครึ่งทาง ในขณะที่หลวงพอ
ยังยนือยูท่ีเมรุ ดังนั้นจูๆหลวงพอก็มาถึงกุฏิกอนขาพเจาไดเชนนี ้ หากขาพเจาจะคิดวาหลวงพอทรง
อภิญญาก็นาจะได จริงไหมครับ 
 
  
 
 
 



หลวงพออยูรอสงเคราะหลูกหลานญาติมิตร 
 
                เมื่อประมาณป พ.ศ.2512 ในวันหนึ่งหลังจากทีห่ลวงพอฉันอาหารเพลในแพริมแมน้ํา
ของวัดทาซุงเสร็จ ก็ชวนขาพเจาและผูติดตามเคลื่อนยายจากแพไปกุฏิ ระหวางทางหลวงพอไดหยุดยนืใต
รมไทรตนหนึง่ริมแมน้ํา แลวพูดบอกขาพเจาวา 
 
                “ณ ท่ีแหงนี้บริเวณนี้ตอไปในอนาคตอนัใกลจะมีลูกหลานและญาติสนิทมิตรสหายของฉัน
ในอดีต จะก่ีภพก่ีชาติมาแลวก็ตามที่มาเกิดทันฉันในชาติปจจุบัน จะพากันมาชมุนุม ณ ท่ีแหงนี้เปน
หมื่นๆ แสนๆ คน” 
 
                ขาพเจาในขณะนัน้ ไดฟงหลวงพอพดูแลวก็ใหนึกสงสารหลวงพอสุดหัวใจและรําพึงอยูใน
ใจวา “โถ! จะมีใครมาเปนหมื่นเปนแสนคน ทุกวันนีก้ด็ูเหมือนจะมแีตผูคนในชุดของขาพเจาเทานั้นเอง” 
 
                และขาพเจากเ็ชื่ออยางเหลือเกินวา หากผูใดเปนขาพเจาในขณะนั้นก็คงตองคิดเชนเดยีวกับ
ขาพเจา เพราะรอบกายทีย่ืนอยูไมวาจะเหลียวไปทางดานใด ก็เหน็แตความรกรางวางเปลา และสิ่ง
ปรักหักพังทั้งสิ้นถาวรวัตถุอันเปนหลักของวัด อาทิเชนโบสถ,วิหารก็ชํารุดทรุดโทรมไปหมดไมมีแมแต
หลังคา,ศาลา 1 หลังก็ตั้งอยูบนเสาที่โยเยมีสภาพเอียงกระเทเรพรอมที่จะลมพังเมือ่ไรก็ได สวนหอไตร
เล็กๆ อีก 1 หลัง ก็มีแตโครงสวนเมรุโบราณที่เผาศพดวยฟนนั่น ก็มีแตคราบตระไครน้ําจับดําไปหมดคง
มีแตกุฏิเจาอาวาสเกาๆ 1 หลัง กุฏิเล็กๆของหลวงพออีก 1 หลังและแพริมฝงแมน้ําเทานั้นทีพ่อใชการได
บาง ทั้งหมดที่กลาวนีก้็คอืวัดทาซุงในขณะนัน้จริงๆ สวนฝงวดัตรงขามถนนที่เปนโบสถใหม หรือ
ศาลานวราชกด็ี,ศาลา 2 ไร 4 ไร หรืออาคารอื่นใดก็ดหีามีไมคงมีแตปาไผดงดิบตลอดแนว สรุปความวา
วัดทาซุงในตอนที่หลวงพอพดูกับขาพเจานัน้ อยูในสภาพของวัดรางจริงๆ 
 
                หลวงพอเห็นอาการอันเงียบสงบและแววตาของขาพเจา ก็คงจะทราบวาในใจขาพเจานกึ
คิดอยางไร ทานก็ไดเมตตาพูดตอไปวา “ฉันนัน้ไดเคยปรารถนาพทุธภูมิไว แตหากดํารงเจตนาเดิมก็
จะตองมาเกิดอีก 7 ชาต ิ จึงจะไดพบและอุปการะลูกหลาน, ญาติมิตรท่ีเคยเก่ียวของผูกพันกับฉันมาแต
ในอดีตชาติไดท้ังหมด ซ่ึงนบัเปนภาระที่หนักมาก และฉันก็เบื่อหนายโลกมนุษยนี้เต็มทน จึงไดลาพุทธ
ภูมิและไดเอาชาตนิี้เปนชาตสิุดทายของฉนั ดังนั้นภาระในชาตนิีข้องฉนัจึงมีมากเพราะจะตองอยูชวย
ลูกหลาน ญาติมิตร ท่ีเคยเกิดรวมภพรวมชาติกับฉันมาในอดตีชาต ิและมาเกิดทันฉันในชาตินี้ท้ังหมด ให
พนจากอบายภูมิดวย หากผูใดมีบุญบารมีก็จะไปถึงพระนิพพานหากผูใดบุญบารมียังนอยก็จะพยายามให
สรางบุญกุศลเพื่อไปพักในสวรรคชั้นดาวดงึสไวกอนเมื่อพระศรีอาริยมาตรัสรูก็จะลงมาเกิดเปนมนษุยใน
สมัยของพระศรีอาริยพอด ีดวยวิธีนี้จะชวยใหเขา เหลานั้นพนจากอบายภูมิไปได แตกุศลผลบุญหลักท่ีจะ
ชวยใหไปสวรรคชั้นดาวดงึสก็คือ การถวายสังฆทานและการสรางวิหารทานนั่นเอง ดังนัน้ ตอไปใน
อนาคตที่นี่จะมีการกอสรางสิหารทานมาก บรเิวณวัดทาซุงในขณะนี้จะไมพอ จะตองขยายวัดไปทางดงไผ
ฝงตรงขามวัดทาซุงดวย” 



 
                ในขณะนัน้ แมหลวงพอจะไดเมตตาบอกขาพเจาโดยละเอียดแลว เชนไรก็ตาม ขาพเจาหา
ไดเขาใจไมดวยไรปญญา คงคิดอยูแตในใจวาคนจะมาเปนหมื่นเปนแสนคนไดอยางไร? และการกอสราง
ที่จะตองขยายไปถึงดงไผฝงตรงขามยิงไมนาจะเปนไปไดใหญ เพราะเอาแตบูรณะโบสถ,วหิาร,ศาลา,หอ
ไตร และกุฏิเดิมในวัดเกา ที่มีอยูก็ใชเงินมากมหาศาลอยูแลว จะทําไดอยางไร 
 
                “แตทานผูอานทั้งหลายในปจจุบันนี้ทีว่ัดทาซุงก็เปนไปตามที่หลวงพอบอกขาพเจาไว
ลวงหนา ตั้งแตป พ.ศ.2512 แลวทุกประการ ในพิธีเปายันตเกราะเพชร และพิธีตางๆผูคนก็พากันไป
เปนหมื่นเปนแสนจริงๆ และการกอสรางวิหารทานกไ็ดกระทํากันเกินกวาที่ขาพเจาวาดภาพเอาไวเสียอีก 
และดูเหมือนจะไมมีการจบสิน้ดวย 
 
                ดังนั้น หากขาพเจาจะคิดวาหลวงพอระลึกชาติในกาลกอนได     (ปุพเพนวิาสานุสสติ
ญาณ)รูที่มาของคนและสัตวที่มาเกดิวามาจากที่ใด(จุตูปปาตญาณ)และรูเหตกุารณตอไปในอนาคตของ
คน,สัตว,ส่ิงของ และสถานที่ได(อนาคตังสญาณ)ก็คงไมมีผูใดวาใชไหมครับ” 
 



 
ผิวกายของหลวงพอเปลี่ยนสีได 

 
                เมื่อประมาณป พ.ศ. 2513 ขาพเจาซึ่งไดเปนหัวหนาสถานีวิทยกุระจายเสียง 04 ตาคลี               
จ.นครสวรรค ไดเร่ิมจัดแบงเวลาใหหลวงพอแสดงธรรมะออกอากาศทางสถานีเปนประจําเรื่อยๆ มา ซ่ึง
หลวงพอกไ็ดเมตตามาแสดงธรรมออกอากาศใหแลวดวยตนเองเปนการประจําเวนไวแตในบางครั้งที่
หลวงพอปวย หรือติดกิจจําเปนก็จะอัดเปนเทปสงให สําหรับรายการของหลวงพอที่ออกอากาศทางสถานี
วิทย ุ ที่ขาพเจารับผิดชอบนี้ นอกจากจะเปนการแสดงธรรมะโปรดพุทธศาสนิกชนแลว ก็มีการเลาเรื่อง
ประวัตหิลวงปูปาน,ไตรภูมิ,มหาสติปฏฐาน 4 และอืน่ๆ อีกมากมาย(ตอมาพลอากาศโท ม.ร..เสริม          
ศุขสวัสดิ์ไดขอเทปไปถอดฟง และจัดพมิพเปนหนังสือ ดังที่ลูกศษิยรุนหลังๆ ไดอานกันอยูทุกวันนี)้ 
และในการมาของหลวงพอทุกครั้ง ขาพเจาก็จะคอยอยูรับใชและอํานวยความสะดวกใหหลวงพอโดย
ตลอด จนกวาหลวงพอจะกลับ 
 
                ส่ิงมหัศจรรยที่ขาพเจาและ พ.อ.อ.กริช บํารุงพงษ ไดพบเหน็ก็คือหลวงพอเดินเขาไปใน
หองสงและพดูออกอากาศโดยมิไดมีขอเขียนใดๆ แมแตกระดาษที่จะจดหัวขอ หรือขอความสั้นๆ เพื่อกนั
ลืมเลยแมแตนอย(แมแตผูประกาศและโฆษกอาชีพ ซ่ึงหากินทางวิทยกุระจายเสียงเองก็ทําไมได) 
โดยเฉพาะเรื่องยาวๆยากๆ เชน การเลาประวัติหลวงปูปานก็ด ีการเลาถึงนรกสวรรคแตละชั้นในไตรภูมกิ็
ดี หรือมหาสิตปฏฐาน 4 ก็ด ียอมเปนการสุดวิสัยที่จะพูดออกอากาศไดโดยไมมีขอเขียนหรือหัวขอยอยๆ 
เปนหลัก แตหลวงพอพอนั่งหนาไมโครโฟนก็หลับตาพูดไปเรื่อยโดยเฉพาะไตรภมูิ เสมือนกับวาใน
ขณะนัน้ หลวงพอไดลงไปในนรกหรือขึ้นไปบนสวรรคแตละชั้นจริงๆ แลวพดูออกอากาศถายทอดมาให
ผูฟงไดฟงกไ็มผิด และเมื่อหลวงพอพดูจบในวนันั้นถึงตอนใดวันตอไปก็เลาตอไปไดเลยไมมกีารผิดพลาด 
ซ่ึงยากที่ผูคนธรรมดาทั่วๆ ไปจะทําได 
 
                ขาพเจาและ พ.อ.อ.กริช บํารุงพงษ เกิดความสงสัยของใจในความสามารถของหลวงพอ
ตรงกัน จึงไดเฝาดูหลวงพออยางใกลชิดทกุครั้งกลาวคือเมื่อหลวงพอเขาหองสง ขาพเจาและ พ.อ.อ.กริช 
ก็จะเขาไปในหองควบคุมเสยีง (หองสงและหองควบคุมเสียงอยูตดิกันมีเพียงกระจกกั้นมองเหน็กันได
โดยตลอด เพือ่สะดวกในการที่โฆษก และผูควบคุมเสียงจะไดใหสัญญาณนัดแนะตอกันได) และสิ่งที่ได
พบเห็นในขณะที่หลวงพอพดูออกอากาศกค็ือ ผิวกายของหลวงพอเปล่ียนสีไดบางครั้งก็เปนสีขาวผอง,
บางครั้งก็เปนสีเหลือง,บางครั้งก็เปนสีดําแดงและบางครั้งก็เปนสีดําคล้ํา นอกจากนั้นในบางครั้งหลวงพอ
ก็มีการพูดโตตอบกับสิ่งที่ขาพเจาและ พ.อ.อ.กริชไมเห็นหรือในบางครั้งหลวงพอกจ็ะหยดุและถามวา
“อะไรนะ”เปนตัน 
 
                ขาพเจาเชื่อเหลือเกินวา คงมีบันดาลูกศิษยของหลวงพอที่ใกลชิดหรือเปนคนชางสังเกต 
จะตองยอมรับวา ผิวกายของหลวงพอนัน้เปลี่ยนสีไดจริงๆตามที่ขาพเจาเขียน หากผูใดยังไมเคยเห็นโปรด
สังเกตดูตอไป 



 
หลวงพอนัดพบหลวงปูสีทางจิต 

 
                เมื่อประมาณป พ.ศ.2514 ในวันหนึ่งหลวงพอไดมาแสดงธรรมะออกอากาศที่สถานที่
วิทยกุระจายเสยีง 04 ตาคลี จ.นครสวรรคเหมือนเชนเคย และหลังจากที่หลวงพอไดแสดงธรรมะ
ออกอากาศเสร็จก็ไดมานั่งพกัผอนสนทนากับขาพเจาและ พ.อ.อ.กริช บํารุงพงษ ที่หองรับแขก ขาพเจา
จึงไดฉวยโอกาสเลาถึงอภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปูสีใหหลวงพอฟง พอสรุปใจความสั้นๆ ได
ดังนี ้
 
                “มีพอคาชาวตาคลี กลุมหนึ่งไปกราบนมัสการหลวงปูแหวนที่วดัดอยแมปง จังหวัด
เชียงใหม และเมื่อหลวงปูแหวนทราบวาเปนพอคามาจากตาคลี ก็หวัเราะพูดวา ทานมีอาจารยอยูองคหนึ่ง
อายุมากแลวช่ือหลวงปูสี ขณะนี้อยูที่ตาคลีใหคนหาใหดี เพราะทานเกงมากดังนั้นเมื่อผูคนกลุมนั้นกลับมา 
ก็พยายามติดตามคนหาในทีสุ่ดก็ไดพบวาหลวงปูสี พํานักอยูวัดเขาบุญนาค มีอายุชรภาพมากแลวถึง 
121 ปอภนิิหารของหลวงพอสีในขณะนั้นที่รํ่าลืมกนัมากคือ ไมมีใครถายรูปหลวงปูสีติด หากไมขอ
อนุญาตทานเสียกอน และชานหมากของหลวงปูสีหากผูใดไดไวแลวพกพาติดตวัไปก็จะเปนสิริมงคล และ
ปองกันภยันตรายตางๆ ได” 
 
                ขาพเจาไดเลาใหหลวงพอฟงตอไปวา “กิตติศัพทของหลวงปูสีดังกลาว เมื่อไดรับฟงมาผม
ก็มิไดสนใจนกั จนกระทั่งวนัหนึ่งผมไดยนิเสียงปนดังขึน้ที่ในปาหลังกองรอยทหารสารวัตร (ในขณะนัน้
ขาพเจาเปนผูบังคับกองรอยทหารสารวัตร และเปนนายทหารรักษาความปลอดภัยกองบิน 4 ดวย) ผมจึง
ชวนเรืออากาศโทสังวร สมหวังรองผูบังคับกองรอยและเรืออากาศตรีครรชิต บัวอําไพ นายทหารสารวัตร
ซ่ึงไดนั่งปรึกษางานอยูกับผมลงไปดู ก็เหน็จาอากาศสารวัตร 2 คน คนหนึ่งกําลังถือปนตั้งทาจะยิงไกนัด
ตอไป อีกคนหนึ่งยืนด ู จึงตะโกนสั่งใหหยุดยงิและสอบถามวาทําไมจึงขัดคําสั่งผูบังคับกองรอยฯ 
(ขาพเจาไดเคยสั่งใหยิงปนไดเฉพาะในสถานที่ที่จัดไวใหยิงและยิงไดเฉพาะวนั,เวลาที่ทางกองรอยฯ 
กําหนด)ซ่ึงทั้ง 2 คนกย็อมรับผิดและอธิบายสาเหตุใหฟงวาจาประสิทธิ์ ไปไดชานหมากจากหลวงปูสีมา
เลาใหจาชิตฟงถึงอภินิหารตางๆ จาชิตไดฟงก็ไมเชื่อกเ็กิดพนันกนัขึน้ โดยจาประสิทธิ์ไปขอซื้อไกใน
กองบิน 4 มา แลวใหจาชิตยิง หากจาชิตยิงไกตาย จาชิตก็ไดไกไปแตถาหากจาชิตยิงไกไมตายก็ตอง
จายเงินใหจาประสิทธิ์แลวใหจาประสิทธิ์เอาไกไป การยิงสัญญากันไววาจะยิง 6 นัด ขณะนี้จาชิตยิงไป
แลว 3 นัด ยังไมถูกไก และยังมีสิทธิ์ยิงไดอีก 3 นัด ผมจงึใหเรืออากาศโทสังวร และเรืออากาศตรี
ครรชิต ซ่ึงเปนมือปน P.P.C. เหรียญเงินทั้ง 2 คน ยิงไกคนละนัดก็ไมถูกอกี ผมจึงใหคนโทรศัพท
ไปเรียก พ.อ.อ.ชลอ ผาสุก มือปน P.P.C. เหรียญทองมายิงในนัดสุดทายซึ่งก็ไมถูกไกอีก(ในตอน
นั้น พ.อ.อ.ผาสุข โมโหมากขอใหเอาเหรยีญบาทไปตั้งที่ตอไม 3 เหรียญ ก็ยิงถูกเหรียญกระเด็นไปทั้ง 
3 เหรียญแตยิงไกตวัใหญโต)ซ่ึงมัดติดกบัตนไมไมถูก) ผมจึงใหจาประสิทธิ์พาไปหาหลวงปูสีในวนันั้น 
และพอไปกราบหลวงปู หลวงปูก็กลาวตําหนิวาพวกผมทําใหปากทานเจ็บไปหมด เพราะชานหมากไปผูก
ตดิคอไกทานก็จะตองคุมครองใหไก และเมื่อเอาปนไปยิงไก ลูกปนมันไมไปถูกไกแตมนัมาถูกปากทาน



ทุกนัด ผมและพรรคพวกทีไ่ปจึงตองกราบขอขมาหลวงปู ซ่ึงหลวงปูก็ไดเมตตา มอบชานหมากมาใหแต
ขอสัจจะวา อยาไดนาํชานหมกของทานไปทดลองที่ไหนอีก” 
 
                หลวงพอไดนั่งฟงขาพเจา เลาถึงหลวงปูสีดวยความสงบ พอขาพเจาเลาจบหลวงพอก็พูดวา 
 
                “คุณมนูญ ฉนับอกหลวงปูสีเม่ือตะกี้นี้แลววา ฉันจะไปหาหลวงปูดใีจมาก จะคอยตอนรับ
อยูท่ีกุฏิ ไปเราไปกันไดเลย” 
 
                ขาพเจาและ พ.อ.อ.กริช ไดฟงก็งงมาก เพระหลวงพอก็นั่งอยูเฉยๆ ๆไมไดลุกไป
โทรศัพท และโทรศัพทที่กฏิุหลวงปูสีก็ไมมี หลวงพอจะบอกกับหลวงปูสีไดอยางไร แตเมื่อเปนเจตจํานง
ของหลวงพอเชนนั้น ขาพเจาก็จําตองขับรถพาหลวงพอไป 
 
                เมื่อไปถึงกุฏิหลวงปูสี (ตั้งอยูหนาถํ้าวัดเขาบุญนาค)ขาพเจากย็ิ่งฉงนสนเทหใจเปนอยางยิ่ง 
เพราะหลวงปูสีซ่ึงตามปกติทานจะนุงสงบอยูตัวเดียว บัดนี้ทานแตงชุดใหญครบเครื่องเยี่ยงพระภิกษุสงฆ
ที่พรอมจะเขาพิธีในโบสถ มีเสื่ออยางดีปไูดเรียบรอยพรอมดวยชุดน้ําชา และหมากพลู อีกทั้งมีพระภิกษุ
สงฆในวัดอกี 2-3 รูป รวมทั้งเจาอาวาสมานั่งคอยรอรับหลวงพออยูพรอมหนา 
 
                ในขณะทีห่ลวงพอนั่งคยุอยูกับหลวงปูสี ขาพเจาก็ไดแอบไปสอบถามทานมหาองคหนึ่ง 
ซ่ึงใกลชิดกับหลวงปูสีวา “หลวงปูสทีราบไดอยางไร วาหลวงพอจะมา” ทานมหาองคนั้นก็ตอบวา 
“อาตมาก็ไมทราบ เห็นหลวงปูนอนจําวัดอยูตามปกต ิ จูๆก็ลุกพรวดพราดขึน้มาแลวสั่งใหอาตมาคุมกวาด
ลานวัดและเชด็กุฏิแลวใหเตรียมน้ําชา หมากพลูโดยเรงดวน ทานบอกวา ประเดี๋ยวจะมีพระผูใหญ
ระดับสูงมากมาหา พรอมกันนั้นหลวงปูก็เขาไปนุงหมจีวรใหมเอ่ียม รอหลวงพอดังท่ีโยมเห็นนี้แหละ” 
 
          เร่ืองที่ขาพเจาและพรรคพวกไดประสบในครั้งนี้ไมมีผูใดจะพิสูจนหรือหาเหตุผลใดๆ ไดเลย 
นอกจากจะคดิกันไปวา หลวงพอไดนดัพบกับหลวงปูสีทางจิตเทานั้น หรือทานผูอานจะเขาใจวาอยางไร 
 



 
อภินิหารของหลวงพอและหลวงปูส ี

 
                เมื่อประมาณป พ.ศ. 2516 ขาพเจาไดซ้ือรถวอลโวใหม 1 คัน ก็ไดนําไปใหหลวงพอ
เจิมใหทีว่ัดทาซุง ตอมาเมื่อไดมีโอกาสไปกราบหลวงปูสีบอยๆ เขาก็ไดรูถึงความศกัดิ์สิทธิ์ของหลวงปูสี
มากขึ้น อาทิเชนมีชาวไรขาวโพดไดชานหมากของหลวงปูสีไป และเกิดไปทําหายในขณะหักขาวโพดใน
ไร จะหาอยางไรกห็าไมพบเพราะดงขาวโพดกวางใหญไพศาลมาก แตเนื่องจติมีความเสียดายในชาน
หมาก และเคารพนับถือดวยความจริงใจ ตอนกลางคืนกฝ็นวา “หลวงปูสีมาบอกวาหากอยากไดชานหมาก
ใหเผาไรขาวโพดเสีย แลวจะพบเอง” พอรุงเชาชาวไรขาวโพดผูนั้นกจ็ุดไฟเผาไรขาวโพดทันท ี (ขาวโพด
ในไรหกัหมดแลว) เมื่อไรขาวโพดถูกไฟเผาราบเรียบหมดก็เห็นตนขาวโพดอยู 2-3 ตนที่ไมไหมไฟจึง
ตรงเขาไปด ู ก็พบชานหมากของหลวงปูสี ซุกอยูโคนขาวโพดกด็ีใจมาก ตรงเขาเก็บชานหมากหลวงปูไว
แลวนําไปเลี่ยมคลองคอมาจนบัดนี ้
 
                อีกรายหนึ่งเปนอาจารยสตรี วัยกลางคนอยูที่สมุทรปราการไดชานหมากหลวงปูสีไปก็
นําไปใสกระเปาสตางคไว มีวันหนึ่งเดนิกลับบานตอนพลบค่ํา ในระหวางทางที่เดนิอยูในซอยเปลี่ยว ก็มี
ความรูสึกวามคีนเดินตามมาขางหลัง 3 คน ก็เรงฝเทาหนี คนทั้ง 3 ก็เรงฝมือตาม พอวิ่งหนีก็ถูกวิ่งตาม 
ดวยความหวาดกลัวจึงหันหลังไปดู ปรากฏวาชายฉกรรจทั้ง 3 คน ที่ตามมาหยดุชงักสงเสียงรองดวย
ความหวาดกลวัแลววิ่งหนีไป อาจารยสตรีวัยกลางคนผูนั้นจึงกลับบานดวยความปลอดภัย ดวยชานหมาก
ของหลวงปูคุมกันภยัให และเมื่อตอนหลวงปูปวย ขาพเจากไ็ดใหลูกนองพาหมอไปรักษา หากคราวใด
หมอจะฉดียาและหลวงปูสีไมยอมใหฉดี เข็มฉีดยาก็จะหักทุกครั้งไป เปนตน 
 
                ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงไดนํารถวอลโวคันใหมของขาพเจาไปใหหลวงปูสีชวยเจิมใหอีกดวย
คิดวา “แมหลวงพอเจิมใหแลวก็ตามหากไดหลวงปูสีชวยเจิมทับลงไปอีกก็คงจะเปนศิริมงคลยิ่งขึ้น”  
 
                เมื่อหลวงปูสีไดทราบความประสงควา ขาพเจาขอใหชวยเจิมรถใหกท็ําพิธีเสกแปง แลวถือ
แปงเสกลงกุฏิไปหยดุยนืบริกรรมอยูหนารถวอลโว โดยมีขาพเจา ภรรยาและลูกนองอีก 3-4 คนยืนพนม
มือรถใหหลวงปูเจิมรถ แตการณกลับปรากฏวาหลวงปูสีเกิดเปลี่ยนใจวางถวยแปงเสกไวทีก่ระโปรงรถ
ดานหนา โดยไมยอมเจิมใหเสียเฉยๆ มิหนาํซ้ําเดินขึ้นบันไดไปบนกุฏิ แลวนั่งทําน้ํามนตอยูพกัหนึ่ง ก็ให 
พ.อ.อ.สัมฤทธิ์ กล่ันดี ลูกนองคนหนึง่ของขาพเจาถือบาตรน้ํามนตลงบันไดตามหลวงปูมาหยุดยนือยู
ทางดานทายรถวอลโวของขาพเจา แลวกป็ระพรมน้ํามนตไปทางดานกระโปรงหลังรถ อีกทั้งมีการสวด
ใหศีลใหพรอีกดวย ตอเมื่อประพรมน้ํามนตเสร็จหลวงปูจึงเดินไปดานหนารอหยิบถวยแปงเสกแลวเจิมรถ
ใหขาพเจาจนเสร็จซึ่งกอใหเกิดความฉงนสนเทหใจกับทุกผูคนในที่นัน้เพราะตามปกติแลว หลวงปูจะเจมิ
ใหโดยไมมีการรดน้ํามนต เชนนี ้
 



                สําหรับเรื่องนี้ หลวงปูสีไดเมตตาอธิบายใหทกุคนหายของใจวา “รถวอลโวคันนี้ มีพระ
ระดับสูงที่ญาณบารมีแกกลาไดทําพิธีเจิมไวใหแลวอีกทัง้ไดจัดเทพถึง 4 องค อยูคอยพิทักษรถคันนี ้ เมื่อ
สักครูพอจะเจมิรถใหเทพทั้ง 4 ก็มาขอใหหลวงปูรถน้ํามนตใหกอน จึงตองใหน้ํามนตเขากอนแลวจึงเจิม
รถใหทีหลัง” ขาพเจาไดฟงดังนั้นก็รูสึกปลื้มปติยินด ี และซึ้งในเมตตาของหลวงพอเปนอยางยิ่ง ที่กรุณา
เมตตาสงเทพมาคอยใหความคุมครองปองกันภยัใหขาพเจาตลอดเวลาถึง 4 องค เชนนี ้ ดังนั้นลูกหลาน
ของหลวงพอผูใดก็ตาม ที่ไดเขาพิธีตางๆ กับหลวงพอแลวก็พึงอุนใจไดวาหลวงพอจะชวยขจดัปดเปาภัย
พิบัติตางๆ ใหโดยไมทอดทิง้อยางแนนอน 
 
                ตอมาไมนาน ขาพเจาไดขับรถวอลโวคันนั้นพาครอบครัวไปพักผอนที่บอฝาย หัวหิน 
ระหวางทางขณะที่รถวิ่งผานไปทางกําแพงแสน จ.นครปฐม ขาพเจาซึ่งกําลังขับรถไปอยางสบาย ๆ ดวย
ความเร็วประมาณ 80-90 กม. ตอช่ัวโมงก็เห็นรถบรรทุกออยสิบลอคันหนึ่งวิ่งสวนมาดวยความเร็ว 
และทําทาจะวิง่ชนจักรยานสองลอของชาวบานที่ขี่อยูขางทางโดยผูขับสิบลอมิไดคิดจะแซงหรือเบีย่งหลบ 
จิตของขาพเจาตอนนั้นบอกวาคนขับสิบลอคงหลับใน หากรูสึกตัวเห็นจกัรยานสองลอ มันจะตองหักหลบ
มาชนรถของขาพเจาอยางแนนอน พอจิตบอกขาพเจาก็ถอนเทาจากคันเรง เปลี่ยนเปนเกียร 2 และเหยียบ
เบรคอยางแรงพรอมทั้งเตรียมหักพวงมาลัยหลบ ก็พอดีรถสิบลอคันนั้นหกัหลบจักรยานพุงเขาจะชนรถ
ขาพเจาดังที่คดิ ขาพเจากพ็ยายามหักพวงมาลัยหลบ แตรถก็หาเลี้ยวไมคงทื่อเขาใสรถบรรทุกที่ขวางลํารถ
ขาพเจาดวยแรงเฉื่อย ความรูสึกในตอนนัน้ขาพเจาและทกุคนในรถไมมีผูใดตกใจเลย มองเห็นรถขาพเจา
และรถบรรทุกคอยเขาหากันเหมือนภาพสโลโมชั่น เสมือนจะหลบกันพนแตก็ไมพนชนกันแบบสะกิดๆ 
จนได 
 
          เมื่อรถจอดสนิท ขาพเจาก็สํารวลดูทุกคนในรถ ปรากฏวา ไมมีผูใดบาดเจ็บแมแตจะฟกช้ําดํา
เขียว ขัดยอก หรือเลือดตกยางออกเลย ก็โลงใจจึงเปดประตูรถลงไปเอาปนจี้คนขับรถบรรทุกไมใหหน ี
แลวสํารวจดูสภาพรถปรากฏวา รถวอลโวของขาพเจาชนบันไดรถบรรทุกขาดกระจยุหวัรถเขาไปซุกอยูใน
ใตรถบรรทุก จนถึงกระจกหนา ไมสามารถจะถอยรถออกมาได สักครูรถคันหนา ที่ลวงหนาไปกอนเหน็
รถของขาพเจาหายไปไมตาม ก็ฉุกใจวนขบัรถกลับมาดู ทุกคนหนาซีดแข็งขาออนบอกเหน็แตไกลวาคง
ตองมีการตายกันบางแน แมชาวบานทีว่ดิปลาอยูตามคูน้ําขางทางที่รถชนกัน ก็พดูวารถชนกนัเสียงสนั่น
หวั่นไหวจนไมกลามองคิดวาตองตายทั้งคนัแน 
 
                เมื่อทุกคนในคณะของขาพเจามาพรอม  คนขับรถบรรทุก็ยอมรับวาตนผิดและขอไปตาม
เถาแกเจาของรถมา และเมือ่เถาแกมาก็พดูจาตกลงกนัดวยด ี โดยยอมชดใชคาเสียหายใหโดยไมเกี่ยงงอน 
แตเมื่อตรวจดสูภาพรถวอลโวของขาพเจา เมื่อใชแมแรงยกรถสิบลอออกแลวเข็นรถออกมา ทุกคนก็แทบ
ไมเชื่อสายตากลาวคือ ฝากระโปรงรถหนาที่ยุบไปเพราะรับน้ําหนักรถบรรทุกสิบลอซ่ึงบรรทุกออยเต็ม
กลับดีดคืนเขาสูสภาพเดิม มีเพียงสีถลอกนิดเดยีว ไปหนาทุกดวงและกระจกหนารถซึงเปนสวนที่ชนกัน
อยางประสานงา ไมมีการแตกราวหรือแมแตไสหลอดไฟก็ไมขาด 
 



                เมื่อเห็นสภาพรถแลว เถาแกเจาของรถ(มากับพรรคพวกนกัเลงไรออยพก 11 มม.คนละ 
1 กะบอก)ก็ขอจายคาเสียหายใหขาพเจา 2000 บาทดวยความเต็มใจอีก ทั้งยังถามวาขาพเจาและ
ครอบครัวจะกลับผานมาทางนี้อีกเมื่อไร จะมารอสงดวย ซ่ึงขาพเจาก็บอกไป และตอนขากลับเขาก็มารอ
สงขาพเจากันจริงๆ 
 
                เร่ืองที่ขาพเจาประสบมานี้ ไมนาเปนไปไดในหลายๆอยางๆ อาทิเชน รถวิ่งสวนกันดวย
ความเร็ว และรถบรรทุกสิบลอหักหลบมาชนแบบประสานงา กับรถของขาพเจาในระยะกระชัน้ชิด ซ่ึงแม
ขาพเจาจะแกปญหากะทนัหันดวยวิธีการดังกลาว เพียงแตทําใหรถขาพเจาชาลงไปบางเทานั้น แตรถสิบ
ลอที่วิ่งมาชนหาไดลดความเร็วลงไม และสิ่งที่เปนพยานสายตาปรากฏแกสายตาก็คือ บันไดรถสิบลอขาด
กระจยุ และหัวรถของขาพเจามุดเขาไปอยูใตรถบรรทุก จนตองใชแมแรงยกรถบรรทุกขึ้นจึงจะสามารถ
เข็นรถของขาพเจาออกได แตปรากฏวาทุกคนในรถของขาพเจาปลอดภัย และรถของขาพเจาก็มีสภาพ
ปกติพรอมที่จะสิ่งตอไปได(มีสีถลอกตรงฝากระโรงนิดหนอย) อีกทั้งนักเลงบานไรซ่ึงตามกิตติศัพทรํ่า
ลือกันนักกันหนาวาดุมาก กลับยินดีชดใชคาเสียหายใหดวยใบหนายิ้มแยม มิหนําซ้ํายังมาคอยสงขาพเจา
ใหตอนขากลับเยี่ยงมิตรทีด่อีีกดวยซ่ึงไมนาเปนไปได แตก็เปนไปแลวดวยพระบารมีของหลวงพอและ
หลวงปูสี เมตตาคุมครองภยนัตรายตางๆใหนั่นเอง 
 



 
หลวงพอชวยการกีฬา 

 
                เมื่อประมาณป พ.ศ.2516  ทางกองบิน 4 ไดจัดใหมีการแขงขันกีฬา ประจําป
เหมือนกนัเชนทุกๆปที่ผานมา โดยใหหนวยขึ้นตรงกองบิน 4 ฝูงบิน 43,แผนกซอมบํารุง กองพัน
อากาศโยธิน,และสวนกลาง(แผนกอํานวยการ, แผนกสิ่งสาร,แผนกสวัสดิการ ฝายขนสง และฝายชาง
โยธา) จัดสงทีมนักกฬีาทั้ง 4 ประเภท ไดแก ฟุตบอล,ตะกรอ,วอลเลยบอล และบาสเกตบอล เขา
แขงขันชิงถวยของผูบังคับการกองบิน 4  
 
                แตเนื่องจากขาพเจา ซ่ึงเปนหัวหนาแผนกสื่อสารในขณะนัน้เปนผูทีช่อบการกีฬามาตั้งแต
เยาววยัอีกทั้งชอบในการตอสูมาก จึงเห็นวานาจะแยกเอา แผนกสื่อสารออกมาจากสวนกลาง เปนอีกทีม
หนึ่งตางหากกจ็ะทําใหวงการกีฬาของกองบิน 4 คึกคกัยิ่งขึ้น จึงไดทําเรื่องขออนุมัติผูบังคับการกองบิน 
4 (ในขณะนัน้คือ นาวาอากาศเอก ประหยัด ดิษยศรนิ ปจจุบันมยีศเปนพลอากาศเอก และเกษียณอายุ
ราชการแลว) ขอแยกทีมจากสวนกลาง ซ่ึงทานก็อนุมัต ิแตก็ใหขอคิดวา “คุณจะจัดทีมไปสูทีมของหนวย
อ่ืนเขาไดอยางไร ในเมื่อขาราชการในแผนกสื่อสารของคุณมีเพยีง 70-80 คน ในขณะทีห่นวยอ่ืนๆ เขา
มีขาราชการตั้ง 300-400 คน แตเมื่อคุณมั่นใจ ผมก็ไมขัดของนะ” 
 
                เปนอันวา ขาพเจาสามารถจัดทีมนักกีฬาของแผนกสื่อสารเขาแขงขันไดทั้งฟุตบอล,ตะกรอ
,วอลเลยบอล และบาสเกตบอล ซ่ึงนับเปนปแรกที่มีนกักีฬาของแผนกสื่อสาร เกิดขึ้นมาในกองบิน 4 
และเพื่อเปนเกยีรติประวัต ิอีกทั้งตองการลบลางคําสบประมาทของหนวยอ่ืนๆ ที่พากนัดูถูกวาทีมใหมเปน
หมูสนาม(เพราะแตเดิมมีแผนกสื่อสารไปรวมอยูในสวนกลางก็ยังแพหนวยอ่ืนเขา) ขาพเจาจึงตัง้ปณิธาน
ไวแนชัดวา ขาพเจาจะนําทมีของแผนกสื่อสาร ชิงถวยผูบังคับการกองบิน 4 ใหไดทั้ง 4 ประเภท คือ
ฟุตบอล,ตะกรอ,บาสเกตบอล และวอลเลยบอล ซ่ึงนับวาเปนเรื่องทีห่นักมาก แตขาพเจาถือวา ความ
พยายามอยูที่ไหนความสําเรจ็อยูที่นัน่ 
 
                ขาพเจาเริ่มคดัตัวนกักฬีาแตละประเภท โดยเริม่จากทีมตะกรอเพราะขาพเจาถนดัมาก
เนื่องจากเลนมาตั้งแตอาย ุ 10 ขวบ(พรอมกับฟุตบอล) และไดเลนขนัแขงระหวางกองในโรงเรียนนาย
รอย จปร. ชนะเลิศมาโดยตลอด ในที่สุดก็กําหนดตวัได โดยขาพเจาเปนแบค,พ.อ.อ.สนั่น ตันติวานิช 
และ จ.อ.สุรชาติ สุทธิวรรณเปนกองหนา ตอจากนัน้ขาพเจาก็ควบคมุการฝกซอมใหทุกวนั จนมัน่ใจได
วา ทีมตะกรอของแผนกสื่อสารเปนทีมที่แข็งแกรงมาก นาจะควาถวยชัยชนะเลิศไดอยางแนนอน 
 
                ตอมาก็จัด ทีมวอลเลยบอล โดยคัดขาราชการสื่อสารที่เปนหัวหนาวอลเลยบอลจาก
โรงเรียนจาอากาศได 2-3 คน เอามาเปนครูฝกขาราชการสื่อสารที่มีรูปรางสูงเปรียวทั้งหลายแตกไ็มเคย
เลนวอลเลยบอลเลย เร่ิมตั้งแตฝกกําลังขาใหสามารถกระโดดสูงๆ แลวชงลูกบอลใหตบอยางเดียว ฝก
กระโดดตบลกูอยูเชนนั้นเปนเดือนๆ จนผูตบมีความชํานาญสามารถตบหยอด,ตบไซดไดและบลอ็กลูกตบ



ไดอยูในเกณฑด ี ตอมาขาพเจากจ็ัดใหมกีารแขงขันระหวางหนวยในแผนกสื่อสาร จนขาราชการสื่อสาร
ทุกคนติดกฬีา แมเลิกงานแลวก็ไมยอมกลับบานกันอยูเลนวอลเลยบอลกันเองจนมดืจนค่ํา นับวาขาพเจา
สรางนักกีฬาวอลเลยบอลชุดใหมขึ้นมา ในแผนกสื่อสารไดมากมายจริงๆ ในขณะที่นักกฬีาวอลเลยบอล
ของหนวยตางๆ มีแตหนาเดิม รูปรางเตี้ย ๆ และตกอยูในความประมาทดวยเหตนุี้ทีมวอลเลยบอลของ
ขาพเจาจึงเปนทีมที่มั่นใจไดวา นาจะควาถวยชนะเลิศไดอยางแนนอนอีกประเภทหนึ่ง 
 
                สวนการจัดทมีบาสเกตบอลนั้น ขาพเจาก็ใชวิธีจดัการเชนเดียวกับทมีวอลเลยบอล โดย
สรางนักบาสเกตบอลใหมขึน้มาอีก แตเนือ่งจากสนามฝกซอมของแผนกสื่อสารไมมีเปนของตัวเอง ทําให
การฝกซอมเปนไปไมสมกับที่ไดตั้งใจไว แตก็มัน่ใจไดวามีสิทธิ์ไดครองถวยชนะเลิศประมาณ 90 
เปอรเซ็นต 
 

ปญหาที่ขาพเจาหนกัใจมากที่สุดก็คือ การจัดทีมฟุตบอล เพราะการสรางนักฟุตบอลใหไดแตละ
คนนั้นยากมาก เพราะฟุตบอลเลนดวยเทาไมใชเลนดวยมือ เหมือนวอลเลยบอลหรือบาสเกตบอล อีกทั้ง
ตองใชผูเลนเปนจํานวนถึง 11 คน และยังตองมีผูเลนสํารองอีกอยางนอย 4-5 คน ไมเหมอืนตะกรอ
ขามตาขาย ซ่ึงใชผูเลนเพยีง 3 คน อยางไรก็ตามขาพเจาก็พยายามเฟนหานกัฟุตบอลจริงๆ ที่พอมฝีเทาอยู
ในระดับเดยีวกับนักฟตุบอลทีมอื่นๆ เขาไดมา 6 คนคือ จ.อ.บรรจง สุขเจริญ,จ.อ.ธนิต ธนะปลื้ม,จ.อ.
สุรชาติ สุทธิวรรณ,พ.อ.อ.สมาน กลับทว,ีพ.อ.อ.ประจวบ หิรัญปาน และตวัขาพเจาเอง สวนที่เหลือก็
คัดเอานักบาสเก็ตบอลมาฝกเปนประตูได 2 คนคือ จ.อ.จําลอง จันทรเพ็ญ และ จ.อ.ธวัช ธรรมสาคร 
นอกจากนั้นก็เลือกเอาผูที่วิ่งเร็ว แข็งแรงมีจิตใตนกัสู และพอเตะฟุตบอลไดบางมาเขาทีม สรุปรวมความ
แลวนักฟุตบอลในทีมขาพเจาบางคนสวมรองเทาฟุตบอลไมได เพราะรองเทากัด บางคนหยดุลูกบอลโดย
ใชเทากระทืบ บางคนเลี้ยงลูกบอลไมเปน ลูกบอลมาถึงเทาเมื่อไรกเ็ตะเปรี้ยงออกไปใหพนตัวเทานั้นเอง 
แตอาศัยทีว่าทกุคนมีกําลังใจดีเพราะขาพเจารวมเลนดวย อีกทั้งใหกําลังใจวา บรรดาผูเลนกองหนาเมื่อได
ลูกแลวหากปลอยใหใครมาแยงไปไดถือวาเสียเหล่ียมมาก ตองติดตามเอาลูกบอลคืนมาใหได สําหรับ
กองกลางและกองหลังใหสํานึกวาฝายตรงขามจะเกงกาจอยางไรก็ตาม หากมาเจอขาฯสกัดแลวอยาไดหวัง
จะเลี้ยงลูกบอลผานไปได สวนประตนูั้นก็ใหสํานึกและมั่นใจวาตราบใดที่ขาฯยนืเปนผูรักษาประตูอยูจะ
ไมมีวันทีใ่ครจะยิงลูกบอลผานมือเขาไปได และดวยการย้ําบอยๆ กอนการซอมทุกครั้งทําใหนกัฟุตบอล
ของขาพเจาทกุคนคึกคะนอง มีกําลังกลาแข็ง แมจะเลนบอลไมอยูในขั้นมาตรฐานนักแตทุกคนวิ่ง แมฝาย
ตรงขามหลบไปไดก็จะกลับตัววิ่งตดิตามพวัพันไมมีลดละ ชวยเหลือดานหลังที่เขาสกัดแบบถึงลูกถึงคน 
ดวยเหตนุี้ทีมนักฟุตบอลของแผนกสื่อสารแมมี 11 คนเทาทีมอื่น แตดูเหมือนมีสัก 20 คน 
 
                และแลวฤดูการแขงขันกีฬาประจําป 2516 ก็มาถึง และทีมนักกีฬาแผนกสื่อสารของ
ขาพเจาก็ไดเขาชิงชนะเลิศทัง้ 4 ประเภท คือ ตะกรอขามตาขาย,วอลเลยบอล,บาสเกตบอลและฟุตบอล 
ตามที่ขาพเจาไดหวังไวโดย 
 



                - ตะกรอขามตาขาย ชิงชนะเลิศกับแผนกซอมบํารุงฯและกไ็ดชนะเลิศไดถวยใบที่ 1 ไป
ดวยช้ันเชิงการเลนที่เหนือกวา ซ่ึงเปนไปตามความคาดหมาย 
 
                - วอลเลยบอล ชิงชนะเลศิกับกองพันอากาศโยธินฯและก็ไดชนะเลศิไดถวยใบที ่ 2 ไป
ดวยช้ันเชิงการเลนที่เหนือกวา ซ่ึงเปนไปตามความคาดหมาย 
 
                - บาสเกตบอล เขาชิงชนะเลิศกับทีมสวนกลาง ปรากฏวาบาสเกตบอลของแผนกสื่อสาร
ทําแตมนํามาโดยตลอด จนกระทั่งเหลืออีก 7 นาทีจะหมดเวลา ก็ยงันํา 5 แตม(2 ลูกครึ่ง) ตอจากนั้น
นักบาสเกตบอลตัวหลักๆ ของขาพเจากห็มดแรง เพราะมีผูเลนสํารองที่จะเขาไปสับเปลี่ยนนอยทําใหทีม
สวนกลางทําคะแนนไลมาเปน 66-65 คือยังนําเขาอยูเพียงแค 1 แตม (คร่ึงลูก) ขาพเจาดูนาฬกิาแลวก็
เห็นเหลือเวลาอยูเพียง 2 นาทีจะหมดเวลา และเมื่อดูสถานการณการเลนแลวเห็นวา หากเปนเชนนี้ตอไป
คงตองแพแกทีมสวนกลางแนนอนขาพเจาจึงกําหนดจิตถึงหลวงพอขอใหจัดสงทานเทพฤทธิ์ (หลวงพอ
เคยบอกวาทานเทพฤทธิ์ เปนเทพที่ปกปองคุมครองกองบิน 4 อยู) มาชวยนัง่อุดรูหวงที่แปนทางดานของ
ทีมแผนกสื่อสารไว ก็พอดีทมีของสวนกลางชูตลูกโทษ 2 คร้ัง และคน  
 
ชูตลูกโทษก็เปนผูที่ชูตลูกไดแมนยําที่สุด เสียดวย ปรากฏวาลูกบอลลงไปในหวงแลวก็กระเดงกลับ
ออกมาทั้ง 2 คร้ัง และไมวาทีมสวนกลางจะบุกเขามาชูตทั้งไกลหรอืใกลใตแปนอีกสักกี่หนกี่คร้ังก็ตาม 
ลูกบอลก็จะกระเดงออกจากหวงทุกครั้งไป เปนปาฏิหาริยิ์ยที่เห็นไดอยางเดนชดัจนกระทั่งเสยีงนกหวีด
เปาหมดเวลาการแขงขัน และทีมบาสเกตบอลของแผนกสื่อสาร ก็ชนะสวนกลางไป 66-65 ไดเปนทีม
ชนะเลิศไดถวยใบที ่3 มาอยางปาฏิหาริย 
 
                สําหรับฟุตบอลนั้นทีมของแผนกสื่อสารไดเขาชิงชนะเลิศกับทีมของแผนกซอมบํารุง ใน
วันปดการแขงขันกีฬากองบนิ 4 ประจําป 2516 พอเร่ิมการแขงขันทีมของแผนกซอมบํารุงก็เปดเกมรุก
ทันที ดวยความสามารถในการคอนโทรลบอลและการจายบอลที่เหนือช้ัน บวกกับความสามารถเฉพาะตวั 
ของนักฟุตบอลแตละคนที่เหนือกวา ทําใหนกัฟุตบอลของแผนกสื่อสารวิ่งกันพลานและตกเปนฝายรับอยู
ตลอดเวลา พดูงายๆก็คือพบัสนามเลนอยูในแดนของแผนกสื่อสารนั่นเอง พอนาททีี่ 20 แผนกซอมบํารุง
ก็สามารถยิงประตูนําไปกอน 1-0 แลวกบ็ุกพับสนามเลนอยูเชนเดิม ขาพเจาซึ่งเปนหัวหนาทีมของแผนก
ส่ือสารและไดลงเลนดวยเขาใจสถานการณดีวา หากขืนเลนตอไปเชนนี้ มีหวังถูกทีมแผนกซอมบํารุงยิง
ถลมนับไมถวยแน จึงกําหนดจิตขอใหหลวงพอส่ังทานเทพฤทธิ์ หรือทานใดกไ็ดชวยบันดาลใหฝนตกเถิด 
 
                บัดดลทองฟาที่แจมใสกเ็กิดมืดครึ้ม ลมพายุจัดและฝนกต็กลงมาอยางหนักโดยมิไดมีเคามา
กอนเลย น้ําเริ่มเจิ่งนองสนาม นักฟตุบอลของแผนกซอมบํารุงจับบอลเลี้ยง จายบอลกันผิดพลาด มีการ
เสียหลักล่ือไถลไมมีฟอรมของการเลนใดใดที่เหนือกวาอกีตอไป ผิดกับนักฟุตบอลของแผนกสื่อสารที่ทั้ง
ใสรองเทาฟุตบอลและไมไดใสรองเทา วิ่งลุยตัดลูกบอลของแผนกซอมบํารุงที่จายพลาดไปเปนขบวน คน
หนึ่งพลาดคนหลังก็เตะลยุตอพอนาทีที ่ 40 ก็ยิงประตคูืนมาไดเปน 1-1 และพอเริ่มการแขงขันในครึ่ง



หลังของแผนกสื่อสารก็ลุยตอ ในขณะที่ทมีของแผนกซอมบํารุงทอแทหมดกําลังใจ เพราะไมสามารถโชว
ฟอรมไดตามแผนเนื่องจากสนามแฉะ เล้ียงบอลจายบอลไมไดในที่สุดทมีของแผนกสื่อสารที่แรงด ี
กําลังใจด ีก็ยิงประตูนําไปไดอีก 2 ประตู และก็ชนะทีมแผนกซอมบํารุงไป 3-1 ไดเปนทีมชนะเลิศได
ถวยใบที ่4 มาครองอยางปาฏิหาริยดวยประการฉะนี ้
 
                เมื่อชนะเลิศฟุตบอลแลว ขาพเจาก็จดัใหมีการเลี้ยงฉลองถวยทั้ง 4 ใบในคืนนัน้ และสั่ง
พ.อ.อ.  ชลอ ผาสุก ใหรายงานหลวงพอวา “การแขงขันฟุตบอลชิงชนะเลิศที่ขาพเจาหนักใจมากที่สุด
นั้น บัดนี้ทางแผนกสื่อสารทําไดสําเร็จแลว โดยสามารถเอาชนะคูแขงขันได 3 ประตูตอ 1” 
 

คร้ันตอนบายของวันรุงขึ้น พ.อ.อ.ชลอ ผาสุก ก็หนาตาตื่นมาที่ทํางานขาพเจา “หัวหนาครับ เมื่อ
วานนี้เราชนะฟุตบอลเขาเทาไร” 
 
                ขาพเจาตอบ “ชนะ 3-1” 
 
                พ.อ.อ.ชลอ ผาสุก จึงเลาวา “ผมไปเรียนใหหลวงพอทราบเมื่อเชานี้วาเราชนะฟุตบอลแลว 
2 ประตตูอ 1 แตหลวงพอกลับบอกวา เฮยเม่ือคืนกรมหลวงชุมพรฯมาบอกขาฯวาชนะ 3 ประตูตอ 1 
นี่หวาผมจึงตองรีบแจนกลับมาด ูเอ ทําไมผมจําผดิได” 
 
                หลังจากนั้นขาพเจาก็ตดัเสื้อวอรมสีมวง (สัญญลักษณ) ของแผนกสื่อสารแจกจายราชการ
และคนงานทั้งหมด ทุกชั้นยศ เพื่อเปนกําลังใจที่ทุกคนทั้งผูเลนและไมไดเลนไดทุมเทกําลังกายกําลังใจทํา
ช่ือเสียงใหหนวยจนไดถวยชนะเลิศมาครองทั้ง 4 ประเภท และกไ็ดนิมนตหลวงพอ มาทําพิธีตั้งศาลเจา
พอเทพฤทธิ์ ที่แผนกสื่อสารกองบิน 4 ซ่ึงก็เปนที่เคารพบูชาของบรรดานักกฬีาสื่อสารตราบมาจนทุก
วันนี ้
 
          ทานผูอานที่รัก ทั้งบาสเกตบอล และฟุตบอลนั้นขาพเจาซาบซึ้งอยูในใจตลอดวา หากไมได
บารมีของหลวงพอชวยแลว ก็ไมมีวนัเปนไปไดเปนอันขาดที่แผนกสื่อสารจะเอาชนะเลิศชิงถวยมาได 
และชาวแผนกสื่อสารก็คงจะไมมีวันภูมิใจไดมาจนถึงทุกวนันี ้ วาครั้งหนึ่งสามารถควาถวยชนะเลิศกีฬา
ของกองบินทัง้ 4 ประเภทมาได 
 
 
 
  
 
 
 
 



หลวงพอใหพรเทวดา 
 
                เมื่อประมาณป พ.ศ.2517 ขาพเจาไดพาภรรยาพรอมดวยผูที่ขอตดิตามอีก 2 ทานคือ 
พ.อ.อ.สาย  ศิริรัตน และคุณแมภรรยา (แมยาย)ของ น.ท.บุญมาก สุขโชค ไปนัง่กรรมฐานที่วดัทาซุง 
จ.อุทัยธานี เหมือนเชนทีไ่ดเคยปฏิบัติมาในทุกคืนวันศกุร และคืนวนัเสาร(ในขณะนั้นขาพเจาไปเขาเรียน
ฝายอํานวยการสื่อสาร ที่ดอนเมืองจันทร-ศุกร)ซ่ึงการปฏิบัติก็จะใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง คือเร่ิมจาก 
2 ทุม ไปจนถึง 3 ทุม และตอจากนั้นหลวงพอก็จะสอนและใหแนะนําเพิ่มเติมแกศิษยเปนสวนรวม แลว
ช้ีแนะอุบายใหศิษยบางคนนําไปปฏิบัติเพื่อใหการปฏบิัติรุดหนาไปไดเร็วยิ่งขึ้น 
 
                หลัง 3 ทุมของคืนวันหนึ่ง เมื่อสัญญาณออดหมดเวลาของการนัง่ปฏิบัติพระกรรมฐาน 
หลวงพอไดพดูใหศษิยทกุคนฟงวา 
 
                “เม่ือเวลา 2 ทุมคร่ึง มีเทวดาองคหนึ่งใบหนาและผิวพรรณเศราหมองไดมากราบฉนั ทาน
คงเห็นฉันงงๆก็เลยแนะนําตวัเองวา ทานไดเคยเปนลูกศิษยนับใชใกลชิดฉันมานาน ขณะนีใ้ชกรรม
หมดแลวจึงมากราบลาขอพรหลวงพอไปเกิดฉันกง็งใหญ จึงตรวจสอบดูก็รูชัดวา เทวดาทานนัน้หาใชผูใด
ไม คือ เจาแดงสุนขัท่ีคอยตดิตามฉนัอยางใกลชดิมาตลอดเวลานั่นเอง และบัดนี้เจาแดงไดถูกรถบรรทุก
ทรายทับตายอยูท่ีหนาประตวัูดเมื่อเวลาประมาณ 2 ทุมคร่ึงนี้เอง ฉันก็ไดใหศีลใหพรเขาไป ใบหนาและ
ผิวพรรณของเขาก็แจมใสสวยงามมาก บัดนี้เขาไปดีแลวนะขอทุกคนจําไว อยาไปดถููกสุนัข สุนัขนั้นไมมี
โอกาสตกนรก ตายแลวอยางเลวก็เปนสุนขัอีก หากใชกรรมหมดอาจไปเกิดเปนคน หรือไมก็เปนเทวดา
อยางเจาแดงไปเลย สวนคนนั้นถาตาย ถึงแมจะไดปฏบิัติธรรมมาแตถาตกอยูในความประมาท ปลอยให
จิตขณะที่แยกจากกายไปจับเอากรรมชั่วเขาก็จะตองไปรับกรรมชั่วกอน มีโอกาสลงนรกไดเหมือนกันนะ 
อยาลืม”      ขาพเจาซึ่งแมขณะนัน้จะมคีวามเลื่อมใสศรัทธาในหลวงพอสักเพียงไรกาม แตก็ยังมีความ
เคลือบแคลงสงสัยอยูด ี เพราะบังเอิญขาพเจาไดเห็นเจาแดงอยูหลัดๆกอนขึ้นมากราบหลวงพอ และหลวง
พอก็นั่งเปนประธานคุมลูกศิษยนั่งปฏิบัติพระกรรมฐานอยูตั้งแต 2 ทุมครึ่งที่หนาประตูวัด ขณะที่คิดอยู
ในใจจาสายซึง่นั่งอยูใกล ๆ  ก็กระซิบพดูเปนทํานองสงสัยเชนเดยีวกบัขาพเจา และเพื่อพิสูจนความจริง
เร่ืองนี้ ขาพเจาใหจาสายแอบเลี่ยงลงไปดูเหตุการณทีห่นาประตวูัด สักครูหนึ่งจาสายก็กระหดืกระหอบ
หนาตาตื่นมากระซิบบอกขาพเจาวา เจาแดงสุนัขของหลงพอ ถูกรถบรรทุกทับตายอยูทีห่นาประตูวดัเมื่อ
ตอน 2 ทุมครึ่งตามที่หลวงพอบอกจริงๆ 
 
                ดังนั้น หากขาพเจาจะคิดวาหลวงพอไดทพิจักขุญาณ(ตาทิพย) และทพิโสตญาณ(หทูิพย) 
จึงสามารถเห็นและติดตอกบัเทพไดก็ไมนาจะผิดไปใชไหมครับ 
 



 
หลวงพอรูอารมณจิต 

 
เมื่อประมาณป พ.ศ. 2518 ขาพเจาไดพาภรรยาพรอมดวยผูตดิตามอีก 2 ทานคอื พ.อ.อ.

สายศิริรัตนและ พ.อ.อ.กริช บํารุงพงษ ไปรวมงานพิธี 100 ป หลวงปูปาน ที่วัดทาซุง อุทัยธานี ในวัน
นั้นขาพเจาจําไดวามพีระสุปฏิบันโน ระดับสูงจากภาคเหนือมารวมในงานพิธีมากมายอาทิเชน หลวงปูคํา
แสน วัดสวนดอก หลวงปูคําแสน(เล็ก) วัดดอนมูล หลวงปูครูบาธรรมชัย หลวงปูครูบาวงศ หลวงปูสิม 
หลวงปูบุดดาและหลวงปูมหาอําพันจากวดัเทพศิรินทร กรุงเทพฯเปนตน(ความจริงมีมากกวานี้ แต
เนื่องจากกาลเวลาผานมานานมาก และขาพเจาเกรงจะเกดิการผิดพลาดขึ้นจึงมิกลาเอยถึงทานอื่นๆ อีก) 
 
                เมื่อใกลเวลาที่หลวงพอจะขึ้นศาลา ขาพเจาและผูติดามก็พากันรีบขึ้นไปรอหลวงพออยูบน
ศาลารวมกนับรรดาศิษยทั้งหลาย ซ่ึงมาชุมนุมกันอยูอยางแนนขนดั และตางก็ชะเงอมองลงไปดูขบวนแห
ของหลวงพอซ่ึงเมื่อเห็นก็บงัเกิดอาการขนลุกซู เพราะภาพที่ปรากฏก็คือ หลวงพอของเราประทับนั่งอยู
บนเสลี่ยงเปนสงา และรอบๆเสลี่ยงนัน้มีหลวงปูท้ังหลายที่ขาพเจากลาวมาแลวขางตนเดินตามมาดวย
อาการสงบเสงีย่มเสมือนหนึ่งขุนศึกถวายอารักขาจอมทัพฉะนั้น (นีเ่ปนความรูสึกสวนตัวทีเ่กิดขึน้ในจิต
ของขาพเจาในขณะนัน้จริงๆ มิใชมากลาวเยินยอหลวงพอที่เปนอาจารยเกินเหต)ุ 
 
                เมื่อเสลี่ยงของหลวงพอขึ้นมาบนศาลา และเคลื่อนใกลมายังจุดที่ขาพเจายนือยู ขาพเจา
สังเกตเห็นหลวงพอซ่ึงนั่งอยูบนเสลี่ยงมีผิดสีดําและเคี้ยวหมากอีกดวย(ตามปกติหลวงพอจะไมฉนัหมาก) 
จิตในตอนนั้นของขาพเจา ก็บังเกิดความอยากไดชานหมากที่หลวงพอกําลังขบเคี้ยวอยูขึ้นมาอยางรุนแรง 
และคิดวาหากไดมาขาพเจาจะกินและกลืนลงทองทันที นาจะเปนศิริมงคลอยางยิ่ง ทนัใดนัน้สิ่งที่เหลือเชื่อ
ก็อุบัติขึ้น กลาวคือ หลวงพอคายหมากทีก่ําลังขบฉับอยูลงในฝามือแลวพูดดังๆ วา “เอา คุณมนูญ เอาไป” 
พรอมกับปาชานหมากนั้นมาทางกลุมของขาพเจาซึ่งเบียดอยูกับศษิยอ่ืนๆ แนนขนดัขาพเจาในขณะนัน้ทํา
อะไรไมถูก เพียงแตยกแขนแบมือขึ้นเหนือศีรษะ ทามกลางฝามือของผูอ่ืนเปนจํานวนมากที่กระโดดขึ้น
แยงชานหมากที่ลอยมา แตทวาหมากของหลวงพอคํานัน้กลับมาตกอยูในฝามือของขาพเจาที่ยกชขูึ้นเฉยๆ 
ทั้งคําโดยมิไดกระจายหรือตกไปเปนของผูใดเลยแมแตนอย ซ่ึงขาพเจาก็รับเอาใสปาก และเคี้ยวกลืนลง
ไปตามที่ไดตั้งใจไวแตแรกโดยทันทีทามกลางความประหลาดใจแกผูทีอ่ยูรอบขางเปนอยางยิ่ง 
 
                ปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับขาพเจาดังกลาวนี้ ทําใหขาพเจาเขาใจเปนอยางอื่นไมได นอกจาก
คิดวาหลวงพอรูถึงอารมณจิตของขาพเจาในขณะนัน้วา อยากไดชานหมากที่ทานกําลังขบเคี้ยวเปนอยางยิ่ง
จึงโยนใหมา และการที่หลวงพอจะรูถึงอารมณจิตของขาพเจาไดหลวงพอก็ตองไดเจโตปริยญาณ อยาง
แนนอน นอกจากนั้นหลวงพอจะตองทรงอภิญญาดวย จึงสามารถบงัคับชานหมากทั้งคํามิใหแตกกระจาย
และหลบเลี่ยงจากการไขวควาของผูอ่ืน จนกระทั่งมาตกลงบนฝามือของขาพเจาไดดงัท่ีตัง้ใจจะใหอยาง
ครบถวนสมบรูณอีกดวย 
 



                อีกครั้งหนึ่ง พออากาศตรีเรวัตร วิริยพงศ(ยศในตอนนั้นขณะที่เปนเจากรมจเรทหาร
อากาศ) และนาวาอากาศเอกสมชาย ถึงพุม(ยศในตอนนั้น ขณะทีเ่ปนรองเจากรมจเรทหารอากาศ) ไดพา
กันมาที่บานพกัของขาพเจาในกองบิน 4 ตาคลีจอนเยน็หลังจากการปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมกองบินของ
กรมจเรฯทั้งนี้เพราะทั้งสองทานมีความศรัทธาธรรมเลื่อมใสในหลวงพอมาก และไดทราบวาขาพเจาจะ
เดินทางออกจากกองบินฯในตอนพลบค่ํา เพื่อไปนั่งกรรมฐานที่วดัทาซุง จึงอยากจะขอตดิตามไปดวย 
ระหวางที่ระเวลาออกเดินทาง ทานทั้งสองก็เลาถึงความในใจใหขาพเจาฟงวา การไปคราวนี้ตั้งใจจะเรยีน
ถามปญหาธรรมะที่ยังเคลือบแคลงสงสัยในหลายๆเรื่องจากหลวงพอ ซ่ึงขาพเจาก็แนะนําไปวาใหเรียน
ถามทานหลังจากที่หลวงพอคุมศิษยนั่งปฏบิัติกรรมฐานแลวเพราะจะเปนชวงที่หลวงพอสอนศิษย และให
ศิษยสอบถาม ทั้งสองก็เขาใจ ปรากฏวาในคืนนั้นหลังจากที่หลวงพอคุมศิษยนั่งปฏบิัติพระกรรมฐานเสร็จ 
หลวงพอก็สอนทุกคนนานผิดปกต ิ และเมื่อสอนเสร็จหลวงพอก็หนัไปพดูกับนาวาอากาศเอกสมชายวา 
“เปนยงัไง จะคิดปฏิวัติในหรืออยางไร จึงมีปญหามากมายนัก ยังจะมีขออันใดที่สงสัยอีกไหม? ” นาวา
อากาศเอกสมชายก็พนมมือตอบหลวงพอวา “ท่ีผมและเจากรมเรวัตร คุยถกเถียงกันถึงปญหาธรรมะมา
โดยตลอดนั่น หลวงพอไดตอบไปท้ังหมดแลว จนไมมีขอสงสยัใดใดที่จะตองสอบถามอีกแลวครับ” 
เปนอันวาหลวงพอรูถึงอารมณจิตของทานทั้งสองหมดวาสงสัยอะไรบางและการรูอารมณจิตของผูนั้น 
หลวงพอไดแสดงใหศิษยรุนตอๆ มาเหน็มามากตอมาก หากขาพเจาจะนํามาเลากค็งไมรูจบ จึงขอยุติไว
เพียงแคนี ้
 



 
หลวงพอชวยงานศพหลวงปูสี 

 
                เมื่อประมาณป พ.ศ. 2520 ขาพเจาไดเขาเรียนเสนาธิการทหารอากาศ แตในวนัหยดุก็
ไดเดินทางกลบับานที่กองบนิ 4 ตาคลี นครสวรรค ทุกครั้งและก็ไดไปแวะเยีย่มหลวงปูสี ที่กําลังอาพาธ
หนักอยูเสมอๆ ในบางครั้งที่เจอ คุณหมอโอด ซ่ึงเปนนายแพทยของกองบิน 4 (ช่ือจริงขาพเจาตองขอภัย
ที่จําไมไดเพราะเรียกกันแตหมอโอดจนตดิปาก) มาคอยใหการเยยีวยารักษาอยู และดวยเหตนุี้จึงไดรูและ
เห็นกับตาวา คราวใดก็ตามหากหลวงปูสีไมยอมใหหมดฉีดยาแตหมอจะฉีดใหได เข็มฉีดยาก็จะตองหัก
ทุกครั้งไปเปนที่นาอัศจรรยยิง่ หมดโอดเองก็หนักใจเพราะไมสามารถรักษาไดตามกระบวนการแพทย 
และครั้นเมื่อหลวงปูสีมีอาการหนักมาก ทานเจาอาวาสกค็ลานเขาไปสอบถามวา “หากหลวงปูสีมรณภาพ 
จะใหทางวัดจัดพิธีศพของหลวงปูสีอยางไร” ซ่ึงหลวงปูสีก็ไดตอบใหทุกคนในทีน่ั้นไดยินกันอยางทั่วถึง
วา “หากขามรณภาพเมื่อใด ทานฤาษีลิงดําจะมาเปนผูจัดการศพของขาเอง ขอทุกคนอยาไดเปนหวง” 
 
                ตอจากนัน้มาอีกไมกีว่ัน ขาพเจาก็ไดรับทราบจาก พ.อ.อ.สัมฤทธิ์ กล่ันดี วาหลวงปูสีได
มรณภาพ เมื่อเวลาประมาณตีสามและหลวงพอก็ไดมาถึงวัดเมื่อเวลาประมาณตหีา โดยมิไดรับการติดตอ
จากผูใดทั้งสิ้น(ขาพเจาตองขอภัยอีกครั้ง ที่จําวันมรณภาพของหลวงปูสีไมได) และเมื่อหลวงพอมาถึงวัด 
ก็ไดส่ังการและอํานวยการใหเก็บศพหลวงปูสีไวในโลงแกว ในสภาพเสมือนหนึ่งหลวงปูสีนอนหลับ
สนิทมาจนตราบเทาทุกวนันี ้และที่นาอัศจรรยยิ่งคือรางของหลวงปูสีไมเนาเปอย อีกทั้งเล็บมือเล็บเทาและ
ผมก็งอกยาวออกมาเชนบุคคลธรรมดาที่ยังมีชีวิตอยู ซ่ึงทางวัดกจ็ะตองเปดโลงแกวทุกๆ 15 วันเพื่อปลง
ผมและตัดเล็บมือเล็บเทาใหหลวงปูสีตลอดมา 
 
                หลวงปูสีไดมรณภาพเมื่ออาย ุ126 ป บัดนี้ศพของทานบรรจุอยูในโลงแกว วัดถํ้าเขาบุญ
นาค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค หากทานผูใดสนใจที่จะไปนมัสการกราบไหวก็ไปไดตลอดเวลา 
 
                เร่ืองที่ขาพเจาเลามานี้จะเหน็ไดวาทั้งหลวงปูสี และหลวงพอจะตองไดญาณ และตดิตอกัน
ไดทางจิตมาโดยตลอด ซ่ึงในทันทีที่หลวงปูสีส้ินลม หลวงพอก็รับทราบและเดนิทางมาจัดการไดในทันท ี
 
                ยังมีเร่ืองราวอกีมากมาย ที่ขาพเจามิไดหยิบยกมาเลาไว ณ ที่นี้ แตอาจจะสรุปตามที่
ขาพเจามั่นใจเปนสวนตวัไดวา หลวงพอเปนพระอริยะระดับสูงสุด ที่ทรงฌานและไดญาณทั้ง 8 คือ ทิพ
จักขุญาณจุตูปปาตญาณ เจโตปริยญาณ ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ อตีตังสญาณ  อนาคตังศญาณ ปจจุปปน
นุงสญาณ และยถากัมมุตาญาณ อีกทั้งเปนผูมีฤทธิ์ไดทั้งวิชชาสามและทรงอภิญญา 6 ดวย และเมื่อ
ขาพเจาไดศกึษาคนควาเฝาติดตามหลวงพอมาโดยตลอด ก็แนใจวาหลวงพอเปนพระปฏิบัติคลองในพระ
กรรมฐานทั้ง 40 ทัศ พระปติทั้ง 5 และพระวิปสสนาญาณทั้ง 9 โดยแนแท ทั้งนี้เพราะหลวงพอไดเคย
ปรารถนาพุทธภูมิมาจึงตองปฏิบัติใหไดทัง้หมด เพื่อชวยเหลือช้ีแนะแนวทางใหแกลูกหลานทั้งหลาย ที่มี
จริตแตกตางกนัไปได (นักปฏิบัติธรรมดาเชนพวกเราหากจับกรรมฐานกองกองหนึง่ได ก็ยอมเกดิปติได 



และปติที่เกดิแมเพียงอยางใดอยางหนึ่ง ก็ยอมทําใหการปฏิบัติสมถกรรมฐานรุดหนา สามารถนําไปใช
เจริญวิปสสนาญาณอยางใดอยางหนึ่งได ซ่ึงก็นับวาเปนการดีที่สุด) ดังนั้นจึงยอมเปนการงายดายสําหรับ
หลวงพอ ซ่ึงไดวิชชาสาม ทรงอภิญญา 6 และไดญาณทั้ง 8 อยูแลว จะไดนําเอาสิ่งท่ีไดมาพจิารณา
วิปสสนญาณเพื่อละสังโยชน 10 จนบรรลุเปนพระอริยเจาชั้นสูงสดุคือพระอรหันตได และดวยความ
ม่ันใจสวนตัวของขาพเจามาโดยตลอดก็คอืหลวงพอมิใชเปนพระอรหันตแบบสุกขวิปสสโก เตวิชชโช 
หรือฉฬภิญโญ แตตองเปนพระอรหันตประเภท ปฏสิัมภิทาญาณ อีกดวยเพราะหลวงพอทรงปฏิสัมภิทา 
4 คือ 
 
1.    อัตถปฏิสัมภิทา มีปญญาแตกฉานในอรรถคือ ฉลาดในการอธิบายถอยคําที่ทานอธิบายมาแลวได
อยางพิสดารถอดเนื้อความทีพ่ิสดารนั้น ใหยอส้ันลงมาไดชัดเจนไมเสียความ 
 
2.    ธัมมปฏิสัมภิทา ฉลาดในการอธิบายหวัขอธรรม ที่ทานกลาวมาแตหวัขอใหพสิดารเขาใจ 
 
3.    นิรุตติปฏิสัมภิทา มีความฉลาดในภาษา รูและเขาใจภาษาทุกภาษาไดอยางอัศจรรย(ไมวาจะเปน
ภาษาของพรหม เทพ มนุษย สัตว หรืออสุรกาย) 
 
4.    ปฏิภาณปฏิสัมภิทา มีปฏิภาณเฉลยีวฉลาดสามารถแกอรรถปญหาตางๆ ไดอยางอัศจรรย 
 

ดวยความศรัทธา และเชื่อมัน่ในองคหลวงพอดังกลาว จึงทําใหขาพเจายดึเอาหลวงพอเปนทีพ่ึ่ง
อยางแทจริงจงั โดยเริ่มตนสอบถามปญหาธรรมะตางๆที่ขาพเจายังเคลือบแคลงสงสัยอยู ซ่ึงขาพเจาก็
ไดรับความเมตตาจากหลวงพอ ชวยตอบใหอยางกระจางชัดเจนในทุกปญหาจนทําใหขาพเจาซึ่งเคยเต็มไป
ดวยมจิฉาทิฐ ิ หมดความเคลือบแคลงสงสัยใดใดอกีตอไป และเมื่อความเคลอืบแคลงสงสัยหมดไป 
ขาพเจาก็มุงปฏิบัติธรรมตามคําสอนของหลวงพอไปตามขั้นตอนเรื่อยมา จติก็เร่ิมเกิดปญญาและเมื่อ
ปญญาเกิดความประพฤติของขาพเจาแตดั้งเดิมที่เคยดื่มสุราเปนอาจิณกด็ี การใชชีวิตสวนใหญอยูบน
สโมสรก็ดี กห็มดไป เกิดความเบื่อหนาย รักสันโดษ มองเห็นโทษของการผิดศีล อีกทั้งเกิดความสุขใน
การปฏิบัติธรรมและสนทนาธรรมเปนอันมากอีกดวย 
 
                คร้ังหนึ่งขาพเจาจําไดวา มีนายทหารนักบินรุนหนุมๆ จํานวน 4 ทานไดไปหาขาพเจาที่
บานพักในกองบิน 4 เพื่อสนทนาธรรมดวยและเมื่อขาพเจาไดชวยตอบปญหาขอของใจตางๆ ของทาน
เหลานั้นไปแลว (ปญหาตางๆ ที่ถามกันมาซ้ําๆกับปญหาที่ขาพเจาเคยถามหลวงพอมาแลวทั้งสิ้น) ก็พา
กันพออกพอใจหมดความเคลือบแคลงสงสัยโดยสิ้นเชิงและไดพากันลาออกจากราชการไปขอบวชกับ
หลวงพอทีว่ัดทาซุงทั้ง 4 ทาน (จําไดวาม ีพระสมศักดิ ์พระทรงฤทธิ์ พระไตรรงค และพระชโลทัย)ซ่ึง
ยังความปลาบปลื้มปติยินดีใหแกขาพเจาเปนอยางยิ่ง และเรื่องนี้เปนทีฮื่อฮากันมากในกองบิน 4 ตาคลี
และทั่วทั้งกองทัพอากาศทีเดยีว 
 



                นอกจากนั้นผูใตบังคับบัญชาของขาพเจาหลายคนที่ในอดีตเปนนกัเลงขั้นดาวราย 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 ซ่ึงไดเคยติดตามขาพเจาอยูเสมอก็ไดเลิกเปน
นักเลงและนักดื่มกันหมด หลังจากที่ไดสนทนาธรรมกับขาพเจาบอยๆ เขาโดยเฉพาะอยางยิ่ง พ.อ.อ.สาย 
ศิริรัตน ไดรับอาสาไปอยูปรนนิบัติรับใชหลวงพออยางใกลชิดตลอดมา จนกระทัง่ถึงแกกรรมและหลัง
จากนั้น พ.อ.อ.ประมวล ราชอินทร กรั็บอาสาไปปรนนิบัติหลวงพอแทน พ.อ.อ.สาย ศิริรัตนจนถึง
ปจจุบัน สวน พ.อ.อ.กริช บํารุงพงษนั้น ก็รับอาสาคอยบันทึกเทปที่หลวงพอมาเทศนออกอากาศที่สถานี
วิทยกุระจายเสยีง 04 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ที่ขาพเจาเปนหวัหนาสถานีและเปนผูรับผิดชอบอยูทั้งใน
เร่ืองประวัติหลวงพอปาน ไตรภูมิ มหาสติปฏฐาน 4 และอื่นๆ โดยตลอด (ตอมาพลอากาศโท ม.ร.ว.
เสริม ศุขสวัสดิ์ ไดขอไปถอดเทป จัดพิมพเปนรูปเลม ดังที่ลูกศิษยรุนหลังๆ ไดอานกันอยูทุกวันนี้) สวน 
พ.อ.อ.ชลอ ผาสุกและ พ.อ.อ.เสรี เมฆจินดา นั่นก็ไดถึงแกกรรมไปแลวทั้งคู จึงไมมีโอกาสไดชวยเหลือ
งานของหลวงพอมากนัก 
 
                ในปจจุบัน แมขาพเจาจะไมคอยไดมโีอกาสรับใชหรือพบหลวงพอมากนักก็ตาม แตจิต
ของขาพเจาก็จบัอยูที่หลวงพอโดยตลอด และตั้งปณธิานไวอยางแนชัดวา จะตองถวายสังฆทานกับมือ
หลวงพออยางนอยที่สุดเดือนละ 1 คร้ัง ซ่ึงขาพเจากไ็ดปฏิบัติมาโดยตลอด อีกทั้งขอยึดเอาพระพุทธเจา 
พระธรรม และหลวงพอเปนที่พึ่งที่ระลึก ตลอดกาลโดยไมคิดจะแสวงหาที่พึ่งอืน่ใดอีกตอไปแลว ทั้งนี ้
เพราะหลวงพอเปนพระอริยเจาชั้นสูงสุดอยูแลว อีกทั้งยังไดเมตตาสงเคราะหช้ีแนะหนทางปฏิบัติจน
ขาพเจาเกดิปญญาและมีดวงตาเห็นธรรมไดในที่สุด 
 



 
 

“ปญหาที่นาสนใจ” 
ผีมีจริงหรือไม? 

 
                ความเคลือบแคลงสงสัยของขาพเจา เกี่ยวกับเรื่องผีนั้นมีมาตั้งแตเดก็ๆ ใครก็มักจะเลากัน
ถึงแตเร่ืองผี และที่ฮิตที่สุดก็มันจะหนไีมพนเรื่องนางนาคพระโขนง เด็กบางคนที่เถียงผูใหญ ก็มักจะถูก
ผูใหญขูวาระวงันะตายไปแลวจะตองเปนเปรตปากเทารูเข็ม ยิ่งในสมัยสงครามมีผูคนตามกันมากมาย ก็ยิ่ง
มีการเลาขานกนัถึงเรื่องผีมากยิ่งขึ้น จนเดก็ ๆ ในสมัยนัน้ขวัญหนดีีฝอกันไปหมด ยิ่งเวลาพลบค่าํเดือนมืด
เดินผานที่เปลีย่ว ๆ ดวยแลว ดูเหมือนผีจะมีอิทธิพลเหนือผูคนไปเสียหมดแมเมือ่ตอนขาพเจาไดเขาเปน
นักเรียนนายรอย จปร. ก็มีการเลาขานกนัวามีนกัเรียนนายรอยผูหนึ่ง ในขณะที่อยูเวรเฝากําปนเงนิบนตึก
กองบัญชาการชั้น 2 ไดเหน็ผีหัวขาด เดนิลงบันไดมาจากชั้น 3 มือขวาหิว้หวัตัวเอง ถึงกับใชปนยิงไป
จนหมดแมกกาซีน แตคนอยางขาพเจาก็หาไดเชื่อถือไม ยังคงมุดร้ัวหนีเทีย่วผานปาชาวัดมงกุฎกษัตริยฯ
ยามค่ําคืนเปนประจํา และสวนมากก็มกัไปคนเดยีวดวย หาไดมภีูตผีปศาจตนใดเขามาวุนวายกบัขาพเจา
ไม และแมเมือ่ขาพเจาตองรับหนาที่อยูเวรเฝากําปนเงินซึง่ใครๆ กลัวกนันักหนา ขาพเจากย็ังยนืดรููปคน
ถูกตัดหวัที่เขาติดขูไวที่ลูกกรงกําปนแกงวงเสียดวย 
 
                ในป พ.ศ.2503 ตอนตนๆ ป เมื่อขาพเจารับราชการอยูที่กองบิน 4 ตาคลี จังหวัด
นครสวรรค ผูบังคับการกองบิน 4 ในขณะนั้นคือนาวาอากาศเอกบัญชา เมฆวิชัย(ปจจุบัน พลอากาศเอก
และไดถึงแกกรรมแลว) ไดจัดใหนาทหารสัญญาบัตรโสด พักอยูรวมกันที่บานพกัหลังใหญใกลๆ กับ
กองรักษาการณ (ปจจุบันเปนกองรอยทหารสารวัตร) ซ่ึงรวมกันทัง้หมด 10 คนดวยกนั และสวนมาก
ในตอนเย็นวันศุกรก็จะเดินทางกลับเขากรุงเทพฯกนัหมด จะกลับตาคลีอีกทีก็คืนวนัอาทิตยเพื่อทํางานใน
วันจนัทร 
 
                มีอยูคร้ังหนึ่งที่ขาพเจาไมสามารถเขากรุงเทพฯ กับเพื่อนๆอีก 9 คนได เพราะจะตองเขา
นายทหารเวรเขาโพลง ในวันเสาร ดังนั้นในตอนเยน็วันศกุรเมื่อขาพเจาไดสงเพือ่นๆขึ้นรถไฟที่สถานี
รถไฟตาคลีแลวก็ไปเลนบิลเลียดที่สโมสร จนสโมสรปด จึงกลับบานเมื่อถึงบานก็อาบน้ําอาบทาเปลี่ยน
เครื่องแตงตัว แลวนอนสูบบุหร่ีบนเตยีงอยางสบายๆ (เปนปกติวิสัยที่เคยปฏิบัติมาคือกอนนอนหลับ
จะตองนอนสูบบุหร่ีกอนเสมอ) บุหร่ีหมดไปไดประมาณครึ่งมวน ขาพเจาก็มวีามรูสึกวามีอะไรผดิปกติที่
หนาตางมุงลวดบานหนึ่ง จงึเพงมองไป ก็เห็นแมวดําตวัหนึ่งเกาะตะกายมุงลวดอยูที่หนาตาง  และแลว
แมวดําก็ขยายตัวใหญขึ้นๆ จนโตเทาขนาดของเสือดําตัวใหญ พรอมกันนั้นก็พุงทะลุหนาตางมุงลวดโถม
เขามาทับรางของขาพเจาที่นอนอยูบนเตยีง  ความรูสึกในตอนนัน้ขาพเจายังมีสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ
หากแตไมสามารถขยับเขยื้อนตัวเองไดเพราะชาไปหมดเหมือนคนถูกสะกดจิต อยางไรก็ตามดวยดวงจิตท่ี
กลาแข็งทําใหขาพเจาฮึดสู สะบัดตัวผลักเจาแมวดําขนาดเสือนัน้หลดุกระเด็นไปได และมันก็หายตัวไป 
ขาพเจาผุดลุกขึ้นนัง่โดยทนัทีและมือก็ยังคีบบุหรี่อยูเปนการยืนยันไดอยางชัดเจนวาเหตุการณท่ีเกิดขึ้นนี้



มิใชขาพเจาหลับแลวฝนไปหรือเผลอไผลวูบวาบไปเปนแน ทันใดความของขาพเจาก็พลุงพลานขึน้มา ลุก
ขึ้นเดินไปทีห่นาตางมุงลวดที่เห็นแมวดํา แลวตะโกนวา “ผีบาซาตานตนใดก็ตามทีป่รากฏกายคุกคามขาฯ
เมื่อตะกีน้ี ้ จงมาปรากฏใหม เอ็งแนจริงขอใหมาในขณะที่ขาฯ ยืนอยูนี้อยาใชเดยีรัจฉานวิชาสะกดจิตขา
ชีวะ” ความจริงขาพเจาดาหยาบคายกวานีแ้ละดาอยูนานก็ไมเหน็มีอะไรเกิดขึ้น จึงเดนิเขาหองน้ําลางหนา
ลางตาแลวจุดบุหร่ีมวนที ่2 นอนสูบบุหร่ีอยูบนเตยีงตามสบายแตใจยงัโกรธขุนมัว 
 
                สักชั่วอึดใจ จิตของขาพเจาก็สัมผัสวามีอะไรอยางหนึ่งอยูที่ประตูจึงหันกลับไปด ู ก็เห็นมี
รางๆหนึ่ง ยืนดําทมึนอยูทีป่ระตู ยืนจองขาพเจาอยูกายของขาพเจาชาดิกขยับไมได รางนั้นเดนิมาหา
ขาพเจาแลวฉุดขาพเจาลากไปดวยแรงมหาศาล ความรูสึกในตอนนั้นกายขาพเจาเบาหววิลองลอยผานหลุม
ฝงศพตางๆ แตละหลุมมีศพเนาเฟะผุดขึ้นจากหลุมศพโบกไมโบกมือใหขาพเจาสลอน ดวยความ
ขยะแขยง ทําใหขาพเจาสลดัมือท่ีถูกเกาะกุมจากรางดําใหญนั้นหลุดมาได และขาพเจาก็พบตัวเองนั่งอยู
บนเตียง เหงื่อแตกชุม ในขณะที่มือของขาพเจาก็ยังคงคบีบุหรี่มวนที่ 2 อยู 
 
                แทนที่ขาพเจาจะกลวักลับยิง่โกรธมากขึ้น ต้ังใจวาจะตองตั้งสติสูกับมันตอ ขาพเจาเขาไป
อาบน้ําอยางใจเย็นใหรางกายสดชื่น เปดตูเย็นหาน้ําเยน็ดื่มแลวก็ตั้งหนาดาตอไปวา “ไมนาจริงนี่หวา ยัง
ใชเดียรัจฉานวิชาอีกตามเดมิ มาในขณะนี้ซีวะ หรือตองใหขาลมตัวนอนกอน ถาใหนอนขาก็จะนอนแต
เอ็งตองมาทันทีที่หัวขาแตะหมอนนะเวย” ดาแลวขาพเจาก็ลมตัวลงนอน และทันทีทีห่ัวขาพเจาแตะหมอน
ก็มีมือใหญมาตะปบหวัขาพเจา ขาพเจาก็รีบใชมือขวาตะปบทับมือใหญนั้นทันทกีไ็ดสัมผัสเขากับมือที่
เต็มไปดวยพังผืดและมีขนแข็งๆ เหมือนขนหมูแตมองไมเห็น และแลวทุกอยางก็อยูในความเงยีบสงบ 
 
                เหตุการณทั้งสามครั้งสามคราที่เกิดขึ้นแกขาพเจานั้นหางกันไมเกินครัง้ละ 10 นาที ยัง
ความฉงนสนเทหใหแกขาพเจาเปนอยางยิ่ง หรือวาผีมีจริง ๆ แตผีที่ขาพเจาประสบมาก็ไมเหมือนกบัคํารํ่า
ลือ ที่ไดยนิไดฟงมาสักนิด เพราะทีว่าผีตาโตเทาไขหานบาง ผีแลบลิ้นยาวเฟอยถึงพื้นบาง หรือผีมีหัวโต
เทาตุมบาง หรือผีถอดหัวมาโยนเลนบาง ผีแหวกอกเหน็ ตับไตไสพงุบาง เปนตน ขาพเจากย็ังไมเคยเห็น
สักทีแลวส่ิงทีข่าพเจาพบมานั้นคืออะไรกนัแน? และอะไรนัน้มายุงวุนวายกับขาพเจาทําไม? หรือวา
ตองการมาแสดงใหขาพเจาเห็นวาสิ่งล้ีลับที่ขาพเจายังไมเคยรูไมเคยเหน็ยังมีอยู อะ? ถาเชนนั้นก็เทากับ
เขามาดีนะส ิมาเพื่อช้ีแนะใหเราหาหนทางคนควาในเรื่องล้ีลับที่ไมเคยมีการเรียนรูในโลกของวิทยาศาสตร
มากอนนั่นเอง พอคิดไดเชนนี้ขาพเจาก็กาํหนดจติขอบคุณเขาไป และขอขมาที่ไดลวงเกนิเขาอกีทั้งให
คํามั่นสัญญาวา ขาพเจาจะตองติดตามหาความกระจางในเรื่องล้ีลับทั้งหลายนี้ใหได ซ่ึงปรากฏวาในคืนนั้น
ขาพเจาก็นอนหลับฝนดีตลอดคืนโดยไมมอีะไรมารบกวนอีก 
 
                อยางไรก็ตาม แมกาลเวลาจะผานพนไปนานสักเทาใดก็ตามขาพเจาก็ยังคงครุนคดิถึงแต
เหตุการณอันแปลกประหลาดที่เกิดขึน้นี้อยูตลอดมา แตก็ไมสามารถที่จะไตถามหาความกระจางในเรื่องนี้
จากผูใดได คงเลาใหภรรยาฟงเทานั้นเอง จนกระทั่งประมาณป 2509 หรือ2510 นาวาอากาศโท
อาทร โรจนวิภาต(ยศในขณะนัน้ ปจจบุันเปนพลอากาศเอกและไดเกษยีณอายุราชการแลว) ไดยายไป



เปนเสนาธิการกองบิน 4 และไดถูกจัดใหอยู ณ บานหลังเดียวกับขาพเจาประสบเหตุการณดังกลาวพรอม
กันนั้นทานก็ไดนิมนตหลวงพอพระมหาวรีะถาวโร(พระราชพรหมยาน ในปจจุบนั) มาเปนประธานใน
วันทําบุญขึ้นบานใหมดวยซ่ึงขาพเจาและครอบครัวก็ไดไปรวมในงานบุญครั้งนั้นดวยอีกทั้งยังไดไปรอรับ
หลวงพอที่รถติดตามมาจนหลวงพอเดินขึน้บันไดบานทนัใดหลวงพอก็หยดุอยูตรงบันไดชัว่อึดใจหนึ่ง 
แลวหนัมาพูดกับขาพเจายิ้มๆ วา “นี ่คุณมนูญ ทานเทพฤทธิ์ มายืนฟองฉันแนะ วาคุณเปนคนหัวดื้อ และ
ดาทาน” ขาพเจาไดฟงตอนนั้นก็งงมากเพราะขาพเจาไมเคยไดยินชื่อ “ทานเทพฤทธิ์” มากอนเลย หลวง
พอเห็นขาพเจายืนงงกพ็ูดตอไปวา “คุณไปคิดดูก็แลวกนัวา คุณเคยพบใครที่มีรางกายดําๆ สูงใหญเทียม
ประตูที่บานหลังนี้บาง คุณเคยอยูที่นี่มากอนไมใชหรือ นั่นแหละทานนั้นแหละ คือทานเทพฤทธิ์ซ่ึงเปน
เทพระดับสูงซึง่ปกปองคุมครองกองบิน 4 ละ” พูดแลว หลวงพอก็เดินขึ้นบานไปเปนประธานในพิธี
ตอไป ปลอยใหขาพเจายืนตกใจ ขนลุกซู คิดอยูคนเดียววาผีที่ขาพเจาเจอเมื่อคร้ังนั้นที่แทคือ “ทานเทพ
ฤทธิ์”ที่หลวงพอเพิ่งเปดเผยใหขาพเจาทราบนี่เอง 
 
                ดวยเหตุนี้เอง ปญหาแรกที่ขาพเจาไดโอกาสถามหลวงพอในวนัหนึ่งที่แพทาน้ําวัดทาซุง 
หลังจากหลวงพอฉันอาหารเพลเสร็จแลวกค็ือ ไดถามวา “หลวงพอครับ ผีมีจริงหรือครับ”  
 
                ทานผูอานคงจะขําวาโธเอย..เอาปญหาระดับคนปญญาออนมาถามได แตสําหรับหลวงพอ
พอไดยนิคําถามขาพเจากย็ิ้มอยางอารมณดพีูดวา “เออ..ถามเขาทานี”่ ทําใหขาพเจาคอยหนาบาน แตยัง
ไมทันไดปล้ืมใจหลวงพอกถ็ามขาพเจาวา “คุณมนูญ เปนหัวหนาสถานีวิทยุกระจายเสียง 04 ใชไหม?” 
 

ขาพเจาก็ตอบดวยความภาคภูมิใจ “ใชครับ” 
 

หลวงพอ “คณุถือเอามาดวยทําไม” 
 

ขาพเจา “เอาไวฟงรายการของสถานีวิทย ุ 04 วาจะออกรายการเปนไปตามที่ไดจัดเอาไวหรือไม
ครับ แลวก็เอาไวตรวจสอบดูดวยวา กําลังสงของสถานจีะไปไดไกลถึงไหน อยางทีวั่ดทาซุงนี้ก็ยงัรับฟง
ไดดชีัดเจนอยูครับ” 
 

หลวงพอ “ทําไมคุณไมใชหูฟงคลื่นวิทยุโดยตรงหละ ทําไมจึงตองเอาหูฟงจากเครื่องรับวิทย”ุ 
 

ขาพเจา “หูฟงคลื่นวิทยุโดยตรงไมไดหรอกครับ เพราะคลื่นวิทยุมีความถี่สูง ตองใชเคร่ืองรับนี้
เปล่ียนความถีข่องคลื่นวิทยมุาเปนความถีข่องคลื่นเสียงเสียกอนหูของคนเราจึงจะรับฟงได” 
 

หลวงพอพดูยิม้ๆ วา “อาวถายังงั้นหูของคนเราก็รับฟงไดอยางมีขอบเขตจํากัดนะซี ถาจะถือเอา
เปนเครื่องรับ หูก็เปนเครื่องรับแบบหยาบๆ ท่ีรับฟงไดเฉพาะในยานความถี่ต่ําๆ ระดับคล่ืนเสียงเทานั้นเอง 
ความถี่ท่ีสูงกวาคลื่นเสียงกด็หีรือต่ํากวาคลืน่เสียงก็ด ีหูคนเราโดยทั่วไปก็คงจะรับฟงไมไดใชหรือไม? 



ขาพเจา “ครับหลวงพอ” 
 

หลวงพอ “ถาเชนนั้น คุณยอมรับไหมวา หูของคนนั้นเปนเครื่องรับชัน้หยาบที่ขาด
ประสิทธิภาพ” 
 

ขาพเจา ซ่ึงเปนคนที่ทระนงตัวนักหนาวาเปนบุคคลที่มีปฏิภาณไหวพริบเปนเลิศกลับตองถึงคราว
อับจนจําตองยอมรับกับหลวงพอวา “ครับหลวงพอ หูเปนเครื่องรับฟงชั้นหยาบจรงิๆ”  
 

หลวงพอหวัเราะ แลวถามขาพเจาตอไปวา “เออ..ท่ีบานคณุมีที.วี.ดูไหม?”  
 

ขาพเจาชักลังเล คิดในใจวา หลวงพอจะมารูปใดอีก แตกต็อบไปวา “มีครับ”  
 

หลวงพอ “คณุไปซ้ือเคร่ืองรับที.วี.มาทําไม เสียเงินทองเปลาๆ” 
 

ขาพเจา “เอาไวดูรายการซิครับ กองบิน 4 เงียบเหงาจะตายไปกลางคว่ํากลางคนืไดดูที.วี.คอย
เพลิดเพลินหนอยครับ” 
 

หลวงพอ “อาว..ตาคุณก็มีไมใชหรือ? ทําไมคุณจงึไมดภูาพที่เขาสงออกอากาศมาโดยตรงเลา 
ตองไปดูจากเคร่ืองรับที.วี.ทําไม?” 
 

ขาพเจา “ดูภาพที่เขาสงมาในอากาศโดยตรงไมไดหรอกครับตองใชเคร่ืองรับที.วี. แปลงความถี่
นั้นมาเปนความถี่ภาพ ท่ีตาของคนเรามองเห็นไดเสียกอนครับ” 
 

หลวงพอ “ถาเชนนั้นตาของคนเราทั่วๆไป ก็มองเห็นอะไรไดในขอบเขตจํากัดใชไหม? ดังนัน้
คุณยอมรับไหมวา ตาของคนเรานั้นเปนเรือ่งมือจับภาพชั้นหยาบ ไรประสิทธิภาพ?” 
 

ขาพเจามาขบคิดดูก็จริงอยางหลวงพอวา เพราะขาพเจาไมสามารถมองเห็นภาพ ที่เขาสงมาใน
อากาศโดยตรงได ไมสามารถมองเห็นเชือ้โรคไมสามารถมองเห็นอะตอมตางๆ ไดดวยตาตนเองจริงๆ จึง
ตองจํานนและยอมรับวา “ครับหลวงพอ ตาของคนเราเปนเครื่องมือจับภาพชั้นหยาบจริงๆ” 
 

หลวงพอเมื่อเห็นขาพเจายอมจํานน ก็อธิบายตอวา “เม่ือคุณยอมรับวา ตา และหูของคนเรานั้น
เปนเครื่องมือชั้นหยาบ มีขดีความสามารถในการมองเห็นและการไดยินอยูในขอบเขตจํากัด แลวคุณจะไป
เห็นผีหรือคุยกับผีไดอยางไรกัน เพราะผก็ีดี เทวดาก็ด ีพรหมก็ดี อยูตางภพตางความถี่กับเรา โดยปกติท่ัว 
ๆ ไปแลวคนเราจะเห็นผี เห็นเทวดาหรือพรหมไมได ถาเขาไมตองการใหเราเห็น ผีเองก็เห็นเทวดาไมได 
เทวดาท่ีมีชั้นภูมิต่ํากไ็มสามารถมองเห็นเทวดาที่มีภูมิสงูกวาได และแมแตเทวดาท่ีมีชั้นภูมิสงูก็ไมสามารถ
มองเห็นพรหมได เวนแตวาทานจะตองการจะปรากฏใหเห็นเทานั้น เหมือนเชน “ทานเทพฤทธิ์” ทานจง



ใจปรากฏกายใหคุณเห็น ก็เพราะทานเมตตาตองการใหคุณเอาไปขบคดิวายงัมีอะไรแปลก มหัศจรรยอีก
มากที่มนุษยอยางคณุยงัไมรูเพื่อคุณจะไดศึกษาคนควาและหันเหชีวิตไปสูหนทางที่ถกูท่ีควรตอไป ฉันเอง
ก็ดีใจนะ ท่ีคณุเริ่มสนใจมาถามปญหาเพราะแสดงวาคณุถึงเวลาของคุณแลว” 
 

“ถึงเวลาอะไรครับหลวงพอ” ขาพเจารีบถาม ชักใจไมคอยด ี
 

“ถึงเวลาตายนะซ่ี” หลวงพอตอบทําเอาขาพเจาสะดุงสดุตัว หลวงพอมองเห็นอาการของขาพเจา
ก็หัวเราะพูดตอวา “คุณนะยังไมตายหรอก แตความประพฤติปฏิบตัเิกาๆ ของคุณจะคอยๆ ตายจากไป
เพราะคุณเปนคนท่ีมีสตปิญญาเฉลียวฉลาดเปนทุนเดิมอยูมาก เนื่องจากไดสรางสมมาแตอดตีชาต ิหากแต
จิตของคณุในขณะนั้นมันมคีวามเคลือบแคลงสงสยัอยูมาก และขาดผูชี้แนะที่คุณศรัทธาเทานั้นเองหาก
เม่ือใดปญหาที่คุณเคลือบแคลงสงสยัถูกขจัดใหหมดไปได เม่ือนั้นคุณจะเห็นแสงธรรมและบัดนี้ ก็เร่ิมถึง
เวลาของคุณแลวท่ีไดมีโอกาสมาพบฉัน คุณมีอะไรท่ีสงสัยก็ถามมา การถามเปนวิสัยของคนฉลาด
พระพุทธเจาเองทานก็สอนมิใหเชื่ออะไรงายๆ  เพราะผลอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมานั้นยอมมาแตเหตุท้ังสิ้น 
จึงตองศึกษาใหกระจางเสียกอนแลวจึงเชื่อเหมือนดังเชนพระสารีบุตร ทานก็สําเร็จเปนพระอรหันตหลัง
พระที่ไดบวชรุนราวคราวเดยีวกัน ท้ังนี้เพราะทานไมยอมเชื่ออะไรงายๆ ตองศึกษาคนควาและพสิูจนกัน
กอน แตเม่ือทานไดสาํเร็จเปนพระอรหันตแลวทานก็ไดรับการยกยองใหเปนอัครสาวกเบื้องขวาของ
พระพุทธเจาองคเพราะเปนผูเลิศดวยปญญา (พระโมคคัลน เปนอัครสาวกเบื้องซายเสิศดวยอิทธิฤทธิ์) 
เปนตน” หลวงพอ ไดอธิบายและใหกําลังแกขาพเจาในการถามดวยความเมตตาฉะนี้ 
 
                           “หลวงพอครับ ถายังงั้นผมขอถามตออีกนิดนะครับ คือวาการที่ตวัผมชาขยับ
เขยื้อนไมไดในขณะที่เห็นทานเทพฤทธิ์ ท้ัง 2-3 คร้ัง นั้น จะเปนเพราะทานชวยปรับความถี่ในตวัผมให
ประสาทในการมองเห็นของผมมีความถี่เดยีวกับทานใชไหมครับ ผมจึงมองเห็นทานได “ ขาพเจารีบถาม
ตอทันที 
 
                           “ก็เปนทํานองนัน้ แตเปนการปรับใหเห็นทางจิตโดยตรงทเีดียวนะ ตามปกตติา
ของคนเรามองเห็นอะไรก็บอกใหจิตรับรู แตถามองไปทีส่ิ่งนั้นแบบ เล่ือนลอยไมบอกใหจิตรับรู ก็ยอมไม
เห็นในสิ่งนัน้เชนกัน” หลวงพอตอบ 
 
                “ถายังงั้นคนเราหากฝกจิตใหดี ก็สามารถปรับความถี่ในการมองเห็นและการไดยินเสียง 
จนสามารถตดิตอกับผูอยูตางภพไดใชไหมครับ?” ขาพเจาภามดวยความสนใจ 
 
                           “ถูกตอง คุณเคยไดยนิไดฟงมาบางหรือไมวา คนท่ีใกลจะตายนั้นบางคนทําไม
จึงแสดงอาการหวาดกลัวตาเหลือกลานโบกไมโบกมือไลสิ่งใดสิง่หนึง่ ซ่ึงคนธรรมดาที่อยูรอบขางเขามอง
ไมเห็น และบางครัง้ก็ถึงกบัรองออกมาอยางหวาดกลัววา “ขายังไมไป อยามาเอาตัวขาไป อยาเขามา” 
อะไรทํานองนัน้ ท่ีเปนเชนนั้น ก็เพราะวาความถี่ในการมองเห็นและการไดยินของคนใกลจะตายนัน้



ใกลเคียงกับความถี่ของคนที่ตายไปแลวเขาจึงตดิตอและเห็นกันได ดวยเหตุนี ้ แมคนไมตองฝกจิตก็ยอม
ไดเห็นผีอยางแนนอน แตจะเปนการเห็นตอนใกลจะตาย ซ่ึงก็ยอมเปนการสายเกินไป ดังนัน้ใครก็ตามที่
ไมสามารถมองเห็นผ ี เห็นเทวดา หรือเห็นพรหม หรือเห็นพระนิพพานได ก็อยาไปคิดวาทุกคนคงจะไม
เห็นเหมือนตน เพราะวาทานที่ทรงฌาน และไดญาณที่เพียรพยายามฝกจิตจนสามารถปรับความถี่ในการ
มองเห็น และการไดยินอีกท้ังยังสามารถติดตอกับผูอยูตางภพได ในปจจุบันนี้ก็ยงัคงมีอยูมิใชนอยเลย” 
หลวงพออธิบายและเมื่อเห็นขาพเจาฟงดวยความสนใจ ก็พูดตอวา 
 
                           “ถาคุณ ตองการเห็นผ ีเห็นเปรตก็ตองเจริญกสินกองใดกองหนึ่งแลวฝกทิพจักษุ
ญาณจนมีระดับฌานเพียงแคอุปจารฌาน หรือ ฌาน1,ฌาน 2 ก็พอ คุณก็จะไดเห็นผี เห็นเปรตนะ 
แมแตเทวดาคณุก็พอจะเห็นไดแตไมชดันะ แตถาคุณอยากจะเห็นพรหม ก็ตองไดฌาน 4 จะเห็นไดแตไม
ชัดนะ แตถาคุณอยากจะเห็นพรหม ก็ตองไดฌาน 4 ชํานาญ ทิพยจักษุญาณจะแจมใสขึ้น สามารถเห็น
พรหมได แตจะเห็นพระนิพพานไมได ถาอยากจะเห็นพระนิพพานก็ตองเจริญวิปสสนาญาณโลกียฌานที่
เคยไดไว ก็จะกลายเปนโลกตุรฌานขึ้นมา เกิดวมุิตติญาณทัสนะขึ้น เทานี้พระนิพพานก็จะปรากฏชัดเจน
แกญาณจักษุเอง แตพระโสดาบันนี้จะเพียงไดแตเห็นเทานั้นนะ ยังอาศยัพระนิพพานเปนท่ีพักผอนไมได” 
หลวงพออธิบาย 
 

“วิมุตติญาณทสันะ แปลวาอะไรครับ หลวงพอ?” 
 
   “วิมุตติญาณทสันะ แปลวา หลุดพนจากกิเลสพรอมกับมีญาณเปนเครื่องรับรูยงัไงละ” หลวงพอ
ตอบยิ้มๆ 
 

ทานผูอานที่รัก หลวงพอไดอธิบายไวแลวโดยละเอยีดพอสมควรสวนทานจะเชื่อวาผีมีจริงหรือไม
นั้น ก็ขอใหทานไดพจิารณาดวยตัวของทานเองเถิด 
 



 

นรก สวรรค มีจริงหรือ? 
 
                เนื่องดวยความเคลือบแคลงสงสัยใจนิดของขาพเจาเกีย่วกับเรื่องนรก สวรรคนั้นมีมาชา
นาน โดยเฉพาะผูใหญในยุคกอนมกัจะพูดอบรบเด็กๆ อยูสมอจนติดปากวา “ผูใดทําชั่วจะตองไปชดใช
กรรมในเมืองนรกและถาผูใดสรางสมแตความด ี ก็จะไดไปเสวยสขุในสวรรค เปนเทวดาและนางฟากนั” 
ซ่ึงขาพเจาก็ฟงแบบเขาหูซายทะลุออกหูขวาไปยังงัน้เอง หาไดนํามาใสใจไม เพราะคิดวาเปนเรื่องเพอฝน 
เล่ือนลอยหรือไมก็เปนเรื่องของผูใหญที่เอามาหลอกเด็กโดยสรางภาพความนากลวัตางๆ ในเมืองนรกให
ผูรับฟงเห็น จะไดเกิดความหวาดกลัวที่จะกระทําความชัว่ ในเวลาเดียวกันก็สรางภาพความสวยงาม และ
ความสะดวกสบายอยางเลิศลอยในสวรรคช้ันฟาใหผูรับฟงเห็นจะไดเกิดความกระตอืรือรนที่จะกระทํา
ความด ี เพื่อที่จะไดไปเสวยสุขในสวรรคกับเขาบาง แตถึงแมวาขาพเจาจะไมเชื่อวานรก สวรรค มีจริง
ดังที่ไดกลาว แตขาพเจาก็ยังเห็นดดีวยที่มคีนเชื่อ  เพราะถาเชื่อไดเขาก็จะละเวนความชั่วกระทําแตความด ี
ซ่ึงก็เปนเรื่องที่ดีสําหรับตัวเขาเอง และสังคมสวนรวม 
 
                แตหลังจากทีข่าพเจาไดสอบถามปญหาหลวงพอถึงเรื่องผี และไดรับความเมตตาจกหลวง
พอชวยอธิบายใหฟงอยางละเอียด(ดังที่ขาพเจาไดเขยีนเลามาแลวในตอนตน) ก็ทําใหขาพเจาฉุกคดิขึ้นมา
ไดวา ในคาํอธิบายนั้นหลวงพอไดเอยถึงทานเทพฤทธิ์ซ่ึงเปนเทวดา อีกท้ังพูดถึงเทวดาชัน้ภูมิตางๆ 
พรหม และพระนิพพานดวย เอ..ถายังงัน้ นรก สวรรค พรหมและพระนิพพาน ก็คงไมใชเร่ืองท่ีนํามา
เลาขานกันอยางไรสาระนะซี? 
 
                ดวยเหตุนี้เอง ในวันหนึ่งขาพเจาจึงไดเลียบเคียงถามหลวงพอวา “หลวงพอครับ เมื่อคราว
กอนผมถามหลวงพอเร่ืองผี และหลวงพอก็ไดเมตตาอธิบายใหผมฟงแลว อีกทั้งยังไดพดูพาดพิงไปถึง
เทวดาและพรหมอีกดวย ถายังงั้น นรก สวรรค ที่เขาๆพูดกันก็มีจริงใชไหมครับ”  
 
                หลวงพอหัวเราะมองหนาขาพเจา แลวเอยถามวา           “เออ!             คุณมนูญ
รูจักเตาไหม?” 
 
                ขาพเจาชักงงไมแนใจหลวงพอ วาไดยินคําถามของขาพเจาหรือไม แตก็รีบตอบวา “โธ! 
หลวงพอ ต.เตาหลงัตุง ใครๆก็รูจัก แตมันไมเก่ียวกับนรก สวรรค ท่ีผมถามนี่ครับ” 
 
                “เก่ียวซีคุณ เพราะฉันไมอยากเปนเตาไงละ คุณรูไหมวาเตานะมันอยูในน้าํแหวกวายหา
อาหารกินรวมกับปลาเปนประจํา แตบังเอิญมันมีคุณสมบัติพิเศษเดินขึ้นไปเท่ียวบนบกได และก็ไดไปเห็น
หวย หนอง บึง ตางๆ มกมาย สามารถแยกแยะไดวาสถานที่ใดอุดมสมบูรณนาอยูนาอาศัยกวากัน แตดวย
เตานั้นมีความผูกพันกับฝูงปลาในหนองน้ําเกาจึงยอนกลับไปบอกปลาวา ทานทั้งหลายหนองน้าํท่ีทานอยู
กันในขณะนีน้ัน้มันคับแคบอาหารการกินก็หาไดยาก อีกท้ังน้ําก็กําลังจะเนาเสียไมนาอยูเลย แตถัดจาก



หนองน้ํานี้ไปอีกเพียงหกศอกเทานั้นเอง มีบึงใหญน้ําใสสะอาด อาหารการกินอุดมสมบูรณยิ่งนักหากทาน
ท้ังหลายเชื่อขาพเจา ก็ขอใหพุงตัวกระโดดขึ้นไปบนขอบสระแลวยอมวายบนบกกระเสือกกระสนตนเอง
สักชั่วอึดใจ ก็จะขอบไปเสวยสุขอยูในบึงใหญนั้นไดโดยไมตองลําบากยากเข็ญกันอีกตอไป” หลวงพอหยดุ
เลาพรอมกับถามขาพเจาวา “ถาคุณเปนปลา คุณจะยอมเชื่อเตา พุงตัวจากหนองน้ําขึ้นไปบนบกขามไปสู
บึงใหญหรือไม?” 
 
                ขาพเจานิ่งคดิดวยเหตุผลโดยสมมุติเอาตัวเองเปนปลา สักครูก็ตอบไปวา “เอ หลวงพอ
ครับ ถาผมเปนปลาผมก็คงจะเชื่อเตาไดยากอยูดีเพราะไมแนใจวามีบึงอยูจริงตามที่เตาพูดหรือไม หรือถา
บึงนั้นมีจรงิกไ็มแนใจวา จะหางจากหนองน้ําท่ีอยูเพียงแคหกศอกตามที่เตาพูด หากผมเสี่ยงพุงขึน้ไปวาย
บนบก กวาจะถึงบึงท่ีเตาวา ก็อาจจะเอาชีวิตไปท้ิงเสียก็ได” 
 

“รวมความวาหากคุณเปนปลา คุณก็คงยอมทนทุกขทรมานอยูในหนองน้ําเกาของคุณตอไปใช
ไหม?” หลวงพอถาม 
 

“ครับ เพราะผมไมกลาเอาชีวิตไปเสี่ยงกบัอนาคตทีย่ังมองไมเห็นและยังพิสูจนไมไดวาบึงมีจรงิ
ตามที่เตาบอกหรือไม?” ขาพเจาตอบอยางมั่นใจ   
 
                “นี่แหละ ดวยเหตุนี้แหละ ฉันจึงไมอยากเปนเตาไงละ เพราะคุณมันพวกปลาหลงหนองน้ํา
เกา” หลวงพอพูดยิ้มๆ แลวกลาวตอวา “ถาฉันบอกคณุขณะนี้วา นรก สวรรค พรหมมีจริง คุณจะเชื่อ
หรือ? ยิ่งฉันบอกตอไปวา มิใชมีแตโลกมนุษยเพียงแหงเดียว หากแตยังมีอบายภูมิ 4  ซ่ึงเปนภมิูต่ํากวา
มนุษยไดแก นรก เปรต อสุรกาย และสัตวเดียจรัจฉานอีก และภูมิท่ีสูงกวามนุษยก็ยังมีสวรรคภูมิอีก 6 
ชั้น ไดแก จาตุมมหาราช ดาวดึงส ยามา ดุสิต นิมมานรดี และปรนิมิตวสวัสด ีนอกจากนั้นยังมพีรหมอีก
ถึง 20 ชั้น คือ รูปพรหม 16 ชั้น และรูปพรหมอีก 4 ชั้น รวมกันแลวเขาเรียกวา ไตรภูมินะ คุณจะ
เชื่อหรือ? ยิ่งหากฉันบอกตอไปวายังมีแดนสูงสุดท่ีสงูยิง่กวาพรหม คือ พระนพิพานเขาไปอีก คุณก็ยิ่งจะ
ไมเชื่อเขาไปใหญ ท้ังนี้เพราะคุณยังเปนมนุษยปุถชุนท่ัวๆ ไป หลงคดิเอาวามีแตโลกมนุษยท่ีคุณอยูเพียง
แหงเดียวเทานัน้ ใครจะพูดถึง นรก สวรรค พรหม นิพพาน แลวเปนไมยอมเชื่อเดด็ขาด เปรียบดังเชน
ฝูงปลาที่หลงหนองน้ําเนาไมมีผิด ไมวาเตาจะพูดชักชวนไปอยูท่ีหวยหนอง บึง ทะเลสาบ ท่ีดีกวาเพียงไร 
ปลาเหลานั้นกห็าเชื่อไม ดวยคิดเอาวาโลกอันกวางใหญไพศาลของพวกตนนัน้ก็คอืหนองน้ําเกาท่ีตนอยู
เพียงแหงเดยีว เทานั้นเอง คุณเองก็เปนเชนปลาหลงหนองน้ําเนานะ ท่ียังคดิวามีเพียงโลกมนษุยท่ีคุณอยู
เพียงแหงเดยีว” 
 
                ขาพเจาโดนหลวงพอสรุป ใหเปนปลาในหนองน้ําเนาเขาใหแลวอยางจัง แตกไ็มยอมถอย 
หัวเราะแหะๆ ถามย้ําเพื่อความแนใจอีกครัง้วา  “ผมอยากฟงจากปากของหลวงพอมากกวาท่ีจะฟงจากคน
อ่ืนนะครับ รวมความวา นรก สวรรค พรหมและนิพพานนั้นมีจริง ๆ ใชไหมครับ”  
 



                “เอ คุณมนญู นี่จะบังคับใหฉันเปนเตาใหไดนะ” หลวงพอพูดยิ้มๆ “เตาหนะเวลามันเดิน
คุณเห็นไหมวามันเดินสายหัว และคุณรูไหมวามันสายหวัทําไม?” หลวงพอยอนถาม 
 
                “เปนธรรมชาติของเตามัง้ครับ” ขาพเจาตอบ 
 
                “ไมใช! เตาสายหัวเพราะมันเอือมระอาปลาหนาโงท่ีหลงหนองน้าํเนายังไงละ  คุณจะให
ฉนัตองเดินสายหัว เพราะเอือมระอามนุษยหลงโลก อยางพวกคุณเหมือนเตาหรือยังไง?” หลวงพอ
หัวเราะพอเหน็หนาขาพเจาเสียก็เมตตาพดูตอไปวา “เร่ืองนรก สวรรค พรหม และนิพพาน นั้นมีจริง
หรือไม ฉันในฐานะเปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ขอยืนยันตามทีพ่ระพุทธเจาตรัสไววา
มีจริงและฉันเองก็ตั้งใจไวอีกวาอีกไมนานฉันจะพูดเรื่อง ไตรภูมิ ออกอากาศที่สถานีวิทยกุระจายเสียง 
04 ตาคล ี ซ่ึงคุณรับผิดชอบอยู คุณเตรียมอัดเทปเวลาออกอากาศใหฉันก็แลวกัน หากคุณสนใจก็อัดเทป
ไวจะไดรูโดยละเอียดถึงนรกขุมตางๆ สวรรคท้ัง 6 ชั้น พรหมทั้ง 20 ชั้น และพระนิพพาน ดีไหมละ?” 
 
                “ดีซีครับหลวงพอ” ขาพเจาตอบรับดวยความดีใจ ในขณะที่ขาพเจาถามเรื่องนรกสวรรคนี้ 
หนังสือเร่ืองไตรภูมิ ยังมิเคยไดออกอากาศที่สถานีวิทยุตาคลี 04 และทันทีทีห่ลวงพอพดูออกอากาศ 
ขาพเจากใ็หพนัจาอากาศเอกกริช บํารุงพงษ บรรทุกเทปไวฟง และตอมาพลอากาศโท ม.ร.ว.เสริม          
ศุขสวัสดิ์จึงไดมาขอเทปจากสถานีวิทย ุ 04 ไปถอดแลวจัดพิมพเปนรูปเลมใหศิษยรุนหลังๆ ไดอานกัน
มาจนทุกวันนี ้ ซ่ึงขาพเจากแ็อบภาคภูมิใจอยูลึกๆเพราะดวยคําถามเรื่องนรก สวรรค  ของขาพเจาขอนี้เอง
ไดมีสวนชวยผลักดันใหหลวงพอตองพูดถึงเรื่องไตรภูมิ 
 
                ดังนั้นหากทานผูสนใจเกีย่วกับเรื่องนรก สวรรค พรหม และนิพพาน ก็จงรีบหาหนังสือ
เร่ือง  ไตรภูมิของหลวงพอพระมหาวรีะ ถาวโร อานเสียแลวจงใชวิจารณญาณของทานพิจารณาดวย
ตนเอง      ตอไปเถิด 
 



 

จะไปดู นรก สวรรค พรหม นิพพานไดอยางไร? 
 
            เมื่อหลวงพอไดยืนยนัใหขาพเจาทราบ อยางแนชัดแลววา นรก สวรรค พรหม และนพิพาน มี
จริงตามที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสไว ก็ทําใหขาพเจาอยากที่จะไดไปรูไปเห็นกบัเคาบาง 
จะไดไมตองมาเปนมนุษยหลงโลก หรือปลาหลงหนองน้ําเนาอยางทีห่ลวงพอวาอีกตอไป ดังนั้นขาพเจา
จึงรีบถามหลวงพอตอในทันใดวา 
 
                “ ถานรก สวรรค พรหม นิพพาน มีจริง แลวผมจะไปดูกับเขาบางไดไหมครับหลวง
พอ?” 
 
                หลวงพอหัวเราะอยางอารมณด ี ถามขาพเจาวา “เออ ท่ีคุณอานหนงัสอืออก เขียนหนังสือ
ไดมาจนทุกวันนี้นั้น เปนเพราะคุณเชื่อตามครูท่ีเขาสอนคุณใชหรือไม?” 
 
                ขาพเจานิ่งคดิเพราะไมทราบวาหลวงพอจะมารูปใดแน แตก็ตอบวา “ครับ ตองเชื่อครู” 
 
                “  ถาครูสอนวา ก.ไก ตองเขียนอยางนี้ ข.ไข ตองเขียนยงันี ้แตคุณไมสนใจ กลับหนีไป
เลนหยอดหลุม ทอยกองเสีย คุณจะรูไหมวา ก.ไก เขียนอยางไร  ข.ไข เขียนอยางไร?” หลวงพอถามไป
เร่ือยๆ 
 
                “คงไมทราบครับ” ขาพเจาตอบอยางระวงั 
 
                “ถาครูสอน กอ-อะ-กะ,กอ-อา-กา แลวคุณไมฟงไปเลนหยอดหลุม ทอยกองอีก คุณจะ
อานออกเสียงกับเขาไดไหม?” หลวงพอถามตอ 
 
                “คงไมไดครับ” ขาพเจาตอบตามความเปนจริง 
 
                “คราวนี้ถาครูสอนใหอาน ตาด ี ตีง.ู...แลวคุณก็ยังหนไีปเลนหยอดหลุม ทอยกองอีก คุณ
คิดวาคุณจะผสมคําอานไปกับเขาไดไหม?” หลวงพอถามยิ้มๆ 
 
                “คงไมไดครับ” ขาพเจาตอบ 
 
                “รวมความวาท่ีคุณอานหนงัสือออก เขียนหนังสือได เพราะคุณเชื่อตามที่ครูสอนแนนะ” 
หลวงพอถามย้าํ 
 
                “ครับตองเชือ่ครู” 



 
                “นั่นแหละ เหมือนกัน ถาคุณอยากจะไปดูวา นรก สวรรค พรหม และนิพพานมีจริง
หรือไม คุณก็ตองเชื่อและปฏิบตัิตามคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาซิ คราวนี้คุณลอง
ถามตัวเองดูซิวา คุณเคยใหทานไหม เคยรักษาศีลไหม เคยเจริญพระกรรมฐานไหม เคยเจริญวิปสสนา
กรรมฐานไหม เคยบูชาพระหรือไหวพระสวดมนตเปนประจําไหม เคยรูจักระงับนวิรณ 5 บางไหม เคย
ทรงพรหมวิหาร 4 บางไหม...เปนตน ถาคุณไมตอบ ฉันก็จะตอบแทนใหในหลักใหญๆ วาทานนั้นคณุ
อาจทําบางโดยเต็มใจบางไมเต็มใจบาง  ศีล ของคณุเอาแตศีล 5 เฉยๆ ก็รูสึกวาจะกระพรองเต็มที 
โดยเฉพาะศีลขอ 5 ของคณุนั้นขาดกระจุย ยิ่งการเจริญภาวนาดวยแลว คุณไมมีเลยนะ นี่ฉันพดูชี้ใหคุณ
เฉพาะแคทาน ศีล ภาวนา ซ่ึงเปนบันได 3 ขั้น เทานั้นนะ เม่ือเปนเชนนี้คณุก็คงตอบตัวเองไดใชไหมวา 
คุณนั้นหาไดเชื่อฟงและปฏบิัติตามคําสัง่สอน ขององคสมเด็จพระบรมศาสดาอยางจริงจังไม ดังนัน้การที่
คนอานหนงัสอืไมออก เขียนหนังสือไมได เพราะไมเชื่อครูฉันใด คุณก็ยอมไมมีวันไดไปเหน็ นรก 
สวรรค พรหม และนิพพาน เพราะคุณไมเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสัง่สอนของพระพุทธเจาฉันนั้น” 
 
                ขาพเจานั่งตาปริบๆ ฟงหลวงพออยางตัง้อกตั้งใจ แมใจซึ่งเต็มไปดวยมจิฉาทิฐิอยากที่จะ
โตแยงบาง แตก็อับจนปญญาไมทราบวาจะโตแบบใด เพราะหลวงพอพูดความจริงทุกอยาง จึงไดแตสง
เสียงอึกอักอยูในลําคอ 
 
                หลวงพอเห็นขาพเจานั่งฟงดวยอาการสงบ ก็พูดวา “การที่พระพุทธเจาสอนใหรูจักการให
ทานนั้น ก็เพราะทานเปนพืน้ฐานของบุญขั้นแรก หากเปนคุณปฏิบตัติามไดจะมีผลอยางมหาศาล คุณลอง
พิจารณาดูจะเห็นไดวา ทุกคร้ังท่ีคุณควักเงินออกบริจาคเปนทานจิตของคุณในขณะที่ใหทานยอมไมมี
ความโลภใชไหม เพราะถายังมีความโลภ คุณก็บริจาคทานไมไดเงิน 10 บาท 20 บาทก็มีความหมายใช
ไหม และจิตคุณขณะที่ใหทานก็ยอมไมมีความโกรธใชไหม เพราะถาคุณมีความโกรธอยูใครมาขอแค 1 
บาท คุณก็ไลตะเพิดไปแนๆ ใชไหม และเมื่อจิตไมมีโลภ ไมมีโกรธ ก็ยอมไมมีความหลงใชหรือไมและผล
ท่ีตามมาจากการใหทานบอยๆ นี้เองจะทําใหคุณเกิดพรหมวิหาร 4  ใน 2  ขอแรกคือ เมตตา(ความรัก) 
และกรุณา(ความสงสาร) ขึน้โดยไมรูตัว และเมื่อความเมตตา กรุณาเกิดขึ้นในจติ ก็จะทําใหคุณยิงนก ตก
ปลา ฆาชีวิตคนและสัตวไมได จะลักขโมยของผูใดก็เกิดความสงสารเห็นใจ จะเปนชูกับลูกเมียใครก็ทํา
ไมไดจะโกหกมุสาใครแมแตนัดเขาไวไมไปตามนัดก็สงสารเขา จะเสพยสุรายาเมาก็สงสารลูกเมียในที่สุด
คุณก็จะรักษาศีล 5 ไดโดยไมยากเย็น เปนการกาวเขาสูบันไดขั้นท่ี 2 ของบุญไดใชไหมและเมื่อใดศีล 5 
ของคุณบริสุทธ์ิ การเจริญพระกรรมฐานซึ่งเปนบนัไดขัน้ท่ี 3 ก็ยอมไมมีอุปสรรคมากนัก” 
 
                ขาพเจาฟงหลวงพออธิบายอยางเพลิดเพลนิ และคิดตามไปดวยเหตุและผลโดยตลอด แม
จะยดืยาวเพยีงไรขาพเจากจ็ดจําไดอยางแมนยาํและจําไดตลอดกาลดวย (สําหรับเรื่องการจําแมนนี้ อาจ
เปนเพราะขาพเจาเคยสรางสมมาแตปางกอนก็ได เพราะตั้งแตเด็กขาพเจาขาพเจาสอบไดที ่ 1 มาโดย
ตลอดก็เพราะสามารถอานหนังสือคร้ังเดียวจําได โดยไมตองนั่งทองจําเหมือนคนอื่นใหเสียเวลาเลย)  
 



                 หลวงพอก็คงรูวาขาพเจาเขาใจที่ทานพดู และยังมีความในใจที่จะฟงตออยางไมรูสึกเบื่อ
หนาย จึงอธิบายตอวา “การที่จะนั่งพิสจูนคนควา เก่ียวกับ นรก สวรรค พรหม และนิพพาน หรือ
หลักสูตรพระพุทธศาสนาในเรื่องตางๆ นั้น จะมาคนควาหากันในดานวัตถุของโลกวิทยาศาสตรนั้นยอม
ไมมีทางสําเร็จ เพราะเปนการคนหาและพิสูจนท่ีไมตรงจุด ถาจะใหตรงจุดก็จะตองหัดทรงอารมณดี
ขั้นตนๆ 3 ประการใหไดเสียกอน คือ  

1. เลิกสนใจกับความดีความชั่วของคนอื่น สนใจแตอารมณของตนเอง ใหทรงอยูในความดี      
โดยเฉพาะ  

2 .   ทรงศีล 5 บริสุทธ์ิตลอดกาล ไมแนะนําใหผูอ่ืนทําลายศีล และไมยินดีเม่ือคนอ่ืนทําลายศลี  
3 .  ระงับนวิรณ 5 ใหได เม่ือทรงอารมณด ี 3 ประการไดแลวก็พยายามทรงพรหมวิหาร 4 

(เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) ใหครบถวนตลอดเวลาที่มีลมปราณอยู และใหทรงไดเปนปกติดวย
ตอจากนั้นไป คุณก็ฝกจิตจับนิมิตดวยกสนิอยางใดอยางหนึ่ง 3 อยางนี้ คือ 1.เตโชกสิณ(เพงไฟ)  2. 
โอทาตกสิณ (เพงสีขาว)  3. อาโลกกสิณ(เพิ่งแสงสวาง) การเพงนั้นเมื่อคุณทรงอารมณขัน้ตนจนเปน
ปกต ิผลของการเพงไมมีอะไรยากใชเวลาอยางชาไมเกิน 7 วัน ก็จะทรงนิมิตเปนฌานไดอยางสบาย และ
ใชนมิิตนั้นเปนสื่อ นรก สวรรค และพรหมโลกได และเมื่อใด หากคุณทรงวิปสสนาญาณได อารมณถึง
โคตรภูญาณเปนอยางนอยคุณก็จะสามารถพิสูจนไดวา พระนิพพานนั้นมีจริงอีกดวยและถาจะใหดีอีกสัก
นิด เห็นชัดอีกสักหนอย คุณก็พยายามละโลกธรรม 8 ประการเสียเลยเรื่องไดลาภเสื่อลาภ ไดยศเสื่อมยศ 
สุข ทุกข สรรเสริญ นินทา จงปลอยไป ไมสนใจเอามาเปนอารมณ หากทําไดเชนนีแ้ลว คุณก็จะสามารถ
พิสูจนความจริงไดวา นรก สวรรค พรหม และพระนิพพาน นั้นมีจริง อาวนั่นคุณนั่งหลับไปแลวรึ” 
 
                “ปาวครับหลวงพอผมเขาสมาธิฟงครับ ผมถนัดในการนั่งหลับตาฟงเพราะจําไดแมนยําด ี
ออ หลวงพอครับ โคตรภูญาณ คืออะไรครับ?” ขาพเจาตอบแลวถามตอ 
 
                “เม่ือคุณเจริญสมถกรรมฐานดวยการเพงกสิณจนไดทิพจักษญุาณแลว คุณก็จะตองเจริญ
วิปสสนาญาณใหเขาถึงโคตรภูญาณ ยังไงละ โคตรภูญาณนั้นจะอยูระหวางโลกียะกับโลกุตระ คือ สวน
หนึ่งของใจยังเปนโลกียชน แตอีกสวนหนึ่งของใจจะเปนโลกุตรชน คือใกลเปนพระโสดาบันนั่นแหละ” 
หลวงพอตอบ “เปนยงัไงยงังงๆ ใชไหม ไมเปนไร ตอไปฉันจะเขียนคูมือปฏิบตัิพระกรรมฐานให อานดู
แลวปฏิบตัิตามไปสักวันหนึง่ไมนานเกินรอคณุก็จะเขาใจที่ฉันพูดมานีทุ้กอยางไดเอง” 
 
                “หลวงพอครับ แลวมโนมยิทธิ ละครับไปดนูรก สวรรค พรหม นิพพานไดไหม?” 
ขาพเจารีบถามเพราะเคยไดยินบางทานพดูถึงกัน 
 
                “คุณจะตองเขาใจกอนนะวามโนมยิทธินัน้ หมายถึงอะไร มโนมยิทธิแปลวาฤทธิ์ทางใจ ถา
มโนมยิทธิแบบเต็มกําลังแลว ทานหมายถึงการถอดจิตออกกจากรางแลวทองเที่ยวไปในภพตางๆ และผูท่ี
จะสามารถทําได จะตองทรงวิชชาสาม หรือ ทรงอภิญญา 6คุณไมเขาใจอีกละซิ เห็นนั่งทําหนางงๆ ไม



เปนไรถาอยากจะรูวาวิชชาสาม หรืออภิญญา 6 มีอะไรบาง ฉันจะเขียนไวในคูมือปฏิบตัิพระกรรมฐาน
แลวคุณไปอานเอาเองก็แลวกัน เอาเปนวาถาหากคุณทางฌาน 4 ไดในกสิณอยางใดอยางหนึ่งกสิณ 3 
อยางที่ฉนัวาแตขอแนะนําใหเอาอาโลกกสิณ คือเพงแสงสวาง จะเปนการดีเพราะเปนกสิณท่ีสราง
ทิพยจักษุญาณโดยตรง เม่ือไดทิพยจักษญุาณแลวก็ทําจิตใหโปรงสวางไสว แลวกําหนดจิตวาของรางกายนี้
จงเปนโพรงกจ็ะเห็นวารางกายเปนโพรงใหญตอจากนี้ก็กําหนดจิตวา ขอรางอกีรางหนึ่งจงปรากฏขึ้น
ภายในกายนี ้ กายอีกกายหนึง่ก็จะปรากฏขึน้ตอจากนี้ก็คอยบังคับกายนั้นใหเคล่ือนไปตามสวนตางๆ ของ
รางกายอาทิเชน ตับไตไสปอด เสนเลือดทุกเสน ลําไสทุกสวน ประสาททุกสวนบังคับใหกายนั้นเดินไป
ตรวจใหถวนท่ัวท้ังรางกาย จะเห็นวาแมเสนเลือดฝอยเล็กๆ รางนัน้กเ็ดินไปไดอยางสบาย เสมือนเดินอยู
บนถนนสายใหญ เห็นรางกายเรานี้เปนโพรงใหญคลายเรือหรือถ้ําขนาดใหญเม่ือทองเที่ยวในรางกายจน
ชํานาญแลว ก็ควรหาความรูในสภาพของอวัยวะตางๆ ตลอดจนสภาพความสกปรกโสมมในรางกายของ
เราไปดวยเม่ือมีความชํานาญในการเที่ยวและการตรวจสอบสภาพรางกายของเราดีแลวก็กําหนดจิตวาเรา
จะไปนรกขุมใด สวรรคชั้นใด พรหมชั้นใด หรือ พระนิพพาน หรือบานใด เมืองใด ดาวดวงใด ก็พุงกาย
ออกไปก็จะถึงถิ่นท่ีประสงคทันที ใหเวลาไมถึงครึง่วินาที เม่ือถงึแลวจิตจะบอกเองวาสถานที่นั้นเปนภพ
ภูมิใด บานเมอืงใด ใครบางที่พบโดยไมตองมีคนบอกเพราะสภาพของจิตเปนทิพย กิเลสไมไดหุมหอไป
ดวย จึงรูอะไรไดตามความเปนจริงเสมอ เปนยงัไงละ นั่งฟงเพลินเลย นาสนุกนะ หากฝกไดละก็คุณได
เท่ียวสนุกแน ไมตองเสียคาตั๋วเคร่ืองบนิ คาท่ีพักและคาใชจายอื่นใดเลยนะ ไมตองไปเที่ยวยืมใครหายใจ 
ไมตองขออนญุาตเจาของบานเจาของสถานที่ สามารถเขาไปตรวจสอบอะไรตออะไรไดหมดเลยนะ” 
 
                “ครับ ผมจะพยายามฝก” ขาพเจาตอบ 
 
                เปนยังไงครับ ทานผูอานทานใดอยากรูวา นรก สวรรค พรหม และนิพพานมจีริงหรือไม 
จะไมลองพิสูจนโดยการฝกปฏิบัติตามที่หลวงพอสอนบางหรือ ยิ่งในปจจุบันนี ้ หนังสือคูมือปฏิบัติพระ
กรรมฐานของหลวงพอกย็ังมีการจัดพิมพขึ้นมาแลว มหิน้ําซ้ําหลวงพอยังไดเมตตาฝกมโนมยิทธิใหลูก 
หลาน ญาติ มิตร อยูอยางสม่ําเสมอทุกเดือนที่บาน พลอากาศโท ม.ร.ว.เสริม ศุขสวัสดิ์ ณ ซอยสายลม
อีกดวย จึงนับเปนโอกาสดีอยางยิ่งของทานที่สนใจทั้งหลาย 
 
                อยางไรก็ตาม ขาพเจาก็แอบภาคภูมใิจอยูมใิชนอยที่คําถามขอนี้ของขาพเจามสีวนชวย
ผลักดัน ใหหลวงพอตองจัดทําหนงัสือคูมือปฏิบัติพระกรรมฐานขึ้นมา เพราะหลวงพอคงไดพิจารณาแลว
วาหากไมจัดทาํขึ้น ก็คงตองนั่งตอบคําถามของขาพเจาซึ่งเปนคนขีส้งสัยอยูอยางไมมีวันจบสิ้นนั่นเอง 
และแมขาพเจาจะหมดสงสัย ลูกหลานญาติมิตรของหลวงพออีกไมรูกี่หมื่นกีแ่สนคนก็คงจะตองสงสัย
โนนสงสัยนี่กนัอีก และหลวงพอก็คงจะตองตอบคําถามซ้ําแลวซํ้าเลาอยางไมมีที่ส้ินสุดอยูด ี ดังนั้นหาก
ทานผูอานไมเขาใจในศัพทบางคําท่ีขาพเจาเขียนก็ดีหรือปฏิบตัิไปแลวติดขดัในขั้นตอนใดก็ด ีขอจงไดอาน
ในคูมือปฏิบัตพิระกรรมฐานบาง ไตรภูมิ บาง มหาสติปฏฐาน 4 และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีหลวงพอเขยีนเอาไว



เถิด ก็จะเขาใจไดเอง ยิ่งปฏิบัต ิ ปญญาก็จะยิ่งเกิดจนในที่สุดทานจะสามารถถามเองและตอบเองไดอยาง
นาพิศวง 

พระสงฆปฏิบัติตนเหมาะสมแลวหรอื? 
 
                จากการที่ขาพเจาไดพบไดเห็นเหตุการณแปลกๆ และสิ่งที่อาจเรียกวาความมหัศจรรยตางๆ 
จากหลวงพอหลายหนหลายครั้ง ดังทีไ่ดเขียนเลาใหทานผูอานไดทราบแลวในตอนที่ 1 อีกทั้งได
สอบถามปญหาหลวงพอไปบางแลว และก็ไดรับคําตอบที่แจมกระจางในทกุปญหาที่ถามซึ่งในชีวิตของ
ขาพเจายังไมเคยพบพระสงฆองคใด ที่มีปฏิภาณไหวพริบเปนเลิศเชนหลวงพอมากอน ก็ยิ่งบังเกิดความ
เคารพเลื่อมใสอยางจริงใจแลวเกดิศรัทธาที่จะปฏิบัติธรรมกับเขาบาง แตก็เปนเพยีงแตคิดเทานัน้ยงัปฏิบัติ
ไมไดสักท ี
 
                ดวยจิตยังสงสัยเคลือบแคลงสงสัยในพระสงฆสาวกของพระพุทธเจาอยูทั้งนี้เพราะเมือ่คร้ัง
ที่ขาพเจายังเยาววยั ประมาณ ป พ.ศ. 2487 ซ่ึงยังอยูในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ขาพเจาไดไป
ชวยเหลือปรนนิบัติหลวงปู (เปนปูของขาพเจาเอง )ซ่ึงบวชอยูทีว่ดัแหงหนึ่ง (ขอสงวนนาม) เปน
ระยะเวลานานพอสมควรในชวงนั้นก็ไดเหน็ความเหลวแหลกของพระในวัดมากมายอาทิเชน มีการแบง
พรรค แบงพวก มีการแยงเสนทางบิณฑบาต มีการเลือกรับนิมนตเฉพาะเจาภาพรายที่คาดคิดวา เมื่อไป
แลวจะไดฉันอาหารรสเลิศ และไดรับการถวายเงนิมากพอคุมคา คร้ันเมื่อผิดหวังกลับถึงวัดกน็ั่งสวด
เจาภาพ เปนตน 
 
                และอีกครั้งหนึ่ง ขาพเจาไดมีโอกาสติดตามหลวงปูไปที่วัดแหงหนึ่งในจังหวดัเพชรบุรี 
(ขอสงวนนาม) ซ่ึงเปนชวงของงานพิธีสลากภัตมะมวงพอด ีจึงขออนุญาตหลวงปู ติดตามบรรดาลูกศิษย
ไปบริเวณพิธีที่เจาบันไดอิฐปรากฏวาบรรดาพุทธศาสนิกชนนํามะมวงมา คอยใสบาตรพระเรียงรายสอง
ฝากบันไดขึ้นลงเขา แนนขนัดไปหมด ลูกศิษยแตละคนตองถายมะมวงจากบาตรพระใสตะกราหาบ
ตามแตละหาบมีมะมวงเต็มแทบจะลน ระหวางทางทีห่าบมะมวงกลับวัดนั้น ลูกศิษยทกุคนแมจะเหนด็
เหนื่อย แตกพ็ูดคุยกนัดวยใบหนายิ้มแยมและหวังกนัวาวนันี้คงจะไดล้ิมรสมะมวงอกรองสุกเหลืองอราม
กันใหเต็มคราบสมกับที่อยากกินกันมานานเสียท ี ขาพเจาเองซึ่งมีสวนชวยผลัดเปลี่ยนลูกศิษยวดับางคน
หาม ก็พลอยมคีวามหวังไปกบัเขาดวย 
 
                แตเมื่อถึงวดั ความหวังของลูกศษิยทุกคนรวมทั้งขาพเจาก็พงัทลายลงอยางไมนาเชื่อ 
กลาวคือพระแตละองคไดส่ังใหลูกศิษยนําหาบมะมวงในสวนของตน เขาไปจัดเรยีงในหองของตน แลว
ปดหองล่ันกุญแจเสียส้ิน พระแตละองคตางก็ถือมะมวงติดมือกันออกมาเพียงองคละลูกสองลูกพอแกการ
ฉันของตนเองเทานั้น เชื่อไหมครับวานอกจากลูกศษิยจะไมไดล้ิมรสมะมวงที่อุตสาหาบหามกนัมาแลวแม
อาหารที่เหลือจากพระฉนัเปนตนวาไขเค็ม ปลาแหง ปลาลิด เนื้อเค็ม หรืออาหารอื่นที่พอจะเก็บเอาไวได
นานๆ ได หลวงตา หลวงลุง หลวงนา หลวงพี ่ทั้งหลายเหลานัน้ก็เอากระดาษหนังสือพิมพหอเกบ็เขากุฏิ
กันเปนแถวคงเหลือแตเศษขาวกับน้ําแกงคาถวยใหบรรดาลูกศิษยกนิ นี่เปนเพยีงมื้อเชาเทานั้นนะ พอตก



เพล พระเหลานั้นก็ลําเลียงอาหารจากกุฏิออกมาองคละอยางสองอยางโดยเลือกเอาเฉพาะที่เหน็วาหากเก็บ
ไวเปนตองบูดแน สวนไขเคม็ ปลาแหง  ปลาสลิด และเนื้อเค็มนั้น ยงัคงหอเก็บแอบไวในกุฏิอยางเหนยีว
แนนรัดกุม ซ่ึงเมื่อฉันเพลเสร็จก็คงเหลือเพียงขาวกนบาตรใหลูกศิษยแยงกนักนิเทานั้น  ยิ่งมื้อเยน็ดวยแลว
ไมตองพูดถึงเลย เย็นใดโชคดกี็พอมีขาวที่เกือบจะบดูพบคลุกน้ําปลาไดบาง เคราะหดีทีห่ลวงปูของ
ขาพเจา ไดกรุณามอบเงินไวใหขาพเจาแยกไปหาซื้ออาหารกินเองตางหาก ไมเชนนั้นคงจะลําบากมิใช
นอย 
 
                แมวาในขณะนั้นขาพเจาจะเยาววัย แตก็อดคิดไมไดวามะมวงจาํนวนมาก ที่พระแตละองค
แยกกันนําไปกองเก็บไวในกุฏิของตนนั้นหากจะฉันโดยลําพังแลว ก็ไมนาจะฉันไดหมด และมะมวงก็คง
จะตองเนาเสียกอนเปนแน และก็จริงดังคาดไดมีญาติโยมของพระแตละองคมาพากนัขนไปในวนัรุงขึ้นจน
หมดสิ้น ซ่ึงขาพเจาเองกไ็มทราบวาจะขนเอาไปกินหรือขนเอาไปขายกันแน 
 
                อีกครั้งหนึ่งในระหวางที่ขาพเจายังเปนนกัเรียนนายรอย จปร.และมโีอกาสไดกลับไปเยีย่ม
บานที่เชียงใหมในชวงปดภาคเรียน วันหนึ่งไดขี่จกัรยานเที่ยวไปในสถานที่ตางๆ รอบเมือง ผานวัดแหง
หนึ่ง (ขอสงวนนาม) เห็นพระเณรกําลังชวยกันมุงกระเบื้องหลังคาโบสถเหงื่อไหลไคลยอยจึงหยดุด ูนึก
ชมอยูในใจวาพระเณรเหลานี้ มีความขยนัขันแข็ง มีจิตใจดีที่ชวยกนับูรณะซอมแซมโบสถชํารุด ซ่ึงเปน
สมบัติลํ้าคาในการประกอบศาสนกิจโดยไมคํานึงถึงความเหนื่อยยากในขณะทีก่ําลังนึกชื่นชมอยูนั้น ก็มี
เด็กนกัเรียนหญิงรุนสาวกลุมหนึ่งเดนิผานมาบรรดาพระเณรที่กําลังมุงกระเบื้องหลังคาโบสถอยูตางก็พา
กันละมือ หนัไปจองมองนักเรียนสาวกลุมนั้นเปนตาเดียวกัน และพรอมกันนั้นกม็ีเสียงหนึ่งจากหลังคา
โบสถตะโกนวา “ซาย ขวา ซาย” ใหจงัหวะการเดนิของนักเรียนสาวๆ และพลันก็มีลูกคูจากบนหลังคา
โบสถตะโกนรับ “ซาย ขวา ซาย” กันอยางเซ็งแซ ความรูสึกชื่นชมของขาพเจาที่มีอยูเมื่อสักครูหายไป
โดยฉับพลัน และกลายเปนความโกรธเกลียดเขามาแทนที่ อยางไมสามารถที่จะงับไวได จึงตะโกนขึ้นไป
วา “เฮย อะไรกันโวย” และดวยเสียงตะโกนนี้เอง จึงทําใหพระเณรเหลานั้นเลิกราความคึกคะนองหันไป
มุงหลังคาโบสถกันตอไปได 
 
                อีกครั้งหนึ่งทีข่าพเจาไปฝกภาคที่ปราจีนบุรี และทางโรงเรียนนายรอย จปร. ไดให
นักเรียนการกระโจมที่พักอยูที่สนามหญากําแพงวัดวัดหนึ่งตกตอนเย็นขาพเจาและเพือ่นๆ ก็ไดเห็นพระ 
3 รูปลอมวงเตะตะกรอกันและอีก 3 รูปลอมวงดื่มน้ําขาวกันเปนที่คร้ืนเครง 
 
                นอกจากนีย้ังมีเร่ืองที่ไมเขาทาของผูครองผาเหลืองอีกมากมายที่ขาพเจาไดพบไดเหน็มาซึ่ง
จะไมขอนํามากลาวในทีน่ี ้ แตสรุปความวา ภาพความเหลวแหลกและพฤติการณท่ีไมเหมาะสมของ
พระสงฆดังกลาวมันฝงอยูในจิตใจของขาพเจาตลอดมา ยากท่ีจะทําใจใหมีความเคารพนับถือดวยความ
จริงใจได และถาหากขืนปลอยท้ิงไวก็จะเปนอุปสรรค อยางใหญในการปฏิบตัิธรรม อยางแนนอน ดังนั้น
ในวนัหนึ่งขาพเจาจึงไดระบายความรูสึกของขาพเจาใหหลวงพอฟงวา 
 



                “หลวงพอครับ ผมขอสารภาพกับหลวงพออยางตรงไปตรงมานะครับวา ผมเคารพใน
พระพุทธเจา เพราะพระพุทธเจาทาน เปนผูทรงเสียสละอยางใหญหลวงไมวาจะเปนมงกุฎของจอม
จักรพรรด ิราชินีผูเลอโฉม ราชบุตรที่นารัก ตลอดจนนางสนมกํานัลในและขาราชบริพารผูจงรักภกัด ีเพื่อ
บวชบวชแสวงหาสัจธรรม ดวยความยากลําบากอยางแสนเข็ญโดยลําพังพระองคเอง และเมื่อทรงตรัสรู
เปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวกย็ังทรงเมตตาแสดงธรรมสั่งสอนใหสัตวโลกทั้งหลายพนทุกขอีกดวย
ดังนั้นผมจึงเคารพเทิดทูนพระพุทธองค ดวยความจริงใจโดยไมมีความเคลือบแคลงสงสัยใดใดทั้งสิ้น 
และผมก็เคารพเทิดทูนในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา โดยไมมีอะไรเคลือบแคลงสงสัยเชนกนั 
ทั้งนี้เพราะผมไดพิจารณาในพระธรรมคําสั่งสอนดวยเหตแุละดวยผลแลวเหน็วาเปนความจริงตลอดกาล 
หาอะไรมาโตแยงไมไดเลย และถาหากปฏิบัติตามกล็นแลวแตเปนสิ่งที่ดีที่ถูกที่ควร ทั้งตอตัวเองและ
สังคมสวนรวมทั้งสิ้น แตพระสงฆนี่สคิรับ ผมบอกตรงๆ วาผมไมศรัทธาเลย” 
 
                “พระสงฆเปนยังไงหรือ?” หลวงพอถามอยางอารมณด ี และขาพเจาก็ไดเลาเรื่องราว
ทั้งหมดที่ขาพเจาเคยประสบมาใหหลวงพอฟงดังที่ไดเขยีนไวแลวในตอนตน ซ่ึงหลวงพอฟงแลวกย็ิ้มถาม
เร่ือยๆ วา  
 
                “เออ แลวคุณรูไดไงละ วาทานเหลานั้นเปนพระสงฆ” 
 
                “พระสงฆซีครับหลวงพอ เพราะโกนหัวนุงเหลือง หมเหลืองแบบหลวงพอนีแ่หละครับ”
ขาพเจาชักเริ่มหงุดหงดิ 
 
                “ที่โกนหวั นุงเหลืองหมเหลืองนะ เขาเรียกวาสมมติสงฆ นะ มิใชพระสงฆหรอก เออ นี่
คุณสวดอิติปโส ไดไหม?” หลวงพอพดูแลวยอนถามขาพเจา 
 
                “โธ หลวงพอ ตอนเปนนกัเรียนนายรอยนะ เขาจับผมเขาแถวสวดมนตกอนนอนทุกคืน 
ไมเคยวางเวนเลยครับ โดยเฉพาะบทอิติป โสนะ ผมสวดคลองมาก เพราะยาสอนใหตั้งแตเด็ก” ขาพเจา
รีบตอบ 
 
                “เออ ดีมาก ไหนคณุลองสวดอิติป โส ทอนสุดทายใหฉันฟงซิ” หลวงพอพูดยิ้มๆ 
 
                “สุปะฏิปนโน ภะคะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโห ญายะ
ปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปนโนภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนย
โย ทักขิเณยโย อัญชะลี กะระณีโย อะนตุตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ” ขาพเจาสวดใหหลวงพอฟง
ตามที่หลวงพอทานสั่ง อยางชัดถอยชัดคํา ทั้งๆที่ยังงงอยูวา หลวงพอใหสวดไปทําไม 
 
                “เอาละ ทีนี้คุณลองแปลใหฉันฟงซิ วาในบทสวดตอนนีเ้ขาวายังไง” หลวงพอถาม 
 



                “เขาก็ใหระลึกถึงคุณงามความดีของพระสงฆ นั่นแหละครับ”ขาพเจาตอบอยางขอไปท ี
เพียงแคคดิเอาตัวรอด แตกไ็มรอดเพราะหลวงพอถามย้ําอีกวา  “นั่นส ิทาคุณงามความดีของพระสงฆนะ 
มีอะไรบาง” 
 
                “ไมทราบครับ”ขาพเจาตอบเสียงออย ๆ อยางจํานน ดวยไมรูจริงๆ วาเขาแปลวาอยางไร 
 
                “ความจริงแลว อิติปโส ทอนสุดทายนี ้ทานกลาวไวโดนละเอยีดนะวาพระสงฆสาวกของ
พระพุทธเจานัน้ จะตองเปนพระสุปฏปินโนคือเปนผูท่ีปฏิบัตดิ,ีอุชปุฏิปนโน คือเปนผูท่ีปฏิบตัติรง,ญาย
ปฏิปนโนคือเปนผูท่ีปฏิบตัคิวรแลว,สามีจิปฏิปนโน คือผูท่ีปฏบิัติชอบแลวอยางไรละ เขาใจไหม?” 
หลวงพออธิบาย แลวถามขาพเจาดวยความเมตตา 
 

“เขาใจแลวครับหลวงพอ ผมเพิ่งนึกออกตอนนี้เองครับวา ในตอนเชาแถวสวดมนตนั้นมีคําแปล
ของตอนนี้ดวยวา พระสงฆสาวกของพระพุทธเจาเปนผูปฏิบตัิด,ีปฏิบัติตรง,ปฏบิัติควร,ปฏิบตัิชอบและ
เปนพยานในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา วาปฏิบตัิตามไดจริง และมีผลประเสริฐจริง” 
 
          “ เอ ไมเลวนี ่ ความจริงคุณก็จําไดออกแมนยําและกเ็ปนคําอธิบายที่ชัดเจนอยูแลวนี่นา วา 
พระสงฆสาวกของพระพุทธเจานั้น ตองเปนพระที่มีความประพฤติอยางไร?” หลวงพอชม แตพอขาพเจา
จะไดปล้ืมสักหนอยก็ตองชะงัก เพราะหลวงพอพูดตอวา “หรือคุณทองจํามาแบบนกแกว นกขุนทอง เลย
ไมรูความหมาย?” 
 
                “ครับ คงเปนแบบนัน้ครับ เพราะผมถกูบังคับใหสวดก็สวดไป ตามหนาที่ใหจบๆ ไป จะ
ไดเขานอนเทานั้นเอง”ขาพเจาตอบออยๆ ไปตามความเปนจริง 
 
                “เออ ด ีรับมาตรงๆ อยางนี้ฉันชอบ พระสงฆสาวกของพระพุทธเจาท่ีทานปฏิบตัิด,ีปฏิบตัิ
ตรง,ปฏิบตัิควร,ปฏิบตัิชอบ 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



สักการก็ดียังหลงในสมณศักดิ์ชั้นยศที่ไดรับก็ดี หรือหลงในคาํสรรเสริญเยินยอของสานุศิษยก็ด ี หรือหลง
ในสุขจากสถานที่พํานักท่ีอบอวลไปดวยไอเย็นของเครื่องปรับอากาศ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ก็
ดีก็ยังจัดอยูในประเภทของโลกียชนนะ หากนุงผาเหลืองก็ยังคงเปนสมมุติสงฆอยูนะ แตถาการทําอะไร 
ไมหวังลาภ ยศ สรรเสริญ สุข สูโลกุตระนี้แหละจะเปนหนทางที่หลุดพนจากกิเลส ตัณหา อุปทาน 
อกุศลกรรมทั้งหลายแหล เปนพระอริยเจาได และพระอริยเจาท่ีวานี้ก็ไดแก พระโสดาบัน พระสกิทาคาม ี
พระอนาคาม ีและพระอรหันตนัน่เอง เขาใจหรือยังละ?” หลวงพออธิบายแลวถามอยางอารมณด ี
 
                “พอเขาใจครบั เราจะรูไดวาทานองคใด นาจะเปนสมมุติสงฆหรือองคใดนาจะเปนพระ
อริยสงฆ ก็ตองดูกันท่ีความประพฤต ิ และการปฏิบตัิของแตละทาน ใชไหมครบั?” ขาพเจาตอบดวย
ความภาคภูมิใจ 
 
                “เออ ใช เกงเหมือนกนันี ่จําไวนะ วาตองดูท่ีปฏิปทาของแตละทานนะ” หลวงพอชมและ
ย้ําเพิ่มเติม 
 
                “ครับหลวงพอ แตผมจะรูไดอยางไรวาพระอริยสงฆองคใด ทานเปนพระโสดาบัน พระ
สกิทาคาม ีพระอนาคาม ีหรือพระอรหันต ละครับ?”ขาพเจารีบถามตอเพราะเหน็หลวงพอเมตตา 
 
                “อาว จะรูไดก็ตองเอาสังโยชน 10 มาเปนเครื่องวัดซิคุณ”หลวงพอตอบอยางเห็นเปน
เร่ืองราวธรรมดา แตสําหรับขาพเจาแลวมนัไมธรรมดาเลยเพราะคําวา 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 วิญญาณนี ้เปนเรา เปนของเรา เรา
มีขันธ 5 ขันธ 5 มีในเรา 
 
                2 วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยและสงสัยในผลการปฏิบัติวาจะไมมผีลจริง 
 
                3  สีลัพพตปรามาส รักษาศีล แบบลูบๆ คลําๆ คือไมรักษาศีลจริงจัง เครงครัดตาม
สมควร 
 
                4 กามราคะ มีจิตมั่วสุม หมกมุน ใครอยูในกามารมณเปนปกต ิ



5 ปฏิฆะ มีอารมณผูกโกรธ จองลาง จองผลาญเปนปกติ 
 

6 รูปราคะ ยึดถือมั่นในรูปฌาน โดยคดิเอาวารูปฌานเปนคุณธรรมพิเศษสูงสุดที่ทําใหพนจาก
วัฏฏะได 
 

7 อรูปราคะ ยึดมั่นในอรูปฌาน โดยคิดเอาวาอรูปฌานเปนคุณธรรมพิเศษสูงสุด ที่ทําใหพนจาก
วัฏฏะได 
 
                8 อุทธัจจะ มีอารมณฟุงซาน ครุนคิดอยูในอกุศล มีอกุศลวิตกเปนอารมณ 
 
                9 มานะ มีอารมณถือตัว ถือตน ถือช้ันวรรณะเกนิพอดี 
 
                10 อวิชชา มีความคิดเห็นวา โลกามิส เปนสมบัติที่ทรงสภาพไมเปลี่ยนแปลง ไม
สลายตัว 
 
                กิเลสท้ัง 10 ประการนี้แหละทานเรียกวา “สังโยชน 10” ละเขาใจไหม? จดทันไหม? 
แตความจริงไมตองจดก็ได เพราะฉันจะเขียนไวใหในคูมือปฏิบัตพิระกรรมฐาน”หลวงพออธิบาย 
 
                “ครับ แตสังโยชน 10 จะเกี่ยวของกับพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี และอรหนัต ได
อยางไรหรือครับ?” ขาพเจาถาม 
 
                “อาว ถานักปฏิบัติ นักเจรญิวิปสสนาญาณทานใดกําจดักิเลสในสังโยชน 10 สามขอแรก
ได(ขอ 1 ถึง ขอ 3)ทานเรียกวาผูนัน้ไดบรรลุ พระโสดาบัน ถาบรรเทาสังโยชนขอที่ 4 และขอที่ 5 ลง
ไดก็จะเปนพระสกิทาคามี ถาตัดกิเลสในสงัโยชน 10 ไดใน 5 ขอแรก (ขอ 1 ถึงขอ 5) ทานวาทานผู
นั้นไดบรรลุพระอนาคาม ี และถาตัดกิเลสสังโยชน 10 ไดทั้ง 10 ขอทานวาผูนัน้ไดบรรลุพระอรหันต 
ยังไงละ” หลวงพออธิบายอยางเมตตา 
 
                “แหม ผมเสียดายจังครับหลวงพอ ที่ไมไดบวชเปนพระ มิฉะนั้นแลวผมจะลองปฏิบัติเพื่อ
ละสังโยชน 10 กับเขาดูบาง”ขาพเจาพูด 
 
                “อาว นี่คุณยงัไมเขาใจคําวาพระเลยซินี่ คําวา “พระโยคาวจร” นั้นทานหมายรวมถึงท้ัง
ทานที่บวชเปนพระ และอุบาสกอุบาสิกานะเพราะทานใดกต็ามที่เร่ิมเจริญสมถกรรมฐานและวิปสสนา
กรรมฐานทานเรียกวา พระ ท้ังสิ้นนะ ท้ังนี้เพราะพระหมายถึงผูท่ีเร่ิมเขาถึงความเปนผูประเสริฐ 
โยคาวจร แปลวา ผูท่ีประกอบความเพียรนะ รวมความแลวพระโยคาวจร ก็คือทานผูมีความประพฤติ
ประกอบความเพียร เพื่อใหถึงซึ่งความเปนผูประเสริฐนะ ดังนั้นฆราวาสอยางพวกคุณหากเริ่มเจริญพระ



กรรมฐานเมื่อใด ทานเรียกวา พระ ทันที ไดเปรียบวาทานที่บวชเสยีอีก เพราะทานที่บวชแลวเขายงัไม
เรียกวาพระนะ แตเรียกวาสมมติสงฆ เพราะเพียงแตเอาตัวเขาพวกเทานั้น ยังมิไดเอาใจเขาพวกตอเม่ือ
ทานที่บวชเริ่มปฏิบตัิพระกรรมฐานนั่นแหละ ทานจึงจะเรียกวาพระและหกประกอบความเพียรเพื่อหวัง
บรรลุมรรคผลนิพพาน จึงจะเรียกวาพระโยคาวจร ซ่ึงถือวาเปนพระแทนะ เขาใจหรือยังละ?” หลวงพอ
อธิบาย “ ถายังงั้นฆราวาส อยางพวกผมก็มีสิทธปฏิบัติเพื่อใหบรรลุมรรคผล เปนพระโสดาบัน พระ
สกิทาคามี พระอนาคาม ีและพระอรหนัตกับเขาไดซิครับหลวงพอ” ขาพเจาถามดวยความอยากรู 
 
                “ใชแลว เปนไดท้ังนั้น แตถาเปนฆราวาสหากบรรลุมรรคผลนิพพานเปนพระอรหันตแลว 
จะตองตามภายใน 24 ชั่วโมงนะ” หลวงพอตอบ 
 
                “ทําไมตองตายดวยละครับ?” ขาพเจาถามดวยความสงสัย 
 
                “ตายเพื่อไปเสวยสุขในนพิพานนะ เปนสุดยอดของความดีในพระพุทธศาสนาทีเดียวนะ
คุณ และการที่ตองตาย ก็เปนเพราะจิตของพระอรหันตนัน้บริสุทธ์ิผุดผองเกินกวาท่ีจะอยูในคราบของ
ฆราวาสตอไปไดท้ังนี้เพราะฆราวาสจะตองเกลือกกล้ัวกับโลกียชนและสิ่งแวดลอมตางๆซึ่งฆราวาสที่มีจิต
เปนพระอรหันต ไมสามารถจะยอมรับไดอีกตอไปแลวนั่นเอง แตถาพระภิกษุสงฆท่ีสําเร็จพระอรหันต ก็
จะยังมีชวิีตตอไปนะ พอเขาใจหรือยังละ?” หลวงพออธิบายแลวยอนถามขาพเจา 
 
                “เขาใจแลวครับ หลวงพอ”ขาพเจาตอบดวยความเคารพ 
 
                “เอาละ ในเมื่อเขาใจแลววา พระสงฆสาวกของพระพทุธเจาท่ีแมจริงนั้น จะตองเปนผูท่ีมี
ความประพฤติประกอบความเพียรเพื่อหวังบรรลุมรรคผลนิพพาน ดวยการละกิเลสในสังโยชน 10 ไปที
ละขอจนเปนพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันตเชนนี้คุณพอจะเคารพเทิดทูนใน
พระสงฆไดหรือยัง” หลวงพอพูดแลวถามยิ้มๆ 
 
                “ถาผมไดเขาใจอยางนี้แลว ผมก็ตองเคารพเทิดทูนในพระสงฆไดอยางไมมีอะไรเคลือบ
แคลงสงสัยอีกตอไปนะซิครับ ที่ผมไมเคารพเพราะยังไมมีใครเขาอธิบายใหผมฟงอยางที่หลวงพออธิบาย
กับผมมากอนนี่ครับ”ขาพเจาตอบ 
 
                เปนยังไงครับ ทานผูอานที่รัก พอจะเขาใจในพระสงฆสาวกของพระพุทธเจาทีแ่ทจริง 
กระจางชัดขึน้บางแลว ใชไหมครับ 
 



 
จะเลือกเคารพพระแบบใด? 

 
                เนื่องดวยขาพเจาเปนคนแปลกอยูอยางหนึง่คือ หากไดสนใจในเรื่องใดขึ้นมาแลว ก็จะตอง
ทุมเทกับสิ่งนัน้อยางที่สุด จะไมยอมปลอยใหกาลเวลาผานไปโดยเปลาประโยชน จนกวาจะบรรลถึุงจุด ๆ 
หนึ่งที่ตนพอใจแลวเทานั้นจงึจะยอมราได 
 
                นี่ก็เชนเดยีวกนั เมื่อขาพเจาเกิดความสนใจในพระพุทธศาสนาขึ้นมาและประสบโชคดีให
พบทานผูรูเชนหลวงพอดวยแลว ขาพเจากย็ิ่งปลื้มปติและตั้งปณิธานเอาไววาขาพเจาจะทุมเทตัวเพื่อ
คนควาหาความกระจางในพระพุทธสาสนาใหได ดังนั้นในทกุครั้งที่ขาพเจาถามปญหา และหลวงพอ
อธิบายตอบ ขาพเจาจะไมยอมจบสิ้นเลิกราเอางายๆ เหมอืนเชนผูอ่ืน หากแตเมื่อจากหลวงพอกลับถึงบาน
แลวขาพเจาจะนั่งพิจารณาทบทวนและขบคิดถึงปญหาและคําตอบของหลวงพออยางละเอียด และ
รอบคอบ ดวยเหตแุละดวยผลเสมอมาทุกครั้งดวยเหตุนี้เองแมขาพเจาจะเขาใจในคําอธิบายไดเปนสวน
ใหญ แตกย็ังไมกระจางชดัไปเสียทั้งหมดทีเดียว มิหนําซ้ํากลับดูเหมือนวาความเคลือบแคลงสงสัยอยากที่
จะรับรู รับฟง ยังมีอีกมากมาย 
 
                โดยเฉพาะในเรื่องของพระสงฆนั้น ขาพเจาเคยไดยินผูคนเขาพูดวิพากษวจิารณกันมากมาย
เหลือเกิน อาทิเชนบางคนพูดวา “พระที่ฉันเคารพกราบไหวนั้น จะตองเปนพระที่เครงในวนิัย ตองรูจัก
สํารวมในการพูดมิใชพดูไปหัวเราะไป หรือพูดกระเชาเยาแหยลูกศษิยลูกหา” บางคนก็พูดวา “พระท่ีฉัน
เคารพกราบไหวทุกวันนี ้ทานนอนกระดานแผนเดยีวเชยีวนะ มิหนําซ้าํฉันเพียงมื้อเดียวดวย” 
 
                บางคนพูดวา “พระของฉนันะฉันอาหารรวมในบาตรเดียว และมื้อเดียวดวย และไมยอม
จับเงินเสียดวย” 
 
                บางคนก็พดูวา “พระองคที่ฉันเคารพกราบไหวอยูทุกวนันี ้ ทานใหหวยแมนที่สุดเลย รถ
เกงจอดกันแนนที่วัดทกุวนัทเีดียวนะ” เปนตน 
 
                ดวยเหตุนี ้ในวันหนึ่งขาพเจาจึงไดถือโอกาสถามหลวงพอวา “หลวงพอครับ โดยทั่วๆ ไป
แลวเราควรจะเคารพกาบไหวพระที่เครงในวินยัและสํารวมในการพูด มากกวาพระที่ไมสํารวมใชไหม
ครับ?” 
 
                “เออ ถามดี ตอนนี้คุณกําลังเรียนอยูโรงเรียนผูบังคับฝูงใชไหม?” หลวงพอยอนถาม 
 
                “ครับ” ขาพเจาตอบ ชักลังเล 
 
              



                “นักเรียนในโรงเรียนผูบังคับฝูงรุนของคุณนั้น มีกี่คน” หลวงพอถามตอ 
 
                “ประมาณ 160 คนครับ” ขาพเจาตอบไปชักงงหนกั 
 
                “ทั้ง 160 คน จบจากโรงเรียนนายทหารหลักอยางคณุทั้งหมดใชไหม?” หลวงพอถามตอ 
 
                “ไมหรอกครบั ปะปนกันมีทั้งจบจากโรงเรียนนายรอย จปร.,นายเรือ,นายเรืออากาศก็มี 
จบจากมหาวิทยาลัยในเมืองไทยก็ม ี เมอืงนอกก็มแีละเลื่อนยศขึ้นมาจากนายทหารชั้นประทวนก็มีครับ 
รวมความวามทีั้งไมไดปริญญาก็มี ไดอนุปริญญาก็มี ปริญญาตรีก็มี ปริญญาโทก็มีและปรญิญาเอกก็มี
ครับ “ขาพเจาตอบอยางละเอียด ไมทราบวาหลวงพอจะมาในรูปใดอกี 
 
                “ออ แลวนักเรียนจําพวกไหนที่ขยนัที่สุด ครํ่าเครงในการดูตํารับตํารามากที่สุดละ” หลวง
พอถามไปเรื่อยๆ ทําใหขาพเจาตองนั่งใครครวญอยูนานพอสมควร จึงตอบไปตามที่รูที่เห็นวา 
 
                “พวกที่ครํ่าเครงตาํรับตาํรา และตั้งอกตัง้ใจฟงครูสอนมากที่ก็สุดคือ พวกที่เขาเลื่อนขึ้นมา
จากนายทหารชั้นประทวนครับ เพราะเขาไมคอยเขาใจและฟงครูไมคอยทัน” 
 
                “แลวพวกคณุ ที่จบจากโรงเรียนนายทหารหลักละ” หลวงพอถามตอ 
 
                “ผมก็ฟงบางไมฟงบาง เรียนบางไมเรียนบาง แลวแตวาวิชาใดจะนาสนใจหรือไม แตความ
จริงแลวครูกว็าไปตามตํารา ไมตองฟงอานเอาเอง เที่ยวเดียวก็จําไดครับ”ขาพเจาตอบไปตามความเปนจริง 
 
                “เออ นั่นแหละพระทีท่านเครงนั้นเปนเพราะทานเพิ่งจะเริ่มฝกปฏิบัติยังไมมีปญญาพอ 
เกรงไปวา หากตา ห ู จมูก ล้ิน กาย ใจ ไปสัมผัสอะไรเขาแลวมาบอกจิตที่ยังขาดปญญา ก็จะเกดิความ
โลภ โกรธ หลง คือ กิเลส หรือความทะยานอยากจะได อยากจะมี อยากจะเปนคือ ตัณหา หรือเกิด
อุปทาน ความหลงเอาวาไอนั่นเปนของเรา ไอนี่เปนของเรา เขาได ทานจึงตองปดตาของผูคน เทานั้นเอง 
เหมือนนายทหารชั้นประทวนที่เล่ือนชั้นยศขึ้นมาตามที่คุณเลานั่นแหละ สวนพระที่ทานเปนพระอริยเจา
บรรลุมรรคผล มีปญญาแลว ทานมีสติของทานอยูตลอดเวลาทานก็ทาํตัวสบาย ๆ ไมจําเปนตองระวัง
อะไรมากนกั ดังเชนพระสารีบุตรทานก็เลนกับเดก็นะ เหมือนพวกคณุ ก็ไมทันเหน็ตองเรียนตองฟงอะไร
จากครูมากมายนั่น แหละ ดังนั้นจึงจะเปรียบดวนเอาวาพระเครงพระสํารวมเหนือกวาพระที่ไมสํารวมยัง
ไมไดนะ” หลวงพอตอบอยางเมตตา 
 

“แลวพระที่ไมฉันเนื้อสัตว ฉันอาหารมื้อเดียว หรือฉันอาหารรวมในบาตรเดียวละครับ จะถือวา 
เหนือกวาพระที่ฉันอาหาร 2 ม้ือไหมครับ?”ขาพเจาถามตอดวยความอยากรู 
                “พระพุทธเจา ทานหามมิใหพระสงฆสาวกของทานฉันเนื้อเพียงเฉพาะบางประเภทเชน
เนื้อมนุษย เนื้อสุนัข เนื้อชาง เนื้อมา เนื้อเสือ มิไดพาดพิงถงึเนื้อหมู เนื้อไก เนื้อเปด เนื้อปลา ซ่ึงเปน



อาหารหลักของชาวโลกนะ อีกท้ังทรงย้ําวาพระสงฆสาวกของพระพุทธเจาองคนัน้จะตองกระทําตนให
เปนผูท่ีเล้ียงงาย อยาใหชาวบานเขาเดือดรอน สวนการที่จะฉันมื้อเดียวก็ดี หรือฉันอาหารรวมในบาตร
เดียวก็ด ี หรือฉันอาหารสองมื้อก็ดี พระพทุธเจาก็มิไดทรงเปนผูกําหนดไวเปนเรื่องของเกจิอาจารยแตละ
ทานไปวางกําหนดกําเกณฑเอาเองทั้งสิ้นจะเอาเรื่องการฉันเนื้อไมฉนัเนื้อก็ดี การฉันมื้อเดียวหรอืฉันสอง
ม้ือก็ดีหรือการฉันรวมในบาตรเดยีว ท้ังของหวานของคาวมาคลุกเคลากันก็ดี มาเปนเคร่ืองวัดวาพระภิกษุ
รูปใดเหนือกวาพระภิกษุรูปใดยังไมไดนะ มันอยูท่ีวาทานเหลานั้นในขณะที่เสพอาหาร มีสตพิิจารณา 
“อาหารเรปฏกูิลสัญญา” หรือไมตางหาก หลงวงพออธิบาย 
 
                “อาหาเรปฏิกลูสัญญา นั้นพจิารณาอะไรครับหลวงพอ?” ขาพเจาถามอยางสนใจ 
 
                “พิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา ก็คือพิจารณาอาหารที่ขบฉันใหเห็นวาเปนของนาเกลียด 
อาหารใดก็ตามแมนล้ินสัมผัสแลวจะเลิศรสเพียงไร หากขบเคี้ยวแลวคายออกมาดูจะเหน็วานารังเกียจ ยิ่ง
เมื่อกลืนเขาไปในทองแลวสํารอกออกมาดูจะเห็นไดวานาเกลียดมาก และยิ่งปากปลอยทิ้งไวถายออกมาดูก็
ยิ่งนาเกลียดทีสุ่ดใชไหม ดังนั้นพระภิกษสุงฆรูปใดฉันมังสวิรัต ิ (ไมฉันเนื้อสัตว) ก็ดีหรือฉันอาหารคาว
หวานคลุกเคลารวมในบาตรเดียวกันก็ดีหรอืฉันอาหารมือ้เดียวก็ด ี หากมิไดพิจารณาอาหาเรปฏกูิลสัญญา
แลว เกิดไปตดิในรสชาตขิองอาหารมังสวรัิติก็ดีอาหารคาวหวานที่คลุกรวมในบาตรกด็ี หรืออาหารเพียง
ม้ือเดียวท่ีขบฉันก็ด ี ยอมสูพระภิกษุสงฆท่ีฉันอาหาร 2 ม้ือ แตพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญาทั้ง 2 ม้ือ
ไมไดนะ” หลวงพออธิบายเรื่องๆแลวพูดตอวา 
 
                “อาหาเรปฏิกูลสัญญานั้น นอกจากจะใหพิจารณาวาอาหารที่ขบฉันเปนของนาเกลยีดแลว 
จะตองพิจารณาตอไปอีกดวยวาบรรดาอาหารเหลานี้จะมีรสเลิศหรือไมก็ด ี จะถูกหรือแพงก็ด ี จะเปน
มังสวิรัติก็ดีจะเปนเนื้อสัตวก็ดี จะเปนอาหารคาวหวานรวมในบาตรเดยีวก็ดีเรากินเพียงเพื่อใหรางกายนีค้ง
อัตภาพ อยูไดเพียงชั่วคราว เพื่อจะไดบําเพ็ญความเพียรไปสูมรรคผลนิพพานไดเทานั้นเองนะ สรุปไดวา
ภิกษุทานใดอยากฉัน 2 ม้ือก็เปนเรื่องเฉพาะตัวของแตละทาน แตอยาไดนําวิธีการขบฉันของตนไปขม
หรือปรามาสภิกษุสงฆองคอ่ืนเปนอันขาดนะนรกเลนงานแน เพราะพระพุทธเจาทานก็มิไดกําหนด
กฎเกณฑไวนะ” หลวงพออธิบายอยางละเอียด  
 

 “แลวพระที่ทานนอนกระดานแผนเดยีวละครับหลวงพอ?” ขาพเจาถามเพราะเคยไดยินมา 
 
                “ก็ถาทานคิดวาทานนอนบนกระดานแผนเดียว จะสามารถปฏบิัติเพื่อบรรลุมรรคผล
นิพพานไดก็เปนเรื่องของทานนะ”หลวงพอตอบขําๆและพูดตอวา“แตถานอนกระดานแผนเดียวดวย
เจตนาหวังใหศิษยานุศิษยยกยองสรรเสริญอีก ท้ังยกตกขมพระภิกษุสงฆรูปอ่ืนวาสูตนไมไดละก็ลงนรก
นะ เขาใจยังละ ๆ” 
                “เขาใจครับ คราวนี้ที่เขาวากันวา พระธรรมยุตเครงกวาพระมหานกิายมาก โดยเฉพาะทาน
ไมยอมแมแตจับเงินดวยซํ้าไปละครับ”ขาพเจารีบฉวยโอกาสถามตอ 



 
                “ทั้งพระธรรมยุต และพระมหานกิายนัน้ก็ลวนถูกจัดเขาเปนพระสงฆสาวกของ
พระพุทธเจาเหมือนกนั ถาปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติควร ปฏิบัติชอบ และเพยีรพยายามปฏิบตัิเพื่อไปสู
มรรคผลนิพพานนะ เร่ืองความเครงหรือไมเครงนั้น ฉันไดอธิบายไปแลววาอยาเอามาเปนเครื่องวัดพระ 
เปนอันขาดจะเกิดผิดพลาดไดสวนเรื่องที่จบัเงินเองหรือไมจับเงินเอง แตใหคนอื่นจับแทนนั้นก็จะเอามา
เปนเครื่องวัดไมไดวาใครเหนือกวาใครนะ ทั้งนี้มันขึ้นอยูที่วาถาพระทีไ่มไดจับเงนิเอง แตใหผูอ่ืนจบัแทน
แลวไปสั่งใหเขานําเงินไปใชผิดความประสงคของผูบริจาคแลว นรกเลนงานแน สูพระที่ทานจับเงินเอง 
หากมิไดมีจิตโลภในทรัพยสินเงินทอง และนําเงนิที่ไดรับบริจาคไปสรางไปทําตามความประสงคของผู
บริจาค ไมไดนะ”หลวงพออธิบาย และเมื่อยังเหน็ขาพเจาอยูกพ็ูดตอวา “พระธรรมยุตนัน้ทานจะปฏิบัติ
ตนของทานเชนไร ก็เปนเรื่องของทาน แตถาเมื่อใดทานหลงผิดวาทานเหนือกวาพระมหานิกายเมื่อใดแลว 
ทานจะไมมีวันบรรลุมรรคนิพพานหลุดพนจากวัฏฏะไดเลยนะเพราะทานยังติดในสังโยชน 10 คือมานะ 
ซ่ึงหมายความวามีอารมณถือตัวถือตน ถือชั้นวรรณะเกินพอด ีนั่นแหละ ดังนั้นฉันจึงขอย้ําตามทีเ่คยตอบ
ไปแลววาพระที่ควรแกการเคารพกราบไหวนั้น จะตองเปนพระที่มีความประพฤตปิระกอบความเพียรเพื่อ
หวังบรรลุมรรคผลนิพพานดวยการละสังโยชน 10 ไปทีละขอ จนเปนพระอรหันตไดในที่สดุนั่นเอง 
เขาใจหรือยัง?” หลวงพอย้าํ 
 
                “เขาใจแลวครับ” ขาพเจาตอบ คิดๆ จะถามเรื่องพระใหหวยอยูเหมือนกัน แตคําตอบของ
หลวงพอเกี่ยวกับพระสงฆทีแ่ทจริงนั้นไดระบุอยางชัดเจนแลว จนสามารถตอบเอาเองไดวา “พระที่ให
หวยนั้นยังฝกใฝอยูในโลกียะ มิใชโลกุตระ และยังมไิดประพฤติปฏิบัติตนตรงตามคําสั่งสอนขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเพื่อไปสูมรรคผลนิพพานอยางจริงจัง จึงมิควรแกการสนใจ” 
 
          ขาพเจาหวังวาทานผูอานคงจะมีความเขาใจในพระสงฆไดแจมชัดยิ่งขึ้น ไมมากก็นอยนะครับ 
 



  
 

ทําไมพระจึงออกธุดงค? 
 
                เนื่องดวยขาพเจามีความสงสัย และยงัไมเขาใจอยูตลอดมาวาทําไมพระปฏิบัติท้ังหลาย
จะตองออกธุดงค ก็ปฏิบัตพิระกรรมฐานกันอยูเสียท่ีวัดไมไดหรือ?  การธุดงคเพื่อไปกรรมฐานอยูในปา
กันดาร กับ บําเพ็ญกรรมฐานอยูท่ีวัดไมนาจะมีผลแตกตางกันหากมีความตัง้ใจจริงและเพียรพยายาม
ปฏิบตัิจริงไมทอถอย 
 
                การที่ขาพเจาเชนนี ้ เพราะขาพเจามีความเชื่อม่ันมาโดยตลอดวาหากตั้งใจจริงและมีความ
เพียรพยายามที่เด็ดเดี่ยวไมทอถอยแลวยอมประสบความสําเร็จในสิ่งท่ีตนปรารถนาไดเสมอมา อยากจะ
ยกตวัอยางสักนิดเพื่อประกอบความเชื่อมั่นของขาพเจา (ขอทานผูอานอยาไดคิดวาขาพเจาจะยกตัวเองเลย
นะครับ เพราะถาขาพเจามใิชเปนคนประเภทนีแ้ลวปญหาขอนี้ก็คงไมเกิดขึ้น)  เชน เมื่อขาพเจาเรียน
หนังสือขาพเจาก็ตั้งใจไววาจะตองสอบใหไดที ่ 1 และเมื่อตั้งใหญแลวในตอนปดเทอมใหญ ขณะที่เด็ก
ทุกคนเอาแตเที่ยว และเลนกันอยางสนุกสนานนัน้ขาพเจาจะนัง่ดูหนังสือเรียนของปตอไปทันท ี
ตัวอยางเชนเมือ่สอบไล ม.3 เสร็จ จะเลื่อนขึ้น ม.4 ขาพเจาจะรีบเอาหนังสือของ ม.4 มาดูอะไรที่
จะตองทองจํา เชนทฤษฎีของเรขาคณิตบทตางๆ หรือบททองจําตาง ๆ ขาพเจาจะรีบทองไวทันที บรรดา
แบบฝกหัดทกุบทขาพเจาจะทําความเขาใจและทดลองทําดูทั้งหมด เปนตน ดังนั้นขาพเจามักจะเรียนจบ
ในตอนปดเทอม โดยครูยังไมสอนเสมอและเมื่อมีการสอบทีไรขาพเจาก็จะสอบไดเปนที ่1 ตลอดมา 
 
                และขาพเจาจะเรียนอยูที่โรงเรียนมัธยมวดัดอนเมืองแตเมื่อเขาเรียนอยูในโรงเรียนนายรอย 
จปร. ก็หาไดเคยนึกหวาดหวั่นนกัเรียนทีม่าจากโรงเรียนที่มีช่ือเสียงตาง ๆ ในกรงุเทพฯไม และเคยได
เปนแมกระทั่งหัวหนาตอนดวยคะแนนด ี อีกทั้งผลการเรียนตลอด 7 ป (เตรียมนายรอย 2 ป และ
นักเรียนนายรอยอีก 5 ป) ก็ยังอยูในประเภทท็อปเท็นอีกดวย สวนในดานกฬีานั้นหากสนใจในกฬีา
ประเภทใดขาพเจาจะทุมสุดตัว และเลนจนกวาจะไดถวยหรือรางวัลชนะเลิศเสมอ ไมวาจะเปนกฬีาในรม
เชน สนุกเกอร บิลเลียด ไพบริดจ หรือกีฬากลางแจงเชนฟุตบอล ตะกรอขามตาขาย โดยเฉพาะยิมนัสติค
นั้นหากทาใดที่ขาพเจาทําไมได ก็จะหลบเขาโรงยิมในยามค่ําคืนไปฝกซอมจนกวาจะไดหรือกอลฟ หากตี
ไมด ี ขาพเจาก็จะไปนอนทบทวนถึงความผิดพลาดของวงสวิง หากนึกออกแมดึกดื่นเที่ยงคนืต ี 1 ตี 2 
ขาพเจาก็จะถอืไมลงไปฝกซอมที่สนามจนกวาจะแกไขไดเปนตน 
 
                ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงฉงนสนเทหใจนกั และในวันหนึ่งขาพเจาก็ไดถามหลวงพอวา “หลวง
พอครับ ทําไมพระจึงไมกระทําความเพียรเพื่อใหบรรลุมรรคผลกันในวัด มีความจําเปนอะไรหรือครับท่ี
จะตองออกธุดงคไปทําความเพียรกันในปา” เม่ือถามคําถามนี้และขาพเจาก็เลาเหตุผลท่ีขาพเจาเขาใจ และ
เชื่อม่ันดังท่ีไดกลาวแลวแตตนใหหลวงพอฟงและย้ําในสดุทายวา “อยางผมนัน้เรียนอยูในโรงเรียนมัธยม
วัดดอนเมืองซึง่นับวาเปนโรงเรียนบานนอกในขณะนั้นกไ็มเห็นจะตองคิดดิ้นรนเขาไปเรียนในโรงเรียนดีๆ 



ในกรุงเทพฯเลย แตเม่ือไดมีโอกาสไปเรียนรวมกับนักเรียนชั้นดีจากโรงเรียนตางๆ เหลานั้นในโรงเรียน
นายรอยผมก็สามารถเรียนกับพวกเขาไดอยางสบายมาก และผมยงัไดมีโอกาสเปนหัวหนาตอนเสียดวยซํ้า
ไป” 
 
                “เออ แลวคุณเคยเลาถึงเรือ่งวิธีที่จะเอาดีในการเรียนและการเลนของคุณใหลูกๆ ฟงบาง
ไหม?” หลวงพอถามเรื่อยๆ 
 
                “เลาใหฟงบอยเลยครับ เพราะอยากจะใหเขาเรียนเกง” ขาพเจาตอบอยางภูมิใจ 
 
                “แลวลูกนําวธีิของคุณไปใชบางไหม?” หลวงพอถาม 
 
                “ตอนแรก เขาไมเชื่อหรอกครับวาเดก็อายุสิบกวาขวบระดับชั้นมัธยมสมัยนั้น จะมีใครบา
เรียนขนาดเอาหนังสือช้ันสูงกวามานั่งเรียนตอนปดเทอม เพราะเดก็ขนาดนั้นนาจะชอบเลนซุกซนมากกวา
จนผมตองเอาสมุดพกตั้งแต ม.1 ถึง ม.6 ออกมาใหดู นั่นแหละเขาจึงเชื่อวาผมสอบไดที่ 1 ทั้งสอบ
ซอมสอบไลมาโดยตลอดจรงิ” ขาพเจาตอบ 
 
                “อะไรกนั คุณเก็บสมุดพกตั้งแตช้ันมัธยมมาจนถึงบัดนี้ทีเดียวหรือ?” หลวงพอถามติง 
 
                “ครับ ผมเก็บไว แมขณะนี้ก็ยังอยู กระดาษกรอบเปนสีน้ําตาลเชียวครับ”ขาพเจาตอบอยาง
ภูมิใจ 
 
                “ในเมื่อลูกคณุเขาเชื่อแลววาวิธีการของคุณทําใหเรียนดไีดแลวเขายอมเรียนตามวิธีของคุณ
หรือไม?” หลวงพอถามยิ้มๆ 
 
                “ไมมีใครเอาวิธีของผมไปใชสักคนครับ เอาแตเลนสนุกกนัไปตามประสาเด็กกันหมด”
ขาพเจาตอบอยางทอแท 
 
                “นี่แหละคําตอบละ คนเรานั้นไมเหมือนกัน คุณลองไปถามดไูดวายงัจะมีใครสักก่ีคนท่ีเขา
ใชวิธีการเรียน และการเลนแบบคุณบางมนัผิดปกตนิะ มันหนักเกินไปนะสําหรับบคุคลท่ัวๆ ไปการจะทํา
เชนนี้ไดตองอาศัยกําลังใจสูง มีความตัง้ใจเด็ดเดี่ยวไมทอถอย อีกท้ังตองมีความเพียรเปนเลิศจึงจะกระทํา
ไดนะ จริงของคุณ การกระทําความเพียร เพื่อใหบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นกระทําในวัดโดยไมตองออก
ธุดงคก็ได ถามีกําลังเด็ดเดี่ยวไมทอถอย และมีความเพียรเปนเลิศ แตโดยท่ัวๆ ไปแลวพระภิกษุ ท่ีเพิ่งเริ่ม
ปฏิบตัิใหมๆ จะกระทําไดสักก่ีองค เพราะสถานที่และสิ่งแวดลอมไมให อีกท้ังยังมีกิจอยางอื่นท่ีสงฆ
จะตองชวยกันปฏิบตัิเปนสวนรวม นอกจากนั้นญาติโยม อุบาสก อุบาสิกาท่ีเขาออกเพนพานในวัดก็มีมาก 
เม่ือมีมากตาก็จะเห็น หูก็จะไดยิน ล้ินก็จะลิ้มอาหารโอชะ จมูกก็จะไดกล่ิน จิตก็เกิดการรับรู และ



อกุศลกรรมไดโดยงายจริงไหม?” หลวงพออธิบายอยางอารมณด ี และเมื่อเห็นขาพเจานั่งฟงดวยความ
สนใจ จึงอธิบายตอวา 
                “ดวยเหตุนี้เองพระบรมศาสดา ซ่ึงหยั่งรูอารมณของพระภิกษุท่ีเร่ิมปฏิบัติใหมๆ เปนอยาง
ดี จึงไดมอบอุบายใหพระภกิษุท่ีเร่ิมปฏิบัติออกธุดงคเพือ่หาความสงบวิเวกในปา ในเขา ท้ังนี้ก็เพื่อให
อารมณของจิตสงบ ระงับในรูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส กลาวคือ 
 
                ตาที่เคยเห็นรถรุนใหมรูปงาม หรืออุบาสิกาท่ีออนหวานนารักก็กลับไดเห็น ลิงคาง บาง 
ชะน ีหรือเสือ สิงห กระทิง แรด แทน ความอยากไดใครดีในรูปจะไดหมดไป 
 

หูซ่ึงเคยไดยนิแตเสียงเพลงไพเราะ หรือเสียงหวานเสนาะโสตของสาวงามก็กลับไดยินเสียงลิง 
คาง บาง ชะนี หรือนก กา แทน ความอยากไดใครดใีนเสยีงก็จะสงบไป 
 

จมูกท่ีเคยไดกล่ินหอมจากน้ําหอมลือชื่อก็กลับไดกล่ินไอดินแทนความอยากไดใครดีในกลิ่นก็จะ
สงบระงับไป 
 

ล้ินท่ีเคยล้ิมรสอาหารรสเลิศท่ีญาติโยมเคยเอามาถวาย กลับตองล้ิมรสเผือก มัน ผลไมปาแทน 
ความอยากไดใครดีในรส ก็จะสงบระงับไป 
 
                สวนกายที่เคยหนุนหมอนออนนุม หมผาหมยามหนาวหรืออาบน้ําฟอกสบูอยาง
สะดวกสบาย ก็จะไดสัมผัสกับขอนไม หญา ฟางแทน ความอยากไดใครดีในสัมผัสก็จะสงบระงับไป 
 
                และเมื่อความอยากไดใครดีในรูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส หมดก็หมายถึงกามฉันทะหมด 
ความคิดท่ีจะจองลางจองผลาญกับผูใดในปายอมไมมี เปนอันวาพยาบาทไมมี ความคดิฟุงซานก็ไมมี 
เพราะไมมีอะไรใหคิดเหมือนอยูท่ีวัด ความสงสัยลังเลคอืวิจิกิจฉา ก็ยอมไมมีเพราะถามีคงไมออกธุดงค 
และถาไมมีความงวงเหงาหาวนอนดวยก็หมายความวา นิวรณ 5 ซ่ึงเปนเสี้ยนหนามในการบําเพญ็เพื่อ
เขาถึงปฐมฌานหมดไป การเขาสูปฐมฌานก็ยอมเปนไปไดโดยงาย และเมื่อปฐมฌานเกิดได ฌาน 2,3,4 
ก็จะเกิดตามขึ้นมาได นั่นคอืการเจริญสมถกรรมฐานเพื่อเขาถึงฌาน 4 ยอมทําไดแนนอน และเมื่อทรง
ฌานไดเอากําลังของฌานมาพิจารณาวิปสสนาญาณก็ยอมเปนไปโดยงายอีกในที่สุดปญญาก็จะเกิด และ
เม่ือปญญาเกิด ก็นําปญญานัน้แหละไปห้ําหันกิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม จนละสังโยชน 10 
ไปทีละขอๆ ถาได 3 ขอก็เปนพระโสดาบนัและสกิทาคามี ถาละได 5 ขอก็เปนอานาคาม ีถาละไดท้ัง 10 
ขอก็เปนพระอรหันต บรรลุมรรคผลนิพพานไดเร็วกวาท่ีจะเริ่มฝกและนั่งเพียรปฏบิัติอยูแตในวดันะการ
ธุดงคจึงเปรียบเสมือนเครื่องชวย หรือเคร่ืองผอนแรงท่ีชวยใหการบําเพ็ญเพียรไปสูมรรคผลนิพพานของ
พระภิกษุท่ีเร่ิมปฏิบตัิใหมๆงายขึ้นเทานั้นเองนะ”หลวงพออธิบายอยางยืดยาว แตแปลกเปนที่สุดที่ขาพเจา
สามารถจดจําไดทั้งหมดแมจนกระทั่งทกุวันนี ้
 



                “ถาการออกธุดงค ไดผลดีเชนนี ้ ทําไมพระภกิษุสงฆจึงไมออกธุดงคไปเรื่อยๆ เลาครับ 
กลับเขามาอยูวัดในเมืองอีกทําไมครับ?” ขาพเจาถามดวยความสงสัย 
 
                “อาว ถาทานสําเร็จเปนพระอริยเจาแลว ไมกลับวัดทานจะมีโอกาสไดแสดงธรรมสั่งสอน
อุบาสก อุบาสิกา เพื่อสั่งสมบารมีตอไปไดอยางไรละคุณ จะใหทานสั่งสอน ลิง คาง ชะน ี ในปาตลอดไป
หรือ?”หลวงพอตอบอยางเห็นขัน และเมื่อขาพเจาหวัเราะจึงพูดตอไปวา “พระพุทธเจาเอง เม่ือทานได
ทรงตรัสรูเปนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ทานก็เขามาแสดงธรรมโปรดผูคนมิใชหรือ?” 
 
                “จริงครับ หลวงพอ”ขาพเจาตอบ 
 
                “อีกประการหนึ่ง การกลับเขาวัดในเมือง ก็จะเปนการทดสอบจิตไปในตัวดวยนะวา เม่ือตา
หู จมูก ล้ิน กายไปเจอกับรูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส อันเยายวนในเมืองเขาแลวไปบอกจิต จิตมีปญญา
เพียงพอที่จะรูเทาทันกิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรมหรือไม ถายังหวั่นไหวก็จะตองออกธุดงค 
เขาปาไปฝกกันใหมนะ เพราะถือวาจิตยังไมแนจริง เขาใจไหมละ”หลวงพออธิบายเพิ่มเติมแลวถาม 
 
                “เขาใจแลวครับ หลวงพอ” ขาพเจาตอบดวยความปลื้มปติ หวังวาคําถามขอนี้ของขาพเจา 
จะทําใหทานผูอานเขาใจถึงประโยชน ที่พระออกธุดงคบางพอสมควรทีเดียวนะครับ 
 



 
ปญญาคืออะไรกันแน? 

 
                เมื่อขาพเจาไดมาพิจารณาทบทวน ถึงปญหาที่ขาพเจาถาม และหลวงพอไดเมตตาอธิบาย
ตอบมาแลวโดยละเอียดๆในหลายๆเรื่องกบ็ังเกิดความฉงนสนเทหใจในคํา ๆหนึ่ง คือคําวา “ปญญา” เขา 
อาทิเชนหลวงพอพูดวา “จิตยังไมมีปญญาเพียงพอ” หรืออธิบายวา “เม่ือทรงฌานไดก็เอากําลังของฌาน
ไปพิจารณา วิปสสนาไดโดยงาย และในที่สุดปญญาก็จะเกิด เม่ือปญญาเกดิก็จําปญญานั้นแหละไปห้ําหั่น
กิเลสตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรมได”เปนตน 
 
                ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงไดเกดิความเคลือบแคลงสงสัยในคําวา “ปญญา”ขึ้นมา ปญญา จะเกิด
ขึ้นมาไดก็ตอเม่ือทรงฌานได แลวเอากําลังของฌานไปพิจารณาวิปสสนาญาณ เทานั้นหรือ? ก็แลวท่ี
ขาพเจาจําแมนเรียนหนังสอืเกงละ ไมใชเพราะดวยขาพเจามีปญญาดีหรอกหรือ? หรือท่ีคนอื่นๆเขาได
ปริญญาโท ปริญญาเอก นั่นเลาไมใชเพราะเขามีปญญาดีหรอกหรือ? ก็ไมเห็นวาจะตองทรงฌานใหได 
แลวไปนัง่พิจารณาวิปสสนาญาณสักหนอยนี ่
 
                เมื่อเกิดความสงสัยเชนนี ้ในวันหนึ่งขาพเจาจึงไดหาโอกาสถามหลวงพอวา  
 
                “หลวงพอครับ การที่ผมดูหนังสือเรียนเที่ยวเดียวแลวจําไดโดยไมตองทอง แลวทองเลา
เหมือนคนอื่นเขา จะเรยีกวาผมมีปญญาดีไหมครับ?” 
 
                “ไมใชปญญาดีหรอก  เขาเรียกวา ความจําดีตางหากเลา” หลวงพอตอบเรื่อยๆ 
 
                “แลวคนเรยีนเกงๆ ที่เขาไปทําปริญญาโท ปริญญาเอก ไดเลาครับจะยกยองวา เขามีปญญา
ดีไหมครับ?” ขาพเจาถามตออยางไมลดละ 
 
                “ไมใชปญญาดีอีกนั่นแหละ แตเขามีความจําดีอยางคุณนี่แหละ” หลวงพอตอบยิ้มๆ 
 
                “อาว หลวงพอ ความจําดกีต็องมีปญญาดีไมใชเหรอครบั” ขาพเจารีบถาม 
 
                “ความจําดีก็เพราะสมองด ี สมองดีก็คือเคร่ืองบันทึกความจําดีเหมือนเชนเครื่องบรรทุก
เสียงหรือเคร่ืองบันทึกความจําของคอมพวิเตอรดีนั่นแหละ บันทึกไว หากตองการใชเม่ือไรก็นึกยอนเอา รี
ไวนดเอาหรือกดเอา ขอมูลตางๆ ท่ีบันทึกไวก็จะออกมานั่นเอง เขาไมเรียกวาปญญาดีนะ เขาเรียกวา
สัญญาดีตางหากเลาคุณ”หลวงพออธิบาย  
 
                “เอ เทาที่ผมจําไดผมก็ไมเคยไปสัญญากับใครที่ไหนนะครับ” ขาพเจาชักงง 
 



                “สัญญา นะเขาแปลวาความจําได อยางงไปเลย คุณมีความจําดีก็เพราะมีสัญญาดี คุณหรือ
ใครก็ตามเรียนหนังสือเกง ก็เพราะจําคําสอนของครูบาอาจารยและผูรูไดดีกวาคนอ่ืน และเพราะความจําดี
นี้เองทําใหมีโอกาสคนควา อานตํารับตําราไดมากกวาคนอ่ืนและจําไดแมนยํากวาคนอื่น ดังนั้นเมือ่สอบที
ไรใครเขาจะไปสูคนท่ีมีความจําดีไดเลาคณุ แตอยาลืมนะ ถาครูเขาสอนผิด คุณก็จะจําไดแบบผิดๆ ถา
ตํารับตาํราผิด คุณก็จําผิด เหมือนเครื่องบรรทึกเสียงหรือเคร่ืองคอมพวิเตอรนั่นแหละ หากปอนขอมูลผิด
เขาไปละก็เสร็จเลยมันก็ตองบันทึกผิดจําผดิ ดวยจริงไหม? คุณเคยจําคําในหลกัศิลาจารึกของพอขุน
รามคําแหงไดไหม?หลวงพออธิบายแลวยอนถาม  
 

“ที่วาในน้ํามีปลา ในนามีขาว ใชไหมครับหลวงพอ?” ขาพเจาถาม 
 
                “เออ นั่นแหละ คุณวาเดีย๋วนี้มันยังคงเปนความจริงอยูทั้งหมดไหม?” หลวงพอถาม ทําให
ขาพเจาตองนิง่คิดอยูสักครู จึงตอบวาในสมัยตอนผมเดก็ๆ เปนความจริงครับหลวงพอในน้ํามีทั้งกุง หอย 
ปู ปลามากมาย และทุงนาในกรุงเทพฯ ทั้งแถบพระโขนง สะพานควาย บางเขน เขียวชอุมไปดวยขาว
ทั้งนั้น แตตอนนี้นาเสียดายจริงๆ ครับผมยังแอบเปลี่ยนขอความเสียใหมเลยวา “ในน้ํามีไร(ตัวไร เพราะ
น้ําเนา),ในไรมีรา(เชื้อรา),ในนามีบานจดัสรร” 
 
                “แลวขอความทอนอื่นๆ ในหลักศิลาจารกึละวาอยางไร?” หลวงพอถามตอ 
 
                “ครับ ผมพอจําไดอยูบางวา ใครใครคาชางคา คามาคา คาวัวคา ควายคา อะไรทํานองนี้
แหละครับ แลวก็มวีา ไพรฟาหนาใส ครับ”ขาพเจาตอบ 
 
                “เอาละจําไดแคไหนก็เอาแคนั้น แลวคุณวาเดีย๋วนี้เปนเชนนั้นหรือไม?” หลวงพอถามยิ้มๆ 
 
                “เดี๋ยวนีห้รือครับ จะเปดเขียงขายหมูสักเขียงยังยุงวุนวายจะหาบอะไรไปขายสักหาบก็หาที่
วางขายไมไดแลวครับ ตองขายเปนที่เปนทางถูกรีดไถทั้งตํารวจ ทั้งเจาหนาที่สรรพากร ยิ่งไพรฟาใน
กรุงเทพฯเจอมลภาวะทีเ่ปนพิษและการจราจรติดขัดดวยแลว หาหนาใสไมมี หรอกครับ ทุกวันนีม้ีแตไพร
ฟาหนาเหลืองซีดเสียสวนใหญครับ” ขาพเจาตอบตามความเปนจริง 
 
                “แลวสุภาษิตโบราณที่วา สิบพอคาไมเทาพระยาเลี้ยงละ คุณวาเดี๋ยวนี้เปนจรงิไหม?” 
หลวงพอถามตอ 
 
                “ไมจริงแลวครับ ผมเห็นสิบพะยาเดินตามตูดพอคานกัธุรกิจออกบอยไป”ขาพเจาตอบอยาง
ขัดใจ 
 
                “เออ แลวที่วา ไมมีขยะมูลฝอยหมาไมขีล้ะ?” หลวงพอถามอยางสนุก 
 



                “ก็ไมจริงอีกแหละครับ เพราะหมาบานผมมันไปคุยกองขยะเลนจรงิแตมันไมขี ้ เพราะมัน
กลัวขยะแขยงกน เหน็กลับมาขี้ที่สนามหญาหนาบานบาง บนถนนในบานบาง ผมตองโกยทิ้งทกุวันเลย
ครับ” ขาพเจาตอบตามความเปนจริง 
 
                “เห็นไหม แมแตหลักศิลาจารึกก็ด ี สุภาษิตโบราณตางๆ ก็ดีอาจถูกตองเปนจริงไดเฉพาะ
สมัยหนึ่ง ระยะเวลาหนึ่งเทานั้นเองหาไดเปนความจริงตลอดกาลไมแมแตวิชาคํานวณที่คุณเรยีน เคยจํากนั
ไดมิใชหรือวา 1+1 เปน 2, 0+0 เปน 0 แลวเดี๋ยวนี้ภาษาคอมพิวเตอรเขาวา 0+0 เปน 1 แต 
1+1 กลับเปน 0 มิใชหรือ?” หลวงพออธิบายแลวถามยิ้มๆ เลนเอาขาพเจาตวัแข็งดวยเปนความจริง
ตามที่หลวงพอพูดทุกอยาง “ดังนัน้แมคณุฟงมาก ดูตํารับตํารามาก เรียนมาก คนความาก จนมีความรู 
เพราะความจําดีมีสัญญาดี สักเพียงไรก็ตาม ความรูที่คุณไดมานั้น ก็หาไดเปนความจริงตลอดกาลไม อาจ
ผิดหรือถูกก็ได ดังนั้นจึงจะยังเรียกวามีปญญาไมไดนะ” หลวงพออธิบายตอ 
 
                “ถายังงั้นปญญา คืออะไรแนครับ หลวงพอ?” ขาพเจารีบถามตอดวยความของใจ 
 
                “ปญญา โดยความหมายทัว่ๆ ไปแลวแปลวาความรูท่ีเกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณา หรือจะ
แปลวาความเฉลียวฉลาดก็ไดนะ มิใชรูอยางเดียวตองนําเอาความรูท่ีไดนั้นมาพิจารณาดวย หรือมิใชฉลาด
อยางเดียว ตองมีเฉลียวใจดวย จึงจะเกิดความรูแจงเห็นจริงถึงแกนแทของการรูในแตละอยางไดนั่นแหละ
จึงจะเรียกวา “ปญญา” ละ 
 
                ตัวอยางเชน หากคุณเห็นรถยนตสวยคนัหนึ่งแลนผานมาคุณก็อาจจะบอกไดทันทวีาเปนรถ
เบ็นซ รถวอลโว รุนใด กี่ซี.ซี.มีสมรรถนะอยางไร ราคาคางวดเทาไร สรางจากประเทศไหน บริษทัอะไร 
เพราะคุณฟงเขามาบาง จึงจําไดดวยมสัีญญาดี แตดวยเพราะไมมีปญญาจึงทําใหจิตของคณุมีความ
หวั่นไหว กินไมไดนอนไมหลับเนื่องจากความอยากไดในรถคันที่คุณเห็นขึ้นมา แตถาคุณมีความเฉลียวใจ 
หรือไดมาพินจิพิจารณาใหรูแจงแทงตลอดแลว คุณกจ็ะเกิดความรูใหมขึ้นมาวารถสวยรุนใหมคันนี้ตอไป
อีก 2-3 ป ขางหนามันกจ็ะตองกลายเปนรุนเกาไมทนัสมัยอีกตอไป สีที่สวยงามหากกะเทาะออกก็คงจะ
ดูไมไดเบาะออนนุมที่สวยเกนั้นหากลอกออกดูภายในกค็งมีสภาพเชนเดียวกับเบาะนัง่ของรถแบบอื่น 
และถาคุณจะซื้อรถคันนี้ใหได ก็จะตองเดือดรอนในการวิ่งเตนหาเงนิหาทองมาและแมเมื่อหาเงนิไดแลว 
คุณจะรับภาระหนี้สินไหวไหม 
 
                นอกจากนั้น เมื่อคณุไดรถมาขับขี่ก็คงจะไมสบายใจนกัดวยเกรงจะถกูรถอื่นชนหรอืเฉี่ยว
เอา ยิ่งในตรอกในซอยทีเ่ต็มไปดวยหลุมดวยบอและฝุนดินหนาทึบดวยแลว ก็ยิ่งหนกัใจใหญ และแมเอา
รถใหเด็กลางก็คงจะตองไปควบคุมแจ ยิ่งตองเอารถไปจอดในยานชุมนุมชนหรือตรอกซอยแคบๆ หรือที่
เปลี่ยวๆ ก็คงจะตองนั่งเฝารถคันใหมดวยความเปนหวง หากไดพจิารณาโดยละเอียดเชนนี้แลวก็จะเห็น
ความทุกขในรูปแบบตางๆ ที่จะเกดิตามมาจากการดิน้รนเปนเจาของรถเบ็นซรูปงามคันนั้น เมื่อเห็นทุกข 
ความอยากไดใครดีในรถเบน็ซรูปงามคันนั้นกย็อมหมดไป นี่แหละคือ “ปญญา” ละ”หลวงพออธิบาย



และเมื่อเห็นขาพเจายังตั้งใจฟงก็พูดตอวา “และถาจะใหชัดก็ตองยืนยันวา  ปญญา ไดแกการเจริญ
วิปสสนาญาณจนรูแจงเห็นจริงตามกฎธรรมดา ไมมีอารมณคิดท่ีจะฝนกฎธรรมดาเหลานั้นจนในที่สุดจะ
ไดญาณทั้ง 8 คือ 
 
                1.จุตูปปาตญาณ-รูวาคนและสัตวตายแลวไปเกดิที่ใด อีกทั้งรูวาคนและสัตวทีม่าเกิดนัน้
มา     จากไหน 
 
                2.เจโตปริยญาณ-รูอารมณจิตของคนและสัตว 
 
                3.ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ-ระลึกชาติในกาลกอนไดไมจํากัดชาต ิ
 
                 4.อตีตังสญาณ-รูเหตุการณในอดีตของคนและสัตวส่ิงของ สถานที่ไดโดยไมจํากัด
กาลเวลา 
 
                5.อนาคตังสญาณ-รูเหตุการณตอไปในอนาคตของคนสัตว ส่ิงของ สถานที่ไดโดยไม
จํากัดกาลเวลา 
 
                6.ปจจุปปนยังสญาณ-รูเหตุปจจุบันของคน สัตว ส่ิงของ สถานที่ ไดตามความเปนจริง 
 
                7.ยถากัมมุตาญาณ-รูผลกรรมของคนและสัตวไดทั้งอดีต อนคต และปจจุบัน 
 
                8.ทิพยจักษุญาณ-มีความรูปรากฏแกจิตเหมือนตาเห็น สามารถ เห็นผีเห็นเทวดาได 
 
                ญาณทั้ง 8 นี้อยาไดหนกัใจนะวาจะทาํไมได เมื่อใดที่ผูปฏิบัติสามารถทรงฌาน 4 ได
คลองแคลวแลวถอยลงสูอุปจารสมาธิหรือฌาน 1 ฌาน 2 เพื่อพิจารณาวิปสสนาญาณดวยแลวนอกจากวา
ทานจะไดญาณทั้ง 8 แลวทานยังมีปญญาแตกฉานในการอธิบายถอยคําหัวขอธรรม และสามารถแกอรรถ
ปญหาตางๆ ไดอยางอัศจรรย นอกจากนั้นยังรอบรู และเขาใจภาษาอยางอัศจรรยอีกดวย (ไมวาจะเปน
ภาษาของพรหม เทพ มนุษย สัตว อสุรกาย)เปนยังไงคุณมนูญ แบบนี้ยังจะมีนกัภาษาศาสตรคนใดใน
โลกสูทานไดจริงไหม? นี่ซิเขาจึงเรียกวามปีญญา จริงใชไหมละ” 
 
                “เพียงแคไดญาณใดญาณหนึ่งใน 8 ที่หลวงพอวา ก็นับวามปีญญาเกินกวาปุถุชนคน
ธรรมดาในโลกนี้แลวนะครบั” ขาพเจายอมรับและสารภาพถึงความในใจที่มีอยูแตเดิมวา “หลวงพอครับ 
ผมจะขอยอมรบัสารภาพกับหลวงพอวา แตเดิมกอนที่ผมจะไดพบหลวงพอนัน้ ผมมีความหยิ่งทะนง และ
เชื่อมั่นในตนเองมาโดยตลอด วาเปนผูมีสติปญญาที่อยูในชัน้ระดบัดีเยีย่มผูหนึ่งทีเดียว เพราะเปนที่
ยอมรับของบรรดาเพื่อนฝูงและครูบาอาจารยตลอดมาวาเปนผูมีความจําดีมาก และเรียนหนังสือเกง ดวย
เหตุนี้เองจึงทําใหผมไมคอยจะเลื่อมใสศรัทธา ที่จะรบัฟงคําสั่งสอนของพระภกิษุสงฆ เพราะคิดวา



พระภกิษุสงฆเหลานี้เรียนนอยกวาผม บางองคจบแคประถม 4 ก็มี เมื่อเรียนนอยกย็อมรูนอย สติปญญาก็
นาจะนอยตามไปดวย ดังนัน้ทานจะมีปญญามาสอนอะไรผมได และในบางครั้งผมยังเคยแอบนึกขําวาคน
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอกไปทนนั่งฟงพระแกๆ อบรมสั่งสอนกันไดอยางไร จนกระทั่งในวนันี้เองผม
จึงไดเขาใจวาสิ่งที่ผมมีในตัวเองนั้นเปนเปนเพียงแคม ี “สัญญา” ดีเทานั้นเอง ซ่ึงอาจจะจําในสิ่งที่ถูกก็ได 
ผิดก็ได หาไดมี “ปญญา” รูแจงเหน็จริงเทาทันในกิเลส ตัณหา อุปทาน และอกุศลกรรมไม” 
 
                “เออ ไมเลวนี่เขาใจไดรวดเร็วด ี อยาลืมนะคนที่มีความจําด ี มีสัญญาดีนั้น หากเจริญ
วิปสสนาญาณพิจารณาความจริงโดยสม่ําเสมอแลว ปญญาจะเกิดขึ้นมาไดอยางรวดเร็วกวาคนอื่นนะ 
เพราะจดจําขอมูลตางๆ ท่ีจะมาพิจารณาไดมากกวาเขา” หลวงพออธิบายไหกําลังใจแกขาพเจา 
 
                ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวา คําถามของขาพเจาและคําตอบของหลวงพอในขอนี ้ จะทําให
ทานผูอานมีความเขาใจคําวา “ปญญา” ยิ่งขึ้น โดนเฉพาะทานผูอานซึ่งเปนคนทีม่ีมิจฉาทิฐิเชนเดียวกับ
ขาพเจา 
 



 
พระพุทธศาสนาในปจจุบันนี้เสื่อมจริงหรือ? 

 
                ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนวา ขาพเจาเปนคนที่ชอบศึกษาคนควาอยูเฉยไมคอยจะได เมื่อ
สนใจในเรื่องของพุทธศาสนาขึ้นมาก็หาหนังสือมาอานเลมแลวเลมเลา ในที่สุดก็อานไปพบหนังสือเลม
หนึ่งซึ่งเขียนอางวาไดมกีารสํารวจประชาชนในโลกนี ้ แลวพบวาชาวโลกนับถือศาสนาคริสตมากเปน
อันดับหนึ่ง ศาสนาอิสลามเปนอันดับสอง และพุทธศาสนาเปนอันดบัสาม โดยเฉพาะไดกลาวถึงความ
เสื่อมของพุทธศาสนาดวยวาชาวพุทธนั้นสวนใหญถือบวชกันตามประเพณ ี  มากกวาที่จะถือบวชกันดวย
ความศรัทธาเชนศาสนาอื่น กลาวคือพอแมที่มีลูกชายหากอายุครบบวช ก็จะจัดการ ใหลูกไดบวชเรียน
กอนมีครอบครัวคือ “บวชกอนเบียด” เพื่อใหพอแมไดมีโอกาสเกาะชายผาเหลืองของลูกไปสวรรคกับเขา
บาง และเมื่อถึงวันบวชของลูกชายก็มีการลม วัว ควาย หมู ไก เล้ียงดแูขก มิหนําซ้ําพอแมของผูบวชก็จะ
ดื่มสุรา เมายา จนเมาแประออกไปรํา นํานาคเขาสูโบสถ ซ่ึงนับวาเปนการผิดศีลขอ 5 ของพุทธศาสนา 
เองเสียดวยซํ้าไป เปนตน (เสียดายที่ขาพเจาจําชื่อหนังสอืเลมนั้นไมได เพราะอานมากวา 20 ปแลว) 
 
                ดวยเหตุนี้เอง ในวนัหนึ่งขาพเจาจึงไดถือโอกาส เลาเรื่องราวทั้งหมดดังที่ไดกลาวมาแลว
ขางตนใหหลวงพอฟงแลวตัง้คําถามวา 
 
                “การที่พุทธศาสนิกชนถือบวชตามประเพณีมากกวาที่จะถือบวชเพราะแรงศรัทธาก็ด ี หรือ
การที่ตองลม วัว ควาย เล้ียงดูแขกกด็ ีหรือการที่บิดา มารดาของผูบวชดื่มสุรายาเมา จนเมาแประออกไป
รํานํานาคลูกชายเขาสูโบสถนั้น เปนเพราะพุทธศาสนาเสื่อมไปใชไหมครับหลวงพอ?” 
 
                “พุทธศาสนานั่นไมมีวันเสือ่มหรอกคุณ แตคนตางหากมันเสื่อมเหมือนเพชรที่อยูในตมก็
ยังคงเปนเพชรที่ลํ้าคาอยูด ี หากแตคนท่ีมีโอกาสไดพบเห็นมันหารูในคุณคาของเพชรไม เทานั้นเอง” 
หลวงพอตอบอยางอารมณด ี
 
                “หรือเหมือนไกไดพลอย ใชไหมครับหลวงพอ”ขาพเจาเห็นพองดวย 
 
                “นั่นแหละ ทํานองเดียวกัน ดังนั้นเราจะไปเหมาวาเพชรไมด ีพลอยไมดียังไมไดนะ”หลวง
พออธิบาย 
 
                “แลวถาพระพุทธศาสนาของเราดีทําไมจงึมีคนนับถือนอยกวาศาสนาอื่นเลาครับ?” 
ขาพเจารีบถามดวยความอยากรู 
 
                 “เอ คุณรูจักรานขายเพชรบางไหม?” หลวงพอยอนถาม 
 
                “รูจักครับ” ขาพเจาตอบแบบงงๆ 



 
                “แลวคุณรูจักรานขายของชําไหมวาเขาขายอะไร?”หลวงพอถามเรื่อยๆ 
 
                “รูจักครับ รานขายของชํากค็ือรานที่ขายขาว กะป น้ําปลา ยาสีฟน สบูแฟบ น้ํามันใสผม 
น้ํามันกาด รองเทาแตะ ไมกวาด เกลือ น้ําตาล เตาหูยี ้ฯลฯ รวมความวาขายไมเลือกละครับ สุดแลวแตวา
ในรานพอจะมีที่ทางใหวางขายอะไรไดบางและลูกคาตองการซื้ออะไรครับ” ขาพเจาตอบตามที่คิดได 
 
                “เออ แลวคนเขารานขายเพชรมากหรือคนเขารานขายของชาํมากละ” หลวงพอถามยิ้มๆ  
 
                “ก็ตองเขารานขายของช้ํามากสิครับ เพราะรานขายของช้ํามขีองท่ีคนท่ัวๆ ไปตองการซื้อ
ไปใชสอยประจําวันมากสวนรานขายเพชรนั้นตองคนมีเงินจริงๆ จึงจะเขาไดครับ” ขาพเจาตอบ 
 
                “เอาละทีนี้ถามีคนบอกคุณวา หากเรียนจบชั้นประถม 4 แลวมีงานทําไดเงินเดือนๆ ละ 
5000 บาท และถาจบมหาวิทยาลัยก็มีเงินเดือนๆ ละ 5000 บาทเทากันละ คุณจะเลือกเรียนอะไร?” 
หลวงพอถามตอ 
 
                “ผมก็ตองเลือกเรียนแคจบชัน้ประถม 4 ซิครับงายดี เร่ืองอะไรผมจะตองเสียเวลาไปทน
เรียนจนจบมหาวิยาลัยเลาครับ เงินเดือนก็เทากัน” ขาพเจาตอบดวยเหตผุล 
 
                “นั่นแหละเหมือนกันคนท่ีเขาถึงพระพุทธศาสนานั้นมนีอยเพราะพระพุทธศาสนานั้นมี
ความงามและล่ําคาประดุจเพชร และปฏิบัติใหบรรลถุึงแกนแทไดยาก ดุจดังเรียนใหจบมหาวิทยาลัยใน
พระพุทธศาสนานั้นบาปกต็องเปนบาป บุญก็ตองเปนบญุ จะนํามาหักลบลางกันมิได ใครกระทํากรรมดีก็
ไปรับผลแหงกรรมดีนั้น ใครกระทํากรรมชั่วก็ตองไปชดใชกรรมชั่วท่ีไดกระทํามา กรรมใดกอก็ตองรับ
กรรมนั้น เปนกรรมกฎหมายตายตัวท่ีหลักเล่ียงไมได อีกท้ังพระภิกษุ สามเณร ท่ีถือบวชใน
พระพุทธศาสนาก็จักตองถือศีลเครงครัด มีภรรยาหรือแมแตอยูในที่ลับกับหญิงสองตอสองก็มิได 
นอกจากนั้นพระพุทธศาสนาสั่งสอนแตเร่ืองจริงไมมีการเอาอะไรมาหลอกลอ และไมมีการโฆษณาที่เกิน
จากความเปนจริงอีกท้ังไมบงัคับผูใดใหมาเปนสาวกดวย ซ่ึงผิดกับศาสนาอื่นๆ ท่ีมีการโฆษณาและบังคับ
ผูคนจนเกิดสงครามศาสนา บอยคร้ังดงัท่ีไดปรากฏแลวในประวตัิศาสตรบางศาสนาก็อะลุมอลวยให
นักบวชในศาสนามีภรรยาได ขับรถไดอยูตามบานเรือนได มิหนําซ้ําผูใดทําบาปก็ลางบาปใหไดอีกดวย ซ่ึง
ทุกอยางดงูายไปหมด ใครๆก็ตองชอบ เพราะงายดีเหมือนเรียนประถม 4 นั่นแหละ”หลวงพออธิบาย 
 
                “นั่นส ิ ครับ ศาสนาของเขาดูแลวก็งายดี แตเม่ือปฏบิัติตามแลวผลท่ีไดรับนั้นจะเทียบเทา
กับพุทธศาสนาหรือครับ ผมยังสงสัยอยู?”ขาพเจาถามดวยความกังขา 
 



                “แลวคุณเชื่อไหมเลาวา หากคุณเรียนจบประถม 4 จะมีคนจางคณุทํางานเดือนละ 5000 
บาทเทากับคนที่เขาเรียนจบมหาวิทยาลัย?”หลวงพอยอนถาม 
 
                “คงจะเชื่อไมไดหรอกครับ เปนไปไมไดแน”ขาพเจาตอบตามที่คิด 
 
                “เอาละ คุณตั้งใจฟงใหดนีะ โดยทั่วๆ ไปแลวผูคนมักจะรีบดวนสรุปเอาวา พุทธศาสนาก็
เชนเดียวกับศาสนาอื่น คือมุงหมายทีจ่ะสั่งสอนใหคนประพฤตดิ ี ละเวนประพฤติชั่ว ละเวนการ
เบียดเบียนซึ่งกันและกันและอยูรวมกันดวยสันติสขุ แตถาคุณไดศึกษาคนควา และใชปญญา พิจารณาโดย
ถองแทแลว จะเห็นไดวาพระพุทธศาสนานั้นเหนือกวาศาสนาอื่นทุกศาสนา กลาวคือ พุทธศาสนาของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นไดสอนเลยไปจนสามารลวงขามความทุกข สูพระนิพพานได ซ่ึง
ศาสนาอื่นหาไดสอนไปถึงไม”หลวงพออธิบายและเมื่อเห็นขาพเจา ตั้งอกตั้งใจฟงอยางแทจริง ก็พูดตอวา 
“อันความงามในพุทธศาสนานั้นแบงออกไดเปน 3 ขั้นตอนดวยกันคือ 
 
                1.ความงามเบื้องตน ไดแกอารมณความดทีางใจ คือใหทานรักษาศีล 
 
                2.ความงามในทามกลาง ไดแกอารมณความดีในการเจริญฌานสมาบัติ 
 
                3.ความงามในที่สุด ไดแก อารมณนับถือความจริงคือการเจริญวิปสสนาญาณ เพื่อใหรูเทา
ทันในกเิลส ตัณหา อุปทานและอกุศลกรรม อันจะทําใหหลุดพนจากความทกุข เขาสูพระนพิพานได
นั่นเอง 
 
                ดังนั้น หากคุณนําเอาศาสนาอื่นมาเทียบเคียงกับพุทธศาสนาแลวจะเห็นไดวา ศาสนาบาง
ศาสนานั้นหากปฏิบัตโิดยครบถวนถึงจุดสุดยอดแลว ก็จะไดผลเพียงแคความงามในเบื้องตนของพุทธ
ศาสนาเทานั้นเองนะ เพราะเพยีงแคส่ังสอนใหคนมุงประพฤติด ี มีจิตใจเอื้อเฟอเผ่ือแผแกผูยากไร 
ชวยเหลือสังคม ละเวนการประพฤติช่ัวและเบียดเบียนซึ่งกันละกันซึง่ก็คือทานศลี นั่นเอง ยังไมมีแมแต
การเจริญภาวนาเพื่อใหเกดิฌานสมาบัติ และศาสนาบางศาสนาก็เชนกันหากไดปฏิบตัิโดยครบถวยถึงจุด
สุดยอดแลว ก็จะไดเพียงแคความงามในทามกลางของพทุธศาสนาเทานั้นเอง เพราะมีการสอนสูงสุดเพียง
แคเจริญภาวนาใหเกิดฌานสมาบัติเทานั้น หาไดสอนเลยไปถงึความเจริญวิปสสนาญาณซึ่งเปนความงาม
ในที่สุด ดังเชนพุทธศาสนาไม จริงอยูทุกศาสนาลวนดทีั้งสิ้นไมใชฉนัวาไมดีนะ แตความดีก็ตองมีด ี ดี
มาก และดีท่ีสุดใชไหมละ?”หลวงพออธิบาย 
 
                “ถาผมจะสมมติเอาวา ความงามในเบื้องตน ก็เหมือนกับความรูระดบัประถมศึกษา ความ
งามในทามกลางก็คลายกับความรูในระดับมัธยมศึกษา และความงามในที่สุดก็คือ จบมหาวิทยาลยัจะพอ
ไปไดไหม?” ขาพเจาพยายามคิดเปรียบเทยีบ  
 



                “เออ เขาที จบประถมศึกษาก็มีความรูกวาคนที่ไมไดเรียนนะอยางนอยก็พออานออกเขียน
ได ยิ่งจบมัธยมศึกษาก็ยิ่งมคีวามรูมากขึ้นและยิ่งจบมหาวิทยาลัยก็ยิ่งดใีหญ เปนบัณฑิตทีเดียวนะ เอาละ 
ตามที่ฉันอธิบายมาก็จะเห็นไดวา พระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนเพชรอันล่ําคา แตเปนท่ีนาเสียดายที่พุทธ        
ศาสนิกชนสวนใหญยังไมรูจักในคุณคา คนไทยบางคนกลับหนัไปยอมรับนับถือศาสนาอื่น เปรียบ
ประหนึ่งปาเพชรอันล้ําคาท้ิง แลวไขวควาหาพลอย หาโปงขามมาประดับแทน ผิดกับฝรั่งมงัคาในปจจุบัน 
เขากลับเห็นคุณคาของพระพุทธศาสนายอมทอดทิ้งลูกเมีย ขามน้ําขามทะเลมาบวชเรียนกันมากมาย 
นอกจากนั้นในแตละประเทศก็มีการจัดตั้งชมรมพุทธศาสนากันขึน้มาอีกเร่ือยๆ ฉันขอย้าํวาการศึกษา
พระพุทธศาสนานั้น ถาตองการใหเขาลึกซ้ึงและเปนประโยชนแกตนเองแลว จะตองมีการศึกษาท้ังปริยตัิ
และปฏิบัตปิระกอบกัน มิฉะนั้นแลวจะเกิดการเขาใจไขวเขวหรือแปลความหมายของคําสัง่สอนของพระ
พุทธองคเพี้ยนไปกไ็ดนะ”หลวงพออธิบายอยางละเอยีด 
 
                ขาพเจาคิดวาหลวงพอไดตอบคําถามในขอนี้กระจางชดัแลวนะครับขอทานผูอานที่รัก จง
ใชวิจารณญาณพิจารณาใครครวญตอไปเถิด 
 



 
คนร่ํารวยมีโอกาสสรางกุศล 

ผลบุญไดมากกวาคนจนจริงหรือไม? 
 
                ความที่ขาพเจาเปนคนชางคดิก็อดที่จะคิดไมได วาอันคนร่ํารวยซึง่มีตึกคฤหาสนเปนที่
พํานัก พร่ังพรอมไปดวยขาทาสบริวารคนครัว คนรถ คนสวน คอบปรนนิบัติรับใช จะขยับตวัทําอะไร
สักหนอยบรวิารก็วิ่งพลานแยงยื้อทําใหหมด แตละหองในบานก็มีเครื่องปรับอากาศเยน็ฉ่ํา บรรดาลูกๆ ก็
ลวนไดรับการสงเสียใหไดเลาเรียนในโรงเรียนที่มีช่ือ และการไปโรงเรียนหรือกลับบานก็มีคนขับรถรับ-
สงใหเสร็จ อยากจะไดอะไรก็ไดเพราะมีเงินมีทองร่ํารวยมหาศาล ไมตองวิตกทกุขรอนในเรื่องใดๆ เลย 
และเมื่ออยากจะทําบุญก็สามารถจะควักเงนิออกทําบุญครั้งละเปนหมื่นเปนแสนเปนลานไดอยางสบายๆ 
ผิดกับคนที่จะตองดิ้นรนขวนขวายหางานทํา พอไดคาจางมาซื้อกรอกหมอ และกบัราคาถูก ไปเพียงวัน
หนึ่งๆ ไหนจะตองวิตกกงัวลในเรื่องคาเชาบาน ไหนจะคาเลาเรยีน ไหนจะดอกเบี้ยที่ไปกูยมืเขามา 
จิปาถะ มิหนําซ้ําบานที่อยูก็อุดอูหาความสะดวกสบายใดๆ มิไดเลยและแมเมื่ออยากจะสรางกุศลผลบุญ
กับเขาบางก็คงจะทําไดเพยีงครั้งละ 5 บาท 10 บาท เปนอยางมาก ดังนัน้เมื่อความแตกตางระหวางคน
รํ่ารวยกับคนจนมีมากเชนนีจึ้งทําใหขาพเจาเกิดความสงสัยขึน้มาวา โอกาสในการสรางบุญกศุลของคน
รํ่ารวยยอมจะมีไดมากกวาคนจน และเมื่อเปนเชนนี้อีกก่ีภพก่ีชาติหากเกิดเปนมนษุยอีก ก็ยอมเปนคน
รํ่ารวยอีก สวนคนจนนัน้กจ็ะนาจะตองยากจนอยูเชนนัน้ทุกภพทุกชาติไปซิ 
 
                ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงคอยๆ เลียบเคียงถามหลวงพอวา 
 
                “หลวงพอครับ บรรดาเศรษฐีมีเงินทั้งหลายนั้นมีความเปนอยูที่พร่ังพรอมมีความสุขและ
สะดวกสบายไปเสียทุกอยาง ผิดกับคนจนที่มีความวติกทุกขรอนทั้งในดานการงาน,คาเลาเรียนลูก,คาเชา
บาน,ดอกเบี้ยที่ไปกูยืมเขามาจิปาถะ ดังนัน้คนร่าํรวยซึ่งไมมีความทุกขก็ยอมไดเปรียบคนยากจนซึ่งมี
ความทุกข ในการสรางบุญกุศลใชไหมครับ?” 
 
               “คุณรูไดอยางไรวาคนร่ํารวยไมมีทุกข?” หลวงพอยอนถาม 
 
                “จะมีทกุขอะไรละครับ อยูคฤหาสนโออา มีเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ําสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพยีบ จะขยับตวัทําอะไรสักหนอยขาทาสบริวารก็วิ่งกนัพลานยื้อแยงทําใหหมด อยากจะไดอะไรก็
ได เพราะมีเงนิทองร่ํารวยมหาศาล”ขาพเจาอธิบาย 
 
                “เออ คุณเคยเจ็บไข ไดปวย เชน ปวดหัว ปวดทอง ปวดฟน แขนหัก ขาหัก ออกหัด 
อีสุกอีใสอีดําอีแดง กับเขาบางไหม?”หลวงพอถามเรื่อยๆ  
 



                “เคยซิครับ และดูเหมอืนจะเปนมาแลวทุกอยางทีห่ลวงพอถามนั่นแหละครับ”ขาพเจาชัก
ลังเลไมทราบวาหลวงพอจะมาในรูปใด 
 
                “แลวในระหวางที่คุณเจ็บไขไดปวยนะ คุณเปนทกุขไหม?”หลวงพอถามตอ 
 
                “เปนทุกขสิครับ”ขาพเจาตอบ 
 
                “แลวคนร่ํารวย เขาตองเจ็บปวยอยางคุณบางไหมหรือวาคนร่ํารวยไมมีสิทธ์ิเจ็บไขได
ปวย?”หลวงพอถามเรื่อยๆ 
 
                “ก็ตองเจ็บไขไดปวยเหมือนกันแหละครับแตเขาคงมีหมอมีพยาบาลดูแลอยางใกลชิด”
ขาพเจาตอบเสยีงออยๆ แตคุณอยาลืมนะวา 
 
                “คนร่ํารวยหวัไมแข็งอยางคนจนเจ็บนิดเจ็บหนอยละกอเขาเปนทุกขกวาคนจนเสียอีกนะ 
ความเจ็บไขบางชนิดคนจนเปนวันสองวันก็หาย บางทีเปนเองหายเองไดเชนหวดั แตถาคนร่าํรวยเปนอาจ
ตองฉดียา นอนใหน้ําเกลือกันทีเดียวทุกขกวาคนจนอกีนะ”หลวงพออธิบายแลวยอนถามวา “แลวคน
รํ่ารวยมีสิทธ์ิแกชราหรือตายไหม?” 
 
                “โธ หลวงพอจะมีหรือจนเกิดมาก็ตองเจบ็ ตองแก ตองตายทุกคนแหละครับ”ขาพเจาตอบ
ตามความเปนจริง 
 
                “แลวคุณวา ความเจ็บ ความแก ความตายเปนทุกขไหม?” หลวงพอถาม 
 
                “เปนทุกขสิครับ แมเพยีงแคคิดถึงก็เกิดทกุขแลวครับ?” ขาพเจาตอบ 
 
                “แลวบิดา มารดา ลูก เมีย ของคุณตองตายจากไปกด็ีหรือขาวของเครื่องใชที่คุณรักใคร
หวงแหนหายไปคุณเปนทกุขไหม?” หลวงพอถาม 
 

“เปนทุกขสิครับ มากดวย”ขาพเจาตอบ 
 
                การพลัดพรากจากของรัก ลวนเปนทุกขท้ังสิ้นนะ ไมวาคนร่ํารวยหรือคนจน หากประสบ
เขาก็ลวนทุกขท้ังสิ้น ไมยิ่งหยอนไปกวากันนะความจริงแลวคนร่ํารวยท่ีมีกิจการใหญโตเขาก็ตองกูเงิน
ธนาคารมาลงทุนนะ ตองเสียดอกเบี้ยเหมือนกัน มิหนําซ้ําจํานวนมากมายเสียดวย ยิ่งถาวางแผนไวผิดเขา
ก็ตองคดิหนัก ทุกขหนักกวาคนจนเสียอีกบางคนถึงกับฆาตัวตายก็มีบานชองก็ถูกยดึไปก็มี สวนการมีขา
ทาส       บริวารมากนะ ยิ่งมากเทาไรปญหาก็ยิ่งมากเทานั้นนะ และยิ่งคนร่ํารวยมีกิจการมากมายไมมี
เวลาอบรมลูก อีกท้ังลูกก็ถือวาพอแมรํ่ารวยประพฤตตินไปในทางเสื่อมเสียก็ยิ่งทําใหพอแมทุกขหนักได



เชนกัน ดังนัน้คนร่ํารวยกด็ ี คนจนก็ด ี ลวนมีความทุกขดวยกันท้ังนั้นไมมีใครไดเปรียบเสียเปรียบใคร
หรอก เปนแตวามีทุกขกันคนละรูปแบบเทานั้นเองนะ”หลวงพออธิบายอยางละเอยีด 
 
                “แตคนร่ํารวยก็ยังไดเปรยีบกวาคนจนในการทําบุญอยูดีแหละครับหลวงพอ เพราะคน
รํ่ารวยอาจทําบุญไดคร้ังละเปนหมื่นเปนแสนเปนลานไดในขณะที่คนจนทําบุญไดคร้ังละ 5 บาท 10 
บาทเทานั้นเอง”ขาพเจาติง 
 
                “การทําบุญดวยเงนิก็ด ี อาหารก็ด ี เสื้อผาก็ด ี หรือส่ิงของเครื่องใชตางๆ ก็ด ี เขาเรียกวา 
“วัตถุทาน” นะ และกุศลผลบุญอันจะเกิดจากวัตถุทานนั้น หาไดวดักันที่จํานวนเงินหรือจํานวนสิ่งของ
เครื่องใชไม แตเขาวัดกันที่องคประกอบ 3 อยางคือ 
 

1-ผูมีความเตม็ใจในการให(ถงึพรอมดวยเจตนา) 
 

2-วัตถุทานทีใ่หนั้นไดมาดวยความบริสุทธ์ิ(ถึงพรอมดวยไทยธรรม) 
 

3-ผูรับมีความบริสุทธ์ิ(ถึงพรอมดวยบุญเขต) 
 

ดังนั้นหากคนจนบริจาคเงินทําบุญเพียงแค 5 บาท 10 บาทแตมีความเต็มใจในการทําบุญ อีกทั้ง
เงินที่ทํานั้นหามาไดอยางสุจริตดวยน้ําพักน้ําแรงของตนเอง ก็ยอมไดกุศลผลบุญมากกวาคนร่ํารวยที่
บริจาคเงินเปนหมื่น เปนแสน หรือเปนลาน ดวยเจตนาที่หวังอวดหรือแบงทับผูอ่ืน หรือวาเงนิที่บริจาค
นั้นไดมาเพราะคดโกงเขามานะ”หลวงพออธิบาย ทําใหขาพเจาคอยยิม้ออก 
 

“แลวที่วาผูรับบริสุทธิ์ละครับ หมายความวาอยางไรครบั?”ขาพเจาถาม 
 

“ออ หมายความวา ใหทานแกทานที่เปนอริยบุคคล เปนเนื้อนาบุญของโลกมีอานิสงสสูงมาก 
พระพุทธเจาทานเปรียบเทยีบไวดังนี ้
 

-ใหทานแกพระสกิทาคามี 1 คร้ังมีผลมากกวาใหทานแกพระโสดาบนั 100 คร้ัง 
 

-ใหทานแกพระอนาคาม ี1 คร้ังมีผลมากกวาใหทานแกพระสกิทาคาม ี100 คร้ัง 
 

-ใหทานแกพระอรหันต 1 คร้ังมีผลมากกวาใหทานแกพระอนาคาม ี100 คร้ัง 
 

-ใหทานแกพระปจเจกพุทธเจา 1 คร้ัง มีผลมากกวาใหทานแกพระอรหันต 100คร้ัง 
 

-ใหทานแกพระสัมมาสัมพุทธเจา 1 คร้ังมผีลมากกวาใหทานแกพระปจเจกพุทธเจา 100 คร้ัง 



 
-ใหทานแกภกิษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข (สังฆทาน)มีผลมากกวาถวายทานแกพระ

สัมมาสัมพุทธเจา 1 คร้ัง 
 

และการสรางวิหารถวายสงฆผูมาจากจตุรทิศมีผลมากกวาสังฆทานเขาใจหรือยัง?” หลวงพอ
อธิบายอยางอารมณด ีและเมื่อยังเหน็ขาพเจายังสนใจอยูก็พูดตอวา “ความจริงแลว วัตถุทานนี้แมไมมีเงิน
สักบาทเดียวก็ทําไดนะ” 
 

“ทาํอยางไรครับหลวงพอ?”ขาพเจาถามอยางสนใจ 
 

“ก็คอยโมทนาเขาไงละ ใครถวายเงินแสน เงินลาน คุณกย็กมือไหวกําหนดจิตโมทนาไปกับเขา
ดวย เขาไดบุญเทาไร คุณก็ไดเทานั้นแหละดีไหมละ ไมตองไปอิจฉาคนร่ํารวยใหเสียเวลาจริงไหม?”
หลวงพอตอบ 
 

“แบบนี้ไมเปนการเอาเปรียบผูอ่ืนเหรอครับ?”ขาพเจาถามอยางติดใจสงสัย 
 

“ไมเอาเปรียบหรอก เพราะคุณจะโมทนาหรือไม ก็ไมไดทําความเดอืดรอนใหผูทาํบุญนี่ เขาก็ยัง
ไดบุญของเขาเต็มที่อยางเดิมนั่นแหละแตอยางไรก็ตาม วัตถุทานนี้ก็เปนเพียงแคทานเบื้องตนเทานั้นนะ 
ยังมีทานแบบอื่นท่ีไมตองใชเงินทองเลยแมแตบาทเดียว แตใหกุศลผลบุญไดสงูกวาวัตถุทานเสยีอีกนะ”
หลวงพออธิบาย 
 

“ทําทานแบบใดละครับ?”ขาพเจารีบถามดวยความสนใจ 
 

“อภัยทาน อยางไรละ ใครเขาทําผดิคดิรายตอคุณอยางไร คุณกไ็มถือโกรธ อภัยใหเขาเสีย 
เหมือนท่ีพระพุทธเจาทานใหอภัยใหแกบรรดาผูคนท่ีมุงรายตอองคทานนั่นแหละ เห็นไหมไมตองเสียเงิน
สักบาทเดียวแตไดกุศลผลบญุมากกวาบริจาคเงินเปนจํานวนมากๆเสียดวยซํ้าไป”หลวงพออธิบายยิม้ๆ 
 

“แหม หลวงพอครับไดบุญมากโดยไมเสียเงินก็จริง แตมันทําไดยากนะครับ โดยเฉพาะผมแลว 
ผมชอบประพฤติปฏิบตัิตอผูคนแบบเกลือจ้ิมเกลือ คือดีมาก็ดีไป รายมาก็รายตอบ แรงมาก็แรงไป หวาน
มาก็หวานไป อะไรทํานองนีแ้หละครับ มันคอยมีชีวิตชวีาหนอยขืนอภัยใหบอยๆ คนเลวๆ เหลานั้นก็ยิ่งได
ใจใหญคิดวาเราแหยซิครับเคยแคแอบลอบนินทาลอบกัดลับหลัง คราวนี้ละก็มันตองบุกเขามาดาวาทาทาย
ถึงในบานเปนแน”ขาพเจาใหเหตุผลไปตามที่คิด 
 

“อาว อยากไดบุญมาก หนาํซ้ําไมตองเสียเงินเสียทองดวยก็ตองยากหนอยซิ แตก็มิใชยากเย็นจน
ทําไมไดนะ หากคุณควบคมุสติไดแลวคดิวา โอ หนอ คนเลวเหลานี้ คงรับกรรมอยูในนรก เปรต 
อสุรกายและสตัวเดรัจฉานมานานหลายภพหลายชาตแิลว กวาจะชดใชกรรมชั่วหมดไดเกิดมาเปนมนุษย



กับเขาชาติแรกได ก็ตองทนทุกขเวทนาอยางแสนสาหสั มาหลายกปัหลายกัลป แมเปนมนษุยแลวความ
เลวรายความดรุายก็ยังตดิตามมาตามสันดานดั้งเดิมอกี ดังนั้นเราเองซึ่งเปนมนุษยที่สรางสมบุญบารมี
มาแลวหลายภพหลายชาต ิ จะใชวิธีแบบเกลือจิ้มเกลือ คือรายมาก็รายไป เลวมาก็เลวไปอยางที่คุณวาแลว 
เรามิตองเปนคนเลวไปเชนเขาเหลานั้นหรอกหรือ ตองพยายามคดิอยางนี้นะแลวในที่สุดคุณจะให 
“อภัยทาน” ไดเองนะ ยิ่งถาคุณไดเจริญวปิสสนาญาณดวยแลวการใหอภัยทานจะเปนของงายมาก” หลวง
พออธิบาย และเมื่อยังเห็นขาพเจาสนใจก็พูดตอวา “ยังมีทานทีไ่มตองใชเงินทองแตไดกุศลผลบุญสูงกวา
อภัยทานอีกนะ” 
 

“ทานอะไรหรอืครับ ที่สูงกวาอภัยทาน”ขาพเจาถามดวยความอยากรู 
 

“ก็ ธรรมทาน ยังไงละ สรางสมไดโดยชวยชี้แนะสั่งสอนผูคนท่ีประพฤติตนหลงผิด คิดชั่วให
กลับเนื้อกลับตัวเปนคนด ี เปนท่ียอมรับของสงัคมโดยทั่วไป หรือกลาวงายๆ ก็คือ ชวยนําทางคนที่
เดินทางผิดใหมาเดินถูกทางนั่นแหละ ธรรมทานนี้จะไดกุศลผลบุญสูงกวาอภยัทานนะ เพราะแมเราให
อภัยทานแกคนท่ีเลวรายไปแลวก็ตาม แตเขาก็หาไดอยูรอดปลอดภัยไม อาจถูกคนอ่ืนท่ีเขาไมใหอภัยกําจัด
เสียก็ได แตถาเราใหธรรมทาน จนสามารถทําใหคนเลวกลับกลายมาเปนคนดีเสียไดเขาจะอยูไดโดยรอด
ปลอดภยัใชไหม?” หลวงพออธิบาย 
 

“ครับ แตแหม มันกย็ิ่งยากกวาใหอภัยอีกทานเสียอีก เพราะอภยัทานนั้น เราเพียงอภัยในใจไม
ตองไปของแวะกับคนเลวๆ พรรคนั้นเขารายมาเราก็เล่ียงเสีย เขาดาเขานินทาเราก็เอาหูทวนลมเสยี แตถา
ถึงขั้นตองพาตัวเขาไปอบรมสั่งสอนคนชั่วรายเชนนัน้ คงไมไหวหรอกครับหลวงพอ”ขาพเจาตอบพรอม
สายหัวอยางทอแท 
 

“อาว ถาคุณยังทําใจไมได ก็ตองรูจักใชอุบายสิ เชน ถาคุณรูวาคนเลวผูนั้นนบัถือใคร หรือ
เกรงใจใครและบังเอิญคุณกรั็กใครชอบพอกับเขา ก็ขอความรวมมือกบัเขา ฝากหนงัสือธรรมะไปใหอาน
บางหรือใหเขาหาทางชวนไปหาพระฟงธรรมะบาง หรือหาทางลอหลอกพามาหาฉนัก็ไดนะ อยางนี้คุณก็
ไดธรรมทานดวยเชนกัน” หลวงพออธิบาย และเมื่อเห็นขาพเจายังสนใจฟงก็พดูตอวา “ยังมีวิธีสรางกุศล
ผลบุญท่ีสูงกวา ทานทั้งหลายโดยไมตองเสียเงินและของแวะกับบุคคลอ่ืนอีกดวยนะ” 
 

“ทําอยางไรครับหลวงพอ”ขาพเจารีบถามอยางกระตือรือรน 
 

“ก็รักษาศีล อยางไรเลา อยางคุณรักษาแคศีล 5 ใหบริสุทธิ์ก็พอแลวไดบุญมากกวาการใหทาน
ทุกรูปแบบเสยีอีกนะ และยิ่งอยากไดกุศลผลบุญมากกวารักษาศีลกต็อง เจริญภาวนาใหได ฌานสมาบัต ิ
นะหากคุณสามารถทรงฌานได และจิตเปนเอกัคคตารมณ คือมีอารมณเปนหนึง่ไดแมเพียงชั่วเสี้ยววินาที 
หรือแคชางกระดิกหูเทานั้นคุณจะไดกุศลผลบุญมากเสียกวาบวชตั้งหลายพรรษาโดยมไิดเจริญภาวนาเสีย
อีกนะ”หลวงพออธิบาย 



 
“เอ ถายังงั้น ผมเลือกสรางกุศลผลบุญดวยการเจริญภาวนาเสียเลยจะมิดีกวาหรือครับ?” ไดบุญ

สูงกวาการใหทาน และรักษาศีลเสียอีกขาพเจาและใหขอคิดเห็น 
 

“มันไมงายอยางที่คุณคิดนะซี การขึ้นบันไดเขาตองขึ้นทีละขั้นมิใชกระโดดทีเดยีวขึ้นไปอยูบันได
ขั้นสูงสุดเลย ดีไมดีตกมาแขงขาหักนะ การใหทานบอยๆ ยอมทําใหเกิดตัวเมตตา คอื ความรักบงัเกิด ตัว
กรุณา คือความสงสารเกิด และเมื่อเกิดขึ้นมาแลว ก็ทําใหคุณเกิดความละอายที่จะผิดศีลโดยเฉพาะศีล 5 
และเมื่อศีล 5 บริสุทธ์ิการเจริญภาวนาก็เปนไปไดโดยงายมันเปนบันได 3 ขั้นนะ จะกระโดดพรวดพราว
ไปเจริญภาวนาเลยมันก็ยากเย็น หากไมมีการใหทานและการรักษาศีลมากอน เสมือนหนึ่งกระโดดจากพื้น
ขึ้นบันไดขัน้สดุทายนัน่แหละ แตก็อาจทําไดนะ ถาคุณมีวิชาตัวเบาเหมือนในหนังจนี และก็เคยมคีนใน
สมัยพระพุทธเจาทํามาแลวดวยเหมือนกันคือ ทานผูนัน้ดูถูกวาการใหทานเปนกุศลผลบุญขั้นต่ํา จึงมุง
รักษาศีลและเจริญภาวนาไปเลย ดวยกุศลผลบุญดังกลาวเมื่อตายไปก็เปนผลทําใหมาเกิดเปนมนุษยและได
บวชในพระพทุธศาสนาเมื่อบวชใหมไดออกบิณฑบาตแตเนื่องจากทานอาวุโสนอยที่สุด จงึตองเดิน
ทายสุดปรากฏวา ชาวบานทีน่ําอาหารมาใสบาตร พอใสมาถึงทานนั้นอาหารก็หมดพอด ี ทําใหพระทาน
นั้นตองนําบาตรปาวกลับมาอาศรมและตองอาศัยภัตตาหารจากพระรูปอื่นที่แบงปนใหพอไดขบฉันบาง 
 

ในวนัรุงขึ้น พระอุปชฌายจึงสั่งใหพระทานนั้น ออกเดินนําหนาพระภกิษุรูปอื่นออกบิณฑบาต 
โดยใหเหตุผลวาเมื่อวานนี้พระทานนั้นเดนิทายแถวจึงไมไดอาหาร สวนทางฝายชาวบานทีน่ําอาหารมา
คอยใสบาตรกลับนัดแนะกันวา เมื่อวานนีพ้วกเราใสบาตรจากหวัไปทางทายแถวทาํใหพระทานหนึ่งซึ่งอยู
ทายแถวไมไดรับอาหารเลย ดังนั้นวันนี้เราจงใสบาตรจากทายแถวไปทางหัวแถวเพื่อเปนการชดเชยเถิด 
ดวยเหตนุี้เมื่อพระมา ชาวบานก็ใสบาตรจากทายแถวไปทางหัวแถว และพอใสบาตรมาถึงพระทานนั้นที่
อยูหวัแถวอาหารก็หมดพอด ีทําใหพระทานนั้นตองนําบาตรเปลากลับอาศรม เชนเดยีวกับวนัแรกอีก 
 

ในวนัตอมา พระอุปชฌายจึงสั่งใหทานนั้นออกบณิฑบาตโดยใหเดนิ อยูในตําแหนงกลางแถวใน
วันตอไป โดยใหเหตุผลวา คราวนี้แมชาวบานจะใสบาตรจากหวัแถว หรือทายแถวมาก็ตามพระทานนั้น
ยอมตองไดภัตตาหารแน สวนทางฝายชาวบานก็กลับปรึกษากันวาสองวันแลวนะที่เรานําอาหารมาใส
บาตรและไมวาจะใสบาตรจากหัวแถวไปหาทายแถว หรือใสบาตรจากทายแถวยอนไปทางหวัแถวก็ตามมี
พระภกิษุรูปหนึ่งไมเคยไดรับอาหารเลยนะ อยากระนัน้เลยในวันรุนขึ้นพวกเราจงแบงออกเปน 2 กลุม
เถิด คือกลุมหนึ่งใสบาตรจากหัวแถวไปทางทายแถว และอีกกลุมหนึ่งใสบาตรจากทายแถวไปหาหวัแถว 
เพราะถาทําวิธีนี้แลวไมวาพระทานนัน้จะเดนิบิณฑบาตอยูหวัแถว หรือทายแถวกต็ามที ยอมตองได
ภัตตาหารจากพวกเราอยางแนนอน 
 

ดังนั้นในวนัรุงขึ้นเมื่อพระออกบิณฑบาตชาวบานกแ็ยกออกเปน 2 กลุม และแยกกันใสบาตร
ตามวิธีการที่คิดเอาไว ปรากฏวา พอถึงพระทานนัน้ทีย่ืมอยูตรงกลาง อาหารก็หมดพอด ี ทําใหพระทาน
นั้นตองนําบาตรเปลากลับอาศรมในวนัที ่ 4 พระอุปชฌายจึงใหพระบวชใหเขาแถวเปนองคที่สองตอจาก



ทานเมื่อชาวบานมาใสบาตร เมื่อใสองคแรกแลวก็ขามไปใสองคที่สาม เนื่องจากมองไมเห็นบาตรองคที่
สองพระอุปชฌายจึงใหมือของทานจับปากบาตรพระบวชใหมไว ชาวบานจึงเห็นบาตรของพระองคที่สอง 
และใสบาตรของทานไดโดยอาศัยทานบารมีของพระอุปชฌาย 
 

เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงทราบเรื่องราวแลวจึงไดทรงอธิบายวา พระทานนัน้
ในอดีตชาติมิไดสรางสมทานบารมีมาเลย ดวยดูถูกวาทานบารมี เปนกุศลผลบุญขั้นต่ําจึงมุงแตรักษาศีล
และเจริญภาวนา ดังนั้นเมือ่มาเกิดในชาตินี้จึงขาดลาภและขาดแคลนในทุกสิ่งทกุอยาง แมแตอาหารการ
กินดังที่ไดประจักษแลว ผิดกับพระสวีลีซ่ึงในอดีตสรางทานบารมีมามาก มาในชาตินี้จึงอุดมสมบูรณเปน
ยังไงละคณุมนูญ จะเอายางพระทานนัน้หรือ?” หลวงพออธิบายโดยละเอียดแลวยอยถามขาพเจา 
 

“เอ หากเปนเชนนี้ผมก็เห็นจะตองรีบสรางทานและรักษาศีลกอนแลวนะครับ 
 

ทานผูอานที่รัก พอเขาใจแลวใชไหมครบัวา ไมวาทานจะเปนคนร่ํารวยลนฟาสักเพียงไร หรือ
ยากจนขนแคนสักปานไหนก็ตามทานมีโอกาสที่จะสรางกุศลผลบุญไดไมนอยหนากนัเลยนะครับ 
 
 



 
ทําไมจึงตองกําหนดเอาการดื่มสุราเขาไวในศีล 5 ดวย 

 
โดยพื้นฐานของจิตใจทีแ่ทจริงแลว ขาพเจาเปนผูที่ชอบชวยเหลือคนมาตั้งแตเดก็ อาทิเชน ชวย

ติวหนงัสือใหเพื่อนๆ ที่เรียนไมคอยเกง ชวยเหลือครูในการปรามเพือ่นๆ ที่เกเร อีกทั้งชวยเหลือกิจกรรม
สวนรวมของทางโรงเรียนตลอดมาไมวาจะเรียนอยูในระดับประถมศกึษา มัธยมศึกษา หรือแมแตใน
โรงเรียนนายรอย จปร.และแมเมื่อออกมารับราชการก็ใหการชวยเหลือตอผูใตบังคับบญัชาเพื่อน
ขาราชการและญาติ สนิทมิตรสหาย ในทุกรูปแบบไมวาจะเรื่องการเงินการทองการใหอภยัแกผูคน หรือ
แมแตการอบรมสั่งสอนชี้แนะใหเดินทางทีถู่กที่ควรดังนัน้วากนัตามความเปนจริงแลว ขาพเจามีความ
เมตตากรุณา ตอคนและสัตวมาแตไหนแตไรแลวพอสมควรทีเดียว ดวยเหตุนี้เม่ือขาพเจานําคาํสอนของ
หลวงพอมาพจิารณาด ู จึงไมมีความหนกัใจในการสรางทานบารมีเลย ไมวาจะเปนวัตถุทาน สังฆทาน 
อภัยทาน หรือแมธรรมทาน และเมื่อลองตรวจศีล 5 ดูในขอแรกปาณาหามฆาสัตวนั้นสบายมาก เพราะ
ขาพเจาเปนคนที่รักสัตว สงสารสัตวอยูแลวฆาไมไดแนๆ 
 

ในขอที่สอง อทินนาหามลักขโมยทรัพยสินของผูอ่ืนก็ยิ่งงายใหญเพราะขาพเจาเกลียดนกัเกลยีด
หนาในเรื่องนี ้ และเคยประณามผูที่ลักขโมยเสมอมาวาเปนคนเหน็แกตัวแกได เบียดเบยีนผูอ่ืนที่เขาเอา
แรงกายแรงใจเขาแลกกวาจะหาเงินหาทองมาได แลวจูๆ  ไอพวกนกัลักมาฉวยโอกาสขโมยของเขาไป
งายๆ โดยไมตองลงทุนลงแรง 
 

ในขอที่สามกาเม ผิดลูกผิดเมียคนอื่น ก็ผานไปไดเลยเพราะเรื่องเชนนี้ไมเคยอยูในความคิดของ
ขาพเจา ดวยเห็นเปนเรื่องที่นาละอายมาก 
 

และในขอที่ส่ีมุสา หามพูดโกหกในขนนีต้อนแรกๆ ขาพเจากย็ังหวั่นๆ ใจอยูบางไมคอยจะแนใจ
นักวาจะรักษาขอนี้ไดหรือไมเพราะในการอบรมผูใตบังคับบัญชาบางครั้งก็ตองลอหลอกกันบางเพือ่ใหเขา
กลัวในการยกัยอกของหลวง หรือขูกันบาง เพื่อมิใหเขาประพฤติตนออกนอกลูนอกทางแตเมื่อขาพเจาทุม
ความสนใจไปในการศึกษาคนควาหาหนังสือธรรมะอานมากมาย ก็เขาใจวาการพดูไมตรงตอความจริง
ดวยเจตนาใหผูฟงเกิดกําลังใจที่จะประพฤติดีประพฤติชอบก็ด ี เปลี่ยนการกระทําจากรายเปนดีก็ด ีมิไดเขา
ขายผิดศีลขอมุสา เพราะเปนการพูดที่มิไดหลอกลวงใหเขาเสียซ่ึงทรัพยสินเงินทอง เสียเกยีรตยิศชื่อเสียง
หรือเสียผูเสียคน ดังนั้นศีลขอมุสาจึงสอบผานไปได ไมนาหนกัใจสาํหรับขาพเจาอีกตอไป 
 

แตศีลขอที่หาคือ สุรา นี่ซิมันเปนความสุขเล็กๆ นอยๆ ของขาพเจา จริงๆ โดยเฉพาะสําหรับชีวิต
ในตางจังหวดัซึ่งขาดแคลนทั้งสถานที่ทองเที่ยว ไมวาจะเปนบาร คลับ โรงหนัง โรงละครทุกเยน็บรรดา
เพื่อนๆ ก็ชักชวนกนัมาตั้งวงกินเหลาอยูที่บานขาพเจาเปนที่สนุกสนาน อยาวาแตจะคิดเลิกเลย แมเพยีง
ขาพเจาเจ็บไขไดปวยเพยีงแควันสองวันบรรดา คอเหลาก็โวยวายกันแลว หนําซ้ําเพือ่นคอเหลาที่เปนหมอ



แทนที่จะสั่งยาใหขาพเจากิน กลับเขียนใบสั่งยาวา “แมโขงหนึ่งแบน ผสมยาจีนรอนๆ 1 กา วนัละ 3 
มื้อกอนอาหาร”อีกดวย  
 

ดวยเหตนุี้ขาพเจาจึงหนักใจนัก อีกทั้งคิดเขาขางตัวเองวาการที่ขาพเจาดื่มสุรา ความจริงก็หาได
ทําใหใครเดือดรอนไม เงินท่ีซ้ือหามาก็เปนเงินของขาพเจาเองมิไดเบียดเบียนใคร จะดื่มจะกินก็ดื่มกินใน
บานของขาพเจามิไดเกะกะระรานทําใหใครตองเดือนรอนผิดกันกับศีลอีก 4 ขอ ปาณา อทินนา กาเม 
และมุสา ซ่ึงประพฤติปฏิบตัิแลวผูอ่ืนเขาเดือดรอน ทําไมและอะไรกันนักหนาจึงตองเอาสุราเขาไปอยูใน
ศีล 5 กับเขาดวย เร่ืองเลวรายอยางอื่นอกีตั้งมากมายทาํไมจึงไมคัดเอามาบรรจุไวแทนสุราเลา? 
 

เมื่ออัดดั้นตนัใจและสงสัยเร่ืองนี้อยู ขาพเจาจึงเลาเรื่องทัง้หมดที่ขาพเจาเขียนไวแลวนี้ใหหลวงพอ
ฟง แลวเนนถามวา 
 

“หลวงพอครับ ผมก็ไมเห็นวาสุราจะเลวรายอะไรนกัหนาทําไมจึงตองเอามากําหนดเขาไวในศีล 
5 ดวยเลาครบั?” 
 

“ไอสุรานี่แหละตัวรายท่ีสุดละคุณ เพราะมันเปนตัวทําลายสตินะหากดื่มเขาไปแลวจะทําใหขาด
สต ิและทําลายศีลท้ัง 4 ขอแรกไดท้ังหมดเลยนะ เปนยังไง ดูคุณอาลัยอาวรณมากจรงินะ”หลวงพอตอบ
และเยาขาพเจา 
 

“ก็เปนบางครบั แตผมสงสัยวาสุราจะไปทําลายศีลทั้ง 4 ขอแรกไดอยางไรครับหลวงพอ?”
ขาพเจารับออยๆ 
 

“อาว ก็ดื่มแกวแรก แกวสอง แกวสาม ก็ยังคุยกนัไดเปนเรื่องเปนราวสนุกสนานครื้นเครงด ีพอ
แกวที่ส่ีทีห่าชกัหนาตึง หูตึง ล้ินไกส้ัน เสยีงเริ่มดัง ใครเกงทางใดก็เร่ิมอวดลวดลาย คุยอวดความเกงกลา
สามารถของตัว บางรายก็ชักแสดงอิทธิฤทธิ์ดวยการเคี้ยวแกวเลนก็ม ีบางรายก็ถอดถุงเทาของตัวเองลงใน
แกว แลวนั่งดื่ม บางรายกร็องไหหากมกีารพูดผิดหูกนัขึ้นอาจถึงขั้นมาการทาดวล ยิ่งโตะขางเคยีงไมถูก
กันมากอนพูดจาแขวะกนัไปแขวะกันมากข็าดสติ ยั้งคิด ถึงขั้นฆากันตาย ก็ผิดศีลปาณาขึ้นมาดวย ขาดสติ
ใชไหม? และถาคุณเมามายขาดสต ิ แลวเกดิไปหยิบฉวยขาวของมีคาเชนปากกาปลอกทอง หรือนาฬิกา
ของเพื่อนฝูงที่เมาดวยกันติดไมติดมือกลับบาน หรือทําเงินที่เขาฝากมาหายไป แลวพอไดสติกห็าใชเขา
ไมได ก็เปนการผิดศีลอทินนาเขาอีก หรือถาคุณเกิดเมามายขาดสติกลับเขาบานเกดิไปสะดดุสายมุงมุดเขา
ไปหลับนอนกบัใครที่มิใชเมยีของคุณก็ผิดศีลกาเมเขาไปอีก หรือถาในขณะที่คณุเมามายขาดสต ิ เกิดไป
รับปากสัญญาอะไรกับใครเขาไวแตพอวันรุงขึ้นเมื่อสรางเมาคุณก็ลืมเสียส้ินปลอยใหเขาตองเสียเวลาไป
รอคอยก็ด ีหรือผิดหวังที่คณุผิดสัญญาในเรื่องที่คุณรับปากไวก็ด ี ก็ผิดศีลมุสา อีกใชไหม? นี่แหละฉันจึง
วาสุรานัน้เปนตัวทําใหขาดสติและทําลายศลีท้ัง 4 ขอแรกไดหรือคุณวาไมใช?”หลวงพออธิบายแลวยอน
ถาม 



 
“ผมก็เห็นดวยตามที่หลวงพอพูดทุกอยางแหละครับจึงหาหนทางปองกันไวทุกแงทุกมุม เชนจะดื่มก็ใหมา
ดื่มกันท่ีบานผมเปนการหลีกเล่ียงการมีเร่ืองราวกับคนภายนอก มิหนําซ้ําผมจะเลือกชวนเฉพาะเพื่อน
สนิทท่ีชอบสนุกสนานจริงๆ เทานั้น คอืพอเมาก็รองเพลงกันไปตามเรื่องตามราว พวกที่เมาแลวชอบหา
เร่ือง ผมไมชวนมารวมลงหรอกครับ จึงตดัเรื่องปาณาไปได ในเรื่องอทินนาก็เชนกัน จะหยิบอะไรติดไม
ติดมือกันไปบางก็แคไมขีด ไฟแชค็ หรือปากกาที่หาคาไมได ยิ่งกาเมแลวท่ีบานผมมีผูหญิงคนเดยีวคือเมีย 
สวนมุงท่ีอยูขางลางเปนมุงของพลทหารรับใชจะมีท่ีเขาขายเห็นจะเปนมุสานั่นแหละครับเพราะตอนเมา
นัดกันจังเลยแตพอหายเมาแลวลืมหมด แตตางฝายตางลืมนะครับ”ขาพเจาตอบและพยายามหาเหตุผล
เขาขางตัวเอง 
 

“เอะ ไมเลวนี ่ แตปองกันไมตลอดหรอกนะ อยางนอยดื่มเหลามีกับแกลม และกับแกลมนั้นแม
คุณไมไดทําเอง มิไดฆาเองแตถาหากสั่งใหผูอ่ืนทําแลวมีการฆาเกิดขึน้ คุณก็หนีปาณาไมพนอยูดีนะหรือ
แมการหยิบฉวยไมขดี ไฟแช็คก็ด ี ปากกาที่ไมมีราคาคางวดตามที่คุณวาก็ด ี ยอมทําใหเจาของเขาเสีย
ผลประโยชนเหมือนกนั เพราะเขาเคยไดใช แลวไมไดใชเพราะสูญหายไปอยูที่คณุ ก็ผิดศีลอทินนาดวยนะ
ฉันคิดวาคําพดูของฉันคุณเขาใจแลวทั้งหมดแตแสรงดนัทุรันไปอยางนั้นเอง 
 

สวนที่วาคณุดืม่อยูที่บานของคุณ แลวไมไดทําใหใครเขาเดือดรอนนัน้ก็หาจริงไม เพราะการรอง
รําทําเพลงของบรรดาขี้เมากลุมคุณหาไดดงัอยูเฉพาะในตัวบานของคณุไม หากมันดังไป3 บาน 8 บาน
ยิ่งดึกดื่นเทีย่งคืนผูคนอื่นเขาจะไดนอนหลับพักผอนอยางผาสุกก็กลับตองมาทนฟงเสยีงเพลงจากนักรองขี้
เมาที่หาความไพเราะเสนาะหูไมไดเลย แมเขาจะไมมายนืดาอยูหนาบานคุณ แตเขาก็สาปแชงอยูในใจนะ 
ไมเปนสิริมงคลเลยนะ นอกจากนั้นเมียของคุณเลาก็จะตองอดหลับอดนอน คอบเก็บกวาดลางถวยลางชาม
หลังจากทีว่งเหลาเลิกราแลว สวนคุณซึ่งเปนคนหางานใหเมยีทํา กลับมุดเขามุงนอนหลับสลบไสลเพราะ
ความเมา มันควรแกการนาละอายบางไหม? คุณลองไปนั่งคิดพิจารณาดูเอาเองก็แลวกันนะ” 
 

หลวงพอพดูและเมื่อเหน็ขาพเจานั่งคอตกตั้งใจฟงอยู ก็พูดตอวา”ความจริงแลว การดื่มสุรานั้น
มันไมเฉพาะแตทําใหชาวบานและลูกเมียของคุณเดือดรอนเทานั้นนะ หากแตตัวของคุณเองนัน่แหละจะ
เดือดรอนหนกั ในระหวางที่มีชีวิตอยู ก็อาจเจ็บไขไดปวยเปนโรคกระเพาะ โรคไต โรคตับแขง็ โรคหัวใจ 
ความดันโลหติสูง แอลกอฮอลิสซึ่มหรืออัมพาตไดนะ และเมื่อตายไปหากเกิดเปนมนุษยในชาติหนาก็
จะตองรับกรรมอีก กลาวคือ ถาดื่มนอย เกิดมาก็จะเปนคนที่มีอาการปวดศรีษะ วิงเวียน มึนงง อยูตลอด
กาลรักษาไมหายขาด ถาดื่มขนาดกลางเกิดมาก็จะเปนโรคประสาท และถาดื่มขนาดนัน้ เกิดมาก็จะเปน
วิกลจริตหรือคนบาทีเดียวนะจําไว เออ ทางที่ดีเอาอยางนี่ซิ ใน 2-3 วันนี้ฉันขอใหคุณรวมวงสุรากับ
เพื่อนๆ เชนเดมิ แตคุณอยาดื่มนะหากเพื่อหากคุณก็บอกไปวาไมสบาย หมอหาม หรือไมก็บอกวารับปาก
ฉันไว ผิดสัจจะไมได คุณจะทําไดไหม?” 
 

“ผมรับปากครับหลวงพอแลวหลังจากนั้นเลาครับ?” ขาพเจารับปากแลวถาม 



 
“คุณก็มาเลาใหฉันฟง ถึงเหตุการณในวงสุราของคุณซิวาคุณมีความรูสึกอยางไร? สวนหลังจาก

นั้นคุณจะไปดืม่กินกับเพื่อนของคุณอีกก็เปนเรื่องของคุณ”หลวงพอพดู 
 

ขาพเจาเมื่อรับปากกับหลวงพอแลว ก็ปฏิบัติตามโดยขอตัวเพื่อน ๆ ไมยอมดื่มจริงๆ แตอยูพูดคุย
รวมวงดวยเหมือนเดิมและคอยอํานวยความสะดวกให แมจะถูกคะยั้นคะยอจากเพื่อนๆ สักเพียงไร 
ขาพเจากย็ืนกรานไมยอมดื่ม แกวแลวแกวเลาผานไปบรรดาเพื่อนชกัเริ่มเมา บางคนก็เร่ิมคุยอวดศักดา
ความเกงกลาของตนอีกคนกค็ุยบางยกตวัเองเขาขมวา ตนนั้นยิ่งแนกวา ขาพเจาซึ่งมิไดเมาดวยชักเกดิ
ความรําคาญ และมองเพื่อนๆ เหลานั้นเหมือนคนแปลกหนาในใจคดิสมเพชเวทนาวา คนเหลานี้เกงเฉพาะ
ตอนเมาแทๆ เวลาไมเมาก็แหยๆ และไมกลาเผชิญหนาตออะไรเลยทั้งสิ้น มีแตขาพเจาเทานั้นที่คอย
รับหนาคุมครองให พอเหลาเขาปากกลับกลายเปนคนเกงทั้งนั้น 
 

เวลาผานๆไปเพื่อนๆ ก็เมามายมากขึ้นสงเสียงรองเพลงกันล่ันไปหมด ขาพเจาชักหนักใจยิ่งนกึถึง
คําพูดของหลวงพอขึ้นมาดวยก็ยิ่งเกิดเกรงใจชาวบานขางเคียง เพราะบานที่อยูเปนเรือนแถวเสียดวย อีกทั้ง
เวลาขณะนั้นก ็ 5 ทุมกวาแลว ขาพเจาจึงเล่ียงลงจากบานแลวเดินผานหองขางเคียงไปจนสุดเรือนแถว 
และแมออกไปจนถึงถนนใหญ เสียงนักรองขี้เมาจากบานขาพเจากย็ังดังล่ันเกินกวา 3 บาน 8 บานเสียอีก 
เมื่อขาพเจากลบัขึ้นบาน เพือ่นขี้เมาบางคนก็หนัมาพูดพรอมกับเรอเอิ้กอากกลิ่นเหลาเหม็นคลุงจนขาพเจา
แทบจะทนไมได ยิ่งมองดกูับแกลมกลางวงมันมีสภาพเหมือนมิใชคนกินจริงๆ ตามขอบจานตามพื้นมี
ช้ินสวนอาหาร และน้ําแกงหกเรี่ยราดคิดในใจวา นี่เรารวมกินเหลากบัเขาเหลานี้มาไดอยางไรกันหนอ 
 

ในคืนนัน้กวาเพื่อนขี้เมาของขาพเจาจะเลิกราไดก็ประมาณเกือบต ี1 โดยบางราย ก็เดินโซเซรอง
เพลงกลับ บางรายก็ขี่มอเตอรไซคกลับแตกวาจะตั้งตวัไดก็ลมลุกคลุกคลานอยูหลายตลบทีเดียว เมื่อสง
เพื่อนๆเสร็จ ขาพเจาก็ขึน้บาน เขาชวยภรรยาและทหารรับใชเกบ็ถวยชามไปลาง ทําความสะอาดพื้น 
โดยเฉพาะระเบียงหนาบานสกปรกมากเพราะมีบางคนมาอาเจียนทิ้งไว จิตใจของขาพเจาในตอนนั้นเกิด
ความรักและสงสารภรรยาเปนท่ีสุดท่ีทนลําบาก อดหลับอดนอนทําทุกอยางเพื่อขาพเจาตลอดมาโดยมไิด
ปริปากบนสักคํา พอกันทีเพียงครัง้เดียวท่ีขาพเจามิไดดื่มเหลา และทนนั่งอยูในกลุมเพื่อนรวมแกงขี้เมาก็
สุดแสนที่จะทนไดเสียแลว และในคืนนั้นเองขาพเจาก็ตัง้ปณิธานไวโดยแนชดัวา นบัแตบัดนี้ไปขาพเจาจะ
เลิกดื่มสุราโดยเด็ดขาด และขาพเจาก็ปฏิบัติไดมาจนถึงทุกวันนี ้ ซ่ึงยังความปลืม้ปติยนิดีแกภรรยาและ
บุตรของขาพเจาเปนอยางยิง่ 
 

สําหรับเหตุการณในวงสุรานัน้ ขาพเจากไ็ดเลาใหหลวงพอฟงโดยละเอียดรวมทั้งบอกความรูสึก
ตางๆ ที่เกิดขึน้และความตั้งใจโดยเด็ดเดี่ยวที่จะเลิกดื่มดวย ซ่ึงหลวงพอก็ยินดีและใหกําลังใจวา 
 

“มันถึงเวลาของคุณแลวนัน่เอง จึงทําใหคุณเกิดความรังเกียจท่ีจะดื่มสุราตอไป และบัดนี้ทางเดิน
เขาสูแสงธรรมของคุณสวางแลวนะจงตัง้ใจเดินไปเถิด” 



 
ทานผูอานที่รัก เคยสงสัยในปญหาขอนีเ้ชนขาพเจาบางไหมครับ?ถาเคยสงสัยมา ขาพเจาหวงั

เปนอยางยิ่งวาคําตอบของหลวงพอกระจางชัดแลวนะครบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถากระทําแตความดีโดยไมตองนั่งกรรมฐานจะมสีิทธิ์ตกนรกไหม? 
 
                เมื่อขาพเจาเลกิดื่มสุราไดแลว การบําเพ็ญทานและการรักษาศลีของขาพเจาก็เปนไป
โดยงาย ไมมีอะไรติดขัดไมมีอะไรเปนอุปสรรคขัดขวาง ทําใหเกดิการไขวเขวอกีตอไป จึงนับวาขาพเจา
ไดเหยียบยางขึ้นสูบันไดขั้นที่ 1 อันเปนความงามเบื้องตนของพระพุทธศาสนาไดแลวอยางคอนขาง
มั่นคงทีเดียว แตคนอยางขาพเจายอมไมอยูหยุดเพยีงเทานี้แน จะตองพยายามหาทางกาวเดนิขึ้นสูบันไดขั้น
ที่ 2 คือการเจริญภาวนาใหไดฌานสมาบัตใิหจงได 



 
                ดวยเหตุนี้ในคืนวันหนึ่ง ขาพเจาเขาไปไหวพระสวดมนตตามที่หลวงพอเคยสอนไว(จะ
สวดอะไรบางนั้นขอทานผูอานจงเปดดูในคูมือปฏิบัติพระกรรมฐานทีห่ลวงพอเขยีนไวเถิด เพราะขณะนี้
ไดมีจัดพิมพเปนรูปเลมไวแลว) แลวลองนั่งดูตามแบบฉบับของการนั่งกรรมฐานคือนั่งขัดสมาธิเพชร 
นั่นเอง ตอจากนั้นกเ็ร่ิมระลึกถึงลมหายใจเปนอารมณ(อานาปานุสสติกรรมฐาน) แลวกําหนดเอา “พุท
โธ” เปนองคภาวนา (พุทธานุสสติกรรมฐาน) คือหายใจเขาภาวนาวา “พุท” หายใจออกภาวนาวา “โธ” 
และชั่วระยะเวลาผานไปเพียงไมกี่วนิาทีขาพเจาก็เร่ิมรูสึกคันตามเนื้อตามตัว โดยเฉพาะที่ใบหนาเหมือนมี
ตัวแมลงมาเดนิไตยิ่งหักหามใจสะกดนิ่งไว เจาแมลงที่วาก็ดเูหมือนจะเดนิไปเขาหูบาง จมูกบาง จน
ขาพเจาทนไมไหว ตองใชมือคอยปด และเกาตามเนื้อตามตัวที่คันอยูบอยๆ อดนึกขําไมไดที่มคีนเคยเอา
ปญหานี้ถามหลวงพอ แลวหลวงพอเยาวา 
 
                “ไอตัวสมาธินี่มันคันใชไหม อยาไปสนใจมันนะปลอยไปเดี๋ยวมันก็หายคันเองแหละ” เอา
ปลอยก็ปลอย ขาพเจากําหนดจิตอยูแตลมหายใจเขา-ออก และองคภาวนา “พุทโธ” ตอไปความคันตางๆ 
เกิดหายไปจริงๆ แตความเจ็บที่ตาตุมซึ่งกดติดกับพื้นกระดานนี่สิมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนั้นที่กนกบ
อีกแหงหนึ่งกด็ูเหมือนจะมีอาการเจ็บปวดขึ้น และแมวาขาพเจาจะหาเบาะมา รองพื้น และนั่งใหมก็หาได
พนจากความทุกขทรมานที่เกิดขึ้นไม มิหนําซ้ําขาทั้งสองขางของขาพเจา กลับเกิดอาการเหน็บชาจนขยับ
เขยื้อนไมไดเลยอีกดวยเปนอนัวาการเจริญภาวนาของขาพเจาในคืนนั้น ประสบความลมเหลวโดยสิ้นเชิง 
คิดไมถึงจริงๆ วาการเจริญภาวนานัน้ทําไมจึงชางยากเย็นและทุกขเวทนาเชนนี ้และถาแกไขไมตกกเ็ห็นที
ที่ขาพเจาจะกาวขึ้นสูบนัไดขัน้ที่ 2 ไมไดแน ดังนั้นในวนัหนึ่งขาพเจาจึงไดถามหลวงพอวา 
 
                “หลวงพอครับ ถากระผมทําแตความดีโดยไมตองนั่งกรรมฐานจะมีสิทธิ์ตกนรกไหม
ครับ?” 
 
                “มีสิทธิ์ตกแน”หลวงพอตอบทันที 
 
                “อาว ก็พระพุทธเจาสอนวา ทําดีไดด ีทําชั่วไดชั่ว มิใชหรือครับ?”ขาพเจาแยง 
 
                “ใช แตคุณหรือคนธรรมดาทั่วๆ ไปจะมีใครกระทําแตความด ี100 เปอรเซ็นต เลา มีแต
ทําดีมาก ทําชั่วนอยหรือทําชั่วมาก ทําดนีอยจริงไหม? ไมใชพระอรหันตนี ่ ทานมีสติทุกลมหายใจเขา
ออกจึงจะทําความดีไดท้ัง 100 เปอรเซ็นต”หลวงพออธิบาย 
 
                “แตหลวงพอเคยพูดไวนี่ครับวา การบําเพ็ญทานและรกัษาศีลนั้นถึงเปนความงามเบื้องตน
ของพระพุทธศาสนา หากตายไปก็มีสิทธิไ์ปจุติเปนเทวดา เสวยสุขในสวรรคได”ขาพเจาแยงเพราะยังของ
ใจอยู 
 



                “เกงนี ่ที่จําได แตนั่นตองหมายความวา กอนตายจิตของคุณกอนท่ีจะแยกจากกายตองจับ
อยูในกุศลผลบุญของทาน ศีล ท่ีคุณทํามาดวยนะ จงจะไปเกิดเปนเทวดาได แตถาจิตของคณุกอนท่ีจะ
แยกจากกายไปจับอยูในกรรมชั่วแมเพียงนอยนิด คุณก็ตองไปรับกรรมชั่วกอนตอเม่ือชดใชกรรมชัว่เสร็จ
สิ้นแลวนั่นแหละ คุณจึงจะมีสิทธ์ิไปเสวยผลแหงกรรมดีไดนะ”หลวงพออธิบาย 
 
                “มีขอแมอยางนี้ดวยเหรอครับ?”ขาพเจาถามออมแอม 
 
                “ใช บางคนอาจทําความดีถงึ 80 เปอรเซ็นต ทําความชั่วเพียง 20 เปอรเซ็นตนะ กรรม
ดีและกรรมชั่วนั้นแยกกันโดยเด็ดขาด อยูท่ีวาจิตของคณุกอนท่ีจะแยกจากกายนั้นไปจับอยูท่ีกรรมดีหรือ 
กรรมชั่วตางหาก  ถาบังเอิญกอนตายจิตไปจับเอากรรมชั่วเพียงนอยนิด ก็อาจลงนรกกอนไดและใน
ทํานองเดียวกันหากแมคุณทําชั่วมา 80 เปอรเซ็นต ทําความดีไดเพียง 20 เปอรเซ็นต หากจิตของคุณ
กอนแยกจากกายไปจับเอากรรมดีเพียงนอยนิดเขา ก็สามารถไปเสวยสุขในสวรรคกอนไดนะ ดวยเหตุนี้
คนเฒา คนแก จึงมักจะไปคอยใหสติแกคนใกลตายเสมอ โดยใหคนใกลตายภาวนา “พุทโธ” บาง 
“สัมมาอะระหัง”บางเปนตน แตไมเปนผลหรอกนะ ถาคนที่ใกลจะตายผูนั้นมไิดเคยฝกกรรมฐานมากอน”
หลวงพออธิบาย 
 

“จริงครบัหลวงพอ ขนาดผมมิไดเจ็บไขไดปวยสักนิด ยังทําจิตใหสงบจับอยูในองคพุทโธ เพียง
แคสัก 2-3 นาที ยังไมไดเลยครับ”ขาพเจารีบสารภาพตามความเปนจริง 
 
                “ตองฝกใหชํานาญนะ จึงจะทําได เหมือนเชนนกัมวยนั่นแหละแมจะมีพี่เล้ียงไปยนืตะโกน
สอนอยูขางเวทีใหฮุคขวา ฮุคซาย เตะกานคอ ศอก เขา เขาก็ทําไมไดนะ หากมิไดฝกซอมจนเกิดความ
ชํานาญมากอน ดังนั้นหากใครก็ตามสามารถฝกกรรมฐานไดจนช่ําชอง ก็อาจสามารถกําหนดจิตไปวางอยู 
ณ ท่ีใดก็ไดนะ ยิ่งฝก จิตก็ยิ่งเชื่องนะ แมทํากรรมชั่วไวมาก ทํากรรมดีไวแตเพยีงนอยนิด เขาก็สามารถ
กําหนดจิตของเขาไปวางไวในสวนของกรรมดีได โอกาสลงนรกเขาจงึไมมี และเมื่อเขาไดมีโอกาสไดอยูใน
กลุมของคนด ี เขาก็มีโอกาสสรางกุศลผลบญุไดมาก และในทุกคร้ังท่ีสรางกรรมด ี ถาเขาอุทิศสวนกุศลผล
บุญใหแกเจากรรมนายเวรไปเรื่อยๆ หากเจากรรมนายเวรเหลานั้นไมถือผูกโกรธ พยาบาท และอภัยให เขา
ก็อาจจะไมตองไปชดใชกรรมชั่วเลยก็ไดนะเสมือนหนึ่งเจาหนี้ ซ่ึงเห็นคุณงามความดีของคุณ แลวไมติด
ใจทวงหนี้คืนจากคุณนั่นแหละ คุณก็ไมตองหาเงินไปใชหนี้เขาใชไหม?” 
                ดังนั้นหากคณุฝกนัง่กรรมฐานไดอยางช่าํชอง คุณจะไดเปรียบมากนะอยางนอยท่ีสดุ กอน
ตายคณุกจ็ะสามารถกําหนดจิตของคณุไปวางอยูในกรรมดี แลวไปเสวยสุขตามกุศลผลบุญท่ีคุณทํามาได
นะ อยาลืมวาการตายนั้นเปนสิง่ท่ีไมควรกลัว แตสิ่งท่ีควรกลัวคือการเกิดตางหากดวยเหตุนี ้ การนั่ง
กรรมฐานจึงเปนสิง่จําเปนมากนะ เพราะจะเปนตัวกําหนดการเกิด ดังท่ีฉันพูดมาแลวไดดวย นอกจากนั้น
ประโยชนของการนั่งกรรมฐานยงัมีอีกมาก อาทิเชน หากสามารถทําจิตใหสงบเพียงชั่วระยะเวลาแคชาง
กระดิกหูก็ไดบุญ มากกวาการใหทานและรักษาศลีเสียอีกหากจิตสงบเพียง 5 นาท ี10 นาทีก็อ่ิมเอิบกวา



นอนหลับตัง้หลายชั่วโมงและถานําไปพิจารณาวิปสสนาญาณก็จะเกิดปญญารูแจงเห็นจริงละกิเลสตัณหา 
อุปาทาน อกุศลกรรม อันเปนหนทางสูโลกุตระ ซ่ึงเปนทางเดินของพระอริยเจาได และที่สําคัญท่ีสุดก็คอื
การนั่งกรรมฐานนั้นเปนการใหจิตเปนมิตรแทของเราไดมีโอกาสพักผอนดวยนะ ทุกวันนี้คนเรามกัเอาใจ
กาย ซ่ึงเปนมติรเทียม แตมิไดเอาใจจิตซึ่งเปนมิตรแทเลยนะ” หลวงพออธิบายอยางละเอียด 
 
                “เอ หลวงพอครับ ผมชักงงๆ เร่ืองจิตและกาย ที่หลวงพอพูดมากขึ้นทกุวันแลวนะครับ จิต
กับกายของคนเรามิไดเปนอนัหนึ่งอันเดยีวกันหรอกหรือครับ?”ขาพเจารีบถามดวยความไมเขาใจจริงๆ  
 
                “จิตก็คือจิต, กายก็คือกาย จิตมิใชเปนอวัยวะสวนใดสวนหนึง่ของกายนะ เสมือนเชน
คนขับรถ ก็มิใชเปนสวนใดสวนหนึ่งของตัวรถนั่นแหละ กลาวคือคนขับรถก็มิใชเปนพวงมาลัย,มิใชเปน
เพลา,มิใชเปนลูกลอ ,มิใชเปนตัวรถฉันใด จิตก็มิใชเปนหัวใจ, ไส, ปอด,มันสมองหรืออวัยวะสวนใด
สวนหนึ่งของรางกายฉันนัน้ เม่ือรถเกิดเสียคนขับก็พยายามซอม พยายามแกไข อยางสดุความสามารถ
แตเม่ือแกไขไมไดคนขับรถก็ตองท้ิงรถหารถคันอื่นใหมฉันใด จิตก็เชนกันนะ เม่ือกายเกิดเจ็บไขไดปวยก็
นํากายไปหาหมอใหรักษาเยียวยา แตเม่ือไมสามารถจะแกไขเยียวยาได จิตก็จําตองท้ิงกายไปฉันนั้น”
หลวงพออธิบายและเมื่อเห็นขาพเจายังสนใจฟงอยูก็พูดตอวา 
 
                “คุณไปเอาอกเอาใจกายของคุณมามากตอมากแลวนะ อยากกนิอะไรไมวาจะใกลไกลแค
ไหนเพียงไรคณุก็พากายไปกินจนได อยากจะเทีย่วทีไ่หน อยากจะดูอะไรคุณก็พากายไปเทีย่ว ไปด ู
อยากจะงามเสยี เงินสักเทาไรคุณก็สรรหามาแตงใหกายคุณจนได อยากจะฟงอะไรคุณกพ็ากายไปฟง 
หรือไมก็หาซือ้เครื่องเสียงขั้นดีมาเปดใหฟงแตคุณเคยขอรองอะไรกับรางกายคุณบางไหม ลองใครครวญดู
ใหดีซิเวลาเกิดปวดหวั ปวดฟน คุณขอรองมิใหปวดไดไหม? เมื่อผมหงอกผมรวงคณุขอรองมิใหหงอก มิ
ใหรวงไดไหม?เวลาจะแกคณุขอรองไมใหแกไดไหม? และเวลาคุณจะตายคุณขอรองวาอยาเพิ่งตายได
ไหม? มันไมเคยยอมทําตามที่คุณขอรองเลยสักอยางเดียวนะ นี่หรือมิตรแท มิตรแทก็ตองฟงกันบางซิ 
ยามสุขก็ตองสุขดวยกัน ยามทุกขก็ตองทกุขดวยกนัสิจงึจะถูก นี่อะไรทําชั่วไวมากมาย พอตายนอน
แหงแกไมยอมตามไปรับกรรมในนรกดวย ปลอยใหจิตเปนผูรับภาระในการใชหนีก้รรมเอาดื้อๆ เห็นไหม
วา มิตรที่แทจริงของคุณกค็ือจิตนะ มิใชกายเพราะจิตนั้นไมมวีันตายและจะตดิตามคุณไปทุกภพทุกชาติ 
ไมวาจะรบักรรมหรือเสวยสขุนะแตคณุเคยเอาใจมิตรแทหรือจิตของคุณบางไหม? เปลาเลย คุณใชจิต
อยางไมเคยวางเวนใน 5 นาทีคุณคิดไมรูกี่เร่ืองจริงไหม? มิหนําซ้ํายามนอนคณุกย็ังไมละเวนทีจ่ะใชจิต 
จึงไดฝน ไดละเมอเปรอะไปหมด คุณทารุณโหดรายตอจิตซึ่งเปนมิตรแทของคุณมามากแลวนะ” หลวง
พออธิบายซ้ํา 
 
                “แลวผมจะเอาจิตซึ่งเปนมิตรแท ไดอยางไรครับหลวงพอ?” ขาพเจาถามดวยความอยากรู 
 
                “ก็นั่งกรรมฐานซิ เม่ือจิตวางก็จะไดพักผอน เม่ือจิตไดพักผอนก็เกิดเอิบอ่ิม มีพลังกลาแข็ง 
ยังไงละ”หลวงพอตอบยิ้มๆ 



 
                “เมื่อคืนกอนผมนั่งดูบางแลวครับ แตทนทุกขเวทนาไมได จึงตองเลิกนั่ง”ขาพเจาตอบแลว
เลาเหตุการณตางๆ ที่เกิดแกขาพเจาในการนั่งใหหลวงพอฟงดังที่ไดกลาวในตอนตน ซ่ึงเมื่อหลวงพอได
ฟงแลวกห็วัเราะพูดวา 
 
                “เอะ คุณนี่เอาจริงไมเลวนะ แอบไปนั่งกรรมฐานจนคนพบวาตวัสมาธินี่มันคันมันเมือ่ยเสีย
แลว แตอยางนอยคุณก็ไดบญุแลวนะ แตความจริงแลวการเจริญพระกรมฐานนั้น ไมจําเพาะแตจะตองมา
นั่งกรรมฐานอยางเดยีวเทานัน้นะ ทานใหทําไดถึง 4 อิริยาบถคือ ยืน เดิน นั่ง หรือนอนก็ไดนะ และการ
นั่งก็ไมจําเปนตองนั่งใหถูกตามแบบฉบับนักหากนั่งกับพื้นไมไดก็นั่งบนเกาอี ้ หรือไมก็นอนสบายๆ บน
เกาอี้ผาใบก็ไดเราฝกจิตนะ ไมใชฝกทรมานกาย พระพทุธเจาเองทานก็สอนใหเดินสายกลางมใิหตงึไป มิ
ใหหยอนไป ถากําหนดกฎเกณฑ กันมากมายนกัคนสงูอายุก็ด ี คนอวนกด็ ี ที่ไมสามารถนั่งขัดสมาธิกับ
พื้นได ก็ไมตองมีโอกาสไดนั่งกรรมฐานซ ิ ถึงพยายามนั่งก็จะไมไดแคปฐมฌานทั้งนั้นเพราะเสี้ยนหนาม
ของปฐมฌานก็คือนิวรณ 5 ซ่ึงไดแก 
 
                1.ความพอใจในรูป รส กล่ิน เสียง สัมผัส(กามฉันทะ) 
 
                 2.ความผูกพยาบาท 
 
                3.ความงวงเหงาหาวนอน 
 
                4.ความคดิฟุงซานและความรําคาญหงุดหงิดใจ 
 
                5.ความเคลือบแคลงสงสัยในผลการปฏิบตั ิ
 
                ดังนั้นเมื่อเกิดความเมื่อยขึ้นมา ความหงดุหงิดรําคาญใจซึ่งเปนหนึ่งในนิวรณก็เกิดขึ้น และ
นิวรณ 5 นี้หากเกดิขึ้นแมเพียงอยางใด อยางหนึ่งปฐมฌานก็เกิดขึน้ไมไดแลวนะ เปนยังไงเขาใจหรือ
ยัง?”หลวงพออธิบาย 
                “เขาใจแลวครับแบบนี้คอยยังชั่วผมจะพยายามเจริญพระกรรมฐานใหม ที่ผมทอใจก็เพราะ
ทนนั่งเจ็บตาตุมไมไหว ทรมานจริงๆ ครับ”ขาพเจาตอบอยางดีใจ 
 
                “แตการเจริญกรรมฐานนั้น คุณจะตองปฏิบัติทั้งสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานดวย
นะ เพราะหากปฏิบัติแคสมถกรรมฐานแมจะบรรลุไปสูจุดสุดยอดคือ ทางฌาน 4 มีจิตเปนเอกัคคตารมณ
ไดก็จริงก็ยังเปนแคฌานโลกยีอยูนะ จิตบริสุทธิ์ก็จริง แตยังขาดปญญาเขาเรียกวา “โงบริสุทธิ์” นะ จริงอยู
ถาเกิดตายในขณะทรงฌานไดก็จะไปเปนพรหมได แตคุณจะอยูในฌานไดตลอดเวลาหรือ สวนใหญก็
มักจะอยูนอกฌานจริงไหม? และเมื่ออยูนอกฌาน จิตซึ่งขาดปญญาก็ยอมตกเปนทาสของกิเลส ตัณหา 
อุปาทาน และอกุศลกรรมได เชนปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปๆ ไปเหมอืนกันและถาหากเกดิตายในขณะนั้น



ขึ้นมา แมเคยทรงฌานไดกม็ีสิทธิ์ตกนรกไดนะ เขาเรียกวา”ตายนอกฌาน” ยังไงละ และก็มีมาแลวมากตอ
มากดวยเปนทีน่าเสียดายยิ่ง ดังนั้นคุณจะตองเอากําลังฌานของสมถกรรมฐานนี้มาพิจารณาวิปสสนา
กรรมฐานใหได จึงจะลวงขามความทุกข เขาสูพระนพิพานได หากแมไมไดในชาตินี้โอกาสลงนรกของ
คุณก็จะไมมีนะถาคุณฝกจิตเพียงแคอยูในระดับพระโสดาบันใหไดเทานัน้ คุณก็หมดสทิธ์ิลงนรกแลวนะ” 
หลวงพออธิบายอยางละเอยีดดวยความเมตตาเมื่อเห็นขาพเจายังตั้งใจฟงอยูก็อธิบายตอวา 
 
                “การใหทานและรักษาศีลนั้น เปนเพียงแคปองกันหรือจํากัดเขตมใิหกิเลส ตัณหา อุปาทาน 
และอกุศลกรรมนั้นออกมาเพนพานนอกกรอบดวยการกระทําอยางใดอยางหนึ่งเทานั้นเอง แตความโลภ 
โกรธ หลงคือกิเลส หรือความทะยานอยากได อยากจะมี อยากจะเปนคือตัณหา หรือการยึดมั่นถือมั่นวา
ไอนั่นคือของเรา ไอนี่คือของเรา (อุปาทาน) ยังคงมีอยูในจิตนะ เสมือนหนึ่งจับเสือขังกรงไวนั่นแหละ 
แมมันจะไมสามารถออกมาขบกัดทํารายใครไดก็ตาม แตมันก็ยังดุใชไหม? สวนการเจริญสมถกรรมฐาน
นั้นเพยีงแคระงับกิเลส ตัณหา อุปทานและอกุศลกรรม ไวไดเพียงชัว่ขณะที่ทรงฌานเทานั้น เมื่ออกนอก
ฌานตัวกิเลส ตัณหา อุปาทานและอกุศลกรรมก็กลับพืน้คืนชีพขึ้นมาใหมไดอีก เปรียบเสมือนฉดัยาสลบ
ใหเสือนั่นเอง ถาหมดฤทธิ์ยาสลบเมื่อใด เสือก็ยังคงเปนเสือที่ดุราย พรอมจะขบกดัทํารายผูคนอยูเชนเดิม
นั่นแหละ แตถาหากไดเจริญวิปสสนาญาณจนเกิดปญญารูเทาทันในกิเลสตัณหา อุปาทานและอกศุลกรรม
แลวคอยๆละ คอยๆ ตัดสงัโยชน 10 ออกไปทีละขอๆ ไดจบครบทั้ง 10 ขอเด็ดขาดเปนสมุจเฉทปหาน 
แลวนั่นแหละ ตัวกิเลส ตัณหา อุปาทานและอกศุลกรรม ทั้งหลายจึงหมดฤทธิ์ เปรียบเสมือนหนึ่งคุณใช
มีดเขาห้ําหั่นเสือจนตายไปนั่นแหละ เสือจึงสิ้นฤทธิ์ เขาใจหรือยังละ?”หลวงพออธิบายอยางละเอียด แลว
ถามขาพเจาอยางเมตตา 
 
                “เขาใจแลวครับหลวงพอ ผมจะพยายามตอไปครับ”ขาพเจาตอบดวยจติใจที่อ่ิมเอิบ และ
เบิกบาน 
 
                แลวทานผูอานที่รักละ เขาใจตามขาพเจาแลวหรือยัง? 



 
 

คนที่ต้ังหนาทําแตความดีทําไมจึงไมไดดีเหมือนคนชั่วบางคน? 
 
                หลังจากทีห่ลวงพอไดเมตตา คล่ีคลายความเคลือบแคลงสงสัยในการเจริญพระกรรมฐาน
ใหขาพเจา จนเกิดความกระจางแลวขาพเจาก็ไดพยายามฝกฝนตนเองไปเรื่อยๆ โดยมิไดวางเวนจน
สามารถที่จะทรงฌาน 2 ไดในทันทีที่คดิจะเจริญพระกรรมฐานกลาวคือเพียงแคคิดแลวสูดลมหายใจเขา
ยังมิทันจะออกก็สามารถเขาสูฌาน 2 ไดแลว และตอจากนั้นเพียงแค 2-3 นาท ีก็จะสามารถเขาสูฌาน 
3 ไดแลว ก็ทรงอยูเชนนัน้ไดเปนระยะเวลาที่ยาวนานมากพอสมควรแตยังไมสามารถทรงฌาน 4 ไดตาม
กําหนดระยะเวลาที่ตั้งใจไว 
 
                และในขณะที่ขาพเจากําลังมุ ที่จะเจริญพระกรรมฐานอยูนั้นก็บังเอญิมีเร่ืองๆ หนึ่งเขามา
ขัดจังหวะ กอใหเกดิความเคลือบแคลงสงสัยในผลการปฏิบัติ วาจะไมมีผลดีจริงตามที่คิด กลาวคือใน
ขณะนัน้มีการฝกซอมรบที่กองบิน 4 ถึงสามวัน สามคืน และในชวงระยะเวลาดังกลาวขาพเจาและบรรดา
ผูที่เขารับการฝกทั้งหมดกจ็ะตองอยู ณ ที่ตั้งกองบัญชาการฝกตลอดเวลาอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง งาน
ของศูนยขาวทีข่าพเจาตองรับผิดชอบนั้น หนักมากเพราะเปนการฝกรบกันทางกระดาษมิไดรบจริง ดังนั้น
ขาวที่ทางหนวยเหนือสงมากด็ี และการปฏิบัติที่ทางกองบิน 4 จะตองรายงานผลยอยกลับไปยังหนวย
เหนือกด็ ี จึงมีมากมาย จนขาพเจาตองโดดเขาไปชวยเจาพนักงานศูนยขาวซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาของ
ขาพเจา รับสงขาวดวยตนเองอยูตลอดเวลา นอกจากนั้นขายการติดตอส่ือสารไมวาจะเปนโทรศพัทก็ด ี
โทรคมนาคมก็ด ีมักจะเกิดปญหา 
 

ในทุกครั้งที่ฝนตก ซ่ึงขาพเจาก็จะตองควบคุมผูใตบังคับบัญชาออกตรวจซอม 
 

หนาวสั่นกันอยูหลายฝนอกีดวยในขณะทีน่ายทหารสัญญาบัตรของกองบิน 4 ทั้งหลายนั่งลอมวง
จิบกาแฟคุยกนับาง เลนไพ เลนโดมิโนกนับางนานๆ คร้ังจะชะโงกหนามาขอดูขาวที่รับ ที่สงบางเทานั้น 
แตส่ิงที่เขาเหลานั้นระวังกันมากที่สุดก็คือผลัดกันคอยดวูารถผูบังคับการกองบิน 4 จะเขามาที่
กองบัญชาการฝกหรือยังหากเห็นรถมาแตไกล วงสนทานา วงไพ วงโดมิโน จะแตกทันทีและทกุคนจะ
รีบเขาประจําที่ ดึงเอกสารตางๆ ออกมาวางกันอยางลนเหลือและบางคนยิ่งกวานั้น วิ่งออกไปรบัหนาผู
บังคับการกองบินถึงที่รถพรอมกับรายงานผลการปฏิบัติในการฝกที่ผานมาทั้งหมดใหผูบังคับการกองบิน
ทราบทั้งๆ ที่หาใชหนาที่ของตนแตอยางใดไม ทั้งนี้เพราะหนาที่ความรับผิดชอบของแตละสายงานกไ็ด
แบงกันไวโดยชัดเจนแลวหนาที่ผูรับผิดชอบในแตละสายงานจะตองเปนผูรายงานเอง จึงจะถูกตอง 
 
                เมื่อการฝกซอมรบเสร็จสิ้น ก็มีการสรุปผลและติชม ผลที่ออกมาก็คือ ทุกสายงานไดรับคํา
ชมเชยหมดยกเวนในสายงานสื่อสารที่ขาพเจารับผิดชอบเพียงงานเดียวที่ถูกตําหนิวา ยังมีขีดความสามารถ
ต่ําไมสามารถสนับสนุนแผนการยุทธการ และหนวยงานอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควรอนัเปนผล



ใหในปนั้นขาพเจาเกือบจะถกูงดบําเหน็จในขณะทีเ่พื่อนๆ ในสายงานอื่นเขาไดบําเหน็จกัน 2 ขั้นกันทุก
คนโดยถวนหนา 
 
                เร่ืองนี้ไดประทับรอยแหงความผิดหวังทอแทเกลียดชังและไขวเขวลงในใจขาพเจาเปน
อยางมาก นี่หรือคือความยุตธิรรม ขาพเจาอยากจะหวัเราะเยาฟาดินใหกองโลก คนนัง่คุยกันนั่งเลนไพเลน
โดมิโนตางพากันไดรับคําชมเชย และไดบําเหน็จ 2 ขั้นเปนการตอบแทนสวนขาพเจาซึ่งทุมเททั้งแรงกาย 
แรงใจ ใหกับงาน กลับถูกตําหน ิและเกือบถูกงดบําเหนจ็ นี่หรือทําดีไดด ีทําชั่ว? 
 
                การที่เกดิเรื่องเชนนี้ขึ้นมา ทําใหขาพเจาตองคิดหนัก และยิ่งคิดหนักกย็ิ่งเกดิความไขวเขว 
และไมสนใจในผลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งขึ้น กลาวคือในระยะเวลานัน้ กองบิน 4 มีทหารอเมริกนัเขามา
ตั้งฐานทัพอยูดวย ทําใหมพีอคานักธุรกจิเขามาประมลูงานกันอยางคับคั่ง ทั้งงานสรางอาคารสํานักงาน 
ถนน สนามบิน ตัดหญา ขนขยะ รถเชา รานอาหาร รานขายของตางๆ ตลอดจนในดานบนัเทิงไมวาจะ
เปน เร่ืองนักรอง นักดนตรี ตามสโมสรของอเมริกาดวย ปรากฏวาขาราชการกองบิน 4 ที่รํ่ารวยกนั 
ขึ้นมาอยางผิดหูผิดตาก็คือ บรรดาขาราชการที่หลบเลี่ยงงานราชการแลวใชอํานาจหนาที่ของตนวิ่งเตน
ชวยเหลือบรรดาพอคาบาง รวมมือกับทหารอเมริกาเอาของในพีเอกซ เชนเหลาบุหร่ี เครื่องเสียง ที.ว ี
ตูเย็นไปขายบาง  
 

ขมขูผูที่เขามาประมูลขอคาคุมครองบางเปนตน และนอกจากเขาเหลานั้นจะพากนัรํ่ารวยดวยการ
เล่ียงงานราชการแลว แทนที่ผูบังคับจะตาํหนิหรือลงโทษกลับไดรับการสนับสนุน ยกยอง และใหความ
เกรงอกเกรงใจเปนพิเศษเสยีอีกดวยซํ้าไปดวยเหตุผลที่วาเขาเหลานั้นมบีุญคุณหาเงินมาชวยสวัสดกิารของ
หนวย ส้ินปเผลอๆ ยังแอบใหบําเหน็จ 2 ขั้นอีกดวยซํ้าไปสวนขาราชการดีๆ ที่ทุมเททั้งแรงกายแรงใจ 
ทํางานใหหนวยนัน้อยาวาแตถึงขั้นเลี่ยงงานเลย เพียงแคมาทํางานสาย หรือชาไปเพยีง 5 นาทีก็ถูกลงโทษ
แลว นี่หรือความยุติธรรมนี่หรือทําดีไดด ีทําชั่วไดช่ัว 
 
                นอกจากนีย้ังมีคนเลวๆ อีกมากมายที่สอใหเห็นเปนที่ประจักษอยางชัดแจงวาคดโกง
ประชาชน โกงกินบานกินเมอืง ลบหลูศาสนาและกระทําตนเปนมารสังคม ตลอดมา โดยที่หาไดสนใจใน
เร่ืองของทาน ศีล ภาวนาไมแมสักนอยนดิ แตก็ไดดิบไดดีรํ่ารวยเปนเศรษฐีมีช่ือเสียงเกียรตยิศ จนเปนถึง
รัฐมนตรีก็มีไมนอย 
 
                เมื่อขาพเจาบงัเกิดความเคลือบแคลงสงสัยขึ้นมาเชนนี ้ และไดพจิารณาแลวเห็นวาหากไม
สามารถคลี่คลายความเคลือบแคลงสงสัยในขอนี้ได ก็จะเปนอุปสรรคอยางใหญหลวงในการเจริญพระ
กรรมฐานได ดังนั้นในวนัหนึ่งขาพเจาจึงไดไปกราบนมสัการหลวงพอแลวเลาเรื่องตางๆ ที่ขาพเจาของใจ
ดังที่ไดกลาวแลวขางตนทั้งหมดใหหลวงพอฟงแลวเนนถามวา 
 



                “หลวงพอครับ คนที่ตั้งหนาตั้งตากระทําแตความดีทําไมจึงไมไดดีเหมือนคนชั่วบางคนเลา
ครับ 
 
          “ถาคุณเริ่มปลูกตนมะมวงในวนันี ้คุณจะเก็บมะมวงกินไดสักเมื่อใด?” หลวงพอยอนถาม 
 

“เอ ผมก็ไมคอยจะมีความรูในเรื่องของมะมวง แตที่บานผมปลูกไวไมต่ํากวา 5 ป จึงจะออกผล
ครับ”ขาพเจาตอบ ชักลังเลไมแนใจวาหลวงพอฟงเรื่องที่ขาพเจาหรือฟงคําถามของขาพเจาหรือเปลา 
 

“เออ ตอนปลูกคุณเหนื่อยไหม?” หลวงพอถามเรื่อยๆ  
 

“เหนื่อยสิครับ เพราะดินที่บานผมเปนดินเปรี้ยว ตองขุดหลุมกวางถึง 1 เมตร ยาว 1 เมตร ลึก 
1 เมตรแลวหาดินใหมมาใสแทนอีกทั้งตองใหปุยและเอาปูนขาวลงไวรอบๆ หลุมอีกดวยครับ” ขาพเจา
ตอบตามความเปนจริง 
 

“ปลูกตนมะมวงเหนื่อย แตก็ยังไมไดกนิผลในทันทีแลวตอนนี้คุณตองคอยดูแลตนมะมวงของคุณ
อีกหรือไม?” หลวงพอยังถามเรื่อยๆ  
 

“ไมแลวครับ ปลอยทิ้งๆ ขวางๆ หากเกิดขยันเมื่อไรผมจึงรดน้ําใหบาง แตกน็านๆทีครับ”   
ขาพเจาตอบ 
 

“แลวมันออกลูกใหคุณกินทกุปไหม?” หลวงพอถามยิ้มๆ 
 

“ทุกปแหละครับ มากบางนอยบาง สุดแลวแตวาเพลีย้จะลงหรือไมครับ”ขาพเจาตอบตามความ
เปนจริง 
 

“คุณคิดบางไหมวา ในขณะนี้คนอื่นๆที่เขาเพิ่งเริ่มปลูกมะมวงนะเขาอิจฉาคุณนะ เพราะเขาคิดวา
เขาตองลงทุนลงแรงเหน็ดเหนื่อยถางหญา ขุดหลุม รดน้ํา พรวนดิน ใหปุย ฉีดยาฆาแมลง เพื่อทํานุบํารุง
ตนมะมวงของเขาอยูทุกวี่ทุกวัน มิหนําซ้ํามะมวงก็หาไดออกผลมาใหเขาไดช่ืนชม เก็บมาไดบางเลย ผิด
กับคุณซึ่งนั่งๆนอนๆอยูเฉยๆ มะมวงของคุณก็ออกผลมาใหคุณกินอยูทุกป มิไดขาด” หลวงพอพดูเรื่อยๆ 
 

“อาว เขาจะมาคิดอิจฉาผมอยางนั้นก็ไมถูกซิครับ เขานาจะคิดวายอนกลับไปเมื่อ 5-6 ปที่แลวซิ
วา ในขณะที่เขามัวแตเทีย่วเตรหาความสุขอยูนั้นนะ ผมตองงลงทุนลงแรงอาบเหงื่อตางน้ํามากับเจาตน
มะมวงของผม มิไดยิ่งหยอนไปกวาเขาเลยนะครับ หนอยแน พอเร่ิมลงมือปลูกก็จะกนิผลเลยเปนไปได
ยังไงกนั ก็ตองเหนื่อยไปกอนซิครับ อีก 5-6 ปโนนจึงคอยคิดจะกนิมะมวงที่ปลูก ผมก็เองตองรอมา
กอนเหมือนกนันะครับ” ขาพเจาตอบดวยเหตุดวยผล 
 



“นี่คุณกําลังตอบคําถามของคุณเอง แทนฉันไปหมดสิน้แลวนะ”หลวงพอพูดยิ้มๆ และเมื่อเหน็
ขาพเจายังนั่งงงอยูก็อธิบายวา “คนที่เขาร่ํารวยมั่งมีศรีสุข หรือประสบความสําเร็จในอดีตชาตินั่นเอง 
ดังนั้นเมื่อเขามาเกิดในชาตนิี้บุญที่เขาไดสรางสมมา จึงมาตอบสนองใหเขามีชีวิตอยูอยางสุขสบาย แตถา
เขาคอยนั่งกนิบุญเกาอยู โดยไมสรางบุญใหมเพิ่มเติมในชาตินี้ มิหนาํซ้ํากลับสรางแตความชั่ว ดังที่คุณเลา
มาแลว ก็นับวาเขาเหลานั้นตกอยูในความประมาทอยางมากและเปนที่นาเสียดายยิ่งนกั เพราะถาเมื่อใดบุญ
เกาหมด กรรมชั่วจะมาตอบสนองเขาทันที อาจจะไดรับผลกรรมทันตาเห็นในชาตปิจจุบันกไ็ดนะ แตถา
บุญกุศลที่เขาสรางสมมาแตอดีตมีมากผลของกรรมชั่วแมจะตามมาตอบสนองไมทันในชาตินี ้ เขาก็ตองไป
รับกรรมชั่วในชาติหนา ภพหนาอยูด ีหนไีมพนหรอกนะ เหมอืนเชนคุณ ถามัวแตนั่งนอนรอกินมะมวงที่
คุณลงทุนลงแรงปลูกไวเมื่อ 5-6 ปที่แลว โดยไมยอมรดน้ํา พรวนดิน ใหปุย หรือปลูกตนมะมวงใหม
เพิ่มเติมแลว ผลมะมวงจากตนเกาที่จะออกผลใหคุณก็จะนอยลงๆและลูกผลก็จะเล็กลงไปทุกทีๆ ในที่สุด
สักวันหนึ่ง คุณก็จะไมมีมะมวงกินเชนกนันะ” หลวงพออธิบายอยางละเอียด และเมื่อเห็นขาพเจายังตั้งใจ
ฟงอยูก็พดูตอวา 
 

“มนุษยและสตัวโลก ลวนถูกลิขิตใหเกดิมาเพื่อชดใชกรรมจากในอดตีชาติทั้งสิ้น ใครทํากรรมดี
มา ก็ไดเกิดมาเสวยสุขและใครทํากรรมชั่วมาก็ตองชดใชกรรมชั่วนั้น ๆ หลีกเหล่ียงไมได สวนเมื่อเกิด
มาแลว หากผูใดสรางแตคุณงามความด ี กจ็ะไปไดรับสวนกุศลผลบุญตอบสนองเอาในชาติหนา เหมือน
เชนคนที่เร่ิมปลูกมะมวงในขณะนี ้ ก็จะไปไดกินมะมวงในอีก 5-6 ปขางหนานั่นแหละสวนผูใดแม
รํ่ารวย มั่งมีศรีสุข หากประกอบแตกรรมชั่วไวในชาตนิี้ก็จะตองชดใชดรรมชั่วในชาติหนา เชนกันนะ 
ดวยเหตนุี ้องคสมเด็จพระศาสดาจึงไดจําแนกผูคนออกไวเปน 4 จําพวกดวยกนัคือ 
 

1.มาสวางไปมืด ไดแกบคุคลประเภททีคุ่ณไดเลามาคอืในอดีตชาตส่ัิงสมบุญเอาไวมาก พอมา
เกิดในชาตินีก้ม็ั่งมีศรีสุข และประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน แตมิไดสรางสมบุญกุศลเพิ่มเตมิ หรือ
กระทําแตความชั่วในชาตนิี ้ เมื่อตายไปกจ็ะตองไปชดใชกรรมในอบายภูมิทั้ง 4 คือนรก เปรต อสุรกาย 
สัตวเดรัจฉาน หรือแมนหากเกิดเปนมนษุยก็จะยากจนขนแคนแสนสาหัสนะ  
 

2.มามืดไปมดื ไดแกบุคคลที่เกิดมาชดใชกรรมชั่วที่ไดกระทําไวในอดีตชาติ มิหนําซ้ําเมื่อเกดิ
มาแลวกลับกระทําแตความชัว่อีก เมื่อตายไปก็จะตองไปชดใชความชัว่ในอบายภูม ิสถานเดียว 
 

3.มามืดไปสวาง ไดแกบุคคลที่เกิดมาชดใชกรรมชั่วที่ไดกระทํามาแลวในอดีตชาติและแมเมือ่
เกิดมาในชาตนิี้ จะมฐีานะความเปนอยูที่ยากจนขนแคนแสนสาหสัสักเพียงไร หรือประสบแตความ
ผิดหวังลมเหลว ซํ้าแลวซํ้าเลาสักเพียงไหน ก็ตั้งหนาตัง้ตาประกอบแตคุณงามความดีโดยไมทอถอย เมื่อ
ตายไปกจ็ักไดไปเสวยสุขตามกศุลผลบุญที่ไดกระทํานั้น ดังเชนเจาแดงสุนัขของฉันซึ่งถูกรถบรรทุกทราย
ทับตายแลวไปเกิดเปนเทวดานั่นแหละ จําไดไหม? 
 



4.มาสวางไปสวาง ไดแกบุคคลที่ในอดีตชาติส่ังสมบุญไวมากเมือ่มาเกิดในชาตินี้ก็มั่งมีศรีสุข
และประสบความสําเร็จในหนาที่การงานมิหนําซ้ํา กลับตั้งหนาตั้งตาประกอบแตคุณงามความดีเพิ่มเติม
โดยไมหยุดยั้ง เมื่อตายไปกจ็ักไปเสวยสุขในภพที่สูงกวามนุษยนะ หรือแมนเกดิเปนมนุษยก็จะร่าํรวย มั่ง
มีศรีสุขยิ่งกวาเกา ประสบความสําเร็จในหนาที่การงานยิ่งกวาเกานะ เขาใจหรือยัง? 
 

“รวมความวา ทุกคนเกิดมาเพื่อใชกรรมเกาที่ไดกระทํามาแตอดีตชาติทั้งสิ้น หากทําดีมากก็ได
เสวยสุข หากทําชั่วก็ตองทนทุกขชดใชกรรมไปสวนจะกระทําความดีหรือกระทําความชั่วในชาตนิี้ ก็ตอง
วากันในชาตหินาใชไหมครับ?”ขาพเจาเนนถามเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง 
 

“ถูกตองแลว แตกย็ังไมถูกเสียทั้งหมดทีเดียวนะ เพราะการกระทาํชั่วบางอยาง เปนบาปมหนัต 
อาจตองรับกรรมชั่วอยางทันตาเห็นโดยไมจําเปนตองไปรอถึงชาติหนาก็มี เชน เถนเทวทัต ถูกธรณีสูบ
เปนตน ขอใหจําไวนะ ของสูงเชนพระพทุธเจาก็ด ีพระปจเจกพุทธเจาก็ด ีพระอรหันตกด็ ีพระอริยสงฆก็
ดี อยาไดไปลบลูดูหมิ่นเปนอันขาดนะเพราะเปนบาปมหันตรับผลทันตาเห็นในชาตินี้ทันท ี และแมตาย
แลวบาปนั้นกย็ังจะตดิตามไปถึงชาติหนาภพหนาอีกดวยนะ” หลวงพออธิบายย้ําแลวพูดตอวา 
 

“ความจริงชีวติมนุษยนั้นสัน้นัก ตามสถิติแลว เขาเฉลี่ยอายุของคนไทยทั่วประเทศก็แค 55-60 
ปตายมิใชหรือ? ดังนั้นถาหากเอาเวลาในสวรรคช้ันดาวดึงส (สวรรคช้ันที่ 2 )มาเทียบคือ 1 วันใน
สวรรคช้ันดาวดึงสซ่ึงเทากับ 100 ปของมนุษยแลว ก็จะเห็นไดชัดวาในชั่วชีวิตหนึ่ง ๆ ของพวกคุณนัน้
มีความหมายนานเพยีงแคคร่ึงวันของสวรรคช้ันดาวดึงสเทานั้นเองนะ คราวนี้ถาสมมุติวาคุณหนีมาเที่ยว
ในโลกมนุษยเพียงแคคร่ึงวนัเทานั้นนะ และถาครึ่งวันนี้คุณเอาแตกอบโกยใฝหาแตความสุขทุกรูปแบบ
โดยไมคํานึงถึงความถูก ความควรหรือความเดือดรอนของผูอ่ืนมาเปนของตนก็ด ี ผิดลูกผิดเมียเขาก็ด ี
หรือกลาววาจาเท็จหลอกหลวงผูอ่ืนก็ด ี หรือเสพสุรายาเมากอความเดอืนรอนรบกวน คุณกจ็ะตองรับผล
แหงกรรมชัว่ที่คุณไดกระทาํอีกไมรูกี่กัลป กี่ภพ กี่ชาตนิะ เปรียบเสมือนเชนในวนัรับเงินเดือนหากคุณนํา
เงินนั้นไปเที่ยวเตร หาความสนุกสนานอยางเต็มที่ดวยการตั้งวงเสพสุรา เที่ยวบาร เที่ยวคลับ เลนการ
พนันหรือหลับนอนกับหญิงโสเภณ ีจนเงินเดือนหมด คุณก็สนุกของคุณอยูแควันเดยีวนะแตอีก 29 วันที่
เหลือคุณจะตองเกิดทุกขใชไหม? แตในทางตรงกันขามหากคุณเวลาครึ่งวันนี ้ ตั้งหนาปฏิบัติแตคุณงาม
ความดีโดยไมทอถอยแมจะยากดีมีจนประสพแตความทกุขเข็ญปานใดก็ยึดมัน่ในทาน ศีล ภาวนา ใหได
ตลอดไปแลวคุณก็จะไดเสวยผลแหงกรรมดีอีกหลายภพหลายชาต ิ เชนกันนะ ในขณะนี้คณุก็โชคดีแลวที่
เกิดมาเปนมนษุยดังนั้นจงใชระยะเวลาอันสั้นของชีวิตนี ้ ประกอบแตกุศล ผลบุญเถิด” หลวงพออธิบาย
อยางละเอียด 
 

“หลวงพอครับ สมมติวา หากผมไดสรางกรรมชั่วมาแตอดีตและเมื่อไดเกดิในชาตนิี้ ผมก็จะรีบ
บวชทันทีเมื่อมีอายุครบบวชแลวเรงปฏิบัติแตคุณงามความด ี ดวยการใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนาอยาง
ครบถวนโดยมิไดขาดตกบกพรองเลย ผมยังจะตองชดใชกรรมชั่วที่ไดกระทํามาแตในอดีตชาติอีกหรือไม
ครับ? ขาพเจาถาม เพรายังติดใจสงสัยอยู 



“ถาคุณไปหยบิยืมเงินจากคนอื่นเขามาสัก 10 รายแตยังไมสามารถจะหาเงนิมาใชหนี้ใหเขาได
เลยสักรายเดยีว แลวคณุใชวิธีทําดีกบัเขาดวยวิธีอ่ืนในทุกวิถีทางเชนคอยรับใชชวยเหลืออํานวยความ
สะดวกตางๆ ใหเขาและลูกเมียที่เขารักบาง เอาอกเอาใจเขาดวยการขวนขวายหาสิ่งของที่เขารัก เขาชอบ
โดยคุณไมตองใชเงินใชทองมากมายนกัมาใหบางหรือเอาตัวคุณเขาเสีย่งภยัปกปองคุมครองเขาบาง คุณคิด
วาเจาหนี้ทั้ง 10 รายของคุณนั้นเขาจะเห็นอกเห็นใจ เห็นในคณุงามความดีของคุณแลวยอมยกหนี้สิน
ทั้งหมดใหคุณโดยที่คุณไมตองหาเงินมาชดใชเขาเลยหรอืไมละ? หลวงพอยอนถามยิ้มๆ เลนเอาขาพเจา
ตองคิดหนักสกัครูหนึ่งจึงตอบไปวา 
 

“ก็คงมีเจาหนีบ้างรายแหละครับที่มีจิตใจเมตตากรุณาแลวเหน็ในคณุงามความดีของผมบาง แลว
ยอมยกหนี้สินให แตก็ตองขึ้นอยูกับจํานวนเงนิที่ผมไปยืมเขามาวามากนอยแคไหนดวย สวนบรรดา
เจาหนี้บางรายที่ทั้งงก ทั้งหนาเลือด แลวผมคิดวาแมผมจะทําดกีับเขาสักเพียงไรเขาก็คงไมยกหนีสิ้นใหผม
หรอกครับ คงตองตามทวงเชาทวงเยน็เอาเงินของเขาคืนจากผมใหได” 
 

“เออ ตอบตรงดีนี”่ หลวงพอชมแลวพูดตอวา”บรรดาเจากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่คุณไปกอกรรม
ทําเข็ญกับเขาไวในอดีตชาต ิก็เหมือนเจาหนี้ที่คุณพูดมานั่นแหละ แมคุณจะถือบวชบําเพ็ญทาน ศลีภาวนา 
แลวอุทิศสวนกุศลไปใหเขาอยูตลอดเวลา เพื่อใหเขาอยูด ี มีสุขขึ้นกต็ามที เจากรรมนายเวรบางรายที่เขา
รูคุณ เขาก็อาจอภัยไมคิดตามทวงหนีก้รรมจากคุณอกี แตเจากรรมนายเวรบางรายแมคุณจะทําดีสักปานใด
เขาก็ยังผูกพยาบาท อาฆาตจองเวรกับคุณ ติดตามจองลางจองผลาญคุณไมรูจบสิ้นกม็ีนะ แมตามทวงหนี้
กรรมจากคุณไมไดในชาตนิี ้  เขาก็จะตดิตามทวงหนี้กรรมจากคุณตอไปในชาตหินา ภพหนาไมมีส้ินสุด
ยิ่งคุณไปกอบาปมหันตดวยการลบหลูดูหมิ่นหรือกระทาํความชั่วรายตอพระพุทธเจาก็ด ี พระปจเจกพุทธ
เจาก็ด ีพระอรหันตกด็ ีพระอริยสงฆก็ด ี  บิดา มารดากด็ี ครูบาอาจารยตลอดจนผูมีพระคุณทั้งหลาย แม
ทานจะใหอภัยก็ตามแตกฎแหงกรรมจะไมมีการอภัยใหเปนอันขาดนะคุณตองชดใชกรรมชั่วที่คุณได
กระทํามาอยางแนนอน หลบเลี่ยงไมไดเลยนะ แมแตพระโมคคัลลาน ซ่ึงเปนอัครสาวกเบื้องซายของ
พระพุทธเจาซึง่ไดรับสมญาวา “เลิศดวยอิทธิฤทธิ์” ทานก็ยังตองชดใชกรรมที่ไดกอมาแลวในอดตี โดย
ยอมใหโจรทุบตาย ในชาตสุิดทายนั่นเอง” หลวงพออธิบายอยางละเอยีดและกระจางชัดเจนยิ่งนกั 
 

ขาพเจากราบลาหลวงพอกลับบาน ดวยจิตที่ปลอดโปรงความเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องของ    
กรรมดี กรรมชั่วหมดไปโดยสิ้นเชิงอีกทัง้เหตุการณที่ขาพเจาไดประสบพบเห็นในกาลตอมาก็ยิ่งประจกัษ
ชัดในจติใหเหน็ถึงผลแหงกรรมยิ่งขึ้น ซ่ึงขาพเจาจะหยบิยกมาเลา 
 
 


