
ตอนที่ ๑๗ เมื่อผมตาย 
  พุทธบริษัททัง้หลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลาย คาสเซทชุด

นี้เปนคาสเซทชุดเลาถึงความเปนมาของความตาย 

  ความจริงผมตายจริง ๆ และก็เกือบตาย รวมแลวทั้งหมด ๙ ครั้ง คําวา

เกือบตายนีก่็หมายความวาหมดความรูสึกภายนอกแลวเหมือนกัน แตวาจิตไมไดไป

ไหนสําหรับการตายจริง ๆ นั้น จิตทองเที่ยวไป ออกไปแลวแตเขาไลกลับ 

  ที่นําเรื่องความตายมาพูดวันนี้ หรอืคราวนี้ก็มิไดหมายความวาจะโชว

ฟอรมของความตาย "ความจริงจะไดทราบวาลักษณะการตาย ความรูสึกจริง ๆ เปน

อยางไร" แตคงไมเหมือนกันทุกคน เพราะผมจะตายเองจริง ๆ ก็มีทุกขเวทนาอยางสาหสั 

แตการตายนี่จะตายไดเพราะทุกขเวทนามาก ถามันไมมากจริง ๆ ประสาททุกสวนก็ยัง

ทํางาน ถาประสาททุกสวนยังทํางานอยูมันก็ยังไมตายหรือวาประสาทบางสวนหยุดการ

ทํางาน แตวาลักษณะของลมหายใจเขาออกอาการนั้นยังมีอยูก็ยังไมตาย คือความตาย

จริง ๆ ก็ตองสิ้นลมปราณ คือลมหายใจเขาออก 

  (ผมก็ลืมบอกไปวาวันนี ้ คือ วันที ่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๒๗ เปนวันที่

บันทึกเสียงจะไดทราบวาพูดไวตั้งแตเมื่อไร) 

  แลวสําหรับเร่ืองของความตายนี่มันมีมาก หนังสือเลมนี้ถาเปนหนังสือ

นะ (เพราะวาการบันทึกนี่ใหเขาทําหนังสือออกดวย เพราะวาคนที่ไมมีเครื่อง

บันทึกเสียงและตองการจะเก็บก็จะเกบ็ไวไดนาน) แลวอีกประการหนึ่งนี่ความตายมี

มากการบันทึกอยางนี้ก็หมายความวาอีก ๒ คาสเซท ทัง้คาสเซทนี้ดวย แตตองจบ

หนังสือเลมแรก หนังสือเลมแรกนี่ความตายไมจบจะตองติดไปหนังสือเลมที่ ๒ เพราะ

เกรงวาหนังสือจะโตเกนิไปแบงเปนเลม ๆ ทานที่มีสตางคนอยจะไดมีโอกาสซื้อ และก็

เลมตอไปก็จะพูดถึงความตาย 

  เมื่อความตายจบก็จะนํา จริยาวัตรของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว บางสวนที่พบมาพูดถึงความดีของทาน และความลําบากของทาน ความ

เหน็ดเหนื่อยของทานมาเลาสูบรรดาพี่นองพุทธบริษัทฟง จะไดทราบตามความเปนจริง 

  บางทานก็กลาววามีบุคคลบางกลุมอยากจะลมลางสถาบันกษัตริย ผมก็

ยังคิดวาประเทศไทยยังมคีวามจําเปนของสถาบันกษัตริยอยู ในดานกษัตริยที่มีอยูใน



เวลานี้ก็ไมเคยกอกรรมทําเข็ญใครเลย มีอยางเดียวบําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกบรรดา

ประชาชน ถาจะเอาคนอืน่เขามาแทนจะเหมือนหรือไมเหมือน คงเหมือนกนัไมไดเพราะ

คนละคน ถาเหมือนไมไดจะเหมือนในดานดีหรือวาในดานเลว สําหรับพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวองคนี้ไมแสดงความเลวแกประชาชน ถาเอาความเลวมาใชก็แสดงวา

นอกทางไปแลว ไมใช ไมใชประทานความเปนอยูของปวงชนชาวไทย แตกระนัน้

ความเห็นของแตละคนไมเหมอืนกัน ผมมาพูดความตายของผมดีกวา 

   

  ความตายวาระที่ ๑ จริง ๆ นี่ขอรับ ขอไดโปรดทราบ ผมเองกย็ังไมทราบ

อะไรมาก เพราะเวลานัน้ผมเองอาย ุ ๒ ปเศษ ๆ เขา ๓ ป แตอยาลืมวาตั้งแตอายุป   

เศษ ๆ พอพูดไดบาง ทานแมก็มีเกณฑแนะนาํเกมบังคับวากอนจะหลบัตองภาวนาวา   

"พุทโธ" แตการสอนภาวนาวา "พุทโธ" ของทานก็ไมตองใชพิธีรีตองมาก ไมตอง

กําหนดรูลมหายใจเขาออก ไมใชหายใจเขานึกวา "พุท" หายใจออกนึกวา "โธ" ถาทํา

อยางนั้นเรื่องของเด็ก ๆ ทําไมไดแน ทานตองการคําเดียวคือวา "พุทโธ" กอนจะหลบั

จะตองภาวนาใหทานไดยินวางาย ๆ ก็คือวาใหทานไดยินวา "พุทโธ" "พุทโธ" "พุทโธ" 

เพียงเทานี้ทานใหหลับได ถาหลับกอนที่จะพูดวา "พุทโธ" ใหทานไดยิน ๓ คําไมได 

ทานจะปลุกใหตื่นใหวา "พุทโธ" ตามเดิม 

  และก็เด็ก ๆ นี่บรรดาทานทั้งหลายโปรดทราบ นวิรณยังไมมี คําวานิวรณ 

คือนิวรณ ๕ ประการ คือ 

  ความรักในระหวางเพศยงัไมมี 

  อารมณความโกรธคิดจะฆาใครก็ยังไมมี 

  ไอความงวงมีแนแตเราใชเวลาไมนานก็ยังไมถึงงวง ถึงงวงแลวทานก็ให

วา 

  และก็การมีอารมณฟุงซานเกินไปอยางผูใหญ เดก็ก็ไมมี 

  โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กไมคอยจะสงสัยอะไร ผูใหญใหวาอยางไรก็วาไป

ตามทาน จะวาแบบนกแกวนกขุนทองก็ไมเปนไร 

  แตนี่สมมุติวา ถาวาพูดแบบนกแกวนกขุนทองจะมีผลไหม กต็องตอบวา 

พระพุทธเจาทรงตรัสในเรื่อง มัฏฐกุลฑลีเทพบุตร วาคนนึกถึงชื่อทานอยางเดียวไม



เคยยกมือไหว ไมเคยใสบาตร ไมเคยฟงเทศน องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ ก็ทรง

ยืนยันวาตายจากความเปนคนไปเปนเทวดานับไมถวน นับเปนโกฏิ ๆ (วันนี้ผมก็เปน

หวัด)  

  เวลานั้นทานแมบอกวาใหภาวนาวา "พุทโธ" ก็เปนความดี แตผมเปน

เด็กก็ไมรูวาดีหรือไมดี ก็ภาวนาอยางนั้นมาเรื่อย ๆ ไมใชวาทั้งวัน เอากันแคเวลาจะนอน 

พอแคเวลาจะนอนก็ภาวนาวา "พุทโธ" ใหไดยิน คําภาวนาวา "พุทโธ" ของเด็กผมคิดวา

คงไมสนใจความเปนพระของพระพุทธเจาเลย วาตามเกณฑบังคับเทานั้น 

  คราวนี้มาวากันถึงผล พออายุ ๒ ปเศษ ๆ ใกลจะถึง ๓ ปผมปวยฉับพลนั 

นั่นก็คือโรคทองรวง ไอโรคนี้ผมทราบ ทราบจากพระทานบอกวาผมตองตายเพราะโรคนี้ 

โรคทางทองจะรวงหรือไมรวง เวลานีมั้นไมคอยจะรวง เวลานีข้ี้ไมออก มันไมคอยจะรวง

มากกวา คือไมพยายามจะออก เมื่อกอนนี้รวงบอย เดี๋ยวนี้ไมรวงแลว ก็ทางทอง

เหมือนกันมนัถายไมไหว มันถายไมออกตองใชยาระบายเปนปกติ ฉะนัน้เวลานีผ้มจงึ

ปวยไขไมสบาย 

  แตวาการปวยไขไมสบายกับธรรมะนี่ผมก็ถือวาผมตองสู ถาเพื่อธรรมะ

แลว ผมตองสูจนกวาจะสิ้นชีวิต แตเร่ืองอื่นไมแน ผมไมสูใครเพราะแรงไมมี การมาพูดนี่

ก็พูดกันในขณะที่ยังปวยไขไมสบาย วันนี้ก็ยงัเดินโซซัดโซเซ หลังจากเลิกจากการ

รับแขก ลุกขึ้นมามันมึนใกลจะลม แตก็ไมเปนไร ตั้งใจวาวันนี้จะบันทึกใหจบเลมที ่ ๑ 

คือครบ ๑๐ คาสเซท 

  เมื่อโรคทองรวงเกิดขึ้น ทานแมก็บอกใหทานลุกมารักษา ทานลุงนีเ่ปน

ทั้งแพทยแผนปจจบุันและแผนโบราณ ทานมีความเขาใจทั้ง ๒ อยาง เปนหมอที่มี

ชื่อเสียงมาแตวายาของทานสูโรคไมได ในที่สุดผมก็จะตองตาย การตายคราวนั้นก็มี

ญาติอยูเยอะ มีทานยาอยูดวย มาพยาบาล 

  และทานยาของผมก็ดี ทานยายก็ดี ทัง้ ๒ คนนีป่กตินินทาคนไมเปนและ

ก็ทรงศีล ๕ อยูเปนปกติ โดยเฉพาะทานยา ใชคําภาวนาโดยทานมีลูกประคํา คือมี

ลูกประคําชกัอยูเร่ือย ๆ เวลาทานจะตายคือผมเปนเด็กโตแลวทานนัง่ชักลูกประคําไป

ครึ่งพวงทานก็ตาย แลวหันหลงัพิงฝา แสดงวาจริยาของทานในดานธัมมะธัมโมทานดี

มาก เมื่อผมตายเขาจริง ๆ ทานยาก็กลับบาน 



  มันเปนเวลาเย็นแลวใกลจะ ๕ โมงเยน็ ทีผ่มรูนี่ทานพอกับทานแมทาน

ยาเลาใหฟง เด็กคงจําอะไรไมได เมื่อทานกลับไปบาน ทานก็อาบน้ําอาบทานแตงกาย

แตงตัวแลว ก็หวังวาจะกนิขาวเย็นใหมันอิ่ม อ่ิมแลวจะกลับมาฟงพระสวดอภิธรรม แต

พอแตงตัวเสร็จ ก็ปรากฏวาทานลงจากบานวิ่งตื้อมาบานทันท ีบานไมไกลกัน 

  เปนอันวาบรรดาญาติพี่นองทั้งหลายแปลกใจไมเคยเห็นจริยาของยา

แบบนี้ ทุกคนก็วิ่งตามมา มีความรูสึกวาทานยาอาจจะเสียใจเพราะผมตาย แตวาเรื่อง

รายอาจจะเกิดขึ้นที่บานก็ไดทานจึงวิง่มา ทุกคนไมเคยเห็น ตางคนตามมาแลวทานยา

ขึ้นมาบนบาน มาถึงแทนที่ทานจะนัง่ตามปกติ ปกติทานชอบนั่งพับเพียบ ไปที่ไหนเห็น

แตทานนั่งพบัเพียบเปนปกติ และการนั่งพับเพียบทานก็ไมคอยจะพลิก บางทีตั้งครึ่งวัน

คอนวัน ทานนั่งพับเพียบดานขวาก็ขวาซายก็ซายไมพลิกอีก 

   

  วันนั้นทานขึน้มา ทานพอทานแมบอกวาทานนั่งขัดสมาธิ ๒ ชั้นแลวก็

ถามวา "ลกูของกูปวยไขไมสบายเทานี้มึงรักษากันไมไดหรือ ทําไมปลอยใหลูกของกู

ตาย?" 

  ทานพอบอกวา "คุณแมครับ คุณแมก็มารักษาดวยตนเอง มา
พยาบาลดวยตนเองก็ทราบอยูแลว" 
  เสียงทานลักษณะผิดจากเดิม เปนลกัษณะของผูชาย แลวพูดจาหาว

หาญบอกลักษณะผูชายชัด เมื่อทานพอทานแมบอกอยางนั้น ทานก็บอก 

  "กูไมใชแมของมึง กูคือพระอินทร เปนพอของเจาเด็กคนนี้ เจาเด็กคนนี้

เปนลูกของกมูานับเปนแสนชาติ ทําไมเทานี้พวกมึงรักษากันไมไดหรือ ?" 

 

  ก็เรียกหมอคือทานลุงเขามาถามวา "ทําไมโรคแคนี้เอง็รักษาไมไดหรือ

โรคไมหนักหนา ?" 

  ทานลุงก็บอกวา "เกินวิสยัของผมแลวครับเปนเรว็เหลือเกนิ ยาสูไมได" 

  ทานก็เลยบอกวา "ถาอยางนั้นเอ็งกเ็อาน้ํามา ๑ ขัน แลวก็เอาธูปมา ๓ 

ดอก เอาเทียนมา ๑ เลม ขาจะทําน้ํามนต ขาจะรกัษาเอง"  

ทานก็เลยบอกวา "ถาอยางนั้นเอ็งก็เอาน้ํามา ๑ ขัน แลวก็เอาธูปมา 
๓ ดอก เอาเทียนมา ๑ เลม ขาจะทําน้ํามนต ขาจะรักษาเอง" 



ในที่สุดทานก็ทําน้ํามนต หลังจากทาํน้ํามนตเสรจ็ ทานก็บอกวา "เลื่อน

เด็กเขามาใกล ๆ ขา" 

  เขาก็เลื่อนศพไปใกล ๆ ทานเอามือลูบไปครั้งพรอมกับเปาแลวก็นั่งมอง

ประเดี๋ยวหนึง่ ทานกล็ูบไปอีกครั้งแลวก็เปา แลวกน็ั่งมองประเดี๋ยวหนึ่ง ๓ ครั้ง พอ ๓ 

ครั้ง ทานก็อมน้ําตั้งใจเงยีบ ๆ ประเดีย๋วกเ็ปาพรวด เปาไปครั้งแรกไมมีอะไรผิดปกติ 

  พอเปาไปครั้งที่ ๒ ปรากฏวาเด็กที่ตายไปแลวลมืตาขึ้นขยับมือได พอ

เปาไปครั้งที่ ๓ ปรากฏวา เด็กลุกขึน้พดูจาไดตามปกติ อาการโรคตาง ๆ ที่เปนหายหมด 

  หลังจากนั้นทานก็ประกาศวา ตอแตนี้ไปถาเด็กคนนี้เปนอะไร ถาเห็นวา

ถาจะเกินวสิยัที่จะเยียวยาไดใหจุดธูปบอกทาน ทานจะมาชวยรกัษา 

  แลวทานก็มองหนามาที่เด็กเรียกเขามาที่เด็ก เรียกเขามาใกล ๆ ใหหัน

หนามาวา "เจาจงจําไวนะ วาพอนี้คือพอของเอ็ง เอ็งเปนลูกพอมานับเปนแสนชาติ พอ

นี้คือพระอินทร ตอนี้ไปถามีความกลัวอะไรเกิดขึ้น หรือมีการขัดของอะไรก็ตาม จงนึก

ถึงพอ พอจะมาหาทันที ถากลัวผีพอจะชวยขับผี ถากลัวหมาบาพอจะชวยขับหมาบา" 

   

  เวลานั้นกลัวทั้งผีทั้งหมาบา ผมนะ ผมเองนี้ปกติกลัวผีมาก สมัยเปน  

เด็ก ๆ  อยูบนบานคนเดยีวไมได พอนั่งอยูขางลางก็นั่งอยูคนเดียวไกลผูใหญไมได กลัว 

นี่ความรู ตอนนี้รูตัว 

  สําหรับไอสนุัขนี่ผูใหญเขาหลอกหมาบาจะกัด หมาบาจะกัด ก็เลยมี

อารมณกลัวหมาบาอีก ๒ กลัวนี่ทานไมรูใจ หลงัจากนั้นทานก็ลาไป 

  เมื่อลาไปแลวตามปกติของผมเปนคนกลัวผ ี บางวันทานพอทานแมพี่

ทานไปขางลาง ทานบอก 
  "อยูขางบนนี่นะอยาไปไหนเลย และก็อยาเที่ยวไป อยาเลนไป จะ
หลนใตถุน จะเจ็บ" 
  ตั้งแตตอนเด็กมา คําสั่งผมถือวาเปนคําสั่ง ถาเปนคําสั่งของทานผูใหญก็

ปฏิบัติตาม เมื่ออยูคนเดียวก็กลัวผี ผูใหญอาจจะเห็นเปนโรคมายาก็ได ทําอยางไร ทาน

สั่งไมไดลงกต็องไมลง ถาจะลงก็กลวัถูกตี จะตีหรือไมตีก็ยังไมแน ในที่สุดก็แกไขชวย

ปญหาตนเองนึกถึง ทานพระอินทร วา  

  "ขอทานมาชวยโปรด เวลานี้กลัวผีแลว" 



  นึกปบเหน็ทานทันท ีทานมาในลักษณะที่เราเขาใจ เราเขาใจกันวา พระ

อินทรตัวเขียว ทานก็มาเขียว ๆ มาแลวทานก็บอกวา 

  "ไมตองกลัว พอมาแลว ผมีาไมได ผีทั้งหมดสูพอไมได" 

  และในการบางครั้งทานก็มีภารกิจ ทานมาแลวทานก็บอกวา 

  "พอตองรีบกลับ แตคนนีจ้ะชวยลูก" 

  คนนี้ก็คือมี ๒ คน ครั้งแรกมีผูหญิงสาว และกส็วย สวยก็ไมสวยเปลา ใส

ชฎาดวย ทัง้ตัวเสื้อผาเต็มไปดวยเพชรแพรวพราวระยับ หนาตายิ้มแยมแจมใส ทาน

บอก 

  "คนนี้เปนแมของเจามาหลายแสนชาติ เพราะเปนชายาของพอ คือเปน

เมียพอนั่นเอง แลวคนนี้เปนพีส่าวของเจามาหลายแสนชาติเหมือนกัน เขาจะชวย

สงเคราะหตอแตนี้ไปถาพอมีธุระใหแมกับพี่มา" 

  ผมก็มีความสุข ถาหากทานพอกลับ ทานแมกับทานพี่ก็มาอยูก็คุยกัน

แบบคนธรรมดา ผมก็ชอบสวย ๆ ทานยิ้มแยมแจมใส ทานถามวา 

  "นี่สวยไหม ตรงนี้สวยไหม เพชรตรงนี้ดีไหม" ทานก็ชวนคุย ผมก็มีความ

เพลิดเพลิน ผมก็มีความสุข 

  แตคุยไมนานทานก็จับไปนอนตัก พอจับไปนอนตักรูสึกวาเนื้อของทาน

นิ่มกวาเนื้อของแมในชาตินี้มาก และมคีวามอบอุนเปนพิเศษทานลูบไปลูบมา ประเดี๋ยว

เดียวผมก็หลับ นีเ่ร่ืองของเทวานุภาพ 

  และวันตอ ๆ มา บางครั้งบางทีผมอยูคนเดียว ก็มีความรูสึกวามีลุงคน

หนึ่ง ลุงในชาตินี้ทานตายไปแลว คือลุงคนนี้กอนที่ทานจะตาย เมื่อมีชีวิตทานรักผมมาก 

และก็เคยขอทานพอทานแมวา "คนนี้เปนลูกของฉนั" ทานไมมีลูก ทานพอกับทานแมก็

อนุญาตขอยกใหเปนลูก ฉะนั้นในเมื่อทานตายก็เขาใจวาทรัพยสินบางสวนอาจจะตกถึง

ผมก็ได และทรัพยสินสวนนั้นอาจจะมีอยูถึงเวลานี้ก็ได ผมเขาใจวา "อาจจะ" นะ ก็

เปนอันวามคีวามรูสึกวาทานมานอนใกล ๆ  

  บางทีผมนั่งขางนอก ทานมานอนอยูในหองเสียงกรนไดยิน จาํไดวา เปน

เสียงลุง กลิน่ตัวไดรับก็จําไมวาเปนกลิ่นตัวของทานก็หมดความกลัว 

 



  ในเหตุการณบางขณะเวลาเดินไปไหน เมื่อเกิดความกลัวขึ้นมาก็รูสึกวา

มีคนเดินตามมาขางหลัง ลักษณะเดนิชัด กลางวนัมองก็ไมเหน็ตัว แตบางครั้งตอนที่ผม

โตไปแลว นี่เลาถึงโตเลยนะ ถึงความเปนหนุมแลว ก็มีลักษณะอยางนัน้ บางทีผมก็

แกลงบอกวา "เอา เดินขางหนาบางซิ เดินขางหลังอยางเดียวไง" ก็มีลักษณะเหมือนคน

เดินหลีกไปทางขวาไปเดินขางหนาแลวกมี็เสียงคนเดินขางหลัง 

  บางคราวมีเสียงคุยกันจอกแจกหัวเราะตอกระซิก ลักษณะการคุย

หัวเราะตอกระซิกนี้เปนลกัษณะคลาย ๆ กับวาเปนการขบขนัเหลือเกินทีก่ลัวความจริง 

ผมเปนหนุมแลวผมก็ยังหวาดกลัว แตลักษณะของผมเปนลกัษณะของคนดื้อ ถาลงกาว

เทากาวแรกออกแลวจะไมยอมถอยหลังกลับจะไปไหนตองไปใหได มืดค่ําก็ตาม ฉะนัน้

เสียงคนเดินบอกลักษณะวามีคนติดตามก็มีอยูเสมอ 

  มีคราวหนึ่งผมเดินไป เดินไปเดินมาอยู เดินไปก็มีความหวาดอยูนิดที่

ตรงนั้นมันมืด และก็มีสมุทุมพุมไม ตอนนี้หนุมแลวนะ พอเขาเขตนั้นชัดไมไวใจ ตาก็

มองจุดนั้น ไอมือหนึ่งก็ดึงปนมาจากกระเปา อีกมือหนึ่งถือมีด คิดวาถาขาศึกออกมาก็

ตองยิงกัน ถายิงไมออกก็ตองฟนกัน 

  ก็ผมคิดอยางนั้นก็เสียงหวัเราะครืนทันที ลักษณะ ๖ คน แตถามวา 

  "หัวเราะทําไม ใครมา ทานแมและทานพี่หรือ?" 

  ก็เสียงตอบวา "ไมใชแมและก็ไมใชพี่" แตเปนเสียงผูหญิงเสียงเพราะ

มาก ถามวา "ใครละ ?" 

  ทานก็เลยตอบวา "นอง" 

  ถามวา "นองมีกี่คน?" 

  "นองลักษณะอยางนี้มีหลายพันคนบนดาวดึงส" 

  ถามวา "พอกับแมฉันสมัยนั้นมีลูกเปนพัน ๆ หรือ...?" 

  ก็บอก "ไมใช เปนลูกคนอื่นที่เอาทํานอง" 

  ไมเขาใจถามวา "มาทํานองอยางไร?" 

  ก็บอกวา "ผูชายกับผูหญิงถาแตงงานกัน ผูหญิงถือวาเปนนองของ

ผูชาย" 

  "ถาเชนนั้นทีม่านี่มาหมดไหม...?" 

  เขาบอก "มาไมหมด มาแค ๖ คน" 



  ก็อยากจะดู ถามวา "รูปรางหนาตาเปนอยางไร...?" 

  ทั้งหมดแสดงใหปรากฏชัด กลางคืนมืด ๆ กเ็หมอืนไฟฟาสวาง ๒,๐๐๐ 

แรงเทียน เหน็ชัดมาก หนาตายิ้มแยมแจมใส แตรางกายเธอแตงตัวเปนนางฟา ไมใชคน

แลว ถามวา "สวยไหม...?" ก็ตอบวา "สวย" 

  แลวเขาถามวา "สาว ๆ ที่เคยไปรักสวยเทานี้ไหม...?" 

  ไมมีใครแตะไดเลย สวยไมถึง ๑๐ เปอรเซ็นต เขาก็เลยถามตอ หัวหนา

ถามวา "ถางั้นจะแตงงานกับคนนี้ หรอืจะแตงงานกับสาว ๆ ในเมืองมนุษย...?" 

  ก็เลยบอกวา "ถามีโอกาสจะแตงงานกบันางฟาไดก็จะแตง" 

  ทีนี้ไอกําลังใจในตอนนั้นบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร ความรูสึกในการรัก

คนจางลง แตไมหมด แตวามีความตองการอยางเดียวคือ อยากจะมีเมียเปนนางฟา 

อารมณนี้มันขังมาจนกระทั่งในสมัยทีบ่วช เลาเรือ่งในสมัยหลวงพอปาน จึงปรากฏวา

อยากแตงงานกับนางฟา จนกระทั่งเวลานี้ก็ไมไดแตง เวลานี้ถาชวนแตงก็ไมไหวแลว 

เดินก็ไมไหว เพียงแคนึกจะรักอารมณก็ยังไมไหว มันเหนื่อยเพราะความแก 

   

  รวมความวา การตายครั้งแรกของผมนี่ ผมเปนเด็กไมรูภาษีภาษาก็

อาศัยคําภาวนา "พุทโธ" โดยไมตั้งใจอะไร เปนการบังคับของทานแม ทานบังคับหรือไม

บังคับ ลักษณะก็ตองบังคับ แตการบังคับของทานเปนประโยชนในเวลาที่ผมตาย ตาย

ไปแลวเกิดฟนใหม รูจักเทวดา ฉะนัน้ผมจึงเชื่อวาเทวดามีจริง ที่พระพุทธเจาทานเทศน 

เทวดามี ผมเชื่อ 

  ความจริงเวลานั้นผมยังไมเคยฟงเทศนของพระพุทธเจาเลย การรูจัก

เทวดา รูจักพระอินทร รูจักนางฟา ก็แถมเลยอยากจะแตงงานกับนางฟาเสียดวย นี่

เปนไปมากเหมือนกัน แตความจริงก็เปนเรื่องธรรมดาของคนที่มีกิเลส 

  ก็รวมความวา การตายคราวนี้ประโยชนใหญก็คือ รูจักเทวดา รูจัก

นางฟา ไมสงสัย เวลาที่มาเรียนธรรมะของพระพุทธเจา ก็เกิดไมมีความสงสัยในเรือ่ง

เทวดา เร่ืองนางฟา เพราะยืนยันไดวาตั้งแตเด็ก ๆ เห็นมาแลว 

  นอกจากนั้นอานุภาพของเทวดาและนางฟายังมีอีก ผมจะเลาไปมันยาว

ยืดยาด ก็เลยเลาไวในหนังสือหลวงพอปานวา ทานยา ตอมาตาทานไมเหน็เลย 



  ในเวลานั้นผมก็โตอายุ ๖-๗ ขวบ ก็ปรากฏวาวันหนึ่งไดยินเสียงตอนเชา

มืด ยาทานชือ่นาค 

  "นาคเอย นาค น้ํามนตพอทําไวบนหัวนอนนะ" ขันลางหนาที่จัดใหทาน

เสียงบอกทําเปนน้ํามนต 

  ทานยาถามวา "เสียงใครเจาขา?" 

  บอกวา "พอคือพระอินทร เอาลางหนา ๓ วัน ตาจะหายเปนปกติ" 

  แลวก็เปนความจริง ทานยานี่ตาไมเหน็จริง ๆ แมแตมือไปสองตรงกลาง

ขางตาทานกย็ังไมเห็น ทานลางหนาวนัแรก กอนลางทานก็วาอะไรพึมพํา ๆ ผมก็ไมรู

เร่ือง แลวกล็างหนา พอตอนสาย ๆ เขานําอาหารมาให ทานถาม 

  "นี่กะละมังขาวใชไหมลูก...?" ก็บอกวา "ใช" 

  "อันนี้ชามขาวใชไหม...?" ก็บอกวา "ใช" 

  "อันนี้ขันน้ําใชไหม...?" "ใช" 

  "นี่สําหรับกบัขาวใชไหม...?" "ใช" 

  ทานก็นั่งมองเดี๋ยว ถาม "นี่แกงใชไหม?" "นี่น้ําพริกใชไหม?" นี่ปลาราใช

ไหม?" 

  ถามเรื่อยไป ถูกตองหมด ทานเลยบอกน้าํมนตของพระอินทรนี่

ศักดิ์สิทธิ์มาก ยาไมเคยเห็นเลย พอวนัที่ ๒ ลางอกีครั้ง ทานกเ็รียกแบบนัน้ ๓ วัน ตอนนี้

ทานยาเห็นหมด อะไร ๆ กเ็ห็นหมด หมายความวาเขานําอาหารมาจากในครัวทานก็วา 

เออ ลูกคนนัน้ หลานคนนี้ เดี๋ยวทานรูจัก พอวันที่ ๓ ไกลแสนไกลสายตาเราถึงไหน ทาน

มองไปถึงนั่น 

  นี่แหละบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร เร่ืองเทวานุภาพมันไมจํากัดของความ

ดี เราจะไปจาํกัดเขตของความดีของเทวานุภาพไมได อานุภาพทานเหนือพวกเรามาก 

  ฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่นั่งฟงและเพื่อนภิกษุสามเณร

ทั้งหลาย คําวาภาวนาวา "พุทโธ" และการนึกถึงพระพุทธเจา ถาศึกษามาแลว ตาม

พระธรรมบทหนังสืออ่ืนกต็าม จงอยาคิดวาเปนการลอเลนของบรรดาพระทั้งหลายที่

ทานรจนาไว แตนี่การหลอกลวงคนจงอยาคิดวาพระสูตรไมมีผล แตความจริงพระสูตรนี่

องคสมเด็จพระทศพลสอนคนเปนอรหันตนับไมถวน ชาดกตาง ๆ ก็ตาม พระพุทธเจา

ทรงเลาจบ ปรากฏมีมากทานดวยกันที่บรรลุอรหัตผล 



  นี่แหละบรรดาทานพุทธศาสนิกชน เปนอันวาการตายครั้งที่ ๑ ประโยชน

ที่จะพึงไดจริง ๆ หนึง่ผมรูจักพระอินทร และทราบวาพระอินทรเคยเปนพอมาในชาติ

กอน เวลานึกถึงความกลัวขึ้นมา นึกถึงทานเมื่อไร ทานปรากฏกายใหเห็นทนัท ี

นอกจากนี้รูจักแมในอดีตชาติ หลายแสนชาติมาแลว รูจักพี ่ รูจักนอง แตนองนี่ไมใชลูก

แม เปนลูกของแมอ่ืนที่มาสมัครเปนนอง หรือวาไปขอเขามาเปนนอง แตนองประเภทนี้

ไมใชนองปกติ นองสามารถที่จะมีลูกทดแทนตัวได 

  เอาละบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย อยาลืมวาหนังสอืฉบับนี้ก็จะ

จบลงตอนนี ้อานไปประมาณสัก ๒ ชั่วโมงก็จบ อานชา ๆ นะ จบแลวเรื่องราวของความ

ตายก็ยังไมจล ตองคืบหนาไปหาเลมที่ ๒ ตอไป เพราะจะทาํตอไปเกรงวาเลมจะใหญ

เกินไป จะหนักใจคนซือ้ เพราะทางวัดไมตองการกําไร ตองการอยางเดียวคือเงนิ

หมุนเวียนไดก็พอ 

  เมื่อสัญญาณบอกหมดเวลาแลวก็ด ี ก็ตองขอลากอน ขอความสุขสวัสดิ์

พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จงมีแดบรรดาทานพุทธศาสนิกชนและบรรดาภิกษุ

สามเณรที่รักทุกทาน 
          สวัสดี 
 


