
ตอนที่ ๒๑ เมื่อผมตาย 
ตายครั้งที่ ๕ 

  ทานสาธชุนพุทธบริษัททัง้หลาย ตอนที่แลวเปนการตายตอนที่ ๔ ตอนนี้

ก็วากันถึงการตายตอนที่ ๕ อยาลืมวาการบันทึกวันนี้ก็ยังเปนวันที่ ๒๔ กรกฎาคม 

๒๕๒๗ ทบทวนกันไวจะไดทราบวาบันทึกไวตั้งแตเมื่อไร เพราะเสียงนีมั้นคงจะยังอยู 

เมื่อผมตายไปแลวเสียงกย็ังอยู และเวลานี้ก็ยังมีการปวยไขไมสบายเปนปกติ มันงงครับ 

เวลาพูดนี่งง ๆ มึน ๆ สายตาก็สั้น มันจะเปนอยางไงก็ชาง ถาเรื่องธรรมะผมสู 

  คราวนี้เปนการตายใหญ คราวนี้ตายเมื่อป พ.ศ.๒๕๐๐ กึ่งพุทธกาลพอดี

ความจริงผมเคยทราบวากึ่งพุทธกาลไปแลววาองคสมเด็จพระประทีปแกวทรงพยากรณ

วา "หลังจากกึ่งพุทธกาลไปแลวพระพุทธศาสนาจะรุงเรืองอีกวาระหนึ่ง และก็จะมีพระ

อริยเจามากคลายสมัยพระองคยังอยู" และปนั้นก็เปนการพอดี หลวงพอปานสั่งไวกอน

ตายวา 

  "ลงิดํา ถาเจาบวชถึง ๒๐ พรรษาแลวจงออกจากวัดบางนมโคไป จะไป

อยูที่ไหนก็ตาม ถาขืนอยูที่นี่เจาจะไมไดดี จงออกไปจากที่นี"้ 

  ผมก็ยังเปนคนมีกิเลส ความจริงก็ไมอยากจะออก ถามันไมปวย คราว

นั้นตองปวยจริง ๆ นอนโรงพยาบาลถึง ๒ ป และพักฟนที่วัดชิโนรสใกล ๆ โรงพยาบาล

อีก ๑ ป อยูกับทานเจาคุณสุวรรณเมธี 

  ไอการปวยคราวนี้ผมเต็มใจออกจากวัด ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวัดบาง

นมโคนี่ก็เปนวัดที่ผมอยูมานาน และก็ทํางานใหแกวัดมาเยอะ แตคนที่พยายามขัดคอก็

มีมาก ฉะนัน้การกาวหนาดวยการบํารุงวัดจึงมีไมสมกับที่เราตั้งใจ และผลใหญที่ไดรับก็

คือวา เวลาผมปวย ๒ ป ไมมีคนบางนมโคไปเยี่ยมเลย ก็มีไปเยี่ยม ๒ คน เปนทายก จะ

วาไมมีเลยก็ได การไปแทนที่จะถามอาการปวยไขไมสบาย กลับไปถามทรัพยสมบัตทิี่

ผมหาไว "สิ่งนั้นสิ่งนี่ขอเถอะครับ" ผมก็เลยคิดในใจวา ตําบลบางนมโคนี่ไมควรจะ     

หวลกลับไปอีก เราไมไดเกลียดคนบางนมโค แตวาทอใจวาคนบางนมโคลืมงาย ทัง้นี้

เพราะอะไร เพราะการปวยคราวนั้นถึง ๒ ป มาตอนหลังเมื่อเขาเห็นวาผมมีอะไรเกิด

ขึ้นมา เขามาหาเขาบอก เขาไมทราบวาผมปวย ขนาดผมปวย ๒ ป พักฟน ๑ ป เขาไม



ทราบ ถาผมกลับไปทําอะไรอีก ถาผมแยลงมาก เขาคงไมทราบตามเดิม ผมคิดวาคน

อยางเราคนที่เขาไมตองการจะทราบ ก็เลยไมตองการเสียเลย อยาเขาไปเลยดีกวา 

  ก็ตัดสินใจออกจากวัดโดยไมไดลาจากตําแหนงเจาอาวาส ผมอยากจะ

ใหมันขาดไปเสียเลย จะไดไมตองตั้งอะไรกันอีก ไอยศชาง ขุนนางพระ ผมไมเหน็มัน

เปนประโยชน เปนไปแลวก็แคนั้นแหละ มันไมมีความหมาย 

  ก็รวมความวาหลังจากนัน้ เมื่อผมเขามาอยูโรงพยาบาลแควันที่สาม 

อาการของการปวยทางทองตามเดิม กอนที่จะเขาไปปวย สรางโนนสรางนี ่ความจริงผม

รูตัวกอนหนา ๓ ป วาอีก ๓ ปขางหนานี่ ผมจะตองปวยและตองนอนโรงพยาบาล ๒ ป 

และตองออกมาพักฟนขางนอกใกล ๆ โรงพยาบาลอีก ๑ ป คือหมอคอยติดตามถาม

อาการของโรค 

  ไอที่ผมรูจริง ๆ ผมไมรูเอง ผมรูจากพระ ขึ้นไปนมสัการที่ทานก็บอกวา    

"งานตาง ๆ ทั้งหมดใหยับยั้ง ทําใหนอย งานมันจะคาง เพราะอีก ๓ ป ขางหนาเธอจะ

ปวย" อาการปวยทานบอกเสร็จ ผมก็ขยายงานหนักขึ้นรวบรัดงานใหมากขึ้น แตยาย

งานใหมากขึ้นสรางภายนอก ซึ่งคนเขาชวยเสรจ็เรียบรอย ผมกเ็ดินพาเหรดเขา

โรงพยาบาลมันปวยแลว เร่ิมปวยมาแลว ๑ ป 

  พอเขาโรงพยาบาล หมอก็บอกตองนอนโรงพยาบาล ผมก็นอนคนืที่หนึ่ง

เวลาประมาณ ๒ ทุม ทั้งอืดทั้งเสียดอยางหนัก ทําทาจะหายใจไมออก ผมภาวนาไมไหว 

ผมก็นึกในใจ รางกายนีพ้ังเมื่อไรขอไปอยูพรหมเมื่อนั้น แลวผมก็พุงกําลงัใจวิมานพรหม 

ก็นอนที่นั่นสบาย ๆ เชามดืผมก็ลง 

  คืนที่สองใกลจะ ๒ ทุม อีกนาทสีองนาที มันกแ็ลนแบบนั้นอีก ผมก็ทํา

ตามเดิม 

  พอคืนที่สามผมนึกวา คืนนี้ตองสูกอน ขาศึกมาตองตั้งฐานรับ ตองสกัด

ขาศึก ขาศึกก็คือมรณภัย เราอาจจะตายก็ได ไวใจมันไมได ความจริงตอนกอนก็พรอม

เสมอ แตพรอมอยางสถานเบา คืนนี้เตรียมพรอมสถานหนัก ถึงเวลา ๑ ทุมเตรียมไข

เตียงในลักษณะนั่ง นั่งพงิสบายและก็ภาวนาทําจิตเปนสุข ผมไมใชอารมณเครียดปงปง

อยางชาวบานเขา จิตใจเห็นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแยมพระโอษฐ และก็

สวยสดงดงามเปนกรณีพิเศษ ก็คิดวา "คราวนี้จะตายก็เชิญเถอะ ตายเมื่อไรก็ชาง 
ฉันจะเกาะชายจีวรขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไป ไปไหนก็ไปกัน" 



  แตวามันไมยักจะหนีไปกอน แปลก แทนที่จะโดดไปเสียกอนที่

ทุกขเวทนามนัจะมา ไมยกัโดด ยามปกติธรรมดา ปวยนิดหนอยผมโดดแผล็วไปเลย ผม

ไปนอนเขลงอยูบนวิมานโนน ชัน้พรหม ผมก็นั่งมองดูรางกาย นอนก็ไดนั่งก็ได เหน็ทา

มันหมดลมหายใจเมื่อไร เราก็ไมกลับถาไมหมดลมหายใจ ทุกขเวทนาคลายตัวเราก็

กลับ 

  และก็มีบางครั้งในการปวยในระหวางกลาง ๆ พอเวลากําลังจะสบาย ๆ 

พวกเห็นนอนเงยีบกลับไปปลุกซะนี่ เกรงวาจะตาย ถาเขาปลกุมันก็ตองลงมา ลงมาแลว 

ถาไมลงมาดีไมดีเขาเอารางกายไปเผามันจะยุง วาระเราไมถึงจะกลายเปนสัมภเวสีไป 

วิมานนั้นก็ไมมีสิทธิ์ เพราะอายุมันยังไมถึง 

  เมื่อลงมาถึงรางกาย รางกายก็เจ็บปวดตามเดิม มันเปนการทรมานกันนี่

ความหวังดีของคนโง ทําใหคนปวยไขไมสบายมีทุกขเวทนาอยางหนัก และบางคนก็

ยืดยาด ๆ มีอะไรเร่ืองมาก สรางความรําคาญ ดไีมดีผมก็หลับตาไปเลย หลับตาเปดฉบิ 

รําคาญคนพวกนั้น บางทีก็มานั่งสอนอะไรตออะไรก็ไมทราบ คือไมเปนเรื่องเปนราว 

ไมไดมีประโยชน ตัวเองไมไดพบอะไรเลย กส็อนสงเดช ผมรําคาญคนพวกนี้จริง ๆ  
  ฉะนั้นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงและเพื่อนภิกษุ
สามเณร ถาเวลาผมปวย เห็นผมนอนเงียบ ๆ มันยังไมถึงเวลากิน ยังไมถึงเวลา
กินยาใหยา ก็อยาเพิ่งเรียก ปลอยไปตามปกติ จิตจะไดเปนสุข แตผมก็มั่นใจวา
ใครจะตึงตังโครมครามแบบไหน ถาผมตองการจิตสบาย ผมก็สบาย 
   

  ก็รวมความวาวันนั้นตั้งทาสู ตั้งอารมณตามสบาย ใจทรงอารมณเงียบ มี

ความสุขสงดัตามแบบฉบับ แตไมไดเขาฌานตัวเปง ๆ อยางเขาทํากัน พอจิตสบายเวลา 

๒ ทุมตรงเปง นาฬิกาตี ผมมีนาฬิกา แทนที่ไดตัวอืดมันจะมา กลายเปน ทาวสหมับดี

พรหมมา ทานมายืนขางหนา ผมกจ็ําได ผมพบทุกวัน ทําไมผมจะจําไมได ผมมีความ

เคารพในทาน ผมไปพรหมผมตองไปหาทาน ไปไหวทานกอน 

  เวลานั้นผมไปไดแคพรหม เพราะวาตําราทานสอนไวดีมาก ทานบอกวา 

"นิพพานมีสภาพสูญ" ในเมื่อนิพพานมีสภาพสญูผมจะไปยงัไง มันก็ไปไมได ไปกันแค

พรหม การตัดสินใจเพื่อนิพพานของผมก็ยังไมมี ผมก็มีความเขาใจวาผมตองปรารถนา

พุทธภูมิเปนปกติ และก็ตั้งใจไวเสมอวาตายแลวเมือ่ไรขอไปอยูที่พรหม มันมีความสุขดี 



  ที่วามีความสุขก็ไมมีสาว ๆ สวย ๆ เขาไปกวน ถาเปนเทวดา เทวดา

อยางยอม ๆ เทวดาเดก็ ๆ มีบุญนอย คนหนึ่งมีนางฟาเปนบริวารตั้งพัน ถาบารมี

มากกวานั้นมีบริวารมากกวานั้น และนางฟาเธอก็สวย ๆ เหลือเกิน สวยทุกคน ถาผม

เปนเทวดาเขา ไอนิสัยเดมิผมมันมีอยู ดีไมดีผมก็สถาปนานางฟาขึ้นเปนชายาเสยีหมด

จะวายังไง กร็วมความวาผมตัดสินใจไปอยูพรหมดีกวา สงัดเงยีบดี 

  เมื่อทาวสหมับดีพรหมทานมา ยกมือไหวทาน ผมไหวทานนะ ทานก็บอก

วา 

  "คุณ สมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจาทรงตองการใหไปพบทาน" 

  ผมก็บอกวา "ถาอยางนั้นขอทานนําหนา ไปทางไหนผมไมเคยไป" 

  พระพุทธเจาผมเห็น แตที่อยูของพระพุทธเจาผมไมเคยรู อันนี้เปนความ

จริง คนที่มีฌานสมาบตัิจะไปนึกวาเห็นนิพพานทุกคนนะไมได 

  ไอที่วานิพพานสูญนะเรือ่งมันเปนอยางนี้ 
  พวกไดฌานโลกียไมเคยเห็นแมแตเงาพระนิพพาน เวนไวแต
กําลังใจเวลานี้จะสะอาดเทากับกําลังใจพระโสดาบันโดยเฉพาะเวลา ไมตลอด
วันก็สามารถเห็นนิพพานได 
  ถาหากวาไดอภิญญาก็สามารถไปนิพพานได ถากําลังใจไมสะอาด
เทาพระโสดาบันไปไมไดแน 
  แตการเขาเขตพระนิพพานจริง ๆ ไมใชกําลังของพระโสดาบัน 
พระสกิทาคา ตองเปนกําลังอยางตํ่าคืออนาคามี กําลังเวลานั้นถาเทาอนาคามี
จะดูภาพพระพุทธเจา พระอรหันตที่เขาพระนิพพานไปแลวจะแสบตา ตอง
ตัดสินใจวาถารางกายพังเมื่อไรขอมานิพพานจุดเดียว เราไมตองการมนุษยโลก เท

วโลก พรหมโลกตอไป เปนการตัดอวิชชา ถาตั้งใจอยางนี้จะมองกันไดสบาย ๆ กําลัง

เสมอกัน แตเฉพาะเวลาสั้น ๆ ของทานมีตลอดกาล ของเราเฉพาะเวลากใ็ชได 

  รวมความทานสหัมบดพีรหมทานนําหนา ผมก็ตามทาน แทนที่ทานจะ

พาตรงขึ้น ทานพาไปชมผานตั้งแตโลกันตนรกถึงอเวจี วาเรื่อยขึ้นมาทุกขุม อธิบาย

เร่ือยขึ้นมา แตเร็ว เร็วก็ฟงชัด ขึ้นมาถึงสวรรคตั้งแตภูมิเทวดา รุกขเทวดา อากาศเทวดา

หมด ผานพรหมทุกชั้น ทานชี้หมดวา ทุกอยางทีไ่หนมีสุข ที่ไหนมีทุกขอยางไร อธิบาย

หมด เราก็เขาใจอยูแลว ไมตองอธิบายยาว แลวทานก็ไปถึงพรหมชั้นที่๑๖ ทานบอก 



  "หนาที่ของผมมีแคนี้ ตอไปเปนภาระของทานจะตองไป" 

  ถามวา "ไปทางไหน" ก็ชี้วาไปจากนี ่ ไปจากพรหมชั้นที่ ๑๖ ชี้ทางสูงขึ้น 

ผมก็หมดปญญา 

  การไปตั้งแตเดิมถึงพรหมชั้น ๑๖ กําลังผมดีมาก พอทานชี้ทางเห็นทาง

แลวก็กาวไป พื้นที่ทางชี้เปนแกวผสมทอง แพรวพราวระยับสวยสดงดงาม คิดวา

แผนดินที่นี่ทาํไมสวยนัก เรามาตั้งแตโลกันตนรก ผานมนุษย ผานเทวดา ผานพรหม ไม

มีดินแดนไหนสวยเทาขนาดนี้เลย แตวาการออกจากเขตพรหมชั้นที ่ ๑๖ กลายเปนคน

หมดกําลังเดนิโผเผ ๆ กาํลังมันนอยกวากําลังที่ผมพูดอยูเวลานี้ เวลานัน้โซซัดโซเซจริง 

ๆ บังเอิญไมเทาก็ไมมีไป ถามีไมเทาไปคงจะตองเอาไมเทายัน 

  เดินไป ๆ ก็ไปชนวัดหนึ่งมีกําแพงสวยสดงดงาม เปนทองผสมแกวแต

แพรวพราวเปนระยับ หนาซุมประตผูมขโมยแบบมาทําไวที่วัดทาซุง ลักษณะซุมประตู

แบบนั้นแตสวยกวานี้มาก วิจิตรพิสดารเยอะ ที่ทําไวหยาบตามฉบับของคนทํา และก็

ขโมยแบบคราว ๆ เอามาทําไวที่นั่นเพื่อเปนเครื่องเตือนใจของผม ผมเดินทางไปเมื่อเห็น

ซุมประตูทีไร ผมตองยกมือไหวและนึกถึงซุมประตูที่เราเหน็ที่นั่น เปนการเตือนใจคลาย 

ๆ กับวาเรามองพระพุทธรูปและกเ็ห็นพระพุทธเจานั่นเอง 

  พอเขาไปเหน็แพรวพราวก็ผานเขาไป เวลาจะผานซุมประตูเหน็พรหมยืน

อยู ๔ องค พรหมทั้ง ๔ ทานยกมือไหว แตความจริงเวลานัน้ไอใจผมมันแคพรหม แต

สวยงามเปนระยับเปนพเิศษจริง ๆ แพรวพราวเปนระยับ ความจริงไมใชพรหม พระ

อรหันต ผมไหวทาน ทานก็ไหวผม ผมนึกวาพรหมไหวพรหมคงไมเปนไร เวลาไปเวลา

นั้นรางกายมันแพรวพราวเปนระยับเหมือนกัน แตผมเขาใจวาผมเปนพรหม เพราะ

ความรูมีแคพรหม เขาไปก็ไปเจอะวดั มีอาคารอยู ๓ หลังและมีหอระฆัง 

  เดินไปดานทศิตะวันออกมี สระโบกขรณี มีแทนแกว มีตนไมแกว มอง

ไปนะไมเดิน ผมเดินรอบ ๆ ดู เอะ มันวัดอะไรหนอ เงียบสกัด หาพระสักองคคนสักคนก็

ไมได เขาใจวาเปนวัด เดินออมไปถึงหอระฆัง ผมก็เลยนั่งบนหอระฆังบนพื้น หมดแรง

จริง ๆ แลวกน็อน 

  พอนอนแลวสายตาก็มองไปทางทิศตะวันออก เห็นสมเด็จพระผูมีพระ

ภาคเจาเสดจ็มา มีฉัพพรรณรังสีรัศมี ๖ ประการสวยสดงดงามมาก วันนี้เปนสวยเปน



กรณีพิเศษ แพรวพราวเปนระยับ ทานมาทางดานทิศตะวันออกและเดินเขามา ตรงนัน้

ไมมีประตู ผมเขาใจวาทานตองขามกําแพงมา แตพอเดินถึงกําแพง ปรากฏกําแพง
ขาดออก ยนเขาไป ยนเขาอยูลักษณะรูปเดิมไมมีรอยยน ทานเดินผานมาแลว 
กําแพงก็ดันเขาไปติดกันตามเดิม ทานก็เดินมาที่ผม ทานก็นั่งบนพืน้ของหอระฆังที่

ผมนอน และผมก็ตองมานั่งขางลาง ผมเคารพทานมานาน 

  ทานถามวา "ชาตินี้เธอคิดวาจะมานิพพานไหม ?" 

  ทานถามแบบนั้น ผมก็บอกวา "ผมไมเคยคิดที่จะมานิพพาน" 

  ทานถามวา "เพราะอะไร?" 

  ผมบอกวา "กําลังใจของผมไมเคยคิดถึงเรื่องนิพพานเลย อีก
ประการหนึ่งก็ไมอยากจะไปเพราะนิพพานมีสภาพสูญ ไมมีอะไรเลยเหมือน
อยางอากาศวาง ๆ เปลา ๆ ผมตั้งใจแคพรหมเปนสุข" 
  และทานก็ถามวา "ที่นี่เขาเรียกอะไร...?" 

  ผมก็บอกวา "ผมไมรูจัก" 

  ทานถามวา "พรหมชั้นที่ ๑๖ รูจักไหม...?" 

  ผมก็บอกวา "รูจัก เพราะพรหมชั้นที ่ ๑๖ ผมมาไหวทานสหมับดีพรหม

ทุกวัน และวันนี้ก็ผานพรหมชั้นที่ ๑๖ มา" 

  ทานถามวา "เลยพรหมชัน้ที่ ๑๖ เขาเรียกอะไร?" 

  ผมตอบวา "ผมไมทราบ" 

  จะตอบนิพพานก็ไมได นพิพานมันสญูนี่ มันก็ไมมีที่ 

  ทานก็เลยบอกวา "ที่นี่เขาเรียกนิพพาน อาคารตาง ๆ ที่ปรากฏขึ้นเพราะ

อาศัยบุญบารมีที่เธอสรางวิหารทานไวในพระพุทธศาสนาแลทําเปนสาธารณประโยชน 

เธอทําไวมากจึงมีวิมานถึง ๓ หลงั และกจ็ึงไดมีหอระฆังวิเศษ และวิมานก็เปนหลัง

ใหญพิเศษมาก วิมานบนนิพพานหลงัใหญ ๆ อยางนี้ไมคอยมี จะมีเฉพาะสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจาเทานั้น" 

  ผมก็แปลกใจถามวา "ของผมทาํไมถึงโตขนาดนี.้..?" 

ทานก็บอกวา "เธอปรารถนาพุทธภูมิมานาน อาศัยบุญบารมีที่ปรารถนา

พุทธภูมิมา วิมานมันก็ตองโตเพราะบุญทําไวมาก" 



ทานก็ถามตอไปวา "เธอตั้งใจจะมานพิพานไหม ในเมื่อทราบวาทีนี้เปน

นิพพาน" 

ผมก็บอก "ไมเอาละ ไมไหว กําลังใจไมมี มันหมดแรงจริง ๆ ครับ" 

เวลาที่พูด พดูเหมือนคนซังกะตายพดู มันหมดแรงจริง ๆ  

 

ทานถามวา "เปนเพราะอะไร ?" 

ก็กราบเรียนทานบอกวา "เปนเพราะกําลังวิปสสนาญาณไมพอ" คือ

สนใจนอย สนใจเฉพาะสมถภาวนา เร่ืองวิปสสนาญาณมีบาง แตวา

นอยเต็มท ี

  สมเด็จพระชนิสีหก็ทรงตรัสวา "ใช แตวาอาจารยของเธอปอนวิปสสนา

ญาณไวหลายนะ กอนจะภาวนาเธอพิจารณาวา รางกายเปนอนิจจัง ของไมเที่ยง เปน

ทุกข เปนอนตัตา นั่นคือวิปสสนาญาณ" 

  ผมพูดยอ ๆ นะ หลวงพอปานสอบแนบเนียนกวานี้ และทานกเ็ลยเนรมิต

ไมขึ้น ๑๐ ทอน ทอนแคศอก บางมาก ทรงเรยีกพระมา ๙ องค ดูเหมือนจําไดวาหลวง

พอปานเปนองคที่ ๓ พระทั้ง ๙ องคนั้นมาไหวพระพุทธเจา ยกไมขึ้นบาแลวก็เดินไป ๆ 

หมด ๙ องค เหลืออีก ๑ ทอน ทานกบ็อกวา "เธอยก" 

  ผมก็บอก "ยกไมไหว" 

  ทานบอกวา "นี่เปนคําสั่ง ไมใชคําขอรอง" 

  ในเมื่อคาํสั่งนี่ผมถือมาตั้งแตเด็ก ถาทานแม ทานยาย หรือใครสั่งผมตอง

ทําทันท ีผมจะไมยอมขัดคําสั่งของผูบังคับบัญชา ฉะนั้นผมอยูโรงเรียนจึงไมเคยถูกดุถูก

ดา ไมเคยถกูเฆี่ยน เพราะคําสั่งของครูตองเปนคําสั่ง เวลาโตแลวไปทํางานกับใคร ก็ไม

เคยมีโทษเพราะการขัดคําสั่ง ในเมื่อพระพุทธเจาสั่งก็ยิ่งกวาพวกนั้นอีก มีความสําคัญ

เราก็ตองทํา 

  ใจมันบอกยกไมไหว แตพอลุกขึ้นมาตั้งทายักแยยักยันวาเอายังไง ๆ ก็

ลองยก พอจบัปบมันเบายิ่งกวากระดาษบาง ๆ อีก เวลานี้กําลังใจมาถึงที ่กําลังใจก็มา 

ยกไมขึ้นบาออกเดินปบ ๆ แบบทหารตามพระ ๙ องคไป 

   



  เดินไปไดสักประมาณ ๑๐ เมตรกระมัง ทานก็ทรงเรียกใหกลบั "กลับมา

กอน เอาไววาง" แลวผมกก็ราบทาน 

  ทานบอกวา "มันเปนของไมยาก ทาวสหัมบดีพรหมชี้ใหดูแลววา นรกขุม

ไหนมันมีความสุขบาง" 

  ผมกราบทูลวา "ไมมีขุมไหนที่ผมชอบเลย ผมเข็ด ทานทาวสหัมบดี

พรหมทานก็บอกขุมนี้เธอมากี่ครั้ง บอกไปหมดเลย เข็ดเต็มท"ี 

  ถามวา "เปรตเผาไหนมีความสุขบาง...?" ไมมี 

  "อสุรกายกลุมไหนมีความสุขบาง" ไมมี 

  "สัตวเดียรัจฉานประเภทไหนมีความสุขบาง" ก็ไมมี 

  ถามวา "เปนมนุษยสุขไหม...?" 

  บอก "ไมไหวแลว เข็ดความเปนมนุษยเหลือเกิน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งทําคุณกับใครเหมือนไฟตกน้ําเสมอ ไมมีใครรูคุณ การปวยไขไมสบายถึง   
๒-๓ ป คนเขายังไมรูวาปวยเลย เขาคอยอยางเดียววา จะตองการวาอะไรมันมี
บาง ผมเข็ดความเปนมนุษย" 
  ทานถามวา "เทวดาชัน้ไหนมีความสุขที่ตองการบาง...?" 

  ผมก็บอก "เข็ด เปนเทวดาหลายครั้งแลวตองโดดไปทุกท"ี 

  ทานถามวา "เปนพรหมชัน้ไหนที่ตองการ...?" 

  ผมบอก "พรหมชั้นที่ ๑๐" 

  ทานถามวา "การเปนพรหมดีไหม...?" 

  ผมบอกวา "ดีไมมาก หมดบุญวาสนาบารมีก็ตองไป ผมก็โดดไปจาก

พรหมจะกลบัขึ้นมาเปนพรหมใหม" 

  ทานถามวา "ถาสามารถมานิพพานไดจะอยูไดตลอดกาลจะพอใจใน

พรหมไหม...?" 

  ผมก็บอกวา "ถามานิพพานได ถานิพพานมีพื้นที่อยางไร ผมไม
อยากไปพรหม ผมอยากไปนิพพาน" 
  ทานก็บอกสัน้ ๆ วา "การใชวิปสสนาญาณวาจะมานิพพาน เอาสั้น ๆ 

(วันนี้ผมขอพูดสั้น ๆ) อันดับแรก รังเกียจรางกายตามความเปนจริง รางกายผูชายก็ดี 

รางกายผูหญิงก็ดี ไมมีรางกายไหนสะอาด(ผมเห็นชัด)รางกายผูชายกต็าม รางกาย



ผูหญิงก็ตามไมมีการทรงสภาพ แกทกุวัน มีแตความทุกข (ผมเห็นชัด) รางกายทุกคน

ตองมีความปวยไขไมสบาย (อันนี้ถนัดมากปวยบอย) และทุกคนจะตองตาย (อันนี้ก็

ทราบ) ถาตายแลวอารมณชั่วก็ไปอบายภูมิ อารมณดีหนอยเปนมนุษย ดมีาอีกนิดเปน

เทวดา ดีมาอีกหนอยเปนพรหม แตก็หมุนกันไปวนกันมาไมมีความสุข ตัดสินใจไว

โดยเฉพาะวานับตั้งแตบดันี้เปนตนไป ถารางกายพังเมื่อไรเราขอมานิพพาน จงอยาคิด

วารางกายมันเปนเรา เปนของเรา เธอมาเวลานี้เธอนํารางกายมาหรือเปลา...?" 

  ก็บอกวา "เปลา" 

 

  ทานถามวา "เวลาที่ไมนํารางกายมา ออกจากกายแลวมีความสุขหรือ

ความทุกข...?" 

  ก็กราบทูลวา "เวลานี้มีความสุขมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาพบองค

สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็สุขเปนพิเศษ ยิ่งไปกวานั้นองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ

ทรงแนะนําวาที่นี้เปนนิพพานก็ยิ่งสบายใจมากขึ้น และก็รูวาทีน่ี้เปนที่อยูของตนเอง ยิ่ง

มีความสุขใจมาก อยากมาพระเจาขา" 

  ทานบอกวา "อยากมา ใหอยากไวตลอด และทํากิจเพื่อจะมานิพพานให

ได" 
  ๑. โลภะ ความโลภ จงอยากลับใหมีอีก เวลานี้เธอตัดไปไดแลว 
  ๒. โทสะ ความโกรธของเธอยังมี พยายามตัด 
  ๓. ราคะ ความรัก เธอระงับมันได พยายามตัดใหส้ิน 
  ๔. โมหะ ความหลวง การคิดวาเปนพรหมดี จงเลิกเสีย (เวลานั้น

มันติดแคพรหมอยางเดียว) ตองการมาเฉพาะพระนิพพาน และโดยเฉพาะอยางยิ่ง

นับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป เธอจะมานิพพานไดทุกขณะจิตที่ตองการและก็จงมาทุกวัน อยู

นั่งนอนใหเปนสุขแทนวิมานของพรหม ขึ้นมาแลวมาอยูที่ตรงนี้ ที่วิมานนี ้ หลังไหนก็ได 

ตรงไหนก็ได บริเวณทั้งหมดเปนของเธอ ถาเธอตองการพบตถาคต นึกเมื่อไรจะมาถึง

เมื่อนั้น" 

  ในเมื่อองคสมเด็จพระภควันตทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแบบนั้นก็ชืน่ใจ 

และทานก็สงกลับ ทรงตรัสวา 



  "จงกลบัไปเขารางเดิม เวลานี้กําลังนอนปวยอยูที่โรงพยาบาล จงเดินไป

ทุกจุดดูคนทกุคนวานอนอยูที่นั่นมีความสุขหรือความทุกข ถามีรางกายอยางนั้น คนที่

นอนที่นั่นมฐีานะทุกฐานะ ไมมีใครมีความสุข" 

  "และเธอจงอยาลืม ทุกเชามืดเปนอยางนอยขึ้นมาทุกวัน หลงัจากนั้นถา

จิตใจไมสบาย รางกายเครียด มาพักที่นิพพานสกั ๒-๓ นาที ทําอยางนี้ตายเมื่อไรมา

นิพพานเมื่อนั้น" แลวสมเด็จพระภควนัตก็ทรงสงกลับ 

  หลังจากนั้นแทนทีผ่มจะไปไหน ผมก็ไปนิพพาน ผมไมไปพรหมแลว ผม

ม่ันใจวานิพพานมี ไมสญูตามที่เขาวา 

  นี่แหละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและบรรดาเพือ่นภิกษุสามเณร การ

พูดบันทึกคราวนี้ใหเปนหนังสือ และก็ตอนนี้ขอเปนการจบหนังสือเลมทีห่นึ่ง เลมหนึ่งมี 

๑๐ คาสเซท และก็เร่ืองการตายของผมนี่ยังไมหมด นี่เปนตายกรณใีหญ เปนกรณี

พิเศษ พบองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐทรงยืนยันวาไปนิพพานได 

  เอาละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย เทาทีผ่มพูดมานี่นะ อาจจะมีใคร

บางไหมที่กลาววา "เปนการอวดอุตริมนุสธรรม" ธรรมอันยิ่งที่ไมมีในตน แตอยาลืม

วาองคสมเด็จพระทศพลทรงยืนยันกบัพระสงฆทัง้หลายวา โมคคัลลานเปนลูกของเรา 

เห็นจริง รูจริง พูดตามความเปนจริงไมผิดวินัย 

  ตอนี้ไปสัญญาณบอกเวลาหมดแลว สําหรับเลมที ่๑ ขอจบแตเพียงเทานี้ 

ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบรูณพูนผล จงมีแดบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูรับ

ฟงทุกทาน 
          สวัสดี 
   


