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มีคนถามอาตมาถึงเรื่อง เสียงประหลาดที่ทานเจาเมืองปราจีนบุรี (นายประมวล รุจน
เสรี) ไดยินเมื่อคืนวันที่ ๙ เม.ย. ๓๔ นั้นวาเปนเสียงอะไรแน
จะเลาใหฟงสั้น ๆ วา แถวยานบานนี้เปนบานโดนสาป ตอนสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชเสด็จยกทัพกลับจากเชียงใหม ลองไปสูกรุงศรีอยุธยา ไปทางเรือ
ตรงนี้เปนสถานที่เมืองพรหมนคร มีเจาเมืองครองนครนี้ พระองคทรงแวะเขามาถาม
ยานบานนี้วา พมามีเหลือแถวนี้บางไหม
พมาอยูหลังวัดนี้เยอะ สรางวัดอยูที่นี่ หลังวัดอัมพวันเขาเรียกวาวัดชีปา สรางหันหนา
โบสถไปทางตะวันตก พมายังอยูที่นี่อีกกลุมหนึ่ง ยังกลับเมืองไมหมด
คนบานนี้เพ็ดทูลวาไมมีพมา ทานบอกวา อยาโกหกเรานะ ถาโกหกเราแลวเอาดี
ไมได เลยไมเสด็จแวะ เสด็จไปวัดสระเกศ เลยไชโยไปหนอย อยูทางฝงตะวันออกของ
แมน้ําเจาพระยา สมเด็จพระนเรศวรทรงสระพระเกศาที่นั่น จึงชื่อวัดสระเกศมาจนทุก
วันนี้
มีหลวงพอองคหนึ่งชื่อ หลวงพอโตะ เปนอุปชฌาย ทานอายุมากหลายปแลวในสมัย
นั้น (ปจจุบนั มรณภาพแลว) ทานขุดในฐานโบสถเกา เพื่อจะสรางโบสถใหม
ไดพระรูปสมเด็จพระนเรศวรเปนเนื้อสัมฤทธิ์
ไมทราบวาใครสรางตั้งแตสมัยใด
อาตมายังเคยไปเห็น บอกวา “หลวงพอ ขอใหผมไมไดเหรอนี่” ทานบอกวา “คุณอยาเอา
เลย ผมจะเอาไวถวายในหลวง”
โอโฮ! เนื้อดีจัง เปนเนื้อสัมฤทธิ์เปนพระรูปสมเด็จพระนเรศวร รูปลักษณะคลายกับที่
ผูวาฯ (นายประมวล รุจนเสรี) สรางเปนเหรียญ แตพระองคยืนถือดาบ ตอนออกสงคราม
ไมทราบใครสรางไว
ในปรุงขึ้น ในหลวงเสด็จวัดสระเกศ หลวงพอโตะก็ถวายพระรูปสมเด็จพระนเรศวรแด
ในหลวงไป
เลยเสียงรองประหลาดที่วัดนี้มีเสมอนะ จะเลาเรื่องแพทยหญิงบุญเยี่ยม มานั่งเจริญ
กรรมฐาน ๗ วัน ที่กุฏใิ ต ทางโยมไปทานอาหารกัน เปนกุฏิหลังเล็ก ๆ มีถนนเดิน ไฟ
สวาง
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ตี ๔ อาตมาลงโบสถ สวดมนตสอนพระนวกะในระยะเขาพรรษา ณ โอกาสนั้น แพทย
หญิงบุญเยี่ยมก็ออกเดินจงกรม นั่งกรรมฐาน
วันหนึ่งที่หนากุฏิไฟสวางอยางนี้ มีภกิ ษุรูปหนึ่งเดินเขามาหา แลวกลาววา
“โยม ขอเจริญพร” แพทยหญิงบุญเยี่ยมก็มองไปที่หนากุฏิ บอกวา “พระคุณเจาอยูวดั
ไหนคะ อยูวัดนี้หรือเปลาคะ ทําไมจวี รขาดหมดนี่” พระภิกษุองคนั้นตอบวา
“อาตมาชื่อพระเฟอ ง”
“อาตมาอยูที่นี่ ไดถึงแกมรณภาพไป ๑๕ ปแลว”
“มาทําไมเลาคะ”
“มาขอสวนบุญ ชวยแบงบุญใหอาตมาดวยเถอะ” แลวเลาประวัติใหฟงวา
“อาตมากอนมาบวชนี้เปนจาตํารวจอยูนครราชสีมาแลวลาออกมาบวช บานอาตมาอยู
ใตวัดอัมพวันนี้ ขอสวนบุญไดไหม?”
ขอเจริญพร เพื่อทราบเสียตอนนีว้ าผูที่มีบุญวาสนา มักจะมีผมู าขอสวนบุญอยางนี้
บางที่จะไดยินเสียงรองครวญครางขอบุญกุศลใหชวยเขาหนอย มันไมไดยินทุกคนหรอก
แลวแพทยหญิงบุญเยี่ยม ก็บอกวา “พระคุณเจาดิฉันจะแผเมตตาถวายกุศลให” นี่
แหละคนมีบญ
ุ วาสนา บางจะมีผูมาขอสวนบุญ พระก็เปนเปรตไดนะ
อาตมาออกจากโบสถยังไมสวางดีแลย ประมาณตีหาครึ่ง แพทยหญิงบุญเยี่ยมมา
คอยที่หนากุฏิแลวบอกวา
“หลวงพอ ดิฉันจะถามอะไรสักหนอย”
“ถามอะไรละ มาทําไม ยังมืดอยู ยังไมสวาง ไมไดนั่งกรรมฐานหรือ”
“เมื่อสักครู ตอนตี ๔ ดิฉันออกมานัง่ ที่หนากุฏิกรรมฐาน มีพระองคหนึ่งมาขอสวนบุญ
และพระองคนั้นบอกวาชือ่ เฟอง มีไหมคะ”
อาตมาก็บอกวา “มี ตายไปตั้งสิบกวาปแลว”
แพทยหญิงบุญเยี่ยมบอก “โอโฮ! ขนหัวลุกเลย” พระเฟอ งเปนเปรตอยูท ี่วัดนี้ เดี๋ยวนี้
ยังอยูนะ ทําไมถึงเปนเปรต ตอนบวชเปนพระภิกษุอยูวัดนี้ ไมเคยทํากรรมฐาน สอนใหก็
ไมเอา หัวดื้อหัวรั้น เวลาเย็นเขาบานทุกวัน บานอยูใตวัดนี้ บอกไดไมกลัวหรอก
มีพระองคหนึ่งชื่อหลวงตาออน ชอบปลูกตนนอยหนาปลูกไวเยอะ ปลูกไวถวายพระ
ไมไดเอาไปไหน ทําสวนนอยหนาไวเยอะแยะ มีนอ ยหนาสุกแลวก็ถวายพระกันเทา
นั้นเอง เปนของสงฆ
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หลวงตาเฟองก็แนเลย ลักของเขาไปเขาบานทุกวันเอาโนนไป เอานี่ไป ทําไมจะไม
เปนเปรตเลา เดี๋ยวนี้ยังอยูในวัดนี้
ถาแพทยหญิงบุญเยี่ยมเคยรูจักพระเฟอง เคยมาที่นี่ อาตมาจะไมเชือ่ เรือ่ งนี้ นี่เขาไม
รูจักเลยนะ บอกเปนตุเปนตะหมด
เลยบอกแพทยหญิงบุญเยี่ยมไปวา “โยม แผสวนกุศล ทํากรรมฐานเขา” ทํา
กรรมฐานนี่ชวยเหลือเปรตไดดีมาก ก็แผสวนกุศล ใหสมประสงคไปซื้อผามาถวาย
สังฆทานให พอวันที่เจ็ดจะกลับ เวลาเดียวกัน หลวงตาเฟองหมผาสวยมาแลว
“โยม ขออนุโมทนา ขอบพระคุณมาก บัดนี้ไดรับสวนกุศลแลว” ก็เรียบรอยไป และ
“สัพพี” ใหดวย นึกวาพระเปรตจะยถาสัพพีไมได แพทยหญิงบุญเยี่ยมก็สาธุ เสร็จแลวก็
รีบมาหาอาตมา
บอกวา “หลวงพอ หลวงตาเฟองมาอีกแลว” นึกวาจะมาขอสวนบุญอีก แตเปลาไม
ไดมาขอ มา “ยถา” ให และ จีวรที่เคยขาด เปนจีวรใหมหมด นี่เห็นไหม
เสียงรองครวญคราง
นี่มีมานานแลว
มีโยมที่เปนศาสตราจารยคนหนึ่งอยู
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ มานอนพักกุฏิใต กุฏิสอนพระอภิธรรมหลังริมนะ พัก ๒ คน
เพื่อนอาจารยดวยกัน แตก็เปนเวลา ๔-๕ ปมาแลว
กุฏินั้นแปลก บางทีโยมจะไปเขาก็เปดไฟรับ ปดไฟได เปดไฟได อาตมาก็ใหไปดู
วาคัตเอาทอาจจะมีจิ้งจกเขาไปตอแลวไฟช็อตไปติดได ใหไปเปดดูใหหมด ปรากฏวาไม
เปนอะไรเลย ก็เปลี่ยนคัตเอาทใหม ทําใหม ก็ยังเปดไฟได ดังที่กลาวนี้
ศาตราจารยนั่นก็นอนหลับ สวดมนต ไหวพระ แผเมตตาเจริญกรรมฐาน พอสมควร
แกเวลาก็นอนหลับ มีเสียงคราง เหมือนอยาง เสียงประหลาด ที่ผูวาราชการจังหวัดได
ยิน ที่เลาใหอาตมาฟงเปนเสียงอันเดียวกัน มารองครวญครางอยูขางหู
ศาสตราจารยก็ลุกปลุกเพื่อนอาจารยที่มาดวยกันใหลุกฟง
อาจารยนั่นก็ตื่นขึ้นมา
งัวเงียอาจจะไมไดยิน เอะไดยินคนเดียว
ลืมถามทานผูวาฯ ไปวา ที่ทานนอนมีใครไดยินดวยไหม ถามทานศึกษาเกษม (นาย
เกษม หนวยคอน) ก็บอกวาไมไดยนิ เลย เมื่อคืนนี้ทานศึกษามานอนบนศาลา บอกวาผม
มานอนกับพระดีกวา เพราะเจาเมืองกลับแลว
ที่เจาเมืองเลาใหอาตมาฟง ไดยินเสียงครวญครางคลาย ๆ วา เกิดทุกขอยางแรง มา
ขอความชวยเหลือฉะนั้น
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ศาสตราจารยก็แผเมตตาให เสียงรองโหยหวนคลาย ๆ คนมีทุกขอยางแรงมาขอ
ความชวยเหลือนั้น แตยังมีจิตวิญญาณที่ติดคางจากที่ประหารชีวิตอยูอีกมากมาย
โทษทัณฑที่ฆาเขา ๗ ชั่วโคตร และยังมีเวรกรรมดุราย โดนทําโทษ เชน อสุรกาย เปน
ตน
อสุรกายยังมีในวัดนี้อีกมากหลาย โดยอยากลัวก็แลวกัน ไมใชผีตาโบ ไมตอ งไปกลัว
ไมนากลัวหรอก
เหมือนนายวิโรจนที่ออกมารายงานตัวที่
ออกมาเปนคนอยางนี้
หอประชุมออกมาสวย ๆ ไมใชตาโบ ถาผีตาโบนั่น ผีโทรทัศน ผีลิเกเอาหนากากสวม
บางทีใครมานั่งกรรมฐานขี้เกียจลุก เดี๋ยวมาปลุกใหได ที่นี่มีคนปลุก ไมตองกลัวหรอก
แตนี่เราก็ไมสามารถจะทายได วาเสียงอัศจรรยดลบันดาลนี้เปนเสียงใคร คงเปนเสียงที่
ขอความชวยเหลือ
อาตมาก็เลาเรื่องพระนเรศวร ทานผูว าราชการจังหวัดกลับมาวาตรงกับเหตุผล ทาน
จึงขอธูปไปจุดบอกเลาตรงโนน บอกวาขอใหพนคําสาปเถอะ
อันนี้ขอเจริญพรวา ผูใดมีบุญวาสนาสูง มักจะไดยินเสียงมารองขอความชวยเหลือ ถา
เราไมมีบุญกุศลพอ ก็ไมมีใครมารองของความชวยเหลือแตประการใด ก็เขาในหลักนี้
เชนเดียวกัน แตก็ไมสามารถจะคนเดาวา เสียงนั้นคือของใคร อันนีจ้ ะไมขอบอกในที่
ประชุมนี้ มีตัวอยางอยูห ลายราย
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