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วันนี้จะเลาเรื่องดาบของแมทัพ ทําใหคนฝนและตองมาทีว่ ัดนี้ ไปไดมาอยางไร ตองใช
เงินเทาไร เปนเรื่องอัศจรรยของอาตมา ผานมาเปนเวลานานหลายสิบปแลว ตอนนัน้ อยูวัด
พรหมบุรี ยังไมไดมาอยูที่วัดนี้ ก็จะขอเลาประวัติอาตมาสักเล็กนอย
เมื่อสมัยอยูวัดพรหมบุรี ก็เริ่มสอนกรรมฐานมาตัง้ แต พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๙ หลังจากที่
เดินออกจากปา ก็มาเจริญภาวนาและสอนกรรมฐาน เริ่มตนที่วัดพรหมบุรีตามลําดับมา
วันหนึ่งสมภารใชอาตมาไปเชาเมรุพรอมเครือ่ งตัง้ จะมาจัดงานศพที่วัดตองไปเชาที่
หัวเวียง บานแพน อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แถวโนนเขามีอาชีพคาเมรุ มีไฟประดับสวยงามพรอมเครือ่ งตั้งบนศาลา เหมากันมา
อยางนั้น แถวนี้ทั้งแถวไมมีเมรุ สวนมากเปนเมรุเผาเตาฟน ถามีงานศพผูมีเกียรติหรือผูมี
เงินตองไปเชาเมรุ เมรุกม็ ีมากทางหัวเวียง ผักไห บานแพน ก็เลยตองไปที่นั่น

อดีตชาติของหลวงพอ
กลาวถึงบานหนึ่ง เปนเรื่องอัศจรรยครั้งอดีตชาติของอาตมา เจาของบานชือ่ แมชุม
ศรี ศรีเรือง เปนเจาของโรงสี อาตมาไมเคยผานทางนั้นจึงไมเคยรูจัก
แมชุมศรีนี้ยงั ไมมีครอบครัว ยังเปนสาว เขานั่งสมาธิแลวฝนสามคืนติด ๆ กัน ฝน
วา เมือ่ อดีตชาติของเขา เขาอยูที่กรุงศรีอยุธยา เขามีลูกชายคนเดียว และลูกชายคนนั้นได
กําลังรบทัพจับศึก และในฝนนั้นบอกวา ลูกชายโดนกลศึกวิธี พมาไดฆาลูกชายโดยผลักเขา
ลงน้ําถึงแกความตาย ที่อําเภอบางไทร ตรงปากครองที่ทัพพมาเดินผานเมื่อสมัยกรุงศรี
อยุธยาแตกทัพวันนั้น เขาก็รองหมรองไหวาลูกชายเขาตองจากไป บานเขาอยูตรงนั้นตรงนี้
อีกคืนหนึ่งเขาฝนวา ลูกชายเขามาบวชเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ไมทราบวา
อยูวัดไหน และในวันที่ ๕ กุมภาพันธ (อาตมาจํา พ.ศ. ไมได ไมไดดูสมุดบันทึก) เวลา
๑๐.๓๐ น. ถามีพระมาฉันเพลที่บานในวันและเวลานั้น ก็เปนลูกชายของเขาเมื่อครั้ง
อดีตชาติ ที่รบทัพจับศึกแลวโดนกลศึก ถูกฆาถีบลงน้ําไป เขาก็สํานึกอยูตลอดเวลา และก็
เลาใหพี่นอง พอแมฟงวาดิฉันฝนอยางนี้

หนีก้ รรมขามชาติของอาตมา

๑

พี่ชายควบคุมโรงสีอยู ก็บอกวา “ฝนไมเขาเรื่องเขาราว” แตเขาก็เชื่อมั่นของเขา
เหลือเกินวา ในวันที่ ๕ กุมภาพันธนี้จะตองเตรียมทําอาหาร ถามีพระองคไหนมาบานเรา
ตองใชแนนอน
บานนี้ใหญมาก มีโรงสีติดอยูขางบาน มีสะพานลงไปสูตีนทา มีแพน้ํา บานทาสี
สวยงาม
เผอิญตรงกับวันที่อาตมาจะไปหาเชาเมรุ อาตมาลงเรือจากสิงหบุรีไปถึงผักไห ก็ไป
ถามหาบานนายสงาที่เขาเปนเจาของเมรุอยูหัวเวียง อาตมาก็วาจางเรือหางยาวใหไปสงที่
บานนายสงา เจาของเรือหางยาวก็รูจัก
คาเรือขาไปคิด ๒๐ บาท ไปกลับคิด ๕๐ บาท เพราะตองเสียเวลาคอย อาตมาก็ตกลง
ลงเรือจากตลาดผักไหเรื่อก็แลนไปเลย แลวมาสงที่บานนี้บอกวาเปนบานนายสงา
เสียงเรือแลนดัง พูดอะไรไมคอยไดยิน อาตมาก็นึกวา ใชแลว บานนี้ใหญโต นาจะ
เปนบานของเจาของเมรุ
พอขึ้นจากเรือ เขามานิมนตที่แพเลย มานิมนตกันเยอะ ขึ้นไปมีสํารับกับขาว โตก
มากมาย เอะ! อะไรกันนี่ เราจะมาหาเมรุ อาตมารําพึง
เขาก็นิมนตใหนั่ง เอาหมากยามาถวาย คุยกันวาไมรูจักกัน เหมือนรูจักกันมาหลายป
อยางนี้
อาตมาก็คิดวา จะใชบานนายสงาหรือเปลา เรือหางยาวพอสงปบ ก็บอกวา “ทาน ผม
ไปธุระกอนนะ ประมาณชั่วโมงหนึง่ ผมจะมารับ” แลวเรือหางยาวก็วิ่งออกไปเลย นี่เขาบอก
วาเขารูจักบานนายสงาที่หัวเวียงที่เปนเจาของเมรุ
มีพวกโรงสี พวกแขกมาเต็มบาน มีสํารับครบ เวลา ๑๐.๓๐ น. พอดีตรงกับที่เขาจด
ไว เขาก็เลยเจี๊ยวจาวกันใหญ เราก็ไมรูเรื่องอะไรกับเขา เลยบอกวา
“โยมจะทําบุญเรื่องอะไรกันนี่ ไมใชอาตมานะ อาตมาจะมาหาเมรุ บานนีบ้ านนายสงา
ใชไหม”
เขาก็บอกวา ไมใช เขารูจ ักบานนายสงาดี อยูหัวเวียงโนน อาตมาก็บอก “ตายจริง ผิด
บานเสียแลว โยมชวยเรียกเรือหางยาวที” เรือหางยาวก็ออกไปเสียแลว กวาจะรูเรือ่ งกันก็
เพลพอดี
เขาก็อาราธนาศีล อาตมาบอก “เอะ! โยมจะถวายสังฆทาน จะทําบุญกับพระวัดไหน
นี่” เขาก็บอกวา “เฉย ๆ ทานตองรับ”
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รับศีลเสร็จแลว ถวายสังฆทานเขาบอก “นิมนตฉันตามสบายเจาคะ” อาตมาก็นึก
เคืองเรือหางยาวมาก ดูซิบอกวารูจ กั กลับมาสงบานแมชุมศรี บานนี้
เขาก็กระตือรือรน เอาใจใสอยางดี เตรียมน้ํารอนน้ําชาไวกอ น อาตมาก็ฉันไปสองสาม
คํา ฉันไมได รูสึกเกรงใจเขามาก
พอฉันเพลเสร็จ เขาก็เลาเหตุการณนี้ใหฟง เขาหาวาอาตมาเปนลูกของเขาเมื่อ
ครั้งอดีตชาติ เราไมเชื่อ เชื่อไมได ลูกอะไรกัน เขายังเปนสาวอยู แตเขาก็เชื่อมั่นเหลือเกิน
แลวเขาก็เลาใหฟงวา เขาบันทึกหลักฐาน เขียนไวครบ ฝนสามคืนติด ๆ กัน พอแม
พรอมพี่ชายเขาบอกวา นองสาวเขาบา แตทานมายังไงตรงเวลาพอดี
อาตมาบอก ความจริงอาตมาไมรจู กั บานโยมนะ แลวไมรูเรื่องเลย จะไปหาเมรุบาน
นายสงา เลยผลสุดทายก็คุยกันถึงเย็น เลาประวัติศาสตรในชีวิตของเขาตลอดมา อาตมาก็นิ่ง
ไวไมยอมเชือ่ สักประเดีย๋ วเรือหางยาวมารับ
ในที่สุดก็เย็นหมดเวลา ไดทราบจากบานโรงสีวา นายสงาไมอยู เอาเมรุไปตั้งทางวัด
สามกอ ไปทางอําเภอเสนา ตองมาวันหลัง อาตมาก็กลับวัดผิดหวังไมไดเมรุ แตมาไดโยมแม
ในอดีตชาติ ตั้งแตนั้นมาอาตมากับบานแมชุมศรีก็ติดตอกันเรื่อยมา
ตอมาอีกหนึ่งป อาตมาก็ยายวัดมาอยูที่วัดอัมพวัน มาอยูวดั นี้ พ.ศ. ๒๕๐๐ ก็อยู
ตามลําดับมา แตในสํานึกของอาตมา เรื่องดังกลาวเรารูบางไมรูบาง จะเชื่อนักก็ไมได แตเรา
ก็ตองยอมรับบางประการเหมือนกัน
อาตมาก็อยูว ัดนี้ตลอดมา สอนกรรมฐานไปเรื่อย หลังจากคอหักแลวก็หมดเวลา มี
เสียงบอกวาทานจะตองอยูไปไดแค ๕ ป คอหัก ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑ ก็ครบ ๕ ป พ.ศ.
๒๕๒๖
พอดีถึงเวลา อาตมาก็มนี ิมิตวา ตองหมดเวลา พวกญาติโยมมาขอนิมนตกันใหญ
“หมดเวลา” มีนิมติ เครื่องหมายไปวา “ทาน ขอเชิญไป” เห็นจะตายแนคราวนี้ แตกไ็ มไดคิด
อะไรมากมายที่เราจะไปนั่น มันอาจจะคิดถึงบานแมชุมศรีวา เขาวาเราตกน้ําตายก็ได มันยัง
ไมแนนอนนัก
แตแลวก็มีนมิ ิตกรรมฐานทันที อาตมานิมิตวา “ทานจะตองตายแนนอน”
ในวันนั้นนิมติ ก็บอกวา กําลังนั่งกรรมฐานในโบสถ มีคนสีค่ นเขามาขอเชิญ ขอนิมนต
เปลี่ยนเครื่องตนเครื่องทรง เปลี่ยนผาออก คือหมายความวาใหสึก
อาตมาก็บอกวา “ยังไมสึก ยังรักเพศพรหมจรรยอยู”
“ไมได เจาตองไป ตองไปอยางแนนอน ใหแตงตัว” สี่คนนี้แตงตัวเปนพวกทหารทั้งนั้น
แลวก็มาเอาพานเชิญ มีเครื่องตน เครื่องทรง มาใหแลวบอกวา
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“ทานตองแตงตัวใหม”
อาตมาบอก “ตายจริง เรายังรักเพศพรหมจรรยอยู ยังไมไป ขออยูกอน”
เขาบอก “ไมได ตองไปแน” และเอาเครื่องทรงมาให
อาตมาจําเปน จํายอม ก็ตองเอาผาออก นุงผา ใสเสื้อ ใสหมวก ออกจากประตูโบสถ
ไป พอออกจากประตูโบสถไปแลวพบเจฉุน จังหวัดสิงหบุรี (นางทองดี ญาณวัฒนา)
เจฉุนเคยพูดกับอาตมาวาจะขายรถ ขอใหชวยขายรถใหไดสิบคัน
เจฉุนก็ฝนตรงกันนิมิตในวันนั้น เอารถมาที่วดั นํามาใหเจิม แลวก็เห็นหลวงพอ
แตงตัวออกไป มีเสื้อครุย มีดาบ ออกไปจากโบสถ เจฉุนเสียใจเหลือเกิน รองไห
เจก็บอกวา “หลวงพอทําไมสึก ไมควรจะสึกอยางนี้ ฉันเอาปจจัยมาถวาย ๑๐,๐๐๐
บาท ขายรถไดหมดแลว”
อาตมาก็บอกเจวา “หมดเวลาตองไปแน อยูไมไดหรอก” เจก็พูดวา “แหม! ทานไมนา
สึกเลย ทําไมแตงตัวอยางนี้”
สักประเดี๋ยวกลับเขามาในโบสถใหม มีชุดใหมมาอีกสองคน ก็มาบอกวา “พระคุณเจา
ยังมีเวลาอยู” เปลี่ยนเครื่องแตงตัวใหมอีกแลว แตงตัวใหมแลวบอกวา
“ทานมีเวรมีกรรมมาก ไปฆารันฟนแทงเขามากมายจริง ๆ เอาอยางนี้ก็แลวกัน
ทานตองไปเอาดาบของทานมาแกกรรมเสีย ดาบของทานขณะนี้มาจากเชียงใหม
เดี๋ยวนี้อยูพ ระนครศรีอยุธยา ขอใหทานเตรียมเงินไป ๕,๐๐๐ บาท
พอดีในวันนัน้ (วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๔) ตองไปในพิธีบวงสรวงที่วัดบรมพุ
ทธาราม ในบริเวณวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ไปดูที่สรางพระประธาน
อาตมาก็นึกไดวาตองเอาใครมาบวงสรวง คนนีร้ ูปรางใหญโตมาก ชื่ออาจารยทองดี
(โพธิ์) เมืองทอง อยูที่โพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร เปนคนเกิดที่นั่น แลวเคยเปนสมภาร
เกาวัดบรมพุทธาราม บวงสรวงเกงมาก
เหตุที่ตองการคนอยูที่โพธิ์ประทับชาง เนื่องจากมีความเกีย่ วของกันคือ วัดบรมพุ
ทธารามเปนวัดที่สมเด็จพระเพทราชาเปนผูสราง
และตําบลโพธิ์ประทับชางเปนสถานที่
สมเด็จพระเจาเสือเสด็จประทับ สมเด็จพระเจาเสือทรงเปนพระราชบุตรของสมเด็จพระเพท
ราชา
อาตมาก็ไปหาอาจารยโพธิ์ผูทําพิธบี วงสรวงให ดร.กิ่งแกว อัตถากร ที่เราจะตองไป
รวมสรางพระประธานทีว่ ดั บรมพุทธารามกันตอไป
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อาตมาขอยืมเงินเขาไป ๕,๐๐๐ บาท ตองไปเอาดาบเลมนี้มาแกกรรม ดาบมี ๒
เลม เลมเล็กและเลมใหญ อาจารยอาคม วรจินดา เพื่อน ดร.กิ่งแกว อยูท ี่ มศว.มหาสารคาม
มาซื้อเลมเล็กไปกอนแลว
มันก็เปนเรื่องแปลกอยูนะ อาตมาก็จะตองไปบวงสรวง แตไมไดบอกคนที่ไปดวย มี
อุนเรือน รานวรทัศน สมศรี รานบางกอก ไปกันเยอะ ไปชวย ดร.กิ่งแกว
พอเสร็จพิธีเรียบรอยแลว เพือ่ น ๆ ของ ดร.กิ่งแกว เขาอยากจะไปดูเรื่องอดีตชาติ
ของคุณนายโสภา ปทมดิลก แตอาตมาไมยอมพาไปในวันนั้น
เพราะคุณนายโสภา นี่เปนภรรยานายอําเภอเมืองสิงหบุรี แตไมถูกกัน มาเขา
กรรมฐานแลวไปดีกันทีหลัง ในอดีตชาตินั้นเคยหลอพระแลวจารึกชื่ออธิษฐานไว อยูที่
วัดอยุธยา นายอําเภอนี้ไมใชสามีภรรยากันครั้งอดีตชาติ แตเคยใหเงินใชเสมอ จึงนํา
เงินนั้นมาสรางพระ อาตมาไปพบมาแลว และชื่อนั่นจารึกไวครบ เมื่อครั้งสมัยกรุงศรี
อยุธยายังไมเสียแกพมาขาศึก พระองคนี้บอกไดเดี๋ยวนี้แตอยาไปคนนะ อยูวัดหนาพระ
เมรุ อันนี้เปนเรื่องของคุณนายโสภาครั้งอดีตมา
ในที่สุด รุงขึ้นเชา เจฉุนมาที่วัดอัมพวัน บอกวา “โอย! หลวงพอเมือ่ คืนนีส้ ึกนี่ แตงตัว
นุงผาโจงกระเบน ใสหมวก มีสรอยสังวาลอีก แหม! ฉันรองไหเสียแทบตายเมื่อคืนนี”้
ตรงกันเลย! อาตมาถามวา “เจฉุนมาทําไมแตเชา”
“เอาปจจัยมาถวายหมื่นหนึ่ง” แลวเลาตอวา
ในฝน “ฉันมาคอย เอารถมาจอด ทานเดินออกจากโบสถ แลวมีคน ๔ คน พอฉันบอก
โอย! ไมได ๆ ทานเขาไปในโบสถ มีสองคนตาม สี่คนหายไป แหม! หลวงพอสึกไดนี่ ใส
สังวาล ใสโนน ใสนี่ แตถือดาบ ดาบมีลักษณะอยางนั้น ๆ” ก็พรรณนาไป
อยางนี้ก็ตรงกันแลว และอาตมาก็นิมิตวา ออ! เราจะตองแกกรรมแน เหลืออีกสามสี่
วัน ปจจัยก็ไมพอหาพัน เลยขอยืมคนโนนบาง คนนี้บาง ในนิมิตบอกวา ดาบเลมนี้ตองหา
พัน ไมนาเชือ่ อีกเลมหนึง่ ไปอยูมหาสารคามแลว
วันนั้นเมื่อเสร็จพิธีบวงสรวงแลว พวกเราชวนกันไปดูพระทีว่ ัดมงคลบพิตร ที่นํามา
จากวัดบรมพุทธารามแลวไปดูมีดดาบ ใหอาจารยไปถามดูวา ดาบเลมนี้มาจากเชียงใหมใช
ไหม ปรากฏวา มาจากเชียงใหมจริง ๆ
รานนี้เปนรานขายอาหาร เดิมอยูที่เชียงใหมขายของเกา มีคนสะพายดาบมาจากไหน
ไมทราบ มาขายใหแลวเขาก็ยายจากเชียงใหมมาพระนครศรีอยุธยา แลวก็ไมไดขายดาบ
หรอก เขาเก็บไวเปนของเกาใสตูแสดงไว
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พอถามราคาเขาจะเอาเจ็ดพันบาท พูดไปพูดมาเขาซื้อไวหาพัน ถาทานจะเอาก็คิด
เทาตามทุน ซื้อมาสี-่ หาปแลว
ก็เลยขอดาบมาดูวาตรงตามนิมติ ไหม ดาบนีต้ องมีบิ่นนิดหนึ่ง ไมใชเหล็กธรรมดา
เปนเหล็กน้ําพี้ โคงไดเลย แตปลายตัด
เพราะเหตุใดปลายตัด เพราะเปนเชลยของพมา ดาบนี้ของแมทัพตองโดนตัดปลาย
ทั้งนั้น ถาดาบของพลทหารไมโดนตัด
ก็ไดความวาดาบบิ่นหนอย แลวปลอกแบบนี้เปนปลอกไมมีตราแบบนี้ทั้งนั้น ปลอกไม
มาทําทีหลัง ของเกาผุไปแลว ซอมมาตั้งหลายครั้ง
อาตมาก็ซื้อไดในราคาหาพันพอดี ตรงตามที่นิมิตบอกวา เขามารับไป ทานตอง
ไปเอาดาบมาแกกรรมนะ ทานฆาฟนเขาเยอะนะ
อาตมาก็ดีใจมาก ในวันนั้นก็เอาดาบมาแขวนไวที่วัด โอย! เราจะตายแลว ปวด
เมื่อยทั่วสกนธกาย แขนก็ขาด ขาก็ขาด จะตายแลว เอาหมอมาฉีดยาก็ไมหาย ใหน้ําเกลือก็
ไมหาย อยากระไรเลยเราจะตองเอาดาบไปฝากเขาไวที่รานวรทัศน จังหวัดลพบุรี มันมี
กรรมดวยกัน ไฟจะตองไหมแนนอน
พอเขาเอาดาบออกจากวัดไป อาตมาหายเลย ในคืนที่อาตมาจะตาย แขนก็ปวด คอก็
ปวด เอวก็ปวดรวดราวทั่วสกนธกาย ตองแผเมตตาคืนยันรุง นี่เราไปฆาเขาไวมากมาย
จริง ๆ นะ พอเอามีดไปฝากไวบานนั้นหายทันที
ในเวลาตอมา อาตมาตองเดินทางไปเมืองจีน มีคนไปสงหลายคน อาตมาบอกวา จะ
เดินทางขึ้นเครื่องบินแลวนะจะ ไมหวงใครเลยนะ หวงแตแมสมศรี กับแมอุนเรือน นิมิต
บอกแลว ไฟจะไหมบานสองคนนี้
ฝายยายเตียง (นางเตียง ปุริปุณนะ) ไปพูดกับโยมพิน (นางยุพิน บําเรอจิต) นินทา
แลว หลวงพอวัดเรานี่แยมาก หวงเฉพาะสาวๆ คนไหนสวยละหวงนัก ไอเรานี่มนั แกแลว
ไมไดหวงเราเลย
แลวเราก็ย้ําเรื่อยเรื่องหวงสองคนนี้ แมสมศรี รานบางกอกเฟอรนิเจอรแลวเปนหวง
แมอุนเรือนมากที่สุด
อาตมาเดินทางไปก็นึก ๆ หวงเรือ่ งนี้ ในวันพระ ๘ ค่ํา แมสองคนเกิดนุงขาวมาที่
วัด ตอนนั้นอาตมากําลังอยูที่โรงแรมซัวเถา แลวก็ทําพิธีกรรมสวดมนตไหวพระของเราเสร็จ
แลวจะกลับไปกุย อาตมาก็นั่งอยูในหองเปนลมคืนยันรุง ถามหลวงพอวัดดอนเมืองดูได
เจาคุณพรหมคุณาภรณ วัดสระเกศ ถามวา “เอะ! หลวงพอวัดอัมพวันเปนอะไร”
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“เกลากระผมไมสบายมาก ปวดรวดราวไปหมดแลว ณ บัดนี้ ไฟกําลังไหม ณ บัดนี้ ไฟ
กําลังไหม ไหมหมดเลย” เลยบอกหลวงพอวัดดอนเมืองตอวา
“หลวงพอวัดดอนเมืองครับ ผมเปนลมไปเสียแลวครับ เดี๋ยวขอผมนั่งกรรมฐาน” ก็นั่ง
เจริญภาวนามาเรื่อย ๆ
พอรุงเชา อาตมาก็ไปขอโทรศัพททางไกล เงียบ! ทั้งสองรานเลย นึกแลวไฟไหม
หมดแลว ไมมีเหลือแลวนะ ชวยไมได พรอมดวยดาบของเราดวย ไฟไหมหมดเลย!
พอกลับมาถึงดอนเมือง ลงจากเครือ่ งบินแลว หลวงพอวัดดอนเมืองมาบอกวา “ขอ
นิมนตฉันเพล วัดดอนเมืองเขามาตอนรับ”
อาตมาไมยอม รีบขึ้นรถเลย เขานึกวาเราไมรู รีบขึ้นรถบึ่งถึงวัด พวกที่ไปรับก็อดขาว
กัน ถาหากวาไมมีเหตุการณอยางนี้ เราก็ตองเลี้ยงพวกนั้นแน เราก็ไมสบายใจกลับจากเมือง
จีนในวันนั้น
พออาตมากลับมาแลวก็ไมตองฉัน ไมไดฉันขาว เพราะเครื่องบินขึ้นจากฮองกง ตัด
ตรงมาทางจังหวัดอุบลราชธานี ผานเมืองญวนมาตามลําดับ พอผานอุบลสักประเดี๋ยวลงดอน
เมืองแลว ก็เหลืออีกยี่สิบนาทีจะเพล เราก็รีบบึ่งเขาวัดอัมพวัน เลยพวกนั้นอดขาวอดปลาไป
ตาม ๆ กัน
ก็ไดความวา ดาบไหมไฟแลว เหลือแตดาบไมมีดาม อาตมาก็ขออธิษฐานวา เราจะ
เอาดาบนี้มาแผสวนกุศลที่เราไปฆาเขา เพื่อตัวเราจะไดรอดตาย มีชีวติ อยูในปนั้น
ตรงกับนิมติ เครื่องหมายที่เขาเอาเครื่องทรงมาใหเราสึก บอกไปเถอะถาไมไปนะ ตอง
ไปเอาดาบมาแกกรรมเสีย ตองถวายสังฆทานใหเจากรรมนายเวร แลวทานจงแผเมตตาให
มาก ทําบุญใหเยอะ ทานก็จะอยูตอ ไปอีกหนอย แตก็ไมทราบวาจะอยูไปไดแคไหน
อาตมาขออธิษฐาน ดาบไมมีดามแลว ขาพเจาไปฆารันฟนแทงเขามา ก็จะขอทําดาบ
นี้ใหดีตามเดิม มีวญ
ิ ญาณอยูในมีดนี้หลาย ๆ อยางบอกได นีเ่ ลาเฉพาะนักปฏิบัติธรรมนะ
อีกเจ็ดวันขางหนา อาตมาอธิษฐาน ผูใดหนอ ที่จะเปนชางทําดามดาบนี้ใหดีได
ตามเดิมได ขอใหมาพบภายในเจ็ดวันนี้
ในวันที่ครบเจ็ดวัน อาตมารออยูที่วดั พอดีดลบันดาลให คุณจินตนา กับ คุณกวี ที่
เราเคยไปพักบานเขาที่เชียงใหม เกิดมาที่วัดพอดีในวันนั้น
อาตมาก็ไปเอาดาบมาเลย คิดวายายคนนี้ตองทํามีดใหเราไดแน ก็บอกวา “โยม
จินตนา ขอใหชวยเหลือสักอยาง”
แตที่เรานิมติ นะ เราไมไดบอกนะ เขาถามวา
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“ชวยยังไงละ เจาคะ” ก็บอกวา
“ชวยเอาดาบไปทําฝกใหที ไปทําดามดวย”
“ขอดูดาบหนอยเจาคะ” เลยก็เอาดาบมาใหดู หอกระดาษมา
“ดิฉันรับรอง แตจะทํายังไง ดิฉันไมทราบนะ”
แลวคุณจินตนาก็นําเอาดาบเหล็กนี้ไป ไปปรึกษาคุณกวี ผูจัดการธนาคารกรุงเทพ
พาณิชยการ สาขาสันปาขอย เปนลูกศิษยทานเจาคุณศรีธรรมนิเทศ คุณกวีก็บอกวา “เราก็
ตองไปสอบถามดู รับปากทานมาแลวนี”่
เลยคุณจินตนาก็นิมิตขึ้นวาตองไปทีฝ่ าง ก็เอาดาบไปที่ฝาง มีคนหนึ่งเคยทําดาบ อายุ
๗๐ ปแลว นั่งสมาธิเกง คุณจินตนาก็อธิษฐาน เจาพอคุณเอย ขอใหทําไดเหมือนเลมเดิม
แลวก็เอาดาบไปให
ตาคนนี้บอก เลิกทํามานานแลว แกแลว ไมยอมทํา แตแลวสักพักใหญคุยกันไปคุยกัน
มา ชางคนนีบ้ อกยินดีรับทําให
คุณจินตนาก็ถามวาจะทํารูปไหน นายชางนั้นบอก แลวแตอธิษฐาน บอกวาดาบนี่
ไมใชเหล็กธรรมดา เปนเหล็กน้ําพี้ เลยก็รับทํา ใชเวลา ๓ เดือน มีเครื่องมือเพียง คอน สิ่ว
และเหล็กหมาด ก็ทําออกมาในรูปนี้ เหมือนอยางเดิม
พอไดดาบเหมือนอยางเดิมแลว คุณจินตนาก็ดีใจ ก็รับมาในวันนั้นไมพักบาน เอาไป
ถวายใหทานเจาคุณศรีธรรมนิเทศนดู
ทานเจาคุณศรีธรรมนิเทศนก็มีอยู ๒ เลม ก็นํามาใหคุณจินตนาดู บอกวา นี่ดาบของ
พลทหารรุนเดียวกันนี่ ทานไดเตรียมหอก เตรียมดาบไวสําหรับใหนักศึกษาดู วาเปนรุนนั้น
รุนนี้
แลวทานก็บอกวา จินตนาเอย ไหน ๆ ทําใหทานแลว เอากลับไปทําใหม ลงรักปดทอง
เพราะดาบรุน นี้เขาเปนทอง
เปนดาบที่ใชรบบนหลังมา นี่ปลายตัด แลวก็มีบิ่นนิด ๆ ไมตองลับ การฟนบนหลังมา
ไมไดฟนลงอยางนี้นะ เขาใชฟนตวัดขึ้นนะคอขาดเลย
เลยไดความวาทานเจาคุณศรีธรรมนิเทศนใหไปลงรักปดทอง แลวทานยังเอาดาบของ
พลทหารใหดู แลวทานยังไดอธิบายตอไปวา
ดาบนี่ปลายโดนตัด โดยที่ตอนนั้นไทยเราแพพมา พมาจับเอาดาบของแมทัพตัดหัว
หมด ขอเท็จจริงยาวอีกคืบหนึ่ง โดนตัดหมดทั้งนั้น
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นี่เลาเหตุการณกฎแหงกรรม ก็ไมนาเชื่อนะ ชางที่ฝางก็แกแลว บอกเลิกทําแลว
อายุตั้งเจ็ดสิบกวาแลว ก็รับทําใหแลวกอนที่จะทํา เขาเขาครูเชิญครูอธิษฐาน ขอใหทําได
เหมือนเลมเดิมที่ไหมไฟไป
และเจาคุณศรีธรรมนิเทศนบอกใหลงรักปดทอง เพราะดาบนี้มีดามและฝกเปนทอง
แตตอนที่ไดมาไมไดปดทอง เปนฝกไม แตตรงปลายดามเปนเงิน มีตรา ทําใหมก็มีตราอยาง
เดียวกัน ดูซิชางไมนาจะรูวาตองทําอยางนี้ เพราะไหมไฟไปแลว ก็แปลกดีนะ
อยางแมชุมศรีที่วาพระมาถึงบานเขา เวลา ๑๐.๓๐ น. ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ จะตอง
เปนลูกของเขาที่ตกน้ําตายสมัยสงครามกรุงศรีอยุธยา นี่เลาเฉพาะนักปฏิบัตินะ เดี๋ยวจะวา
เปนบาบอไป
ความจริงอาตมามีนิมติ กรรมฐานวา เราก็รูมากอนที่จะไปบานแมชุมศรี ในนิมิตก็
บอกวา ไปรบทัพจับศึกกัน ยังรูสึกวาจําไดวามันฟนอะไร เพราะไอพมารามัญมันเตรียมจาก
ธนบุรีตามลําน้ํา มันก็ขึ้นมาหมดแลว ไมมีเหลือแลว
และเราจําเปนตองไปรบทัพจับศึก ก็ไปรบกับพมา ใชเรือ รบที่บางไทร ฆาฟนพมา
มากมาย
เลยพอดีโดนกลศึกวิธีคนไทยดวยกัน ถีบเราหลุดตกน้ําไปถึงแกความตาย แลวดาบ
นั้นพวกนี้ก็เอาไป แลวก็ซัดเซพเนจรไปเรื่อย ๆ กระทั่งไปอยูถึงเชียงใหม แลวก็ลองกลับ
มาถึงกรุงศรีอยุธยาตามเดิม
แลวเราก็นิมิตวาเราตกน้าํ ตาย นี่ถาอาตมาไมไดดาบ อาตมาตายไปแลว

ตอบแทนบุญคุณมารดาในอดีต
ทางบานแมชุมศรี อาตมาตองไปมาหาสู ไปทําบานใหเขาอีก ใชหนี้เขาอีกนะ เขาไมมี
ครอบครัว พอเขาเกิดมาตาย บานใหญยังกับวัด
เลยบอกวาแมชุมศรีเอย เราอยูคนเดียวแลวโรงสีก็ลําบากลําบน ยนบานใหเล็กเสีย
เถอะ
ก็เลยไปทําบานให บานใหญ ๆ สี่หาหลังทรงไทย ก็เอามาทําเปนหลังเดียวสองชั้น
อาตมาก็ตอ งเปนหนี้เขา ไปทําประตู หนาตางใหเสร็จ เชาไปเย็นกลับ มันฝงใจ
อยางไรไมทราบ แลวพวกวัดนี้ก็หาวาไปติดพันสาว ๆ
เขาก็เอาขาวสารมาใหทีละหากระสอบ สิบกระสอบ มะพราวก็ของเขาทั้งนั้นนี่นะ เอา
มาจากบานเขา มาปลูกที่นี่ และเขาก็สํานึกวาเราเปนลูกเขาตลอดมา
แลวพวกญาติโยมวัดอัมพวันก็สํานึกวา ทานจะตองสึกแน จะตองไปเปนเถาแกโรงสี
และแมชุมศรีนี่สวยผมยาว แลวเขาก็เอาของมาถวายบอย ๆ
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หนักเขาก็มีกรณีเรื่องโรงสี เรื่องที่ดิน อาตมาก็บอกแมชุมศรีวา จะตองมีกรรมตอนแก
ซะแลวละนะ จะเชื่ออาตมาก็ได แตคงจะไมเชือ่ แลว เพราะมันเปนกฎแหงกรรม เวลาคนใหญ
ๆ โต ๆ มาขอก็ไมแตงงาน ทําอยางไรก็ไมแตง แตแลวจะตองไดพอมายแน
เลยพอดีกรณีก็เกิดขึ้นอยางกับอาตมาวา ไปทีห่ อทะเบียนที่ดินบอย ๆ เขา ติดตอกับ
หัวหนาทะเบียน มีเมียแลว ลูกก็มี ลูกโตเปนหนุมเปนสาวเปนคนภาคใต ภรรยาเขาตายหรือ
เปลาก็ไมทราบ ติดตอกันมาความสนิทสนมก็เกิดขึ้น เรื่องที่ดินบาง เรื่องโรงสีบาง เรื่องเงิน
บาง ติดตอไปติดตอมา เลยก็นิมนตอาตมาบอกวา “ทาน ฉันจะตองแตงงานเสียแลว”
อาตมาบอก “ตามใจโยมเถอะ วาจะตองเปนกรรมตอไป ไมทราบก็รับทราบ” นี่ทํา
บานใหแลวนะ ใชหนี้แลวนะ ดูซิรจู ักกันที่ไหน ก็ตองไปทําบานชวยดูแลให ทําหองพระหอง
อะไรตาง ๆ ใหเรียบรอย
ในที่สุดแมชุมศรีก็แตงงานกับนายทะเบียนนี้ จะตองลําบากตรากตรําตอไป เพราะ
เปนกฎแหงกรรม
เดี๋ยวนี้อาตมาไมไดไปเยี่ยมนานแลว นาน ๆ ก็เอาขาวสารมาให เอาโนนเอานี่มาให
บาง คลาย ๆ วามันมีความสัมพันธกันอยางนั้น มีอะไรเขาก็เอามาใหเรื่อย ๆ อยางนี้
บางที่เราบอกหวงสองคนนี่นะ กลับหาวาติดพัน แลวชอบแตสาว ๆ ฉันมันแกแลวไม
หวง เกิดไฟไหมบานหมดเลย เขาถึงไดรูวาทานหวงอยางนี้
เวลาเราขึ้นเครื่องบินก็มองแลวมองอีกนะ เวลากอนที่จะเขาไปในหองพิเศษที่เขาจะ
สงเราไปตางประเทศนี้ ก็หวงคอยสั่งแลวสั่งอีก ก็ยังอดไฟไหมไมไดอยางนี้

คําถามทายเรื่อง
พ.อ.(พิเศษ)ทองคํา ศรีโยธิน - ทําไมหลวงพอถึงไดทราบวาดาบอยูที่รานใด หรือนิมติ บอก
พระภาวนาวิสุทธิคุณ - นิมิตบอกวาอยูที่อยุธยา
ท - ทําไมถึงเลือกรานได
พ - อาตมาก็ถามที่วิทยาลัยครู พวกอาจารยเขาบอกรานนี้
ท - ออ! พวกนี้เขาเคยเห็นดาบมากอนแลว
พ - ใช เขาเคยเห็นมากอน และอาตมาขอตรวจดูกอน มีบิ่นนิดหรือเปลา พวกอาจารยเขา
ก็ไมรูวา อาตมาเอาสตางคไปเทาไร พวกวัดเราบอกวาหลวงพอนี่ถาจะลมไมดี ซื้อ
ดาบไปทําไมตั้งหาพัน แตเขาก็ไมรูวาเราเอาสตางคไปหาพัน เกินก็ไมเอา ขาดก็ไม
เอา
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ทพ-

เมื่อกอนเขาจะเอาเจ็ดพัน
แตพอใหอาจารยเขาไปถามวามีบิ่นหนอยใชไหม
ปลายตัดหรือเปลา และมาจากเชียงใหมใชหรือไม ตกลงเอาเทาทุน พระซือ้ ไมเอา
กําไร ถาจะเอาสี่พัน เราก็ไมยอม ตองใหหาพัน ถาไมไดมีดดาบมา อาตมาก็ตองตาย
ไดดาบมาแลวมีอะไรเกิดขึ้นกับหลวงพอหรือเปลา
ไดมาวันแรกตองทรมานคืนยันรุงเลย คืนนั้นไมตองนอน ปวดรวดราวทั่วสกนธกาย
สมประสงคก็วิ่งไปหาหมอ หมอสมหมายก็มา หมอประกอบ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
มาควบคุมกินยาก็ไมหาย
เขากระซิบกันขางลาง อาตมาไดยินหมอพูดกับสมประสงค “หนู หลวงพอไมมี
ทางแลว ตายแน ๆ” อาตมาก็ไดสติขึ้นมา เอ! ยังไง?
รุงเชาบอกสมประสงค “ไปตามอุนเรือนมาพบหนอย” พวกลพบุรรี เู รื่องเขา ก็มา
เยี่ยมกันใหญ ลุกไมไหวเลยละ เหมือนโดนฟนตลอดเวลา
เลยบอกอุนเรือนวา แมคุณเอย ฝากดาบไวชั่วคราวเถอะ พอเอาดาบไปแลว ไม
เกิน ๑ ชั่วโมง อาตมาลุกไดเลย ก็ลุกทันที นั่งกรรมฐาน แผสวนกุศล
อาตมาก็ไปถวายสังฆทานหลายครั้ง ชางปุน บอกวา หลวงพอทําบุญมากจังเลยป
นี้ และทอดผาปาใหญอุทิศสวนกุศล
อยาลืมนะทานทั้งหลาย พวกที่เราไปทําเขามารองหวีดหวาด และอาตมาก็ปวด
เมื่อยทั่วสกนธกาย ไมใชวาเราไมมกี รรมนะ และแขนยกไมไหวเลย
ที่ปวดนั้น อาตมามีกรรมฐานอยู ถึงไดสูได กําหนดได พอเอาดาบใหเขาไป
เก็บ พวกเราเอาอีกแลว
“ฝากฉันก็ไมฝาก ไปฝากพวกบานนั้นอีกแลว” อคติอีกแลว พอไฟไหมแลวถึงไดรู
เลยตองอุทิศสวนกุศลทอดผาปา
บางครั้งเราทํากรรมนี่มาเราก็ตองใชเวรใชกรรม อุทิศสวนกุศลไปอยางนี้ ดูนี่ซิ
ทําไมตองทําปลอกอยางนี้
นิมติ บอกคนที่มาในวันที่นั้น ทําได จินตนาก็มาพอดี เมื่อสองวันนีก้ ็มาเอาโนนมา
ให เอานี่มาให ไมรูวาสัมพันธกันอยางไร
ตอนที่อาตมาไปเชียงใหม จะไปคางวัดผาลาด แลวเลยไปฉันเพลวังน้ําคาง แตก็
ไปวัดผาลาดไมได ก็ตอ งคางที่บานจินตนา ๒ คืน ตอนนัน้ แขนเขายกไมได เลยเอา
น้ํารอนลวกรักษาให เลยยกไดแลว มันมีกรรมติดหนี้กนั มันเปนหนี้กรรมกันนะ
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เมื่อกลับจากไดดาบมา พวกญาติโยมวาอาตมาเปนกะพอมเลย “หลวงพอนี่ ถาจะ
ลมไมดีมั้ง มีหรือดาบราคาหาพันบาท มีแตราคารอยบาท แปดสิบบาท ไปซื้อมาได”
เขาก็หาวาเราเปนคนลมเสีย อาตมาก็ยอมรับนะ ก็มันเกิดกับขาด
ขอสรุปวา กรรมอดีตที่ผานแลวแกไมได กฎแหงกรรมที่ทําชั่วไวแกไมได วิธแี ก
คือปจจุบัน ทํามันขึ้นใหม บานหลังนี้พังไปแลว เปนทรงไทยเสาก็ขาด หลังคาก็รั่ว
วิธีปฏิบัติทาํ อยางไร เราจะใหมันดีก็ตองทําใหม หลังเกาก็แลวกันไป ตองรือ้ แลว
ทําใหม เขาเรียกปจจุบัน
บันทึกประกอบเรื่องหนี้กรรมขามชาติ
เรื่องที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๔ คณะผูจัดทําไดไปที่รานอาหารสยาม ตรงขามวัด
มหาธาตุ อยุธยา ขอพบเจาของ
รานคนที่ขายมีดดาบใหหลวงพอ ไดคุยกันถึงเรื่องที่หลวงพอมาซือ้ ดาบและไดถายรูปไวเปน
หลักฐาน เจาของรานชื่อคุณมะลิ เมฆะภูติ ไดเลาใหฟงดังนี้
เมื่อ ๑๕ ปที่แลว ไดเปดรานคาวัตถุโบราณอยูที่ถนนคูเมือง จังหวัดเชียงใหม มีคน
เก็บผักสะพายดาบมาขายให บอกวาเปนของปูยาตายายเก็บไดนานแลว ดาบนีเ้ ปนของ
นักรบโบราณ เปนเหล็กน้ําพี้ เขาก็ซื้อสะสมเอาไว
ตอมาเขายายจากเชียงใหม มาเปดรานขายอาหารชื่อ “สยาม” อยูตรงขามวัดมหาธาตุ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็นําดาบเลมนี้มาใสตูโชวไวเฉย ๆ
มีคนนําดาบอีกเลมหนึ่ง ดามเปนเงินมาขายให ก็นํามาตั้งแสดงไวคูกัน ตอมาอาจารย
อาคม วรจินดา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคามมาขอซื้อไป
เลมที่มาจากเชียงใหม หลวงพอจรัญ วัดอัมพวัน มาซือ้ ไป เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน
๒๕๒๔
เรื่องที่ ๒
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๔ คณะผูจัดทําไดไปขอพบคุณชุมศรี ศรีเรือง ที่
บานเลขที่ ๓๘ หมูที่ ๗ ตําบลบางรัก อําเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอางทอง เพื่อถาม
เรื่องราวตาง ๆ ตามที่หลวงพอไดเลาไว คุณชุมศรีไดกรุณาเลาประวัติสวนตัวใหฟงดังนี้
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คุณชุมศรี ศรีเรือง เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๙ ปจจุบนั อายุ ๕๖ ป บิดาชือ่ นายผล ศรีเรือง
มารดาชื่อนางแชม ศรีเรือง เสียชีวติ แลวทั้งสองคน มารดาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ ๒ ปที่แลว
อายุได ๙๓ ป พี่นอ งไปอยูกรุงเทพฯหมด เลยอยูที่บานนี้เพียงคนเดียว
กิจวัตรประจําวันคือ ดูแลบริเวณบาน ซึ่งกวางขวางพอสมควร ประมาณ ๓ ไร มีสวน
มะพราว และปลูกตนมะลิไวเปนแถว ๆ ดานหลังบานติดถนน หนาบานมีสะพานยาวทอดไป
ฝงแมน้ํานอย ซึ่งไหลมาจากเมืองสิงหบุรี ที่หลวงพอเคยนั่งเรือมาจอดที่แพทา
ตัวบานเปนทรงไทยสองชั้น ลักษณะเปนบานโบราณ ภายในบานกวางขวาง ตองทํา
ความสะอาดเองทั้งสองชั้น พอขึ้นไปชั้นบนไดกลิ่นดอกมะลิหอมฟุง ซึ่งคุณชุมศรีไดเก็บจาก
ตนมารอยมาลัยบูชาพระบรมฉายาลักษณพระพุทธเจาหลวง ซึ่งไดรับจากหลวงพอที่วัดอัมพ
วัน
กิจวัตรประจําวันอีกสวนหนึ่งก็คือ ตักบาตรทุกเชา สวดมนต เจริญกุศลภาวนา ไดไป
รับกรรมฐานกับหลวงพอที่วัดอัมพวัน เมื่อ ๒ ปที่แลว และตั้งใจวาจะปฏิบัติติดตอกันจนครบ
๓ ป จนบัดนี้ยังไมเคยขาดเลย
กอนที่จะมาเรียนการปฏิบัติวิปส สนากรรมฐานกับหลวงพอ จิตมีสมาธิอยูกอนแลว
เมื่อจิตสงบมักรูเห็นอดีตชาติอยูเสมอ ทั้งสมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา
เรื่องที่หลวงพอเลานั้น เปนความจริงทุกประการ ไดจดบันทึกไวเปนหลักฐาน มีคุณ
แมเพียงคนเดียวเทานั้นที่เชื่อ สวนคุณพอและพีน่ องไมเชือ่ เลย และวากลาวตาง ๆ นานาทุก
วัน จึงไดเผาบันทึกนั้นทิ้งไป เมื่อพบกับหลวงพอครั้งแรกนัน้ อายุประมาณ ๒๙ ป
มีอยูวันหนึ่งหลังจากที่พบกับหลวงพอแลว ตอนนั้นคุณแมอายุได ๗๕ ป ไดลมปวย
ลง อาการทรุดอยางนาใจหาย ไดนําไปรักษาที่กรุงเทพฯ จิตก็กังวลวากลัวคุณแมจะไมหาย
พอกลางคืนก็ฝนไปวา มีเด็กไวผมจุกชวนไปเทีย่ วบาน รูสึกวาเด็กนั้นมีอํานาจจนตอง
ไปกับเขา ขึ้นรถไฟไปมีแตปาสองขางทาง ลงรถไฟแลวลงเรือสําปน เด็กเปนคนพายไปเอง
พอถึงกลางแมน้ํา เด็กคนนั้นพยายามลมเรือ จึงไดขืนไว และตอวา ทําไมทําเชนนั้น เขาก็
บอกวาลอเลน และพายเรือตอไป
เมื่อถึงฝงตรงขาม เขาก็พาเดินไปเปนทางแคบ ๆ จนกระทัง่ ถึงบานหลังหนึ่งเปนบาน
โบราณ ไดขึ้นไปบนบานพบพระพุทธรูปมากมาย ทั้งองคเล็กองคใหญเต็มบานไปหมด ทุก
องคมปี ูนหุมไว
เด็กคนนั้นก็มาจับมือเขยา แลวถามวาจําไดไหมวาที่ไหน ก็ตอบไปวาจําไมได เขาก็
เขยามืออีก แลวถามวาจําไดหรือยัง เด็กจับมือเขยาเสียจนรูสึกวาจําไดวาเปนบานของเราเอง
แตไดจากไปเสียนาน ปลอยใหมันรกรุงรัง
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เขาก็บอกวา พระพุทธรูปทั้งหมดนี้เปนของเราที่สรางขึ้น พอสรางเสร็จแลวมีงาน
ทําบุญฉลอง หลังจากฉลองได ๓ วัน ลูกชายคนเล็กก็ตาย และเรื่องของคุณแมนั้นไม
ตองกังวล ลูกชายคนเล็กนี้จะมาชวย
ตอนนั้นมีความรูสึกวาเปนหวงบานที่บางรัก ใจอยากจะรีบกลับไปคอยลูกชายคนเล็ก
เกรงวาถามาหาแลวจะไมพบ แตอกี ใจหนึ่งก็เปนหวงบานที่มีพระพุทธรูป จึงไปขอธูปบานที่
อยูใกลเคียง เพื่อจุดบอกเจาที่เจาทางใหชวยเฝาบานใหดวย เขาก็บอกวาไมตองจุดธูปหรอง
ก็เฝาใหแลว แตเขาก็เอาธูปให
พอบอกเลาเสร็จก็รูสึกตัวตื่น แปลกใจมากเพราะไมเคยคิดเรื่องอยางนี้เลย ฝนเปนตุ
เปนตะไปได แตคอยดูวาจะมีใครมาหา ซึ่งตามความฝนบอกวาเคยเปนลูกคนเล็กจะมาชวย
ปรากฎวาหลวงพอวัดอัมพวันไปเยี่ยมพอดี และไดทราบอาการปวยของคุณแม
ทานจึงแนะนําใหทําพิธีสวดธรรมจักร นิมนตพระวัดใดสวดก็ได ใหคุณแมปนเทียนชัยเอง
อธิษฐานจิตเองวาจะอยูถงึ อายุเทาไร แลวใสไสเทียนใหครบตามอายุนั้น
คุณแมก็ปนเทียน ตอนนัน้ คุณแมอายุ ๗๕ ป ก็คิดวาจะอยูแค ๘๐ ป ก็ชวยคุณแมปน
นับไสไดพอดี ๘๐ เสน แตพอปน เสร็จแลว มานับไสเทียนใหม ปรากฏวาได ๙๓ เสน และคุณ
แมก็มีอายุถงึ ๙๓ ป เพิง่ เสียชีวิตเมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๓๒ นี่เอง
ความรูสึกสวนตัวก็รูวา มีความปลื้มใจที่หลวงพอไดมาบวชสรางความดีอยูในรมเงา
พระพุทธศาสนา และมีความหวงใยอยูลึก ๆ อยางเชน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ หลวงพอถูกรถชน
คอหัก อยูที่บานก็รูสึกกระวนกระวายใจ จนตองขอแรงคนรูจกั กันชวยขับรถไปเยี่ยมหลวงพอ
ที่วัด
พอมาถึงวัด เงียบผิดปกติก็นึกเอะใจ ลูกศิษยหลวงพอบอกวา หลวงพอถูกรถชนอยู
โรงพยาบาล และยังเลาใหฟงอีกวา หลวงพอพูดถึงอยูเมื่อวานนี้ และทานยังพูดเปรย ๆ ขึ้น
อีกวา “เราถูกรถชนจนปวยหนักถึงขนาดนี้ แมชุมศรีก็คงไมร”ู
ปจจุบันนี้ไดรับสัจจะกับหลวงพอวา จะปฏิบัตธิ รรมติดตอกัน ๓ ป หลังจากรับ
กรรมฐานแลวอยูปฏิบัตธิ รรมที่วัด ๗ วัน แลวกลับมาปฏิบัติตอ ที่บาน เพราะที่บา นสะดวก
เงียบ ไมมีสงิ่ รบกวนใด ๆ จิตเปนกุศลมาก
ขณะนี้ปฏิบตั ิไดติดตอกันมา ๒ ปกวาแลว มีประสบการณแปลก ๆ หลายอยาง แตจะ
ไมขอเลา เพราะหลวงพอไมใหยึดติดสิ่งใด ๆ กําหนดรูแตสภาวะปจจุบันที่ปรากฏขึ้น
เทานั้น ไมมีอะไรเที่ยงแทแนนอน เกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็ดับไป ไมมีอะไรเปนแกนสาร
พอที่จะยึดถือได
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จะตั้งใจปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานกรวดน้ํา แผเมตตา อุทิศสวนกุศล
อโหสิกรรมตอเจากรรมนายเวรทุกวันตลอดไป จนกวาชีวิตจะหาไม

และขอ
ผูจัดทํา
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