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ที่วัดอัมพวันมีเทพไทปกปกรักษาและทําการชวยเหลือในการตอนรับสอนกรรมฐาน คนที่
เคยเปนญาติ หรือมีบุญเทานั้นจะสัมผัสได
มันเปนเรื่องอัศจรรยเมื่อครั้ง สปช. พาครูใหญ อาจารยใหญ มาอบรมที่วัดอัมพวัน มี
ครูใหญแก ๆ กลุมหนึง่ ๔-๕ คน อยากจะดื่มน้าํ ชารอน ๆ แตพวกเด็ก ๆ ที่วัดชอบเอาน้ําชาไป
ใสน้ําแข็ง ครูกลุมนั้นไมชอบ
ปรากฏวา นายหางทองยอย ออกไปตอนรับเอาน้ําชารอน ๆ ไปเลี้ยง ใสเสื้อสูทชุด
ขาวแบบมาบวงสรวงตอนสรางโบสถ มาดวยกัน ๓ คน พอตอนรับเสร็จก็เดินออกไป
ครูกลุมนั้นก็เดินออกไปถามพระที่เมรุวา เห็นคน ๓ คนออกไปทางนีไ้ หม พระก็บอกวา
ไมมี ไมมีใครอยูที่นี่
เขาพากันเดินตอมาถึงศาลาบําเพ็ญกุศล เปนรูปอยูที่ศาลา ก็เลยชี้ใหดูวา คนนีน้ ี่เองที่
นําน้ําชามาเลี้ยง
คนเราตายไปแลวตองเกิดเลย อาจเปนเปรตหรืออสุรกายหรือเทพ บางคนไมเขาใจนึกวา
เปนผี เดี๋ยวนี้เขาเปน เทพอันศักดิส์ ิทธิ์ ไปแลว
นายหางทองยอย ชโลธร สมัยเมื่อมีชีวิตอยู ไดรวมสรางอุโบสถหลังใหม และสราง
พระประธานองคใหญ ประดิษฐานอยูใ นโรงอุโบสถ มีชื่อวา “หลวงพอชโลธร” พระประธาน
องคเล็กเปนพระประธานเกาแกมาตั้งแตอุโบสถหลังเดิม มีชื่อวา “หลวงพอสําเร็จผล”
อาตมาทราบวา นายดํา วานิช อยูที่ปากบาง มีกฎแหงกรรมอยูกับนายหางทองยอย
จะตองชวยเหลือกันตอไป
อาตมาบอกนายหางทองยอยวา ใหนายดํา วานิช ขับรถให และบอกวา “ใน ๗ วันนี้เปน
ตนไป นายหางอยาขับรถเองเปนอันขาด” สติมันบอกวานายหางทองยอยจะตองถูกรถชน
ตาย
นายดํา วานิช พอแมเปนลาวพวน อยูบานโพธิ์คา มีหนี้สิน นํานาไปจํานองจํานําหมด
พอดี เสธ. วสันต พานิช เปนลูกศิษยวัดนี้ มีหนาที่จัดคนไปรบที่เวียดนาม อาตมาเคย
ฝากลูกของยายที่บานเหนือ ชื่อโกะ ใหไปรบที่เวียดนามดวย
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นายดํา วานิช เปนคนจีน ขับรถใหคนที่ปากบางบาง มาขับใหอาตมาบาง เขาก็มาเลาให
ฟงวา “หลวงพอผมจนจัง มีที่นา พอแมก็นําไปจํานําจํานองหมด ไมมีเงินจะไปใชเขา”
อาตมาก็นึกขึ้นไดบอกวา “พรุงนี้ เตรียมตัวไปซอมรบที่จังหวัดกาญจนบุรี แลวไปรบที่
เวียดนามตอไป”
พอดี เสธ. วสันตมาทีว่ ดั จึงพูดกับเสธ. ใหถอนนายโกะออก ใสชื่อนายดํา วานิชแทน
เพราะนายดํา วานิชเคยเปนทหารมาแลว
รุงขึ้น คณะทหารก็บินไปเมืองกาญจน ฝกแลวบินตอไปเวียดนาม ไปอยูเวียดนาม ๒ ป
ไดเงินมาไถที่นาใหพอแมหมด
ถึงเวลาแลวที่นายดํา วานิชตองไปอยูกับนางหางทองยอย ไปดูแลตอนนายหางเจ็บปวย
นายดํา วานิช กลับจากเวียดนาม มีเงินทองมากมาย เหลาไมดื่ม บุหรี่ไมสบู เครื่องยนตกลไก
เกงมาก เขาไถนาเสร็จจะไปอยูกับพี่ชายที่กรุงเทพฯ ไปทอดปาทองโกขาย ถาอาตมาไมมี
บุญคุณกับเขา ไมมีทางที่จะยึดเขาไวได
อาตมาเรียกนายหางทองยอยมาและบอกวา นายหางอยาขับรถนะ แลวบอกนายดํา วา
นิช ใหขับรถใหนายหางทองยอย เขาก็เชื่ออาตมา นายหางดีใจใหญ นัง่ สบายเลย เปนผูจัดการ
ธนาคารกรุงไทย มีโรงสี ๒ โรง โรงน้ําแข็งใหญ ๑ โรง
ในที่สุดวันนั้นถึงคราวตาย คุณนายสุมาลยลืมที่อาตมาสั่ง ใหนายดํา วานิช ขับรถตูไป
กรุงเทพฯ ไปซื้อตนไมเอามาปลูก นายหางทองยอยอยูบานคนเดียว
พอดีมีโทรศัพทเชิญดวน ใหไปเปนกรรมการแขงเรือยาว นายหางตอบตกลง ลืมที่อาตมา
สั่งไมใหขบั รถ จัดแจงแตงตัวใสสูท ขับรถเบนซออกไป
เวลา ๒ ทุม หมดอายุ รถเหล็กบรรทุกดินของชลประทานจอดขวางทางอยู นายหางไม
เห็น ขับความเร็ว ๑๒๐ กม./ชม. ไมไดเบรคเลย ชนทายรถตูม! คอเคลื่อน ปนก็หาย แตยังไม
ตาย ความจริงตองตายตอนนั้น
เหตุที่ยังไมตายเดี๋ยวนั้น เพราะอานิสงสสรางโบสถ สรางพระประธาน ยังใหอยูอีก ๓
ป ตองการใหเปลี่ยนโรงสี โรงน้ําแข็งใหลูกตอไป
นายหางไปรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาล ๓ ป ก็นกึ ขึ้นไดวา “หลวงพอครับ ผมคิดจะขาย
เครื่องโรงน้ําแข็งทั้งหมด สั่งเครื่องใหมมาจากเยอรมัน และก็เปลี่ยนโรงสีใหสีขาวไดมากขึ้น พอ
เปลี่ยนเสร็จ ก็ตายพอดี
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ตอนที่นายหางทองยอยเจ็บหนัก อาตมาไปเยี่ยม พอเห็นคอยยังชั่ว อาตมาก็คุยบอกวา
“นายหางทองยอย ทําไมถึงเปนเชนนี้ สรางโบสถ สรางวิหาร สรางพระประธาน ทําบุญก็มาก
ตองมาโกนหัว ถวงคอ เปนอัมพาต เพราะอะไร”
อาตมาดูกรรมฐาน คิดหนอ คิดหนอ เวรกรรมตามสนอง บอกมาทันทีวา สมัยเมื่อ
นายหางยังเปนหนุม ขับเรือรุงเรืองชโลธรโยงเรือวัวเรือควาย จากปากน้ําโพถึงกรุงเทพฯ
พอถึงตําบลบานแปงก็จอด เพราะติดพันลาวบานแปง พวกญวนอยูคนละฝง (ใตวดั อัมพ
วัน) นําเตามาขายใหจึงนําเตามาแกลมเหลา นายหางเปนคนทุบเตาเอง ใชไมแหยปากเตา
แลวดึงหัวออกมาตีปอ ก!
พอเลาเสร็จ นายหางรองไหเปนลมพับไป ฟน ขึ้นมาก็บอกวา จริงครับหลวงพอ ผมลืมไป
แลว ผมทุบเตาเปนรอย ๆ เวลาเรือโยงกลับมาแลว ก็มาคางบานแปง ที่บา นแปงมีวิกลิเก
วิกหนังสมัยเกา
บานญวนอยูฟากโนน บานลาวอยูฟากนี้ คนญวนพอรูว าเรือลํานี้มาก็เอาเตามาขายให
เปน ๆ ดึงหัวออกมาทุบโปก! คุณนายและพวกลูก ๆ ไมรูเรื่องหรอก
พูดแลวนายทองยอยก็สะอึกสะอื้น บอกวา “หลวงพอครับ รูไดอยางไรนี่ ตอนผมเปนหนุม
ๆ หลวงพออยูที่ไหนก็ไมร”ู
ตอนนั้นอาตมาก็ยังไมไดบวช สติมันบอก ถาสะสมไวนานจะออกมาในรูปนี้

แมกาหลง
แมกาหลงนี้ก็เปนเทพ แตกอนนี้เปนเปรตมากับกุฏิที่วัดนี้ มานั่งเจริญกรรมฐานกาลาย
เปนเทพทันที
มีเรื่องเกี่ยวกับแมกาหลงไปชวยญาติทางภาคเหนือใหพนจากการฆาตัวตาย
เรื่องมีอยูวา ครอบครัวหนึ่งฐานะร่าํ รวยมาก อยูกันมานานจนลูกโตเปนหนุมเปนสาว
สําเร็จปริญญาตรี ปริญญาโททั้งนั้น
ตอมาสามีไปมีภรรยาใหม เกิดมีปากเสียงทะเลาะกัน สามีก็ออกจากบานไป ภรรยาก็เลย
เสียใจ จะกินยากะโหลกไขวหวังจะฆาตัวตาย
พอยกแกวจะดื่ม มีมือมาปดแกวยาหลนจากมือ
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กอนที่จะปด มีความรูสึกวาเรือนหวั่น แลวเขาไปปดปงเลย เขาก็ตกใจวา เอะ! ใครมาปด
นี่ รูปรางสวยเสียดวย ผูห ญิงคนนั้นก็บอกวา
“นอยไป! นี่เธอ ไมนา จะกินยาตายเพราะเรือ่ งสามีนิดเดียว มันเรือ่ งอะไรกัน ถา
ฉันไมไดเปนญาติกับเธอ ฉันไมมาชวยเธอหรอก ถาฉันลงมาชวยเธอไมทัน เธอตายนะ”
แลวเทศนสอนซะ ๑ กัณฑ บอกวา สามีของเธอ กับเธอ มาคนละทีใชไหม ขอสรุป
ใจความใหสนั้ วา จะขอลาละนะ เราจะรีบ ถาเธอไมใชญาติฉนั ฉันก็ไมมาชวยเธอ นี่เราเปนญาติ
กัน จะไปนะ ขอใหอยูเย็นเปนสุขตอไป
อยาไปดาสามี อยาไปวาสามี ถาขืนวาอีก เราจะไมมาชวยเจาอีก เจาคงตองกินยา
ตาย หรือผูกคอตายตอไป เธอนาจะมานั่งกรรมฐานบาง ไมมีเลย
พอจะไป แมเลี้ยงก็ถามวา อาว! เดี๋ยว! คุณอยูที่ไหน
ผูหญิงคนนัน้ จึงบอกวา “เราชื่อกาหลง อยูวัดอัมพวัน สิงหบุรี”
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