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(ผูเขียนเรื่องนี้เคยเขียนเรือ่ ง “นิมิตของลูกสาวนายพลลี” ลงในกฎแหงกรรมฯ เลมที่ ๕ เรื่องนี้เขียนตามคําขอของ
ผูอาน ผูสนใจทราบรายละเอียดเพิ่มเติม)

สําหรับขาพเจาแลว หลวงพอเปรียบเสมือนพออีกองคหนึ่งของขาพเจา ครั้งใดที่ความ
ทุกขความไมสบายใจประดังกันเขามาเหมือนกองไฟที่คอยเผาผลาญจิตใจ แตทวาจะคอย ๆ
สงบลงดวยคําสั่งสอนของหลวงพอที่เตือนใหสติตลอดเวลาทุกขณะจิต หลวงพอจะเนนที่คําวา
สติ สติพรอมทั้งใหแผเมตตาตอผูที่ประสงครายตอเรา “เขาเอาไฟยืน่ ใหเราจับ หากเราขาด
สติยนื่ มือไปจับไฟนั้น จะทําใหเราเจ็บปวดมาก เรามีสติ เราจะเอาน้ําราดไฟนั้นใหดับ
สนิท เราจะไมเจ็บปวดเลย”
เมื่อตนป พ.ศ. ๒๕๓๔ หลวงพอไดเมตตาไปเยี่ยมครอบครัวขาพเจาที่เชียงใหม เมื่อ
ทราบวาหลวงพอจะไปบาน ทุก ๆ คนดีใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณพอที่เกิดความปติยิ่ง ทานจํา
ไดเสมอวาหลังจากที่บา นถูกวางระเบิดนั้น หลวงพอไดกรุณาไปเยี่ยมดวยความหวงใย ไมเคย
ทอดทิ้ง คอยถามขาวคราวเสมอ การสนทนาระหวางหลวงพอกับคุณพอนั้น ขาพเจาเปนลาม
แปล เพราะคุณพอพูดภาษาไทยไมได ทานพูดไดแตภาษาจีนยูนนาน ซึ่งคลายกับภาษาจีน
กลาง
มีอยูตอนหนึ่งของการสนทนา
คุณพอไดเอยฝากฝงกลุมคนของคุณพอกับหลวงพอ
ขาพเจาอดสะทอนใจไมไดจนรองไห “ไมตองเปนหวง ไมวาจะคนฮอหรือคนไทย เมือ่ ยูบน
ผืนแผนดินนี้ ไมมีแบงเขาแบงเรา ตางเปรียบเสมือนพีน่ องกัน โยมไดทําหนาที่ตลอดจน
รับผิดชอบอยางถึงทีส่ ดุ แลว นอกจากนั้นยังไดมีสวนตอสูปกปองผืนแผนดินไทยนี้ใหพัน
ภัยจากผูไมหวังดีตอประเทศชาติ พวกโยมปดทองหลังพระมาตลอด ทวาวันหนึ่ง พี่นอ ง
ประชาชนคนไทยจะตองรูเรื่องนี้”
คณะที่ติดตามหลวงพอในครั้งนั้นไปจากลพบุรี มีคุณแมอุนเรือน นันทพงษ คุณเบญจพร
นันทพงษ จากกรุงเทพฯ มีคุณมยุรี คูเกษมกิจ คุณยุพิน แกวมณี คุณประคอง มาหาจาก
เชียงใหม มีคุณจินตนา นิมากร (ขาพเจาไดเขียนถึงเธอในกฎแหงกรรม เลมที่ ๕) คุณรุงเรือง
เมื่อหลวงพอไปเยี่ยมนายพลลี

๑

เสือโต ทุกทานทีไ่ ดเอยนามมานี้เปนกัลยาณมิตรที่ดียิ่ง เปนเพื่อนทางธรรมะชวยเหลือโดยไม
หวังผลตอบแทนใด ๆ ทัง้ สิ้น มีแตความจริงใจทีใ่ หแกกัน
วันที่ ๒ หลวงพอและคณะไดกรุณาไปเยี่ยมหมูบ านชาวไทยยูนนาน (ฮอ) ที่หมูบา นบาน
ใหมหนองบัว และหมูบา นถ้ํางอบ กิ่งอ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม ทีห่ มูบ า นบานใหมหนองบัวไดมี
หัวหนาหมูบา น และกรรมการหมูบา นใหการตอนรับ ทีห่ มูบ านถ้าํ งอบ หัวหนาหมูบา นถ้าํ งอบ
ตลอดจนหัวหนาหมูบ า นสินชัยและหัวหนาหมูบา นผาแดงมาใหการตอนรับ อนุสรณสถานคือ
สถานที่แหงแรกที่พี่สาว (คุณภรณี ชัยศิริ) และขาพเจาพาคณะไปเยี่ยมชม ณ ทีแ่ หงนี้เปนทีท่ ี่
เก็บรวมชื่อทหารของนายพลลี ที่ไดเสียชีวิตเมื่อครั้งตอสูกับคอมมิวนิสตระหวางเดินทัพออกจาก
ประเทศจีน จนถึงรายชื่อทหารที่เสียชีวิตเมื่อตอสูกับ ผ.ก.ค.ดอยยาว ดอยผาหมน และที่ดอยผา
ตั้ง กิ่ง อ.เวียงแกน จ.เชียงราย และที่เขาคอ เขาหญา จ.เพชรบูรณ มีรายชื่อทั้งหมดกวาพันคน
หลวงพอใหพวกเราสวดมนตพรอมทั้งแผสวนกุศลใหเหลาทหารทั้งหลาย
กอนจากบริเวณอนุสรณสถาน ไดยนิ คุณจินตนา ถามหลวงพอเกี่ยวกับแสงสวางเปนดวง
ๆ มีทั้งสีขาวใส สีเหลือง สีเขียวเรือง ๆ เธอสงสัยวาเปนอะไร “วิญญาณบางดวงยังอยูที่นี่ ยังไม
พรอมที่จะไปเกิด เพราะความหวงใย หลวงพอเห็นพวกเขาตามตอนรับตั้งแตทเี่ ชิงเขาแลว”
ขาพเจาเดินตามหลวงพอและคุณจินตนา จึงไดยินคําสนทนาโดยตลอด
หลายปมาแลว เมื่อทหารหนวยเฉพาะกิจ ๓๒๗ หรือที่เรียกกันยอ ๆ วา ฉ.ก. ๓๒๗ ชุด
แรก ๆ ไดเฝาประจําทีห่ มูบา นถ้าํ งอบ บานพักของชุดฯ อยูไมไกลจากอนุสรณสถาน วันหนึ่งทาง
ชุดฯ ดื่มสุราเมาจนไดที่เกิดนึกอยางไรไมทราบ ไดไปยืนทาและดาที่หนาประตูอนุสรณสถาน ได
เรื่องเลย จนอยูไมได ตองไปนิมนตพระจากวัดแสนฝาง ที่ อ.ฝางไปทําพิธีขมา หลวงตาทีไ่ ปทํา
พิธีไดพูดเตือนชุด ฉ.ก.๓๒๗
“พวกเขาเตรียมพรอมอยูตลอดเวลา ทั้งคนทั้งมาเต็มไปหมด พวกโยมไมเห็น แตอาตมา
เห็น” สุดทายทางชุดฯ ตองยายที่พักไปสรางที่จุดอื่น เพราะอยูที่เดิมไมได อะไรก็ตามที่เราไม
เห็น อยาไปลบหลูเปนอันขาด อันตรายเกิดไดเสมอ ขาพเจาแนใจวาอดีต ฉ.ก. ๓๒๗ ชุดนั้นคง
เข็ดไปอีกนาน แมจะยายไปที่อื่นแลวก็ตาม
หลังจากนั้นคณะไดไปทีอ่ ดีตกองบัญชาการของนายพลลี
ดวยสภาพของชาวบานที่
ยากจน หลวงพอและคณะไดมอบเงินจํานวนหนึ่งใหแกหวั หนาหมูบา นถ้ํางอบไวใชในหมูบาน
ตอไป คุณรุง เรือง เสือโต หลังจากถึงเชียงใหมไดขอรับบริจาคขาวสาร เสื้อผา ตลอดจนของใชที่
เมื่อหลวงพอไปเยี่ยมนายพลลี
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จําเปนจากญาติ ๆ และเพื่อน ๆ ใหแกชาวบานถ้ํางอบ ชาวบานสินชัย ชาวบานผาแดง โดยมอบ
ผานพี่สาวและขาพเจา ขอขอบพระคุณมา ณ ทีน่ ี้อีกครั้ง
กวาจะถึงตัวเมืองเชียงใหม เปนเวลาคํามากแลว มีรถคันหนึ่งไลตามรถพวกเรา
เพราะเห็นชื่อวัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี ที่ติดอยูข างรถตูที่พวกเรานั่ง ภายหลังทีไ่ ด
พบหลวงพอแลว ทั้งสองสามีภรรยาเลาวาแทบไมเชื่อสายตาตัวเอง เมื่อเห็นชื่อวัด ทั้งสอง
ศรัทธาหลวงพอมาก ทัง้ ที่ยังไมเคยเห็นองคจริง รูจักแตทางรายการทีวีธรรมะ หนังสือพระ เทป
ธรรมะของหลวงพอ และจากหนังสือกฎแหงกรรม ดูทั้งสองตื่นเตนมากที่ไดพบหลวงพอโดยไม
คาดฝน พอขาวหลวงพอมาเชียงใหมแพรออกไป ญาติโยมที่ศรัทธาตางพากันมากราบหลวงพอ
จนตองขอรอง อยาอยูดึกเกินไป อยากใหหลวงพอไดพักผอนมาก ๆ เพราะทุกคนรูดีวาเมือ่
หลวงพอกลับถึงวัดอัมพวันแลวจะไมมีเวลาพักผอนเลย
วันรุงขึ้นหลวงพอพาคณะไปทีจ่ วนผูวา ราชการเชียงใหม ไดพบทานผูว า ฯ คุณธนศักดิ์
ยุวบุรณ และคุณนายผูว า ฯ ประจวบกับ คุณหญิงวลี ยุวบูรณ คุณแมทานผูวา ฯ และคุณแมของ
คุณนายผูวา ฯ ก็อยูดวย ทุก ๆ ทานดีใจที่หลวงพอไดกรุณาไปเยี่ยม หลวงพอไดฝากขาพเจากับ
ทานผูวา ฯ หากมีปญหาอะไรใหไปพบทานได ทานผูวา ฯ มีเวลาอยูคุยกับพวกเราประมาณ ๒๐
นาที ก็ขอตัวเพราะยังตองไปงานอืน่ พวกเราอยูที่จวนผูว า ฯ เกือบสองชั่วโมงจึงไดกลับ
แมจะเปนชวงเวลาสั้น ๆ ทีห่ ลวงพอมาเชียงใหม พวกเราก็ตื้นตันเกินกวาทีจ่ ะกลาว
เพราะหลวงพอเปนพระที่อุทศิ ตนเพื่อสังคม เพื่อเพื่อนมนุษยมาโดยตลอด ความรัก
ความเมตตาของหลวงพอไดแผไปถึงพวกเราชาวไทยยูนนาน (ฮอ) ทุกคน
ขอเทาความถึงหนังสือกฎแหงกรรม เลมที่ ๕ เรื่องที่ขาพเจาเขียนหนา ๑๒๖ วรรค
สุดทายที่วา “ขาพเจาพยายามคนหาคําตองใหตัวเองวา ชายผูสูงอายุนี้คือใคร ทําไมทานถึง
ไดมาเกี่ยวของในชีวิตขาพเจา” เปนเรื่องอัศจรรยและเหลือเชื่อ อีก ๒ ปตอมา ขาพเจาก็ไดรบั
คําตอบนั้น เมื่อป ๒๕๓๕ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ไดจัดงานชุมนุมศิษยเกาเชนทุกป พี่สาว
ไดไปรวมงานเลี้ยง
คุณมายูร ลินพิศาล ซึ่งก็เปนศิษยเกา ซึ่งพวกเราเรียกวา คุณปา คุณปามายูรไดรบี เขา
มาหาพี่สาวพรอมทั้งเลาเกี่ยวกับหนังสือกฎแหงกรรม เลมที่ ๕ ไดอานเรื่องที่ขาพเจาเขียน คุณ
ปามายูร บอกวา ชายสูงอายุที่มีผมและหนวดสีขาวยาว นุง ขาวหมขาวนั้นมีจริง บานที่ขา พเจา
อยูนั้นมีเนื้อที่กวา ๒ ไร เดิมเปนของคุณพอคุณปามายูรไดทําเปนโรงเลื่อย ตอมาไดขายใหชาย
เมื่อหลวงพอไปเยี่ยมนายพลลี

๓

คนหนึ่ง หลังจากนั้นไมนานชายคนนั้นไดขายตอใหคุณพอเปนเวลากวา ๓๐ ป ที่ขาพเจาไดอยู
บานแหงนี้ ขณะที่ยังเปนโรงเลื่อย คุณปามายูรจําไดวา วันหนึ่งพีช่ ายนอนหลับที่โรงเลื่อยใน
เวลากลางวันตองสะดุงตื่น รูสึกมีคนมาเขยาอยางแรงมีเสียงพูด “อันตราย” “อันตราย” ตื่น ตืน่
เมื่อลืมตาก็เห็นชายแกคนหนึ่ง มีผมและหนวดสีขาวยาวมาก นุงขาวหมขาวยืนอยูขางที่นอน
มองไปที่ปลายเทาเห็นงูเหาตัวใหญ อยูไมไกลจากตัว พอไดสติรีบวิง่ ลักษณะคลายพุงตัวออก
จากหองอยางรวดเร็ว จึงไดรอดชีวิต คุณปามายูรเชื่อวาชายผูสูงอายุยังไมไปไหน ยังคงอยูใน
บริเวณบานขาพเจานั้นเอง จําไดวา หลวงพอเคยบอกวาที่ทบี่ านดี ขาพเจาไมไดถามหลวงพอวา
มีอะไรดีหรือยังมีผูที่นั่งสมาธิกรรมฐานเคยไปที่บานก็พูดแบบเดียวกับที่หลวงพอเคยพูดไววา ที่
ที่นี้ดี อยายายไปที่อื่นนะ
สําหรับขาพเจา แมจะมีเรื่องเลวรายผานเขามาในชีวิต แตขา พเจาก็โชคดีในเวลาเดียวกัน
ที่มีหลวงพอคอยหวงใย คอยอบรมธรรมะตักเตือนคอยใหสติตลอดเวลา และไมเคยทอดทิ้ง
ครอบครัวขาพเจาเลย
นอกจากหลวงพอแลว ขาพเจายังไดรับการปกปองคุมครองจากหลวงปูซง่ึ ก็ยังไมแนใจวา
ทานคือใคร แนนอนจะมีผูอานหลายทานกําลังหัวเราะขาพเจาเมื่ออานถึงบรรทัดนี้ เปนไปได
ไหมสิ่งที่ลึกลับ หรือที่เวลานี้ วิทยาศาสตรยังพิสูจนไมได แตสิ่งนั้นไดมีอยูตรงนั้นเปน
เวลานานแลว เพียงแตวทิ ยาศาสตรยังกาวไปไมถึงขั้นตอนขั้นนั้น เปนเรือ่ งที่นาคิดและไมควรจะ
มองผานในเรื่องนี้ ยกตัวอยางเชน กาลิเลโอถูกจองจํา เพราะเชื่อวาโลกเรานี้กลม ซึ่งขัดกับ
ความเชื่อในสมัยนั้นอยางรุนแรงที่วา โลกแบน สุดทาย กาลิเลโอถูกบังคับใหดื่มยาพิษ เพราะ
ทานไมยอมเปลี่ยนความเชื่อในสิ่งที่ทานไดคนพบ ในที่สุดวิทยาศาสตรไดพฒ
ั นาเจริญกาวหนา
ไปถึงขึ้นพิสูจนไดแลววาโลกเรานี้กลม
ขอย้ําวาสิ่งที่เราคิดวาลึกลับนั้น แทจริงสิ่งเหลานั้นคงอยูมานานแลว เพียงแตรอ
เวลาใหวิทยาศาสตรกา วไปถึงและพิสูจนไดเทานั้นเอง

ฉวีวรรณ ชัยศิริ
๑๑๒ ถนนลอยเคราะห อ.เมือง
จ.เชียงใหม ๕๐๐๐๐

เมื่อหลวงพอไปเยี่ยมนายพลลี
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