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จากหนังสือกฎแหงกรรม – ธรรมปฏิบัติเลม ๑ ไดตพี ิมพเรือ่ งโทรจิต ซึ่งเปน
ประสบการณการปฏิบตั ิธรรมของพระภิกษุชาวนอรเวย ทีไ่ ดมาบวช ณ วัดอัมพวัน เมื่อ พ.ศ.
๒๕๑๐ เปนการยืนยันผลของการปฏิบัติธรรมในเรื่องการแผเมตตาอุทศิ สวนกุศล
ในป พ.ศ. ๒๕๓๗ วีโกไดเขามาดูงานในประเทศไทย วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ได
มีโอกาสมากราบนมัสการหลวงพอ พอเดินเขามาในวัดพบกับ พ.ต.ท. ชน อินทนา ซึ่งกําลัง
จะกลับบาน หลังจากปฏิบัติธรรมครบ ๗ วัน ๗ คืน ที่หนากุฏิหลวงพอพอดี
พอเห็นหนากันก็จํากันได เนื่องจาก พ.ต.ท. ชน อินทนา เปนผูบวชให ทั้งสองไดพา
กันเดินชมบริเวณวัด ผานไปทางโบสถ ศาลา ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งสิ้น เสร็จแลว
กลับมารอพบหลวงพอทีก่ ุฏิ ซึ่งมีผูมากราบนมัสการหลวงพออยูจํานวนหนึ่ง
เวลา ๑๐.๕๐ น. หลวงพอไดมีเมตตาปฏิสันถารและทบทวนความหลังครั้งที่ผานมา
ในความทรงจําและปลื้มปติ ที่มพี ยานหลักฐานยืนยันในการปฏิบัติธรรม พรอมทั้งใหขอคิดใน
เรื่องกฎแหงกรรม และการปฏิบัติธรรมดังตอไปนี้
พระราชสุทธิญาณมงคล : เปนไงวีโก สภาพวัดเดี๋ยวนี้ เปลี่ยนไปเยอะไหม?
วีโก : เปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับหลวงพอ
พ.ต.ท. ชน : ตอนบวช ผมสะพายบาตร
พระราชสุทธิญาณมงคล : ทานนายอําเภอเกษ ดีฤกษ ก็เปนผูบวชให
พ.ต.ท. ชน : ครับ นายอําเภอถือตาลปตร ผมสะพายบาตรครับ
วีโก บรูน

๑

พระราชสุทธิญาณมงคล : เมื่อเร็ว ๆ นี้ อาตมาก็ไปยุโรปมา แตไมไดไปนอรเวย ไปใน
กิจการคณะสงฆไมไดไปเที่ยวหรอก ฝรั่งมาหาธรรมะ คนไทยมาหาบุญ และคนไทยบางคนก็
ปากเปนบุญใจเปนบาป ไมสนใจธรรมะจริง สังเกตคนไทยที่มาวัดนี้ ไมไดมาหาธรรมะหรอก
มาหาบุญชวย เอาดอกไมธูปเทียนมาใหพระชวยทั้งนั้น แตตวั เองไมชว ยตัวเอง
มีตัวอยางที่หนองคาย โยมกุศล นามแกว เปนโรคหัวใจรั่ว หมอบอกไมมีทางรอด
ถาโมโหตายเลย แตหายได เพราะมีศรัทธาชวยตัวเอง เขาสวดมนตเทาอายุ ตั้งสติไวเลย
สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากา
เดี๋ยวนี้คนไทยไมสนใจในการสวดมนต บางทีใหดูบอกวาสวดเทาอายุนะ กลับบอกวา
ยาว แตเวลาไปนั่งคุยกันหรือนั่งโกหกกัน ไมยาวหรอก สรางความดีนดิ เดียว สรางความชัว่
มาก บวกลบคูณหารออกมาอยางไร คอมพิวเตอรจะตีออกมา
คนที่มาบวชกัน ไมใชมาบวชทีว่ ัดนี้แลวดีทุกองคนะ มันเกมาจากบานแลวดีไมได อยู
ตรงนี้ เราพูดตรง ๆ สอนตรง ๆ ไมมีใครชอบ ตองใหหลอก
มีเรื่องอัศจรรยอยูเรื่องหนึ่ง ตอนทีว่ ีโกสึกใหม ๆ ทีบ่ านแมชอย เขานิมนตพระไป
ทําบุญที่บานตอนเชา ที่บานมีตนมะมวง ตนมะปราง ตนมะนาว เต็มไปหมด ทําใหบริเวณ
บานมืดครึ้ม
วีโกไดถือกลองไปดวย อาตมาบอกใหวีโกถายภาพตอนแมชอยกําลังตักบาตร วีโก
บอกวามันมืดและไมมีแฟลช ไฟฟาก็ไมมี
อาตมาจึงใหเขาลองอธิษฐานดูวา ขาพเจาเพิ่งสึกใหม ๆ เมื่อบวชตั้งใจปฏิบตั ิ
กรรมฐาน ขอใหจิตของขาพเจานี้บังเกิดเปนแสงสวาง ตั้งใจถายก็ถายรูปไป
รูปออกมา
สวางโลงเลย นี่อํานาจปญญาเปนแสงสวางได
แมชอยเปนแมของแมสมุ แมสมุ นีถ่ ึงคราวตายแลว เปนโรคมะเร็ง อุจจาระปสสาวะ
เปนเลือด หมดอายุแลว จึงบอกใหตัดสินใจมาอยูวัด ตออายุในวัด ลูกหลานจะมาเยี่ยมก็มา
ได ถาอยูบานตายไปแลว ยังอยูที่วัดทุกวันนี้ อายุ ๘๐ กวาแลว อาตมาสอนกรรมฐานให
ตั้งแตเปนสาวนะ
คนเรานี่ถึงคราวตายก็จริง ทุกคนตองตายทั้งนั้นเปนธรรมชาติ แกแลวก็ตองตาย แต
ไมตายตอนหนุมสาวเลยควรจะรักษา เหมือนอยางปลูกบานดวยไม ไมมันออน มันจะไมทน
มีตัวเมี่ยงแมงมากิน ผุพังไวกวาไมแก ไมสักมีอายุหลายรอยป นํามาปลูกบานจะทนกวาไม
ออน ๆ คนบางคนไมเอาไหนเลย จะใหแตคนอืน่ ชวย แตตวั เองไมเคยชวยตัวเองเลย
เมื่อคราวไปกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส อาตมาแผเมตตาไปเคลียพื้นที่กอน ๗ วัน
เอาตํารานี้ไปใชบาง ไปเขาบานลูกสาวญวนที่หนีภัยไปอยูกรุงปารีส
วีโก บรูน

๒

เขาเกิดฝนวาอาตมาไปสอนกรรมฐานให สอนสติปฏฐาน ๔ ทั้งสองคืน เขาตามหา
จนกระทั่งพบ มีพระไปดวยกัน ๑๔ องค ชีม้ าที่อาตมาองคเดียว พอแมมากันเปนแถวหมด มี
ทั้งลาว ญาณ เขมร ที่หลบหนีภัยไปอยูกรุงปารีส นี่คือตาราจริง แตชาวพุทธไมไดผลเลย
เดี๋ยวนี้นะ ที่วัดนี้พุทธเขา ๖๐% คริสตแคทอลิก ๓๐% อิสลาม ๑๐% เขาเขากันมา
ทําไม อาตมาดีใจเหลือเกินนะ ญาติโยมฟงดวย
คนเขาวัดนี่มีแตคนมีทกุ ข และเปนคนแกใกลจะตายแลว แตที่วัดอัมพวันนี้วัยรุนชอบ
ถือกระเปามาเองเลย เปนอิสลามมาจากภาคใต ตอนแรกเขาก็ไมไดบอกวาเขาเปนอิสลาม
แตมาบอกหลังจากปฏิบัติกรรมฐานแลว
เขาบอกวา พี่ชายเปนดอกเตอรอยูตางประเทศ จดหมายมาบอกวา “นองเอย อยาลืม
พี่เปนดอกเตอรมาได เพราะหลวงพอวัดอัมพวันสอนมา” เขาก็เลยพาพรรคพวกมา ขณะนี้
เรียนอยูจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คนไทยชาวพุทธมาหาบุญชวย แตคนตางศาสนามาหาธรรมะชวย และคนไทยนี่ปาก
เปนบุญจริงปากทําบุญ แตใจเปนบาป ไมมีธรรมะ ทําไมถึงรูวาใจเปนบาป ดูไดจากพี่นอง
ทะเลาะกัน สามีภรรยาทะเลาะกัน ทําไมแยงสมบัติกัน อยางนี้เปนตน
ทานทั้งหลายจําไว วีโกอดีตชาติคือ ฮอลันดา นําเรือกําปนมาจอดหนาวัดนี้ โบสถ
หลังเกาจําไดไหม ที่วีโกนั่งโทรจิต แผเมตตาไปนอรเวย
วีโก : ครับ จําไดครับ
พระราชสุทธิญาณมงคล : แมกําลังปวย จดหมายกลับมาเลย ปูของเขาที่บอกวา หลานมา
ประเทศไทย จงเอาของดีไปฝากปู จําไดไหม
วีโก : จําไดครับ
พระราชสุทธิญาณมงคล : พอเปนวิศวกร แมเปนเลขานุการ มหาวิทยาลัยออสโล วีโก
บวชแลวสนใจในภาษาไทยมาก ใครมานิมนต ขออานเห็นวาเขียนผิดหลายราย เชน ทําบุญ
สวด ๗ วัน ตองเรียก สวดพระพุทธมนต เวลานิมนตตองเรียก เจริญพระพุทธมนต
สวนมากคนจะเขียนนิมนตผิด
วีโก บรูน
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วีโกเห็นเขามีงานศพกัน ก็เลยมาถามอาตมาวา หลวงพอครับ ผมเห็นงานศพที่นี่
หลายรายมาแลว เห็นกรวดน้ําอุทิศสวนกุศลใหแกดวงวิญญาณ ก็มองไมเห็นวาไดหรือไม
ผมอยากจะถามหลวงพอวา
พอแมของผมอยูประเทศนอรเวย
อยากจะเจริญ
กรรมฐานอุทิศสวนกุศลให จะไดรับไหมครับ
อาตมาบอก โอ.เค. ไดเลย เพราะเห็นวาจิตของวีโกทําได ถึงขึ้นโทรจิตไดแลว เขา
ปฏิบัติไดผล เลยอบอกใหเขาทําได ขอยืนยันและรับรองดวย เพราะวีโกสอบไดแลว
สอบเดินจงกรมได สอบพองหนอ ยุบหนอได และจิตเขาสูสํานึกรูเหตุการณ สามารถ
โทรจิตได จึงยืนยันคํานั้น
วีโกก็ปฏิบัติ เดินจงกรม ๑ ชั่วโมง นั่ง ๑ ชั่วโมง แลวอุทิศสวนกุศลใหพอแม สงโทร
จิตไปใจความวา ขาพเจาวีโก บรูน ไดบวชแลว จะเอาของดีไปฝากปูใหจงได
ไดนุงเหลืองหมเหลือง และเจริญกรรมฐาน ขอแผสวนกุศลที่ลูกชายทํากรรมฐานไดดี
ขอใหแมหายวันหายคืน จากโรคภัยไขเจ็บ ณ บัดนี้
อีกขอหนึ่ง ขอใหปูของขาพเจาไดรับทราบวา หลานไดของดีใสตัวแลวจะเอาไปฝากปู
และขอใหพอของขาพเจามีความเจริญรุงเรือง ดวยการเจริญกรรมฐานของขาพเจา และขอให
เพื่อนของขาพเจา ๓ คนที่อยูออสโลนั้น จงมีความเจริญเทาเทียมกัน
แคกะพริบตาเดียว วินาทีเดียวแลว วันนั้นตรงกับวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๐ เปน
วันชาตินอรเวย ทุกคนหยุดงานทั่วประเทศ
แมกําลังปวยพักฟนอยูในหอง ปูกับเพื่อนอีก ๓ คน และพอเขากําลังนั่งรับประทาน
อาหารกัน ขณะนั้นเวลา ๙ นาฬิกา แตเปนเวลากลางคืนที่นี่ เกิดสังหรณจิต เห็นผาเหลือง
ลอยมาแวบแลวออกไป
เขาก็ตกใจ
ปูคิดไดเลย
ชื่นใจวาหลานคงไดบวชใน
พระพุทธศาสนาแลว และไดของดีจากเมืองไทยแลว
และพวกเขาก็พูด วีโก บรูน ออกมาพรอมกัน แมกําลังปวยหนัก ไดยินเสียงวีโก ดวย
ความรักลูกอยูแลว คลานออกมาจากหองมานั่งรวมวง หายเลย
แลวก็เขียนจดหมายสงมา เขียนวันเดือนปและเวลาดวย ปูก็ยังฝากความมาดวยวา
หลานเอย อยูเมืองไทยสงสัยเหลือเกินวาคงไดบวช เพราะมีผาเหลืองลอยมา นี่แหละโทรจิต
เลย แมหายวันหายคืน ใชไหมละ
วีโก : ใชครับ

วีโก บรูน
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พระราชสุทธิญาณมงคล :
กวาจดหมายจะมาถึงวัดเปนเวลานาน เพราะสงมาที่
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แลวสงตอมาที่วัดอีกทีหนึ่ง อาตมาใหวีโกอานตอนกลางคืน วีโก
น้ําตารวงเลย จึงใหไปอาบน้ํากอนแลวคอยมาแปลใหฟงเรื่องจริงที่วัดนี้ รูปของเขายังอยู
ทําไมคนไทยจึงไมพิสูจนกันล่ํา เอาแตบุญชวย ใหคนอื่นชวยตลอดรายการ แตก็ไมรู
วาตัวบุญคืออะไร บุญชวยแลวตัวเองก็ไมรูวาบุญคืออะไร
บุญ แปลวา ความสุข ความสุขตองชําระในใหสะอาด ใชไหม ทําใจใหหมดจด
บริสุทธิ์ ถึงจะเปนบุญ บุญเกิดจากการชําระใจ และ บุญเกิดจาความสงบ ถาไมสงบไม
เปนบุญ ตรงนี้คนไทยมีหลักได
ไปหาพระใหหวยอํานวยพร พระพรมน้ํามนต เอาไมเคาะหัวหนอยก็ไดบุญ มันโง
เหลือเกินนะ
เมื่อคราวไปยุโรป ๕ ประเทศ อาตมาไดแผเมตตาไปกอน คนไหนเคยเปนญาติของ
ขาพเจาครั้งอดีต โปรดมารับขาพเจา ณ บัดนี้
ก็ไปเขาบานโนน เขาบานนี้ ฝรั่งมารับเปนแถว และไปไหนมีคนมาไหว รูจกั อาตมา
องคเดียว หลวงเตี่ยที่วัดโพธิ์บอกวา หลวงพอวัดอัมพวันนี่ไปสหรัฐอเมริกาก็มีแตคนไหว
นี่เลาใหวีโกฟง คิดถึงวีโกอยูเดนมารก ก็ไมมีโอกาสจะไป และวีโกถามวาจะได
แตงงานกับคนไทยที่เรียนอยูที่จุฬาไหม อาตมาบอกใหนั่งกรรมฐานเอง และวีโกกม็ าบอกวา
เขาจะไดคนงอยเปลี้ยเสียขาจริงไหม?
วีโก : จริงครับ
พระราชสุทธิญาณมงคล : คนงอยนั้นเปนชาวฟลิปปนส เปนอาจารยสอนภาษาจีนกลาง
และตองไปพบกันที่มหาวิทยาลัยเดนมารก ทีจ่ ริงเขาก็ไมใชงอยอะไรหรอก เปนโรคโปลิโอ
ใสเหล็กแลวก็เดินได
วีโกไดกลับมาเมืองไทย มาเขียนวิทยานิพนธเรื่องผี ไดทุนจากมหาวิทยาลัย เขียนอยู
๒ ป จึงแลวเสร็จ ไดพาลูกและภรรยามาดวย บอกวานี่ คือพยานหลักฐานจากนิมิตกรรมฐาน
วีโกครั้งอดีตชาติเปนชาวฮอลันดา ในโบสถหลังเกาที่พังไปไดศิลาจารึกเปนภาษาจีน
วา “ขาพเจากิมเหลียงกิมจือมาจากเมืองจีน มาจอดเรือหนาวัดอัมพวัน มีเรืออีกลําหนึ่งเปน
ฮอลันดา นับถือคริสต ไดจอดเรืออยูที่วัดนี้ ไดเลื่อมใสเจาอาวาสวัดนีอ้ ายุ ๙๙ ป คือปูครู
ญาณสังวร” นี่เลาเทาความหลังใหวีโกฟงถึงโบสถหลังเกาที่วีโกมานั่งกรรมฐาน
วีโก บรูน
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ทานผูการนี่บุญมาตองมาพบกัน
ทานเปนคนบวชใหสมัยเปนผูบังคับกองตํารวจ
อําเภอพรหมบุรี
ไมอยางนั้นจะบวชไมไดเพราะเปนคนตางชาติ
เลยผูบังคับกองกับ
นายอําเภอเปนเจาภาพบวชให
คนจีนมาคาขายกับสมเด็จพระนารายณมหาราชที่เมืองละโว สมัยหาหกรอยปกอน
โนน แมเจาเจาพระยาลึกมาก ใชเรือกําปนวิ่งมา และเลี้ยวเขาปากน้ําบางพุทราสูละโว มา
จอดเรือพักแรมที่วัดนี้
ไดขึ้นมานมัสการเจาอาวาสคือ ปูครูญาณสังวรองคที่ ๑ ของกรุงศรีอยุธยา องคที่ ๒
คือ สมเด็จพระสังฆราชไกเถื่อน องคที่ ๓ คือสมเด็จญาณสังวร วัดบวรนิเวศ จะไมมอี งคที่ ๔
ตอไป
คนจีนเลื่อมใส สรางโบสถให มีเครื่องกังไส หยกเมืองจีนเต็มไปหมด อาตมาบรรจุไว
ในโบสถ
ศิลาจารึกก็บอกวา ฝรั่งชาติฮอลันดา มาทําการคากับสมเด็จพระนารายณ จีนสองคน
อยากไดพระนาคปรกมาไวในโบสถที่เขาสราง
ชาวฮอลันดาที่เปนเพื่อนกับคนจีน คาขายดวยกันก็รับอาสา เขาตองการจะใหสมเด็จ
พระนารายณมหาราชเปนคริสต เลยเขาเมืองละโวเพื่อเขาเฝาสมเด็จพระนารายณ ขอ
พระราชทานพระนาคปรก พระองคทานมองให ๒ องค เพือ่ ใหกับคนจีน และอยูมาจนบัดนี้
พระองคดํา ๒ องคนนั้ คือ พระนาคปรกเขมรคางคนหูตุม และพระนาคปรกหูยาน
ลพบุรี บันทึกไวอยางละเอียดวาหนักกี่ปอนด อาตมาลองชั่งดู ตรงกันเลย
ฮอลันดาเมื่อครั้งอดีตชาติ คือ วีโกในชาตินี้ เขารําลึกเหตุการณของเขาได
ของใครของมัน เปนปจจัตตัง
และวีโกเกิดรอนใจอยากมาบานแปง มาดูชางปนหมอ มาถามปญหาเจาคุณพรหม
โมฬี วัดกลางธรนินทร ทานเจาคุณพามาหาที่นี่เลย ถามปญหา ๑๐ ขอ อาตมาตอบไดหมด
วีโกกลับไปไมเกิน ๑๕ วัน แบกกระเปากลับมาเลย ขอบวชที่วัดนี้ ใชไหมละ?
วีโก : ใชครับ
พระราชสุทธิญาณมงคล : นี่เลาใหพวกโยมฟงนะ เราเปนคนไทย แพฝรั่งนะ ทําไมจึง พูด
ไทยไดชัด เพราะเมื่อครั้งอดีตชาติเธอเคยมาที่นี่ เคยมาจอดเรือที่หนาวัด เปนชาว
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ฮอลันดา และขอพระราชทานพระนาคปรก ยังอยู ณ บัดนี้ นี่ขามน้ําขามทะเลเวียนอยูหลาย
ประเทศ แตตองการกลับไปเปนทหารรับใชชาติ ๑ ป
ทานผูการไดบุญมากนะนี่ เคยเปนบุพเพสันนิวาส เปนญาติโยมกัน เคยมาบวชให รูป
บวชยังอยูดว ย วาขานนาคไดชัดเจนมาก ทองเดีย๋ วเดียวไดเลย
โลกมันกลมนะ ถาไมตายพบกัน มาพบกันแลว เดินวกไปวนมาแลวก็มาพบกันอีก นี่
ไมนาจะพบกันเลยนะนี่ ใครจําใครไดกอนละ
วีโก : จําไดพรอมกันครับ
พระราชสุทธิญาณมงคล : นี่ไมตายพบกันนะ เราเปนญาติกันนี่วีโก อาตมาไปตางประเทศ
๑๕ ประเทศแลว สหรัฐอเมริกาไปแลว อธิบดีกรมการศาสนาจะชวนไปอีก ๓ ประเทศ แถบ
ยุโรป นอรเวย เดนมารก แตไมไปเพราะงานที่วดั เยอะ ที่ไปก็ใกลยุโรปแลว
ที่ยุโรปนี้ใชรถวิ่งไปทั้ง ๕ ประเทศเลย ใกลกันนิดเดียว ไมตองไปเครือ่ งบิน และได
เห็นภูมิประเทศของประเทศนั้น ๆ
อาตมาดีใจมากเหลือเกิน ตางประเทศเขาทําตามคําสอนของพระพุทธเจา หนุมสาว
ไมเที่ยว ตองเรียนหนังสือ หาวิชาเปนหลักฐาน นี่เปนตัวอยางที่ดีมาก
ถาทานนั่งกรรมฐานและสนใจ เอาไปเลย เอาไปใช ไมใชมานั่งกรรมฐานไปสวรรค
นิพพานนะ แตมีสมบัติมนุษย ถาสมบัติมนุษยไมมีเลย จะไปสวรรคไมได
จิตตองไปตามขั้นตอนของมัน จะไปเหมือนเรียนหนังสืออยางนั้นไมได วีโกเอย
ความรูว ิชาการกับความคิดมันตางกัน ตัวอยางคนจีนตาชวนกับตาชิน ความรูไมจบ ป.๔ มา
เปนยามธนาคาร เดี๋ยวนี้เปนเจาของธนาคารทั่วประเทศแลว นี่เปนความคิดใชไหม?
คนเรานี่ พรสวรรค มันติดตัวมาแตชาติกอ น พรสวรรค คืออะไร อาตมาแปลเปน
ภาษาไทยดังนี้ ปญญาติดมากับตัว ความรูอยูในตํารา ใครสนใจไปศึกษาเอาเอง ถูกไหม
ละ?
วีโก : ถูกครับ
พระราชสุทธิญาณมงคล : คนไทยชอบจะเอาแตบุญชวย บุญที่โนนชวย บุญที่นี่ชว ย ไปหา
พระแลวถูกพระหลอก เพราะพระทํากรรมฐานไมได
วีโก บรูน
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แคทอลิก คริสต และอิสลาม มาเขาวัด ไมใชหมายความวา จะใหเขามาเปน
พุทธ ตองการเอาของดีใหเขา ตองการใหเขาเปนคนดี เปนลูกที่ดีของพอแมของเขา
เปนศิษยที่ดีของครูบาอาจารยของเขา อยาเถียงพอเถียงแม เถียงครูบาอาจารย แลวเขาจะ
เปนพลเมืองดีของชาติของเขาตอไปในโอกาสขางหนา อาตมาสอนอยางนี้ ไดผล
เขาก็เลยมากันเยอะหมด แคทอลิกคริสต ๓-๔ ประเทศ ความรูอ ยางต่ําปริญญาตรี
สอนอยางนี้ ไมใชสอนไปสวรรคนพิ พาน ไปบวชชีพราหมณแลวมานัง่ สอนสามี อาตมาไม
สนใจคนประเภทนี้
อาตมาไปตั้งศูนยที่ขอนแกนแลวนะ เพราะอะไรรูไหม อาตมาไปไดของดีมาจาก
ขอนแกน จากหลวงพอดําในปา ใกลที่ตรงนั้นเลย พอดีอดีตชาติตามมา ดร.ลําไย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ถวายที่ ๒๔ ไร หางจากตัวเมือง ๑๓ กม. เทานั้น
ที่ศูนยปลูกไผแลว ๕๐๐ กอ เดี๋ยวนี้คนไปกันแนนเลย จะสงพระไปสอนทหารครั้งละ
๗ วัน มีหองน้ําหองสวมแลว ๓๐ กวาหอง และมีที่พักแรมแลวมากมาย ไปดูได สรางเปน
ศูนยดีกวาสรางวัด ทุกคนเปนเจาของ พวกเราสรางของเราเอง เหมือนอยางเรามีสมาคมอยู
ในประเทศฝรั่งเศสฉะนั้น
อาตมาดีใจมาก เมื่อคืนอาตมาโทร.ไปที่ศูนยขอนแกน อาจารยบุญสง บอกคนแนน
เลย เราสอนเขาไปแลว เขาก็เปนครูสอนกันตอไป สอนลูกสอนหลานของเขา ทุกคนเปน
เจาของและเขาก็ดูแลกันเอง ทหารก็เขาไปชวย เอาน้ําไปสง ที่ศูนยมีบอก็จริงแตยังไมสะอาด
พอ ตอไปจะมีโครงการทําน้ําสะอาดตอไป
อาตมาดีใจมาก เพราะไปไดของดีจากหลวงพอดําในปา ที่สอนเรามาหลวงพอดําไม
รูจักวาอายุกรี่ อยปแลว เราตองเอาของดีคืนที่สถานที่ที่เราไดมา จึงจะมีประโยชนอยางนี้
วีโกมาเมืองไทย ไปที่ไหนบาง
วีโก : กรุงเทพฯ ไปทางเหนือบาง และอีสานก็ไปครับ
พระราชสุทธิญาณมงคล : ลูกโตแลวหรือยัง
วีโก : อายุยี่สิบกวาแลวครับ
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พระราชสุทธิญาณมงคล : โอ! มาบวชตั้งแตยังไมมีลูกเลย จากเราไปยี่สิบกวาสิบปแลวนี่
บวชไดผลนะ คนไทยอายฝรั่งเขาบางไหม อาตมาไปกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เขายังรักษา
บานโกศาปานไวขายกาแฟ แตที่ลพบุรีนี่พังบานโกศาปานหมด ไมไดอนุรักษอะไรไวเลย
ความรูกับความคิดนี่ตางกันนะ ความคิดมีสติปญญาริเริ่มงาน แตความรูนี่ไปเปน
ลูกจางเขา เปนดอกเตอรไปเปนลูกจางเขา ไดเงินเดือนเปนแสน แตไมริเริม่ เพิ่มเติมแต
ประการใด จําไว
ขาดตองเติม เกินตองตัด เพือ่ ประหยัดเวลา ถาขาดก็ไมเติม เกินก็ไมตัด ไม
ประหยัดเวลา ใชไมได
วีโก หลวงพออยากใหอยางเดียว มันเปนบุญ อิ่มใจ ที่ไดชวยเหลือกัน บุญนี้ตีความ
อยาใหมันสูงเกินไป เรามีโอกาสใหซึ่งกันและกัน เราอิ่มใจของเรานี่คือบุญ มันเกิดความสุข มี
โอกาสไดชวยเหลือกันอยางนี้
ปนี้วีโก ลูกสาวลูกชาย ๕๐ คนเปนดอกเตอรหมด กลับมาจากตางประเทศแลว ๑๘
คน นี่เราสอนกันอยางนี้ ไมใชสอนไปสวรรคนพิ พาน อยางที่เขาสอนกัน เรี่ยไรกันไมพัก แจก
เครื่องรางของขลัง อยางนี้เราไมสน อยากจะใหคนขลัง มีลูกใหเรียนหนังสือ มีความรูเปน
ดอกเตอร เปนใหญเปนโต
นี่เผลอนิดเดียวอายุ ๒๐ กวาแลว เขาจบอะไรบางหรือยัง
วีโก : ยังไมเขามหาวิทยาลัยหรอกครับ
พระราชสุทธิญาณมงคล : พยายามดูลูกหนอยนะ ใหเขาดิบไดดีใหได สอนภาษาไทยให
เขาบางซิ แตตางประเทศเขาไมพูดกัน มันยากอยางที่เมืองไทย เตี่ยเปนจีนนอก แมเปนจีน
นอก ลูกพูดจีนไมเปน เพราะไมพดู จีนใหลูกฟง นี่นะเราไมตายก็วนเวียนมาหากันอยางนี้
แหละ มันก็เกิดประโยชน
ที่วัดนี้จะมีทบี่ ําบัดน้ําเสีย ราคา ๓ ลานกําลังทํา ที่เผาขยะสดขยะแหงมีแลว ระบบโรง
ครัวใชน้ํามันดีเซล ที่เมืองไทยนี่ตัดไมทําลายปากันหมด
ที่ไปที่เมืองนอก ประเทศอังกฤษไมในบานยังตัดไมไดเลยนะ ถาจะตัดตองขออนุญาต
จากรัฐบาล เวลากลางคืนขับรถไปชา ๆ กระตายปาวิ่งมาเปนฝูงเลย ถาทับสัตวปาตายโดน
ปรับนะ มีตาขายกั้นอยูขางถนนเลยนะ แตเมืองไทยใจบุญ สัตวปา กระตายปายิงตายหมด
เลย ที่กรุงปารีสเขาใหยิงเปนฤดูนะ เราไปรูมาแลว
วีโก บรูน
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ที่เมืองอัมสเตอรดัม เอาทะเลทําเมืองได เขามีปญหา เอาทะเลทําเมือง เราไปเห็น
โอโฮ เรือจอดอยูบนฟา ทะเลเปนเมืองเลยนะ ของเราทําดินใหเปนทราย ไมปลูกสรางอะไร
เลย
ของเขานี่ทรายทั้งนั้นเอามาเปนดิน สรางเมืองและปลูกตนไมได วิเศษแท
เขากรุงเทพฯ แลวจะกลับเดนมารกเมื่อไร
วีโก : วันอาทิตยหนาครับ
พระราชสุทธิญาณมงคล : มีลูกทั้งหมดกี่คน
วีโก : คนเดียวแหละครับ ตอนที่มาครั้งแรก อายุสักเดือนหนึ่ง
พระราชสุทธิญาณมงคล : เอาลูกมาอวดวาจริงตามที่นมิ ิตกรรมฐานบอก ไดคนงอยเปน
ชาวฟลิปปนส เอาเหล็กใสแลวเดินได เนื้อคูของเขาคนนี้ นี่เทาความหลัง ๒๐ กวาปแลว ยัง
จําไดหมด ถูกไหมที่หลวงพอพูดนี่
วีโก : ถูกครับ
พระราชสุทธิญาณมงคล : เอาละ เปนพยานใหหลวงพอ เราดีใจอยูอยางหนึ่งนะ นายชาง
สมบุญ ศีลสร เปนนายชางไฟฟา จะเดินทางไปดูงานไฟฟาฝายผลิตที่ประเทศนอรเวย วีโก
ยังอยูในเมืองไทย เขียนจดหมายใหพอแมของเขาใหตอนรับ พอของเขาเปนวิศวกรไฟฟาที่
นอรเวย การไฟฟาไปกันเยอะแยะหมด
พอของวีโกแตงสูทผาไหมไทยไปรับคนไทยที่สนามบิน รับไปพักที่บานของเขา วัน
นั้นเปนวันอาทิตย โรงงานหยุด เขาเปดใหดูเลย ดูงานเกี่ยวกับการไฟฟา
นายชางสมบุญ ศีลสร เปนคนบานแปงนี่เอง พาคณะนายชางไปดูงานทั้งหมด ๒๕
คน พอแมของวีโกบอกวา “ขาพเจายินดีรับพวกทานทั้งหลายอยางดียิ่ง เพราะลูกขาพเจา
ไดรับการอุปการะอยางดีในประเทศไทย ขอขอบพระคุณ กราบเรียนมาถึงหลวงพอวัดอัมพ
วันดวย”
วีโก บรูน

๑๐

เขาแตงตัวเปนผาไหมไทยที่วีโกสงไปให จะไดรูวามารับคนไทย เขามีความคิดดี เลย
เขาก็พาดูงานอยางดีที่สุดในประเทศนอรเวย
เดี๋ยวนี้แมยังอยูไหมนี่
วีโก : แมยังอยูครับ พอเสียไปแลว
พระราชสุทธิญาณมงคล : ปูละ
วีโก : ปูก็เสีย แมอายุ ๘๕ แลว อยูที่บาน
พระราชสุทธิญาณมงคล : ไมอยูบานยังไง วีโกมาบวชนี่ ๒๐ กวาปแลว ตั้งแตลูกเมียยังไม
มี ตั้งแตโบสถหลังเกา วีโกคงจะจําสภาพได ตรงนี้เปนสวนมะมวง มีมะปราง โบสถก็หลังเล็ก
ที่วีโกเขาไปนั่ง พังหมดแลว เขาไปดูบางหรือเปลา
พ.ต.ท. ชน อินทนา : ผมพาไปดูหมดแลว ดูศาลาดวย
พระราชสุทธิญาณมงคล : ศาลาหลังเกาหมดไปแลว ไมมีเหลือ ที่สรางใหมรับคนไดเปน
พัน เราสอนอยางเดียว ใหอยางเดียว และไมไดไปกวนใคร เราจึงเจริญขึ้นมานี่ มีแลวให
เสมอ นี่คอื ตําราของเรา ยิ่งใหยิ่งได ยิ่งหวงยิ่งอด หมดก็ไมมา
เราไมหวงกัน เราไมอด หมดก็มาเรือ่ ย ๆ ไมไปงอใคร โยมฟงไวดวย นี่เปนตัวอยาง
คนมาบวชทีน่ ี่ อดีตชาติเปนชาวฮอลันดา ไดขอพระราชทานพระนาคปรกมอบใหคน
จีน มามอบใหวัดนี้ ๒ องค ครั้งอดีตที่ผานมาแลวนั้น ปจจุบัน คือ วีโก บรูน จาก
ฮอลันดามาเปนชนชาวนอรเวย นี่มันชัด
และ พ.ต.ท. ชน อินทนา กับนายอําเภอเกษ ดีฤกษ เปนโยมบวช เปนพอเปนแมบวช
ใหดังที่กลาวมาแลว คนมาบวชกันเยอะ ตอนนีต้ ายกันเกือบหมดแลวนะ ทานเจาคุณวัดกลาง
ธรนินทรก็มรณภาพแลว
เวลาโกนผมจะบวช วีโกรองไหเลย เหลียวซายแลขวามีแตคนไทย ญาติวงศพงศา
มิไดมาเลย รองไหทันที
มากันกี่คน
วีโก บรูน
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วีโก : ผมมาคนเดียวแหละครับ มาดูงานภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสานก็ไปครับ
พระราชสุทธิญาณมงคล : นี่เขายังตองดูงาน เอาไปเปนตัวอยาง คนไทยไมคอยไปดูที่ไหน
เลย ดีมาก และการเปนอยูของเราเปนอยางไร?
วีโก : ผมพักอยูบานเพือ่ นคนไทยทีส่ ุขุมวิทครับ
พ.ต.ท. ชน อินทนา : กระผมก็จะลากลับวันนี้ มาปฏิบัติกรรมฐานครบ ๗ วัน ๗ คืนพอดี
พระราชสุทธิญาณมงคล : พาวีโกไปทานอาหารดวย ตอนเที่ยงเขาจะเขากรุงเทพฯ เอารูป
ใหญใหวีโกไปบานหนึ่ง ใสซองดวย เขาจะไปตางประเทศ ใหทานไป
เอาไปไวที่ที่อยูของเรานะ วีโกนะ อาตมาตองขอตัวแลว
วีโก : ผมกราบลาละครับหลวงพอ

ถอดเทปโดย : พระธีรวัฒน ฐานุตฺตโร

วีโก บรูน
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