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เมื่อเชาวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗ หลวงพอไดเรียกอาตมาขึ้นไปพบบนกุฏิ
ทานสั่งวาวันนี้อธิบดีกรมศาสนา นายจําเริญ เสกธีระ จะมากราบนมัสการขอศีลขอพร และ
ธรรมะ เพือ่ เปนมิ่งขวัญมงคลของชีวิต ในโอกาสที่ทานจะเกษียณอายุราชการ อาตมารับคํา
สั่งหลวงพอ แลวลงมาเตรียมการตอนรับทีอ่ าคารรุจิรวงศ ทานอธิบดีฯ และคณะไดเดินทาง
มาถึงวัดอัมพวันเมือ่ เวลาใกลเที่ยง
หลังจากรับประทานอาหาร และพักผอนที่อาคารรุจิรวงศไดสักครูหนึ่ง หลวงพอทานก็
เขามาสนทนาดวย ในวันนั้นอาตมาจําไดวาคณะของทานอธิบดีมี คุณบุญเกิด เสกธีระ
ภรรยาของทาน คุณฉวีรัตน เกษตรสุนทร (หัวหนาฝายบูรณะและพัฒนาวัด กรมการ
ศาสนา) คุณอํานาจ บัวศิริ และโยมผูหญิงวัยกลางคนสองทาน ไดเขามากราบและสนทนา
กับหลวงพอ หลวงพอไดกลาวถึงความหลังเมื่อทานไดไปยุโรป ๕ ประเทศกับทานอธิบดีฯ
เมื่อวันที่ ๑๔-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๖ วา
หลวงพอไดเดินทางไปยุโรป
ตามมติของมหาเถรสมาคมที่ใหทานรวมเดินทางไป
ศึกษาขอมูลความเปนไปไดในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ในประเทศในทวีปยุโรป ๕
ประเทศ อันไดแกประเทศเนเธอรแลนด เยอรมัน สวิตเซอรแลนด ฝรั่งเศส และอังกฤษ โดย
การเดินทางในครั้งนี้ มีพระธรรมราชานุวัตร เปนหัวหนาคณะฝายสงฆ และทานอธิบดี
กรมการศาสนา นายจําเริญ เสกธีระ เปนหัวหนาคณะฝายฆราวาส
หลวงพอสนทนากับทานอธิบดีฯ ถึงตอนหนึ่ง ที่ทําใหอาตมาสนใจและตั้งใจฟงอยาง
มาก หลวงพอเลาวา เมื่อตอนที่ทานจะกลับจากยุโรป วันนั้นทานขึ้นเครื่องบินโดยสารจาก
สนามบิน Heathrow กรุงลอนดอน เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยเครื่องบินโดยสาร
CX705 ในตอนบายสี่โมงของวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๖
ทานเลาตอไปวาในคืนนัน้
ขณะที่เครื่องบินกําลังบินอยู คณะทีไ่ ปกับหลวงพอ
สวนมากก็หลับพักผอน เพราะเพลียจากการเดินทาง ทานก็สังเกตเห็นวามีน้ําหยดลงจาก
เพดานหอง โดยน้ําหยดลงใสศีรษะ ดร.ชลันกร และ คุณถวิล หลวงพอทานเห็นสภาพวาทา
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มันจะไมดีแน เพราะเคยมีประสบการณจากครั้งที่ทานเดินทางไปประเทศจีน เครื่องบิน
โดยสารที่ทานนั่งไปในครั้งนั้นก็มีเหตุการณน้ําแอรรั่วลงมาเชนครั้งนี้ แตในครั้งนัน้ เครื่องบิน
ลงจอดทัน แตในเดือนตอมาเครือ่ งบินลํานั้นก็ประสบอุบัตเิ หตุตกลงดวยสาเหตุแอรรั่วจนได
หลวงพอจึงสํารวมจิตนัง่ บริกรรมแผเมตตา
ทานเลาใหอธิบดีฟงตอไปวา ในวันนั้นอาตมาตองนั่งบริกรรมเพื่อชวยพยุงเครื่องบิน
เอาไว ทานกะวาหากบริกรรมแลว ภายใน ๒๐ นาที น้ําจากแอรยังไมหยุดไหล ก็คงตอง
ถวายชีวิตทานและคนในเครื่องกวา ๔๐๐ ชีวิตไวบนทองฟาแลว
เมื่อกลับมาถึงวัดอัมพวัน หลวงพอก็อาพาธหนักมากเปนเวลา ๓ เดือน สาเหตุเพราะ
การสูญเสียพลังงานทางจิตจากการแผเมตตาในครั้งนั้นนั่นเอง (ในพรรษา ป ๒๕๓๖ หลวง
พออาพาธหนักมาก ภายหลังแพทยถึงตรวจพบวา ทานอาพาธเปนโรคไขไทฟอยในเม็ด
เลือด)
อาตมาฟงทานเลาดวยความตื่นเตน และเห็นวาทานอธิบดี และคณะที่มากับทานใน
วันนั้น ซึ่งมีคุณอํานาจ และคุณฉวีรัตน ไดเดินทางไปกับหลวงพอและทานอธิบดีในครั้งนั้น
ตางก็ยืนยันวาเหตุการณเปนเชนนั้นจริง ๆ ทําใหอาตมามีความสนใจในเรื่องนี้มาก ได
ติดตามเรื่องมาจนกระทัง่ ทราบวา วันที่เกิดเหตุการณบนเครื่องบินนั้น คนที่นั่งอยูใกลหลวง
พอมากที่สุดคือ โยมตรีรัตน ภาสเวคิน และคนที่ติดตามหลวงพออยางใกลชิดและจดจํา
เหตุการณตาง ๆ บนเครื่องบินไดเปนอยางดี คือ โยมสุนีย พันธสุภร อาตมาจึงไปขอ
สัมภาษณโยมทั้งสองไดเลาเรื่องราวตาง ๆ ใหอาตมาฟงวา....

จดไวนะ ๒๐ นาที
ตรีรัตน ภาสเวคิน

ในระหวางวันที่ ๑๔-๒๔ กรกฎาคม ๑๕๓๖ กรมการศาสนาไดนิมนตหลวงพอจรัญไป
ราชการยังประเทศในทวีปยุโรป ทําใหผมไดมีโอกาสติดตามหลวงพอจรัญไปยุโรปดวย การที่
ไดมีโอกาสติดตามหลวงพอไปยุโรปนั้น ถือวาเปนบุญ เพราะไดประสบการณแปลกใหม และ
เรื่องที่ประทับใจกระผมมากที่สุดในการไปยุโรปครั้งนี้ เปนเรื่องของเหตุการณขณะอยูบน
เครื่องบินขากลับจากยุโรป ซึ่งคํา ๆ หนึ่งจากเหตุการณในครั้งนั้น ทําใหผมไมสามารถลืม
เรื่องนี้ได คือ คําที่หลวงพอหันมาบอกผมวา “จดไวนะ ๒๐ นาที”
ผมคิดวาคงเปนความโชคดีมาก ที่มบี ุญไดติดตามไปปรนนิบตั ิหลวงพอทีย่ ุโรป ซึ่งผม
คาดไมถึงวาจะมีโอกาสไดรวมเดินทางไปกับหลวงพอในครั้งนั้นเลย เพราะกอนหนานี้ไมนาน
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ผมตองผาตัดตอกระจก แตคงดวยเดชะบุญบารมีของหลวงพอ ทําใหตาของผมหายวันหาย
คืน เปนปรกติดีกอนวันเดินทาง
ผมจําไดวาในวันเดินทางกลับนั้น พวกเราทุกคนขึ้นเครื่องบินจากประเทศอังกฤษ
เพื่อกลับสูกรุงเทพมหานคร เมือ่ เริม่ ขึ้นเครื่องในเวลาบายแก ๆ ประมาณสัก ๓-๔ โมงเย็น
เครื่องบินออกจากรันเวยบินมาทางทิศตะวันออก
ซึ่งสวนทางกับพระอาทิตย
ทําให
บรรยากาศมืดเร็วขึ้นกวาปรกติ พวกเราสวนมากซึ่งตางออนเพลียจากการเดินทาง ก็เอนตัว
ลงนอนพักผอน
บนเครื่องบิน ที่นั่งจะแบงออกเปนสามแถว แถวแรกจะมีสามที่นั่ง แถวกลางจะมีสี่ที่
นั่ง และแถวที่สามก็จะมีสามที่นั่ง หลวงพอทานนั่งทางแถวกลางทางดานซายสุด สวนผมนั่ง
อีกแถวหนึ่งถัดจากทานมาทางซาย เครื่องบินขึน้ สูทองฟาจนลวงเวลาผานไปสักครูใหญ จาก
ประสบการณของผม ผมคาดวาในตอนนั้น เครื่องบินคงบินอยูเหนือนานฟาของประเทศ
รัสเซีย เพราะเครือ่ งบินตองบินขึน้ ทางเหนือ ตามสโลปของโลก เพื่อเปนการประหยัด
ระยะทาง ซึง่ ถาหากเกิดอะไรขึ้นก็ตามในเวลานั้นตรงนั้นก็คอื ประเทศรัสเซีย
ผมเองนั้นมารูสึกตัวจากการพักผอนในชวงเวลานั้นพอดี รูสกึ งัวเงียเล็กนอย จึงกวาด
สายตาไปรอบ ๆ เครื่องบินซึ่งสภาพบนเครือ่ งมีแสงไฟสลัว ๆ ผมพบเห็นสภาพผิดปรกติ
ผูคนบนเครือ่ งบินกลุมหนึ่งซึ่งนั่งอยูทางดานขวาของเครื่องบินมีอาการพลุกพลาน ลุกขึ้นและ
สงเสียงคอนขางเอะอะ ผมจําไดวาเปนกลุมของคุณถวิล และ ดร.ชลันกร ซึ่งนั่งตรงบริเวณ
ที่น้ํารั่วลงมาพอดี
สายตาของคนบนเครือ่ งเริ่มมองไปทางบริเวณนั้น ผมเห็นแอรโอสเตสวิ่งอยางตื่น
ตระหนกวิ่งเอาภาชนะมารองน้ําที่รั่ว และนําผามาเช็ดน้ําที่เปยก ในสายตาผม ผมก็เริ่มเห็น
ความผิดปรกติ เพราะตามปรกติพวกแอรโฮสเตสซึ่งทํางานอยูบนเครือ่ งบินตลอด คงจะรูว า
เกิดอะไรขึ้นกับเครื่องและรายแรงมากเพียงใด เขาถึงแสดงอาการตระหนกออกมาเชนนั้น
ผมจึงเริ่มหันไปมองหาหลวงพอ เห็นทานนั่งหลับตาภาวนาอยูอยางเดียว โดยไม
สนใจกับสภาพเหตุการณบนเครื่องบิน ทานั่งอยูทาประนมมือ หลับตาอยูพักใหญ ทานจึง
ออกจากการภาวนา และหันหนามาทางผม พรอมทั้งชีม้ ือสัง่ ผมไววา จดไวนะ ๒๐ นาที
ทาจองผมเขม็ง และสั่งอยางเดียวกัน คือ จดไวนะ จดไวนะ ๒๐ นาที อยูประมาณ ๔
ครั้ง แตในตอนนั้นผมกลับไมรสู ึกตกใจแตอยางไร เพราะความอบอุนใจที่ไดอยูใกลทาน และ
เปนผูถือยามใหทานอยู อีกอยางหนึ่งผมอยูใกลทานมาก เห็นทานนั่งบริกรรมก็บริกรรมตาม
ทาน แตไมไดประนมมือ เพราะถือยามใหหลวงพออยู
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สิ่งที่ผมประหลาดใจอีกสิ่งหนึ่งคือ
ตามปรกติที่ผมเคยเห็นแอรที่ใชอยูตามอาคาร
บานเรือนซึ่งถาหากรั่วก็จะมีน้ําหยดลงมา แตไมมากเทากับที่ผมเห็นบนเครื่องบินนั้นที่ไหล
ลงมาเปนสาย และตัวหลวงพอเองภายหลังทานบอกใหผมรูไววา ขางบนที่น้ําไหลลงมานั่น
นะคือสายไฟ ผมไมรูวาทานทราบไดอยางไร ผมแนใจวาทานคงไมเคยเห็นสภาพของ
เครื่องบินแน แตทานก็บอกไดวาขางบนเปนสายไฟ และเมื่อน้ํามันรัว่ มันอาจจะทําใหเกิด
การช็อตของสายไฟได ซึ่งแนนอนทีส่ ุด หากเกิดการช็อตขึน้ จริง เครื่องบินคงเกิดการระเบิด
และประสบอุบัติเหตุอยูเหนือนานฟาประเทศรัสเซียเปนแน
หลวงพอไดบอกกับผมอีกวา ถาเลย ๒๐ นาทีตามที่ทานไดอธิษฐานไว เครื่องบินก็คง
ตองเกิดเหตุการณรายแรงแนนอน
หลังจากเหตุการณน้ําที่ไหลไดหยุดลงไป ทุกคนบนเครือ่ งตางก็ดีใจ บรรยากาศ
เปนไปดวยความโลงใจ และไมต่นื ตระหนกกันตอไป ทุกคนยิ้มได ทางเจาหนาที่ก็สบายใจ
เจาหนาที่ผูชายนําผามาซับน้ําที่รั่วไหลลงมาตามพื้นและเกาอี้จนทุกอยางเรียบรอย
สภาพการณตาง ๆ กลับคืนสูปรกติ
จากนั้นผมเริ่มเห็นความผิดปรกติของหลวงพอ เพราะตลอดระยะการเดินทางตั้งแต
มาจากประเทศในยุโรป จนกระทั่งกลับนั้น ถาไมจําเปนจริง ๆ ทานไมเคยรบกวนหรือขอรอง
อะไรใหใครชวยเลย แตหลังจากเหตุการณนั้น ทานกลับเรียกใหผมนําน้ําชารอน ๆ ใหทาน
ฉันบอยครั้ง ทําใหผมเริ่มเอะใจจนกระทั่งภายหลังเมื่อกลับสูเมืองไทย และผมไดเขาไปเห็น
สภาพที่ทานอาพาธหนัก ทําใหผมหายของใจในเหตุการณตาง ๆ และมั่นใจวา หลวงพอทาน
อาพาธในครัง้ นี้ เพราะ ทานใชพลังในการชวยชีวิตคนบนเครื่องบินสามสี่รอยชีวิตให
รอดจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นได

จับเวลา
สุนีย พันธสุภร

เมื่อเครื่องบินไดบินขึ้นสูทองฟาในเวลาประมาณบายสามโมงเย็น พวกเราที่ขึ้นนั่งใน
เที่ยวบินนั้น ตางรูสึกสบายใจที่ไดเดินทางกลับประเทศไทยพรอมความทรงจําอันมีคากับการ
ที่ไดเดินทางมาพรอมกับพระผูใหญ และคณะของกรมการศาสนา
เครื่องบินไดเรงเครื่องเพือ่ ทะยานสูทองฟา วันนั้นเครื่องบินบินโดยใชเพดานบินสูง
มาก เพราะอากาศบริเวณขางลางแปรปรวน เหมือนมีฝนตกอยู พวกเราที่นั่งอยูบนเครื่องตาง
รัดเข็มขัดและพูดคุยกัน
สวนบางคนที่ออ นเพลียจากการเดินทางก็จะเอนตัวลงพักผอน
แผเมตตาขามทวีป ตอนที่ ๑ แผเมตตาพยุงเครื่องบิน

๔

จนกระทั่งเครื่องบินบินไปไดสักครูใหญ ๆ ประมาณสักชั่วโมงกวา ๆ ดิฉันก็ไดยินเสียงเอะอะ
ทางที่นั่งดานซาย ก็มองตามเสียงนั้นไป ก็เห็น ดร.ชลันกร ที่นั่งอยูตดิ หนาตางบริเวณที่นั่ง
ทางดานซาย ลุกขึ้นยืนและสงเสียงเหมือนวามีอะไรเกิดขึ้น คุณถวิลทีน่ ั่งถัดมาก็ลุกขึ้นตาม
และพยายามรื้อของทีอ่ ยูบริเวณตูเก็บของเหนือศีรษะ ดิฉันสังเกตเห็นทานทั้งสองเปยกน้ํา
จึงสังเกตเห็นวามีน้ํารั่วลงมาจากเพดานดานบน ใจก็คิดวาเครื่องบินคงรั่วทําใหน้ําฝนไหลเขา
มา หรือของที่อยูในตูเก็บของคงแตกจนน้ําหกลงมา และน้ําไดไหลถูกทานทั้งสอง แตทานที่
นั่งถัดมาเกาอี้ที่สามคือคุณมานพ ไมเปยกอะไร
เมื่อ ดร.ชลันกร สงเสียงขึ้น ดิฉันก็เห็นแอรโฮสเตสวิ่งถือกะละมังอลูมิเนียมใบใหญมา
รองน้ํา พวกสจวตก็วิ่งนําผามาพันไมม็อบที่ใชสําหรับถูพื้นดันเพดานเพื่อดุดรูที่น้ํารั่วไหลลง
มา เพราะเพดานมันสูงมือเอือ้ มไปไมถึง จึงเอาไมดันอุดรูไว แอรอีกพวกก็นํากระดาษทิชชู
มวน ๆ เช็ดบริเวณที่น้ําไหลลงมาเปยก น้ําที่ไหลก็ไหลลงมามาก แอรสคี่ นกับสจวตสองคนก็
พยายามทําใหน้ําหยุดไหล พวกเราที่นั่งอยูบางทานเห็นเชนนั้นก็มีอาการตกใจ แตก็ไมแสดง
ทีทาอะไรมากนักเพราะไฟที่แสดงการรัดเข็มขัดยังเปดอยู ทุกคนยังอยูในสภาพรัดเข็มขัด
ดวยความเปนหวงหลวงพอ เพราะดิฉันเปนลูกศิษยที่ติดตามไปกับทาน ดิฉันจึงหัน
ไปมองทางที่นั่งพระภิกษุที่อยูแถวกลาง ก็ไมเห็นทานแสดงทีทาอะไรมากนัก แตเมือ่ มองไป
ทางหลวงพอ ดิฉันเห็นทานนั่งหลับตา เหมือนวากําลังสํารวมจิตบริกรรมอะไรสักอยาง
ก็คิดวาทานั่งทําอะไร เพราะขณะที่มีความวุนวายเกิดขึ้นบนเครื่อง ทานกลับนั่งหลับตา
บริกรรมอยูอยางเดียวโดยไมสนใจเหตุการณรอบขาง
เมื่อดิฉันเห็นทานนั่งหลับตา ดวยความเปนลูกศิษยของทาน ดิฉันจึงนั่งสํารวมจิตตาม
ทาน
และตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีและบุญกุศลที่ไดสรางมาจงชวยบันดาลอยาใหไดมี
เหตุการณรายเกิดขึ้น
หลวงพอทานนั่งหลับตาบริกรรมสักครูใหญ ทานก็ลืมตาและพูดออกมาวา “อีกยี่สบิ
นาทีน้ําจะหยุด” (ดิฉันประมาณเวลาไวจากที่น้ํารั่วลงมา ซึ่งทานก็เริ่มนั่งบริกรรมเลย จนถึง
เวลาที่ทานลืมตาขึ้นมาประมาณสิบกวานาที) เมื่อทานพูดออกมาเชนนี้ คนที่เดินทางไป
ดวยกันบนเครื่องในครั้งนั้นก็มองดูนาฬิกา ซึ่งดิฉันเขาใจวาพวกเขาคงจะจับเวลากัน เพราะ
แมแตตวั ดิฉันเองก็เริ่มจับเวลา และรอลุนกับคําที่หลวงพอทานทํานายไว
มีพระครูองคหนึ่ง ทานยังหันมาพูดแซวกับหลวงพอวา “หยุดแนหรือ” หลวงพอจึงย้ํา
อีกทีวา “ยี่สบิ นาที” ในชวงเวลานั้น พวกเราลูกศิษยที่ติดตามหลวงพอก็รอลุน บางคนนั่งจอง
มองน้ํา บางคนก็ดูนาฬิกา โดยเฉพาะ ดร.ชลันกร มีทีทาวาเชื่อมั่นมาก หันไปพูดกับพวกแอร
วา หลวงพอทานบอกไววา อีกยี่สิบนาทีน้ําจะหยุดแนนอน
แผเมตตาขามทวีป ตอนที่ ๑ แผเมตตาพยุงเครื่องบิน

๕

พอครบเวลายี่สิบนาทีพอดี น้ําก็หยุดไหลทันที ดร.ชลันกรก็แสดงทีทาดีใจมาก หันไป
พูดคุยกับพวกแอร (พูดเปนภาษาอังกฤษ) ซึง่ แอรบางคนถึงกับยกนิ้วใหกับหลวงพอ พวก
เราก็ดีใจกัน เริ่มพูดคุยกันอยางสนุกสนาน ความอึดอัดใจก็หายเปนปลิดทิ้ง พระเดชพระคุณ
หลวงพอพระธรรมราชานุวัตร (หลวงเตี่ย) ซึ่งเปนประธานฝายสงฆในการเดินทางครั้งนี้ ก็
พูดชมหลวงพอวา “นี่ อยางนี้แนจริง”
ภายหลังเมื่อกลับถึงประเทศไทยแลว ทานถึงบอกวา น้ําแอรบนเครื่องบินรั่ว พวกเรา
ถามทานวาถายี่สิบนาทีน้ําไมหยุดอะไรจะเกิดขึน้ ทานบอกวาถายี่สิบนาทีน้ําไมหยุดก็คงตอง
ถวายชีวิตไวกับการเดินทางในครั้งนี้ แลวทานจึงเลาเหตุการณเมื่อครั้งทีไ่ ปประเทศจีนใหฟง
ในเที่ยวบินเที่ยวนั้น มีเจาหนาที่จากองคการยูนิเซฟ ไดขึ้นมาขอเศษเงินที่เปนสตางค
ตางประเทศ เพื่อบริจาคใหกับองคการเพื่อชวยเหลือเด็กที่ขาดแคลนอาหารทั่วโลก ซึ่งหลวง
พอทานก็ทําบุญใหกับองคกรไปเปนจํานวนถึง ๑๐๐ เหรียญ หัวหนาเจาหนาที่ไดมารับและ
แสดงความขอบคุณดวยตนเอง

ตอนที่ ๒
แผเมตตาสอนกรรมฐาน
พระนรินทร สุภากาโร

หลังจากที่โยมตรีรัตน และโยมสุนีย ไดพูดคุยและเลาเหตุการณตาง ๆ ใหอาตมาฟง
แลว โยมทั้งสองยังไดเลาถึงเหตุการณตาง ๆ ขณะที่หลวงพอเดินทางอยูในทวีปยุโรป และ
เลาจนกระทั่งถึงการเดินทางวันที่ ๗ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ในวันนั้นหลวง
พออยูที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส คณะของหลวงพอซึ่งประกอบดวย หลวงพอ คุณอํานาจ
บัวศิริ คุณฉวีรัตน เกษตรสุนทร คุณประเทือง เจียไพแกว คุณตรีรตั น ภาสเวคิน คุณสุนีย
พันธสุภร และคุณสมจิตร ญาณวัฒนา (หมวย) ไดเดินทางไปยังบานหลังหนึ่งซึ่งเปนบานของ
พ.อ.อ. นิพนธ ศรีทองอินทร และไดพบกับผูหญิงคนหนึ่งชือ่ วา น.ส. นิดจิตรา เปนลูกสาว
ชาวลาว
ในวันนั้นคณะของหลวงพอไดกลับถึงโรงแรมประมาณ ๑ ทุม ที่นั่นมีคณะญาติโยมคน
ไทยกลุมหนึ่งคอยพบหลวงพออยู ซึง่ มีคณะของคุณนิพนธรวมอยูดวย หลวงพอทานพูดคุย
ใหโอวาทกับคณะที่คอยทานอยูประมาณ ๑ ชั่วโมง ทานจึงเดินทางไปตามที่โยมนิพนธได
นิมนตทานไว
แผเมตตาขามทวีป ตอนที่ ๑ แผเมตตาพยุงเครื่องบิน

๖

คณะของหลวงพอออกเดินทางสองทุมเศษ ๆ ไปถึงบานคุณนิพนธเวลาสามทุม ซึง่ ที่
นั่นมีญาติโยมกลุมหนึ่งรอพบทานอยูประมาณยี่สิบกวาคน ทานพูดคุยกับญาติโยมที่มารอพบ
ทานจนเวลาผานไปประมาณ ๓๐ นาที เด็กสาวคนหนึ่งก็เดินเขามาในบานพรอมกับพอแม
ของเขา เขาคลานเขามากราบหลวงพอ ชี้ใหพอแมเขาดู และพูดออกมาเปนภาษาลาววา
“พระองคนี้แหละที่ไปเขาฝน ใชองคนี้แนนอน”
หลวงพอทานจึงสนทนาตอไปวา “ถามาสอน สอนอะไร” เด็กหญิงก็ตอบวา “สอน
การปฏิบัติ” หลวงพอก็ถามวา “ปฏิบัติอยางไร ยืนหนอยืนอยางไร และเดินจงกรมเดิน
อยางไร” เขาก็สามารถปฏิบัติได
หลวงพอทานไดสนทนากับเด็กผูหญิงซึ่งขณะนั้นอายุยังนอย ประมาณ ๑๖ ป ตัวก็
เล็กผอมซีด เหมือนคนอมโรค แตเมื่อพบหลวงพอแลวทุกอยางก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้น เด็กผูหญิงมีความผองใส และอุปนิสัยดีขึ้นดวย การพบกับหลวงพอในวันนั้นเหมือนเปน
การเปลี่ยนแปลงชีวิตใหมใหกับเขา เขาเหมือนไดพบอะไรทีถ่ ูกใจ หรือที่อยากได เมื่อไดพบ
แลวก็ดีใจ
หลวงพอสนทนากับญาติโยมคณะนัน้ จนกระทั่งถึงเวลาสองยามกวา ๆ ทานจึงได
เดินทางกลับสูโรงแรมที่พัก
เมื่ออาตมาไดยินเรื่องนี้ ทําใหนึกยอนถึงเมื่อครัง้ ที่หลวงพอ เรียกอาตมาเขาไปสอน
เรื่องการโทรจิตสามารถแผเมตตาเปนตัวหนังสือได หลวงพอบอกกับอาตมาวา
การโทรจิตนี้ หลวงพอไดเรียนรูมาจาก ทานเจาคุรอริยคุณาธาร (เส็ง ปุสฺโส เปรียญ
ธรรม ๖ ประโยค) วัดสวนกวาง จังหวัดขอนแกนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ การโทรจิตสามารถ
กระทําได แตทํายาก ตอฝกใหจิตสงบดี ไมคิดฟุงซานใด ๆ ถึงจะสามารถสงกระแสจิตออกไป
ได สมมุตวิ า เราจะโทรจิตออกไปยังประเทศทางยุโรป เราก็สวดมนตปฏิบัติกรรมฐาน ใหจิต
สงบดี จนกระทั้งเลิกจากการปฏิบัติ เราก็แผเมตตาบทสัพเพสัตตาฯ กรวดน้ําบทอิทัง โนฯ
เสร็จเรียบรอยดีแลว เราก็ตั้งมโนภาพคิดถึงประเทศทางยุโรปวาอยูทางทิศไหน และอธิษฐาน
จิตถึงญาติทอี่ ยูในทิศทางนั้น สํารวมจิตสงกระแสพุงออกไป และถาจิตดีสมาธิดีก็สามารถสง
เปนตัวหนังสือได เหมือนครั้งที่หลวงพอสงกระแสจิตเปนตัวหนังสือลา กอนประสบอุบตั ิเหตุ
คอหัก ไปถึงคุณชาญ กรศรีทิพา (ติดตามอานไดจากกฎแหงกรรมเลม ๑ เรื่องผลกรรมของ
หลวงพอ)
ในการไปทวีปยุโรปในครั้งนั้น กอนหนาวันเดินทาง ๗ วัน หลวงพอไดเจริญกรรมฐาน
แผเมตตาเคลียรพื้นที่ไวลวงหนาแลวเปนเวลาถึง ๗ คืน พรอมทั้งทานยังอธิษฐานจิตไววา
“หากใครคนใดก็ตามที่เปนญาติในอดีตของขาพเจาทางทวีปยุโรปแลว จงมารับและมาให
แผเมตตาขามทวีป ตอนที่ ๑ แผเมตตาพยุงเครื่องบิน

๗

ขาพเจาพบ และขอใหอํานาจจิตจากการแผเมตตาของขาพเจา จงไปสถิตอยูดวยคําสอนของ
ขาพเจา ณ บัดนี้ดวยเทอญ) ซึ่งผลที่ตามมาภายหลังจาก การแผเมตตาในครั้งนั้นทําให
เขาฝนนางสาวนิดจิตรา วาไดมีพระสงฆไทยไปสอนกรรมฐานและเขียนหนังสือทิ้งไว
ใหเปนเวลา ๗ คืน ซึ่งตรงกับวันเวลาที่หลวงพอแผเมตตาไปพอดีประการหนึ่ง และอีก
ประการหนึ่งทําใหเกิดมีญาติโยมมารอรับหลวงพอที่ยุโรปเปนระยะ ๆ และอุบาสกทานหนึ่ง
ที่มารับหลวงพอนิมนตทานไปที่บาน
จนเปนเหตุใหพบกับเรื่องราวที่นาประหลาดนี้ก็คือ
พ.อ.อ.นิพนธ ศรีทองอินทร ซึ่งเปนผูรวบรวมเรื่องราวและอยูในเหตุการณตาง ๆ โดยตลอด
โยมนิพนธ ไดเลาวา...

คําบอกเลา
จาก พ.อ.อ. นิพนธ ศรีทองอินทร
พ.อ.อ. นิพนธ ศรีทองอินทร

เหตุการณในวันที่หลวงพอจรัญ ทานเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศส และเมตตามาเยี่ยม
ผมที่บานซึ่งขณะนั้นผมยังไมไดยายภูมิลําเนากลับมาอยูเมืองไทย เรื่องมีอยูวา
คุณอาซูซาน มีเพือ่ นสนิทคนหนึ่งชื่อวา ทองถุย ซึ่งเปนเพื่อนนักเรียน เรียนหนังสือ
มาดวยกันตั้งแตวัยเด็ก มีสามีชื่อ คุณแสงเพชร อินทรกุมาร กระผมรูจ ักกับสามีภรรยาคูนี้
มาตั้งแตคุณแสงเพชรทํางานอยูที่สถานทูตอเมริกาประจําประเทศไทย เมื่อประมาณ ๒๐
กวาปมาแลว
คุณทองถุย มีนองชายคนหนึ่งชื่อวา ทองหาย คุณความดี ซึ่งเปนบิดาของ นางสาว
นิดจิตรา คุณความดี ชื่อเลนวา เบเบ หรือ เบ ซึ่งเปนตนเรื่องของเหตุการณในครั้งนี้
กอนหนาที่หลวงพอจรัญจะเดินทางไปฝรั่งเศสประมาณ ๑ อาทิตย คุณทองถุยไดมาที่
บานผมที่เมืองวิลเลอแปง (Villepite) ไดเลาใหภรรยาของผม (คุณอาซูซาน) ฟงวา หลานสาว
ของเขามีอาการแปลกประหลาดมาตั้งแตเด็ก เหมือนมีวญ
ิ ญาณมาคอยรบกวนอยูเ สมอ (จิต
ถูกหลอน) บางครั้งเหมือนมีคนมารองเรียก ทําใหเบเกิดอาการคลุมคลั่ง ตองเขาหาวัดเพื่อ
ฝกทําสมาธิและถือศีล จึงทําใหอาการดีขึ้น และบางครั้งเบจะฝนเห็นเจาแมกวนอิม และ
พระสงฆไทยเปนพระทีศ่ ักดิ์สิทธิ์ที่สามารถจะชวยรักษาเบใหหายจากอาการปวยไขได
ตอนนั้นบอกตามตรงวาผมและคุณอาซูซานภรรยาของผมไมไดคิดอะไร ฟงแลวก็รูสกึ
เนิบ ๆ จนกระทั่งหลังจากนั้นอีก ๑ สัปดาห ก็ไดรับโทรศัพทจากคุณตรีรัตนวา ไดมาถึง
แผเมตตาขามทวีป ตอนที่ ๑ แผเมตตาพยุงเครื่องบิน

๘

ประเทศอิตาลีแลวโดยเดินทางมากับหลวงพอจรัญ
และจะแวะมาเยี่ยมวัดไทยในประเทศ
ฝรั่งเศส กอนที่จะเลยไปยังประเทศอังกฤษ ขอใหผมพยายามนิมนตหลวงพอไปที่บานใหได
เพื่อเปนสิริมงคล
ผมก็เลยโทรศัพทไปหาคุณแสงเพชร และคุณทองถุย ชวนใหเขามากราบขอพรหลวง
พอ ถาประสบโอกาสที่สามารถนิมนตหลวงพอใหเดินทางมาที่บานผมได
ขณะที่ผมขับรถเพื่อจะมาคอยหลวงพอที่โรงแรมในปารีส ซึ่งบานผมอยูหางจากปารีส
ไปทางสนามบินชารลเดอรโกล ประมาณ ๒๐ กม. ระหวางทางผมไดปรึกษากับภรรยาวาเรา
จะถามอะไรหลวงพอดี ถาหากทานไมมีเวลามาเยี่ยมเราที่บาน
จะเปนดวยโชค บุญ เหตุการณบางอยางก็เหลือจะคาดเดาได เพราะในคืนที่ทาน
มาถึงทานก็ตองไปเยี่ยมวัดไทย กวาจะกลับถึงโรงแรมก็คอ นขางจะดึก ที่โรงแรมมีผูคนทั้ง
ไทย ลาว รวมทั้งผมและภรรยาอยูดวย เพื่อคอยจะกราบทานอยูเต็มไปหมด พอเห็นคนเยอะ
ภรรยาผมก็บอกวา หลวงพอทานคงจะเหนื่อยมาก เราจะมีหวังที่จะนิมนตทานไดหรือ แลว
เราจะบอกกับญาติพนี่ องที่เราใหเขามาคอยหลวงพอที่บานอยางไร
ผิดคาดครับ เมื่อหลวงพอมาถึง ทานก็เดินเขามาหากลุมญาติโยมเลย พอนั่งไดทานก็
รายยาวคุยกับพวกเรา (ทานคุยของทานเพียงองคเดียว) เชื่อไหมครับ สิ่งที่ทานพูดออกมา
ลวนแตสิ่งที่ผมกับภรรยาเตรียมจะถามทานทั้งนั้น อาจรวมถึงคําถามของคนอื่นดวย ทานพูด
ประมาณ ๑ ชั่วโมง ไมมีใครถามอะไรจากทานเลย นอกจากเรื่องการเดินทางของคณะทาน
เล็กนอย แตที่แน ๆ สําหรับผมแลว ผมไดรับคําตอบอยางเต็มอิ่ม จึงตัดสินใจนิมนตทาน
ทานก็มากับผมพรอมมีผขู อติดตามมาคุยกับทานตอ รวมทั้งคุณตรีรัตนดวย
พอมาถึงบาน ผมก็นิมนตใหหลวงพอนั่ง ญาติพี่นองของภรรยาผมก็เขามากราบทาน
ทานก็ใหศีลใหพร และคุยกับทุกคน สวนผมรีบโทรศัพทเรียกคุณแสงเพชร และภรรยา ใหมา
กราบหลวงพอไดเลย ซึ่งทั้งสองก็พาหลานสาวคือ นิดจิตรามาดวย พอทั้งสามคนมาถึงบาน
เบ็เห็นหนาหลวงพอ ก็ดึงแขนทองถุยซึ่งเปนปา และสะกิดคุณอาซูซานเขาไปในครัว และ
บอกวา “ใชแลว พระอาจารยองคนี้แหละที่ฝนเห็น ที่บอกวาเปนพระศักดิ์สิทธิ์ที่จะมา
รักษาหนูใหหาย”
และตอไปก็เชิญอานประวัติความเปนมาของ น.ส. นิดจิตรา หรือเบ ไดจากจดหมาย
ซึ่งผมขอให คุณแสงเพชร อินทรกุมาร ไปสอบถามหลานสาวดวยตนเอง แลวบันทึกสงมา
ใหผม เปนภาษาลาว ผมไดแปลและเรียบเรียงเรื่องราวเปนภาษาไทยไวดังนี้

ประวัติความเปนมา
แผเมตตาขามทวีป ตอนที่ ๑ แผเมตตาพยุงเครื่องบิน
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ของนางสาวนิดจิตรา คุณความดี
แสงเพชร อินทรกุมาร (เขียน)
พ.อ.อ.นิพนธ ศรีทองอินทร (แปล)

นิดจิตรา คุณความดี (ชื่อเลน เบเบ) เปนบุตรสาวคนโตในจํานวนพี่นอ งรวมกันสาม
คน เกิดเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ (ค.ศ. ๑๙๗๕) ที่นครเวียงจันทน ประเทศลาว
บิดาชื่อวา ทองหาย มารดาชื่อวา ขันทะวิจิตร นามสกุล คุณความดี
ไดอพยพจากประเทศลาวมาอยูประเทศฝรั่งเศส ณ บานเลขที่ ๑ ถนนวาลลัง เมืองนัว
ซี่เลอกรัง (1 Rue du Vallon, Noisy Le Grand) เมื่อป ค.ศ. ๑๙๗๗
เมื่อตอนวัยเด็ก อายุประมาณ ๒ หรือ ๓ เดือน มักรองไหอยูเสมอ ๆ จนเปนทีผ่ ิด
สังเกต แพทยไดพยายามตรวจดูอาการก็ปรากฏวา ไมพบสิ่งผิดปรกติแตอยางใด เมื่อเปน
ดังนี้ ตามความเชื่อถือของชาวลาว ผูเฒาผูแกจึงปลูกแขนใหดวยเกรงวาเปนเพราะแมกําเนิด
(แมซื้อ) มารบกวน ปรากฏวาการรองไหก็ทุเลาไป
ตอมาเมือ่ อายุได ๑ ถึง ๒ ป นิดจิตราก็กลับเปนเด็กที่นารักนาถนอม ใครเห็นใครก็
อยากอุม นิดจิตราก็กลับเปนจุดสนใจของทุก ๆ คน
เมื่อนิดจิตราเขาโรงเรียนจนกระทั่งเรียนถึงมัธยมศึกษาปที่ ๕ นิดจิตราเกิดมีอาการ
ผิดปรกติ จนไมสามารถเรียนหนังสือไดตามปรกติ เพราะในแตละวันจะมีแตความเมื่อยปวด
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อตอนที่มีอายุได ๑๓ ป ก็มีอาการเจ็บที่หัวใจ เหมือนกับมีใครมาบีบคั้น
ไมใหหายใจได ทําใหตองทรมานมาก
นิดจิตราตองไปหาหมอเพื่อตรวจอาการ แตก็เชนเคย หมอไมสามารถหาสาเหตุได
พยายามหาอยางไรก็ไมสามารถตรวจพบได พยายามหาสาเหตุวาเปนไสติ่งหรือโรคพยาธิ
และโรคอื่น ๆ ก็ไมมี
ในเวลาตอนกลางคืน ขณะที่นิดจิตรานอนอยูบนบาน ก็เหมือนกับวามีคนคอยมาเรียก
ใหลงไปหา นิดจิตราจะมีอาการคลุม คลั่ง (มีความโกรธและโมโหราย) พอแมหรือใคร ๆ
พยายามชวยกันพูดสักเทาไรก็ไมสามารถทําใหนิดจิตราพึงพอใจได จนในที่สุดนิดจิตราก็มี
ความรูสึกอยากเขาวัด ฟงธรรม แลวก็ขอบวชชี ถือศีล นุงผาขาว อยูที่วัดศรีลังกา เมืองเลอ
บวกเย (Le Bourger) ฝรั่งเศส
ภายในหองนอนของนิดจิตรา จะมีแตรูปภาพของพระพุทธเจา และพระพุทธรูปตาง ๆ
ซึ่งนิดจิตราใหความเคารพบูชามาตลอด ดวยความศรัทธา และความเชือ่ ถือในพระบารมีของ
องคพระสัมมาสัมพุทธเจา ทําใหอาการตาง ๆ ของนิดจิตราเริ่มดีขึ้น มีอาการยิ้มแยม แจมใส
เบิกบาน
แผเมตตาขามทวีป ตอนที่ ๑ แผเมตตาพยุงเครื่องบิน
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จนกระทั่งคืนหนึ่ง นิดจิตราไดนอนหลับและฝนไปวา ไดลองลอยไปเบื้องบน เพื่อรับ
สิ่งหนึ่งซึ่งเปนความขาว บริสุทธิ์ (ผูแปลไมสามารถจะแปลวาอะไร จะหมายความวา
พรหมจรรยก็ได) และไดนุงผาขาวหมขาว และไดนั่งสมาธิ เวลาที่นิดจิตรานั่งสมาธิ ก็เคยเห็น
พระแมกวนอิม มาคอยใหการปกปกรักษาดวยความหวงใย
ตอมาในคืนหนึ่ง นิดจิตราไดฝนเห็นพระพุทธเจา ในขณะที่ไปเที่ยวเลนกับเพื่อนฝูง
หลายคน และก็ไดมีคนพาไปหาพระสงฆ (พระอาจารย) ผูศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใหทานชวยรักษาให
หายจากอาการปวยไข ซึ่งในความฝนนั้น พระสงฆผูศักดิ์สิทธิ์ที่นิดจิตราฝนเห็นนั้นจะเปน
พระสงฆไทย ทานไดสอนนิดจิตราปฏิบัติกรรมฐาน และเขียนสลักคําสอนของทาน เปน
ตัวหนังสือภาษาไทยไวที่บานของนิดจิตรา
แตนดิ จิตราไมสามารถแปลความหมายของ
ตัวหนังสือเหลานั้นได เพราะเปนตัวหนังสือภาษาไทย ซึ่งเธอเองก็ไมรูเลยวาทานเขียนวา
อะไร รูไดแตเพียงวาเปนภาษาไทยแน ๆ
ในวันเวลาตอมา เรือ่ งราวความฝนของนิดจิตราก็เปนความจริง จะเปนความโชคดี
ของนิดจิตราก็ได เพราะโดยไมคาดฝน คุณนิพนธ และคุณแมซูซาน ศรีทองอินทร ไดเรียกให
ไปกราบขอพรจากหลวงพอจรัญ ซึ่งทานเดินทางผานมาประเทศฝรั่งเศส เพื่อจะเดินทาง
ตอไปยังประเทศอังกฤษ
ณ ที่บานพักของคุณนิพนธ และคุณแมซูซาน ศรีทองอินทร ทานไดเรียกใหนิดจิตรา
มากราบหลวงพอ ในกาวแรกเดินเขามาบานและพบเห็นหลวงพอ นิดจิตราไดแสดงอาการดี
ใจ และสะกิดคุณซูซาน และคุณปาของนิดจิตรา พรอมทั้งบอกวา “ใชแลว พระองคนี้แหละ
คือพระสงฆศักดิ์สิทธิท์ ี่ฝนเห็น และไดเขียนหนังสือไทยทิ้งไวใหหนู”
นับแตคืนนัน้ ที่ไดพบหลวงพอ นิดจิตราก็มีอาการดีขึ้นมาก ซึ่งจะถือไดวาอาการผิด
แปลกแตกอนมาไดหายสาบสูญไปสิ้น หลวงพอจรัญเปนผูมอบชีวิตใหมใหกับนิดจิตรา ทําให
นิดจิตราเปนคนใหม มีจิตใจรักพอรักแม และญาติมิตร เปนผูชอบเสียสละเพื่อสวนรวม และ
เพื่อบํารุงพระพุทธศาสนา
ตลอดเวลานิดจิตรา จะรําลึกถึงพระคุณของหลวงพอจรัญ และคิดวาสักวัน
หนึ่ง คงจะไดลงมากราบไหวหลวงพอที่บางกอก ประเทศไทย เหรียญหลวงพอที่คุณ
นิพนธนําไปใหนิดจิตรา ทุกวันนี้นิดจิตราจะแขวนเหรียญหลวงพอตลอดเวลา

สงทาย
ทายที่สุดนี้ หลังจากที่อาตมาเขียนเรื่องนี้เสร็จเรียบรอยแลว อาตมาไดไปเรียนถาม
หลวงพอถึงเรื่องนี้ทั้งหมดอีกครั้ง และขอหนึ่งที่อาตมาสงสัยมากคือ ขอความจากขอมูลใน
แผเมตตาขามทวีป ตอนที่ ๑ แผเมตตาพยุงเครื่องบิน
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จดหมาย เรื่องที่หลวงพอแผเมตตาออกไปเปนตัวหนังสือ ซึ่งคุณนิพนธ ไดแปลจากภาษา
ลาวออกมาเปนใจความวา
“ในความฝน พระอาจารยผูศักดิ์สิทธิ์ดังกลาวเปนคนไทย สังเกตจากการเขียน
สลักลงบนผนังกอนอิฐ โดยฝมือของทาน ซึ่งเธอเองก็ไมรูเลยวาทานเขียนวาอะไร รู
ไดแตเพียงวาเปนภาษาไทยแน ๆ”
หลวงพอทานเมตตาอธิบายคําถามนี้กับอาตมาวา
คงเปนการเขาใจผิดหรือแปล
ความหมายผิด เพราะคําที่ทานเขียนไว เปนการเขียนลงบนกระดาษ ติดไวใหกับผนังปูนที่
บานของเธอ และคําไทยที่เขียนไวให แตนิดจิตราอานไมออก คือคําวา “สติปฏฐาน ๔”
อีกคําถามหนึ่งที่อาตมาถามทานคือ เรื่องที่ทานแผเมตตาสอนกรรมฐาน ทานสอน
อยางไร ใชภาษาอะไร เพราะอาตมาทราบวานิดจิตรารูคาํ ไทยไมมาก และคําสวนมากที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติจะเปนคําที่ยาก หลวงพอทานก็บอกกับอาตมาวา หลวงพอทานสอนเปน
ภาษาไทยนั่นแหละ ยืนหนอ ก็บอกยืนหนอ เดินจงกรมสอนอยางไรก็สอนไปอยางนั้น นิด
จิตราเขาเขาใจ และรูไดตามสามัญสํานึกของเขา
และคําถามสุดทายที่อาตมาถามทานคือ “ทําไมหลวงพอ ทานจึงสามารถแผ
เมตตาไปสอนกรรมฐานแกนิดจิตรา และคนบางคนได” หลวงพอทานก็เมตตาอธิบายวา
การที่หลวงพอสามารถแผเมตตาไปแลวเขาสามารถรับรูได ก็เนื่องจากเขาเคย
เปนญาติแตในครั้งอดีต เคยมีความผูกพันเปนญาติกันมา สายสัมพันธอันนี้กส็ ามารถ
ทําใหเปนสื่อถึงกันได และอีกประการหนึ่งก็คือ ถาคนเรารูจักกัน มีความผูกพันกัน
เหมือนเปนศิษยกับอาจารยที่มีความระลึกถึงกัน อาจารยแผเมตตาไป ถาศิษยตั้งจิต
ตั้งใจดีก็สามารถรับกระแสนั้นได กระแสนั้นถาจะเปรียบก็เหมือนคลื่นวิทยุที่สงออก
ตามสถานี ก็เหมือนกับเปดเครื่องรับไปกรมประชาสัมพันธ ก็ไมสามารถรับกันได แต
ถาอาจารยสงคลื่นออกสถานียานเกราะ ลูกศิษยตั้งใจปฏิบัติตามคําสั่งสอน มีความ
ระลึกถึงครูบาอาจารย ก็เปรียบเสมือนเปดเครื่องรับสถานีเดียวกัน คือสถานียาน
เกราะ ฉะนั้นก็สามารถรับรูกันและกัน หรือไดรับกระแสจากการแผเมตตาได
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