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ภายหลังจากทําบุญครบ ๖ รอบของภรรยา เมื่อ ๑๙ มี.ค. ๓๘ วัดอนงคารามเสร็จ
เรียบรอยแลว ขาพเจาคิดอยูในใจวา ควรจะไดทาํ บุญครบ ๖ รอบบาง โดยจะทําพิธีที่วัดอัมพ
วันซึ่งเปนวัดเกาแก เคยไดรวมสรางกุศลกับพระคุณเจาทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณ
มงคล มานานกวา ๓๐ ป เมื่อไดปรึกษาลูกและภรรยาแลว ก็มีความเห็นชอบสนับสนุน
ดังนั้นขาพเจาและครอบครัวออกเดินทางไปวัดอัมพวันเมื่อ ๒๕ มี.ค. ๓๘ ไดกราบเรียนทาน
คุณและแจงวัตถุประสงคแลวพระคุณเจาไดกําหนดพิธีวันที่ ๗ ต.ค. ๓๘ โดยรวมกับ
นายตํารวจชั้นผูใหญ
(ลูกศิษยของทาน)
เมื่อเสร็จธุรกิจจึงกราบลาทานเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ขาพเจาคิดเตรียมการเรื่องวัตถุปจจัยไทยทาน ควรจะมีสิ่งใด หาซื้อที่ไหน ขณะนั้น
รางกายปกติดีทุกอยาง ทองฟาแจมใสไมมีเคาเมฆฝนหรือเหตุการณใด ๆ จะเปนอุปสรรคมา
ขวางกั้นในการจัดงานครั้งนี้ แลวเหตุการณก็อบุ ัติขึ้นไมทันรูตัวนั่นคือ ในคืนที่ ๒๘ มี.ค.
เวลาประมาณ ๓ ทุมเศษ เกิดอาการแนนเหนื่อยหอบหายใจดังครอก ๆ ขาพเจาไดหยิบยา
อบใตลิ้น (ISORDIL) ใสโคนลิ้น จํานวน ๓ ครั้ง ๆ ละเม็ด แตอาการหาไดทุเลาลงไม ภรรยา
บอกใหรีบไปโรงพยาบาลรามา ขาพเจาก็ตกลงทันที มีลูกสาวเปนคนขับรถ ขาพเจานั่ง
ขางหนา มี น.ส.ดวงศรี (เด็กที่บาน) ประคองตัวอยูดานหลัง และภรรยา ระยะทางจากบาน
ฝงธนฯ ไปโรงพยาบาลรามาประมาณ ๒๐ กม. อาการปวด เหนื่อยหอบไดทวีความรุนแรง
มากขึ้นตามลําดับ ขาพเจาไดตั้งสติกําหนด ปวดหนอ ๆ เพงไปที่หัวใจตลอดเวลา รถแลนมา
ติดไฟแดงตรงทางแยกทุกแหง เลยเพิ่มอารมณเครียดทําใหปวดหนักขึ้น นึกถึงเทพยดาฟา
ดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคุณครูบาอาจารยจงมาชวยใหลูกหายปวดหายโรคดวยเถิด ความนึกคิด
มันวาวุนจับตนชนปลายไมถูก เพราะเกิดเวทนารุนแรงเหลือเกิน กําหนดไมไดผลไดแตรอง
โอย ๆ ปวดเหลือเกิน คิดวาเมื่อไรจะถึงโรงพยาบาลเสียที ลูกขับรถก็ใจไมดีไดแตปลอบใจให
พอทนเอาหนอย ประเดี๋ยวก็ถึงแลว เมื่อรถแลนขามทางรถไฟ (ขางกระทรวงการ
ตางประเทศ) มือซายของขาพเจารวงตกจากราวที่เกาะคอพับลง แลวความมืดเขามาแทนที่
เปนเจาชายนิทราโดยไมรูตัว (ไมรบั รูจากทวารทั้ง ๖ โดยสิ้นเชิง) และขาพเจาไดมารูสึกตัว
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๑

อีกครั้งหนึ่งเมื่อเจาหนาที่เข็นรถนอนเขาลิฟท ลอรถเข็นไดสะดุดกับขอบประตูลิพท ทําให
เกิดการสะดุงกะพริบตา คุณหมอภัทราพร อิศรางกูร ณ อยุธยา (ญาติ) ไดกํากับดูแลมา
ตั้งแตตนเฝาดูอาการขาพเจาเห็นวา คนไขคงจะรูตัวจึงเรียกชื่อเบา ๆ ขาพเจาก็ลืมตารับรู
แลวคุณหมอไดบอกวามีญาติหลายคนมาเยี่ยมทําใจใหสบาย ขณะนี้จะพาขึ้นไปหอง CCU
ชั้น ๙ อยาไดกังวล ขาพเจาก็หลับตานึกขอบคุณทุก ๆ ทานที่ไดชว ยเหลือในยามคับขัน
เชนนี้ และใจนึกขอใหลิฟทขึ้นสูชั้น ๙ เร็ว ๆ เพียงชั่วอึดใจเจาหนาที่ก็เข็นเตียงเขาสูตึก CCU
หองที่ ๔ ชัน้ ๙ ไดพบคุณหมอสันต หัตถีรัตน และคุณหมออีกหลายคน ตลอดจนเจาหนาที่
พยาบาลไดยืนรอเตรียมปฏิบตั ิงานตามแผนไวลวงหนาแลว เมื่อเปลีย่ นถายเตียงเรียบรอย
ขาพเจาถูกฉีดยาชาอาการสะลืมสะลือ
ไดยินเสียงคุณหมอสันตสั่งการตอสายหลายเสน
สับสนชุลมุนอยูในลําคอ จมูก แขน ที่ปสสาวา ตางทํางานแขงกับเวลา ทุกอยางเรียบรอย
กอนเวลา ๒๓.๐๐ น. ขาพเจาไมมโี อกาสถามปญหา ไดแตฟงคุณหมอพูดอยางเดียวเพราะ
พูดไมได ไมมีเสียงออกจากลําคอเลย จึงเกิดอารมณเครียดบางเล็กนอยเพราะไมรสู าเหตุ ได
แตใชภาษาใบแทนโดยพยักหนา สายหนาเทานั้น เชารุงขึ้นจึงทํามือสงสัญญาณขอดินสอ
กระดาษไวประจําเตียง จะไดเขียนถามและตอบใหเขาใจกัน จึงไดรวู าตอทอออกซิเจนทับ
หลอดเสียงเขาสูปอด ถาอาการดีจะถอดออกใน ๒-๓ วัน ขณะนี้งดพูดไวกอน ขาพเจามี
ความอึดอัดตองนอนถายปสสาวะอยูบนเตียง การดูดเสมหะออกจากลําคอทุกวันเจ็บมาก
แทบจะอาเจียน ระบบเจ็บคอทุกครัง้ เมื่อไดเอาทอสายออกซิเจนออกจากคอแลว เหลือไว
บางสายที่จําเปนทําใหอารมณดีขึ้นมาก พูดไดในระยะแรกเสียงแผวเบา และดีขึ้นตามลําดับ
เชาวันหนึ่งไดมีโอกาสถามคุณหมอธีระ เรื่องการหายใจดังครอก ๆ เกิดจากอะไร? คุณ
หมอไดบอกวา เกิดจากกลามเนื้อหัวใจดานลางซายไมทํางานดูดออกซิเจน-เลือดแดง
จากปอดไปสูหัวใจจึงเกิดน้ําทวมปอด เจาหนาที่ตองใชเครื่องดูดเสมหะออกจากลําคอ ทํา
ใหเกิดอาการเจ็บปวดทุกครั้งเปนเรื่องธรรมดา วันที่ ๓ เม.ย. ๓๘ คุณหมอสันต และคุณ
หมอธีระ ไดตรวจอาการเห็นวาทุกอยางเขาขั้นปกติ จึงอนุญาตใหออกจากโรงพยาบาลวันที่
๔ เม.ย. ๓๘ แลว คุณหมอสันตไดทาํ การตรวจโรคติดตามผลประจํา ๒ สัปดาห ประจําเดือน
ประจํา ๒ เดือนตามลําดับ ผลปรากฏวาเปนที่นาพอใจ แตใหพยายามลดน้ําหนักตัวลงอีก
หนอยจะดีกวานี้
การเจ็บปวยครั้งนี้เหมือนตายแลวเกิดใหม ญาติบางคนสงสัยเมื่อคืนวันที่ ๒๘ มี.ค.
๓๘ นอนสลบไสลหัวใจหยุดเตน ตองผายปอดอยูนานพอสมควร เจาหนาที่เข็นรถขึ้นลิฟทลืม
ตาไดอาการดีวันดีคืนนาแปลกใจจริง ๆ ขาพเจารูไดเฉพาะตัว บอกไปใครจะเชือ่ ถาจะพูด
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๒

รวม ๆ ก็สรุปไดวายังไมถึงเวลากระมัง กุศลเกายังหนุนอยู สูตอไปในการปฏิบัติธรรมใหมาก
ยิ่งขึ้น
ไดมีผูเห็นเหตุการณและบอกเลาประกอบเรื่องเปนขอมูลนาเชื่อไดดังนี้
๑. การเจ็บปวยหนักแทบเอาชีวิตไมรอด
• ลูกสาว (ขับรถ) บอกวาคุณพอมีอาการหนักมาก รองครวญครางตลอดเวลา
ทําใหใจไมคอยดีจึงขับฝาไฟแดงทางแยกในบางชวง เมือ่ ขามทางรถไฟแลว
มือซายของพอตกพรอมคอพับลงจึงบอกใหดวงศรีประคองศีรษะไว จนรถแลน
มาจอดขางตึกอุบตั ิเหตุ ไดรีบบอกเจาหนาที่นํารถเข็นมารับ ตอนนั้นพอสลบ
แลวตองอุม ขึ้นเตียงเข็นเขาหองฉุกเฉิน เปนจังหวะพอดีไมมีคนไขอื่น คุณ
หมอและเจาหนาที่รีบดําเนินการปมหัวใจทันที
• น.ส.ดวงศรี ไดเลาวาไดประคองศีรษะของขาพเจามาถึงตึกอุบัติเหตุ เจาหนาที่
อุมนอนบนรถเข็นไดเอามือจับแขน-ขาดูมีความเย็นไปหมดจึงรองให และได
ตามเขาไปดูในหองฉุกเฉิน ไดเห็นหมอและเจาหนาที่ชาย ๓ คน ขยมราง
ขาพเจา คนแรกเอาฝามือทับกันแลวกดขยมบนหนาอกอยางแรง คนที่สองเอา
ฝามือทับกดบริเวณทอง สวนคนที่สามเอามือทั้งสองแยกกดไหล ๒ ขางอยาง
เต็มที่ ทําเชนนี้นานหลายนาทีจนกระทั่งมือเทาเริ่มอุน หัวใจเตนทํางานแลวคง
ใหเจาหนาที่คนที่สองและคนที่สามหยุดยังเหลือคนแรกทําตอไป เจาหนาที่
หญิงไดสวมทอออกซิเจนที่จมูก ในขณะนั้นไดเห็นคุณหมอภัทราพร เดินเขา
มาบอกเจาหนาที่และกลับออกไป ตอจากนั้นเจาหนาที่ก็เข็นรถไปขึ้นลิฟท
• ลูกชาย (กบ) ไดบอกวา พออยูในขั้นโคมานาวิตก เจาหนาที่กําลังขยมตัวให
หัวใจกลับทํางานจึงไดรีบโทรศัพทไปวัดอัมพวัน คุณครูวรรณาไดรับสาย จึง
เลาเรื่องรีบกราบเรียนหลวงพอใหชว ยเหลือดวนดวย ครูวรรณาแจงวาทาน
กําลังอบรมพระเณรฯ เจาเขาไดหรือไมยังไมรูแตจะลองดู
• คุณเทียนชัย ภูพ ิพัฒน ไดไปเยี่ยมทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล เมื่อ
๒๐ พ.ค. ๓๘ ไดโทรฯ มาบอกขาพเจาวา “ทานเจาคุณพูดวาไดแผเมตตา
ไปพอดีเห็นเสธ.นอนแผอยูบนเตียง แตคิดอยูในใจวาคงไมเปนอะไร”
ขาพเจาเจ็บปวยเขาโรงพยาบาลรามาหลายครั้ง
แตละครั้งยังมีสติดีไม
เจ็บปวดรุนแรงเหมือนครั้งนี้ ปวดเจ็บจนสลบ หัวใจหยุดเตนหลายนาที ได
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อาศัยบุญบารมีพระคุณเจาหมอวรชาติ เจาหนาที่ที่มีความสามารถ จึงกลับฟน
คืนชีวติ มาไดอยางรวดเร็ว นับวามีพระคุณอยางสูงมิรูลืมเลือนไปไดเลย
๒. ความประมาท
ขาพเจายังมีความประมาท หยอนยานการปฏิบัติตอคําแนะนําคําเตือนของแพทย
ในเรื่องอาหารการกิน ตามใจปากไมคอยหลีกเลี่ยงไขมัน ออกกําลังเดินนอย นอนมาก
ลดน้ําหนักไมไดตามกฎเกณฑที่กําหนด อมยาใตลิ้นเพราะแพผงชูรสอยูเปนประจํา เกิด
ความเครียดภายในครอบครัวอยูเสมอ จึงทําใหเกิดเสนเลือดเดิมตีบอีก เลือดไหลเวียน
ไปสูหัวใจไมสะดวก
จําตองวกวนหาทางเดินเสนใหมโดยบังเอิญหรือใชพลังจิตทะลุ
ทะลวงก็เหลือที่จะเดาได นับวาเปนบทเรียนสําคัญยิ่ง คือ ความประมาทเปนหนทางแหง
ความตาย
๓. ความหมายคําวาสลบ และหัวใจหยุดเตน
ขาพเจายังไมทราบดีนัก จึงไดเรียนถามคุณหมอ ทานไดอธิบายวา
• คําวาสลบนั้น
หัวใจยังทํางานอยู
แตไมมีความรูสกึ รับรูสิ่งใดทั้งสิ้นชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง หรือตลอดไปจนถึงสิ้นลมปราณแบบเจาหญิงหรือเจาชายนิทรา
• คําวาหัวใจหยุดเตน หมายถึงหัวใจไมทํางานสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงสวนตาง ๆ
ของรางกาย ทุกสวนหยุดนิ่งไมไหวติง เครือ่ งมันดับปมไมติดตองตายแน ๆ
ปลุกไมตื่น เตรียมจัดฌาปนกิจไดแลว แตขาพเจารอดมาไดอยางหวุดหวิด
ทางเบื้องบนใหโอกาสทํากุศลตอ
๔. การปฏิบัติธรรม
ขาพเจาไดนําหลักคําสอนในเรื่องการเจริญสติปฏ ฐาน ๔ มาพิจารณา เมื่อเกิด
เวทนาขึ้นในคราวนี้มาใชปฏิบัติ ปรากฏวาไมดีเทาที่ควร ทําใหรูวาพลังจิตยังออนใชการ
ไมได ซึ่งตั้งสติกําหนดปวดหนอยังจุดที่ปวดยิ่งปวดหนักไมมีการสรางซาจนกระทัง่ สลบ
หัวใจหยุดเตน ถาไมไดคุณหมอและพระคุณเจาชวยแลวคงไปอยูวัดแน ๆ การปฏิบัติ
ธรรมที่บานไมเหมือนอยูที่วัด เพราะมีขอบกพรองไมถือศีล ๘ (กินขาว ๓ มื้อ) ไมมคี วาม
วิเวก มีแตความเครียดเขามาแทน เวลาเริ่ม-จบไมแนนอน ขาพเจามารูตัวในคราวนีว้ ายัง
มีสวนบกพรองจึงตองแกไขใหดีกวาเดิมเทาที่จะทําได
๕. การบริการ
คุณหมอและเจาหนาที่พยาบาลไดอาํ นวยความสะดวกใหการรักษาเปนอยางดียิ่ง
ทุกคนเอาใจใสในหนาที่ มีอารมณเย็นพูดจากับคนไขเปนกันเอง ใชจติ วิทยาเขากับคน
ปวยเหมือนญาติสนิท
มีความขมใจอดทนในการบริการตอผูปวยที่จิตผิดปกติ
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ผลัดเปลี่ยนเขาเวรเฝาตรวจคนไขแตละคนโดยใหอาหาร ยา ดูแลการขับถาย วัดความ
ดัน วัดอุณหภูมิ ออกซิเจนในปอด ตามเวลาที่กําหนดแลวบันทึกขอมูลในเวชระเบียน
นอกจากนั้นเจาหนาที่มา X-RAY ทํา EKG (กราฟหัวใจ) เพื่อใหคุณหมอไดพิจารณาสั่ง
การตอไป คุณหมอมาตรวจคนไขในตอนเชาและบายเปนประจํา บางครั้งนํานักเรียน
แพทยปสุดทายมาดูและอธิบาย CASE พิเศษอีกดวย
การเกิดแกเจ็บตาย ยอมเปนทุกขตามพระไตรลักษณที่เปนสัจธรรม ขาพเจาได
หมดลมหายใจไปชั่วขณะ เปรียบเสมือนวาวขาดลอยลม เพราะสายปานขาดลอยเควง
ควางอยูกลางอากาศ ไมรูทิศทางที่จะเหินขึ้นบนหรือปกหัวลงลาง ยังมีบุญกุศลที่พระคุณ
เจาพระราชสุทธิญาณมงคลไดแผเมตตามาจังหวะพอดี ในขณะที่คุณหมอและเจาหนาที่
พยาบาลกําลังปมหัวใจจนกระทั่งหัวใจทํางานไดตามปกติ แลวเจาหนาที่ก็น้ําเขาสูตึก
CCU (หองฉุกเฉิน) ซึ่งคุณหมอสันต หัตถีรตั น พรอมเจาหนาที่รอรับดําเนินการรักษาสืบ
ตอไป จนรางกายแข็งแรงกลับมาบานแลวบันทึกเรื่องราวตาง ๆ ที่รอดมาไดอยาง
อัศจรรยใจจริง ๆ ใหผูอานไดทราบ
ขาพเจาใครขอกราบขอบพระคุณ แพทย พยาบาล ซึ่งมีคุณหมอวรชาติ คุณ
หมอธีระ คุณหมอสันต หัตถีรัตน (ทานมีความเชี่ยวชาญชํานาญโรค รักษาขาพเจามา
แตแรกป ๑๖ จนปจจุบนั ) คุณหมอภัทราพร อิศรางกูร ณ อยุธยา (ซึ่งเปนญาติสนิท
ชวยเหลือประสานงาน อํานวยความสะดวก ทุก ๆ ครั้งทีข่ าพเจาปวยเจ็บ) หัวหนาและ
เจาหนาที่พยาบาลทุก ๆ ทานในหนวย CCU (AARDIAC CARE UNIT) ตลอดจน
พระคุณเจาทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ไดโปรดแผเมตตาบารมีใหอยูรอด
ปลอดภัยเสมอมา
แมแตพระคุณเจากําลังอบรมแนะนําญาติโยมสมณชีพราหมณก็ยัง
เสียสละละชั่วคราว เพือ่ ชวยใหขาพเจากลับฟน คืนไดทันเวลาในขณะชุดแพทยกําลังปม
หัวใจอยู นับวาโชคดีของขาพเจาเปนอยางมาก เหมือนตายแลวเกิดใหม พระคุณเจาได
เตือนย้ําอยูเสมอวา อยาประมาท จะตายวันตายพรุงไมรูแน จงเขาวัดปฏิบัตธิ รรม
เสียแตวันนี้ อยาผัดวันใหเนิ่นนานไป เอาเพียงแคเจริญสติปฏฐาน ๔ ก็พอแลว
สามารถบอกตัวไดใชตัวเปน นํามาแกปญ
 หาชีวิตประจําวันได ไมตองพึ่งใครถาม
ใคร เห็นแตโยมเขาวัด เอาแตทุกขมาใหพระแกปญหารอยแปด เราทําเองตองแก
เองมันถึงจะถูก นอกจากเหตุสุดวิสัยนัน่ แหละ โมง จะเขาไปชวยเหลือเมื่อจําเปน
บางคนโดนเวทนาเลนงานเขาหนอยสูไมไหวเลิกเลย ขืนทําเชนนี้อีกรอยปก็ไมสําเร็จ เรา
เกิดมาเปนคนนั้นแสนยาก โชคดีมาพบพระพุทธศาสนา เราตองตักตวงเอาของดีเขาไวใน
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ตัวใหมาก พระคุณเจาไดมองเห็นการณไกล จึงเรงอบรมพัฒนาจิตเยาวชน มุงเสกคนให
เปนงาน อยูในศีลธรรมรวมพัฒนาชาติใหเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้นไป นับวาเปนโครงการที่
สําคัญลึกซึ้งทําใหประเทศชาติมั่งคั่งและมั่นคงในที่สุด
ในวาระดิถีเวียนมาบรรจบ ครบรอบวันเกิดทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล
จึงขออํานวยพรใหทานมีพลานามัยสมบูรณแข็งแรงปราศจากโรคาพยาธิ
ประสบ
ความสําเร็จสมความปรารถนาทุกประการเทอญ

กาฝากกุมารทรมานแม
พลตรีวสันต พานิช

เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา ทางภาคเหนือเปนดินแดนถิ่นไทยงาม มีทิวทัศนภูมิ
ประเทศสวยงามอุดมสมบูรณเต็มไปดวยปาไม ภูเขา อากาศสดชื่นบริสุทธิ์เย็นสบาย เปนที่
อยูอาศัยของชาวพื้นเมืองหลายเผาพันธุมาชานานแลว มีผิวพรรณงาม หนาตาสดสวย พูดจา
ไพเราะเพราะพริ้ง ออนหวานเมือ่ ยามไดยินการเจรจาอูค ําเมือง รักษาจารีตประเพณี
เครงครัดสืบทอดกันมาจนกระทั่งปจจุบัน ยังมีชาวพื้นเมืองสวนนอยนับถือผีสาง ทรงเจา
เขาทรง มีตํานานกลาวขานถึงวิญญาณรายมาเลนงานชาวบานทุกรูปแบบ มันเปนเรื่อง
สลับซับซอนยากที่จะเขาใจไดในระดับจิตธรรมดาอยางพวกเรา ขณะนี้ก็ยังมีปรากฏใหเห็น
ตอสายตา แกครอบครัวหนึ่งซึ่งมีอาชีพรับจางปลูกผักทําสวน ตั้งบานเรือนอยู อ.ฝาง จ.
เชียงใหม ผัวเมียคูนี้ดํารงชีวิตอยูดวยความลําเค็ญ มีความขยันอดทนตอสู มีลูกหลายคน
ครั้งสุดทายในป ๒๕๑๑ ไดคลอดลูกฝาแฝดที่โรงพยาบาลแมคคอรมิค จ.เชียงใหม ไดตั้งชื่อ
เลน ๆ วา ออย (เปนหญิง) และ หนึ่ง (เปนนองชาย) อายุตางกันไมกี่นาที ออยรางเล็กสม
สวน ใบหนาคมคาย รองเกง พูดเกงแตนองหนึง่ มีลักษณะรูปรางขาว สูง นารัก ไมคอยรอง
พูดนอย แมทะนุถนอมเลี้ยงลูกเปนอยางดี แตขัดสนเงินทอง จําใจตองยกลูกแฝดนี้ใหกับ
ภรรยาขาราชการผูหนึ่งไวอุปการะ สามีภรรยาไดจางแมนมเลี้ยงเด็กคูนี้อยางดี จนเด็กมีอายุ
ได ๑-๒ ขวบ เปนวัยนารักนาเอ็นดู ในกาลตอมาแมเลี้ยงไดลมปวยถึงแกกรรมลง คนเลี้ยง
ลาออก ไมมใี ครเลี้ยงดูฝาแฝด ชีวติ ของทารกคูน ี้ไดถูกสงคืนไปสูออมอกแมยังถิ่นเดิมของตน
อีกครั้ง เมือ่ ชีวติ เจริญวัยอายุเขาเกณฑศึกษาภาคบังคับ แมก็สงเขาเรียนในโรงเรียนประจํา
อําเภอนั้น จากผลการศึกษาของเด็กสองคนนีป้ รากฏวา ออยผูพี่ขยันเรียนสนใจใฝศึกษาได
คะแนนดีกวานองหนึ่ง ซึ่งชอบเลนมากกวาเรียน นิสัยชอบงานชาง เมื่อเปนดังนีแ้ มก็สงลูก
ออยมาอยูกบั นา เรียนตอในตัวเมืองเชียงใหม แลวสงเขาเรียนตอในกรุงเทพฯ สําเร็จจาก
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โรงเรียนอาชีวะแหงหนึง่
แลวเขาทํางานในหนวยงานของรัฐบาล ขณะนี้กําลังศึกษาใน
วิทยาลัยแหงหนึ่ง สวนลูกหนึ่งเมื่อชอบงานชาง แมไดฝากใหทํางานอยูกับนา ฝกหัดเปนชาง
แกะสลักเครื่องเงิน เครือ่ งถม เมื่อมีความชํานาญดีแลว นาก็สงหลานชายหนึ่งไปควบคุมดูแล
กิจการรานคาที่ตางจังหวัดเปนการชั่วคราว นาน ๆ หลายปพี่นองคูนี้จะหาโอกาสมาพบกันที่
บานในกรุงเทพฯ แลวพากันไปเที่ยวตางจังหวัดชายทะเลอยางมีความสุขตามประสาวัยรุน
ในเวลากาลตอมาชีวิตของลูกหนึ่งเริ่มจะอับแสงลง เนื่องจากเปนมะเร็งในเม็ดเลือด
เขารักษาตามโรงพยาบาลหลายแหง
สุดทายไมมีทางรักษาตัวไดเพราะเปนมะเร็งระยะ
สุดทายกระจายไปทั่วแลว เจาหนาที่แนะนําใหนอนพักรักษาตัวอยูที่บานจะเหมาะสมกวา ลูก
หนึ่งหมดอาลัยในชีวิต อนิจจามันไมใชพรหมลิขิต มันตองเปนกรรมลิขิตตัวเราเองอยางแมน
มั่นหนีไมพน เราเกิดมาไดเพราะแรงกรรมสมดังพุทธานุสติที่วา “เกิดมาในเบื้องตน มีการ
เปลี่ยนแปลงในทามกลาง และมีการแตกสลายในที่สุด” เปนสัจธรรมจริงแทแนนอน
ทันสมัยอยูเสมอ ทานหลวงพอจรัญไดพูดย้ําอยูเสมอวา “ใหมีสติสัมปชัญญะ อยาประมาท
ใหสรางกรรมดี ละกรรมชั่ว จงอโหสิกรรมใหเจากรรมนายเวรดวยการเจริญวิปสสนา
กรรมฐาน ซึ่งเปนทางสายกลาง ผูปฏิบัติจะรูแจงเห็นจริงดวยตนเอง”
มันเปนเรื่องของธรรมชาติ มีการเกิด แก เจ็บ ตาย แตละคนไมอยากแก เจ็บ ตาย
จําตองดิ้นรน มียาดีที่ไหน มีอาจารยเกง ๆ ที่ใด ก็จะตองดั้นดนไปพบใหถึงที่สุด ในทํานอง
เดียวกัน ลูกหนึ่งอยูในวัยรุนยังไมไดแตงงาน แตจะตองตายเพราะโรครายนี้ จําเปนอยูเอง
จะตองปรึกษาหารือในหมูญาติเพื่อนฝูงเพื่อหาหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อใหมีชีวิตอยูรอด
ปลอดภัยจากโรครายนี้ ทุกคนลงความเห็นวาควรบรรพชาแกบนอุทศิ สวนกุศลใหเจากรรม
นายเวรเปนการตออายุไปในตัว ตอมาพอแมญาติพี่นอ งจึงไดทําการบวชลูกหนึ่งที่วัดแหง
หนึ่ง จ.เชียงใหม เมื่อป ๒๕๓๔ พระภิกษุหนึ่งไดศึกษาธรรม มีจริยาวัตรเครงครัดในพระวินัย
ตลอดจนปฏิบัติกรรมฐานตามพระอาจารยที่ไดสั่งสอนมา และฝกภาคปฏิบัตกิ ารเดินธุดงค
ดวย เคยเดินทางไปแควนสิบสองปนนา อาการของโรคมีแตทรงกับทรุดลงเรื่อย ๆ อาจจะ
เปนการปฏิบัติที่ไมถูกจังหวะตามขัน้ ตอน หรือขาดอาจารยที่มีความชํานาญควบคุมแนะนํา
การปฏิบัติใหถูกตอง หรืออดีตชาติไดทํากรรมหนักไวมาก จนสุดที่เจากรรมนายเวรจะ
อโหสิกรรมใหได เปนการเตือนลวงหนาหมดสัญญาจะตองทิ้งรางจากโลกนี้ไปสูภพใหมก็
นาจะเปนไปได อยูมาวันหนึ่งพระภิกษุหนึ่งมีจิตรอนรนคิดถึงโยมอุปฏฐาก (อดีตเปนรางทรง)
จึงเดินทางไปเยี่ยม (บวชชีแลว) ที่ จ.ลําพูน เมือ่ มาถึงบานเกิดเปนลมหนามืดลมฟุบสลบลง
โดยมไดพิจารณารูวาพระภิกษุหนึ่งไดถึงกาลมรณภาพแลว เพื่อมิใหแมตองเสียใจในการตาย
ของลูกชาย จึงแกปญ
 หาโดยเชิญวิญญาณกุมารเขาสิงรางพระภิกษุรูปนี้ทันที แลวไดเลี้ยง
คนเกาเลาใหฟง – เมื่อวาวขาดลอยลมยามวิกฤต

๗

กุมารไวที่บา นอยูชั่วระยะเวลาหนึ่ง แลวมีสิ่งดลใจใหโยมนึกถึงแมของพระ ถาไมบอกใหแม
เขารูจะเกิดเรื่องราวใหญโตในวันขางหนาได จําตองสงขาวใหแมมารับศพพรอมกุมารกลับคืน
ไปเลี้ยงยังบานของตนทีต่ ัวเมืองเชียงใหม
แมรูสึกเศราโศกเสียใจในการสูญเสียลูกชายเปนอยางมาก ถือวาเปนการสิ้นเคราะห
เพราะรูตวั ลวงหนาแลววาไมวันใดวันหนึ่งลูกตองจากไปแน ๆ ก็เตรียมจัดงานศพไวแลว แต
คราวนี้มันเกิดมีปญหากับศพเพราะมีกุมารมาสิงรางอยู จะทําฌาปนกิจไดอยางไรกัน จําตอง
ขมใจ ใจเย็นสูเสือ เอาน้ําเย็นเขาลูบไลกุมารไปกอน คงจะมีทางขอรองใหออกในวันขางหนา
แมก็ยินดีรับศพพรอมกุมารไปเลี้ยงที่บานโดยแยกอยูตางหาก
บานนี้มีแตแมคอยอยูดูแล
ปฏิบัติรับใชลูกกุมารเปนอยางดีเหมือนลูกคนหนึ่ง ซื้อของเก็บไวตูเย็น มีนม ไกสด อื่น ๆ แช
ไวใหลูกกุมารกิน คอยเฝาดูแลอยางใกลชิดไมคลาดเคลื่อนไปจากสายตาเลย แมไดทนเลี้ยง
กุมารมาหลายเดือน สังขารของตนเริ่มโรยรา ความชราเขามาแทนที่ และยังไมรูชะตากรรม
วากุมารจะออกจากรางเมื่อใด แทบจะเหลืออดเหลือทนอยูแลว จึงโทรศัพทลงมาบอกลูกออย
เลาเรื่องตาง ๆ ใหฟงขอใหรีบขึ้นไปดวน หัวอกแมจะแตกอยูแลว ลูกออยจึงลางานรีบ
เดินทางไปหาแมทันที ตอมาลูกออยไดโทรศัพททางไกลเลาเรื่องชีวิตประจําวันของกุมารที่
แปลกประหลาดมหัศจรรยใหคุณอาไดทราบ และถายทอดมาใหขาพเจาไดทราบพอสรุปได
ดังนี้
๑. กุมารอยูในรางพระภิกษุหนึ่ง (เอาจีวรออกแลว) สามารถ ยืน เดิน นั่ง นอน เขาสวม
ถายทุกขเหมือนคน เวลาหิวจะเปดตูเย็นดื่มนม ทิ้งหัวนมเกลื่อนหอง กินไกสด ๆ
รูปรางสูงใหญ (ลูกหนึ่งรูปรางสูง) ผอมผิวหนังหุมกระดูก ตาโปนนากลัว น้ําเสียงพูด
เปนผูชาย พูดภาษาเหนือ
๒. กุมารปกติจะไมคอยหลับนอน จะนอนในมุงที่กางไว สวมหมวกไหมพรม เวลาหิวจะ
เรียกแม ๆ กุมารเคยพูดวา ไมอยากจะอยูในรางนี้เพราะหนักเกินไป จะออกก็ไมได
เนื่องดวยพอ (ตายไปนานแลว เปนชาวกะเหรี่ยง) บังคับไมใหออก กุมารนั่งบริกรรม
คาถาปองกันตัวของเขาเองได
๓. แมจะเอาผาชุบน้ําลูบตัวใหกุมาร เปนผิวหนังเนาเฟะ มีกลิ่นเหม็นสาบแบบซากศพ
จําตองฝนใจทํา
๔. กุมารไมยอมใหใครถายรูปตัว และโยมอุปฏฐาก (รางทรง) ดวย ใครจะทําอะไรรูหมด
เปนที่หวาดกลัวของคนทั่วไป แตญาติใกลชิดเห็นเปนเรื่องธรรมดา และกุมารก็ไมทํา
รายใคร ยังใบหวยใหคนจนไดดวย
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๕. แมตองการใหกุมารออกจากราง เพือ่ จะฌาปนกิจศพลูกชายหนึ่ง แตหมดปญญาไมรู
จะทําประการใด อาจารยเกง ๆ ทางขับไลผีก็มรณภาพหรือตายไปหมดแลว
๖. พวกอาไดขอรองใหขาพเจาแจงขาวขอความเมตตาจากหลวงพอจรัญ ชวยเหลือใน
เรื่องนี้ดวย
ขาพเจาไดดําเนินการตามขอ ๖ แลวเมื่อ ๑๑ ธ.ค. ๓๗ และไดแนะนําขั้นตอนวิธี
ปฏิบัติ เพื่อขอบารมีหลวงพอจรัญใหลูกออยทําพิธีที่บานเชียงใหมนั้นดวย
เรื่องที่ไดเลามานี้มันแปลกประหลาดแตจริง
เพราะมีพยานบุคคลรูเห็นนํามา
อางอิงได กอนอื่น ขาพเจาขอเลาเรื่องกุมารที่เคยไดทราบมาเมื่อประมาณ ป ๒๕๐๖
ขาพเจาและพรรคพวกมีโอกาสไดเห็น หลวงพอหรุน วัดนวลจันทร ในเขตมีนบุรี ได
รดน้ํามนตไลกุมารที่สิงอยูในรางหญิงสาวอายุประมาณ ๑๖ ป (พอแมนาํ มา) หลวงพอตัก
น้ํามนตในถังสาดไปที่ตัวหญิงสาวพรอมกับขูต ะคอก เอาไมเรียวตีที่พนื้ กระดานซักไซให
กุมารบอก “ใครสงมึงมาเขาราง ชื่ออะไร อยูที่ไหน” กุมารไมยอมบอกไดแตรองโอย ๆ “กู
เจ็บ กูกลัวแลว แตกูไมบอก” “ทําไมจึงไมบอก” “ก็กูหิวนี่หวา กูจะกินกลวยนี่” “ถาขาให
กิน มึงอิ่มก็ไมบอกกู กูไมใหกิน” หลวงพอสาดน้ํามนตเรื่อย ๆ ไป เอาไมเรียวตีพื้น
กระดานไปดวย ถึงที่หนึ่งหมดก็มีถังที่ ๒-๓ ลูกศิษยลําเลียงมาใหเรื่อย ๆ เห็นรางเด็ก
เปยกปอนไปหมด ตัวสั่นเทิ้มออนเอนไปมาดูแลวนาเวทนา ขืนทําตอไปเด็กสาวจะเปน
อันตรายถึงตายได เพราะถูกกระทํามานาน แลวตองคอย ๆ ไลไปเรื่อย ๆ วันนั้นกุมารไม
ออกจากราง แตหลวงพอเหนื่อยหอบเพราะอายุมากแลว หลวงพอพูดวา “พวกหมอแขก
มันเลี้ยงผี ปลอยคุณไสย สําหรับรายนี้มีผูชายมาขอแตงงานกับหญิงสาวคนนี้ แตแมเห็น
วาผูชายฐานะไมดี จึงตอบปฏิเสธไป มันจึงจางแขกเอากุมารเขารางดังที่เห็นนี้แหละ”
ขาพเจาไดฟงทานพูดก็เลยถามหลวงพอวา “เมื่อไลกุมารออกไปแลวมันไปอยูที่ไหนครับ”
“มันก็อยูในวัด ขณะนี้เลี้ยงกุมารสองพี่นอ งไว อาตมาใชมันใหไปเลี้ยงควายวัด ตอนเย็น
มันก็ตอนความกลับ กุมารก็มานอนศาลาที่เรานั่งอยูนี่ ยังมีผีนั่งอยูที่เสาตนนั้นเห็นไหม
ละ” “ถาผมไปนั่งทับมัน กุมารก็เอาผมแยซีครับ” “ไมเปนไรเขาเห็นเราจะนั่งทับ เขาก็หนี
ไปกอน”
พวกเราตั้งใจจะมาขอเลขเด็ดจากทานกลับมาเจอแบบนี้เขาเลยตองรีบแจว
กราบลา ตั้งแตนั้นมาขาพเจาไมกลาไปหาทานอีกเลย หลวงพอหรุนเปนพระเกจิอาจารย
มีชื่อเสียงโดงดังมีญาณสูง เปนศัตรูกับพวกหมอแขกที่รับจางทําเสนหปลอยผีเขาคนโนน
คนนี้ หลวงพอมีหนาที่ไลผีชวยคนเดือดรอน คนจางทําก็มาตอวาหมอ ทางหมอแขกก็
หาทางกําจัดหลวงพอทุกวิถีทาง เชน เอาอาหารปนยาพิษใสปนโตมาถวายเพล หลวงพอ
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พิจารณากอนฉันก็ลอยลงน้ําไป บางทีหมอแขกมาอาเจียนหนากุฏิ ปลอยคุณไสยทานก็
แกไดสารพัด ผลสุดทายหมอแขกยอมจํานนตั้งแตนั้นมา ทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณ
มงคลไดเขียนเรื่องผีเขาสิงในรางของคนเปน เปนสวนใหญ สมัยเดินธุดงคเคยพบผีดิบใน
ปาเขา สวนใหญเปนผูหญิงที่กอนตายมีจิตอาฆาตเคียดแคน จะดูดเลือด หากขุดเอาศพ
ไปเผาวิญญาณรายก็จะหายไปเอง การจะคนหาที่ฝงศพไดนั้นตองเสี่ยงชีวิต ตองมี
คาถาอาคมปองกันตัว มีวิธีการสะกดรอยคนหาในยามค่ําคืน นาตื่นเตน ซึ่งคุณ ท. เลียง
พิบูลย ไดเขียนไวในเรื่องที่ ๑๑๙ ความลับในดงดิบ (หนังสือกฎแหงกรรมทําดีไดดี-ทําชั่ว
ไดชั่ว) มีสาระสําคัญเรือ่ งผีดิบ ไดเลาวาผีดิบเปนรางครึ่งสัตวครึ่งคน มีหนาตานากลัว
นิสัยดุราย หากินในยามค่ําคืน ชอบดูดเลือดคนและสัตว การปราบผีดิบตองมีวิชาความรู
ดานไสยศาสตรติดตามสะกดรอยจนรูที่อยูของมัน ขุดศพแลวเผาเสีย ผีรายก็จะสิ้นฤทธิ์
ระหวางติดตาม มันจะตอสูทุกรูปแบบเพื่อปกปองปดบังอําพรางที่อยูของมัน จะตองใชธนู
เพลิงกายสิทธิ์ (พระธุดงคญาณแกกลามอบให) ยิงไปเปนแนวทางเดินตามลูกธนูนั้นไป
เมื่อไดยิงลูกธนูดอกสุดทายไปตก ณ ที่ใดก็ชวยกันขุดคนหาจนกวาจะพบศพ (เล็บยาวผมยาว-ไมเนาเปอย) เอาขึ้นเผาทําลายซากศพนั้น มันก็จะหมดฤทธิ์ ถายังคนหาไมได
มันก็ยังแสดงฤทธิ์เดชทําลายลางตอไป ไมมีที่จบสิ้น
สําหรับกุมารรายนี้ผิดกับกุมารธรรมดา สามารถสิงสูอยูในซากศพคนอืน่ สามารถ
บังคับสังขารที่เนาเปอย เคลื่อนไหวได พูดได กินได ขับถายได มีสภาพรางกายกึ่งผีดิบ
ยังคงอยูทรมานแมอีกนานเทาใดไมมีใครจะหยั่งรูได ถากุมารเกิดจะออกจากรางนี้ แลวจะ
ไปสิงอยูรางไหนตอ มันเกิดมีปญหาใหนาขบคิดสืบตอเนือ่ งไมมีทจี่ ะสิ้นสุด เพราะยังมี
อาจารยและพอของกุมารคอยกํากับกุมารนี้อยู เปรียบเสมือนหอยเสฉวน มันอาศัยเปลือก
หอยที่ตายแลวเขาอยูไดตามใจชอบ เมื่อ ๑๗ ธ.ค. ๓๗ ลูกออยกลับลงมาจากบาน
เชียงใหม ขาพเจาไดซักถาม อยากรูความคืบหนาของลูกหนึ่งเปนอยางไร จึงไดรบั ทราบ
จากลูกออย (อยางไมคอ ยจะเต็มใจนัก) เพียงรูวาไดนิมนตพระมาอัญเชิญวิญญาณกุมาร
ใหไปอยูที่อื่น คนปวยอาการดีขึ้นทํางานไดอยางคนธรรมดา แตอาการของโรคเดิมยังไม
หาย และไดปฏิเสธเรื่องราวที่กลาวในครั้งแรก ๆ ในบางเรื่อง ทําใหขาพเจารูสึกวาลูก
ออยยังมีความหวาดกลัวกุมารจะทําอันตรายไดจึงไดพูดผิดเพี้ยน กอใหเกิดการสับสนไม
ตรงกันในรายละเอียดปลีกยอย แตเคาโครงเดิมยังไมเปลี่ยนแปลง เพื่อใหไดทราบ
ขอเท็จจริงในเรื่องนี้ ขาพเจาไดมีโอกาสเรียนถามทานเจาคุณพระราชสุทธิญาณมงคล ใน
งานพระราชทานเพลิงศพคหบดีทานหนึ่งที่วัดบางลี่ อ.ทาวุง จ.ลพบุรี เมื่อ ๑๘ ธ.ค. ๓๘
พระคุณเจาไดพูดวา “ไดรับโทรพิมพแลว พิจารณาแลวเห็นวา กุมารสิงอยูในรางจริง ได
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แผสวนกุศลใหแลวในวันนั้น ผูปวยเปนอยางไรบาง ในที่สุดก็ตองเสียชีวติ ขาวสารที่ไดมา
ยังสับสนมีเท็จจริงปะปนกัน จะตองตรวจดูใหแนนอนเสียกอน” ตอจากนั้นทานหลวงพอ
ไดบรรยายธรรมเปนเวลา ๒๕ นาที แลวเดินทางกลับวัดอัมพวัน เมือ่ เสร็จพิธี
พระราชทานเพลิงศพ ขาพเจาก็เดินทางกลับบาน วันรุงขึ้นจึงมีโอกาสเลาเรื่องใหญาติ ได
ทราบความเปนไป ในขณะเดียวกันพวกญาติไดชี้แจงขอเท็จจริงวา ลูกหนึ่งไดเสียชีวิต
นานแลว กุมารยังอยูอยาไดสนใจชวยเหลือเขาเลย เพราะญาติพี่นอ งของเขาหลงงมงาย
มีสวนเกี่ยวของผีเจาเขาทรงเปนเดิมพันอยูแลว ในเวลาตอมากุมารไดขอรองใหแมพาเขา
ไปยังบานเดิมที่อําเภอเชียงดาว พวกนาไดจัดรถพากุมารไปตามความปรารถนาเมื่อ ๒๔
ธ.ค. ๓๗ เวลา ๐๓.๐๐ น. กุมารไดออกจากรางไป แมจึงจัดการฌาปนกิจลูกหนึ่ง ณ วัด
แหงหนึ่ง ทุกอยางสําเร็จสมประสงคดังแมไดตั้งใจไว เปนการสิ้นเวรสิ้นกรรมกันเสียที
ขาพเจานึกถึงการยอมตัวเปนรางทรงไดนั้น จะตองเปนบุคคลมีศรัทธา มีจติ ออน
วิญญาณยอมรับและมีการกระทําพิธยี กครูมอบใหตามระเบียบของเขา วิญญาณที่เขา
ประทับมีทั้งของจริงและของปลอม เรื่องอยางนีพ้ ระพุทธองคไมสงเสริมสนับสนุน อยาได
หลงงมงายจะเสียเวลาโดยเปลาประโยชน จะไมมีของดีติดตัวไปในภพหนา จะตองมา
เสียใจในภายหลังเพราะกาลเวลาไมยอนคืนกลับมาใหแกตัวไดอีก
คนเราเกิดมาตอง
รักษาสัจจะ พูดจริง ทําจริง จะบังเกิดผลดีแกผูปฏิบัติในดานคลาดแคลวปลอดภัย ซึ่ง
หลวงพอจรัญไดยกตัวอยางไวในหัวขอเรื่อง อานิสงสของการมีสัจจะ
สุดทายนี้ ขาพเจาขออุทิศสวนกุศลที่ไดบําเพ็ญมาแลวใหกับดวงวิญญาณลูกหนึ่ง
และกุมาร จงไปสูสุคติในสัมปรายภพ และใหแมหนึ่งจงพนทุกขสาํ เร็จตามที่ปรารถนา
และขอนอบนอมคารวะหลวงพอจรัญ ไวเหนือเกลาที่มีสวนเกี่ยวของแผพลังจิตอุทศิ สวน
กุศลใหวิญญาณที่ลวงลับไปสูแดนสุขาวดีชั่วนิรันดร อยาไดมีเวรมีกรรมตอกันและกันเลย
จงโปรดดอโหสิกรรมตอกันตลอดไป
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