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อาตมามีเรือ่ งวิญญาณจะเลาใหฟงสักเรื่องหนึ่ง เปนเรื่องวิญญาณมารายงาน
ตัวเพือ่ เจริญกรรมฐานที่วัดอัมพวัน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๖ เขาคือ วิญญาณของ
นายวิโรจน ปญจบุรี
จําเปนจะตองกลาวประวัติของนายวิโรจนสักนิดหนอย นายวิโรจน ปญจบุรี
เกิดเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ บานเลขที่ ๙๑/๑ ถ.ประตูชัย ต.เวียง อ.เมือง
จ.พะเยา บุตรนายวิรัตน นางมอนแกว ปญจบุรี มีพี่นอ งรวมทองกัน ๔ คน นาย
วิโรจนเปนคนที่ ๒ มีการศึกษาดี เรียนดีตลอดมา คือจลสายสามัญจากโรงเรียน
พะเยาพิทยาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ศึกษาตอทีว่ ิทยาลัยครูเชียงราย ไดรับประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกพลศึกษา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ และไดรับปริญญาคุรุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเอกพลศึกษา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
เมื่อเดือนตุลาคมป ๒๕๒๕ ระหวางที่นายวิโรจนเปนนักศึกษาวิทยาลัยครู
เชียงราย ไดรับคัดเลือกเปนผูแทนนักศึกษามาเขาคายพัฒนาจิตใจที่วดั อัมพวัน อ.
พรหมบุรี จ.สิงหบุรี จัดโดยสภายุวพุทธิกสมาคมแหงชาติ มีผูแทนนักศึกษาทั่ว
ประเทศมาเขาคาย ๗ วัน มาเจริญวิปสสนากรรมฐาน นายวิโรจนปฏิบัติไดดีมาก
เหลาไมดื่ม บุหรี่ไมสูบ เปนคนไมของแวะกับอบายมุขเลย
นายวิโรจนมีแฟนคนหนึง่ เปนคนจังหวัดเดียวกัน เขารักกันมาก เมือ่ เรียนจบ
แลว วิโรจนสอบบรรจุไดเปนอาจารยที่วิทยาลัยครูเชียงราย แฟนของวิโรจนสําเร็จ
ปวช. เรียนตอ ปวส. แลวลาออกไปทํางานที่อําเภอหนึ่งในจังหวัดพะเยา
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ตอมาป ๒๕๒๖ เขามีโครงการอบรมกันที่วัดอัมพวันอีกครั้งหนึ่ง คราวนีอ้ ธิบดี
สมพร เทพสิทธา ประธานสภายุวพุทธฯ ผูจัดการอบรมไดเชิญรัฐมนตรี ร.ต.ท.ชาญ
มนูธรรม มาเปนประธานในพิธีเปด จะนําเครือ่ งบินมาลงที่นี่ อาจารยสมเดช มุงเมือง
ซึ่งเคยมาเขาคายพัฒนาจิตใจที่วัดอัมพวันสมัยเปนนักศึกษา ปกศ.สูง ตอมาเรียน
สําเร็จปริญญาโท เปนอาจารยวิทยาลัยครูเชียงราย อาจารยสมเดชชวนนายวิโรจนวา
“ไปไหม” วิโรจนบอกวา “ไปแน” เพราะเจริญสติปฏฐานสี่แลวมันซาบซึง้ ใจเหลือเกิน
อาจารยสมเดชบอกใหนายวิโรจนไปเปนวิทยากรและชวยควบคุมนักศึกษาที่วัดอัมพ
วัน นายวิโรจนบอกยินดีมาก
นายวิโรจนไดไปชวนแฟนคือกัลยา ใหมาอบรมดวย แตกัลยาปฏิเสธบอกวา
“คุณไปกอนเถอะ เอาไวแกคราวคุณยา-คุณยายเสียกอน” กัลยาไมสนใจไป
วิโรจนก็เตรียมกระเปา ๒ ลูก มีเป กระติกน้ํารอน-น้ําเย็นพรอม พอดีจะตอง
ไปเลนกีฬาแลวถึงจะมา เขาก็เตรียมกระเปาเรียบรอย ตั้งใจมั่น จะไปแนมีศรัทธา
๑๐๐% จะมาอบรมทีว่ ัดอัมพวัน วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๒๖ ๕ วัน ๕ คืน จะนํานักศึกษา
มาประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ คน
๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๖ กอนถึงกําหนดจะไปวัดอัมพวัน ๕ วัน วิโรจนขี่
จักรยานยนตไปรับแฟน ใหแฟนซอนทายมาเดชะกฎแหงกรรมดลบันดาลรถชนทันที
วิโรจนตายคาที่ แฟนก็ไปตายที่โรงพยาบาล วิโรจนตายหัวเละไสทะลัก มอเตอรไซค
พัง แฟนตายวันรุงขึ้น คือ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๖ ญาติตั้งศพที่วัดในหมูบานแยกกันของ
ใครของมัน ไมไดตั้งรวมกัน

วิญญาณแยกออกจากราง
พอตายแลวนายวิโรจนเลาวา เขาตั้งสติของเขาดี เขาออกมายืนพิจารณา
สังขารของเขาวาหัวเละ ไสออกไปแลว และเขาก็มายืน เขามีสติครบ นี่ไมใชวาศพ
ตายแลววิญญาณจะอยูตรงนั้นนะเดีย๋ วญาติโยมจะเขาใจผิด และเวลาที่ใสหีบโลงเขา
แลว วิญญาณคงอยูในโลงศพ ไมใช เขายืนยันเลย เขาก็ตามไปยังที่ตั้งศพของเขา
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อาบน้ําศพเขาก็ยืนดู หัวเละก็ดูสังขารของเขา อาบน้ําศพตามประเพณีเขาก็รูหมด
และก็เอาศพใสหีบตั้งบําเพ็ญกุศล พระก็เริ่มสวดบําเพ็ญกุศล มีสวดพระอภิธรรม
อาตมาก็ถามวา “พอตั้งศพแลววิญญาณไมอยูตรงนั้นเหรอ” เขาบอกวา
“ไมอยู” บางทีเราก็เคาะโลงบอกวา “แมออกมาพระจะสวด” “แมทานอาหารเสีย”
ก็เคาะกันไป ดีเหมือนกัน กตัญูรพู ระคุณ แตที่จริงแลววิญญาณออกมาหาไดอยูที่
เรือนราง ไมหรอกความจริงเปนอยางนี้
ในที่สุดพอตัง้ ศพเรียบรอยดีแลว วิญญาณนายวิโรจนก็มาถึงนี่ทันที วิญญาณ
นายวิโรจนมาถึงวัดอัมพวัน ญาติโยมโปรดฟง จิตฺเต อสงฺกลิ ิฏเฐ สุคติ ปาฏิกังขา –
จิตไมเศราหมองแลว สุคติเปนทีห่ วังได
จิตนี้จะไปไมติดไฟแดง ไมมีเลี้ยวซาย เลี้ยวขวาถึงเลย อยางโยมนั่งหลับตา
นึกถึงบานถึงเลย นึกถึงที่นอนเราถึงเลย นึกถึงครัวก็ถึงเลย เหมือนอยางโยมนั่งพัก
อยูที่นี่ จะไปที่หอฉันรับประทานอาหาร มันจะเลี้ยวตรงนี้หยุดตรงโนนไมได มันจะถึง
เลย นั่งเกาอี้ตรงไหน ก็ถงึ ตรงนั้น มันเปนแบบนั้นจริง ๆ
ในที่สุดเขาก็มาถึงวัดอัมพวัน ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๖ นั่นเอง พอดีที่นี่มี
อบรมนักศึกษาวิทยาลัยครูเทพสตรี และปดการอบรมในวันนั้น ที่หอประชุมมีเกาอี้
อบรม ทั้งวิชาการ มีปฏิบัติกรรมฐานนอย ยังไมไดปฏิบัตกิ ันเครงครัดอะไร สมัยนั้น
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ ปฏิบัติยังไมเครงครัด ก็มีโตะเกาอี้ พอวิทยาลัยครูเทพสตรีอบรม
เสร็จออกไปแลว ก็ทําความสะอาดกัน ตอนนัน้ มีพระภิกษุ-ปริญญาโทหนึ่งรูป
ปริญญาตรีหนึ่งรูปมาบวช ๑๕ วัน ไมไดสนใจมาเจริญกรรมฐาน ตองการมาบวช
พักผอนดูหนังสือ จะไปอเมริกา จะไปตอปริญญาเอก ไมไดมานั่งกรรมฐาน
อาตมาก็บอกวา “นี่คุณตองการจะไปเรียนหนังสือตอควรนั่งกรรมฐาน
เสีย จะไดไปเรียนสําเร็จ มีปญญาดี”
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“โอยผมไมสนใจหรอก ผมจะดูหนังสือ จะตองเดินทางไปอเมริกา” องค
ปริญญาตรีกเ็ หมือนกัน แตเขาก็ขยันดี มาชวยกวาด ตอนนั้นยังไมมีพรม ทีม่ ีพรมปู
เพราะคุณแมสิริ กรินชัย พาพวกโยมมา ในรายการยุวพุทธิกสมาคมฯ เลยก็มีพรมปู
ใหนั่ง ก็ไดอานิสงสขึ้น ก็นั่งกวาดโนนกวาดนี่ ที่พรมไมมีกใ็ ชเสื่อปูเอา และเอาเกาอี้
ตั้ง เมือ่ เอาเสื่อออกฝุนเยอะแยะ ก็ทําความสะอาดกัน ปดกวาดอะไรทํานองนี้ อาตมา
นั่งบนเกาอี้ พระปริญญาโท ปริญญาตรีก็มาชวยกวาดอยูใกล ๆ
ตอนเย็นมากแลว พวกที่เลิกอบรมกลับกันไปแลว สักประเดี๋ยวมาแลววิโรจน
ถือกระเปามา ๒ ลูก เปก็วางอยูมากราบอาตมา
อาตมาก็ถาม “เอา มาอยางไรกันนี่” เขาบอก “มาอบรม” “มาอบรมอะไร
ยังไมถึงเวลาอีกตั้งหลายวัน เริ่มวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ นี่เพิ่งวันที่ ๑๖
ตุลาคม ๒๕๒๖ มาอยางไร” เขาก็รายงานตัวเลย
“กระผมวิโรจนครับ หลวงพอจําไดไหม”
“ออ จําไดคลับคลายคลับคลา”
“ก็ผมมาอบรมไงเลา ผมนั่งเจริญสติปฏฐานสี่ นั่งนอย แตผมก็กลับไปนั่ง
ที่บาน ผมสนใจมากครับ จะมาตอนนี้ผมก็บอก บอกกับ อ.สมเดช มุงเมืองไว
บอกตองมาแน ถึงยังไงก็มาและผมก็อุตสาหไปชวนแฟน เขาก็เลาถึง น.ส.
กัลยา ใหฟงวา เขาไมมาหรอกครับ ผมก็ตองมาคนเดียวแลวเขาก็เลา
เหตุการณใหฟงวา
เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๖ ผมขับมอเตอรไซคเอาแฟนซอนทาย ไป
ถูกรถชนและตายแลว.... อาตมาขอแทรกตรงนี้ ที่บอกวาตายอยูกลางถนนรถชน
แลววิญญาณอยูตรงนั้น ไมจริงเสมอไป คนที่จะอยูเฝาตามถนนหนทาง คือพวก
สัมภเวสี ไมมีสติ คนที่ไมไดฝกอะไรไว ตายที่ไหนแลวมักจะหาที่อยูไมได ไมไดสราง
บุญกุศลไว เรียกวาสัมภเวสี ตัวตายดวยอํานาจโลภะเปนเปรต อสุรกาย ถาตายดวย
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อํานาจโทสะ สวนมากเปนโยมผูหญิงเคียดแคนกับสามีเรือ่ งชูสาวเปนผีดิบ ไปเที่ยว
กินเลือดผูชาย สําหรับอสุรกายตายดวยอํานาจโลภะ มันจึงจะเปนสัมภเวสี มันจึงจะ
เฝาที่
ยกตัวอยางคายบางระจัน นายจัน หนวดเขี้ยว ขุนสรรค พันเรือง เปนตน
อยาลืมนะที่คายบางระจัน ตายดวยอํานาจโทสะ กําลังรบพุงชิงชัย กําลังมีอํานาจ
โทสะตอตานกันเลยลมหายตายเฮี้ยนมาก เมือ่ สมัยกอนนั้น ใครจะไปเอาไมแดงที่วัด
โพธิ์เกาตนไมไดนะ และน้ําสระหลวงพออาจารยธรรมโชติ ใครจะไปตักไมได เอาไป
ใสกา การะเบิดเลย และอีกดอกจันเกาตรา ใครไปเอาตองเอาไปคืน อาตมาก็เคยไป
เอาแตไมคืน เพราะอาตมาพูดกันรูเรื่อง จําไว แตนี่จะไมเลาเรื่องดอกจันเกาตรา
อาจารยธรรมโชติ ไมไดเปนอาจารยอยูที่วัดโพธิ์เกาตน เปนพระอยูวัดเขาขึ้น
อําเภอเดิมบางนางบวช ทางบางระจันไปนิมนตใหมา มาอยูวัดโพธิ์เกาตน มาชวย
ไมใชคนบานนั้น สมภารชื่ออาจารยคง วัดโพธิ์เกาตน อาตมารูป ระวัติ เลยก็วา
อาจารยธรรมโชติเปนเจาของวัดโพธิ์เกาตน ทีจ่ ริงไมใช อาจารยธรรมโชติทานเกง
ทางฌาน ทานเกงหลายอยางอะไรทํานองนี้ โยมจําไวตายดวยอํานาจโทสะ จึงตอง
เฝาอยูตรงนั้นนะ เฝาเฮี้ยน ดุดวยนะ ดุแยกเขี้ยวยิงฟนดวย ใครไปเอาของไมได ตาย
เลย แตเดี๋ยวนี้ทําไมไมเฮี้ยน
ในเวลากาลตอมาพระเจาอยูหัวเสด็จ สรางคายขึ้นมาแลวถวายพระราชกุศล
ในหลวงเสด็จมาทั้งสี่พระองค มีการสรางตัดลูกนิมิต ถวายพระราชกุศล เลยวิญญาณ
ก็ไปเกิดแลว จะไปเฮี้ยนไดอยางไร ทําไมวิญญาณไมเฮี้ยน ก็ไปเกิดหมดแลว
อาจารยวิโรจนบอกตรงกันเลย บอกหลวงพอผมไมใชสัมภเวสี นี่คุยกับผีเห็น
กันหลายคนนะ ไมใชโรคประสาท พระเห็นกันหมดกําลังทําความสะอาด เปนที่นา
สังเกตวา รูวา เขาเปนวิญญาณอยางไร ฟงตอไป
ตอนที่มานั่งคุกเขา อาตมาไมรูหรอกวาเขามาตอนไหน เพราะพระมัวกวาดกัน
มาถึงมานั่งแลว เขามาทางหนาหอประชุม มากราบเบญจางคประดิษฐ ๓ หน นั่งแลว
วิญญาณรายงานตัว
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รายงานตัวเลย บอก “กระผมมาจากเชียงรายครับ หลวงพอจําไดไหมวิโรจนครับ” ก็
ใครจะไปจําได นักศึกษาตั้งเปนรอย ๆ จําไมไดหรอก บอก “จําไดคลับคลายคลับ
คลา”
“ผมเปนลูกศิษยหลวงพอไงละ มานั่งเจริญสติปฏฐานสีย่ ังไมครบ”
“ทําไมถึงมากอนกําหนดวันเขาละ เขาจะเขาวันที่ ๒๑ ตุลาคม นี่นา นี่
เพิ่งวันที่ ๑๖ ตุลาคมเทานั้นเอง”
“ผมไดตายแลว” พระนั่งเลย เอาไมกวาดวางพอไดยินเสียง “ผมไดตาย
แลว” ก็นั่งกัน ก็ดู เอ! ผีก็ไมใช ทําไมไมใชผี โยมอยาเขาใจผิดนะ ถาตาโบแลวมีมือ
ใหญ ๆ นะเปนผีโทรทัศน ผีลิเกจําไว ผีลิเกมันออกมาอยางนี้ เขาทําใหเราดู ถาผีจริง
ตองมาอยางนี้ เดี๋ยวจะเขาใจผิด มาอยูในวัดนี้ไมตองกลัวผีตาโบ อาตมาก็ยังไมรูวา
ใครเปนผีมั่งเหมือนกัน ตาโบแลวทําผมยาว ๆ มือใหญ ๆ นั่นผีลิเก ใสหนากาก
แนนอนที่สุดเลย ถามไดความรูอ ีกเยอะ และพระก็นั่งฟงกัน มีพยานหลักฐานอยูครบ
พระปริญญาโท ปริญญาตรีเริ่มสนใจแลว
อาตมาถามวา “คุณมาอยางไร”
“หลวงพอครับ ผมกราบเรียนถวายวา ผมตั้งใจ มั่นใจเลย ผมมาครั้งแรก
เมื่อปที่แลว ผมเจริญกรรมฐาน ผมก็ซึ้งใจแลว แตยังไมไดขั้นตอนครับ ตอนนี้
ผมมา ๗ วัน ๗ คืน อาจารยสมเดชจะใหผมเปนวิทยากรควบคุมนักศึกษา และ
เอาใจใสเปนกรณีพิเศษอีกดวย และผมก็พอดีถูกรถชนตาย ในวันนี้แลว ผมก็
รีบมากอน กระเปาที่ผมมานี่ไง ผมเอามาหมด” มีที่ใสน้ํารอน น้ําแข็ง เปคลาย
ทหาร
อาตมาก็ถามวา “เอาศพตั้งไวยังไง แฟนคุณอยูที่ไหน” เขาบอกวา “อยูอีก
วัดหนึ่ง คนละตําบล คนละที่ ไมไดตั้งรวมกัน”
วิญญาณรายงานตัว
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“นาจะอยูที่หีบศพ ทําไมถึงมาอยูอยางนี้”
เขาบอกวา “ไมจริง หลวงพอ ไมจริง อยาเชื่อวาจะอยูที่หีบศพ เวลาจะ
สวดก็บอก เวลาจะกินขาวก็บอก ไมใชทั้งนั้นแหละ”
“ถาอยางนั้น สวดพระอภิธรรม สวดสังคหะ ใครจะฟงละคุณ คุณไมอยู
ฟง”
เขาบอกวา “หลวงพอครับ สวดใหญาติที่มีชีวิตอยูฟง ผมไมตองไปฟง
หรอก”
พวกเราจําไว เผื่อจะไปอยางนั้นบาง จะอยูฟงหรือเปลา อันนี้เรื่องจริง
อาตมาก็ซักไซรไลเลียง ไมนาจะสนเทหอะไรแลว ก็มันเปนกฎแหงกรรมอัน
สําคัญ อาตมารูเรื่องกอนแลว จึงไดเลาเรื่องให อ.สมเดชเขาฟงไวกอน มันมี
ความหมาย เดี๋ยวจะอานจดหมายใหฟงอีก มีรูปถายดวย
เขาก็รายงานวา “หลวงพอครับ จิตวิญญาณนี้มันถึงเลยนะครับ” แลวเขาก็
อธิบาย พระปริญญาโทนั่งฟงปากหวอเลย “ผมตองมาเจริญวิปสสนาแน เพราะผม
ตั้งใจแลวครับหลวงพอ เพราะเวลาในโลกมนุษยมีคาเหลือเกิน”
พระปริญญาโทฟง นั่งนึกพิโธเอย เรามาบวชก็ไมไดขอกรรมฐาน ผีมันยังมา
เจริญกรรมฐาน เลยวันนั้นพระปริญญาโท ปริญญาตรี เลยไดอบรมพรอมกันไปดวย
นับวามีประโยชนดีเหลือเกิน
อาตมาบอก “สวดพระอภิธรรมนาจะไดฟง จะไดกุศล”
เขาบอก “หลวงพอครับไมจริง สวดใหญาติพี่นองฟงสวดใหคนเปนฟง
แตวิญญาณนั้นไปสูสถานแนนอน คิดดีก็ไปทางดี คิดไมดีก็ไปทางไมดี แต
วิญญาณรายงานตัว

๗

กระผมคิดมากอนนานแลววาจะมาเปนวิทยากรที่นี่ และตั้งใจวาจะมาปฏิบัติ
ตอ เพราะคราวที่แลวปฏิบัติเต็มที่เพียง ๒ คืนเทานั้น นอกเหนือจากนั้น
วิทยากรผสมมากมาย การปฏิบัติก็นอยลงไป แตผมก็ซึ้งใจแลว” เขาวาอยางนี้
“หลวงพอครับ กระผมออนใจเหลือเกิน หลวงพอหาที่พักใหผมหนอย
พักที่ไหน” “หลวงพอครับมีอะไรเรียกใชได” ขอปวารณาดวยนะ พระนั่งเปนแถว
เลย
“ไปดูเถอะนะ กุฏิขางโบสถลองไปทางใตเลย ที่ไหนวางก็ไป” พระพูดขึ้น
วา “หลวงพออยาใหพักกุฏิผมนะ” ก็ยังไมแนใจวาใชผีหรือไม แตพระปริญญาตรี
บอกวา “ผมไมเชื่อเลย อาจจะเปนคนติดยาเสพติด อาจหลอกลวงเรา แลวขอ
พักและจะมาลักของเรา” ทานก็คดิ ทานไกลดี และก็ลองดูกอน
เขาบอกวา “ผมขอพักครับ ออนใจเหลือเกิน หลวงพอครับ หลวงพอ
ทราบไหมครับนักศึกษาจะมาถึงที่นี่เมื่อไร” อาตมาเอาเอกสารมาดู บอกวา “หา
โมงเย็น เขาจะมาทานอาหารเย็นที่นี่”
“หลวงพอเชื่อผมไหม ตองมาดึก อยางนอยตอง ๕ ทุมทีเดียว หรือ ๓ ทุม
อาจจะมาไมถึง”
“เพราะอะไร”
“เชื่อผมเถอะครับ เขาจะไปดูเขื่อน จังหวัดตาก พานักศึกษาไปเปนรอย
ๆ คน กวาจะมาถึงตองมืดค่ําครับ ขอหลวงพอกรุณาไดบอกแมครัวดวย บอก
อยางเพิ่งทําเลย ทํามืด ๆ เถอะ กับขาวรอน ๆ ดี เขาจะไดทานอรอย ๆ” ผียังรู
ดีกวาเรา “ถาทําตอน ๕ โมง ขาวปลาบูดหมด หลวงพอเชื่อผมเถอะ จะมาดึก
เขาจะดูเขื่อนจังหวัดตากกอน”
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เขาบอกตอวา “เชื่อผมอยางเดียวหลวงพอ ผมแนนอนกวาหลวงพอ ผม
ออนใจจัง ผมขอพัก หลวงพอจะใหพักที่ไหน” เขาออนใจมาตั้งแตรถชน
โยมจําไว รถชนแลวออกมายืน เขาฝกสติของเขา เขาบอก “หลวงพอครับ
ถาผมไมมาฝกไวบาง ผมคงเลเพลาดพาดไปไหนแลว ผมตั้งใจเตรียมกระเปา
เตรียมเครือ่ งใชไมสอยครบ ในระยะ ๕ วันที่มาอบรม พอสมควรแลว ที่ผมมา
กอนเนื่องจากรถชนพรอมกับกัลยาแฟนของผม ที่ไดทํางานธุรการที่อําเภอ
แลว กระผมก็สอบบรรจุครูไดแลวที่วิทยาลัยครูเชียงรายครับ ผมขอพัก หลวง
พอเรียกผมใชไดนะครับ จะใหทําอะไรก็บอกนะครับ”
“เอา งั้นพักตามใจชอบเถอะ ก็ชี้กุฏิไป”
เขาก็กราบ ๓ หน กราบเสร็จแลว ก็เอาเปสะพายเดินออกไป พระปริญญาโท
นอนเลย อาตมาก็ตอ งนอนบาง ดูซิ เดินลอยไปบนพรมเลย เหนือพรม ๑ นิ้ว ไมถงึ
พื้น ที่นาสังเกตคือ ตาคว่ํา แววตาไมมี สังเกตงาย ๆ ตาไมมองตาเรา ยิ้มแหง กม
มองพื้นเรือ่ ยเลย พอเดินออกไปแลวพระเกรียวเลย ออกไปก็ไปหายตรงวิหารหลวง
พอโต
วิหารหลวงพอโต เมื่อกอนยังไมไดสราง เปนศาลเทวดาที่ตนพิกุลโคนเสร็จ
แลวมาชวนแมชีสวดมนต ตนสัตบรรณอยูตรงนี้ ยาว ๒๐ วา หลวงสมานวนกิจ อดีต
อธิบดีกรมปาไม มาที่นบี่ อก “หลวงพอตนนี้ อายุ ๘๐๐ ป” ยาย ๒๐ วา อาตมาเห็นวา
ตนพิกุลโคนลมไปแลว เทวดาหนีไปแลว เดี๋ยวเทวดาที่ตน นี้หนีอีกก็จะโคนทับโบสถ
พังหมด โบสถไมพังก็ลงกุฏิอาตมา ไมกุฏิอาตมาก็หอประชุมพัง เลยก็ตองโคนเสีย
โคนแลวเปนยังไง โคนแลวชาวบานก็ขอไมไป มีเสียงไปรองครางที่บานเขา ตองเอา
ไมมาคืน เปนที่รูทั่วไปของบานนี้ เทวดาไปเที่ยวรองเลยก็ตองปลูกศาลไวให อันนี้
เรื่องจริงที่มมี าแลว มาเดี๋ยวนี้ก็สรางเปนวิหารใหสมเด็จพุฒาจารยโต พรหมรังสี ทา
พรมน้ํามนต
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ผลสุดทาย พระก็วิ่งตามออกไป เปดกุฏิดูหมดเลย แมชีแตกตื่นไปเปดดูหมดก็
ไมมี ไมมีกระเปา พระปริญญาตรี โท บอกหลวงพอรับกรรมฐานทํายังไง ผียังมา ผม
มาอยูตั้งหลายวันแลวยังไมเอาเหนือเอาใต ผมก็สูผีไมได ตองแขงกับผี เลยก็รับ
กรรมฐานปฏิบัติ พอพวกเชียงรายมาก็ทําตอ
ตอมาถึงวันที่นักศึกษามา วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ พอ ๑๘ นาฬิกา ไฟฟา
ดับหมดเลย ที่อื่นไมดบั ดับที่วัดอัมพวันที่เดียว และตอนนัน้ สุนัขในวัดนี้ไมมีเลย ไมรู
มาจากไหน หอนคืนยันรุงเลย อาตมาก็ใหพระเอาเทียนไปจุดตามหองน้าํ หองสวม ใช
เทียนไข เพราะไฟฟาไมติด ไมรจู ะทําอยางไร นักศึกษามาถึงดึกกวากําหนดการ
เสียงรถแปด ๆๆๆ ตรงตามผีบอกเลย เราทายสูผีไมได เมื่อเขามาถึงก็บอกอาบน้ํา
กอนเดี๋ยวคอยทานขาว เขาบอก “หิวจังเลย” ถาหิวก็กินกอนเอา!
เลยก็รับประทานอาหารกอน เสร็จแลวก็ปฐมนิเทศ เพราะวาพรุงนี้ ร.ต.ท.ชาญ
มนูธรรม จะมา ตอนนัอ้ ธิบดีสมพร เทพสิทธา เปนประธานสภายุวพุทธฯ มีคุณ
อํานวย อินทรภูติ มีหลายทาน พวกนั้นรูหมด เขาจะมากัน พอดีตอนเชารับโทรเลข
จากจังหวัดแจงความใหทราบวา ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม มาไมได น้ําทวมกรุงเทพฯ
ตองไปชวยราษฎร อธิบดีสมพร เทพสิทธา จึงเปนประธานแทน
พอทานอาหารเสร็จ อาบน้ําเสร็จ อาตมาเรียกคณะอาจารยมา มีอาจารยสม
เดช มุงเมือง และอาจารยหญิงอีก ๓ คน พระปริญญาโทก็อานบันทึกที่ไดบันทึกไวให
ฟง คณะอาจารยน้ําตารวงเลย จริงตามนี้ทุกประการ
อาจารยสมเดชบอก “หลวงพอครับ พอเปดอบรมแลวผมขอฝากนักศึกษา
ไว ผมจะไปงานฌาปนกิจศพของวิโรจนในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๖” เลยก็ให
เอาบันทึกไปพิมพแจกวันในงานศพนั้นดวย เรารูเรื่องขึ้นมาทันทีเลย ไมใชวาเขาเลา
ใหฟงกอนแลวเราไปเลาตามเขา มันก็เกิดมหัศจรรยขึ้นมาอยางนี้
นี่แหละญาติโยมทั้งหลาย โปรดถามวิทยาลัยครูเชียงราย นี่อาตมาก็บอกเขา
ไปกอน บอกไมตายตรงโนนจะไปตายที่เขื่อน ทําใหคณะอบรมมาอบรมไมได ถามา
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จมน้ําตาย เลยรถชนตายเสียมันสะดวกดี และเขาไดมากอนมาคอยอยูที่นี่ ก็มี
ประโยชนดี
เลาเรื่องวิญญาณรายงานตัว เนือ่ งจากวา นายวิโรจนเขาไดศึกษาและปฏิบัติ
ธรรมแลว สติเขาจึงดี อาตมาก็ถามเขาที่เขามานี้วา “ปวดมากไหม” เขาบอกวา
“หลวงพอ แวบเดียวผมไมรูเรื่องเลย และผมก็มายืนอยูอยางนี้แหละครับ และ
ไปพูดกับเขา ๆ ก็ไมพูดดวย เขาไมเห็น” อยาลืมนะคนละภพคนละชาติ อยูที่ไหน
ละ อยูที่เรานี่แหละ ที่วาง ๆ นั่งกันเต็มหมดแหละจะรูเหรอมันคนละภพ ไมใชสวรรค
อยูบนฟา นรกอยูใตดิน อาตมาตรวจแลว ขุดลงไปแลวมีแตไสเดือนกับกิ้งกือ และถา
หากวาสวรรคอยูบนฟา เมื่อขึ้นเครื่องบินไปตางประเทศ อาตมาพยายามดูเมื่อไป
เมืองจีน ดูทางหนาตาง ถาสวรรคอยูบนฟาเมือ่ เครื่องบินจะตกก็เรื่องเล็ก เราก็อาศัย
เทวดานอนสักคืนจะเปนอะไรไป มันก็ไมมีนี่ มันมองไมเห็นนะ
เพราะฉะนั้นนรกสวรรคก็อยูรวมกับพวกเรานี่แหละ เราไมทราบนะ ญาติโยม
โปรดจําไวดวย การเจริญวิปสสนากรรมฐานนี่ไมเฉพาะแตมนุษย ผีก็เจริญได
ยกตัวอยางแมกาหลง มาเจริญกรรมฐานที่วัด เดี๋ยวนี้ยังอยูดวยนะ เขานึกจากคําวา
“เปรต” เปน “เทพ” ไดเปน “เทพธิดา” ไดทันทีไมมีการปฏิสนธิ อยูที่วดั นี้
นี่เรื่องวิญญาณรายงานตัว ทําใหมีพยานหลักฐาน อาตมามีรูปถายดูดวย
ไดผลเลย ไดสําเร็จญาณ ๑๖ เลย ทําไมถึงรูวา สําเร็จญาณ ๑๖ เขาไดแสดงออกมา
อยางไร ญาติโยมจําไวใหได คนที่ไดโสฬสญาณ ญาณ ๑๖ นี่จะตองเปนรูปนี้เลย จะ
ตอง...กรรมฐาน ตองไดจุดนี้ และไมใชวา มนุษยเราจะมาเจริญกรรมฐานเทานั้น
วิญญาณทั้งหลายก็มาเจริญกรรมฐานได เทพยดาเจาทั้งหลายก็มาเจริญกรรมฐานได
บันทึก เพื่อใหเรื่องวิญญาณรายงานตัว เปนรายงานการคนควาเรื่องวิญญาณที่
สมบูรณ จึงนําจดหมายและบันทึกของบุคคลที่สัมผัสกับเหตุการณอันอัศจรรยนี้มา
ประมวลไวเปนหลักฐาน

วิญญาณรายงานตัว

๑๑

จดหมายจากอาจารยสมเดช มุงเมืองถึงหลวงพอพระครูภาวนาวิสุทธิ์

วิทยาลัยครูเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
๘ ตุลาคม ๒๕๓๐
กราบนมัสการหลวงพอที่เคารพอยางสูง
กระผมมีความยินดีที่หลวงพอกรุณาใหกระผมรับใชเกี่ยวกับการเรียบเรียง
ประวัติของลูกศิษยที่เสียชีวิต ซึ่งเปนเรื่องที่กระผมยังจําไดดี เนื่องจากมีอัศจรรย
หลายเรื่องอยางที่หลวงพอไดกลาวไว เรื่องราวเกิดขึ้นดังนี้
กระผมกําหนดจะจัดใหมีการอบรมพัฒนาจิตใจของผูนํานักศึกษาวิทยาลัยครู
เชียงราย ในนามของยุวพุทธิกสมาคมแหงชาติ ระหวางวันที่ ๒๑-๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๖
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการอบรมที่สงมาดวย
การอบรมครั้งนี้กระผมไดเชิญนายวิโรจน
ปญจบุรี
มาเปนวิทยากร
ควบคุมดูแลคายพัฒนาจิตใจ เนือ่ งจากนายวิโรจนเคยมาอบรมที่วัดอัมพวันแลวเมือ่
เดือนตุลาคม ๒๕๒๕ และสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาพลศึกษาจากวิทยาลัยครู
เชียงรายในปนั้น สอบเขารับราชการครูไดแตยังไมเรียกบรรจุ วิโรจนเลื่อมใสศรัทธา
หลวงพอเปนอยางยิ่ง เมื่อพบกับกระผมทุกครั้งจะกลาวถึงหลวงพอเสมอ
เมื่อผมเชิญเขามาชวยงานอบรมดังกลาว
เขาก็มีความยินดีมากที่จะไดมา
รวมงานและไดมานมัสการหลวงพอ ดังจดหมายที่เขาเขียนถึงผมกอนสิ้นชีวิต
กําหนดเดินทางจากวิทยาลัยครูเชียงราย วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ แตวิโรจน
กับแฟนสาวเสียชีวิตถูกรถชนเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๒๖ คืนที่ออกเดินทางจึงพา
นักศึกษาแวะเคารพศพที่บานในเขตเทศบาลเมืองพะเยา (แฟนสาวของวิโรจนชื่อ
นางสาวกัลยา พูลสวัสดิ์ ก็เสียชีวติ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๖ ตั้งศพที่บานในเขต
เทศบาลเมืองพะเยา)
วิญญาณรายงานตัว

๑๒

การเดินทางในวันนั้นมีฝนตกหนักชวงกอนถึงจังหวัดสิงหบุรี พอมาถึงวัดเวลา
ประมาณสองทุม ไฟฟาที่วัดดับมืด นักศึกษาที่เดินทางมาตางก็ใจเสียไปตาม ๆ กัน
เมื่อกระผมมากราบนมัสการหลวงพอและกราบเรียนเรื่องวิโรจนกับแฟนสาวเสียชีวิต
หลวงพอไดบอกวา วิโรจนไดมาลวงหนาแลว มาที่กุฏิ อุบาสก อุบาสิกาที่อยู ณ ที่นนั้
ตางก็เห็น เปนเรื่องอัศจรรยเรื่องแรก
เมื่อกระผมกลับไปเผาศพของทั้งสองคนในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๖ เจาภาพ
ไดฝากเงินมาถวายวัดอัมพวัน ๕๐๐ บาท เหตุการณอัศจรรยเกิดขึ้นอีก ในคืนวันที่
๒๔ ตุลาคม เวลาประมาณเที่ยงคืน ขณะที่หลวงพอกําลังกลาวปจฉิมนิเทศปดการ
อบรมและอนุโมทนา แผกุศลแกภูตผีปศาจเจากรรมนายเวรและผูมีพระคุณ ขณะนัน้ ก็
มีเสียงหมาหอน คาดวาจะหางจากวัดมาก และเสียงหอนของหมาก็ดังขึ้นเรื่อย ๆ ใกล
เขามาเรื่อย ๆ ในที่สุดหมาก็หอนรอบอาคารหอประชุม หลวงพอกลาววา “บัดนี้ภูตผี
ปศาจทั้งหลายไดมารับสวนบุญสวนกุศลแลว เขามาอยูรอบ ๆ หอประชุม
วิโรจนก็มาดวย เขายืนอยูขางหลังประตู” เสียงหมาหอนดังมาก ไมมีใครกลาหัน
ไปดูทั้งที่ประตูหรือหนาตาง เมื่อหลวงพอพูดวา “บัดนี้ภูตผีปศาจเขากลับไปกัน
หมดแลว” บัดนั้นเสียงหมาหอนก็เงียบลงทันทีราวกับปดเครื่องเสียง บรรยากาศจึงมี
แตความเงียบ เหตุการณอัศจรรยเชนนี้กระผมไมเคยพบมากอน จึงจําไดดี
พูดถึงอุบตั ิเหตุที่ทําใหวิโรจนกับกัลยาตองเสียชีวิตในคืนวันที่ ๑๖ ตุลาคม
๒๕๒๖ หลังจากที่ทั้งสองคนไปดูการแขงขันบาสเกตบอลที่โรงเรียนแหงหนึ่ง แลวก็ขี่
มอเตอรไซคไปตามถนนซูเปอรไฮเวย
ซึ่งถนนสายนี้มีอยูชว งหนึ่งเปนปาละเมาะ
เปลี่ยวและเปนเนินเขา วิโรจนกบั กัลยาตองมาเสียชีวิตบริเวณนี้เนือ่ งจากถูกรถยนต
เปนรถปคอัพ๊ ชนดานหลัง คนขับรถปคอั๊พเมาสุรา พวกนี้กด็ ื่มเพื่อฉลองสอบไลเสร็จ
เปนอาจารยวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
แตไปเรียนในโครงการอบรมครูประจําการที่
วิทยาลัยครูเชียงราย คนขับไมใชเจาของรถ เจาของรถเปนลูกศิษยของกระผม
เหมือนกัน บานอยูอําเภอแมใจบานเดียวกับกระผม เรือ่ งรถปคอัพ๊ คันนี้ก็แหลก คุณ
พอของลูกศิษยที่เปนเจาของรถปคอัพ๊ คันนี้ถูกฆาตายแลวเผาพรอมกับรถคันนี้ใน
เดือนเมษายน ๒๕๒๘ คุณแมกนิ ยาฆาตัวตายเนื่องจากกลัวความผิดที่จะพาดพิง
วิญญาณรายงานตัว

๑๓

มาถึง อันนีเ้ ปนเรื่องของเจาของรถปคอั๊พคันทีช่ นวิโรจนและกัลยาตาย รถคันนีก้ ็ถูก
เผาทิ้งไปแลว เปนเรือ่ งเกี่ยวกับชูสาวไมเกี่ยวกับการตายของวิโรจนและกัลยา แตก็
ไมทราบวามีกรรมที่เกีย่ วเนื่องกันหรือไม
การตายของวิโรจนกับกัลยา หลวงพอเคยบอกผมในวันทีเ่ ดินทางถึงวัดอัมพ
วัน (๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๖) วาที่จริงแลววิโรจนกบั กัลยาตองตายในวันนี้คอื วันเดินทาง
การตายอาจจะจมน้ําที่จงั หวัดตาก ซึ่งวันนัน้ กระผมไดพานักศึกษาแวะชมเขื่อนภูมิ
พลดวย และจะตองยุงอยูกับเรื่องศพ การอบรมที่จะเปดวันรุงขึ้นก็จะมีปญหา แตดวย
เหตุที่วิโรจนกับกัลยาเปนคนดีไมทําความเดือดรอนใหกับใคร รวมทั้งกระผมดวย ทั้ง
สองคนจึงเสียชีวิตกอนการเดินทาง อันนี้เปนการบอกเลาของหลวงพอในตอนนั้น
กระผมไดเลาเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นคอนขางยาว แตก็คิดวาจะเปนประโยชนตอ
การเรียบเรียงของหลวงพอ และเปนอุทาหรณแกอนุชนรุน หลังตอไป รายละเอียดอื่น
ๆ ปรากฏในหนังสือทั้งสองเลมที่กระผมสงมาพรอมกันนี้
จึงกราบนมัสการมาดวยความเคารพอยางสูง ขอกราบอาราธนาคุณพระศรี
รัตนตรัย ไดโปรดดลบันดาลใหหลวงพอมีพลานามัยสมบูรณเปนที่พึ่งของสรรพสัตว
ทั้งหลายตลอดไป
นมัสการมาดวยความเคารพ
อยางสูงยิ่ง
- ลายเซ็น –
(นายสมเดช มุงเมือง)
จดหมายจากวิโรจนถึงอาจารยสมเดช มุงเมือง

๙๑/๑ ประตูชัย
๑๒ ต.ค. ๒๖
วิญญาณรายงานตัว

๑๔

อาจารยสมเดชที่เคารพรัก
ผมขอขอบพระคุณอาจารยเปนอยางมากที่ใหการตอนรับอยางอบอุน ซึ่งครั้ง
แรกผมคิดวาการกลับมาวิทยาลัยอีกครั้งหลังจากที่จบไปแลว คงจะทําใหหลายสิ่ง
หลายอยางเปลี่ยนแปลง แตการมาเที่ยวของผมครั้งที่ผานมา ผมมีความรูสึกวาผมยัง
เปนสวนหนึ่งของวิทยาลัยครูเชียงรายแหงนี้ ความผูกพันหลายสิ่งหลายอยางที่ผมมี
ตอวิทยาลัยครูเชียงรายยังฝงแนนในใจผม และผมหวังไววาวันสถาปนาปตอ ๆ ป ผม
จะมาอีก และคงไดรับความอบอุนในฐานะศิษยเกาของที่นี่อกี (หวังเปนอยางยิ่ง)
สําหรับเรื่องไปสิงหบุรี ผมอยากไปมาก ขณะนีผ้ มยังไมไดขอพอ คิดวาใกลจะ
ไปอีกนิดผมจะขอทานดู ระยะนี้ผมก็พยายามเรงอานหนังสือสอบ มสธ. ใหทัน ถาทัน
ทานคงไมขัดของ ผมจะตองกลับมาสอบวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลานี้ ผมคิดวาไปชุดนี้ คือ
เสง ที่อู มาโนช ขวัญยืน นพพล อาจารยและผมคงมวนแนนอน แตละคนเหลือราย
ทั้งนั้น ผมอยากไปที่สุดเลย
ผมจะนัดหมายอาจารยมาอีกทีนะครับ
พอกอน

เรือ่ งกําหนดการไปซึ่งยังไมแนไวขอ

ฝากความระลึกนึกถึงมายังเสง ขวัญยืนดวยครับ
ดวยความรักและคิดถึง
วิโรจน ปญจบุรี
ลีลาชีวิต ความรัก และวาระสุดทายของชีวติ *

จากการสังเกตการดําเนินชีวิตของวิโรจน ในชวงที่ศึกษาอยูในวิทยาลัยครู
เชียงราย และหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว วิโรจนมีลีลาชีวติ ที่เรียบงาย แจมใส รา
เริงอยูเสมอ ไมเคยมีเรือ่ งเดือดเนื้อรอนใจใด ๆ ไมเคยเสพสิ่งเสพติดใหโทษและของ
วิญญาณรายงานตัว

๑๕

มึนเมา ไมลุมหลงอบายมุข ไมเคยทําใหพอแมเดือดรอนเปนทุกข เปนผูมีมนุษย
สัมพันธดี เปนกัลยาณมิตรตอทุกคนที่คบหา มีความกตัญูกตเวทีตอ พอแม รักพี่
นองเคารพนอบนอม สุภาพตอครูบาอาจารย มีนสิ ัยรักเด็ก รักความกาวหนา ใฝรู มี
บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเปนครูอยางยิ่ง
ในดานความรัก
วิโรจนเคยเลาใหฟงวา รักและสนิทสนมกับกัลยา พูลสวัสดิ์ มาตั้งแตครั้งยัง
เรียนอยูชั้นมัธยมศึกษา แมแยกยายกันไปเรียนที่ตางจังหวัด ทั้งคูก็ยังมีความสัมพันธ
กันดวยดีมาตลอด จนวาระสุดทาย ทั้งคูจบชีวิตพรอมกับดวยประสบอุบัติเหตุ ยัง
ความโศกเศราเสียใจอยางสุดซึ้งแกพอแม พี่นอ ง ครูอาจารย เพื่อนฝูงและญาติสนิท
ใครจะคิดวาวิโรจนผูเปนกัลยาณมิตรจะจากโลกนี้ไปรวดเร็วอยางนี้
• จากหนังสืออนุสรณงานฌาปนกิจศพ วิโรจน – กัลยา เชียงราย ๒๓ ตุลาคม
๒๕๒๖

***************

วิญญาณรายงานตัว

๑๖

