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จากโลกของเหตุผล

ผมกําลังดุมดิ่งลุมลึกลงไปสูโลกของผล
จากเหตุอันไมอาจใชเพียงเหตุผลเปนมาตรการวัดความเปนสัจจะได
ค่ําคืนวันนัน้ เปนโอกาสที่ผมรับทราบวิธกี ารรวบรวมความทรงจําของ
มนุษย ซึ่งอาจทบทวนยอนไปถึงอดีตเกาแก ยิ่งกวาสมัยที่เราเปนเด็กแบเบาะ
หรือนอนคุดคูอยูในครรภ
นั่นคือ ชีวติ กอนที่จะมาถือกําเนิดเปนคนในทุกวันนี้ และตืน่ ใจกับวิธีการกาว
ขามไปดูอนาคตของเหตุการณที่ยังไมบังเกิดขึ้น
การหยั่งลงไปสูมิติของอดีตและเยี่ยมกรายล้ําหนาไปสูมิติของอนาคตทีจ่ ะอุบัติ
ตอไป พูดกันดวยเหตุผลธรรมดาแลว มันเปนเรือ่ งที่ยากจะเชื่อเหลือเกิน
เรากําลังอยูในพระอุโบสถสรางใหม มีอายุประมาณหาปเทานั้น
“สถานที่นี้เปนที่ศักดิ์สิทธ ผูที่มีจิตผานการปฏิบัติมาแลวจะทราบไดวา
มีอะไรหลายอยางนอกเหนือจากที่สายตาเราแลเห็นอีกเปนอันมาก”
พระภิกษุสองสามทาน อยูหางจากเราไมเกินหนึ่งวา แตสุมเสียงของทาน
เหมือนกับดังมาจากสถานที่อันไกลแสนไกล
รางการเนื้อหนังมังสาของทานถูก
บรรยากาศภายในพระอุโบสถอันกวางขวางแทรกแยกทานไวราวกับอยูคนละภพ
เปนโบสถที่นอกจะมีรูปรางแปลก
แผซานอยางประหลาด
มุมไมมืดในปามะมวง

ยังมีกระแสของความกดดันอันเรนลับ
๑

พระประธานองคใหญประทับนั่งอยูบนฐานชุกชีลายปูนปนประดับกระจก มี
แสงสวางสองตององคพระจนสีทองเกิดประกายเจิดจา บริเวณอื่นนอกจากนั้นความ
มืดปกคลุมทึมทึบสลัวหนากลัว
ณ ผืนดินจุดเดียวกันนี้ เคยกอสรางเปนพระอุโบสถแลวก็พงั แลวก็มีการสราง
กันขึ้นใหมอีก อยางนอยก็สามครั้งสามหน
เทาที่หลักฐานปรากฏ

ทานพระครูญาณสังวร

เจาอาวาสขอพระราชทาน

ผูกพัทธสีมา ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราช ประกาศนามวัดวา

“อัมพ

วัน”
ปจจุบันอยูในเขตอําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี
อัมพวัน แปลวา ปามะมวงครับ
ราชทินนามญาณสังวร ในสมัยหลังปรากฏความสําคัญมาก พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวแหงกรุงสยาม จะทรงพระราชทานถวายใหแกพระภิกษุรูปสําคัญอันเปน
ที่สรรเสริญคุณธรรมอยางยิ่งเทานั้น
สมเด็จพระสังฆราช สุก ไกเถื่อน วัดราชสิทธาราม ผูทรงพระเมตตาธรรม
สามารถทําใหไกปาเปลี่ยวกลับเชื่องได ไดรับพระราชทานเปนองคหลังสุด ตอจากนั้น
ก็เวนวางมาถึงหนึ่งรอยหาสิบป กอนจะถึงสมเด็จพระญาณสังวรแหงวัดบวรนิเวศ
วิหาร ขณะนี้
พระครูญาณสังวร แหงวัดอัมพวันก็เปนที่เลื่องลือมาก ทั้งดานปริยัติและ
ปฏิบัติ ฝรั่งชาวฮอลันดาเขามาคาขายติดตอกับราชอาณาจักรไทย ครั้งแผนดินสมเด็จ
พระนารายณมหาราช ไดนําเอาพระพุทธรูปนาคปรกสององคเขามาถวาย
มุมไมมืดในปามะมวง

๒

สมัยพมายกทัพมารบพระนครศรีอยุธยา ตั้งทัพอยูปากแมน้ําบางพุทราลพบุรี
ทําลายวัดวาอารามตาง ๆ เสียหายเปนอันมาก แตวัดอัมพวัน ปลอดภัยรอดอยูได
อยางอัศจรรย
พระพุทธรูปนาคปรกที่ฝรั่งนํามาถวายในผานดินสมเด็จพระนารายณฯ ยังคง
สภาพสมบูรณเก็บรักษาอยูจนกระทัง่ ทุกวันนี้
ทานเจาอาวาสวัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี องคปจจุบัน คือ หลวงพอพระ
ครูภาวนาวิสุทธิ์
ราชทินนามของทานระบุบงวาเปนพระภิกษุสายปฏิบัติบําเพ็ญเพียร ผานการ
ฝกฝนเลาเรียนดานภาวนาจากพระภิกษุสุปฏิปน โนหลายทาน เชน
พระครูนิวาสธรรมขันธ (หลวงพอเดิม) หนองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค
พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย (ทานพอลี) วัดอโศการาม
พระอริยคุณาธร (เจาคุณเส็ง) สํานักเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแกน
หลวงพอจง
เกจิอาจารยเวทมนตรคาถา
วัดหนาตาง
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
หลวงพอพระมงคลเทพมุนี (หลวงพอสด) วัดปากน้ํา
และทานเจาคุณพระเทพสิทธิมุนี ตนตํารับพองหนอยุบหนอ วัดมหาธาตุ
ยุวราชรังสฤษดิ์ เปนตน
นอกจากนั้นยังศึกษาพระอภิธรรมกับพระอาจารยเตชิน ภิกษุชาวพมา ณ
สํานักวัดระฆังโฆษิตาราม ธนบุรี ศึกษาวิชาโหราศาสตรจากสมเด็จพระสังฆราช
(ญาโณทย มหาเถร) วัดสระเกศวรวิหาร อีกดวย

มุมไมมืดในปามะมวง

๓

ผมไปที่วัดอัมพวันครั้งแรกมิไดตั้งใจ โดยติดไปกับคุณ ท. เลียงพิบูลยแหง
คณะ “กฎแหงกรรม” และคุณประสิทธิ์ การุณยวนิช ผูกอตั้งเมตาฟสิคส อินสติ
ติวออฟไทยแลนด
ขณะหลวงพอพระครูภาวนาวิสุทธิ์นาํ คุณ ท. และคุณประสิทธิ์ชมสถานที่ ทาน
เปดเผยถึงการฝกจิตที่สาํ นักวัดอัมพวัน
เพียงเวลาสามชั่วโมง ผูที่มีกรรมเล็ก ๆ นอย ก็จะเห็นไดดวยตนเอง
ตอจากนั้น ผมก็ซัดเซเขาไปแวะโดยมิไดตั้งใจอีกสองครั้ง ตอนบายหนหนึ่ง กอนเวลา
พอดีพระอาทิตยชิงพลบอีกคราว
ใกลค่ํา นกสารพัดชนิดมาจับตนไมใหญเกือบทุกตนเทาที่มีสงเสียงกันแซดไป
วัดอัมพวันมีพันธุไมกวาสามรอยแปดสิบชนิด คุณหลวงบุเรศบํารุงการทาน
เอาไปจัดปลูกไว ปกปายบอกชือ่ ประจําตนอยางเรียบรอย
ตนไมดอกสีมวงออน มีเม็ดเหลืองเปนพวง อยางที่พบบนภูเขาวัดถ้ํากองเพล
เสนทางระหวางจังหวัดอุดรธานีไปยังจังหวัดเลย ผมมาทราบชื่อทีว่ ัดอัมพวันนี่เองวา
ชื่อ “เทียนหยด”
จําปเหนือ แคแสด มะขามปอม พุดจีน ประยงค ปตตาเวีย งาชาง สบูสม ชมพู
พันธทิพย เถาวัลยหลง อโศกขาว สุพรรณิกา มะตาด อินทผลัม ธรรมบูชา เหลานี้
เปนชื่อพันธุไ มสะพรั่งอยูในวัดอัมพวันทั้งนั้น
ตนแหยก บางคนเรียกวา “เล็บครุฑ” ตนฝนออกอกสีชมพูหยักคว่ําหนาคลาย
ชบาแฉก
พระอุโบสถทรวดทรงแปลกตา ก็ใชไมพมุ เตี้ยตัดเปนกําแพงแกว ใบเสมาติด
ไวกับผนังโบสถแบบเดียวกับพระอุโบสถวัดมหาธาตุในกรุงเทพฯ
มุมไมมืดในปามะมวง

๔

พระครูภาวนาวิสุทธิ์ทานนี้แหละครับ ที่ทานสรางพระเครือ่ งองคเล็ก ๆ มี
อภินิหารเปลงแสงเรืองอยูในตูเก็บของ ขณะที่จิตวิญญาณของรอยเอกชาญ สุรยิ ันต
ซึ่งเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุเครื่องบินตกในสมรภูมิเวียดนาม
ปรากฏกายแตง
เครื่องแบบสนาม นัยนตาดําเปนนิล ไมมีนัยนตาขาว เขามาหารอยเอาเสถียร สถาน
พล ขณะนอนเฝาโรงทหารในคายอาสาสมัคร จังหวัดกาญจนบุรี ที่ผมเลาในบทที่แลว
พระองคที่มีเสียงกระซิบเตือนรอยเอกเสถียร สถานพล (ยศสมัยเมื่อเหตุการณ
อุบัติขึ้น) มีชื่อวา
ประทานพร

พระพุทธนฤมิตโชค

สรางเปนสองแบบ ปางสมาธิกับปาง

ผงวิเศษที่ผสมเปนองคพระ ประกอบดวย
แรเศรษฐีปอมเพชรจากดงเศรษฐี จังหวัดกําแพงเพชร
แรทรหดจากถ้ําเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
แรเม็ดมะขามจากเจดียหก บานแปง เจดียวัดปราสาท จังหวัดสิงหบุรี
ขาวตอกพระรวง จากจังหวัดสุโขทัย
แรขวานฟา จากทานอาจารยหร่ําบานเตาอิฐ
แรขี้เหล็กไหล จากเขาหลวง จังหวัดนครสวรรค
แรสังคะวานร จากโพธิประทับชาง จังหวัดพิจิตร
อิฐดอกจันทร จากวัดคายบางระจัน
คตปลวก จากโคกดิน วัดพระปรางคมุนี
คตไมสัก จากดงพญาเย็น จังหวัดนครราชสีมา
ขี้ปรอท จากเพชรบูรณ
ผงกรุพระ จากวัดพระธาตุ ชัยนาท สวนหนึ่ง จากกรุพระของหลวงพอ
จากจังหวัดปราจีนบุรี
จากกรุพระอาจารยรอยแปด ในจังหวัดสิงหบุรี จากกรุพระของพระครู
วินจิ สุตคุณ จังหวัดอางทอง
และจากกรุพระของพระครูเปลี่ยน วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพฯ
มุมไมมืดในปามะมวง

๕

สรรพสิ่งตาง ๆ ที่ใช หลวงพอพระครูภาวนาทานเดินทางไปจัดสรรคนหามา
ดวยตนเองทั้งสิ้น ที่สามารถกระทําไดก็เพราะกอนสมัยจะไดรับตําแหนงเปนครูบา
อาจารยสอนพระกรรมฐาน ทานศึกษาเวทยมนตรไสยศาสตร และเคยธุดงครุกขมูลไป
ยังที่ตาง ๆ แหลงกําเนิดของแรมงคลศักดิ์สิทธิ์เหลานั้นมากอนแลว
ผงวิเศษบางสิ่งมีการติดตอกับจิตวิญญาณผูเปนเจาของดั้งเดิม เพื่อขออนุญาต
นํามาใช และบางอยางเดินทางเขาไปนํามา ตองผานภัยธรรมชาติ อาศัยพลังจิตอัน
เขมแข็งและเมตตาธรรมอยางสูงสงเปนเครื่องชวยคุมครอง
ผมนึกเห็นภาพพระธุดงคหมกาสาวพัสตรสียอมกลัก จุดเทียนเดินเขาไปในถ้ํา
มืดแตเพียงลําพัง ผนังถ้ําเบื้องบนตองประกายไฟสะทอนแสงเปนสีเขียวระยับ ทาน
กลางพื้นถ้ํายั้วเยี้ยไปดวยบรรดางูใหญนอย แมงทู ี่รายที่สุดเชน จงอาง แผพังพานชู
คอขึ้นมาสูงเกือบถึงเอวคน สงเสียงขูฟอ ๆ
นั่นคือภาพของสภาพการณตอนหลวงพอพระครูภาวนาฯ ทานเขาไปขูดขี้
เหล็กไหล “เจาถ้ําเจาเขาไมยอมใหนําออกมาทั้งกอน ตองใชวัสดุมีคมขูดเพียง
ขี้ของมันมาเทานั้น”
ดงเศรษฐีเดี๋ยวนี้ไมมีเศรษฐี แตครั้งโบราณกาลเปนถิ่นของบุคคลผูสมบูรณ
ดวยทรัพยสินสิ่งของนอกกายอันมีคา ทั้งหลาย ที่ปอมเพชรดงเศรษฐีจัดเปนที่แรงที่สุด
แหงหนึ่งในประเทศไทย เนื่องดวยจิตวิญญาณผูมีทรัพยยังคงผูกพันวนเวียนอยูกบั
ทรัพยทั้งหลาย
ที่เคยเปนสมบัติของเขาสมัยเปนมนุษยจนกลายเปนแผนดินที่มี
อาถรรพณไป
มโนภาพของผมถายทอดให เห็นพระภิกษุธุดงครูปรางผอมบางทานเดียวกัน
กระทําพิธีไสยเวทสักการะจิตวิญญาณอดีตเศรษฐี บอกกลาวขออนุญาตนําแรเศรษฐี
มาสรางพระพุทธรูปองคเล็กเพื่อเปนสิ่งเตือนใจพุทธศาสนิกชนรุนหลัง

มุมไมมืดในปามะมวง

๖

ฉับพลันทันใดนั้น กอนแรกลมโตก็ผุดขึ้นมาพนดินเบื้องหนาพระธุดงคอยาง
อัศจรรย
โพธิประทับชาง
เปนสถานที่ประสูติของสมเด็จพระพุทธเจาเสือ
พระมหากษัตริยอันเปนที่เลื่องลือทั้งเรื่องของความจงรักภักดี
ความเครงตอจารีต
ศักดิ์ศรีของชายชาตรีพนั ทายนรสิงห และความเปนนักเลงคุณไสยคงกระพันตาง ๆ
อิฐที่บางระจัน ก็เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มักเกิดปรากฏการณประหลาดแกผูที่หยิบ
ฉวยนําเคลื่อนยายจากสถานที่ดั้งเดิม
ทุกกอนมีตราดอกจันทรประทับกํากับอยู
สวนมากกอนหนึ่ง ๆ มีตราสามดวง โดยเฉพาะอยางยิ่งที่หลวงพอพระครูภาวนา
อธิษฐานขอจากจิตวิญญาณเพื่อการสรางพระมีตราดอกจันทรประทับอยูมากที่สุด คือ
มีตราถึงเกาดวง
ผมไดเริ่มตนเรื่องของมุมไมมืดในปามะมวงวา เรากําลังจะคุยกันถึงสาเหตุที่
สงผลผิดธรรมดา อันไมสามารถจะยกเอาเหตุและผลขึ้นมาวัดความเปนสัจจะได การ
ที่แรผุดขึ้นจากดินไดเอง หรือพออธิษฐานจิตขอตอจิตวิญญาณคนกลาบางระจัน ก็
ไดมาซึ่งอิฐที่มีตราประทับมากวาธรรมดาก็ตาม เปนเพียงเรื่องปลีกยอยเทานั้น
ที่วัดอัมพวันมีเสียงบุคคลที่คนไมไดฝกฝนพลังจิตพิสดาร พจพ. ไมเห็นตัวผู
พูด ไมสามรถไดยินเสียงไดนอกจากในบางกรณี
เราจะวากันถึงเจาของเสียงประหลาด
หรือเสียงจิตวิญญาณจากปรโลกสง
กระแสขามมิติโลกที่ซอ นกันใหมนุษยธรรมดรูเรื่องราวกอน
ในตอนที่แลว ผมเลาถึงเสียงจากพระเครื่องปางบําเพ็ญภาวนาสมาธิ ปรากฏ
แสงเรืองขึ้นในตูเก็บของ ของรอยเอกเสถียร สถานพล กอนที่จิตวิญญาณรอยเอก
ชาญ สุริยันต จะเวียนมาเยี่ยมเยียนอีกเปนรอบที่สี่ ผูกองเสถียรไดยินเสียงเตือนวา
“ประเดี๋ยวเขาจะมาอีก ถาเขามาครั้งนี้แลว อยาลืมบอกเขาดวยนะวาจะทําบุญ
ไปให”
มุมไมมืดในปามะมวง

๗

พอจิตวิญญาณ รอ.ชาญ ปรากฏมาอีก คุณเสถียรประหวัน่ เสียจนพูดกับผีไม
ออก เสียงจากมิติอื่นตองเตือนใหบอกเรื่องการจะทําบุญอุทิศสวนกุศลถึงสี่ครั้ง
พระเครือ่ งวัดอัมพวันรุนนั้น กอนจะกระทําพิธีพทุ ธาภิเษก มีทานผูศักดิ์สิทธิ์
ปรากฏในนิมิตบอกวา “พระนี้ดีอยูในตัวแลว ไมตองกระทําพิธีปลุกเสกใด ๆ
ทั้งสิ้น เพียงแตใหทานพระครูนั่งบริกรรม แลวนิมนตพระสงฆสวดธรรมจักรแบ
พาหุงแปดบทและสวดบารมีสามสิบทิศ ใหไดครบรอยแปดจบก็พอแลว”
พระครูที่บริกรรมนั่งปรกนอกจากหลวงพอพระครูภาวนาวิสุทธิ์ผูสราง
ก็มี
หลวงพอแพ (พระครูธรรมโสภิต) วัดพิกุลทอง ซึ่งกิตติคุณเปนที่ประจักษเลื่องลือ
นั่นเอง
พอสรางสําเร็จยังไมเขาพิธี มีโหรหลวงทานหนึ่งขอชมพระของหลวงพอพระ
ครูภาวนา พอพิจารณาแลวทานผูนั้นกลาวเชนเดียวกับจิตวิญญาณในนิมิตวา “พระนี้
มีดีในตัวแลว ผมขอทําบุญกับทานรอยบาท ผมขอหนึ่งองค จะเอาไปเลี่ยมใส
กรอบเดี๋ยวนี้เลย”
เสียงประหลาดอีกรายหนึ่งไปเกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เจตน วัฒนสินธุ

กับคนรถของคุณสม

คุณสมเจตนเปนวิศวกรผูคิดคนเกี่ยวกับผลิตกรรมไฟฟา การแปลงสายจาก
สามเสนเปนเสนคู และดําเนินการสรางโรงงานผลิตหมอแปลงไฟฟาขึ้นในประเทศ
ไทย
ระหวางที่คณ
ุ สมเจตนไปธุรกิจที่จังหวัดสุพรรณ และจําเปนตองพักคางแรมใน
เวลาค่ําคืน คนรถของคุณสมเจตนฝนเห็นคนแกมีหนวดเครารุงรังเดินเขามาหา คน
แกในฝนหยิบองคพระหอยคอของเขาดู แลวพูดวา “กูอยูวัดมานาน ยังไมไดสัก
องคเลย”
มุมไมมืดในปามะมวง

๘

เสียงประหลาดขามมิติ ในเวลาค่ําคืนที่ปามะมวงยังมีอีก และมีอยางยืนยัน
เรื่องชาติกอ นชาตินี้และชาติหนาภายหลังความตายของมนุษยในชาตินไี้ ดเปนอยางดี
เกี่ยวกับพระอุโบสถหลังเกา ซึ่งหลักฐานจารึกบนตูลายรดน้ํา ระบุวาอุบาสก
อุบาสิกาสรางถวายในป พ.ศ. ๒๒๐๐ ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราช
ตูหนึ่ง กับตูลายรดน้ําจารึกวานายเจียกสรางถวายเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ ปซึ่งกรุงศรี
อยุธยาราชธานีเสียแกพมาขาศึกครั้งหลัง
ตกมาถึง พ.ศ. ๒๕๐๐ กวาสภาพของวัสดุตานกระแสลมยืนหยัดสูสายฝนซัด
สาดมาเปนเวลานับรอย ๆ ป จะอยูในสภาพอยางใดลองนึกดูเถอะครับ
เวลาสี่นาฬิกาคืนวันหนึ่งในป พ.ศ. ๒๕๑๑ ขณะพระครูภาวนาวิสุทธิ์ เจา
อาวาสนั่งสมาธิอยู มีเสียงกระซิบของผูชาย สําเนียงบอกบงความสูงอายุ บอกวา
“โบสถพัง โบสถทานพังแลว อยาไปไหนนะ”
ครั้งนั้นหลวงพอพระครูภาวนาฯ ทานคิดวาเปนเสียงของผูใดผูหนึ่งในวัดกลาว
กับทาน เพราะวาเปนการไดยินอยางแจมชัดมาก ทานลืมตาขึ้นมองหาเจาของเสียง
จึงทราบวาไมใชเสียงของมนุษย เพราะไมมีผูหนึ่งผูใดอยูใกลทานเลย
หลับตากระทําสมาธิตอ เสียงชายชราก็กระซิบขอความซ้ํากันเชนนั้นอีก
พอรุงอรุณ หลวงพอจึงเดินออกไปพบพระภิกษุเฟอง ซึ่งทานเขาไปกระทํา
ศาสนกิจในพระอุโบสถเปนประจําเพื่อสอบถาม
“โบสถเราพังเมื่อไร” โบสถเราพังหรือเปลา”
หลวงพี่เฟองตกใจ “โบสถไมไดพัง ผมเพิ่งออกจากทําวัตรในโบสถเดี๋ยวนี้
เอง”
มุมไมมืดในปามะมวง

๙

“งั้นไปดูกันหนอยซิ”
หลวงพอพระครูเดินนําหนา มีพระภิกษุเฟองเดินตาม ไปยืนพิจารณาสังขาร
คร่ําคราของพระอุโบสถอยูครูเดียว
“เปรียะ!” เสียงตัวไมลั่นตอหนาตอตา บางสวนของเชิงชายหนาพระอุโบสถ
ยุบเอียงฮวบ มีลักษณาการเหมือนนกปกหัก กระเบื้องและเศษปูนหลนกราว
“อยาเพิ่งพังลงมาเลย ผลัดขอแรงคนเขามารื้อเสียกอน” หลวงพอทาน
บอกกลาว
ครั้นแลวการติดตามระดมแรงทั้งพระและชาวบานมาชวยกันขนขาวของจึงเริ่ม
ขึ้น จัดการรือ้ เฉพาะเชิงชายออกกอน
ในพระอุโบสถหลังใหมเวลาราตรีกาลชางเงียบกริบ ผมปลอยใหเพื่อนที่ไป
ดวยกันสอบถามขอความเรื่องนากลัวเกี่ยวกับสวรรคและนรกที่มนุษยสามารถแลเห็น
ได ถามีความตั้งใจตองการจะเห็นโดยอาศัยพระคาถา “ระเบิดเปดโลก” ของหลวงพอ
เขียนวัดตะพานหิน ที่หลวงพอพระมหาวีระ ถาวโร “ฤาษีลิงดํา” ทานเคยทดลองให
หลวงพอเขียน เขียนเลขสลากกินแบงที่จะออกลวงหนาครบทุกตัว ผนึกเก็บไว
ตรวจสอบเมือ่ เวลาออกแลว
เลขที่หลวงพอเขียน เขียนไวออกตรงครบทุกตัวของรางวัลที่หนึ่ง!
นานแลวไมไดยางกรายเขาไปอยูในพระอุโบสถ โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาค่ําคืน
ดึกดื่น เงียบเชียบเชนนั้น พอคุยกันถึงเรื่องมิติที่เรามองไมเห็น และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
พระอุโบสถ ใจผมชักระแวงชอบกล อดชําเลืองไปในที่ไกลมุมสลัวไมได สายตากวาด
ตอไปที่พระบรมรูปของบุรพกษัตริยาธิราช
มุมไมมืดในปามะมวง

๑๐

“องคนั้นมีการลงพลังจิตหรือเปลาครับ
มีกระแสเปลงออกมาแรง
เหลือเกิน” เพื่อนผูมพี ลังจิตพิสดาร ของผมโพลงออกมาทําเอาแทบสะดุง
“องคไหน” ผมถามลืมตัว นึกไปวาตนเองเปนผูที่ถูกขอคําตอบ
“ไมมีการปลุกเสกแตอยางไร” หลวงพี่ทานหนึง่ ในพระอุโบสถทานบอก
“องคนั้นนะครับ รูปของใครครับ”
“สมเด็จพระนารายณฯ”
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ กอนที่พระอุโบสถหลังเกาจะเริ่มพังบางสวน อุบาสิกาเปา
ปาลวัฒนวิชยั คหปตานีมีชื่อชาวอําเภออินทรบุรี ไปเยี่ยมนมัสการหลวงพอพระครู
ภาวนาฯ เสร็จแลวทานไดออกเดินชมพระอุโบสถโดยรอบแลเห็นน้ําไหลขึ้นมาจากพื้น
อุโบสถ ไดกราบเรียนวาชาวจีนถือเปนนิมิตดี และเสนอแนะดวยวา “พระอุโบสถ
ชํารุดทรุดโทรมมากแลว จําเปนตองสราง รอไปอีกหนอยหากสรางก็ควรใชที่
เดิมนี่แหละจะดีมาก ๆ”
หลวงพอพระครูภาวนาฯ ทานเคยสรางพระอุโบสถวัดอื่นมากอน ตองใชเวลา
หลายป มาพบกับปญหาที่จะตองหาทุนสรางพระอุโบสถใหมอีก ทานเปดเผยวานึก
ทอทีเดียว
มิติจากภพอืน่ บอกวา “ไมตองหวง เจาของเกาชาติกอนเขาจะมาสราง
ของเขาเอง!”
ในฤดูกาลจองกฐินปที่พระอุโบสถเริม่ พังนั้นเอง คุณทองยอย ชโลธร จาก
จังหวัดลพบุรี คุณฟก ยุติโยธิน จากจังหวัดพิจิตร คุณปรุง ศรีพวงวงศ จาก
นครราชสีมา มีใจตรงกันที่จะมาทอดกฐินที่วัดอัมพวัน จังหวัดสิงหบุรี
มุมไมมืดในปามะมวง

๑๑

เจาภาพทั้งสามตกลงพรอมใจรวมเปนกฐินเดียวกัน และรวมทุนทรัพยกับคุณ
สมเจตน วัฒนสินธุอีกสวนหนึ่ง พระอุโบสถใหมสวยงาม จึงเกิดขึ้นอยางงายดาย
บายอีกวันหนึ่ง ภายในอุโบสถหลังเดียวกัน ผมกราบองคพระประธานแลวลอง
นึกอธิษฐานขอดูฤทธานุภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสถิตอยูในโบสถ
“ถามีขอไดโปรดแสดงอะไรใหผมเห็นสักนิดเถิดเจาพระคุณ”
ผมนั่งพิจารณาความสวยงามขององคพระ และฐานชุกชีลอยตัวงามเดนฝมือ
ของคุณประจวบ จันทรอุบล กับคณะ กําลังนึกในใจตอไปวา การกระทําสมาธิในพระ
อุโบสถหลังนี้ องคพระประธานลอยเดนมีสวนชวยในการนอมนําสมาธิไดอยางดียิ่ง
ทันใดนั้น.....
นกสาลิกาตัวหนึ่งบินถลาเขามาทางประตูดานหลังองคพระประธาน มัน
บินวนรอบองคพระรอบหนึ่ง แลวก็โผกลับออกไปตามทางเดิม
นอกจากบาภูเขา รักทะเล ผมยังรักนกชอบดูนก วัดที่ไหนมีนกไปชุมนุมอาศัย
ความรมรื่น ผมสมัครใจที่จะทึกทักวาที่นั้นมีความรมเย็น ใหความเมตตาแกบรรดา
สรรพสัตวทงั้ หลายเปนอยางสูง
นกบินเขามาในพระอุโบสถวนเวียนรอบองคพระปฏิมาทองสวางโพลนดวย
แสงโคมสองอยางนั้น ผมรูสึกวาเปนเรื่องคอนขางผิดธรรมดาสักหนอย
“ขอใหนกเขามาอีกเถอะ ถาเปนอํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไมใชวามันบิน
เขามาเพราะเพียงพระอุโบสถอยูก ลางดงไม
มันยอมหลงเขามาไดเปน
ธรรมดา”

มุมไมมืดในปามะมวง

๑๒

คราวนี้นกบินเขามาเปนฝูงเลยทีเดียว ฉวัดเฉวียนรอบองคพระประธานสวน
ทางกันไปมาอยูพักหนึ่งจึงบินกลับออกไป
วันนั้นตอนจะกลับ ขณะกาวขาขึ้นรถ ผมพบไขไกแจอยูบนพื้นทราย
ลานวัด อยูใ กลเทาจนแทบเหยียบไปโดนมันเขา
ไมพบแมไก แตฟองไขยังอุนนิ่มอยู....

จากหนังสือ คนเหนือโลก
จัดพิมพโดย สถานีวิทยุ ทหารอากาศ ๓๐๑ บางซื่อ

มุมไมมืดในปามะมวง

๑๓

มุมไมมืดในปามะมวง

๑๔

