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สัญญาณแหงมรณะมันจะบอกลวงหนา

แตเราก็แกไมได เราก็ตองตาย
ตามนั้น บางคนก็แกไดถาเชื่อฟง เรื่องกรรมแหงนิมิตของมรณะ นิมติ แหงความตาย
ถาเราเชื่อเราก็แกได ถาเราไมเชื่อเราก็แกไมได มันอยูที่คนเชื่อ
คนไมเชื่อเรือ่ งกรรมอยางนี้ตองไปตายตามสัญญา เรียกวา “สัญญาณแหง
มรณะ” ตองตายตามสัญญาณนั้น จะผัดวันประกันพรุงไมไดแน แตบางอยางก็ผลัด
ได บางอยางก็ผลัดไมได โดยทํานองนี้ มีความหมายมาก ขอใหญาติโยมฟงกันตอไป
วันนี้จะเลาเรื่อง สัญญาณมรณะ คือนิมติ ของความตายมันจะมาปรากฏแก
คนผูตายลวงหนาเปนเวลาถึง ๒ ป แตแลวเขาก็ไมแกของเขา เขาจะตองตายอยาง
นั้นจริง ๆ
คนที่จะกลาวถึงไมใชอนื่ ไกลกับอาตมาเลย อาตมามาอยูที่นเี่ ปนเวลา ๓๒ ป
แลว มารับหนาที่เจาอาวาส รักษาการเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ นับตําแหนงแหงที่เจาอาวาส
พ.ศ. ๒๕๐๐ นับไดเปนเวลานานถึง ๓๐ กวาป
มีลูกศิษยคนหนึ่งที่รูจักกันชอบพอกันอยางดีชื่อ นายกรู ทรัพยทอง เมื่อกอน
นี้เคยไปดวยกันที่บานตายุย “ความฝนของลุงยุย” ที่ลงกฎแหงกรรม ของ ท.เลียง
พิบูลยไปแลว
นายกรูขับรถออสตินเกา ๆ ไปบานตายุย ตายุยนั่นฝนไปวา เขาจะเอาตัวไป
ความนี้ไมตอ งเลา เพราะเลาไปหลายครั้งแลว ตายุยอยูขางวัดพรหมบุรีนเี่ อง นายกรู
ก็ไปที่บานตายุยดวยกัน หลังจากนั้นก็เลาใหนายกรูฟงวา
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“กรู นี่และนิมิตความตายตายุย มาแลว มะรืนนี้ตองตายแน” แลวก็ตาย
ตามสัญญานั้นจริง ๆ อันนี้มีความหมายของวิปส สนาทั้งสิ้น
ที่เราเขาใจกัน แผเมตตาอุทิศสวนกุศลใหเจากรรมนายเวร แผสวนกุศลใหทาว
เวสสุวรรณ แผสวนกุศลใหยมบาล ขอเท็จจริงไมใช
พระแกวพระกาฬ คือ กฎแหงกรรมที่จะตองตายตามสัญญาพระแกวพระ
กาฬเปนตัวสมมติแตตัวดานนามธรรมคือกฎแหงกรรมที่จะตองตายในระยะนั้น พระ
แกวพระกาฬมาผลาญชีวิตปลิดชีวติ ดวงวิญญาณออกไปอยางนี้เปนการสมมติ แตตวั
กฎของกรรมอันเกิดจากการกระทํานั้นเปนความจริง ซึ่งเปนสัญญาณมรณะ
บอกวาตัวเองจะตองตาย ในระยะนั้นทันที
รอเวลาไดไหม ก็ได ถาเชื่อ คนเราสวนมากไมเชื่อ เหมือนนายกรู ทรัพย
ทอง เปนตน จะเลาเรื่องนายกรูตอไป
นายกรู เปนคนมีเงินมีทอง พอสมควร อาชีพแจวเรือจางสิงหบุรี-ไชโย ๑ บาท
คนละ ๑ บาท แจวแทบแยเลย ตอนนั้นยังเปนหนุมโสด
นายกรูแจวเรือจางตลอดมาพอสมควรแลว อายุยาง ๒๒-๒๓ ป บวชเรียน
เรียบรอย ไดชอบสาวคนหนึ่งเปนคนจีนชือ่ เจฮุน อยูในตลาดบานแปง ทางพอแม
ของเจฮุนไมคอยพอใจเพราะนายกรูเปนคนไทย
คนจีนไมนิยมรับคนไทยมาเปน
ครอบครัว เลยทําใหกรูตองลําบากใจ ผลสุดทายทั้งสองคนไดทําการคา ไปเชาราน
สําหรับคาขายที่หนาวัดกลางธนรินทร ตลาดบานแปง ขายของโชหวย ขายทุกอยาง
เพราะภรรยาเปนนักคาขาย
พอภรรยาเริ่มตั้งครรภคนตน นายกรูก็ลงกรุงเทพฯ ไปซื้อมะพราวโดยเรือ
สินคา มีเงินอยู ๓,๐๐๐ บาท สมัยนั้นมีเรือสีเลือดหมู เรือเขียว เรือแดง มาตอนหลังก็
เหลือแตเรือสินคา
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นายกรู เวลานั้นอายุ ๒๔ ปแลว ก็ลงเรือสินคาไปซื้อ มะพราว เครื่องแกง พริก
กะป หอมกระเทียม ขากลับเรือแลนถึงจังหวัดอางทอง ตอนตี ๑ เรือเกิดชนโขดลม
ทันทีที่บานโพธิ์ทูล
นายกรูนอนขางหองเครื่องเอาผาใบปด เพราะเปนหนาหนาว เรือลมไปแลวก็
ออกไมได ดิ้นอยูขางหองเครื่อง คนตายหลายศพ คนทีต่ ายไมใชวายน้ําไมเปน วาย
น้ําเปนแตตดิ ผาใบและหลับ จึงตาย
นายกรูก็ไมทราบจะทําอยางไร เหลือวินาทีเดียวก็จะตายแลว เลยก็บอกวา
“ขาพเจาขอบวชในพระพุทธศาสนาขอใหขาพเจารอดจากความตาย ถารอด
ขาพเจาขอบวช” ก็เลยผลุงขึ้นมาได
พอหลุดลอยขึ้นมาได นายกรูก็โลงใจ มะพราวลอยไปหมดไมมีเหลือ น้ําตาล
ปบก็ละลายน้ําไปหมด
แตความจริงแลวตรงนั้นน้ําก็แคคอเทานั้น เรือลมตายกันไดเพราะมันไปชน
โขด มีหัวหาดอยู นายทายคงจะหลับ ชนแลวก็คว่ําลงไป คนก็ตายหลายศพอยูในทอง
เรือออกไมได เขงทับบาง
สรุปใจความวา นายกรูขึ้นมาก็กลับมาถึงบาน เงินที่ไปซื้อสินคา ๓,๐๐๐ บาท
หมดเลยไมมีเหลือ แตก็ไมเคยเลาใหใครฟงวาจะตองบวช อยางเราพูดตามศัพท
ทั่วไปเรียกวา บนบวช
ลูกในครรภจะตองคลอดในปตอมา นายกรูอายุ ๒๔ ป ลูกคลอดออกมาก็เจริญ
วัยชันษา นายกรูก็ทํามาหากินเรื่อยมาตามอันดับ ไมไดบวช เพราะไมไดบอกกับคุณ
แม
นายกรูรับพอรับแมของตัวมาอยูดวย ตอมาพอก็ขอลาไปบวช ไปเปนสมภาร
วัดคลองสายบัว จังหวัดลพบุรี อยูหลังวิทยาลัยครูเทพสตรี บัดนี้ไดถึงแกกรรมไปแลว
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ก็อยูแตแมอยูดวยกันตลอดมา จนลูกสาวคลอดออกมามีอายุ ๒๔ ป จะแตงงานกับ
อาจารย ร.ร.พิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๑๗
นายกรู ทรัพยทองนี้มาเปนลูกศิษยอาตมา ขับรถไปกําแพงเพชร ไปเหนือมา
ใต ไปงานตาง ๆ ที่วัดอัมพวันยังไมมีรถ ตองจางรถนายกรู กรูมีรถ ๓ คัน รถตู ๑ คัน
ปคอัพ ๑ คัน และรถออสตินเกา ๆ ๑ คัน
อุดม
ลูกสาวคนโตนายกรูสําเร็จพยาบาล
ทํางานที่โรงพยาบาลหญิง
กรุงเทพฯ จะแตงงานปนั้นอายุ ๒๔ ป นายกรูอายุ ๔๘ ป นายกรูเกิดฝน ๓ คืนติด ๆ
กัน อาตมาบันทึก มีหลักฐาน มีพยานบุคคลดวย
คืนแรก ฝนวา มีเทวทูตจะเอาตัวไป ในฝนก็บอกเขาไปวา “เอาไปทําไมเลา”
“ไมได หมดเวลาแลว ตองเอาไป”
นายกรูตกใจตื่น วันนั้นอาตมาจะไปกําแพงเพชรเลยไมไดไป กรูไมยอมขับรถ
นายกรูมารองไห บอก “หลวงพอ ผมไปไมไดหรอกครับ ผมเสียใจมาก”
“เสียใจเรื่องอะไร เลาใหฟงซิ” เขาก็เลาบอกวา
“เมื่อคืนฝนราย มีนายนิรบาล แตงตัวผาแดง โพกศีรษะมา ๔ คน จะเอา
ตัวผมไป ดึงแขนดึงขาใหญเลย ผมบอกยังไปไมได ลูกยังเล็กอยู” ก็เลยตกใจตื่น
เสียใจ วันนั้นอาตมาเสียงานเพราะนายกรูไมยอมขับรถ
คืนที่สองฝนซ้ําอีก บอกวาตองเอาตัวไปใหได ถือบัญชีมากางแลว ตองเอา
ไปนะ เขาสั่งใหเอาตัวไปใหไดในวันนั้น กรูก็ขอรองไว ขอรองอยางไรก็ไมได เขาบอก
มีบัญชี นายกรูไมยอม ในเมื่อไมยอมเชนนี้แลวก็ตกใจตืน่ อาตมาจะตองไปงานที่
ลพบุรี เลยไมไดไปเสียงานอีก
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คืนที่สามฝนอีก ฝนวา ๔ คนมาแลว ถือบัญชีมาดวยบอกวา “กรู รูไหม ที่
เขาใหเอาตัวเจาไปเพราะเหตุใด”
“ผมไมทราบครับ” ตากรูเปนคนปากหวาน พูดจาเพราะตัง้ แตเกิดมาไมเคย
ทําบาป ทําบุญตลอดมา กรูก็บอกวา “จะเอาตัวผมไปทําไมครับ” อีกคนหนึ่งก็บอก
วา “กรู จําไดไหม เมื่อเจาอายุ ๒๔ ป นี่จนลูกในทองของเจาคลอดออกมา จะ
แตงงานแลว เจามีอะไรหรือเปลา” กรูก็นึกไมออก ในเมื่อนึกไมออกแลวเขาก็บอก
วา
“ตอนที่เรือลม ลูกสาวคนหัวปของเจา ยังอยูในทองใชไหม นี่จนลูกจะ
แตงงานอายุ ๒๔ ปแลว เจาพูดวาจะบวชทําไมไมบวช นี่เสียสัจจะ เปนกฎแหง
กรรม เจานายเขาใหเอาตัวไปในวันนี้ใหจงได”
นายกรูก็รองไหใหญ ในฝนเสียใจ บอกวาอยาเอาผมไปเลย ลูกก็ยังเล็ก ยัง
เรียนหนังสืออยู คนโตเพิ่งจะสําเร็จเพียงคนเดียวเทานั้น ขอเมตตากระผมเถิด นาย
ทั้ง ๔ ก็บอกวา “ไมได ตองเอาตัวไป”
อีกคนหนึ่งตาโปน นุงผาแดงใสเสื้อแดงโพกผาสีแดง มีผาหอยคอสีขาว มี
ความสงสารนายรูบอกวา “กรูเอย เอาละขาสงสารเจา ลูกยังเล็กนักเอาอยางนี้ได
ไหม ภายใน ๒ ปนี้ บวชเสีย เจาบวชภายใน ๒ ปนี่ไดไหม บวชเสียจะไดไมเอา
ไป” กรูก็บอกวา
“บวชไมไดครับ หลวงพอผมก็บวชไปองคหนึ่งแลว เปนสมภารมีลูกชาย
คนเดียวคือผมเทานั้น ผมไปบวช เขาจะหาวามาอาศัยขาววัดกิน กําลังทํามา
คาขาย” เขาบอกวา
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“ตามใจนะ ไมไดวาอะไรนะ ตองบวชเรียนภายใน ๒ ปนี้ ถาไมบวชตาย
นะ รถชนคอหักตายนะ ถาบวชแลวคงไมขับรถ จะเอาอยางไรกันแน” แลวก็
ตกใจตื่น
เขาก็รองไหมาหาอาตมา เลาใหอาตมาฟง อาตมาฟงแลวก็จด บอกวา “กรู
บวชเถอะ” อยูตอมาได ๑ ป ก็ไมบวช ขับรถใหอาตมาตลอดรายการ
ตอมานายกรูฝนวา มันปวดที่ตับ ปวดในปวดนอกจะตาย ทํานองนี้เปน
ตน แตแลวมันก็เปนจริงขึ้นมาตามลําดับ
เหลือไมกี่วันจะแตงงานลูกสาว นายกรูฝนอีก บอกวา เจามีลูกจะแตงงาน
แลว อายุ ๒๔ ป เจาก็คงจะเปน ๔๘ เจาจะตองตาย ตายอยางอเนจอนาถ เพราะ
เสียสัจจะ ที่บนบานสานกลาว
ขอเจริญพรญาติโยมไวในที่นี่วา ไมใชเจาพอหักคอ แตเวรกรรมตามสนองที่
เสียสัจจะอยางแรง เพราะเอยเผยวาจาออกมาอยางแรงที่สุดแลวไมทําตาม
อาตมาบันทึกไววาแตงานลูกสาววันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๑๗ อยูมาปนั้นไมได
บวช พอมาปสุดทาย อาตมาเห็นทาไมดีแลว ก็บอกใหนายกรูบวช เขาก็บอกวา
“หลวงนามันเขาพรรษาแลวบวชยังไงเลา และผมก็มีครอบครัว เขาจะวา
เอาละมั้ง” และบอกตอไปอีกวา
“ลูกผมก็ยังเขางานไมได และผมยังเปนหนีแ้ มอีก ๔ หมื่น เอามาซื้อรถ
เพิ่งสงใหไป ๒ หมื่น ก็คงจะบวชไมได”
อาตมาก็พยายามกลอมเกลาและบอกใหกรูบวชภายในเดือนสิงหาคมปตอ มา
ถาไมบวชวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๑๘ ครบอีก ๑ ปแลว ตองตายแน อาตมานึกไวในใจ
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อาตมาเตรียมบาตร ผาไตรไวขางที่นั่งที่หอประชุมที่กุฏิอาตมา จะนิมนตทาน
เจาคุณพรหมโมลีเปนอุปชฌาย เตรียมเครื่องอัฐบริขาร ถวายคูสวด อุปช ฌายใหเสร็จ
กรูบอกวา “ไมบวช ทําอยางไรก็ไมบวช และเรื่องที่ฝนก็บอกกับอาตมา
วา อยาบอกใหแมรู อยาบอกใหภรรยาผมรูโดยเด็ดขาด” อาตมาก็รับปากจะไม
บอก
“หลวงนา อยาบอกกับเจาคุณพรหมโมลี บอกไมไดเด็ดขาดนะ ที่ผมฝน
รายนี้อยาบอกนะ”
“เอาตกลง” อาตมาก็ถือสัจจะใหมั่นคง “ไมบอก” ถาบอกเดี๋ยวก็ตายอีก
ทํานองนี้เปนตน
ครูหนุน ทํานองเปนครูใหญ วัดกลางธนรินทร จดไวดวยกัน
เหลืออีก ๗ วันจะครบ ๒ ป เขาก็นิมนตอาตมาไปฉันที่วัดกลาง ธนรินทร ทุก
วัน ขอทําบุญ พอวันที่ ๗ ครบ ๒ ป เขาก็บอกกับอาตมาวา
“หลวงนา ผมไมไดขับรถใหหลวงนานะ ผมจะไปอําเภอทาตะโก จังหวัด
นครสวรรค มีคนเขาจางรถไปแตงงาน” อาตมาก็ลืมไป ลืมสองป อาตมาไปที่บาน
เกา ต.บานหมอ อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี กับเจาคุณวัดกลาง แลวกลับมาตอนบาย
นายกรู ทรัพยทองกอนไปก็ลาแม ไหวคนโนนลาคนนี้แลวก็ขับรถไป
วันนั้นเปนวันครบ ๒ ปตามที่ยมทูตบอกไว พอบายสองโมง อาตมากลับ
จากงานสักประเดี๋ยว เจลี้ รานชางทองที่สิงหบุรี มาบอกอาตมา
“หลวงพอ นายกรูอยูไหม” อาตมาบอกวา
สัญญาณมรณะ
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“เขาไมอยูนะ ขับรถไปแตงงานที่อําเภอทาตะโก”
“ตายแลว”
“เอา รูไดอยางไร”
“ลูกนองของฉันไปนครสวรรคมา เห็นรถนายกรูคว่ําที่มโนรมย คอหัก
ตาย ลูกนองฉันเขายังไปชวยเลย คนอื่นไมเปนอะไรเลย”
ก็ไดความวาขับรถไป มีผูหญิงซอนทายรถมอเตอรไซคขับตัดหนา จะใหรถ
คว่ํา จะไดเก็บขาวเก็บของ นายกรูเห็นผูหญิงขับรถก็ชะลอ แลวก็บึ่งแซง รถ
มอเตอรไซคก็ตัดหนา นายกรูเบรคเต็มที่ โผลศีรษะออกมาบอกคนขางหลัง บอกให
ระวัง เลยรถคว่ําทับคอหัก ตายคาที่ คอหมุนไดเลย ครบสองปพอดี ตรงกับวันที่ ๙
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ตรงกับความฝน และตองตายอยางนี้ดว ยนี่แหละเสีย
สัจจะ
อาตมาไปชวยทําศพ ภรรยาของเขาคือเจฮุน ไมสามารถจะไปแจกการดได
เพราะไมรูจกั ใครเลย ไมเหมือนตากรู
ในที่สุดอาตมาก็นําเครื่องอัฏฐบริขาร เครื่องผาไตรและเครื่องอุปกรณทั้งหมด
ไปติดกัณฑเทศนอุทิศใหตากรู ใหยมบาลบวชใหในเมืองโนนตอไป
อันนี้ชี้ใหเห็นชัดเลยวา ไมใชบนไวเปนตัวกรรมเปนที่เสียสัจจะ คนเสียสัจจะ
มักจะตายแบบนี้ทั้งนั้น เสียสัจจะวาจาที่ตนอางอิงไวอยางแรง บางคนบนไวอยางแรง
เชียวนะจะตาย จะขาดใจแลว บนแลวไมทําตาม สวนมากจะตายแบบนี้ หรือมิฉะนั้น
ลมหัวฟาดน็อคพื้นตาย มีหลายรายดังที่กลาวนี้
นี่แหละเรื่องสัญญาณมรณะของนายกรู ทรัพยทอง ผูเปนลูกศิษยวัดอัมพวันนี้
แลวก็ตายพอดีตามกําหนดที่ไดฝนนั้นทุกประการ
สัญญาณมรณะ
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ถาหากวาบวชตามที่อาตมาบอกแลว รับรองไมตายเนื่องจากไมตองขับรถ
ยมบาลเขาบอกแลวตองคอหักตาย ถาไมบวชคุณก็ตองไปขับรถ รถจะตองคว่ําหรือ
ชนตายในวันดังที่กลาวแลว เปนความจริงดังทีบ่ ันทึกไวทุกประการ มีพยานหลักฐาน
เจฮุนยังอยู
พอศพมาถึงวัด อาตมาก็เปดเผยใหเจาคุณวัดกลางฟง เจาคุณบอกวานาจะ
บอก อาตมาบอกวา
“บอกไมไดหลวงพอ ผมก็เสียสัจจะ เพราะเขาหามโดยเด็ดขาด หามบอก
เจาคุณ หามบอกเจฮุน หามบอกแมของเขา เลยก็ไมไดบอก”
มีอาจารยหนุน ทํานอง อดีตครูใหญวัดกลางธนรินทรก็ทราบเรื่องนี้ดี แตทราบ
ไมละเอียด เพราะอาตมาปดบางขอทานไมทราบ กรูไมใหพูด จนตายแลว ก็เปดเผย
ใหฟงเปนขอ ๆ ยอใจความ กรูก็เลาใหครูหนุน ทํานองฟง แตเล็กนอยดังที่กลาวแลว
อันนี้ยกตัวอยางสัญญาแหงมรณะ ทุกคนจะตองมีสัญญา ทุกคนจะตองมีนิมิต
รูวาจะตองตายอยางไร แตเราไมไดสนใจตัวเองแตประการใด นายกรูก็ตายตาม
สัญญานั้นทุกประการ
สุดทายนี้ของความสุขสวัสดีจงมีแกบรรดาญาติพี่นองทั้งหลายผูใครธรรม
สัมมาปฏิบัติ และจงเจริญดวยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ จะนึกคิด
สิ่งหนึ่งประการใดสมความมุงมาดปรารถนาดวยกันทุก ๆ ทาน ณ โอกาสบัดนี้เทอญ

บันทึกของเพื่อนนายกรู
ครูหนุน ทํานอง
สัญญาณมรณะ
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คนเราเกิดมาแลวตองตายดวยกันทุกคน จะหนีความตายไปไมพน เพราะตอง
เปนไปตามกฎของธรรมชาติ บางคนไมรูวาจะตายเมื่อไร บางคนลืมความตาย คิดวา
ยังไมตายก็มี ถาลืมความตายยอมหลงผิด อาจทําในสิ่งที่ผิด ๆ บางคนเห็นกันอยูหลัด
ๆ ไดพูดไดคุยกันพอจากกันไปประเดี๋ยวเดียว ไดทราบขาววาตายเสียแลว บางคน
พูดวาอยากรูวันตาย จะไดเรงทําบุญทําทาน ถายังไมรูวันตายคลปลอยไปตา
ยถากรรม เมื่อเปนเชนนี้วาเปนผูประมาท บางคนถาจิตไมมั่นคงหรือแนวแนจริง ๆ
ในเรื่องของสังขารแลว ถารูวันตายจริง ๆ จะมีความเศราโศกอาลัยอาวรณตอ ชีวติ ตอ
ของรักของชอบใจ ตอสามีภรรยา บุตรธิดา บิดา-มารดา หรือทรัพยสมบัติทั้งปวงหา
ที่สุดมิได
เพียงแตยังไมรูวาตนจะตายเมื่อใด ยังมีหลายสิ่งหลายอยางที่ตนเองยังปลงไม
ตก มิใชเรื่องที่จะพูดเลน ๆ อยางเลื่อนลอย ผูที่รูวันตายไดจริง ๆ นั้น อยูในขั้นของผู
มีกิเลสเบาบางแลว สวนผูที่ยังมีกิเลส เมื่อไดรูวันตายเขาจริง ๆ จะทําใหจิตใจเศรา
หมอง มีความโศกเศรา และหวาดหวั่นตลอดเวลา มีแตความทุกขระทมมาสูตน เมื่อ
ถึงคราวจิตดับวิญญาณอาจไปสูทุคติได
มีบางทานกอนถึงแกกรรมสามารถรูเ วลา รูวัน รูเ ดือนของการมรณกรรมไดก็มี
โดยมากทานเหลานี้ มีจิตมั่นคงไมหวั่นไหว เพราะรูความจริงของสังขารและกฎของ
ธรรมชาติ สวนมากทานเหลานี้ ไดสรางสมบุญแตอดีตชาติ หรือไดสะสมบุญบารมีใน
ชาติปจจุบันไวมาก
ทานที่เปนนักปฏิบัติธรรม
หรือทานที่มีจติ มั่นคงใน
พระพุทธศาสนา ไดบําเพ็ญกุศลอยูเสมอ มีการสวดมนต ใหทานอยูเปนนิจ มีการ
เจริญวิปสสนากรรมฐานเปนประจํา จะไมมคี วามหวาดหวั่นแตอยางใด เพราะทาน
เหลานี้รูวาชีวิตของเราเกิดดับ เกิดดับอยูตลอดเวลา หรือดังคําที่กลาววา “ใหนึกถึง
ความตายไววันละครั้ง หรือใหนึกถึงความตายอยูทุกลมหายใจเขาออก”
ดังจะไดนําประสบการณของขาพเจา ที่ไดทราบจากเพื่อนของขาพเจา ไดเลา
ใหฟงกอนที่เขาจะถึงแกกรรม เพื่อของขาพเจาเขามีอายุออนกวาขาพเจา ๕-๖ ป เรา
สนิทสนมกัน มีบานเรือนอยูใกล ๆ กัน ไปไหนตอไหนดวยกัน เรามีสารทุกขสุกดิบ
อะไรมักเลาสูกันฟง
ถามีความจําเปนอยางใด
เราจะชวยเหลือกันตามกําลัง
สัญญาณมรณะ
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ความสามารถเสมอ เขาไปคนใจบุญสุนทาน มือออนปากหวาน เขาปฏิบัติอยางเปน
กิจนิสัยดวยความสม่ําเสมอ มีบางคนขนานนามเขาวา “เปนคนปากหวานประจํา
ทองถิ่น” เขาเปนผูมีใจบุญใจกุศล ไดทํามาแลวเปนจํานวนมาก เขามีรถยนต ๒ คัน
ไมวางานบุญจะมีขึ้นที่วดั ใดในบริเวณใกล ๆ เขาจะรับผูใจบุญไปรวมบุญโดยไมคิด
สตุงสตางค บางครั้งถึงจะรับจาง จะไดบางไมไดบางก็ไมเปนไร เขามีความอดทนและ
ดูเหมือนวาเขาไมเคยมีปากมีเสียงทะเลาะกับผูโดยสารเลย
ตั้งใจจะเลาเรื่องความฝนของเพื่อนอดเสียมิไดที่จะกลาวถึงความดีของเขาให
ยืดยาวออกไป ทานผูอานคงตองการที่จะทราบเรื่องความฝนของเพือ่ น ไดรูได
พิจารณา เพราะถาผูใดไดประสบกับตนเองแลว ออกจะนากลัวและหวาดเสียว
สําหรับผูที่ยังไมมั่นคงในความจริงของสังขาร หรือสัญญาของชีวิต ทุกคนมีสัญญาการ
เกิดการตายมาแลวทั้งนั้น ทุกคนจะตองเปนไปตามสัญญาที่กําหนดไว ถาเราเกิด
มาแลวไมไดสรางความดีใหกับตนเอง หรือมิไดทําความดีใหกับสังคมเลย นับวานา
เสียดายชีวิต ถาคิดใหละเอียดยิ่งขึ้น การที่เราไดเกิดมาเปนคนหรือมนุษยนั้นวิเศษ
ที่สุดแลว สามารถบําเพ็ญบารมี สรางกุศลไดเต็มที่เต็มกําลังความสามารถ ผูปฏิบตั ิ
ธรรมที่ไดพบสัจธรรม จะรูคุณคาของชีวิตไดดี ถาปลอยใหชีวิตลวงเลยไปเสียเปลา ๆ
มิไดสรางความดีใหกับตนเองแลว นับวาเราไมรคู ุณคา เราไมรูความสําคัญของชีวิตที่
เราไดเกิดมา บางคนมีความมืดเขามาครอบงํา ทําใหเห็นสิ่งที่นากลัว นาหวาดเสียว
นาขยะแขยง นาละอาย เปนของดีเปนของชอบใจ และมีความสุขในสิ่งนั้น ๆ ดวย
เพื่อนของขาพเจาเขาทําการคาอยูที่ตลาดบานแปง อําเภอพรหมบุรี จังหวัด
สิงหบุรี กิจการคาขายของเขาเจริญรุงเรืองกาวหนาไปเปนลําดับ เขาซื้อสินคาขึ้นลอง
โดยเรือเมลระหวางกรุงเทพฯ-สิงหบุรี ตองใชเรือเมลบรรทุกสินคาไปตามลําแมน้ํา
เจาพระยา และเรื่องที่จะเลาใหฟงตอไปนี้ผูเขียนขอใหชื่อวา “สัญญาณมรณะ” เขาผู
นั้นคือคุณ กรู ทรัพยทอง เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗ คุณกรู ทรัพยทอง ได
เลาเรื่องความฝนของเขาใหฟงวา เมื่อคืนนีฝ้ นไปวาที่ตับของเขาดําไปหมด แลวตับ
นั้นก็เนา แลวเขาก็ตายไป เมื่อเขารูสึกตัวตื่นขึน้ มีความเสียใจมาก และไดนึกยอน
กลังไปถึงเหตุการณเมื่อ ๒๔ ปมาแลว

สัญญาณมรณะ

๑๑

วันหนึ่งเรือสินคาที่เขาโดยสารใชบรรทุกสินคาขึ้นลองอยูเปนประจําไดลมลง
ในเวลากลางคืน เขากําลังนอนหลับ เมื่อรูสึกตัววาเรือลม ไดพยายามชวยตัวเอง และ
ไดตะเกียกตะกายอยูในเรือ เพือ่ หาทางออก ในขณะนั้นเขาตั้งใจวา ถาเขารอดชีวติ
แลวจะบวชให ๓ เดือน ทันใดนั้นเขาก็โผลหนาออกมาขางเรือแลเห็นดวงจันทรแลว
ไดพยายามตะเกียกตะกายวายน้ําเขาฝงดวยความออนเพลีย เงินทางขาวของเสีย
หายไปหมด เหลือแตเสื้อผาชุดที่อยูกับตัวเทานัน้ เขานึกวาเหมือนตายแลวเกิดใหม
หลังจากนั้นเขาก็ประกอบอาชีพคาขาย ขึ้นลองกรุงเทพฯ อยูเปนประจํา
การคาขายของเขาเจริญรุงเรืองมาดวยดีเปนเวลาถึง ๒๔ ป เขาจึงไดเกิดความฝนขึน้
เมื่อฝนขึ้นเขาก็นึกถึงอดีตกาลขึ้นมาทันที นึกถึงภาพที่เรือลม นึกถึงภาพที่ติดอยูใ น
เรือ นึกถึงทีไ่ ดกระเสือกกระสนออกมาจากเรือ นึกถึงจิตที่เขาตั้งไววา “รอดชีวิตแลว
จะบวช” และนึกถึงอะไรตอมิอะไรอีกมากมายจนสับสนไปหมด มีความไมสบายใจ
และเจ็บที่ตบั เขาเอามือลูบ ๆ คลํา ๆ ตรงที่เจ็บนั้น แลวพูดวา เมื่อวันกอนไมรูสึกเจ็บ
แตอยางใด พอฝนก็เจ็บตรงนีจ้ ริง ๆ เขาเอายาทาแกเจ็บแกปวดทาไปตรงนั้น
ลักษณะทาทางและกิริยาของเขาตอนนี้ผิดปกติไปมาก ตามธรรมดาคุณกรู ทรัพย
ทอง เปนคนพูดสนุกสนาน มีอารมณขันอยูตลอดเวลา จะพูดจะคุยกับผูใดมักไดรับ
การสรวลเสเฮฮาเสมอ เขาเปนคนแปลกที่มีเรื่องขําขันใหคูสนทนาหรือกลุมที่สนทนา
ฟงอยางสนุกสนานจริง ๆ แตการสนทนาคราวนี้ไมเหมือนทุกครั้ง ที่เราไดสนทนากัน
ความราเริงความสนุกสนานหายไปหมด สังเกตเขาเหงาไปมาก หนาตาหมองคล้าํ ไม
สดชื่น เขาไดเลาความฝนใหฟงแลวเขาก็พูดตอไปวา ขณะนี้อายุ ๔๘ ปแลว
เหตุการณครั้งสําคัญของชีวิตผานมาถึง ๒๔ ป ขาพเจาจึงพูดขึ้นวา “เจากรรมนาย
เวรเขามาเตือนกระมัง ถาใหดีควรบวชตามที่ไดตั้งใจไว” คุณกรู ทรัพยทอง ก็
พูดวาจะบวชไดอยางไรแมก็แกแลว ลูก ๆ กําลังเรียนอยูหลายคน รถยนตก็มีอยูตั้ง ๒
คัน เมื่อบวชแลว ทางบานก็ลําบากมาก ไมมีใครดูแลชวยเหลือ ยิ่งกวานั้นในเดือน ๙
หมายถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ลูกสาวจะแตงงานไมมีใครชวยเหลือตอนรับแขก
ขาพเจาพูดวา งานทุกอยางเมื่อลงมือทําแลวก็สําเร็จจนได เมื่อบวชแลวจะไดชะยันโต
ใหลูกสาวอีกดวย คุณกรู ทรัพยทอง พูดตอไปวา ถาบวชจริง ๆ รถมีอยู ๒ คัน ตอง
ขายเสียคันหนึ่ง การอุปสมบทแบบงาย ๆ เพียงมีไตร เครื่องอัฐบริขาร เครื่อง
ไทยทาน เพียงเล็กนอยก็อุปสมบทได แตชวี ิตจริงของผูครองเรือนไมงายเหมือนอยาง
ที่คิดหรืออยางที่พูด เพราะภาระอันหนักยิ่งตกอยูกับการรับผิดชอบของเขา เราได
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พูดคุยกันหลายอยางเพื่อชวยเหลือเขา แลวเขาก็ลาจากไป ขณะที่เขาเลาใหฟงนี้มีผู
รวมฟงอยูดวยอีก ๒ คน
วันรุงขึ้นเปนวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. เขาไป
ที่บานขาพเจา แลวเลาใหฟงอีกวา เมื่อคืนนีน้ อนไมหลับเลย ทําใหคิดตาง ๆ นานา
โดยไมยอมบอกความกลุมใจใหแมและภรรยาฟง เมื่อนอนไมหลับก็หยิบบุหรี่ขึ้นมา
สูบเปนเพื่อน สูบไปคิดไปคิดไปนึกถึงตนเอง วาถาเปนจริงเชนนั้น แม ภรรยา และ
บุตร คงลําบากกันมาก ยิ่งกวานั้นยังสั่งกําชับขาพเจาและผูที่นั่งฟง ไมใหนําเรื่องนี้ไป
เลาใหแมและภรรยาทราบอีกดวย สังเกตดูเขามีความเศราและเหงาไปถนัด แลวใชยา
ทาตรงที่ตับอยูเรื่อย ๆ เมื่อเห็นคุณกรู ทรัพยทอง มีความทุกขรอน ไมรูจะหาทาง
แกไขและชวยเหลือไดอยางใด ขาพเจาจึงเกิดความคิดขึ้นมาแลวพูดวา ควรไปหา
ทานพระครูภาวนาวิสุทธิ์ดีกวา เพือ่ ใหทานชวยเหลือแนะนําแนวทาง เมื่อขาพเจาพูด
ขึ้น คุณกรู ทรัพยทอง ก็พลอยเห็นดีดวย
คุณกรู ทรัพยทอง เมื่อครั้งที่เขายังมีชีวิตอยู ไดเคยขับรถยนตประจําให ทาน
พระครูภาวนาวิสุทธิคณ
ุ (พระครูภาวนาวิสุทธิ์) ไปในศาสนกิจบอยครัง้ และคุณกรู
ทรัพยทองเปนกําลังสําคัญในการชวยเหลือกิจการงานวัดอัมพวันมาดวยดี
พอเวลา ๑๙.๐๐ น. ขาพเจากับคุณกรู ทรัพยทอง ไดเตรียมตัวไปวัดอัมพวัน
โดยคุณกรู ทรัพยทอง เปนคนขับรถเอง เมื่อถึงวัดอัมพวัน ขาพเจาทั้ง ๒ คน เขาไป
เฉพาะที่วัดอัมพวันนี้
เราทั้งสอง
นมัสการทานเจาคุณพระภาวนาวิสทุ ธิคุณ
เปรียบเสมือนลูกศิษยของวัด เมื่อนมัสการแลวไดพูดคุยกันเล็ก ๆ นอย คุณกรู ทรัพย
ทอง ไมยอมพูดเรื่องของตนเลย ขาพเจาเห็นเปนการเสียเวลา จึงเลาเรื่องความฝน
ของคุณกรู ทรัพยทองใหทานพระภาวนาวิสทุ ธิคุณฟงตัง้ แตตนจนจบ โดยคุณกรู
ทรัพยทองไมยอมพูดเรือ่ งราวของตนเองเลย อาจจะเปนเพราะไมมันใจตนเองหรือ
หวาดหวั่นในเหตุการณอยูก็ได เขาไดแตนั่งรองไหอยูตลอดเวลา แลวนํายาลมที่ติด
ตัวไป ผสมกันน้ําชาที่วดั อัมพวันดื่มหลายครั้ง เขาไดแตนั่งรองไหตลอดเวลาเห็นแลว
สลดใจ ขาพเจาเลาเรื่องแทนเพราะรูเรื่องดีอยูแลว พระภาวนาวิสุทธิคณ
ุ ฟงเรื่องโดย
ตลอดแลว ทานนั่งสงบนิ่งอยูนาน แลวก็พูดขึ้นวา “กรู ควรจะบวช” คุณกรูก็พูดวา
“ผมจะบวชอยางไร ลูกก็จะแตงงานเดือน ๙ นี้ และภาระทางบานมีมากมาย”
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พระภาวนาวิสุทธิคุณยังพูดตอไปวา “ถึงบวชแลว ก็มีคนชวยจนสําเร็จ กรูเปนคน
มีพวกมาก มีงานเพื่อนฝูงชวยกันจนได บวช ๓ เดือนไมมากมายอะไร” แลว
ทานพระภาวนาวิสุทธิคณ
ุ จะชวยไตร ๑ ไตร เราสนทนากันอยูนาน ตางฝายตางออก
ความเห็นกันไปตาง ๆ กัน เพื่อใหคุณกรู ทรัพยทองสบายใจ ตอมาคุณกรู ทรัพย
ทอง ตกลงใจบวชเดือน ๑๐ หลังจากที่บุตรสาวไดแตงงานแลว สนทนากันอยูจนถึง
เวลา ๒๓.๐๐ น. เราทั้งสองจึงกราบลาทานพระภาวนาวิสุทธิคุณ วัดอัมพวัน อําเภอ
พรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนวันเริ่มงานมงคลสมรส วันที่ ๑๐
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เปนวันประกอบพิธมี งคลสมรสบุตรสาวของคุณกรู ทรัพยทอง
งานดําเนินไปดวยความเรียบรอย หลังจากที่บุตรสาวไดประกอบพิธีมงคลสมรส
แลว คุณกรู ทรัพยทอง ก็ไมไดอุปสมบทแตอยางใด เพราะเรื่องทั้งหลายเปน
อนิจจัง เปนของไมเที่ยงแทแนนอน จึงใหกาลเวลาเปนเครื่องพิสูจน หลังจากนั้นเปน
เวลาผานไปถึง ๑ ปเต็ม ๆ ทุกคนลืมเรื่องที่คณ
ุ กรู ทรัพยทองไดเลาถึงความฝนและ
สัญญาที่ไดใหไวอยางสนิท ในวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เขาขับรถยนตพลิก
คว่ํา เขาถูกรถยนตทบั ถึงแกความตาย ที่อําเภอมโนรมย จังหวัดชัยนาท ทําให
คิดถึงเหตุการณในอดีต และการที่เขาตองมาถึงแกกรรมในครั้งนี้ มีสาเหตุมาจากการ
ที่เขาไมไดอุปสมบทใชหรือไม หรือวาเขาผิดสัญญาที่ใหไว หรือวา เจากรรมนายเวร
มาเตือนสัญญาจึงทําใหฝนถึงเหตุการณเชนนั้น เขาเลาความฝนของเขาใหฟงวันที่ ๙
เมษายน ๒๕๑๗
งานมงคลสมรสลูกสาวเริ่มวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ และเขาขับรถไปถึง
แกกรรมก็ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เมื่อคราวเรือลมเขาอายุได ๒๔ ป เขามีอายุ
ตอมาอีก ๒๔ ป รวมอายุได ๔๘ ป
เมื่อคุณกรู ทรัพยทอง ไดถึงแกกรรมไปแลว จึงไดพูดถึงความฝนของเขาให
แมและภรรยาฟง บางคนพอรูเรื่องก็พูดกันไปตาง ๆ นาน วาถาเปนเชนนั้นควรบวช
เสียจะไดไมตาย ฝายทางแมและภรรยาก็พูดวา “ถารูเรื่องเสียแตตน ก็ใหบวชเสีย
แลว” ขอใหผูอานทุกทานไดโปรดพิจารณาวา “ความจริงคืออะไร”
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