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ตายแล้วฟ้ืน 

โดย พนัเอกเสนาะ 

(๑) อารัมภบท 

     เรื่องราวท่ีผมจะพดูในวนันีถ้า้คิด ๆ ดมูนัไม่นา่จะเป็นไป

ได ้แตว่า่เรื่องตา่ง ๆ เหลา่นีม้นัเกิดขึน้แลว้กบัผม และมนัเกิดขึน้

สาํหรบัผูท่ี้ตายไปแลว้นะครบัคนท่ีตายไปแลว้ไม่สามารถฟ้ืน

ขึน้มาและพดูหรอืบรรยาย ความรูส้กึในสิง่ท่ีเขาไปพบเห็นมาให้

ฟังได ้เพราะเขาไม่มีโอกาสหรอืบางท่านอาจจะมีโอกาส แตเ่ป็น

คนท่ีไม่คอ่ยจะมีเกียรติ เม่ือพดูจาไปแลว้ก็ดวูา่เช่ือถือไม่ได ้

เพราะฉะนัน้เหตกุารณท่ี์เกิดขึน้ก็เลยเป็นส่ิงท่ีเรน้ลบั ไมมี่ใคร

สามารถจะพสิจูนไ์ด ้แตใ่นฐานะท่ีผมประสบมา เหตกุารณต์า่ง 

ๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตผม ผมกลา้ยืนยนัวา่ เรื่องเหลา่นีมี้จรงิ เรื่อง

ของผมท่ีจะเลา่จะเริม่ ณ บดันี ้

 

(๒) ประวัตพินัเอกเสนาะ 
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     ชีวิตผมเกิดมาเป็นลกูสิบเอก คณุพอ่เป็นทหารรกัษาวงั

ชีวิตความเป็นอยู่แรน้แคน้ เพราะวา่คณุพอ่มีลกูเยอะถึง ๑๐ คน 

ผมเป็นคนท่ี ๓ เม่ืออายไุด ้๘-๙ ขวบ ชว่งนัน้คณุพอ่มีลกูถงึ ๖-

๗ คน แลว้นะครบัเพราะฉะนัน้ความเป็นอยู่ลาํบากมาก เม่ือ

เวลาฝนตกทกุคนนอน แตผ่มตอ้งออกไปหาปลา นอ้งอีกคนไป

หากบหาเขียด อีกคนหาผกับุง้ เพ่ือมาเป็นอาหารมือ้เชา้ 

เงินเดือนสิบเอกแค ่๒๒ บาท เทา่นัน้ ผมโตขึน้ผมตอ้งไปรบ

เวยีดนาม ไม่ใช่เพราะผมอีโกท่ี้ไปเพราะผมตอ้งการเงินมาให้

ญาติพ่ีนอ้งผมเรยีนหนงัสือ เพราะคณุพอ่ผมเสียตัง้แตปี่ ๒๕๑๓ 

พดูถึงเรื่องความตายทกุคนก็ไม่อยากจะพบ ไม่อยากประสบ แต่

ทกุคนก็อยากรูว้า่ เม่ือเวลาตายแลว้ไปไหน จรงิหรอืไม่เม่ือตาย

แลว้เราตอ้งไปนรกหรอืไปสวรรค ์เราทาํบญุเราจะไดบ้ญุเราทาํ

บาปเราจะไดบ้าป เรื่องนีท้่านทกุคนก็สงสยัทกุคนมีกรรมแตว่า่

กรรมของเรานี ้อาจจะเป็นมนษุย ์อาจจะเป็นสตัว ์เราไดส้รา้ง

กรรมสรา้งเวรไวก้บัใคร อนันีเ้ราไม่ทราบได ้แตเ่ม่ือเกิดมาใน

ชาตินี ้กรรมนัน้มนัก็ตามมา บางทา่นอาจจะไม่เช่ือวา่กรรมนัน้
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เป็นมาอย่างไร แตก่รรมนัน้มี แตเ่ราไม่รูท้กุคนเกิดมาก็จะตอ้งมี

การตายแน่นอน พระพทุธเจา้ทา่นตรสัวา่สตัวโ์ลกยอ่มเป็นไป

ตามกรรม หมายความวา่กรรมท่ีวา่นัน้คือกศุลกรรมและ

อกศุลกรรม ซึง่เราเรยีกวา่กรรมดีและกรรมชั่ว ท่านอาจจะอยาก

ทราบวา่เวลาจะตายนัน้มนัเป็นอย่างไรเพราะเม่ือมีการตายนัน้

จะตอ้งมีการตัง้ศพสวด นิมนตพ์ระมาสวดศพ เป็นการแผ่บญุ

กศุลใหแ้ก่ผูท่ี้ตายไปแลว้และก่อนท่ีเราจะบรรจศุพคนตายลงไป

ในโลง เรามีการรดนํา้ศพท่ีมือขวา เวลาท่ีเรารดนํา้ศพ เรามกัพดู

กนัอยา่งนี ้คือขออโหสิกรรมผูต้ายเม่ือสมยัท่ีท่านยงัมีชีวิตอยู ่

กรรมใดท่ีเราเคยผิดพอ้งหมองใจก็ขออโหสิกรรมเสียในชาตินี ้

อีกคนหนึ่งก็อาจจะพดูวา่ขอใหท้า่นไปสูส่คุติ อีกท่านก็อาจจะ

พดูวา่ขอใหท้่านจงไปสูส่มัปรายภพเทอญ บางท่านก็บอกวา่

ชีวิตของคนเราเกิดมาแลว้ก็ตอ้งตายเหมือนกนั ขอใหท้่าน

อย่าไดห้่วงรา่งและหว่งวิญญาณในชาตินีเ้ลยขอจงไปสูส่คุติเถิด 

บางคนก็รดนํา้ศพไปอย่างนัน้น่ะแตก็่ไม่ไดพ้ดูอะไร การท่ีเราทาํ

อย่างนัน้ เราก็ตอ้งการใหค้นท่ีตายไปอยู่ภพหนา้ ทัง้ ๆท่ีเราก็ไม่รู ้
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วา่มีจรงิมัย้จรงิใหเ้ขาไปอยู่ในภพหนา้ดว้ยความสขุกวา่ท่ีเขาอยู่

ในชาตินี ้ถงึแมว้า่เขาจะมีความลาํบากในชาตินีอ้ยา่งไรเพียงใด

ก็ตามเม่ือเวลาเขาตาย เราก็ขอใหเ้ขาไปดี แลว้ก็ไปอยูดี่กวา่ท่ี

เขาเป็นอยู่ในชาตินี ้

 

(๓) ตายคร้ังที ่๑ 

   แตค่วามจรงิแลว้การท่ีเราพดูอย่างนัน้มนัก็มีสว่นถกูบา้ง

แตก็่ไม่ใช่จะถกูทัง้หมดรอ้ยเปอรเ์ซ็นตก์ารท่ีเรารดนํา้ศพ เราควร

จะพดูอย่างนีค้รบั" ชีวิตของคนเกิดมาท่านกบัเราตายเหมือนกนั 

แตว่า่ใครจะตายชา้ตายเรว็ขอใหก้รรมดีท่ีท่านไดส้รา้งไวใ้นชาติ

นีใ้นภพนีจ้งชว่ยนาํท่านไปสูส่คุติอย่างนีค้รบัจงึจะถกู "และตอ้ง

พดูอีกอย่างหนึ่ง ซึง่คนตายตอ้งการมากท่ีสดุ คือ อย่าไดห้่วง

ญาติมิตร อยา่ไดห้่วงทรพัยส์มบติัซึง่มนัไม่มีแก่นสารอะไร ขอให้

ท่านตดัส่ิงเหลา่นีใ้หไ้ด ้และขอใหก้รรมดีท่ีท่านทาํในชาตินีพ้า

ท่านไปสูส่คุติ อย่างนีน้า่จะถกูตอ้งมากกวา่ซึง่ผมจะมีเหตผุลใน

การท่ีจะพดูตอ่ไปในเรื่องการตายครัง้ท่ีหนึง่ ท่ีกองทพัหนึง่มี
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สโมสรของ พนั สห.มทบ.๑ ผมไดม้าเลน่รมัม่ีท่ีน่ีติตตอ่กนัเป็น

เวลา ๖ เดือน ๖ เดือนนีผ้มจะเลิกในราวเท่ียงคืน ตลอด วนันัน้

ประมาณวนัท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๑๓ ก็ปรากฏวา่ผมเลน่ไพ ๓ วนั 

ศกุร ์เสาร ์อาทิตย ์วนัแรกทานขา้วได ้วนัท่ีสองทานกว๋ยเต๋ียว

วนัท่ี ๓ ทานนํา้อดัลม พอคืนวนัอาทิตยผ์มก็หมดแรง ผมจะลกุ

ขึน้ไปหอ้งนํา้ปรากฏวา่หนา้มืดลม้ตงึ เพ่ือน ๆ ถามวา่จะไปตาย

ท่ีบา้นหรอืจะไปโรงพยาบาล ผมบอกไปตายโรงพยาบาล ญาติ

พ่ีนอ้งไม่เหน็ใจ เขาก็พาผมไปบา้นในสภาพของคนท่ีเรยีกวา่

หมดสภาพเหมือนนกปีกหกัไม่มีแรง โซซดัโซเซนะฮะ หนา้ดาํ 

ดาํป๋ีเลย ผมก็บอกคณุแม่วา่ผมไปเลน่ไพม่า แลว้ก็ไม่ไดท้านนํา้

ไม่ไดน้อนเลย คณุแม่มองดลูกัษณะทา่ทางการพดูของผมแลว้

มนัเหน็ดเหน่ือยมาก ทา่นก็บอกวา่ไปนอนพกัผ่อนซะในระหวา่ง

นัน้ผมก็มีอาการหนาวสั่น เทา้เริม่ชา แลว้ตาก็มองไม่เหน็ คณุ

แม่ก็คิดวา่ผมคงจะตอ้งตายแน่ท่านก็เลยใหน้อ้งชายไปซึอ้ดอก

ไมม้า แลว้ก็ใหผ้มสวดมนต ์ทา่นใหผ้มนกึถึงพระท่ีผมนบัถือ ให้

นกึถงึหลวงพอ่ท่ีเราเคารพเพ่ือวิญญาณเราจะไดไ้ปสูส่คุติตาม
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ความเช่ือของผูใ้หญ่ท่านใหผ้มพดูคาํวา่พระอรหนัต ์ผมก็ไม่รูว้า่

พระอรหนัตห์มายความวา่ยงัไงผมก็นกึวา่คงเป็นพระพทุธเจา้

มากกวา่ ผมก็พดูตามท่ีคณุแม่วา่ " ตอนนีม้นัก็มีโลหิตออกทาง

ปากจมกูและท่ีหเูทา้ชาแลว้ก็เริม่ลมสวา้นลมสวา้นมนั จะตี

ขึน้มาเสียงมนัจะอูใ้นหคูรบัดงังง้งง้ งง้...ง ดงัวิว้ วิว้ วิว้... ว ดงั

ตลอดเลย นั่นหมายความวา่ชีวิตใกลจ้ะสิน้แลว้ แลว้ตวัน่ีเยน็ชา

ตลอด เย็นมาก คณุแม่ก็ไม่รูจ้ะทาํยงัไงฮะคณุแม่ก็รอ้งไห ้ท่าน

รอ้งไหต้ลอดเวลา ผมก็บอกวา่ คณุแม่ครบั ผมไดย้ินเสียงระฆงั

ดงัเพราะตอนนัน้มนัเป็นเวลาใกลส่ี้ทุ่มคณุแม่ก็บอกวา่ระวงัท่ีวา่

นีม้นัเป็นระฆงัแบบท่ีแขวนไวต้ามโบสถ ์มีใบโพธ์ิเขามีเงนิเขาก็

ซือ้มาแขวนไวท่ี้บา้น เราคนจนเราก็ไมมี่อย่าไปสนใจเลยลกูวา่

พระอรหนัตต์อ่ดีกวา่ ผมก็วา่พระอรหนัตต์อ่ เด๋ียวเดียวเท่านัน้

ผมไดย้ินเสียงพระสวดพระท่านสวดมาแตไ่กล ผมก็บอกคณุแม่

ครบัผมไดย้ินเสียงพระสวด คณุแม่ก็บอกมีคนตายใกล ้ๆ บา้น

เรา เขาเป็นเศรษฐี เขาเอาศพตัง้ท่ีบา้นสามารถท่ีจะเลีย้งแขกได ้

๓ มือ้ ซึง่มนัเปลืองกวา่ไปเลีย้งท่ีวดัเพราะเขาเป็นเศรษฐีลกูอย่า
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ไปสนใจเลย วา่พระอรหนัต ์วา่นะโมตามท่ีแม่บอกดีกวา่ ผมก็วา่

ตามคราวนีผ้มเหน็กอ้นเนือ้พงัผืดท่ีมนัน่าเกลียดมากมนัลอย

จากทอ้งฟ้าลอยมาลอยมา แลว้ผมก็บอกคณุแม่วา่ผมเห็นเนือ้

พงัผืด ซึง่เป็นปุ่ มปมคลา้ย ๆ กบัหนงัคางคกซึง่มนันา่เกลียดมาก 

เม่ือมนัลอยเขา้มาหาผม ผมมีความขยะแขยง ความน่าเกลียด

ของมนัมากผมก็แลบลิน้ออกมาเต็มท่ีในชว่งนีผ้มปัสสาวะราด

และอจุจาระก็ออกเลือดออกปาก ออกจมกู แลว้คณุแม่บอกวา่

ผมคอพบัไปและหวัใจไม่เตน้ " 

 

(๔) ทอ่งแดนนรกและสวรรค ์

คณุแม่ก็หวงัวา่ พรุง่นีจ้ะรดนํา้ศพกนัท่ีวดัโสมฯ ก็ไดมี้การ

ติดตอ่กบัท่ีวดั จะเอาศพผมไปรดนํา้ศพท่ีศาลา ๓ และไดมี้การ

ติดตอ่กบัทางญาติท่ีชลบรุบีา้งท่ีเพชรบรุบีา้งท่ีนครสวรรค์

นครปฐม และท่ีปากเกรด็ คือบอกหมดทัง้ญาติคณุพอ่คณุแม่

เพ่ือจะใหม้ารดนํา้ศพ ช่วงนีก็้เป็นชว่งท่ีผมไปแลว้นะครบั ตอ่ไป

ก็เป็นชว่งท่ีผมจะไปพบอะไรขา้งบนบา้ง ผมไม่ทราบวา่ผมใช้
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เวลาเท่าไหรใ่นการท่ีจะรูส้กึตวัวา่ผมไดม้าเดินอยู่ในท่ีแหง่หนึ่ง 

ซึง่เป็นพืน้ราบน่าเดินมาก พืน้ราบนัน้เปรยีบเสมือนสนามบิน

ดอนเมือง แตว่า่เทา้ท่ีเราเดินผมไม่มั่นใจวา่เป็นการเดินเอาฝ่า

เทา้ลง ผมรูส้กึวา่ผมเดินเอาฝาเทา้หงายขึน้ซึง่มนัผิดปรกติ 

แลว้พึน้ท่ีนั่นกม้มองไม่เห็น เพราะมนัเป็นพวกหมอกสีขาว และ

หมอกสีขาวนัน้ทบึมาก แตผ่มมองเห็นตวัเองนุง่กางเกงสีนํา้เงิน 

เสือ้ยืดสีขาว แตค่นท่ีเขาเดินกบัผมไม่เหมือนผม คือเขาแตง่ชดุสี

ขาวลกัษณะเป็นผา้มดัตราสงั แลว้ตวัเขาไม่ไดมี้เนือ้มีหนงั

เหมือนอย่างเรา คือตวัเป็นกระดกูทัง้สิน้ เพราะเราสงัเกตได้

เวลาเขาเดิน ตรงหวัเข่าเขาท่ีหายไปกบัหมอกควนั ซึง่ทว่มพืน้

อยู่นัน้ ผมเห็นเขาเดินหย่ง ๆเหมือนหนงัสโลวแ์ลว้ก็เห็นเป็นกระ

ตกู มีเสียงดงัของกระดกูกระทบกบัพืน้ แลว้ทกุคนท่ีเดินไป

รอ้งไห ้รอ้งไหท้กุคน เขารอ้งไหท้าํไมครบั เขารอ้งไห ้เพราะ

เสียดายเวลาเม่ือตอนท่ีเขาเป็นมนษุยเ์ขาไม่ไดท้าํบญุเลย หรอื

ทาํก็ทาํนอ้ย ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ เม่ือเขาเดินทางไปเขา

หิว เม่ือหวิเขาก็ไม่มีอาหารทาน. ในระหวา่งท่ีเดินไปนัน้มนัจะมี
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อาํนาจอนัหนึง่ท่ีเราไม่สามารถท่ีจะบอกไดว้า่อาํนาจนีม้าจาก

ไหน เราจะไดย้ินแตเ่สียงดงัขึน้จากทอ้งฟา้ เสียงนัน้บอกวา่ 

บดันีท้า่นตายแลว้ ขอใหท้า่นปฏิบติัตวัดงันี ้หนึง่ อยา่คิดถึง

ญาติพ่ีนอ้ง ลกู เมีย และรา่งของตวัเองท่ีอยู่ในเมืองมนษุย ์หา้ม

คิดถึงเด็ดขาด ใครคิดจะมีโทษ โทษนัน้หนกัมาก เด๋ียวจะเลา่วา่

เป็นยงัไง ตอ่ไปประการท่ีสองในระหวา่งเดินไปหา้มเหลียวซา้ย

หา้มแลขวา หา้มหนัหลงั ประการท่ีสาม หา้มพดูจากนัระหวา่ง

ทางท่ีเดินกนัไป เหลา่นีเ้ป็นบญัญติัท่ีมีการสั่งหา้มไวแ้ลว้ถา้ไม่

ปฏิบติัตามจะมีโทษมาก เม่ือเราฟังโทษแลว้ เราจะรูส้กึวา่โทษ

นัน้เป็นโทษท่ีน่ากลวัมาก เราเป็นทหารน่ีเจา้นายผูบ้งัคบับญัพา

บอกวา่ถา้ทาํผิดอย่างนีจ้ะตอ้งถกูขงั ๓ วนั เรามีระยะเวลาออก 

และเราก็สามารถท่ีจะทนไดแ้ตโ่ทษของเขาขา้งบนนัน้ไม่

เหมือนกนั ยกตวัอย่างเช่นคนท่ีถกูตีถกูโบย เน่ืองจากกอ่กรรมไว้

ในชาตินีม้าก เวลาตายไ้ปแลว้จะมีคนมารบั แลว้คนท่ีรบันัน้จะ

ทบุตีการตีดว้ยหวายของเขา เขาไม่ใช่เฆี่ยนตีหลายที เขาตีเพียง

ทีเดียวหีนเดียว แตก่ารเจ็บนัน้เจ็บไปถึง ๓-๔ ชั่วโมง แลว้คนท่ี
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ถกูตีนัน้จะรอ้งโหยหวนเจ็บปวดมาก ท่ีผมฟังดงันัน้เสียงมนั

โหยหวนมากจนกระทั่งเรยีกวา่เรากินขา้วเสรจ็ เสียงนัน้ก็ยงัได้

ยินอยู่เรื่อยไป อนันีท้กุคนเหน็ภาพแลว้นะครบัวา่ผมเดินไปยงัไง 

และมีใครบา้ง แตผ่มจะไม่พดูถึงการไปนรกนะครบั ผมจะพดูถงึ

เรื่องการไปสวรรคเ์ท่านัน้ เพราะขา้งบนเขาสั่งมาวา่ ถา้ท่านจะ

พดูถึงเรื่องการไปสวรรคน์ัน้ ท่านพดูไดข้า้งบนไม่ขดัขอ้ง แตห่า้ม

พดูเรื่องการไปนรก เพราะวา่ในการท่ีเราพดูมนัจะมีผลเสียผลดี

ไม่เหมือนกนั อย่างเช่นเราบอกเขาวา่ทา่นทาํบญุสิ ใสบ่าตรพระ

วนัละองคสิ์ ถงึแมไ้ม่มีก็ใสไ่ข่ตม้หรอืไข่ดาวก็ได ้ไม่มีก็ปาท่องโก๋

หรอืซาลาเปาถวายพระชิน้สองชิน้ก็ได ้ถา้หากทา่นไมท่าํมนัก็ไม่

มีผลเสียอะไรสงัคมก็อยู่ได ้ไม่มีปัญหาอะไรแตถ่า้หากเราบอก

วา่ ท่านอยา่ไปผิดถกูผิดเมียเขาทา่นอย่าไปปลน้จีขี้โ้กง อย่าไป

ฆา่คนนะถา้หากทา่นทาํอยา่งนีท้า่นจะไดร้บัโทษอยา่งนี ้หนึ่ง 

ท่านอาจจะตอ้งลยุกอบวัท่ีมีหนามแหลมคม ซึง่หนามนีเ้ป็น

หนามเหลก็ทา่นจะตอ้งปีนตน้งิว้ซึง่มีอีกาปากเหลก็และขา้งลา่ง

จะมีคนคอย 
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เฆ่ียนคอยโบยใหท้า่นตอ้งปีนตน้งิว้วนัหนึง่ไม่รูก่ี้เท่ียว ทา่น

ตอ้งนั่งในท่ีแคบ ๆ โดยท่ีไม่มีอาหารกิน แลว้ก็จะมีคนมาเฆ่ียนตี

ท่านทกุชั่วโมง ถา้หากเราพดูไปอย่างนีไ้ม่มีใครเช่ือ เม่ือไม่มีใคร

เช่ือคนตา่ง ๆ เหลา่นัน้ก็ขดัขืนเม่ือเขาเกิดการลองดีขึน้มา เขาก็

ไปก่อกรรมทาํชั่วขึน้มา มนัก็เกิดผลเสียขึน้ตอ่มนษุยโลก

เพราะฉะนัน้ไอเ้หตผุลอนันีน้ะครบั ผมถงึไม่พดูเรื่องการไปนรก 

ดงัท่ีผมก็เหน็วา่นรกมีอะไรหลายตอ่หลายอย่าง แตพ่ดูไม่ได ้

เพราะรบัปากไวแ้ลว้วา่ไมพ่ดู แลว้ผมกลวัมากครบั ผมถงึไม่พดู 

 

(๕) อานิสงคก์ารใส่บาตร 

     ทีนีใ้นระหวา่งท่ีเดินไปนะครบัทางขวาก็เป็นพืน้ท่ีวา่งโลง่ 

ทางซา้ยก็เป็นเหมือนคนใสบ่าตรเต็มหมดเลยนะครบั แลว้แตว่า่

คนมีคนจน แตค่นจนก็มีพวกโต๊ะไม ้ขนัทองเหลือง ขนั

อะลมูิเนียมใสข่า้วป่ินโตก็ใสก่บัขา้วคนรวยก็มีเกา้อีม้กุเกา้อีเงนิ

และอาหารก็แตกตา่งกนัออกไปผมก็รูส้กึวา่ผมหวิขา้ว ผมก็มอง

ไปท่ีท่ีเขาตัง้อาหารอยู่ก็มีผูห้ญิงคนหนึ่งกวกัมือเรยีกผม บอกวา่ 



12 
 

เอา้ ! รอ้ยโท เสนาะอาหารคณุอยู่ทางนี ้ตอนนะผมยงัเป็นรอ้ย

โท เขาก็เรยีกผมเขา้ไปเขาก็เอาอาหารใหผ้มทานตลอด ผมทาน

ไปผมก็คิดนะครบัวา่ อาหารตา่ง ๆ เหลา่นีผ้มเคยเหน็ท่ีไหน ผม

นกึไดค้รบัวา่เม่ือตอนสมยัผมอาย ุ๗-๘ ขวบ คณุพอ่คณุแม่ใชใ้ห้

ผมเป็นผูใ้สบ่าตรตอนเชา้ตลอดเวลา เน่ืองจากครอบครวัเราจน 

เพราะฉะนัน้เราจงึทาํบญุใสบ่าตรทัง้ขา้วแดงขา้วขาว สว่น

กบัขา้วนัน้ คณุแม่ก็ช่วยรายไดข้องคณุพอ่ก็โดยท่ีคณุแม่ก็เป็น

แม่คา้ขายขา้วแกงใหก้บัทหารเกณฑ ์เพราะงัน้อาหารท่ีใสบ่าตร

พระก็เป็นพวกแกงซะเป็นสว่นใหญ่ พวกแกงปลาดกุแกงปลา

ไหลแกงเนือ้ปลาททูอดไข่ลกูเขย ไข่ตม้ ไข่ดาว ไข่พะโลม้นัจะ

เป็นลกัษณะนีม้าก ขณะผมทานผมคิดไดว้า่ ไอข้นัเงนิใบนีม้นั

เป็นขนัลา้งหนา้ของคณุแม่ผม และก็ไอข้นัทองเหลืองท่ีใสข่า้ว

แดงเป็นขนัลา้งหนา้ของคณุพอ่ผมท่ีใหผ้มใสข่า้วแลว้ก็เอามาใส่

บาตรพระ ผมทานเสรจ็ผมก็นกึนะฮะนกึถงึการทาํบญุเม่ือตอน

สมยัท่ีผมเป็นเด็กอยู่ ผมก็คิดวา่ เม่ือผมทาํบญุมาผมก็ไดกิ้นผม

ก็ถามบอกวา่แลว้คนอ่ืนเขาจะมาทานอาหารผมไดม้ัย้ ผูห้ญิง
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คนท่ีเขามารบัผมบอกวา่ทานไม่ได ้เน่ืองจากวา่ตอนเป็นมนษุย์

นัน้ไม่ไดท้าํเอาไว ้เพราะงัน้ก็ไม่มีกิน ผูห้ญิงท่ีมารบัผมเขานุ่ง

ผา้ถงุสีเขียว เสือ้สีขาวแบบผา้ดา้ยดิบสะอาดและมีกล่ินหอม 

ทรงผมปลอ่ยแลว้มีป่ินปักผมเป็นไมไ้ผ่เสียบไวข้า้งหลงั มนัจะ

หอมชวนใหเ้ราเดินตามไปลกัษณะมนัคลา้ย ๆ ตน้ไมใ้หญ่ลอย

บนอากาศ เป็นรากสีเขียว ๆ มนั ๆแผลบ็เลย มนัจะลอยนาํหนา้

ตลอดเวลา แลว้มนัจะมีกล่ินหอมใหเ้รานีเ้ดินตามกล่ินหอมนัน้

ไปคลา้ย ๆ วา่ไปแลว้ไม่ตอ้งกลบัละใหไ้ปตลอดทาง ผมได้

เหลือบมาทางซา้ยมือนะฮะก็เหน็ตาแก่คนหนึ่ง แกสงูประมาณ 

๑๘๐ ซม. ตดัผมทรงลานบนิ นุ่งกางเกงขาสัน้ ใสเ่สือ้ดา้ยดิบ

แขนสัน้แกชะโงกทางขวามือ แลว้ก็ถามวา่เห็นนายแกมัย้ผม

บอกผมไม่เหน็หรอก เพราะผมไม่รูจ้กัวา่นายท่านช่ืออะไรอยู่ท่ี

ไหนผมไม่รู ้แกบอกวา่แกมาคอยนายแกนานแลว้ ไม่เจอสกัที 

ผมสงัเกตวา่อาหารของแกวางอยู่บนเกา้อีม้กุ มีขนัเงนิใบใหญ่ มี

ขา้วมีควนัขึน้ แลว้ก็นอ้ยหนา่ลกูใหญ่ มีทัง้เงาะ ลางสาดหรอื

ผลไมล้กูโต ๆ แกงก็ใสภ่าชนะท่ีดีมากเลย แลว้มีควนัขึน้ตลอด 
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ผมก็ทานเงาะของผมท่ีมนัดีมั่ง ใหญ่มั่ง เลก็มั่งและกนัไปนะฮะ

ซึง่เทียบเขาไมไ่ด ้

 

(๖) ผลของกรรมช่ัว 

ในขณะเดียวกนัผมก็มองไปทางขวามือ ผมก็เหน็ผูช้ายคน

หนึง่ แตง่สีขาวแบบท่ีผมวา่ แกกินขา้วแลว้แกก็รอ้งไหน้ ํา้ตาแก

ไหลพรากเลยแกกินขา้วไม่เหมือนเรากินอย่างเรากินเราใช ้ชอ้น

ตกัทานปรกติแตแ่กกินแกตอ้งใชมื้อหยบิขา้วทีละเม็ดเขา้ปาก 

เวลาแกกินทีแกตอ้งรอ้งทีรอ้งโหยหวนผมก็ถามผูห้ญิง ท่ีเขามา

รบัผูช้ายคนนีว้า่ทาํไมเขาถึงเป็นอยา่งนีน้า่สงสารนะ น่าเวทนา

เขาก็เลา่ใหฟั้งวา่ เม่ือตอนท่ีผูช้ายคนนีย้งัเป็นมนษุย ์เขาเป็น

พอ่คา้ ก็มีพระองคห์นึง่มาบิณฑบาตตอนเชา้แกก็ไม่อยากให้

พระมาบิณฑบาต เพราะแกไม่อยากทาํบญุ วนัแรกแก ก็ทาํบญุ

ดว้ยขา้วดิบ พระก็กลบัไปวดัไปฉนัขา้วดิบก็ทอ้งเสียอีกวนัหนึ่ง

พอ่คา้คนนีก็้แกลง้เอาขา้วไหมใ้สบ่าตรเพ่ือจะไม่ให ้พระองคนี์ ้
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มาบิณฑบาตอีกอีกวนัก็เอาขา้วบดูสว่นผลไมก็้เอาท่ีดิบมั่งสกุมั่ง

เน่ามั่งเอามาใสบ่าตร 

 

(๗) ตายแล้วฟ้ืนคร้ังที ่๑ 

     ผมหมดสติหรอืผมตายไป ดงัท่ีวา่น่ีก็เป็นเวลาตัง้แต ่๔ 

ทุ่มของคืนวนัอาทิตย ์แลว้วนัจนัทรต์อน ๔ โมงผมฟ้ืน ตอนช่วง

ท่ีผมสิน้ชีวิตหรอืวา่ตายไป คณุแม่ผมจดุธูปตลอดไม่ใหข้าดเลย

นะ โดยท่ีขอชีวิตผมจากส่ิงศกัดิสิ์ทธ์ิ โดยคณุแม่ก็หวงัลม ๆ แลง้ 

ๆ ไปอย่างนัน้เอง คลา้ย ๆ กบัวา่คณุพอ่ก็มาเสียไป ถา้มาเสียผม

อีกคน นอ้ง ๆ อีก ๗ คน ก็ไมไ่ดเ้รยีนหนงัสือกนัก็อยากจะขอ

วิญญาณหรอืขอชีวิตผมคืนมา ซึง่มนัเป็นเรื่องท่ีไม่นา่จะเป็นไป

ได ้แตผ่มก็กลบัฟ้ืนขึน้มานะฮะ แลว้ผมก็ไปรกัษาตวัอยู่

โรงพยาบาลพระมงกฎุประมาณ ๓-๔ วนั หมอก็ใหอ้อกซิเจน 

นํา้เกลือ ใหเ้ลือด แลว้ผมก็มีชีวิตอยู่รอดมาจนกระทั่งมีการตาย

ครัง้ท่ีสองขึน้มา คราวนีผ้มตอ้งเรยีนใหท้ราบก่อนวา่ ผมเริม่ป่วย

เป็นโรคไตวายเม่ือวนัท่ี ๑ พฤศจิกายน พทุธศกัราช ๒๕๒๗ ผม
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ไดเ้ขา้รบัการรกัษาท่ีตกึแปดชัน้ โรงพยาบาลพระมงกฎุฯ หอ้ง 

๖๑๙ ผมป่วยอยู่ประมาณเกือบ ๗๐ วนั วนันัน้เป็นวนัท่ี ๗ หรอื

ท่ี ๘ เดือนมกราคม ๒๕๒๘ ซึง่เป็นวนัท่ีผมดีใจท่ีสดุ เพราะคณุ

หมอผูร้กัษาก็บอกวา่ผูก้ารกลบับา้นไดแ้ลว้นะ เพราะวา่โรคไตท่ี

เป็นนัน้ไดร้บัการรกัษาขัน้ตน้ ไดมี้การเจาะหนา้ทอ้งแลว้ก็ใช้

นํา้ยาลา้งหนา้ทอ้ง คือถ่ายเอาของเสียออกทัง้หมด ๕๔ ขวด ก็

หมายความวา่พน้ขัน้อนัตรายแลว้กลบับา้นไดแ้ลว้ก็รอการ

ผ่าตดัเสน้เลือดดาํเสน้เลือดแดง คือรอใหเ้สน้มนัโตจะไดใ้ชก้าร

ลา้งทางเครือ่งไตเทียมตอ่ไป ผมก็ดีใจมากตอนนัน้ผมกบัภรรยา

ยงัคยุกนัเรื่องหนงั ที.วีท่ีดใูนหอ้งผูป่้วยพิเศษท่ีผมนอนอยู่นัน้ 

พอหนงัเรื่องนีจ้บตอน ๒ ยาม ๑๕ ผมก็นอน ก็ตา่งคนตา่งนอน

ลง พอลม้ตวัลงนอนผมรูส้กึวา่มีคนมาปลกุผมนะครบั โดยคน

จาํนวนมากไมต่ํ่ากวา่รอ้ย ๆ คนผมก็ลืมตาขึน้มากปรากฏวา่ 

ทางซา้ยมือของผมในลกัษณะท่ีผมนอนอยูบ่นเตียงนีน้ะครบั ผม

เห็นมือของคนเป็นรอ้ย ๆมือยุ่บยั่บเลย สว่นหลงัมือเป็นสีดาํ

คลา้ยๆแช่นํา้คราํ แตฝ่ามือน่ีเหลืองคลา้ย ๆ สีทอ้งจิง้จก เหลือง



17 
 

มากและซีดมาก เสียงรอ้งน่ีไม่รูใ้ครเป็นใครเลย ระงมไปหมด 

ผมไม่ทราบวา่หผูมฝาดไปหรอืเปลา่ ตอนแรกลืมตาดก็ูเห็นภาพ

ไหว ๆ ทางขวามือผมเห็นผูห้ญิง ๒ คนนุง่ผา้ถงุสีนํา้ตาลไหมเ้ก่า 

ๆ ตวัแกผอมมากเหลือแตห่นงัหุม้กระดกู มือแก ก็มีแตก่ระดกู 

กาํลงัจบัแขนผมดงึขึน้เอาไวท่ี้แกม้แก ๒ หนนะครบั แลว้แกก็

รอ้งไห ้ผมก็แอบชาํเลืองด ูเอ๊ะ ! ผูห้ญิงคนนีไ้ม่ใช่คนน่ี มนัเป็นผี

น่ีเพราะวา่ดวงตาของแกมนัไม่มีดวงตาสีดาํเลย มนัเป็นดวงตาสี

ขาวแตมี่เลือดสีแดงเต็มหมดเลย แลว้ตาแกก็ลกึโบ แกม้ตอบ 

แกหิวโหย มาก ปากแกแหง้ แกรอ้งไหแ้บบผมไม่รูจ้ะเรยีกยงัไง

ไอค้วาม เศรา้โศกของแก แกรอ้งไหเ้หลือเกิน โหยหวนมาก ใน

ระหวา่งนีผ้มก็นกึถงึพระนะครบัวา่ตอนนีผ้มถกูผีหลอกผมก็นกึ

ถึงหลวงพอ่ผา หลวงพอ่โอภาศร ีหลวงพอ่วดัปากนํา้ท่ีผมเคารพ

นบัถือ พระแกว้ พระชินราช ผมก็นิมนตม์าหมดเลยผมก็ท่อง

คาถาของหลวงพอ่โอภาศร ีท่องสามจบแลว้ก็ยงัไม่ไปทอ่งคาถา

ของหลวงพอ่วดัปากนํา้ก็ไม่ไป ท่องนะโมตสัสะแลว้ก็ไม่ไป เม่ือ

ไม่ไปแลว้เขาทาํยงัไงรูไ้หมครบั ตอนนีเ้ขาเริม่ยกตวัผมขึน้จาก
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เตียง ยกขึน้ๆ ๆ ผมก็เริม่กลวัผมก็รอ้งเรยีกแฟนผมวา่ แม!่ 

ผีหลอก!ผมอา้ปากลั่นหอ้งเลยแตว่า่แฟนผมไม่ไดย้ิน แกก็หลบั

ไปเรื่อยเลย เหน็ทา่ไม่ดีผมก็บอกวา่ เอายงังัน้ผมรูแ้ลว้วา่ท่ีทา่น 

ๆ มาทา่นตอ้งการใหผ้มชว่ยเหลือ ผมจะทาํบญุใสบ่าตรแผ่สว่น

กศุลไปใหพ้รุง่นีน้ะ เสียงก็ยงัรอ้งอยู่ และยกผมขึน้สงู ผมก็จะตก

เตียง ผมก็บอกงัน้พรุง่นี ้ผมจะนิมนตพ์ระท่ีวดัมะกอก เพราะมนั

ใกลโ้รงพยาบาลพระมงกฎุฯ มาทาํสงัฆทานใหใ้นหอ้งนีเ้ลย 

เสียงนัน้ก็ยงัรอ้งไหโ้หยหวนตอ่ไปอีก ผมกลวัมาก แลว้หนา้ตา

ของแตล่ะคนก็เริม่ปรากฏใหเ้หน็ในลกัษณะของหนา้กระดกู

ทัง้นัน้เลย แลว้มือน่ีซีดและน่าเกลียดมากยุ่บยั่บเลย ผมมานกึดู

เป็นรอ้ย ๆ มือเลยแลว้มาอุม้ตวัคณุอยู่ คณุจะรูส้กึยงัไง ผมก็

รูส้กึวา่ท่าไม่ดีแน่ เอาละพรุง่นีผ้มกลบัไปบา้นแลว้น่ีผมจะนิมนต์

พระ ๙ องคม์าทาํบญุและก็บงัสกุลุให ้เขาก็ไม่ยอมรบัจนกระทั่ง

ผมบอกวา่ปีนีผ้มยงัไม่ไดบ้วชเลยนะ ผมจะบวชและแผ่สว่นกศุล

ให ้เท่านัน้ละครบัเสียงหายเลย ทาํไมเขายอมรบัครบั เม่ือเรา

บอกวา่จะบวชและแผ่สว่นกศุลให ้คืออยา่งนีค้รบั การทาํบญุน่ีมี
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หลายอย่าง การทาํบญุดว้ยการใสบ่าตรนัน้ สตัวท์ัง้หลายท่ีตาย

ไปแลว้สามารถจะไดร้บัเพียงบางสว่น เพราะวา่ผูท่ี้ก่อกรรมทาํ

เข็ญไวเ้ช่น ฆา่บพุการ ีฆา่พระสงฆ ์แลว้ก็ทรมานสตัว ์ตวัอย่างนี ้

นะครบัเวลาเราทาํบญุใสบ่าตร พวกนีไ้ม่ไดร้บัครบั เพราะวา่

พวกนีไ้ม่ไดเ้ป็นผี แตเ่ขาเป็นเปรต เขาเป็นเปรต อยู่ในนรก มนัมี

ขมุอะไรตา่ง ๆ อีก เขาตกนรก คราวนีถ้า้หากวา่เขาอยู่ลกึไป ๓ 

เมตร เราเอาไมป้ระมาณ ๑๐๐ เมตร แลว้ก็ผกูอาหารไป เขารบั

ไม่ได ้เพราะงัน้เขาก็ไมย่อมรบัในส่ิงท่ีผมเสนอไปเราบอกเราจะ

ทาํบญุดว้ยการถวายสงัฆทาน หมายความวา่เราตอ้งเสียเงิน

มากขึน้มานิดหนึง่ แตเ่ขา มีบาปมากเขาก็รบัไม่ได ้เพราะ งัน้วธีิ

สดุทา้ยท่ีเขาจะรบัสว่นบญุจากเราไดคื้อการบวชและการแผ่

สว่นกศุลให ้เพราะงัน้พอวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ผมถึงบวช

ครบั บวชท่ีนครราชสีมา วดัเบญจมบพิตรบวชอยู่หนึง่พรรษาใน

ระหวา่งท่ีบวชผมก็ไดท้าํวตัรเชา้ทาํวตัรเยน็ ก่อนนอนก็สวดมนต ์

แลว้ก็แผ่สว่นกศุลไป หลงัจากฉนัเชา้ ฉนัเพล ผมก็สวดสพัพีให ้

ตอนกลางคืนก่อนนอนผมก็สวดชินะบญัชร เพราะ ชินะบญัชร



20 
 

สามารถจะใหไ้ดท้ัง้การแตง่งาน การทาํบญุขึน้บา้นใหมก่ารให้

ศีลใหพ้รเป็นสิรมิงคล หรอืแมแ้ตก่ารทาํนํา้มนต ์เป็นบท

ครอบจกัรวาล 

 

(๘) ทอ่งแดนสวรรค ์

     ผมไดพ้ดูถงึเรื่องการทาํบญุ และผูท่ี้ไดร้บันัน้ถา้หากวา่ 

ไม่มีเวร ไม่มีกรรมแลว้น่ี ก็จะสามารถไดร้บัสว่นบญุนี ้คราวนี ้

กลบัมาอีกนิดเรื่องการทาํบญุ คือตอนเชา้ไม่วา่จะทาํบญุท่ีไหนก็

ตามแตต่ามประเพณีเขาตอ้งมีการกรวดนํา้ บางคนบอกวา่ผม

ไม่กรวดนํา้จะไดไ้หมบอกได ้ทา่นไม่กรวดนํา้ อาหารท่ีทา่นทาํไป

มนัก็เป็นอาหารของท่าน คนอ่ืนกินไม่ได ้ญาติพ่ีนอ้งทา่น 

บพุการที่าน ปู่ ย่าตาทวดท่ีเสียชีวิตไปแลว้กินไม่ได ้แกจะมานั่ง

พบัเพียบและมานั่งคอยดอูาหารอนันี ้แตแ่กไม่ไดกิ้นเพราะกิน

ไม่ได ้วิธีท่ีเราจะแผ่กศุลไปใหค้นตาย เราไม่จาํเป็นตอ้งไปท่อง

บาลีสนัสกฤตหรอืภาษาพระเขาสวด เพราะเราไม่ใชพ่ระ 

เพียงแตเ่ราพดูวา่ ขา้พเจา้พนัเอก เสนาะ จินตรตัน ์ขออทุิศสว่น
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กศุลอนัมีขา้วแกง ปลาดกุ เป็ปซี่กระป๋อง แลว้ก็ลอดช่องนาํกะท ิ

หรอืไข่ดาวขอใหก้บัใคร ใหค้ณุพอ่สิบเอก เลือน จินตรตัน ์อะไร

อย่างนี ้แลว้ก่็คณุยาย เอย่ช่ือและนามสกลุ ถา้เราพดูอย่างนี ้

ท่านทัง้หลายท่ีเราเอย่ไปนีก็้ไดร้บัอาหารและเราไม่ตอ้งคาํนงึถึง

เลยวา่เขาจะไม่ไดร้บั เขาจะไดร้บัและมีอาหารทาน สว่นการ

ตายครัง้ท่ีสองของผม เม่ือพทุธศกัราช ๒๕๒๘ ผมยงัป่วยเป็น

โรคไตวายนะครบั นายแพทยผ์ูร้กัษาบอกวา่ภายใน ๖ เดือน ผม

จะตอ้งเสียชีวติ นายแพทยผ์ูน้ัน้ก็คือ พนัเอก สทุธชาติพืชผล 

เป็นหวัหนา้กองหน่วยไต แลว้ก็มีนายแพทยล์กูมืออีกหลายคนมี

แพทยห์ญิง อษุณา แพทยห์ญิง พนัธุบ์ปุผา ทัง้ ๓ ท่าน บอกวา่

ผมจะตายภายใน ๖ เดือน หรอืนอ้ยกวา่นัน้ เพราะฉะนัน้ใหผ้ม

เตรยีมตวัเตรยีมใจใหป้ลงซะวา่จะตอ้งตาย เพราะฉะนัน้ภายใน

เดือนมกราคม - มิถนุายน ๒๕๒๘ ผมจะตอ้งตายในระหวา่ง

ป่วยทา่นจะบอกตลอดเวลา เพราะดจูากผลเลือดของผม ทา่น

บอกวา่คนท่ีมีผลเลือด บี.ย.ูเอ็น. เสียถงึ ๒๓๐๐ ซี.ซ.ี มนัอยู่

ไม่ได ้ผมก็บอกกบัภรรยาและคณุแม่ผมใหเ้ตรยีมจดัการศพผม
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ได ้แลว้วนัท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๒๘ ผมตายจรงิ ๆ ครบัวนันัน้ผมทาํ

การผ่าเสน้เลือดเป็นครัง้ท่ีสาม แลว้ก็ครัง้ท่ี ๔ ในวนัเดียวกนั 

เพ่ือช่วยชีวิตฉกุเฉิน ๔๐๐๐ ซี.ซี.ปรากฏวา่เครื่องมนัดดูเลือดได้

แค ่๒๐๐๐ ซ.ีซี. เพราะฉะนัน้ตวัเริม่บวมครบั ปากเหมน็ และมี

การคล่ืนไสอ้าเจียน ก็ทาํท่าจะตายตอนนัน้ผมเขา้มาอยูห่อ้ง 

๖๐๙ หอ้งพดัลมคู ่อยู่กบัผูป่้วยเป็นทหาร พนัเอกพิเศษอีกคน 

แตค่นนัน้ตายไปก่อนผม เป็นโรคหวัใจ แกดีใจฮะ หวัเราะแลว้ก็

ตายไปเลย ก็เหลือผมคนเดียว วนันัน้ผมก็มีอาการแน่นท่ี

หนา้อก คณุหมอก็บอกวา่วนันีผู้ก้ารอาการไม่คอ่ยดี คณุหมอก็

ถามวา่แนน่ท่ีไหน พอผมบอกวา่แน่นท่ีหนา้อกในชว่งนีผ้มก็วืด

ไปเลย ขณะนัน้เป็นเวลา ๘ นาฬิกา ๓๐ นาที วืดไปไหนใช่ไหม

ครบั ท่านคงนกึวา่วิญญาณคงเป็นจดุเลก็ ๆ วิญญาณอาจจะ

เป็นดวงไฟกลม ๆ เหมือนอย่างท่ีชาวบา้นเขาพดูกนั ความจรงิ

ไม่ใช่นะครบั วญิญาณก็คือตวัเราเอง คือตวัผมเองก็ยงัเป็นคน

เหมือนอย่างเราเช่นนัน้ท่ีเขาเรยีกวิญญาณหมายความวา่มนัไม่

มีไส ้ไม่มีกระดกู มนัสมองก็ไม่มี มนัเป็นตวัโปรง่แสง หลบัตาดู
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นะฮะ ตอนนีผ้มก็เริม่ไปแลว้ คราวนีไ้ปสวรรค ์ครบั ผมเป็นตวั

โปรง่แสงนะครบั ทัง้นีมี้เสียงมาเรยีกผมบอกวา่พนัเอก เสนาะ 

จินตรตัน ์มาทางนีเ้สียงนีมี้อาํนาจมาก ผมก็เหลียวมาทาง

ขวามือ ก็ลกุขึน้เลยนะครบั ลกุขึน้ไป ก็เหน็รางไม่ลกุตามเราแลว้

เราก็มองตวัเราเอง เราก็เหน็วา่ตวัเราเน่ียเป็นตวัโปรง่แสงแลว้

เราก็เหน็หมอ ๓-๔ คน กาํลงัสาละวนป๊ัมหวัใจในการให้

ออกซิเจนเรา เราเหน็ เรารู ้เขาวิ่งกนัพลา่นเลย หมอผูห้ญิง ๒ 

คนหมอผูช้ายคนหนึ่ง เขาก็ใหผ้มนอน ใหเ้อาเทา้ชิดกนั แลว้

เวลาแผ่นแกว้ลอยขึน้สงูแลว้ ใหม้องท่ีเทา้อย่างเดียว หา้มมอง

ทางซา้ย ทางขวาเหมือนกบัการตายครัง้แรก แลว้ก็หา้มแหงนไป

ขา้งหลงั ประการสดุทา้ยท่ีผมจาํไดแ้ม่นท่ีสดุ หา้มคิดถึง บตุร 

ภรรยา พอ่แม่ พ่ีนอ้งหา้มทัง้สิน้ บดันีท้า่นจะตอ้งไปกบัเราในภพ

อีกภพหนึ่ง แผ่นแกว้ก็ลอยขึน้ไปสงูมากเลยครบั ผมรูส้กึหนาว

ในขณะนีท่ี้เขาหา้มเรา มองซา้ยมองขวา ผมก็ยงัอตุสา่หม์อง ผม

มองทางซา้ยไป ผมก็เห็นเตเ่มฆขาว ๆ ลอยเหมือน คนเราขึน้

เครื่องจมัโบเ้จท็อะไรอย่างนี ้แลว้เรามองเมฆลอยเขา้หาตวัเรา 
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แตท่ี่เราไปน่ีมนัหนาว อณุหภมูิก็คิดวา่คงราว ๆ ๑๘ องศา

เซลเซียส เย็นมากมนัก็ลอยไป ผมไม่รูล้อยไปไหนนะฮะ แตว่า่มี

กล่ินหอมตลอดทางเลยแลว้เราก็มองท่ีปลายเทา้อยา่งเดียว การ

เคล่ือนท่ีเขาเคล่ือนท่ีอยา่งเอาเทา้นาํไปนะครบั มนันานเท่าไหร่

ผมไม่ทราบเหมือนกนันะครบั ตอนท่ีผมชอ็คไปหรอืวา่ตายไปนัน้

มนัประมาณ ๐๘.๓๐ น. ท่ีหมอเขาเรยีกวา่ unconcious หรอื

อะไรไม่รู ้BP มนั under zero เขาวา่อย่างนัน้ผมก็จาํไม่ได ้เขา

พดูวา่ BP มนัวบูหายไปเฉย ๆ แลว้ความจรงิคือ ตาย ผมมารูจ้กั

ตวัอีกทีเม่ือแผ่นแกว้ท่ีพาผมไปมนัหยดุ เหน็คน ๓ คน มารบัผม 

แตง่ตวัเหมือนชาวบา้นธรรมดานะครบั แตว่า่เสือ้สะอาดสะอา้น 

ใบหนา้ยิม้แยม้แจ่มใส รา่งกายสมบรูณ ์เขาก็ยนิดีมากนะครบัท่ี

ผมไป ผมถามวา่ท่ีน่ีท่ีไหนเขาบอกสวรรคชัน้ ๗ ผมบอกเอ๊! ผม

ตายแลว้เหรอ เขาบอกผมตายแลว้ ผมก็ถามวา่บา้นหลงันีเ้ป็น

ของใคร เขาบอกวา่บา้นหลงัเป็นบา้นของท่าน ผมบอกบา้นผม

ไม่มีดีอย่างนีห้รอกครบั คือมนัเป็นบา้นสามมขุ แลว้ก็เป็นพืน้ไม้

สกั หนา้บา้นมีตน้ไมอ้ยู่ตน้ผมจาํไดท่ี้นั่นไม่มีฝุ่ นละอองครบั 
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เวลาเราเดินสมัผสัดว้ยฝ่าเทา้ เรารูส้กึวา่มนันุ่มสบายเหมือน

พรม แลว้ประตบูา้นผมมนัเป็นไมใ้หญ่สีแดงเหมือนบา้นโบราณ 

น่าอยูม่ากครบั 

 

(๙) วิมานในสวรรค ์

     ผมก็บอกวา่ผมไม่เคยมีบา้นใหญ่อย่างนี ้ชีวิตท่ีผมอยูใ่น

เมืองมนษุยน์ัน้ ผมมีบา้นเลก็ ๆ เท่านัน้เอง ดว้ยเงนิกู ้อทบ.แปด

หม่ืน แลว้ก็มีเงินติดกระเป๋าอยู่ส่ีหม่ืน กลบัจากลาวก็มีเงินแสน

สอง ก็ปลกูบา้นหลงัเลก็ ๆ อยู ่แตบ่า้นหลงัท่ีผมเห็นใหมม่าก

ครบั น่าอยูม่าก เราก็อยากจะเขา้ไปอยู่ เขาบอกวา่เม่ือตอนสมยั

ท่ีผมเป็นมนษุยอ์ยู่นัน้ ผมไดท้าํบญุไวเ้ยอะ ผมก็มานกึ เอ๊ะ ! 

บญุอะไร ผมทาํบญุอย่างนีค้รบั ผมทอดผา้ปา ผมทอดกฐิน 

สรา้งกฎิุสงฆ ์สรา้งโบสถ ์สรา้งศาลาการเปรยีญ สรา้งหอฉนั 

สรา้งหอระฆงั สรา้งบอ่นํา้ ผมทาํทัง้กฐินและผา้ป่าเยอะมากเลย 

เสียงนัน้ไดร้ะบวุา่บา้นนีเ้ป็นของผม ใหผ้ม เพราะวา่ผมเป็นผูท่ี้

ทาํบญุไวม้าก แลว้ผมก็ถามวา่แลว้ท่านทัง้ ๓ นีล้ะ่ ทาํไมตอ้งมา
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รบัใชผ้ม เขาบอกวา่ตอนท่ีผมเป็นมนษุยอ์ยู่นัน้ เขาไดร้บัการ

ช่วยเหลือจากผม ผมก็สงสยัวา่ผมไปช่วยเหลือใครเขาไว ้มนัก็มี

อยู่ครัง้หนึ่งท่ีไฟไหมส้ลมั พวกนีไ้ม่มีขา้ว ไม่มีอาหารไม่มี

เครื่องนุ่งห่ม ผมเคยซือ้ผา้หม่ทหารเกา่ ๆ ไปใหเ้ขา ผมเคยซือ้

ขา้วถงุของนกัการเมืองท่ีมาขายเอาไปใหเ้ขา ผมเคยซือ้ปลาทู

เค็มเป็นเข่ง ๆ เอาไปใหเ้ขา สมยัก่อนปลาทมูนัถกูน่ี ผลบญุท่ีผม

ทาํอนันี ้ทาํใหเ้ขาทัง้ ๓ คนตอ้งมารบัใชผ้ม เขาวา่อย่างนัน้นะ

ครบั ทีนีผ้มก็บอกวา่ผมจะเขา้อยู่บา้นแลว้ เพราะวา่เดินทางมา

เหน่ือย แลว้ก็ไกลมาก เขาก็บอกวา่ยงัเขา้ไม่ได ้กญุแจไม่มีผม

ทาํท่าจะเขา้ เขาแปลงรา่งเลยครบั จากลกัษณะของคนท่ีออ่น

นอ้มเป็นคนท่ีสงูใหญ่ น่ากลวัมาก เสือ้ผา้ท่ีเขาใสห่ายไปไหน

หมดก็ไม่รูมี้เตผ่า้แดงคาดเหมือนอย่างลิเก แลว้ตวัเขาก็สงูใหญ่

พอ ๆ กบัยกัษว์ดัแจง้ บงัพระอาทิตยซ์ะมดิเลย ผมก็ตกใจกลวั

มากรบีวิ่งหนีไปทางแผ่นแกว้ใส พอลม้ตวัลงนอนเสรจ็ แทนท่ีจะ

เดินทางอยา่งเม่ือกี ้ก็เดินทางตํ่าลงมา ตํ่าลงมาในลกัษณะของ

การท่ีเอาทางศีรษะเคล่ือนท่ีไป เคล่ือนท่ีมานานรูส้กึวา่กลวัมาก
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แลว้แผ่นแกว้นีก็้มาหยดุน่ิงอยู่ท่ีสวรรคช์ัน้ ๒ ท่ีสวรรคช์ัน้สองนี ้

ผมเจอะเพ่ือนผมทัง้ ๑๐ คนท่ีตายไปแลว้มี พนัโท ธวชัชยั เพียง

เพียร มี พนัตร ีเจรญิ จอ้ยทรพัย ์มี รอ้ยเอกธงชยั ท่ีเป็นพลรม่ 

แลว้ก็เพ่ือน ๆ อีกหลายคนรวมแลว้สิบคนรอ้ยโท ธวชัชยั รตัน

วิภาค ดว้ยท่ีไปตายท่ีเวียดนาม แลว้ก็ รอ้ยเอกสมสิงห ์เปาว์

อินทร ์ท่ีไปปราบ ผกค. แถว ๆ ภาคเหนือแลว้ตาย ทัง้หมดเขา

มารบัผมนะครบั เขาดีใจมาก บางคนเขาก็เอารถนํา้มารบัผม 

บางคนก็เอาเกวียนมารบัผม บางคนก็เอารถเกง๋แบบโบราณมา

รบัผม แลว้ก็พาผมไปท่ีอีกแห่งหนึง่ ในท่ีแห่งนีผ้มก็เจอ พนัโท 

วชัระ ท่ีเขาตายเพราะรถควํ่าท่ีโคราซ เขาก็คอยเสิรฟ์อาหารและ

นํา้ใหก้บัเพ่ือนอีกสิบคน ผมเสียใจนะฮะท่ีไม่สามารถจะเอย่ช่ือ

เพ่ือนทัง้อีกสิบคนท่ีเห็นตอนหลงันีไ้ด ้เพราะวา่ไดร้บัการขอรอ้ง

มาไม่ใหพ้ดูครบั เน่ืองจากวา่เม่ือเวลาพวกเราฟังแลว้ก็ไป

สอบถามเขา ทาํใหเ้ขาประสาทเสียเพราะเขายงัมีชีวิตอยู่ และ

ผมไปเห็นเขาลว่งหนา้วา่เขาตาย และทัง้ ๑๐คนนีน้อนเรยีงเป็น

แถวเลย ผมจาํไดห้มดเลยวา่มีใครบา้ง ขณะนี ้(ปัจจบุนันี)้ เป็น
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พนัเอกพิเศษ แลว้ก็ไดต้ายไปแลว้ ๓ คน ตามท่ีผมบอก ซึง่

บคุคลทัง้ ๑๐คนนี ้ผมไดเ้ขียนหนงัสือบอกทัง้สิน้วา่ ทา่นอายุ

หมดแลว้ขอใหเ้รง่ทาํบญุ วธีิท่ีจะเรง่ทาํบญุนั่นก็คือตอ่อาย ุโดย

ท่ีไปหาพระใหพ้ระทา่นเอาผา้มาบงัสกุลุ และมีการสวดอนิจจงั

วตัตะสงัขารคลา้ย ๆ วา่เราตายไปแลว้ และใหท้า่นทาํพิธีปลง ก็

มีบางคนเช่ือบางคนไม่เช่ือนะครบั ไวเ้ลา่ตอนหลงัอีกที ทีนีย้อ้น

มาท่ีเพ่ือนสิบคนแรกเขาบอกวา่ บคุคลเหลา่นีเ้ม่ือตอนสมยัท่ีเขา

ยงัมีชีวิตอยู่นัน้ เขามีบญุคณุกบัผม เขาบอกอย่างนัน้นะครบัตวั

เขาเอง ผมบอกวา่บญุคณุนัน้เป็นยงัไงละ่เขาบอกวา่ปีหนึ่งเขา

เอาอาหารมาใหผ้มกินทีหนึ่ง ผมก็นกึวา่เอ๊เขามาทาํอะไรใหท้าง

นัน้เขาถึงมีอาหารกิน ก็มานกึวา่ปีหนึ่งเราจะมีงานเลีย้งรุน่ที 

แลว้ตอนเชา้เราจะตอ้งไปทาํบญุท่ีโรงพยาบาลสงฆห์ลงัจากท่ี

พระทา่นฉนัเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ เราก็มีการเขียนช่ือเพ่ือนท่ีตาย 

แลว้เราก็บงัสกุลุให ้อนันีล้ะฮะปรากฎวา่ถงึเขาตอบอย่าง

ฉาดฉานเลยวา่ปีหนึ่งเขาไดกิ้นอ่ิมมือ้หนึง่หนึง่วนั เพราะงัน้

เพ่ือนพวกนีมี้บญุคณุตอ่เขามาก เขาเม่ือตายลงมาเขาจะตอ้ง
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มาคอยเทคแครต์อ้นรบัทัง้ ๑๐ คนหลงัท่ีวา่นี ้ครบั ตอนนีต้ายไป 

๓ คนแลว้ เวน้คนท่ื ๑ ยงัอยู่ เพราะคนท่ี ๑ น่ีเช่ือผมมากนะครบั 

รุน่เดียวกนั คนนีต้อ่อาย ุปลอ่ยนกปลอ่ยปลา แลว้ก็มีการทาํบญุ

ใสบ่าตรตลอดเวลาเลย อทุิศสว่นกศุลใหเ้จา้กรรมนายเวรแลว้ก็

ขอใหมี้ชีวิตอยู่ตอ่ เพ่ือจะเลีย้งบตุรท่ียงัเลก็อยู่ ก็ปรากฏวา่คนท่ี 

๑ นีไ้ม่ตาย คนท่ี ๒,๓,๔ ตาย คนท่ี ๕ หรอืคนตอ่ ๆ มาผมก็บอก

แลว้วา่ ขึน้ช่ือแรกวา่ ศ.ศาลา หลงัจากศ.ศาลา แลว้จะมีคนท่ีมี 

อ.อา่งนาํหนา้ตายตามไป ฯลฯ อนันีผ้มบอกหมด ผมไม่แครว์า่

จะไม่ถกูตอ้ง แตว่า่จะตอ้งตายก่อนปี ๓๑ 

 

(๑๐) คาํส่ังเสยี 

     คราวนีผ้มก็ถามวา่เตียงนอนผมอยู่ไหน ผมอยากนอน

เขาบอกวา่เตียงผมยงัไม่มี ยงัทาํไม่เสรจ็ แลว้เพ่ือนจะตอ้งกลบั

เมืองมนษุย ์เพ่ือนตอ้งรบีกลบั ผมก็พยายามเซา้ซี ้เขาก็ไม่ยอม

ใหด้ ูจนกระทั่งเขาออ่นใจมาก เขาเลยพาผมไปดเูศษไมก้อง ๆ 

อยู่ไม่ก่ีชิน้ ผมก็บอกผมจะกลบัแลว้ ตอนท่ีผมจะกลบันัน้ก็
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ปรากฏวา่ไอเ้พ่ือน ๑๐ คนหลงัท่ีผมเห็นท่ียงัไม่ตายในโลกนะ

ครบั แตผ่มไปเห็นท่ีบนสวรรคซ์ัน้ ๒ วา่เขาตายแลว้นัน้ ผมก็

เถียงบอกวา่ เขาทัง้หมดน่ียงัไม่ตาย ยงัมีวิตอยู่แตป่รากฏวา่

เพ่ือนท่ีอยูที่นั่นบอกวา่พวกนีต้ายแลว้ ผมก็เถียงอยูพ่กัหนึ่งฮะ 

เม่ือถึงเวลาจะกลบัทางนูน้ก็ไลผ่ม จะตอ้งรบีกลบัแลว้อยู่ชา้

ไม่ได ้ปรากฏวา่เพ่ือนคนท่ี ๑ ท่ีอยูท่ี่นั่นแลว้บอกวา่ อย่าลืมนะ

กลบัไปเมืองมนษุยแ์ลว้ทาํบญุใหเ้ราบา้ง เพราะวา่เรามีอาหาร

กินนอ้ยเหลือเกิน เราอยากกินไอน้ั่น เราอยากกินไอน่ี้ ผมก็บอก 

เออแลว้จะทาํมาให ้ไอเ้พ่ือนคนท่ีสองก็ยกมือ แลว้บอกวา่เรา

ดว้ยนะ คนท่ีสามก็บอก คนท่ีส่ีก็บอก ยกมือกนัหวอย ๆ ๆ ใน

ลกัษณะของคนท่ีรอความหวงัวา่ เราจะทาํบญุใหเ้ขา เพราะเขา

หิวโหย เขาอด ผมรบัปาก ผมจาํหนา้ไดห้มดเลยนะท่ียกมือให้

ผมทาํบญุให ้ลกัษณะของหนา้บางคนเป็นอย่างนีค้รบั อย่างคน

ท่ีหนึ่งผมเหน็แตง่ชดุฟาติค แลว้ใบหนา้มีรอ้ยชํา้ ๆ เสือ้ผา้ขาด 

คนท่ี ๒ท่ีผมเห็นลกัษณะคลา้ย ๆ กนั คือใบหนา้มีแผลเยอะแยะ

เต็มไปหมดเลย คนท่ี ๓ คนท่ี ๔ หนา้ซีดขาว ลกัษณะพวกนี้
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หมายความวา่ถา้เขาจะตาย เขาจะตายแบบอปัุทวเหต ุแลว้

หนา้ขาว ๆ จะเป็นพวกป่วยตาย ผมฟ้ืนมาแลว้ผมบอกทกุคน

ครบั การบอกครัง้แรกนัน้ผมไดร้บัการโทรศพัทม์าแลว้ก็ดา่วา่ผม

บา้ เขาวา่ผมบา้นะครบัผมก็บอกผมไม่บา้ ผมประสาทดีทกุ

อย่าง หมอก็ลงความเหน็วา่ผมไม่บา้ ไอเ้หตกุารณต์า่ง ๆ มนัก็

ผ่านไปในชว่งนัน้ จนกระทัง้มาฮือฮาตอนท่ีเพ่ือนผมมาตาย

กะทนัหนัทัง้สิน้ แลว้ทกุคนก็เริม่มาไหวตวัทาํบญุ ผมก็ดีใจดว้ย 

วกกลบัมาตอนผมท่ีผมจาํไดห้มดวา่มีใครบา้ง แลว้ผมก็ลอยลง

มา พอลอยมาถึงสวรรคช์ัน้หนึ่ง ผมก็เจอนายทหารอีกคนซึง่เป็น

คนท่ี ๑๑ คนนีก็้รบัราชการอยู่ท่ี ขส.ทบ.เป็นหวัหนา้กองฝึกท่ี

เกียกกาย หา้มเอย่ช่ือครบั เขาขอรอ้งมา คนนีจ้ะตายเป็นคนท่ี 

๑๑ ฮะ เขาบอกวา่เขาอยู่บนสวรรคช์ัน้ ๑ ความสะดวกตา่ง ๆกนั

ไม่มี มนัเป็นหอ้งท่ีมืดมาก แลว้เกา้อีก็้ไม่มีนั่ง อาหารก็ไมมี่กิน

เขาอดอยาก เขาบอกวา่เพ่ือนท่ีอยู่สวรรคช์ัน้สองใจดาํ ไม่ยอม

เอาบนัไดทอดมาใหเ้ขาขึน้ไปเลย เป็นการทรมานเขานะครบั 

เขาก็ถามวา่ผมจะไปไหน ผมก็บอกวา่จะกลบัเมืองมนยุเ์ขาบอก
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เขากลบัไม่ได ้แตข่ณะเดียวกนัเขาบอกวา่ใหผ้มทาํบญุใหเ้ขา

ดว้ย ก็บอกทาํไมตอ้งทาํบญุใหเ้ขาดว้ย เขาบอกเขาไม่ไดท้าํบญุ

ตอนท่ีเป็นมนษุย ์เพราะฉะนัน้เม่ือตายมาแลว้เขาไม่มีกิน เขาหิว

พดูเหมือนกนัหมดครบั ผมก็รบัปาก แลว้เขาก็โวยวายวา่เพ่ือนท่ี

อยู่บนสวรรคช์ัน้ ๒ อีก เม่ือพรมแกว้พาผมลงมาจากสวรรคช์ัน้ 

๑ ผมเหน็หมอกาํลงัสาละวนอยู่กบัรา่งของผม กระจกแกว้ก็มา

อยู่ใกลผ้ม คนอาํนาจในการสั่งการตลอดเวลานัน้ บอกวา่ใหผ้ม

เขา้รา่งเด่ียวนีช้า้ไมไ้ด ้ผมก็ดีใจจะไดเ้ขา้รา่ง เพราะความกลวั

ดว้ยก็กระโดดเขา้รา่ง พอกระโดดเขา้รา่งก็เขา้ไม่ได ้เพราะศีรษะ

ผมมนัอยู่อีกทาง แลว้ผมมากระโดดเขา้อีกทาง เม่ือเขา้ไม่ไดค้น

ท่ีพาผมมาสง่ก็บอกวา่ เม่ือเวลาท่านออกจากรา่งอย่างไรก็เขา้

อย่างนัน้ผมก็มานกึดเูวลาผมออก ผมก็ลกุนั่งก่อนแลว้ยืนแลว้

เดินออกมาทางขวามือ ผมตอ้งไปนั่งครบั โดยเอาขาซา้ยทาบขา

ซา้ย ขาขวาทาบขาขวา แขนซา้ยทาบแขนซา้ย แขนขวาทาบ

แขนขวา แลว้เอาตวัคอ่ย ๆ นอนทบัตวัเอง แลว้พอศีรษะกบัคอ

เขา้กนัได ้ผมก็ยิม้แฉ่งเลย ในช่วงนัน้เป็นชว่งท่ีหมอเขาเอา
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ออกซิเจนออกครบั เพราะเป็นช่วงตอนทุ่ม ๕ นาทีทางหมอบอก

วา่ใหท้างคณุแม่และญาติพ่ีนอ้งมาดใูจผมครัง้สดุทา้ย เพราะวา่

ไม่มีหวงัแลว้ จะตอ้งตายแนห่มอบอกวา่จะไม่มีการรกัษาแลว้ 

เพราะฉะนัน้ตอ่ไปนีจ้ะไมมี่การรกัษาหวัใจ ไม่มีการใหเ้ลือด จะ

ไม่มีการใหอ้อกซิเจนแลว้ แลว้ก็ชกัออกซิเจนออก จงัหวะท่ีชกั

ออกซิเจนออก ผมก็สะดุง้ต่ืนขึน้มา ต่ืนขึน้มาหนนีญ้าติพ่ีนอ้งผม

ก็มาเต็มหมดเลย รอ้งไหก้นัระงมเลย หมอบอกวา่ถา้ทุ่มครึง่ไม่

ฟ้ืนก็จะเขา้หอ้งดบัจิต เขา้ลิน้พกัแช่ตูแ้ข็งนั่นหมายความวา่ผมก็

ไม่มีทางฟ้ืน ถา้ฟ้ืนมาก็ตายในหอ้งแข็ง หอ้งดบัจิต ผมต่ืนขึน้มา 

หมอก็ถามวา่คณุเป็นยงัไงบา้ง ผมบอกผมเจ็บหนา้อกขา้งซา้ย

ครบั แลว้แกก็มาแหกตาผมเอาไฟฉาย แลว้ก็ถามวา่แลว้เจ็บท่ี

ไหนอีก ผมก็บอกวา่เจบ็หนา้อกขา้งซา้ยขา้งเดียวก็ปรากฏวา่

ระหวา่งท่ีผมหมดลมไปนัน้ หมอก็บอกวา่ คือแกเป็นหมอใหม่ 

แกไม่อยากใหผ้มตายตอ่หนา้แก แกก็ป๊ัมหวัใจตลอดน่ีภรรยา

เลา่ใหผ้มฟัง แกก็ป๊ัมหวัใจตลอด แลว้แกก็ใหอ้อกซิเจน ใหเ้ลือด 

ภรรยาก็ถามผมวา่ รูม้ัย้หมอใหเ้ลือด ๒ ขวด ไม่รู ้รูม้ัย้วา่ให้
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ออกซิเจนผมบอกไม่รู ้รูม้ัย้หมอไม่ไดท้านขา้วเลย ไม่รูอ้ะไรเลย 

แลว้ผมก็เลา่เรื่องนีใ้หฟั้ง เขาก็แปลกใจมาก แตช่่วงนัน้เม่ือเลา่

เสรจ็แลว้มนัไม่มีอะไร มนัก็เป็นเรื่องเลา่ลกัษณะคนเพอ้ฝัน

มากกวา่นะครบั ทกุคนก็ดีใจผมไม่ตาย แลว้ผมก็กลบับา้นได ้

แตว่า่เม่ือตอนท่ีผมไปและจะกลบับา้น ขา้งบนสั่งมาอย่างนีค้รบั 

เขาสั่งผมมาบอกวา่ใหผ้มมาถ่ายทอดไอเ้รื่องท่ีไปเจออะไรตา่ง ๆ 

บนสวรรคโ์ดยท่ีไม่ตอ้งคาํนงึถึงวา่เขาจะเช่ือหรอืไม่เช่ือ แต่

ปัจจยัท่ีไดใ้นการบรรยายนัน้ เขาบอกวา่หา้มรบัมาเป็นสมบติั

สว่นตวัเป็นอนัขาดอนันีผ้มจาํแม่นเลย ผมยงักม้ลงกราบรบัปาก 

แลว้เขาบอกวา่ สงัเกตทา่ทางผมอยากจะอยู่บา้นบนสวรรค์

เต็มท่ีเขาก็บอกวา่ถา้อยากจะอยู่หลงั ๑๖ มิถนุายน ๑๕๓๑ แลว้

มาอยู่ได ้กลบัไปน่ีแลว้รา่งกายจะแข็งแรง ทาํงานไดป้รกติไม่

เหมือนคนอ่ืนท่ีเป็นโรคเดียวกนั คนอ่ืนเป็นโรคเดียวกบัผมไปดู

ไดค้รบัลา้งไตเสรจ็แลว้กลบัไปก็นอนผวาแบบคนไม่มีแรง ไม่

เหมือนผมครบัทกุคนทาํงานไม่ไดเ้ลย แตผ่มแข็งแรง แลว้ผม

บอกหมอวา่ผมไม่ตายภายในปีนี ้แตถ่า้หลงั ๑ ม.ิย. ๓๑ ผม
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อาจจะตอ้งตายแน่นอน แลว้ในช่วงนีผ้มก็ตอ้งพยายามทาํบญุ

ครบั แลว้ก็พยายามมาชีแ้จงชกันาํทา่นวา่ การทาํบญุนัน้มนั

ไดผ้ลจรงิ ๆ ไม่ใช่วา่ทาํบญุแลว้ไดบ้าป น่ีเป็นเรื่องท่ีมนัแปลก

ประหลาดใช่ไหมครบั แลว้ถา้ผมไม่ไปใน ๑๖ มิ.ย. ๓๑ ผมก็จะ

ไปหลงัจากนายทหารคนท่ี ๑๑ ท่ีอยู่ขส.ทบ. คนนีต้ายเม่ือไหร ่

ผมก็จะเป็นคนท่ี ๑๒ ท่ีตายตาม ตอนเขาใหผ้มกลบัมาใชก้รรม

ก่อน มาน่ีไม่ไดท้าํบญุอยา่งเดียวนะ ใหก้ลบัมาใชก้รรม เพราะ

ผมยงัมีกรรมอยู่ และไดม้าเผยแพร ่เรื่องนีใ้หท้า่นไดฟั้ง 

 

(๑๑) ไปสู่นรกอเวจ ี

    เรื่องตา่ง ๆ เหลา่นีผ้มไม่ไดห้ลอกลวงทา่น เป็นการ

เผยแพรป่ระสบการณท่ี์ไปพบมาดว้ยตวัเอง ซึง่นอ้ยคนนกัฟ้ืน

มาแลว้จะมาเลา่ใหค้นอ่ืนฟัง มีบางทา่นถามวา่อาจจะฝันไป ผม

บอกไอก้ารฝัน ทาํไมถึงตอ้งมาใหเ้ลือด ใหอ้อกซิเจนกนัดว้ย การ

ผนัตอ้งนอน ธรรมดาแตน่ี่มีการใหเ้ลือด ใหอ้อกซิเจน มีการป๊ัม

หวัใจ ไม่ใช ่ความฝัน มนัเป็นการตาย ทางแพทยเ์ขาวา่อย่างนัน้
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มีบางคนถามวา่ การท่ีผมไปพบคนเยอะแยะ ไม่พบพวกฝรั่ง 

พวกแขกมั่งหรอื ผมบอกวา่ผมไม่พบหรอกครบั เพราะวา่ 

ลกัษณะของคนท่ีผมเหน็นัน้เป็นกระดกู ซึง่คลา้ยถกูไฟไหม ้ไฟ

เผามนัดไูม่ออก ผมเผา้มนัไม่มี เพราะมีผา้ขาวคมุตวัหมดเลย 

แลว้มือซา้ยแกก็จบัคางไว ้มือขวาแกก็แกวง่เดิน แลว้แกก็รอ้งไห้

ตลอดเวลา รอ้งไหต้ลอดทาง เพราะเสียใจวา่ในยามท่ีเป็น

มนษุยน์ัน้ไม่ไดส้รา้งกศุลเลย เพราะฉะนัน้การเดินไปขา้งหนา้

นั่นคือการไปนรก ไปรบักรรม ทกุคนรูต้วัครบัวา่ตอ้งไปรบักรรม 

เพราะงัน้การรอ้งไหก็้เป็นการปลอบใจ ผมไม่ตอ้งการเหน็ทา่น

รอ้งไหเ้ป็นท่ีเวทนาก็เลยมาบรรยายใหท้่านฟัง ถา้หากทา่นเช่ือก็

ทาํบญุนะครบั ถา้ท่านไม่เช่ือ ทา่นก็เฉย ๆ นะครบั ผมคิดวา่ส่ิง

ละอนัพนัละนอ้ยท่ีผมใหท้า่นนา่จะเป็นประโยชนใ์นการท่ีทา่น

จะมีชีวิตอยู่ตอ่ไป อนัไหนท่ีเป็นเวรเป็นกรรม เป็นบาปขอให้

หลีกเล่ียงซะ เพราะวา่เวลาเราเกิดเราก็ไมมี่อะไร เม่ือเวลาตาย

เราก็ไม่มีอะไร ถา้เราทาํบญุดี เราเกิดใหม่เราอาจร ํ่ารวยก็ไดเ้รา

หวงัเอาชาติหนา้ เพราะ คตินีถ้า้เราทาํบญุมาก ๆ เราไม่ผิดหวงั 
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ใครก่อกรรมไวม้าก ๆ นะครบั ตกนรกนะครบั ตกนรกครบัแลว้

นรกนั่นทรมานมากเหลือเกินครบั ทรมานมาก ทา่นจะรอ้งไห้

นํา้ตาเป็นสายเลือด โดยท่ีไมมี่ใครช่วยเหลือท่าน ได ้จะหวิชนิด

ท่ีเรยีกวา่คอเป็นผยุผงทา่นก็ไม่ไดกิ้นนํา้ ท่านจะถกูจองจาํใน

พืน้ท่ีแหง่หนึ่งท่ีมนัแคบมากนะครบั แลว้ก็ถกูการเฆี่ยนตีท่ีเจ็บ

มากชนิดท่ีโหยหวนไปเป็นหลายชั่วโมง อนันีม้นัน่ากลวัมาก

สาํหรบันรกนะครบั ผมไม่อยากใหท้า่นไปนรกครบั อยากใหท้า่น

ไปสวรรค ์สวรรคย์งัวา่งอีกเยอะ ยงัวา่งครบั ท่ีผมเหน็สวรรคช์ัน้ 

๓ ชัน้ ๔ ชัน้ ๕ ยงัไม่คอ่ยมีคนอยู่เลย ผมอยากใหท้า่นไปครบั 

ไม่อยากเห็นทา่นรอ้งไหแ้ลว้เดินลงดิน เดินลงไปมนัลงตํ่า ๆ แต่

ขึน้สวรรคเ์ดินแลว้มนัเดินขึน้ไป เรารูส้กึตวัเองครบัเวลาไป 

 

เมื่อนึกถึง ความตาย สบายนัก มันหักรัก หักหลง ในสงสาร 

ถึงโลภโกรธ ลดลงได้ ไม่นาน จงฆ่ามาร กิเลส เมื่อก่อนตาย 

ที่มา http://www.watsomanas.com/thai/dhammastory/sanoe.php  
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