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ตีแผ่ความในใจ

	 ในสมัยก่อนที่ดิฉันจะเข้าศึกษาพระอภิธรรมนั้น  แม้จะมี 

ความเชื่อที่ได้รับการอบรมจากผู้ใหญ่มาตั้งแต่เด็กว่าการเวียนว่าย 

ตายเกิดมีอยู่จริง การกระทำบุญหรือกระทำบาปมีผลต่อตัวเรา 

ในชาติหน้าภพหน้า และสิ่งใดที่เราได้ประสบกันอยู่ในปัจจุบันชาตินี้  

ก็คือผลจากการกระทำของเราทั้งบุญทั้งบาปในอดีตชาติ ซึ่งความเชื่อ 

ดังกล่าวนั้นเป็นเพียงความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเข้าประกอบอย่างชัดเจน  

การเข้าวัด ถือศีล ฟังเทศน์ ที่เคยปฏิบัติอยู่บ่อย  ๆ  เนือง  ๆ  ในสมัย 

ที่ดิฉันเป็นเด็ก แม้จะทำด้วยความศรัทธา ตั้งใจจริง แต่ก็ทำไป 

โดยขาดเหตุผลเช่นเดียวกัน 

	 เรื่องราวในพระสูตรซึ่งเป็นแขนงหนึ่งในพระไตรปิฎกนั้นผ่านหู 

มามากจนคุ้นเคย แม้ว่าจำไม่ได้หมด แต่เมื่อได้ฟังครั้งใหม่ก็จะ 

นึกออกว่าเคยฟังมาแล้วมากมายหลายเรื่อง ความเชื่อในเรื่องการ 

เวียนว่ายตายเกิดที่เคยได้รับการอบรมมาแต่เด็กจึงฝังรากลึกลงไป 

ในจิตใจมิใช่น้อย เพียงแต่ยังไม่มีเหตุผลเข้ามารองรับความเชื่อ 

	 จนกระทั่งได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาพระอภิธรรมปิฎก ซึ่งเป็น 

ธรรมฝ่ายปรมัตถ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จากอาจารย์บุญมี   

เมธางกูร๑ ประธานกรรมการอภิธรรมมูลนิธิ ผู้มีความอุตสาหะ 

อย่างแรงกล้าที่จะเผยแพร่พระอภิธรรม ซึ่งเป็นความรู้อันเข้าถึงหัวใจ 

 ๑  ภายหลังท่านได้บวชเป็นพระภิกษุ ปัจจุบันมรณภาพแล้ว  (ชาตะ  พ.ศ. 
๒๔๕๑ - มรณะ พ.ศ. ๒๕๓๔) (บ.ก.)



5

มาลี สร้อยพิสุทธิ์

ของพระพุทธศาสนา ออกไปสู่มหาชนด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง  

โดยปราศจากสินจ้างรางวัลใด ๆ เป็นค่าตอบแทน 

	 ดฉินัไดศ้กึษากบัอาจารยท์า่นนีม้าเปน็เวลานานนบัสบิป ี ทัง้ภาค 

ปรยิตัแิละปฏบิตั ิ ความรูอ้นัลำ้เลศิจากพระอภธิรรมทีอ่าจารยไ์ดก้รณุา 

อบรมสั่งสอนให้โดยไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยจึงได้เข้ามา 

เป็นหลักแก่จิตใจ สนับสนุนความเชื่อในเรื่องเวียนว่ายตายเกิดด้วย 

เหตุผลอันชัดเจนปราศจากข้อสงสัย

	 อย่างไรก็ดี ข้อสังเกตสำคัญที่พบมาก็คือ วิธีการอบรมสั่งสอน 

เด็กโดยนำเรื่องชาติหน้าชาติก่อนมาประกอบคำสอนนั้น ได้รับผลดี 

ประมาณ  ๘๐  เปอร์เซ็นต์ทีเดียว เมื่อผู้ใหญ่บอกว่า การฆ่าสัตว์  

เบียดเบียนสัตว์ การลักขโมย การประพฤติผิดทางกาม การพูดเท็จ  
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เหล่านี้ถ้าใครทำ เมื่อตายแล้วจะต้องตกนรก การทำร้ายพ่อแม่ 

ด้วยมือ ด้วยเท้า จะต้องเป็นเปรต มือเท้าโตเท่าใบตาล ปากที่ด่าว่า 

พอ่แมจ่ะทำใหต้อ้งมปีากเลก็นดิเดยีวเทา่รเูขม็ กนิอาหาร กนินำ้ไมไ่ด ้ 

ลำบากมาก เหล่านี้เป็นสิ่งที่เด็กหวาดกลัว ไม่กล้าทำความชั่วร้าย  

และดฉินัเองกย็งัเคยนำคำสอนเหลา่นีม้าใชก้บัลกูของตวัเอง ซึง่ไดผ้ล 

ดีกว่าที่จะสอนให้เพียงแต่รู้ดีรู้ชั่วกันตามธรรมดา เพราะทุกคนย่อม 

เป็นห่วงตัวเอง หว่งความเปน็อยู่ของตัวในอนาคต เพราะความรักสุข  

เกลียดทุกข์ ที่มีเหมือน  ๆ  กันนั่นเอง คำว่า  “ชั่ว” “ดี”  นั้น ฟังแล้ว 

ก็ไม่ค่อยจะแจ่มแจ้งชัดเจนสักเท่าไร

	 ดิฉันได้เริ่มศึกษาพระอภิธรรมครั้งแรกที่วัดพระเชตุพนวิมล- 

มังคลารามเมื่อกลางปี  พ.ศ.  ๒๕๑๐ ขณะนั้นโรงเรียนพระอภิธรรม 

ที่ชื่อว่า  “มงคลทิพย์”  ยังมิได้ก่อสร้างขึ้น สถานที่เรียนคือ ศาลา 

โพธิ์ลังกา ซึ่งมีความกว้างขวางพอใช้ อาจารย์ที่มาช่วยบรรยายมีอยู่ 

เพียงสองสามท่าน มีการบรรยายเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น  

ถ้าวันใดตรงกับวันธรรมสวนะ โรงเรียนพระอภิธรรมก็จำเป็นต้อง 

หยุดสอน หยุดเรียน เพราะทางวัดต้องใช้สถานที่ 

	 ระยะที่เข้าเรียนใหม่  ๆ  ดิฉันก็เหมือนกับเพื่อนนักศึกษาอื่น  ๆ  

อีกมากมาย คือยังสลัดปัดทิ้งธุระอื่น ๆ ไม่ได้ จึงออกจะเป็นนักเรียน 

ทีข่าด ๆ หาย ๆ หนโีรงเรยีนบ่อย ตอ่มาเมือ่มฉีนัทะในการเรยีนมากขึน้  

จึงค่อย  ๆ  ห่าง วางธุระอื่น  ๆ  หันเข้ามาเรียนจริง  ๆ  จัง  ๆ  เมื่อปี  พ.ศ. 

๒๕๑๓ และก็ได้เรียนติดต่อกันเรื่อยมาจนกระทั่งมีการก่อสร้าง 

โรงเรียนมงคลทิพยอภิธรรมมูลนิธิขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานศึกษาแทน 

ศาลาโพธิ์ลังกา ทางโรงเรียนได้เพิ่มเวลาสอนขึ้นอีกหลายรอบ และ 

เพิ่มวันขึ้นอีกจนมีการสอนตลอดทุกวัน 
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	 สำหรับดิฉันนั้นปลีกเวลามาเรียนเพียงสัปดาห์ละชั่วโมงครึ่งคือ 

รอบเดียวเท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีจึงเพิ่มเป็นสองสามรอบ  

ด้วยความที่ไม่ชอบท่อง ไม่ชอบจำ ก็เลยติดตามเรียนไปจนกระทั่ง 

อาจารยบ์รรยายจบถงึปรจิเฉทที ่ ๙ แลว้ตัง้ตน้ปรจิเฉทที ่ ๑ ตอ่ไปอกี  

ไม่เบื่อหน่ายแต่อย่างใด อาจารย์จำได้ เรียกว่า “นักเรียนเก่า” เรียน 

ตามวนไปจนกลับมาที่ตั้งต้น เหมือนคนดูหนังละครซ้ำเรื่องเดียว 

เพราะว่าชอบใจ ติดใจมาก ผิดกันแต่ที่ว่า การดูหนังดูละครมีแต่ 

เพิม่โลภะ โทสะ และโมหะใหม้ากขึน้ สว่นการฟงัธรรมมแีตล่ดอกศุล 

ต่าง  ๆให้น้อยลง เพราะอานิสงส์ของการฟังธรรมน้ันมีอยู่ ๕ ประการ คือ

	 ๑. ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง

	 ๒. สิ่งที่เคยฟังแล้วย่อมชัดเจนขึ้น

	 ๓. บรรเทาความสงสัยเสียได้

	 ๔. กระทำความเห็นให้ตรงได้

	 ๕. จิตของผู้ฟังธรรมย่อมผ่องใส

	 คนที่เพิ่งผ่านการฟังธรรมมาใหม่ ๆ มักอารมณ์ดี แม้ว่าจะเป็น 

ชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ดีกว่าที่จะหมกมุ่นอยู่กับความคิดคำนึงในเรื่องของ 

ความต้องการโน่นต้องการนี่ตลอดวันโดยไม่มีว่างเว้น

	 ดฉินัเองเมือ่ไดฟ้งัพระอภธิรรมกไ็ดรู้จ้กัความผอ่งใส รูจ้กัความ 

สงบเย็น ปราศจากความกังวลวุ่นวายใจ ลดความทุกข์และความเร่าร้อน 

ลงไปเปน็อนัมาก แมว้า่จะไมห่มดสิน้เลยทเีดยีว เพราะยงักา้วไปไมถ่งึ 

ความสิ้นกิเลส แต่ก็จัดว่าดีกว่าในอดีตที่ผ่านมาหลายพันเท่า ผู้ที่เคย 

สัมผัสกับความรู้สึกเช่นนี้ด้วยตนเองแล้วจึงจะเข้าใจในคุณค่า
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	 จึงขอจารึกพระคุณของอาจารย์บุญมี เมธางกูร ไว้ในจิตใจ 

อยา่งจะลบเลอืนเสยีมไิดช้ัว่ชวีติทเีดยีว ในการทีท่า่นไดเ้มตตาปลกูฝงั 

ปัญญา ความรอบรู้ในชีวิตจิตใจของตัวเองให้อย่างละเอียดถี่ถ้วน  

ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าโภคทรัพย์ใด  ๆ เพราะเป็นสิ่งที่คงทนถาวร  

จะตดิตามใหค้ณุประโยชนแ์มใ้นภพชาตติอ่ไปจนกวา่จะพบพระนพิพาน

	 จะเป็นด้วยอานุภาพพระธรรมที่ซาบซึ้งอยู่ในจิตใจหรืออย่างไร 

ก็ไม่ทราบ จึงทำให้ดิฉันได้ข้อพิสูจน์ในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด 

ด้วยตนเอง จากสัตว์เลี้ยงในบ้านคือสุนัขที่ชื่อว่า  “หูตั้ง” โดยไม่เคย 

คาดคิดมาก่อนเลยแม้แต่น้อย เป็นเหตุให้เกิดความสะเทือนใจขึ้น 

แกต่นเองและบคุคลในครอบครวั แลว้เกดิความหวาดหวัน่สะพรงึกลวั 

ในสังสารวัฏขึ้นมาจับจิตจับใจ 

	 การเวียนว่ายตายเกิดที่เราเคยเชื่อถือกันมาจากการศึกษา 

เล่าเรียน หรือฟังตาม  ๆ  กันมา ได้แสดงตัวออกมาให้เห็นชัดเจน 

น่าตื่นตกใจ ไม่มีใครจะรับรองได้เลยว่า ภายหลังความตายจากชีวิต 

ในปัจจุบันนี้จะมีคติใหม่อยู่ที่ไหนกันแน่ สุคติหรือทุคติ ความเป็น 

ผูส้มบรูณด์ว้ยทรพัย ์ ยศ อำนาจ และบรวิาร อาจบงการใหใ้ครอยูใ่น 

บงัคบับญัชาไดน้ัน้ แตไ่มเ่ปน็หลกัประกนัอนัมัน่คงเลยวา่ ชวีติในภพ 

ต่อไปจะดีกว่าปัจจุบัน เท่าเทียมกับปัจจุบัน หรือเลวกว่าปัจจุบัน

	 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ยิ่ง  

ทรงอบรมสั่งสอนเวไนยสัตว์ผู้ตกอยู่ในความเขลา ไม่รู้จักโทษภัยของ 

สงัสารวฏั ใหไ้ดเ้กดิสต ิ เกดิปัญญา แลว้จะไดด้ำเนนิชวีติไปในวถิทีาง 

ที่จะทำให้การเวียนว่ายตายเกิดมีขอบเขตสั้นลง และถึงอวสานแห่ง 
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ภพชาติในที่สุด จะได้ไม่ต้องวนเวียนอยู่กับการเสี่ยงดี เสี่ยงร้าย  

ไม่รู้จักจบสิ้น

	 ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะพากันเบื่อหน่ายสังสารวัฏอันเลวร้าย  

เต็มไปด้วยความทุกข์ระทมนี ้ และหาทางออกไปจากวงเวียนอันรกชัฏ 

เสียโดยเร็ว ชีวิตของ  “หูตั้ง”  เป็นตัวอย่างที่ไม่อาจจะผ่านเลยไป 

โดยปราศจากความสนใจเสียได้

	 พระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่า น้ำตาของสัตว์ท้ังหลายท่ีได้หล่ังไหล 

ออกมาด้วยความเศร้าโศกแต่ละชาติแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันนับ 

ไมถ่ว้นแลว้นัน้ ถา้นำมารวมกนัเขา้จะมปีรมิาณมากกวา่นำ้ในมหาสมทุร 

ท้ังส้ิน และกระดูกของบุคคลหน่ึงท่ีเกิด - ตายไปแต่ละชาติอันนับไม่ถ้วน 

นั้น ถ้านำมารวมกันเข้าก็จะเป็นกองใหญ่โตเทียมเท่าเขาสิเนรุนั่นเทียว

	 จุดเริ่มของหนังสือเล่มนี้หาได้เกิดขึ้นจากตัวดิฉันซึ่งเป็นผู้เขียน 

เองไม่ เพราะดิฉันไม่เคยคิดว่าเรื่องราวของสุนัขตัวหนึ่งที่เลี้ยงไว้ 

จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคนอื่น  ๆ แม้ว่าสุนัขตัวนี้จะมีลักษณะ 

ผิดแผกแตกต่างจากสุนัขทั่ว  ๆ  ไปที่เคยผ่านพบมา ราวกับช้างเผือก 

ที่เด่นอยู่ในโขลงช้าง ซึ่งนับเป็นช้างที่มีคุณลักษณะสูงส่ง เป็นที่นิยม 

ยอมรับกันในหมู่มนุษย์เป็นพิเศษ แต่ก็เป็นเพียงความรู้สึกของดิฉัน 

ผู้เป็นเจ้าของและได้เลี้ยงดูอยู่ใกล้ชิดเท่านั้น 

	 บางครั้งดิฉันได้เคยนำเรื่องราวความฉลาดน่ารักของหูตั้งมา 

บอกเล่าให้มิตรสหายได้ฟังกันเล่น หลายคนก็ได้ให้ความสนใจมาก 

เกนิกวา่ทีค่าดคดิไว ้ ผูท้ีเ่คยพบ เคยเลน่ดว้ย หรอืเคยไดย้นิเรือ่งราว 
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ของหูตั้งก็ได้มีน้ำใจระลึกถึง ถามข่าวคราวหูตั้งก็ม ี โดยเฉพาะที่ดิฉัน 

ได้เล่าถึงเรื่องที่หูตั้งระลึกถึงเรื่องราวสมัยอดีตชาติของตนที่เคย 

เป็นมนุษย์ได้ ก็ยิ่งเพิ่มความน่าสนใจเป็นพิเศษ เพื่อนนักศึกษา 

พระอภธิรรมบางทา่นถงึกบัออกความเหน็วา่ ดฉินัควรจะเขยีนหนงัสอื  

บนัทกึเรือ่งราวของสนุขัตวันีเ้อาไวเ้พือ่เผยแพร ่ ดฉินัฟงัแลว้กย็งันิง่อยู ่ 

มิได้ใส่ใจแต่อย่างใด

	 จนกระทัง่หตูัง้เริม่ปว่ย กม็เีพือ่นฝงูหลายคนแสดงความหว่งใย  

สงสารและเห็นใจหูตั้ง ทั้งเห็นใจดิฉันผู้เป็นเจ้าของที่รักและเอาใจใส่ 

ราวกับลูก ครั้นได้ทราบว่าหูตั้งถึงแก่ความตายเสียแล้ว ก็ยิ่งพลอย 

เสียดาย และเริ่มมีคนพูดสนับสนุนให้เผยแพร่เรื่องราวของสุนัขตัวนี้ 

ขึน้มาอกี เพราะไดท้ราบขา่ววา่หลงัจากสิน้ชวีติแลว้ หตูัง้ยงัเฝา้ตดิตาม 

ดิฉันอยู่ด้วยความรักใคร่สนิทสนม โดยมีผู้รับรองยืนยันแน่นอน  

คือ “หลวงพ่อเสือ” 

	 หลวงพอ่เสอืในภพปจัจบุนัทา่นเกดิเปน็เทพชัน้ดสุติ มคีณุธรรม 

สูงเปี่ยมไปด้วยพรหมวิหารธรรม ทั้งรอบรู้ในคำสอนแห่งพระพุทธ- 

ศาสนาโดยแจม่แจง้ทัง้ฝา่ยปรยิตัแิละปฏบิตั ิ สมบรูณพ์รอ้มดว้ยอำนาจ 

ของฌาน อภิญญา สามารถล่วงรู้ในอดีตและอนาคตของมนุษย์ 

และสัตว์ ท่านมีจิตเมตตามาร่วมสนับสนุนกิจการของอภิธรรมมูลนิธิ 

ตลอดมาเป็นเวลาหลายสิบปี  

	 เมื่อหลวงพ่อได้ยืนยันมั่นคงว่า หูตั้งปฏิสนธิใหม่ อยู่ในสภาพ 

กายละเอยีดเปน็เทวดา และยงัอยูก่บัครอบครวัของดฉินัเหมอืนทีเ่คย  

เพียงแต่เราไม่อาจมองเห็นเขาด้วยต่างภพภูมิกัน เช่นนี้แล้วก็ทำให้ 
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เป็นที่สนใจของผู้ที่ทราบและอยากจะได้รู้เรื่องราวรายละเอียด จึงมี 

หลายท่านได้ชักชวนให้ดิฉันเขียนเรื่องออกเผยแพร่

	 เหตุที่ดิฉันยังไม่ตัดสินใจเขียนเรื่องนี้ก็เพราะไม่แน่ใจนักว่า 

จะเกดิผลในทางบวกหรอืทางลบ การเขยีนเรือ่งชวีติของโอปปาตกิะนัน้ 

ยากที่ผู้อ่านจะเชื่อถือหรือเห็นว่าเป็นความจริง เพราะบุคคลทั่วไป 

มิอาจสัมผัสได้ด้วยตาของตัวเอง ดังเป็นที่รู ้ๆ กันอยู่ว่าคนจำนวนมาก 

จะไมย่อมรบัเชือ่ถอืในสิง่ทีต่วัเองไมส่ามารถมองเหน็หรอืไดย้นิ แมว้า่ 

เป็นความคิดเห็นที่ออกจะคับแคบ แต่ก็ยังไม่มีใครสามารถเปลี่ยน 

ความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นจากทิฐิดั้งเดิมได้ มิหนำซ้ำอาจจะ 

ลงความเห็นไปในทางที่ไม่พึงปรารถนา เช่น คิดว่าดิฉันเสียสติไป 

เสยีแลว้ เนือ่งจากรกัสนุขัมากเกนิไป เมือ่สนุขัตายเกดิความเศรา้โศก 

จึงเพ้อฝัน เขียนเรื่องราวลม ๆ แล้ง ๆ ขึ้นเพื่อปลอบใจตัวเอง เป็นต้น

	 การติดต่อระหว่างดิฉันกับหูตั้งเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความกรุณา 

ของหลวงพ่อเสือ และคุณวิชิต ธรรมรังษี เทพชั้นดาวดึงส์ (ปัจจุบัน 

อยู่ชั้นดุสิต) ซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงพ่อเสือ เป็นสื่อกลางให้ ดิฉันได้ 

พูดคุยกับท่านทั้งสองก็ต่อเมื่อท่านมาเข้าทรงในร่างของคุณศศิธร  

เมธางกูร บุตรสาวของอาจารย์บุญม ี

	 คนที่ไม่เชื่อเรื่องการเข้าทรงอยู่แล้วก็ยิ่งไม่เชื่อเข้าไปใหญ่   

เฉพาะคนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในหลวงพ่อเสือเท่านั้นจึงจะเชื่อ 

สิง่ทีท่า่นไดบ้อกเลา่ เพราะเขามัน่ใจวา่หลวงพอ่ยอ่มพดูความสตัยจ์รงิ 

ทุกคำ เนื่องจากท่านเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ ปราศจากความโลภ ความ 

โกรธ ความหลง และทราบเหตุผลที่หลวงพ่อยืนยันว่าเรื่องนี้เป็น 
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ความจรงิ วา่เปน็เพราะทา่นเหน็ถงึประโยชนข์องตวัอยา่งชวีติทีน่า่สนใจ 

และพงึสงัวรสำหรบัผูอ้ืน่ มใิชว่า่ทา่นจะทำนายทายทกัพรำ่เพรือ่แกส่ตัว ์

ที่สิ้นชีวิตไปแล้วทั้งหมด

	 สำหรบัคณุวชิติ ธรรมรงัษี เปน็ผูศ้กึษาและปฏบิตัธิรรม มจีติ 

เป็นกุศล ไฉนจะมาพูดโป้ปดในเรื่องที่ไม่สมควรโดยมิได้รับประโยชน ์

ตอบแทน มิหนำซ้ำกลับจะเป็นการสร้างอกุศลให้แก่ตัวเองโดยใช่เหตุ

	 ส่วนผู้ที่เป็นร่างทรงคือคุณศศิธรนั้น ท่านก็ไม่มีเหตุผลใด  ๆ  

ที่จะต้องมาสร้างเรื่องหูตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นที่พึงพอใจของดิฉันคนเดียว  

โดยที่ดิฉันไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ จะสมนาคุณเลยแม้แต่น้อย

	 จดุหมายสำคญัของทัง้สามทา่นทีก่ลา่วนามมาแลว้คอืการมุง่หนา้ 

ช่วยกันทำงาน เพื่อส่งเสริมเผยแพร่พระอภิธรรมให้เจริญกว้างขวาง 

ออกไปสู่ประชาชน โดยร่วมมือกับอภิธรรมมูลนิธิ ซึ่งมีอาจารย์บุญมี  

เมธางกรู พรอ้มดว้ยคณะกรรมการของมลูนธิทิีด่ำเนนิการมาเปน็เวลา 

หลายสิบปีแล้ว

	 ขึ้นชื่อว่า มุสาวาท คือถ้อยคำอันปราศจากความจริงนั้นย่อม 

ไมย่ัง่ยนืคงทน อาจจะเปน็ทีเ่ชือ่ถอืของคนอืน่ไดเ้พยีงชัว่ระยะเวลาหนึง่  

ซึ่งก็คงไม่นานนักจะต้องมีผู้จับกลลวงได ้ แต่ความสัตย์จริงนั้นคงทน 

ยั่งยืน ทั้งท้าทายต่อกาลเวลาเสมอ

	 ความประพฤติปฏิบัติของหูตั้งในปัจจุบันที่หลวงพ่อเสือและ 

คุณวิชิตได้นำมาบอกเล่าให้ดิฉันและครอบครัวได้ทราบนั้น ล้วนเป็น 
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ที่ยืนยันได้ว่าสมจริงกับอุปนิสัยความประพฤติของหูตั้งในอดีต อย่าง 

ไมม่ทีีจ่ะกงัขาไดเ้ลยวา่ไมใ่ชบ่คุคลเดยีวกนั เพยีงแตส่ภาพของรปูกาย 

เท่านั้นที่เปลี่ยนไป แม้แต่สิ่งซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่ภายในครอบครัวและ 

เป็นอดีตที่ผ่านไปนานแล้ว คุณวิชิตก็ยังถ่ายทอดคำพูดของหูตั้งที่พูด 

เท้าความถึงเรื่องราวเหล่านั้นได้ถูกต้อง เช่น พูดถึงสิ่งของบางอย่าง 

ที่มีอยู่ในบ้าน กิจวัตรประจำวัน งานอดิเรกของคนในบ้านที่ผู้อื่น 

ไม่อาจล่วงรู้ได้ รวมทั้งคำพูดบางประโยคที่เคยพูดกันระหว่างที่หูตั้ง 

ยังมีชีวิตอยู่

 

	 ไม่มีใครจะสามารถเล่าเรื่องมดเท็จ หลอกลวง ซ้ำซากเพิ่มเติม 

อยู่ทุกวัน  ๆ  โดยไม่มีผู้จับเท็จได้ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีความสามารถ 

ในการโกหกหน้าตายได้ขนาดไหน

	 ดิฉันตกลงใจว่าจะเขียนเรื่องหูตั้งก็เมื่อได้เขียนหนังสือ  “ประวัติ 

หลวงพ่อเสือ”  เสร็จแล้ว โดยได้รับแรงสนับสนุนจากอาจารย์บุญมี  

หลวงพ่อเสือ และคุณวิชิต ตลอดจนตัวหูตั้งเองก็ปรารถนาจะให้ชีวิต 

ของตนเป็นอุทาหรณ์แก่มหาชนสืบไปว่า ไม่ควรประมาทต่อชีวิต 

ภายหลังความตาย

 

	 แม้ว่าจะได้ทราบประวัติชีวิตสมัยเป็นมนุษย์ซึ่งหูตั้งรับรองว่า 

เป็นเรื่องของตัวเองจริง ๆ แล้ว แต่ดิฉันจำเป็นต้องขอสงวนไว ้ ไม่เอ่ย 

ชือ่เสยีงเรยีงนามลงในหนงัสอืนี้ และจะไมเ่ขยีนรายละเอยีดในประวตัิ 

อย่างชัดแจ้งจนเกินความจำเป็น เพราะเกรงว่าจะเกิดความกระทบ- 

กระเทือนจิตใจของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของประวัติ และผู้ที่ยัง 

ไม่เชื่อในเรื่องของสังสารวัฏ



หลวงพ่อเสือ วัดไผ่สามกอ
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 หลวงพ่อเสือ (ฉายาของท่านคือพระวิรุฬหผล) เกิดเมื่อ 

วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๔๐๕ ที่จังหวัดชลบุรี เมื่ออายุ  

๑๖ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรและได้ติดตามพระอุปัชฌาย์ 

ออกธุดงค ์ ตอ่มาไดธ้ดุงคไ์ปสกลนคร ผา่นอดุรธาน ี ไปจนถงึ 

พม่า พักอยู่ที่วัดโชติการาม มีพระอาจารย์โชติกะธรรมจริยะ 

คอยให้แนะนำ เมื่ออุปสมบทแล้ว ท่านธุดงค์ไปยังพม่า ๒ ปี  

ครั้งนี้มีท่านเลดีสยาดอมหาเถระเป็นผู้คอยแนะนำการปฏิบัติ 

ธรรมและการศึกษาพระไตรปิฎก จากนั้นท่านเดินทางไปลังกา 

เพือ่ศกึษาธรรมกบัทา่นญาณโปนกิมหาเถระ กลบัจากลงักาแลว้  

หลวงพ่อไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำเชียงดาวประมาณ  ๓  ปีเศษ  

ตอ่จากนัน้ไดม้าพกัอยูท่ีห่มูบ่า้นชาวเขาบนดอยปยุ สอนธรรมะ  

และรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้กับชาวเขาเป็นเวลา ๙ ปี จึงกลับมา 

บ้านเกิดที่ชลบุรี โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะมาช่วยเหลือชาวบ้าน 

ทัง้การใหธ้รรมะ และชว่ยรกัษาโรคภยัไขเ้จบ็ พออายไุด ้ ๕๕ ป ี  

ท่านไปลังกาอีกครั้ ง เพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาเพิ่มเติม  

ก่อนมรณภาพ  ๔  วัน หลวงพ่อได้สั่งว่า  ท่านจะทำสมาธิ  

เจริญวิปัสสนาอยู่ในห้อง  ๔  วัน ห้ามไม่ให้ใครมารบกวน  

ครั้นครบ ๔ วันตรงกับวันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๔๙๘  

ลูกศิษย์ได้เข้าไปดู พบว่าหลวงพ่อมรณภาพแล้ว ท่านครอง 

ผ้าไตรจีวรครบถ้วนนอนตะแคงขวาเหมือนหลับ สีหน้าสงบ  

ปราศจากความเศร้าหมอง
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พลัดพรากจากสิ่งที่รัก

	 ดฉินัยนืเพง่มองดภูาพเขยีนสนีำ้มนัทีต่ัง้อยูเ่หนอืตูเ้ตีย้ชดิฝาผนงั 

อยูเ่ปน็เวลานาน ดว้ยความรูส้กึแปลกประหลาดราวกบักำลงัตกอยูใ่น 

ความฝนั บางขณะกอ็ดมไิดท้ีจ่ะยืน่มอืไปสมัผสัแผน่ภาพ ซึง่ลอ้มรอบ 

อยู่ด้วยวงกรอบสี่ เหลี่ยมหุ้มผ้าไหมสีครีมนั้น  อย่างให้แน่ใจว่า 

ภาพทีเ่หน็อยูน่ีม้ไิดเ้ปน็เพยีงภาพหลอนทีป่รากฏใหเ้หน็แตใ่นความฝนั 

ชั่วขณะหนึ่ง และพร้อมที่จะอันตรธานไปในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้า

	 ใบหน้าของบุรุษที่อยู่ในแผ่นภาพนั้นจัดว่าเป็นชายรูปงามสง่า 

คนหนึง่ ร่างใหญ ่ ไหลก่วา้ง เหมาะแกล่กัษณะของทหาร ความเรยีบ 

ของเส้นผม สีหน้า เสื้อผ้า บอกถึงความเป็นคนเจ้าระเบียบในชีวิต  

ดวงตามีแววค่อนข้างดุและมีความเคร่งขรึมมองตรงออกมาข้างหน้า 

อยา่งจะมองหาข้อบกพรอ่งอันควรแก่การตำหน ิ ดวงตาคูน่ี้เป็นเหตุให ้

ใบหนา้ของชายในภาพดเูปน็คนคอ่นขา้งเขม้งวดตอ่ทกุอยา่งโดยรอบตวั  

แต่เมื่อเลื่อนสายตาลงมาพิจารณาตรงริมฝีปากซึ่งอยู่ภายใต้รอย 

ไรหนวดนั้นจึงจะพบรอยยิ้มน้อย  ๆ  ระบายอยู่ แทบจะสังเกตไม่ทัน  

รอยยิม้และรมิฝปีากบอกใหรู้ถ้งึความมอีารมณส์นกุขบขนั ถงึกระนัน้ 

บางครั้งอาจตีความหมายเป็นอาการยิ้มเยาะหยันก็ได้

	 นี่แหละหรือคือบุคคลผู้ที่ในอดีตเป็นสมาชิกครอบครัวของเรา  

ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ภายในบ้านซึ่งมีเพียงพ่อ แม่ ลูก และเขาคือ 

ผู้หนึ่งที่อยู่ในฐานะเป็นลูกของพ่อแม่และเป็นน้องเล็กของพี่ ผูกพัน 

แน่นสนิทด้วยสายใยแห่งความรักความสนิทสนมมาเป็นเวลาเกือบ  
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๑๒ ปี เขาได้จากเราไปตามกฎของธรรมชาติเมื่อ  ต้นปี  พ.ศ.๒๕๒๖  

นี้เอง จากกันทั้ง ๆ ที่กระแสแห่งความรักยังอบอุ่นซาบซึ้งประทับใจยิ่ง 

ทั้งสองฝ่าย

	 บ่อยครั้งที่คำถามผุดขึ้นในใจของดิฉัน ในสมัยที่เขายังอยู่ 

ใกล้  ๆ  ว่า เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันตามกฎธรรมดาโลกแล้ว  

เราจะได้พบกันอีกหรือไม่หนอ ดวงจิตที่รักใคร่ผูกพันต่อกันอย่าง 

ลึกซึ้งจะผลักดันตัวเองให้ย้อนกลับมาอยู่ใกล้กันได้อีกหรือเปล่า

	 ดิฉันได้เรียนพระอภิธรรมและได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระ- 

พุทธองค์มาบ้าง พอที่จะทำใจให้ยอมรับได้ว่าความพลัดพรากจาก 

สิ่งที่รัก ที่ชอบใจ ทั้งหลายทั้งปวงนั้น เป็นของธรรมดาที่ทุกชีวิต 

ต้องพบปะอยู่เสมอ ถ้าใครขืนปล่อยใจให้ยึดถือเหนียวแน่นกับ 

สิ่งที่รัก หวังว่าจะยืนยงคงทนอยู่กับตนตลอดไปก็จะต้องตกอยู่ใน 

กองทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุด ฉะนั้นการพลัดพรากจากกันระหว่างเราจึง 

ไม่ทำให้เกิดความทุกข์ครอบงำมากนัก 

	 เมื่อได้เห็นความตายของผู้อื่น เราย่อมน้อมใจเข้ามาสร้างสติ 

ภายในใจของตัวเองว่า เราเองก็ย่อมมีความตายเป็นจุดหมายรออยู่ 

เบือ้งหนา้เหมอืนกนั ขณะนี ้ นาทนีี ้ เรายงัไมต่าย จะใชเ้วลาทีย่งัเหลอื 

อยู่ทำอะไรดี ที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจของตนเอง 

ใหม้ากทีส่ดุ จะสรา้งสิง่ใดทีเ่ปน็กศุล เปน็สมบตัอินัยัง่ยนื ประดบัไว้ 

ติดตัวไปในอนาคต และเมื่อเรามีความรัก ความอาลัยผู้ที่จากไปแล้ว  

เราจะทำอะไรเพื่อเขาบ้าง ไม่มีทางอื่นนอกจากทำบุญอุทิศส่วนกุศล 

ให้แก่ผู้ที่จากไป ตามความสามารถที่จะทำได้ ถ้าเขาอยู่ในฐานะที่จะ 
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รับได้ เขาก็ย่อมอนุโมทนารับส่วนกุศลนั้นไปเป็นประโยชน์แก่ตน 

ตามอัตภาพ

	 การร้องไห้คร่ำครวญ พิรี้พิไรรำพัน เป็นการกระทำที่หา 

ประโยชน์ใด ๆ ทั้งแก่ตนและผู้อื่นที่จากไปมิได้เลย นอกจากจะทำให้ 

เกิดโทษ คือ ความเศร้าหมองเข้าครอบงำจิตโดยใช่ที่ พระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า เมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว ทุคติย่อมเป็น 

ที่หวังได้ ฉะนั้น พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงน่าจะระวังจิตของตนไว้  

ให้อยู่ในสภาพผ่องใสอยู่เสมอ ผ่องใสด้วยการรักษาศีลเป็นเบื้องต้น  

ดว้ยการปฏบิตัสิมาธเิปน็ลำดบัสอง และดว้ยการเจรญิมหาสตปิฏัฐานสี ่ 

อันจะนำไปสู่ความผ่องใสสูงสุด จนกระทั่งบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส 

โดยสิ้นเชิง อันเป็นจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานซึ่งปราศจาก 

ทุกข์ทั้งปวง

	 ดิฉันได้พยายามทำบุญเพื่ออุทิศให้แก่  “เขา”  ผู้เป็นที่รักผู้นี้ 

อย่างเต็มที่ตามกำลัง เริ่มตั้งแต่เช้าวันรุ่งขึ้นด้วยการใส่บาตร ต่อมา 

กท็ำซำ้อกีในวนัทีส่าม ถวายสงัฆทานในวนัทีเ่จด็ ใสบ่าตรเมือ่ครบรอบ 

หา้สบิวนั และทำบญุเลีย้งพระเมือ่ครบรอบรอ้ยวนั แมค้นทีม่าชว่ยงาน 

จะเห็นเป็นของขบขันที่เห็นเราลงทุนลงแรงทำเพื่อสุนัขที่จากไปตัวหนึ่ง 

มากมายก็ตาม

	 หลังจากการทำบุญเจ็ดวันแล้ว ดิฉันก็ได้ไปที่อภิธรรมมูลนิธิ  

วัดพระเชตุพนฯ ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษาพระอภิธรรม และเป็นสถานที่ 

ซึง่ดฉินัไดไ้ปใชเ้วลาอยูท่ีน่ัน่มากทีส่ดุ และดฉินักไ็ดท้ราบจากเดก็สาว  

ชื่อเล่นว่า “เล็ก” เธอเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถติดต่อเกี่ยวข้องกับ 
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โอปปาตกิะไดเ้ปน็บางครัง้บางคราว เธอเลา่ใหฟ้งัวา่ “เขา” ผูจ้ากไปนัน้ 

ยงัมไิดส้ญูหายไปไหน เขายงัอยู ่ และยงัอยูใ่กลช้ดิกบัดฉินัตลอดเวลา  

ไม่ว่าดิฉันจะไปไหน เขาก็ไปด้วยทุกครั้ง เมื่อดิฉันนั่ง เขาก็นั่งอยู่ 

ข้าง  ๆ  เหมือนเมื่อสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ เพียงแต่ว่าเขามีกายละเอียด  

นัยน์ตาธรรมดาของคนทั่วไปอย่างดิฉันไม่อาจมองเห็นเขาได้ และ 

แน่นอนที่สุด เขาย่อมต้องการให้ดิฉันรู้ว่าเขายังอยู่ใกล้ ๆ 

	 อยา่งไรกต็าม ความเชือ่ในคำบอกเลา่นัน้กย็งัไมเ่ตม็ทีน่กั และ 

นัน่กเ็ปน็เพยีงคำบอกเลา่ซึง่ใหค้วามพอใจไดเ้พยีงแตว่า่เขามไิดต้กอยูใ่น 

อบายภูมิดังที่เราหวาดหวั่นแทนเขา แต่รูปกายที่อยู่ในสภาพของสุนัข 

นั้นยากที่จะบอกให้เรารู้ได้ว่าภพใหม่ของเขาคืออะไรแน่ พิจารณา 

จากคำบอกเล่าของผู้ที่มองเห็นเล่าว่า เห็นรูปกายของสุนัขสีขาว  

ขนยาวพอง หางเปน็พวงเหมอืนเมือ่ยงัมชีวีติอยู ่ แจม่ใส ไมม่รีอ่งรอย 

ของความทุกข์ทรมานใด  ๆ มีอิสระพอสมควร สามารถจะติดตาม 

ดฉินัอยูไ่ดต้ลอดเวลา เดาจากความรูใ้นพระอภธิรรมทีไ่ดเ้รยีนมาแลว้  

คิดว่าเขามิได้อยู่ในทุคติภูมิ แต่จะเป็นอะไรก็ไม่ทราบ

	 บุคคลใดก็ตามที่ยังไม่บรรลุมรรคผล ยังมิได้เป็นพระอรหันต์  

เมือ่สิน้ชวีติลงจะตอ้งปฏสินธใินภพใหมท่นัทโีดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ สำหรบั 

ผูท้ีไ่ดศ้กึษาพระพทุธศาสนาอยา่งละเอยีดพอสมควรแลว้ จะไดเ้หตผุล 

สำหรับตัดสินใจได้ว่า การเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงแท้ 

แน่นอน เราจะกลัวความเกิดมากกว่ากลัวความตาย เพราะความตายน้ัน 

เป็นสิ่งที่ต้องพบปะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกรูปทุกนาม เมื่อเกิดมีชีวิต 

ขึ้นมาแล้ว ความตายย่อมเป็นจุดหมายปลายทางที่ทุกชีวิตจะต้องเดิน 

เขา้ไปหาอยูท่กุเวลานาท ี แตห่ลงัความตายนัน่ตา่งหากเปน็ความมดืมน 
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สุดจะเดาได้ว่าเราจะต้องประสบกับอะไรกันแน่ ความไม่ต้องเกิด 

ย่อมตัดรอนความทุกข์ทุกชนิด

	 ในสัปดาห์แรกหลังจากที่เขาสิ้นชีวิตไปแล้ว ตอนค่ำเมื่อเราเดิน 

ผ่านไปในบริเวณที่เขาเคยนอนป่วย เราพบว่าพื้นกระดานส่วนนั้น 

มีความร้อนกว่าที่อื่น รู้สึกเหมือนกับใครคนหนึ่งได้มานั่งอยู่ตรงนั้น 

สักพักใหญ่ แล้วเพิ่งจะลุกขึ้นจากไป

	 ต่อมา หญิงสาวซึ่งเราได้จ้างไว้เป็นผู้ช่วยทำงานบ้านได้เล่า 

ให้ฟังว่า ในตอนกลางวันที่เฝ้าบ้านอยู่ตามลำพังนั้น วันหนึ่งหล่อน 

พบว่าประตูห้องซึ่งลั่นกุญแจไว้มีอันเปิดกว้างออกได้เอง ห้องนั้น 

เป็นห้องที่ “เขา” เคยนอนตอนกลางคืนตลอดมา ยกเว้นระหว่างที่ต้อง 

นอนป่วยจึงย้ายออกมานอนที่ห้องนอก ผู้ช่วยทำงานบ้านของเรารู้สึก 

หวาดกลวั ไมก่ลา้จอ้งมองเขา้ไปในหอ้งนัน้นานนกั ดว้ยเกรงวา่จะเหน็ 

สิง่ทีไ่มพ่งึประสงคจ์ะเหน็นัน่เอง และเมือ่ไดร้บีหลบออกไปอยูภ่ายนอก 

ตัวเรือนสักพักใหญ่ แล้วย้อนกลับเข้าไปดูอีกครั้ง หล่อนพบว่าประตู 

ที่เปิดอ้าออกเองนั้นกลับปิดเข้าที่โดยติดกุญแจแน่น เหตุที่เป็นดังนั้น 

ก็เพราะหล่อนเคยปฏิบัติตัวต่อ  “เขา”  ไม่ค่อยจะดีนัก เช่น กล่าว 

มสุาวาทและลอ้เลยีน เปน็ตน้ ความหวาดหวัน่สยองขวญัทำใหต้อ้งหา 

อาหารมาเซ่น “ผี” บ่อย ๆ หล่อนเชื่ออย่างจริงจังว่า “เขา” ยังอยู่แน่นอน

	 หลงัจากทีเ่ขาสิน้ชวีติไปแลว้เกอืบครบหนึง่เดอืน ดฉินัจำไดด้วีา่ 

วันนั้นตรงกับวันธรรมสวนะ ดิฉันเตรียมตัวเพื่อจะไปปฏิบัติธรรม  

ณ วดัเบญจมบพติร เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.เศษ ขณะกา้วออกจาก 

ประตรูัว้บา้น ฝนซึง่ตกปรอย ๆ ทำใหถ้นนหนา้บา้นเปยีก สนุขัสามตวั 
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ที่มาอาศัยอาหารที่ดิฉันให้เป็นทานและอาศัยพักหลับนอนอยู่กับเพิง 

ที่ดิฉันทำให้พอกันฝนกันแดด เมื่อเห็นดิฉันเดินออกไปก็วิ่งเข้ามา 

หอ้มลอ้ม กระดกิหางทกัทายอยา่งเคย มอียูต่วัหนึง่ออกจะคกึคะนอง 

มากวิง่เขา้มากระโจนใสด่ฉินัซึง่แตง่กายดว้ยชดุขาวไปวดั ดฉินัเกรงวา่ 

เท้าของมันที่เปื้อนโคลนจากฝนตกและถนนเปียกจะพลอยทำให้ 

เสื้อผ้าเปรอะ จึงโบกมือไล่ มันก็ไม่ยอมเลิก ยังวิ่งวนไปทางซ้ายบ้าง 

ขวาบา้ง หาชอ่งจะเขา้มากระโจนตะปบใหถ้กูตวั ดฉินัเหน็วา่มนัดือ้ดงึ 

ผิดธรรมดา เลยเสี่ยงเรียกหา “เขา” ว่า

	 “ตั้งเอ๊ย จัดการทีเถอะ ดูซิ ผ้าจะเปื้อนหมดแล้ว”

	 ทนัใดนัน้เอง ราวกบัปาฏหิารยิ ์ เจา้สนุขัตวัการนัน้ยนืนิง่อยูก่บัที ่

เหมือนถูกสะกดและไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวอีกเลย ส่วนอีกสองตัว 

ยังเดินตามมา ดิฉันเริ่มเดินออกจากตรงนั้นเพื่อไปคอยรถสองแถว 

ตรงปากทางของถนนหน้าบ้าน ห่างจากที่เดิมประมาณ ๒๐ เมตรเศษ  

เมื่อหันกลับมามองดู เจ้าสุนัขตัวนั้นก็ยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เก่า เหมือน 

ถูกผูกไว้ พอดีกับรถสองแถวมาจอด ดิฉันขึ้นรถจากไปเสียก่อน  

จึงไม่ทราบว่าเจ้าตัวการนั้นจะยืนนิ่งอยู่อีกนานเท่าใด

	 นั่นเอง เป็นความอัศจรรย์ใจที่ได้ประสบโดยไม่คาดฝัน ดิฉัน 

เริ่มเชื่อว่าเขายังอยู่จริง ๆ 

	 อีกครั้งหนึ่ง เจ้าสุนัขหน้าบ้านมีแผล ดิฉันได้เรียกให้เข้ามาหา  

เพื่อชะล้างใส่ยาให้ แต่เรียกเท่าใดมันก็ไม่ยอมเข้ามาหา รู้สึกระอา 

เต็มที ดิฉันก็เลยเสี่ยงบ่นออกไปว่า
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 “ตัง้เอย๊ จบัมนัมาทเีถอะ จะไดร้บีใสย่าใหเ้สรจ็ ๆ ไป เสยีเวลา 

จริง ๆ”

	 พอขาดคำ เจา้สนุขัตวันัน้เปลีย่นทศิทางทีก่ำลงัวิง่หนหีา่งออกไป  

เป็นวิ่งตรงเข้ามาหาดิฉัน อาการที่วิ่งเข้ามานั้นเหมือนกับใครฉุดลาก  

และพอมาถึงตัวก็เอาหัวซบลงบนตัก ดิฉันตะลึงด้วยความตื่นเต้น  

เพราะเจ้าสุนัขตัวนี้มันไม่มีวันจะวิ่งเข้ามาซบหน้าลงบนตักดิฉัน 

เป็นอันขาด ถ้ามันจะวิ่งมาหาก็แค่เข้ามายืนใกล้ ๆ เท่านั้น

	 บางวันดิฉันเคยวางข้าวสารตากไว้บนโต๊ะ เผลอไปสักครู่หนึ่ง 

มีนกกระจอกประมาณ ๕  - ๖ ตัวมารุมจิกทึ้งกระจุยกระจาย ดิฉัน 

มองลงไปจากบนบ้านเห็นเข้าก็ร้องบอกเขาว่า

	 “ตั้งเอ๊ย ไล่นกไปทีเถอะ มันมาจิกข้าวกันใหญ่แล้ว”

	 อดึใจตอ่มา นกทัง้กลุม่นัน้กบ็นิขึน้ไปสง่เสยีงรอ้งจอ้กแจก้อยูบ่น 

ต้นไม้สูง แล้วก็ไม่มารบกวนอีกเลย

	 เหล่านี้เป็นข้อยืนยันให้ดิฉันเชื่อมั่นว่าเขายังอยู ่ ดิฉันได้คำตอบ 

คำถามที่เคยมีว่า เมื่อเราต้องจากกันไปตามกฎธรรมชาติแล้ว เราจะ 

มีโอกาสได้พบกันอีกหรือไม่ ดวงจิตที่รักใคร่ผูกพันต่อกันอย่างลึกซึ้ง  

ผลักดันตัวเองให้ย้อนกลับมาอยู่ใกล้กันได้อีก เพียงแต่ว่าดิฉันไม่มี 

ความสามารถที่จะสัมผัสได้ ไม่อาจเห็นรูปกายของเขาได้ด้วยตาเนื้อ 

เท่านั้นเอง



หูตั้ง หมาระลึกชาติ

26

	 อกีขอ้หนึง่ทีส่นบัสนนุความเชือ่วา่เขายงัอยูก่ค็อื “วนดิา” ลกูสาว 

ของดฉินั ซึง่เปน็อกีผูห้นึง่ทีไ่ดม้สีว่นชว่ยเหลอืในการอปุถมัภบ์ำรงุเขา 

อย่างใกล้ชิดตลอดมา และออกจะยังตัดอาลัยไม่ขาด เธอได้เห็นเขา 

ด้วยตัวเองขณะที่อยู่ในสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่น โดยเธอเล่าว่าเมื่อเวลา 

ประมาณสี่ทุ่มเศษกำลังนอนเล่นอยู่ในห้อง เพื่อรอคอยรายการละคร 

โทรทัศน์เรื่องหนึ่งที่กำลังถึงตอนสนุก  มีความรู้สึกว่ายังไม่หลับ  

แต่เกิดอาการตัวชา กระดิกไม่ได้ ต่อจากนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือน 

ฝเีทา้สนุขั เปน็เสยีงทีคุ่น้เคยเดนิใกลเ้ขา้มา ใกลเ้ขา้มาจนถงึประตหูอ้ง 

ซึง่แงม้อยู ่ ใจหนึง่วา่ เสยีงของหตูัง้ แตอ่กีใจหนึง่กค็า้นวา่ เปน็เสยีง 

นาฬิกาปลุกซึ่งวางไว้ข้างหมอนต่างหาก ครู่หนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเห็น 

สุนัขสีขาว ขนยาวพองฟูเหมือนหมีขาวแถบขั้วโลก มานอนเอกเขนก 

อยู่ใกล้  ๆ  ขนาดเอื้อมมือถึง หันหน้ามามองดูสบตากัน หน้าของ 

สนุขันัน้สขีาว ปากไมม่อมเหมอืนเกา่ แตน่ยันต์าและจมกูสดีำ สหีนา้ 

แจม่ใส บอกถงึความยนิดทีีไ่ดพ้บกนัเหมอืนเมือ่สมยัทีเ่ขายงัมชีวีติอยู่  

เธอจงึเอือ้มมอืไปแตะทีข่าดว้ยความมัน่ใจวา่ นีแ่หละคอื “เขา” ผูท้ีเ่ธอ 

ยังผูกใจคิดถึงตลอดเวลาเป็นแรมเดือน และสิ่งที่เธอได้เห็นชัดเจน 

ก็คือร่างกายของสุนัขนั้น นอกจากจะขาวผ่องสะอาดสะอ้านแล้วยังมี 

แสงสว่างล้อมรอบตัวอีกด้วย

	 เมื่อได้ฟังจนจบแล้ว ดิฉันก็สามารถตัดสินได้จากความรู้ที่เคย 

เรียนพระอภิธรรมว่า “หูตั้ง”  มิใช่สัตว์ในทุคติภูมิ ไม่ใช่สัตว์นรก  

ไม่ใช่เปรต ไม่ใช่อสุรกาย ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉาน แต่เปน็เทพ เพียงแต ่

ดิฉันไม่ทราบว่าเป็นเทพชั้นไหน ถึงอย่างไรก็ไม่ใช่เทวดาครึ่งเปรต  

หรือเทวดาครึ่งอสุรกายแน่นอน เพราะผู้ที่ปฏิสนธิในภพภูมิทั้งหมด 

ที่กล่าวมานั้นจะไม่ปรากฏว่ามีแสงสว่างเลยแม้แต่น้อย




