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ฉบับท่ี ๑ 
 
เรียน ศ.ดร. ชัยยงค พรหมวงศ 
 ผมคิดอยากลองเสี่ยงดวง ผมไดอานและฟงดู มีความเปนไปไดมากนะครับที่พระพุทธเจาเปน
คนไทย และประวัติหลักฐานตางๆที่มีอยูและหลักการตางๆทุกอยางเปนไปได. 
 ตอนแรกท่ีผมเห็นหนาพระพุทธเจา ผมยังงงๆเลยวา ทําไมหนาไมเหมือนคนแขกทําไมเหมือน
คนไทยหนาเรียวคม ผมเอาไปถามผูทรงญานทานหน่ึง เขามีทิพยจักษุญานเขาบอกวา พระพุทธเจามี
เช้ือไทย. 
 ผมลองสังเกตดูวา  เมืองไทยนี่ไมเคยเปนเมืองขึ้นใครเลย น่ีอาจจะเปนอนุภาพของพระพุทธเจา
ดวยก็ได. 
 ถาเปนจริงๆขึ้นมานะ โลกจะตะลึงมาก ใน3โลกธาตุนี้อาจจะสะเทือนได เปนการเปดปญญา
ใหแกสัตวโลก วันน้ันอาจจะเกิดปราฏิหารตางๆได จะเปนขาวใหญโตมโหฬารไปท่ัวโลก  คนจะ
ใหความสนใจกันมากพูดคุยกันมากขึ้น คนจะเขามาคนควากันมาก  และเปนเหตุใหศาสนาพุทธจะ
เจริญรุงเร่ือง ในระหวา งการคนควาคนทั่วโลกก็จะไดศึกษาธรรมไปในตัวดวย เปนกุสโลบายที่ดีที่
เดียว คนจะเดินทางมาที่เมืองไทยกันมากมาคนควากัน และทําใหเศรษฐกิจการทองเที่ยวไทยดีขึ้น
เปนอยางมาก มีเงินหมุนเวียนมากขึ้น. 
 เมืองไทยก็นาจะสราง พระพุทธรูปที่ใหญที่สุดในโลก และจารึก ชื่อ ศ.ดร.ชัยยงค พรหมวงศ 
และทีมงาน ไวเปนพันๆป ไวใหลูกหลานและคนทั่วโลกไดจดจํา ชื่อเสียงระดับโลกเปนผลงาน
ระดับ อภิมหาประวัติศาสตรโลก ผูพลิกประวัติศาสตร 
ท่ีเราเช่ือกันมานานเปนพันป. 
 ผมวา ถางานสําเร็จจริง ก็จะไดรับรางวัลพระราชทานจากในหลวงอยางแนนอน 
100 %. ผมลองคิดดูวา  ถาศาสนาพุทธเกิดที่ไทยจริง แลวคนไทยเปนผูคนพบหลักฐานเอง 
อันนี้เปนสิงที่นาภาคภูมิใจ. 
 การทําใหศาสนาเจริญรุงเรื่องไดไดบุญอยางมหาศาลเพราะวา มีสวนเผยแพรทําใหสัตวโลก
พนทุกข. 
 คนไทยภูมิใจกันทั้งประเทศอยางแนนอนผมก็คนหนึ่ง และเมืองไทยศาสนาจะเจริญอยางมาก 
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และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญเกิดขึ้นและหลังจากนี้ศาสนาพุทธก็จะเจริญเหมือนตอน
พระพุทธเจาทํานายไว ยุคน้ีศาสนาจะเจริญ มีพระอรหันตมากมาย เปนยุคที ่3 ของศาสนา น่ีอาจจะ
เปนสวนหน่ึงก็ได. 
 จากการที่พระพุทธเจา ทรงประสูตร แลวเดินไป 7 กาว นั่นคื่อศาสนาจะเจริญไป7ทวีป 
นักวิทยาศาสตรหลายคนบอกวา ศาสนาพุทธจะเปนศาสนาเอกของโลกพระพุทธเจาองคประถม
ทรงทํานายไวกับพระอรหันตวา  ศาสนาพุทธกําลังเจริญมีคนศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผมเองคิดวา 
ศาสนาพุทธคือศาสนาเอกของโลกในอนาคต  
 ผมเคยไดอาน มีหนังสือเลมหนึ่งเปนของ พระโพธิสัตว บารมีเต็ม ของไทยทานพบ
พระพุทธเจา  พระพุทธเจาทรงทํานายไววา "ในป 2545 จะมี  คนหน่ึงเปนคนธรรมดา ผูทรงอภิญญา 
อายุประมาณ 30-40 ป เขาจะปรากฏตัวตอสาธารณะ เขาจะพาคนและพระเหาะไปเที่ยวโลกตางๆ 
และเขาจะมารวมศาสนาในโลก และทําใหศาสนาเจริญขึ้นและมีเพราะอรหันตมากคลายๆตอน
พระพุทธเจายังทรงพระชนมายุอยู   
 ชายผูน้ีจะทําใหบานเมืองเจริญข้ึนและในป 2545 จะมีคนไดอภิญญา 12 คน" บางคนบอกวา  
เขาผูนั้นคือพุทธภูม ิลงมาจุติตอนน้ีมีผูปรารถนาพุทธภูมิเยอะมาก ลงมาบําเพ็ญ อาจจะเปนไปไดวา 
ศาสนาจะเจริญขึ้นเพราะเหตุผลดังที่กลาวมาและอื่นๆ และโลกกําลังตอกันและแคบลงเปนเวลาดีที่
ศาสนาจะแผออกไป. 
 ผมเคยฝน ๒ คร้ัง 
 ฝนคร้ังแรก ผมฝนและทราบดวยดวงจิตขณะฝนวา  ศาสนาพุทธที่เมืองไทยเจริญขึ้นมาก 
 ฝนคร้ังท่ี2  ในฝนผมรับรูดวยจิตวา  มีคนคนพบวา และมีหลักฐานวา มนุษยไดเกิดมามากกวา  
6,000 ป หลังจากนั้นศาสนาพุทธก็เริ่มเจริญ   ผมผมตื่นมาตอนเย็นมีคนสงเมลมาหาผมวา มีการ
คนพบกระเบื้อง วา มนุษยมีมามากกวา 6,000 ปแลว แสดงวา การฝนของผมมีสวนสัมพันธกันกับ
ขาวที่ไดรับหลังจากฝน” 
 

ฉบับท่ี ๒ 
เรียน ศ.ดร. ชัยยงค พรหมวงศ 
 มีไอเดียอะไรไหมที่จะทําใหการคนควานี้ไปไดอยางโดยเร็วหรือสําเร็จผลโดยเร็ววันแบบเร็ว
ที่สุด ? ผมพอมีไอเดียนิดหนอย แตไมม่ันใจเทาไหร. 
 
 ผมชื่อ วีระชัย อายุ 27 ป ตอนน้ีอยูที่อังกฤษมา 7 ป ผมไมไดมีโอกาสฝกสมาธิจากอาจารยตางๆ 
ผมฝกเองและอานจากเว็ปตางๆ จริงจังเม่ือป 2545  
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 จริงๆ ผมถอดจิตไดตอนอาย ุ6 ขวบไดเอง แตผมเพ่ิงมารูวา เปนการถอดจิตเมื่อ4ปท่ีแลวเอง 
 สภาวภูมิธรรมผมยังไมสูงครับ เพียงแตวา ผมชอบถอดจิตสาํรวจ และทดลองมิติตางๆ เชน 
จักรวาลคูขนาน หรือ ออกแบบการเดินทางขามมิติไปยังโลกอดีตและ ผมทดสอบความเร็วในการ
เดินทาง และ อะไรตางๆ ผมมีไดทําการทดลองอะไรตางเยอะเยะ บางอยางผมเจอเปนสิ่งที่
วิทยาศาสตรอยากรู และผมคิดวา โลกตองตะลึงแนนอน ! ถาเปนไปตามที่ผมคิดไว แตปญหาวา  
ผมไมรูวา ผมไดใชกระบวนการวิทยาศาสตรที่ถูกหรือเปลา ผมไมใชนักวิทยาศาสตร เพียงแตมีใจ
รักและศรัทธาคนควาธรรมชาติเทานั้น  
 ผมมีความใฝฝนไววา ผมจะทดลองและมีผลทดลอง สรางออกมาเปน ทฤษฏีหรือความเชื่อ แต
ทดลองคนควาธรรมชาติดวยจิต ผมอยากมีคนที่ปรึกษาทางดาน Physics ชวยกั่นกรองวิธีการของผม 
และผมอยากจะเอาการทดลองผมออกสูสาธารณะเพื่อใหคนทดลองกันดู สิ่งที่ผมไดทดลองไปและ
สรางออกมาเปนความเชื่อนั้นถาคนอื่นทดลองก็จะไดแบบที่ผมทําไว 
ศ.ดร. ชัยยงค พรหมวงศพอจะแนะนําผมไดไหมครับวา ผมควรจะติดตอใครหรือทําอยางไรตอไป
ดี?  
Regards 
WebSnow 
 
 

ฉบับท่ี ๓ 
!

 เรียน อ.ชัยยงค 

 ตอนน้ีผมจะเลาแบบ ละเอียดยิบที่สุด เรื่องที่ผมไดพบพระพุทธเจา.. 
  
 ผมไดเขาเฝา พระพุทธเจาสมณโคดม หลวงปูแหวน และหลวงพอฤาษีลิงดํา  

  ในตนป 2545 ประมาณ 1 อาทิตยกอนวันวิสาขบูชาหรือ วัน ประสูต ิตรัสทราบและ 
ปรินิพพาน ของ พระพุทธเจา  
 
 ผมไดถอดจิตออกจากราง ตอนนั้นทราบสึกวาจิตผมน่ิงมาก และผมเห็นวาตัวผมกาํลังลอยออก
จากรางลิ่วๆ ผมมองดูรอบๆขางกายเปนเหมือนอวกาศ มืดๆ แลวตัวผมก็ตกเผละลงในที่ที่หนึ่ง ผมก็
ไมทราบวาที่ไหน ในขณะที่ตัวผมตกลงบนพื้นผมไมทราบสึกเจ็บ ผมมองเห็นอวกาศที่ผมผานมา
เปนหวงๆ กลวงๆ รูปทรงกระบอกคลายๆ Worm Hole แลวก็หายไปเหลือแตอวกาศธรรมดา และ
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ผมก็มองรอบๆขางกายผม เห็นเปนสถานที่โลง สลัวๆ ผมพอที่จะเห็นอะไรตางได ไมมีสิ่งกอสราง
อะไรเลย แตผมเห็น …โอผมมองไปเห็น พระพระองคทานนั่งอยู 3 พระองคน่ังเรียงกันอยู พอผม
เห็นปบผมทราบปบเลยวาพระองคทานทั้ง 3 พระองคคือใคร จิตคนท่ีมีญานจะทราบได เพราะวาจิต
มีสภาพทราบ  
 -องคแรกซายสุดของผมนั่งอยูหนาสุด คือ พระพุทธเจาสมณโคดม  
 -ถัดไปทางซายของพระพุทธเจา ออกไปทางดานหลัง ออกมืดๆ คือหลวงพอฤาษี ลิงดํา พระ
อรหันตแหงวัดทาซุง  
 -ถัดไปอีกทางชายของหลวงพอฤาษีลิงดํา แตพระองคทานน่ังอยูทางดานหนา ระดับเดียวกับ
พระพุทธเจา คือ หลวงปูแหวน สุจินโณ พระอรหันตแหงววัดดอยแมปง  
 ผมเห็นเหมือนพระตัวจริงๆอยูในสภาพเหมือนคน  
 ตามปกติเวลาผมถอดจิตออกเที่ยวถาผมไปพบใคร สิ่งแรกที่ผมจะทําคือผมจะกราบ 3 คร้ัง  
แตครั้งนี้ผมไมกราบเปนเพราะวาผมคิดเปนใครปลอมตัวมาเปนพระพุทธเจาหลอกผมและเปนนิมิต
หลอกผม ผมก็วางเฉย แตการถอดจิตคร้ังนี้สมาธิผมนิ่งมากๆผมทราบสึกมีกิเลศนอยและไม
คอยสังสัยอะไรมากเหมือนการถอดจิตที่ผานๆมา  
 ผมก็ลองดูปฏิกิริยาตอบโตที่จะมีมา ผมกําลังสังเกตดูวาจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือวาเปนภาพลวงตา
ผมเลน  
 
 ผมก็เริ่มสังเกตดูพระองคทานทั้งสาม  
 -สิ่งแรกที่ผมตั้งใจสังเกตคือผมมองหนาพระพุทธเจา พระองคทานนั่งนิ่งมากๆ ผมก็เล่ือนตัว
ผมไปมองหนาพระองคทานทางดานซายของพระพุทธเจา พระองคทานก็นั่งเฉยปลอยใหผมสังเกต
พระองคทาน  
 ผมสังเกตเห็นพระพุทธเจา พระองคทานหนาเรียวและหนาคม หนาไมออกแขก พระองคทาน
ถือวาหลอ หนาพระองคทานจะไมเหมือนแขกขาวในอินเดียและไมเหมือนแขกดํา แตที่แนๆคือ
หนาพระองคทานเปนคนเอเซีย และออกมาทางไทยแตหนาคมกวาคนไทยปกติ ผิวพระองคทาน
ขาวเหลือง ผมลืมสังเกตทรงผมของพระองคทาน และ ผมลืมสังเกตหูของพระองคทาน ผมคิดวาหู
ของพระองคทานไมไดยาวเหมือนในพระพุทธรูป เพราะวาไมเปนจุดเดนจนใหผมสังเกตได  
 -หลวงปูแหวน พระองคทานน่ังนิ่งมาก หนาพระองคทานดูเฉยๆ ดูพระองคทานยังหนุมมาก 
และไมใสแวนตา  
 -สวนหลวงพอฤาษีลิงดําก็ไมใสแวนและดูหนุม ผมเห็นลางๆนะ เพราะพระองคทานนั่งอยูทาว
หลังออกสลัวๆ  
 ตอนน้ันผมนั่งอยูตอหนาพระพุทธเจาและใกลพระพุทธเจา  
 พอผมสังเกตพระองคทานทั้ง 3 แลว สักพักนึง หลวงพอฤาษีลิงดํา บอกผมวา "กราบพระองค
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ทานซ"ิ (กราบพระพุทธเจา) และผมกก็ราบพระพุทธเจา3คร้ัง ในขณะกราบครั้งแรก ผมทองนะ
โมตัสสะ ภควะโต อรหโต สัมมา สัมพุทธธะสะ  
 ในขณะที่ผมกําลังกราบพระพุทธเจาครั้งที ่2-3 และผมก็ทอง นะโม อยู ผมทราบสึกวา มีอะไร
เย็นๆบางอยางมาสัมผัสที่หนาผากผม 2 ครั้งแลวเย็นเขามาที่หัวผม ผมคิดวาพระพุทธเจาพระองค
ทานเอามือมาแตะหนาผากผม2คร้ัง เพราะวาผมนั่งใกลพระพุทธเจามากที่สุด  
 ในขณะที่ผมกําลังกราบพระองคทานผมทราบสึกวาตัวผมเอง ออนปวกเปยก เหมือนเด็กๆ ผม
สังเกตไดจากตอนแขนและมือผมกราบลงไปที่พื้นและยกแขนขึ้น  
 พอผมกราบเสร็จ พระพุทธเจา พระองคทานทรงถามผมวา " อยากจะฝากอะไรกับพระองค
ทานลงมาบอกคนไหม?"  
 ผมทราบสึกแปลกใจในคําถามพระองคทาน ผมก็คิดอยูแปบนึง และผมก็ถามพระองคทานวา   
"พระองคทานจะลงมาที่โลกมนุษยหรือครับ?" ผมมองไปที่พระพุทธเจา พระองคทานกไ็มทรงตอบ
ผม พระองคทานก็ประทับนั่งนิ่งเฉย ผมก็ทราบเลยวาพระองคทานไมทรงประสงคตอบ  
 เมื่อผมเห็นพระองคทานไมตอบ และผมก็กราบทลพระองคทานตอไปอีกวา … (ผมคุยกับ
พระองคทานเร่ืองอภิญญา ผมไมขอบอก เพราะวาอยากเก็บไวเปนความลับ)  
 
 พอผมกราบจบ พระพุทธเจาก็หันหนาไปมองหลวงปูแหวน และหลวงปูแหวนพระองคทานก็
ยิ้มๆ  
และพระองคทานห็หันหนากลับแลวจิตผมก็หมดกลับลงสูราง   
 
*** จากการพูดคุยกับพระองคทาน ผมจับสัมผัสบางอยางได ผมคิดเอาเองวา พระพุทธเจาพระองค
ทานจะเสด็จลงมาบนโลกและลงมาที่ประเทศไทย ตอนชวงประมาณ วันวิสาขบูชา 2545 และผมคิด
เอาเองวา พระภิกษุสงฆที่ทรงอภิญญา จะไดพบพระพุทธเจา  อาจเปนหลวงปูแหวน หรือ หลวงพอ
ฤาษีลิงดํา อยางนอยองคใดองคหนึ่ง แลวพระภิกษุองคนั้นที่ทรงอภิญญาอาจจะไดรับขอมูลจากการ
ที่ผมไดกราบทูลพระพุทธเจาไว แลวพระที่ทรงอภิญญาจะอยากพบผม และในอนาคตผมอาจจะได
ไปเรียนอภิญญากับพระองคทาน  
*** อันน้ีผมคิดเอาเองนะ จากการวิเคราะห 

 ขอมูลสําหรับคนที่คนควาพระพุทธเจาเปนคนไทย ประสูติ ตรัสทราบ และ นิพพานที่เมืองไทย  
 ตอนท่ีผมไดเขาเฝาพระองคทานท้ัง3 ผมไมไดไปเขาเฝาที่นิพพาน แตพระองคทานทรงเมตตา
มาใหผมไดเขาเฝา ณ.สถานที่โลงสลัวๆ  
 ผมเองก็สงสัยเหมือนกันวาพระองคทานเปนคนไทยหรือเปลา  
 1 ) เมื่อกอนผมไมทราบวามีขาวสงสัยวาพระพุทธเจาเปนคนไทย ผมเห็นพระพุทธเจากอนได



! &!

ขาวน้ี ดังนั้นการที่ผมเห็นพระพักตรพระพุทธเจาหนาไมแขก จึงเปนจิตที่บริสุทธิ์  
 2) ผมไดเขาเฝาพระองคทานกอนวันสําคัญทางศาสนาคือ กอนวันวันวิสาขบูชา (วันประสูติ 
ตรัสทราบและ ปรินิพาน ) ผมจับสัมผัสทางจิตไดวาพระองคทานจะลงมาบนโลกและที่ประเทศ
ไทย ถาพระองคทานเปนแขก และ ประสูต ิตรัสทราบและนิพพาน ที่ประเทศเนปาล วันสําคัญแบบ
นี้พระองคทานทําไมไมลงไปที่เนปาล  
ทําไมพระองคทานจึงลงมาที่เมืองไทย ? นาคิดไหมละ  
 ผมเอะใจวา ทําไมพระองคทานไมลงไปที่เมืองแขก ทําไมพระองคทานลงมาที่เมืองไทย กอน
หนาที่ผมจะไดขาววาพระพุทธเจาเปนคนไทยเสียอีก  
*********  
ขอมูลเพิ่มเติม  

 มีนองคนหนึ่งไดเขาพระพุทธเจา นองเขาบอกวา พระพุทธเจาหนาไมแขก 

 ส่ิงท่ีผมสงสัย ปริศนาธรรม และกําลังคิดอยูคือ  
*************************************  
พระพุทธเจา พระองคทานทรงถามผมวา " อยากจะฝากอะไรกับพระองคทานลงมาบอกคนไหม ? "  
ผมกราบทูลถามพระองคทานกลับ  พระองคทานก็ไมทรงบอกอะไรผมเลย  
ผมจึงไมทราบและไมเขาใจในการที่ผมไดเขาเฝาพระองคทานเลย  
*************************************  
 
ขอนี้ผมสังสัยเปนอยางมาก วาพระองคทานทําไมจึงถามผมแบบนั้น และการที่ไดพบพระองคทาน
ทั้ง3 ผมจึงคิดออกมาเปนหลายๆแนว ดังน้ีคือ  
 
+++ การวิเคราะห ถามองในทางบวก +++  
 1. พระพุทธเจาคงไดทรงทราบอะไรบางอยางดวยญานของพระองคทาน วาผมนี้คงจะ
สรางสรรคเรื่องที่ดีๆใหกับศาสนาพุทธ หรือมีสวนชวยใหพุทธศาสนาเจริญข้ึน  
 
 2. การที่ทานทั้ง 3 ใหผมไดเขาเฝา แสดงวาตองเปนเร่ืองดี และเปนเรื่องดีที่มีความสําคัญมาก
และเร่ืองใหญ เพราะวาทานทั้ง 3 ลงมาพรอมกัน ถาเปนเร่ืองเล็กๆ องคใดองคหน่ึงลงมาก็นาจะ
พอเพียง  
 3. ผมศรัทธาหลวงปูแหวนอยูเปนทุนเดิมมาตั้งแตเด็ก แสดงวา ทานสามารถอานจิตใจผมไดวา
ผมศรัทธาหลวงปูแหวน หลวงปูแหวนก็ลงมาดวย ตอนทานมีชีวิตอยูพระองคทานเคยมาหาพี่ผมใน
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สมาธิดวยและสอนสมาธ ิพี่ผมเลาเรื่องหลวงปูใหฟงบอยๆ  
 
 4. หลวงพอฤาษีลิงดํา ผมเคยไดยินชื่อทานแตผมไมรูจักทานเทาไหร หลังจากที่ผมไดพบทาน 
ตอมาผมก็ไดศึกษาอานงานเขียนของทานและบางอยางไดทีผลตอการคนควาของผม เชนเร่ืองเร็ว
กวาแสงและอื่นๆ และผมไดอานและฟงเสียง การบรรยายตางๆ ธรรมะ สมาธ ิพุทธศาสนาจากทาน 
นี่คือความสัมพันธกันหลังจากที่ผมไดพบทาน ความสัมพันธนี้ทําใหผมคิดวา การท่ีผมไดเขาเฝา
ทานไมไดเปนนิมิตหลอก  
 5. การที่พระพุทธเจาสัมผัสหนาผากผม 2 คร้ัง ผมคิดวานั่นคือการเจิม ผมคิดวาเปนเรื่องที่ด ีแต
ผมไมทราบวาเปนพลังอะไรหรือเปลา ผมทราบสึกภูมิใจมากที่พระองคทานเจิมให นับวาเปนบุญ
ของผม และทําใหผมมั่นใจขึ้น เปนเสมือนการเจิมใหมีชัยชนะ  
 6. การที่ พระพุทธเจา พระองคทานทรงถามผมวา " อยากจะฝากอะไรกับพระองคทานลงมา
บอกคนไหม ? "  
 

++ ผมคิดไดวา จากคําถามแบบนั้น  
 การที่พระองคทานถามวา "อยากจะฝากอะไรพระองคทานไหม" แสดงวาผมตองมีของดีอะไร
บางอยาง ของดีของผมคือ ความทราบเร่ืองธรรมชาติท่ีผมไดคนควาข้ึน คือ เร่ืองจิตและอ่ืนๆ  
 
 พระองคทานมาถามแบบรับฝากแบบนั้น เปนการที่พระองคทานแสดงน้ําใจจากพระองคทาน 
ใหผมกลับมาคิดเองวาผมควรจะเผยแผเรื่องที่ผมคนควาออกไปสูคน เปนการมาบอกใหผมไดมั่นใจ
วาผมควรเผยแผสิ่งที่ผมไดคนพบ นั่นบอกไดวาพระองคทานอาจจะทราบจากญานพระองคทานวา
ผมจะตองคนพบอะไรบางอยางท่ีเปนประโยชน ตอพุทธศาสนาและมวลมนุษยโลก และผมก็ได
คนพบอะไรตางๆไดจริงๆนั่นคือ การคนควาเรื่องเร็วกวาแสงและอื่นๆ  
 7. หลังจากที่ผมไดพบพระองคทานผมก็สามารถคนควาอะไรตางไดมากมาย และตอมาผมได
ปรารถนาพุทธภูมิ  
 8. ผมคิดวา การที่ผมอยากจะแสดงอภิญญาในที่สาธารณะ เพื่อเปนการพิสูจนและเปดตา
ชาวโลกนั้นไมใชเรื่องผิด เพราะวาตอนนั้นผมกราบทูลพระพุทธเจาเรื่องอภิญญา พระองคทาน
ไมไดทรงหามอะไรผมเลย ถาเปนเรื่องที่ไมควรผมคิดวา พระพุทธเจา คงหามผมไปต้ังแตตอนน้ัน
แลว เพราะวาพระพุทธเจา มีญานสามารถทราบได  
 9. อาจจะเปนไปไดก็วาผมจะตองสําเร็จในเรื่องที่ผมจะทํา ตามดังตั้งใจ ในอนาคตอันใกล และ
การคนควาที่ผมไดทําขึ้นจะทําให ประเทศชาติ พุทธศาสนา เจริญข้ึนจริงๆ และเปนผลดีแกมวล
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มนุษยโลก ดังท่ีผมไดจินตนาการไว คงเปนเรื่องสําคัญเพราะวา พระพุทธเจาและพระอรหันตทั้ง2
องค มาพรอมกัน 

----------------------- 

 ถาคิดอีกทางหนึ่ง การที่พระพุทธเจาพระองคทานถามผมวา มีอะไรจะฝากพระองคทานมา
บอกคนไหม  นั่นบอกวา ตอไปผมจะทํางานตางๆไมสําเร็จและผมจะตองตายกอน 

 ผมถามพระองคทานกลับวาพระองคทานจะมาที่โลก ? พระองคทานก็ไมบอกผม พระองค
ทานก็น่ังน่ิง 

------------------- 

 ......มาโยงใยความสัมพันธตางๆเขาดวยกัน...... 
จริงๆผมไดพบพระมาก แตผมไมทราบวา ทานเหลานั้นคือใคร แตผมจะเลาใหฟงเทาที่ผมทราบ
จัก....... 

 พบทานทั้งหมดในป2545  ระยะติดๆกัน.... ตอนแรกผมเห็นหลวงปูมั่น ดวยทิพยจักษุญาน 
กอน. 

 ตอมาผมเห็น พระพุทธเจาและสาวกคลายๆ มีการประชุมกนั เห็นแบบไกลๆ  เห็นพระพุทธเจา
มีแสงสวางออกจากตัวลอยขึ้น  ผมเห็นดวยทิพยจุกษุญาน 

 ตอมา ผมถอดจิตออก ไดพบพระพุทธเจา และหลวงปูแหวน และ หลวงพอฤาษ ีลิงดํา พรอม
กัน.....การพบครั้งนี้เปนมโนยิทธ ิดังน้ันการผิดพลาดจะนอยกวา...และตอนน้ันญานผมน่ิงมาก.. 

 กอนที่ผมจะไดพบพระพุทธเจา ผมไดคนควาทดลองเร่ืองจิตสําเร็จใหมๆ  
---------------- 

ดึงความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง...... 
 - ในป 2545 หลังจากที่ผมไดพบพระองคทานทั้งหลาย ผมไดคิดคนพบอะไรตางๆมากมาย 
แบบที่ไมเคยเปนมากอนในชีวิต. 
 - ในป 2545 หลังจากที่ผมไดพบพระองคทานทั้งหลาย ผมไดถอดจิตออกไดบอยครั้งเปน
ประวัติการในชีวิตผมเลย ไดหลายรอยครั้ง. 
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 - ในป 2545 หลังจากที่ผมไดพบพระองคทานทั้งหลาย ผมไดอภิญญาบางอยาง แตยังใชไม
คลอง มาๆหายๆ. 

 เมื่อกอนผมไมคอยทราบจัก หลวงพอฤาษีลิงดํา ผมไมเคยอานงานเขียนทาน 
 - ในป 2545 หลังจากที่ผมไดพบหลวงพอฤาษีลิงดํา. ผมไดอานและศึกษางานเขียนทาน
มากมายและไดเรียนอภิญญาจากงานเขียนและเสียงทาน....... 
 การคนควาทางวิทยาศาสตรของผมหลายอยาง ผมไดศึกษาจากงานเขียนของทาน มีประโยชน
มาก.....และตอมาผมก็ไดชวยเผยแผงานของทาน 
 เห็นไหมวามีความสัมพันธกัน.....แสดงวาทานทราบอนาคตจากพระญานทาน.. 

 สวนหลวงปูมั่น ทานเปนจอมทัพธรรมของไทย 
 ตอนน้ีผมไดศึกษาประวัติพระองคทานและคําสอนโดยบังเอิญ  ผม download มาฟง 
และผมก็ระลึกวา วาว! ผมเคยพบทานมาแลวในสมาธิ... 

 - ในป 2545 เปนปที่ผมไดศึกษาสมาธิและพระไตรปฏก   ความจริงผมไดศึกษาเร่ืองตางๆผาน
ทาง Internet แคปเดียว  

 กอนนั้นผมไมรูจักใคร ผมไมทราบจะไปหาอานไดที่ไหน เวลาผมนั่งสมาธิผมก็มั่วเอา แตท่ีผม
มั่วๆ เอา ผมสามารถเขาญาน 4 ได  ทิพยจักษุญาน ฤทธฺของเกาๆก็มาเอง และ ถอดจิตได 
แตกอนผมไมทราบวาน่ันคืออะไร  ผมเพิ่งมาทราบทีหลัง..... 

 ตอนน้ีผมเขาญาน4ไมไดเลย หลังจากที่ผมยายบาน พอไมไดฝกติดตอกันญานก็ตก ก็เหมือน
การเลนกีฬา ที่ตองหมั่นฝกซอมตลอด....แตอยางไรผมก็จะฝกไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็กลับมาอีก.... 

 สวนหลวงปูแหวนน้ัน ผมศรัทธาพระองคทาน  พระองคทานก็มาดวย 
ตอนแรกผมนึกวาพระองคทานเปนองคเดียวท่ีเปนพระอรหันต....... 

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

เรื่องการที่ผมไดพบพระพุทธเจา มีความเปนได 2ทางคือ 

 ทางแรก ผมทํางานไมสําเร็จ และผมตองตายกอน 

 ทางที่ 2 ผมทํางานไดสําเร็จและไดมีสวนชวยใหพุทธศาสนาเจริญรุงเรื่อง 

************ 
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 ผมมีคําถาอยากถาม อ. ชัยยงควา ตามประเพณี ไทย หรือ ของพุทธ การท่ีพระ มาสัมผัสที่
หนาผาก นั้นหมายความวาอยางไร  ทําไปเพื่ออะไร ? เรียกวาการเจิมหรือเปลา ถาใช เขาเจิมกันเพ่ือ
อะไร ? 

 
 

ฉบับท่ี ๔ 
!
 เรียน อาจารยชัยยงค 
สวัสดีวันสงกรานต 
  
ผมมีไอเดีย 
ผมคิดวา ควรทําเว็ปน้ี http://www.buddhabirthplace.com/ ใหเปนสาธารณะกวานี ้และใชของดีๆ
เขาชวย เพื่ออํานวยความสะดวกสะบายใหแกผูที่เขามาใช 
และสามารถ manage ไดงาย ผมคิดวาควรมี เว็ปบอรดดีๆ สักอัน และ ยายจาก Free host Hypermart 
ไปอยูที่อื่น 
  
การที่จะใหผูคนเขามารวคนควากันมาก เร่ืองพ้ืนฐานท่ีขาดไมไดคือ 
1 เว็ปน้ี http://www.buddhabirthplace.com/ จะตองมีคนรูจักมาก หรือไมก็ ใหดังระเบิดไปเลย. 
2 ใหคนเขามาคุยแลกเปลี่ยนในเว็ปบอรดมากๆ  เมื่อคนคุยกันมากๆ  ความรูก็แตกออก ก็จะพบ
อะไรมากๆขึ้นเรื่อยๆ. 
3 การคุยก็เปนแบบ ถาใครสรางสมมุติฐานอะไร ถาเปนจริง หรือใครหักลางอะไรไดสําเร็จ  ก็ให 
credit กับเขา เขียนชื่อลงไป 
   น่ีเปนเชิงลุก เราตองการคนแบบนี้มากๆเพื่อใหงานลุรวงไดเร็ว. 
4 พอคนคุยกันไดสักระยะ ก็รวบรวมขอมูล 
5 จะตองหาแนวรวมใหไดมากที่สุด เพราะวาไมงั้นจะเปนแบบในสมัยอดีต เพราะวาไมมีพลัง. 
   ตอนน้ีมีคนไมเชื่อมากกวาเชื่อาจารย เร่ืองน้ีจะประสบความสําเร็จก็ตอเม่ือคนพบความจริงท่ีสุด 
และมีเชื่อมากกวาคนไมเชื่อาจารย 
6 หาผูท่ีทรงอภิญญามาชวย  หมายถึงวาผูที่มีตาทิพย และสามารถไปพบพระพุทธเจาไดและคนที่มี
อดีตสังญาน คนเหลานั้นสามารถยอนอดีตไปดูและมองหาหลักฐานตางๆได 
   สิ่งที่คนจะเชือหรือไมขึ้นอยูกับหลักฐานตางๆที่เราหาได กอนที่สงครามโลกครั้งที3่จะเกิดและ
หลักฐานตางๆถูกทําลาย...ถาไดคนเหลานี้มาชวยดวยจะทําใหงานสําเร็จไดเร็วขึ้น. 
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   งายสุดสําหรับผูคนควาเองถาอยากรูวาจริงหรือไม คือถอดจิตไปถามพระพทุธเจา ถาพระพุทธเจา
บอกวาใช เกิดที่เมืองไทย เทานั้นเหละ กลุมที่กําลังคนควาอยูจะสูและทุมสุดหัวใจ.. 
   เม่ือป2545 เมืองไทยมีผูไดอภิญญาประมาณ  12 คน แตไมรูไปอยูที่ไหนกันหมด..ผมกําลังหา
อุบายตางๆใหเขาออกมาแสดงตัว. 
  
งานนี้เปนผลงานระดับ อภิมหา Super ประวัติศาสตรโลก ผูที่คนควาก็จะไดเปน Super Hero วีระ
บุรุษและวีระสตรี ที่ใชปญญา ในยุคปจจุบัน. โดยไมตองไปออกรบเหมือนสมยัพระเจาตากสิน. 
 ผลดีอีกอยางถาการคนควาออกมาเปนจริงผลพลอยไดคือเมืองไทยจะมีรายไดเขาประเทศหลาย
แสนลานบาท ในอนาคตกาลอันไกล. 
 และศาสนาพุทธก็ดัง พอคนทั่วโลกตกอกตกใจ ทีนี้ก็เผยแผธรรมของพุทธตามกระแสไปเลย 
คนศึกษาธรรมมากขึ้น เพราะวาชาวบานแตกต่ืนฮือฮา และมีผลดีกับ อาจารยและเพื่อนๆที่จะไปเปด 
มหาวิทยาลัยธรรมที ่USA ดวย และอื่นๆอีกมากมายจนเขียนบรรยายแบบ 7 วัน 7 คืนติดตอกัน มิ
อาจจะจบได. 
  
 ตามกระแสคือ ควรตองสรางเปนหนังดวย ถาการคนควาน้ีดังตะลึงโลก หนังน้ีก็จะออกสูท่ัว
โลกก็ดังดวย อาจจะทํารายไดนับพันลานบาท. 
 อยางเรื่องสุริโยทัย ไมสามารถไปสู Inter ได เพราะผูสรางไมเขาใจหลักการตางๆและความ
ตองการของผูคนตางประเทศ. 
 เดี๋ยวผมจะไปยุยงสงเสริมไปปลุกระดมใหนักเขียนบทหนังไฟแรงแซงหนา มาซุมเพื่อมาสราง
หนังเกี่ยวกับเรื่องนี.้ 
  
 ผมเล็งเห็นวาที่เมืองไทยสามารถสรางผลงานการคนควาแบบตะลึงโลกแบบผลงงาน 
International ไดอยางตํ่า4ชิ้น โดยคนไทย สิ่งเหลานี้สัมพันธโยงใยกันหมด. ผมชอบสรางผลงาน
ตางๆ ตอนน้ีผมไดทําreccordใหตนเอง ผมไดทําผลงานเปนอันดับ1ของโลกมา 3ชิ้นแบบเล็กๆและ
ไมดัง. 
 ผมกะจะเขารวมทั้ง 4 ชิ้น เปนผลงานอภิมหาตะลึงโลก 
 --------------------- 
อีกใจหน่ึง 
 เรื่องการคนควานี้ผมไมคอยมั่นใจมากวา พระพทุธเจาไดอุบัติท่ีเมืองไทยหรือไม... 
 ผมปราถนา พุทธภูมิแบบปญญาธิกะ  ถาพระพุทธเจาไมไดอุบัติที่เมืองไทยจริง นั่นหมายความ
ผม และคนอื่นๆ และผมมีสวนใหคนอื่นไดหลงผิดตามไปดวย จะเปนบาปทางใจสําหรับผมเอง...
และเปนกรรมสงไปในอนาคต. 
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 ถาจะใหดี ผมอยากจะรูจักผูที่ไดขอมูลพระพุทธเจาโดยตรงวาทานได อุบัติท่ีเมืองไทยหรือไม
และหลายๆคนถอดจิตทวนไปหาพระพุทธเจาและถามทาน ถาทานบอกวา “ใช” อุบัติท่ีเมืองไทย  
งั้นผมสูตายเลยงานนี ้ผมจะไปปลุกระดมกองกําลังตางๆ ใหมารวมเปนรวมตายดวยกัน เอาใหรูดํารู
แดงไปเปนแถบๆเลย. 
---------------------- 
  ใจจริงผมอยากใหงานคนควาน้ีเสร็จภายในไมเกิน10ป. 
  
 ------------------- 
 ผมเสนอวา ผมม ีInternet Server เปนของตัวเอง ผมพอรูเรื่องตางเกี่ยวกับ Internet and server 
environment 
 1) เว็ปของอาจารยเปน Free host โดย Hypermart และไมสามารถทําอะไรไดมาก. ถาอาจารย
ยังไมม ีhost ใหอาจารยยาย เว็ปของ อาจารย มาอยู Internet Server ของผม, เรื่องคาใชจายผมจัดการ
เอง 
 อาจารยจะยายเว็ปทําไดโดย  อาจารย login DNS ท่ีอาจารยจด domain แลวให อาจารย point 
domain มาที ่IP Server ผม คือ 213.239.42.58  เทาน้ันก็เสร็จแลวผมจะให webspace และ username 
and password อาจารยควรสงมาบอกผมวา อยากจะใช Password อะไร 
  
 2) ผมขอเสนอให อาจารยใช webboard software ที่ดีที่สุดในโลก สําหรับ 
http://www.buddhabirthplace.com/ 
 เร่ืองการ หา webboard softwareและ setup webboard ผมจะจัดการให และ เรื่องคาใชจายผม
จัดการเอง 
และอาจารยก ็login ปรับแตงในสวนตางๆไดตามตองการ... 
   webboard นี้ใช database ผมจะจัดการใหเองท้ังหมด. 
  
 ตอนน้ีทางผมไดพรอมทุกอยางแลว ถาอาจารยตอบตกลงนะ ผมก็ทําใหเสร็จไดโดยไมนาน 
 ผมสามารถใหความชวยเหลือทางดานน้ีได.. 
------------------- 
 ดวยความนับถือ 
วีระชัย  WebSnow 
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ฉบับท่ี ๕ 

!
เรียน อ ชัยยงค 
  
 พระพุทธเจามาเยี่ยม หลวงปูมัน่ และหลวงพอฤาษ ีลิงดํา >> ตาขายพระญานของ
พระพุทธเจา  
  ตอนแรกผมอานดู พบวา พระพุทธเจาองคปฐม และพระพุทธเจาหลายพระองค มาเย่ียม 
หลวงพอฤาษี ลิงดํา และมาพูดคุยกับทาน 
 เมื่อกอนหลวงพอปราถนาพุทธภูมิสังเกตดูวา หลวงพอไดสรางประโยชนใหพุทธศาสนาเปน
อยางมาก........แสดงวา หลวงพอ ฤาษ ีลิงดํา ติดตาขายพระญานของพระพุทธเจา  
 
 เม่ือเร็วๆน้ี ผมไดฟงจากเพลง ประวัติ หลวงปูม่ัน และผมกเ็พิ่งรูวา พระพุทธเจาหลายพระองค
และสาวกพระอรหันตหลายพระองค ที่นิพพานแลว มาเยี่ยมหลวงปูมั่น ตอนหลวงปูมั่นบรรลุ
อรหันตใหมๆ  สวนใหญมีใจความวา พระพุทธเจา พูดวา เราทราบวาหลวงปูมั่น พนทุกข พบทาง
สวางไสวและสัตวในโลกทั้งหลายมัวเพลินอยูในกิเลสตัณหา เหมือนเปนโรคไมสนใจยา ไมมา
รักษาไมมีวันหาย ธรรมของพระพุทธเจาเปนเชนยา ถึงจะดีและมีคุณคาแตคนทั้งลากลับพากันเมิน
หนาหนี ไมสนใจยา แมยาจะดีเทาไหรไมมีชวยไดหรอกหนา คงเวียนวายตายเกิดไปเรื่อยๆ ไมวาจะ
มีพระพุทธเจาจะมีเพิ่มอีกสักเทาไร กิเลศตัณหาของคนไมมีหมด ....กิเลศเหมือนไฟเผาตน 
 รางที่พระพุทธเจาปรากฏคือ รางสมมุติ ที่ทานทําใหเห็น เปนรางเหมือนในอดีต เพ่ือใหคนรู
ได.....จริงๆทานไมมีสวนสมมุติ เมื่อกอนหลวงปูมั่นปรารถนาพุทธภูมิสังเกตดูวาหลวงปูมั่นได
สรางประโยชนใหพุทธศาสนาเปนอยางมาก...และมีลูกศษิยเปนพระอรหันตเยอะมาก.....แสดงวา
หลวงปูมั่น ติดตาขายพระญานของพระพุทธเจา กิจของพระพุทธเจาตั้งแตทานยังมีชีวิตอยู อยาง
หน่ึง ทานจะสองพระญานลงมาดูสัตวโลก แมแตทานเขานิพพานแลวทานก็สองพระญานลงมา  
  จากขอมูล ผมสังเกตไดวาพระอรหันตทานท้ัง2 คือ หลวงปูมั่นและ หลวงพอฤาษ ีลิงดํา 
พระพุทธเจาและพระอรหันต ลงมาพรอมกัน ทานทรงลงมาเยี่ยมแสดงวาติดตาขายพระญาน 
พระพุทธเจามีญานรูอนาคตและอดีตได และเราจะเห็นไดวา พระอรหันตทั้ง2ไดสรางประโยชน
ใหกับพระพุทธศาสนาใหรุงเรือง........  
----------------------- 



! *$!

นองผูหญิงคนที่ไดพบพระพุทธเจา ตอนที่นองไดพบ พระพุทธเจาทาน บอกนองคนน้ันวา ให
กตัญ ูใหกตัญู  นองคนนั้นสงสัยเปนอยางมากวาทําไมพระพุทธเจาพูดแบบนั้น ตอมา 3 เดือน 
พอของนองคนน้ันไดเสียชีวิต  นองคนนั้นเลยเขาใจความหมายของพระพุทธเจา..... 
----------------------- 
 ผมเองก็ยังสงสัยตัวเองอยูเรื่องที่ผมไดพบพระพุทธเจาผมจะตองตายกอนและทํางานตางๆไมสําเร็จ  
หรือไมก็ ผมอาจจะชวยใหพุทธศาสนาเจริญข้ึน มีอยู 2 อยาง 
 มีบางคนบอกวาผมตองตายกอน ทํางานไดสําเร็จ... 
----------------------- 
 ตอนน้ีผมอยากจะรีบเรงสงการคนควาทดลองทางจิต อยางเปนทางการ ตอนน้ีเหลือแตสงอยาง
เดียว 
 อ. อยาลืมนะครับ ชวยสง เบอร email ของ ทานตางๆที่ผมจะสามารถติดตอ เกี่ยวกับเรื่องนี้
ได  ผมอยากจะสงงานอยางเปนทางการ. 
 หลังจากสง ผมจะต้ังกองทัพอภิญญา และผมจะออกไปอธิบาย อะไรตางๆเร่ืองจิต หรือ เร่ือง
ไสยศาสตร แบบเปนวิทยาศาสตร ผมกลัววาผมตองตายกอนสงงาน.. 
  
ดวยความนับถือ 
WebSnow 
 

ฉบับท่ี ๖ 
 
เรียน อ ชัยยงค 
  มีคนเคยถอดจิตไปพบพระพุทธเจา  ผมกําลังติดตอกลับและถามเขาวา พระพุทธเจาไดบอกเอง
หรือเปลา.. 
 """" ขอยืนยันอีกคนครับวา.....องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาองคปจจุบันเปนชาวไทย(อาหม) 
ประสูติและปรินิพพานในเขตประเทศไทย 
 พระพุทธองคมีพระพุทธลักษณะงดงามมาก พระโอษฐแดงระเร่ือ ผิวเหลืองงามเปนเหมือน
ทอง 
พระพุทธวรกายสมสวนมาก เน้ือเต็มหมด ดูสวนไหนก็เน้ือไมมีพรองเลย พระพุทธวรกายสูง
ประมาณ ๘ ศอกและมีพระฉัพพรรณรังสีรัศมีทั้ง ๖ ประการเปนละอองพุงกระจายออกมาจากพระ
พุทธวรกาย สวางมากเหมือนสีรุง หรือพระอาทิตยทรงกรด นี่เปนสมัยที่พระพุทธองคมีพระชนม 
สมัยพุทธกาลนะครับ 
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 ถาอทิสมานกายของพระพุทธองคจริงๆแลวจะเปนกายแกวประกายพรึก(กายวิสุทธิเทพ) สวาง
ยิ่งกวาดวงอาทิตยอีก สวยสดงดงามมากเลยครับ 
 นี่ขอยืนยันอีกคนครับ  
 ดวยความนับถือ 
 วีระชัย 
 

ฉบับท่ี ๗ 
 
เรียน อ.ชัยยงค 
 เม่ือตอนตนป 2545 ผมไดนั่งสมาธิ เปนวันแรกท่ีผมกําลังหัดดูจิตตนเอง ตามแบบสฏิปฐาน4 
ทันใดนั้นทิพยจักษุญานผมเกิด ผมสามารถมองเห็นสิ่งตางๆไดในสมาธ ิ 
 ตอนน้ันเปนชวงหลังจากที่ผมฝกกสินอากาศ นั่นหมายหมายถึงวา ผมสามารถเดินและเดิน
ทะลุกําแพงได ตอนถอดจิต...  
 ในตอนน้ันผมไดเห็นคนหนากึ่งพระกึงคนหนาสวยงามมาก เหมือนรูปปนและผิวละเอียด
มากๆ เขาหลับตาอยู และผมมองหนาเขา และเขาก็ลืมตาขึ้นมา ผมก็รูสึกเกรงใจเขาผมก็ออกจาก
สมาธ ิ 
 ผมเขาสมาธิใหม ผมเห็นหนาคนเดิมแตลืมตาอยู ผมก็รูสึกเกรงใจเขาผมก็ออกจากสมาธิอีกท ี 
 
 ลักษณะการเห็นเปนการเห็นในสมาธิแบบสัมผัสและสามารถเห็นไดรอบๆวัตถ ุเปนคลายกับ
เราถือกลอง VDO แลวมองหลัง VDO แลวเดินไปเร่ือยๆ สามารถ zoom ได  
 ผมก็เขาสมาธิใหมอีกครั้ง ผมเห็นแทงอิฐสีนํ้าตาล มีลวดลายคลายๆลายดอกไมกึ่งลายไทย ผม
เห็นแทงอิฐมาขวางผมอยู ผมก็เลยกําหนดใหมองทะลุแทงอิฐนั้นและผมก็มองทะลุไปได  
 ผมก็มองเห็นกําแพงอิฐอีกชั้นหนึ่งสีน้ําตาล ผมก็กําหนดใหมองทะล ุผมก็มองเห็นพระน่ังอยู
ในหองน้ันเต็มไปหมด ทางซายมือมีพระภิกษุอีกองคหนึ่งนั่งอยูบนพื้นยกสูงกวาพระภิกษุองคอื่นๆ 
ดูเดนกวาใครและดูเปนพระผูใหญ  ผมเห็นไกลๆ และผมกเ็ลื่อนเขาไปไกลๆ  ผมตรงไปที่พระภิกษุ
องคที่นั่งนิ่งๆอยูบนพื้นที่ยกสูง ผมเห็นวาเปนพระที่ดูคุนๆและหลังทานก็มีกําแพงสีน้าํตาลและมี
ลายคลายไทยผสมลายดอกไม ผมเลื่อนไปเรื่อยๆเพื่อดูวาพระภิกษุองคนั้นคือใคร  
 
 ตอนน้ันผมไมสามารถกําหนดทิพยจักษุญานใหไปในทิศทางไดตามตั้งกาล บังคับไดนิดหนอย 
ไมมาก  
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และผมก็เขาไปใกลทาน จนติดทาน ผมเห็นแตมือทาน ทานกําลังนั่งสมาธินิ่งอยู และผมก็เลื่อนขึ้น
ไปขางบนเลยรูวา พระองคนี้คือหลวงปูมั่น ภูริทตฺโต ทิพยจักษุญานผมก็เลื่อนไปถึงหนาทาน เล่ือน
ไปที่ศีรษะทาน และเลื่อนมาที่หนาทานอยูนาน ผมรูสึกกลัวบาปที่เลื่อนไปถึงศีรษะทาน แตผม
บังคับไมได ผมก็เลยออกจากสมาธิ เพราะเกรงใจทานและกลัวบาป...... 
 วีระชัย 
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