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ผมโชคดีบังเอิญไดอานบทความที่ น.ส.พ.มหัศจรรย ไดนําเรื่องหลวงพอจรัญ ทะเลาะ
กับหนู เรื่องยอ ๆ มีอยูวา (ตอนนั้นผมยังไมไดรูจักกับหลวงพอ)
หนูกัดของเล็ก ๆ นอย ๆ ของหลวงพอ หลวงพอแกลงพูดจาจะฆาหนูที่เกเรเหลานั้น
เสีย
วันหนึ่งหลวงพอถอดลูกประคําวางไว หนูมากัดสายขาดประคําหลนเกลื่อน และตกไป
ในซอกเสาเพดาน ๔-๕ เม็ด เอาออกไมได ถาจะเอาออกมาตองทําลายของ
หลวงพอตองพูดดี ๆ กับหนู ยอมขอโทษขออภัย ขออโหสิกรรม ที่ไดพูดไปแลว และ
ไดแผเมตตาใหหนู ขอใหเลิกจองกรรมจองเวร ขอใหอโหสิกรรมแกหลวงพอดวย ขอใหอยู
ดวยกันดวยความสงบ ตอไปนี้จะไมวาอีก และขอใหนําลูกประคํามาคืนดวย เมื่อสวดมนตแผ
เมตตาแลวทานก็นอน
ตื่นขึ้นมาลูกประคําที่หายไปมาอยูที่เดิมครบ นาอัศจรรยไหมครับ?
เอามั่ง ในราวกลางป พ.ศ. ๒๕๓๒ ผมเปนครู ร.ร. อุดมวิทยา จ.อุดรธานี ผมอยู
บานพักครูกบั เพื่อนหลายคนมี ๕-๖ หอง อยูเดี่ยวบาง คูบ าง
มีหนูมาก วิง่ กันวุนเลย เผลอ ๆ กัดสิ่งของดวยแถมคนนอนในมุง มันยังมากัดนิ้วเทา
หรือลําตัวที่ติดกับมุงดวย แตละคนเปนศัตรูกับหนูทั้งนั้น รวมทั้งตัวผมดวยมันเคยเขามุง
เคยไลขยี้เกือบตาย แตไมใหตาย ยังคิดไดอยู
หลังจากอานทฤษฎีของหลวงพอแลวก็ลองดู วันนั้นอยูคนเดียว รูสึกประมาณตีหนึง่
เสียงหนูวิ่งกันวุนบนเพดาน มันวิ่งหยอกกันสนุกตามเรื่องของมัน พอพลิกตัวมันรู เลยเงียบ
ฟง ผมก็พูดในใจ (ใชกระแสจิต) พูดวา
“นี่หนูเอย พวกเราเปนสัตวมี ๔ ขา คอยไปคอยมาก็ไดหรอก ไมจําเปนตองกระโดด
โลดเตน มันรําคาญคนอืน่ อยูขางลางมีแตยักษนะนอนอยูนี่ พวกนี้ใจบาปโหดราย ฆาไมเลือก
นะ ขอพวกเราอยากอกวนเลย คอยไปคอยมานะลูกเอย พวกเราจะปลอดภัย”
พวกเขาจะเงียบกริบเลย ผมก็พูดอีกทํานองเดียวกัน ขอรองใหอยูดวยกันเงียบ ๆ
อยารบกวน อยากัดสิ่งของ จะไมทําอะไรพวกเราหรอก
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เหตุการณเงียบพักหนึ่ง ตอมาไดยินเสียงคลายคนดูดปาก มันคงพูดกัน ๒-๓ ครั้ง
เงียบอีก ตอมาเริ่มมีเสียงวิ่งอีก ผมเลยลุกนั่งและสงกระแสจิตแผเมตตาใหเขาทั้งหลาย จง
เปนสุข อยาไดรบกวนกันเลย อยางไดมีความทุกขกายทุกขใจ ขอใหรักษาตนใหพนภัยทุก
ตนเทอญ
ผมไมไดดา ไมวาจะฆาหรือทําลาย พูดอยู ๒ ครั้ง ๒ คืน ไมไดยินเสียงหนูวิ่งตอนดึก
อีกเลย กลางวันก็เห็นวิ่งผานหนา แตเราไมวาอะไร หนูไมกัดอะไรเสียหายเลย จนผมจาก
บานนั้นมา
พูดจาภาษาแมว
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๓ ผมมาอยูวิทยาลัยสงฆหนองคาย โชคดีที่รองเจาอาวาส
มีชัยทา คือ อาจารยประมาตย ปญญาวโร ก็เมตตาชวนไปอยูดวย ไดรับความ
สะดวกสบายทุกอยาง
ตอนเชา-ตอนเย็น ก็ลงสวดมนตไหวพระพรอมพระเณรในวัด ก็ดีไปอยาง ตอนเชาพอ
พระฉันเสร็จ ก็เก็บปนโต ไปรับประทานอาหารในหองครัว
ตอนนีม้ ีลูกนอง (แมว) เกือบสิบวิ่งตาม เผลอเปนคาบเลยทันที ตองคอยใชไมเรียว
เตรียมไว ไมอยางนั้นเอาไมอยู พอโยนอะไรใหแยงกัน โตแยงเล็กวุนวายไปหมด
นอกนั้นยังไดรับทราบวา พวกนีพ้ ากัน ถายตามมุมของศาลาดีนักแล ลานวัดก็
กวาง พระเณรบนกันอุบเลย เรื่องขี้แมว (เหม็นหยอกใคร) ผมเองก็ไดกลิ่น จะแกปญหา
อยางไรหนอ?
พอโยนกางหรือกระดูกใหครบทุกตัวแลวก็ลองพูดทีเลนทีจริงวา “ตอไปนี้เอายางนี้นะ
พวกนะ” ไมตองแยงกันจะใหกินจนอิ่มทุกตัว ไมตองวิ่งวุน มานั่งรอเลย ไมตองรอง รูแลววา
หิว”
“เรื่องสําคัญตอไปนี้ ขอรองอยาพากันถายบนศาลา ใหพระเณรกวาดเก็บ พวกเรา
บาปมากนะ”
เขาก็กินของเขาไป เราก็พูดไป โยนอาหารใหไป พูดทุกวันที่แมวมากิน ระยะหลัง
ตอมา แมวไมวิ่งไมรอง มานั่งรอเลย และไมปรากฏมีแมวถายบนศาลาเลยรับจนบัดนี้
เดือนตุลาคม ๒๕๓๓ มาพบหลวงพอ ไดฟงหลวงพอเลาก็ยิ่งสนใจเพิ่มขึน้ ผมไดอาน
หนังสือหลวงพอเขียนเรื่อง แมชีดาแมว มันก็ยงิ่ ถายรดใหเช็ด หลวงพอบอกใหเลิกดา บอก
เขาดี ๆ แผเมตตาใหเขา ตอนหลังปรากฏวาแมวไมถายรดอีกเลย แสดงวาอยางไรผูอานคิด
เอาเอง
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ยอนไปวัดมีชัยทา หนองคายอีกที ตอนผมไปอยูใหม ๆ แมวลงดินไมไดเลย สุนัขไล
งับ
ผมก็เลยบอกวา อยูดวยกันใหรักกัน อยากัดกัน เราเปนศิษยพระ เวลาใหขาวสุนัขจะ
บอกทุกครั้ง สุนัขกับแมวเพื่อนกัน พูดทุกครั้งทีม่ ีโอกาส
ตอมา ตัวใหญที่เคยไลก็ไมไล ตัวเล็กก็เลนกันสนุก สุนัขคาบหางแมวลาก บาง
ทีก็คาบคอแมว ถาแรงไปแมวก็ตบเอา บางทีสุนัขก็เลียขนใหแมว ดูแลวก็นาขันและ
นาสงสารมีแตลูกกําพรา เพราะคนเอามาปลอยทั้งนั้น
ความจริง ถาคนเราสามารถเขาใจภาษาของสิ่งแวดลอม เชนพืชก็ดี สัตวก็ดี สามารถ
โอนออนผอนตามกัน ถอยทีถอยอาศัยกันแลว ชีวิตคงนาอยูกวาในปจจุบันนี้
การที่ผมไดมีโอกาสมาพบหลวงพอองคจริง และไดฟงคําแนะนําแลว ผมรูสึกวาตนมี
ความมั่นใจมาก กับสิ่งที่ตัวเองกําลังกระทําอยู
เชน ชวยเหลือสรรพสัตวผูยากไร สวดมนตไหวพระ และแผเมตตา ใหแกเพื่อนรวม
เกิด แก เจ็บตาย ทั้งหลาย ที่จริงไมใชของใหม แตเหมือนมีกรรมปดบังเอาไว
ผมเองไดรับผลตอบแทนอยางขาดไมถึงและไดผลทันตาเห็นดวย รูสึกสุขใจ สบายใจ
ที่ไดชวยงานกับหลวงพอประกอบกรรมดีตอ ไปเรื่อย ๆ
ผมเองมักจะแผเมตตาใหยมบาลเสมอ คืออยางเพิ่งมารับไปเลย ขอมีชีวิตอยูเพือ่ ทํา
ความดี ชวยเหลือสรรพสัตวทั้งหลายอยางเต็มความสามารถ
ผมขอแนะนําหนังสืออานเย็นเหมือนใกลน้ําแข็ง อานแลวทานจะเขาใจตนเองมากขึ้น
ทานจะหูตาสวางขึ้น ผมเองอานแลวถูกโรคผมเหลือเกิน ลองนะครับเผื่อจะดีขึ้น
๑. หนังสือเงากรรม ขณะนี้จากเลม ๑-๑๗ แตละคนเขียนตามประสบการณตนเอง
สวนมากเปนความชั่วของตนเองและไดผลเปนอยางไร เขายอมเลาเพื่อผานจะไดไม
เดินทางตามเขานะครับ เลมละ ๔๐ บาท อานเขาใจงาย เพราะมีตัวอยางประกอบทุก
ครั้ง เรื่องที่เกิดในชีวิตประจําวันทั้งนัน้ ครับ
๒. ตายแลวไปไหน (๓๐ บาท) ผูเขียนสวนมากเขียนเรื่องวิญญาณ กอนตาย หลังตาย
ตายแลวฟนคืนมาเห็นอะไรบาง มาเลาใหฟง พระธุดงค เลาเรื่องการผจญในปา การ
นําธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไปตอสูกบั อิทธิฤทธิต์ า ง ๆ บางคํา บางศัพท
ก็เปนทางธรรมชั้นสูง แตพวกเราธรรมดาก็อานไดครับ ขณะนี้ออกมาได ๒๗ เลมแลว
ใครก็ตามทีก่ ําลังกลุมใจอยากจะฆาตัวตายเพราะแกปญหาไมตกก็ดี ผมขออยาเพิ่งนะ
ครับ เขียน จ.ม.ไปคุยกับผมกอน บางทีผมอาจชวยทานได หรือไมก็ไปหาหลวงพอที่
วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี
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ขอใหผูอานทุกทานจงเปนสุขกาย สุขใจ อยาไดมีทุกขกายทุกขใจเลย
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