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เรื่องนี้เปนเรื่องกฎแหงกรรมของอาตมา ที่เปนเหตุใหอาตมาตองมีเวรกรรม และตอง
รับใชหนี้กรรมถึงสองครัง้ สองครา อาตมาจําไดวา เมื่ออาตมายังเปนเด็กนักเรียนชั้นมัธยมสอง
อยูนั้นเคยไปเห็นเขาตอนไกกัน อาตมาก็อยากลองตอนดูบา ง เลยไปเอาที่บานมาผาทอง ดึง
เอาไสของมันมาผูกแลวจับไสมันยัดเขาไปอยางเดิม เสร็จแลวก็เย็บทองมัน ปรากฏวาไกที่
บานไสเนาตายไปหมดเลย ๒๐ ตัว แลวยังไปตอนบานอืน่ อีก ตายหมด เพราะไมไดเรียนมา
กอน ไดแตไปจําเขามา ทําใหอาตมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑ ตองไสเนาปวดทองจนถึงเกือบจะ
เสียชีวิตไปในโบสถเมื่อครั้งนั้นแลว
แตผลกรรมที่อาตมาไดสรางไวกับการตอนไกในครั้งนั้น มันยังไมหมด มันยังติดตาม
มาซ้ําเติมอาตมาอีกในป พ.ศ. ๒๕๑๒ อาตมาไปสง พันตํารวจโทชน อินทนา เพื่อไปรับ
ตําแหนงหนาที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปปวยไสติ่งแตกบนรถไฟ
ที่อาตมาตองไปสงทานพันโทชน อินทนา ก็เพราะความเปนหวง คิดวาเขาตองเกิด
เรื่องเดือดรอนแนหากอาตมาไมไปสง เพราะวาที่อําเภอชะอวดในสมัยนั้นมีคอมมิวนิสตอยู
มาก ที่เขาตองการยายทานไปก็เพื่อใหไปปราบพวกคอมมิวนิสต ซึ่งมีตํารวจคอยเปนพวกอยู
ดวยสิ
ไปถึงก็จะใหทานเซ็นรับหนาที่ อาตมาก็ตอ งหามไวไมใหเซ็นชื่อรับมอบปนในวันนัน้
เลยใชใหคุณนายไปเชิญพวกผูหญิงภรรยาตํารวจมาทําความรูจักกับอาตมากอน ไมตองพา
พวกผูชายมา
เหลาพวกผูหญิงเมื่อรวมกลุมกันไดก็เอาเชียว คุยกันใหญวาสามีฉันเกงอยางนั้นอยาง
นี้ คุยกันสะบัดเลย ไมรูวาอาตมาจะสาวหาเหตุ ตกลงพวกผูห ญิงภรรยาตํารวจก็บอกเรื่องจริง
ออกมาหมดเลย นี่โยมจําไวนะ ใครที่เปนตํารวจ หากมีเรื่องลับอยาไปบอกใหภรรยาฟงนะ
เดี๋ยวไดออกตลาดบอกออกหมดเลย วาสามีฉันจะไปจับเสือที่นั่น จะไปปราบเสือชือ่ นั้นชื่อนี้
ระวังนะ
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เมื่ออาตมารูเ รื่องราวตาง ๆ ก็เตือนทานไมใหรับมอบหมายงานชิ้นนี้ เพราะทานเปน
คนซื่อสัตย เดี๋ยวจะโดนพวกนี้เลนงานเอา เลยทานก็ไมยอมเซ็นรับและทําการตรวจสอบวา
ปนอยูที่ไหน ใหไปนํามาจนครบจํานวนกอน เพราะของเหลานี้เปนปนหลวงทั้งนั้น เลยไดปน
คืนมาหมด ทานเลยเซ็นรับได ที่อาตมาตองไปสง เพราะรูว าจะเกิดเรื่องอยางนี้
อาตมารูตวั วาไสติ่งตองแตกแน ๆ คงจะไมไดกลับมาวัด คงจะเสียชีวติ อยูบนรถไฟ
เสียแลว แตก็ไดรับปากไวแลววาจะไปสง อาตมาก็เลยตองไป คิดวาหากจะตองไปตายบน
รถไฟก็ไมเปนไร เพื่อชดใชหนี้กรรมที่ทําไว จะไดอุทิศสวนกุศลใหเจากรรมนายเวรตอไป
อาตมาก็ขึ้นรถไฟไปสงเขา ก็เกิดปวดทองรุนแรงมาก อาตมาปวดมากในตอนนั้น
หลังงอเลย มันปวดที่สุด ปวดตรงบริเวณทองนอย ไมใชปวดขางบนนะไอไสติ่งนะจําไว มัน
อักเสบมากเอามือจับไมไดเลย ทองมันเขียวหมดเลย ก็เอายาบริบูรณบาลมทาเขาไปก็ไม
ไดผล มันรอนไปหมด สักครูหนึ่งอาตมาก็อาเจียนออกมา เลือดกบปาก อาเจียนออกมาเปน
เลือดเต็มกระโถนเลย โยมเฉลาเขาก็ชวยเอาไปเทให เลือดที่ออกมามีกลิ่นเหม็น เปนเพราะ
ไสติ่งมันแตกอยูในทองแลว
เสร็จแลวอาตมาก็ถายออกมาเปนน้าํ เลือดน้ําหนอง ออกมาทางทวารหนักทวารเบา ก็
ไดโยมเฉลากับจานายสิบคนหนึ่งเปนผูชวยดูแลและคอยทําความสะอาดที่หองน้ําให
คนที่อยูบนรถไฟเขาก็มาดู เขาก็บอกวา “อาการของหลวงพอหนักขนาดนี้ ตาม
ธรรมดาไมรอด คงตองเสียชีวิต” เขาก็บอกอยางนี้นะ เพราะตามธรรมดาคนที่ไสติ่งแตกมี
ไหมที่ไมตาย
โยมเฉลาภรรยาทานพันตํารวจโทชน เห็นอาตมาเปนอยางนี้ก็รองไหใหญเลย ทําให
คนที่อยูโบกี้เดียวกับอาตมาพลอยรองไหไปดวย พวกเขาคิดวาอาตมาตายเสียแลว เพราะ
ลองเอานิ้วมือวางดูที่จมูกแลวเห็นอาตมาไมมีลมหายใจ
อาตมาก็คลายวาสลบไป เปนเวลาสามชั่วโมง เมื่อสลบไปแลวก็ไปเจอผูคนมากมาย
แสดงาเราไมไดอยูคนเดียวบนรถไฟ อาตมาเลยเดินไปคุยที่นั่นคุยที่นี่ ก็เหมือนเราเดินไป
เฉย ๆ
มันไมเหมือนกับวาเปนความตาย มันคลายสลบไปเฉย ๆ คลาย ๆ หลับแลวฝนไป
พอตืน่ ขึ้นมาอีกทีก็เห็นโยมเฉลากําลังรองไห อาตมาก็ไมรูวาเปนเวลาเทาไร กี่ชั่วโมงแลว รู
แตวาที่เดินออกไปเที่ยวนั้นเปนเวลานาน ไปเจอเพื่อนทีต่ ายไปแลวก็ไปคุยกับเขา เขาก็ถาม
อาตมาวา “พระเดชพระคุณครับ ทานมาที่นี่ไดอยางไร” อาตมาก็ตอบเขาไปวา “ก็จําไดวา
กําลังเดินทางมา จะไปสงผูบังคับกองเขา ก็พอดีเกิดมาปวดทองมันแนนไปหมด เลยสลบ
หมดความรูส ึกไป” มีอกี คนหนึ่งพูดขึ้นมาวา “มันคงเปนเวรกรรมมาตามสนองหลวงพอละ
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ครับ” อาตมาถึงนึกขึ้นไดวาคงจะจริง เพราะตอนเปนเด็กเคยไปตอนไกเสียจนมันไสเนา ปวด
ทองทรมานจนมันตาย ก็นึกสงสารมันวาเราไมควรไปทํามันเลย เปนเวรเปนกรรมใหเราตอง
มาชดใชหนี้ ณ บัดนี้แลว
พออาตมาฟน ขึ้นมา อาการปวดทองก็ไมมีแลว มันไมรูสึกปวด ลืมตาขึ้นมาเห็นโยม
เฉลากําลังรองไห ก็ถามเขาไปวา “อาว เปนอะไรไป ทําไมมานั่งรองไห” โยมเฉลาก็ยิ่งรองไห
ใหญ พูดกันไมรูเรื่องเลย
ก็ขอเลาผานไปจนกระทัง่ อาตมาไปถึงที่สถานีชะอวด ตอนลงจากรถไฟ หลังแข็งไป
หมดเลย จานายสิบก็เลยชวยเขามาประคอง เขาก็เอาแครมารับ อาตมาก็ถามเขาวา “จากนี่
ไปไกลไหม” เขาก็บอกวา “ขามรางรถไฟไปเดี๋ยวก็ถึง” อาตมาเลยเดินไป ราว ๆ หารอย
เมตรถึงไดถงึ บานพักทานผูบังคับกอง
พอถึงบานแลวทานก็ไปตามหมอทีอ่ นามัยอําเภอ เปนหมอผูหญิงเขามาตรวจดูอาการ
หลวงพอ เปนแพทยหญิง พอเขามาตรวจดูอาการของหลวงพอเสร็จ ก็รีบโทรศัพทกลับไปที่
อนามัยอําเภอ บอกวาตองรีบสงหลวงพอเขาโรงพยาบาลดวน อาตมาก็รูวาเขาจะเอไปสง
โรงพยาบาลก็ปฏิเสธเขาวา “ไมไป หลวงพอไมไป” เพราะรูตัวเองแลวนี่วาสลบไปแลว และ
ฟนขึ้นมาแลว จะเอาไปสงโรงพยาบาลทําไม
เขาก็จะเอาอาตมาไปสงโรงพยาบาลใหได ตองรีบผาตัดดวน มิฉะนั้นอาจเปน
อันตรายถึงเสียชีวิต เพราะเลือดมันตกในแลว อาตมาจึงอธิษฐานจิตวาถาหากถึงที่ตายก็
ขอใหตาย แตจะขออดทนจนถึงที่สุด
สักพักปรากฏวาอาตมาอาเจียนออกมาอีก มีน้ําเลือดน้ําหนองออกมาทัง้ ทางปากทาง
จมูก จากนั้นก็เดินไปเขาหองน้ํา อาตมาถายออกมาทางทวารหนักทวารเบาเปนเลือดเลย พอ
น้ําเลือดน้ําหนองออกมาหมดมันถึงไดคอยยังชั่ว
อาตมาก็ยืนยันวาจะไมยอมไปอยางเดียว ตายใหตาย จนในที่สุดหมอเขาก็จนใจ เลย
ตัดสินใจใหน้ําเกลือที่บาน ใหเสียหลายกระปุก แลวฉีดยาเขาที่เสนบาง เขาที่สะโพกบาง ให
ยุงไปหมดเลย
ระหวางที่ใหน้ําเกลือ
ก็ใชใหคุณนายไปตามพวกภรรยาตํารวจมาอยูคุยเปนเพื่อน
หนอย ถึงไดรูเรื่องอะไรดี ๆ ไงละ โดนหลวงพอถามบอกหมดเลย หลวงพอถึงไดรูความลับ
วาปนหายไปหลายกระบอก จึงเตือนผูบังคับกองไมใหเซ็นรับเรื่องปน
จากนั้นวันตอมาก็เดินทางไปเยี่ยมพันตํารวจโทชัยยา นิยมคา ผูบังคับกองสถานี
ตํารวจ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งอาตมาคุนเคยสมัยทานเปนผูบังคับกองอยูสถานี
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ตํารวจภูธรอําเภอพรหมบุรี จากนั้นก็พาคณะไปนมัสการและเวียนเทียนที่พระบรมธาตุ ถึงได
เดินทางไปสงทานผูบังคับกองที่ชะอวด แลวจึงเดินทางกลับวัด
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