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เรื่องราวตาง ๆ ตอไปนี้ เปนเรื่องกฎแหงกรรมที่ขาพเจาไดประสบพบเห็นมาดวย
ตนเอง และเกิดขึ้นใกลตัวขาพเจามากที่สุด เพราะเกิดขึ้นกับมารดาและบิดาของขาพเจาเอง
เมื่อประมาณ ๓-๔ ปทแี่ ลว คุณพอของขาพเจาปวย มีอาการไอมาก รักษาที่ไหนก็ไม
หาย ทานไอทั้งกลางวันและกลางคืน ไอจนกระทั่งบางคืนไมสามารถนอนหลับได ทําให
รางกายเริ่มออนแอและซูบผอมลง
มีอยูคนื หนึ่งคุณพอไอมาก จนคนทีอ่ ยูใกล ๆ ไมเปนอันนอน พอรุงขึ้นเชาก็ยังไอไม
หยุด พอตกบายทานเริ่มเปนไข ทานเริ่มเพอและรองไห ทานรองวาอยากกลับบาน (ที่จังหวัด
นครสวรรค) อยากกลับไปตายที่บาน
พวกลูก ๆ ไมเคยเห็นพอรองไหก็ตกใจ รีบพาทานไปโรงพยาบาลวชิระ ในวันนั้นเปน
วันเสารคนไขจึงเยอะ หมอก็ไมคอ ยมี ไมมีใครสนใจ ไดแตใหยากลับมาทาน พอถึงบานก็พบ
พี่ชายของขาพเจาพอดี พี่เลยพาคุณพอไปสงที่โรงพยาบาลบางโพ หมอที่นั่นรับตัวไว และให
คุณพอนอนใหน้ําเกลือ พรอมกับฉีดยาใหทางสายน้ําเกลือ เพราะทานไมสามารถทานอะไร
ไดเลย ทานเขาไปก็อาเจียนออกมาหมด
อาการไอของคุณพอก็ไมทุเลาลงเลย ทานไอจนเจ็บทองไปหมด ไขก็ขึ้นอยูตลอด
ขาพเจาเห็นสภาพทานแลวรูสึกสงสารทานมาก เพราะไมเคยเห็นทานปวยมากขนาดนี้
พอตกกลางคืน ทานก็ไดแตรอง เหมือนมีคนเอามีดมากรีดที่ทอง ทานทรมานมาก ไอ
แตละครั้งเจ็บทองจนตัวงอ
คนปวยเตียงขาง ๆ บอกวา กลางคืนคุณพอรองนาสงสารมากและลุกขึ้นเข็นที่ให
น้ําเกลือไปที่ระเบียง ทําเหมือนจะกระโดดลงไป และถามเขาวาที่นี่เคยมีคนกระโดดตึกตาย
บางไหม พอขาพเจารูเรื่อง จึงรีบไปบอกหมอใหญ ใหพยาบาลคอยเฝาดูใหดี
คุณแมของขาพเจาไดเลาใหฟงวา ที่คุณพอปวยในครั้งนี้ คงเปนเพราะเวรกรรมที่ทาน
ทําไวกับหมู เพราะเมือ่ ตอนหนุม ๆ ทานชอบทานหมู และมักเอามีดกรีดกันสด ๆ เลย
หมูไมรูจํานวนมากนอยเทาไหรที่ทานกรีด ตางก็รองกันโหยหวน ดูสภาพแลวเหมือน
คุณพอตอนนี้ไมผิด
ทานพักรักษาตัว แตอาการทานก็ไมดีขึ้น จึงจําเปนตองยายโรงพยาบาลไปอยูที่ศิริ
ราช ยายไปอยูได ๒-๓ วัน ทานก็มีอาการเปนผื่นแดงและลอกออก ไขก็สูง อาการไอก็ไม
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หาย ขับถายก็ไมรูสึกตัว แตยังคงมีสติ พูดจารูเรื่อง แตไปเยี่ยมทานทีไร ทานก็มักรองไหและ
บอกวา “พอคงอยูไมถึงอาทิตยนี้”
เมื่อขาพเจากลับมา ก็รีบทําบุญอุทิศสวนกุศลใหทาน และเขียนจดหมายมาปรึกษา
หลวงพอ และบอกทานไววา เมือ่ พอหายเมื่อใดจะใหบวช ซึ่งหลวงพอก็แนะนํา และบอกวา
“ใหหายปวยดีเสียกอน แลวคอยมาบวชก็ได” หลวงพอทานบอกขาพเจาวาจะแผเมตตาชวย
และแนะนําการสรางกุศลและอุทิศใหกับเจากรรมนายเวรใหแกขาพเจา ขาพเจาและลูก ๆ ทุก
คนตางก็ชว ยกันทําบุญ จนกระทัง่ อยูตอมาไมกี่อาทิตยอาการของทานก็เริ่มดีขึ้น จนหมอ
อนุญาตใหกลับบานได
ทายที่สุดคุณพอก็ไดบวชตามที่ไดบนไวที่จังหวัดนครสวรรค
และปจจุบันนี้ทา น
สบายดี จะมีอาการเจ็บปวยบางก็เพียงเล็กนอยเทานั้น ตามสภาพอายุของทาน
จากนั้นตอมาอีก ๓-๔ ป ประมาณวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ คุณแมของขาพเจาก็
เริ่มปวย แขนขาไมคอยมีแรง คงเปนเพราะทานอวน น้ําหนักมากจึงเดินไมคอยไหว พอถึง
เดือนธันวาคม ทานก็ถงึ กับตองคลาน
ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ทานปวยมาก แมกระทั่งจะลุกก็ไมสามารถทําได
ตองคอยหาคนมาชวยพยุง ตกเย็นคุณแมทานเขาหองน้ํา ทานเขานานมากจนผิดสังเกต
พี่สาวของขาพเจาสงสัยไดเปดหองน้ําเขาไปดู เห็นทานกําลังจิกมือตัวเอง พี่สาวตองใหคนมา
ชวยเอาออกจากหองน้ํา แมไดแตวากาวมันติดมือลามมาถึงแขนแลว พวกเราเลยตองทําเปน
ชวยกันเอากาวออก ทั้ง ๆ ที่ไมมีอะไรเลย
จากนั้นทานก็เอามีดมาเฉือนเนื้อตัวเอง ขณะกําลังเฉือน พีช่ ายก็เขาไปเห็น จึงรีบ
นําสงโรงพยาบาล แตแมก็ไมยอมไป ตองชวยกันอุมทานขึ้นรถไป
พอถึงโรงพยาบาลทานก็ไมยอมลงจากรถ ตองชวยกันดึงและพยุงตัวทานออกมา แม
ก็ดิ้นไปตลอดทาง พยาบาลตองชวยกันพาทานขึ้นเตียงคนไข พอใหน้ําเกลือ แมกก็ ระชาก
ออก จนเลือดกระจายเต็มที่นอน ตองชวยกันมัดทั้งแขนขา จึงจะใหน้ําเกลือได และชวยไมให
จิกมือตัวเองดวย
หลังจากนั้นขาพเจาไปเยี่ยมทาน พยาบาลไดแกมัดทานออกแลว เพราะทานมีอาการ
สงบลง พยาบาลตองใหน้ําเกลือแมทางขาแทน แตแมยงั ใชมือขวาจิกมือซายจนเลือดไหล
ขาพเจาพยายามแกะออก แมก็ยังคงรองไหชวยเอากาวออก ตามตัวทานรอยช้ําเต็มไปหมด
วันรุงขึ้นคุณแมมีอาการดีขึ้น ไมมีอาการเกร็งที่มือ และความคิดที่วามีกาวติดที่มือก็
หายไป จนหมออนุญาตใหกลับบานได แตยังคงเดินไมไดเชนเคย จึงตองกลับไปโรงพยาบาล
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อีก ทางโรงพยาบาลก็ใหกลับบานอีก สาเหตุเพราะตอนดึก ๆ แมชอบรองฮือ ๆ ทั้งคืน รอง
เสียงดังมาก จนคนไขอนื่ ไมสามารถหลับนอนได
ทางบานจึงพาแมไปหาหมอทางไสยศาสตร อาการก็ไมดีขึ้น กลับทรุดหนักขึ้นอีก
แมแตจะลุกนั่งยังไมไหว ตองใหคนมาคอยประคอง และเอาหมอนยันไวตลอด จากนั้นลิ้นของ
ทานก็เริ่มแข็งพูดอะไรไมคอยชัด โมโหงาย เวลาจะขับถายก็ไมรูสึกตัว เริ่มจะขาดสติไมเปน
ตัวของตัวเอง ในบางครั้งตอนเชาทานยังนอนอยูดี ๆ เหมือนคนปรกติ แตพอตกสายทานก็
บนวารอน ๆ ใหถอดเสื้อผาออก ไมมีใครถอดใหก็พยายามถอดเองจนหมด และจะไปเลนน้ํา
ในหองน้ํา ใครหามทานก็ไมฟง กลับทั้งดุวาและทั้งขอรองเขาอยางนาสงสาร แตก็ไมมีใครพา
ไป เพราะถาเจอน้ําแลวทานก็จะอยูแ ตในหองน้ํานั้นทั้งวัน ทุกคนกลัววาทานจะปอดบวมจึง
พากันหาม
วันหนึ่งเหตุการณสําคัญที่ขาพเจาเห็นดวยตาตนเองและจดจําไวไดอยางแมนยํา เปน
วันที่คุณแมมีอาการประหลาด เมื่อทานไมมีแรงจะคลาน ทานคว่ําตัวลง ทําลักษณะเหมือน
เลื้อยไปคลายงู เสื้อผาก็ไมใส พวกลูกเอาน้ําใสกะละมังมาใหแมก็ไมเอา รองแตจะเขาหองน้ํา
ใหได ขาพเจายืนมองทานดวยความสงสาร พอทานเขาใกลหองน้ํา ไมรูทา นเอาแรงมาจาก
ไหนลุกขึ้นคลานเขาไปอยางเร็ว จนคนที่เหตุการณนี้ตางพากันตกใจ
ทานทําทาดีใจเมื่อเห็นน้ํา พอเขาไปไดก็เปดน้ําอยางแรง จนน้ําลนอางเปยกพื้นนอง
ไปหมด แลวทานก็ชูมอื ขึ้นเหนือศีรษะหงายตัวเองใหหัวฟาดไปกับพื้น บางครั้งก็ทํามือสวย
ไปมาคลายหัวงู เอาศีรษะฟาดเขากับขอบอาง ทุกคนตางรีบเขาไปชวย แมก็ผลักออกหมด
ในตอนนั้นทานไมรูเอาแรงมาจากที่ไหน
จนพวกเราทนดูไมไดตองเขามา
แมดูมีความสุขมากกับการทํารายตัวเองอยางนี้
ชวยกันจับทัง้ ๓ คน แมทั้งรองทั้งดุวา แตในตอนนี้ไมมีใครสนใจแลว เพราะตางคนรูด ีวา ถา
ปลอยตามใจแมใหทําอยางนี้ตอไปทานตองหัวแตกแน ๆ จึงนําทานออกจากหองน้าํ
พอออกมาไดก็เช็ดตัวใหทาน ใสเสื้อผาใหทาน อาการทานจึงเริ่มกลับเปนปรกติ แถม
ทานยังพูดทักทายกับขาพเจา
พอขาพเจากลับบาน พี่สาวก็โทรมาบอกวา แมทําแบบเดิมทุกวัน จนตอนนี้หัวทาน
แตกแลว ไมมีใครหามทานได ทุกคนตางหมดปญญา จึงไปหาหมอที่เขาทรง เขาบอกวามี
พญานาคมาเขาสิงรางการกระทําทุกอยางจะคลายกับงู
ขาพเจาจึงเขียนจดหมายเพื่อปรึกษาหลวงพอ และเลาอาการทุกอยางใหทานฟง ซึ่ง
ทานก็ตอบทางจดหมายวา เปนกรรมที่ทําไวกบั งูแน ๆ และหลวงพอทานแนะนําใหทุกคน
สวดมนตบทพุทธคุณ พาหุงมหากาฯ และแผเมตตาใหกับงูตัวนัน้ ซึ่งทุกคนก็ปฏิบัติ
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ตาม และทํากันทุกวิถีทางที่จะชวยคุณแมได เพราะตางคนตางปลงตก และคิดวาคงจะไมได
คุณแมคนเดิมกลับมาแลว
พอเขียนมาถึงตรงนี้ ทําใหขาพเจาหวนระลึกไดวา เมื่อตอนที่คุณแมทานยังเปนเด็ก
อยูมาก ดวยความที่ไมรูเรื่องเวรกรรม บาป บุญตาง ๆ จึงเปนเหตุใหทานทํากรรมกับงูปลา
ไว ซึ่งเรื่องนีท้ านไดเสียใจมาก
วันนั้นคุณแมเดินอยูในทุงนา ทานเห็นงูปลาทองแกตัวหนึ่ง ทานจึงนึกสนุกตรงเขาไป
จับและตีหัวมันจนตาย เทานั้นยังไมพอ ทานยังเอาไมรีดลูกมันออกทีละตัว ๆ ลูกใน
ทองของมันตางก็เลื้อยเขาปาไปจนหมดทอง แลวแมก็โยนซากแมงูนั้นทิ้งไป
ขาพเจาจึงแนใจวาคงเปนกรรมอันนีแ้ น ที่ทําใหทานตองชดใชดวยความทุกขเวทนา
เชนนี้ ไมใชพญานาคมาเขาสิง เปนเรื่องของกฎแหงกรรมที่ตองชดใชหนี้แนนอน แตพี่นอง
ทุกคนของขาพเจายังคงนึกวาเปนพญานาคอยูดีจึงชวยกันทําบุญถวายสังฆทาน ถวายพระ
ประธาน
แตพอขาพเจาไปเลาเรื่องงูนี้ใหทุกคนฟง ทุกคนก็เริ่มเห็นดวยและเริ่มแผเมตตาอุทศิ
สวนกุศลใหกับแมงูตวั นัน้
พอถึงวันอาทิตยขาพเจาก็ไปเยี่ยมคุณแมอีก ก็ตองตกใจ เพราะเห็นทานลุกขึ้นนั่งได
และพูดจาก็เปนปรกติดีทกุ อยาง เวลาถายก็รูสึกตัว พอถัดมาอีกอาทิตยหนึ่งทานก็บอกวา
ทานจะเดินไดแลว และทานก็เดินใหดู แตก็ตองมีไมเทาคอยชวย
พอแมหายดีแลว ทานจึงเลาใหฟงวาตอนที่ทานปวยอยูนั้น ทานคิดถึงแตเรื่องงูตวั นัน้
ไมไดคิดวาเปนพญานาคแตอยางใด ทั้งที่ไมมใี ครเอยถึงเรื่องงูใหทานฟงเลย จนทุกวันนี้
ทานมีอาการดีขึ้นมาก ไมตองอาศัยคนคอยดูแล ทานสามารถทํางานบาน ทําอาหารได ทํา
ทุกอยางเหมือนปกติ
เรืองอาการของคุณแมนนั้ ขาพเจาไดพบเห็นมาดวยสายตาตัวเอง เปนประสบการณ
ที่ขาพเจาพบมาดวยตนเอง จึงขอเขียนมาเพื่อยืนยันและเปนอุทาหรณในเรื่องกฎแหงกรรม
วา เรื่องของเวรกรรมนั้นมีจริงแนนอน ถาไมทันในชาติปจจุบันนี้ ก็ตองตามไปทันใน
ชาติหนาแนนอน
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