ปลาดุก ยาง เปนเหตุ
ปญญา ฤกษอุไร

R1002

เมื่อเรารดน้ํามนตหลวงพอแพเสร็จแลว คุณอํานวย ก็บอกขาพเจาวา ออกจากนี่เรา
จะไปวัดอัมพวันกัน วัดอัมพวันอยูไมไกลจากที่นี่ ออกไปทางถนนพหลโยธิน วัดตั้งอยูริมทาง
เลี้ยวเขาไปประมาณ ๕๐๐ เมตรเทานั้น ไหน ๆ ก็มาทําบุญวัดหลวงพอแพแลว ก็ควรจะเลย
ไปวัดอัมพวันสักหนอยก็จะดี
“หลวงพอองคนี้ดีทางไหน” ขาพเจาถามคุณอํานวยผูแนะนํา
“ทานเกงทางนั่งทางใน และทางวิปสสนากรรมฐาน” คุณอํานวยชี้แจง
“ทานเกงทางวิปสสนาก็เปนเรื่องของทานไมเกี่ยวอะไรกะเราผูเ ปนฆราวาส” ขาพเจา
ยังไมหายสงสัย
“เกี่ยวซิ ทําไมจะไมเกี่ยว ยิ่งคนซวย ๆ อยางผูวายิ่งเกี่ยวมากขึ้น เพราะอยางนอยก็
จะไดรูวา เรื่องที่ซวยอยูเวลานี้มันเปนมาอยางไร” คุณอํานวยชักฉุนเพราะความขี้สงสัยของ
ขาพเจา
“รูแลวจะมีประโยชนอะไร ไปพบทานแลวจะหายซวยกระนั้นหรือ”
คุณอํานวยเกาหัวยิกยัก คงจะโมโหที่ขาพเจาสงสัยไมหยุด
“อยางนอยเราก็รูวาเรื่องราวมันเปนมาอยางไร จึงไดรับเคราะหกรรมถึงปานนั้น พระ
ที่นั่งทางในไดนั้นยอมมองเห็นอดีตและอนาคตของสัตวโลกทุกชนิด เขาเรียกวามีทิพยจักษุ
หรือญาณจักษุ อะไรทํานองนี้แหละ เขาใจหรือยัง” เขาอธิบายจบพรอมกับถอนหายใจเฮือก
ใหญ
“ซาบซึ้งแลวครับ” ขาพเจาตอบยิ้ม ๆ คุณอํานวยคอนประหลับประเหลือก คงนึกในใจ
วาไมควรพาขาพเจามา ดูจะมีปญหามากเหลือเกิน
เราออกจากวัดพิกุลทองของหลวงพอแพ
มุง ตรงไปออกทางเขาสิงหบุรีตรงตัดกับ
ถนนพหลโยธิน แลววิ่งมาตามถนนพหลโยธินมุงเขากรุงเทพฯ จากปากทางเขาเมืองสิงหบุรี
มาไดประมาณ ๘ ก.ม. ก็จะถึงวัดอัมพวัน วัดนีถ้ ารถยนตมงุ หนาเขากรุงเทพฯ จะอยูทางดาน
ขวามือ ทีป่ ากทางมีปายเขียนไววา ทางเขาวัดอัมพวัน หนาวัดมีโรงเรียนหลังใหญอยูหลัง
ปลาดุกยางเปนเหตุ
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หนึ่งชื่อโรงเรียนวัดอัมพวัน เมื่อผานโรงเรียนไปแลวก็จะถึงตัววัด บริเวณวัดกวางขวางและ
สะอาดสะอาน มีตนไมใหญ ๆ หลายตนรมรื่นสมกับเปนที่อยูของบรรพชิต
เมื่อพวกเราไปถึง ทานอยูพอดีมอี ุบาสกอุบาสิกานั่งอยูกอนแลว ๔-๕ คน พอคณะ
ของพวกเราประมาณสิบกวาคนไปถึง บรรดาทานเหลานั้นก็ลาหลวงพอไป
คุณอํานวยนําพวกเราไปนั่งใกล ๆ สําหรับขาพเจานั้นใหไปนั่งขางหนาใกล ๆ กับ
หลวงพอ หลวงพอมีตําแหนงเปน

พระครูภาวนาวิสทุ ธิ์

ชาวบานแถบนั้นเรียกทานวา

พระครูจรัญ เขาใจวาคงจะเปนชื่อเดิมทาน อายุประมาณ ๕๐ เศษ ดูทาทางเปนคนเครง
ศีลและวินัย การพูดจาตรงไปตรงมาไมเกรงใจใครทั้งนั้น ทําถูกทานก็วาถูก ทําผิดทานก็วา
ผิด อาศัยเหตุผลเปนหลักในการพูด เมื่อคุณอํานวยไปหาทานโอภาปราศรัยดี แสดงวาคุณ
อํานวยเปนลูกศิษยกนกุฏิคนหนึ่ง
“มาวันนี้ก็ดีแลว อยูใหถึงเย็น อาตมาจะใหเขาหุงอาหารไวใหกิน” วาแลวทานก็สั่งแม
ชีจัดการหุงขาวทํากับขาวเลี้ยงคณะคุณอํานวย โดยที่คุณอํานวยไมทันจะพูดวากะไร
“ผมมาวันนี้ นอกจากมากราบนมัสการทานแลว ก็ยังไดแนะนําเพื่อนมาคนหนึ่ง ที่เขา
ประสบเคราะหกรรม อยากจะใหหลวงพอชวยนั่งทางในดูสักทีวาเรื่องราวมันไปยังไงมายังไง
กัน ถึงไดมาประสบเคราะหกรรมเชนนี้” คุณอํานวยบอกหลวงพอ
“ไหนคนไหน”
“คนนี้ครับ” วาแลวคุณอํานวยก็ชี้มือมายังขาพเจา
“ออคนนี้เรอะ ทาทางดีนี่ไมเลวเลย แตหนาตาดูจะหมองคล้ําไปสักหนอย คนกําลังมี
เคราะหก็เปนแบบนี้แหละ เดี๋ยวอาตมาจะนั่งหลับตาดูซิวามันเรื่องอะไรกัน” พูดจบทานก็นั่ง
หลับตาอยูครูหนึ่ง พอลืมตาคุณอํานวยก็ถาม
“เปนไงหลวงพอ พอไหวไหม”
“เฮอ! รายนี้อาการหนักมาก ความจริงดวงชะตาจะขาดอยูแลวตั้งแตเดือนกอนโนน มี
คนจะมาดักยิงที่บานพักแตยิงไมได เพราะที่นั่นมีพระภูมิเจาที่แรง ทานคอยคุมกันทําใหคนที่
ไปดักยิงมันมองไมเห็นตัว มันเลยยิงไมได ความจริงมันไปเฝาอยูนอกรั้วบานหลายวัน ไมมี
โอกาสเห็นตัวโยมคนนี้ มันเลยเลิกลมความตั้งใจ มิฉะนั้นดวงชะตาขาดไปแลว ยังมีหลวงพอ
ศักดิ์สิทธิ์เปนพระเกาแกซึ่งแขวนอยูท ี่คอคอยคุมกันอยูอีกองคหนึ่ง
ทําใหคนคิดรายทํา
อันตรายไดยาก แตระยะนี้พนเคราะหเหลานั้นมาแลวคงไมเปนไร หมั่นทําบุญสุนทานมาก ๆ
หนอย ปลอยสัตวมีชวี ิตเชน นก ปลา มาก ๆ ก็จะดี” หลวงพออธิบาย
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“แลวเหตุที่มีเคราะหถึงขนาดนี้ มันเนื่องมาจากอะไรกันละครับหลวงพอ” ขาพเจาถาม
ทานบาง เพราะปลอยใหคุณอํานวยถามมานานแลว
“มันเปนเรื่องที่ไมนาเชื่อ แตอาตมานั่งหลับตาดู ทบทวนอยูถ ึงสองสามครั้งผลออกมา
เหมือนกัน ซึ่งอาตมาก็ยังงง ๆ อยูเหมือนกัน”
“งงเรื่องอะไรละครับหลวงพอ”
“งงเรื่องที่ไมนาจะเปนไปไดนะซิโยม”
“เรื่องอะไรละครับที่เปนไปไมได ในโลกนี้มีเรื่องที่จะเปนไปไดเสมอ” ขาพเจาวา
“คือตามเรื่องมีวา โยมรูตัววากําลังมีเคราะหกรรมก็พยายามซื้อลูกปลาตัวเล็ก ๆ ไป
ปลอยลงน้ํา เพื่อชวยชีวติ ของลูกปลาเหลานั้น เรื่องนี้โยมทํามากตั้งแตปท ี่แลวใชหรือไม บอก
อาตมาตรง ๆ” หลวงพอถามขาพเจาแลวมองหนา
“ใชครับ ผมรูวาตัวเองกําลังมีเคราะห ดวงไมดีก็พยายามปลอยนกปลอยปลามาตั้งแต
ปที่แลว การปลอยนกปลอยปลาเปนการชวยชีวติ สัตว ไมเห็นจะผิดบาปอะไรนี่ครับหลวงพอ”
“ถาเพียงเอาไปปลอยนอกจากไมบาปแลว ยังไดบุญอีกดวย แตเรื่องนี้มันไมยุติ
เทานั้น มันยังมีเรื่องยืดเยื้อตอมาอีกนะซี” พูดจบหลวงพอถอนหายใจใหญ
“ยืดเยื้อยังไงครับ”
“คือหลังจากเอาเขาไปปลอยแลวโยมก็ไปจัดเขามากินอีกนะซี
ตอนนี้แหละที่บาป
หนัก จวนจะแกไมตกอยูแลวรูไหม เทากับเราอธิษฐานเมือ่ เวลาจะปลอยเขาลงน้ําวาจงไปอยู
เปนสุขเปนสุขเถิด เราปลอยชีวิตเจาแลว เราชวยชีวิตเจาใหยั่งยืนตอไปแลว เจาจงไปอยูเปน
สุขเปนสุขเถิด เจาเวรนายกรรมขอใหมารับสวนกุศลในการปลอยชีวิตในครั้งนี้ดวย เสร็จแลว
หลังจากนั้นไมนานโยมก็ไปจับเขามากินอีก เทากับกลับคําสัตย อธิษฐานที่ใหไวแกเจาเวร
นายกรรม ทําใหเจาเวรนายกรรมเขาโกรธมาก เขาจึงอาฆาตพยาบาท โยมจึงตองรับเคราะห
กรรมอยูขณะนี้ยังไงละ นี่แหละที่อาตมาวามันไมนาจะเปนไปได อาตมาดูคนมาแยะ ๆ หลาย
ตอหลายคนไมเคยพบเห็นเรื่องอยางนี้เลย” หลวงพอพูดจบควาบุหรี่มาดูดวาบ ๆ (หลวงพอ
ไมสูบบุหรี่ แตหลวงพอนัดยานัตถุ)
ขาพเจาบอกหลวงพอเรือ่ งนี้ไมจริง ขาพเจาปลอยนกปลอยปลาเมื่อปกลายจริง แต
เมื่อปลอยลงน้ําลงคลองแลวก็แลวกันไมเคยไปตามจับมากินอีก เพราะจะรูไดอยางไรวาตัว
ไหนคือตัวทีข่ าพเจาปลอยไปจะไดจับมากินไดถูก เพราะขาพเจาไมไดทําเครื่องหมายไว และ
เวลาปลอยก็ปลอยครั้งละมาก ๆ ลูกปลาดุก ปลาชอน ปลาหมอ ครั้งละจํานวนรอย ๆ ตัว จะ
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ไปจําปลาแตละตัวไดอยางไร เพราะฉะนั้น เรือ่ งที่หลวงพอวา จึงไมมที างจะเปนไปไดอยาง
แนนอน สงสัยหลวงพอดูผิดเสียแลว หลวงพอหัวเราะอยางคนอารมณดี
“อาตมาไมไดวาโยมตั้งใจจะจับปลาที่ปลอยสะเดาะเคราะหมากิน
แตอาตมา
หมายความวา โยมกินปลาที่โยมสะเดาะเคราะหเขาไป จะโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจ อาตมาไม
ทราบเหมือนกัน แตสรุปวาโยมกินเขาเขาไปแน ๆ โดยปราศจากขอสงสัย ลองไปนึกทบทวน
ดูใหดีเถิด แลววันหลังคอยมาคุยกันใหม”
“แลวเรื่องที่ผมมีเคราะหกรรมอยูเวลานี้ละครับจะเปนอยางไรบาง” ขาพเจาอยากรู
เหตุการณในอนาคต
“ตอนนี้พนระยะเคราะหหนักแลว ที่เหลืออยูเปนสวนนอย และคอย ๆ หมดไปราว ๆ
เดือนเมษายน-พฤษภาคม ปหนาก็คงพนเคราะหเด็ดขาด ไมเปนไร ขอชือ่ นามสกุล วันเดือน
ปเกิดใหอาตมาไว แลวอาตมาจะนั่งบริกรรมภาวนาใหเจาเวรนายกรรมเขาเห็นใจเลิกจองเวร
จองกรรมเสีย” ทานหันไปคุยกับคุณอํานวยและคนอื่น ๆ ทีม่ าคณะเดียวกัน
วันนั้นขาพเจาไมไดอยูกินขาวเย็นที่วัดอัมพวัน เพราะเกรงจะกลับกรุงเทพฯ ค่ํา
เพราะกําลังมีเคราะหอยูด วย ตองระวังตัวเกรงเกิดอุบัติเหตุ ในระหวางทางขณะขับรถกลับ
กรุงเทพฯ ขาพเจาไดครุนคิดไปตลอดทางวาขาพเจาไปจับปลาที่ปลอยสะเดาะเคราะหไปแลว
เอามากินไดอยางไร ขาพเจาไมเคยประพฤติเชนนั้นเลย ไมนาจะเปนไปได การปลอยปลาแต
ละครั้งก็ปลอยจํานวนมาก ๆ และปลอยในลําคลองหนองบึงเปนสวนใหญ และเมื่อปลอยไป
แลวก็แลวกัน ไมเคยติดตามเอามากินอีกเลย หลวงพอคงจะเลอะเลือนดูทางในผิดไปแน ๆ
แตก็ใจไมดี คิดวาบางทีปลาตัวที่เราปลอยตอมา พวกจับปลามันจับไดเอาไปขายที่ตลาด เด็ก
บานเราไปจายกับขาว ซื้อมาแกงเขาพอดี ถาเปนอยางนี้ก็มีทางเปนไปไดเหมือนกัน แต
โอกาสมีหนึ่งในรอยหรือหนึ่งในพัน
ตอมาอีกหลายวันขาพเจาจําไดวา ทางอัยการเขาไดนัดสงฟองขาพเจาตอศาลจังหวัด
ตราด ซึ่งขาพเจาในฐานะจําเลยก็จะตองเดินทางไปจังหวัดตราด เพื่อไปฟงคําฟองในศาล
หลังจากที่อัยการฟองเสร็จแลวศาลก็นัดสืบพยาน โดยสืบพยานโจทกกอนในชั้นตน ศาลได
นัดเดือนละ ๒ ครั้ง ก็เปนอันตกลงกันทั้งอัยการ โจทก และทนายฝายขาพเจา ทางฝายโจทก
ก็ยื่นระบุพยานทั้งหมด ๓๗ ปาก ขาพเจาคิดในใจวา ถาสืบพยานครั้งละ ๑ ปาก ปหนึ่งก็จะ
ไดประมาณ ๒๔ ปาก กวาจะเสร็จคดีก็คงราว ๆ ปกวา หรือ ๒ ป ทางทนายของขาพเจาแนะ
นะใหเตรียมพยานเอาไวบาง และใหติดตอกับเขาเสียแตเนิ่น ๆ ขาพเจานึกถึงนายโกสุม
คนขับรถของขาพเจา วาเขาคงจะเปนพยานใหขาพเจาไดดี เพราะเขาอยูใกลชิดกับขาพเจา
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ตลอดมา ไมวาขาพเจาจะไปไหนเขาก็มักจะไปดวยเสมอ ขาพเจาจึงคิดวา ควรอางเขาเปน
พยานสักคนหนึ่ง
เมื่อออกจากศาลแลว ขาพเจาก็ไปหาเขาที่บานพัก บานพักของเขาอยูในบริเวณจวน
ผูวาราชการจังหวัด ที่ขาพเจาเคยพักอยูนั่นเอง เมื่อไปถึงไมพบเขาอยูที่บาน ไดสอบถาม
ภรรยาเขาวาเขาไปไหน ภรรยาเขาบอกวา
“โกสุมไปวิดปลาลอกสระอยูหลังจวน”
ขาพเจาจึงเดินออมไปทางหลังจวนจนถึงสระใหญ สระแหงนี้มีมานานแลวตั้งแตสมัย
ใดไมปรากฏ สมัยโบราณไมมีน้ําประปา ผูวาราชการจังหวัดสมัยกอนไดใชน้ําในสระนี้อาบกิน
แตเมื่อมีน้ําประปาแลว สระนี้ก็ทิ้งไวเฉย ๆ มีตนบัวอยูเต็มสระ พอถึงหนาแลงเดือนมีนาเมษา น้ําก็จะแหงจนถึงกนสระ โกสุมจึงถือโอกาสลอกสระแลวเอาปลาที่อยูในสระจํานวนมาก
มากินเปนอาหาร ตมบางแกงบาง ยางบางตามแตจะชอบ
เมื่อขาพเจาไปถึงปากสระ โกสุมเห็นเขาก็รีบตะกายขึ้นมาบนของสระชี้ใหขาพเจาดู
ปลาดุกปลาชอนตัวขนาดเทาแขนหลายตัวซึ่งนอนแองแมงอยูในถัง แตละตัวลวนอวน ๆ
ทั้งนั้น ปลาดุกอุยแตละตัวเนื้อเหลืองทองเหลืองออยนารับประทานเปนอยางมาก ถาไดยาง
น้ําจิ้มปลาพริกมะนาวซอยหอมใสนิดหนอย กินกับขาวรอน ๆ ก็คงจะอรอยดีไมนอย คิดแลว
ก็น้ําลายไหลดวยความอยาก
“ปลาดุกอุยตัวโต ๆ ทั้งนั้น” ขาพเจากลาวขึ้นลอย ๆ
“ปกลายนี้ผมก็วิดบอหนหนึ่งแลว ตอนนั้นทานยังเปนผูวาอยู ผมยังเอาปลาไปใหทาน
กินตั้งหลายตัว ทานคงจะจําไดตอนนั้นมีทั้งปลาดุก ปลาชอน และปลาหมอ ทานยังบอกวา
ปลาดุกยางอรอยดี” โกสุมชี้แจง ขาพเจาพยายามนึกทบทวนเหตุการณเมื่อปที่แลวมา จําได
วาเมื่อขาพเจายายมาเมืองตราดใหม ๆ ขาพเจาไดไปตลาดและไดซื้อลูกปลาดุก ปลาหมอ
ปลาชอนเปนจํานวนมาก มาปลอยลงในสระแหงนี้เพื่อสะเดาะเคราะห ตามคําทํานายของ
ซินแสหมอดูจากจังหวัดระนอง ที่ทายวาขาพเจากําลังมีเคราะห ใหรีบสะเดาะเคราะหเสีย
หลังจากนั้นตอมาอีกหลายเดือน ประมาณ ๖-๗ เดือนเห็นจะได ผูบัญชาการเรือนจํา
ไดนํานักโทษหลายคนมาขออนุญาตขาพเจาขุดลอกสระหลังจวน โดยอางวาสระตื้นเขินมาก
แลว ตอนนีน้ ้ําแหงขอด ควรจะไดขดุ ลอกเสีย พอถึงหนาฝนก็จะไดน้ําเต็มสระ และเปนน้ําที่
ใสสะอาดดี กวาที่จะปลอยเอาไวใหตื้นเขินอยางนั้น ขาพเจาผูบัญชาการเรือนจํามีเหตุผลดี
จึงไดอนุญาตใหขุดลอกสระแหงนี้ได ซึ่งเขาไดนํานักโทษมาขุดลอกสระในตอนเชาวันรุงขึ้น
บังเอิญวันนัน้ ขาพเจาจําไดวา มีราชการไปออกทองที่ประชุมราษฎรทีก่ ิ่งอําเภอบอไรกลับมา
เย็นมากแลว จึงไดชวนพรรคพวกมานั่งตั้งวงดื่มสุรากันอยูที่บนนอกชานที่จวนนั่นเอง การ
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ดื่มสุราของพวกราก็ไมไดดื่มจนเมามายไมไดสติ
แตเปนการดื่มเพื่อเรียกน้าํ ยอยกอน
รับประทานอาหารเย็นคนละแกวสองแกวก็เลิกกัน ขณะที่นั่งดื่มเหลากันอยูนั้น โกสุมก็เดิน
ขึ้นมาบนจวนถือจานใบใหญมาหนึ่งใบ ในจานมีปลาดุกยางตัวโต ๆ เนื้อเหลืองออย
ประมาณ ๓-๔ ตัว ขาพเจายังจําไดติดตา วาเย็นวันนั้นขาพเจากินขาวกับปลาดุกยางจิ้ม
น้ําปลาอยางเอร็ดอรอยเปนกําลัง เมื่อนึกไดดังนั้น ก็เกิดเฉลียวใจแวบขึ้นมาทันทีจึงไดถาม
โกสุมวา
“ปลาดุกที่ลื้อเอาไปใหอั๊วกินเมื่อปกลาย เปนปลาดุกที่วิดจากสระนี้หรือ”
“ใชแลวครับ วันนั้นพวกผูคุมเขาเอานักโทษมาขุดลอกสระ ผมเลยถือโอกาสผสมโรง
ผลัดผาขาวมาลงจับปลากับเขาดวย ผมไดปลามาขังโองไวตั้งหลายสิบตัว ผมเห็นปลาดุกตัว
โต ๆ เนื้อเหลืองดี เลยยางเอาไปใหทานรับประทาน”
เขากลาวจบก็มองหนาขาพเจา คลายจะถามวาขาพเจามาถามเขาทําไม
“ตายแลว ถาอยางงั้นก็คงเปนปลาดุกที่ผมเอามาปลอยตอนที่ยายมาเปนผูวาใหม ๆ
ละซี ปลอยเขาแลวเอาเขามากินอีก ยิ่งบาปกรรมหนักยิ่งขึ้น แลวนี่ผมจะทํายังไงดี” ขาพเจา
บอกโกสุมดวยความกังวลใจ
“แฮะ แฮะ ผมก็ไมรูจะวายังไง เพราะเห็นวามันเนื้อเหลือง ๆ ตัวโต ๆ ก็คิดวาทานคง
ชอบ ผมเองก็ไมทราบวาทานเอามาปลอยไวตั้งแตเมื่อไหร กินเขาไปแลวก็แลวกันเถอะครับ
เมื่อเราไมเจตนาก็คงจะไมบาปมากนัก” เขากลาวปลอบใจขาพเจา
“ไมบาปกะผีอะไร หลวงพอทานวาแบบนี้บาปหนักมาก ตองรับเคราะหกรรมไปอีก
นาน” ขาพเจาบอกเขา
“หลวงพออะไรครับ”
“หลวงพออา...เอ อยาไปรูเลย ชั่งมันเถอะ” พูดจบขาพเจาก็ลาเขากลับ สวนเรื่องที่จะ
ขอใหเขาเปนพยานก็ลืมไปสนิท เหมือนมีอะไรมาบังหัวใจเอาไว ที่คิดวาจะพูดก็เลยไมไดพูด
ตอนขากลับจากจังหวัดตราดวิ่งรถเขากรุงเทพฯ ขาพเจาครุน คิดมาตลอดทาง นึกถึง
คําพูดโตตอบของขาพเจากับหลวงพอที่วัดอัมพวัน
“เปนไปไมไดหรอกครับหลวงพอ ทีผ่ มปลอยชีวติ เขาไปแลว จะไปจัดเขามากินอีก ผม
จะไปรูไดอยางไรวาปลาตัวไหนเปนปลาที่ผมปลอยไป จะไดจับมากินไดถูก ยิ่งกวานั้นผมยัง
ปลอยปลาครั้งละเปนรอย ๆ ตัว ยิ่งไมมีทางจะเปนไปไดเลย”
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“เปนไปไดแนนอน และก็เปนแลวดวย อาตมานั่งทางในเห็นชัดเจนและก็ยังสงสัยอยู
วา ทําไมโยมถึงทําเชนนั้น”
ขาพเจาคิดสับสน
จนบอกไมถูกวาทําไมเรื่องราวในชีวติ ของเราเองจึงไดยุงเหยิง
สับสนวุนวายถึงขนาดนี้
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