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๓๙...
หมดปญหาของ “คนทอง” ก็มาถึงปญหา “คนแหง” ทานพระครูเจริญแหงวัดปา
มะมวงมีอันตองรับปรึกษาปญหาทุกรูปแบบโดยไมคิดราคาคาจาง “เมตตาธรรมค้ําจุน
โลก” เปนคาถาที่ทานทองไวในใจ ยามใดที่เกิดเหนื่อยหนายทอแท ก็ไดใชคาถาบทนี้ชวย
ชโลมจิตใจใหชุมชื่นมีชีวติ ชีวาและมีกําลังใจที่จะสงเคราะหชว ยเหลือดวยเมตตาตอไป
สตรีวยั ยี่สิบเศษคลานเขาไปหาพูดดวยเสียงแผวเบาเพื่อมิใหบุคคลอื่นไดยิน ปญหาที่
หลอนจะปรึกษาทานพระครูในวันนี้เปนเรื่องนาอับอาย จึงไมตองการใหผูใดลวงรู
“หลวงพอคะ หนูนอนไมหลับมาหลายคืน ฝนรายทุกคืนเลยคะ”
“อาว นอนไมหลับแลวจะฝนไดยังไงละ หรือวาฝนทั้งที่ตื่นอยู ถาเปนอยางนั้นจะเรียก
ฝนไดยังไงละจะ หนูนม่ี าแปลก” ทานเจาของกุฏิพูดดวยเสียงปกติเพราะเห็นวายังไมถึงตอง
ที่ตอง “หรี่เสียง” สาวเจาของเรื่องทําหนา “คิ้วผูกโบ” แลวตอบใหมวา “คือนอนไมหลับ
ตลอดทั้งคืนนะคะหลวงพอ หลับ ๆ ตื่น ๆ แตเมื่อไรทีห่ ลับก็ตองฝนรายจนสะดุงตื่น เปน
อยางนี้มาหลายคืนแลวคะ หลวงพอโปรดชวยหนูดวย” หญิงสาวพูดดวยเสียงปกติบาง
เอาไวตอนทีเ่ ปน “ความลับ” คอยพูดเบา ๆ
“จะใหหลวงพอชวยยังไงละจะ”
“ชวยใหหนูนอนหลับแลวก็ไมฝนรายนะคะ หนูเคยพึ่งยากลอมประสาทที่เขาเรียกวา
ยานอนหลับนะคะ แตมนั ไดผลแคระยะแรก ๆ เห็นเขาวาทานมาก ๆ แลวอันตราย หนูก็เลย
ตองมาขอพึง่ บารมีหลวงพอละคะ”
“แลวที่วาฝนรายนะ ฝนวายังไงจะ”
“ฝนวามีเด็กผูชายมาทําราย มาบีบคอบาง มาตัดแขนตัดขาบาง บางทีก็มาควักลูก
นัยนตา ทําใหหนูเจ็บปวดมากคะ”
“ทานพระครูใช “เห็นหนอ” ตรวจสอบจึงไดรูวาสตรีสาวผูนี้เพิ่งไปทําแทงมา
วิญญาณของเด็กคนนี้มีความอาฆาตพยาบาทแรงกลาถึงกับจะเอาชีวติ หลอน การที่หลอน
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ตองฝนรายและนอนไมหลับเปนผลของกรรมทีท่ ําในชาตินี้ ซึ่งมาใหผลทันตาเห็นคือ เปน
“ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม” เห็นกรรมของหลอนแลวทานจึง “ตะลอม” ถามวา
“แลวหนูเคยไปทําอะไรไวกับเด็กละจะ ที่หลวงพอ “เห็น” นะ หลวงพอเห็นวิญญาณ
อาฆาตของเด็กผูชายเขาตองการเอาชีวิตหนู เพราะหนูไปสรางกรรมไวกบั เขา” ฟงถอยคํา
ของทาน หญิงสาววัยยี่สิบเศษก็รองไหสะอึกสะอื้น เกิดรักตัวกลัวตายเสียดายชีวิตขึ้นมา
เดี๋ยวนั้น หลอนสารภาพดวยเสียงแผวเบาวา
“หนูไปทําแทงมาคะ หลวงพอ ตอนทําก็เกือบเอาชีวิตไมรอด หลังจากนั้นก็
นอนไมหลับและฝนรายตลอดมา หลวงพอชวยหนูดวย”
“เด็กที่ออกมาเปนผูชายใชไหม” ทานถามเสียงแผวเบาเชนกัน
“ใชคะ ทาทางเขาไมอยากออก หนูรูสึกอยางนั้นคะ”
“ใชสิ ก็เขาอยากเกิด หนูก็ไมยอมใหเขาเกิด” หญิงสาวสะอื้นหนักขึ้น บอก
ละล่ําละลักวา
“หนูอยากคะหลวงพอ แต...แต แฟนหนูเขาไมยอมรับ หนูกลัววาจะตองอับอาย
ชาวบานที่ทอ งไมมพี อ เลยตัดสินใจทําแทง”
“เขาไมยอมรับก็ชางเขา แตในเมื่อหนูทํากรรมลงไปก็ตองยอมรับกรรมนั้นดวยตัวหนู
เอง ถึงคราวจะตองอายก็ตองยอมอาย ดีกวาไปทําอยางนั้น รูไหมเด็กเขาอาฆาตหนูมาก
เลย”
“หลวงพอไมมีทางชวยหนูเลยหรือคะ ไดโปรดเถอะคะ” หลอนออนวอน ทานพระครู
นั่งนิ่งอยูอึดใจหนึ่งจึงพูดขึ้นวา
“หลวงพอชวยหนูไดไมมากนักหรอก คนที่จะชวยหนูไดมากที่สุดก็คือตัวหนูนั่นแหละ
วาแตหนูจะทําตามที่หลวงพอแนะนําไดหรือเปลาละ”
“ไดคะ หลวงพอกรุณาบอกมาเถอะคะ หนูจะทําตามทุกอยาง” หลอนรับคํางายดาย
“งั้นก็ดีแลว หลวงพอสัง่ ใหหนูมาเขากรรมฐานอยูที่วัดนี้เปนเวลาสิบหาวัน ระหวางนี้
ตองปฏิบตั ิอยางเครงครัด แลวแผเมตตาอุทิศสวนกุศลไปใหเขาทุกวัน บางทีเขาอาจจะยอม
อโหสิกรรม แลวหลวงพอจะชวยอีกแรงหนึ่ง ชวยเจรจาตอรองกับเขาให” ไดยินวาทานจะให
มาอยูวัดถึงครึ่งเดือน สาวนอยก็ปฏิเสธเสียงลั่น
“ไมไดคะหลวงพอ หนูมาไมไดเพราะตองทํางาน เจานายเขาคงไมใหลา”

สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๓๘

Page 2

“อาว เมื่อกีร้ ับปากอยางงายดาย ยังไมทันไรเปลี่ยนใจเสียแลว ก็ไหนวาจะทําตามที่
หลวงพอแนะนํา” ทานเจาของกุฏิพดู เสียงเรียบ ไมโกรธไมขึ้ง เพราะทานชินชาเสียแลวกับ
ความรวนเรของใจมนุษย
“หลวงพอชวยวิธีอื่นไมไดหรือคะ” หลอนตอรอง
“วิธีอื่นนะเชนอะไรละจะ ชวยแนะนําหลวงพอหนอยซิ”
“ก็รดน้ํามนต เสกคาถา อะไรทํานองนี้แหละคะ”
“ออ หนูชอบของปลอมอยางนั้น หรือ ของจริงรับไมไดใชไหม หนูจําไวเลยวา
ถาหนูชอบของปลอม ชีวิตหนูก็จะพบแตของปลอม ๆ มีความรักก็ไดแครัก
จอมปลอม หนูตองการอยางนั้นหรือจะ”
“หนูตองการของแทคะ แลวก็ตอ งการรักแทดวย แตหนูกไ็ มเคยไดอยางที่ใจหวังเลย
สักครั้ง เปนเพราะอะไรคะหลวงพอ เพราะอะไร” หญิงสาวคร่าํ ครวญดวยเสียงแผวเบา
“เพราะหนูเปนคนใจโลเลนะสิ นี่หลวงพอพูดตรง ๆ อยางนี้แหละ จะโกรธก็ไดไมวา
กัน ถาหนูใจเด็ดเดี่ยหนักแนน หนูก็จะไมตอ งมาเปนอยางนี้ ที่หลวงพอพูดมานี่จริงหรือเปลา
จะ”
“จริงคะ จริงทุกอยางทุกประการ หนูยอมรับคะ”
“จะไมยอมรับก็ได ไมวากันอยูแลว” ทานพูดเรื่อย ๆ
“ตกลงหลวงพอจะรดน้าํ มนตใหหนูไหมคะ” คนยอมรับยังยืนยันความคิดเดิม ทาน
พระครูจึงพูดดวยเสียงปกติวา
“อะไร นี่หลวงพอพูดมาตั้งนาน หนูยังไมเขาใจอีกหรือ ก็ไหนวายอมรับไงละ”
“คะ หนูยอมรับวาหลวงพอพูดถูก แตหนูไมสามารถทําตามที่หลวงพอแนะนําได หนู
ตองทํางานคะ หลวงพอกรุณารดน้ํามนตหรือไมก็ชวยเปาหัวใหหนูหมดทุกขหมดโศกเถอะ
คะ”
“เสียใจจะหนู หลวงพอทําอยางนั้นไมได เพราะการทําเชนนั้นมันไมชว ยใหหนู
แกปญหาได ปญหาของหนูไมใชเรื่องที่จะแกไดงา ย ๆ นะหนู แลวก็นอกจากวิธีที่หลวงพอ
แนะนําแลว ก็ไมมวี ิธีอนื่ ที่จะแกได” ทานรูวาอีกไมนานสตรีผูนี้จะตองกลายเปนคนวิกลจริต
เพราะกรรมนั้น
“แตหนูไมมเี วลาจริง ๆ คะหลวงพอ อยาวาแตสิบหาวันเลย แคสามวันหนูก็คงมา
ไมได” คนหวงงานยิ่งกวาหวงชีวติ ตอบ “ตามใจหนูก็แลวกัน ถาหนูทําไมได หลวงพอก็ชว ย
อะไรมากกวานี้ไมได แลวก็บอกไมไดดวยวาหนูจะตองทุกขทรมานไปอีกนานสักเทาไร หลวง
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พอชวยแนะนําไดเทานี้แหละ จะใหรดน้ํามนตหรือเปาหัวนะ หลวงพอไมทําหรอก เพราะ
หลวงพอรูแกใจดีอยูแลววามันชวยไมได พระครูเจริญไมชอบหลอกลวงใคร”
“ถาอยางนั้นหนูก็จะลองไปหาวัดอื่นดู เผื่อจะมีหลวงพอองคอื่นชวยได” หลอนยังมี
ความหวัง
“ไมมีหรอกหนู เชื่อหลวงพอเถอะ อยาเสียเวลาไปเลย ทานแนะนําดวยความหวังดี
หากคนถูกแนะนํากลับยอนวา “ก็ในเมื่อหลวงพอไมชวย หนูก็ตองไปวัดอื่น หนูลาละคะ”
หลอนกราบสามครั้งแลวลุกออกมาดวยอาการขัดเคือง
ทานพระครูสายหนาอยางระอาแลวพูดกับคนในที่นั้นวา “ดูเอาเถิดญาติโยมทั้งหลาย
เอย บอกของจริงใหไมเอา จะไปเอาของปลอม แลวจะไปแกปญหาไดยังไง แบบนี้เขาเรียกวา
แกปญหาไมถูกจุดอยางที่คนโบราณเขาวา “แกปญหาไมถูกจุด เหมือนกินมังคุดไมถกู เม็ด”
“ผมเคยไดยินแต “แกปญหาไมถูกจุดเหมือนกินละมุดถูกเม็ด” ครับ” พระบัวเฮียว
แยงเรียบ ๆ ก็ไมไดตั้งใจจะจับผิดครูบาอาจารย แตปากมันไวไปหนอย ก็ฝกมันไวเสียจนเคย
“มันก็เหมือนกันแหละนา” ทานพระครูแก
“ไมเหมือนครับ เพราะเม็ดมังคุดนะอรอย กินได แตเม็ดละมุดกินไมได หรือวาหลวง
พอเคยฉันเม็ดละมุดครับ” ศิษยคนซื่อถามซือ่ ๆ
“ไมเคยหรอก แตที่ฉันวาเหมือนนั้น ฉันหมายถึงวากินมังคุดไมถูกเม็ดกับกินลุมุดถูก
เม็ดนะ มันก็ครือ ๆ กัน คือไมบรรลุจุดประสงคที่ตองการไงละ” อาจารยผูมีศิษยแสนซื่อตอบ
สตรีอีกผูหนึง่ คลานเขามากระซิบกระซาบกับทานพระครูวา “หลวงพอคะ หมอเขาวา
ฉันเปนมะเร็งที่มดลูก เปนเพราะกรรมอะไรคะ” ทานเจาของกุฏิตอบเสียงเบา ๆ วา
“สาเหตุของมะเร็งมดลูก ถาจะมองในแงกรรมก็มีสองอยาง อยางแรกเพราะ
คนคนนั้นผิดศีลขอสาม อีกสาเหตุหนึ่งเพราะเคยทําแทง โยมโดนขอไหนละ อยางแรก
หรืออยางหลัง” คนถูกถามมีทาทางลังเล แตในที่สุดก็ตอบวา
“อยางหลังคะ ฉันเคยทําแทงเมื่อสามปมาแลว แตหลวงพอคะ แมฉันก็ตายดวยมะเร็ง
ในมดลูกทั้งที่แกไมเคยผิดศีลขอสามแลวก็ไมเคยทําแทง ฉันสาบานไดวาแกไมเคยจริง ๆ
คะ”
“ไมเคยในชาตินี้นะสิ ชาติที่แลวหรือชาติกอ น ๆ จะตองเคย ถาไมมีเหตุ ผลมันจะ
เกิดขึ้นไดอยางไร จริงไหม”
“จริงคะ แลวฉันจะมีทางรักษาไหมคะ หมอเขาไมยอมรักษาฉัน เขาใหเวลาอีกสาม
เดือนก็ใหกลับบานเกาได” คราวนี้หลอนถึงกับรองไหเพราะเสียดายชีวิต
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“หมอเขาวาอยางนั้นหรือ”
“คะ เขาไมไดบอกฉันตรง ๆ เขาบอกกับพี่สาวฉันมาอีกทีหนึง่ หลวงพอพอจะชวยฉัน
ไดไหมคะ”
“ได แตโยมตองชวยตัวเองดวย เวลาสามเดือนที่เหลืออยูนั้นใหโยมมาปฏิบัติ
กรรมฐานที่วัดนี้ ปฏิบัตใิ หเต็มกําลังความสามารถ แลวอุทิศสวนกุศลใหเจากรรมนายเวร ถา
เขายอมอโหสิกรรมใหก็จะหาย ถาเขาไมอโหสิ โยมก็จะตายอยางมีสติ ทําไดไหม”
“ไดคะ ฉันเตรียมเสื้อผามาแลว ขออยูตั้งแตวันนี้เลยนะคะ” คนเสียดายชีวิตรีบ
รายงาน
“ถาอยางนั้นเดี๋ยวจะใหสมชายพาไปสงสํานักชี” แลวทานก็เรียกนายสมชายมาสั่งการ
พี่สาวของสตรีผูนั้นชวยประคองนองสาวไปสงยังสํานักชี สวนพี่เขยของหลอนเดินไปที่รถเพื่อ
นํากระเปาเสื้อผามาให
สตรีวัยเบญจเพศคลานเขามากราบสามครั้ง แลวพูดดวยเสียงคอนขางดังวา “หลวง
พอคะ หนูถูกไอมนุษยใจสัตวมนั ขมขืน ตอนนี้ทองสามเดือนแลวคะ แมหนูจะใหเอา
เด็กออก แตหนูไมยอม หนูกลัวบาปกลัวกรรมคะ” หลอนพูดอยางไมยี่หระตอสายตา
ใคร ๆ ความเลวรายของชีวิตตองประสบไดหลอหลอมใหหลอนเปนคนกลาและกราว
“ดีแลวละหนู คิดอยางนั้นไดก็ดี นึกเสียวาเปนกรรมของเรา หลวงพอไมสนับสนุนให
ใครฆาชีวิตที่บริสุทธิ์ ไมวาจะเพราะเหตุใดก็ตาม เวรจะระงับไดก็ตองไมจองเวรนะหนูนะ”
“แตหลวงพอคะ ปญหาของหนูก็คือ หนูกลัววาเด็กจะออกมามีนิสัยชั่วรายเหมือนพอ
ของมัน หนูพอจะมีทางแกไขอะไรไหมคะ คือหนูไมอยากทําแทง แตหนูก็ไมอยากใหลูก
ออกมาเลว หลวงพอกรุณาแนะนะดวยเถิดคะ”
“ไมยากเลยหนู ปญหาของหนูงายมาก ญาติโยมทั้งหลายจําเอาไวนะ ถาใครอยากให
ลูกเกิดมาดี เกิดมาฉลาด พอแมจะตองมาเขากรรมฐาน ยิ่งมาปฏิบัติตอนที่ลูกอยูในทองก็ยิ่ง
ดี อาตมารับรองรอยเปอรเซ็นตเลยวาเด็กจะตองออกมาดี ถึงเขาจะมีเชื้อสายโจรก็เอาดีได”
“แลวคนทองมาปฏิบัติ ตองอดอาหาร จะไมทําใหเด็กในทองขาดอาหารหรือคะ” คน
ทองสามเดือนถาม
“เราอนุโลมได คนทองกับคนปวยใหรับประทานอาหารมื้อเย็นได” พระบัวเฮียวเปน
คนตอบ
“ถาอยางนั้น หนูจะกลับไปเอาเสื้อผาที่กรุงเทพฯ แลวพรุง นี้หนูจะมาอยูวัดเลยนะคะ
ดีเหมือนกันจะไดหนีคําครหานินทาของเพื่อนบานและเพื่อนรวมงาน แมหนูจะไมใสใจไมเอา
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มาเปนอารมณ แตบางครั้งมันก็อดหงุดหงิดไมไดคะหลวงพอ คนเรานี่ก็แปลกชอบช้ําเติม
ชาวบาน ไมชวยแลวยังมาซ้ํากันใหเจ็บปวดหนักขึ้นไปอีก” หลอนพูดเสียงกราว
“หนูอยาไปถือโทษโกรธเคืองเขาเลย คนเราถาลงไดซ้ําเติมคนที่ประสบเคราะหกรรม
ก็แสดงวาจิตใจเขาแยมาก นาสงสาร หนูควรอภัย และแผเมตตาใหเขา คนที่มีจิตใจอกุศล
เชนนี้ เปนคนนาสงสารนะหนูนะ”
“คะ แลวหนูจะทําตามที่หลวงพอแนะนํา ตองกราบขอบพระคุณหลวงพอเปนอยางสูง
ที่ไดเมตตาชวยเหลือ ทําใหหนูสบายอกสบายใจขึ้นมาก หนูกราบลาละคะ”
“หลวงพอคะ หนูเปนมะเร็งที่เตานม หมอเขานัดผาตัด หนูจะมาเรียนถามหลวงพอวา
จะผาตัดดีหรือไมคะ”
“เจาทุกข” อีกรายถามขึ้น วันนี้คงจะเปนวัน “สตรีแหงชาติ” เพราะคนที่มาถาม
ปญหามีแตผูหญิงทั้งนั้น
“ปกติแลวคนที่เปนมะเร็งมาหาหลวงพอจะไมแนะนําใหผาตัดเพราะโอกาสที่จะหายมี
นอยมาก ประมาณหาละรอยเทานั้น แตที่ไมผาตัดมีโอกาสหายถึงรอยละเกาสิบ และตองมา
รับการรักษาโดยวิธีของหลวงพอ”
“ทําอยางไรคะ วิธีของหลวงพอ” หลอนถาม
“ก็มาเขากรรมฐานนะซี กรรมฐานรักษาไดทุกโรค ถาเราปฏิบัติจริงจัง”
“แหม หลวงพอ อะไร ๆ ก็กรรมฐาน ไมมีวิธอี ื่นเลยหรือคะ” คนฟงเริ่มจะหงุดหงิด
หากทานพระครูก็ไมถอื สา ทานคงพูดดวยเสียงปกติวา
“หนูเคยไดยินไหม “กรรมฐานแกกรรม” เคยไดยินไหม กรรมบางอยางมันแกได และ
วิธีแกที่ดีที่สุดคือมาเขากรรมฐาน”
“หลวงพอคะ มะเร็งเตานมนี่เกิดจากกรรมอะไรคะ” สตรีอีกผูหนึ่งถามขึ้น
“เทาที่หลวงพอสังเกต มันเกิดจากกรรมคือความเครียด เราทําตัวเราใหเครียด มะเร็ง
มันก็เลยถามหา มะเร็งทุกชนิดมักมีสาเหตุมาจากความเครียด”
“ถามหาก็บอกวาไมอยูเสียก็สิ้นเรื่อง” พระบัวเฮียวเผลอ “แซว” ขึ้นมา เพราะรูสึก
เครียดเนื่องจากรับฟงแตเรื่องเครียด ๆ สงสารพระอุปชฌายเหลือเกินแลว
“อยาเครียด บัวเฮียวอยาเครียด เดี๋ยวไดเปนมะเร็งที่เตานมหรอก” คนเปนอาจารย
เตือนศิษยดวยเสียงที่ไมเครียด “ไมเปนหรอกครับหลวงพอผูไ มไดเปนผูหญิงนี่นา”
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“ไมแน เผือ่ ชาติหนาเกิดเปนผูหญิงอาจเปนมะเร็งที่เตานมก็ได คือเก็บความเครียด
จากชาตินี้เอาไปเปนมะเร็งในชาติหนาไง เขาเรียกวา สะสะกรรมเอาไว”
“คงไมหรอกครับหลวงพอ ชาติหนาผมวาจะไมเกิด”
“ถาเปนจริงอยางเธอวา ฉันก็ขออนุโมทนา”
“สาธุ” พระบัวเฮียวยกมือประนมเหนือศีรษะอยางตั้งใจจะลอเลียนอุปชฌายาจารย
“หลวงพอคะ หนูไมไดทําตัวเองใหเครียดนะคะ คนอืน่ ตางหากที่เขาทําใหหนูเครียด”
สตรีผูเปนมะเร็งที่เตานมวา
“คนอื่นนะใครละจะ”
“สามีคะ สามีหนูขี้เหลา เจาชูกลับบานดึก ๆ ดื่น ๆ บางวันก็ไมกลับ เขาทําใหหนู
เครียดมากเลยค่ํา แบบนี้แสดงวาเขาไมรักหนูแลวใชไหมคะ” หลอนถามเสียงเครือ
“เขาจะรักหรือไมรักไมสาํ คัญ เพราะมันจิตใจของเขา เราไปกําหนดไปบังคับไมได แต
เราไมรักตัวเราเองนี่สินาตําหนินัก”
“ใครไมรักตัวเองคะ หลวงพอหมายถึงหนูหรือเปลาคะ”
“ก็หมายถึงใครอีกละจะ”
“โธ หลวงพอ ทําไมหนูจะไมรักตัวเองคะ หนูนะ รักตัวเองมากที่สุดในโลกเลยคะ” สาว
วัยสามสิบเศษวา
“รักตัวเองก็ตองไมทําอยางที่ทําอยู” ทานถือโอกาสพูดกับคนที่นั่ง ณ ทีน่ ั้นวา
“ญาติโยมทั้งหลายโปรดจําเอาไว ในอนาคตคนจะเปนมะเร็งกันมาก เพราะนับวัน
สิ่งแวดลอมจะทําใหเราเครียด วิธีปองกันก็คอื
เราตองฝกจิตของเราอยาใหเครียดตาม
ความเครียดมันก็เปนกรรมอยางหนึ่ง จะเรียกวากรรมใหมก็ได เปนกรรมที่แกไขไดดวยการ
ฝกจิตไมใหมันเครียด ใครเขาจะเปนยังไงก็ชางเขา สามีเขาไมกลับบานก็ไมตองไปเครียด นะ
หนูนะ” ประโยคหลังทานพูดกับสตรีเจาของเรื่อง
“ฟงดูงาย แตมันทํายากคะหลวงพอ” หลอนแยง
“นั่นสิ หลวงพอถึงใหมาฝกที่วัดไง คิดเสียวาเวลาที่จะอยูโรงพยาบาลนั้นก็ยายมาอยู
วัดเสีย มาฝกจิต แตจิตนี่ก็ฝกยากนะหนู จะวายากที่สุดก็เห็นจะได แตถงึ จะยากอยางไร หาก
เราพยายามมันก็ไมพนความสามารถของเราไปได เมื่อเราฝกจิตไวดีแลว เราก็จะปลดปลงได
สิ่งแวดลอมมันจะเปนอยางไร เราก็ไมเอาจิตไปผูกพันหรือไปหมกมุนกับมันเราก็จะไมเครียด
หนูพอจะเขาใจไหม”
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“เขาใจคะ หลวงพอคะ ทําไมคนบางคนเขาไมคอยเจ็บปวย แตบางคนก็ขี้โรคทั้งที่อยู
ในสิ่งแวดลอมเดียวกัน” คนเปนมะเร็งเตานมถามอีก
“ถาจะสืบสาวไปถึงตนตอกันจริง ๆ ก็ตองพูดวาเปนเรื่องของกรรม การที่เขาไมคอย
เจ็บปวยเพราะในอดีตและในปจจุบนั เขาเปนคนไมเบียดเบียนสัตว สวนคนขี้โรคถาในปจจุบัน
เขาไมไดเบียดเบียนสัตวก็แสดงวาในอดีตเขาชอบรังแกสัตว ชอบทําใหมันไดรับความทุกข
ทรมาน จากผลกรรมอันนี้เลยทําใหเขาเปนคนมีโรคมาก มันเปนไปตามเหตุและผลนะ เหตุ
อยางไรผลก็อยางนั้น” ทานพระครูอธิบาย
“แตกรรมเกาเราแกไขไมไดแลวก็ตองยอมรับกรรม สวนกรรมใหมเราแกไข
ได เชนถาในอนาคตเราไมอยากเปนคนขี้โรค ปจจุบันเราก็ตองไมเบียดเบียนสัตวใช
ไหมคะ”
“ถูกแลวหนู แตกรรมเกาก็พอจะแกไขไดบางดวยการปฏิบัติกรรมฐาน ถึงแกไมได
หมดก็ชวยใหทุเลาลง ตัวอยางเชน คนคนหนึ่งเคยไปฆาเขาไว มาชาตินจี้ ะตองถูกเขาฆา ถา
คนคนนั้นมาเขากรรมฐานแลวแผเมตตาอุทิศสวนกุศลไปใหคนที่ตัวเคยฆา บางทีเขาก็อาจจะ
อโหสิกรรมให แตถาเขาไมอโหสิกรรม ตอนเขามาฆา ก็จะไดทําใจไดวานี่เปนเพราะเราเคย
ไปฆาเขาไว เขามาทวงคืนก็ตองใหเขาไป เมื่อคิดไดดังนี้จิตก็จะไมผูกพยาบาท ไมจองเวร
จองกรรมกันตอไปอีก นี่คือประโยชนของการมาเขากรรมฐาน สวนคนที่ไมเคยมาปฏิบัติก็ไม
รูวานั่นคือกรรมเกา เวลาจะตายก็ตายแบบมีจติ อาฆาตพยาบาท เมื่อจิตเปนอกุศล ตัวเองก็
ตองไปตกนรก เพื่อพนจากนรกก็จะไปตามตอเวรตอกรรมใหมันยืดเยื้อตอไปอีก ก็เลยตอง
เวียนวายใชเวรใชกรรมกันตอไปอยางไมมีวันจบสิ้น ที่หลวงพอพูดวา “กรรมฐานแกกรรม”
มีความหมายอยางที่อธิบายมานี่แหละ” ทานเจาของกุฏิอธิบายชัดเจน
“นาเสียดายนะคะ กรรมฐานมีประโยชนมากมายถึงเพียงนี้ แตคนสวนใหญมักมองไม
เห็น หาวามานั่งหลับหูหลับตาหาประโยชนไมได สูไปทํามาหากินจะดีกวา คนสวนใหญเขา
คิดอยางนี้กันนะคะหลวงพอ” หญิงสาวพูดตามขอเท็จจริงทีเ่ คยประสบ
“มันก็กรรมของเขาแหละหนู ของอยางนี้บางครั้งเราก็ไมสามารถชักจูงเขาได อยาง
บางคนอุตสาหมาหาหลวงพอ แตพอแนะนําเขาก็รับไมได เพราะกรรมเขามาก และจะตอง
เปนไปตามนั้น เรื่องของกรรมมันซับซอนและลึกซึ้งเกินวิสัยที่คนอยางเรา ๆ จะมาวิเคราะห
วิจัย”
“แลวมีไหมคะหลวงพอ มีใครสักคนไหมคะ ที่จะเขาใจเรื่องกรรมไดอยางละเอียด
ลึกซึ้ง” หลอนถาม
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“มีสิหนู พระพุทธเจาของเรายังไงละ แตพระองคก็ดับขันธปรินิพพานไปนานแลว
คงเหลือแตพระธรรมคําสอนไวใหเราประพฤติปฏิบัติกัน”
“แตบางคนก็ไมเชื่อนะคะหลวงพอ นอกจากไมเชื่อพระธรรมคําสอนแลว ยังไมเชื่อวา
พระพุทธเจามีจริงหาวาเปนเรื่องงมงาย คนประเภทนี้มีมากนะคะหลวงพอ หนูเคยพบ
มาแลว”
“ถาเขาไมเชื่อก็เอวัง หลวงพอคงจะพูดอะไรไมไดมาก นอกจากจะพูดวา “เอวัง ก็มี
ดวยประการฉะนี้” มันเปนกรรมของเขา เราไมตองไปโตเถียง เพราะมันไมเกิดประโยชนอัน
ใด คนที่ตาบอดมาตั้งแตกําเนิด เขาไมเชื่อหรอกวาแสงสวางมีอยูฉันใดก็ฉันนั้น เพราะฉะนั้น
หนูอยาไปโตเถียงกับเขาใหเสียเวลา ตองปลอยไปตามกรรมของเขา” ทานพระครูสอนให
“วางอุเบกขา”
มีตอ........๔๐
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