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๔๙...
กวาพระครูจะออกจากวัดเพื่อไปงานเผาศพ ก็เลยเวลาที่กําหนดไวกวาครึ่งชัว่ โมง
ทั้งนี้เพราะรัฐมนตรีและคณะไดเกิดความสนใจใครธรรม จึงพากันชวนทานคุย จนนาน
สมชายตองมากระซิบเตือน พรอมทัง้ นํารถมาจอดรอที่หนาบันไดศาลา
“อาตมาตองขอตัวกอน เขามาตามแลว” ทานบอกพวกเขาแลวลุกออกมาขึ้นรถ ผูท ี่
นั่งอยู ณ ทีน่ ั้นจึงพากันกราบทานสามครั้งแลวเตรียมตัวกลับ
“ผาไตรเอามาหรือยัง” ทานถามคนขับรถ
“เอามาแลวครับ” นายสมชายตอบ แลวพูดตอไปวา
“หลวงพอครับ สมมุตถิ าเกิดผมลืมเอาผาไตรมา แลวก็ไปนึกไดเอาตอนที่ใกลจะถึง
บานงานแลว หลวงพอจะใหผมยอนกลับไปเอาที่วัดไหมครับ”
“คิดเอาเอง”
“คิดไมออกนะครับ หลวงพอชวยผมคิดหนอย”
“คนอยางฉันคิดหนอยไมเปน ทําอะไรตองคิดมาก ๆ ฉันถือคติวาคิดมากมักผิดนอย
แตถาคิดนอยมักผิดมาก คนเราจะทําอะไรตองคิดใหมาก ๆ ไวกอน แลวจึงทํา จะไดไมตองมา
นั่งเสียใจภายหลัง คิดมาในที่นี่ก็คือคิดใหรอบคอบ ไมใชคิดมากจนเปนโรคประสาท” ทานรูวา
คนเปนศิษยกําลังจะโตแยงจึงกลาวแกไวเสร็จสรรพ
“แหม หลวงพอของผมชางฉลาดรอบคอบเหลือเกิน ผมดีใจที่ไดอยูใกลคนฉลาดอยาง
หลวงพอ” เขาแกลงยอ
“ฉันไมเคยคิดวาตัวเองฉลาดไมเหมือนบางคนที่ชอบคิดวาตัวเองฉลาดอยูเรื่อย”
“หลวงพอวาผมหรือครับ”
“คิดเอาเอง นายสมชายจึงตองนั่งคิดไปตลอดทางกระทั่งรถมาจอดที่หนาราน “เนย
โภชนา” จึงเลิกคิด
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“นิมนตครับหลงพอ นิมนตขางในเลย” นายฮิมเดินเขามารับถึงรถ พรอมนิมนตเขา
รานซึ่งเปดขายอาหารตามปกติเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น
เจาอาวาสวัดปามะมวงเห็นหนาเจาของราน
ก็รูวาอีกสามวันเขาจะเสียชีวิตเพราะ
หมดอายุ ทานรูสึกสงสารหากก็ชวยอะไรไมได เพราะชวนเขาไปเขากรรมฐาน เขาก็ปฏิเสธ
โดยอางวาไมมีเวลา เขาไปนั่งในรานแลวจึงพูดวา
“เถาแก อาตมาขอเตือนนะ อยากใหเถาแกพัก ๆ งานเสียบาง มัวยุงกับงานก็ไมมี
เวลาพักผอน นีอ่ าตมาจะบอกอะไรให เถาแกสวดมนตนะ สวดอิติปโสทุกเวลาไดไหม ทํา
อะไรก็สวดไปดวย กี่จบก็ไมตองไปนับ ขอใหสวดตลอดเวลาก็แลวกัน ทําไดไหม”
“ผมสวดไมเปนครับหลงพอ”
“ไมเปนไร เดี๋ยวอาตมาจะจดให สวดไมเปนก็อานเอา อานแลวก็ทองไมมากหรอก แค
สามบรรทัดเอง” แลวทานก็ลวงลงไปในยาม หยิบกระดาษและปากกาขึ้นมาเขียนบทสวด
พุทธคุณสงใหนายฮิม ฝายนั้นรับมาอานทีละคํา ๆ อยางยากเย็น
“อิติปโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชา จะระณะสัมปนโน สุคะโต โล
กะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวา ติ” อาน
จบก็โอดครวญวา
“อานยากจังครับหลงพอ”
“ไมยากหรอก เถาแกอานถูกทุกตัวเลย อานซ้ําหลาย ๆ หนก็จะจําไดเอง เริ่มตั้งแต
เดี๋ยวนี้เลยนะ” ทานแนะ “ทางสวรรค” ให เพราะหากนายฮิมสวดพุทธคุณอยูตลอดเวลา จิต
ก็อาจเปนสมาธิได เมื่อเขาดับจิตลงในขณะที่จิตผองใส สุคติยอมเปนที่หมาย ทานชวยเขาได
เพียงเทานี้
“แลวทําไมไมเอาศพไปไวที่วัดปามะมวงละ แลวนี่จะเผากันที่วัดไหน” ทานกลับมา
พูดเรื่องศพเจนวลศรี
“แมแกไมตายหรอกครับ หลงพอ” นายฮิมบอก
“อาว ทําไมถึงเปนยังงั้นไปได ก็อาตมากับเจก็รูตรงกันนีน่ าวาวันที่ ๑๗ เขาจะไป
แลว” ทานนึกสงสัยแลวก็ใหนึกไปถึงคําพูดของนายสมชายเมื่อสามสี่วนั กอนที่วา “ถึงคราว
แลวแตไมตาย หรือตายทั้งที่ยังไมถึงคราว”
“ผมก็ไมทราบเหมือนกันครับหลงพอ” นายฮิมวา เขายิ่งนึกไมเชื่อถือทั้งแมยาย ทั้ง
หลวงพอที่ทาํ เปนรูวาวันนั้นวันนี้จะตาย ที่แทก็เพอเจอทั้งเพ คนที่เกงแตเรื่องทํามาหากิน แต
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๔๙

Page 2

เรื่องธรรมะไมกระเตือ้ งเลยนั้น ก็ตองคิดอยางนายฮิมทุกคน นักปฏิบัตธิ รรมเทานั้นจึงจะรูว า
ทุกสิ่งเปนอนิจจัง หาความเที่ยงแทมิได
“แลวตอนนี้เขายังอยูขางบนหรือเปลา อาตมาขอขึ้นไปเยี่ยมไดไหม” ทานขออนุญาต
เจาของบาน
“ไปอยูโรงพยาบาลศิริราชแลวครับหลงพอ ผมเหมารถพาไปตั้งแตเชาวันที่ ๑๗ เห็น
หมอเขาวาจะผาตัดให ไมรอู ะไรกันนักหนา ทีกอนหนานี้ไมมีโรงพยาบาลไหนรับสักแหง
เดียว ทั้งจุฬาฯ รามา ศิริราช ไมยอมรับเลย บอกแตวาใหกลับไปตายที่บาน บอกผมนะครับ
ไมไดบอกแมโดยตรง แตแมแกก็รเู ลยใหพากลับบาน แลวนี่ก็ใหพาไปศิริราชอีก ผมบอก
เดี๋ยวหมอเขาก็ไลกลับมาอีกหรอก แกก็วาไมไลหรอกนา แลวเขาก็ไมไลจริง ๆ เห็นวา วันที่
๑๙ จะผาตัดให มันก็แปลกอยูเหมือนกันนะครับหลงพอ นีผ่ มก็ตองมาคุมลูกนองขายอาหาร
สวนอาเนยและลูก ๆ เขาเฝาไขอยูทางโนน” ลูกเขยเจนวลศรีรายงาน
“เอ แปลกจริง ๆ ทําไมถึงเปนอยางนั้นไปได เอาละ ถาอยางนั้นอาตมาเห็นจะตองขอ
ลา จะไปเยี่ยมเขาหนอย อยูตึกอะไรละ”
“ตึกอะไรผมก็จําไมไดเสียแลวละครับ หลงพอไปถามประชาสัมพันธกแ็ ลวกัน จะไป
วันนี้เลยหรือครับ”
“ใช ไปเดี๋ยวนี้เลยเชียวแหละ อาตมาเปนคนใจรอน อยากจะรูเ รื่องเร็ว ๆ วาทําไมมัน
ถึงเปนยังงั้นไปได อาตมาลาละนะ”
“ครับ นิมนตครับ” นายฮิมเดินไปสงทานถึงรถ นายสมชายยกมือไหวนายฮิมพรอม
เอยปากลา
“หลวงพอทานสอนไววาคนดีมีสัมมาคารวะนั้นเขาตอง “ไปลา มาไหว” ก็ตองเชือ่
ทาน” เขานึกในใจ
“เดี๋ยวแวะเติมน้ํามันที่ปม ขางหนานั่นหนอย เติมเต็มถังเลย” ทานสั่งคนขับรถ
“ถาเต็มถังมันก็ไมหนอยแลวละครับหลวงพอ” ชายหนุมอดยั่วไมได
“ปลาหมอตายเพราะปาก” ทานพระครูพูดลอย ๆ
“พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง” ลูกศิษยวัดพูดลอย ๆ เชนกัน เติมน้ํามัน
เรียบรอยแลวเขาจึงพูดอีกวา
“หลวงพอครับ ตั้งแตผมรูจักหลวงพอมา ผมยังไมเคยเห็นวาหลวงพอพูดอะไรแลวไม
จริงเลยสักครั้ง เพิ่งครั้งนี้เปนครั้งแรกที่เหตุการณมันไมไดเปนไปอยางที่หลวงพอพูด ทําไม
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มันถึงเปนอยางนั้นละครับ ใคร ๆ เขาก็วาหลวงพอปากศักดิ์สิทธิ์ แตคราวนีไ้ หงมากลับ
กลายเปนอื่นไปเสียได”
“มันก็แปลกนะสมชาย ฉันเองก็ยังงงอยูเหมือนกัน”
“หรือวา “เห็นหนอ” ของหลวงพอหมดสมรรถภาพเสียแลว”
“เปนไปไมได มันจะตองมีอะไรสักอยางอยางแนนอน เพียงแตฉันยังไมรูเทานั้นวา
อะไรที่วานั้นมันคืออะไร”
“โอย หลวงพอครับ นอย ๆ หนอยครับ พูดวกวนจนผมเวียนหัวแลว อะไร ๆ ของ
หลวงพอนะ มันคืออะไรเลาครับ”
“ก็เพราะยังไมรูวา อะไรเปนอะไรนะซี ฉันถึงยังไมมีอะไรมาตอบเธอ” ทานพระครู
ตั้งใจยั่ว
“แลวไปถึงโรงพยาบาลจะรูไหมครับนี่”
“ก็ยังไมรูวาจะรูหรือเปลาเพราะยังไมรูอะไร”
“อะไรอีกแลว หลวงพอครับ ผมขอซื้อเถอะ”
“ซื้ออะไร เธอจะซือ้ อะไรหรือ”
“ก็ซื้ออะไรนัน่ แหละครับ”
“ซื้อเทาไหร ซื้อไปทําอะไร”
“ซื้อไปเก็บไว หลวงพอจะขายเทาไหรละครับ”
“เธอมีเงินเทาไหรละ”
“ก็ไมมากนักหรอกครับ ดูเหมือนจะยังไมถึงรอยลาน”
“หัวลานนะไมวา”
“ไมลานหรอกครับ ผมคนผมดก ตระกูลผม ผมดกปกไหลทั้งนั้น”
“ก็คอยดูไปแลวกัน อีกไมนานก็ร”ู
“ครับ แลวผมจะคอยดู อาจจะพลิกล็อคเหมือนรายปานวลศรีก็ได”
“เอาละนะเลิกพูดกันแลวนะ ทีนฉี้ ันจะนั่งหลับตาละ” แลวทานก็หยุดพูดเพราะ
ตองการจะแผเมตตาใหพวกสัมภเวสีที่คอยขอสวนบุญอยูขางถนนหนทาง
เหมือนจะรู
ลวงหนาวาทานจะมา
ถึงโรงพยาบาลศิริราช นายสมชายลงไปถามที่ประชาสัมพันธกอ นแลวจึงมานิมนต
ทานพระครูซ่งึ นั่งรออยูในรถ
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“แม หลวงพอทานมาเยี่ยม” นางเนยปลุกมารดาซึ่งกําลังหลับอยูเพราะความ
ออนเพลีย
“ไมตองปลุก โยมไมตองปลุก ปลอยใหเขาพักผอนตามสบายเถอะ ทานพระครูหามไว
แมรูสึกออนเพลียและเจ็บแผล หากเจนวลศรีก็ประคองสติไวได นางลืมตาแลวยกมือ
ไหวทานพระครู
“หลวงพอ เปนพระคุณเหลือเกินที่อุตสาหมาเยี่ยมฉัน เนยชวยหมุนเตียงขึ้นใหแม
หนอย” นางสั่งบุตรสาวเพราะเจ็บแผลจนไมอาจลุกนั่งได
“เรื่องมันไปยังไงมายังไงกันละเจ พอจะเลาใหอาตมาฟงไดไหม อาตมาอยากรู” คน
เจ็บจึงเลาเสียงดังฟงชัดวา
“เรื่องมันแปลกมากจะหลวงพอ ฉันเองก็ยังนึกวาฝนไป คือเมื่อตอนเย็นวันที่ ๑๖ ไดมี
คนมาเยี่ยมไข เขาเปน มัคทายกวัดขางบานฉัน คุยกันไปคุยกันมาเขาก็เลาใหฟงวา กําลัง
หาเงินสรางโบสถวัดในหมูบานจวนเสร็จแลว ยังขาดแตชอฟาใบระกาและหางหงส ฉันก็เกิด
ศรัทธาอยากทําบุญ เลยขอทําบุญกับเขาไปสองหมื่น ฉันดีใจมากที่กําลังจะตายอยูแลวก็ยังมี
โอกาสไดทําบุญเปนครั้งสุดทาย
คืนนั้นฉันก็นอนกําหนด “พองหนอ ยุบหนอ” เชนทุกครั้ง แตแปลกที่วามันอิ่มอกอิม่
ใจจนลืมความเจ็บปวดทางกาย ฉันก็นอนทํากรรมฐานไปเรื่อย ๆ พอจิตเปนสมาธิก็เกิดนิมิต
บอกวา “พรุง นี้ยังไมตาย ใหไปโรงพยาบาลศิริราช หมอเขาจะผาตัดให”
พอเกิดนิมิตอยางนี้ฉันก็หลับ หลับสบายเลยจะหลวงพอ พอตีสี่สิบนาที ซึ่งเปนเวลาที่
ฉันจะตองตาย ฉันก็ตื่น รูสึกสดชื่นกระปรี้กระเปราก็รูวาไมตายแน ลูกหลานเขาก็มาเฝาจะ
คอยดูใจ พอเห็นฉันไมตายก็ยินดีปรีดากันใหญ ฉันจึงบอกนายฮิมเขาวาใหไปวาจางรถไปสง
ฉันที่โรงพยาบาลศิริราช เขาก็จัดการให พอถึงโรงพยาบาล หมอเขาก็ตรวจอีกครั้งแลวบอก
วาตกลงจะผาตัดให
“เจผาตัดเมื่อวานใชไหม เห็นนายฮิมบอก”
“จะ นี่ถาไมไดเรียนฝกสติมาจากหลวงพอ ปานนี้ก็คงนอนสลบไสลไมรูสึกตัวเพราะ
มันมึนมากเลยจะหลวงพอ เจ็บแผลก็เจ็บ ฉันก็นอนกําหนด “เจ็บหนอ เจ็บหนอ” ก็คลาย
ความเจ็บปวดไปมาก ฉันเห็นประโยชนของกรรมฐาน ก็ตอนเจ็บปวยนี่แหละจะ ตอง
ขอบพระคุณหลวงพอที่เมตตาสอนให
“ไมตองขอบคุณอาตมาหรอกเจ เปนที่ตัวเจนั่นแหละ เพราะคนที่เขาไมเอากรรมฐาน
ก็มีถมเถไป” ทานนึกไปถึงนายฮิม
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๔๙
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“แหม หลวงพอหลอกใหพวกหนูตัดชุดกงเต็กเกอ ที่แทอามาก็ไมตายสักหนอย”
นางสาวกิมเจ็งตอวาตอขาน
“ไมเปนไรหรอกหนู ไมเกอหรอก อีกสามวันก็ไดใช” ทานบอก เพราะอีกสามวันนาย
ฮิมจะตองตาย และคราวนี้จะไม “ฟลุค” เหมือนเจนวลศรี เพราะนายฮิมไมไดปฏิบตั ิ
กรรมฐาน
“ใชงานใครคะหลวงพอ ใครจะตาย”
“เอาเถอะอยางเพิ่งถาม หลวงพอวาไดใชก็ตองได”
หลวงพอจะ ที่ฉันไมตายนี่เพราะอานิสงสของบุญใชไหมจะ” คนเจ็บถามเสียงใส
“ถูกแลวเจ บุญที่วานี่ถาจะจัดเปนกรรมก็ตองเรียกวาเปน อุปฆาตกกรรม หรือกรรม
ตัดรอน กรรมชนิดนี้มันจะพลิกแผนดินเชียวละ คือถาดีก็จะดีสุดยอดไปเลย แตถาชั่วก็จะชั่ว
สุดยอดเหมือนกัน อุปฆาตกกรรมมีกําลังแรงมาก เห็นไหมวามันเปลีย่ นจากตายเปนไมตาย
ได พูดงาย ๆ ก็คือพอบุญเกาเจหมด บุญใหมก็มาใหผลทันตา บุญใหมนี้ก็คือการทีเ่ จทําบุญ
สรางโบสถกับมัคทายกคนนั้น เจเกิดปติมากที่ไดทําบุญเปนครั้งสุดทาย บุญนั้นใหผลทันตา
เห็น เลยไมตองตาย ทั้งที่จะตองตายแน ๆ แลว เรื่องอยางนี้ก็เคยมีนะ ในสมัยพุทธกาลก็เคย
เกิดขึ้นแลว อยาฟงไหมละ”
“อยากคะ” นางเนยและลูก ๆ ตอบพรอมกัน นายสมชายก็ตั้งใจฟงอยู
“ในสมัยพุทธกาล มีสามเณรองคหนึง่ เปนลูกศิษยของพระสารีบุตร บวชตั้งแตอายุเจ็ด
ขวบ ชือ่ สุข ใคร ๆ เขาเรียกทานวาสุขสามเณร เมื่อสุขสามเณรอายุจวนจะครบเกาขวบ ทาน
พระสารีบตุ รก็รูวาลูกศิษยของทานจะตองเสียชีวติ เพราะบุญหมด ทานจึงบอกใหสุขสามเณร
ทราบ พรอมทั้งแนะนําใหไปลพอแมซึ่งอยูอีกตําบลหนึ่ง
สุขสามเณรจึงลาพระสารีบุตร แลวเดินทางไปหาบิดามารดาเพื่อแจงขาวใหทราบวา
ทานจะตายเมื่ออายุเกาขวบ ขณะเดินทางไป ทานผานหนองน้ําแหงหนึ่งซึ่งน้ํากําลังแหง
พวกปู ปลา เตา กําลังกระเสือกกระสนอยูในเลน จะตายมิตายแหล สุขสามเณรเกิดความ
สงสาร จึงเก็บเอามาใสจวี รหอไปปลอยยังหนองน้ําใหญ แลวจึงสรงน้ํา ซักจีวรในหนองน้ํานั้น
เสร็จแลวก็เดินทางตอไปจนถึงบาน ล่ําลาบิดามารดาเปนที่เรียบรอยแลว ก็เดินทางกลับมา
อยูกับอาจารย
ครั้นถึงวันทีจ่ ะตายกลับไมตาย พระสารีบุตรสงสัยจึงสอบถามดูก็ไดรูวาอานิสงสที่ชว ย
สัตวเหลานั้นใหรอดพนจากความตายนั่นเองที่มาชวยตออายุลูกศิษยใหยืนยาวตอไปอีก สุข
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สามเณรอยูกับพระสารีบุตรจนอายุครบบวชในคัมภีรกลาววาทานบรรลุอรหัตตผลตั้งแตอายุ
ได ๗ ขวบ
“สาธุ” คนเจ็บยกมือขึ้น “สาธุ” เมื่อทานเลาจบ
“โยมเห็นหรือยังวาบุญกรรมนั้นมีจริง คนที่ทําบุญไวมาก ๆ พอถึงคราวคับขัน
บุญก็ชวยได อาตมาถึงอยากใหคนเขาเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ แตก็นั่นแหละ จะเชื่อ
หรือไมก็ขึ้นอยูกับกรรมของเขา คนที่มีกรรมชั่วเกินหกสิบเปอรเซ็นต อาตมาก็ไมอาจ
ทําใหเขาเชื่อได อยางเชนเมื่อสี่หาวันกอนมีทหารคนหนึ่งเขามาหาอาตมา อาตมาก็เห็นกฎ
แหงกรรมของเขาวา จะตองตายในวันนี้ เลยบอกเขาเขาวา ผูพันนอนวัดเถอะ อาตมาจะสอน
กรรมฐานให เขาก็บอกนอนไมไดหรอกหลวงพอ ผมหวงบาน อาตมาก็รูแลววา เขาเพิ่งได
เด็กคราวลูกมาเปนเมีย เมียลับ ๆ นะ เขาก็หวงเด็กคนนี้ไมยอมเชือ่ อาตมาก็บอกตรง ๆ วา
ถาทานออกไปจะตองประสบอุบัติเหตุ ขอใหเชื่ออาตมาเถอะ เขาก็ไมยอมเชื่อเพราะจิตใจไป
อยูกับเมียเด็กเสียแลว ในที่สุดก็ขับรถออกจากวัดไป พอถึงอางทองก็ไปเจอกับรถบรรทุก
ตายคาที่เลย”
“แสดงวากรรมหนักมากใชไหมคะหลวงพอ” นางเนยถาม
“ถาไมหนักเขาก็ตองเชื่อที่อาตมาบอกแลวนะซี”
“ตอนนี้เขาอยูที่ไหนคะ” นางสาวกิมเจ็งถาม
“กําลังปนยอดงิ้วอยูในนรกโนนแหละ ใครไมเชือ่ วานรกมีจริงก็ทําชั่วใหมาก ๆ เขานะ
หนูนะ” ทานหันไปพยักพเยิดกับนางสาวกิมฮวยซึ่งนั่งฟงอยางเดียว ไมยอมพูดจา
“แตหนูเชื่อคะหลวงพอ หนูเชื่อเหมือนที่อามาเชื่อ แตเตี่ยกับแมเขาไมคอยเชือ่
รวมทั้งพี่กมิ เจ็งดวย” นางสาวกิมฮวยวา
“ก็เธอมันคนหัวโบราณนี่ยะ คนสมัยใหมเขาไมเชื่อกันหรอก ฉันคนสมัยใหมยะ”
นางสาวกิมเจ็งวาใหนองสาว
“จริงหนู คนสมัยใหมเขาไมเชื่อนรกสวรรคอยางที่หนูวามานั่นแหละ แตหนูเชื่อไหม
คนที่ตายไปตกนรกมาทีส่ ุดก็เปนพวกคนสมัยใหมทั้งนั้น ไมเชื่อหนูจะลองไปดูก็ได” ทาน
บอกหลานสาวคนโตของเจนวลศรี...
มีตอ........๕๐
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