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๕๕...
แมชีเจียนพานางสาวสมปอยมาขอขึ้นกรรมฐานที่กุฏิทานพระครูตอนหาโมงเย็น เมื่อ
อยูในชุดนุงขาวหมขาว หนาตาที่ซดี เซียวเพราะถูกโรครายรุมเรา ดูดีขึ้น ขอกรรมฐานเสร็จ
เจาอาวาสวัดปามะมวงจึงพูดขึ้นวา
“เอาละ ประเดี๋ยวกลับไปที่สํานักชี ใหเขาสอนเดินจงกรมและนั่งสมาธิให แมชีตอ งเอา
ใจใสเปนพิเศษหนอยนะ เขาปวยหนักและมีทุกขเวทนามาก บางครั้งอาจหงุดหงิดฉุนเฉียว
แมชีตอ งเขาใจ อยาไปโกรธเคืองเขา เพราะคนที่กําลังปวยเปนอยางนี้ทุกคน เขาใจหรือ
เปลา”
“เขาใจจะหลวงพอ ฉันจะดูแลใหดีที่สุด และจะคิดวาเขาก็เหมือนกับลูกหลานของฉัน
คนหนึ่ง” แมชีเจียนรับคําแข็งขัน
“ดีแลว นึกวาสรางบารมีใหตัวเอง ดวยการชวยเหลือเพื่อนมนุษย สมปอยเอ็งกราบแม
ชีเขาเสียซิ ฝากเนื้อฝากตัวไว เพราะเขาจะชวยดูแลเอ็ง แลวก็พยายามสงบสติอารมณเสีย
บาง เวลาปวดมาก ๆ ก็ใหอดทน อยาไปเที่ยวอาละวาดระรานคนอื่นเขาละ” ทานกําชับไว
กอน หญิงสาวกมลงกราบแมชีหนึ่งครั้ง
“ดีแลว เอาละ เดี๋ยวจะใหยาไปกิน นี่นะยาแกมะเร็ง เอาชงดืม่ ตางน้ํา ถาเอ็งหิวน้ําก็ให
ดื่มยานี้แทน ชงเหมือนชงชานั่นแหละ รสชาติมันขมและเฝอน แตเอ็งก็ตองฝนใจดื่มใหมาก
ที่สุดเทาที่จะมากได ยานี้จะเขาไปขับเลือด ขับหนองและของเนาของเสียออกมา”
“ขับหนอนดวยหรือเปลาจะ หลวงพอ” หลอนถาม
“ดวยสิ พอมันถูกยาเขาไป มันก็จะอยูไมได”
“มันจะตายใชไหมจะ แลวหลวงพอไมบาปหรือจะ”
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“บาปสิ ถามันตาย ขาบาปแน ๆ แตมันไมตายหรอก เมื่ออยูไมได มันก็จะพากัน
หาทางออกมาเอง ไมตอ งหวง ถาเอ็งอยากหายเร็ว ๆ ก็ตองขยันกินยาแลวก็จะหาย ขารักษา
หายมาหลายรายแลว ดวยยานี้”
“แลวที่ตาย มีไหมจะ” หญิงสาวถามอีก
“มี ทําไมจะไมม”ี ทานตอบตามตรง
“วา งั้นฉันอาจจะตายก็ได” หลอนรูสึกใจหดหูขึ้นมาอีก
“ใช ถาเอ็งไมยอมกินยา เอ็งตายแน ๆ เพราะคนที่เขาตายนั้น ไมใชเพราะยาไมดี แต
เพราะเขาไมยอมกินยา ไมสามารถฝนใจตัวเอง เพราะเคยชินแตกับรสที่นาปรารถนา นา
พอใจ พอมาเจอรสยานี่เขา เลยทนไมได”
“รสชาติมันรายกาจมาเลยแหละหนู ขนาดลุงเคยกินยาขมมาหลายขนาน ก็ยังไมได
ครึ่งของยานี้ หนูลองชิมดูก็ได” อาจารยชิตพูดพรอมกับสงถวยบรรจุนา้ํ สีน้ําตาลแกมเหลือง
คลายกับสีของน้ําชาใหหลอน
“ขอบใจจะ” หญิงสาวรับถวยพลางกลาวคําขอบใจ ทานพระครูจึงถือโอกาสสอนวา
“พูดกับคนทีอ่ าวุโสกวาตองวา “ขอบคุณ” สวน “ขอบใจ” นั่นใชกับเพื่อนหรือคนที่อายุนอย
กวา จําไว ทีหลังจะไดพูดไดถูกตอง”
“จะ งั้นฉันพูดใหมใหถูกตองก็ได” หลอนหันไปทางอาจารยชิตพูดใหมวา “ขอบคุณ
จะ” แลวจึงยกถวยยาขึ้นดื่ม เพียงลิ้นสัมผัส หลอนก็รีบวางแลววิ่งออกไปบวนทิ้งที่หนากุฏิ
กระนั้นก็ยังรูสึกวารสขมติดปากติดลิ้นอยู ทานพระครูจึงวา
“นั่นไง เดี๋ยวก็ไดตายอีกคนหรอก”
“โอย หลวงพอ ทําไมมันขมรายกาจอยางนี้ ไมกินยาไมไดหรือจะ ปฏิบัติกรรมฐาน
อยางเดียวไดไหม” หลอนขอตอรอง
“ก็ในเมื่อยา เอ็งยังกินไมได แลวเอ็งจะไปปฏิบัติไดยังไง เพราะการปฏิบัติ
กรรมฐานเพื่อแกกรรมนั้น มันทุกขทรมานยิ่งกวากินยาขมหลายเทานัก ไมใชปฏิบัติ
จิ้ม ๆ จ้ํา ๆ แลวจะแกกรรมได ตองเอาชีวิตเปนเดิมพันเชียวละ ทานเจาของกุฏิชี้แจง
นี่ก็แปลวาฉันตองทนปวดหนาอก ทนกินยา แลวยังตองทนปฏิบัติกรรมฐานอีก ทําไม
มันหนักหนาสาหัสอยางนี้ละจะหลวงพอ” สตรีวัยยี่สิบเศษนึกทอ
“เอ็งจะไดเข็ดหลาบยังไงละ ทีหลังจะไดไมกอกรรมทําเวรอีก เอาเถอะกลับไปไดแลว
แมชีชว ยเปนหูเปนตาแทนดวยนะ” ทานฝากฝงกับแมชีเจียนอีกครั้ง
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“จะ หลวงพออยาไดเปนหวงเลย ฉันจะดูแลอยางดีที่สุด หากมีอะไรเหลือบากวาแรงก็
จะมากราบเรียนใหหลวงพอทราบ ฉันลาละจะ” แมชีกราบทานเจาของกุฏิสามครั้ง แลวชวน
นางสาวสมปอยกลับสํานักชี หญิงสาวกราบทานพระครูและกําลังจะลุกตามแมชอี อกไป ก็
พอดีกับทานเจาของกุฏถิ ามขึ้นวา
“สมปอยบานเอ็งอยูติดกับบานตาวนไมใชหรือ แกเปนยังไงบาง” ทานถามถึงเพือ่ น
บานของนางสาวสมปอย
“เห็นวาปวยมานานแลวจะ ไอฉันก็ไมไดไปเยี่ยม เพราะลําพังตัวเองก็จะเอาไมรอด
ลูกสาวแกคนที่เปนเพื่อนกับฉัน บอกวาเอาไปอยูโรงพยาบาลเปนเดือนก็ไมหาย แลวแกก็รบ
เราใหลูกพากลับบาน”
“ออ ยังงั้นหรอกหรือ แกปวยเปนอะไรละ”
“ก็โรคคนแกนั่นแหละจะหลวงพอ สงสัยอีกไมนานคงตองกลับบานเกา นี่ฉันไมไดแชง
นะ” หลอนรีบออกตัว
“เอาละ ๆ ไปไดแลว ประเดี๋ยวขาเห็นจะตองไปเยี่ยมแกสักหนอย เรือขามฟากยังมีใช
ไหม”
“มีจะ ทุมนึงถึงจะหมด นิมนตหลวงพอรีบไปเถอะจะ”
“ถายังงั้น โยมปฏิบัติไปกอนนะ อาตมาจะไปเยีย่ มไขเขาสักหนอย เดี๋ยวกลับมาจะเลา
อะไรใหฟง” ทานบอกอาจารยชิต
“ครับ นิมนตหลวงพอเถิดครับ” อาจารยชิตวา รูสึกดีใจที่จะไดฟงทาน “เลาอะไร”
“สมชาย ขุนทอง หายกันไปไหนหมดละ” ทานถามหาลูกศิษยและหลานชาย นาย
ขุนทองกําลังอานหนังสือการตูนอยูในหอง ไดยินทานเรียกจึงออกมา
“หลวงลุงมีอะไรจะใชหนูหรือฮะ”
“สมชายไปไหนเสียละ”
“โนนแหละฮะ บานเหนือโนน” เขาชีม้ ือประกอบ
“ถาอยางนั้น เอ็งไปเตรียมของเยี่ยมคนปวยมาหนึ่งชุด จัดใสถาดมาใหเรียบรอย แลว
ก็หาซองเปลามาหนึ่งซอง” ทานสั่ง นายขุนทองจึงหายเขาไปในหองอีกครั้ง ประเดี๋ยวหนึ่งก็
ถือถาดพลาสติกออกมา ในถาดมีโอวัลตินขนาดกลางหนึ่งกระปอง นมขนตราหมีสาม
กระปองและนมสดอีกหนึ่งโหล ซองเปลาสีขาววางอยูบนกระปองโอวัลติน ทานพระครูหยิบ
ธนบัตรใบละรอยจากยาม สงใหเขาสองใบ
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“เอาใสในซองนั่น แลวถือถาดตามขามา โยมเฝากุฏิไปกอนนะ ถามีใครมาก็ชว ยบอก
วา อาตมาไปเยี่ยมไขฝงโนน อีกสองชั่วโมงจะกลับ” ทานสั่งอาจารยชิตแลวจึงเดินนําไปยังทา
น้ํา โดยมีนายขุนทองเดินตาม
ทานพระครูออกไปไปถึงสิบนาที บุรุษวัยสี่สิบเศษก็เขามาถามหาทาน อาจารยชิต
บอกเขาตามที่ทานเจาของกุฏิสั่ง และแอบสังเกตวาดวงตาของบุรษุ นั้นแดงช้ําเหมือนคนที่
ผานการรองไหมาอยางหนัก จึงพูดขึ้นวา
“ดูทาทางคุณคงมีทุกข ระหวางทีร่ อหลวงพอ หากมีอะไรที่ผมพอจะชวยได ก็อยา
เกรงใจนะครับ” เขาเสนอตัว เมื่อมีคนมาแสดงความเห็นอกเห็นใจ บุรุษนั้นก็รองไหเหมือน
เด็ก ๆ พลางรําพึงรําพัน
“ขอบคุณครับ ไมมีใครชวยผมได ผมมันคนเลย ผมมันไอฆาตกร ตองตกนรก
หมกไหม” แลวเขาก็ตีอกชกหัวตัวเอง ตอหนาบุรษุ สูงวัย
“อยาทํารายตัวเองอยางนั้นเลยครับ ผมเชื่อวาหลวงพอทานคงชวยคุณได ทานมี
เมตตาจิตสูง ชวยใหคนพนทุกขมามากตอมาก ผมวาคุณใจเย็นไวกอนดีกวา”
ผูมาใหมหยุดทํารายตัวเองเพราะรูสกึ เจ็บ นึกโกรธตัวเองอยูครามครัน ทุกขใจก็สุดทะ
ทานทนแลว ยังตองมามีอันทุกขกายเพิ่มขึ้นมาอีก
เมื่อบุรษุ นั้นหยุดรองไห อาจารยชิตจึงถามขึ้นวา
“ขอประทานโทษ คุณมาจากไหนหรือครับ”
“จากเพชรบูรณครับ ผมขับรถมา”
“บานอยูที่นั่นหรือครับ” เขาถามอีก การไดพูดไดคุยทําใหรูสึกเพลิดเพลินจนสามารถ
ลืมความเจ็บปวดไปไดบาง”
“เปลาครับ ขอโทษนะครับ กรุณาอยาถามวาผมไปทําอะไรที่นั่น เพราะประเดี๋ยวผมก็
มีอันตองรองไหอีก” บุรุษนั้นขอรอง ผูอาวุโสจึงจําตองนิ่ง ขณะเดียวกันก็คิดวา บุรษุ ผูนี้คงจะ
ไดรับความสะเทือนใจอะไรสักอยาง มาจากจังหวัดนั้น เงียบกันไปพักหนึ่ง ผูมาใหมจึงถาม
ขึ้นวา
“คุณไดกลิ่นอะไรหรือเปลาครับ คลาย ๆ กลิ่นเนาของสุนัข หรือวามีหนูตายอยูแถวนี้
ผมไดกลิ่นตั้งแตตอนเขามาโนนแลว” เขาทําจมูกฟุตฟตพลางกมลงมองทีใ่ ตอาสนะเพือ่ คนหา
“อยาหาเลยครับ แถวนี้ไมมีหนูตาย ผมรับรองได” อาจารยชติ วา
“คุณไมไดกลิ่นบางหรือ เหม็นออกอยางนั้น” ผูมาใหมถามอีก
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“ไดซีครับแตผมชินกับมันเสียแลว นี่ไงครับทีม่ าของกลิ่น” เขาชี้แผลตรงคอบริเวณใต
กกหูขางขวา บุรุษนั้นจึงรีบกลาวคําขอโทษ
“ผมตองขอประทานโทษนะครับ ที่พูดในสิ่งที่อาจทําใหคุณสะเทือนใจ เปนอะไรหรือ
ครับ”
“มะเร็งตอมน้ําเหลือง กอนหนานี้ผมรูสึกหมดอาลัยในชีวิต แตพอมาพบหลวงพอ ผม
กลับมีความหวังขึ้น ทานบอกวา ผมมีโอกาสหายถึงแปดสิบเปอรเซ็นต”
“ครับ ผมขอแสดงความยินดี แตถึงอยางไรก็ตองขอโทษที่พูดไปเมื่อตะกี้ กรุณายก
โทษใหผมดวย”
“อยาเก็บมาเปนอารมณเลยครับ ผมเขาใจความรูสึกของคุณดี แลวแผลของผมมันก็
เหม็นอยางที่คุณวามาจริง ๆ อยาวาแตคนอื่นเลย แมลูกเมียเขาก็ยังรังเกียจผม ถึงเขาไม
แสดงออกมานอกหนานอกตา แตผมก็รู ตอนมาที่นี่ใหม ๆ ลูกศิษยวัดเขาก็แสดงกิริยา
รังเกียจ แตหลังจากที่หลวงพอทานพูดอบรม พวกเขาก็ปฏิบัติตอ ผมดีขึ้น ผมเปนหนี้บุญคุณ
หลวงพอทานมากเลยครับ
ผมรูวา ทานก็ตองเหม็นกลิ่นเนาจากแผลของผม แตทานก็มิไดแสดงอาการรังเกียจ
ทั้งที่ผมก็เปนคนแปลกหนาสําหรับทาน ในโลกนี้จะหาใครที่มีจิตเปยมดวยเมตตาเชนทาน ไม
มีอีกแลว ไมมีจริง ๆ”
“คุณไมเคยรูจกั กับทานมากอนหรือครับ”
“ไมเคยครับ ผมไดรับคําแนะนําจากเพื่อน ก็เสีย่ งมายังงั้นเอง ไมนึกวาจะมาไดรับ
ความเมตตามากมายถึงปานนี้ นี่ผมก็ตังใจไววา เมื่อหายก็จะบวชตลอดชีวิต” ผูอาวุโสพูด
อยางมุงมั่น
“ครับ ผมขออนุโมทนา แลวขอใหหายโดยเร็ว” ผูมาใหมแสดงมุทิตาจิต
“คุยกันมาตั้งนาน ผมยังไมทราบเลยวาคุณชื่ออะไร สวนผมชื่อชิต เคยเปนอาจารย
สอนที่วิทยาลัยเกษตรกรรม จังหวัดเชียงใหม แตไดลาออกมาหาปแลว หลังจากที่รูวาเปน
มะเร็งตอน้ําเหลือง” อาจารยชิตแนะนําตัวเอง
“ผมชื่อจรินทรครับ เปนวิศวกร” ผูมาใหมพูดสั้น ๆ เขารูสึกวา กลิ่นเนานั้นรุนแรงจน
แทบไมอยากจะหายใจเขา จึงพยายามที่จะหายใจออกเพียงอยางเดียว หากก็ทําอยูไดไม
นานเพราะมันผิดธรรมชาติ ในที่สุดจึงออกอุบายวา “ผมยังไมไดทานมื้อกลางวันเลย ชักหิว
เสียแลว เห็นจะตองไปหาอะไรรองทองสักหนอย ขออนุญาตนะครับ” พูดจบก็ลุกเดินออกไป
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๕๕
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ทางโรงครัว คอยหายใจโลงอกเมื่อหางรัศมีของกุฏิออกมา เขาเดินเรื่อย ๆ ไปจนถึงโรงครัว
หากมิไดแวะเขาไป ความทุกขที่กําลังไดรับมันหนักหนวงเสียจนไมรูสึกหิว บุรุษวัยสี่สิบเศษ
เดินไปจนถึงศาลาทาน้ํา แลวก็เลยถือโอกาสนั่งคอยทานพระครูอยู ณ ทีน่ ั้น
ชวงเวลาแหงการรอคอย นายจรินทรรูสึกเหมือนตัวเองกําลังตกอยูในหวงอเวจี มัน
รอนรุมกลุมกลัดอึดอัดขัดของ จนสุดจะพรรณนา นับตัง้ แตจําความไดกระทั่งอายุยางเขาปที่
สิบสาม ก็ยังไมเคยมีความทุกขครัง้ ใดหนักหนาสาหัสเทาครั้งนี้ เมือ่ ไดอยูคนเดียว ภาพ
เหตุการณสยดสยองที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาสิบเอ็ดนาฬิกา ไดกลับเขามาสูหวงความคิดอีกครั้ง
เขาเห็นรางของพระอาจารยสุวินที่นอนจมกองเลือด เพราะน้ํามือของเขา ทามกลางความ
ตะลึงงันของบรรดาพระภิกษุและแมชีในวัด มันเกิดขึ้นและเปนไปอยางรวดเร็วราวกับลมพัด
ผาน แลวเขาก็กลายเปนฆาตกรโดยมิไดเจตนา
“โอย ทนไมไหวแลว” เขาตะโกนและยกมือทั้งสองขึ้นปดหนา เพราะไมตองการจะ
เห็นภาพนั้น ทวายิ่งปดก็ยิ่งดูเหมือนวามันชัดเจนมากขึ้น จนเขามิอาจทนนั่ง ณ ที่นั้นได
จึงลุกขึ้นเดินกลับไปยังกุฏิ คิดวาทนเหม็นกลิ่นเนา ก็ยังดีกลามาทนอยูกับความทุกขทรมาน
เชนนี้
บุรุษวัยสี่สิบเศษเดินกลับมาที่กุฏิอีกครั้ง คิดวาจะมาพูดคุยกับบุรุษสูงวัย เพื่อคลาย
ความกลัดกลุม ครั้นมาถึงก็เห็นฝายนั้นกําลังเดินจงกรมอยูอยางขะมักเขมน จึงคิดที่จะทํา
เชนนั้นบาง
นายจรินทรเคยมาเขากรรมฐานที่วัดแหงนี้เมื่อหลายปมาแลว หลังจากนั้นก็ไดฝาก
เนื้อฝากตัวเปนลูกศิษยของทานพระครู และไดรับความเมตตาชวยเหลือจากทานหลายอยาง
หลายประการ สามปเต็ม ๆ ที่เขาขับรถไป ๆ มา ๆ ระหวางสิงหบุรีกับกรุงเทพฯ โดยมิรูจัก
เหน็ดเหนื่อยหรือแมแตเบื่อหนาย แลวอยู ๆ ก็เหมือนมีกรรมบันดาลใหเขาตองเหินหางจาก
ทาน เพียงไดรูจักกับพระอาจารยสุวนิ เขาก็เริ่ม “แปรพักตร” จากทานพระครูเจริญ ไปหลง
ติดใน “อิทธิปาฏิหาริย” ของพระอาจารยสุวิน
ดังนั้นแทนที่จะขับรถมาสิงหบุรีเขาก็ไปเพชรบูรณแทน แลวก็ไปไดทุกอาทิตย จนไม
เปนอันทําการงานเพราะใจจดจอรอใหถึงวันศุกร ภรรยาเขาเคยสะกดรอยตาม ดวยคิดวาเขา
คงไปมี “ผูหญิง” ซุกซอนไวที่นั่น ครั้นเห็นวาไปหาพระจริง หลอนก็เลิกตาม กระนั้นก็ยังคอน
แคะกระแนะกระแหนเขาวา “หลงพระ” ยิ่งกวาหลงผูหญิง
ปที่แลวนี่เอง
ที่ไมไดไปหาทาน
เพราะทางราชการสงเขาไปดูงานที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และเพิ่งบินมาถึงเมือ่ วานตอนเย็น พอตีหาของวันรุงขึน้ เขาก็ขับรถบึ่งไป
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๕๕
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เพชรบูรณ ดวยความระลึกนึกถึงพระภิกษุรูปนัน้ มิไดคาดฝนวาจะมากลายเปนฆาตกรไปใน
ที่สุด คิดมาถึงตอนนี้เขาอยากจะตะโกนออกมาดัง ๆ เพื่อระบายความกลัดกลุม หากก็ตอง
ยับยั้งสติอารมณเอาไว เพราะเกรงใจคนที่กําลังเดินจงกรมอยูขาง ๆ
บุรุษวัยสี่สิบเศษเริ่มตนเดินจงกรมบาง ตั้งใจวาจะเดินไปจนกวาทานพระครูจะกลับ
อาจารยชิตนึกอนุโมทนาเมื่อเห็นผูมาใหมเดินจงกรม เพราะนั่นเปนวิธีเดียวที่จะทําให
จิตใจเขาสงบลงไดบาง บุรษุ สูงวัยเริ่มจะมองเห็นความจริงของชีวติ วาลวนแลวแตเปนทุกข
ซึ่งแมจะมาในรูปแบบตาง ๆ กัน หากก็สรุปลงดวยทุกขเหมือนกันหมด เหตุนี้กระมัง พระ
พุทธองคจึงตรัสสอนวา “ชีวิตเปนทุกข”
ทานพระครูกลับมาถึงกุฏิ เมื่อเวลาทุมครึ่ง ทันทีที่เห็นทานเดินเขามา นายจรินทรก็โผ
เขาไปกราบที่เทาทาน แลวซบหนารองไหอยูตรงนั้น เจาอาวาสวัดปามะมวง มิไดพูดวา
กระไร หากยืนกมหนานิ่งดูเขารองไห อาจารยชิตกําลังจะนั่งสมาธิ ก็เลยมีอันไมไดนั่งเพราะ
อยากรูเรื่องราวและสาเหตุแหงทุกขของบุรุษนัน้
“หลวงพอครับ ชวยผมดวย ชวยผมดวย” นายจรินทรคร่ําครวญ
“ไดขาววาไปดูงานที่เมืองนอกไมใชหรือ กลับมาเมื่อไหรละ” ทานเจาของกุฏิถามดวย
น้ําเสียงที่เปยมดวยเมตตา
“เมื่อเย็นวานนี้เองครับ” บุรษุ วัยสี่สิบเศษเงยหนาขึ้นตอบ ครั้นเห็นวาเปนการไม
สมควรทีจ่ ะใหทานยืนพูดกับเขาอยางนั้น จึงถอยออกมาแลวนิมนตทา นเขาไปนั่งที่อาสนะ
นายขุนทองจัดการชงกาแฟมาบริการแขกโดยไมตงอรอใหทานสั่ง
“โยมผูหญิงไมไดมาดวยหรอกหรือ” ทานถามถึงภรรยานายจรินทร
“ไมไดมาครับ ผมมาคนเดียวมาจากเพชรบูรณ” แลวเขาก็รองไหสะอึกสะอื้น
“ออ ทานพระครูรบั รูแลวมิไดถามอะไรอีก นายจรินทรใชหลังมือปาดน้ําตาแลวพูดขึ้น
วา
“หลวงพอครับ ผมเปนผูรายฆาคนตาย ผมฆาพระตายครับ” พูดจบก็รองไหตอ ทาน
พระครูจึงปลอบเขาวา
“ทําใจดี ๆ เขาไว ไมตองกลัว มาวัดนี้แลวตองกลาหาญ อาตมาชอบคนกลาหาญ เรา
ตองกลาเผชิญกับทุกสิ่ง ไมวาดีหรือราย เอาละ ตั้งสติใหดี หายใจลึก ๆ แลวเลาไปวา เกิด
อะไรขึ้น” นายจรินทรคิดวาทานคงจะตกใจและตําหนิเขา แตเมื่อมิไดเปนเชนนั้น ก็ใจชื้นขึ้น
จึงเลาเหตุการณที่เกิดขึ้นใหทานฟง อาจารยชิดกับนายขุนทองก็นั่งฟงอยางตั้งอกตั้งใจ
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๕๕
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“เรื่องมันเกิดขึ้นวันนี้เองครับ คือผมขับรถไปเพชรบูรณตอนตีหา เพื่อจะไปกราบ
เยี่ยมพระอาจารยสุวิน ไปถึงสิบเอ็ดโมงเศษ ๆ ก็ตรงไปที่กฏุ ิของทาน แมชีปราณีบอกผมวา
ทานเขาสมาบัติอยูในถ้ําน้ําบังบนภูเขามาสามเดือนแลว หามใครไปรบกวน กําหนดทานจะ
ออกจากสมาบัติวันที่ ๑ มีนา ซึ่งครบสามเดือนพอดี ผมก็ถามแมชีวา ทําไมทานตองเขานาน
ขนาดนั้น ก็ไดรับคําตอบวาเพือ่ สะเดาะเคราะหและตออายุ หากไมทําเชนนั้น ทานจะตอง
มรณภาพภายในมกราคม ๒๕๑๗ ผมก็ไมเชื่อที่แมชีเลา เพราะเคยไดยินมาวาพระสามารถ
จะเขาสมาบัติไดอยางมากตองไมเกินเจ็ดวัน ใชไหมครับ” เขาถามทานเจาของกุฏิ
“มันคนละอยางกัน สมาบัติมีสองประเภท คือ ผลสมาบัติ และ นิโรธสมาบัติ อยางแรก
เขาเปนปก็ได แตอยางหลังคือนิโรธสมาบัติ หรือชื่อเต็มวา สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เพราะ
เปนสมาบัตทิ ี่ดับสัญญาและเวทนา อันนี้เขาไดอยางมากไมเกินเจ็ดวัน” ทานพระครูถือโอกาส
อธิบาย พรอมทั้งยกตัวอยางวา
“หลวงพอองคหนึ่ง อยูที่จังหวัดลําปาง ทานคุนเคยกับอาตมาดี องคนี้ทานเขาผล
สมาบัติครั้งหนึ่ง ๆ นานเปนป ลูกศิษยลูกหามาเยี่ยมก็เลยตองผิดหวังไปตาม ๆ กัน”
“หลวงลุงนาจะทําอยางนัน้ บางนะฮะ จะไดไมตอ งรับแขก หนูจะไดไมเหนื่อย” นาย
ขุนทองพูดขึน้
“ขาก็อยากจะทําเหมือนกันแหละแตทําไมได เพราะยังไมหมดหนาที่ตองใชกรรมญาติ
โยมเขาใหหมดเสียกอน” ทานบอกหลานชาย
“ออ เหรอฮะ แลวจวนหมดหรือยังละฮะ”
“อีกสี่หาป เอาละ เอ็งเลิกถามไดแลว ขาจะฟงโยมเขาเลาตอ” นายจรินทรจึงเลาตอไป
วา
“ระหวางที่แมชีเขาสาละวนอยูกับการจัดอาหารถวายเพลพระ ผมจึงแอบขึ้นไปบนเขา
แลวก็เขาไปในถ้ํา ก็เห็นพระอาจารยสุวินทานนอนหลับอยูในมุง ผมจึงเขาไปดูใกล ๆ ก็พบ
กระดาษแผนหนึ่งเขียนไวที่ขางมุง เปนลายมือของทานเอง เขียนสั่งไววา “เจริญพรญาติโยม
ทั้งหลาย อาตมภาพจะไปเที่ยวปาหิมพานตสักสามเดือน ระหวางนี้ หามไมใหใครมารบกวน
อาตมาไมไดมรณภาพ จึงไมตองรดน้าํ ศพ ไมตองสวดอภิธรรม แลวก็ไมตองนํารางไปใสโลง
แลวอาตมาจะกลับมาในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๑๗ และที่สําคัญที่สุดคืออยาใหใครแตะตองตัว
อาตมาเปนอันขาด” ทานเขียนไวอยางนี้ครับ แลวก็ลงวันที่ไวดวย เปนวันที่ ๑ ธันวาคม
๒๕๑๖ พอเห็นขอความนั้น ผมก็เลยคิดวา แมชีปราณีพูดความจริง แลวก็เหมือนมีอะไรมา
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๕๕
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ดลใจ ผมคิดวาวันนี้ก็วนั ที่ ๒๔ กุมภาแลว เหลือเวลาอีกหาวันเทานั้น หากผมจะปลุกทานก็
คงไมเปนไร เพราะไหน ๆ ก็ผานพนเดือนมกรามาแลว คิดดังนั้นผมจึงเอื้อมมือเขาไปในมุง
เพื่อจะจับแขนทาน ขณะนั้นแมชปี ราณีตามมาถึงพอดี แกสงเสียงหามวา “คุณจรินทร อยา”
แตชาไปเสียแลว เพราะผมยังมือไมทัน ครัน้ มือผมสัมผัสกับแขนทาน ก็เกิดเสียงดัง
“เพะ” เหมือนขาวตอกแตก แลวเลือดก็ไหลทวมรางทานและไหลนองลงมาเต็มพื้นถ้ํา
ไมทราบวาทําไมจึงมากมายขนาดนั้น เหม็นคาวคลุงเลยครับ ผมก็ตะลึง แมชีปราณีก็
ตะลึง คนอื่น ๆ ก็ตามมาดูกันทั้งพระและชี
พอหายตะลึง ผมก็รองไหใหญ แมชีปราณีก็รําพึงรําพันซ้ํา ๆ ซาก ๆ วา “ไมนาเลย
ไมนาเลย พี่บอกแลวก็ไมเชื่อ พี่เผลอเดี๋ยวเดียวเกิดเรื่องจนได” ระหวางที่พวกเขาชวยกันนํา
ศพใสโลงและลางพื้นถ้ําอยูนั้น ผมก็บอกวาจะไปมอบตัวกับตํารวจ ทานเจาอาวาสบอกไม
ตอง เพราะผมไมไดเปนฆาตกร ทานไมตองการใหเรื่องนี้รูไปถึงหูตํารวจ ทานยังบอกอีกวา
เปนกรรมของพระอาจารยสุวินเอง ทานจะตองมรณภาพอยูแลว”
“ถูกตอง เจาอาวาสทานพูดของทานถูกแลว” ทานพระครูพูดขึ้น นายจรินทรไมเขาใจ
ถึงถามทานวา
“หลวงพอหมายความวาอยางไรครับ”
“ก็หมายความวาโยมไมไดเปนผูรายฆาคนอยางที่โยมคิดนะซี สมมุตินะ สมมุติวาโยม
เอามือมาถูกตัวอาตมา แลวจะเรียกวาโยมเปนผูรายฆาคนหรือเปลาเลา”
“ไมเรียกครับ” บุรุษวัยสี่สิบเศษตอบ รูสึกโลงใจเหมือนยกภูเขาออกจากอก
“นั่นแหละ แบบเดียวกันนั่นแหละ ทีนี้ก็เลิกโศกเศราเสียใจไดแลว เห็นหรือยังวา กฎ
แหงกรรมนั้นเที่ยงตรงนัก อาตมาก็รจู ักทานสุวิน ทานก็เคยมาปรึกษาเรื่องนี้ อาตมาก็ชวนมา
เขากรรมฐาน ทานก็ไมเชื่อ ทานชอบไปทางฌานสมาบัติ ในที่สุดก็ตองเปนไปตามกรรม โยม
อยาลืมนะวา วิธีที่จะแกกรรมนั้น ตองใชวิปสสนากรรมฐานเทานั้น อยางอื่นแกไมได”
“ถาอยางนั้น ก็หมายความวา ฌานสมาบัติไมมีประโยชนหรือครับ” อาจารยชิตถาม
“มีสิ ทําไมจะไมมี แตประโยชนที่แทจริงนั้นจะตองนํามาเปนบาทฐานของวิปสสนา ถา
หากนําไปใชในทางใหเกิดอิทธิปาฏิหาริย ถอวาไมใชประโยชนที่แท เพราะแกทุกขไมได ทาน
สุวินทานมีอทิ ธิปาฏิหาริยหลายอยาง เทาที่อาตมารู แตเห็นหรือยังวา ทานก็ไมอาจหนีกรรม
ไปได อุตสาหหนีไปถึงปาหิมพานต ก็ยังไมพนกรรม”
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“แตถาทานเชื่อหลวงพอ แลวมาเขากรรมฐานที่นี่ ก็จะไมมรณภาพหรือครับ” นายจริ
นทรถาม
“แนนอน ขอนี้อาตมารับรอง เพราะการที่ทานไดฌานก็เหมือนกับมีทนุ เดิมอยูแปดสิบ
เปอรเซ็นตแลว มาทําเพิม่ อีกยี่สิบเปอรเซ็นต ก็ไมใชเรื่องยาก ใชไหมเลา”
“ใชครับ ถาอยางนั้นผมจะกลับไปลางานสักเจ็ดวัน แลวมาเขากรรมฐานนะครับ หลวง
พอครับผมขอปฏิญาณวา ตอแตนี้ไป ผมจะเลิกสนใจเรื่องอิทธิปาฏิหาริย จะสนใจแตวปิ สสนา
กรรมฐานเพียงอยางเดียว ผมเข็ดแลวครับ” บุรุษวัยสี่สิบเศษใหคํามั่นสัญญา
“ดีแลว อาตมาขออนุโมทนา เอาละ สบายใจแลว ก็ไปที่โรงครัว ไปทานอาหาร
เสียกอน แลวคอยกลับบาน ยังไมไดทานขาวกลางวันไมใชหรือ”
“ครับ ขอบคุณครับ แหมพอหลวงพอพูด ผมรูสึกหิวขึ้นมาทันทีเลยครับ” เขากราบ
ทานสามครัง้ แลวหันไปลาอาจารยชิต
“ขอบคุณนะครับอาจารย ผมเลยถือโอกาสลาเลย” พูดจบก็ลุกขึ้น เดินมุงหนาไปยัง
โรงครัวดวย รูสึกหิวจนแสบทอง...
มีตอ........๕๖
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