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๖๐...
เชาวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๑๗ หลังจากปฏิบัติกรรมฐานเปนเวลาสอง
ชั่วโมงแลว เจาอาวาสวัดปามะมวง ก็แผเมตตาอุทิศสวนกุศลไปใหสรรพสัตวและเจากรรม
นายเวร กอนที่ทานจํากําหนด “ลืมตาหนอ” ก็มีเสียงกองดังอยูในโสตประสาท “วันนี้ใชหนี้
นกกระยาง วันนี้ใชหนี้นกกระยาง” ฉับพลันทานก็ระลึกถึงกรรมที่ไดทําไวกับเจานกตัวนั้น
จึงตอบในใจวา “รูแลว เอาเถอะ เราขอชดใชบาปที่เคยทํา กรรมที่เคยกอ จะไดไมตอ งมีหนี้สิน
ติดตัวไปในภพหนา” แลวทานจึงกําหนดลืมตา เหลือเวลาอีกสิบหานาทีสําหรับการเตรียมตัว
พันโทวิชญจะมารับทานไปในการทําบุญขึ้นบานใหม ซึ่งนางสาวบงกชรัตน เปนผูนิมนตไว
เวลาหกโมงสิบหานาที นายขุนทองก็ขึ้นมารายงาน
“หลวงลุงฮะ ผูพันมาแลวฮะ” ทานเจาของกุฏิรับทราบ และชมวา
“มาแลวหรือ ตรงเวลาดีจริง” นายสมชายถือยามเดินลงมากอน เขาดีใจที่วันนี้ไมตอ ง
ทําหนาที่ขับรถ เพราะทานพระครูบอกวา ผูพ ันรับอาสาขับรถมารับและมาสง ศิษยวัดลงไป
แลว ทานพระครูจึงกําหนด “ยืนหนอ” พรอมกับลุกขึ้นยืน เมื่อเดินไปยังบันไดก็กําหนด
“เดินหนอ เดินหนอ” และเมื่อกาวลงบันได ทานก็กําหนด “ลงหนอ”
อนิจจา..แมจะมีสติรูตัวทั่วพรอมอยูตลอดเวลาทุกขณะจิต แตในเมื่อถึงกาลที่
อกุศลกรรมมาใหผล ก็เกิดเหตุขนึ้ จนได ทานพลัดตกลงมานั่งพับเพียบแตอยูบ นแทน
พักบันได รูสึกปวดแปลบที่ขาขางขวา และทานก็รูวามัน “หัก” เรียบรอยไปแล เพราะ
กรรมที่เคยหักขานก!
เสียงเหมือนของหนักตกลงมา ทําใหนายสมชายเปดประตูเขาไปดู เห็นทานเจาของ
กุฏินั่งพับเพียบอยูบนแทนพัก ชายหนุมก็พอจะเดาออกวาเกิดอะไรขึ้น
“หลวงพอตกบันไดหรือครับ” ถามอยางตกใจ
“เจากรรมนายเวรเขามาทวง” ทานพระครูตอบ พลางกําหนด “ปวดหนอ ปวดหนอ”
อยูในใจ
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“แลวเปนอยางไรบางครับ” ถามพลางวิ่งเขาไปประคอง
“ไมเปนอะไรมากหรอก แคขาหัก” ตอบหนาตาเฉย
“ขาหัก” นายสมชายพูดเสียงดัง เมื่อไดยินคําตอบ เขารีบเปดประตูออกมารายงาน
พันโทวิชญ
“ผูพันครับ หลวงพอตกบันไดขาหัก” พันโทหนุมใหญรีบเขามาชวยกันกับนายสมชาย
ประคองทานออกมานั่งยังอาสนะ อาจารยชิตตองพักการเดินจงกรม แลวเขามานั่งใกล ๆ
ดวยความเปนหวง
“ผมจะนําทานสงโรงพยาบาลนะครับ” พันโทวิชญพูด ใจนัน้ นึกกังวลวา คงจะไปไม
ทันฤกษอยางแนนอน ทานพระครูรูใจจึงวา
“ไมตองหรอกผูพัน ยังไง ๆ อาตมาก็ตองไปใหทันฤกษเขา ขอพักหานาทีเทานั้น”
อาจารยชิตแยงขึ้นวา
“แตหลวงพอขาหักนะครับ จะทนปวดไหวหรือครับ”
“ไหวหรือไมไหว อาตมาก็ตอ งทน เพราะอาตมากําลังใชหนี้กรรม โยมเห็นแลวใชไหม
วา ทุกคนก็ตองมีกรรมดวยกันทั้งนั้น”
“ถาอยางนั้น เมื่อเสร็จพิธีแลว ผมจะนําหลวงพอสงโรงพยาบาลนะครับ” นายทหาร
พูดอยางโลงอก
“ไมตอง ผูพ ันไมตอ ง อาตมาขอขอบใจในความปรารถนาดีของผูพัน อาตมาตั้งใจไว
แลววา จะชดใชกรรม เดือนเดียวก็หายเปนปกติ” พูดจบ ทานก็หลับตา สํารวมจิตใหตั้งมั่น
แลวจึงราย “คาถาพระโมคคัลลานประสานกระดูก” รักษาขาขางที่หัก เสร็จแลวจึงลืมตา
บอกนายสมชายและนายทหารผูนั้นวา
“เรียบรอยแลว ไปกันหรือยัง” คนทั้งสองเขามาจะประคองทานใหลุกขึ้น หากทาน
หามไว
“ไมตอง อาตมาลุกเองได” แลวทานคอย ๆ ลุกขึ้น เมื่อเทาแตะพื้น ความเจ็บปวด
ประดังขึ้นมาอีกเปนรอยเทาทวีคูณ กระทานทานก็แข็งใจเดิน แตละยางกาว สรางความ
เจ็บปวดแกทานจนแทบน้ําตารวง จึงจําตองกําหนด “ปวดหนอ ปวดหนอ” อยู
ตลอดเวลา
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“หลวงลุงแนใจหรือฮะวาจะเดินไหว”
นายขุนทองถามพลางเดินตามไปสงที่รถ
อาจารยชิตนั้นรูสึกสงสารทาน จนอยากจะรองไห ทานคงจะเจ็บปวดมากยิ่งกวาเขาปวดแผล
หลายเทานัก
“แนใจสิ วาแตวาเอ็งชวยดูแลโยมเขาใหดี วันนี้ขาไมไดออกบิณฑบาต เพราะฉะนัน้
เอ็งตองไปเอาอาหารที่โรงครัว มาใหโยมเขาทั้งมื้อเชาและมือ้ เพล อยาเอาแตนอนละ” ทาน
แสดงความหวงใยคนปวย ทั้งที่ตัวเองก็กําลังเผชิญกับทุกขเวทนาอยางแสนสาหัส เห็นทาน
เดินเกือบเหมือนคนปกติ เพียงแตชากวา พันโทหนุมใหญจึงคิดวาขาของทานคงไมถึงกับหัก
อาจจะเพียงแคกระดูกราว เพราะถาขาหัก ตองเดินไมได
เมื่อถึงรถ นายสมชายเปดประตูใหทานเขาไปนั่งเบาะหลัง สวนตัวเขานั่งหนาคูกับ
คนขับ ออกรถแลว พันโทวิชญจึงออกความเห็นวา
“ผมวา ขาของหลวงพอคงไมถึงกับหักนะครับ เพราะถาหักตองเดินไมได”
“หักสิผูพัน อาตมารูวา หักแน เพราะเขามาเตือนกอนแลววา วันนี้ใชหนี้นกกระยาง
และอาตมาก็ไดใชหนี้แลว”
“ถาอยางนั้น ก็เปนเรื่องอัศจรรยมาก ที่หลวงพอยังเดินได อัศจรรยเหลือเกิน” เขาวา
และหากไมมาเห็นกับตา ก็คงไมเชือ่
“แตมันก็ปวดจนน้ําตาแทบหยดเชียวละ นี่ถาเปนคนธรรมดาก็ตองเดินไมได อาตมา
ไมไดคิดวาตัวเองเปนผูว ิเศษนะ ผูพนั อยาเพิ่งเขาใจผิด” ทานรีบออกตัวไวกอน
“เพราะคนธรรมดาในที่นี้ อาตมาหมายถึงคนที่ไมเคยฝกจิตนะ เพราะเขาจะไม
สามารถทนตอความเจ็บปวดได”
“ตองอาศัยพลังจิตใชไหมครับ”
“ถูกแลว”
“ตอนที่หลวงพอนั่งหลับตาทําปากขมุบขมิบนัน่
หลวงพอทองคาถาหรือเปลาครับ”
คนกําลังขับรถถามอีก
“ใช อาตมาใชคาถาของพระโมคคัลลานะ เปนคาถาประสานกระดูก ตอนที่ทานถูก
พวกโจรทุบจนกระดูกแหลกเปนเม็ดขาวสารหัก ซึ่งที่จริงตองปรินพิ พาน เพราะคนที่ถูกทุบ
จนกระดูกแหลกอยางนั้น ตองตายจริงไหม”
“ครับ นองจากผูวิเศษเทานั้น ถึงจะไมตาย”
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“นั่นสิ ทานพระโมคคัลลานะ ทานเปนผูวิเศษ เพราะนอกจาทานจะเปนพระอรหันต
แลว ทานยังได อภิญญา ๖ อีกดวย คือทานเปนพระอรหันตประเภท “ฉฬภิญญา” แตถึง
กระนั้นทานก็ยังหนีกรรมไมพน ในอดีตชาติทา นเคยทุบตีพอแม เมือ่ จะปรินิพพานก็ตอง
ชดใชกรรมนั้น”
“แตทานก็มีคาถาประสานกระดูกนี่ครับ ถึงยังไงก็คงไมรูสกึ วามันเจ็บปวด” นาย
สมชายออกความเห็นบาง
“ถึงมีคาถาก็ปวด ฉันเองก็ปวดแทบขาดใจอยูนี่ คาถาไมไดชวยใหหายปวดนะ
เพียงแตชวยใหกระดูกมันมาประสานกันพอที่จะดํารงอัตภาพอยูได แตก็ไมเหมือนเดิม ทาน
ถึงเหาะไปเฝาพระพุทธเจา เพื่อทูลขออนุญาตปรินิพพาน”
“แปลวา ถาพระพุทธองคไมทรงอนุญาต ทานพระโมคคัลลานะก็ปรินิพพานไมไดใช
ไหมครับ” ศิษยวัดถามอีก
“ตองเปนอยางนั้น แตพระพุทธเจาทรงอนุญาต เพราะทรงทราบวาอัครสาวกทั้งสอง
จักตองปรินพิ พานกอนพระองค หลังจากพระโมคคัลลานะปรินิพานไดไมนาน พระสารีบุตรก็
ปรินิพพาน”
“หลวงพอครับ พระโมคคัลลานะ ทานเหาะเหินเดินอากาศไดจริง ๆ หรือครับ” คราวนี้
คนถามเปนนายทหาร
“โยมไมเชื่ออยางนั้นหรือ” ทานยอนถาม
“ก็เชื่อเหมือนกันครับ แตไมคอยมั่นใจ เพราะมันขัดกับหลักการทางวิทยาศาสตร
“ถาผูพันอยากจะเชื่ออยางมั่นใจก็ตองทิ้งวิทยาศาสตร แลวก็หมั่นเจริญกรรมฐาน เอา
ละ อาตมาจะไมพูดอะไรมาก แตจะขอทํานายไววา ในอนาคตพวกฝรั่งเขาจะเชื่อเรื่อง
เหลานี้กันมากขึ้น พวกเขาจะหันมานับถือพระพุทธศาสนากันอยางจริงจัง และ
พระพุทธศาสนาก็จะไปเจริญรุงเรืองอยูในประเทศตะวันตก”
“หลวงพอครับ ผมอยากไดคาถาที่หลวงพอพูดถึงเมื่อกี้น”ี้ นายสมชายหันมาบอก
เสียงออมแอม คิดวาอยางไรเสีย ทานพระครูก็คงไมวาตอหนาแขก
“เธอจะเอาไปทําอะไร คาถานั้นจะศักดิ์สิทธิ์ก็เฉพาะคนที่ฝกสมาธิเทานั้น คนที่ไมเคย
ฝกจิต ถึงไดไปก็ไรประโยชน ถาเธออยากไดจริง ๆ ก็ตองหมั่นเจริญกรรมฐาน จิตถึงขั้น
เมื่อไหรแลวจะให”
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“ถาอยางนั้นผมไมเอาก็ไดครับ เพราะผมคงไมมีเวลาปฏิบัติ อยางที่หลวงพอวา” ชาย
หนุมปฏิเสธอยางนุมนวล
“ชื่อคาถาอะไรนะครับ” คนกําลังขับรถถาม
“คาถาพระโมคคัลลานประสานกระดูก แตพูดก็พูดเถอะ ถึงจะมีคาถาอาคมขลัง
เพียงใด ก็หนีกฎแหงกรรมไปไมพน ก็พระโมคคัลลานะทานเปนถึงผูวิเศษ มีฤทธิ์เดชเหาะ
เหินเดินอากาศได ก็ยังตองถูกกฎแหงกรรมลงโทษจนตองปรินิพพาน”
“แลวที่หลวงพอตกบันไดเพราะกรรมอะไรครับ” นายทหารถามทั้งที่แสนจะเกรงใจ
ทานพระครูจึงเลาใหฟงวา
“เพราะกรรมที่อาตมาเคยหักขานกกระยาง สมัยที่อาตมาอายุสิบสองสิบสาม อาตมา
ชอบฆาสัตวตัดชีวิต เกเรมาก หาความดีไมไดเลย วันหนึ่งก็ออกไปยิงนกในทุง ใชหนังสติ๊ก
ยิง ยิงใหมันตายเลน ๆ ยังงั้นแหละ ไมไดเอาไปกินไปอยูอะไร ทีนี้เจานกกระยางตัวนั้น มัน
ไมตาย แตปกหักบินไมได แตสัญชาตญาณแหงการรักชีวติ ทําใหมันวิ่งหนี อาตมาก็วิ่งตาม
ตามจนเหนือ่ ยหอบแฮก ๆ มันเองก็คงเหนื่อย ประกอบกับเจ็บที่ปกดวย พออาตมาหยุดหอบ
มันก็หยุดวิ่ง พออาตมาวิ่ง มันถึงจะวิ่ง ก็ตามจับกันอยูนาน กระทั่งมันวิ่งไมไหว ดวย
ความแคน พอจับได อาตมาหักขามันทันที โทษฐานทําใหเหนื่อย อยากวิ่งเกงนัก เลยหักขา
มันทั้งสองขางเลย หักเขาแลวอาตมาก็โยนทิ้ง แถมพูดกับมันวา “เอาซี วิ่งหนีอีกซี เกงจริงก็
วิ่งไปเลย” โอโฮ ตอนนัน้ อาตมาใจคอโหดเหี้ยมมาก ไมนกึ กลับบาปกลัวกรรม ทั้งที่ยายสอน
จนปากเปยกปากแฉะ ที่ไมกลัวเพราะไมเชื่อวา บาปกรรมจะมีจริง” ทานระลึกนึกยอนไปถึง
อดีตขณะเลา
“แลวตอนนีห้ ลวงพอเชือ่ หรือยังครับ” นายสมชายถือโอกาสเยา ทานพระครูไมตอบ
ดวยไมตองการจะปะทะคารมกับเขาตอหนาพันโทหนุมใหญ
เมื่อรถมาจอดหนาบาน เจาภาพกุลีกุจอลงมาตอนรับ โดยเฉพาะนางสาวบงกชรัตน
ซึ่งเฝาชะเงอชะแงดว ยใจจดจออยูกับนายทหารหนุมใหญผูนั้น กอนลงจากรถ ทานพระครูพูด
กับคนทั้งสองวา “เรื่องอาตมาขาหัก ไมตอ งบอกใหเจาภาพเขารูนะ ประเดี๋ยวเขาจะเปน
กังวล”
บิดาของนางสาวบงกชรัตน ทําหนาที่เปดประตูรถใหทานพระครู สวนนายสมชายกับ
พันโทวิชญตางก็เปดประตูรถลงมาเอง คนเปนทหารทําความเคารพ “วาที่พอตา” พลางหัน
ไปมองคนรัก ชุดไทยสีครีมที่หลอนสวมใสกับกิริยานบไหวทานพระครูอยางออนนอม ทําให
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หลอนดูเปนกุลสตรีเต็มตัว เขาชอบผูหญิงที่แตงตัวแบบไทย ๆ ชอบมาก แลวก็ไมอยากเห็น
พวกหลอนนุงยีนส
“นิมนตขางในเลยครับ” เจาภาพเชื้อเชิญพลางเดินนําทานเขาไปขางในซึ่งมี “พระ
อันดับ” แปดรูป และแขก เหรื่อ นัง่ อยูเต็ม
เจาอาวาสวัดปามะมวงเดินพลางกําหนด “ปวดหนอ ปวดหนอ” ไปดวย กระทั่งเขา
ไปนั่งพับเพียบอยูตรงหัวแถว แมจะรูสึกเจ็บปวดรวดราวตรงขาขางที่หัก แตทานก็ใชสติขม
เวทนา ดวยการระลึกรูอยูวา กําลังเสวยผลของกรรมดํา!
“คุณแมไปไหน” ทานพระครูถามนางสาวบงกชรัตน
“กําลังดูแลเรื่องอาหารอยูในครัวคะ” หลอนตอบ
“ไปตามมานั่งฟงพระเจริญพระพุทธมนตดวยกันที่นี่ บอกหลวงพอใหตาม” หญิงสาว
จึงลุกออกไป ครูหนึ่งก็เดินตามหลังมารดาเขามา สตรีวยั หาสิบ กราบทานพระครูสามครั้ง
แลววา
“ดิฉันตองขอตัวคะหลวงพอ ตองไปเตรียมอาหารถวายพระคะ”
“ไปไมได อาตมาไมอนุญาต เพราะอยากใหโยมไดบุญ โยมอยากไดบุญไหมเลา”
ทานถาม
“อยากคะหลวงพอ ที่ดิฉันทําบุญ นี่กเ็ พราะอยากไดบุญคะ” มารดานางสาวบงกชรัตน
ตอบ
“นั่นสิ เพราะฉะนั้น โยมจะตองตั้งใจรับศีลรับพร ไมใชไปขลุกอยูในครัว เรื่องอาหาร
เปนหนาที่ของพวกแมครัวเขาจัดการกันเอง เอาละไดเวลาตามฤกษแลว ญาติโยมตั้งใจรับศีล
และฟงพระเจริญพระพุทธมนตกันตอไป” ทานพระครูบอกเจาภาพและบรรดาผูที่มารวมงาน
พิธีทําบุญขึน้ บานใหมเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลาประมาณเกานาฬิกา พระสงฆ ๘ รูป ลา
ทานพระครูกลับวัดซึ่งอยูใกล ๆ กับบานงาน เจาอาวาสวัดปามะมวงยังไมกลับ ทานให
เหตุผลวา
“อาตมามาทีหลัง ก็ตองกลับทีหลัง” หากเหตุผลที่แทจริงนั้น ทานตองการใหคนเปน
ทหารกับคนเปนศิษยไดรับประทานขาวปลาอาหารเสียกอน โดยเฉพาะคนเปนทหารนั้นคงจะ
ยังไมอยากกลับแน
บิดาของนางสาวบงกชรัตน รับหนาที่เดินไปสงพระสงฆทั้งแปดรูป ขณะที่ภรรยาและ
บุตรสาวชวยกันจัดอาหารและเครื่องดื่มมาบริการแขกที่ไปรวมงาน ทุกคนตางมีจติ ใจผองใส
เพราะ “อิ่มบุญ” ทานพระครูเองก็มีจิตผองใสแมกายจะทุกขทรมาน!
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๖๐

Page 6

เจาอาวาสวัดปามะมวงออกจากบานงาน เมื่อเวลาสิบนาฬิกาพอดิบพอดี พันโทวิชญ
ขับตรงเขาตัวจังหวัดสิงหบุรีเพื่อจะนําทานไปโรงพยาบาล
ทั้งที่นั่งหลับตา ทานพระครูก็รูวาไมใชเสนทางไปวัดปามะมวง จึงถามวา
“ผูพันจะพาอาตมาไปไหน”
“ไปใหหมอเขาดูขาของหลวงพอหนอยครับ”
“ขอบใจ แตอาตมาบอกแลววาจะชดใชกรรม อยาใหอาตมาตองเสียความตั้งใจเลยนะ
โปรดเลี้ยวรถกลับเถอะ อาตมาขอรอง” นายทหารหนุมใหญ จึงจําตองทําตามความประสงค
ของทาน
“ไปใหหมอเขาดูหนอยไมดีหรือครับหลวงพอ” นายสมชายวา
“ไมดีแน ก็ฉันบอกแลววา มันเปนโรคกรรม มดหมดที่ไหนก็ชวยไมได นี่ยังดีนะที่หัก
ขางเดียว ที่จริงตัองหักทั้งสองขางเหมือนอยางที่ทําเขาไว” ทานหมายถึงเจานกกระยางตัว
นั้น
“เขาอาจจะเอาทีละขางก็ได คราวนี้ขางขวา คราวหนาขางซาย” นายสมชายพูดตาม
ประสาคนพูดมากปากมอม
“สมชาย รูสึกวาคุณพูดไมคอยจะสวยนะ” นายทหารเตือนกราย ๆ ศิษยวัดจึงจําตอง
ปดปากเงียบ
“หลวงพอยังรูสึกปวดอยูหรือเปลาครับ” คนกําลังขับรถถาม
“ปวดสิผูพัน ปวดตลอดเวลาเชียวละ แตตอนนั่งปวดนอยกวาตอนเดิน ไมเปนไร
หรอก ผูพันไมตองเปนหวง อีกเดือนเดียวก็จะหายเปนปกติ โชคดีที่ไมไดรับนิมนตใครไว ก็
วาจะถือโอกาสพักผอนและเขียนหนังสือใหเสร็จ”
“หลวงพอทราบลวงหนาหรือเปลาครับ วาตองเปนเชนนี”้
“ไมทราบหรอกผูพัน เขาเพิ่มมาบอกเมื่อเชาตอนหกโมง อาตมาหมายถึงเจากรรม
นายเวรนะ อีกสิบหานาทีหลังจากนั้น อาตมาก็ตกบันได ผูพ ันคิดดูก็แลวกัน อาตมาขึ้นลง
บันไดนี้ทุกวัน แลวก็ทําอยางนี้มาเกือบจะยี่สิบปโดยไมเคยตก เรียกวา หลับตาเดินขึ้นเดินลง
ก็ยังได”
“หมายความวา ถาไมเปนเพราะกรรมที่เคยหักขานก หลวงพอก็จะไมพลัดตกลงมาใช
ไหมครับ”
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“ก็ตองเปนอยางนั้น เพราะอาตมากําหนดสติอยูตลอดเวลา ทุกอิริยาบถ ผูพันเห็น
หรือยังวา กฎแหงกรรมนั้นไมเคยปรานีใคร แลวก็ไมเคยคอรัปชั่น”
“ครับหลวงพอ แตคนทุกวันนี้เขาไมคอยเชื่อกันวา กรรมนั้นมีจริง บานเมืองก็
เลยเต็มไปดวยการฉอราษฎรบังหลวง”
“นั่นเพราะคนที่เชื่อ มักจะถูกคนอืน่ หัวเราะเยาะวาโงเขลาเปนเตาลานป ไมมีใคร
อยากเปนคนโง จริงไหม” ทานเจตนาทดสอบ “คุณธรรมประจําใจ” ของคนเปนทหาร
“แตสําหรับผม ผมคิดวา เปนคนโงแตไดขึ้นสวรรค ก็ยังดีกวาเปนคนฉลาด แลวตก
นรกครับ” นายทหารตอบเสียงดังฟงชัด
“โอโฮ ผูพันตอบสมกับเปนชายชาญทหารกลาเลยเชียว อาตมาขออนุโมทนา”
เจาอาวาสวัดปามะมวงชมพลางกําหนด “ปวดหนอ ปวดหนอ” อยูในใจ..
มีตอ........๖๑
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