สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม - ๖๔
สุทัสสา ออนคอม
ธันวาคม ๒๕๓๗
S00064

๖๔...
อาจารยชิตลงไปแลว ทานพระครูจึงถามนายสมชายวา
“เปนไง เธอรูสึกเครียดบางไหม”
“ผมไมกลาเครียดหรอกครับ หลวงพอ ผมกลัวมะเร็งเตานมเลนงานผม” ชายหนุม
ตอบอยางคนรักตัวกลัวตาย
“เรื่องนั้นเธอไมตองกลัวหรอก รับรองวาไมเปน” ทานเจาของกุฏิตอบ เพราะผูชาย
หมดโอกาสเปนมะเร็งเตานมและมะเร็งมดลูก
“แตเจาขุนทองมีสิทธิ์เหมือนกันนะครับหลวงพอ หลวงพอสังเกตไหมครับวา นมมัน
ใหญขึ้น” คําถามนั้นสะดุดใจทานพระครู ทานรูสึกเหมือนกันวา หนาอกของหลานชายมันดู
ผิดหูผิดตาไป
“มันไปทํายังไงเขาละ หนาอกหนาใจมันถึงผิดปกติยังงั้น”
“ผมหลอกถามดู เห็นมันบอกวาเอามดตะนอยไปตอย มันวาถาใหญมาก ๆ ก็จะไปซื้อ
ยกทรงมาใส หลวงพออยาบอกนะครับวาผมมาพูด มันเอาผมตายเลย” ชายหนุมเลาพลาง
ขอรอง
“แปลวา เธอเอาความลับเจาขุนทอง มาเปดเผยนะซี” ทานพระครูพูดเสียงตําหนิ
“โธ หลวงพอครับ ผมไมไดคิดทรยศเพื่อนนะครับ แตที่ทําไปเพราะหวังดีตอมัน ผม
กลัวมันจะเปนมะเร็งเตานมนะครับ ก็เห็นนาขําเลาวา คนที่เอามดตะนอยตอลูกอัณฑะยังเปน
มะเร็งตายได” ศิษยวัดอางเหตุผลที่ตองเปดเผยความลับของเพื่อน
“นั่นเพราะกรรมที่เขาไปหลอกลวงหลวงตางหากละ หลอกหลวงเพื่อจะไมตอง
เปนทหาร แตเจาขุนทองมันไมมีกรรมเชนนั้น ฉันรับรองวา มันไมเปนมะเร็งแน เธออยาหวง
ไปเลย”
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“ครับ ถาหลวงพอยืนยันเชนนี้ ผมก็สบายใจ แลวหลวงพออยาเผลอบอกเรื่องนี้มันเขา
นะครับ ไมงนั้ ถูกมันดาลางน้ําแนเลย”
“ลางน้ําก็ดีนะซี เธอจะไดสะอาดสะอานขึ้น” ทานเริ่มยั่ว เพือ่ คลายเครียด
“มันก็คงจะดีหรอกครับ ถาผมเปนคนชอบอาบน้ํา แตบังเอิญผมเปนโรคกลัวน้ําครับ”
ชายหนุมวา ไดยั่วลูกศิษยพอหอมปากหอมคอแลว ทานพระครูจึงใหเขาลงไปลางรถ เพราะ
จอดไวหลายวันจนฝุนเกาะเต็มไปหมด ถึงไมตอ งลงไปดูก็รูไดวา มันจะตองเปนอยางที่ทาน
คิด
นายสมชายลงไปแลว
เจาอาวาสวัดปามะมวงจึงนั่งหลับตาทบทวนขอความใน
จดหมายของนายพันเอก ในความโดยสรุปก็คือ เขาหลงรักครูสาวที่จางมาสอนพิเศษใหลูกที่
บาน ทั้งหลงรักและหลงใหล ถึงขนาดคิดขอหยากับภรรยา เพื่อจะแตงงานกับเธอ เหตุผลที่
เขาอางกับภรรยา คือ ตัวเขาเปนนายพัน อีกไมนานก็จะไดเปนนายพล และคนเปนภรรยาก็
จะตองไดตําแหนงคุณหญิง แตภรรยาของเขา ไมเหมาะสมกับตําแหนงนี้ เพราะหลอนแก
เกินไป ทั้งยังมีความรูแคมัธยมหก ขณะที่ครูสาวจบปริญญา แลวก็สวยกวาสาวกวา
“ผมอุตสาหรองหมรองไหเพื่อใหเขาเห็นอกเห็นใจในความรักของผม แตเขาใจรายกับ
ผมมาก เพราะนอกจากจะไมยอมหยาแลว ยังไมสงสารเห็นใจ ไมมีน้ําตาสักหยดเดียว ทั้งที่
ผมรองไหน้ําตาแทบเปนสายเลือดอยางนี้แลวผมจะอยูกับเขาไดอยางไรครับหลวงพอ ผม
พยายามพูดขอรองเขาทุกวัน เขาก็ไมใจออนกระทั่งผมออนใจ มาวันนีเ้ องผมยื่นคําขาดวา
ถาเขาไมยอมหยา ผมจะฆาตัวตาย เขาก็นิ่งไปพักหนึ่งแลวบอกผมวา “ตกลง ฉันจะยอมหยา
ให เพราะเห็นใจในความรักของคุณ ความรักมันกินได สวนเงินกินไมได ฉะนั้น ฉันจะยอม
หยาใหคุณ แตคุณตองยกเงินเดือนใหฉันทั้งหมด” หลวงพอคิดดูสิครับวา ผมจะทําตาม
ขอเสนอของเขาไดอยางไร ถาผมใหเงินเดือนเขาหมด ผมกับภรรยาคนใหมจะอยูไดหรือ
หลวงพอชวยผมหนอยเถิดครับ ชวยใหเขาเห็นใจผมและยอมหยาใหผม โดยไมเอาเงินเดือน
ของผม โปรดชวยใหเขาไปจากชีวติ ผม สวนลูกผมเลี้ยงได และแมใหมของแกก็จะชวยติว
วิชาใหโดยไมตองไปเสียเงินใหโรงเรียนกวดวิชา ผมจะรอคําตอบจากหลวงพอ ความจริงผม
อยากมากราบเรียนถามดวยตนเอง แตเขาทําใหผมหมดแรงและหมดหวังจนไมสามารถขับ
รถมาได หลวงพอกรุณาตอบผมโดยดวนเลยนะครับ”
จดหมายไมมีซองเปลาติดแสตมปสอดมาดวย เจาอาวาสวัดปามะมวง จึงจัดการหยิบ
ซองมาจาหนาถึงผูรับตามที่อยูตรงหัวกระดาษ เสร็จแลวจึงลงมือตอบ
เขียนที่วัดปามะมวง
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วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๑๗
เจริญพร ทานผูพัน ที่นับถือ
อาตมาอานจดหมายของผูพันแลว รูสึกสงสารและเห็นใจเปนที่สุด อยาเพิ่งดีใจวา
อาตมาจะชวยใหสมความปรารถนา อาตมาจะชวยไดอยางไร ในเมื่อสิ่งที่ผูพันปรารถนา
นั้น มันไมถูกตองทํานองคลองธรรม คนที่อาตมาสงสารและเห็นใจเปนที่สุดนั้นไมใชผูพัน
หากแตเปนภรรยาของผูพัน ภรรยาคนที่มีความรูนอย และถูกสามีตาํ หนิติเตียนวาทั้งแกและ
ไมสวยนั่นแหละ เรื่องทั้งหมดที่ผูพันเลามา มันเหมือนนิยายมากกวาจะเปนเรื่องจริง แต
อาตมาก็ไมคิดวา ผูพันจะแตงนิยายมาใหอาตมาอานหรอกนะ เพราะอาตมาไมใชนักอาน
แลวก็คงไมมีเวลา เพราะมีงานที่ตอ งทําอีกมากมาย
อาตมาคิดวา ที่ภรรยาของผูพันเขาไมรองไหนั้น คงเปนเพราะน้ําตาตกในมากกวา
เอาละ เรื่องนี้อาตมาก็ขอตอบสั้น ๆ วา ใหผูพันเลิกลมความคิดที่จะแตงงานกับผูหญิงคน
ใหมเสียเถิด เพราะไมมีประโยชนอันใดเลย อาตมาขอรองนะ โปรดอยาทําลายจิตใจ
ผูหญิงที่เปนแมของลูก ปกติคนเราเมื่อตั้งความหวังในทางที่ผิด ครั้นสมหวังจะสุข
สโมสรก็เฉพาะตอนตน ๆ แลวมันก็จะเปลี่ยนเปนความทุกขความเดือดรอนใน
ภายหลัง
เพราะฉะนั้นอาตมาจึงขอแนะนําวา ยอมผิดหวังเสียดีกวา ซึ่งแมจะตองโศกเศรา
เสียใจอาลัยหา ตอเมื่อทําใจไดเมื่อใด ก็จะเกิดความภูมใจ เอิบอิ่มใจวา ตนมีความประพฤติ
สุจริต ไมบกพรองเสียหาย ใคร ๆ ก็ติเตียนไมได ผูพันลองนําไปพิจารณาดู สวนเรื่องการเปน
คุณหญิงนั้น อาตมาไดตรวจสอบดูกฎแหงกรรมของคุณโยมทั้งสองแลว ไมมีใครจะไดเปน
คุณหญิง
สุดทายนี้ อาตมาขอเจริญพร ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบารมีขององคสมเด็จ
พระสยามเทวาธิราช จงปกปองคุมครองใหผูพันและครอบครัวมีความสุขความเจริญ คิดหวัง
สิ่งใดในทางที่ถูกที่ควร จงสมความปรารถนาทุกประการเทอญ
ขอเจริญพร
พระครูเจริญ ฐิตธัมโม
เขียนเสร็จ ทานพระครูก็อานทบทวนอีกครั้ง เสร็จแลวจึงพับใสซอง ปดผนึกอยาง
เรียบรอย ขาขางที่หักกําลังอักเสบ ทานเลิกสบงดูขึ้นก็พบวามันบวมเปง ทั้งที่นวดดวยน้ํามัน
มนตทุกวัน การขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวจึงเปนไปดวยความยากลําบาก หากทานก็ไมเคยคิด
ทดถอย แมจะอยูในภาวะอาพาธเจ็บปวย ก็ไมเคยหยุดพัก ทานทํางานทุกวันไมมีวันหยุด
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ขาราชการเขายังไดหยุดวันเสารวันอาทิตย
แตทานพระครูเจริญแหงวัดปามะมวงไมมี
วันหยุดกับใครเขา ทั้งงานที่ทําก็ไมมเี งินเดือนใหอีกดวย
ฉบับตอมาเปนของนางวรวิน นิลเนตร เขียนมาจากบานเลขที่ ๑๖๗๖/๒๑๓ ถนน
เพชรเกษม อ.สามพราน จ.นครปฐม จดหมายลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๑๗ หลอนเขียนเลามา
วา
เมื่อวานนี้ดฉิ ันกับสามีไดพาเพื่อนชาวอเมริกันไปดูการเขาทรงที่บางแค ดูแลวตางก็
รูสึกสลดหดหูไปตาม ๆ กัน ดิฉันจะเลาใหทานพระครูฟงนะเจาคะ
คณะของเราไปถึงสถานที่ที่ใชทําพิธี ซึ่งเขาเรียกกันวา “พระตําหนัก” เมื่อประมาณ
๗ นาฬิกา พระตําหนักสรางดวยหินออนทั้งหลัง (คงราคาหลายลาน) อยูในเนื้อที่ประมาณ
๑๐ ไร หนาพระตําหนักมีรูปหลอของหลวงพอทวด ตั้งตระหงานอยูกลางสนาม
ผูไปรวมงานมีทั้งพระและฆราวาส เวลา ๗.๓๐ น. พระสงฆ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต
พระที่มาเจริญพระพุทธมนตนี้สวนใหญเปนพระราชาคณะ มีสมเด็จอยูองคหนึ่ง นอกนั้นก็
เปนทานเจาคุณ หลวงพอที่มีชอื่ เสียงโดงดังของจังหวัดสิงหบุรีก็ไปรวมงานดวย หลังจากพระ
เจริญพระพุทธมนตแลว ก็มีการถวายภัตตาหาร และเครื่องไทยธรรมแดพระสงฆทั้ง ๙ รูปนั้น
เสร็จแลวทานก็พากันกลับ ไมไดอยูดูเขาเขาทรง และทานก็คงไมทราบวาเขาทําอะไรกันบาง
ดิฉันคิดวาคนทรงเขาเขาใจนิมนตพระระดับสูงมา เพื่อจะเปนเครื่องยืนยันวา สิ่งที่เขา
ทํานั้นถูกตองตามหลักพุทธศาสนา เปนการหลอกลวงสงฆอยางแนบเนียนที่สุด หลอกลวง
สงฆมาเพื่อจะใชหลอกชาวบานอีกตอหนึ่ง
เสร็จพิธีสงฆแลวก็เปนพิธีเขาทรง ที่ดิฉันสะทอนสะเทือนใจมาก ก็คือ คนทรงเปน
พระภิกษุ ดิฉันรูสึกอับอายแทนชาวไทยพุทธทั้งประเทศ ที่ยังมีชาวพุทธบางคนโง
เขลางมงายไรเหตุผล ทั้งที่ไดชื่อวาเปนผูนับถือพระพุทธศาสนา อันเปนศาสนาแหง
ปญญา
นอกจากคนทรงจะเปนพระภิกษุแลว ก็ยังมีพระภิกษุอยูร วมงานอีกกวาสองรอยรูป
ซึ่งทานเหลานี้อาจจะไมไดศึกษาพระวินัย เพราะคงไมไดตั้งใจบวช สามีของดิฉันตองอธิบาย
ใหเพื่อนชาวอเมริกันฟงวา คนพวกนี้เปนพระเทียม ไมใชพระแท ทีต่ อ งอธิบายเพราะขา
นับถือพระพุทธศาสนา และไดศึกษาพระวินัยมาอยางดี ทั้งเคยบวชมาแลวดวย เขา
จึงวิพากษวิจารณพระเหลานี้วา กระทําผิดพระพุทธบัญญัติ
ดิฉันจะเลาเรื่องคนทรงตอนะเจาคะ เขาโกนศีรษะ หมผาเหลือง แตงตัวเรียนแบบพระ
ทั้งยังประกาศตัววาเปนพระอีกดวย เขาอางวาหลวงพอทวดมาเขาฝน ขอรองใหเขาเปนราง
ทรงของทาน เพื่อสรางบารมี
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เมื่อจะเริม่ เขาทรง เขาจุดรูปมัดใหญทั้งมัด แลวเสียบไวในกระถางขางหนา แลวจึงจุด
เทียนมัดใหญเชนกัน มันเทียนตั้งไวบนศีรษะใหน้ําตาเทียนไหลยอยมาอาบใบหนา จากนั้นก็
นั่งขัดสมาธิ ประนมมือหลับตารายคาถาดวยเสียงอันดัง ภาษาที่ใชจะวาบาลีก็ไมใช ไทยก็ไม
เชิง เพราะปนเปกันไปหมดจนฟงไมออก แตที่พอจะจับไดคําหนึ่งคือ คําวา “เทวา” เพราะพูด
ซ้ํา ๆ หลายครั้ง ขณะที่รายคาถา ก็นั่งขยุกขยิกทาทางหลุกหลิก ไมมีการสํารวมเลย ราย
คาถาจบ ลูกศิษยก็จะนําจานหมากที่ผสมไวเรียบรอยแลวมาประเคน เขาก็ใชมือหยิบใสปาก
ทําทาเคี้ยว ๆ ปลอยน้ําหมากไหลยอยลงมาเปรอะคาง
เพื่อนชาวอเมริกันบอกนาเกลียดมาก เหมือนแครกคูลากําลังกินเลือด เพราะน้ําหมาก
แดงเหมือนเลือดจริง ๆ จากนั้นพวกลูกศิษยก็ชวยกันยกขันบรรจุน้ํามาใหทําน้ํามันต เปนขัน
ทองเหลืองขนาดมหึมาบรรจุน้ําได ๓๐ ลิตร เขาหยิบมันเทียนจากบนศีรษะ ลงมาจอที่ปาก
ขัน ใหน้ําตาเทียนหยดลงน้ํา ลูกศิษยสงถาดบรรจุพวกมาลัยดอกมะลิมาให เขายกถาดขึ้นสูง
ระดับศีรษะหลับตาทําปากขมุบขมิบ ทําทีวา “เสก” แลวเทพวงมาลัยลงในขันน้ํามนต
จากนั้นทั้งพระ (เทียม) และฆราวาส ก็จะเรียงแถวกันเขามารับน้ํามนต แถวพระเขา
มากอน เขาก็ใชพวงมาลัยที่ลอยอยูในขันน้ํามนตตบที่ศีรษะพระ ซึ่งเขาไปกมศีรษะประนม
มือรับอยางนอบนอม หมดจากแถวพระ (เทียม) ซึ่งมีประมาณสองรอยรูป ก็เปนแถวของ
ฆราวาส ซึ่งมีนายทหารยศนายพลเดินนําหนา
ที่ดิฉันทราบเพราะเขาแตงเครื่องแบบมา แลวดิฉันก็ไมทราบเหมือนกันวา เปนนาย
พลจริงหรือนายพลปลอม หากเปนตัวจริงก็นาสงสารมาก ที่ทานตกเปนเครื่องมือหากินของ
คนพวกนัน้ ทานพระครูเจาคะดิฉันสลดใจเหลือเกิน ชาวพุทธเราอับจนปญญาและไรที่พึง
พิงเสียแลวหรือ จึงไดฝากชีวิตไวกับการเซนเจาเขาทรงเชนนี้ พระพุทธศาสนาใกลจะ
ถึงจุดจบเสียแลวหรือ จึงถูกคนใจบาปหยาบชานํามาใชเปนเครื่องมือกอบโกยเงินเขา
กระเปา
เพื่อนชาวอเมริกันที่ดิฉันพามาดูไดแสดงความหวงใย หากคนศาสนาอื่นเขามาพบเขา
ก็จะเปนจุดใหเขาโจมตีได ทานพระครูคิดวาจะแกไขอยางไรดีเจาคะ
สามีของดิฉันบอกวา อยากจะไปรองเรียนตอมหาเถรสมาคม หรือไมกก็ รมการศาสนา
ใหเขาสอดสองดูแลบาง เพราะมันเปนภัยรายแรงตอพระศาสนาของเรา เปนการเปดชองให
คอมมิวนิสตและศาสนาอื่นเขาโจมตีเอาได ทานพระครูกรุณาตอบปญหาของดิฉันดวยนะเจา
คะ สิ่งที่ดิฉนั อยากทราบมี ๒ ประการคือ
๑. ทานพระครูเชื่อหรือเปลาเจาคะ วาหลวงพอทวดทานมาเขาทรงจริง ๆ
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๒. หากคนทรงและพระที่มารับน้ํามนต เปนพระแท จะถือวาเปนการผิดวินัยตาม
พุทธบัญญัตหิ รือไม
ขอกราบพระคุณลวงหนาเจาคะ
นมัสการมาดวยความเคารพอยางสูง
วรวิน นิลเนตร
จดหมายทุกฉบับที่ทานพระครูไดรับ ไมมีฉบับใดที่ไมทําใหทานไมเครียด พูดใหฟง
งายเขาก็คือทุกฉบับลวนแลวแตทําใหทานเครียด
แตความรูสึกเชนนี้มันก็เกิดขึ้นไมนาน
เพราะเมื่อกําหนด “เครียดหนอ เครียดหนอ” มันก็หายไป แตฉบับของนางวรวิน นิลเนตร นี้
สิ ทานตองกําหนดทั้ง “เครียดหนอ” และ “สลดใจหนอ” ควบคูกันไป กระนั้นเจาความรูสึกทั้ง
สองอยางนี้ มันก็ยังไมยอมเลือนหายไป ทานจึงตองลุกขึ้นเดินจงกรม ใหความเจ็บปวดใน
แตละยางกาวนั้นมาชวยฆาความเครียดและความสลดรันทดใจ!
“วาย หลวงลุงทําไมลุกขึ้นเดิน ตายแลว ๆ ประเดี๋ยวขาก็ไมหายหรอก” นาย
ขุนทองสงเสียงวี้ดวาย เมื่อขึ้นมาเห็นกับตาวา หลวงลุงกําลังทําอะไรอยู
“ขาเดินมาตั้งรวมชัว่ โมงแลว เอ็งเพิง่ จะมาโวยวาย มีธุระอะไรกับขาอีกละ” ทานหยุด
เดินพลางถาม
“หลวงลุงนั่งกอนดีกวาฮะ นั่งนะคนดี๊คนดีของขุนทอง” หลานชายพูดเหมือนกับวา
“หลวงลุง” เปนเด็กสามขวบ
“นี่นี่เจาขุนทอง มันจะมากไป มันจะมากไป ขาไมใชเด็กอมมือนะ เอ็งอยามาพูดกะขา
ยังงั้น” ทานเอ็ดหลานชาย
“ไมพูดก็ได แตหลวงลุงนั่งกอนซีนะฮะ หนูขอรอง”
“นั่งก็นั่ง เอาละ มีอะไรก็วาไป” ทานหายเครียด หายสลดหดหู แตก็มีอันตองกําหนด
“ปวดหนอ ปวดหนอ” แทน เพราะรูส ึกปวดระบมไปทั้งราง โดยเฉพาะที่ขาขางขวา
“ผัวนังเตยมาตามฮะ” หนุมวัยยี่สิบเอ็ดรายงาน
“เอ็งรูไดยังไงวา เขาเปนผัวแมหนูคนนั้น เขาบอกเอ็งหรือ”
“เปลาหรอกฮะ แตหลวงลุงเคยบอกไววา วันที่ ๕ มีนา ผัวนังเตยจะมารับไปแตงงาน
หนูเลยเดาเอา ก็เขามาถามหานังเตยนี่ฮะ”
“งั้นก็บอกเขาใหขึ้นมาหาขาก็แลวกัน”
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๖๔

Page 6

“ฮะ” ชายหนุมรับคําสั่งแลวจึงลงไปสักพักหนึ่ง ชายหนุมอีกคนก็ขึ้นมา แมหนาตาจะ
เศราสรอย หากก็ดูหลอเหลาชวนมอง “มินา แมหนูคนนั้นถึงไดเผลอใจเผลอกาย” ทาน
เจาของกุฏิลงความเห็นในใจ ชายหนุมกราบทานพระครูสามครั้ง แลวแนะนําตัวเอง
“ผมชื่อสุเมธ มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ” ทานพระครูนิ่งไมพูดไมถาม
เพราะตองการจะ “ดัดนิสัย” ลูกผูชายที่ประพฤติตัวไมสมกับเปนลูกผูชาย”
“ผมมาตามหาภรรยาครับ ไดขาววามาบวชชีอยูท ี่วัดนี้” เขาพูดอีก หากทานพระครูก็
เฉยอีก
“มีผูหญิงชื่อเตย มาบวชที่วัดนี้หรือเปลาครับ” เมื่อทานเจาของกุฏิเฉยอีก ชายหนุมก็
หมดความอดทน เขาพูดดวยเสียงเยาะเยยประชดประชนวา
“ผมไมนึกเลยวา จะมาเจอเอาพระใบ เจากระเทยนั่นก็ไมยักบอกวา สมภารวัดนี้เปน
ใบ” ไดผล เพราะทานพระครูพูดขึ้นวา
“อาตมาไมไดเปนใบหรอกคุณ แตอาตมาตองการทดสอบคนที่มาวัดนี้ ทดสอบความ
อดทนไงละ คนที่มาวัดนีจ้ ะตองอดทน อดได ทนได รอได คุณอยากพบภรรยาไมใชหรือ”
“ครับ” คราวนี้เขาพูดเสียงออนลง แมใจจะยังรูสึกโกรธขึ้ง
“ถางั้นก็นั่งรอประเดี๋ยว เดี๋ยวอาตมาจะคุยดวย ขอตอบจดหมายฉบับนี้ใหเสร็จกอน”
แลวทานก็กมหนากมตาตอบจดหมาย ที่เปนสาเหตุแหงความเครียดของทาน
เจริญพร โยมที่นับถือ
อาตมาไดอานจดหมายของคุณโยมแลว รูสึกสลดหดหูใจไมแพคุณโยมเชนกัน นึกไม
ถึงวา เรื่องทีเ่ ลามานั้นมัจจะเกิดขึ้นได
ในเรื่องนี้อาตมาเห็นวา ถาคนทรงเขาเปนฆราวาส และไมมีพระสงฆไปรับน้ํามนต
อาตมาจะไมนึกตําหนิเลย เพราะมันเปนวิธีการหากินของพวกเขา ที่จะหลอกคนโงเขลาเบา
ปญญา คุณโยมอยาไปคิดวา คนที่เปนชาวพุทธนัน้ จะเปนผูมปี ญญาไปเสียหมดทุกคน
พระพุทธเจาแหงคนไว ๔ ประเภท เปรียบเทียบกับบัว ๔ เหลา คุณโยมคงพอจะจําได
อุคฆฏิตัญู วิปจิตัญู เนยยะ และ ปทปรมะ ฉะนั้นจะใหฉลาดหลักแหลมเหมือนกันหมด
ยอมเปนไปไมได
หากจะถามความเห็นของอาตมาวา เชื่อหรือไมวา ผูที่มาเขาทรงนั้นเปนหลวงพอทวด
อาตมาก็ขอตอบวาไมเชือ่ เพราะไมมีเหตุผลอะไรที่ทานจะตองทําเชนนัน้ และที่ชอบอางกัน
วา เทพมักจะลงมาสรางบารมีในเมืองมนุษยนั้นเปนเรื่องที่เปนไปไมได อีกประการหนึ่ง ที่
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พึ่งของชาวพุทธก็ไมใชเทพยดา หรือ เจาพอเจาแมที่ไหน แตคือพระรัตนตรัย คุณโยม
คงจะจําบทสวดมนตได บทสวดที่วา
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง พุทโธ เม สะระณัง วะรัง – สรณะอื่นของขาพเจาไมมี
พระพุทธเจาเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง ธัมโม เม สะระณัง วะรัง – สรณะอื่นของขาพเจาไมมี
พระธรรมเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา
นัตถิ เม สะระณัง อัญญัง สังโฆ เม สะระณัง วะรัง – สรณะอื่นของขาพเจาไมมี
พระสงฆเปนสรณะอันประเสริฐของขาพเจา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ วัฑเฒยยัง สัตถุสาสะเน – ดวยการกลาวคําสัตยนี้
ขาพเจาพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา
คุณโยมเห็นแลวใชไหม พระพุทธองค ไมทรงสอนใหยึดสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง นอกจากพระ
รัตนตรัยเทานั้น แตชาวพุทธทุกวันนี้เขาไปยึดอะไรกันก็ไมรู เลอะเลือนลามปามกันไป
หมด จนหาขอยุติไมได
คุณโยมไมตองไปกลัววา
คอมมิวนิสต
หรือศาสนาอื่นเขาจะมาทําลาย
พระพุทธศาสนาของเราหรอก ไมตอ งกลัว ผูทจี่ ะทําลายก็คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
นี่แหละ พระพุทธองคเคยตรัสไววา ศาสนาจะตั้งอยูไดนาน ก็เพราะพุทธบริษัท ๔ และจะ
เสื่อมไปก็เพราะพุทธบริษัท ๔ เชนกัน ก็ยังดีที่ในปจจุบนั นี้ไมมีภิกษุณีแลว ผูท ี่จะทําลาย
จึงเหลือเพียงสามคือ ภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา อาตมาเองพยายามอุทิศเวลาเพื่อพระศาสนา
อุทิศทั้งเวลาและชีวิต จะพยายามทําหนาที่อยางดีที่สุด จนกวาวาระสุดทายของชีวิตจะมาถึง
อาตมาทําไดเพียงเทานี้
ในที่สุด อาตมาขอสรุปสัน้ ๆ วา เมื่อมีหลวงพอทวด ก็ตองมีหลวงพอเทียบ หลวง
พอเทียม มันเปนเรื่องปกติธรรมดาไปเสียแลวสําหรับสมัยนี้ คนที่มีปญญา เขาก็จะรู
เองวา นี่เปนหลวงพอเทียม ไมใชหลวงพอทวด สวนคนเขลาเบาปญญา ถึงคุณโยมจะ
ไปบอกเขาวา เปนหลวงพอเทียม เขาก็ยังเชื่อวาเปนหลวงพอทวดอยูนั่นเอง ก็ตอง
ปลอยไปตามกรรมของเขา ขอใหคุณโยมวางใจเปนอุเบกขาเถิด อาตมาขอเจริญพร..
มีตอ........๖๕
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