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อาตมาเมือ่ หลายปผานมานี้ ๕-๖ ปแลว มีลูกประคําอยูส ายหนึ่ง เคยสวด
มนตรัตนมาลาเมื่อสมัยเดินธุดงค ลูกประคําสายนี้รักมาก อาตมาก็มีหมอนมีอะไรที่
กุฏิอาตมานะ หนูนี่ไปกัดหมอนกัดอะไรเกลื่อนกลาดหมดเลยนะ กัดเต็มไปหมดที่บน
กุฏิอาตมานีน่ ะ อาตมาก็พูดเลน ๆ แตจิตใจก็เคืองเหมือนกันนะ “ไอหนูไมมีดีฆามัน
เลย ใหเด็กไปซื้อกรงมาดักเลย หนูไมดี เดี๋ยวคืนนี้จะฆามันใหหมด” พูด ๆ
ลอย ๆ ออกมาอยางนี้แหละ แตจิตใจเราอาจไมถึงขนาดนั้น ก็พูดดวยความโมโห
ตองเอามันเลย หนูมันไมดีกัดหมอนกัดพรมหมดไมมีเหลือ แลวลูกประคําอาตมาวาง
ไวขางที่อาตมาจําวัด คืนนั้นแหละกัดลูกประคําแหลกเลย หนูกัดแลวเอาไปลงรองไป
เลย ๘-๙ เม็ดหายไปแลว มานับดูไมพอรอยแปด ขาดไป ๘-๙ เม็ดแลวยังไง ใหพระ
มาชวยหา หาไมเจอ บอกหลวงพออยูใตเพดานใตฝา เอาไมได ลวงไมได ถาจะเอาได
ตองงัดพื้นออกเอาไง เอ...งัดก็เสียหมดนะซี เขาตอกตะปูไวแนนนี่จะงัดอยางไร มีรอ ง
นิดเดียว พอเม็ดลูกประคําลงไดเห็นแตลวงก็ไมได ลูกประคําอยูขางลาง ติดฝาทํา
ยังไงดี
คืนนั้นถาใครเห็นเขาก็คงวาอาตมาทาจะยังไงเสียแลว อาตมาก็จุดธูปจุด
เทียน เดินจงกรม นั่งสมาธิ ๆ เสร็จเรียบรอยดีแลว ก็พูดวา “พอหนูเอย พอหนู
เมื่อคืนวานนี้ที่เราพูดกับเจาวาหนูไมมีดีจะฆาใหหมดเลยนั้น ขอโทษดวยเหอะ
จงอโหสิกรรมใหเราหนอยนะ เราขอแผเมตตาใหเจา เดี๋ยวพรุงนีจ้ ะเอากลวย
ใหกิน อยามากัดหมอนกัดเสือ่ กัดพรมเปนของสงฆเปนบาปเปนกรรมนะพอ
หนูนะ ขอแผเมตตาเจา จงอโหสิกรรมใหแกเราเถิด ที่เราพูดพลั้งเผลสติไป”
เชาขึ้นมาเปนยังไงโยม ลูกประคําไดคืนหมด หนูคาบมาใหที่นอนเลย เลย
อาตมาก็มามีหมอตํารวจคนหนึ่งที่สงิ หบุรีนี่นะ มาอยูกับอาตมาเปนแรมป แกก็มานั่ง
นอนอยูขางลาง รับใชในวัดนี้ แกรูเรื่องนี้ดี เพราะเคยหาลูกประคําดวยกัน เอาไฟสอง
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ไปตามรู วามันไปอยูขางลาง พอเชาอาตมายังไมไดโยกยายลูกประคําวางหนูกัดบิ่น
ไป ๔-๕ ลูก บิ่นไป มันไปขบ มันมีรยู ังพอจะใชได ก็ไปเรียก พระปลัดประสิทธิ์ มา
เรียกลูกศิษยมา แลวก็เรียกหมอเยื้อน ชโลปถัมภ ที่เปนสมาชิกสมาคมสิงหบุรี
เดี๋ยวนี้แกมากแลว เปนหมอตํารวจ ใหแกมาดู แกก็บอกวา “แน มาไดไง” ก็เอาไฟ
สองดู ก็ขึ้นมาหมดแลว หนูเอามาคืน ดวยการแผเมตตานะ โยมจําไว หนูเอามา
คืน
ผลสุดทายอาตมาก็ไปซื้อสายซอทอมารอยเรียบรอย หมอเยื้อนอยูกับอาตมา
อีก ๒-๓ เดือน บอกหลวงพอไมใหอะไรผมไมวาอะไร ผมขอลูกประคําไดไหม แลว
อธิบดีสมพรก็อยากได คนโนนก็อยากได คนนี้ก็อยากได จะใหใครดี ก็พิจารณาคน
ใกลตัวกอน ก็หมอเยื้อนมารับใชเราเปนป ๆ ก็ใหหมอเยื้อนไป นี่ลูกประคําลูกนี้นะ
หมอเยื้อนยังไปรักษาอยูจนบัดนี้ นี่อํานาจเมตตาลองดูนะ ตั้งแตนั้นมาหนูไมเคยมา
กัดหมอนมุงเลยจดบัดนี้ นี่หนูก็เยอะ อาตมาก็ตองใหกลวยกิน แผเมตตากับมัน เอา
ลองดูนะ แลวจะไมมากัดของเราเลย
ยายผิงกับแมว
มี ยายผิง อยูคนหนึ่ง อยูที่กุฏิอาตมา เดี๋ยวนี้ตายไปแลว อาตมาก็มแี มวมี
หมาอยางนี้แหละ ตอนที่แกอยูเอาตาลปตรตีแมว ยายคนนี้นะก็ลูกเขาไมเลี้ยง อาตมา
สงลูกเรียนเปนใหญเปนโตแลวนะ แลวก็มีลูกสะใภ ไลแมออกมา เราก็ตองเลี้ยงแม
เขาดวยซี ลูกไมเอาไหน พอไดเมียก็ลืมแมเลย แมเลยตองมาอยูกับอาตมา เอาเข็ม
ขัดทองมาฝาก เอาสรอยมาฝากอาตมาไว ก็มารับใชที่วัด พอแมวเขามาตีเลย ทั้งตีทั้ง
เตะ แลวแมวก็ยิ่งขี้ใหญ เห็นไหม แมวนี่แปลก ถาดา มันยิ่งขี้ มันขี้เปรอะเลอะพรม
หมด อาตมาวันนั้นเห็นลงมาจากขางบน ก็ลงมานั่ง ๆ อยูขางลาง แลวแมวทําอยางไร
มันเกลียดยายผิงที่ดามัน มันไปชวนเพื่อนมาชวยขี้ ใหยายผิงเช็ด เห็นไหมแมวที่
บานใครไมรู มันชวนเปนแถวหมดแลวมาถึงขี้เอา ๆ แลววิ่งเลย อาตมาเห็นกับตา
แลว โอย เห็นไหมมันขี้ทีเดียวไมพอนะ มันไปชวนเพือ่ นชวนสมัครพรรคพวก มันมา
ชวยขี้ที่กุฏิอาตมาแลวใหยายผิงเช็ด ยายผิงก็ดาไปเช็ดไป ดาไป อะไรอยางนี้นะ
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เดี๋ยวอีกวันไปชวนเพือ่ นมาอีก ชวนเพื่อนยังไมพอ ชวนหมามาขี้ แหม แมวนี่สําคัญ
เอายังไงนี่เรื่องจริงที่นี่นะ ถามคนทีน่ ี่ดู
อาตมาก็เปลี่ยนใหมพอไมมีแขก เรียกยายผิงมานี่ ยายผิงแกแกแลวบอก
อาตมาขอบิณฑบาต “นี่โยมไปดาแมว มันยิ่งขี้เห็นไหม นี่เห็นไหม” “เห็นเจาคะ”
“และฉันจะทํายังไงเจาคะ ก็แผเมตตาไมออก อยากจะกระทืบเสียเลย อยากจะ
กระทืบแมว” “แหมหลวงพอ เอาอยางงี้เหอะ หาตะคอกใหฉันสักลูกเถอะ จะ
จับไปปลอยแถวพรหมบุรี” บอก “อยา บานแตกสาแหรกขาดอยาไปปลอย วิธี
ของเราอยางนี้ โยมนัง่ กรรมฐานเสียซี”
ยายผิงไมเคยนั่งกรรมฐาน มีใครมา เอาโยม คุณนาคุณลุงคุณปานั่งกรรมฐาน
หลวงพอคนเขาถามวา แกเอาบางหรือเปลา ขาเปลาเลย นึกดูซิ ไมเอาไหนเลย ใน
ที่สุดอาตมาก็บอกใหโยมทําอยางนี้ไดไหม บอกวา แมแมวเอย อยาขี้เลยนะ เรา
กวาดลําบากไปขี้ที่อื่นเถิด ตอไปนี้ฉันจะไมดาแก ฉันจะไมตีแก ใหสัญญากับ
แก ไปขี้ที่อื่นนะ พูดใหเพราะ ๆ ยายผิงพูดกับแมวจะจาหนอยซี แมวมันก็มีชีวติ ชีวา
แมวตามบานที่มาปลอยวัดเพราะอะไร ขี้รดหัวเตา ก็เจาของบานไมมีราศี ไมมีสกุลรุน
ชาติ แมวจึงขี้รดหัวเตา เอาลองดูซิ พอขี้รดหัวเตาแลวทําไง เอามาปลอยวัดแลวที่
หมามันไมขี้ตามถนนหนทางนี่นะ เพราะมันมีระเบียบมันชวนกันขีท้ ี่ทาโนน ไม
เหมือนวัดสุทัศน นกกระจาบขี้ตามถนนเต็มไปหมด นี่มีขี้ตามถนนไหม ไมมีหรอก
มันขี้ที่ทา ถามมันดูซิ ลองไปตีไปเตะ ไมชาก็ขี้ตามถนนหรอก ที่ขี้ตามนี้ไมใชหมาที่
วัด มีคนมาปลอยไว ๒ วันนี้ยังไมไดหัดมัน
ในที่สุดยายผิงก็พูดเพราะ ๆ แมแมวตองพูดอยางนี้ อยาไปตีมัน เตะมัน เสีย
สกุลรุนชาติ เอาตีนเตะแมวเตะหมานี่นะ แมวหมาเสียแมวเสียหมา กลับมาขี้รดเปน
กาลกิณีประจําบาน บางบานมันออกลูกกรอกใหเลย แมแมวจามาทานเสียตรงนี้ แมว
บางตัวมันขี้ในสวม อาตมาเห็นบางตัวมันเขาไปในสวมเลย เอะ แมวมันเขาไปทําไม
หวา ออ ไปถายลงบอนะพอดีเลย ลงโถพอดีเลย บางคนเห็นแมวไปตีไปเตะ เสียสกุล
รุนชาติ ไมใชเสียแมว เสียที่คน คนไมมีสกุลรุนชาติ แมวก็ขี้ใหเช็ดเสียดูนะ อันนี้เรือ่ ง
จริงนะ เลยพูดกับมันดี ๆ แมวก็ไปบอกกับเพื่อนมัน นีต่ อนีไ้ ปยายผิงเขาดีนะ ไมตอ ง
มาขี้ที่นี่ เอะ มันมีบอกกันไดใชไหม แลวตั้งแตนนั้ มา แมวไมเคยมาขี้ที่กุฏิอาตมาเลย
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ยายผิงบอก โอยหลวงพอ ตั้งแตนั้นมาไมตองเช็ดขี้แมวเลย แหมมีตัวเดียว
อุตสาหทําเรา ไปบอกเพื่อนมาขี้ได เห็นไหม ลองดูซี ตอนอาตมาเปนเด็กเคยไป
เที่ยวตามบาน บานโยมเขามีลูกสาวสวย อยากจะไปชอบลูกสาวเขา อาตมาก็ไป ไป
เห็นหมาเยอะ เออ หมาบานพอตานี่เยอะจัง ขวางมันเลย วันหลังเราไปเหาเราคน
เดียว มันจําแมน สิบปมนั ยังจําได จะบอกเทคนิคโยมที่จะไปบานลูกสาวใคร สมมติวา
ติดพันลูกสาวบานใครเอาลูกชิ้นไป หอไปใหได หมามันชอบลูกชิ้น โอยมันจําหนาไว
เลย วันหลังไปมันเชิญ ๆ เอาลูกชิ้นมาหรือเปลา เลียแขงเลียขาลูกชิ้นมาหรือเปลา
อั้นแน ลูกชิน้ ไมไดเอามา วันหนามาตองกัด เอาลองดูซี ถาไมเชื่อตามใจนะ ถาไป
ขวางหมา ไมตองคนหรอก แคหมามันก็เกลียด หมาก็เกลียด เราไปขวางมัน ไปไล
มัน ไปดามัน พูดวาจาสามหาว ไมมีสัจจะวาจา พูดจาไมดี แมวก็เกลียดหมาก็เกลียด
ยังอุตสาหมาชวยขี้นะ วาจะเย็บหมอนไปถวายวัดโนนวัดนี้ แกก็เย็บ ปากก็รับแขก
แกก็หนาสําคัญเหมือนกัน แกดูหนาคนแตงตัวสวย ๆ ยายผิงชงกาแฟทําอะไรใหกิน
แตงตัวปอน ๆ มายายผิงหันกนใหทําไมรูไมชี้ นี่ซีแมวถึงขีร้ ด รับแขก ยังเอาสวย ๆ
นะ คนไมสวยไมรับนะ นีเ่ รื่องจริงที่วดั นี้เอง เดี๋ยวนี้แกตายไปแลว เลาไดเต็มที่ แกอยู
เลาไมไดเดี๋ยวแกไมตมน้ํารอน เอาเรื่องจริงนะลองเอาไปใชดูได
สรุปแลว ไมมีอะไรดีเทาแผเมตตา ไดจากการเจริญวิปสสนากรรมฐาน
เทานั้น ถึงจะตัดใจได และเสียสละไดดวยเมตตาของตน แกบุคคลอื่นได
โดยเฉพาะแกสตั วเดรัจฉาน เราจะเห็นพระธุดงคไปปกกลดไกปามันเชื่อง เขา
เรียกวา สมเด็จพระสังฆราชไกเชื่อง ไงละ ก็เพราะเมตตาไมใชหรือ ไมไดไปฆามัน นี่
แมวนะ เราไปเตะมันเขาไมมีสกุลรุนชาติ มันเปนกาลกิณีของเจาของที่มีจิตใจเลวราย
ไมมีมารยาทเลย ก็ทําใหแมวไมมีมารยาทไปดวย แมวที่ขี้รดบานเลอะเทอะเปรอะ
เปอนนั้น เจาของไมดนี ะ ถาเจาของมีราศี มันก็จะออกลูกกรอกให อยางที่จังหวัด
สิงหบุรี นี่เขาร่ําลือกันวาแมวที่วัดนี้ออกลูกกรอกมีตาเพชร เพชรตาแมวก็ขอไปเลี้ยง
อยางดีเลย แลวออกลูกกรอกใหบานอื่นเลย บานนี้ไมออกให บานนี้ไมมีราศี เลยหนัก
เขาเจาของเคืองเรื่องนี้เลยใสชะลอมลูกทั้งคอก แลวก็หอซะดี ฝากเรือเมลมาขึ้นหนา
วัด แลวเรือมาตอนบาย ๒ โมงนี้ ก็จะฝากผักหญาปลามันมาใหพระสงฆองคเจาในวัด
ก็ตอ งไปรับ ก็ไปเอาชะลอมนั้นมา ก็นึกวาคงจะเปนผัก พอมาก็ดูเปนแมวตั้ง ๑๔ ตัว
บานที่เอาแมวเราไป แลววันหลังก็จดหมายมาวา หลวงพออยาโกรธเคืองเลย ก็ฉัน
เอาไปกลับออกลูกกรอกใหบานอื่นเขาร่ํารวยกัน ฉันเลยก็ตองรวบรวมมาคืน ก็ราศีตัว
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ไมดี แลวดาแมวทุกวัน มันก็ออกลูกกรอกใหนะ มันทองจริง แตมันออกใหรานโนน
ร่ํารวยจนบัดนี้ ดูซี เลี้ยงไวแท ๆ มันไปใหคนอื่นรวย ก็บานนี้รวยไดอยางไร ไมมกี ุศล
เลย ไมมีเมตตาเลย มันก็ไปใหบานอื่นเขา จะเอาอยางไรกันแน บานอื่นเขาจะรวยกัน
แลวบานนี้ไมมีสิริขวัญมงคลอยูในบานของตนเลย วาจาก็ไมดี พูดจาพาทีก็แยมาก
ไมมีธรรมะเลยแมแตนอย ตี ๔ ลุกขึ้นมาสวดมนตแลวที่บานนี้นะ ตี ๔ ลุกขึ้นมาสวด
มนตเลยดาลูกดาหลานที่ตี ๔ ไมใชโยโสภควานะ อาหามาอาเหียมา เอะ ตั้งแตตี ๔
เลย แลวแมวมันจะออกลูกกรอกไดไง ก็ออกใหรานโนนเลย รานโนนก็สวดมนตทุกวัน
ไมตองเลี้ยงแมวก็ยังไดบุญ เห็นไหมแลวบานนั้นมีรถตั้งหลายคัน รานก็เลยรุงเรือง
ขึ้นมา อุตสาหไปเอามาจากวัดดนไปออกลูกใหบานอื่นเขา กระทั่งแมวก็ไมอยากมา
หาหมาก็ไมมาสูจนสะบัด ยังไงลองไปคิดดูเอาเอง คนไหนมีเมตตา นกก็มา หมาก็
มา แมวก็มา คนก็มา ดูซี อยางนี้มีเหตุผลที่นาฟง

อานิสงสของการแผเมตตา
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