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๘๐...
เชาตรูของวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑ ขณะที่ทานพระครูกําหนดจิตออกจากผล
สมาบัติ เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นใกลหู “วันนี้ใชหนี้นกเปดน้ํา” ทานตอบในใจวา “รูแลว” เมื่อหก
เดือนกอนก็มาเตือนครั้งหนึ่งแลว” และยังไมทันจะลืมตา เสียงเดิมบอกอีกวา “ใชหนีเตา
ดวย”
“ก็ใชไปแลวไง ใชไปเมือ่ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๔ ทําไมถึงมาทวงอีก” ทานยังจําได
แมเหตุการณจะผานมาจึงเจ็ดปเต็ม ๆ “วันนั้นใชแคเงินตน แตวันนี้จะคิดดอกเบี้ย”
“เปนอันวา วันนี้ใชสองงานเลยก็ดีจะไดหมดหนี้หมดสิน” จากนั้นทานจึงตั้งจิตแผ
เมตตาไปยังสรรพสัตวและเจากรรมนายเวร โดยเฉพาะนกเปดน้ําฝูงนั้นกับเตาอีกเจ็ดตัวที่
รับจางเขาตม เสร็จกิจดังกลาว จึงลงไปสรงน้ํา แปรงฟน แลวออกบิณฑบาตโปรดสัตว โดยมี
นายสมชายหิ้วปนโตเดินตามหลัง
“โยม อาตมาขอขอบใจที่ใสบาตรใหฉันมานาน วันนี้จะเปนวัดสุดทาย เพราะเวลา
เที่ยงสี่สิบหา อาตมาจะไดรับอุบัติเหตุรถคว่ําคอหักตาย มาบิณฑบาตไมไดอีก ขอใหโยมจงมี
ความสุขความเจริญนะโยมนะ” ทานจะพูดเชนนี้กับผูมาใสบาตรทุกคน หลายคนเชื่อและรูสึก
เสียใจที่จะไมไดพบเห็นทานอีก แตบางคนก็คิดวา “หลวงพอวัดปามะมวงทาจะเพี้ยนเสียแลว
มีอยางที่ไหน มาบอกวาจะตายวันนี้ ใครเลาจะรูวนั ตายของตัวเอง พิกลแท ๆ”
กลับจากบิณฑบาตโปรดสัตว ทานฉันภัตตาหารแลวจึงจดบันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้น
ในตอนเชา เสียงที่มาเตือนนั้นถูกทานบันทึกไวทกุ ถอยคํา เสร็จแลวจึงลงมารับแขกยังกุฏิชั้น
้ าติโยมตองชวยตัวเองแลวนะ พระพุทธองค
ลาง ประโยคแรกที่พูดกับพวกเขาคือ “ตอไปนีญ
ตรัสสอนวา “อัตตาหิ อัตตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปะโร สิยา – ตนแลเปนที่พึ่งแหงตน ใครเลา
จะเปนทีพ่ ึ่งใหคนอื่นได” อาตมาเองก็จะไปในวันนี้แลว”
“หลวงพอจะไปไหนคะ” สตรีผูหนึ่งถาม
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“ไปตาย” ทานเจาของกุฏิตอบยิ้ม ๆ
“หลวงพอพูดอยางนี้ ลูกศิษยลูกหาใจฝอหมด อยาพูดเลนอยางนั้นเลยครับ ผม
ขอรอง” บุรุษผูมาถึงเปนคนแรกที่เขาใจวาทานพูดเลน
“อาตมาพูดจริง ๆ นะ เมื่อเชามืด เจากรรมนายเวรเขามาทวงแลว อาตมาเคยหักคอ
นกเปนสิบ ๆ ตัว แลวก็รับจางตมเตา วันนี้เทีย่ งสี่สิบหาตองรถคว่ําคอหักตาย” คนฟงพากัน
ตระหนก สตรีวัยกลางคนแนะนําวา
“ถาอยางนั้นหลวงพอก็อยาออกไปไหนซีคะ อยาไปขึ้นรถ จะไดไมตองรถคว่ํา”
ทําอยางนั้นไมไดหรอกโยม นี่จะมาแนะนําใหอาตมาโกงเสียแลว โกงใครไมโกง จะให
โกงกฎแหงกรรม อาตมาทําไมไดหรอกโยม”
“แลวหลวงพอไมเสียใจ ไมเสียดายชีวิตหรือครับ” บุรุษอีกผูหนึ่งถาม
“เสียดายทําไมเลาโยม คนที่เสียดายชีวิต แสดงวา เขายังไมเขาใจคติแหงความตาย
การตายก็เหมือนการยายบาน คนที่ทาํ กรรมดีไวมากก็จะไดยายไปอยูบานที่ดีกวา
หลังเกา คือสะดวกสบายกวา แตคนที่ทําชัว่ อาจจะตองยายไปอยูบานในนรก สําหรับ
อาตมาคงจะไดไปอยูบานที่ดีกวานี้ จะนอนตื่นสักเที่ยงวัน เพราะไมตองลงรับแขก” คราวนี้
คนฟงหัวเราะ
“แลวกัน มาหัวเราะเยาะกันเสียแลว นี่อาตมาพูดจริง ๆ นะ บานนี้หาความสุขไมได
เลย ตองทํางานหนักแสนหนัก จนแทบไมมีเวลากินเวลานอน”
“หนูไมเคยเห็นใครเปนแบบหลวงพอเลยคะ” หญิงสาวอายุนอยที่สุดพูด “ขนาดรูวา
จะตองตาย แทนที่จะเศราโศกเสียใจ กลับทําหนาที่ไดตามปกติ เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น”
“นี่ พูดอยางนี้แสดงวายังไมเขาใจ อุตสาหเปรียบเทียบใหฟงก็แลว เอาอยางนี้นะ
สมมุติวาหลวงพอเปนขาราชการชั้นโท แลวอีกสองสามชัว่ โมงขางหนา เขาจะเลื่อนใหเปนชั้น
เอก หลวงพอตองมานั่งเศราโศกเสียใจหรือเปลา หนูตอบมาซิ”
“หลวงพอจะแนใจไดอยางไรละคะ เขาอาจจะลดลงไปเปนชั้นตรีก็ได” หญิงสาวยัง
คลางแคลง
“ไมตองหวงหรอกหนู หลวงพอรับรองวาจะไมเปนอยางที่หนูคิด ถาหนูอยากรูจริง ก็
ตองมาเขากรรมฐาน ปฏิบัติอยางเครงครัด เมื่อใดเกิดปญญารูแจงเห็นจริง เมื่อนั้นความลังเล
สงสัยก็จะหมดไป”
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“ก็หลวงพอจะไปแลวใครจะมาสอนหนูละคะ หลวงพอมีตวั แทนทีส่ ามารถทําหนาที่
แทนหลวงพอไดทุกอยาง มีหรือเปลาคะ”
“ไมมีหรอกหนู ถาจะใหหาแบบนั้นหาไมไดแน เพราะไมมีใครจะเหมือนกันไปหมดทุก
อยาง แมแตฝาแฝดที่หนาตาเหมือนกัน จิตใจยังตางกัน”
“ถาเปนอยางนั้น คนคงไมมาวัดนี้อกี ที่เขามาก็เพราะศรัทธาในหลวงพอ ไมมีหลวง
พอเสียแลว หนูเองก็คงไมมา หนูพูดจริง ๆ นะคะ”
“หนูอยาไปยึดที่ตัวบุคคลซีจะ การเขาวัดก็เพื่อมาแสวงหาธรรมะ แตบางคนเขาวัด
เพราะไปชอบสมภาร ยิ่งสมภารหนุม ๆ โอโฮ สาวแกแมหมายติดกันเกรียวเลย แบบนี้รับรอง
ไมไดบุญ เอาละ ถึงแมจะไมมีอาตมาอยูในวัดนี้อีกตอไป ญาติโยมก็ควรจะมาเขากรรมฐาน
หอประชุมมีพรอมแลว คนสอนก็มีแลว คือพระบัวเฮียว แลวทานก็สามารถเขาผลสมาบัติได
ซึ่งแปลวา ทานมีคุณธรรมสูงพอทีจ่ ะสอนคนอื่น ๆ ได” ทานแจงใหญาติโยมทราบเกี่ยวกับ
พระบัวเฮียว
“แสดงวาทานเปนพระอริยบุคคลใชไหมครับหลวงพอ เพราะผูที่จะเขาผลสมาบัติได
จะตองเปนพระอริยบุคคล ผมวาอยางนอย ๆ ทานตองเปนพระโสดาบัน ใชไหมครับ” ชาย
หนุมถาม
“ก็คงจะเปนอยางนั้น”
“ถาเชนนั้น ผมจะมาเรียนกรรมฐานกับทาน ผมแสวงหาพระอริยบุคคลมานานแลว
ขอกราบเรียนตามตรงวา ผมเริ่มจะเบื่อพระ เพราะเจอแตประเภทที่สอนเกง แตปฏิบตั ิไมได
อยางเชน พระรูปหนึ่งซึ่งผมเคยศรัทธาทานมาก หากเอยชื่อ ผมวาใคร ๆ ก็ตองรูจัก ทาน
สอนเกง สอนออกวิทยุกระจายเสียงทุกวัน แตเบื้องหลังชั่วรายอยาบอกใคร เปรอะไปหมดทั้ง
เรื่องเหลาเรื่องผูหญิง เห็นวาทานมีเงินเปนรอย ๆ ลาน แตผมเชื่อวา เงินชวยใหทานพนจาก
ขุมนรกไมไดแน นับวันพระประเภทนี้จะมีมากขึ้นนะครับ” แมจะรูว าบุรุษนั้นพูดความจริง
หากทานพระครูก็จําตองวางอุเบกขา ทานพูดตัดบทวา
“กรรมของเขานะโยม อยาไปสนใจเรื่องของคนอื่นเลย พระพุทธเจาสอนสติปฏฐาน ๔
ใหพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม ซึ่งลวนแตอยูในตัวเราทั้งสิ้น อยาเอาเรื่องนอกตัวเขามา
แคแบกขันธ ๕ ของตัวเอง ก็ทุกขพอแลว อยาเอาขันธ ๕ ของคนอื่นมาแบกอีกเลย ๕ ขันธ
หนักพอแลว อยาไปเอา ๑๐ ขันธเลย” ทานเปรียบเทียบตลก ยังผลใหคนฟงอมยิ้ม
“วันนี้หลวงพอจะไปไหนหรือคะ” สตรีวัยกลางคนถามขึ้น
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“ไปบรรยายธรรมที่ วัดกวิศาวราราม จังหวัดลพบุรี เขาจะสงรถมารับ” ทานพระครู
ตอบ นายสมชายไมไดทํากรรมมากับทาน จึงไมตองไปรวมชะตากรรมในครั้งนี้
เวลาสิบเอ็ดนาฬิกา นายแพทยสมมิ่ง ผูอํานวยการโรงพยาบาลประจําจังหวัด พา
ครอบครัวมาถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุสามเณรวัดปามะมวง
เขามิไดมานิมนตไว
ลวงหนา ดวยตองการจะใหเปน “สังฆทาน” อยางสมบูรณแบบ
เจาอาวาสวัดปามะมวงฉันภัตตาหารไดมากกวาทุกครั้ง ยังผลใหญาติโยมปลาบปลื้ม
ใจ เพราะปรากฏการณเชนนี้ไมเคยมีมากอน ฉันเสร็จทานถือโอกาสแสดงพระธรรมเทศนา
เพราะตองการสงเคราะหญาติโยมเปนครั้งสุดทาย
โยมผูหญิงคนหนึ่งแอบนินทาทานวา
“แหมหลวงพอทานไมยอมหายใจทิ้งเลยนะ ทุกเวลานาทีของทานชางมีคาเสียจริง” แมจะ
กระซิบเบา ๆ หากผูถูกนินทาก็ไดยิน ทานพูดขึ้นมาลอย ๆ วา
“คนที่หายใจทิ้งเปนคนไมมีประโยชน ไมสมควรจะมีชีวติ อยู เปลืองออกซิเจนเปลา ๆ”
คนฟงพากันยิ้มทั้งที่ในอกสุดแสนเศรา ดวยรูวา อีกไมกี่นาทีขางหนาพวกเขาจะตองสูญเสียปู
ชนียบุคคล เปนการสูญเสียครั้งยิ่งใหญที่สุด
แมจะเปนการเทศนครั้งสุดทาย หากคนฟงก็มิไดตั้งใจฟงเทาที่ควร ดวยมัวกังวลกับ
เหตุการณที่จะเกิดขึ้น เทศนจบ ทานพระครูบอกญาติโยมวา “เดี๋ยวอาตมาจะตองไปบรรยาย
ธรรมที่วัดกวิศ แตจะไปไมถึง เพราะจะเกิดอุบัติเหตุรถชนคอหักตายเวลาเที่ยงสี่สิบหา
อาตมาตั้งใจจะออกจากวัดเที่ยงครึ่ง จะไดไมตองไปตายไกลวัด เขาจะไดเอาศพกลับได
สะดวก” ทานพูดดวยสีหนาทาทางปกติ
“อยากรูไหมวา ทําไมอาตมาถึงตองตายในวันนี้” ทานถาม ไมมีผูใดใหคําตอบ ดวย
ตางก็ทําใจไมได ทั้งสงสารทั้งเสียดายปูชนียบุคคลเชนทาน
“เอาละ ไมอยากรูก็ไมเปนไร แตอาตมาอยากเลา ญาติโยมจะไดเก็บไปคิดเปน
การบาน จะไดเชื่อวาเวรกรรมนั้นมีจริง” เห็นคนฟงหนาตาเศราสรอย ทานจึงพูดขึ้นวา
“ญาติโยมที่รักทั้งหลาย คนที่กําลังจะตายคืออาตมานะ ไมใชญาติโยม ทําไมตองทํา
หนาหมดอาลัยตายอยากกันอยางนั้น” สตรีวัยกลางคนถึงกับปลอยโฮ พูดละล่ําละลักวา
“ถาอีฉันตายแทนหลวงพอได อีฉันยอมตายจริง ๆ ชีวิตอีฉนั หาประโยชนมิได อยูไปก็
เปลืองออกซีเจนอยางหลวงพอวา” ทานพระครูยิ้มเพราะขําในถอยคําของหลอน คนอื่น ๆ ก็
ทําหนาปนยาก จะยิ้มก็ไมใชรองไหกไ็ มเชิง
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“เอาละ ๆ ขอบใจที่จะตายแทนอาตมา แมวาจะเปนไปไมได ทํากรรมแทนกันไมได
หรอกโยม ที่อาตมาตองตายในวันนี้ก็เพราะ กรรมที่เคยหักคอนกกับรับจางตมเตา ตอน
ยิงนกนั่นอยูมัธยมสาม อยูกับยาย เวลาไปโรงเรียนก็ไมเขาเรียน แตหนีครูไปเที่ยวยิงนกตก
ปลา แอบขโมยปนแกปของตาไป แลวอาตมาก็มีความสามารถในการกอกรรมทําเข็ญมาก
เรียกวาทําบาปขึ้น ยิ่งปนแมน เปรีย้ งเดียวนกเปดน้ํารวงมาเปนรอยเลย ใครอยากรูเทคนิค
การยิงก็มาถามได เดี๋ยวอาตมาตายแลวจะไมมีใครบอก” ทานพูดยิ้ม ๆ ทวาคนฟงกลับยิ้มไม
ออก
“ไมมีใครถามหรือ งั้นอาตมาก็จะไมบอก ใหวิชานี้มันตายตามอาตมาไปก็แลวกัน”
ทานพูดเลนเพราะหากมีผูถามขึ้นมาจริง ๆ ทานก็จะไมบอก เพราะสมณะยอมไมแนะนํา
บุคคลไปในทางชั่ว
“ก็รวบรัดตัดใจความไดวา อาตมาเปนแชมปยิงปน แลวอยูมาวันหนึ่งก็หนีไปยิงนก
อีก พอลั่นไกเปรี้ยงนกก็รวงลงมาทั้งฝูง แตมตี ัวหนึ่งมันไมยอมตาย แคปกหักบินไมได ความ
รักชีวติ ทําใหมันวิ่งหนี อาตมาก็วิ่งตาม พอจับตัวไดมันก็จกิ มืออาตมาเลือดพุงเลย ดวยความ
โกรธ อาตมาหักคอมันทันที แถมถลกหนังหัวมันอีกดวย ตอนนั้นเปนคนจิตใจเหี้ยมโหดมาก
เสร็จแลวก็โยนทิ้ง มันยังดิ้นกระแดว ๆ และคงจะอาฆาตพยาบาทอาตมากระทั่งมันสิ้นใจ
สวนเรื่องตมเตานั้น ทําตอนอยูมัธยมหนึ่ง แลวก็ใชหนี้ไปแลวเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม
๒๕๑๔ แตเจากรรมนายเวรเขาบอกตอนนั้นมันแคเงินตน วันนี้เขาจะคิดดอกเบี้ย แหมขนาด
ใชหนี้กรรมก็ยังตองใชทั้งตนทั้งดอก นะโยมนะ” ทานหันไปพยักพเยิดกับโยมคนหนึ่ง แลว
เลาตอ “เรื่องมีอยูวา พวกขี้เมาเขาเกิดอยากจะกินเตาแกลมเหลา ก็ไปซื่อเตามา ๗ ตัว แลว
จางอาตมาตม ใหคาจางหนึ่งบาท
“บาทเดียวเองหรือคะหลวงพอ” สตรีผูหนึ่งถาม
“บาทเดียวนะมากแลวนะโยม สมัยนั้นกวยเตี๋ยวชามละสามสตางค เงินหนึ่งบาทซื้อ
กวยเตี๋ยวกินไดหนึ่งเดือนกับสามวัน อาตมาเอาเงินเขามา แลวก็จัดการกอไฟ เอาหมอดินใบ
ใหญใสน้ําขึ้นตั้งบนเตา พอน้ําเดือดก็เทเตาเจ็ดตัวลงไป เตามันดิ้นใหญ คงจะสามัคคีกนั ดิ้น
เพราะหมอแตกเลย พอหมอดินแตก มันก็พากันตะเกียกตะกายหนีเอาตัวรอดเขากอไผไป
โยมเชื่อไหม น้ําตามันไหลพราก ๆ แลวมันก็ใชสองขาหนาปาดน้ําตา ที่โบราณเขา
เปรียบเทียบวา รองไหน้ําตาเปนเผาเตา อาตมาก็เพิ่งประจักษตอนนัน้ แหละ เห็นแลวรูสึก
ทุเรศนัยนตา เลยปลอยใหมันหนีไป พวกขี้เหลาเขาก็โกรธ จะเอาคาจางคืน อาตมาก็ไมยอม
คืนให เลยไปลักปลาเค็มปามาปงใหเขากินแทนเตา โดนปาดาแหลกเลย นี่แหละกรรมที่
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อาตมาทําไวในวัยเด็ก แลวก็กําลังจะไปใชหนี้อกี ไมกี่นาทีขางหนา” ขณะนั้นเวลาเที่ยงครึ่ง
รถที่ทางวัดกวิศาวรารามสงมารับนัน้ รออยูแลว
“เอาละ อาตมาเห็นจะตองลา ขอใหญาติโยมจงหมั่นเจริญกรรมฐาน ถาใครคิดถึง
อาตมา ก็ใหปฏิบัติมาก ๆ เอาละ ขอใหโชคดีมีความสุขทุก ๆ คนนะโยมนะ”
รถที่มารับทานพระครูเปนรถสองแถวเกา ๆ เจาอาวาสวัดปามะมวงนั่งหนาคูกับ
คนขับ สวนอุบาสกในชุดนุงขาวหมขาวที่มาดวย ไดยายมานั่งขางหลัง รถแลนออกจากวัด
ตรงไปยังถนนสายเอเชีย เมื่อถึงทางแยกเขาจังหวัดลพบุรี คนขับจึงชิดขวาเตรียมตัวเลี้ยว
ถนนฝงตรงขามมีรถวิ่งมาหลายคัน จึงตองหยุดรอจังหวะที่จะเลี้ยว
ขณะนั้น รถทัวรของบริษัททันจิตวิ่งแซงรถคันอื่นมาดวยความเร็วสูงถึง ๑๔๐
กิโลเมตรตอชั่วโมง คนขับมองไมเห็นรถสองแถวที่เปดไฟเลี้ยวขวาอยูขางหนา จึงชนโครม
เสียงดังกองราวกับฟาถลม รางของภิกษุวัยหาสิบเศษ กระเด็นออกจากตัวรถในลักษณะถลา
รอนดุจเดียวกับนกที่ถูกยิง ลอยละลิ่วไปตกลงบนพื้นถนน หางจากตัวรถถึงยี่สิบวา คอหักพับ
ลงมาถึงราวนม หนังศีรษะเปดตั้งแตหนาผากถึงทายทอย ทานพระครูเจริญไดชดใชกรรม
ของทานอยางกลาหาญที่สุด เมื่อเวลาสิบสองนาฬิกาสี่สิบหานาที ของวันที่ ๑๔
ตุลาคม ๒๕๒๑.
จบบริบูรณ
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