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เจริญสุขพระภิกษุสามเณรนวกะทีอ่ ุปสมบทเปนพระภิกษุและบรรพชาเปนสามเณรใน
วันนี้
วันนี้จะชี้แจงใหโอวาท ปลูกศรัทธาใหกอน เหมือนปลูกตนไม รดน้ําพรวนดิน ใสปุยมันจึง
จะงาม ภิกษุสามเณรทัง้ หลายโปรดปลูกความเชื่อ ใหมีจิตใจตั้งมั่น ใหมีกุศล ไมอยางนั้นเราไมมี
ศรัทธา ไมมคี วามเชื่อ ไมมีความเลื่อมใสไมไดผลนะ ตองทําดวยศรัทธาทําดวยความเคารพ ทํา
ดวยจิตสงบ ทําดวยความถูกตอง ทําดวยปญญาของตน โปรดฟงโอวาทสืบตอไป ณ บัดนี้
ภิกษุสามเณรนวกะที่รักทั้งหลาย ทีเ่ รามาบวชกันเรียกคํากลาง ๆ วา บวชแยกประเภท
ไปเปนการบรรพชาอุปสมบท เราจะบวชเปนพระภิกษุจะผานการบรรพชากอน เรียกวา
สามเณร
โบราณทานพูดไว บวชเณรใหแม บวชพระใหพอ เขาพูดกันอยางนั้น เรามานึกดูวา ทําไม
หนอบวชเณรจึงใหแม บวชพระใหพอ
เราจะเห็นลานนาไทย มีลูกแกวลูกขวัญตัวเล็ก ๆ นอย ๆ ปูยาตายาย รับมิ่งชิงขวัญ ลูก
เกิดมาเปนชาย เขาเรียกลูกแกวลูกขวัญ ลูกที่จะดํารงวงศตระกูลตอไป
บรรพชาเปนสามเณรลานนาไทย เขาจะแหรอบบาน ขี่คอแตงตัวเหมือนเทวดา วาบานนี้
มีชายโสภา ลูกดีมีปญญา ลูกแกวลูกขวัญ แหกันรอบหมูบา นของตน
เขามาวัดแหมา ญาติวงศพงศามากมายเปนการรับมิ่งชิ่งขวัญ วาลูกแกวลูกขวัญยังเด็ก
เล็กนัก มาบรรพชาเปนสามเณร คนแกคนเฒาก็มารับมิ่งชิงขวัญ เชิญบายศรีขึ้นหลัก ดอกไม
นานาชนิด และเอาดายสายสิญจนมาผูกมือลูกหลานรับมิง่ ชิงขวัญ เรียกสามเณรแกวสามเณร
ขวัญ จะดํารงวงศตระกูลเขาตอไป
นี่แหละพอแมครั้งโบราณรักลูกอยางนี้ เขาก็ตองใหลูกดีตั้งแตลูกหัวเทากําปน เล็ก ๆ
ไมใชมาวิ่งเลนกันนะพอเณร
วันนี้เขามาเลาเองนะ เขามาเห็นเณรเขาดีใจ ยังไมทันบวชไดกี่วันเลยเรียบรอย หลวงพอ
ดีใจมากตรงนี้ซิ นาศรัทธาของประชาชน มาเห็นพอเณรพอพระเรียบรอย
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มีทั้งครูอาจารยสอนบาลีสรางความดีในปริยัติ แตปฏิบตั ิไมมียังไมได ตองมีทั้งภาค
วิชาการและภาคปฏิบัตกิ าร
ภาคทฤษฎี คือ วิชาการที่เรียนตัวหนังสือ ภาคปฏิบัติการที่เรียกวา ปฏิบตั ิตาม
ตัวหนังสือ ปฏิบัติตามวิชาการภาคทฤษฎีนนั่ เอง
หลวงพอดีใจที่เขามาเลี้ยงเพลกันในวันนี้ ถามวา “หลวงพอ! บวชไดกวี่ ัน” ตอบวา “เมื่อ
วานนี้เอง” เขาบอกวา “โอย! เรียบรอยดีนี่”
พูดเทานีห้ ลวงพอชื่นใจ ดีใจมาก ไดสามเณรแกว สามเณรขวัญ มิง่ ขวัญคือความดีมี
ปญญา
สิริ แปลวา มิ่งขวัญ เราเกิดสิริแลว พอเณรมีสิริมิ่งขวัญมงคล ที่เราจะมาสรางกุศลกันนี่ดี
มาก ขอโปรดปฏิบัติตามครูอาจารยอีกดวย
สามเณรแกว คือ แกวสารพัดนึก แกวเจียระไน เรามาบวชเณรก็มาเจียระไนตรงไหน ก็
มาฟงวิทยาการ มาฟงคณาจารย พระครูสังฆรักษ และพีเ่ ลี้ยงทุกทาน ชวยพอเณรทําแกใหใส
สะอาด เจียระไนใหมันแวบวาบ นี่ลูกแกว
ลูกขวัญ มิง่ ขวัญมงคล หมายความวา แกวเจียระไนดีแลว ใสสะอาด แวบวาบ แกว
เจียระไนราคาแพงพอเณร ไมมีขนุ ไมมีฟอง
เจียระไนก็คอื บวชเรียนปฏิบัติธรรม ครูอาจารยมาก็เจียระไนสามเณรแกวก็แวววาว
ระยับ จับหางตาคน
เณรแกวเณรสิริมิ่งขวัญเกิดแลว ถาแกวไมดี แกวไมเจียระไน แกวมัว ไมมีมิ่งขวัญมงคล
ไมใชลูกมิ่งขวัญ ไมใชลูกแกว เปนลูกลิง คาง บาง ชะนี หาดีไม ตรงนี้ พอเณรตีวามหมายออก
นะ อยาเปนลิงนะ
เณรแกวก็คือปฏิบัติธรรมฟงครูอาจารย แลวก็ปฏิบัติตาม เปนการเจียระไนแลว เหมือน
เพชรมีหลายเหลี่ยม สองแสงแวบวับ
เหมือนเรามีวิชาความรู ปฏิบัติธรรมได จะมีหลายเหลี่ยม สงแสงออกระยิบระยับ
พระภิกษุก็เชนเดียวกัน บวงในพระศาสนาก็คือ บวชเรียน บวชปฏิบัติ ไมใชบวชกินกับ
นอน บวชคอยงาน บวชสังขารเสื่อม แตบวชดวยเลื่อมใส ตองอดทนตอสู มาเจียระไน
เชนเดียวกัน
โบราณลานนาไทย เวลาบวชพระภิกษุ บรรลุนติ ิภาวะแลว ดีแลว รูแลว ไมตองไปแห ไม
ตองมาใหพรมาก
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จะเขาเฝาพระพุทธเจา มีเถิดเทิงเทิ้งบอง เอานาคขี่คอแลวเตนไปเปนบาป ขอเรียน
พระภิกษุนวกะไวดวย เปนบาปนะ
เขตพัทธสีมาเปนที่เคารพ ทําไมเอาเหลาไปกิน เอาเทิง้ บองไปแห แอนหนาแอน
หลัง ลอเลียนพระพุทธเจาเปนบาปที่สุด
เขาเขตการเคารพคือเขตพุทธาวาส เปนที่ประทับของพระพุทธเจา ตองถอดรองเทา หุบ
รม ตองหมผา อยางนี้เปนการแสดงความเคารพ
นี่เราถือเปนกรณีพิเศษ ถาฝาฝนขืนกระทําแสดงวาไมเคารพพระบรมครูศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจา ขาดการเคารพ ไมไดบญ
ุ ไมไดความดีดวย แคการเคารพกันยังทําไมได ไหนเลยละจะ
ไปเรียนวิชาตรงไหน
ไมเคารพครูบาอาจารย ไมเคารพสถานที่ ทีเ่ ปนพุทธาวาส เปรียบปฏิมากรรมแทน
พระพุทธเจา จะเอาคําสั่งสอนตรงไหน มันจะไมมีศรัทธา
พอเณรตองปลูกศรัทธา ปลูกความเชื่อ พอใจอดทน ถึงจะสรางกุศลในการบวชนี้ได
อธิกุศล แปลวา เอาบุญมาใสใจตนเอง คือ การบวชนี่เอง ไมใชไดบวชสงเคราะห เราจะ
สงเคราะหคนอื่นยังไงก็ตาม ยังใชไมได ตองสงเคราะหตัวเองกอน ชวยตัวเองกอน เรียกวาบุญ
อธิกศุ ล
โดยเฉพาะชายชาติเชื้อ ที่พอเณรมาบวชกันนี้ พอเณรไดดวยตนเอง พอแมปูยาตายาย
เขาไมไดรับผิดชอบใหกันได แตลูกเณรไดลูกพระได ยกตัวอยางถวายไดแลวดวยความศรัทธา
ดวยความเชื่อความเลื่อมใสแลว พอแมดีใจไหม พอแมรักลูกคิดปลูกฝงใหลูกตั้งตนฝกรีบรักษา
ใหลูกไดดีมวี ิชา ใหลูกไดตั้งตนเปนคนดี
พอไดทราบวาลูกเณรดี ขยันดี เรียนหนังสือดี บวชแลวไดดี พอแมตื้นตันน้ําตาไหล ดีใจ
มาก
ปที่แลว พอแมของพอเณรมานัง่ ฟงพระ ลูกเณรของเขาเปนองคยถาสัพพี เขาน้าํ ตารวง
สะอึกสะอื้นเลย
อาตมาถามวา “โยม เปนอะไร ผีเขาหรือ”
เขาบอกวา “โอโฮ! หลวงพอเอย ฉันไมรูเลยวา ลูกเณรฉันสวด ยถาสัพพีได ฉันตื้นตันใจ
มาก”
อยางนี้ซิพอแมได พลอยไดกับลูก อยางนี้นะ
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พอเณร พอพระ สนใจศรัทธาเชื่อมั่นดวยตนเอง อดทนตอสูดวยตนเองแลว รับรองโยม
ของพอเณรตื้นตันใจ
สมัยกอน พอแมเขาทําบุญจะจองดูแตลูกเณรของเขาเทานั้น นีแ่ หละบวชแทนคุณ
อันหนึ่ง เห็นผาเหลืองขึ้นก็ชื่นใจ
ภิกษุนวกะทีร่ ัก พอแมเห็นภิกษุสรางความดีอุทิศสวนกุศลใหบิดามารดา โยมพอโยมแม
มาก็ชื่นใจ ตรงนี้เปนผลไดดวยการบวช พอแมจะดีใจอยางลึกซึ้ง
เมื่อ ๓๐ ปมาแลว คนขางวัดอัมพวันนี้ เอาลูกมาบวช พอแมไมเคยทําบุญ แตหาปลา ดัก
ปลาไหลบาง พอลูกบวชเขาก็จูงพอแมเขาวัดได
พอแมมาตอนแรกก็เขิน ไมเคยตักบาตรก็ไดตักบาตร ไมเคยทําบุญก็ไดทําบุญ ตรงนี้เปน
ผลพลอยได ขอหนึ่งของพอพระพอเณร
ลูกเณรลูกพระพระภิกษุนวกะ เราชวยพอแมไดมาก ชวยพอแมใหหายจากตกนรกได จะ
ยกตัวอยางใหสามเณรฟงวา ชวยพอไดยังไง อยูใตวัดนี่เอง เปนตัวอยางเรื่องจริง
มีตาแปะแกคนหนึ่งชื่อ อาฮวด แซตั้ง ไวหนวดยาว เปนอากรหนองทําสัมปทานกับ
รัฐบาล หาปลาอยูทางทิศตะวันออกของวัดอัมพวัน เรียกวาบางชัน เดี๋ยวนี้น้ําแหงหมดแลว และ
เลี้ยงหมูเปนรอยตัว
มีลูกชื่อ อาเฮง ยังเล็กนัก อายุ ๘-๙ ขวบ ตองไปเก็บผักบุงมาเลี้ยงหมู
เตี่ยฮวดก็ไมอยากทําบุญ ใครมาเรี่ยไรก็ทาํ สลึงนึง บอกภรรยาจาโบวา ทําสลึงเดียว แต
สมัยกอนสลึงนึงก็หายากแลว
พอเณรเอย กวยเตี๋ยวชามละ ๓ สตางค สมัยกอนขาวเกวียนละ ๒๐ บาท ทองคําหนัก
บาทละ ๒๐ บาท
พอเณรจงตั้งใจฟงนะ อาเฮงยังเด็กเล็กนัก ขี้เกียจไปเก็บผักบุงมาเลี้ยงหมู อาเตี่ยฮวดก็
บังคับลูก
อาตี๋เฮงโตขึ้นอายุ ๑๓-๑๔ ป คิดเรียนหนังสือจีน หนังสือไทย พูดภาษาจีนได
อาเฮงหนีไปบวชเณร เพราะขี้เกียจเลี้ยงหมู อาฮวดตามไปวา เพราะไมมีศรัทธาเลย
บอกวา
“อาเฮงเอย มาบวชเณรทํามาย ไปขอขาวชาวบานกิน ขาวเรามีกินเยอะแยะ สึกเดี๋ยวนี้”
แลวดึงมืออาเฮงตกใตถนุ ไป อาเฮงลุกได หมผาแลวก็วิ่งออกจากวัด หนีออกทางหลังวัด
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อาฮวดก็บอกกับสมภารวา “อาสมภารเอย อาเฮงกลับมาสึกใหอั๊วนะ อยาใหมันบวชนะ
บวชกินขาวสุกวัด ขาวปลาอั๊วมีเยอะแยะ เงินทองอั๊วมีมากหลาย อยาใหบวชนะ สมภารไมดี เอา
ลูกอั๊วมาบวชได”
สมภารก็พูดวา “โยมฮวด ก็เอาเฮงเขามีศรัทธา เขาทองหนังสือเกง ไมใชวามาถึงอาตมา
จะบวชใหเมื่อไร เขามาอยูวัดเปนเดือนแลวนะ และอาตมาก็ถามแลววา “หนูพอแมอนุญาตหรือ
เปลา” เขาก็ตอบวา “อนุญาตครับ” อาตมาก็ไมทราบนี่ เห็นวาเด็กมีศรัทธา
เด็กตัวนิดเดียวอายุ ๑๔ ขวบ ทองหนังสือไดหมดภายในไมกี่วัน แถมสวดมนตไดดวย
เลยอาตมาก็ยืนยันกับอาตี๋เฮงวา “ถาอยากบวช ทองใหไดหมด” อาเฮงทองหมดเลย
อาเฮงอายุ ๑๔ ป ทองเจ็ดตํานานจบ ทองพิจารณา ยถาปจจยังจบ พุทธคุณ ธรรมคุณ
สังฆคุณ พาหุงมหากาจบ นี่อาฮวดเอย อาตมาจึงบวชใหเขา เพราะเขามีศรัทธา เขามีความเชื่อ
เขาเลื่อมใสพุทธศาสนาตั้งแตเปนเด็ก ๆ
“อาฮวดใหเขาบวชเถอะ”
“ไมลาย ไมลาย ถาอาสมภารไมสึกใหอั๊ว นาดูนะ วันหนาอัว๊ มาใหม เพราะอั๊วจะไปเลี้ยง
หมู”
อาฮวดก็กลับไปทีบ่ างชัน ไปเลี้ยงหมู
อยูได ๗ วันอาเฮงไมสึก อาฮวดก็ไปตอวาสมภารอีก “อาสมภารเอย ลื้อสัญญากับอั๊ววา
จะสึกให”
สมภารก็บอกวา “เฮย! โยมฮวดเอย ก็เขามีศรัทธา ตอนนี้กําลังนั่งกรรมฐาน”
อาฮวดก็บอกวา “กรรมฐานอะไรฮะ กรรมฐานตรงไหนฮะ”
สมภารก็พูดวา “เออ! พูดกันไมรูเรื่อง เตี่ยฮวดกลับไปเถอะ เตี่ยฮวดใจเย็น ๆ ขณะนี้พอ
เณรเขาไปนัง่ กรรมฐานที่วัดโนน”
“วัดอะไรฮะ อั๊วจะตามไป”
สมภารก็ไมบอก บอกวาไปวัด ๆ หนึ่ง ไปนั่งวิปส สนากรรมฐาน
อาฮวดบอกวา “ฐานอะไรฮะ จะมีกินมีใชเหรอ ไปเลี้ยงหมูดีกวานะ ไดเงินดี”
สมภารก็นิ่ง ไมพูด ตาฮวดก็กลับไป
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ในเวลากาลตอมา อาเฮงมีอายุบรรลุนิติภาวะ ๒๐ กาลฝน สมภารก็จัดบวชให อุปสมบท
ในพระพุทธศาสนา โดยเรียนวิปสสนากรรมฐาน
อาเฮงเรียนภาษาจีนกลาง พูดจีนได พูดไทยได พูดลาวได พูดแตจิ๋วได พูดฮกเกี้ยนได
และพูดจีนแคะได เขียนหนังสือจีนไดดวย เพราะอํานาจกรรมฐานที่อาเฮงไปเรียนมา และก็ไป
เรียนกับซินแส
อาเฮงเลาใหหลวงพอฟงวา นี่คุณ เรานั่งกรรมฐานตอนใกลบวชที่เตี่ยฮวด เตีย่ โยม
ของผมฆาหมูทุกวัน ผมก็ขออุทศิ สวนกุศลใหเตีย่ ฮวดเจริญรุงเรือง เลิกฆาสัตว ใหไป
เมืองสวรรคใหได
บวชพรรษาแรก เตี่ยฮวดก็มารังควานอีกขวางกุฏิ ขวางตูชั้วพังหมด เปนตูใสผา ไตร
อาฮวดมากับนองชาย พยายามจะมาฉุดคราอาเฮงใหสึก “อาเฮง นี่ลื้อไมเชื่ออั้วนะ มา
บวชทําไมอีกละ”
อาเฮงสึกมิได เพราะตองการชวยเตีย่ เตี่ยจะไปนรก เลยมานั่งกรรมฐาน มีศรัทธาชวย
เตี่ย
ในเวลากาลตอมาได ๓ พรรษาเศษ เตี่ยฮวดเปนลมตาย ไมไดฉีดยา เมื่อกอนแพทยหมอ
หายาก
ตายแลวก็เอาใสโลง ผูกตราสังมัด มีธูปเทียนใสมือ มีผา กรองไมมียาฉีด มีผา ขาวคลุมโลง
เทานั้น จะสวด ๗ วัน ๗ คืน เมื่อสวดเจ็ดคืนแลวจะเขาฮวงซุยตามประเพณีจีน ตอนนั้นอาเฮง
ทานก็เปนสมภารแลว เปนสมภาร ๔ พรรษา เปนเจาอาวาสวัดฉางปูน ปจจุบนั เรียก วัดพุ
ทธาราม ต.บานแปง อ.พรหมบุรี จ.สิงหบุรี
อาเฮงเลาใหหลวงพอฟงวา พอสวดถึงคืนที่ ๓ ประมาณ ๔ ทุมเศษ เสียงที่โลงดังกุกกัก
กุกกัก
เขาก็นึกวาหนูวิ่ง หลวงตาองคหนึ่งชื่อ หลวงตาพวง เปนพระหนุมบวชไมกพี่ รรษานั่ง
สวดเปนองคแรก ก็สงสัยเสียงโลงดังกุก ๆๆ
สวดไป ๒ จบแลว หลวงตาพวงก็บอกวา เอย! เอาตะเกียงมาซิ มันหนูหรืออะไรเขาไปอยู
ในโลงผี
เมื่อเปดผาขาวออก อาฮวดลืมตาแปว พูดไมได เสียงแหบแลวเอาศอกถองโลง
เปดดูแลวก็ยิ้ม ตาลืม แลวยังกระแทกโลงอีก
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ในที่สุดก็ฮือฮาเลิกสวด เอาเตี่ยฮวดออกจากโลง แกมัดตราสังที่มัดไว เอาธูปเทียนออก
ถอดเสื้อออกหมด เหงื่อกาฬไหล หยอดน้ําหมด ๑ แกว อาฮวดเริ่มพูดได
พูดไดแลวก็เลาใหฟง คืนนั้น คืนยันรุงตลอดแจงไมมีใครนอน อาฮวดยังลุกนั่งไมได ยัง
นอนอยูก็เลาใหฟงดังตอไปนี้
อาฮวดเลาบอกวา เออ! เตี่ยจะเลาใหฟงนะ ตองขอสมาลาโทษใหเตี่ยที่ไปขอใหอาเฮงสึก
เปนบาปจริง ๆ เตี่ยสลบไปแลวก็ไปเมืองนรก มียมพบาลมาซักถาม
“อาฮวดเอย ทําบุญหรือเปลา เมื่ออยูโลกมนุษยทําบุญอะไร”
เตี่ยฮวดก็บอกวา “โอย! อั๊วทําบุญไมเปนฮะ ทําบุญอาลาย อั๊วไมไดทาํ ”
“นึกใหดี ลื้อทําบุญอะไร”
“อั๊วไมไดทําอาลาย”
“ทอดกฐินผาปา หรือเปลา”
“อั๊วไมไดทอดกับเขา เขามาบอกบุญก็ทําสลึงนึง ใครมาบอกก็สลึงนึง บอกับจาโบไว ไม
เคยขัดบุญ แตอั๊วไมรูจกั บุญ อั๊วเห็นวาไมมีประโยชนอะไรในการทําบุญ”
ยมพบาลก็ถามตอไปอีก “อาฮวดตองทําบุญนะ ทําอะไรนะ บอกมาหนอยเถอะนะ”
อาฮวดก็ตอบวา “ไมไดทํานะ อั๊วไมไดทํา”
“อั๊วเลี้ยงหมู และมาอยูหนองมีปลาเนา เอารําใหกินก็พอแลว และขายเปนสิบตัว รอยตัว
นะ อั๊วเลี้ยงมากมาย”
“ออ! มีอาชีพ ๒ อยางเทานั้นหรืออาฮวด ทําบุญอะไรอีก”
“ไมร”ู
พรึบทันที ไฟนรกเกิดขึ้น ไฟอบหายใจไมออก และอาฮวดไปเจอเพื่อนนายอากร
หนองที่ตายไปกอน อยูที่นั่น ไปลงกระทะทองแดง พออาฮวดเห็นควันขึ้นมาก็รอ ง
“ไอยา! อาฮวดหายใจไมออกแลว” พอไดสักครูหนึ่งก็สําลักควัน แลวแหงนดูบนอากาศ มี
ผากาสาวพัสตรมาพัดโบก ควันหายไปเลย นึกขึ้นได
“โอย! อายมพบาลเอย อั๊วนึกออกแลว อาเฮงมันบวชนะ อั๊วนึกออกแลว อั๊วไมไดทําบุญ
หรอก มันหนีไปบวชเณร อั๊วไปตามมันแลวมันก็ไปบวชพระ อั๊วก็ไปตามมันอีก มันก็ไมสกึ
ตอนนี้มันเปนสมภารเจาวัดแลว”
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“สมภารวัดไหน” ยมพบาลถาม
“สมภารวัดฉางปูน”
แลวควันก็หายไปเลย พอควันหายไปแลว อาฮวดรอง “โอย! อาเฮงชวยเตี่ย ผาเหลืองมัน
มาโบกอั๊วควันหายไป อั๊วหายใจออกแลว เอาเฮงเอย ชวยเตี่ยไดมากนะอาเฮงนะ”
เมื่อเปนเชนนี้แลว ยมพบาลก็พูดตอไปวา “อาฮวดเอย นี่อาเฮงชวยละ อาเฮงไปศึกษา
วิปสสนากรรมฐานชวยเตี่ยได”
อาฮวดก็พูดวา “อั๊วเสียใจ อายมพบาลเอย อั๊วเสียใจมาก ๆ นะ ไปหาสมภาร ๆ บอกอยา
มายุงกับเณรเลย กําลังนั่งกรรมฐาน เปนบาป โอย! กรรมฐานนี่ชวยเตีย่ ไดนะ เตี่ยจะตองนั่งบาง
อยาเอาโทษเอากรรมเตีย่ เลย”
ยมพบาลพูดตอไปวา “อาฮวดกลับไปเมืองมนุษยใหม เพราะอาฮวดถึงคราวตายแลว แต
ลูกชายชวยเตี่ยได ใหอายุยืนยาวตอไป”
เปนเรื่องจริงที่วัดพุทธารามนี่เอง อาเฮงเปนอาจารยของผมเอง เปนกรรมวาจาจารยของ
ผม
เลยอาฮวดก็ฟนคืนมา ก็เลาใหญาติโยมฟง พอได ๓ วันลุกนั่งได และก็เสียงดัง บอกอา
เฮงวา
“อาเฮงลูกเอย อยาสึกนะ อยาสึกเลย ลื้อชวยอั๊วไดนะ ควันมันมาก อัว๊ เห็นผาเหลืองลื้อ
มาโบกใหควันหาย นึกไดก็บอกยมพบาลเขาขอใหกลับมาอยูกับลูกชายรักษาอุโบสถศีล รักเตี่ย
อยาสึกนะ” เมื่อกอนบังคับใหสึก
สรุปใหยอใจความ อาฮวดก็มาอยูกับอาเฮงที่วัดพุทธาราม รักษาอุโบสถ วันพระกินเจ ไม
กินเนื้อสัตวไปตลอด
เหตุการณเปลี่ยนแปรผัน อาเฮงบวชได ๕ พรรษา เกิดติดพันลูกสาวนายอําเภอพรหมบุรี
อยูที่บานแปง อาเฮงจะสึกไปมีครอบครัว คิดแปรผันไปเสียแลวก็ตองบอกโยมเตี่ย
“โยมเตี่ย อาตมาคิดวาจะสึกนะ คนที่มาไหวเตี่ยนะเปนลูกสาวนายอําเภอ อาตมาจะสึก
ไปแตงงานกับเขานะ และจะไปเมืองจีนนะ”
เตี่ยรองไหเลย “อาเฮงรักเตี่ยไหม”
“ก็เมื่อกอน เตี่ยมาบอกใหอาตมาสึกไงละ”
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“รูแลว อยาถือโทษโกรธเตี่ยเลย ชวยเตี่ยไดมากนะ อาเฮงนั่งกรรมฐานชวยเตี่ยขึ้นจาก
นรกกลับมาใหม มารักษาอุโบสถอยูกับพระลูกชาย นั่งกรรมฐานทีพ่ ระลูกชายสอน ทําไมจะ
หนีเตี่ยเลา อาเฮงคิดใหดีนะ จะสึกทิง้ เตี่ยอยูในวัดหรือ”
ก็ไดความออกมาวา อาเฮงตองตัดสินใจไมสกึ สรางศาลา สรางโบสถวัดพุทธาราม
อาตมายังเปนฆราวาส เอาปพาทยไปชวยทาน
พอสรางศาลาเสร็จ สรางโบสถเสร็จ เตี่ยฮวดตาย ไดทําพลีกรรมมากมาย หลวงตาเฮงก็
เจริญกุศลทักษิณานุปทาน ตลอด ๗ วัน ๗ คืน มีศักดิ์ศรี เพราะลูกลายเปนพระปลัดกิมเฮง
เสร็จแลวก็เอาไวในฮวงซุยอยูหนาโบสถ ยังอยูเดี๋ยวนี้ มีพยานหลักฐาน
ในเวลากาลตอมา กรรมวาจาจารยของหลวงพอคือ พระครูถาวรวิริยะคุณ พระปลัด
กิมเฮงนี่เอง กอนที่จะมรณภาพทานก็เรียกหลวงพอไป ทานไมไดเจ็บ ทานบอกวา
“นี่เธอเปนลูกศิษยเรา โปรดฝากเรื่องนี้ไวดวย ขอฝากพระสมเด็จองคละบาท เมือ่ สมัย
บวชเณรใหมา ๑ แผง เปนสมเด็จพุฒาจารยวดั ระฆัง มอบใหลูกศิษยไป และขอสั่งไวเปนครัง้
สุดทายวา ถาผมมรณภาพ ทานพระครูจัดการทําศาลาฮวงซุย อยาเผาไมไดเด็ดขาด เอาเตี่ยไว
ทิศบูรพา เอาผมไวทิศตะวันตก”
เดี๋ยวนี้ผมสรางไวเรียบรอยแลว นี่คือพระครูถาวรวิริยะคุณ อาจารยของผมเอง ถาอยู
เดี๋ยวนี้ครบ อายุ ๘๙ ป อุปชฌายของผม ถาอยูเดี๋ยวนี้ ๑๒๐ ป ตายหมดแลว
ขอฝากพอเณรไว ภิกษุสามเณรโปรดทราบ ปลูกฝงตั้งศรัทธาใหเชื่อมั่น นี่แหละกฎแหง
กรรมมาแลว ลูกมาบวชเณรบวชพระ พอแมไมอนุญาต แทนคุณบิดามารดาไดแน ๆ เตี่ยฮวด
เปนตัวอยางเรื่องจริง
หลวงพอทราบมาอยางละเอียดเลย นี่แหละลูกเณรตัวเล็ก ๆ นั่งกรรมฐาน พอแมเห็น
น้ําตารวงเลย ปติลูกดี มีปญญา....
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