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เรื่องของตาเคลิ้มนี้ เปนเรื่องจากประสบการณที่อาตมาไดรับรูมาเปนเวลานานแลว
ประมาณป พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งในสมัยนั้นอาตมาเพิ่งเริ่มที่จะสรางพระอุโบสถหลังใหม เรื่องนี้
นาจะเปนอุทาหรณเตือนใจพุทธศาสนิกชนเปนอยางดี จึงขอนํามาเลาในวันนี้
ตาเคลิ้มมีบา นอยูที่ฝงธนบุรีใกลริมฝงคลอง จึงตองอาศัยใชเรือเปนพาหนะสัญจรไป
มา แกมีภรรยาชื่อยายวาด นิสัยชอบทําบุญ ทําทาน และชวยเหลือกิจการงานของวัดอยาง
สม่ําเสมอ ผิดกับตาเคลิ้มซึ่งแมจะเปนคนร่ํารวย แตเรื่องของการทําบุญนั้นกลับไปชอบเลย
และมักจะคอยขัดขวางยายวาดในเรื่องการทําบุญอยูเสมอ แมแตการอนุโมทนาสาธุการแกก็
ไมยอมทําแตประการใดเลย
การทําบุญที่แกเคยทําก็มีแคการรวมสรางสังกะสีสําหรับมุง
หลังคาศาลาของวัดที่อยูใ กล ๆ บานแก จํานวนหนึ่งแผนเทานั้น เพราะมัคทายกวัดนั้นไดมา
คะยั้นคะยอใหแกชวยทําบุญ จึงตองจําใจทํา ในบางครั้งที่ตาเคลิ้มยอมไปวัดก็เพราะจะไป
เลนหมากรุกกับพระที่วดั สวนลูกหลานของแก ตาเคลิ้มก็ไมยอมใหเรียนหนังสือ เพราะถือวา
มีทรัพยสมบัติมากที่จะใหลูกหลานไวใช
อยูมาวันหนึ่งเปนวันพระ ยายวาดก็จัดตระเตรียมขาวปลาอาหารขนมนมเนยสําหรับ
จะถวายพระในวัดที่อยูทางเหนือของบาน แกเกิดรูสึกไมคอยสบายเลยขอรองตาเคลิ้มใหชวย
นําภัตตาหารไปถวายพระแทน
ตาเคลิ้มจึงพายเรือไปทําบุญที่วัดคนเดียว เมื่อไดนําของไปถวายพระเสร็จแลว จึงได
พายเรือกลับบาน พอดีในระหวางทางที่กําลังพายเรือกลับบานอยูนั้นแกเกิดเห็นผูหญิงคน
หนึ่ง กําลังจะขึ้นเรือทีม่ าหยุดจอดรับที่หนาบานโดยมีผูชายสองคน นั่งอยูที่หัวเรือคนหนึ่ง
เปนคนมารับ ตาเคลิ้มจึงหยุดทักทายผูหญิงคนนั้นวา “อาว นั่นแกจะไปไหนนะ” ผูหญิงคน
นั้นก็ตอบวา “เคากําลังจะเอาฉันไปสง แกจะไปกับฉันดวยไหมละ” ตาเคลิ้มในขณะนั้นก็
รูสกึ ตัวเองคลายเคลิ้ม ๆ ไป เลยรับปากวาจะตามไปสง จึงพายเรือตามหลังไป
ผูหญิงคนนี้ความจริงไดตายไปแลว แตตาเคลิ้มไมไดนึกอะไร คิดแตเพียงจะพายเรือ
ตามไปสงเขาเทานั้น ฉะนั้นเมื่อถึงบานเลยไมไดแวะ พายผานบานไป สวนยายวาดอยูบน
ตาเคลิ้ม

๑

เรือนเห็นตาเคลิ้มพายเรือตามผูหญิงที่ตายไปแลวคนนั้นไป ก็ตะโกนรองเรียกตาเคลิ้มให
หยุด แตเรือทั้งสองลําก็พายผานบานไป จนกระทั่งเรือไปถึงคุงน้ํา ยายวาดก็เห็นเรือลมหาย
วับไปกับตา
สวนตาเคลิ้มกําลังพายเรือลํานั้นตามหลังไป ก็ไมไดยินเสียงยายวาดเรียกแตอยางไร
รูแตวาพอพายเรือผานบานแกไป ก็รูสึกสวางแวบ พอแสงสวางแวบหายปรากฏวาเรือไดเกย
ฝงเขาที่เมือง ๆ หนึ่ง คลายวาจะเปนเมืองลับแล ก็อยูใกล ๆ บานแกนั่นแหละ ตาเคลิ้มเลย
ลงไปชมดูเมืองนั้น
ตาเคลิ้มก็ไปเจอหลวงตาองคหนึ่งซึ่งตายไปกอนตาเคลิ้ม และเคยไปนั่งเลนหมากรุก
กันที่วัดบอย ๆ ในสมัยที่หลวงตายังมีชิวติ อยู ตาเคลิ้มเห็นทานไปนั่งเลนหมากรุกกลางแดด
เลยเขาไปหา พอหลวงตาเห็นตาเคลิ้มก็ทักขึ้น “อาว เคลิ้ม ขามาอยูนี่ตั้งนานแลวไมมีขาเลน
เลย แกมาพอดีเลย”
หากโยมไปเจอพระองคไหนนั่งเลน
หลวงตาเลยมีตาเคลิ้มเปนเพื่อนเลนหมากรุก
หมากรุก ก็ชวยไปบอกทานนะ วาไมเชื่อเปนถามหลวงพอวัดอัมพวัน มันเปนบาปและไมตอง
ทําอะไรเลย การเลนหมากรุกไมใชหนาที่ของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา มันจะเปน
บาปเปนกรรม
ในโอกาสตอมาตาเคลิ้มก็เลาวา เสร็จแลวก็มีคนมาพาตาเคลิ้มไป พาไปดูหมดเลย
หลาย ๆ แหง ไปดูบางบานทะเลาะกัน เอาสากตีวัน อะไรตอมิอะไรตีกัน แกก็ไปเห็นหมด
แลวเขาก็บอกวานี่แหละบานอันธพาลบานนรกทะเลาะกันไมพัก แลวเขาก็เลาวา “นี่ตาเคลิ้ม
เอย บานแถวนี้มันไมยอมเอาลูกเรียนหนังสือ มันถึงไดเปนเชนนี”้ ตาเคลิ้มนึกเสียใจ ดูไป
เหมือนกันทัง้ แถวเลย มีแตทะเลาะวิวาทดากันทุกวัน นี่แหละบานอัปมงคล
พอไดดูบานอีกแถวหนึ่ง เจอบานสวยหมดทุกคน เขาบานไหนพูดเพราะหมดทุกบาน
ตอนรับพาทีดีเหลือเกิน ลูกก็หิ้วกระเปาไปโรงเรียน พอเดินตอไปไดอกี สักหนอยเจอ
มหาวิทยาลัย แลวคนนําเขาก็บอกวานี่ตาเคลิ้ม แถวนี้เขาอยูดีกินดีเพราะเขาลูกเรียนหนังสือ
ตาเคลิ้มก็นึกเสียใจ เพราะวาไมไดใหลูกเรียนหนังสือเลย เพราะนึกวาทรัพยสมบัตเิ รามีมาก
เลยคนที่นําไปก็บอกวา “แมแกจะมีสมบัติมาก มีเงินกี่รอยลานก็ไมเกิดประโยชน ดูคนมีเงินสิ
มันตีกันเห็นไหม เพราะมันไมไดเรียนหนังสือ และดูสิหมูบานนี้มีมหาวิทยาลัยสวยงาม มีคน
เรียนหนังสือเขาก็ไมทะเลาะวิวาทกัน เปนผูดีเต็มขึ้น เขาพูดเพราะกันทั้งบาน มีลกู มีหลานก็
พูดกันเพราะ ๆ ทั้งนั้น”

ตาเคลิ้ม
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ตาเคลิ้มก็นึกเสียใจวา “เรามีลูกตั้งเกาคน ไมเคยใหลูกเรียนหนังสือแมแตคนเดียว มี
ทรัพยสมบัตไิ ปให เขาก็คงผลาญหมด” แกก็นึกในใจ แลวแกก็เดินดูมหาวิทยาลัย ดูแพทย
ศาสตรดูโรงพยาบาลเยอะแยะ แลวคนที่นําไปก็อธิบายอีกวา “นี่ตาเคลิ้ม พวกเขาเหลานี้ได
สรางโรงพยาบาลของเขาไวนะ ที่เขามาอยูกันนี่” แลวตาเคลิ้มก็ไปเห็นคนเกาที่รูจักกันเปน
สวนมาก
พอเดินตอมาก็เห็นศาลา ตาเคลิ้มก็เกิดหิวขาวจัง หิวขาวที่สุด ไปพบคนรูจัก เขาก็
บอกวา “อาวเชิญ ตาเคลิ้มมาอยางไรละนี่ มา มาทานขาวกัน” ตาเคลิ้มก็เขาไปเพราะหิวมาก
น้ําลายไหลเลย ก็ตรงไปนั่งเกาอี้ที่โตะของเขากับขาวบริบูรณเลย ดวยความหิวก็เลยเอาชอน
รีบตักขึ้นมากิน เสร็จแลวก็ตองรีบคายทิ้ง เพราะรอนจังเลย เอะ จักกับขาวดูก็ไมรอน แตพอ
ใสปากกลับกินไมไดเลย กันไมไดทั้งหมด ก็เลยตองขอลาเขาไป แลวมองดูเขากิน เขาก็กิน
กันไดไมเห็นเปนไร ตาเคลิ้มก็นึก “โอนี่เราไมไดทําบุญเลย พอเดินไปอีกก็มีโตะกับขาว ก็จํา
ไดวานี่กับขาวบานเรานี่ ขนมที่ยายวาดเคยเอาไปทําบุญ ขนมตะโก ขนมเปยกปูน ขนมปลา
กริมไขเตา ยายวาดเขาชอบทํา ก็เขาไปกินแตกินไมไดเลย ปากพองหมดเลย มันรอนแลวก็มี
อีกคนหนึ่งก็บอกวานี่ของเมียแก ตอนเมียแกทําบุญ แกเคยสาธุบางหรือเปลา” แกก็ตอบวา
“ผมเปนคนหามเลยวา เอาไปใหพระฉันทําไม”เลยกินไมได ตาเคลิ้มแคนใจมาก
กลับมาอีกก็ไปเจอเสื่อปูไว พวกเขาก็นั่งกันเรียบรอย ก็เรียกตาเคลิ้มใหนั่ง บอกนั่งลง
ไปซินี่เสื่อแก แกก็จําไดวาเปนเสื่อของยายวาดเขา พอแกนั่งลงไปก็นั่งไมได รอนกน นี่โยม
จําไวเมียมาสรางผัวไมไดแน เพราะผัวไมไดอนุโมทนา
ตาเคลิ้มก็นึกแคนใจวา “หนอย ที่ยายวาดมาสรางก็สตางคเรานี่นา แลวทําไมเราไมได
นะ หัวหนาที่นั่งก็เลยยอนถามวา “มันสตางคของแกอยางไร เขาก็คาขายของเขา” ตาเคลิ้มก็
ตอบวา “เอะ ก็ผัวเมียนอนอยูดวยกัน ทําไมไมไดดวยกันหรือ” เขาก็ตอบวา “ไมไดหรอกของ
ใครของมัน”
ขอใหโยมจําไวนะ ของใครของมันนะ ไมใชวาผัวทําแลวเมียไดหรือเมียทําแลวผัวได
ยกตัวอยางโยมเปนภรรยามาทํากรรมฐานอยูเจ็ดวัน ไดสติสมั ปชัญญะ ไดบุญกุศลมากแลวก็
อุทิศใหผัว แตผัวไมไดทาํ กรรมฐานมันก็ไมได มันตองมาทําเสียดวยกัน
แลวแกก็มาเลนหมากรุกตอ เลนไปเลนมาแดดเผาหลังลอกเลย แดดแรงอะไรอยางนี้
หลวงตาก็เลยบอกวา “นี่ตาเคลิ้ม ที่นผี่ ิดกับวัดที่บานเรานะ แดดที่นี่มันแรงเผาหลังลอกหมด”
พออีกสักครูฝ นตกแลว ฝนตกลงมาเหมือนเข็ม ทิ่มแทงตัว ก็เลยตองรีบวิ่ง แตหลวง
ตาก็ไมไดวิ่ง เพราะไมไดสรางอะไรไว ก็ตองนั่งโดนเข็มทิ่มแทง จับหมากรุกคาง ตา
ตาเคลิ้ม
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เคลิ้มอยูไมไดก็วิ่งเขาศาลาหลังใหญ แตตาเคลิม้ เขาไมไดเสียอีกแลว เขาไดก็อยูไมได เลย
ตองมาหลบอยูตรงชายคาซึ่งมีสังกะสีอยูแผนเดียว แลวแกก็เลาตอไปวาฝนที่นั้นก็แปลก ตก
แลวยังชอนมาขางใตไดสาดมาโดนเอาหลังผมแยเลย มันทิ่มจนเปนตุม ๆ หมดเลย
กลาวถึงทางบานของตาเคลิ้ม
เปนระยะเวลาเจ็ดวัน
ยายวาดก็ไปหาหมอดูที่
กรุงเทพฯ ก็ดูวาตาเคลิ้มตาย ตายที่ใตบานเพราะเรือลม ยายวาดก็เอาคนชวยกันเอาแหลน
ไปตักมันก็ไมมี ก็ลองไปถามบานเหนือบานใตก็ไมมีใครเจอเลย นี่ก็แสดงวาไอเมืองนี่ใกล
บานตาเคลิ้มแน ๆ สรุปวาไปหาหมอดูก็บอกวาตายหมด ก็เลยปรึกษาลูกหลานวา พรุงนี้
ทําบุญเจ็ดวันใหตาเคลิ้ม แมจะไมไดศพก็ชางมันเถอะ
พอถึงเวลาเจ็ดวัน เจาหนาที่ที่พาตาเคลิ้มไปก็บอกวา “ตาเคลิ้ม เจากลับบานไดแลว
ทุกสิ่งทุกอยางก็เห็นหมดแลว” แลวใหมาที่หอประชุมใหญ และถามวา “เปนอยางไรตาเคลิ้ม”
แกก็ตอบวา “เอาหละ ตอไปนี้ผมจะไปสรางวัด ไมอยากไปเขาหุนกับใครเขาแลว เพราะมัน
ลําบากมาก ไดไปอยูแคสังกะสีแผนเดียว ตอไปผมจะไปสรางมันทั้งหลังเลย” เขาก็ถามวา
“จริงหรือเปลาตาเคลิ้ม ถาแกไมทําตาม ไมไปสราง บานแกจะตองไฟไหมนะ เพราะเสียสัจจะ
ลูกเตาก็จะซัดเซพเนจร ทรัพยสมบัตกิ ็จะหมด เอาหละ ตาเคลิ้มแลวกลับไปสรางนะ” แกตอบ
“ครับ ผมจะสรางครับ เพราะเงินผมเยอะ และตอไปผมจะใหหลาน ๆ ของผมเรียนหนังสือ
ในที่สุดเขาก็สงกลับ โดยใหตาเคลิ้มนั่งเรือแลวหลับตา ซึ่งเปนเวลาเดียวกันทางบาน
เปนเวลาตีสี่ กําลังจะทํากับขาวเพื่อทําบุญเจ็ดวันตาเคลิ้ม คนคุมเขาสั่ง “เอา ตาเคลิ้มหลบตา
จะรีบไปสง” พอตาเคลิ้มหลับตาก็ไดยินเสียงเฟยว แกก็หงายทอง เรือก็พงุ เขาไปที่ใตถุนบาน
ตาเคลิ้มเลย พอแกหงายทอง แกก็ลุกไมขึ้นเปนอัมพาต สวนยายวาดก็กําลังจะเอาน้ําไปเทที่
ใตถุนก็เลยเห็นเขาก็ตะโกนเรียก “ไอหนูไปดูซิ นั้นพอมึงหรือใครนะ เลยเอาไฟมาสองดูก็รอง
“อาว พอมาแลว” เลยหามขึ้นมาบนเรือน สวนเรือก็ยงั อยูใตถุน
ยายวาดก็ถามวา “อาย ไปไหนมาละนี่ ตาเคลิ้มก็อาปากจะตอบ แตพูดไมไดไมมีเสียง
ไดแตทําปากพะงาบ พะงาบ แลวก็พลิกตัวไมไดดวย เกือบจะตาย เนื้อตัวก็ลอกหมดเลย
เพราะไปโดนแดดในเมืองนั้นมา แลวขางกันเปนรูโหวหมดเลยเพราะไปโดนฝนมา
พอคอยยังชั่วพอทีจ่ ะลุกนั่งและพูดได ก็เลยเลาใหยายวาดและคนบานเหนือบานใตฟง
พระก็วิจารณกันวาไปนรกมาบาง ไปเมืองลับแลมาบาง มันเปนเรื่องแปลกที่วาไปสงยาย
ผูหญิงคนนั้นมา และยายคนนั้นก็อยูที่เมืองนั้น แลวตอนพายเรือไปสงก็พายตามเขาไปนั่น
แหละ พอไปถึงใตบานเทานั้นก็แวบเลย หายไปหมดเลย กลายเปนเมือง ๆ หนึ่งเลย ดังนั้น
ขอสรุปวา นรกสวรรคนั้นอยูรวมกันแนนอนทีส่ ุด แตมันคนละภพไมสามารถมองเห็น
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จากนั้นตาเคลิ้มก็จะเริ่มสรางวัด ก็ไปปรึกษายายวาดวา “เอาหละ ขาก็ไปเห็นมา
หมดแลวนะ ขาเสียใจเหลือเกิน ขาอยากจะสรางวัด” ยายวาดก็ตกลง เลยไปเรียกลูก ๆ มา
ตกลงกัน ก็ไดความวา คงจะใชเงินสักสิบลานสิบหาลานก็คงสรางวัดยอม ๆ ได ก็เลยไม
นิมนตพระในกรุงเทพฯ มา ก็มาขอเงินหาหมื่นวาจะไปหาที่ให แลวก็หายไปเลยหลายองคจน
ชาวบานเขาลือวาแกอยากจะสรางวัด
จนในที่สุดเปนเรื่องนาอัศจรรยใจ ตาเคลิ้มแกก็ฝนไปวา มาเจอพระรูปรางลักษณะ
อยางนั้น ๆ พอที่จะชวยได อยูที่จังหวัดสิงหบุรี เลยสเก็ตชภาพ แลวใหลูกชายมาหาบอกวา
เปนพระที่เจริญวิปสสนา ลูกชายก็เที่ยวมา มาเจออาตมาทีว่ ัดแจง จังหวัดสิงหบุรี อาตมา
กําลังฉันขาวก็สังเกตเห็นวา เอ ใครนะมาดูเราจัง ก็ชักจะฉันขาวไมลงแลว จองตามายัง
อาตมาจัง องคอื่นมีก็ไมดู จนกระทั่งอาตมาฉันขาวเสร็จก็ลงไป ก็ยังตามมาอีก แลวมาถามวา
หลวงพออยูว ัดไหนครับ ผมขอตามไปดวย แลวก็ลงเรือตามมา มาก็สงั เกตในวัดซึ่งตอนนั้น
ยังไมมีอะไรเลย พอมาตรวจดูกม็ าบอกวา “ใชแลวครับ หลวงพอนี่เองที่ไปเขาฝนพอผม
อาตมาก็ปฏิเสธ แตเขาก็ยืนยันและนิมนตอาตมาไปที่บาน แลวลูกชายก็นั่งเลาเหตุการณให
ฟงโดยตลอด ตั้งแตตน จนจบ อาตมาก็นึกอยากจะสืบสาวราวเรื่องความเปนจริง ไมไดนึก
อยากไดเงินเขาหรอก ก็เลยรับปากวาจะไปให
พอถึงวันเขาเอารถมารับ วันนั้นฝนตกแตเชา โดยมเขาก็นิมนตฉันเพลเสียดวย แตดู
เวลาเปนเวลาสี่โมงเชาแลว ก็คิดวาคงจะไปฉันเพลที่ไชโยนี่ เพราะเขาเอารถแท็กซี่มารับ
คนขับก็อายุราวหกสิบกวาแลว แลวรถนี่มีสภาพแย ขางรถก็บุบ อาตมาก็นั่งทาย และรูสึก
งวงก็เคลิ้ม ๆ ไป รถวิ่งมาก็เสีย วิ่งตอไปสักพักก็เสียอีก สรุปพอรถถึงกรุงเทพฯ อาตมาไมได
ดูนาฬิกา ก็ลงจากรถก็ไปลงเรือตอ แตไมรทู ไี่ หน เรือก็วิ่งเขาไปในคลอง สุดทางก็ขึ้นรถ
ตอไปอีก แลวเดินผานสวนไปจนถึงบานตาเคลิ้ม
พอไปถึงก็เห็นคนมารอกันอยูเยอะเลย จะมาดูพระที่ไปเขาฝนตาเคลิ้ม อาตมาก็ขึ้นไป
นั่งพักที่ขางบนบานก็ไดยินเสียงดัง เปง เปง ก็เอะใจก็มองดูนาฬิกาเปนเวลาเพลพอดี จาก
วัดสี่โมงเขาหาโมงเชาถึงที่นั่นพอดี มันก็เปนเรื่องแปลก เลยฉันขาวไมลง มันตื้นตันเลยหยิบ
นาฬิกาในยามดู ก็คิดวามันไมนาเปนไปได แตมันก็แปลกที่คนขับรถ มีกลิ่นตัวเหม็นสาบ
เหมือนปสสาวะฉุนมาก
แลวแมวาดก็มาคุยกับอาตมา ถามวา “พระคุณเจาออกจากวัดกี่โมงเจาคะ” ก็ตอบไป
วา “สี่โมงเจาคะ”ยายวาดมอง แลวบอกวา “ในเวลาชั่วโมงเดียวมาถึงไดอยางไร” ตาเคลิ้ม
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กําลังนอนก็ลุกนั่งไดเลย แลวพูดออกมาวา “จริงแลว สี่โมงมาถึงหาโมงก็ถูกแลว” แลวตา
เคลิ้มก็เริ่มเลาเหตุการณทั้งหมด แลวยังชี้ใหดูเรือ เปนเรือสําปน
สรุปตาเคลิ้มก็หันมาคุยกับอาตมาแลวถามวา “หลวงพอรับรองไดไหมเรื่องการสราง
วัด ผมจะมอบเงินใหสิบหาลานในวันนี้” อาตมาก็ตอบกลับไปวา “เปนโบสถหลังเดียวไดไหม
เพราะที่วัดอัมพวันกําลังจะสรางโบสถ” ตาเคลิ้มก็ตอบ “ไมไดหรอกครับ ผมจะสรางทั้งหมด
ผมฝนไปวารูปรางอยางทานนี่จะชวยผมสรางวัดไดผมเอาบานเหนือบานใตมาเปนพยาน
และจะมอบใบจากธนาคารให และจะใหหลวงพอเซ็นรับรองและรับรองทีจ่ ะสรางวัดให เพราะ
เข็ดที่เขาหุนกับใครเหมือนสังกะสีแผนเดียวที่ทําใหผมตองเปนอยางนี้” อาตมาก็รับปากไมได
ก็เลยผลัดบอกวา “งั้นวันหนาคอยพบกันใหม เลยลากลับเปนเวลาตอนเย็น ก็นั่งรถมีคนหนุม
ๆ ขับรถคันใหม ๆ ไป ขับไปไดสักหนอยรถเกิดเสียขึ้นมาอีกแลว ลุกชายตาเคลิ้มก็เลยไป
เรียกรถคันใหม ไปเจอเอาแท็กซี่คันเดิมที่มีตาแกขับเขาอีกแลว ตาแกบอก “ไปดวยกัน” ก็
เลยตองไปกับแก แตก็กลับมาถึงวัดไมมืด ทั้งทีอ่ อกมาก็เย็นแลว
แลวตอมา อาตมาก็ไปเยี่ยมแกอีกครั้ง ก็บอกใหแกเฉลี่ยสรางโรงพยาบาล สรางอะไร
อยางอื่นเฉลี่ยกันไป แตสําหรับอาตมาอยากสรางถนนหนทางมากกวา แตแกก็บอกวา “ไมได
เพราะวาไดตั้งสัจจะมา หากผมไมไดสรางไฟจะไหมบาน”
จนผลสุดทายอาตมาก็ไมรับ เพราะรูแลววาเรื่องมันตองเปนอยางนี้ ในที่สุดตาเคลิ้มก็
ไมสบายใจใหลูกมาที่วัด แตอาตมาก็ตกลงไมได สวนยายวาดก็กลัวตาเคลิ้มตกนรกก็รอนใจ
ก็เฉลี่ยทําบุญไปที่ละเล็ก ๆ แตก็สรางวัดไมสําเร็จ ตาเคลิ้มก็ตาย ตายก็เอาศพตั้งไวบนบาน
ยายวาดก็ตกใจก็เอาเงินออกมาแจกกันไปใหลูกหลานซื้อที่ซื้อทาง ก็ผลาญกันไปหมดเลยไม
สําเร็จตามเปาหมาย สวนที่เหลือก็เอาไปสรางโบสถทางบางไทร จังหวัดอยุธยานี่ แตก็ไมมา
มายจนเกินไป
ในที่สุดยายวาดก็ตาย ทั้งที่ศพตาเคลิ้มยังตั้งอยูที่บาน พอยายวาดตายไดสองวันไฟก็
ไหมบานหมดเลย ไมมีอะไรเหลือเลย เหลือแตเรือลําที่ตาเคลิ้มนั่งไปลําเดียว ทรัพยสมบัติที่
ใหลูกหลานก็แหลกลาญไปตามสัจจะที่ไดใหไว ลูกหลานที่ไมไดเรียนหนังสือก็กินเหลาเมายา
ซัดเซพเนจร จนไปเขากับแกงบางนกแขวกเรื่อยมา
อันนี้ก็ขอใหโยมทราบไววา ไมใชยมบาลมาจดหรอก ไอที่จดมันคือจิตเปนผูจด
อารมณทุกกระเบียดนิ้วไมขาดเลย บาปบุญคุณโทษจดบันทึกเขาไวหมด พอเราตายลง
วิญญาณออกจากรางไป มันก็ตีแผขยายออกมาเปนการชดใชกรรมไป หากเราทําดีก็ไป
สวรรค ทําชัว่ ก็ลงนรกไป
ตาเคลิ้ม
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