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๗...
ลูกศิษยวัดนํารัฐมนตรีและคณะไปยังโรงครัว ซึ่งอุบาสกอุบาสิกากําลังนั่งรับประทาน
อาหารกันเปนโตะ ๆ ละประมาณ ๑๐ คน
พวกเขาพากันมานั่งกรรมฐาน โดยมาสวนตัวบาง มาเปนคณะบาง บางคนก็มาเขา
สามวัน เจ็ดวัน บางคนก็มาอยูเปนเดือน และก็มีไมนอ ยที่ตั้งใจมาอยู ๗ วัน แตพอครบ
กําหนดแลวก็ไมยอมกลับ เพราะซาบซึ้งในรสพระธรรม รอนถึงสามีหรือภรรยาตองมาออน
วอนขอใหกลับไปชวยกันเลี้ยงลูก
สวนประเภทที่มาแลวอยูไมไดเพราะไมถูกชะตากับ พอง – หนอ ยุบ – หนอ ตองมวน
เสื่อกลับบานไปก็พอมีบา ง แตพวกที่มาแลวไมยอมกลับนั้นมีมากกวา
รสชาติของอาหารมื้อนัน้ ชางอรอยถูกปากคุณหญิงเสียนัก แมจะเปนอาหารพื้น ๆ ที่
ดูแลวไมเชิญชวนใหรับประทาน แตเมื่อไดลิ้มลองเขาไปแลว จึงรูวาฝมือระดับนี้ หาตัวจับ
ยาก
“แกงหนอไมอรอยจัง กอนแกงตองเอาหนอไมมาตมกอนหรือเปลาจะ” คุณหญิงถาม
แมครัว
“ไมใชหนอไมหรอกคะคุณ นั่นแกงยอดมะพราวคะ ดูแลวเหมือนหนอไม รสชาติก็
คลาย ๆ กัน ใคร ๆ ก็คิดวาเปนหนอไม” แมครัวไมรูวาคนที่ตนกําลังพูดดวยเปนคุณหญิง
นายตํารวจผูทําหนาที่หิ้วกระเปาถือราคาแพงจึงตองบอกวา “ปา นี่คุณหญิงนะปา”
“ขอโทษเจาคะคุณหญิง อีฉนั ไมทราบจริง ๆ อยาถือสาคนบานนอกคอกนาเลยนะเจา
คะ” แมครัวพูดพรอมกับยกมือไหวประหลก ๆ
“ไมเปนไรจะ แหมกับขาวอรอยทุกอยางเลย ปลาเกลือทอด เค็มกําลังพอดี แกงสม
ผักกาดดองก็รสกลมกลอม ใสผงชูรสหรือเปลาจะ”
“ไมไดใสเจาคะ หลวงพอทานใหใสสติแทน บอกวาผงชูรสก็สไู มได”
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“เปนยังไงจะ ใสสติ” คุณหญิงไมเขาใจ
“คือทานใหแมครัวเขากรรมฐานเจริญสติปฏฐาน ๔ คนละเจ็ดวัน เวลาทํากับขาว ก็ให
กําหนดสติเจาคะ” ถึงตอนนี้ คุณหญิงไมคอยเขาใจ ไดยิน “สติปฏฐาน ๔” เปนครั้งที่สองแลว
แตยังไมรูวาคืออะไร อิม่ ขาวแลวจะตองไปเรียนถามทานพระครูสักหนอย เรื่องอะไร จะตอง
มาถามแมครัวใหเสียชื่อคุณหญิงทานรัฐมนตรี
“คนมากจริง นี่คากับขาววันหนึ่ง ๆ คงตกหลายพันบาทซีนะ” คุณหญิงพูดพลาง หัน
ไปมองโตะอืน่ ๆ ที่คนนุง ขาวหมขาวทั้งชายหญิงกําลังนั่งรับประทานอาหารอยู
“เจาคะ แลวแตแขกมากแขกนอย ก็เลี้ยงคนทั้งวัดนี่เจาคะ บางวันมีคนถึงหารอย คา
กับขาวก็ตกสามพันบาท เฉลี่ยหัวละหกบาทตอวัน นี่ขนาดวันละสองมือ้ นะเจาคะ หลวงพอ
ทานใหถือศีลแปดทุกคน”
“แลววัดเอาเงินที่ไหนมาจายละจะ”
“ก็มีคนมาบริจาคเรื่อย ๆ เจาคะ แตถาไมมีจริง ๆ หลวงพอทานก็...
“ก็ทําไมจะ” คนเปนคุณหญิงอยากรู แมครัวคอมตัวลง เอามือปองปากกระซิบวา
“หลวงพอทานก็เชื่อเขามาเจาคะ พอมีเงิน ทานก็เอาไปใชเขา”
“ตายจริง แลวพวกที่มาอยูวัดหลาย ๆ วัน ทางวัดไมเก็บเงินเขาหรือ”
“ไมเก็บเจาคะ หลวงพอทานไมใหเก็บ ทานบอกวา เขามาสรางฟามดี เราตอง
สนับสนุนเขา แตวาบางคนเขาก็ทําบุญใหวัดบางเหมือนกัน ก็พลอยไดประสมประเสกันไป
วาก็วาเถอะนะคะคุณหญิง คนสมัยนี้ จะทําฟามดีทั้งที ก็ตองใหจางกัน” แมครัวออกเสียง
“ความ” เปน “ฟาม”
นายตํารวจที่ติดตามรัฐมนตรีแอบสังเกตวา
คณะอุบาสกอุบาสิกาที่มาบําเพ็ญศีล
ภาวนา ตางพากันรับประทานอยางสงบเสงี่ยม ไมมีเสียงพูดคุยกันเลย พวกเขาซึ่งคุยกัน
เสียงดังเมื่อตอนเดินเขามา จึงตองหยุดไปโดยปริยาย
อีกประการหนึ่ง รสชาติของอาหารซึ่งแมจะมีเพียงสามอยางหากก็อรอยถูกปากไป
เสียทุกอยาง ทําไมปากไมวางพอที่จะคุยได
เสร็จจากอาหารคาว ก็เปนอาหารหวาน ซึ่งมีเพียงอยางเดียว คือ ขาวเมาพลารสเลิศ
ที่วารสเลิศเพราะหวาน มัน เค็ม พอดิบพอดี คุณหญิงมีอันตองเรียกแมครัวคนเดิมมาถามอีก
วา
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“ปาจะ ขาวเมาพลาอรอยจัง ทํายังไงจะ ฉันจะไดไปบอกแมครัวที่บานใหทําบาง” แม
ครัวหนาบานอีกครั้ง สาธยายวา ทําไมยากหรอกเจาคะคุณหญิง แตถาจะใหอรอย มันตอ
อาศัยแทคติก”
“อะไรจะ แทคติค” คุณหญิง “เปนงง”
“เปนภาษาฝาหรั่งนะเจาคะ คุณหญิงไมเคยไดยินหรือเจาคะ หลอนออกเสียง ฝรั่ง
ไมได เลยเปน “ฝาหรั่ง” ไป
“ไหน ลองสะกดใหฟงหนอยซิ มีตวั อะไรบาง เผื่อฉันจะรูจ ัก”
“โอย ไมไดหรอกเจาคะ อีฉันไมไดเรียนหนังสือ อยาวาแตภาษาฝาหรั่งเลย
ภาษาไทยก็ยังไมกระดิกหู”
“อาว แลวทําไมใชคําภาษาฝรั่งไดละจะ”
“อีฉันจําเขามาเจาคะ” แมครัวสารภาพ
“สงสัยคงจะเปน “เทคนิค” มั้งปา” คนเปนรัฐมนตรีทวง
“เออ เออ ใช ใช คะ” แกหันไปพยักพเยิดกับรัฐมนตรี แลวจึงหันไปพูดกับคุณหญิงวา
“มันตองอาศัยเทคนิคเจาคะ คุณหญิง”
“เทคนิคอะไรบาง ปาบอกหนอยไดไหม”
“อุย ทําไมจะไมไดละเจาคะ เทคนิคขั้นแรกก็คอื การเลือกขาวเมาที่จะนํามาพลานั้น
ตองเลือกชนิดนิ่ม ๆ วิธีที่จะไดขาวเมานิ่ม ๆ ก็ตองอาศัยเทคนิคอีกเหมือนกัน คือขาวที่จะ
เอามาคั่วนั้น จะตองเกี่ยวมาตอนมันสด ๆ ที่เม็ดยังไมทันเหลือง แตถาเขียวเกินไปก็แสดงวา
ยังเปนน้ํานมอยู ใชไมได ตองใหสีอมเขียวอมเหลือง ถึงจะกําลังดี
เสร็จแลว ก็เอามานวด ใหเหลือแตเม็ด แลวคั่ว คั่วเสร็จ ก็ใสครกตําทั้งที่ยังรอน ๆ
อยาปลอยใหเย็น เพราะขาวเมาที่ไดจะแข็ง ตองตํารอน ๆ ถึงจะนิ่ม เห็นมั๊ยคะวาเวลาตําก็
ตองใชเทคนิค พอตําเสร็จ ก็เอามาฝดอยางมีเทคนิค คือตองเก็บกากออกใหหมด”
“แหม เทคนิคแยะจังนะปานะ” รัฐมนตรีขัดขึ้น
“เจาคะ ไมงน้ั ก็ไมอรอยซะเจาคะ”
“จะ ๆ แลวยังไงอีกจะ” คุณหญิงอยากรู
“เมื่อฝดเสร็จ ก็เอาเกลือมาละลายกับน้ําฝนที่อบดวยดอกมะลิ ชิมพอใหเค็มปะแลม ๆ
อยาใหเค็มหรือจืดเกิน เสร็จแลว จึงเอาน้ําเกลือพรมขาวเมาใหทั่ว เวลาพรมตองใชเทคนิคนะ
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เจาคะ คือพรมใหพอหมาด ๆ ถาแฉะเกินไป ขาวเมาจะติดกันเปนกอน ถาพรมนอยเกินไป
ขาวเมาก็จะนิ่มไมเสมอกัน
เมื่อพรมน้ําเกลือทั่วแลว ก็หากาละมัง หรือ ฝาหมอมาครอบหมักเอาไวประมาณครึ่ง
ชั่วโมง ระหวางที่รอก็เอามะพราวมาขูด มะพราวก็ตองเลือกที่ไมแกหรือออนจนเกินไป เวลา
ขูดก็ตองใชกระตายขูด ไมใชเครื่องเพราะจะทําใหบูดเร็ว แลวก็ไมตอ งขูดใหถึงกนกะลา
เดี๋ยวจะดูดําไมนากิน
เสร็จแลว จึงเอาไปคลุกกับขาวเมาที่หมักไว คลุกใหทั่ว ๆ นะเจาคะ เวลาจะรับทาน ก็
เอาน้ําตาลโรงหนา บางคนก็นิยมรับทานกับกลวยไข ไมมีกลวยไข จะใชกลวยน้ําวาแทนก็
พอได
ออ...น้ําตาลที่จะใชก็ตอ งมีเทคนิคนะเจาคะ คือตองเลือกชนิดที่เม็ดเล็ก ๆ ถาเม็ดใหญ
ตองนํามาปนเสียกอน เวลาปนตองใชครกที่สะอาด เพราะหากมีกลิ่นพริกหรือกลิ่นกระเทียม
ปน มันก็เสียฟามอรอยไดเจาคะ” สาธยายจบก็หอบฮั่ก ๆ เพราะเสียงที่ใชดังเกินพิกัดไป
หนอย
“ขอบใจจะปา นี่ไดความรูอีกแยะเลย” พูดพลางยกแกวน้ําขึ้นดื่ม เพิ่งจะสังเกตวา
แมแตน้ําก็ยังอรอย จึงออกปากชมวา
“น้ํานี่ดื่มแลวชื่นใจจัง น้าํ ฝนหรือจะปา”
“เจาคะ หลวงพอทานใหรองไวในแทงค การรองน้ําฝนก็ตอ งมีเทคนิคนะเจาคะ” คน
เทคนิคมากอธิบายเห็นคนฟงไมซัก จึงพูดตอไปวา “คือตกหนแรกหนสอง อยาเพิ่งไปรอง
เพราะฝุนละอองยังไมหมด ตองหนสามหนสี่ถึงจะใชได”
ดังนั้น นอกจากจะอิ่มทองแลว คุณหญิงยังไดเทคนิคการทําขาวเมาพลาเปนของแถม
อีกดวย อารมณเธอจึงดีขึ้นเรื่อย ๆ และไมขัดของที่สามีจะกลับไปคุยกับทานพระครูอีก เธอ
เองก็เริ่มจะสนใจ ทานพระครูมีอะไร ๆ ที่พิเศษไปกวาพระที่เธอเคยรูจกั
หลังอาหารเพล คณะของครูสฤษดิ์กลับไปปฏิบัติตอยังศาลาที่พัก เวลาสองทุมทาน
พระครูนัดใหไปสอบอารมณและจะสอนเดินจงกรมระยะทีส่ ี่ให วันพรุงนี้ซึ่งเปนวันสุดทาย
ทานก็จะสอนเดินระยะที่หาและที่หก พวกเขาจะรูจักวิธีเดินจงกรมทั้งหกระยะภายในสามวัน
ทานพระครูทานยืดหยุนไดเสมอ กระนั้นทานก็ตองดูพื้นฐานและความสนใจของผูเรียนดวย
วา จะรับไหวหรือไม
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รับประทานอาหารกันเปนที่อิ่มหนําสําราญแลว รัฐมนตรีนําคณะของตนกลับมายังกุฏิ
เจาอาวาสอีกครั้ง ทานพระครูรูวา วันนี้จะตองเลาเรื่องคุณนายลําไย จึงใหลูกศิษยวัดไปตาม
พระบัวเฮียวมาฟงดวย
“พระคุณเจาไมรูสึกหิวหรือครับ” นายตํารวจถาม เพราะตัวเขาแมจะรับประทานวันละ
สามมื้อ ก็ยังตองหาอะไรรองทองแทบทุกครั้งกอนเขานอน
“ไมหิว อาตมาชินแลว สมัยเดินธุดงคในปาดงพระยาเย็น เคยอดเจ็ดวันเจ็ดคืนติด ๆ
กัน ยังอยูได” ทานพระครูตอบ
“พระคุณเจาคะ ดิฉัน เออ...สงสัยจังคะวา พระคุณเจารูไดอยางไรวาคนนี้คิดอะไร
หรือมีความเปนมาอยางไร” คุณหญิงถามขึ้น
“อาตมาก็ใช “เห็นหนอ” นะซี คุณหญิงสนใจไหมเลา”
“สนใจคะ ทํายังไงคะ”
“ไมยากหรอกคุณหญิง วิธีงาย ๆ ใคร ๆ ก็ทําได แตตองทําจริง ๆ ทําไมจริงก็ไมได
วิธีที่วาก็คอื ใหเจริญสติปฏ ฐาน ๔ พอสติดีถึงขึ้น “เห็นหนอ” ก็เกิดเอง อยาลืมวา “เห็นหนอ”
นี่มีคามหาศาลทีเดียว ใชดูกฎแหงกรรมไดชัดแจวเลย
ดิฉันขอเรียนวิชาที่วานีไ้ ดไหมคะ หรือวาผูหญิงเรียนไมได”
“ทําไมจะไมได ผูหญิงผูชายเรียนไดทั้งนั้น ขอใหมีจิตกับกายก็แลวกัน ถาคุณหญิง
อยากเรียน ตองมาเขาชัน้ เรียนที่วัดนี้อยางนอยเจ็ดวัน แลวกลับไปฝกตอที่บานจนกวาจะได
อาตมาจะเลาเรื่องคนที่ได “เห็นหนอ” ใหฟง อยากฟงไหมเลา”
“อยากฟงครับ” “อยากฟงคะ” ทุกคนตอบขึ้นพรอมกัน
“เอาละ อยากฟงก็จะเลาใหฟง คุณนายลําไยแกเปนเมียครูวงษ บานอยูอางทอง ครู
วงษเปนครูประชาบาลจังหวัดอางทอง สอนวิชาศีลธรรม แตกินเหลาเมาทุกวัน นอกจากกิน
เหลาแลว ยังเจาชูอีกดวย สวนคุณนายลําไยก็ปากจัด ดาไฟแลบเลย แกอานหนังสือไมออก
เพราะไมเคยเรียน
วันหนึ่ง แกมาหาอาตมา มาฟองเรือ่ งผัวเจาชู อาตมากับครูวงษรจู ักกันดี แกมาที่วัดนี้
บอย ๆ พอคุณนายลําไยมาฟอง อาตมาเลยบอกแกวา ถาอยากใหผัวเลิกเจาชู ตองมาเขา
กรรมฐานที่วัดเจ็ดวัน คุณนายลําไยก็มา อาตมาก็สอนใหแกเจริญสติปฏฐาน ๔ ปรากฏวา
แกทําไมไดเลย เดินจงกรมก็ไมได ขวายางเปนซายยาง ซายยางเปนขวายาง เพราะแกไมรู
กระทั่งวาขางไหนเทาซาย ขางไหนเทาขวา
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อาตมาก็ลองใหแกนั่งสมาธิดวย การกําหนดวา “พอง – หนอ ยุบ – หนอ” แกก็วา
ทําไดสบายมาก แลวแกก็นั่งขัดสมาธิ ปากก็วา “พอง – หนอ ยุบ – หนอ พอง – หนอ ยุบ
– หนอ” วาเสียงดังเชียว แตพออาตามาถามวา พองทองเปนยังไง ยุบทองเปนยังไง แกก็ไมรู
เรื่อง อาตมาก็จนปญญา จึงถามแกวาทองพุทธคุณไดไหม แกก็วาไมไดอีก เลยบอกใหแก
กลับบาน วันรุงขึ้นใหมาใหม เอาลูกมาดวยคนหนึ่ง แกก็กลับไป
รุงขึ้น ก็มากับลูกชายคนหนึ่งเปนหนุมแลว อาตมาก็ใหลูกแกจดบทสวดพุทธคุณ
ธรรมคุณ สังฆคุณ และพาหุงมหากาฯ แลวบอกไปสอนใหแมทอง ทองไดแลวใหมาหา ลูกแก
ก็ไปสอนแมทองวันละตัวสองตัว หายไปเดือนนึง แกก็กลับมา มาทองใหอาตมาฟงไดอยาง
ถูกตองคลองแคลว อาตมาก็บอกวาดีแลว
ทีนี้ เวลาไหวพระสวดมนตใหทองพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และพาหุงมหากาฯ
หนึ่งจบ แลวทองพุทธคุณอยางเดียวเทาอายุบวกหนึ่ง อายุแก ๕๒ ก็ใหทองวันละ ๕๓ แรก
ๆ แกใชนับเม็ดมะขามเวลาทอง พอสติดีขึ้น ก็จําไดไมตองนับเม็ดมะขาม พอดีขึ้นอีก แก
บอกแกทองไดวันละ ๑๐๘ จบโดยไมตองนับเม็ดมะขาม เพราะสติมันบอกเอง รูเอง
เหมือนกับทีเ่ ราตั้งนาฬิกาปลุกไวจับเวลาตอนนั่งสมาธิ พอสติดี รูเอง ไมตองใชนาฬิกา
เมื่อสติดีขึ้น ๆ แกก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยอัตโนมัติ คือ แกมีอาชีพเลี้ยงหมูเลี้ยง
วัวสงขายโรงฆาสัตว แกก็เลิก เพราะสติมันบอกวาเปนมิจฉาอาชีวะ ที่เคยดาเปนไฟแลบก็
เลิก
ตอมา แกก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเปน โดยไมตองมีใครบอกใครสอน มันเปนเองโดย
อัตโนมัติ เพราะสติดีถงึ ขั้น แกเดินจงกรมวันละสองชั่วโมง นั่งสมาธิวันละสองชัว่ โมง ทํา
อยางนี้เปนประจําทุกวัน อยาลืม พอสติดีเสียอยาง อะไร ๆ มันก็ดีหมด”
ทานพระครูเนน แลวจึงเลาตอไปวา
“วันหนึ่ง ครูวงษ ผัวแกโกหกวา จะไปเก็บคาเชานาที่ชัยนาท แตที่แทไปหาเมียนอย
ซึ่งเปนแมหมายอยูที่ปากน้ําโพ หายไป ๔ วัน ขากลับใหเงินแมหมายไวสามรอย คุณนาย
ลําไยแกอยากจะรูวาผัวไปไหน แกก็ไหวพระสวดมนต แลวเดินจงกรม นั่งสมาธิอยางละสอง
ชั่วโมง
ขณะที่จิตเปนสมาธิ แกก็อธิษฐานวา ขอใหแกไดตาทิพย แกอยากจะรูวา นายวงษไป
ทําอะไร อยูท ี่ไหน อธิษฐานจิตเสร็จ แกก็กําหนด “เห็นหนอ เห็นหนอ” แลวแกก็เห็นหมดวา
ผัวไปทําอะไรที่ไหน คุณหญิงวาดีไหม เรียน “เห็นหนอ” ไวคอยตรวจดูวาทานรัฐมนตรีไป
ไหน” ทานพระครูถามคุณหญิง
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“ดีคะ ดิฉันสงสัยอยูบอย ๆ เหมือนกันวา ที่เขากลับบานดึกดื่นอยูบอย ๆ นั้น แอบไป
จุงจิ๋งกับอีหนูบางหรือเปลา” คุณหญิงไดทีเลยขี่แพะไลเสีย
“ผมไมมีหรอกครับพระคุณเจา คุณหญิงตามแจไมยอมใหคลาดสายตาออกอยางนี้”
คนเปนรัฐมนตรีกลาวแก เลยถูกภรรยาขวางคอนเขาให
“เอาละ มาฟงเรื่องคุณนายลําไยกันตอ เปนอันวาแกรูหมด เพราะ “เห็นหนอ” บอก
เมื่อครูวงษกลับมา แกก็ชี้หนา แตไมดาเพราะเลิกดาแลว ถาเปนเมื่อกอนละก็ดาแหลกเลย
เดี๋ยวนี้แกไมดา แตก็เทาสะเอวชี้หนา
“แกไปไหนมา”
“ครูวงษตอบวา “อาว ก็ไปเก็บคาเชานาที่ชัยนาทไง”
“แลวที่ไหนละคาเชา” ครูวงษก็ตอบอึก ๆ อัก ๆ วา
“เขา...เออ...เขาขอผลัดไปเดือนหนา”
คราวนี้คุณนายลําไยก็เลยสั่งสอนผัวเสียเลยวา
“ตาวงษ แกนะเปนครูสอนศีลธรรมเสียเปลา แตตัวแกไมมีศีลธรรมเอาเสียเลย
ทั้งขี้เหลาเมายา เจาชูประตูดิน หมูหมาเกี้ยวสิ้นไมเลือกหนา แถมยังโกหกพกลมอีก
ขารูนะ แกไมไดไปเก็บคาเชานา แตแกไปหาเมียนอยที่ปากน้ําโพ ใหเงินมันไปสาม
รอย จริงไหม”
ครูวงษก็นกึ ในใจวา “เอ...เมียเรารูไดยังไงนะ สงสัยทานพระครูวัดปามะมวงบอกมา
พรุงนี้จะตองไปตอวาสักหนอย”
นี่ ครูวงษคดิ อยางนี้ หนอยแนะมาโทษอาตมาได” ทานพระครูพูดขัน ๆ
“พอครูวงษคิดจะมาตอวาอาตมา คุณนายลําไยก็รูเสียอีก เลยดุเอาวา “นี่แกไมตองไป
โทษหลวงพอนะ ทานไมไดบอกขา ขารูเอง” ครูวงษก็ไมเชื่อ รุงเชาก็มาถามอาตมา อาตมาก็
ปฏิเสธ ผลสุดทาย ครูวงษตอ งยอมจํานน เลิกกินเหลา เลิกเจาชู หันมาถือศีลกินเพล เลย
กลายเปนคนดีไปเลย ทานรัฐมนตรีเห็นดวยหรือยังวา “เห็นหนอ” นั้นมีคามหาศาลทีเดียว”
“เห็นดวยครับ”
“ดี เห็นดวยนะดีแลว จะไดเลาตอ ถาไมเห็นดวยก็ไมเปนไร” แลวทานจึงเลาตอไปวา
“ในกาลตอมา คุณนายลําไยก็ปวยเปนมะเร็งที่ลาํ ไส หมอบอกวา แกจะตองตาย
ภายในหนึ่งเดือน รักษาไมไดเพราะเปนมาก อาเจียนและถายเปนเลือด แกก็มานอนปวยที่
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บาน นอนเจริญสติปฏฐาน ๔ เพราะเดินไมไหว นั่งไมไหว แกนอนกําหนด “ปวดหนอ ๆ”
เพราะมะเร็งนี่ไมวาจะเปนที่ไหน ก็ปวดทั้งนั้น
คุณนายลําไยแกก็ใชสติสูกับทุกขเวทนา แกตั้งสติอธิษฐานจิตวา ยังไมอยากตาย เปน
หวงลูก ขอใหลูกเรียนจบไดงานการทํากอนคอยตาย ที่บานแกมีผึ้งหลวงมาอาศัยทํารังอยูบน
หลังคา รังใหญเทากระดง
วันหนึ่ง ลูก ๆ หาคนก็มากันพรอมหนา แกก็บอกลูกวา “ลูกดูนะ แมจะแผเมตตาให
ผึ้ง และบอกใหเขามาชวยดูดพิษมะเร็งใหแม” แลวแกก็หลับตา สักพักก็ลืมตาพูดดัง ๆ วา
“ผึ้งจา ชวยขาหนอย ขาปวดเหลือเกิน ชวยมาดูดพิษมะเร็งออกใหขาดวย” พอแกพูดจบ ผึ้ง
ก็บินมาฝูงหนึ่ง มาเกาะที่ทองแก ชวยดูดพิษให ดูดเสร็จก็รวงลงมาตายเกลื่อนพื้นเลย
วันตอมา ก็มีงูเหาตัวหนึ่งเลื้อยเขามา ขณะที่แกนอนอยูบนแครใตถุนบาน ลูก ๆ แก
นึกวาจะมากัดแมก็เตรียมจะฆา แตแกหามไมใหฆา แกแผเมตตาใหงูแลวพูดวา “งูเอย ชวย
มาดูดพิษมะเร็งใหขาหนอย” งูตัวนั้นก็เลื้อยมาบนทองแก ทําทาเหมือนกัด ที่แทไมไดกัด แต
ดูดมะเร็งให
เสร็จแลวก็เลื้อยออกไปไดสักสามสี่วา ก็นอนตายอยูตรงนั้น ลูก ๆ แกก็เอาไปฝง เปน
เรื่องอัศจรรยมาก
พวกนักขาวจะมาขอเอาไปลงหนังสือพิมพ แตอาตมาไมอนุญาต เพราะถาคนอานเขา
เกิดไมเชื่อก็จะเปนบาปเปนกรรมเปลา ๆ ปรากฏวา คุณนายลําไยอยูมาไดอีกสามป กระทั่ง
ลูก ๆ เรียนจบ เขาทํางานไดหมด แกก็ตาย นีศ่ พยังมาเผาที่วัดนี้” พูดพลางชี้ใหดูเมรุซึ่งอยู
หลังวัด
วันเผาศพแกยังแสดงฤทธิ์อีกนะ คือวันนั้น อาตมาไปธุระ กําหนดเขาจะเผาหาโมง
เย็น อาตมามาไมทันเขาก็ไมรอ พอหาโมงตรงเขาก็จุดไฟ ปรากฏวาเผาเทาไหร ๆ ก็ไมยอม
ไหม ไฟก็ไมยอมติด อาตมากลับมาถึงประมาณทุมนึง ก็เลยไปจุดไฟ ปรากฏวาไหม
เรียบรอย
อาตมาก็นึกถึงคําพูดของแกตอนกอนตายวา “หลวงพอตองเปนคนจุดไฟนะ ไมงนั้ ฉัน
ไมยอมไหมเด็ดขาด” นี่แหละเรื่องของคุณนายลําไย อาตมาเลายอ ๆ นะนี่ ถาเลาละเอียด
วันนี้ไมจบหรอก” ทั้งผูเลาและผูฟงตางเงียบกันไปพักหนึ่ง แลวคุณหญิงจึงถามวา
“พระคุณเจาคะ สมมุตมิ คี นดาพระคุณเจา พระคุณเจาจะโกรธเขาไหมคะ”
“โกรธทําไม เขาดาเขาก็บาปอยูแลว ถาอาตมาโกรธ ก็ตอ งบาปไปดวยอีกคนนะซี”
“แลวถาเขาขอขมาลาโทษ จะยังบาปอยูไหมคะ”
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“ถาคนถูกดาเขาอโหสิให ก็ไมบาป แตกรรมบางอยางก็อโหสิใหกันไมได เชน กรรม
ที่เปนครุกรรม หรือที่เรียกวา อนันตริยกรรม ซึ่งมี ๕ อยาง คือ มาตุฆาต – ฆาแม
ปตุฆาต – ฆาพอ อรหันตฆาต – ฆาพระอรหันต
โลหิตุปบาท – ทําราย
พระพุทธเจาจนหอพระโลหิต และ สังฆเภท – การยุยงสงฆใหแตกกัน
หาอยางนี้ อโหสิใหกันไมได เพราะเปนกรรมหนัก และไมเปดโอกาสใหกรรมอื่นมา
แทนที่ เหมือนที่พระเทวทัตทํารายพระพุทธเจา ๆ ไมถือโกรธแตพระเทวทัตก็ตองตกนรก
เพราะทํากรรมหนักไวถงึ สองอยางคือ นอกจากทํารายพระพุทธเจาแลว ยังทําสังฆเภท
อีกดวย หรือเหมือนกับที่ลูกฆาแม แมอโหสิให แตลูกก็ตองตกนรก เพราะเปนกรรมหนัก
อโหสิใหแลว ผูกระทําก็ยังไมหมดบาป”
คุณหญิงเกิดกลัวบาปกลัวกรรม เพราะแอบดาทานในใจเมื่อตอนเชา จึงตัดสินใจ
สารภาพผิด
“พระคุณเจาที่เคารพ ดิฉันแอบดาพระคุณเจาในใจเมื่อตอนเชา ดิฉันขออโหสิคะ” พูด
จบก็กมลงกราบสามครั้ง
“อาตมาอโหสิใหคุณหญิงตั้งแตคุณหญิงดานั่นแลว อยางไรก็ตาม อาตมาขอชมเชยใน
ความกลาหาญของคุณหญิง คนที่ทําผิดแลวยอมรับผิดนัน้ หาไดยาก อาตมาขอชมเชย
คุณหญิงดวยใจจริง” คุณหญิงปลาบปลื้มเสียจนน้ําตาไหล ทานพระครูจึงชักชวนคุยเรื่องอื่น
เสีย
วันนั้น รัฐมนตรีและคณะออกจากกุฏิทานพระครูเอาเมื่อตอนพลบค่ํา คุณหญิงถวาย
เช็คเงินสดแกทานพระครูเปนคาอาหารพระเณรและผูมาเขากรรมฐาน จํานวนเงินที่ระบุใน
เช็คคอนขางมาก ซึ่งถาหากนําไปซื้อทอง ก็จะไดทองหนักถึงสิบสองบาทสองสลึง!
มีตอ.......๘
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