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๙...
เสียงระฆังตอนตีสี่เงียบหายไปนานแลว แตเสียงเหาหอนของสุนัขยังไมมีทีทาวาจะ
หยุดลงงาย ๆ เพราะเมือ่ ตัวหนึ่งหยุด อีกตัวก็ตงั้ ตนหอนใหม ผลัดกันรุกผลัดกันรับอยูอยางนี้
เปนเวลาเกือบชัว่ โมงแลว
ครูใหญกําลังเดินจงกรมระยะที่หกอยู รูสึกรําคาญขึ้นมาตะหงิด ๆ เพราะแมจะ
กําหนด “เสียงหนอ” ครั้งแลวครั้งเลา พวกมันก็ยังไมยอมหยุดเหาหอน เหตุนี้กระมังที่เขา
เปรียบเทียบคนพูดพร่ําไมรูจักกาลเทศะวา “พวกปากหมา” แตก็แปลกตรงที่วาวันนี้ เสียง
ของพวกมันชางโหยหวนชวนใหขนลุกขนพองกวาทุกวัน
“หรือจะเปนเพราะพวกมันรูวาวันนี้เปนวันพระ ถึงไดหอนนานกวาปกติ” เขาคิด
เดินจงกรมไดหนึ่งชั่วโมงเต็ม ๆ จึงกําหนดนั่ง หากยังไมทันไดนั่งก็เห็นพระรูปหนึ่ง
เดินขึ้นศาลาตรงมา แสงจากดวงไฟสี่สิบแรงเทียนแมจะไมสวางไสวเทาไฟนีออน แตก็ทําให
เห็นชัดวา ภิกษุรูปนั้นอายุอยูในราวเจ็ดสิบเศษ รางการทรุดโทรมซูบผอม จีวรดูเกา
สกปรก แถมยังขาดกะรุงกะริ่ง เหมือนเอาผาขี้ริ้วมาหอหุมรางเอาไว
ภิกษุชราเดินตัวแข็งทื่อตรงมา ดวงตาจับจองอยูที่ใบหนาของครูใหญ ครั้นใกลเขามา
ในระยะสักสามเมตร จึงไดรูวาทานมิไดเดิน หากลอยมาในลักษณะเทาเรี่ย ๆ กับพื้น สติบอก
ทันทีวา สิ่งที่เห็นขางหนานั้นมาจากตางภพภูมิ
หันไปดูครูนอยสองคน เห็นจะเริ่มเดินจงกรม เพราะมัวอิด ๆ ออด ๆ กวาจะตื่นกันได
ก็เกือบ ๆ ตีหาเขาไปแลว มิหนําซ้ํา ยังเสียเวลาไปกับการลางหนาแปรงฟนอีกหลายนาที
มีคนตื่นอยูถงึ สองคนเชนนี้ความกลัวก็ลดนอยลง แตเพื่อใหแนใจวาสิ่งที่เห็นไมใช
ภาพลวงตา จึงกําหนด “เห็นหนอ” สามครั้ง กําหนดแลว ภาพนั้นก็ยังไมหายไป ครูวัย
กลางคนจึงรวบรวมสติแลวถามออกไปวา
“ทานเปนใคร ขึ้นมาทําอะไรที่น”ี่
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“อาตมาเปนพระอยูวัดนี้ เขาเรียกอาตมาวาหลวงตาเฟอง” เสียงนั้นแหลมเล็ก ผิด
แผกไปจากเสียงมนุษยธรรมดาสามัญ
“แลวทําไมหลวงตาไมไปลงโบสถกับเขาละครับ”
“อาตมาไมตอ งลงโบสถ อยาตกใจ อาตมาไมไดมาราย คือวา อาตมาตายไปเมื่อสิบ
ปที่แลว แตยังไมไดไปไหน” ฟงแลวขนลุกซู เมื่อภิกษุชราบอกวาตายแลว แตเมื่อทานบอก
วาไมไดมาราย จึงกลั้นใจถามออกไปวา “แลวทานขึ้นมาบนนี้ มีจุดประสงคอะไรหรือครับ”
“มีสิ อาตมาจะมาขอสวนบุญจากโยม อาตมาลําบากเหลือเกิน ตองอด ๆ
อยาก ๆ หนาวก็หนาว โยมชวยบอกทานพระครูดวยวา อาตมาขอผาไตรสักหนึ่ง
สํารับ แลวเวลาโยมปฏิบัติกรรมฐาน ชวยแผเมตตาอุทศิ สวนกุศลใหหลวงตาเฟอง วัด
ปามะมวงดวย อาตมาจะไดไปเกิดเสียที วนเวียนอยูท นี่ ี่มาสิบปแลว เพราะยังใชกรรม
ไมหมด”
“เมื่อตอนทานบวช ไมไดเจริญกรรมฐานหรือครับ จึงไดมีสภาพอยางนี้”
“เปลา อาตมาหัวดื้อ ทานพระครูบอกอาตมาก็ไมเชื่อ เพราะเปนคนทิฐิสูง เห็นวาทาน
พระครูเด็กกวา ไหนเลยจะมาสอนอาตมาได ก็เพราะไมเชือ่ ทานนี่แหละ ถึงตองมาเปนเปรต
อยางที่โยมเห็นอยูนี่”
“เปรตหรือครับ ทําไมรูปรางไมเหมือนกับที่แมเลาใหฟงสมัยผมเด็ก ๆ คือแมบอกวา
เปรตตัวนั้นสูงเทาตนตาล ปากเทารูเข็ม มือเทาใบลาน แสดงวาแมหลอกผมใชไหมครับ”
“ไมไดหลอกหรอกโยม เปรตมีหลายประเภท อยางอาตมานี่ เปนประเภทปรหัต
ตุปชีวิกเปรต คือ เปรตที่มีการเลี้ยงชีวิตอยู โดยอาศัยบุญที่ผูอื่นอุทิศให อาตมาถึงตอง
มาขอสวนบุญจากโยม โปรดเมตตาดวยเถิด” เสียงนั้นทั้งขอรองและวิงวอน
“ถาอยางนั้นผมจะแผเมตตาอุทิศสวนกุศลใหทุกครั้งที่ทํากรรมฐาน ชื่อหลวงตาเฟอง
นะครับ”
“ถูกตอง อาตมาตองขอขอบใจโยมเปนอยางมาก ขอใหโยมจงตั้งอกตั้งใจปฏิบัตติ อไป
ทางนี้เปนทางที่ประเสริฐที่สุดแลว อาตมายังนึกเสียดายเวลาที่ผานมาที่มัวหลงประมาทมัว
เมาในชีวิต จึงตองมาตกระกําลําบากอยางนี้ กวาจะรูสึกตัวก็สายเกินไปเสียแลว จงอยางได
เอาเยี่ยงอยางอาตมาเลย นี่ถาไดไปเกิดเปนมนุษยอีกครั้ง อาตมาจะเจริญสติปฏฐาน ๔ ไป
จนตลอดชีวติ ทีเดียว จะไมประมาทมัวเมาอีกแลว เข็ดแลว อาตมาลานะโยม”
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รางนั้นคอย ๆ ลอยหางออกมาแลวจึงหายวับไปกับความสลัวของรุงอรุณ บัดดลนั้น
บรรดาสุนัขที่สงเสียงเหาหอนมาตั้งแตตีสี่ ตางพากันเงียบเสียงลงราวกับนัด
“ครูใหญไมสบายหรือเปลาครับ ถึงไดยืนพูดอยูคนเดียวอยางนั้น” ครูบุญมีเดินเขามา
ถามดวยความสงสัย
“ผมกําลังคุยกับหลวงตาเฟอง คุณไมเห็นหรอกหรือ พระแก ๆ ที่เดินขึน้ มาเมื่อครูน ี้
เอง”
“ผมไมเห็นใครสักคน ไมเชื่อถามครูอรุณดูได”
“จริงครับ ครูใหญยืนพูดงึมงําอยูคนเดียว ฟงไมไดศัพทวาพูดอะไรบาง ไมสบายหรือ
เปลาครับนี่” ครูนอยอีกคนถามอยางเปนหวง
“ปละ....เปลา ผมไมไดเปนอะไร ประเดี๋ยวผมจะไปพบหลวงพอสักหนอย คุณสองคน
ไปเปนเพื่อนผมหนอยซี” ครูบุญมีดูนาฬิกาขอมือแลวทวงวา “เพิ่งจะตีหาครึ่ง อีกตั้งครึง่
ชั่วโมงทานจึงจะออกจากโบสถ เราปฏิบัติกันไปพลาง ๆ กอนดีกวา”
“คุณสองคนไมรําคาญเสียงหมาหอนหรือ มันเพิ่งหยุดไปเดี๋ยวนี้เอง อะไรของมัน
นักหนา หอนอยูไดเปนชั่วโมง” ครูใหญบน
“ใครวา มันหอนตอนพระตีระฆังเดี๋ยวเดียวเทานั้น เอ...เชานี้ครูใหญมีอะไรแปลก ๆ
พิกล หรือวายังไมอยากกลับบาน” ครูบุญมีเยา ครูใหญจึงตัดสินใจไมเลาเรื่องประหลาดใหคน
ทั้งสองฟง เพราะสองคนนี้จะตองคิดวาเขา “ไมสบาย” สูเก็บไวถามทานพระครูจะดีกวา
“วาไง จะไปกุฏิทานพระครูกับผมไดไหม” ครูใหญชวนอีก
“ไปก็ไป ไปนั่งสมาธิรอทานก็ได” ครูอรุณพูด แลวทั้งสามคนจึงพากันไปนั่งรออยูทกี่ ุฏิ
ทานพระครู อากาศภายนอกคอนขางหนาวเย็น เพราะยางเขาฤดูหนาว แตในจิตใจของ
ครูใหญกลับรอนรุมดั่งไฟสุมขอน ทัง้ รอนใจและใจรอนอยากพบทานพระครูเปนที่สุด
เสร็จจากสังฆกรรมในโบสถแลว ทานพระครูจึงเดินกลับกุฏิเพื่อเตรียมออกบิณฑบาต
โปรดสัตวเชนเดียวกับภิกษุอื่น ๆ ในวัด ครั้นถึงกุฏิก็ตองแปลกใจเมื่อเห็นครูสามคนนั่งรออยู
ทานคิดวาเขามาลา จึงชวนใหอยูรับประทานอาหารเชากอน
“พวกผมยังไมกลับหรอกครับ แตผมมีปญหาบางอยางจะมาเรียนถามหลวงพอครับ
ตองขอประทานโทษที่มารบกวนแตเชา” ครูใหญออกตัว
“มีอะไรหรือ ทาทางดูรอนใจพิกล”
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“หลวงพอครับ ที่วัดนีม้ ีพระชื่อ หลวงตาเฟองหรือเปลาครับ” ทานพระครูนั่งนึกอยู
ประเดี๋ยวหนึ่ง จึงตอบวา
“มี แตตายไปนานแลว แกเปนจาสิบตํารวจ เกษียณอายุแลวมาบวชที่นี่ ครูใหญรูจกั
แกหรือ”
“ไมรูจักหรอกครับ แตทานมาหาผมเมื่อกี้นี้ มาแนะนะตัววาชื่อหลวงตาเฟอง” แลว
ครูใหญจึงเลาเรื่องที่เกิดขึ้นใหทานพระครูฟงอยางละเอียด ฟงแลว ทานเจาของกุฏจิ ึงพูดขึ้น
วา
“นาอายเหลือเกิน ตัวเปนพระแตมาขอสวนบุญจากญาติโยม ครูเห็นหรือยังละ
วา พระก็ไปทุคติ ไปอบายไดถาประมาท หลวงตาเฟองแกดื้อ อาตมาเตือนดวย
ความหวังดี แกก็ไมเชื่อ เกียจครานเอาแตกินกับนอน นอกจากนี้ยังขโมยของวัดไป
ฝากลูกฝากหลานเปนประจํา โนนบานแกอยูใตวัดไปโนน
อาตมาบอกวามันบาปนะหลวงตา แกก็ทําไมรูไมชี้ เสร็จแลวเปนยังไง ไปเกิดเปน
เปรตเลยเห็นไหม ครูใหญนาจะถามแกดูวาทําไมถึงใชใหครูมาขอผาไตร ทําไมแกไมมาขอ
เอง”
“ผมก็คิดจะถามอยูเหมือนกัน แตยงั ไงไมทราบ ลืมเสียได สงสัยจะกลัวมากไปหนอย”
“แกคงรูวา เมื่อคืนมีคนเขาเอาผาไตรมาถวายอาตมาหนึ่งสํารับ เลยใชใหครูใหญมา
ขอ ฉลาดดีนี่ ถาอยางนัน้ เดี๋ยวโยมกลับไปปฏิบัติตอจนถึงเวลาอาหาร รับทานอาหารกันแลว
คอยมาหาอาตมา อาตมาจะออกไปบิณฑบาตอยูเหมือนกัน เรื่องนั้นคอยวากันใหม”
แลวทานพระครูจึงออกบิณฑบาต โดยมีนายสมชายหิ้วปนโตเดินตามหลัง ครูสามคน
กลับมายังศาลา ไมมีใครพูดถึงหลวงตาเฟองอีก ดวยกลัววาแกจะมาปรากฏตัว ฟายังไมทัน
สาง เพราะดวงตะวันยังไมขึ้น พวกอมนุษยจึงมีสทิ ธิที่จะมาปวนเปยนใหเห็นได
ทานพระครูฉันเชาเสร็จไดสักพัก ครูใหญหนึ่งคนก็นําครูนอยสองคนเขามาหา แตละ
คนมีกระเปาเสื้อผามาดวย แสดงวาเตรียมพรอมที่จะกลับ
“อยูกันอีกซักคืนเถอะนา” ทานเจาอาวาสแกลงเยา
“ไมไหวครับ” สามเสียงตอบขึ้นพรอมกัน
“อาว เผื่อจะไดเลขเด็ด หลวงตาเฟองแกใหหวยแมนนา” คราวนีค้ รูบุญมีกบั ครูอรุณ
ทําทาสนใจ ครูบญ
ุ มีพูดวา
“อยากไดนะอยากหรอกครับ แตกลัวจะช็อคไปเสียกอน”
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“หลวงพอครับ ตกลงวาหลวงพอจะใหผาไตรหลวงตาเฟองใชไหมครับ” ครูใหญทวง
ถาม เพราะไมแนใจวา “ภาระ” ที่รับปากมานั้นเสร็จสิ้นหรือยัง
“เออแนะ เกือบลืม เอาอยางนี้ เดี๋ยวอาตมาจะฝากผาใหครูใหญนําไปถวายพระ ตอง
ถวายพระกรรมฐานนะ อยาไปถวายซี้ซั้ว” ทานพูดภาษาจีนก็เปนเหมือนกัน
“ทําไมตองถวายเฉพาะพระกรรมฐานเลาครับหลวงพอ” ครูอรุณถาม
“ก็ทานจะไดกรวดน้ําอุทศิ สวนกุศลไปใหหลวงตาเฟองได ถาพระที่ไมปฏิบัติ จะอุทศิ
ไปไมถึง พระบางรูปทองบทกรวดน้าํ ไมเปนดวยซ้ํา อยางหลวงตาเฟองนี่ทองไดเสียที่ไหน
ขนาดบวชมาตั้งสิบพรรษา เวลาเขานิมนตไปสวด ก็ทําปากขมุบขมิบไปยังงั้นเอง แตอยา
พูดไปนะ พระแบบหลวงตาเฟองเดี๋ยวนี้มีเยอะ แลวทานก็หัวเราะ จากนั้นจึงหยิบผาไตร
สงใหครูใหญ
“ถือไปยังงี้แหละ ไมตองหงตองหอหรอก เดี๋ยวก็ไดถวายแลว” ทานพูดเชนนี้ดวยรูวา
คนทั้งสามจะไปพบพระธุดงคกลางทาง เพราะ “เห็นหนอ” บอกอยางนัน้
“เอาเถอะ แลวอาตมาจะชวยแผเมตตาใหแกอีกแรงหนึ่ง จะไดไปเกิดเร็ว ๆ นีถ่ า
ครูใหญไมบอก อาตมาก็ไมรูวาแกไปเกิดเปนเปรต ลืมไปเลย”
“หลวงพอได “เห็นหนอ” แตทําไมไมรูเลาครับ” ครูอรุณสงสัย
“ออ...นี่แสดงวาครูยังเขาใจ “เห็นหนอ” ไมถอ งแท ดีแลวที่พูดขึ้น อาตมาจะไดถอื
โอกาสอธิบายเสียเลย จริงอยู แมอาตมาจะได “เห็นหนอ” แตก็ไมไดหมายความวา จะได
ตลอดเวลาเมื่อไหรกัน แหม ถาเปนอยางนั้นก็ยุงเลยนะซี วัน ๆ ไมเปนอันทําอะไรแลว
เพราะเที่ยวไปเห็นคนโนนคนนี้วุนวายไปหมด
โปรดจําไววาเราจะ “เห็นหนอ” ก็ตอเมื่อเราตั้งสติกาํ หนดจิตเทานั้น อยางที่
อาตมากําลังคุยกับโยมอยูนี่ อาตมาก็เห็นโยมเปนโยมเหมือน ๆ กับทีค่ นอื่น ๆ เห็น แตถา
อาตมาอยากรูวาโยมกําลังคิดอะไรอยู อาตมาก็จะตั้งสติกําหนดจิต แลว “เห็นหนอ” จึงจะ
เกิด นี่มันเปนยังงั้น พอจะเขาใจหรือยังเลา”
“ครับ เขาใจแลวครับ หลวงพอครับ แลวคนทีเ่ จริญสติปฏฐาน ๔ มีโอกาสได “เห็น
หนอ” ทุกคนไหมครับ” ครูบุญมีสงสัย
“ไมทุกคน ก็คนที่จบปริญญาตรีไดเกียรตินิยมทุกคนหรือเปลาเลา”
“ไดเปนบางคนครับ” ครูอรุณตอบ
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“เหมือนกันนั่นแหละ คนที่เจริญสติปฏฐาน ๔ บางคนก็ไมได “เห็นหนอ” เพราะมัน
ไมใชจุดหมายของการปฏิบัติ เปนเพียงผลพลอยไดเทานั้น อาตมาจะยกตัวอยางในสมัย
พุทธกาลเรื่อง พระอุบลวัณณาเถรี คนนี้เปนพระอรหันตมีฤทธิ์มาก
ในบรรดาพระเถระผูมฤี ทธิ์ ตองยกใหพระโมคคัลลานะ แตถาพระเถรี ตองยกใหพระ
อุบลวัณณา แตถึงแมจะมีฤทธิ์ ก็ยังถูก นันทมาณพ ขมขืนกระทําชําเรา ซึ่งอันนี้เปนเรื่อง
ของกรรมเกาครั้งอดีตชาติที่ทานประพฤติผิดศีลขอสาม คนก็พากันสงสัยวา ทําไมทั้ง ๆ ที่มี
ฤทธิ์ยังถูกขมขืนได นี่ก็เหมือนกัน คือเมื่อทานยังไมตั้งสติกําหนดจิต ฤทธิ์มันก็ยังไมเกิด
ในคัมภีรกลาววา ตอนจะถูกขมขืนนัน้ ทานไปขางนอกมา ทั้งเหนื่อยทั้งรอน กําลังจะ
นอนพัก นันทมาณพซึ่งซอนอยูใตเตียงก็ถือโอกาสขมขืนตอนนี้ เมื่อนันทมาณพขมขืนเสร็จก็
ถูกธรณีสูบ เพราะวาทํารายพระอรหันต ถือวามีโทษหนัก บาปมาก เห็นไหมวา ถาไมตั้งสติ
กําหนดจิต ฤทธิ์ก็ไมเกิด เหมือนอยางที่อาตมาลืมหลวงตาเฟอง แลวแกก็ไมมาปรากฏให
เห็น ก็เลยไมรูกัน ออ...ยังเปนเปรตอยูหรือนี่”
“ครับ ทานบอกวา เปนปรทัตตุปชีวิกเปรต พวกเปรตนี่มีหลายประเภทหรือครับหลวง
พอ”
“เทาที่อาตมาทราบ มีสปี่ ระเภท คือ ปรทัตตุปชิวิกเปรต คือ พวกทีม่ ีชีวติ อยูดวย
การขอสวนบุญจากผูอื่น ชุปปปาลิกเปรต คือ พวกทีถ่ ูกเบียดเบียนดวยการหิวขาวหิวน้ํา
นิชฌามตัฒหิกเปรต คือ พวกที่ถกู ไฟเผาใหเรารอนอยูเสมอ และ กาลกัญจิกเปรต เปนชื่อ
ของอสุราที่เปนเปรต ครูอยากจะเปนเปรตประเภทไหนละ” ทานถามครูอรุณ
“ไมอยากเปนสักประเภทเดียวครับ”
“ทํากรรมอะไรจึงไปเกิดเปนเปรตครับหลวงพอ” ครูบุญมีถาม
“ก็ความโลภนะซี เขาเรียกวา “จิตมีโลภะ” อยางหลวงตาเฟองที่ขโมยของวัดไปใหลูก
กิน เพราะจิตยังมีโลภะ ยังหวงลูก คนที่ตายขณะที่จิตมีโลภะ เชนยังหวงโนนหวงนี่ ไมวาจะ
หวงสมบัติหรือหวงลูกหลาน ก็ถือวายังมีโลภะ ถาไมไปเกิดเปนเปรต ก็ไปเกิดเปนอสุรกาย
ฉะนั้นโยมจงจําเอาไว เวลาตายตองทําจิตใหผองใส จะไดไปสุคติภูมิ ถาตายขณะจิตมี
กิเลส เชนถามีโทสะ จะไปเกิดเปนสัตวนรก ถามีโลภะจะไปเกิดเปนเปรตหรืออสุรกาย ถามี
โมหะก็จะไปเกิดเปนเดรัจฉาน
ดังนั้น ถารูว ากําลังจะตายก็อยาไปหวง อยาไปโลภ โกรธ หลง จะไดไมตองไป
อบายภูมิ อาตมาจะเลาเรื่องจริงใหฟง เรื่องหนึ่ง อยากฟงไหมเลา”
“อยากฟงครับ” คนทั้งสามตอบ
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“เอาละ อยากฟงก็จะเลาใหฟง มีเจาคณะอําเภอรูปหนึ่ง อยาใหอาตมาเอยชื่อเลยนะ
เพราะไหน ๆ ทานก็มรณภาพไปแลว เจาคณะอําเภอรูปนี้ทานสะสมผาไตรไวเปนรอย ๆ
สํารับ ใสตูเรียงรายเต็มกุฏิไปหมดแลวทานก็หวงมาก ไมยอมแจกไตร เพราะตั้งใจวา อายุ
ครบ ๘๐ จะทําบุญใหญ แลวคอยแจกตอนนั้น
แตปรากฏวา พออายุ ๗๕ ป ทานก็มรณภาพแลวไปเกิดเปนเปรต เห็นไหม ประมาท
นิดเดียว ไปเกิดเปนเปรตเลย จะวาทานโลภก็ไมเชิง เพราะทานตั้งใจไววา อายุ ๘๐ ถึงจะ
แจก ทีนี้ทานก็เลยตายขณะที่จิตมีโลภะ คือหวงผาไตร
“หลวงพอทราบไดอยางไรครับ วาทานไปเกิดเปนเปรต” ครูใหญถาม
“ทานมาบอกอาตมา มาแบบเดียวกับที่หลวงตาเฟองมาหาครูใหญนั้นแหละ แตแย
กวาหลวงตาเฟองตรงทีไ่ มมีอะไรนุงหม มาแบบชีเปลือย วางั้นเถอะ มาถึงก็บอกอาตมาวา
“ทานพระครู ผมหนาวเหลือเกินวันเผาศพ ชวยเอาผาไตรแจกใหหมด แลวอุทิศสวน
กุศลไปใหผมดวย”
อาตมาก็จัดการให คืนนั้นก็มาขอบใจ นุงหมเรียบรอย บอกวาสบายแลว นี่เห็นหรือยัง
ประมาทไมไดเลย เผลอไปนิดเดียวยังไปทุคติเสียได
นี่แหละ พระพุทธองคถงึ ไดทรงเตือนนักวา ไมใหประมาท ทีนี้เห็นความสําคัญของสติ
หรือยังวา การมีสติรูตวั ทั่วพรอมอยูต ลอดเวลานั้น มีประโยชนมาก เห็นดวยไหมเลา”
“เห็นดวยครับ” ครูสามคนตอบ แลวครูใหญจึงพูดขึ้นวา
“หลวงพอครับ พวกผมเห็นจะตองกราบลาและตองขอกราบของพระคุณหลวงพอเปน
อยางสูง ที่ไดเมตตาพวกผมใหไดรับความสะดวกสบายทุกอยาง ไดอาหารบํารุงรางกาย แลว
ยังไดธรรมะบํารุงจิตใจอีกดวย และในฐานะที่พวกผมเปนครูบาอาจารย ก็จะนําความรูนี้ ไป
อบรมสั่งสอนแกเยาวชนใหเปนพลเมืองดีของชาติสืบไปในอนาคต
สุดทายนี้ พวกผมไมมอี ะไรจะตอบแทนพระคุณของหลวงพอ นอกจากจะขออนุญาต
ถวายเงินจํานวนหนึ่งเพือ่ สมทบทุนเปนคาอาหาร เลี้ยงพระ เณร และญาติโยมที่มาเขา
กรรมฐาน ไดทราบมาวา หลวงพอตองรับภาระหนักในเรื่องนี้ พวกผมพอจะชวยแบงเบาได
บางตามกําลังศรัทธาและกําลังทรัพย” ครูใหญพูดคอนขางยาว แลวจึงถวายเงินจํานวนหนึ่ง
ซึ่งใสซองปดผนึกอยางเรียบรอย
“ขออนุโมทนา ขอใหครูใหญและคณะจงเดินทางกลับถึงบานโดยสวัสดิภาพ แลว
ขอใหหมั่นเจริญกรรมฐานกันทุกวัน ในสามคนนี้จะมีคนหนึ่งถูกล็อตเตอรี่รางวัลใหญ อยางไร
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๙

Page 7

ก็ตาม ถาเปนไปได อาตมาขอบิณฑบาต ขอใหเลิกเสีย เพราะมันเปนการพนัน แตที่ซื้อไว
แลวก็ไมเปนไร เอาเถอะ ที่จะถูกนะ ซื้อไวแลว ไมตองซือ้ ใหม”
บังเอิญคนทัง้ สามตางก็ซื้อไวคนละฉบับ จึงพากันคิดวาคนโชคดีที่ทานพระครูพูดถึง
นั้น คือตัวเขา คนเปนครูใหญนั้นตัง้ ปณิธานไวแลววาจะเลิกอยางเด็ดขาด ไมวา งวดนี้จะถูก
หรือไมก็ตาม การไดมีโอกาสมาลิ้มรสพระธรรมในครั้งนี้ มีคากวาการถูกรางวัลที่หนึ่งเปน
ไหน ๆ
เวลาตีสี่ของวันรุงขึ้น ทานพระครูตื่นขึ้นปฏิบตั ิกรรมฐานเปนเวลาสองชั่วโมงเชนเคย
และไมลืมที่จะแผเมตตาไปใหหลวงตาเฟองดังทีไ่ ดลั่นวาจาไวกับครูใหญ เมื่อคืน กอนจําวัด
ทานก็ไดอุทิศสวนกุศลไปใหภิกษุนั้นครั้งหนึ่งแลว ก็คงจะพอชวยไดบาง แผเมตตาเสร็จ ทาน
จึงกําหนดออกจากกรรมฐาน พอลืมตาขึ้น จึงเห็นหลวงตาเฟองนั่งพับเพียบพนมมือแตอยูตอ
หนา
“ผมมาขอบคุณทานพระครูที่ไดชวยสงเคราะห ผมสบายแลว” ภิกษุชราบอกกลาว
“ทานมาก็ดีแลว ผมอยากจะตอวาสักหนอย” ทานพระครูพูดขึ้น
“ตอวามาก ๆ ก็ได คราวนี้ผมยอมจํานนทุกอยาง เข็ดแลว ถาผมเชื่อทานพระครูเสีย
แตแรกก็คงไมลําบากถึงปานนี้” ฝายนั้นรําพึงรําพัน
“เรื่องที่ผมอยากจะตอวาก็คือ ทําไมทานไมมาบอกผมตั้งแตทีแรก เพราะอยางนอย
ผมก็ชวยทานไมใหตองอด ๆ อยาก ๆ แลวทําไมไมมาบอกผมตรง ๆ ตองไปผานทางครูใหญ
ทานไมอายเขาหรือไง ที่เปนพระ แตไปขอสวนบุญจากฆราวาส มาขอจากพระดวยกันก็ยังดี
ทานเห็นผมเปนอะไร ถึงไดขา มหนาขามตาไป” เจาของกุฏติ อวาตอขานเปนการใหญ
“ผมกลัวทานพระครูจะไมอภัยใหก็เลยไมกลา อีกอยาง ผมก็อยากจะรับกรรมที่กอ ขึ้น
นั้นดวยตนเอง ก็ทานพระครูเคยสอนไวไมใชหรือวา รับกรรมแทนกันไมได ใครสรางเหตุคน
นั้นก็ตองรับผล”
“ถูกแลว แตผมหมายความวา อยางนอยก็ยังชวยใหทุเลาเบาลางลงไดบาง”
“แตตอนนี้ทา นก็ไดชวยผมแลว ผมเปนหนี้บุญคุณทานพระครูมากเหลือเกิน นี่ถาได
ไปเกิดเปนมนุษยอีก ผมจะตั้งหนาตั้งตาเจริญสติปฏฐาน ๔ ไปจนตลอดชีวิต ผมรูแลว
วา การเวียนวายตายเกิดมันทุกขอยางไร ผมเห็นจะตองลา ขอบพระคุณสําหรับผา
ไตรใหมเอี่ยมที่ผมนุงหมอยูนี้”
พูดจบ ภิกษุชรากมลงกราบสามครั้ง แลวรางนั้นก็คอย ๆ เลือนหายไปในความสลัว
ของยามอรุณ
มีตอ.........๑๐
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