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๑๒...
ฉันเชาเสร็จ ทานพระครูขึ้นไปเขียนหนังสือยังกุฏิชั้นบน สั่งนายสมชายไววาจะเขียน
สัก ๒ ชั่วโมง หากมีผูใดมาขอพบในชวงระยะเวลาดังกลาวก็ขอใหรออยูกอน ทานขึ้นไปได
สักประเดี๋ยว ชายหนุมผูหนึ่งก็มาขอพบ เขามากับสตรีรูปรางหนาตาจัดวาสวย ทาทางคงจะ
เปนคูรักกัน
เมื่อลูกศิษยวัดแจงใหทราบตามที่ทานสั่งไว ชายหนุมผูนั้นแสดงความไมพอใจออกมา
นอกหนา และทําทีจะขึน้ ไปพบดวยตัวเอง มิใยที่นายสมชายจะหามปราม บังเอิญประตูทาง
ขึ้นถูกใสกลอนเอาไว เขาจึงตะโกนขึน้ ไปวา
“หลวงนาครับผมมาเยี่ยม เปดประตูหนอยครับ” เงียบ ไมมีเสียงตอบลงมา ลูกศิษย
วัดทราบดีวา ถาทานลงตั้งใจจะทํางานแลว ก็จะไมยอมรับรูร ับฟงเรื่องอะไรของใคร จะเรียก
จะหาอยางไรทานก็ไมลงมา ชายหนุมผูนั้นจึงตะโกนดังกวาเดิม
“หลวงนาครับ ผมจอยไงครับ จอยหลานแท ๆ ของหลวงนาจะมาขอพบครับ” เมื่อไม
มีเสียงตอบอนุญาต นายจอยรูสึกเสียหนา อายทั้งลูกศิษย อายทั้งหญิงคูหมั้นที่ตนหมายพา
มากราบทานพระครู
“ทานไมลงมาหรอกครับ ถึงผมจะเรียกทานก็ไมลงมา เวลาทานเขียนหนังสือ ทานไม
ยอมพบใครหรอกครับ” นายสมชายพูดอยางพยายามผูกมิตรทั้งที่รูสึกไมคอยจะชอบหนา ถึง
จะเปนหลานหลวงพอจริงตามที่เขาเอยอาง ก็ไมควรจะมาแสดงอํานาจบาตรใหญอยางนี้
“ถางั้นเราออกไปดูแมนา้ํ หลังวัดกันเถอะ แมน้ําเจาพระยายังไงละ” เขาหันไปพูดกับ
คูหมั้น ไมอยากอยูสูหนากับลูกศิษยวัด อีกตั้งเกือบ ๒ ชั่วโมงกวาหลวงนาจะลงมา
เมื่อทานพระครูลงมายังกุฏิชั้นลาง จึงพบวาชายหญิงคูหนึ่งนั่งรออยู ขณะทํางานทาน
ทําจิตใหเปนสมาธิ ไมรบั รู รูป รส กลิ่น เสียงใด ๆ จากภายนอก จึงไมทราบวาหลานมาหา
“อาว เอ็งหรอกหรือเจาจอย ไปยังไงมายังไงกัน” ทานทักหลานชายซึ่งเคยมาบวช
เณรอยูวัดนี้เมื่อสิบกวาปกอนโนน แตยังไมทันไดบวชพระก็ชิงสึกออกไปทํามาหาเลี้ยงชีพ
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เสียกอน สวนหญิงสาวที่มาดวยทานไมเคยเห็นหนา แตก็คลับคลายคลับคลาวาเหมือนใคร
สักคน
“หลวงนาสบายดีหรือครับ” หลานชายทัก
“ก็เรื่อย ๆ วาแตเอ็งเถอะ หายหัวไปเลยนะเอ็ง” ทานตอวาหลานชาย เพราะตั้งแต
สิกขาลาเพศแลว นายจอยไมเคยไปมาหาสูทานอีกเลย
“ผมตองขออภัย งานยุงมากเลยครับ พอดีพอเขายายไปทําไรที่ทาตะโก หนทางไกล
ไปมาลําบากก็เลยไมไดมา”
“ออ ไมไดอยูที่โคกสําโรงหรอกหรือ แลวพอเอ็งเขาเปนยังไงบาง” ทานถามถึงคนเปน
พี่เขย สวนพี่สาวซึ่งเปนมารดาของนายจอยนั้นเสียชีวิตตัง้ แตลูกชายยังเปนเณร
“แกก็ไมเจ็บไมไขอะไร ตอนนีม้ ีเมียใหม มีนองเล็ก ๆ อีกสามคน” นายจอยรายงาน
“อะไรกัน อายุจะหกสิบแลวยังมานั่งเลี้ยงลูกออน” ทานพระครูพูดเหมือนตําหนิคน
เปนสามีของพี่สาว
“แกไมไดเลี้ยงหรอกครับหลวงนา ผมเห็นเมียเขาเลี้ยงอยูคนเดียว”
“อาว เอ็งไมเรียกเขาวาแมหรอกหรือ”
“แม เมอะไรละหลวงนา ก็มันเปนเพื่อนผมเอง เคยเลี้ยงควายมาดวยกันสมัย
เด็ก ๆ ผมก็เลยเรียกไมลง กรรมของมันที่ตองมาเปนเมียพอ หลวงนาไมรูอะไร
พอนะแกเมาเชาเมาเย็น งานการไมทํา ผมบอกใหแกมาบวชอยูกับหลวงนา แกก็ไม
เอา”
“เรื่องอะไรเขาจะเอา ก็ทีลูกชายเขายังไมยอมบวชเลยนี่นา” ทานประชดคนเปนหลาน
“โธ หลวงนาครับ เรื่องมันแลวไปแลว” หลานชายครวญ
“แลวไปแลวก็แลวกันไป วาแตวาทีม่ านี่ เอ็งมีธุระอะไรกับขาหรือเปลา”
“ก็มีเหมือนกันครับ คือผมพาคูหมัน้ มากราบหลวงนา แลวก็จะนิมนตหลวงนาไปงาน
แตงงานของผมดวยครับ”
“ออ นี่คูหมัน้ หรอกเรอะ แลวหนูเปนคนที่ไหนละจะ” ทานถามคูหมั้นหลานชาย
“หลวงนาจําไมไดหรือครับ จุกไงละครับ” หลานชายตอบแทนคนเปนคูหมัน้
“จุกไหน” ทานพระครูยังนึกไมออก
“ก็จุกที่เคยใสบาตรหลวงนากับผมสมัยที่เราพายเรือบิณฑบาตกันยังไงละครับ”
หลานชายชวยทบทวนความจํา แตหลวงนาก็ยังนึกไมออกจึงตองใช “เห็นหนอ” เขาชวย
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“ออ อีจุกนะเอง แมเจาไวยเปนสาวแลวสวยจนขาจําไมได” ทานอุทานดวยนึกไมถึง
วาจะไดพบกันอีก นางสาวจุกนั่งบิดไปบิดมาเพราะความขวยอาย ทานพระครูนกึ ยอนไปถึง
อดีตเมื่อสิบปกอนโนน ครั้งที่ทานยังเจริญสมถกรรมฐานและเลนทางไสยศาสตรดวย ทานมี
“กระจกหมอดู” อยูบานหนึ่งที่ใชดูเหตุการณในอนาคต โดยภาพของเหตุการณจะมาปรากฏ
ในกระจก แตหลังจากที่ทานไดพบ “พระในปา” จึงไดเปลี่ยนมาเจริญวิปสสนากรรมฐานและ
เลิกเลนไสยศาสตร เพราะเห็นวาไมไดใหประโยชนที่แทจริงแกชีวิต
สมัยนั้นทานบิณฑบาตทางเรือ ทุกเชาทานกับเณรจอยจะชวยกันพายเรือลัดเลาะไป
ตามริมน้ําเจาพระยาเพื่อโปรดสัตว เด็กหญิงผิวขาววัยสิบเอ็ดขวบที่ใคร ๆ เรียกกันวา “อีจุก”
เพราะไวผมจุกกลางศีรษะ จะออกมาใสบาตรที่ทาน้ําในสภาพขี้หูขี้ตาเกรอะกรัง ขี้มูกไหลยืด
เพราะเปนหวัดทั้งป บอยครั้งที่น้ํามูกของเด็กหญิงหยดลงไปในบาตรโดยที่เจาตัวไมไดใสใจ
และเมื่อเรือแลนผานพนบานอีจุกไปแลว เณรจอยก็มีอันตองเทขาวทิ้งน้ําทุกครั้ง เพราะทน
สะอิดสะเอียนไมไหว สวนทานพระครูนั้นแมจะผานการเจริญ “อาหาเรปฏิกูลสัญญา”
มาแลวก็ยังตองทําแบบเดียวกับเณรหลานชาย คือ เทขาวทิง้ จนเกลี้ยงบาตร
“แหม หลวงนาเมื่อไหรอีจุกมันจะตาย ๆ ไปสักทีนะ” เณรจอยบนอุบ เพราะตองเท
ขาวทิ้งน้ําทุกวัน
“ไปแชงเขา ระวังบาปจะกินหัวเอ็ง” หลวงนาวาให
“ก็มันโมโหนี่หลวงนา จริง ๆ จะ ผมนะโกรธมันจริง ๆ เชียว”
“คนโกรธคือคนโง คนโมโหคือคนบา เอ็งอยากโงอยากบาก็ตามใจเอ็ง”
“หลวงนา เราไมรับบิณฑบาตบานมันดีกวานะ” เณรหลานชายแนะ
“ทําอยางนั้นไมได มันผิดวินัยที่พระพุทธองคทรงบัญญัติไว เราจะเลือกที่รักมักที่ชงั
อยางนั้นไมได”
“ถางั้นก็บอกมันตรง ๆ เลยวา อยาใหมันเปนคนใส ใหเปลี่ยนเปนพอหรือแมมันแทน
“เอ็งก็บอกเขาเองซิ”
“ผมมันเปนเด็ก หลวงนานั่นแหละดีแลว”
“ขาไมเอากับเอ็งดวยหรอก อยูดีไมวาดี จะใหขาถูกติเตียนเสียแลวไหมละ” ทานพระ
ครูปฏิเสธ เปนอันวาทานจําตองรับบิณฑบาตจากเด็กหญิงจุกเรื่อยมา กระทั่งมีการตัดถนน
เขาวัด ทานจึงเลิกบิณฑบาตทางเรือ เณรจอยดีใจจนเนื้อเตน ที่จะไดไมตอ งเทขาวทิ้งน้ํา
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คืนวันหนึ่งไมรูวาเณรจอยนึกยังไงขึ้นมา ถึงไดบอกใหหลวงนาชวยดูเนื้อคูให ทาน
พระครูจึงบอกใหเณรจอยตั้งจิตอธิษฐานขอใหคนที่จะมาเปนเนื้อคู จงปรากฏเปนภาพขึ้น
กระจกหมอดู อธิษฐานเสร็จ หลวงนาจึงยื่นกระจกใหเณรหลาน เณรจอยมองไปที่กระจกแลว
ก็โวยลั่น “อีจุกอีเด็กสกปรก ดูซีขี้มูกไหลยืดเชียว หลวงนาแกลงผมใชไหม ผมไมเอา
ยกใหหลวงนาก็แลวกัน” พูดพลางสงกระจกคืน ทานพระครูรับไปดูกป็ รากฏวาภาพที่เห็น
ในกระจกนัน้ เปนภาพเด็กหญิงจุก คิดมาถึงตอนนี้ ทานอดขําไมไดจึงพูดขึ้นวา “ไงละเจาจอย
ก็ไหนเอ็งวาเกลียดอีจุกนักไง ทําไมถึงจะมารวมหอลงโลงกันละ”
“รวมหอเฉย ๆ โลงนะยังไมอยากลงหรอกหลวงนา ขออยูไปอีกซักเจ็ดแปดสิบปกอน
ถึงคอยลง” นายจอยรีบชี้แจง
“นั่นแหละ ๆ นึกยังไงถึงมารักกันไดเลา” ทานถามอีก
“ผมก็ไมรูเหมือนกันวาเขาคือ...เออ...คืออีจุกเด็กขี้มูกมากคนนั้น เพราะไมเคยเจอกัน
อีกเลยนับตั้งแตผมสึก เพิ่งมารูเอาอีตอนที่มนั รักเขาจนถอนตัวไมขึ้นแลว ก็เลยตองตกบันได
พลอยโจน”
“นี่พี่จอยอยามาพูดดีนะ จะถอนหมัน้ กันวันนี้เลยก็ได ฉันนะไมยั่นหรอก คนชอบฉัน
ยังมีอีกเปนพะเรอเกวียน” สาววัยยี่สิบสองพูดโกรธ ๆ
“เอ็งจะโกรธจะขึ้งไปทําไมละจุก ไหน ๆ ก็จะมาเปนหลานสะใภขาแลว ขาลอเลนบาง
ไมไดหรือไง” ทานพระครูปราม
“ฉันก็ไมไดวาอะไรหลวงนานี่นา ฉันวาพี่จอ ยเขาตางหาก” วาที่หลานสะใภเถียงฉอด
ๆ หนาบึ้งตึงจนหมดสวย
“เอาละ ๆ เอ็งไมตอ งมาเถียง ไหนเอ็งจะแตงกันเมื่อไหร เผื่อขาติดธุระจะไดสับหลีก
ทัน”
“ผมคิดกันไววาวันที่ ๙ ธันวา หลวงนาชวยดูอีกทีเถอะวาฤกษนี้ใชไดหรือเปลา ถาไม
ดีหลวงนาก็ชวยหาใหใหมดวย”
“ฤกษยามมันไมสําคัญเทาตัวของเราหรอก ถาตัวเราดีมันก็ตองดีวนั ยังค่ํา เปน
ชาวพุทธไมตองไปถือเรื่องฤกษยาม ถาเชื่อขาก็จําเอาไว แตถาไมเชื่อก็แลวไป”
“ไมเชื่อหลวงนาแลวผมจะไปเชือ่ ใครเลาครับ แมผมก็ตายไปแลว พอก็เมาเชาเมาเย็น
เอาเปนที่พึ่งไมได ก็เห็นแตหลวงนานี่แหละที่เปนรมโพธิ์รมไทร” หลานชายออน
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“คิดยังงั้นไดมันก็ดี แตวา ก็วาเถอะ ใจจริงขาอยากใหเอ็งบวชมากกวา จะไดตัดภพตัด
ชาติใหมันสั้นเขา ไมงั้นก็ตองเวียนวายตายเกิดกันอยูอยางนี้ ไมรจู ักจบสิ้น” ทานพระครูพูด
จากใจจริง หลานชายจึงพูดเอาใจหลวงนาวา “ใจผมก็อยากบวชเหมือนกัน แตทนี ี้สงสารจุก
เขา เขาจะอยูกับใครเพราะพอแมก็ตายไปหมดแลว”
“จะยากอะไรเลา ก็มาบวชชีอยูเสียที่วัดนี่ ตางคนก็ตางปฏิบัติ ไมตองยุงเกี่ยวกัน”
หลวงนาเสนอทางออกให
“ถาเปนอยางนั้นไดมันก็ดีครับหลวงนา แตผมกลัวจะตองอาบัติปาราชิก เพราะหัก
หามใจไมได อีกอยางดวงผมกับผาเหลืองมันก็ไมคอยจะถูกกันซักเทาไหร” หลานชายปฏิเสธ
อยางนิ่มนวลชนิดบัวไมใหช้ําน้ําไมใหขุน
“ถาดวงไมถูกกับผาเหลืองก็อยาบวช เดี๋ยวจะบาปเสียเปลา ๆ การกระทํา
บางอยาง ถาพระทําถือวาบาป แตถาฆราวาสทําไมถือเปนบาป เชน การรองรําทํา
เพลง การเสพเมถุน เปนตน แตถึงเอ็งจะไมบวช ขาก็อยากใหพากันมาเขากรรมฐานสัก
เจ็ดวัน แลวกลับไปปฏิบัติที่บานวันละนิดละหนอย ลืมบางนึกไดบางก็ยังดีกวาไมไดปฏิบัติ
เสียเลย” ทานแนะแนวทางดําเนินชีวิตที่ดีแกหลาน หากฝายนั้นรีบออกตัววา “งานผมยุงครับ
หลวงนา คงหาเวลามายาก ถึงมาแลวก็คงเอากลับไปปฏิบัตทิ ี่บานไมไดเพราะตองทําไรไถนา
ทําโนนทํานี่อยูตลอดเวลา เอาไวแก ๆ ผมคอยพากันมาก็แลวกันนะครับ” หลานชายผัดผอน
“ออ...รอใหแกเรอะ แลวถาเกิดเอ็งตายไปตอนยังไมทันแกละ จะวายังไง” เปนเปนนา
ทักทวง
“ก็สุดแลวแตเวรแตกรรมเถอะครับ”
“ถาเอ็งปลอยชีวิตใหเปนไปตามยถากรรมนับวาเอ็งประมาทมาก คนทุกวันนี้ก็พากัน
ประมาทเหมือนเอ็งนัน่ แหละ แลวคิดหรือวาแกแลวเอ็งจะมาเขาวัด ขาวาจะเมาเชาเมาเย็น
เหมือนพอเอ็งนะซี” ทานยกพี่เขยเปนตัวอยาง
“โธ หลวงนาครับ นาน ๆ ผมจะมาสักที หลวงหนาก็ตั้งหนาตั้งตาเทศนอยูได คุยเรื่อง
ที่มันมีประโยชนกวานี้ดีกวานา” นายจอยเริ่มหงุดหงิด ขางนางสาวจุกก็รสู ึกรําคาญไมแพกัน
“ก็ถาเอ็งไมใชหลานขา ขาจะไมยงุ เลยเชียว เอ็งก็เหมือนกันจุก อยาคิดวาสิ่งที่ขา
แนะนําเอ็งเปนเรื่องไรสาระ นี่แหละคือประโยชนสูงสุดของชีวิตเชียวนา ถาอยากใหชีวิต
รมเย็นเปนสุขก็หาโอกาสมาเขากรรมฐานใหได ไมตองมาพรอมกันหรอก ผลัดกันมาก็ได ไม
ตองอางวาไมมีเวลา การอางเชนนัน้ แสดงวาเอ็งยังไมเขาใจเรื่องการปฏิบัติ ใชวาเอ็งตองมา
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เดิน ขวายาง ซายยาง พองหนอ ยุบหนอ อยูตลอดเวลาเมื่อไหรกัน ถาเปนยังงั้นก็ไมตองทํา
มาหากินกันแลว”
“ก็นั่นซีครับ ผมถึงมองไมเห็นประโยชนวาเราจะปฏิบัติไปทําไมกัน เสียเวลาทํามาหา
กินเปลา ๆ” นายจอยรีบแถลง
“นั่นเปนความเขาใจผิดอยางมหันตเชียวละ โปรดเขาใจเสียใหมนะหลานนะ วาที่ขา
ใหมาอยูวัดเจ็ดวัน ก็เพือ่ มาเอาหลักการและวิธีการเพื่อนําไปปฏิบัติในชีวติ ประจําวันได โดย
ที่ทํางานไปดวย เอาอยางนี้ ไหนเอ็งลองบอกขามาซิวา เวลาทํางานเอ็งหายใจหรือเปลา เอ็ง
หายใจเขาออกตลอดเวลาไหมหือจุก” ทานถามนางสาวจุกดวย
“หายใจจะ” สาววัยยี่สิบสองตอบ
“นั่นแหละ เอ็งก็กําหนดไปซี หายใจเขาพอง หายใจออกยุบ หรือ กําลังทําอะไรอยูก็
ใหกําหนดไปตามจริง จะไถนา จะดํานา หวานขาว ก็ตั้งสติกําหนดใหรูตัวทั่วพรอมอยู
ตลอดเวลา นี่ก็ถือวาเปนการปฏิบัตแิ ลว มันยากเย็นอะไรละ เอ็งไมตอ งคิดไกลไปถึงขั้นมรรค
ผลนิพพานหรอก เอาแคใหเปนสุขรมเย็นในชีวิตนี้ก็พอ เวลาตายจะไดมีสติไมหลงตาย คนที่
ไมเคยฝกสติ ขาเห็นหลงตายทุกราย”
“แลวเปนยังไงครับ หลงตายกับตายอยางมีสติ มันตางกันตรงไหน” หลานชายยังไม
เขาใจ
“ตางกันตรงที่ไปนะสิ คนหลงตายก็ตองไปทุคติ แปลวาไปไมดี สวนคนที่ตายอยางมี
สติก็ไปสุคติ คือไปดี” ทานอธิบาย
“ไปดีไปไหนครับ แลวไปไมดีไปไหน”
“ไปดีก็ไปสุคติภูมิ คือ ตั้งแตภูมิมนุษยไปจนถึงขั้นพรหม ซึ่งขึ้นอยูกับกรรมที่ทํา
ถาทํากรรมดี เชน ใหทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ก็จะไปเกิดเปนมนุษยหรือเทวดา ถา
ไดรูปฌานก็ไปเกิดเปนรูปพรหม หรือไดอรูปฌานก็ไปเกิดเปนอรูปพรหม ถาทําชั่วก็
ไปทุคติภูมิ หรืออบายภูมิ มีนรก เปรต อสุรกาย และเดรัจฉาน ภูมิมีทั้งหมด ๓๑ ภูมิ
ซึ่งลวนแตขึ้นอยูกับกรรมทั้งสิ้น”
“งั้นถาเราไมทํากรรมเลยก็ไมตองเกิดใชไหมครับ”
“ถูกแลว เขาเรียกวาบรรลุนิพพาน”
“แปลวาคนไมทํากรรมจะไดไปนิพพานใชไหมครับ”
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๑๒
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“มันเปนไปไมไดที่คนจะไมทํากรรม แลวจะวาไปนิพพานก็ไมได เพราะนิพพานไมใช
สถานที่ที่คนจะมาจะไป แตเปนความดับกิเลส ถาเราปฏิบัติอริยมรรคมีองคแปดจนถึงขั้น
ปญญา สามารถทําลายตัณหาอุปาทานหมดสิ้น นิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาเอง เอาละอยาพูด
ไปไกลถึงขนาดนั้น มันเขาใจยากสําหรับปุถุชน”
“หลวงนาจะ แลวคนทีห่ ลงตายเปนยังไงจะ คือเวลาจะตายเราจะรูไดยังไงวาเขาหลง
หรือไมหลง” นางสาวจุกถามบาง
“รูซี ที่เองถามนะมีตัวอยางมากมายเลย อยางตาอิ่มบานอยูติดวัดแตไมเคยมาเขา
กรรมฐาน ขาชวนทีไรแกก็ผัดวันประกันพรุงอยูเรื่อย พอใกลตายก็บอกลูกหลานมานิมนตขา
ขาก็ไป แกก็พะงาบ ๆ จะตายมิตายอยูรอมรอ แตยังพอพูดได ขาก็บอกใหวา พุทโธ พุทโธ
ลูก ๆ เขาก็ไปบอกใกล ๆ บอกพอพนมมือแลววา พุทโธ พุทโธ นะพอ แกก็ดาใสลูกเลย ดา
เสียงดังเสียดวย ขนาดจะตายแลวนะ ดาวา ไอพวกเวร กูจะตายอยูเดี๋ยวนี้แลวพวกมึงยังมา
พุทโธ พุทโธ ใสกูอีก ลูกก็บอกไมใชพุทโธ พุทโธตางหากละพอ ไหนวาซิ พุทโธ พุทโธ แกก็
ไมรูเรื่อง วาไมได เพราะไมเคยฝก ก็เลยหลงตาย”
“แสดงวาตอนแกตาย แกโกรธลูกดวยใชไหมจะ”
“โกรธนะซี เมื่อโกรธ จิตก็เศราหมอง พระพุทธองคตรัสวา เมื่อจิตเศราหมอง ทุคติ
ยอมเปนทีห่ มาย
อีกรายนึงก็ยายออน รายนี้งมหอยขาย พวกหอยโขง หอยขม หอยกาบ อะไรพวกนี้
วัน ๆ แกงมไดเปนกระแตง ๆ พอจะตายก็เกิดนิมิตเห็นหอยมาลอยตรงหนาเต็มไปหมด ลูก
ๆ ก็บอกแมพนมมือวา อะระหัง อะระหัง ยายออนก็วา อะระหอย อะระหอย ไมเปนอะ
ระหัง เพราะไมเคยฝก ทองอะระหอย ๆ จนขาดใจ” ทานยกตัวอยางที่เคยพบมา
“แลวที่ตายแบบไมหลงมีไหมจะ” วาที่หลานสะใภถามอีก
“มี ยายจันทรไง รายนี้มาเขากรรมฐานตอนแก ลูกหลานพามาเขาเพราะเริ่มจะหลง
สติสตังไมคอ ยดี แตไมไดแปลวาบานะ เพราะคนบามาเขากรรมฐานไมได คือยายจันทรแกขี้
หลงขี้ลืม อายุหกสิบกวา ๆ ก็หลงแลว ลูกเตาเขาก็ใหแกเฝาบานเลี้ยงหลาน ตักน้ํา ผาฟนไป
ตามเรื่อง แกแกแตยังแข็งแรง วันหนึ่งแกจะเดินไปหยิบดุนฟนมากอไฟตมขาวใหหมากิน ไป
เห็นหมานอนหลับอยู แกก็ไปควาเอาขามันเขา มันตกใจตื่นเลยกัดเอา แกก็อุทานวา เฮอ กุ
นี่มันแยจริง ๆ ดูซิอจะไปหยิบดุน หมาดันไปควาเอาขาฟน นี่ขนาดบนก็ยังบนผิด ๆ
ถูก ๆ ลูกเขาก็พามาขอกรรมฐานกับขา ขาก็แนะแนวไปใหแกกลับไปทําที่บาน แกไมยอมมา
คางวัด กลับไปไดสักสามวันแกก็มาอีก บอกเอากรรมฐานมาคืน ปฏิบัติไมได ไมมีเวลา
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๑๒
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ลูกหลานมันกวน ขาก็บอกใหแลวไมรับคืน ก็เลยสอนแกไปวาเวลาทําอะไรใหทองใหกําหนด
ทุกอยาง เชนจะเดินไปหยิบฟนก็เดินทองไปวา หยิบฟน หยิบฟน จะไดไมไปควาเอาขาหมา
สอนจนแกเขาใจดี แลวก็กลับไปปฏิบัติที่บาน ไมชายายจันทรก็หายจากโรคหลง ๆ ลืม ๆ
เพราะสติดีขนี้ ”
เดี๋ยวนี้แกยังอยูหรือเปลาครับ หลวงนา” หลานขายถามขึ้น
“เขาเมรุไปแลว นาเสียดายวันที่แกตายนั้นอายุครบแปดสิบพอดี ลูกหลานเขารายงาน
วา ตั้งแตปฏิบัติกรรมฐาน แกสติดมี าก ไมหลง ๆ สืม ๆ เหมือนแตกอน จะกินจะถายก็
เรียบรอย คนแกบางคนใชไมไดเลย ทั้งกินทั้งถายเลอะเทอะเปรอะเปอนไปหมด แบบ
นี้ลูกหหลานเขาก็เบื่อ ไมอยากเลี้ยง แตคนที่มาเจริญสติปฏฐาน ลูกหลานเขาไม
รําคาญ เพราะเลี้ยงงาย ไมเลอะเลือนเลื่อนเปอน นี่ประโยขนของการมาเขากรรมฐานอยู
ตรงนี้ แตก็ไมใชวามาเขาเจ็ดวันแลวทิ้งเลยไมเอากลับไปปฏิบัติที่บาน อยางนี้ก็ไมไดผล”
“ถาอยางนั้นฉันขออยูเขากรรมฐานเลยนะพี่จอย พีช่ วยกลับไปเอาเสื้อผามาใหฉัน
ดวยก็แลวกัน เอ...แตฉันไมมีชุดขาวนี่หลวงนา” นางสาวจุกเกิดศรัทธา ขณะเดียวกันก็กังวล
เรื่องเสื้อผา
“เรื่องนั้นไมตองหวง มีญาติโยมเขาใจบุญบริจาคใหวัดเอาไวเปนของกลาง ใครไปใคร
มาก็เบิกไปใสได แลวซักมาคืน ถาเอ็งจะอยูก็ไมตองหวง ไมตองกังวลอะไรทั้งสิ้น วาแตเอ็ง
จะอยูพรอมกันเลยไหมเลา” ทานถามหลานชาย นายจอยพลอยเกิดศรัทธาตามคนเปนคูหมั้น
จึงตอบวา “ก็ดีเหมือนกัน จะไดไมตองไป ๆ มา ๆ” เห็นคนทั้งสองมีศรัทธาปสาทะเชนนั้น
ทานพระครูก็พอใจ จึงพูดใหกําลังใจวา
“ดีแลว เอ็งสองคนเริ่มตนเดินในทางที่ถูกตองแลว ทางนี้เปนทางสายเดียวที่จะนําไปสู
ความหลุดพน ถาเอ็งไมเปลี่ยนทิศทางเดิน สักวันหนึ่งก็จะถึงจุดหมายจนได ไมถึงชาตินี้ก็
ตองเปนชาติหนา ถาชาติหนายังไมถึงก็จะตองถึงในชาติตอ ๆ ไป ขอใหมีความเพียร อยา
ทอถอยเสียกอนก็แลวกัน”
“แลวเรื่องแตงงานผม หลวงนาไมลืมนา” นายจอยยังหวงเรื่องทางโลก
“รับรอง ขาจะชวยจัดการใหเรียบรอย เอาละ เดี๋ยวขาจะใหสมชายพาจุกมันไปฝากที่
สํานักชี สวนเอ็งไปอยูกับพระบัวเฮียว ประเดี๋ยวจะใหสมชายพาไป รอใหจัดการเรื่องคูหมั้น
เอ็งเสร็จกอน” แลวทานพระครูจึงเรียกนายสมชายมาสั่งการ จากนั้นจึงขึ้นไปเขียนหนังสือ
มีตอ........13
คูมือการสอบอารมณกรรมฐานยังชั้นบนของกุฏิ
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