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๔๑...
แขกคนสุดทายกลับไปแลว และ ทานพระครูก็ขึ้นไปเขียนหนังสือยังชั้นบนของกุฏิ
แลว นายขุนทองกําลังเก็บแกวน้ําเพือ่ เตรียมจะไปลาง
หญิงชราคนหนึ่งเดินเขามาในกุฏิ เขาจึงรีบบอกนางวา
“ยาย หลวงพอเพิ่งขึ้นขางบนเมื่อสักครูนี้เอง พรุงนี้คอ ยมาใหมแลวกัน บานอยูไกล
หรือเปลาละยายนะ”
“อยูอางทองโนน ยายขอขึ้นไปพบทานเดี๋ยวเดียวเอง” นางบอกเปนเชิงขออนุญาต
“ไมไดหรอกยาย เอายังงี้ดีกวา เดี๋ยวหนูจะพาไปหาที่พัก พรุงนี้เชายายคอยมาพบ
ทาน โชคดีนะที่พรุงนีเ้ ปนวันพระ ไมงั้นยายก็ตองรอถึงบายสองโมงทานจึงจะลงรับแขก”
หนุมวัยยี่สิบเอ็ดบอกกลาวพลางมองนาฬิกาที่ฝาผนัง ขณะนัน้ เปนเวลาสองทุมตรง”
“แตยายตองพบทานวันนี้ ไมเปนไร ทานไมลง ยายขึ้นไปหาทานเองก็ได” ยังไมทันที่
นายขุนทองจะเอยปากหาม หญิงชราผูนั้นก็เปดประตูเดินขึน้ ไปชั้นบน นายขุนทองเดินตาม
ไปที่ประตู แตปรากฏวาเปดไมออก นางคงจะลงกลอนเอาไว รูสึกหงุดหงิดงุนงานดวยเกรง
จะถูกหลวงลุงดุเอา หญิงชราลงมาเมื่อไหรจะตองตอวาเสียใหเข็ด โทษฐานที่ขัดคําสั่ง “เลขา
สวนตัว” ของทานเจาของกุฏิ
“อาว โยมปนมาไดยังไงนี่” ทานพระครูทัก รูว าฝายนั้นเปนอัมพาตลุกไปไหนมาไหน
ไมได
“ฉันมาลาหลวงพอจะ พรุงนีต้ อนตีสี่ฉันจะไปแลว นอนทรมานมาหลายปเหลือเกิน
ทิดขําเขาจะไดหมดภาระเสียที” คําบอกเลาของนางปนทําใหทานพระครูไดรู วารางที่นั่งพับ
เพียบอยูตอหนาทานนี้มิใช “กายเนื้อ” หากเปน เจตภูต
“จะไปหรือ แลวโยมได “อะไร” ไปละ” ทานถาม “อะไร” ในที่นี้ทานตองการหมายถึง
บุญหรือบาป เพราะสองสิ่งเทานัน้ ที่มนุษยจะเอาติดตัวไปยังภพภูมิหนาได สวนสมบัติ
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พัสถานที่เปนวัตถุธรรมไมมีใครเอาไปได แมเหรียญบาทเพียงอันเดียวที่ลูกหลานเขาเอาใส
ปากใหก็ยังตองเปนของสัปเหรอไปในที่สุด
“ฉันไดบุญไปจะหลวงพอ เพราะหลวงพอเมตตาฉันแท ๆ เชียว ไมงั้นก็คงตองพก
บาปไป” นางพูดอยางรูบุญรูคุณ
“ดีแลวที่โยมเลือกไปวันพระ พรุงนีเ้ ปนวันพระขึ้น ๑๕ ค่าํ แลวก็เปนวันพฤหัสดวย
อาตมาไมใชคนถือฤกษถือยาม แตก็ยังชอบวันพฤหัส เพราะเปนวันพอแมครูอาจารย”
“จะ ฉันก็กําหนดจิตวาจะขอตายวันพระ จะไดไปถือศีล ไปปฏิบัติกรรมฐานขางบน
โนน” นางหมายถึงสุคติโลกสวรรค
“ดีแลวละโยม แลวก็อยาติดสุขเสียจนลืมการปฏิบัติละ ชีวิตบางบนนั้นสบายกวาใน
โลกมนุษย เขาก็เลยพากันประมาทมัวเมา ครั้นพอหมดบุญก็เลยตองไปทุคติ”
“จะหลวงพอ ฉันจะไมเปนอยางพวกเขา หลวงพอสอนใหฉันฝกสติ ฉันก็จะใชสตินี่
แหละคอยเตือนใจฉัน”
“ถูกตองที่สดุ โบราณทานสอนเอาไวเปนคํากลอนวา “ตนเตือนตนของตนใหพนผิด
ตนเตือนจิตตนไดใครจะเหมือน ตนเตือนตนไมไดใครจะเตือน ตนลืมเตือนใจตน
หลนอบาย” การเตือนตนเองไวเสมอก็คือการมีสตินี่เอง เมือ่ ไหรที่ขาดสติ โอกาสที่จะตกไป
ในอบายภูมกิ ็มีมากขึ้น
“จะ แลวหลวงพอตองไปเผาศพฉันดวยนะจะ”
“เผาเมื่อไหรละ”
ฉันสั่งทิดเขาไวแลววาใหสวดพระอภิธรรมเจ็ดวัน วันที่แปดก็เผาเลย จะไดไมเปน
ภาระลูกๆ เขา เห็นทิดเขาพูดวาหมดหวงแลวเขาจะมาขอบวชอยูกะหลวงพอ ยังไงฉันก็ฝาก
เขาดวยแลวกัน เขาเกิดมาเปนคูเวรคูกรรมของฉันแท ๆ”
ทานพระครูหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเปดหนาที่ตรงกับวันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๑๗ เขียน
ลงไปลา “เวลาสองทุม เจตภูตของนางปนมาจากอางทอง เพื่อบอกวาพรุงนี้เวลาตีสี่จะทิ้งราง
เจตภูตนั้นมีจริงอยางไมตองสงสัย” จดเสร็จจึงเงยหนาถามนางปนวา “ศพเผาที่วัดไหน เวลา
เทาไหร”
“วัดโบสถตอนสี่โมงเย็นจะ แลวทิดเขาคงมาเรียนใหหลวงพอทราบอีกครั้งหนึ่ง ฉัน
เห็นจะตองลาละจะ เดี๋ยวทิดเขาจะสงสัยวา ทําไมหลับนานนัก นางกราบเบญจางคประดิษฐ
สามครั้งแลวจึงลุกออกไป
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นายขุนทองถือถาดใสแกวน้ําที่ลางแลวเดินเขามา เห็นนางปนเดินออกประตูกุฏิไป จึง
วางถาดลงแลววิ่งตามหมายจะไปตอวา เขาวิ่งตามไปจนถึงประตูวัด ทั้งที่เห็นหลังอยูไว ๆ
แตกลับตามนางไมทัน ไมนาเชื่อวาผูหญิงแก ๆ ทาทางขี้โรคคนนั้นจะเดินเร็วถึงปานนี้ เมื่อ
นางเดินลับตาและหายไปในความมืด เขาจึงเดินกลับกุฏิ ขึ้นไปเรียนทานพระครูวา
“หลวงลุงฮะ เมื่อกี้มียายแกคนนึงมาขอพบหลวงลุง เปดประตูขึ้นไปจนไดแถมใส
กลอนอีกดวย หนูไมรูจะทํายังไง เลยคอยจองจะตอวาตอนแกลงมา เสร็จแลวก็ตามแกไมทัน
เสียอีก หลวงลุงจะดาหรือวาหนูก็เชิญไดเลยเพราะหนูผิดไปแลว” นายขุนทองกมหนา
สารภาพ
“ขาไมมีอะไรจะวาเอ็งหรอกเจาขุนทอง และขาก็ไมไดคิดวาเอ็งทําผิดอะไร ผูหญิงคน
ที่เอ็งเห็นนะคือโยมปนเมียนายขํา” ไดยินดังนั้นนายขุนทองถึงกับสะดุง
“หลวงลุงวาอะไรนะฮะ นี่พอหนูไปแอบมีเมียแก ๆ ไวตั้งแตเมื่อไหรกัน” เขาเขาใจวา
ทานพระครูหมายถึงนายขําผูเปนบิดาของเขา ทานเจาของกุฏิจึงตองขยายความใหฟงวา
“นี่เขานายขําอางทอง พอเองเขานายขําสิงหบุรี มันคนละขํากัน ยังมีขําลพบุรี ขํา
อยุธยา ขํานครสวรรคอีกนะ ที่ขา รูจักนะ ออ! มีขําสุพรรณอีกคนนึงดวย”
“แลวหลวงลุงวาคนไหนหลอที่สุดฮะ คนไหน”
“เอ็งก็ไมมีอะไรนอกจากเรื่องความหลอ เอ็งดูคนแคที่หลอไมหลอเทานั้นเองหรือ”
“ก็มีอะไรจะใหดูมากไปกวานี้ละหลวงลุง หนูเปนคนสวยก็จองสนใจคนหลอ อยากมี
แฟนหลอ ๆ มันถึงจะคูควรกัน หรือหลวงลุงวาไมจริง หลานชายยอนถาม
“นี่เจาขุนทอง ถาเอ็งไมมีอะไรดีกวานี้จะมาพูดกับขา ก็ขอเชิญลงไปได ขาจะทํางาน
ละ”
“แหม หลวงลุงละก็ อะไรนิดอะไรหนอยก็ตองไลกันดวย หนูอุตสาหเปนหวงแทบแย”
หลานชายตอวากราย ๆ
“เอ็งมาหวงอะไรขาละหรือ เจาขุนทอง หวงอะไร”
“หวงซี ก็ยายปนแกเปนผูหญิงแลวหลวงลุงเปนผูชาย ขึ้นมาคุยกันในที่ลับยามวิกาล
เชนนี้ ใครเขารูเขา หลวงลุงจะตองถูกครหานินทา แตกอนหลวงลุงเครงครัดในเรื่องเชนนี้
มาก แตทําไมวันนี้ไมเครงครัด หลวงลุงนาจะใหแกลงมาคุยขางลางหรือไมก็เรียกหนูขึ้นไป
อยูเปนเพื่อนถึงจะถูก ที่หนูพูดมานี่ หลวงลุงวาผิดหรือเปลา”
ทานพระครูรูสึกพอใจในความรอบคอบของคนเปนหลาน จึงอธิบายใหเขาฟงวา
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Page 3

“ขาขอบใจที่เอ็งเปนหวง แตเอ็งไมตอ งวิตกหรอก เพราะโยมปนเขาไมไดเอารางจริง
มาดวย ที่เอ็งเห็นนั้นเขาเรียกวา เจตภูต”
“หมายความวายังไงฮะ” หลานชายไมเขาใจ
“ก็หมายความวาโยมปนเขาเอาวิญญาณมา ไมไดเอารางมา เขาเปนอัมพาตไปไหน
มาไหนไมไดมาหลายปแลว วิญญาณที่ออกจากรางขณะที่นอนหลับนั้นเขาเรียกวา เจตภูต”
“แลวแกมาหาหลวงลุงทําไมหรือฮะ”
“มาบอกวาพรุงนี้ตอนตีสี่แกจะตาย ใหขาไปงานเผาศพแกดวย”
“เปนไปไดหรือฮะหลวงลุง หนูไมอยากจะเชื่อวาคนเราจะสามารถรูวันตายของตัวเอง
ได ถาเปนผูวิเศษก็วาไปอยาง”
“ไมตองถึงกับเปนผูวิเศษหรอกเจาขุนทอง อยางขาก็ไมไดเปนผูวิเศษมาจากไหน ขา
ก็ยังรูวันตายของขา”
“หลวงลุงพูดเลนหรือเปลา หลอกหนูเลนใชไหม”
“ไมไดพูดเลนแลวก็ไมไดหลอก ขาพูดจริง ๆ ถึงเอ็งก็เถอะ ถาอยากรูว ันตาย เอ็งก็รู
ไดหากเอ็งปฏิบัติกรรมฐาน”
“โอย หลวงลุงอยาเพิ่งพูดถึงความตาย หนูยังไมอยากรูเพราะยังไมอยากตาย แหม
คนกําลังอยูในวัยขบเผาะจะใหตายซะแลว” นายขุนทองตีโพยตีพาย
“นี่แหละ คนไมเอากรรมฐานก็แบบนีแ้ หละ เหมือนกันหมดทุกราย”
“แบบนี้นะแบบไหนฮะ” ชายหนุมยอนถาม
“ก็แบบเอ็งไง ของแทไมเอาจะเอาแตของปลอม” ทานพระครูวาหลานชาย
“แลวของแทของหลวงลุงนะคืออะไรละฮะ”
“ก็กรรมฐานนะซี ถาเอ็งมาปฏิบัติกรรมฐาน เอ็งก็จะสามารถรูวันตายได โยมปนแกก็
ปฏิบัติ ขาก็ปฏิบัติ รูม ันดีกวาไมรูนะเจาขุนทอง”
“โอย เซ็ง ตั้งแตมาอยูที่นี่ไดยินแตกรรมฐาน ๆ จนรําคาญจะแยแลว หลวงลุงไมมี
อะไรที่ดีกวานี้แลวหรือฮะ”
“ไมมีอีกแลว กรรมฐานนีแ่ หละดีที่สุด”
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“ดียังไงฮะ หลวงลุงชวยบอกหนอยเถอะ เผื่อบางทีหนูอาจจะเปลี่ยนใจมาชอบมันก็
ได” ทานพระครูคิดวาคราวนี้คงจะโนมนาวจิตใจนายขุนทองใหมาสนใจการปฏิบัติได จึง
อธิบายใหเขาฟงวา
“ประโยชนของการปฏิบัติกรรมฐานนั้นมีมากมาย เทาที่ขารูจากประสบการณ
ของขาเอง และจากการสอบอารมณของผูปฏิบัติคนอื่น ๆ พอสรุปไดสามประการ
ใหญ ๆ คือ หนึ่งระลึกชาติได สองเห็นกฎแหงกรรม และสามเกิดปญญาแกไขปญหา
ชีวิตได ซึ่งประการสุดทายนี้สําคัญที่สุด เพราะถาเราสามารถแกปญหาของตัวเราเอง
ได ก็ไมตองไปวิ่งหาพระใหรดน้ํามนตหรือวิ่งไปหาหมอดู เราตองเปนหมอดูใหตัวเอง
มันถึงจะถูก นี่แหละประโยชนของกรรมฐานอยูตรงนี้ ไมใชมานั่งหลับหูหลับตาเพื่อจะ
ไปสวรรคนิพพานอยางที่ชาวบานเขาพูดกัน เมื่อใดที่ยังไมเกิดปญญา ยังแกปญหา
ชีวิตใหตัวเองไมได แลวจะไปสวรรคนิพพานไดยังไง ที่ขาพูดมานี่เอ็งเห็นดวยไหมเลา”
“หนูยังไมคอยเขาใจเทาไหรก็เลยยังตอบไมได หลวงลุงชวยอธิบายหนอยซีฮะวาทํา
ไมถึงตองใหระลึกชาติได แลวระลึกไดกี่ชาติ”
“จะกี่ชาติก็ไมสําคัญหรอก แตอยางนอย ๆ ก็ขอใหระลึกชาติปจจุบันได อยางเชนลูก
ที่เกเรไมเชื่อฟงพอแม หรือชนิดที่เถียงพอเถียงแม คําไมตกฟาก พอมาเขากรรมฐานไดสอง
สามวันก็ระลึกชาติไดเลย คือเมื่อจิตสงบก็นึกยอนไปในอดีตที่เคยทําไมดีไวกับพอแม บางคน
ถึงกับรองไหโฮออกมาบอกวากลับบานไปนี่จะตองไปกราบเทา ขอขมาโทษพอแมหรือคนที่
เคยดาเมีย เคยทุบตีเมีย พอมาเขากรรมฐานเมือ่ จิตสงบก็จะรูบุญคุณเมีย คิดวากลับไปบาน
จะตองไปกราบเมีย อยางนี้เปนตน
“จริงหรือฮะหลวงลุง แลวหลวงลุงรูไดยังไงฮะ”
“ก็เขาบอกขานะซี บางคนถึงกับรองไหพูดวา “หลวงพอครับ ผมมันชั่วชาสารเลวเสีย
เหลือเกิน” ขาก็ถามวา “ชั่วยังไงละโยม” เขาก็ตอบวา “ชั่วที่ชอบดาเมีย ชอบเตะเมียแทนลูก
ฟุตบอลนะครับ ตอไปนีผ้ มจะไมทําอีกแลว กลับไปนี่ผมจะไปกราบเมีย” บังเอิญวันที่เขาจะ
กลับ เมียเขามารับเอ็งเชื่อไหมพอเขาเห็นหนาเมียเขาคลานเขาไปกราบเลย กราบตอหนาขา
ดวย เมียเขาก็งงวา “เอ หลวงพอสอนผัวฉันยังไงนะ กลายเปนคนละคนเลย เมื่อกอนเห็นฉัน
เปนลูกฟุตบอล แตเดี๋ยวนี้กลับเห็นฉันเปนพระไปซะแลว” นี่เมียเขามาแอบเลาใหขาฟงอยาง
นี้ เอ็งเห็นหรือยังละวา คนมาเขากรรมฐานนะระลึกชาติไดแบบนี้แหละ”
มีตอ........๔๒
“แหม หนูนึกวาระลึกชาติ
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๔๑
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