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๔๓...
เพราะนายขุนทองจัดตารางเวลาการทํางานใหทานพระครู จึงทําใหญาติโยมที่มาเขา
กรรมฐานไดมีโอกาสมาขึ้นในอันที่จะเรียนถามขอของใจสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ในการปฏิบัติธรรมใหไดผลดีนั้น จําเปนจะตองมีครูอาจารยคอยควบคุมชี้แนะอยาง
ใกลชิด มิฉะนั้นอาจทําใหผูปฏิบัติเกิดความเขาใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือหลงทางไดงาย
เชาวันหนึ่งขณะที่ทานพระครูกําลังสอบอารมณใหอุบาสกอุบาสิกาอยูที่กุฏิ หญิงสาวผู
หนึ่งเดินเขามานั่งแถวหลังสุด กมลงกราบสามครั้งแลวนิ่งอยู สีหนาทาทางบงบอกวาหลอน
กําลังมีทุกข ทานเจาของกุฏิยังตองใชเวลาในการสอบอารมณอีกนาน จึงอนุญาตใหหลอน
“ลัดคิว” ดวยการถามวา
“มีอะไรหรือจะแมหนู ไหนเขยิบเขามานั่งใน ๆ หนอยซิ” บรรดาผูที่นั่งอยูกอนตาง
ขยับกายเปดทางใหหลอนคลานเขามา
“อาตมาตองขอโทษญาติโยมดวยนะ ขอลัดคิวใหแมหนูคนนี้กอน ทาทางเขาจะมีธรุ ะ
ดวน เอาแมหนูมีอะไรก็วาไปเลย” ทานกลาวอนุญาต หญิงสาวจึงพูดขึน้ วา
“หลวงพอคะ หนูมาขอบวชชีคะ ”
“คิดยังไงถึงจะบวชละหนู”
“หนูกลุมใจคะ ใหหนูบวชเถิดนะคะหลวงพอ หนูอยากจะอยูในที่สงบคะ” ทานพระครู
“ตรวจสอบ” คุณสมบัติของหลอนแลวจึงพูดขึ้นวา
“เอาละ อยาเพิ่งพูดเรื่องบวช เอาอยางนี้ เดี๋ยวหลวงพอจะใหนายขุนทองเขาพาหนูไป
ฝากไวกับแมครัวสักเจ็ดวัน แลวคอยมาพูดกันใหม” ทานเรียกนายขุนทองมาสั่งการ ครั้น
หญิงสาวลุกออกแลว อุบาสิกาคนหนึ่งไดถามขึ้นวา
“ทําไมหลวงพอไมสงเขาไปอยูสํานักชีละคะ ทําไมถึงสงไปอยูโรงครัว”
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“ก็พวกแมชเี ขากินขาววันละสองมื้อ
แตแมหนูคนนีแ้ กจําเปนจะตองกินสามมื้อ
อาตมาจึงตองสงไปอยูกับพวกแมครัว”
“ไหน ๆ เขาจะบวชก็นา จะฝกกินสองมื้อไว ไมงั้นจะบวชไดยังไง” อุบาสิกาผูนั้นออก
ความเห็น
“ก็ใครวาอาตมาจะใหเขาบวชละ ขืนบวชก็เสียชื่อวัดหมด รับรองวาวัดปามะมวงเสีย
ชื่อกันคราวนี้เอง ใหบวชไมไดเด็ดขาด” ทานพูดเสียงหนักแนน
“ทําไมหรือครับ” อุบาสกที่นั่งหนาสุดถาม ผูที่นั่งอยู ณ ทีน่ ี้มีประมาณยี่สิบคน เปน
อุบาสกเพียงสามคนเทานั้น แสดงวาพวกผูชายเปนโรคไมชอบเขาวัด ทานพระครูตอบวา
“จะใหบวชไดยังไง ก็มาสองคน บวชไดหรือ”
“ใช ใคร ๆ ก็เห็นเขามาคนเดียว แตอาตมาเห็นเขามาสองคน อยูในทองคนนึง
แบบนี้จะใหบวชไดยังไง ใครไมรูก็จะหาวามาทองกับพระ เพราะครรภมันโตขึ้นทุกวัน
ๆ เมื่อกี้อาตมาไมพูดกลัวเขาจะอาย ญาติโยมเห็นหรือยังวา “เห็นหนอ” นั้นมีประโยชน
มหาศาลทีเดียว ไมใชเปนการอวดคุณวิเศษแตประการใด โยมเห็นดวยไหม”
“เห็นดวยครับ” อุบาสกตอบ
“หลวงพอคะ แลวอยางฉันนี่จะมีโอกาสได “เห็นหนอ” หรือเปลาคะ” อุบาสิกาอีกผู
หนึ่งถามขึ้น
“จะไดหรือไมไดมันก็ขึ้นอยูกับบุญบารมีที่โยมไดสั่งสมไวแตชาติปางกอน บวกกับ
ความเพียรพยายามในชาตินี้ จะเพียรพยายามสักเทาใดก็จะไมได แตก็ไมไดหมายความวา
การปฏิบัติของเราเปนหมัน เพราะมันจะเปนเหตุปจจัยของชาติตอ ๆ ไป อาจจะไปไดชาติ
หนาก็ได แตอยางไรก็ตามอาตมาไมสนับสนุนใหตั้งความหวัง ขอใหโยมอยูกับปจจุบันให
มากที่สุด กําหนดสติรูตัวทั่วพรอมอยูตลอดเวลา จะได “เห็นหนอ” หรือไมไดก็ไมตองไป
สนใจ แตถาใครไดแลวนําไปใชในทางที่ไมถูกตอง อีกหนอยก็เสื่อม อยางอาตมานี่ไมเคยใชดู
เลขใหหวยใคร เพราะไมใชวิสัยของพระที่จะทําเชนนั้น”
“งั้นพระที่รับสะเดาะเคราะหรดน้ํามนตตัดเวรตัดกรรมก็ไมถกู ตองซีคะ ออ พระหมอดู
อีกอยาง”
“มันจะถูกตองไดยังไงละโยม ทานเกงแตสะเดาะเคราะหใหคนอื่นเขา พอเคราะห
ตัวเองกลับสะเดาะไมได
โยมคอยดูไปก็แลวกันวากฎแหงกรรมจะทําหนาที่เร็วหรือชา
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คุณหญิงคนนึงเขามาพูดใหอาตมาฟงวา เดี๋ยวนี้กรรมติดจรวดนะ ใหผลทันตาเห็น ไมตอ งรอ
ถึงชาติหนา” ทานนึกถึงคําพูดของคุณหญิงอรอุษา
“พระสมัยนีท้ ําตัวนอกรีดนอกรอยนะครับหลวงพอ ที่ผมกลาพูดเพราะผมเคยเปนลูก
ศิษยวัดมากอน ตอนเรียนหนังสือผมตองอาศัยวัดอยู เพราะเปนเด็กบานนอก พอแมสงไป
เรียนกรุงเทพฯ เลยไปอาศัยอยูกับหลวงพี่ซึ่งเปนคนบานเดียวกัน
“งั้นหรือ โดยมอยูวัดอะไรละ” เขาบอกชือ่ วัดแหงหนึ่ง เปนวัดที่รายไดดีเพราะมีศพคน
รวย ๆ มาใหเผากันทุกวัน สวนคนจนไมมีสิทธิ์เอาศพมาเผาที่วัดนี้เพราะสู “คาโสหุย” ไม
ไหว
“โอย วันนีน้ ะเหรอ ยอดยิวเลยคะหลวงพอ ญาติฉันเคยเอาศพพอเขาไปไว ตั้งใจจะ
สวดพระอภิธรรมสักเจ็ดคืนก็ตองขอยายวัดเพราะสูคาใชจายไมไหว ขนาดเขาเปนคนมีเงิน
นะคะ ยังสูไมไหวเลยคะ”
“แลวหลวงพอเชื่อไหมครับ คนทีอ่ ยูวัดมักจะเกลียดพระ อยางผมนี่เกลียดมาก
ๆ แตก็ไมทุกองคนะครับ องคไหนดีผมก็ไมเกลียด แตองคที่ดี ๆ ก็หายากแสนยาก”
“ไปเกลียดทานเรื่องอะไรละโยม”
“ก็ทานทําตัวไมเหมาะสมนะครับ อยางหลวงพี่ขางหองผม ทานเอาสีกาเขาไปคุยใน
หอง คุยตั้งแตหัวค่ํายันดึก ปดประตูคุยเสียดวย ผมก็ไมอยากจะคิดวาเขาทําอะไรกันเพราะ
ผมกลัวบาป อีกอยางเราก็ไมไดเห็นกะตา”
“แลวทําไมไมแอบดูละ” อุบาสกอีกคนถาม
“ไมหรอกครับ ผมกลัวเห็น แตพวกเพื่อน ๆ ผมมันเจาะฝาแอบดูแลวพากันหัวเราะ
คิก ๆ ชอบใจ”
“แหม ถาผมเปนคุณ ผมจะแอบดูใหรูดํารูแดงไปเลย” อุบาสกผูนั้นวา
“ผมไมอยากเดือดรอน เจาพวกนั้นพอดูแลวก็เดือดรอนไปตาม ๆ กัน เพราะตอง
ออกไปเสียเงินเสียทองใหผูหญิงอยางวา สวนผมไมมีเงินที่จะทําเชนนั้น” เขาบอกเหตุผลที่ไม
ยอมแอบดู ทานพระครูเชื่อในสิ่งที่เขาพูดโดยไมตองใช “เห็นหนอ” เขาตรวจสอบ ที่เชื่อ
เพราะทานเองก็เคยเปนลูกศิษยวัดมากอน จึงรูเชนเห็นชาติพวกพระนอกรีตนอกรอยมามาก
ตอมาก แลวจึงเลาแตในสวนที่พอจะเลาได วา
“อาตมาก็เคยเปนเด็กวัดเหมือนกัน วัดแถวฝงธนนะ ชื่ออะไรก็อยารูเลย ก็อยางที่โยม
วา ใกลพระก็เกลียดพระ อาตมาเกลียดพระที่สุด แตอยาลืมนะ มันเปนกฎแหงกรรม
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เกลียดพระก็เลยตองมาเปนพระ โบราณเขาสอนไววาเกลียดขี้ไดขี้ อาตมานี่เกลียดพระจึง
ตองมาเปนพระ” ทานย้ํา
“ทําไมหลวงพอถึงเกลียดพระละคะ”
“จะไมใหเกลียดไดยังไง ก็ทานทําไมถูกตอง”
“แลวหลวงพอทําไมไมฟองพระผูใหญละคะ”
“ฟองไมไดหรอก ขืนฟองเขาก็ไลอาตมาออกจากวัด แลวจะไปอยูที่ไหนละ”
“เหมือนผมเลยครับหลวงพอ ผมกับเพื่อน ๆ เห็นพระทําผิดก็ไมมีปากมีเสียง เพราะ
ถาขืนปากมากไป เขาไลออกจากวัดก็จะไมไดเรียนหนังสือ พอแมอุตสาหสงมาเรียน”
“นั่นนะสิ เรามันหัวอกเดียวกัน นะโยมนะ”
“ครับ” อุบาสกตอบยิ้ม ๆ
“ที่อาตมาเกลียดพระเพราะถูกทานใชทุกคืน เราจะดูหนังสือหนังหา กับตองมาวิ่งซื้อ
กวยเตี๋ยวใหพระฉันในเวลาวิกาล”
“แลวทานใหเงินไหมครับ ใหเงินคาจางนะครับ”
“ไมไดใหคาจางหรอก ทานใชวิธีหลวงพี่ชาม ลูกศิษยชาม อาตมาก็กนิ กวยเตี๋ยวทุก
คืนจนเบือ่ มาจนบัดนี”้
นอกจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาลแลว ก็ยังถกเขมรเตะตะกรอกันทุกเย็น นุงหมก็
ไมสํารวม เปนพระทําอยางนั้นผิดวินัยนะ ตองนุงหมใหครบสามชิ้นที่เรียกวาไตรจีวร ตั้งแต
บวชมานี่ อาตมายังไมเคยละเมิดพระวินัยขอนี้เลย จะรอนแสนรอนเหงื่อหยดติ๋ง ๆ
อาตมาก็นุงหมครบสามชิ้น ทั้งสบง จีวร และสังฆาฏิ แตพระวัดนัน้ นุงสบงตัวเดียว แถม
ถกเขมรเตะตะกรอกันอยางสนุกสนาน ไมมีการสํารวมอิรยิ าบถกันเลย แตอยาพูดไปนะ
ตอนนี้หลวงพี่พวกนั้นพากันเขาเมรุไปเกือบหมดแลว ที่ยังอยูก็คงเตะตะกรอไมไหวมั้ง”
“แยจังนะคะหลวงพอ แลวแบบนี้ ศาสนาไมเสื่อมยังไงไหว” อุบาสิกาผูน ั้นรูสึกหวงใย
ในพระพุทธศาสนา
“ศาสนานะไมเสื่อมหรอกโยม จิตใจคนตางหากที่เสื่อม ทั้งจิตใจคนที่เปนพระ
และคนที่เปนฆราวาสนั่นแหละ แตเมื่อรูอยางนี้แลว โยมก็อยาไปสรุปเอาวาพระเลว
หมด เพราะที่ดี ๆ ก็ยังมีอยู ขอใหโยมใชปญญาไตรตรองเอาก็แลวกัน พระแทกับพระ
เทียมนั้นมีขอแตกตางกันเยอะ “คนที่บวชเพือ่ ละคือพระแท” จําเอาไว ถาใครมาบวชเพือ่
หวังลาภสักการะคนนั้นไมใชพระแทหรอก
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ในสมัยพุทธกาลคนที่มีเงินมาก ๆ มาขอบวช พระพุทธองคจะไมบวชให ตองจัดการ
เอาเงินไปแจกจายคนยากจนใหหมดเสียกอน ตัวอยางเชน วิสาขอุบาสกมีเงินหนึ่งพัน
กหาปณะมาขอบวช พระพุทธองคตรัสวา “เราไมบวชใหบุคคลที่มีเงินหนึ่งพันกหาปณะ”
ทานวิสาขอุบาสกจึงตองเอาเงินไปแจกจายคนยากคนจนแลวถึงไดบวช แตสมัยนี้นะ พระ
บางองคตอนบวชไมมอี ะไรเลย แตพอตอนสึก โอโฮ ขาวของทรัพยสมบัติมากมายเหลือเกิน
เอารถบรรทุกมาขนตั้งสามเที่ยวก็ไมหมด นี่แบบนี้ไมใชสาวกของพระพุทธเจาแน”
“หลวงพอคะ แลวพระที่นอนกับผูห ญิง ทําไมทานไมสึกเสียใหรูแลวรูรอด จะไดไม
ตองหลบ ๆ ซอน ๆ แลวก็ไมทําใหคนเขาใจศาสนาผิด ๆ ดวย เปนฉันฉันสึกดีกวา”
“ก็ทานไมไดเปนโยมนะซี ถาเปนโยมก็คงหมดเรื่องไปแลว จริงไหม”
“ผมวา ทานคงเสียดายลาภสักการะที่เคยไดนะครับหลวงพอ กลัววาสึกไปแลวจะไมมี
ใครนับหนาถือตา จะไมมีใครเอาปจจัยมาถวาย”
“หลวงพอคะ พระหมัน้ ผูหญิงบาปไหมคะ” อุบาสิกาที่อายุนอยกวาใครเพื่อนถาม
หลอนเปนครุสอนหนังสือในกรุงเทพฯ
“หมั้นยังไงละ”
“คือวัดอยูขางบานหนูนะคะ หลวงลุงองคหนึ่งอายุหาสิบ ทานไปหมั้นผูหญิงอายุสิบ
เจ็ด ทําพิธหี มั้นกันดวย หนูยังไปดูเลยคะ ทานก็มานั่งใกล ๆ กับผูหญิงแลวมอบสินสอดทอง
หมั้นให หนูก็ปากไมดี อดรนทนไมไดจึงถามทานวา “ทําไมหลวงลุงไมสึกเสียเลยละ จะได
สวมแหวนเพชรใหเจาสาวได” ทานก็ตอบทันทีวา “ยังสึกไมไดหรอกครู รอเก็บเงินแตงงาน
กอน” หนูเลยอายมวนไปเลย พระอายุหาสิบตอบอยางนี้ หนูอายเลยคะ แลวทานก็ทําอะไร
ตลกตลก เวลามีญาติโยมเอาสมสูกลูกไมมาถวาย พอเขาลงกุฏิไป ทานก็ลงกุฏิบาง ถือถาด
ผลไมที่เขาเอามาถวายนั้นไปถวายผูหญิงอีกทีหนึ่ง ผูหญิงที่เปนคูหมั้นนะคะ คนแถวนั้นเขารู
กันทั้งซอย ไมมีใครเลื่อมใสศรัทธาทาน แตคนที่มาจากที่อนื่ เขาคงไมรู มาใหทานดูหมดได
ทุกวัน ทานบอกจะตองเก็บเงินไวจางเขาปลูกเรือนหอใหเสร็จกอนถึงจะสึก หนูก็แกลงพูด
ประชดวากวาจะถึงเวลานั้น หลวงลุงไมหกสิบเสียกอนหรือ ทานก็วาไมหรอก เหลืออีกไมกี่
หมื่นก็ครบแลว”
“แหม โยมก็ไปตอลอตอเถียงกับทานอยูได ประเดี๋ยวทานก็จะหาวาอิจฉาทานหรอก”
ทานพระครูวา
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“ทานวาแลวคะ บอกวา “ครูเสียใจใชไหมที่อาตมาไมมาขอหมั้นครู ครูก็เลยอิจฉาหนู
อรเขา” คูหมั้นชื่ออรปณิตาคะ”
“แลวโยมวายังไง”
“หนูก็ยอนวา “โอย แก ๆ อยางหลวงลุงถึงมาขอ หนูก็ไมเอาหรอก ใครจะโงเอาผีมา
เผาละหลวงลุง”
“ผมก็วาพอกันเลยนะครับ ทั้งพระทัง้ สีกาฝปากพอ ๆ กัน” อุบาสกผูน้นั วา เลยถูกครู
สาวขวางคอนเขาใสหนึ่งวง
“แบบนี้บาปไหมคะหลวงพอ ถึงขั้นปาราชิกไหมคะ” ขวางคอนใสบุรุษนั้นแลวครูสาว
ถามตอ ทานพระครูตอบวา
“เทาที่โยมเลามายังไมถึงขั้นปาราชิกหรอก ยังไมถึง อาบัติปาราชิก มี ๔ ขอคือ
เสพเมถุน ๑ ฆามนุษย ๑ ขโมยเงินตั้งแตหา มาสกขึ้นไป ๑ และอวดคุณวิเศษที่ไมมีใน
ตน ๑ หากประพฤติขอ หนึ่งขอใดในสี่ขอนี้จึงจะเรียกวา ตองอาบัติปาราชิก ขาดจากสมณ
เพศ เอาละ ทีนี้เรามาสอบอารมณกนั ตอดีกวา รูสึกวาจะพูดมากกันเกินขอบเขตไปแลว ทั้ง
อาตมาทั้งโยมนั่นแหละ อยางนี้เขาเรียกวา “กรรมฐานรั่ว” อุตสาหตั้งใจปฏิบัติมาตั้งหลาย
วันก็มาทํารัว่ เสียแลว เห็นไหมสอบตกกันทั้งพระทั้งฆราวาสเลย” ทานตําหนิตัวเองดวย แลว
เหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได จึงพูดอีกวา
“อาตมาเกือบตองตายเพราะพระนะ ดีที่มีคนชวยเอาไว อาตมายังรูบุญรูคุณเขามาจน
บัดนี้ อยากฟงไหมจะเลาใหฟง”
“อยากฟงครับ”
“อยากฟงคะ” อุบาสกอุบาสิกาตอบพรอมกัน
“คืออาตมาตอนเด็ก ๆ ไมไดอยูกับพอแม ยายมาขอไปเลี้ยงตั้งแตอายุหกขวบ พอ
เรียนจบมัธยมสาม ก็ไปเรียนตอทีก่ รุงเทพฯ ไปอยูกับคุณปูที่บางแวก จังหวัดธนบุรี ตอนนั้น
กรุงเทพฯ กับธนบุรียังไมรวมกันเหมือนเดี๋ยวนี้ คุณปูของอาตมาชือ่ หลวงธารา อาตมาก็ไป
เรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบ ตอนเย็นโรงเรียนเลิกก็ไปเรียนดีดสีตีเปากับครูจํานงคที่ในสวน
หลังวัดโตนด”
“ตอนนั้นหลวงพออายุเทาไรคะ”
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“ดูเหมือนจะสิบเจ็ดยางสิบแปด ทีนอี้ าตมาก็ตอ งเดินผานวัดโตนดทุกเย็น ไปเรียน
ดนตรีสองชัว่ โมง หกโมงเย็นเขาก็เอาเรือมารับทีห่ นาวัด คุณปูมีเรือสวนตัว มีคนขับดวยชื่อ
นายแรม”
“เหมือนกับที่คนสมัยนี้มีรถสวนตัวใชไหมครับ” อุบาสกผูหนึ่งถาม
“คงอยางนั้นกระมัง อาตมาก็บังเอิญไปรูความลับหลวงตาวัดโตนดเขา แกเลยอาฆาต
อาตมา”
“หลวงพอรูความลับอะไรของทานครับ”
“อาว ถาบอกโยม มันก็ไมเปนความลับนะซี จะใหบอกหรือ”
“หลวงพอไมตองบอกก็ไดคะ แตพวกเราอยากทราบ” อุบาสิกาพูดงายแตฟงยาก
“อยากทราบก็จะบอก เพราะไหน ๆ แกก็ตายไปแลว คือหลวงตาองคที่วา นี้ แกกินยา
ฝน แลวก็ตอ นกเขา กินขาวค่ํา ถาวากันตามพระวินัยแลว แกก็ไมใชพระ เพราะถาเปนพระ
คงไมคิดฆาคน ตองมีความเกรงใจในพระวินัยบาง”
“แกฆาใครครับ” อุบาสกถามเห็นทานพระครูใช “แก” กับหลวงตา เขาจึงถือโอกาสใช
บาง
“ฆาอาตมานี่แหละ แกใจรายเหลือเกิน สั่งใหเด็กวัดมารุมซอมอาตมา ซึ่งกําลังนอน
หลับอยูที่ศาลาริมน้ําเพราะรอเรือมารับ อาตมายกมือไหวปะหลก ๆ ขอชีวติ พวกเด็กวัด
ทําทาจะสงสาร แตหลวงตาสั่งวา “อยาไปสงสารมัน ไอนี่มันรายกาจมาก ขืนปลอยไป
มันจะกลับมาเลนงานพวกเอ็ง” พวกเด็กวัดเลยซอมอาตมาอีก อาตมาก็คิดจะกระโดดลง
น้ํา จึงวิ่งไปที่แพ พวกมันก็วิ่งตาม หลวงตาเห็นวา อาตมาคงจะหนีไปได เลยชักมีดออกมา
สงใหลูกศิษยสั่งวา “เอาเลย แทงมันใหตาย แลวโยนลงน้าํ ไป” อาตมากลัวมาก แลวรูสึก
มีคนฉุดลงไปในน้ํา จากนั้นก็ไมรูสึกตัวอีกเลย”
“คนที่ชวยหลวงพอเปนใครคะ”
“เปนหมอจีน อายุหาสิบเศษ ชื่อ ลุงหมั่น แซตงั้ เขาพายเรือผานมาเห็นเขาพอดี เลย
ฉุดอาตมาลงเรือแลวพายหลบเขาไปในคลองบานออย ถาไมไดลุงหมั่นชวย ปานนี้ไมรูวาไป
อยูนรกขุมไหน เพราะตอนเด็ก ๆ ไมเคยสรางความดีเลย ยายก็สอนไปเถอะ สอนจนออนใจ
ก็ไมดีขึ้น ยายใหเอาอาหารไปถวายเพลพระที่วัด อาตมาก็เอาไปกินกับเด็กเลี้ยงควายที่กลาง
ทุง อาหารไมเคยถึงพระเลย เพื่อนที่เลี้ยงควายมันก็บอกวา “ใหแมมันกินทําไมกันพระ อีก
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หนอยก็สึกออกไปเปนผัวใครก็ไมรู มากินกันเองดีกวา” อาตมาก็เชื่อเขากระทัง่ วันหนึ่งถูก
ยายจับได”
“คุณยายทานแอบสะกดรอยตามไปดูหรือคะ” อุบาสิกาที่เปนครูถาม
“เปลา พออาตมาหิ้วปนโตออกจากบาน ก็ไปกินกับเด็กเลี้ยงควายที่กลางนา กินเสร็จ
ก็เลนน้ํากันอยางสนุกสนาน ลางปนโตเสียเอี่ยมออง เพื่อทําลายหลักฐาน”
“หลวงพอฉลาดรอบคอบดีจังนะครับ” อุบาสกชม
“ไมฉลาดไดเรอะ มือชั้นนี้แลว” ทานพูดยิ้ม ๆ
“แตถึงจะฉลาดอยางไรก็ถูกยายจับได เพราะพออาตมาเดินมาถึงบาน ยายก็ถามมา
แตไกลวา “ไอหนูถวายเพลเรียบรอยแลวหรือ” อาตมาก็วา “เรียบรอยแลวยาย” ยายก็ถาม
อีกวา “แลวรับพรมากหรือเปลา” อาตมาก็โกหก “รับซียาย สมภารทานใหพรมาเต็มปนโต
เลย” ยายบอก “ดีมาก ไอหนูทําดีมาก มารีบ ๆ ขึ้นมา ยายจะใหรางวัล” อาตมาก็ชกั เอะใจ
เพราะยายไมเคยพูดอยางนี้ พอขึ้นพนหัวกระได ตายเลย สมภารนั่งอยูบนบาน โอโฮยายตี
ซะหลังลายพรอยเลย ตีตอหนาสมภารเสียดวย แลวก็สอนวา “ทีหนาทีหลัง อยาทําอีก กิน
ของพระ เอ็งจะเปนเปรต รูไหม”
“แลวสมภารทานไมหามหรือคะ” ครูสาวถาม
“ทานก็หามเหมือนกัน แตยายบอก “ไมไดหรอกทานสมภาร มันทํามาหลายหน
แลว ถาไมตีเดีย๋ วมันจะบาป ตองตีลางบาปใหมันหนอย” นี่ยายพูดอยางนี้ แหม หนอย
ของยายนะ เลนเอาอาตมาหลังลายไปหลายวัน ตั้งแตนั้นก็เลยเข็ด ที่เข็ดเพราะไมอยากถูกตี
ไมใชวากลัวจะเปนเปรตหรอก เพราะอาตมาไมเชื่อที่ยายพูด”
“แลวเพื่อน ๆ หลวงพอวาอยางไรครับ เวลาที่หลวงพอหิ้วปน โตเดินผาน”
“เขาก็ถามวา “เฮย ไอแกละ วันนี้ไมกินเลี้ยงกันอีกหรือ” อาตมาบอกไมไดหรอก ตอง
เอาไปถวายพระ เดี๋ยวยายตีหลังลาย วาแลวก็เลิกเสื้อใหเขาดูหลัง
“ตอนเด็ก ๆ หลวงพอชือ่ แกละหรือคะ” อุบาสิกาวัยหาสิบถาม
“คืออาตมาไวผมแกละ ไวทั้งขางซาย ขางขวา แลวก็ขางหลัง เรียกวาสามแกละเลย
เพื่อน ๆ เขาก็เรียก “ไอแกละ” บาง “แกละ” เฉย ๆ บาง แตยายมักจะเรียก “ไอหนู”
นอกจากโกรธเต็มที่ถึงจะเรียก “ไอแกละ” สมภารวัยหาสิบอธิบาย
“แสดงวาหลวงพอคอนขางเกเรนะครับ ผมหมายถึงตอนที่หลวงพอเปนเด็ก อุบาสก
พูดอยางเกรงใจ
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“ไมคอนขางหรอกโยม เรียกวา ยอดเกเลยเชียวแหละ หาเรื่องใหยายปวดหัวไดไม
เวนแตละวัน เพราะเที่ยวไปมีเรื่องกับเขา “ตีหัวหมา ดาแมเจก” คือยี่หอของอาตมาละ” ทาน
เลาถึงวีรกรรมตอนเปนเด็ก
“แตหลวงพอก็เรียนเกงใชไหมครับ” อุบาสกพยายามหา “ความดี” ใหทานพระครู
“เกงหรือไมเกง อาตมาก็เรียนมันทุกโรงเรียนเลยแหละ จังหวัดสิงหบุรีมีโรงเรียน
มัธยมอยู ๘ โรงเรียน อาตมาเรียนมาครบทุกแหง ๆ ละหนึ่งเดือนบาง สองเดือนบาง อยาง
เกงก็ไมเกินหนึ่งป พอเรียนครบ ๘ แหงแลว ก็กะจะเรียนรอบสอง แตทางโรงเรียนเขารู
กิตติศัพท เลยไมยอมรับสักแหง ก็เลยตองไปเรียนที่กรุงเทพฯ เรื่องของอาตมามันยาวนะ
โยม เลาไปอีกสามวันก็ไมจบ เอาละ อาตมาไมเลาแลว มาพูดถึงการปฏิบัติกันดีกวา ไหนใคร
มีปญหาอะไรก็ถามได ยังมีเวลาเหลืออีกประมาณสามสิบนาทีกอนจะถึงเพล”
มีตอ........๔๔
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