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๔๕...
ทานพระครูฉันภัตตาหารเชาเสร็จแลว นายขุนทองกับนายสมชายก็ชวยกันยกสํารับ
กับขาวลงมารับประทานกันที่กุฏิชนั้ ลาง
กําลังทานกันอยู
เด็กสงหนังสือพิมพก็นํา
หนังสือพิมพรายวันมาสงให นายสมชายเห็นหัวขอขาวและภาพถายในหนาหนึ่งแลวก็มีอัน
ทานขาวไมลง
“ยิงอาจารยนักเรียนนอกดับคารถเกง”
ภาพสตรีวัยสี่สิบที่นอนพับคาพวงมาลัย
ขางลางมีภาพถายเล็ก ๆ เพื่อใหเห็นหนาชัดเจน บอกชือ่ และนามสกุลไวชัดแจง เขาอานขาว
นั้นแลวถือหนังสือพิมพวงิ่ ขึ้นไปหาทานพระครู
“หลวงพอครับ คุณนายราศีถูกยิงตายเสียแลวละครับ” พูดพรอมกับสงหนังสือพิมพ
รายวันฉบับประจําวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ ให
“ไมตองหรอกสมชาย ฉันรูแลวถูกยิงตอนสองทุม เมื่อคืนนี้ใชไหมละ เขาบอกฉันเมื่อ
คืนกอน”
“ที่แกวามาลาตายนั้นมันก็เรื่องจริงซีครับหลวงพอ ผมนึกวาแกเพี้ยนซะอีก แลวแกรู
ไหมครับวาใครยิงแก เพราะในขาวยังไมรูตัวคนยิง”
“รูซี ฉันก็รู”
“ทําไมแกไมไปแจงความไวกอนละครับ แลวหลวงพอจะไปใหขาวกับหนังสือพิมพ
หรือเปลา” “ลูกคุณชางซัก” ถามอยางอยากรู
“ก็คนถูกยิงแท ๆ เขายังไมยอมแจง แลวฉันจะไปวุนวายทําไม มันเปนเรื่องของ
กรรมนะสมชาย ไป ลงไปทํางานตอไดแลว ฉันไมเคยอานหนังสือพิมพ ที่ตองรับทุกวันก็เพื่อ
เอาไวใหพวกเธอและแขกอาน” เมื่อทานไมสนใจ ไมตื่นเตนกับขาวนั้น นายสมชายจึงลงมา
วิพากษวิจารณกับนายขุนทองที่กุฏิชนั้ ลาง
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“มีอะไรตื่นเตนหรือพี่ ถึงตองวิ่งขึ้นไปหาหลวงลุง” นายขุนทองถามตัวเขาก็อยากรู
ทวาหวงกินมากกวา กินกับนอนตองมากอนเสมอ
“แลวจะกินขาวตอไหมนี่ ไมกินหนูจะไดเก็บ”
“อยากเก็บก็เก็บไดเลย ขากินไมลงแลว นี่เอ็งดูผูหญิงคนนี้ซี เขามาบอกหลวงพอเมื่อ
คืนกอนวาจะถูกยิงตาย แลวเขาก็ถูกยิงตายจริง ๆ ตายเมื่อคืนนี้ตอนสองทุม”
“อาว มาหาหลวงลุงแลวทําไมหนูไมเห็นละ”
“ก็เอ็งเอาแตนอน จะรูนะรูโมอะไร เขามาตอนเอ็งหลับปุยไปแลวนะ” ลูกศิษยวัดแถลง
ไข
“แลวพี่ใหเขาพบหลวงลุงหรือเปลา ละเมิดกฎอีกตามเคยละซี” คนเครงครัดใน
กฎเกณฑวา
“ถึงไมใหพบ เขาก็ตองไปพบจนไดแหละนา หลวงพอบอกวาเขามาแบบ “เจตภูต”
คนมาวัยกวาอธิยาย
“อีกแลวเหรอ เมือ่ อาทิตยที่แลวมีคนแกคนนึงมาแบบเดียวกันนี้ หลวงลุงก็บอกวาเปน
เจตภูตเหมือนกัน”
“งั้นหรือ แลวทําไมขาไมเห็นละ” นายสมชายเปนฝายถามบาง นายขุนทองไดโอกาส
แกเคนจึงวา
“ก็พี่มัวไปจีบสาวซะนะซี ตอนพี่กลับมานะแกไปแลว หนูอตุ สาหเดินตามจะไปตอวาที่
แกละเมิดกฎ ปรากฏวาตามแกไมทัน ตอนหลังถึงไดรูวาแกมาแบบเจตภูต หลวงลุงเปนคน
บอก”
“แลวเอ็งวามันประหลาดไหมละที่วิญญาณออกจารางไดทั้ง ๆ ที่ยังไมตาย ขานึกวา
ตองตายเสียกอนถึงจะออกได ที่วัดนี้มีอะไรแปลก ๆ นะ ไมรูวัดอื่นเขาเปนยังงี้บางหรือเปลา”
“พี่ก็ลองไปอยูวัดอื่นดูซี ไมงั้นก็ไมร”ู
“ออ นี่คิดจะไลขาเหรอ แลวเอ็งขับรถใหหลวงพอไดวางั้นเถอะ” ลูกศิษยวัดคิดไปอีก
ทาง
“เปลานี่ ก็พี่อยากรูก็ตองลอง ไมลองก็ไมรู หนูไมไดคิดจะไลพี่เลยใหตายซี พี่ไปแลว
ใครจะมาเปนคูทุกขคูยากของหนู” นายขุนทองพูดเสียงออนเสียงหวาน
“แตขาอยากรูโดยไมตองลองนี่นา” นายสมชายวา
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“ถาอยางนั้นหนูก็ไมรูจะแนะนํายังไง หรือพี่วาหนูควรจะแนะนําพี่ยังไงก็กรุณาแนะนํา
หนูดวย นึกวาเอาบุญเถอะนะพี่นะ”
“นี่หยุด หยุดไดแลวขุนทอง เอ็งยิ่งพูดก็ยิ่งวกวนจนขาชักจะเวียนหัวแลวนะ” นาย
สมชายพูดอยางอดรนทนไมได”
“เวียนหัวเหรอ เดี๋ยวรอเดี๋ยวหนูจะไปละลายยาลมมาให” ยังไมทันที่นายสมชายจะ
ออกปากหาม นายขุนทองก็หายเขาไปในหอง ครูหนึ่งก็ถือถวยยาลมอกมาสงใหลูกศิษยวัด
“เอา ดื่มซะจะไดหายเวียนหัว” นายสมชายไมรับถวยยา หากใชมือทั้งสองกุมขมับ
พูดวา
“ขุนทอง ขาขอรองเถิดนะ เอ็งอยายั่วขาเลย ไป เก็บสํารับไปลางแลวกวาดถูกุฏิให
เรียบรอย สวนขาจะไปลางรถ พรุงนีห้ ลวงพอจะไปจันทบุรีแตเชามืด”
“ใหหนูไปดวยคนไดไหม เดี๋ยวหนูจะขึ้นไปขออนุญาตหลวงลุง” นายขุนทองวาเพราะ
อยากไปเปดหูเปดตากับเขาบาง”
“คงไมไดมั้ง เอ็งตองอยูดูแลเรื่องงานศพ พรุง นี้จะมีคนเอาศพมาสวดอภิธรรมตอน
ทุม” เขาหมายถึงศพเจนวลศรี
“ศพใคร แลวทําไมพี่ถึงรูละ”
“ก็เมื่อวันกอนขาไปเยี่ยมเขา เขาบอกวาพรุงนีต้ อนตีสี่สบิ นาทีเขาจะตาย ตอนเย็นจะ
ใหลูกหลานเอาศพมาไวที่นี่”
“ใครหนอ หนูรูจักมั้ย”
“ปานวลศรีที่ขายอาหารอยูในตัวเมืองจังหวัดนะ ดูเหมือนจะชือ่ ราน “เนยโภชนา” ขา
ไมรูหรอกวาเอ็งรูจักเขาหรือเปลา”
“ออเหรอ เอ หนูก็ไมรูเหมือนกันวาหนูรูจักหรือเปลา” นายขุนทองลอเลียน
“นี่พอที พอที ขาถามอะไรซักอยางเถอะนะขุนทอง”
“พี่จะถามอะไรก็ถามมาเลย”
“ขาอยากถามวาเอ็งเคยไหมที่อยูดี ๆ ก็ฟนรวงสองซี่นะเคยไหม”
“อุย ถามหวาดเสียว ไมเคยหรอกฮะ เคยแตทําใหฟนคนอื่นรวงนะ พี่จะลองไหม ลอง
ไหม” นายสมชายไมตอบหากเดินไปที่โรงรถเพื่อทําหนาที่ ขืนคุยกับเจาหนุมที่ชอื่ ขุนทอง
นานกวานี้อาจจะยั้งโทสะไมไหว ก็มนั กวนโทสะเสียเหลือเกิน เกิดมาไมเคยพบเคยเห็น
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วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๑๗ ทานพระครูออกจากวัดปามะมวงตั้งแตตีสี่ เขามาในรถ
แลวก็ “นั่งหลับตา” ทันที นายสมชายรูสึกเหงาปากเพราะไมมีคนคุยดวย เขาขับรถอยาง
ตั้งใจ หากขับไปไดชั่วโมงเศษ ๆ ก็รูสึกงวงเพราะเมื่อคืนกลับจาก “บานเหนือ” ดึกไปหนอย
ชายหนุมชะลอความเร็วลง ใชฟนขบริมฝปากลางจนรูสึกเจ็บหากก็ยังไมหายงวง รถกําลังวิ่ง
อยูบนถนนสายเอเชีย ใกลปากทางที่จะแยกเขาถนนพหลโยธิน คิดจะขออนุญาตจอดรถงีบ
สักประเดี๋ยวก็พอดีกับทานพระครูพูดขึ้นวา
“เขาพหลโยธินแลวจอดขางทาง อนุญาตใหหลับสิบนาที” ชายหนุมปฏิบัติตามอยาง
แสนจะยินดี เวลางวงแลวไมไดนอนนั้นมันทรมานอยาบอกใคร ทานพระครูก็ชางรูใจหาใคร
เหมือน “แสนดีมีเมตตาอยางนี้ สามชายขอรับใชไปจนกวาชีวติ จะหาไมเลยแหละครับหลวง
พอ” เขาแอบขอบคุณในใจ ครั้นจะพูดออกมาก็กลัวจะหายงวง ก็ในเมือ่ ทานอนุญาตใหงีบ มา
หายงวงเสียก็หมดสนุกกัน
เขาถนนพหลโยธินแลวนายสมชายก็แอบรถไวขางทาง เปดไฟฉุกเฉินเอาไวแลวเอน
กายพิงพนักเกาอี้ หลับปุยไปในทันที เขาไมหวงวาจะหลับเกินเวลาที่กําหนด เพราะเมื่อถึง
เวลา ทานพระครูก็จะปลุกเองโดยที่ทานไมตองดูนาฬิกา ทานเคยพูดใหเขาฟงบอย ๆ วา ผู
ที่ฝกสติไวดีแลวสามารถใชสติแทนนาฬิกาปลุกได
รถวิ่งเขาเขตอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เมื่อเวลาเกานาฬิกาสี่สิบนาที หากไม
เสียเวลาจอดขางทางก็จะถึงเกาโมงครึ่งพอดิบพอดีตามที่ทานพระครูกําหนดไว
“สมชายเดี๋ยวแวะที่รานอาหารขางหนานั่น หิวหรือยัง” ถามอยางอาทร
“นิดหนอยครับ เดี๋ยวนิมนตเหลวงพอฉันกาแฟสักถวย คงทันนะครับ”
“ทันแนนอน อีกสักหานาทีก็ถึงแลว ตองไปถึงใหตรงเวลา เร็วไป ชาไป เจาภาพเขา
จะอึดอัดเปนกังวล” ทานสอนลูกศิษยวัดไปในตัว นายสมชายจอดรถหนารานขาวมันไก ซึ่งมี
รถยนตจอดอยูหลายคัน แลวจึงลงมาเปดประตูใหเจาอาวาสวัดปามะมวง จากนั้นจึงเดินตาม
ทานเขาไปในราน ซึ่งมีโตะวางอยูเพียงโตะเดียว เถาแกเจาของรานกุลีกุจอเขามาตอนรับ
“นิมนตครับ” เขาพูดไทยชัดเจนแมสําเนียงจะออกไปทาง “คนจันท” นายสมชายตอง
แยกไปนั่งอีกโตะหนึ่ง ซึง่ มีลูกคานั่งรับประทานอยูเพราะจะนั่งรวมกับทานพระครูไมได
“เถาแกขอกาแฟถวายหลวงพอ สวนของผมขอขาวมันไก” เขาเดินมาบอกเถาแกแลว
กลับไปนั่งที่เดิม เจาของรานเรียกลูกจางมาสั่งอีกทีหนึ่ง ตัวเขายืนอยางสํารวมอยูตรงหนา
ทานพระครู
“หลวงพอมาจากไหนหรือครับ” เขาถาม
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“อาตมามาจากวัดปามะมวง จังหวัดสิงหบุรี เถาแกรูจักวัดนี้หรือเปลา เคยไดยินชื่อ
ไหม”
“ไมรูจักครับแตเคยไดยินชื่อ เห็นเขาวาเจาอาวาสวัดนี้ดูหมอแมนมาก” เจาของราน
พูดตาม “เสียงลือเสียงเลาอาง” ไดยินมาวานอกจากดูหมอแมนแลวทานยังใหหวยเกงดวย”
“อาตมาไมเคยใหหวยใคร สวนเรือ่ งหมอดูก็เคยมาบางสมัยที่มีกระจกหมอดู แตก็ได
โยนทิ้งน้ําไปรวมยี่สิบปแลว” ทานตอบตามจริง
“หรือครับ แหม ผมนึกวาจะไดเลขสักตัวสองตัว” เจาของรานรูสึกผิดหวัง ที่จริงเขา
รวยอยูแลวหากก็อยากรวยขึ้นไปอีก วิสัยของปุถุชนนั้นคําวา “พอ” ยอมไมมี
“ขยันทํามาหากินก็รวยเองนั่นแหละ ก็มีรายไดทุกวันไมใชหรือ”
“ครับ แตมนั นอย อยากไดทีละมาก ๆ นะครับหลวงพอ” คนมีนิสัยงกมาแตกําเนิดวา
“มากมันก็มาจากนอยนะโยมนะ โบราณเขาสอนวา “อยานอนตื่นสาย อยาอายทํากิน
อยาหมิ่นเงินนอย อยานอนคอยวาสนา” อาตมาวาเขามีเหตุผลนะคนโบราณนะ” พอดีกับ
ลูกจางนํากาแฟมาให เจาของรานจึงรับมาประเคนดวยตัวเอง เสร็จแลวจึงขอตัวไปดูแลลูกคา
โตะอื่น ๆ เพราะคิดวายังไงเสียคงไมได “เลข” แนในความรูสึกของเขา หลวงพอองคนี้ไมนา
ศรัทธา “พระที่ดูหมอไมเปน ใหหวยไมได ใครจะไปศรัทธาเลื่อมใส” เจาของรานคิด
ออกจากรานอาหาร นายสมชายก็ขับรถตามแผนผังที่คุณนายโสภิตสงผานมาทาง
ทานพระครูและก็ไปถึงบานงานตรงเวลา คุณนายโสภิตออกมาตอนรับถึงรถ
“นิมนตคะหลวงพอ กําลังกลัววาสมชายจะพาหลวงพอหลงทางอยูเชียว ที่ไหนไดมา
กอนองคอื่น ๆ เสียอีก” คุณนายพูดอยางยินดี นิมนตทานเขาไปนั่งยังอาสนะที่จัดเตรียมไว
สําหรับพระสงฆ ๙ รูป ทานพระครูเลือกนั่งเปนลําดับที่สองเพราะทราบวาทานเจาคุณรูปหนึ่ง
ก็ไดรับนิมนตมางานนี้เชนกัน “เห็นหนอ” มีประโยชนอยางนี้
ทานสังเกตการจัดอาสนะสงฆที่เจาภาพจัดไว เห็นวาไมถูกตองตามประเพณีนิยม
พระพุทธรูปควรจะไวทางขวามือของพระสงฆก็ไปอยูทางซายมือ ครั้นมองไปทางขวาก็เห็น
วาเปนหองน้ํา จึงเขาใจเหตุผลและความจําเปนที่เจาภาพตองจัดพระพุทธรูปไวทางซายมือ
ประเดี๋ยวหนึ่งทานเจาคุณกับพระสงฆอีก ๗ รูปก็มาถึง สงฆ ๗ รูปนั่งตอจากทาน สวนทาน
เจาคุณนั่งอาสนะที่ติดกับพระพุทธรูปซึ่งเปน “หัวแถว”
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ทานพระครูทําความเคารพทานเจาคุณดวยการไหว รับไหวแลวผูมาใหมก็เริ่มรายการ
ตําหนิเจาภาพดวยเสียงที่คอนขางดังวา “โยมทําไมเอาพระพุทธรูปมาไวทางซายมือของ
พระสงฆ ทําไมไมเอาไวขวามือ โยมทําผิดรูไหม”
“เจาคะ” คุณนายโสภิตรับผิดโดยไมไดแกตัว
“ทีหนาทีหลังอยาไดทําอยางนี้อีกนะ แขกไปใครมาอายเขา คนที่ไมรูธรรมเนียมก็ไม
วาอะไร แตคนที่รูเขาจะตําหนิเอา” ทาน “วา” อีก
“เจาคะ” คุณนายเจาของบานรับผิดอีก
“อะไร เปนถึงคุณนายนายอําเภอ ทําไมไมรูจักขนบธรรมเนียมเสียบางเลย” คราวนี้
คุณนายหนาสลดลงนิดหนึ่ง อธิบายชา ๆ หากชัดถอยชัดคําวา
“ทานเจาคุณเจาคะ ดิฉันพอจะรูธรรมเนียมเจาคะ แตทตี่ อ งทําอยางนั้นเพราะเห็นวา
การเอาพระพุทธรูปไปตัง้ ติดกับหองน้ํา มันไมเหมาะ ดิฉันก็เลยตองยอมผิดธรรมเนียมเจา
คะ”
ฟงคําอธิบายของคนเปนเจาภาพแลว
ทานเจาคุณถึงกับหนาเสียคิดในใจวาไมนา
“ปากไว” เชนนี้เลย อายพระลูกวัด ๗ รูปนั้นก็อาย ไหนจะรูปที่นั่งติดกับทานนี่อีกเลา มาจาก
วัดไหนก็ไมรูแตดูทาทางจะเปน “พระภูธร” เสียมากกวา
เจาอาวาสวัดปามะมวงนั่งนิ่งดูเหตุการณอยู แลวทานก็ไดบทเรียนอีกบทหนึ่งโดยที่
ไมตองไปโรงเรียน บทเรียนนั้นสอนทานวา “ไปที่ไหน อยาเอาปากไปกอน ขอใหถือคติวา
ตาดู หูฟง ปากนิ่ง จะไดไมตองอับอายขายหนาคนอื่นเขา”
ทักทายปราศรัยกับเจาของบานพอสมควรแกเวลาแลว พระสงฆทั้ง ๙ รูปก็เริ่มเจริญ
พระพุทธมนต จากนั้นคุณนายโสภิตและญาติ ๆ จึงชวยกันถวายภัตตาหารแดพระสงฆ
ทานพระครูเจริญคิดวางานนี้ หากทานเพียงนั่งพิจารณาอาหารโดยไมฉันก็คงจะตอง
ถูกทานเจาคุณชางเจรจารูปนี้ตําหนิติเตียนเอาเปนแน เผลอ ๆ คุณนายโสภิตก็จะถูกเอ็ดอีก
วาไปนิมนตพระบา ๆ บอ ๆ จากที่ไหนมาก็ไมรู
ครั้นพระสงฆฉันภัตตาหารเปนที่เรียบรอยแลว คุณนายโสภิตจึงถวายจตุปจจัยไทย
ธรรมแดพระสงฆทั้ง ๙ รูป เมื่อพระสงฆ “ยถาสัพพี” เธอจึงกรวดน้ําอุทิศสวนกุศลไปให
นายอําเภอสิทธิศักดิ์ สามีผูลวงลับ ทานพระครูเคยสอนไววา “ยถาใหผี สัพพีใหคน” ดังนั้น
เมื่อพระขึ้น “ยถา วาริ วหา...” เธอจึงเริ่มรินน้ําลงในภาชนะกระทั่งทานวาถึง “มณิ โชติ รโส
ยถา” แลวประนมมือรับพรเมื่อทานขึ้น “สัพพีตโิ ย วิวัชชันตุ”
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เมื่อพิธีทําบุญอายุครบ ๕ รอบของคุณนายโสภิตเสร็จสิ้นลง ทานเจาคุณและพระ
ลูกวัดอีก ๗ รูป จึงลากลับ คุณนายโสภิตไปสงทานถึงรถ
“คุณนาย พระที่นั่งติดกับอาตมาเปนใครกัน” ทานเจาคุณถาม รูสกึ ไมถูกชะตากับ
“พระภูธร” รูปนั้น คงเปนพระภูธรแน ๆ ก็ทาทางเชย ๆ ออกอยางนั้น แตจะเปน “พระภูธร”
หรือ “พระนครบาล” ทานก็รูสึกไมถูกชะตาตัง้ แตแรกเห็น ไมถูกชะตาเอามาก ๆ คุณนาย
โสภิตไมตอบในทันที เธอกําลังคิดหาคําตอบทีเ่ หมาะสม ดูเหมือนทานทานเจาคุณจะมี “จิต
ริษยา” ทานพระครูอยูในใจ ตัวเธอเองนั้นเคารพนับถือทานพระครูมากกวา เพราะทานเปน
“พระปฏิบตั ”ิ สวนทานเจาคุณนั้นเคยนับถือกันสมัยที่คุณสิทธิศักดิ์ยังมีชีวติ อยู ก็ไมเลื่อมใส
ใน “จริยาวัตร” ของทานสักเทาไหร ขนาดลูกศิษยใกลชิดของทานยังมาแอบนินทาให
คุณนายฟงถึงสรรพคุณของเจาคุณรูปนี้วา “เชาเอน เพลนอน เย็นพักผอน ค่ําจําวัด ดึกซัด
มามา ตีหาคิดดอกเบี้ย” เขาบอกวาทานมีเงินเปนลาน ๆ ใหคนกู ยิ่งกวานั้นลูกศิษยคน
เดียวกันนี้ยังมาเลาอีก จะจริงหรือไมจริงก็อยูทลี่ ูกศิษยคนนั้น เขาเลาใหคุณนายฟงวา
“คุณนายครับ ผมนะแสนจะอึดอัดพูดไมออก บอกไมได ครัน้ จะไมพูดไมบอก มันก็อึด
อัดแนนอก ผมก็ขอบอกคุณนายคนเดียวก็แลวกัน รูแลวก็เหยียบเสียนะครับ เหยียบใหแนน
ๆ เพราะถาเรื่องนี้รูถึงหูทานเจาคุณเมื่อไหร ผมตองตายเมื่อนั้น “ตายหยังเขียด” เชียวนา
ครับ” เขาอารัมภบทยืดยาวกอนเลาวา
“คุณนายทราบไหมครับ ที่ทานเจาคุณทานคุยวาสามารถเขา “นิโรธสมาบัติ” ไดถึง
เจ็ดวันนั้น ความจริงเปนอยางไร” เขายกมือทวมหัวพรอมกลาวคําสาบาน “เจาประคูณ ถา
ลูกชางใสรายพระสงฆองคเจา ขอใหลูกชางตายไปตกนรกเถิด” แลวจึงเลาวิธกี ารเขานิโรธ
สมาบัติของทานเจาคุณวาทานจะปดกุฏิ ๗ วัน หามลูกศิษยลูกหาเยี่ยมเยียน โดยสั่งเขาให
บอกคนเหลานั้นวาทานจะเขานิโรธสมาบัติเปนเวลาเจ็ดคืนเจ็ดวันติดตอกันโดยไมฉันและไม
จําวัด ตัวเขาเทานั้นที่รูวาทาน “ตุน” อาหารการกินไวเต็มตูเย็นแลวสั่งใหเขาทําขึ้นมาถวาย
กิน ๆ นอน ๆ อยูในกุฏิครบตามเวลาที่กําหนดแลวก็ใหเขาประกาศแกลูกศิษยลูกหา
วาทานออกจากนิโรธสมาบัติแลว ใครอยากไดบุญก็ใหรีบเอาอาหารตลอดจนขาวของเงินทอง
มาถวาย เพราะการถวายของกับพระที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัตินั้นมีอานิสงสแรงกลา
บรรดาผูงกบุญแตไรปญ
 ญาทั้งหลายก็พากันมาถวายของและกลาวชื่นชมวา
ผิวพรรณทานเจาคุณผองใสเพราะอํานาจสมาธิ มีเขาคนเดียวเทานั้นที่รูวาทานผองใสเพราะ
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กิน ๆ นอน ๆ อยูในกุฏิถึงเจ็ดคืนเจ็ดวัน ไมรูวา ทานจะ หลอกลวงชาวบานไปทําไม ชางไม
กลัวบาปกลัวกรรมเสียบางเลย
สงทานเจาคุณและพระลูกวัดกลับกรุงเทพฯ แลว คุณนายโสภิตจึงกลับมาคุยกับทาน
พระครูเพื่อ “รายงานผลการปฏิบัติธรรม” ใหทานทราบ คุณนายเคยไปเขากรรมฐานที่วัดปา
มะมวงหลายครั้งและนํามาปฏิบัตติ อที่บานทุกวัน มีปญหาอะไรก็ไปเรียนถามทานพระครู
เพราะตอนนั้นสามีของคุณนายเปนนายอําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี การไปมาจึงไมลําบาก
ตอเมือ่ นายอําเภอเสียชีวิต คุณนายจึงยายกลับมาอยูภูมิลาํ เนาเดิมที่จังหวัดจันทบุรี แลวก็
เลยไมไดไปหาทานพระครูอีก
“หลวงพอคะ เมื่ออาทิตยกอนเกิดเรื่องอัศจรรยคะ” คุณนายพูดขึ้น เมื่อกลับมานัง่
เรียบรอยแลว
“อัศจรรยยังไงหรือคุณนาย” ทานถาม
“ก็ดิฉันนั่งกรรมฐานอยูในหองพระดี ๆ เกิดตัวลอยออกไปนอกหนาตาง กิ่งทับทิม
เกือบแทงตาแนะคะ พวกคนใชเขาเห็นเลยพากันคิดวาดิฉันไดคุณวิเศษ สามารถเหาะเหิน
เดินอากาศได แหม! ลอยออกไปตกดังตุบ ยังหาวาเหาะได” คุณนายเลา ยังนึกขําตัวเองไม
หาย
“กอนจะลอยคุณนายรูสึกอยางไร”
“รูสึกตัวมันเบาคะ ดิฉันก็กําหนด “เบาหนอ” พอกําหนดอยางนั้นตัวมันก็ลอยขึ้น ไม
ทราบลอยไดยังไง น้ําหนักรวมแปดสิบ” เธอพูดอยางกังขา
“แลวคุณนายกําหนดวาอยางไร ตอนตัวลอยนะ”
“ดิฉันกําหนด “ลอยหนอ” คะ
“แลวกัน กําหนดอยางนั้นจะไปไดเรื่องอะไร บอกใหลอยมันก็ลอยนะซี ดีนะที่ไมลอย
ไปถึงวัดปามะมวงโนน” ทานพระครูพูดยิ้ม ๆ คุณนายจึงเอออวยวา
“แหม ถาไปถึงโนนก็ดีซีคะหลวงพอ ดิฉันจะไดเลิกจางคนขับรถ อยากไปไหนมาไหน
ก็ลอยไป แบบนี้เขาเรียกวาอะไรคะหลวงพอ ดิฉันไดญาณอะไร” คนถามอยากรู
“ไมใชญาณหรอกคุณนาย เปนอํานาจของปตินะ ปติที่ทําใหตัวเบาลอยขึ้นไดนั้นเขา
เรียกวา อุพเพงคาปติ การเกิดปติขึ้นเพราะองคธรรม ขณะที่ปฏิบัติไมสมดุลกัน กลาวคือ สติ
วิริยะ และสมาธิ มันไมเสมอกัน สมาธิมันเกินสติและวิริยะ จึงทําใหออกนอกลูนอกทาง ฉะนั้น
คุณนายตองเพิ่มสติใหมากขึ้นอีก ใหมันเสมอกับวิริยะและสมาธิ การปฏิบตั ิจึงจะกาวหนา”
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“แตดิฉันก็มีสตินะคะหลวงพอ เพราะขณะที่ตวั ลอยดิฉันก็รู” คุณนายพูดอยางแคลงใจ
“อาตมาก็ไมไดวาคุณนายไมมีสติ เพียงแตบอกวากําลังของมันดวยกวาสมาธิกับวิริยะ
แลวเวลากําหนดขณะเมื่อตัวลอย คุณนายตองกําหนดวา “รูหนอ รูหนอ” คือเอาสติไปรูวาตัว
กําลังลอย ถากําหนดอยางนี้แลวมันยังลอย คุณนายตองกําหนดวา “หยุดหนอ หยุดหนอ”
เขาใจหรือยัง อยาไปกําหนด “ลอยหนอ” เพราะเดี๋ยวเกิดลอยไปตกน้ําตกทาเดี๋ยวจะหาวา
อาตมาสอนไมดี”
“แหม ดิฉันนึกวาตัวเองไดญาณสูงถึงกับเหาะเหินเดินอากาศไดเสียอีก ถาเปนเชนนั้น
ดิฉันจะไดขายรถเลิกใชรถไปเลย” คุณนายโสภิตพูดติดตลก บรรดาญาติมิตรที่นั่งฟงการ
สนทนาระหวางคุณนายวัยหกสิบกับพระภิกษุวัยหาสิบอยูนั้น ไมมีสักคนที่เขาใจ ดวยไมเคย
ไดยินไดฟงเรื่องเชนนีม้ ากอนเลยในชีวิต...
มีตอ........๔๖
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