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๔๘...
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๑๗ รัฐมนตรีและคุณหญิง พรอมดวยญาติมิตรและผูติดตาม
ไดเดินทางจากกรุงเทพฯ มาทําบุญถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆที่วัดปามะมวง
เมื่อพระสงฆเจริญพระพุทธมนตจบลง มัคทายกก็นํากลาวถวายขาวพระพุทธและ
ถวายสังฆทานตามลําดับ พระสงฆฉันภัตตาหาร ที่เจาภาพชวยกันประเคน
ทานพระครูเพียงแตนั่งพิจารณาอาหารเหมือนเชนเคย เพราะทานชินเสียแลวกับการ
ฉันเชาเพียงมื้อเดียว บังเอิญเจาภาพลุกออกไปเดินชมวัด หลังจากประเคนภัตตาหารแลว จึง
ไมมีผูใดมานั่งคะยั้นคะยอใหทานฉันเชนทุกครัง้ ที่มีผูมาถวายเพล
กระทั่งพระฉันเสร็จ รัฐมนตรีและคุณหญิงก็ยังไมกลับเขามา ญาติมิตรและผูติดตามจึง
ตองชวยกันประเคนจตุปจจัยไทยธรรม หลังจากนั้น พระสงฆ “ยถา สัพพี” โดยที่เจาภาพ
ไมไดกรวดน้ําและรับพร เพราะมัวไปเดินชมวัดกันเพลิน สวนพวกที่ยงั อยูบนศาลา ก็พากัน
นั่งประนมมือคุยกันประจอประแจ อยางคนที่ไมรูจักกาลเทศะ
เจาอาวาสวัดปามะมวงนึกตําหนิในใจวาไมไดเรื่องพอ ๆ กัน ทั้งผูนําและผูตาม แลวก็
เลยคิดไปถึงคนสวนใหญในสังคมยุคนี้ วาตางพากันหางเหินศาสนาออกไปทุกที แตจะวา
คฤหัสถขางเดียวก็ไมถูกนัก เพราะพระสงฆองคเจาเองก็มีสวนทําใหคนไมเลื่อมใสศรัทธา
เทาที่ควร สวนคนที่มีศรัทธาปสาทะ ซึ่งพอจะมีหลงเหลืออยูบางก็กลับขาดความรูความ
เขาใจที่แทจริง เชนรัฐมนตรีและคุณหญิงคูนี้ ที่อุตสาหดั้นดนมาทําบุญ แตกลับไมไดบุญ
เพราะมัวไปเดินชมนกชมไมกันเสีย
ทานพระครูตัดสินใจแลววา ทานจะตอง “ผาตัด” คนเปนรัฐมนตรี ดวยการฝกใหเขา
ไดรูจักกับสิ่งที่ “ถูกตอง” เสียบาง มิใชจะรูแตสงิ่ ที่ “ถูกใจ” เทานั้น บุคคลทั้งสองกลับเขามา
นั่งในศาลาอีกครั้งเมื่อพระใหพรจบพอดี สงฆรูปอื่น ๆ กราบพระพุทธรูปแลวลุกออกไป
คงเหลือแตทานพระครูรูปเดียว
“ขอเชิญรับประทานอาหารกันกอน ประเดีย๋ วอาตมาจะเทศนนอกธรรมาสนใหฟง”
ทานเชื้อเชิญพวกเขา เพราะคนทีจ่ ะฟงเทศนรูเรื่องดีนั้นตองใหทองอิ่มเสียกอน
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“วันนี้หลวงพอไมมีธุระไปไหนหรือครับ” รัฐมนตรีถาม
“บายสองอาตมาตองไปงานเผาศพคนรูจัก” ทานตอบ
“ที่ไหนครับหลวงพอ”
“ที่จังหวัด แตยังไมรูเลยวาวัดไหน คงตองไปที่บา นเขากอน ตอนแรกเห็นวาจะเอาศพ
มาไวที่วัดนี้ แลวยังไงจึงเปลี่ยนใจเสียก็ไมทราบ” ทานหมายถึงศพของเจนวลศรี
“หลวงพอทราบหรือครับ” รัฐมนตรีนึกตําหนิเจาภาพ
“เขาคงยุงกระมัง พอดีอาตมาไมสนิทสนมกับเจาภาพเทาไหร แตกับคนตาย คุนเคย
กัน ก็เลยตองไปเผาเขาหนอย” ทานตอบเปนกลาง ๆ
เมื่อคณะของรัฐมนตรีรบั ประทานอาหารกันเปนที่เรียบรอยแลว ทานพระครูจึงเริม่ ตน
“เทศน”
“กับขาววัดปามะมวงรสชาติเปนอยางไรบาง พอจะทานกันไดหรือเปลา” ทาน
อารัมภบท อาหารคาวหวานมื้อนีเ้ ปนฝมือของแมครัววัดปามะมวง เจาภาพเพียงแตนําเงิน
มาจายตามราคาที่ซื้อของมา ซึ่งคนจายกับขาวก็จะจดรายการมาใหอยางละเอียดวาไดจาย
อะไรไปบาง สวนปจจัยไทยธรรม เจาภาพเตรียมมาเอง
“อรอยมากคะหลวงพอ” คุณหญิงตอบ เธอเองก็นึกไมถึงวาอาหาร “วัดบานนอก” จะ
เอร็ดอรอยถึงปานนี้ จะวาเปนเพราะกําลังหิวก็คงไมใชเพราะอาหารบางอยาง ตอใหหิวยังไง
ก็ยังรูสึกวามันไมอรอยอยูนั่นเอง
“ถาอยางนั้นก็มาทานบอย ๆ นะ ใครทานขาววัดนี้แลวรวยทุกคน” บรรดาคณะ
ผูติดตามตางพากันหัวเราะคิกคักดวยรูสึกขํา
“อาว อยาหัวเราะนา นีอ่ าตมาพูดจริง ๆ ไมไดพูดเลน ใครมาทานขาววัดนี้ กลับไป
รวยทุกคน” คุณหญิงซึ่งรวยอยูแลว แตอยากรวยใหยิ่งขึ้นไปกวานี้จึงวา
“ถาอยางนั้นดิฉันเห็นจะตองมาถวายเพลอีกแลวละคะ” ภรรยาหมายเลขหนึ่งของ
รัฐมนตรีคิด “ลงทุน” เพื่อหวังกําไร
“ไมตองมาถวายเพลก็ได
ถาอยากจะทานอาหารวัดปามะมวงก็เชิญไดทุกเวลา
อาตมาสั่งพวกแมครัวเขาไวแลววาใหทําสุดฝมือทุกวัน
กับขาววัดนี้กเ็ ลยอรอยทุกวัน
คุณหญิงอยากรูเคล็ดลับในการทําอาหารใหอรอยไหมละ อาตมาจะบอกให”
“อยากคะ” คุณหญิงตอบ บรรดาผูติดตามที่เปนสตรีก็พากันอยากรู ทานพระครูจึง
บอกเคล็ดลับวา
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“การจะทําอาหารใหอรอย ก็ตองตั้งสติใหดี ทําใจใหปลอดโปรง ถาใจดีอยาง
เดียว อะไร ๆ มันก็ดีหมด ทํากับขาวก็อรอยโดยไมตองใชผงชูรส ชื่ออะไรนะที่เขา
เรียก โนะ ๆ โตะ ๆ นะ”
“อายิโนะโมะโตะคะ” คุณหญิงบอกชื่อผงชูรสยี่หอหนึ่งที่ผลิตโดยคนญี่ปุน แตชาว
ญี่ปุนเขาไมนิยมใชกัน
“นั่นแหละ ๆ วัดนี้ไมตอ งใชโตะที่วา นั่น ใชแตโตะสําหรับนั่งกินขาว” คนฟงพากัน
หัวเราะชอบใจที่ทานชางมีอารมณขัน
“ทานรัฐมนตรีเคยผาตัดบางหรือเปลา” เห็นทุกคนยิ้มแยมแจมใสกันถวนหนาแลว
ทานจึงเริ่มเรื่อง
“ไมเคยครับหลวงพอ” รัฐมนตรีรูสึกแปลกใจวาเหตุใดทานจึงถามอยางนี้ หรือวาเขามี
เคราะห
“แลวอยากไหม อยากใหหมอผาตัดไหม”
“ไมอยากครับ ผมตังความปรารถนาไวเลยวาอยาใหเจอะใหเจอเปนอันขาด ผมกลัว
ครับ”
“งั้นหรือ แตถาสมมุตนิ ะ สมมุติวาทานจะตองถูกผาตัด ถาไมผาตัดก็ตองเสียชีวติ
ทานจะเลือกเอาอยางไหน”
“ก็คงตองเลือกผาตัดแหละครับ ถามันไมมีทางอืน่ ที่ดีกวาใหเลือก”
“เอาละ ถาอยางนั้นอาตมาก็จะสมมุติตอ นะ สมมุตวิ าอาตมาเปนหมอ ทานเปนคนไข
อาการหนักจะตองผาตัดจึงจะหาย มิฉะนั้นก็ตองเสียชีวติ ทานจะยอมใหอาตมาผาตัดหรือ
เปลา”
“ยอมครับ” รัฐมนตรีตอบ หากใจแอบคิดวา “หลวงพอจะมาไมไหนกันหนอนี่ ยังไง ๆ
ก็คงไมบอกคุณหญิงตอหนาเราเรื่องที่เรามีอีหนูหรอกนะ เพราะมันไมใชเรื่องของพระของ
เจา”
“ไมตองกลัว อาตมาจะไมพูดเรื่องทีท่ า นกําลังคิดอยูนั่นหรอก เพราะมันเปนเรื่องของ
ทานคนเดียว แตเรื่องทีอ่ าตมาจะพูดนี่มันเกี่ยวกับคนอื่น ๆ ดวย ทานสบายใจได” เจาอาวาส
วัดปามะมวง พูดอยางหยั่งรูความคิดของอีกฝาย
“ถาอยางนั้นกระผมนิมนตทานลงมือไดเลยครับ” รัฐมนตรีพดู อยางโลงใจ ทานพระครู
จึงพูดเปนงานเปนการวา
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“เจริญพาทานรัฐมนตรี คุณหญิงและญาติโยมทุกทานที่นั่งอยูในศาลาแหงนี้ อาตมา
ซาบซึ้งใจยิ่งนักที่ทานรัฐมนตรีและคณะไดมีจิตศรัทธาพากันมาถวายภัตตาหารเพลแด
พระภิกษุสามเณรแหงวัดปามะมวงในวันนี้
นับวาทุกทานมีจิตใจที่เปนบุญเปนกุศลนา
สรรเสริญ แตก็นาเสียดายที่พวกทานอุตสาหมาทําบุญแตกลับไมไดบุญ”
“ทําไมถึงเปนเชนนี้เลาครับ” รัฐมนตรีถาม
ทานทั้งหลายตองถามตัวเอง
“อาตมาก็ไมทราบเหมือนกันวาทําไมถึงเปนเชนนั้น
ไมใชถามอาตมา” ผูติดตามคนหนึ่งอยากทราบเหตุผล จึงพูดขึ้นวา
“พระเดชพระคุณหลวงพอขอรับ กระผมเปนขาราชการจึงรูแ ตเรื่องราชการงานเมือง
สวนเรื่องบุญกุศลไมคอยจะรูสักเทาไหร จึงขออาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพอชวยเมตตา
แนะนําสั่งสอนกระผมและพวกพองดวยเถิดครับ” ทานพระครูนึกในใจวา “เอ คนนี้พูดเขาที
ทาทางคงจะไปไดไกล” แลวจึงอธิบายใหพวกเขาฟงวา
“การทําบุญที่ไมไดบุญ คือ การทําบุญที่ไมรูตัวเจตนา หรือ ที่เรียกวา ทําบุญเอา
หนาสักแตวามีศรัทธา แตไมมีความรูความเขาใจที่แทจริง เจตนาก็คือ ความตั้งใจ
บําเพ็ญบุญ ซึ่งตองกระทําใหครบถวนกระบวนการ ยกตัวอยางการทําบุญทีผ่ านไปเมื่อ
ครูนี้ อาตมามองเห็นแลววา ทานทั้งหลายมีแตศรัทธาเทานั้น ทวาไมมีความตั้งใจบําเพ็ญบุญ
ตองขอตําหนิกันตรง ๆ อยางนี้แหละ ทานรัฐมนตรีจะโกรธก็ตามใจ อาตมาพูดดวยความหวัง
ดี”
“ผมไมโกรธหลวงพอหรอกครับ” รัฐมนตรีพูดออกตัว ไมโกรธหากก็ไมพอใจ เพราะ
ตั้งแตเปนรัฐมนตรียังไมเคยมีผูใดกลามาตําหนิเชนนี้ มีแตเขายกยองสรรเสริญ
“แตถึงจะโกรธ อาตมาก็ไมวาหรอกนะ ยอมใหโกรธ เพราะสิ่งที่อาตมาพูดนี้จะไปเปน
ประโยชนตอ ทานนายภาคหนา” ทานหยุดเวนระยะนิดหนึ่งแลวจึงพูดตอ
“การที่ทานกับคุณหญิงลุกออกไปเดินเลนทั้งที่พิธีกรรมยังไมเสร็จสิ้นนัน้ นับวาทาน
เสียประโยชนอยางมหาศาล ทานทิ้งใหผูใตบังคับบัญชาชวยกันถวายปจจัยไทยธรรม แทนที่
จะประเคนเองในฐานะที่ทานเปนเจาภาพ และเมื่อพระสงฆ “ยถา สัพพี” ทานจึงไมได
กรวดน้ําและรับพร ที่ทา นจะตองอยู เมื่อพระวา “ยถา” ทานตองอุทิศสวนกุศลไปใหเปตชน
หรือพวกเปรตที่เขาพากันมาคอยรับสวนบุญ”
“เปรตมีจริงหรือครับ” ผูติดตามคนหนึ่งถาม
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“มีสิโยม คนที่ตายขณะที่จิตมีโลภะ จะไปเกิดเปนเปรต แลวคนสมัยนี้ก็ไปเกิดเปน
เปรตกันมาก อยาวาแตคนเลย พระเองก็เถอะ อาตมาเห็นไปเกิดเปนเปรตหลายรูปแลว”
ในสมัยพุทธกาล
เมื่อพระเจาพิมพิสารถวายวัดเวฬุวันใหเปนวัดแหงแรกใน
พระพุทธศาสนา พวกญาติ ๆ ของพระองคที่ไปเกิดเปนเปรตก็พากันมาขอสวนบุญ”
“หรือคะ แหมดิฉันคิดวา ตัวพระเจาพิมพิสารไปเกิดเปนเปรตเสียอีก” คุณหญิงพูดขึ้น
จําไดคลับคลายคลับคลาวา พระรูปหนึ่งเลาใหฟงอยางนี้
“พระองคไมไดเกิดเปนเปรตหรอกคุณหญิง ตอนที่พระองคสวรรคต ทรงไดโสดาปตติ
ผลแลว คนเปนพระโสดาบัน จะตัดอบายภูมิได ไมไปเกิดในนรก เปรต อสุรกาย เดรัจฉาน
อยางแนนอน และเพราะเปรตมีจริง เวลาทําบุญเราจึงตองอุทิศสวนกุศลไปใหพวกเขา
อาตมามักสอนญาติโยมไวเสมอ ๆ วา “ยถาใหผี สัพพีใหคน” เพราะเมือ่ อุทิศใหพวกเปตชน
เสร็จ พระทานก็จะใหพรคนดวยการขึ้นวา “สัพพีติโย วิวัชชันตุ” เมื่อพระวาดังนี้ เราจะตอง
ประนมมือขึน้ รับพรจากพระ บางคนพระขึ้นสัพพีแลวยังกรดน้ําอยูเลย ทําอยางนี้ถือวาไม
ถูกตอง คนที่รูเขาจะตําหนิติเตียนเอาได อาตมาเคยเห็นบอย โดยเฉพาะพวกคนใหญคนโต
ทั้งหลาย”
“รวมทั้งผมดวยครับ” รัฐมนตรียอมรับอยางหนาชื่นตาบาน เพิ่งรูในสิ่งที่ไมรูมากอน
“ก็นี่แหละ อาตมาก็ตั้งใจจะบอกทานอยูนี่ คราวหนาคราวหลังจะไดทําใหถูกตอง พวก
ญาติโยมก็เหมือนกัน” ทานวาบรรดาญาติมิตรและคณะผูตดิ ตาม
“เวลาที่พระใหพร แทนที่จะตั้งใจรับพร กลับนั่งคุยกันเสียงอึงคะนึงแขงกับเสียง
พระสวด แลวอยางนี้จะไปไดบุญอะไร จริงไหม” ทานถามสตรีผูหนึ่ง
“จริงคะ” สตรีผูนั้นตอบอยางสํานึกผิด หลอนคิดวาตอแตนี้ไปจะไมทําเชนนี้อีก นี่หาก
ทานไมบอกหลอนก็คงไมรู จึงนึกขอบคุณทานอยูในใจ คิดวาจะตองนําสิ่งดี ๆ เหลานี้ไปสอน
ลูก สอนหลานใหรูบาง
“โยมเชื่อไหมวา คนที่ทาํ บุญเปนลาน ๆ แตพอตายไปกลับไปตกนรก”
“แบบนี้ก็ทําดีไดชั่วซีคะหลวงพอ” คุณหญิงขัดขึ้น
“ไมใชหรอกคุณหญิง ทําดีตองไดดี ทําชั่วตองไดชวั่ อันนี้เปนสัจธรรม”
“คนที่ทําบุญเปนลาน ๆ ไมเรียกวาทําดีหรือคะหลวงพอ แหมดิฉันชักงงแลวนะคะ
หลวงพอกรุณาอธิบายดวยเถิดคะ”
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๔๘
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“อาตมาก็กําลังจะอธิบายอยูพอดีญาติโยมทั้งหลาย การที่เราทําบุญไมไดบุญนั้น
เปนเพราะเราขาดเจตนา คือ ไมไดตั้งใจอยางแทจริง สักแตวาทําตาม ๆ คนอื่นเขาที่
เรียกวาทําบุญเอาหนา บางคนบริจาคเปนลานแตไดบุญนอยกวาคนที่บริจาคสิบบาท เพราะ
คนหลังเขาเจตนาแรงกวา ตัวเจตนานี่สําคัญที่สุดนะโยม เจตนาก็คือใจ
พระพุทธองคตรัสสอนไววา เจตนาหรือใจนั้นเปนปจจัยสําคัญที่สุดในการกระทํากรรม
ดังมีพุทธพจนรับรองวา
“ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจประเสริฐที่สดุ สําเร็จแลวดวยใจ ถาบุคคลใดมีใจ
อันโทสะประทุษรายแลวกลาวอยูก็ตาม ทําอยูก็ตาม ทุกขยอมไปตามบุคคลนั้น เพราะทุจริต
๓ อยางนั้น เหมือนลอหมุนไปตามรอยเทาโคผูลากเกวียนไปอยูฉะนั้น.... ถาบุคคลใดมีใจผอง
ใส กลาวอยูก็ตาม ทําอยูก็ตาม สุขยอมไปตามบุคคลนั้น เพราะสุจริต ๓ อยาง เหมือนเงามี
ปกติไปตามฉะนั้น...” ญาติโยมเห็นแลวใชไหมวา เจตนาหรือใจนั้นสําคัญมาก คนทําบุญเปน
ลาน ๆ แลวตายไปตกนรกก็เพราะขาดเจตนาในการบําเพ็ญบุญ และตัวเขาก็ยังประกอบดวย
ทุจริต ๓ อยาง ไหนโยมผูชายลองบอกอาตมามาสักคนหนึ่งซิวา ทุจริต ๓ อยาง มีอะไรบาง”
ทานไมถามรัฐมนตรีตรง ๆ เพราะรูว าฝายนั้นตอบไมได บรรดา “โยมผูชาย” ที่นั่งอยู ณ ที่
นั้นพากันปดปากเงียบ ทานจึงถามโยมผูหญิง หากก็ไมมีผูใดตอบอีกเชนกัน ทานจึงตอบเสีย
เองวา
“ทุจริต ๓ อยางคือ กายทุจริต วจีทจุ ริต และมโนทุจริต ถาใครมีทุจริต ๓ อยางนี้ ตอ
ใหทําบุญอีกรอยลานก็ไปตกนรกได”
“หมายความวาการทําทานที่ปราศจากศีล ไมไดบุญใชไหมครับ” รัฐมนตรีเริ่มจะเขาใจ
ขึ้นมาบาง
“ถูกแลว ถาเรามีเงินมาก ทําทานเปนลาน ๆ แตไมมีศีลสักขอเดียว ทานที่ทํานั้นก็
เปนหมัน ไมไดบุญแลวก็ยังตองไปตกนรกอีก สมมุติวามีเศรษฐีคนหนึ่ง บริจาคทานทุกวัน
วันละหลายหมื่น แตเขาก็ยังฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผดิ ในกาม พูดปด และดื่มสุราเมรัย
แบบนี้เขาตายไปตองไปตกนรก”
บรรดาผูที่นั่งอยูในศาลาพากันสะดุงสะเทือนเมื่อทานพูดถึง
“ศีล”
ตางสํารวจ
ตรวจสอบตัวเองวาขาดไปกี่ขอ คนที่มีจิตใจยุตธิ รรม สํารวจตัวเองอยางตรงไปตรงมาก็ตอง
ยอมรับวาตัวเขานั้นไมมศี ีลเลยสักขอเดียว คนเปนรัฐมนตรีสะดุงกับขอ “ประพฤติผิดในกาม”
มากที่สุด ทานพระครูเทศนตอ ไปอีกวา
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“ศีลเปนเจตนาเหมือนกัน คือ เราตองมีเจตนาวาเราจะตองไมฆาสัตว ไมลักทรัพย
อยางนี้เปนตน ถาเรามีศีลครบทั้งหาขอ เราก็ไดบุญแลว ไดมากวาการบริจาคทานเสียอีก”
“หลวงพอครับ ถาอยางนี้คนที่ถือศีลอยางเครงครัด แตเขาไมเคยบริจาคทานก็ไดบุญ
มากกวาคนที่บริจาคทานแตไมมีศีลใชไหมครับ” ผูติดตามทีท่ านพระครูคิดวา “ทาทางจะไป
ไดไกล” ถามขึ้น
“ถูกแลว แตถาจะใหไดบุญมากที่สุดตองใหไดครบทั้ง ทาน ศีล ภาวนา ที่เรียกวาบุญ
กิริยาวัตถุ ๓ ถาใครทําไดอยางนี้ถือวาไดบุญมากที่สุด”
“ภาวนาคืออะไรครับ หลวงพอพูดถึงทานและศีล ผมพอจะเขาใจ แตภาวนาผมไม
เขาใจครับวาคืออะไร” รัฐมนตรีถาม
“ภาวนาคือการฝกอบรมจิต เชน การเจริญสมถกรรมฐาน และ วิปสสนากรรมฐาน
เปนตน อาตมาเรียกสั้น ๆ วา กรรมฐาน” คําอธิบายของทานพระครูทําใหคนเปนรัฐมนตรี
งุนงงหนักขึ้น เพราะจิตไมเคยได “สัมผัส” สิ่งที่เปนนามธรรม รูจัก แตรปู รส กลิ่น เสียง และ
สัมผัสที่นาใครนาพอใจเทานั้น
“กรรมฐานคืออะไรครับหลวงพอ” เขาถามอีก
“ถาทานรัฐมนตรีอยากรูจักกรรมฐาน ก็ตอ งมาอยูกับอาตมาสักเจ็ดวัน มาเขา
กรรมฐานแลวทานจะรูเองวา กรรมฐานคืออะไร ถาใหอาตมาอธิบายดวยคําพูด ทานก็จะยิ่ง
สงสัยใหญ ของอยางนี้ตองลงมือปฏิบัติถึงจะซาบซึ้ง มาไดไหมเลา เจ็ดวันเทานั้นเอง”
“คงไมไดหรอกครับหลวงพอ งานยุงมากคงปลีกเวลามาไมได” เขาเอางานบังหนา
หากแทจริงแลวหวงใยสาวนอยหนาออนคนนั้นมากกวา กําลังคลั่งไคลใหลหลง ไมอยากจะ
พรากหลอนไปแมราตรีเดียว
“แตถาทานตั้งใจที่จะมาจริง ๆ อาตมาก็วาทานมาได แตเอาเถอะ ไมเปนไรหรอก
“ลางเนื้อชอบลางยา” เรื่องอยางนี้บงั คับเคี่ยวเข็ญกันไมได บางคนนะอาตมาเห็นวาเขาตอง
เสียชีวิต แตถามาเขากรรมฐานเขามีทางรอดถึงแปดสิบเปอรเซ็นต ก็ชวนเขามาเขาแตเขาก็
ไมยอมมา ก็เลยตองกลับบานเกา”
“แลวผมมีเคราะหหรือเปลาครับหลวงพอ หากผมตองเปนอยางนั้นบาง ผมก็จะปลีก
เวลามาเขากรรมฐาน” รัฐมนตรีพูดอยางกลัว ๆ หากเขาตายลงในตอนนี้ แมหนูหนาหวาน
เนื้อนุมคนนัน้ จะอยูกับใคร
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“ไมมีหรอก ทานอยาตกใจ เอาไวมีอาตมาคอยบอกใหรู นะคุณหญิงนะ” ทานหันไป
พยักพเยิดกับคุณหญิง
“คะหลวงพอ” ภรรยารัฐมนตรีเอออวย
“หลวงพอคะ เทวดามีจริงไหมคะ” ภรรยาของผูติดตามคนหนึ่งถามขึ้น
“ถาอยากรูวามีจริงหรือไม วันหนาตองมาคุยกันใหม ขืนคุยวันนี้อาตมาคงไมไดไปเผา
ศพเพราะเรือ่ งมันยาว วันหนามาใหมนะโยมนะ”
“คะ หนูจะมาขอเขากรรมฐานดวยคะ” หลอนพูดดวยศรัทธาที่เปยมลน ไปวัดไหน ๆ
ก็ไมเคยศรัทธามากหมายเหมือนมาวัดนี้ “รูอยางนี้นาจะมาเสียตั้งนานแลว” หลอนนึก
เสียดายอยูในใจ...
มีตอ........๔๙
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