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๕๓...
เสียงยามเคาะแผนเหล็กสิบสองครัง้ บอกเวลาเที่ยงคืน ทานพระครูจึงบอกอาจารยชิต
วา
“สองยามแลว โยมควรจะพักผอนเสียที พรุงนีอ้ าตมาจะใหขึ้นกรรมฐาน แลวก็จะปรุง
ยารักษาโรคให เอาละ ประเดี๋ยวอาตมาจะไปเอาเครื่องนอนมาให นอนตรงหนาอาสนะนี่
แหละ” ทานลุกจากที่นั่งแลวเดินเขาไปในหองนายขุนทอง ประเดี๋ยวหนึ่งก็ออกมาพรอม
เครื่องนอนหนึ่งชุด อาจารยชิตรับของจากมือทานแลวจัดการปูเสื่อและกางมุง เขากราบทาน
สามครั้ง ดวยซาบซึ้งในพระคุณอยางหาที่สุดมิได
“เอาละ นอนไดแลว อาตมาจะใหการบานตั้งแตคืนนี้เลย”
“การบานอะไรครับ” บุรษุ วัยหกสิบไมเขาใจ
“ก็ใหโยมเริ่มปฏิบัติกรรมฐานเสียตั้งแตคืนนี้เลยนะซี วิธปี ฏิบัติคอื ใหเอามือวางไวที่
ทอง สังเกตอาการ พอง-ยุบ ขณะที่หายใจเขา-ออก เมื่อทองพอง โยมก็วาในใจวา “พองหนอ” เมื่อยุบก็วา “ยุบ-หนอ” ทําอยางนี้ไปจนกวาจะหลับ ไมตองไปสนใจความเจ็บปวดที่
ตรงคอ ใหเอาสติมาไวที่ทองตลอดเวลา พยายามทําใหได นี่แหละคือการบาน อาตมาจะขึ้น
ไปทํางานตอละ”
“หลวงพอยังไมจําวัดหรือครับ”
“ยังหรอกโยม อาตมาไมเคยนอนต่าํ กวาตีสอง บางคืนก็ทาํ งานจนถึงตีสี่ซึ่งเปนเวลา
ปฏิบัติกรรมฐานพอดี ก็เลยไมตองนอน เอาละ พักผอนเถอะ อาตมาจะขึ้นขางบนเสียที”
ทานปดไฟหองรับแขก แลวพูดกับ “บุรุษผูมากับกอนหิน” ดวยเสียงแผวเบาวา “ชวยดูแล
แขกของอาตมาดวยนะ เขากําลังปวยหนัก”
“ครับ กระผมจะดูแลอยางดีที่สุด ขอขอบพระคุณเจาอยาไดเปนกังวลเลยขอรับ” บุรษุ
นั้นรับคํา เขานั่งประนมมือ หมอบอยูตรงประตูทางขึ้น
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“เอาละ ขอบใจ เปนยังไงบาง ปฏิบัติกรรมฐานไปถึงไหนแลว ไมเห็นมาใหสอบ
อารมณเลย”
“กระผมเกรงใจพระคุณเจานะขอรับ เห็นทํางานจนไมมีเวลาพักผอน การปฏิบัตขิ อง
กระผมก็กาวหนาดีขอรับ หากบรรลุญาณ ๑๖ เมื่อใด ก็จะตองขอกราบลา”
“แลวจวนหรือยังละ”
“จวนแลวขอรับ คิดวาอีกไมนานคงได”
“แลวไมหวงคูรักหรือ ไปแลวไมหว งคนที่มากับเสานั่นหรือ” ทานหมายถึงเสาตก
น้ํามันที่พิงอยูใตตนปบ หลังกุฏิ
“เรานัดกันแลวขอรับ กระผมจะไปรอเธอที่สวรรคชั้นดุสิต เธอบอกจะอยูรับใชหลวง
พอไปกอน เธอชวยกวาดบริเวณวัดทุกคืนเลยขอรับ”
“อาตมาทราบแลว ฝากขอบใจเขาดวย ลานวัดสะอาดสะอานขึ้นมากตั้งแตเขามาอยู
เอาเถอะ พากันสรางบารมีเขาไว จะไดไมตกลงไปในภพภูมติ ่ํา อยาลืมดูแลแขกของอาตมา
ดวย จะขึ้นไปทํางานละ” พูดจบ ทานจึงขึ้นไปชัน้ บน
อาจารยชิตไหวพระสวดมนตเสร็จแลวจึงลมตัวลงนอน
เอามือวางบนทองสังเกต
อาการเคลื่อนไหวของมันดังที่หลวงพอทานสอน นับตั้งแตถกู โรครายรุมเรา เขากลายเปนคน
โกรธงาย เจาโทสะ ฉุนเฉียว จนลูกเมียเขาหนาไมติด หาปเต็มที่ตอ งมีชวี ิตอยางทุกขทรมาน
และสิ้นหวัง ชะรอยคงเปนบุญเกาที่นําใหมาพบพระภิกษุผเู ปยมดวยเมตตาธรรม เชนทาน
พระครู
เปนวันแรกที่เขารูสึกสบายอกสบายใจ
และมีความหวังวาชีวติ จะปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งราย ในภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่น บุรษุ วัยหกสิบรูสึกวามีคนเอาสําลีชุบน้ําอุน มาเช็ด
แผลที่คอ ซึ่งมีน้ําเหลือไหลเยิ้มอยูตลอดเวลา และสงกลิ่นเหม็นอยางรายกาจ ขาพยายามจะ
ลืมตาขึ้นดูวาเปนผูใด หากก็รูสึกวาเปลือกตาหนักจนลืมไมขึ้น จะวาเปนพอหนุมกระเทยคน
นั้นก็คงเปนไปไมได เพราะแกแสดงทาทางรังเกียจ ขนาดหนีขึ้นไปนอนขางบน คงเปนหลวง
พอผูมจี ิตเปย มดวยเมตตานั่นเอง แลวเขาก็ผล็อยหลับไปอยางมีความสุข เปนความสุขที่ชีวิต
ไมเคยไดสัมผัสในชวงหาปที่ผานมา
เจาอาวาสวัดปามะมวงนั่งเขียนหนังสืออยูจนถึงตีสอง จากนั้นจึงลงมาลางมือลางเทา
ที่หองน้ําใตบันได เพื่อเตรียมจําวัด ขณะเอนกายลงอยางมีสตินั้น บัดดลก็ใหรูสึกปติซาบซาน
ทั่วสรรพางคจึงใช “เห็นหนอ” ตรวจสอบดู พระบัวเฮียวนั่นเองที่เปนตนเหตุของความรูสึก
เชนนี้ ทานพูดในใจวา
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“ขอบใจเธอมากบัวเฮียวที่อุตสาหแผเมตตามาให แตคงจะไมมีใครชวยฉันไดหรอก
ใครเลยจะฝนกฎแหงกรรมไปได ฉันรูตัวดี วันเสารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑ เวลา ๑๒.๔๕ น.
ฉันจะตองคอหักตายเพราะอุบัติเหตุรถคว่ํา ตองตายอยางแนนอน ฉันตรวจสอบดู
แลว”
กอนเขาสูหวงนิทรารมณ ทานหวนระลึกถึงพุทธวจนะที่วา “คนทําบาปเอง ตนก็
เศราหมองเอง ตนไมทําบาป ตนก็บริสุทธิเ์ อง ความบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์เปนของ
เฉพาะตน คนอื่นจะใหคนอื่นบริสุทธิ์แทนไมได”
เมื่อทานพระครูกลับจากบิณฑบาต นายสมชายจัดสํารับถวายทาน แลวนั่งคอยรับใช
อยูหาง ๆ อาจารยชติ ยังคงนอนหลับอยางมีความสุข และทานเจาของกุฏิก็ไมตองการจะ
รบกวนเขา ดวยรูวาบุรุษวัยหกสิบมิไดหลับสบายเชนนี้มาหาปแลว เมื่อทานฉันเสร็จ คนที่
กําลังหลับอยูก็ตื่นพอดี เขารีบออกตัววา
“ผมตื่นสายขนาดนี้เชียวหรือครับ ตองขอประทานโทษ เพราะหลับสบายดีเหลือเกิน”
พูดพลางลุกขึ้นมาเก็บที่นอน รูสึกกระปรี้กระเปราเหมือนไมใชคนที่กําลังปวยหนัก จากนั้นจึง
นําแปรงและยาสีฟนออกมาจากกระเปาเสื้อผา ทานพระครูชี้ไปที่หองน้ําใตบันได พลางกลาว
อนุญาตใหเขาเขาไปใชได
“หลวงพอใหเขาใชทําไม ประเดี๋ยวก็เหม็นแย” นายสมชายติง พอดีกับนายขุนทองทํา
ความสะอาดกุฏิชั้นบนเสร็จ และลงมาขางลาง เมื่อรูวาบุรุษนั้นเขาใชหองน้ําใตบันได ก็
โวยวายลั่น
“หนูไมยอมไมยอม ทําไมหลวงลุงถึงทําแบบนี”้
“เบา ๆ หนอยเจาขุนทอง ยังไงก็เห็นแกหนาขามั่ง” ทานพระครูปราม “มันหองน้ํา
ของขา ขาจะใหใครใช มันก็เรื่องของขา พวกเอ็งมาเดือดรอนอะไรดวย”
“ดีแลว งั้นหลวงลุงทําความสะอาดก็แลวกัน หนูไมทําอีกแลว” กระเทยหนุมวา
“ผมก็คงไมเหมือนกัน” นายสมชายสมทบ
“เอาละ ไมเปนไร พวกเอ็งไมทํา ขาทําของขาเองก็ได จะไดรูวาคนอยางพวกเอ็งนัน้
เลี้ยงเสียขาวสุก จิตใจไรความเมตตา เขาทุกขเพราะโรครายก็ทรมานพอแลว ยังจะมาทุกข
เพราะกิริยาทาทางของพวกเอ็งอีก เสียแรงที่อยูใกลขา แตไมเอาเยี่ยงอยางขาเลยแมแตนอย
ลองเอาใจเขามาใสใจเราบางซิ ถาพวกเอ็งเปนอยางเขา จะรูสึกยังไง” ทานเจาของกุฏิ
“เทศน” เสียยืดยาวจนชายหนุมทั้งสองไดคิด เขากมลงกราบขอขมา
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“ผมผิดไปแลวครับ หลวงพอกรุณายกโทษใหผมดวย” นายสมชายพูดกอน
“หนูก็ผิดไปแลวฮะหลวงลุง หนูกราบขอขมา” นายขุนทองพูดบาง
“พอดีอาจารยชิตออกมาจากหองน้ํา เขาไดยินการสนทนานั้น หากไมถือสา เพราะ
เขาใจความรูสึกของคนทั้งสองดี แตถาเปนเมื่อกอนก็คงโกรธหนาดําหนาแดงไปเหมือนกัน
“ผมหลับสนิทเลยครับหลวงพอ รูสกึ ตัวเหมือนกันตอนที่หลวงพอมาเช็ดแผลให ผม
อยากจะกลาวขอบคุณ แตรูสึกปากมันหนักจนพูดไมออก แถมลืมตาก็ไมขึ้นดวยครับ”
“ออ ยังงั้นหรือ มีคนมาพยาบาลตอนหลับหรือ” ทานพระครูถามยิ้ม ๆ ดวยรูวา “ใคร”
คือบุคคลคนนั้น
“ไมใชหลวงพอหรอกหรือครับ” อาจารยชิตถามอยางฉงน
“อาตมาไมไดลงมาเอง แตสั่งคนอื่นมาทําแทน เอาเถอะ ไมตองซักถามอะไร” นาย
สมชายกับนายขุนทองมองตากัน แลวหนุมกระเทยก็โพลงขึ้นวา
“สงสัยจะเปนนายกอนหินมั้ง หลวงลุง”
“นายกอนหินไหนครับ” อาจารยชิตถาม ทานพระครูขยิบตาใสหลานชาย เปนเชิงหาม
ไมใหพูด แตชายหนุมมองไมเห็น จึงพูดตอ
“ก็ที่ครูสองผัวเมียเอามาถวายหลวงลุงนั่นไงที่อยู....” ยังพูดไมทันจบ ก็ถูกนาย
สมชายสะกิดอยางแรงจึงตองหยุด
เลยชอบพูดเพอเจออยูเรือ่ ย”
“อยาไปฟงเจาขุนทองเลยโยมธาตุมันไมคอยดี
หลานชายอาปากจะเถียง หากนายสมชายพูดตัดบทขึ้นวา
“เราไปกินขาวที่หอฉันกันเถอะ จะไดใหอาจารยกินที่นี่” แลวเขาก็จัดสํารับที่ทานพระ
ครูฉันเสร็จแลวนั้นใหอาจารยชิต ตัวเขากับนายขุนทองพรอมใจกันเดินไปรับประทานที่หอ
ฉันรวมกับเด็กวัดคนอื่น ๆ
“ทานอาหารเสียกอน ประเดี๋ยวจะใหขึ้นกรรมฐาน ทานไดหรือเปลา หรือวาจะทาน
ขาวตม”
“ไมตองหรอกครับหลวงพอ ผมเบื่อขาวตนจะแยอยูแลว วันนี้จะขอทานน้ําพริกผักตม
ดู คงไมมีปญ
 หาอะไรครับ” แลวเขาจึงลงมือรับประทาน รูสกึ รสชาติถูกปากจนรับประทานได
หลายคํา ทั้งที่ยังเจ็บคออยู รับประทานเสร็จ ก็เตรียมเก็บสํารับจะนําไปลาง
“เอาไวนั่นแหละ ไมตองทํา ประเดี๋ยวสองคนนัน่ เขามาจัดการเอง” ทานหมายถึงคน
เปนศิษยวัดกับคนเปนหลาน พอดีนายขุนทองเดินเขามา
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๕๓

Page 4

“สมขายไปไหนเสียละ” ทานถาม
“ไปหาตนใตใบกับตนไมยราบมาใหหลวงลุงฮะ บอกใหหนูมาเก็บสํารับ” เขายกสํารับ
ออกไปวางบนโตะหลังหองรับแขก ครอบดวยฝาชีทําจากตอกไมไผ แลวจึงเก็บถวยชามที่ใช
แลวออกไปลางขางตุมน้ําหลังกุฏิ คอยหายใจโลงอกเมื่อหางบุรุษนั้นออกมา แตถึงอยางไร
วันนี้ก็ยังดีกวาวันวาน อาจเปนเพราะจมูกเขาเริม่ จะชินกับกลิ่นเนานั้นก็เปนได
ครูใหญ นายสมชายก็หอบพืชสมุนไพรสองชนิด เขามากุฏิ
“เอาไปที่โรงครัว สับใหละเอียดแลวผึ่งแดด จากนั้นก็นําไปคั่วใหเหลือง แลวคอยเอา
มาที่นี่ อยาใหปนกันนะ” ทานเจาของกุฏิสั่งการ ชายหนุมจึงหอบสองสิ่งนั้นไปยังโรงครัว เพือ่
จัดการตามคําสั่ง
“ขุนทองชวยไปตามพระบัวเฮียวมาชวยนําโยมขึ้นกรรมฐาน แลวจัดพานดอกไมธูป
เทียนมาดวย” ทานสั่งหลานชายที่เพิ่งเสร็จจากการลางถวยชาม
“ใหหลวงพี่จัดพานมาดวยหรือฮะหลวงลุง
รูสึกวาหลวงพี่จะไมมีพานนะฮะ”
หลานชายทวง
“ขาใหเอ็งตางหาก”
“ก็หลวงลุงสั่งไมชัดเจนดีแลวนาหรือวาโยมวายังไง” ทานหันไปถามอาจารยชิต บุรุษ
วัยหกสิบเพียงแตยิ้มหากไมออกความเห็น เพราะเกรงนายขุนทองจะโกรธ ทางที่ดคี วรนิ่งเขา
ไว
“เห็นไหมหลวงลุง ที่โยมเขานิ่งก็แปลวาเขาเห็นดวยกะหนูใชไหมฮะ” เขาถามอยางจะ
หาพวก ทานพระครูจึงพูดตัดบทวา
“เอาเถอะ ๆ อยามัวมาตอนัดตอแนงอยูเลย รีบไปตามพระบัวเฮียวไดแลว หลังจาก
นั้นใหเอ็งไปเก็บดอกไมมา พานและธูปเทียนมีอยูที่นี่แลวไง ขาสั่งขัดเจนหรือยังคราวนี้”
“ชัดเจงเปงเลยฮะ” หลานชายใชศัพททันสมัย พลางหัวเราะคิก ๆ จากนั้นจึงลุก
ออกไปตามคําสั่ง
“ประเดี๋ยวโยมรับศีลแปดก็แลวกันนะ ไหวหรือเปลา อาตมาอยากจะใหฝนใจหนอย
ถาถือศีลแปดจะหายเร็วกวาศีลหา เพราะการประพฤติพรหมจรรย มันเอือ้ ตอการปฏิบัต”ิ
“ไหวครับหลวงพอ ปกติผมก็ไมคอ ยไดรับประทานมื้อเย็นอยูแลว จะไดเตรียมตัวไว
ตอนบวชเลย” อาจารยชิตรับคําแข็งขัน
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พระบัวเฮียวรูวา อยางไรเสียก็จะตองถูกเรียกไปสอบแกตวั อีก ดังนั้น หลังจากฉันเชา
เสร็จ ทานจึงนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมง โดยไมเดินจงกรม ถอนจิตออกจากสมาธิ แลวก็แผเมตตา
ใหตัวเองและอาจารยชติ พรอมทั้งอธิษฐานขอให “สอบผาน” นายขุนทองมาถึงตอนทานแผ
เมตตาเสร็จพอดี
“หลวงพี่ฮะ หลวงลุงใหมาตามไปนําโยมคอเนาคนนั้นขึ้นกรรมฐานฮะ” หนุมวัยยี่สิบ
เอ็ดรายงาน
“ขุนทอง อยาไปเรียกเขาอยางนั้นเลย เขาไดยินเขา มันจะไมดี เขาเปนอาจารยไมใชรึ
เรียกเขาวาอาจารยดีกวานะ” พระบัวเฮียวปรามแลวเสนอแนะ
“ตกลงฮะ จริงของหลวงพี่ ไอหนูมันกระโถนปากแตกเสียดวย เมื่อเชาก็ถูกหลวงลุง
เทศนเพราะเรื่องนี้ เดี๋ยวหลวงพี่ไปเลยนะฮะ หนูจะไปเก็บดอกไมกอน” เขาไหวหนึ่งครั้งแลว
เดินจากไป
พระบัวเฮียวกําหนด “ขวา-ซาย” ไปยังกุฏิพระอุปชฌาย ครั้นถึงจึงกราบสามครั้งแลว
นั่งตรงที่ที่เคยนั่ง ชะรอยทานคงจะปฏิบัติกาวหนาขึ้นมาก จึงสามารถทนตอกลิ่นนั้นไดดีกวา
วันวาน รูสึกวาความเหม็นของมันจะลดลงกวาครึ่ง
อาจารยชิตกราบผูมาใหมสามครั้งโดยไมตองใหทานพระครูบอก ครูหนึ่งนายขุนทองก็
ถือดอกไมเขามา เปนดอกเข็มกับดอกดาวเรือง เขาจัดการนํามาใสพานพรอมธูปและเทียน
จากนั้นพระบัวเฮียวจึงกลาวนําอาจารยชิต ขอกรรมฐาน และทานพระครูใหศีล
“เอาละ ทีนี่ก็จะลงมือปฏิบัติกันเลย บัวเฮียว เธอกลับที่พักไดแลว เปนอันวา เธอสอบ
ผาน” ทานเจาของกุฏิบอกภิกษุหนุม
“หลวงพอจะสอนโยมเองหรือครับ” พระบัวเฮียวถาม เพราะปกติทานพระครูจะให
ทานเปนผูสอน
“ถูกแลว
รายนี้ตองสอนเปนพิเศษ
เพราะเขาปวย
มีอะไรที่ตองแนะนํา
นอกเหนือไปจากสอนคนปกติ ออ แลวก็ขอขอบใจนะที่แผเมตตามาใหเมื่อคืนนี”้ ทานไมได
พูดตอดอกวา การทํากรรมแทนกันนั้นเปนเรื่องที่มิอาจทําไดเพราะ “คนอื่นจะใหคนอื่น
บริสุทธิ์แทนไมได”
ที่ไมพูดเพราะไมตองการใหคนเปนศิษยเสียกําลังใจ พระบัวเฮียวจึงเดินกลับกุฏิดวยจิตที่ผอง
แผว ทานมิไดกําหนด “ขวา-ซาย” เหมือนเมือ่ ตอนขามา หากเปลี่ยนมากําหนด “ดีใจหนอ
สอบผานแลวหนอ” แทน
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“เอาละ อาตมาจะสอนใหโยมเดินจงกรมและนั่งสมาธิ แตขอเกริ่นไวกอนวา โยม
จะตองอดทนมาก ๆ ยิ่งปฏิบัติ โยมก็จะยิ่งมีทกุ ขเวทนาเพิ่มขึ้น คือแผลที่คอมันจะปวดมาก
กวาเดิมหลายเทา โยมก็อยาทอถอยตั้งสติสูกับมัน นึกเสียวา เราทํากรรมเอาไวและกําลัง
ชดใชกรรม ยิ่งปวดมากเทาไหรก็ยิ่งดีมากเทานั้น เพราะถาไมปวด แสดงวาจะไมหาย ขอให
โยมจําอันนี้เอาไวใหดี พอจะทําไดหรือเปลา”
“ครับ ผมจะพยายามใหถึงที่สุด กําลังใจผมดีขึ้นเปนกอง คิดวาคงสูก ับมันได” เขา
หมายถึงโรคราย
“นั่นตองอยางนั้น อยาลืมวาใจนี่สําคัญที่สุดเลยนะ ไมวาจะทําอะไรก็ตาม ถากําลังใจดี
ก็ถือวาสําเร็จไปครึ่งหนึง่ แลว พระพุทธองคจงึ ไดทรงสอนไว “ธรรมทั้งหลาย มีใจเปน
หัวหนา มีใจประเสริฐที่สุด สําเร็จแลวแตใจ ถาบุคคลมีจิตผองใส กลาวอยูก็ตาม ทํา
อยูก็ตาม สุขยอมไปตามบุคคลนั้น เพราะสุจริตสามอยางนั้น เหมือนเงา มีปกติไป
ตามฉะนั้น” เจาอาวาสวัดปามะมวง ยกพุทธพจนมาอางเพื่อเปนกําลังใจแกคนปวยหนัก
บายวันเดียวกันนั้น ทีก่ ุฏิทานพระครูรางผูคน เพราะบรรดาผูมีทุกขทั้งหลาย ไมอาจ
ทนกับกลิ่นเหม็นจากแผลที่คออาจารยชิตได ทานเจาของกุฏิตั้งใจจะทดสอบความอดทนของ
พวกเขา จึงไมยอมเปลี่ยนไป “รับแขก” ที่ศาลาการเปรียญ ตามที่มผี ูเสนอแนะมา นาย
สมชายกับนายขุนทองจึงไมตองทําหนาที่คอยบริการแขก ทั้งสองชวยกันทําความสะอาดกุฏิ
และขัดหองน้ํา ทั้งยังตกลงกันวา คืนนี้จะกลับมานอนยังที่ของตน ๆ”
“ในเมื่อหลวงพอทานทนได เราก็ตองทนได จริงไหมขุนทอง “ศิษยวัดพูดเสียงเบา
เพื่อไมใหคนเปนมะเร็งตอมน้ําเหลืองไดยิน
“จริงฮะ จริงรอยเปอรเซ็นตเลย แหม หนูชักอยากใหอาจารยชิตแกอยูทนี่ ี่นาน ๆ แลว
ฮะ เราจะไดไมตองรับแขก แลวหลวงลุงก็จะไดมีเวลาพักผอน” หนุมวัยยี่สิบเอ็ดวา ขณะใช
แปรงขัดพื้นหองน้ํา
“พูดยังงั้นมันก็ไมดี อยาลืมวาญาติโยมที่เขามาหาหลวงพอเพราะเขามีทุกขนะ แลว
หลวงพอทานก็ชวยแนะนําใหพวกเขาหายทุกข ซึ่งจะหายมากหายนอยก็ขึ้นอยูกับวาเขา
ปฏิบัติตามไดแคไหน หรือบางคนไมนําไปปฏิบตั ิเลย ก็ตองทุกขกันตอไป เอ็งไปพูดอยางนั้น
ก็เหมือนกับขาดเมตตาธรรม” คนอาวุโสกวาอธิบาย
“จริงของพี่ ถาพวกเขาไมมาหลวงลุงก็ไมไดสรางบารมี จริงไหม การชวยคนใหพน
จากความทุกขเปนการสรางบารมีอยางหนึ่ง ใชไหม”
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“ถูกแลว แหมเดี๋ยวนี้เอ็งชักเกงขึ้นนะ เกงขึ้นกวาแตกอนจนเกือบจะเรียกไดวาเปนคน
ละคนเลย” นายสมชายชม
“คนเรามันก็ตองมีการพัฒนากันบางแหละพี่ จะใหงี่เงาอยูตลอดเวลาไดไง” นาย
ขุนทองวา
“นั่นสิ แตขาวา เพราะเอ็งไดมาอยูใกลหลวงพอดวยแหละ เพราะขาเองก็รูสึกตัว
เหมือนกันวา ถาไมไดมาอยูรับใชใกลชิดหลวงพอ ปานนี้อาจกลายเปนไอโจรหารอยไปแลว”
“ทําไมตองหารอยดวยละพี่ สองรอยสามรอยไมไดหรือ” นายขุนทองเริ่มยวน นาย
สมชายกําลังอารมณดี จึงตอบวา
“ก็คงไดมั้ง แตขาไมเคยไดยินใครเขาพูดวา ไอโจรสองรอย หรือไอโจรสามรอย ไดยิน
แตไอโจรหารอย”
เสียงรองครวญครางใหทานพระครูชวยดังมาจากดานหนาของกุฏิ
นายสมชายใชใหนายขุนทองออกไปดู ฝายนั้นจึงละมือจากการขัดพื้นหองน้ํา พอเปด
ประตูออกมาก็รองกรี๊ด
“วาย ตาเถนหกคะเมนตีลังกา ตายแลวตายแลว นางมณโฑนมโตขางเดียว”
มีตอ........๕๔
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