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๕๖...
“หลวงพอครับ เปนไปไดหรือครับ ที่คนเราจะอยูไดตั้งสามเดือนโดยไมตองกินอาหาร
ผมวามันขัดกับหลักวิทยาศาสตรนะครับ” อาจารยชิตเอยถามหลังจากนายจรินทรลุกออกไป
แลว
“ขัดสิโยม ถาโยมเอาหลักวิทยาศาสตรมาตัดสิน มันขันแน ๆ แตสําหรับอาตมาไมได
คิดอยางนั้น อาตมาไมไดยกยองวิทยาศาสตรวาสามารถแกปญหาทุกอยางใหมนุษย
ได ทั้งนี้เพราะยังมีอกี หลายอยางหลายเรื่องที่วิทยาศาสตรยังเขาไมถึง เชน เรื่องของกรรม
และเรื่องของจิตวิญญาณเปนตน ยกตัวอยางใหเห็นงาย ๆ ในกรณีของโยม การที่หมอเขาไม
สามารถรักษาโรคใหโยมได เพราะเขาใชวิธีการทางวิทยาศาสตร แตอาตมาจะใชวิธีการทาง
จิตรักษาใหหาย อยาลืมวาจิตวิญญาณนั้นมีพลังมากวาสสารหลายเทานัก การที่รางของ
ทานสุวินไมเนาเปอยเพราะอาศัยพลังจิตซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร มันเปนไปไมได ใชไหม”
“ครับ เปนไปไมได”
“นั่นแหละ อาตมาถึงไมยึดเอาวิทยาศาสตรมาเปนเกณฑตัดสินในทุกกรณี เพราะมี
บางกรณีที่วทิ ยาศาสตรตัดสินไมได แตมนุษยทกุ วันนี้ เขายึดวิทยาศาสตรเปนสรณะ เพราะ
เขาใหความสําคัญกับรางกายมากกวาจิตใจ อะไรที่พิสูจนไมไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
เขาก็ถือวาเปนเรื่องเหลวไหลไรสาระ เชน เรื่องจิตวิญญาณเปนตน” ทานกลาวถึงความเชือ่
พื้นฐานของคนสวนใหญในยุคปจจุบนั
“เรื่องฌานสมาบัติที่หลวงพอพูดถึงเมื่อตะกี้ ก็เปนเรืองของจิตใชไหมครับ” ผูอาวุโส
ถามอีก นายขุนทองรูสึกวาฟงไมรูเรื่อง จึงขอตัวไปนอน
“ถูกแลว เปนเรื่องของจิตโดยตรงทีเดียว”
“คนธรรมดาจะสามารถเขาฌานไดหรือเปลาครับ”
“ได หากมีการฝกจิต”
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“ถาเชนนั้น ถาหากผมฝกจิต ผมก็สามารถจะเขานิโรธสมาบัติไดใชไหมครับ”
“ไมไดหรอกโยม บุคคลที่สามารถเขานิโรธสมาบัติไดนั้น มีเพียงสองประเภท
คือ พระอนาคามีที่ไดสมาบัติ ๘ กับพระอรหันตประเภทอุภโตภาควิมุตตะ นอกนั้นเขา
ไมได”
“พระโสดาบันและพระสกทาคามี ก็เขาไมไดหรือครับ”
“ไมได ถึงแมทานจะไดสมาบัติ ๘ แตก็ยังเขานิโรธสมาบัติไมได เอาละ อาตมาวา
โยมปฏิบัติไปดีกวา เรื่องเหลานี้ยังไกลตัว เอาเรื่องใกลตัวกอน เรื่องไกลเอาไวทีหลัง” ทาน
พระครูพูดตัดบท
“ครับ แต...หลวงพอครับ หลวงพอบอกผมตอนกอนไปวา กลับมาจะเลาอะไรใหฟง”
เขาถือโอกาสทวงสัญญา
“ตกลง เลาก็เลา ความลับนะ หามเอาไปพูดตอ สัญญาไดไหม”
“ไดครับ ผมใหสัญญา” คนอยากฟงรับคําหนักแนน
“เอาละ ถาอยางนั้นอาตมาก็จะเลาใหฟง” แลวทานจึงเลาวา
“ที่อาตมาถามถึงตาวนนะ เพราะเคยทํากรรมกับแกไวสมัยที่อาตมาเปนเด็ก นี่ก็ไป
จัดการชดใชมาเรียบรอยแลว”
“กรรมอะไรครับ” อาจารยชิตถาม
“โกงคาเรือจาง สมัยกอนแกมีอาชีพพายเรือขามฟาก เก็บคาโดยสารเที่ยวละหนึ่ง
สตางค อาตมาตอนนั้นเปนนักเรียน ตองขามฟากไปเรียนหนังสือฝงโนน ก็ใชบริการแกทุก
วัน พอขึ้นทําก็แกลงโยนหินกอนเล็ก ๆ ลงไปทีท่ ายเรือ ทําเปนวาจายคาโดยสาร แกก็ไมติด
ใจสงสัย เพราะผูโดยสารคนอื่น ๆ เขาก็ทําอยางนี้”
“โยนกอนหินลงไปนะหรือครับ”
“เปลา โยนสตางคจริง ๆ คือพอขึ้นทา เขาก็จะโยนสตางคลงไปที่ทายเรือ มีอาตมาคน
เดียวที่ใชกอนหิน”
“แกเคยจับไดบางไหมครับ” ผูสูงอายุถามอีก
“มือชั้นนี้แลว ถาถูกจับไดกอเสียชื่อหมดนะซี” ทานถือโอกาส “คุย”
“หลวงพอเกงจังนะครับ” คนฟงแกลงชม
“อาวเกงซี ไมเกงไดหรือ แตขอโทษเถอะ เกงในทางเลวทั้งนั้น” แลวทานก็หัวเราะ
คนฟงพลอยหัวเราะตาม จากนั้นทานเจาของกุฏจิ ึงเลาอีกวา
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“อาตมาก็โกงแกทุกวัน กระทั่งยายโรงเรียน พูดแลวอยาหาวาคุยนะ อาตมานี่ยาย
โรงเรียนเปนวาเลน จังหวัดสิงหบุรีสมัยนั้นมีโรงเรียนมัธยมอยู ๘ แหง อาตมาเรียนมาหมด
ทุกแหง แหงละเดือนบาง สองเดือนบาง อยางเกงไมเกินหกเดือน เสร็จแลวก็ยายไปอีก”
“ทําไมยายบอยจังครับ” ถามอยางสนใจ ทานพระครูตอบอยางภาคภูมิวา
“ก็เขาเชิญออก เรียนไดเดือนสองเดือนเขาก็เชิญออก เพราะอาตมาเกงเกินไป พวก
ครูเขาปวดหัว เพราะตามความเกงกาจของลูกศิษยไมทัน ก็เลยเชิญใหออก อาตมาก็ตอ ง
ยายไปหาที่เรียนใหม”
“พอครับ ๘ แหงแลว หลวงพอทําอยางไรครับ วนรอบสองหรือเปลา” คนเปนมะเร็ง
ตอมน้ําเหลืองถามอยางนึกสนุก
“วนสิ วนรอบสอง แตเขาไมรับสักแหงเดียว เขาบอกแครอบเดียว ครูก็จะพากัน
ลาออกหมดโรงเรียนแลว ถาขืนรับอาตมาเขาเรียนรอบสอง มีหวังภารโรงก็ตองขอลาออก
อาตมาก็เลยตองไปเรียนที่บางกอกโนน เอาละ จบเรื่องโรงเรียนกอนมาเลาเรื่องตาวนตอ”
“ครับ ตกลงแกรูเรื่องทีห่ ลวงพอโกงคาจางหรือยังครับ” คนฟงถาม รูส ึกสนุกจนลืม
ปวดแผล
“รูแลว อาตมาบอกแกเมื่อกี้เอง แตเชื่อเถอะ แกไมบอกใครหรอก อาตมารับรองได
“หลวงพอจะแนใจไดอยางไรครับ พอหลวงพอลงเรือนมา แกอาจจะบอกลูกเมียแกก็
ได” ผูอาวุโสคาดการณ
“แกไมบอกหรอกโยม เพราะแกนอนพะงาบ ๆ จะไปอยูแลว อาตมาดูแลววา สี่ทมุ คืน
นี้แกไปแน เห็นไหมนโยบายของอาตมาใชไดหรือเปลา เลือกสารภาพตอนทีแ่ กพูดไมได
แลว” ทานหัวเราะอีก
“แลวนายขุนทองทราบเรื่องนี้หรือเปลาครับ” ถามเสียงเบา
“ใหรูไมไดซี เจาหมอนี่เก็บความลับไดที่ไหนละ” ทานวิจารณคนมีศกั ดิ์เปนหลาน
“พออาตมาไปถึง พวกลูก ๆ เขาดีใจใหญ บอก “แหม หลวงพอใจดีจัง อุตสาหมา
เยี่ยม แถมเอาทั้งของทัง้ เงินมาให พระวัดอื่นเขามีแตจะเอาของญาติโยม แตหลวงพอวัดนี้
กลับเอามาใหญาติโยม” อาตมาก็นกึ ขําที่เขาชมตอหนา ที่แทเปลาหรอก อาตมามาใชหนี้
ตางหาก เขาก็พาอาตมาเขาไปหาพอเขา อาตมาก็เขาไปใกล ๆ กระซิบขางหูแก วา “ตาวน
จําอาตมาไดไหม ที่เคยโดยสารเรือจางโยม เมื่อสามสิบปกอนนะ” แกก็พยักหนา อาตมาก็พูด
ตออีกวา
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“โยมรูหรือเปลา อาตมาโกงคาเรือจางโยมทุกวัน ไมเคยใหสตางคเลย แตโยนกอนหิน
ไปแทน นี่นะโยมก็ปวยหนัก ถาอยากไดบุญก็อโหสิกรรมใหอาตมานะ เพราะตอนนี้อาตมา
เปนพระแลว และก็นี่เงินสองรอยบาท อาตมาใชหนี้คาเรือจาง สวนพวกเครื่องดื่มนีค่ ิดวาเปน
ดอกเบี้ย แตโยมหามไปบอกลูกหลานนะ สัญญาไดไหมเลา ขืนบอกเขาก็จะพากันเลิกนับถือ
อาตมา” แกก็พยักหนาอีก
อาตมาก็โลงใจที่ไดใชหนี้ไปอีกหนึ่งราย เสร็จแลวอาตมาก็เทศนโปรดแกเรื่อง เกิด แก
เจ็บ ตาย แกก็ฟงอยางสงบ กอนกลับอาตมาก็สอนกรรมฐานให บอกวาใหแกนอนกําหนด
พอง-ยุบ ไปเทาที่จะทําได ไมตองไปหวงลูกหลานหรือสมบัติ ใหเอาสติไวที่ทองเทานั้น แกก็
พยายามทําตามที่อาตมาสอน ตกลงเรื่องนี้มีแกกับอาตมารูก ันสองคนเทานั้น” ทานสรุป รูสึก
โลงอกโลงใจเสียนัก
“แตตอนนี้สามแลวนะครับหลวงพอ เพราะเพิม่ ผมเขามาอีกคนหนึ่ง” คนฟงแยง
“ไมเปนไร เดี๋ยวก็เหลือสองเทาเดิม หลังสี่ทุมไปแลวก็เหลือสองเทาเดิม” ทานพระครู
พูดยิ้ม ๆ อดีตอาจารยจงึ ประเมินผลวา
“ผมวาเรื่องนี้ นายวนแกไดกําไรนะครับ ที่หลวงพอเทศนโปรดแก แถมยังสอน
กรรมฐานให กําไรหลายสิบเทาตัวเชียวแหละ ไมเหมือนเรื่องเจลี้ รายนั้นขาดทุนอานไปเลย”
พูดแลวก็หัวเราะ
“เจลั้งโยม ไมใชเจลี้ แลวกันไปเปลี่ยนชื่อใหเขาเสียแลว เอาละ ทีนี้โยมก็ปฏิบัติตอ ได
แลว อยาลืมดื่มยาบอย ๆ นะ ดื่มตางน้ําเลย จะไดหายเร็ว ๆ เอาละ ใหเดินจงกรมหนึ่ง
ชั่วโมง นั่งหนึ่งชั่วโมง วันนี้จะมีทุกขเวทนามากกวาทุกวัน อยาตกใจ ใหตั้งสติกําหนด “ปวด
หนอ ปวดหนอ” ถาไมหายก็ใหกําหนดวา “อดทนหนอ อดทนหนอ” แลวก็หันมากําหนด
พอง-ยุบ ตอไป จนกวาจะครบหนึง่ ชั่วโมง อาตมาเห็นจะตองขึ้นไปทํางานตอขางบนละนะ”
พูดจบทานก็ลุกออกไปปดประตูดานหนาและดานหลังของกุฏิ แลวจึงขึ้นไปขางบน นาย
สมชายมีกุญแจอีกดอกหนึ่ง ที่จะไขเขามาเองได โดยไมตองตะโกนเรียกคนขี้เซาอยางนาย
ขุนทองมาเปดใหเชนที่แลว ๆ มา
เมื่ออยูคนเดียว อาจารยชิตจึงเริ่มเดินจงกรม รูสึกปวดหนึบ ๆ ที่แผล หากเขาไม
สนใจ พยายามเอาสติจดจอกับอาการเคลื่อนไหวของเทา เหลือบมองนาฬิกาที่แขวนอยูขาง
ฝา ขณะนั้นเปนเวลาสองทุมครึ่ง จากนั้นก็จะนั่งไปจนกวาจะครบหนึ่งชัว่ โมง ตามทีห่ ลวงพอ
ทานสั่ง แตปญหาอยูตรงที่วา จะรูไดอยางไรวาหมดเวลา คงจะตองลืมตาขึ้นดูนาฬิกาเปน
ครั้งเปนคราว ทวาการกระทําเชนนัน้ จะทําใหสมาธิไมตอเนื่อง บุรุษวัยหากสิบรูสึกสับสน
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ทางความคิด จนตองหยุดเดินแลวตั้งสติกําหนด “สับสนหนอ สับสนหนอ” ยังไมทันจะหาย
สับสน ก็ไดยินเสียงทุบประตูปง ๆ พรอมกับเสียงเรียกเขามาวา
“ทานพระครูอยูหรือเปลาครับ ชวยเปดประตูหนอย” อาจารยชิตจึงจําตองเดินไปที่
ประดูเพื่อจะเปด หากก็ไมสามารถเปดได เพราะไมมีลูกกุญแจ จึงหันกลับ เพือ่ จะไปปลุก
นายขุนทอง พอดีกับนายสมชายไขกุญแจเขามาทางประตูดานหลัง
“มีคนมาเรียกหาหลวงพอแนะ” เขาบอกศิษยวัด
“ครับ เดี๋ยวผมเปดใหเอง” ชายหนุมเดินไปหยิบพวงกุญแจทีห่ อยอยูตรงบันไดทางขึ้น
แลวจึงไขประตูเปดใหผูที่อยูขางนอกเขามา
“ทานพระครูจําวัดหรือยัง” ภิกษุวัยเดียวกับเจาของกุฏิถาม ทานมากับฆราวาสสอง
คน เปนชายหนึ่งหญิงหนึ่ง
“ยังหรอกครับ นิมนตหลวงพอนั่งรอกอน ประเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตามให” ภิกษุรูปนัน้
จึงไปนั่งรอทีห่ นาอาสนะ สวนผูติดตามทั้งสองก็เขามานั่งในกุฏิ นายสมชายจัดการชงน้ําชา
มาประเคนทาน สําหรับฆราวาสสองคน เขาแถมขนมปงกรอบชิ้นเล็ก ๆ มาใหดวย ปริการ
แขกเสร็จจึงขึ้นไปตามทานพระครู
อาจารยชิตหลบออกไปเดินจงกรมที่ดานหลังโรงรถ เขาไมตองการนัง่ อยู ณ ที่นั้น
ดวยเหตุผลสองประการ คือ อาคันตุกะของทานพระครูจะไดไมเหม็นกลิ่นเนาจากแผลของ
เขาประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง เขาจะไดไมเสียเวลาปฏิบัติกรรมฐาน
เมื่อทานพระครูเปดประตูหนาบันไดออกมา ภิกษุอาคันตุกะยกมือไหวทําความเคารพ
ทานรับไหว ผูติดตามทั้งสองกมลงกราบทานเจาของกุฏิสามครั้ง
“ผมตองขอโทษที่มารบกวนทานพระครูในยามวิกาลเชนนี้” ภิกษุวัยหาสิบ เอยขึ้น
กอน
“อยาถือวาเปนการรบกวนเลยครับ วัดปามะมวงยินดีตอ นรับทานพระครูทุกเวลา”
ทานเจาของกุฏิพูดกับภิกษุผูมีวัยและสมณศักดิ์เสมอกับทาน
“ผมมีเรื่องดวนจะมาเรียนปรึกษาทานพระครู รอใหถึงพรุงนี้ไมได เลยชวนญาติโยม
เขามา คือ เณรลูกวัดผมกอปญหาเสียแลว”
“ลูกชายผมเองครับ นี่แมเขา” ฆราวาสที่มาดวยพูดขึ้น ทั้งเขาและภรรยามีทาทาง
ทุกขรอน โดยเฉพาะภรรยานั้นมีดวงตาแดงช้ํา แสดงวาเพิ่งผานการรองไหมา
“เกิดอะไรขึ้นกับเณรลูกชายของโยมหรือ” ทานถามสองสามีภรรยา
“นิมนตหลวงพอเลาดีกวาครับ” บุรุษวัยสี่สิบบอกภิกษุผูเปนอุปชฌายของเณรลูกชาย
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“คืออยางนี้ครับทานพระครู โยมสองคนนี่เขาพาลูกชายมาบวชเณรที่วัดผม ก็บวชมา
ตั้งแตอายุสบิ สี่จนอายุจะครบบวชพระเขาปนี้แลว เณรรูปนี้ขยันนั่งสมาธิมาก พอฉันเสร็จก็นั่ง
สมาธิ ไมพดู ไมคุยกับใคร เปนอยางนี้มาตั้งแตบวชใหม ๆ นี่สั่งสมาธิขามวันขามคืนเลย ขาว
ปลาอาหารก็ไมยอมฉัน” ภิกษุผูมาเยือนเลาความ
“ก็ดีแลวนี่ มีลูกศิษยขยันปฏิบัตอิ ยางนี้ ทานนาจะภูมิใจ” เจาอาวาสวัดปามะมวงพูด
ขัดขึ้น
“ครับ ผมภูมิใจ โยมพอโยมแมเขาก็ภูมิใจ แตตอนนีม้ ันเกิดเรื่องยุงแลวละครับ ทาน
พระครู”
“ยุงยังไงละ” ทานเจาของกุฏิซัก
“คือตอนหกโมงเย็น เณรเขาออกจากสมาธิ แลวก็ถือบาตรเดินออกจากวัด จะไป
บิณฑบาต”
“บิณฑบาตตอนหกโมงเย็นนะหรือ”
“ครับ”
“ทําไมเปนยังงั้นไปได”
“นั่นสิครับ เขาถือบาตรออกมาแถมสบงจีวรก็ไมมี เดินตัวลอนจอนออกมาจากหอง
พระเณรก็พากันตกใจ ถามวา “เณรจะไปไหน” เขาก็วา “ผมไมใชเณรนะ ผมสําเร็จเปน
พระอรหันตแลว พวกคุณตองกราบผมสิ” พูดจบก็ถอื บาตรเดินโทง ๆ ไปทางประตูหนา
วัด ผมก็เลยสั่งใหพระเณรชวยกันจับ เขาก็วิ่งหนี ก็เกิดการไลจับกันขึ้น ญาติโยมที่บานอยู
ใกลวัดก็พากันมาดู แลวก็วิพากษวิจารณวาเณรบา ผมก็เลยบอกใหโยมผูชายชวยกันจับ
กวาจะไดก็เลนหอบไปตาม ๆ กัน”
“แลวตอนนีอ้ ยูที่ไหนละ”
“อยูที่วัดครับ ผมใหเขามัดไวแลวไปตามโยมพอโยมแมเขามา เขาก็จําอะไรไมได พูด
แตวา “ผมเปนพระอรหันต ผมเปนพระอรหันต คุณมาจับพระอรหันตมัดไวอยางนี้
จะตองตกนรก”
“ลูกดิฉันเปนอะไรไปคะหลวงพอ” ผูเปนแมถามเสียงเครือ
“เทาที่ฟงเลามา อาตมาขอลงความเห็นวา เขาหลงทางเสียแลว แบบนีล้ ําบาก แก
ยาก” ทานสายหนาชา ๆ
“แลวจะทํายังไงดีคะ” คราวนี้หลอนรองไห
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“ตองใหสึก เอาเถอะ พอสึกออกมา อีกหนอยเขาก็มีลูกมีเมีย แลวก็จะหายไปเอง”
ทานพระครูบอกหนทางแกไข
“แตดิฉันอยากใหลูกบวชตลอดชีวิตคะ อยากใหเขาบรรลุมรรค ผล นิพพาน” สตรีวยั สี่
สิบรําพัน ภิกษุอาคันตุกะ จึงถามขึ้นวา
“บวชตอไปไมไดหรือครับทานพระครู โยมแมเขาอยากใหลูกบวชตลอดชีวิต”
“ไมไดแน เขาสรางบุญบารมีมาแคนี้ ถาไมใหสึก รับรองวากูไมกลับ เชือ่ อาตมาเถอะ”
“แตดิฉันทําใจไมไดคะหลวงพอ ดิฉนั มีลูกชายคนเดียว แลวก็หวังมากวาเขาจะไดเปน
พระอรหันต” คนเปนแมรําพัน
“มนุษยเราไมไดอยางที่ใจหวังไปทุกคนหรอกโยม อาตมาวา โยมจะตองทําใจให
ได เอาเถอะ อีกหนอยพอมีหลานมาใหอุม โยมก็จะทําใจไดเองนะโยมนะ” เมื่อพูดถึงหลาน
สตรีวัยสี่สิบ รูสึกอบอุน เล็ก ๆ ดวยสัญชาตญาณของการดํารงเผาพันธุ
“จริงสินะ หากคนบรรลุนิพพานเปนพระอรหันตกันหมด เผาพันธุของมนุษยก็จะตอง
สูญสิ้นไปจากโลกเปนแนแท” หลอนคิด หารูไมวาสิ่งที่คิดนั้นมันเปนไปไมได
“ตองพาสงโรงพยาบาลปากคลองสานหรือเปลาคะ” หลอนถามอีก คราวนีด้ วย
ความรูสึกหวงลูกมากกวาหวงมรรค ผล นิพพาน
“ไมตองหรอกโยม ถาใหสึก ไมตอ งสงโรงพยาบาล แตถาไมสึก ถึงจะสงโรงพยาบาล
ก็ไมมีโอกาสหาย” ทานพระครูพูดตามที่ “เห็น”
“แตถาเขาไมยอมสึกเลาครับ” ทานพระครูผูเปนอาคันตุกะยังวิตก
“ทานก็ตองเลือกโอกาสพูดกับเขาซีครับ คือเลือกพูดตอนที่เขาสงบแลว ตอนกําลัง
คลั่งอยาเพิ่งพูด” ทานเจาของกุฏิแนะนํา
“จริงของทาน แหม ผมก็ลืมขอนี้ไปเสียสนิทเลย ถาอยางนั้นเห็นจะตองลาละ ของ
พระคุณที่ทา นกรุณาแนะนํา” แลวภิกษุอาคันตุกะหนึ่งรูปกับฆราวาสสองคน ก็ลาทานเจาของ
กุฏิกลับ ทานพระครูใหนายสมชายไปเรียกอาจารยชิตมาปฏิบัติภายในกุฏิ แลวจึงขึน้ ไปเขียน
หนังสือตอ
เมื่อเดินจงกรมครบหนึ่งชั่วโมง บุรุษวัยหกสิบจึงกําหนดนั่ง เขาไมตองกังวลเรื่องเวลา
เพราะนายสมชายเกิดใจดี นํานาฬิกาปลุกมาใหยืมพรอมทั้งตั้งเวลาใหเสร็จสรรพ อาการพอง
ยุบชัดเจนในตอนแรก ๆ ครั้นเวลาผานไปชั่วครู ความรูส ึกปวดที่แผลทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
และน้ําเหลืองก็ออกมามากผิดปกติ จนเสื้อกลามเปยกชื้น นึกถึงถอยคําของทานพระครูที่วา
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“วันนี้จะมีทุกขเวทนามากกวาทุกวัน” จึงไมใสใจกับมัน เพราะรูลวงหนาแลววาจะตองเปน
เชนนี้
ขณะเผชิญกับเวทนากลา บุรุษสูงอายุปลุกปลอบใจตนเองดวยการนึกไปถึงนางสาว
สมปอย ปานฉะนี้หลอนก็คงกําลังทุกขทรมานไมแพเขา ความรูสึกวา “มีเพื่อน” ทําใหเกิด
กําลังใจมาตอสูกับทุกขเวทนาที่ไดรับ ถึงอยางไรก็จะทนนัง่ อยางนี้ตอไปจนกวาจะหมดเวลา
ทั้งจะไมยอมเปลี่ยนอิริยาบถเปนอันขาด
เสียงเคาะประตูดังขึ้นอีก หากคราวนี้คนเปนมะเร็งตอมน้าํ เหลืองนั่งเฉย เพราะได
ตั้งใจไวแลววา จะไมขยับลุกไปไหนจนกวาจะหมดเวลา เสียงนั้นดังขึ้นกวาเดิม ตามดวย
เสียงเรียกชื่อนายสมชาย คนถูกเรียกอาบน้ําเสร็จพอดี จึงเดินออกมาเปดประตู
“สมชาย ชวยไปเรียนหลวงพอใหไปดูสมปอยดวย อาละวาดใหญแลว ฉันหามยังไงก็
ไมฟง เลนเอาคนอื่นไมเปนอันไดปฏิบัติกันละ” แมชีเจียนบอกลูกศิษยวัด เธอมากับเพื่อนชี
อีกสองคน เพราะทานเจาของกุฏิเคยสั่งไววา หากมีธุระดวน และจําเปนตองมาพบทานใน
ยามวิกาล จะตองมีเพื่อนมาดวยสองคนเปนอยางนอย
แมจะมิไดลืมตาขึ้นดู หากหูของคนที่กําลังนั่งสมาธิก็ไดยินเรื่องที่แมชีบอกนายสมชาย
แลวใจก็เลยนึกสงสารทานพระครูทตี่ องถูกผูคนรบกวนทั้งกลางวันกลางคืน
โดยไมเลือก
ขางขึ้นหรือขางแรม...
มีตอ........๕๗
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