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๖๑...
สงทานพระครูแลว พันโทวิชญก็กลับไปทํางาน เพราะลามาครึ่งวัน
ที่กุฏิ นายขุนทองกําลังนั่งคุยประจอประแจกับชายหญิงคูหนึ่ง ครั้นเห็นหนาชัดเจน
จึงไดรูวา คนคูนั้นคือหลานชายและหลานสะใภของทานนั่นเอง
เมื่อคนทั้งสองกมลงกราบทานเรียบรอยแลว นายจอยก็เอยทักขึ้นวา “หลวงนา
สบายดีหรือครับ เห็นเจาขุนทองมันวาหลวงนาตกกระไดขาหัก จริงหรือเปลาครับ”
“เอ็งวาจริงหรือเปลาเลา” ทานยอนถามคนเปนหลาน
“ไมรูซีครับ ก็เห็นหลวงนาเดินปกติดีอยู” นายจอยตอบ
“แตก็ปวดนะครับ หลวงพอทานบอกผมวา ทานปวดเกือบตลอดเวลา แตที่พี่เห็นวา
ปกติเพราะทานใชคาถา “พระโมคคัลลานประสานกระดูก” นายสมชายบอกกลาว หลังจากที่
ไดทักทายคนทั้งสองดวยการ “ไหว” แลว
“ออ ยังงั้นหรอกหรือ แลวหลวงนาไมไปหาหมอหรือครับ”
“ผูพันจะพาไป แตหลวงพอทานไมยอม ทานบอกวา ตองการจะชดใชกรรม อีกเดือน
เดียวก็จะหายเปนปกติ” ศิษยวัดตอบอีก นายจอยรูสึกไมพอในที่นายสมชายตอบคําถามแทน
ทานพระครู เขาอุตสาหลงทายดวย “ครับ” ก็เพราะตองการจะใหทานตอบ
“คุณรูไดยังไงวา อีกเดือนเดียวจะหาย” คราวนี้เขาถามชายหนุมและไมมี “ครับ” ลง
ทาย
“หลวงพอทานบอก” คนตอบไมยอมลง “ครับ” เชนกัน
“อาว โยมเขาไปไหนเสียละ ทานเจาของกุฏิถามหาอาจารยชิต เมื่อไมเห็นเขาอยู ณ
ที่นั้น
“ไปเดินจงกรมอยูหนาโบสถฮะ เขากระซิบบอกหนูวารูสึกเกรงใจจมูกของพี่จอ ยกับพี่
จุก” นายขุนทองเปนคนตอบ
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“แลวเอ็งจัดการใหเขากินขาวกินปลาหรือยัง”
“เรียบรอยแลวฮะ พอเขาอิ่ม พีจ่ ุกกับพี่จอ ยก็มาถึง เขาก็ไปหนาโบสถ”
“ลมอะไรหอบเอ็งสองคนมาละ แลวนี่กินขาวกินปลาแลวหรือยัง” ทานถามสองสามี
ภรรยา
“ยังเลยจะหลวงนา ฉันก็รูสึกหิวอยูเหมือนกัน พีจ่ อย เราไปกินขาวกันกอนดีไหม”
นางจุกชวนสามี ทานพระครูจึงวา
“พากันไปกินใหอิ่มทองเสียกอน เรื่องอื่นไวคอ ยคุยกันทีหลัง จะคางไหมเลา”
“คงไมคางหรอกหลวงนา ผมจะเอารถมาใหหลวงนาชวยเจิม ผมออกรถใหมแลวครับ”
คนเปนหลานบอกอยางภาคภูมิใจ
“ยังงั้นหรือ ไปรวยอะไรมาละ”
“ผมไมไดรวยหรอกครับ เงินจุกเขา”
“เอ็งถูกรางวัลที่หนึ่งหรือไงจุก” ทานสัพยอกคนเปนหลานสะใภ หากหลอนกลับ
ยอมรับหนาตาเฉยวา
“จะหลวงนา เรื่องมันประหลาดมาก เดี๋ยวกินขาวอิ่มแลว ฉันจะเลาใหหลวงนาฟง ไป
กันเถอะพีจ่ อ ย” คนทั้งสองลุกออกไปแลว ทานพระครูจึงถามนายขุนทองวา
“แลวเอ็งละ กินแลวหรือยัง”
“เรียบรอยแลวฮะหลวงลุง ตอนหนูไปเอามาใหอาจารยเขา หนูก็อัดใสทองตัวเองให
เต็มเสียกอน” หลานชายตอบ
“การกินการอยู ใครไมสูพอ” นายสมชายเปรยขึ้น
“การพายการถอ พอไมสูใคร” นายขุนทองตอให แลวอรรถาธิบายวา “พอ” ในที่นี้
หมายถึงพี่นะ เพราะพี่เปนผูชาย ถาพี่จะวาหนู ตองใชคําวา “แม” ถึงจะถูก”
“ขนาดนั้นเชียว” นายสมชายเยา
“ใชสิ วาแตวาพี่ไมหิวเหรอ นาจะไปกินพรอมกับพี่จอ ยกะพีจ่ ุกเขา”
“ขายังอิ่มแปลอยูเลย อาหารบานงานเขาอรอย ๆ ทั้งนั้น แลวขาก็หิวดวย เลยวาซะ
ทองกางไปเลย”
“เอาละ เปนอันวาเอ็งสองคนอิ่มหมีพมี ันกันดีแลว ทีนี้ฟงขา ตัง้ ใจฟงใหดีนะ”
“ครับ”
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“ฮะ” คนทั้งสองรับปาก ทานพระครูจึงวา
“เอาละ ประเดี๋ยวขาจะขึ้นขางบน ถาสองคนนัน่ มา ก็ใหขึ้นไปคุยกับขาขางบน แลว
ขุนทอง เอ็งไปตามโยมเขามาปฏิบัตขิ างในนี้ สวนสมชาย เธอจัดการทําความสะอาดกุฏิชั้น
บนใหเรียบรอย จัดขาวของเสียใหม ฉันคงจะอยูแตขางบนจนกวาขาจะหายเปนปกติ จะไม
ลงมาขางลาง ยกเวนเวลาถายหนักถายเบา”
“แลวเวลาสรงน้ําละครับ”
“ฉันก็จะงด จะใชเช็ดตัวแทน หรือไมก็สรงตอนลงมาถาย”
“งั้นก็เหม็นแยซิฮะหลวงลุง ไมอาบน้าํ ตั้งเดือน อยูไดไง”
“ก็ทน ๆ อยูมันไปงั้นแหละ ทํายังไงไดละ ในเมื่อเกิดมาแลว หรือเอ็งจะใหขาทํายังไง
ก็ลองวามา” แมจะปวดขา หากก็ยังมีแกใจยั่วเยา
“หนูก็วาทนอยูไปนั่นแหละดีแลวดีกวาฆาตัวตาย จริงไหมพี่” คนมากวัยกวา จึงยอน
วา
“นี่ถาเปนเอง คงฆาใชไหม ใชไหม”
“เรื่องอะไร กวาจะไดเกิดเปนคนนั้นแสนยาก จริงไหมฮะหลวงลุง” ทานพระครูจึง
ตัดสินอยางรําคาญ ๆ วา
“เอาเถอะ ๆ เลิกตอลอตอเถียงกันไดแลว ฟงขาพูดคนเดียวก็พอ เอ็งสองคนไมตอง
พูด หามพูดหามเถียง”
“แลวหลวงพอจะออกบิณฑบาตไหมครับ” เมื่อทานไมใหเถียง นายสมชายจึง
เปลี่ยนเปนถาม
“นี่สมชาย ถามีเวลาก็ลองไปวัด ไอ. คิว. ดูเสียบาง รูสึกวา มันจะต่ําเกินพิกัดไปแลว
นะ”
“ครับ ถาผมมีเวลาจะทําตามที่หลวงพอแนะนําครับ” ศิษยวัดตอบหนาตาเฉย ทาน
พระครูมิรูวาจะยอกยอนประการใด จึงนิ่งเสีย
“หลวงพอยังไมตอบคําถามของผมเลยครับ” ชายหนุมทวง
“เอาละ เมื่ออยากรู ฉันก็จะตอบ แตถาคน ไอ. คิว. สูงหนอย เขาจะรูเอง แลวก็จะไม
ถามอยางที่เธอถามมานีห่ รอก” ทานถือโอกาสเหน็บแนมกอนตอบวา
“ฉันจะไมออกบิณฑบาต เพราะแมจะลงไปสรงน้ํา ฉันยังไมลง แลวทําไมจะตองไป
เดินเปนกิโล ๆ การทําเชนนั้นเปนการทรมานตัวเองมากเกินไป เขาขาย “อัตตกิลมถานุ
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โยค” ที่พระพุทธองคทรงติเตียนวาเปนทางปฏิบตั ิที่สุดโตง ฉันเปนศิษยพระตถาคต จึงตอง
ดําเนินรอยตามพระพุทธองค เขาใจหรือยัง”
“เขาใจแลวครับ เปนอันวา ผมจะไปนําอาหารจากโรงครัวมาถวายหลวงพอทุกเชา
สวนเรื่องหนักเรื่องเบา ผมวาหลวงพอไมตอ งลงมาก็ได ผมจะเปนคนเทกระโถนเอง นะครับ”
“ขอบใจเธอมาก แตฉันคงจะไมรบกวนเธอถึงขนาดนั้น เทาที่มาคอยปรนนิบัติรับใช ก็
ขอบใจเหลือเกินแลว”
“ไมเปนไรครับ ถึงคราวผมบาง หลวงพอจะไดชวย หลวงพออยาลืมสัญญานะครับ ป
หนาฟาใหม หลวงพอบอกวาผมจะไดแตงงาน” คําบอกกลาวนั้นกินความไปถึง “คาสินสอดทองหมั้น” ที่ทานพระครูจะชวยอนุเคราะห
“ผมเห็นพี่จุกเขาถือถุงสีน้ําตาลมาดวย สงสัยจะนําปจจัยมาถวายหลวงพอ ยังไงก็อยา
ลืมผมนะครับ” เขาเกริ่น
“หนูดวยฮะหลวงลุง แลวหนูก็เปนญาติกะพี่จอยเขาดวย เพราะฉะนั้นก็ไมควรจะได
นอยกวาพี่สมชายเขา” คนทั้งสองตางตั้งความหวัง
“เอ็งจะเอาเงินไปทําอะไร” ทานถามคนเปนหลาน
“ดัดผมแลวก็ซื้อเสื้อ กระโปรง รองเทาสนสูง” นายขุนทองตอบดวยใฝฝนอยากไดมา
นาน
“นอย ๆ หนอย ถาเอ็งจะเอาไปซื้อสิ่งเหลานี้ ขาไมใหเอ็งหรอก ที่ใหมาอยูดวย ก็เพือ่
จะใหเอ็งเปนผูชายเต็มตัว” ทานพระครูวา
“แตหนูอยากเปนผูหญิงเต็มตัวมากกวา” หลานชายทํากระเงากระงอด
“เจาขุนทอง” ทานพระครูเรียกชื่อหลาน ดวยเสียงหนัก ๆ
“ขา” หลานชายตัวดีขานรับเสียงใส
“นี่ขาขอรองเถอะนะ ขากําลังปวดขา อยาใหตองมาปวดหัวอีกเลย เธออีกคน” ทาน
หันไปเลนงานนายสมชาย
“รวมมือกันทําใหฉันปวดหัวดีนัก จะไปไหนก็ไปเถอะไป ฉันไมอยากเห็นหนาพวก
เธอ”
“ก็หลวงพอใหผมทําความสะอาดกุฏชิ ั้นบน แลวผมจะไปไหนไดละครับ” นายสมชาย
ยังยั่ว
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“หนูก็เหมือนกัน หลวงลุงใหคอยดูวา ถาพี่สองคนเขามา ใหเขาขึ้นไปหาหลวงลุง
ขางบน แลวก็ใหไปตามอาจารยเขามาปฏิบัติขา งในนี้ แลวหนูจะไปไหนไดละฮะ” ประโยค
ทายเขาเลียนแบบนายสมชาย
“งั้นก็ทําหนาที่กันไป หยุดพูดไดแลว ขาชักจะเวียนหัวเต็มแกแลว ขาจะขึ้นขางบน
ละ” แลวทานจึงคอย ๆ ลุกจากอาสนะ รูสึกปวดที่ขาขางขวาเปนกําลัง นายสมชายกับนาย
ขุนทองจะชวยพยุง ทานก็วา “ไมตอง ขาไปเองได” แลวทานก็เดินขึ้นชั้นบนอยางเชื่องชา ใน
ใจนั้นกําหนด “ปวดหนอ ปวดหนอ” เกือบตลอดเวลา
เรื่องที่ทานพระครูตกบันไดขาหักแพรสะพัดไปอยางรวดเร็ว โดยนายขุนทองเปนผู
กระจายขาว พระสงฆองคเณรตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาที่อาศัยอยูในวัดปามะมวง ตางพากัน
หวงใยทาน
ครั้นทราบจากคนกระจายขาววา ทานยังคงปฏิบัติกิจนิมนตได พวกเขาก็โลงใจและ
คอยหาโอกาสมากราบเยี่ยม เมื่อเห็นทานกลับมา จึงพากันมาที่กุฏิ ดวยความเปนหวงคน
กระจายขาวจึงตองขึ้นไปรายงานใหทานทราบ
“ลงไปบอกเขาวา ขาขอบใจที่เปนหวง ขาไมเปนอะไรมาก แลวก็ขอโทษที่ไมไดลงไป
ใหพบ ครั้นจะใหมาพบขางบน ก็ไมมีที่จะใหนั่ง ขอใหทําหนาที่ของตัวเองไป ใครมีปญหา
อะไร ก็ใหไปปรึกษาพระมหาบุญหรือพระบัวเฮียวก็ได” ทานเจาของกุฏิสั่งการ
“แลวถาหลวงพี่สององคนี้ทานไมสามารถแกปญหาใหเขาไดละฮะ”
“ก็ใหเขารอถามขา ถาไมดวนมาก ก็บอกเขาวาใหขาหายเสียกอน แตถาเปนเรื่อง
ดวน ขาก็อนุญาตใหเขาขึ้นมาพบเปนกรณีพิเศษ เขาใจหรือยัง”
“เขาใจแลวฮะ”
“งั้นก็ลงไปบอกเขาไดแลว” หนุมวัยยี่สิบเอ็ดจึงลงมาแจงแกภกิ ษุสามเณร และอุบาสก
อุบาสิกา ทีน่ ั่งรออยูเต็มกุฏิชั้นลาง คนทั้งหมดรับทราบ และพากันกลับ ยกเวนพระบัวเฮียว
ซึ่งลุกขึ้นไปจด ๆ จอง ๆ อยูที่ตูพระไตรปฎก ครั้นเห็นคนอืน่ ๆ ไปกันหมดแลว จึงบอกนาย
ขุนทองวา
“อาตมามีเรือ่ งดวน ชวยไปบอกหลวงพอวา อาตมาขอเขาพบเปนกรณีพิเศษ” นาย
ขุนทองจึงตองขึ้นไปรายงานอีกครั้ง
“ถาอยางนั้น ก็ลงไปบอกใหขึ้นมาได” ทานพระครูกลาวอนุญาตประเดี๋ยวหนึ่ง ภิกษุ
วัยยางยี่สิบเจ็ดก็เดินเขาเขามากราบทานสามครัง้ แลวนั่งในที่อันสมควร ประนมมือกลาววา
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“พระเดชพระคุณหลวงพอที่เคารพอยางสูง กระผมพระบัวเฮียวขอกราบขอบพระคุณ
ที่ทานอนุญาตใหเขาพบเปนกรณีพิเศษขอรับ” แลวจึงเอามือลง ทานพระครูนึกขํา ทั้งรูสึกวา
ความเจ็บปวดนั้นลดลงไปเกือบครึ่ง จึงถามยิ้ม ๆ วา
“ไมไดเจอกันหลายวัน เธอพูดเกงขึ้นเยอะ ไปเรียนมาจากใครละ”
“จากพระมหาบุญครึ่งหนึ่ง แลวก็เรียนรูดวยตนเองอีกครึ่งหนึ่งขอรับ” คนถูกชมยิ้ม
หนาบานกอนตอบ
“ดีมาก แสดงวาเธอเปนคนชอบขวนขวายหาความรู ทั้งจากผูอื่นและคนควาดวย
ตนเอง เรียกวาดีทั้งขึ้นทั้งลอง” ทานพระครูชมอีก คราวนีภ้ ิกษุหนุมยิ้มแกมแทบปริ เพราะ
ปติยินดีในคําชมนั้น
“แตในดานการปฏิบัติ รูส ึกวาจะยอหยอนลงไปนะ มีอยางทีไ่ หน พอฉันชม ก็ดีอกดีใจ
ยิ้มแยมแจมใสจนลืมกําหนด “ดีใจหนอ” แสดงวา “จิตยังหวั่นไหวในโลกธรรม” ชมอยูหยก ๆ
ทานก็เปลี่ยนเปนติเสียแลว พระบัวเฮียวหุบยิ้มลงทันใด พรอมตอวาตอขานพระอุปช ฌาย
“แหม หลวงพอ ผมเคยไดยินคําพังเพยเขาวา “ตบหัวแลวลูบหลัง” แตหลวงพอเลน
ลูบหลังแลวตบหัว จนผมตั้งตัวไมตดิ นึกแลวเชียววาจะตองมีอะไรผิดปกติ แลวก็มจี ริง ๆ”
นายสมชายกําลังทําความสะอาดพื้น และจัดขาวของอยู ไดยินการสนทนามาตั้งแตตน เลย
อมยิ้มไปทํางานไป ชายหนุมนึกขําในใจ “ดูเอาเถอะ เราแซวหลวงพอ หลวงพอกลับไปแก
แคนเอากับหลวงพี่ แลวนี่หลวงพี่จะไปแกแคนใครตอก็ไมร”ู ชายหนุมเฝาพะวงสงสัย
“แลวตอนนีต้ ั้งตัวติดหรือยัง จะตองใชเวลาซักกี่นาที กี่ชั่วโมง” พระอุปชฌายยั่วอีก
ตั้งแตตวู าพระบัวเฮียวเคยเปนนองชายของทานในอดีตชาติ ความรูส ึกอยากยั่วเยาก็มีมาก
ขึ้น ภิกษุหนุม ไมตอบ หากตั้งจิตกําหนด “ตั้งตัวหนอ ตั้งตัวหนอ” สักครูก ็รายงานวา
“เอาละครับ ผมพรอมแลว ขอกราบเรียนเชิญพระเดชพระคุณหลวงพอสอบอารมณได
เลย” พระบัวเฮียวประชด ความจริงทานมิไดมาเพื่อการนี้
“เรื่องสอบอารมณพักไวกอน แตฉันอยากรูวา เธอมีธรุ ะอยากพบฉันเรื่องอะไร”
คําถามของพระอุปชฌาย ทําใหพระบัวเฮียวนึกขึ้นได จึงวา
“แหม ผมมัวแตพูดเรื่องอื่นเสียเพลิน เกือบลืมเรื่องสําคัญที่จะมาเรียนถาม คือผม
อยากทราบวา หลวงพอขาหักแลวทําไมยังปฏิบัติกิจนิมนตได ผมเปนหวงมาก แลวหลวงพอ
ไปหาหมอหรือเปลาครับ” ทานพระครูจึงตองเลาเรื่องทั้งหมดใหภิกษุหนุมฟงแลวสรุปแบบ
ยาว ๆ วา
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“กรรมเกาตองใชหนี้ทั้งนั้น แตกรรมใหมอยาไปสราง กรรมที่ฉันพูดถึงนี่ หมายเฉพาะ
อกุศลกรรมเทานั้นนะ คนที่สรางกรรมไวแลว เมือ่ สํานึกไดก็ตองยอมรับใช ยอมรับผิด กรรม
เกานั้นไมมีอะไรที่จะแกได เพราะมันทําไปแลว ผานไปแลว หนาที่ของเราคือตอง
ชดใช ตองใชกรรมนะ”
“เราทําบุญเพื่อลางบาปไมไดหรือครับ เชนเราเคยทําบาปไวในอดีต ปจจุบันเราก็
ทําบุญลบลาง” ภิกษุหนุมถาม
“อะไรกันบัวเฮียว นี่เธอบวชมาตั้งหลายเดือนแลวนะ ทําไมถึงถามอะไรเปน ๆ ยังงี้
ฉันก็นึกวาเธอกาวหนาไปถึงไหน ๆ แลว ที่แทก็ยังเหมือนเดิม”
“เหมือนเดิมอยางไรครับ” ผูออนวัยกวาถามกลับ
“ก็ไมกาวหนานะซี ยังอยูกับที่ตามเดิม”
“แหม หลวงพอครับ การปฏิบัติธรรมใหไดผลนั้น มันตองตั้งหลักใหดี ๆ ที่ผมไม
กาวหนาเพราะยังไมมั่นใจนะครับ ขอเวลาตั้งหลักอีกหนอยเถอะครับ ผมใหสัญญาวา จะไม
ทําใหหลวงพอตองเสียชื่อในฐานะที่เปนพระอุปชฌายของผม”
“ตกลง ฉันจะยอมเชือ่ เธออีกสักครั้ง อีกครั้งเดียวเทานั้นนะ”
“ครับผม และเมื่อหลวงพอเชือ่ ผมแลว ก็โปรดตอบคําถามผมดวยวา เราทําบุญเพือ่
ลางบาปไดหรือไม”
“ดูเหมือนฉันจะเคยพูดเรื่องนี้กับเธอไปแลวนะ แตเอาเถอะ ไมเปนไร ฉันจะอธิบายซ้ํา
อีกก็ไดวา เราทําบุญลางบาปไมได นี่เปนกฎตายตัวเลยนะ บุญก็ไปตามบุญ บาปก็ไป
ตามบาป เหมือนน้ํากับน้ํามัน ยอมเขากันไมไดฉะนั้น”
“ถาอยางนั้น ผมก็คงตองชดใชกรรมที่ฆาวัวฆาควาย ที่ผมมาปฏิบัติกรรมฐานนี่ ผม
นึกวาจะลางบาปได” พระภิกษุหนุมพูดเสียงเศรา และรูสึก “จิตตก” ขึ้นมาทันที
“อยาใหจิตตก ตั้งสติไว ดูฉันเปนตัวอยาง ฉันก็กําลังใชกรรมอยูนี่ไง ฉันเคยบอกเธอ
แลวใชไหมวา กรรมของฉันนั้นหนักกวาของเธอหลายเทานัก ของเธอนะไมถึงกับตาย แต
ของฉันตายหยังเขียดเลยแหละ” ทานตั้งใจจะใหคนฟงรูสึกขํา หากพระบัวเฮียวก็ขาํ ไมออก
ทานพระครูจึงปลอบอีกวา “ไมดีหรือ เธอใชกรรมใหหมด ๆ ไปเสียในชาตินี้ ดีกวาไปใชใน
นรกอเวจี ถาเธอปฏิบัติกรรมฐานอยางเครงครัด เธอจะไมตองไปเกิดในอเวจีนรกอยาง
แนนอน ไฟนรกนั้นทานวารอนแรงกวาไผในโลกมนุษยหลายเทานัก”
“หลวงพอไปเห็นมาหรือครับ”
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“ฉันไมตอบดีกวา เอาไวใหเธอรูเอาเองจากการปฏิบัติ แตกจ็ ะขอยกตัวอยางใหฟงนะ
แลวเธอไปเปรียบเทียบเอาเอง อยากฟงไหม”
“อยากครับ” พระหนุมตอบ นายสมชายเองก็เงี่ยหูฟงดวยความสนใจ ทานเจาของกุฏิ
จึงหยิบยกเรื่องราวของพระเถระรูปหนึ่ง มาเลาวา
“ในครั้งพุทธกาล พระโลมสนาคเถระ ทานนั่งเจริญกรรมฐานอยูภายนอกที่จงกรม
อากาศขณะนั้นรอนอบอาวเพราะเปนฤดูรอน ทานนั่งอยู ณ ที่ตรงนั้น จนเหงื่อไหลออกมา
จากรักแรทั้งสองขาง ก็ไมยอมลุกไปไหน พวกลูกศิษยไดมาอาราธนาใหไปนั่งในที่รม ซึ่ง
อากาศรอนนอยกวา ทานบอกลูกศิษยวาที่ตองนั่ง ณ ที่นนั้ เพราะกลัวความรอน แลวนั่ง
พิจารณาอเวจีนรกอยู ทานเคยตกนรกอเวจีมาแลวหลายชาติ จึงเห็นวา ความรอนของแดด
นั้นยังนอยกวาความรอนของอเวจีนรก ซึ่งรอนแรงกวาหลายรอยเทา ดวยเหตุน้ี ทานจึงไม
ลุกไปไหนและตั้งใจเจริญกรรมฐานตอไป” พระบัวเฮียวฟงแลวถึงกับขนลุก จนตองกําหนด
“ขนลุกหนอ” อยูชั่วครู แลวจึงบอกพระอุปชฌายวา
“หลวงพอครับ ถาผมระลึกชาติได ผมคงรูวาตัวเองเคยตกนรกอเวจีมาแลวเชนกัน
เพราะแคไดยินชื่อก็ขนลุกเสียแลว หลวงพอชวยตรวจสอบไดไหมครับวา ผมตกนรกอเวจีมา
กี่ครั้งแลว”
“เหลวไหลนาบัวเฮียว เธอจะอยากรูไปทําไม อดีตเปนสิ่งที่ผานไปแลว และจะไม
คืนกลับมาอีก สวนอนาคตก็ยังมาไมถึง ฉะนั้นเธอไมตองไปพะวงทั้งอดีตและอนาคต
ใหมีสติตั้งมั่นอยูกับปจจุบันเปนพอ เขาใจหรือยัง”
“เขาใจแลวครับ”
“เขาใจแลว ก็ตองทําใหได ตองทําใหไดนะ”
“ครับผม” ภิกษุวัยยางยี่สิบเจ็ดรับคําหนักแนน
อิ่มขาวแลว นายจอยกับภรรยาก็กลับมาที่กุฏิ เห็นอาจารยชิตกําลังนั่งสมาธิอยู จึง
ถามนายขุนทองดวยเสียงที่คอนขางเบาวา “หลวงนาจะลงมากี่โมง”
“ไมลงหรอกพี่จอย ขาทานหัก ขึ้น ๆ ลง ๆ จะทําใหหายชา”
“อาว ก็พี่บอกแลววา จะเอารถมาเจิม ทานนาจะรอกอน” นายจอยพูดอยางผิดหวัง
“ขอขึ้นไปขางบนไดไหม ขุนทองชวยไปบอกทานวา พีข่ ออนุญาตขึ้นไปพบขางบน
นะนองนะ” นางจุกปะเหลาะญาติสามี
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“พี่จะเอาของในถุงนั่นไปถวายหลวงลุงหรือ” นายขุนทองถามดวยคิดวา สิ่งที่อยูในนั้น
เปนเงิน
“ถูกแลว พี่ตงั้ ใจมาถวายทานเทียวแหละ” ภรรยานายจอยตอบ
“งั้นก็ขึ้นไปไดเลยพี่ ขึ้นไปเถอะหนูอนุญาต” หนุมวัยยี่สิบเอ็ดพูดเอาบุญเอาคุณ ดวย
ไดโอกาส เขามั่นใจวา จะตองไดสวนแบงไมมากก็นอย..
มีตอ........๖๒
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