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๖๓...
นับตั้งแตอาจารยชิตเขามาพักรักษาตัวที่วัดปามะมวง แขกของทานพระครูก็รอ ยหรอ
ลงไป ไมมีการมานั่งรอคิวตั้งแตเชามืดเหมือนเชนแตกอน ทัง้ นี้และทั้งนั้นก็เพราะพวกเขาไม
อาจทานทนตอ “กลิ่น” ที่มาจากแผลของบุรุษวัยหกสิบได
ครั้นเจาอาวาสวัดปามะมวงไดรับอุบัติเหตุตกบันไดขาหัก นายขุนทองก็ประกาศงด
รับแขกเปนเวลาหนึ่งเดือน นอกจากผูที่มีธุระสําคัญเรงดวนเทานั้น จึงจะไดรับอนุญาตใหเขา
พบ
บรรดาผูประสบทุกขทั้งหลาย เมื่อมาดวยตนเองไมได ก็ใชวิธเี ขียนจดหมายมา ดังนั้น
แทนที่จะไดพักผอน ทานพระครูก็ตอ งมานั่งตอบจดหมาย ซึ่งแรก ๆ ก็มาวันละ ๙-๑๐ ฉบับ
ตอมาก็เพิม่ จํานวนขึ้น จนทานตองขอใหนายสมชายและอาจารยชิตมาชวยตอบ คนทั้งสอง
ยินดีปรีดาที่ไดชวยแบงเบาภาระของทาน
สวนนายขุนทองไมไดรบั เกียรติใหทําหนาที่นี้ ทานเจาของกุฏิใหเหตุผลวา “เจาหมอนี่
มันปากสวาง เดี๋ยวก็ไดเอาความลับของเขาไปเปดเผย เสียชื่อวัดปามะมวงหมด”
“เชาวันที่ ๕ มีนาคม หลังจากรับประทานอาหารกันเปนที่เรียบรอยแลว อาจารยชติ
กับนายสมชายก็ขึ้นไปชวยงานทานพระครูเปนวันที่สอง สวนนายขุนทองก็รับหนาที่เก็บลาง
ถวยชามลามไหและทําความสะอาดกุฏิชั้นลาง
ทํางานเสร็จก็จับเจาหมี เจาโฮม และเจาขาวมาอาบน้ําอาบทาแถมโรงแปงฝุนใหเสร็จ
สรรพ เปนแปงยี่หอเดียวและกระปองเดียวกับที่ตัวเขาใช แมตัวเองจะอาบน้ําวันละสองครั้ง
เชา-เย็น แตสําหรับสุนัขสามตัวนี้ เขาอาบน้ําและโรยแปงใหมันอาทิตยละครั้งเทานั้น
เมื่อขึ้นไปถึง
อาจารยชิตก็ทําหนาที่เปดผนึกจดหมายแลวอานใหทานพระครูฟง
จากนั้นก็จะเขียนตอบ โดยทานพระครูจะเปนผูบ อกวาตอบอยางไร เขียนเสร็จก็เปนนาที่ของ
นายสมชายที่จะพับใสซองปดผนึก ติดแสตมป และจาหนาซองถึงผูรับ
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บางราย เจาของจดหมายก็สองซองติดแสตมป และจาหนาซองถึงตัวเองไวเสร็จสรรพ
นายสมชายจึงเพียงแตพับจดหมายตอบใสซองและปดผนึกเทานั้น
จดหมายฉบับแรกมาจากเด็กชายหาญกลา บุญเสริมสง อาจารยชิตอานใหทานพระ
ครูฟงตั้งแตตนจนจบ ความวา
เขียนที่บานเลขที่ ๖๗/๘ หมู ๑ ถนนเพชรบุรี อ.พญาไท กรุงเทพฯ
กราบนมัสการหลวงตา ที่เคารพอยางสูง
กระผมเด็กชายหาญกลา นามสกุลบุญเสริมสง อายุ ๑๔ ป กําลังเรียนอยู ชั้น ม.ศ. ๒
ผมไมเคยรูจกั หลวงตามากอน แตคณ
ุ ลุงขางบานเขารูจักและใหที่อยูผมมา ผมจึงเขียนมาขอ
ความเมตตาใหชวยแกปญหาใหผมดวย
ผมอยูกับแมสองคนครับ แมผมอายุ ๓๖ ป แมบอกวาพอทิ้งเราไปตั้งแตผมยังแบเบาะ
แลวผมก็ไมเคยเห็นหนาพอเลยตั้งแตจําความได แมไมยอมบอกวาพอผมชื่ออะไร อยูที่ไหน
แมนามสกุลที่ผมใชอยูก็เปนนามสกุลของแม ผมจึงไมมีโอกาสไดรูจักพอเลย ผมพยายามสืบ
ถามจากเพือ่ นบาน ก็ไมมีใครใหความกระจางแกผม จนผมหมดหวังที่จะไดพบพอ ผมอยูกับ
แมสองคนก็มีความสุขตามอัตภาพ แมทํางานบริษัท เงินเดือนสองพันบาท ก็มากพอสมควร
สําหรับเราสองคนแมลูก
มาเมื่อตนปที่แลว แมเริม่ ประพฤติตวั เหลวไหล ดวยการกลับบานดึกทุกคืนและมีกลิ่น
เหลาติดตัวมาดวย หนักเขาก็เมาแอมาเลย แลวก็เปนอยางนี้เกือบทุกวัน เงินทองก็เริ่มไม
พอใช ผมก็คิดมากจนเรียนไมรูเรื่อง เมือ่ เงินไมพอใช แมก็เที่ยวไปหยิบยืมจากเพื่อนบาน
กระทั่งกลายเปนคนมีหนี้สินรุงรัง
วันไหน ไมมีเงินซื้อเหลากิน แมจะอารมณเสีย พาลดาผมอยางหยาบ ๆ คาย ๆ ผม
กลัววาแมจะกลายเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง และกลัวถูกไลออกจากงานจึงตองเขียนจดหมายมา
รบกวนหลวงตาใหชวยแนะนะผมดวยวา ผมจะสอนแมอยางไรดี จึงจะทําใหเขาเกิด
ความสํานึกและกลับตัวเปนคนดีเหมือนแตกอน ขอหลวงตาโปรดตอบผมดวย ผมจะรอ
คําตอบพรอมกันนี้ ผมไดสงซองติดแสตมปมาดวยครับ
นมัสการมาดวยความเคารพอยางสูง
หาญกลา บุญเสริมสง
ป.ล. ผมเคยเปนเด็กเรียนดี สอบไดไมเคยต่ําวา ๘๐% แตเดี๋ยวนี้ผมกลายเปนคนคิดมาก
การเรียนตกต่ําลง และคงจะสอบตก ถาแมยังเปนอยางนี้
“นาสงสารแกนะครับ” อาจารยชิตเอยเมื่ออานจบ
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“คนเราตางก็มีกรรมตาง ๆ กันไป ตัวเองทําเองทั้งนั้น ไมวาจะเปนกรรมดีหรือกรรม
ชั่ว ทําไวแตครั้งอดีตชาติบาง มาทําในปจจุบนั บาง พอกรรมมาใหผล จึงสุขบาง ทุกขบาง
ตามชนิดของกรรมที่ทํา แตทั้งสุขและทุกข มันก็ไมเที่ยงหรอกโยม ประเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลง
ผันแปรไปตามเหตุปจจัย ไมมีใครทําแตกรรมชัว่ อยางเดียว แลวก็ไมมีใครทําแตกรรมดีอยาง
เดียว หากจะทําดีบางทําชั่วบาง คละเคลากันไป”
“เวนแตคนที่เปนพระอรหันตเทานั้น จึงจะทําแตกรรมดีอยางเดียว ไมทํากรรมชั่วเลย
ใชไหมครับ” นายสมชายถาม
“นั่นเปนความเขาใจผิดของเธอ พระอรหันตทานเปนผูอยูเหนือกรรม การกระทํา
ของทาน เราไมเรียกวา กรรม แตเรียกวา กิริยา เพราะถาเปนกรรม ก็ยังมีผลตอการ
เวียนวายตายเกิด เชน กรรมดีทําใหไปเกิดในสุคติ กรรมชั่วทําใหไปเกิดในทุคติ แต
พระอรหันตทานตัดขาดจากสงสารวัฏแลว จึงไมตองเวียนวายตายเกิดอยูใ นสงสาร
สาครเฉกเชนปุถุชนทั้งหลาย” ทานพระครูอธิบายทั้งที่รูวา คนถามไมเขาใจ แตคนที่เขาใจ
กลับเปนอาจารยชิตผูซงึ่ มิไดถาม
“ยังของใจสงสัยอะไรอีกหรือเปลา ฉันใหโอกาสซักถาม”
“มีครับ แตคงจะไมถาม เพราะที่หลวงพออธิบายมานั้น ผมก็ยังไมเขาใจอยูดี ไมอยาก
ใหหลวงพอตองเปาปใหควายฟงครับ” ชายหนุมวา
“ก็ดีที่รูตัว แตคําถามของเธอก็มิใชจะไมมีประโยชนเสียเลย เพราะคนที่เขาใจก็มีอยู”
“หลวงพอหมายถึงอาจารยหรือครับ”
“ก็จะมีใครเสียอีกละ มีกนั แคสองคน ไมนาถาม”
“แลวรายนี้ หลวงพอจะใหตอบวาอยางไรครับ คนสูงวัยถาม ทานเจาของกุฏิจึงบอก
“ตอบไปวา ใหอดทน แลวก็ไมตองไปคิดสอนแมเขา ลูกไมไดมีหนาที่สั่งสอน
พอแม เขาจะดีจะชั่วยังไง ก็เปนผูใหกําเนิดเรามา ใสแผนปลิวบทสวดมนตไปใหดวย
บอกใหสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และพาหุงมหากาฯ อยางละหนึ่งจบ จากนั้นก็สวด
พุทธคุณอยางเดียวอีก ๑๕ จบ เขาอายุ ๑๔ ใชไหม”
“ครับ”
“อายุ ๑๔ ก็สวด ๑๕ จบ บอกหลวงตาใหสวดทุกคืน เสร็จแลวแผเมตตาอุทิศสวนกุศล
ใหแมเขา ปฏิบัติสม่ําเสมอจนจิตถึงขึ้นเมื่อไหร แมเขาก็จะกลับตัวไดเอง แตถาไมทําตาม
หลวงตาก็ไมรูจะชวยไดยังไง บอกเขาไปอยางนี้ก็แลวกัน” อาจารยชิตจัดการเขียนตามที่พระ
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ครูบอก นายสมชายหยิบแผนปลิวบทสวดมนตพับใสซองลงไปกอน เมื่ออาจารยชติ เขียน
เสร็จ ทานพระครูใหเขาอานทวนใหฟงอีกครั้ง แลวทานจึงลงนาม จากนัน้ นายสมชายก็จะพับ
จัดหมายใสซองปดผนึก
ฉบับที่สองมาจากนางนนทรี จันทรกระพริบ เขียนเลามาวา
หนูมาที่วัดเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม แตลูกศิษยบอกวา หลวงพองดรับแขกหนึ่งเดือน เพือ่
พักรักษาตัว เนื่องจากไดรับอุบตั ิเหตุตกบันได แตหนูคงรอไมได เพราะมีเรื่องรอนใจมาก จึง
เขียนจดหมายมาขอคําปรึกษาหลวงพอคะ ปญหาของหนูมีดังนี้คือ
เมื่อประมาณปที่แลว หนูไดรูจักกับเพื่อนใหมคนหนึ่ง เรารูจักกันที่วัดแหงหนึ่ง เขามา
ทําบุญเชนเดียวกับหนู ผูหญิงคนนี้ชื่อ สุธาวดี เปนคนสวย นารัก พูดจาไพเราะ เราก็คบกัน
มาเรื่อย ๆ เพราะหนูเห็นเขาเปนคนดีและชอบทําบุญทําทาน เพื่อน ๆ ของเขาไดมาเตือนหนู
วา ผูหญิงคนนี้เปนคนไมดี อยาไปคบ หนูก็ไมเชื่อ เพราะเชื่อวาตัวเองคงดูคนไมผิด แตก็
แปลกอยูอยางหนึ่งคือ สุธาวดีเขาไมคอยมีเพื่อน ดังนั้นเขาจึงมาสนิทกับหนู
อยูมาวันหนึ่งก็มีสุภาพสตรีคนหนึ่งมาที่วัด และมาเลาใหเจาอาวาสฟงวา ผูหญิงคน
ชื่อสุธาวดี ไดเที่ยวไปพูดกับคนอืน่ ๆ วา เจาอาวาสมีความสัมพันธฉันชูสาวกับหนู เจา
อาวาสทานโกรธมาก จะใหหนูไปตามเพื่อนคนนีม้ าพูกันตอหนาทาน และสุภาพสตรีผนู ั้น ซึ่ง
ยินดีจะเปนพยานให หนูไดนําเรื่องนี้มาใหสามีฟง สามีบอกวาคนเชนนี้เปนคนพาล ฉะนั้นไม
ตองไปคบหาสมาคม แลวก็ไมตองไปชี้แจงอะไรกับเขา เพราะคนพาลยอมไมยอมรับในสิ่งที่
ถูกตอง เปนการเสียวเวลาเปลา หนูไมทราบจะเชื่อใครดี เจาอาวาสหรือสามี จึงคิดถึงหลวง
พอ และมั่นใจวาหลวงพอจะชวยแกปญหาใหหนูไดคะ
หนูขอสาบานวา ไมเคยคิดสกปรกลามก อยางที่ผูหญิงคนนี้กลาวหา หนูไมเขาใจเลย
วา ทําไมเขาใสรายหนูได ทั้งที่ไมมมี ูลความจริง เวลาไปวัดหนูก็ไปกับเขาทุกครั้ง เพราะตอน
หลัง ๆ เขานาสงสารมาก สามีก็ขอหยา เพื่อนฝูงซึ่งมีอยูไ มกี่คนก็พากันเลิกคบเขา ธุรกิจ
การคาก็ขาดทุน หนูสงสารเขา ก็พยายามปลอบใจเขา
มีอยูครั้งหนึง่ เขาชวนหนูไปวัดและขอรองใหหนูชวยพูดกับเจาอาวาส ขอยืมเงินทาน
มาลงทุน (ตอนแรกเขาขอยืมหนู แตหนูไมมีเงินมากขนาดนั้น เขาจึงขอใหหนูไปพูดกับเจา
อาวาส) เปนการขอรองทีห่ นูลําบากใจมาก แตเพราะสงสารเขาจึงชวยพูดให เจาอาวาสทานก็
บอกวา เงินที่มีอยูนั้นเปนเงินวัด ไมใชเงินสวนตัวของทาน จึงไมสามารถใหยืมได เขาแสดง
อาการไมพอใจออกมา โดยวาประชดทานวาเปนพระแตไมมีเมตตา แลวก็ชวนหนูกลับ
นี่แหละคะ เรื่องกลุมใจของหนู ตอนนี้เขาก็หลบหนาหลบตาไมมาหาหนูอีกเลย หนู
อยากโทรศัพทไปวาเขาเหมือนกันวา คนอยางหนูนั้นไมจนปญญา ถึงขนาดจะเอาพระมาเปน
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ผัวหรอก แลวหนูก็กลัวตกนรกอเวจี เพราะในพระวินัยระบุไววาหญิงที่เสพเมถุนกับพระ
จะตองตกนรกอเวจี ที่สาํ คัญคือ หนูก็มีสามีแลว ถาไปทําอยางนั้น ก็ตกนรกสองตอ หนูไมทํา
แนนอนคะ
ขอความกรุณาหลวงพอชวยตอบหนูดวนนะคะ หนูควรจะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น
อยางไร พรอมจดหมายนี้ หนูไดแนบซองติดแสตมปและจาหนาซองถึงตัวเองมาดวยคะ ขอ
กราบขอบพระคุณลวงหนาคะ
อาจารยชิตอานจบ ทานพระครูจึงพูดขึ้นวา
“คนทุกวันนี้ ใจบาปหยาบชาจังเลยนะโยม แคพระไมใหยืมเงินก็ลงทุนใสรายปายสี
ไมกลับบาปกลัวกรรม”
“หลวงพอจะใหตอบเขาวาอยางไรครับ”
“บอกใหทําตามที่สามีเขาแนะนํานั่นแหละ โยมเห็นหรือยังวา โทษของการคบคนพาล
นั้นเปนอยางไร ไมงั้น พระพุทธองคจะทรงสอนหรือวา “อะเสวะนา จะ พาลานัง บัณฑิ
ตานัญจะ เสวะนา – ไมคบคนพาล คบบัณฑิต นี้ปรากฏอยูในมงคลสูตร ซึ่งบรรดามนุษย
และเทวดาทั้งหลายตางพากันถกเถียงกันวาอะไรเปนมงคล เถียงกันอยู ๑๒ ป ก็ยังหาขอยุติ
ไมได จึงพากันมาเฝาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเพื่อทูลถาม
พระพุทธองคไดตรัสมงคล ๓๘ ประการ ดังนี้คอื ไมคบคนพาล ๑ คบบัณฑิต ๑ บูชา
คนที่ควรบูชา ๑ อยูในถิ่นที่มีสิ่งแวดลอมดี ๑ ไดทําความดีใหพรอมไวกอ น ๑ ตั้งตนไวชอบ ๑
เลาเรียนศึกษามาก ๑ มีศิลปวิทยา ๑ มีระเบียบวินัย ๑ วาจาสุภาษิต ๑ บํารุงบิดามารดา ๑
สงเคราะหบุตร ๑ สงเคราะหภรรยา ๑ ทําการงานไมคั่งคาง ๑ บําเพ็ญทาน ๑ ประพฤติธรรม
๑ สงเคราะหญาติ ๑ ทํางานไมมีโทษ ๑ เวนจากความชัว่ ๑ เวนจากการดื่มน้ําเมา ๑ ไม
ประมาทในธรรมทั้งหลาย ๑ มีสัมมาคารวะ ๑ ออนนอมถอมตน ๑ สันโดษ ๑ กตัญู ๑ ฟง
ธรรมตามกาล ๑ มีความอดทน ๑ เปนผูวานอนสอนงาย ๑ พบเห็นสมณะ ๑ สนทนาธรรม
ตามกาล ๑ มีความเพียรเผากิเลส ๑ ประพฤติพรหมจรรย ๑ เห็นอริยสัจ ๑ ทําพระนิพพานให
แจง ๑ จิตไมหวั่นไหว ๑ จิตไมเศราโศก ๑ จิตปราศจากกิเลส ๑ จิตเกษม ๑ ทั้ง ๓๘ ประการนี้
จัดเปนมงคลอันสูงสุด มงคลก็คอื สิ่งที่ทําใหมีโชคดี หรือธรรมอันนํามาซึ่งความสุขความ
เจริญ”
“เหมือนเวลาที่พระทานสวดในงานมงคล เชน งานแตงงาน งานทําบุญขึ้นบานใหม
ทานมักจะสวดมงคล ๓๘ ประการ นี้ใชไหมครับ”
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“ถูกแลวโยม แตถาวากันตามขอเท็จจริงแลว มงคลนั้นไมใชสิ่งที่ใครจะใหแกใคร เชน
ไมใชสิ่งที่พระทานจะนํามาใหญาติโยม เพราะไมใชสิ่งของที่จะนํามาหยิบยื่นใหกันและกัน แต
มงคลจะเกิดขึ้นได บุคคลนั้น ๆ ตองสรางเองทําเอง เชนเดียวกับการทํากรรม เราทํากรรม
แทนกันไมได มงคลจัดเปนกุศลกรรม ถาเราอยากใหมงคลเกิดแกตัวเรา เราก็ตองทํา
ตองสรางของเราเอง ไมใชเที่ยวไปขอจากคนโนนคนนี้ เชนไปขอจากพระเปนตน ที่
ถูกจะตองทําเอง เกี่ยวกับเรื่องนี้ ยังมีคนเขาใจผิดกันอยูมาก หรือโยมคิดวายังไง”
“ผมก็คิดเหมือนหลวงพอครับ” บุรุษสูงวัยคลอยตาม
“ดีแลว เอาละ ทีนี้ก็ตอบจดหมายโยมนนทรีเขาไดแลว ตอบอยางที่อาตมาแนะนํานั่น
แหละ”
“ตองเขียนมงคล ๓๘ ลงไปดวยหรือเปลาครับ” อาจารยชติ ถาม หากตองเขียน เขาก็
คงจะตองใหทานทวนใหใหมทีละขอ เพราะไมสามารถจดจําไดทั้งหมด
“ไมตอง เอาเฉพาะสองขอแรกเทานั้น แลวลอกโอวาทของทานเจาคุณนรรัตน วัด
เทพศิรินทราวาส ลงไปดวย สมชายเธอไปหยิบรูปทานเจาคุณนรรัตน มาใหอาจารยเขาดวย”
นายสมชายลุกขึ้นไปหยิบภาพถายซึ่งวางอยูบนหิ้งพระ มาสงใหอาจารยชิต เปนภาพ
พระภิกษุรางผอมบาง นั่งพับเพียบอยูกลางใบโพธิ์ ใตภาพมีขอความทีเ่ ขียนดวยลายมือของ
ทาน มีความยาวถึง ๑๓ บรรทัด แลวลงนาม “นรรัตน” ไวใตขอความนัน้
“ลอกลงไปทั้งหมดนี่แหละ บอกโยมนนทรีเขาวา เมื่ออานแลวก็นําไปใหเจาอาวาส
ทานอานดวย ทานจะไดหายโกรธโยมคนนั้น แลวก็เลิกลมความคิดที่จะเรียกเขามาตอวา
อันที่จริง โยมคนนั้นแกคิดสั้นนะ ถาแกทําดีกับเจาอาวาสและโยมนนทรี อีกหนอย
กิจการคาของแกก็จะดีขึ้นเพราะอํานาจของบุญกุศล แตในเมื่อแกมาทําอยางนี้ แกก็ไมกลา
มาวัดอีกก็เลยหมดโอกาสสรางบุญสรางกุศล เขาเรียกวา ฆาตัวเองทางออม เอาละ โยมลอก
โอวาทของทานเจาคุณนรรัตน ลงไปกอน แลวคอยตอบจดหมายทีหลัง เสร็จแลวจะไดใหนาย
สมชายเขานําไปไวบนหิ้งพระตามเดิม”
บุรุษสูงอายุจึงลงมือลอกขอความนัน้ ลงใน
แผนกระดาษโอวาทของทานเจาคุณนรรัตน มีใจความดังนี้
คนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภ เมื่อมียศก็เสื่อมยศ เมื่อมีสุขก็มีทุกข เมื่อมีสรรเสริญก็มี
นินทา เปนของคูกันมาเชนนี้ จะไปถืออะไรกับปากมนุษย ถึงจะดีแสนดีมันก็ติ จะชั่วแสนชัว่
มันก็ชม นับประสาอะไร พระพุทธเจาผูประเสริฐเลิศยิ่งกวามนุษยและเทวดายังมีคนนินทาติ
เตียน ปุถุชนอยางเราจะรอดพนจากโลกธรรมดังกลาวแลวไมได ตองคิดเสียวาเขาจะติกช็ าง
ชมก็ชาง เราไมไดทําอะไรใหเขาเดือดเนื้อรอนใจ กอนที่เราจะทําอะไร เราคิดแลววาไม
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เดือดรอนแกตนเองแลคนอื่นเราจึงทํา เขาจะนินทาวารายอยางไรก็ชางเขา บุญเราทํากรรม
เราไมสราง พยายามสงบกาย สงบวาจา สงบใจ จะตองไปกังวงกลัวใครติเตียนทําไม ไมเห็นมี
ประโยชน เปลืองความคิดเปลา ๆ
นร
รัตน
ลอกเสร็จแลวนายสมชายจึงนําภาพถายนั้นไปวางไวที่เดิม อาจารยชิตจัดการตอบ
จดหมายแลวอานใหทานพระครูฟง เพื่อตรวจสอบอีกครั้งกอนลงนาม จากนั้นก็เปนหนาที่
ของนายสมชาย ที่จะพับใสซองและปดผนึก
ฉบับที่สามเปนของนายทหารยศพันเอก เขียนมา ๕ หนากระดาษฟุลสแกป แถม
ลายมือก็ขยุกขยิกยุงเหยิงพอ ๆ กับใจความใจจดหมายซึ่งเขียนวกไปวนมา บงบอกถึง
สภาวะทางจิตใจของเขาของในขณะที่เขียน กวาจะอานจบทั้งผูฟงและผูอานตางออนเปลี้ย
เพลียแรงไปตาม ๆ กัน คนเปนฆราวาสนั้นยังฝกสติไมถึงขั้น จึงรูสึกเครียดกวาคนเปนพระ
ทานเจาของกุฏิมีอันตองกําหนด “เครียดหนอ เครียดหนอ” อยูชั่วครูจึงหายเครียด ทานบอก
คนเปนฆราวาสวา
“เอาละ โยมพักไดแลว พักสักยี่สิบนาที จากนัน้ ใหเดินจงกรมสามสิบนาที นั่งสมาธิอีก
ครึ่งชั่วโมง ก็ไดเวลารับประทานอาหารกลางวันพอดี” ทานพูดราวกับรูวาขณะนั้นเปนเวลา
๙.๔๐ นาฬิกา อาจารยชิตกราบทานสามครั้งแลวจึงลงมาขางลาง เหลือบดูนาฬิกาที่แขวนอยู
ขางฝา ปรากฏวาเหลืออีก ๒๐ นาทีจะสิบโมง แสดงวาทานเจาของกุฏิรูเวลาโดยไมตองใช
นาฬิกา....
มีตอ........๖๔

สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๖๓

Page 7

