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๗๖...
เวลาหกนาฬิกา ของเชาวันที่ ๑๑ สิงหาคม ทานพระครูออกจากผลสมาบัติดังทีไ่ ด
อธิษฐานจิตไวตอนกอนจะเขา ที่ตองอธิษฐานจิตใหออกตอนเชาก็เพื่อจะไดฉันภัตตาหาร
หลังจากที่ไมไดฉันมาสามวันเต็ม ๆ เพราะนั่งขัดสมาธิอยูกับที่เปนเวลา ๗๒ ชั่วโมง
ติดตอกัน
เนื่องจากการเขาสมาบัติในครั้งนี้มิไดเปนไปอยางปกติสามัญ หากตองการจะตออายุ
ใหเถาแกบก ดังนั้นอาการที่ปรากฏหลังออกจากสมาบัติจึงผิดไปจากที่ไดเคยเปน กลาวคือ
แทนที่จะไดเสวยสุขเวทนาอันเกิดแตสมาธิ
กลับตองมาเสวยทุกขเวทนาอยางแสนสาหัส
ถึงกับตองกําหนด “ทุกขหนอ ทุกขหนอ” อยูชั่วขณะ แลวจึงกําหนดรูวาทุกขเวทนาที่กําลัง
ไดรับอยูนั้น เปนการถายเทโรคภัยไขเจ็บในตัวเถาแกบกมาสูตัวทาน
เจาอาวาสวัดปามะมวงรูสึกปวดทองเปนกําลัง ปวดทองและคลื่นไสอยากจะอาเจียน
ทานหยิบกระโถนมาวางใกลตัวและกมหนาอาเจียนโอก ๆ สิ่งที่ออกจากปากมีทงั้ เสมหะ
น้ําลาย น้ําหนอง และตามดวยโลหิตสด ๆ สีแดงฉาน ถายเทของเสียออกมาแลวรูสึกสบาย
ขึ้น หากก็เพียงชั่วขณะ หลังจากนั้นก็รูสึกปนปวนภายในทองอีก คราวนี้ไมมีทีทาวาจะพุงขึ้น
ทางลําคอแลวออกทางปาก แตกลับพุงลงไปทางเบื้องต่ํา
ภิกษุวัยหาสิบคอย ๆ พยุงกายลุกขึ้น ตั้งสติใหมั่นคง มือยึดราวบันได เทากาวลงชา
ๆ อยางมีสติ พยายามกลั้นสิ่งที่อยูภายในทองมิใหไหลเลอะออกมากอนทีจ่ ะถึงหองน้ํา
ทานใชเวลาอยูในหองสุขายี่สิบนาที เปนยี่สิบนาทีแหงความทุกขทรมานอยางแสน
สาหัส เพราะไมเพียงแตจะถายเปนอุจจาระปะปนกับมูกเลือดออกมาเทานั้น หากลมไดตีกลับ
ขึ้นเบื้องบน ผานลําคอออกมาทางปากอีกทางหนึ่ง
ทานรูสึกเหนื่อยออน หมดเรี่ยวแรงเหมือนวาจะตองดับดิ้นสิน้ ชีวิตอยูภายในหองแคบ
ๆ นั้น แตแมจะรูสึกออนเปลี้ยเพลียแรงสักปานใดก็มีสติระลึกรู รูวาทานจะตองไมสิ้นชีวิตอยู
ในหองน้ํานี้ เพราะ “กฎแหงกรรม” บอกวาทานจะตองเสียชีวิตเพราะอุบตั ิเหตุรถคว่ํา
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เมื่อโรคภัยไขเจ็บที่รับมาจากเถาแกบกถูกถายเทออกมาภายนอกจนหมดสิ้นแลว
ทานรูสึกเบาเนื้อเบาตัวและสบายขึ้นเปนลําดับ
จึงจัดการสรงน้ําชําระรางกายจนสะอาด
สะอาน เสร็จแลวจึงเดินขึ้นชั้นบนเพื่อรอฉันภัตตาหาร เสียงทองรองจอก ๆ เพราะไมมี
อาหารอยูในกระเพาะเลย “รูแลวนาวาเอ็งหิว ขาเองก็อดมาสามวันสามคืนเทากับเอ็งนั่น
แหละ” ทานพูดกับทอง
ครูใหญ ๆ นายสมชายกับนายขุนทอง ก็ชว ยกันลําเลียงอาหารและน้ํารอนน้ําชาขึ้นมา
ถวาย เห็นทาทางอิดโรยของทานเจาของกุฏิ คนทั้งสองตางพากันตกใจ
“ทําไมหลวงพอดูซีดเซียว
ไมเอิบอิ่มเหมือนทุกครั้งที่ออกจากสมาบัติเลยนะครับ”
ศิษยวัดวา
“หลวงลุงไมสบายหรือเปลาฮะ” หลานชายถาม ทานพระครูยอมรับวา
“หนักที่สุดในชีวิต เธอรูไ หมสมชาย การชวยครัง้ นี้ฉันเกือบจะตองเอาชีวิตของตัวเอง
เขาแลก ถากฎแหงกรรมไมบอกไวกอนวาฉันจะตองตายเพราะอะไรแลวละก็ ฉันคงจะ
ตายไปแลว เธอจําไวนะ เหนือฟายังมีฟา แตเหนือฟาขึ้นไปก็ยังมีกฎแหงกรรม”
จัดอาหารเสร็จแลวคนทัง้ สองจึงชวยกันประเคน ทานเจาของกุฏิ ฉันไดสักสองสาม
ชอนก็อิ่ม เพราะรูสึกออนเพลียจนฉันไมลง จึงไดแตดื่ม “น้ําชา” ที่รสชาติทั้งเฝอนทั้งขม
“ฉันเสร็จ หลวงพอพักผอนสักหนอยดีกวาครับ อยาเพิ่งลงรับแขกตอนนี้เลย” ศิษยวัด
ขอรอง วันนี้แขกมากันแนนกุฏิ เพราะหยุดกิจการไปถึงสามวัน บางคนก็มารอตั้งแตตีสี่
นับวันคนก็ยิ่งมีทุกขกันมากขึ้น ความเจริญทางวัตถุไมชวยใหความทุกขของพวกเขา
ลดลงแตประการใด
“ขืนฉันพักผอน คนจะตองขึ้นมาพังกุฏิฉันแน เอาละ ไหน ๆ ก็ไหน ๆ ฉันจะลงไป
เดี๋ยวนี้แหละ ยังไมถึงเวลาก็ไมเปนไร ถือเสียวาเปนการชดเชยชวงที่หยุด”
คนที่มาตั้งแตตีสี่เปนบุรษุ วัยหาสิบแปด เห็นทานพระครูลงมาก็แทบจะวิ่งเขาไปกอด
“หลวงพอครับชวยผมดวย” ประโยคแรกที่เขาเอื้อนเอยก็คลาย ๆ กันกับของคนอื่น ๆ
“โยมจะใหชวยอะไรละ” ประโยคแรกของทานพระครูทพี่ ูดกับเขา ก็เหมือนกับพูดกับ
คนอื่น ๆ เชนกัน
“แมเด็กหนีไปซะแลว หลวงพอชวยตามใหหนอย”
“หนีไปไหนละ”
“ไมทราบครับ ถึงตองมาถามหลวงพอไง”
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“อาว ก็นอนอยูดวยกันยังไมทราบ แลวอาตมาไมไดไปนอนกะแมเด็กเขา จะไปทราบ
ไดยังไงละ” ทานยอนคนเมียหนี
“แตหลวงพอตองทราบ เพราะใคร ๆ เขาก็มาหาหลวงพอกันทั้งนัน้ เวลาที่เมียหนี
หลวงพอตามกลับไดทุกรายเลยดวย” คนอายุหาสิบแปดวา
“แตตอไปนีอ้ าตมาวา จะเลิกตามใหแลว พระไมไดมีหนาที่มาตามเมียใหชาวบาน เมีย
ใครก็ตามกันเอาเอง” ทานแกลงปฏิเสธ
“โธหลวงพอ ชวยผมสักครั้งเถอะครับ ผมกราบละ” เขากมลงกราบหนึ่งครั้ง
“ไปทํายังไงเขาละ เขาถึงไดหนี”
“ไมไดทําอะไรครับ” คนตอบไมพูดความจริง
“ไมทําแลวเขาจะหนีทําไมละ ก็อยูกนั มาจนถือไมเทายอดทองกระบองยอดเพชร แลว
ทําไมถึงมาหนีไปตอนแกละ บอกมาตรง ๆ ดีกวาวาไปทําอะไรเขา ถาโกหกไมชวยนะเอา”
ทานเจาของกุฏิขู คนถือไมเทายอดทองจึงพูดเสียงออย ๆ
“ก็แคเอาฝาโองทุบหัวทีเดียวเอง”
“ฝาโองนั่นทําดวยอะไร อะลูมิเนียม หรือไม”
“ไมครับหลวงพอ ไมประดู” รายนี้ทานพระครูไมจําเปนตองใช “เห็นหนอ” ชวย
ตรวจสอบหรือชวยตาม เพราะเมื่อสองสัปดาหที่ผานมา สตรีวัยหาสิบเศษรองไหรองหมมา
หาพรอมกมใหดูศีรษะซึ่งโนเปนลูกมะกรูด
“หลวงพอดูซีคะ พอบานเขาใชฝาโองฟาดหัวอีฉัน ฝาโองทําดวยไมประดูหนักหา
กิโล!”
“ไปทําอะไรใหเขาโกรธละ”
“เขาหาวาอีฉันทํากับขาวไมอรอยคะ แหม! อยูกันมาจนมีเขยมีสะใภแลว เกิดจะมาติ
วากับขาวไมอรอย อีฉันไมกลับไปอยูกะมันแลว มาอยูวัดปามะมวงดีกวา” แลวนางก็อยูที่วัด
นี้มาตั้งแตวนั นั้น
รูตนสายปลายเหตุแลว ทานเจาของกุฏิจึงถามบุรุษวัยใกลหกสิบวา “เอายังงี้ไหมเลา
อาตมาจะตามให แตโยมจะตองกราบขอขมาเขา กราบงาม ๆ ตอหนาอาตมาดวย ทําไดไหม
เลา ถาไมไดก็ไมตามให” คนเมียหนีตอบทันทีวา
“ผมทําไมไดหรอกครับหลวงพอ เรือ่ งอะไรจะไปกราบผูหญิง ขนาดแมผมแท ๆ ยังไม
เคยกราบ นี่หลวงพอจะใหมากราบเมีย” เขาตอวา
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“ไมเปนไร กราบไมไดก็ไมเปนไร เอาละ ใครมีปญ
 หาอะไรก็วาไป” ทานถามรายตอไป
โดยไมสนใจคนอายุหาสิบแปดที่นั่งคอตกอยูหนาอาสนะ
ทหารยศพลตรีเขามากราบแลวถามวา “หลวงพอจําผมไดหรือเปลาครับ ที่เคยมาบวช
อยูวัดนี้เมื่อป ๒๕๐๐”
“จําไมไดหรอกโยม ตั้งเกือบยี่สิบปแลว ใครจะไปจําได” ทานพระครูพูดตรง ๆ นาย
พลตรีจึงสงซองจดหมายเกา ๆ ใหทานหนึ่งซอง ทานเจาของกุฏิเปดซองออกก็พบขอความที่
เขียนดวยลายมือของทานเอง กระดาษที่ใชเขียนออกสีเหลือง เพราะความลวงไปแหง
กาลเวลา ขอความทีป่ รากฏบนแผนกระดาษนั้นมีวา
“อาตมาขอบิณฑบาตนะโยม ขอใหเลิกประพฤติผิดศีลขอสาม ถาเลิกไมได เวร
กรรมจะไปตกที่ลูกสาวทั้งสามคนของโยม ไมเชื่อก็คอยดูกันตอไป ลงชื่อ พระครูเจริญ ฐิตธัม
โม วัดปามะมวง วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๐”
อานจบทานเจาของกุฏิก็นึกถึงเรื่องราวแตหนหลังได สมัยนั้นนายพลตรี มียศเปนรอย
เอก ภรรยาเปนทหารยศรอยตรี มีลูกสาวสามคน ป ๒๕๐๐ เขาไดลาราชการมาบวชทีว่ ัดนี้
หนึ่งพรรษา บวชโดยมิไดมีศรัทธาแตประการใด มารดาขอใหบวชก็บวชไปอยางนั้นเอง
ระหวางที่อยูใ นวัดก็ไมยอมปฏิบตั ิกรรมฐาน เพราะไมเชื่อวาบุญบาปมีจริง และเพราะ
ไมเชื่อจึงกอกรรมทําชั่วอยางไมสะทกสะทาน ทานเคยเตือนใหเลิกผิดลูกผิดเมียชาวบาน
เพราะกอนมาบวชก็มีเรือ่ งอื้อฉาวคาวโลกียอยูเปนประจํา ครัน้ มาบวชทานขอบิณฑบาต เขา
ก็ไมยอมยกให ทานจึงตองเขียนขอความขางตนใหเขาไว เพื่อสอนใจ คนเปนนายพลกลาว
ทั้งน้ําตาวา
“ผมเสียใจเหลือเกินครับ เสียใจที่ไมเชื่อหลวงพอ สึกออกไปผมยังคงประพฤติระยําตํา
บอน เจาชูไมเลือกลูกเขาเมียใคร เพราะไมเชือ่ หลวงพอ เพิ่งจะสํานึกเมื่อวานนี้เอง เลยชวน
ภรรยามาหาหลวงพอ คิดวาหลวงพอตองชวยได” ทานเจาของกุฏิรูวา เรื่องที่เขาจะพูดเปน
ความลับจึงวา
“เชิญไปคุยกันขางบนดีกวา” ทานลุกขึ้นแลวพูดกับผูที่นั่งรอวา “ขอตัวประเดี๋ยวนะ
เดี๋ยวจะลงมาใหม” พลตรีและภรรยาซึ่งขณะนี้มียศเปนพันโทหญิง ลุกตามทานเจาของกุฏิไป
ยังชั้นบน
“เรื่องมันเปนยังไง” ทานพระครูถาม คนทั้งสองตางกันรองไห แลวคนที่เปนนายพลก็
พูดขึ้นวา
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“เวรกรรมเลนงานผมแลวครับหลวงพอ ลูกสามผมหนีออกจากบานทั้งสามคน ตอมามี
คนไปพบวา พากันไปขายตัวอยูที่หาดใหญ ผมอับอายเหลือเกินครับหลวงพอ เสียศักดิ์ศรี
เสียเชื่อเสียงวงศตระกูล พอเปนนายพล แมเปนนายพัน แตลูกเปนโสเภณี”
“เปนความผิดของใครละ ความผิดของลูกอยางนั้นหรือ”
“ความผิดของผมเองครับ เพราะผมไมเชื่อหลวงพอ”
“แลวตอนนี้เชื่อหรือยัง”
“เชื่อแลวครับ โปรดชวยผมดวยเถอะครับ ผมสงสารลูก ไมอยากใหเขาตองไปมีอาชีพ
อยางนั้น”
“โยมทั้งสองอยากใหลูกกลับมาหรือเปลา”
“อยากครับ ภรรยาผมก็อยากแตก็กลัวจะอับอายขายหนา ผมคิดไมตกเลยครับวาจะ
ทํายังไงดี หลวงพอโปรดชี้ทางใหผมดวย”
“ถาโยมอยากใหลูกกลับก็ตองยอมอายนะ ทํายังไงได ถึงเวลาที่ตองอาย ก็ตองยอม
แตถึงอยางไร อาตมาคิดวายังนาอายนอยกวาที่เราทําความชั่ว ขออภัยนะที่อาตมาพูดตรง
ๆ”
“ดิฉันจะยอมอายคะหลวงพอ คิดถึงลูกเหลือเกิน” พันโทหญิงรําพัน คนเปนนายพล
ตองตัดสินใจอยางหนัก ในที่สุดจึงพูดขึ้นวา
“ผมก็ยอมอายครับ ผมปลงตกเสียแลว ยังไง ๆ ลูกเขาก็เปนเลือดเนื้อเชื้อไข สวน
ตําแหนงหนาที่เปนเพียงหัวโขน อีกประการหนึ่ง ลูก ๆ ตองมาเปนอยางนี้ เพราะผมเปนคน
สรางกรรมใหเขา หลวงพอชวยผมหนอยเถิดครับ ชวยตามลูกสาวผมกลับดวย” เขาวิงวอน
ทานเจาของกุฏิจึงเปรยขึ้นวา
“ไมรูอะไรกันนักหนา รายแรกจะใหตามเมีย รายที่สองจะใหตามลูก ทั้ง ๆ ที่อาตมาไม
มีทั้งลูกและเมีย” คนเปนนายพลนายพันพากันยิม้ ทั้งน้ําตา ทานพระครูจึงบรรลุจุดประสงคใน
การทําใหคนทั้งสองคลายเครียด
“เอาละ เปนอันวาอาตมาจะชวยแตจะตองมีขอแม คือโยมจะตองอนุญาตใหอาตมานํา
เรื่องนี้ไปสั่งสอนคนอืน่ ๆ ได เพราะจะเปนประโยชนอยางมหาศาลสําหรับคนที่เขาไมเชื่อ
เรื่องบาปบุญคุณโทษ อยางนอยก็ทําใหเขาไดคิด โยมจะตกลงไหม”
“ตกลงคะหลวงพอ ถาเขาไมเชื่อ ดิฉนั ยอมมาเปนพยานใหอีกดวย พรอมกันนี้ดิฉัน
ขอฝากหลวงพอใหชวยเตือนบรรดาพอแมที่ทําแตงานโดยไมเอาใจใสดูแลลูกเตา ถึง
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เขาจะไดเปนใหญเปนโต แตถาลูกกลายเปนคนติดยาหรือลูกสาวไปทําตัวเหลวแหลก
อยางลูกของดิฉัน มันก็ไมคุมกันเลย ดิฉันพลาดไปแลวจึงไมอยากใหพอแมคนอื่น ๆ
ตองเปนอยางดิฉันอีก” พันโทหญิงสาธยาย
“ผมดวยครับหลวงพอ
ผมขอฝากเตือนบรรดาเจาชูประตูดินทั้งหลายวา
อยาไดประพฤติผิดศีลธรรมอีกเลย บาปกรรมมันตามทันตาเห็นเชียวละ ผมเข็ดแลว
ครับ เข็ดจริง ๆ” อดีตนักเลงหญิงวา
“เอาละ ๆ อาตมาขออนุโมทนาในกุศลจิตของโยมทั้งสองที่ยังอุตสาหหวงคนอื่น คน
บางคนนะ เมื่อเขาประสบความหายนะ เขาก็อยากจะใหคนอื่นหายนะเชนตัวบาง แตโยมสอง
คนมีจติ ใจดีจริง ๆ ขอกุศลจิตนี้ จงดลบันดาลใหลูกสาวของโยมกลับคืนสูออมอกพอแม
โดยเร็วนะโยมนะ อาตมาขอเอาใจชวย เอาละ ทีนี้ก็จะบอกวิธีที่จะเรียกลูกกลับบานภายใน
เจ็ดวัน โยมตองมาเขากรรมฐานทั้งสองคน ประเดี๋ยวกลับไปจัดการลางานซะ ลามาเจ็ดวัน
เลย”
“ไมมีวิธีอื่นที่ดีกวานี้หรือครับหลวงพอ” คนเปนนายพลถามเพราะหวงงาน
“ไมมี วิธนี ี้ดีที่สุด อาตมาไมชอบใหของปลอมใคร อยางอื่นเปนของปลอม แต
กรรมฐานเปนของแทและไมมีวธิ ีใดที่จะแกปญหาไดดีเทากับการมาเขากรรมฐาน เอาละ โยม
ทําตามี่อาตมาบอกก็แลวกัน มาอยูวัดเจ็ดวัน กลับไปบานไดพบลูกแนนอน แลวก็ตองสัญญา
กับอาตมานะวาอยาไปดาเขา อยาไปพูดถึงอดีตของเขา เรื่องเกาอยาเอามารื้อฟน ใหพูดกับ
เขาดี ๆ แลวก็พามาหาอาตมานะ พามาทั้งสามคนนั่นแหละ อาตมาจะใหเขาเรียนกรรมฐาน
กอน จากนัน้ ก็จะใหเรียนมหาวิทยาลัย”
“คงเรียนไมไดมังครับหลวงพอ
รูสึกอายุจะเกินแลว”
คนพูดหมายถึงเรียน
มหาวิทยาลัย
“ไดสิ ก็มหาวิทยาลัยเปดมีไมใชหรือ อาตมาจะใหเขาเรียนมหาวิทยาลัยเปด รับรอง
วาตองจบแนนอน เพราะเขามีดวงการศึกษาดีทั้งสามคน และตอไปก็จะมีงานมีการทําเปน
หลักเปนฐาน แลวก็ไดสามีดีทุกคน โยมทําที่อาตมาแนะนําก็แลวกัน ขอใหเชื่ออาตมาเถอะ
เชื่อประเทศไทยสักครั้ง เอาละ รีบกลับไปขออนุญาตลางานกันไดแลว อาตมาจะลงไปรับแขก
ขางลางละ วันนี้แขกมากันแนนกุฏิเลย”
รายที่สามเปนหญิงสาวหนาตาคมคายละมายคลายแขก แลวหลอนก็เปนแขกจริง ๆ
เสียดวย
“หลวงพอจําหนูไดหรือเปลาคะ” หลอนถาม
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“เอ ก็คลับคลายคลับคลา แตยังนึกไมออก หนูเคยมาที่นี่บอยไหมจะ”
“เคยมาครั้งเดียวคะ ครั้งนี้เปนครั้งทีส่ อง หนูนําธูปเทียนแพมากราบหลวงพอคะ” พูด
จบหลอนก็ประเคนพานใสธูปเทียนแพ แลวกราบสามครั้ง
“หนูเปนอิสลามไมเคยกราบพระ
หลวงพอเปนพระคนแรกและคนสุดทายที่หนูจะ
กราบ”
“ทําไมหรือหนู” ทานเจาของกุฏิสงสัย
“ก็หลวงพอชวยใหหนูหายทุกข ตอนมาคราวทีแ่ ลวหนูกําลังมีความทุกขเพราะถูกโกง
คาเชาบาน หลวงพอก็ชวยจนหนูสามารถใชหนี้ใชสินเขาหมดแลว หนูจึงตองมากราบหลวง
พอ” ทานพระครูจึงนึกออกวา หญิงสาวผูนี้คือคนที่เจาหมีไปเขาฝนนั่นเอง
เจาอาวาสวัดปามะมวงรับแขกอยูจนถึงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกา
จึงบอกใหพวกเขาไป
รับประทานอาหาร ตัวทานก็กําลังจะขึ้นขางบนเพื่อฉันเพลเปนกรณีพิเศษ เนื่องจากรางกาย
ทรุดโทรมเพราะการตออายุใหเถาแกบก คนอืน่ ๆ พากันลุกเดินออกไปยังโรงครัว ยกเวน
บุรุษวัยหาสิบแปดที่มาขอใหทานพระครูชว ยตามเมีย
บุรุษสูงวัยใชความคิดอยางหนัก คิดแลวคิดเลาเฝาแตคิด “หลวงพอนี่ประหลาดคน
พิลึก มีอยางรึ แคเรามาขอใหชวยตามแมอีหนูใหหนอย กลับจะมาใหเรากราบเมีย หนอยแน
ขนาดแมเรายังไมเคยกราบ เรื่องอะไรจะตองไปกราบเมีย”
ครั้นนึกเห็นภาพที่ตนใชฝาโองฟาดหัวคนเปนเมียก็นึกสงสารจนน้ําตาไหล
“เปนไงเปนกันวะ” เขาตัดสินใจ “ถึงจะไมเคยกราบแม แตวนั นี้จะกราบเมียละวะ” พอ
คิดตกก็ปรากฏวาทานพระครูเดินขึ้นขางบนไปแลว
“ไอหนูชวยเรียกหลวงพอใหลุงทีเหอะ” เขาบอกนายขุนทอง
“อยากวนทานเลยลุง ทานกําลังไมสบาย” ชายหนุมวา
“งั้นก็ชวยขึ้นไปบอกทานทีวาลุงยอมกราบแมอหี นูเขาแลว ใหทานชวยตามใหดวย”
“เดี๋ยวลุงพูดกับทานเอาเองก็แลวกัน รอใหทานลงมาเสียกอน” บุรุษวัยใกลหกสิบรูสึก
หงุดหงิด หากก็ปกหลักรอตอไป ความจริงแลวทานเจาของกุฏิไดยินที่เขาพูด แตทาน
ตองการจะทรมานคนรังแกเมีย!
มีตอ........๗๗
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