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มีสองตายาย

เขาพากันเดินจงกรมบนนอกชานเรือนตอนเดือน
หงาย ไอขโมยมาลักควาย นี่เรื่องตก ๓๐ ปแลว สองคนตายายเดินจงกรมที่นอกชาน
เดือนหงาย ถาไมไดชั่วโมงไมเลิก ตองไดชั่วโมง ก็ขวายางหนอ ซายยางหนอ ชา
ๆ ใครจะไปเหนือมาใตขาไมสนใจ ใครจะเรียกขาก็ไมรับปาก แหมเดินดี เดินจงกรมมี
สัจจะวาเดินหนึ่งชั่วโมง ความอยูใตถุน ขโมยมา ๔ คนก็มาลักควาย คนหนึ่งก็เฝา
เจาของไว คนหนึ่งก็ไปเฝาทางปากตรอกไว คนหนึ่งตัดคอกใตถุนแลวเอาควายออก
มีความ ๓ ตัว ควายอวน ๆ เอาควายไปแลวเปดเลย คนที่มันเฝาเจาของมันยังอยู
สุนัขหลับหมด ไมรมู ันใชสะกดหรืออยางไรเราก็ไมทราบ หรือดาวหมามันขึ้นเราไมรู
เรียนหรือเปลาดาวหมาขึ้นลักขโมยตอนนั้น ถาไมเรียนจะบอกใหเอาไหม ดาวหมาขึ้น
หลับหมดเลย ลักของไดตอนนั้นนะ
อานิสงสการเดินจงกรม ความออกนอกบานไปแลว คนทีม่ ันเฝาอยูใตถุนบาน
เจาของดูวาเจาของจะตื่นหรือเปลา เดือนมันหงายนี่มันก็อะไรไมรู ขวายางหนอ
ซายยางหนอ เอะ ผีสิงหรือยังไง ก็เดินดูจนควายออกไปตัง้ เยอะแลว ออกปากตรอก
ไปแลว เอ อะไรกัน นี่ ขวายางหนอ ซายยางหนอ ขโมยที่เฝาคอกมันก็ถอยหลัง
เรื่อย มันอยากดู ถอยหลังมาเรื่อย ๆ ถอยหลังออกมาจากใตถุนเรื่อย ๆ ก็ดู อะไรกัน
นึกวาผีเรือนหรือยังไง เพราะไปลักควายมาหลายเจาไมเคยมีผีอยางนี้ ขโมยไมได
เรียนเดินจงกรม ถาขโมยมาเรียนซะแลวก็ไมเปนอะไรนะ จะไดรูวาเขาเดินจงกรม
มันไมรูนี่ ถอย ๆ มาเหยียบเอาหมาเขา หมาตื่นหมดบาน หมามีอยู ๑๐ ตัวเหากัน
ใหญ เลยควายที่เอาไปแตกกันหมด ความไมหาย นี่อานิสงสเดินจงกรมนะ มีขาวของ
อะไรไมตองไปจางใครเขาเฝา สองคนตายายก็เดินจงกรมไปซี ถาไมเดินก็หลับเลย
อันนี้เรื่องจริงที่ผานมา ๓๐ ปแลว
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มีเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องคลายกัน บานตาแปะแกคนหนึ่ง อยูกันสอง
คนกับยายซิ้ม เขานัดหมายกันนั่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงจําไมได เวลานั่งแลว ใครจะ
เรียกมาหาใครจะมาลักขโมยไมสนใจไมตอ งฟงเสียง ถานาฬิกาไมกริ๊งไมเลิก ตั้งสัจจะ
และพระที่คลองคอก็ไมมี เมียนั่งโนนผัวนั่งนี่ บานนั้นมีเครือ่ งลายครามเยอะแยะหมด
แลวก็มีลูกสาวคนหนึ่งผอม สะโพก ๒ ศอกไดมั้ง ขณะนี้ลูกสาวนะ สามีเปนนายพัน
เอก อยาไปออกชื่อเขาเลย เปนลูกอาจารยกองทัพอากาศ เดี๋ยวนี้ยังอยูแตปลด
เกษียณแลว
ก็ไดความวาลูกสาวมาเยี่ยมเตี่ยกับแม แลวทีนี้เตี่ยกับแมก็นั่งบริกรรมพอง
หนอยุบหนอ ถาไมไดกาํ หนดไมออก ถือสัจจะ พอดีรถปคอัพเขามา ขโมยปลนมีเอ็ม
๑๖ มาก็ยิง ยิงเลย ยิงไมออก ยิงโดงออก แลวโจรก็มาคลําดูที่คอ สองคนก็ภาวนา
พองหนอยุบหนอตลอด ลูกสาวกําลังรับประทานอาหารอยู กําลังจิ้มไกยางใสปาก
เคี้ยวไปยังไมทันกลืนนะ พอเสียงปนโปงปงทําไง ก็รีบเขาไปใตเตียง ไมชิงชันสูงคืบ
เดียวนะ เขาไปไดสะโพกเบอเรอเขาไดสบายมาก แลวก็ไกยางยังอยูในปาก
มันเปนเรื่องอัศจรรยอันหนึ่ง ยิงก็ไมออก มันจะมาฆาตาแปะคนนี้ มีเครือ่ งลาย
ครามขนใสรถหมด ขาวของเงินทองขนใสรถ ยายซิ้มพองหนอยุบหนอ คิดหนอ ๆ ก็
พองหนอยุบหนอตอไป แหมเขาแนจริง ๆ ขโมยก็ขึ้นรถไปออกไปถึงตรอกนั้น รอน
ถึง จักรินเทวราช สั่งมาตุลีเทพบุตรบอกใหสารวัตรใหญเขาไปในตรอกนี้ใหได เกิด
สังหรณในใจ ตํารวจสารวัตรใหญเปนพันตํารวจโทก็สั่งลูกนองเขาในตรอกนี้ซิ มัน
สงสัย ก็สวนกันรถขโมยพอดีเลย พอสวนรถขโมย มันเปดไฟเห็นตํารวจมันก็โดด
ตํารวจโดดตาม พอตํารวจโดดตามจับไดหมด
เลยผลสุดทายก็ถามวา เอามาจากบานใคร โจรก็บอกกับตํารวจวาเอามาจาก
บานตาแปะนี่ เลยถอยหลังกลับไป พอรถขโมยไปจอดรถ รถสารวัตรใหญไปจอด
สองคนนั่งพองหนอยุบหนอ ยังไมออกจากกรรมฐานเลย เลยตํารวจก็ปลุกตาแปะ ไม
ลุก สักประเดี๋ยวนาฬิกากริ่ง ตาแปะก็ออกพอดีเจอตํารวจบอกวา เอ...ไอผูรายบอกวา
เอาปนยิงไมออก เลยคลําที่คอบอกวาไมมีพระ ไมมีพระเครื่องรางของขลังแตยิงไม
ออก บอกนี่โดนปลนรูไหม ตาแปะบอกรู แตกําหนดไดวาอยางนี้นะ รูนะไมใชไมรู
ไมใชเขาพลสมาบัติ รูเลยอยาไดเอาไป รูหนอ ๆ พองหนอ ยุบหนอตอไป อยากได
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เอาไป ๆ ถาเปนของลื้อ ๆ เอาไป ถาเปนของอัว๊ อยู พองหนอ ยุบหนอ ๆ อยากได
เอาไป ๆ
พอพูดกันสักพัก ก็มีเสียงเรียกใหชวย ตํารวจก็มองหา เอ...อยูที่ไหนแปลก อยู
ใตเตียงเวลาเขาไดออกไมได สะโพกตั้งศอก เลยเขาไปยกเตียงไมชิงชันออกมา ไกยงั
อยูในปาก จะกลืนก็ไมกลืน ไมมีพองหนอ ยุบหนอ เตี่ยกับแมทํา ลูกสาวไมไดทํา ใน
ที่สุดก็ไดของคืนหมด แตเตี่ยกับแมในที่สุดก็บอกตํารวจวาไมเอาเรื่องเอาความ ไม
ติดตามฝากหลวงไป
แลวแตเถอะวาเสียสละแลว
บอกวาจะติดคุกติดตะราง
อโหสิกรรม แลวพวกขโมยก็มากราบตาแปะกราบยายซิ้ม แลวตํารวจก็ถามวา เปน
ยังไงถึงยิงไมออก มีพระอะไร ตาแปะบอกมีพระพองหนอยุบหนอ ลื้อเอาไปใชเถอะ
ยิงไมออกแน พระพองหนอ พระยุบหนอ
ในที่สุด ตํารวจมาที่วัดนี่ เดี๋ยวนี้เปนนายพันเอก เปนนายพลตรีไปแลว ตํารวจ
บอกเอาพระตาแปะพองหนอยุบหนอขลังจริง ๆ ปนยังยิงไมออก เพราะวาคุณนายชือ่
วาสะโพกศอกกวา ๆ นี้นะเขาไปไดบอกวาคุณนายเขาไปไดยังไง บอกวาฉันก็ไมรู
ตกอกตกใจพรวดเขาไปใตเตียง เตียงไมชิงชัน เวลาออกออกไมได สะโพกติดก็ตอ ง
ไปชวยกันยกเตียงไมชิงชันออกมาเห็นไหม มันก็เปนไดอยางนี้
ปนยิงไมออกก็คือสัจจะ ความจริง และก็วาคลองพระไปเปนกิโลนะ โปง
ตายไปหลายราย เพราะไมนึกถึงคุณพระอยูในใจเลย ไมมีสัจจะ เสียสัจจะ เอาพระไป
คลองเสียเวลาเปลา ๆ พระพุทธเจาไมชวยแน อาตมาขอยืนยัน
อาตมาไปชายแดน ถามหัวหนาหนวยเปนพันตรี บอกมีไหมปนยิงไมออกยิง
ไมเขา มีคนเดียว นอกนั้นตายเรียบ โดนปนตายทั้งนัน้ แตคนนีไ้ มตาย โดน
เอ็ม ๑๖ หลนจากเขาคอเปนเวลานานแลว ตอนนั้นเปนสิบโท เดี๋ยวนี้เปนรอยเอก
แลว อาตมาบอกขอมาสัมภาษณซิ แตนายพันตรีก็ไมรูหรอกวามันอยูดวยอะไร
อาตมาก็มากลาวอีกถึงอิสลาม เปนชาวอิสลาม พอเขาเปนแขกแมเปนชาว
พุทธ ก็เอาตะกรุดมาใหอาจารยดู ถักเสียสวยเลยคลองคอไว นายพันตรีก็ไมรูวามี
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อะไรดีเปนอิสลาม ทําไมมันเหนียว ทําไมทหารไทยตายซะเรียบ ในเขาคอนี่เองเลย
เพชรบูรณไปนี่ ติดตอกับพิษณุโลก อาตมาไปมา ที่ไปนี่ก็เอาของไปแจกไมใชเอา
เหรียญไปแจกนะ เอาขนมเอากระยาสารท ขนมเปยะ เอาพวกน้ําปลาไปแจกทหาร
ชายแดน ๒๔ ลังเรียบไมพอแจก ทหารชอบไมใชไลแจก อาตมาถามบอกขอดูซิ
อิสลามบอกหลวงพออยาจับ เอาไมจับไดไง คนละศาสนาถือหรือ ไมใชหรอกครับ
เดี๋ยวผมจะเลาถวาย
พอผมจะมาสนามรบนี้ผมก็ไปลาลุง ๆ ผมเปนทายกพระ แตทีนี้แมผมได
กับปาที่มาจากเมืองนอก ก็ตองตามปาไปอิสลาม แลวก็บอกมาขอของดีลุงจะใหอะไร
ลุงบอกเอาผานุงแมเจามา แลวลุงจะทําให เอาผานุงมาตัด ๆ เขาแลวก็เอาเชือกถัก
เสียสวยเลย แลวก็ใหคลองคอ แลวบอกใหหลานตั้งนะโมเอาแบบพุทธ ทอง นะโม
ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ๓ หน แลวนึกถึงพระเจาของเจา
ก็ตามใจ บิดามารดาปกปกรักษา คุณครูบาอาจารยผูมีพระคุณทั้งหลายแคนี้แหละ
แลว เจาอิสลาม ๑. เหลาหยดเดียวไมกิน ๒. การพนันไมเลน ๓. ผูหญิงไมเที่ยว
สามอยางเทานั้น หลนจากภูเขาก็ไมเปนไร เขาเลิกเสื้อใหดู บอกบอบช้ําไปเลย แต
ทีนี้เพื่อนทหารของผมก็กินเหลาเขาไปในหมูบาน กลับไปก็ไปเหยียบกับระเบิดตาย
นี่แคผานุงแม ปนยังยิงไมเขา เขาไปทําเปนตะกรุดคลองคอ อาตมาจับ
เขาถึงไมใหจับ บอกวานี่เปนผานุงแมผม เลยใหนายพันตรี บอกอยูดว ยกันมานาน
ไมรูไมเห็นเลาใหฟง กลัวทหารจะลอวาเอาผานุงมาคลองคอ วาอยางนี้ เดี๋ยวทหาร
บางคนก็วาไมใชผานุงแม เอาผานุงเมียมาคลองคอ นี่บางทีแมมาหาก็หาวาเมียมาหา
ทหารที่นั่นเปนอยางนี้เขาเลาใหอาตมาฟง นีก่ ็เรื่องจากชีวิตปฏิบตั ิธรรม ถึงจะเปน
อิสลามหรือไมก็ตามเขามีสัจจะของเขา เหลาไมกันเลยแมแตหยดเดียว พระเจาก็ชว ย
ได นี่ผานุงแมก็ชวยได เดี๋ยวนี้ไมเอาแลว ผานุงแมก็ซักใหไมได ทีผานุงเมียซักไดนะ
เห็นบางคนเขาพูดกัน ขอเท็จจริงอยางไรไมรู เห็นบางคนเขาพูดกัน บางคนถูกผา
ผูหญิงไมไดเพราะกลัวเสื่อม อาตมาวาไมจริง อยูที่ใจ เสื่อมไมเสื่อมอยูที่ใจ ไมอยูที่
ผานุงผูหญิงหรอก
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