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ขาพเจาชื่อ ฉวีวรรณ ชัยศิริ มีบานอยูในจังหวัดเชียงใหม ดาและมารดาเปนชาวจีน
เกิดในมณฑลยูนนาน หรือที่คนไทยรูจักในนามของคน “จีนฮอ” ซึ่งคนไทยสวนใหญเขาใจวา
เราเปนชนกลุมนอยกลุมหนึ่งทั้งที่ประเทศไทยและประเทศจีน
แตในความเปนจริงแลว
มณฑลยูนนานมีชนกลุมนอยอยูประมาณ ๒๔ เผา ชาวจีนฮอหรือยูนนานเปนชาว “ฮั่น” ซึ่ง
เปนชนกลุมใหญของประเทศ เปรียบเทียบดังตัวอยางเชน คนเมืองเปนชนกลุมใหญของ
จังหวัดเชียงใหม แตจะมีพวกมง เยา ลีซอ อาขา ฯลฯ เปนชนกลุมนอย เปนตน เรียกวา
“ฮอ” จะรูจ กั และเรียกกันในประเทศไทยเทานั้น ในตางประเทศจะไมมีใครรูจักคํานี้ และจะไม
เขาใจวาหมายถึงใคร
เรื่องที่ขาพเจาจะเลาตอไปนี้ เกี่ยวโยงไปถึงบิดาและตัวของขาพเจาเอง ฉะนั้นจําเปน
ที่จะตองเลาประวัติความเปนมาพอสังเขป เพื่อผูอานจะไดเขาใจดียิ่งขึ้น
คุณพอเปนทหารยศนายพล ของรัฐบาลกกมิงตั๋ง สมัยรัฐบาลประธานาธิบดี เจียง
ไค เชค หลังจากที่คอมมิวนิสตไดยึดครองประเทศจีนแลว ทานไดนํากองกําลังทหาร ซึ่งมีทั้ง
อาสาสมัครและชาวบาน หนีออกจากประเทศจีน โดยเดินทางเทาขามภูเขาแมน้ํา เขามา
ประเทศพมา จนกระทั่งสุดทาย เขามาอาศัยอยูระหวางตะเข็บชายแดนไทยและพมา
ประมาณป พ.ศ. ๒๕๑๔
กองกําลังของทานไดมีโอกาสรวมกับกองกําลังทหารไทย
ตอสูค อมมิวนิสตลาว
เวียดนาม และแมวแดง ที่ดอยยาว ดอยผาหมน ซึ่งเปนชายแดนระหวางไทยลาว ขณะนั้น
ขึ้นอยูกับอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปจจุบันรูจักกันในชื่อของดอยผาตั้ง เพิ่งจะแยก
เปนกิ่งอําเภอเวียงแกนไดไมนานนัก
การตอสูครั้งนั้นเปนการตอสูที่ดุเดือดและรุนแรงมาก ใชเวลา ๕ ปจึงสงบ คุณพอหรือ
ที่ทางการไทยเรียกทานวา “นายพลลี” ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ใหเขาเฝา ทานไดทูลเกลาฯ
ถวายหินจากหนาผา ในสมรภูมิรบแดพระองคทาน ซึ่งในที่นี้หมายความวา ไดตอสู
กับขาศึกจนไดชัยชนะ นําแผนดินนี้กลับคืนมาใหแกพระองค

ลูกสาวของนายพลลี

๑

อีกหลายปตอมา ไดมีโอกาสรวมกับทหารไทยตอสูกับคอมมิวนิสต ที่เขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ รวมเวลา ๓ เดือนที่ตอสูไดชัยชนะเด็ดขาด ซึ่งโดยทั่วไปประชาชนคนไทยเขาใจ
ผิดตลอดมา คิดวาพวกเรามาจากกองพล ๙๓ ซึง่ ตามความจริง พวกเราไมไดมาจากกองพล
๙๓ แตพวกเรามาจากไหนนั้น ในที่นี้จะไมขอกลาวถึงเพราะเปนเรื่องทีย่ าวเกินไป
ตอไปขอเขาเรื่องที่เกี่ยวของกับกฎแหงกรรมเสียที เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ ขาพเจาไดมี
โอกาสไปศึกษาตอตางประเทศที่เมืองเซนตปเตอรสเบิรท รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
พักอยูในหอของมหาวิทยาลัย การเรียนของขาพเจาดําเนินไปอยางปกติ
คืนวันหนึ่ง ในความฝนไมปรากฏเปนภาพใหเห็นแตอยางใด นอกเสียจากเสียงของ
ชายคลายกับเปนผูสูงอายุแลว ทานไดบอกแกขาพเจาวา จะเกิดเหตุรายกับคุณพอ โดยผูที่
อยูใตบงั คับบัญชาของทานจะติดตอกับศัตรูคิดปองรายและทรยศตอทาน ซึ่งไดวางแผนไว
เรียบรอยแลว เพียงแตรอโอกาสที่เหมาะสมเทานั้น นอกจากนี้ยังไดบอกรายชื่อของผูที่คิด
ทรยศดวย
เมื่อสะดุงตื่น ขาพเจานอนคิดทบทวนเกี่ยวกับความฝน แลวรีบลุกขึ้นมาจดรายชื่อ
ทันที เทาที่จําไดมีอยูประมาณ ๔ คน พอรุงเชารีบเขียนจดหมายเลาเหตุการณทั้งหมดให
พี่สาวที่อยูประเทศไทย คือคุณภาณี ชัยศิริ พรอมรายชื่อ ขอความในจดหมายจําไดวายังได
ตั้งคําถามกับพี่สาว ถึงรายชื่อทั้งหมดวาจะเปนไปไดอยางไร เพราะไมมวี ี่แววเลย อีกทั้ง ท.ส.
หรือทหารคนสนิทของคุณพอก็รวมอยูดวย ซึ่งทุกครั้งตอนเด็ก พวกเราลูก ๆ จะไปเยี่ยมทาน
ที่กองบัญชาการถ้ํางอบ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ท.ส.คนนี้จะดูแลเราเปนอยางดี เขาเปน
ทหารคนสนิทที่คณ
ุ พอทานไวใจมากที่สุด เวลานั้นขาพเจายังคลางแคลงในวาจะเปนไปได
อยางไร หรือวาธาตุเราไมปกติ จึงทําใหฝนแบบนี้ จดหมายที่เขียนถึงพี่สาวเพื่อปองกันการ
สูญหาย ขาพเจายังไดลงทะเบียนเอาไวดวย หลังจากนั้นก็ไมมีอะไรเกิดขึ้น
๒ ปตอมา แทบไมนาเชือ่ เลยวา เหตุการณตามที่ฝนไดเกิดเปนจริงขึ้นมา อีกทั้งทหาร
คนสนิทก็รวมอยูดวย บอกตรง ๆ วาขาพเจางงกับเหตุการณครั้งนี้มาก แผนการนี้ ลูกนอง
ของคุณพอไดติดตอกับชนกลุมนอยของพมาชื่อ “จาง ซี ฟู” หรือที่รูสึกในนามของ “ขุนสา”
โดยใชระยะเวลาในการวางแผน ๒ ป (ภายหลังทราบวา ทหารคนสนิทที่มยี ศต่ําสุดในกลุมจะ
ไดคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท หากสําเร็จตามแผนทีว่ างไว และอีก ๓ คน
ที่มยี ศสูงกวาจะไดรับคาตอบแทนมากกวาหลายเทาตัว) แผนไดเริ่มดําเนินการโดยหัวหนา
กลุมคือ นายเปาชาง แซหลี่
เมื่อทราบวันเวลาแนนอนที่คุณพอจะขึ้นไปถ้ํางอบ ขั้นตอไป คือพวกเขาจะบังคับโดย
ใชปนจี้ใหทานเขียนจดหมาย พรอมทั้งลายเซ็นและประทับตราประจําตําแหนง ถึงทหารที่
ลูกสาวของนายพลลี
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เฝาอยูตามชายแดนใหถอนทหารกลับมาทั้งหมด เพื่อที่กองขุนสา ซึ่งเตรียมพรอมอยูแลวได
บุกขึ้นมาทันที (แนนอนทหารของทานที่เฝาตามชายแดนยอมงุนงงกับคําสั่ง แตถงึ อยางไรก็
ตองปฏิบตั ิตาม) แตเดชะบุญคุณพระคุณเจาคุม ครอง ในวันที่คุณพอจะออกเดินทางไปถ้ํา
งอบนั้น ทานเกิดปวยกะทันหัน ตองเขารับการรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาลลานนา เมื่อไมเปน
ตามแผนที่วางไว เรื่องราวตาง ๆ จึงไดเปดเผย ซึ่งเราไดทราบจากเรื่องอื่นกอนทายที่สุดได
โยงมาถึงเรื่องนี้ โดยที่ไมมีใครคาดคิดเลย เปนเรื่องที่เหลือเชื่อจริง ๆ ขาพเจาเฝาถามตัวเอง
อยูตลอดเวลาวาเสียงของผูชายสูงอายุนั้นทานเปนใคร เหตุใดจึงมาเตือนขาพเจา และสิ่งที่
ทานเตือน เหตุการณนั้นจะผานไปเปนระยะเวลานานพอสมควร ซึ่งจะไมเกิดขึ้นในทันที
ในระยะเวลาปดภาคเรียน ขาพเจาตัง้ ใจวาจะไมกลับบาน เพราะจะลงวิชาเรียนในชวง
ซัมเมอร เพือ่ ใหสําเร็จไดเร็วขึ้น คืนหนึ่งไมทราบวาหลับไปนานเทาไหร จนมีเพือ่ นญี่ปุนมา
ปลุกและถามวาเปนอะไร เพราะเห็นรองไหอยางมากและก็เห็นวาหมอนทีห่ นุนอยูก็เปยกดวย
จริง ๆ ไมสามารถจะอธิบายใหเขาเขาใจไดอยางไร ในฝนจําไดวา ตนเองไดเขาไปในบาน
หลังใหญหลังหนึ่ง ซึ่งเปนบานไมสองชั้นเกา ๆ อยูกลางปา และไมมีบานหลังอื่นเลย ขณะนั้น
ไมอาจจะบอกไดวาเปนเวลาไหน มองไปทางใดก็เปนสีแดงสลัว ๆ คลายกับตะวันใกลจะตก
ดินก็ไมเชิง เพราะเวลาขณะนั้นมันจะมืดและนากลัวมากกวา เมือ่ เขาไปในบาน สิง่ แรกที่เห็น
คือหองโถงใหญ มีโตะไมตั้งอยูกลางหอง มีคนเดินไปมาอยางขวักไขวบา งก็ขึ้นไปชั้นบน บาง
ก็ลงมาขางลาง ขาพเจามองตามคนที่เดินออกไปขางนอก เขาขึ้นไปบนรถ รถนั้นเหมือนเปน
รถยนต ขึ้นไปคันแลวคันเลา ไมทราบเหมือนกันวาเขาเหลานั้นไปที่ไหน และทําใหเกิดความ
โมโห เพราะพูดกับใคร ก็ไมมีใครพูดดวยหรืออธิบายใหรูวาตนเองกําลังอยูที่ไหนเหมือนกับ
วาขาพเจาไมมีตวั ตนอยางนั้นแหละ
ในที่สุดก็ตัดสินใจนั่งเกาอี้ไมใกลโตะใหญในหองโถง
สักครูใหญมีผูหญิงผมสั้น รูปรางสูงโปรง ผิวดําแดงใสชุดกระโปรงติดกัน เธอมาจากไหน
ขาพเจาไมทันสังเกต ไดพูดเสียงดังวา “คราวนี้พอ เธอตายแน ไมรอดเหมือนคราวที่ผา น ๆ
มา” ขาพเจารองไหกลัวอันตรายที่จะเกิดกับทาน ขณะรองไหอยูนั้นไดยินเสียงพูดของผูชาย
จึงไดเงยหนาขึ้นมอง เปนชายชรารูปรางสูง ผมขาวยาว หนวดเครายาวเกือบถึงสะโพก อยู
ในชุดนุงขาวหมขาว หนาตาบงบอกถึงความมีเมตตา ทานกลาวกับขาพเจา “ไมตอ งกลัว ผูที่
จะคิดรายตอพอของลูกนั้นบารมีไมเทากัน คนคนนี้เคยไดรับความชวยเหลือจากพอของลูก
มากอน จําไว ผูที่คิดรายตอผูที่มีพระคุณ ตอใหคิดการอันใดก็ไมมีทางสําเร็จ เพื่อ
ความสบายใจใหกลับไปปฏิบัติกรรมฐาน ลูกจะไดพบกันพระที่ดี อยาลืมแผเมตตาแกผูที่
คิดรายตอเรา อยาผูกจิตพยาบาท แลวเขาจะแพภัยแกตัวเอง”
ลูกสาวของนายพลลี
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เมื่อตื่นจากความฝน ขาพเจาคิดทบทวนเรื่องราวตาง ๆ ที่แน ๆ คือเสียงนั้นคุนหู
เหลือเกิน เหมือนเคยไดยินที่ไหนมากอน เมื่อนึกขึ้นไดวาเสียงนั้นคือใคร ขาพเจาไมลืมที่จะ
กราบลงบนหมอน ทานนั้นเองที่เคยตักเตือนและบอกเหตุใหขาพเจาทราบลวงหนาเสมอ ครั้ง
นี้เปนครั้งที่ ๔ ตั้งแตจําความได โดยไมรอชา ขาพเจารีบโทรศัพททางไกลถึงพี่สาว เลาเรื่อง
ทั้งหมดใหฟง และพี่สาวรับปากจะจัดการเรื่องจะเขาปฏิบตั ิกรรมฐาน จะเตรียมสิง่ ของพรอม
ทั้งหาวัดให
ทราบวาพี่สาวไดปรึกษาคุณจินตนา นิมากร (เจเนย) เธอเปนกัลยาณมิตรที่ดีและ
จริงใจกับเพือ่ น ๆ หรือคนที่รจู ักทุกคน ไมเปนคนที่ทํางานเพื่อเอาหนา และไมเปนคน
ประเภทมือถือสากปากถือศีล เหตุที่ตองกลาวในที่นี้ เพราะสังคมปจจุบันจะหาเพือ่ นที่ดีและ
จริงใจ โดยไมหวังผลประโยชนนั้นแสนยาก หลังจากนั้นไดพาพี่สาวไปปรึกษากับแมชีสําลี
แหงวัดร่ําเปง ทานไดแนะนําใหบวชชีพราหมณ ที่วัดร่ําเปง
แตพี่สาวอยากใหบวชที่อื่นมากกวา และยังไมทราบวาเปนที่ไหน คุณจินตนามีเพือ่ น
อยูกรุงเทพฯ ชื่อคุณนงเยาว (เจเซา) เปนผูที่สนใจดานธรรมะเหมือนกัน เขาไดแนะนํา
หลวงพอวัดอัมพวัน
แตพี่สาวยังไมแนใจ จะขอดูหลาย ๆ วัดกอน จากนั้นก็ขับรถจากกรุงเทพฯ เพื่อเทีย่ ว
ดูวัดใกลเคียงไปเรื่อย ๆ ก็ไมเปนที่พอใจ จนมาถึงวัดอัมพวัน สิ่งแรกที่เห็นและรูสึก
ประทับใจก็คือ ความเปนระเบียบเรียบรอย บริเวณวัดสะอาดรมรื่น เจาหนาที่ ลูก
ศิษย ตลอดจนแมครัวมีอัธยาศัยดีมาก และที่แปลกจากวัดอื่น คือใครมาวัดนี้จะไมมีคําวา
หิวกลับไป มีอาหารเลี้ยงตลอดเวลา ไมวาจะดึกดื่นแคไหน ซึ่งในวันนั้นหลวงพอรับนิมนตไป
อบรมที่กรุงเทพฯ พอทานกลับมา สนทนากับทาน ทุกคนตัดสินใจเลือกวัดนี้และแนใจวา
ขาพเจาจะไดปฏิบัติกรรมฐานกับพระที่ดี
สอบเสร็จรีบกลับประเทศไทยทันที ไดพักที่บา นคุณชาญวิทยและคุณปุย (ภรรยา)
พรอมกับพีส่ าว คุณจินตนา และคุณนงเยาว วันรุงขึ้นทุกทานไดกรุณาไปสงที่วัดอัมพวัน
หลังจากเปลี่ยนชุดขาวรับกรรมฐานจากหลวงพอแลว เขาพักที่กุฏิ และทุกเย็น ๆ หลวงพอจะ
สอบอารมณ หากติดขัดตรงไหน ทานจะอธิบายใหจนเขาใจ เสียดายที่ปฏิบัติไดเพียง ๑๕ วัน
จะตองรีบกลับไปเรียนตอ เพราะใกลเวลาที่มหาวิทยาลัยจะเปดเทอมแลว
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๒๗ เปนวันและปที่ขาพเจาไมลมื เลยตลอดชีวิตนี้ เมือ่ เวลา
ประมาณ ๒๐.๑๕ น. ไดเกิดระเบิดบานของขาพเจาที่เชียงใหม ขณะเกิดเหตุทั้งคุณพอ พี่สาว
และขาพเจาอยูที่กรุงเทพฯ พี่สาวพาคุณพอไปตรวจรางกายตามที่คุณหมออุทัย รัตนิน และ
คุณหมอเทพ หิมะทองคํา ไดนัดไว สวนขาพเจาเปนตัวแทนของพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม
ลูกสาวของนายพลลี
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เขารวมประชุมของสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยฯ ซึ่งอันที่จริงการประชุมไดสิ้นสุด
แลวหลายวัน และจะกลับเชียงใหม ไดจองตั๋วเครื่องบินของเชาวันที่ ๑๑ มีนาคม ซึง่ เปนวัน
เกิดเหตุ
เมื่อขาพเจาเตรียมตัวจะเดินทางในวันรุงขึ้น แตเปนเรื่องนาแปลกเพราะแตไหนแตไร
มา พี่สาวไมเคยขอใหอยูเปนเพื่อนเลย จึงใหเลื่อนตั๋วเครือ่ งบินเพื่อใหกลับพรอมกัน เมื่อ
ขาพเจานึกยอนเหตุการณครั้งนั้นทีไรก็อดที่จะใจหายไมได หากขาพเจาไมเปลี่ยนตั๋วในวัน
นั้น ปจจุบนั ก็คงจะเหลือแตชอื่ จากภาพถาย และบันทึกวิดีโอ สภาพหองรับแขกที่ขาพเจา
ชอบนัง่ ดูรายการขาวทุกคืน แหลกละเอียดไมมีชิ้นดี แลวตัวขาพเจาเองจะเหลืออะไร
ผูที่อยูในที่เกิดเหตุคือ คุณแมกับหลานสาวอายุ ๒ ขวบกวา หลานชายอายุ ๘ เดือน
และคนในบานอีก ๘ คน ซึ่งคุณแมเลาใหฟง คืนวันเกิดเหตุทานจะเขานอน ในขณะยืนอยูขาง
เตียงเกิดเสียงดังมาก บานเรือนสัน่ สะเทือนไปหมด ไฟฟาดับ ทานไดยินเสียงหลานชาย
หลานสาวรองไหอยูในหองถัดไป ทานรีบวิ่งไปหาหลาน ขณะนั้นไฟไหมที่หองครัว ทําใหพอ
เห็นหองของหลานเพียงลาง ๆ เวลานั้นทานคิดวาหลานชายคงไมรอดแนแลว เพดานและ
หลังคาบานตลอดจนอิฐ ไมตาง ๆ ไดทับรางของหลานชายจนมิด ทานและพี่เลี้ยงของหลาน
ตางชวยกันยกสิ่งของเหลานั้นออก ควานหาตัวจนพบ ซึ่งเหลือเชื่อจริง ๆ หลานชายไมเปน
อะไรเลย เพียงแตถูกบาดนิดหนอย ที่หนาผากมีเลือดออกเพียงเล็กนอยเทานั้น สวน
หลานสาวมีบาดแผลเล็ก ๆ ที่ใบหู หลังจากนั้น ทานก็ไดพาคนที่บานทั้งหมดไปโรงพยาบาล
แมคคอรมิค ซึ่งอยูใกลบานที่สุด เพื่อตรวจรางกาย จึงไดพบวาในกระเปาเสื้อผาของทานเต็ม
ไปดวยเศษแกวจากหองนอน แตทา นไมไดรับบาดเจ็บ หรือถูกทิ่มแทงจากเศษแกวเหลานั้น
เลย ซึ่งเหมือนกับวามีใครมาหยิบใสกระเปาอยางนั้นแหละ!
หลังจากเกิดเหตุ คุณจินตนาและคุณชาญวิทยไดขับรถจากกรุงเทพฯ ไปหาหลวงพอ
ที่วัดอัมพวัน ถึงวัดก็จวนตีสองกวาแลว ทั้งสองทานไดเลาเหตุการณใหหลวงพอทราบ
ทั้งหมด วันรุงขึ้นทานไดเดินทางเขากรุงเทพฯ เพื่อพบขาพเจา ความเมตตาความหวงใยที่
หลวงพอใหแกครอบครัวขาพเจานี้ พวกเราทุกคนจะจดจําไปจนชีวติ จะหาไม ขาพเจายังจํา
คําพูดของหลวงพอที่พูดในวันนั้นได “ฉวีวรรณ เขาทําไดแคนั้นแหละ จะไมมีอะไรมากไปกวา
นี้แลว” และทานยังได เตือนสติใหแผเมตตาตอสูผูกระทําในครั้งนั้น
คุณจินตนา คุณนงเยาว ก็พูดเชนเดียวกัน ยอมรับวาขณะนั้นขาพเจายังทําใจไมได
จิตมีแตความโกรธแคน ผูกพยาบาท จองเวร เรือ่ งที่จะอโหสินั้นไมมีในความนึกคิด หลวงพอ
ใหขาพเจาไปอยูวัดอัมพวัน แตจาํ ตองปฏิเสธความเมตตาของทาน ไมอยากนําความ
เดือดรอนมาใหทาน ถึงแมวาเวลานั้นทางเจาหนาที่ตํารวจยังสืบไมไดวาใครเปนผูบงการ แต
ลูกสาวของนายพลลี
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ครอบครัวขาพเจาทราบดีวาผูที่จิตใจโหดเหี้ยม และทําไดถึงเพียงนี้คงจะไมมีใคร นอกจาก
“จาง ซี ฟู” หรือ “ขุนสา” วิธีการฆาลางโคตรตลอดจนตัดแขนตัดขา และผาลําตัวออกเปน
สองซีกที่เขาไดทํากับครอบครัวอื่น สิ่งเหลานี้ไดยินไดฟงบอยมากจากคนที่มาจากฝง พมา
สําหรับขาพเจา ขุนสา คือ อสุรกายในรางของคนเทานั้น หลังจากเหตุการณผานไป
เกือบสองอาทิตย เมื่อขุนสาทราบอยางแนนอนแลววานายพลลีรวมทั้งครอบครัว ไมมีใครถึง
แกชีวิตหรือบาดเจ็บ ซึ่งขอความที่จะเลาตอไปนี้ เชื่อวาผูอานคงจะคิดไมถึง และไมเชื่อ
เหมือนที่ขาพเจาไมอยากจะเชือ่ สิ่งนั้นคือขุนสาไดเขียนจดหมายถึงคุณพอ ในจดหมาย
บรรยายถึงความเปนหวงที่ตัวเขาเองมีตอ คุณพอ ขอความจดหมายตอนหนึ่งเขียนวา
“ใครนะที่ทํากับทานไดถึงขนาดนี้ ผมยังสํานึกในบุญคุณที่ทา นไดเคยชวยเหลือ ผมไม
เคยลืมเลย ทานเปนคนดีมีเมตตา ผมมั่นใจวาวันหนึ่งทางเจาหนาที่ตํารวจไทย จะตองจับได
วาใครเปนผูกระทํา หากทานมีอะไรจะใหผมรับใช ขอใหบอก ผมยินดีรับใชทานเสมอ”
ขอใหทานผูอานพิจารณาเอาเองเถอะวา บุคคลนี้ควรจะจัดอยูในประเภทไหน คําถาม
ที่ขาพเจาอยากถามขุนสา คือเขายังมีเกียรติและศักดิ์ศรีหลงเหลือไวใหลูกหลานของเขาได
ชื่นชมตอไปอีกหรือ
หลายเดือนตอมา เจาหนาที่ตํารวจไดรูตัวบงการ คือขุนสา ตลอดจนลูกนองที่วางแผน
งานนี้ทั้งหมด แตเปนทีน่ าเสียดาย ไมสามารถจับตัวผูตอ งหาไดแมแตคนเดียวจนกระทั่งบัดนี้
จากจดหมายของขุนสา ประกอบกับรูปภาพทีไ่ ดเห็น ทําใหยอนคิดถึงเมื่อครั้งที่ยงั เรียนชั้น
ประถมปที่ ๓ ซึ่งปน้นั คุณพอเขาผาตัดที่โรงพยาบาลแมคคอรมคิ ไดพักที่ตึกมหิดล แมจะ
เปนเด็กแตจําไดแมนวามีชายรางสูงมาก ความสูงประมาณ ๑๘๐ เซนติเมตร (ซึ่งเปนจุดเดน
ที่ขาพเจาจําไดในตัวของผูชายคนนี้) เขามีผิวสองสี รูปรางผอม เขาไดเฝาพยาบาลคุณพอ
ตลอดเวลา แมกระทั่งประคองและอุม คุณพอเขาหองน้ําทุกครั้ง ครั้งใดที่ขาพเจาไปเยี่ยมทาน
ที่โรงพยาบาลจะพบชายคนนี้เสมอ เปนเวลารวมป กวาที่บา นจะซอมและสรางเสร็จจึงไดพา
ทานกลับบานที่เชียงใหม เพื่อความแนใจวาชายคนนั้นเปนใครกันแน จึงไดเรียนถามและ
ทานไดกรุณาเลาเรื่องทั้งหมดใหฟง ทราบวาชายคนนั้น คือ จาง ซี ฟู หรือขุนสา เวลานั้นเขา
ไมมีอะไรเลย มีเพียงมาไมกี่ตัวที่รบั จางบรรทุกของสําหรับขามไปฝงพมา แตเขามีพรสวรรค
อยางหนึ่ง คือในดานการพูด มีวธิ ีการพูดและมีวาทศิลป ขาพเจาทราบภายหลังวาที่เขาเฝาดู
แลคุณพออยางใกลชิดนั้นจุดมุงหมาย คือตองการขอความชวยเหลือดานเงินทองจากทาน
ดวยจิตเมตตา และใหความเชือ่ ถือในคําพูด ทานไดใหเงินชวยเหลือมากพอสมควร นีค่ ือ
จุดเริ่มตนแหงที่มาของชีวิต “ขุนสา” หรือ “จาง ซี ฟู”
ลูกสาวของนายพลลี
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ปจจุบันขาพเจาไดแผเมตตาใหขุนสาเสมอ เกิดความรูสึกเวทนาสงสาร แทนความ
โกรธแคนจองเวรที่เคยมีในอดีต สิง่ ใดก็ตามที่เขาไดกระทําตอครอบครัว และตอตัวขาพเจา
ขาพเจาขออโหสิให หวังวาวันหนึ่งเขาจะรูและสํานึกในบาปกรรมที่เขาไดสรางไว ตลอดจน
หยุดกระทําความชัว่ ซึ่งมีแตจะเพิ่มบาปกรรม หากวันใดบุญเกาที่เขาสรางไวไดหมดลง
บาปกรรมทีเ่ ขาไดทําไวในชาตินี้คงจะตามทันอยางแนนอน ไมมใี ครชวยเขาไดนอกจากตัว
ของเขาเอง
ผูอานหลายทานคงสงสัยวา เพราะเหตุไรขุนสาจึงคิดทํารายคุณพอ ตลอดจน
ครอบครัวของทาน คําตอบคือ จริงอยู ขุนสาปาวประกาศใหทั่วโลกเขาใจวาเขากําลังกูชาติ
เพื่อรัฐฉานของเขา
แตแปลกที่คนไทยใหญ สวนใหญหรืออดีตเจาผูครองเมืองรัฐฉาน กลับไมยอมรับให
เขาเปนตัวแทนของไทยใหญในการกูชาติ หากเขาตองการกูช าติจริง เหตุใดเขาจึงตองการจะ
เขามาควบคุมปกครองหมูบา นไทยฮอ ซึ่งเปนลูกนองของคุณพอที่ทานไดหอบหิ้วอพยพออก
จากประเทศจีนสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง หมูบานเหลานี้อยูในผืนแผนดินไทย เราเปน
คนไทย เราไดตอสูปกปองแผนดินไทยแหงนี้ แมจะตองแลกดวยเลือดเนื้อและชีวิตเราก็ยอม
เพราะที่นี่คอื
แผนดินสุดทายที่ลูกหลานเราจะอยูสืบไป ขุนสาถือสิทธิอันใดที่จะเขามา
ปกครองพวกไทยฮอกลุมนี้ เขาทราบดีวาตราบใดที่คุณพอยังอยู เขาจะทําการไมสําเร็จ วิธี
เดียวคือตองทําลายใหหมดทั้งโคตรตามวิธีการที่เขาไดทํากับครอบครัวอื่นมาแลว และ ๓
ครั้งที่ขุนสาพยายามกระทํารายตอครอบครัวขาพเจา รวมเวลาทั้งหมดกวาสิบป
ครั้งที่ ๑
ตามที่ขาพเจาไดเขียนเลาในตอนตนของเรื่อง
ครั้งที่ ๒
ขุนสาไดสงคนขุดอุโมงคใตดิน ใกล ๆ สนามกีฬาเชียงใหม (เมื่อสิบปกอน
บริเวณนั้นจะเปนปามีตน ไมใหญขึ้นมาก สภาพไมเหมือนปจจุบันนี้ ที่มีแต
บานจัดสรรขึ้นแทน) การขุดอุโมงคครั้งนั้น เขาจะทําใหโผลถึงบริเวณบานของ
ขาพเจา แลววางแผนที่จะฆาหมดทั้งบาน แตไมทราบเพราะเหตุใดจึงทําไม
สําเร็จ
เหตุระเบิดที่บานเชียงใหม โดยบรรจุระเบิดไดนาไมทไวเต็มคันรถยนตและ
ครั้งที่ ๓
จอดไวขางบาน คนในบานไมมีใครถึงแกชีวิต มีเพียงบาดเจ็บเทานั้น แตเปนที่
นาเสียใจที่ลูกชายคนเล็กของตระกูลสินพิศาลไดเสียชีวิต
เพราะรถจอดใน
บริเวณบานของเขา การระเบิดครัง้ นี้รายแรงกวาครั้งที่ญี่ปนุ ทิ้งระเบิดที่สถานี
รถไฟเชียงใหมสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง
(จากคําบอกเลาของผูที่ผาน
เหตุการณทั้งสองครั้ง) แรงระเบิดทําใหบานเรือนกวา ๕๐ หลังคาเรือน
ลูกสาวของนายพลลี
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เสียหาย บางบานตองซอมใหมหมด แรงระเบิดไดยินไปไกลถึงอําเภอแมแตง
ซึ่งอยูหางจากตัวเมืองเชียงใหมประมาณ ๓๐ กิโลเมตร
หลังจากเกิดเหตุครั้งหลังสุดจนถึงปจจุบัน ทุกปชวงเทศกาลตรุษจีน และวันที่ ๑
มกราคมของทุกตนป ขุนสาจะใหลูกนองสงกระเชาผลไมและขนมเค็กไปใหที่บานเสมอมิได
ขาด ขาพเจาจะไมใหคนในบานหรือแมแตสนุ ัขที่เลี้ยงไวกินขนมเค็กอยางเด็ดขาด ทาน
ผูสูงอายุ ยังคงอยูในความทรงจําของขาพเจาเสมอ “จําไว ผูที่คิดรายตอผูที่มีพระคุณ ตอ
ใหคิดทําการอันใดก็ไมมีทางสําเร็จ” ขาพเจาคิดวานี่คือคําตอบที่ดีที่สดุ ที่วาเหตุไรขุนสา
จึงทําการไมสําเร็จ
อดีตขาพเจาพยายามคนหาคําตองใหตัวเองวา ชายผูสูงอายุนั้นคือใคร ทําไมทาน
ถึงไดมาเกี่ยวของในชีวิตขาพเจา แตขณะนี้และปจจุบันนี้ ขาพเจามุงศึกษาดานธรรมะ
ตลอดจนปฏิบัติกรรมฐาน แผเมตตา อุทิศสวนกุศล ตอสรรพสัตวทั้งหลาย ทั้งที่เปน
มิตรและศัตรู ทั้งที่รูจักและไมรูจัก เชื่อในกฎแหงกรรม เชื่อวาโลกของเรานี้ยังมีหลาย
สิ่งหลายอยางที่วิทยาศาสตรยังไมสามารถพิสูจนได เรื่องที่เขียนเลามานี้ เปนเพียงแต
เสี้ยวหนึ่งของชีวติ เทานัน้ หลายคนอาจกลาวหาวาหลงงมงาย ก็สุดแตใครจะคิด ขาพเจาไม
ขอตอบโตใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะทุกอยางยอมรูเห็นไดดวยตัวเอง
เปนเรื่องประหลาดไมนอยสําหรับขาพเจาผูซึ่งเรียนที่อเมริกา บานอยูเชียงใหม ผาน
เหตุการณที่เหลือเชื่อจนไดมารับกรรมฐานเปนครั้งแรกในชีวติ กับหลวงพอภาวนาวิสุทธิ
คุณ ที่วัดอัมพวัน อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี ทุกอยางเปนไปตามที่ทานผูสูงอายุได
บอกในความฝน เปนบุญของขาพเจาอยางที่สุดแลว
“มารไมมี บารมีไมเกิด”
ฉวีวรรณ ชัยศิริ
หจก. เมาทเทน กลอรี่ เอ็นเตอรไพรส
๑๒๓ ถ.ลอยเคราะห ต.ชางคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม ๕๐๐๐๐
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