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๒๐...
กอนออกจากวัด ทานพระครูอุตสาหเดินไปหานางทองรินถึงกุฏิที่นางพัก โดยมีพระ
บัวเฮียวกับนายสมชายไปเปนเพื่อน นางทองรินซึ่งตื่นตั้งแตตีสี่ ลางหนาลางตาเสร็จแลวและ
กําลังจะเดินจงกรม เมือ่ ไดยินเสียงนายสมชายเรียกอยูขางนอก จึงเปดประตูออกมา ออก
ตกใจที่พบทานพระครูและพระบัวเฮียว จึงรีบนิมนตทานเขามาขางใน
“ไมเขาหรอกโยม อาตมาจะรีบไป แวะมาบอกโยมเทานั้นเอง อยาลืมวาโยมกําลัง
มีเคราะห ถาโยมไมเชื่อฟง อาตมาก็ชวยอะไรโยมไมได อาตมาไปละนะ”
“ขอบพระคุณหลวงพอมากคะ ดิฉนั จะทําตามคําสั่งของหลวงพอทุกอยาง” นางทอง
รินรับคําหนักแนน พรอมกับไหวภิกษุทั้งสอง
ขณะเดินไปขึ้นรถ ทานพระครูพูดกับพระบัวเฮียววา “ฉันชวยเขาไดแคนี้แหละบัว
เฮียว เจากรรมนายเวรเขาตามมาทวงชีวิต วันนี้ถาเขาออกนอกบริเวณวัด จะตอง
ตายอยางแนนอน แตถาเขาเชื่อฉัน ก็จะไมตาย” พระบัวเฮียวไมออกความเห็น รูสัก
สังหรณใจพิกลวาจะตองมีอะไรเกิดขึน้ กับหลอน
นายสมชายขับรถพาทานพระครูและลูกวัดอีก ๘ รูปมาถึงบานงานเมื่อเวลาหกโมง
ครึ่ง เหลือเวลาอีกครึ่งชัว่ โมงจึงจะเริม่ พิธี เจาบาวซึ่งอยูในชุดกางเกงขายาวสีเทาฟา เสื้อเชิ้ต
แขนยาวสีชมพู ออกมาตอนรับดวยใบหนายิ้มแยม เห็นนายจอยทาทางมีความสุข จิตของ
พระบัวเฮียวก็ถูก “กามฉันทนิวรณ” กลุมรุมอีกจนเจาตัวตองใช “โยนิโสมนสิการ” เขา
ปราบปราม มันจึงสงบลงได “เจาสาวไปไหนเสียละ” ทานถามถึงคนเปนเจาสาว
“ยังไมกลับจากรานเสริมสวยครับ” เจาบาวตอบ แขกเหรื่อยังมากันไมมาก เจาบาวจึง
มีเวลาพูดคุยกับพระสงฆ ทานพระครูถามหาบิดาของนายจอย ก็ไดรบั คําตอบวายังไมสราง
เมา จึงไมกลาอกมาสูหนา
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พวกแมครัวกําลังสาละวนอยูกับการจัดอาหารเลี้ยงพระ
ทานพระครูนั่งหลับตา
กําหนด “เห็นหนอ” เพราะอยากรูวา พวกแมครัวเขากําลังคุยกันเรื่องอะไร
“เอาแก ชิมอยูนั้นแหละ ระวังจะเกิดเปนเปรตนะ กินกอนพระกอนเจา” แมครัวนาง
หนึ่งวาเพื่อน
“ก็มันอรอยนี่หวา” คนชิมตอบ
“เออ อรอย ๆ นี่แหละ ขาเห็นเปนเปรตมาเสียนักตอนักแลว”
“แกเห็นไดยังไง” คนชิมยอน
“ก็ปูยาตายายขาสอนไวอยางนี้ ถึงขาไมเห็นแตขาก็เชื่อ”
“นั่นมันสมัยปูยาตายายแกโวย สมัยนั้นนะพระทานนาเคารพนับถือ กินกอนทานถึง
ไดบาป แตสมัยนี้มันใชพระเสียที่ไหน แคพวกหัวโลนหมผาเหลือง ไปไหน ๆ ก็เที่ยวแตจะ
กินของดี ๆ แลวยังจะเอาเงินอีก ที่เขาวา “ขาวก็ยัด อัฐก็เอา” นั้นแหละ” แมครัวอีกคน
เถียงแทนเพื่อน
“ตายละอีแปน มึงนะมึง นรกจะกินหัวกบาลมึงเขาสักวัน” แมครัวคนแรกวา ทานพระ
ครูกําหนดลืมตาไมอยากรูไมอยากเห็นอีกตอไป นี่ขนาดคนชนบทยังดูถูกดูแคลนพระถึงปาน
นี้ มันความผิดของใครกันนี่ ทานรูสึกรันทดใจนัก เห็นนายจอยกําลังซุบซิบกับพระบัวเฮียวอ
ยูทางปลายแถว ทานจึงกําหนด “เห็นหนอ” ไปที่บุคคลทั้งสอง
“ทําไมนิมนตพระวัดปามะมวงทั้งหมดละ ไมกลัววัดเจาถิ่นเขาเขมนเอาหรือ” พระบัว
เฮียวถาม เพราะตามธรรมเนียมหากจะนิมนตพระตางถิ่นมา ก็ตอ งใหมีพระในทองถิ่นอยูดวย
การนิมนตพระจากที่อื่นมาทั้งหมด ถือวาเปนการกระทําที่ขามหนาขามตาพระเจาถิ่น
“ก็อยางที่เคยเลาใหหลวงพี่ฟงนั้นแหละ ผมไมนับถือพระแถวนี้ แตพูดก็พูดเถอะ
หลวงพี่ กฎแหงกรรมมันทําหนาที่ไดรวดเร็วดีจริง ๆ สมภารตายแลว” นายจอยจงใจใชคําวา
“ตาย” แทน “มรณภาพ”
“อาว เปนอะไรตายละ”
“ถูกจามดวยขวานหัวแบะเลย นอนตายอยูขางระเบียงโบสถ ปานนี้คลทะเลาะกับ
ยมบาลอยูในนรกนั่น”
“แลวหลวงตาทองขี้เมานั่นละ”
“แหม หลวงพี่จําแมนจัง แกสึกแลว เห็นวากลัวตกนรกเพราะไมอาจเลิกเหลาได เปน
พระกินเหลามันบาปมาก แกเลยสึกออกมาเสียหมดเรื่องหมดราว จะไดตกนรกนอยหนอย
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แกวาของแกยังงี้ ไมใชผมวานา” ฟงแลวพระครูจึงสรุปในใจวา “ออ มันอยางนี้เองนี่เลา ยาย
แมครัวถึงไดไมศรัทธาพระ หนอยแนมาเรียกเราวา พวกหัวโลนหมผาเหลือง ขาวก็ยัด อัฐ
ก็เอา ยายคนนี้สํามะคัญ” ถึงตอนนี้ทานรูสึกขํายายนั่น คําพูดของนางเทากับเปนกระจกเงา
ที่สะทอนใหเห็นภาพของผูที่เรียกตัวเองวา “นักบวช”
เสียงรถมอเตอรไซควิ่งเขามาจอดใตถุนเรือน แลวนางจุกก็เดินนวยนาดเขามากราบ
ทานพระครูและภิกษุอีก ๘ รูป หลอนอยูในชุดไทยเรือนตนสีชมพูออ น ตัดเย็บดวยผาไหม
เนื้อดี ผมเกลาทรง “ลูกจันทน” ไวกลางศีรษะ ใบหนาถูกตกแตงไวอยางสวยงามโดยฝมือ
ของชางเสริมสวยประจําตําบล
“หลวงนามาถึงนานแลวหรือจะ” หลอนทักทาย
“นานหรือไมนานก็ถึงกอนคนเปนเจาสาวแลวกัน” หลวงนาพูดแหย
“แหม หลวงนาเนี่ย เจอหนาก็วากันเลยเชียว” หลอนพอ
ขณะนั้นเวลาเจ็ดนาฬิกาตรง
พิธีจึงเริ่มดวยการใหทายกซึ่งเปนญาติผูใหญฝาย
เจาสาวนํากลาวคําบูชาพระรัตนตรัย และอาราธนาศีล ทานพระครูใหศีลเสร็จแลวพระสงฆทั้ง
๙ รูปเจริญพระพุทธมนต คูบ าวสาวนั่งพับเพียบประนมมือฟงพระสวด มีหมอนสีชมพูรปู
สี่เหลี่ยมจตุรัส สําหรับวางแขนกันเมื่อยคนละใบ
เสร็จจากการเจริญพระพุทธมนต ทายกนํากลาวถวายสังฆทาน แลวจึงชวยกัน
ประเคนอาหารคาวหวาน พระสงฆฉนั ภัตตาหารเสร็จ เจาภาพถวายจตุปจจัยไทยธรรมแลว
พระสงฆทั้ง ๙ รูปกลาวอนุโมทนาคาถา คูบาวสาวกรวดน้ําและรับพรตามลําดับ พวกแมครัว
ก็พากันออกมารับพรจากพระดวย ทานพระครูจําคนที่วาพระได จึงพูดสัพยอกนางวา
“พวกหัวโลนหมผาเหลืองนี่ไมไหวเลยนะโยมนะ กินขาวเขาแลวยังจะเอาเงินอีก” แม
ครัวหนาเหรอ ไมนึกไมฝนวาทานจะรูในสิ่งที่พวกตนแอบนินทา แตอยางนอยก็ยังดีใจที่ทาน
ไมโกรธ
“หลวงพอมาจากวัดไหนจะ” นางถาม รูสึกศรัทธาทานขึ้นมานิดหนึ่ง
“วัดปามะมวง เคยไดยินไหมเลา”
“ไมเคยจะ อยูที่ไหนจะ”
“อยูไมไกลหรอก ถาอยากจะไปก็ใหเจาบาวเขาพาไปก็ได เขามีสอนกรรมฐานดวยนะ
อยากไปเรียนไหมเลา”
“ก็อยากเหมือนกัน วาแตวาหลวงพอไมโกรธฉันนา” นางยังกลัวความผิด
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“โกรธเรื่องอะไรเลา”
“ก็ที่ฉันวาหลวงพอ”
“อาตมาจะไปโกรธทําไม ก็อาตมาไมไดเปนอยางที่โยมวา แตถึงเปนก็ไมควรจะโกรธ
เพราะเทากับโยมพูดความจริง ใชไหมละ”
“ใชจะใช วาแตวาทําไมหลวงพอถึงรูละวาฉันเปนคนพูด” นางไมวายสงสัย
“เอาเถอะไวไปเขากรรมฐานแลวจะบอก อยาลืมไปก็แลวกัน”
“จะ ๆ ฉันไปแน รอใหเกี่ยวขาวเสร็จกอน” นางรับคําเปนมัน่ เปนเหมาะ
เมื่อทานพระครูไมอยูในวัด นางทองรินใหรูสึกเรารอนใจยิ่งนัก เปนอยางนี้ทุกครั้งที่รู
วาทานไมอยู โดยเฉพาะวันนี้รูสึกวามันเรารอนกวาทุกวัน แมอากาศภายนอกจะหนาวเหน็บ
หากมันก็ไมชวยใหความเรารอนในใจบรรเทาเบาบางลงได ไมวาหลอนจะเดินจงกรมหรือนั่ง
สมาธิ ก็ไมอาจทําใหจิตสงบไดเลย หลอนเริ่มฟุง ซาน คิดไปตาง ๆ นา ๆ ปานนี้ลูกเตาจะกิน
อยูกันอยางไร สามีหลอนเลา จากกันมาตั้งเจ็ดแปดวัน ปานนี้มิมีอะไรกับสาวใชแลวหรือ
เพราะเห็นแมนั่นทําทาระริกระรี้ใหทา อยูบอย ๆ ขางสามีหลอนก็ใชยอย ยิ่งเมาแอกลับบาน
ทุกวันอยางนั้นมีหรือที่จะพนเงื้อมมือแมสาวใชวยั รุน จริงอยูแมหลอนจะไปขอรองใหมารดา
มาชวยดูแล แตแมหลอนก็ตองมีวันเผลอ ยิ่งถาสองคนนั้นมีจิตกระสันตอกัน แมหลอนหรือ
ใคร ๆ ก็หามความกระสันของคนคูนั้นไมได อยากระนั้นเลย เราควรจะไปดูสักหนอย
เปนไร นั่งรถไปสองชั่วโมงก็ถึง ดูใหเห็นกับตาแลวจะรีบมา หลวงพอคงยังไมกลับ นี่ก็
เพิ่งจะหกโมงเชาเทานั้นเอง แลวหลอนก็รีบจัดแจงแตงกาย ออกจากที่พักเดินฝาความ
หนาวเหน็บตรงไปยังถนนสายเอเชีย “คอยดูนะตาแก ถาจับไดคาหนังคาเขา แมจะฆาทิ้ง
เสียเลย” หลอนคิดเรื่อยเปอยไปตลอดทาง สิ่งที่คิดลวนแตราย ๆ ทั้งนั้น
ถึงถนนสายเอเชีย หลอนตองขามไปรอรถทางฝงโนน มีรถประจําทางหลายสายที่วิ่ง
มาจากทางเหนือเพื่อจะเขากรุงเทพฯ หลอนมองซายมองขวา เห็นไมมีรถวิ่งมาสักคัน จึง
กาวเทาออกไปโดยเร็วแลวก็ตองจบชีวิตลง เพราะถูกรถบรรทุกชนกระเด็นไปตกอยู
ริมถนนฝงตรงขามล
รถบรรทุกคันนั้นวิ่งตะบึงแขงกับลมหนาวมาตามถนนสายเอเชีย เห็นคนเดินตัดหนา
ในระยะกระชั้นชิดจะเบรคก็ไมทัน คนขับก็เลยไมยอมเบรค ทั้งไมสนใจที่จะหยุดรถดูให
เสียเวลาทํามาหากิน ปลอยใหเปนหนาที่ของตํารวจทางหลวง ที่จะเรียกปอเต็กตึ้งมาเก็บศพ
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บรรดารถยนตที่วิ่งผานไปมา ไมมีคันใดหยุดดูรางบอบบางที่นอนจมกองเลือดอยูริม
ถนน อยางดีก็แคชะลอรถใหชาลง เพราะมีตวั อยางมานักแลว ที่คนชนหนีไป แลวคนหยุดดู
กลับกลายเปนจําเลยแทน
รถสายตรวจของตํารวจทางหลวงมาพบศพเมือ่ เวลาแปดนาฬิกา จึงวิทยุไปเรียกปอ
เต็กตึ้ง ชาวบานแถวนัน้ เริ่มทยอยกันมาดูศพ เนื่องจากอากาศคลายความหนาวเย็นลงมาก
แลว แมครัววัดปามะมวงก็มาดูกับเขาดวย เห็นหนาผูตายถนัด “นางบุญรับ” ถึงกับขวัญเสีย
ความเกลียดชังที่มีตอ หลอนกลับกลายเปนความเวทนาสงสาร นางยกมือทวมหัวพูดเบา ๆ
วา
“ไปสูที่ชอบ ๆ เถิดแมคุณ ขออยาไดมีเวรตอกันและกันเลย”
แมครัวทีม่ าดวยอีกสองคนก็รูสึกใจหายเพราะเห็นกันทุกวัน เคยเอาปนโตไปสงใหที่
หองพักวันละสองเวลา เชานี้ก็เอาไปสง เห็นไมอยูหองก็นึกวาไปทางไหน มาพบอีกทีก็
กลายเปนศพไปเสียแลว ชางนาอนาถใจแท ๆ
นายละอองขับรถมาจากกรุงเทพฯ กับบุตรสาววัยรุนอีกสองคน เขาตั้งใจมาเยี่ยม
ภรรยาซึ่งมาปฏิบัติธรรมอยูที่วัดปามะมวง เคยขับรถมาสงเหลอนเมื่อวันที่ ๑ ธันวา หลอน
บอกวาจะมาอยูสักเจ็ดวัน พอมาถึงทานพระครูกลับบอกใหอยูตั้งสิบหาวัน ดวยเหตุผลวา
หลอนกําลังมีเคราะห ลูกสาวสองคนรบเราใหเขาพามาดวยทนคิดถึงมารดาไมไหว เขาเองก็
คิดถึงหลอนเชนกัน
รถวิ่งมาถึงทางเลี้ยวเขาวัด เห็นคนมุงดูอะไรกันอยูที่ฝงตรงขาม ชายวัยกลางคนมิได
สนใจจะหยุดดู ดวยใจจดจออยูที่ภรรยา อยากเห็นหนาหลอนเร็ว ๆ
ครั้นถึงวัด เขาตรงไปยังกุฏิที่หลอนพักพรอมลูกสาวทั้งสอง เมื่อเดินไปถึงปรากฏวา
หลอนไมไดอยูที่นั้น ที่ประตูมีกญ
ุ แจดอกเล็ก ๆ คลองไว หนาตางทุกบานถูกปด เขาจึงไปที่
กุฏิทานพระครู คิดวาหลอนอาจจะอยูที่นั่น คนที่กุฏิทานพระครูบอกเขาวา ทานไมอยูและยัง
บอกเรื่องมีคนถูกรถชนตายเปนคนที่มาเขากรรมฐาน
เขารูสึกสังหรณใจพิกลจึงขับรถออกไปดู แลวก็ไดพบกับความจริงที่เศราสลด ภาพ
ของลูกสาวสองคนร่ําไหกอดศพแม ทําใหเขาสะเทือนใจยิ่งนัก ยังลูกชายคนเล็กที่อยูกับแม
ยายที่บานอีกคน แกจะทําอยางไร เมื่อรูวาผูเปนแมไดจากโลกนี้ไปเสียแลว
เมื่อรถของมูลนิธิปอเต็กตึ้งมาถึงที่เกิดเหตุ เจาหนาที่จึงใหนําศพไปตั้ง ณ วัดปา
มะมวงตามคําขอรองของสามีผูตาย ซึ่งตองการจะรอถามทานพระครูกอ น วาจะใหนําศพไป
เผาที่กรุงเทพฯ หรือวาเผาเสียที่วัดปามะมวง แลวเขากับลูกก็มานั่งรอทานที่กุฏิ
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ทันทีที่ทานพระครูกาวลงจากรถ สามีนางทองรินแทบจะโผเขาหา เขาคุกเขาลง
กับพื้นกราบแทบเทาของทาน รองไหสะอึกสะอื้นแขงกับลูกสาวทั้งสอง ตอนเห็นศพ
ภรรยาเขากลั้นความรูสกึ ทั้งมวลไว แตเมื่อมาพบผูที่เห็นอกเห็นใจที่เขาจะยึดเปนที่พึ่งได
ความรูสึกทีอ่ ดกลั้นเอาไวก็กลั้นไมไหวอีกตอไป
“ทําใจดี ๆ เอาไวโยม เกิด แก เจ็บ ตาย เปนของธรรมดาโลก ไมมีใครหลีกหนีพน
โยมทองรินเขาไปสบายแลว เขานั่งรออาตมาอยูตรงทางเลี้ยว เลาใหฟงหมดวาเกิดอะไรขึ้น
ไป ไปคุยกันที่กุฏิดีกวา” ทานเดินนําสามพอลูกไปยังกุฏิ ภิกษุอีกเจ็ดรูปตางแยกยายกันไป
ยังกุฏิของตน คงมีแตพระบัวเฮียวทีเ่ ดินตามทานพระครูมาเพราะอยากรูเ รื่องราว
เมื่อทุกคนมาถึงกุฏิและนั่งลงเรียบรอยแลว ทานพระครูจึงเลาเรื่องที่ “วิญญาณ” มา
บอกกลาว
“เมื่อเชากอนออกจากวัด อาตมาก็ไปกําชับเขาวา ไมใหออกไปไหน ขาก็รับคําเปนมัน่
เปนเหมาะ แตพออาตมาออกจากวัดไป เขารูสึกรอนอกรอนใจ ไมอาจปฏิบัติได เกิดหวงโยม
หวงลูก ๆ” ทานไมไดเลาทั้งหมดที่วิญญาณบอก เพราะอยางนอยก็เห็นแกคนที่ตายไปแลว
แตคนฟงกลับเปนคนเลาเสียเองวา
“เขาคงเห็นผมดื่มเหลาทุกวัน เลยกลัววาจะพลาดพลั้งไปมีอะไร ๆ กับคนใช ทั้งที่ผม
ไมเคยคิดอกุศลเชนนั้น ตั้งแตเขามาอยูวัด ผมก็ไมเคยดื่มอีกเลย และก็ตั้งจะวาจะไมดื่มไป
จนตลอดชีวติ อาจเปนเพราะเขาเผื่อแผบุญมาใหผม จึงทําใหผมกลับเนื้อกลับตัวได” นาย
ละอองเลา แมจะหยุดรองไหแลว แตก็ยังมีน้ําคลออยูที่หนวยตาทั้งสอง
“ดีแล อาตมาขออนุโมทนาดวย โยมทองรินเขาก็คงดีใจ สวนเรื่องศพเขาบอกใหเผา
ที่นี่ เขาอยากจะปฏิบตั ิกรรมฐานตอแลวจึงจะไปเกิดในภพภูมิใหม”
“วิญญาณปฏิบัติธรรมไดหรือครับหลวงพอ” พระบัวเฮียวถาม
“ทําไมจะไมไดเลา อยางวิญญาณแมกาหลงก็มาปฏิบัติที่วัดนี้ตั้งแตยังเปนเปรต
จนเดี๋ยวนี้เปนเทพธิดาไปแลว รูปรางสวยงามเชียว เคยมาปรากฏใหคนเห็นบอย ๆ
เคยสอนเดินจงกรมใหแมชีเขียวดวย” แมชีเขียวเปนผูอาวุโสที่สุดของสํานักชี เดี๋ยวนี้อายุ
แปดสิบ ไปไหนมาไหนไมคอยไหวแตก็ยังปฏิบัตอิ ยูที่สํานัก
“แลวแมชีเขียวแกรูไหมครับวา แมกาหลงไมใชมนุษย”
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“รู แตแกเปนคนไมกลัวผี แกก็เดินจงกรมอยูกบั แมกาหลงสองคน คนอื่น ๆ ไมมีใคร
กลา นี่รูเรื่องแมกาหลงแลวอยาไปเลาใหเศรษฐีเจริญชัยนัน่ ฟงนะ เดี๋ยวเขาจะพากันกลัวไม
ยอมมาวัดอีก” ทานกําชับพระบัวเฮียว ซึ่งฝายนั้นก็รับคําหนักแนน
“แลวภรรยาผมละครับหลวงพอ ทําไมเขาตองอายุสั้น” นายละอองถาม
“ตามหลักของกรรม คนที่อายุส้นั เพราะเคยฆาสัตวตดั ชีวิต โยมทองรินเคยไป
ฆาเขาไว เจากรรมนายเวรก็เลยตามมาทวง นี่เขาเลาใหอาตมาฟงนะ”
“ถาเขาไมออกไปนอกวัดก็ไมตองตายใชไหมครับ”
“ถูกแลว เจากรรมนายเวรเขามาดักรออยู ตอนโยมเขาขามถนนก็บังตาเอาไว ไมให
เห็นรถบรรทุก”
“ไมนาเชื่อเลยนะครับวา จิตวิญญาณจะมีอยูจริง นี่ถาไมใชหลวงพอเลา ผมคงไมเชือ่ ”
“ถึงจะเปนอาตมา โยมก็อยาเพิ่งเชื่อจนกวาจะไดพิสูจนดวยตัวเองเสียกอน”
“พิสูจนอยางไรครับ” ถามอยางสนใจ
“มาเขากรรมฐานสักเจ็ดวัน พอมีเวลาไหมเลา”
“ครับ ผมจะหาเวลามา รอใหลูก ๆ ปดเทอมเสียกอน”
“ดีแลว โยมทองรินจะไดดีใจ โยมจะไดคุยกับเขา โดยไมตองผานทางอาตมา”
“หนูจะมากับคุณพอไดไหมคะหลวงตา หนูอยากคุยกับคุณแมคะ” เด็กสาววัยสิบสี่
ถามขึ้น
“ไดจะ ถาหนูตั้งใจปฏิบตั ิก็จะสามารถคุยกับคุณแมได แลวหนูจะมาไหมละจะ” ทาน
ถามคนนอง
“ถาคุณพอกับพี่เขามาหนูก็มาคะ” เด็กหญิงวัยสิบสองตอบ
“หลวงพอครับ ศพของทองริน จะเผาเมื่อไหรครับ” นายละออกถามขึ้น
“สวดพระอภิธรรมสักสามคืนแลวคอยเผา เจาตัวเขาไมสนใจหรอก รางกายนั้น
เมื่อวิญญาณทิ้งเสียแลวก็ไมตางกับทอนไมหรือทอนฟน”
“ถาอยางนั้นก็เผาเสียวันนี้เลยดีไหมครับ” พระบัวเฮียวออกความเห็น เปนความเห็น
ที่เชยที่สุดในความคิดของทานพระครู
“จะเร็วขนาดนั้นไมไดหรอกบัวเฮียว อยาลืมวาโยมเขามีญาติพี่นอ งจะตองแจงใหญาติ
รูเสียกอน ใหเขาจัดการกันตามประเพณีนิยม คนที่เขาไมเขาใจเรื่องการเกิดการตายก็มีอยู
“ถาเชนนั้นผมจะเขากรุงเทพฯ ไปบอกญาติ ๆ เลยนะครับ” นายละอองบอก
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“อยาเลย โยมกําลังเครียด ไมควรขับรถขับลา อาตมาคิดวาโยมไมตองไปก็ได เดี๋ยว
ใหสมชายพาไปโทรศัพททางไกลที่ในตัวจังหวัด โยมจะไดเตรียมงานอยูทางนี้ หาโมงเย็นจะ
มีพิธีรดน้ําศพ ญาติทางกรุงเทพฯ คงมาทัน เดี๋ยวพาลูกไปเขาที่พักเสียกอน พักที่กุฏิโยม
ทองรินไดไหม กลัวกันหรือเปลา”
“ไมกลัวครับ”
“ไมกลัวคะ” สามพอลูกตอบพรอมกัน
“ดีแลว ถาอยางนั้นสมชายชวยพาไปสงดวย เสร็จแลวพาโยมผูชายเขาไปโทรศัพทที่
ตัวจังหวัด บอกญาติทางกรุงเทพฯ ใหรู เขาจะไดพากันมาทันอาบน้ําศพ”
เมื่อสามพอลูกลุกออกไปแลว นางบุญรับก็รอ งไหกระเซอะกระเซิงเขามา
“หลวงพี่ ฉันกลัวผียายทองริน”
“ก็ดีแลวนี่ อยากไปเกลียดเขา แบบนี้ตอบอกใหหลอกเสียใหเข็ด” ทานพระครูขู
“ไมเกลียดแลวจะหลวงพี่ ฉันไมเกลียดเขาแลว เห็นเขาตายแลวสงสาร” นางบุญรับ
รีบบอก
“ออ ถาเขายังไมตายก็ยังไมหายเกลียดใชไหมเลา” ทานพระครูยอน
“ก็ไมรูเหมือนกัน แตตอนนี้ฉันสงสารเขาจริง ๆ ขอใหไปที่ชอบ ๆ เถอะ แมคูณ อยา
ไดมาจองเวรจองกรรมกันเลย”
“ใครเขาอยากจะจองเวรจองกรรมกับคนอยางแกเลายายบุญรับเอย อยาสําคัญตัวผิด
ไปหนอยเลย คนอยางแกนะ แมแตผีก็ยังเมิน” ทานพระครูวาให
“เมินก็ดี จะไดไมมาหลอกฉัน เดี๋ยวตอนอาบน้ําศพ ฉันจะไปกราบขอขมาเขา”
“ดีแลว แลวขาจะชวยบอกเขาใหไป ชวยไปตามลูกสาวเขามากินขาวกินปลาเสีย นี่ก็
เที่ยงกวาแลว บริการเขาดี ๆ นะแมเขาจะไดไมมาหลอก” ทานแกลงแหย
“แหม หลวงพี่ชอบพูดใหฉันหวาดเสียวอยูเรื่อย” นางตอวาแลวจึงลุกออกไป ทานพระ
ครูพูดกับพระบัวเฮียววา “วันนี้เธอก็เลยอดฉันเพล”
“ไมเปนไรครับ ผมอิ่มมาจากบานนายจอยแลว อาหารเขาอรอย ๆ ทั้งนั้น ผมเลยวา
เสียอิ่มแปล ถึงไมไดฉันอีกสามวันก็คงไมหิว”
“ถึงขนาดนั้นเชียวหรือ รูสึกวาเธอจะติดในรสอีกแลวนะ ทําไมถึงไมกําหนด “รส
หนอ” ละ”
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“กําหนดไมทันครับ ก็มนั อรอยผมก็เลยฉันเพลินจนลืมกําหนด”
“นั่นแสดงวาเธอยังตองฝกอีกมาก”
“ครับผมก็วา อยางนั้น หลวงพอครับ ยายบุญรับแกจะหายโกรธโยมทองรินจริงอยางที่
แกพูดหรือเปลาครับ”
“จริงสิ โบราณเขาถึงสอนวา งามอยูที่ผี ดีอยูที่ละ พระอยูที่ใจ ไงละ”
“หมายความวาอยางไรครับ”
“ก็หมายความวา คนเราถึงจะจงเกลียดจงชังกันปานใด พออีกฝายหนึ่งตายลง ความ
เกลียดก็หายไป จะมีแตความเมตตา สงสารเขา อะไรที่เขาเคยทําไวกับตนก็จะเห็นวาเปนสิ่ง
ดีงามไปหมด แลวก็จะนึกถึงเขาแตในทางที่ดีที่งาม จึงเรียกวางามอยูที่ผี ดีอยูที่ละ ก็
หมายความวา คนเราจะดีไดก็ตองละชั่วใหได ถาละชัว่ ไมไดก็ดีไมได สวนพระอยูที่ใจอันนี้
คงไมตองอธิบายหรอกนะเพราะเธอก็เปนพระ ฉันก็เปนพระ ไมใชคนหัวโลนหมผาเหลือง
อยางที่แมครัวบานงานวา”
“ครับ แลวผมก็ขอตั้งปณิธานวา จะรักษาศักดิ์ศรีของพระไวดวยชีวิต จะไมยอมใหใคร
มาตราหนาวา เปนพวกหัวโลนหมผาเหลืองอยางเด็ดขาด” พระบัวเฮียวใหคําปฏิญาณตอ
หนาพระอุปช ฌาย..
มีตอ........๒๑
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