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๒๒...
อาคันตุกะคนสุดทายลากลับไปเมื่อเวลาบายคลอย ทานพระครูกําลังจะขึ้นไปเขียน
หนังสือ ก็พอดีนายสมชายนําพระภิกษุรูปหนึ่งเขามาในกุฏิ ผูมาใหมทําความเคารพดวยการ
กราบสามครั้ง ทานพระครูรับไหวแลวทักขึ้นวา
”ทานสมภารเองหรอกหรือ ไปยังไงมายังไงกันนี่”
“ผมวาจางเรือเขามาสงครับ มีเรื่องรอนใจจะมาปรึกษาทานพระครู” คนพูดมีทาทาง
อมทุกข หนาตาดูหมองคล้ําไรสงาราศี ผิดกับผูที่อยูในสมณเพศทั่ว ๆ ไป นายสมชายรินน้ํา
ชาใสถวยมาประเคนแลวจึงลุกออกไป ทานสมภารคงไมอยากใหเขาอยูรับฟงเรื่องรอนใจของ
ทานเปนแน
“มีเรื่องหนักอกหนักใจอะไรหรือ ดูทา ทางทานไมมีความสุขเลยนี่”
“เรื่องคอขาดบาดตายเชียวละครับ” สมภารวัดฝงตรงกันขามตอบ พลางหยิบธนบัตร
สองปกใหญออกมาจากยาม วางไวตรงหนาทานเจาของกุฏิ ตั้งใจจะใชเงินเปนเครื่องลอให
ธุระของตนบรรลุจุดมุงหมาย ทานพระครูเห็นไมชอบมาพากลจึงกลาวเตือนวา “ทานสมภาร
อยาเอาเงินออกมาวางทําไมตั้งมากมายถึงปานนั้น ผมวาเก็บใสยามไวกอนดีกวา ใครมาเห็น
เขามันจะไมดี”
“ผมจะถวายทานพระครู เงินสองหมื่นนี่ผมเก็บมาทั้งชีวติ เลย แตก็จะตัดใจถวายถา
ทานชวยผมไดสําเร็จ บอกตามตรงวาเสียดายใจแทบขาด” คนพูดมีเจตนาจะใหคาของเงิน
สองหมื่นนั้นดูมากมายมหาศาล หากคนฟงกลับกลาวเสียงเรียบวา “เสียดายก็เก็บไวเสีย
เถอะ รับรองวาถาชวยไดผมก็จะชวยจนสุดความสามารถ โดยไมคิดคาตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น
ถึงผมจะไมเคยมีเงินมากมายเทานี้ แตผมก็ไมคิดอยากได พูดไปทานคงไมเชื่อแตมันก็เปน
ความจริง
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โดยสวนตัวแลว ผมไมสะสมเงินทอง ใครมาถวายผมก็ปดเขาเปนเงินวัด เพราะตอง
จายคาน้ํา คาไฟและคาอาหารเลี้ยงผูคนที่มาปฏิบัติธรรม”
“ผมวาทานคิดผิดแลว เพราะสมัยนีใ้ คร ๆ เขาก็สะสมเงินทองกันทั้งนัน้ สําหรับผม
เงินสําคัญมาก เวลามีเรื่องเดือดรอนมันสามารถผอนหนักใหเปนเบาได ทานพระครูเชื่อผม
เถอะ ลองไมมีเงินเสียอยางเดียว เรื่องเล็กก็กลายเปนเรื่องใหญ เรื่องงายก็กลายเปน
เรื่องยาก”
“แตผมกลับคิดตรงกันขาม ผมถือคติวานักบวชตองดําเนินชีวิตอยางสันโดษ การ
สะสมเงินทองเปนเรื่องของฆราวาสเขา”
“ถาเชนนั้นก็นิมนตทานสันโดษตอไปแลวกัน สวนผมทําอยางทานไมได เพราะผมไม
ชอบตั้งอยูในความประมาท” ทานพระครูอยากจะยอนวา การกระทําของทานสมภารนั่นแป
ละที่เรียกวาตั้งอยูในความประมาท คือประมาทมัวเมาในลาภสักการะ แตทานก็ไมพดู เพราะรู
วาพูดกับคนมิจฉาทิฐินั้นไมเกิดประโยชนอะไร ยิ่งคน ๆ นั้นเปนพระดวยแลวก็พึงนึกถึงคํา
พังเพยที่วา “ทิฐิพระ มานะครู” ใหมาก ๆ
“ทานวามีเรื่องจะปรึกษาไมใชหรือ” ทานพระครูเปลี่ยนเรื่องคุย
“ครับ ผมขอความกรุณาทานโปรดชวยผมดวย ผมก็เห็นวามีทานคนเดียวนี่แหละที่จะ
ชวยได นึกวาเอาบุญเถอะ”
“ก็ผมยังไมรูเรื่องราว แลวจะไปชวยทานไดยังไง เลาใหผมฟงกอนสิ” สมภารวัย
เดียวกับทานพระครูจึงเลาวา
“พวกชาวบานเขาจะจับผมสึก เขาหาวาผมตองอาบัติปาราชิก”
“แลวทานเปนอยางที่เขากลาวหาหรือเปลาเลา”
“ปละ...เปลาครับ” ตอบไมเต็มเสียงนัก
“อาว ก็ในเมื่อทานไมเปนแลว จะตองไปเดือดรอนทําไมกัน ไหนเรื่องราวมันไปยังไง
มายังไง ทําไมเขาถึงมากลาวหากันงาย ๆ อยางนี้” ทานสมภารรีบคลอยตามวา
“นั่นซีครับ อยูดี ๆ เขาก็มากลาวหาผม เรื่องไมมีมูลความจริงก็มากลาวหากันได”
ประโยคหลังบนเสียงออย ๆ
“เอ แตโบราณเขาวา ไมมีมูลฝอยหมามันไมขี้ ทานอยาปดผมดีกวา เลาไปตามตรงวา
เกิดอะไรขึ้น ถาชวยไดผมก็จะชวย ขอใหพูดความจริงก็แลวกัน” เมื่อทานพระครูพูดอยางนี้
คนฟงก็เลยตองเลาไปตามความจริงแตไมทั้งหมดวา
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“เขาหาวาผมเสพเมถุน คือวา ผูหญิงเขามาปรึกษาปญหาสวนตัวกับผม เขาก็มากับ
แมทุกครั้ง แตวันนั้นแมเขาปวยมาไมได เขาเลยตองมาคนเดียว”
“แลวยังไง” ทานพระครูซักเพราะเห็นเรื่องกําลังจะเขาเคา ทาทางคนเลาก็มีพิรุธชวน
ใหสงสัยนัก
“เขาก็มาปรึกษาผมโดยไมมีแมมาเปนเพื่อน”
“แลวปรึกษากันที่ไหน” ทานพระครูสวมบทอัยการ
“ก็ปรึกษากันที่กุฏิผม”
“มีบุคคลที่สามอยูดวยหรือเปลา”
“ไมมี”
“เขามาเวลาเทาไหร”
“ประมาณสองทุม”
“แลวปรึกษากันถึงกี่ทุม”
“ประมาณสี่ทุม ก็ยังไมดึกเทาไหร” พูดแบบเขาขางตัวเอง
“แลวตอนปรึกษานั้น ปดไฟหรือเปดไฟปรึกษากัน”
“เปดครับ แตไฟมันหรี่ไปหนอย เลยออกจะมืด ๆ”
“แลวยังไงตอไปอีก”
“ผมก็ไมรูวาชาวบานเขามาแอบดูอยู แลวก็มีคนไปบอกผูใหญบาน ผูใหญบานก็สั่งคน
ใหมาลอมกุฏิไว”
“แลวทานรูตัวตอนไหน”
“ตอนที่เขาตะโกนเขามาบอกแลว...ผูหญิงเขาตกใจเลยกระโดดขึ้นมานั่งบนตักผม”
“ก็ตอนที่เขาตะโกนเขามา ทําไมทานถึงไมกระโดดหนาตางหนีไปกอนละ อยูใหเขา
จับไดคาหนังคาเขา แลวใครเขาจะเชือ่ ”
“ผมก็คิดจะหนี แตผูหญิงเขาจับไวแนนเลย” ทานเลี่ยงมาใชคําวา “จับไวแนน” แต
ความจริงคือ “กอดไวแนน” เพราะกําลังเขาดายเขาเข็ม
“แลวยังไงตอไป” ทานพระครูซัก
“พวกเขาก็พากันบุกขึน้ มาบนกุฏิแลวก็เห็นเขา”
“เห็นอะไร”
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“เห็นผูหญิงนั่งอยูบนตักผม แลวก็จบั ผมไวแนน เขาก็ตั้งขอหาวาผมเสพเมถุน จะจับ
ผมสึก”
“ทานพระครูไมแนใจ วาเรื่องที่สมภารเลามาจะเปนความจริงทั้งหมดจึงใช “เห็นหนอ”
เขาตรวจสอบเลวก็ใหรูสึกเศราสลดใจที่เห็นผูอยูใตรมกาสาวพัสตรประพฤตินอกรีตนอกรอย
เชนนี้
“แลวทานจะใหผมชวยอะไร” ถามเพราะมองไมเห็นทางเลยวาจะชวยไดอยางไร คน
ถูกถามมีสหี นาดีขึ้นพูดตอบวา
“ผมขอความกรุณา ทานชวยพูดกับเขาดวย อยาใหเขาจับผมสึก แลวก็อยาใหเขา
ถอดผมออกจากตําแหนงเจาอาวาส” ทานพระครูทนฟงไมได จึงพูดขัดขึ้นวา
“อยาพูดเอาแตไดอยางนั้นสิทานสมภาร ลองเอาใจเขามาใสใจเราดูบางเปนไร ถา
ทานเปนชาวบานเห็นพระทําอยางนี้ ทานจะคิดยังไง ทานจะยังศรัทธา ยังเคารพพระรูปนัน้
อยูหรือ ผมขอตําหนิทานตรง ๆ วา ทานทํารายจิตใจชาวบานมากเกินไป แลวยังทําลาย
ความเคารพนับถือทีพ่ วกเขามีตอทาน รูตัวหรือเปลาวาทานทําใหพระศาสนาตองมัวหมอง
ผมรูสึกเสียใจมาก เสียใจจริง ๆ” คนฟงกมหนางุด อยากจะยอมรับผิด หากเจาทิฐิมานะก็ยุยง
วา “อยายอมแพ อยายอม ทานเปนสมภาร จะยอมแพไมได” ไดกําลังใจจากทิฐิมานะเชนนี้
ทานสมภารจึงเถียงไปขาง ๆ คู ๆ วา “ทานพระครูพูดยังกับวาผมเปนคนผิด”
“ใครผิดใครถูกทานก็รูอยูแกใจดีแลว ผมขอถามหนอยเถอะ ศีล ๒๒๗ ขอนะ ทาน
เหลืออยูกี่ขอ เอาละ ไหน ๆ ก็ตั้งใจมาขอคําปรึกษา ผมก็ขอถือโอกาสแนะนําวา ทานสึกเสีย
เถอะ สึกออกไปเปนผูครองเรือนเสียใหสิ้นเรื่องสิ้นราว ขืนอยูตอไปก็รังแตจะใหพระศาสนา
ตองมัวหมองหนักขึ้น ทานจะมาติดอยูกับตําแหนงสมภารไดยังไง ในเมื่อชาวบานเขาไม
ตองการทานแลว อยาเหยียบเรือสองแคมเลยนะ”
“ทานไมชวยผมจริงหรือ ผมรูวาทานชวยได เสียแรงที่เรารูจักกันมานาน” อีกฝายตัด
พอ
“ก็ในเมื่อรูจักกันมานาน ทานก็นาจะรูนิสัยผมดี อยาใหผมตองทําผิดไปอีกคนหนึ่งเลย
รูตัวหรือเปลา ผมผิดหวังที่ทานเห็นกงจักรเปนดอกบัว เห็นความชั่วเปนความดี ไมนา
เลย”
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“ทานจะติวายังไง ผมยอมทั้งนั้น ขออยางเดียวใหชวยผมดวย ที่ผมบากหนามาพึ่งก็
เพราะเห็นวาทานเปนคนมีเมตตา แลวทานจะไมเมตตาผมเลยเชียวหรือ” สมภารวัดฝงตรง
ขามยังคงรบเรา
“เมตตามันก็มีขอบเขตของมันนะทาน ถาเราเมตตาคนในทางที่ผิด ก็เทากับชวยฉุดให
เขาลงนรกเร็วขึ้น ทานเชื่อผมสักครัง้ สึกเสียดีกวาจะมาคาราคาซังอยูอยางนี้”
“ผมจะสึกไดยังไง ทานคิดดูก็แลวกัน อายุผมปาเขาไปตั้งหาสิบแลว จะไปทํามาหากิน
อะไรได เคยชินแตกับการเปนผูรับ สึกออกไปแลวใครเขาจะเอาเงินเอาทองมาถวาย ขาง
ผูหญิงเขาก็อายุเพิ่งจะสิบเจ็ด งานการก็ยังไมไดทําเพรายังเรียนไมจบ ที่สําคัญกวานั้นคือ
การเปนเจาอาวาส ใชจะเปนกันไดงาย ๆ เมื่อไหรกัน”
“ก็ในเมื่อทานยังหวงยังหวงตําแหนง แลวทําไมถึงไมรักษาไวใหดีละ มีประโยชนอะไร
ที่จะมานึกเสียดายเอาตอนนี้ มันแกไขอะไรไมไดแลว ทานยิ่งพูดผมก็ยิ่งเศราใจหนักขึ้น
เพราะมันแสดงใหเห็นชัดแจง วาทานมาบวชนี่ก็เพื่อหาเลี้ยงชีวิตเทานัน้ ผมคิดวาทานมา
บวชเพื่อสละกิเลสเสียอีก ที่แททานก็เปน อุปชีวิกา บวชเพื่อเลี้ยงชีพ”
“จะอะไรก็แลวแต มันเรือ่ งของผม วาแตวาทานจะไมชวยผมจริง ๆ หรือ นี่เงินตั้งสอง
หมื่นเชียวนะ” พูดพลางชี้ธนบัตรสองปกตรงหนา คิดวาทานพระครูจะตองใจออนเพราะเงิน
ทําใหคนใจออนมานักตอนักแลว ทวาทานเจาของกุฏิกลับพูดเสียงหนักแนนวา
“ทานสมภารคงจะเคยดูถูกตัวเองมาจนชิน ก็เลยพลอยดูถูกผมไปดวย คนอยางผม
เงินซื้อไมไดแน ผมจะไมยอมจํานนตอเงิน แตจะยอมจํานนตอความถูกตอง เก็บเงินของทาน
ไปเสียเถิด ผมไมอยากไดมันหรอก” สมภารวัดปามะมวงรูสึกไมพอใจในการกระทําของอีก
ฝาย ตอเมื่อระลึกรูวา สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ความไมพอใจนั้นก็เปลี่ยนเปนเมตตา
สงสาร จึงพูดปลอบใจผูเปนอาคันตุกะวา
“ทานสมภาร เคยอานพบพุทธวจนะที่เกี่ยวกับเรื่องกรรมไหม พุทธวจนะที่วา หญิง
ชาย คฤหัสถ บรรพชิต ควรพิจารณาเนือง ๆ วาเรามีกรรมเปนของตน เปนผูรับผลของกรรม
มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่อาศัย เราทํากรรมใดไว ดีก็ตาม ชัว่ ก็
ตาม เราจะไดรับผลของกรรมนั้น เคยอานไหม ถาผมจําไมผิด รูสึกจะอยูในพระไตรปฎกเลม
ที่ ๑๔”
“เคยครับ ผมจําไดดวย”
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“งั้นก็ดีแลว ทานลองพิจารณาไปตามพุทธวจนะที่วามานี้ บางทีทานอาจจะสบายใจ
ขึ้น คิดเสียวามันเปนกรรมของทาน ทานเปนผูกระทําก็ตองรับผลดวยตัวทานเอง ไมมีใครหนี
กรรมไปได ดูอยางพระโมคคัลลานะซึ่งเปนถึงพระอรหันต ทั้งยังมีอิทธิฤทธิ์เหาะเหิน
เดินอากาศได แตก็ตองมาถูกโจรฆาตาย เพราะกรรมที่ทําไวกับมารดาในอดีตชาติ ถาทาน
สมภารเชื่อผมก็ขอใหทําตามที่ผมแนะนํา”
“ผมจะเชื่อทานไดยังไง ถาผมเชื่อทานก็แปลวาผมเปนผูแพ แลวผมเปนใคร ผมนะ
เปนถึงสมภาร เรื่องอะไรจะไปยอมแพพวกชาวบาน” คนพูดพูดดวยทิฐิ ทานพระครูรูสึกระอา
หากก็ใจเย็นพอที่จะพูดตอไปวา
“ทานลืมแลวหรือ คนที่เปนพระนั้นจะตองรูจักแพ พระตองเปนผูแพอยูวนั ยังค่ํา ไมงั้น
โบราณคงไมสอนไววา แพเปนพระ ชนะเปนมาร ทานอยากเปนพระหรือเปนมารละ
“แตผมไมเชือ่ โบราณ ผมถือคติวา เชื่อโบราณบานบุรี ฉะนัน้ ผมไมเชื่อเด็ดขาด แลว
ผมก็จะไมยอมแพดวย”
เมื่อเห็นวาทานพระครูไมชวยแนแลว สมภารวัดฝงตรงขามก็ไมเห็นความจําเปนที่จะ
มาอดกลั้นความโกรธเอาไว ทานจึงพูดดวยความโกรธแคนวา “ดีแลว ทานจําไวนะวาวันพระ
ไมไดมีหนเดียว แลวผมจะคอยดูวา คนอยางทานจะไมตกที่นั่งลําบากอยางผมบาง”
“รับรองได คนอยางผมมีสติรูตวั ทั่วพรอมอยูต ลอดเวลา เหตุการณเชนนี้จะไมมีวัน
เกิดขึ้นแน ผมสํารวมระวังในเรื่องนี้ที่สุด แลวก็อบรมพระลูกวัดดวย ทานอยาไดหวงไปเลย”
“เถอะ ถึงยังไงมันก็อาจจะพลาดพลั้งเขาสักวัน ผมเห็นมานักตอนักแลว วัดที่มชี ีอยู
วันดีคืนดีแมชีก็ตั้งทอง”
“แตตองไมใชชีวัดปามะมวง จริงอยูถึงวัดผมจะมีชี แตผมก็สรางสํานักชีใหอยูเปนสัด
เปนสวน ไมใหมาจุนจานวุนวายกับพระ แลวก็หามพระเณรเขาไปในเขตสํานักชี ใครไมเชื่อ
ฟงผมก็ใหไปอยูวัดอื่น แลวตัวผมก็ทําตามกฎเชนกับคนอืน่ ๆ ไมเคยถืออภิสิทธิ์ใด ๆ ไมได
ทําเลอะเลือนลามปามเหมือนทานหรอก” เมื่อฝายนั้นวามา ทานก็เลยวาตอบเอาบาง
อยากจะสอนอาคันตุกะทางออมดวย
ถอยคําของสมภารวัดปามะมวงทําใหสมภารวัดฝงตรงขามรอนรุมคลุมคลั่งราวกับนั่ง
อยูบนกองเพลิง ถึงจะรูอ ยูเต็มอก วาตนเปนฝายผิด แตก็ไมตองการใหใครมาวา
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กําลังนึกหาถอยคําเผ็ดรอนมาโตตอบก็ใหรูสึกเย็นวูบวาบชุมฉ่ําขึ้นในหัวใจ ไฟโทสะ
ดับลงดวยอํานาจเมตตาที่ทานพระครูแผมาให สํานึกผิดชอบชั่วดีกลับมาอีกครั้ง สมภารวัย
หาสิบจึงพูดเสียงออย ๆ วา
“ผมเสียใจ นี่ถาผมไมประมาทก็คงจะไมพลาดพลั้งถึงปานนี้ ผมขอสารภาพวาผมตอง
อาบัติปาราชิก ไมรูผีปา ซาตานที่ไหนมาดลใจใหผมเห็นกงจักรเปนดอกบัว” อดโยนความผิด
ใหพนตัวไมได
“อยาไปโทษผีที่ไหนเลยทาน โทษตัวของเรานัน่ แหละ เพราะเราขาดสติถึงไดเปน
เชนนี้”
“อาจจะจริงอยางที่ทานวา ตกลงผมจะยอมสึก เงินจํานวนนี้คงจะเปนประโยชน
สําหรับผมในการกอรางสรางตัว” พูดพลางเก็บเงินเขาในยามดังเดิม รูสึกอัดอั้นตันใจจนพูด
ไมออก ไดแตนั่งคอตกนิง่ อยู
“ทานเลิกคิดเรื่องนี้ไดแลว เอาสมองไวคิดเรื่องการทํามาหากินดีกวา ทานสรางบุญ
บารมีมาเพียงแคนี้ ถึงคราวจะตองจุติก็ตองจุต”ิ ทานหมายถึงการเคลื่อนจากเพศพรหมจรรย
“แตผมเสียใจ เสียใจและเสียดายที่ไมสามารถรักษาเพศพรหมจรรยไวได ถึงอยางไร
ผมก็ยังอยากเปนพระมากกวาเปนฆราวาส นี่ถาสึกออกไปก็ตองไปอยูที่อื่น คงทนไมไดที่
จะตองถูกเยาะเยยถากถางจากคนที่เคยกราบเคยไหวผม มันเปนการสูญเสียที่ยิ่งใหญที่สุด
ในชีวิต” พูดเสียงเครือและทานพระครูก็ไดเห็นน้ําตาของลูกผูชายวัยเดียวกับทาน รูสึกสงสาร
เห็นใจ หากก็ชวยอะไรมากไปกวานี้ไมไดเพราะมันเปนเรื่องของ “กรรมใดใครกอ” เมื่อเขา
กอกรรม สรางกรรม เขาก็ตองรับผลของมัน ไมวาผลนั้นจะดีหรือราย หวานหรือขมก็ตองอม
ตองกลืนอยางหลีกเลี่ยงไมได
“แลวทานคิดจะไปอยูทไี่ หน ทานมีญาติพี่นอ ยที่ไหนบาง”
“ไมมีเลย พอแมญาติพี่นองผมตายหมด เหลือก็แตหลาน ๆ ซึ่งไมไดไปมาหาสูกัน
นาน คงจํากันไมไดแลว แตถึงจําไดเขาก็คงไมอยากคบหาสมาคมกับคนตองอาบัติปาราชิก
อยางผม” คราวนี้ทานถึงกับสะอึกสะอื้นออกมา รูสึกอัปยศอดสูเปนที่สุด ทานพระครูเองก็
รูสึกรันทดใจจนมิรูทจี่ ะกลาวปลอบวาอยางไร ตางนั่งนิ่งกันไปพักหนึ่ง แลวอาคันตุกะ จึงพูด
ขึ้นวา
“ผมเห็นจะตองขอตัวกลับกอน ขอบคุณที่ทานพระครูใหสติ ผมเพิ่งประจักษเดีย๋ วนี้
เองวาทานมีเมตตาอยางแทจริง เพราะถาทานชวยผมในทางที่ผิดก็เทากับฉุดใหผมดิ่งลงนรก
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เร็วขึ้น ตองขอโทษที่รูสึกโกรธทานในตอนแรก ผมลาละครับ” พูดจบจึงกมลงกราบเจาของ
กุฏิสามครั้ง ทานพระครูรับไหวแลวพูดดวยความเห็นอกเห็นใจวา
“ขอใหทานโชคดี มีอะไรที่ผมพอจะชวยไดก็บอกมา ไมตองเกรงใจ ผมยินดีจะชวยทุก
เรื่องที่ไมผิดทํานองคลองธรรม ขอใหนึกถึงผมบาง”
“ครับ ผมจะนึกถึงทานพระครูเปนคนแรก ผมไปละครับ”
“แลวกลับยังไงละ” ถามอยางเปนหวง
“เรือเขารออยูครับ ผมเหมาเรือมา”
“งั้นผมจะเดินไปสงที่ทาน้ํา”
“อยาเลยครับ เห็นวางานทานยุงมากไมใชหรือ” อาคันตุกะพูดอยางเกรงใจ
“ไมเปนไรหรอก ไหน ๆ ก็ตังใจจะไปสงแลว เสียเวลาแคหานาทีสิบนาทีจะเปนไรไป”
แลวจึงเดินไปสงอาคันตุกะถึงทาน้ําหลังวัด กอนลงเรือทานสมภารหันมาขอบคุณและกลาววา
“ขอบคุณทานพระครูเหลือเกิน ผมสบายใจแลว จริงอยางทานพระครูวา...เราทํากรรม
ใดไว ดีหรือชั่ว เราตองรับผลของกรรมนั้น..”
“ผมไมไดวา ทานอยาเขาใจผิด ผมเพียงแตยกพุทธพจนมาอางเทานั้น” ทานพระครู
รีบออกตัว
“นั่นแหละ ถาทานไมพูดอยางนี้ ผมก็ยังคงมืดบอดอยู เดี๋ยวนี้ผมตาสวางแลว ตาสวาง
ใจสวาง ผมขอชดใชกรรมจนกวาจะหมด ทานพระครูเปนพระปฏิบตั ิดีปฏิบัติชอบ ขอใหทาน
เจริญในธรรมมากขึ้น และขอใหทานบรรลุธรรมสูงสุดภายในชาตินี้ ผมขออนุโมทนา”
พูดพรอมกับยกมือประนมไหวอยางนอบนอม ทานพระครูยกมือขึ้นรับไหวแลวยืนรอ
กระทั่งเรือลํานอยเคลื่อนออกจากฝง
ตะวันรอนออนแสงลงมากแลว เงาของพระกับคนแจวเรือที่ทอดลงบนพื้นน้ํานั้นเห็น
ไดชัดเจน ทานพระครูรูสึกตกใจ ที่เงาของทานสมภารไมมีศีรษะ! รูไดในทันทีวาภิกษุรปู นั้น
ชะตาขาด ทานจึงหาทางชวยเหลือดวยการรีบกลับมาแผเมตตาให อยางนอยก็ชวยให
วิญญาณดวงนั้นไปสูทุคติในชวงเวลาสั้น ๆ ไมตอ งตกไปอยูท ี่นั่นชั่วกัปปชั่วกัลป ทานชวยได
มากที่สุดเพียงเทานี้
ขึ้นจากเรือแลว ทานสมภารตองเดินตอไปอีกประมาณสองกิโลเมตรจึงจะถึงวัด ดวง
ตะวันเคลื่อนตัวต่ําลงเขาไปทุกขณะ หนทางแคบ ๆ ที่สองฟากขางเปนปารกเรื้อจึงดูมืดครึ้ม
กวาปกติ ทานเรงฝเทาเร็วขึ้นเพราะอยากถึงวัดกอนเวลาที่งูเงี้ยวมันออกหากิน เหลืออีกไปกี่
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สิบกาวจะพนแนวปา แลวทานก็ไดยินเสียงปนดังขึ้นใกลตัวหลายนัด รูสึกเจ็บแปลบที่ขั้ว
หัวใจ แลวความรูสึกทัง้ มวลก็ดับวูบลง ขณะที่นึกถึงทานเจาอาวาสวัดปามะมวงเปนสํานึก
สุดทาย
ขาวการมรณภาพของทานสมภารเพราะถูกลอบยิง เปนที่โจษจันกันไปทั่วทั้งหมูบา น
แลวก็เลยเปนที่รูกันทั้งตําบลและอําเภอ
นอกจากทานพระครูแลว ไมมผี ูใดรูวามือปนเปนใคร เจาอาวาสวัดปามะมวงเทานั้นที่
รูวา คนยิงคือคูรักของผูหญิงที่ทานสมภารไปพัวพันดวยความหึงหวงกลายเปนเคียดแคน
ชิงชัง จึงมาดักยิงเสียใหสมแคน
แตสาเหตุที่ลึกลงไปกวานั้นก็คือ มันเปนไปตามกฎแหงกรรม ชาติกอ นทานสมภารไป
ฆาเขาไว มาชาตินี้เขาจึงตามมาฆา แมทานจะอยูในเพศบรรพชิต แตเมื่อกระทํากรรมชั่ว
กรรมดีที่สั่งสมไวจึงหมดลง เปดโอกาสใหกรรมชั่วมาใหผล ทานสมภารไดชดใชเวรกรรมที่
ทานกอแลว...
มีตอ........๒๓
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