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๒๗...
เมื่อนายสมชายนํารถเขามาจอดหนาเรือนปนหยาหลังใหญ ฝูงสุนัขก็วิ่งกรูกันเขามา
สงเสียงเหาอึงคะนึง
ไมมีผูใดลงมาไลฝูงสุนัขฝูงนั้น ทานพระครูจึงแผเมตตาไปยังพวกมัน แลวบอกนาย
สมชายวา “ไป ลงจากรถไดแลว รับรองวาปลอดภัย” ชายหนุมจึงเปดประตูลงจากรถอยาง
หวาด ๆ แลวออมมาเปดประตูใหทานลงอีกดานหนึ่ง ฝูงสุนัขวิ่งกระดิกหางเขามาตอนรับ
พลางสงเสียงงี้ดงาด
ทานพระครูเดินนํานายสมชายขึ้นไปบนบาน พบนางปนนอนแบ็บอยูบนเตียงนอก
ชาน ที่นอนเปยกชื้นดวยน้ําปสสาวะคละเคลากั้บน้ําเหลืองสงกลิ่นเหม็นคลุง
“โยมปน อาตมามาเยี่ยม” ทานเอยทัก นายสมชายยกเกาอี้มาใหทานนั่งขางเตียง
“หลวงพอหรือจะ โถ อุตสาหมาเยี่ยม ขอบคุณมากจะ” นางพูดพลางยกมือขึ้นประนม
ทั้งที่นอนแบ็บอยูอยางนั้น เนื่องจากปวยเปนอัมพาตเดินไมไดมาหาหกปแลว
“สมขาย ไหนละของเยี่ยม” ทานถามหาของซึ่งเตรียมมาจากวัดปามะมวง
“อยูในรถครับ เดี๋ยวผมลงไปเอามาให” พูดจบก็ลงบันไดไป สักครูจึงขึ้นมาพรอมกับ
ถาดทรงกลม ในถาดบรรจุโอวัลติน นมสด และนมขน เขาวางลงขาง ๆ เตียงแลวถอยออกมา
นั่งเสียไกล เพราะทนกลิน่ เหม็นไมไหว
“หลวงพอมาเยี่ยมฉันก็เปนพระคุณแลว ไมตองเอาอะไรมาใหก็ได” นางปนพูดอยาง
เกรงใจ
“ไมเปนไรหรอกโยม อะไรที่พอจะชวยเหลือกันไดก็ชวยกันไป อยาไปคิดมากเลยนะ
นี่โยมอยูคนเดียวหรือ โยมผูชายไปไหนเสียละ” ทานถามหาสามีของนางปน
“ไปนาจะ ไปดูเขาเกี่ยวขาว จางเขาคนละยี่สิบหาบาทตอวัน ก็เลยตองไปคุม เห็นวา
วันนี้มากันตัง้ สิบคน”
“แลวโยมกินขาวกินปลายังไงละ ชวยตัวเองไดบา งไหม” ทานถามอยางเปนหวง
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“ไมไดเลยจะหลวงพอ เมื่อเชาทิดเขาปอนขาวแลวก็ออกไปนา กลางวันก็กลับมาปอน
อีก เรื่องกินก็เลยไมลําบากเทาไหร จะลําบากก็ตอนหนักตอนเบานี่แหละ เหม็นคลุงเลย” นาง
พูดอยางเกรงใจทานพระครู รูวาทานจะตองเหม็น ขนาดลูกศิษยยังเลี่ยงไปนั่งเสียไกล
ทานพระครูมีอันตองกําหนด “กลิ่นหนอ” เพราะเปนคนรักความสะอาดเปนทุนเดิม
อยูแลว
“ลูกเตาเขาไปไหนกันหมดละ โยมมีลูกหลายคนไมใชหรือ” ทานถามพลางนึกตําหนิ
ลูก ๆ ของนางที่ปลอยใหแมตองมานอนปวยอยูเ ดียวดายเชนนี้
“เขามีครอบครัวแยกยายกันไปหมดแลว ตั้งแตแบงนาใหไปคนละสามรอยไร ก็ไมมี
ใครมาใหเห็นหนาอีกเลย เหลือแตลูกสาวคนสุดทองที่กําลังเรียนปริญญาโทอยู เมื่อสองสาม
วันกอนเขามาบอกใหฉันหาเงินไวใหสักสองหมื่น เขาวาเขาจะเอาไปพิมพหนังสือ”
เสียงแตรรถดังอยูหนาบาน ทานพระครูหันไปมองก็เห็นรถ บีเอ็มดับบลิว สีตะกั่วตัด
วิ่งมาจอดคูก ับรถตูของทาน คนขับเปนผูหญิงอายุในราวยี่สิบหา มีผูหญิงวัยเดียวกันตามมา
อีกสี่หาคน ฝูงสุนัขวิ่งกรูเขามา แตถูกคนที่ขับรถไลตะเพิดออกไป
“ขึ้นบานกอน เดี๋ยวไปเอาเงินกับแมเดี๋ยว ไมรวู าหาใหไดหรือยัง” หลอนพูดพลางเดิน
นําขึ้นไปบนบานเห็นพระนั่งอยูขาง ๆ มารดาจึงยกมือไหว
“หนูมาหาใครจะ” ทานทักขึ้นกอน
“มาหาแมจะ ฉันเปนลูกสาวคนทีน่ อนอยูบนเตียงนี”่ หลอนชี้ที่มารดา สวนเพื่อน
ๆ ของหลอนนั่งรออยูหา ง ๆ
“หนูมาก็ดีแลว ชวยซักผานุงและผาปูที่นอนใหแมเขาดวย กลิ่นอุจจาระ
ปสสาวะคลุงไปหมด” ทานถือโอกาสใช
“ไมไดหรอกหลวงพอ หนูจะรีบไป” พูดพลางหันไปมองเพือ่ น ๆ ซึ่งขยิบหูขยิบตาใส
ทํานองวา “อยาซัก”
“จะรีบไปไหนละจะ”
“ไปเผาศพญาติของเพือ่ นที่อยุธยาคะ” หลอนตอบ รูสึกไมพอใจที่ถูกซักไซไลเลียง
“ก็ซักผาใหแมกอนแลวคอยไป คงกินเวลาไมถึงยี่สิบนาทีหรอกนา” หญิงสาวหันไป
มองเพือ่ น ๆ อยางเกรงใจ เห็นพวกเขาทําบุยใบวาไมใหซัก จึงบอกทานพระครูวา
“ไมไดหรอกหลวงพอ เดี๋ยวเพื่อน ๆ เขาจะรอ”
“ก็ใหเขารอสักประเดี๋ยวจะเปนไรไป”
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“เดี๋ยวไปไมทันงานศพ” หลอนตอบเสียงหวน รูสึกรําคาญขึ้นมาตะหงิด ๆ เปนพระ
เปนเจามายุงอะไรกับเรื่องของหลอน ขนาดแมหลอนแท ๆ ยังไมกลาใช
ทานพระครูลวงรูความคิดของหญิงสาว การที่ทานเซาซี้ใหหลอนซักผาใหมารดาก็
เพื่อจะชวย “ตัดกรรม” ให แตหลอนกลับแสดงอาการไมพอใจจนออกนอกหนา ทานจึงพูด
เสียงคอนขาดังวา “ขอโทษเถอะหนู อาตมาขอถามตรง ๆ วา คนที่ตายนะเขามีความสําคัญ
ตอหนูมากกวาแมของหนูหรือไง แลวถาหนูไมไปเผาศพเขา จะทําใหงานตองลมเลิกไปเลย
ใชไหม” ทานประชดหากหลอนไมสนใจ หันไปพูดกับมารดาวา “แม เงินสองหมื่นหาไดหรือ
ยัง ที่หนูขอไวไปพิมพวทิ ยานิพนธนะ”
“ยังหาไมไดหรอกอีหนูเอย พอเอ็งเขามัวยุงอยูกับเรื่องเกี่ยวขาว เลยยังไมมีเวลาไป
หยิบไปยืมใคร” นางปนพูดอยางเกรงใจลูกสาว
“แลวเมื่อไหรจะไดละ บอกตั้งหลายวันแลว” ลูกสาวพูดเกือบเปนตะคอก ทานพระครู
จึงถือโอกาสถามขึ้นวา
“หนูเรียนอยูที่ไหนละจะ”
“หนูเรียนปริญญาโทอยูกรุงเทพฯ คะ กําลังทําวิทยานิพนธ จะมาขอเงินแมเขาไป
พิมพ” หลอนพูดอยางภาคภูมิใจ รูสกึ อารมณดีขึ้น เมื่อทานถามเรื่องเรียน
“ออ เรียนปริญญาโทเชียวหรือ อยูสถาบันไหนละ” หญิงสาวเอยนามมหาวิทยาลัย
แหงหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงทีส่ ุดของเมืองไทย ทานพระครูกลับลงความเห็นวา “ไมนา คนอยางหนู
นี่ไมนาจะไดเรียนในมหาวิทยาลัยดี ๆ อยางนี้”
“ทําไมหรือคะ”
“ก็ทําใหเสียชื่อเสียงสถาบันเขาหมดนะซี” ทานวาเอาตรง ๆ
“เสียชื่อยังไงคะ หนูเสียหายตรงไหน” ถามโกรธ ๆ
“เสียหายตรงที่หนูไมมีกตัญูกตเวทิตาธรรมอยูในจิตใจนะซี แมนอนปวย
แทนที่จะมาพยาบาลรักษา กลับเห็นญาติของเพื่อนสําคัญกวา อาตมาขอวาหนูตรง ๆ
อยางนี้แหละ นาเสียดายที่มีความรูสูง แตคุณธรรมไมมีเลย หนูจําไวดวยวา ความรู
นั้นตองคูกบั คุณธรรม ถามีแตความรูอยางเดียวก็เปนคนดีไมได” ทานพระครูเทศนยืด
ยาวโดยไมตองมีการอาราธนา ทานรูวาหญิงสาวผูนี้จะตองรับกรรมอยางหนัก อยากจะชวย
ใหกรรมนั้นเบาบางลง จึงตองลงทุนเทศนาหลอน ทั้งที่รูวามันทําใหหลอนขัดเคือง
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ดวยความเมตตาสงสารไมอยากใหเขาประสบเคราะหกรรม ทานจึงพูดกับเขาอยาง
ออนโยนวา
“หนู อาตมาขอรองเถอะ หนูชว ยเอาผาแมไปซักหนอย แลวหนูจะเจริญรุงเรืองเชียว
ละ นี่ถาอาตมาไหวหนูไดก็จะไหวเดี๋ยวนี้เลย นะหนูนะ”
“ไมซงไมซักหรอก คนจะรีบ หลวงพออยากซักก็ไปซักเองสิ” นิสิตปริญญาโทกลาว
จวงจาบพระสงฆ
“หนู นี่ถาโยมปนเปนแมอาตมา อาตมาจะซักใหหนูดูอยางไมรังเกียจเลย แต
จนใจที่ทําไมได เพราะมันผิดวินัย พระวินัยอนุญาตใหทําใหแมไดเทานั้น ทําใหคนอื่น
ไมได”
“วินงวินัยอะไรหนูไมสนใจหรอก หนูไปละ แมไปกอนนะ อยาลืมหาเงินไวใหดวยละ”
พูดแลวก็ชวนเพื่อน ๆ ลงเรือนไป ไมสนใจที่จะไหวลาทานพระครูดวยซ้ํา
เจาอาวาสวัดปามะมวงมองตามรถบีเอ็มดับบลิว ดวยความรูสึกสลดหดหู ทานหันไป
พูดกับนางปน วา
“ไมไหว นี่โยมเลี้ยงลูกยังไงถึงไดเปนแบบนี”้
“มันเวรกรรมของฉันจะหลวงพอ” นางปนพูดไปรองไหไป
“นี่เขาก็มาขมขูจะเอาเงินไปพิมพหนังสือ ฉันก็ไมรูจะไปหาที่ไหนใหเขา สมบัติอะไรก็
แบงใหไปหมดแลว นาสามรอยไรนั่นเขาก็ขายหมด เอาไปแลกรถคันนั้นไดคันเดียว
บอกเขาก็ไมเชื่อ หามเขาก็ไมฟง” นางรองไหสะอึกสะอืน้
“นี่ดีนะที่เปนลูกโยม ถาเปนลูกอาตมาละก็ คงตัดหางปลอยวัดไปแลว”
“อยาไปวาเขาเลยจะหลวงพอ มันเปนกรรมของฉันเอง” นางปนไมวายเขาขางลูก
“ขอถามหนอยเถอะโยม ตั้งแตโยมนอนปวยมานี่ ลูกสาวเขาเคยซักผาใหไหม ผาที่
เปอนอุจจาระปสสาวะของโยมนะ”
“ไมเคยจะ เขารังเกียจ มีแตทิดนั่นแหละเขาซักให” นางหมายถึงผูเปนสามี พูดยังไม
ทันขาดคํานายขําก็ขึ้นเรือนมา ครั้นเห็นทานพระครูจึงเขามานั่งยอง ๆ ยกมือไหว
“หลวงพอมานานแลวหรือครับ”
“สักพักหนึ่งเห็นจะได เปนไงวันนี้เกี่ยวขาวไดกี่ไร”
“สักสามสี่ไรเห็นจะไดครับ วันนี้จางคนมาเกี่ยวสิบคน เดี๋ยวนะครับ ผมขอตัวไปหาน้ํา
มาถวายหลวงพอกอน” พูดพลางตั้งทาจะลุกขึ้น แตทานพระครูหามไว
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“ไมตองหรอกโยม อาตมาเรียบรอยมาแลว โยมมาเหนื่อย ๆ นั่งพักเสียกอน เดี๋ยว
อาตมาก็จะกลับแลว”
“ทิด เมื่อกี้อหี นูมันมาเอาเงินแนะ” นางปนบอกสามี
“แลวแกทํายังไงละ บอกมันวายังไง”
“ก็บอกไปวายังหาไมได ทาทางมันโกรธเชียว”
“ลูกสาวโยมนี่ไมไหวเลยนะ อาตมาใหชวยซักผาใหโยมปน เขาก็ไมยอมซัก” ทาน
พระครู “ฟอง”
“เหลือเกินเลยแหละครับหลวงพอ เขาถือวาเรียนสูงกวาพอกวาแม จะสอนจะสั่ง
ยังไงเขาก็ไมฟง ดูถูกพอแมวาจบแค ป.๔ ผมวาเขาคงไปไมถึงไหน อยาหาวาแชงลูก
เลย” นายขําพูดอยางออนลา รูสึกผิดหวังที่มีลูกไมไดดังใจสักคนเดียว
“อยาไปโทษลูกมันเลยทิดเอย มันเปนกรรมของขาเอง” นางปนปรามสามีพลางขยับ
ตัวอยางลําบาก การนอนแบ็บอยูกับที่เปนเวลาแรมป ทําใหเนื้อบริเวณหลังเปอยกลายเปน
แผลเรื้อรัง น้ําเหลืองไหลเยิ้ม
“แกก็เขาขางมันทุกที มันถึงไดเปนยังงี้ไงละ” นายขําวาภรรยา
“ก็มันจริง ๆ นี่นา หลวงพอเชื่อฉันเถิดจะ วามันเปนกรรมของฉันเอง ฉันทํา
กรรมไวกับแม ลูกก็เลยทํากับฉันเหมือนกับที่ฉันเคยทํากับแม ฉันจะเลาใหหลวงพอ
ฟง” นางหยุดหายใจลึก ๆ สองสามครั้งแลวจึงเริ่มตนเลาดวยเสียงแหบเครือ
“แมฉันก็เปนอัมพาตนอนปวยอยูเปนป ฉันไมเคยซักผาใหแก ตอนนัน้ ฉันอยูกับยาย
ไมไดอยูกับแม เวลายายใหเอาขาวมาสงใหแม ฉันก็เอามาสงแลวก็รีบกลับไปบานยาย แม
เคยขอรองฉันวา อีหนูชว ยซักผาใหแมหนอย ฉันก็ไมยอมซัก พอกลับจากนาก็ตองมาซักผา
ใหแม
ฉันอยูกับยายไมเคยไปพยาบาลแมเลย อยูกันคนละบาน ยายเปนคนทํากับขาวใหฉัน
เอาไปสงแมทุกวัน สงเสร็จฉันก็กลับ ไมเคยซักผาใหแมสักครั้งเดียว ฉันถึงไมโกรธลูกที่เขา
ไมซักผาใหฉัน” นางปนเลาเรื่องราวแตหนหลังใหทานพระครูฟง
“ออ อยางนี้เอง” เจาอาวาสวัดปามะมวงเพิ่งจะเขาใจเดี๋ยวนั้นวา เหตุใดทานจึง
มองเห็น “กฎแหงกรรม” ของลูกสาวนางปน ครั้นจะเลาใหสองผัวเมียฟงก็เกรงเขาจะไม
สบายใจ จึงนิ่งเสีย
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อาตมาเห็นจะตองลากลับเสียที โยมจะไดพักผอนกัน” รูวาทานจะกลับ นางปนก็มีอนั
เจ็บปวดตามเนื้อตัวขึ้นมาทันที ตอนคุยกับทานรูสึกเพลินจนลืมความเจ็บปวด นางรองครวญ
ครางขึ้นวา “หลวงพอ ฉันทรมานเหลือเกิน ชวยฉันดวย”
“โยมเคยเขากรรมฐานมาแลวไมใชหรือ อาตมาจําไดนะ จําไดวาโยมเคยไปอยูวัดปา
มะมวงหลายวัน”
“จะ ฉันเคยไปเขามาสองครั้งตอนกอนจะลมปวย ครั้งแรกอยูเจ็ดวัน ครั้งที่สองสิบหา
วัน”
“นั่นแหละ โยมก็เอาวิชานั้นนั่นแหละมาใช”
“ใชยังไงจะหลวงพอ ฉันลืมหมดแลว เพราะตั้งแตกลับจากวัด ก็ไมไดปฏิบัติอีก ยิ่งพอ
มาลมปวยก็เลยเลิกพูดถึงไปเลย
“เอาเถอะลืมก็ไมเปนไร อาตมาจะชวยทบทวนให ก็ยังดีกวาเริ่มใหมทั้งหมด คนที่เคย
ปฏิบัติแลวอยางนอยก็ตองมีเชือ้ หลงเหลืออยูบาง ฟงนะ โยมเจ็บตรงไหน หรือที่เรียกวาเอา
ความเจ็บปวดมาเปนอารมณกรรมฐาน แลวก็กําหนด “ปวดหนอ” หรือ “เจ็บหนอ” ไปตามที่
เปนจริง ถามันทั้งเจ็บทัง้ ปวดก็กําหนดวา “เจ็บปวดหนอ เจ็บปวดหนอ” กําหนดไปเรื่อย ๆ
จนกวาจิตจะเปนสมาธิ เมื่อจิตเปนสมาธิเราก็จะรูสึกวาความเจ็บปวดนั้นมันคลายลง โยมทํา
ไดไหมละ”
“จะ คิดวาคงทําได”
“ตองทําไดซี อยาไปคิดวาคงทําได ใหตั้งใจใหแนวแนลงไปเลยวาตองทําได โยมตอง
ใชสติขมทุกขเวทนาใหได เขาใจหรือยัง”
“เขาใจจะ ขอบพระคุณหลวงพอมาก ถาหลวงพอมีเวลา กรุณามาเยี่ยมฉันอีกนะจะ
ฉันคงอยูไปอีกไมนาน อยางนอยหลวงพอก็จะไดมาชวยสงวิญญาณฉันใหไปสุคติ” นางปน
พูดอยางคนที่เห็นการเวียนวายตายเกิดเปนเรื่องปกติธรรมดา
“ไมตองใหอาตมาสงหรอก โยมสงเองก็ได เราเคยปฏิบัติแลวเราก็รูแลวนี่วาทางไหน
เปนยังไง ถาเราอยากจะไปทางสายนั้น เราจะตองปฏิบัตอิ ยางไร”
“รูจะ แตเวลาปฏิบัติมันทําไมไดอยางที่รู”
“นั่นแสดงวาโยมรูไมจริง ถารูจริงตองปฏิบัติได จําไวนะโยม วันนี้ อาตมามาใหสติ
โยมหลายเรื่องดวยกัน และถาโยมปฏิบัติตามได โยมก็จะพนทุกขได อาตมาลาละ” นายขํา
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๒๗

Page 6

กุลีกุจอตามมาสงทานที่รถ ซึ่งนายสมชายลงมารูอยูตั้งแตไดยินวาทานจะกลับ ทานพูดให
กําลังใจนายขําวา
“อดทนเอาหนอยนะโยมนะ คิดเสียวาเคยทํากรรมรวมกันมา โยมปนเขาคงจะเคย
ปรนนิบัติโยมมาแตครั้งอดีต โยมก็เลยตองมาทําใหเขาบาง ก็ใช ๆ หนี้กันเสียใหหมดจะไดไม
ตองมีเวรมีกรรมตอกัน”
“ครับหลวงพอ” ชาตินี้ผมเกิดมาใชหนี้ลูกใชหนี้เมีย ก็จะตั้งหนารับกรรมไป
จนกวาจะตาย ชาติหนาชาติไหนผมจะไมเกิดเปนไอขําอีกแลว ขอเกิดเปนพระอยาง
หลวงพอดีกวา จะไดตัดภพตัดชาติใหสิ้นไป” พูดอยางคนที่เข็ดหลาบกับชีวิต
“ดีแลว อาตมาขออนุโมทนา ถาโยมตองการอยางนั้น ก็ขอใหอธิษฐานจิตแลวหมั่น
สวดมนตภาวนา ถาจิตถึง โยมก็จะไดเปนดังที่อธิษฐาน อาตมาลาละนะโยมนะ”
“ครับ ขอบพระคุณมากครับหลวงพอ ขอบพระคุณที่ไดเตือนสติ ทําใหผมมีกําลังใจ
ตอสูกับชีวติ ตอไป ขอใหหลวงพอไดบรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วนะครับ” เปนคําอวยพรที่
ถูกใจทานพระครูยิ่งนัก แมจะตระหนักดีวา การจะบรรลุถึงจุดหมายไดเร็วหรือชานั้น
ยอมขึ้นอยูกับความเพียรของตนเองเปนสําคัญก็ตาม
รถเคลื่อนออกพนบริเวณบานมาแลว นายสมชายจึงเอยขึ้นวา
“หลวงพอนั่งคุยอยูไดตั้งนมตั้งนาน ไมรูสึกเหม็นบางหรือไง ขนาดผมนั่งอยูหาง ๆ ยัง
แทบอวก” ทานพระครูไมตอบแตกลับถามขึ้นวา “เธอเห็นลูกสาวเขาไหม คนที่ขับรถบีเอ็ม
นะ ชางนาเกลียดเสียเหลือเกิน”
“นาเกลียดอะไรกัน เขาสวยออกเสียดายที่ผมเกิดชาไปหนอย ไมงั้นผมจีบแลว ทั้งรูป
สวย รวยทรัพย นับวิชา”
“เธอก็เห็นแตรูปภายนอก ทรัพยภายนอกเทานั้นแหละ แตรูปภายในทรัพยภายในเธอ
ไมเห็น”
“ก็ไมจําเปนจะตองเห็นนี่ครับหลวงพอ”
“จําเปนสิสมชาย ทําไมจะไมจําเปน เพราะคนเขาคิดอยางเธอนี่แหละ ชีวติ คูสมัยนี้มัน
ถึงหาความสุขไมได เพราะดูกันแคภายนอกนี่เอง”
“ผมไมเถียงหลวงพอดีกวา ชักปวดหัวตะหงิด ๆ แลว วันนีเ้ จอแตเรื่องหนัก ๆ ทั้งนั้น
ทําไมผมจะตองมาเจอเรื่องหนัก ๆ ในวันพฤหัสบดีซึ่งเปนวันที่ผมเกิด”
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“เอาละ ไหน ๆ ก็เจอแตเรื่องหนัก ๆ มาแลว ก็มาเจออีกเรื่องหนึ่งก็แลวกัน เอาหนัง
เสียวันเดียว วันอื่นจะไดไมหนัก เธอรูหรือเปลา ฉันเห็นกฎแหงกรรมแมหนูที่ขับบีเอ็ม
นั่นแลว ในอนาคตเขาจะตองเปนอัมพาตเหมือนแมเขา แลวลูกเขาก็จะไมมา
ปรนนิบัติ ยิ่งรายไปกวานั้นคือ สามีเขาก็จะทิ้งเขาไปมีเมียใหม จะไมมาคอยดูแล
เหมือนที่พอเขาดูแลแมเขา”
“ถึงวาซี หลวงพอถึงไดคาดคั้นเขานัก ใหเขาซักผาใหแม หลวงพอตองการจะชวยเขา
นี่เอง แตเขาก็ไมยอมรับความหวังดีของหลวงพอ นาสงสารจริง ๆ นี่ถาผมอายุเทาเขาก็คงไม
คิดจะจีบแลว ผมขี้เกียจมานั่งซักผาขี้ผาเยี่ยวให คงเหม็นตายแน ๆ” นายสมชายทําทา
สะอิดสะเอียน
“ฉันถึงวามันเปนกรรมไงละ กรรมที่ไมมีผูใดจะชวยได ฉันก็พยายามแลวแตมันไม
สัมฤทธิผล ก็ตองปลอยใหเปนไปตามกรรมดังพุทธพจนทวี่ า ..กมฺมุนา วตฺตตี โลโก – สัตว
โลกยอมเปนไปตามกรรม”
มีตอ........๒๘

สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๒๗

Page 8

