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๒๙...
วันรุงขึ้นหลังจากฉันภัตตาหารเชาเสร็จแลว ทานพระครูจึงเดินทางไปเยี่ยมมารดา
ของเถาแกบัวเฮงที่อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี นายบัวเฮงนําทานเขาไปในหองมารดา ซึ่งมี
ลูกหลานหอมลอมอยูเต็ม เห็นทานมา พวกเขาพากันดีใจราวกับเทวดามาโปรด
“หลงพอชวยอีลวย ชวยใหอีพูกกะลูกกะหลางหนอย อีไมยอมพูกมาสามวังเลี้ยว”
ภรรยาของนายบัวเฮงบอกใหทานชวย
“ก็อีจะไปอยูแ ลว จะใหอพี ูดอะไรอีกละ แลวทําไมจะตองพูดดวย” ทานยอนถาม
“ตองพูกซีหลงพอ ก็อียงั ไมลายแบงสมบัก อียังไมลายบอกวานาจายกใหใค ไลยกให
ใค เงินในทานาคางยกใหใค” ลูกสะใภของคนที่นอนแบ็บอยูบนเตียงสาธยาย
“จริงครับหลวงพอ แมยงั ไมไดแบงสมบัติใหพวกเรา เกิดแกตายไปตอนนี้ พวกพี่ ๆ
นอง ๆ คงวิวาทกันเพราะเรื่องสมบัต”ิ ลูกชายคนรองซึ่งเปนครู เห็นดวยกับพี่สะใภ ผูมา
เยือนรูสึกสลดใจแทนคนที่กําลังจะตาย จึงพูดขึ้นวา
“แหม อาตมานึกวาโยมหวงคนเจ็บ ที่แทก็หวงสมบัตินี่เอง”
“โธ หลวงพอคะ เรื่องเงินเรื่องทองมันไมเขาใครออกใครนะคะ หวงแมพวกเราก็หวง
แหละคะ แตขณะเดียวกันเราก็หวงตัวเองดวย ถาแมตาย หนูคงเดือดรอนกวาเพื่อนเพราะยัง
ไมไดทํางาน เรียนก็ยังไมจบ” ลูกสาวคนสุดทองพูดขึ้น พวกหลาน ๆ ซึ่งยังไมรูประสีประสา
พากันวิ่งเลนเปนที่ครื้นเครง
ทานพระครูมองคนเจ็บอีกครั้ง
หนอนตัวโตขนาดเทานิ้วกอยไตออกมาจากผาหม
ทานนึกแปลกใจวาคนปวยยังไมทันตาย แตทําไมมีหนอน จึงบอกใหนายบัวเฮงเลิกผาหมขึ้น
ดู
“ตายจริงเถาแก ทําไมปลอยใหหนอนขึ้นแมอยางนี้ละ” ทานพูดเชิงตําหนิเมื่อเห็น
หนอนไตยั้วเยี้ยอยูที่ตัวผูปวย
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“ไมรูมันมาไดยังไงครับหลวงพอ ผมก็ชวยกันเก็บทิ้งไปหลายตัวแลว” ลูกชายที่เปน
ครูพูด
“มังไตมาจากแผขางหลัง” นายบัวเฮงพูดพรอมกับจับมารดาใหอยูในทานอนตะแคง
จริงดังที่เขาพูด แผนหลังบริเวณกระเบนเหน็บเปนแผลเนาลึกจนถึงกระดูก หมูหนอนกําลัง
เจาะกินน้ําเลือดน้ําหนองกันใหยุบยั่บไปหมด
สภาพของคนเจ็บในเวลานี้ไมตางไปจาก
ซากศพที่ยังมีลมหายใจ
เจาอาวาสวัดปามะมวงอยากรูตนสายปลายเหตุจึงกําหนด “เห็นหนอ” แลวก็ไดรู ได
เห็นกฎแหงกรรมของนางกิมหงอยางจะแจง
นางกิมหงสะสมบาปไวมากตั้งแตสาวจนแก กระทั่งกลายเปน อาจิณณกรรม อาชีพ
คาขายและออกเงินกู เปดโอกาสใหนางไดสรางกรรมชัว่ ดวยการฉอโกงลูกคาและลูกหนี้ จน
สรางความร่าํ รวยใหตัวเองถึงขนาดมีสมบัตพิ ัสถานมากมายใหลูกหลานมานั่งยื้อแยงกันใน
ขณะที่นางกําลังจะตาย!
“เอาละ ถาอยากใหคนเจ็บพูด ก็ขอใหทุกคนออกไปจากหองใหหมด รอใหอาตมา
เรียกเสียกอนแลวจึงเขามา” ทานออกคําสั่ง ลูกหลานทําทาลังเลนิดหนึ่ง ในที่สดุ ก็พากัน
ออกไปแตโดยดี “ชวยเรียกคนขับรถของอาตมาเขามาในที่นี้ดวย” ทานไมตองการอยูสองตอ
สองกับสตรีเพศในที่ลับตาคน แมสตรีนั้นอายุมากกวาทาน และกําลังอยูในสภาพใกลตายก็
ตาม
“สมชายล็อคประตูดว ย” ทานสั่งลูกศิษยเพื่อกันคนแอบฟง
“อาซิ้ม อาตมารูวาลื้อพูดได แตทลี่ ื้อไมยอมพูด เพราะโกรธที่ลูกหลานมาแยงสมบัติ
กันตอหนาลื้อใชไหม”
“ใชเลี้ยวหลงพอ อั๊วะโกกมัง เกียกพวกมังทุกคง” คนเจ็บพูดเสียงแหบพรา หากทาน
ก็ไดยินชัดเจน เพราะกําหนด “ฟงหนอ”
“ซิ้ม ถาลื้อโกรธลื้อเกลียดพวกเขา ลื้อก็จะไปไมดี ไหน ๆ ก็จะไปแลวทําใจใหสบาย
แลวก็จัดการอะไรตอมิอะไรเสียใหเรียบรอย รูตวั หรือเปลาวาลื้อนะสะสมบาปไวมาก อาตมา
เห็นหมดแลว จึงอยากจะชวยใหสติแกลื้อ อยากใหอาตมาชวยไหม” ทานถาม แมจะรูสึกสลด
ใจ หากในความสลดใจนั้นมีความเมตตาปรานีแฝงอยู ทานจึงตองชวยเขาไมวาเขาจะเปนคน
ดีหรือคนชั่วก็ตาม
“อยาก” นางกิมหงตอบดวยเสียงอยูในลําคอ
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“ถาอยากก็ตองอโหสิกรรมตอเจากรรมนายเวรเสียกอน พอจะจําไดไหมวา ทําเวรทํา
กรรมไวกับใครเขาบาง” ทานถามพรอมกับแผเมตตาให นางกิมหงรูสึกมีกําลังขึ้น สมองที่ตอื้
ตันกลับปลอดโปรง ระลึกรูบาปกรรมที่ทําไวครบถวน
ภาพเหตุการณและเรื่องราวตาง ๆ ไหลเขามาสูหวงสํานึกเหมือนภาพยนตรที่เขาฉาย
เร็ว ๆ ใหดู เริ่มตั้งแตภาพแมหนูนอยวัยแปดขวบกําธนบัตรใบละรอยมาซื้อของที่รานของ
นาง
“อาซิ้มซื้อขาวเหนียวสามลิตร กลวยน้ําวาสองหวี มะพราวขูดสองกิโล น้ําตาลทราย
ครึ่งกิโล” แมหนูอานรายการที่มารดาจดมาให นางจัดของใหตามรายการ และทอนเงินใหเปน
ที่เรียบรอย บังเอิญแมหนูหอบของไปไมหมด จึงออกปากฝากขาวเหนียวไวแลวหิ้วของอื่น ๆ
กลับไปบาน
ทันทีที่เด็กหญิงออกจากราน
นางก็ควาถุงขาวเหนียวมาเทกลับคืนไวในกระสอบ
ครูใหญ ๆ แมหนูกก็ ลับมาทวงถาม “อาซิ้มหนูมาเอาขาวเหนียวที่ฝากไว”
“ขาวอาไล อั๊วะไมลู ไมเห็งมีใคมาฝาก” นางปฏิเสธหนาตาเฉย ไมวาแมหนูจะออน
วอนขอรองอยางไร นางก็บอกวาไมรูทาเดียว เด็กหญิงเดินกลับไปบอกมารดาที่บาน ผูหญิง
คนนั้นมาที่รา น ถือไมเรียวมาดวย เมื่อนางบอกวาไมรูเรือ่ งขาวเหนียวที่เด็กอางวาฝากไว
หญิงนั้นเขาใจวาลูกยักยอกเงิน จึงใชไมเรียวตีเด็กหญิงตอหนานาง ตีจนลายไปทั้งตัว เสร็จ
แลวจึงซื้อขาวเหนียวสามลิตรกลับไปบาน เปนขาวเหนียวที่นางเพิ่งเทคืนกระสอบนั่นเอง
ถัดจากภาพเรื่องราวของเด็กหญิง ก็เปนภาพที่นางโกงกิโลพืชผลที่พวกชาวไรนํามา
ขาย โดยใชเทายันกนเขงไวขณะชั่งดวยตราชั่งคันยาว การกระทําเชนนั้นทําใหนางสามารถ
โกงน้ําหนักพืชผลไดเขงละประมาณสามถึงหากิโลกรัม วันหนึ่ง ๆ ตองชั่งเปนสิบ ๆ เขง ก็
เทากับนางโกงเขาวันละสามสิบถึงหาสิบกิโลกรัม
ตอจากเรือ่ งโกงกิโล ก็เปนเรื่องโกงดอกเบี้ยลูกหนี้ โดยทําหลักฐานปลอมขึ้นใช
สารพัดสารพันที่นางฉอโกงและฉอฉล คงเปนเพราะความชั่วรายของนาง จึงทําใหถูกหนอน
กินทั้ง ๆ ที่ยังไมทันตาย ไหนจะทุกขเรื่องลูกหลานซึ่งบัดนี้นางไดตระหนักแลววา พวกเขา
ไมไดรัก ไมไดหวงนาง แตละคนรักและหวงตัวเองกันทั้งนัน้ คิดถึงตอนนี้นางยิ่งโกรธเคือง
ลูกหลานมากขึ้น จึงบอกทานพระครูดวยความเจ็บใจวา “หลงพอ อั๊วะยกสมบักใหลื้อทั้งหมด
ลื้อเอาไปใหหมกเลยนะ อั๊วะทาหวาย”
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“ไมไดหรอกซิ้ม อาตมารับไมได เพราะมันไมใชของบริสุทธิ์ ลื้อไดมาดวยความทุจริต
ถาลื้ออยากไดบุญ ก็แบงใหลูกหลานอยางยุติธรรมก็แลวกัน ประเดี๋ยวพวกเขาเขามา ลื้อก็
บอกเขาเสียวาจะใหอะไรแกใคร อาตมาเปนพยานให”
“อั๊วะอยากคึงเขา คึงคงที่อั๊วะโกงมังมา” นางบอกดวยความกลัวบาป
“ไมตองทําอยางนั้นก็ได มันยุงยาก เอาเถอะ เดี๋ยวอาตมาจะสอนใหขออโหสิกรรม
แลวลื้อจะตองสอนลูกสอนหลานวาใหเลิกหากินในทางทุจริต ชวยกันทําบุญทําทานแลวอุทิศ
สวนกุศลไปใหลื้อ ทําไดไหมเลา” ทานแนะแนวทาง
“ทําลาย อั๊วะทําลาย หลงพอ เลียกพวกมังเขามา อั๊วะจาไปเลี้ยว”
นางกิมหงพูดอยางอยากจะละทิ้งสังขารนั้นเสียเร็ว ๆ
“สมชายเปดประตูเรียกพวกเขาเขามา” ทานสั่งคนเปนลูกศิษย
เมื่อคนเหลานั้นเขามาในหองก็ใหรูสึกแปลกใจที่คนเจ็บพูดจอย ๆ พลังเมตตาที่ทา น
พระครูแผใหบวกกับกําลังใจของตัวเอง ทําใหนางกิมหงลืมความทุกขทรมานไดชวั่ ครู นาง
จัดการแบงสมบัติใหลูกหลาน สั่งสอนใหเขาหากินในทางสุจริต “ถาพวกลื้อทําอยางอั๊วะ ก็
ตองถูกหนอนกินตั้งแตยงั ไมตาย แลวจาลูวา มังทอลามางชิกหายเลย” พูดจบนางก็หลับตา
นางพยายามนึกถึงดวงหนาของทานพระครู
ความเจ็บปวดและเหนื่อยลากลับคืนมาอีก
จนกระทั่งหมดลมหายใจเฮือกสุดทาย
“แม”
“อามา” เสียงลูกหลานรองตะเบ็งเซ็งแซ เพิ่งจะมองเห็นคุณคาของคนที่จากไป ทาน
พระครูตองพูดปลอดใจอยูหลายนาทีกวาพวกเขาจะระงับความโศกาอาดูรไวได
“เอาละ เขาไปดีแลว หมดหนาที่ของอาตมาแลว จะไดลากลับเสียที เรื่องศพก็จัดการ
ไปตามประเพณีก็แลวกัน ที่สําคัญอยาลืมทําบุญอุทิศสวนกุศลไปใหผูตายดวย เขาจะไดไม
ตองไปรับโทษนาน” ทานแนะนําสั่งสอนเสร็จสรรพ แลวจึงลากลับ เพราะจะตองเขาเมืองไป
รวมในงานฉลองพัดยศของเจาคณะจังหวัด ซึ่งจะเริ่มเมื่อเวลาสิบสี่นาฬิกาตรง
“หลวงพอ ถาผมไมเห็นกับตาเปนไมยอมเชือ่ เด็ดขาดวาคนถูกหนอนขึ้นทั้ง ๆ ที่ยังไม
ตาย นี่ขนาดเห็นกับตาก็ยังไมอยากจะเชือ่ ผมฝนไปหรือเปลาครับหลวงพอ” นายสมชาย
แสดงความประหลาดใจพลางก็สัพยอกทานไปดวย
“โลกนี้มันก็เหมือนความฝนอยูแลวสมชายเอย บางครั้งคนบางคนก็สามารถฝนไดโดย
ไมตองหลับ เชน เธอเปนตน”
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“ตนอะไรครับหลวงพอ ผมเปนตนอะไร ตนมะมวงหรือตนมะปราง” ลูกศิษยตั้งใจยั่ว
อาจารยเพื่อคลายความเครียด ภาพคนเจ็บถูกหนอนชอนไชยังติดหูติดตาชวนใหคลื่นเหียน
อาเจียนยิ่งนัก ไหนจะกลิ่นเหม็นคลายกลิ่นซากศพนั่นอีกเลา
“ตนตระกูลยวน” ทานพระครูตอบ
“งั้นผมก็เปนญาติกับหลวงพี่บัวเฮียวนะซีครับ เพราะหลวงพี่ก็เปนญวน” ลูกศิษยวัด
ไปไดเรื่อย ๆ
“มัวพูดมากอยูนั่นแหละ เรงเครื่องหนอย ประเดีย๋ วจะไมทันงานเขา” ทานกําชับ
“เหยียบสองรอยเลยดีไหมครับ”
“จะไปเอาที่ไหนอีกยี่สิบละ ก็ที่เขาใหไวมันแครอ ยแปดสิบเทานั้นเอง” ทานหมายถึง
หนาปดบอกอัตราความเร็วของรถ
“ก็เอาที่หลวงพอไงครับ หลวงพอก็เพิ่มพลังจิตเขามาอีกยี่สิบ รับรองวาไปเร็วราวกับ
เหาะ”
“อยาเพิ่งเลย ฉันยังไมอยากตาย ยังมีภารกิจที่ตองทําอีกมาก ถาเธอเบื่อชีวิต จะตาย
ไปกอนก็ได ฉันอนุญาต”
“ผมยังไมกลาตายหรอกครับ เดี๋ยวไมมีคนขับรถใหหลวงพอ”
“ตายไปแลวก็มาขับใหได ดีเสียอีก จะไดไมตอ งพูดมากใหฉันรําคาญ หยุดพูดไดแลว
นะ ฉันจะแผเมตตาใหพวกสัมภเวสีเขาหนอย” แลวทานก็นั่งหลับตานิ่งอยู คนที่ทาํ หนาที่ขับ
รถจึงตองสงบปากสงบคําลง
งานฉลองพัดยศของทานเจาคณะจังหวัด ถูกจัดขึ้นอยางมโหฬาร โดยการรวมแรง
รวมใจของบรรดาศิษยานุศิษยซึ่งมีทั้งครู ตํารวจ ทหาร และพอคา ประชาชน
เมื่อไปถึง ทานพระครูจึงเขาไปยั้งเตนทปะรําพิธี ซึ่งจัดอาสนะไวตอ นรับพระสงฆทมี่ า
รวมงาน โดยเรียงลําดับอายุพรรษา ทานไดที่นั่งติดกับหลวงตาสูงอายุรูปหนึ่ง ถัดจากทาน
เปนหลวงพอซึ่งแมอายุจะมากกวา หากอายุพรรษานอย เพราะบวชตอนอายุมากแลว
จํานวนพระสงฆที่จะมารวมในพิธีนมี้ ีทั้งหมด ๙๙ รูป นั่งเรียงรายดูเหลืองอรามไปทั้งปะรําพิธี
มีเตนทขนาดใหญขึงไวกวาสิบหลัง เพื่อใหบรรดาผูมารวมงานไดนั่งฟงพระเจริญพระพุทธ
มนต
เหลือเวลาอีกหนึ่งนาที พระสงฆ ๙๙ รูป ก็จะเจริญพระพุทธมนต ทันใดนั้นไดเกิด
ลมบาหมูพัดกรรโชกขึ้น ความแรงของลมไดหอบเตนทหลังที่ติดกับปะรําพิธีขึ้นสูงถึง
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ระดับยอดไม เสาเตนทซึ่งเปนเหล็กแทงยาวไดหลุดออกและพุงเขาใสทานพระครู ถูก
ปากครึ่งจมูกครึ่ง เลือดแดงฉาน ทามกลางความตะลึงงันของพระและฆราวาสที่เห็น
เหตุการณ
เจาอาวาสวัดปามะมวงรูสึกเจ็บราวใจจะขาด ทานสํารวมจิตกําหนด “เจ็บหนอ เจ็บ
หนอ” ดวยสติอันวองไวที่ไดฝกไวอยางดีแลว ความเจ็บปวดนั้นมากมายจนทานคิดวา หาก
เปนหลวงตาหรือหลวงพอที่นั่งทางเบื้องซายและเบื้องขวาของทานโดนเขาก็คงจะตองถึงแก
มรณภาพ
เมื่อกําหนด “เจ็บหนอ เจ็บหนอ” กระทั่งจิตเปนสมาธิ สามารถขมความเจ็บปวดลง
บางแลว กฎแหงกรรมก็ฉายแวบขึ้นในมโนทวาร
ทานเห็นตัวเองกําลังเก็บกวาดลานวัด พบไมทอนหนึ่งวางเกะกะอยู จึงหยิบมันเหวี่ยง
ไปที่ใตตนปบ โดยไมทันเห็นวามีสุนัขตัวหนึ่งนอนหลับอยู ไมทอนนั้นจึงไปถูกปากและจมูก
ของสุนัขเลือดไหลโทรม มันดิ้นเรา ๆ สงเสียงรองครวญครางดวยความเจ็บปวด
ทานตองตมยาสมุนไพรกรอกปากมันอยูหลายวันจนมันหาย ดูเอาเถิด อุตสาหฝกสติ
ไวดีแลว ก็ยังมีอันพลัง้ เผลอจนได เพียงเผลอไปแคอึดใจเดียว ยังไดรับผลรายถึงปานนี้
กรรมที่ทําโดยมิไดเจตนา ก็ตองมารับผล แลวคนที่กอกรรมทําชั่วโดยเจตนานั้นเลา เขามิตอง
ทุกขทรมานกวาทานเปนรอยเทาพันทวีละหรือ
เมื่อไดสติ ผูคนก็สงเสียงเอะอะกันขึ้น โชคยังดีที่มีหมอทหารไปรวมในงาน เขาจึง
จัดการทําแผลใหทานอยางรวดเร็วดวยความชํานิชํานาญ และรูสึกแปลกใจที่ทานมิไดเปน
อะไรมาก นี่ถาหากเปนคนอื่นก็คงตองพาสงโรงพยาบาลและรักษากันอยูหลายวัน หลวงตา
กับหลวงพอที่นั่งขาง ๆ ยังแอบกระซิบกันวา “ถาเปนเรา คงกลับบานเกาแน”
เมื่อพระสงฆเจริญพระพุทธมนตเสร็จแลว บรรดาศิษยานุศิษยก็เฉลิมฉลองดวยการรํา
กลองยาวกันเปนที่ครื้นเครง ทานพระครูอยากรูวา นายสมชายไปอยูเสียที่ใด เพราะใกลเวลา
จะกลับแลว จึงตองพึ่ง “เห็นหนอ” ก็เห็นคนขับรถของทานยืนอยูกลางวงกลองยาว
เจาอาวาสวัดปามะมวงรูสึกแปลกใจ
ที่หนึ่งในจํานวนหญิงที่กําลังรายรําอยูอยาง
สนุกสนานนั้นมีลักษณะแปลกไปจากคนอื่น ๆ กลาวคือ เหนือศีรษะของหลอนมีแมลงวัน
หัวเขียวฝูงใหญกําลังบินฉวัดเฉวียนอยู ทานเพงพิจารณาวา มันเรื่องอะไรกัน ก็ไดเห็น
กฎแหงกรรมของหลอนอยางชัดเจน สตรีผูนี้เปนคนทุศีล ศีลหาขอหลอนรักษาไวไมไดจนขอ
เดียว ทานยังตั้งขอสังเกตอีกวา หนาตาหลอนเหมือนคนใกลตาย จริงอยูแ มหลอนจะแตงหนา
สวยงาม นุงหมสีสดใส หากก็มี “สัญญาณมรณะ” ปรากฏอยู
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แลวหลอนก็ลมลงศีรษะฟาดพื้น การรํากลองยาวหยุดชะงัก พวกเขาชวยกันอุมหลอน
มาวางบนเสือ่ และสิ่งอัศจรรยที่สุดก็ไดเกิดขึ้น หนอนตัวเทาเม็ดขาวสุกไตยั้วเยี้ยออกมา
จากปาก จมูก ทวารหนักและทวารเบา รางของหลอนเนาเดี๋ยวนัน้ สิ่งกลิ่นเหม็นคลุง
มาถึงที่ ๆ ทานนั่ง เสียงคนวิพากษวิจารณกนั เซ็งแซ วันนี้ทานไดเห็นคนถูกหนอนขึ้นถึง
สองคน
ทันทีที่ทานพระครูขึ้นรถ นายสมชายก็พูดจอย ๆ เขาไมรูวา สิ่งที่เขารูเขาเห็นนั้น ทาน
ก็รูก็เห็นเหมือนกัน แตเปนการรูการเห็นที่ลึกซึ้งกวา คือเห็นกฎแหงกรรมของสตรีผูนั้น
ดวย
“หลวงพอ ผมอยากตั้งชื่อวันนี้วา “วันหนอน” หลวงพอเชือ่ ไหม พอคนที่รํากลองยาว
แกหงายผึ่งหนอนก็ขึ้นเต็มตัวเลย ไดยินเขาวากันวา ยายคนนี้บาปมาก ศีลที่เขาหามไว แกก็
ละเมิดหมด ตั้งแตฆาสัตว ลักทรัพย มีชู โกหก แลวก็ขี้เหลาเมายา ตายปุบเหม็นปบเลย
กลิ่นเหม็นยังติดจมูกผมอยูนี่” คนเลาทําจมูกฟุดฟด
“สมชาย” ทานพระครูเรียกชื่อลูกศิษย
“ครับผม” ฝายนั้นขานรับ
“เงียบเถอะ สิ่งที่เธอรูนะ ฉันรูหมดแลว แตสิ่งที่ฉันรูนั้นมีบางสิ่งที่เธอยังไมรู เธอนี่แย
จริง ๆ”
“อาวหลวงพอ ไป ๆ มา ๆ ไหงมาดาผมละ”
“จะไมใหดายังไง แหมมัวแตไปดูกลองยาว ไอเราจะตายกลับไมรูแลวอยางนี้จะไมให
ดาหรือ”
“เกิดอะไรขึ้นครับหลวงพอ” ถามอยางตกใจ เจาอาวาสวัดปามะมวงจึงเลาเหตุการณที่
ทานถูกเสาเหล็กพุงใสหนาใหเขาฟงพรอมกับสรุปวา
“วันนี้เธอเรียกวา “วันหนอน” แตสําหรับฉันขอเรียกวันนี้วา “วันใชหนี้หมา” แลว
ทานก็หัวเราะหึหึ
“ดีแลวละครับหลวงพอ ใช ๆ มันเสียใหหมด จะไดไมตองเกิดอีก ก็หลวงพอบอกจะ
ไมเกิดอีกไมใชหรือครับ”
“ก็วายังงั้นแหละ แตจะเปนไปไดแคไหนยังไมรู มันก็นาคิดนะสมชายนะ ดูเอาเถิด คน
ตั้งเปนพันมันไมเลนงาน เฉพาะจะพุง มาถูกฉันคนเดียว ถูกอยางเหมาะเหม็งเสียดวย”
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“กลับไปนี่ ผมเห็นจะตองกินยาแอสไพรินสักหาสิบเม็ด” นายสมชายพูดอยางคนเบื่อ
โลกเต็มประดา
“รอยเม็ดดีกวานา” ทานพระครูตั้งใจพูดประชด
“ทําไมตองกินถึงรอยเม็ดละครับ” ถามอยางสงสัย
“จะไดตายสนิทดี ไมตองเสียเวลาพาสงโรงพยาบาล”
“แหม หลวงพอ ผมพูดเลนหรอกนา ถึงผมจะเบื่อโลกยังไง ผมก็ยังไมอยากตาย
อยากอยูมันทั้งเบื่อ ๆ นีแ่ หละ”
“ไอที่วาไมอยากตาย ๆ นะ ฉันเห็นตายมาเสียนักตอนักแลว ดูอยางยายคนที่รํากลอง
ยาวนั้นไง เธอวาเขาอยากตายหรือเปลา”
“คงไมมังครับ แตกม็ องไปแลว แถมหนอนขึน้ ทันทีเลย แหม ผมชักกลัวบาปกลัว
กรรมแลวซีครับหลวงพอ ไมอยากถูกหนอนกินเหมือนผูหญิงสองรายนั่น” เขาทําทาขยาด
“ดีแลว เธออยูใกลชดิ ฉัน ขืนไมกลัวบาปก็เสียชื่อหมด คนเขาจะวา “ใกลเกลือกินดาง”
“แตผมไมอยากกินทั้งดางทั้งเกลือแหละครับ คนเบื่อโลกยังมีอารมณยั่วเยา
“ไมกินก็ไมตองกิน” เงียบกันไปพักหนึ่ง คนเบื่อโลกก็เอยขึ้นวา
“ชีวิตคนเรานี่เอาแนอะไรไมไดเลยนะครับหลวงพอ นึกอยากจะตายก็ตายโดยไมมีป
มีขลุย”
“ออ ตองมีปม ีขลุยเสียกอนคอยตาย วางั้นเถอะ”
“แหม หลวงพอเนี่ย คราวนี้ผมพูดจริง ๆ นะครับ ผมรูสกึ วาชีวติ คนเราเอาแนนอน
อะไรไมไดเลย ขนาดรํากลองยาวอยูดี ๆ แท ๆ ยังตาย”
“ก็ในเมื่อเปนเชนนี้ เธอก็ตองหมัน่ ฝกสติเขาไว ถาสติดีเสียอยางจะตายที่ไหน เมื่อ
ไหร ก็ไมตอ งไปกังวล ไมตองไปทุกขรอน สติดีในที่นี้ ไมไดตรงขามกับสติไมดีที่แปลวาบานะ
แตหมายถึงความรูตวั ทัว่ พรอมอยูตลอดเวลา” ทานจําเปนตองขยายความ มิฉะนัน้ ก็จะเปน
การเปดโอกาสใหฝายนั้นพูดพลามตอไปอีก
“เห็นตัวอยางวันนี้แลว
มันทําใหผมนึกอะไรไดอยางนึง
คือนึกถึงโคลงที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทานทรงพระราชนิพนธไว ผมจะอัญเชิญมากลาว
ใหหลวงพอฟงนะครับ” คนพูดพยายามทําเสียงที่เจาตัวคิดวาไพเราะที่สุด....

สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๒๙

Page 8

เห็นหนากันเมื่อเชา
สายอยูสุขสบาย
บายยังรื่นเริงกาย
เย็นอยูหยอกลูกดวย

สายตาย
บายมวย
เย็นดับ ชีพนา
ค่ํามวยดับสูญ...
มีตอ........๓๐
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