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๓๑...
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๖ คุณนายดวงสุดาลงทุนขับรถมาวัดปามะมวงดวยตนเอง
ตามคําขอรองของบิดาและมารดา เถาแกเส็งกับคุณกิมงออยากมาฟงพระสงฆสวดธรรมจักร
ในวันสงทายปเกาตอนรับปใหม “นิมิตในกรรมฐาน” บอกใหมาเนื่องจากคนทั้งสองปฏิบัติ
กาวหนามากจนสามารถเกิดนิมิตไดตรงกัน
หลังจากปรึกษาหารือกันแลว จึงแจงความจํานงใหบุตรสาวทราบ บังเอิญคนขับรถ
ประจําตําแหนงของทานผูวาฯ ขอลากลับบานเพื่อไปฉลองปใหมกับครอบครัว จึงตกเปน
หนาที่ของคุณนาย ที่จะตองสงเคราะหบิดามารดา เปนการสงเคราะหที่เจาตัวเต็มใจอยางยิ่ง
ผูคนมาวัดกันมากมายตั้งแตเด็กอายุแปดเกาขวบไปจนถึงคนชราและสวนใหญจะเปน
เพศหญิง พวกผูชายคงจะพากันไปกินเหลาฉลองปใหมกันจึงไมนิยมมาวัด
บรรดาแมครัวตองทํางานหนักเปนพิเศษ เพราะแขกเหรื่อทยอยกันมาไมขาดระยะ
เวนแตผูที่มาปฏิบัติกรรมฐานซึ่งมีเปนสวนนอยเมื่อเปรียบเทียบกัน
เวลายี่สิบนาฬิกา ทุกคนไปรวมกันในพระอุโบสถ และทําวัตรเย็นรวมกับพระภิกษุทั้ง
วัด จากนั้นเจาอาวาสวัดปามะมวงแสดงพระธรรมเทศนาเปนเวลาหนึ่งชั่วโมง แลวพระภิกษุ
และฆราวาสปฏิบัติกรรมฐานจนถึงเวลายี่สิบสามนาฬิกา ปฏิบัติกรรมฐานเสร็จจึงพรอมใจกัน
แผเมตตาไปยังสรรพสัตวและเจากรรมนายเวร
ใกลเวลาเที่ยงคืน คณะสงฆเจริญพระพุทธมนตบทธรรมจักรไปจนถึงเวลาหนึ่ง
นาฬิกาของวันใหม หลังจากนั้นพระภิกษุและฆราวาสทําวัตรเชารวมกัน
เปนการตอนรับวันใหมที่เถาแกเส็งและคุณกิมงอไมเคยประสบมากอน คนทั้งสอง
“อิ่มบุญ” จนลืมความงวงและตั้งปณิธานไววา จะมาฉลองปใหมที่วัดปามะมวงทุกปจนกวา
สังขารจะไมอํานวย
การทําวัตรเชาเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลาตีสอง ทั้งพระและฆราวาสตางแยกยายกันกลับไป
ยังกุฏิของตน ผูที่ยังไมงวงก็จะปฏิบตั ิกรรมฐานตอโดยไมหลับนอน สวนคนที่ทนงวงไมไหวก็
จะนอนเอาแรงเปนเวลาสองชั่วโมง แลวลุกขึ้นมาปฏิบัติกรรมฐานตอนตีสี่
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เวลาแปดนาฬิกาของเชาวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๑๗ คุณนายดวงสุดาและผูบังเกิดเกลา
ทั้งสองจะมาลาทานพระครูกับกรุงเทพฯ เมือ่ มาถึงกุฏิของทานก็เห็นคนนั่งรอเต็มไปหมด
ทานพระครูยังไมลงมาจากชั้นบน
เสียงเอะอะโวยวายดังขึ้น ตามดวยเสียงแกวแตกดังเพลง ความอยากรูอยากเห็นวา
ไดเกิดอะไรขึ้น ทําใหคุณนายพารางอันอุดมไปดวยกอนเนื้อและไขมันออกไปยังหลังกุฏิอัน
เปนที่มาของเสียง
ภาพที่เห็นทําใหคุณนายถึงกับอาปากคาง ผูหญิงอายุประมาณสี่สิบกําลังขวางแกวใส
ผูชายวัยเดียวกัน ฝายนัน้ หลบอุตลุด กระทั่งพวกแมครัวมาชวยกันยื้อยุดหลอนเอาไว
“ปลอยกูนะ กูจะไปฆามัน” หลอนตะโกนและดิ้นรน
“ใจเย็น ๆ คะ คุณนาย นี่ในวัดนะคะ ไงก็เกรงใจหลวงพอทานมั่ง” นางบุญรับเตือนสติ
คนที่นั่งอยูในกุฏิทยอยกันออกมาดู คุณนายดวงสุดามองอยางสังเวช นึกตําหนิสตรีผูนั้นที่ไม
มีความอดกลั้นแมในวัดวาอาราม นางกิมเอ็งซึ่งมารอใหทานพระครูสอบอารมณพรอมสามี
และลูกชายเห็นคุณนายดวงสุดาเดินออกไปก็ลุกตาม
“กิมเอ็งอยาออกไป ไมใชเรื่องของเรา” คหบดีบอกภรรยา หากความอยากรูอยากเห็น
ตามวิสัยหญิง ทําใหหลอนขัดคําสั่งของผูเปนสามี พอออกไปก็สบตาเขากับสตรีทดี่ ูเหมือน
กําลังบาคลั่งคนนั้น เลยถูกหางเลขเขาอยางจัง
“มองอะไร ระวังเถอะอีกพวกชอบเสือกเรื่องของชาวบาน กูจะตบลางน้ําเสียใหเข็ด”
หลอนวาใสหนานางกิมเอ็ง ภรรยาคหบดีถอยกรูดเขามาตามดวยภรรยาผูวาราชการจังหวัด
คนแรกเขามานั่งขาง ๆ สามีพลางนึกในใจวา “อยูดีไมวาดีนะเรา ถูกดาฉลองปใหมแตเชา
ซวยชะมัด”
คุณนายดวงสุดาไมถึงกับเขามานั่ง เพราะอยากรูหลอนจึงเดินไปดอม ๆ มอง ๆ อยู
แถว ๆ ประตูหลังกุฏิ ผูหญิงคนนั้นสะบัดแขนอยางแรงหลุดจากการเกาะกุม หลอนวิ่งไปควา
ไมไดทอนหนึ่ง จึงตรงเขาไปหาคนเปนสามี ฝายนั้นรีบวิ่งไปที่รถเกงไขกุญแจเขาไปนั่งประจํา
ที่คนขับไดอยางหวุดหวิด คนเปนเมียกนดาหยาบ ๆ คาย ๆ ใชไมทุบกระจกหนารถจนราว
เปนทาง หลอนกระชากที่ปดน้ําฝนหนารถออกมา มันบาดมือหลอนจนเลือดแดงฉาน สามี
หลอน สตารทรถ หลอนจึงวิ่งไปขวางหนาเอาไว
“เอาเลย มึงชนกูซะใหตายเลย” สามีบีบแตรเปนการเตือนใหถอยหากภรรยาไมยอม
ถอย เขาจึงยื่นหนาออกไปตะโกนวา “ไมถอยกูชนจริง ๆ นะ” แลวเรงน้ํามันอยางแรงเปนการ
ขู ถาหลอนไมถอยเขาก็จะชนใหตายไปเสียเลย
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“ผูพันอยาชนคะอยา” พวกแมครัวรองเสียงหลง คนหนึ่งวิ่งไปยืนคูกับผูหญิงคนนั้น
คิดวาคนขับคงไมกลาชน
“ปาถอยออกไป ไมงั้นผมชนนะ” ผูท ี่ถูกเรียกวา “ผูพัน” ตะโกนบอกและทําทาออกรถ
หญิงผูบาคลั่งกระโดดขึ้นไปยืนหราบนกระโปรงหนารถใครคนหนึ่งพูดขึ้นวา
“ปาไปเรียกคุณนายลงมาเถอะ ประเดี๋ยวผูพันแกแกลงขับเร็ว ๆ คุณนายก็ตกลงมา
คอหักตายหรอก”
“เฮย ใครมันจะฆาเมียไดลงคอวะ ลูกเตาก็มีดวยกัน โนนยืนตัวสั่นงันงกอยูโนน” “ปา”
หรือนางบุญรับชี้ไปที่เด็กชายหญิง อายุประมาณหกเจ็ดขวบที่ยืนอยูกับพี่เลี้ยง คุณนายดวง
สุดามองไปที่เด็กทั้งสองซึ่งยืนหางจากหลอนประมาณสามวา
หนาตาทาทางของแกดูตื่น
ตระหนก หัวใจดวงนอยคงแทบจะแหลกสลาย เพราะการกระทําของพอกับแม คุณนายไม
เขาใจเลยวาเหตุใดสองคนนั่นจึงทํารายจิตใจลูกไดถึงปานนี้
เสียงแมครัวคนที่สาวกวาบอกนางบุญรับอีกวา “เร็ว ๆ ซีปา ไปเอาตัวคุณนายลงมา
หนอย ฉันวาผูพันแกกลาฆาคุณนานนะ ผูชายทีก่ ําลังหลงเมียนอยนะ ฆาเมียหลวงไดนะปา”
“ถายังงั้นพวกเอ็งก็ไปชวยขาหนอย ไปเร็ว ๆ เขา” นางชักชวนพรรคพวกพลางวิ่ง
นําไปที่รถ ผูชายคนนั้นกําลังเคลื่อนรถออก ปาคนที่ไปยืนขวางรีบพาตัวเองหลบออกมาดวย
กลัวตาย ผูหญิงบาคลั่งที่ยืนหราอยูบนกระโปรงรถ ก็เปลี่ยนเปนนั่งยอง ๆ หันหนาเขาหา
คนขับ ชี้หนาดาปาว ๆ สลับกับเสียงกรี๊ด ๆ แสบแกวหู นางบุญรับวิ่งไปเคาะกระจกดาน
คนขับ โกหกหนาตาเฉยวา “ผูพันหยุดกอน หลวงพอเรียก” ผูพันเหยียบเบรค หากยังไมยอม
ลงมาจากรถเพราะกลัวภรรยา
“คุณนายลงมาเถอะคะ หลวงพอทานเรียก “นางบอกผูหญิงที่กําลังบาคลั่ง สงสาร
หลอนจับใจ เพราะรูเรือ่ งราวของหลอนเปนอยางดี “ผูพันทํารายจิตใจหลอนเกินไป อาจ
หาญควงเมียนอยมากราบอวยพรหลวงพอ ทั้งที่รูวาจะมาพบหลอนที่นี่ แลวเมียนอย
ก็ไมใชใครที่ไหน เปนเพื่อนรักเพือ่ นใครของหลอนนั่นเอง อุตสาหพามาเขากรรมฐาน
กินดวยกัน นอนดวยกันอยูที่วัดนี้ แลวจู ๆ ก็มากลายเปนเมียนอยของผัวหลอน หาก
นางบุญรับเปนหลอนก็คงแคนแทบกระอักเหมือนกัน
ไดยินวาหลวงพอเรียก คุณนายราศีก็ไดสติ หลอนหยุดดาและหยุดรองกรี๊ด ๆ
กระโดดลงจากกระโปรงรถอยางระมัดระวังแลวเดินเชื่อง ๆ เขาไปในกุฏิ
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พันเอกประวิทยเห็นภรรยาเดินไปยังกุฏิทานพระครู คิดวาหลอนคงจะตอง “ฟอง”
ทานเกี่ยวกับความผิดของเขา จะยอมใหหลอนฟองขางเดียวไมได เขาตองตามไปชี้แจง ทาน
จะไดไมฟงความขางเดียว คิดไดดังนี้จึงกาวลงจากรถเดินตามภรรยาไปหาง ๆ
คุณนายราศีเขามานั่งคอยทานพระครูตรงหนาอาสนะ พยายามสงบสติอารมณอยาง
ที่สุด ครั้นเห็นหนาผูเปนสามี ความคั่งแคนประดังขึ้นมาอีก หลอนควาไดถวยน้ําชาก็ขวางไป
ที่ใบหนาของเขา ถวยกระเบื้องปะทะเขาตรงหนาผากอันลานเลี่ยน ยังผลใหมันบวมปูดเขียว
ปดขึ้นในพริบตา พันเอกวัยสี่สิบมีอาการ “เลือดขึ้นหนา” เขาตรงเขาหาภรรยา ตบหนา
หลอนฉาด ๆ ไปหลายทีจนหนาซีดเซียวนั้นหันซายหันขวาไปตามแรงตบ
คนที่นั่งรออยูลุกขึ้นหาม พวกผูชายจับผูพัน พวกผูหญิงจับคุณนายราศี กุฏิอันเงียบ
สงบของทานพระครูจึงกลายเปนโรงงิ้ว
“ไปตามหลวงพอลงมาเร็ว ๆ เขา” คหบดีสั่งนายสมชายซึ่งยืนอาปากคางดูเหตุการณ
อยู เด็กหนุมจึงวิ่งขึ้นไปยังกุฏิชั้นบน ละล่ําละลักบอกทานพระครูวา
“เกิดเรื่องใหญแลวครับหลวงพอ ผูพันกับคุณนายใชกุฏิหลวงพอเปนเวทีมวยไปซะ
แลว หลวงพอลงไปเปนกรรมการหนอยเถอะครับ ไมงั้นคุณนายราศีไดหมดราศีกันคราวนี้
แหละ” แมจะอยูในภาวะที่เรียกวาหนาสิ่งหนาขวาน หากนายสมชายก็ยังอุตสาหมีแกใจสราง
อารมณขัน
“หามไมไดหรอกสมชาย เรื่องของผัวเมีย ฉันไมกลาเขาไปยุงหรอก” ทานพูดดวย
เสียงปกติ ไมตื่นเตน ไมยินดียินราย เพราะจิตของทานมั่นคงแลว ไมหวั่นไหวสั่นคลอน ไม
วาอะไรจะเกิดขึ้น
“แลวถาเกิดเขาฆากันตายในกุฏิหลวงพอละ เรือ่ งมิดังไปถึงไหน ๆ หรือ” เด็กหนุมมี
ทาทีกังวล
“ไมถึงยังงั้นหรอกสมชาย ถาเขาตีกันอยูที่กุฏิฉัน หรือยูในบริเวณวัดปามะมวง เขาจะ
ไมตาย เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุมครองอยู แตถาพนเขตวัดไปเมื่อใด รับรองวาตายทัง้ คู สองคน
นี้กําลังชะตาขาด ถาเธอกลัวเขาตายก็ลงไปดูลาดเลาก็แลวกัน อยาใหเขาออกนอกเขตวัด”
ทานสั่งเสียงเรียบ
ลูกศิษยกนกุฏิจึงจําตองลงมาขางลาง เมื่อเขาเปดประตูออกมา ทุกคนก็ชะเงอมอง
ดวยคิดวาเปนทานพระครู การตะลุมบอนของสองสามีภรรยาก็ชะงักลง
“ประเดี๋ยวหลวงพอจะลงมา” เขาบอกทุกคนในที่นั้น ไดยินวาหลวงพอจะลงมา
คุณนายราศีก็หยุดอาละวาด นายสมชายจัดการหาหยูกยามาทําแผลใหหลอน แผลซึ่งถูกที่
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ปดน้ําฝนบาด พวกผูชายก็หายาหมองมานวดหนาผากบริเวณที่ปูดโปออกมาใหพนั เองประ
วิทย คุณนายดวงสุดาใจเตนไมเปนส่ําตลอดเวลาที่เกิดเหตุการณ สวนบิดามารดาของหลอน
เพียงแตตกใจเล็กนอยดวยไดฝกจิตไวดีแลว
ครูใหญ ๆ ทานพระครูจึงเปดประตูออกมา ทุกคนตางทําความเคารพดวยการกราบ
สามครั้ง ทานเดินไปนั่งยังอาสนะ พันเอกประวิทยและภรรยานั่งหมอบอยูตอหนาทาน
คุณนายราศีรองไหกระซิก ๆ
“มีอะไรก็คอ ย ๆ พูดคอย ๆ จา กันก็ได ทําไมถึงตองลงไมลงมือกัน” ทานพูดเสียง
เบาจนเกือบเปนกระซิบ ดวยตองการใหไดยินกันเพียงสามคน
“หลวงพอคะ หนูทนไมไหวแลว เขาทํารายจิตใจหนู ทํารายจิตใจลูก” คุณนายราศีพูด
เสียงปนสะอื้น
“ก็เราอยาไปยอมใหเขาทํารายซี ใจของเราไปใหคนอื่นมาทํารายไดยังไง ไหนเขาทํา
ยังไงวาไปซิ”
“ก็เขาพาเมียนอยมาอวดหลวงพอ เขากลาฉีกหนาหนู ใคร ๆ เขารูกันทั้งวัดวา เขา
เปนสามีหนู แลวอยู ๆ เขาก็ควงคนอื่นมา” คุณนายวัยสี่สิบเลาดวยความเคียดแคน
“คนอื่นที่ไหนกัน เพื่อนคุณนายไมใชหรือ อาตมาเคยเห็นเขามาเขากรรมฐาน
กับคุณนาย อยูกุฏิเดียวกันอีกดวย”
“นั่นซีคะ เพราะอยางนี้หนูถึงไดแคนใจมาก ทั้งเพื่อนทั้งผัวรวมหัวกันทรยศ”
หลอนสะอื้นฮัก ๆ
“ทีมันทรยศผมละครับหลวงพอ เวลาผมไปราชการตางจังหวัด มันก็เอาคนขับรถเขา
ไปนอนในหองแทนผม” ทานพระครูอยากรูความจริงวาคุณนายราศีประพฤติเชนนั้นจริง ๆ
หรือวาพันเอกประวิทยคิดมากไปเอง ทานจึงใช “เห็นหนอ” ตรวจสอบ
แลว “เห็นหนอ” ก็รายงานวา พันเอกวัยสี่สิบตั้งใจใสรายภรรยา เพื่อทานพระครูจะได
เห็นอกเห็นใจที่เขาตองทําผิด นายทหารผูนี้มีจิตเปนอกุศล หยาบชา ลามก ประพฤติชั่ว
ทั้งที่นับถือพระ เปนเรื่องนาเวทนานัก หากวาเขาไดเปนใหญเปนโตในกาลขางหนาก็
จะเปนพิษเปนภัยตอชาติบานเมืองอยางมหันตทีเดียว
คุณนายราศีไมแกขอกลาวหานั้น หลอนรูดีวาทานพระครูรูวาอะไรเปนอะไร โดยที่
หลอนไมจําเปนตองอธิบาย
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“หลวงพอคะ หนูเจ็บใจตัวเองเหลือเกินคะ เจ็บใจที่เลือกคนผิด หนูผิดเอง ไมรูวา
กรรมเวรอะไรของหนู” หลอนสะอึกสะอื้น
“ก็เลือกเสียใหมใหถูกซี ไดโอกาสแลวนี่ ชายชูมงึ ไง ไอคนขับรถกูนะ เอาเถอะกูยก
ให” คนเปนสามีพูดแดกดัน
“ผูพัน” ทานพระครูเรียกบุรุษนั้นอยางอดรนทนไมได รูสึกสมเพชเขาเปนกําลัง หาก
ทานก็ไมอาจจะชวยอะไรได บุรุษผูน ี้กําลังตาบอดสนิทจึงไมอาจมองเห็นแสงสวางใด ๆ ได
เลย เมื่อชวยไมได ทานจึงจําตองวางอุเบกขา ตองปลอยใหเปนไปตามกรรมของเขา
“คุณนาย อาตมารูสึกเสียใจเหลือเกิน เสียใจแทนคุณนาย ที่อุตสาหมาเขา
กรรมฐานหลายครั้ง ๆ ละหลายวัน แตไมสามารถนําไปใชแกปญหาชีวิต อุตสาหมา
ฝกสติ แตกลับแสดงออกเหมือนคนขาดสติ ไมนาเลย เสียชื่อลูกศิษยวัดปามะมวง
หมด” ทานพระครูลงทุน “เทศนา” คุณนายราศี รูวาหลอน “รับได”
พันเอกประวิทยรูสึกสะใจและนึกสมน้ําหนาคนเปนภรรยาที่ถูก “เทศน” ฉลองปใหม
แสดงวาหลวงพอทานเชื่อในสิ่งที่เขาพูด เขามิรูดอกวาทานพระครูจะไมสั่งสอนบุคคลที่ “รับ
ไมได” และทานก็จะไมพูดใหเขาตองสะเทือนใจ ชายวัยสี่สิบไมรูวาตัวเองนั้นอยูในประเภท
“อเวไนยสัตว”
“หลวงพอคะ ไดโปรดชวยหนูดวย ชวยใหหนูพนจากสภาวะที่แสนทรมานนี้เสียที ได
โปรดเถอะคะ” สรีวัยสี่สิบออนวอน
“อาตมาชวยไดก็เพียงชี้แนวทางใหเทานั้น นอกนัน้ คุณนายตองชวยตัวเอง”
“หนูมองไมเห็นทางเลยคะหลวงพอ มันมืดแปดดานเลย หนูหมดกําลังใจ หมดอาลัย
ตายอยากในชีวิตเสียแลว”
“หมดแลวก็สรางขึ้นมาใหมได สรางกําลังใจขึ้นมาเพื่อตอสูกับชีวติ อาตมาเชื่อวา
คุณนายทําได ไปตรองดูนะ คุณนายเปนถึงครูบาอาจารย มีความรูทั้งทางโลกและทางธรรม
ปญหาชีวิตแคนี้คุณนายเอาชนะมันได อาตมาขอพูดสั้น ๆ วา ถาเราทําจิตใจของเราให
เขมแข็ง ก็ไมมีใครมาทํารายจิตใจของเราได เวนเสียแตวา ตัวเราเองจะทํารายตัวเอง
เอาละ กลับไปพักผอนทีก่ ุฏิของคุณนายไดแลว ลูกรออยูไมใชหรือ พูดกับเขาใหรูเรื่อง ลูก
สองคนนะ สวนคนอืน่ ถาพูดกันไมรูเรื่อง ก็ไมจาํ เปนตองพูด คนเปนผัวเมียกัน เลิกกันก็
กลายเปนคนอื่น จําไวนะคุณนาย”
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คุณนายราศีกราบทานพระครูสามครัง้ แลวเลี่ยงออกมาหาลูกซึ่งยืนหนาซีดเซียวอยู
กับพี่เลี้ยงทางดานหลังกุฏิ เห็นหนาลูกก็ใหสงสารจับใจ จนตองรองไหออกมา หลอนคิดได
เดี๋ยวนั้น
ตอแตนี้ไปจะไมใหเหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นอีก
หลอนจะถนอมน้ําใจลูกและ
ประคับประคองเลี้ยงดูลูกนอยทั้งสองอยางดีที่สุด
จะตองทําหนาที่ของพอและแมในเวลา
เดียวกัน เพราะคนเปนพอของลูกนัน้ หลอน “ตัดหางปลอยวัด” ไปแลว เพิง่ ตัดใจไดเดี๋ยวนี้
เอง
ภรรยาลุกออกไปแลว พันเอกประวิทยก็ไดโอกาส “กลาวโทษ” ของฝายนั้น ตามวิสัย
ของบุรุษผูมี “กิเลสหนาตัณหามาก”
“แยจังนะครับหลวงพอ กรรมของผมเหลือเกินที่ตองมามีเมียวิปริตผิดมนุษยเชนนี้”
ทานพระครูไมออกความเห็น เพราะคนที่พูดอยางนี้นาจะเปนคุณนายราศีมากกวา
“คนที่มาดวยเมื่อตอนเชาไปไหนเสียละ” ทานเลี่ยงไปถามถึงผูหญิงอีกคนหนึ่ง คนที่
พันเอกประวิทยกําลังลุมหลงอยางหนัก
“ผมพาหลบไปไหวที่สํานักชีครับ ไมงั้นยายราศีอาละวาดตาย”
“วัดปามะมวงเลยกลายเปนที่เลนซอนหาวางั้นเถอะ”
“ครับ ก็สนุกตื่นเตนดี” เขากลับเห็นเปนเรื่องสนุก ทานพระครูรูสึกออนอกออนใจเปน
กําลัง จึงบอกกับเขาวา
“งั้นก็พากลับบานกลับชองเสีย ประเดี๋ยวคุณนายราศีมาพบเขาก็จะเกิดเรื่องอีก”
นายทหารวัยสี่สิบกมลงกราบสามครั้ง กอนลุกออกมายังพูดอีกวา
“ปานนี้คงนั่งรองไหขี้มูกโปงแลว คนนี้เขาขี้แยครับหลวงพอ แตนิสัยดีมาก ดีจริง ๆ
ยายราศีเทียบไมติดเลย”
“ถาดีจริงคงไมแยงสามีเพื่อนซึ่ง ๆ หนาอยางนี้หรอก” ทานพระครูอยากจะพูด
เชนนี้ หากทานก็ไมไดพูด เพราะเห็นวาไมเกิดประโยชนอนั ใดเลย ไมวาจะเปนประโยชนตน
หรือประโยชนทาน
“หลวงพอคะ หนูไมกลามาเขากรรมฐานแลวละคะ” คุณนายดวงสุดาพูดหลังจาก
นายทหารผูนั้นลุกไปแลว
“อะไรทําใหคุณนายคิดอยางนั้นละ”
“ก็หนูไมอยากเปนแบบคุณนายราศีนะซีคะ แลวก็ไมอยากเปนอยางเพื่อนเธอดวย
อุตสาหพากันมาอยูวัด แลวคนนึงก็ออกงิ้ว อีกคนก็แยงสามีคนอื่นหนาตาเฉย” หลอนวา
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“คนอื่นคนไกลที่ไหนละคะ เพือ่ นกันแท ๆ ไมนาทําเลย” นางกิมเอ็งแยง หลอนยิ้มให
คุณนายดวงสุดาอยางเปนมิตร
“กิมเอ็ง มันไมใชเรื่องของเรานา อยาลืมวาเธอกําลังปฏิบัติกรรมฐานนะ” คหบดีปราม
ภรรยา ลูกชายสามคนนั่งสัปหงกเพราะความงวง
“แหม คุณนายพูดอยางนี้ก็เสียชื่อวัดปามะมวงหมดเลย เสียชื่อพระครูเจริญดวย คน
เขาจะไดเอาไปพูดวาพระครูเจริญสอนลูกศิษยใหเพี้ยน” ทานพูดดวยเสียงที่ไดยินกันทั่วทั้ง
กุฏิ
“ไมจริงครับหลวงพอ” เถาแกเส็งขัดขึ้น ตัวเขากับภรรยาปฏิบัติกรรมฐานสม่ําเสมอ
และเครงครัด จึงเขาถึงความจริงอะไรบางอยางที่คนบางคนยังเขาไมถึง
“ผมขอยืนยันวากรรมฐานไมไดทําใหคนเพี้ยน การที่คุณนายคนนั้นกับเพื่อนทําอะไร
เพี้ยน ๆ เพราะแกไมใชนักปฏิบตั ทิ ี่แทจริง แกยังเขาไมถึงหัวใจกรรมฐาน ผมวาหลวงพอรู
เรื่องนี้ดีกวาผม กรุณาอธิบายใหคนอื่นเขาใจดวยเถิดครับ” เขาขอรองทานพระครู ทาน
เจาของกุฏิจงึ พูดขึ้นวา
“เอาละญาติโยมที่รักทั้งหลาย
ที่โยมเถาแกพูดมานั้นถูกตองเปนจริงทุกประการ
อาตมาจึงขอยืนยันวา กรรมฐานไมเคยทําใหใครวิปริต ถาหากคนคนนั้นปฏิบัตอิ ยางถูกตอง
และเอาจริงเอาจัง และโปรดเขาใจเสียใหมใหถูกตองดวยวา คนที่มาปฏิบัติกรรมฐานไมใชคน
ที่หมดกิเลสแลว เพราะถาหมดกิเลสก็ไมจําเปนตองมาปฏิบตั ิ การมาปฏิบัติก็เพือ่ จะใหกิเลส
มันเบาบางลงและหมดไปในที่สุด เพราะฉะนั้นตราบใดที่เขายังไมบรรลุธรรมขันใดเลย เขาก็
ยังคงเปนปุถุชนธรรมดาเหมือน ๆ กับคนทั่ว ๆ ไป ที่ยังมี รัก โลภ โกรธ หลง จึงอาจถูกกิเลส
ชักพาไปในทางเสื่อมได”
หลวงพอครับ วัดปามะมวงนี่มคี นมาตีกันฉลองปใหมอยางนี้ทุกปหรือเปลาครับ” ชาย
ผูหนึ่งถามขึ้น เขาเพิ่งมาวัดนี้เปนครั้งแรกเพราะเพื่อนชวนมา
“ไมหรอกโยม เพิ่งจะครัง้ นี้เปนครั้งแรก แตอาตมาก็ตองขอโทษญาติโยมแทนคูกรณี
ดวย ออกนอกเขตวัดไปเมื่อไหรรับรองตายทั้งคู”
“แลวปหนาจะมีอีกไหมครับ ผมจะไดมาดูอีก”
“ไมมีแน อันนี้อาตมารับรอง นี่ยังดีนะ คนมาตีกันในวัดก็ยังดีกวาพระในวัดตีกันเอง”
เสียงหัวเราะดังขึ้น ทานจึงย้ําอีกวา
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“อาว จริง ๆ นะ อาตมาไมไดพูดเลน แตไมใชพระวัดนี้หรอก วัดที่กรุงเทพฯ อยาให
ออกชื่อเลย ประเดี๋ยวจะหาวาเอาเขามาวิจารณ เมื่อเร็ว ๆ นี้เอง อาตมาเขากรุงเทพฯ เพื่อจะ
ไปพบทานเจาคุณรูปหนึ่ง ไปถึงเห็นทานกําลังดุพระลูกวัดอยู ไมทราบดุอีทาไหน พระรูปที่
ถูกดุตอยเปรี้ยงเขาที่ใบหนาถูกปากครึ่งจมูกครึ่ง ทานเจาคุณสลบทันที หงายผึ่งลงไปนอน
เลย” ทานเลาเหตุการณที่เห็นมากับตา
“แลวพระรูปนั้นทํายังไงครับ เห็นทานเจาคุณสลบแลวทานทํายังไง” ชายคนนั้นถาม
อีก
“ทานยังไมทันไดทําอะไร ปรากฏวาพระลูกวัดรูปอื่น ๆ กรูเขาตะลุมบอนทาน ทั้งตอย
ทั้งเตะ ทั้งเหยียบสลมเหมือดไปเลย อาตมายืนงงเปนไกตาแตก ตอนแรกนึกสงสารทานเจา
คุณ แตตอนหลังสงสารพระรูปนัน้ อาตมาเลยรีบกลับวัดปามะมวง เพราะไมอยากไปเปน
พยานที่โรงพัก พระลูกวัดพวกนั้นพอซอมเขาสลบ แลวยังพาสงโรงพักอีกในขอหาทําราย
รางกายทานเจาคุณ”
“หลวงพอก็เลยไมไดพูดธุระกับทาน”
“จะพูดยังไงเลา ก็เขากําลังมีเรื่องไมนาถาม”
“แลวทานเจาคุณถึงกับมรณภาพไหมคะ” คุณกิมงอถาม
“ไมหรอกโยม แคหมัดเดียว”
“ผมวาทานอาจแกลงสลบก็ได แกลงทําเปนสลบเพื่อใหลูกนองแกแคนแทน” นายตอ
หายงวงและพูดขึ้นอยางที่ใจคิด
“หนูอยาไปวาพระวาเจา บาปนะหนูบาป” ทานพระครูปรามดวยใบหนายิ้ม ๆ รูวาเจา
คุณรูปนั้นสลบไปจริง ๆ โดยมิไดเสแสรง ก็ “เห็นหนอ” บอกอยางนั้น
มีตอ........๓๒
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