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๓๒...
ทานพระครูลงมาจากกุฏิชั้นบน เมือ่ เวลายี่สิบนาฬิกาตรง คหบดีกับบุตรภรรยารออยู
แลว คืนนี้เปนคืนสุดทายของการสอบอารมณ วันพรุงนี้หลังจากรับประทานอาหารเชาแลว ก็
จะพากันกลับกรุงเทพฯ
“เอาละ หลวงตาจะสอบอารมณหนูทั้งสามคนกอน เริ่มตั้งแตคนเล็กเลยนะ ชื่อติ๋งใช
ไหม”
“ใชครับ แหม หลวงตาจําแมนจัง” หนุมติ๋งตอบ รูสึกดีใจที่ทา นจําชื่อเขาได
“เปนยังไงบาง พอง – ยุบ ชัดเจนดีหรือยัง”
“ชัดเจนดีมากครับ”
“แลวเวลามันหายละ รูหรือเปลา”
“รูครับ”
“รูวายังไง”
“รูวามันหายนะครบ” คนตอบไมไดตงั้ ใจยวน หากก็ฟงเหมือนกับยวน
“มันหายไปตอนพองหรือตอนยุบละ”
“ไมทราบครับ เพราะพอรูมันก็หายไปแลว”
“แสดงวาสติยังจับไมทัน ตองฝกสติใหวองไวกวานี้ จับใหไดวามันหายไปตอนพอง
หรือตอนยุบ เขาใจหรือยัง”
“เขาใจครับ”
“เขาใจก็ดีแลว กลับบานตองไปปฏิบัติตอ นะ อยาเอาแตดูทีวี แลวหนูจะเรียนเกงขึ้น
อยากเรียนอะไรก็เรียนไดถาหนูไมทิ้งการปฏิบัติ จําที่หลวงตาพูดไวใหดีนะ”
“ครับ ผมตั้งใจจะเรียนหมอ หลวงตาวาผมจะเรียนไดหรือเปลาครับ”
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“ถาตั้งใจก็ตองเรียนได เอาเถอะ ถาหนูไมทิ้งวิชากรรมฐาน หลวงตารับรองวาใน
อนาคตหนูตอ งไดเปนคุณหมออยางแนนอน” หนุมติ๋งกมลงกราบ “หลวงตา” ดวยความปลื้ม
ปติ เกิดความมั่นใจขึ้นอยางประหลาดวา ตนจะไดสิ่งที่หวัง
“แลวตอมละเปนอยางไรบาง” ทานถามหนุมตอม
“ผมงวงมากครับหลวงตา งวงแมกระทั่งเวลาเดินจงกรม ไมเคยงวงมากมายอยางนี้มา
กอนเลยครับ” ทานพระครูรูไดจากการบอกเลาของเขา เด็กหนุมผูนี้ปฏิบัติไดกาวหนามาก
ทีเดียว
“แลวหนูทํายังไง เวลางวงมาก ๆ นะ”
“ผมก็นอนครับ แตก็แปลก พอนอนกลับไมหลับ มันเบื่อ ๆ เซ็ง ๆ อยางบอกไมถูก”
ทานรูวาเขากาวหนามาถึง “นิพพิทาญาณ” อันเปนญาณที่ ๘ ใน โสฬสญาณ เขาเดินมาได
ครึ่งทางแลว
“หนูปฏิบัติไดกาวหนามากนะ เอาเถอะพยายามเขาแลวจะประสบความสําเร็จ” ผูสอบ
อารมณพูดใหกําลังใจ
“แลวผมจะทําอยางไรใหหายงวงครับหลวงตา”
“การงวงของหนูไมใชธรรมดานะ เปนอาการของ “ญาณ” เขาเรียกวาหนูเขาถึง
“นิพพิทาญาณ” เอาละ หลวงตาจะบอกวิธขี จัดความงวงให แลวทานจึงบอกหนุมตอม
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมือ่ เขาถึง ญาณ ๘ จากนั้นจึงสอบอารมณนายตอ นางกิมเอ็ง และ
คหบดีตามลําดับ แลวสรุปวา
“ผูที่ปฏิบัติไดกาวหนากวาเพื่อนคือตอม และทีก่ าวหนานอยที่สุดคือ โยม” ประโยค
หลังทานพูดกับคหบดี
“ผมไดญาณไหนครับ” สามีนางกิมเอ็งถาม
“ญาณ ๕ เรียกวา ภังคญาณ ญาณทั้งหมด ๑๖ ที่เรียกวาโสฬสญาณ ญาณ ๑ ชื่อรูป
ปริจเฉนทญาณ สวนญาณ ๑๖ ชื่อปจจเวกขณญาณ ใครบรรลุถึงญาณนี้ก็ถือวาเปนพระ
อริยบุคคลระดับตนที่เรียกวา พระโสดาบัน”
“งั้นผมก็เดินมาไดครึ่งทางแลวใชไหมครับ” หนุมตอมถามอยางยินดี
“ถูกแลวหนู แตอีกครึง่ ทางที่เหลือนะยากลําบากชนิดที่เรียกวาเลือดตาแทบกระเด็น
เชียวละ หนูตองใชความพยายามอยางยิ่งยวดจึงจะเดินทางสายนี้ไดตลอดสาย ตองเดินกัน
ขามภพขามชาติเชียวแหละ”
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“จะยากเย็นแสนเข็ญสักปานใด ผมก็จะพยายามครับหลวงตา ปาครับผมขออนุญาต
บวชทีว่ ัดนี้ไดไหมครับ ผมอยากบวชไปจนตลอดชีวิต” หนุมตอมพูดวยศรัทธาที่เปยมลน ได
ยินวาลูกจะบวชตลอดชีวิต คหบดีก็ใจแปว วิสัยของปุถุชนยอมอยากเห็นบุตรหลานเจริญ
ในทางโลกมากกวา จึงพูดกับพระครูวา
“เราสามารถบรรลุธรรมขัน้ สูงได โดยไมตองบวชไมใชหรือครับ”
“ถูกแลว แตการบวชจะทําใหบรรลุไดเร็วกวาการเปนฆราวาส เมื่อทานตอบดังนี้ เขา
จึงหันไปพูดกับลูกวา
“ถาอยางนั้น ปาอยากใหลูกกลับบานกอน กลับไปคิดหลาย ๆ วัน ถาลูกตั้งใจแนวแน
ปาก็คงไมขัดของ แตตอนนี้ปายังทําใจไมได หรือหลวงพอวาอยางไรครับ” เขาขอความเห็น
จากทานพระครู
“ก็แลวแตจะตกลงกันเองก็แลวกัน อาตมาเปนคนนอก ไมอยากจะเขาไปกาวกายใน
เรื่องครอบครัว”
“อยาบวชเลยตอม นึกวาเห็นแกแมเถอะนะ” นางกิมเอ็งบอกลูก
“ทําไมหรือครับ ทําไมแมถึงไมอยากใหผมบวช” เด็กหนุมถามมารดา
“เพราะแมเสียพี่ตนไปคนนึงแลว ไมอยากเสียลูกไปอีกคน” คนเปนแมตอบเสียงเครือ
“แปลวาพี่ตนบวชอยูที่อเมริกาหรือครับ” หนุม ตอถาม เขาไมรเู รื่องที่พี่ชายติด
ยาเสพยติด
“ถาเปนอยางนั้นก็คงจะดีกวา แตนี่...” แลวหลอนก็รองไหสะอึกสะอืน้
“กิมเอ็ง พูดจาเหลวไหลไมเขาเรื่องนา” สามีหลอนวา เขากลัวบุตรชายทั้งสามจะ
สงสัย ลูก ๆ จะรูเรือ่ งนี้ไมได
“โยมแผเมตตาใหลูกหรือเปลา หลังจากปฏิบัติกรรมฐานแลวแผเมตตาไปใหเขาทุก
ครั้งอยางที่อาตมาสอนหรือเปลา”
“เราทําอยางที่หลวงพอแนะนําคะ” หลอนตอบ
“ผมกับนอง ๆ ก็ทําครับ” หนุมตอรายงานบาง
“ถาอยางนั้นก็ไมมีอะไรตองหวง อาตมาเชื่อวาเขาจะตองดีขึ้นกวาที่เคยเปน” ทานพูด
กับนางกิมเอ็งและสามี
“สาธุ” คนทัง้ สองยกมือขึ้นประนมและพูดพรอมกัน
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“หลวงพอครับ
ผมตองขอกราบของพระคุณหลวงพอเปนอยางสูงที่ทําใหผมกับ
ครอบครัวไดพบความสุขอยางที่ไมเคยเปนมากอน มันเปนความสุขทีส่ งบ ปราศจากความ
รอนรนกระวนกระวาย แลวก็ไมตองใชเงินทองซือ้ หามาดวย” คหบดีพูดอยางปลาบปลื้ม
“คะ มีเงินทองมากมายสักปานใด ก็ไมอาจซือ้ ความสุขแบบนี้ได เปนบุญของดิฉนั และ
ลูกเหลือเกินที่ไดมาพบหลวงพอ” นางกิมเอ็งพูดพลางใชผาเช็ดหนาสีขาวซับน้ําตา
“บุญของผมดวยครับ ถาไมมาเขากรรมฐาน ผมก็คงยังไมรูวาอะไรดีอะไรชั่ว
กอนนี้ผมคิดแตวาอะไรที่ทําใหไดเงินมันก็ดที ั้งนั้น มาบัดนี้ผมรูแลววา เงินไมได
สําคัญที่สุดเสมอไป ความสุขสงบทางใจนั้นมีคามากกวา ผมขอปฏิญาณตอหนาหลวง
พอวา นับแตนี้ตอไปผมจะละชั่ว และทําจิตใหผองใสครับ” คําวา “ละชั่ว” ของเขามี
ความหมายลึกซึ้งที่บุตรชายทั้งสามไมเขาใจ หากทานพระครูเขาใจ เด็กหนุมทั้งสามไมรูวา
บิดาคายาเสพยติด และไมรูเรื่องพีช่ ายติดยา
“หลวงพอคะ แลวเฮียจะตองตายไหมคะ” นางกิมเอ็งถามดวยความเปนหวงสามี
“ผมไมกลัวตายแลวครับหลวงพอ มาปฏิบัตอิ ยางนี้แลวผมไมกลัวตายเหมือนแตกอน
หากการละชั่วจะทําใหผมตองตาย ผมก็ยินดี” คหบดีพดู อยางกลาหาญ เมื่อหิริโอตตัปปะ
เกิดขึ้นใจใจ ทําใหเขารังเกียจขยะแขยงในความชั่ว และคิดวาตายเสียยังดีกวาที่จะมีชีวติ อยู
เพื่อกอกรรมทําชั่ว
“โยมไมตายหรอกเพราะมีคนอื่นตายแทน” ทานพระครูพูดเปนปริศนา
“ใครคะหลวงพอ ใชดิฉนั หรือเปลา ถาใช ดิฉันก็ยินดีตายแทนเฮียเขา ขออยางเดียว
อยาใหเขามีเมียใหม ดิฉันไมอยากใหลูก ๆ มีแมเลี้ยงคะ” นางกิมเอ็งคิดไปเสียไกล
“ไมใชโยมหรอก เอาละอยาเพิ่งซักถาม ถึงเวลาก็จะรูเอง ขอสําคัญ คือใหหมั่นปฏิบัติ
ทุกวัน ขอใหเชื่ออาตมาสักครั้ง”
“หลวงตาครับ” หนุมตอเอยขึ้นบาง
“ผมและนอง ๆ ตองกราบขอขมาโทษที่ไดลวงเกินหลวงตาในวันแรกที่เขามาปฏิบัต”ิ
“ออ หนูลวงเกินอะไรหลวงตาไวละ”
“ก็พูดไมดี คิดไมดีตอหลวงตานะซีครับ ผมโกรธที่หลวงตาไมยอมใหพวกเรา
รับประทานอาหารมื้อเย็น เลยพากันแอบนินทาหลวงตาเปนการใหญ แตปากับแมไมทราบ
หรอกครับ” นายตอพูดจบก็พานอง ๆ กราบทานพระครูสามครั้งเปนการขอขมา
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“ตกลง หลวงตาอโหสิให แตหนูก็ไดไถโทษ การที่พวกหนูตั้งใจปฏิบตั ินั่นแหละคือ
การไถโทษ”
“พวกเราตองกราบขอโทษปาดวยที่คิดวาปาบังคับ เดี๋ยวนี้พวกเรารูแลววาที่ปาทําไป
ก็เพราะความรักและหวังดีตอพวกเรา” เด็กหนุมเขาไปกราบแทบเทาของผูเปนพอ คหบดี
รูสึกปติจนน้าํ ตาคลอ ลูก ๆ เขาก็มีใบหนาเครือน้ําตา สวนเมียเขานั้นรองไหเลยทีเดียว
“เอาละ กลับไปปฏิบัตติ อยังกุฏิของตนไดแลว คืนนี้เปนคืนสุดทาย ขอใหตั้งใจปฏิบัติ
อยางเต็มที่ จะไดหมดเคราะหหมดโศก โชคดีศรีสุขกันทั่วหนา พรุงนี้กอนไปอยาลืมไปลา
อาจารยบัวเฮียวละ”
“ไมลืมครับ พวกผมเปนหนี้บุญคุณอาจารยบัวเฮียวมากเลย สักวันหนึ่งคงจะได
ทดแทนพระคุณ”
“อาจารยบัวเฮียวทานก็มีกรรมของทาน ทุกคนมีกรรมดวยกันทั้งนั้น อาตมาเองก็มี
รูสึกวาจะหนักกวาโยมและอาจารยบัวเฮียวเสียอีก” ทานพูดเรื่อย ๆ ดวยเสียงที่ปกติ ไม
แสดงอาการหวั่นไหวหวาดกลัวใหปรากฏ เพราะฝกจิตไวดีแลว
“คหบดีและครอบครัวลากลับไปแลว ทานพระครูจึงขึ้นไปเขียนหนังสือตอ คืนนี้ไมมี
อาคันตุกะมาเยี่ยมเยือนหรือถามปญหา คงจะหมดเรี่ยวหมดแรงกับการฉลองปใหมนั่นเอง
ตอนเชาของวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๑๗ หลังจากรับประทานอาหารมื้อเชาเปนที่
เรียบรอยแลว คหบดีกพ็ าบุตรและภรรยามาลาทานพระครู หลังจากนั้นจึงจะไปลาพระบัว
เฮียว เด็กหนุมทั้งสามมีทาทางอาลัยอาวรณวัดปามะมวงมาก โดยเฉพาะหนุมตอม แทบจะ
ไมยอมกลับเลยทีเดียว
“หลวงตาครับชวยสงพลังจิตไปดลใจใหปากับแมอนุญาตใหผมบวชดวยนะครับ ผม
อยากบวชโดยที่ปาและแมเต็มใจและแมไมรอ งไห ไมงั้นผมก็ไมสบายใจครับ” หนุมตอมพูด
ออกมาจากใจ ทานพระครูมองเขายิ้ม ๆ แตไมพูดวากระไร
“สําหรับผมยังไมคิดบวชหรอกครับหลวงตา แตขออนุญาตมาที่นี่ในชวยที่ปดเทอมทุก
ครั้งไดไหมครับ” หนุมติ๋งวา
“ตามสบาย หลวงตายินดีตอนรับ จะมาเมื่อไหรก็ได”
“สวนผมตั้งใจวาจะมาทุกเย็นวันศุกรแลวกลับเย็นวันอาทิตย รอใหปดเทอมคงคิดถึง
หลวงตาแยเลย” หนุมตอพูดบาง
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ชายหญิงคูหนึ่งเดินตรงมายังกุฏิ เด็กชายสามคนอายุไลเลี่ยกันเดิมตามตอย ๆ คนทัง้
หาเขามานั่งทางเบื้องหลังของคหบดีและครอบครัว กราบเบญจางคประดิษฐสามครัง้ แลวนั่ง
สงบ “รอคิว” อยู ตอเมือ่ คหบดีและครอบครัวลุกออกไปแลว ผูมาใหมจงึ พากันเลื่อนขึ้นมานั่ง
ขางหนา แลวกราบทานเจาของกุฏิอกี ครั้ง
“มายังไงกันเลานี่ หายไปเสียนาน นึกวาลืมอาตมาเสียแลว” ทานทักอยางเปนกันเอง
บุรุษนีช้ ื่อนายนิยม เคยมาบวชอยูกบั ทานหนึ่งพรรษาเมือ่ สามปที่แลว หลังจากสึกออกไปก็
ไมเคยมาอีก
“ตองกราบขอประทานโทษหลวงพอดวย งานยุงเหลือเกิน ตั้งแตเปลีย่ นจังหวัดพระ
นครมาเปนรูปการปกครองสวนทองถิ่นพิเศษ ผมไมไดหยุดเลยครับ” นายนิยมรายงาน
“เดี๋ยวนี้คุณพี่เขาไมไดสังกัดกระทรวงมหาดไทยแลวคะหลวงพอ ภรรยานายนิยม
กลาว หลอนเปนแพทยประจําโรงพยาบาลแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ
“ยังงั้นหรือ แลวงานใหมกับงานเกาอยางไหนหนักกวากันละ”
“ก็พอ ๆ กันแหละครับหลวงพอ แตหนักไปคนละแบบ เรือ่ งงานหนักนะไมเทาไหร
แตหนักใจซีครับ กลัววาจะทนไมไดเขาสักวัน” ทั้งสีหนาและแววตาของผูพูดแสดงวาหนักใจ
จริง ๆ
“หนักอกหนักใจอะไรนักหนาเชียว บอกอาตมาไดไหมเลาเผื่อจะชวยได” ทานพูด
อยางปรานี
“บอกไดครับ แตคงไมรบกวนใหหลวงพอชวย เพราะมันคงเกินกําลังของหลวงพอ ก็
ปญหาเรื่องคอรัปชั่นนั้นแหละครับ ผมเห็นแลวสงสารประเทศชาติบานเมือง มันกิน
กันตั้งแตตวั เล็กไปจนถึงตัวใหญ” เขาหมายถึง ขาราชการบางพวกทีท่ ุจริตในหนาที่
“ปญหาแบบนี้อาตมาชวยไมไดหรอกโยม
มันเกินกําลังอยางที่โยมวามานั่นแหละ
เอาไวใหเปนหนาที่ของกฎแหงกรรมดีกวา เราคอยดูอยูเฉย ๆ ทานกึ่งปลอบกึ่งปลง
“บางครั้งมันก็เฉยไมไดครับหลวงพอ พอเราเห็นคนดีถูกรังแก เราก็เฉยไมได เพื่อน
ผมอยูกระทรวงอุตสาหกรรม วันหนึ่งมีอาเสี่ยมาขออนุญาตตั้งโรงงาน เขาตรวจแบบแปลน
แลว เห็นวาไมถูกตองตามเงื่อนไขที่กฎหมายอนุญาต จึงไมเซ็นอนุมตั ิ รุง เชาแกมาใหม คราว
นี้หอมเงินมาดวย มาถึงก็สงเงินที่อัดใสซองพัสดุมาเต็มซองให เพื่อนผมตอบวา “ผมเปน
ขาราชการมีเงินเดือนแลวไมตอ งรับเงินของคุณ ถาคุณทํามาถูกตอง ผมก็จะเซ็นใหโดยไมรับ
เงินเลย” เขาโกรธมาก รุงอีกวันก็มาอีก คราวนี้ถือนามบัตรของนายกรัฐมนตรีมาดวย บอก
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เพื่อนผมวานายกใหเซ็นอนุญาต เพื่อนผมเขาก็บอกวา งัน้ คุณไปบอกนายกใหมาพูดกับ
ผมก็แลวกัน เทานั้นเองไดเรื่องเลยครับ”
“ไดเรื่องวายังไงละ” ทานพระครูซัก
“ก็มีเรื่องตอนเชา พอตอนบายถูกสั่งยายดวน ยายไปอยูตําแหนงที่ไมมีงาน เขา
เรียกวาตําแหนงลอยนะครับ เพือ่ น ๆ ที่เกี่ยวของอีกหกคน ก็โดนดวย ถูกยายรวดเดียวเจ็ด
คนเลยครับ”
“นาเสียดายแทนชาติบานเมืองนะคะ คนดี ๆ ไมเลี้ยง แบบนี้คนดีก็หมด
กําลังใจทํางาน” แพทยหญิงนลินเอยขึ้น ลูกชายสามคนของหลอนทนนั่งพับเพียบนาน ๆ
ไมไหว จึงพากันลุกออกไปวิ่งเลนที่ลานวัด พวกเขาเคยมาวัดนี้เมื่อครั้งบิดาบวช และชวงนั้น
ก็มาบอยจนคุนเคยกับสถานที่เปนอันดี
“ผมวานายกรัฐมนตรีไมนาทําอยางนั้นเลย แบบนี้ประเทศชาติก็คงไปไมรอด” นาย
นิยมกลาว
“ไมใชฝมือนายกหรอกโยม อยาไปโทษทานสุมสี่สุมหา บาปกรรมเปลา ๆ ทาน
เจาของกุฏิขัดขึ้น
“หมายความวาอยางไรครับ” นายนิยมไมเขาใจ
“ก็หมายความวา มีการแอบอางชือ่ นายกนะซี แตคนที่เปนตัวการนัน้ ที่แทก็คือนาย
ของเพื่อนโยมนั่นแหละ คนที่สั่งยายนะ นายงนายกที่ไหนกัน” ทานอธิบายตามที่ “เห็น”
“นายเขาก็โดยนะครับหลวงพอ ในเจ็ดคนนั้นมีนายเขารวมอยูดวย” นายนิยมแยง
เพราะผูบังคับบัญชาของเพื่อนเขาก็รวมอยูในเจ็ดคนที่ถูกสั่งยาย
“ก็นายของนายยังไงละ โยมลืมแลวหรือที่เขาพูดกันวาเหนือฟายังมีฟานะ ลืมเสียแลว
หรือ” คําพูดของทานพระครูทําใหนายนิยมเขาใจอยางทะลุปรุโปรง ขณะเดียวกันก็ใหออนใจ
กับระบบราชการมากยิ่งขึ้น ระบบราชการที่ไมสนับสนุนคนซื่อสัตยสุจริต
“แหม ดิฉันวาจะไมพูดก็อดไมได ไหน ๆ ก็พูดเรื่องนี้กันแลว ก็เลยขอถือโอกาสพูด
เสียเลย ดิฉันเห็นมากับตาจริง ๆ นะคะ ไมไดใสรายปายสีใคร ถาใครจะมาฟองรอง ดิฉันก็
ยินดี เพราะไดบันทึกเทปไวเปนหลักฐานดวย” แพทยหญิงนลินเอยบาง
“คุณหมอก็มเี รื่องเลาเหมือนกันหรือ” ทานพระครูถามยิ้ม ๆ
“ก็วาจะไมเลาแหละคะหลวงพอ แตไหน ๆ คุณพี่เขาเลาเรื่องเพื่อนเขา ดิฉันก็ถือ
โอกาสเลาเรื่องนองสาวของดิฉันอีกราย รายนี้จายไปรวมลานคะ คือเขาทําธุรกิจอยางหนึ่ง
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ถูกตองตามกฎหมายทุกอยาง คนทีเ่ ซ็นอนุมัตติ อ งเปนระดับปลัดกระทรวง กวาเขาจะเขาถึง
ปลัดกระทรวงก็ตองจายเปนคาเบี้ยใบรายทางไปหลายแสน ตั้งแตหนาหองอธิบดี ตัวอธิบดี
หนาหองปลัดกระทรวง แมแตคนขับรถของปลัดกระทรวงก็ตอ งจายคะ แลวเมื่อวานนีเ้ อง เขา
นัดปลัดกระทรวงมารับเงินที่บาน เขาก็เรียกดิฉันไปดวย ดิฉันแอบบันทึกเทปไวโดยไมใหเขา
รูตัว
ปลัดกระทรวงทานมากับคนขับรถ ถือกระเปาเอกสารเปลา ๆ มาใบนึง มาถึงนองสาว
ดิฉันก็แนะนําใหดิฉันรูจัก พรอมกับออกตัววาเขาเปนโสด ยังไมมีคคู ิดเลยตองอาศัยพี่สาว
นองสาวดิฉันก็จัดการนําธนบัตรใบละรอยที่เพิ่งเอาออกจากธนาคารอัดใสกระเปาใบนั้น อัด
จนแนนเลยคะ แลวก็ยังใสซองใหคนขับรถอีกสองหมื่น”
“แลวในกระเปานั่นกี่หมื่น” ทานถามไปอยางนั้นเอง
“หาแสนคะ ธนบัตรใบละรอย ใหมเอี่ยมหาพันใบคะหลวงพอ หลวงพอเชือ่ ไหมคะ
ตอนเขาเดินถือกระเปาเขามา ดูทาทางเขาสงา เดินตัวตรงเชียวคะ แตพอขากลับเดินตัวเอียง
เพราะกระเปาหนัก นองสาวก็แกลงถามวา ทานถือไหวไหมคะ ดิฉันจะใหเด็กถือไปสงที่รถ
นะคะ ทานก็วาไมเปนไร ผมถือเองได นองสาวก็เดินไปสงทานที่รถซึ่งคนขับนั่งรออยู เขาก็
ยื่นซองที่มีเงินสองหมื่นใหคนขับรถ ดิฉันเห็นแลวนึกสมเพชมาก ๆ เลยคะ เปน
ปลัดกระทรวงนะคะ ก็เลยคิดวาจะจําคนชื่อนี้ นามสกุลนี้เอาไว จะบอกลูกบอกหลานดวยวา
คนตระกูลนีค้ อรัปชั่น”
“ก็คุณหมอบอกวานองสาวทําถูกตอง แลวทําไมตองจายเขาดวยละ” ทานถามอยาง
ไมคอยเขาใจนัก
“เขาไมเซ็นอนุมัตคิ ะ” พอดีเปนธุรกิจระดับรอยลาน ตองอาศัยความรวดเร็ว เห็นเขา
โยกไปโยมาก็เลยตองจาย ที่เขาแกลงโยกโยก็เพื่อจะเอาเงินนั่นแหละคะหลวงพอ”
“แยนะ คนสมัยนี้ไมยักกลัวบาปกลัวกรรม” ทานพระครูพูดขึน้ เมื่อแพทยหญิงนลินเลา
จบ เงียบกันไปครูหนึ่ง นายนิยมก็พูดขึ้นวา
“พูดเรื่องนี้แลวทําใหผมนึกถึงเพื่อนอีกคนหนึ่ง เขาเปนตํารวจภูธรยศพันตํารวจโท
วันหนึ่งเขาจับรถบรรทุกคันหนึ่งเปนรถขนฝน คนขับก็อางขื่อนายพลเอกคนหนึ่งแลวขูให
ปลอย เขาไมยอมปลอยก็เลยถูกไลออก เขาแคนมากครับ บอกวาเขาทํางานอยางสุจริต
แตผลตอบแทนคือการถูกไลออก สวนเพื่อน ๆ ที่ทุจริตกลับไดขึ้นขั้นขึ้นเงินเดือนกัน
เปนแถว ๆ แบบนี้เมืองไทยจะไปรอดหรือครับหลวงพอ”
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“ก็ตองคอยดูกันไปนั่นแหละ ถาไมตายเสียกอนก็จะรู ขอสําคัญก็คือ เราอยาไปเอา
เยี่ยงอยางเขาก็แลวกัน เราตองรักษาความดีของเราเอาไว” ทานพูดเชิงตักเตือน
“ผมไมทําอยางนั้นแนครับ นี่ผมก็อดึ อัดใจมาก อยากจะมาเรียนปรึกษาหลวงพอ วา
จะลาออกมาทําธุรกิจสวนตัวจะดีหรือไม ผมเบื่อระบบราชการเต็มทีแลว คนอื่นเขากิน
กัน พอเราไมกินเขาก็เขมน เจานายก็ไมชอบหนาผมสักเทาไหร”
“ไมตองออกโยม ไมตอง อยูเปนกางขวางคอเขานั่นแหละดีแลว อยางนอย
ประเทศชาติก็ยังมีคนดีคอยถวงไวบาง ถาโยมออกเขาก็ปราศจากเสี้ยนหนาม เลยพา
กันโกงกันกินสบายไป ประเทศชาติก็จะลมจมเร็วขึ้น” ฟงทานพูดแลวนายนิยมก็มี
กําลังใจ
“ถาอยางนั้นผมเห็นจะตองกลับละครับ จะมาเรียนถามหลวงพอเทานี้แหละ ถือโอกาส
มากราบอํานวยพรปใหมดวย” เขาหันมาหาลูก ๆ แตไมพบ “ไมรูพวกเด็ก ๆ หายไปไหน”
“โนนแหละ เลนน้ําอยูหลังวัดโนน เมื่อกีว้ ิ่งเลนที่ลานวัดแลวเกิดรอนก็เลยพาไปเลน
น้ํา” ทานพูดราวกับตาเห็น สองสามีภรรยาจึงเดินไปที่ทาน้ํา ก็พบลูก ๆ กําลังเปลือยกาย
ลอนจอนเลนน้ํากันอยางสนุกสนานทั้งที่อากาศหนาว
“กอง เกง กลา ขึ้นไดแลว พอกับแมจะกลับแลว” แพทยหญิงนลินตะโกนเรียกลูก
เด็กชายกองจึงชวนนอง ๆ วิ่งขึ้นจากน้ํามาสวมเสื้อผาซึ่งถอดกองไวบนกอหญาริมตลิง่ ..
มีตอ........๓๓
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