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๓๖...
ฉันเพลแลวพระบัวเฮียวก็กลับมาที่กุฏิทานพระครูอีก ขาราชการหนุมประมาณไมเกิน
สามสิบนั่งรออยู ทานเดาวาบุรุษผูนตี้ องเปนขาราชการเพราะเขาสวมชุดสีกากีและมี “บั้ง” ติด
อยูบนบาทั้งสองขาง เขากราบทานสามครั้งแลวทักขึ้นวา
“หลวงพี่อยูวัดนี้หรือมาจากที่อื่นครับ”
“อาตมาอยูวดั นี้ แลวโยมละมาจากไหน”
“ผมมาจากอําเภอสองพีน่ องครับ แตบานเดิมอยูที่นี่ แลวก็คนุ เคยกับหลวงพอมานาน”
“แลวโยมไปทําอะไรอยูทนี่ ั่นละ ที่อําเภออะไรนะ”
“อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรคี รับ ผมเปนปลัดอําเภออยูที่นั่น”
“ออ”
“เถาแกเส็งเสร็จจากรับประทานอาหารก็เดินเขามานั่งพรอมโชเฟอรแท็กซี่ คนทัง้ สอง
กราบพระบัวเฮียวสามครั้ง พระหนุมจึงถือโอกาสแนะนําบุคคลทั้งสามใหรูจักกัน ทราบวาชาย
หนุมเปนปลัดอําเภอ เถาแกเส็งจึงพูดถึงลูกเขย
“ลูกเขยผมเปนผูวาราชการจังหวัดนี้ คุณเคยไดยินชื่อไหม” เขาบอกชื่อคนเปนสามี
ของลูกสาว ปลัดหนุมจึงวา
“ครับ ทานเคยเปนผูบังคับบัญชาของผม คุณนายดวงสุดาเปนบุตรสาวของทานหรือ
ครับ”
“ถูกแลว ก็หนูดวงสุดานี่แหละที่พาผมมารูจักกับหลวงพอ แลวผมก็ไดมาปฏิบัติ
กรรมฐานที่นี่”
พระบัวเฮียวบอกขาราชการหนุม
“โยมเถาแกปฏิบัติไดกาวหนามากนะโยมปลัด”
เพราะตองการจะยกยอง “ลูกศิษย” ทานคิดวาปลัดหนุมคงจะคุนเคยกับการปฏิบัตกิ รรมฐาน
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เนื่องจากเปนคนถิ่นนี้และรูจักทานพระครูมานาน
ทานไมรูเลยวาบุคคลผูนี้อยูในประเภท
“ใกลเกลือกินดาง”
“โยมปลัดคงปฏิบัติไดสูงแลวใชไหม” ทานถามอีก
“หลวงพี่หมายถึงอะไรครับ” คนถูกถามไมเขาใจ
“อาตมาหมายถึงการปฏิบัติธรรม โยมปลัดเคยใกลชิดหลวงพอคงปฏิบตั ิไปไดไกลแลว
ใชไหม”
“เปลาเลยครับหลวงพี่ บอกตามตรงวาผมไมสนใจเรื่องอยางนี้ มันสนุกเสียที่ไหนละ
ครับ กรรมฐานนะ” เมื่อเขาตอบมาอยางนี้ พระบัวเฮียวจึงไมซักถามอะไรอีก ดวยเกรงจะไม
เปนที่สบอารมณของผูถกู ถาม พอดีกับทานพระครูลงมาจากกุฏิชั้นบน ผูที่นั่งรออยูจึงทํา
ความเคารพดวยการกราบสามครั้ง
“เจริญพร โยมปลัดมายังไง” ทานเจาของกุฏิทักทาย
“ผมจะมาขอใหหลวงพอชวยดูฤกษแตงงานครับ” ปลัดหนุมตอบ
“เจาสาวเขาเปนใครละ” ทานถาม ปลัดวัยสามสิบตอบวา
“เปนนางเอกลิเกครับหลวงพอ” น้ําเสียงมีแววภูมิใจในหญิงที่ตนจะแตงงานดวย ทาน
พระครูเห็นไมเขาเรื่อง คนเปนปลัดอําเภอจะไปแตงงานกับนางเอกลิเก มันจะเปนไปได
อยางไร หรือวาสองคนนี้เปนคูเ วรคูกรรมกันมา ครั้นใช “เห็นหนอ” เขาตรวจสอบก็ไดรู
วา คนคูนี้ไปกันไมไดและจะอยูกันชนิดหมอขาวไมทันดําก็ตองเลิกรางกัน จึงพูดขึน้ วา
“โยมคิดยังไงถึงจะไปแตงงานกับนางเอกลิเกละ อาตมาวามันไมคูควรกัน ไมมีอะไร
เหมาะสมกันเลย” ปลัดหนุมรูสึกขัดเคืองในคําพูดของทาน เขากําลังหลงสตรีผูนั้นจนลืมหูลืม
ตาไมขึ้น จึงบอกทานพระครูวา
“โธ! หลวงพอครับ ก็เรารักกัน เขาสวยมากนะครับหลวงพอ รูปรางหนาตาสวย รําก็
สวย เสียงก็เพราะ หนุม ๆ รุมจีบกันเปนพรวน แตเขาก็ไมเลือกใครนอกจากผม”
“นั่นแหละ เพราะอยางนีแ้ หละที่จะทําใหอยูกันไมได พอแตงงานกัน แลวโยมก็จะหึง
ไมใหเขาไปเลนลิเก ตอนแรกเขาก็เชื่อ แตพออยูไป ๆ เขาก็จะเบื่อ ก็จะหนีไปเลนลิเกอีก แลว
ก็ทะเลาะกัน ในที่สุดก็ตองเลิกกัน อยาแตงเลย เชื่ออาตมาเถอะ คนนี้ไมใชเนื้อคูโ ยมหรอก
อาตมาเห็นกฎแหงกรรมของโยมแลว คนที่จะมารวมชีวิตกับโยมตองเปนอาจารย”
“แตผมปกใจเสียแลวครับหลวงพอ ผมรักผูหญิงคนนี้แลวก็จะแตงงานกับเธอใหได ไม
วาอะไรจะเกิดขึ้น” ปลัดหนุมยืนยันหนักแนน เขาเขาใจวาความหลงเปนความรัก
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“แปลวาโยมไมเชื่อทีอ่ าตมาพูดใชไหม อยาแตงเลยนะอาตมาขอรอง อาตมาหวังดี
ดวยใจจริง” ทานพระครูพยายามพูดทัดทาน
“ผมก็ขอรองหลวงพอเหมือนกันวาโปรดอยาหามผมเลย ผมคงไมมคี วามสุขไปตลอด
ชีวิต ถาไมไดแตงงานกับเธอ” คนถูกศรรักปกอกวา
“ถาอยางนั้นก็ตามใจโยมเถอะ กรรมของใครก็ของคนนั้น อาตมาก็ไดพยายามชวย
แลว ในเมื่อโยมไมเชื่อก็ไมวากัน แตจะใหอาตมาหาฤกษใหนั้น อามตาทําไมไดเพราะเห็นอยู
วาอะไรเปนอะไร ตองขอโทษดวยที่ไมอาจทําใหโยมสมความมุงมาดปรารถนา” ไดยินดังนั้น
บุรุษวัยสามสิบก็หมดความอดทน เขาพูดออกมาดวยความโกรธวา
“ผมเสียใจครับหลวงพอ เสียใจที่หลงนับถือหลวงพอมาชานาน เรื่องแคนี้หลวงพอก็
ชวยผมไมได มิหนําซ้ํายังพูดใหเสียกําลังใจอีก เอาละ ผมขอประกาศ ณ ที่นี้วา นับแตบัดนี้
เปนตนไป ผมจะเลิกเคารพนับถือหลวงพอและจะไมมาเหยียบวัดนี้อีก” แลวจึงผลุนผลันลุก
ออกไปโดยไมร่ําลา ทานพระครูไมพูดวากระไร ไมโกรธ ไมขึ้งบุรุษนั้น เพราะรูอยูว า “สัตว
โลกยอมเปนไปตามกรรม”
“เสียดายนะครับ หนาตาดี ๆ ตําแหนงหนาที่ก็ดี แตกิริยาที่แสดงออกมาไมดีเลยสัก
นิด” โชเฟอรแท็กซี่วิจารณ
“ชางเขาเถอะโยม เขาทํากรรมมาอยางนี้ก็ตองเปนอยางนี้ ในเมื่ออาตมาบอกใหแลว
แตเขาไมยอมแกไข อาตมาก็ชวยเขาไมได กรรมบางอยางมันก็แกไขได แตเขาไมยอมแก”
“ผมเคยคิดนะครับหลวงพอ” โชเฟอรแท็กซี่พูด
“เคยคิดวากรรมนั้นแกไมได อยางคนที่เปนโจรก็ตองเปนโจรตลอดไป เพราะเขาเกิด
ใตดาวโจร แตเดี๋ยวนี้ผมรูวามันไมไดเปนอยางนั้นเสมอไป” เขาลังเลใจนิดหนึ่งวาจะพูดตอไป
ดีหรือไม ตอเมื่อนึกไดวา คนชั่วทีก่ ลับตัวเปนคนดีนั้นนาสรรเสริญ จึงตัดสินใจวาจะตอง
พูด
“อยางผมนี่เมื่อกอนก็หากินทางทุจริต แตก็มากลับตัวกลับใจไดเพราะเถาแก เดีย๋ วนี้
ผมกลาพูดไดอยางเต็มปากวาผมเปนคนดี อยางนอยก็ไมเบียดเบียนใคร แลวผมก็
รูสึกวาผมจะมีความสุขกายสบายใจกวาแตกอนมาก เพราะละชั่วได”
“อยางนั้นหรือ อาตมาขออนุโมทนา ขอประทานโทษ เมื่อกอนโยมมีอาชีพอะไรละ”
“ก็ไมมีอาชีพเปนหลักเปนฐานหรอกครับ ผมชอบเลนการพนันแลวก็มหี นี้สินลนพนตัว
เถาแกก็เปนเจาหนี้ผม พอแกทวงมาก ๆ เขา ผมเลยรวบรวมสมัครพรรคพวกไปปลนบานแก
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ใจคอผมโหดรายมาก เพราะผมตัง้ ใจจะฆาแกกับเมียเพื่อปลดหนี้ แตไมทราบเปนเพราะอะไร
ผมยิงแกไมออกครับ แกกับเมียกําลังนั่งหลับตาอยู ผมก็ยิงใสเลย รัวปนเอ็ม.๑๖ เขาใส แตยิง
ไมออก
ในที่สุดผมก็ถูกจับได ก็ติดคุกอยูสามเดือนเพราะเถาแกอางวาจําตัวคนรายไมได ที
จริงผมรูวาแกจําผมได ผมรูสึกซาบซึง้ ในน้ําใจของแก จึงตั้งสัจจะวาจะเลิกทําชั่ว แลวผมก็เลิก
ไดจริง ๆ ครับ” ผมเลามีน้ําตาคลอหนวยตาเพราะความซาบซึ้ง ทานพระครูพูดปลอบเขาวา
“เอาเถอะ หมดเคราะหหมดโศกแลว ตอไปนีช้ ีวิตโยมก็จะพบกับความเจริญรุงเรือง
อาตมาขออวยชัยใหพร” ชายวัยสี่สิบเศษกราบทานสามครั้งดวยพอใจในพรที่ทานให
“ผมเปนหนี้บุญคุณเถาแกมากเลยครับ เพราะถาแกเอาผมเขาคุก ผมก็ไมมีวันทีจ่ ะ
กลับเนื้อกลับตัวได นี่ผมก็ตั้งใจจะรับใชแกเทาที่เวลาและโอกาสจะอํานวย”
“นายสุขเขาดีกับผมมากครับหลวงพอ นี่เขาก็จะไมยอมเอาเงิน ผมตองขอรองเขาอยู
นานกวาจะตกลงกันได” เถาแกเส็งยกยองคนที่กลับตัวกลับใจได
“เพราะเถาแกดีกับผมกอนนะครับหลวงพอ ผมก็เลยจะตอบแทนความดีแก แตแกก็ไม
ยอมรับ ขนาดผมคิดคาน้ํามันสองรอย แกก็แถมใหอีกหนึ่งรอยเปนสามรอย” นายสุขเลา
“สรุปวาโยมดีทั้งสองคนนั่นแหละ คนดีก็ตองพบกับคนดี เธอเห็นดวยไหมบัวเฮียว”
“เห็นดวยครับ” พระหนุม รับคําแลวถามขึ้นวา
“หลวงพอครับ ผมรูสกึ วาคนที่มาวัดนี้มีทั้งคนไทยและคนจีน คนไทยนั้นมักมาให
หลวงพอชวยดับรอนผอนทุกขแลวก็มักจะไมเอากรรมฐาน บางคนรูจักหลวงพอมานานแต
กลับไปเคยปฏิบัติธรรม ยกตัวอยางเชน นายขําหรือปลัดอําเภอคนเมื่อกี้ แลวตัวผมก็มี
ความรูสึกวา หลวงพอรักคนจีนมากกวาคนไทย เปนอยางนั้นหรือเปลาครับ”
“เธอหาวาฉันลําเอียงวางั้นเถอะ”
“ก็หลวงพอลําเอียงหรือเปลาเลาครับ” ลูกศิษยยั่ว
“ฉันคิดวาฉันไมไดลําเอียง ใครปฏิบัติดีฉันก็อนุโมทนากับเขา สวนคนที่ทําไมดีฉันก็
สงสารเขา แลวมันก็นาแปลกอยางที่เธอวานัน่ แหละ คือ คนที่ปฏิบัติดีนั้นมักเปนคนจีน
อาตมารักคนจีนมากนะโยมเถาแก อยากรูไหมวาทําไมจึงเปนเชนนั้น” ทานถามเถาแกเส็ง
“อยากทราบครับ หากไมเปนการรบกวนจนเกินไปผมอยากใหหลวงพอเลาใหฟงครับ”
บุรุษวัยเลยเจ็ดสิบพูดอยางเกรงใจ ทานพระครูจึงเลาวา
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“ที่อาตมารักคนจีนมากเพราะชอบทีเ่ ขาขยันทํามาหากินประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง
เพราะอาตมาทําเวรทํากรรมกับคนจีนมามากสมัยทีเปนเด็ก ๆ ก็เลยตองมารักเขาเปนการใช
กรรม แตนั้นก็ไมไดหมายความวาฉันเกลียดคนไทยหรอกนะบัวเฮียว เธออยาเขาใจผิด”
“ครับ ผมเขาใจถูกตองแลว และก็รูดวยวาหลวงพอไมเกลียดญวนเหมือนกัน” พระบัว
เฮียวเยา
“ตอนเด็ก ๆ หลวงพอทํากรรมอะไรไวกับคนจีนหรือครับ” นายสุขถาม
“มากมายหลายประการเชียวแหละโยม สมัยเด็ก ๆ อาตมาชอบทดสอบความอดทน
ของเขา”
“ทดสอบยังไงครับ”
“ก็แกลงตอราคาเวลาซื้อของ อยางตาแปะคนนึงแกขายเสื้อผาอยูในตลาด อาตมาก็
แกลงตอ แกก็ไมโมโห ถาเปนรานคนไทยรับรองถูกดาแลวก็ไลออกจากรานแน เพราะคนไทย
เขาหยิ่งแลวก็ไมมีความอดทน
รานคนไทยเขามักจะมีนางกวักประจําอยูในราน แตกลับขายไมดี รานคนจีนไมตอ งมี
นากกวักแตขายดิบขายดีจนหยิบแทบไมทัน โยมเชื่อไหม สินคาอยางเดียวกันถารานคนไทย
ขายหาบาท คนซื้อเขาก็รูแตก็ยังอุตสาหไปซื้อรานคนจีน รานคนไทยขนาดมีนางกวักดวย
ขายถูกวาดวย แตคนกลับไมซื้อ” แปลกไหมเลา
“ทําไมถึงเปนอยางนั้นละครับ” พระบัวเฮียวถาม
“ก็คนจีนเขายิ้มแยมแจมใส สวนคนไทยหนาเหมือนมือนางกวัก ใครเขาจะเขาราน”
นายสุขกับเถาแกเส็งหัวเราะชอบใจเพราะทานพระครูทําทาประกอบการเลาดวย
“ทีนี้ตาแปะที่ขายเสื้อผานี่แกก็ถูกอาตมาแกลงอยูบอย ๆ แตแกก็เอาตัวรอดไดทุกที
อยางเชน อาตมาซื้อเสื้อไปวันนี้ พอรุงเชาก็เอามาเปลี่ยน บอก “ตาแปะ ขอเปลี่ยนเสื้อหนอย
ใสไมไดมันคับ” ตาแปะแกก็วา” ทานเลียนเสียงคนจีน
“ไมเปงลาย ไมเปงลาย เสื้ออั๊วซักเลีย้ วยืกลาย” อาตมาก็เลยตองกลับบานเพราะแกไม
ยอมใหเปลี่ยน พอรุง เชาก็มาใหม บอกวา “ตาแปะ อั๊วขอเปลี่ยนเสื้อหนอย” แกก็ถามวา
“เปยงทํามาย” อาตมาบอก “มันหลวม” แกก็วา “ไมเปงลาย ไมเปงลาย เสื้อลานอั๊วะ ซักเลี้ยว
หกลาย” ตกลงแกก็ไมยอมใหเปลี่ยน อาตมาก็หมดปญญาที่จะพูดกับแก” ทานหยุดเวนระยะ
นิดหนึ่งแลวเลาตอวา
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“มีอยูรายนึงที่อาตมาทํากรรมกับแกไวหนักวาคนอื่น ๆ แกชื่อบก อาตมาก็เรียกแก
เจกบก” เถาแกเส็งสะดุงนิดหนึ่ง แตทานพระครูไมทันสังเกต ทานเลาตอไปวา
“สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง พวกตางดาวจะถูกไลออกจากเขตที่มีทหาร เจกบกแกก็
ถูกไลมาจากลพบุรี มาอาศัยอยูตลาดปากบาง แกก็เที่ยวซื้อขวดซื้อโลหะจากชาวบานไปขาย
บางทีก็เอาขนมขาวพองมาแลก อาตมาตอนนั้นอายุสิบเอ็ดหรือสิบสองนี่แหละ ก็ชอบขโมย
ขาวพองแกมากิน แลวก็ดาแกวาไอเจกบา ไอเจกบกบา บางทีก็ลอแกเปนเพลงวา
“เจกบกตกน้ําตาย เมียรองไห เสียดายเจกบก” แกก็ไมโกรธยิ้มลูกเดียว แกบอกอาตมาวา
“อาตี๋ ลื้อจาหลาอั๊วก็หลาไป อั๊วะไมโกก แตอั๊วจาเอาซาตางจากลื้อใหลาย” นี่แกวาของ
แกอยางนี้”
“แลวไดไหมครับ” เถาแกเส็งถาม เขากําลังสงสัยวา “เจกบก” ที่ทานพระครูกลาวถึง
นั้นจะเปนคนเดียวกับนองชายของเขาหรือไม ก็ตองฟงทานเลาใหจบเสียกอน
“ไดสิ ก็เวลาแกไมเผลอใหอาตมาขโมย อาตมาก็จําเปนตองซือ้ แก แตกระนัน้ ก็ซื้อ
แบบขี้โกง คือขนมขาวพองแกขายหอละเฟอง อาตมาก็ทําเปนซื้อหอนึง แตที่แทหยิบมาสอง
หอ ก็โกงแกมาตลอดจนกระทั่ง แกเปลี่ยนจากขายขวดไปขายหมู อาตมาก็ขโมยหมูแกอีก”
“แลวเคยถูกแกจับไดไหมครับ” พระบัวเฮียวถาม
“ถาถูกจับกอเสียชื่อมหาโจรนะซี คือตาแปะแกมีเขงอยูคูนึง แลวไมคานของแกมี
ลักษณะคลายไมพลองของลูกเสือ แตสีดําเมี่ยมเลย แกหาบจนไมคานเปนมัน แกก็ตัดหมูออก
ชั่งเปนกอง ๆ กองละหนึ่งกิโล ยืนขายอยูที่ทาน้ํา พอแกมัวหยิบหมูใหคนอื่น อาตมาก็ยองไป
ขางหลัง ควาหมูที่แกกองเอาไว ก็เอาหนีบรักแรแลวโดดน้ําดํามาขึ้นอีกฝงนึง ฝง ที่เปนบาน
อาตมา เอาหมูไวในตูกับขาวแลวดําน้ําไปฟากกะโนนอีก หวังจะไปเอาอีกซักโล
พอขึ้นไปยืนบนทา แกก็บนกับคนซื้อวาหมูแกหายไปโลนึง ตาคนซือ้ แกก็เห็นตอนที่
อาตมาหยิบแลวโจนลงน้ํา แตแกก็พดู เขาขางอาตมาวา หมูมันคงตกลงไปในน้ํา เจกบกแกก็
วา “เปงไปไมลาย ตองมีคงมาคาโมย ถาตกน้ําจริงมัก็ตอ งลอย” ตาคนนั้นก็พูดอีกวา “มันไม
ลอยหรอก ถาเปนเนื้อหมูมันไมลอย เปนมันหมูถึงจะลอย” ตาแปะก็เลยตัดมันใหมากหนอย
ตัดเนื้อนอย ๆ พวกคนซือ้ ก็เลยไดมันหมูไปมากกวาเนื้อ เพราะอาตมาเปนตนเหตุ”
“แลวแกเคยแสดงทาทางวาสงสัยหลวงพอไหมครับ” นายสุขถาม
“แกก็คงสงสัยอยูเหมือนกัน แตไมมีพยานหลักฐาน แกก็เลยเอาผิดอาตมาไมได
อาตมาก็แกลงแกสารพัด เจอหนาที่ไรก็ดา “ไอเจกบา ไป ไป ใหพน” แกก็ยิ้ม บอกวา “ไอตี๋
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วังนี้ลื้อเลียกอั๊วะไอเจกบา แตวังหนาลื้อตองเลียกอั๊วะวา เตี่ย จําไวนะ” อาตมาบอก
เรื่องอะไรจะเรียก แกก็วา “ตองเลียก วังนึงลื้อตองเลียกเพาะอั๊วะมีลูกสาวหาคง ลื้อจาตองมา
ขออั๊วะ เลียกเตี่ยเขาสักวัง” นี่แกวาของแกอยางนี้ แลวก็จริงอยางที่แกวาเสียดวย อาตมาตอง
ยอมเรียกแกวาเตี่ยเพื่อชดใชกรรม”
“หลวงพอไปชอบลูกสาวแกเขาหรือครับ” พระบัวเฮียวถาม
“เปลาหรอก แตลูกสาวแกก็มีสวนเกี่ยวของที่ทําใหฉันตองเรียกเจกบกวาเตี่ย คือพอ
ลูก ๆ เปนสาวก็ไดแตงงานกับคนดีมฐี านะ ก็ชว ยเตี่ยทํามาหากินจนร่ํารวยเปนลําดับ กระทั่ง
มีเงินไปตั้งรานขายทองอยูที่เยาวราช”
เถาแกเส็งแนใจเกือบรอยเปอรเซ็นตวา
ตะแปะคนที่ทา นพระครูเลาใหฟงนั้นคือ
นองชายของเขา ครั้นจะพูดออกมาก็เห็นวายังไมถึงเวลา ทางที่ดีควรฟงทานเลาใหจบ
เสียกอน
“โลกมันกลมนะโยมเถาแก พอแกยายเขากรุงเทพฯ อาตมาก็ไมเจอแกมาเปนเวลา
รวมสิบปทั้งที่หลังจากนั้นอาตมาก็เขาไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพฯ พันตรีหลวงธารา ซึ่งเปน
คุณปูของอาตมาไดมารับอาตมาไปกรุงเทพฯ และฝากไวกับจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งทาน
จะใหอาตมาเรียนตํารวจ
ระหวางที่อยูก ับทาน อาตมาก็เรียนดนตรีไทย เปนลูกศิษยหลวงประดิษฐไพเราะ แต
ตอนหลังอาตมาไมชอบเรียนตํารวจ มันไมถกู กับอัธยาศัย เลยกลับมาอยูบาน พอป ๒๔๙๑ ก็
อุปสมบททีว่ ัดพรหมบุรี
บวชไดหาพรรษา ทานสมภารก็บอกใหอาตมาเขากรุงเทพฯ ไปเรี่ยไรเงินมาสราง
โบสถ อาตมาก็ไปกับลูกศิษยไปหาจอมพล ป. ทานก็ทําบุญมาหาพัน หลวงประดิษฐไพเราะ
ทํามาสองพัน พันตรีหลวงธาราคุณปูของอาตมาทํามาสามพัน แลวพวกขาราชการที่ใกลชิด
จอมพล ป. ซึ่งขณะนัน้ ทานเปนนายกรัฐมนตรีก็ชวยกันคนละรอยสองรอย ก็ไดเงินมาหลาย
หมื่น
วันจะกลับก็มีขาราชบริพารของสมเด็จพระนางเจารําไพพรรณี
พระบรมราชินีใน
รัชกาลที่ ๗ พาอาตมาเขาเฝา พระองคกพ็ ระราชทานพระราชทรัพยสว นพระองคมาหาพัน
อาตมาก็เตรียมจะกลับ มีลูกศิษยไปดวยหลายคน มีทั้งผูชายผูหญิง ทีนี้ลูกศิษยเขาก็อยากจะ
ซื้อทองกัน เลยพาอาตมาไปเยาวราชเขาก็พากันเขาไปซื้อทองในราน อาตมาก็ยืนรออยูหนา
ราน ก็มีตาแปะเจาของรานออกมานิมนตใหเขาไปฉันน้ําชา แกก็ถามวาอาตมามาจากไหน
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๓๖

Page 7

พอบอกวาจากวัดพรหมบุรี แกก็เลาวาแกเคยอยูตลาดปากบาง อาตมาก็เอะใจ แกก็
เลาตั้งแตหนีมาจากลพบุรีเพราะเขาไลคนตางดาวออกจากเขตทหาร มารับซือ้ ขวดไปขาย
ขายหมู กระทั่งมาขายทอง แกบอกชีวิตสมัยที่อยูปากบางนั้นตกระกําลําบากมาก ตองหาบ
ของขายจนบาดานไปหมด วาแลวแกก็สั่งใหลูกสาวไปเอาเขงกับไมคานลงมาอวด อาตมา
เห็นก็จําได อาตมาก็ลองถามแกวาเคยถูกคนแกลงไหม แกก็วามีเด็กผูชายเกเรอยูคนนึง ชอบ
ดาแกวาไอเจกบา แลวก็ชอบขโมยขนมขางพองแก พอแกขายหมูก็แอบขโมยหมูแกอีก
อาตมาฟงแลวขนลุก คิดในใจวาจะบอกแกดีหรือไมดี ก็พอดีแกถามวา “ทางมากุงเทพ
ฯ ทําไม” อาตมาก็บอกมาเรี่ยไรเงินไปสรางโบสถ แกก็เดินไปที่ลิ้นชักหยิบเงินมาสองพัน
บอกวารวมทําบุญดวย อาตมาก็เก็บเงินใสยามไวอยางมิดชิด กลัวแกจะทวงคืน แลวก็
สารภาพกับแกวา “เตีย่ อาตมาขออโหสิกรรม เด็กเกเรที่เคยขโมยของเตี่ย เคยดา
เตี่ยนะคืออาตมาเอง” แกไดยินดังนั้นก็ตกใจอาปากคางเลย อาตมารีบพูดตอวา “เตี่ย
อโหสิกรรมใหอาตมานะ ไหน ๆ อาตมาก็เปนพระแลว และก็คงไมเอาเงินคืน” พอแกหาย
ตกใจ แกก็บอกอาตมาวา “ทางไมตองเลียกอั๊วะวาเตี่ยก็ลาย เลียกไอเจกบก หรือไอเจก
บาอยางเลิมก็ลาย อั๊วะไมโกกเลี้ยวก็ไมเอาเงินคึงลวย แตอั๊วะขอทางอยางเลียวเทา
นั้ง” แกขออะไรอาตมา โยมเถาแกรูไหม” ทานถามเถาแกเส็ง
“ไมทราบครับ บุรษุ วัยเจ็ดสิบเศษตอบ
“ขอใหหลวงพอสึกไปแตงงานกับลูกสาวแกใชไหมครับ” พระบัวเฮียวเดา
“แหม! ถาขออยางนั้นก็ดีนะสิ แตนแี่ กไมไดขออยางที่เธอเดา แกพูดกับฉันวา “ทาง
บวกก็ลีเลี้ยว อั๊วะจาขอลองวาใหทางบวกอยางนี้ตาหลอกไป อยางลายสึกออกไปหลา
เจกอีก” นี่แกวาอยางนี้ แหม ฉันงี้เจ็บแสบเขาไปถึงขอหัวใจ แทบจะคืนเงินใหแกไปเลยเชียว
ละ”
“แลวคืนหรือเปลาครับ” นายสุขถาม
“คืนทําไมละโยม เงินเขาตั้งใจทําบุญ” เงียบกันไปพักหนึ่ง เถาแกเส็งก็พูดขึ้นวา
“หลวงพออยาตกใจนะครับถาผมจะกราบเรียนใหทราบความจริงอะไรบางอยาง”
“ความจริงอะไรของเถาแกละ วาไปเถอะ อาตมาจะพยายามไมตกใจ” เมื่อทาน
อนุญาต บุรษุ วัยเจ็ดสิบเศษจึงพูดวา
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“เจกบกที่หลวงพอเลามานั้นคือนองชายแท ๆ ของผมทีห่ อบหิ้วกันมาจากเมืองจีน
ครับ” ทานพระครูมีความรูสึกเหมือนกับวันที่เสาเตนทพุงมาปะทะหนา ทานรองเรียกนาย
สมชายเสียงหลง
“สมชายอยูไหนนะ ชวยชงยาหอมมาใหหลวงพอดวยเถอะ กําลังเปนลม”..

มีตอ........๓๗
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