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๔๒...
นายสมชายขี่จักรยานกลับมาถึงวัดเวลาประมาณสามทุม เห็นรถเบนซสีดําคันหนึ่ง
จอดอยูที่ลานจอดรถดานหลังของกุฏิ คิดวาคงจะตองมีแขกมาหาทานพระครู อาจเปนคน
สามคนที่กลังเดินเห็นหลังอยูไว ๆ ขางหนานั่น เขาจะตองไปใหถึงกุฏิกอน เพื่อจะบอกคนทั้ง
สามวาหมดเวลารับแขกแลว
วันธรรมดาทานพระครูจะลงรับแขกเวลาเดียว คือตั้งแต ๑๔.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ยกเวน
วันพระ จึงจะลงสองครั้ง ตามทีน่ ายขุนทองจัดตารางให ปานี้เจาหนุมวัยยี่สิบเอ็ดคนนั้นคงจะ
หลับไปนานแลว เพราะเปนคนนอนแตหัวค่ํา
ศิษยกนกุฏินําจักรยานเขาไปเก็บในโรงรถ เมื่อกลับออกมาก็เห็นชายวัยกลางคนกับ
สตรีวัยหกสิบเศษชวยกันประคองบุรุษสูงอายุเขามานั่ง บุรษุ นั้นสวมแวนตาดํา อายุคงอยูใน
ราวเจ็ดสิบเศษ ขามานั่งแลวก็ยังไมยอมถอดแวนตาดําออก เขาจึงเขาไปถามวา
“ลุงมาพบหลวงพอหรือครับ”
“อุยตาย” สตรีวัยหกสิบเศษอุทานเสียงสูง แลวบอกบุรุษที่ใสแวนตาดําวา
“ทานคะ เขาเรียกทานวาลุงแนะคะ ไดยินหรือเปลาคะ” คนถูกเรียกวาลุงรูสึกวา
“อัตตา” วิ่งขึน้ สูงจนหากใชปรอทวัดก็คงไมต่ํากวาจุดเดือด จึงพูดโกรธ ๆ วา
“เขาคงไมรูละมั้งวาพี่เปนใคร คุณหญิงชวยบอกเขาเอาบุญหนอยซิ” เขาเรียกสตรีผู
นั้นวา “คุณหญิง”
“ใหตาเอบอกดีกวาคะ ตาเอบอกพอคนนีซ้ ีวาอากับคุณพอเธอเปนใครมาจากไหน”
หลอนหันไปพูดกับชายวัยกลางคนดวยทาทางหยิ่ง ๆ “นายเอ” จึงบอกลูกศิษยวัดวา
“นองชาย นี่คือทานรัฐมนตรีปลด เปนคุณพอของผม แลวสตรีผูนี้คอื คุณหญิงอรสา
นองสาวคุณพอและเปนภรรยาของทานรัฐมนตรีอัครเดช หวังวานองชายคงเคยไดยินชื่อนะ
ทานเคยเปนรัฐมนตรีสมัยที่แลว” นายสมชายแอบโตในใจวา “อยาวาแตรัฐมนตรีสมัยที่แลว
เลย ถึงเปนรัฐมนตรีสมัยนี้ผมก็ไมรูจกั ใครสักคน” แตปากเขาพูดวา
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“หรือครับ แลวคุณพี่ผูชายเปนรัฐมนตรีดวยหรือเปลาครับ ผมจะไดใชคําพูดใหถูก
กาลเทศะและบุคคล” เขาตั้งใจประชด หากหนุมใหญวัยสี่สิบเศษ กลับตอบวา
“ตอนนี้ยังไมไดเปน คิดวาจะขึ้นสมัยหนา คุณพอผมกรุยทางไวใหแลว” คนตอบ
คอนขางมั่นใจ
“ถาอยางนั้นทานก็เปน วาที่รัฐมนตรีใชไหมครับ”
“ก็คงยังงั้น”
“ทีนี้กระผมขอเรียนถามทานรัฐมนตรีและคุณหญิงวา ทานจะมาพบหลวงพอใชไหม
ขอรับ” นายสมชายจําตองเลนบทใหมเพื่อใหถูกใจคนดู ถูกใจในที่นี้ก็คือถูกกับกิเลสของพวก
เขา ทานพระครูเคยสอนไววา การที่จะผูกมิตรกับคนนัน้ จะตองเอา “ถูกใจ” นําหนา
เสียกอน แลวจึงคอยตามดวย “ถูกตอง”
“แหม พอหนุมนี่นารักจริง ๆ พูดจามีสัมมาคารวะ” คุณหญิงออกปากชมทั้งที่วาไป
หยก ๆ
“นองชาย ทานพระครูอยูหรือเปลา” วาที่รัฐมนตรีถาม
“อยูขอรับ”
“งันก็ขึ้นไปเรียนทานดวยวาทานรัฐมนตรีมาขอพบ” นายเอออกคําสั่ง พอดีกับนาย
ขุนทองลงมาจากขางบน ครั้นเห็นนายสมชายก็ตอวาทันที
“กลับแลวเหรอ นึกวาจะนอนบานสาวซะอีก คนอะไรหายไปตั้งแตเที่ยง” คนถูกตอวา
ไมไดโตเถียง หากถามเสียงเรียบวา
“ยังไมนอนอีกหรือ นึกวาหลับไปซะแลว หลวงพอกําลังทําอะไรอยูนะ” นายขุนทองไม
ตอบ หากหันไปพูดกับอาคันตุกะทั้งสามวา
“มาหาหลวงพอหรือฮะ ทานเพิ่งขึ้นไปเมื่อตอนสองทุมเอง วันนี้รับแขกเกินเวลาไปตั้ง
เกือบสองชั่วโมง พรุงนี้เชาคอยมาใหมแลวกันนะฮะ”
อารมณที่กําลังจะดีขึ้นของคุณหญิงมีอันตองบูดอีกครั้ง เมื่อฟงถอยคําของเจาหนุม
หนาหวาน หลอนแหวใสวา
“นี่เธอ จะพูดจะจาก็ดูคนมั่ง รูไหมวาฉันเปนใครมาจากไหน”
“ไมรูฮะ แตไมวาคุณจะเปนใครมาจากไหน หนูก็ไมสามารถจะใหคุณพบหลวงลุงได
กฎก็ตองเปนกฎฮะ” หนุมวัยยี่สิบเอ็ดเถียงพรอมกับแสดงตัววาเปนหลาน ดวยการเรียกทาน
พระครูวา “หลวงลุง”
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“โอหัง แกนี่โอหังมากนะ นอกจากโอหังแลวยังพูดจาไมมีสมั มาคารวะ ดัดจริตดีดดิ้น
ไมมีใครเกิน” ดีที่นายขุนทองไมใชคนมักโกรธ หากเปนกระเทยคนอื่น ก็คงปรี่เขาไปตบ
คุณหญิงเขาใหแลว เพราะผูชายที่มีจิตใจเปนผูหญิงนั้นมักเปนคนเจาโทสะ และยับยั้งสติ
อารมณไมได คุณหญิงหันไปบอกนายสมชายวา
“นี่เธอบอกเจากระเทยนี่ทีซิ วาฉันเปนใครมาจากไหน” นายสมชายจึงตองบอกนาย
ขุนทองวา
“ขุนทอง นี่ทานรัฐมนตรีกับคุณหญิงมาขอพบหลวงพอนะ แตกระผมไมทราบวาทาน
มาจากไหนขอรับ” ประโยคหลังเขาหันไปพูดกับคุณหญิง
“แหม เธอนี่ไมมีคอมมอนเซนสเสียเลย เปนรัฐมนตรีก็ตอ งมาจากกรุงเทพฯ ซียะ”
คุณหญิงพาลเอากับนายสมชายเพราะโกรธนายขุนทอง
“จะเปนใครมาจากไหนหนูไมสนทั้งนั้น กฎก็ตองเปนกฎ หนูจะไมยอมใหใครเอา
อํานาจราชศักดิ์มาทําใหเสียความยุติธรรมหรอก” หนุมวัยยี่สิบเอ็ดยืนกราน
“แตกฎมันก็มีขอยกเวนนะขุนทอง ทําไมเธอไมดูเยี่ยงอยางหลวงพอละ เห็นไหมวา
บางเรื่องทานก็โอนออนผอนปรนให
ไมไดเอาหัวชนฝาไปเสียทุกเรื่องเหมือนที่เธอทําอยู
หรอก” ลูกศิษยวัดเตือนดวยความหวังดีกลับถูก “แวด” ใสว
“ตามใจ ถาพี่เห็นวาหนูไมดี หนูก็จะไปนอนละ แลวถาหลวงลุงดุก็อยาหาวาหนูไม
เตือนก็แลวกัน” วาแลวก็เดินฉับ ๆ เขาหองไป คุณหญิงพูดตามหลังวา
“ดูเอาเถอะ ทาทางกระฟดกระเฟยดนาเกลียดจริ๊ง ทําไมทานพระครูถึงใหคนพรรคนี้
มาอยูในวัดนะ” นายสมชายไมออกความเห็น เขาพูดกับคนทั้งสามวา
“กระผมตองขอโทษแทนเพื่อนดวยนะขอรับ แกเปนคนอยางนี้เอง แตไมเปนพิษเปน
ภัยกับใคร ขอนี้กระผมขอรับประกัน”
“ไมมีอะไรหรอกนองชาย คุณหญิงอาของผมทานก็พูดไปอยางนั้นเอง จริง ๆ แลว
ทานเปนคนใจดีมีเมตตา” วาที่รัฐมนตรีแกแทนผูเปนอา เมื่อหลานชายพูดเชนนี้ คุณหญิงอร
อุษาจึงจําตองปดปากเงียบ เพราะหากพูดไปอาจจะทําให “เสียฟอรม” ของคุณหญิงก็เปนได
“กระผมจะขึน้ ไปกราบเรียนหลวงพอกอนนะขอรับ” พูดจบก็หายขึ้นไปขางบน
“หลวงพอครับ รัฐมนตรีกับคุณหญิงมาขอพบหลวงพอครับ” เขารายงานหลังจากทํา
ความเคารพดวยการกราบ ๓ ครั้ง ทานพระครู รูตั้งแตรถเบนซสีดําวิ่งเขาประตูวัดมาโนน
แลว ทานพูดกับลูกศิษยกนกุฏิวา
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“เขากําลังรอนนะสมชาย รอนมากทีเดียว”
“ผมเปดพัดลมใหแลวครับ คงไมรอนเทาไหร” นายสมชายวา
“ฉันไมไดหมายถึงความรอนภายนอกนะ แตหมายถึงรอนภายใน คนทั้งสามนั่นถูกไฟ
กิเลสแผดเผาจนรอนรุม กลุมทรวง หวังจะมาใหฉันชวยดับ”
“แลวหลวงพอจะชวยเขาไหมครับ”
“ชวยไมไดหรอกสมชายเอย ฉันนะอยากจะชวยทุกคนที่มาหา เพราะคนที่มาหาฉัน
ลวนแตแบกทุกขกันมาทั้งนั้น อยางที่พระบัวเฮียวทานแอบตั้งสมญาวา “พวกเอาปญหามาให
พระ” นั่นแหละ
“แตถาเขาไมมีทุกขเขาก็ไมมาหาหลวงพอหรอกครับ” นายสมชายแยงอยางสุภาพ
และขอโตแยงของเขาก็จริงเกือบรอยเปอรเซ็นต!
“งั้นสิ คนสมัยนี้เขาจะนึกถึงพระก็ตอนมีทุกขนั่นแหละ ตอนมีอํานาจวาสนาก็
หลงมัวเมา กอกรรมทําชั่วโดยไมกลัวบาปกลัวกรรม พอกรรมชั่วมาใหผลทีนี้ก็จะนึก
ถึงพระ นึกถึงศาสนา เธอรูไหม คนที่อายุมากที่สุดนะตาบอด เพราะสั่งสมอกุศลกรรมไว
มาก มีเงินเปนรอย ๆ ลานยังรักษาไมหาย โรคกรรมนั้นไมมีหมอที่ไหนรักษาได ขอนี้ขอให
เธอจําใสใจเอาไว จะไดไมทําชั่ว”
“แลวหลวงพอรักษาไดไหมครับ”
“ฉันไมใชหมอ ก็ขนาดหมอเขายังรักษาไมได แลวฉันเปนผูวิเศษมาจากไหนละ เธอนี่
พูดแปลก ๆ เอาละ เธอไปบอกใหเขารอสักประเดีย๋ ว เดี๋ยวฉันจะลงไป” ทานออกคําสัง่
“ใหเขาขึ้นมาขางบนไมดีกวาหรือครับ เผื่อมีใครมาอีกเดี๋ยวหลวงพอก็ไมไดพักผาน
กันพอดี” พูดอยางเปนหวง
“ไมสําคัญหรอก เรือ่ งพักผอนนั้นไมสําคัญสําหรับฉันเลย เพียงแตหวงวาจะเขียน
หนังสือไมเสร็จตามกําหนดเทานั้นเอง”
“กําหนดอะไรครับ” ลูกศิษยไมเขาใจ
“กําหนดกฎเกณฑของชีวิตนะสิ ฉันคิดเอาไววาจะตองเขียนและพิมพใหเสร็จกอน
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑” ทานตั้งใจจะใหหนังสือเลมนี้เปนตัวแทนของทาน ผูทไี่ มเขาใจ
เรื่องปฏิบัตสิ ามารถศึกษาไดจากหนังสือที่ทานเขียนไว ก็วาจะบอกใหนายสมชายรูเมื่อเวลา
นั้นใกลเขามา นอกจากพระบัวเฮียวแลวยังไมมีผูใดรูเรื่องทานจะประสบอุบตั ิเหตุรถคว่ําคอ
หักในวันที่ ๑๔ ตุลา
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“ทําไมถึงตองเปนอยางนั้นละครับ” ลูกศิษยวัดไมเขาใจ
“อยาเพิ่งซักถาม เอาไวถึงเวลาแลวฉันจะบอกเอง ลงไปได แลวก็ปดประตูกุฏิเสียให
หมด จะไดไมมีใครมารบ กวน” นายสมชายกราบสามครั้งแลวจึงลงมาบอกคนทั้งสามวา
“เดี๋ยวทานจะลงมาครับ”
“ลงเดี๋ยวนี้ไมไดหรือ แหม เรื่องมากจริง เปนพระเปนเจาไมนาเจายศเจาอยาง”
คุณหญิงพูดฉอด ๆ เพราะยังอารมณคางกับเรื่องนายขุนทอง
“คุณหญิงใจเย็น ๆ นา วาพระวาเจา บาปกรรมรูไหม” อดีตรัฐมนตรีเตือนนองสาว ฟง
หลอน “พลาม” มานานเลยตองเบรค ๆ ไวเสียบาง
“ก็มันจริง ๆ นี่คะทาน” คนเปนคุณหญิงเถียงพี่ชาย แลวบนกระปอดกระแปดวา
“นี่ตั้งสามทุมกวาเขาไปแลว กวาจะถึงบานมิสองยามสามยามหรอกหรือ”
“ถึงเมื่อไหรก็ชางเถอะ ขอใหมันถึงก็แลวกัน คุณหญิงพูดราวกับวาไมเคยกลับบานดึก
ๆ ยังงั้นแหละ จําไมไดแลวหรือ สมัยที่คุณอัครเดชยังอยูนะ คุณหญิงนั่งจั่วไพตั้งแตหัวค่ํายัน
รุงสางไมเห็นบนสักคํา แถมบางวันยังไปเตนรํากับไอหนุม กลับบานตีสามตีสี่โนน ทีมาวัดดึก
หนอยทําบน” อดีตรัฐมนตรีวานองสาว
สมัยที่สามียังมีชีวติ คุณหญิงหลงระเริงกับ “อํานาจวาสนา” และทําตัว “ซา” จนคน
เปนพี่ชายแท ๆ ก็ยังหมั่นไส ถูกวาเชนนี้คุณหญิงก็มีอารมณ จึง “แหว” ใสพี่ชายวา
“แลวทานดีกวาดิฉันนักหรือคะ ทานหักหลังไดแมกระทั่งเพื่อนสนิท ทานมีเมีย
นอยอายุคราวลูกคราวหลาน
ไปที่ไหนก็มีเมียที่นั้น
จนคุณหญิงตรอมใจตาย
เพียงแคนที้ านก็ไมไดดีไปกวาดิฉันแลวละคะ” คุณหญิงพูดโกรธ ๆ แตคนทีโ่ กรธมากวา
คือ รัฐมนตรีเขาดานองสาวอยางไมไวหนาวา
“ยายอร...แกมันชั่วชาสารเลวไมมีที่เปรียบ ถึงฉันจะเปนพีช่ ายแท ๆ ของแก ฉันก็ไม
เขาขางแก นึกวาฉันไมรูความเลยระยําของแกรึไง จะใหบอกไหม ไอหนุมที่มันนอนกับแกนะ
ชื่ออะไรบาง แกจําชือ่ จําหนามันไดหมดทุกคนหรือเปลา แลวที่เจาอัครเดชเปนอัมพฤกษกอน
ตายนะ เพราะมันเครียดที่เมียมันมีชใู ชไหม ผูชายที่เมียมีชูนะ เปนโรคเครียดทุกคนแหละ ถึง
บางคนจะไปมีเมียใหม แตความเครียดก็ยังไมหาย อารมณวิปริตผิดมนุษยมนาเขากับใครไม
คอยจะได” อดีตรัฐมนตรี “รายยาว” เพราะอัดอัน้ ตันใจมานาน รอนถึงนายเอ หรือ ดร.เอก
สิทธิ์ตองหามทัพ
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“คุณพอครับ คุณหญิงอาครับ ผมขอรองเถอะ นีใ่ นวัดนะครับ ไง ๆ ก็อายลูกศิษยวัด
บาง” เขาหันไปทางนายสมชายซึ่งกําลังชงกาแฟรอน ๆ มาเลี้ยงแขก สวนนายขุนทองหลับ
ปุยไปแลว
“องอายมันทําไม กะอีแคเด็กวัด” คุณหญิงพูดพาล ๆ นายสมชายฟงแลวก็ใหนึก
ปลงสังเวช พวกผูลากมากดีเขาชางไมมีการสงบสติอารมณกันเสียบางเลย นึกจะพูด
จะวาใครที่ไหนเมื่อไหรก็วากันตามอําเภอใจ ไมมีบันยะบันยัง นาอนาถนัก
รูสึกโลงใจเมื่อทานพระครูเปดประตูออกมา คูกรณีหยุดวิวาทกันโดยปริยาย เมื่อทาน
นั่งที่อาสนะแลว ดร.เอกสิทธิ์จึงกระซิบใหบิดาทําความเคารพ คนทั้งสามกราบทานพระครู
แลวคุณหญิงอรอุษาก็รองไหกระซิก ๆ
“เจริญพรทานรัฐมนตรีและคุณหญิงที่นับถือยิ่ง อาตมภาพในนามของคณะสงฆวดั ปา
มะมวงขอตอนรับทานรัฐมนตรีและคณะดวยความเต็มใจ” ทานใชคําพูดที่ทําใหคนฟงรูสึกวา
“ถูกใจ” รูวา เขาชอบใหยกยองก็ตองยกยองเขา ทานเปนคนไมขวางโลก ขณะเดียวกันก็
ไมยอมไหลไปกับโลก เพราะชาวโลกนั้นมักไหลไปตามแรงของกิเลสตัณหา สวนทาน
เปนสมณะจะเปนอยางชาวโลกนั้นหาควรไม
“คุณหญิงรองไหมีอะไรไมสบายใจหรือ อาตมาพอจะชวยไดบางไหม” น้ําเสียงที่เปยม
ดวยเมตตานั้นทําใหคุณหญิงรองไหหนักขึ้น เธอพูดดวยเสียงปนสะอืน้ วา
“ดิฉันมีทุกขหนักคะทานพระครู พอหมดอํานาจวาสนาก็ถูกคนเขาเหยียบย่ํา พี่นอ ง
คลานตามกันมาแท ๆ ก็ยังดูถูกดูแคลน ลูกเตาก็เอาเปนที่พึ่งไมได มีแตหาเรื่องทุกขเรื่อง
เดือดรอนมาให” คุณหญิงพรรณนาทั้งน้ําหูน้ําตา อดีตรัฐมนตรีรูสึกคันปากยิบ ๆ เมื่อถูก
นองสาวพูดแขวะ ครัน้ จะโตตอบออกไปก็จะกลายเปนวามาทะเลาะกันตอหนาพระสงฆองค
เจา จึงสูนิ่งเอาไว”
“แลวคุณหญิงเคยสงสัยหรือเปลา วาทําไมจึงเปนเชนนั้น”
“สงสัยคะ สงสัยมาก ๆ แลวก็ไมเขาใจเลยวาทําไมชะตาชีวติ ของดิฉัน จึงไดมากลับ
ตาลปตรเชนนี้ ดิฉันทํากรรมอะไรไวคะทาน”
“เรื่องนี้คุณหญิงตองถามตัวเอง เพราะคนที่รูดที ี่สดุ ก็คือคุณหญิง ที่อาตมาพูดมานี่ถูก
หรือเปลา” คุณหญิงอรอุษาใชผาเช็ดหนาซับน้ําตาจนแหงแลวตอบวา
“ถูกคะ”
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“ถาอยางนั้นคุณหญิงก็ลองทบทวนดูแลวกันวา ทํากรรมอะไรไวบาง” คุณหญิงคิดวา
การสารภาพบาปจะทําใหหมดบาป จึงสารภาพเปนบางเรือ่ งและปกปดบางเรื่องเอาไว ทาน
พระครูนั่งฟงดวยอาการสงบ
“แตกอนดิฉันไมเชื่อวาบาปกรรมนั้นมีจริง จึงหลงระเริงกับยศและอํานาจ จน
เปนเหตุใหกอกรรมทําชั่วไวมากมาย นี่ถาไมประสบกับความทุกข ดิฉันก็คงยังไมเชื่อ
เขาพูดกันวา กรรมสมัยนี้มันติดจรวด จึงใหผลเร็วโดยไมตองรอใหถึงชาติหนา ทาน
พระครูเชื่อหรือเปลาคะ วาแตกอนนีด้ ิฉันร่ํารวยมาก ขนาดโตะกินขาวก็ยังฝงมุก ตอนนั้นคุณ
อัครเดชมีดฉิ ันเขาเปนรัฐมนตรี วัน ๆ มีแตคนเอาเงินมาให เราสองคนก็รับไมอนั้ ถาหนา
บานคุณอัครเดชรับ แตหลังบานดิฉันเปนคนรับ รูสึกวาเงินทองไหลมาเทมาจนนับไมหวาด
ไมไหว ดิฉันก็ฟุมเฟอยฟุงเฟอเพราะเงินไดมางาย เสื้อผาแตละชิ้นที่ดฉิ ันสวมใสก็ลวนราคา
แพง ชุดหนึ่ง ๆ ราคามากกวาเงินเดือนขาราชการชั้นเอกเสียอีก ลูก ๆ ก็ขับรถเกงคนละคัน
แลวก็ฟุงเฟอตามพอแม
แตพอคุณอัครเดชเปนอัมพฤกษทํางานไมได เราก็ขาดรายไดเพราะไมมีใครเอาเงิน
ทองมาใหเหมือนแตกอ น ดิฉันและลูก ๆ ก็อยูในสภาพ “จมไมลง” ทรัพยสินเงินทองที่ไดมา
ในทางมิชอบก็รอยหรอลงไปทุกวัน พอคุณอัครเดชเสียชีวิต ดิฉันก็ตอ งช้ําใจหนักขึ้น เพราะ
ลูก ๆ ทะเลาะเบาะแวงแยงชิงสมบัติกันตอหนาตอตาดิฉนั ตูฝง มุก โตะฝงมุก เขาก็แยงกัน
ขนไปขายทอดตลาด ไมเกรงใจดิฉันซึ่งเปนแม” คนเลาไมไดบอกความจริงแกทานพระครูวา
ที่ลูก ๆ เขาไมเกรงใจเพราะเขากลัวคนเปนแมจะเอาเงินทองไปบําเรอพวกหนุม ๆ ที่เปนคู
นอน
“แลวคุณหญิงไปทําอะไรใหลูก ๆ เขาไมเกรงใจหรือเปลา” คําถามของเจาของกุฏิแทง
ใจดําของคนเปนคุณหญิง เธอกําลังคิดวาจะตอบหรือไมตอบดี ทานพระครูรวู าจะทําใหเธออึด
อัดใจจึงพูดตัดบทวา
“เอาละไมตองตอบอาตมาก็ได
แลวทานรัฐมนตรีมีอะไรจะปรึกษากับอาตมาหรือ
เปลา” ประโยคหลังทานถามอดีตรัฐมนตรี
“เรื่องของผมก็คลาย ๆ กับของนองสาวแหละครับทานพระครู แตมีขอดีขอเสียตางกัน
นิดหนอย คือนองสาวผมเขาแยตรงฐานะทางการเงินทรุดลงและลูก ๆ ก็แยงสมบัติกัน แต
สําหรับผม เงินทางยังมีมากมายแตตาผมมองไมเห็นเสียแลว อุตสาหบินไปรักษาถึงเมือง
นอกก็ยังไมหาย ผมจะมาเรียนถามทานพระครูวา ทานพอจะมีทางชวยผมบางไหม ชวยทํา
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ใหตาผมมองเห็นเหมือนแตกอนนะครับ แลวผมจะทําบุญไมอนั้ ทีเดียว” ทานพระครูตอบทันที
วา
“ชวยไมไดหรอกทาน อาตมาชวยอะไรไมได เพราะมันเปนเรื่องของกรรม ทานสะสม
อกุศลกรรมไวมาก ถึงคราวที่มันมาใหผลทานก็ตองรับอยางหลีกเลี่ยงไมได” ไดฟงเชนนั้น
อดีตรัฐมนตรีวัยเจ็ดสิบเศษถึงกับนั่งกอดเขารองไห คุณหญิงอรอุษาหยุดรองไปแลวก็มีอนั
ตองรองอีก ดร.เอกสิทธิ์เองก็ตาแดง ๆ เพราะสมเพชบุคคลทั้งสอง หากความรูส ึกที่วานี้ก็
เปนไปชั่วประเดี๋ยวประดาว เพราะเมื่อนึกถึง “ธุระ” ของตนที่จะมาเรียนปรึกษาทานพระครู
แลว เรื่องของคนอืน่ ก็มอี ันหมดความหมาย เขาถามทานเจาของกุฏิวา
“หลวงพอครับ ผมเรียนจบปริญญาเอกจากอเมริกา อยากจะใชความรูมาพัฒนา
ประเทศ ผมจะมีโอกาสขึ้นเปนรัฐมนตรีหรือเปลาครับ คุณพอกรุยทางไวใหแลว” เขา
“ปรึกษา” และเรียกทานพระครูวา “หลวงพอ” เหมือนที่นายสมชายเรียก ทานเจาของกุฏิเห็น
กฎแหงกรรมคนเปนด็อกเตอรแลว จึงพูดขึ้นวา
“ทานอยากเปนอยางที่คุณพอเปนใชไหม”
“ครับ” เขาเขาใจวา “เปนรัฐมนตรี”
“แปลวาทานอยากประสบเคราะหกรรมแบบเดียวกับที่ทานรัฐมนตรีประสบอยู เปน
อยางนั้นหรือ”
“ไมครับ ผมไมตองการเชนนั้น” เขารีบปฏิเสธ
“ถาเชนนั้นก็เลิกลมความคิดที่จะเปนรัฐมนตรีเสีย อาตมาขอบิณฑบาตเถิดนะ ทาน
อยาไดไปยุงกับการเมืองเลย เชื่ออาตมาสักครั้งเถอะ”
“การเมืองมันไมดีอยางไรหรือครับ หลวงพอจึงไมอยากใหผมเขาไปยุงเกี่ยว”
ถามเพื่อจะ “ลองภูมิ”ทาน
“เรื่องนี้ทานคงทราบดีกวาอาตมา ทานเปนถึงด็อกเตอร ลองไปคิดหาคําตอบ
เอาเองก็แลวกัน” ทานพูดเพียงเทานี้
“ทานพระครูชวยรดน้ํามนตตัดเวรตัดกรรมใหดิฉันดวยเถิดคะ” คุณหญิงอรอุษาพูด
ขึ้น
“น้ํามนตชวยตัดเวรตัดกรรมไมไดหรอกคุณหญิง แตถาจะใหรดใหเพื่อเปนสิริ
มงคล อาตมาก็จะรดให” ทานจําเปนตองใชน้ํามนตเพือ่ ใหเขาสบายใจขึ้น เพราะหากจะ
แนะนําใหเขาสวดมนตหรือเจริญกรรมฐานเขา “รับไมได” กรรมเขาหนักเกินกวาที่ทานจะ
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ชวยได ไหน ๆ เขาก็มาขอพึ่งบารมี ก็ตอ งชวยเขาไปตามหนาที่ในเมื่อเขาไมสามารถรับ
“ของจริง” ได ทานก็ตองให “ของปลอม” แตถาใครมีอุปนิสยั บารมีพอทีจ่ ะรับของจริงได ทาน
ก็จะไมยอมใหของปลอมอยางเด็ดขาด
ทานพระครูรดน้ํามนตใหแลวคนทั้งสามก็ลากลับ นายสมชายเดินตามไปสงถึงที่จอด
รถ ดร.เอกสิทธิ์ทําหนาที่เปนคนขับ ชายวัยกลางคนเปดกระเปาสตางคดงึ ธนบัตรใบละรอย
ใหมเอี่ยมสงใหนายสมชาย
“นองชาย ขอบใจมากนะ เอาไวซอื้ ขนมกิน”
“ขอบคุณครับ ขนมทีว่ ดั มีเยอะ ผมไมตอ งซื้อหรอกครับ” เขาตอบและไมยอมรับเงิน
นั้น ด็อกเตอรวัยสี่สิบเศษจึงหยิบขึ้นมาอีกใบหนึ่งดวยคิดวารอยเดียว มันอาจจะนอยไป
“งั้นเอาไปสองใบเอา” ครั้นนายสมชายปฏิเสธอีก คนเปนด็อกเตอรจึงเก็บมันเขา
กระเปาดังเดิม เปนเรื่องประหลาดที่สุดเทาที่เขาเคยพบคนที่ปฏิเสธเงินยังมีอยูในโลก!
มีตอ........๔๓
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