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๔๔...
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๑๗ ทานพระครูกลับจากงานเผาศพนางปนที่จังหวัด
อางทอง ขณะที่รถแลนมาตามถนนสายเอเชีย ใกลปากทางที่จะเขาวัด พลันก็นึกไดวาเจนวล
ศรีกําลังปวยหนัก ควรจะตองไปเยี่ยมเยียน ดวยวาวันอาทิตยที่จะถึงนีแ้ กจะ “ไป” แลว “เห็น
หนอ” บอกวาแกจะไปสูส ุคติในวันอาทิตยที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๑๗ เวลา ๐๔.๑๐ นาฬิกา
“สมขายเดี๋ยวไมตอ งเลี้ยวเขาวัดนะ ฉันจะเขาจังหวัดไปเยี่ยมเจนวลศรีเขา” ทานสั่ง
คนขับรถ
“ปานวลศรีแกไมสบายหรือครับ เปนอะไรครับ”
“เปนเนื้องอกในทอง เห็นวาอีกสามวันจะทิ้งราง ตองไปดูเขาหนอย”
“จะตายแลวหรือครับ เห็นอวนทวนสมบูรณดี ไมนาตายเลย อายุก็ยังไมมากนี่ครับ ดู
เหมือนจะไมถึงหกสิบดวยซ้ํา”
“จะอวนหรือผอม อายุนอยหรืออายุมาก เมื่อถึงคราวก็ตอ งตายทั้งนั้นแหละ” ทานพระ
ครูวา
“แลวมีไหมครับหลวงพอ มีประเภทที่ถึงคราวแลวแตไมตาย หรือตายทั้งที่ยัง
ไมถึงคราวอะไรเทือกนี้ มีไหมครับ” นายสมชายเริ่มเลนลิ้น รูสึกเหงาปากมานานเพราะพอ
ขึ้นรถ ทานก็ “นั่งหลับตา” เพิ่งจะมาเอยปากพูดเมื่อตอนใกลจะถึงทางเลี้ยวเขาวัด พูดเพื่อจะ
บอกเขาวาไมใหเลี้ยวเขาวัดนั่นแหละ
“มี ก็เธอยังไงละที่ตองตายทั้งที่ยังไมถึงคราว เพราะพูดมากปากมอม” คนเลนลิ้นถูก
“ดา” เอาดื้อ ๆ
“แหม เปนพระคุณอยางสูงเลยครับหลวงพอทีใ่ หพรผม” ทานพระครูนิ่งไปสักยี่สิบ
นาทีเห็นจะได ตอเมื่อรถเลี้ยวเขาตัวจังหวัดแลวจึงพูดขึ้นวา “ใครวาฉันใหพร ฉันดาเธอตัง
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หากละ ฟงไมออกหรอกหรือ ความรูส ึกชาจังนะ” นายสมชายรูสึก “ทึ่ง” ที่ทานอุตสาห “ตอ
เรื่อง” ไดถูก จึงวา
“นั่นแหละครับ ผมถือวาใหพร คนโบราณเขายังสอนไวเลยวา “ผูหญิงดาแปลวา
ผูหญิงรัก ผูหญิงใหจวักแปลวาเขากวักมือ”
“แลวถาผูหญิงเรียก “นายกระบือ” ละ”
“ก็ตองถือวาเปนความซวยครับ” ตอบโดยไมตองคิด
“เออ ดีมาก ระวังโนนเลี้ยวซายขางหนาโนน อยาขับเลยไปละ”
“ครับไมเลยแน ทําไมปาเขาไมไปอยูโรงพยาบาลละครับหลวงพอ ลูกหลานเขาไมพา
สงโรงพยาบาลหรอกหรือ”
“สงมาทุกโรงแลว แตหมอเขาไมรับ บอกวาใหกลับมาพักผอนที่บาน ลงเขาพูดอยางนี้
ก็แปลวาไมรอดแน เอาละ นั่นจอดหนาตึกนั่น” นายสมชายทําตามคําสั่ง
“บาน ของเจนวลศรีเปนตึกแถวสามชั้นสองคูหา ขางลางขายอาหาร ขางบนเปนพัก
อาศัย เมื่อทานกาวลงจากรถ บรรดาหลาน ๆ ของเจนวลศรีก็เขามาตอนรับ
“นิมนตหลวงพอจะ แหมดีใจเหลือเกินที่อุตสาหมาเยี่ยม” นางสาวกิมเจ็งหลานสาวคน
โตของเจนวลศรีพูดอยางยินดี
“เจนวลศรีเปนอยางไรบาง” ทานถามถึงคนปวย
“ก็ทรง ๆ ทรุด ๆ คะหลวงพอ นิมนตขางบนเลยคะ อามาอยูข างบน” หลอนพูดพลาง
เดินนําไปที่บันได แลวหลีกทางใหทานกับลูกศิษยขึ้นกอน ทานพระครูถอดรองเทาแลวจึง
เดินขึ้นไปโดยมีนายสมชายเดินตามหลัง นางสาวกิมเจ็งสั่งนองสาวใหชงชาขึ้นมาถวาย
นางเนยกําลังปอนขาวใหมารดา ครั้นเห็นทานพระครูก็วางมือ บอกมารดาอยางดีใจ
วา “แม” หลวงพอทานมาเยี่ยมแนะ” เจนวลศรียันกายลุกขึ้นนั่ง สองมือประนมแลวกลาววา
นิมนตจะ หลวงพอ เปนพระคุณเหลือเกินที่อุตสาหมาเยี่ยม” นางสาวกิมเจ็งเห็นหมด
ธุระแลวจึงลงมาขางลาง
“ไมตองลุกก็ไดเจ นอนตามสบายเถอะ”
“ไมหรอกจะ ฉันกลับบาป นอนคุยกับพระกับเจาฉันไมเคยทํา “ คนปวยวา
“หนาตาสดชื่นดีนี่นา ยังกับคนปกติยังไงยังงั้น หรือโยมเนยวายังไง ทานถามลูก
สาวเจนวลศรี
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“ฉันก็วาอยางหลวงพอนัน่ แหละ แมแกเปนคนไขที่นารักมาก ไมจูจี้กวนใจ แลวก็ไม
เคยบนใหลูกหลานฟงวาเจ็บตรงไหน ปวดตรงไหน นางเนยกลาวชมมารดา
“ก็ฉันเรียนฝกสติมาจากหลวงพอนี่จะ ขืนเอะอะโดยวายกอเสียชื่อครูบาอาจารยแย
เลย” คนปวยพูดจอย ๆ
“เจจะตายเมื่อไหรหรือ” ทานถามเพื่อจะตรวจสอบวาเจนวลศรีรูตรงกับที่ทาน “รู”
หรือไม นางเนยรูสึกพิศวงที่คนเปนพระกับคนเปนแมนั่งพูดเรื่องเปนเรื่องตายกันหนาตาเฉย
หลอนไดยินมารดาตอบทานพระครูวา
“วันอาทิตย แรม ๑๐ ค่ํา เดือน ๓ ปขาล เวลาตีสี่กับสิบนาที” ทานพระครูเชือ่ แลว
วาเจนวลศรีได “เห็นหนอ” เพราะมันตรงกับที่ทา น “รู” ทาน “เห็น” ทุกประการ นางเนยขอ
อนุญาตลุกออกไป พอดีกับลูกสาวคนรองยกถาดน้ําชาขึ้นมา หลอนจึงบอกลูกวา “กิมฮวยไป
หยิบยาแกปวดหัวมาใหแมสองเม็ด เอาน้ํามาดวย”
“ใครจะกินละแม อามาหรือ ก็หมอเขาใหยามาแลวไง” นางสาวกิมฮวยออกสงสัย
“เออนา ไปเอามาเถอะ แมจะกินเอง”
“แมปวดหัวเหรอ เอ ทุกทีไมเห็นเปนอะไร พอหลวงพอมากลับปวดหัว” ลูกสาวบน
หลอนบอกนายสมชายใหชวยประเคนน้ําชาทานพระครู แลวจึงลงไปหายาในตูยาชั้นลาง
ครูหนึ่งนายฮิมก็ถือยาและแกวน้ําขึ้นมา เขาเพิ่งกลับจากซื้อของที่กรุงเทพฯ รูจากลูก
สาววาภรรยาจะกินยาแกปวดศีรษะ จึงตามมาดูดวยความเปนหวง ครัน้ เห็นทานพระครู จึง
วางยาและแกวน้ําลง แลวกราบสามครั้ง
“หลงพอมานานแลวหรือครับ” เขาเอยทัก ออกเสียง “หลวง” เพี้ยนเปน “หลง”
“สักครูเห็นจะได กําลังพูดกับโยมเนยอยูวา เจเขาหนาตาไมเหมือนคนปวยเลยสัก
นิด” ทานพูดกับลูกเขยเจนวลศรี แมยายกับลูกเขยคูนี้เกิดปเดียวกัน แตคนเปนแมยายออน
เดือนกวา สามีของเจนวลศรีซึ่งเสียชีวิตไปเมือ่ สองปที่แลวก็เกิดปเดียวกับแมยาย เจเคยเลา
ใหทานพระครูฟงอยางนี้ และทานก็สรุปในใจวา “สงสัยจะเปนกรรมพันธุ”
“เห็นลูกมันวาลื้อจะกินยาแกปวดหัว” นายฮิมถามภรรยาพลางหยิบยาและแกวน้ําสง
ให กระบวนรักภรรยาไมมีใครเกิน “เถาแกฮิม”
“ใช ฉันฟงแมกับหลวงพอคุยกันแลวปวดหัวพิลึก” ภรรยาวัยสี่สิบพอดิบพอดีบอกสามี
วัยหาสิบเกา พลางรับยาและน้ําจากสามี ยานั้นบรรจุมาในขวดฝาเกลียว มีสําลีปดที่ปากขวด
กันชื้น นางเนยเปดฝาขวดแลวหยิบยาขึ้นมาสองเม็ด หากทานพระครูหา มไว
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“อยากินเลยโยม ยานั้นจะกินก็ตอเมื่อมันจําเปน นี่อาตมายังไมเห็นจําเปนที่โยม
จะตองกิน เอาเถอะตั้งใจฟงตอไปแลวก็จะหายปวดหัว เชื่ออาตมาเถอะ”
“หลงพอคุยอะไรกับแมหรือครับ ถึงทําใหอาเนยเขาปวดหัว” คนอายุแกเดือนกวาแม
ยายถาม
“ไมมีอะไรมากหรอกเถาแก อาตมาเพียงแตถามเจวาจะไปวันไหน จะตรงกับที่อาตมา
คิดไวหรือเปลาเทานั้นแหละ”
“แลวตรงไหมครับ”
“ตรงเผงเลยแหละเถาแก เจเขาเกงจริง ๆ นี่แหละคนที่ปฏิบัติกรรมฐานอยาง
จริงจัง สามารถรูวันตายของตัวเองได เถาแกวาดีไหมละ เถาแกเตรียมบอกลูกหลานให
ตัดชุดกงเต็กไดแลว อีกสามวันเจเขาไปแน” แลวถามคนปวยวา
“ถามจริง ๆ เถอะเจ พอรูว าจะตองตายนี่กลัวบางไหม นึกเสียดายชีวิตบางไหม”
“ตอบจริง ๆ ก็ตอ งบอกวาไมกลัว ฉันไมกลัวเลยจะหลวงพอ ก็ในเมื่อฉันเห็นกฎแหง
กรรมของตัวเองแลว วาจะตองตายในวันนั้น ฉันก็ทําใจได ไมรูสึกกลัวหรือโศกเศราเสียดาย
ชีวิตแตอยางใด คงเปนเพราะฉันปฏิบัติกรรมฐานกระมังถึงไดไมกลัวตาย”
“ถูกแลวเจ คนที่ปฏิบตั ิกรรมฐานอยางจริงจัง จนประสบผลสําเร็จ สามารถเห็นกฎ
แหงกรรมของตัวเองได เขาจะไมกลัวตาย สวนคนที่ปฏิบตั ิจ้มิ ๆ จ้ํา ๆ ไมเอาจริงเอาจังก็ยัง
กลัวตายอยู เพราะยังไมเห็นกฎแหงกรรม อาตมาขอชมเชยเจที่มีความเพียรจนกระทั่ง
ประสบความสําเร็จ รูสกึ วาเจสติดีมาก สามารถขมทุกขเวทนาไวได อาตมารูวาเจกเ็ จ็บก็ปวด
เชนเดียวกับคนปวยทั่ว ๆ ไป แตผิดกันตรงที่เจสามารถเอาสติขมเวทนาไวได อันนี้อาตมา
ขอชมเชยจากใจจริง เจเปนลูกศิษยที่อาตมาภาคภูมิใจมากที่สุด” ทานชมเสียยืดยาว และเจ
นวลศรีก็ปลาบปลื้มจนแทบจะหายปวยเลยทีเดียว
“อาเนย ปาก็รูสึกปวดหัวแลวเหมือนกัน เรามากินยาคนละสองเม็ดดีไหม” นายฮิมพูด
กับลูกสาวคนเดียวของแมยายเปนเชิงปรึกษา
“ก็ฉันบอกตัง้ แตแรกแลว” นางเนยวา
“นี่เอ็งสองคนอยามาพูดจากวนประสาทขานะ” เจนวลศรีผูซึ่งเปนคนไทยเต็มตัววาลูก
สาวที่เปนคนไทยครึ่งตัว เพราะมีเตียเปนจีน สวนลูกเขยคนดีของเจนั้นเปน “จีงลอยปูเซ็ง”
“เจอยาเพิ่งวาโยมเนยกะเถาแกเขาเลย เอาไวอาตมาจะเปนคนวาใหเอง” ทานพระครู
อาสาแลวพูดกับสอบผัวเมียวา
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“ที่อาตมาคุยกับเจเขานี่ไมใชเรื่องเหลวไหลไรสาระนะโยม แตจะอธิบายดวยคําพูดมัน
ก็ไมคอยจะเหมาะ ประเดี๋ยวโยมสองคนก็จะพากันปวดหัวอีก เอาอยางนี้ถาอยากรูจริง ๆ ก็
ตองไปเขากรรมฐานที่วดั อาตมาสักเจ็ดวันแลวก็จะเขาใจเรื่องที่อาตมาคุยกับเจโดยไมตอง
ปวดหัว”
“ไมมีเวลาครับ”
“ไมมีเวลาจะ” สองผัวเมียตอบพรอมกัน เจนวลศรีจึงวา “หลวงพออยาชวนเขาใหยาก
เลย ฉันนะปลงเสียแลว “อยาขมเขาโคขืนใหกินหญา” เลยจะหลวงพอ” คนปวยวาเปนคํา
กลอน
“เอาไววาง ๆ แลวผมคอยไปนะครับหลงพอ” นายฮิมพยายามประนีประนอม อยาง
นอยก็เห็นแกทานพระครู
“ถาเถาแกรอใหวาง รับรองวาไมไดไป เพราะเถาแกจะหาเวลาวางไมไดเลยในชีวิตนี้”
แลวทานจึงเลาเรื่องของนายสนธนาใหนายฮิมและนางเนยฟง เถาแกวัยหาสิบเกาเชื่อแตก็
ผลัดวา
“ถาอยางนั้นผมรอใหเสร็จงานแมเขากอน”
“โอย ไมตองเอาขามาบังหนาหร็อก จะไปก็ไปเลย เรื่องศพขาก็ไมตองหวง ขา
บอกนังเนยมันไวแลว ขอเผาที่วัดหลวงพอแลวกันนะจะ ทั้งเผาทั้งสวดเลยเพราะไมไกลจาก
บานเทาไหร ฉันจะสั่งลูกหลานใหเรียบรอย” เจนวลศรีวาลูกเขย แลวก็หันมาพูดกับทานพระ
ครู
“จะสวดซักกี่คืนละเจ”
“สามคืนก็พอ ตายวันสิบค่ํา เผาสิบสามค่ํา หลวงพอมาก็ดีแลว ฉันขอจองวัดจองเมรุ
เลย” คนจะตายสั่งการ
นางเนยเอามือกุมขมับ ไมเคยพบเคยเห็น มีอยางที่ไหน รูวันตายของตัวเอง แถม
สั่งงานเรื่องทําศพไวเสร็จสรรพ ทานพระครูก็ชางกระไรเขากันไดเปนปเปนขลุย คนเขาวัดนี่มี
อะไรเพี้ยน ๆ แบบนี้ทุกคนหรือเปลานะ
ทานพระครูหยิบสมุดบันทึกออกมาจากยาม เปดหนาที่ตรงกับวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ
๒๕๑๗ บันทึกวา “เจนวลศรีตาย เมื่อเวลา ๐๔.๑๐ น. สวดพระอภิธรรมที่วัดนี้ วันที่ ๑๗-๑๘๑๙ เวลา ๑๙.๐๐ น.” แลวเปดไปหนาที่ตรงกับวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๑๗ บันทึกวา “เวลา
๑๗.๐๐ น. ฌาปนกิจศพเจนวลศรีที่วัดนี้”
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“เอาละ เสร็จธุระแลวอาตมาเห็นจะตองลา ขอใหไปสบาย ๆ นะเจ เรื่องศพไมตองหวง
อาตมาจะจัดการใหเรียบรอย ในอดีตกาลที่ผานมา ถาอาตมาทําอะไร พูดอะไรแลวทําใหเจไม
พอใจ อาตมาก็ตองขออโหสิกรรมจากเจดวย”
“เชนเดียวกันจะหลวงพอ ถาฉันลวงเกินอะไรหลวงพอเอาไว ดวย กาย วาจา ใจ ก็ดี
ฉันขออโหสิกรรมจากหลวงพอดวย”
“เอาละ อาตมาอโหสิให แลวก็ถอื โอกาสอําลาเลย” ทานหันมาพูดกับนายฮิมวา
“เถาแกจะไปกับอาตมาวันนี้เลยไหมเลา”
“ยังหรอกครับหลงพอ เอาไวใหอะไร ๆ มันเขาที่เสียกอน ขอบคุณหลงพอมากครับที่
ชวน” เขาตอบและลุกขึ้นเตรียมมาสงทาน นายสมชายลุกตามทานพระครูและนายฮิมลงไป
กอนขึ้นรถทานยังหันมาพูดกับเขาวา
“อยาลืมมาเขากรรมฐานนะเถาแก อยากใหรีบ ๆ หนอย อาตมาสังเกตดูรูสึกวาน้ํามัน
ใกลจะหมดแลว” ทานเตือนเปนนัย ๆ
“น้ํามันอะไรครับหลงพอ ถาน้ํามันรถมีปมตรงทางจะออกไปถนนสายเอเชียนะครับ”
นายฮิมคิดวาทานหมายถึงน้ํามันรถยนต เขาควักกระเปากางเกงหยิบธนบัตรใบละรอยสงให
นายสมชายพูดวา
“เอา สมชายชวยเติมน้าํ มันใหหลงพอดวย”
“ไมตองหรอกครับเถาแก ผมเติมมาเต็มแลว” ลูกศิษยวัดบอก
“ก็หลงพอบอกน้ํามันใกลจะหมด”
“อาตมาไมไดหมายถึงน้ํามันรถ แตหมายถึงน้ํามันของเถาแกนะใกลจะหมดแลวนะ
ตองรีบเติมซะ
คืออาตมาเปรียบเทียบใหเถาแกฟงวา
บุญกุศลที่เราทํามานั้น
เปรียบเสมือนน้ํามันรถ ถามีมากรถก็วิ่งไดนาน ถาหมดรถก็จอด เหมือนคนเราถาบุญ
หมดเมื่อไหรก็ตองตายเมื่อนั้น อาตมาจึงเตือนเถาแกไววาบุญกุศลที่เถาแกทํามานั้น
ใกลจะหมดแลว ตองรีบสรางเพิ่ม จึงไดชวยไปเขากรรมฐานยังไงละ” พอเขาใจที่ทาน
พูด นายฮิมถึงกับใจหายวาบ รูสึก “จิตตก” ทันที เขาบอกทานเสียงคอนขางสั่นวา
“ครับหลงพอ ผมเองก็รสู ึกสังหรณใจยังไงพิกล ใจก็อยากไปอยูวัดอยางที่หลงพอบอก
แตก็หวงอาเนยเขา ลูกหาคนก็เปนผูหญิงหมด ผมเปนผูชายคนเดียวในบาน” คนมีหวงผูกคอ
พูดนาสงสาร
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ทานพระครูรูแนวาถึงอยางไร เขาก็ไมยอมไปเพราะ “กรรม” นั้นหนักหนวงนัก จึง
ชวยเทาที่พอจะชวยได เมื่อเขามีอนั ตอง “ไป” ก็อยากใหเขาไปดี จึงแนะแนวการปฏิบัติวา
“เมื่อไมมีเวลาจริง ๆ อาตมาก็ไมวาอะไร ขอใหหมั่นสวดมนตแผเมตตาอโหสิกรรมใหกับเจา
กรรมนายเวรนะเถาแกนะ ทําไดไหมเลา แผนปลิวบทสวดมนตที่อาตมาเคยใหเจเขามานั่น
แหละ ไปขอยืมเขามาสวดใหไดทุกคืน ตองทําใหไดนะ”
“ครับ ถาไมตองไปอยูวัดละก็ผมทําได สวดมนตอยูที่บานก็ได” เขารับคําหนักแนน
จากนั้นทานพระครูจึงลาเจาของบานกลับวัด
นายสมชายนํารถตูสีครีมมาจอดที่หลังกุฏิเมื่อเวลาทุมเศษ เปดประตูใหทานพระครูลง
เรียบรอยแลว จึงถอยเขาไปเก็บในโรงรถ นายขุนทองเดินออกมารับหนาพรอมรายงานเสียง
จอย ๆ
“หลวงลุงฮะ วันนี้หนูถูกพวกแขกรุมดาใหญเลยฮะ” พูดพรอมกับรับยามมาถือใน
ลักษณะ “อุม ” เดินตามทานไปยังกุฏิ
“เอ็งไปทําอะไรใหเขาดาละ” ทานยอนถาม
“ก็หนูบอกวาวันนี้หลวงลุงงดรับแขก เพราะทานเดินทางไปเผาศพที่อางทองตัง้ แต
บายโมง เขาก็พากันพูดไมดี หาวาหลวงลุงเปนพระเปนเจาไมรูจักอยูวดั หนูก็เถียงแทนวาที
หลวงลุงอยูทําไมเขาไมมา คนสมัยนี้เห็นแกตัวจังเลยนะฮะ พอไมไดดังใจก็พากันวา
แมกระทั่งพระกระทั่งเจา เขาหาวาอุตสาหขับรถเสียน้าํ มูกน้ํามันมา ทานก็ไมอยูใหพบ
โอยสารพัดสารเพจะวา หนูเห็นแลวปลงอนิจจัง”
“ขนาดปลงก็ยังอุตสาหไปทะเลาะกับเขา เอ็งนี่มันใชไมไดเลยนะเจาขุนทอง” ทาน
ตําหนิหลานชาย
“ก็เขาอยากมาวาหลวงลุงทําไมละ”
“ก็ในเมื่อเขาวาขาแลวเอ็งมาเดือดรอนอะไรดวยละ ขาเองยังไมเดือดรอนเลย ทําไม
เอ็งถึงตองเดือดรอนหือเจาขุนทอง”
“หนูก็ไมรูเหมือนกัน แลวก็ไมรูดวยวาทําไมหลวงลุงถึงไมรูสึกเจ็บแคนเสียบาง ปลอย
ใหเขาวาอยูได” หลานชายกระเงากระงอด
“นี่นะเจาขุนทอง ขาจะเปรียบเทียบใหเอ็งฟงสักเรื่องนึง สมมุติวาเอ็งไปบานคนอื่นเขา
พอขึ้นเรือนปุบเขาก็ยกสํารับกับขาวมาเลี้ยงเอ็ง บังเอิญเอ็งเพิ่งอิม่ มาจากบาน เอ็งก็เลยไม
กิน พอเอ็งกลับ อยากถามหนอยวาสํารับกับขาวนั้นจะตกเปนของใคร”
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“ก็ตกเปนของเจาของบานซีหลวงลุง ไมนาถาม”
“นั่นแหละ มันก็เหมือนกันนั่นแหละ ถามีคนเขามาดาเอ็งแลวเอ็งไมรับ คําดาเหลานั้น
มันก็ตกอยูกบั คนที่ดาจริงไหม จําไวนะทีนี้อยาไปรับคําดาของใคร แลวก็ไมตองเอามาบอกขา
ขาไมอยากฟง มาเหนื่อย ๆ อยาหาเรื่องกวนใจมาให จําไว” คราวนี้นายขุนทองไมเถียง เมื่อ
ขึ้นมาถึงกุฏิชั้นบนก็เอายามวางไวขางที่นอนของทานแลวจึงลงมาขางลาง เขาหองใสกลอน
แลวลมตัวลงนอน พอหัวถึงหมอนก็หลับปุยโดยไมยอมสวดมนตไหวพระเสียกอน ก็วันนี้เขา
เหนื่อยกวาทุกวัน “ออกแรง” ทะเลาะกับแขกหนักหนวงไปหนอย
ทานพระครูสรงน้ําเสร็จก็เตรียมจะเขียนหนังสือตอ ยังไมทนั ลงมือเขียน นายสมชายก็
มารายงานวา
“หลวงพอครับ คุณนายราศีมาขอพบครับ นั่งรออยูขา งลาง ผมบอกจะพาไปหาที่พัก
แลวพรุงนี้คอ ยมาหาหลวงพอ แกก็ไมยอม บอกวามีเรื่องดวนมาก”
“เรื่องอะไร เขาบอกเธอหรือเปลา”
“เขาวาเขาจะมาลาตายครับ สงสัยคงเพี้ยนหนัก” ลูกศิษยวัดตอบพรอมประเมินผล
เสร็จ ทานพระครูรูไดในทันที่วานั่นมิใช “ราง” ทีแ่ ทจริงของคุณนายราศี ที่สมชายเห็นนั้นคือ
“เจตภูต” จึงตอบไปวา
“เอาละ งั้นฉันจะลงไปเดี๋ยวนี้แหละ” แลวทานก็ลงมาขางลาง นายสมชายเดินตามมา
ติด ๆ คุณนายราศีเห็นทานพระครูก็รองหมรองไห “เจตภูตรองไหก็เปนดวย” ทานพระครู
คิดในใจ แลวพูดเสียงเบาเพื่อไมใหลูกศิษยวัดไดยินวา
“เจริญพร คุณนายมีธุระดวนใชไหมถึงไดมามืด ๆ ค่ํา ๆ”
“คะ หลวงพอ หนูจะมากราบขอขมาแลวก็จะลาหลวงพอดวยคะ” เจตภูตรายงานเสียง
เบาเชนกัน
“ขอขมาเรื่องอะไร แลวก็จะลาไปไหนหรือ”
“หนูมากราบขอขมาลาโทษที่ไดแสดงกิริยาที่ไมงดงามที่กุฏิหลวงพอเมื่อวันขึ้นปใหม
แลวก็มาลาไปปรโลกคะ พรุงนี้เวลาสองทุมตรง หนูจะถูกยิงตาย”
“ใครยิง”
“เมียนอยของนายประวิทย คนที่เคยมาเขากรรมฐานกับหนูนะคะหลวงพอ เขาจาง
มือปนมายิง”
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“เขาจะยิงทําไมละ
คนเคยเขากรรมฐานมาแลวทําไมยังมีจิตใจโหดรายถึงปานนั้น
แลวทําไมคุณนายไมแจงความไวเสียละ” ถามเพื่อ “ประเมินผล” การปฏิบตั ิธรรมของ
คุณนายราศี
“ไมหรอกคะหลวงพอ มันเปนกฎแหงกรรม เมื่อชาติที่แลวหนูฆาเขาไว นี่ถาหนู
ไมมาเขากรรมฐานก็คงไมรูแลวก็คงจะตองจองเวรจองกรรมกันตอไป เขาอยากจะเปน
คุณหญิงคะหลวงพอ เมือ่ หนูตาย เขาคงคิดวาจะไดขึ้นเปนคุณหญิง”
“ไมไดเปนหรอก คนจิตใจโหดรายอยางนั้น ไมมีโอกาสไดเปนคุณหญิงแน ไม
นาเลย แสดงวา ศีล สมาธิ ปญญา ไมไดเขาไปชําระลางจิตใจเขาเลย มาปฏิบัติ
เสียเวลาเปลา”
“ก็เขาไมไดตั้งใจมาปฏิบัตินี่คะหลวงพอ ตั้งใจมาหาผัวตางหาก พวกสาวแกเขาวัดก็
ไมมีอะไรหรอก มาเพือ่ หาผัว” เจตภูตพูดอยางดูแคลน ทานพระครูจึงหามวา
“ชางเขาเถอะคุณนาย อยาไปวาเหมารวมอยางนัน้ คนที่เขาไมไดคิดอกุศลอยางที่วา
ก็มี เอาเถอะที่ขออโหสิอาตมาอโหสิให สวนเรื่องมาลาก็ขออวยพรใหไปดี แลวอาตมาจะเก็บ
เรื่องนี้ไวเปนความลับ”
“ถาอยางนั้นหนูขอกราบลาคะ ขอกราบขอบพระคุณหลวงพอเปนอยางสูงที่ไดเมตตา
ใหหนูรูดีรูชั่ว ทําใหหนูสามารถตัดภพตัดชาติใหสั้นเขา หนูลาละคะ” คุณนายราศีลุกออกไป
แลว นายสมชายตั้งทาจะไปสง หากทานพระครูหามไว และบอกเขาวานั้นเปนเจตภูต ลูก
ศิษยวัดจึงปดประตูกุฏิเพื่อเตรียมเขานอน ทานพระครูเดินขึ้นขางบน ตั้งใจวาจะจดบันทึก
เรื่องนี้ไวเปนหลักฐาน....
มีตอ........๔๕
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