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๔๖...
สนทนาปราศรัยกับเจาภาพจนไดเวลาอันสมควรแลว ทานพระครูเจริญก็เอยปากลา
ดวยตั้งใจจะไปแวะนมัสการหลวงพอพระพุทธโสธรที่จังหวัดฉะเชิงเทรากอน ตอจากนั้นจึงจะ
ไปรวมงานสวดพระอภิธรรมศพคุณนายราศี ที่วัดธาตุทอง
คุณนายโสภิตนิมนตใหทา นสรงน้ําใหสดชื่นเบิกบานเสียกอน เพราะจะตองเดินทาง
อีกหลายชั่วโมง นายสมชายก็ถือโอกาสอาบน้ําอาบทาเพื่อความกระปรีก้ ระเปรา จะไดไมงวง
ในขณะขับรถ
กวาทานพระครูจะขึ้นรถได นายสมชายก็ตองสตารทรถรอรวมชัว่ โมง เพราะเดี๋ยวคน
โนนเขามาถาม คนนั้นเขามาคุย ร่ําลากันอยูนั่นแลว พอคนนัน้ ลา คนโนนก็เขามาคุย จนนาย
สมชายรูสึกเวียนหัว ขางฝายคุณนายโสภิตก็ยกมือไหวลาแลวลาอีกจนนายสมชายอดรนทน
ไมไดตองลงไปสัพยอกวา
“หลวงพอผมสตารทรถรอหมดน้ํามันไปครึ่งถึงแลวนะครับ” นั่นแหละทานจึงขึ้นไปนั่ง
ในรถคูกับคนขับ โดยมีหลานชายของคุณนายโสภิตเปนผูเปดปดประตูให ทานไขกระจกลง
กลาวร่ําลากับพวกเขาอีก
“อาตมาไปนะโยมนะ อยาลืมไปเที่ยววัดปามะมวงบางละ”
“คะหลวงพอ วันหลังฉันจะขอไปเขากรรมฐาน จะไดเหาะไดอยางพี่โสภิต” นองสาว
คุณนายโสภิตวา
“ตกลง อยาลืมไปนะ” ทานสําทับ นายสมชายเคลื่อนรถออกชา ๆ กระนัน้ ก็ยังอุตสาห
มีคนเกาะหนาตางรถเดินตามมาคุยกับทาน ตอเมื่อรถวิ่งเร็วขึ้นจนพวกเขาตามไมทัน การ
สนทนาและร่ําลาจึงมีอันสิ้นสุดลง
“จําวัดที่นี่ซักคืนดีไหมครับหลวงพอ” นายสมชายพูดประชดขึ้น
“อยาเลยเดี๋ยวสาวบานเหนือเขาจะเศราสรอยละหอยหาที่ไมเห็นหนาเธอ” ทานพูด
แทงใจดําคนที่กําลังขับรถ นายสมชายจึงตองเงียบเพราะเกิดคิดถึงคนรักขึ้นมาตะหงิด ๆ
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วันนี้กวาจะถึงวัดก็คงดึกดื่นเที่ยงคืน จะเห็นหนากันอีกครั้งก็คงตกค่ําของวันรุงขึน้ “คิดถึง
คิดถึง คิดถึงคะนึงหา” เขาแอบครวญเพลงอยูในใจ
ทานพระครูเปดโอกาสใหเขาคิดคํานึงอยางอิสระดวยการไมชวนคุย ทานนั่งหลับตา
ไปตลอดทางกระทั่งรถแลนมาจอดที่ลานจอดรถวัดพระพุทธโสธร
“ไมหรอก ทานไมอยู ไปกรุงเทพฯ ตัง้ แตเชา”
“ทําไมหลวงพอรูละครับ” ถามเพราะเคยปาก
“ก็ทําไมฉันจะไมรูละ” ตอบเพราะเคยชิน
“นั่นสิ ผมก็ชอบลืมทุกทีวาหลวงพอนี่รูอะไร ๆ ไดทุกอยางถาอยากจะรู แตก็อดถาม
ไมไดสักที ปากมันเคยนะครับ” เขาพูดพลางออมมาเปดประตูใหทานลงจากรถแลวเดินตาม
ทานเขาไปในวิหารที่สถิตพระพุทธโสธร ซื้อดอกไม ธูป เทียน ทอง ถวายทาน และใหตัวเอง
ดวย ทานพระครูเขาไปกราบนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เสร็จแลว
จึงเดินกลับมาขึ้นรถ สั่งคนขับวา
“ประเดี๋ยวแวะซื้อกระยาสารทรานขางทางไปฝากญาติโยมเขาหนอย “ญาติโยม” ที่
ทานพูดถึงไดแกพระลูกวัด แมชี แมครัว ตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาที่มาเขากรรมฐาน ไปไหน
มาไหนทานมักจะมีของติดไมติดมือมาฝากพวกเขาเสมอ ๆ
“หลวงพอครับ เขาวากันวา หลวงพอโสธรทานศักดิ์สิทธิ์มาก เปนเพราะอะไรครับ
แลวทําไมพระพุทธรูปองคอื่น ๆ ถึงไมศักดิ์สิทธิ์” นายสมชายตั้งคําถาม
“จะวาไปแลว พระพุทธรูปก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละ คือทําจากอิฐจากปูนเหมือนกัน แต
บางองคศักดิ์สิทธิ์ ขณะที่อีกหลายองคไมศักดิ์สิทธิ์นั้นขึ้นอยูกับเทพ หรือ เทวดาที่สิงสถิตอยู
ที่พระพุทธรูปองคนั้น ๆ ถามีเทพหลายองคก็มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ถาไมมีเทพสิงสถิตอยูเลย
ก็เปนพระอิฐพระปูนธรรมดา ๆ แตเราก็สักการบูชาในฐานะที่ทานเปนตัวแทนขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา หรือที่เรียกวาเปนพุทธานุสสติ สวนความศักดิ์สิทธิ์เปนอีกเรื่องหนึ่ง ไม
เกี่ยวกัน”
“แลวหลวงพอโสธรทานมีเทพสิงสถิตอยูกี่องคครับ”
“สิบหกองค พระพุทธชินราชกับหลวงพอวัดไรขิงก็มีเทพสิงสถิตหลายองค เทพ
เหลานี้เปนสัมมาทิฐิ หรือที่เรียกวาพวกเทวดาตรง สวยพวกเทวดาพาลไมชอบอยูกับพระ
เพราะคุณธรรมไมมี พวกนี้จะเกลียดพระดวยซ้าํ ก็เหมือนมนุษย พวกที่ทําบาปทําชั่วเปน
อาจิณ พวกนี้จะไมนบั ถือพระ เห็นพระแลวก็ไมเลื่อมใส บางคนมีอาการคลื่นไสดวยซ้ํา
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ฉันเคยรูจักคนหนึ่งชื่อนายบุญชวย หมอนี่เขาวัดก็อาเจียน เห็นพระก็คลื่นไส เลย
เกลียดวัดเกลียดพระ ฉันก็เลยมาวิจัยดูวาเปนเพราะเหตุอะไรก็ไดเห็นกฎแหงกรรมของเขา
วา ตาคนนีบ้ าปหนัก ชาติกอน ๆ ทํากรรมชั่วไวมาก มาชาตินี้ก็มีอาชีพรับจางฆาคน”
“แลวแบบนี้นรกเขาปลอยออกมาไดอยางไรครับ ทําไมเขาไมเอาตัวไวลงโทษทัณฑ”
คนถามรูสึกกังขา
“ยังไมถึงเวลา อยาลืมวากรรมมันก็ทําหนาที่เหมือนมวนเทปบันทึกเสียงนัน่
แหละ เมื่อถึงเวลาก็จะใหผลเองโดยอัตโนมัติเหมือนการหมุนของมวนเทป”
“แลวนายบุญชวยคนนี้เปนคนเดียวกับที่ทําใหหลวงพอเขวี้ยงกระจกหมอดูลงแมน้ํา
เจาพระยาหรือเปลาครับ”
“ไมใช คนละคน แตบังเอิญชือ่ ไปพองกัน”
“แหม พูดก็พูดเถอะครับหลวงพอ ตั้งแตผมรูจ กั คนชื่อนี้มา กี่คนกี่คนก็หาดีไมไดสัก
คน อยางนายบุญชวยทีอ่ ยูบานเหนือวัดนั่นก็ลักเล็กขโมยนอยเปนอาจิณ จนชาวบานเขาเบื่อ
หนาย ถาผมมีลูก รับรองไมใหชื่อนี้เด็ดขาด” ชายหนุมวา
“จะชื่ออะไรไมสําคัญหรอก สําคัญอยูที่ตัวคนตางหากละ คนจะดีจะเลวอยูที่การ
กระทํา ไมไดอยูที่ชื่อ คนชื่อบุญแตทําบาปก็ตองไดบาปอยูวันยังค่ํา หรือถาเกิดมีคนชื่อนาย
บาปแตเขาทําบุญ เขาก็ไดบุญ เมือ่ ตายไปก็จะเขาสูสุคติโลกสวรรค สวนนายบุญกลับตองไป
อบาย ไปทุคติ” ทานพระครูอธิบายพรอมยกตัวอยางใหคนเปนศิษยฟง
“หลวงพอครับ สวดอภิธรรมศพคุณนายราศีเริ่มกี่ทุมครับ” นายสมชายเปลี่ยนเรื่อง
ถาม
“เผื่อไปถึงกอนงานเริ่มเรามิเกอแยหรือครับ” เขาแสดงอาการปริวิตก เพราะขณะนัน้
เพิ่งจะสี่โมงเย็น อีกชั่วโมงเศษ ๆ ก็จะถึงกรุงเทพฯ
“เรื่องนั้นเธออยาไดกังวลไปเลย ประเดี๋ยวถึงกรุงเทพฯ เธอพาฉันไปเสาชิงชา ฉันจะ
ไปหาซื้อผาไตรสักสองสํารับ เอาไวชวยวันเผาศพเจนวลศรีสํารับหนึ่ง คุณนายราศีอีกสํารับ
หนึ่ง กรุงเทพฯ รถติด กวาจะไปจะมาก็ไดเวลาทุมพอดี เชื่อฉันสิ”
“ครับ ผมเชื่อหลวงพอ” นิ่งไปอึดใจหนึ่งก็ถามขึ้นอีกวา “แลวเราจะถึงวัดกี่ทุมกี่ยาม
กันละครับ”
“จะถึงกี่ทุมก็ชางปะไร ไมเห็นมีอะไรตองหวง หรือวาเธอหวงอะไร” ทานแกลงยอน
ถาม
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“ผมก็ไมหวงอะไรหรอกครับ ถาจะหวงก็หวงหลวงพอนั่นแหละ กลัววาจะเหนื่อย
เกินไป” เขาวา
“อยาเอาฉันมาอางเลยนา เธอกลัวจะไมไดเห็นหนาสาวบานเหนือตางหาก ทําใจเสีย
เถอะสมชายเอย วันนี้ยังไง ๆ ก็ไมไดพบกัน ฉันรู แลวก็ยังรูด วยวาเธอจะไมถึงกับขาดใจวาย
ปราณเสียกอนหรอก ดวงยังไมถึงฆาต” ทานพูดอยางรูเทาทัน ฝายนั้นจึงออกไปขาง ๆ คู ๆ
วา
“ครับ ดวงอยางผมอายุยืน วาจะอยูไปสักสองรอยหาสิบปคอยตาย”
“งั้นหรือ นิมนตตามสบายนะ สวนฉันอีกสี่ปก็ขอลา” ทานเผลอบอก “ความลับ” คนฟง
ตกใจเหลือหลายจนรถแฉลบออกขวาไปครึ่งคัน โชคดีที่ไมมีรถสวนมา จึงทําใหคนขับทั้ง
ตกใจทั้งโลงใจในเวลาเดียวกัน
เขาประคองพวงมาลัยใหรถเขาเสนทางแลวลดความเร็วลง กระทั่งรถคันหลัง ๆ ที่วิ่ง
ตามมาแซงออกหนาไปหมดแลวจึงเบรคพรืดจอดเสียตรงขางทาง ดวยหมดเรี่ยวแรงที่จะขับ
ตอไป
“ขับรถขับราใหมันดี ๆ หนอย ประเดี๋ยวก็อยูไมครบสองรอยหาสิบปหรอก” ทานพระ
ครูสัพยอกขณะที่นายสมชายคิดวากําลังอยูในชวงเวลา “หนาสิ่วหนาขวาน”
“นี่เธอหยุดรถทําไมกัน” ทานถามดวยอาการปกติทั้งน้ําเสียงและสีหนา
“หลวงพอครับ ผมไหวละ” พูดพรอมกับยกมือไหว
“ผมถามจริง ๆ เถอะครับวาเมื่อกี้หลวงพอพูดอะไร หลวงพอพูดเลนใชไหมครับ ผม
ไมสบายใจเลยที่ไดยิน”
“นั่นเพราะเธอเปนคนไมยอมรับความจริงนะสิ เอาละ ไหน ๆ ฉันก็เผลอพูดออกไป
แลว ก็จะบอกใหเธอรูไวเสียเลย เธอฟงแลวก็จาํ ไวนะวา วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑ ฉันจะ
ประสบอุบัติเหตุรถคว่าํ คอหักตายตอนเทีย่ งสิบหานาที กฎแหงกรรมบอกอยางนั้น” ได
ยินทานพูด นายสมชายถึงกับรองไหดวยความโทมนัส เขาเอามือปาดน้ําตาแลวถามทานวา
“ทําไมหลวงพอจะตองเปนอยางนั้นดวยครับ นี่ถาผมไมไดยินจากปากหลวงพอ ผมจะ
ไมเชื่อเด็ดขาด”
“เพราะกรรมสิสมชายเอย กรรมบันดาลใหฉันตองเปนอยางนั้น” ทานตอบเสียงเรียบ
“กรรมอะไรครับ ผมเห็นแตหลวงพอทําแตกรรมดี”
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“ตอนทํากรรมชั่วเธอไมเห็นนะสิ ดูเหมือนเธอจะยังไมเกิดดวยมั้ง ตอนฉันอายุสิบสอง
สิบสามฉันฆานกตายเปนรอย ๆ นกเปดน้ํา ยิงมันลงมาแลวก็หักคอมันซ้ําอีก”
“หรือครับ แตนั่นมันตอนเด็ก หลวงพอยังไมทนั รูเรื่องบาปบุญคุณโทษ ตอนนี้หลวง
พอบวชแลวและก็เปนผูวิเศษอีกดวย ผมวาไมนา จะตองไปรับกรรมถึงบาปนั้น”
“ถาฉันเปนผูวิเศษอยางที่เธอวาก็ดีนะสิ แตบงั เอิญฉันไมไดเปน เพราะฉะนั้นก็เลย
ตองรับกรรมไปตามระเบียบ ออ! แตถึงจะเปนผูวิเศษก็ใชวา จะหนีกรรมพนหรอกนะ ดูอยาง
พระโมคคัลลานะ
ทานเปนผูวิเศษขนาดเหาะเหินเดินอากาศไดก็ยังถูกโจรทุบจนกระดูก
แหลกเปนเม็ดขาวสารหัก เพราะฉะนั้นเธอจงเขาใจเสียใหมใหถูกตองวา ผูวิเศษก็ตองชดใช
กรรมเหมือนกัน เอาละ ทําใจใหสบายแลวก็ออกรถได ประเดี๋ยวจะไมทนั งาน แลวก็เก็บเรื่อง
นี้เปนความลับนะ อยาบอกใครเปนอันขาดโดยเฉพาะเจาขุนทอง ฉันรําคาญ ประเดี๋ยวก็จะ
มาทําวี๊ดวายกระตูวูใสฉัน” ทานนึกเห็นภาพของหลานชายหากเขาทราบเรื่องนี้
“หลวงพอเคยบอกเรื่องนีก้ ับใครหรือยังครับ”
“ก็เผลอบอกพระบัวเฮียวเปนคนแรก เธอเปนคนที่สอง เอาไวเวลานั้นใกลเขามาจึงจะ
บอกคนอื่น ๆ มันจําเปนตองบอกนะ ฉันจะไดขออโหสิกรรมจากเขา ขณะเดียวกันก็จะได
ขอบคุณผูทชี่ วยเหลือฉัน เชน ญาติโยมที่นําขาวของเงินทองมาชวยเปนคาน้ําคาไฟและ
คาอาหาร เปนตน”
“หลวงพอไมมีทางแกไขอยางอื่นเลยหรือครับ หรืออยางนอยก็ตอเวลาไปอีกสักสิบ
ยี่สิบป หลวงพอนาจะตอรองกับเจากรรมนายเวรได ผมรูวาหลวงพอทําได” นายสมชายยังไม
ยอมยุติเรื่องที่กําลังสนทนาอยู
“สมชาย เลิกพูดเรื่องนี้ไดแลว ทานพระครูสั่ง แมจะดวยเสียงที่ราบเรียบ หากชาย
หนุมก็รูวาตองปฏิบัตติ ามอยางเครงครัด เขาจึงหยุดพูดแตมิไดหยุดคิด คิดของใจสงสัยไป
ตลอดทาง เกี่ยวกับเรื่องบาปบุญคุณโทษ เรื่องกรรมดีและกรรมชั่ว คิดแลวคิดเลาเฝาแตคิดก็
ยังหาคําตอบใหตัวเองไมได ในที่สุดเลยเปลี่ยนมาคิดถึงสาวบานเหนือแทน เพราะสบายใจ
กวา”
นายสมชายนําทานพระครูมาสงที่รานสังฆภัณฑแหงหนึ่งยานเสาชิงชา แลวตัวเขาก็
ไปหาที่จอดรถ ทานพระครูเดินเขาไปในราน คนขายอายุประมาณสี่สิบเศษรีบเขามาตอนรับ
“นิมนตครับหลวงพอ มีอะไรจะใหผมรับใช” เขายกเกาอี้มาใหทานนั่ง พลางหันไปสั่ง
ลูกจางใหนําน้ําชารอน ๆ มาถวาย
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Page 5

“อาตมาอยากจะซื้อผาไตรสักสองสํารับ เอาสีกรักชนิดที่เนื้อดีที่สุดราคาแพงหนอยก็
ไมเปนไร” ทานสั่งปกติแลวของที่จะใหแกผูอื่นนั้นทานจะตองเลือกชนิด “ดีที่สุด” แตสําหรับ
ตัวทานเองแลว “อะไรก็ได” แลวแตญาติโยมจะถวาย
“หลวงพอใชเองหรือครับ” คนขายถามอยางสงสัย เพราะพระจะไมซื้อผาไตรสําหรับ
ตัวเอง แตพระสมัยนี้มักไมคอยเครงสักเทาไหร หลวงพอรูปนี้ก็อาจจะเปนเชนนั้นดวย
“ไมใชหรอกโยม อาตมาจะเอาไปชวยงานศพเขา อาตมาไมเคยซื้อผาไตรจีวรให
ตัวเอง” ฟงคําพูดของทาน เจาของรานก็เกิดศรัทธา จึงพูดขึน้ วา
“ถาอยางนั้นผมขอรวมทําบุญดวยนะครับ ผมจะขายใหหลวงพอหนึ่งสํารับ สวนอีก
หนึ่งสํารับผมถวายเพื่อรวมทําบุญกับหลวงพอ” ชายวัยสี่สิบเศษแสดงความจํานง ถึงอยางไร
เขาก็ไมขาดทุนเพราะไดบวกกําไรไวเทากับราคาตนทุน
“หากเปนความประสงคของโยม อาตมาก็ขออนุโมทนา คงไมคิดวาอาตมามาเรีย่ ไร
นะ เงินทองอาตมาก็เตรียมมาพรอม ไมชอบรบกวนใคร” ทานรีบพูดออกตัวเพือ่ กันการเขาใจ
ผิด
“ผมไมถือเปนการรบกวนหรอกครับ นาน ๆ ผมจะเจอพระอยางหลวงพอสักครั้ง คนที่
เปนพระเทาทีผมเห็นและรูจัก ทานเอาแตรับลูกเดียว แตหลวงพอกลับเปนผูให แถมเลือก
ของที่ดีที่สุดใหอีกดวย ผมศรัทธาหลวงพอจริง ๆ ครับ” เขาพูดพรอมกับนําผาไตรสองสํารับ
มาใสถุงกระดาษใหทาน พอดีกับนายสมชายเดินเขามาจึงรับของมาถือไว ทานพระครู
จายเงินตามราคาที่เขาบอก ใหศีลใหพรแลวกลาวลาเจาของราน
“หลวงพอองคนี้ คงไมใชพระธรรมยุตนะเพราะทานจับเงิน” เจาของรานพูดกับลูกจาง
หนุม
“ครับ คงเปนพระมหานิกาย แตทาทางทานสมถะนาเลื่อมใสดีนะครับ พระบางรูปทํา
เครงไมจับเงินทองตอหนาคนอื่น ๆ แตพอลับหลังโฮย แบงครอยเปนฟอนเลย พระสมัยนี้ดู
ยากนะครับเถาแก” ลูกจางวา
“นั่นสิ อั๊วะถึงศรัทธาถวายทานไปสํารับนึง ทําบุญกับพระแบบนี้ถึงจะไดบุญเต็มเม็ด
เต็มหนวยหนอย”
การจราจรในกรุงเทพฯ ติดขัดจนนายสมชายนึกรําคาญ หากเขาก็สามารถนําทาน
พระครูมาถึงวัดธาตุทองเวลาหนึ่งทุมพอดิบพอดี
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พันเอกประวิทยและ “คุณนายคนใหม” เขามาตอนรับ รูสกึ ตกใจที่เห็นทานมา แต
ทําไมจึงรูวาตั้งศพที่วัดนี้ หรือวามีใครไปบอกทาน คนทั้งสองตางสงสัย
“นิมนตครับหลวงพอ เปนพระคุณอยางสูงที่กรุณามา”
“ทําไมหลวงพอจึงทราบวาอยูวัดนี้คะ”
คุณนายคนใหมถามอยางไมอาจเก็บความ
สงสัยไวได หลอนแตงชุดดําและตีหนาเศรา ทวานัยนตาทั้งคูแจมจรัสเหมือนวายินดีปรีดาเสีย
นักที่หมดเสี้ยนหนาม นายสมชายพอจะดูออกวาผูหญิงคนนี้มีทาทางพิรุธ เลยพานสงสัยวา
หลอนอาจจะเปนคนบงการอยูเบื้องหลังก็ได
“หลวงพอ คงทราบขาวจากหนังสือพิมพใชไหมครับ” พันเอกประวิทยถามบาง เขาอยู
ในชุดกางเกงสีดํา เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไทสีเดียวกับกางเกง
“อาตมารูเพราะคุณนายราศีเขาไปลาคืนกอนตาย เขาไปลาดวยตัวเอง แตที่รูวาอยูว ัด
นี้อาตมาคิดเอาเอง” คําตอบของทานพระครูทําใหคุณนายคนใหม หนาถอดสี
“แสดงวาเขารูตัววาจะตายหรือคะ” หลอนถาม
“ถูกแลว และเขาก็รูดวยวาใครยิงเขา” ภรรยาคนใหมของพันเอกประวิทยหนาซีดจน
เห็นไดชัด กลั้นใจถามออําไปวา
“ใครยิงเขาคะ”
“เรื่องนี้อาตมาบอกโยมไมไดหรอก เพราะไดรับปากเขาไวแลววาจะปดเปนความลับ
แตเขาก็อโหสิใหนะ เขาบอกวาเมือ่ ชาติกอนเขาฆาคนคนนี้ไว มาชาตินี้เลยตองถูกเขาฆา จะ
จริงหรือไมจริง อาตมาเปนสงฆ ไมขอออกความเห็นใด ๆ ทั้งสิ้น” ทานพูดเพื่อใหคนฟงสบาย
ใจ
“แลวคนยิงจะถูกจับไดไหมคะ”
“คงไมไดมั้ง ก็เขาวาเขาอโหสิกรรมใหแลวก็คงไมจองเวรจองกรรมกัน” คําตอบของ
ทานพระครูทําใหสตรีวัยสี่สิบคอยหายใจโลงอก หลอนรีบขอตัวไปรับแขกอีกทางหนึ่ง ทาน
พระครูบอกใหนายสมชายนําถุงใสผาไตรมาให ทานสงถุงใหพันเอกประวิทยแลวพูดวา
“ผูพัน วันเผาศพอาตมาคงมาไมได ฝากผาไตรไวถวายพระดวยสํารับหนึ่ง อาตมาขอ
อุทิศสวนกุศลนี้ใหคุณนายราศีดวย” พันเอกวัยสี่สิบยื่นมือมารับผาไตรดวยอาการสั่นนิด ๆ
รูสึกปติจนน้าํ ตาคลอหนวยตาทั้งสอง และเมื่อลูกชายหญิงเดินจูงมือกันเขามากราบทานพระ
ครู เขารูสึกรันทดจนน้ําตาไหล
“หลวงตาจําเราสองคนไดไหมคะ เราเปนลูกคุณแมราศีคะ” เด็กหญิงพูด
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Page 7

“จําไดจะหนู หลวงตาขอแสดงความเสียใจดวยนะที่คุณแมหนูมาดวนจากไป แตเขา
สบายแลว เขาบอกหลวงตาเอง หนูสองคนไมตอ งเปนหวงเขานะจะ”
“คุณแมอยูบนสวรรคใชไหมครับหลวงตา” เด็กชายถามบาง
“จะ หนูสองคนตองหมั่นทําความดีนะจะ จะไดไปอยูกับคุณแม”
“คุณแมรอเราสองคนอยูบ นสวรรคใชไหมคะหลวงตา”
“ถูกแลวจะหนู” คุณนายคนใหมมองมาเห็นลูกเลี้ยงกําลังคุยกับทานพระครูอยู ก็ใหนึก
หมั่นไส ดวยมีจิตริษยาเปนทุนเดิมอยู จึงเดินเขามาเอ็ดวา
“เธอสองคนมากวนพระกวนเจาอยูได ออกไป เด็กก็อยูสวนเด็กซี” พันเอกประวิทย
เริ่มมองเห็น “ภัย” ที่กําลังจะมาถึงลูกนอยทั้งสอง รูสึกเสียใจที่คิดผิด ไมนาพาตัวเองเขาไป
เกี่ยวของกับสตรีผูนี้เลย ความหายนะคงจะเกิดขึ้นในไมชานี้
เมื่อถูกแมเลี้ยงดุ เด็กทั้งสองจึงกราบทานพระครูแลวพากันลุกออกไป เจาอาวาสวัด
ปามะมวงมิไดพูดวากระไร เพราะหากทานพูดเขาขางเด็ก ก็รังแตจะใหคนเปนแมเลี้ยงเกิด
ความชิงชังหนูนอยทั้งสองมากขึ้น ทางที่ดีก็ตองใชคาถา “ตาดู หูฟง ปากนิ่ง”
นายสมชายขับรถพาทานพระครูมาถึงวัดปามะมวงกอนเวลาสองยามสักสิบนาที เคาะ
ประตูเรียกอยูนาน นายขุนทองจึงสะลึมสะลือลุกขึ้นมาเปดให แลวรีบกลับเขาไปนอน ทิ้ง
หนาที่การปดประตูไวใหนายสมชายทํา ทานพะรครูอยากจะถามเรื่องการสวดอภิธรรมศพเจ
นวลศรีวาเรียบรอยดีหรือไม ก็มอี ันไมไดถาม ทานคิดวาพรุงนี้ก็คงจะรู พระมหาบุญคงทํา
หนาที่ของทานไดอยางเรียบรอยเหมือนเชนเคย..
มีตอ........๔๗
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