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๕๐...
บายสองโมง ของวันเสารที่ ๒๓ กุมภาพันธ ขณะที่ทานพระครูกําลัง “รับแขก” อยูที่
กุฏิชั้นลาง นางสาวกิมเจ็งก็เดินรองไหกระซิก ๆ เขามา
“หลวงพอ เตี่ยตายแลว” หลอนตะโกนขามศีรษะแขกเหรื่อที่นั่งเบียดเสียดกันอยูหนา
อาสนะ
“อาว อีหนู ตะโกนขามหัวแมผัวซะแลว” สตรีวัยกลางคนพูดขึ้น นางกําลังหงุดหงิด
เพราะยังอีกนานกวาจะถึง “คิว”
“ฉันยังไมมีผัว ถาจะมี ก็ไมเอาคนอยางลื้อมาเปนแมผัวหรอก” สาววัยเต็มยี่สิบยังมี
แกใจเถียง” โกรธผูหญิงคนนั้นเลยหยุดรองไห
“ไหนเขามาพูดใกล ๆ ซิ ญาติโยมโปรดหลีกทางใหเขาเขามาหนอย” ทานพระครูออก
คําสั่ง บุตรสาวนายฮิมจึงเดินแหวกผูคนเขามา จะคอมหลังใหสักนิดก็ไมมี
“โอย....กิริยามารยาทยังงี้ ฉันก็ไมเอามาเปนลูกสะใภใหปวดกบาลฉันหร็อก” หญิงคน
เดิมวาอีก หากคราวนี้นางลดเสียงลง ดวยไมตองการใหคนถูกวาไดยิน
“ไงละหนู เตี่ยตายเมื่อไหร แลวเจนวลศรีออกจากโรงพยาบาลแลวหรือยัง” ทาน
เจาของกุฏิถาม
“ตายเมื่อตอนเที่ยงนี่เองคะ แมใหหนูมาบอกหลวงพอวา จะเอาศพมาไวที่วัดนี้ อามา
ยังอยูโรงพยาบาล”
“จะมาสวดกงเต็กที่นี่หรือ คงไมไดหรอกหนู เพราะเสียงจะไปรบกวนคนที่มาเขา
กรรมฐาน เอาไวที่บานนั่นแหละ จะเผาหรือฝงละ”
“ยังไมรูเลย แมวาตองรอถามอามากอน สงสัยอามาแกคงรูวาเตี่ยจะตายวันนี้ แกบอก
ใหหนูกับแมกลับบานมาดูเตี่ย บอกถามีปญหาอะไรใหมาถามหลวงพอ ที่หลวงพอพูดเมื่อวัน
ไปเยี่ยมอามาวา อีกสามวันพวกหนูก็จะไดใชชุดกงเต็กนะ แปลวาหลวงพอรูว าเตี่ยจะตายใช
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ไหม ทําไมหลวงพอไมบอกตั้งแตวนั นั้น หลวงพอนาจะชวยเตี่ย อยางนอย ๆ ก็ใหนองสาม
คนเรียนจบเสียกอน” หลอนรายงานแถมทายดวยการตอวาทานพระครู
“ทําไมหลวงพอจะไมชวย หลวงพอชวยจนสุดความสามารถแลว แตเตี่ยหนูเขาไม
ชวยตัวเอง ชวนมาเขากรรมฐาน ก็ไมมา ใหเอาแผนสวดมนตที่อามามาสวด ก็ไมเอา ครั้ง
หลังสุดหลวงพออุตสาหจดบทสวดพุทธคุณใหไปทอง เขาก็ไมยอมทองอีก หวงแตเรือ่ งทํามา
หากิน เสร็จแลวเปนยังไง นี่แหละเปนเพราะเขาไมยอมเชือ่ หลวงพอ ไมยอมเชื่อเรื่องบาป
บุญคุณโทษ ถึงตัวหนูเองก็ไมเชื่อใชไหมละ”
“หนูเปนคนสมัยใหมนี่คะ เอาเถอะ หนูกําลังเศราโศก ไมอยากเถียงกับหลวงพอ ตก
ลงหนูจะไปบอกแมวาหลวงพอใหเอาศพไวที่บาน งั้นหนูลาละ จะไปตามนองสาวสามคน ที่
เรียนอยูลพบุร”ี หลอนพูดอยางไมสบอารมณ นึกขัดเคืองมารดาที่สงหลอนมาขอความ
ชวยเหลือจากทาน ที่จริงแลวหลอนไมไดรับความชวยเหลือใด ๆ เลย
“ไมตองไปตามหรอกหนู นองเขารออยูที่บานแลว กลับไปชวยแมเขาเถอะ แลวก็ไม
ตองไปบอกหนูกิมฮวยที่กรุงเทพฯ หรอก อามาหนูเขาคงบอกแลว” ทานพระครู “ชวยเหลือ”
ทั้งที่ฝายนั้นคิดวาทานมิไดชวยอะไรเลย
“หนูไปละหลวงพอ” หลอนกราบเหมือนไมเต็มใจ แลวลุกเดินดุม ๆ ออกมาเหมือน
เมื่อตอนเขาไป
“แหม กิริยายังกะมาดีดกระโหลก แบบนี้หลวงพอใหมาเปนลูกศิษยไดยังไงคะ” สตรี
วัยกลางคนไดโอกาสนินทาลับหลัง
“จะเปนมาดีดกระโหลกหรือชางดีดกระโหลก อาตมาก็ตอ งรับทั้งนั้นแหละโยม ที่วัด
ปามะมวงไมมีการสอบคัดเลือก แตนองสาวเขาเรียบรอยดีนะ คนที่ชอื่ กิมฮวยที่อาตมาพูด
ถึงนะ สวนแมหนูคนนี้เขาชือกิมเจ็ง” ทานพระครูถือโอกาสอธิบายทั้งที่ไมมีผูถาม
“จริงหรือคะ ไมนาเปนไปได พี่นองก็นาจะเหมือน ๆ กัน”
“ไมเสมอไปหรอกโยม โบราณเขาถึงสอนเอาไววา “ไมไผยังตางปลอง พี่นองยังตาง
ใจ” มันตางกรรมตางวาระ จะใหเหมือนกันไดยังไง
“โอโฮ หลวงพอพูดเกือบเปนกลอนเลยครับ” บุรุษที่นั่งหนาสุดเอยปากชม
“ออ ยังงั้นหรือ กลอนประตูหรือกลอนหนาตางละโยม” ทานถามยิ้ม ๆ ผูที่นั่ง ณ ที่นั้น
ไมมีผูใดกลาคิดปฏิเสธวา ยิ้มของทานไมสวย
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“ไมใชทั้งสองอยางครับ กลอนในที่นี้หมายถึงบทกลอน หลวงพอพูดเกือบเหมือนบท
กลอน ที่วา เกือบเหมือนหมายความวายังเหมือนไมหมด คือเหมือนครึ่งหนึ่ง ไมเหมือน
ครึ่งหนึ่งครับ” เขาอรรถาธิบาย ทานพระครูรูสกึ คลับคลายคลับคลาวา ลักษณะการพูดแบบนี้
น้ําเสียงอยางนี้ เหมือนใครหนอ แลวก็นึกออกวาเหมือนนายสมชาย ลูกศิษยกนกุฏิของทาน
นั่นเอง
“เอาละ ใครมีอะไรก็วา ไป วันนีอ้ าตมาเห็นจะตองเลิกเร็วหนอย จะไปเยี่ยมศพเตี่ย
ของแมหนูคนนั้น”
“ยายมาดีดกระโหลกนะหรือคะ” หญิงกลางคนถือโอกาสวาอีก
“อยาเก็บเรื่องของคนอืน่ มาเปนอารมณเลยโยม อาตมาขอรองเถอะ เขาจะเปนยังไงก็
เรื่องของเขา ก็กรรมเขาทํามาอยางนั้น” ทานเจาของกุฏิกลาวเตือน สตรีนั้นจึงสงบปากสงบ
คําลง
นายทหารยศพันโทวัยสามสิบเจ็ดกมลงกราบทานพระครูสามครั้ง แลวจึงเริ่มเรื่อง เขา
มาถึงกอนใครเพื่อนจึงได “พูดธุระ” กับทานเปนคนแรก
“หลวงพอครับ ผมรอดตายอยางปาฏิหาริย เพราะบารมีของหลวงพอคุมครอง” พูด
อยางสํานึกในบุญคุณของทาน
“ถาไมไดหลวงพอ ปานนี้ผมคงสิ้นชือ่ ไปแลว”
เจาอาวาสวัดปามะมวงมองหนาเขาอยางพินิจ จึงรูวา บุรุษนี้เคยมาหาทานเมื่อสอง
เดือนที่ผานมา และทานก็ “เห็น” วาเขาจะตองตายเพราะตกจากที่สงู จึงแนะนําใหมาเขา
กรรมฐานเปนเวลาสองสัปดาห เพื่ออุทิศสวนกุศลใหเจากรรมนายเวร เขาปฏิบัติตามดวยการ
ไปทําเรื่องลาราชการ แลวมาปฏิบัตกิ รรมฐานอยางเครงครัด จนครบสิบสี่วัน และเมื่อเขาลา
กลับ ทานก็ “เห็น” วา เขา “ปลอดภัย” แลว
“พอจะเลาสูกันฟงไดหรือเปลา ถาได อาตมาอยากใหญาติโยมเขารับรูดวย”
“ยินดีครับหลวงพอ แลวผมก็เห็นวาจะเปนประโยชนกับคนฟงดวย อยางนอย ๆ ก็ทํา
ใหรูวา กรรมฐานนั้นมีอานิสงสมาก สามารถทําใหคนที่ถึงที่ตาย รอดชีวิตไดอยางนา
อัศจรรย” แลวจึงเลาวา หลังจากออกจากวัดแลว ก็ไดกลับไปทํางานตามปกติ เขาเปนทหาร
พลรมของคายทหารจังหวัดลพบุรี เมื่อสัปดาหที่แลวไดไปฝกซอมดิ่งพสุธาบริเวณเหนือพื้นที่
เขตอําเภอชัยบาดาล และไดประสบกับเหตุการณที่ยังไมเคยเกิดขึ้นกับผูใดมากอน
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กลาวคือ เมือ่ เขาพุงตัวลงจากเครื่องบิน และดิ่งลงมากลางเวหานั้น ทหารคนที่ตอ จาก
เขา คงจะพุง ตามมากอนเวลาที่กําหนด จึงมาชนกับเขาอยางแรง วินาทีนั้นเปนเวลาเดียวกับ
ที่รมของเขากางพอดี แรงปะทะทําใหเขาถึงกับสลบในทันที และคนที่ตกอยูในภาวะเชนนั้น
จะตองตายเพราะรางจะกระแทกกับพื้นเหมือนของที่ตกลงจากที่สูง กอนถึงพื้นดินทหารพล
รมจึงตองโหยงตัวขึ้นเพือ่ จะไดไมกระทบกับพื้นแรงเกินไป แตคนทีห่ มดสติยอมไมมีโอกาส
ทําเชนนั้นได และถาไปตกในน้ําก็ตอ งจมน้ําตาย
กอนสัมปชัญญะจะดับวูบลง เขาระลึกถึงทานพระครู และเมื่อรูสึกตัวอีกครั้งก็พบวา
ตัวเองนอนอยูบนเตียงของโรงพยาบาลประจําอําเภอ เขาไมไดตกลงสูพื้นดินหรือพืน้ น้ํา หาก
ไปคางอยูบนยอดไมกลางปา กวาจะมีคนมาพบและนําสงโรงพยาบาล ก็เกือบสาย เพราะ
แพทยบอกวาหากมาชาอีกเพียงยี่สิบนาที ก็ไมอาจชวยชีวติ ไวได
“เปนความบังเอิญอยางมหัศจรรยที่สุดเลยครับหลวงพอ ชาวบานเลาตอนผมฟนวา
ขณะที่ชวยกันหามผมมาตามถนนลูกรัง ก็พลรถกระบะคันหนึ่งจอดอยู พวกเขาจึงขอใหชวย
เอาผมมาสงโรงพยาบาล เจาของรถบอกผมชางมีบุญจริง ๆ รถเขาเสียแกอยูตั้งหลายชั่วโมง
พอแกเสร็จและกําลังจะไป ผมก็มาถึงพอดี พวกชาวบานยังบอกอีกวาถาไมไดรถกระบะคัน
นั้น ผมก็คงไปไมถึงโรงพยาบาล เพราะแถวนัน้ ไมคอยมีรถวิ่งผาน สองสามวันจึงจะมีมาสัก
คันหนึ่ง เปนเพราะบารมีของหลวงพอแท ๆ ผมขอกราบขอบพระคุณอยางสูงที่ไดเมตตา
ชวยชีวติ ผม” เขากมลงกราบสามครั้ง
“ไมใชบารมีของอาตมาหรอกผูพัน บารมีของผูพ ันเองนั่นแหละ เพราะถาผูพันไมยอม
เขากรรมฐาน อาตมาก็ชวยอะไรไมได”
“แตถาหลวงพอไมบอกผม ผมก็ไมไดมาเขา ผมถึงวารอดตายคราวนี้เพราะบารมีของ
หลวงพอ“ นายทหารพยายามพูดยกความดีใหทานพระครู
“เอาละ ถาอยางนั้นอาตมาก็อยากสรุปใหญาติโยมฟงวา การปฏิบัติกรรมฐาน เปน
การสรางบารมี ขอใหเรงปฏิบัติกันเขา ทําใหไดทุกวัน เปนการสะสมหนวยกิต นะ
ญาติโยมนะ”
“แลวคนที่ชนกับผูพัน ตายหรือเปลาคะ” เสียงใส ๆ ถามขึ้น คนถูกถามหันไปทาง
เจาของเสียง ก็พบสตรีสาวหนาตานารัก ยิ้มใหอยางเปนมิตร
“ไมตายหรอกครับ” แลวหันมาทางทานเจาของกุฏิ พลางกลาวตอไปวา
“นาแปลกนะครับหลวงพอ คนที่เขาชนผม เขาไมเปนอะไรเลย แลวเขาก็คิดวาผมไม
เปนอะไรเหมือนกัน ที่ไหนได ผมเกือบไมมีโอกาสไดมากราบเรียนใหหลวงพอทราบเสียแลว”
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“นั่นแหละ เจากรรมนายเวรของผูพันแหละ เมื่อชาติกอนเคยเปนเพื่อนกันแลวผูพันก็
ทําใหเขาตายโดยไมไดตั้งใจ มาชาตินี้ เขาก็เลยทําใหผูพันตายโดยไมไดตั้งใจเหมือนกัน ถา
ไมมาเขากรรมฐาน รับรองปานนี้ฌาปนกิจไปแลว” ทานถือโอกาสสอนญาติโยมวา
“ทานทั้งหลายเห็นหรือยังวา เรื่องของกรรมนัน้ ซับซอนเหลือเกิน ขนาดทําใหเขาตาย
โดยไมมีเจตนา ก็ยังตองมาชดใช เหมือนอยางอาตมาเคยเหวี่ยงทอนไมไปถูกสุนัขเลือดไหล
ออกจมูก วันดีคืนดีอาตมาก็ถูกเสาเตนทหลุดพุงมาปะทะหนา เลือดไหลออกจมูกเหมือนกัน
ดีนะที่แวนตาไมแตก” ทานชี้แวนที่สวมอยู
“ที่แวนไมแตก เพราะไมไดทํากรรมไว คือสุนขั ตัวนั้นมันไมไดสวมแวน ถาสวมก็คง
แตก แลวแวนอาตมาก็จะตองแตกเหมือนกัน นีอ่ าตมาคิดเอาเองนะ” ผูท ี่นั่ง ณ ทีน่ นั้ หัวเราะ
ครืนในความมีอารมณขันของทาน
“กรรมที่ทําโดยไมมีเจตนา ก็ตองชดใชหรือคะหลวงพอ” เสียงใส ๆ ถามอีก
“ไมเสมอไปหรอกโยม อาตมาจะเปรียบเทียบใหเห็นงาย ๆ สมมติอาตมาจะซื้อแกว
สักโหลหนึ่ง ก็เขาไปเลือก เลือกไปเลือกมาเลยทําตกแตกไปใบนึง แบบนี้โดยมารยาทอาตมา
ตองชดใชเขา ใชหรือเปลา ถาแกวราคาใบละ ๕ บาท ก็จะตองจายเขาไปทั้ง ๆ ที่ไมมีเจตนา
จะทําใหแตก แตถาสมมุติเจาของรานเขาบอกวา “ไมเปนไรหรอกหลวงพอ ผมไมคิดเงิน
หรอก” อยางนี้แปลวาเขาอโหสิ อาตมาก็ไมตอ งใช แตทีนี้เจาสุนัขนั้นมันคงอาฆาตอาตมาก็
เลยตองชดใชไปตามระเบียบ เอาเถอะในเรื่องนี้ อาตมาขอสรุปสั้น ๆ วา “กรรมเกาใหรีบใช
กรรมใหมอยาไปสราง”
กรรมในที่นหี้ มายถึงอกุศลกรรมนะ ไมไดหมายถึงกุศลกรรม เพราะถาเปนกุศลกรรม
เราจะตองสรางตองเสริมเพื่อเพิม่ บารมีใหตัวเอง คนที่มีบารมีมาก ๆ พอถึงคราวที่กรรม
ชั่วมาใหผลก็ชวยใหทุเลาเบาบางลงได ในกรณีของผูพนั แทนที่จะตองเสียชีวติ ก็ทําให
เจ็บตัวแทน อยูโรงพยาบาลกี่วันละ” คนถูกถามกราบเรียนวา
“เพิ่งออกเมือ่ วานนี้เองครับ รุงเชาผมก็มาหาหลวงพอเลย หมอเขาบอกอาการหนัก
มาก แตผมอยากมาหาหลวงพอเร็ว ๆ เลยภาวนาทุกวัน ปรากฏวา หายวันหายคืนจนหมอ
เอยปากชม” เขาเลาอยางปติ
“แลวคุณนาย ทําไมไมมาดวย เพิง่ ฟนไขนาจะตามมาพยาบาล” ทานแกลงถามเพื่อ
เปดทางใหเสียงใส ๆ รูวานายทหารหนุมผูนี้ยังเปนโสด ก็ “เห็นหนอ” บอกวา คนคูนี้เปน
เนื้อคูกัน
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๕๐
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“ผมยังไมมีคุณนายหรอกครับหลวงพอ ก็วาจะใหหลวงพอชวยหาแถว ๆ นี้ให” พูด
จบก็หันหลังไปสบตากับคนเสียงใส เจาหลอนอายมวยกมหนาดูพื้น ทานพระครูพูดทีเลนที
จริงวา
“ตกลง ตกลง อาตมาจะชวยหาให แตตอ งรักกันจริงนะ ตองซือ่ สัตยตอกัน หาม
นอกใจกันทัง้ ผูหญิงผูชาย อาตมาไมชอบใหผัวเมียนอกใจกัน สมัยนีม้ ีเยอะ ประเภทผัว
นอกใจเมีย เมียนอกใจผัว อยางนี้ไมดี ตองรักกัน ซื่อสัตยตอ กัน ทําไดไหมเลา”
“ไดครับ” นายทหารโสดรับคําหนักแนน
“แลวโยมละ ทําไดหรือเปลา” ทานถามเสียงใส ๆ”
“หนูอยูนอกประเด็นคะหลวงพอ” หลอนตอบดวยเสียงใส ๆ รูสึกอายจนแทบจะแทรก
แผนดินหนี
“อาว แลวกัน อาตมาก็นึกวาอยูในประเด็น หรือผูพันวายังไง”
“ครับ ผมก็คิดอยางนั้น กรุณาชวยผมอีกครั้งเถิดครับหลวงพอ ชวยใหผมไดแตงงาน
แตงการเหมือนคนอื่น ๆ เขา แลวผมจะไมลืมพระคุณเลย ชีวิตนี้ผมขอมอบใหหลวงพอเปนผู
ลิขิตครับ” นายทหารหนุมใหญสาธยาย
“จริงหรือ ใหอาตมาลิขิตจริง ๆ นะหรือ” ทานยอนถาม
“จริงครับ” รับคําหนักแนน
“งั้นมาบวชอยูวัดกับอาตมาแลวกัน จะไดชวยกันสงเคราะหญาติโยมเขา” คราวนีค้ น
มอบกายถวายชีวิตรีบแกตัววา
“ผมยังบุญไมถึงครับหลวงพอ อีกอยางหนึ่งผมตองรับใชชาติ ทหารเปนรั้วของชาติ
หากผมมาบวชเสีย รั้วของชาติกจ็ ะแหวงจะโหว เปนชองใหศัตรูมารุกรานไดครับ”
“งั้นก็เปนทหารตอไป แตทําไมถึงจะตองแตงงานดวยละ ไมเห็นเกี่ยวกับหนาที่เลย”
ทานลองใจอีก
“ก็ผมอยากมีหนอเนื้อเชื้อไขไวดํารงวงคตระกูลนะครับ อีกหนอยผมแกเฒาลง รั้วของ
ชาติก็ผุ ลูกผมจะไดมาเปนรั้วแทนครับ”
“สรุปวาที่อยากแตงงานเพราะอยากมีลูก วางั้นเถอะ”
“ครับผม” รับคําพลางหันไปทําตาหวานใส “เสียงใส ๆ”
“งั้นก็ดีแลว ตรงประเด็นพอดี ผูพันจะไดแตงงาน แลวก็จะไดลูกทันใช เดี๋ยวจะจัดการ
ให ตกลงนะ”
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๕๐
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“ครับ ผมขอกราบขอบพระคุณหลวงพอเปนอยางสูง” วาแลวก็กมลงกราบสามครั้ง
ดวยคิดวาทานจะจัดการใหแตงกับ “คนเสียงใส”
“เอาละ ถาอยางนั้นเดี๋ยวอาตมาจะใหเด็กไปตามเจาสาวมาให” ทานหมายถึงนางสาว
เตย
“เจาสาวไหนครับ” ถามอยางผิดหวัง ทานเจาของกุฏิจึงอธิบายวา
“คือเมื่อสี่หาวันมานี่ มีผหู ญิงคนหนึ่งเขาทองไดสี่เดือน มาขอบวชชี อาตมาไมใหเขา
บวช แตใหไปเขากรรมฐานอยูกับพวกแมชี เขาทองไมมพี อ ผูพันอยากแตงงานก็ดีแลว อีก
หาเดือนไดลูก ทันใจดีไหมละ” คราวนี้คนอยากแตงงานรีบปฏิเสธเสียงรัว
“ไมครับหลวงพอ ไม ที่เสนอมามันสําเร็จรูปเกินไป ผมยังไมใจรอนขนาดนั้นหรอก
ครับ อีกประการหนึ่ง หากผมจะมีลูก ก็อยากไดแบบที่เปนเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเอง โบราณ
สอนไววา “เอาลูกเขามาเลี้ยง เอาเมี่ยงเขามาอม” มันไมดีครับ”
“ออ ยังงั้นหรอกหรือ งันก็มีอีกคนหนึ่ง แตเขากําลังปวย ไวใหเขาหาย อาตมาจะ
จัดการให ผูพันไมใจรอนไมใชหรือ” นายทหารหนุมใหญเห็นวาทานพูดนอกประเด็น จึงพูด
ตรงไปตรงมาตามวิสัยชายชาญทหารกลา “ผมอยากแตงงานกับคนที่นงั่ ขางหลังนะครับ คน
เสียงใส ๆ คนนี้” เขาชี้มาที่หญิงสาวเสียงใส เจาหลอนรูสึกอายจนพูดอะไรไมออก
“ไดไหมครับหลวงพอ ชวยผมใหแตงงานกับคนนี้ไดไหมครับ” เขาเวาวอน หันไป
สบตาหลอน เลยถูกขวางคอนใส กระนั้นเขาก็คิดวาหลอนคอนไดสวย ทานพระครูจึงพูดเปน
งานเปนการวา
“เรื่องอยางนี้มันไมใชกจิ ของสงฆ อาตมาไปยุงดวยไมไดหรอก เดี๋ยวจะเปนอาบัติ ให
ตกลงกันเอาเอง อาตมาไมขอเกี่ยวของ”
“แลวสองรายแรก ทําไมหลวงพอจะจัดการใหละครับ” นายทหารหนุมใหญแยง
“สองรายนั่น อาตมาพูดเลน เพราะรูว าผูพันไมยอมตกลงแน อาตมาอยากลองใจผูพัน
เลนเทานั้น ไมมีอะไรหรอก เอาละ โยมมีอะไรก็วา ไป ถึงคิดแลวไมใชหรือ” ทานพูดกับหญิง
สาวเสียงใส
“คุณพอคุณแมใหหนูมานิมนตหลวงพอไปงานทําบุญขึ้นบานใหมคะ” หญิงสาวบอก
“ธุระ”
“ที่ไหน เมื่อไหร” หลอนบอกสถานที่ วัน เวลา นายทหารหนุมใหญไดโอกาส จึงพูด
ขึ้นวา
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๕๐
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“หลวงพอครับ ผมขออนุญาตมารับหลวงพอไปงานนี้นะครับ”
“ผูพันไมทํางานหรอกหรือ วันที่ ๒๘ เปนวันพฤหัสนี่นะ”
“ผมลางานครึ่งวันไดครับ”
“แลวรูจักบานงานหรือ” ทานถามอีก
“ประเดี๋ยวผมขออนุญาตหลวงพอ ขับรถไปสงเขาครับ บานอยูทางเดียวกัน” เขาสรุป
งาย ๆ
“หนูขับรถมาคะหลวงพอ” หญิงสาวเรียนทานพระครู แลวคอนใหคนเสนอตัว
“งั้นผมขับตามไปก็ไดครับ” เขาวาอีก
“ตามใจ จะเอาอยางนั้นก็ตามใจ วาแตวาจําทางใหแมน ๆ ก็แลวกัน เกิดพาอาตมา
หลง เดี๋ยวจะไมทันฤกษเขา” ทานย้ํา
“รับรองครับ งั้นผมขอกราบลาเลยนะครับ”
ทานพระครูหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาจด แลวพูดกับหญิงสาววา
“เอาละ อาตมาจดไวแลว ตกลงโยมจะใหผูพันเขามารับอาตมา หรือวาจะใหไปเอง”
“หนูตองปรึกษาคุณพอคุณแมกอนคะ” หลอนตอบเลี่ยงไปอีกทาง เสร็จธุระแลวจึงลา
ทานพระครู นายทหารหนุมใหญเดินตามหลอนไปติด ๆ ทั้งที่ฝายหญิงไมยอมพูดดวย
“เขาเรียกวาโชคสองชั้น ดูเอาเถอะ รอดตายมาอยางปาฏิหาริยแลวยังมาไดพบเนื้อคู”
ทานเจาของกุฏิพูดกับญาติโยมที่นั่งอยู ณ ที่นั้น
“เขาเปนเนื้อคูกันหรือคะหลวงพอ” สตรีวัยยี่สิบหาถามอยางนึกเสียดายนายทหาร
หนุมผูนั้น ทานพระครูรูใจ จึงตอบวา
“ถูกแลวโยม แตเนื้อคูของโยมไมไดเปนทหารหรอก อยากรูไหมละวาเปนอะไร”
“อยากคะ หลวงพอกรุณาบอกหนูดวยเถิดคะ”
“บอกก็ได เขาเปนปลัดอําเภอจะ แตตอนนี้เขาไปหลงรักนางเอกลิเก เลิกกันแลวถึงจะ
มาเจอโยม เอาละบอกแคนี้แหละ” แลวพูดกับคนอื่น ๆ วา
“เอาละ ใครมีอะไรจะถามหรือจะปรึกษาเรื่องอะไร ก็เชิญได” ทานกวาดสายตาไปทั่ว
ๆ แลวพูดวา
“แหม วันนี้คิวยาวจัง เสารอาทิตยนี้ ควรจะตองเพิ่มรอบเชาอีกสักรอบ หรือคนจัดคิว
วายังไง” ทานถามนายขุนทอง ซึ่งนั่งสัปหงกอยูเบื้องหลัง
“อาว หลับหรือ ขุนทองเอย” เรียกดวยเสียงปกติ หากก็ทําใหคนถูกเรียกถึงสะดุง
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๕๐
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“หลวงลุงมีอะไรใหหนูรับใชหรือฮะ” เขาถาม ก็ชงน้ําชากาแฟแจกหมดทุกคนแลว ไม
นาจะมีงานอะไรอีก
“ขาถามวาวันเสารวันอาทิตยนี่นาจะเพิ่มรอบเชาอีกสักรอบ เกรงใจญาติโยมเขาที่ตอง
มาคอยนาน หรือเอ็งวายังไง”
“ก็ดีฮะหลวงลุง หนูกําลังจะปรึกษาหลวงลุงอยูเหมือนกัน สองวันนี่เปนวันหยุด คน
มักจะมามากเปนพิเศษ แตหลวงลุงคงตองเหนือ่ ยเพิ่มขึ้นอีก ทุกวันนีก้ ็ไดจําวัดแควันละสอง
ชั่วโมงเทานัน้ หนูไมอยากใหตรากตรําจนเกินไปเดี๋ยวหมอรูเขา ก็มาวาหนูดูแลไมดีอีก แลว
อีกอยาง....” พูดยังไมทันจบ ทานพระครูก็ขัดขึน้ วา
“พอ ๆ ไมตองรายยาว แหมขาถามนิดเดียว ตอบเสียยาวยืดเลย สมชายไปไหน ไป
บอกมาดูรถไดแลว สักพักขาจะไปงานศพ” ทานสังการ
หลานชายลุกออกไปแลว จึงพูดกับญาติโยมวา “ลูกศิษยวัดปามะมวงมีทุกแบบละโยม
จะเอาแบบไหนละ อยางวาแหละ ที่ดี ๆ เขาก็ไมมีเวลามารับใช ที่มารับใชก็ไมคอ ยจะเต็ม
บาทเต็มเต็งสักเทาไหร ก็ตองทน ๆ กันไป เอาละ ใครมีอะไรก็วาไป”
“หลวงพอคะ หนูมีปญ
 หากับแมผัวคะ” สตรีอายุสามสิบเศษเอย หลอนมากับนาสาว
วัยหาสิบ
“ปญหายังไงละโยม ไหนวาไปซิ” หลอนไมพูด หากนั่งรองไหกระซิก ๆ คนเปนนาจึง
พูดแทนวา
“แมผัวเขารายคะหลวงพอ แกลงใชงานสารพัด แถมยังไถเงินใช พอหลานฉันหาใหไม
ทัน ก็ยุลูกชายใหมีเมียใหม แรก ๆ ลูกเขาก็ไมเชื่อแมเขา แตตอนนี้กําลังจะเชื่อคะ จําทํา
ยังไงดีคะหลวงพอ”
“ก็เขามาขอหยาจากหลานฉันนะซีคะ เขาวาเขาเห็นแกแม หาวาหลานฉันไมดีกับแม
เขา” คนเปนนาอธิบาย
“ขอหยาก็หยาไปเลย จะไดหมดเรื่องหมดราว” ไดยินดังนั้น คนเปนลูกสะใภก็รองไห
หนักขึ้น ทานพระครูจึงปลอบวา
“ใจเย็น ๆ นาโยม อาตมาลองใจเลนเทานั้น เดี๋ยวจะบอกวิธีแกใหรับรองวาไมตอ ง
หยา” รูสึกเห็นใจหญิงสาว เพราะรูซึ้งถึงหัวอกของคนเปนสะใภ ที่มักจะถูกแมผัวกลั่น
แกลง ในเจ็ดชาติที่ทานระลึกนึกยอนถึงอดีตไดนั้น มีชาติหนึ่งที่ทานเกิดเปนสะใภเขา
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แมจะลวงกาลผานพนมาแสนนานขนาดขามภพขามชาติ หากทานก็ยังจําความขม
ขื่นในครั้งนั้นไดดี จึงใหขอคิดกับคนฟงวา
“ญาติโยมโปรดจําไว แมผัวกับลูกสะใภนั้น มักจะเปนคูเวรกันมาแตครัง้ อดีตชาติ ราย
ไหนก็รายนั้น ที่จะดีตอ กันอยางจริงใจนะหายากเต็มที ถาใครมีแมผัวดี ตองกราบเชากราบ
เย็นเชียวนา แลวก็คุยไดเลยวาเปนคนโชคดีที่สุดในโลก อาตมาเข็ดแลว ไมยอมเปนลูกสะใภ
ใครอีกแลว” ผูที่นั่งฟงพากันหัวเราะ คนเปนลูกสะใภก็หัวเราะทั้งน้ําตา
“ฟงแลวหามเอาไปพูดตอนะ สมัยที่อาตมาเปนลูกสะใภเขานะ โอโฮ ลําบากอยาบอก
ใครเลย แมผัวเขาใชงานไมพัก ขาวก็ใหกินทีหลัง กับขาวก็ไมมี อาตมาเลยตองกินขาวคลุก
น้ําตาทุกวัน ถึงตองหนีมาบวชไงละ” คนฟงหัวเราะอีก ดวยคิดวาทานพูดเลน ทานเองก็
ตองการใหเขาคิดเชนนั้น เพราะหากจะบอกวาเปนเรื่องจริง ก็จะกลายเปนวาทานอุตริมนุสส
ธรรม
“พวกแมผัวนี่ ทําไมมันถึงไดรายนักนะคะหลวงพอ นี่ดีนะที่เปนหลานฉัน ถาเปนฉัน
ละก็ ฮึ่ม” หลอนขบเขี้ยวเคี้ยวฟน
“โยมจะทํายังไง เกิดโยมเปนสะใภ และโดนแบบนี้ จะแกปญ
 หายังไง” ทานซักอยาง
นึกสนุก
“ฉันกอจะถลกหนังหัวแมผัวมาทํากลองนะซีคะ” คนฟงหัวเราะชอบใจ ทานพระครูเอง
ก็ยิ้มนอยยิ้มใหญ โชคดีที่ไมมี “แมผัว” นั่งอยู ณ ที่นั้นแมแตคนเดียว มิฉะนั้นก็คงสนุกกันยก
ใหญ
“โอโฮ คิดเหมือนอาตมาเปยบเลย ตอนนั้นอาตมาก็คิดอยางที่โยมวามานี่แหละ แต
เดี๋ยวนี้เลิกคิดแลว พอมาเปนพระ เลยเลิกคิด”
“แหม ฉันชักอยากจะเปนลูกสะใภเขาซะแลวซีหลวงพอ” คนเปนนารูสึกดังที่ปากพูด
“ยังงั้นหรือ ตอนนี้โยมอายุเทาไหรแลวละ”
“หาสิบคะ” สาววัยเที่ยงคืนตอบ
“ออ...อายุหาสิบ ถาคิดอยากจะแตงงาน อยากจะเปนสะใภ” เจาอาวาสวัดปามะมวง
พูดยิ้ม ๆ บุรุษและสตรีที่นั่งในที่นั้นตางก็มี “ใบหนาอันเปอนยิ้ม” ดวยกันทุกคน...
มีตอ........๕๑
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