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๕๑...
ขณะขับรถกลับจากงานศพของสามีนางเนย นายสมชายดูเครงขรึม ไมชางเจรจาพาที
เหมือนเชนเคย จนทานพระครูรูสึกผิดสังเกต ความทุกขอันใหญหลวง ที่ชายหนุมกําลังเผชิญ
อยูในขณะนี้ก็คือทําอยางไรจึงจะมีเงินแตงงาน
ฝายผูหญิงเขาเรียกคาสินสอดเปนเงินถึงสี่หมื่นบาท อีกทองหมั้นหนัก ๕ บาท
เบ็ดเสร็จแลวเขาจะตองมีเงินถึงสี่หมื่นแปดพันบาท จึงจะมีโอกาสไดเปนเจาบาว เงินตั้งเกือบ
ครึ่งแสนจะไปหาไดจากที่ไหน ก็ยืมใครเขาก็คงไมให เพราะไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน ครั้นจะ
เอาวัดปามะมวงไปจํานองกับธนาคาร ก็ไมรวู าหลวงพอทานจะอนุญาตหรือเปลา ยิ่งคิดก็ยิ่ง
รอนรุมกลุมทรวง แตกาลกอนก็สุขใจสุขกายสบายดีอยู พอมาตกหวงรักเหวลึก ก็มอี ันทุกขระ
ทบตรมไหมไมเวนแตละวัน “นี่แหละนา เขาวาอยูดีไมวาดี” ลูกศิษยกันกุฏินึกสมน้ําหนา
ตัวเอง
“สงสัยวาพรุงนี้พระอาทิตยจะขึ้นทางทิศตะวันตกเสียกระมัง” ทานพระครูเปรยขึ้น คิด
วาฝายนั้นจะโตตอบก็เห็นยังเงียบอยู นายสมชายกําลังใชความคิดอยางหนัก จึงไมไดยินที่
ทานพูด
“กําลังเขาฌานอยูหรือไง สงสัยจะเขาจตุตถฌาน” ทานเยาอีก ครั้งนีค้ นถูกเยารูสึกแค
วามีเสียงผานหู หากมิไดสําเหนียกวาทานพูดวากระไร
“สมชาย เธอเอาหูมาดวยหรือเปลา หรือวาลืมไวที่บานงานโนน จะกลับไปเอาก็ยังทัน
นะ” ครั้งนี้ทา นพูดดังกวาเกา
“อะไรนะครับ หลวงพอวาอะไร” คนถูกเรียกเพิ่งจะรูสึกตัว
“ทําไมเดี๋ยวนี้เธอเหมอ ๆ ยังไงชอบกล มีอะไรไมสบายใจหรือเปลา”
“ก็...ก็ไม...ไมมีอะไรนี่ครับ” ปฏิเสธเสียงออย
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“ไม ไมมี ก็แปลวามี เพราะปฏิเสธซอนปฏิเสธ ยอมกลายเปนบอกเลา เธอมีอะไรไม
สบายใจก็บอกมา หรือถาไมบอกมา ฉันจะไดบอกไป” ทานเริ่มยั่ว นายสมชายไมมอี ารมณจะ
โตตอบ จึงระบายความกลุมใหทานฟงแทน
“ฝายผูหญิงเขาเรียกคาสินสอนทองหมั้นตั้งรวมหาหมื่น ผมไมรูจะไปหาที่ไหน ก็เลย
รอนรุมกลุมทรวงอยูนี่ไงครับ”
“แหม นาสงสารจริง เอาเถอะตัวฉันนะ สงสารเธอใจแทบขาด และฉันก็อยากชวยเธอ
ทวาไมอยูในฐานะที่จะชวยได ก็เลยจะไมชว ย”
“โธ หลวงพอ พูดเสียดิบดี ที่แทก็จะสรุปวาชวยไมได ผมรึอุตสาหตงั้ ใจฟง” นาย
สมชายตอวา รูสึกความทุกขคอยเบาบางลงเมื่อไดระบายใหทานฟง
“อาว ก็จริง ๆ นี่นา ฉันอยากจะใหเธอสมหวัง แตฉันก็ไมมเี งินเดือน เพราะไมไดเปน
ขาราชการหรือลูกจางประจํา แลวก็ไมไดเปนพนักงานบริษทั เงินหาหมื่น ฉันก็พอมีหรอก
แตเปนเงินที่เขาบริจาค ถาเธอจะเอาไป...”
“โอะ ไมครับหลวงพอ ผมทําอยางนั้นไมได มันผิดเจตนารมณของญาติโยมเขา เขา
เจตนาทําบุญ ไมไดใหผมเอามาแตงเมีย” ชายหนุมปฏิเสธเปนพัลวัน
“ก็ใครวาฉันจะทําอยางนัน้ ละ ฉันยังพูดไมทันจบเลย”
“ออ หรือครับ ขอประทานโทษ ถาอยางนั้นนิมนตหลวงพอพูดตอใหจบเถิดครับ”
“ไมตองแลว ก็สวนที่ฉันจะพูดตอนะ เธอพูดมาหมดแลว เอ แตพอมีทางนะ เธอจะ
ลองดูไหม ลองเอาวัดปามะมวงไปจํานองกับธนาคาร” ทานตั้งใจจะลอเลน หากนายสมชาย
คิดวาเปนจริง จึงรีบสนองวา
“แหม ผมก็คิดอยูทีเดียว นึกวาหลวงพอจะไมอนุญาตเสียอีก ตองขอกราบ
ขอบพระคุณอยางสูง พรุงนี้ผมขออนุญาตเขาจังหวัดนะครับ” คนตกหลุมรัก มองเห็นทาง
สมหวัง
“เธอจะเขาไปทําอะไร”
“ก็ไปติดตอกับผูจัดการธนาคารซีครับ หลวงพอวาควรจะกูธนาคารไหนดี” เขาขอ
คําปรึกษา
“ธนาคารไหนก็ดีทั้งนั้นแหละ ถาเขายอมใหกู แตเธอไมตองไปใหเสียเวลาหรอก
เพราะฉันรูวา มันเปนไปไมได แลวก็ไมมีใครเขาทํากัน ฉันเพียงแตลอเธอเลนเทานั้น” ถอยคํา
ของทานพระครู ทําใหความทุกขที่กาํ ลังจะลดนอยลงนั้น กลับเพิ่มระดับขึ้นอีก นายสมชายจึง
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พูดอยางขัดเคืองวา “เอาเถอะ หลวงพอไมตกที่นั่งอยางผมบางก็แลวไป แตถาเมื่อไหรที่
หลวงพอเปนอยางผม ผมก็จะไมชว ยหลวงพอเหมือนที่หลวงพอไมชว ยผม” เจาอาวาสวัดปา
มะมวงรูสึกสมเพชคนเปนศิษยเสียนัก จึงพูดใหสติกับเขาวา
“สมชายเอย อายุฉันก็ปูนนี้แลว ลวงกาลผานวัยมาก็มากและที่สําคัญที่สุด คือฉัน
กําลังดําเนินตามมรรคาที่เปนทางสายเอก จะใหเปลี่ยนไปเดินสายโทสายตรีนั้น ฉัน
ไมทําแน” เธอปดความคิดเชนนี้ออกจากสมองไปไดแลว” ลูกศิษยวัดยังไมหายเคืองขุน จึง
เถียงไปขาง ๆ คู ๆ วา
“มันก็ไมแนเสมอไปหรอกครับ ผมเคยอานขาวอยูบอย ๆ คนอายุเจ็ดสิบยังแตงงาน
กับคนอายุสบิ เจ็ด ขนาดถือไมเทายักแยยักยัน ก็ยังอุตริมีเมียคราวลูกคราวหลาน นับประสา
อะไรกับคนอายุเพิ่งจะหาสิบอยางหลวงพอ”
“นั่นเขาเปนฆราวาส แตฉันเปนบรรพชิต ไมเหมือนกันหรอกนะ” ทานพระครูแยง
เสียงเรียบ
“ถึงบรรชิตก็เถอะ บางรูปขนาดเปนถึงทานเจาคุณ ก็ยังอุตสาหสึกมาแตงงาน หลวง
พอจะใหผมเอยชื่อไหมละ” ทานพระครูเห็นวาจะไปกันใหญ จึงรีบกลาวหาม
“สมชาย สมชาย อยาลามปาม เธอพูดอยูกบั ฉันสองคนเทานั้น อยาลามปามไปถึงคน
อื่น ใครจะเปนอยางไรก็ชางเขา กรรมของเขาทํามาอยางนั้น แตที่ฉันกลารับรองกับเธอวา จะ
ไมเปนอยางเขา ก็เพราะฉันไมไดทํากรรมมาอยางนั้น ฉันปรารถนาพระนิพพาน ไมใช
กามคุณหา” นายสมชายเห็นวาถึงอยางไรก็ไมสามารถจะเอาชนะทานได จึงนิ่งเสีย ทาน
พระครูรูวาเขายังไมหายหงุดหงิด จึงพูดใหกําลังใจวา
“อยาวิตกทุกขรอนไปเลย อนาคตยังมาไมถึง แตฉันก็ขอรับรองวา เธอตองไดแตงงาน
กับผูหญิงคนนี้อยางแนนอน เพียงแตตองรอเวลาหนอยเทานั้น” คนฟงรูสึกใจมาเปนกอง จึง
กลับมาเปนสมชายคนเดิมอีกครั้ง
“หนอยของหลวงพอนะ กี่ปครับ อยาใหผมถึงตองตะบันน้ํากินนะครับ”
“ก็ไมแน ถาเธอปรารถนาเชนนั้นก็อาจเปนได”
“แตถาไมปรารถนาละครับ” ศิษยกนกุฏิเริ่มมีอารมณยั่วเยา
“ไมปรารถนาอะไร”
“ไมปรารถนาเชนนั้นนะครับ” ผูมิใช “ญวน” โดยกําเนิด เจตนายวน
“หายหยุดหงิดแลวหรือ” ทานพระครูยอนถาม
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“ผมนะหรือ หงุดหงิดเรื่องอะไรครับ” คนถามแสรงตีหนาเหลอ
“เรื่องไมมีเงินไปซื้อบวงมาผูกคอนะสิ”
“แหม หลวงพอพูดอะไรยังงั้น กะเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนใจไมตบไมแตงมันซะเลย” คนพูด
ปากไมตรงกับใจ
“ดี ฉันขออนุโมทนา ยิ่งบวชไดตลอดชีวิตไดยิ่งดี”
“หลวงพอคราบ” คนเปนศิษยตั้งใจลากเสียงใหยาวแลววา
“ก็ถาบวชกันซะหมด แลวใครจะมาขับรถใหหลวงพอนั่งละครับ หรือวาหลวงพอคิดจะ
ขับรถเองขอรับ”
“อยากรูก็ลองบวชดีซ”ี
“ยังไมกลาลองหรอกครับ ยังไมกลา เดี๋ยวเกิดติดใจ บวชแลวไมยอมสึกเหมือนหลวง
พอ แฟนผมกอหมายขันหมากนะซีครับ”
“แตประเพณีโบราณเขาตองบวชกอนเบียดนะ นี่เธอคิดจะเบียดกอนหรือไง”
“ก็ดวงผมมันเปนยังงั้นนี่ครับ” คนพูดโยนกลองไปให “ดวง”
“เธออยาใหดวงมากําหนดเธอสิ เธอควรจะกําหนดดวง มันถึงจะถูก”
“จะถูกยังไง ก็ตองแพงกวาเผือกอยูดีนั่นแหละครับ” ทานพระครูรูสึกงงจึงยอนถามวา
“อะไรแพงกวาเผือก พูดเรื่องดวงอยูด ี ๆ ไหงเอาเผือกเขามาเกี่ยวดวย”
“ก็มันซีครับ ที่หลวงพอวา “มันถึงจะถูก” ผมก็วา ถูกยังไง ก็ยังแพงกวาเผือกอยูดี หรือ
วาหลวงพอเคยเห็นเผือกแพงกวามันครับ”
“สมชาย เธอเคยไหม ที่อยูดี ๆ ก็เห็นดาวระยิบระยับไปหมดทั้งที่ความจริงไมมีดาว
สักดวงบนทองฟานะ เคยหรือเปลา” เจาอาวาสวัดปามะมวงถามอยางเหลืออดเหลือทนเต็มที
“ไมเคยไมเคยครับหลวงพอ แลวผมก็ไมอยากจะมีประสบการณอยางนั้นดวย ก็พอจะ
รู ๆ วามันคงไมสนุกนักหรอก” นายสมชายวา
“ถาอยางนั้น ก็เปลี่ยนเรื่องพูดไดแลว ขืนพูดเรื่องนี้ตอไป ประเดีย๋ วอาจจะได
ประสบการณที่เธอไมพงึ ปรารถนา ที่แนะนํานี่เพราะหวังดีหรอกนะ”
“ใครจะเปนคนใหละครับ หรือวาหลวงพอจะให อยานาครับ ผมไมอยากเปนตนเหตุให
หลวงพอตองอาบัติ เกิดผมตายละก็ หลวงพอตองอาบัติปาราชิกเทียวนะครับ”
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“รับรองวาฉันไมตองอาบัติแน เพราะกรณีนี้ไมมีผูกระทํา มีแตผูถูกกระทําเทานั้น”
ทานพระครูเลนสํานวนบาง
“มันก็ไมสมเหตุสมผลตามหลักกรรมที่หลวงพอเคยสอนนะสิครับ เอ หรือวากรรมมัน
คอรัปชั่น” เขาทําทีครุนคิด
“ใสรายกรรม ระวังกรรมจะเลนงานเธอ เดี๋ยวจะมาหาวาฉันไมเตือน วจีกรรมนั้น ถึง
จะไมมีผลมากเทามโนกรรม แตมันก็ทําใหคนฟนหักมามากตอมากแลว” ไดผล เพราะครั้งนี้
นายสมชายปดปากเงียบ มิใชกลัววาทานพระครูจะทําราย ทวาตัวเขาเริ่มจะมองเห็นทุกข
โทษแหง “วจีกรรม” นี่กระมังที่คนโบราณเขาสอนไววา “พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง”
“หลวงพอครับ เถาแกฮมิ จะไปเกิดที่ไหนครับ ทุคติหรือสุคติ”
“อาว ทําไมเปลี่ยนเรื่องซะแลวละ” ทานพระครูแกลงยั่ว
“ก็ผมเคารพนับถือหลวงพอ จึงตองเชื่อฟงหลวงพอซีครับ”
“งั้นหรือ แตกวาจะเชือ่ ฟง ก็เลนเอาฉันเหนื่อยเลย เอาเถอะสําหรับเรื่องของเธอ ฉัน
รับรอง ปหนาไดแตงงานแน รอไหวไหม”
“ไหวครับ แตผมขอไมบวชนะครับ เพราะหวงวาจะไมมคี นขับรถใหหลวงพอ”
“ตามใจ แตตองเขากรรมฐาน ๑๕ วัน แลวก็ตอ งปฏิบัติอยางเครงครัด ถาทําไดก็จะได
กุศลแรงกวาพวกที่บวชจิม้ ๆ จ้ํา ๆ เสียอีก”
“ครับ ผมยอมรับขอเสนอ แตใน ๑๕ วัน ที่ผมเขากรรมฐาน หลวงพอตองไมรับนิมนต
ไปขางนอกนะครับ ผมจะไดไมรูสึกวาละเลยตอหนาที่”
“ก็ได แตมีเงื่อนไขวา ถาเจาภาพเขาอาสารับสง ฉันก็รับนิมนตได”
“ครับ แตหลวงพอตองไมรับนิมนตตดิ ตอกันทั้ง ๑๕ วัน นะครับ”
“แตวันพระ ฉันก็งดรับนิมนตอยูแลว”
“แต...หลวงพอครับ”
“แตอะไรอีกละหือสมชาย”
“คือผมชักจะเวียนหัวกับคําวา “แต” เสียแลวครับ เราเลิกพูด “แต” กันดีไหมครับ
“แตฉันยังไมอยากเลิกนี่” ทานพระครูยั่วอีก
“ถาอยางนั้นก็นิมนตหลวงพอพูดเถอะครับ แตผมไมพูดแลว”
“นั่นไง ขนาดวาไมพูดก็ยังเผลอ “แต” ออกมาจนได”
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๕๑
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“ก็มันลืมนี่ครับ แตตอไปนี้ผมจะไมลมื ”
“เอาเถอะ ๆ ฉันก็ชักจะเวียนหัวเหมือนกัน สรุปวาเรื่องของเธอไมมีปญหาและ
อุปสรรคแตประการใด และฉันก็ขอบอกวา ตัง้ แตบัดนี้เปนตนไป ฉันจะตั้งเงินเดือนใหเธอ
เดือนละหนึ่งพันบาท ยอนหลังไปถึงเดือนที่เธอเริ่มมาทําหนาที่ขับรถใหฉัน แตก็มีเงื่อนไข
วา”
“แนะ หลวงพอ “แต” อีกแลว”
“เถอะนา อยาชักใบใหเรือเสีย เงื่อนไขก็คือ ฉันจะจายใหเธอก็ตอ เมื่อฉันมีเงินสวนตัว
ที่ไมใชเงินวัด คืนนี้ฉันจะตั้งจิตอธิษฐานวา ขอใหมีเงินสวนตัวใช โดยไมตองรับราชการ”
“ใหผมอธิษฐานเองไมดีกวาหรือครับ จะไดไมตองรบกวนหลวงพอ” ศิษยกนกุฏิพูด
อยางเกรงใจ
“คนที่ไมไดทําไวอธิษฐานไมขึ้นหรอกสมชาย ไมงั้นก็อธิษฐานใหรวยกันหมด
ทุกคนแลว ของอยางนี้มันตองทําตองสรางไวกอน กรรมไมเคยคอรัปชั่น” เจาอาวาส
วัดปามะมวงอธิบาย
“หรือครับ ถาอยางนั้น ผมก็ขอกราบขอบพระคุณ ที่หลวงพอจะอธิษฐานเผื่อผม เถา
แกฮิมแกไปเกิดที่ไหน”
“เธออยากรูไปทําไมกัน”
“รูไปประดับความรูนะ ครับ เพื่อสอนตัวเองดวย”
“งั้นฉันก็จะบอก แตกอนอื่น ฉันขอถามเธอกอนวา คนที่ดบั จิตในขณะที่ยังหวงลูกหวง
เมียนะ จิตเขาเปนอยางไร
“จิตมีโลภะครับ”
“แลวคนที่ตายขณะที่จิตมีโลภะ จะไปเกิดทุคติหรือสุคติละ”
“ทุคติครับ ไมเปนเปรต ก็ตองเปนอสุรกาย อยางใดอยางหนึ่ง”
“ถูกแลว ฉันกําลังจะบอกเธอวา นายฮิมเขาไปเกิดเปนเปรต”
“แลวหลวงพอไมชวยเขาหรือครับ”
“ชวยไมได ก็เขาไมมีทุนเดิมอยูเลย คนที่ฉันจะชวยไดนั้นจะตองมีทุนเดิมอยาง
นอยหกสิบเปอรเซ็นต ทุนที่วานี้หมายถึงกุศลกรรม ถาใครมีกุศลกรรมอยูหกสิบ
เปอรเซ็นต แลวมาใหฉันชวยก็พอจะชวยได แตเขาก็ตองชวยตัวเองดวย อยางเชน
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ฉันบอกใหมาเจริญกรรมฐานเพื่อเพิ่มทุน ถาเขาไมมาหรือมาแตไมปฏิบัติจริงจัง ก็ไม
ไดผล แกกรรมไมได”
“เรื่องของกรรมนี่ลึกลับซับซอนจังนะครับ หลวงพอ คนบางพวกก็กอกรรมทําชั่วโดย
ไมกลัวบาป ขนาดหลวงพอตักเตือน เขาก็ไมยอมเชื่อฟง”
“เพราะกรรมเขาทํามาอยางนั้น”
“ครับ นึก ๆ ดูก็นาขําเหมือนกัน คนทุกคนตกอยูภายใตกฎแหงกรรม แตบางคน
กลับไมเชื่อกรรม ผมโชคดีที่ไดมาอยูใกลหลวงพอ ไมงั้นก็คงไมเชื่อเหมือนกัน”
“เอาละ ๆ จบบทสนทนากันเสียที จะถึงทางแยกเขาวัดแลว ดูซายดูขวาใหดีละ
ประเดี๋ยวจะไมมีโอกาสไดแตงานกับเขา” ทานพระครูเตือน
“ถึงมีโอกาสก็ไมแตงหรอกครับหลวงพอ แหม อยูดีไมวาดี จะใหไปแตงงานกับภูเขา
เสียแลว แตงกับคนยังพอวา” ลูกศิษยวัดไมวายเลนลิ้น เจาอาวาสวัดปามะมวงไมโตตอบ
เพราะตองทําหนาที่มองซายขวา ชวยคนขับซึง่ พูดมาก ปากไมคอยไดพักผอนเชนนาย
สมชายผูนี้
เมื่อรถตูสคี รีมเลี้ยวขวาออกจากถนนสายเอเชีย นายขุนทองซึ่งมานั่งดักรออยูที่ศาลา
ตรงปากทางเขาวัด ก็วิ่งมาสกัดหนารถ นายสมชายจึงจอดรถรับเขาขึ้นมาดวย
“ไปไหนมาขุนทอง สามทุมกวาแลว ยังไมหลับอีกหรือ” คนขับตั้งคําถาม
“หลับไดไงละพี่ เหม็นอีตาคนนั้นจนอวกแตกอวกแตน เลยตองหนีมานั่งที่ศาลา” นาย
ขุนทองตอบ แลวรายงานทานพระครูวา
“หลวงลุงฮะ มีตาคนนึงมารอหลวงลุงอยูที่กุฏิ หนูพาไปหองพักก็ไมยอมไป แกวาแก
ปวยมาก เดินไมไหว”
“เดินไมไหวแลวมาถึงกุฏิขาไดยังไง หรือวามีคนหามมา”
“ก็ไมทราบเหมือนกันฮะ หนูกําลังจะปดกุฏิตอนเกือบ ๆ สองทุม แกก็เดินโซซัดโซเซ
เขามาแลวก็นอนรองโอย ๆ อยูหนาอาสนะหลวงลุงนั่นแหละ”
“แสดงวาเขาปวยมาก แลวเอ็งทิ้งเขาไวอยางนั้นนะหรือ ทิง้ แขกของขาซึ่งกําลังปวย
หนักใหนอนอยูอยางนั้นหรือขุนทอง” ทานเอ็ดหลานชาย
“โธ หลวงลุงฮะ หนูทนไมไหวจริง ๆ แกเหม็นอยางรายกาจ ขนาดหนูเขาไปหลบอยู
ในหอง กลิ่นเหม็นนั้นก็ยังตามไปราวี หนูอวกซะไมมีดี ทนอยูไดสักครึ่งชั่วโมง ก็ยอมแพ เลย
เดินเลน ๆ มาจนถึงศาลานั่นแหละฮะ” หลานชายชี้แจง
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“เขาเปนอะไร ถึงไดเหม็นขนาดนั้น”
“หนูก็ไมทราบฮะ สงสัยคอแกจะเนา น้ําเหลืองไหลเยิ้มเลย”
“แลวเขามาจากไหน เอ็งถามหรือเปลา”
“หนูไมกลาถามฮะ กลัวกลิ่นเนาเขาปาก แคเขาจมูกก็เกือบตายแลว” นายสมชายอด
รนทนไมได จึงเอยขึ้นวา
“เอ็งพูดเกินความจริงแลวมั้งขุนทอง คนเปน ๆ อะไรจะเหม็นขนาดนั้น” นายขุนทอง
ชักอารมณไมดีดวยดูเหมือนไมมีใครเชื่อในสิ่งทีเ่ ขาบอกกลาว จึง “แวด” ใสคนอายุมากกวา
“ไมเชื่อเดี๋ยวพี่ก็ไปดูเองแลวกัน แลวจะรูว าหนูไมไดโกหก” พอดีกับรถแลนมาจอดที่
ดานหลังกุฏิ ทันทีที่กาวขาลงจากรถ ทานพระครูก็มีอันตองกําหนด “กลิ่นหนอ” ขางฝาย
นายสมชายถึงกับบนอุบ
“อะไรกันวะขุนทอง รุนแรงถึงขนาดนี้เชียวหรือ”
“เปนไง หนูโกหกหรือเปลา” ฝายนั้นไดทีจึงยอนให แลวหันไปพูดกับทานเจาของกุฏิ
วา “หลวงลุงฮะ คืนนี้หนูขออนุญาตไปนอนกับหลวงพี่บัวเฮียวนะฮะ ขืนนอนที่นี่มหี ลัวอวก
ทั้งคืน” ทานพระครูรูนสิ ัยของหลานชายที่คิดเสมอวาตัวเองเปนผูหญิง จึงไมอนุญาต ดวย
เกรงพอตัวดีจะไปทําใหพรหมจรรยของภิกษุหนุม ตองมัวหมอง
“ไปไมได เอาเถอะ ขาอนุญาตใหเอ็งขึ้นไปนอนบนหองนายสมชาย แลวใหเจาของ
หองไปนอนที่กุฏิพระบัวเฮียวแทน”
“ขอบพระคุณครับหลวงพอ เดี๋ยวผมเก็บรถแลวก็จะไปอาบน้ําที่นั่นเลย โอย ขืนอยูคง
ตองอวกแขงกับเจาขุนทองมัน” นายสมชายวา แลวจึงนํารถเขาไปเก็บ
ฝายนายขุนทองก็กระฟดกระเฟยดเดินเอามืออุดจมูกเขาไปในกุฏิ แลวก็ขึ้นไปนอน
ชั้นบน ทานพระครูไมวากระไร เพราะแมทานเอง ก็ยังแทบทนไมได “เมื่อเดินไปนั่งที่
อาสนะ กลิ่นนั้นก็รุนแรงยิ่งขึ้นจนทานเกือบจะตองใชมือปดจมูก
เห็นทานเขามา บุรษุ วัยหกสิบพยายามยันกายลุกนั่ง แลวกราบทานสามครั้ง “หลวง
พอครับ ชวยผมดวย โอย ทรมานเหลือเกิน” เขาพูด พลางสงเสียงครวญคราง
“โยมเปนอะไรมา” ทานเจาของกุฏิถาม
“โอย...หมอเขาวาเปนมะเร็งตอมน้ําเหลืองครับ ผาตัดมาแลวสองครั้งก็ไมหาย มัน
เหม็นเหลือเกินครับ หลวงพอ โอย..ผมกะจะมาตายอยูกับหลวงพอ
ไ
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“อาว นี่หนีลูกหนีเมียมานี่นา ใชหรือเปลา” ทานจําเปนตองใช “เห็นหนอ” เขา
ตรวจสอบเพื่อชวยใหคนเจ็บไมตอ งพูดนาน
“ครับ” เขาสารภาพ
“ไมได ทําอยางนั้นไมได เอาละขอใหบอกชื่อและที่อยูมา ถายังไงอาตมาจะไดสงขาว
ไปใหลูกเมียได อยาพูดปดนา อาตมารูวา โยมมาจากเชียงใหม เคยเปนอาจารยสอนที่
วิทยาลัยเกษตรกรรม ใชไหม แลวภรรยาเปนเจาของรานขายผาไหมอยูในเมือง ลูกชายเปน
ปลัดอําเภอ ลูกสาวเปนพยาบาล ถูกหรือเปลา”
“ถูกครับ โอย ทําไมหลวงพอทราบ” ถามดวยความสงสัย
“ก็กฎแหงกรรมของโยมบอกอาตมานะซี ไหนบอกชือ่ และที่อยูมากอน แลวที่มานี่
เพราะเพื่อนบานแนะนํามาใชไหมเลา”
“ถึงผมไมบอก หลวงพอก็ทราบนีค่ รับ โอย..” บุรุษนั้นรูส ึกศรัทธาในตัวทานขึ้นมา
ทันที มิเสียแรงที่ลงทุนจางรถแท็กซี่มาสงดวยราคาถึงหารอยบาท
“แตอาตมาตองการใหโยมบอกเอาละ ชวยจดใสสมุดเลมนี้ใหดวย อาตมาจะเก็บไว
เปนหลักฐาน” ทานสงสมุดเลมหนาให อดีตอาจารยวทิ ยาลัยเกษตรกรรมรับมา หากไม
สามารถเขียนได จึงเรียนทานวา
“ผมไมสามารถเขียนไดครับหลวงพอ” แมอายุจะแกกวาทานถึงสิบป หากก็เรียกทาน
วา “หลวงพอ” อยางเต็มอกเต็มใจ รูสึกเหมือนวาทุกขเวทนาลดลงเมื่อไดพูดคุยกับทาน
“ปวดมากจนเขียนไมไดหรือ” ทานพระครูถาม รูว าเขากําลังตอสูกับทุกขเวทนา จึงแผ
เมตตาจิตไปชวยใหทุเลาลง
“ที่เขียนไมไดเพราะไมมปี ากกาครับ ผมไมไดเอาปากกามา” ตอบโดยไมตองผสม
ดวยเสียง “โอย” เพราะไดรับกระแสแหงเมตตาโดยที่เจาตัวไมรู
“อาว แลวก็ไมบอก อาตมานึกวาปวดมากจนเขียนไมไดเสียอีก” พูดแลวจึงสงปากกา
ให บุรุษวัยหกสิบรับมาแลวเขียนชื่อ นามสกุล พรอมทั้งทีอ่ ยูของตนลงในสมุดแลวสงคืนให
ทาน
“ออ ชือ่ ชิตหรือ”
“ครับ”
เจาอาวาสวัดปามะมวงมองหนาอาจารยชิต และเห็นกฎแหงกรรมของเขาอยางทะลุ
ปรุโปรง ทวาบุรุษผูนี้กลับไมเห็นกฎแหงกรรมของตัวเอง!
มีตอ........๕๒
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