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๕๔...
“โอยปวด....ปวดเหลือเกิน หลวงพอจา ชวยลูกชางดวย” สตรีวัยยี่สิบเศษนอนรอง
ครวญครางอยูตรงประตูทางเขา หลอนสวมผาซิ่นสีน้ําตาลเขม ทวาทอนบนเปลือยเปลา
ปทุมถันขางหนึ่งใหญกวาปกติประมาณสามเทาของอีกขาง
ในมือหลอนถือเสื้อมาดวย
อาจารยชิตกําลังนั่งสมาธิอยู ไดยินเสียงรองครวญคราง จึงลืมตาขึ้นดู
ภาพที่เห็นไมไดทําใหเขาเกิดความกําหนัดยินดีในกามคุณ เพราะหญิงสาวผูนี้คงอายุ
รุนราวคราวเดียวกับลูกสาวของเขา ความรูสกึ ที่มีตอหลอนคือสมเพชเวทนา รูว าหลอน
จะตองเปนมะเร็งที่เตานมแลวก็คงเจ็บปวดไมแพมะเร็งตอมน้าํ เหลืองของเขา
“หนู ทําไมไมใสเสื้อใหเรียบรอยละ มาหาพระหาเจาควรแตงการใหมิดชิดนะหนูนะ”
บุรุษสูงอายุพูดดวยเมตตา
“มันใสไมไหวจะลุง ปวด ปวดเหลือเกิน ลองลุงมาเปนฉันมั่ง จะรูว า มันทรมานแค
ไหน” หญิงสางพลางสะอื้นฮัก ๆ
“ลุงรู ทําไมจะไมรู นี่ลุงก็เปนมะเร็งตอมน้ําเหลืองมาหาปแลว ปวดอยางที่หนูปวดนั่น
แหละ แลวก็เหม็นเนาดวย หนูไดกลิ่นไหมละ” เขาชี้แผลที่คอบริเวณใตกกหูขางขวา
ขณะที่อาจารยชิตสนทนาอยูกับผูหญิงคนนั้น นายขุนทองก็ตะลีตะลานขึ้นไปรายงาน
ทานพระครู เห็นทาทางลนลานของอีกฝาย นายสมชายจึงออกมาดูและรูสึกสงสารหลอน
หากความสงสารนั้น ก็ระคนดวยความกําหนัดยินดีตามประสาคนหนุมที่มาเห็นเพศ
ตรงขามเปลือยอก
“หลวงลุงเร็ว ๆ เขา นางมณโฑ.....นางมณโฑ” นายขุนทองละล่ําละลัก ทานพระครู
วางปากกาแลวถาม
“อะไรของเอ็งละ นางมณโฑไหน ใชคนที่เปนเมียทศกัณฐหรือเปลา” ทานเจาของกุฏิ
ถามอยางอารมณดี
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“จะใชหรือเปลาก็ไมรูซีฮะ หลวงลุงลงไปดูเอาเองดีกวา เขารองหาหลวงลุงอยูนะ”
ทานพระครูจึงเดินลงมาทันเห็นสายตาของลูกศิษยหนุมซึ่งจองเขม็งอยูทอี่ กหญิงสาว จึงออก
อุบายวา
“สมชายไปดูยาที่ตากไวซิวา แหงหรือยัง ถายังก็ใหนั่งเฝาไวจนกวาจะแหง เมื่อแหง
แลวก็นําไปคั่ว เสร็จแลวก็ตมน้ํามากาหนึ่ง ตมใหเดือดดวยนะ” ชายหนุมจึงจําลุกออกไปทั้ง
แสนเสียดาย เดินพลางนึกในใจวา “แมเจาโวย ทําไมมันถึงไดใหญโตขนาดนั้น นี่ของแฟนเรา
จะไดครึ่งหรือเปลาหนอ” ปุถุชนคนหนุมคิดคํานึงไปถึงคนรัก
เห็นทานเจาของกุฏิลงมา หญิงสาวจึงคลานเขามาใกลอาสนะ กราบพลางคร่ําครวญ
วา
“หลวงพอชวยลูกชางดวย ปวดจะตายอยูแลว” หลอนรองไหสะอึกสะอืน้ ทานพระครู
แผเมตตาจิตไปให กระแสแหงเมตตาทําใหหลอนรูสึกวา ความเจ็บปวดนั้นบรรเทาเบาลง
“ใสเสื้อกอนหนู นุงหมใหเรียบรอย ไมตองกลัว เดี๋ยวหลวงพอจะชวย” ทานพูดอยาง
ปรานี นายขุนทองนั่งคุมเชิงอยูใกล ๆ ดวยเกรงวาหลอนจะเขามาประชิดติดตัวหลวงลุง ก็
หลอนดูเจ็บปวดจนขาดสติออกอยางนั้น หญิงสาวหยุดสะอื้น เอาเสื้อในมือขึ้นมาใส แลวจึง
บอกทานวา
“ปวดเหลือเกินจะหลวงพอ มันทรมานฉันเหลือเกิน ไอโรคบา ๆ นี”่ หลอนพูดอยาง
โกรธแคน ทัง้ โกรธทั้งแคนเจาโรครายที่มาคุกคามชีวติ หลอน
“หนูมาจากไหนเลานี่ บานอยูไหน” ทานเจาของกุฏิถาม
“โธ หลวงพอ จําฉันไมไดหรือ สมปอยไงละ บานอยูตรงขามวัดโนนไง” หลอนชี้มือไป
ยังบานที่ตั้งอยูอีกฝงหนึ่งของแมน้ําเจาพระยา
“อาวเอ็งหรอกหรือสมปอย แลวมายังไงละนี่” เจาอาวาสวัดปามะมวงถาม ทานเห็น
นางสาวสมปอยมาตั้งแตหลอนยังเปนเด็กตัวเล็ก ๆ เพราะหลอนมักตามมารดามาทําบุญที่วัด
นี้ทุกวันพระ เพิ่งมาหายหนาหายตาไปเมื่อหาหกปมานี้
“ฉันมาเรือจางจะ หลวงพอชวยฉันดวยเถอะ ฉันไมมีเงินไปหาหมอ ทุกวันนี้ ฉันก็ตัว
คนเดียว พอแมพี่สองหายสาบสูญไปหมด”
“แนละซี ขาก็ไดขาวอยูเหมือนกัน เอ็งเห็นหรือยังละวา เวรกรรมนั้นมีจริง ไมตอง
รอไปถึงชาติหนาหรอก จําไดหรือเปลาวาเอ็งทํากรรมอะไรไว”
“จําไมไดจะ หลวงพอชวยบอกฉันดวยเถอะ” หลอนวา
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“อาว ก็เองทําเอง จะมาใหขาบอกไดยังไง ลองนึกดูดี ๆ ซิ”
“ฉันขี้เกียจนึก หลวงพอนึกเผื่อฉันดวย แลวชวยบอกฉันทีวา จะแกกรรมไดยังไง”
หลอนพูดงาย ๆ นึกโกรธขึ้นมาตะหงิด ๆ ตามวิสัยของคนที่เจ็บปวยดวยโรคราย ทานพระครู
ไมถือสา เพราะมนุษยทุกรูปนาม ยอมมีธรรมชาติเหมือนกันหมด นั่นคือ เมื่อสุขกาย
ใจก็แชมชื่น ครั้นเมื่อทุกขกาย ใจก็เศราหมอง และมองโลกในแงราย เหมือนดังนางสาว
สมปอยผูนี้
“เอาละ เมื่อเอ็งนึกไมออก ขาก็จะชวยนึกให จําไดหรือเปลา เมื่อหาหกปที่ผานมา เอง
เอาลูกหมาใสเรือมาปลอยที่ฝงนี้ แลวขาเตือนเอ็ง เอ็งก็ไมเชือ่ ลูกหมามันยังเล็ก ยังไมทันลืม
ตาดวยซ้ํา เอ็งก็นํามันมาปลอยเสียแลว ขาบอกใหมันโตอีกสักหนอย พอชวยตัวเองได
เสียกอน แลวจะเอามันมาปลอยที่วัด ขาก็ไมวา นี่เอ็งเถียงฉอด ๆ วา แมใชใหมาปลอย รู
ไหมลูกหมาเหลานั้น มันก็นอนตายอยูริมหาดนั่นเอง ขาเตือนทั้งแมเอ็งดวยวา อยาไปสราง
เวรสรางกรรม แมเอ็งก็ไมเชื่อขา แถมโกรธจะเปนจะตาย ขนาดไมยอมมาทําบุญที่วดั นี้อีก ที
นี้เปนยังไงละ โดนกฎแหงกรรมเลนงานทั้งครอบครัวเลย ขารูตลอด เพราะมีคนเขาบอกขา
จะใหเลาไหมละวาเกิดอะไรขึ้น”
อาจารยชิตกําลังนั่งสมาธิอยูใกล ๆ เขาไดยินเรื่องที่ทานพระครูพูดแลวก็ฟงเพลิน
จนถึงกับทิ้ง “พอง-ยุบ” มาสนใจที่การสนทนา ทานเจาของกุฏิจึงพูดขึ้นวา
“โยม อยากฟงก็ลมื ตาได นั่งหลับตาฟงยังงัน้ จะไปรูเรื่องอะไร เอาเถอะ อาตมา
อนุญาต” ดังนั้นบุรุษสูงวัยจึงลืมตาดวยทาทางขัดเขินที่ทานรูทัน
“วาไง จะใหขาเลาหรือเปลา แตถึงไมให ขาก็จะเลา เพราะเอ็งมาใหขาชวย ขอบอก
ไว ณ ที่นี้เสียเลยวา นอกจากขาแลว ไมมีใครชวยเอ็งได ถึงเอ็งจะไปหาหมอ เขาก็
ชวยเอ็งไมได”
“เอาเหอะ ๆ หลวงพอจะเลาก็เลาไปเถอะ ก็ฉันไมมีทางเลือกแลวนี่ ไอหมอ ไอหมาที่
ไหน ฉันกไมไปหามันหรอก ไมมีเงินใหมัน” สาววัยยี่สิบเศษพูดพาล ๆ
“หนู พูดกับพระกับเจา ควรจะใหสุภาพหนอย ลุงรูวาหนูหงุดหงิดเพราะความ
เจ็บปวด ถึงลุงเองก็เปนอยางหนูมากอน แตลุงก็พยายามสงบสติอารมณ ที่หลวงพอทานพูด
มาก็จริงของทานนะ นี่ขนาดลุงเปนมาหาป ผาตัดมาสองครั้งก็ยังไมหาย ลุงก็หวังจะมาตายอ
ยูใกลหลวงพอ เพิ่งมาไดวันเดียวยังรูสึกวาอาการดีขึ้น หนูจะตองหายแน เชือ่ ลุงเถอะ แลวก็
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พูดกับทานใหสุภาพหนอย ชีวติ ของหนูอยูในกํามือทานก็วาได” เขาเตือนดวยความหวังดี
เพราะคิดวาหลอนก็เหมือนลูกหลานคนหนึ่งของเขา
“ลุงก็อยูสวนลุงซี มายุงอะไรกะฉัน ฉันจะพูดยังไงก็ไมเห็นจะหนักกบาลใคร” หลอน
ถือโอกาสเลนงานอาจารยชิต เพราะโกรธทานพระครู
“อีสมปอย นี่กูชักจะทนไมไหวแลวนะ ประเดี๋ยวก็ตบลางน้าํ ซะนี่ จะตายอยูรอมรอแลว
ยังมาทํากําแหง เดี๋ยวกูตบสลบแลวลากไปทิ้งหาดทรายใหตายอยางลูกหมานั่นหรอก” นาย
ขุนทองพูดอยางเหลืออดเหลือทน พลางเงื้อมือไม นางสาวสมปอยตกตะลึกอาปากคาง เห็น
ทาทางเอาจริงของอีกฝาย ก็ชักกลัว
“ขุนทอง เอ็งไปดูที่ครัวซิ สมชายคัว่ ยาเสร็จหรือยัง ไปเดี๋ยวนี้เลย” ทานเจาของกุฏิ
ออกคําสั่ง คิดไมทันคาดไมถึงวาหลานชายจะรายกาจถึงปานนี้ นายขุนทองขยับปากจะพูด
แตทานรีบหามวา “ไมตองพูดอะไรทั้งสิ้น รีบไปทําตามที่ขาสั่ง” หนุมวัยยี่สิบเอ็ดจึงเดิน
ตุปดตุปองออกไป
“ขาตองขอโทษเอ็งดวยนะสมปอย ที่คนของขาแสดงกิริยาไมดีกับเอ็ง อยาถือสามัน
เลย มันเปนเด็กมีปญหา” ทานขอโทษแทนหลาน
“เด็กเดิกอะไรกัน โตยังกะงัวกะควาย หลวงพออบรมมันยังไง ถึงไดเปนยังงี้” นางสาว
สมปอยถือโอกาสตําหนิติเตียนทั้งนายขุนทองและทานพระครู แตกลับลืมตําหนิตัวเอง
“ขาก็อบรมมันอยางดีนั่นแหละแตเพราะมันไมเชื่อฟง มันถึงไดเปนอยางนี้ เอ็งก็
เหมือนกัน ถาเชื่อฟงขา ก็จะไมเปนอยางที่เปนอยูนี่หรอก” ทานถือโอกาสเลนงานหลอนบาง
คราวนี้หญิงสาวเถียงไมออก เจาอาวาสวัดปามะมวงจึงพูดตออีกวา
“ที่ขาพูดมาแลวและที่กําลังจะพูดตอไปนี้นั้น ขาไมไดมีเจตนาจะประจานเอ็ง แตทตี่ อง
พูดเพราะมันเกี่ยวกับการรักษาโรคที่เอ็งเปนอยู พระพุทธองคตรัสสอนไววา ทุกขจะดับไดก็
ตองรูสาเหตุของทุกข ฉะนั้นเอ็งจําเปนจะตองรูส าเหตุของทุกขที่เอ็งไดรับอยูในขณะนี้ จะได
ไมไปโทษวา โชคชะตาเลนตลกกับเอ็ง คนสมัยนี้ชอบโยนความผิดไปใหโชคชะตา หารูไมวา
ตัวเองนั่นแหละลิขิตตัวเอง เอาละ ทีนี้ขา จะเลาวา เกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวเอ็ง ตามที่คนเขา
มาเลาใหขาฟง เอ็งฟงกอน แลวถาไมจริงคอยแยงทีหลัง เขาใจหรือเปลา ระหวางที่ขาพูด
ขอใหฟงอยางเดียว” ทานวางเงื่อนไข
“เขาใจจะ นิมนตหลวงพอพูดเถอะจะ” เห็นวาจะเปนประโยชนกับตัวหลอนเอง
นางสาวสมปอยจึงอารมณดีขึ้น ทานพระครูจึงเลาวา
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“พอเอ็งหายไปกอนใชไหม บอกจะไปหางานทําที่จังหวัดลําปาง แลวก็หายเงียบไป
ไมสงขาวคราวใหทางบานรู รุงอีกปนึง แมกับพี่ชายเอ็งบอกจะไปตามหาพอเอ็ง แลวก็หาย
เงียบไปอีก และเมื่อสองปที่แลว พี่สาวกับนองชายเอ็ง ก็ทิ้งเอ็งไวคนเดียว แลวพากันไปตาม
หาแมกับพอของเอ็ง พอเอ็งอยูคนเดียวก็คิดมาก เมื่อคิดมาก็เครียดมาก เมื่อเครียดหนัก ๆ
มะเร็งก็เลนงานเอ็ง นี่แหละผลกรรมที่เอ็งกอไวกับลูกหมา ไปพรากลูกพรากแมมัน
แลวก็ทําใหมันตายอยางทรมาน กี่ครั้งตอกี่ครั้ง ที่เองเอามันมาทิ้ง จําไดหรือเปลาวากี่
ครั้ง” ทานถามจําเลยซึ่งนั่งนิ่งเหมือนรูปปน
“จําไมไดจะหลวงพอ รูแ ตวาอีดาง อีเขียวออกลูกทีไร แมก็ใหฉันเปนคนเอามาทิ้งทุก
ที ฉันก็นึกไมถึงวา เวรกรรมมันจะเลนงานฉันถึงปานนี้ นี่ถา เชื่อหลวงพอเสียตั้งแตตอนนั้น ก็
คงไมเปนอยางนี้ใชไหมจะ” หลอนเพิ่งจะสํานึกผิด
“เอาเถอะ ๆ ไหน ๆ เรื่องมันก็ผานไปแลว เมื่อเอ็งกอกรรมก็ตองรับผลของมัน ไมมี
ใครมารับแทนเอ็งได รูอยางนี้แลวก็ตองอดทน คิดเสียวา ใชเวรที่ทํา ใชกรรมที่กอ ใชหมด
เมื่อไหร เอ็งก็จะหาย นี่โยมเขาก็มาใชเวรใชกรรมแบบเดียวกับเอ็งนั่นแหละ” ทานหมายถึง
อาจารยชิต
“ลุงทํากรรมอะไรไวหรือจะ” หลอนหันไปพูดดีกับบุรุษสูงวัย เปนการขอลุแกโทษ
“ลุงยังนึกไมออกเลยหนู หลวงพอทานก็ไมยอมบอกลุงเหมือนที่บอกหนู” บุรุษวัยหก
สิบตอบ เขาเองก็อยากรูวา ทํากรรมอะไรไว
“ในกรณีของโยม อาตมาจะยังไมบอก ตองใหรูเอง ถึงจะซึง้ ใจ เอาเถอะ ภายในเจ็ด
วันนี้ ถาโยมปฏิบัตอิ ยางเครงครัด ก็คงจะนึกได” เจาอาวาสวัดปามะมวงพูดใหกําลังใจ หาก
ไมบอกในสิง่ ที่เขาอยากรู
“เอาละ ประเดี๋ยวเอ็งไปพักที่สํานักชีกอน เย็น ๆ ใหเขาพามาขึ้นกรรมฐาน ตองมา
รักษาอยูที่วดั นี่นะ ไมตอ งอยูบาน ใหชีเขาชวยดูแล ถาไปอยูบานคนเดียว ก็จะฟุง ซานอีก ดี
ไมดีจะกลายเปนคนวิกลจริตไป”
“มาเชาเย็นกลับ ไมไดหรือจะหลวงพอ ฉันหวงบาน” หลอนตอรอง
“ไมตองเปนหวงของนอกกาย ใหหวงตัวเองกอน ทิ้งไวนั่นแหละ ใครเขาอยากไดอะไร
ก็ใหเขาไป นึกวาใชหนี้ แตเชื่อขาสักอยางหนึ่งวา ถาเอ็งไมเคยไปลักขโมยใครเขาไว รับรอง
วาไมมใี ครเขามาลักของเอ็ง”
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“ถาอยางนั้น ฉันขอกลับไปเอาเสื้อผา แลวเก็บขาวเก็บของใสในเรือนไวกอนไดไหม
จะ เย็น ๆ ฉันคอยมา” หลอนขออนุญาต
“ตามใจเอ็งก็แลวกัน จะไปก็ได” หลอนกราบทานเจาของกุฏิสามครั้ง และยกมือไหว
อาจารยชิตหนึ่งครั้ง จากนั้นจึงเดินมุงหนาไปยังทาน้ํา ครั้งหางรัศมีกุฏิออกไป ความเจ็บปวด
กลับทวีความรุนแรงขึ้น จึงรีบเดินยอนกลับมารายงานวา
“โอย หลวงพอจะ ปวดเหลือเกิน เมื่อตะกี้รสู ึกคอยยังชั่ว พอลุกออกไปกลับปวด
เหมือนเดิมอีก หลวงพอชวยฉันดวย” หลอนออนวอนแมมิไดรองไห
“นั่นแหละ เอ็งกําลังใชกรรมละ ยิ่งถาเอ็งปฏิบัตกิ รรมฐานจะยิ่งปวดมากกวานี้ หนาที่
ของเอ็งก็คอื จะตองทนใหได”
“โอย แคนี้ก็จะแยอยูแลว ถาปวดมากกวานี้ ฉันขอตายดีกวา”
“ตามใจ ถาเอ็งจะเอาอยางนั้นก็ตามใจ แตขาขอบอกเสียกอนวา ถึงเอ็งจะตาย ก็ใชวา
เอ็งจะพนทุกข อาจจะทุกขกวาตอนเปนดวยซ้ํา”
“จะทุกขยังไงละหลวงพอ ตายแลวก็แลวหมดเวรหมดกรรมกันไป” หญิงสาวพูดดวย
มิจฉาทิฐิ
“ถามันเปนอยางที่เอ็งวามาก็ดีนะสิ แตทีนี้มนั ไมเปนยังงั้น เพราะคนเราไมไดเกิดหน
เดียวตายหนเดียว อยางที่พวกวัตถุนิยมเขาเชื่อกัน ถาเปนอยางนั้นจริง ยายสะอิ้งก็คงไมมา
สรางกุฏิกรรมฐานใหวัดนี้ เอ็งเห็นหรือเปลา กุฏกิ รรมฐานที่อยูหนาโบสถนั่นนะ ยายสะอิ้งเขา
มาสรางใหเปนหลังแรกดวยเงินหนึ่งชั่ง ยมบาลเขาสั่งมาวาถาไมอยากมาเกิดในนรกอีก ก็ให
กลับมาสรางกุฏิกรรมฐานถวายวัดหนึ่งหลัง ใหสรางดวยเงินหนึ่งชั่ง จะมากกวานัน้ นอยกวา
นั้นไมได แลวแกก็มาสราง หมดเงินไปแปดสิบบาทพอดี” อาจารยชิตกําลังนั่งกําหนด “พองยุบ” ก็มอี ันตองลืมตาอีกครั้งดวยอยากรูเรื่อง เขาถามเจาของกุฏิวา
“สรางนานหรือยังครับ”
“ก็สิบเจ็ดปเขานี่แลว แกมาเมื่อป ๒๕๐๐ โยมเชื่อไหม แกบอกยมทูตเขาสั่งมาวา ให
สรางกุฏิกรรมฐานหนึ่งหลัง ดวยเงินหนึ่งชั่ง และใหแลวเสร็จภายในหนึ่งวัน อาตมาก็คิดวา
มันจะเปนไปไดยังไง พอดีตอนแกมาเลา ชางไมเขาก็ยังอยู เพราะกําลังซอมโบสถหลังเกา
แลวก็มีเรือนหลังหนึ่งที่ชาวบานเขารื้อมาถวายวัด พอพวกชาวบานรูเรือ่ งของนางสะอิ้ง ก็
เฮโลกันมาชวยคนละมือละไม ก็เลยเสร็จกอนพระอาทิตยตก แลวก็หมดเงินไปหนึ่งชั่งพอดิบ
พอดี เปนเรือ่ งมหัศจรรยมาก อาตมาเคยเลาใหญาติโยมเขาฟงหลายครั้งแลว”
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๕๔
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“กรุณาเลาอีกสักครั้งไดไหมครับ ผมอยากทราบวาเรื่องราวเปนอยางไร และหากมี
โอกาสผมจะไดนําไปเลาใหลูกหลานญาติมิตรฟง เพื่อเปนขอเตือนใจไมใหเขาทําความชั่ว”
“แหม โยมอางเหตุผลมานาฟง อาตมาเห็นจะตองเลาอีกรอบนึงเสียแลว เอ็งละอยาก
ฟงหรือเปลา” ทานถามนางสาวสมปอย
“อยากจะ นิมนตหลวงพอเลาเถอะจะ” หญิงสาวตอบ รูสกึ วาความเจ็บปวดทุเลาลง
เมื่อไดอยูใกลทา น เห็นคนทั้งสองอยากฟง ทานพระครูจึงเลาวา
“เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อป ๒๕๐๐ เลายอ ๆ นะ เรือ่ งมันยาว ถาเลาละเอียด วันนี้ทั้งวันก็ไม
จบ” ทานทําความตกลงกับคนฟงแลวจึงเริ่มตนเลาวา
“วันนั้นเปนวันพระ ญาติโยมเขาก็พากันมาทําบุญที่ศาลาการเปรียญ อาตมาก็มองไป
เห็นลุงแก ๆ คนหนึ่งมากับผูหญิงสองคน คนหนึ่งอายุไลเลี่ยกับแก สวนอีกคนหนึ่งเปนสาว
รุน ๆ อาตมาก็คิดวา ตากับยายพาหลานมาทําบุญ เขาก็พากันเขามาหาอาตมา ลุงแก ๆ คน
นั้นแนะนําตัววา เขาชือ่ นายปุน มาจากอําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค ผูหญิงสองคนที่มา
ดวยเปนเมียแก คนอายุ ๗๒ ปเปนเมียคนที่สอง สวนเมียคนแรกอายุ ๑๕ ป ตัวแกอายุ ๗๕
ป”
“พวกญาติโยมไดยินก็พากันหัวเราะ นึกวาแกเปนโรคประสาท หรือไมก็แกจนหลง
อาตมาเองก็คิดอยางนั้น แกก็ยืนยันวาเรื่องที่แกเลามานั้นเปนความจริง ผูหญิงคนที่เปนเมีย
คนแรกนั้น ตายไปแลว และกลับชาติมาเกิดเปนเด็กสาวอายุสิบหาคนนี้ แลวก็ก็ใหเมียคน
แรกเลาใหฟง แมหนูคนนั้นแกก็เลาวา เมื่อชาติที่แลวแกเปนเมียตาปุน แลวก็คลอดลูกตายที่
โรงนา ไปตกนรกมาหลายป ชวงเวลาที่อยูในนรกนั้น ตาปุนสามีแกไดบวชและเจริญ
กรรมฐานอุทิศสวนกุศลไปให ยมบาลก็เลยใหกลับมารับใชตาปุน แลวก็ใหสรางกุฏิกรรมฐาน
ถวายวัดหนึ่งหลัง ดวยเงินหนึ่งชั่ง และใชเวลาหนึ่งวัน นอกจากนี้ยังใหถือศีล ๘ ตลอดชีวิต
อีกดวย”
“แกเลาหรือเปลาครับวา เหตุใดตองไปตกนรก” อาจารยชิตถาม
“เลาสิ แกเลาวา ตอนมีชีวติ อยูแกกอกรรมทําชั่วไวมาก ไปอยูโรงนา ก็ใหลูกจางไป
เที่ยวขโมยขางในลานของคนอื่น นอกจากนี้ยังขโมยทองของญาติตาปุน แลวโยนความผิดไป
ใหหลานชาย ทําใหหลานชายถูกตีจนหัวแตก แกเปนคนโหดรายใจดําอํามหิต แลวก็ไมเคย
ทําบุญทําทานเลย สวดมนตก็ไมเคยสวด โย โส ภะคะวา ก็ไมเปน พอแกตายไปก็เลยไปตก
นรกอยูหลายป เมื่อไดรับสวนกุศลที่ตาปุนสงไปให ก็เลยไดรับอนุญาตใหกลับมาแกตวั
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แกเลาวาในเมืองนรกนั้นมีการสอนกรรมฐานทุกวันพระ สอนใหสวดมนตดวย ตอน
เปนนางสะอิง้ แกสวดมนตไมไดเลย แตพอมาเกิดใหมสวดไดหมด เพราะเคยสวดตอนอยู
เมืองนรก อาตมาลองใหสวด โอโฮสวดไดแจวไปเลย พวกญาติโยมก็พากันประหลาดใจ แก
วา ในเมืองนรกมีการลงโทษตาง ๆ นานา แตจะหยุดลงโทษในวันโกนวันพระ เพื่อให
พวกสัตวนรกไดสวดมนตและเจริญกรรมฐานและที่สําคัญคือพระก็ไปตกนรกดวย
อาตมาก็ถามวารูไดอยางไรวา คนไหนเปนพระ แมหนูที่เปนยายสะอิ้งกลับชาติมาเกิด
ก็ตอบวา คนที่เปนพระจะมีผาเหลืองผูกติดอยูที่ขอมือ โยมเห็นหรือยังวา แมแตพระก็ยัง
ไปตกนรกได นี่ไมไดวาพระนะ” ทานรีบออกตัว
“ผมวาคนพวกนี้ไมใชพระหรอกครับ
เปนเพียงพวกอาศัยผาเหลืองหากินเทานั้น”
อาจารยชิตวิจารณ
“ถูกของโยม อาตมาเห็นดวย เพราะคนที่เปนพระจริง ๆ นั้นเขาจะไมไปตกนรก และ
ทีอาตมาเชือ่ ที่แมหนูนนั่ เลา ก็เพราะเคยรูมากอนแลวจากตาเหล็งฮวย รายนี้หนีจากนรกมา
เขายายเภา เพื่อจะขอสวนบุญจากหลานสาว”
“งั้นหลวงพอเลาเรื่องตาเหล็งฮวยดวนะจะ” นางสาวสมปอยพูดขึ้น รูสึกเพลิดเพลิน
เมื่อฟงทานเลา
“เอาไววันหลัง ขืนเลาหมดวันนี้ ประเดี๋ยววันหลังไมมีอะไรจะเลา”
“หลวงพอยังเลาเรื่องยายสะอิ้งไมจบเลยครับ” อาจารยชิตทวง
“อาว ยังไมจบอีกหรือ งั้นก็จะเลาตอ คือทีอ่ าตมาเชื่อวา ยายสะอิ้งแกพูดความจริง
เพราะตรงกับที่ตาเหล็งฮวยเลาใหอาตมาฟงทุกอยาง แลวอาตมาก็ลองทดสอบ ดวยการถาม
วานรกของศาสนาพุทธ เหมือนกับของศาสนาอื่นหรือเปลา เปนคนละนรกหรือวาเปนนรก
เดียวกัน ยายสะอิ้งก็ตอบตรงกับตาเหล็งฮวยอีกวาไมมีการแบงศาสนา ไมวาใครจะนับถือ
ศาสนาอะไร ถาทําชั่วก็จะไปตกนรกเดียวกันหมด อันนี้เปนเรื่องที่สมเหตุสมผลมาก
ทีเดียว หรือโยมเห็นวายังไง” ทานถามบุรุษวัยหกสิบ
“ครับ ผมเห็นดวยครับ” อาจารยชิตคลอยตาม
“นั่นตองยังงั้น ขืนไมเห็นดวย อาตมาจะไดเลิกเลา” ทานถือโอกาสเลนตัว
“ฉันก็เห็นดวยจะ นางสามสมปอยรีบบอก เพราะกลัววาทานจะไมเลา
“ออ เอ็งก็เห็นดวยเหมือนกันหรือสมปอย” ทานถามยิ้ม ๆ แลวจึงเลาตอไปวา
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“แมหนูที่เปนยายสะอิ้งกลับชาติมาเกิด แกก็เลาใหอาตมาฟง พวกญาติโยมก็พลอยได
ฟงไปดวย อาตมาก็บอกญาติโยมวา เรื่องที่แมหนูเลานี้ตองเปนความจริง เพราะเหมือนกับที่
ตาเหล็งฮวยเลาใหอาตมาฟงทุกประการ นอกจากนั้น ตาปุนผูเปนสามีก็ยังเลาอีกวา ทีแรก
แกก็ไมเชื่อ แตนางสะอิ้งก็เลาใหแกฟงทุกอยาง ตัง้ แตแตงงานกันมาวา คาสินสอดทองหมั้นกี่
บาท มีลูกกี่คน มีลูกจางกี่คน ชือ่ อะไรบาง ตาปุนก็ยังไมยอมเชือ่ เพราะคิดวา แมหนูคนนี้จะ
มาหลอกเอาสมบัติเพราะแกรวยมาก
นางสะอิ้งหรือแมหนูอายุสิบหาก็เลยบอกวา กอนตายแกไดฝงสายสรอยหนักเสนละ
สิบบาทไวทโี่ รงนาสองเสนจะพาไปขุด ตาปุนก็เลยพาลูกชายสองคนที่เปนลูกนางสะอิ้งไป
เอาจอบไปดวย ขุดไปขุดมาปรากฏวาพบทองจริง ๆ ตาปุน ก็เลยเชื่อ ลูกชายสองคนซึ่งอายุ
เกือบ ๆ หาสิบแลว ก็เลยเชื่อวาผูหญิงอายุสิบหานี่เปนนางสะอิ้งแมของตน ที่กลับชาติมาเกิด
จริง ๆ
นางสะอิ้งยังเลาอีกวายมบาลเขาใหมารับใชตาปุน หาป พออายุยี่สิบก็จะไป แตไมไป
ตกนรกแลว จะไปเกิดบนสวรรคชั้นดาวดึงส พวกชาวบานที่ฟงอยู ก็รบั อาสาจะชวยสรางกุฏิ
วันนั้นอาตมาก็ใหตาปุนกับเมียเกาและเมียใหมของแก นอนที่ศาลาการเปรียญ พอรุงเชา
ชาวบานก็พากันมาสรางกุฏิกรรมฐาน ตกเย็นก็สรางเสร็จพอดี หมดเงินไปแปดสิบบาทตามที่
ยมบาลสั่งมา มันก็นาแปลก
ทีนี้อาตมาก็เปนคนชอบพิสูจนพบครบหาป อาตมาก็เดินทางไปยังบานตาปุน ไป
ลําบากมากเพราะสมัยนัน้ การคมนาคมยังไมเจริญเหมือนเดี๋ยวนี้ อาตมาตองเดินเทาหนึ่งวัน
เต็ม ๆ จากตัวจังหวัดไปบานแก พอไปถึง แมหนูนั่นก็เอาน้ํามาถวาย แลวก็กมลงกราบ
อาตมา กมแลวก็ฟุบอยูต รงนั้น ปรากฏวาไปแลว ไปวันที่อาตมาไปพิสจู นพอดี เมียใหมของ
ตาปุนซึ่งตอนอาตมาไป ก็อายุ ๗๗ แลว เลาใหอาตมาฟงวา พอสรางกุฏิแลว แมหนูคนนั้นก็
ตามมาอยูกบั ตาปุน ซึ่งหลังจากนั้นไมนานก็ปวยเปนอัมพาต ลุกไปไหนมาไหนไมได แมหนู
นี่ก็คอยปอนขาวปอนน้ํา เช็ดอุจจาระปสสาวะใหโดยไมรังเกียจ ก็ปฏิบัติอยูหาปเต็มดังที่
รับปากยมบาลมา ตาปุนก็นอนพะงาบ ๆ พูดก็ไมได อาตมาถามวาจําอาตมาไดไหม แกก็
พยักหนา อาตมาก็ปลอบใจวาไมตอ งเสียใจนะ แมสะอิ้งเขาไปดี แกก็เขาใจและทําใจได
เพราะเคยบวช และปฏิบัติกรรมฐานมาแลว ตกลงยายสะอิ้งก็ตายกอนตาปุนทั้งสองชาติ
คือชาติที่เปนสางสะอิ้ง และชาติที่เปนแมหนูอายุสิบหา เอาละ จบเรื่องนางสะอิ้งแลว เอา
ละ ไดเวลาเพลพอดี โยมรับประทานขาวเสียกอน อาหารในสํารับนั่นแหละ สวนเอ็งเดินไป
กินที่โรงครัวก็แลวกัน” ทานบอกนางสาวสมปอย
ไมเปนไรจะ ฉันกลับไปกินที่บานได” หลอนวา
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“งั้นก็ตามใจเอ็ง” นางสาวสมปอยจึงกราบทานสามครั้ง กอนลุกออกไป ก็โอดครวญวา
“ปวดอีกแลว พอรูว าจะไป มันก็เริ่มปวดเลยเชียว ทําไมมันถึงตองปวดดวยละจะ
หลวงพอ”
“ก็จะไมใหปวดไดยังไงละ ที่ขาเห็นนะนะ ขาเห็นหนอตัวใหญเทานิ้วกอย กําลังพากัน
ดูดกินเลือดกินหลองเอ็งอยางเอร็ดอรอยอยูนั่น” ทานตอบเพราะเห็นดวย “เห็นหนอ”
“มันเขาไปไดยังไงละจะ”
“ขาก็ไมรูเหมือนกัน เพราะไมเห็นตอนที่มนั เขา นี่แหละเขาเรียกวาโรคเวรโรคกรรม
บางคนก็ถูกหนอนกินตั้งแตยังไมทันตาย บางคนพอตายปุบ ก็ถูกหนอนกินปบ ใครเปนอยาง
นี้ละก็ รูไดทันทีวาเปนคนบาป อันนี้ขาวิจัยมาแลว ไมไดพูดสุมสี่สุมหาแตประการใด เอา
เถอะในเมื่อปวด เอ็งก็ทอ งไวในใจวา “ปวดหนอ ปวดหนอ” ก็แลวกัน” ทานแนะนํา
“ทองแลวจะหายปวดหรือจะ”
“ไมหายหรอก แตถาเอ็งทองมาก ๆ จนเพลิน ก็จะทําใหลืมความปวดไดชั่วครั้งคราว
ก็ยังดีใชไหม นี่แหละเอ็งกําลังใชกรรมละ ตองอดทนใหมาก ๆ เขาใจหรือยัง”
“เขาใจแลวจะ ถางั้นฉันไปกอนละ เดี๋ยวจะมาใหม” พูดจบก็ลุกออกมาและเดินทอง
“ปวดหนอ ปวดหนอ” ไปตลอดทาง
มีตอ........๕๕
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