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๕๙...
ผลการไลผีเมื่อคืนเปนอยางไรบางครับหลวงพอ”
อาจารยชิตถามหลังจากสอบ
อารมณเสร็จแลว ทานเจาของกุฏจิ ึงเลาเหตุการณที่เกิดขึ้นใหเขาฟงอยางละเอียด แลว
สรุปวา
“โชคดีที่อาตมาไดวิชาพิสูจนผีมา ถึงไดรูเดี๋ยวนั้น สมัยที่ผีตาเหล็งฮวยมาเขายายเภา
ตองพิสจู นอยูหลายวันเพราะตอนนัน้ ยังไมไดวิชา” ทานหมายถึงวิชา “เห็นหนอ”
“จะเปนการรบกวนมากไปหรือเปลาครับ
หากผมจะนิมนตใหหลวงพอเลาเรื่องตา
เหล็งฮวย เพราะหลวงพอเคยเกริ่น ๆ ไวแลว ตอนเลาเรื่องยายสะอิ้ง” บุรุษวัยหกสิบถาม
อยางเกรงใจ
“โยมอยากฟงหรือ”
“ครับ ผมอยากฟง ฟงหลวงพอเลาแลว รูสึกเพลินจนลืมปวดแผลนะครับ” เขาวา
“ออ ลืมปวดก็ไดดวย งั้นก็นาจะลืมบอย ๆ นะ” ทานสัพยอก
“ครับ ถาหลวงพอเลาบอย ๆ ผมก็คงลืมบอย ๆ ได” อดีตอาจารยสนองดวยไดโอกาส
“เอาละ ถาอยางนั้นก็จะเลาใหฟงเสียเลย เรื่องนี้เกิดกอนเรื่องยายสะอิ้งปนึง ตอนนั้น
อาตมาอยูวดั พรหมนคร ยังไมไดมาอยูที่วัดนี้”
“หลวงพอมาอยูวัดนี้ ปอะไรครับ”
“ป ๒๕๐๐ กอนหนานั้นอยูที่วัดพรหมนคร เรื่องของตาเหล็งฮวยเกิดเมื่อป ๒๔๙๙
อาตมาจําไดวา วันนัน้ เปนวันโกน รุงขึ้นจะเปนวันสารทไทย อาตมาก็ออกบิณฑบาต
ตามปกติ อาตมาออกบิณฑบาตเวลาหกโมงเชาทุกวัน ในวันเกิดเหตุพอออกประตูวัดมา ก็
เห็นคนแขวนโตงเตงอยูบนตนแมงเมา โยมรูจักตนแมงเมาไหม ผลมันเล็ก ๆ เทาไขแมงดา
กินอรอย อมเปรี้ยวอมหวาน สมัยเด็ก ๆ อาตมาชอบกิน” ทานถามคนฟง
“ไมรูจักครับ” บุรุษวัยหกสิบตอบ
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“เอาละ ไมรูก็ไมเปนไร ทางเชียงใหมคงไมมีตน ไมชนิดนี้ ถึงภาคกลางก็หายากแลว
เพราะคนขยันตัดไมทําลายปากันเหลือเกิน ไมหลายชนิดตองสูญพันธุไปเพราะความเห็นแก
ตัวของมนุษย อีกหนอยเถอะ แผนดินจะกลายเปนทะเลทราย ถาไมลดละความเห็นแกตัวลง
รับรองไดเห็นทะเลทรายแน” ทานพระครูทํานายทายทัก
“เรื่องอยางนี้พูดยากครับหลวงพอ เพราะผูที่เกี่ยวของ เปนคนใหญคนโตทั้งนั้น
เจาหนาที่ก็เลยทํางานไดไมเต็มความสามารถ เพราะมักจะไปขัดผลประโยชนของผูมี
อิทธิพล ก็เลยตองทําเอาหูไปนาเอาตาไปไร เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและลูก
เมีย คนทุกวันนี้ไมคอยจะกลัวบาปกลัวกรรม ไมมีหิริโอตัปปะกันเลย” บุรุษสูงวัยพูด
พลางทอดถอนใจ
“มันเปนกรรมของเขาแหละโยม คนพวกนี้ถาจะเปรียบก็เหมือนคนที่เห็นกงจักรเปน
ดอกบัว ตอเมื่อกฎแหงกรรมทําหนาที่เมื่อไหร เมื่อนั้นเขาก็จะรูวากงจักรก็คือกงจักร คนทํา
ชั่วก็ตอ งไดชั่ววันยังค่ํา โยมคอยดูไปก็แลวกัน เอาละ ทีนี้มาเลาเรื่องตาเหล็งฮวยตอ พอ
อาตมาเห็นคนหอยโตงเตงอยูบนตนแมงเมา ก็เขาไปดูใกล ๆ โอโฮ นากลัวเชียว ตาถลนโปน
ออกมา ลิ้นหอยยาวตั้งคืบ”
“แลวหลวงพอกลัวหรือเปลาครับ” เจาอาวาสวัดปามะมวงตอบตามตรงวา “กลัวซิ
ทําไมจะไมกลัว เพราะตอนนั้นยังไมไดวิชา แตตอมาหลังจากไดวิชาพิสูจนผีแลว อาตมาก็
เลิกกลัวผี เพราะไมมอี ะไรนากลัว คนบางคนยังนากลัวเสียยิ่งกวาผี จริงไหม”
“จริงครับ แลวหลวงพอทําอยางไรครับ วิ่งหนีหรือเปลา”
“ก็อยากวิ่งเหมือนกัน แตเกรงใจผาเหลือง เปนพระวิ่งไมไดนะโยม มันผิดวินัย
อาตมาจึงไมวิ่ง ไดแตเดินเร็ว ๆ ไปบอกคนในตลาดใหมาชวยกันเอาศพลง โยมจําไวนะ วิธี
เอาศพคนทีผ่ ูกคอตายลงนั้น อยาไปแกเชือก หามแกเชือกเด็ดขาด แตใหใชมีดโตฟนจน
เชือกขาดแลวศพหลนลงมาเอง อาตมาก็แนะวิธีใหเขา พอศพหลนลงมา จึงไดรวู าเปนตา
เหล็งฮวย เลยไปตามเจเซียมไน หลานสาวแกที่ขายของอยูในตลาดปากบางมาดู เจแกก็เอา
ศพไปฝงตามประเพณี”
“ทําไมแกถึงผูกคอตายครับ” อาจารยชิตถาม
“ตอนนั้นยังไมมใี ครทราบสาเหตุ แตตอนที่แกมาเขายายเภา อาตมาถามถึงไดรู แก
บอกอาตมาวา แกนอยใจที่หลานสาวคือเจเซียมไนไมใหเงินซื้อฝนสูบ เลยผูกคอตาย ซึ่งก็
ตรงกับที่เจเซียมไนเลาวา ตาเหล็งฮวยเปนพี่ชายของเตี่ยแก หนีมาจากเมืองจีนเมื่อสี่สิบป
กอน มาอยูกับนองชายคือเตี่ยของแก พอเตี่ยแกตายก็เลยอยูกับแก
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ตั้งแตมาอยูเมืองไทย ตาเหล็งฮวยไมคบหาสมาคมกับใคร แลวก็พูดไทยไมได ตอน
หลังเจแกจับไดวาลุงติดฝนและขโมยเงินแกไปซื้อฝนสูบทุกวัน ก็เลยเก็บเงินไวอยางมิดชิด
ไมใหลุงขโมยได ตาเหล็งฮวยเมื่อขโมยไมไดก็เปลี่ยนมาขอแทน เจแกก็ไมให พออดฝนมาก
ๆ ตาแปะคงจะกลุมใจ ก็เลยผูกคอตาย”
“แสดงวา แกเจตนาฆาตัวตายใชไหมครับ แบบนี้ก็ตอ งตกนรกซีครับ” คนฟงออก
ความเห็น
“ถูกแลวโยม ตาเหล็งฮวยไปตกนรก ที่อาตมาทราบเพราะแกเปนคนบอกตอนทีม่ า
เขายายเภา รายนี้ผีจริงมาเขา จะเรียกวาผีนรกก็ได เพราะเขาหนีมาจากเมืองนรก”
“หนีมาอยางไรครับ แกบอกหรือเปลา”
“บอกละเอียดเลยแหละโยม พอแกตายครบปกม็ าเขายายเภา วันนั้นตรงกับวันโกน
รุงขึ้นจะเปนวันสารทซึ่งตรงกับวันทีแ่ กผูกคอตายครบปพอดี ประมาณตีหนึ่ง คนเขามาตาม
อาตมาไปชวยไลผี บอกวายายเภาถูกผีเขา อาตมาก็ไปกับเขา พอถึงบานก็เห็นยายเภานอน
หลับตาสงภาษาจีนลงเลงเลย เปนเสียงผูชายแก ๆ ไมใชเสียงยายเภา อาตมาฟงไมรูเรื่อง
คนอื่น ๆ ก็ไมรู เลยไปตามอาเฮียคนหนึ่งมาจากตลาด ใหมาชวยเปนลาม อาตมาก็สัมภาษณ
ตาเหล็งฮวย โดยผานลาม
อาตมาถามวาแกเปนใคร มาจากไหน แกก็ตอบผานลามวา แกชื่อตาแปะเหล็งฮวย ที่
ผูกคอตายใตตนแมงเมาเมื่อปกลาย อาตมาถามถึงสาเหตุที่ผูกคอตาย แกก็วา นอยใจ
หลานสาวที่ไมใหเงินไปซื้อฝนสูบ ตอนนี้แกอยูในนรก อยูกบั ฮวยเสี่ยเถาชื่อมด โยมรูไหมวา
นรกอยูที่ไหน” ทานถามคนฟง
“ไมทราบครับ คนเฒาคนแกเขาเคยบอกวา นรกอยูใตดินใชไหมครับ”
“นั่นสิ อาตมาก็เคยเชื่ออยางนั้นเหมือนกัน ถึงกับลงทุนขุดดู แตไมยักเจอนรก เจอแต
ไสเดือน กิ้งกือ” คนฟงหัวเราะแลวถามวา
“แลวหลวงพอถามตาแปะหรือเปลาครับ วานรกอยูตรงไหน”
“ถามสิ แกตอบวายังไงรูไ หม”
“ไมทราบครับ”
“แกตอบวา ก็อยูตรงที่ทแี่ กผูกคอตายนั่นแหละ แกยังเห็นอาตมาเดินไปบิณฑบาตทุก
วัน แกวา แกทักอาตมา แตอาตมาไมพูดกับแก ก็อาตมาไมรนู ี่วาแกทัก ถารูก็ตองคุยกันแลว
จริงไหม” ทานถาม
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“คงจริงมังครับ” บุรุษสูงวัยตอบ
“อาตมาก็เลยถามอีกวา นรกเปนยังไง นรกมีจริงหรือ แกก็วามีจริง แกกับฮวยเสี่ยเถา
ที่ชื่อมด ถูกเขาทําโทษทุกวัน เขาเฆี่ยนจนแขนขาขาด พอขาดแลวมันก็มาตอกันใหม
อีก เปนอยางนี้ทุกวัน ๆ อันนี้ภายหลังอาตมาไดตรวจสอบกับคัมภีรพ ระไตรปฎก ปรากฏ
วามีขอความคลาย ๆ กัน อยางเชน ในเลมที่ ๑๔ ถาอาตมาจําไมผดิ นะ ในเลมที่ ๑๔ ที่
อธิบายสภาพของมหานรกแลวก็จะสรุปลงทายวา “สัตวนั้นจะเสวยเวทนาอันเปนทุกข
กลา เจ็บแสบ อยูในมหานรกนั้น และยังไมตายตราบเทาบาปกรรมยังไมสิ้น” อันนี้
เหมือนกับทีต่ าแปะเหล็งฮวยเลาวา เขาเฆี่ยนจนแขนขาดขาขาด แลวมันก็มาตอกันใหม คง
จะเปนทํานองเดียวกันนี้ โยมเห็นดวยไหม”
“เห็นดวยครับ แลวหลวงพอถามแกหรือเปลาครับวามาเขายายเภาไดยังไง”
“ถามซิ แกวาหนีเขามา วันโกนวันพระเขาหยุดลงโทษทัณฑเพื่อใหพวกสัตวนรก
ไหวพระสวดมนต และเจริญสติปฏฐาน ๔ อันนี้ก็มาตรงกับที่ยายสะอิ้งเลาในปถัดมา
หลังจากที่อาตมายายมาอยูวัดนี้แลว มันก็แปลกนะ หรือโยมวายังไง” ประโยคหลังเปน
คําถามเชนเคย
“ครับ ผมก็วาแปลก แปลกแตจริง ผมเชือ่ ครับวาเปนเรื่องจริง บางคนอาจจะไมเชื่อ
แตผมเชื่อ”
“รูสึกวา โยมจะเชือ่ งายจริงนะ ระวังเถอะ คนทีเ่ ชื่ออะไรงาย ๆ มักจะถูกหลอก” ทาน
เยา
“หลวงพอไมเชื่อหรือครับ” เขายอนถาม
“ตอนแรกก็ยังไมเชื่อ เพราะอาตมาเปนคนเชื่ออะไรยาก ตองพิสูจนใหเห็นดําเห็นแดง
กันเสียกอนถึงคอยเชื่อ”
“แลวที่แกบอกวา อยูกับฮวยเสี่ยเถา ที่ชื่อมดนั้น ใครครับ”
“อาตมาถามอาเฮียที่เปนลามดู เขาบอกฮวยเสีย่ เถาแปลวาสมภาร ตาเหล็งฮวยบอก
อยูกับสมภารชื่อมด เรื่องนี้อาตมาไมรูมากอน ก็ไดไปสืบถามคนเฒาคนแกดู ก็ไดความอยาง
เดียวกัน แสดงวาเรื่องนี้เชื่อถือได คนแรกที่ถามก็คือ ยายของอาตมาเอง ยายเลาวา สมภาร
มดตายไปเมื่อหาสิบปกอ น ตอนนั้นอาตมายังไมเกิด ทานเปนสมภารอยูว ัดพรหมนคร ที่ตาย
เพราะผูกคอตาย แบบเดียวกับตาเหล็งฮวย อาตมาก็ไดขอคิดอีกอยางหนึ่งวา ทํากรรม
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อยางเดียวกัน ก็ตองไปเกิดดวยกัน สมภารมดกับตาเหล็งฮวยไมเคยรูจักกันมากอน
แตไดผูกคอตายเหมือนกัน เลยไปไดรูจักกันในนรก มันก็แปลกดีนะ โยมนะ”
“ครับ แปลกมากทีเดียว ถาอยางนั้น พวกทีร่ วมวงกันดื่มเหลา เมาเชาเมาเย็น
ดวยกัน พอตายก็คงไปอยูในกระทะทองแดงใบเดียวกันใชไหมครับ” บุรุษสูงอายุถาม
“มันก็คงจะเปนอยางนั้นมั้ง อาตมาก็ยังไมเคยดื่มเหลาสักที ตั้งแตบวชมานี่ ยังไมเคย
ดื่มเลยสักหยดเดียว” แลวทานก็หัวเราะหึหึ คนฟงหัวเราะตามแลวถามวา
“ทําไมสมภารมดจึงผูกคอตายครับ”
“ยายเลาวา ทานกลุมใจ แกปญ
 หาไมได เลยผูกคอตาย คือญาติโยมเขาบริจาคเงิน
เพื่อสมทบทุนสรางโบสถ เสร็จแลวพวกกรรมการเอาเงินไปใชหมด พอญาติโยมเขามาทวง
กับทานวาเมื่อไรจะสรางโบสถเสียที ทานหาทางออกไมได ในที่สุดเลยตัดสินใจผูกคอตาย”
“ไมนาเลยนะครับ อุตสาหบวชมานาน กระทั่งไดเปนสมภาร พอตายกลับไปตก
นรก นาอนาถใจเหลือเกิน” เงียบกันไปพักหนึ่ง คนเปนอาจารยจึงถามขึ้นวา
“แลวหลวงพอใชวิธีไหนไลผีตาเหล็งฮวยครับ ปรุงยาใหกินแบบยายเชาหรือเปลา”
“ทําอยางนั้นไมไดซิ ผีจริงกับผีปลอม จะใชวิธีเดียวกันไดยังไง อาตมาก็ถามแกวา
ที่มาเขายายเภานี่ตองการอะไร แกก็วาจะมาบอกอาตมาใหชวยไปบอกหลานสาวแกวา ไม
ตองทําบุญกรวดน้ําไปให เพราะแกไมไดรับ ถาจะใหแกไดรับตองเจริญกรรมฐานแลวอุทิศ
สวนกุศลไปให อาตมาก็รับปากวาจะบอกให แกก็ขอบอกขอบใจอาตมา แลวบอกจะตองรีบ
กลับแลว ประเดี๋ยวเขารูวาหนีมา จะถูกทําโทษ พอแกล่ําลาเสร็จ ยายเภาก็แนนิ่งไป ครูหนึ่ง
ก็ลืมตา พอเห็นอาตมาก็รีบลุกขึ้นนั่ง ถามวา หลวงพอมายังไงดึก ๆ ดื่น ๆ อาตมาบอกวามา
ไลผีใหแก แกก็ไมเชื่อหาวาอาตมาลอเลน อาตมาถามแกตอหนาคนอื่น ๆ วา
“โยมเภา เจี๊ยะปงแปลวาอะไร” แกบอก “ไมทราบเจาคะ” ก็สรุปความไดวา ผีจริงนั้น
ไมตองไล เขามาธุระพอเสร็จธระเขาก็ออกเอง
พอรุงเชา อาตมาก็ไปหาเจเซียมไนบอก “เจ อาแปะลื้อมาเขายายเภา สั่งใหลื้อเจริญ
กรรมฐานแลวอุทิศสวนกุศลไปให” เจเซียมไนแกตะคอกใสอาตมาวา “กรรมฐานกรรมโถน
อะไร อัว๊ ะไมสนใจหรอก เสียวเวลาทํามาหากิน” แหม พอแกพูดยังงี้ อาตมาเลยรีบกลับวัด
เลย”
“ตกลงตาเหล็งฮวยก็เลยไมไดรับสวนกุศลจากหลานสาว นาสงสารแกนะครับ
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“นั่นสิ อาตมาก็ไดขอคิดอีกอยางหนึ่งวา บุญกุศลนั้น เราจะตองสรางของเราเอง
อยาไปหวังคอยวา ลูกหลานจะสงใหหรืออุทิศไปใหตอนตาย คนเดีย๋ วนีเ้ ขาไมคอย
เขาวัด ไมคอยคิดสรางความดี แลวจะเอาบุญกุศลที่ไหนไปอุทิศใหคนอื่น โยมวาจริง
หรือเปลา”
“จริงครับ ผมวาตัวของตัวเองก็ยังจะเอาไมรอด ประสาอะไรจะไปชวยคนอื่น ผมไม
หวังรอรับสวนบุญจากใครหรอกครับ ผมจะสรางของผมเอง ที่จริงผมนาจะขอบใจ
โรคภัยไขเจ็บของผมนะครับ ถาผมไมปวย ปานนี้ก็คงไมคิดเขาวัด”
“แตการเขาวัดก็ไมไดหมายความวา จะมาสรางบุญสรางกุศลกันหมดทุกคนหรอกนะ
โยม บางคนก็เขาวัดมาทําธุรกิจกับพระ เชน มาขายของ มาขอหวย พวกนี้มาวัดบอย แตไม
เคยเอาธรรมะกลับไปบาน ถึงคนที่อยูกับวัดเองก็เถอะ ไมงั้นยายสะอิ้งคงไมบอกอาตมาวา
พระก็ไปตกนรก” ทานพระครูหยิบยกเรื่องจริงขึน้ มาพูด
“ครับ หรืออยางสมภารมดที่หลวงพอเลาก็เหมือนกัน พูดถึงเรื่องพระตกนรกนี่ ทําให
ผมนึกถึงมหาเสมียน องคนี้ผมก็คิดวาไมพนอเวจีนรก พระที่เสพเมถุนนี่ตอ งตกนรกอเวจี ใช
ไหมครับ”
“ในพระวินัยบอกไวอยางนั้น” ทานเจาของกุฏิกลาวอางพระวินัย
“ครับ ผมวาปานนี้มหาเสมียนก็คงชดใชกรรมอยูในอเวจีนรก คงอีกนานกวาจะไดผุด
ไดเกิด คนชั่วนี่บางทีฟาดินก็ลงโทษนะครับหลวงพอ ลงโทษทันตาเห็นเลย มหาเสมียนที่วานี้
ทานเสพเมถุนครับ พวกชาวบานเขารู เขาเห็น ก็ไปฟองเจาอาวาส เจาอาวาสทานก็บอกไมรู
จะจัดการอยางไร เพราะทานไมเห็นกับตาวาเขาผิดจริง แตเวลาคนเขามานิมนตทา นไปดู
ทานก็ไมยอมไป อางวา เดี๋ยวจะเปนอาบัติ มหาเสมียนก็ไดใจกําเริบเสิบสานเปนการใหญ
วันหนึ่งกําลังเสพเมถุนกับชีอยูในโบสถ ปรากฏวาฟาผาลงมา ตายทั้งคูเลยครับ พวก
ชาวบานพากันสมน้ําหนา แบบนี้เขาเรียกวา ฟาดินลงโทษ ใชไหมครับหลวงพอ”
ก็คงเปนยังงั้นมั้ง ฟาดินคงรําคาญที่เจาอาวาสไมมีน้ํายา พระลูกวัดทําผิดขนาดนั้น
ยังไมดําเนินการใหเปนเรื่องเปนราว ปลอยใหชาวบานเขาตําหนิติฉินอยูได อาตมายอมไมได
นะ ถาเรื่องอยางนี้เกิดในวัดอาตมา อาตมาตองจัดการ ไมงนั้ ก็ทําใหคนอื่นเขาเสื่อมศรัทธา”
“นั่นสิครับ แลวพระแบบนี้ก็มีมากขึน้ ทุกวัน บางวัดเจาอาวาสเปนเสียเอง นี่ผมไมได
ใสรายพระนะครับหลวงพอ ผมมีหลักฐาน มีพยานยืนยัน” อดีตอาจารยพูดออกตัวไวกอน
“อาตมาก็ยังไมไดวาอะไรโยมนี่นา” ทานพระครูพูดดวยเสียงปกติ
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“ครับ ถาเผือ่ หลวงพอจะวา ผมก็มพี ยานหลักฐานครับ” หลวงพออยาหาวาผมเอาพระ
มานินทานะครับ”
“อาตมาไมวา หรอกนา โยมสบายใจได ไมตองกลัววาอาตมาจะเขาขางพระ ถึงเปน
พระก็ไมเขาขางพระ อาตมาไมเขาขางคนผิดอยูแลว” เมือ่ ทานพูดเชนนี้ อาจารยชติ จึงเลาตอ
อีกวา
“เจาอาวาสองคนี้ ทานมีตําแหนงดวยนะครับ คือเปนถึงเจาคณะจังหวัด เห็นคนเขา
เลาวา ตําแหนงนี้ก็ซื้อมา อันนี้ผมไมมั่นใจนะครับวา จะจริงหรือเปลา ไมทราบจริง ๆ วา
สมณศักดิ์ก็มีการซื้อการขายกันดวย หลวงพอทราบหรือเปลาครับ” เขาถามทานพระครู
ไมทราบ อาตมาก็เคยไดยินคนเขาพูดกันทํานองนี้ จะเท็จจริงยังไง อาตมาไมทราบ
แลวก็ไมขอออกความเห็นใด ๆ คงไมวากันนะ
“ครับ แตผมภาวนาขออยาใหเปนความจริง ขอใหเรื่องคอรัปชั่น เรื่องกินสินบาท
คาดสินบนมีอยูเฉพาะในวงการคฤหัสถเถิด อยาไดมีอยูในวงการสงฆเลย สาธุ ผมขอ
ภาวนา” บุรุษวัยหกสิบยกมือขึ้นประนมขณะพูด “สาธุ”
“อาตมาก็ขอภาวนาอยางนั้นเหมือนกัน ภาวนาอยาใหเกลือตองจืดเลย เพราะถา
เกลือจืด หนอนมันก็จะขึ้น เพราะถาเกลือจืด หนอนมันก็จะขึ้น ที่เขาเรียกวา “เกลือ
เปนหนอน” ไงละ
“นั่นสิครับ เพราะสงฆมีหนาที่สอนคนใหทําความดี แตถาคนสอนมาทําชั่วเสีย
เองแลว จะไปสอนใครเขาได สรุปเปนวา เจาอาวาสองคที่ผมเลา ทานมีตําแหนงเปนเจา
คณะจังหวัดนะครับ แลวก็คงไดมาโดยไมตองซื้อ แมวาทานจะรวยมีเงินเปนสิบ ๆ ลาน ฝาก
ธนาคารไวกต็ าม
วันหนึ่งเด็กลูกศิษยวัด แกไปปนตนมะพราว จะกินมะพราวออน ขณะอยูบนยอด
มะพราว ก็มองเขาไปในกุฏิทาน ก็เห็นเขา กลางวันแสก ๆ เสียดวย แกก็ไปบอกพวก
กรรมการวัด พวกกรรมการก็เชื่อเพราะรูมานานแลว แตเขาก็ไมกลาวาอะไร เพราะเห็นวา
ทานเปนถึงเจาคณะจังหวัด ก็พูดเปนนัย ๆ วาพวกเขารูทานก็กลุมใจ หนาดํา หมองคล้ํา ไม
มีสงาราศี เวลาเขานิมนตไปงานตาง ๆ ทานก็นั่งหนาเศราไมกลาสบตากับใคร
ตอจากนั้นอีกไมนาน ทานก็ถูกปลนแลวก็ถูกคนรายฆาตาย หลวงพอคงเคยไดขาวนะ
ครับ เพราะเรื่องลงหนังสือพิมพดวย พอทานถูกฆา พวกกรรมการไปคนกุฏิทาน พบ
จดหมายรักเปนสิบ ๆ ฉบับ บางฉบับก็เขียนพรรณนาถึงความรัก ยังกับนิยายน้ําเนา ผมก็
เปนกรรมการวัดดวย อานแลวตองยอมรับวา พวกสีกาเหลานั้นเขียนจดหมายไดเกงจริง ๆ
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แลวก็ยังทราบอีกวา ทานมีเงินสวนตัวฝากธนาคารไวเกือบยี่สิบลาน นาเสียดายที่เงินทอง
เหลานั้นชวยทานไมไดเลย ผมเห็นแลวก็ไดแตปลงสังเวช” บุรุษสูงอายุพูดอยางสลดหดหูใจ
ทานเจาของกุฏิจึงปลอบเขาวา
“อยาคิดอะไรมากเลยโยม ขอใหทําใจเถอะ ในอนาคตโยมจะยิ่งเห็นอะไรที่เลวราย
มากกวานี้ คนชั่วจะครองเมืองนะ ตอไปเงินจะกลายเปนพระเจา เหล็กที่วาแข็งแกรงปานใด
ก็จะถูกเงินงางใหออ นลงได เงินซื้อไดทุกอยาง อยางเดียวที่ซื้อไมไดคือ กฎแหงกรรม
ถึงอยางไรเงินก็ฝนกฎแหงกรรมไมได”
“ครับ ก็ยังดีที่กรรมไมคอรัปชั่น หลวงพอครับ สงสัยยุคนี้คงจะเปน ยุคทองของคนชั่ว
นะครับ” อาจารยชิตพูดพลางทอดถอนใจ...
มีตอ........๖๐
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