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๖๕...
พับจดหมายใสซองปดผนึกเรียบรอยแลว ทานพระครูจึงเอยถามชายหนุมตรงหนา
“คุณวาคุณมาตามภรรยาหรือ” ไมปรากฏบอยนักที่ทานจะใชคําวา “คุณ” กับผูใด เพราะคํา
ๆ นี้จะถูกนํามาใชกับเฉพาะแตกับคนที่ทานรูวา เขามีความรูสึก “หางเหิน” ตอทานเทานั้น
ความรูสึกดังกลาวขึ้นอยูกับ “คุณสมบัติทางใจ” ของแตละคน
ผูที่มาวัดปามะมวงสวนใหญจะมาเพราะศรัทธานับถือในทานพระครู หากก็มีบางคนที่
มาแลวเกิดความรูสึกไมยอมรับนับถือทาน ทั้งนีเ้ พราะคุณสมบัติทางใจของเขาเปนไปในทาง
ลบ เชนเปนคนที่ชอบสรางอกุศลกรรมเปนเนืองนิตย จนจิตคุณเคยกับความชั่วราย ครั้นเมื่อ
มาพบบุคคลเชนทาน ซึง่ เปนผูมีคุณสมบัติทางใจตรงขามกับของตน จึงไมสามารถทําใจให
ยอมรับนับถือได
เมื่อเขามีความรูสกึ หางเหินตอทานเชนนี้ ทานจึงตองวางตนใหเหมาะสมกับความรูสกึ
ของเขาดวย การไมใชถอ ยคําที่แสดงความเปนกันเองใหเขาตองอึดอัดขัดของใจ
“ครับ เห็นเขาวาเธอหนีมาบวชชีที่วดั นี้”
“ทําไมถึงตองหนีมาละ” ทานทดสอบ “คุณสมบัตทิ างใจ” ของบุรุษตรงหนา
“เรามีเรื่องกันนิดหนอยครับ เรือ่ งของผัวเมีย” คําตอบนั้นบอกเปนนัย ๆ วา “คนเปน
พระอยามายุง”
เอ ถาอยางนั้นเห็นจะเปนคนละคนเสียแลว เพราะแมหนูคนที่ชื่อเตย เขาบอกอาตมา
วาเขายังไมไดแตงงาน สงสัยคุณคงจะมาผิดวัดเสียแลว” ชายหนุมรูสึกผิดหวัง แตแลวก็ถาม
อีกวา
“เขาทองหรือเปลาครับ ภรรยาผมเขาตั้งทองออน ๆ”
“อันนี้อาตมาไมขอตอบ เพราะมันเปนความลับของเขา วาแตวาคุณเปนสามีทําไมถึง
ปลอยใหเขาหนีมาบวชละ” ทานซักไซเพื่อใหเขาสารภาพผิด
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“ผมเรียนทานตั้งแตตนแลวนี่ครับวาเปนเรื่องของผัวเมีย ทานเปนพระก็อยูสวนพระ”
นอกจากจะไมยอมสารภาพแลว เขายังใชถอยคําที่ไมสมควรกับทานอีกดวย
“ถาอยางนั้นอาตมาก็ตอ งขอโทษที่เขาไปยุงเรื่องสวนตัวของคุณ ที่ถามเพราะอยากจะ
ชวยแกปญหา แตในเมื่อคุณคิดวาอาตมายุงก็ตองขอโทษดวย” เห็นทานยอมรับผิด ชายหนุม
จึงรุกอีกวา
“ทานอนุญาตใหเขาบวชไดยังไง คนหนีผัวมาทานก็ยังบวชให ผมวาทานทําไม
ถูกตองนะครับ”
“ใครวาอาตมาใหเขาบวชละคุณ” เจาของกุฏิแยง รูสึกสมเพชบุรุษตรงหนาเสียนัก
“กฎแหงกรรม” ของเขาเปดเผยใหเห็นวาเขาไมมี “ทุนเดิม” อยูเลย ทุนเดิมที่หมายถึงบุญ
กุศล
“อาว ถาไมไดบวชแลวทําไมเขาหายมาตั้งรวมยี่สิบวัน แลวเขามอยูที่นี่ในฐานะอะไร
หลวงพอใหเขาอยูในฐานะอะไรไมทราบ” ชายหนุมแสดงอาการกาวราวและคิดอกุศลตอทาน
เจาอาวาสเพราะ ฤทธิห์ ึง
“คุณ อยาคิดอะไรที่มันเปนไปไมไดหนอยเลย มโนทุจริตก็มีทุกขมีโทษนะคุณ อาตมา
ไมเคยคิดอกุศลเชนนั้น เอาอยางนี้ก็แลวกัน ประเดี๋ยวอาตมาจะใหเด็กเขาไปเรียกแมหนูคน
นั้นมา แลวคุณลองไปคุยกับเขา ไปถามเขาดู ไมตองถามตอหนาอาตมาก็ได เพราะเดี๋ยวจะ
ไมกลาพูดความจริงตอกัน คุณลงไปรอเขานะ ใหรออยูขา งลางนั่นแหละ ถายังมีขอของใจ
สงสัยคอยขึ้นมาถามอาตมา”
“ขอผมไปรอเขาที่อื่นไมไดหรือขางลางเหม็นออกจะตายไป เหม็นตาแกที่นั่งหลับตา
อยูนั่น” เขาหมายถึงอาจารยชิต ชวงที่มานั่งรอนายขุนทองขึ้นมารายงานทานเจาของกุฏิ เขา
ตองทนนั่งดมกลิ่นรายกาจที่โชยมาจากกายของบุรุษนั้น
“งั้นก็ไปนั่งรอที่ศาลาริมแมน้ําก็ได ที่นั่นอากาศดี แลวบอกเด็กของอาตมา ใหพาแม
หนูเตยไปหาที่นั่น” ทานแกปญหาเรื่องกลิ่นใหเขา
“งั้นผมไปละ คงจะเปนคนเดียวกับภรรยาผม” เขาวา แลวจึงลุกออกไปโดยมิไดทํา
ความเคารพ
นายขุนทองนั่งรอฟงขาวอยูครั้นเห็นเขาลงมาจึงถาม
“ทานวายังไงบางฮะพี”่ คนถามอยากรู
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“จะวายังไงกันไมใชเรื่องของแก พาฉันไปรอที่ศาลาทาน้ํา แลวไปตามเมียฉันใหมา
พบดวย” คนถูกถามออกคําสั่ง นายขุนทองรูสึกขัดเคืองกับถอยคําและกิริยาของอีกฝาย แรก
เห็น เขาแอบชื่นชมในใจวา “สุดหลอ” ครั้นไดฟงถอยคํา ไดเห็นกิริยาเยอหยิ่งจองหองของ
ชายหนุม จึงประเมินคาบุรุษนั้นในใจ หลอแตรปู จูบไมหอม”
“หลวงลุงสั่งหรือ” เขาถาม หากไมใชคําสั่งของทานพระครู เขาจะไมยอมไป ดวยนึก
ชังน้ําหนาคนยโสโอหัง
“ทําไมตองใหทานสั่ง ฉันสั่งไมไดหรือไง” ชายหนุมถามพาล ๆ
“ได คุณสั่งได แตผมไมจําเปนตองทํา เพราะคุณไมใชเจานายผม แลวผมก็ไมชอบให
ใครมาวางอํานาจที่กุฏิหลวงลุงของผม ขนาดรัฐมนตรีเขายังไมวางอํานาจเลย แลวคุณเปน
ใครไมทราบ” ความโกรธทําใหนายขุนทองเรียกความรูสึกความเปนผูชายกลับคืนมา สายตา
ดูถูกดูแคลนของอีกฝาย ทําใหเขาตองปดบังซอนเรนความรูสึกที่อยากจะเปนเอาไว คนทั้ง
สองทุมเถียงกันหนักขึ้นและเสียงก็ดังขึ้น ๆ ตามลําดับ อาจารยชิตกําลังนั่งสมาธิอยูมีอันตอง
กําหนด “เสียงหนอ เสียงหนอ” อยางแสนจะรําคาญ กระทั่งไดยินนายสมชายเขาหามทัพ
“เรื่องอะไรกัน เกรงใจอาจารยเขาบางซี”
“ผูชายคนนี้ มาหาเรื่องกับผมกอน” นายขุนทอง “ฟอง” ศิษยวัดรูสึกดีใจที่เพื่อนรวม
กุฏิใชคําวา “ผม” แทนที่จะเปน “หนู” อยางเคย ทั้งซุมเสียงก็ฟงดูเปนผูชายเฉกเชนคนอื่น
เขา
“ใครหาเรื่องใคร ฉันใชแกดี ๆ แกก็มาพาลเอากะฉัน” คนมาตามหาเมียเถียง
“เขาใชอะไรเอ็งก็ไปทําเสียสิขุนทอง เขาเปนแขกหลวงพอนะ” ชายหนุมเตือนสติคน
อายุนอยกวา แลวถามคนเปนแขกวา
“คุณใชเขาทําอะไรหรือครับ”
“ฉันใหเขาชวยพาไปที่ศาลาทาน้ําแลวก็ใหตามเมียฉันไปที่นั่น”
เห็นนายสมชาย
เขาขาง ชายหนุมยิ่งแสดงทีทาวาตัวเองสําคัญและยิ่งใหญ
“ขอโทษนะครับ ภรรยาคุณชื่ออะไรครับ ประเดี๋ยวผมจะจัดการให”
“ชื่อเตย แตฉันตองการใหนายคนนี้จัดการ”
“เอาเถอะครับ เรื่องแคนผี้ มทําใหได อยาคิดไปเอาชนะคะคานกับเขาเลยครับ เพือ่ น
ผมเขาเหมือนโคนันทวิศาล ถาพูดดี ๆ เขาทําใจขาดไปเลย แตถาพูดไมเขาหู ใหเอาไปฆา
เขาก็ไมยอมทําใหหรอกครับ” ศิษยวดั ชี้แจง
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“งั้นก็ดีละ ฉันมันคนชอบเอาชนะเสียดวย แกพาฉันไปเดี๋ยวนี้ ไมงั้นฉันจะขึ้นไปฟอง
หลวงพอ” ชายหนุมขู
“ผมไมไป” นายขุนทองปฏิเสธเสียงดังและเฉียบขาด นายสมชายสุดจะทานทน
เพราะ “ขิงก็ราขาก็แรง” เขาจึงจําตองขึ้นไปเลาใหทานพระครูฟง ทานจึงบอกนายสมชายวา
“ลงไปบอกเจาขุนทองมันวา ถาไมพาไป ฉันจะเปนคนพาไปเอง พาไปทั้งขาหัก ๆ
ทานรูว าแมหลานชายจะมีทิฐมิ ากเพียงใดก็ยังพดพูดกันรูเรื่อง
แตคนที่มี
ยังงี้แหละ”
คุณสมบัติทางใจไปในทางลบนั้น ไมมีวันพูดกันไดเลย
เมื่อนายสมชายลงมาบอกกลาว นายขุนทองจึงพูดกับชายผูนั้นวา
“ตกลงผมยอมแพ เชิญทางนี้” เขาลุกขึ้นเดินนํา ความรักและหวงใยในหลวงลุงมี
มากกวาความอยากเอาชนะเจาหนุม ใจอกุศลผูนี้ “ถาไมใชเพราะขาหวงหลวงลุงละก็ อยาหวัง
เลยวาขาจะยอมแพเอ็ง” ชายหนุมคิดอยางคั่งแคน ขณะพาวาที่สามีนางสาวเตยเดินไปยังทา
น้ํา สงเขาแลวจึงเดินไปยังโรงครัว เพือ่ บอกกลาวบุคคลผูเปนตนเหตุแหงความยุงยากที่
เกิดขึ้น เขาไปพบนางบุญพานองสาวนางบุญรับ ผูมีคุณสมบัติ “ปากคอเราะราย” ไมแพ
พี่สาว นางอาสามาเปนคนลางจานชามและเปนลูกมือใหแมครัว เชน ชวยหั่นผัก ปอกหอม
ปอกกระเทียม เปนตน
“ปาเห็นนังเตยอยูแถวนีบ้ างไหม” ชายหนุมถาม
“ตะกี้มันมากินขาว แหม พอถูกขาสะกิดเขาหนอยหายหัวไปเลย สงสัยจะไปนั่งรองไห
อยูหนาโบสถละมั้ง เอ็งลองตามไปดูซิ”
“ปาไปสะกิดอะไรเขาละ” นายขุนทองถาม คนทีม่ าวัดนี้ใชจะเปนคนดีไปเสียหมด ก็ดู
อยางเจาหนุมคนนั้นและยายแกคนนี้สิ นาสงสารหลวงลุงแท ๆ ที่ทานไมมีโอกาสเลือกสรร
คนดี ๆ มาชวยงาน เขาเคยคิดเหมือนกัน คิดวาจะเขียนปายไปติดไวที่หนาประตูทางเขา
เขียนวา “วัดนี้ตอนรับเฉพาะคนดี” ก็วาจะลองไปปรึกษาหลวงลุงดูเหมือนกัน ขณะเขาหัน
หลังกลับเพื่อจะเดินไปยังพระอุโบสถ นางบุญพายังอุตสาหสงทายใหไดยินวา
“สงสัยจะหลงรักเมียคนอื่น อีเตยจะหาพอใหลูกไดกันคราวนี้แหละ” แมจะโกรธ
เคืองกับวาจากลาวรายเสียดสี หากนายขุนทองก็ระงับอารมณได เขารูวาหากไปมีเรื่องกับ
ใครเขา คนที่จะตองเดือดรอนมากที่สุดก็คอื หลวงลุงของเขา อีกประการหนึ่งทานก็
อยูในภาวะอาพาธปวยไข ควรหรือที่เขาจะหาเรื่องหักอกหนักใจไปให
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นางสาวเตยกําลังนั่งสมาธิ หลอนพยายามระงับอารมณโกรธขึ้งที่มีตอนางบุญพา เมือ่
ชั่วโมงที่ผานมานี้เอง ขณะที่หลอนนั่งรับประทานอาหารกลางวันอยูในโรงครัว นางบุญพาก็
ดาหมาดาแมวประชด หลอนอยากจะลืมถอยคําเสียดสีเหลานั้น แตยิ่งนั่งก็ยิ่งดูเหมือนเสียง
ของนางบุญพาจะดังกองอยูในโสตประสาท เสียงที่หลอนไมปรารถนาจะไดยินไดฟง “อีพวก
แมหมายผัวทิ้ง” นางดาบรรดาหมาแมวที่มายุมยามอยูแถวนั้น เพื่อรอคอยกินเศษอาหาร
พรางปรายตามาทางหลอน ครั้นไมเห็นปฏิกิริยาตอบโตจงึ ดําเนินการดาตอไป “พวกมึงก็ดี
แตแรด ๆ ไปวัน ๆ เสร็จแลวก็ทองไมมีพอ อีพวกตูดไว ไมเลือกวาไทยวาแขก ขอใหเปนตัวผู
เปนดิ๊ก ๆ เขาใส”
“โกรธหนอ โกรธหนอ” หญิงสาวกําหนดอยูในใจ เกิดอาการคอแข็งกินขาวไมลง ใน
ที่สุดจึงลุกเดินออกมา ตั้งใจวาจะไปนั่งสงบสติอารมณที่หนาโบสถ แตแลวหลอนก็นั่งอยูไมได
เลยตองลุกขึ้นเดินจงกรม ครั้นเห็นนายขุนทองเดินมามาหา ก็เอยถาม
“พี่มีธุระอะไรกับหนูหรือเปลา หรือวาหลวงพอใหมาตาม” หลอนลืมไปแลววาวันนี้
วันที่เทาไหร เพราะขะมักขะเมนกับการปฏิบัติจนลืมวันลืมเวลา
ผัวเอ็งมารออยูที่ศาลาทาน้ํา รีบไปหาเขาเร็ว ๆ เขา” บอกแลวก็ต้งั ทาจะเดินกลับ
นางสาวเตยเห็นผิดสังเกต เพราะทุกครั้งเขาจะพูดคุยตอลอตอเถียงกับหลอน ทวาวันนี้ดูเขา
เงียบขรึมผิดปกติ จึงถาม
“วันนี้พี่ไมสบายหรือเปลา”
“ขาสบายดี รีบไปหาผัวเองกอนเถอะ ประเดี๋ยวเขาจะพาลเอากะขาอีกหรอก”
“แสดงเขาพูดไมดีกับพี่ใชไหมละ หนูพอจะรูหรอก ผูชายคนนี้นิสัยไมคอยดีเทาไหร
หนูชักไมอยากแตงงานกับเขาแลวละ” หลอนพูดจากใจจริง ไมรูสึกยินดียินรายกับการมาของ
เขา ชวงเวลาแหงการปฏิบัติ จิตใจของหลอนละเอียดประณีตขึ้นตามลําดับ และบัดนี้
“ปญญา” ไดเกิดขึ้นแลว ปญญาในการมองสิ่งทั้งหลายตามที่เปนจริงโดยไมเอาตัณหา
อุปาทานเขาไปเกาะเกี่ยว
“แตเอ็งก็ตองแตงนะ เพราะเอ็งทองกับเขาแลว นี่ถาเอ็งไมทองไมไส ขาก็จะไม
สนับสนุนใหเอ็งแตงกับเขาหรอก” เห็นหญิงสาวไมเขาขางหนุมคนรัก นายขุนทองก็อารมณดี
ขึ้น จึงแสดงความหวงใยออกมา
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“นั่นสิ แตพดู ก็พูดเถอะนะพี่ ถาหนูแตงงานกับเขาแลว เขายังไมเปลี่ยนนิสัย หนูก็จะ
เลิกกับเขา “ หนูเลี้ยงลูกเองได นี่หนูพูดจริง ๆ นะพี”่ หลอนพอที่จะมองเห็นอนาคต การรวม
ชีวิตกับผูชายคนนั้นคงจะไมยั่งยืน หากเขายังคงเปนเชนที่กําลังเปนอยู
“เอาเถอะ นัน่ เปนเรื่องของอนาคต อยาเพิ่งไปคิดถึงมัน รีบ ๆ ไปหาเขาเถอะ ถาเอ็ง
ไมอยากใหขาตองเดือดรอน” พูดจบคนนําขาวมาใหก็เดินกลับไปยังกุฏิ นางสาวเตยตั้งสติ
กําหนด “ขวา-ซาย ขวา-ซาย” ไปตลอดทางทุกยางกาว กระทั่งถึงศาลาริมน้ํา
“เตย เตยจริง ๆ นั่นแหละ” คนทีค่ อยอยูลุกเดินเขามาหา ครั้นถึงตัวก็เขาโอบกอด
ผูหญิงทองดูเปลงปลั่งสดใส จึงดูสะสวยไปทั้งราง
“พี่เมธอยาทํายังงี้ นี่มันในวัดในวานะ” นางสาวเตยวา พลางแกะมือคนรักออกจาก
การโอบกอด
“ในวัดที่ไหนกัน นี่มันนอกวัด นั่งไงประตู เขาชีไ้ ปที่ประตูทเี่ ขาเดินออกมาสูศาลาแหง
นี้
“ถึงยังงั้นก็เถอะ ฉันกําลังเขากรรมฐาน พี่จะมาทํายังงี้กะฉันไมได คําวา “กรรมฐาน”
ไมเคยผานหูนายสุเมธ เขาจึงคิดอกุศลกับหลอน
“ออ เดี๋ยวนี้เธอรังเกียจพี่เสียแลวหรือ ทีแตกอ นไมเห็นเปนนี่นา คงเจออะไรดี ๆ เขา
ละซี กับสมภารหรือกับลูกศิษยละ”
“พี่เมธ! หญิงสาวเรียกชื่อคนรักดวยเสียงเกือบเปนตะโกน
“พี่อยาเอานรกมาใหฉันไดไหม พี่รูหรือเปลาวาพูดอะไรออกมา หลวงพอทานรูนะ พี่
จะพูดจะคิดยังไงทานรูหมดนั่นแหละ”
“ออ นี่เธอกําลังจะบอกพี่วาเขาเปนผูวิเศษงั้นซี” นายสุเมธพูดดวยมีจติ ริษยาในทาน
พระครู
“ไมใชเขานะ พี่ตอ งพูดวา “ทาน” ถึงจะถูก นี่ฉนั พูดจริง ๆ นะวาทานรู ทานบอกวา
ทานไมไดเปนผูวิเศษ แตทานก็รู ฉันคิดอะไร พูดอะไรกับใครทานก็รูหมด” แลวหลอนจึงเลา
เรื่องราวใหเขาฟงตั้งแตตนจนจบ ดวยความมั่นใจวาเขาจะตองเกิดศรัทธาปสาทะบางไมมาก
ก็นอ ย หากก็ตองผิดหวังเมื่อนายสุเมธพูดวา
“โธเอย จางพี่ก็ไมเชื่อ อะไรจะเกงถึงปานนั้น พี่วาเดาเกงเสียมากกวา” นางสาวเตย
ครานจะพูดตอ “ปญญา” ทําใหหลอนมองชายคนรักอยางทะลุปรุโปรง ชายผูนี้ “มืดบอด”
จนไมยอมรับวาแสงสวางมีอยูในโลก!
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“ตกลง ฉันจะยังไมกลับนะ อยากอยูใหสบายใจไปอีกซักสีหาวัน” หญิงสาวพูดจากใจ
จริง
“ออ อยูมารวมยี่สิบวันยังไมพอใจหรือ สมภารวัดนี้คงเสนหแรงซีนะ เธอถึงได
อยากจะอยูต อ” วจีทจุ ริตพรั่งพรูออกมาจากมโนทุจริต นางสาวเตยสุดจะทนฟง หลอนรูวา
หากขืนดื้อดึงอยูตอไปก็รังแตจะทําใหผูชายคนนี้ยิ่งบาปหนักหนามากขึ้น ถึงอยางไรเขาก็ได
ชื่อวาเปนพอของลูกในทอง การจะทําใหเขาตองมืดมนมากไปกวานี้หาควรไม
“ตกลง กลับก็กลับ งั้นใหฉันไปลาหลวงพอกอนนะ มาอาศัยขาวน้ําทานตั้งหลายวัน
ตองไปกราบขอบคุณทาน”
“เธอขึ้นไปคนเดียวนะ พี่จะรออยูขา งลาง ออ ชวนเจากระเทยนั่นขึ้นไปเปนเพื่อน
ดวย” ชายหนุมพูด เขารูสึกไมชอบทานเอามาก ๆ ถึงกับไมอยากขึ้นไปพบปะ อันที่จริง
“กระแสบาป” ของเขาไมอาจตาน “กระแสบุญ” ของทานไดตางหากเลา
ครูใหญ ๆ นายขุนทองก็นํานางสาวเตยขึ้นมาพบทานเจาของกุฏิ นายสมชายตาม
ขึ้นมาดวย เพราะไมอยากอยูดูหนาชายคนนั้น อาจารยชิตรูวาเขาคงจะรังเกียจ จึงเลี่ยง
ออกไปเดินจงกรมที่หนาโบสถ ชั้นลางของกุฏิจึงมีนายสุเมธนั่งรออยูอยางกระสับกระสาย
กราบทานพระครูแลว นางสาวเตย ก็นั่งรองไหกระซิก ๆ “รองไหทาํ ไมอีกละ เขามา
รับแลวไมใชหรือ” ทานถามอยางปรานี
“หนูไมอยากไปคะหลวงพอ อยูที่นี่สบายอกสบายใจดีเหลือเกิน ถึงจะถูกยายบุญพา
วากระทบกระเทียบหนูก็ทําใจได ดีเสียอีกจะไดทําแบบฝกหัดไปในตัว” หลอนพรรณนา
“กลับไปเถอะหนู ไปแตงงานแตงการใหเปนเรื่องเปนราว พอแมเขาจะไดไมตองอับ
อายขายหนา เอาเถอะแกปญหาเฉพาะหนาไปกอน สวนอะไรมันจะเกิดขึ้นภายหลังก็คอยวา
กันใหม” ทานเห็นกฎแหงกรรมของคนคูนี้แลววาจะอยูกันไมยืดเพราะ “ธรรมไมเสมอกัน”
“แตหนูสังหรใจคะหลวงพอ สังหรณใจวาคงจะอยูกันไมยืด หลวงพอมีความเห็น
อยางไรคะ” หลอนถามเพราะรูวาทานตอง “รู”
“ในตอนนี้หลวงพอยังไมมีความเห็นอะไร แตถาตอไปในภายภาคหนา หากหนูมี
ปญหาอะไรจะปรึกษาก็มาหาหลวงพอได หลวงพอยินดีรบั ปรึกษาโดยไมคิดมูลคา” ทาน
ตั้งใจพูดตลกเพื่อคลี่คลายบรรยากาศที่แสนจะเครงเครียดใหคลายความเครียดลง
“เอาละ ในฐานที่หนูจะมีคู หลวงพอก็จะพูดถึงหลักธรรมของคูชีวติ ใหฟง เพื่อหนูจะได
จดจําเอาไวประพฤติปฏิบัติ หลักธรรมของคูช ีวิต คือธรรมที่ทําใหคูสมรสมีชีวติ สม่ําเสมอ
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กลมกลืนกัน อยูครองกันยืดยาว เราเรียกธรรมนัน้ วา “สมชีวธิ รรม ๔” ซึ่งไดแก สมสัทธา
คือมีศรัทธาเสมอกัน สมสีลา – มีศีลเสมอกัน สมจาคา – มีการเสียสละเสมอกัน และ สม
ปญญา – มีปญญาเสมอกัน คูสมรสใดมีธรรมทั้ง ๔ นี้เหมือนกัน ก็จะอยูดวยกันยืด แตถา
คนหนึ่งมีศีล คนหนึ่งทุศีล ก็อยูดวยกันไมได จริงไหม เพราะศีลไมเสมอกัน ขออื่น ๆ ก็
ทํานองเดียวกันนี้” คําสอนของทานพระครูทําใหนางสาวเตยสรุปไดในเดี๋ยวนั้นวาหลอนกับ
นายสุเมธไมมี “ธรรม” เสมอกันสักประการเดียว ไมวาจะเปน ศรัทธา ศีล การเสียสละ หรือ
ปญญา!
“หลวงพอคะ หนูขอพรใหลูกในทองดวยคะ” เมื่อพูดเรื่อง “ผัว” แลวทําใหหลอนไม
สบายใจ จึงเปลี่ยนมาพูดถึง “ลูก” แทน
“หลวงพอขออวยพร ขอใหนักปราชญมาเกิดนะ แตหนูกต็ องทําใหพรนั้นสัมฤทธิผ์ ล
ดวย โบราณเขาสอนไว ถาเรือนสกปรก สัตวนรกจะมาเกิด ถาเรือนสะอาด นักปราชญ
มาเกิด เรือนในที่นี้ก็หมายถึงเรือนกาย เรือนวาจา และเรือนใจ หรือจะหมายถึงที่อยูอาศัยก็
ได ถาเรามีกาย วาจา ใจ สะอาดบริสุทธิ์ คนที่เขาจะมาเกิดกับเราก็ตองมาจากที่ดี แตถา
เรือนสกปรก แนนอนเหลือเกินวา ผูท ี่จะมาเกิดนั้นจะตองมาจากนรก เราจะรูไดเลยวาลูกเรา
นี่เปนนักปราชญหรือเปนสัตวนรกมาเกิด
ถาใครมีลูกที่มาจากนรกนะ เชื่อเถอะพอแมหาความสุขไมไดเลย เพราะเขาจะ
เถียงพอแมคําไมตกฟาก แลวก็ขยันหาเรื่องเดือนรอนมาให แตถาเปนนักปราชญมา
เกิด ก็จะทําใหพอแมสุขสบายทั้งกายทั้งใจ แลวก็จะนําชื่อเสียงเกียรติยศมาสูวงศ
ตระกูล
หนูหมั่นรักษากายวาจาใจใหสะอาดหมดจดดวยการหมั่นเจริญกรรมฐานนะหนูนะ
แลวหนูจะประสบความสุขความเจริญในชีวิต เอาละ กลับไปไดแลว ประเดี๋ยวคูรกั เขาจะรอ
นาน” ทานพูดเพราะ “รู” วานายสุเมธกําลังนั่งดาทานในใจ ทานยังรูอีกวาไมนานนักหรอกที่
คนคูนี้จะตองเลิกรางกันไป และตางก็จะพบกับคนที่มีธรรมเสมอกับตน คือมีคุณสมบัติทางใจ
เหมือน ๆ กัน...
มีตอ........๖๖
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