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๖๘...
เจาทุกขรายตอมาเปนคูส ามีภรรยาวัยสี่สิบเศษ ใบหนาของบุคคลทั้งสองดูหมดอาลัย
ตายอยากในชีวิต กราบทานพระครูแลว คนเปนเมียก็เอยขึ้นวา
“หลวงพอชวยทิดบวบเขาดวยเถิดจะ”
“ชวยอีกแลว แหม ใคร ๆ มาก็จะใหชวยทั้งนั้น ไมมีสักรายที่จะมาบอกวา “หลวงพอ
เจาคะ ดิฉันจะมาชวยหลวงพอเจาคะ มีอะไรใหดิฉันชวยบางเจาคะ” ทานพูดเสียงออนเสียง
หวาน ลอยหนาลอยตาเสร็จสรรพ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเครงเครียดใหเปนครึกครื้นมี
ชีวิตชีวา คนอื่น ๆ พากันหัวเราะในมุขตลกของทาน แตสองผัวเมียหัวเราะไมออก เพราะ
ความทุกขทว มทนทับอกอยู
“เอาละ โยมมีอะไรก็วาไปเลย อาตมาชวยไดก็จะชวย”
“แกเลาแหละดีแลว ขาใจคอไมดี เลาไมถูก” ตาผัววา
“มัวเกี่ยงกันอยูนั่นแหละ เอาละใครเปนตนเหตุของเรื่อง ก็ใหคนนั้นเลา” ทานพระครู
ตัดสิน
“ทิดบวบจะหลวงพอ ตานี่แหละเปนตัวตนเหตุ ทําใหพี่นองลูกหลานฉันพลอด
เดือดรอนไปหมด” คนเปนเมียถือโอกาส “ฟอง”
“เอา งั้นโยมบวบก็เลาไปวา ตนสายปลายเหตุมันเปนยังไง” นายบวบจึงเลาวา
“คือยังงี้ครับหลวงพอ ผมถูกเขาใสรายวาไปเผาไรเขา คือผมมีอาชีพทําไร เมื่อ
อาทิตยที่แลว ผมก็ไปเผาไร เผาเสร็จ ผมก็ตรวจตราดูไฟมันดับเรียบรอยแลว ผมก็กลับเขา
บาน พักใหญ ๆ ไรที่ตดิ กับไรผม เขาถูกไฟไหม เปนไรออย ผมก็ไปชวยเขาดับ แตชวยไม
ไหว เพราะไฟมันลามมาทุกทิศเลย ในที่สุดมันก็ไหมหมดทั้งแปลงเลยครับ”
“แลวยังไง เราไปชวยเขาดับก็ดีแลวนี่นา”
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“ครับ แตเขามาโทษครับ มาโทษวา ไฟจากไรผมลามไปไหมไรเขา มีพยานรูเห็น
หลายคน เขามาบอกผมวาไฟมันไหมมาจากทิศทางที่ตรงขามกับไรผม เจาของเขาเจตนา
เผาไรตัวเองแลวโยนความผิดมาใหผม” เรื่องนี้จาํ เปนที่จะตองใช “เห็นหนอ” เขาตรวจสอบ
จะไดรูวาใครผิดใครถูกกันแน
“อาว นี่โยมไปทําใหเขาโกรธนี่ เขาก็เลยใสรายเอานะซี”
“ทําใหเขาโกรธยังไงครับ” นายบวบไมเขาใจ
“ก็เขาเจตนาจะเผาไรเพื่อเอาเงินคาประกัน แลวโยมอุตสาหไปดับของเขา เขาก็
โกรธนะซี เรื่องมันยุงเสียแลวละ”
“ครับ ยุงมากเลยครับ พอเขากลาวหา เขาก็เขียนหนังสือขึ้นฉบับหนึ่งใหผมเซ็นรับวา
เปนคนเผาไรเขาจริง และเขาเรียกคาเสียหายสองหมื่นบาท”
“แลวโยมก็เซ็นใหเขาไปเรียบรอย”
“ครับ”
“แหม ฉลาดจริง ๆ ฉลาดในการหาเรื่องเดือดรอนมาใหตัวเองและลูกเมีย”
“นั่นซีจะหลวงพอ ผัวฉันมันฉลาดยังกะควาย นี่ไมไดหาเรื่องเดือดรอนมาใหลูกเมีย
เทานั้น พี่นอ งฉันก็พลอยเดือดรอนไปดวย เขาจับไปขังคุกไวคืนนึง หลานฉันตองเอาที่ดินไป
ประกันถึงไดออกมานั่งอยูที่นี่ได” นางบัวผันพูดอยางคั่งแคน แคนทั้งฝายโจทก ทั้งฝายผัวตัว
ดีนั่นแหละ
“หลวงพอพอจะมีทางชวยผมบางไหมครับ นี่เขาก็ฟองทั้งทางอาญาและทางแพง ผม
ไมอยากติดคุกเลย แคไปอยูในหองขังคืนเดียว ผมยังแทบบา”
“แลวพวกพยานเขาทําไมไมมาเปนพยานให”
“เขาไมกลาครับ เพราะเจาของไรเปนคนมีอทิ ธิพล ไมมีใครกลามาเปนพยานใหผม
หรอกครับ”
“งั้นก็เห็นจะลําบากเสียแลว” ไดยินทานพูด นายบวบถึงกับน้าํ ตาตก
“หลวงพอไมมีทางชวยผมเลยหรือครับ” เขาออนวอนเสียงเครือ
“หนักใจ เรื่องนี้อาตมาหนักใจจริง ๆ ก็โยมไปผูกไวเสียแนนแลวจะมาใหอาตมาแก
เรียนผูกแลวก็ควรจะเรียนแกดวยตัวเอง มันถึงจะถูก” ทานเจาของกุฏิพดู อยางออนใจ
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“หลวงพอกรุณาผมดวยเถิดครับ จะใหผมทําอะไร ผมยอมทัง้ นั้น ขออยางเดียว อยา
ใหผมไปติดคุกเลย ผมกราบละครับ” เขากมลงกราบดวยทีทานาสงสาร
“เอาละ ทางเดียวที่พอจะชวยได ก็คือใหโยมสองคนพากันมาเขากรรมฐานสักเจ็ดวัน
ทําไดไหมละ” ทานเสนอวิธีดีที่สุดให
“ผมคงมาไมไดหรอกครับหลวงพอ เพราะผมตองทําไร นี่ก็จะเริ่มไถแลว พอฝนลงก็
จะหยอดขาวโพด” สามีนางบัวผันวา ทานพระครูรูสึกสมเพชเวทนาบุรุษตรงหนาเสียนัก จึง
ถามเขาวา
“แลวถาโยมไปติดคุกละ โยมจะมีโอกาสมาทําไรไหม อาตมาขอถามหนอยเถอะ”
“ไมมีครับ ผมถึงมาขอความเมตตาหลวงพอใหชวยไงครับ โปรดชวยอยาใหผมตอง
ติดคุกเลย” คนที่เมียยกยองวาฉลาดเหมือนควายชี้แจง
“โยม” ทานเจาของกุฏิเอยดวยน้ําเสียงที่แสนสุดระอา “ทํากรรมแทนกันไมไดหรอก
นะ แลวรับผลแทนกันก็ไมไดอีกเหมือนกัน เรื่องนี้โยมเปนคนทําขึน้ โยมก็ตองรับผล
นี่อาตมาก็เสนอแนวทางที่ดีที่สุดใหแลว ถาโยมทําไมได อาตมารับรองวาติดคุกแน เลือกเอา
ก็แลวกันวา ระหวางติดคุกกับเขากรรมฐาน โยมจะเลือกอยางไหน”
“เลือกมาเขากรรมฐานครับ” คนตอบไมรั้งรอ เข็ดเสียนักกับการนอนในคุก
“หลวงพอครับ ทําไมผมถึงโชครายอยางนี้ครับ ผมหากินในทางสุจริตไมเคยคดโกง
ใคร แตผมก็ตองมาถูกใสราย สวนเจาคนที่มันใสรายผม มันหากินในทางทุจริต คนโกง เปนชู
กับลูกเมียคนอื่น แตมันกลับมั่งมีศรีสุขร่ํารวยเงินทองมหาศาล ขณะที่ผมจนลง ๆ แบบนี้ไม
เรียกวา ทําดีไดชั่ว ทําชั่วไดดีหรือครับ” นายบวบพูดอยางคนที่มองโลกในแงราย บวกกับ
ความโงเขลาเบาปญญา
“โยมอยาไปคิดวา ความดีคือความรวย ความจนคือความชั่วสิ เพราะมันคนละเรื่อง
กัน อาตมาขอยืนยันวา ทําดีตองไดดี ทําชั่วตองไดชั่ว คนทุกวันนี้ ใหคาทางวัตถุ
มากกวาทางจิตใจ อะไร ๆ ก็วัดกันดวยวัตถุ แมแตความดี ความชั่ว คนดีก็คอื คนรวย
คนชั่วก็คือคนจนใชไหม เดี๋ยวนีค้ นเขาคิดกันอยางนี้ใชไหม”
“ครับ คนสวนใหญคิดอยางนี้” คนไมอยากติดคุกตอบ
“นี่แหละ ๆ สังคมทุกวันนี้ถึงไดสับสนวุนวาย ก็เพราะคนพากันยึดถือคานิยมผิด ๆ
อยางนี้ แลวคนที่ยอมลดตัวลงไปเปนทาสของเงิน ยอมทําบาปทําชั่วเพราะเงินตัวเดียว
อาตมาเห็นแลวก็ใหรูสึกสะทอนสะเทือนในหัวใจ
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แตโยมเชื่อไหมละ เวลาที่กฎแหงกรรมมาใหผล เงินทองก็ชวยอะไรไมได จริงอยู เรา
อาจจะเห็นวา เงินทองมันสามารถซือ้ อะไรไดเกือบทุกอยาง ซื้อแมกระทั่งคนบางคน แตมันก็
จะเปนอยางนี้เฉพาะในโลกมนุษยเทานั้น สําหรับปรโลก เงินทองไมมีความหมายเลย คนที่ทํา
ความชัว่ จะตองตกนรก ถึงจะเอาเงินสักสิบลานไปจางยมบาลไมใหลงโทษ เขาก็ไมรับจาง
เพราะเงินไมมีความหมายสําหรับเขา
ฉะนั้นโยมไมตองนอยอกนอยใจวา เราทําความดี แตทําไมถึงจน คนทุกความชัว่ กลับ
ร่ํารวย แลวก็ไมตองไปอิจฉาคนชัว่ ไมตองไปอิจฉา กฎแหงกรรมทําหนาที่เมื่อไรเมือ่ นั้นเขาก็
จะรูละวา ทําชั่วตองไดชวั่ ”
“ครับ ฟงหลวงพอแลว ผมสบายใจขึ้นมากเลยครับ ถาเชนนั้นผมกับแมบานขอกราบ
ลา พรุงนี้จะมาเขากรรมฐานนะครับ”
“เจริญพร ขอใหโยมจงหมดเคราะหหมดโศก แลวก็อยาเปลี่ยนใจเสียละ ถาไมมาเขา
กรรมฐาน อาตมารับรองวา ตองติดคุกแน”
“ครับ เปนตายยังไงผมตองมาแน ขอกลับไปเอาเสื้อผากอนนะครับ” คนทั้งสองกราบ
ลาทานพระครูแลวลุกออกไป หนาตาดูสดชื่นขึ้นเพราะมีความหวัง
“หลวงพอเจาคะ อิฉันไมอยากจะพูดวา ขอใหหลวงพอชวย แตอิฉันก็ไมอยากมุสา
เพราะที่มานัง่ รอคิวตั้งแตเชานี่ ก็เพื่อมาใหทานชวยเจาคะ” สตรีวัยหาสิบอารัมภบท
“จะใหชวยอะไรละโยม เอาเถอะวาไปเลย ไมตองเกรงใจ เพราะถาเกรงใจ โยมก็คงไม
มาใชไหม”
“แหม หลวงพอพูดแบบนี้ คนฟงกอสะดุงแย เขาเรียกวายิงปนนัดเดียวไดนกทั้งฝูง”
สตรีหนาตาจิ้มลิ้มผูหนึ่งตอวา
“ก็หรือโยมวาอาตมาพูดไมจริงละ ทีอ่ าตมาพูดนัน้ ไมจริงใชไหม” ทานถามยิ้ม ๆ
“จริงคะ แตเปนความจริงที่เสียดแทงใจคนฟง หลวงพอไมนาพูดตรง ๆ อยางนี้” หญิง
สาวตัดพอ
“ก็อาตมาเปนคนตรง จึงตองพูดตรง ๆ ออมคอมกับใครเขาไมเปน เอาละ โยมมีอะไร
ก็วาไป” ทานบอกสตรีวยั หาสิบ
“คือยังงี้เจาคะหลวงพอ อิฉันแสนจะอึดอัดกลัดกลุม ชีวิตหาความสุขสงบไมไดเลย
บานก็ขัด วัดก็ขูด พูดไมออกเจาคะ”
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“โอโฮ ขนาดพูดไมออก ยังพูดไดคลองจองกันถึงปานนี้” ทานเจาของกุฏิออกปากชม
“ไหนวาวัดขูดนะ เปนยังไง ลองอธิบายใหอาตมาฟงซิ”
“เปนยังงี้เจาคะ คือวา อิฉันมีอาชีพทํานา บานอยูอางทอง รายไดก็ไมแนไมนอน
เพราะเดี๋ยวแลงเดี๋ยวน้ําทวม ความเปนอยูคอนขางขัดสน ทีนี้สมภารขางบานมาเรี่ยไร บอกป
นี้ขอเรี่ยไรสรางโบสถหาพัน อิฉันกับพอเด็กก็ไมรูจะทํายังไง ก็ผลัดทานวา รอใหเก็บเกี่ยว
ขายขาวไดแลวคอยให พออิฉันขายขาวเสร็จทานก็มาทวงทันที แตทีนมี้ ันยังงี้ซีเจาคะหลวง
พอ” นางหยุดเลาดวยเกิดความรูสึกลังเล เพราะเรื่องทีจ่ ะเลานั้นเกี่ยวกันไปถึงคนเปนพระ
หากพระทานเขาขางกัน นางนั่นแหละจะเดือดรอน
“มันยังงี้นะยังไง วาตอไปซีโยม”
“ฉันชักไมกลาเลาแลวละเจาคะ ดีไมดี หลวงพอจะพลอยโกรธฉันไปดวย” คนเลาพูด
ออกตัว
“รับรอง อาตมาไมโกรธ อาตมาเลิกโกรธมาหลายปแลว โยมจะพูดอะไรพูดไดเลย”
เมื่อทานพูดเชนนี้ นางจึงเลาตอไปวา
“คือปนี้อิฉันขายขาวไดแคสองหมื่น ก็ใชหนี้สินเขาไปหมื่นนึง เหลืออีกหมื่นนึง ก็ตอ ง
เก็บไวทําทุนสําหรับปตอไป ถาเอาไปทําบุญเสียหาพัน อิฉันกับครอบครัวก็จะตองลําบาก
อิฉันก็เลยตองตอรองทานวาขอทําสองพันจะไดหรือไม”
“แลวทานวายังไง”
“ทานไมยอมเจาคะ ทานบอกพูดก็ตองเปนพูด โกหกพระโกหกเจาจะตองตกนรก
อิฉันก็กลุมใจ กลัวตกนรกเจาคะ หลวงพอชวยบอกอิฉันทีวาจะทํายังไง”
“แลวโยมคิดวา จะทํายังไงละ” ทานเจาของกุฏิยอนถาม
“อิฉันก็ไมรูวา จะทํายังไงซีเจาคะ ถึงไดมาเรียนถามหลวงพอ อิฉันจะทํายังงี้ไดไหม
เจาคะ”
“ทํายังไง โยมวาไปสิ อาตมากําลังฟง”
“ก็จะมาขอยืมหลวงพอสักหาพันไปถวายสมภารทาน ปหนาฟาใหม หากอิฉันเงยหนา
อาปากได ก็จะเอามาใชเจาคะ”
“แปลวา จะมายืมเงินวัดนี้ ไปทําบุญวัดโนน วางัน้ เถอะ”
“เจาคะ”
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“แหม โยมนี่เขาใจแกปญหานะ แกปญหาไดแจวเลย” ทานตั้งใจประชด แตคนฟงกลับ
คิดวาทานพูดจริงจึงถาม
“แปลวา หลวงพอจะใหอฉิ ันยืมใชไหมคะ”
“อาตมายังไมไดพูดยังงั้น โยมอยาเพิ่งเขาใจผิด” ทานรีบบอก
“หรือวาหลวงพอกลัวอิฉันจะโกง ไมโกงแนเจาคะ อิฉันเตรียมโฉนดที่นามาใหหลวง
พอดวย” พูดพลางหยิบโฉนดออกมาจากถุงกระดาษ
“เอาละ ๆ ขอใหอาตมาพูดบาง โยมฟงนะ อาตมาไมไดมีอาชีพออกเงินใหกู เพราะ
อาตมาเปนสงฆ ยอมไมเปนการสมควรทีจ่ ะประกอบธุรกิจเชนนั้น ถึงโยมจะเคยเห็นพระวัด
อื่นเขาทํากัน แตสําหรับอาตมาไมเคยคิดจะทํา เคยมีบางเหมือนกันทีอ่ าตมาใหญาติโยมยืม
เงิน แตก็ไมไดคิดดอกเบี้ย เพียงแตจะชวยสงเคราะหยามที่เขาเดือดรอน แตในรายของโยม
อาตมาไมเห็นความจําเปนที่จะตองใหยืม เพราะโยมไมไดเดือดรอนอะไร
การจะยืมเงินคนอื่นไปทําบุญนั้น เปนเรื่องที่ไมถกู ตอง แลวโยมก็จะไมไดบุญอีกดวย
ญาติโยมทั้งหลายโปรดจําไว การทําบุญชนิดที่เรียกวา “เมาบุญ” นั้นไมไดบุญแนนอน เรา
ตองทําตามกําลังศรัทธาและกําลังทรัพยที่เรามีอยู หากทําแลวตัวเองตองเดือดรอน จะไปได
บุญอะไรจริงไหม”
“จริงครับ” บุรุษผูหนึ่งตอบ แลวเขาก็ถามอีกวา
“แลวสมภารวัดนั้นจะไดบุญหรือครับหลวงพอ บังคับใหคนอื่นเขาทําบุญ ผมวาไม
นาจะไดบุญ”
“ไมไดแนนอน เพราะเทากับทําใหเขาเดือดรอน อยางนอย ๆ ก็ทําใหเขาทุกขใจ จริง
ไหมโยม” ทานถามเจาของเรื่อง
“จริงเจาคะ อิฉันนอนไมหลับมาหลายวัน ถึงไดตดั สินใจมาหาหลวงพอ”
“กลับไปนี่ก็หายกลุมนะ อยาไปกลุม เพราะมันไมเกิดประโยชนอะไร”
“แลวอิฉันจะไปบอกสมภารวัดนั้น ยังไงดีเจาคะ”
“ก็บอกอยางที่อาตมาพูดนี่แหละ แตอยาไปอางชือ่ อาตมาละ ประเดี๋ยวทานจะมาโกรธ
อาตมาอีกคน บอกทานไปวา โยมมีศรัทธาแคนี้ ก็จะทําเทานี้แหละ รับก็รับ ไมรับก็แลวไป
บอกอยางนีไ้ มบาปหรอก แลวก็ไมตกนรกดวย”
“จริงหรือเจาคะ แหมอิฉนั โลงใจจริง ๆ กลัวตกนรกนะเจาคะ เมื่อทานบอกวาไมตก
อิฉันก็ดีใจ ถางั้นอิฉันกราบลานะเจาคะ”
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“เจริญพร ทีนี้โยมก็เลิกบนไดแลวนะ ไมตอ งไปบนวา “บานก็ขัด วัดก็ขูด พูดไมออก”
เพราะถาทางบานกําลังขัดสนแลวทางวัดยังมาขูด โยมจะตองพูด อยาไปทําเปนพูดไมออก
แลวก็เก็บมากลุมอกกลุมใจแบบนี้ เขาใจหรือเปลา”
“เขาใจเจาคะ ตอไปนีอ้ ฉิ ันจะกลาพูดแลวเจาคะ กราบลานะเจาคะ” สตรีวัยหาสิบลุก
ออกไปแลว ก็ถึงคิวของบุรุษวัยหกสิบ
“หลวงพอครับ ลูกชายคนเล็กผมไมเอาถานเลยครับ สงไปเรียนหนังสือกรุงเทพฯ ก็
ไมเรียน ประพฤติตวั เกกมะเหรกเกเร ขอแตเงิน หลวงพอชวยหนอยเถอะครับ” ทานพระครู
พิศใบหนาของเขาแลวรูสึกคลับคลายคลับคลาวาเคยเห็นที่ไหนมากอน
“อายุเทาไหรแลวละ ลูกชายที่วานี่”
“สิบแปดครับหลวงพอ” เขาตอบทานเจาของกุฏิพยายามนึกวาเคยรูจักบุรุษผูนี้ที่ไหน
เมื่อไหร ครัน้ นึกไมออกจึงจําตองพึ่ง “เห็นหนอ” แลวทานจึงตั้งสติกําหนด เห็นหนอ ตาคนนี้
เปนใครกันหนอ เคยรูจักกับเราเมือ่ ไหรหนอ ออ! นึกออกแลวหนอ ตาคนนี้เราเคยโกงคา
กวยเตี๋ยวแกสมัยที่เรายังเปนเด็กหนอ นี่แกก็มาขอความชวยเหลือ เราไดโอกาสชดใชกรรม
อีกแลวหนอ”
“พรุงนี้พามาหาอาตมา” ทานสั่ง “เจากรรมนายเวร” แลวจึงถามเขาวา “โยมมีอาชีพ
ขายกวยเตี๋ยวใชไหม”
“ครับหลวงพอ แตเดี๋ยวนี้ไมไดขายแลว เลิกมาไดสักสิบปเขานี่แลว”
“ทําไมเลิกเสียละ”
“มันขายไมคอยดีครับ ผมเลยหันไปซื้อขวดมาขาย กําไรดีกวากันเยอะ”
“ออ สมัยอาตมาเปนเด็ก ก็เคยซื้อกวยเตี๋ยวโยมกินทุกวัน” ทานเลาความหลังตอหนา
ธารกํานัลเชนนี้ ทานยังไมบอกหรอกวา เงินที่ใชซื้อนั้น ก็ขโมยของแกนั่นแหละมาซื้อ คือ
แอบไปขโมยเงินทางดานหลังแลวออมมาซือ้ ทางดานหนา!
“หรือครับ ตอนนั้นผมขายจานละเทาไหรครับ” คนถามรูสกึ ตื่นเตน ทีไ่ ดพบ “ลูกคา
เกา”
“จานละสองสตางค”ถาใสไขสามสตางค
“ก็หลายสิบปแลวนะซีครับ ครั้งสุดทาย กอนที่ผมจะเลิกขาย ราคาก็ขึ้นมาเปนจานละ
หาสิบสตางค” การสนทนาระหวางทานพระครู กับอดีตพอคากวยเตี๋ยวผัดไทย ทําใหผูที่นั่ง
ฟงรูสึกหิว แลวเหมือนกับสวรรคโปรด เมื่อทานเจาของกุฏิ พูดขึ้นวา
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“ไดเวลาอาหารกลางวันแลว ขอเชิญญาติโยมทุกทานรับประทานอาหารกันใหอิ่มหนํา
สําราญเสียกอน วันนี้แมครัวเขาทํากวยเตี๋ยวผัดไทยเลี้ยง” ที่ทานทราบเพราะ “เห็นหนอ”
บอก...
มีตอ........๖๙
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