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๗๐...
อาจารยชิตกับนายสมชายชวยทานพระครูตอบจดหมายอยูถึงหาทุม จากนั้นคนทั้ง
สองจึงไดรับอนุญาตใหไปพักผานหลับนอน สวนทานเจาของกุฏิทํางานคนเดียวตอไปจนถึงตี
หนึ่ง เหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงกอนจําวัด สมภารวัยหาสิบตั้งใจจะเขียนหนังสือคูมอื การสอบ
อารมณกรรมฐาน ทานรูสึกกระหายน้ําเปนกําลัง จึงเอื้อมมือไปหยิบกระติกน้ํารอน เพื่อจะ
นํามาชง “ชา” ดื่ม
“ชา” ของทานมิไดทําจากใบชา หากทํามาจาก ตนใตใบ กับ ตนไมยราบ สับละเอียด
ตากแหง แลวชงกับน้ํารอน ใชดื่มตางน้ําชา นายสมชายเพิ่งจะเติมน้ํารอนลงไปเมื่อตอนสี่ทุม
เมื่อทานเปดฝาชั้นนอกของกระติก ก็มีเสียงระเบิดดัง “ฟุ” น้ํารอนพุง ออกมาลวกตนขาทาน
จนปวดแสบปวดรอนทั้งสองขา
บัดดลทานนึกถึงนังดําลาย เจาแมวเคราะหรา ยที่บังเอิญผานมาตอนที่ทานสาดน้ํา
รอนออกไปทางหนาตาง เมื่อตอนดึกของวันวาน มันสงเสียงรอง “แปว” แลววิ่งหายไปทาง
ศาลาการเปรียญ ทาน “ตรวจสอบ” ดูก็รูวา น้ํารอนไปลวกขาทั้งสองขางของมันจนเกิดอาการ
ปวดแสบปวดรอน
เพียงชั่วคืนเดียว “กรรม” นั้น ก็กลับมาสนองทานรวดเร็วจนไมทันไดตั้งตัว “นังดํา
ลายเอย ขอบใจเอ็งมากนะ ที่มาทวงแตเนิ่น ๆ อยางนี้ เปนอันวาขาใชเอ็งแลว หมดหนี้หมด
สินกันเสียที ชาติหนาขาจะไมเกิดในโลกมนุษยอีกแลว” ทานรําพึงกับตัวเอง
อันที่จริง ทานมีคาถา “ดับพิษรอน” เพียงแตสํารวมจิตวาคาถาแลวเปาพรวดลงไป
ตรงบริเวณที่เปนอาการปวดแสบปวดรอนก็จะหายไปในทันที
แตทานไมยอมทําเชนนั้น
เพราะจะเปนการเอาเปรียบนังดําลายเกินไป มันทุกขทรมานแคไหนนานเพียงไร ทานก็ควร
จะ “ใชคืน” ในอัตราที่เทาเทียมกันแมจะไดแผเมตตาใหมันไปแลวเมื่อตอนเชาก็ตาม
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เจาอาวาสวัดปามะมวงหยิบ “ชา” ใสถวยกระเบื้อง แลวเทน้ํารอนลงไป โชคยังดีที่
กระติกไมแตก แลวก็ยังมีน้ํารอนเหลืออยูอีกตัง้ เกือบครึ่ง ไมมีเหตุผลอะไรที่มนั จะระเบิด
นอกจากวา ตองการใหทานชดใชกรรม กรรมที่ทาํ กับนังดําลายโดยมิไดมีเจตนาแมสักนิด!
ภิกษุสูงวัยยกถวยชาขึ้นดื่ม รสขมและเฝอนของตนใตใบชวยใหทานลืมความปวด
แสบปวดรอนที่ขาลงไดบาง ทานดื่ม “ชา” ชนิดนี้มาไดหลายปแลว และก็รูวา มันเปนยา
รักษาโรคมะเร็งไดอยางวิเศษที่สุด
แมจะมีทุกขเวทนาที่บริเวณตนขาทั้งสองขาง แตเจาอาวาสวัดปามะมวงยังคงนั่งเขียน
หนังสือตอไป กระทั่งไดยินเสียงยามเคาะแผนเหล็กสองครั้ง จึงเตรียมตัวจําวัด
ภิกษุวัยหาสิบเอนกายลงอยางมีสติ ครั้นศีรษะถึงหมอน จึงหลับตาลงชา ๆ และแลว
ภาพใบหนาคมคายของอาจารยสาว ผูมีนามวากวิศญากลับลอยวนเวียนอยูในหวงมโนนึก
“มันจะตองมีอะไรผิดปกติสักอยาง”
ทานรําพึงกับตัวเอง วันหนึ่ง ๆ ทานรับแขกหลายสิบคน และก็เมตตาชวยเหลือเขาไป
ตามกําลังความสามารถ ชวยแลวก็แลว ไมเคยเก็บปญหาของใคร มาติดตอเปนการบาน
เรื่องที่จะนึกโปรดปรานผูหนึ่งผูใดเปนพิเศษไมเคยมี บางคนเห็นกันครั้งเดียวก็ไมเคยเห็นกัน
อีก หรือบางคนแมจะเห็นอีก ทานก็จําไมไดเสียแลว เพราะเดือนหนึ่ง ๆ ปหนึ่ง ๆ คนเขาวัด
เปนพัน ๆ แตเหตุใดภาพของอาจารยคนนั้นจึงมาปรากฏในใจทาน คงจะตองมีความผูกพัน
เกี่ยวของกันมาอยางแนนอน
“อยากระนั้นเลย เราควรจะให “เห็นหนอ ชวยตรวจสอบดู” แลว “เห็นหนอ” ก็ทํา
หนาที่อยางแคลวคลองวองไวดวยการรําลึกนึกยอนกลับไปยังอดีต...ถอยจากชาติปจจุบันไป
๓ ชาติ
เวลานั้น ทานเกิดเปนสะใภเขา ตองถูกแมผัวกลั่นแกลงทุกวี่ทุกวันจนหาความสุข
ไมได แลวทานก็มีลูกสาวถึง ๔ คน แมผัวอยากไดหลานผูชายก็หาเรื่องใสรายปายสี นางยุยง
ลูกชายวา ทานเปนหญิงกาลกิณี จึงไมสามารถมีลูกผูชายได แรก ๆ สามีทานไมเชื่อ ครั้น
เมื่อถูกมารดายุยงหนักเขาก็ชักจะหวั่นไหว บังเอิญทานตั้งทองลูกคนที่ ๕ แมผัวก็ตราหนาวา
ตองเปนลูกสาวอีก
ครั้นถวนกําหนดทศมาส ทานคลอดลูกออกมาเปนชาย แมผัวดีใจสุดขีดถึงกับช็อค
ตายไป ทานจึงถือวา ลูกชายนําโชคมาให ชางโชคดีที่แมผัวตายเสียได!
จากชาติลูกสะใภ ก็ไปเกิดเปนแมทัพเอกสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จากชาติแม
ทัพก็มาเกิดเปนลูกชายของผัวเมียคูห นึ่ง ซึ่งตั้งบานเรือนอยูริมฝงแมนา้ํ เจาพระยา แตไดตก
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น้ําตายเมื่ออายุยังไมครบ ๔ ขวบ ขณะนั้นมีนอ งชายอายุสองขวบ และมาในชาตินี้นอ งชาย
คนนั้นมาเกิดเปนพระบัวเฮียว
สวนลูกคนที่ ๕ ในชาติที่ทานเปนสะใภเขานั้น มาเกิดเปนอาจารยกวิศญา เห็น
การเวียนวายวกวนอยูในวัฏสงสารแลวทานก็นึกทอแทและเบื่อหนาย ไมปรารถนาจะเกิดอีก
แมแตชาติเดียว
เมื่อภาพยนตรแหงภพชาติฉายจบลง เจาอาวาสวัดปามะมวงจึงไดคําตอบวา เหตุใด
ภาพของอาจารยสาวจึงลอยวนเวียนอยูในหองมโนนึก สมภารวัยหาสิบ รําพึงกับตัวเองวา
“โธเอย ไอหนูลูกแม ทีแมเกิดเปนผูหญิง เอ็งกลับเกิดเปนผูชาย แตพอแมมาเกิดเปน
ผูชาย เอ็งก็มากลายเปนผูหญิงเสียนี่ อนิจจัง วะตะสังขารา” ไดคําตอบเปนที่พอใจแลว
เจาอาวาสวัดปามะมวงก็เขาสูหวงนิทรารมณ และพรอมที่จะตื่นขึน้ มาทําความเพียรในอีก
สองชั่วโมงขางหนา
ฉันเชาเสร็จ ทานพระครูก็ลงรับแขก สายใสพาลูกชายมานั่งรอคิวแตเชา เห็นหนาเด็ก
หนุมแลว ทานเจาของกุฏิก็รูไดทันทีวา เด็กคนนี้จะไปไดดิบไดดีในภายภาคหนา แตที่เกเร
อยูขณะนี้ก็เพื่อจะเปดโอกาสใหทานไดใชหนี้คากวยเตี๋ยวนั่นเอง
“ลูกชายทาทางดีนี่นา ไมเกหรอก” ทานพูดใหกําลังใจทั้งพอและลูก
“ไมเกยังไงละครับหลวงพอ ก็มันไมยอมเรียนหนังสือ” คนเปนพอแยง ใจชื้นขึ้นมานิด
หนึ่งเมื่อไดยินวาลูกชายทาทางดี
“ตอไปก็เรียน เชื่อสิ มาบวชวัดนี้แลวออกไปดีทุกคน อาตมาดูหนาขาแลว ไมใชคน
เกรเรเกเสอะไร ถาแกจริงปานนี้ติดยาเสพติดเรียบรอยไปแลว จริงไหมไอหนู” ทานถามคน
อายุสิบแปด
“ก็ไมแนหรอกครับหลวงปู ตอนนีย้ ังไมติด ตอไปอาจจะติดก็ได” คนอายุสิบแปดวา
ดวยเจตนาจะแกลงคนเปนพอ
“อยานาไอหนูนา ขืนเอ็งทํายังงั้นก็เทากับตกนรกทั้งเปนเชียวนา แลวใคร ๆ ก็ชวย
เอ็งไมได เชือ่ หลวงปูเหอะ”
“ตกลงหลวงพอจะใหมันบวชเมือ่ ไหรครับ” นายใสถาม ใจแปวเมื่อฟงคําของคนเปน
ลูก
“อีกสามวัน ระหวางนี้จะใหพระมหาบุญทานชวยสอนชวยฝกไปกอน ไมตอ งหวง
อาตมาจะจัดการใหเรียบรอย”
“แลวผาไตรละครับ จะใหผมซื้อมา หรือวาจะเอาเงินใหหลวงพอไปซือ้ ”
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“ไมตองทั้งสองอยาง อาตมาใหสมชายไปซื้อมาใหแลว โยมไมตองทําอะไรทั้งสิ้น ไว
เปนธุระของอาตมาเอง”
“ทําไมหลวงพอถึงไดเมตตาผมกับลูกมากมายถึงปานนี้ ผมนึกไมถึงเลยจริง ๆ วาใน
ประเทศไทยยังมีคนดี ๆ เชนทานหลงเหลืออยู ขอใหหลวงพอจงมีอายุยืนยาวนะครับ” นาย
ใสใหศีลใหพร
“อาตมาก็ตั้งใจวาจะอยูไปจนกวาจะตายนั้นแหละโยม” ทานพระครูตอบยิ้ม ๆ แลว
ถามเขาวา
“อยากรูไหมวา ทําไมอาตมาถึงตองดีกับโยมเปนพิเศษ”
“อยากครับ ทําไมหรือครับ”
“เขถิบมาใกลๆ อาตมาไมอยากใหคนอื่นไดยิน มันเปนความลับ” บุรุษวัยหกสิบจึง
คลานเขาไปจนชิดอาสนะ ทานเจาของกุฏิกมลงมากระซิบทีข่ างหูเขาวา
“รูแลวอยาเที่ยวไปบอกใครนะ อาตมาตองการใชหนี้โยม หนี้คากวยเตี๋ยว อาตมา
ขโมยเงินโยมมาซื้อกวยเตี๋ยวโยมกินทุกวัน แลวจะชวยอบรมลูกชายใหเปนการใชหนี้ ตกลง
นะ หามบอกใครนะ”
“ครับ ผมรับรองวาจะไมบอกใคร ถางั้นผมลาละครับ ฝากไอหนูมันดวย แลววันบวช
ผมจะมาใหม” นายใสกราบทานพระครู แลวหันไปสั่งลูกชายวา “ไอหนู เอ็งเชื่อฟงหลวงปู
ทานนะ ทานใชใหทําอะไรก็ทํา พอไปกอนละ” คนเปนพอลุกออกไปแลว ทานเจาของกุฏิจึง
ถามคนเปนลูกวา
“ไอหนู เอ็งกินขาวเชามาหรือยัง”
“ยังเลยครับหลวงปู พอแกเรงซะจนผมกินไมทัน” ไอหนูวัยสิบแปดตอบ
“แลวหิวหรือเปลาละ”
“หิวซีครับหลวงปู หิวจนไสกิ่วแลว” ลูกชายนายใสวา
“งั้นเดี๋ยวใหเขาพาไปกินที่โรงครัว สมชายประเดี๋ยวเธอพาไอหนูไปกินขาว แลวเอาไป
สงใหพระมหาบุญ บอกชวยจัดการใหหนอย อีกสามวันเขาจะบวชเณร” ศิษยวัดจึงจัดการ
ตามที่ทานสั่ง เขาเดินนําเด็กหนุมไปยังโรงครัว รอจนฝายนั้นรับประทานอาหารอิ่มหนํา
สําราญแลวจึงพาไปหาพระมหาบุญ
สนทนาปราศรัยและแกไขปญหาใหญาติโยม จนถึงเวลาสิบนาฬิกา ทานเจาของกุฏจิ ึง
บอกพวกเขาวา
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“อาตมาตองขึ้นศาลากอนนะ ไดเวลาแลว ใครไมรีบกลับก็ขอเชิญไปฟงพระสวด
ธรรมจักรทีศ่ าลานะ วันนี้คุณหญิงเขามาเลี้ยงเพล อาตมาเลยนิมนตพระสงฆสวดธรรมจักร
เพื่อเปนสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันคลายวันเกิดคุณหญิง อาตมาไปละนะ ใครจะฟงก็ตามมา”
ทานลุกจากอาสนะ จัดเครื่องนุงหมใหเรียบรอยแลวเดินไปยังศาลา ญาติโยมหลายคนเดิน
ตามทานไป บางคนก็กลับบานเพราะเสร็จธุระแลว
คุณหญิงและคณะมาถึงกอนเวลาพระสวดเล็กนอย คณะผูตดิ ตามมีไมมากเทาครั้ง
ที่แลว คงเปนเพราะรัฐมนตรีไมไดมาดวยนัน่ เอง
“เจริญพร คุณหญิงสบายดีหรือ” ทานทักทาย
“สบายดีคะ” คุณหญิงตอบ
“ทานรัฐมนตรีไมมาดวยหรือ”
“ทานไปราชการที่จังหวัดเชียงใหมคะ”
“อาวยังไมกลับอีกหรือ ไปนานจัง” ทานนึกไปถึงสาวนอยหนาออนที่คนเปนรัฐมนตรี
เอาซอนไวในรถ มีมานปดมิดชิด หากทานก็ยังอุตสาห “เห็น”
หากถามเกี่ยวกับรัฐมนตรี คุณหญิงอาจจะรูระแคะระคาย ทานจึงเปลี่ยนเรื่องถาม
“วันนี้คุณหญิงอายุเทาไหรแลว”
“หาสิบหาปเต็มคะ” คนเปนคุณหญิงตอบ พอดีกับไดเวลาพระสงฆเจริญพระพุทธ
มนต เจาอาวาสวัดปามะมวงจึงวา
“ญาติโยมตั้งใจฟงพระเจริญพระพุทธมนตนะ อยาไปคุยกัน ผูใดไดฟงพระสวด
ธรรมจักรถือวาเปนสิริมงคล บางคนฟงแลวเกิดปญญา แกปญหาไดก็มี” จากนั้น
พระสงฆก็เริม่ เจริญพระพุทธมนต และสวดธรรมจักรตามลําดับ คุณหญิงและคณะตัง้ อกตั้งใจ
ฟงเปนอันดีเพราะตางก็คิดวาจะไมยอมใหเสียชื่อเหมือนคราวที่แลว
พิธีทําบุญเนือ่ งในโอกาสวันคลายวันเกิดของคุณหญิง เสร็จสิ้นลงเมื่อเวลาใกลเที่ยง
พระภิกษุสามเณรกราบพระรัตนตรัยสามครั้งพรอมกัน แลวตางแยกยายไปปฏิบัติกรรมฐาน
ยังกุฏิของตน แตทานพระครูยังไมลุกไปไหน
“ขอเชิญญาติโยมรับประทานอาหารกันใหอิ่มหนําสําราญเสียกอน เรื่องอื่นคอยวากัน
ทีหลัง” ทานเชื้อเชิญบรรดาผูมารวมพิธี
แมชีเจียนรับประทานอาหารเสร็จแลวก็คลานเขามานั่งตรงหนาทานพระครู กราบทาน
สามครั้งแลวรายงานวา
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“หลวงพอ เมื่อคืนฉันพยาบาลนังหนูสมปอยมันเกือบทั้งคืน แทบไมไดหลับไดนอน
เลยจะ”
“เขาเปลี่ยนชื่อใหมเปนเพชราแลว แมชีไมรูหรอกหรือ”
“ทราบจะ แตฉันมันติดเรียกชื่อเดิม ปากมันเคยจะ”
“เขาเปนยังไงละ ไหนลองเลาไปซิ”
“คือตอนหัวค่ํา เขาก็ปฏิบัติกรรมฐานตามปกติ พอตกดึกเขาบอกวาปวดที่ถัน ฉันก็ให
เขาอดทน เขาก็แข็งใจทน แลวก็ไมอาละวาดเหมือนกอน พอปวดหนัก ๆ เขา เขาเลยรองไห
เสร็จแลวแผลมันแตกจะหลวงพอ ทัง้ หนองทั้งหนอนไหลออกมาเหละ ๆ จากปากแผล หนอ
ตัวทานิ้วกอยฉันเลย ฉันก็เอากระโถนมารอง โอโฮ เต็มกระโถนเลย กลิ่นก็เหม็น ฉันก็
กําหนด “กลิ่นหนอ กลิ่นหนอ” พอหนองหยุดไหล ฉันก็รินยาใหดื่ม เขาก็ดื่มแลวก็หลับไปเลย
เชามาก็หายเปนปกติ แผลก็หาย แตเขายังเพลีย ลุกไมขึ้น”
“เขาหมดกรรมแลว เดี๋ยวชวยไปบอกวา อาตมาขออนุโมทนาดวย อีกหาหกวันก็ให
กลับไปอยูบานได แตถาเขายังอยากจะอยูตอ ก็ตามใจเขา”
“จะ แลวฉันจะบอกเขาให” เสร็จธุระแลว แมชีก็กราบสามครั้งแลวคลานออกมา
คุณหญิงคลานเขาไปแทน
“คุณหญิงอิ่มเร็วจัง กับขาวไมอรอยหรือไง” เจาอาวาสวัดปามะมวงถาม
“อรอยมากคะหลวงพอ แตดฉิ ันปลื้มอกปลื้มใจเสียจนทานไมลง”
“ไมใชเพราะทานรัฐมนตรีไมมา ก็เลยทานไมลงนะ” ทานสัพยอก
“ก็คงมีสวนคะ” คุณหญิงยอมรับ แลวพูดตออีกวา
“ทุกทีเคยไปไหนมาไหนดวยกัน เพิง่ จะครั้งนี้แหละคะที่ทานติดราชการมาไมได” ฟง
คนเปนคุณหญิงพูดแลวทานพระครูใหรูสึกสงสาร เพราะทานรูวาคุณหญิงไมรู คุณหญิงไมรู
หรอกวา “ราชการ” ของผูเปนสามีนั้นคืออะไร นายขุนทองคลานเขามานั่งใกล ๆ คุณหญิง
อยากจะดูเครื่องเพชรใหเต็มตาเพราะเห็นเม็ดเปง ๆ ทั้งนั้น
“ขอประทานโทษ คุณหญิงมีบตุ รกี่คน” ทานสมภารเปลี่ยนเรื่องถามเมื่อเห็น “คน
ปากโปง” เขามารวมวง
“สองคะ หญิงหนึ่ง ชายหนึ่ง กําลังเรียนอยูเมืองนอกทั้งคู”
“อีกหนอยก็คงจะมีตัวเล็ก ๆ มาใหอุมอีกนะฮะ” คนปากโปงวา
“โอย ไมไหวแลว ฉันแกเกินไปแลว มีไมไดแลว” คนเปนคุณหญิงรีบปฏิเสธ
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“คุณหญิงมีไมได แตทานรัฐมนตรียงั มีไดนี่ฮะ”
“หา เธอวาอะไรนะ” คุณหญิงฉุกใจกับคําพูดของชายหนุม
“ขุนทอง” ทานพระครูเรียกชื่อหลานชาย นายขุนทองมองหนาหลวงลุงก็เห็นทานขยิบ
หูขยิบตา แตเขาไมเขาใจจึง “พลาม” ตอ
“จริง ๆ นะฮะคุณหญิง หนูเห็นกะตาเลย”
“ขุนทอง” คราวนี้ทานพระครูถอดแวนออก เพราะคิดวาหลานชาย คงไมเห็นตอนทาน
ขยิบตา
“อาว หลวงลุงหลับตาปริ๊บ ๆ เปนอะไรหรือเปลา หรือวาจะเปนลมเดี๋ยวนะ หนูจะไป
ชงยาหอมมาให” พูดจบก็กุลีกุจอลุกออกไป
“หมายความวายังไงคะหลวงพอ” คุณหญิงหันมา “เลนงาน” ทานสมภารแทน
“ไมมีอะไรหรอกคุณหญิง เจาหมอนี่มันธาตุไมคอยจะดี เลยพูดจาเลอะเทอะเปรอะ
เปอนไปหนอย ไมมีอะไรหรอก”
“แตดิฉันวา มันจะตองมีอะไร หลวงพออยาปดดิฉันเลยคะ” คนเปนคุณหญิงพูดเสียง
ดังกวาปกติ จนทําใหคนที่กําลังรับประทานอาหารกันอยูหันมามอง
“เบา ๆ หนอยคุณหญิง อาตมาขอรองเถอะนะ วันนี้ก็เปนวันมงคลของคุณหญิง จึง
ควรที่จะตองทําจิตใจใหผองใสเบิกบาน อะไรที่ไมดีไมงาม ไมตองเก็บเอามาคิด นะคุณหญิง
นะ” ทานพระครูพูดเตือนสติคนเปนคุณหญิง คิดวาเสร็จงานนี้แลว จะตองพิจารณาโทษพอ
หลานชายตัวดีสักหนอย โทษฐานที่นําความลับของผูอื่นมาเปดเผย
“ดิฉันขอโทษคะ เอาเถอะเมือ่ หลวงพอไมใหคดิ ดิฉันก็จะพยายามไมคิด” ปากพูด
อยางนี้ หากใจนั้นคิดวาเสร็จงานนี้แลวจะตอง “สัมภาษณ” พอหนุมทาทางกระตุงกระติ้งคน
นั้นใหรูความจริงใหจงได
นายขุนทองประคองถาดใบเล็กมีถวยกระเบื้องใสยาลมซึ่งละลายเรียบรอยแลว มา
ประเคนทานพระครู ปากก็วา
“หลวงลุงฉันยาลมหนอย จะไดรูสึกดีขึ้น” สมภารวัยหาสิบจึงจําตองรับถวยยาขึ้นมา
ดื่ม
เพื่อไมใหคนเปนคุณหญิงสงสัย
ทานพูดเบาๆใหหลานชายไดยินแตผูเดียววา
“ความรูสึกของขาคงจะดีขึ้น ถาเอ็งไปใหพนหูพนตาขา ไปเลย ไปเฝากุฏิแทนสมชาย
แลวใหเขามาแทนเอ็งที่นี่” หลานชายทําตามคําสั่งผูเปนหลวงลุง เขาหายไปสักพัก นาย
สมชายก็ขึ้นมาบนศาลา ชายหนุมยกมือไหวคณ
ุ หญิงแลวมิไดพูดวากระไร ใจนัน้ อยากจะ
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ถามวาทําไมทานรัฐมนตรีจึงไมมาดวย แตก็เห็นวาไมใชเรือ่ งอะไรของตน ทานจะมาหรือไม
มา มันก็ไมใชกงการอะไรของเขา
เมื่อรับประทานอาหารกันเสร็จสรรพแลว คณะของคุณหญิงก็คอย ๆ ทยอยกันมานั่ง
สนทนากับทานพระครู คุณหญิงจึงถือโอกาสลุกออกมาทําทีวาจะไปหองสุขา ครัน้ พนสายตา
เจาอาวาสวัดปามะมวงแลว เธอก็เดินไปที่กุฏิ มีคนมารอพบทานพระครูหลายคน เธอจึงกวัก
มือเรียกนายขุนทองมาหา
“คุณหญิงมีอะไรจะใชหนูหรือฮะ” เขาถาม คุณหญิงยังไมตอบ เธอเปดกระเปาถือ
หยิบธนบัตรสีแดงออกมาจากกระเปาสตางคสามใบ สงใหชายหนุม
“เอาไวซื้ออะไรที่เธออยากจะซื้อ” คุณหญิงวา
หากเปนนายสมชายจะตองปฏิเสธ แตนายขุนทองไมใชนายสมชาย ชายหนุมรีบยก
มือไหว พรอมกลาวคําขอบคุณ ใจนั้นกระหยิ่มยิ้มยอง “คราวนี้อีขุนทองมีเงินดัดผมกะซื้อ
รองเทาสนสูงแลว”
ใหสินบนเรียบรอยแลว คุณหญิงจึงเริ่มเรื่อง นายขุนทองกลัวใครจะมาไดยิน จึงชวน
ไปคุยกันที่ศาลาทาน้ํา แลวเขาก็เลาใหคุณหญิงฟงทุกอยางทุกประการ เหมือนจะใหคุม
กับคาเงินคาจางสามรอยบาทที่คณ
ุ หญิงให! คนเลาเลาจบ คนฟงก็เขาออน มือไมออน
รูสึกเหมือนใจจะขาดเสียใหได เธอรองไหคร่ําครวญพรอมกนดาคนเปนสามี
ฮือ ๆ ไอแกนะไอแก ทรยศกูจนได ไองูเหา เลี้ยงไมเชื่อง กูอตุ สาหชวยมันวิ่งเตน เขา
หาผูหลักผูใหญ กูก็ทํา กวาจะไดขึ้นเปนรัฐมนตรี กูลําบากจนเลือดตาแทบกระเด็น พอไดดิบ
ไดดีมึงก็มาทรยศกู ไอเวรหารอย”
นายขุนทองรูสึกเสียใจที่ทําใหคนเปนคุณหญิงตองรองไห และคนเปนรัฐมนตรีตอ งถูก
ดา ไมรทู ี่จะแกตัวอยางไร จึงสงเงินสามรอยบาทคืนใหคุณหญิงเปนการไถโทษ คิดวายังไง
เสียเธอคงไมยอมรับคืน แตก็ผิดคาด เพราะคนเปนคุณหญิงเอื้อมมือมากระชากเงินนั้นไปใส
กระเปาของตน ไดเงินคืนแลวก็ยังไมหยุดรองไห นายขุนทองจึงปลอบวา “คุณหญิงอยาคิด
อะไรมากเลยฮะ อีกหนอยเขาก็เลิกกัน ผูหญิงที่ไหนเขาจะโงเอาคนจวนเขาโลงมาทําผัว”
“ออ นี่มึงวากูเหรอ มึงวากูโงเหรอ” เธอแหวเขาใส นายขุนทองตกใจจนอาปากคาง
นึกสมน้ําหนาตัวเองที่อยูด ีไมวาดี คนเปนคุณหญิงยังคงรําพันตอไปวา
“ฮือ ๆ กวามันจะเลิกกัน กูก็หมดตัวพอดี นี่เงินทองไดมา คงเอาไปบํารุงบําเรออีนั่น
หมด คอยดูนะ กูจะตองสืบใหรูจนได จะถลกหนังมันเอาเกลือทาเชียวละ”
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๗๐
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ค่ําคืนนั้น เมื่ออาคันตุกะกลับไปหมดแลว ทานพระครูจึงเรียกตัวนายขุนทองมา
ซักฟอก
เอ็งนี่มันแยมากนะเจาขุนทอง มีอยางที่ไหน ไปพูดใหผัวเมียเขาแตกกัน ระวัง
จะตกนรก คราวหนาคราวหลังอยาทําอยางนี้อีก ไดยินไหม ขาอุตสาหถอดแวนขยิบตา
ให เอ็งก็ยังไมรูเรื่อง ยังดีนะที่ขาไหวทัน จึงใชใหเอ็งมาเฝากุฏิแทนเจาสมชาย ไมงนั้ ความลับ
แตกแน ๆ” นายขุนทองรองไหโฮ ๆ ออกมา จนทานพระครูตกใจ
“อะไร วาแคนี่ก็ตองรองไห เกิดจะมีคณ
ุ ธรรมสูงขึน้ มาเดี๋ยวนี้หรือไง” ทานประชด
“มันไมแคนซี้ ีฮะหลวงลุง มันไมแคนี้” คนพูดรองไหสะอึกสะอื้น
“แลวมันแคไหนละ”
“มันหมดเปลือกเลยฮะ หนูแอบเลาใหคุณหญิงฟงหมดเปลือกเลย เขาจางหนูสามรอย
พอเลาจบเขาก็เอาเงินคืน กรี๊ด!
มีตอ........๗๑
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