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๗๑...
ถึงวันนี้เจาหมีก็โตเปนหนุมเต็มตัวเชนเดียวกับเจาโฮมและเจาขาว นองรวมทองที่ลืม
ตาดูโลกในวันเดียวกันกับมัน กิจกรรมสําคัญของเจาหนุมสามตัวนี้กค็ ือ การสอดสายสายตา
เล็งแลหาคูชูชม
บรรดาสาว ๆ ที่นางบุญพาใหสมญาวา “อีพวกแมหมายผัวทิ้ง” จึงมักพากันมา
ปวนเปยนอยูแถว ๆ กุฏเิ พื่อชมอยชมายชายตาใหสามหนุมดวยความสนิทเสนหา
เจาโฮมกับเจาขาวพากันตกหลุมรักหมายสาวไปเรียบรอยแลว ตั้งแตวันแรกที่สบตา
กัน ยังเหลือก็แตเจาหมีที่ยังไมพลาดทาเสียที หรือ ยอมตกรองปลองชิ้นกับตัวใด มันคงไม
อยากเปนมือสองรองใครอื่นใหตองเสียชั้นเชิงชาย หรือไมก็คงถือคติ “ขาเปนหนุมทั้งแทง
ควรหรือจะมากินแตงเถาตาย” หรือวามันอาจจะคิดอะไรที่นอกเหนือไปจากนี้กไ็ มมีใครรูได
แตที่รแู น ๆ ก็คือเจาหมียังคงครองตัวเปนโสด ไมยุงยิ่งสุงสิงกับหมายสาวตัวใดให
ตองเสียความบริสุทธิ์ผุดผอง เพราะเหตุนี้ที่ทําใหมันเปนที่โปรดปรานรักใครของนายขุนทอง
ยิ่งกวานองสองตัวของมัน
ขอที่นาสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ เจาหมีนั้นดูเหมือนเปนหมาที่ถือเนื้อถือตัวเปน
พิเศษ ผิดแผกจากหมาทั่ว ๆ ไป กลาวคือมันจะไมทําตัวสนิทสนมกับใครงาย ๆ ไมวาจะเปน
คนหรือเปนหมาดวยกันก็ตาม ยิ่งพวกเด็ก ๆ ดวยแลว ดูจะไมอยูในสายตาของมันเอา
เสียเลย แตถึงกระนั้นก็ไมเคยปรากฏวามันทํารายผูใด อยางมากก็แคแยกเขี้ยวใสเทานั้น
เปนวันอาทิตยตนเดือน ทานพระครูลงรับแขกตามปกติตามตารางที่นายขุนทองเปนผู
จัดให เจาหนุมสามตัวเหมือนกับจะรูลวงหนาวาวันนี้พวกมันจะมี “แขก” มาหา แลวก็เปน
“แขก” ตัวจริงเสียดวย
ผูหญิงสองคนเดินเขามาหยุดยืนอยูหนากุฏิที่เจาโฮม เจาขาว และเจาหมีนอนเรียง
รายกันอยู คนที่หนาตาเหมือนแขก หยุดจองเจาสามหนุมดวยทาทางเหมือนคนตกตะลึง
เพื่อนที่มาดวยตองสะกิดใหหลอนคลานเขาไปนั่งยังขางในกุฏิ นั่งลงแลวหลอนยังหันไปมอง
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เจาสุนัขสามตัวตาไมกระพริบ จองไปจองมาน้ําตาหลอนก็ไหลพราก ๆ อยางไมอาจจะกลั้น
ได
เมื่อถึง “คิว” เพื่อนทีม่ าดวยกราบทานพระครูสามครั้ง แตตัวหลอนไมกราบ ดวย
เหตุผลที่วา “หนูกราบหลวงพอไมไดหรอกคะ เพราะหนูเปนมุสลิม ศาสนาอิสลามเขามีขอ
หามไมใหศาสนิกกราบไหวพระหรือนักบวชศาสนาอื่น หลวงพอคงไมวาหนูนะ”
“ไมวาหรอกจะ หลวงพอกลับจะชมเชยเสียอีกวา หนูเปนคนเครงศาสนา ดีกวาชาว
พุทธบางคนที่ไมเคยเขาวัดเลยดวยซ้ํา แตนี่หนูนับถือศาสนาอื่นก็ยังอุตสาหมาวัด”
“ที่จริงหนูก็ไมควรมาหรอกคะ เพราะคนที่เขาถือเครงจริง ๆ เขาจะไมมาวัดของ
ศาสนาอื่น แตหนูไมเครงถึงขนาดนั้น” หลอนหันไปดูเจาหมี เจาโฮม และเจาขาว ปากก็ถาม
วา “หลวงพอคะ สุนัขสีดําตัวใหญนั่นชื่อเจาหมีใชไหมคะ”
“ทําไมหนูรูละ ถูกแลวมันชื่อหมี” ทานพระครูตอบ
“ก็เขาไปหาหนูคะ” สาวมุสลิมวา
“ไปหาที่ไหน นี่หนูมาจากไหนกันจะ”
“มาจากบางมดคะ บางมดฝงธนบุร”ี เพื่อนที่มาดวยถือโอกาสพูดบาง
“แลวเจาหมีไปหาหนูที่ไหนละ หรือวาไปหาถึงบางมดโนน” ทานเจาของกุฏิสงสัย
“คะหลวงพอ แตเขาไปหาในฝนนะคะ ไปกับอีกสองตัวนัน่ เรื่องมันแปลกมากเลยคะ
หลวงพอ แปลกที่สุดในโลก คนเลามีทาทางตื่นเตน
“แปลกยังไงละหนู เลาใหหลวงพอฟงไดไหม”
“ไดคะ คือเมื่ออาทิตยที่แลว หนูฝนเห็นเขาทั้งสามตัวเลยคะ” ผูที่นั่ง ณ ที่นั้นพากัน
หัวเราะและคิดในใจวาหลอนเพี้ยน แตทานพระครูไมคิดเชนนั้น เพราะหากไมใชเรื่องจริง
หลอนคงไมลงทุนมาถึงที่นี่ วัดนี้มักมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นเสมอ ๆ”
“เลาตอไปสิหนู หลวงพอกําลังฟง” สาวมุสลิมจึงเลาตอวา
“ในฝนหนูกําลังนั่งรองไห คือ หนูปลูกบานใหคนเชาคะหลวงพอ แลวหนูก็ถูกเขาโกง
คาเชา เขามาเชาอยู พอใกลจะสิ้นเดือนก็หนีโดยไมจายเงิน หนูก็ขาดทุนทุกเดือน จนเปนหนี้
เปนสินเพราะตองจายคาน้ําคาไฟแทนคนเชา หนูกลุมใจนอนรองไหทุกคืน
เมื่ออาทิตยที่แลวหนูก็นอนรองไหจนหลับไป แลวหนูก็ฝนเห็นเขาทั้งสามตัว เจาหมี
ถามหนูวา “นา ๆ รองไหทําไม” หนูก็ตอบวานาถูกโกงคาเชา เขาก็บอก “นาไมตองรองไห
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หรอก ไปหาหลวงพอวัดปามะมวงซี หลวงพอทานชวยได” แลวเขาก็บอกชื่อหลวงพอ
ชื่อจังหวัด แลวก็ชื่อเขา พอหนูตื่นขึน้ มา
ภาพในฝนยังแจมชัดอยูใ นความคิด แตวาหนูลมื ชื่อจังหวัด หนูจึงไปถามเพื่อน ๆ ที่
นับถือศาสนาพุทธวา มีใครรูจักวัดปามะมวงบาง ก็หาคนรูจักไมได บังเอิญเพือ่ นคนนี้เขามี
ญาติซึ่งเคยมาวัดนี้ เขาเลยบอกทางให หลวงพอตองชวยหนูนะคะ” คนเลาสรุปลงทายดวย
การขอความชวยเหลือ
ผูที่นั่งฟง และคิดวาเปนเรื่องเหลวไหลไมนาเชื่อถือกลับพากันเปลี่ยนใจมาเชื่อ เพราะ
อยางนอยเจาหนุมสามตัวที่นอนเรียงรายอยูหนากุฏิก็เปนพยานหลักฐานไดเปนอยางดี
“แหม เจาหมีมันใจบุญจริง ๆ อุตสาหไปชวยเขาถึงบางมดโนน” ทานพูดกับญาติโยม
ที่นั่งอยูเต็มกุฏิ
“สงสัยวามันคงกลัวอาตมาจะไมมีงานทํา เลยไปชวยหางานมาให เจานี่มัน
สําคัญนัก” ทานพูดยิ้ม ๆ
“หลวงพอตองชวยหนูนะคะ” คนเปนมุสลิมย้ํา
“จะใหชวยอะไรละจะ”
“ชวยใหคนดี ๆ มาเชาบานหนูจะไดไมถูกโกงคาเชาคะ”
“แตคนดี ๆ นั้นหายากจังนะหนู หายากยิ่งกวางมเขียงในมหาสมุทรเสียอีก”
ทานเจาของกุฏิเปรียบเทียบ
“งมเข็มคะหลวงพอ ถาเขียงไมตองงม เพราะมันลอยน้ําได” เพื่อของสาวมุสลิมแยง
“ออ ยังงั้นหรือ โอโฮ ถางมเข็มก็ยิ่งยากเขาไปใหญเลยซีนะ หรือหนูวายังไง” ทาน
ถามคนนับถือศาสนาอิสลาม
“แตถึงจะยากยังไง หนูก็เชื่อวาหลวงพอตองชวยไดคะ ไมงั้นเจาหมีเขาคงไมลงทุนไป
เขาฝนหนู หลวงพอชวยหนูดวยนะคะ ไดโปรดเถอะคะ” หลอนวิงวอน
“เอาละ ชวยก็ชวย เจาหมีจะไดไมเสียหนา หนูสวดมนตเปนไหมละจะ สวดอิติปโสได
หรือเปลา”
“สวดไมเปนคะ แลวก็สวดไมไดดวย เพราะศาสนาหนูเขาหาม”
“แลวศาสนาของหนูมีสวดมนตหรือเปลา”
“มีคะ กอนละหมาดเราตองสวดมนต”
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“ถาอยางนั้น ก็สวดไปตามที่ศาสนาของหนูสอนก็แลวกัน พอสวดเสร็จ ก็ใหตั้งใจแผ
เมตตาใหเจากรรมนายเวร ออ ถาหลวงพอจะใหพระบรมฉายาลักษณของในหลวงรัชกาลที่
๕ หนูไวบูชาจะไดหรือเปลา ศาสนาเขาหามไหม”
“ไมหามคะ ถาเปนในหลวงเขาไมหาม แตถาเปนพระถึงจะหามคะ”
“งั้นก็ดีแลว หลวงพอจะใหหนูไปหนึ่งแผน หนูเอาไปใสกรอบไวบูชานะ แลวก็
อธิษฐานขอพระบารมีของพระองคใหชวยปกปองคุมครอง ปฏิบัติตามที่หลวงพอบอกมานี่นะ
ไมเกินสองเดือนรับรองรูผ ล หนูจะทําไดไหมละ”
“ไดคะหลวงพอ หลอนรับคําแข็งขัน แลวดูเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได จึงพูดขึ้นกับ
ทานเจาของกุฏิวา
“หลวงพอคะ หนูมีอะไรบางอยางจะสารภาพกับหลวงพอคะ”
“มีอะไรละจะ จะสารภาพอะไร”
“คือหนูยอมรับวา กอนหนานี้หนูไมเคยนับถือพระเลยคะ ไมใชวาเพราะหนูนับ
ถือศาสนาอิสลามหรอกนะคะ แตเพราะหนูไมเคยเห็นพระดี ๆ สักคนเดียว
เมื่อกอนนีบ้ า นหนูอยูติดกับวัดลุม หนูเห็นพระวัดนั้นเปดเพลงเตนร็อคกันทุกวัน หนู
เคยโผลหนาตางไปจองดูหมายจะใหพวกเขาอาย แตนอกจากจะไมอายแลวเขายักกวักมือ
เรียกหนู บอก “โยมมาเตนดวยกันไหมละโยม” หนูก็ดาไปวา ขอโทษนะคะหลวงพอ อยาหา
วาหนูหยาบคายนะคะ” หลอนหยุดเลา กลาวคําขอโทษ แลวจึงเลาตอ
“หนูก็ดาไปวา “ไอพระบา ไอพระลามก” หนูดาอยางนี้บาปไหมคะหลวงพอ” หลอน
ถาม
“ถาจะบาปพระพวกนั้นทานก็บาปกวาหนูแหละ เปนพระเปนเจาไปทํางั้นไดยังไง”
ทานพระครูตําหนิติเตียน
“นั่นสิคะ พอหนูดา ปะหนูไดยินเลยมาชวยดาอีกคน แลวปะยังขูวาจะบอกตํารวจ
พวกเขาก็เลยเลิกเตน วันตอ ๆ มา เวลาเขาจะเตนกันเขาก็จะปดหนาตางมิดชิด ไดยินแต
เสียงเพลงดังออกมา ปะหนูเขาเกลียดพระมากเลยคะหลวงพอ ปะวา “พวกพระนะเกงอยู
สองอยางเทานั้น คือดูหมดกับใหหวย นอกนั้นไมไดเรื่องซักอยาง”
“แตพระวัดนี้ไมไดเปนอยางที่ปะหนูวานะ เมื่อกอนหลวงพอก็เคยดูหมอเหมือนกัน
แตเลิกไปรวมยี่สิบปแลว สวนเรือ่ งใหหวยหลวงพอไมเคยทํา วันหลังหนูชวนปะมาดวยซีหนู
บอกหลวงพอใหมาพิสูจนวา พระวัดนี้ไมเหมือนวัดอื่น นะหนูนะ”
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“ปะคงไมมาหรอกคะ เพราะเขาเครงศาสนามาก ไปประกอบพิธฮี ัจญที่เมืองมักกะฮ
ทุกป นี่ถาปะรูวาหนูมาวัดคงโกรธนาดูเลย” แลวหันไปกําชับเพือ่ นสาววา “นิด เธอตองปด
เปนความลับนะ หามบอกปะฉันเปนอันขาด”
“ตกลง แตเธอตองใหสินบนฉันนะ” เพื่อนหลอนวา
“หลวงพอคะ คนที่นับถือศาสนาพุทธ เขาชอบเรียกสินบาท คาดสินบนอยางนี้หรือ
คะ” สาวมุสลิมถามทานพระครู
“ก็ไมทุกคนหรอกหนู ที่เขาดี ๆ ก็มี แตหนูอาจจะโชครายสักหนอยที่มาเจอแบบนี”้
“แหม หลวงพอ หนูพูดเลนตางหากละคะ” คนเปนพุทธแกตัว
“แตถาไดจริง ๆ ก็ดีใชไหมละ” ทานพูดแทงใจดํา
“ก็ดีเหมือนกันคะ โธ หลวงพอคะ ใครบางไมอยากไดเงิน” หญิงสาวพูดตรง ๆ เพราะ
ไมมีเหตุผลอะไรที่จะตองพูดออมคอม
“เสร็จธุระแลวหนูถือโอกาสลาหลวงพอละคะ” หลอนเอยปากลาหากมิไดกราบ ดวย
เกรงจะขัดตอคําสอนในศาสนาของตน สวนเพือ่ นหลอนกราบทานพระครูสามครั้งแตมิไดเอย
ปากลา ผูหญิงสองคนลุกออกไปแลวผูชายหนึ่งคนก็ถามขึ้นวา
“เปนไปไดหรือครับหลวงพอที่สุนัขจะไปเขาฝนคน”
“โยมไมเชื่อใชไหม” ทานเจาของกุฏยิ อนถาม
“เชื่อครับ แตก็อยากไดรับคํายืนยันจากหลวงพอเพื่อความมั่นใจ” บุรุษนั้นตอบ
“ถาอยางนั้นอาตมาก็ขอยืนยันวา เจาหมีมันไปเขาฝนแมหนูคนนั้นจริง ๆ โยมอาจจะ
สงสัยวามันเปนหมาทําไมถึงทําได ที่มันทําไดเพราะชาติทแี่ ลวมันเกิดเปนคน ญาติโยมอยาก
รูเรื่องราวของเขาหมีไหมละ อาตมาจะเลาใหฟง อยากฟงไหม”
“อยากฟงคะ”
“อยากฟงครับ” สตรีและบุรุษที่นั่ง ณ ที่นั้นตอบพรอมกัน ทานเจาของกุฏจิ ึงวา
“ตกลง เมื่ออยากฟง อาตมาก็จะเลา แตกอนอื่นญาติโยมจะตองเชือ่ เรื่องภพชาติ เรือ่ ง
การเวียนวายตายเกิดวา เราตองเวียนตายเวียนเกิดกันไมรูวากี่รอยกี่พันชาติ เกิดเปน
มนุษยบางเปนเดรัจฉานบาง เปนเทพยดาบาง แลวแตกรรมที่ทํา เรื่องการเวียนวายนี้
มีหลักฐานปรากฏชัดเจนในคัมภีรพระไตรปฎก ญาติโยมคงจํากันไดวา ในวันเพ็ญเดือน
วิสาขะ ซึ่งเปนวันที่พระพุทธองค ตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้น ขณะทรงบําเพ็ญ
เพียรอยูภายใตตนอัสสัตถพฤกษ
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ในยามตนทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือทรงระลกชาติแตหนหลังได อันนี้
เปนหลักฐานยืนยันวาการเวียนวายตายเกิดนั้นมีจริง เราไมไดเกิดหนเดียวตายหนเดียวอยาง
ที่พวกวัตถุนยิ มเขาเชื่อกัน แตทีนี้ทาํ ไมบางคนถึงระลึกชาติได ทําไมบางคนระลึกชาติไมได
อันนี้ก็ขึ้นอยูก ับระยะเวลาที่เขาไปเกิด เชน สมมุติวา นาย ก. ตายไปตกนรก พอหมดกรรม
จากนรก ก็ไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน จากสัตวเดรัจฉานมาเกิดเปนมนุษยอีก ถาเปนอยางนี้
เขาจะระลึกชาติไมได คือจําชาติที่เคยเกิดเปนนาย ก. ไมได เพราะระยะเวลาที่จะมาเปน
มนุษยอีกนัน้ มันถูกคั่นดวยการไปเกิดในนรกกับไปเกิดเปนเดรัจฉาน
ทีนี้สมมุตอิ ีกคนหนึ่ง สมมุติวานาย ข. เกิดเปนมนุษย พออายุไดยี่สิบป ก็ตายเพราะ
อุบัติเหตุหรืออะไรก็แลวแต เมื่อตายก็ไดไปเกิดเปนมนุษยอกี เมื่อเขาเริ่มรูประสา เขาจะจํา
ชาติที่แลวของตัวได เพราะชวงของระยะเวลาที่เกิดเปนมนุษยมันสั้นและตอเนื่องกัน จึงทําให
เขาจําอดีตได เปรียบเทียบใหใกลตัวเขามาอีก เชน อยางกับตัวเรานี่นะ เหตุการณที่เกิดกับ
ตัวเราเมื่อวานนี้ กับเหตุการณที่เกิดกับตัวเราเมื่อยี่สิบปที่แลว โยมคิดวาโยมจะจะอันไหนได
ที่เกิดเมื่อวาน หรือที่เกิดเมื่อยี่สิบปทแี่ ลว”
“ที่เกิดเมื่อวานคะ” สุภาพสตรีผูหนึ่งตอบ
“ถูกแลว เราจะจําสิ่งที่ใกลตัวไดกอนสิ่งที่ไกลตัว ทีนี้ในกรณีของเขาหมีก็เหมือนกัน นี่
อาตมาเคยสัมภาษณมันแลวนะ มันรูภาษาคน เพราะชาติทแี่ ลวมันเคยเกิดเปนคน เพียงแต
มันพูดไมไดเทานั้น”
“ในเมื่อมันพูดไมได แลวหลวงพอสัมภาษณมันไดยังไงละครับ” บุรุษหนึง่ สงสัย
“โยมอยากรูจริง ๆ หรือวาทําไมอาตมาถึงพูดกับมันรูเรื่อง ทัง้ ๆ ที่มันพูดไมได
“อยากรูครับ” เขาตอบ
“ไมยากหรอกโยม เพราะถึงมันจะพูดไมได แตเราก็ไมจําเปนตองใชภาษาพูด อาตมา
ใชภาษาจิตสัมภาษณมนั อยาลืมนะ ภาษาจิตนี่เปนภาษาสากล ถาตางคนตางฝกจิต
จนถึงขั้นสือ่ สารกันได ถึงจะตางชาติตางภาษาก็คุยกันรูเรื่อง ถาโยมอยากพิสูจนเรื่องนี้
ก็ตองพยายามฝกจิตดวยการเจริญวิปสสนากรรมฐาน ถาจิตถึงขั้นนะ โยมก็จะสามารถพูดกับ
คนตางชาติได”
“แบบนี้ก็แปลวา เจาหมีมันตองฝกจิตดวยใชไหมครับ มันถึงคุยกับหลวงพอรูเรือ่ ง”
บุรุษนั้นถามอีก
“เปนเดรัจฉานทําอยางนั้นไมไดหรอกโยม เพราะการเกิดเปนเดรัจฉาน ถือวาเกิด
ในอบายภูมิ หมดโอกาสที่จะประกอบกุศลกรรม แตทีนี้ที่เจาหมีมันทําได เพราะมันมี
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“สัญญา” คือการจําไดหมายรู มันมีสัญญาติดตัวหลงเหลือมาจากชาติที่เปนมนุษย จึง
สามารถฟงภาษามนุษยไดรูเรื่องทั้งที่พูดไมได มันก็เปนเรื่องแปลกนะ แปลกแตจริง”
“แลวมันเลาใหหลวงพอฟงวายังไงบางครับ” คนถามอยากรู
“มันเลาวา เมื่อชาติทแี่ ลวกอนที่มนั จะมาเกิดเปนสุนัข มันเกิดเปนมนุษยแลวก็เปน
มรรคทายกของวัดนี้มากอน และทีต่ องมาเกิดเปนสุนัข เพราะกรรมที่มนั ชอบไปเรีย่ ไรเงินคน
เขามาทําบุญ เรี่ยไรเกงมาก แตตวั เองไมเคยเรี่ยไรตัวเองเลย
แมมันจะทําบุญแตก็เปนเงินของคนอืน่ ไมใชเงินของตัวเอง ในที่สุดมันก็เลยตองมา
เกิดเปนสุนัข แตเรื่องกรรมมันซับซอนนะโยม มันซับซอนมาก เจาหมีมันจะตองมีกรรมอื่นมา
สงผลดวย บวกกับกรรมที่ไปเอาเงินคนอื่นมาทําบุญ จึงทําใหตองมาเกิดในอบายภูมิ คือมา
เกิดเปนสัตวเดรัจฉาน มันไมไดเกิดที่วัดนี้หรอก แตหลานชายของอาตมาเอามันมาจากบาน
เขาซึ่งอยูคนละอําเภอ พอมันมาอยูที่วัดนี้มันก็จําได เพราะเคยอยูมาแตครั้งอดีตชาติ”
ทานไมไดบอกพวกเขาวากอนที่มันจะมาเกิดเปนมรรคทายก ไดเกิดเปนทหารคน
สนิทของทานในชาติที่ทา นเปนแมทัพ ที่ไมบอกเพราะไมเห็นความจําเปนที่จะตองบอก คนที่
เขาไมเชื่อเรื่องอยางนี้จะพากันคิดวาทานเพี้ยน
“เอาละ ยุติเรื่องเจาหมีกันไดแลว และอาตมาก็อยากจะบอกกับญาติโยมวา ถาใคร
อยากระลึกชาติไดก็ใหหมั่นเจริญกรรมฐาน ถาระลึกชาติไดเมื่อไหร เมื่อนั้นโยมจะรู
วา การเวียนวายตายเกิดนั้นมันเปนทุกข ไมวาจะเกิดเปนอะไรก็ทุกขทั้งนั้น อาตมาตั้ง
จิตอธิษฐานไวเลยนะวาขออยาใหตองเกิดอีก จะเกิดเปนมนษยหรือเปนเทวดาก็ไมตองการ
ทั้งนั้น แตกน็ ั่นแหละ ถากรรมยังไมสิ้นก็จําเปนจะตองเกิดอีก ไมวาจะอยากเกิดหรือไมอยาก
ก็ตาม เอาละ ใครมีอะไรจะปรึกษาหารือก็เชิญ”....
มีตอ........๗๒
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