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๗๔...
เวลาสิบเอ็ดนาฬิกา ทานพระครูเชื้อเชิญบรรดา “ผูมีใบหนาอันเปอนทุกข” ไป
รับประทานอาหารที่โรงครัว ตัวทานเองกําลังจะขึ้นไปตอบจดหมายยังกุฏิชั้นบน เถาแกเส็ง
กับคนขับแท็กซี่ประคองชายสูงอายุรางผอมบางเขามาในกุฏิ คนทั้งสามกราบทานเจาของกุฏิ
สามครั้ง แลวคนที่อาวุโสที่สุดในที่นั้นก็กลาวขึ้นวา
“หลวงพอครับ จําเถาแกบก นองชายผมที่ขายทองอยูเยาวราชไดไหมครับ หลวงพอ
เคยเลาวาเคยพาลูกศิษยเขาไปซื้อทอง” ทานพระครูนึกอยูประเดี๋ยวหนึ่งจึงตอบวา
“จําไดสิ แตอาตมาไมพาพวกเขาเขาไปซื้อนะ เขาพากันเขาไปเอง อาตมายืนรออยู
หนาราน แลวเถาแกเจาของรานเขานิมนตเขาไปดื่มน้ําชาแถมถวายเงินมาสรางโบสถอีกสอง
พันบาท” ทานเลาเหตุการณเมื่อยี่สิบกวาปกอนโนน
“เปนไง เดี๋ยวนี้โยมเตี่ยสบายดีหรือ” ทานหมายถึงเถาแกบกผูซึ่งพูดกับทาน ในสมัย
ที่ทานเปนเด็กวา “วังนี้ลื้อเลียกอั๊วะไอเจกบา วังหนาลื้อตองเลียกอั๊วะวาเตี่ย” ยังจําเพลง
โปรดที่ทานแตงขึ้นลอเลียนฝายนั้นได “เจกบกตกน้ําตาย เมียรองไหเสียดายเจกบก”
“โยมเตี่ยไหนครับ” เถาแกเส็งถามงง ๆ เพราะหากทานจะหมายถึงบิดาของเขาก็คง
เปนไปไมได ในเมื่อเตี่ยของเขาไดลาจากโลกนี้ไปนานนับสิบปแลว
“ก็โยมเตี่ยของอาตมาไงละ โยมเตี่ยบกนะ”
“ออ นี่ไงครับ ผมพามากราบหลวงพอดวย” ทานเจาของกุฏเิ พงพิศดูบุรษุ รางผอมบาง
ตรงหนา จึงพบวาเขาไมไดผอมอยางเดียว หากซูบซีดไรชีวิตชีวา ไมตางไปจากซากศพ
ภาพผูชายวัยกลางคนรางกํายําล่ําสันที่ทานคุนหูคุนตาในวัยเด็กไมมีหลงเหลืออยูในตัวบุรุษผู
นี้
“โยมเตี่ยทําไมถึงผอมอยางนี้ละ” ทานทัก
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“ทางไมตองเลียกอั๊วะวาเตี่ยก็ลาย เลียกไอเจกบกอยางเลิมก็ลาย” บุรุษรางผอมบาง
พูดเสียงแหบเครือ
“หมอเขาบอกเปนมะเร็งลําไสครับหลวงพอ เขาไมรับรักษาแลว ผมก็เลยชวนมาหา
หลวงพอ ยังไง ๆ ก็ยังดีกวาอยูกรุงเทพฯ หมอเขาใหเวลาอีกสามเดือน ผมก็เลยเกิดความคิด
วาในชวงสามเดือน ถาเขามาอยูวัดก็อาจจะไดบญ
ุ กุศลติดตัวไปภพหนา ไมมากก็นอ ย” คน
เปนพี่ชายเลา
“แลวโยมเตี่ยไมคิดถึงลูกหลานหรือ” ทานเจาของกุฏิทดสอบสภาวะทางจิตใจคนปวย
“คิกถึงก็ตองตักใจ ทําไงลายละทาง คงเลาเกิกเลี้ยวก็ตอ งตาย อั๊วะทํางางหนัก
มาตาหลอกชีวิก เหลือเวลาอีกแคสามเลือนก็ขอมาอยูกับพะ ขอยึกเอาพะรักตะ
นะตัยเปงทีพ่ ึ่ง เวลาตายจะลายตายตาหลับ หวงลูกหลานเลี้ยวตายตาไมหลับ”
นองชายเถาแกเส็งวา
“ดีจริงโยมเตี่ยคิดไดยังงี้ดีมาก ๆ เลย เราตองยึดพระรัตนตรัยเปนที่พงึ่ ที่ระลึก เพราะ
นั่นเปนที่พึ่งที่แทจริง ดังพุทธวจนะวา” ทานอัญเชิญพุทธพจนมากลาวใหคนทั้งสามฟงดังนี้
มนุษยเปนอันมาก เมื่อเกิดมีภัยคุกคามแลว ก็ถือเอาภูเขาบาง ปาไมบาง อารามและ
รุกขเจดียบาง เปนสรณะ นั่นมิใชสรณะอันเกษรมเลย นั่นมิใชสรณะอันสูงสุด เขาอาศัยสรณะ
นั่นแลวยอมไมพนจากทุกขทั้งปวงได
สวนผูใดถือเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะแลว เห็นอริยสัจจ คือความ
จริงอันประเสริฐสี่ ดวยปญญาอันชอบ คือเห็นความทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความกาวลวงทุกข
เสียได และหนทางมีองคแปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข
นั่นแหละเปนสรณะอันเกษม นั่นเปนสรณะอันสูงสุด เขาอาศัยสรณะนั้นแลว ยอมพน
จากทุกขทั้งปวงได
“งั้งอั๊วะคิดถูกเลี้ยวใชไหมที่มาหาทาง อั๊วะซําบายเลี้ยว ไมกัวตายอีกตอไปเลี้ยว” เถา
แกบกกลาวอยางยินดี ทานพระครูออกแปลกใจที่เห็นเขาไมทุรนทุรายเชนคนที่เปนมะเร็ง
โดยทั่ว ๆ ไป จึงถามขีน้ วา
“โยมเตี่ยไมปวดหรือ อาตมาเห็นคนเปนมะเร็ง เขาปวดรอง โอย ๆ กัน แทบทั้งนั้น”
“ปวกซีทาง ทําไมจะไมปวก แตทอี่ วั๊ ะไมแสดงอากางทุรงทุรายเพราะทางชวยอั๊วะ”
“อาตมาชวยโยมเตี่ยอยางไรหรือ” ทานเจาของกุฏไิ มเขาใจ
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“ชวยซี ทานชวยอัวะมากจริง ๆ อัว๊ ะถึงอยากมาตายกะทาง เฮียเส็งลื้อชวยอธิบายให
ทางฟงหนอย อั๊วะเหนื่อย..” เขายั้งปากไวทาน ไมเชนนั้นคําวา “ชิกหายเลย” ก็จะตองเล็ดอด
ออกมา ตั้งแตพี่ชายสอนกรรมฐานให เขาลดละ “ผรุสวาจา” ลงไปไดโขทีเดียว
“คืออยางนี้ครับหลวงพอ” เถาแกเส็งอธิบาย
“ตอนที่เขาปวย ผมก็หมั่นไปเยี่ยมเขา ตอนนั้นเขามีอาการทุรนทุรายมากรองโอดโอย
จนถูกนางพยาบาลดุเอาบอย ๆ ลูกหลานไปเยี่ยมก็ดาจนพวกเขาไมไปเยี่ยม พอพวกเขาไม
ไปก็ดาอีก ผมก็เลยคอย ๆ สอนกรรมฐานใหวันละเล็กละนอย เริ่มตั้งแตใหฝกกําหนด “ปวด
หนอ ปวดหนอ” เขาก็พยายามทําตาม พออาการปวดทุเลาลง ผมก็ใหเขาหัดกําหนด พองยุบ เรียกวาเรียนกรรมฐานบนเตียงคนไขเลยแหละครับ เขาก็ทําตามและก็รูสึกดีขึ้นเรื่อย ๆ
ลูกหลานมาเยี่ยมก็เลิกดา
เขาอยูโรงพยาบาลสองเดือน หมอเจาของไขก็มากระซิบกับผมวา ควรจะกลับไปอยู
บานเพราะถึงอยางไรก็ไมหาย ไสเนาแลว ผาตัดก็คงไมไดผล ผมก็มาถามเขาวาสมมุติวาเขา
จะมีชีวติ อยูอ ีกสามเดือน เขาอยากจะทําอะไร เขาตอบทันทีวาอยากไปอยูวัดปามะมวง ผมก็
เลยไปขอใหนายสุขเขาพามานี่แหละครับ”
“ถาอยางนั้นก็ไมใชอาตมาชวยหรอก พี่ชายของโยมเตี่ยตางหากที่ชวย” ทานเจาของ
กุฏิไมยอมรับความดีความชอบ
“ทางนั่งแหละชวย เพาะถาทางไมสองกํามะถางใหเฮียเส็ง เฮียเส็งเขาก็มาสองอัว๊ ะไม
ลาย จริงละปาว” เถาแกบกพยายามยัดเยียดความดีใหทานพระครู
“เอาละ จริงก็จริง อาตมาขออนุโมทนากับโยมเตี่ยดวย ยังไง ๆ โยมเตี่ยก็ไมไป
อบายภูมิแลว” ทานเจาของกุฏิแสดงมุทิตาจิตตอเขา เพือ่ ความแนใจวานองชายเถาแกเส็ง
จะตองตายในอีกสามเดือนขางหนาจริงดังที่แพทยบอกหรือไม ทานจึงใช “เห็นหนอ” เขา
ตรวจสอบและก็ไดพบวา บุรุษนี้มี “ทุนเดิม” อยูหกสิบเปอรเซ็นตแลว เหลืออีกสี่สิบ
เปอรเซ็นต ทานจะจัดการใหเถาแกเส็งชวยสิบเปอรเซ็นตดวยการเจริญกรรมฐาน แลวแผ
เมตตาอุทิศสวนกุศลให สวนอีกสามสิบเปอรเซ็นต ทานจะเขา “ผลสมาบัติ” สามวันสามคืน
ชวย “ดีเหมือนกัน เราจะไดชดใชกรรมที่เคยทําไวกับแกสมัยที่เราเปนเด็ก” เจาอาวาสวัดปา
มะมวงคิดในใจ รูสึกยินดีที่จะไดชดใช “หนี้” ที่ทําไวแตครั้งอดีต
“โยมเตี่ย อาตมาถามจริง ๆ เถอะ วากลัวตายหรือเปลา”
“ไมกัว อั๊วะไมกัวตาย แตก็ไมอยากตาย” คนเปนมะเร็งลําไสตอบ
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“แลวถาสมมุติวาโยมเตีย่ จะมีอายุยืนตอไปอีกหาป โยมเตี่ยจะทําอะไร”
“อั๊วะจาปะติบักกํามะถางเหมืองเฮียเส็งเขา จะปาติบักทุกวัง”
“แลวสมมุตนิ ะ สมมุตอิ กี วามีเทวดาจะมาตออายุใหเตี่ยอยูตอไปไดอีกหาป เตี่ยจะเอา
ไหม”
“เทวาลาหนาไหนอีจามาตอใหอั๊วะละทาง แตถามีนะ อั๊วะจะใหเงิงอีหาหมื่ง คิกชาเห
ลี่ยปละหมึ่ง ถาอีกตอลายสองปก็ใหอีสองหมื่ง”
“แหม เตรียมใหสินบนเชียวนะโยมเตี่ย แตเอาเถอะ อาตมาจะบอกเทวดาเขาวาไมให
คิดเงิน ใหตอใหฟรี อยากรูไหมวาเทวดาองคนั้นอยูที่ไหน”
“ไมลู”
“นี่ไง เทวดาองคนี้ไง” ทานชี้เถาแกเส็ง “วิธีการ” ตามที่ “เห็นหนอ” รายงาน เถา
แกบกดีใจเสียนัก มีความรูสึกเหมือนโรคภัยไขเจ็บมลายหายไปในบัดดลนั้น เขากมกราบ
ทานเจาของกุฏิดวยความซาบซึ้งใจ
“ตกลงโยมเถาแกอยูที่นี่เจ็ดวันนะ อยูเปนเทวดาชวยโยมเตี่ยเขาหนอย” ทานบอกเถา
แกเส็ง
“ยินดีครับหลวงพอ แตผมคงจะตองไปเอาเสื้อผา ไมไดเอาชุดขาวมาเพราะคิดวาสง
เถาแกบกเขาแลวก็จะกลับ”
พี่ชายคนปวยวา
“ไมมีปญหาโยม ไมมีปญ
 หา ประเดี๋ยวเบิกของวัดไปใช จะตองกลับไปใหเสียเวลา
ทําไม แลวพวกยาสีฟน แปรงสีฟน ประเดี๋ยวจะใหลูกศิษยเขาจัดการหามาให”
“ครับ อยางนั้นก็ไดครับ งั้นผมจะฝากนายสุขไปบอกคุณกิมงอ เขาจะไดไมหวง” เขา
หมายถึงคนขับแทกซี่มาดวย นายสุขจึงไดโอกาสกราบเรียนทานวา
“หลวงพอจําผมไดไหมครับ ที่เคยมากับเถาแกครั้งที่แลว เดี๋ยวนี้ผมสบายแลวครับ
หลวงพอ หนี้สินก็จัดการใชคืนเถาแกเขาหมดแลว รถแท็กซี่ที่ใชขับหาเงินทุกวันนีก้ ็เปนของ
ตัวเอง ไมตอ งเชาเขาแลว ผมดีใจ ภูมิใจที่เปนพลเมืองดี หากินดวยความซื่อสัตยสุจริต
ถาเถาแกเอาผมเขาคุกตั้งแตตอนนั้น ผมก็คงกลายเปนไอมหาโจรไปแลว คุกไมได
ชวยใหคนเปนคนดีนะครับหลวงพอ เทาที่ผมเคยเห็น คนดี ๆ ไปติดคุก ออกมา
กลายเปนคนชั่ว แลวคนชั่วไปติดคุก ออกมายิ่งชั่วหนักเขาไปอีก ผมวากิจการคุกนี่
เลิกไดแลวนะครับ สูเอาคนชั่วมาเขาวัดดีกวา ยังพอจะมีโอกาสกลับเนื้อกลับตัวเปน
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คนดีไดบาง” คนขับแท็กซี่พูดเสียยืดยาวสมกับที่มีโอกาสไดพูด ทานพระครูชอบอกชอบใจ
กับขอเสนอแนะของเขา จึงชมวา
“เออ เขาที ความคิดของโยมเขาที ถาอาตมามีโอกาสไดคุยกับทานนายก จะลอง
เสนอทานดูนะ” ทานพูดยิ้ม ๆ
“นี่ทานขาวกันมาหรือยัง คุยกันจนเพลิน ไปรับประทานอาหารกันเสียกอนดีกวานะ
เชิญที่โรงครัวเลย สมชายมานี่หนอย” ทานเรียกหาศิษยวัด
“พาโยมเขาไปรับประทานอาหาร เสร็จแลวพาไปหาที่พัก ใหพักหองเดียวกันนะ จะ
ไดชวยดูแลคนปวย ใหโยมเถาแกชวยดูแลโยมเตี่ย” ทานจําตองอธิบายใหแจมแจง มิฉะนั้น
ศิษยวัดก็จะเขาใจวาตัวเขาจะตองไปนอนกับบุรษุ ทั้งสองดวย “ขาดเหลืออะไรก็บอกเด็กเขา
นะโยม” ทานบอกสองพีน่ อง
“ขอบพระคุณครับหลวงพอ” เถาแกเส็งพูดพรอมกับยกมือไหวหนึ่งครั้ง
“ผมเลยถือโอกาสกราบลาหลวงพอเลยนะครับ” คนขับแท็กซี่กลาวลา หากเขาอิ่มขาว
แลวมาลาก็จะตองรอคิวอีกนาน
“เจริญพร แลวเมื่อไหรจะมาเขากรรมฐานละ” ทานเจาของกุฏิถาม
“ผมปฏิบัติทกุ วันเลยครับ เรียนมาจากเถาแก” เขาบอก
“ผมจะเปดบานเปนสํานักปฏิบัติแลวนะครับหลวงพอ เดี๋ยวคนโนนมาใหสอน เดี๋ยว
คนนี้มาใหสอน” คนชือ่ เส็งรายงาน
“ดี ถาทําอยางนั้นไดถือเปนกุศลมหาศาลทีเดียว ไมมีอะไรจะดีไปกวากรรมฐานอีก
แลว สรางโบสถเจ็ดหลังก็ยังไดบุญไมเทาการปฏิบัติกรรมฐาน แลวก็ไมตองเสียเงิน
เสียทองอีกดวย”
คนทั้งสามลุกตามนายสมชายออกไปแลว
บรรดาผูมีใบหนาอันเปอนทุกขก็พากัน
ทยอยเขามา เจาอาวาสวัดปามะมวงจึงไมมีเวลาขึ้นไปตอบจดหมายชวงเพล
เวลาตีสอง ทานพระครูจําตองพักการเขียนหนังสือเพราะตองพักผอนหลับนอน ทานรู
วาหากตรากตรํากับงานมากเกินไป สังขารรางกายก็จะทรุดโทรมเร็วกวาปกติ แมเครื่องจักร
ก็ยังตองหยุดพัก นับประสาอะไรกับคนซึ่งมีเลือดเนื้อและชีวติ
ยังไมทันที่ทานจะหลับ เสียงคุนหูก็ดังขึ้นวา “จะบอกยาแกโรคมะเร็งลําไสใหเอาไหม
มะเร็งกะเพาะ มะเร็งลําไส ใชยานี้ได”
“ไปไดตํารามาจากไหน” ทานถามในใจ
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“ผีบอก” เสียงนั้นตอบ
“ผีที่ไหน”
“ที่ไหนก็อยารูเลย แตรับรองวาหาย บอกคนหายมาหลายรายแลว”
“แลวรายนี้จะหายไหม ที่มาเมื่อตอนเพลนะ” ทานทดสอบเสียงประหลาดวาจะรูจริง
หรือไม
“หายพันเปอรเซ็นต ก็ทา นจะเขาผลสมาบัติชว ยเขาไมใชหรือ”
“ถากินยาแลวไมตอ งชวยไมไดหรือ”
“รายอื่นได แตรายนี้ไมได”
“ทําไมไมได”
“ก็ทานลั่นวาจาไปแลว ถาไมทําตามนั้น ทานก็เสียสัจจะนะซี”
“งั้นก็บอกมา”
“บอกแลวตองลุกขึ้นจดไวนะ ไมงนั้ ตอนเชาลืมหมดไมรูดวย”
“ตองจดสิ อาตมาตองจดไวเปนหลักฐานอยูแลว ถาไมเปนอยางที่บอกจะไดปรับ จะ
ใหปรับที่ใครละ”
“ปรับตัวเองนั่นแหละ เอาละนะ จะบอกละ จําใหแมน ๆ นะ ยาแกโรคมะเร็งที่วานีก้ ็
คือ ใชกลวยน้ําวาดิบมาหั่นตามขวาง หั่นทั้งเปลือกนะ จําไดหรือเปลา กลวยน้ําวานะ กลวย
อื่นไมได แลวก็ตองดิบ ๆ สุกไมไดอีกเหมือนกัน ไมตองปอกเปลือก นํามาหั่นเปนแวนบาง ๆ
แลวนําไปผึ่งแดดใหแหง จางรายขายยาบดใหละเอียด เวลาจะกิน ใหชงกับน้ํารอนเหมือนชง
ชา ดื่มวันละหลาย ๆ ครั้ง ยิ่งมากครั้งเทาไหร ก็ยิ่งดี เอาละลุกขึ้นไปจดไดแลว”
“จะไปแลวหรือ อยูคุยกันกอนซี” เมื่อไมมีเสียงตอบ ทานจึงลุกขึ้นมาจด เสร็จแลวจึง
จําวัด
วันรุงขึ้น หลังจากฉันภัตตาหารเชาเสร็จ เจาอาวาสวัดปามะมวงจึงพูดกับนายสมชาย
และนายขุนทองวา
“ตั้งแตพรุงนีเ้ ปนตนไป ฉันจะงดรับแขกสามวัน”
“หลวงพอจะไปไหนหรือครับ” นายสมชายถาม
“จะเขาผลสมาบัติ ใหเธอยายไปอยูกับพระบัวเฮียวชั่วคราว แลวใสกุญแจขังฉันไว
ขางบน หามเยี่ยมหามประกัน จนกวาจะครบสามวัน”
“แลวถามีแขกมาหาละฮะ” หลานชายถาม
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“ก็บอกไปตามนี้ อยาลืมนะ หามใครขึ้นไปรบกวนเปนอันขาด ไมวากรณีใด”
“แลวถาเกิดไฟไหมละฮะหลวงลุง” หลานชายเปนหวง แตกลับถูกนายสมชายตําหนิติ
เตียน
“นั่นปากหรือ ที่พูดนะปากหรือ”
“ถาไมใชปากแลวจะเอาอะไรพูดละ พี่นี่ถามแปลก หรือวาพี่เอาตูดพูดได” นาย
ขุนทองยอน
“นี่พอที ๆ อยามาทะเลาะกันตอหนาตอตาขา” ทานพระครูปราม
“ก็เขามาวาหนูกอนนี่ฮะ” หลานชายยังไมยอมหยุด
“ก็ปากเอ็งมันดีนักนี่ พูดอะไรออกมาแตละทีฟง ไดเสียเมื่อไหร” นายสมชายก็ไมยอม
แพเชนกัน
“เอาละ ๆ พอกันทั้งคูน นั่ แหละ ขุนทองเอ็งไมตอ งหวงขาหรอก ถาไฟมันจะไหมก็ให
มันไหม เอ็งขนของของเอ็งออกไปก็แลวกัน แลวก็ไมใชมัวแตขนของจนลืมขนตัวเองออกไป
ละ” ทานบอกหลานชาย
“แตหนูหวงหลวงลุงนี่ฮะ” ชายหนุมวา
“เออนา ไมตองหวงขาหรอก รับรองขาไมถูกไฟคลอกตายหรอกนา ดวงขาจะไมตอ ง
ตายดวยไฟ ออ สมชายเธอจัดการปรุงยาใหโยมนองชายเถาแกดวยนะ” แลวทานจึงบอก “ยา
ผีบอก” แกศิษยวัด
“เอาละ เดี๋ยวไปจัดการตามที่สั่งก็แลวกัน สมชายเธอเปนคนเก็บลูกกุญแจไว เก็บใหดี
ๆ นะ ใครขอไมตอ งใหบอกวาฉันสัง่ ” ทานไวใจนายสมชายมากกวา เพราะหลานชายนั้นหาก
ได “สินบน” ก็ใจออนใจเปลี้ยตามนิสัยของคนที่งกมาตั้งแตกอ นเกิด
สังการเสร็จทานก็ลงมือตอบจดหมาย คิดวาตอบไปอีกสองสามฉบับกอนลงรับแขกก็
ยังดี เจาอาวาสวัดปามะมวงไมเคยหายใจทิ้ง!
มีตอ........๗๕
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