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๗๕...
วันรุงขึ้น หลังจากฉันภัตตาหารเชาแลว เจาอาวาสวัดปามะมวงก็อธิษฐานจิต เขาผล
สมาบัติเปนเวลาสามวันสามคืน และจะไปออกในวันอาทิตย แรม ๘ ค่ํา เดือน ๙ ซึง่ ตรงกับ
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๗
ที่กุฏิชั้นลาง บรรดาผูมใี บหนาอันเปอนทุกข เมื่อไดรับการบอกเลาจากนายขุนทองก็
พากันกลับไปดวยความผิดหวัง บางคนก็ตําหนิทานในใจวา “ไมทําหนาที่ของพระ” ทั้งที่
ความจริงแลวพระก็มิไดมีหนาที่รับแขกแตประการใด ในพระวินัยก็ไมไดบัญญัตไิ ววาพระมี
หนาที่รับแขก
สวนคนที่ไมมีความเกรงใจก็ถึงกับดาใหนายขุนทองไดยิน หลานชายทานพระครูจึง
ตองอดทนอดกลั้นอยางที่สุด เขาไดเห็น “ธาตุแท” ของคนบางคน ที่พอไมไดดงั ใจก็แสดง
ความหยาบคายรายกาจออกมา นึกถึงถอยคําของหลวงลุงที่มักจะพูดเสมอ ๆ วา “ผูหญิงที่
นาเกลียดคือ ผูหญิงที่ตามใจตัว ผูชายที่นากลัวคือผูชายที่ไมเกรงใจคน” วันนี้เขาตองผจญ
กับหญิงชายประเภทนี้หลายราย ถึงกับตองทองไวในใจวา “อดทน อดกลั้น อดทน อดกลั้น”
แตก็มิใชวาจะมีแตคนเลวรายไปเสียหมด เพราะคนดีมีคุณธรรมก็มอี ยูไมนอย ซึ่งเมื่อ
พวกเขาไดทราบเรื่องทีน่ ายขุนทองบอกกลาวตางพากันอนุโมทนาสาธุการ “สาธุหลวงพอ
ทานชางมีเมตตาสูงเหลือเกิน ขอใหทานจงมีอายุยืนยาวเถิด เจาประคูน”
วันตอมานายขุนทองก็ตองปวดหัวหนักขึ้น เพราะคนที่มาขอพบหลวงลุงคือคุณหญิง
ปทุมทิพย คนที่แอบแชงในใจวา “ใหแลวเอาคืน มะรืนนีต้ าย” แตก็เปนการแชงทีไ่ มจริงจัง
อะไร คือมิไดประกอบดวยความอาฆาตมาดราย เพราะหากเปนเชนนั้นจริง คุณหญิงก็นาจะ
ตายตามคําแชงของเขาไปแลว
“นี่เธอ ฉันแอบสืบมาแลว ไดเรื่องแลว” คุณหญิงบอกเขาทันที่ที่พบหนา
“ไดเรื่องวายังไงฮะ” คนถามอยากรู
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“ก็ไดเรื่องวามันแอบไปซือ้ บานใหนังนั่นอยู แลวตอนนี้ ตอนนี้...” คนเปนคุณหญิง
รองไหสะอึกสะอื้น
“ตอนนี้เปนไงฮะ” คนอยากรูซัก คุณหญิงใชผาเช็ดหนาซับน้ําตา สั่งน้ํามูกอีกฟูดใหญ
ๆ จึงตอบวา
“มันออกลูกแลว เห็นวาไปออกที่โรงพยาบาลเอกชน ตอนที่เธอเห็นมันคราวนั้นนะ
มันทองไดสามเดือนแลว” คนเลารองไหโฮ ๆ อยางไมอายผีสางเทวดา
“แลวคุณหญิงจะทํายังไงละฮะ” นายขุนทองถาม
“ฉันก็จะมาถามหลวงพอวามันอยูโรงพยาบาลอะไร”
คนพูดไมไดบอกหรือวาได
เตรียมขวดน้ํากรดใสมาในกระเปาถือดวย ถารูตําแหนงแหงที่จะตามไปเอาน้ํากรดสาดหนา
มันทั้งแมทั้งลูกใหสมแคน
“หลวงลุงทานเขาผลสมาบัติสามวันครับ ชวงนี้หามไมใหใครรบกวน มะรืนนี้ตอนเชา
จึงจะออก” หลานชายทานพระครูรายงาน
“ใหฉันพบเดี๋ยวเดียวเอง ฉันจะถามทานนิดเดียวแลวก็จะกลับ ไมอยูรบกวนนาน
หรอก” คนทีต่ ามใจตัวเสียจนชินวา
“ไมไดหรอกฮะคุณหญิง หลวงลุงสั่งไวแลววาหามเยี่ยม หามประกัน” ชายหนุมยืน
กราน
“ทําไมทานตองเขาสมาบัติดวยละ”
“เพื่อชวยเถาแกคนหนึ่งนะฮะ เถาแกแกเปนมะเร็งลําไส จะตองตายภายในสามเดือน
หลวงลุงเลยจะชวยตออายุให
“โอย เหลวไหลไรสาระสิ้นดี เธอไปตามทานแลวกัน เพราะวาเรื่องของฉัน
สําคัญกวา ไปเรียนทานวา คุณหญิงปทุมทิพยมาขอพบ”
“ไมไดหรอกฮะคุณหญิง ไมไดจริง ๆ ฮะ หนุมวัยยี่สิบเอ็ดยังคงปฏิเสธ คุณหญิงจึง
เปดกระเปาถือ หยิบธนบัตรใบละรอยสองใบออกมาจากกระเปาสตางคสงใหชายหนุม นาย
ขุนทองไมยอมรับเพราะกลัวคนใหจะเอาคืนเหมือนคราวที่แลว
หากก็พูดเสียงออนลงวา
“กุญแจไมไดอยูที่หนูหรอกฮะ”
“แลวอยูที่ใครละ” คุณหญิงถามอยางหงุดหงิด
“อยูที่พี่สมชายฮะ”
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“งั้นก็ไปเอามา บอกวาคุณหญิงปทุมทิพยสั่ง” คนเปนคุณหญิงบัญชา ลืมไปวาที่นี่เปน
วัด ไมใชบานของเธอเอง
“เขาไมใหหรอกฮะ ยังไง ๆ ก็ไมให” ชายหนุมบอกอยางรูนสิ ัยของ “ลูกพี่”
“ไมใหก็ใหมันรูไป มันอยูที่ไหนไปตามมาพบฉันหนอย” คนเปนคุณหญิงแสดงอํานาจ
และเรียกศิษยวัดวา “มัน”
“หนูตามใหไดฮะ แตเขาจะมาหรือไมมาหนูไมทราบ แลวก็บงั คับเขาไมไดดวยฮะ” วา
แลวก็ลุกขึ้นไปตามนายสมชายที่กุฏิพระบัวเฮียว เมื่อเขาลุกออกไป ที่กุฎิทานพระครูจึงมี
คุณหญิงนั่งอยูเพียงผูเดียว
“ทานพระครูอยูหรือเปลาครับ” ชายผูหนึ่งเขามาถาม เขามากับสตรีผูหนึ่ง อายุ
ประมาณยี่สิบเศษ
“อยู แตทานไมลงรับแขก” คุณหญิงบอก รูสกึ ขัดเคืองที่ชายหญิงคูนี้ไมรูวาเธอเปน
คุณหญิง ความที่อยากจะแสดงตัวจึงถามเขาวา
“เธอสองคนไมเคยดูทีวีหรือไง หรือวาที่บานไมมีทีว”ี ถามอยางเหยียด ๆ บุรุษทีม่ า
กับคูหมั้นสาวรูสึกไมพอใจกับหญิงสูงอายุคนนี้เรียกเขาวา “เธอ” ราวกับวาเขาเปนคนขับรถ
ของหลอน ตัวเขาเพิ่งจบด็อกเตอรมาจากอังกฤษแลวก็เปนอาจารยสอนมหาวิทยาลัย คูหมั้น
ของเขาก็จบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน ที่มาหาทานพระครู ก็เพื่อจะใหทานหา
ฤกษแตงงานให
“มีครับ ที่บา นผมมีทีวีสดี วย ซื้อมาจากอังกฤษ” ด็อกเตอรหนุมถือโอกาสคุยทับ จะมี
สักกี่คนกันเชียวที่มีโทรทัศนสีดู
“แลวพวกเธอไมเคยเห็นฉันในทีวีหรือไง” เธอถามอีก ก็พยายามติดตามรัฐมนตรีไป
ทุกงานเพื่อจะใหใคร ๆ ไดรูจัก โดยเฉพาะเวลาออกทีวี “ไมเคยครับ ผมกับคูหมัน้ เพิ่งกลับ
จากอังกฤษ เมื่อเร็ว ๆ นี้ แลวก็กําลังยุงเรื่องเตรียมการแตงงาน เลยไมมีเวลาดูทีวี”
“ออ” ไดยินวาคนคูนี้เพิง่ กลับจากอังกฤษ คุณหญิงจึงถือโอกาสคุยบาง” ฉันก็เคยไป
อังกฤษหลายครั้ง ไปเยี่ยมลูก เคยไดยินชื่อคุณหญิงปทุมทิพย ภรรยาทานรัฐมนตรีผดุงเดช
หรือเปลา ฉันนี่แหละ” เธอคิดวาคนทั้งสองจะตอง ยินดีปรีดาที่ไดรูจักคุณหญิง หากก็ตอง
ผิดหวัง เมื่อฝายนั้นพูดวา
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“ผมไมเคยไดยินชื่อมากอนเลยครับ โดยเฉพาะรัฐมนตรีเมืองไทย เราเปลี่ยนรัฐมนตรี
บอยเสียจนจําไมไดวาใครเปนใคร” ฟงแลวคุณหญิงอยากจะรองกรี๊ด พอดีกับนายขุนทอง
เดินเขามา
“พี่สมชายไมอยูหรอกฮะคุณหญิง หลวงพีบ่ อกวาไปซือ้ ของที่ตลาดกับแมครัวตั้งแต
เชา หนูก็ลืมสังเกตวารถไมอยู”
“แลวกุญแจละ มันฝากกุญแจไวหรือเปลา”
“เปลาครับ เขาเอาไปดวย”
“แหม รายจริง ๆ แลวนีฉ่ ันจะตองรออีกกีช่ ั่วโมงกันนี่”
“คุณหญิงคอยมาวันอื่นดีไหมฮะ มาวันที่ ๑๑ ก็ได ทานกําหนดออกจากสมาบัตวิ ัน
นั้น”
“โอย ฉันรออีกไมไหวแลว เอาอยางนี้แลวกัน เธอรูจ ักพระเกจิอาจารยดัง ๆ ของ
จังหวัดนี้หรือเปลา ฉันจะไดไปหา ใหทานชวยดูใหยิ่งเปนพระอรหันตกย็ ิ่งดี” นายขุนทอง
แอบเถียงในใจวา
“โอย ถาทานเปนพระอรหันตจริง ทานก็ไมมาสนใจเรื่องบา ๆ บอ ๆ อยางนี้หรอก
คุณหญิง” แตปากเขากลับพูดวา “หนูไมรูจักหรอกฮะ”
“อะไร เรื่องแคนี้ก็ไมรู เธอนี่แยจริง งั้นฉันไปถามคนขับรถของฉันก็ได ไมนาเสียเวลา
มาเลยกู” เธอบน คนเปนด็อกเตอรกับคนจบปริญญาโทรูสึกสังเวชใจใน “กายกรรม” และ
“วจีกรรม” ของคนเปนคุณหญิง หากก็มิไดพูดอะไรออกมา นายขุนทองเสียอีกที่ดาไลหลังวา
“อีคนเปนคุณหญิงเพราะผัว” แลวอธิบายใหหญิงชายคูนั้นฟงวา
“พี่รูไหม ยายคุณหญิงนี่อาศัยบารมีผัวถึงไดเปนคุณหญิง ถาผัวไมเปนรัฐมนตรีมีหรือ
จะไดเปน จริงไหมพี่” คนฟงเพียงแตยิ้ม ๆ หากไมยอมออกความเห็น คนพูดจึงเปลี่ยนเรื่อง
ถาม
“พี่มีธุระมาหาหลวงลุงหรือฮะ”
“ครับ ผมจะมาขอใหทานหาฤกษแตงงาน” ฝายชายบอก
“ทานงดรับแขกสามวันฮะ วันที่ ๑๑ พี่มาใหมก็แลวกัน” คนพูดคาดวาคงจะไดรับการ
ตอวาตอขานอีก เชนเดียวกับรายอื่น ๆ หากก็ตองผิดคาดเพราะเขาพูดวา

สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๗๕

Page 4

“งั้นวันที่ ๑๑ ผมจะมาใหมนะครับ” พูดจบก็ลุกออกไป ไมถามเสียดวยซ้ําวาเหตุใด
ทานพระครูจึงไมลงรับแขก
“สาธุ ขอใหคนที่มาหาหลวงลุงนารักเหมือนคนคูน ี้ทุก ๆ คนเถิด เจาประคูน” นาย
ขุนทองแอบตั้งจิตอธิษฐาน
ครูหนึ่งเขาก็ไดยินเสียงรองกรี๊ด ๆ ดังมาจากลานจอดรถ เสียงนั้นแหลมลึกอยาง
ประหลาด ชายหนุมจึงวิ่งไปยังที่มาของเสียง แลวก็พบคุณหญิงปทุมทิพยยืนเตนเรา ๆ สง
เสียงกรี๊ด ๆ อยูขางรถเบนซ ชายวัยกลางคนแตงชุดทหารยศพันตรียืนงงงันอยู
“เกิดอะไรขึ้นหรือฮะ” เขาถามนายทหาร
“ผมก็ไมทราบเหมือนกัน เห็นคุณหญิงทานเดินผานตนปบมา ผมก็เตรียมลงมาเปด
ประตูใหทาน แลวทานก็มายืนรองกรี๊ด ๆ อยางที่คุณเห็นนี่แหละ”
“คุณหญิงฮะ คุณหญิง” ผูชายที่คิดวาตัวเองเปนผูหญิง เขาไปจับตัวคุณหญิงเขยาแรง
ๆ หมายจะใหเธอรูสึกตัว
“วาย อยามาถูกตองตัวขานะ” เสียงแหลมกรี๊ดใส นายขุนทองรูทันทีวา นั่นมิใช
คุณหญิง แตจะเปนใครนัน้ ตองถาม
“ขานะใครละ แกเปนใคร”
“เปนใครก็ชางขา อยากรูจริง ๆ ก็ไมถามหลวงพอซี “วิญญาณ” ในรางของคุณหญิง
ปทุมทิพยตอบ
“บอกเดี๋ยวนี้ไมไดหรือ ทําไมจะตองถามหลวงพอ ทานกําลังอยูในสมาบัติ จะถามได
ยังไง”
“ก็เพราะอยางนี้ซี ขาถึงมาเขานังคุณหญิง หมั่นไสมันตั้งแตวันนั้นแลว แตที่ไมกลาทํา
อะไรเพราะเกรงใจหลวงพอ” แขกเหรื่อที่ตั้งใจจะมาหาทานพระครู เมือ่ เดินผานลานจอดรถ
จึงพากันหยุดดู รวมทั้งด็อกเตอรกับคูหมั้นซึ่งกําลังจะเดินไปที่รถของตน ประเดี๋ยวหนึ่ง
บรรดาแมครัวก็ยกขบวนกันมานําหนาดวยนางบุญพา นางสาวนางบุญรับ
“อะไรกันวะขุนทอง” นางถามหลานชายทานพระครู
“ไมรูเหมือนกัน ปาดูเอาเองสิ” ชายหนุมบอก นางบุญพาจึงเขาไปเขยาตัวคุณหญิง
พลางถามเสียงออนหวาน
“คุณหญิงเจาขา เปนอะไรไปเจาคะ “ราง” ของคุณหญิงสะบัดอยางแสนจะรังเกียจ
สัมผัสของฝายนั้น
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“อยามาจับขานะ นังคนสกปรก”
“อิฉันอาบน้าํ แลวเจาคะ อาบเสร็จก็มานี่แหละ” นางบุญพาตอบ ครั้นสบตากับ
คุณหญิง ก็ถึงกับขนลุกซู เพราะคุณหญิงจองนางตาไมกระพริบ รูไดทันที่วานั่นมิใชคุณหญิง
แตเปน “ผี” จึงกมกราบปะหลก ๆ “โอยกลัว...กลัวแลวจะ อยาถือสาหาความอะไรกะฉันเลย
ไปที่ชอบ ๆ เถอะ”
“ขาไมไป ขาจะอยูชว ยหลวงพอดูแลวัด แกนังคนสกปรก คนอยางแกตอใหอาบน้าํ อีก
สักสิบตุมก็ไมสะอาด เพราความสกปรกมันอยูท ี่ใจแก มันแนบเนื่องอยูในกาย ในใจของแก
ขารูขาเห็นมานานแลว แตที่ไมทําอะไรเพราะเกรงใจหลวงพอ ขอใหรูไววาขารอโอกาสนี้มา
นานแลว”
“ไดโปรดเถอะจะ อยาทําฉันเลย ฉันไมเคยทําผิดคิดรายใคร” คราวนี้ “วิญญาณ” ใน
รางคุณหญิงเทาสะเอวดวยมือซาย สวนมือขวาชี้หนาคนที่กาํ ลังกมกราบปะหลก ๆ กราบจน
หยุดไมได
“หนอยแนะ พูดออกมาไดวาไมเคยทําผิดคิดราย คนอยางแกมันชั่วแลวก็ยังไมยอมรับ
วาตัวเองชั่ว ชั่วทั้งกาย วาจา ใจ นึกวาขาไมรูหรือ แกมาทําครัวชวยหลวงพอนะ แกบริสุทธ
ใจหรือก็เปลา เวลาพวกแมครัวเขาเผลอ แกก็แอบเอาหอมกระเทียมบาง มีดบาง หมูบาง
ปลาเค็มบาง ใสพกกลับไปบาน ถึงคนอื่น ๆ จะไมเห็น แตขาก็เห็น” บรรดาแมครัวพากันจอง
หนานางบุญพา แลวถามเปนเสียงเดียวกัน
“จริงหรือ” นางกําลังจะปฏิเสธ “คุณหญิง” ก็ขูวา
“ถาพูดไมจริง แมจะหักคอทิ้งเดี๋ยวนี้แหละ”
“โอย กลัวแลวจะกลัวแลว อยาทําลูกชางเลย หลวงพอชวยลูกชางดวย” นางบุญพา
รองเสียงหลง นายสมชายกลับจากจายตลาดกับหัวหนาแมครัว เห็นคนยืนมุงอยูที่ลานจอด
รถ จึงพูดกับหัวหนาแมครววา
“เกิดอะไรขึ้นไมรูนะปานะ หลวงพอทานก็มาตัดสินใหไมไดเสียดวย ยังไง ๆ ผมก็ตอง
รักษาคํามั่นสัญญาจนถึงที่สุด” เขานํารถเขามาจอดใกล ๆ แลวชวนหัวหนาแมครัวลงไปดู
นายขุนทองรีบวิ่งมารายงาน
“คุณหญิงถูกวิญญาณเขาสิงแนะพี่ ดายายบุญพาใหญเลย” ศิษยวัดดูประเดี๋ยวเดียวก็
รูวา นายขุนทองไมไดพูดเลน จากประสบการณที่เคยตามทานพระครูไป “จับผี” หลายครั้ง
จึงรูวาผีที่มาเขาคุณหญิงไมใชผีปลอม
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๗๕
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“ไปตามหลวงพี่บวั เฮียวมาดวน” นายขุนทองรีบวิ่งไปยังกุฏิของพระบัวเฮียว เห็นทาน
กําลังเดินจงกรมอยูจึงวา
“ขออภัยนะฮะหลวงพี่ คุณหญิงถูกผีเขาฮะ หลวงพี่ชว ยไปดูหนอย” ภิกษุวยั เลย
เบญจเพสพักการปฏิบัตไิ วชั่วคราว แลวตามนายขุนทองไป
เมื่อทานไปถึง คนที่มุงดูอยูพากันหลีกทางใหทานเขาไปในวง “คุณหญิง” กมลงกราบ
สามครั้ง กราบอยางสวยงามที่สุดเทาที่นายสมชายเคยเห็น “ผีกราบพระก็เปนดวย กราบได
สวยกวาคนเสียอีกแนะ” ศิษยวัดคิดในใจ กราบพระบัวเฮียวแลว “คุณหญิง” ก็รายงานดวย
เสียงที่แสนจะไพเราะ
“ดิฉันตองขอกราบประทานโทษพระคุณเจานะเจาคะที่บังอาจมากาวกายเรื่องของ
มนุษย ดิฉันทนไมไหวจริง ๆ เจาคะ”
“โยมมาจากไหนละ” ภิกษุเชื้อสายญวนถาม
“ดิฉันมากับเสานั่นเจาคะ เสาสีดาํ ที่พิงอยูใตตนปบ”
“การมาของโยมมีจุดประสงคอะไรหรือ”
“ดิฉันจะมาชวยหลวงพอเจาคะ มาชวยดูแลทําความสะอาดวัด”
“แลวทําไมตองมาเขาคุณหญิงเขาดวยละ ไมนาจะทําอยางนี้” ภิกษุหนุมพูดเสียง
ตําหนิ
“ก็อยากจะสั่งสอนเจาคะ สั่งสอนทั้งคุณหญิงและยายบุญพา”
“แลวสั่งสอนเสร็จหรือยัง”
“เสร็จแลวเจาคะ ดิฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละเจาคะ” พูดจบก็กมลงกราบสามครั้ง แตครั้งที่
สามไมยอมเงย คุณหญิงปทุมทิพยฟบุ อยูตรงนั้นในทากราบ
“เอาโยมแมครัวชวยนําคุณหญิงไปกุฏิหลวงพอหนอย” บรรดาแมครัวยกเวนนางบุญ
พา ตางชวยกันหามคุณหญิงดวยความทุลักทุเล เพราะคนถูกหามคงจะน้ําหนักเจ็ดสิบ
กิโลกรัมเปนอยางนอย!
ชวยกันเยียวยาอยูสักครู คุณหญิงก็รูสึกตัว
“นี่ฉันมาอยูที่นี่ไดยังไง” นายทหารผูทําหนาที่ขับรถพามา จึงเลาเหตุการณใหเธอฟง
เลาจบผูที่นั่ง ณ ที่นั้น ตางพากันเหลียวหาทางบุญพา หากไมมีผูใด ไดเห็นแมแตเงาของ
นาง! ผูหญิงคนนั้นหนีไปแลว นางจะไมกลับมาที่วัดนี้อีก
เห็นหนานายสมชาย คุณหญิงก็เริ่มแสดงอํานาจบารมี
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๗๕
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“นี่เธอ ชวยเปดประตูใหฉันหนอย ฉันจะขึ้นไปพบหลวงพอ” เธอออกคําสั่ง
“ไมไดหรอกครับคุณหญิง ทานสั่งผมไวเลยวาหามเยี่ยม หามประกัน ไมวาอะไรจะ
เกิดขึ้น”
“นั่นเพราะทานไมทราบวาฉันจะมานะซี เอาเถอะไมตองพูดมาก เปดประตูใหฉันก็
แลวกัน อะไรเกิดขึ้นฉันขอรับผิดชอบเอง”
“ไมไดหรอกครับคุณหญิง ยังไง ๆ ผมก็เปดใหไมได” ชายหนุมยืนกราน
“นี่เธอลืมไปแลวหรือวาฉันเปนใคร” คุณหญิงปทุมทิพยพูดเสียงกราว
“ผมไมลืมหรอกครับ ไมลืมวาคุณหญิงเปนภรรยาของทานรัฐมนตรีผดุงเดช” ในใจนั้น
อดไมไดที่จะเยาะเยย “อดีตภรรยา สวนภรรยาคนปจจุบันเปนเด็กอายุสิบหก”
“ก็ในเมื่อรูแลวทําไมจึงกลาขัดคําสั่งของฉัน”
นายสมชายรูสึกสมเพชคนเปน
คุณหญิงเสียนัก ผูหญิงที่หลงยึดหลงติดกับหัวโขน! ชายหนุมระงับความขัดของหมองใจ
เอาไว แลวพูดดวยเสียงที่เปนปกติวา
“ขอประทานโทษนะครับคุณหญิง ผมเปดใหไมไดจริง ๆ ไมวาจะเปนภรรยารัฐมนตรี
หรือ แมกระทั่งภรรยานายกรัฐมนตรี ผมก็ไมสามารถเปดใหได คุณหญิงคอยมาวันอื่นเถิด
ครับ” คนเปนคุณหญิงอยากจะรองกรี๊ด หากก็ตองระงับอารมณเอาไว
เมื่อเห็นวาไมสามารถจะทําใหชายหนุมยินยอมได
คุณหญิงจึงคิดจะขอยืมมือ
นายทหารวัยกลางคน จึงพูดขึ้นวา
“อันที่จริงฉันไมนาลดตัวลงมาพูดกับเธอหรอกนะ ควรจะเปนหนาที่ของคนขับรถของ
ฉันมากกวา บุญชวยเธอจัดการใหฉันที จัดการใหเขาทําตามคําสั่งของฉันดวย แมจะตองใช
กําลังเธอก็ตองทํา” เธอยื่นคําขาด
“จะเอาผมไปฆาไปแกง ผมก็ไมยอมทําตามคําสั่งของคุณหญิง ถาผูพันอยากไดลูก
กุญแจก็ขามศพผมไปกอน” ศิษยวัดพูดอยางเด็ดเดี่ยว พันตรีบุญชวยรูส ึกลําบากใจ เขายอม
มาทําหนาที่เปนคนขับรถใหคุณหญิงก็เพราะหวังจะไดเลื่อนตําแหนงเปนพันโท
พันเอก
กระทั่งถึงนายพล นี่ก็ไตเตามาตั้งแตเปนนายสิบ อุตสาหตามใจผูหญิงอวนที่เอาแตใจตัวเอง
ไปเสียทุกเรื่อง เบือ่ จนสุดเบื่อหนายจนสุดหนาย คิดวาไปรับอาสาเปนคนขับรถใหเมียรอย
รัฐมนตรียงั จะดีเสียกวา มีทางกาวหนามากกวานี้แยะ เด็กสาวคนนั้นคงจะไมจจู ี้ขี้บน เหมือน
ยายแกหมูตอนคนนี้
“นั่งเซออยูทําไม จัดการตามที่ฉันสั่งเดี๋ยวนี้”
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๗๕

Page 8

“ถาผมไมทําละครับ” คนไตเตามาจากนายสิบตัดสินใจแลว “เปนไงเปนกัน”
“หา เธอพูดอะไรนะ” คุณหญิงแผดเสียงลั่นกุฏิ ดีที่วาพวกแมครัวพากันลุกออกไปทํา
หนาที่ของตนแลว หลังจากที่มองหานางบุญพาไมเห็น
“คุณหญิงฟงไมถนัดหรือครับ ถางัน้ ฟงอีกครั้งนะครับ ผมจะพูดชา ๆ ชัด ๆ” เขา
รวบรวมความกลาอีกครัง้ แลวพูดดวยเสียงที่สั่นนิด ๆ วา “ผมไมสามารถทําตามคําที่
คุณหญิงสั่งไดหรอกครับ”
“ดีละ งั้นฉันจะถอดยศเธอกลับไปเปนนายสิบอยางเกา” คุณหญิงปทุมทิพยขู
“ถอดก็ถอดซีครับ แลวผมจะไปขอใหทานรัฐมนตรีแตงตั้งใหใหมก็ได ไปรับ
อาสาขับรถใหเมียนอยของทาน ขี้ครานจะไดเปนถึงนายพล!”
มีตอ........๗๖
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