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๗๗...
เมื่อมาถึงกุฏิ คุณหญิงปทุมทิพยไมพบนายขุนทอง จึงถามถึงบุรุษวัยหาสิบเศษ ที่นั่ง
อยูเพียงผูเดียวตรงหนาอาสนะ
“ไปไหนกันหมด หลวงพออยูหรือเปลา”
“อยูครับ ทานอยูขางบน กําลังฉันเพล” เขาตอบ
“งั้นชวยขึ้นไปเรียนทานดวยวา เสร็จแลวใหลงมาพบคุณหญิงปทุมทิพยหนอย” คน
“ใหญผิดที่” บัญชา
“คงไมไดหรอกครับ ผมเองก็ยังตองนั่งรอทานอยูที่นี่” เขาปฏิเสธ เมื่อไมไดดังใจ คน
เปนคุณหญิงก็ “แวด”
“โอย ไมรูอะไรกันนักหนา ไปวัดไหน ๆ เจาอาวาสทานก็รับรองอยางดี ไมเห็นจะเรื่อง
มากเหมือนเจาอาวาสวัดนี้เลย”
“ก็ไปวัดอื่นซีครับ” คนกําลังหงุดหงิดเพราะเมียหนีพูดแดกดัน
คุณหญิงหันมาคอนแลววา “ก็ไปมาแลว แตมันไมสําเร็จ”
ฉันเสร็จทานพระครูรีบลงมารับแขก ดวยไมอยากใหญาติโยมตองรอนาน ทานสัง่ ให
นายขุนทองไปตามภรรยาของบุรุษผูนั้นมา แลวจัดการตามที่ไดลั่นวาจาเอาไว
บุรุษวัยใกลหกสิบกมลงกราบขอขมาคนเปนเมียตอหนาทานพระครูและคุณหญิงปทุม
ทิพย ปลอบใจตัวเองวา “ก็ยังดีกวากราบตอหนาคนทั้งกุฏิแหละวะ” จากนั้นจึงพากันกลับ
บาน
ผูมีความทุกขทั้งหลาย เมื่อรับประทานอาหารอิ่มแลวก็พากันเดินกลับมาที่กุฏิ แลวก็
เลยตองตอคิวคุณหญิงผูซ ึ่งกําลังคุยอยูกับทานเจาอาวาส
“คุณหญิงจะอยากรูไปทําไม” ทานพระครูถาม เมื่อคุณหญิงปทุมทิพยบอกจุดประสงค
ของการมาพบทาน
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“ดิฉันจะไดไปเยี่ยมเขาคะ เยี่ยมทั้งแมทั้งลูก” เธอไมบอกความจริง
“แลวก็เอาน้ํากรดใสกระเปาถือไปฝากดวยใชไหม ขวดน้ํากรดที่ซอนอยูใ นกระเปาถือ
ของคุณหญิงนะ” ทานพระครูเห็นเพราะ “เห็นหนอ” บอก
“ทําไมหลวงพอทราบคะ ดิฉันอุตสาหซอนมาอยางดี ดิฉันเจ็บใจคะ” คราวนี้เธอ
รองไหเพราะความคับแคนใจ
“แลวการทําอยางนั้นจะชวยใหคุณหญิงหายเจ็บใจหรือ” คนเปนคุณหญิงไมตอบ ได
แตกมหนารองไหกระซิก ๆ
“อาตมาขอบิณฑบาตเถิดนะ อยางไดสรางเวรสรางกรรมใหตัวเองอีกเลย ที่คุณหญิง
ตองมาเปนเชนนี้ก็เพราะกรรมเกานะ ขอใหนึกเสียวากําลังใชกรรม อาตมาสอนญาติโยม
เสมอ ๆ วา “กรรมเกาใหรีบใช กรรมใหมอยาไปสราง” คุณหญิงเชื่ออาตมาเถิดนะ”
“ดิฉันทํากรรมอะไรไวหรือคะหลวงพอ ถึงตองมาเปนเชนนี้ กอนทีจ่ ะมาแตงงานกับ
รัฐมนตรี ดิฉนั ก็เคยมีสามีมากอน แลวก็ถูกเพื่อนแยงไป” ถามทั้งน้ําตา
“ถาคิดตามหลักของเหตุผลก็ตองวา เพราะคุณหญิงเคยไปแยงของคนอื่นเขา ถาชาติ
นี้ไมไดทําก็แสดงวาตองเคยทํามาแตครั้งอดีตชาติ
แลวกรรมนั้นมันติดตัวมาเกินหกสิบ
เปอรเซ็นต อาตมาวิจัยไวแลววา ใครก็ตามที่ผิดศีลขอสาม และบาปนั้นติดตัวมาเกินหก
สิบเปอรเซ็นต รับรองไดวามีสามี สามีก็ตองมีเมียนอย มีภรรยา ภรรยาก็มีชู และถา
มาในชาตินี้ยังเลิกไมได บาปกรรมก็จะไปตกกับลูกหลาน มีตัวอยางแลว เพิ่งกลับไป
เมื่อกี้นี้เอง สามีเปนพลตรี ภรรยาเปนพันโท มีลูกสาวสามคน ไปเปนโสเภณีหมด เพราะพอ
เจาชู ลูกก็เลยตองรับกรรม มารองไหกับอาตมาทั้งผัวและเมีย เพิ่งกลับไปเมื่อสักครู อาตมา
สั่งใหมาเขากรรมฐานเพือ่ แกกรรม ใหมาทั้งคูเลย ไมงั้นชวยลูกใหเลิกอาชีพโสเภณีไมได”
“แลวรายของดิฉันละคะ ทํายังไงเขาถึงจะเลิกกัน” เธอถามอยางสนใจ
“ไมตองทําอะไร เขาก็ตอ งเลิกกันอยูดีนั่นแหละคุณหญิง ผูห ญิงอายุ ๑๖ ผูชายอายุ
๖๑ จะอยูกันไปไดสักกี่น้ํา คุณหญิงไมตองไปทําอะไรเขาหรอก ถาจะใหดีก็สวดมนตแผ
เมตตาใหเขามีความสุขความเจริญกัน” คุณหญิงปทุมทิพยรบี คานวา
“ดิฉันทําไมไดหรอกคะ มันฝนกับความรูสึกที่แทจริง”
“ทําไมไดก็ไมตองทํา แตอาตมาขอเตือนนะ อยาไปทํารายเขาอยางที่คิด ใคร ๆ ก็มี
กรรมดวยกันทั้งนั้น อาตมาเห็นกฎแหงกรรมของทานรัฐมนตรีแลว อีกหาปคุณหญิงก็จะรู
อยางที่อาตมารูและเห็นอยางที่อาตมาเห็น ไปจดไวไดเลยนะวาป ๒๕๒๒ จะเกิดอะไรขึ้นกับ
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ทานรัฐมนตรี และคุณหญิงก็จะตองทนทรมานไปอีกสามป จนถึงป ๒๕๒๕ จึงจะหมดกรรม
นี่เฉพาะกรรมเกานะ ถาคุณหญิงจะสรางกรรมใหมอีกก็เชิญ แลวอยามาหาวาอาตมาไมเตือน
ก็แลวกัน”
“แตดิฉันเกลียดมันคะหลวงพอ ดิฉันเกลียดนังเด็กนั่น เกลียดลูกของมันดวย”
“คุณหญิงเคยเห็นลูกเขาแลวหรือถึงไดเกลียด”
“ยังไมเคยคะ ตัวแมมันดิฉันก็ยังไมเคยเห็น”
“แลวทําไมตองไปเกลียดละ เอาเถอะ ตอไปขางหนาคุณหญิงจะรักเด็กคนนี้ จําคําของ
อาตมาไวก็แลวกันวา คุณหญิงจะรักลูกของเขา”
“เปนไปไมไดหรอกคะ ใครจะไปรักลูกของศัตรู” เธอเถียง
“รักหรือไมรักก็คอยดูไปก็แลวกัน อาตมาจะไมเถียงกับคุณหญิงหรอก เถียงไปก็เปลา
ประโยชน รอใหเวลานั้นมาถึงคอยพูดกันใหม”
“ตกลงหลวงพอจะไมบอกดิฉันจริง ๆ หรือคะวามันอยูโรงพยาบาลอะไร”
“บอกไมไดหรอกคุณหญิง ไวคณ
ุ หญิงหายโกรธแคน หายอาฆาตเขาเสียกอน แลว
อาตมาจะบอก ตกลงไหม”
“ตกลงคะ ถาอยางนั้นดิฉันเลิกโกรธแคน เลิกอาฆาตพยาบาทก็ได หลวงพอกรุณา
บอกดิฉันเถิดคะ” เธอออนวอน
“อาตมาก็ขอยืนยันอยูอยางเดิมวาบอกไมได เพราะคุณหญิงเลิกแตปาก สวนใจนั้นยัง
โกรธยังอาฆาตเต็มรอยเปอรเซ็นต อยามาพูดปดกับอาตมาเลย อาตมารูทั้งนั้นแหละ เรื่อง
อยางนี้ใครจะมาโกหกอาตมาไมได
เอาอยางนี้นะ อาตมาจะยกตัวอยางโทษของความโกรธ ความริษยาอาฆาตให
คุณหญิงฟงสักเรื่อง เลายอ ๆ นะ คือเรื่องของเจาหญิงโรหิณี ซึ่งเปนขนิษฐาของ พระอนุ
รุทธเถระ และเปนพระญาติของพระพุทธองค
หลังจากที่พระพุทธเจาเสด็จเทศนาโปรดพระพุทธมารดาที่สวรรคชั้นดาวดึงสแลว ก็
ไดเสด็จมายังกรุง
กบิลพัสดุ เพื่อโปรดพระพุทธบิดาเปนครังที่สอง พระอนุรทุ ธเถระก็
ตามเสด็จดวย บรรดาพระประยูรญาติตงพากันมาเขาเฝา ยกเวนเจาหญิงโรหิณีผูซึ่งเปนโรค
ผิวหนังพุพองทั่วพระวรกาย ดุนาเกลียดมาก จึงไมยอมมาเขาเฝา พระอนุรุทธเถระจึงเสด็จ
ไปยังพระตําหนักของพระขนิษฐา
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เจาหญิงโรหิณีกราบทูลพระเชษฐาถึงสาเหตุที่ไมยอมไปเขาเฝา และทูลถามวาพระ
นางเคยทํากรรมอะไรไวจึงไดมีรางกายพุพองนาเกลียดเชนนี้ พระอนุรุทธเถระ ตรัสเลาปุพ
พกรรมแตครั้งอดีตชาติใหพระขนิษฐาฟงวา
สมัยหนึ่งพระนางไดเกิดเปนพระมเหสีของพระเจาพรหมทัต แหงเมืองพาราณสี พระ
เจาพรหมทัตมีพระสนมหลายคน คนหนี่งเปนนางรํารูปรางหนาตาสวยงามจึงเปนที่โปรด
ปรานของพระเจาพรหมทัตมากกวาใคร ๆ พระมเหสีมีจิตริษยาในนางรําผูนั้น วันหนึ่งจึงแอบ
นําผงเตารางไปโรยไวในกระปุกใสแปงของนาง คุณหญิงรูจัดผงเตารางหรือเปลา” ทาน
เจาของกุฏิถามคนเปนคุณหญิง
“ไมทราบคะ” เธอตอบ
“หมามุยใชไหมคะหลวงพอ” สตรีผูหนึ่งตอบและถามในประโยคเดียวกัน
“ถูกแลว คุณหญิงรูจักหมามุยหรือเปลา” คุณหญิงปทุมทิพยถูกถามอีก
“ทราบคะ เห็นเขาวาคันอยาบอกใคร”
“นั่นแหละ ๆ พระมเหสีก็เอาผงเตารางไปโรยไวในกระปุกแปงของนางรําเพราะความ
ริษยา เมื่อนางทาแปงก็เกิดอาการคันและมีตมุ ผื่นคันพุพองทั่วราง ทําใหไดรับทุกขเวทนา
เปนอันมาก จากผลกรรมนั้นทําใหเจาหญิงโรหิณีตองมาเปนโรคผิวหนัง ญาติโยมอยาลืมนะ
วาโรคกรรมนั้นไมมีหมอที่ไหนรักษาได เหมือนอยางเจาหญิงโรหิณีที่แพทยหลวง กี่คน ๆ ก็
ไมสามารถรักษาได เมื่อพระนางไดทราบกรรมครั้งอดีตชาติแลว จึงทูลถามพระอนุรุทธเถระ
วาจะแกกรรมไดอยางไร”
“ตองเขากรรมฐานใชไหมครับ” บุรุษผูหนึ่งตอบ มาวัดนี้ทานสมภารพูดแตเรื่อง
กรรมฐาน ๆ ใครจะแกกรรมก็ตอ งมาเขากรรมฐาน
ทานพระครูยิ้มดวยนึกขําในคําตอบของบุรุษนัน้ จึงสัพยอกเขาวา
“ถาเจาหญิงโรหิณีมาที่วัดนี้ อาตมาก็คงจะตองใหเขากรรมฐาน แตบังเอิญพระนางไม
ไดมา”
“แลวพระอนุรุทธเถระทานทรงแนะนําใหพระขนิษฐาทําอยางไรเพคะ” คุณหญิงถาม ผู
ที่นั่งฟงพากันหัวเราะคําถามของคนเปนคุณหญิงซึ่งลงทายดวย “เพคะ” ทานเจาของกุฏิเองก็
ขํา
“ทานทรงแนะนําใหพระขนิษฐาขายเครื่องประดับทั้งหมดที่มีอยู แลวนําทรัพยที่ไดไป
สรางเปนศาลาที่พักพระภิกษุที่เดินทางไกลผานมายังเมืองนี้ ใหทานไดรับความสะดวกมีทั้งที่
พักและอาหาร ในยามค่ําคืนก็จุดประทีปโคมไฟใหแสงสวางแกทาน เจาหญิงโรหิณีทรงทํา
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ตามคําแนะนําของพระเชษฐา แผลพุพองนั้นก็คอย ๆ หายไป ๆ จนในที่สุดพระนางก็มี
ผิวพรรณผุดผองสวยงามเหมือนแตกอ น และในเวลาตอมาก็ไดบรรลุโสดาปตติผลเปนพระ
โสดาบัน”
เลาจบ ทานเจาของกุฏิจงึ ถามคนเปนคุณหญิงวา “คุณหญิงเห็นโทษของความอาฆาต
พยาบาทหรือยัง นี่ขนาดเอาผงเตารางใสลงไปในแปงก็ยังตองมาเปนโรคผิวหนังพุพองนา
เกลียด แลวถาเอาน้ํากรดไปสาดเขา จะตองรับกรรมสาหัสสากรรจสักเพียงใด อาตมาถึงตอง
ขอบิณฑบาตไงละ”
“ตกลงคะ ดิฉันยกให ที่หลวงพอขอบิณฑบาต ดิฉันยินดียกให” พูดจบก็เปดกระเปา
ถือหยิบขวดน้ํากรดซึ่งหอดวยกระดาษสีน้ําตาลอยางมิดชิดวางไวบนอาสนะ กราบสามครั้งจึง
รีบลุกออกไป ดวยรูสึกอับอายขายหนาเหลือเกินแลว
“หลวงพอครับผมขอความกรุณาชวยเปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหผมใหมดวยครับ”
ทหารยศพันเอกพูดขึ้น
“เปลี่ยนทําไมเลา ชื่อเกาก็ดีอยูแลว พอแมตงั ใหไมตองเปลี่ยน ยิ่งนามสกุลดวยแลว
หามเปลี่ยนเด็ดขาด คนเราจะดีจะเลวไมไดอยูที่ชื่อ แตอยูที่การกระทํา ใครมาขอเปลี่ยน
ชื่อ อาตมาไมเคยเปลี่ยนใหสักราย
บางคนเขาเชื่อหมอดู บอกหมอดูใหเปลี่ยน เพราะชื่อเดิมเปนกาลกิณี เขาวาคนเกิด
วันจันทร ชือจะตองไมมีสระเพราะจะเปนกาลกิณี อาตมาก็บอกไมตองเปลี่ยน แลวก็
ยกตัวอยางใหฟงวา คนชื่อรวยแตจนก็มี คนทีช่ ื่อสวยแตขเี้ หรก็มี นี่ทวี่ ัดนี้ มีคนเขามาบอก
อาตมาวาพรุงนี้จะพาลูกสาวชื่อสวยมากราบอาตมา ตอนนั้นอาตมาก็ยังหนุม อายุซักยี่สิบ
กวา ๆ โอโฮ คืนนั้นนอนไมหลับเลย นึกถึงแตหนาแมคนที่ชื่อสวย แลวก็วาดภาพไววาคงจะ
สวยหยาดเยิ้มเหมือนเพชรา พอรุงเชาเขาก็มา...”
“สวยไหมคะหลวงพอ” สตรีผูหนึ่งกระเซา ทานตอบวา
“สวยซี โอโฮ แมสวยคนนี้สวยจริง ๆ แตสวยนาเกลียดพิลึก ตัวดํา ตาตี่ แถมฟนยืน่
อาตมาจะเปนลมเสียใหได นี่ถาอาตมาเชื่อหมอดูก็คงจะแนะนําแมเขาใหเปลี่ยนชื่อลูกสาว
เสียใหมแลวละ”
“เปลี่ยนเปนอะไรคะ” สตรีคนเดิมกระเซาอีก
“เปลี่ยนเปน “สวยนาเกลียด” อีกรายนะ รายนี้เปนผูชาย มาแบบเดียวกัน อายุจะหก
สิบแลวมาบอก “หลวงพอชวยเปลี่ยนชื่อใหผมหนอย เมียดาไมพักเลย หมอดูเขาบอกถา
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เปลี่ยนชื่อใหมเมียจะเลิกดา” อาตมาก็ถามวาใครตั้งชือ่ ใหละ เขาบอกพอตั้งให แตพอตายไป
แลว รับรองวาแกไมรูวาผมไมใชชอื่ ที่แกตั้ง
อาตมาก็ทักวาอยาเปลี่ยนเลย ถาเปลี่ยนรับรองเมียดาคูณสอง ที่เคยดาวันละสาม
ชั่วโมงก็จะเพิ่มเปนวันละหก เขาก็โกรธอาตมา เลยไปหาพระวัดอื่นเปลีย่ นให หลวงพอวัดนั้น
ก็วาตองเปลีย่ นเปนสมศักดิ์ ชื่อบุญชวยเปนกาลกิณี ตองเปลี่ยนเปนสมศักดิ์ รับรอง
ผูหญิงรัก เมียก็จะเลิกดา แกก็เลยไปเปลี่ยนเปนสมศักดิ์ เสร็จแลวกลับมาเลาใหอาตมาฟง
วา
“หลวงพอ จริงอยางที่หลวงพอพูด เมียผมดาสามวันสามคืนเลย บอก ไอโง ชื่อบุญ
ชวยก็ดีอยูแลว เสือกไปเปลี่ยนเปนสมศักดิ์สมบาอะไรก็ไมร”ู นี่เห็นไหม อยากไมเชื่ออาตมา”
คนฟงพากันหัวเราะครื้นเครง เพราะขําในเรื่องที่ทานเลา
“แตของผมมันไมเหมือนกับที่หลวงพอเลานะครับ” นายพันวา
“ไมเหมือนยังไงละผูพัน”
“คือตัวผมเองไมอยากเปลี่ยน แลวผมก็เปนคนไมเชื่อหมอดู เมียก็ไมดาผม แตที่ผม
อยากเปลี่ยนทั้งชื่อและนามสกุล เพราะผมติดแหงกอยูแคพันเอกพิเศษมาหลายปแลว ขอ
เลื่อนขึ้นเปนนายพล พอนายเขาเห็นชื่อก็ฉีกทิ้งทุกที เขาวาผมปากเสีย ก็ผมมันคนตรง
นายทํามิดีมิชอบ เชนฉอราษฎรบังหลวง รวมมือกับพวกพอคาตัดไมทําลายปา ผมก็
วาเอาไมเกรงใจ เขาก็เลยวาผมปากเสีย แลวก็ไมยอมเลื่อนใหผมเปนนายพล ทั้งที่ผลงาน
ผมมีมาก ผมก็เลยจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเสียใหมเพื่อตบตานาย ไดเปนนายพล
เมื่อไหรจะเปลี่ยนกลับมาใชชื่อเดิมนามสกุลเดิมทันที หลวงพอกรุณาเปลี่ยนใหผมดวย
เถิดครับ”
“ตกลง ตกลง กรณีนี้อนุโลมได เอาละ เดี๋ยวอาตมาจะเปลี่ยนใหแจวไปเลย แลวก็จะ
เสกใหดวย รับรองผูพนั ไดเปนนายพลแน อาตมารับรองพันเปอรเซ็นต”
“ขอบพระคุณครับ ไดเปนนายพลเมื่อไหร ผมแกแคนไอนายเฮงซวยคนนี้แน ๆ ผม
มันคนตรงครับ ใครดีก็วาดี ใครชั่วก็วาชั่ว ไมเหมือนไอพวกที่ชอบเลียแขงเลียขา นายเลว
ยังไงมันก็ยกยอวาดี นายมีเมียนอยไปแยงเมียชาวบานมา มันก็ยกยองเมียนอยนาย
บางคนก็ถึงกับเกาะชายกระโปรงเมียนอยนายขึ้นมาเปนนายพันนายพล แตผมทํา
อยางนั้นไมได มันละอายใจ แลวผมก็วาดวย ไมกลัวใครทั้งนั้น นายเขาก็เลยไมชอบผม แลว
ก็หาวาผมปากหมา” คนเลาหยุดหายใจ ทานพระครูหยิบกระดาษขึ้นมาแผนหนึ่ง เขียนชื่อ
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และนามสกุลใหเขาใหม แลวพับใสซองหลับตาทําปากขมุบขมิบ เปาเพีย้ ง ๆ สองครั้งแลวสง
ใหนายพันเอกพิเศษ
“เอา รับรองชื่อนี้ไดเปนนายพลแน แลวอยาลืมเปลี่ยนกลับเสียเลา กลับมาใชชื่อเดิมที่
พอแมตั้งให”
“ครับ ผมขอกราบของพระคุณมากครับ โอกาสนี้ผมขอถวายปจจัยแดหลวงพอไว
สําหรับใชสอยสวนตัว” เขาประเคนซองสีขาวแกทาน
“ออ คาจางเปลี่ยนชื่อหรือ” ทานถามยิ้ม ๆ
“หามิไดครับ ผมตั้งใจจะทําบุญอยูแลวครับ” เขากราบสามครั้งแลวจึงลุกออกไป
“หลวงพอคะ ก็ไหนหลวงพอเคยพูดวาไมชอบทางเสกเปา แลวทําไมวันนี้ หลวงพอ
ทั้งเสกทั้งเปาใหผูพันคนนั้นละคะ” สตรีผูหนึ่งทักทวง
“มันจําเปนนะโยม กฎทุกกฎก็ยังตองมีขอยกเวน แลวทําไมกฎของอาตมาจะมี
ขอยกเวนบางไมได คืออยางนี้นะโยม ใครที่มีทุนเดิมอยูหกสิบเปอรเซ็นตแลว อาตมา
ถึงจะชวย ไมใชชวยสุมสี่สุมหา อยางรายนี้เขาตองไดเปนนายพลแน ๆ อยูแลว อาตมาก็
เลยชวยลุนเขาหนอย เอาละ ใครมีอะไรก็วาไป
เวลาสามทุม แขกคนสุดทายลุกออกไปแลว หากทานพระครูยังไมยอมลุกจากอาสนะ
นายสมชายจึงถามวา “หลวงพอเหนื่อยจนลุกไมไหวหรือเปลาครับ ผมจะชวยประคองขึ้นไป
ขางบนนะครับ”
“ไมตองหรอก แขกกําลังจะมาอีกรายนึง เจาหมีมันวิ่งออกไปรับถึงหนาประตูวัดแนะ”
ทาน “เห็น”
“เปนไปไดหรือครับ ก็เจาหมีมันไมเคยเปนมิตรกับใคร ทําไมเกิดจะไปญาติดีกับราย
นี้”
“ก็เหลนมัน มันมีศักดิ์เปนปูทวดของแขกรายนี้ เห็นไหม พอเขาลงจากรถ มันก็เขา
ไปเลียแขงเลียขา เลียหมดทุกคน ทัง้ ลูก ๆ เขาดวย”
“ผมไมเห็นหรอกครับ เพราะผมมองทะลุฝาอยางหลวงพอไมได” ชายหนุมวา
“ถาอยากทําไดก็ตองหมัน่ ปฏิบัติกรรมฐาน”
“ผมวาผมอยูอยางนี้ดแี ลวครับ ขืนเกงเหมือนหลวงพอ ผมคงทนไมได ทํางาน
ทั้งวันทั้งคืน แถมไดนอนวันละแคสองชั่วโมง” พอดีกับเจาหมีนํา “อาคันตุกะ” เขามาใน
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กุฏิ เปนชายวัยสามสิบเศษ มากับภรรยาวัยเดียวกัน พวงทายดวยบุตรชายหญิงวัยไลเลี่ยกัน
ถึงหาคน
“หลวงพอครับ ผมตองขอโทษที่มารบกวนในยามวิกาล”
“โยมมาจากไหนละ” ทานถามเหลนเจาหมี คนเปนปูทวดสงเสียงงี้ดงาด แลวก็เดิน
เลียลูกของเหลนอยางรักใครจนครบทั้งหาคน
“ผมมาจากภูเก็ตครับ ทําเหมืองแรอยูที่นั่น ผมกําลังจะพาครอบครัวไปเที่ยวเชียงใหม
เพื่อนเขาสั่งมาวา ใหแวะกราบหลวงพอที่วัดปามะมวงใหได เขาบอกวาพอถึง ก.ม.ที่ ๑๓๐ ก็
ใหเลี้ยวรถเขาไป เขาพูดถึงหลวงพอใหผมฟงบอย ๆ จนผมอยากจะมารูจักหลวงพอ เพือ่ น
ผมเขาเปนลูกศิษยหลวงพอ เขาชือ่ จรินทรครับ”
“ออ โยมจรินทรนั่นเอง แลวโยมทานอาหารกันมาแลวหรือยัง หิวหรือเปลา”
“เรียบรอยแลวครับ หลวงพอครับ ผมขอถวายปจจัยรวมทําบุญกับหลวงพอครับ ถามี
นักเรียนยากจนขัดสน หลวงพอกรุณานําเงินจํานวนนี้ไปมอบเปนทุนการศึกษาแกเขาดวย
ผมขอถวายหนึ่งหมื่นบาทครับ” เขาประเคนซองสีขาวแดทานเจาของกุฏิ
“อาตมาขออนุโมทนาในกุศลจิตของโยมและครอบครัว ตกลงอาตมาจะจัดการใหตาม
ความประสงค และจะตั้งชื่อทุนนีว้ า “ทุนเสริมสมอง” ถาใครจะมาสมทบอีก อาตมาก็จะไดตั้ง
เปนมูลนิธิ การชวยใหคนยากจนไดเรียนหนังสือ จะทําใหไดอานิสงสคือลูกหลานของ
เราก็จะเรียนหนังสือเกงและไดเปนเจาคนนายคน อาตมาขออนุโมทนา”
เมื่อเขาลากลับ เจาหมีก็กุลีกุจอไปสงถึงรถ เลียแขงเลียขาเหลนและลูก ๆ ของเหลน
และวิ่งตามรถเบนซคันนัน้ ไปจนถึงประตูหนาวัด
แลวก็มิไดกลับเขามานอนทีก่ ุฏิชั้นลาง
เหมือนดังแตกอน ทานพระครู “รู” วามันจะลาโลกนี้ไปในวันรุงขึ้น เพราะหมดหวงแลว
เหลนของมันไดมาทําบุญที่วัดปามะมวงตามที่มันคาดหวังและรอคอยมานาน
รุงเชา หญิงชราที่เขามาปฏิบัติกรรมฐานอยูในวัดปามะมวงไดมาเลาใหทานพระครูฟง
วา พบเจาหมีนอนหายใจระทดระทวยอยูหนากุฏิกรรมฐาน จึงเรียกคนมาชวยกันอุมมันไป
อาบน้ําถูสบูจ นสะอาดสะอาน แลวปูผาขาวใหมันนอน มันก็นอนตายอยางสงบ เมื่อเวลา
ประมาณ ๙ นาฬิกา
ทานพระครูรับทราบแลวจึงใหนายสมชายไปนิมนตเณร ๔ รูปมาบังสุกุลใหมันพรอม
กับนําเงินใสซองถวายเณรไปรูปละ ๕๐ บาท
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บังสุกุลแลว นายสมชายก็จัดการขุดหลุมฝงศพเจาหมีไวที่ใตตนปบ เจาโฮมกับเจา
ขาวมารวมงานฝงศพพี่ชายของมันดวย แตมิไดรองไห คนที่รองไหจะเปนจะตายก็คือ
นายขุนทอง!
มีตอ........๗๘
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