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๗๘...
กอนเขาสูพิธีมงคลสมรสซึ่งจะจัดขึน้ ในวันเสารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๑๘ นายสมชายก็
เขากรรมฐานเปนเวลา ๑๕ วัน ตามที่ไดสัญญาไวกับทานพระครู ชายหนุมตั้งใจปฏิบัติอยาง
เครงครัดเพือ่ จะใหไดบญ
ุ เทากับบวชหนึ่งพรรษา
ในวันสุดทายของการปฏิบัติ เขารูส ึกอิ่มอกอิ่มใจนัก กลอนบทหนึ่งผุดขึ้นในความคิด
และเขาก็จําไดแมนยําทุกตัวอักษร
โลกวุนนักขัดของลองมานี่
เพราะเรามีธัมมะจะใหทาน
ปามะมวงรมเย็นใหเปนทาน
อยาไดผานไปเปลาเชิญเขามา
เมื่อตนไดลิ้มรสแหงความสุขอันเกิดจากความสงบแลว จึงอยากใหคนเปนคูหมั้นไดมา
สัมผัสกับสภาวะเชนนีบ้ าง จึงไปเรียนปรึกษาทานพระครู เพื่อขออนุญาต เพราะเหลือเวลา
อีกตั้ง ๒๐ วัน กวาจะถึงวันแตงงาน
“เปนความคิดที่ดีทีเดียว ฉันอยากใหคูสมรสทุกคูเขาคิดอยางเธอ เพราะจะทําใหชีวติ
แตงงานเปนไปอยางราบรื่น ดวยตางฝายตางก็มีธรรมเสมอกัน” ทานพระครูเห็นดีเห็นงามไป
ดวย
“ใหเขาเขาสักเจ็ดวันก็พอนะครับหลวงพอ เวลาที่เหลือจะไดเอาไวเตรียมงาน” ชาย
หนุมออกความเห็น
“ก็ได เจ็ดวันก็ได ตามใจเขาก็แลวกัน”
“แลวผมจะรวยไหมครับหลวงพอ พากันมาเขากรรมฐานแลวจะรวยอยางทิดจอยกับพี่
จุกเขาหรือเปลา”
“แนนอน ถึงไมรวยโภคทรัพย ก็รวยอริยทรัพย หรือไมก็รวยทั้งสองอยาง”
“อริยทรัพยคืออะไรครับ” ชายหนุมไมเขาใจ
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“คือทรัพยอนั ประเสริฐ ทรัพยในที่นี้ก็คือคุณธรรมประจําใจอยางประเสริฐ ๗ ประการ
ไดแก ศรัทธา ศีล หิริ โอตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ และ ปญญา” ทานพระครูอธิบาย ครั้น
เห็นคนเปนศิษยทําหนาไมเขาใจ จึงขยายความตอไปอีกวา
“อริยทรัพยเปนทรัพยที่อยูภายในจิตใจ จึงดีกวาทรัพยภายนอก เพราะไมมีผูใดแยง
ชิง ทั้งยังไมสูญหายไปดวยภัยอันตรายตาง ๆ ทําใจใหไมอางวางยากจน และเปนทุนสราง
ทรัพยภายนอกไดดวย”
“แตผมคิดวาทรัพยภายนอกดีกวานะครับ เพราะใชซื้ออะไรตอมิอะไรที่ตองการได”
ชายหนุมแยง
“เธอมันก็เปนเสียอยางนี้ ชอบตะแบงอยูเรื่อย ๆ ฉันไมอยากพูดกับเธอแลว พูดไปก็
เหมือนเปาปใหความฟง” ทานพระครูเปรียบเทียบคอนขางรุนแรง
“โธหลวงพอ อยูดีไมวา ดี มาดาผมวาเปนความซะแลว คนอยางผมออกฉลาด
ปราดเปรื่อง” ศิษยวัดโวยวาย
“ใชซี คนอยางเธอนะฉลาด แตฉลาดในเรื่องที่ไมเปนเรื่อง สวนเรื่องที่เปนเรื่องกลับไม
ฉลาด” ทานหลีกเลี่ยงไมใชคําวา “โง”
“ทําไมจะไมเปนเรื่องเลาครับ หลวงพอใหผมเขากรรมฐาน ผมก็เขาแลว แถมยังจะให
คูหมั้นมาเขาอีกดวย แลวอยางนี้ไมฉลาดหรือครับ นี่ผมชักนอยใจแลวนะ หลวงพอไมเคย
เห็นความดีของผมเลย” คนพูดรูสึกนอยใจจริงดังวาจา
“เขาเคาแลว” ทานเจาของกุฏิพูดยิ้ม ๆ
“มีอะไรอีกหรือครับ” ถามงง ๆ
“เธอเคยไดยินคนเขาพูดกันไหมวา คนหัวลานมักใจนอย แสดงวาใกลความจริงเขา
มาแลว”
“เถอะครับ อะไรมันจะเกิดก็ใหมันเกิด ผมไมอยากจะคิดมากแลว” ชายหนุมพูดปลง
ๆ
“ดี คิดอยางนั้นไดก็ดี จะไดไมมีทุกข วาแตวาเรามาพูดเปนงานเปนการกันดีกวา ฉัน
คิดวาหลังจากเธอแตงงานแลว เธอก็ตองยายไปอยูบานผูหญิงเขา แลวฉันก็จะตองหาคนมา
อยูรับใชแทนเธอ เจาขุนทองคนเดียวมันคงไมไหว แลวฉันก็ไมคอยจะไววางใจมันสักเทาไหร
เจานี่มันคุมดีคุมราย เอาแนไมได เธอคิดจะไปหางานอื่นทําหรือวาจะยังมาขับรถใหฉันละ
พูดมาตรง ๆ เลยไมตองเกรงใจ”
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“ผมจะมารับใชหลวงพอเหมือนเดิมครับ แตขอมาเชาเย็นกลับ หรือถาวันไหนหลวง
พอจะตองไปธุระตั้งแตตีสี่ ผมก็จะมานอนทีว่ ดั รับรองวาไมใหบกพรองในหนาที่เลยครับ”
ชายหนุมใหคํามั่นสัญญา
“ดีแลว ขอบใจที่ยังเปนหวง แลวฉันก็จะขึ้นเงินเดือนใหเธอจากเดือนละพันเปนเดือน
ละพันสอง พอใจไหม”
“เปนพระคุณอยางสูงครับ วาแตวาหลวงพอจะใหใครมาอยูแทนผมครับ” เขาถาม
“ฉันก็ยังนึกไมออกเหมือนกัน เธอพอจะมองเห็นใครที่จะเขากับเจาขุนทองไดบาง คือ
มาอยูแลวจะไมทะเลาะเบาะแวงกันใหฉันตองปวดหัวนะ” ชายหนุมครุนคิดอยูประเดี๋ยวหนึ่ง
จึงตอบวา
“เจาสมชาตินองชายผมซีครับหลวงพอ เจาหมอนี่มันใจเย็นแลวก็ไมขัดใจใคร เจา
ขุนทองตองชอบแน ๆ เลย”
“แลวตอนนี้เขาทํางานอะไร เธอคิดวาเขาจะมาอยูกับฉันหรือ”
 หารับ เรื่องนี้
“มาแนครับ เจานี่มันเชื่อผม แลวมันก็เคยบนวาขี้เกียจทํานา คงไมมีปญ
ผมจะจัดการใหเรียบรอย” ศิษยวัดรับคําแข็งขัน
“งั้นก็รีบไปจัดการเสียเลย ใหมาวันนี้พรุงนี้ไดยิ่งดี”
แลววันสําคัญที่สุดในชีวติ ของนายสมชายก็มาถึง เปนวันทีเ่ ขาแตงตัวอยางหลอเหลา
ที่สุด และเจาสาวของเขาก็สวยสะดุดตากวาทุกวัน
แขกเหรื่อพากันมารวมงานอยางคับคั่ง และสวนมากก็เปนลูกศิษยลูกหาของทานพระ
ครู โดยเฉพาะเถาแกบกนั้น “รับไหว” คูบาวสาวเปนเงินถึงหนึ่งหมื่นบาท
เมื่อหายจากโรคราย บุรุษนั้นไมลืมวาจาที่เคยพูดไว วาจะใหเทวดาที่ตออายุให โดย
คิดเฉลี่ยปละหมื่นและเพราะเห็นวานายสมชายมีบุญคุณ นํายามาใหอยางสม่ําเสมอ จึงตัง้ ใจ
จะชวยเหลือเขาจนสุดความสามารถ
หลังจากปฏิบัติกรรมฐานอยูท่วี ัดปามะมวงครบสามเดือนแลว ชายชราจึงกลับบาน
และนําเงินมาถวายทานพระครูหาหมื่นบาท เพือ่ สมทบทุนสรางหอประชุม และทุนเสริมสมอง
รายการละสองหมื่นบาท สวนอีกหนึ่งหมื่นบาทเขาถวายทานพระครูไวสาํ หรับใชจายสวนตัว
ซึ่งเจาอาวาสวัดปามะมวงก็ไดนําเงินจํานวนนั้นมา “รับไหว” คนเปนศิษย
เพียงสองรายแรก คูบาวสาวก็ไดเงินกนถุงเปนจํานวนถึงสองหมื่นบาท แลวก็ยังมีราย
ละหาพันบาทอีกสามรายคือ เถาแกเส็ง คหบดี และอาจารยชิต โดยเฉพาะอาจารยชิตนั้นได
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กําชับนักกําชับหนาวาหากนายสมชายจะแตงงานใหสงการดเชิญไปใหเขาดวย
เพราะ
ตองการจะตอบแทนบุญคุณที่ชายหนุมไดดูแลชวยเหลือเขาเปนอยางดีระหวางที่ปวยอยูที่วัด
ปามะมวง
นอกจากรายใหญ ๆ หารายแลว ก็มีรายละพัน รายละหารอย ลดหลั่นลงมาเรื่อย ๆ
และรายที่นอยที่สุดก็คือหาบาท ซึ่งมีจํานวนมากที่สุดและสวนใหญก็เปนเพื่อนบานใกลเคียง
ซึ่งจะยกกันมาทั้งครอบครัว
แลวพากันกินอยางอิ่มหนําสําราญดวยเงินชวยเพียงหาบาท
เทานั้น
สัปดาหตอมานายสมชายก็พาภรรยามากราบทานพระครูทวี่ ัดปามะมวงและนําเงินมา
ถวายหาหมื่นบาท
“ผมขอถวายคืนหลวงพอ เพือ่ สมทบทุนสรางหอประชุมตามเจตนารมณของคหบดี
เขาครับ” เขาเรียนชี้แจง
“ไปเอาเงินมาจากไหน” ทานเจาของกุฏิถาม
“เงินที่เขารับไหวและเงินชวยงานครับ เบ็ดเสร็จไดถึงเจ็ดหมื่น เพราะบารมีของหลวง
พอทีเดียว ผมถึงไดเงินชวยมากมายถึงปานนี้ แถวบานผมไมเคยมีใครไดมากเทานี้มากอน
เลยครับ” ชายหนุมพูดอยางภูมิใจ
“แตถาเธอจะทําบุญก็ถอื วาเปนเงินของเธอนะ เพราะคหบดีเขาใหเธอแลว เปนอันวา
งานนี้คหบดีไดบุญสองตอ” ทานเจาของกุฏิกลาว
“ครับ งั้นผมก็โชคดีที่ไดทําบุญเปนเงินจํานวนมากมายอยางนี้”
“แหม ถาหนูแตงแลวไดเงินชวยมาก ๆ ยังงี้คงดีใจตายเลย” นายขุนทองวา
“ถางั้นก็อยาแตงเลยวะ ขายังไมอยากใหเอ็งตาย อยากใหอยูรับใชหลวงพอไปกอน”
คนมากวัยกวาออกความเห็น
“แหม พี่ละก็ หนูแคพูดเลน ๆ เทานั้นเอง อยูกะหลวงลุง ขืนดีใจตายกอเสียชื่อหลวง
ลุงแย หนูรูหรอกนาเวลาดีใจมาก ๆ ตองกําหนด “ดีใจหนอ ดีใจหนอ” รับรองวาไมตาย”
หนุมวัยยี่สิบเอ็ดบวกอีกหนึ่งอธิบาย ทานเจาของกุฏิจงึ กลาวเสริมอีกวา
“เออ รูอยางนี้ก็ดีแลว คนเราสมัยนี้ไมคอยจะฝกสติกัน ดีใจมากก็ช็อคตาย
เพราะไมรูจักกําหนดสติ
ไมรูจักวางเฉยในโลกธรรมทั้งฝายอิฏฐารมณ
และ
อนิฏฐารมณ บางคนถูกรางวัลที่หนึ่งตั้งหาแสนแตกลับไมไดใชเงินแมแตบาทเดียว
เพราะดีใจจนช็อคตายไปเสียกอน”
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“ก็เขาไมไดมาเรียนกรรมฐานกับหลวงลุง จึงไมรูจักกําหนด “ดีใจหนอ ดีใจหนอ” ถา
เปนขุนทองเรอะ ส.บ.ม.”
“แตพูดกับทําไมเหมือนกันหรอกนะเจาขุนทอง ขาวาเอ็งนาจะลองปฏิบตั ิดู ไมใชรูแต
ทฤษฎี คนที่เรียนวายน้ําจากทฤษฎี พอตกน้ําก็ตายเรียบรอยทุกราย”ทานเจาของกุฏิ
เปรียบเทียบ
“เอาไววันหนังหนูคอยลอง รอใหใจคอมันปลอดโปรงกวานี้อกี สักหนอย” หลานชาย
ผัดผอน
“มัวผัดวันประกันพรุงอยูนั่นแหละ ระวังจะสายเกินไป” ทานพระครูเตือน
“เถอะนา รับรองวาไมสาย ไวใกล ๆ แตงงานแลวหนูคอยเขากรรมฐาน แบบพี่สมชาย
ไง” ชายหนุมใหเหตุผล
“แลวตอนนีจ้ วนหรือยัง จวนแตงหรือยังจะ” ภรรยานายสมชายกระเซา
“จวนแลวฮะ ยังขาดอีกอยางเดียว” เขาตอบ
“ขาดอะไร เผื่อพี่พอจะหาใหได” หลอนแสดงน้ําใจไมตรี
“ยังขาดเจาบาวฮะ นอกนั้นพรอมแลว”
“มันจะมากไปเจาขุนทอง มันจะมากไป” ทานพระครูวาคนเปนหลาน
“ไมมากหรอกหลวงลุง ไมเชื่อหลวงลุงจะลองดูก็ได ลองหาเจาบาวมาใหหนูซักคน
แลวดูซิวาหนูจะยอมเขากรรมฐานหรือไม”
“ขาไมรูจะไปหาที่ไหนมาใหเอ็ง ถาหาเจาสาวละก็พอจะหาใหได” คนเปนสมภารรูสกึ
ออนใจ
“อุย หนูจะเอามาทําไมเจาสาวนะ ก็หนูเปนเจาสาวอยูแลว ขืนหามาอีกไดฟาผาตาย
ปะไร หลวงลุงนี่พิลึกจริง ๆ”
“ขาวาเอ็งนั่นแหละพิลึก สมชายเธอเห็นดวยไหม” ทานถามคนเปนศิษย
“อยาไปเถียงกับมันเลยครับหลวงพอ ปวดหัวเปลา ๆ มันจะวายังไงก็ปลอยใหมันวา
ไปคนเดียว ออหลวงพอครับ เจาสมชาตินองชายผมไปไหนเสียละครับ” ชายหนุมถามถึง
นองชายซึ่งไดมาอยูรับใชทานพระครูแทนเขาประมาณสิบวันแลว
ชวงกอนแตงงานเขามีธุระยุงมาก ประกอบกับทานเจาของกุฏิไมไดมีธุระไปไหน เขา
จึงไมไดมาวัดและไมเห็นนองชายเสียหลายวัน ทานพระครูยังไมทันตอบ คนถูกถามหาก็เดิน
เขามาพอดี
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“อุยตาย พี่สมชาย พี่แปงร่ํา มายังไงกันนี่ แหม ดีใจดีใจ” คนชือ่ สมชาติทักทายดว
ยเสียงมีจริตจะกาน นายสมชายมองหนาทานพระครู เหมือนจะถามวาไดเกิดอะไรขึ้น
“ดูเอาเอง” ทานเจาของกุฏิตอบโดยไมรอใหถาม
“สมชาติ เอ็งเปนอะไรไป ก็เปนผูชายอยูดี ๆ ไหงมากระตุงกระติ้งยังกะผูหญิงละ” คน
เปนพี่ชายสงกา
“ก็ถามขุนทองเขาดูซี นิขุนทองนิ” ชายหนุมหันไปพยักพเยิดกับนายขุนทอง หนุมวัย
ยี่สิบสองหมาด ๆ ยิ้มอยางมีชัยแลววา
“เขาเรียกออสโมซิสฮะ คนเราจะอยูด วยกันก็ตองมีอะไร ๆ ที่คลายคลึงกัน ถึงจะอยู
ดวยกันยืด”
“แลวที่เองอยูกับขามานาน ทําไมเอ็งถึงไมปรับตัวใหเหมือนขาหือ”นายสมขายแยง
“พี่ไมปรับตัวเขาหาหนูตางหากละ สมชาติเขาฉลาดกวาพี่เยอะตรงที่รูจักปรับตัว.”
คนเปนหลานทานพระครูวา
“เอาอีกแลว วาขาโงอีกแลว” สามีนางแปงร่ําวา
“พี่สองคนมาธุระอะไรหรือเปลาฮะ” นายสมชาติถามขึ้น คนเปนพี่ชายจึงวา
“ก็จะมาดูเอ็งนั่นแหละวาอยูสุขสบายดีหรือเปลา”
“แลวพี่เห็นวาหนูสบายหรือเปลาละฮะ คนเปนนองยอนถาม”
“ก็ไมแนใจเหมือนกัน แตที่รูแน ๆ คือตัวขานี่แหละยังไมสบาย มาเห็นเอ็งเปนแบบ
เจาขุนทองไปอีกคน
บอกตามตรงวาขาไมสบายใจเลย
หลวงพอทําไมเลี้ยงผูชายให
กลายเปนผูหญิงละครับ” เขาถือโอกาสตอวาทานพระครู
“ฉันก็ไมรูเหมือนกัน ก็เลี้ยงมันเหมือนที่เลี้ยงเธอทุกอยางนัน่ แหละ แตทําไมมันถึงไม
เหมือนเธอก็ไมรู”
“ตองยกใหเปนเรื่องของกฎแหงกรรม ใชไหมครับ”
“ก็คงตองเปนยังงั้น แตที่เธอเห็นนี่ยังไมเทาที่ฉันเห็นหรอก” ทานโนมตัวมากระซิบ
ขางหูคนเปนศิษยวา
“ที่ฉันเห็นนะ เจาสองคนนี่มันเพี้ยนหนักกวานี้อกี เวลามีพวกเด็กหนุม ๆ หลอ ๆ มา
เขากรรมฐาน มันจะแวะเวียนไปแถวกุฏิกรรมฐานวันละหลายเวลา ไปแอบดูเขาแลวก็เอามา
วิพากษวิจารณวาหลอยังงั้นยังงี้ บางทีก็ยางกันเสียดวยซ้ํา ทาทางมันจะกูไมกลับทั้งคูนั่น
แหละ” ทานพระครูแฉพฤติกรรมของคนทั้งสอง
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๗๘
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“หลวงลุงนินทาอะไรหนู” หลานชายวา
“ขาเปลานินทา ขาพูดความจริงตางหากละ”
“ก็ถาพูดความจริงแลวทําไมตองกระซิบดวยละฮะ” นายขุนทองแยง
“นั่นเพราะเอ็งไมยอมรับความจริงตางหากละ ขาก็เลยตองกระซิบนะซี หรือเอ็งจะ
เถียง”
“ไมเถียงก็ไดฮะ วาแตวา หลวงลุงลงรับแขกเถอะฮะ หนูปลอยใหพวกเขารอนานแลว”
หลานชายเตือนนายสมชายและภรรยาจึงกราบลาทานเจาของกุฏิ
“ถาหลวงพอจะมีธุระไปไหนก็ใหเจาสมชาติไปตามผมนะครับ แตถายังไมมี ผมก็จะ
ขอพักอีกสักสองสามวันแลวคอยมาทํางาน”
“ไมเปนไร เชิญพักผอนตามสบายเถอะ ฉันยังไมมีรายการไปไหนในชวงนี้ วาจะ
สะสางใหเสร็จ ๆ เสียที โดยเฉพาะงานเขียนหนังสือ” กอนกลับชายหนุมยังสั่งนายขุนทอง
และนายสมชาติวา
“เอ็งสองคนชวยกันดูแลหลวงพอใหดีนะ อยามัวแตไปเที่ยวแอบดูหนุม ๆ ละ”
“รับรองฮะ ทีนี้ถาจะไปก็จะผลัดเวรกันไป จะไมไปพรอมกัน ใชไหมขุนทอง” คนชื่อ
สมชาติพูดเสียงออนเสียงหวาน
“ใชแลวสมชาติ” คนพูดตั้งใจลากเสียงยาวจนเกิดความจําเปน
เมื่อทานพระครูลงรับแขกที่กุฏิชั้นลาง มีเจาทุกขรออยูแลวประมาณยี่สิบคน สตรีวยั
หาสิบเศษเขามากราบ
“จะใหชวยอะไรหรือโยม” ทานเอยขึ้นกอน
“คืออยางนี้คะ ลูกชายดิฉันมันหลงเมียเสียจนลืมหูลืมตาไมขึ้น ดิฉันทนไมไดคะ”
“ทําไมถึงทนไมไดละโยม”
“มันหมั่นไสคะ หมั่นไสเหลือเกิน” คนเปนแมผัวตอบ
“อยาไปหมั่นไสเขาเลย เรานาจะดีใจเสียอีกที่เห็นเขารักใครปรองดองกัน คนเปนแม
จะตองมีมุทติ าจิต ไมใชไปหมั่นไสเขา นะโยมนะ”
“มันทําใจไมไดคะหลวงพอ ดิฉันไมเคยพบเห็นผูชายที่ไหนหลงเมียถึงปานนี้ ขนาด
พอเด็กเขาก็ยังไมเคยหลงดิฉันอยางนี้มากอน”
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“โยมก็เลยอิจฉาลูกสะใภใชไหมละ” ยังไง ๆ ทานก็เขาขางคนเปนสะใภ เพราะยังจํา
ฤทธิ์รายของคนเปนแมผัวในอดีตชาติไดดี แมปจจุบันจะไมเคืองแคน หากก็ยัง “จํา” ความ
รายกาจของฝายนั้นได
“มันก็ไมเชิงอิจฉานะคะ ถาเขาจะทําตัวดีกวานี้ ดิฉันจะไมอจิ ฉาเขาเลยคะ”
“เขาทําตัวยังไงละ”
“โอย อยาใหพูดเลยคะหลวงพอ พูดแลวมันช้ําใจ” วาแลวก็รองไหดวยเคียดแคนชิงชัง
ในคนเปนสะใภ
“ก็ถาไมพูดแลวอาตมาจะรูไดยังไงละ”
“จริงซีคะ แหม ดิฉันไมนาโงเลย” นางวาตัวเอง แลวเริ่มตนเลาเปนฉาก ๆ อยางชํานิ
ชํานาญ เพราะเคยเลาใหเพื่อนบานฟงทุกบานและทุกวันจนหาคนฟงไมได จึงตองมาวัดปา
มะมวงเพื่อเลาใหทานพระครูฟง
“คืออยางนี้นะคะหลวงพอ
ลูกสะใภของดิฉันนะ
สวยก็ไมสวยความรูก็ไมสูง
กิริยามารยาทหรือก็ไมบง บอกวาเปนชาติผูดี แถมฐานะก็ยากจนขนแคน ดิฉันก็ไมรูวาไอลูก
ชายของดิฉันมันไปหลงไดยังไง ดิฉันจะไปขอลูกสาวเศรษฐีให เขาทั้งสวยทั้งรวยมันก็ไม
สนใจเขา ดันไปควาแมนี่มาเปนเมีย”
“ก็เขาชอบของเขานี่โยม เขาคงจะเปนเนื้อคูกัน ปลอยเขาไปเถอะอยาไปยุงกับเขา
เลย” สมภารวัดปามะมวงกลาวเตือน
“ไมยุงไดยังไงละคะ หลวงพอดิฉันสงสารลูกชายคะ มันใชลูกชายฉันยังกะขี้ขา หาเงิน
มาเลี้ยงมันแลวยังตองมานั่งหุงขาวทํากับขาวใหมันกิน ตองซักผาให ซักแมกระทั่งกางเกงใน
ของมัน ขนาดดิฉันเปนแมแท ๆ ยังไมเคยใหลูกซักกางเกงใน” คนเปนแมผัวพรรณนา
“มันจะมากไป มันจะมากไป ถาถึงขนาดใหผัวซักผาใหแบบนั้นก็แยนะซี คนอยางนี้
หากินไมขึ้น โบราณเขาถือนักหนา ผูชายที่รักเมียถึงขนาดนี้ อาตมาไมสรรเสริญแน ไมนา
สรรเสริญเลย” เปนครั้งแรกที่ทานเขาขางแมผัว
“แลวดิฉันจะทํายังไงคะหลวงพอ”
“พามาหาอาตมา แลวจะชวยอบรมให พามาทั้งสองคนนั่นแหละ”
“คะ แลวดิฉันจะพามา ของพระคุณหลวงพอมาก ดิฉันถือโอกาสกราบลาละคะ”
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รายตอมาเปนบุรุษวัยหาสิบเศษ หนาตาเขาหมองคล้ําเหมือนคนที่กําลังมีทุกขอยาง
หนัก กราบทานพระครูแลวจึงเรียนวา “เรื่องของผมเปนความลับครับ ถาหลวงพอจะกรุณา
ผมอยากปรึกษาตัวตอตัวครับ”
“ไมเปนไร พูดเบา ๆ พอไดยินกันสองคนก็ได โยมมีอะไรก็วา ไปเลย” ทานไมอนุญาต
ใหขึ้นขางบน ดวยเห็นวาไมมีความจําเปนที่จะตองทําเชนนั้น
“คืออยางนี้ครับหลวงพอ คุณแมผมอายุแปดสิบ แลวแกก็หลง หลงมาตั้งแตยังไมเจ็ด
สิบ ผมไมกลาพาไปไหน เพราะอับอายขายหนามาก แกมีพฤติกรรมอยางหนึ่งที่ใคร ๆ เห็น
เขาก็ตองตําหนิติเตียน ผมจะบาปไหมครับถาเอาความลับของผูบังเกิดเกลามาเปดเผยให
หลวงพอทราบ”
“โยมมีจุดประสงคอะไรทีต่ องทําเชนนั้นละ คือหมายถึงวาโยมมีเจตนาดีหรือเจตนา
รายตอทาน”
“เจตนาดีครับ ที่ตอ งเอามาเปดเผยก็เพื่อจะชวยแกนะครับ เมือ่ หลวงพอฟงแลวเผื่อจะ
แนะนําผมไดวาจะมีวิธีแกอยางไร” ทานเจาของกุฏิตอบเขาวา
“ถาอยางนั้นก็ไมบาป เพราะโยมทําดวยเจตนาดี” เขาหันซายหันขวาเพื่อใหแนใจวา
จะไมมีใครมาไดยิน แลวจึงเลาดวยเสียงที่เบาที่สุด
“คือแมผมแกชอบลวงเขาไปในผานุงครับ เอามือลวงเขาไปตรงนั้นแลวก็ควักมาดม
เปนอยางนี้มาตั้งแตอายุยังไมเจ็ดสิบ ผมไมกลาพาแกไปไหน เพราะอับอายชาวบาน กอน
หนาที่ผมไมทราบวาแกมีพฤติกรรมอยางนี้ ผมก็พาแกไปทอดกฐินที่วดั ตางจังหวัด ซึ่งผม
เปนประธานของงาน ความที่ผมอยากใหแมไดบุญเลยพาแกไปดวย แลวแกก็ไปทําอยางนี้
ทําใหผมกับภรรยาอับอายเขามาก เพราะกรรมอะไรครับ แลวผมจะแกไขอยางไร” ทานพระ
ครูรูสึกสังเวชใจที่ไดยินไดฟง และทานก็เห็นกฎแหงกรรมของสตรีวยั แปดสิบอยางทะลุปรุ
โปรง
“มันเปนกฎแหงกรรมนะ โยมคุณแมของโยมทํากรรมไวตอนสาว แลวกรรมนั้นก็มา
ใหผลในตอนแก โดยอยากทราบไหมวาทานทํากรรมอะไรไว”
“อยากทราบครับ กรุณาบอกผมดวยเถิดครับ”
“โยมเชื่อเรื่องเสนหยาแฝดหรือเปลา เรื่องผูหญิงที่ชอบทําเสนหใหสามีหลง เคยไดยิน
ไหม”
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๗๘
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“เคยไดยินครับ แตไมคอยจะเชือ่ วาจะเปนไปได คือผมหมายถึงวามันจะไดผลนะ
ครับ” คนมีแมอายุแปดสิบตอบ
“จะไดผลหรือไมไดผล มันก็ขึ้นอยูกับคนถูกทํานะโยม ถาคนถูกทําจิตออนก็ไดผล แต
ถาเขาจิตแข็ง เสนหยาแฝดที่วาก็ทําอะไรเขาไมได ทีนี้ในกรณีของคุณแมโยมนั้นไดผล
เพราะคนพอโยมเปนคนจิตออน ที่อาตมาพูดมานี้โยมอาจจะไมเชือ่ เพราะฟงดูเปนเรื่อง
เหลวไหลไรสาระใชไหม แตถาโยมคิดและพิจารณาตามหลักของเหตุผลแลว พฤติกรรมของ
คุณแมโยมเปนเครื่องพิสูจนไดอยางดีที่สุด”
คําพูดของทานพระครู ทําใหบุรุษวัยหาสิบเศษหวนระลึกถึงเหตุการณสมัยที่เขายัง
เด็ก และมารดามักจะนั่งครอมบนอาหารที่จะใหบิดารับประทาน และหากเปนผักสดและผลไม
นางก็จะเอาซุกเขาไปในผานุงเช็ดถูกับบริเวณใตทองนอยแลวจึงนําไปใหบิดารับประทาน
ทานเจาของกุฏิใหเวลาเขาในการรําลึกนึกยอนกลับไปยังอดีต เสร็จแลวจึงพูดขึ้นวา
“เรื่องการทําเสนหมันเปนไสยศาสตร เปนเดรัจฉานวิชา เมื่อคนถูกทําเสนหตายลง
มันก็จะกลับมาหาตัวคนทํา โยมสังเกตหรือเปลา คุณแมโยมเริ่มมีพฤติกรรมแบบนีห้ ลังจากที่
คุณพอเสียไปแลว”
“ครับ คงจะจริงอยางที่หลวงพอวา คุณพอผมเสียชีวิตตอนคุณแมอายุหกสิบเศษ ๆ
หลังจากนั้นไมนาน คุณแมก็มีพฤติกรรมแปลก ๆ อยางที่เปนอยู” คนพูดรูสึกรอนอกรอนใจที่
มารดามามีอันเปนเชนนี้ได
“ผมจะชวยแกไดอยางไรครับ” ถามเสียงละหอย
“ชวยไมไดหรอกโยม คนแกจนหลงแลวไมมีทางแกได ตองปลอยไปตามกรรมของเขา
สิ่งที่เกิดแลวแกไมได ในกรณีนี้แกไมได โยมจําไวเลย แลวก็ไปสอนลูกหลานวาอยาไปทํา
เสนห สามีเขาจะรักหรือไมรักก็ชางเขา เพราะมันจิตใจของเขา เราไปหามไมได ถาไปทํา
เสนหใหเขามารัก บาปกรรมจะตองตกอยูที่ตัวเรา เพียงแตวามันจะปรากฏผลใหเห็นเร็วหรือ
ชาเทานั้น อาตมาเสียใจที่ไมอาจชวยคุณแมของโยมได”
“แตถึงจะชวยแมไมได แตก็ชวยผมไดครับ เพราะเมื่อผมรูเชนนี้แลวก็ทาํ ใจได แมแก
เปนคนทํากรรม แกก็ตอ งรับผลของมัน แลวผมก็จะสอนลูกหลานไมใหเอาเยี่ยงอยางแก ถึง
อยางไรผมก็ไดรับประโยชนจากการมาครั้งนี้ครับ” เขากลาวดวยใบหนาที่ดูดีขึ้นนิดหนึ่ง นิด
เดียวจริง ๆ
มีตอ........๗๙
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๗๘
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