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  หนังสือผมชื่อแบงค์ครับ เป็นหนังสือสื่อธรรมะที่ผู้เขียน 

เขียนล้อกับหนังสือจดหมายแห่งรัก โดยธรรมะในเล่มนี้ผู้เขียน

ยงัคงยดึหลกัธรรมเดยีวกนักบัจดหมายแห่งรกั แต่มกีารเปลี่ยน

วธินี�าเสนอแตกต่างจากเดมิที่เป็นธรรมะจากแม่สูล่กู มาเป็นสตัว์

เลี้ยงที่เป็นสุนขั เป็นผู้เดนิสารที่มากด้วยความสงสยั ใคร่รู้ แต่ยงั

คงรักษาหลักธรรมเรียบง่ายไว้ครบถ้วน ในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียน

เปลี่ยนจากแม่ที่สอนลูกด้วยความเป็นครูมาเป็นการสอดแทรก

อารมณ์ขันจากความคิดของสัตว์ในเรื่องคือสุนัขกับแมว ที่มีมุม

มองแตกต่างออกไป การอ่านหนังสือเล่มนี้นอกจากจะอ่านเพื่อ

ความเพลดิเพลนิแล้ว ยงัแฝงสาระและแง่คดิทางธรรมตลอดจน

จารตีประเพณทีางศาสนาไว้อกีด้วย ในบางเรื่องผูเ้ขยีนมกีลวธิใีน

การอธิบายหัวข้อเรื่องที่คนทั่วไปเห็นว่ายาก ให้เข้าใจได้ง่าย จึง

เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงได้ ด้วยภาษาที่

เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน มีเสน่ห์ทางภาษา ซึมซับได้ง่าย อ่านแล้ว

มีความเพลิดเพลินทางธรรม สะกิดจิตวิญญาณทางโลกได้เป็น
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ค�านยิม



  หนังสือผมชื่อแบงค์ครับ ที่อยู่ในมือท่านนี้ เป็นหนังสือที่

กัลยาณมิตร ผู้สนับสนุนงานเขียนจดหมายแห่งรัก ขอให้เขียน

หนงัสอืธรรมะง่ายๆ เพื่อแจกเป็นของขวญัปีใหม่ ผูเ้ขยีนจงึตั้งใจ

เขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อล้อกับจดหมายแห่งรัก และจัดท�าเป็น

หนังสือคู่กัน หลักธรรมในเล่มนี้ยังคงยึดหลักธรรมเดียวกันกับ

จดหมายแห่งรัก เพียงแต่เปลี่ยนการน�าเสนอที่แตกต่างออกไป 

ผู้อ่านจะได้เห็นความงดงามของมิตรภาพระหว่างสุนัขกับแมวที่

อยู่ร่วมกนัอย่างสนัต ิและเป็นกลัยาณมติรต่อกนั

 อานสิงส์จากงานเขยีนนี้ ผูเ้ขยีนขอถวายเป็นพทุธบชูา และ

ขออทุศิส่วนกศุลให้กบั คณุพ่อ คณุแม่ ครอบครวั คร ูอาจารย์ 

เพื่อนๆ และผู้มีพระคุณทุกท่าน หากข้อความในหนังสือเล่มนี้ 

มคีวามบกพร่องไม่ว่าด้านใด ผู้เขยีนขอน้อมรบั

 สุดท้ายนี้ผูเ้ขยีนหวงัว่า ผูอ่้านคงได้รบัประโยชน์ และความ

เพลดิเพลนิจากผมชื่อแบงค์ครบั

ธรรมรกัษา

พดุซ้อน

พถิพีถินัในบคุคลรอบตวั สิ่งมชีวีติใกล้ตวั มองปัญหาที่เกดิอย่าง

เข้าใจ รูเ้ท่าทนั และสร้างความสขุด้วยตนเองได้อย่างงดงามและ

น่าทึ่งเป็นที่สุด ขอคณุประโยชน์จากหนงัสอืเล่มนี้ ความตั้งใจของ

ผู้ก�าหนดลายลักษณ์อักษร ได้รับกรรมดีจากการเพียรพยายาม

ที่ให้ผู้อ่านอย่างบริสุทธ์ใจยิ่ง ค�านิยมที่ดีคือ การให้ความรู้สึกที่

สดใส กลัยาณมติรมายงัครอบครวันี้ ด้วยความนบัถอืแห่งพลงั

การเขยีนที่ขดัเกลามนุษย์ได้ทุกตวัอกัษรทเีดยีว

      

ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จติระดบั

คณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ท่านผู้อ่านที่รกั



ขอแนะน�าตวั ๑

เริ่มต้นชวีติ ๓

การศกึษา ๖

อากง ๑๐

รกัการอ่าน ๑๕

ดร.ชงิเยี่ยม ๒๐

คุณสมบตัิ ๒๖

หลวงพ่อไปวดั ๓๐

คุณยายคนสวย ๓๗

ดนตรกีบัเดก็ Joy of Christmas ๔๒

เบื้องหลงังาน Joy of Christmas ๔๖

สงัคมเอาเปรยีบ กนิข้าวไม่ได้กนิแกลบ ๕๑

นกน้อยท�ารงั ๕๖

รองคณบดคีนใหม่ ๖๑

ท�าบุญตกับาตร ๖๕

เพื่อสิ่งแวดล้อม ๗๑

จดหมายแห่งรกั ๗๗

ป่วยกายไม่ป่วยใจ ๘๓

คุณจติด ี ๘๘

ความสามารถพเิศษ ๙๕

กรรม ๑ ๑๐๑

กรรม ๒ ๑๐๘

สิ่งที่เหน็ไม่ใช่สิ่งที่เป็น ๑๑๓

กรรม ๓ ๑๑๘

เกษยีณ ๑๒๕

โกเบ ๑๓๑

นายแบบ ๑๓๘

นพิพาน ๑๔๓

สารบญั



10  ผมชื่อแบงค์ครบั

  สวัสดีครับ ผมช่ือแบงค์ ผมเป็นสุนัขพุดเด้ิลสีขาว  รูปหล่อ  

(ผมคิดว่าอย่างนั้น) ประวัติผม ผมเป็นสุนัขสายพันธุ์ฝรั่งเศส 

เกิดในออสเตรเลีย แต่มาโตที่บ้านคุณพุดซ้อนในเมืองไทย ชื่อ

แบงค์เป็นชื่อที่คุณพุดซ้อนเป็นคนตั้งให้ นัยว่า ผมเป็นหมา

ขดัดอก เรือ่งเปน็มาวา่คนทีเ่อาผมมาจากออสเตรเลยี เปน็หนีค้ณุ

ลงุยทุธ ซึง่เปน็พีช่ายของคณุผูช้าย เขายกผมใหค้ณุลงุ แลว้คุณ

ลุงก็เอาผมมายกให้คุณพุดซ้อนอีกที เดิมคุณพุดซ้อนไม่อยาก

เลีย้งผมเพราะเกรงจะเปน็ภาระ แตท่นรบเรา้จากคุณแกว้เจา้นาย

ขอแนะน�าตวั
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ผมไม่ได้ คุณพุดซ้อนจึงยอมเลี้ยงผม และในที่สุดคนที่ผมอยู่

ด้วยมากที่สุดกลับเป็นคุณพุดซ้อน ส่วนคุณแก้วเจ้านายผมไป

ท�างานแต่เช้า กว่าจะกลับก็เย็น

 ความทีผ่มอยูก่บัคณุพดุซอ้นทัง้วนั ผมเลยไดร้บัรูเ้รือ่งราว

ตา่งๆ ตลอดจนค�าสอนทีค่ณุพดุซอ้นสอนลกูๆ ซึง่กค็อืพวกคุณๆ 

ทั้งหลายรวมทั้งตัวผมด้วย แล้วผมจะค่อยๆ เล่าให้ฟังนะครับ

  ตอนสมัยผมมาอยู่บ้านนี้ใหม่ๆ คุณกฤษกับคุณกร ยัง

เรยีนหนงัสอือยูต่า่งประเทศ ทีบ่า้นจงึมแีตค่ณุพดุซอ้น คณุผูช้าย 

แลว้กค็ณุแกว้เจา้นายผม ผมจงึสนทิกบัคณุแกว้มากกวา่คณุกฤษ 

คุณกร

 พดูถงึคณุพดุซอ้นในสายตาผม ผมวา่เธอเปน็แมท่ีด่ใีนเรือ่ง

การอบรมสัง่สอนลกู แตบ่างครัง้ผมกว็า่เธอเปน็คนเขม้งวดกบัลกู

มากไป บางเรือ่งออกจะหวัโบราณเกนิไปดว้ยซ�า้ ยกตวัอยา่งคณุ

พุดซ้อนจะไปรับไปส่งคุณแก้วเองทุกวัน แม้แต่ตอนคุณแก้วเข้า

มหาวทิยาลยัแลว้กต็าม ซึง่ผมมองวา่คณุพุดซอ้นคมุคณุแกว้มาก 

เริ่มต้นชีวิต
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เกินไปจนดูเหมือนคุณแก้วไม่มีอิสระ แต่ผมก็ไม่เห็นคุณแก้ว

โวยวายอะไร และดูเหมือนจะสนิทกับคุณพุดซ้อนมากด้วยซ�้า 

เธอเล่าทุกเรื่องให้คุณแม่ฟัง จนบางครั้งผมนั่งอยู่หลังรถ ผมฟัง

จนหลบัไปเลย คดิเอากแ็ลว้กนั เธอเลา่ตัง้แตม่หาวทิยาลยัจนถงึ

บ้าน ส่วนคุณพุดซ้อนซึ่งเป็นครูจริงๆ เธอก็สอนคุณแก้วตลอด

ทางเหมอืนกนั คณุพดุซอ้นเธอไมเ่ขา้ขา้งลกู เรือ่งไหนคณุแกว้ท�า

ไม่ถูก เธอก็จะอบรมไป ในสายตาผม เรื่องนี้เป็นข้อดีของคุณ 

พุดซ้อน

 คุณพุดซ้อนไปรับไปส่งคุณแก้ว ผมมารู้เหตุผลภายหลังก็

เพราะเปน็หว่งลกูสาวเกรงจะไดร้บัอนัตรายจากขา้งนอก เหน็เธอ

เล่าให้คุณป้าเม้าฟังว่า เธอท�าแบบนี้เพราะการจะปล่อยลูกสาวให้

มเีสรเีหมอืนลกูชายนัน้ไมค่วร ลกูสาวเมือ่เกดิความเสยีหายแลว้

เป็นความเสียหายตลอดชีวิต อีกอย่างคุณแก้วเป็นคนซื่อๆ มอง

โลกในแง่ดีจึงไม่ค่อยจะทันคน การไปรับไปส่งเป็นการได้ใกล้ชิด

ลูกด้วย แต่ผมว่านั่นมันเป็นความคิดคุณพุดซ้อนต่างหาก ใน

ที่สุดคุณแก้วก็เป็นเด็กดีสมใจคุณพุดซ้อน แต่ส�าหรับผม ผมก็

ไมค่อ่ยแนใ่จวา่ทฤษฎขีองคณุพดุซอ้นเอามาใชก้บัการเลีย้งลกูใน

ยุคปัจจุบันจะเป็นอย่างไร

 คุณพุดซ้อนมักจะพูดกับผมบ่อยๆ ว่า “แบงค์เอ้ย การ

เลี้ยงลูกน้ันใช้ความรักอย่างเดียวไม่พอ พ่อแม่ต้องประกอบด้วย

ปัญญา ไมใ่ชใ่ชค้วามเมตตาอยา่งเดยีว การสอนลกูตอ้งรูจ้กัพลกิ

แพลงให้เข้ากับยุคสมัยและสถานการณ์ มันเป็นศิลปะ” ผมก็ได้

แต่ฟังเพราะผมเองก็ยังไม่เคยมีลูก เลยยังไม่มีโอกาสเอาค�าสั่ง

สอนของคุณพดุซอ้นมาใช ้ถา้ผมมโีอกาสมคีรอบครวั ผมกว็า่จะ

ลองน�ามาประยุกต์ใช้ดูครับ
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  คุณพุดซ้อนเป็นคนที่ส่งเสริมการศึกษาของลูกๆ  เธอ

ปล่อยให้คุณๆ เลือกเรียนตามความสนใจ ไม่ได้บังคับ จะท�า

เพยีงใหค้�าแนะน�าเทา่นัน้ นอกจากนีคุ้ณพดุซอ้นยงัสนบัสนนุการ

ไปเรยีนตอ่ตา่งประเทศ เรือ่งการสง่ลกูๆ ไปเรยีนตอ่ตา่งประเทศ 

เธอเห็นว่าลูกๆ จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ เพราะคุณ

พุดซ้อนมองว่า การเรียนในบ้านเราเป็นการเรียนแบบครูป้อนให้

เปน็สว่นใหญ ่ เดก็ๆ ขาดการคน้ควา้ดว้ยตนเอง สิง่เหลา่นีท้�าให้

เด็กคิดเองไม่เป็น คุณพุดซ้อนมักจะพูดเสมอว่าต้องการให้ลูกๆ 

เรียนเพื่อมีความรู้ ไม่ใช่ได้ปริญญามาปะข้างฝา เธอว่า เธอไม่

เถียงว่าปริญญาเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการท�างานในเมืองไทย เมื่อ

ลูกๆ จบปริญญาตรีแล้ว หากคนไหนสนใจด้านไหนที่เป็นเรื่อง

เฉพาะทาง กค็วรไปหาความรูเ้ฉพาะทางจรงิๆ นอกจากนัน้การที่

ลูกไปเรียนต่างประเทศจะได้รู้จักช่วยเหลือตัวเอง รู้จักแก้ปัญหา

เอง

 คุณแม่บ้านเล่าว่าตอนคุณกฤษกับคุณกรไปเรียนต่อ คุณ

พุดซ้อนก็ปล่อยให้ไปเอง ไม่ได้ไปส่ง โดยให้เหตุผลว่าเป็นลูก

ผู้ชาย โตพอจะช่วยตัวเองและแก้ปัญหาได้ เพราะตอนไปจบ

ปริญญาตรีแล้ว ส่วนตอนคุณแก้วเจ้านายผมไปเรียนต่อ แห่กัน

ไปสง่เกอืบทัง้บา้น มคีณุกรคนเดยีวไมไ่ดไ้ปสง่ ดทูา่คณุพดุซอ้น

จะห่วงคุณแก้วมากกว่าใคร ถึงกับให้คุณกฤษไปดูมหาวิทยาลัย

ดูหอพักให้น้องโดยให้เหตุผลว่าน้องเป็นผู้หญิง แต่ผมว่าคุณ 

พุดซ้อนเลี้ยงคุณแก้วไม่โต ไม่ยอมปล่อยคุณแก้ว ความที่เป็น

ลูกสาวคนเดียว และเป็นลูกคนเล็กอีกต่างหาก

 ตอนคณุแกว้ไปเรยีนกท็ลุกัทเุลพอสมควร เพราะเธอไมไ่ด้

จบดา้นการศกึษา แตอ่ยากจะเรยีนตอ่ดา้นนี ้คณุแกว้บอกอยาก

เป็นครูเหมือนคุณแม่ คุณพุดซ้อนเองก็ดูจะไม่มั่นใจ กลัวคุณ

แก้วหลงทาง เธอเลยให้คุณแก้วลองไปสอนหนังสือดู แล้วจาก

การศึกษา
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นั้นเธอก็ให้คุณแก้วไปท�างานด้านฝ่ายการตลาดที่บริษัทแห่งหนึ่ง 

เธอบอกคุณผู้ชายว่าคุณแก้วจะได้ลองเลือกดูว่าชอบอะไรกันแน่ 

ซึ่งในที่สุดคุณแก้วก็ยังยืนยันอยากเป็นครู จึงเป็นอันว่าเจ้านาย

ผมเลยไปเรียนต่อด้านการศึกษา ผมว่าคุณแก้วโชคดีมีโอกาส

เลอืกท�าในสิง่ทีต่วัเองชอบ และมโีอกาสลองกอ่นเลอืกซึง่จะท�าให้

ชีวิตไม่หลงทาง เรื่องนี้ผมให้เครดิตคุณพุดซ้อนเต็มในเรื่องการ

รู้จักจัดการ

 แตเ่อ คณุพุดซอ้นครบั ผมสงสยัอยูน่ดิหนึง่วา่ท�าไมทตีอน

คุณกรจะไปเรียนต่อด้านดนตรี คุณกับคุณผู้ชายถึงไม่ให้ แต่ 

กลับให้ไปเรียนด้านบริหารแทน ผมยังเก็บความสงสัยจนทุกวันน้ี 

แต่ผมก็เชื่อว่า คุณทั้งสองคงมีเหตุผลและมองการณ์ไกล แต่ 

ช่างเถอะครับ ผมอยู่กับคุณพุดซ้อนทุกวัน บางเรื่องผมก็เข้าใจ

ความคิดเธอ แต่บางเรื่องผมก็ไม่เข้าใจ ผมคงต้องเก็บความ

สงสยัไว ้วนัหนึง่ผมคงเขา้ใจเองละครบั ผมไปกอ่นละ่ครบั เสยีง

คุณแม่บ้านเรียกผมกินข้าวแล้ว



ผมชื่อแบงค์ครับ  11

  อมื...หอมจงั สงสยัวนันีม้กีว๋ยเตีย๋วหมแูหงเลย น�า้ลายผม

เริ่มไหลแล้ว พูดถึงก๋วยเตี๋ยวหมูท�าให้ผมคิดถึงอากง อากงคือ

คุณปูข่องพวกคณุๆ ตอนผมเดก็ๆ เวลากลางวนัทีท่กุคนออกไป

ข้างนอกบ้าน คนที่ผมอยู่ด้วยนอกจากคุณพุดซ้อนก็เป็นอากง 

แรกๆ ผมไมก่ลา้เขา้ใกลอ้ากงเพราะผมกลวั แตเ่อาเขา้จรงิผมวา่

อากงกร็กัผมเหมอืนกนันะ เพราะตอนกลางวนัอากงจะแบง่อาหาร

ให้ผมทุกวัน ผมก็เลยเริ่มสนิทกับอากง

อากง
 อากงมาจากเมืองจีนพร้อมอาม่า แต่ผมไม่เคยเห็นอาม่า

เพราะตอนผมมา อามา่เสยีชวีติไปแลว้ อากงมลีกูทัง้หมดเจด็คน 

คุณผู้ชายเป็นลูกคนเล็ก ธรรมดาคนจีนจะอยู่กับลูกคนโต แต่

บ้านนี้อากงอาม่าอยู่กับลูกชายคนเล็กก็คือคุณผู้ชาย อาจเป็น

เพราะคุณผู้ชายแต่งงานคนสุดท้ายก็เลยอยู่บ้านนี้ตลอด อากงมี

อาชพีรบัเหมากอ่สรา้งโดยมคีณุลงุใหญก่บัคณุลงุยทุธท�างานดว้ย 

ส่วนคุณผู้ชายไม่ได้ท�างานกับอากง ผมเคยได้ยินว่าคุณผู้ชายไม่

ยอมเรยีนโยธา เพราะไมอ่ยากท�างานกงส ีผมกไ็มรู่ว้า่ท�างานกงสี

แปลว่าอะไร แต่ช่างเถอะ ดูๆ ไปผมก็ว่าแปลกดี อากงควรอยู่

กับคุณลุงใหญ่ลูกชายคนโตตามธรรมเนียมจีน กลับมาอยู่กับ

ลูกชายคนเล็ก ส่วนการท�างานปกติลูกชายต้องท�างานกับพ่อ ก็

กลายเป็นว่า คุณผู้ชายซึ่งเป็นลูกคนเล็กไปท�างานกับคนอื่น แต่

ผมก็ไม่เคยเห็นอากงว่าอะไรคุณผู้ชาย ในขณะที่คุณพุดซ้อนซึ่ง

เป็นลูกสะใภ้ก็เป็นคนไทย สมัยนั้นคนจีนแท้ๆ จะไม่อยากได้ 

ลกูสะใภค้นไทย เพราะเกรงวา่จะไมเ่ขา้ใจขนบธรรมเนยีมจนี แต่

อากงอาม่าก็ยอมรับการมีคนไทยเป็นลูกสะใภ้ เห็นว่าตอนคุณ 

พดุซอ้นแตง่งานเขา้มาใหม่ๆ  ตอ้งปรบัตวัพอสมควร ตอ้งเรยีนรู้

ธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนภาษา ผมเลยมองว่าบ้านนี้มีอะไร

แปลกหลายอย่าง
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อากงพูดแบบนี้บ่อยมาก ไม่ว่าจะกับลูกๆ หรือกับเขย สะใภ้

ก็ตาม

 ผมอยากให้คนสมัยนี้มีความคิดและความซื่อสัตย์แบบ 

อากง ไม่ใช่คอยแต่มองหาหนทางที่จะให้ได้ก�าไรมากที่สุดจนไม่

ค�านงึถงึความปลอดภยั เดีย๋วนีผ้มไดย้นิขา่วพืน้พงัลงมาบา้ง ตกึ

ถล่มบ้าง คนงานก่อสร้างได้รับอันตรายบ้าง ถึงแม้จะไม่ได้โกง

อปุกรณข์า้วของ แตบ่างทกีม็าจากความประมาทจากการท�างานที่

ไม่รอบคอบจนท�าให้เกิดอุบัติเหตุ บางโครงการก็ท�าให้มีคนเสีย

ชีวิต ระยะหลังนี้ผมได้ข่าวเรื่องพวกนี้บ่อย จนท�าให้คิดถึงอากง

แม้ว่าอากงจะจากผมไปอยู่สวรรค์หลายปีแล้วก็ตาม สิ่งที่อากง

สอนไว้ผมยังจ�าได้ดีทกุเรื่องครับ ไม่ว่าจะห้ามขโมยของกิน โดย

เฉพาะเรื่องมรรยาท เวลาที่อากงแบ่งอาหารหรือก๋วยเตี๋ยวให้ผม

แลว้บอกผมใหก้นิใหเ้รยีบรอ้ย กนิชา้ๆ อยา่ท�าหกเลอะเทอะ ถา้

ผมท�าอาหารหกอากงก็จะดุนิดหน่อย ไม่เคยตีผม อย่างมากก็ขู่

วา่ถา้แบงคก์นิไมเ่รยีบรอ้ยวนัหลงัอากงจะไมใ่หก้นิ แตเ่อาเขา้จรงิ

อากงก็ไม่เคยท�า อย่างมากก็บอกซ�้าๆ ว่าให้กินให้เรียบร้อย ผม

เขา้ใจวา่อากงคงไมรู่ ้ เวลาผมเอาลิน้ตวดักว๋ยเตีย๋ว เสน้มนัเหนยีว  

บางทีมันก็หกบ้าง อากงครับ ผมไปก่อนนะครับ ได้ยินคุณ 

พดุซอ้นเรยีกสมาชกิทานกว๋ยเตีย๋วแลว้ ไปชา้เดีย๋วผมอดกนิ ผม

 ผมอยากเล่าเรื่องอากงเพราะผมมีความประทับใจอากง

หลายเรื่อง ยกตัวอย่างการใช้ชีวิต อากงเป็นคนมีระเบียบ ขยัน

ท�างาน และท�างานละเอียด ส่วนเรื่องคุณธรรมไม่ต้องพูดถึง  

อากงเป็นคนซื่อสัตย์และมีความกตัญญู ตอนที่อากงยังแข็งแรง

ด ีอากงจะตืน่แตเ่ชา้มาร�ามวยจนี ผมนอนดูแลว้ผมวา่ทา่มวยจนี

ของอากงสวยมาก หลงัร�ามวยเสรจ็อากงจะมาทานอาหารเชา้ จาก

นั้นก็จะนั่งท�างานจนถึงเที่ยง แกจะดูแบบก่อสร้าง และราย

ละเอยีดของแบบเอง ตอนผมมาอยู ่อากงไมไ่ปตรวจงานขา้งนอก

แล้วเพราะอายุมาก แต่ตอนเย็นคุณลุงยุทธต้องมารายงานให้ฟัง

ทุกวัน อากงคงจะค�านวณเก่งมากเพราะจะถอดแบบและสั่งงาน

ละเอียดยิบจนคุณลุงส่ายหน้าบ่อยๆ พอคุณลุงเริ่มส่ายหน้าใน

ความละเอียด อากงก็เร่ิมอบรมคุณลุงทันทีว่า ย่ิงท�างานละเอียด

เท่าไร ความเสียหายก็จะเกิดขึ้นน้อยเท่านั้น นั่นหมายถึงก�าไรที่

เพิ่มขึ้นด้วย การท�างานต้องซื่อสัตย์ ถ้าตกลงกับลูกค้าอย่างไร

ต้องท�าอย่างตรงไปตรงมา อย่าเป็นคนขี้โกง แม้ลูกค้าไม่รู้ก็อย่า

ท�า แกวา่การท�างานกอ่สรา้ง ถา้จะโกงไมใ่ชเ่รือ่งยาก แคล่ดขนาด

ของเหล็กเพียงเล็กน้อยก็จะได้ก�าไรเพิ่มขึ้นอีกมาก ลูกค้าก็ไม่รู้ 

แตอ่ากงสอนวา่คนอืน่ไมรู่แ้ตเ่รารู ้ถงึแมจ้ะไมท่�าใหพ้ืน้พงัหรอืตกึ

ถลม่แตม่นัเปน็บาป คนทีข่ีโ้กงจะท�ามาคา้ขายไมเ่จรญิ ผมไดย้นิ
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  ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมคุณพุดซ้อนจึงอยู่บ้านทุกวัน  เวลา

อยูบ่า้นกจิกรรมของคณุพุดซอ้นคอืการอา่นหนงัสอื คณุพุดซอ้น

เป็นนักอ่านตัวยง เธออ่านหนังสือเกือบทุกประเภทและอ่านได้ 

เรว็มาก ผมเหน็หนงัสอืเลม่ใหญ่ๆ  ทีเ่ธอวางไว ้ผมกถ็อดใจแลว้ 

ผมไมแ่นใ่จวา่คณุพุดซอ้นอา่นหนงัสอืตัง้มากมาย และอา่นจบเรว็

ด้วย คุณพุดซ้อนจะจ�าได้ไหมหรือได้ประโยชน์อะไรจากหนังสือ

ทีอ่า่นมากนอ้ยแคไ่หน ผมคงตอ้งเกบ็ความสงสยันีไ้วก้อ่น เพราะ

ผมไม่มีปัญญาจะถามคุณพุดซ้อน นอกจากผมต้องสังเกตไป    

เรื่อยๆ ว่าเธอได้ประโยชน์อะไรจากการอ่าน

รกัการอ่าน
จะกินเผื่ออากงด้วยครับ อ้อผมลืมไป ถ้าอากงว่างๆ มาเข้าฝัน

เล่าเรื่องบนสวรรค์ให้ผมฟังบ้างนะครับ ผมหวังว่าอากงกับอาม่า

คงสบายดี ผมลืมบอกอีกเรื่องหนึ่งครับ ตอนนี้ผมกินข้าว

เรียบร้อยขึ้นแล้วครับ เส้นก๋วยเตี๋ยวไม่กระเด็นออกมานอกชาม

แลว้ครบัอากง แฮะๆ คณุพดุซอ้นเปลีย่นชามใหผ้มใหม ่ใบใหญ่

ขึ้นมันเลยไม่หก ผมล้อเล่นนะครับ ผมกินเรียบร้อยขึ้นจริงๆ 

ครับอากง
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สารภาพผมไม่เข้าใจเป็นส่วนใหญ่ ถ้าผมท�าดีได้รับค�าชม ท�าไม

ใจผมจะฟฟู่องไมไ่ดห้รอื ผมยงัไมเ่ขา้ใจ อยา่งไรกต็ามผมเชือ่วา่

คณุพดุซอ้นเธอคงสอนถกูแหละ แตผ่มกย็งัไมเ่ขา้ใจและท�าไมไ่ด้

ทั้งหมดอยู่ดี “ก็ต้องฝึกกันไป” ตามส�านวนคุณพุดซ้อน ว่าแต่

ตอนนี้ผมขออนุญาตไปนอนปลื้มใจกับค�าชมก่อนนะครับ

  เรื่องนิสัยรักการอ่านของลูกบ้านนี้ดูจะมีคุณกฤษคนเดียว

ทีเ่หมอืนคณุแม ่นอกนัน้เหมอืนคณุผูช้าย คอืจะอา่นหนงัสอืเทา่

ที่จ�าเป็นกับวิชาชีพ ผมเคยเห็นคุณผู้ชายซื้อหนังสือมาเล่มหนึ่ง 

อา่นเปน็เดอืนยงัไมจ่บ คณุผูช้ายจะอา่นแตห่นงัสอืทีใ่ชใ้นวชิาชพี

เท่านั้นที่เขาเรียกว่า Text Book หรืออะไรนี่แหละผมก็เรียกไม่

ค่อยถูก คุณแก้วดีหน่อย อาจเป็นเพราะเธอเป็นครู ผมว่าคุณ

แกว้อา่นหนงัสอืแบบจ�ายอม หรอือา่นเพราะจ�าเปน็ตอ้งอา่น สว่น

คุณกรไม่ต้องพูดถึง ผมไม่เคยเห็นคุณกรอ่านหนังสือเป็นเรื่อง 

เป็นราวเลย เห็นแต่อ่านโน้ตเพลง คุณกรมักโดนคุณพุดซ้อน

เคีย่วเขญ็ใหอ้า่นหนงัสอื มไิยทีค่ณุพุดซอ้นจะยกขอ้ดขีองการอา่น

วา่ท�าใหเ้ราเปดิโลกทศัน ์ ไดเ้รยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ  อนัจะท�าใหเ้รากา้วทนั

โลก คณุกรกไ็ดแ้ตพ่ดูวา่ครบั ครบัแม ่แตก่ไ็มเ่หน็ท�า ถงึขนาด

คุณพุดซ้อนคอยถามว่าอ่านหนังสือบ้างหรือเปล่า เหมือนถาม

 โอ๊ะโอ๋ผมต้องไปแล้ว มีเสียงกริ่งหน้าบ้าน ผมต้องไปท�า

หนา้ทีข่องผมกอ่น คณุเหน็ไหมผมเปน็หมากจ็รงิแตผ่มกม็หีนา้ที่

ต้องท�า คือเวลาที่ได้ยินเสียงกริ่งหรือเสียงอะไรผิดปกติ ก็ต้อง

ลกุไปดแูลว้กเ็หา่นดิหนอ่ย ผมลมืบอกไปวา่ผมตวัเลก็กจ็รงิ แต่

เสียงผมใหญ่ ถ้าไม่เห็นตัว คนที่เข้าบ้านมาจะคิดว่าผมเป็นหมา

ตัวใหญ่ ผมเลยใช้วิธีเห่า โดยไม่ปรากฏตัว พอคุณแม่บ้านออก

มาดูเป็นอันหมดหน้าที่ของผม เป็นหมาบ้านคุณพุดซ้อนก็ต้อง

ท�างาน ถึงแม้จะเป็นหมาพุดเดิ้ลตัวเล็กๆ ก็ใช่ว่าจะได้แต่กิน 

นอน อ้อน เล่น เท่านั้น คุณพุดซ้อนจะพูดกับผมเสมอว่า เป็น

หมาหรือเป็นคนก็ต้องท�างาน ต้องรู้จักหน้าที่ของตนเอง อย่า 

ขี้เกียจ อย่าท�าตัวไร้ค่า ซึ่งผมก็ท�าตามค�าสั่งสอนของเธออย่าง 

ไม่ขาดตกบกพร่อง คุณพุดซ้อนจะชมผมให้คนที่มาที่บ้านฟัง

เสมอวา่ ผมเปน็หมาทีด่ ี รูจ้กัหนา้ที ่ ไมเ่หา่ไรส้าระ ผมงีป้ลืม้จน

หูตัง้เลยครบั เอชกัจะหลงตวัเองหนอ่ยๆ แลว้ แตผ่มเคยไดย้นิ

คุณพุดซ้อนสอนลูกๆ บ่อยๆ ว่าได้รับค�าชมก็อย่าปล่อยใจให้

ฟูฟอ่ง มนัเปน็โลกธรรม มสีรรเสรญิ มนีนิทาเปน็ธรรมดา บางที

ได้รับค�าชม บางครั้งก็ได้รับค�าติเตียน คนท�างานย่อมไม่พ้น 

ค�าชม ค�าติเตียน ให้มองเป็นเรื่องธรรมดา รักษาใจให้เป็นปกติ 

คือวางใจให้เป็นกลาง ผมฟังแล้วก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง แต่
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เนื้อเรื่องที่อ่าน จับใจความได้ เพราะการสร้างข้อก�าหนดเชิง

ปริมาณ ประโยชน์จากการอ่านก็จะเกิดน้อย และค�าชมเชยก็เป็น

อกีเรือ่งทีส่�าคญั โอยผมฟงัแลว้ ยอมรบัตามทีค่ณุพุดซอ้นพูดวา่ 

การสอนใหล้กูรกัการอา่นเปน็การลงทนุระยะยาวจรงิๆ ขนาดแค่

คุณพุดซ้อนสาธยายมามันยังยาวจนผมแทบหลับ ดีว่าน้อง 

ฟา้ครามลงมานัง่เลน่กบัผมอยูใ่ตโ้ตะ๊ ผมเลยหลบัไมล่ง อกีอยา่ง

ผมฟังไปก็เท่านั้นเพราะหมาไม่ต้องอ่านหนังสือ ถ้ามีลูกผมก็ไม่

ตอ้งหาวธิหีลอกลอ่ใหล้กูผมรกัการอา่น เรือ่งนีจ้งึไมเ่ปน็ประโยชน์

กับผม แต่เอาเข้าจริงผมลองคิดเล่นๆ ดู ถ้าผมอ่านหนังสือได้

ผมคงฉลาดกว่านี้ พวกคุณเห็นด้วยกับผมไหมครับ

เด็กๆ ทั้งๆ ที่คุณกรก็อายุไม่น้อยแล้ว ส่วนคุณกรก็เอาแต่

หวัเราะไมต่อบวา่อะไร นอกจากพดูแหยค่ณุแมว่า่อา่นจากมอืถอื

แลว้ โถคุณกรกต็อบเขา้ไปได ้ เรือ่งนีเ้ปน็อกีเรือ่งหนึง่ทีผ่มมองวา่

คุณพุดซ้อนล้มเหลว เพราะจนบัดนี้ผมยังไม่เห็นคุณกรรักการ

อ่านขึ้นมาเลย คุณพุดซ้อนเองก็ดูจะราข้อไปแล้ว

 วันก่อนคุณพี่มณฑาพาน้องฟ้าครามมาเยี่ยมคุณพุดซ้อน 

คุณพี่มณถามวิธีท�าให้ลูกรักการอ่านพอดี คุณพุดซ้อนก็บอก

วา่การจะใหล้กูเปน็เดก็รกัการอา่นนัน้ พอ่แมต่อ้งมกีารลงทนุระยะ

ยาว ใช่แต่ลงทุนเงินซื้อหนังสือเท่านั้น ต้องลงแรงด้วย เมื่อลูก

ยงัเลก็พอ่แมต่อ้งเริม่จากการอา่นหนงัสอืใหล้กูฟงั พอโตขึน้มาจน

เข้าโรงเรียนและสามารถอ่านหนังสือได้เอง ก็ให้ลูกเลือกอ่าน

หนงัสอืทีอ่ยากอา่นตามความเหมาะสมของวยั ทีส่�าคญัควรมสีว่น

รว่มในการอา่นของลกู อยา่บบีคัน้หรอืบงัคบั ควรหาวธิหีลอกลอ่

สรา้งความนา่สนใจในการอา่น เชน่ ใหล้กูมาเลา่เรือ่งทีอ่า่นใหฟ้งั 

หรือแข่งขันตอบค�าถามจากเรื่องที่อ่าน นอกจากสร้างแรงจูงใจ

แล้วยังเป็นการฝึกทักษะในการจับใจความอีกด้วย พอโตขึ้นมา

อีกหน่อยอาจท�าในลักษณะสมดุบันทึกการอ่าน บันทึกว่าเขาอ่าน

หนังสือเล่มไหนไปบ้างในระยะเวลาที่ก�าหนด มีการให้รางวัลการ

อา่น เมือ่เดก็โตควรเนน้การอา่นเชงิคณุภาพ คอื ผูอ้า่นตอ้งเขา้ใจ
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  วนันีเ้ปน็วนัหนึง่ทีค่ณุพดุซอ้นดอีกดใีจเปน็พเิศษ สาเหตุ

มาจากลกูศษิยจ์ะมาเยีย่ม ลกูศษิยค์นนีค้ณุพดุซอ้นเคยสอนตอน

อยู่มัธยมต้น คุณพุดซ้อนเล่าว่าเป็นเด็กที่ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดี 

แตเ่ปน็เดก็ดมีคีวามพยายามตัง้ใจเรยีนจนขนาดไดท้นุไปเรยีนตอ่

ต่างประเทศจนจบปริญญาเอก เธอปลื้มใจมาก พูดถึงลูกศิษย์

คนนี้ไม่ขาดปากตั้งแต่คุณดอกเตอร์คนนี้ยังมาไม่ถึงบ้าน ก่อน

หนา้นีเ้พือ่นๆ หรอืใครไปใครมาทีบ่า้น เธอพดูอวดจนผมชกัอยาก

จะเห็นหน้าเสียแล้ว

 ดร.ชิงเยี่ยม น่าจะอายุราว ๓๐ กว่าๆ หนุ่มน้อยหน้าตา

แสนจะธรรมดา ดูไม่ออกเลยว่าจะเรียนเก่งขนาดนี้ โอ้โฮจบ

ปริญญาเอกทางเคมีแถมตอนน้ีก�าลังเป็นอาจารย์อยู่ท่ีมหาวิทยาลัย

ของรัฐแห่งหนึ่ง ผมนั่งฟังคุณดอกเตอร์ชิงเยี่ยมคุยกับคุณ 

พดุซอ้น เรือ่งการเรยีนทีเ่มอืงนอกวา่ตอ้งมคีวามรบัผดิชอบ ตอ้ง

ขยันค้นคว้าหาความรู้มากกว่าคนอื่น เพราะภาษาก็เป็นอุปสรรค

หนึ่งในการเรียนที่ต่างประเทศ พร้อมกับบอกคุณพุดซ้อนว่าการ

ไปเรียนเมืองนอกนาน ท�าให้เขาไม่ค่อยเข้าใจระบบการศึกษาใน

เมอืงไทย คณุดอกเตอรบ์น่กบัคณุพดุซอ้นวา่ เดีย๋วนีม้หีลกัสตูร

เปิดสอนทั้งปริญญาโท ปริญญาเอก ให้เกลื่อนไปหมด อาจารย์

ที่มีความรู้ความสามารถที่จะรองรับเพื่อดูแลนักศึกษาก็มีไม่พอ 

ในขณะที่นักศึกษาที่เข้ามาเรียนก็คุณภาพไม่ถึง บางภาควิชาไม่

ต้องสอบข้อเขียน แค่ยื่นคะแนนแล้วก็สอบสัมภาษณ์ บางคณะ

เปิดเชิงปริมาณเพื่อหาเงินเข้าคณะ กลายเป็นว่าปัจจุบันวุฒิ

ทางการศึกษาสูงขึ้น มีคนจบปริญญาโท ปริญญาเอก มากมาย

ไปหมด แตล่องสอบความรูเ้ขา้จรงิๆ บางคนสูค้นจบปรญิญาตรี

สมัยก่อนไม่ได้ การเรียนที่เมืองไทยพอจบได้รับปริญญาแล้วก็

แลว้กนัไป ถอืวา่จบแลว้ โดยเฉพาะคนจบไดร้บัปรญิญาเอก พอ

มีค�าว่าดอกเตอร์น�าหน้าเข้าหน่อยก็วางตัวโอ่โถง มีอีโก้ว่าตัวเอง

ดร.ชิงเยี่ยม
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เก่งแต่สมองกลวงก็มาก “ไม่ต้องมากหรอกครับครู อาจารย์ใน

คณะผมก็ยังพอหาดูได้ ผมก็ไม่ได้เหมารวมว่าเป็นกันทุกคนนะ

ครับครู แต่มีจ�านวนไม่น้อยที่ไม่เข้าใจว่าจบอะไรมา เรียนมาสูง

แคไ่หน แตก่ารเรยีนรูไ้มม่วีนัจบเพราะมนัมคีวามรูแ้ละวทิยาการ

ใหม่ๆ  มาใหเ้ราศกึษาเสมอ เพยีงแตก่ารเรยีนปรญิญาโทเปน็การ

เลือกเรียนเฉพาะทาง ส่วนการเรียนปริญญาเอกนอกจากเรียน

เฉพาะทางแล้วยังเป็นการเจาะลึกลงไปอีก และเป็นการฝึกวิธีคิด

เพื่อให้เราสามารถที่จะไปเรียนรู้และสร้างขบวนการทางความคิด

ได้ด้วยตัวเอง ผมว่าคนจบปริญญาเอกก็ไม่ได้รู้ไปทุกเรื่อง ดู

อย่างผมเลือกเรียนเคมีตั้งแต่ปริญญาโท กว่าจะจบเอกก็เล่น

เข้าไปเจ็ดแปดปี ถ้าถามความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านอื่นผมก็แค่

พอรู ้ชวีติผมอยูแ่ตใ่นหอ้งทดลอง สว่นวทิยาศาสตรส์าขาอืน่ผม

ก็รู้ไม่ทั้งหมด”

 โอ้โฮพ่อหนุ่มคนนี้มีความคิดไม่เบาเลยครับ สมกับที่จบ

ปรญิญาเอก และกส็มควรแลว้ทีคุ่ณพดุซอ้นจะปลืม้นกัปลืม้หนา 

ผมเป็นหมาผมฟังแล้วยังปลื้มเลย นอกจากบ่นเรื่องระบบการ

ศึกษาแล้วแกยังบ่นเรื่องที่ท�างานให้คุณพุดซ้อนฟังว่า เดี๋ยวนี้ใน

มหาวทิยาลยัมกีฎขอ้บงัคบัวา่ตอ้งท�า ผ.ศ. ใหไ้ดภ้ายในกีป่ ี (ผมก็

ไม่รู้ว่า ผ.ศ. มันแปลว่าอะไร คิดว่าคงเป็นต�าแหน่งอะไรซักอย่าง) 

แตบ่งัคบัเฉพาะอาจารยร์ุน่ใหมท่ีอ่อกจากระบบราชการ สว่นพวก

ที่เป็นอาจารย์รุ่นเก่าอยู่ในระบบราชการได้รับการยกเว้น มันก็

ท�าให้เกิดปัญหาเลื่อมล�้า และอีกเรื่องที่ผมฟังคุณดอกเตอร์บ่นก็

คอื การประเมนิ มกีารประเมนิผูส้อนโดยนกัศกึษาเปน็ผู้ประเมนิ 

ท�าใหเ้กดิการปลอ่ยเกรดกบันกัศกึษา เพราะอาจารยจ์ะไดผ้ลการ

ประเมินดีๆ จะเห็นได้ว่าบางคณะมีเด็กได้เกียรตินิยมกันเฟ้อ  

ผมเห็นคุณพุดซ้อนนั่งฟังไปยิ้มไป พร้อมกับพูดว่า “เดี๋ยวเธอก็

จะชิน เรื่องที่เธอเล่าให้ครูฟัง ครูรู้อยู่แล้ว ลูกครูเป็นอาจารย์ใน

มหาวิทยาลัยสองคน ขนาดคนละมหาวิทยาลัย แต่เนื้อเรื่องยัง

เหมือนกันเลย”

 “ชงิเยีย่ม ครไูมแ่นใ่จวา่เธอเจอวทิยานพินธข์นมชัน้หรอืยงั” 

ผมเห็นดอกเตอร์ชิงเยี่ยมนั่งหน้าเหลอ ผมเองก็ยังงงกับคุณ 

พุดซ้อน วิทยานิพนธ์ขนมชั้นเป็นยังไงหนอ ผมไม่รู้จัก ผมรู้จัก

แตข่นมชัน้ทีเ่หนยีวๆ กนิแลว้ตดิฟนั พอดคีณุพดุซอ้นพดูขึน้มา

ว่า “เธอไม่รู้จักละซิ ก็เด็กท�ารายงานแบบลอกๆ มาแปะต่อกัน

เหมือนขนมชั้นไง อยู่ไปซักพักเดี๋ยวก็เจอเองแหละ ลูกๆ ครูเขา

มาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาเขาท�างานแบบนี้มาส่งเพื่อให้อาจารย์มา

ปรับแก้ ลูกครูเขาเล่าว่าเจอแบบนี้แก้ไม่ถูกเลย เพราะมันถูกอยู่

แล้วเพียงแต่เอาตรงโน้นมาหน่อยตรงนี้มานิดแล้วลอกๆ แปะๆ 
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กนัมา มอีกีหลายเรือ่ง อยูไ่ปชงิเยีย่มกจ็ะรูจ้ะเหน็เอง ทีไ่มถ่กูไม่

ควรก็มาก ที่เป็นของดีก็มี เลือกเอาก็แล้วกัน เธอเป็นผู้ใหญ่ 

แล้ว เป็นคนมีวุฒิภาวะแล้ว ขอเพียงตั้งใจเป็นครูที่ดี อย่าให้ 

สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีมาย้อมเธอก็แล้วกัน ครูปรารถนาเพียงแค่นี้ 

นอกจากนี้เธอเป็นครูบาอาจารย์ นอกจากต้องมีพรหมวิหาร ๔ 

แลว้ เธอยงัตอ้งรูจ้กัวางใจ เมือ่ประสบกบัสิง่ทีไ่มช่อบใจ ไมเ่ชน่

นั้นเธอจะเป็นทุกข์” พอคุณพุดซ้อนพูดจบคิ้วคุณดอกเตอร์ที่ผูก

เป็นโบก็คลายลง ค่อยดูหล่อขึ้นมานิดหนึ่ง

 หลังจากคุณดอกเตอร์ชิงเยี่ยมกลับไปแล้ว ผมก็เห็นคุณ

พุดซ้อนนั่งถอนหายใจ อ้าวไหนปลื้มนักปลื้มหนา ท�าไมลูกศิษย์

กลับไป ไหงมาน่ังถอนใจ หรือคุณพุดซ้อนจะกลัวว่าคุณดอกเตอร์

ลกูศษิยจ์ะทนระบบแบบไทยๆ ไมไ่หวแลว้ลาออกเหมอืนกรณคุีณ

แก้วตอนกลับมาใหม่ๆ ก็อาการเดียวกันจะลาออกวันละสิบหน 

ผมยังจ�าได้ว่าคุณพุดซ้อนกับคุณกรช่วยกันประคับประคอง จน

ตอนนี้คุณแก้วไม่มีปัญหาแล้ว เอหรือฟังคุณดอกเตอร์เล่าเลย

สงสารอนาคตของประเทศ โธ่คุณพุดซ้อนครับไหนว่าวางใจเป็น

ไงครับ สงสัยตอนนี้คงวางใจไม่ถูกที่ คุณพุดซ้อนครับ ไม่ว่าจะ

เป็นกรณีไหนอย่ากลุ้มใจไปเลยครับ เสียฟอร์มคุณพุดซ้อนคน

เก่งเปล่าๆ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด เกิดแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่าน

ไป จะวิ่งไปดักหรือไปควบคุมทุกเรื่องคงไม่ได้ เหมือนที่คุณ 

พุดซ้อนมักพูดบ่อยๆ ว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม แม้แต่

ค�าว่า เดี๋ยวมันก็จะผ่านไป คุณพุดซ้อนพูดอยู่บ่อยๆ ลืมแล้ว

หรือครับ อย่าโกรธผมนะครับที่บังอาจคิดสอนคุณพุดซ้อน ผม

ไม่อยากให้คุณพุดซ้อนเครียดโดยไม่จ�าเป็น อะไรท�าได้ก็ท�าไป 

อะไรควบคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปบ้างนะครับ ท�าใจร่มๆ  

นะครบั วา่แตต่อนนีผ้มคงตอ้งไปดใูนครวักอ่นวา่เยน็นีม้อีะไรกนิ

บ้างครับ ผมไปก่อนนะครับคุณพุดซ้อน
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  คณุสมบตัเิปน็แมวจรจดัสขีาว ถกูตอ้งแลว้ครบัแมวจรจดั 

คุณสมบตัมิาอยูบ่า้นนีอ้ยา่งไรผมไมท่ราบ เพราะมอียูว่นัหนึง่ผม

ลงไปท�าธรุะสว่นตวัทีส่นาม ผมกจ็ะ๊เอก๋บัคุณสมบตั ิตา่งคนกต็า่ง

ตกใจวิ่งกันไปคนละทิศละทาง จากวันนั้นผมก็เริ่มเห็นเขาทุกวัน 

แรกๆ คุณพุดซ้อนท�าท่าจะไล่ไม่ให้อยู่เพราะเกรงว่าจะเข้าไป

ยุม่ยา่มในครวั แตพ่อผา่นไปซกัพกัคณุพดุซอ้นเหน็วา่คณุสมบตัิ

ไม่ได้เป็นแมวขี้ขโมย และอยู่เป็นที่ ไม่ได้เข้าไปยุ่งในครัว เธอก็

เลยไม่ไล่และตั้งชื่อให้ว่า “สมบัติ”

คุณสมบตัิ  คุณสมบัติมักจะแอบนอนแถวๆ ใต้ต้นวาสนาหรือไม่ก็

ใต้ถุนศาลา คุณพุดซ้อนจะเอาอาหารไปให้กินตอนเย็นๆ ตอนนี้

ทุกคนในบ้านก็เริ่มคุ้นเคยกับคุณสมบัติ ซึ่งเริ่มอ้วนท้วนมีน�้ามี

นวลขึ้นมาบ้างแล้ว แต่ขนก็ยังสกปรกอยู่เพราะไม่ได้อาบน�้า ผม

เองก็ยังงงอยู่ว่าคุณสมบัติเปลี่ยนสถานภาพจากแมวจรจัดเป็น

แมวบ้านคุณพุดซ้อนหรือยัง ผมว่าคุณพุดซ้อนคงเลี้ยงเอาบุญ 

เธอไมไ่ดแ้สดงความเปน็เจา้ของ อยากอยูก่อ็ยูอ่ยากไปกไ็ป ทีผ่ม

พดูอยา่งนีเ้พราะคณุสมบตัไิมไ่ดอ้ยูบ่นบา้นเหมอืนผม ผมกนิขา้ว

บนบ้าน นอนในห้องคุณแก้ว

 เรื่องคุณสมบัติผมมานอนๆ นึกดูมันก็แปลกดี เกิดเป็น

สตัวเ์หมอืนกนัยงัมชีวีติทีแ่ตกตา่งกนั ผมไดก้นิอิม่นอนอุน่ทุกวนั 

ได้รับความรักจากทุกคน แต่คุณสมบัติมีชีวิตที่แตกต่างจากผม

มาก ยงัดทีีค่ณุพดุซอ้นอนญุาตใหอ้ยูบ่า้นนีไ้ดก้เ็ลยไมต่อ้งเรร่อ่น 

ตอนแรกๆ ผมกห็วัน่ๆ ใจวา่คณุพดุซอ้นจะรกัคุณสมบตั ิ เพราะ

ผมเห็นเขาเริ่มคลอเคลียคุณพุดซ้อนเวลาเธอลงไปสนาม คุณ 

พดุซอ้นกด็จูะอา่นใจผมออก เธอบอกผมวา่ “แบงคอ์ยูก่นัดีๆ  นะ 

ลงไปกอ็ยา่ไปวิง่ไลส่มบตั ิ เรานะ่มชีวีติทีส่ขุสบายกวา่เขา อยูเ่ปน็

เพื่อนกันอย่าเบียดเบียนกัน” นั่นเป็นการปรามผมกลายๆ ไม่ให้

ผมไปวิง่ไลห่รอืแกลง้คณุสมบตั ิ โถคณุพดุซอ้นไมเ่หน็ตอนเขาท�า 
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เสมอเรื่องศีล เธอพูดถึงอานิสงส์ของศีลว่าน�าความสุขมาให้   

ศลีน�ามาซึง่โภคทรพัย ์ศลีเปน็แนวทางการไปสูน่พิพานแกผู่ร้กัษา

ศีล ผมเข้าใจแค่ศีลน�าความสุขมาให้ เพราะถ้าเราไม่เบียดเบียน

ใคร เราก็จะไม่ถูกเบียดเบียน เราก็จะอยู่เป็นสุข ส�าหรับผม  

อานิสงส์ของศีลเพียงข้อเดียวก็คุ้มแล้ว เห็นเธอบอกลูกๆ ว่าศีล

จะน�าเราไปสู่ภพภูมิที่ดี ถ้ารักษาศีลเมื่อตายไปประกันได้ว่าไม่ 

ตกอบายภูมิ อย่างน้อยๆ ถ้าได้เกิดใหม่ก็ได้อัตภาพเป็นมนุษย์ 

เอ...ผมว่างวดหน้าถ้าได้เกิดใหม่ ผมคงได้เกิดเป็นคนแน่ๆ เลย 

เพราะผมรกัษาศลีครบทุกขอ้ ผมไมเ่คยฆา่สตัว ์อาจมเีบยีดเบยีน

บ้างเล็กๆ น้อยๆ พระท่านคงยกโทษให้ผมและผมก็จะพยายาม

ไม่ท�าอีกครับ ขโมยของผมไม่ท�าเพราะคุณพุดซ้อนย�้านักย�้าหนา

ห้ามขโมยของกิน และผมก็ไม่ได้อดอยากจนต้องขโมย ผิดใน

กามยิ่งแล้วใหญ่เว้นได้สบายมาก เพราะผมเป็นหมาตัวเดียวใน

บ้าน พูดปดผมก็ท�าไม่ได้ ส่วนของมึนเมาผมก็ไม่เคยแตะต้อง 

สรุปเป็นอันว่าศีลของผมน่าจะเป็นบุญส่งผมในชาติหน้า อย่าง

น้อยๆ ผมหวังว่าผมจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์

 พดูถงึเรือ่งศลี ผมวา่ถา้คนเราทกุคนมศีลี ละเวน้ในขอ้หา้ม

ของศีล ไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  

คุณๆ เห็นด้วยกับผมไหมครับ

พองขนกับเสียงขู่ฟ่อๆ ผมก็เกรงๆ เขาเหมือนกัน ไม่รู้คุณ 

พดุซอ้นปรามเขาหรอืเปลา่ วา่หา้มท�ารา้ยผม ชา่งไมยุ่ตธิรรมเลย 

เห็นผมเป็นหมาเกเรไปได้

 เปรยีบเทยีบชวีติผมกบัคณุสมบตักิเ็หมอืนชวีติคน เปน็คน

เหมือนๆ กันยังมีชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างกัน บางคนมีชีวิตที่

สุขสบาย บางคนมีชีวิตแร้นแค้น นี่ผมพูดเฉพาะสิ่งที่ผมเห็นนะ

ครับ ที่เป็นสุขทุกข์ทางกาย ส่วนทุกข์สุขทางใจผมไม่เห็น นอก 

จากบางกรณี เช่น ลูกศิษย์ หรือเพื่อนคุณพุดซ้อนมาเล่ามา

ปรกึษา ถา้ดผูวิเผนิคนทีม่าหาคณุพดุซอ้นไมไ่ดเ้ดอืดรอ้นทางกาย 

ผมถงึเขา้ใจวา่สขุกายสขุใจมนัคนละเรือ่งกนั บางคนสขุทัง้กายสขุ

ทั้งใจก็โชคดีไป บางคนทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจก็ถือว่าเป็นวิบาก

กรรม (ส�านวนคุณพุดซ้อน) ผมเคยได้ยินคุณพุดซ้อนสอนลูกๆ 
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  วนันีผ้มมคีวามสขุมากเลยครบั พวกคณุไมต่อ้งงงนะครบั

ว่าเรื่องอะไร เรื่องแรกวันนี้เป็นวันเกิดคุณกร แน่นอนตอนเย็น

ตอ้งมอีาหารพเิศษมขีองอรอ่ยๆ ใหผ้มไดช้มิ เรือ่งทีส่องเชา้นีค้ณุ

พุดซ้อนจะไปท�าบุญที่วัด คงจะไปถวายสังฆทานวันเกิดคุณกร 

นีแ่หละ คุณพุดซอ้นอนญุาตใหผ้มไปดว้ย ผมเลยดใีจเปน็พเิศษ 

เพราะไดน้ัง่รถออกไปเทีย่วนอกบา้น ผมลมืบอกไปวา่ผมเปน็หมา

ทีค่อ่นขา้งเรยีบรอ้ย ไมไ่ดโ้มน้ะครบั เวลาออกไปนอกบา้นผมจะ

ไมว่ิง่สตแิตก ผมไมป่นีโตะ๊อาหาร เวลาไปรา้นอาหารทีเ่ขาอนญุาต

หลวงพ่อไปวดั ให้หมาเข้าได้ ผมจะนั่งเก้าอี้เรียบร้อย รออาหารพร้อมกะละมัง

ส่วนตัวของผม ผมไม่เคยส่งเสียงดังในร้านอาหาร ถ้าผมท�าตัว

ไม่เรียบร้อย ครั้งต่อไปผมก็จะอดออกไปเที่ยว พูดแล้วจะหาว่า

คุย ผมไปเที่ยวมาหมดแล้วนะครับ  ไม่ว่าจะเป็นพัทยา หัวหิน 

เพชรบุรี นครปฐม ฯลฯ แต่ที่ที่ผมชอบเป็นพิเศษคือเขาใหญ่

เพราะอากาศดี อาหารอร่อย ส่วนหัวหินผมชอบเพราะได้เล่น 

น�า้ทะเล เลน่ทราย ตวัผมสกปรกกไ็มโ่ดนด ุเปน็หมาคณุพุดซอ้น

ต้องมีมารยาทและเชื่อฟังค�าสั่งด้วยครับ

 คณุพดุซอ้นเรยีกผมขึน้รถแลว้ เหน็คณุแมบ่า้นก�าลงัยกขา้ว

ของขึน้รถคงเปน็พวกสงัฆทาน สงัฆทานของคณุพุดซอ้นจะไมใ่ช่

ถงัหรอืกลอ่งเหลอืงๆ เหมอืนทีค่นเขาเอามาถวายพระ เธอจะซือ้

หามาจดัเอง บางครัง้กเ็ปน็หนงัสอืธรรมะ บางครัง้กเ็ปน็ไมก้วาด

บ้าง ไม้ถูพื้นบ้าง แล้วแต่ว่าเธอเห็นอะไรเป็นประโยชน์หรือเป็น

ของจ�าเป็นกับวัด คุณพุดซ้อนจะบอกกับเด็กๆ ในบ้านว่า “การ

ถวายสังฆทานไม่จ�าเป็นต้องเป็นถังเหลืองๆ แล้วเอาของสารพัด

ใส่ลงไปในถัง ทั้งของกินของใช้รวมกันอยู่ในที่เดียว” เธอเล่าว่า

บางทมีขีา้วสาร ผงซกัฟอก ใบชา อยูใ่นถงัเดยีวกนั ในทีส่ดุพระ

ทา่นกใ็ชป้ระโยชนอ์ะไรไมไ่ด ้ เพราะขา้วสาร ใบชา จะดดูกลิน่ผง

ซักฟอกจนพระท่านน�าไปฉันไม่ได้ ต้องทิ้งเสียของเปล่าๆ การ
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ถวายไม้กวาดหรืออะไรก็แล้วแต่ ถ้าเราถวายโดยไม่เจาะจง และ

พระท่านน�าไปใช้สอยเป็นส่วนรวมเราก็ถือเป็นสังฆทานแล้ว บาง

คนถอืถงัสงัฆทานเขา้วดัแลว้ถามหาหลวงพอ่ หลวงพีร่ปูนัน้รปูนี ้

เพื่อจะถวายเพราะรู้จักอย่างนี้ ไม่เรียกสังฆทานเพราะเป็นการ

เจาะจง เรียกบุคลิกทาน คือระบุหรือเจาะจงผู้ที่เราจะถวาย ถ้า

จะถวายอาหารดว้ย เธอจะไปกอ่นเพล มบีางคนถวายสงัฆทานที่

มีอาหารด้วยแต่มาถวายหลังเพล พระบางรูปท่านก็เมตตารับ

อาหารกแ็จกจา่ยลกูศษิยว์ดัไป ดเูหมอืนเปน็เรือ่งงา่ยๆ แตก่ารที่

ทา่นรบัอาหารหลงัเพลท�าใหพ้ระทา่นตอ้งอาบตั ิ เดอืดรอ้นตอ้งไป

ปลงอาบตัอิกี เธอมกัจะบน่วา่คนสมยันีจ้ะท�าบญุนอกจากจะขาด

ความรู้ว่าอะไรควรไม่ควรแล้วยังมักง่ายอีกต่างหาก ท�าอะไรเอา

ง่ายเข้าว่า การแต่งตัวไปวัดก็เหมือนกัน บางคนนุ่งกางเกงขาสั้น 

เสื้อคอกว้าง หรือเสื้อไม่มีแขนก็ใส่มาวัด คุณพุดซ้อนจะนั่งค้อน

ตาปะหลับปะเหลือกทุกครั้งที่เห็นคนแต่งตัวไม่เรียบร้อย ผมว่า

แบบนีต้วัคณุพดุซอ้นเองกจ็ะไมไ่ดบ้ญุเพราะจติคณุพดุซอ้นขุน่มวั

เป็นอกุศล ไหนว่าปล่อยวางได้ไงครับ อิ...อิ...ผมล้อเล่นนะครับ 

ทีค่ณุพดุซอ้นพดูมามนักถู็กจรงิๆ ผมเหน็ดว้ย เรือ่งการแตง่กาย

ใหส้ภุาพเรยีบรอ้ยเพราะถอืเปน็การใหเ้กยีรต ิหรอืใหค้วามเคารพ

ทั้งบุคคลและสถานที่ที่เราไป ผมฟังคุณพุดซ้อนสอนพวกคุณ

ลูกๆ จนผมจ�าขึ้นใจเลยครับ

 เมือ่มาถงึวดั คณุพดุซอ้นจดัการถวายสงัฆทานกอ่น เทีย่ว

นีเ้ปน็ไมก้วาดทางมะพรา้วดา้มยาวๆ กบัไมถ้พูืน้ เสรจ็แลว้จงึน�า

อาหารไปถวายหลวงพ่อ ตอนแรกผมก็แปลกใจท�าไมไม่ถวาย

พรอ้มกนัใหม้นัเสรจ็ไปเพราะยงัไมเ่พล พอหลวงพอ่มารบัประเคน

อาหาร ผมถงึบางออ้ คณุพดุซอ้นตัง้ใจมาสนทนาธรรมกบัหลวง

พอ่ดว้ย หลวงพอ่รูปนีเ้ปน็เจา้อาวาส ชือ่หลวงพอ่มานะ ผมรูจ้กั

ดี เพราะท่านมาที่บ้านบ่อยๆ คุณพุดซ้อนนิมนต์ท่านมาฉันเพล

บ้าง มาแสดงธรรมบ้าง ตามแต่โอกาส พอหลวงพ่อเหลือบมา

เห็นผมก็ทักทายผมด้วย ที่จริงผมอยากจะไปท�าความเคารพ

หลวงพ่อใกล้ๆ มาติดที่เจ้าถิ่นที่นั่งอยู่ข้างๆ หลวงพ่อเล่นขู่ผม

ฟ่อๆ ผมเลยได้แต่นั่งอยู่ข้างๆ คุณพุดซ้อน ถ้าเป็นคุณสมบัติที่

อยู่ที่บ้านมาท�ากับผมแบบนี้ ผมก็ไม่ยอมหรอก นี่ผมหยวนๆ 

เพราะถอืวา่เขาเปน็เจา้ถิน่ จรงิๆ แลว้เขาเปน็แมววดั แขกไปใคร

มานา่จะตอ้นรบัแขกดกีวา่นี ้ เขาคงถอืตวัวา่เปน็แมวตวัโปรดของ

หลวงพ่อ พอหลวงพ่อนั่งปั๊บเขาก็ขึ้นไปนั่งตักหลวงพ่อ ท�าท่า

คอแขง็เชยีว ผมงีห้มัน่ไส ้หลวงพอ่แคท่กัผมหนอ่ยเดยีวกร็บีท�า

เสียงขู่ผมแสดงความเป็นเจ้าของ ไอ้แมวขี้อิจฉา อุ้ย ผมลืมไป

จติผมขุน่มวัเปน็อกศุลอกีแลว้ อตุสาหไ์ดม้าท�าบญุเดีย๋วบญุไดไ้ม่
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เต็มเม็ดเต็มหน่วย โอย ตาย จิตผมเกิดความโลภอีกแล้ว โลภ

บญุกไ็มไ่ด ้จติหนอควบคมุยากจรงิๆ เพิง่นนิทาคณุพดุซอ้นแปบ๊

เดียว ผมมาเป็นเสียเอง เสียฟอร์มหมด

 หลังฉันเพลเสร็จคุณพุดซ้อนก็สนทนาธรรมกับหลวงพ่อ 

แต่เรื่องอะไรผมฟังไม่เข้าใจ ผมเลยแอบงีบไปหน่อย พอท้องตึง

ตากเ็ลยหยอ่น กห็ลวงพอ่คะยัน้คะยอใหผ้มกนิขา้ว ผมเลยฉลอง

ศรัทธาเสียหน่อย แต่กินไปก็เหล่เจ้าถิ่นไปเลยไม่อร่อยเท่าที่ควร 

มาสะดุ้งตื่นก็ตอนได้ยินเสียงแหลมปรื๊ดจากแขกผู้มาใหม่ของ 

หลวงพ่อ เธอเป็นหญิงวัยกลางคนมาหาหลวงพ่อเพ่ือขอให้หลวงพ่อ

สะเดาะเคราะห์ ไอ้สะเดาะเคราะห์นี้เขาท�ากันอย่างไร ผมก็ไม่มี

ความรู ้ผมเลยตอ้งเงีย่หูฟงั ผมไดย้นิหลวงพอ่ถามแขกผูม้าใหม่

วา่มเีคราะหอ์ะไรถงึตอ้งมาสะเดาะ พอหลวงพอ่ถามเสรจ็เธอกเ็ลา่

เสียผมฟังจนหูดับเลย แต่พอจับใจความได้ว่าสามีมีผู้หญิงอื่น 

ลูกชายก็เกเรติดเกมส์ไม่ยอมเรียน แถมธุรกิจก็ก�าลังมีปัญหา 

โอยฟังแล้วเคราะห์หนักจริงๆ พอเธอเล่าจบหลวงพ่อก็พูดว่าวัด

นีไ้มม่สีะเดาะเคราะห ์พรอ้มกบัอบรมไปวา่ “เราเปน็ชาวพทุธตอ้ง

เชื่อเรื่องกรรม หรือการกระท�า เรื่องสะเดาะเคราะห์ถ้าท�าแล้ว

หมดเคราะห ์หลวงพอ่กว็า่จะสะเดาะเคราะหใ์หต้วัเองกอ่น เพราะ

เมื่อวานอาตมาก็มีเคราะห์ ตู้เงินบริจาคโดนขโมยมันยกไป แต่

เคราะห์ของอาตมาเกิดจากการกระท�าของตัวเอง อาตมาลืมล็อก

ประตโูบสถ ์ โยมเหน็ไหมเคราะหข์องอาตมามาจากการกระท�าคอื 

ความประมาท” โอ้โฮหลวงพ่อเจ๋งจริงๆ พอหลวงพ่อพูดจบแขก

ผูม้าใหมถ่งึกบัอึง้ไปเลย หลวงพอ่จงึพูดตอ่วา่กลบัไปทบทวนดวูา่

โยมท�าเหตอุะไรผลจึงเป็นแบบนี ้ เพื่อจะได้แก้ไข ศาสนาเราสอน

ใหเ้ชือ่เรือ่งเหตผุล เชือ่เรือ่งกรรม ไมใ่ชโ่ชคลาง ดหูมอ ท�าเสนห่ ์

พวกนี้มันงมงาย เป็นอวิชชา ว่าแล้วหลวงพ่อก็แจกหนังสือสวด

มนตพ์รอ้มกบัส�าทบัวา่อยา่ลมืไปส�ารวจตวัเอง และกห็ดัสวดมนต์

เพื่อฝึกจิตให้สงบ หลวงพ่อพูดจบเธอก็กราบลาทันที
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 หลังจากเธอคล้อยหลังไป คุณพุดซ้อนก็ถามหลวงพ่อว่า  

“หลวงพ่อคิดว่าโยมที่กลับไป จะเข้าใจและท�าตามที่หลวงพ่อ

แนะน�าไหมเจ้าคะ” ผมได้ยินหลวงพ่อหัวเราะฮึๆ พร้อมกับพูด

กับคุณพุดซ้อนว่า “อาตมาก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ใช่หมอดูหมอเดา 

อาตมามหีนา้ทีบ่อกทางแกญ่าตโิยม อาตมาท�าหนา้ทีแ่ลว้ สว่นที่

เหลือโยมต้องท�าเอง โยมจะท�าหรือไม่เป็นเรื่องของแต่ละคน ถ้า

เราท�าเหตดุมีหีนา้ทีท่�าอะไรกท็�าไป ไมต่อ้งไปเฝา้มองผลวา่จะเปน็

อยา่งไร ตอ้งรูจ้กัวางใจ สนัโดษผล ไมส่นัโดษเหต ุจ�าไมไ่ดห้รอื

โยมพุดซ้อน” สาธุครับหลวงพ่อ วันนี้ผมอิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งท้อง

เลยครับ วันนี้ผมกราบนมัสการลาก่อนนะครับ คราวหน้าถ้ามี

โอกาสผมจะมาหาหลวงพ่อใหม่ครับ สาธุ สาธุ สาธุ

  คณุยายคนสวยของผมกค็อืคณุแมค่ณุพดุซอ้น ขนาดเธอ

อาย ุ๘๐ กวา่แลว้แตย่งัแตง่ตวัสวยเชง้ ผมเหน็เธอแตง่ตวัสตีาม

วัน ถ้าพบคุณยายวันไหน ผมจะรู้ทันทีว่าเป็นวันอะไร เพราะดู

ได้จากชุดที่คุณยายใส่ เสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะทุกครั้ง

 วนันีค้ณุยายมาหาคณุพุดซอ้นทีบ่า้นพรอ้มกบัหอบขา้วของ

พะรุงพะรัง คงเป็นพวกอาหารการกิน เพราะคุณยายมีฝีมือใน

การท�ากับข้าว คุณพุดซ้อนคงได้เรื่องนี้มาจากคุณแม่เพราะเธอก็

เปน็คนชอบเขา้ครวัท�ากบัขา้วเหมอืนกนั เทีย่วนีค้ณุยายมาแปลก 

คุณยายคนสวย
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กบัผมกไ็มท่กัไมท่าย พอลงจากรถกเ็ริม่รอ้งไห ้คณุพดุซอ้นถาม

วา่คณุยายรอ้งไหท้�าไม แกกไ็มย่อมบอกเอาแตพ่ดูวา่แมอ่ยากตาย 

แมอ่ยากตาย คณุพดุซอ้นเลยถามตอ่วา่ท�าไม ปรากฏวา่คณุยาย

บ่นเบื่อเพราะทะเลาะกับคุณน้ามา พอได้ยินสาเหตุที่คุณยายเป็น

แบบนี ้ผมเหน็คณุพดุซอ้นแอบอมยิม้ มนักเ็ปน็เรือ่งเดมิๆ คงจะ

งอนคุณนา้กบัเดก็ทีบ่า้นโนน้ ซึง่เปน็เรือ่งทีเ่กดิขึน้เปน็ประจ�า ผม

ไดย้นิคณุพดุซอ้นบอกคุณยายวา่ “แมไ่มต่อ้งอยากตายหรอก ทกุ

คนถึงเวลาก็ต้องตายเหมือนกัน ไม่ว่าจะอยากหรือไม่อยาก” 

ปรากฏวา่คณุยายหยุดรอ้งไห ้แลว้กค็อ้นใสค่ณุพดุซอ้นพรอ้มกบั

เปลี่ยนเรื่องคุย ผมว่าคุณพุดซ้อนก็พูดเกินไป เดี๋ยวเกิดน้อยใจ

คุณพุดซ้อนขึ้นมาอีกคนจะยุ่งกันใหญ่

 ผมมารู้ภายหลังเมื่อคุณยายกลับไปแล้วตอนได้ยินคุณ 

พุดซ้อนคุยกับคุณผู้ชายเรื่องคุณยายว่า เป็นปัญหาธรรมดาของ

คนแก่จะน้อยใจง่าย เกรงว่าตัวเองจะหมดความส�าคัญกับลูก

หลาน ซึ่งเป็นธรรมดาของผู้สูงอายุ คุณพุดซ้อนเล่าเรื่องของเธอ

ตอนเป็นเด็กให้คุณผู้ชายฟังว่า คุณยายหรือคุณแม่ของเธอรัก

ลกูชายมาก เพราะเปน็ลกูชายคนเดยีว คณุยายจงึทัง้รกัทัง้ตามใจ 

ท�าให้คุณน้าซึ่งเป็นลูกสาวอิจฉาและมีความฝังใจมาตลอดว่า แม่

รักลูกชายมากกว่า จนทุกวันนี้คุยกันทีไรเป็นต้องเถียงกันตลอด 

คุณพุดซ้อนเธอลงความเห็นว่าพอกันทั้งคู่ คุณน้าเป็นลูกสาวคน

เลก็อายุกไ็มน่อ้ยแลว้แตน่สิยัยงัเปน็เดก็ สว่นคณุยายมองคณุนา้

เป็นเด็กเสมอเพราะเป็นลูกคนเล็กก็เลยจุกจิกจนเกิดปัญหา เธอ

เองก็สารภาพว่าตอนเป็นเด็กเธอก็อิจฉาน้องชาย แต่ความอิจฉา

กแ็คอ่ยูใ่นใจ พอโตขึน้มามนักห็ายไปเอง เธอวา่ การกระท�าของ

พ่อแม่ที่แสดงออกว่ารักลูกไม่เท่ากันมันจะเกิดปัญหาอย่างนี้ทุก

บา้น ผมยงัจ�าไดท้ีค่ณุปา้เมา้เคยถามวา่ คณุพุดซอ้นรกัลกูเทา่กนั

ไหม เธอกต็อบวา่ไมเ่ทา่กนั เพยีงแตแ่มต่อ้งมคีวามยตุธิรรม รกั

กส็ว่นรกั จะรกัใครมากนอ้ยกวา่กนัไมใ่ชเ่รือ่งแปลก เพยีงแตใ่ห้

มันอยู่ในใจ แม่ต้องมีความยุติธรรมน�าความรัก ส่วนการแสดง 

ออกหรือการกระท�าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง พ่อแม่ต้องยุติธรรม ท�า

อะไรหรือให้อะไรก็ต้องเหมือนๆ กัน ถ้าท�าได้อย่างนี้ลูกก็จะไม่

อิจฉากัน ปัญหาระหว่างพี่น้องหรือพ่อแม่ก็จะไม่เกิด 

 เรือ่งความยตุธิรรมนัน้ผมยอมรบันบัถอืคณุพดุซอ้น ไมว่า่

จะท�าอะไรให้ลูกๆ เธอจะท�าให้เหมือนๆ กัน ยกตัวอย่างกับข้าว 

อาหารการกินหรือข้าวของเครื่องใช้ ขนาดคุณกฤษแต่งงานแล้ว

เธอก็ท�าให้เหมือนกับที่ท�าให้คุณกร คุณแก้ว เวลาลูกคนไหนท�า

ไม่ถูก เธอก็จะว่ากล่าวตักเตือนเหมือนกันโดยไม่มีข้อยกเว้นคน

ใดคนหนึง่ ทีผ่มเหน็เปน็เรือ่งตลกคอื เรือ่งของขวญัวนัเกดิ หรอื
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วนัปใีหม ่คณุกฤษกบัคณุกรจะไดข้องเหมอืนกนัเปะ๊ วนัเกดิคณุ

กฤษได้ชุดนอน พอวันเกิดคุณกร เธอจะได้ชุดนอนเหมือนกัน

แบบเดียวกัน ผมมองว่าพวกคุณๆ โตแล้ว ถ้าจะได้ของไม่

เหมอืนกนักค็งไมถ่งึขัน้อจิฉากนัหรอก สว่นคณุแกว้รอดตวัเพราะ

เป็นลูกสาวคนเดียวไม่ต้องเปรียบเทียบกับใคร และเจ้านายผม

เป็นคนประจบเก่ง พี่ชายสองคนก็อายุห่างจากเธอมากเลยไม่มี

ปัญหากับใคร คุณกฤษกับคุณกรเป็นผู้ชาย จึงไม่มีเร่ืองหยุมหยิม 

ก็นับว่าเป็นโชคดีของคุณพุดซ้อน ที่ลูกๆ ไม่มีปัญหาเรื่องอิจฉา

กนั คงมสีว่นมาจากการกระท�าของคณุพดุซอ้นทีใ่หค้วามยุตธิรรม

กับลูกทุกคน แต่เอ ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่า คุณพุดซ้อนรักใคร

มากกว่ากัน

 คุณยายครับ ผมไม่ได้ว่าคุณยายนะครับ ยุคสมัยมัน

เปลีย่นไป สงัคมสมยักอ่น เรือ่งการมลีกูชายเปน็เรือ่งการสบืทอด

วงศ์ตระกูล ไม่ว่าครอบครัวไทยหรือจีนก็เหมือนๆ กัน จะให้

ความรกัลูกชายมากกวา่ลกูสาว หลายเรือ่งลกูชายมสีทิธมิากกวา่ 

หรือได้ใช้สิทธิ์ในบางเรื่องก่อนลูกสาว อะไรๆ มันก็ผ่านไปแล้ว 

คุณยายปล่อยๆ มันไปบ้างเถอะครับ คิดมากไปก็บั่นทอนจิตใจ

เปลา่ๆ คณุยายอายเุยอะแลว้ปลอ่ยใจสบายๆ ดกีวา่ เราไปแกไ้ข

อดตีไมไ่ดห้รอกครบั สว่นเรือ่งทีค่ณุยายบน่วา่ไมม่ใีครรกัคณุยาย 

ผมวา่คณุยายคดิไปเอง ผมนะ่รกัและหวงัดกีบัคณุยายจรงิๆ นะ

ครบั ผมวา่คณุยายรกัษาสขุภาพกาย ใจ ใหแ้ขง็แรงเขา้ไวน้ะครบั 

คณุยายคนสวยของผมจะไดอ้ยูเ่ปน็รม่โพธิร์ม่ไทรใหล้กูหลาน ออ้

คราวหนา้ถา้คณุยายมา ผมอยากกนิหมยูา่งฝมีอืคณุยายนะครบั 

ออิ ิผมลอ้เลน่ คณุยายเอาอะไรมาใหผ้มกอ็รอ่ยทกุอยา่งละ่ครบั 

ท�าใจร่มร่มนะครับคุณยายคนสวยของผม
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  ผมสุดเซ็งเลยครับ วันนี้จะไม่มีใครอยู่บ้านเพราะคุณกร

จัดงาน Joy of Christmas ซึ่งเป็นงานประจ�าปีที่คุณกรจัดให้

นกัเรยีนของเธอแสดงเปยีโน ปนีีค้ณุออมซึง่เปน็หลานไดข้ึน้แสดง

ด้วย ทั้งบ้านก็เลยตื่นเต้นกันใหญ่ คุณพุดซ้อนดูจะตื่นเต้น

มากกว่าคนอื่น ทุกคนจะได้ไปกันหมดยกเว้นผม เพราะศูนย์

วัฒนธรรมเขาไม่อนุญาตให้หมาเข้าหอประชุม ผมเลยต้องอยู่ 

เฝ้าบ้านกับคุณสมบัติ

ดนตรกีบัเด็ก Joy of Christmas  เรือ่งคอนเสริต์ประจ�าปเีปน็อกีเรือ่งหนึง่ทีผ่มอยากเลา่เพราะ

เป็นกิจกรรมที่ผมเห็นว่าเป็นมหกรรมส�าหรับคุณกรในทุกๆ ปี  

ปีนี้ดูเหมือนจะเป็นปีที่ ๑๒ แล้วกระมัง แต่ผมก็เห็นคุณกร

วุ่นวายกับการเตรียมงานเป็นเดือนเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา 

ปญัหาทีค่ณุกรเลา่ใหค้ณุแมฟ่งักเ็ปน็เรือ่งเดมิๆ ทัง้เรือ่งครู เรือ่ง

นกัเรยีน รวมถงึผูป้กครอง บางวนักม็าบน่วา่จะถงึวนังานอยูแ่ลว้ 

สจูบิตัรกย็งัไมเ่สรจ็ เดก็บางคนกย็งัเลน่ไมค่ลอ่ง พาลไปถงึความ

ร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ถ้าผมพูดตามความเห็นของผม 

ผมว่าคุณกรจุกจิกกับรายละเอียดมากเกินไป พวกคุณอย่าฟ้อง

คุณกรนะครับว่าผมนินทาเธอว่าเป็นคนจุกจิก เพราะเธอจุกจิก

จรงิๆ ไมย่อมปลอ่ย ไมไ่วใ้จคนอืน่ ใครท�าอะไรกไ็มถ่กูใจ ไมไ่ด้

อย่างใจไปเสียหมด นิสัยอันนี้คงได้มาจากคุณผู้ชาย ขนาดคุณ

แก้วยังแอบนินทาว่า “พี่กรเป็นพวกคุณนายละเอียด เอาเป็น

เอาตายไปหมดทุกเรือ่ง” โถคณุแกว้วา่แตค่ณุกร เมือ่วานกลบัมา

จากซ้อมใหญ่ ผมเห็นคุณแก้วหน้างอกลับเข้าบ้านมา จนคุณ 

พุดซ้อนถามว่าเป็นอะไร เท่านั้นแหละครับผมฟังจนหูชาไปเลย 

ผมลืมบอกไปคุณแก้วเธอเป็นคนช่างฟ้อง เริ่มจากแม่หลานสาว

คือ คุณออมเล่นยังไม่คล่อง เธอก็โกรธ พร้อมกับบ่นว่าผู้ปกครอง

บางคนไม่ใส่ใจลูกเท่าที่ควร เด็กหลายคนลืมเอาโน้ตมา ดีว่าเธอ
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มโีนต้ส�ารองเตรยีมไป (คณุนายละเอยีดพอๆ กบัพีช่าย) บางคน

ลืมเอารองเท้ามา งงใช่ไหมครับว่ารองเท้าเกี่ยวอะไรด้วย คุณกร

เธอสั่งให้เด็กใส่รองเท้าคู่ที่จะใช้ใส่ในวันแสดงมาซ้อมด้วยเพื่อจะ

ได้ชิน ผมเห็นคุณพุดซ้อนแอบอมยิ้มที่คุณแก้วว่าแต่พี่ชายแต่ 

ตัวเองก็ไม่ต่างจากพี่เท่าไร

 ผมไดย้นิคณุพดุซอ้นสอนลกูๆ เรือ่งการรูจ้กัปลอ่ยวาง แต่

ผมกย็งัเหน็คณุกร คณุแกว้ วางอะไรไมค่อ่ยเปน็ ผมวา่คนเราท�า

อะไรตัง้ใจท�านัน้ด ีแตก่ารหวงัผลมากเกนิไปกจ็ะสรา้งความทกุข์

ใหก้บัตวัเองและคนรอบขา้งโดยไมจ่�าเปน็ การทีผ่มพดูอยา่งนีม้นั

ฟงัดงูา่ย แตก่ารกระท�าใหไ้ดค้งยาก ผมกเ็ขา้ใจอยู ่ เพราะขนาด

คุณพุดซ้อนพูดซ�้าแล้วซ�้าอีกทั้งเรื่องการปล่อยวาง ทั้งสันโดษผล

ไม่สันโดษเหตุ คือท�าเต็มที่โดยไม่ไปเฝ้ามองผลที่จะเกิด ผมยัง

เห็นคุณๆ วางไม่ลงปลงไม่เป็น อย่างว่าละครับวัยต่างกัน ประ-

สบการณ์ต่างกัน ของแบบนี้คงต้องใช้เวลา ถ้าท�ากันได้ง่ายๆ 

ป่านนี้คงบรรลุกันไปหมดแล้ว อันนี้ผมพูดเลียนแบบหลวงพ่อ

ครบั แมแ้ตค่ณุพุดซอ้นคนสอนเอง ผมกย็งัเหน็บางเรือ่งเธอกย็งั

ปลอ่ยวางไมไ่ดโ้ดยเฉพาะเรือ่งลกูๆ เธอมกัจะแกต้วัวา่เรือ่งลูกเปน็

เรื่องที่แม่ปล่อยวางยากที่สุด เอาเถอะเรื่องนี้ผมยอมยกให้คุณ 

พดุซอ้นในฐานะความเปน็แม ่แตเ่อคณุพดุซอ้นครบั ถา้ฝกึกต็อ้ง

พยายามวางใหไ้ดทุ้กเรือ่งไมใ่ชห่รอืครบั ไมใ่ชเ่ลอืกวางเปน็เรือ่งๆ 

อิอิ ผมล้อเล่นนะครับ

 แบงค์ แบงค์เอ้ย อุ้ยผมต้องไปแล้ว กลับกันมาแล้วครับ 

คุณกร คุณแก้วยังไม่มา มีแต่คุณผู้ชาย คุณพุดซ้อน และ 

ครอบครวัคณุกฤษกลบัมากอ่น วา่ไปกน็า่เหน็ใจ จดังานเสรจ็ยงั

ต้องอยู่ดูความเรียบร้อยหลังงานเลิกอีก กว่าจะจบได้คอนเสิร์ต

หนึ่งยุ่งน่าดู เอแต่น่าจะมีของกินมาฝากผมด้วย ได้ยินว่าปีนี้

เปลี่ยนจากเลี้ยงอาหารกลางวันมาเลี้ยงตอนพักครึ่งคอนเสิร์ต 

เห็นว่ามีซูชิด้วย ผมน�้าลายไหลแล้วขอตัวก่อนนะครับ ผมน่าจะ

มีเรื่องเล่าเบื้องหลังคอนเสิร์ตมาเล่าให้ฟัง แต่คงต้องรอคุณกร

กลับมาก่อนนะครับ ได้ความอย่างไรแล้วผมจะเล่าให้ฟัง
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 เอาละครับผมจะเล่าเบื้องหลัง  Joy  of  Christmas  

ให้ฟังครับ หลังจากจบงานแล้วคุณกรเธอก็ว่าง เพราะโรงเรียน

เปียโนหยุดจนถึงปีใหม่ คุณกรเลยอยู่บ้าน ผมเชื่อแล้วว่าคุณกร

เปน็คนเกบ็ทุกรายละเอยีด ละเอยีดจรงิๆ ผมขอย�า้อกีทเีทา่ทีผ่ม

นอนฟงัคณุกรคยุกบัคณุพดุซอ้นแลว้นบัถอืจรงิๆ มกีารประเมนิ

การจัดงานละเอียดยิบพร้อมกับถามความคิดเห็นคุณแม่เพื่อ

ปรับปรุงแก้ไข เท่าที่ฟังๆ ดู ปีนี้คุณกรชมคุณครูที่โรงเรียนว่ามี

ความตั้งใจท�างานดีมาก ส่วนคุณพุดซ้อนก็เห็นด้วยกับการเลี้ยง

เบื้องหลังงาน Joy of Christmas อาหารว่างตอนพักครึ่งเวลา เพราะโปรแกรมค่อนข้างยาว การ

เลี้ยงอาหารว่างตอนพักครึ่งเวลาจะท�าให้เด็กๆ และผู้ปกครองที่

อยู่ช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตรู้สึกผ่อนคลาย คุณพุดซ้อนยังชม

อีกด้วยว่าอาหารที่จัดดูดีและอร่อย เห็นว่าผู้ปกครองเอามาช่วย

หลายอย่าง อันนี้ผมเห็นด้วยเพราะผมได้ชิมซูชิที่คุณพุดซ้อนเอา

มาฝากดว้ยครบั อรอ่ยจรงิๆ พวกคณุหา้มกลา่วหาผมนะครบัวา่

ผมเป็นหมาเห็นแก่กิน จุ๊ๆ ผมรู้นะครับพวกคุณคิดอะไรอยู่

 ส่วนเรื่องที่คุณพุดซ้อนหนักใจกลับเป็นโครงการเด็ก

อจัฉรยิะ หรอืทีเ่รยีกวา่โครงการเดก็ความสามารถพเิศษซึง่เริม่ท�า

โปรแกรมในปีนี้ แรกๆ ผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณพุดซ้อนจะหนักใจ 

ไปท�าไม น่าจะดีใจมากกว่า วันที่กลับจากคอนเสิร์ตเธอปลื้มนัก

ปลื้มหนาว่าเด็กตัวนิดเดียว อายุยังน้อยเล่นเปียโนเก่งมาก ผม

มองวา่ดจีะตาย มโีครงการนีท้�าใหค้ณุกรดงั วา่โรงเรยีนสอนเดก็

เกง่ ผมยงัมองไมเ่หน็ขอ้เสยี จนคณุพุดซอ้นบอกคุณกรวา่วนังาน

ตอนพักรับประทานอาหารว่าง มีผู้ปกครองมาคุยด้วยท�านองว่า

อยากใหล้กูเขา้โปรแกรมพเิศษ แตเ่ธอกไ็มไ่ดต้อบอะไร ผมวา่เธอ

คงเกรงว่าถ้าเริ่มพูด เธอจะเผลอขึ้นธรรมาสน์เทศน์จนคนฟังซูชิ

ติดคอก็เป็นได้
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 พ่อแม่สมัยนี้คิดแต่จะให้ลูกเก่งเหนือคนอื่นจนลืมมอง

ศักยภาพของลูกตัวเองว่ามีความสามารถมากน้อยแค่ไหน ที่

ส�าคญัคดิบา้งหรอืเปลา่วา่ถา้ลกูเขา้โครงการลกูจะไดอ้ะไรบา้ง จะ

เสยีอะไรบา้ง มองแตส่ิง่ทีอ่ยากได ้ตวัอยา่งถา้เอาลกูเขา้โครงการ 

เด็กต้องทุ่มเทในการเรียน การซ้อมมากกว่าโปรแกรมปกติ 

กิจกรรมพิเศษอย่างอื่นลืมไปได้เลย ต้องเรียนหนัก พ่อแม่ต้อง

พร้อมเดินไปกับลูก พ่อแม่บางคนลูกมาเรียนหรือซ้อมยังจัด

ระเบียบวินัยไม่ได้ พอลูกท�าได้ไม่ดีเท่าคนอื่นก็มักจะโทษสิ่งรอบ

ข้างไม่เห็นความบกพร่องของตัวเอง เห็นคนอื่นเล่นเก่งเป็นการ

มองผล ไม่ได้มองว่าเขาท�าเหตุอย่างไรจึงได้ผลอย่างนี้ และกว่า

จะมาถงึจดุนีไ้ด ้ ไมใ่ชเ่ฉพาะเดก็ตอ้งมคีวามสามารถพเิศษเทา่นัน้ 

พ่อแม่ต้องพร้อมที่จะทุ่มเทอย่างจริงจัง เอาแค่เรื่องง่ายๆ วัน 

ซอ้มใหญไ่ดย้นิวา่บางคนลมืเอาโนต้มา บางคนมาไมต่รงเวลา สิง่

เหล่านี้เป็นเรื่องง่ายๆ ยังบกพร่อง การให้ลูกเข้าโครงการพิเศษ

ทางดนตรี ไม่ต่างกับการให้ลูกเป็นนักกีฬาทีมชาติ คุณพุดซ้อน

เธอว่าความส�าเร็จไม่มีทางลัด หลักธรรมง่ายๆ ที่ต้องใช้เพื่อให้

ประสบความส�าเรจ็คอื อทิธบิาท ๔ ตอ้งมฉีนัทะ ความรกัในสิง่

นั้น วิริยะ ความเพียรพยายาม จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ วิมังสา 

ตรวจสอบสิง่ทีท่�า คณุพดุซอ้นพดูไปคณุกรกพ็ยกัพเยดิตามคณุ

แม่พูด ไม่ค้านสักค�า ผมว่าแม่ลูกพอๆ กัน เช่ือผมหรือยังละครับ

วา่ ถา้วนังานคอนเสริต์คณุพดุซอ้นตอบผูป้กครองคนนัน้ ผมวา่

ซูชิคงติดคอคนฟังแน่เลย แสดงว่าเธอยังมีสติพอที่จะไม่พูด

 คุณพุดซ้อนครับ บางอย่างคุณพุดซ้อนไม่ต้องอิน (ขอผม

ใชศ้พัทเ์ก๋ๆ  แบบคณุแกว้หนอ่ยนะครบั) บางอยา่งกป็ลอ่ยๆ ไป

เถอะ ผมว่าคนประเภทนี้ บางทีเห็นอะไรก็พูดไปอย่างนั้นแหละ

ครับ ออกจากหอประชุมไปเดี๋ยวก็ลืม คุณเป็นคนยุคเก่าได้ยิน

อะไรมากเ็อาจรงิเอาจงัไปหมด คนสมยันีเ้ขาพดู เขาอาจจะไมไ่ด้

เอาจริงเอาจังขนาดนั้น ดีนะครับที่คุณไม่พูดกับเขาเหมือนที่ผม

นอนฟังอยู่ ถ้าพูด เขาอาจจะมองว่าคุณพุดซ้อนบ้าก็ได้ พูดจา
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เลอะเทอะ ชอบสั่งสอนชาวบ้าน ความหวังดีของเราอาจเป็นสิ่งที่

เขาไม่ต้องการก็ได้ครับ

 คุณกรครับผมไปก่อนนะครับ เชิญคุณกรคนละเอียดคุย

กบัคณุแมช่า่งสอนตามสบาย ผมไปคยุกบัคณุสมบตัใินสวนดกีวา่

ไม่ได้เจอกัน ๒-๓ วันแล้ว ผมอยู่ก็ได้แต่ฟังคุณสองคนคุยกัน 

จะแย้งก็ไม่ได้ ไปหาคุณสมบัติ เผื่อเขาจะมีวีรกรรมอะไรเด็ดๆ 

มาเลา่ใหฟ้งับา้ง แลว้ผมกค็ยุกบัคณุสมบตัริูเ้รือ่ง หลงัๆ นี ่ผม

แนะน�าอะไร เขาก็ดูจะฟังๆ ผมเหมือนกัน เลยคุยกันได้นาน

หน่อย อุ้ย ผมว่าผมชักจะติดนิสัยคุณพุดซ้อนแล้วในเรื่องชอบ

สอน ว่าแต่คุณพุดซ้อน ผมมาเป็นเสียเอง

  “สวัสดีครับคุณป้าเม้า” 

  “ไงจ๊ะแบงค์ เพิ่งอาบน�้าเหรอตัวขาวเชียว” 

 เอว่าแต่คุณป้ามาวันนี้มีอะไรเป็นประเด็นหรือเปล่าครับ

 คุณป้าเม้าเป็นเพื่อนสนิทคุณพุดซ้อน เธอเป็นคนใจดีและ

ใจอ่อนโดยเฉพาะเรื่องลูกๆ เธอมักมีปัญหามาถามความคิดเห็น

คุณพุดซ้อนเสมอ เพราะเธอมีความเห็นว่าคุณพุดซ้อนมักมีมุม

มองที่ต่างจากเธอในเรื่องเดียวกัน ถ้าว่ากันตามจริงในความเป็น

สงัคมเอาเปรยีบ กินข้าวไม่ได้กินแกลบ
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แม่ ผมว่าเธอเป็นแม่ที่ดีทั้งคู่ แต่มีวิธีเลี้ยงลูกคนละแบบ ลูกๆ 

ของคุณป้าเม้าก็ดีทุกคน คุณป้าเม้าเลี้ยงลูกแบบแม่ แต่คุณ 

พุดซ้อนเลี้ยงลูกแบบทหาร วินัยและระเบียบค่อนข้างสูง ผมว่า

วธิขีองคุณปา้เมา้ไมโ่หดเทา่คณุพุดซอ้น เอาไวว้นัหลงัผมจะเลา่ให้

ฟัง ว่าแต่เดี๋ยวผมต้องตามไปฟังซิว่าวันนี้คุณสองคนเธอมีเรื่อง

อะไรเป็นประเด็น

 วันนี้ผมคาดการณ์ผิด คนที่มีประเด็นไม่ใช่คุณป้าเม้ากลับ

เป็นคุณพุดซ้อน ความไม่สบายใจของเธอมีสาเหตุมาจากคุณ

ผู้ชาย โอ๊ยไม่ต้องคิดบรรเจิดนะครับว่าคุณผู้ชายไปท�าอะไรมิดี 

มริา้ยไวน้อกบา้นจนคณุพดุซอ้นกลุม้ใจ คณุพดุซอ้นเลา่ใหค้ณุปา้

เมา้ฟงัวา่ชว่งนีค้ณุผูช้ายเครยีดเรือ่งงานมากจนเธอเกรงวา่จะมผีล

กับสุขภาพ

 คณุผูช้ายท�างานออกแบบวศิวกรรมงานระบบ คอืออกแบบ

พวกแอร์ ประปา ไฟฟ้า งานระบบดับเพลิง อะไรท�านองนี้ แต่

ไม่ใช่ผู้รับเหมา ส่วนคุณลุงสามีคุณป้าเม้าเป็นผู้รับเหมาที่รับงาน

ราชการ งานกไ็มไ่ดเ้กีย่วขอ้งกนั สาเหตคุวามเครยีดมาจาก คณุ

ผู้ชายรู้สึกว่าถูกผู้ว่าจ้างเอาเปรียบซ�้าซาก ผมเองก็ไม่ค่อยเข้าใจ

ระบบการท�างานของคณุผูช้ายเทา่ไร แตเ่ทา่ทีจ่บัใจความจากทีค่ณุ

พุดซ้อนเล่าให้คุณป้าฟังประมาณว่า เจ้าของงานมักบอกขอบเขต

ของงานน้อย ซึ่งมันมีผลกับการคิดราคาค่าจ้าง แต่พอท�าไปสัก

พักงานเพิ่มจะเริ่มงอก แต่ค่าจ้างไม่งอกตาม เท่านั้นยังไม่พอ 

การเบกิจา่ยเงนิคา่งวดกจ็ะดงึกนัสดุฤทธิส์ดุเดช เจา้ของงานพวก

นี้เป็นคนที่รวยๆ กันทั้งนั้น ผมขอสงวนชื่อนะครับเพราะถ้าผม

เอย่ชือ่รบัรองพวกคณุรูจ้กักนัดทีัง้นัน้ มนิา่ถงึรวยแตค่งลมืไปวา่

ก�าลังท�าบาป คงลืมไปว่าคนเขาท�างานมีลูกจ้างก็ต้องมีค่าใช้จ่าย 

เขากนิขา้วกนันะครบั คนพวกนีถ้า้เอาเปรยีบคนอืน่ได ้จะรูส้กึวา่

ตวัเองมคีวามสามารถ ฉลาดกวา่คนอืน่ คดิวา่คนเขารูไ้มท่นั ใน

สังคมเราบางทีทั้งๆ ที่รู้ว่าถูกเอาเปรียบ แต่อยู่ในสถานการณ์

จ�ายอมก็ต้องทน ตอนนี้คุณผู้ชายคงเดินมาถึงจุดสุดจะทน คุณ

พุดซ้อนเล่าให้คุณป้าเม้าฟังว่า อาทิตย์ที่แล้วคุณผู้ชายขอยกเลิก

สัญญากับผู้ว่าจ้างไปรายหนึ่ง ซึ่งคุณพุดซ้อนก็เห็นด้วยกับการ

ยกเลกิเพราะงานทีท่�า ท�ามา ๔ ปแีลว้แกแ้บบไมรู่จ้บ จะคดิราคา

เพิ่มก็ไม่ยอม คุณพุดซ้อนมองว่างานคุณลุงดีกว่าท�าเสร็จก็เบิก

จ่ายได้ เพราะเป็นงานราชการมีระบบเบิกจ่ายแน่นอน ปรากฏว่า

คุณป้าเม้าเล่าว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็น เบิกจ่ายได้ก็จริงแต่ก็มี 

เบี้ยบ้ายรายทางเยอะทั้งตามน�้า ทวนน�้า อันนี้ผมฟังแล้วก็ไม่สู้

เขา้ใจ อะไรคอืทวนน�า้ตามน�า้ แตช่า่งเถอะครบั ฟงัตอ่ดกีวา่ คณุ
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ป้ายังเล่าต่อว่าการท�าสัญญากับราชการจะยกเลิกก็ไม่ง่าย ดีไม่ดี

อาจโดนฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ “ของพุดซ้อนแค่โดนเบียดเบียน 

ของฉันเข้าข่ายทุจริตเลยแหละ พุดซ้อนอย่ามองว่าคนอื่นไม่เจอ

ปัญหาในการท�างาน ทุกคนมีปัญหาทั้งนั้นเพียงแต่เขาจะพูดหรือ

ไมพ่ดู คนเรามกัมองปญัหาของตวัเองใหญก่วา่ปญัหาของคนอืน่ 

อันนี้เป็นเรื่องธรรมดา” ไอ้หย่า วันนี้คุณป้าเม้าสอนคุณพุดซ้อน 

ผมเห็นคุณพุดซ้อนพยักหน้าหงึกๆ พร้อมกับชวนคุณป้าเม้าเข้า

ครัวไปท�าขนมกันสองคน

 สิ่งที่ผมได้จากคุณป้าเม้าวันนี้ก็คือ คนเราจะเห็นเรื่องของ

ตวัเองใหญก่วา่เรือ่งของคนอืน่ ทุกขข์องเราดจูะมากกวา่ทุกขข์อง

คนอื่น แต่เอาเข้าจริงมนุษย์มีทุกข์เหมือนๆ กัน นอกจากทุกข์

ประจ�าทีเ่ราไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ความเจบ็ปว่ย ผมยงัวา่คน

เราทกุขเ์พราะความคดิ พาจติปรงุแตง่กเ็ยอะนะครบั วนันีผ้มพดู

เปน็เรือ่งเปน็ราวไหมครบั วา่แตผ่มตอ้งตามไปในครวัแลว้ ไดย้นิ

วา่คณุปา้กบัคณุพุดซอ้นจะท�าสาคไูสห้ม ูทีจ่รงิผมไมค่อ่ยจะชอบ

เท่าไร เปลือกมันติดฟันผม แต่ก็หยวนๆ ผมว่า ไส้มันหอมดี

ครับ



ผมชื่อแบงค์ครับ  57

  “หวัดดีคุณสมบัติ ท�าอะไรอยู่ครับ”

 “หวัดดีคุณแบงค์ ผมก�าลังดูนกท�ารัง”

 “ดูท�าไมผมไม่เข้าใจ”

 “จุ๊…จุ๊…เงียบๆ หน่อย เดี๋ยวนกมันตกใจจะบินหนี”

 ผมเลยต้องเงียบและก็แหงนดูนกตัวเล็กๆ ก�าลังท�ารังบน

กิง่โมก ทีจ่รงิมนัอยูต่ดิกบัหอ้งทานขา้ว แตผ่มไมเ่คยสงัเกต พอ

นกน้อยท�ารงั
มานอนดูนกท�ารังผมก็ทึ่งในความสามารถของเขามาก นกตัว

เล็กๆ ต้องบินไปคาบเศษหญ้ามาทีละเส้นเพื่อสานให้เป็นรัง มัน

บินไปบินกลับ เห็นแล้วเหนื่อยแทน ผมว่าผมโชคดีเป็นหมาไม่

ต้องมาสร้างบ้าน แต่ผมว่าเป็นนกก็ดีนะ มีอิสระที่จะบินไปไหน

มาไหนก็ได้อย่างใจคิด ไม่ถูกควบคุม

 วันนี้ผมคุยกับคุณสมบัติแล้วก็ให้ประหลาดใจในความคิด

ของคุณสมบัติจริงๆ ผมบอกเขาว่าอิจฉานกที่จะไปไหนก็ได้มี

อิสระ แม้แต่คุณสมบัติก็เหมือนกัน อยากจะไปไหนก็ได้ เพราะ

คุณสมบัติโดดข้ามก�าแพงได้ อยากไปไหนก็ได้ ชีวิตมีอิสระดี 
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ผมเลยโดนคุณสมบัติต�าหนิเอา คุณสมบัติเธอว่าผมว่า “ไม่รู้จัก

พอใจในสิง่ทีม่ ียนิดใีนสิง่ทีไ่ด ้กลบัมองหาในสิง่ทีต่วัเองขาด สิง่

ที่คุณแบงค์เห็นว่าสวยงามหรือดีมันไม่ใช่ว่าจะดีไปเสียทั้งหมด 

ผมจะบอกคุณให้ว่านกมีเสรีก็จริง แต่นกพวกนี้ก็ต้องหากินเอง 

ตอ้งสรา้งรงัเอง นอกจากเสรภีาพทีเ่หน็วา่ไปไหนมาไหนดนูา่สนกุ

ในสายตาคุณ แต่คุณรู้ไหม เขาต้องคอยหลบหลีกอันตราย

สารพดั เจบ็ปว่ยกต็อ้งใหธ้รรมชาตริกัษา พดูงา่ยๆ วา่รอหายเอง 

ผดิกบัชวีติของคณุ อาหารการกนิกไ็มต่อ้งดิน้รนหาใสป่ากใสท่อ้ง 

ถึงเวลามีอาหารกินครบ ได้นอนบนที่นอนอุ่นๆ พอไม่สบายก็ได้

ไปหาหมอ คุณคิดไหมว่านกหรือผมอาจอิจฉาคุณก็ได้” เอ… 

อนันีผ้มขอคา้นไอเ้รือ่งไปหาหมอ ผมยงัไมเ่หน็วา่เปน็เรือ่งนา่อจิฉา

ตรงไหน ไปทีไรผมก็โดนฉีดยาเจ็บตัวทุกที หมอก็พูดว่านิด

เดียว...นิดเดียว แต่ไม่เห็นจะนิดเดียวตรงไหน เจ็บจะตาย

 เรื่องที่คุณแบงค์ว่าผมจะไปไหนก็ได้นั้น เพราะผมต้อง

ดิ้นรนเหมือนกัน แม้ว่าตอนนี้มาอยู่บ้านคุณพุดซ้อนแล้วชีวิตผม

ดีขึ้นจากเมื่อก่อน แต่ผมอยู่บ้านนี้ในฐานะผู้อาศัย คนละฐานะ

กับคุณ ผมไม่อยากเป็นภาระคุณพุดซ้อนมากนักก็เลยออกไป

หากินเองบ้าง ช่วยจับหนูเป็นการตอบแทนคุณพุดซ้อนบ้าง คุณ

แบงค์ไม่รู้หรอกการอยู่ข้างนอกมันไม่ได้มีแต่สิ่งสวยงามหรือ

สนุกสนานเสมอไป บางครั้งผมก็เจอหมาข้างนอกวิ่งไล่ หรือเจอ

แมวเจา้ถิน่มาหาเรือ่งกต็อ้งคอยหลบเลีย่งเอา ผมวา่ควรมองชวีติ

คนอื่นในแง่การเอาสิ่งที่เขาท�าดีๆ มาเป็นตัวอย่างดีกว่า ที่ผมให้

คณุดนูกก�าลงัท�ารงั ผมอยากใหค้ณุมองวา่เขาขยนั มคีวามเพยีร 

สรา้งครอบครวั การสรา้งรงัแสดงวา่เขาก�าลงัจะมลีกู เขามคีวาม

รักและความรับผิดชอบต่อครอบครัว คุณอย่าโกรธผมนะครับที่

ผมพูดกับคุณอย่างนี้” โอ้ย...ผมไม่โกรธหรอก ผมกลับรู้สึก

ขอบคุณ เพราะคุณพุดซ้อนพูดเสมอว่ามิตรย่อมตักเตือนมิตร

 ผมต้องขอสารภาพกับพวกคุณๆ ตามตรงว่า ผมมอง

คุณสมบัติผิดไป แรกๆ ผมมองว่าเขาเป็นแค่แมวจรจัดที่เข้ามา

อาศัยใบบุญคุณพุดซ้อน แต่วันนี้ผมต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ 

พอคบกันไปนานๆ ผมว่าคุณสมบัติเป็นเพื่อนที่ดีทีเดียว เห็น

คณุสมบตัเิลา่ใหฟ้งัวา่เคยอยูว่ดั ผมก�าลงัสงสยัวา่อยูว่ดัดีๆ  แลว้

ท�าไมถงึออกจากวดัมา ดเูหมอืนคณุสมบตัคิงอา่นใจผมออกเลย

เลา่ใหฟ้งัวา่อยูว่ดัมขีอ้ด ีตรงทีอ่าหารการกนิไมข่าด แมจ้ะอรอ่ย

บ้างไม่อร่อยบ้าง มีกินไม่อด แต่แมววัดก็ยังมีแบ่งก๊กแบ่งพวก 

ทีเ่ปน็อนัธพาลหรอืวางตวัเปน็ผูท้รงอทิธพิลกม็ ี ใชช้วีติในวดัตอ้ง

รู้จักอยู่ให้เป็นที่เป็นทาง แค่ข้ามจากกุฏิหนึ่งไปอีกกุฏิหนึ่ง เจอ 

เจ้าถิ่นก็มีเรื่องแล้ว บางทีกัดกันถึงขั้นเจ็บเนื้อเจ็บตัวถือเป็นเรื่อง
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ธรรมดา บางทแีคไ่มช่อบหนา้กนักช็วนมเีรือ่งได ้ผมไมช่อบชวีติ

แบบนั้น แก่งแย่งกันเป็นใหญ่ ทั้งเรื่องคุมพื้นที่ เรื่องกิน เรื่อง 

ผูห้ญงิ ผมเลยยอมออกมาเปน็แมวพลดัถิน่ ถงึมนัจะอิม่บา้งหวิ

บ้างแต่มันสบายใจ ตอนนี้โชคดีผมมาอาศัยบ้านนี้ มีอาหารมี

ที่นอน ไม่มีใครมาไล่หรือมาท�าร้าย คุณแบงค์เห็นไหมเราต้อง

รู้จักมองสิ่งดีๆ ที่เข้ามาในชีวิต แถมตอนนี้มีหมาน่ารักแบบคุณ

มาเป็นเพื่อนอีก 

 โอโ้หคุณสมบตันิีป่ากหวานนา่ดเูลย ผมกด็ใีจทีม่คีณุสมบตัิ

เปน็เพือ่น วนันีผ้มไดค้วามรูจ้ากคณุสมบตัเิยอะเลย อยา่งทีค่ณุ

พุดซ้อนเคยบอกว่าถ้าเราคบคนดีเราก็จะเป็นคนดี คบคนเช่นไร

เราก็จะเป็นเช่นนั้น อย่างนี้ผมคบกับคุณสมบัติที่เป็นแมวที่ดี 

แปลว่าผมก็ต้องเป็นหมาที่ดีนะซิครับ “จะดูว่าคนนั้นเป็นคน

อย่างไรให้ดูคนที่เขาคบ” ส�านวนคุณพุดซ้อนของผมอีกเช่นเคย 

อิ...อิ

 คณุสมบตัผิมไปกอ่นนะครบั เอาไวคุ้ยกนัใหมน่ะครบั ผม

ต้องขึ้นบ้านแล้วลงมานานเดี๋ยวโดนดุ ว่าแต่พรุ่งนี้ผมจะลงมาดู

วา่พวกเขาสรา้งรงัไปถงึไหนแลว้ ผมจะเฝา้ดคูวามขยนัและความ

รกัของเขา ผมละอภเิชทจรงิๆ (appreciate) ผมสญัญานะวา่ผม

จะดูเงียบๆ ไม่เห่าให้เขาตกใจ แล้วพบกันนะครับคุณสมบัติ 

กัลยาณมิตรของผม

  ปนีีส้งสยัเปน็ปทีองของคณุกฤษ ตน้ปคีณุกฤษไดต้�าแหนง่

ทางวิชาการเป็นถึงรองศาสตราจารย์ ผมก็ไม่รู้ว่ามันส�าคัญ หรือ

วา่มนัดอียา่งไร ถงึขนาดคณุพดุซอ้นปลืม้จนน�า้ตารว่งไปรอบหนึง่

แล้ว มาเมื่อวานเธอมาหาคุณพุดซ้อนพร้อมกับข่าวได้รับการ

ทาบทามให้ด�ารงต�าแหน่งรองคณบดี ซึ่งเป็นต�าแหน่งสายบริหาร 

ผมดูคุณพุดซ้อนไม่ตื่นเต้นหรือดีใจเท่ากับตอนที่คุณกฤษได้

ต�าแหน่งทางวิชาการ แต่ส�าหรับผม ผมว่ามันโก้มากเลยได้เป็น

ถึงรองคณบดี คุณกฤษคงจะใหญ่โตมากเลยในคณะที่คุณกฤษ

รองคณบดคีนใหม่
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สอน ถ้าผมเป็นคุณพุดซ้อนผมจะคุยโม้ให้เพื่อนฟังให้โก้ไปเลย 

ผมคาดการณ์ผิด ผมได้ยินเธอพูดกับคุณกฤษว่า “พ่อกฤษ

ก้าวหน้าแม่ก็ดีใจ แต่ในความรู้สึกดีใจแม่ก็อดหวั่นใจไม่ได้” สิ่ง

ทีคุ่ณพดุซอ้นหวัน่ใจเปน็สิง่ทีห่มาอยา่งผมคดิไมถ่งึ จนกระทัง่ผม

ไดฟ้งัเธอพูดกบัคณุกฤษวา่สิง่ทีเ่ธอกลวั คอื อ�านาจและเงนิ แต่

ระหวา่งอ�านาจกบัเงนิ อ�านาจนา่กลวักวา่เงนิ เธอวา่อ�านาจเหมอืน

ยาพิษ เมื่อเสพแล้วมีแต่โทษ ส่วนเงินนั้นมีทั้งคุณทั้งโทษ ถ้าเรา

แสวงหาในทางที่ถูก ใช้ให้ถูกทางก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ ถ้า

แสวงหาโดยมิชอบหรือใช้ในทางที่ผิดก็เป็นโทษ เหมือนอาหารมี

ทั้งคุณทั้งโทษขึ้นอยู่กับผู้เสพจะใช้มันอย่างไร

 คุณครับผมอยู่กับคุณพุดซ้อนมานานพอสมควร คุณ 

พุดซ้อนมีอะไรให้ผมทึ่งในความคิดเธอเสมอ ผมฟังคุณพุดซ้อน

อบรมวา่ทีร่องคณบดคีนใหมแ่ลว้ ผมอยากเอาค�าพูดคณุพดุซอ้น

ไปตดิตามทีต่า่งๆ เพือ่เตอืนใจคนทีก่�าลงัมอี�านาจ ใหใ้ชอ้�านาจใน

ทางที่ถูกที่ชอบ ผมไม่ได้อวยคุณพุดซ้อนนะครับ แต่พอฟังแล้ว

ผมซาบซึ้งจริงๆ เธอบอกคุณกฤษว่า “อ�านาจเป็นสิ่งหอมหวาน

เมือ่เสพแลว้จะตดิ เมือ่ตดิแลว้จะหลง และเมือ่หลงกจ็ะมโีอกาส

ที่จะท�าให้คุณธรรมของเราถดถอย บางทีอาจท�าให้เราท�าในสิ่งที่

ผิดศีลธรรมได้ง่ายๆ” โดยเฉพาะต�าแหน่งที่คุณกฤษอยู่ เธอว่า

เรื่องงบประมาณเบิกจ่ายที่อยู่ในอ�านาจการตัดสินใจก็มีมาก 

โอกาสจะติดกับดักของเงินก็มีมาก นอกจากเรื่องทุจริตแล้วยัง

ต้องระวังจะพังเพราะคนรอบข้าง เพราะการทุจริตไม่ได้เกิดจาก

เราโดยตรง แตอ่าจจะเกดิจากคนรอบขา้งกไ็ด ้อกีทัง้ค�าหวาน ค�า

ป้อยอ คนประจบสอพลอเพื่อประโยชน์ หรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่ 

ล้วนเป็นสิ่งที่เป็นภัยกับเราทั้งนั้น ทั้งต�าแหน่งการงานมันก็เป็น

เรื่องโลกธรรม มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ มีสรรเสริญ 

นินทา สุข ทุกข์ สลับสับเปลี่ยนกันไป ไม่มีอะไรคงทน ถ้าไม่
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เข้าใจความจริงในข้อนี้ เวลาที่เราหมดวาระต้องลงจากต�าแหน่ง 

สิ่งที่เคยมี เคยเป็นมันหายไป วางใจไม่ได้มันจะทุกข์ แต่คุณ 

พุดซ้อนก็ไม่ได้ห้ามคุณกฤษไม่ให้รับต�าแหน่ง เพียงแต่เธอเตือน

คุณกฤษให้มีสติระลึกรู้ ว่าอะไรดีอะไรชั่ว อะไรถูกอะไรผิด ท�า

หน้าที่ให้ดีที่สุด ท�าในสิ่งที่เป็นประโยชน์และควรท�า สุดท้ายเธอ

ก็ให้พรคุณกฤษให้ประสบความส�าเร็จในการท�างาน

 คุณกฤษครับส�าหรับผม ผมมั่นใจว่าคุณกฤษจะท�าหน้าที่

ในต�าแหน่งใหม่ได้เป็นอย่างดี ผมขอแสดงความยินดีด้วยครับ

คุณกฤษ โอ้…โก้จริงๆ มีเจ้านายเป็นถึงรองคณบดี ว่าแต่ไอ้รอง

คณบดีนี่ วันๆ ต้องท�าอะไรบ้างผมก็ยังไม่ค่อยรู้ แต่ผมคาดว่า

มันต้องเป็นต�าแหน่งที่ส�าคัญ และใหญ่โตมาก ผมวัดจากค�าสั่ง

สอนของคุณพุดซ้อนนะครับ และมันคงเป็นจุดวัดความก้าวหน้า

ในการงานด้วยกระมัง เพราะเห็นคุณผู้ชายฟังแล้วหน้าบานเชียว 

เอแล้วคุณกฤษต้องสอนหนังสือเหมือนเดิมหรือเปล่านะ ผมคง

ต้องคอยดูไป แต่วันนี้ผมต้องลงไปโม้ให้คุณสมบัติฟังซะหน่อย 

คุณสมบัติเธออยู่ข้างล่างไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรในบ้าน ยกเว้นผมลง

ไปเล่าให้ฟัง ผมขอตัวก่อนนะครับ

  “หวดัดคีณุสมบตั ิหายไปไหนตัง้หลายวนั ผมลงมาไมเ่จอ

คุณ คิดถึงจัง”

 “หวดัด ีผมกอ็ยูแ่ถวๆ นีแ้หละ สงสยัตอนคณุลงมาผมคง

นอนอยู่บนหลังคาเลยไม่เจอกัน”

 “คุณสมบัติ ผมอยากรู้เรื่องตอนคุณอยู่วัด เล่าให้ผมฟัง

บ้างได้ไหม ผมจะได้มีความรู้ อันที่จริงผมก็เคยไปวัดนะแต่ไป

แป๊บเดียว ผมไปหาหลวงพ่อ คุณพุดซ้อนให้ผมตามไปด้วย 

ท�าบญุตกับาตร 
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หลวงพ่อเลี้ยงข้าวผมด้วยแหละ แต่แมวหลวงพ่อนิสัยเขาไม่

เห็นจะน่ารักเหมือนคุณเลย วางท่าน่าดู ไม่รับแขกอีกต่างหาก”

 “คุณแบงค์คงเข้าใจแล้วใช่ไหมครับที่ผมเคยเล่าว่าแมวอยู่

วัดเดียวกันสถานภาพทางสังคมของแต่ละตัวก็ต่างกัน ผมเดาว่า

แมวที่คุณเจอที่วัดคงเป็นแมวที่หลวงพ่อเลี้ยงไว้และคงจะอยู่ 

บนกุฏิ แมวประเภทนี้จะวางตัวเหนือตัวอื่นเพราะถือว่าเป็นแมว

หลวงพอ่ เจา้ของเปน็พระผูใ้หญใ่นวดั แมวประเภทนีจ้ะไมม่แีมว

ตัวไหนอยากยุ่งด้วย พวกเราเรียกว่า ‘ผู้มีบารมี’ ”

 “คุณแบงคอ์ยากรูเ้รือ่งอะไรละ่ผมจะไดเ้ลา่ถกู ในวดัมเีรือ่ง

ให้เล่ามากมาย วันเดียวเล่าไม่จบหรอก”

 “เอาซกัเรือ่งเถอะครบัคณุสมบตั ิคอ่ยๆ เลา่ทลีะเรือ่งกไ็ด”้ 

 “เรื่องแรกที่อยากเล่าคือเรื่องการใส่บาตร ชาวพุทธเดี๋ยวนี้

มศีรทัธาในการท�าบุญมาก สมยันีก้ารใสบ่าตรตอนเชา้กไ็มใ่ชเ่รือ่ง

ยุ่งยาก ไม่ต้องต่ืนมาหุงหาอาหารตอนเช้าเหมือนคนโบราณ เพราะ

มแีมค่า้ขา้วแกงเตรยีมไวเ้สรจ็ แคซ่ือ้แลว้กร็อพระตรงตลาดกไ็ด้

ใสบ่าตรแลว้ ตา่งจากสมยักอ่นตอ้งตืน่แตเ่ชา้มาตระเตรยีมหงุหา

อาหารเพ่ือใส่บาตร วิถีชีวิตมันเปล่ียนไป รูปแบบการท�าบุญก็

เปล่ียน แต่การซ้ือของใส่บาตรจากแม่ค้า ผมว่าคนท�าบุญต้องมี

วิจารณญาณ บางคนใส่ครบทุกสิ่งอย่าง อาหารทั้งคาวหวาน 

ดอกไม้ เพราะเชื่อว่าต้องใส่ให้ครบ ลืมคิดไปว่าถ้าทุกคนใส่ของ

จนเตม็บาตรพระ  ขอ้แรกพระทา่นฉนัแคส่องมือ้ ทา่นจะฉนัหมด

ไหม เรือ่งหมดไมห่มดยงัไมเ่ทา่ไรเพราะทา่นท�าทานตอ่กบัลกูศษิย์

หรือผู้ยากไร้ได้ นั่นก็เรื่องหนึ่ง แล้วท่านจะกลับวัดอย่างไร บาง

รูปถ่ายบาตรแล้ว ยังมีย่ามอีกสองสามใบ มีลูกศิษย์ช่วยก็ดีไป 

อันที่จริงในพระวินัยให้พระท่านรับบาตรได้เพียงสามบาตร”

 “คุณสมบัติครับ สามบาตรหมายความว่าอย่างไรครับ”

  “สามบาตรหมายความว่าท่านถ่ายบาตรที่เต็มได้สามครั้ง 

แต่สมัยนี้บาตรไม่เต็มซักทีเพราะลูกศิษย์คอยหยิบใส่ย่ามก่อนก็

คงจะนับสามบาตรไม่ได้ อีกเรื่องหนึ่งอาหารที่ซื้อบางชนิดท่าน

กลับถึงวัดก็บูดแล้ว เพราะคนขายท�าแต่เช้ามืดและท�าจ�านวน 

มากๆ อาหารที่ผมเห็นเสียประจ�า ก็พวกแกงกะทิ ลาบ อะไร

ท�านองนี้ พวกผมยังกินไม่ได้เลย อย่างนี้ท�าบุญจะได้บาปเสีย

เปล่าๆ อีกเรื่องที่ผมยังสงสัยจนถึงทุกวันนี้ก็คือ การที่ญาติโยม

เอาเงินใส่ในบาตรมันถูกไหม พระท่านจะพิจารณาเงินเป็นอาหาร

แล้วฉันได้ไหม คนใส่ก็เอาสะดวกเข้าว่า เอ แต่อาจจะมีปัญญา
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มากไป เหน็คนใสอ่าหารเยอะแลว้เกรงจะเหลอืทิง้เสยีเปลา่ๆ เลย

ใส่เงินเสียเลยเพราะเงินไม่บูด คิดบ้างไหมการท�าบุญแบบนี้อาจ

เป็นเหตุให้พระบางรูปท่านติดหล่มบุญ”

 “โอ๊ย…ศัพท์คุณสมบัติเยอะจัง ติดหล่มบุญเป็นไงครับ” 

 “ติดหล่มบุญก็คือ ท่านจะติดในลาภสักการะ พอได้เป็น

ปจัจยัคอื เงนิจากการบณิฑบาต กจ็ะเกดิการสะสมทรพัย ์จรงิๆ 

แล้วการบิณฑบาตในสมัยพุทธกาลถือเป็นการโปรดสัตว์ และ

เปน็การฝกึใหพ้ระทา่นสมถะเปน็ผูอ้ยูง่า่ย เลีย้งงา่ย ฉนัอาหารแค่

ด�ารงชีวิตอยู่ เพื่อปฏิบัติธรรม ไม่ใช่ให้ติดในรสชาติ ถ้าท่านติด

ในปัจจัยที่โยมใส่บ่อยเข้า แทนที่พระท่านจะถอดถอนจากกิเลส 

กลายเป็นสั่งสมกิเลสเพิ่มเสียเปล่าๆ แต่เอาเถอะ นี่ผมพูดใน 

มุมมองของผม”

 “ฟงัเรือ่งข�าๆ กนับา้งดกีวา่ เดีย๋วจะเครยีดเกนิไป สมยัผม

อยู่วัดมีหลวงตารูปหนึ่งออกบิณฑบาตทุกวัน ท่านสมถะมาก 

ไมม่ลีกูศษิยเ์ดนิตาม ผมกอ็าศยัขา้วทา่นนีแ่หละ มอียูว่นัหนึง่ผม

นัง่รอจนสายไมเ่หน็ทา่นกลบัมา เกรงวา่ทา่นจะไปเปน็ลมกลางทาง 

พอผมเหน็ทา่นเดนิเขา้วดัมา กต็อ้งตกใจเพราะนอกจากบาตรแลว้

ยงัมแีตงโมใสถ่งุหิว้มาลกูหนึง่ แลว้ยงัมกีลว้ยอกีหว ีทา่นคงหนกั

เลยต้องค่อยๆ เดินกลับมา ผมได้ยินท่านเล่าให้หลวงพี่ที่อยู่กุฏิ

เดียวกันฟังแบบข�าๆ ว่า วันนี้ผมหิ้วทั้งแตงโมทั้งกล้วย โยมคน

แรกเขาฝันว่าแม่ที่ตายไปอยากกินแตงโม ส่วนโยมคนที่สอง

ท�าบญุครบวนัตายของยาย โยมวา่ตอนยายอยูย่ายชอบกนิกลว้ย 

ยังดีนะแค่สองราย ถ้าผมเจอมะพร้าวอีกทลาย ไม่รู้จะกลับวัด

อย่างไรเลย”

 “คณุแบงค ์ผมฟงัแลว้ข�าไมอ่อกเลย คนทีจ่ะท�าบุญกไ็มใ่ช้

ปัญญาไตร่ตรอง การท�าบุญเป็นการละความตระหนี่ ท�าบุญให้ 

ผู้ล่วงลับเป็นการแสดงความกตัญญู การจะท�าอะไรก็น่าจะใช้

ปญัญาพจิารณาความเหมาะความควร คนสมยันีข้าดความรูค้วาม

เข้าใจในเรื่องการท�าบุญ ผมเล่ามา ไม่รู้คุณแบงค์เบื่อหรือเปล่า 

อย่าว่าผมเป็นแมวแก่ขี้บ่นนะครับ”
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 “โอ๊ย…ไม่หรอกครับ ผมชอบฟัง คุณสมบัติครับขอบคุณ

นะครับที่เล่าอะไรๆ ให้ผมฟัง เรื่องพวกนี้บางเรื่องผมก็ไม่เคยรู้ 

บางเรื่องผมก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้เพราะผมไม่รู้จะไปถามใคร 

บางทกีต็อ้งคอยฟงัเอาเวลาคุณพดุซอ้นสอน วนันีผ้มเขา้ใจการใส่

บาตรแล้ว คุณรู้ไหมผมเคยสงสัยว่าท�าไมคุณพุดซ้อนถึงต้องลง

มาท�ากับข้าวใส่บาตร บางครั้งเธอก็ใส่ของแห้งโดยเฉพาะวันพระ 

แตเ่รือ่งนีผ้มรู ้ผมไดย้นิเธอพูดวา่วนัพระคนใสบ่าตรเยอะขา้วของ

เหลือเฟือ บางวันเธอก็ใส่แค่กับข้าว บางวันก็มีแต่ผลไม้ ผมยัง

เคยคดิวา่คณุพดุซอ้นขีเ้หนยีวจงั ใสบ่าตรนดิเดยีว วนันีผ้มเขา้ใจ

แลว้และขออนุโมทนาบญุกบัเธอทีต่ืน่มาใสบ่าตรทกุเชา้ สาธ ุสาธ ุ

สาธุ”

 “คุณสมบัติครับผมขึ้นบ้านก่อนนะครับ แล้วค่อยคุยกัน

ใหม่ ได้ยินเสียงคุณแก้วเรียกแล้ว อ้อผมลืมบอกไป นกเค้าท�า

รังเสร็จแล้วนะครับ เมื่อเช้าผมเห็นเขาอยู่ในรังด้วย”

 “โชคดีครับคุณแบงค์ ถ้าได้ออกไปข้างนอกกับคุณแก้ว  

เที่ยวเผื่อผมด้วยนะครับ อ้อถ้าคุณลงมาแล้วไม่เจอผม คุณเห่า

เบาๆ สักสองสามที ถ้าผมอยู่บนหลังคา ผมจะได้ลงมา เอาไว้

ค่อยคุยกันครับ”

  “แบงค์ลงไปท�าธุระแล้วรีบขึ้นมานะ อย่าเถลไถล” 

  “คร้าบ”  เอเดี๋ยวผมต้องแอบไปคุยกับคุณสมบัติหน่อย

 “คุณสมบัติ คุณสมบัติ”

 “ว่าไงคุณแบงค์”

 “ท�าอะไรอยู่ครับ”

 “ผมนอนดูนกอยู่”

เพื่อสิ่งแวดล้อม
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 “ว่าแต่คุณสมบัติรู้จักตัวปาปิกอนไหม”

 “ตัวอะไรผมไม่รู้จัก ท�าไมเหรอครับ”

 “ไอ้เจ้าปาปิกอนหน้าตามันคล้ายจระเข้ ตัวมันสีเขียวๆ”

 “คุณรู้ได้ไง” 

 “ออ๋...มนัยนือยูห่นา้รา้นปิง้ยา่ง ผมเคยเหน็ตอนไปหา้ง คณุ

แก้วชี้ให้ผมดู ผมว่ามันเหมือนจระเข้ยืนยิ้มหวานอยู่หน้าร้าน”

 “โถ….นึกว่าอะไร แล้วคุณเคยเข้าไปกินไหม”

 “ผมไม่เคยเข้าไปกิน เขาไม่ให้หมาเข้า แค่ผ่านหน้าร้าน 

กลิน่หอมจนผมน�า้ลายไหล แตผ่มเคยกนิดว้ยแหละ คณุแกว้หอ่

มาฝาก”

 “คุณพูดเรื่องนี้ท�าไม มีอะไรพิเศษหรือเปล่า”

 “เปลา่ๆ ผมแคถ่ามเฉยๆ เผอญิเมือ่วานนีร้า้นเขาท�าโฆษณา

ออกมาใหม่ คุณพุดซ้อนกับคุณผู้ชายดูแล้วชมเสียยกใหญ่ เขา

ไมไ่ดโ้ฆษณาเหมอืนรา้นอาหารทัว่ๆ ไปทีช่กัชวนใหค้นไปกนิทีร่า้น

เขา โฆษณากลับท�าในแง่ให้คนดูหรือสังคมฉุกกคิดในหลายๆ 

เรื่อง เช่นการน�าสิ่งของบางอย่างที่เรามองว่าไม่มีประโยชน์ พวก

เศษอาหารหรือขวดน�้า ท�าอย่างไรจะใช้ประโยชน์ได้สูงสุดโดยไม่

ทิ้งเป็นของเสีย ในโฆษณาเอาขวดมาดัดแปลงเป็นของใช้ด้วยล่ะ 

เศษอาหารกเ็อาไปใหส้ตัวท์ีก่�าลงัหวิ ของทีเ่ปน็ขยะและตอ้งทิง้เขา

ยังเอาไปท�าปุ๋ย โฆษณาชิ้นนี้ถูกใจคุณพุดซ้อนสุดๆ เธอว่านานๆ 

จะได้เห็นโฆษณาที่ท�าออกมาเพื่อสังคม ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ตน

อยา่งเดยีว อยา่งนอ้ยกป็ลกุใหค้นดคูดิตามวา่ กอ่นเราจะทิง้อะไร

ไปให้ลองคิดดูว่าจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อีกหรือไม่ ซึ่งถ้า

ท�าอย่างนั้นได้มันจะดีกับสิ่งแวดล้อม ของบางอย่างอาจไม่มี

ประโยชน์กับเรา แต่อาจมีประโยชน์กับคนอื่น”
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 “คณุสมบตัริูไ้หม คณุพดุซอ้นจะไมท่ิง้อาหารเลย เวลาเธอ

ไปทานอาหารนอกบ้าน เธอจะมีปิ่นโตติดไปด้วย”

 อาหารเหลอืเธอไมอ่ายทีห่อ่กลบั ตอนแรกๆ พวกลกูๆ ดู

เหมือนจะอายแต่ตอนหลังทุกคนก็ได้นิสัยนี้ติดตัวไป เธอว่าเอา

ปิ่นโตไปไม่เห็นต้องอาย อาหารของเรา เงินที่จ่ายก็ของเรา มีคน

อดอยากอีกตั้งมากมายที่ไม่มีจะกิน จะกินทิ้งกินขว้างไม่ควรท�า 

ส่วนเรื่องใส่ปิ่นโต ร้านจะได้ไม่ต้องใช้กล่องพลาสติกหรือโฟมให้

เป็นขยะอีก อาหารที่บ้านก็เหมือนกันถ้าเหลือเธอจะเก็บไว้ แล้ว

ดัดแปลงเป็นเมนูใหม่ ยกตัวอย่าง ข้าวต้มเหลือเธอจะเก็บไว้ท�า

โจ๊ก บางทีถ้าขยันก็จะเอามาท�าขนมกุ๊ยฉ่ายนึ่งแล้วตัดเป็นชิ้นๆ 

ทอดกรอบ อร่อยมากขอบอก น�้าพริกเหลือ เธอก็จะเก็บไว้ท�า

ข้าวผัดน�้าพริก คุณพุดซ้อนเธอมักบอกเด็กๆ ในครัวว่าเก็บไว้

อย่าทิ้ง เดี๋ยวฉันแต่งตัวใหม่ขึ้นโต๊ะ เปลือกผลไม้พวกมะละกอ 

แตงโม ห้ามทิ้งขยะ คุณแม่บ้านจะเอาไปเลี้ยงกระรอกในสวน 

เห็นว่าเป็นการลดขยะและได้ท�าทานเป็นการเกื้อกูลสัตว์โลก เก๋

ไหมละคุณสมบัติ

 “โอ…อยา่งนีค้ณุพดุซอ้นไมโ่ดนเดก็ๆ ในบา้นนนิทาเหรอวา่

เป็นคุณนายตระหนี่”

 “จะเหลือเหรอคุณสมบัติ ซึ่งเธอก็รู้ แต่ก็พูดเปรยๆ ว่า

อยา่งฉนัไมเ่รยีกตระหนี ่ เขาเรยีกรูจ้กัท�า รูจ้กัใช”้ เรือ่งการใชน้�า้

ก็เหมือนกัน เธอประหยัดมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ตั้งแต่น�้ายังไม่

ขาดแคลน เธอว่าคนกรุงนิสัยเสีย เปิดก๊อกมาก็มีน�้าใช้ เลยไม่ 

รูจ้กัประหยดั คณุพุดซอ้นจะใหคุ้ณแมบ่า้นรองน�า้ซกัผา้ไว ้ เอาไว้

ซักผ้าขี้ริ้ว ล้างพื้นหลังบ้าน ถ้าเหลือก็รดน�้าต้นไม้ เวลาฝนตก

เธอก็จะให้รองน�้าฝนไว้รดต้นไม้ เธอว่าน�้าฝนสมัยนี้ใช้กินไม่ได้ 

แต่ก็ยังใช้รดน�า้ต้นไม้ได้ ไม่ควรปล่อยให้เป็นน�า้เสียลงท่อ เสียดาย

น�้า แต่เธอเป็นคนโชคดีอยู่อย่างหนึ่ง คนที่อยู่ด้วยเชื่อฟังและท�า

ตามทีเ่ธอสอน แมแ้ตเ่สือ้ผา้เกา่ถา้อยูใ่นสภาพดเีธอกบ็รจิาคเปน็

ทาน ถ้าเก่ามากจะต้องตัดกระดุมเสื้อเก็บไว้แล้วถึงจะเอาไปท�า 

ผา้ขีร้ิว้ คณุแกว้เคยพดูเปรยวา่ “หนวูา่แมข่ีเ้หนยีวขนาดนีน้า่รวย

จงั” คุณพดุซอ้นเธอกไ็ขหู แลว้สอนวา่เปน็แมบ่า้นตอ้งรูจ้กัท�ารูจ้กั

ใช้ มันไม่เก่ียวกับเร่ืองรวยหรือไม่รวย อะไรควรท�าก็ต้องท�า 

ประโยชน์แรกคือประโยชน์ตน ประหยัด รู้จักใช้ รู้จักท�า เงินทอง

ก็ไม่ร่ัวไหล ประโยชน์ท่านคือ เราใช้ส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นทรัพยากรของ

โลกอย่างรู้ค่าและคุ้มค่า ไม่ท�าลายส่ิงแวดล้อม ต้องรู้จักรักษาส่ิง

แวดล้อมด้วย ไม่ใช่ใช้โดยไม่ย้ังคิด ควรถนอมไว้ให้คนรุ่นหลังบ้าง
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 เรื่องคุณพุดซ้อนเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนทุกเรื่องจนผมเองก็

คุ้นชิน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมยังสงสัยจนทุกวันนี้ และยังหาค�าตอบ

อยู่ก็คือ ผมไม่เห็นคุณพุดซ้อนจุกจิกหรือพร�่าสอนพร�่าพูดเรื่อง

พวกนี้กับคุณจิตดี หรือเพราะเธอถือว่าเป็นลูกสะใภ้ ไม่อยาก 

ให้คุณจิตดีอึดอัด ในความเห็นของผม ผมว่าถ้าเธอคิดอย่างนั้น

มันก็ไม่ถูก แสดงว่าขาดเมตตา ลูกสาวหรือลูกสะใภ้ก็ควรสอน 

เหมือนๆ กัน คุณสมบัติเห็นเหมือนผมไหมครับ

 เอ…อนันีผ้มกไ็มข่อออกความเหน็ เพราะผมมาอยูบ่า้นนีไ้ม่

นาน ผมยงัไมคุ่น้เคยกบัทุกคน แตผ่มวา่คนเราแตล่ะคนกน็า่จะ

มเีหตุผลในการทีจ่ะเลอืกท�าอะไร หรอืเวน้ทีจ่ะท�าอะไร ปลอ่ยให้

เป็นเรื่องส่วนบุคคลดีกว่า คุณแบงค์

 อุ้ย…ผมต้องขึ้นบ้านแล้ว เมื่อกี้คุณพุดซ้อนเพิ่งสั่งว่าอย่า

ไถล เดี๋ยวผมจะโดนดุ เอาไว้พบกันใหม่นะครับ

  จดหมายแห่งรัก  เป็นหนังสือเล่มแรกที่คุณพุดซ้อนพิมพ์

แจกเป็นธรรมทาน เท่าที่ผมทราบความเป็นมาของหนังสือเล่มนี้ 

เดิมเป็นความคิดริเริ่มของคุณกรที่ต้องการให้คุณแม่เขียนบท

ความสั้นๆ เพื่อน�าไปติดที่โรงเรียนดนตรีสัปดาห์ละครั้ง ต่อมา

คุณป้าเม้าได้อ่านต้นฉบับจึงชวนพิมพ์เพื่อเผยแพร่

 วันแรกที่หนังสือมาส่งที่บ้าน ผมเห็นคุณพุดซ้อนตื่นเต้น

มาก แรกทีเดียวจะพิมพ์เพียง ๑,๐๐๐ เล่ม แต่ในที่สุดมีคน

ต้องการจะขอร่วมพิมพ์ด้วย การพิมพ์คร้ังแรกจึงพิมพ์ถึง ๒,๐๐๐ 

จดหมายแห่งรกั
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เลม่ ผมเหน็คณุพุดซอ้นเปน็ปลืม้มาก “หลงหนอ หลงหนอ” รปู

ภายในเล่มเป็นฝีมือคุณผู้ชายทั้งหมด เห็นว่าเพื่อป้องกันเรื่อง 

ลิขสิทธ์หรืออะไรนี่แหละ หน้าปกเป็นรูปแม่นกก�าลังกกไข่ คน

ส่วนใหญ่ชมกันยกใหญ่ว่าปกสวย ผมดูแล้วก็เฉยๆ นะ ไอ้เจ้า

นกตัวนี้ผมเห็นแล้วอยู่ตรงต้นจันทน์ในสวน ว่าแต่ผมสงสัยจัง

ท�าไมคณุผูช้ายไมเ่อาผมขึน้ปกในเมือ่เรากค็รอบครวัเดยีวกนั อกี

อย่างในชีวิตหนึ่งผมว่ามันเท่มากเลยถ้าได้เป็นนายแบบขึ้นปก

หนงัสอื ถงึแมจ้ะเปน็หนงัสอืธรรมะกต็าม เรือ่งนีผ้มวา่คณุผูช้าย

คงคดิไมถ่งึวา่ควรเอาผมขึน้หนา้ปก แตช่า่งมนัเถอะครบั ของมนั

ผ่านไปแล้วจะไปอาลัยอาวรณ์กับอดีตที่ผ่านไปท�าไม

 หนังสือจดหมายแห่งรักที่คุณพุดซ้อนเขียนผมไม่ได้อ่าน

เพราะผมอ่านหนังสือไม่เป็นแต่จับความได้จากที่พวกคุณๆ คุย

กันได้ความว่า เป็นจดหมายที่แม่เขียนถึงลูก สอนธรรมะง่ายๆ 

โดยจบัสถานการณจ์รงิผสมผสานกบัประสบการณก์ารเปน็แมข่อง

เธอแล้วถ่ายทอดออกมาในรูปจดหมาย ลูกที่เธอเขียนถึงใน

จดหมายก็คือคุณกรนั่นเอง

 สิ่งที่ผมเล่าให้คุณฟังไม่ใช่ประเด็นหลัก จากหนังสือเล่ม 

นี้ ผมกลับได้เรียนรู้อีกหลายเรื่อง เรื่องแรกหนังสือเล่มนี้คุณ 

พุดซ้อนต้องการท�าแจกเป็นธรรมทาน ในหนังสือจะไม่มีชื่อผู้

บรจิาคหรอืแมแ้ตช่ือ่คนเขยีนกต็าม เธอวา่เธออยากฝกึความไมม่ี

ตัวตน นอกจากน้ันยังอยากให้รูปลักษณ์หนังสือออกมาสวยเหมือน 

หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คที่เขาขายกัน อ้าวไหนคุณว่าพยายามจะละ 

ผมว่าคุณพุดซ้อนยังยึดติดกับเรื่องสวยงามอยู่มาก แสดงว่าติด

ในกามฉันทะ มันเป็นตัณหานะครับ และแล้วผมก็ได้เห็นความ

ผดิหวงัของคณุพุดซอ้น เธอดใีจปลืม้ใจอยูไ่มก่ีว่นัในชว่งทีค่นมา

รับหนังสือไปแจก หลังจากนั้นเป็นส่วนที่เธอแจกเป็นรายบุคคล 

ผมดูเธอจะผิดหวัง ตอนแรกท่ีแจก เธอไม่บอกว่าเธอเป็นคนเขียน 

ผลคอืคนสว่นใหญท่ีร่บัหนงัสอืไปไมอ่า่น บางคนตอนรบัหนงัสอื

ก็มีค�าถามที่ท�าให้คณุพดุซ้อนเศร้าใจเข้าไปอีกว่า “หนังสือธรรมะ

หรือคะ” ท�าให้ผมเรียนรู้ว่ามีคนอีกจ�านวนไม่น้อยเลยที่กลัว

หนงัสอืธรรมะ หลงัจากนัน้เธอกเ็ปลีย่นกลยุทธใหม ่ตอนแจกจะ

บอกเสรจ็วา่เธอเปน็คนเขยีน พรอ้มบอกคนรบัหนงัสอืใหช้ว่ยอา่น

เอาบุญ ปรากฏว่าได้ผล คนที่รับไปจะรีบอ่านทันที ผมว่าเขาคง

อยากรู้ว่าคนอย่างคุณพุดซ้อนเขียนอะไร กล้าหาญท�าหนังสือ

เชียวหรือ อีกเรื่องผมได้ยินเธอเปรยกับคุณผู้ชายว่าแจกไปแล้ว

คนที่เธอคิดว่าควรอ่านกลับไม่อ่าน คนที่ดูเหมือนไม่จ�าเป็นต้อง

อา่นหรอือา่นเมือ่ไรกไ็ดก้ลบัอา่นจบภายในวนัเดยีว จากนัน้กเ็ริม่
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มโีทรศพัทจ์ากคนทีอ่า่นพรอ้มทัง้ค�าตชิม ผมเหน็เธอยิม้ไมหุ่บเลย

ถึงแม้เธอจะพูดว่า ไม่ว่าคนจะติหรือชมเธอก็ดีใจทั้งนั้น แรกๆ 

ผมก็งง คนติยังดีใจด้วยเหรอ สุดท้ายก็ถึงบางอ้อเพราะเธอพูด

กบัคณุแกว้วา่เธอดใีจไมว่า่คนจะตหิรอืชมกต็าม เพราะมนัแสดง

วา่เขาอา่น ถา้ไมอ่า่น เขากจ็ะตชิมเราไมไ่ด ้ เปา้หมายของหนงัสอื  

คือท�าให้คนอ่าน ถ้าไม่มีคนอ่าน หนังสือดีหรือไม่ดีก็ไม่มีความ

หมาย ก็เห็นจะจริงอย่างเธอว่า ผมว่าเอาเข้าจริงเธอก็ใจฟูฟ่อง 

กับค�าชม เอ...หรือเธอจะติดกับดักในโลกธรรมเข้าแล้ว ข้อไหน

เหรอ สรรเสริญไงครับ นอกจากนี้ผมยังเห็นวิธีการสารพัดของ

เธอที่จะดึงอะไรติ้งๆ นะ อ้อเรตติ้ง ที่เขาแปลกันว่าความนิยม

อะไรนี่แหละ เวลาใครชมว่าหนังสือสวย จัดรูปเล่มดี เธอจะรีบ

บอกว่าบูรพาสาส์นท�าให้ บูรพาสาส์นเป็นร้านหนังสือใหญ่และ 

เก่าแก่ใครๆ ก็รู้จัก ท�าให้คนมองว่า หนังสือคงดี มีคุณค่า 

นอกจากนี้ยังเป็นของโก้ส�าหรับเธอ และดูเธอจะภูมิใจเอามากๆ 

ด้วย แม้แต่เรื่องที่คุณกรเอาไปแจกในงานคอนเสิร์ตที่ศูนย์

วฒันธรรม หรอืทีม่คีนเอาไปแจกงานสวดมนตข์า้มปวีดัเทพศรินิ 

ทราวาสก็ตาม ผมเห็นเธออวดคนนั้นคนนี้ไปทั่ว โอ้...หลงหนอ 

หลงหนอ...

 เอาเถอะครบัมนักน็า่ใหเ้ธอหลง เพราะกวา่หนงัสอืจะพมิพ์

ออกมาเปน็เลม่ได ้ เบือ้งหลงัมคีนเกีย่วขอ้งมากมาย ไมว่า่จะเปน็

คุณพีไ่ลลา ทีต่อ้งแกะลายมอืคุณพดุซอ้นเพือ่พมิพ ์ (เธอเปน็หญงิ

โบราณตน้ฉบบัเขยีนดว้ยลายมอื) คณุผูช้ายถา่ยรปูประกอบเรือ่ง 

เสรจ็แลว้กส็ง่ส�านกัพมิพจ์ดัหนา้ สง่ไปสง่กลบัเพือ่ตรวจทานแกไ้ข

กนัอยูห่ลายรอบ ผมละนบัถอืในความอดทน และเพยีรพยายาม

ของทุกคนจริงๆ 

 สุดท้ายนี้ผมขอแสดงความยินดีกับหนังสือเล่มแรกของ 

คุณพุดซ้อน และในที่สุดการพิมพ์ครั้งที่สองก็เกิดขึ้นสมความ

ปรารถนาของคุณพุดซ้อนว่าจะได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งที่สอง 

แถมเธอยังพูดหลอกล่อให้คุณแก้วแปลเป็นภาษาอังกฤษ ผมว่า

คุณพุดซ้อนมีความทะยานอยากเหมือนกันนะครับ ระวังตัณหา

จะครอบง�านะครับ สอนไว้ในหนังสือตั้งมากมาย เดี๋ยวคนอ่าน

เขาจะแอบนนิทาเอานะครบั ผมลอ้เลน่นะ อยา่งไรกต็าม ผมขอ

อนุโมทนาบุญครั้งนี้กับคุณพุดซ้อนด้วยนะครับ สาธุ 

 ออ้ เกอืบลมืบอกไปอกีเรือ่ง ถา้มเีลม่หนา้ผมขอขึน้ปกหนา้

นะครบั ผมวา่แตค่ณุมคีวามอยาก นีผ่มมาเปน็เสยีเอง แตผ่มก็

อยากจริงๆ ผมยอมรับ ผมยังละไม่ได้ อย่างน้อยผมก็มีสติ

ระลกึรูว้า่อยาก ขอย�า้อกีทผีมอยากขึน้ปกหนา้นะครบั อ.ิ..อ.ิ..ผม
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เชือ่ฝมีอืคณุวา่จะท�าใหฝ้นัผมเปน็จรงิ ขอเปน็รูปเดีย่วดว้ยนะครบั 

เดี๋ยวคุณผู้ชายเกิดอยากจะเอารูปผมคู่กับคุณสมบัติ ผมไม่เอา

นะครับ คุณสมบัติให้เธออยู่ในเล่มก็ได้ เธอคงไม่คิดมากหรอก

ครับ นะครับ อย่าลืมนะครับ ขอเดี่ยวปกหน้า

  ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณพุดซ้อนไม่ค่อยอยู่บ้าน  เธอออกไป

เยีย่มคณุปา้ร�าเพยทีโ่รงพยาบาลเกอืบทกุวนั คณุร�าเพยคอื พีส่าว

แท้ๆ  ของคณุพดุซอ้น ผมไดย้นิวา่เธอปว่ยเปน็มะเรง็ทีห่นา้อกถงึ

ขัน้ตอ้งผา่ตดั เคราะหด์ทีีก่ารผา่ตดัผา่นไปไดด้ว้ยด ีคณุพดุซอ้น

จะเตรียมอาหารไปให้เกือบทุกวัน

 เรื่องคุณพุดซ้อนไปเยี่ยมหรือท�าอาหารไปให้คุณป้าไม่ใช่

เรื่องส�าคัญที่ผมจะเล่าหรอกครับ ที่ผมอยากจะเล่าก็คือ คุณป้า

ร�าเพยเผชิญกับความเจ็บป่วยครั้งใหญ่ได้ดีเยี่ยม คนเราได้ยิน

ป่วยกายไม่ป่วยใจ
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หมอบอกว่าเป็นมะเร็งจิตก็ตกแล้ว แม้จะยังไม่รู้ว่าเป็นมากน้อย

แคไ่หนกต็าม ผมฟงัคณุพดุซอ้นเลา่ใหล้กูๆ ฟงัเพราะพวกคณุๆ 

ไมไ่ดไ้ปเยีย่มคุณปา้ทกุวนั เธอบอกวา่คณุปา้ฟืน้ตวัเรว็มาก ไมม่ี

อาการหดหู่หรือกลัวกับสิ่งที่เป็น มีเพื่อนๆ และลูกน้องเก่ามา

เยีย่มมากมายจนบางวนัตอ้งจ�ากดัเวลาเยีย่ม เนือ่งจากเกรงวา่คณุ

ป้าจะพักผ่อนไม่พอ คุณพุดซ้อนเธอว่าการฟื้นตัวเร็วอาจมาจาก

คุณปา้เปน็นกักฬีารา่งกายจงึแขง็แรง แตเ่รือ่งรา่งกายเปน็เรือ่งรอง 

เธอว่าพี่ร�าเพยป่วยกายแต่ใจไม่ป่วย จิตไม่ตก จึงท�าให้เธอ

สามารถฟื้นตัวได้เร็ว จิตเบิกบาน

 เรือ่งความเจบ็ป่วยของคุณปา้ครัง้นี ้ผมเหน็คณุพดุซอ้นคยุ

กบัคุณผูช้ายวา่ ถา้เปน็เธอไมรู่จ้ะวางใจไดอ้ยา่งคณุปา้ร�าเพยหรอื

เปลา่ คนเราฝกึมามากมายถงึเวลาสอบกไ็มแ่นว่า่จะสอบผา่นหรอื

เปล่า แต่กรณีคุณป้า เธอว่าคุณพี่สอบผ่าน นอกจากนั้นเธอยัง

ไดข้อ้คดิอกีมากมายจากการไปเฝา้คณุปา้ เชน่ การทีค่นมาเยีย่ม

มากมายทัง้ๆ ทีป่ดิกนั เพราะเกรงวา่คณุยายจะทราบ มแีตค่นที่

สนิทจริงๆ ที่รู้ แต่ในที่สุดคนที่รู้ข่าวก็มาเยี่ยม ลูกน้องเก่าบาง

คนก็อาสามาเฝ้าไข้ทั้งๆ ที่ตอนนี้คุณป้าเกษียณอายุแล้ว คุณ 

พุดซ้อนเล่าว่าสมัยคุณป้ายังอยู่ในต�าแหน่งหน้าที่การงาน เป็น 

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ลูกน้องทั้งรักทั้งกลัว ที่กลัวเพราะ

คณุปา้เปน็คนด ุ เอาจรงิเอาจงักบังาน ทีร่กัเพราะคณุปา้เปน็คนใจ

กวา้งชว่ยเหลอือะไรใครได ้หรอืใครขอความชว่ยเหลอืถา้ท�าใหไ้ด้

เธอไม่เคยปฏิเสธ แม้แต่เรื่องเงินทองถ้าใครเดือดร้อนก็จะให้

ความชว่ยเหลอื คงจะเปน็เพราะเหตนุีก้ระมงัทีท่�าใหเ้ปน็ทีร่กัของ

คนสว่นใหญ ่คนเราถา้อยูใ่นต�าแหนง่ทีจ่ะใหค้ณุใหโ้ทษใครไดเ้ขา

ก็ต้องประจบเอาใจ ถ้าสร้างแต่พระเดชไม่มีพระคุณเมื่อหมด

อ�านาจวาสนาก็จะไม่มีใครคิดถึง คุณพุดซ้อนเธอบอกกับคุณ

ผู้ชายว่า อย่างคุณพี่นี่แหละถึงจะเรียกว่ามีบารมี ไม่มีต�าแหน่ง

อะไรแล้ว แต่ก็ยังมีคนมาแวดล้อมด้วยความรักความห่วงใย

 ผมมานึกๆ ดูคุณพุดซ้อนกับคุณป้าร�าเพยเป็นพี่น้องที่มี

ความเหมือนกันในเรื่องแนวความคิด มีวิธีคิดคล้ายๆ กัน แต่

บางเรือ่งกแ็ตกตา่งกนัโดยเฉพาะในการใชช้วีติ คณุปา้เปน็นกักฬีา 

คุณพุดซ้อนเป็นแม่บ้าน วันๆ เอาแต่เข้าครัวท�าอาหาร หรืออาจ

เปน็เพราะคณุพดุซอ้นมลีกูหลายคนตา่งจากคณุปา้ทีไ่มม่ลีกูกเ็ปน็

ได้ คุณป้าชอบสังคมสังสรรค์กับเพื่อนฝูง อาหารการกินคุณป้า

จะตามใจตวัเอง กนิอะไรขออรอ่ยเขา้ไว ้คณุพดุซอ้นกลบัชอบอยู่

เงยีบๆ วนัๆ เอาแตอ่า่นหนงัสอื เรือ่งสงัคมเธอจะไปเทา่ทีจ่�าเปน็ 

อาหารการกินอนามัยตัวแม่ การท�างานคุณป้าจะเป็นคนสบายๆ 

กว่าคุณพุดซ้อนซึ่งเป็นคนเข้มงวด อย่างว่าละครับทุกคนมีข้อดี
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ขอ้เสยี ขอ้ดขีองเขาเราเอามาเปน็ตวัอยา่ง สว่นขอ้เสยีเรากว็างมนั

เสยี อยา่งทีค่ณุพุดซอ้นวา่ทุกคนหรอืแมแ้ตทุ่กสิง่มทีัง้ดมีทีัง้เสยี

เพียงแต่มีข้อไหนมากกว่ากัน สมัยน้ีดีมากกว่าเสีย คนก็สรรเสริญ

ว่าดีแล้ว ว่าแต่ เอ ผมมีดีมากกว่าเสียหรือมีเสียมากกว่าดี แต่

ช่างเถอะ ในดีมีเสียในเสียมีดี แสดงว่าก็ยังมีส่วนดีอยู่บ้าง

 คุณพุดซ้อนครับ ผมสัญญาว่าจะท�าตัวให้มีดีมากกว่าเสีย 

ผมจะท�าตัวดีไม่ละเมิดศีล อาจจะดูโลภไปหน่อย ถ้าจะบอกว่า 

ผมหวงัวา่ถา้ผมท�าดใีนชาตนิี ้ กศุลจะตามสง่ในชาตหินา้ ผมอาจ

จะได้อัตภาพเป็นมนุษย์ก็ได้นะครับ และผมจะไม่ประมาทที่จะ

ท�าความดี เพราะไม่รู้ว่าวันสุดท้ายจะมาถึงเมื่อไร
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  “สวัสดีค่ะคุณแม่”

 “สวัสดีค่ะคุณย่า”

 “ไหว้พระเถอะลูก”

 ผมได้ยินเสียงแจ๋วๆ มาแต่ไกล คงคุณจิตดีกับคุณออม 

เอ มาวันนี้ไม่รู้มีเรื่องอะไรมาอีกหรือเปล่า ปกติคุณจิตดีจะมา

พร้อมคุณกฤษ วันนี้มากับคุณออม คงมีเรื่องมาปรึกษากระมัง 

คุณจิตดี เดี๋ยวผมต้องไปสืบเสียหน่อย

 “คุณแม่ขาหนูมีเรื่องจะปรึกษา เรื่องเรียนเปียโนของยาย

ออมค่ะ คุณแม่จ�าวันคอนเสิร์ตได้ไหมค่ะ หนูเห็นเด็กที่เข้า

โครงการความสามารถพเิศษเลน่เปยีโนเกง่ๆ ทัง้นัน้ หนอูยากให้

ยายออมไดเ้ขา้โครงการกบัเขาบา้ง คณุแมช่ว่ยคุยกบัคณุกรใหห้นู

หน่อยได้ไหมคะ”

 ว่าแล้วมาแบบนี้ต้องมีเรื่องมาให้คุณพุดซ้อนช่วย เดี๋ยวๆ 

ผมขอฟังต่อก่อนนะครับ “แม่จิตดี คิดดีแล้วหรือที่อยากจะให้

ลูกเข้าโครงการ เท่าที่แม่ฟังพ่อกรเขาเล่า เด็กที่จะได้รับการคัด

เลือกเพื่อเข้าโครงการนี้ต้องเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษจริงๆ 

รวมถึงเขาจะดูความพร้อมของพ่อแม่ในการให้ความร่วมมือด้วย 

ไม่ใช่เข้าโครงการได้แล้ว ก็โยนลูกให้โรงเรียนกับครูรับผิดชอบ 

พ่อแม่ต้องพร้อมเอาใจใส่การเรียน การฝึกซ้อมหรือบางครั้งการ

ชว่ยเตรยีมลกูเพือ่การแขง่ขนัในโปรแกรมตา่งๆ มนัไมต่า่งกบัการ

มลีกูเปน็นกักฬีาทมีชาตเิลยทเีดยีว สว่นตวัเดก็ตอ้งยอมรบัวา่เมือ่

เข้าไปอยู่ในโครงการ เขาต้องเรียนต้องซ้อมหนักกว่าเด็กที่เรียน

ตามปกติ แม่จิตดีคิดบ้างหรือเปล่าว่า เด็กต้องสูญเสียอะไรไป

บ้างเพื่อแลกกับการเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เวลาที่เหลือ
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จากการเรยีนหนงัสอืกค็อืเปยีโน แมไ่มไ่ดจ้ะไปขวางทางยายออม

หรอกนะ แม่ขอถามหน่อยเถอะแม่จิตดีเคยถามลูกหรือเปล่าว่า

เขาอยากท�าไหม หรอืวา่เปน็เพราะแมจ่ติดอียากใหล้กูไดท้�า อยา่

โกรธนะทีแ่มพ่ดูตรงๆ แมว่า่ใหย้ายออมเรยีนเปยีโนแบบเดก็ปกติ

ดีกว่า เรียนเป็นความรู้เสริม เรียนเพื่อความเพลิดเพลินไม่ต้อง

ไปแขง่ขนักบัใคร ใหล้กูมคีวามสขุดกีวา่ ทกุวนันีย้ายออมกเ็รยีน

พิเศษไม่รู้กี่วิชา แม่มองว่าเวลาที่เขาจะได้เล่นได้พักผ่อน ก็หาย

ไปสว่นหนึง่แลว้ยงัจะไปเขา้โครงการอกี มนัจะหนกัไป ลกูจะขาด

ความสุข และเกิดความเครียดโดยไม่จ�าเป็น ก่อนหน้านี้แม่จิตดี

จ�าได้ไหม ลูกเกือบจะเลิกเรียนเปียโนไปทีหนึ่งแล้ว แถมตอน

เรยีนกไ็มค่อ่ยซอ้มจนเกดิปญัหากบัอา กวา่เราจะประคบัประคอง

ให้เรียนได้ เล่นเอาพวกเราเหนื่อยไปตามๆ กัน”

 “แต่คุณแม่ค่ะหนูคิดว่าน่าจะลองดูนะคะ ถ้ามีปัญหาค่อย

ออกจากโครงการมาเรยีนแบบปกตกิไ็ด ้หนอูยากใหล้กูลองท�าด”ู 

โอยผมฟงัถงึตรงนีผ้มละสงสารคณุออมจงั มคีณุแมท่ีเ่อาลกูเปน็

หนูทดลอง คุณออมคงเหนื่อยน่าดู และก็ให้สงสารคุณพุดซ้อน

ที่มาเจอลูกสะใภ้เป็นคนรุ่นใหม่มีวิธีคิดไม่เหมือนเธอ คุยกันก็

เหนือ่ยแลว้ ผมก�าลงัรอฟงัวา่คุณพดุซอ้นจะตอบอยา่งไร ดซูติรง

กับที่ผมคิดไหม

 “แมจ่ติดคีดิอยา่งนัน้แมว่า่มนัไมค่อ่ยถกู ลองคดิดดูีๆ  การ

ใหล้กูเขา้โครงการแบบนี ้แลว้สดุทา้ยไปไมร่อด ลกูอาจรูส้กึวา่ตวั

เองล้มเหลว เสียความม่ันใจในตัวเอง หรือถ้ายายออมเข้าโครงการ

นี้ได้ เขาต้องทิ้งกิจกรรมอื่น เพื่อเปียโนอย่างเดียว และตัวแม่ 

จติดเีองกต็อ้งทุม่เทเวลาทัง้หมดเพือ่สนบัสนนุลกู ลองถามตวัเอง

ดูว่าพร้อมไหม ไม่ใช่เห็นเป็นเรื่องน่าลองเพราะเห็นความเด่น 

ความโก้เก๋ของเด็กพิเศษที่แสดงวันนั้น เราไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลัง

พวกเขาตอ้งเผชญิกบัอะไรบา้ง แมว่า่เราเลีย้งลกูแบบธรรมดา ขอ

เพยีงใหเ้ขาเปน็คนด ีมคีวามสขุตามวยัของเขากพ็อ อยา่ผลกัดนั

ลกูใหท้�าโนน้ท�านีเ่กนิก�าลงัของเดก็เลย อกีอยา่งถา้เขา้ไปแลว้ตอ้ง

มาออกกลางคัน ความเสียหายก็จะเกิดกับโครงการเขาด้วย เรา

คิดแต่เรื่องของเราโดยไม่มองความเสียหายของคนอื่น แม่ว่าเรา

ออกจะเป็นคนเห็นแก่ตัวไปหน่อยนะจ๊ะ”

 “คุณแม่ขา อย่าว่าหนูถามยอกย้อนนะคะ ถ้าเป็นคุณแม่ 

คุณแม่จะส่งเสริมให้ลูกๆ ของคุณแม่เข้าโครงการไหมคะ” 

 “มนักต็อ้งดเูปน็กรณไีปละ่จะ้ แมม่เีหตผุลในการจะสง่เสรมิ

หรือไม่ส่งเสริมใคร ถ้าสมัยนั้นมีโครงการแบบนี้ แม่จะไม่สนับ-

สนุนพ่อกฤษ ทั้งๆ ที่พ่อกฤษเป็นคนมีความสามารถพิเศษ แต่



92  ผมชื่อแบงค์ครบั ผมชื่อแบงค์ครับ  93

นั่นมันไม่พอ พ่อกฤษเป็นคนขี้เกียจ สมัยเรียนเปียโนแม่ต้อง

เคีย่วเขญ็ใหซ้อ้ม สว่นแมแ่กว้เปน็คนขยนัแตค่วามสามารถไมพ่อ 

ที่จะเข้าโครงการแบบนี้ ถ้าส่งเข้าไปจะเรียนไม่รอด และสุดท้าย

จะเสียความมั่นใจในตัวเอง ถ้าพอจะสนับสนุนได้คงจะมีแต่พ่อ

กร เพราะมีทั้งความสามารถและความขยัน แต่แม่จะต้องถาม

ก่อนว่าเขาอยากท�าไหม ไม่ได้แปลว่ามีความพร้อมทุกด้าน แต่

เด็กอาจจะไม่อยากท�าก็ได้ เห็นไหมเราต้องรู้นิสัยและขีดความ

สามารถของลกูเรา ไมใ่ชห่ลบัหหูลบัตาผลกัดนัลูกไปขา้งหนา้อยา่ง

เดียว การเข้าโครงการลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นดนตรี กีฬา หรือ

อะไรก็แล้วแต่ ความสามารถอย่างเดียวไม่พอ ต้องขยันและ

อดทน ขยันอย่างเดียวไม่มีความสามารถ ในที่สุดก็จะเดินไปถึง

ทางตนั ทีล่งทนุทัง้เวลาทัง้แรงกจ็ะเปลา่ประโยชน ์ไมว่า่เราไปเหน็

อะไรมากไ็มจ่�าเปน็ตอ้งไปท�าตามทุกเรือ่ง ตอ้งดคูวามเหมาะความ

ควรด้วย”

 ผมว่าแล้วคุณจิตดีเจอคุณพุดซ้อนจอมเหตุผลถึงกับอึ้งไป

เลย ในความคดิของผม ผมกเ็ขา้ใจทัง้คณุพดุซอ้นทีเ่ปน็ทัง้แมท่ัง้

ครูแถมเป็นคนรุ่นเก่า จะท�าอะไรจะคิดผลได้ผลเสียละเอียด

ถี่ถ้วน ส่วนคุณจิตดีคือตัวแทนของคุณแม่ยุคนี้ สังคมนิยมท�า

อะไรก็ต้องท�าตาม ไม่อย่างนั้นจะถือว่าตัวเองไม่ทันยุคสมัย คิด

อยากท�าอะไรกท็�าทนัทไีมร่รีอ ผลจะเปน็อยา่งไรเอาไวว้า่กนัทหีลงั 

แต่คนยุคคุณพุดซ้อนจะตัดสินใจอะไรสักอย่าง โดยเฉพาะเรื่อง

ลกูจะคดิถงึผลไดผ้ลเสยีกอ่น มนักไ็มม่ใีครผดิใครถกูหรอกครบั 

ยคุสมยัมนัตา่งกนั ผมวา่นา่จะเอาความคดิยคุเกา่ยคุใหมม่าผสม

ผสานกนั นานๆ จะเหน็คณุพุดซอ้นพูดอบรมคณุจติด ี เทา่ทีผ่ม

เห็น เธอเองก็ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็น หรือเข้าไป

กา้วกา่ยเรือ่งในครอบครวัคณุกฤษ ยกเวน้เขามาขอค�าปรกึษาเธอ

 “คุณย่าขาหนูทานคุกกี้ในโหลได้ไหมคะ” 

 “ได้ ลูก เดี๋ยวเอากลับไปฝากคุณพ่อด้วยนะลูก ว่าแต่ออม 
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ย่าถามอะไรหน่อยซิลูก” 

 “อะไรคะคุณย่า” 

 “หนูอยากเขา้โครงการความสามารถพเิศษของอากรไหมลกู 

โครงการเปียโนนะ” 

 “โอยไม่เอาหรอกค่ะคุณย่า หนูขี้เกียจซ้อม หนูเห็นพวกที่

อยู่ในโครงการเขาเรียนเขาซ้อมกันแล้วหนูไม่เอาหรอกค่ะ”

 คุณๆ เหน็ไหมครบั คณุพดุซอ้นกย็งัเปน็คณุพดุซอ้น เลน่

ถามคุณออมต่อหน้าคุณจิตดี ฟังค�าตอบคุณออมแล้ว พวกคุณ

ลองเดาสีหน้าคุณจิตดีซิครับว่าเป็นอย่างไร ส่วนคุณพุดซ้อนผม

บอกใหก้ไ็ดค้รบั เธอวางทา่ประหนึง่วา่ เหน็ไหมละความคดิและ

วธิกีารของฉนัมนัดแีละถกูตอ้งอยา่งทีม่นัควรจะเปน็ คณุพดุซอ้น

ก็ยังเป็นคุณพุดซ้อนอยู่วันอย่างค�่า เปลี่ยนเธอไม่ได้หรอกครับ 

คุณๆ เชือ่ผมหรอืยงั ออ้ผมวา่เรือ่งนีค้งไมจ่บแคน่ีห้รอกครบั รอ

คุณกรกลับบ้านก่อนเถอะครับ ผมหูชาแน่ๆ เพราะแม่ลูกคู่นี้เขา

พอๆ กันครับ อิ อิ 

  อุย กลิ่นอะไรอ่ะ หอมจัง คุณกรครับในถุงนั้นอะไรครับ 

หอมจงั...เดีย๋วผมตอ้งเดนิไปดสูกัหนอ่ย สงสยัคณุกรซือ้ขนมมา

ฝากคุณแม่ “แม่ครับ...แม่...แม่อยู่ไหนครับ ผมกลับมาแล้ว” 

 “พ่อกรเหรอ แม่อยู่ในครัว เดี๋ยวแม่ขึ้นไป” แหม พอคุณ

กรมาคุณพุดซ้อนเสียงใสเชียว ประเดี๋ยวผมคงได้ฟังมหากาพย์

เรือ่งคณุจติดแีนเ่ลย วา่แตค่ณุกรซือ้อะไรมานา้...เดีย๋วผมตอ้งไป

นั่งฟังใกล้ๆ เสียหน่อย ถึงแม้จะต้องนั่งฟังคุณแม่คุณลูกคุย 

มหากาพย์ แต่แลกกับได้กินขนมผมว่ามันก็คุ้มอยู่ ไม่เป็นไรกิน

ความสามารถพิเศษ
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ไปฟงัไปกไ็ด ้แต ่ เอ…พกันีผ้มกเ็ริม่จะอว้นๆ คณุแกว้ชอบบน่วา่

ผมตวัหนกั เธอวา่ถา้ผมหนกักวา่นีเ้ธอจะไมอุ่ม้ไปเทีย่ว วา่แตว่นั

นี้ขนมคุณกรมันหอมมาก นิดหน่อยคงไม่เป็นไร อีกอย่างผม

อยากฟังความคิดเห็นคุณกรด้วย เวลาคุณแม่ลูกคู่น้ีคุยกัน เธอ

สองคนเข้าขากันเหมือนปาท่องโก๋กะนมข้น เอ เกีย่วกนัไหมนี ่ชา่ง

เถอะเดีย๋วผมไปนัง่ใกล้ๆ  กอ่น คณุกรจะไดม้องเหน็ผมชดัๆ ผม

จะได้ไม่พลาด ผมเห็นแล้วขนมปลาไส้คัสตาด วันก่อนคุณแก้ว

ก็ซื้อมา เห็นว่าเป็นขนมญี่ปุ่นเพิ่งออกใหม่ ก�าลังเป็นที่นิยม

 “แม่ครับ ผมซื้อขนมปลามาฝาก เดี๋ยวผมไปชงชามาให้”

  “พ่อกรชงชาแล้วมานั่งทานด้วยกันสิ แม่มีเรื่องจะคุยด้วย 

นี่แม่จิตดีมากับยายออม เพิ่งกลับไปก่อนพ่อกรมานี่เอง” 

 “พีจ่ติดมีาท�าไมละครบั อยา่บอกนะครบัวา่มาพดูเรือ่งจะให้

ยายออมเข้าโครงการเด็กความสามารถพิเศษ” 

 “เขามาเลียบๆ เคียงๆ พูดกับผมไปทีหนึ่งแล้วแต่ผมท�า

เฉยๆ พี่จิตดีนี่เธอมีความพยายามในการผลักดันลูกดีนะครับ 

คงเห็นผมเฉยๆ เลยลองมาเข้าทางแม่”

 “แม่เอง แม่ก็ไม่ได้รับปากอะไรหรอกนะ ได้แต่อบรมเธอ

ไปพอสมควร บอกตรงๆ แมค่ยุกบัเธอแลว้แมเ่หนือ่ย ความคดิ

แม่จิตดีไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอย เห็นใครท�าอะไรก็จะต้องตาม

ไปหมดทกุอยา่ง เรือ่งลกูกเ็หมอืนกนั กลวัลกูมไีมเ่ทา่คนอืน่ คน

แบบนี้จะรู้สึกขาดตลอดเวลา มีความอยากได้ตลอดเวลาโดยไม่

ดูความเหมาะความควรกับลูกหรือแม้แต่ตัวเอง คนแบบนี้จะ

เหนื่อยทั้งกายทั้งใจไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าระวังตัวไม่ดี เผลอมองคน

อื่นเขาได้ เขามี สิ่งที่ตัวเองขาด ความอิจฉาจะเกิดทันที จิตใจ

จะเร่าร้อน ทุกข์ก็จะเกิด แม่ก็ได้แต่เตือนๆ เขาเท่าที่แม่ท�าได้ 

สว่นเขาจะเขา้ใจหรอืน�าไปใชก้บัชวีติเขาไดไ้หมนัน้ แมก่เ็ดาไมถ่กู 

คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องตัดสิน แม่มีหน้าที่บอกสอนลูกหลาน 

แม่ก็ต้องท�าตามหน้าที่ ส่วนผลเป็นอย่างไร เป็นเรื่องบุญกรรม

ของแต่ละคน”

 เหน็ไหมครบันีแ่คจ่ัว่หวัเรือ่งนะครบัคณุๆ แตเ่อาเถอะเดีย๋ว

ผมฟังต่อดีกว่า มีขนมปลาไส้คัสตาดหวานๆ มันๆ กินไปฟังไปก็

เพลินดีครับ

 “แม่ครับ แม่ไม่ต้องกังวลเรื่องพี่จิตดีนะครับ ถ้าเขายังมา

พูดกับแม่อีก เดี๋ยวผมจัดการเอง เรื่องโครงการความสามารถ

พิเศษไม่ใช่เฉพาะพี่จิตดีหรอกครับที่อยากจะให้ลูกเข้ามาเรียนใน
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โครงการนี้ มีผู้ปกครองจ�านวนไม่น้อยที่อยากให้ลูกเรียนแบบนี้

เพราะเขาเห็นผลงานของเด็กๆ วันแสดงคอนเสิร์ต ผมมองว่า 

ที่ผู้ปกครองหลายคนคิดอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดา ใครๆ ก็ 

อยากให้ลูกเก่ง ผมว่าเราต่างหากครับแม่ท่ีต้องท�าความเข้าใจ 

กับผู้ปกครองถึงคุณสมบัติของเด็กที่จะเข้าโครงการ ต้องให้ 

ผู้ปกครองและเด็กเข้าใจด้วยว่า เมื่อเข้าโครงการแล้วเขาต้องท�า

อะไรบ้างและจะต้องเสียอะไรไปบ้างเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

ไม่ใช่เข้ามาแล้วเรียนแบบครึ่งๆ กลางๆ ในที่สุดต้องออกจาก

โครงการ มันจะเสียเวลาทั้งครูผู้สอนและเด็ก นอกจากนี้อาจ

ท�าใหเ้ดก็รูส้กึวา่ตวัเองลม้เหลว ดไีมด่พีาลจะเลกิเรยีนไปเลย ซึง่

ถ้าเป็นอย่างนั้นผมว่ามันน่าเสียดายนะครับแม่”

 ผมว่าแล้วแม่ลูกมีความคิดเห็นไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไร  

“แม่ครับนี่แค่เรื่องโครงการเด็กความสามารถพิเศษนะครับ  

ผูป้กครองทีค่ดิแบบนี ้ผมมองเปน็เรือ่งธรรมดาอยา่งทีเ่ราคยุกนั 

ที่มีมากกว่านั้นคือความรับผิดชอบของครูบางคนต่างหากที่ผม

เหนื่อยใจ แม่ไม่ต้องกังวลไปกับผมนะครับ ผมแค่อยากเล่าให้

ฟงัเทา่นัน้เอง ยกตวัอยา่งเรือ่งการตรงตอ่เวลา เราเนน้ใหน้กัเรยีน

มาตรงเวลา แต่ครูบางคนก็ไม่รักษาเวลาเสียเอง การลาของครูก็

เหมือนกัน บางคนก็ลาแบบกะทันหัน ท�าให้การแจ้งผู้ปกครอง

หรือการปรับตารางเรียนวุ่นวายไปหมด บางคนก็ไม่ตั้งใจสอน 

เท่าที่ควร ผมเรียกครูพวกนี้ว่าพวกสอนกินชั่วโมง สักแต่ว่า

สอนๆ ใหผ้า่นๆ ไป ไมเ่อาใจใสเ่ดก็ มทีกุประเภทละครบั ทีเ่ขา

ดีๆ ก็มีมาก ผมไม่ได้เหมาว่าทุกคนบกพร่องหมด”

 “พ่อกร แม่ว่าเรื่องพวกนี้อยู่ที่จิตส�านึกของแต่ละคนนะ 

เหมอืนแมท่ีเ่คยพร�า่สอนพวกลกูๆ วา่ เปน็ครขูอใหม้พีรหมวหิาร 

๔ เป็นที่ตั้ง รับรองเป็นครูที่ดีแน่ๆ แม่อยากจะเตือนพ่อกร

เหมือนกัน แม่ว่าบางเรื่องพ่อกรก็ตึงไป คนไม่เหมือนกันหรอก 

บางอย่างก็ต้องปล่อยๆ ไปบ้าง แม่รู้ว่าลูกตั้งใจดี อยากท�าทุก

อยา่งใหด้ทีีสุ่ด แตบ่างอยา่งถกูใจเราไมถ่กูใจเขา ถกูใจเขาอาจไม่

ถูกใจเรา วางใจให้เป็นกลาง คิดว่าท�าดีที่สุดได้แค่ไหนก็แค่นั้น 
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ไม่อย่างนั้นเราจะเป็นทุกข์เสียเปล่าๆ”

 “แบงคก์นิเยอะแลว้นะเรา ไปๆ ไปไดแ้ลว้ไป ๊ลงไปท�าธุระ

แล้วรีบขึ้นมานะ ไม่ใช่แอบไปเล่นกับสมบัติล่ะ เย็นแล้ว ตั้งแต่

สมบัติมาอยู่ เราน่ีลงไปหายไปเลย ไม่เรียกก็ไม่ข้ึนบ้านเลยนะ” 

 คร้าบ...ผมคงต้องไปแล้วนะครับ ปวดฉี่พอดี ว่าแต่คุณๆ 

มาฟงัพรอ้มๆ ผม ผมใหก้ารบา้นไปคดิเลน่ๆ นะครบัวา่ คณุวา่

โครงการเด็กความสามารถพิเศษนั้นดีไหม อ้อแล้วถ้าเป็นคุณ 

พวกคุณอยากใหล้กูไดเ้ขา้โครงการนีไ้หม ผมไปละครบั ฉีจ่ะราด

แล้วมัวแต่ฟังคุณพุดซ้อนกับคุณกรเพลินไปหน่อย แล้วพบกัน 

นะครับ

  “คุณสมบัติ คุณสมบัติ”

 “หวัดดี คุณแบงค์ ว่าไง”

 “หวดัดคีณุสมบตั ิวนันีค้ณุปา้เมา้มาเยีย่มคณุพดุซอ้น ผม

เลยแอบลงมาข้างล่าง ผมมีเรื่องอยากคุยกับคุณสมบัติ”

 “อ้าวคุณไม่ไปรอฟังเหรอว่า คุณป้าเม้ามาคุยอะไรกับคุณ 

พุดซ้อน”

กรรม ๑
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 “คุณป้าเม้าเธอมาบ่อยๆ อีกอย่างวันนี้ ผมไม่อยากอยู่บน

บ้าน เลยถือโอกาสลงมาคุยกับคุณดีกว่า”

 “วา่แตค่ณุแบงคม์เีรือ่งอะไรละ่ ไป ไปคุยกนัตรงศาลาดกีวา่ 

ลมเย็นดี”

 “ผมอยากใหค้ณุอธบิายใหผ้มฟงัเรือ่งกรรม วนักอ่นผมฟงั

คุณพุดซอ้นคุยเรือ่งกรรมกบัคณุแกว้ ผมรูแ้ตว่า่กรรมแปลวา่การ

กระท�า ท�าดเีรยีกวา่กรรมด ีท�าไมด่เีรยีกวา่กรรมชัว่ ผมยงัไดย้นิ

วา่กรรมแบง่เปน็หลายประเภทหรอืหลายหมวดหมู ่แตผ่มฟงัแลว้

ก็ไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เธอพูด ฟังไปฟังมาผมงี้งงไปหมด แถม

เผลอหลบัเขา้ไปอกีเลยไมรู่เ้รือ่งเลย ในฐานะทีค่ณุเคยอยูว่ดั ผม

คดิวา่คณุนา่จะอธบิายใหผ้มฟงัได ้คณุพดุซอ้นพดูผมกไ็ดแ้ตฟ่งั

ไอ้ที่ไม่เข้าใจจะถามก็ไม่ได้ เลยพาลไม่รู้เรื่องเอาเลย ไอ้ผมพอมี

เรื่องข้องใจแล้วยังไม่ได้แก้ข้อข้องใจ มันหงุดหงิดบอกไม่ถูก 

สงเคราะห์ผมหน่อยเถอะครับ”

 “โอ้โหคุณแบงค์เล่นถามเรื่องที่อธิบายยาก ผมต้องขอ

ออกตัวก่อนนะครับว่า ผมก็แค่พอรู้จากการที่ได้ฟังหลวงตาพูด

ให้ญาติโยมฟัง เรื่องกรรมเป็นเรื่องที่จะว่าซับซ้อนก็ว่าได้ เพราะ

มีการแบ่งชนิดของกรรมเป็นหมวดหมู่ ถ้าให้เข้าใจง่ายๆ ผมจะ

อธิบายให้ฟังเป็นหมวดๆ ไป แต่วันเดียวคงจะพูดให้ฟังไม่จบ

หรอก คงต้องอธิบายเป็นหมวดๆ อีกอย่างคุณจะได้ไม่สับสน 

ผมเองกวา่จะเขา้ใจเรือ่งพวกนีย้งัใชเ้วลาเปน็ป ีฟงัหลวงตาพดูให้

โยมฟงัซ�า้ไปซ�า้มากวา่จะเขา้ใจ เอาละผมจะเริม่หมวดแรกกอ่นนะ

ครับ”

 ในทางพุทธศาสนา กรรมแบ่งออกเป็นสามหมวดใหญ่คือ

 - กรรมที่ให้ผลตามกาล คือให้ผลตามเวลา

 - กรรมที่ให้ผลตามหน้าที่ และสุดท้าย

 - กรรมที่ให้ผลตามล�าดับ

 “ตายจริงคุณสมบัติ กรรมท�าไมมันแบ่งเยอะอย่างนี้ แล้ว

ผมจะเข้าใจไหมนี่” 

 “คุณแบงค์ใจเย็นๆ ผมจะค่อยๆ อธิบายให้ฟังทีละหมวด 

คุณสงสัยตรงไหนก็ถามเอาก็แล้วกัน วันนี้เอาหมวดแรกก่อนก็

แล้วกันนะครับ” คือ 

  หมวดที่ ๑ กรรมที่ให้ผลตามกาล แบ่งออกเป็น

 ๑. กรรมที่ให้ผลในชาติปัจจุบัน ตัวอย่างง่ายๆ คนที่ขยัน

เลา่เรยีน มคีวามซือ่สตัย ์ เปน็กรรมดกีใ็หผ้ลในชาตนิี ้ท�าใหเ้ปน็
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คนมีความรู้ หรือคนที่ไปขโมยของแล้วถูกต�ารวจจับติดคุก 

เปน็การท�ากรรมชัว่และกไ็ดร้บัผลของการกระท�านัน้ๆ ไมต่อ้งรอ

รบัผลชาตหินา้ เรยีกวา่ ท�ากรรมอะไรในชาตนิีก้ไ็ดร้บัผลของการ 

กระท�านั้นทันที

 ๒. กรรมทีใ่หผ้ลในชาตถิดัจากชาตนิี ้กรรมบางอยา่งท�าใน

ชาตินี้ แต่จะให้ผลในชาติถัดไป ไม่ได้ให้ผลในปัจจุบัน

 ๓. กรรมที่ให้ผลในชาติต่อๆ ไป ตราบใดที่ยังเวียนตาย

เวยีนเกดิอยู ่กรรมประเภทนีไ้มว่า่จะเปน็กรรมดหีรอืกรรมชัว่ จะ

ติดตามบุคคลเหมือนเงาตามตัว พอถึงโอกาสก็จะให้ผล

 ๔. อโหสกิรรม กรรมทีใ่หผ้ลส�าเรจ็แลว้ คอืกรรมทีท่�าแลว้

ให้ผลแล้วถือว่าเป็นอันจบกัน หรือกรรมที่รอให้ผลอยู่ แต่ไม่มี

โอกาส อาจเป็นเพราะกรรมนั้นหมดพลังไป หรือบุคคลนั้นเข้าสู่

พระนิพพาน กรรมนั้นก็จะไม่มีผลต่อไป

 “ยากจรงิๆ อยา่งคณุสมบตัวิา่ เพราะมนัแบง่ยอ่ยลงไปอกี

นี่แค่หมวดเดียว เดี๋ยวผมจะสอบทานความเข้าใจดูนะครับ เผื่อ

ผมเข้าใจไม่ถูกต้อง ผมไม่ค่อยชอบจ�า ผมชอบเข้าใจมากกว่า 

คุณพุดซ้อนเธอสอนพวกคุณๆ เสมอว่าให้เรียนด้วยความเข้าใจ 

เพราะถ้าเข้าใจแล้วแม้ว่าเราจะลืม เมื่อเรากลับมาทบทวนเราก็ยัง

เข้าใจ คือความรู้จะยังคงอยู่กับเรา สุดยอดของการเรียน คือ

ตอ้งน�ากลบัมาใชไ้ดด้ว้ย เอาละผมจะลองทดสอบความเขา้ใจของ

ผมใหค้ณุฟงันะครบั กรรมทีใ่หผ้ลปจัจบุนั เชน่ถา้เวลาผมท�าตวั

ดีตอนออกไปนอกบ้าน ไม่กินมูมมาม ผลของกรรม คือผมจะ

ไดอ้อกไปเทีย่วขา้งนอกอกี แบบนีเ้รยีกวา่กรรมทีใ่หผ้ลในปจัจบุนั 

สว่นกรรมทีใ่หผ้ลในชาตถิดัไป เชน่คนท�าชัว่ในชาตนิีเ้หมอืนทีข่า่ว

ขา้ราชการบางคนทุจรติโกงกนิแตก่ร็อดพน้คุกตาราง ซึง่ผมกเ็คย

สงสยัวา่ ท�าชัว่แลว้ท�าไมยงัลอยนวล อยา่งนีแ้สดงวา่เขาอาจตอ้ง
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ไปรบักรรมในชาตหินา้ใชไ่หมครบั สว่นกรรมทีใ่หผ้ลในชาตถิดัๆ 

ไปก็เช่นกัน ผลจะไปเกิดชาติไหนก็ยังไม่รู้ ตราบใดที่เรายังเวียน

ตายเวียนเกิดอยู่ ถูกไหมครับคุณสมบัติ” 

 “ถกูครบั คณุแบงคน์ีเ่กง่ไมเ่บาเลย ผมอธบิายนดิเดยีวคณุ

เข้าใจได้ถูกต้อง”

 “แหมคณุสมบตั ิชมผมเสยีตวัลอยเลย สว่นอโหสกิรรมนี่

ผมงงนดิหนอ่ย ไมแ่นใ่จวา่ผมเขา้ใจถูกหรอืไม ่คอืกรรมทีท่�าแลว้ 

และใหผ้ลเสรจ็แลว้กรณหีนึง่ อกีกรณหีนึง่เปน็กรรมทีเ่ราท�าเพยีง

เล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดีหรือชั่ว ยังไม่ทันจะให้ผล แต่เรา

ท�ากรรมฝ่ายตรงข้ามมาตัด กรรมนั้นไม่ได้ให้ผล ผมเข้าใจถูก

ไหมครับ”

 “สว่นอโหสกิรรมทีเ่กดิจากบคุคลนัน้เขา้สูพ่ระนพิพาน ผม

เข้าใจดี ผมเคยได้ยินคุณพุดซ้อนพูดว่าบุคคลเมื่อเข้าสู่พระ

นิพพาน หมายถึงบุคคลนั้นจะสิ้นภพ ชาติ ไม่กลับมาเวียนตาย

เวียนเกิดอีก กรรมทั้งหลายที่ท�าไว้เป็นอันหมดไปไม่ให้ผลอีก”

 “คณุแบงค ์ผมขอชมคณุจากใจจรงิวา่คณุเขา้ใจไดเ้รว็ และ

ถกูตอ้ง นีข่นาดคณุฟงัหนเดยีวยงัเขา้ใจถกูตอ้ง ผมอยูว่ดัฟงัตัง้

หลายรอบกว่าจะเข้าใจ ผมว่าถ้าคุณไปอยู่วัดคุณต้องเก่งแน่ๆ 

เลย”

 “โอ โอ ขอบคณุครับ ผมเห็นจะไม่เอาหรอกครับไปอยู่วัด

น่ะ ผมว่าผมอยู่กับคุณพุดซ้อนอย่างนี้น่ะดีแล้ว อีกอย่างที่ผม

เข้าใจได้เร็วเพราะคุณอธิบายเก่งต่างหาก” 

 “พอแล้ว พอแล้ว ชมกันเข้าไปเดี๋ยวก็ได้หลงตัวเองทั้งคู่ 

ความหลงนี่น่ากลัวนะคุณ ผมว่าวันนี้เอาแค่นี้ก่อนดีกว่า แล้ว 

วันหลังเราค่อยคุยเรื่องนี้ต่อ”

 “ขอบคุณครับ ผมเองก็ควรจะขึ้นบ้านแล้วละครับ ลงมา

นานแล้ว พักนี้คุณพุดซ้อนยิ่งบ่นๆ อยู่ว่าเวลามีแขกมาผมชอบ

แวบมาไถลอยู่ข้างล่าง แต่ถ้าเธอรู้ว่าผมมาเรียนรู้เรื่องกรรมกับ

คุณ เธอคงไม่บ่นหรอกนะ จริงไหมครับ ผมไปก่อนนะครับ 

แล้วค่อยเจอกัน หวัดดีครับ”
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  “หวัดดีคุณแบงค์ ท�าไมวันนี้ลงมาแต่เช้าเชียว” 

  “หวดัดคีณุสมบตั ิวนันีบ้นบา้นไมม่ใีครอยู ่พวกคณุๆ ไป

ท�างานกันหมด ส่วนคุณผู้ชายกับคุณพุดซ้อนก็ไปวัดแต่เช้า ผม

เลยลงมาคุยกับคุณดีกว่า จะได้ให้คุณอธิบายเรื่องกรรมต่อ”

 “แหม…ตั้งใจดีจังเลยนะครับ เอาล่ะผมจะพูดต่อหมวดที่

สองเลย จะได้ไม่เสียเวลา เดี๋ยวคุณพุดซ้อนกลับมาไม่เห็นคุณ 

กรรม ๒
อยู่บนบ้าน จะโดนดุเสียเปล่าๆ เริ่มหมวดที่สองเลยก็แล้วกันนะ

ครับ”

 หมวดที่ ๒ คือกรรมที่ให้ผลตามหน้าที่ แบ่งออกเป็น

 ๑. กรรมแตง่ใหเ้กดิหรอืเรยีกอกีอยา่งวา่ ชนกกรรม กรรม

นี้มีหน้าที่แต่งให้เกิดอย่างเดียว เช่นแต่งให้เกิดเป็นมนุษย์ เมื่อ

เป็นมนุษย์แล้วก็หมดหน้าที่ กรรมอื่น ๆ จึงท�าหน้าที่ต่อ 

 ๒. กรรมสนบัสนนุ เปน็กรรมทีเ่กือ้หนนุกรรมเดมิใหม้ผีล

มากขึ้น เช่นกรรมแต่งให้เกิดเป็นคนสุขภาพไม่ดี เมื่อกรรม

สนับสนุนมาให้ผล จะยิ่งสนับสนุนให้ล�าบากเพิ่มขึ้น เป็นป่วย

หนักรักษาไม่ได้

 ๓. กรรมบบีคัน้ คอืกรรมทีค่อยขดัขวาง ชนกกรรม หรอื

กรรมสนบัสนนุไมใ่หผ้ลเตม็ที ่ เชน่ชนกกรรมใหเ้กดิมาเปน็คนจน 

กรรมสนับสนุนให้ขาดโอกาสทางการศึกษา แต่พอกรรมบีบคั้น

เข้ามาให้ผล กลับกลายเป็นมีคนมาอุปถัมถ์ให้ทุนการศึกษา 

กรรมบบีคัน้นัน้มทีัง้ฝา่ยดแีละไมด่ ีถา้ดอียูก่รรมบบีคัน้จะบบีให้

ไม่ดีมาก ถ้าเสื่อมอยู่ก็จะบีบให้ไม่เสื่อมมาก

 ๔. กรรมตดัรอน เปน็กรรมทีเ่รยีกวา่พลกิหนา้มอืเปน็หลงั
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มอื เชน่ชนกกรรมแตง่ใหเ้กดิมาดมีฐีานะ พอกรรมตดัรอนมาให้

ผลจากเศรษฐกีลายเปน็คนลม้ละลาย กรรมนีเ้ปน็กรรมทีพ่อตาม

มาทนั จะใหผ้ลกลบัเปน็ตรงกนัขา้ม ถา้ดอียูจ่ะมาตดัรอนใหไ้มด่ี

 “คุณสมบัติครับ ผมว่าผมชักจะเมาๆ มึนๆ กรรมแล้วนะ

ครับ หมวดนี้ยากกว่าหมวดกรรมให้ผลตามกาลนะครับ เดี๋ยว

ผมลองทบทวนความเข้าใจดูนะครับ กรรมแต่งให้เกิด เช่น  

กรรมแต่งให้ผมเกิดมาเป็นหมาพุดเดิ้ลรูปหล่อ กรรมสนับสนุน

ให้ผมมาอยู่บ้านคุณพุดซ้อน ผมจึงมีชีวิตที่สุขสบายถูกไหมครับ

คุณสมบัติ”

 “ถูกต้องครับคุณแบงค์ เข้าใจยกตัวอย่างนะครับ และที่

คณุฉลาดกเ็พราะกรรมสนบัสนนุ นอกจากรปูหลอ่มชีวีติสขุสบาย

แถมฉลาดอีกต่างหาก”

 “สว่นกรรมบบีคัน้ ยกตวัอยา่งคนใกลต้วักค็ณุกรไง กรรม

แตง่ใหเ้กดิมาในครอบครวัทีด่ ีมพีรสวรรคท์างดา้นดนตร ีไปแขง่

เปยีโนกช็นะสรา้งชือ่เสยีงใหต้วัเองถอืเปน็กรรมสนบัสนนุ แตพ่อ

ตอนไปเรียนต่อเมืองนอก เธออยากจะเรียนทางด้านดนตรีโดย

เฉพาะ แต่คุณผู้ชายคือคุณพ่อไม่สนับสนุน อันนี้ถือเป็นกรรม 

บบีคัน้มาใหผ้ล เธอจงึตอ้งเรยีนบรหิารแทนทัง้ๆ ทีไ่มอ่ยากเรยีน”

 “ส่วนกรรมตัดรอนผมว่าเข้าใจง่าย ยกตัวอย่างเรื่องที่เกิด

ขึ้นสดๆ ร้อนๆ ซึ่งคุณสมบัติคงไม่รู้ ผมน่ะดูโทรทัศน์กับคุณ 

พดุซอ้นทุกเชา้ ตอนนีก้�าลงัเปน็ประเดน็รอ้น กเ็รือ่งพธิกีรรายการ

ขา่วเชา้ทีก่�าลงัดงัมาก ผมดทูกุวนัเลย อยู่ๆ  กต็อ้งคดอีะไรผมก็

ไมค่อ่ยแนใ่จ ศาลชัน้ตน้ตดัสนิวา่เขาผดิ ทัง้ๆ ทีย่งัไมส่ิน้สดุคดี

ความ แตก่ถ็กูกระแสสงัคมลงโทษไปแลว้ จนตอนนีต้อ้งยตุกิาร

เป็นพิธีกร เรียกว่าขึ้นโด่งลงดิ่งแบบเหลือเชื่อเลย ถ้ามองในมุม
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กรรมใหผ้ลตามหนา้ที ่กเ็ปน็กรรมตดัรอน ถา้มองในมมุกรรมให้

ผลตามกาลก็เป็นกรรมที่ให้ผลในชาตินี้”

 “เกง่มากคณุแบงค ์คณุฟงัแบบเขา้ใจและสามารถน�าความ

รู้มาประมวลได้ดี กรรมนั้นทุกหมวดมีความสัมพันธ์กันเพียงแต่

มองมุมไหน คุณยกตัวอย่างพิธีกรข่าวนั้นถูกต้อง เป็นกรรม

ตดัรอนและเปน็กรรมทีใ่หผ้ลในชาตนิี ้ ถา้มองกรรมในเรือ่งใหผ้ล

ตามกาล เก่งจริงๆ คุณแบงค์ของผม”

 “คุณสมบัติขอบคุณนะครับที่ชมผม ค่อยมีก�าลังใจหน่อย 

ผมเหน็จะตอ้งไปกอ่นนะครบั ผมไดย้นิเสยีงรถมาแลว้ สงสยัจะ

กลับมากันแล้ว เดี๋ยวผมไปรับหน้าก่อนนะครับ แล้วถ้าคุณ 

พุดซ้อนมีเรื่องอะไรสนุกๆ จากวัดมาเล่า ผมจะมาเล่าให้คุณฟัง

วันหลังนะครับ ผมไปละครับสวัสดี”
  อากาศวนันีด้จีงัเลยแถมไมม่ใีครอยูบ่า้น เดีย๋วผมลงไปคยุ

กับคุณสมบัติดีกว่า พูดถึงคุณสมบัติแล้วผมออกจะละอายใจ 

และรู้สึกผิดกับเขาอยู่บ้าง

 เมือ่คณุสมบตัเิขามาปว้นเปีย้นในบา้นใหม่ๆ  ความทีเ่นือ้ตวั

เธอมอมแมม แถมเวลาเหน็คนเดนิลงไปทีส่นาม คณุสมบตัจิะวิง่

แบบไม่คิดชีวิต ผมมองว่าเขาเป็นแมวจรจัด เกรงว่าจะเป็น 

หวัขโมยเพราะแรกๆ ไมม่ใีครใหอ้าหาร จนวนัหนึง่ผมไดย้นิเสยีง

คณุพดุซอ้นดคุณุสมบตัวิา่เขา้มาในครวัท�าไม พรอ้มกบับอกวา่ถา้

สิ่งที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่เป็น
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ไมเ่ขา้มายุง่ในครวัจะเลีย้งและใหอ้าหาร ทแีรกผมไดย้นิเสยีงคุณ

พุดซ้อน ผมเข้าใจว่าเขาเข้าไปขโมยของในครัว ผมมารู้ภายหลัง

ว่าเขาไม่ได้เข้าไปขโมย แต่แอบนอนอยู่ข้างตู้เย็นเพราะมันอุ่นดี 

จากวันนั้นคุณสมบัติไม่เคยเยื้องกรายเข้าไปในครัวอีกเลย ผม

ได้ยินคุณพุดซ้อนชมให้ใครๆ ฟังว่า มองว่าเป็นแมวจรจัดก็จริง

แต่ไม่เคยขโมยของ ครั้งหนึ่งเธอวางจานหมูเค็มไว้ในครัว คุณ 

สมบัติซึ่งนอนอยู่ใกล้ครัวก็ไม่ได้ขโมยกิน ท�าให้คุณพุดซ้อน

ตดัสนิใจเลีย้งคณุสมบตั ิยอมใหอ้ยู ่ ใหอ้าหารกนิแตไ่มไ่ดแ้สดง

ความเป็นเจ้าของ วันไหนไม่เห็นคุณสมบัติ เธอก็ไม่ตามหา ต่าง

จากผม ถา้ผมลงไปขา้งลา่งนานหนอ่ย ผมจะไดย้นิเสยีงเรยีกให้

ขึน้บา้น สว่นมารยาทการกนิคณุพดุซอ้นพดูเปรยใหผ้มปวดใจวา่ 

คุณสมบัติกินเรียบร้อยกว่าผม คุณสมบัติเป็นแมวจรจัดที่ไม่วิ่ง

เข้าใส่ชามข้าวทันทีที่คนเอาข้าวมาให้ เธอจะนั่งเรียบร้อยจนกว่า

จะเรียกให้กิน อันที่จริงผมก็นั่งเรียบร้อยก่อนกินข้าว แต่ผมท�า

ข้าวหกบ่อยๆ คุณพุดซ้อนก็เลยหาว่าผมกินไม่เรียบร้อย ตอนนี้

คุณสมบตัจิงึเปน็สมาชกิในบา้นเหมอืนผม และเขากก็ลายมาเปน็

เพื่อนรักของผม เขาท�าให้ผมไม่เหงา ยิ่งคุยด้วย ยิ่งรู้สึกว่าเป็น

แมวที่นอกจากนิสัยดีแล้ว ยังมีความรู้ดีอีกด้วย

 คุณพุดซ้อนเคยพูดเสมอๆ ว่าอย่ามองอะไรแต่ภายนอก 

บางทีสิ่งที่เราเห็นผิวเผินมันอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็น ดังนั้น

อย่าไปตัดสินคนจากภาพลักษณ์ภายนอกที่เห็น คุณพุดซ้อนจะ

สอนพวกลูกๆ เสมอวา่ จะดวูา่ใครเปน็อยา่งไร ใหด้จูากศลีทีเ่ขา

มี อย่าดูคนที่ภายนอกหรือดูที่ฐานะ หรือแม้แต่วุฒิการศึกษา

ก็ตาม เพราะมีออกมากมายที่มีการศึกษาสูง แต่ระดับของ

คุณธรรม จริยธรรม ไม่ได้สูงตามการศึกษา หรือบางคนมีวุฒิ

การศึกษาสูงแต่สมองกลวงก็มาก ไม่รู้จบมาได้อย่างไร คน

ประเภทนี้ คุณพุดซ้อนเธอว่าเธอพบเห็นด้วยตัวเองมาก็มาก

 คณุพดุซอ้นพดูเสมอๆ วา่ คนทีม่กีารศกึษาหรอืฐานะทาง

สังคมสูง ถ้าท�าชั่วจะท�าได้แยบยลกว่าคนทั่วๆ ไป เพราะเขา

ฉลาดในการหลบหลีก แม้แต่บางอาชีพท่ีเรามองว่าน่าจะมีคุณธรรม 

จริยธรรมมากกว่าอาชีพอื่น เดี๋ยวนี้ก็เอาเป็นบรรทัดฐานไม่ได้ 

เธอว่าสมัยก่อนคนเป็นหมอเป็นครู สังคมจะยกย่องไปส่วนหนึ่ง

แลว้วา่เปน็คนมคีณุธรรม เปน็ผูเ้สยีสละ แตป่จัจบุนัไมเ่ปน็อยา่ง

นั้นเพราะสังคมมันเปลี่ยนไป เดี๋ยวนี้เป็นยุควัตถุนิยม เผลอๆ 

คนพวกนี้จะท�าชั่วได้แนบเนียนกว่า ดูตัวอย่าง หมอฟันที่หนีทุน 

สร้างความเดือดร้อนให้คนค�้าประกัน หรือครูที่ขายเกรดแลกกับ

เงิน สถาบันบางแห่งปล่อยให้การเรียนการสอนไม่ได้คุณภาพ
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หาเงินเข้าสถาบัน เข้าท�านองจ่ายครบจบแน่ ถ้าพูดถึงอาชีพครู 

คุณพุดซ้อนจะมีเรื่องเล่ามากมายเพราะตัวเธอเป็นครู แถมลูกๆ 

ทั้งสามคนก็เป็นครู ตอนนี้เท่าที่ผมดู ผมว่าเธอออกจะเป็นห่วง

คุณกฤษมากกว่าใคร เพราะขึ้นสู่ต�าแหน่งผู้บริหาร คุณครับอย่า

ห่วงมากเกินไปเลยครับ คุณสอนลูกๆ ปลูกฝังวิธีคิดมาตั้งแต่

เด็กๆ ทั้งคุณและคุณผู้ชายก็เป็นตัวอย่างให้กับลูกๆ มันคงไม่

เป็นลูกไม้หล่นไกลต้นหรอกครับ เหมือนที่หลวงพ่อเคยพูดว่า

ปลูกพืชเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้น คุณปลูกมะม่วงมันคงไม่โตเป็นต้น

ล�าไยหรอกครับ อย่าหาว่าผมสอนเลยนะครับ แต่ผมมองแล้ว

บางทีคุณก็กังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงมากเกินไป ท�าปัจจุบันดี 

อนาคตดแีนน่อน อยูก่บัปจัจบุนัไงครบั อยา่งทีคุ่ณสอนลูกๆ ลมื

แล้วหรือครับ

 เอผมว่าผมชักจะเฟื่องไปหน่อย เริ่มมีอาการคล้ายๆ คุณ

พุดซ้อนแล้ว แต่ว่าไปมันก็ไม่แปลกหรอกครับ เราอยู่ใกล้อะไร

เราก็จะซึมซับสิ่งนั้น ไม่ต้องมาก ดูอย่างคุณสมบัติ เธอเคยอยู่

วัดอยู่กับพระกับเจ้า เธอเลยติดนิสัยธรรมะธัมโมมา

 ว่าแต่ผมคุยกับพวกคุณเพลินไปหน่อย ผมไปเดินตามหา

คุณสมบัติก่อนนะครับ ว่าจะไปคุยเรื่องกรรมต่อ
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  “คุณสมบัติ คุณสมบัติ”

 “ครับคุณแบงค์ ผมอยู่ตรงนี้ คุณอยู่ตรงนั้นแหละ เดี๋ยว

ผมลงไปหา”

 “คุณสมบตั ิวนันีผ้มอยากมาคยุตอ่เรือ่งกรรม เหน็วนักอ่น

คุณบอกว่าเหลืออีกหมวดหนึ่ง ผมเองพักนี้ก็ไม่ค่อยว่างที่จะลง

มาได้นานๆ เลยเว้นช่วงไม่ได้มาคุยกับคุณเสียหลายวัน”

 “ไมเ่ปน็ไรคอ่ยๆ เรยีนรูไ้ป คณุเขา้ใจไดเ้รว็อยูแ่ลว้ เอาละ

กรรม ๓
กรรมหมวดสุดท้ายคือ” กรรมที่ให้ผลตามล�าดับ แบ่งเป็น

 ๑. กรรมหนัก มีทั้งฝ่ายกุศลและอกุศล ฝ่ายไม่ดีมี ๕ 

อย่าง ได้แก่ ฆ่าแม่ ฆ่าพ่อ ฆ่าพระอรหันต์ ท�าร้ายพระพุทธเจ้า

ถงึหอ้พระโลหติ ท�าสงฆใ์หแ้ตกแยก สว่นฝา่ยดไีดแ้ก ่ไดส้มาบตั ิ

๘ อนันีเ้กดิจากการเจรญิภาวนา กรรมหนกันีถ้า้มอียูก่รรมอืน่จะ

ยังไม่ให้ผล ต้องใช้กรรมหนักนี้ก่อน

 ๒.  กรรมที่ระลึกได้เมื่อจวนเจียนจะตาย หรือกรรมที่ท�า

เมื่อใกล้ตาย (อาสันนกรรม) ถ้าไม่มีกรรมหนักมาขวางหน้า 

กรรมนี้จะให้ผลก่อน เช่นบุคคลเมื่อจวนเจียนตาย ท�าความดีไว้

ก็จะไปเกิดในที่ดีทันที

 ๓.  กรรมทีท่�าจนเคยชนิ ฝา่ยดเีชน่ใสบ่าตรทุกวนั รกัษา

ศีล ฝ่ายชั่วเช่นคนที่กินเหล้าทุกวัน

 ๔. กรรมที่สักแต่ว่าท�า หมายถึงท�าโดยไม่ตั้งใจ กรรม

ประเภทนี้เบาและให้ผลน้อยมาก เช่นเดินไปเจอขอทานก็ให้เงิน

โดยไม่ตั้งใจ ได้ซองผ้าป่ามาก็สักแต่ว่าใส่ๆ ไปตามธรรมเนียม

 เรื่องล�าดับความหนักเบาของกรรมกับเวลาให้ผลของกรรม

ที่มีความสัมพันธ์กัน คือกรรมหนักจะให้ผลปัจจุบันทันตาเห็น 
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ส่วนกรรมที่ท�าใกล้ตายให้ผลถัดมา เปรียบเหมือนวัวที่ขังอยู่ใน

คอก พอเปิดประตูวัวที่อยู่ใกล้ก็จะออกมาก่อน ในขณะที่กรรม

ทีท่�าบอ่ยๆ เปรยีบเหมอืนสุนขัไลเ่นือ้ ตามมาทนัเมือ่ไรมนักจ็ะกดั

เราทนัท ีสว่นกรรมทีส่กัแตว่า่ท�าใหผ้ลเบามาก “ทัง้หมดทีผ่มพูด

มา คุณแบงค์งงไหมครับ”

 “ผมว่าผมไม่งงนะคุณสมบัติ เรื่องกรรมในหมวดนี้ผมพอ

เข้าใจอยู่ก่อนแล้ว เพราะเคยฟังคุณพุดซ้อนพูด และมันก็ไม่ซับ

ซอ้น ถา้ท�ากรรมหนกั ตอ้งรบัผลของกรรมหนกักอ่นกรรมตวัอืน่

เชน่ ฆา่พอ่ฆา่แมต่ายไปตอ้งไปตกนรกกอ่น แมว้า่จะท�าบญุกศุล

อย่างไรก็ตาม ต้องชดใช้กรรมหนักก่อนถูกไหมครับ ส่วนกรรม

ที่ระลึกได้เมื่อจวนเจียนตาย ผมเคยได้ยินค�าว่าจิตดวงสุดท้าย 

เหน็คุณพุดซอ้นวา่ส�าคญัมาก เวลาคนใกลต้ายถา้จติเปน็กศุล จติ

จะน�าเราไปสู่สุคติ คุณกรยังแซวคุณพุดซ้อนว่าถ้าอย่างนี้พอใกล้

ตายกต็อ้งรบีคดิแตเ่รือ่งดีๆ  จะไดไ้ปสูส่คุต ิคณุพดุซอ้นเลยคอ้น

เข้าให้พร้อมบอกคุณกรว่า คนเราถ้าไม่เคยท�าดี มันก็ไม่มีเรื่องดี

ใหน้กึหรอก แลว้เรือ่งดนีะคนเราคดิถงึมนัยากกวา่เรือ่งไมด่ ีพดู

อย่างนี้แสดงว่าลูกประมาท ขนาดคนท�าดีมาตลอด ก่อนหมด 

ลมหายใจเกดิพลาดพลัง้ไปนกึหว่งลกูหลานหรอืหว่งสมบตั ิตาย

ไปก็จะไม่ไปที่สุคติ แม่ถึงสั่งเสียลูกๆ ไว้ก่อนไงเพื่อความไม่

ประมาท คุณกรฟังจบก็เอาแต่อมยิ้ม คุณกรนี่ก็เหลือเกินเรื่อง

ชอบยั่วคุณพุดซ้อน”

 “คณุแบงคเ์กง่จรงิๆ นะครบั ฟงัแลว้เกบ็เลก็ผสมนอ้ยและ

เข้าใจจริงๆ ไม่ใช่แบบท่องจ�า”

 “อยู...ผมตวัลอยแลว้ ดใีจจงัทีคุ่ณสมบตัชิมผม สว่นกรรม

ที่ท�าจนเคยชินก็เหมือนกับคนอาบน�้าล้างหน้าที่ท�าเป็นประจ�าเป็น

กิจวัตร ยกตัวอย่างลุงที่มาตัดหญ้าไงครับ ตกเย็นแกต้องกิน

เหล้าทุกวัน หรืออย่างบ้านเราใส่บาตรทุกเช้า สุดท้ายกรรมที่สัก

แต่ว่าท�า ผมเห็นตัวอย่างเลยละ คุณแก้วไง เธอใส่ซองท�าบุญ

กฐินแบบไม่ใส่ใจจนโดนคุณพุดซ้อนอบรมว่าถ้าไม่อยากท�าก็ไม่

ตอ้งท�า ไมต่อ้งใส ่ถา้จะท�าบญุตอ้งตัง้ใจมจีตินอ้มยนิดใีนกศุลที่

ท�า ไม่ส�าคัญว่าจะท�ามากน้อย ส�าคัญที่จิตตั้งใจจะท�า กุศลหรือ

บุญจึงจะเกิด”

 “คณุแบงค ์ตัง้แตเ่ราคยุกนัเรือ่งกรรม สิง่หนึง่ทีผ่มเหน็คอื 

คณุเองกไ็ดซ้มึซบัสิง่ดีๆ  จากครอบครวัคณุพุดซอ้น ท�าไมผมจงึ

พูดอย่างนี้รู้ไหมครับ เพราะเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก แต่

ผมพูดหนเดียวคุณก็เข้าใจและยกตัวอย่างได้ แสดงว่าต้องมี 

พืน้ฐานมากอ่น คณุคงซมึซบัจากการไดย้นิบอ่ยๆ มนักค็อือาจณิ
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กรรมนั่นแหละคือกรรมที่ท�าบ่อยๆ ผลที่ได้คือคุณเรียนรู้และ

เข้าใจได้เร็ว เป็นปัญญาที่เกิดจากการฟัง คือ สุตมยปัญญา ผม

เข้าใจว่าคุณพุดซ้อนพยายามสอนลูกๆ ให้เชื่อเรื่องกรรมเป็นการ

ปลูกศรัทธาอย่างหนึ่ง ท�าให้เกรงกลัวต่อบาปกรรมนั่นคือ เรื่อง

ของหิริ-โอตตัปปะ ความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาป คนเราถ้ามี

ความละอายชัว่กลวับาป เชือ่วา่กรรมและผลของกรรมมจีรงิ คน

นัน้จะไมท่�าชัว่ ไมว่า่จะมคีนเหน็หรอืไมก่ต็าม คอืละชัว่ทัง้ในทีล่บั

และที่แจ้งนั่นเอง”

 “สาธุ คุณสมบัติ วันนี้ผมขอคารวะคุณเป็นอาจารย์ ผม

เหน็จะตอ้งตอบแทนพระคณุเพือ่แสดงความกตญัญกูตเวทติาตอ่

ครูของผม เอาเป็นของกินดีไหมครับ” 

 “ไม่ต้อง ไม่ต้องมาคารวะผมเป็นอาจารย์ ความรู้ผมยังไม่

ถึงขั้นนั้น เอาเป็นว่าเราเป็นกัลยาณมิตรต่อกันดีกว่า มีอะไรก็ 

แลกเปลี่ยนความรู้ แนะน�าเกื้อกูลกันในทางที่ถูกที่ควรกันดีกว่า

นะครับ”

 “คุณสมบัติครับ ผมขอถามค�าถามสุดท้ายก่อนขึ้นบ้าน 

ตอนนี้พระท่านออกมาประท้วงแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันด้วยเรื่องการ

แต่งตั้งผู้น�าสูงสุดของสงฆ์ อย่างนี้แปลว่าพวกท่านท�าสงฆ์ให้

แตกแยกไหมครับ และเข้าข่ายท�ากรรมหนักไหมครับ”

 “คุณแบงค์เคยได้ยิน ยศช้าง ขุนนางพระไหม พระเหล่า

นั้นท่านเป็นสมมุติสงฆ์ ท่านไม่ใช่พระอริยะ ท่านก็ไม่ต่างกับ

ฆราวาสหรอกที่มีความยินดีในลาภ ยศ สรรเสริญ ยังข้องแวะ

ในโลกธรรม เอาเป็นว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของท่านเถอะ ท�ากรรม

อย่างไรก็ได้รับผลอย่างนั้น เราเป็นแค่หมาแมวธรรมดา อย่าไป

สนใจเลย เป็นผู้ดูดีกว่าอย่าเลือกข้าง อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ 

เพราะถา้เผลอมนัจะกลายเปน็เราไปรว่มวงกบัเขาดว้ย บาปกรรม

เปล่าๆ”

 “ครับคุณสมบัติ แต่เอไอ้ค�าพูดที่ว่า ยศช้าง ขุนนางพระ 

มันหมายความว่าอย่างไร ผมไม่เคยได้ยิน”
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 “อา้ว...กส็มยักอ่นผูท้ีจ่ะมยีศศกัดิไ์ดก้ม็ ีชา้ง ขนุนาง และ

ก็พระไง เช่น ช้างทรงของพระเจ้าแผ่นดินได้ยศเป็นถึงพระยา

เชียวนะ ขุนนางหรือข้าราชการสมัยก่อนก็เป็น ขุน หลวง พระ 

พระยา เจา้พระยา เดีย๋วนีก้น็ายพล นายพนั อธบิด ีฯลฯ สว่น

พระก็เป็นขั้นราช ขั้นเทพ ขั้นพรหม ขั้นสมเด็จ อะไรท�านองนี้ 

พอมียศจากพระธรรมดาคนก็เรียกขาน ท่านเจ้าคุณนั้นเจ้าคุณนี้ 

เจ้าพระคุณสมเด็จ เอิกเกริกดี แถมเมื่อเจริญด้วยยศก็จะเจริญ

ดว้ยลาภ เปน็ของตามมา โอย ไมเ่อาแลว้ คณุถามมาผมตอบไป

ชกัจะเสีย่งพากนัไปนรกแลว้ คณุอยา่ไปสนใจเรือ่งพวกนีเ้ลย เรา

ท�าปัจจุบันให้ดี เผื่อภพภูมิหน้าคุณกับผมอาจได้อัตภาพเป็น

มนุษย์ก็ได้นะ หรือถ้ายังเป็นสัตว์ อย่างน้อยก็จะได้อยู่กับครอบครัว

ที่มีจิตเมตตา ไปเถอะคุณลงมานานแล้วเดี๋ยวโดนเรียกหา”

 “ผมไปนะครับคุณสมบัติ ผมเองก็แอบหวังว่าชาติหน้าผม

จะได้อัตภาพเป็นมนุษย์เหมือนกันครับ แต่ถ้าไม่ได้ก็ขอให้พอๆ 

กับชาตินี้ก็ยังดีเนอะ อ้อ ผมลืมไปพรุ่งนี้เราไปดูกระรอกกันนะ 

ผมเห็นมันมีลูกตัวเล็กๆ วิ่งอยู่ตรงต้นปีบ สวัสดีครับ”

 “สวัสดีครับ พรุ่งนี้ผมจะรอใต้ต้นปีบนะ แล้วพบกันครับ”

  วันที่  ๑ ตุลาคม ของทุกๆ ปี  เป็นวันเปลี่ยนแปลงชีวิต

ของใครๆ อีกหลายคน พวกคุณไม่ต้องสงสัยนะครับว่าวันนี้ 

เจา้แบงคม์ามกุไหน วนัเกษยีณอายไุงครบั แรกๆ ผมกไ็มเ่ขา้ใจ

ว่าเกษียณอายุมันคืออะไร เพราะบ้านที่ผมอยู่ไม่มีเกษียณเพราะ

เปน็กจิการสว่นตวั ไมใ่ชข่า้ราชการหรอืลกูจา้งบรษิทัเอกชน คณุ

ผู้ชายอายุ ๖๐ กว่าก็ยังท�างาน แต่ท�าน้อยลงกว่าสมัยก่อน

 ปีนี้คุณน้าพิกุล น้องสาวคุณพุดซ้อนเกษียณราชการ คุณ

เกษียณ
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น้าพิกุลเธอรับราชการทหาร และเป็นสาวโสด เมื่อเกษียณอายุ

ราชการ มีเงินบ�านาญทุกเดือน เรื่องเงินทองไม่ได้เดือดร้อน แต่

ดูเหมือนเธอจะเดือดร้อนใจมากกว่า เธอว่าเธอกลัวเหงา คุณ 

พุดซ้อนเคยคุยด้วยก่อนเกษียณ ว่าให้มองข้อดีของการเกษียณ 

เช่นท�าให้เราได้หยุดพักผ่อนหลังจากต้องท�างานมาตลอดชีวิต มี

โอกาสได้ท�างานอดิเรกหรือท�าอะไรก็ได้ที่เคยอยากท�า แต่ไม่มี

โอกาสหรือไม่มีเวลาพอที่จะท�าในช่วงที่ท�างาน แม้แต่การท�างาน

จิตอาสา เช่น ไปช่วยสอนหนังสือเด็กๆ มันจะเป็นการฆ่าเวลา 

และท�าให้ตัวเองรู้สึกว่ายังมีประโยชน์แถมได้ท�าบุญอีกต่างหาก

 พูดถึงเรื่องเกษียณอายุ ผมเคยได้ยินคุณกฤษมาบ่นๆ ให้

คุณพุดซ้อนฟังว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยจะต่างจากอาชีพอื่น 

เพราะจะมกีารตอ่อายุได ้ซึง่มนักม็ทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี ส�าหรบับาง

สาขาที่มีความขาดแคลน หรืออาจารย์บางท่านที่มีความรู้ความ

สามารถที่จะท�าประโยชน์ให้กับคณะหรือมหาวิทยาลัยก็ถือเป็น

ขอ้ดใีนการตอ่อายรุาชการ แตบ่างกรณทีีส่าขานัน้ไมไ่ดข้าดแคลน 

พอใกล้เกษียณอาจารย์บางท่านที่ท�าใจกับเรื่องเกษียณไม่ได้ จะ

พยายามทุกวิธีทางเพื่อให้ตัวเองได้ต่ออายุราชการ บางรายถึงขั้น

กัก๊วชิาทีต่วัเองสอน ไมย่อมปลอ่ยวชิาทีส่อนใหอ้าจารยร์ุน่ใหม่ๆ  

สอนแทน อาจารยป์ระเภทนีบ้างทา่นกต็กยุคไปแลว้แตไ่มย่อมรบั 

คิดแต่ว่าตัวเองอาวุโสประสบการณ์มาก เด็กๆ ต้องให้ความ

เคารพ อันที่จริงส�าหรับผม เด็กก็ควรเคารพผู้ใหญ่อยู่แล้ว  

แต่ผู้ใหญ่ก็ควรท�าตัวให้น่าเคารพ ไม่ใช่ถือความเป็นผู้อาวโุสโดย

อายุ แต่มีพฤติกรรมที่ไม่น่าเคารพ ซึ่งอาจารย์ประเภทนี้ คุณ 

พุดซ้อนบอกว่า เป็นพวกท�าตัวเป็นกระถางธูป เป็นพวกมีตัวตน

สงู ตอ้งการการเคารพนบไหว ้ เธอวา่ของแบบนีอ้ยูท่ีต่วัเรา ถา้เรา
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แก่อย่างมีคุณค่า เป็นคนจิตใจดี เด็กๆ ก็นับถือเราเองแหละ 

ส�าหรบัผมกย็งัไมเ่ขา้ใจอยูด่วีา่ท�าตวัเปน็กระถางธูปมนัหมายความ

ว่าอย่างไร จะถามก็ไม่รู้ว่าจะถามอย่างไร ผมรู้แต่ว่ากระถางธูป

เขาเอาไว้ปักธูปในห้องพระ คุณพุดซ้อนเป็นคนเจ้าส�าบัดส�านวน 

พูดจาเปรียบเปรยเก่ง แต่บางอย่างก็ฟังเข้าใจยากส�าหรับผม

 เมื่อหลายปีก่อน มีคนที่เกษียณอายุแล้วมีความสุข คนๆ

นั้นคือคุณลุงไก่ สามีน้าต๊อม ผมจ�าได้ตอนคุณลุงเกษียณใหม่ๆ 

น้าต๊อมมาบ่นกลุ้มใจเกือบทุกวัน กลายเป็นคนเกษียณไม่เดือด

รอ้น แตภ่รรยากลบัเดอืดรอ้น ผมฟงัแลว้พอจบัความไดว้า่ ตอน

สมยัคณุลงุไปท�างาน นา้ตอ๊มจะมอีสิระทีจ่ะไปไหนมาไหน ไมต่อ้ง

นั่งจ้องหน้าคุณลุงทั้งวัน เวลานี้น้าต๊อมจะไปไหนคุณลุงก็จะตาม

ตดิโดยใชว้ธิทีีแ่นบเนยีนคอือาสาขบัรถให ้นา้ตอ๊มดตูดิจะร�าคาญ 

ไม่ว่าจะไปออกก�าลัง หรือไปเสริมสวย คุณลุงก็จะตามไปด้วย

เพราะไม่อยากอยู่บ้านคนเดียว 

 เกษียณอายุของคนท�าให้ผมได้รู้ ได้เข้าใจหลายเรื่อง คน

เกษยีณบางคนเศรา้อาจเพราะเกรงตวัเองจะหมดความหมาย หรอื

วติกกบัคา่ครองชพีหลงัเกษยีณ บางคนมคีวามสขุ ไดท้�าในสิง่ที่

ตัวเองอยากท�า แต่ก็มีบางกรณี เช่น น้าต๊อมที่คนเกษียณไม่

เดือดร้อน แต่คนข้างเคียงเดือดร้อน

 ผมพอสรุปได้ว่า คนเกษียณมี ๒ ประเภท พวกที่ทุกข์

เพราะชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง แต่ใจไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

เข้าท�านองวางไม่ลงปลงไม่เป็น ไม่เข้าใจกฎไตรลักษณ์ข้อที่ว่า  

ไม่มีอะไรคงทนถาวร ส่วนอีกพวกหนึ่งเป็นคนที่มองชีวิตอย่าง

เป็นสุข ละตัวตนถอดหัวโขนได้ และที่ส�าคัญคือ รู้จักพอ เป็น

พวกทีม่องเหน็ความสขุในวยัเกษยีณ การอยูบ่า้นมนัไมไ่ดน้า่กลวั

หรอกครับ ผมเห็นคุณผู้ชายมีอะไรต่ออะไรให้ท�าทั้งวัน และดู
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อยา่งคณุลงุไกส่คิรบั ผมวา่แกดดูกีวา่ตอนยงัท�างาน เหน็คณุลงุ

บอกคณุพดุซอ้นวา่ มนัไมเ่ครยีดเหมอืนตอนท�างาน เอาละซ ิบาง

คนเครยีดเพราะงาน แตบ่างคนเครยีดเพราะไมม่งีานท�า เอาเถอะ

ครับไม่ว่าคุณจะเป็นประเภทไหนก็ตาม ผมขออวยพรให้คุณๆ ที่

เกษยีณอายุปนีี ้มคีวามสขุทัง้กาย สขุทัง้ใจ และสขุภาพแขง็แรง

นะครับ...จากผม...แบงค์

 ไชโย คุณแก้วมาแล้ว คุณแก้วกลับมาแล้ว ผมดีใจจัง 

วนันีจ้ะไดก้ลบัไปนอนหอ้งคุณแกว้ ผมลมืบอกไปครบัวา่ชว่งคณุ

แก้วไปญี่ปุ่น ผมต้องย้ายมานอนห้องคุณพุดซ้อน ซึ่งผมต้อง

ท�าตัวเรียบร้อย

 โอโ้ห...คณุแกว้ครบัขนอะไรมาเยอะแยะเลย มขีองฝากผม

หรอืเปลา่ครบั ผมไดย้นิวา่ ไอเ้จา้เมอืงโกเบทีค่ณุแกว้ไปมอีาหาร

ทะเลเยอะ คุณแก้วคงมีของกินมาฝากผมบ้าง เอ...เป็นอะไรนะ 

โกเบ
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หวงัวา่ของฝากของผมคงไมใ่ชข่นมแปง้หอ่ถัว่ ถัว่หอ่แปง้นะครบั 

กินแล้วติดทั้งฟันติดทั้งเหงือก

 ผมมานัง่ดคุูณแกว้รือ้ของ ผมยอมรบันบัถอืจรงิๆ คณุแกว้

มขีองมาฝากทกุคนในบา้นรวมทัง้ผมดว้ย นอกจากนีค้ณุแกว้ยงั

มีของฝากเพื่อนร่วมงาน นิสัยนี้คงได้มาจากคุณพุดซ้อน เพราะ

เวลาคุณพุดซ้อนไปไหนกลับมาจะมีของเล็กๆ น้อยๆ มาฝาก 

ทกุคน ผมเคยไดย้นิเธอสอนลกูๆ เสมอวา่ การใหน้ัน้สรา้งไมตรี

กับคน แม้จะเป็นเพียงของเล็กๆ น้อยๆ แต่ผู้รับจะรู้สึกว่าเรา

คิดถึงเขาเสมอ เดี๋ยวผมต้องไปนั่งข้างๆ คุณแก้วให้หายคิดถึง 

และถือโอกาสฟังเธอเล่าเรื่องเมืองโกเบซะหน่อย

 “แม่แก้วเป็นไงบ้างลูก ไปโกเบสนุกไหม” 

 “สนุกค่ะแม่ ทางมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับดีมาก จัด

อาหารทีพ่กัใหอ้ยา่งดเียีย่ม แตท่ีห่นปูระทบัใจคอื วนัทีห่นเูขา้ไป

ดูงานที่มหาวิทยาลัย หนูต้องไปบรรยายให้นักศึกษาฟัง การ

บรรยายเป็นลักษณะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ หนูได้เห็นความ 

แตกต่างของชั้นเรียนญี่ปุ่น กับชั้นเรียนของบ้านเราอย่างมาก 

นกัศกึษาของเขามคีวามกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ  หลงัจาก

หนูบรรยายจบ ช่วงท้ายอาจารย์ปล่อยให้นักศึกษาถามค�าถาม 

เชื่อไหมคะ นักศึกษายกมือถาม แสดงความคิดเห็นจนหมด

ชั่วโมงโดยที่อาจารย์ไม่ต้องจ้องหน้าให้ช่วยกันถาม เป็นชั้นเรียน

ที่สนุกมาก ต่างจากนักศึกษาไทย เวลาหนูเชิญอาจารย์พิเศษมา

บรรยาย แล้วถามว่ามีใครมีค�าถามจะถามบ้าง หรือใครมีความ

คิดเห็นอย่างไร ชั้นเรียนจะเงียบสนิท นั่นเพราะเด็กเราไม่ได้ฝึก

ให้คิดตามในสิ่งที่อาจารย์สอน รอรับจากอาจารย์อย่างเดียว ถ้า

เปรยีบกเ็หมอืนเดก็ทีต่อ้งปอ้นขา้วใหก้นิ กนิเองไมเ่ปน็ นกัศกึษา

ของเราขาดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ อาจเป็นเพราะปัจจุบัน
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ผู้เรียนคิดเพียงว่าเรียนเพื่อให้ได้ปริญญาแล้วออกมาท�างาน จึง

ท�าให้เด็กที่จบปริญญาในยุคนี้ไม่ค่อยมีคุณภาพเมื่อเทียบกับ 

ประเทศอืน่ๆ ไมต่อ้งเทยีบกบัญีปุ่น่หรอกคะ่ นีห่นเูลา่ตามความ

รู้สึกของหนูที่ได้พบเห็นมารวมทั้งจากประสบการณ์ของหนูเอง 

จริงๆ แล้วหนูพยายามสอนให้เด็กคิด รู้จักแสดงความคิดเห็น 

แตน่กัศกึษาบา้นเรากเ็ปน็อยา่งทีห่นเูลา่ละ่คะ่ แตห่นกูจ็ะพยายาม

ต่อไป “ไม่ท้อ ไม่ถอย” (สันโดษผล ไม่สันโดษเหตุ) อย่างที่แม่

สอนหนูไงค่ะ เป็นครูไม่ต่างจากเป็นแม่ ห้ามท้อ ห้ามถอย”

 โอโ้ห…เจง๋อะคณุแกว้ของผม เปน็คร ูไมท่อ้ ไมถ่อย เดีย๋ว

ผมฟังต่อดีกว่า 

 “ดแีลว้ทีแ่มแ่กว้คดิอยา่งนัน้ ท�าดว้ยความเมตตา ท�าในสิง่

ที่ควรท�า แม้ว่าวันนี้เด็กๆ เขาอาจไม่เข้าใจ ไม่ชอบ ไม่รักเราก็

ช่างเถอะ ไม่ใช่กลัวเด็กไม่รัก ไม่ชอบ แล้วปล่อยตามกระแส 

ท�าตวัเปน็นางฟา้ แมก่ว็า่มนัไมถู่ก อยา่งทีแ่มเ่คยบอก อาชพีครู

เป็นอาชีพที่เส้นบุญกับเส้นบาปมันอยู่ติดกัน อยู่ที่เราจะเลือก”

 อูย้…คณุพุดซอ้นกบัคุณแกว้เขาแนวรว่มเดยีวกนัเลย พวก

คุณๆ เห็นเหมือนผมไหมครับ ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆ ครับ 

 “แม่แก้ว แม่ดีใจที่แม่แก้วรู้จักสังเกตแม้สิ่งเล็กๆ น้อยๆ 

เพือ่เอามาปรบัใชก้บัวชิาชพี หรอืแมแ้ตใ่ชก้บัชวีติของเราเอง แม่

เองมองคนญี่ปุ่นด้วยความชื่นชมหลายเรื่อง แม่ว่าคนญี่ปุ่นมี

เมตตากบัคนอืน่มาก ไมรู่ล้กูสงัเกตไหมถา้เราเขา้หอ้งน�า้สาธารณะ

ต่อจากคนญี่ปุ่น ห้องน�้าจะสะอาดมาก เพราะเขาจะจัดการให้

สะอาดเรียบร้อยเมื่อใช้เสร็จ เพื่อให้คนที่มาทีหลังได้ใช้ห้องน�้าที่

สะอาด ซึ่งบางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย คนญี่ปุ่นมีความ

อดทนสงู แมเ่หน็เขาเขา้แถวเปน็ระเบยีบ สงบ ไมก่ระวนกระวาย

เวลาที่รอรถไฟ หรือซื้ออาหาร แม้แต่ในเวลาที่เขาผจญกับความ

ยากล�าบาก เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ เขาจะเข้าแถวรอรับอาหาร

ด้วยความอดทนและเป็นระเบียบ เราจะไม่เห็นภาพจลาจล แย่ง

ชงิขา้วของ นอกจากนีแ้มว่า่คนญีปุ่น่เปน็คนทีใ่หเ้กยีรตคินอืน่และ

ออ่นนอ้มถอ่มตน สงัเกตจากค�าพดูตดิปากทีม่กัจะพดูวา่ ขอโทษ

ทีร่บกวน ฝากตวัดว้ยนะคะ ขอบคณุ ฯลฯ ค�าพดูเหลา่นีจ้ะเปน็ 

ค�าพูดที่ติดปากคนญี่ปุ่น”

 “หนูเห็นด้วยค่ะแม่ และวิธีคิดหรือมุมมองก็ต่างไปจากเรา 

ยกตวัอยา่งนะคะ อาจารยเ์ขาสง่นกัศกึษามาอ�านวยความสะดวก

หนู พาไปทานข้าวหรือพาไปเที่ยว เขาจะสลับคนมาให้บริการ 
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ตอนแรกหนูสงสัยว่าท�าไมนักศึกษาเปลี่ยนหน้ามาทุกวัน เด็กๆ 

บอกว่าอาจารย์เขาให้ทุกคนได้มีโอกาสท�าหน้าที่ต้อนรับ จะได้

เป็นการฝึก และได้สร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยต่าง

ประเทศ เพือ่ตอ่ไปอาจไดม้กีารประสานความรว่มมอืกนั ตา่งกบั

นักศึกษาของเราเวลามีอาจารย์มาจากต่างประเทศ หนูขออาสา

สมัครมาท�าหน้าที่ต้อนรับ เด็กเราจะมองว่าเป็นภาระเป็นเรื่อง 

ยุ่งยาก เลี่ยงได้ก็จะเลี่ยง เด็กไม่ได้มองว่าเป็นโอกาสดี อย่าง

น้อยจะได้ฝึกภาษา สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

หนูเจอมาหมดแล้วค่ะแม่ แต่หนูก็จะพยายามต่อไป”

 “ดีแล้วล่ะลูก ท�าไปเถอะอะไรที่เห็นว่าดีก็ท�าไป เอามาเป็น

ตัวอย่างสอนเด็กๆ ว่าแต่เสื้อผ้าแยกๆ ไว้เดี๋ยวพี่เขาจะได้เอาไป

ซัก รื้อของเสร็จแล้วก็ไปพักเสียหน่อยเถอะลูก”

 คุณแก้วครับ คุณแก้วว่าแต่ของฝากผมชิ้นไหนครับ...ผม

ล้อเล่นนะ วันนี้จะได้กลับมานอนห้องคุณแก้ว ผมก็ดีใจจะแย่

แล้วครับ
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 “คุณสมบัติ คุณสมบัติ”

 “ครบัคณุแบงค ์วา่ไง มอีะไรนา่ตืน่เตน้เหรอครบั เรยีกเสยี

ผมตกใจ”

 “มซีคุิณสมบตั.ิ..เดีย๋วนะผมขอพกัใหห้ายเหนือ่ยแพลบ็หนึง่ 

คืออย่างงี้คุณสมบัติ เมื่อวานผมได้ถ่ายรูปขึ้นปกหนังสือ น่า 

ตื่นเต้นไหมละ 

 “หนังสืออะไรครับ แล้วใครเขาเอาคุณไปขึ้นปก”

นายแบบ
 “ออ๋...หนงัสอืธรรมะเลม่ใหมข่องคณุพดุซอ้น ทีจ่รงิผมควร

จะได้ขึ้นปกตั้งแต่เล่มแรก แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดความ 

ผดิพลาดไดย้งัไง คณุผูช้ายถงึไปเอาไอเ้จา้นกทีท่�ารงัตรงตน้จนัทน์

มาเป็นรูปหน้าปก ผมยังแอบน้อยใจอยู่เลย”

 “ผมเพิ่งรู้นะว่าคุณแบงค์อยากขึ้นปกหนังสือ”

 “อยากซิ อยากมากด้วย สมใจผมแล้ว เมื่อวานคุณผู้ชาย

ก็ถ่ายรูปผมตั้งหลายรูป ก็เหนื่อยนิดหน่อยนะเพราะถ่ายตั้งแต่

สายๆ กว่าจะเสร็จก็เย็น เดี๋ยวรูปออกมาคุณสมบัติจะเห็นว่าผม

หล่อขนาดไหน ผมใส่ชุดซุปเปอร์แมนสีแดงน�้าเงิน ขับผิวขาวๆ 

ของผมน่าดู แถมผมได้ยินมาว่าเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกถึง ๓,๐๐๐ 

เลม่เชยีวนะ โอยผมจะดงัแลว้ ไมแ่นน่ะหลงังานนีอ้าจมคีนสนใจ

ติดต่อผมไปถ่ายแบบก็ได้นะ ถ้าผมได้เป็นซุปตาร์ ผมสัญญาว่า

ผมจะไม่ลืมคุณสมบัติเพื่อนรักของผม โอยดีใจจนพูดไม่ถูกเลย 

ยิ่งคิดยิ่งตื่นเต้น”

 “หลงหนอ...หลงหนอ...คุณแบงคบ์รกิรรมไว ้ผมวา่คณุหลง

เอามากๆ เลยนะ ผมเขา้ใจดวีา่ความรูส้กึดใีจของคณุเปน็อยา่งไร 

แต่ก็ควรจะรู้ตัว ดีใจก็รู้ว่าดีใจ ผมไม่ได้ห้ามคุณไม่ให้คุณดีใจ 

แต่เท่าที่ฟังมาผมว่าคุณแบงค์เริ่มฟุ้งแล้ว ฟุ้งในที่นี้คือจิตเริ่มฟุ้ง
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ไม่อยู่กับปัจจุบัน อันนี้เข้าข่ายมีความหลง ซึ่งมันก็เป็นกิเลสตัว

หนึ่งนั่นแหละ แล้วคุณรู้ไหมว่าเจ้ากิเลสตัวหลงนี้น่ากลัวกว่าตัว

อื่น เพราะเราจะไม่รู้เนื้อรู้ตัว”

 “แหมคุณสมบัติ เว้นๆ บ้างก็ได้ครับ ก็ผมฝันมาตั้งนาน 

แล้วว่าจะได้ขึ้นหน้าปกหนังสือ ว่าแต่ผมคงต้องระวังๆ เรื่อง

อาหารแลว้ เดีย๋วอว้นแลว้พงุหอ้ยจะไมห่ลอ่ ไดย้นิคณุผูช้ายพดู

กับคุณพุดซ้อนว่าจะต้องถ่ายรูปผมคู่กับคุณอีก ว่าแต่ผมพูดมา

ตั้งเยอะ คุณสมบัติเสียใจหรือเปล่าที่ไม่ได้ขึ้นหน้าปก แต่ไม่

เปน็ไรหรอกครบั ยงัไงในเลม่กม็รีปูคุณแน่ๆ  เพราะผมไดย้นิคณุ

ผู้ชายบอกว่าจะต้องถ่ายรูปคุณเดี่ยวๆ ด้วย อ้อคุณสมบัติครับ

ผมลืมบอกคุณไปว่าให้ระวังอย่าให้ขนสกปรกนะครับ ขนขาวๆ

เวลาสกปรก ถา่ยรปูแลว้มนัเหน็ชดั เดีย๋วไมห่ลอ่นะครบั อยุดใีจ 

ดีใจ จะได้ถ่ายรูปกับคุณ”

 “คณุแบงคผ์มวา่คณุหลงจรงิๆ นะนี ่ผมชกัจะเปน็หว่งแลว้”

 “คณุสมบตัไิมต่อ้งหว่งผมหรอกครบั ผมแคไ่ดท้�าตามความ

ฝนัของผมเทา่นัน้ แตค่ดิเลน่ๆ นะ ผมวา่ถา้หนงัสอืกระจายออก

ไป ๓,๐๐๐ เล่ม ผมข้ึนหน้าปกคนต้องรู้จักผม ผมก็ต้องดังแน่ๆ”

 “คุณแบงค์ ผมว่าคุณฝันเฟื่องไปแล้วนะครับ ไม่ใช่ผม

อิจฉาคุณนะครับ ที่บอกก็เพราะหวังดีจริงๆ ก็ไหนคุณเคยบอก
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ว่า คุณคาดหวังว่าในชาติหน้าอยากได้อัตภาพเป็นมนุษย์ แต่ถ้า

คุณยังติดอยู่ในความหลง ผมว่าคงล�าบากที่จะได้อัตภาพเป็น

มนษุย ์ถา้หลงอยา่งนีม้นัเสีย่งทีค่ณุจะไดอ้ตัภาพเดมิ คอืเกดิเปน็

สัตว์อีกรอบนะ เพราะจริตหลงน�าพาให้ได้อัตภาพสัตว์เดรัจฉาน 

นะครับ”

 “จริงเหรอคุณสมบัติ...ว้าไม่เอาแล้ว เอาใหม่ เอาใหม่ 

คุณสมบัติ ผมจะมีสติระลึกรู้อยู่เสมอว่าผมก�าลังดีใจ หลงหนอ 

หลงหนอ วา่แตค่ณุสมบตั ิพรุง่นีพ้บกนันะ เพราะเราตอ้งถา่ยรปู

คูก่นั ผมขึน้บา้นกอ่นนะครบั เดีย๋วโดนด ุลงมานานแลว้ ผมจะ

ลองดูชุดของผมไว้ให้คุณสมบัตินะ เผื่อพรุ่งนี้ต้องใช้ถ่ายรูป”

 “...เวรกรรม คุณแบงค์ของผม...”   “หวัดดีคุณแบงค์ วันนี้ท�าไมลงมาแต่เช้า”

 “หวัดดีคุณสมบัติ อ้อผมลงมาเข้าห้องน�้าและว่าจะเดินดู

โลเคชั่นที่จะถ่ายรูป วันนี้เราจะได้ถ่ายรูปด้วยกันนะคุณสมบัติ 

รู้หรือยังครับ”

 “คุณแบงค์คร้าบ...”

 “เดี๋ยว...เดี๋ยว....คุณสมบัติ ผมรู้ว่าคุณสมบัติคิดอะไรอยู่ 

ผมไม่ได้หลงนะ ผมเข้าใจแล้วเรื่องการมีสติรู้ตัว ผมแค่รู้สึกดี

นพิพาน
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และก็สนุกที่เราจะได้มีกิจกรรมร่วมกันเท่านั้น เอ...หรือแบบนี้

เรียกว่ายังหลงอยู่ คงไม่มั้ง”

 “ไมเ่ปน็ไร ไมเ่ปน็ไร ถา้คณุวา่คณุรูต้วักเ็อาเถอะ ของแบบ

นี้มันไม่ได้ท�ากันง่ายๆ”

 “คุณสมบัติผมว่าเราเดินไปคุยไปก็แล้วกัน เมื่อวานนี้คุณ

พูดถึงเรื่องการได้อัตภาพ ผมมีค�าถามจะถามคุณหน่อยครับ”

 เรื่องอะไรล่ะ ถ้าตอบได้ผมก็จะตอบ แต่บางเรื่องถ้าเหลือ

วสิยั กต็อ้งขอโทษ ผมไมไ่ดรู้ทุ้กเรือ่ง วา่แตค่ณุสงสยัเรือ่งอะไร

ล่ะครับ”

 “ความเชือ่เรือ่งสวรรค ์นรก ไงครบั ผมไดย้นิคณุพดุซอ้น

เล่าว่า ความเชื่อเรื่องสวรรค์ นรกนั้นมันมีทุกศาสนา ไม่ว่าจะ

ศาสนาครสิต ์อสิลาม หรอืศาสนาพทุธเองกต็าม แตล่ะศาสนาก็

มีความเชื่อในเรื่องนี้เหมือนๆ กัน ผมเลยสงสัยว่า สวรรค์ นรก

ของแต่ละศาสนานี่มันอยู่ที่เดียวกันไหม”

 “เอ...ถามอยา่งนีผ้มไมส่ามารถตอบไดห้รอกครบั เพราะมนั

เป็นเรื่องอจินไตย เรื่องอจินไตยคือเรื่องไม่ควรคิด หมายความ

ถึงเป็นเรื่องเกินความสามารถของบุคคลธรรมดาจะล่วงรู้ได้ ผม

ต้องขอโทษด้วยที่ผมให้ค�าตอบคุณไม่ได้ เพราะผมไม่รู้จริงๆ”

 “อยา่งงัน้เอาใหม ่ผมถามใหม ่แลว้เรือ่งภพภมูมิคีวามเกีย่ว

พันกับเรื่องสวรรค์นรกไหมครับ”

 “สมัพนัธก์นัครบั เพราะภพภมูแิบง่เปน็ สคุตภิมู ิและทคุติ

ภูมิ หรืออบายภูมินั่นเอง สุคตินั่นเริ่มจากชั้นแรกคือ มนุษย์ 

เทวดา และพรหม เทวดากับพรหมก็อยู่ชั้นสวรรค์ไง ส่วน

อบายภูมิก็มี เดรัชฉานก็คือสัตว์ทั้งหลาย เปรต อสูรกาย สัตว์

นรก การแบ่งภพภูมิแบบนี้เป็นศรัทธาความเชื่อในศาสนาพุทธ 
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แตเ่ปา้หมายสงูสดุของศาสนาพทุธ ไมใ่ชส่วรรค ์แตเ่ปน็นพิพาน”

 “คุณสมบตั ินพิพานนีค่อื การทีผู่น้ัน้จะไมก่ลบัมาเวยีนวา่ย

ตายเกิดใช่ไหมครับ ผมเคยได้ยินคุณพุดซ้อนพูด ผมจ�าได้ แต่

ก็ไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งอะไร”

 “ถูกแล้วคุณแบงค์ มันคือการสิ้นภพชาติ ซึ่งการจะได้ 

สภาวธรรมนัน้ ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย เพราะนพิพาน พระพทุธองคแ์สดง

ไวว้า่นพิพานเปน็สขุอยา่งยิง่ นัน่เพราะไมม่กีเิลสคอื ราคะ โทสะ

และโมหะ (โลภ โกรธ หลง) มาเบยีดเบยีน ไมม่เีพลงิทกุข ์คอื

ความเกิด แก่ เจ็บ ตายมาเผาลน และไม่มีตัณหา ความอยาก

เป็นเครื่องเสียบแทง”

 “โอยยากจัง ผมบอกตรงๆ นะครับผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ

เท่าไร”

 “ไมเ่ปน็ไรคณุแบงค ์ เรือ่งนีเ้ขา้ใจยากเพราะเปน็สภาวธรรม

ที่อยู่ในชั้นสูง และเป็นเรื่องยาก คุณไม่ต้องกังวลหรอกหากไม่

เข้าใจ ผมว่าอย่างเราๆ เอาแค่ไม่ตกอบายภูมิก็ดีแล้ว และเมื่อไร

ที่เราจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์ เราก็จะมีโอกาสศึกษาเล่าเรียน 

ปฏบิตัธิรรม ถงึเวลานัน้คอ่ยวา่กนั มนษุยเ์ขาโชคดกีวา่เราเพราะ

เขาเล่าเรียนศึกษาพระธรรมได้ ลงมือปฏิบัติได้ถ้ารู้จักขวนขวาย

นะ”

 “ถา้อยา่งนัน้ผมสรปุนะวา่ทกุศาสนามคีวามเชือ่เรือ่งสวรรค ์

นรกเหมือนกัน แต่ศาสนาพุทธเรามีเป้าหมายสูงสุดคือ นิพพาน 

อันเป็นสภาวะหมดทุกข์ ว่างจากกิเลส ตัณหาอย่างถาวร อันจะ

ท�าให้ผู้ได้สภาวะนั้นเป็นสุข สงบ อย่างถาวรใช่ไหมครับ”

 “จะวา่อยา่งนัน้กไ็ดน้ะ เอาความเขา้ใจระดบันีไ้ปกอ่นกแ็ลว้

กัน”

 “คุณสมบัติ แล้วเราจะรู้ไหม ว่าใครได้สภาวธรรมนั้น”

 “ไมรู่ห้รอกครบั เพราะเปน็ของเฉพาะตวั รูไ้ดเ้ฉพาะบคุคล

นัน้ เหมอืนค�ากลา่วทีว่า่ เปน็ปจัจตัตงั คอืรูไ้ดเ้ฉพาะตน แตส่มยั

นีผ้มเหน็คนตดัสนิหรอืวดัวา่พระคุณเจา้รูปนัน้รูปนีไ้ดส้ภาวธรรม

นี้ ผมยังอดข�าไม่ได้ คนพูดยังปฏิบัติไม่ถึงไหนแต่ตัดสินผู้อื่น

เรยีบรอ้ยวา่ทา่นไดส้ภาวธรรมนี ้ เปน็พรอรยิะบา้งแหละ สนกุโยม

เค้าแหละ” 

 “แล้วที่เขาว่าท�าบุญ บริจาคเงินมากๆ แล้วเลื่อนชั้นสวรรค์

ไดน้ีจ่รงิหรอืเปลา่ คณุสมบตั ิตอนนีเ้หน็มขีา่วอยูว่ดัหนึง่ก�าลงัดงั
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มาก สอนแบบนี้ ผมฟังแล้วเหมือนเงินซื้อสวรรค์ได้ ผมว่าตลก

ดี”

 “คุณแบงค์ การท�าบุญนั้นต้องประกอบด้วยปัญญา ก็บุญ

กริยา ๑๐ ไง ไม่เห็นเน้นเรื่องการจ่ายทรัพย์เลย คุณรักษาศีล

กไ็ดบ้ญุแลว้เหน็ไหม ถา้มทีีไ่หนพดูสอนอยา่งนีก้ไ็มต่อ้งเชือ่ มนั

ขัดกับค�าสอนของพระพุทธองค์ เอาง่ายๆ นะ ท�าดี ละชั่ว ท�า

จติใจใหผ้อ่งแผว้ ตามหลกัหวัใจพทุธศาสนา กน็า่จะเปน็บญุหนุน

ส่งให้เราได้ภพภูมิที่เป็นสุคติภูมิแล้ว เอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน 

นะครับ”

 “ครบั...ผมกว็า่อยา่งนัน้ วา่แตเ่ดีย๋วตอนคณุผูช้ายเรยีกถา่ย

รูป เรามาเจอกันตรงศาลานะครับ ผมชอบตรงนี้เพราะเป็นศาลา

ปฏิบัติธรรม น่าจะเข้ากับหนังสือธรรมะเนอะ แต่ก็แล้วแต่คุณ

ผู้ชายดีกว่า ผมขึ้นไปกินข้าวก่อนนะครับเริ่มหิวแล้ว คุณสมบัติ

ก็ไปกินข้าวก่อนเถอะครับ แล้วเดี๋ยวพบกันนะครับ”

 “ครับคุณแบงค์ เดี๋ยวพบกัน”

 คณุคณุครบั ผมไมแ่นใ่จวา่คณุแบงคข์องผม เธอหลดุจาก

สภาวะหลงหรือยัง 



ขอกราบขอบพระคณุ

 ศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ จิตระดับ ที่เมตตาเขียน 

ค�านยิมให้ ขอขอบคุณ บรษิทับูรพาสาส์น คุณดารา พงษ์ศกัดิ์  

คุณอญัชณา คมัภรีปกรณ์ ผู้ช่วยเหลอืในการจดัพมิพ์

 ขอขอบคุณเพื่อนๆ กลัยาณมติรทุกกลุ่มที่ให้ก�าลงัใจ และ

สนบัสนุนการจดัพมิพ์หนงัสอื ขอขอบคุณ คุณอดศิร ที่ช่วยท�า

กราฟฟิครูป และคุณไลลา ที่ช่วยพมิพ์ต้นฉบบัจนเสรจ็สมบูรณ์

 สุดท้ายขอขอบคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครวั ตลอด

จนลูกๆ ทกุคนที่ให้ก�าลงัใจ ขอกราบขอบพระคุณส�าหรบัค�าแนะน�า 

และทุกก�าลังใจที่มีให้กับผู้เขียนแม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยนามไว้ในที่นี้  

ซึ่งผู้เขยีนขอเกบ็ความซาบซึ้งไว้ในใจตลอดไป

ชื่อ  เพ็ญศิริ คุวสานนท์

การศึกษา มัธยมปลาย โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ธรรมะศึกษาชั้นเอก

ผลงานเขียน  หนังสือสื่อธรรม เรื่อง จดหมายแห่งรัก

  ผมชื่อแบงค์ครับ

  คุณสมบัติ

  พบเพื่อจาก

ผลงานรวมกับช่อแก้ว (ผศ.ดร. กีรติ คุวสานนท์)  จุดหมายแห่งรัก

ปัจจุบัน  คอลัมน์ Healthy ในวารสารข่าวช่าง

 คอลัมน์กินรู้อยู่สุข วารสาร ACAT

 คอลัมน์เรื่องสั้นปันรู้ วารสาร ACAT

 เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ใน Line Application

ประวตัิผู้เขียน



 เพจเมนูอาหารทาง FB “ครัวพุดซ้อนท�าได้ง่ายนิดเดียว”

 ที่ปรึกษาและออกแบบอาหาร (Food Designer and  

 Consultant)

งาน อาจารย์พิเศษ  วิชาพุทธศาสนาชั้นมัธยมปลาย 

  โรงเรียนดลวิทยา

 วิทยากร  วิชาเรียงความกระทู้ธรรม ธรรมศึกษา 

  ชั้นโท เอก โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม

 วิทยากร ธรรมะกับการด�าเนินชีวิต 

  โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

 วิทยากร วิชาการปลูกฝังค่านิยม คุณธรรมและ 

  ทักษะชีวิต ในเด็กประถมศึกษา คณะ 

  ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 วิทยากร อาหารเพื่อสุขภาพ 

 วิทยากร โครงการรากแก้วศาสนทายาท 

  วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก ๒๕๕๙

 ผู้ร่วมเสวนา การอ่านกับเยาวชน งานเปิดตัวหนังสือ 

  หอสมุดกรุงเทพมหานคร ๒๕๖๐

 ผู้ร่วมเสวนา รักการอ่านงานลอยกระทงเขามอ  

  วัดประยุรวงศาวาส ๒๕๖๐

 ชุดหนงัสอืสื่อธรรม 

   พบเพื่อจาก  

 ความพลดัพราก สจัธรรมแห่งชวีติ งานเขยีนผ่านตวัละคร ในแต่ละตอนที่

สอดแทรกความรู้ทางด้านศลิปวฒันธรรม อนัเป็นอตัลกัษณ์ของจงัหวดัเพชรบุรี

   จดุหมายแห่งรกั 

 หนังสือส่งเสริมคุณธรรม เรื่องเล่าอันงดงามจากภูมิปัญญา วิถีชีวิต และ

วัฒนธรรมในท้องถิ่นต่างๆ ที่สอดแทรกจริยธรรมที่งดงาม ผ่านจดหมายโต้ตอบ

ระหว่างแม่กบัลูก



 ชุดหนงัสอืสื่อธรรม 

   จดหมายแห่งรกั

   ผมชื่อแบงค์ครบั

   คณุสมบตัิ

 เป็นการน�าเสนอสื่อธรรมผ่านจดหมายจากแม่สูล่กู ความรกัของครทูี่เป็นแม่ 

และสื่อธรรมผ่านสตัว์เลี้ยง ระหว่างสุนขักบัแมว

 นอกจากให้ความรู้ทางธรรม ยังรวมจารีตประเพณีทางศาสนา ด้วยภาษา 

ที่ไม่ซบัซ้อน แฝงอารมณ์ขนัในแต่ละตอน ตลอดจนมวีธิอีธบิายเรื่องราวต่างๆ ให้ 

ผู้อ่าน หรือเด็กๆ สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ สร้างแรงจูงใจในการอ่านหนังสือธรรมะ

ผ่านการน�าเสนอ ที่ให้ความสนุกสนาน เพื่อจรรโลงจติใจ มคีวามรกั บอกธรรมให้

กับคนรอบข้าง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ปัญญาแห่งการอ่านในยุคที่ผู้คนเริ่มหา

ค�าตอบจากคุณธรรม ศลีธรรม ได้ยากขึ้นทุกวนั


