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เรื่อง เจาพอบานหนองปลิง

รายละเอียด

           เสยีงกลองวดัหนองปลงิ ดงัรวัเตม็ที่ ยงัผลใหชาวบานที่อยูในรศัมีเสยีงกลองพากนัหูผึ่ง กาํลงัทาํงานอยูก็

ละวาง มองหน าทักถามกันดวยสายตา ทาทีตะลึงงัน มันเป็นเวลาใกลคํ่า แตทวาน่ีก็เลยกลางเดือน 11 ออก

พรรษามาหลายเดือนแลว กลองยํ่าคํ่า พระก็หยุตี เหลือแตเวลาเพล 11.00 น. จึงจะไดยินกัน สําหรับในพรรษา

นัน้เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมานาน วัดทีพระมาก เพราะมีพระบวชใหมเพิ่มจํานวน สวนพระเกาก็อยูประจํา ไม
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โคจรไปไหนๆ จึงประชุมกันเพื่อกิจวัตรสวดมนตอยางเครงครัด เฉพาะเวลาเย็น ชาวบานจะไดยินเสียงกลองสอง

ครัง้ ครัง้แรก 17.00 น. ครัง้ที่สองราวๆ 18.00 น.เศษ ครัง้แรกเป็นสัญญาณบอกใหชาวบานรูวา พระเริ่มเตรียม

ลงประชุม ตอนหลังสวดมนตทําวัตรจบ เป็นเครื่องเตือนจิตใจชาวบาน ซึ่งปกติหมกมุนอยูกับงานใหไดหวนระลึก

ถึงพระศาสนา แมตัวเองจะติดงานวัดมาไมไดนอกจากวัดพระ 8 คํ่า 15 คํ่า แตก็ไดสงอารมณสงจิตใจมา

อนุโมทนาคารวะพระรัตนตรัย ดวยเลื่อมใสศรัทธา ซึ่งเทากับเป็นการฉุดรัง้จิตใจที่หมกมุนอยูในโลกียวิสัย ใหได

สัมผัสกับแสงสวางแหงศีลธรรมศาสนา แมจะชัว่แวบหน่ึงก็ยังมีคุณแกชีวิต เป็นสิริมงคลแกตนแลว ฉะนัน้เมื่อ

เสียงกลองยํ่าคํ่าในฤดูกาลเขาพรรษาดังแววมา ชาวบานจะยกมือขึ้นพนมเหนือศีรษะ อุทานวา สาธุ ถาเด็กหรือ

หนุมๆ สาวๆ ไมสาธุเมื่อไดยินเสียงกลองยํ่าคํ่า ก็จะมักถูกผูใหญเตือนเป็นเชิงติดวา “เอ็งมันบาปหนา มือแข็ง ไม

ไหวพระอนุโมทนากับทาน ดูสิ! หมามันไดยินเสียงกลอง เสียงระฆังมันยังโหยังหอน” เมื่อโดนเขาแบบน้ีเป็น

ไมมีใครจะมือแข็งอยูได ตองจัดแจงปรับปรุงจรรยาตนเองทันที ฉะนัน้กลองระฆังประจําวัดตางๆ ในพุทธศาสนา

จึงมีความหมายตอชาวบานมากคือเป็นสัญญาณแหงสวรรคของเขานัน่เอง

           แตเสียงกลองคราวน้ี ไมใชฤดูกาลที่พระจะยํ่าคํ่า จังหวะก็เรงรอนนัก ทุกคนที่ไดยินก็รูทันทีวา นัน่เป็น

สัญญาณบอกเหตุฉุกเฉิน ฉะนัน้เพียงสิน้เสียงกลองไมนาน ลานวัดหนองปลิงก็เกลื่อนกลนไปดวยผูคน

           พระภกิษุสงูอายุรปูหน่ึง ยนืยูบนชานกุฎ ิมีสหีน าตื่นตกใจจนเหน็ชดั ตะโกนโตตอบชาวบานผูซกัหาสาเหตุ

ดวยเสียงและปากคอสัน่ราวกับเป็นไข

          “ฉันเพิ่งกลับมาเดี๋ยวน้ีและไมไปนานน่ีนา มันคงเอาไปไดไมไกลหรอก”

          “อะไรกันครับ” เสียงอีกคนหน่ึงตะโกนซอนเขามา

          “ขโมยจะ! ขโมย มันมางัดกุฎิเอาพระไปหมด”

          “พระอะไร”

          “พระพุทธรูปเชียงแสน สุโขทัยสี่องค” พระตอบ

          เสียงซักเสียงตอบดังแซดไปหมด ทําใหรูวา พระพุทธรูปเกาอายุรวมพันปี ที่สวยงามมีคามากเป็นสมบัติ

ของวัดและคนหนองปลิงทัง้บาง ซึ่งเก็บรักษาไวในกุฎิหายไปในระหวางที่พระสงฆทัง้วัด ซึ่งมีอยูเพียง 3 รูป ไป

กิจนิมนตบานแถวใกลๆ นัน้ โดยมันมางัดกุฎิ พอทุกคนรูชัดเทานัน้ หัวใจราวกะถูกไฟไหม พระสี่องคน้ีเขาไดเยก

ราบไหวบูชากันมาชัว่กาลนาน ดวยความเลื่อมใส และเชื่อมัน่ในอํานาจสิ่งศักดิ ์สิทธิ ์ และมีผูหมายปองจองคิดจะ

ครอบครองกันมากมาย มาขอซื้อขอเชาในราคาสูง ยัว่ใหอยากไดเงินก็มี ที่ใชอํานาจหน าที่เลียบเคียงเขามาขมขู

เอาก็มี แตอาศัยอดีตกํานันนาค ออนคํา เป็นผูรูจักผอนปรน ทําใหรอดพนความโลภของคนเห็นแกตัวมาไดดวยดี

ก็เมื่อมาถูกขโมยไปเสียเชนน้ี ชาวบานทัง้หมดจึงรูสึกเสมือนถูกโจรกรรมมิ่งขวัญพากันโกรธเคืองขโมย บางคน

โกรธจัดก็ลามไปถึงพระสงฆวารักษาของไมดี แตเมื่อเห็นอาการกิริยาอันเต็มไปดวยความทุกขรอนของทานแลว

ก็ใหอภัย จึงทําใหความโกรธเปลี่ยนทิศทางไปสูขโมยทางเดียว แตขโมยอยูที่ไหน?
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          ชายชราในวยัเรอืน 70 ทาทางเยอืกเยน็ ออนโยนเป็นลกัษณะของผใูหญเตม็ภูมิ ถอยทีวาจาหลกัแนนชดัเจน

แมจะมีเสียงเบาๆ ตามวิสัยคนชราแตก็ทําใหคนเงียบสดับฟัง จับใจความไดถนัดวาเสียงตะโกนทางไมโครโฟน

ของพวกอวดอางสรรพคุณขายยาตามสถานีวิทยุมากนัก ชายชราผูน้ีคือ กํานันนาค ออนคํา ที่คนทัง้บางเรียกวา

พอ เป็นฐานะนามที่เขาพากันตัง้เอาเอง ดวยความยอมรับนับถือวาเป็นเสมือนผูบังเกิดเกลาของเขาทัง้หมดขณะ

นัน้ ความหวังของทุกหัวใจ ก็หันทิศทางมายังพอนาคเหมือนทุกๆ คราวที่ประสบปัญหาหนักทัง้ในเรื่องสวนตัว

และสวนรวมเขาไดยินพอนาคพูดดวยเสียงเศราๆ วา

          “อยาเอะอะไปเลย ลกูเอย ! จะพาใหเสยีเวลา เรายงัมีหวงั พระทานยนืยนัวา ของเพิง่หายไปชัว่ครูอยางมนั

จะพอไปไดก็คงยังไมพนบริเวณหนองปลิงหรอก ชวยกันติดตามเร็วเถอะ แยกยายกันไปซุมสังเกตตามชองทางที่

จะออกนอกเขตบานเราทุกๆ แหง ไปเถอะ อยาชักชา เสียเวลาเลย”

          ทกุคนยอมรบัความคดิเหน็น้ี ไมมีใครเหน็แกเหน็ดเหน่ือย ยอมสละกจิสวนตวั โดยเฉพาะชายฉกรรจตางจดั

เตรียมอาวุธ จัดแบงกลุมกันออกสกัดในชองทางทุกแหง คราวกินคราวนอนก็ผลัดเวรกันเครงครัดรวดกะทหาร

ของพระเจาจักรพรรดิเป็นไปอยูชัว่ 4 คืน 3 วัน พวกผูหญิง เด็ก และคนชราก็คอยฟังขาวอยูที่บาน บรรยากาศ

ระหวางน้ีทําใหบานหนองปลิงเงียบวังเวงไปทัง้บาง และในตอนเชาของวันที่ 4 เสียงกลองวัดหนองปลิงก็ดังขึ้น

อีกครัง้ เมื่อทุกๆ คนไปวัดก็ไดเห็นพอนาคของเขายืนเดนอยูบนชานกุฎิ

          “ลูกเอย ! พอนาคประกาศขึ้นดวยเสยีงแจมใสหน าสดชื่น “พอเขาใจวาพระของเรายงัไมสญูเมื่อคนน้ีพอฝัน

วามีคนพาพอไปบอกที่ซอนพระ พอเดินไปกับเขาในป า จําไดรางๆ วาพอพนป า ก็ถึงชายบึงเขาชี้บอดวาพระจม

น้ําอยูริมบึง ใกลตนจิกสองตน พอตื่นขึ้นมา จึงมัน่ใจวาเทวดาคงมาเขาฝันบอกตําแหนงซอนพระให วันน้ีเราชวย

กันไปคนตามชายบึงหลังวัดของเราน่ีแหละ”

          หลายคนมองพอนาคของเขาอยางแคลงใจ แตสวนมากทาํตามคาํแนะนําเป็นเหตุใหคนทัง้กลมุพากนับายหน า

ไปสูบึงใหญ ซึ่งไมหางจากวัดมากนัก รวมทัง้คนที่ไมแนใจนัน้ดวย สวะกอพงชายบึงถูกรื้อคนอยางละเอียด โดย

เฉพาะตอนใดที่มีตนจิก ตอนนัน้สะอาดเตียนไปทีเดียว เวลาผานไปจนสาย ก็ไมมีวี่แวววาจะพบพระ พอนาคเอง

ก็ไมยอมอยูน่ิง ออกเรี่ยวแรงคนกับเขา ทัง้ๆ ที่สังขารก็ชราภาพอยางนัน้ ยิ่งดวงตะวันสูงขึ้นเสียงสนทนาปราศ

รัย วิพากษ วิจารณ ออกความคิดเห็นก็หายหางไป เหลือแตเสียงฉุดกระชากสวะและพงหญา บุกน้ําลุยโคลน และ

แลวในบรรยากาศอันตึงเครียดดวยความเหน่ือยออนและหิวโหยนัน่เอง ก็ไดยินชายคนหน่ึงตะโกนสุดเสียงราวจะ

ถูกทําราย ทุกคนสะดุง

          “พอ อยูน่ี ! พอ อยูน่ี !! พอ อยูน่ี !!! เหมือนเขาจะพูดเป็นอยูเทานัน้

          “อะไรวะ ?” อีกคนตะคอกถาม

          “พระ ไดแลว ไดแลว อยูน่ี พอ!” เขายํ้าบอกดวยเสียงตื่นเตนรอนรน

          พอทุกดคนรูแนวาอะไรเป็นอะไร ตางก็วิง่บกุโคลนไปสูจดุนัน้ ตอมาพระพทุธรปูสี่องคก็ถกูนําขึ้นมาวางเรยีง
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กันบนพื้นหญา ตางพากันอุทานดวยเสียงและสีหน าชื่นชมยินดี บางคนถึงกับกมลงกราบ ทัง้ๆ ที่โคลนยังเต็มตัว

พอนาคยิม้

          “นิมนตพระกับวัดเถอะลูกเอย !” แกรองบอกดวยเสียงแจมใส

          กลองวดัหนองปลงิ รบังานหนักอกีแลว มนัถกูระดมตีอยูเป็นเวลานาน และผูตีก็ตีอยางราเรงิ มีลลีาจงัหวะ

แปลกๆ ชวนใหขบขัน ทําใหลานวัดหนองปลิงแนนดวยผูคนอีกวาระหน่ึง ตางแสดงออกดวยความเลื่อมใส และ

หวงใยตางๆ นาๆ ตามถนัด บางคนกราบแลวกราบอีก อุทานวา

          “บญุๆ  ที่หลวงพอยงัไดกลบัมาใหไดกราบไหวบชูา” หลายคนดาขโมย สาปแชงใหมนัตกนรก ไมรูจกัผดุจกั

เกิดที่เอาหลวงพอไปจมน้ําไวตัง้ 4 คือ 4 วัน บางคนก็ยังประกาศบอกความอาฆาต ไมหายขุนเคือง ตอนน้ีพอ

นาคตองพูดอีกครัง้ ทุกคนฟังอยางตัง้ใจ และมองพอนาคดวยความอัศจรรย เพราะความฝันของพอนาค จึงทําให

ไดพระคืน จะไมใหอัศจรรยอยางไรเลา ในเมื่อพอนาคติดตอกับเทวดาไดเชนน้ี ใจความที่พอนาคพูด

          “พอเป็นสขุจรงิ ๆ ลกูหลานเอย ! ที่ไดเหน็ลกูหลานมีความสขุ ราเรงิยนิดีที่ไดพระกลบัมา เพราะความสามคัคี

พรอมเพรียงของเราแทๆ ทําใหเทวดาอารักษเล็งเห็นและไมทอดทิง้ ชวยปกปักรักษามิ่งขวัญของเราไวได เราจะ

ไดกราบไหวบูชาของเราตอไป เรากราบไหวบูชารักษาทาน ทานก็จะคุมครองรักษาเรา แตพอสังเกตเห็นวายังมีอีก

หลายคนที่ยังไมหายโกรธแคน ยังเก็บมาผูกอาฆาต คิดจะสอนใหเจ็บตัวเสียบาง พอวาเราควรจะยุติกันไดแลว

ของเราก็ไดคืนมาแลว ใหอภัยเขาเถอะ เชื่อวาขณะน้ีมันผูนัน้คนไดสํานึก อยาไปซํ้าเติมเขาอีกใหเป็นบาปเป็นเวร

ตอไปเลย เวรยอมระงับดวยการใหอภัย เรื่องของเราตอไปก็คือ จงชวยกันรักษาพระพุทธรูป 4 องคน้ีไว ใหอยู

เป็นสมบัติของชาวหนองปลิงชัว่ลูกชัว่หลาน ใครๆ ก็อยาไดเห็นแกตัวเชนมันผูนัน้อีก อยาทําตัวเป็นคนใจบาป

ขายไดกระทัง่พระ ขโมยไดกระทัง่ของวัด มันเป็นบาปหนัก แตครัง้น้ีเราลืมเขาเสียเถอะ อยาไปโกรธไปพยาบาท

เขาเลย ตองคิดวา เขาก็เหมือนพวกเรา เมื่อยากจนลงไปแลวมันก็ไมคิดกลัวบาปหากทางแกจนในทางทุจริต แต

เราอยาใหเหมือนเขา อยาทําบาปเพื่อแกจน ยังมีทางดีๆ ไมใหเราแกแคนความชัว่ของคน ดวยเวรพยาบาทชวย

กันดับเวรดับภัย ดวยอโหสิกรรมเถิดลูกเอย ! ความชัว่ของเขาก็ทําใหเขาเรารอนอยูมากแลว เราอยายอมบาปไป

ซํ้าเติมเขาอีกเลย”

          ดวยลลีาที่ออนโยน แตแหบเครอืเจอืดวยความรสูกึที่กลาวออกมา ทาํใหมีบางคนรองไห มนัเป็นการรองที่

เกิดจากความรูสึก ซึ่งไมเหมือนกับทุกครัง้ที่เขาเคยรอง ไมใชเสียใจ แตจะวาดีใจมันก็ยิ่งกวาดีใจ มันซึมในอก

ชวนสะอื้นอยางบอกไมถูก แมแตคนที่ใจแข็ง ไมยอมใหใครเห็นหน าตา แตในหัวอกของเขา มันปกปิดไมได มัน

มีน้ําตาขังอยูแตรูไดเฉพาะตัว

          ในที่สดุ ก็มาถงึวาระที่ตองปรกึษากนัวา ตอไปน้ีจะพทิกัษรกัษาพระพทุธรปูทัง้ 4 น้ีอยางไรจงึจะปลอดภยั ที่

วัดพระสงฆก็มีน อยรูป กุฎิก็ไมสูแข็งแรง ทําใหหวัน่ใจวาจะเกิดเรื่องซํ้ารอยขึ้นอีกก็ได และไมแนวาเทวดาจะมา

เขาฝันพอนาค บอกที่ซอนไวอีกหรือไม ทุกคนลงมิติเป็นอันเดียวกัน คือถามอบใหพอนาครับไปไวที่บานแลว ไม
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ตองวิตกวาโจรทัง้ผูรายและผูดี จะมาฉกลักพรากเอาไป แตพอนาคกลับอํ้าอึ้งไมยอมรับปาก ไดแตบอกวา

          “เรามนัเป็นชาวบาน แมใครจะเหน็วาดี แตก็ไมมีหน าที่จะมากาวกายถงึสมบตัิของศาสนา เรามหีน าที่เพยีง

แตจะชวยกนับาํรงุวดั สิง่ใดไมมีก็ชวยกนัหาเขามา สวนการรกัษาเป็นเรื่องของพระสงฆทานอยาใหพอรบัหน าที่น้ี

เลยลูกเอย !”

          ไมมีใครยอม ทกุคนพากนัออกความเหน็เป็นเชงิเกลีย้กลอม และออนวอน บางคนก็ตดัพอทาํทาจะบบีบงัคบั

ซึ่งลวนแตออกจากความไววางใจรักเคารพในพอนาคทัง้นัน้ ทําใหพอนาคอึดอัดไมรูจะหาทางผอนปรนอยางไร ก็

บังเอิญพระภิกษุผูรักษาการเจาอาวาสพูดขึ้นวา

          “ไมได โยมตองรบัเอาไวที่น้ีไมได พวกฉันก็มีเพยีง 3 องคเทานัน้ ไมมีกาํลงัจะรกัษาไดแนน มนัมาขโมยแต

พระพุทธรูปนะยังดี ตอไปมันอาจจะมารุมบีบคอพวกฉันเขาก็ได อีกอยางหน่ึง พากฉันก็ไมไดอยูวัดตลอดเวลา

บางวันก็ตองจําเป็นทิง้วัดไปกิจนิมนตที่อื่น โยมเอาไปเก็บรักษาไวที่บานนะดีแลว นึกวาเห็นใจพวกฉันเถอะ”

          “เมื่อทานอาจารยวาอยางนัน้ ผมก็ตองรบั” พอนาคพดูขึ้น ทกุคนโลงหวัอก ตอแตนัน้ก็พากนันําพระพทุธรปู

ทัง้ 4 องคออกจากวัดไปบานพอนาค กลายเป็นขบวนแหที่ยึดยาวราวกับแหพระในเทศกาลประจําปี แตไมมีเสียง

โห เพราะมันเป็นการแหไปสูความปลอดภัยเพื่อใหพนจากผูรายใจบาป

          เหตกุารณครัง้น้ี ทาํใหชาวบานหวงแหนระวงัรกัษาพระพทุธรปูสี่องคน้ีขึ้นอกีมาก และทาํใหชาวบานหนอง

ปลิง กําแพงเพชร นครชุม และที่ใกลเคียง ที่เคยรูจักพอนาคมากอน ลงความเห็นวาพอนาคกลายเป็นผูวิเศษ

ติดตอกับเทวดาไดอยางอัศจรรย เพื่อศรัทธาและความเคารพนับถือตอพอนาคมากขึ้น เมื่อเกิดปัญหาที่สุดวิสัย

มนุษยจะแกไข เขาก็ไมตองเที่ยวบนบานศาลกลาวเจาพอและเจาแมที่แลไมเห็นตัวอีกเหมือนกอนๆ เพราะเจาพอ

ของเขาที่ตัว พูดจาดวยได รวมทุกขรวมสุขกันไดนัน้มีอยูแลว คือพอนาค บานหนองปลิงของพอเขานัน่เอง

          เวลาลวงเลยมาถึงวาระที่ใกลจะมีงานเทศกาลประจําปี กลางเดือน 5 พอนาคไดลองลงมากรุงเทพฯ เพื่อ

เยี่ยมลูกหลานในที่ตางๆ แลว ก็เลยมาเยี่ยมเคารพหลวงตาและจะอาราธนาไปแสดงธรรมในงานดวย หลวงตาก็

เลยไดรับรูเรื่องอันนาอัศจรรยเรื่องน้ี บางขณะก็เคลิม้ไปวา อดีตกํานันนาค ประธานบริษทัป าไมจังหวัดกําแพงเพ

ชร และทายกวัดหนองปลิงผูน้ีเป็นเทวดาไปจริงๆ ตอนหน่ึงทานถามกํานันนาควา

          “เจริญพร ขออภัยคุณโยมเถอะ ! ที่วาฝันนะ ! ฝันจริงหรือ ?”

          “ขอน้ี ผมเหน็จะบาปขอรบั ไมคอยสบายใจเหมอืนกนั ความจรงิมีอยูอยางน้ีขอรบั ในคนืที่สามนับแตวนัเกดิ

เหตุ ราวๆ ตีสอง ผมตื่นนอนเพราะไดยินเสียงคนมากระซิบเรียกเบาๆ ที่หลังเรือน บังเอิญคนในบานยังไมมีใคร

ตื่น ผมจึงหลบลงเรือนไปพบกับเขา เขาผูน้ีจะมาบอกที่ซอนพระให เพราะไดพบกับเจาขโมย ขณะน้ีคนขโมย

สํานึกตัวไดคิดแลว อยากจะเอามาคืนให แตเกรงจะถูกรุมซอม เพราะคนหนุมบางคนประกาศความอาฆาตไวนา

กลัวเหลือเกิน จะแอบเอามาคืนเงียบๆ อยางน้ีก็ไมมีทางเพราะทุกหนทุกแหง มีสายตาชาวบานซอกแซกสังเกตไป

หมด โดยเฉพาะคนที่มีประวัติมือไวใจเร็ว ก็ถูกสะกดรอยไมวาจะไปเหนือไปใต รวมทัง้เจาคนขโมยน้ีดวย เขาจึง
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ไดรับคําขอรองจากเจาคนขโมย ที่มันรองหมรองไหออนวอนใหเขามาติดตอกับผม วาผมจะรับรองไดไหมวาจะไม

เป็นอันตรายจากชาวบานและกฎหมาย อารมณดีใจที่จะไดพระคืนผมก็รับประกัน ทัง้ๆ ที่ยังมองไมเห็นทางที่จะ

ไมใหเรื่องลุกลามเป็นเวรเป็นกรรมกันตอไป แตแลวก็คิดได ตองออกอุบายดังที่ไดทําไปแลวนัน่แหละขอรับ ควา

มจริงไมไดฝันอะไรหรอก”

          หลวงตาหัวเราะชอบใจ ลงความเห็นวาวิธีการของกํานันนาคเป็นกุศโลบาย ที่สรางความยิ่งใหญเหนือผูยิ่ง

ใหญทัง้หลายทีเดียว คือสรางตนใหเป็นเทวดา ชาวบานเพิ่มศรัทธาความเชื่อถือในตัวแกมากขึ้น ของก็ไมสูญ

น้ําใจของชาวบานหนองปลิง ก็กลมเกลียวกันกวาเดิม เพราะเห็นคุณคาของความรวมมือรวมใจ ทําใหเทวดาไม

ทอดทิง้ แตที่สําคัญที่สุดก็คือดับเวรระงับภัยใหยุติลงได คนชัว่ก็สํานึกตัว พาดใหดีขึ้น คนดีอยูแลวก็ไมยอม

ปลอยใจใหมัวหมอง เพราะความมุงรายพยาบาท เขากําจัดมลทินแหงหัวใจดวยการใหอภัยคนชัว่ เมื่อเป็นเชนน้ี

จะไมใหเขาเรียกกํานันนาค วาพอนาคอยางไรได คิดวาไมชาดอก ฐานะขอกํานันนาคคงจะขยับขึ้นเป็น “เจาพอ

นาค” แตก็เหมาะสมที่จะถูกยกยองเทิดทูนเชนน้ี
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