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หนาพากย 
 

 โฮราสาด เปนเรื่องสั้นทางโหราศาสตร  ซ่ึงเปนงานเขียนจาก
ประสบการณของทานอ.อรุณ ลําเพ็ญ ซ่ึงใชนามปากกาวา "นาย
เถาวัลย" หรือ "หมอเถา(วัลย)" ในภายหลัง และมักมีการกลาวถึงอยู
เสมอในวงการโหราศาสตรไทย  ซ่ึงมีเน้ือหาอานงาย   แมคนที่ไมมี
ความรูทางโหราศาสตรเลย  ก็อานสนุกจน”วางไมลง” เน่ืองจากวาง
ทองเรื่องไดอยางกลมกลืนเขาไดกับคนทุกระดับ  โดยสามารถ
จินตนาการตามเนื้อเรื่องไดไมยากนัก  เพราะเปนเรื่องราวที่มีเน้ือหา
สอดพรองกับสังคมไทยเมื่อยุคกอนโลกาภิวัตน คืออยูกันแบบชุมชน
ชนบทเล็กๆประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก มีวัดเปนศูนยกลาง
ชุมชนโดยที่มีพระเปนทั้งผูนําชุมชนมีหนาที่เผยแพรธรรมะ รวมถึงการ
รับฟงและใหสติในการดําเนินชีวิตและแกปญหาดวย     สวนครูและ
ขาราชการฝายปกครองนั้นก็เปนที่นับถือของคนในชุมชน    และหมอยา
ก็คงหนีไมพนหมอแผนโบราณนั่นเอง   
 สวนคนที่มีความรูทางโหราศาสตรอยางดีอยูแลวก็มักสนใจ    
โฮราสาด ในเรื่องของการอานความหมายแบบผสมผสานและเกร็ดวิชา
ที่ผูเขียนไดสอดแทรกไวอยางแนบเนียนโดยตลอดเรื่อง  
 ในฉบับของสํานักพิมพสวิตา ซ่ึงเปนฉบับรวมเลมครั้งแรกเม่ือ 
ปพ.ศ.๒๕๒๒ น้ัน ไดเขียนประวัติของเรื่องสั้นนี้คลาดเคลื่อน ขอเท็จจริง
คือ บทความเรื่องโหราศาสตรน้ัน พิมพครั้งแรกในนิตยสารพยากรณสาร
ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๑๖ เปนตอนแรกคือ "บุษบามีคู" จากนั้น
พิมพตอเน่ืองถึงเดือนกันยายน ๒๕๑๖ ก็หยุดลง เน่ืองจากมีการเปลี่ยน
คณะบรรณาธิการของนิตยสารพยากรณสารและเปลี่ยนสํานักพิมพ   
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จากนั้น เม่ือ อ.ประทีป อัครธีรานนท หรือที่ รู จักกันในนามปากกา 
“ประทีป อัครา” ไดกอตั้งและจัดพิมพนิตยสาร "ดวง" ซ่ึงออกเปนราย
เดือน โดยมี อ.อรุณ ลําเพ็ญ เปนผูชวยบรรณาธิการ  จึงไดนําเรื่อง
ดังกลาวจึงไดนํามาลงพิมพในนิตยสารดังกลาวตั้งแตฉบับปฐมฤกษ 
เดือนมกราคม ๒๕๑๗ (โดยมีเน้ือหาตอเน่ืองกับที่เคยลงในนิตยสาร
พยากรณสาร) จนกระทั่งปลายป ๒๕๑๘ ก็หยุดเขียนเน่ืองจากเหตุผล
สวนตัวของผูเขียน รวมทั้งสิ้น ๒๙ ตอน ซ่ึงภรรยาและบุตรชายของทาน
ไดพิมพเปนหนังสืออนุสรณงานณาปนกิจศพของทานอ.อรุณ ลําเพ็ญ 
เม่ือปพ.ศ.๒๕๓๔ ดวย 
 “โฮราสาด” ไดนําพิมพในนิตยสารพยากรณสารหลายครั้ง   
ตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๒๘ เปนตนมา ครั้งสุดทายเมื่อปพ.ศ. ๒๕๔๖ 
นอกจากนี้ยังมีการนําลงในนิตยสาร “ฮวงจุยกับชีวิต” อีกดวย 
        

  การเรียบเรียงครั้งน้ี ใชฉบับพิมพแลวที่เผยแพรอยูตามเวปไซต
ตางๆ มาจัดเรียงหนาตามเรื่องสั้นของสํานักพิมพ "สวิตา" ซ่ึงเปนฉบับ
พิมพรวมเลมครั้งแรก   และ ไดนําเอาบางสวนของบทความเรื่อง “ชีวิต
โหรเกาที่ผมรูจัก” ซ่ึงตีพิมพลงในนิตยสาร “พยากรณสาร” ฉบับเดือน
กรกฎาคม ๒๕๒๕ มาลงไวดวย  ซ่ึงเปนบทความที่เขียนเลาประวัติชีวิต
ทางโหราศาสตรของทานอ.อรุณ ลําเพ็ญ โดยประสบการณเหลานั้นมา
ถูกนํามาดัดแปลง และแตงเติมจนกลายมาเปน “โฮราสาด” น่ันเอง 
 

พลังวัชร ศิษยครูสุรพล 
ผูเรียบเรียงและเผยแพรวิชา 

ของ อ.อรุณ ลําเพ็ญ – หมอเถา(วัลย) 
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หนาพากยของสํานักพิมพ“สวิตา” 
 

"หมอเถา(วัลย)" ผูเขียนหนังสือโฮราสาดเลมน้ี เปนคนแปลก    
ที่มีความคิดแปลก และมีแนวการเขียนหนังสือแปลก ความแปลกในแนว
เขียนของเขา เปนความแปลกและใหม ซ่ึงมิไดเคยมีปรากฎมากอนใน
วงการหนังสือ  

ที่เหนือยิ่งไปกวาความแปลกก็คือเน้ือหาสาระของเรื่องที่ติด  
เน้ือพึงใจแกผูอานมากมายมาถึง 2 รอบ 2 คราว คราวแรกเปนเรื่องสั้นๆ 
ลงพิมพในวารสาร "ดวง" รายเดือน เม่ือปพ.ศ.2515 ลงติดตอมาจน    
ถึงปพ.ศ.2517 เร่ืองจบไปแตผูอานไมยอมจบ ในป 2520 ไดรบเราเรียก  
รองใหเอาเรื่องเกานั้นมาพิมพอีก จึงไดลงในวารสาร "พยากรณสาร"   
อันเปนวารสารของสมาคมโหรอีกเปนรอบที่ 2 ซ่ึงไดรับความนิยมยกยอง
จากผูอานเพิ่มขึ้นอยางกวางขวางยิ่งกวาคราวแรก 

ในการรวมเลมครั้งน้ีคาดวาจะไดรับความสําเร็จเชนกัน เร่ือง
เดียวที่พิมพซํ้าถึง 3 คราว ในระยะเวลาเพียงไมกี่ป นับเปนความแปลก
ที่นาทึ่งมาก  

ในตลาดหนังสือจะมีหนังสือประเภทเรื่องเลนเขียนใหอานเลน 
และเรื่องเลนเขียนใหอานจริง หรือเรื่องจริงที่เขียนใหอานจริง แต      
"โฮราสาด" เปนเรื่องจริงเขียนใหอานเลน ถาอานเลนก็จะไดรับความ
สนุกเพลิดเพลินเลนๆ ถาอานจริงก็จะไดรับสาระความรูที่แทจริง 
 ถาจะอางภูมิหลังของ "หมอเถา(วัลย)" ผูเขียน ทานไมแปลก  
ใจเลยวา "โฮราสาด" น้ีนาอานเพียงใด หมอเถา(วัลย) เปนนักเขียนที่
เริ่มงานเขียนนวนิยายเปนเลมยุคเพลินจิต และวัฒนานุกูลเม่ือพ.ศ.2479 
เปนนักเขียนที่รวมแกวเหลามากับ "ไมเมืองเดิม" และ "มนัส จรรยา" 
และทิ้งปากกาหันไปจับจอบขุดดินกินหญากับ "สด กูรมโรหิต" เขาใช
นามปากกาในยุคนั้นวา "รุง บางหลวง" 

      ผูพิมพ
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เสียงสะทอนจากผูอาน “โฮราสาด” 
********************************************************************* 

 เม่ือพยากรณสารประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๑๖ ออกไปแลว 
ไดรับการติดตอทั้งทางจดหมายและสวนตัวหลายราย เกี่ยวกับเรื่องที่ลง
ไวในเลมน้ันคือ 

1. เร่ืองของ "หมอเถาวัลย" 
 หลายทานเขาใจวาเปนเรื่องที่เขียนโดย คุณประทีป อัครา 
เพราะสํานวนการเขียนเหมือนกัน 
 

 ทั้งน้ี ขอยืนยันดวยเกียรติของบรรณาธิการวา เปนคนละคนกัน 
 

 หมอเถาวัลย เปนผูที่บรรณาธิการเห็นวามีความรูในหลักวิชา
โหราศาสตรกวางขวางมากผูหน่ึง จึงไดขอรองใหเขียนบทความเกี่ยวกับ
ความรูเพ่ือเปนประโยชนแกผูสนใจในพยากรณสาร ซ่ึงก็ไดรับความ
เอ้ือเฟอดวยดี และปรากฏวาเรื่องของทานไดรับความสนใจจากผูอาน
ทุกระดับชั้นดวย 
 

อ.พิศมัย นามะสนธิ 
บรรณาธิการนิตยสารพยากรณสาร 

เขียนลงในฉบับเดือนกรกฏาคม ๒๕๑๖ 
 
 

 ขาพเจาติดตาม “ดวง” มาตั้งแตตนนับเปนเวลา 22 เดือน 
นับเปนฉบับได 22 ฉบับแลว รูสึกชอบเรื่องที่นําลงเกือบทุกเรื่องมาก
บางนอยบาง เพราะใหความรูที่เปนประโยชนดี แตที่ชอบมากเปนพิเศษ
คือเรื่องของ “หมอเถา” ตองขอชมวาผูเขียนเขียนไดดีจริงๆ ที่สามารถ
เอาหลักวิชาโหรไปเขียนใหอานสนุกเพลิดเพลินได  ขนาดแมบานของ
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ขาพเจาซึ่งไมไยดีแตะตองหนังสือโหราศาสตรที่ขาพเจาซื้อสะสมไวเลย 
ก็ยังติดเรื่องนี้ เม่ือไดรับหนังสือ “ดวง” เลมใหมเปนตองเอาไปอานเรื่อง
ของ “หมอเถา” กอน 

พิษณุพร 
นิตยสาร”ดวง”ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๘ 

 
2852 : จากคุณ ศิษยหมอเถา (คนหนึ่ง)      
[203.148.162.223]     14 Jun 2002 - 19:49     [3 คําตอบ]   
ขอหารือศิษยหมอเถา ถามีคนหนาดานลอกเลียนและสมอางเรื่องที่หมอเถา
แตง เปนของตนเอง จะทําอยางไรดี  
-------------------------------------------------------------------------------- 
  

 ไดอานเจอบทความเชิงโหราศาสตร ที่ลงในนิตยสาร "ฮวงจุย
กับชีวิต" ซ่ึงออกจําหนายเปนรายเดือน ที่ลอกเลียนชื่อตัวละครที่
อาจารยอรุณ ลําเพ็ญ แตงไว (ที่จริงไมไดเลียน) ลอกมาทั้งดุนแลวแตง
เปนเรื่องเปนราว อาจแลวเกิดอารมณ(เสีย)เปนอยางมาก เพราะ
นอกจากจะเปนการทําใหความซาบซึ้งในตัวบุคคลิกในตัวละคร ตาง ๆ 
เปลี่ยนไปแลว ยังเปนการรับสมอางวาตัวเองเปน หมอเถา(วัลย)อีกดวย  
  เม่ือเดือนกอนผมไดโทรศัพทไปหาเจาของนิตยสาร ทวงติงและ
ขอใหหยุดการนําลงบทความดังกลาวเสีย ดวยเหตุผลที่กลาว ก็นึกวาจะ
จบกันไป แตที่ไหนไดฉบับใหม ก็ยังนําลงอีก แตเขียนกํากวมอยูดี… 
 

www.payakorn.com 
    



๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
บุษบามีคู         9 
ยามอัฐกาล       19 
กฎแหงกรรม       25 
ต้ังชื่อเด็ก       38 
ยามกาลชะตา       53 
ดาวคูมิตร-คูธาตุ       64 
จับโจร        76 
หามฤกษ        87 
บุพพกรรมแหงดาว      99 
เรียนโหราศาสตร     111 
ทักษาประสมเรือน     120 
พินทุบาทว     134 
ลัคเน      144 
อานดาว      157 



๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดวงพระ      168 
ตนุเศษ      178 
นามนี้ ดีไฉน     189 
จดคราสในดวงชะตา    201 
ทักษาสมเด็จ     213 
พระเคราะหถายเรือน    225 
ดาวบุพกรรม     240 
ดาวลอย      248 
ดาวแฝงแสง     263 
ฤกษงาม-ยามดี     278 
ดวงสองชั้น     296 
เกณฑชัณษา     312 
ทนายโหราศาสตร     324 
ดวงชาวเกาะ     335 
บุตรสุดที่รัก     351 
ชีวิตโหรเกาที่ผมรูจัก    366 



๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บุษบามีคู 
จังหวัดที่ผมอยูเปนจังหวัดเล็กๆ ริมทางผานของถนนสายใหญ

เปนเมืองชนบทที่มีธรรมชาติและผูคนสงบ ครั้งหนึ่งโหราศาสตรเคย
รุงโรจน ณ ที่น้ี และทําใหชื่อเสียงจังหวัดของเราโดงดังมาก ในสมัย    
เม่ือทานเจาคุณใหญยังมีชีวิตอยู ชื่อเสียงในการพยากรณของทานเลาลือ
ไปในหมูโหรเกือบทุกจังหวัด แมโหรผูมีชื่อเสียงในกรุงเทพฯก็เคยมา
นมัสการทานอยูเสมอ ทานเจาคุณใหญจึงเสมือนสมบัติของเมืองน้ี      
ที่ชาวเมืองเคารพ รัก และภูมิใจ 

เม่ือทานมรณภาพ ลวงมาจนบัดนี้รวม 20 ป ชื่อเสียงและเกียรติคุณ
ของทานยังคงอยูก็จริง แตแสงเพลิงโหราศาสตรในเมืองน้ีดับวูบลง  
เหมือนเพลิงสิ้นเชื้อ นักโหราศาสตรที่เคยกระตือรือรนเลาเรียนเพ่ือเอาดี
ทางนี้ ตางเลิกรากันไปทีละคนสองคนจนถึงบัดนี้แทบจะเรียก วาไมมี
เหลืออยูเลย 
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นอกจากหลวงตาชื้น ซ่ึงเคยมาอยูรับใชปรนนิบัติวัตฐากทาน  
เจาคุณใหญอยู  2 - 3  ปกอนทานมรณภาพ แมจะมิไดเปนศิษยที่ไดเลา
เรียนสั่งสอนกันโดยตรงแตอยูใกลชิดไดยินไดฟงอยูเสมอ จึงพอจะจดจํา
มาไดตามกําลังปญญา เม่ือทานยายมาจําพรรษาในเมือง กุฏิของทานจึง
มีแขกไมเวนแตละวัน นอกจากชาวบานรานตลาดที่มีทุกขมาขอความ
อนุเคราะหจากทาน ก็มีพวกนักโหราศาสตรที่ยังสนใจและไมสันทัด    
จัดเจนมาชุมนุมกันถกเถียงไตถามทานบาง มาดูลีลาการพยากรณของ
ทานเพื่อเก็บเปนความรู 

ในจํานวนนั้น ก็มีผมอยูดวยคนหนึ่งที่เปนขาประจําไมขาด อัน   
ที่จริงความรูทางโหราศาสตรมีอนาคตผมก็แคงูๆปลาๆ เปนนักเรียน    
ก็แคประถม 4 ที่ตองยึดโหราศาสตรไวเหนียวแนน เพราะอาชีพผมเปน
หมอแผนโบราณ ผมชื่อเต็มๆวา นายเถาวัลย แตใครๆทั้งเมืองเรียก   
ผมสั้นๆเหลือแต “หมอเถา” เดิมอาชีพน้ีจําเริญรุงเรืองดี แตพอ        
หมอฝรั่งมันเพอเต็มเมือง ผมก็เลยตองลดฐานะลงมาเหลือแตแผนก
กุมารเวช  คือรับกวาดยาเด็กเปนอาชีพหลัก พวกพอแมเด็กก็มักขอให
ตั้งชื่อเด็กบาง ผูกดวงเด็กบาง เพราะเขาถือวาการผูกดวงเด็กเทากับ 
ผูกม่ิงขวัญเด็กใหเปนสิริมงคล ผมจึงจําเปนตองกระตือรือรน ขวนขวาย
เรียนวิชาโหราศาสตร 

วันน้ีก็เชนเดียวกับวันกอนๆ พอตกบายกะวาพระฉันเพล
เรียบรอยแลว ผมก็แอบไปชวนครูกอนเพ่ือนคูหูขึ้นกุฏิหลวงตาชื้นเชนเคย 

พอกราบเสร็จ ทานก็ยกปานชาคอของโปรดสงมาใหอยางรูใจ 
วันนี้เปนวันพระ จึงมีขนมเหลือเพลกินแกลมนํ้าชา กินไปคุยไปสารพัดเรื่อง 
ตั้งแตขาวในหนาหนังสือพิมพ เรื่อยมาจนเรื่องดินฟาอากาศ  

เสียงหมาใตถุนกุฏิเหากันขรมแขงกับเสียงเรียกชื่อหลวงตา แสดง 



๑๑ 

วามีแขกมา เณรชั้วซ่ึงมีหนาที่ปรนนิบัติและดูแลแขกก็ลุกไปประตูชานกุฏิ 
เปนผูหญิงวัยกลางคน เหลียวหนาเหลียวหลังคอยระวังสุนัข   

ที่รุมเหา ไมทันเห็นเณรที่ชะโงกประตู ยังคงตะโกนเสียงดัง     
“หลวงตา ขา อยูไม” 
เณรชั้วอายุยาง 16  ปน้ี นิสัยติดขางจะลนๆ ตอบสวนควันทันที  

”ขาของหลวงตาอยูทั้งสองขางจะ เด๋ียวนี้ตัวของทานก็อยูกะขาของทานนะ
แหละ คุณนายเฮ๊ียะ” 

แมคารานชําในตลาดที่ชอบใหคนเรียกคุณนาย ทั้งยิ้มทั้งคอน
พรอมกัน ประคองถาดรองถวายพระขึ้นบันไดกุฏิ ไมตอลอตอเถียง   
ผานเฉลียงไปมุขหนากุฏิที่หลวงตาเอกเขนกอยู 

คุณนายเฮ๊ียะวิสาสะครูกอนกับผมตามประสาคนคุนเคยกัน แลว
ก็กมกราบหลวงตาชื้นประเคนถาดดอกไมธูปเทียนและใบชา  

หลวงตาชื้นทอดผาอาบรับประเคนแลวก็ทักทาย   
“เออ ไมไดพบกันเสียนาน คาขายดีอยูหรือ”  
 “ไมคอยดีเจาคะ”  คุณนายเชื้อจีนตอบสําเนียงไทยชัดเจน “ตั้ง 

แตเตี่ยเต็กตาย ไมมีใครชวยคาขายเลยเจาคะ มีลูกสาวกะเขาก็ไมไดพ่ึง
แรง มันทัศนาจรทุกวัน” 

ครูกอนรองเอะ !  “ทัศนาจรกันยังไง ทุกวัน”  
 “ก็มันจรไปจรมา ไมอยูติดรานสักวัน”  คุณนายเฮ๊ียะตอบยิ้มๆ 
ทั้งผมและครูกอนรอง “ออ” เหมือนกับนัด 
คุณนายเฮ๊ียะหันมาทางหลวงตา พูดถึงธุระที่มา “ดิฉันตั้งใจจะ

มาใหหลวงตาตรวจดวงชะตา ลูกบุษบาสักหนอยเจาคะ หนูมันเกิดวัน
พฤหัส ขึ้น 6 ค่ํา เดือน 8 ปจอ เวลา 5 โมงเย็น เจาคะ” (4 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2498) 



๑๒ 

 
หลวงตาชื้นถามยิ้มๆ เรียกชื่อเดิมของลูกสวคุณนาย  “จะดูวา

เม่ือไร แมฮวยมันจะหายจรไปจรมายังง้ันเรอะ” 
 “ไมใชเจาคะ”  แมเฮ๊ียะตอบยานคาง  “ปน้ีหนูบุษบาของอิฉัน

อายุยางเขา 26 ปเขาไปแลว ยังไมมีเหยาไมมีเรือนเปนฝงฝากะเขาสักที
กลุมใจเหลือเกินเจาคะ ธรรมเนียมจีนมันขายหนาพอแม” 

ผมคันปากอดไมไดก็เคาะเอาวา “แลวคุณนายเฮี๊ยะไมดูเน้ือคู 
กะเขามั่งหรือ” 

แมเฮ๊ียะเหลียวขวับมาทางผม จะวาคอนก็ไมเชิงเพราะนัยนตา
เขียวปดคงเขาใจวาถูกเกี้ยวพาราสี ยกนิ้วขึ้นชี้หนาผมจัง ๆ    

“น่ีหมอเถา ปน้ีอายุกี่ขวบแลว ผมก็ขาวโพลนไปทั้งหัว” 
 “ก็ 60 แหละ  อีกนานกวาจะตาย” ผมทั้งอายทั้งเคืองที่ถูกถอน

หงอกอยางไมไวหนา “ถามีเมีย ก็เห็นพอจะมีลูกไดสัก 2-3   คนหรอก” 
 “น่ันนะซียะ” แมเฮ๊ียะกระแทกเสีย “คนแกปูนนี้มัวแตคิดเรื่องไม

เปนสิริมงคลพรรคน้ีมันถึงตองหากินจนแกตาย” 
ผมหนารอนผาว ขยับจะโตคารมตอไปอีก ก็พอดีถูกครูกอน

สะกิดจึงไดสติยอมน่ิง นึกเสียวาเสียเฟองดีกวาเสียสลึง เพราะยังจํา
ประวัติแมเฮ๊ียะคนนี้ไดวาขนาด  5   ตอ  1   รุมทะเลาะ ยังดาไมทันแก 
“ฟงครูวาสักหนอยคุณนาย” ครูกอนรีบขัดจังหวะเพื่อหยาศึก ดวยการ
เอานํ้าเย็นละลายยาหอมปลอบ  “อายเร่ืองเชนนี้มันธรรมดาโลกนะจะ 
ไมนาขุนเคือง ทั้งคุณนายก็ใชวาจะแกเฒาขี้ร้ิวขี้เหรเม่ือไร ยังสวยยังอ่ิม
เอิบ จะปลอยใหอับเฉารวงโรยก็นาเสียดาย หมอเถาแกถามดวย
ความหวังดีหรอกจะ” 

 “อยามาจะมาจาเลยครู เรื่องความหวังดีของผูชายนะ”  แมเฮ๊ียะ 



๑๓ 

ชี้น้ิวกราดเฉียดหนาจนทั้งผมและครูกอนตองหลบวูบ”  ฉันเข็ดเสียแลว  
เม่ือแรกๆแสดงตัวมาก็ทําทาจะเปนตัวเถาแกชวยกันคาขาย ลงทายก็จะ
เหมาะตําแหนงลูกเขย ฉันขี้เกียจมีลูกกะหลานพรอมกันลําดับญาติไมถูก
เลยเฉดหัวหมด” 

หลวงตาชื้นกมหนากมตาลงเลขผานาทีกระดานโหรอยูพักใหญๆ 
พอผูกดวงเสร็จ ทานพิจารณาแลวก็ยิ้มอยูในที เลื่อนกระดานโหรมา   
วางตรงหนาผมกับครูกอน 

 “เอาหมอเถากะครู ลองชวยกันดูซิวาเรื่องคูที่เขาถาม  จะเปน
อยางไร”     

 (วันนั้นเปนวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2515 )   
ทั้งผมและครูกอนชวยกันตรวจดวงชะตาแมบุษบา(ฮวย) อยางถี่

ถวน ครูกอนเปนคนปญญาไวกวา ก็ทักขึ้นกอนวา   
“ถาวากันตามพื้นดวง ราหูเล็งลัคนอยางนี้ก็เปนพินทุบาทวเปน

ดวงชะตาแตก ซํ้าเสารยังเขามาเล็งลัคนเปนพินทุบาทวซํ้าสอง เรือน
ปตนิเสียหมดทั้งเดิมทางจรยังง้ี เรื่องคูครองเห็นจะยังยากนะครับ   
หลวงตา”      

“เออวาไป” หลวงตาชื้นหันมาทางผม  “หมอเถาละ เห็นเปน
ยังไง”   

ผมสบตากับคูรกอน เกรงใจที่ตองขัดคอเพื่อน “ผมวาถาเปน
ดวงอ่ืนก็อาจจริงตามครูวา แตตรงนี้ลัคนาเขาอยูราศีพิจิกเปนกีฎะราศี  
ราหูเดิมเล็งอยูน้ันเปนองคเกณฑ  แมเสารมาเล็งรวมอนุโลมเปนองค
เกณฑเชนกัน  มันควรจะเปนคุณมากกวาโทษเรื่องคูมันนาจะมีผล” 

 “แตเสารจรเล็งลัคนน้ี ผมไมเห็นมันดีสักราย ไมวาราศีไหนๆ 
ตําราเกาๆทายรายทุกราย”  ครูกอนรูสึกเสียแตมจึงรีบแยง 



๑๔ 

 



๑๕ 

  “เลยไมรูเรื่องกัน” แมเฮ๊ียะมองหนาคนโนนคนนี้เลิกลัก “ทั้งดีทั้งชั่ว
ทั้งไดทั้งไมไดจะวายังไงจาคะหลวงตา” 

 “เด๋ียวอยางเพิ่งขัด”  ผมโบกมือหาม “เสารถึงราหูมันนาจะ   
ไดเพ่ือนรวนชีวิตนะนา” 

หลวงตาหัวรอจนตัวคลอน “เอาวาเขานั่น มันก็ถูกทั้งสองคน  
น่ันแหละ เพราะตําราเขาวาไวยังง้ัน” 

 “ถาถูกทั้งผมกะหมอเถา แลวจะทายเขายังกันละครับ” ครูกอนฉงน 
 “เออฟงใหดีทั้งสองคน”  หลวงตาลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิตัวตรง  

“องคเกณฑหรือพินทุบาทวนะ เขาเอาไวอานดวงเดิม กฎเกณฑพวกนี้
ยังมีอีกแยะ ของเกาเขาก็ไมผิดหรอก แตมันเหมือนตาลยอดดวน เอา
ทายโดด ๆ ไมได มันไมมีทางเดิน กฎเกณฑมันขัดกันเขา คนพยากรณ
มักหกลมเสียกอน”                  

หลวงตาชี้มือลงบนกระดานโหร “จะวาขางราหูเล็งลัคนในดวง
เดิมเปนพินทุบาทว ไมถึงกับวาจะมีคูกะเขาไมไดตลอดชีวิตหรอก เปน
แตเพียงวามีคูชา เพราะดาวมฤตยูรวมราศีอยูดวย อยางรายแมหนู
บุษบานี่ก็อายุลวงเขา 26 แลวสมัยน้ีถือวาชามาก เพราะเขาตบแตงกัน
ตั้งแตอายุ 16 -17  เสียโดยมาก แตวาบทจะมีคูก็ปุบปบรวดเร็วตาม
อํานาจราหู” 

หลวงตาชื้นหยุดรินน้ําชาจิบแกคอแหงแลวก็พูดตอ “ที่วามีคูชา
เพราะอะไร ถาเลนแตกฎเกณฑ มันก็เหมือนตาลยอดดวนไมมีทางเดิน
คําพยากรณตอได การเลนโหราศาสตรจะทิ้งภพทิ้งเรือนทิ้งดาวเขาไมได 
เพราะเปนหลักใหญ ทั้งทางเดินคําพยากรณก็เปนเรื่องเปนราว ยิ่งเพ่ิม
ธาตุเพ่ิมทักษาก็ยิ่งวิจิตรพิศดาร” 

    ผมกับครูกอนไดแตน่ังอาปากฟงเหมือนศิษยฟงครูสอน หลวงตา 



๑๖ 

กมลงดูกระดานแลวก็อานดวงใหฟงตอ  “ดูทางเรือนเขาราหูเจาเรือน
พันธุมากุมเรือนปตนิ ญาติมันคอยคุมเรื่องคู ดูศุกรเจาเรือนปตนิตอไป
อีกก็มาอยูภพศุภะ เรื่องคูครองมันหนีไมพนผูใหญกะญาติคอยจัดแจง
เจากี้เจาการอยูอีตอนมันขัดของชานานก็เพราะศุกรเจาเรือนปตนิรวม 
เสารกาลกิณีน่ีแหละ มันถึงมียากมีเย็น”   

“หลวงตาพูดถูกเจาคะ” แมเฮ้ียะรับ “ อิฉันเปนคนคอยควบคุม
เขมงวด เพราะมีสาวกะเขาคนเดียวไมอยากจะตองใสตะกราลางน้ํา 
แนะนําคนไหนใหมันไมชอบสักคน” 

 

หลวงตาพินิจพิจารณาดวงในกระดานแลวมาเปดปูมโหรดูอยูครู
ใหญ      “ไดการละ แมบุษบาจะไดพบอิเหนากันเสียที ปน้ีละวะไดแตง
กันแน คุณนายเตรียมฉีกผาออมเลี้ยงหลานไดแลว”     

“จริงหรือเจาคะ หลวงตา” แมเฮ๊ียะนัยนตาเปนประกายดวย
ความยินดีปรีดา “จะซักเม่ือไร กลางปหรือปลายปอิฉันจะไดบอกนังหนู
มันรูตัว”    

“น่ีก็เขาเดือน 3 แลว”  หลวงตานั่งนับน้ิว “ตกในเดือน 6 น่ีแหละ
แตงแน อีตอนศรีถึงปตนิน่ีตอใหขังไวบนปราสาท 7   ชั้นก็ตองมีผัวแน 
หาฤกษใหกอนก็ยังไดวะ” 

“อีก 3 เดือน  แมเฮ๊ียะรําพึงกับตัวเอง  “แตมันยังไมมีเคาเลย 
เจาคะ หลวงตา เพ่ิงปฏิเสธเขาไปหยกๆเมื่อเร็วๆนี้เอง” 

“ไมรู ฉันวาตามดาวตามดวง”  หลวงตาชื้นวา  “เอาหมอเถากะ
ครูดูเอา มันหลายมุมนัก”           

 

ผมกะครูกอนชะโงกดูกระดานโหรตามมือหลวงตาที่ชี้ ขั้นแรกดู
ทักษาปน้ีอายุเขา 26   ตามปูมพุธ ราหูเปนศรี ดูราหูเดิมซิมันอยูปตนิ  



๑๗ 

มันก็คือปตนิมาเปนศรีขอหน่ึง  ขอสองราหูที่เปนศรีเหยียบเรือนเสาร 
ถึงจะเปนเรือนกาลกิณีเดิมก็ไมเปนไร เพราะเขาเปนคูมิตรกันยอมไม
ทําลายกัน  เม่ือศรีเขาเรือนเสารและเสารจรเล็งลัคน ดาว 2  ดวงนี้มัน
ไฟฟาตอสายเปนดวงเดียวกัน ก็เทากะวาศรีเล็งลัคนเต็มตัว  ขอสาม
เสารจรเขาเรือนปตนิทับราหูเดิมคูมิตร มันคูมิตรกันยังไงคูมิตรเขากําลัง
โกรธกันหรือกําลังรักกัน มันตองดูเสารเดิมของเขากับราหูจรในดวงนี้มัน
เล็งกันรักกันเปนคูเสนหา ยืนยันเรื่องดาวทับกันในเรือนปตนิ มันก็ใหผล
เรื่องผัวเรื่องเมียชัดๆ ไมตองสงสัย”                

หลวงตาหยุดหายใจ    หอบเสียจนจีวรกระเพื่อมเพราะพูดมา
ยืดยาว พอพักดื่มนํ้าชาจนหมดถวย ทานก็เริ่มชี้ใหเห็น  “ทําไมฉันถึง
ทายวาเขาจะไดแตงงานกันในเดือน 6  เพราะรอใหศุกรเจาเรือนปตนิ 
ถึงเรือนของเขาเสียกอน พอยางเดือน 5  อังคารกาลกิณีจรก็เขาเรือน   
ปตนิกอนกระทบเสารคูศัตรูและทับคูมิตรเขาเต็มแรง อีตอนนี้แหละ     
จะยุง แทบจะเลิกตบเลิกแตงกันทีเดียวเคราะหดีพอขางขึ้นแกๆ ศุกรก็
ยกเขาไปเปนเกษตรในราศีพฤษภเรือนของเขา อังคารเปนคูมิตรกับศกุร
อยูแลว  เม่ือเจาของบานเขาเขามาเปนเกษตรอยู  อังคารกาลกิณีก็  
เซาหมดฤทธิ์ไป ทําลายเรือนปตนิเขาไมได กะพอวาอังคารไปตกมรณะ
ก็ไดการแนในเดือน 6”              

ทั้งผมและครูกอนมองเห็นทางเดินของดาวในดวงชะตาสวาง
ไสวยังกะจุดเจาพายุดู แมเฮ๊ียะสั่งอาปากฟงไมคอยเขาใจเรื่องดาวเรื่อง
ดวงจับความแตวาลูกสาวจะไดแตงแนก็พอใจ   

“เน้ือคูของหนูบุษบา เขารูปรางยังไงเจาคะ ฐานะยากดีมีจน    
สักแคไหน”     แมเฮ๊ียะพยายามซักละเอียด       

“อยางเอารูปรางเลย   คนเรามันอวนไดผอมได  แตดาวมันคงที่ 
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เขาเปนที่มีอายุพนวัยกลางคนแลว ตระกูลด้ังเดิมของเขาก็ยากจน     
มากอนเพ่ิงจะมาตั้งเนื้อตั้งตัวมีชื่อเสียงภายหลังน้ีเอง”         

“เขาจะอยูกันยืดไมเจาคะ และจะมีลูกผูชายสืบแซไหม”    
“บะ-ซักจริง ยังไมทันแตงลูกถามถึงหลานเสียแลว”  หลวงตาชื้น

หัวเราะเอ๊ิกลงลูกคอ  “ไวเอาดวงผูชายมาดูสมพงษกันมันถึงจะรู”        
แมเฮ๊ียะซักโนนซักนี่จนแนใจกก็ราบหลวงตาลากลับ กับครูกอน

แกยกมือไหวลา แตกับผมแกใชชําเลืองหางตาคอนขวับแทนบอกลา   
คงยังเจ็บใจที่ถูกเยาเมื่อแรกมา                   

พอแมเฮ้ียะลงกุฏิไปแลว ครูกอนยังติดใจสงสัยคําพยากรณของ
หลวงตาที่เปนเรื่องเปนราวนาฟง  ก็ซักตอ “หลวงตาดูอะไรจึงทายเขา
วาจะไดลูกเขยมีอายุฐานะอยางวา”   

“อาวครู ก็เม่ืออายตัวจะกอเร่ืองคูมันคือเสารจร  เราก็ดูเสารเดิม
เขาเปนประมันก็ยากจนต่ําตอยมากอน อีตอนเสารจรมาเล็งเปนเนื้อคู
เปนมหาจักรมีชื่อเสียงมีฐานะขึ้น  อายเรื่องอายุก็ดาวเสารอีกนั่นแหละ  
เสารแปลวาเกานานก็เม่ืออายุมันเกามันนานก็ตองไมใชคนหนุมซีวะ” 

ผมกับครูกอน กมลงกราบเหมือนนัดกันไว เพราะคิดถึงพระคุณ
ที่ทานใหอรรถาธิบายจนแจมแจง                  

เหตุการณตอมา มีพอคาทางชุมพรคาขายเปนเอเยนตบุหร่ีและสุรา
ฐานะดี เมียตายตกพุมหมาย  แตงแมสื่อมาเจรจาสูขอแมเฮ๊ียะตกลงรับ
เพราะลูกสาวไมขัด เม่ือรับของหม้ันขันหมากแลว ก็กําหนดนัดวันแตงงาน
กระทันหันในวันที่ 8 พฤษภาคม 2515 ตรงกับวันจันทรแรม 12 ค่ําเดือน 6   
เม่ือวันแตงผมถือยามเปนลูกศิษย ตามหลังหลวงตาไปสวดมนตฉันเพล
และผมไดรับเลี้ยงมาอ่ิมหนําสําราญ 
 
หมายเหตุ หนา ๑๐ ชาคอ = รสดี     สวน ชากลิ่น = รสปานกลาง แตกลิ่นหอมมาก 
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ยามอัฎฐกาล 
วันนี้ ครูกอนไปรับเบี้ยบํานาญ เสร็จแลวก็แวะมาหาผมตั้งแต

เพลมีสมสูกลุกไมติดมือมาฝากผมหอใหญตามประสาคนใจนักเลง และ
อีกสิ่งหน่ึงที่ขาดไมไดก็คือใบชาชั้นดีที่จะถวายหลวงตาชื้น  ครูกอนแก
กระทําเปนกิจวัตรทุกตนเดือนที่ไปรับเงินบํานาญ ดวยเหตุน้ีแมผมจะถูก
ขัดคอจังๆ ก็โกรธแกไมลงสักครั้งเดียว  เพราะนึกถึงคุณงามความดีของ
เพ่ือน    

ทั้งสนทนาและวิสัชนาเรื่องโหราศาสตรซ่ึงเปนเรื่องคุยกันไมรูจบ 
กระทั่งเที่ยงคลอยตางก็ชวนกันไปกุฏิหลวงตาเชนเคย เหมือนวันกอนๆ  

พอกาวขึ้นกุฏิไมเห็นหลวงตา เห็นแตเณรชั้วน่ังขัดสมาธิขาง
อาสนะประจําที่ของหลวงตา เบื้องหนามีสตรีวัยกลางคนนั่งพับเพียบ
เรียบรอย พอเณรเหลียวเห็นผมกับครูกอนเขามาใกลก็กระเถิบหาง
อาสนะออกมากระดากๆ คงเกรงจะถูกหาวาตีเสมอหลวงตา 
  “หลวงตาไปสวดมนตและฉันเพลงานทําบุญบานนายอําเภอ” 
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 เณรชั้วรีบบอกกอนถูกถาม  แลวพยักหนาไปทางสตรีวัยกลางคน  “แม
บุญปลูก เขามาหาหลวงตา มีธุระเดือดรอนมา ไมพบหลวงตา   จะให
ฉันชวยดูให  หมอเถากะครูมาก็ดีแลว ชวยสงเคราะหเขาสักหนอยเถอะ” 

 “เม่ือกี้ไดยินเสียงแววๆ เณรทายอยูแลวไมใชเรอะ”ครูถามยิ้มๆ 
เพราะรูนิสัยเณรชั้ว วาหลวงตาไมอยูมักชอบตั้งตัวเปนโหรแทนหลวงตา
เสมอ 

เณรชั้วยิ้มอายๆ เหมือนหญิงสาว “ทายลักษณะเขา รอๆหลวงตา 
นะ”            

“ออ แมบุญปลูก” ผมทักเพราะจําไดวาบานแกอยูทายตลาด   
“รอพบหลวงตาไมดีกวาเรอะ  อีกสักครูก็คงจะกลับหรอก” 

 “ฉันรอไมได มันกําลังมีเรื่องรอนใจเหลือเกิน”   แมบุญปลูก  
ยกมือไหวออนนอมนารัก “พอหมอเถา เมตตาชวยดูใหสักหนอยเถอะจะ
มันเดือดรอนจริงๆ”  

ครูกอนชายตาสบตาแมบุญปลูก  “เธอบอกวันเดือนปและเวลา
เกิด กี่โมงกี่ยาม ฉันจะลองผูกดวงชะตา ชวยกันดูสงเคราะหทุกขแมบุญ
ปลูกพอไดบาง” 

 “วันเดือนปฉัน แมแกไมไดจด มาตอนโตเปนสาวนั่นแหละ    
ถึงไดรูเพราะจะดูเน้ือคู  แกจําๆเอา  จําไดวาปที่เขารบกันในกรุงเทพฯ  
อีตอนที่เปลี่ยนจากในหลวงมาเปนมีทายกรัฐบาลนั่นแหละ” 

 “เขาเรียกนายกรัฐมนตรีจะ อายทายกนั่นมันพวกวัดๆบานเรา”  
ผมทวงแสดงภูมิ แลวหันมาทางครูกอน  “ครูเคยเลาเรียนมาลองนึก
ประวัติศาสตรมันปไหน”  

“คงเปนปกบฎใหญหลังเปลี่ยนการปกครอง”  ครูกอนตอบชาๆ  
ตรึกตรอง “ปน้ัน พ.ศ. 2476 ดูเหมือนเปนปจอ”    
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 “ใชจะครู  ฉันเกิดปจอน่ีแหละ แมแกเลยเรียกฉันวาอีหมาๆ   
มาแตเล็กๆ” 
          “แลวเดือนละ”  ผมชวยซัก 

“แมแกบอกวาตอนเขาทอดกฐินกันที่วัดขางบานนะแหละ”   
“พระออกพรรษาวันแรม1ค่ําเดือน 11 ก็เห็นจะเปนเดือนตุลาคม  

ผมถนัดเรื่องเกาๆก็เลยเดาเสียเองแลวก็ถามตอ  “แลววันละแมบุญปลูก”          
“วันประหัส”  แมบุญปลูกตอบทันใจ   
“เวลาเกิดละทีน้ี  เวลานี่ละสําคัญนัก”  ครูกอนกระเถิบเขามา

ถามใกลๆดูคลายๆกับจะชิงเอาหนา  
 “แมบอกวาจําทุมยามไมไดเพราะไมมีนาฬิกา จําไดแตวา ตอน

พระจันทรขึ้นขอบฟาพอดี”     
“ครูกอนเกาหัวแกร็ก  “เสร็จกัน เลยผูกดวงไมไดฉิบ  พระจันทร

ขึ้นขอบฟาใครจะไปรูวามันกี่ทุม”    
“รูซีนะ”  ผมรีบคานแสดงความรูอยางภาคภูมิ  “มันตองใชทาง

โบราณคํานวณ ไมยากหรอกหรือจะคิดงายๆก็คือวันเพ็ญขางขึ้น 15 ค่ํา  
พระจันทรขึ้นตั้งแต 6 โมงเย็น แลวพระจันทรจะขึ้นลาไปวันละประมาณ  
48  นาที   ถารูขึ้นแรมก็รูเวลาไดแน”    

ครูกอนทวง  “แลวมันวันพฤหัสไหน  กี่ค่ํา  เพราะในเดือน 11  .
มันมีตั้ง 4 พฤหัส  ขึ้นก็มีแรมก็มี” 

 “เออ-จริงของครู เสร็จกัน”  ผมอาปากนับคางจนมุมเอาตรง    
น้ีเอง 

 “แมบุญปลูกแกจะมาดูเรื่องของหาย”    เณรชั้วแนะนํา “หมอเถา
พอจะมีทางอื่นจะชวยพยากรณไดไม ฉันเคยเห็นหลวงตาทานใชจับยาม” 
  “ง้ันไดการ”  ผมดีดมือพัวะ  “ไมรูเสียแตแกวาเปนเรื่องของหาย 
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นึกวาจะดูโชคเคราะหมันตองผูกดวง  แมบุญปลูกขึ้นกุฏิมาตั้งแตเม่ือไร” 
เณรเหลือบมองนาฬิกาแมงดาขางฝา แลวตอบแทน  “สักบาย

โมงเศษๆเห็นจะได หมอเถา” 
 

 “วันนี้วันพฤหัส”  ผมนับน้ิวมือไลยาม  “ครุ ภุมมะ สุริชะ ศุกระ  
พุทธะ  บายโมงเศษตกยามพุธ” 

 “พบหรือไมพบจะหมอเถา” แมบุญปลูกรีบซักเพราะกําลังรอนใจ 
 “เด้ียวอยาพึ่งซัก”  ผมวาโฉลกยามคลองปาก  “เสารระวิพุทธา

ยามทั้งนี้นา  แมดูโรคาวาตาย  บอกกลาวจริงบคลาย  แมขาวของหาย
ทายวาจะไดคืนคง”          

สีหนาแมบุญปลูกมีเลือดมีฝาดขึ้นทันทีเม่ือฟงขอความตอนทาย 
“ไดแนไหม  หมอเถาจา”                

ผมกําลังวางมาดหยิบกลักบุหร่ีใบจากจะมวนสูบ  พอไดยินคํา
หมอจาฉุนกึก  กระแทกกลักบุหร่ีกับพ้ืน  กุฏิดังโปก    

“เรียกหมอเฉยๆก็ได  อายคําหมอจาหมอขานี่ขอเสียที  เด๋ียว
เลยไมตองดูกัน” 

 “อุย ขอประทานโทษฉันไมตั้งใจ”  แมบุญปลูกคนมือออนยก 
มือไหวอีกแถมยิ้มแยมจนเห็นฟนทอง  “หายไปไดเจ็ดวันแลวจะหมอเถา  
ฉันจะตามพบทิศไหน  และจะไดคืนเม่ือไหร”    

  

 “ยามเขาบอกวาไดแน”  ผมถูกรุกกระชั้นไมทันตั้งตัวตองน่ิงคิด
อยูครูหน่ึง  “ตัวยามมันตกพุธก็ตองทิศใต  เลขพุธมันเลข  4  ก็ภายใน  
4  วันนี้แหละ”   

ครูกอนไมถนัดทางยามของเกาๆ  จึงไดแตน่ังน่ิงฟงผมทายเปน
พระเอกอยูคนเดียว 



๒๓ 

 “พุธตัวน้ีมันธาตุนํ้า”  ผมจัดแจงพยากรณตอเพราะนึกถึงคําสั่ง
สอนของหลวงตาวาใหอานดาวใหละเอียด “ของหายรายนี้ มันนาจะถูก
ซุกอยูที่โองนํ้า บอนํ้า  แมบุญปลูกลองหาดูอาจพบก็ได” 

“คงไมมีแนๆ จะหมอเถา”  แมบุญปลูกปฎิเสธทันที  ทั้งๆที่
กําลังกลุมแกก็หัวรอคิกคัก  “ไมตองหาใหเสียเวลาเปลาๆ”   

ผมฟงแมบุญปลูกคัดคานเอางายๆ  ซํ้าหัวเราะชักนึกเคืองๆ จึง
ยืนยันม่ันคง “ตองอยูในน้ําแนๆ มันตองมีคนลักเอาไปซอน ถาไมโองนํ้า  
บอนํ้า  ก็ตองคลองหรือแมนํ้า  เอากันวายังไงๆ มันก็ตองอยูในน้ําก็แลวกัน”   

แมบุญปลูกยิ่งหนาเปนหนักขึ้น  หัวรอรวน  “หมอเถาจะที่วาหายนะ  
พ่ีทิดผัวฉันเอง  หายจากบานไปเจ็ดวันแลวไมรูหายไปไหน  ไมไดขาว
เลย  ถึงตองมาดูหมอ” 

 “บะ แลวกัน”  ผมผงะแทบหงายหลังตกนอกชานกุฏิ  รูสึกอาย
จนหนาชาที่พลาดไปถนัดใจ 

ครูกอนนั้นรักษามารยาทครูเกา กัดริมฝปากแนนกลั้นหัวเราะไว
ขางเณรชั่วปลอยกากเต็มสตีมไมยั้ง 

 “อาจเมาตายตกน้ําตกทามีอันตรายหรือลงเรือแพไปกับเพ่ือนฝูง
ก็ได  ควรลองสืบๆดูนะ”  ครูกอนหาทางออกเพื่อชวยกูหนาเพื่อนเอาไว 

 “ครูไมนามาแชงผัวฉันเลย”  แมบุญปลูกแกจัดจานพอตัว  “ถา
อยูในน้ํา 7 วัน อยางหมอเถาวา ปานนี้นาลอยน้ํารูขาวกันทั้งเมืองไป
แลวเรื่องไปเรือก็ไมมีทางเลยครู” 

เณรชั้วที่ลุกไปเช็ดน้ํามูกน้ําตาที่หนาตาง  หันมาเรียก  “แมบุญปลูก 
ดูเหมือนนองสาวที่บานจะมาตาม กระมัง” 

แมบุญปลูกเหลียวมองดูทางประตูนอกชานกุฏิ  สักครูหญิงสาวผิว
สะอาดสะอานหนาตาละมายแมบุญปลูกก็เขาประตู    มานั่งขางๆ   กระซิบ 



๒๔ 

กระซาบกันสองคนพี่นองอยูพักใหญๆ  แมบุญปลูกฟงพยักเพยิด เม่ือแรก
ดูสีหนาปติยินดี  แลวก็เปลี่ยนเปนขาวซีด  เหมือนคนกําลังจะเปนลม 

 “ฉันเห็นจะตองลาหมอทีละ ไมตองดูหมอแลว”  แมบุญปลูก  
หันมายกมือไหวลาผมและครู  สังเกตเห็นนัยนตาแดงๆน้ําตาคลอ 

“อาวทําไมละ  แมบุญปลูก”  ครูถาม 
 “ฉันไดขาวพี่ทิดแลว” 
“พบที่ไหน ยังไง ขอทราบหนอยเถอะ ฉันเองก็อยากรูวายาม

ของหมอผิดหรือถูก” 
“ไมไดพบในน้ําแน”  แมบุญปลูกพูดเสียงเยาะๆ และน่ิงอ้ึงไป 

ครูใหญเหมือนตรึกตรองตัดสินใจ “คนเขามาสงขาววาพี่ทิดไปไดเมียใหม
อยูที่บานดอน เปนสาวรุนเด่็กชื่อนางวารี เลยกกกันอยูที่บานนังเมียเด็ก 

 “อะ นังเมียเด็กนั่นชื่ออะไรนะ”  ผมเอะใจยอนถามทันควัน 
 “ชื่อ นังวารี” 
 “เห็นไมละ” หมอเถา  “วารี มันก็แปลวานํ้า  ยามของหมอถูก

เผ็งเทียวแหละ”    
ตั้งแตคบกันมาหลายป เพ่ิงเห็นครูกอนหัวเราะลงลูกคอเต็มเสียง

วันนี้  จนกระทั่งสองสตรีพ่ีนองลงลับกุฏิไปแลว  ครูกอนหัวเราะไมหยุด  
คอสองคือเณรชั้วหัวเราะจนตัวงอพาดหนาตาง ทําใหผมตองหัวเราะ
ตามไปดวย  



๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎแหงกรรม 
วันนั้นเปนวันพระขึ้น  8 ค่ํา เดือนยี่  อากาศหนาวจัดเชนทุกๆป 

ถึงกระนั้นผมก็ตื่นแตเชาใสบาตร อันเปนกิจวัตรที่ผมทํามาหลายปดีดัก
จนเปนนิสัย  บางทีก็หลายองคบางทีก็องคเดียวสุดแตอัฐฬสจะอํานวย 
อาหารใสบาตรก็มักเปนไขตมไขเค็มยืนพ้ืน  จนชาวบานที่ปากเปราะมัก
ลอผมวา ชาติหนาผมคงไดเกิดเปนพอคาไขแน  ผมมักเอาหูทวนลมเสีย  
ผมคิดตามประสาตาแกโงๆวาทําบุญก็เหมือนฝากออมสิน  ผมตายไป
เปนผีก็จะไดเบิกเอามากินมาใชได  เพราะผมตัวคนเดียวพ่ีนองญาติกา
ไมมี ใครเลาเขานะทําบุญไปให 

พอสัก  8 โมงกวาๆ ผมก็เขาวัดแอบไปนั่งอยูริมประตูทางเขา
โบสถ  ฟงพระทานลงอุโบสถสวดมนตตั้งแตทําวัตรเชาเรื่อยไป  ถาเปน
วันพระขางขึ้น 15  ค่ํา ก็เปนบุญหูไดฟงทานสวดปาฎิโมกข จะไดบุญ
หรือกุศลอะไรผมก็ไมไดคิดจริงจังนัก  เพียงแตไดฟงพระภิกษุทาน  
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สวดมนตพรอมๆกัน ดังกังวาลกระหึ่มในโบสถ มันกองหูกองหัวใจผม    
ทําใหจิตใจชุมชื่นเบิกบานเปนสุขเสียน่ีกระไร เปนความสุกตามประสา
คนแกที่จะหาไดวันพระละครั้ง    

และพอพระทานสวดจบออกจากอุโบสถไปแลว  ผมก็คลานไป
กราบพระประธานองคใหญ  จุดธุปเทียนบูชาทานและอาราธนาศีลและ
รับศีลเองเสร็จ  ผมถือศีล  5  ดวยวิธีน้ีมาทุกวันพระ  ศีลขอ  อทินนา 
ปาณา กาเม สุรา ผมเครงทุกขอมีแตศีลขอ 5 มุสาวาทาเว น่ีแหละ
ลําบากใจอยูทุกวันพระ  มันคอยแตจะพลั้งๆ เผลอๆ อยูรํ่าไปตามนิสัย  
ผมถือศีลไมไดกุศลสงขึ้นสวรรคก็อีตรงศีลขอ  5 น่ีแหละ  ที่จะทําให   
ศีลขาดทุกวันพระ 

พอเสร็จกิจอ่ืนๆผมก็ออกมาลานโบสถ เอาแรงกายทําบุญถวาย
พระ กวาดระเบียงโบสถจนรอบเปนประจํา  เชาวันนี้ก็เชนเดียวกับ    
ทุกวันพระ  ผมกราบพระประธานแลวก็ออกมากวาดลานโบสถ  กวาด
ไปคิดไปวากุศลนั้นเปนของมีจริงเปนจริงไดกะตัวผมเอง  การมาโบสถ
เปนกิจนิจสินนี่เอง  วันพระหนึ่งนานมาแลว ทานเจา คุณเจาอาวาสทาน
เสร็จกิจออกจากโบสถมา  ทักผมดวยเมตตาบอกวา   

“หมอเถาเอย ใจหมอเปนกุศลม่ันคงดี  หมอแกแลวตัวคนเดียว
ไรญาติ ฝากผีไวกับฉันเถอะ เวลาตายฉันจะรับเปนเจาภาพเผาให ไม
ตองเปนหวง” 

ผมกมลงกราบเทาทาน ดีใจดังไดสมบัติพระศรีอารยก็ไมปาน 
เพราะเหตุน้ีแหละอดมั่งอ่ิมม่ังผมก็ไมคอยจะทุกขรอนเทาไร  จะทุกข  
อยูนิดๆ ก็ตรงที่กลัววาทานเจาคุณจะเกิดมรณภาพไปกอนผมละก็   
เปนกรรมของเถา แน !     

กําลังกวาดลานโบสถเพลนิคิดเพลินนึกอ่ิมอกอ่ิมใจอยู     ก็ตอง 



๒๗ 

สะดุงสุดตัว  เพราะมีคนสะกิดบั้นเอวขางหลัง   
“บะเลนพิเรนอะไรกัน ตกกะใจ”  ผมจองหนาคนสะกิดนึกฉุนคิด

วาถาวันน้ีไมใชวันพระจะดาในใจใหแหลกทีเดียว “จะทักทายใหสุม    
ใหเสียงซักหนอยก็ไมได มาเงียบๆ ยังกะอายโจร” 

 “ก็โจรนะซี ฉันละ”  ชายรางเล็กที่ยืนคูกับชายรางใหญกํายํา   
รับสมอางสีหนาทะเลนยิ้มระร่ืน  “บะ ลุงน่ีเสนตื้นพิลึก สะกิดหนอยเดียว 
เตนยังกะหนังตะลุง” 

ผมพิจารณาดูชายสองคนที่ยืนอยูตรงหนา  ชายหนึ่งกํายําล่ําสัน 
หนาเขมดูเปนคนจริงจัง อายุอานามราว30 แตงเน้ือแตงตัวทะมัดทะแมง 
แววตากลาจนผมไมอยากสบสายตา อีกคนหนึ่งเปนคนรางเล็กเกร็งอายุ
นอยกวา สงาราศรีดูแคชั้นลูกกะโล  และดูเปนคนแปลกหนาไมใช      
คนเมืองนี้ทั้งคู  จึงบอกชื่อเรียงนามของผม   

“ฉันชื่อหมอเถา  พอสองคนนี้มีธุระอะไรกะฉันรึ” 
“เถาอะไรนะลุง”  จาคนตัวเล็กสอดปากถาม 
 “เถาวัลย หรือจะวาเถาวัลยเปรียงก็ยังได  เพราะฉันเปนหมอ

ยาไทย” 
“ออ-นึกวา เถาคัน”  เจาคนตัวเล็กปากอยูไมสุขสัพยอกใหเจ็บ  

ผมเหลียวดูรอบๆตัวเอง มันหางกุฏิพระไกล แมเกิดอะไร ตะโกน     
เรียกคนชวยก็คงไมมีใครไดยิน เลยตองเปนคนอารมณเย็น เฉยไว   

พอดีเจาผูชายคนตัวใหญสะกิดหามเพื่อนใหน่ิง และยกมือไหว
นอบนอม “ขอโทษ พอลุง รูจักกุฏิหลวงตาชื้นไม  ฉันอยากพบทานสัก
หนอย” 
  “ถาเปนหลวงตาชื้นโหรละก็รูจักแน”  ผมนึกชอบใจเจาหมอตัว
ใหญที่รูจักเด็กรูจักผูใหญ   “หลวงตาเปนอาจารยของฉันเอง กุฏิทานไม 
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ไกลจากที่น่ีเทาใดหรอก พาไปพบก็ยังไหว” 
“ถาเมตตาพาไป ฉันก็ขอขอบพระคุณพอลุง”  เขายกมือไหวอีก 
ผมมาเจอคนมือออนปากออนเขาก็เลยใจออน ขมีขมันอาสา

วางมือจากงานออกเดินนําหนาลัดเลาะตนโพธิ์ใหญทายวัดมากุฏิหลวงตาชื้น 
พอกาวขึ้นกุฏิเห็นหลวงตากําลังฉันเพล ก็นึกออกวาอีตอนกวาดวัดไดยิน
เสียงกลองเพล และแปลกใจที่เห็นครูกอนนั่งอยูกับหลวงตา    

ผมจัดแจงบอกเจาสองคนใหน่ังคอยที่ระเบียงหอฉัน คอยหลวงตา
ทานฉันเพลเสียกอน ตัวผมเองก็เขาไปกราบหลวงตา 

ครูกอนหันมาเห็นก็ทัก “อาวหมอเถา - ไหงมาแตเพล ตั้งใจวา
บายๆจะแวะไปชวนอยู” 

 “พอสองคนโนน เขาขอใหพามาหาหลวงตา”  ผมบุยปากไปที่
สองคนแปลกหนาที่น่ังคอยอยูหางๆ  ”ครูละ” 

“การดรถไฟ เขาเอาชมภูมาเหมี่ยวมาจากกรุงเทพฯมาฝาก ก็
เลยคิดถึงหลวงตา เลยเอามาถวายเพล”   

หลวงตาชื้นหันมาทักทายปราศรัยผม 2-3 คํา และปรายตาดู  
เจาสองคนนั่น แลวก็ลงมือฉันตอไปจนเสร็จ  เม่ือเณรชั้วยกสํารับออก  
ไปแลว ทานก็จุดบุหร่ีเอกเขนกพิงหมอนขวานตามสบาย จิบนํ้าชานิ่ง  
อยูสักพักใหญๆ แลวทานก็กวักมือเรียกเจาสองคนที่นั่งอยูระเบียงหอฉัน
ใหมาหา 

เจาคนตัวใหญซุบซิบอยูครูหน่ึง เจาคนตัวเล็กยกมือไหวมาทาง
หลวงตา แลวก็ถอยลงจากกุฏิไป แลวเจาคนตัวใหญก็เขามาคุกเขา
กราบหลวงตา 

 “มีธุระอะไรหรือพอวาไปไมตองเกรงใจ”  หลวงตาทักเสียง
เรียบๆ แสดงความเมตตากรุณา 



๒๙ 

 
“ผมมีทุกขในใจเหลือเกิน”  มือที่กราบยังคงพนมอยูที่อกแสดง

ความเคารพ  “อยากจะใหหลวงตาตรวจดูดวงชะตาสักหนอย เม่ือไรมัน
จะพนเคราะห” 

“จําวันเดือนป และเวลาเกิดไดไมละ” 
“ไดคะรับ ผมเกิดวันเสาร ขึ้น 6  เดือน7 ปมะเส็ง เวลาตีสี่ครึ่ง” 
หลวงตาพยักหนาและซักถามตอ “ตีสี่ครึ่ง ของคืนวันเสารและ  

รุงเชาเปนวันอาทิตยยังง้ันรึ” 
 “คะรับ-หลวงตา” 
หลวงตาควาปูมโหรที่อยูขางๆมาเปดๆ “ ออตรงกับวันที่ 31 

พฤษภาคม พ.ศ. 2484  แลวทานก็ลุกขึ้นนั่งหยิบกระดานโหรลงดาว  
ลงเดือนวางลัคนา เสร็จแลวทานก็กมหนาลงพิจารณาอยางพินิจพิเคราะห
อยูนานสักครูใหญ แลวทานกลับหันไปรินน้ําชามาจิบเงียบๆไมพูดวา
กระไร เปนกิริยาแปลกที่ผมและครูกอนฉงนใจ  เพราะไมเคยเห็นทาน
ปฎิบัติดังน้ีมากอน”   

เห็นนิ่งอยูนานผมอดรนทนไมไดก็ถามทาน   
“ดวงชะตาเขาเปนอยางไรครับ หลวงตา” 
หลวงตาเหลือบดูผมแวบหนึ่ง แลวก็มองดูหนาเจาชะตาหนุม

ใหญอยางพนิิจพิเคราะหเหมือนจะอานหัวใจ    
“ฉันวา ดวงนี้จะมาหาพระผิดกุฏิเสียแลวกระมัง”  หลวงตาพูด

เร่ือยๆ  “มันควรจะไปหาพระที่เปนอาจารยขลังๆรดน้ํามนตสะเดาะ
เคราะห หรือขอของดีคุมตัว ไมใชมาหาพระหมอดู”    

ผมสังเกตวาเจาหมอนั่นสะดุงจนเห็นชัด 
  “ไมผิดหรอกคะรับหลวงตา ผมตั้งใจมาหาหลวงตาจริงๆ”   



๓๐ 

  เขาวาเสียงหนักแนนเด็ดเดี่ยว “ผมอยากจะรูวามีเคราะหถึงเปน
ถึงตายหรือไมในระยะนี้” 

 “เม่ือตั้งใจมาอาตมาก็ตองสนองศรัทธาตามกําลัง”  สายตาทาน
ยังจับใบหนาอยูไมวางตา  “ตอบฉันกอนวา พอเปนคนจังหวัดไหน คง
ไมใชคนพื้นนี้แน 

เขานิ่งตรึกตรองกอนตอบอยูครูหน่ึง  “ผมเปนคนสุพรรณครับ” 
 “ออ”  หลวงตาชื้นพยักหนา “อายเรื่องราวของชีวิตก็พอจะรูๆ 

เคาอยูละ  ถาแตเจาตัวจะปดๆบังๆไมอยากใหใครรูอาตมาก็จะทายให
แตเพียงวา อายเรื่องที่หนักอกหนักใจเปนทุกขอยูน่ีนะ มันยังไมเกิดขึ้น
หรอกในระยะ  3  เดือนนี้ แตมันมีขอแมอยู…”   

 “ขอแมอะไรคะรับหลวงตา  จะบนบาลศาลกลาว หรือสะเดาะห
เคราะหอะไรผมยอมทั้งน้ัน”  เขารีบรับคํารวดเร็วดีอกดีใจ 

 “ไมใชยังง้ัน”  หลวงตาโบกมือ  “เม่ือจะพูดขอแมมันก็ตอง   
พูดกันละเอียด มันก็จะกลายเปนเปดโปงเรื่องที่เจาจะปดไป มันผิด
มารยาทสงฆ มันพูดยาก”    

 “สําหรับหลวงตาผมไมปดหรอก…แต”  เขามองมาทางผมและ
ครูกอน 

หลวงตารูนัยในกิริยาวาไมไวใจจึงรับรองวา “หมอเถากับครูกอน
เปนศิษยอาตมา ไวใจได มีศีลธรรมเหมือนพระเหมือนกัน เพียงแตวา
ไมไดนุงเหลืองหมเหลืองเทานั้น” 

 “ถาหลวงตารับรองผมก็ไวใจ”  เขาตัดสินใจเด็ดเดี่ยว เพราะ
อยากรูชะตาชีวิตของตนเองใหละเอียดถี่ถวน ตัวผมเปน…..”     

“หยุดกอนอยาเพิ่งเลา” หลวงตารีบชิงหาม“ขอบใจพอที่เชื่อหนา
อาตมา น่ิงๆ ฟงอาตมาก็แลวกัน ถาผิดก็คอยทวงวาผิดไมตองเกรงใจ 



๓๑ 

ขอเอาดวงสอนศิษยสองคนนี่สักหนอย” 
หลวงตาชื้นเลื่อนกระดานโหรเขามาใกล ผมและครูกอนกระเถิบ

เขาไปจนติด เพ่ือจะดูใหถนัด รูสึกตื่นเตนแปลกใจสงสัยสับสนไปหมด  
หลวงตาทานชี้ใหดู 

“หมอกะครูดูใหดีพ้ืนดวงเขาเปนอยางไรเสียกอน” 
ผมมองปราดดูลัคนา เห็นเสารกุมก็ไดชองจะพยากรณอวดภูมิ

โหรกับคนแปลกหนา จึงรีบทายเพราะถาขืนชา เด๋ียวครูกอนแกจะควา
เอาไปกินเสียกอน 

“คนเกิดวันเสาร เสารกุมลัคนมักดื้อ” 
“เออแนะ หมอเถา..”  หลวงตาพูดยิ้มๆ  “ทายยังกะหมอจีนเขาทาย” 
เห็นทานพูดทิ้งทายแลวน่ิง ผมคิดวาทานชมก็เลยซักตอ “เขาทาย

วาไงครับหลวงตา” 
“เขาทายวา ม่ัว เหล็ก ๆ หลู หลาน ไม  ซ่ัวโพ ซ่ัวแม” 
ผมหนารอนฉาเพราะความอาย ไดแตหัวเราะแหะๆ กลบเกลื่อน

และนึกรักครูกอนที่มิไดพลอยหัวเราะเยาะเพียงแตยิ้มอยูในหนา 
“หลวงตาทายดีกวาครับ”  ครูกอนวา “ผมกะหมอเถายังออนหัด

ทายทีไรมันออกมาทั้งทอนยังกะดุนฟน” 
 “เอาดูใหดี”  หลวงตาชี้เสารที่กุมลัคน  “มันทายไดหลายแง  

เสารเขามาจากเรือนกัมมะ ถากุมลัคน  ไดตําแหนงดี ๆ ก็ทายวาเปนคน
เอางานเอาการ น่ีเสารเปนนิจก็ตองทายวาเรื่องการงานไมมีนํ้าอดน้ําทน 
ทําการสิ่งใดพักเดียวก็เลิก”     

“พอผมมีนาอยูมาก” หนุมใหญออกตัว  “แตมีลูกจางทําอยู และ
แบงใหเขาถือทํา  ผมก็เลยไมคอยไดลงนา” 

“เออวะ พอเองเปนคนดี แมเอ็งมีสมบัติเกามา     พอก็ชวยขยัน 



๓๒ 



๓๓ 

ทํามาหากินสรางฐานะจนเปนปกแผนมีหนามีตา กับลูกใครๆ เขาก็วา
เอ็งเปนลูกเศรษฐี” 

เจาหนุมอาปากหวอแปลกใจ “จริง คะรับ”     
 “หลวงตาทายยังกับรูจักเหลากอเขามากอน” ผมยังกมหนามองดู

ดวงจับดาวตามรอยไมทัน 
“วะ ก็ดวงมันบอกยังง้ันจริงๆ”   หลวงตาชี้ที่เรือนพันธุ “เรือนแม 

เจาเรือนเปนเกษตร แมเขาก็มีฐานะเปนปกแผน เจาเรือนศุภะคือพฤหัส
ตัวพอมันกดุมภะ เจาเรือนก็เปนเกษตร ทั้งพอทั้งแมมันโยคหนากัน 
และพอแม พฤหัส จันทร ก็เปนดาวคูธาตุกัน มันบอกอยางอาตมา   
ทายไหม ดูเอา” 

หลวงตาแนะดาวผมกะครูกอนรองออ มองเห็นเปนฉากๆใสแจว  
“จริงครับหลวงตา” 

“ตองดูตรงที่มันคัน”  หลวงตาวาแลวก็รินน้ําชาดื่มกลั้วคอ ตายัง
จับอยูที่กระดาน “วาทางทักษา ตัวกาลกิณีมันก็พุธสหัชชะเพ่ือนฝูง
น่ันเอง  เพ่ือนเลวเพื่อนชั่วก็พอทําเนา ตนุเศษคือจิตใจ  ตัวเองมันก็ตก
พุธกาลกิณีไปดวย  แสดงวาตัวเรานี้มันใฝชั่ว เห็นดีงามตามเพื่อนชั่วๆ
ไปกะเขาดวย หันมาดูตนุลัคนคือตัวตนของตนซิ มาอยูเรือนราหูเรือนเดช  
ราหูตัวเจาเรือนมันมาอยูภพอริเรือนกาลกิณีเขาอีก วะ ตัวราหูมันตัวลุม
หลง นักเลง เปนเดช ตัวเราประพฤตินักเลงขนาดคนกลัวทีเดียว  ติดอริ
มันก็ตัวเราเดือดรอนมีเรื่องไมหยุด  แลวไมใชเร่ืองดีเสียดวย เพราะมัน
ติดอริเรือนกาลกิณี  ดูเสารที่กุมลัคนก็คือบริวารมันลอมหนาหลัง       
ยิ่งเสารไดคูมิตรกะราหูเรือนอริเขาดวย ทั้งเพ่ือนทั้งบริวารมันจะจูงมือ
ตัวเราลงเหวเสียนะนา”        

ทั้งผมทั้งครูกอนฟงหลวงตาอานดวงอยางกับอานเรื่องพระอภัย 



๓๔ 

มันคลองจองเปนเรื่องเปนราวสนุกสนาน สวนตัวเจาชะตานั่งกมหนานิ่ง
ไมเถียงสักคํา 

“วายังไงเจาหนุม”  หลวงตาเงยหนาจากกระดานโหรถาม  “ถา
มันไมถูกไมจริงอยางอาตมาวา ก็ขอใหคานไดอยาปลอยใหคนแกเพอเจอ
ผิดๆ เขารกเขาพงไป เพราะอีตอนตอไปน้ีแหละมันสําคัญที่เปนที่ตาย
ทีเดียว” 

เจาหนุมรางใหญเงยหนาแววตาสลดเหมือนคนสํานึกตัว ยกมือ
พนมทวมหัว  “จริงอยางหลวงตาวาทุกอยาง ผมมันคนรักเพื่อน ดีชั่ว   
ไมใครไดนึก  พอมันเกิดแลวเปนแลวถึงไดคิด  แมตองรองไหเพราะผม
บอยๆ พอก็ตองวิ่งเอาเงินทําขวัญเขาใหเร่ืองมันเงียบหลายตอหลายราย” 

หลวงตานิ่งอ้ึงครางอืออยูในคอ ผมและครูกอนพลอยตื้นตันใจ 
เม่ือนึกถึงหัวอกพอแม เลยพลอยน่ังนิ่งพูดอะไรไมออก ตางคนตางนิ่ง
คิดกันไปหลายสถาน  หลวงตาทานก็คงคิดอยางสงฆปลงกรรมของสัตว  
เจาตัวอาจคิดเสียใจในความมัวเมาหลงผิด     

น่ิงกันอยูนานจนกระทั่งหลวงตาชื้นทานกระแอมเบาๆ  “หมอดู
หมอยาก็ครือกัน อานดวงเหมือนอานโรคเขา เพ่ือจะไดหาทางบําบัด 
รักษา ขอสําคัญอยาอายหมอเทานั้น” 

 “เชิญหลวงตาเถอะคะรับ ผมเคารพหลวงตาเหมือนปูยาตายาย 
จะไมปดบังเลย” 

 “หมอเถากะครูดูใหดีนะตรงนี้สําคัญ”  หลวงตาชื้นทานกรีดนิ้ว
วนรอบๆดวงบนกระดานโหรตรงหนา “น่ีก็ปกุนอายุยางเขา 31 ตกภมิูศกุร
อังคารมนตรีเดิมเปนศรี ราหูเดชเดิมเปนกาลกิณี ตัวราหูขณะนี้จรอยู    
ภพกัมมะเรือนเสารคูมิตร ตัวเสารเจาเรือนไปอยูกดุมภะแสดงวาเจาตัว
ไดทําการอยางหนึ่งรวมกับเพ่ือนเพ่ือไดเงินมา และราหูน้ีเปนอริเดิมและ



๓๕ 

เปนกาลกิณี  การกระทํานั้นเปนเรื่องชั่ว และเปนเหตุใหเดือดรอน  
เหลียวดูอังคารตัวตนุลัคนเขาเรือนวินาสน  ตัวเองตองหลบๆ ซอนๆ 
หนีหัวซุกหัวซุน เม่ืออังคารเปนศรีมันถึงหนีเอาตัวรอดมาได” 

หลวงตาชื้นหยุดเวนระยะหายใจ จองหนาผูชายที่อยูตรงหนาที่
ไมยอมสบตา  แลวทานก็ถอนหายใจดังฮือ   

“ขาขอพูดตรงๆ อายหนุมเอย เอ็งประพฤติเปนโจรปลนเขา  
และหนีกฎหมายบานเมืองมา มาดูดวงชะตาวาจะหนีรอดหรือไม” 

เจาหนุมรางใหญขยับตัวลูกขึ้นนั่งทันควัน ทั้งผมและครูกอนใจ
หายวาบ เพียงคําทํานายตรงๆ   ของหลวงตาก็ตกใจพออยูแลว เห็นที
ทาเจาหนุมโจรผลุดลุกขึ้นนั่ง ก็ตกใจแทบสิ้นสติตะลึงตัวแข็งอยูกับที่กลวั
หลวงตาถูกทําราย 

แต เจาหนุมโจรพนมมือซบหนาลงกราบแทบเทาหลวงตา เปน
ลักษณะเสือสิ้นฤทธิ์  เสียงพูดรับสารภาพเครือๆ บอกความรูสึกในหัวใจ 

 “หลวงตาเทวดาดูเหมือนตาเห็น เปนความจริงอยางหลวงตาวา
ทุกอยาง ผมปลนเขามาแตสุพรรณฆาเจาทรัพยตาย ทรัพยสินผมไมได
หวังแตมันเปนเรื่องแคนกัน  ผมมันเห็นกงจักรเปนดอกบัว กําลังเมาเหลา
ไมทันคิดหนาคิดหลัง ผิดแลวจึงไดคิดมันก็สายเสียแลว ชวยผมดวยเถิด 
ทําอยางไรจึงจะเอาตัวรอดไปได  ผมอยากมีโอกาสกลับตัวสักครั้ง 
แมแตจะบนตัวบวชก็ยอมทั้งสิ้น” 

หลวงตายกมือลูบหัวแลวพยุงใหเงยขึ้น “ขารูตั้งแตผูกดวงเสร็จ
ถึงไดถามวามาหาพระรดน้ํามนตสะเดาะหเคราะหหรือมาหาพระหมอดู” 
  ผมโลงใจที่เหตุรายกลายเปนดีไปแล็วก็จริง  แตพอนึกถึงคําพูด
พลอยปากที่ผมพูดที่ขางโบสถวาเปนอายโจร เลยชักคิดหวาดๆไมกลา
มองสบนัยนตา 



๓๖ 

 
  “หนทางเอ็งมันสั้นเต็มที”  หลวงตาชื้นกมหนาลงตรวจดวงอยาง
ตั้งอกตั้งใจ “พฤหัสเจาเรือนศุภะพอเอ็งซ่ึงเปนมนตรีก็ตกมรณะเสียแลว 
เขาคงจนปญญาจะวิ่งเตนชวยได เรื่องมันตองพ่ึงตัวเองเอา แตขาประกัน
ไดวาในปน้ีเอ็งเอาตัวรอดไมถูกจับแน  แตตองรับสัจจะเสียกอน” 

“ผมยอมรับคะรับ” 
“ขอหน่ึงเอ็งตองไมประพฤติเปนโจรตอไปอีก  ขอสองเอ็งตองไม

กลับคืนถิ่นเดิม ถารับไดขาก็ประกันไดอยางวา  แตอายที่จะตลอด   
ลอดฝงไปตลอดนั้นมันไมได  กอกรรมไวผลกรรมมันยอมเกิดยอมสนอง
ตามกฎแหงกรรมมันหนียาก  ดูแตพระโมคคัลลานมหาเถรสาวกพระพุทธองค
สําเร็จอรหัตนมีฤทธิ์เดชบารมียังตองรับกรรมใหโจรฆาตาย กระดูกปน
เปนเมล็ดงา” 

เจาหนุมรางใหญกมลงกราบรับสัจจะม่ันคง  เจาเพื่อนรางเล็กที่
ใชลงไปดูตนทางนอกกุฏิเมียงๆเขามากระซิบเบาๆ    

“ตกบายไดเวลารถจะออกแลว” 
เจาหนุมรางใหญพยักหนารับรูแลวหันมาบอกลาหลวงตาชื้น  

“ผมจะลองลงใตหลบไปใหไกล หางานหาการทําตั้งหลักฐานหาแดนตาย
เอาใหม” 

 “เออ ไปเถอะ ขอใหรอดพนภัย อันทั้งปวง”  หลวงตาทานใหพร
ดวยใจจริง 

“ผมอยากกราบขอของดีหลวงตาติดตัวไวคุมกันอันตรายบาง”  
  “ลูกหลานเอย อายของดีมันคุมตัวสูความดีไมได เอ็งจําคําหลวงตา
ไว ความดีมันคุมตัวไดตลอดชีวิต   อยูที่ไหนเอ็งทําแตความดีไวเถอะ 
คุมหัวไดยิ่งกวาเอ็งแขวนของดีมากนัก” 



๓๗ 

 
  พอเจาคนรับพรเทศนโปรดของหลวงตากมลงกราบลา  หลวงตา
ทานก็ยึดขอมือไวอีกบอกวา  “เอ็งเขาวัดพบพระทั้งที เอาธรรมะติดตัว
ไปม่ัง น่ีแหละของดีจําใสใจไวเถอะ” 
 

      อันทางธรรมถูกถวนเปนถองแท ตามกระแสตองพินิจจึงคิดเห็น 
ธรรมบทมีกําหนดเปนกฎเกณฑ       เรื่องกรรมเวรที่ไดสรางแตปางบรรพ 
เรื่องกรรมดีกรรมชั่วติดตัวตน       ใหทุกขทนดลสุขเกษมสันต 
ไมเลือกหนาขาเจาลวนเทากัน          ตางผูกพันผลกรรมที่ทํามา 
      ทิฎฐธมฺมเวทนิยกมฺม น้ัน        เกิดโดยพลันสนองทันชัณษา 
ทั้งบาปบุญปจจุบันเห็นทันตา           ตามชะตาบารมีวิถีกรรม 
      อุปฺปชชเวทนิยกมฺม               จะนอมนําชูชปุอุปถัมภ 
ในชาติน้ีเบี่ยงบายไมกลายกล้ํา         มุงกระทําในชาติหนาบัญชาชนม 
      อัปราปรเวทนิยกมฺม               จองประจําไมรุนแรงแสดงผล 
ตอหลายชาติอาจจะเนาวเขาผจญ     ติดตามตนจนบรรลุอนุกุล 
      อโหสิกมฺมไมซํ้าไมค้ําจุน          ทั้งแรงบุญแรงบาปก็สาบสูญ 
ไมกอกรรมนําชีวาใหอาดูร               ไมเพ่ิมพูนความสุขทุกประการ 
      กรรมลิขิตมิใชฤทธิ์ของเทวา       ชี้บัญชาชีวันดังบรรหาร 
เปนกรรมเกาเราเองแตเพรงกาล       ดลบันดาลโทษทัณฑนิรันดร 
อันบุญกรรมนําชะตาอนาคต            มิไดจดลงบัญชีมีอักษร 
ทั้งคุณโทษไมมีโจทกแจงอุทธรณ      กรรมมันซอนอยูในทรวงดวงกมล 
สุดล้ําเหลือเน้ือกรรมที่จําแนก           ลวนผิดแผกแตกตางในทางผล 
กาลกําเนิดจะบังเกิดแกชีพชนม          ตามยุบลเที่ยงแทกระแสความ 



๓๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั้งชื่อเด็ก 
ยางเขาเดือน ๗ มาจนจะเขาขางแรม ฝนประจําฤดูการขาดหายไป

รวมเดือน บนทองฟาวางไมมีเคาเมฆเคาฝนใหเห็น อากาศรอนอบอาว
ไปทุกหนทุกแหง ราวกับฤดูรอนตอนสงกรานตไมผิด   

ถนนสายเดียวจากตัวเมืองผานตลาดและหมูบานออกไปสูทุงนา
ยาวสุดตา ไมรถราหรือผูคนสัญจรดวยเปนเวลายายแดดจัด ตรงทาง
แยกจะเขาสูวัดเปนละเมาะไมรม หญิงหน่ึงหนาตาสวยสะอาดหมดจดอุม
ทารกนอยแนบอกหลบแดดแฝงเงาไมมาตามริมทาง กิริยาดูรอนรน
หวาดหวั่นเหมือนนางเนื้อระแวงภัย พอถึงทางแยกก็มุงหนาเขาสูวัดแวะ
ตามมาตลอดทางจนถึงกุฏิที่มีตนมะยมคูหนาประตูเปนที่สังเกต ก็รีบรุด
ขึ้นกุฏิโดยไมลังเล 

หลวงตาชื้นเอกเขนกประจําที่อยูหนาพาไลหองเชนทุกวัน เสียง
ประตูชานกุฏิเปด เหลียวมองเห็นหญิงสาวอุมลูกทรุดตัวลงนั่งไหวแตไกล 
ยกมือปองดูก็จําไมไดวาเปนใคร จึงหันมาทางแขกที่น่ังอยูดวย 



๓๙ 

 
“ครูกอนตาดีๆ ชวยดูทีหรือมันลูกใครหลานใครกัน”   
ครูกอนซึ่งมานั่งคอยหมอเถาแตบายและยังไมพบกัน พลอย

ปองมือตามหลวงตาดูม่ัง  “ผูหญิงครับหลวงตา” 
 “ทุด…”หลวงตาชื้นทั้งฉิวทั้งขํา  “ลูกกะตาฉันก็มี ถึงจะแกชรา 

7o เศษ ก็พอรูหรอกวะวาผูหญิงผูชาย ไมถามใหมันเสียเวลา  อยากรูวา
มันใครกัน  ครูรูจักหรือเปลา” 

“คนแปลกหนาครับหลวงตา ดูจะไมใชคนบานเรา”  ครูกอนตอบ 
ตายังเพงอยู แลวกวักมือเรียก  “เขามาซีแมหนู มีธุระอะไรก็เขามาใกลๆ 
น่ีเถอะ 

หญิงสาววัยยี่สิบเศษลุกเดินผานชานกุฏิเขามานั่งพับเพียบ
เรียบรอย วางลูกที่แนบออกลงหมอบกราบนอบนอมใกลๆเทาหลวงตาที่
เหยียดอยู  จนหลวงตากระดากตองหดเทาหนี   

“หนูขอกราบเทาหลวงตา” 
“เออ ไหวพระแมคุณจําเริญ ๆ เถอะ”  หลวงตายกมือรับไหว  

แตก็ยังนึกไมออกวาลูกหลานใครที่รูจักมากอนหรือเปลา  ยังไมทันได
พูดจาไตถาม ก็ไดยินเสียงเถิดเทิงกลองยาวแววหางๆ  จนกระทั่งใกลกุฏิ
และมาหยุดอยูหนากุฏิ  เสียงกลองเสียงฉาบดังจนกระทั่งจะพูดกันไมได
ยิน ซํ้าเสียงไชโยโหฮ้ิวดังลั่นแสบแกวหู 

หลวงตาชื้นมองหนาครูกอนเหมือนจะถามวามันอะไรกัน จะวา
เปนขบวนแหบวชนาคก็ผิดสังเกตที่มาเลนกันอยูนอกโบสถ จะแหอ่ืนใด
ก็มองไมเห็น ครูกอนขยับตัวจะลุกขึ้นเปดประตูก็พอดี ชายรูปรางทวม
สูงใหญเปดประตูผลัวะเขามา เสื้อผาเปยกปอนตลอดตัว หนาประแปง 
ลายไปทั้งหนา   



๔๐ 

 
ครูกอนเพงถนัดก็จําไดหัวเราะกาก    
“บะ…บะ…หมอเถา วันน้ีเกิดรอนจัดหรือไง ถึงแตงหนาแตงตา

พิกล ชะๆยังมีขบวนแหมาสงเสียดวย”     
หมอเถาหัวเราะเอามือลูบหนาลบรอยประแปงออกเขามากราบ

หลวงตา ซ่ึงทานก็ตะลึงอยู 
“เขาไปขอฤกษแหนางแมว ฝนฟามันแลงเหลือเกิน พืชผลในไร

เสียหายหมด ก็เลยตองรวมขบวนแหนางแมวมากับเขาดวย” 
“แหใหมันเสียเวลา”  หลวงตาชื้นวา  “อีกวันสองวันก็จะเขา

เดือน 8 แลวพอยางขางแรมเขาพรรษาฝนมันก็ตก” 
หมอเถาเหลือบดูหญิงสาวแขกของหลวงตาที่น่ังอยูขางๆ นึกชม

ในใจตามประสาผูชายวาเธอเปนคนสวยคนหนึ่ง   
”แมหนูมาธุระอะไรหรือจะ”   
“หนูจะมารบกวนหลวงตาทานสักหนอย” เธอวา   
“เออ ลืมไป” หลวงตาพยักหนา “มัวหนวกหูไอเสียงเถิดเทิงแห

หมอเถาเลยลืมถามวามาทําไร มีอะไรวาไปแมหนูไมตองเกรงใจ”    
“หนูอยากจะมาขอชื่อลูกชายเจาคะ” 
“ออไดซิเปนไรไป”  หลวงตาเอานิ้วจ้ิมหนาผากเด็ดสัพยอก 

“หนาตามันนารักดีเจาหนู  แตขาสงสัยวานังแมมันจะมีทุกขหัวใจ
มากกวาเรื่องชื่อลูก”   

คําทายของหลวงตา ทําใหแมลูกออนสะดุงหลบตา ทั้งหมอเถา
และครูกอนรูสึกสะกิดใจคําหลวงตาชื้นที่มีนัยชวนใหคิด   

“แมหนูมีทุกขมีรอนอะไรก็บอกหลวงตาทานเถอะ”  หมอเถาพูด
นํ้าเสียงปลอบโยนแสดงเมตตา 



๔๑ 

 “อายความทุกขนะมันทวมหัวใจหนูทีเดียว” เธอพูดเสียงเครือ
นํ้าตาคลอ 

หลวงตารีบพูดขึ้นกอน “ดวงยามมันบอกวา เปนเรื่องผัวเรื่องเมีย 
มันจะเลิกรางแตกแยกกัน”   

เจาตัวสะอ้ืนฮักแลวปลอยโฮหมดอาย “ใชเจาคะ ผัวเขาจะทิ้ง
อิฉัน” 

ทั้งผมทั้งครูกอนตกตะลึงอาปากคาง  ที่หลวงตาทานทาย
เหมือนปาฏิหารย ทั้งๆที่มิไดผูกดวงผูกดาวแตสักอยาง ผมและครูกอน
ขณะน้ีคิดตรงกันอยูอยางหนึ่ง ก็คืออยากรูวาหลวงตาทานเอาอะไรทาย
เชนนั้น แตไมกลาถามขึ้นมาขณะนี้เพราะเกรงใจทานอยู จึงสบตากัน
เหมือนถามกันเองอยูเงียบๆ 
 หลวงตาเหมือนจะรูใจเราทั้งสองคน ทานพูดลอยๆเปนปริศนา
บอกใบ 
 “ยามแมหนูเขามาเปนยามศุกร วันนี้ศุกรมันเดินเปนมรณะแก
จันทร  มันก็เรื่องศุกร ความรักความใคร มรณะมันแตกแยกสูญเสียนะซี  
และวันนี้วันพุธ ศุกรเปนมูละ  ถาเปนนกก็ออกจากรังแลวไมกลับคืน
เรือนแน  หมอกะครูทําหนาตกอกตกใจไปได” 
  “ขอรับ เปนพระเดชพระคุณที่สุด” ทั้งผมทั้งครูกอนพนมมือ
รับคํา  ในใจผมยังคิดไมแจมแจง 
 หลวงตาจึงพูดตอไปอีก “ธรรมดาริเปนหมอดู พอเห็นหนาเขา
มันก็ตองพิจารณายามดวงดาวประจําวัน เพ่ือเปนทางรูวาเขามาเรื่องอะไร 
รายหรือดี มัวแตน่ังซักนั่งถามเรื่องราวมันก็ไมใชหมอดู เปนหมอถาม” 
  “เรื่องตัวยามเขาดวงดาวหลวงตายังไมเคยสอนพวกกระผมเลย”  
ครูกอนยิ้มประจบ  “แตคําที่หลวงตาชี้แจงเม่ือกี้ผมพอมองเห็นเคาบางแลว 



๔๒ 

 ผมนึกอิจฉาครูกอนเสียจริงๆที่หมอมีความคิดปราดเปรื่องวองไว 
เขาใจอะไรดูงายดายผิดกะผม จะไดอะไรสักทีก็ตองไปนั่งทองนอนทอง 
เปนวันเปนคืน  อายคนเราเรียนกะไมไดเลาเรียนมันผิดกันตรงนี้เอง   
 “เขาเรียก กาลชะตาทางจันทรคติ เอาไววันประหัส เอาดอกไม
ธูปเทียนมาทั้งสองคนฉันจะสอนให”  หลวงตาพยักหนาและใหโอวาท 
“เปนหมอดูจะรูแตดาวเดือนอยางเดียวไมได  มันตองเรียนรูรอบตัว
สารพัดจึงจะเอาตัวรอด”  หลวงตาทานหันมาทางหญิงสาวที่กําลังเช็ด
นํ้าตา   
 “แมหนูเปนคนที่ไหน ถึงไดหอบลูกฝาแดดมาหาอาตมาถึงน่ี” 
 “หนูเปนคนราชบุรี มาไดสามีอยูที่น่ีเม่ือปที่แลวเจาคะ” 
 “เออ มันก็ยังเปนขาวใหมปลามัน มีลูกมีเตาดวยกันมันนาจะมี
ความสุขประสาผัวๆเมียๆ ทําไมจะมาทิ้งขวางกันเสียละแมหนู” 
 “มันเรื่องเวรเรื่องกรรมเจาคะ ก็เพราะเร่ืองลูกนี่แหละ”  นํ้าตา  
ที่เหือดแหงแลวกลับพรูนองแกมออกมาอีก สาวแมลูกออนก็เริ่มเลาเรื่อง
แตตน   
 “หนูเปนเด็กราชบุรี กําพราพอแมมาแตเล็กๆ พอจําความไดก็
อาศัยอยูกับคนอื่นเรื่อยมา อดบางอ่ิมบางมาตลอด พอตอนอายุ 15-16  
ก็ยิ่งลําบากหนักขึ้น พอจะไดที่อยูที่กินมีความสุขก็ตองเปลี่ยนที่โยกยาย
จนแทบจะจําไมไดวาเคยอาศัยอยูกับใครมาบาง  ใครๆเขาวาเกิดเปนผูหญิง
ขอใหสวยอยางเดียวชีวิตหาความสุขไดงาย หนูไมเชื่อเลยจริงๆเจาคะ  
เพราะความสวยนี่แหละมันเปนตัวกรรมใหลําบากลําบนระเหเรรอน    
พอแตกเนื้อสาวไปอาศัยใครเขาอยู มิชามินานพอเมียเขาหึงก็ตองจร
ออกจากบานไป พอไปพบที่เมียเขาเปนคนดีไมหึง ขางผัวก็มักทําตาวาว
แอบจับมือจับแกม เหมาะๆบางรายมุดมุงปล้ําเอาก็เคยโดนเจาคะ”   



๔๓ 

 ”มาเม่ือ 2 ปที่แลวไดเพ่ือนฝูงเขาแนะนําชักจูงไปทํางานเปน
นางเสริฟในบารขายเหลาขายเบียร มีรายไดดี พอจะมีชีวิตกินอ่ิมนอน
หลับไดแตงเน้ือแตงตัวสวยๆสักหนอย เสียอยางเดียวงานชนิดนี้มัน
เปลืองตัวเปลืองชีวิตอยูสักหนอย มันไดอยางเสียอยางเจาคะ”   
 “เม่ือตนปที่แลว พ่ีเขามาเที่ยวบารพบกันเขา เขารักหนูมาก
ชวนไปรวมชีวิตผัวๆเมียๆ  หนูก็เต็มใจแมวาพี่เขาจะเปนคนเชื้อจีน  
อยากเลิกชีวิตดอกไมริมทางเสียที จะไดมีชีวิตเปนครอบครัว แกตัวเขา
จะไดไมลําบาก”   
 เธอหยุดเช็ดน้ําตามองเหมอเหมือนนึกถึงความรักความหลัง 
“เม่ือมาอยูดวยกันแรก ๆ ก็เรียบรอยดี   แตพอนานนับเดือนเขาพี่นอง
ญาติ ๆ ของพ่ีซ่ึงลวนแตเปนคนจีน ก็ตั้งขอรังเกียจประวัติหนหลังของ
หนูวาเปนคนไมดี หนักเขาก็ยุยงพ่ีใหทิ้ง   อางวาเสื่อมเสียวงศ สกุลที่
รวมแซ”   
 “พอเร่ิมตั้งทองลูกคนนี้ เราสองคนผัวเมียก็เร่ิมระหองระแหง    
พ่ีเขาพูดอยูเสมอวาอาจไมใชลูกเขาก็ได หนูสูอุตสาหอดทนมาจนถึง   วัน
คลอด ไดลูกผูชายหนาตาผิวพรรณมาขางหนูทั้งหมด ไมมีสวนละมายไป
ทางพอเลย  เรื่องก็เลยยิ่งซํ้ารายหนักขึ้น เราทะเลาะกันแทบไมเวน       
แตละวัน ทั้งญาติพ่ีนองเขาก็รุมดาเชาดาเย็นทุกวัน จนหนูอดทนไมไหว   
ก็ตองหนีออกจากบานมาวันนี้” 
 ทั้งหลวงตา ผม และครูกอน น่ังน่ิงฟงใจคอหอหูตอเคราะหกรรม
ของเด็กสาวอายุยังเยาวแตความทุกขประหนึ่งทะเลหลวงอันกวางใหญ
ไพศาล  เด็กผูหญิงเล็ก ๆ คนนี้จะวายขามไปพนหรือ   
  “จะใหหลวงตาชวยอะไรแมหนูไดบางก็บอกเถอะ”  หลวงตา  
เองถึงจะเคยพบเห็นความทุกขยากของผูอ่ืนมามาก   ก็ยังไมวายสลดใจ 



๔๔ 



๔๕ 

หรือจะใหไปชวยพูดกับผัวแมหนูใหรูผิดชอบ ก็เต็มใจจะพูดให เอาไมละ” 
 “ไมเจาคะ หลวงตา” เธอรีบปฎิเสธ “หนูคิดไปตายดาบหนา   
เสียแลว ที่มาหาหลวงตาก็อยากจะใหตั้งชื่อผูกดวงเปนสิริมงคลแกลูก 
เพราะหนูคงหมดปญญาเลี้ยงเขาตอไปได เพราะจะตองมีชีวิตรอนแร
พเนจรกินไหนนอนไหนก็ยังไมรูแหง ตั้งใจจะเอาไปยกใหเปนลูกคนที่
เขารักเด็ก วันขางหนามีบุญแมลูกคงไดพบกัน” 
 “แมหนูจําวันเกิดเวลาเกิดตัวเองไดไมละ”  ผมถามเบาๆ “จะได
ตรวจดวงชะตาดูทีหรือวามันจะหมดเคราะหหรือยัง ดนด้ันไปครั้งนี้จะดี
หรือรายอยางไร” 
 “หนูจําไมไดเลย  เพราะแมตายเสียแตยังจําความไมได และ
อาศัยคนอื่นเขาเรื่อยมาเลยไมมีโอกาสรู”  
 “เจาหนูนอยละมันเกิดวันใดเวลาใดแมหนูลองบอกซิ”  หลวงตาถาม 
 “หนูจําไวแมนยําเจาคะ” เธอวา และกมลงดูบุตรนอยที่หลับอยู
คาอก “วันศุกรขึ้น 7 ค่ํา เดือน 5  ปกุน  วันที่ 2 เมษายน  พ.ศ. 2514  
ปน้ีเจาคะ เวลาตกฟากหนูหกโมงเชายี่สิบหานาที” 
 “เออจําละเอียดแมนยําดี เอา…ลองผูกดวงมันดู ขางมัน         
จะดีชั่วแคไหน”  หลวงตาควากระดานโหรหยิบปูมมาเปดดวงดาววาง
ลัคนาขีดเขียนอยูครูเดียวก็วางดวงชะตาเสร็จ ทานพินิจพิเคราะหดูอยู
สักครูแลวก็ถอนใจเลื่อนกระดานฯมาใหผมกับครูกอนดู   
 ผมพินิจพิจารณาดวงชะตาอยู  2-3 รอบ จับเอาพฤหัสทายกอน
เพราะขืนชากลัวครูกอนแกจะควาเอาไปกินเสีย  
 “ชะตาเด็กคนนี้ ผมวาคงจะไมตกต่ํา พฤหัสเปนเกา จะมี
ความสุขสบาย และพฤหัสเปนตนุตกเรือนศรี  ไปเบื้องหนาเห็นทีจะ         
ไมลําบาก ชีวิตคงจะอุดมดวยลาภผลสมบูรณ”     



๔๖ 

 
 ครูกอนไมยอมนอยหนาผม “ลัคนาเขาอยูราศีอําพุ จันทรเปน 4 
ไดองคเกณฑตามตําราจะเปนถึงพระยา ชีวิตเด็กคนนี้จะรุงเรืองดวย  
ยศศักดิ์  และอังคารคือศรีอยูเรือนกัมมะ  ประกอบการงานอยางใดก็
เจริญรุงเรืองดี”    
 หลวงตาชื้นหัวรอชอบอกชอบใจสองลูกศิษยพยากรณไดคลอง
ปากแบบนกขุนทอง   
 “ไอที่ทายนี่นะมันไมผิดหรอก แตมันยังไมถูก ทั้งหมดทั้งครู
แหละ เรื่องเดชเรื่องศรีเรื่องกาลกิณี สอนไมใครจํากันเลยวา อยาเอามา
เลนออกโรงโดดๆไมได ตองเอาดาวเอาภพเขากอนแลวถึง เอาเดช ศรี 
กาลี เขาประกอบ มันถึงจะแนบเนียน ทีหลังไมจําใหได  มันตองจับ
เฆี่ยนกันเสียบาง คงจะจําไดดีขึ้น”   
 หลวงตาทานชี้น้ิวบนกระดาน “ขึ้นตนมันตองตรวจดวงเสียกอน 
วาวันเวลาเกิดที่เขาบอกนั้น เม่ือเฉลิมรูปดวงชะตาแลว มันพอจะเขาเคา
เรื่องชีวิตของเขาหรือไม เปนการสอบเวลาเกิดวาเขาบอกผิดถูกอยางไร
ดวย” 
 “อยางดวงนี้”  หลวงตาชี้ที่จันทร “จันทรอยูเรือนพันธุของลัคนา
จันทรก็คือแมเรือนพันธุเผาพงษ เปนมรณะกับพฤหัสตนุลัคน หมายถึง
แมจากไปเหมือนตายจากกัน และไกลญาติไกลพี่ไกลนอง พอเช่ือไดวา
เปนดวงของเขาจริงๆ”  
 หลวงตาหยุดตรวจดวงแลวก็อธิบายตอ  “การจะดูวาสนาหรือชีวิต
เขาจะดีจะชั่วอยางไร ไมใชจะคอยจองแตศรีหรือกาลกิณีอยางเดียว    
มันตองดูตัวเขา คือลัคนาหนึ่ง และตนุลัคนเขาอีกหนึ่ง ดูการงานของเขา
อีกหนึ่ง ดูการเงินของเขาอีกหนึ่ง ดูการศึกษาเลาเรียนอันเปนความรู 



๔๗ 

อีกหนึ่ง มันเปนปจจัยประกอบกันเปนความรุงเรืองไปมิได เชน ความรูดี
ไมเอาการงานหรือทําการใดไมยืดมันก็ไมเจริญ   งานดีความรูดีแต
ตนเองเสเพลประพฤติชั่วก็เอาตัวไมรอด คนดี งานดี ความรูดี แต
การเงินเสียหายมันก็ตั้งหลักฐานเปนปกแผนไมได เหมือนเกาอ้ี 4 ขา 
ขาดขาใดขาหนึ่งมันก็ตั้งอยูมิได”   
 ทั้งผมและครูกอนรูสึกเสียใจตัวเองที่ไมควรผลีผลามตะกรุม 
ตะกรามทายโดยไมตรวจตราใหละเอียดถี่ถวนเสียกอน ฟงโอวาทหลวงตา
ครั้งใดปญญาแจมกระจางไปทุกครั้ง   
 ”ดวงเด็กคนนี้วาถึงจะบุกบั่นฟนฝาเอาดีเอาเดนจริงจังดวยลําแขง
ของตนเองยาก”  หลวงตาชื้นพูดชาๆไตรตรอง  นัยนตาทานจับอยูบน
กระดานโหร “ตัวตนตนนั้นนะดีอยางหมอเถาวา ตนุลัคนตกศุภะในเรือนศรี  
ตนจะไดที่พ่ึงอุปถัมภที่จะพาชีวิตใหรุงเรืองในภายหนา วาถึงการงาน   
ดูเผินๆก็นาจะดีเดน เพราะอังคารศรีสถิตเรือนกัมมะพฤหัสคูสมพล  
ทายไดวาจะไดหนาที่ตําแหนงการงานที่ เปนเคร่ืองเชิดหนาชูตา      
เปนเกียรติแกตน แตจะดูงานไปในทางลาภผลร่ํารวยไมได เพราะเรือน
ลาภะราหูเจาเรือนวินาสนเปนกาลกิณีครองอยู   เจาเรือนลาภะคือเสาร 
ไปอยูกฎมภะเปนนิจ เทากับกาลกิณีเรือนกฎมภะ การเงินการทองกวา
จะไดก็ตองเหนื่อยสายตัวแทบขาดตามอํานาจเสาร เรียกไดวาลาภผล
การเงินไมดี ดูการศึกษาเลาเรียนก็ดูอาทิตยพุธคู น้ีเปนการศึกษา      
เลาเรียนวัยตนๆมากุมลัคนอยูก็จริง แตพุธมูละเปนประและอาทิตยมา
จากภพอริ การศึกษาเลาเรียนขัดของไมตลอดหรือจะเรียนรูใหเปน
หลักฐานมั่นคงมิได” 
 ผมตั้งอกตั้งใจฟงเพ่ือจดจําไว “เด็กคนนี้ดีเพียงสองสถาน ก็
เพียงแตเอาตัวรอดไดเทานั้นนะครับหลวงตา”   



๔๘ 

  “ถูกละ แตยังกอน” หลวงตาพยักหนารับแตยังชี้น้ิวนับไปตาม
ราศีตรวจดาว”  มันจะตองดูวาดวงดาวอะไรจะนําพาชีวิตของเขาให
รุงเรืองไดบางและทางไหน” 
 “ผมรักดาวพฤหัส”  ผมออกความเห็น                  
 “พฤหัสนะถูก..แตจะดีทางไหน ลองวามาซิหมอเถา“  หลวงตา
ยอนถามสอบภูมิ”   
 ผมนิ่งอ้ึงคิดอยูครูหน่ึงตอบอออมแอมไมแนใจนัก  
 “ชีวิตเขาจะมีความสุข”   
 “บะ…”   หลวงตาเกาหัวแกรกไมสบอารมณคําตอบ  “หมอเถา
มันตอบกําปนทุบดิน คนดีคนเลวคนจนคนมี มันก็มีทางมีความสุขกันได
ทุกคน ทายอยางนั้นไมได” 
 “พฤหัสเปนเกาอยางหมอเถาวาดีนะถูก เขาเรียกธรรมเกณฑไม
สูจะใหคุณทางโลก  แตใหคุณในทางธรรม เปนผูมีคุณธรรม จะไดรับ  
การยกยองนับถือ ทั้งน้ีลองหวลมาดูเรือนปตนิดูหรือมฤตยูและเกตุ    
เขาครองอยูดวยกัน และพุธเจาเรือนก็เปนประเรื่องลูกเมียดูมันจะดับสูญ
เปนเพลิงสิ้นเชื้อเอา  และจันทรองคเกณฑของลัคนาราศีอําพุเปนคูธาตุ
กับพฤหัสดวย จะไดเปนพระยาอยางครูกอนวา แตเปนพระยาพระนะนา 
ถาบวชเรียนตําแหนงเจาคุณเห็นจะอยูแคเอ้ือมเทานั้น” 
 “ผมเห็นจริงอยางหลวงตาวาชัดเจนทีเดียว”  ผมมองเห็นเปน
ฉากๆ ตามคําอธิบายและก็อดพูดเลนตามประสาคนปากอยูไมสุข    
“เด็กคนนี้เห็นทีจะไมพนทางชีวิตสมณเพศเสียเปนแน ยกใหเปนลูก  
หลวงตาเสียดีกระมัง พอโตสักหนอยก็บวชเณรเรื่อยไป เพราะดวงมัน
ตองพ่ึงพระพึ่งสงฆ “  
 หลวงตาอธิบายยืดยาวจนตองหยุดพักเหนื่อยจิบนํ้าชาไปพลาง 



๔๙ 

พิศดูหนาตาเด็กและดวงชะตาไปพลาง คิดหาเหตุผลตามประสา
พระสงฆผูเฒา     
 “จะตั้งชื่อเด็กคนนี้วากระไรดี”  ผมเรียนถามแลวออกความเห็นอีก  
“การตั้งชื่อก็ตองเลนทางทักษา ผมวาเอาศรีคืออักษรอังคารจะเหมาะ” 
 “ผมวาวรรคเดชคือจันทรจะเหมาะกวา”  ครูกอนแยง     “การตั้ง
ชื่อเด็กชายเขาตองใชเดช   สวนเด็กหญิงเขาใชศรี” 
 ”การตั้งชื่อบุคคลจะใชแตเดช ศรี ทางทักษาอยางเดียวมันหยาบ
ไป เรามีดาวก็ตองดูดาวประกอบดวย เพ่ือจะไดรูวาเดชหรือศรีก็ดีจะให
คุณจริงหรือไม”    
 “ดูเอาเห็นไมะ”  หลวงตาชี้น้ิว  “อังคารตัวศรีก็สัมผัสกับกาลกิณี
ทางเสารคูศัตรูที่ครองเรือนอังคารอยู  สวนเดชคือจันทรก็ออนไป      
ไมเหมาะแกเด็กผูชาย” 
 “ตัวที่เหมาะที่สุดคือพฤหัส  ซ่ึงทางทักษาเปนมนตรี และทาง
ดาวก็ตกเรือนศุภะ  เด็กนอยผูน้ีจะตองพรากจากอกแมไปอยูในความ
คุมครองของคนอื่น ตั้งชื่อมนตรีและศุภะไวจะไดมีที่พ่ึงที่อุปถัมภชีวิต   
ที่ดีเปนเหมาะกวาอ่ืน”     
 “จริงครับหลวงตา เหมาะแกชีวิตเขาเปนที่สุดแลว”ผมสนับสนุน
เพราะเห็นจริงอยางหลวงตาพูด 
 “นังหนู แมชื่ออะไร พอชื่ออะไร จะไดตั้งชื่อเด็กใหมันคลองจอง
พอแม”  หลวงตาหันมาถามหญิงสาว 
 “หนูชื่อบุนนากเจาคะ  แตชื่อพอเขาไมตองการใหเขามาเกี่ยวเจาคะ 
คนใจราย” 
 “เอาชื่อ บุญเกื้อ ก็แลวกัน ไดทั้งเดชทั้งศรี เปนคูธาตุคูสมพล
แลวยังไดสระคืออาทิตยเปนคูมิตรอีกครบองค 



๕๐ 

 “ดีแลวเจาคะ หนูชื่อบุนนาก  ลูกชื่อบุญเกื้อ  คลองจองกันดี  
เจาคะ”  เธอคอยวางลูกลงกมกราบแสดงความขอบพระคุณหลวงตา 
 “เอาอุมเจาหนูเขามาใกล ๆ ผูกขอมือรับชื่อเปนสิริมงคลเสีย”  
หลวงตาจับสายสิญจทบเปนเกาเสนยาวขนาดพอเหมาะ จับสองปลาย
เกลือกคลึงขอมือเด็ก ปากทานก็พึมพําอาราธนาพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ 
พระสังฆคุณคุมครองรักษา แลวก็เรียกชื่อ “เจาหนูบุญเกื้อผลบุญ       
จะเกื้อกูลใหเจาเปนสุข” 
 เธอบรรจงวางลูกกําลังหลับลง “ลูกขอฝากบุญเกื้อไวสักครู    
เจาคะ จะเขาไปในตลาดเพราะเพื่อนเขานัดวาจะใชเงินยืมให จะได
เอาไวเปนคาพาหนะเดินทาง” 
 “เชิญเถอะแมหนู”  ผมรีบรับอาสาทันควัน  “เร่ืองเด็กๆ ฉัน
พอจะดูแลกันได รีบไปรีบหลับมาอยางนานนัก ตื่นขึ้นหิวนมจะรองไห
ปลอบไมหยุด” 
 เธอยกมือไวผมออนนอมนาสงสาร ถอยออกจากประตูกุฏิไป
แลว ผมก็หันมาสัพยอกครูกอน “เด็กชื่อบุญเกื้อ ถาไดพอชื่อบุญกอน
และคลองกันเปยบเลย  ครูกอนนาจะรับเอาไวเปนลูกบุญธรรมสักคน” 
 “ของผมนะสี่คนเขาไปแลวเต็มกลืน” ครูกอนสวยหนาเหลือระอา  
“แตถาแถมแมใหดวยละก็ขอคิดดูกอน อาจพอรับไวได” 
 “ชะชา ครูกอน…”ผมชี้หนาเพื่อน  “มีลูกบุญธรรมนะมันไม
กระไร  แตจะมีเมียบุญธรรมอีกคนละกอ รนหาที่ตายแน” 
  “ตายยังไงหมอเถา”  ครูเถียงคอเปนเอ็น  “ผมเปนหนุมแข็งแรง
กวาหมอนะ ไมตายงายๆหรอก  แลวเมียผมก็ไมดุรายดวย” 
 “ฟามันจะผาตาย”  ผมหัวเราะ แลวลําเลิกความหลังของครูกอน  



๕๑ 

ที่รูๆกันวามีเมียขี้หึง สงสัยวาครูนอกใจทีไรจับสาบานทุกครั้ง  “ครูเคย
จุดธูปสาบานบอยๆใหฟาผาตาย น่ีก็จะเขานาฝนฟามันคะนองอยู ไม 
นึกกลัวผิดคําสาบานมั่งรึ” 
 “หมอเถาปากเสีย”  ครูกอนทั้งอายทั้งขําปนกัน  แตก็อดหัวเราะ
ไมได  หลวงตาชื้นเองก็หัวเราะเต็มเสียง  สวนตัวผมนั้นลอเสียตัวงอที่
เห็นเพ่ือนอายกระมิดกระเมี้ยน 
 

 เสียงหัวเราะดังลั่นของเราทั้ง 3 คน  ปลุกเด็กนอยพอบุญเกื้อ
สะดุงตกใจตื่นรองจา  ผมเคยอุมเด็กวาดยาอยูทุกวันก็ประคองสองมือ
ชอนแนบอกโอปลอบ  แตพอหนูนอยกําลังตกใจไมยอมหยุดกลับรองจา
ลั่นกุฏิ  หลวงตาลูบหัวปลอบก็ไมฟง  ครูกอนถึงกับลงทุนแลบลิ้นปลิ้น
ตาหลอกทํากิริยาแปลกๆ  พอหนูบุญเกื้อกลับรองดังกวาเกาขึ้นไปอีก 
ตอนน้ีชักอลเวงทั้งกุฏิ  หลวงตาไมคุนกับเด็กๆเล็กๆ ชักไมสบายใจ    
ผมอุมใสบาลุกขึ้นเดินนึกหาเพลงฉอยเพลงลิเกที่รองเลนเม่ือตอนหนุมๆ
ก็นึกไมออกไดแตรองฮือๆฮาๆ ปลอบไปตามเรื่อง 
 “เอ…น่ีมันก็นานโขแลวนะหมอเถา ทําไมแมเจาหนูน่ีมันยัง    
ไมยอมกลับ”  หลวงตาปรารภดวยความเปนหวง 
 ผมเองกับครูกอนก็คิดอยางหลวงตาชื้นเชนกัน  แตยังไมทันจะ
คิดหรือพูดอะไรก็ไดยินเสียงใครเรียกอยูหนาประตูนอก 
 ”หลวงตาคะราบ…หลวงตาคะราบ”  
 ผมเดินไปเปดประตู ก็เห็นเจาเด็กรุน จําไดวาเปนลูกแมคาที่ทา
รถเมล  “อะไรวะอายหน” 
 “มีจดหมายเขาฝากมาใหหลวงตา”  เจาเด็กทาทางแคลวคลอง  
ชูซองจดหมายในมือใหดู 



๕๒ 

 “ก็ขึ้นมาซี”  ผมกวักมือเรียก  เจาเด็กนั้นก็แลนตามมือขึ้นกุฏิ
ตรงไปหาหลวงตา  
 หลวงตารับจดหมายฉงนสนเทหใจ จึงซักเจาเด็ก  “ใครฝากเอ็ง
มาวะอายหนู” 
 “ผูหญิงสาวๆ สวยดวยครับ  เขาจาง 5 บาท ใหเอามาใหหลวงตา” 
 “แลวตัวเขาละ ไปไหนเสีย”  หลวงตาสังหรณใจ 
 “ขึ้นรถเมลเที่ยวบายเขากรุงเทพฯ ไปแลวครับ” 
 หลวงตารีบฉีกจดหมายออกอานรวดเร็ว  ขอความมีอยูไมเทาไร 
แตหลวงตาอานทวนไปทวนมาหลายตลบ น่ิงอ้ันนึกไมถึง 
  “จดหมายแมบุนนากใชไหมครับหลวงตา”  ครูกอนเดาเรื่อง 
 หลวงตาพยักหนาสงจดหมายใหครูอานเอาเอง ผมก็เรเขาไป
ชะเงออานอยากรูเร่ือง พออานรูความในจดหมาย หูผมอ้ือไปหมด    
เจาหนูบุญเกื้อรองจาอยูขางหูก็ยังไมไดยิน     เพราะขอความในจดหมาย
มันดังกองอยูในสมองอึงคนึงไปหมด 
 
กราบเทาหลวงตาที่เคารพ  เจาคะ    
 หนูสิ้นคิดสิ้นปญญาที่จะหอบห้ิวเอาลูกบุญเกื้อไปดวยจริงๆ
มิฉะนั้นก็คงจะไปไมรอด  หนูจึงขอยกลูกบุญเกื้อใหหลวงตา ถาแมหลวงตา
ไมอาจเลี้ยงดูแกได จะยกใหใครก็สุดแตหลวงตาจะเห็นสมควร 
                                                         จาก  บุนนาก  ผูมีกรรม 



๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยามกาลชะตา 
รานกาแฟเจาโก  หลังตลาดสด เปนรานใหญรานเดยีวในตวัจังหวดั

ที่มีขาประจํามากที่สุดตั้งแตเชาจดสาย คอกาแฟจะแนนขนัดทุกวันไมขาด
และเพราะรสมือกาแฟดีน่ีแหละเลื่อนฐานะเจาโกตั้งแตอยูหองแถวไม
เกาๆชั้นเดียว จนขณะน้ีเปนตึก2 คูหา เลื่อนฐานันดรตั้งแตอายโกมา
เปนเจาโก-เถาแกโก  อีไมชาไมนานกค็งเปนเจาสัวโก 

เชาวันนี้คอกาแฟก็คงแนนมาตั้งแตเชา พอตกสายแดดจัดก็คอย
เบาบางลง แตโตะสุดมุมหองชายผูลวงเขาปจฉิมวัยผูหน่ึงซ่ึงน่ังมาแต
เชาจนบัดนี้เหลืออยูคนเดียวในราน  สายตาคอยจับจองอยูตนทางที่มา
จากตลาด ผลุดลุกผลุดนั่งกิริยากระสับยกระสวยจนเห็นไดชัด 

ตัวเถาแกเจาโก ซ่ึงเปนที่รูจักกันทั้งจังหวัดวาจะใสเสื้อปละ      
2 ครั้ง คือตรุษจีนและชิ๊ดวายปวสารทจีนเทานั้น  แกแรมาที่โตะแขกคน
สุดทาย ทําทีปดกวาดเช็ดถูกึ่งไลชายที่น่ังอยูในที เพราะเห็นวานั่งมา 
แตเชา  



๕๔ 

ครั้นเห็นผูน่ันน่ังทาเฉยเมยไมรูเทาทันในทาที ก็ถามเอาซึ่งหนา 
“อานายหมอเถา สั่งอะไรกินอีกซี น่ังเฉยๆก็ไมลี” 
“อุบะ…”  ผมชักถอนฉิวนิสัยเห็นแกเงินของเจาโกซึ่งรูนิสัยมา

นมนาน  “อ้ัวไมไดน่ังเฉยๆหรอกวะ สั่งมากินจนแกวเกลื่อนโตะแลว     
8 – 9 แกวไดกระมัง อ่ิมจนจะลนคอหอย” 

“อ๋ัวรู....” เจาโกลากเสียง ชี้น้ิวนับแกวบนโตะ “ ซ้ือโอยั๊ว 3 ถวย
ขอน้ําชาเปลาๆ กินลางคอ 6 ถวย” 

ผมสะกดใจทองพุทโธ  ธัมโม  สังโฆ  เสียหลายจบเพื่อกลั้น
โมโห  “คนๆเดียวสั่งกาแฟกินถึง 3 ถวย มันก็เหลือกินอยูแลว เจาโก
เคยเห็นเรอะ 

“ชาย…ไมเคยเห็น แลวคนขอน้ําชาเปลากิน 6 ถวย หมอเถา
เคยเห็นไม” 

“พุทโธ ธัมโม สังโฆ”  ผมโมโหจนลืมตัวทองคาถาเสียงดังเต็มเสียง 
“อะ หมอเถา ลื้อทองคาถาแชงอ๊ัวเรอะ”  เจาโกชี้น้ิวสั่น 
ผมลุกขึ้นยืนทันที ไมไดคิดจะวางมวยหรืออะไรหรอก ชักอาย

เพราะเสียเจาโกดังลั่นลูกจางในรานก็เกรลอมเขามาฟงเรื่องหลายคน  
ตัดใจยอมนิ่งเปนพระเขาไว  ควักสตางคคากาแฟ 3 ถวยโยนลงบนโตะ
พรวดพราดออกจากรานเจาโก เพราะไมไวใจโมโหของตัวเอง หรือไมก็
กลัวโมโหของเจาโกจะพากันเจ็บเนื้อเจ็บตัวลงฝายหนึ่ง   

พอพนหนารานเลี้ยวมุมตึกแถว อารมณรีบรอนเพราะโทสะ    
ยั้งไมทันชนโครมเขากับคนที่เดินออกจากมุมตึกมาเชนกัน เสียหลักขมํา
จนตองผวากอดคนถูกชนเอาไวกันหกลม  “บะ…หมอเถา”  คนถูกชนจํา
ไดทักขึ้น 

“บะ…หมอเถา” คนถูกชนจําไดทักขึ้น 



๕๕ 

“บะ…ครูกอน”  ผมชักเคือง  “ถารูวาเปนครูแตแรกฉันปลอย  
ใหหกลมเด็ด ไมประคองเอาไวหรอก” 

“ชะ ๆ หมอเถา แกกอดฉันเพราะตัวแกเองจะลมกลื้งโคโรไป
หรอก มาตีผีปากเอาบุญคุณ”   

ผมเห็นเสียเปรียบก็เลยครานจะตอลอตอเถียง แลวตอวา “ครู
นัดใหฉันมาคอยรานกาแฟเจาโกแตเชา ยังไงกันพอคุณถึงเพ่ิงมาเอา
ปานนี้  เกือบเสียผูเสียคนไปแลว”   

“มันจําเปน มีเรื่องจําเปนจริงๆ”  ครูแกตัวออมแอม ชูดอกไม  
ธูปเทียนในมือใหดู  “มัวไปซื้อดอกบัวในตลาด”   

“เฮย…ไมจริงละ”  ผมขัดคอ  “รานดอกไมมันอยูหนาตลาดแคน้ี
ตอใหเปนพระยานอยชมตลาดเสีย  3 รอบมันก็ไมเสียเวลาถึงยังง้ี”   

ครูกอนถูกรุกจนมุมก็แยมๆความจริง  “แมคาดอกบัวผัวเขาหึง
เพราะฉัน ถึงกับลงมือลงไมตบตีกัน  ฉันเลยเสียเวลาชี้แจงแกความ
เขาใจผิด กวาจะเชื่อเสียเวลาไปนาน”   

ผมตกใจรอง “อะ ครูไปเจาชูกับเมียเขาอีทาไหนถึงเกิดเรื่องได 
เคราะหดีถาเขาลงไมลงมือกะครูลงยุงกันใหญ”   

“ปดโธ แลวกันหมอเถา อยาเดาใหฉันเสียผูเสียคนซี  ฟงเรื่อง 
ใหมันจบเสียกอน ใครจะบาไปทําอยางนั้น”   

“แลวเรื่องมันยังไง ถึงตองมาเกี่ยวกะครูเรื่องหึงเรื่องหวง”    
ครูกอนนิ่งอยูครูใหญทําทากระดากๆที่จะเลาใหฟง   
“เม่ือเชาแวะไปซื้อดอกบัวและธูปเทียนรานแมยี่สุน แกไมเอา

สตางค กลับเชิญเขานั่งในรานเอาดวงมาใหดู  เพราะหมูน้ีคาขายไมดี
เลย ฉันก็ทายเขาไปวาเขาจะโชคดีสองชั้น อีก 3-4 เดือนจะคาขายคลอง
ไดเงินไดทอง แลวก็จะไดบุตรไวชื่นชมอีกคน เทานั้นแหละเจาผัวที่น่ัง



๕๖ 

ฟงอยูดวยลุกขึ้น ฮึดฮัด หาวาแมยี่สุนริคบชูสูชายแน เถียงกันคนละคํา
สองคําพอถึงขั้นดาก็ถึงขั้นลงมือกันเลยทีเดียว ฉันตกตะลึงนึกไมถึง”   

“น่ันซี…ครูทายเทานั้นก็ไมเห็นมันจะเสียหายตรงไหน”    
“เสียหายซีหมอเถาเอย สองคนผัวเมียน้ีมีลูก 4 คนเขาไปแลว 

เจาผัวมันบอกวาไปผาตัดทําหมันที่กรุงเทพฯมารวมป  ถาเมียมันมีลูก
ขึ้นมา มันจะอะไรเสียอีก คําทํานายของฉันน่ันเองกอเหตุ”     

“โธเอย  ครู”  ผมปลงอนิจัง  “มันชางเคราะหกรรมของครูแทๆ 
ไปหาหลวงตาวันน้ีขอนํ้ามนตทานรดเสียม่ังก็จะดี ฉันก็จะรดดวย หมูน้ี
ดวงชะตาทางโหราศาสตรของเราสองคนมันชางตกต่ําเสียจริง” 

ครูกอนควาขอมือผม “ไปเถอะสายเต็มทีแลว วันนี้วันพฤหัสวา
จะขอเรียนดวงดาวจากหลวงตา ดอกไมธูปเทียนฉันก็เตรียมเผื่อหมอเถา
มาแลว เด๋ียวจะเพลเสีย”   

ผมออกเดินตามมือครูที่จูงไป เดินตามกันตอยเหมือนเด็กๆ   
เพ่ิงจะพน1o โมงเชา มาไดครูเดียว ผมกับครูกอนยางขึ้นกุฏิ

หลวงตา มีแขกนั่งสนทนากับหลวงตาอยูหลายคน จึงเลี่ยงมานั่งรอ    
อยูหอฉันหางๆพอไดยินเรื่องที่สนทนากัน  ไดความวาจะบวชลูกชาย
กอนเขาพรรษานี้ และจะมานิมนตหลวงตาเห็นคูสวด สวนอุปชฌายก็
เปนเจาอาวาสตามธรรมเนียม   

จนสิ้นเวลาพักใหญ แขกก็ลากลับแลว ผมกับครูกอนถือดอกไม
ธูปเทียนเขาไปกราบหลวงตา   

หลวงตาชื้นยิ้มรับอารมณดี”  เออ…หมอเถาและครูวันนี้มันอะไร
กันถึงมีดอกไมธูปเทียนมาครบมือทั้งสองคน”    

ครูกอนเงยหนาขึ้นมือยังพนม “วันนี้วันพฤหัส หลวงตาอนุญาต
ไวจะสอนยามดวงดาวใหขอรับ” 



๕๗ 

“บะ !  มันรวดเร็วทันใจดีจริง พูดอยูเม่ือวานหยกๆเออก็ดี
เหมือนกันวันนี้ก็เหมาะ ขางขึ้น 1o ค่ํา  เวลาก็ดีตะวันยังไมคลอย  เอา
ประเคนดอกไมมา”   

ผมกับครูกอนคลานเขาใกล สองมือประคองดอกไมธูปเทียน 
นอบนอมถวายพรอมกันทั้งสองคน   

หลวงตาเอื้อมทั้งสองมือมาจับไวแนนพึมพําพอไดยินถนัด 
“พุทธังประสิทธิ์ ธัมมังประสิทธิ์ สังฆังประสิทธิ์  ขาขอประสิทธิ์วิชาโหร
แกเจาทั้งสอง ขออํานาจพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ  จงบันดาลใหวิชา
ที่เจาเรียนรูจงจําเริญรุงเรืองในทางสุจริตคิดชอบ”   

หลวงตารับดอกไมธูปเทียนบูชาครูเอาขึ้นวางไวบนที่บูชาพระ
แลวก็ยอนถามถึงเรื่องเม่ือวาน   

“เรื่องเจาหนูบุญเกื้อ ที่สั่งใหไปทําเม่ือวานไดความวาอยางไร
หมอเถา”   

“เรียบรอยคะรับหลวงตา” ผมตอบ  “คุณนาย นายอําเภอทาน  
ดีใจใหญ เพราะไมมีเด็กมานาน ไมรังเกียจที่จะรับไวเปนลูก แตตอนน้ี
จะรับฝากไวกอน อีก 2-3 วันจะพอมาใหหลวงตาผูกขอมือมอบใหเปน
บุตร จะไดเปนสิริมงคลแกเด็กและเขา” 

“หมดเรื่องหนักอกไปเสียที”  หลวงตาชื้นถอนหายใจยาวโลงอก  
“ลืมดูดวงตัวเอง เกือบเสียทานังแมมัน  แตดู ๆ ก็นาสงสารหรอก คนมัน
สิ้นคิดสิ้นทาง มันก็ตองเอาตัวรอด”   

หลวงตาทานพูดจบก็หันไปควากระดานโหรมาขีดดวงและวาง
ดาวประจําวันเม่ือวานนี้ ยื่นมาใหดูตรงหนา   

“ครูกะหมอเห็นอะไรม่ัง”  หลวงตาชื้นรองทักถาม 
“เห็นแตดวงกับดาวครับ หลวงตา”  ผมตอบซื่อๆ แถมโงดวย  



๕๘ 



๕๙ 

“และไมมีลัคนา” 
“บะ ก็มันจะมีลัคนาไดยังไง มันไมใชดวงคนมันเปนดวงยาม

ประจําวันนั้นๆ”  หลวงตาวา 
ครูกอนก็คงสงสัยเชนเดียวกับผมจึงซัก“  ถาไมมีลัคนาแลวจะ

ทายภพทายเรือนเขาอยางไรละขอรับ เพราะความหมายดีชั่วมันก็อยู
ตรงภพตรงเรือนนั่นแหละ”   

ฟงใหดีพอสองแก  ฟงเจาแกที่สามคืออาตมาจะสอนให อยาเพิ่ง
สงสัยเลอะเทอะ”  หลวงตาพูดกลั้วหัวเราะ  “ลัคนานะตองมี แตแบบนี้
เขาเรียกวา กาลชะตาทางจันทรคติ  อีกสายหนึ่งเขาเรียกกาลชะตาทาง
สุริยคติ คือวางดวงดาวประจําวันแลวก็วางลัคนาแบบผูกดวงชะตาบคุคล
ตามเวลาที่ประสงคจะรู  ทํานายทายทักตามความหมายของดาวของ
เรือนที่ปรากฏ แตกาลชะตาทางจันทรคติน้ีทานใชดวงจันทรเปนหลัก” 

ทั้งผมทั้งครูกอนน่ิงฟงตอนสําคัญจนเกือบจะลืมหายใจ  แตเห็น
หลวงตาทานกลังน่ิงเสียไปจุดบุหร่ีสูบ ก็อดซักไมได” 

”หลวงตาหมายถึงวาตองหาลัคนาจากจันทรเหมือนหาลัคนา
จากอาทิตย เชนนั้นหรือขอรับ” 

ไมใชเชนนั้น การหาลัคนาจากดวงจันทรอยางอาทิตยไมไดผิด
หลัก เพราะอันโตนาทีที่ลัคนาเดินไปทุกราศีน้ัน โบราณทานวางไวจาก
ฉายาของอาทิตย  ดวงจันทรเดินเร็วกวาอาทิตยมากใชกันไมได” 

ทั้งผมทั้งครูกอนถอนใจพรืดพรอมกันอยางผิดหวัง ทั้งโงทั้งมือ
มนเหมือนเดินเขาถ้ํา   

“พูดถึงลัคนาวางจากจันทร”  หลวงตาพูดตึกตรองเหมือนรําลึก
ถึงความทรงจําแตหนหลัง “เคยไดยินทานเจาคุณใหญเม่ือตอนมีชีวิตอยู



๖๐ 

ทานพูดถึงอยูเหมือนกันวา เขาใชกับฤกษ แตอาตมาไมทันไดเรียนไว  
เพราะทานมรณภาพเสียกอน” 

“ถาวางลัคนาจากจันทรไมได แลวจะทําอยางไรละครับ”   
“ถาวางไมไดหรือวางยากก็อยางวางมันเสียเลย”  หลวงตาสรุป

งาย ๆ  ทั้งผมและครูกอนรอง อาว…เหมือนนัดกัน 
“บะ รองยังกะคางถูกยิง”  หลวงตาหัวรอชอบอกชอบใจ แลว

ทานก็พูดเนนเสียงหนักๆ  “กาลชะตาแบบจันทรคติน้ี เขาใชจันทร
น่ันแหละเปนตัวลัคนา”   

ผมยกมือพนมทวมหัวเคารพดวยจริงใจ  “ตอนนี้มองเห็นโลง
เทียวครับ”   

“โลงยังไงหมอเถา”  ครูกอนคานคิ้วขมวดยังสงสัยไมสิ้น  “มี
ลัคนาแลวจะทายเขาอยางไรกัน ดาวมันสิบดวงยังภพอีก  12 เรือนนา 
หมอเถานา” 

“เออ จริงซี”  ผมเห็นจริง ความรูสึกสับสนวุนวาย เด๋ียวโงเด๋ียว
ฉลาดมันเปลี่ยนวุบวับจนตั้งสติไมถูก ไดแตเหลียวมองหนาครูกอน แลว
ก็มองหนาหลวงตา แววตาละหอย     

หลวงตาดูเหมือนจะมองแววตาของผมออกวา อยากใหอธิบาย 
 “ก็ใชยามจับเอาซี มันยามตกดาวอะไรก็จับตัวน้ันขึ้นทายเขา

ตามความหมายของดาวและเรือนที่สถิตอยู”   
ขณะที่ผมยังงง ๆ ใหนึกอิจฉาครูกอนเสียจริง ดูหนาตาแกยิ้ม

ยองผองใส  แสดงวาเขาอกเขาใจดี   
“อยางเชนดวงนี้เปนวันพุธ แมเจาหนูบุญเกื้อเขามาเมื่อบาย 3

โมงเศษ”  ครูกอนสาธยายคลองแคลว นับยาม “พุทธะ จันเทา เสารี ครู 
ภุมมะ สุริชะ ตกยามศุกร  ศุกรเปนมรณะกับจันทร เปนเรื่องรักราง
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แตกแยก แตเอะ..หลวงตา ขอรับ เปนมรณะกับจันทรหรือลัคนานี้      
จะเปนเรื่องเจ็บปวยหรือเขาของหายก็เปนไดกระมัง ขอรับ” 

“เออ ครูเปนคนฉลาดดี เขาใจซัก”  หลวงตาชมเชยจริงใจ     
“ฟงใหดี ศุกรน้ีถาจะแปลอยางพระ ก็แปลวา “สุข” คือเครื่องใหความสุข
ในโลกียะทั้งหลาย มันก็คือความรักความสนุกสนาน ทรัพยสมบัติ ศุกร
ในดวงนี้มันมรณะอยูเรือนอังคาร และอังคารเจาเรือนครองภพปุตตะมัน
เปนเรื่องคนไมใชสิ่งของ”   

“จริงขอรับ หลวงตา”  ครูกอนตรวจดาวดูเห็นจริง  “ถาจะอาน  
ถึงวาเลิกรางและตองจากบุตรก็ยังได เพราะดาวมันบงชัด” 

“เรื่องความหมายของดาวตัวยามและภพเจาเรือนตองอานใหดี”  
หลวงตาชื้นย้ําอีก “ตกอาทิตยก็มักเปนเรื่องยศ ตําแหนงงานหนาที่งาน  
ตกยามจันทรมักเปนการเดินทาง  ยามอังคารก็จะเปนเรื่องเจ็บปวย
หนักๆ  ตกยามพุธก็เปนเรื่องขาวคราวการนัดหมายเพื่อฝูง  ตกพฤหัสก็
เปนเรื่องที่พ่ึงที่อุปถัมภ การศึกษาคดีความ  ตกยามศุกรก็เปนเรื่อง
ความรักทรัพยสมบัติ  ตกยามเสารเปนเรื่องการทํามาเลี้ยงชีพ หรือ
เจ็บปวยเรื้อรัง  ตกยามราหูเปนเรื่องถูกลักถูกขโมยถูกขมเหงกดขี่  
ครองภพใดจากจันทรก็เอาความหมายดีชั่วตามภพผสมดาวทายเขา”   

ผมลองนับยามตามดูก็นึกเอะใจ “หลวงตาตรับ ตัวราหูไมมีใน
ยามจะนับถึงราหูไดอยางครับ  แลวเวลาตกยามจันทรก็เปนตนุทุกที
เพราะเปนลัคนา จะอานทายเขาอยางไรครับ” 

“เออแน…วันนี้หมอเถาฉลาดคมคายจริง”  หลวงตาหัวรอเอ๊ิก
ชอบใจ  “ฉลาดอยางนี้มันนาจะสอนให  ถาตกยามจันทร ก็เอาเจาเรือน
ที่จันทรครองนั่นแหละเปนตัวทายตกภพใดกับจันทรก็ทายเขาไป ถา
จันทรตกเรือนราหู ก็น่ันแหละยามราหูละ หมอเถาเอย” 



๖๒ 

 
ทั้งผมและครูกอนมองเห็นชัดยังกะภาพในกระจก หมดขอ

เคลือบแคลงสงสัยใดๆอีกจึงกมลงกราบทั้งสองคน   
“เอาลองดูยามวันนี้ก็ได”  หลวงตาชื้นชักสนุกครึ้มใจ  “ดวงยาม

วันนี้มันก็ดวงเดิมน่ันแหละ เพราะจันทรและดาวอื่นยังไมยก เม่ือตอน
หมอเถากะครูมา ดวงยามวาอยางไร ลองซอมๆ ดูทีรึ”   

ผมกะครูชวยกันนับยามที่มา  
“ผมมากันเม่ือ 10 โมงเศษ” วันนี้วันพฤหัสตกยามที่ 3 คือยาม

อาทิตย  อาทิตยครองภพศุภะแกจันทร ก็จริงอีกแหละครับ ผมสองคน
มาขอเรียนวิชา”   

“ดาวมันมีหลายดวง ทําไมอานแตอาทิตยดวงเดียว”  หลวงตา
ใหสติ 

ผมกะครูกอนจองดูทั้งพุธและเสารที่รวมอาทิตย นึกหาคํา
พยากรณอยางไรก็นึกไมถูกทา ยอมสารภาพความโงของตัวเอง   

”อานไมถูกครับ หลวงตา” 
“อาวก็ดูซี เอาเสารกอน เสารมันแปลวาเกาแตมันเปนเจาเรือน

ปุตตะที่แปลวาใหม มันจะประกอบเรื่องวาอยางไรเลา”  
“มันทั้งเกาทั้งใหมผมเลยแปลไมออกใหญ”  ผมสายหนาหมดหวัง 
“อุบะ…หัดคิดเสียม่ังวี”  เสียงหลวงตาตําหนิ  “แปลวาวิชาเกา

มาเรียนกันใหมก็ได หรือแปลวาลูกศิษยเกามาเรียนใหมก็ได มันแปลได
ทั้งน้ัน” 

“ปดโธหลวงตาชี้แลวจึงนึกออก”  ครูกอนตบเขาเองฉาดและ  
นึกออกไปตลอด  “ตัวพุธรวมกับอาทิตยก็แปลวาการศึกษาและพุธกับ
เสารก็คูสมพล ก็แปลวาวิชานี้เคยมีผลโดงดังมาแลว”    



๖๓ 

 
หลวงตาพนักหนายิ้มชอบอกชอบใจ สวนผมก็คงอยางวาคือโง

กวาครูกอนเชนเคย ตามเพื่อนไมทัน แตถึงกระนั้นก็ยังไมสิ้นสงสัย   
“ไหน ๆ ครูกอนก็เขาใจแตกฉานแลว  ชวยอธิบายหนอยเถอะ

เม่ือตัวยามคืออาทิตย  ตกศุภะเรือนศุกรน้ัน  ศุกรเจาเรือนครองภพ
มรณะมันหมายความวาอยางไรอีก”   

ครูกอนจองมองกระดานโหรนิ่งอ้ันไปพักใหญ  ผลสุดทายก็สาย
หนาหันไปหาหลวงตา  “ตองรบกวนหลวงตาอธิบายอีกครั้งเถอะขอรับ” 

“มรณะมันก็คือมรณะนั่นแหละ  แปลวาวิชาที่เรียนนี้มันตาย
มาแลวหรือมันนานมาแลวนะ”ซี”   

เสียงกองเพลทายวัดตีตุมๆ บอกเวลาฉัน และเณรชั้วที่มายืน
รีรออยูขางๆ ทั้งผมและครูกอนเกรงใจ ก็เลยถือโอกาสบอกลาทั้งสองคน  
แตกอนจะลุกถอยออกมา   

หลวงตายืดมือที่กราบไวบอกวา “เร่ืองยามกาลชะตาทางจันทรคติ
น้ี อยาไปหลงระเริงใชพร่ําเพร่ือ  จงใชเม่ือยากจะรูจริง ๆ หรือเขาวงอับ
วงราจึงจะไดผลดี มิฉะนั้นจะไขวเขวหมด” 



๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาวคูมติร-คูธาตุ 
 วันแรม 1 ค่ํา 11 เดือน  ตั้งแตฟาสางมาจนกระทั่งเชาไดอรุณ

ทั่งชาววัดและชาวบานคึกคักเปนพิเศษเพราะเปนวันออกพรรษา  
รอบอุโบสถเชาวันนี้ ชาวบานรานตลาดรายเรียงเบียดเสียดแนน

ขนัดจนแทบจะไมมีที่วาง ตางตั้งโตะอาหารคาวหวานคอยตักบาตรมาก
นอยตามฐานะ ที่ยังหนุมสาวก็แตงตัวสีสรรคฉูดฉาดหลากสีดูเบิกบาน
ละลานตาเหมือนดอกไมนานาชนิดบานอยูกลางสวน 

ทายอุโบสถ  ราชรถซึ่งตกแตงดวยกระดาษสีเปนธวัชฉัตรธง
และอัญเชิญพระพุทธตั้งกลางราชรถ รายรอบดวยบาตร คอยเวลา
เคลื่อนออกใหชาวบานตักบาตรเทโวและตอกระบวนดวยพระภิกษุสงฆ
ทั้งวัดที่เขาแถวเพื่อรับบาตรยาวจนทายกระบวนออกไปอยูนอกโบสถ 

ผูเชิญราชรถสองคนแตงกายสวมเสื้อกรุย ใสตลอมพอกยอดสูง 
สมมุติเปนเทวดาผัดหนาขาวผอง ทั้งคูกําลังยืนปรึกษาเดี่ยวกันเปนตน
เสียงโห 
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“ปน้ีครูรับหนาที่โหไปก็แลวกัน ผมเปนหวัดสุมเสียงมันแหบ
เครือ ไมไพเราะเลย” 

“อะ ไมไดแน”  ครูกอนเริ่มปฏิเสธเสียงแข็ง “หมอเถาแหละ
เหมาะ กระบวนเสียงดังเสียงดี ทั้งจังหวัดเรานี่ไมใครเกินหมอเถา”     

“อยายอ…”  หมอเถายิ้มจนเห็นฟนขาว 
“อาว จริงนะ”  ครูกอนพูดขึงขังจริงจัง “เม่ือกอนเขาพรรษานี้

หมอเถาไปชวยงานบวชนาคเปนตนเสียงโห ไดยินไปสามคุงน้ําเขาลือ
กันทั่วตําบล รึวาไมจริง”   

หมอเถายิ้มแยมปลาบปลื้มที่มีคนชม แตยังไมทันตอบก็ไดยิน
เสียงพระภิกษุอาวุโสที่อยูหัวแถวเตือนดังๆ             

“เอา…เฮยพอเทวดา มัวแตคุยกันเม่ือไรจะเคลื่อนขบวน”  
หมอเถาหันขวับ ขยับจะเถียง แตพอเห็นผูพูด คือหลวงตาชื้น  

ก็เลยนิ่ง หันมาทางเพื่อน  
“เอา…เคลื่อนขบวนเถอะ”   
“ก็หมอเถาโหกอนซี”   
หมอเถากระแอมกระไอพอคลองคอก็ตะเบ็งสุดเสียงโห และ

เอ้ือนเสียงยาวทิ้งทายโหยหวล เสียงฮ้ิวรับพรอมกันรอบโบสถ วงระนาด
บนศาลาก็เริ่มบรรเลงรับครึกครื้น   

เทวดากอนและเทวดาเถา ก็คอยๆ จูงราชรถรับบาตรเทโว
เคลื่อนไปชา ๆ ชาวบานก็ชิงกันตักบาตร ชุลมุนคนละไมคนละมือ พอ
พนชวงราชรถก็ใสบาตรพระสงฆรายองค ชั่วกระบวนราชรถผานไป
เพียงคร่ึงรอบถึงหนาโบสถ บาตรซึ่งตั้งเรียงรอบบนราชรถก็เต็มจนลน
ทวมลงกับพ้ืนราชรถ 



๖๖ 

ขบวนผานไปจนเกือบถึงเจดียพระธาตุทายโบสถ เทวดาเถาก็
เจอคูปรับเกาจึงสะกิดใหเพ่ือนดู   

“พับผา วันน้ีแมเฮ๊ียะแตงสีสดสวยเชงทีเดียว”    
“เชิญพอหมอเถา เห็นสวยเห็นงามไปคนเดียวเถอะยะ ฉันนะ

กลัวปากแก ยิ่งกวากลัวเสือเสียอีก”  ครูกอนสายหนาระอาใจจริงๆ    
ราชรถผานไปหยุดอยางจงใจตรงหนาหมอเถาทําทากรุมกริ่ม  

แตแมเฮ๊ียะมัวแตกมหนากมตาตักบาตรไมทันสังเกตกระทั่งหมอเถา
กระแอม   

“เออนะ ชางใจบุญสุนทานแทๆชาติหนาไดเกิดเปนนางฟาแน
แมเฮ๊ียะ”     

แมเฮ๊ียะเงยหนาดูผูพูด พอเห็นหนาถนัดก็ตอบสวนทันควัน 
“อพิโธหมอเถา เขาแตงตั้งใหเปนเทวดาวันน้ีก็ยังไมวายปากเปราะ”   

จริงอยูถึงนํ้าเสียงแมเฮ๊ียะจะไมกาดเกรี้ยวอยางเคยๆแตคารม
น้ันพอทําใหหมอเถาเผ็ดเหมือนกินพริก   

“เออนะคนเรา ฉันนะหวังดี ใหศีลใหพรใหเกิดเปนนางฟากลับ
ไมชอบ ใจแมเฮ๊ียะนะคิดจะเกิดเปนเมียเจกทุกๆชาติรึยังไงนะ” 

นัยตาแมเฮ๊ียะลุกโพลงยังกับมังกรไฟ เคราะหของหมอเถายัง  
ไมถึงฆาต  เพราะแมบุษบา ฮวยลูกสาวที่เพ่ิงแตงงานไปเมื่อเดือน 6  
รีบสะกิดแมไวทั้งบุยใบไปทางสามีที่ยืนอยูขางหลัง แมเฮ๊ียะจึงไดสติคิดอาย
เกรงลูกเขยจะรูกําพืชตนจึงตองกลั้นหายใจตั้งสติแลวทําเหมือนไมได 
ยินคําหมดเถา กลับเปลี่ยนสีหนายิ้มแยมพูดเลน  

“ใสบาตรพระแลว วันนี้ขอใสบาตรเทวดาสักหนอยเถอะ”    
 ชายเสื้อกุยเฮงตัวใหมเอ่ียมของหมอเถาถูกแมเฮียะดึงเขาไป
ใกลตักขาวเต็มทัพพีใสกระเปาเสื้อ 



๖๗ 

ปกติหมอเถาเปนคนคิดชา จึงนึกเปนเรื่องสนุกสนานในวันทําบุญ
จึงมิไดปดปอง แตตอนใสกับขาวเปนถุงแกงสมน้ัน แมเฮ๊ียะกลับปลด
ยางรัดปากถุงออกเทพรวดลงไปในกระเปาเสื้อเต็มรัก อีตอนนี้แหละ
หมอเถาเพิ่งจะคิดวาเสียทีแมเฮ้ียะเสียแลว ยิ่งเสียกลุมผูหญิงหัวเราะ
เฮฮาซ้ําเขาอีก  หมอเถาไดแตเงอะงะกมลงดูสังขารตนเอง ที่นํ้าแกงไหล
เปนทางลงไปจนถึงเทา 

ครูกอนทั้งๆที่อายแทนเพื่อน ก็อดหัวเราะไมได ทางดีที่จะแก
หนารอดตัวไปก็คือกระตุนหมอเถาลากราชรถไปใหพนๆหนาแมเฮ๊ียะไป
เสียโดยเร็วจะไดพนอาย 

ตะวันขึ้นกลางฟาบอกเวลาเลยเพลไปนานแลว พระที่ลงอุโบสถ
และรับนิมนตฉันในโบสถก็ยะถาสัพพีจบไปนานแลว แตอุบาสกอุบาสิกา 
ทั้งหลายก็ยังคงอยูในโบสถคับคั่ง รอฟงเทศนรอบบาย ภิกษุที่ทานเสร็จ
กิจแลวก็ทยอยกลับ  องคสุดทายที่ออกจากโบสถคือหลวงตาชื้น  ซ่ึง
ตองใชลูกศิษยเอกคือหมอเถาและครูกอนชวยกันแบกขาวของที่
ชาวบานถวายสังฆทานและอดิเรกลาภจนเต็มบาทั้งสองคน พอกลับขึ้น
กุฏิ หมอเถาและครูกอนก็ขอแยกตัวไปอาบน้ําอาบทาลางแปงที่ผัดหนา
ไวแตเชา    

หายกันไปสักพักใหญ ศิษยเอกหลวงตาก็หวลกลับขึ้นกุฏิมาพรอม
กันทั้งคู เห็นภิกษุหน่ึงนั่งสนทนาอยูกับหลวงตา พอเขาไปใกลก็ถูกทัก  

“หมอเถากะครู ดีใจจริงที่พบกันกําลังถามหลวงลุงทานอยูทีเดียว”   
“นึกวาใคร มหาครื้นนะเอง ไปอยูกรุงเทพฯเสียนานเกือบจํา

ไมได”  ครูกอนทักภิกษุหลานชายหลวงตาชื้น ซ่ึงเดิมจําพรรษาอยูวัดนี้
และหลวงตาทานเปนคนบวชให   

หมอเถาคุนเคยสนิทสนมมากอนก็สัพยอก   



๖๘ 

“ทานครื้นกลับกรุงเทพฯเที่ยวนี้ราศีเจาคุณชักจับผิวอราม      
อีกไมนานคงไดพัดยศแน” 

มหาครื้นหัวรอชอบใจ “หมอเถาเดี๋ยวนี้ความรูโหราศาสตร
กาวหนาขนาดเห็นหนาทายไดเชียวหรือ” 

หมอเถาพยักหนายิ้มรับสมอาง เขาไปนั่งใกล “พูดถึงโหราศาสตร
ทานครื้นยังเลนอยูหรือวาทิ้งเรื้อไปเสียแลว 

“ยังเลนอยู แตวา…” มหาครื้นหันไปสบตาหลวงตาชื้น ซ่ึงเคย
แนะนําใหกอน “ที่กรุงเทพฯเขาเลนกันละเอียดถี่ถวนมากขึ้นก็เลย
เปลี่ยนแนวไปบาง”   

“ละเอียดถี่ถวนยังไงครับมหา”  ครูชักสนใจ  “ดาวมันเกินกวา 
10 ดวง ยิ่งกวาที่เราเลนๆกันอยูน้ีหรืออยางไร”    

“ดาวมันก็สิบดวงเทากันนะแหละ แตเกจิอาจารยชื่อดังในกรุงเทพฯ
เขามีกฏเกณฑละเอียดมากขึ้นไปอีก ไมเลนกับหยาบๆอยางเราเคยเลน
กันเม่ือกอน” 

“เออแนะ มาเที่ยวนี้ มหาครื้นมีของดี”  หลวงตาชื้นพลอยสนใจ
ไปดวย “ไหนลองแยมดูทีหรือวาอายที่หยาบและละเอียดนั้นมันยังไง”    

มหาครื้นถูกยกยองชมเชยวางทาภาคภูมิอธิบาย “ดาวเปนเกษตร
ในเรือนราศีของเรานั้นมันกวางทั้งราศี แตแบบใหมเขานั้นจํากัดองศา     
ไววาเปนเกษตรจริงหรือไมจริง”   

หมอเถาซัก “หมายความวา ดาวเปนเกษตรในราศีน้ันถึงองศา
ไมตามกําหนด เขาวาไมเปนเกษตรยังง้ันใชไมมหา” 

“ก็ทํานองนั้นแหละ” มหาครื้นถูกซักก็ยิ่งยืนยัน “ถาไดองศาที่
กําหนดถึงจะเปนเกษตรแทใหคุณแรง  ถาพนไปก็ออนลงไมเกิดมรรคผล”   

หมอเถาสายหนา “ผมรูสึกวามันไมเขาที” 



๖๙ 

มหาครืนชักรูสึกวาจะถูกขัดคอจึงชักเสียงแข็ง  “ไมเขาทียังไง
หมอเถา พวกกรุงเทพฯเขาเลนทั้งน้ัน” 

“ฟงนะมหาครื้นคะรับ”  หมอเถายืดอกดูม่ันใจในความคิดของ
ตนเองเต็มประตู “ดาวเปนเกษตรในเรือนในราศีของเขามันก็คือเจาเรือน
เจาของบานนั่นแหละ มันจะกี่องศาก็เหมือนกับวาอยูที่ไหนไมวาอยู    
ชั้นบนชั้นลางอยูหองไหนๆเขาก็เปนเจาของบานมีอํานาจสิทธิขาดเต็มที่
ทั้งบานนะแหละคะรับ” 

“ชะ…ชาหมอเถา” หลวงชื้นถูกใจหัวเราะรา  “เม่ือกอนเคยคิดวา
จะเปลี่ยนชื่อหมอเถาเปนหมอทึ่ม แตวันนี้เออแนะความคิดทั้งแหลมทั้ง
คมยังกะเข็ม”    

มหาครื้นชักเสียงออนๆ เพราะเห็นหลวงตาชื้นใหทาย “เขาเลน
กันเชนนั้นจริงๆเพราะมันเกี่ยวกะใหคุณมากใหคุณนอยแกดวงชะตา
คนเรา”  

ครูกอนไมยอมนอยหนาหมอเถาเอยขึ้นบาง “เร่ืองดาวเกษตรให
คุณมันก็ไมแนครับมหา ผมคิดโงๆตามประสาของผมวาคุณเรื่องใหคุณ
มันไมเกี่ยวกะเกษตรหรือไมเกษตรหรอก ดาวประใหคุณก็ได ดาว
เกษตรใหโทษก็ได”   

มหาครื้นเห็นครูกอนพูดทิ้งทายใหฉงนแลวน่ิงก็อดซักมิได “มัน
ไมฝนตําราเขาหรือครูลองวิสัชนาใหฟงสักหนอยเถอะ”   

“ฝนตํารานะก็คงจะฝนม่ังละ แตตําราเลมไหนไมรูเพราะตํารา
เด๋ียวนี้มันมีมากเหลือเกิน แตตําราเกานะไมฝนแน  ผมรับรอง” 

“ออกพรรษาปน้ี ลูกศิษยฉันมันชางเฉลียวฉลาดกันทั่งคู เออเลา
เรียนวิชามันไมเสียเปลา” หลวงตาชมดวยใจจริง “เอาลองอธิบายใหมัน
ตลอดทีซิครู”    



๗๐ 

ครูกอนไดทาเลยอธิบายฉอดๆ “ที่วาดาวประใหคุณก็คือวา    
ถาเปนดาวเจาเรือนที่เปนโทษ เชนเปนเจาเรือนอริมรณะวิสาสนหรือ   
วาเปนดาวกาลกิณี เม่ือมันเปนประเสียหายไปเสียมันก็ยอมไมเกิดโทษ 
เขาก็เรียกวาใหคุณ แตถาดาวเจาเรือนโทษเปนเกษตรมันกลายเปนให
โทษแรงไปเสียอีกนะนา มหา” 

“อางเชนนั้นมันก็จริงแหละครู” มหาครื้นแบงรับแบงสูแตยัง     
ไมยอมเปนเบี้ยลางเพราะถือไดเรียนรูมาจากแหงที่เจริญกวา “ราศีหน่ึง
มันกวางขวางไมมีอาณาเขต เขาจึงแบงราศีออกเปนเกาสวน ๆ หน่ึง ๆ 
เรียกวานวางศหน่ึง เหมือนราศียอยๆในราศีใหญอีกที แตละนวางศ
มีเจานวางศเปนดาวประจําเหมือนเจาเรือนเกษตรเชนพระจันทรเปน
เกษตรในราศีกรกฏ แตถาเกิน 20 องศา ถึง 23  องศา 20 ลิปดา เขาก็
ถือวาเกาะนวางศเสาร ซ่ึงเปนเจาเรือนราศีมังกรถือวาเทากับพระจันทร
อยูราศีมังกรเปนประไปเสียเลว เปนเกษตรไมสมบูรณครูกับหมอเถา
พอจะอธิบายไดไมวา กฎเกณฑของเขามันผิดถูกตรงไหน”  

หมอเถากะครูกอนหันมาสบตากันนิ่งอ้ึง ไมเคยเรียนเคยรูมา
กอนไมรูจะขัดแยงเขาอยางไร ขางหลวงตาชื้นนั่งเคี้ยวหมากยิ้มพราย
อยูในหนาพอใจที่ศิษยพระและฆราวาสโตแยงเหตุผลซึ่งกันและกัน   

หมอเถาจนมุมเขาก็พนมมือหันเขาหาที่พ่ึงคือหลวงตาชื้นผูเปน
อาจารย  “หลวงตาชวยอรรถาธิบายทีเถอะครับ วามันนาจะผิดถูกอยางไร” 

ทานมหาครื้นก็เห็นดวยที่มีกรรมการตัดสิน “หลวงลุงกรุณาสักครั้ง
ก็จะเปนพระคุณ เขาวากันวาแบบเกาๆของเราเลนดาวดวงเดียวในราศีทั้ง
ราศี  มันหละหลวมเกินไป สูแบบจํากัดองศาหรือแบบเกาะนวางศไมได
เพราะพิจารณาไดละเอียดถี่ถวนดีกวา”   

หลวงตายิ้มแยมอารมณดี “จะวากฎเกณฑของเขาผิดถูกชั่วดี 



๗๑ 

อยางนั้นไมไดเพราะเราไมเคยเลนอยางเขา แตที่จะวาดีกวาของแบบ
โบราณของเรานั้นเห็นจะไมถูกแน  ที่วาแบบเกาๆเลนดาวราศีดวงเดียว
น้ันเขาใจผิดถารูจักเลนตามทาเกาเขาจริงๆแลวมีทาง พิจารณาลึกซึ้ง
ละเอียดพิศดารมากมายกวาวิธีเลนองศา หรือนวางศที่มหาวามากนัก”   

“ไมละ ผมนึกแลว”  หมอเถาไดทีผสมโรง 
มหาครื้นแมจะไมถือสาหมอเถาเพราะคุนเคยมเกาแกตั้งแตครั้ง

เปนเณร แตก็อดคอนไมไดทั้งที่เปนผูชาย   
หลวงตานิ่งนึกลําดับความหลัง  “เม่ือหลายปกอนฉันเคยติดตาม

เจาคุณใหญไปกรุงเทพฯมีโหรเกาๆหลายทานมาสนทนากับทาน       
เจาคุณใหญ ถึงเรื่องน้ีเหมือนกันฉันยังจําไดดีแหละที่วากรุงเทพฯ      
เขาเลนกันแบบนี้หมดนะยังไมถูก โหรเกาๆรุนผูใหญเขาก็ยังเลน
แบบเดิมๆของเขาอยูนอกจากโหรรุนใหมๆที่เจริญกาวหนารวดเร็วจึง
นิยมในแบบใหมๆน้ีเทานั้น รุนใหมๆบางคน”  

มหาครื้นก็รับวา “จริงครับ มีพวกหัวรุนแรงตําหนิติเตียนวา 
พวกรุนเกามีทิษฐิไมยอมรับรูของใหมๆ”   

“แตคงไมหมายความมาถึงฉันดวยหรอกนะ”  หลวงตาชื้นสัพยอก   
มหาครื้นรีบพนมมือ “มิไดครับหลวงลุง ผมพูดตามที่ไดยินมา

เชนนั้น เปนการพูดถึงทั่วไป”     
“จําไวใหดี มหาก็ดี ครูหรือหมอเถาก็ดี ฉันขอเอาถอยคําของ

พระเดชพระคุณ เจาคุณใหญที่ทานไดเคยอรรถาธิบายเรื่องนี้ เม่ือครั้งไป
กรุงเทพฯคราวนั้นมาเลาใหฟง”  

หมอเถา และครูกอนดีใจจนออกนอกหนาแมมหาครื้น ตัวเจา
ปญหาก็ยินดีที่จะไดฟงเพราะกิติศัพททานเจาคุณใหญในเร่ืองโหราศาสตร
น้ันทานแตกฉานรอบรู เปนที่นับถือแกบรรดาโหรทั่วทั้งเมืองไทย 
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   “เรื่องนวางศก็ดีหรือการกําหนดองศาดาวเสวยตําแหนงเกษตร
อุจจเหลานี้  นัยวาเปนวิธีของแขกเขาเลนมากอน ตอมาตํารับตําราแขก
ตกเขามาบาง โหราศาสตรเราก็รับเอามายักยายวิธีเลนพลิกแพลงกันไป
ตามมติที่ตัวเห็นชอบ เร่ืองนวางศน้ันทางแบบโหรไทยเราก็เลนอยู แต
เลนกันไปทางฤกษผานาที ทานเรียกวาบาทฤกษ หน่ึงฤกษมี 4 บาท  
ฤกษก็คือลูกนวางศน่ันแหละ”   

 

เห็นหลวงตาหยุดอธิบาย แตพียงนั้นมหาครื้นซึ่งชักเห็นแสง
สวางก็รีบซักตอเพราะอยากรูอยางจริงใจ  

“แลววิธีเลนดาวในราศีที่หลวงลุงวาแบบเกาๆเขาเลนไดละเอียด
ถี่ถวนนั้นเปนอยางไรครับ”   

หลวงตาชื้นลากกระดานโหรมาวางตรงหนาศิษยทั้งสาม ขีดดวง
และเขียนดาวประจุลงในราศีโดยสมมุติ ทั้งหมอเถา ครูกอนและมหาครื้น
จองมองตามแทบไมกระพริบ 

  

 “น่ี เปนดาวสมมุติ  ลองดูทีละดวงซิทั้ งสามคนนั่นแหละ ”      
หลวงตาชื้นชี้ดวงบนกระดาน “จันทรก็เปนอุจจ อังคารก็เปนอุจจ สอง
ดวงอุจจน้ีดวงไหนจะยิ่งหยอนกวากัน” 

   

ทั้งมหาครื้นและหมอเถาครูกอนจองแลวจองอีก ก็คงยังน่ิงคิดไป
ทางไหนก็มืดมนนึกไมออก จึงไดมองดูตากันเฉยอยูจนถูกหลวงตาชื้น 
ซักอีก“วายังไง เอาหมอเถาละ วันน้ีดูปญญาดีกวาคนอื่นๆเขา ลองวามาซิ”   

หมอเถาตอบเสียงออย “จนปญญาครับหลวงตาดูๆมันก็อุจจ
เทากัน จะวาดาวเล็กดาวใหญผมก็ไมแนใจนอกจากนึกเดาๆเอา” 

“ขั้นตนตองรูเสียกอนวาเปนอุจจ หรือมหาอุจจน้ันมีความหมาย
ขึ้นมาอยางไร ” หลวงตาชื้นอธิบายตอ “คําวาอุจจก็แปลวาสูงสง  ดาวได
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ตําแหนงอุจจ ก็เหมือนคนไดมีอํานาจราชศักดิ์มีเกียรติอํานาจขึ้น ถาดาว
ไดตําแหนงเกษตรก็แปลวา ม่ันคงเปนหลักฐานยืนยง”    

“ผมพอเขาใจละครับ มันเขารูปเขารอยดี”  หมอเถาพูดแลว
มองดูทางมหาครื้น 

“เขารูปเขารอยยังไงกันหมอเถา”  มหาครื้นยังงงๆไมเขาใจ 
 “เขารูปรอยทางพยากรณ นะซีมหา”  หมอเถาไดทาเลยตั้งตน

เปนอาจารยที่สองสอนตอ “ถาวาดาวเจาเรือนมันภพกัมมะเปนอุจจมันก็
หมายถึงงานใหญหรืองานมีเกียรติ ถาเปนเกษตรก็หมายถึงมีฐานะ
การเงินม่ันคง  ถาเปนดาวเจาเรือนภพกดุมภะเปนอุจจ ก็หมายถึงมี
ฐานะมีหนามีตามีเกียรติ ถาเปนเกษตรก็หมายถึงมีฐานะการเงินม่ันคง
เปนปกแผนยังง้ันใชไมคะรับหลวงตา” 

“พับผา…ถาขามีเหรียญ วันนี้เห็นจะตองติดเหรียญความฉลาด
ใหหมอเถาเขาสักหนอย”  หลวงตาชื้นหัวรอชอบอกชอบใจแลวก็วกมา
พูดเรื่องเดิม  “พระจันทรเปนอุจจในเรือนของพระศุกร  ตัวพระศุกรเองก็
ไปไดตําแหนงอุจจในราศีมีนเชนกัน ถาเปรียบเหมือนคนเรา พระจันทร
เขามีเกียรติมีอํานาจในถิ่นฐานบานเมืองที่มีเกียรติมีอํานาจ  สวน     
พระอังคารนั้นเปนอุจจในเรือนพระเสาร แตพระเสารไปเปนนิจเสียแลว 
พระอังคารจึงเสมือนคนที่มีเกียรติมีอํานาจ ในบานเมืองที่ต่ําตอยไร
เกียรติก็ยอมจะยิ่งใหญสูพระจันทรไมไดเปนธรรมดา”   

“ผมเห็นจริงดวยครับหลวงลุง” มหาครื้นฟงอธิบายเห็นชัดเจน
เหมือนดูภาพยนตร “เปนพระคุณแกผมที่สุด” 

“ยังกอนจงดูตอไปอีก ดูที่พระเสารและพระพุธ ซ่ึงเปนประเปน
นิจน้ันทีหรือ มันเสียหายจริงหรือไม” หลวงตาชื้นอธิบายตอคลองปาก 
“ทั้งพระพุธและพระเสารน้ันไมเสียหลายเสียทีเดียวหรอก เพราะราศีน้ี
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พระเสารเปนนิจ พระอาทิตยคูธาตุก็เปนอุจจรวมอยูดวย เชนเดียวกับ
พระพุธเปนประในราศีน้ัน พระศุกรคูธาตุก็เปนอุจจอยูรวมจึงไมถึงกับ 
ต่ําตอยเสียทีเดียว เปรียบเสมือนวาตนเองต่ําตอย แตมีญาติสกุลพ่ีนอง
ซ่ึงมีธาตุเดียวกันเปนคนยิ่งใหญ มีอํานาจก็พลอยไดอาศัยบารมีญาติ
เปนเกียรติอํานาจของตนเอง ไมต่ําตอยเสียทีเดียว” 

“ถาสมมุติวา พระอังคารมาเปนประในราศีพฤษภในเรือน    
พระศุกรและพระศุกรเจาเรือนก็เปนเกษตรอยูรวมดวยละครับหลวงลุง”  
มหาครื้นตั้งปญหาเพื่อจะหาความเขาใจใหแจมแจง 

“เออมหาชางฉลาดถามดี”  หลวงตาก็อธิบายตอโดยไมตองคิด  
“พระอังคารก็เปรียบเหมือนคนตกยากไรทรัพยแตมาอยูในบานเรือนของ
คูมิตรคือเพ่ือนฝูงที่เปนเศรษฐีมีฐานะมั่นคงก็พอไดอาศัยการเกื้อกูลกัน
ฉันทมิตร ไมตกยากตามสภาพมากนัก ไดอาศัยฐานะเกษตรของคูมิตร
เขาได”   

ทั้งหมอเถาครูกอนและมหาคร้ืนเหมือนนัดกันไวกมลงราบ
ขอบพระคุณหลวงตาพรอมกันทั้ง 3 คน   

มหาครื้นยังพนมมือพูด “ผมเห็นจะตองเปลี่ยนวิธีเลาเรียน
โหราศาสตรไทยเสียใหมแลวครับหลวงลุง ตําหรับตําราผมก็อานมามาก
ไมเห็นเขียนอธิบายไวชัดแจง เหมือนคําของหลวงลุงสอนอยางนี้เลย 
หลงวนเวียนเขาใจเงอะงะอยูนาน”   

หลวงตาชื้นมองดูศิษยทั้ง อยางคนแผเมตตาจิต “การเรียน
โหราศาสตรมันก็เหมือนเรียนวายน้ํา ขั้นตนครูมันตองวายน้ําเปน
เสียกอน แลวจึงจะสอนศิษยใหวายน้ําได ลําพังตนเองจะหัดวายน้ําโดย
อานตําราวายน้ําก็เห็นจะเปนยาก คัดลอกเขาตอๆมาก็จะทําใหผูอาน
จมน้ําตายเสียเปนแท”   



๗๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จับโจร 
ดวงตะวัน เพ่ิงจะดนขอบฟา แมจะเปนเดือน 11 ฤดูฝน แตเชา

วันนี้ทองฟาปลอดโปรงแจมใส ลมเชาพัดระรื่นเย็นสบาย   
หลวงตาชื้นกลับจากบิณฑบาตรเดินกลับวัดตามทางนอกตลาด

ซ่ึงมีหมูบานเรียนรายตลอดสองขางทาง  แตสงบเงียบไมจอแจ
พลุกพลาน ทานเดินไปคิดไปตามประสาผูลวงวัยเขาสูปลายทางชีวิต
ผานบานที่เคยวิ่งเลนมาแตเด็ก เคยเปนทุงกวางหนองน้ําและเนินดินรม
ร่ืนดวยสุมทุมพุมไม บัดนี้เปลี่ยนแปรไปเปนตึกรามบานเรือนไปหมด 
ทานก็คิดปลงอนิจจังถึงความไมเที่ยงแท แมแผนดินซึ่งไมมีชีวิตก็ยังรู
เกิดรูดับเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ประสาอะไรกับมนุษย ซ่ึงเปน
สัตวมีชีวิตมีใจครองจะไมเปลี่ยนแปรจากดีเปนชั่ว จากชั่วเปนดี ไม
คงทนถาวร ผืนแผนดินตรงนี้เคยเปนบานคหบดีผูหน่ึงที่ยึดม่ันในศีลใน
ธรรมเครงครัดมาตลอดชีวิต      เม่ือถึงกาลชีวิตไปแลวบุตรผูสืบสกุลก็ 
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กลายเปนโจรปลนเขากินจนถูกจับลงโทษไปเมื่อเร็วๆนี้ เออ…หนอ
หนทางชีวิตมนุษยมันชางคดเคี้ยวยอกยอนวกวนไมรูแหงหน ไมเหมือน
ถนนหนทางที่เขาสรางไวมันตรงคงเสนคงวา จะแยกจะเลี้ยวที่ใดก็มีที่
สังเกตรูได   
 ดังนั้นทานจึงใชวิธีโหราศาสตรเกื้อกูลเพ่ือนมนุษยเพ่ือเปนเคร่ือง
เตือนเครื่องบอกทางชีวิตแกเขา ใหรูหนทางแยกหนทางเลี้ยวไปสูความดี
ความชั่ว เปนการสรางกุศล แมบางครั้งบางคราว จะถูกเพื่อนบรรพชิต
ดวยกันเหยียดหยามลบหลูวา   เปนพระหมอดูเลี้ยงชีพดวยลาภสักการะ   
 ถึงทางสี่แยกเปนทางเลี้ยวไปสูวัด และเปนทางผานบาน
คุณนายทรัพยผูใจบุญที่ตักบาตรทุกวัน และหลวงตาเคยรับบาตรเปน
ประจําตอนขากลับ   
 เม่ือนึกถึงคุณนายทรัพยผูใจบุญ หลวงตาก็นึกคิดไปอีกหลาย
เร่ืองโดยเฉพาะลูกเขยคุณนายที่ชื่อทิดจวง เปนคนที่หลวงตาบวชให
ตั้งแตเปนเณรจนกระทั่งเปนพระบวชอยูหลายป เกิดรอนผาเหลืองแหก
พรรษามาตบแตงอยูกินกับบุตรสาวคุณนายเม่ือตนพรรษาที่แลว จะ
เหน่ียวรั้งทัดทานอยางไรก็ไมฟงเพราะผาเหลืองน้ีนะหอหุมไวแตเพียง
ผิวกายมิไดหอหุมถึงหัวใจภิกษุจวง   
 พอเดินใกลบานคุณนายทรัพยเขามา หลวงตาก็ยิ่งแปลกใจ 
แทนที่จะเห็นโตะตั้งขันขาวและปจจัยใจใสบาตรอยางเคย กลับเห็นแต
ผูคนมากหลายมุงลอมอยูหนาบานดังมีเหตุราย ทานเดินเรงฝเทาใกล
เขาไปจนถึง   
 ทานไดยินสียงโตเถียงกัน สวนใหญก็เปนเสียงคุณนายทรัพย
ลําเลิกเบิกประจานทิดจวงลูกเขย บางคําเปนคําหยาบคายชาวบานที่มุง
ดูก็หัวเราะเฮฮาผสมโรง 
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หลวงตาพิจารณาเห็นวามิใชกิจของสงฆจะพึงรับรูและเกี่ยวของ
ดวยก็ถอยหลีกออกมาเพื่อจะเดินไปเสียใหพน แตชายจีวรกลับถูกดึงไว
แนน เม่ือเหลียวดูเจาของมือก็พบหมอเถาศิษยเอก 

 “นิมนตหลวงตาหยุดกอนเถอะครับ”  หมอเถายกมือไวทวมหัว  
“ทิดจวงเห็นจะแยแนละคะรับ” 

 “มันไมใชกิจของพระจะยุงดวยนะหมอเถา เขาแมยายลูกเขย
กันครอบครัวเดียวกันก็ยอมมีปากมีเสียงกระทบกระทั่งกันเปนธรรมดา” 

“มันไมธรรมดาซิคะรับ หลวงตา”  สีหนาหมอเถาดูเปนทุกขเปน
รอนจริงจัง  “คุณนายทรัพยแกไลทิดจวงออกจากบาน หอบผาหอบผอน
ทิดจวงโยนออกมาเกลื่อนถนนไปหมด ถาหลวงตาไมชวยทิดจวง     
ตองกลับไปกินขาววัดของหลวงตาอีก 

“วะ…มันเรื่องอะไรกันรายแรงหนักหนาถึงเพียงนั้นเชียวหรือ“  
หลวงตาชักสนใจ 

หมอเถาอธิบาย  “ผมก็ไมทราบเรื่อง ฟงเปนนัยวาขุนไมเชื่อง
อะไรทํานองนั้น” 

ครูกอนโผลจากไหนก็ไมรูเขายึดจีวรหลวงตาไวอีก “หลวงตา
ตองหามทัพไวกอนเถอะขอรับ ผมหวงทิดจวงจริงๆ” 

หลวงตาลังแลใจชะเงอขามไหลผูคนที่มุงดูเขาไปในบานตา  ”อยาก
รูวามันมีสาเหตุอะไรกัน จะไดตัดสินใจวาควรจะเกี่ยวของดวยหรือไม”   

ครูกอนวา “ผมไดยินคุณนายทรัพยตะโกนแตวาทิดจวงกินบน
เรือนแลวถายรดหลังคา” 

หมอเถารองเอะ! “ทิดจวงถาจะทําพิเรน คิดเปนพอตาตัวเอง
กระมัง” 

“อยาเดางายๆ หมอเถาเดี๋ยวหลวงตาเขาใจผิด”  ครูกอนดุหมอเถา  



๗๙ 

แลวก็ออนวอนหลวงตา “ทิดจวงก็เหมือนลูกศิษยของหลวงตาคนหนึ่ง 
ไฟกําลังไหมทิดจวง หลวงตาจะยืนเฉยอยูไดหรือขอรับ” 

หลวงตาหยุดยั้งลังเลใจ หมอเถาและครูกอนเขายึดแขนทานไว
คนละขางพยุงกึ่งลากหลวงตาฝาคนที่มุงเขาประตูบานคุณนายทรัพย
ลวงเขาไปจนถึงหองกลาง   

คูกรณีพิพาทอยูกันพรอมหนา คุณนายทรัพยยืนเทาสะเอกหนา
เขียวดวยฤทธิ์โทสะแตทิดจวงนั้นหนาขาวซีดเหมือนกระดาษ ขางแมศรี
ลูกสาวคุณนายเอาแตกมหนารองไหรองหมทาเดียว 

คุณนายทรัพยพอเหลียวเห็นหลวงตาก็ทรุดตัวลงไหวเคารพ  
ทิดจวงพอเห็นหลวงตาเหมือนเห็นพระมาลัยมาโปรดสัตว  ปราดเขา
เกาะชายจีวรไวทันที แววตาเหมือนเด็กถูกเฆี่ยนกําลังขอรองวิงวอน 

“หลวงตาชวยผมที ผมตายแน”  ทิดจวงพูดเสียงเครือเหมือน  
คนกําลังจะรองไห 

หลวงตายังไมทันเอยวากะไร คุณนายทรัพยก็แหวขึ้นอีก “งาม
หนาแลวละเจาคะ ลูกศิษยหลวงตา” 

หลวงตาใจหายวูบ ระแวงคําที่หมอเถาเดาไวเม่ือครูน้ี  จึงโบก
มือหาม  “เบาๆเถอะคุณนายมันเรื่องรายแรงอะไรก็คอยพูดคอยจากัน
กอน อยางใหรูหูชาวบานอายเขาเปลาๆ  มันเรื่องภายในครอบครัว พูด
บอกใหอาตมารูบาง อาตมาเปนสงฆไมลําเอียงเขาขางใครหรอก” 

คุณนายไดสติและเกรงใจหลวงตาแตเดิม จึงคอยสงบเลี่ยงมาปู
เสื่อนิมนตหลวงตานั่งบนยกพื้นริมหอง สวนตัวเองทรุดนั่งลงกับพ้ืน ทิด
จวงหัดไปจูงมือเมียมานั่งอยูขางหนึ่ง หมอเถานึกอายชาวบานแทนทิด
จวงจึงแอบไปงับประตูบานเสีย 



๘๐ 

“คุณนายลองเลาเนื้อหาเรื่องราวมันยังไงกัน”  หลวงตาถามชาๆ
อยางตั้งใจ 

คุณนายทรัพยเหลือบคอนทิดจวงลูกเขยกอนเลา  “ของมีคาของ
อิฉันหาย แลวก็ไมมีใครนอกจากทิดจวงคนเดียวเทานั้น” 

ทิดจวงสอดทันควันไมลดละ “ไมจริงครับหลวงตาผมบวชแลวเรียน
แลวคุกเขารับศีลมาจนหัวเขาดานไมประพฤติอทินนาแกทรัพยของใครแน” 

หลวงตาเบาใจลงเปนกองที่มิใชคดีกาเมสุมิจฉาเหมือนที่ระแวง
คิดอยู จึงโบกมือหาม เพราะคุณนายทรัพยกําลังจะแผดเสียงออกมาอีก 

“เด่ียว ทิดจวงใหคุณนายเขาเลากอน เร่ืองมันมีมูลมาอยางไร” 
“ของมีคาของอิฉันใหนังหนูเอาไว เขาเก็บไวในหองนอนแลว

อยูๆ ก็หายไปเขาอยูกันสองคนผัวเมียเทานั้นจะมีใครเจาคะหลวงตา” 
หลวงตาหันมาซักแมศรีที่น่ังกมหนาอยูขางสามี “ของอยูที่แม

หนูตามที่แมเขาบอกจริงหรือ” 
“เจาคะ”  เธอเงยหนาเปยกน้ําตาตอบ “อันที่จริงของสิ่งน้ีคุณแม

ยกใหเปนสมบัติของหนูแลว เม่ือมามีอันเปนตองหายไปหนูก็ไมติดใจถือ
เสียวาเปนคราวเคราะห” 

คุณนายทรัพยแหวลูกสาวทันควัน  “ชะ…นังหนู เปนเมียทิดสึก
จากพระหนอยทําเปนใจพระไมเอาเรื่อง ของมีคาเปนเรือนพันเรือนหม่ืน” 

หลวงตาวา “ออ เปนเรื่องของหาย ฉันพอสงเคราะหมูลเหตุไดบาง” 
ทิดจวงพูดเหมือนปรับทุกขกับตัวเอง “เม่ือตอนสึก หลวงตาก็ให

ฤกษผานาทีมาดีแลว ไมนาเกิดเรื่องเชนน้ีเลย” 
“เอ็งจะโทษฤกษของขาละซีทิดจวง”  หลวงตาจองหนาเขม็ง  

“ฤกษเขาใชทําความดีมีสิริมงคล แตถาคนมันทําชั่วก็ตองไดรับผลชั่ว 
เหมือนฤกษโจรปลน พาคนติดคุกมาเสียนัก” 

 



๘๑ 

ทิดจวงรีบพนมมือไหว  “อภัยเถอะครับหลวงตา ผมมิไดลบหลู
หลวงตาหรอก มันกลุมใจนอยใจในวาสนาตัวเอง” 

หลวงตาหันไปทางคุณนายทรัพย  “ธรรมดาของหายมันตองคิด
อานหาของใหไดไมใชคิดหาตัวคนขโมยกอนไมถูกตอง 

คุณนายทรัพยพอสงบสติไดบางก็ไดคิด “เจาคะ อิฉันอยากจะให
หลวงตาจับยามดูวาของมันหายไปไดอยางไร อยูที่ไหน จะติดตามยังไง” 

“ออ ไดซี” หลวงตารับคําเต็มใจ  “ของมันอยูที่แมหนูเขาเปน
สิทธิของเขา มันตองเอาดวงแมหนูเขามาดู” 

“ดวงแมศรี ที่หลวงตาผูกไวใหก็ยังอยู”  ทิดจวงลุกขึ้นเขาหองไป
หยิบมาสงใหหลวงตาชื้น พรอมทั้งแปงผัดหนาอีกกํามือเพราะรูใจ
อาจารย 

หลวงตารับแปงมาขีดดวงเขียนดาวตัวโตลงบนพื้นกระดานที่นั่ง
ตามดวงเดิม ขางหมอเถากะครูกอนแอบกระแซะขาไปใกลๆ เพ่ือจะไดดู
ถนัดๆ 

หลวงตาชื้นนับน้ิวพึมพําไลอายุแลวพิจารณาดูดวงดาวนิ่งอยู
นาน จนหมอเถาอดสงสัยมิไดตองเอยปากถาม 

“เปนยังไรคะรับหลวงตา”   หลวงตาครางอือในคอ  “มันยากเวย
หมอเถา” 

“ดวงมันยาก ดูยากอยางนั้นหรือคะรับ”  หมอเถาถามไมคอย
แนใจ เพราะไมเคยไดยินหลวงตาชื้นพูดคํานี้มากอน 

“มันยากปากที่จะพูดบอก”    
“มันยากใจยากปากที่จะพูดบอก”  หลวงตาถอนหายใจยาว แลว

หันมาทางคุณนายทรัพย “ขอถามอะไรแนใจกอน  
““เชิญเถอะเจาคะ” 



๘๒ 



๘๓ 

  “ของที่หายเปนแหวนเพชรใชไม”  หลวงตาทั้งถามทั้งทาย
พรอมๆกัน “เปนของเกาแกนมนานมาแลว”  

คุณนายทรัพยตะลึงอยูครูหน่ึง เพราะนึกไมถึงวาหลวงตาจะ
ทายเหมือนเห็น “ใชเจาคะ เปนแหวนเพชรนํ้างามจริงๆ ตกทอดมา
ตั้งแตคุณแมอิฉัน ราคารวม 100 ชั่ง” 

ทั้งหมอเถาและครูกอน ตกใจในอภินิหารของหลวงตาชื้นผูเปน
อาจารย จนพูดอะไรไมออกไดแตมองสบนัยนตากันและกัน  

“ถาเชนน้ันมันก็เขาเคาละ”หลวงตาพูดลอยๆ   “ถาจะเอาของ
เห็นทีจะสูญเสียมากกกวาเพราะของมันเดินทางเปลี่ยนแปลงไปเสียแลว 
แตถาจะเอาคนก็พอจะไดตัวแน” 

ดวงตาคุณนายลุกวาวบอกความแคนใจเต็มที่ “ถาไมไดของก็
ตองเอาคนละเจาคะ ตองขอเอาเขาคุกใหหายเจ็บใจใหได” 

 ทิดจวงมองหนาหลวงตาไมเขาใจคําอรรคคําแปล ภายในหัวใจ 
เตนออนลงแทบจะหยุด ทั้งหมอเถาครูกอนพลอยใจหายวับๆหวําๆ 
แทบนั่งไมติด    

หลวงตาหันทางลูกสาว “แมหนูเธออยากใหผัวถูกจับเขาคุก
หรือไมละ” 

“ไมเจาคะ”  แมศรีรีบตอบปนเสียงรองไห คนทั้งหมดมองหนา
ทิดจวงเปนตาเดียวกัน นึกเสร็จแนๆ ตัวทิดจงเหงื่อไหลเหมือนอาบนํ้า  

หลวงตากวักมือเรียกแมศรีเขาไปใกล ๆ กระซิบกระซาบไมมี
ใครไดยินอยูพักใหญ เห็นแตแมศรีพยักหนารับคําน้ําตาไหลนองแกม 

   ลงทายที่สุดหลวงตาก็พูดดังพอไดยินกันทั่วๆไป  “ถาแมหนูไม
อยากใหผัวเธอเขาคุก ก็ตองพูดกับแมเอง อยาใหอาตมาตองเปนคนบอกเลย
จูงแมเขาไปพูดกันสองตอสองในหองในหับ     เพราะคงจะตองพูดกันนาน” 



๘๔ 

แมศรีลุกขึ้นจูงมือแม คุณนายเองก็งงๆไมเขาใจถอยคําของ
หลวงตาจึงตามลูกสาวเขาไปในหอง   

ทิดจวงคลานเขามากราบตักหลวงตาถาม “หลวงตากระซิบบอก
อะไรกะแมศรีเขาครับ หรือในดวงมันบงวาผมขโมยเขา” 

หลวงตาลูบหัวทิดจวงอยางเมตตา “สบายใจเถอะวะทิดจวง   
เอ็งไมติดคุกแน ขาชวยเอ็งแลว แมลูกเขาพูดจากันเอง ทําใจใหสบาย
เถอะหมดเคราะหแลว ฤกษสึกของขามันยังขลังอยูวะ” 

หมอเถาคุกเขาชะโงกดูดวงใหถนัดตา และอยากออกความเห็นวา 
“อายุยางเขา 26 ปน้ี อาทิตยเปนกาฬกิณีเรือนกฎมภะพอดี มิหนําซ้ํา
อาทิตยกาฬกิณีจรถึงอังคารกาฬกิณีเดิมอีก   มันถึงเสียทรัพยจนได”   

“เออหมอเถามันมักงาย มองแตกาฬกิณีทาเดียวเอาแตสะดวก ๆ”  
หลวงตาตําหนิเอาซึ่งๆหนา “ไหนลองบอกตอไปอีกซิวา ทําไมมันถึง
หายใครเปนคนเอาไป” 

หมอเถาจับตาดูดวงอึกอักเพราะไมนึกวาจะถูกซักละเอียดลออ
เชนนั้น “ไมรูครับ รูแตทรัพยมันเสียเทานั้นเอง”   

หลวงตากวาดนิ้วชี้ดูดวงดาวในกระดานพื้น “มันตองดูเสียกอน
วาอาทิตยจรที่มาครองอยูเรือนทรัพยเขานั้น อาทิตยจรนั้นเปนใครมา
จากไหน” 

หมอเถาอานดวงตอบ “อาทิตยเดิมอยูวินาสนลัคนา และอาทิตย
จรน้ันคือเจาเรือนลัคนาคือตนุลัคนน่ันเอง” 

“เออ…ละ”  หลวงตาหันมาไลเบี้ยหมอเถาตอไปอีก  “เรือนวินาสน
แปลวาคิดไมถึง ซอนเรนปดบังสูญเสีย  ลองเอาความหมายมาปะติด     
ปะตอกับคําวาตนุลัคนที่หมายถึงตัวเองดูซิมันหมายความวากะไรกับ
เรือนทรัพย” 



๘๕ 

หมอเถานิ่งนึกตาจับดูดวง  “ทรัพยสินสูญเสียเพราะตนเองหรือ
ตัวเองทําใหทรัพยเสียโดยนึกไมถึงหรือตัวเองแอบปดบังทําใหเสียหาย” 

มันก็ความหมายเดียวกันน่ันเอง” ครูกอนเอยขั้นบาง “ถาเชนนั้น
ตัวเองก็เปนคนเอาไปหรือทําหายนะซีขอรับ” 

“ยังไมหมดตองอานตอไปอีก แคน้ันยังไมพอ”  หลวงตาชี้กระดาน 
“พุธเจาเรือนกฎมภะจร ที่เสียหายนั้นจรไปอยูที่ใด และพุธเดิมเปนอะไร” 

“พุธจรอยูเรือนสหัชชะ เพ่ือนฝูงคะรับ” หมอเถาพอถูกจูงชัก
ตอบคลอง “มายถึงวาทรัพยน้ีไปตกอยูกับเพ่ือน พุธเดิมก็วินาสนลัคนา
อยูและพุธคือคําพูด ก็หมายถึงถูกหลอกลวงดวยคําพูดถูกอุบายเชนนั้น
กระมังคะรับ” 

“เออ…ใชแลว”  หลวงตายิ้มถูกใจ  “เรือนสหัชชะมันแปลวา
เดินทางหรือเปลี่ยนแปลงก็หมายถึงวาทรัพยน้ันมันเปลี่ยนแปลงและ
เดินทางไปเสียเลวนั่นเอง เม่ือดูแลวเจาเรือนสหัชชะคือศุกรเปนเกษตร
รวมพุธจรตัวทรัพยอยู เพ่ือนน้ันมันก็รวยเปนเศรษฐีเพราะทรัพยน่ัน    
ไปเลย” 

“แลวหลวงตากระซิบบอกกับแมศรีเขาอยางไรคะรับ” 
หลวงตาหัวเราะชอบใจ “ขาบอกแมศรีเขาวา ทรัพยน้ีเธอเปนคน

เอาไปใหเพ่ือนเขาเอง และถูกหลอกไปเสียแลวไมไดคืนแน เธอก็รับวา
เพ่ือนสาวยืมไปแตงตัวจะไปงานออกหนาออกตา แตกลับหนีออก    
จากบานไปกับคูรักเขากรุงเทพฯ ถาจะวากันไปเธอเองเปนตัวการควร
รับผิดกับแมเขาเสีย มิฉะนั้นเสียทรัพยแลวจะเสียผัวอีกดวย เธอก็รับวา
จะพูดกับแมเอง เพราะถึงอยางไรก็คงฆากันไมตายขายไมขาด” 

ทิดจวงนั่งฟงสีหนามีเลือดมีฝาดจนเห็นชัด ยกมือทวมหัว “เจา
ประคุณ ผมรอดตัวเพราะหลวงตาแท ๆ มายเชนน้ันตายแน” 



๘๖ 

หมอเถาก็กมลงกราบบาง แลวถาม “ที่หลวงตาทายเขาวาแหวน
เพชรนั้น เพราะอะไรคะรับ ผมมองดูเทาไหรก็มองไมเห็น” 

“เดา ๆ เอาตามดาวมันวะ”  หลวงตาหัวรอชอบใจ  “ลองทายดู
เคาเรือนกดุมภะดูกอนถาถูกตองเร่ืองอ่ืนที่มันตอเน่ืองกันอยูก็ควรจะ
ถูกตองดวย” 

“ดาวมันบอกวาเปนแหวนเพชรเชนนั้นหรือขอรับ”  ครูกอนยัง
ติดใจสงสัย 

ดาวมันสิบดวง จะใหมันบอกตรง ๆ ถึงสิ่งของเปนแสนเปน   
ลานสิ่งไดอยางไร มันตองอานประกอบเอาแนวเขากับเรื่อง คือวา อาทิตย 
หมายถึง มีแสงมีคามีเกียรติ มฤตยูหมายถึงวงกลมๆ หรือเกาดับสูญ   
เม่ือวงกลมๆมีคามีแสง มีเกียรติมันก็พอเดาไดสองสิ่งคือแหวนเพชรกับ
กําไลเพชรของเกาแกนานมาแลว  ที่ไมทายกําไลเพชรก็เพราะ         
คนโบราณเขาไมทํากําไลเพชรใสขอมือ มีแตกําไลขอเทา และคนสมัยน้ี
มันก็ไมใสกําไลเทามันก็เดาไดวาตองเปนแหวนเพชร” 

ทั้งหมอเถาและครูกอนไดแตน่ังอาปากฟงคําอธิบายสิ่งคิดในใจ
แตเพียงวาอีกนานกวาตนจะรอบรูความหมายของดาวไดละเอียดชัดเจน
เทาอาจารย 

หลวงตาชื้นควาบาตรลุกขึ้นยืน  “ไปกันเถอะวะขาชักหิวแลว 
ประเดี๋ยวจะเลยเวลาฉันเชา เรื่องของเขาแมลูกยังอีกมาก ไมตองรอ  
บอกลาเจาของบานหรอก ชวยเอาทิดจวงรอดตัวมาไดก็พอใจแลว 

ทิดจวงกมลงกราบลงบนเทาหลวงตาอยางระลึกถึงพระคุณไม  
รูลืม และมองตามจนหลวงตาลวงพนประตูลับหลังไป พรอมดวย     
หมอเถาและครูกอน 



๘๗ 

 
 
 
 
 
 
 

หามฤกษ 
ลมหนาวเดือนยี่  พัดโกรกทุงหนาวเย็นยะเยือกมาตั้งแตเชามืด

จนกระทั่งสายตะวันขึ้น    
นาแปลงใหญหลังวัดกลาง เปนนาธรณีสงฆซ่ึงชาวบานรวมแรง

รวมใจชวยกันปกดํามาแตฤดูฝน บัดนี้ขาวทั้งทุงตกรวบแกรอการเก็บ
เกี่ยวเปนสีทองไปทั่วทองทุง   

กลางนาโนน ชาวนารวมกลุมกันนับสิบทั้งชายหญิงถือเคียวครบ
มือ หนาตายิ้มแยมไปทั่วทุกตัวคนหวังทํากุศลเกี่ยวขาวัดเพื่อเปนเสบียง
สงฆทั้งวัด  ที่ยังหนุมสาวก็จับคูเกี่ยวกันเปนคูๆหยอกลอเกี้ยวพาราศี
หนาระรื่น ที่อายุยางเขาปูนแมลาแลวแตหัวใจยังครึกครื้นก็เอ้ือนเพลง
เกี่ยวขาวแจวๆแขงกับลมหนาว 

หมอเถาและครูกอน แมจะไมถนัดเคียวเกี่ยวเก็บเพราะมิเคย
เปนลูกไรลูกนามากอน ก็อาศัยเรี่ยวแรงชวยแบกหามเอากุศลเพราะเปน 



๘๘ 

งานของสงฆ   
 ทั้งพอแมเพลงที่กําลังรองแกกันถึงพริกถึงขิงก็สะดุดหยุดชะงัก
ลงทันควัน ทั้งคูปองหนาดูไปตนทางที่เปนถนนตัดผานทองทุงเขา
หมูบาน พวกที่กําลังกมหนากมตาเกี่ยวขาวก็พลอยวางมือแพงดูไปดวย
ทุกคน  
 ภาพที่เห็นลิบๆเม่ือใกลเขามาเห็นถนัดตา เปนรถยนตเกงสีสวย
คันใหญแลนไลหลังเด็กรุนมาตามถนนเดิน แลวเด็กที่วิ่งอยูนหนา
รถยนตก็คงกมหนากมตาวิ่งไมคิดชีวิตมุงเขาไปสูหมูบาน  
 พอผานหนาคณะเกี่ยวขาวที่รุมมองอยางฉงนสนเทห หมอเถา
เปนคนตีปญหาออกรองบอกพวกดวยเสียงดังลั่น   
 “รถยนตมันวิ่งไลทับ อายแจงลูกตาแจมวะ”   
 ตางรับกันเปนเสียงเดียวกัน “ใชแลว”   
 “ดูหนาอายแจงซิ”  เสียงสนับสนุนเห็นจริงเห็นจัง  “เหง่ือกาฬ
แตกกลัวตายวิ่งหนีไมคิดชีวิตทีเดียว”   
 หมอเถาออกความคิดเปรย “อายพวกหนุมๆใครขอแข็งๆวิ่งไป
บอกกํานันมาจับอายรถเกงน่ีทีเถอะวะ   
 “พอกํานันมาถึง ก็ไดแตเก็บศพอายแจงไปวัดเทานั้นเอง”  
 หมอเถาเหลียวดูผูพูดขัดคอ ก็ไมมีใครรับชักฉุนๆ “วะ…จะชวย
อายแจงมันยังไง ง้ันวิ่งตามรถไปดีไม”   
 “เออดี วิ่งไปคอยบอกอรหัง ตอนอายแจงจะหมดลม”   
 หมอเถาถูกขัดคอหันดูก็ไมรูวาใครพูดอีก เคืองสุดขีด  
 “ใครใจดํายืนดูอายแจงตายตอหนาตอตาก็ตามใจ ขาวิ่งไป    
คนเดียวก็ไดวะ”   
 พอแกพูดจบก็พอดีรถที่ไลอายแจงผานหนาไป      แกก็ออกวิ่ง 



๘๙ 

ขึ้นถนน แมจะอวนอุยอายแตก็วิ่งตัวกลมใสหลังรถยนตไป ครูกอน
ตัดสินใจออวิ่งกวดตามเพื่อนไปติดๆพวกชาวบานก็พลอยออกวิ่งตาม
กันไปจนหมดเปนขบวนยาวเหมือนงูกินหางตามติดๆรถยนตไป    
 เจาแจงวิ่งอกตั้งเหง่ือทวมตัวพอถึงทางแยกเขาวัดก็เลี้ยว ดูทีทา
เหมือนจะหลบรถยนตที่กวดหลังมาติดๆ แตรถยนตก็เลี้ยวตามติดไม
ลดละ ขบวนคณะเกี่ยวขาวซึ่งนําหนาดวยหมอเถาก็เลี้ยวตามมาดวย 
 พอถึงกุฏิตนมะยม เจาแจงก็หยุดวิ่งยืนหอบซี่โครงบาน รถยนต
เกงก็พลอยหามลอหยุดตามดวยกะทันหัน ขางหมดเถากมหนาวิ่งตาม
ติดมาเต็มฝเทา ไมมีเบรคเหมือนรถยนตจึงหยุดไมไดดังใจ จนครูกอน
มาถึงตองอุมประคองลงยืนดิน   
 คณะเกี่ยวขาวตามมาถึงก็ลอมรถไวพูดอะไรไมออกเพราะ
เหน่ือยจนหายใจทางปากกันทุกคน   
 ประตูทายรถเกงก็เปดออก ผูกาวลงมาเปนหญิงสาวโสภา 
แตงตัวทันสมัย และผูตามลงติดๆก็เปนหญิงอายุกลางคนภูมิฐานเปนคน
มีฐานะมีอันจะกิน   
 ทั้งสองสตรีมองหนากลุมชาวบานที่รายลอมอยูอยางแปลกใจ
เพราะไมรูความมุงหมาย จึงเดินเลยไปหาเจาแจงที่ยังยืนหายใจออก
กระเพื่อมอยู    
 “ขอบใจหนูเหลือเกิน โถคงเหนื่อยมาก”   
 เจาเด็กแจงไดแตพยักหนาและแบมือ หญิงวัยกลางคนเปด
กระเปาถือหยิบธนบัตรใสมือใหโดยไมอิดเอ้ือน   
 หมอเถาพอหายจุกก็ปราดเขาปดมือเจาเด็กแจงจนแบงคแทบ
หลุดจากมือ   



๙๐ 

 “เฮอ อายแจงอยางเพิ่งรับเงิน เขาเอารถยนตไลทับเอ็งทั้งที 
อยาคิดคาเสียหายถูกๆ ไมไดมันตองเปนรอยเปนชั่งถึงคอยยอมวะ” 
 “อยางยุงนะลุงหมอ”  เจาแจงผลักมือหมอเถาออกไปหางๆ  
“ฉันรับคาจางตามที่ตกลงกันไวตะหาก”   
 “อาว…”  หมอเถามองหนาเลิ่กลั่กไมเขาใจ  “รับจางอะไรของ
เอ็ง รถยนตมันวิ่งไลกวดหลังเอ็งจ้ีๆ ขาถึงไดแหวิ่งกันมาหวังวาจะชวย
นึกวาเอ็งตายแน” 

“ปดโธเอย…ลุง”  เจาแจงหัวรอกากจนตัวงอ หญิงทั้งสองพลอย
สํารวลไปดวย  “ฉันรับจางเขาจะพามาหาหลวงตาชื้นกุฏินี้แหละ เขาให
ยี่ซิบ” 

“ก็แลวเอ็งทําไมถึงตองวิ่งนําหนารถมาใหมันเหน่ือย ก็น่ังรถ  
เขามาก็ได” 

“อะ…ไมไดซีลุงหมอ” เจาแจงอธิบายอยางอวดฉลาด “เขาวาจะ
ไดคาเหนื่อยน่ี  ถานั่งรถยนตมามันไมเหน่ือยเด๋ียวเขาไมจาย ฉันถึงตอง
วิ่งนําหนารถมาใหมันเหนื่อยถึงจะไดเงิน” 

“ถุย ไอแจง” หมอเถาถุยนํ้าลายเปนฝอยรดหัวเจาแจงจริงๆ 
และเสียงถุกอีกสิบถุยขางหลังก็ดังพรอมๆกัน   “เจาเด็กพิเรนเกือบพา
ผูใหญเสียคนไปตามๆกัน” 

สองหญิงมาดผูดี ก็หันมาทางหมอเถายกมือไหวพูดสีหนายิ้ม
แยม “ฉันมาจากกรุงเทพฯจะมาหาหลวงตาทาน”    

หมอเถาพนมมือรับไหว  ชักเงอะงะเพราะยืนใกลจนไดกลิ่น
นํ้าหอม ยิ่งทําใหหัวใจเตนตูมตามไมเปนจังหวะ 

“เชิญซีคะรับ เชิญหลวงตาไปพบคุณนาย เอ๊ิบ !ไมใชผมขอเชิญ
คุณนายไปพบหลวงตา ผมจะนําไปเอง” 



๙๑ 

เจาเด็กแจงสะกิดพุงหมอเถาสัพยอก “โถ…ลุงหมอวิ่งมาเหน่ือย
เสียจนสติไมอยูกะตัวเชียวนะ”   

หมอเถาแสนอาย ที่หาแตมจึงรีบรวบรัดนําหนาขึ้นกุฏิหลวงตา 
ทําหูทวนลมกับเสียงหัวเราะที่ไลหลังมา   

หลวงตาชื้นเพ่ิงกลับจากลงโบสถขึ้นกุฏิยังไมทันปลงจีวร ก็
ตอนรับขับสูเปนอันดี เม่ือรับประเคนดอกไมธูปเทียนแลวทานก็วิสาสะ 

 “เชิญคุณนายตามสบาย กุฏิพระบานนอกสกปรกรุงรังสักหนอย
ใหอภัยดวย” 

หญิงกลางคนกมกราบอีกครั้ง “มาไกลทั้งทีไดพบหลวงตาก็เปน
กุศลที่สุดแลวเจาคะ ดิฉันมาจากกรุงเทพฯใครจะมาเรียนขอความกรุณา
หลวงตา” 

“เออนะ อุตสาหะมาแตไกล อตมาเปนพระแกๆมีแตวิชา
โหราศาสตรติดตัวถามีประโยชนสงเคราะหคุณไดก็ยินดี” 

“คือวาลูกสาวดิฉันจะแตงงานจึงมากราบขอฤกษหลวงตา” 
หมอเถาซึ่งน่ังกับครูกอนก็พลอยออกความเห็น “โหรกรุงเทพฯ

เกงๆก็มีมาก คุณนายไมนาจะตองมาไกลถึงที่น่ีเลย” 
“ดิฉันไมใคร รู จักคุนเคยกับโหรทานเลย ญาติผู ใหญที่อยู

เพชรบุรีทานแนะนํามาและดิฉันก็ศรัทธามาก” 
หลวงตาทราบเจตนาก็คอยๆหยิบกระดานโหรามาเข็ดทําความ

สะอาด มองหนาหญิงสาว “คุณหนูบอกวันเดือนปและเวลาเกิดดูทีหรือ” 
คุณแมกลับเปนผูตอบแทนลูก “เกิดวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.

2495 วันอังคาร ขึ้น 3 ค่ํา เดือน 3 เวลา14.30 น. เจาคะ”   
หลวงตาเปดปูมดูและเขียนตําแหนงดาวลงวางลัคนาเสร็จก็จอง

ดูน่ิงอยูนานจนหมอเถาและครูกอนสงสัยคอยกระเถิบเขาไปใกลเพ่ือจะ 



๙๒ 

ไดเห็นบาง  
“เด๋ียวนี้ เดือนมกราคม พ.ศ.2516 คุณหนูก็อายุยางเขา 22 แลว

ซีนะ คุณนายประมาณวาจะแตงกันเม่ือใด ชาหรือเร็ว” 
“ตั้งใจวาจะหม้ันเดือนหนา และตอไปสักเดือนก็อยากจะแตงกัน

เสียใหเสร็จเจาคะ หนุมสาวสมัยน้ีหม้ันกันนานๆ มากไมใครดี ไมหนุมก็
สาวมักเปลี่ยนใจพาใหผูใหญเสียหนามานักตอนัก” 

หลวงตานิ่งตรองดูสีหนาหนักอก หนักใจอึดอัดอยู  หมอเถา
แอบกระซิบถาม  “เปนไงครับ หลวงตา”   

หลวงตากลับหันไปตอบแขกสตรี  “กําหนดฤกษที่คุณนาย
ตองการนั้น จะใหตามใจอาตมาหรือตามใจคุณนาย” 

“สุดแตพระเดชพระคุณจะเห็นสมควรซีเจาคะเพราะวันดีเดือนดี 
อิฉันไมทราบก็ตองสุดแตโหร” 

“ถาตามใจโหร  อาตมาขอตอบวาในปน้ีไมมีฤกษแตงงานของ
คุณหนูแหวนเพชร นอกจากขึ้นปหนาไปแลวละก็พอจะมี”   

ทั้งคุณนายแมลูกตกตะลึงคาดไมถึงตางมองดูนัยนตากันอยูนาน 
“พระเดชพระคุณหลวงตาจะกรุณาหาวันดีกลางๆ ปก็ยังไดเจาคะ ถา
ขามปคูบาวสาวเขาคงจะใจรอนไมยอมฟง” 

“คุณนายฟงอาตมาใหดี”  หลวงตาปฏิเสธไปแลวก็มีสีหนาไม
สบายใจนัก “อันวันดีคืนดีน้ัน มันมีอยูทุกเดือนตลอดไปนะแหละ  แตมัน
จะเปนวันดีของใครตางหาก เชนวันไดฤกษแตงงานของคู น้ี แตวัน
เดียวกันนี้แหละเปนวันเลิกรางของคูผัวตัวเมียคูอ่ืนก็มาก วันเกิดของ
คนๆ น้ีก็เปนวันตายของคนอื่น วันรวยของคนนี้แตเปนวันฉิบหายของ
คนอ่ืนมันเปนเรื่องเฉพาะของใครของมัน มิใชวาวันดีแลวมันจะดีตลอด
ทุกคนก็หาไม” 



๙๓ 

สีหนาคุณลูกสาวบอกความไมพอใจเต็มที่ “หนูเรียนคุณแมแลว
วาสมัยน้ีฤกษผานาทีไมสําคัญหรอกคะ”  

คุณแมจุปากรีบปราม “อยาพูดเชนนั้นลูก จะกลายเปนคนหัวด้ือ 
ลบหลูผูหลักผูใหญไป” 

หลวงตายังคงยิ้ม “ชางเถอะคุณนายหนูแหวนเพชรพูดตรงตาม
ความรูสึกของแกดีแลว ความเชื่อเหตุผลของเด็กหนุมสาวกับความเชื่อ
ของผูใหญมักตรงกันขามเสมอ” 

“ดิฉันขออภัย” เธอพนมมือไหว “ดิฉันมิไดเจตนาลบหลูหลวงตา
เลยเปนความสัตย เปนแตคิดไมแนใจและสงสัยเรื่องฤกษตลอดมา” 

“แมหนูสงสัยเรื่องอะไร ถาอาตมารูก็จะตอบใหทราบ ถาไมรูก็
จนใจ” 

เธอพูดชัดถอยชัดคําวา “ดิฉันไมเชื่อวาฤกษจะมีผลสมจริง      
ดูเปนการหลอกๆใหปลาบปลื้มกันมากกวา จริงอยู ดิฉันเชื่อถือ
โหราศาสตรดานการพยากรณ แตฤกษเปนสิ่งไมมีเหตุผล เพียงแตวันดี 
เวลาดีวันเดียว จะเปลี่ยนแปลงพรหมลิขิตชีวิตมนุษยใหดีตลอดไป
อยางไรเจาคะ เพ่ือนๆ ดิฉันแตงงานดวยฤกษโหราจารยที่มีชื่อเสียง    
อยูกันไมทันไรเลิกกันมาหลายคูแลวเจาคะ” 

 

แทนที่หลวงตาจะขุนเคืองกลับหัวเราะชอบอกชอบใจ “คุณหนู
สงสัยอยางฉลาดคิดฉลาดพูด อาตมาชอบนิสัยอยางนี้”  ทานขยับน่ัง  
ตัวตรงพูดชาๆ “อันวาฤกษแปลวาโอกาส เม่ือฤกษดีก็แปลวาโอกาส  
อันดี การหาฤกษของอาตมาจึงตองดูดวงชะตาเขาเสียกอนวาในปน้ันๆ
ชีวิตของเขาจะมีโอกาสในเรื่องน้ันๆหรือไม ถามีแลวจึงจะแสวงหาวันดี 
จริงอยูฤกษจึงเปนโอกาสชั่วคราวอาจเปนปหน่ึงแตการใชฤกษหรือ
โอกาสชั่วคราวน้ี จะเกิดผลเชนวาการแตงงาน ถาดวงชะตาเขาไดฤกษ



๙๔ 

ไดโอกาสดีในเรื่องคูครอง เม่ือแตงงานกันก็จะมีความรักความเขาใจกัน
ดีชั่วปหน่ึงก็ดี เพราะเปนพ้ืนฐานการครองชีวิตเริ่มตน แมปลายมือจะ
ขัดแยงขัดใจ ก็ยังพอทําความเขาใจกันได ไมถึงกับเลิกรางกันไดงาย 
เพราะความรักยังเปนเยื่อใยกันมากอน หรือเชนฤกษการเปดรานคาขาย
ในฤกษโอกาสดี ก็จะพอมีกําไรเปนการเริ่มประเดิม แมนปหลัง         
จะขาดทุนหรือพบอุปสรรคก็ยังพอแกไขใหหนักเปนเบาได ถาฤกษ
โอกาสรายเริ่มเปดก็ขาดทุนแลวจะเอาอะไรมาสูในเวลาตอ ๆ ไป” 

 

สีหนาคุณหนูแหวนเพชรคลายบึ้งขึ้งเครียดลงไปทันที แสดงถึง
ความเขาใจในเหตุผลที่หลวงตาวิสัชนามายืดยาว แตสีหนาระรื่นปติยินดี
มาก ก็คือหมอเถากับครูกอนที่นึกนิยมชมชื่นในอาจารยของคนชางยก
เหตุผลมาอางอิงเห็นจริงอยางไมเคยไดยินมากอน 

 

คุณแมซ่ึงฟงเหตุผลของหลวงตาเขาใจไดดีพอ ๆ กับคุณลูกสาว 
ก็เห็นวาไมมีทางทาจะออนวอนหลวงตา ใหทานใหฤกษไดสําเร็จ ดวย
ไมแนใจวาลูกสาวจะยกเอาขอสงสัยอะไรอ่ืน ๆ มาซักไซรจนกลายเปน
การเสียมารยาทอยางรายแรง จึงถือโอกาสลากลับ 

“ดิฉันขอกราบลาเจาคะ เพราะตั้งใจจะไปเยี่ยมญาติที่หัวหินอีก 
และเรียนขออนุญาตที่จะมารบ กวนหลงตาอีกครั้งเจาคะ” 

“เชิญคุณนาย ขอใหจําเริญ ๆ ทั้งคุณหนูดวย มีกิจประสงค
เม่ือใดอาตมายินดีสงเคราะหทุกโอกาส เชิญเถอะ” 

สองแมลูกกมลงกราบลา ถอยลงจากกุฏิไป กระทั่งเสียงรถยนต
ติดเครื่องแลนลับหายไปแลว หมอเถาและครูกอนกระเถิบเขาไปถึง
กระดานโหรที่หลวงตาเขียนดวงลูกสาวคุณนายเอาไว 



๙๕ 



๙๖ 

 หลวงตารูใจของลูกศิษยวา อยากรูอยากถาม จึงลากกระดานมา
ชี้ใหดู 

“หมอเถากะครูกอน ลองดูดวงคุณผุหญิงคนนี้ดูทีหรือวาพื้นดวง
ในเรื่องคูครองเขาเปนอยางไร” 

หมอเถายังมัวนับเรือนไลดาวไลภพอยูไมทันครูกอนเพียงมอง
ปราดเดียวก็ตอบหลวงตาทันที 

“ดวงเธอศุกรเล็งลัคน เปนพินทุบาทวในเรือนปตนิ เรื่องคู     
เห็นทีจะไมดีนักครับ” หลวงตาพยักหนาถามศิษยอีกคน “หมอเถาละ   
วายังไง” 

หมอเถายังน้ีกระดานจนรอยแปงลบติดนิ้ว “เปนพินทุบาทวน้ัน
มันแนละ แตศุกรเปนมหาจักรมาจากภพวินาสนและปุตตะก็คงจะ
หมายถึงวาในระยะเริ่มแรกเทานั้นไมเขาใจกัน เขากันไมไดคะรับ” 

“เออหมอเถาทายถูกใจวะ” หลวงตาวา “มันตองดูเขาใหถึงแกน
อีกวา เม่ือเปนเชนน้ันนะ เขาจะแตกแยกเลิกรางกันหรือไม” 

ทั้งหมอเถาและครูตอบเสียงเดียวกันวา “ดูไมออกครับ” 
หลวงตาหัวรอชอบใจ “สองคนนี้ลืมกฎเกณฑเสียหมด ดูเจา

เรือนที่ศุกรมาครองซี เปนพฤหัสซึ่งเปนเกษตรอยูเทากับวาพื้นเรือน  
ของเขาแข็งแรงม่ันคง ศุกรก็ทําลายไมได ทางทักษา เกิดวันอังคาร 
พฤหัสเปนศรี ศุกรมาเปนพินทุบาทวในเรือนศรีก็ไมรายแรงนัก เขาพอ
ประสานปรับเขาหากันได ไมเกิดผลรายแรงใหเสียหายหรอก” 

“โอ… จริงครับ” หมอเถามองตามเห็นจริง และอดถามขอสงสัย
ที่เกิดขึ้นเม่ือครูมิได “ผมไมเห็นหลวงตาเปดปูมดูวัน เดือนปอะไร แต
หลวงตาบอกเขาวาไมมีฤกษละครับ” 

“บะ… ชางทื่อจริง ๆ พูดเม่ือกี้ไมฟงใหดี” หลวงตาโขกกระดาน 



๙๗ 

โหรดังโปก “ดวงของเธอนี่แหละวะคือฤกษที่แทจริงละ ก็ดูทีหรือวา   
ดวงจรเขาทํามุมอยูในตําแหนงแหงที่อยางใด” 

ครูกอนรีบตอบอีก “ราหูเล็งลัคนอยูเปนพินทุบาทวอีกแหละ   
ขอครับ” 

หลวงตาหัวรอกาก “บะ… เจาครูกอนน้ีมันชางสังเกตแตพินทุ
บาทวเสียจริง ๆ “ 

หมอเถาเลี่ยงตอบอีกสถาน “พฤหัสเจาเรือนปตนิกําลังจร    
เปนนิจอยูในภพมรณะ” 

“เออ…ใชทั้งสองคน” หลวงตาพูดน้ําเสียงจริงจัง “ดวงเดิมเขา
เปนพินทุบาทวเทากับเรือนปตนิมันมีรอยราวอยูแลว ทางจรราหูเล็งเปน
พินทุบาทวซํ้าเทากับวากระเทือนตรงรอยราวมันจะแตกงาย ๆ และอีก
สถานหนึ่งเจาเรือนปตนิตกภพมรณะเทากับเปนการซ้ําสองใหแตกแยก
จากกัน ไดแนนอน เขาทางทักษาอายุ 22 ตกพฤหัสเสารก็คือกาฬกิณี
มันรายอยูมาก มันเปนเชนนี้แหละ อาตมาถึงบอกเขาวาไมมีฤกษ  ขืน
ใหฤกษแตงไป มันจะเลิกกันเสียเปนแท รอใหพนรอบอายุและพฤหัสกับ
ราหูยกเสียกอน จึงจะพอแตงกันไดดีมีสุข” 

หมอเถายังไมหมดขอสงสัย ถามตอไปอีกวา “เม่ือหลวงตาเห็น
วาแตงกันแลวจะเกิดแตกแยก หลวงตานาจะบอกใหเจาตัวเขารูวาเพราะ
เหตุน้ีจึงไมใหฤกษไป” 

“วะ หมอเถาเจามันคิดแคสองสลึง ถาบอกเขาไปเขาจะเกิด   
อุปทาน ถาลูกสาวคิดดิ้นรนใจรอนแตงขึ้นมา มีเหตุอะไรเล็กนอยก็จะ
กลายเปนเรื่องใหญ เพราะใจมันคอยนึกแตคําทํานายที่บอกไป อาตมา
จึงน่ิงเสีย” 



๙๘ 

เสียกลองเพลจากหอฉันดังตูม ๆ ทั้งหมอเถาและครูกอย ก็เลย
หยุดวักไซรไลเลียง เพราะไดเวลาฉันเพลของหลวงตาแลว ทั้งเณรชั้วก็
ยกสํารับมาตั้งเหมือนไลอยูในทีจึงกราบลากลับ 



๙๙ 

 
 

 
 
 
 
 

บุพกรรมแหงดาว 
เชาวันนี้ เปนวันที่หมอเถามีอารมณเบิกบานเปนพิเศษเพราะ

เม่ือวานโชคดีไดคาบูชาครูเพราะรักษาไขเขาหายเปนเงินถึง 5 ชั่ง จึง
ตื่นแตเชา ตั้งแตรานขายของในตลาดยังเปดไมทั่ว จับจายซื้อขาวของ
หอบพะรุงพะรังเต็มสองแขน  ผานรานกาแฟเจาโกคูอริเกาที่เคยทะเลาะ
กันไว หมอเถาเดินเชิดหนาไมพยายามมองเขาไปในราน เพราะกลัว
จะตองเจอนัยนตาเจาโก แตยังไมทันพนหนารานก็ถูกเรียกชื่อจนสะดุง
สุดตัว  

“หมอเถา แวะกอนซีรีบจํ้าไปไหนแตเชา” 
หมอเถาเหลียวดูเจาของเสียงทัก ซ่ึงนั่งกินกาแฟอยูโตะสุดราน

มิใชใครอ่ืน ครูกอนนั่นเองนั่งกินกาแฟอยูกับคนแปลกหนาคนหนึ่ง  
หมอเถายืนเกกังไมกลาเหยียบยางเขาไปในราน 

“เขามากินกาแฟกอนเถอะ หอบสมบัติจะไปใหใครกัน” 



๑๐๐ 

“ไมหรอกครู”  หมอเถาสายหนาปฏิเสธเพราะเหลือบตาพบตา
เจาโกยืนอยูกลางรานมองหมอเถาอยูเชนกัน “จะรีบไปหาหลวงตา” 

”เถอะนะ แวะเขามากอนเด๋ียวไปดวยกัน” ครูวา 
พอขยับปากจะตอบก็ใจหายวูบ เพราะเห็นเจาโกเดินแรเขามา

หาชักระแวงตามนิสัยนักเลงเกาวาเจาโกอาจเขามาราย จึงจัดแจงกมลง
วางขาวของลงกับพ้ืน เตรียมตัวตั่งทารับทันที  

เจาโกถึงตัวหมอก็ถอยหลังตั้งหลักตัวเกร็ง เจาโกเดาทาทาง
หมอเถาออกก็หัวรอขบขัน “ไมตองตั้งทามวยวะ หมอเถา เรามาดีกัน
เถอะ อ๊ัวไมโกรธลื้อแลว” 

“เออดีก็ดีกัน”  หมอเถาพยักหนาแตมือยังตั้งทามวย 
“เขามากินกาแฟกอน วันนี้กินฟรีวะ เลี้ยงลื้อ”  เจาโกเขาจับมือ

จูงเขาราน  “เขาลือวาหมอเถาดูหมอแมนๆวางๆชวยดูลูกชายอั๊วที” 
หมอเถาเดินตามมือ แตยังไมวางใจ เสถามเรื่องเปอย “ทําไมละ

เห็นสงไปเลาเรียนกรุงเทพฯ” 
เจาโกหันไปบอกลูกจางใหเก็บของหมอเถาเขามาวางไวบนโตะ

แลวหันมาตอบ “อยูกรุงเทพฯใหมๆมันก็เปนนักเรียน อยูไปก็เปนนักเลง 
เด๋ียวนี้มันงอกหางสีแดงซะดวย” 

หมอเถานั่งลงที่โตะครูกอนและก็ถูกครูกอนแนะนําใหรูจักกับ
ชายแปลกหนา 

“ครูสมศักดิ์ยายจากกรุงเทพฯมาเปนครู  ร.ร.ประจําจังหวัดเรา 
ครูสมศักดิ์น้ีเปนนักโหราศาสตรชื่อดังในกรุงเทพฯคนหนึ่งทีเดียว” 

ลูกจางเจาโกชงกาแฟโอวยั้วะมาสงหมอเถารับไวก็เลยพนมมือ
ไหวครูสมศักดิ์ทั้งๆถือถวยกาแฟ ครูกอนจึงอธิบายตอไปอีก “ครูสมศักดิ์
ไดยินกิติศัพทหลวงตาของเรา จึงนัดวาเชานี้จะพาไปกราบหลวงตา” 



๑๐๑ 

ก็เหมาะ”  หมอเถาวา “ผมกําลังจะไปถวายของหลวงตาอยู
เหมือนกัน ดีจะไดไปพรอมๆหันจะไปหรือยังละ      ตกสายไปแขกจะ     
มากวนจนไมไดคุยกับหลวงตา”   

ครูกอนเห็นดวยจัดแจงชําระคากาแฟ หมอเถากมหนากมตา 
ด่ืมกาแฟรวดเดียวหมดถวย พอเงยหนาลูกจางเจาโกก็วางน้ําชากลั้วคอให 

“เอ็งจะเอามาใหขาอาบเรอะวะอายตี๋”  หมอเถาสัพยอก เพราะ
เจาตี๋มันสงใหทั้งพวงถึง 6 แกว 

ลูกจางเจาโกตอบหนาตาย “2 แกวของครู  4 แกวของหมอเถา  
เถาแกบอกวาหมอเถากินกาแฟ 1 ถวย ตองกินนํ้าชา 4 ถวย” 

หมอเถารูตัววาถูกลําเลิกเหลียวดูเจาโกเห็นหนายิ้มพรายหยอก
ลอ ฉิวก็ฉิวแตอดขันสันดานขี้เลนของเจาโกไมได จึงมิไดถือสาหาความ
รวบรวมเขาของหอบเต็มแขนเดินตามครูกอนออกนอกรานไป  

หลวงตาชื้นฉันเชาแลว ก็มานอนเอกเขนกอยูระเบียบเชนเคย 
ด่ืมนํ้าชายังไมทันหมดถวย ประตูหนาบันไดก็เปดเขามา หมอเถาเดิน
หอบของนําหนาและตามหลังดวยครูกอนและครูสมศักดิ์อาคันตุกะ 

คณะที่ตามหลังหมอเถาลงนั่งพับเพียบเรียบรอยกราบคารวะ
หลวงตาผูอาวุโส หมอเถาหยิบถาดขางระเบียงใสของที่หอบห้ิวมาและ
คลานเขาไปใกลประเคนถวายหลวงตา 

หลวงตารับประเคนแปลกใจที่เขาของมากมายทั้งใบชาและ
ผลไมสารพัด ราคาหลายอัฐรศ ทั้งๆที่รูๆกันอยูวาฐานะของหมอเถา
อัตคัตขัดสนไมอํานวย 

“ไปถูกหวยรวยโปอะไรมาหรือ หมอเถา” 
“เปลาคะรับ”  หมอเถาพนมมือไหวยังคางอยู  “ผมไดคายกขัน

ขาวรักษาไข ก็รําลึกถึงครูบาอาจารยคะรับ” 



๑๐๒ 

“เออ ขอใหจําเริญๆเถอะหมอเถา”      หลวงตาปติในน้ําใจศิษย
และใหพร   

เม่ือหลวงตาหันมามองคนแปลกหนาครูกอนก็ถือโอกาสแนะนําตัว 
“ครูสมศักดิ์ ขอรับหลวงตายายมาเปนครูใหมจากกรุงเทพฯ   

เปนนักโหราศาสตรจึงขอมากราบคารวะหลวงตา” 
หลวงตากมศีรษะรับไหว “ออ…ขอบใจ ครูสมศักดิ์” 
“ไดขาวจากคนในจังหวัดนี้วาหลวงตาพยากรณแมนยําเปนที่

เลาลือกันอยู”  ครูสมศักดิ์ถือวิสาสะ 
“ไมถึงกระนั้นดอก ครู คําเลาลือไมวาเรื่องอะไร มันมักเกิน  

ความจริงไปเสมอทุกเรื่อง หลวงตาถอมตัวตามวิสัย “อาตมาก็พยากรณ
ไปตามพื้นๆ ธรรมดา ถาจะถูกตองแมนยําก็เราะกุศลจิตของอาตมาที่
หวังเกื้อกูลชวยทุกขเขา” 

ครูสมศักดิ์สีหนาฉงน  “ผมเปนฆราวาสไมเขาใจเรื่องจิตรูแต  
วาการจะใชวิชาโหราศาสตรไดแมนยําตองเรียนมากรูมาก” 

หลวงตายิ้มมีนัยอยูในสีหนาตามวิสัยผูแกโลกกวา ทานพูด
อรรถาธิบายเหมือนกําลังอยูบนธรรมมาสเทศน 

“อันวิชาโหราศาสตรน้ันเปนวิชาที่ตองการ “ผล” คือการ
พยากรณใหไดผล    การเรียนมากรูมากสรรพคัมภีรแตเพียงอยางเดียว
ก็จะไดแตเพียงเหตุยังไมถึงผล     อาตมาเคยรูจักหลายทานรอบรูคัมภีร
โหราศาสตรมากมาย     เอยอางอะไรจะพูดไดคลองปากคลองใจไม
ผิดพลาด แตเม่ือถึงเวลาพยากรณมักลังเลไมแนใจเพราะกฎเกณฑแตละ
คัมภีรขัดกันเองตัดสินไมถูก   นักโหราศาสตรประเภทนี้มักไดดีทาง
เขียนหนังสือตําหรับตําราสอนแนะผูอ่ืน 

หลวงตาอธิบายยาวจนตองหยุดพักหายใจ     ด่ืมนํ้าชากนถวย   



๑๐๓ 

อึกใหญแลวจึงพูดตอ 
“อีกประเภทหนึ่ง    มักเรียนรูเฉพาะกฎเกณฑที่ใชในการพยากรณ

จริง ๆ เปนบางกฎ   แตใชไดช่ําชองคลองแคลวเพราะพยากรณมามาก
ตอมากจนรูวาที่ใดผิดที่ใดถูก   พวกนี้สวนมากเปนหมอดูมีชื่อเสียงโดงดัง 
ถาจะไปถามเรื่องคัมภีรโนนคัมภีรน้ี    เขาจะไมกระดิกหูเอาเลยเขาจะ
เลนของเขาทางเดียวตลอดชีวิต     พวกนี้ก็เอาแตผลไมแสวงหาเหตุอัน
เปนที่มา        จึงกลายเปนความสามารถเฉพาะตนไปใครจะเรียนรูตอ
ไดยาก แตถาเราเอาคนสองประเภทนี้มาหลอหลอมรวมกันเปนคนๆ
เดียวกัน เราจะไดโหรผูแตกฉานรอบรูและสามารถ  อันจะเปนประโยชน 
เต็มที่” 

ครูสมศักดิ์น่ิงฟงไฟคิดไฟ เกิดความสํานึกในดวงจิตวาเม่ือแรก
มาคิดวาจะพบหลวงตาแกๆ ซ่ึงเปนพระหมอดูบานนอกครึๆ     ที่ทาย
ไดแมนยํา     แตกลายเปนหลวงตาซึ่งมีความรูความคิดขามหัวคนอยาง
นึกไมถึง 

ขางหมอเถาและครูกอนน้ันคิดในอกตรงกันคือ ภูมิใจในอาจารย
ของตนที่ไมวาจะฉลาดรอบรูมาแตไหน หลวงตามักมีของดีอวดเขาไดเสมอ 

ครูสมศักดิ์ชักสนใจความคิดของหลวงตาจึงยอนถามเรื่องเกาอีก 
“ที่หลวงตายังพูดคางไว เร่ืองกุศลจิตนั้นผมยังไมเขาใจวาเกี่ยวของกับ
การพยากรณอยางไรขอรับ” 

หลวงตายิ้มอารมณดีตามวิสัยภิกษุชราผูใจดี  
“ไดซิ อาตมาจะอธิบายใหฟง แตขอออกตัวเสียกอนวา อาตมา

เปนสงฆคิดอะไรก็คิดอยางสงฆ เอาแตธรรมะเขาเกี่ยวของร่ําไป อยาหา
วาครึเลยอาตมาเชื่อของอาตมาเอาเองวา ถาดวงจิตไมตกอยูใต “โลภะ 
โมหะ โทสะ” คือ วาไมมีจิตโลภในลาภสการะ เม่ือเห็นเขาเปนเศรษฐีมี



๑๐๔ 

ทรัพยไมพยากรณยกยอแตคุณประการเดียว    ซ่ึงจะพยากรณผิดได 
ไมโมหะหลงผิดในสภาวะของบุคคลที่มียศมีเกียรติ    และเรื่องที่เขาเลา
แตสิ่งดีงามยอมเกิดความหลงผิดได ไมโทสะไมมีจิตรัก เกลียด โกรธ 
อันอาจเกิดความผิดพลาดได เม่ือจิตไมตกอยูในอารมณอกุศลจิตทั้งสาม
ประการนี้ ยอมมีจิตอุเบกขาสงบเปนสมาธิ เม่ือเกิดสมาธิก็เกิดปญญา 
อานเดือนอานดาวไปตามสภาพที่แทจริง ยอมมีสวนจะถูกตองแมนยําได” 

ครูสมศักดิ์กมลงกราบอยางเต็มใจเคารพ    รูแนชัดวาตนไดพบ
ผูแตกฉานในโหราศาสตรทุกแงทุกมุมเขาแลว 

การสนทนาของหลวงตาและครูสมศักดิ์ก็ชะงักอยูเพียงนั้น เพราะ
เสียงประตูหนากุฏิแยมเปดออกและแขกผูมาเยือนก็ลวงเขามาเปนหญิง
กลางคนหนาตาสะอาดสะอานนอมตัวพนมมือไหวหลวงตามาแตไกล 

หมอเถาและครูกอนเขยิบหลีกใหเธอกราบและประเคนดอกไม
ธูปเทียนแกหลวงตา 

“ดิฉันจะมากราบเทารบกวนหลวงตาหลายครั้งแลว แตยังเกรงๆ
เพราะไมเคยมา   แตใครๆเขาวาหลวงตาใจดีเมตตาคนยากจึงบากหนา
มาครั้งน้ี ดิฉันชื่อจํารัสเจาคะ” 

หลวงตาพยักยิ้มๆ “เออถวายลูกยอฉันแตเชาทีเดียว ขอบใจมี
อะไรก็วามาเถอะ ไมตองเกรงใจ” 

เธอวา “ดิฉันอยูทายตลาดนี่เองเจาคะ   สามีดิฉันรับจางขับรถ 
บรรทุกสินคาไปหัวเมืองไดมาก็ไมพอใชพอกินเพราะลูกๆหลายคนมัน   
ชางยากจนเข็ญใจจริงๆเจาคะ        อยากจะดูดวงชะตาวาเม่ือไรจะลืม
ตาอาปากกับเขาไดม่ังเจาคะ” 

หลวงตาชื้นครางฮือในลําคอเหลียวมองสบตาครูสมศักดิ์ “ครูพอ
พยากรณไดอยูมิใชหรือ” 



๑๐๕ 

“ขอรับ เม่ืออยูกรุงเทพฯ พยากรณอยูเสมอ ในหมูคนคุนเคยกัน” 
“ครูสมศักดิ์ ชวยสงเคราะหเธอสักหนอยเถอะ แทนอาตมาสักหน 

วันนี้มันชางคราน ๆ เพราะเพิ่งจะฉันเสร็จ” หลวงตาชื้นพูดแลวก็หยิบ
ปูมโหรและกระดานยื่นมาตรงหนา 

ครูสมศักดิ์ถามวันเดือนปและเวลาเกิดเสร็จ ก็ผูกดวงวางลัคน
คลองแคลวเชนคนเลนมานานป 

หมอเถาและครูกอนพยายามสงบนิ่งเพราะรักษามารยาทกับคน
มาใหมไดแตจองดูดวงในกระดาน    น่ิงนึกพยากรณอยูในใจเงียบๆ ครู
สมศักดิ์ตรวจดูดาวจรที่ครองเรือนอยูรอบดวง และหันมาหาหลวงตา
พนมมือ “ผมขอพยากรณตามที่ผมถนัด ผิดถูกผมขออภัย” 

หลวงตาพยักหนาอนุญาต “เชิญตามสบายครู” 
ครูสมศักดิ์อานดาวเหมือนปรารภกับหลวงตา และครูกอนทั้ง

หมอเถา 
“รูปน้ีดวงดาวใหญเพียง 2 ดวงก็พอจะตอบได คือ พฤหัสจรซึ่ง

เปนศุภเคราะหที่ใหคุณใหความเจริญรุงเรืองกําลังเขาราศีธนูเรือนตัวเอง
เปนเกษตรใหคุณเต็มที่เพราะทับลัคน และเปนเรือนลัคนก็นาจะทายวา
ตนเองจะรุงเรืองมีความสุขแนนอน      แมราหูอันดาวบาปเคราะหจะ
เขารวมทับลัคนก็ไมเปนไรเพราะเปนเรือนพฤหัสซึ่งเจาเรือนเขากําลัง
เปนเกษตร พฤหัสยอมคุมครองสงผลไดเต็มที่  และอีกสถานหนึ่งคือ
ทุกขโทษคือเสารก็ไปตกอริเสียแลว หมดกําลังที่จะสงทุกขโทษไดถึง
ลัคนา ความทุกขทั้งหลายก็หมดสิ้นไป    ดาวศุกเจาเรือนลาภะมาเปน
เกษตรซ้ําชวยอีกจะเกิดลาภผลอุดมสมบูรณแทๆ” 

ครูสมศักดิ์เวนระยะหยุดมองดูหนาหมอเถาและครูกอนเพ่ือจะ
ฟงวามีความเห็นยางไร   เม่ือเห็นนิ่งก็พยากรณตอไปอีก  “ดวงของเธอ 



๑๐๖ 
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เหมือนพระจันทรขางขึ้นมีแตจะสวางๆ ขึ้นๆ จนเปนพระจันทรเต็มดวง
มีแตจะมีความสุข   ทําอกทําใจใหสบายเถอะอยางนี้นอนคอยความสุข
ไดแน”  

ครูกอนน่ิงติดเอยูขางถือวิสาสะกระซิบถามเบาๆ “ครูสมศักดิ์
เลนทักษาหรือเปลา” 

ครูสมศักดิ์น่ิงอยูอึดใจ ก็ชี้พฤหัสและราหูในดวงอีก “อายุยาง 33 
ตกปูมพุธพฤหัสเปนเดช ราหูเปนศรี ทับลัคนาทั้งคูถาไมดีก็ไมรูจะดูวา
อยางไรแลว” 

แมจํารัศมีสีหนาปติจนเห็นไดชัดแตไมรูจักครูสมศักดิ์จึงมอง
หนาหลวงตา “อิฉันจะสบายจริงๆหรือเจาคะ” 

หลวงตาซึ่งน่ังครึ่งนอนเอกเขนกมองดูดวงอยูก็พลอยหยักหนา
ไปดวย  “ครูสมศักดิ์เขาพยากรณสมควรแลว  ถูกตองตามตําหรับตํารา
ทีเดียว  อายเร่ืองรวยนะคงรวยละ แตจะสบายหรือเปลา น้ันมันอยูที่ใจ
อายที่รวยแลวใจมันไมสุขสบายก็ถมไป” 

หมอเถาสงสัยเพราะหลวงตาพูดเปนนัยๆอยางไรพิกลก็ซักบาง 
“ทําไมหรือคะรับ   หลวงตา   หรือวาเพราะราหูที่มาเปนศรีทับลัคนน้ี     
เดิมมันเปนกาฬกิณีมากอน” 

“ก็ไมเชิงอยางนั้นหรอก อาตมาพูดอยางพระเตือนไวมิให
ประมาทเตือนลูกเตือนผัวไว    ทํามาหากินระมัดระวังตัวใหดีผัวเราเปน  
คนทํามาหากินหาเงินเลี้ยง เขาคือตัวลาภของเรานั่นแหละ” 

ครูสมศักดิ์ยิ้มแยมปลื้มอกปลื้มใจที่หลวงตาคลอยตาม ดูนาฬิกา
ขอมือดูเวลา  “สายแลวไดเวลาเขาสอนผมตองขอลาหลวงตากอนมี
โอกาสจะมากราบหลวงตาอีก” 
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พอครูถอยหลังออกมา แมจํารัสซึ่งมีทุกขอยูขอเดียวเรื่อง
ยากจนก็กราบลาเกรงๆใจไมกลาซักไซรอีก พอแขกทั้งสองคนลับประตู
กุฏิลงไปแลว คงเหลืออยูแตศิษยกับอาจารยลําพัง หมอเถาก็ตั้งคําถาม
เพราะยังติดใจสงสัยอยู “ครูสมศักดิ์เขาพยากรณถูกตองดีอยูหรือขอรับ” 

ครูกอนก็เลยผสมโรง “ผมเห็นเขาเอาพฤหัสเปนเกษตรทับ
ลัคนาตัวเดียวทายมันดูหม่ินเหมอยางไรชอบกล” 

“อยาตําหนิเขาเลย” หลวงตาวา “เขาถนัดมาอยางนั้นก็ยอมจะ
เลนไปตามพื้นของเขา มันก็มีสวนถูกอยูบางแมจะไมถูกแททีเดียว
อาตมานั้นมองไปทางหนึ่ง” 

“ทางไหน ขอรับหลวงตา” ทั้งครูกอนและหมอเถารีบซักทันควัน 
“ทั้งสองคนดูใหดี” หลวงตาชี้กระดาน “พฤหัสจนที่จะมาเปน     

ตัวใหคุณน้ันมาจากไหน เดิมพฤหัสเปนอริอยูเม่ือมาเปนลาภเปนผล    
ก็ยอมจะพาความเปนอริมาดวย  เขาเรียกบุพพกรรมของดาวคือเปน
กรรมเกาของดาวที่เปนอยูในดวง” 

“ผมไมเขาใจวาพฤหัสเปนเกษตรทับลัคนทําไมจะตองรวยได
เงินจะดีอยางอ่ืนไมไดหรือขอรับ” 

“อุบะ…มันชางไมตรวจดูดาวเขาใหถวนถี่”  หลวงตาพูดเสียง
ตําหนิศิษย  “เสารจรเปนเจาเรือนกฎมภะขึ้นไปทับพฤหัสอยูเรือนอริ
พฤหัสมาทับลัคน เสารทับอยูเรือนศุกร ศุกรเจาเรือนมาเปนเกษตรอยู
ลาภะ มันไมใชไดลาภเงินทองแลวมันจะไดอะไร อายเงินนะมันจะได   
แตตัวเองจะเกิดทุกขหนักตามดาวเดิมเรือนเดิมน่ันแหละ” 

“หมอเถารองออ “พอจะเห็นแลวขอรับ”  “ยังกอน”  หลวงตา  
โบกมือ “เม่ือดูเขาวาจะมีลาภมันก็ตองดูใหตลอดวาเขาจะมีโชคลาภจาก



๑๐๙ 

เรื่องอะไร อยูๆ มันจะรวยขึ้นมาเฉยๆ ไมได มันจะถูกหวยรวยโปหรือ
อยางไร” 

เม่ือเห็นศิษยน่ิงฟงหลวงตาก็อธิบายตอ “ตัวเองเปนหญิงเลี้ยง
ลูกอยูกับบานมิไดคาขายทํามาหากิน อะไรเลามันเปนลาภมาดูศุกรจร
ตัวลาภเดิมมันเปนมรณะอยู และมันอยูรวมกับพุธเดิมซ่ึงเปนตัวปตนิ
เสียดวย ใจขาไมสบายเลยดูมันพิกลเหมือนจะแชงเขาเหลียวดูเรือนพุธ
ในราศีกันย  ซ่ึงมันเหมือนเรือนเดียวกับเรือนปตนิดาวมฤตยูจรก็มา
ครองอยู และทับราหูเดิม    มันอาศัยราหูจรมาทับลัคนเขาอีก น่ีแหละ
ตัวศรีเขาวามันเอาความสูญเสียมาทับลัคน ไมอยากพูดเลยวาจะเปน
หมายแลวไดลาภ   ถึงไดเตือนๆ  ไวใหเตือนผัวมันระวังตัว เพราะมัน
หากินอยูกับอันตรายอยูแลว” 

สีหนาหมอเถาพลอยเศราเปนทุกขไปดวย  “แลวหลวงตาไมเตือน
เขาตรงๆ เขาจะไดหลีกเลี่ยงเสีย  ปลอยไปทั้งๆ รูจะเปนบาปนะคะรับ” 

“เตือนตอหนาครูสมศักดิ์ก็เทากับฉีกหนาเขานะซี หมอเถาเอย 
หมอเถานะแหละแอบไปเตือนๆเขาไวแตอยาใหเปนเรื่องเกิดทุกขจนกิน
ไมไดนอนไมหลับละ เพราะเราเปนเพียงหมอดู ดูแตดาวมิใชอรหันต    
รูแจงในชีวิตสัตว ดาวอาจผิดคนดูอาจผิดมันจะกอทุกขใหเขา” 

หลวงตาลุกขึ้นยืนขอตัวไปครองจีวรเพราะรับนิมนตเขาไวที่ทาย
บานถึงเวลาที่ตองไปแลว  หมอเถาและครูกอนยังคงนั่งพิจารณา     
ดวงชะตาแมจํารัสกันอยูสองคนตามดวงดาวที่หลวงตาอานไว ยิ่งมอง  
ก็ยิ่งเห็นจริงไปอีกหลายสถานตามคําอาจารยวา 

ตอมาในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2515   เกิดอุบัติเหตุบนถนน
ทางระหวางเพชรบุรีกับประจวบคีรีขันธ รถบรรทุกยางแตก คนขับรถลงถอด
ยางอยูขางถนน ถูกรถเกงหลบรถเมลที่สวนมากระชั้นชิดเขาชนเต็มแรง 



๑๑๐ 

คนขับรถบรรทุกที่กําลังถอดยางตายคาที่ คนขับรถบรรทุกเปนสามี   
แม จํารัสนั่นเอง เรื่องถึงศาลแม จํารัสไดคาทําขวัญและคาทําศพ         
มา 35,000 บาท เม่ือตอนรับเงินแมจํารัสรองไหโฮเหมือนเด็กๆ 

 



๑๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนโหราศาสตร 
ยางเขาเดือน 6 ขางแรม ฝนตนฤดูตกรํามาแตเชามือเร่ือยมา

กระทั่งเชายิ่งกลับลงหนาเม็ดขึ้นทุกที  
หมอเถาถูกตบประตูปลุกจากที่นอนขณะกําลังหลับสบายสุขา

รมย ผูปลุกคือเณรชั้ว และครูกอนซึ่งตากฝนมาเปยกโชกทั้งคู 
เณรชั้วเปนคนรายงานที่ตองกรําฝนมาตามครูกอนและหมอเถา

แตเชา เพราะหลวงตาไมสบายมากสั่งใหมาตามดวน  
ครั้นซักไซรไลเลียงอาการปวยของหลวงตา เณรก็บอกวา 

“หลวงตานอนแบบลุกไมได ขาทั้งสองขางเปนอัมพาต ตายไปครึ่งตัวแลว”   
หมอเถาตระหนกตกใจสุดขีดในชีวิต หวลกลับเขาหองครูเดียวก็

หอบหอผาขาวมาหอใหญจูงมือเณรชั้วฝาฝนแทบจะวิ่งและครูกอน
ตามหลังติดมุงมาวัด แมสายฝนเชาจะชะโลมลูบหนาตลอดกายจนเปยก
โชกหนาวเย็น ทั้งหมอเถา ครูกอนและเณรชั้ว ก็มิรูสึกเพราะในหัวใจ
กําลังรอนระอุดวยความทุกขและหวงใยในอาการปวยของหลวงตาผูชรา 



๑๑๒ 

พออยางขึ้นกุฏิยิ่งใจหาย ระเบียบหนาหองที่หลวงตาเคยนั่ง
นอนเลนเปนนิจสินวางเปลาประตูหองกุฏิเปดแงมๆไว 

ทั้งหมอเถาและครูกอนกาวพรวดขึ้นระเบียง นํ้าฝนหยดตาม
ชายเสื้อกางเกงเปยกเปนทางตามพื้น เณรชั้วคอยๆเปดประตูกุฏิแงม
เขาไป 

หลวงตาชื้นนอนลืมตาอยูบนอาสนะกลางพื้นจนกระทั่งสองศิษย
กาวขามธรณีเขามาจนใกลและนั่งลง ทานก็ยังนิ่งพิจารณาเหมือนแปลกใจ
แตพอขยับปากจะพูดก็ถูกหมอเถาชิงถามขึ้นกอนวา “เปนอยางไรบาง
คะรับหลวงตา” 

เณรชั้วเขาไปกอดเทาหลวงตาไว     แลวรองไหกระซิกๆทั้งที่
โตเกินเด็กไปแลว ทําใหหมอเถากับครูกอนใจเสีย นํ้าตาคลอ  คอหอย
ตีบตันพูดอะไรไมออกไปดวย ไดแตยกมือปาดน้ําตาที่เปยกปนน้ําฝนอยู
บนใบหนา 

“เฮย…มันเกิดอะไรกันวะ”   หลวงตาคนปวยหนักรองถาม   
เต็มเสียง  “อยูๆมากอดแขงกอดขารองไหรองหมยังกับวาขากําลังจะ
ตายอยูเด๋ียวนี้” 

หมอเถาสะอื้นฮัก “เณรชั้วไปบอกวา หลวงตาตายไปครึ่งตัวแลว” 
“ปด…แลว”  เสียงหลวงตารองถอนฉุนเต็มที่ และไมมีใคร

สังเกตเห็นวาเทาที่วาเปนอัมพาตของหลวงตาวัดผึงออกไปอีทาไรเสียง
ดังพ่ับ เห็นแตเณรชั้วที่เกาะเทาอยูหัวขมํากลิ้งไมเปนทา 

ทั้งหมอเถาและครูกอนทั้งตกใจและแปลกใจยิ่งขึ้นที่หลวงตาลุก
ขึ้นนั่ง แมจะฝนกิริยาลําบากอยูบางแตก็ดูไมมีร้ิวรอยแหงอาการอาพาธ
หนักอยางที่รูและหลวงตาชี้น้ิวกราดไปตามพื้น  



๑๑๓ 

“ดูรึ กุฏิขาเปยกหมดไปๆเอาผาอาบเกาๆของขาผลัดนุงแลว
เด๋ียวเขามาพูดกัน” 

หมอเถาและครูกอนเห็นกิริยาอาการของหลวงตาไมเปนอยางที่
วิตกคอยสบายใจ ถอยออกไปปนอกกุฏิ ขางเณรชั้วเดินหลบหางเทา
หลวงตาตามหลังออกไปดวย ทั้งเหลียวหนาเหลียวหลังหวาดๆวาจะถูก
ซํ้าเขาอีก 

หมอเถาและครูกอนออกไปไดสักครูก็กลับเขามา นุงหมรุมราม
ทั้งคู คือนุงผาอาบเกาๆที่หลวงตาไมใชแลว ยังแถมหมแกหนาวมาอีก
คนละผืน  พอยางเขากุฏิ หลวงตาคนปวยหนักก็หัวเราะหึเม่ือเห็นสาร
รูปศิษยแตงตัว 

“บะ…แตงเขาลักษณะชีปะขาวทั้งคู” 
ครูกอนเขามานั่งอยูขางๆหลวงตา สวนหมอเถาถือผาขี้ร้ิวติดมือ

มาดวยก็เชดน้ําที่เปยกพื้นจนแหงผาก พอควาหอผาที่ตนเตรียมมาจาก
บานวางลืมไวเม่ือครูจะวางหลบไป 

หลวงตาก็ทักขึ้น “หออะไรนะหมอเถา” 
หมอเถาอึกอักอยูสักครู “หอรวมยาคะรับ เตรียมๆมาเผื่อฉุกเฉิน

จะไดใช” 
“ออ นึกวาเตรียมดายตราสังมามัดศพฉันเสียอีก ไหนแกดูทีเรอะ

เตรียมหยูกยาอะไรมาบาง พอหมอจา” 
หมอเถาแกหอผาขาวมาหยิบออกมาทีละสิ่ งและอธิบาย

สรรพคุณ “น่ีนํ้ามันไพลผสมการะบูนทาแกขัดลม ขัดเสน พวกอัมพรึกษ
อัมพาตอันน้ีลูกประคบอังไฟนวดใหลมในเสนมันเดินเปนปกติ น่ียาตม
ถายเสนเอ็นดีนัก ผมเตรียมมาเพราะทราบวาหลวงตาขาตาย” 



๑๑๔ 

“เออชางรอบคอบดีแทหมอเถา ขอบใจ” หลวงตายันตัวน่ังให
ถนัด  “ไมถึงกับปวยหนักอะไรหรอก เม่ือคืนมันนอนไมหลับกระทั่งดึกใจ
คอมันฟุงซาน คิดแตเรื่องทุกขเรื่องสุขของสัตวโลกผูมีกรรมที่มาดู   
หมดกันมากมายก็เลยหาทางสงบเขานั่งปฏิบัติอาณาปานสติ กําหนดลม
หายใจระงับจิตใหมันหยุดไมไดปฏิบัติมาชานาน จิตมันพยศเหมือน   
มาหางฝก เลยน่ังนานมาเกือบคอนรุง ขางขาขัดเลือดขัดลม เปนตะคริว 
พอหายตะคริวก็หมอเรี่ยวแรงขาไปเลย ประจวบกับงวงๆก็เลยนอนหลับ
สักตื่น   เรียกเณรมาสั่ง เณรชั้วมันเลยเขาใจวาจะสิ้นลมเอาไปเลย” 

หมอเถาฟงอาการแลวไมหนักใจ “หลวงตาอายุมากแลวเลือดลม
มันเดินตามเสนไมถนัดนวดเปดลมสักหนอยก็คงจะพอทุเลาคะรับ” 

“ก็น่ันนะซี ถึงสั่งเณรชั้วไปตามมา ก็จะใหนวดนี่แหละ แลวเชานี้
มันเหงาๆวางๆอยูก็อยากคุยกัน 

ครูกอนบน “เณรชั้วบอกขาวทําเอาหัวใจแทบหยุดเตน ผมนะ  
วิ่งตามฝนมาน้ําตาไหลมาตลอดทางใจมันหายบอกไมถูก” 

หมอเถาคลานเขาจับลูบคลําขาหลวงตา   กดตามประตูลมประตู
เลือดตามความรูที่เลาเรียนมา ทั้งกดเสนคลายเสนครบกระบวนการนวด
ทุกสถาน หลวงตาสูดปากรอยโอย   สลับกับออกปากชมวามันรอน     
วูบวาบสบายดีแทๆ 

สองศิษยอาจารยนวดไปคุยกันไปหลายเรื่องหลายราวทั่งเรื่อง
วัดเรื่องบานลงทายก็หวลกลับมาพูดถึงเรื่องโหราศาสตร  

ครูกอนปรารภวา “ครูสมศักดิ์แกรูขาวเรื่องสามีแมจํารัสถูก
รถยนตชนตาย แกเสียใจมากและยกยองหลวงตาไมขาดปากวาดูได
ละเอียดถี่ถวน อยากจะมามอบตัวเปนศิษย ขอศึกษาเลาเรียนดวย
ขอรับ” 



๑๑๕ 

หลวงตานิ่งขรึม  ฟงอยูครูหน่ึง  “อันความรูน้ันอาตมาไมหวง
แหนหรอก แตการเปนศิษยอาจารยกันตองสังเสวนากันไปนานๆ      
สักหนอย เพ่ือเรียนรูนิสัยซ่ึงกันและกัน ศิษยก็จะไดรู นํ้าใจอาจารย   
และอาจารยก็จะไดเรียนรูนิสัยศิษยวาจะไปกันไดตลอดหรือไม จูๆเขา
มาเปนศิษยอาจารยกัน ไปวันขางหนาเกิดขัดใจกัน อาจารยนินทาศิษย 
ศิษยนินทาอาจารยเสื่อมเสียดวยกันทั้งคู” 

 “อันที่จริง ครูสมศักดิ์แกก็เปนคนดี ผมรูจักแกมาหลายปแลว”  
ครูกอนพยายามสนบัสนุน 

“เออ อายคนดีน่ีแหละสําคัญนักละ  เพราะตางคนตางถือดีคบ
กันไมยืดก็มี  ตางคนไมยอมใหใครดีกวามันก็คบกันไมยืดอีก มันเรื่อง
ของคนดีๆมีความดีทั้งน้ัน” 

หมอเถาเห็นดวยกับคติของหลวงตา  “จริงครับ คนดี ถาอวดดี
และถือดี ก็จะกลายเปนคนไมดีไป” 

ครูกอนเห็นทาไมดีก็เปลี่ยนเรื่องสนทนา  “พูดถึงการเลาเรียน
โหราศาสตร ขณะนี้ไมวาพอคา  ขาราชการ  ผูลากมากดี ตางสนใจ
เรียนรูกันมาก แตเรียนๆไปมักไปทอถอยเสียครึ่งๆกลางๆไมทันไดผล
กันเสียเปนสวนมากไมทราบวาเพราะเหตุใด  รอยคนจะไดผลสักคนก็ 
ทั้งยาก” 

หลวงตาชื้นนิ่งตรึกตรองพูดชาๆเหมือนพูดไปคิดไป  การเลา
เรียนโหราศาสตรทุกวันนี้ มีอยูหลายแบบหลายอยางไมเหมือน
แบบอยางเกาๆเขา คนสมัยใหมน้ีเขาเลาเรียนกันโดยซื้อหาหนังสือ
ตํารับตํารามาเลาเรียนเอาเองก็มาก  สวนใหญจะรูแตเน้ือหา หลักเกณฑ
ภาคตนๆอันเปนพ้ืนฐานของโหราศาสตรเทานั้น สวนความรูภาค
สมบูรณคือ การพยากรณโดยเฉพาะพยากรณจร อันเปนตอนสําคัญ



๑๑๖ 

แทบจะไมมีโอกาส แมตํารับตําราก็แทบจะไมมีพิมพขาย  แบบโบราณ
แทๆเขาตองเรียนกันแบบ “มุขปาฐะ” คือ เรียนกันตอหนาตอตาทั้งศิษย
และอาจารย จึงจะเรียนรูไดจริงๆเพราะ การสอนแบบนี้ เขาเรียก 
“ฝกสอน” คือ สอนทั้งเกณฑและฝกการใชกฎเกณฑไปพรอมกัน  บาง
ครูอาจารยไมยอมใหจดเสียซํ้าใหจําเอาแตอยางเดียว เพราะกลัววา
ความรูที่สอนมันไปอยูในสมุดหมด” 

หมอเถาฟงเพลินตั้งหนาตั้งตากดเอาๆแรงจนหลวงตารองโอย
จึงไดสติขออภัย 

หลวงตาอธิบายตอ  “อันวาดาวมันก็มีอยูเพียง 10 ดวง เรือน
ราศีมันก็มีอยูเพียง 12 เรือน แตเร่ืองราวของมนุษยมันยุงยากซับซอน
รอยแปดพันประการ การจะพยากรณเขาไดถูกตองแนบเนียน เขียน 
เปนตํารับตําราก็ตองเขียนพิมพกันสูงทวมหัว สวนการเรียนจากปาก
อาจารยยอมจะทําไดดีกวา เม่ือศิษยไมเขาใจตอนใด อาจารยก็จะขยาย
ความทั้งอุปมาอุปมัย อรรถาธิบายจนรูไดแจงชัด สุภาษิตจีนเขาวา    
“อานตํารา 10 เลม ยังไมเทากับสนทนากับผูรูเพียงทานเดียว” 

“จริงทีเดียวคะรับ” หมอเถาคอสองหลวงตา ผสมโรงชักตัวอยาง 
“ตํารับตําราโหราศาสตรเม่ือแรกๆก็ตางคนตางลอกเลียนคัมภีรของเกา
มาขายกัน แตตอๆมาบัดนี้ตํารับตําราตางลอกกันเอง จนไมรูวาใครลอก
ใครอานแลว วนเวียน  เหมือนเดินอยูในเขาวงกฎ” 

หลวงตาจุปากหาม  “อยาไปตําหนิเขาหมอเถา จะกลายเปนลบ
หลูผูอ่ืนไมดี ตํารายอมเปนไดแตเพียงแคตํารา คือสอนใหคนรูไดแตไม
อาจสอนใหคนสามารถได” 

“ถาเชนนั้น จะเรียนความสามารถไดจากอะไรเลาขอรับ”  ครู
กอนรีบซักเพราะอยากรูสิ่งที่เปนประโยชนแกตน 



๑๑๗ 

“ก็วิธีที่อาตมาสอนครูกอนกะหมอเถาตอหนาตอตาแบบเกาๆ
เขานั่นแหละ แตอาจารยที่สอนใหสามารถดีที่สุดก็คือการฝกฝนของ
ตนเองน่ันแหละ  หม่ันดูดวงของจริงพยากรณของจริงใหมาก จะเกิด
ความรูความชํานาญ เม่ือน้ันเหละความรูความชํานาญจากของจริงๆจะ
สอนใหเรารูวากฎเกณฑตามตําราขอใดควรละเสีย กฎเกณฑขอใดควร
ยึดม่ันไว ตราบใดยังมัวขัดม่ันกฎเกณฑตามตําราเอาไวมากมายเปน   
บาหอบฟางจะทายเขาไมออก” 

“เขาวากันวา คนจะเรียนโหราศาสตรไดดีตองมีดวงชะตาใหผล
อยูดวย ขอน้ีเปนความจริงไมขอรับ” 

“วะ วันนี้ครูกอนชางซักจริง”  หลวงตาชื้นหัวเราะชอบใจ “ไม
ตองไปดูดวงชะตาซึ่งเปนของดูยาก ดูมันของงายๆทางธรรมแหละรูชัดๆ 
ดีกวา คนที่จะเรียนรูสิ่งใดๆถาขาดอิทธิบาท 4 เรียนอะไรก็ไมสําเร็จ
ทั้งน้ัน ขอ 1 ก็คือ ฉันทะ คือมีความพอใจตั้งใจจริงในปฏิปทาที่ตนเลา
เรียนสม่ําเสมอ  ขอ 2 ก็คือ วิริยะ  มีความพากเพียรพยายามไมทอถอย  
ขอ 3  คือ  จิตตะ  สนใจเอาใจใสทุมเทจิตใจในสิ่งน้ันเปนเนืองนิจ  ขอ 4 
คือ วิมังสา   การใครครวญพิจารณาในขอวัตรนั้นๆใหรูเหตุรูผลเห็นแจง
กฎสี่ขอน้ีทานเรียก “อิทธิบาท” แปลวา “เขาถึงความสําเร็จ” 

เณรชั้วยกปนน้ําชาเขามาดูทายังหวาดลูกดีดเม่ือเชา พยายาม
เลี่ยงปลายเทาหลวงตาเขามาขางๆ คุกเขาประเคน หลวงตารับมารินด่ืม
แกคอแหงถึงสองถวยซอน และนิ่งนึกอยูพักหนึ่ง 

“มีเรื่องเก่ียวกับอานุภาพแหงอิทธิบาท 4 อยูเ ร่ืองหนึ่งเปน  
เรื่องจริงมีตัวมีตนอยู คนเกาๆทานเลาสูกันฟงวาในสมัยพุทธเจาหลวง
รัชกาลที่ 5 มีครูดนตรีอยูทานหนึ่งมีฝมือเปนเอกอยูในกรุงมีลูกศิษย    
ลูกหามาฝากตัวเปนอันมาก  แมแตจาวนายในราชนิกูล ครูดนตรีทานมี



๑๑๘ 

บุตรชายอยูคนหน่ึงเปนคนมีกรรม จักษุทั้งสองขางบอดสนิทอายุเพ่ิงจะ
ยาง 10 ขวบเศษ เพลาศิษยมาเรียนตอเพลงซอมเพลงทานก็ไลลูกชาย
ใหลงมาเลนใตถุนเรือนเสียเสมอทุกครั้ง เปนเชนนี้ตลอดมาหลายป 
กระทั่งอยูมาคราวหนึ่งเปนวันไหวครู      ซ่ึงจะเปนวันครอบครูแกศิษย
ผูจบการเรียนแลว คอนนั้นยังเชาอยูบนเรือนวางผูคนมีแตเครื่องดนตรี
วางจัดไวรับพิธี ตัวทานครูดนตรีลงมาดูการงานอยูในโรงครัวหลังบาน 

เหมือนเกิดอัศจรรย เสียงฆองวงบนเรือนลั่นบันลือบรรเลงเปน
เพลงกระหึ่มทวงทํานองไพเราะเพราะนักหนา ไดยินกันทั่วบริเวณบาน 
ทานครูไดยินถนัด ขนลุกซูตัวชา จะฟงเปนผีมือศิษยเอกคนใดคนหนึ่งที่
สอนไวก็ผิดที เพราะมองไมเห็นตัววาจะมีใครสามารถมีฝมือถึงขั้นนี้จะ
วาเปนผูอ่ืนก็มิใชเพราะทางเลนเปนทางเดียวของทาน ครูที่สอนศิษยไว
ทั้งน้ัน สําเนียงฆองวงนั้น ทั้งตีกดตีเปดเสียงทุม   กังวาลชัดทุกไม ทั้ง
ลูกลอลูกขัดพริ้วพราวครบเครื่อง จะมีคนฝมือถึงเชนนี้ไดก็คือตัวทานครู
คนเดียวเทานั้น” 

ทานครูกาวแทบจะวิ่งขึ้นเรือน พอลวงเขาประตูเรือน ก็เห็นผู
บรรเลงนั่งองอาจอยูกลางวงฆอง   แทบไมเชื่อสายตาตัวเองเหมือน   
ถูกผีหลอก ทานสงบใจฟงจนเพลงจบทอน ก็ถลาเขากอดหนุมผูบรรเลง
ไวแนนเรียกไดคําเดียววา “ลูกพอ” จูบแกมซายขวาจนน้ําตาความตื้นตัน 
เปอนสองแกมเจาหนุมลูกชาย ผูตาบอดทั้งสองขางนั้นเอง 

ครั้นซักไซรไลเลียงเอาความ ลูกชายก็เลาวาทุกครั้งที่พอไลลง
มาเลนใตถุนบาน ก็ไมรูจะเลนอะไรเพราะตามองอะไรไมเห็น ไดแตน่ัง
ฟงเสียงพอตอเพลงสองศิษยอยูบนเรือนทุกวันเปนเดือนเปนป จนจดจํา
ทํานองขึ้นใจ เม่ือรําคาญอยูเฉยๆ จึงไปเก็บกะลามะพราวมาวางแทน  
ลูกฆอง ขณะพอสอนไปก็ตีตามไปทุกวัน ปแลวปเลาจนแมนยําขึ้นใจ 



๑๑๙ 

ตกตอนกลางคืนพอหลับแลวก็คลานออกมาแอบเขาวงฆองเอามือจับ
ตองใชน้ิวเคาะเบาๆ  ซอมเพลง จนแคลวคลองชํานาญไมติดขัด จน
แทบจะมองเห็นลูกฆองทุกลูก  มาวันน้ีเปนวันไหวครูจึงแสดงฝมือ   
หวังใหพอครอบใหเชนศิษยอ่ืนๆ เขาบาง 

บุตรชายตาบอดของทานครูผูน้ีชื่อทั่ว  ตอมาเปนนักดนตรีผูมี
ชื่อเสียงเลื่องลือทั่วกรุงสยาม ไดตําแหนงในกรมมหรสพหลวงเปน
จางวางทั่ว และมีลูกศิษยลูกหาเต็มเมืองเชนเดียวกับทานครูผูพอ        
ดูเหมือนชีวิตทานจะอยูมาจนกระทั่งสงครามญี่ปุนแตชื่อเสียงทานยัง
กึกกองมาจนทุกวันน้ี 

หมอเถาหยุดนวดไปเมื่อไร ทั้งผูนวดและเจาของขาก็ไมรูสึก 
สวนครูกอนน่ังน่ิงมองปากผูเลา มีความรูสึกซาบชึ้งตออานุภาพแหง
อิทธิบาท 4 ตามเรื่องจริงที่หลวงตาเลา 

หมอเถาไดฟงเรื่องเกาๆ ที่นาตื่นใจ ก็กระหายจะฟงอีก จึงยิ้ม
ประจบ “ผมอยากฟงเรื่องทํานองนี้อีกคะรับหลวงตา ไดทั้งความรูและ
สาระประโยชน 

“เออ พอกันทีวะ”  หลวงตาหัวรอรูทันความคิดศิษย  “อีตอน
แรกนะเปนตะคริวขาอีตอนนี้แหละจะเปนตะคริวปากแทน” 



๑๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 

ทักษาประสมเรือน 
เปนวันพระสิน้เดือน 

ชาวบานรานตลาดในจังหวัด ทําบุญตักบาตรกันแทบทุกบาน
วันนี้ไมวาพระหรือเณร ภัตตาหารสันบาตรจนปดฝาบาตรไมลงทุกองค 
แมฉันเชาจนฉันเพลอีกม้ือ ทั้งขาวปลาอาหารก็ยังเหลือซ่ึงจะตองทิ้ง 
เสียเปลา 

เปนกิจวัตรของหมอเถา ซ่ึงเปนที่รูๆ กันทั่ววัดทั้งพระทั้งเณรวา 
ในวันพระพอพนเพลแลว หมอเถาจะแบกกระบุงไปขออาหารเหลือบาตร
พระทุกกุฏิพอไดเต็มกระบุงหมอเถาก็มุงออกหลังวัดอยางรีบรอน 
เหมือนมีนัดกับใครคนหนึ่งไว 

ลานกวางโคนโพธิ์ใหญทายวัด สถานที่นัดพบบริวารทั้งหลายทั้ง
น่ังนอนและเดินกันขวักไขวมากหนาหลายตา สายตาทุกคูคอยมองไป
ตนทางที่จะมา 



๑๒๑ 

หมอเถาแบกกระบุงเลี้ยวเจดียออกมาใหเห็นถนัด บริวาร
ทั้งหลายก็คึกคัก ที่นอนก็ลุกขึ้นนั่งที่น่ังอยูก็ลุกขึ้นยืน ที่ยืนอยูก็วิ่งเขาไป
รุมลอม จนหมอเถากาวเดินไมถนัดจนตองตวาดไลเต็มเสียง  

“ไอดํา ไอดอก ไอเดน ไอแดง หลีกไปกอนเด๋ียวขาลมอดกิน  
กันหมด” 

บริวารทั้งหลายไชโยโหรองทั้งเหาทั้งหอนเกรียวกราวพรอมกัน
จนอึงคนึงโกลาหล หมอเถาเดินฝาฝูงบริวารจนถึงโคนโพธิ์จัดแจงวาง
กระบุงลง ควักแบงกองเปนหยอมๆใหแตละตัวอยางเปนธรรม มากนอย
ตามฐานานุรูป       ทั้งตองคอยเปนกรรมการรักษาความสงบเรียบรอย
มีทั้งการตัดสินลงทามิใหฝูงบริวารมีการแยงกันเกิดขึ้น   

หมอเถานั่งยองๆมองดูฝูงสุนัขที่อุตสาหหาอาหารมาเลี้ยงทุก 
วันพระ มองดูไปทีละตัวเจาตัวที่ผอมโซอดอยากก็กินตะกละตะกราม
หมดกอนแลวเลี่ยงภัยเขาแยงตัวอ่ืนตอไป ขางนังตัวเมียลูกดกไมคอยได
กินมัวแตแยกเขี้ยวขูคํารามกีดกันตัวอ่ืน ปลอยใหลูกๆกินจนอ่ิมหมอเถา
ดูไปคดิไปปลาบปลื้มอ่ิมอกอ่ิมใจไปตามประสาคนแกใจบุญและคิดเพอๆ
ไปวาชาติหนาถามีจริงอยางคําพระทานวาเปนบุณกุศลเจาพวกนี้เกิด
เปนขึ้นจะเปนบริวารหอมลอมตัวเราเปนแน พอคิดมาถึงครั้งน้ีก็เกิด
ชะงักนึกในใจวาถาเปนจริงก็คงตองขอขาวพระมาเลี้ยงดูบริวาร
เชนเดียวกับเม่ือเปนชาติสุนัขอีกเปนแน   

กําลังคิดเพลิดเพลินเพอฝนอยุรูสึกมีอะไรมาดุนหลังไมตองหัน
ไปดูก็นึกรูวาตองเปนเจาตัวที่กินหมดแลวจะขออีก จึงพูดภาษาคนแทน
ภาษาหมาบอกปดสง   

“หมดแลวเวย ไมมีการฉายรอบสองอีกวะ”   
กลับไดยินเสียงออนวอน  “ขอฉันกินม่ังซีลุง ฉันหิว” 



๑๒๒ 

หมอเถาไดยินถนัดสองหูทีเดียว พอไดคิดวาหมาพูดไดเทานั้น
ขนลุกซูตลอดหัวรองเอ๊ิบผวาสุดตัวลุกขึ้นยืน เหลียวขวับดูเจาหมาตัว
พูดได 

พอเห็นถนัดตา ก็ถอยหลังไปตั้งหลักแปลกใจที่ผูพูดกลายเปน
เจาเด็กนอยหนาตานารักผิวพรรณสะอาด แตเสื้อผาขมุกขมอมนั่งมอง
ตาแปว แปลกใจในกิริยาของหมอเถาเชนกัน 

“บะ…เจาหนู”  หมอถาทักทายวิสาสะ แตหัวใจยังเตนกระทบ
ซ่ีโครงโครมคราม  “มันยังไงกันวะถึงมาสะกิดขา ขอขาวหมากิน” 

“ฉันหิวจริงๆ จะลุง”  เจาเด็กนอยตอบซ่ือๆ  “ไมไดกินมาสองวัน
แลว”   

“ประเด๋ียวกอน เอ็งสาบานกอนวาเอ็งเปนคนไมใชผีนะ”  หมอเถา
ยังไมไวใจสายตาตัวเองที่เห็น 

“โธลุง ฉันคนแทๆ”  เจาหนุตอบขึงขัง  “ถาอดขาววันน้ีอีกวันละก็ 
ตองเปนผีอยางลุงวาแนๆ 

ในใจหมอเถานึกวาเจอเด็กดีเขาแลว แกหัวเราะชอบใจ 
“ไปยังไงมายังไงกันวะเจาหนู อยูๆ มาขอแยงขาวหมากิน ขาไม

เคยเห็นหนาตามากอน เจาเปนคนเมืองนี้หรือเปลา” 
“เด๋ียวคอยตอบก็ไดลุง” เจาหนูคารมแหลมกลับยอนถามเอา   

“วาแตเรื่องขาวลุงพอมีแบงใหฉันกินม่ังหรือเปลาละ” 
“วะ ใครถามใครกันแน”  หมอเถาเกาหัวแกรกแลวก็พูดลองใจ 

“ก็ถาเผื่อขาวมันไมมีหรือมีแตไมแบงให จะวาอยางไรเจาหนู” 
“ก็ไมจําเปนตองเลากําพืดของฉันใหลุงฟงนะซี” 
“บะ…แลวกัน”  หมอเถาอุทานเพราะฟงดุยอกยอนจนคิดไมทัน

เด็ก 



๑๒๓ 

“ไมบะ…ละลุง”  เจาหนูยืดอกพูดฉะฉาน “เม่ือไมมีขาวกินก็เร่ือง
อะไรจะมาเสียเวลาเลา ใหมันหิวจัดเขาไปอีก ลุงก็ไมไดประโยชนฉันก็
ไมไดประโยชนแลวก็คนกําลังหิว ๆ เลาอะไรไมออกหรอกลุง เร่ืองมัน
ยาวนักเสียเวลานาน”  

หมอเถาครางอือในคอ น่ิงพินิจพิจารณาหนวยกานเจาเด็กนอย 
ดูมันพูดจาองอาจชาญฉลาดนารัก   จนขนาดตัวเราอายุหางกันถึง 4 รอบ 
ยังคิดไมทัน ชักนึกชอบใจและเกิดเมตตาจิต   

“เอาเปนตกลงวะ”   หมอเถารับปาก “ขายอมเสียขาว 1 ม้ือแลก
ฟงนิทานชีวิตของเจาแตเอ็งตองสัญญากันกอน” 

เจาหนูนัยนตาเปนประกายดีใจ “สัญญาอะไรลุง ถาไมใชสัญญา
วากินแลวจะตองจายสตางคคาขาวละก็ สัญญาอะไรก็ตกลงหมดขอให
ไดกินก็แลวกัน”    

หมอเถาพูดหัวเราะสัพยอก “สัญญาวาจะไมเลาเรื่องยาวแรม
เดือนถึงจะจบนะซี ขาไมมีปญญาจะหาขาวมาใหกินทุกวันนะซี”   

“โธลุง  ไมใชเรื่องยี่แกนี่” เจาหนูหัวเราะยิงฟนขาว   
หมอเถาหัวเราะชอบใจคิดในใจวายิ่งพูดยิ่งเสียทาเจาเด็กนอยน้ี

ทุกประตูจึงควากระบุงขาวแบกใสบาหันมาพยักหนาชวน   
“มาตามขามาเจาหนู ขาจะพาไปเลี้ยงขาวที่ตลาด คนปากดีๆ 

อยางเจา อยากินขาวแยงหมาเลยวะ” 
เจาหนุแสดงความยินดีปรีดาจนเห็นไดชัดออกเดินตามพมอเถา

ตอยๆถามีหางก็คงจะกระดิกชอบใจเชนเดียวกับกลุมบริวาร ซ่ึงอ่ิมหมีพี
มันหมดแลวทุกตัว   

บนกุฏิหลวงตา ครูกอนมาคอยอยูตั้งแตเที่ยง น่ังคุยกับหลวงตา
ชื้น จนหมดน้ําชาเปนกาที่ 2 ก็แลว ก็ยังไมเห็นหมอเถาโผลมาจนชักนึก 



๑๒๔ 

เปนหวงวา จะมีเหตุเภทภัยเกิดแกเพ่ือนจนถึงผิดนัด    
พอครูกอนจะนึกตอไปอีก ก็พอดีประตูชานกุฏิเปดออก เห็น

หมอเถาเดินยิ้มเขามาและมีเจาเด็กนอยอายุประมาณ 13-14 เดิน
ตามหลังมาติดๆ    

พอถึงระเบียงยกพื้นตอหนาหลวงตาชื้นหมอเถาก็บอกเจาเด็ก
นอยใหกราบเคารพรวมทั้งไวครูกอนซึ่งเปนผูใหญกวา    

ครูกอนมองหนาหมอเถาเหมือนจะถาม หมอเถารูใจจึงชิงลา
เสียกอน “พบกันหลังวัดอดอยากมาสองวัน ก็เลยพามาเลี้ยงขาว”   

“ก็แลวมันลูกเตาเหลาใครละ”  หลวงตาชื้นถามขึ้นบาง   
“เด็กชุมพรคะรับ”  หมอเถาเลาเรื่องแทน เพราะเพิ่งไดรับคํา

บอกเลามาเมื่อตอนเลี้ยงขาว  “หนีออกจากบานมาหลายวันแลวเพราะ
คับแคนทางบานเรื่องพอ เกาะรถไฟมาลงที่เที่ยวขอขาวเขากินเรื่อยมา”   

ครูกอนมองดูหนาเด็กแลวปรารภลอยๆ “หมอเถาคบเด็กอีกแลว
ลืมเรื่องเจาหนูบุญเกื้อที่เอาไปยกใหทานนายอําเภอเสียแลวรึ อีทีน้ีละก็
หมอเถาตองรับเปนพอเลี้ยงเองละ” 

“เด๋ียว ครูกอน” หมอเถายกมือหามไวแลวหันไปเรียนหลวงตา 
“ผมพบที่หลังวัด อดขาวมานาสงสารมาขอกิน หมาผมยังยอมเหนื่อย
ยากหาขาวใหกิน น่ีเด็กทั้งคนตาดําๆจะใหผมทอดทิ้งยังไงได” 

“เออหมอเถามันใจบุญ เปนกุศลดีแลวหมอเถา” หลวงตาชม  
ตอหนา 

“เด็กเลาใหฟงวา กําพราแมเม่ือปที่แลว พอมีเมียใหม ตัวเอง
เกลียดแมเลี้ยง ถูกหาเรื่องใหถูกลงโทษเสมอแทบทุกวัน ครั้งสุดทายนี่
โดนทั้งตีนทั้งมือพอและแมเลี้ยง ทนความทารุณไมไหวก็เลยหนีออกมา
จากบาน มุงไปตายเอาดาบหนา อดๆอยากๆนาเวทนา ถาเปนครูกอน 



๑๒๕ 

พบเขาคิดวาจะปลอยไปตามบุญตามกรรมอยางนั้นรึ”   
ครูกอนสงสัยยังซักตอไปอีก “แลวหมอเถาพามาที่น่ีเพ่ืออะไร”  
“ก็พามาจะปรึกษาหาทางชวยเด็กมันบางนะซี ปญญาฉันคน

เดียวคิดเทาไรๆมันก็คิดไมออก  
ครั้นจะใหสตางคไปเปนคาขาวก็ทําไดหรอกแตไมกี่วันก็ตองไป

อดอีกนะแหละ” 
“ก็ชวนอยูกะหมอเถาเสียซี” ครูกอนออกความเห็นงายๆ “หมอ

เถาก็อยูคนเดียวจะไดเปนเพ่ือนและไดอาศัยไหววานใชสอยไดม่ัง”   
หมอเถามองหนาเพื่อนนึกตําหนิในใจ “อายการคิดเอาแตไดขาง

ตัวเองนะมันงาย การเลี้ยงเด็กสักคนคงไมสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นเทาไร      
เชากินผักบุงผัด เย็นกินถั่วงอกผัดอยางที่กินอยูทุกวันก็พอเลี้ยงใหมันโต
ไปได แตมันจะโตเปนควายเหมือนหมอเถาคนเลี้ยง เพราะไมไดเลา
เรียนเขียนอานอะไร       ถาเผื่อเด็กมันมีบุญมีวาสนามีปญญาจะเปน
เจาใหญนายโตในวันขางหนาก็เทากับฆาใหมันตายทั้งเปนครูกอนเอย”   

เจาเด็กนอยน่ังสงบเสงี่ยมแตแรกก็พูดขึ้นบาง “ผมตั้งใจรบกวน
เพียงขาวของลุงม้ือเดียวเทานั้น แลวก็จะขอลาไปตอไป หมามันพูดขอ
ใครกินไมไดยังไมอดตายผมพูดขอเขาได ยกมือไหวขอเขาไปตลอดทาง
ก็คงไมอดหรอกลุง ผมขอบใจที่ลุงหวงผม แตชีวิตอยางนี้ยังดีกวาอยู   
ที่บาน ถูกแตะถูกตบเจ็บตัวแลัวยังไมไดกินขาวดวย” 

หมอเถาสะเทือนใจในเคราะหกรรมของเจาเด็กนอย “เอ็งเฉยๆ
เถอะใหพวกลุงใชสติปญญาคิดกันกอนไมอดหรอกวะ ผิดนักก็บวชเปน
เณรกินขาววัดอยูกะหลวงตาที่น่ีแหละ” 

“อาวหมอเถา”  หลวงตาเอกเขนกนิ่งฟงมานานลุกขึ้นนั่ง  “คิด
กันไปคิดกันมาเอามายัดไวกะฉันนั่นเอง เออ..ความคิดจําเริญดีแท”   



๑๒๖ 



๑๒๗ 

 
ครูกอนสนใจคําสุดทาย ของหมอเถาเพราะทําใหเกิดความคิด  

“เม่ือกี้หมอเถาวาเผื่อวาสนามันจะดีไปเบื้องหนาทําไมเราไมผูกดวงเด็ก
ดูดีชั่วอยางไรก็พอจะมองเห็นทางมั่ง”  

“จริงซี หัวคิดฉันมันทึบไปได”   
หลวงตาชื้นก็พลอยเห็นดวยจัดแจงหยิบกระดานโหรและปูมสง

ใหเสร็จ “เออผูกดวงดูกันเอาเอง ทั้งคูน่ันแหละ จะไดฝกซอมไวใหคลอง” 
หมอเถารับกระดานโหรมา ถามวันเดือนปและเวลาเกิดพอ

ผูกดวงเสร็จก็ถูกเด็กถาม 
“ลุงเปนหมอดูเรอะ เหมาะที่เดียวผมอยากรูเร่ืองสําคัญเร่ือง

เดียวเทานั้น” 
“เรื่องอะไรวะเจาหนู” หมอเถาเงยหนาถาม   
“เรื่องสมบัติพัสถานของพอจะลุง พอมีนามีสวนหลายแปลง    

จะตกถึงผมหรือจะไดกะแมเลี้ยงลูกเลี้ยงของพอก็ไมรู”  
ทั้งครูกอนและหมอเถากมหนาลงดูกระดานโหรที่ผูกดวงไว 

“เร่ืองทรัพยสินเงินทอง” หมอเถาพึมพําพูดกับตัวเอง “มันตองดูเรือน 
กดุมภะพฤหัสเปนศรีมาครองเรือนอยู เออสําเร็จแนเร่ืองสมบัติวะเจาหนู
พ้ืนดวงมันมีหวัง” 

“เห็นทีจะผิดกระมังหมอเถา”  ครูกอนคานทันที  “ฉันวามันจะ
อดเสียนะนา” 

 “อดยังไง ศรีครองเรือนกดุมภะเปนมหาจักรหราอยูยังง้ี รอยทั้ง
รอยแหละครูกอนเอย” หมอเถาเถียงเสียงดังแกมหัวเราะเยาะเอาเสียอีก   

“เออ ศรีก็ศรีแหละวะ”  ครูกอนชี้น้ิวจ้ิมกระดานดังกึก” ดูที่เรือน
อังคารเจาเรือนกดุมภะตัวเงินตัวสมบัติน่ันแหละไปกอดจันทรตัวกาลกิณี 



๑๒๘ 

กลมดิกอยูภพศุภะโนน มันจะสําเร็จไดยังไงหมอเถา” 
“เออจริงวะ”  หมอเถามองดูตามมือแลวก็เงยหนาดูครูกอนน่ิงอ้ึง 
ครูกอนเองก็สายหนาลําบากใจ “ทั้งศรีทั้งกาลกิณีทั้งดีทั้งชั่ว  

แลวจะทายเขาวาอยางไรดี พอออกโรงก็เจอดวงดีลองภูมิเขาให” 
หลวงตาชื้นชะโงกดูแลว ก็หัวเราะชอบใจ “เจอดวงครูเขาแลว

เจาสองสหาย” 
ทั้งหมอเถาและครูกอนสิ้นคิด พนมมือหันมาทางหลวงตา แต

ทานรูทันจึงดักคอเสียกอนทันควัน 
“พนมมืออีกแลวมันใจเสาะจริงพอเจออยากเขาหนอยก็จะโอน

มาใหฉันละซี คอยพินิจพิจารณาใหดีเถอะ มันตองมีทางทายนา” 
หมอเถาสายหนาทอแท “ลงดวงเขารูปน้ีมันเทากับตัดหนทาง

ผมชัดๆ” 
หลวงตาชื้นใหสติปลอบใจศิษย “คอยๆดูไปทีละขั้นอยาไปรวบ

รัดเบ็ดเสร็จ มันก็จนมุมนะซีดวงมันชัดๆไมเห็นจะยากตรงไหน” 
หมอเถานึกยอนในใจวา “หลวงตานะซีไมยาก ครูกอนพยายาม

ตรวจดูถวนถี่ก็ยังนึกไมเห็น” 
“จะทายขางดีก็ดี จะทายขางรายก็รายหรือวาเรื่องทรัพยสิน

สมบัติมันจะทั้งดีทั้งราย”  
“เออ จะเกือบถูกแลว” หลวงตาวา “มันตองอานใหออกวาดีเร่ือง

อะไร รายเรื่องอะไร”   
เด็กนอยเจาของดวงชะตานั่งสงบเสงี่ยมฟงอยูนานแลวก็ออก

ความเห็นม่ัง “ใชโยนหัวโยนกอยเอาไดไมลุง วามันจะดีหรือราย” 
หมอเถาชักนึกอายเด็ก  ขันก็ขัน พาลดุสง “อยายุงเรื่องของ

ผูใหญเจาเด็กนอยนั่งฟงเฉยๆ” 



๑๒๙ 

หลวงตาจองหนาสองศิษย “น่ีถาครูสมศักดิ์เขามาดวย มิอายเขา
แยหรือ” 

หมอเถากับครูกอนพนมมือไมยอมลด “ขอคําอธิบายอีกสักครั้ง
เถอะขอรับแตกอนก็ไมเคยเจอดวงเชนน้ี” 

“ตองปรับโทษเสียบางจะไดจํา จะยอมไหม” 
“ยอมขอรับ”  ทั้งคูรับคําโดยไมตองคิด  
“พรุงนี้กอนเพลมาลางกุฏิและนอกชานใหสะอาดทั้งคูน่ันแหละ” 

หลวงตาระบุโทษแลวก็ลากกระดานโหรมาใกลตัว “ในชั้นตนตองตรวจ
ดวงดาวและลัคนาเขาเสียกอนวามันนาจะถูกตองหรือไม ไมใชวาพอเขา
บอกเวลาเกิดก็วางลัคนาทายปบกันเลย ถาเขาเกิดจําเวลาเกิดผิดพลาด
โดยไมรูตัวเลย ไมรูวาเปนดวงเขาหรือดวงใคร” 

หมอเถากับครูกอน รับสารภาพตรงๆ “ผมไมทราบวิธีตรวจดวง
ขอรับ” 

หลวงตาชื้นสอนไปบนไปตามวิสัยคนแก 
“ก็ตองดูวาเรืองราวที่เขาเลาเขาบอกมาพอมีเคาอยูในดวงชะตา

หรือเปลา ถาไมมีก็ตองลองทายอยางอ่ืนสอบดาวสอบเหตุเขาดู ถามี
สวนถูกตองอยูบางจึงคอยทํานายเขาตอไป ถามันผิดพลาดหลายขอ
หลายกระทงนัก ก็ตองสอบหาเหตุใหได ถาไมรูเหตุก็จงอยารีบทายเขา
เลย เสื่อมตัวเสื่อมวิชาเปลาๆทั้งจะเกิดโทษแกเจาชะตาดวย” 

ทั้งหมอเถาและครูกอนพนมมือรับคํา “ขอรับ” 
“เออ เจาสองคนนี้มือออนปากออนจริงๆ”  หลวงตาชื้นบน

เรื่อยไปอีก “อยางเชนดวงนี้เขาเดือดรอนเรื่องบิดา เราก็ลองตรวจดูทาง
เรือนศุภะของเขาดูกอน เจาเรือนศุภะคือพุธไปตกเปนอริแกลัคนามันก็
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พอมีเคาวาบิดาเปนอริแกตัวเขาและซ้ํายังเปนวินาสนแกตนุเศษ กับ
จิตใจก็หมายถึงไมเขาใจจิตใจซึ่งกันและกันอีกแตถึงกระนั้นกยังไมพอ” 

“ยังตองตรวจสอบอีกหรือคะรับ”หมอเถานึกทอใจวาตลอดชีวิต
ตัวเองคงจะเอาเกงไดยาก เพราะแตละสิ่งไกลเกินสติปญญาตัวเองนัก  

“การพยากรณตรงชะตาเขาไมใชตะครุบเอาดวงเพียงดาวสอง
ดวงแลวก็พยากรณเขาไป ดาวมันตั้ง 10 ดวงมันตองดูใหทั่วอาน
ประกอบสอบกันหลายๆแงหลายๆมุม ถามันรับกันกับชีวิตเขาคอยแนใจ 
อยางเชนดวงนี้ลองเหลียวดูราหูที่เปนวินาสนลัคนาและเปนอริกับ     
ตนุเศษอยูดูทีหรือมันจะเปนคุณหรือเปนโทษเรื่องอะไร” 

ครูกอนอานทันที “ราหูเปนเจาเรือนปุตตะมาตกวินาสนลัคน
เรือนพุธ พุธเจาเรือนไปตกภพอริอีก” 

“เอาหมอเถากะครูกอนลองเอาภพเอาดาวอานทายดูทีหรือเปน
อยางไร” หลวงตาชื้นพนักหนา 

“ปุตตะ-วินาสน-อริ”  หมอเถาทองทวนตําแหนงภพตรึกตรอง    
”เจาชะตามีบุตรจะเลี้ยงยากนะครับ” 

“ถุย…”นํ้าหมากหลวงตาชื้นลอยเปนละอองเปอนหมอเถา    
“เจาขี้เทอมันชางไมมีไหวพริบเสียม่ังเลย เม่ืออานภพมันไมเขาเรื่องมัน
ก็ตองเอาดาวมาขยายความประกอบอานใหมันกลมกลืนกันซี” 

“ทั้งภพทั้งดาวมันจํากัดตายตัวอยูเพียงแคน้ันนี่ขอรับ”  ปญญา
ครูกอนก็คงไมฉลาดเกินหมอเถา  

“เห็นเลนเดชเลนศรีนึกวาจะฉลาดก็ดูทีหรือวา  ราหูคือมูละเปน
ถิ่นฐานบานชองหรือมิใช  เม่ือมูล.ปุตตะ.วินาสน.อริ มันก็ไดความวา
บานชองที่อยูมาแตเด็กๆก็จะตองจากพลัดพรากไป เพราะความอริ
เดือดรอนทางตนุเศษจิตใจมันก็ไดความอยางเดียวกัน” 
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หมอเถาฟงหลวงตาชื้นอานเรือนอานดาวเห็นชัดเหมือนอาน
หนังสือนึกเจ็บใจตัวเองของงายๆแตคิดไมออก “โธเอยหัวอายหมอเถา
มันชางโงเงา จนนาจะเอาเช็ดตูดหลวงตานัก” 

หลวงตาชื้นหัวเราะอารมณดี 
“ทีน้ีใหมาดูเร่ืองกดุมภะที่เขาถามมั่งเจาเรือนกดุมภะคืออังคาร

ไปอยูภพศุภะมันก็อานตรงๆก็คือสมบัติที่เจาชะตาหวังพ่ึงพาอาศัยหรือ
สมบัติน้ีอยูที่พอ พุธเจาเรือนศุภะไปตกเปนอริแกลัคนามันก็จะเกิด
ขัดของเปนอริ จันทรซ่ึงเปนกาลกิณีเขาเกาะอังคาร ตัวกดุมภะในเรือน 
ศุภะเรือนพอเขาอีก เห็นทีจะไมไดสมบัติแน ไมไดเร่ืองอะไรก็ตองดูมัน
ตอไปอีก กาลกิณีคือจันทรรวมอังคาร ดาวคูน้ีมันมีความหมายถึงอิจฉา
ริษยามันก็ตรงตามเรื่องของเขานั่นแหละ” 

หมอเถาถึงจะเขาใจแจมแจงแตก็ยังติดใจอยูเรื่องเดิม “แลว
พฤหัสเปนศรีครองเรือนกดุมภะเลาขอรับ” 

“เออดี หมอเถามันฉลาดคิดฉลาดถาม การเปนนักพยากรณมัน
ตองหัดสงสัยดาวเขาไวคอยถามตนเอง  มันถึงจะมีคําตอบและคําตอบ  
น่ันแหละคือคําพยากรณเขา” 

ครูกอนชักเห็นคลอยไปกับหมอเถา “พฤหัสเปนศรีใหคุณอยู
ภพกดุมภะมันนาจะมีผลหรือหักลางกาลกิณีใหดีขึ้นไดบาง” 

หลวงตาชื้นหยุดจิบนํ้าชากลั้วคออีกใหญจนหมดถวย “ชีวิต
คนเราไมเหมือนเสนบรรทัดเปนศรีมิใชจะตีตลอดไป มันมีดีมีชั่วมีเกิด  
มีดับเปนอนิจจังเหมือนเชนบุญและบาปมันยอมแสดงผลดีชั่วตามสภาวะ
ของเขาไปตลอดมิใชวาจะหักกลบลบลางกันได อยางเชนบางคนทําบุญ
ลางบาปมันไมมีผล” 

หลวงตาพูดเพลินพอนึกไดก็ชะงัก “ขอโทษวะ นึกวากําลังขึ้น 
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ธรรมมาศเทศน” 
ครูกอนแยงวา “ดวงชะตาเปนเรื่องชีวิต ธรรมะก็เปนเรื่องชีวิต  

ธรรมกับดวงชะตาก็เปนเรื่องเดียวกันแยกกันไมออก” 
หลวงตาหันมาพูดตอเร่ืองศรีอีก “พฤหัสเปนศรียอมใหผลเปน

คุณแกกดุมภะแน เชนเดียวกับกาลกิณียอมใหโทษแกเจาเรือนกดุมภะ
เชนกัน พฤหัสเปนดาวสรางสรรคก็จะสรางฐานะใหเปนสมบัติใหมและ
พฤหัสมาจากเรือนอริเม่ือเห็นเปนศรีก็ยอมจะสําเร็จผลจากกการตอสู 
ด้ินรนขวนขวายดวยความเหนื่อยาก สวนอังคารเจาเรือนทรัพยสมบัติ
เดิมที่อยูกับเรือนศุภะเรือนพอก็ยอมสูญสลายไปตามผลอํานาจแหง
กาลกิณีน้ัน” 

“พอจะมองเห็นแลวคะรับ” หมอเถาชักปญญาแลน “หลวงตาเคย
สอนใหดูวาสนาที่ตนุลัดนของเขาดวงนี้ศุกรเปนตนุลัคนไปเปนเกษตรใน
ภพมรณะและศุกรเปนอุตสาหะคงอานอยางหลวงตาเมื่อครูน้ี   ก็ได
ความชัดวาเจาชะตาจะเกิดหลักฐานเปนปกแผนม่ังคงในถิ่นไกลแดนไกล
จากที่เกิดนั่นเองและจะตั้งตัวไดดวยความอุตสาหะเจาหนูเอย มุงหนา   
ไปสรางสมบัติใหมเถอะวะอยาไปอาลัยอาวรณทรัพยสินของพอเลย 

ครูยังของใจอยูจึงถามอีก “หลวงตาขอรับเพราะอะไรอังคารเปน
เจาเรือนกดุมภะของเจาชะตาทําไมจึงเปนทรัพยสมบัติเกาและเปน
ทรัพยสินของพอเขาและพฤหัสจึงมาเปนสมบัติใหมผมขออภัยที่ยัง
เขาใจเหตุผลไมชัดเจน” 

“ฉันพูดรวบรัดไปหนอยก็อังคารเปนเจาเรือนกดุมภะมาดั้งเดิมก็
เทากับเปนทรัพยเดิม สวนพฤหัสเปนดาวลอยจากเรือนอ่ืนมาอาศัยอยู
เรือนกดุมภะทีหลังก็ยอมเปนสมบัติใหมและอีกประการที่อังคารเปน
สมบัติของพอก็คือ “หลวงตาหยุดชะงักนิ่งมองหนาสองศิษยเหมือนจะ
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ตกลงใจอยูครูหน่ึง “จะสอนไมครูไวใหสักอยางเปนเกร็ดสอบดาว      
เขาเรียกพระเคราะหถายเรือน” 

ทั้งครูกอนและหมอเถารีบยกมือไหวดีอกดีใจหนักหนาและ 
หลวงตาก็ชี้กระดานโหร 

“เจาเรือนศุภะซ่ึงมีความหมายถึงบิดาของเขาก็คือพุธไปครอง
อยูราศีมีนเราตองนึกกําหนดเอาวาพุธน้ันคือบิดาเขาเรือนกดุมภะของ
พุธน้ันก็คือราศีมษมีอังคารเจาเรือน ฉะนั้นอังคารนั้นคือทรัพยสมบัติแหง
บิดาเขาดวย” 

ทั้งหมอเถาและครูกอนกมลงกราบปลาบปลื้มในเกร็ดพยากรณ
ที่อาจารยย้ําบอกใหหมอเถาจึงออกปากชมเชยยกยออาจารยโดยทันคิด 

“หลวงตามีเกร็ดเต็มตัวทีเดียวคะรับ” 
“เฮย ชมอยางอ่ืนเถอะวะ หมอเถา อายเกร็ดเต็มตัวมันก็งูนะซี” 
หมอเถาตองรีบกมลงกราบอีกหลายรอบ ขออภัยเพราะไมทัน

คิดวาจะฟงเปนอ่ืนไปได 
“ลอเลนไมถือหรอกวะ หมอเถา”  หลวงตาหัวรอร้ืนชอบอก   

ชอบใจ แลวหันมาทางเจาเด็กนอยหนาแฉลม “ดวงเอ็งจะไดดีไปใน  
ภายหนาแตตองอุตสาหะพยายามใหดี ขาจะสงเอ็งไปอยูกรุงเทพฯไป
เปนศิษยอาศัยมหาครื้นเขาอยูจะไดเขาโรงเรียนดวย ขัดสนคาเลาเรียน
ขาพอมีเงินที่คนอ่ืนเขาทําบุญถวายขามา ขาก็จะสงเสียทําบุญกะเอ็ง
ตอไป ลูกหลานขาก็ไมมีแลว” 

เจาเด็กนอยพนมมือไหวนํ้าตาคลอดีใจที่มีวาสนาโดยไมคิดไมฝน
กมลงกราบเทาหลวงตา จนน้ําตาหยดเปยกฝาเทาหลวงตาชื้น ทั้งหมอเถา
และครูกอนก็พลอยปติตื้นตันในความเมตตาที่หลวงตามีตอสัตวผูยาก 
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พินทุบาทว 
เชาวันอาทิตย 
ราชการก็หยุดและโรงเรียนก็ไมตองสอนจึงเปนโอกาสวันวาง

ของครูสมศักดิ์จึงตื่นแตเชาชวนครูกอน    ซ่ึงบานอยูหางกันเพียง 3 
หลังคาเรือน ออกไปกินกาแฟเชาที่รานเจาโกดวยกัน พอแดดจัดก็ชวน
กันเดินกลับ 

เลียบเรื่อยมาตามทางที่รมร่ืนดวยสาขาไมใหญสองขางทาง พอ
พนทางแยกถึงเขตเวนคืนเพ่ือนสรางตัวอําเภอใหม ซ่ึงเปนสุมทุมพุมไม
รกเพราะยังมิไดกอสราง  

ครูสมศักดิ์เปนคนตาไว สะกิดครูกอนใหดุตามมือชี้ไปที่คูใหญ
ขางทาง  

ภาพที่ครูกอนเห็นก็คือ ชายหนึ่งรูปรางอวนทวมสมบูรณกําลัง
กมๆเงยๆอยูริมคูนํ้า แมเห็นขางหลังก็จําไดถนัดวาเปนเพ่ือนเกลอ   
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หมอเถานั่นเอง จึงเกิดอารมณสนุก จูงมือครูสมศักดิ์คอยๆแอบยองเขา
ไปขางหลังไมใหหมอเถารูตัว 

พอชิดตัวครูกอนก็แกลงตะเบ็งเสียงตวาด  
“ขโมย”  
หมอเถากําลังเพลินอารมณไมรูหนเหนือหนใต อารามตกใจผวา

จะโดดหนีลงน้ําเคราะหดีครูสมศักดิ์เหน่ียวแขนไวทันควันจึงรอดเปยกไป 
พอเหลียวเห็นหนาคนรองขโมยเต็มตา หมอเถาฉุนกึกเพราะรูวา

ถูกแกลง “ผาเถอะครูกอนเลนพิเรนพรรณนี้เด๋ียวพอดาเจ็บๆ เสียหรอก”  
ครูกอนหัวเราะยิงฟนขาวชอบใจยังขําทาทางหมอเถาตกใจจะ

โดดน้ําหนีลงคู  
“ทําอะไรอยูวะ หมอเถา”  
หมอเถาถูกถามนึกขึ้นไดก็เอามือทั้งสองไพลหลังบังตัวไว ทํา

หนาพิรุธยิ่งถูกครูสมศักดิ์ถามซ้ําเขาอีกก็พูดแกตัวเกอๆ  
“ยืนดูนํ้าในคูเลน”  
“ชะ ๆ หมอเถาชมวิว” ครูกอนพูดปนเสียงหัวเราะ  
ครูสมศักดิ์ถึงแมจะไมคุนเคยแตก็อดสัพยอกไมได “หมอเถามี

อะไรดี ๆ รึ ถึงตองซอนไวขางหลัง ขอดูหนอยเถอะ”  
ทีทาหมอเถาเกอ ๆ อายๆ แตก็ตองจําใจเอามือที่ไพลหลังชูใหดู

เปนยอดผักบุงนากินกําใหญ  
ครูกอนรูทาอยูแลวจึงไดแตหัวเราะเฉยๆ แตครูสมศักดิ์อยากรู

อยากเห็นยังวักตอไปอีก  
“กะอีเก็บผักบุงก็ตองปดบังดวย หมอเถาจะเอาไปเลี้ยงกระตายรึ”  
“เปลา…” หมอเถาปฏิเสธแลวก็อึกอัก ครั้นจะตอบตรง ๆ วา 

เอาไปกินเองก็นึกอาย  



๑๓๖ 

ครูกอนเลยเปดโปง “ดูหนาหมอเถาซิ เขียวขึ้น ๆ จนจะเปน  
พระอินทรอยูแลว เพราะกินผักบุงทั้งเชาทั้งเย็นทุกวันนี่แหละ”  

หมอเถาฝนทําหนาหัวเราะเปนเรื่องสนุก แตนัยนตาที่มองครู
กอนเขียวปด เลยดูไมออกวาหมอเถาหัวเราะหรือแยกเขี้ยวโกรธ  

ครูสมศักดิ์หัวเราะไมออก เพราะนึกเวทนาความยากจนของ
หมอเถา ที่ตองหาทางประหยัดเอาตัวรอด จัดแจงควาขอมือดึงขึ้นมา 
บนตลิ่ง  

“ไปบานผมดวยกันกอนเถอะ หมอเถา เชาวันนี้แมบานผมทํา
ขนมจีนน้ํายาและหอหมกขอเลี้ยงขาวเชาหมอเถาสักวัน ทั้งครูกอนดวย
อยาปฏิเสธนะ เสร็จแลวสายๆจะไดไปเยี่ยมหลวงตาพรอมๆกัน”  

หมอเถายังลังเล ครั้นจะรับปากงายๆ ก็เกรงวาเขาจะวาตะกละ
และครูกอนสนับสนุน  

“ไปนะหมอเถา ไปรับสังฆทานครูสมศักดิ์เขาหนอย”  
ครูสมศักดิ์ออกเดินนําหนา ครูกอนก็รุนหลังหมอเถาบอก  
“ผักบุงนะทิ้งเสียทีซีหมอเถา ถือเอาไปประจานตัวเองอีกทําไมนะ”  
หมอเถาหันรีหันขวาง ใจแมยังเสียดายแตก็ตองจําใจแอบเขาไป

ขางทาง บรรจงวางผักบุงไวเรียบรอยอยางทนุถนอม  
ครูกอนเรง “โธ โยนทิ้งลงคูไปก็สิ้นเรื่อง จะตองร่ําลาอาลัย

อาวรณกันอีก”  
หมอเถาเถียงวา “โธ ผักบุงน่ีคือผูมีพระคุณนะ”  
ครูสมศักดิ์ออกเดินนํา ไดแตยิ้มๆ ไมกลาสัพยอก เพราะเกรงจะ

กระเทือนน้ําใจเพื่อนผูมีฐานะยากจนกวา  
กุฏิหลวงตาชื้น วันเสารอาทิตยหรือวันหยุดราชการมักจะมี

แขกมาไมขาด ตั้งแตเชาสายเรื่อยไปจนบายเย็นตลอดวัน  



๑๓๗ 

วันนี้เชนกัน พอสามเกลอหมอเถา ครูกอน และครูสมศักดิ์ยาง
ขึ้นกุฏิ ก็สวนทางกับแขกกลุมหน่ึงกําลังจะกลับสวนทางลงกุฏิไป  

ทั้งสามคนเขาไปกราบเคารพและทําหนาที่ศิษยวัด ชวยกัน
จัดแจงเก็บขาวของที่แขกถวายแอบขางฝาไว ถาดหนึ่งเปนนมกระปอง
และโกโกโอวัลติน หลวงตาหามไวไมตองยกไปเก็บ และเลื่อนสงมา
ตรงหนาคนทั้งสาม  

“เอาไปแบงกันกินเถอะ ของเหลานี้ไมเปนประโยชนแกอาตมา
เลย”  

“ทําไมเลาคะรับหลวงตา” หมอเถามองของคิดเสียดาย  
หลวงตาชื้นตอบวา “อาตมาชราแลวสังขารมันไมรับอาหารบํารุง

พวกนี้หรอกปลอยใหมันรวงโรยหลนไปตามอายุขัยแหงสังขารของมัน
เถิดไมตองด้ินรนตอสูฝนความแกความตายไวอีกหรอก”  

ครูสมศักดิ์ขยับจะคานก็ถูกหลวงตาโบกมือหามไวและทานพูดตอ  
“ที่สําคัญอาหารพวกนี้เปดขึ้นก็ฉันวันเดียวไมหมดเสียของ

เปลาๆ เพราะเก็บไวฉันวันอ่ืนๆก็ผิดพระวินัย เพราะเปนยาวกาลิกอัน
ตองหามแกสงฆ”  

ครูสมศักดิ์เพ่ิงจะรูจักหลวงตา จึงแปลกใจทั้งศรัทธาในวัตรและ
ปฏิปทาที่ทานปฏิบัติ  

หมอเถาเก็บกวาดของอื่นๆ แลวก็มาถึงกระดานโหรที่ยังวางอยู
ขางหนาหลวงตารอยดินสอทานเขียนดวงชะตาของแขกที่มายังปรากฏ
อยู จึงกมดูดวงพินิจพิเคราะหตามนิสัย ทั้งครูกอนและครูสมศักดิ์ก็
กระเถิบเขาไปใกลรุมดูดวยกันทั้งสามคน  

“เปนดวงผูหญิงที่เขามาดูเม่ือกี้น้ี มาดูเรื่องเน้ือคู” หลวงตาบอก
ศิษยใหฟงและปลงสังเวชตามอารมณสมณะ “หญิงก็ใฝแตจะมีผัว ชายก็



๑๓๘ 

ใฝจะมีเมีย เออหนอคนเรามันด้ินรนตะเกียกตะกายวิ่งแขงกันลงนรก
แทๆ ไมกลัวเกรงกันเลย”  

ครูสมศักดิ์แมจะไมเห็นดวยกับทัศนะของหลวงตาชื้นแตก็ไม
กลาคัดคาน น่ิงมองดูดวงชะตาในกระดาน และอดออกความเห็นตาม
วิสัยนักโหราศาสตรมิได  

“ดวงน้ีเห็นทีจะผิดหวังเรื่องเน้ือคูนะขอรับ เพราะดวงนี้เสาร  
เล็งลัคน เปนพินทุบาทวเขาตําราทีเดียว”  

ครูกอนแอบสะกิดเพื่อนทั้งขยิบตาหามหลวงตาไมทันเห็น 
เพราะมัวหันไปพยักหนากับหมอเถา “หมอเถาละ จะวากระไร”  

หมอเถาอํ้าอ้ึงเพราะเรื่องพินธุบาทวน้ี ตนเคยถูกตอกหนามา
หลายครั้งหลายคราวจึงตอบเลี่ยงๆ พอเอาตัวรอดไวกอน  

“ผมขอตรวจดูกอนคะรับ ยังไมใครม่ันใจ”  
หลวงตาหันไปทางครูกอน “โคลงพินทุบาทวเขาวาอยางไร ครู

กอนลองทองใหฟงดูทีรึ”  
ครูกอนทองโคลงทั้ง 2 บท ฉาดฉานไมติดขัด  
 

 เสารเพงเล็งลัคนแลว  อสุรา  
ภุมเมศอัษฎา    วาไว  
จันทรสิบเอ็ดแกรา-   หูเลา  
อาภัพอัปภาคยให   โทษแทประเหินหีน  
 ระวิภุมมะทั้ง  โสรา  
ปญจะแกลัคนา    พุธเกา  
จันทรกับชีวา    เปนแปด  
ศุกรเจ็ดอาจารยเจา   วารอนนิรันทร  
 



๑๓๙ 

“เออสมเปนครู จําแมนและอานทํานองเสนาะเสียดวย”  
หลวงตาชื้นชมแลวก็หันไปทางครูสมศักดิ์ “พินทุบาทวน้ีพวก

โหรทางกรุงเทพฯเขาเลนกันอยางไรครูสมศักดิ์”  
ครูสมศักดิ์ซ่ึงถูกครูกอนสะกิดไวเม่ือครูจึงตอบระมัดระวังขึ้น

เพราะยังอานใจหลวงตาไมออกวาจะไปทางไหน  
“พูดยากขอรับ บางอาจารยทานก็ถือเครงครัดตามโคลงของเกา 

ทานถือเปนดวงแตกทายเรือนปตนิเสีย เปนโทษแนนอนไมมีขอยกเวน 
บางอาจารยทานก็ไมถืออางวาดวงคุณหญิงคุณนายหรือที่มีศักดิ์สูงๆมี
พินทุบาทวเล็งลัคนก็ไมเห็นเปนโทษอะไร ดูขัดแยงกันอยูมีขอทุมเถียง
กันบอยๆผมเองก็ตัดสินใจไมถูก เพราะบางทีก็เห็นมันราย บางทีมันก็
ไมราย”  

หมอเถาเลยรวบรัดเอางายๆ “ผมอยากใหหลวงตาอธิบายเพราะ
ผมเองก็ยังงงๆเร่ืองนี้และถูกหลวงตาดุบอยๆ”  

ครูสมศักดิ์ไดทีพนมมือแต “ผมขอทานวิชาตอนนี้สักครั้งเถอะ
ขอรับ หลวงตากรุณาอธิบายเอาบุญกับผมทั้งสามดวย”  

“อาตมาเปนพระบานนอก เลาเรียนวิชาโหราศาสตรกับครูบา
อาจารยในวงแคบๆอธิบายไดแตคําครูบาอาจารยที่สอนมาใหฟงได
เทานั้น ที่จะวิจารณวาใครผิดใครถูกอยางไรนั้นปญญาไมถึงแน เอาแต
เพียงฟงไวประดับสติปญญาเพื่อคนควาตอไปละก็ได อยาเอาไปหักลาง
คนอ่ืนเขาเลย”  

ครูสมศักดิ์พนมมือไหวอีกรับคํา นึกดีใจเพราะเลนโหราศาสตร
มาหลายป แสวงหาคําอธิบายมาไมเคยไดยินไดฟงจากที่ใด  

หลวงตานั่งตัวตรงตั้งใจอธิบาย  



๑๔๐ 

“อันโคลงของเกาตําราเกาเขาคงไมผิดดอก อาจารยเกาทานคง
ไมใจรายเขียนไวหลอกคนเลน แตทานเขียนไวแตตัวโคลงสั้นๆเราคน  
รุนหลังไมเขาใจเจตนาของทานเหมือนตํารายาเขียนไว ถาไมบอกน้ํา
กระสายสรรพคุณก็ไมขลัง”  

หมอเถาเปนหมอยาถูกใจ “จริงแทคะรับหลวงตา ตํารายาเกาๆ
เขียนไวในสมุดขอยมากมาย แตซอนตัวนํ้ากระสายไวไมบอกเอามาใช
ไมไดผลมากตอมาก”  

หลวงตาหัวรอชอบใจที่ศิษยคอสองสนับสนุน  
“กฎเกณฑพินทุบาทวน้ี จะเลนดาวโดดๆดวงเดียวแสดงโทษ

ไมได จะตองใชรวมกับหลักเกณฑโหราศาสตร คือ อํานาจดาวอํานาจ
ของเจาเรือนเดิมเขาเสียกอน จึงคอยพิจารณาถึงจุดพินทุบาทว เพ่ือรูวา
โทษนั้นๆจะเกิดสถานใดหนักเบาเพียงใด”  

ครูสมศักดิ์ตั้งอกตั้งใจฟงแทบจะลืมหายใจ เห็นหลวงตาหยุดก็
รีบซักตอถึงความของใจของตนอีก “คําวาพินทุบาทวเปนจุดชั่วจริงไม
ขอรับ”  

“จริงแลว” หลวงตารับคํา “ชื่อมันก็บอกอยูตรงตัวพินทุ แปลวา 
จุดหรือตําหนิหรือมลทินบวกคําวา อุบาทว เขาก็แปลวา จุดชั่ว น่ันเอง 
แตไมใชเปนพินทุบาทวแลวจะชั่วรายเสียหายหมดก็หาไม มันเปนจุด
อันตรายที่พึงระมัดระวัง เหมือนจุดเปราะจุดราวฉานอยูมีอะไรไป
กระทบกระทั่งเขา ผลรายมันก็จะเกิดโดยงายกวาเรือนอ่ืนๆบางทาน
พยากรณเปนจุดเสียหายมาก ถึงกับมีผัวมีเมียไมไดหรือมีไดก็เลวทราม
ต่ําชาหมด อาจเปนเพราะเขาใจคําวา “พินทุบาทว” เปน “ภินทุบาทว” 
คําวา “ภินทุ” แปลวา “แตกพังทําลาย”  

หลวงตาหยุดรับถวยน้ําชา ที่หมอเถารินประเคนใหด่ืมอึกใหญ 



๑๔๑ 

จนหมดถวย หยิบกลองบุหร่ีมาจุดสูบใหอารมณปลอดโปรงแลวทานก็
เลื่อนกระดานโหรมาตรงหนา  

“อยางเชนดวงนี้ตองเกณฑพินทุบาทวเพราะเสารเล็งลัคนก็มี
โทษอยู แตมิไดรายแรงอยางที่เขาใจกัน ครูสมศักดิ์ลองอานดูตามทาง
เรือนเขา เสารเปนเจาเรือนกดุมภะไปเล็งลัคนดาวเสารมีความหมายวา
ตระหนี่ถี่ถวยพิถีพิถันจูจ้ี เม่ือไปเปนพินทุบาทวในเรือนปตนิก็ไดเปนไป
ตามชีวิตของเธอแลว คุณผูหญิงคนน้ีเธอชางเลือกพิถีพิถันในเรื่อง
คูครองนักหนา มีคนมาสูขอหลายรายไมชอบใจ จะเลือกเอาคนมีฐานะมี
ทรัพยสินร่ํารวย เลยคางเติ่งมาจนอายุ 30 เปนสาวแก และเม่ือเสารมี
ความหมายวา เกา,แก,นาน เม่ือมาอยูในเรือนปตนิเห็นทีจะไดผัวแกแน 
เห็นไหมวาเอาเจาเรือนและความหมายของดาวเขาอานรวมกฏ      
พินทุบาทวมันไดความเหมือนอานหนังสือและอีกทางหนึ่ง ใหพึงดูเจา
เรือนปตนิของเขาวาไปตกอยูในภพคุณ ภพโทษอยางใดกับลัคนาซึ่งจะรู
ไดวาเมื่อมีเรือนมีคูแลวจะเกิดคุณโทษสถานใดเปนผลสุดทาย”  

ครูสมศักดิ์ซ่ึงมิไดเคยรับคําอรรถาธิบายอยางแตกฉานเชนนี้มา
กอน ปติปลาบปลื้มดีใจเหลือหลาย รีบกมลงกราบหลวงตาชื้นจน
หนาผากกระทบพื้นกระดานดังกึก  

“เปนพระคุณที่สุดขอรับ ผมจะจดจําไวไมรูลืมเลย”  
“ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญ” หลวงตาชื้นเอยขึ้นอีก “คําครูบา

อาจารยทานสอนไววาพินทุบาทวดาว 3 ดวง คือ เสาร ราหู และศุกรน้ัน 
ทุกขโทษยอมตางกันตามสภาพแหงดาว เชน เสาร ยอมทําใหเกิดโทษทุกข
ทางใจเกาะกินเนิ่นนานหมือนไฟสุมขอน ถาราหูเปนพินทุบาทวทานวา
จะเกิดโทษเพราะมัวเมาเห็นผิดเปนชอบ ทําผิดทํานองคลองธรรมจึงเกิด
โทษแทประเหินหีน สวนศุกรเปนพินทุบาทว     ยอมจะหลงระเริงความ 



๑๔๒ 



๑๔๓ 

 
สนุกสนานดวยกามกิเลศ จนเกิดโทษ รอนนิรันดรตามโคลงทานวาไว”  

ครูสมศักดิ์และครูกนหนาบานดีอกดีใจที่ไดความรู แตหมอเถา
กลับมีสีหนาเศราเพราะคิดคํานึงถึงตัวเอง ตองเปนโสดมาจนจะแกตาย 
ไมรูวาดวงตัวเองจะมีพินทุบาทวหรือไม เพราะพอแมจําเวลาเกิดไมได
และนึกเอาเองวาถามีพินทุบาทว ก็คงเปนดาวมฤตยูเปนแนแท มันจึง
ดับสูญเรื่องคูถึงเพียงนี้  

เสียงกลองเพลดังตูมๆ และดังเปนจังหวะถี่เขาจนเงียบไป เปน
สัญญาณวาการสนทนาจะตองสิ้นสุดลง เพราะเปนเวลาฉันเพลของ
หลวงตา  

แตกระน้ันหลวงตาชิ้นก็พูดสํานวนทิ้งทายเตือนใจครูสมศักดิ์ไว
ใหคิดวา  

“ที่อาตมาพูดใหฟงน้ีเขาเรียกวา “ความรูนอกคอก” คือถาเรียน
รูอยูแตในคอกก็จะพบแตหญาแหงและฟางแหงเปนพ้ืน หญาสดหรือของ
ดีๆมันอยูนอกคอกทั้งน้ัน แตรับรองไดวาไม “นอกครู” เพราะมีครูบา
อาจารยสั่งสอนไวทั้งสิ้น 



๑๔๔ 

 
 
 
 
 
 

ลัคเน 
วันนักขัตฤกษ  

จนสายแดดกลารวม 10.00 น. รานกาแฟเจาโกมีลูกคาคับคั่ง 
ทุกโตะเต็มรานเพราะเปนวันหยุดราชการดวยนายหางเจาโกเดินเก็บเงิน
หนาตายิ้มแยมเบิกบานเปนพิเศษ  

โตะติดหนาราน ใกลริมถนน สมาชิกเต็มโตะเปนครูเกาหนึ่ง ครู
ใหมหน่ึง และขาราชการอําเภอ คุยกันเรื่องดินฟาอากาศ ขาวสารขึ้น
ราคาและการเดินขบวนและขาวตามหนาหนังสือพิมพ  

เสียงพูดคุยทางโตะในรานกาแฟชะงักหยุดเงียบลงทันควัน
เหมือนนัดกันหยุดพรอมกันเพราะเสียงเอะอะสลับกับเสียงไชโยโหฮ้ิว
ของคนจํานวนมากดังมาจากทางแยกที่จะเลี้ยวมาทางรานกาแฟ  

ทุกคนในรานกาแฟลุกออกมามุงแนนอยูหนารานดวยความ
สนใจครูเกาและครูใหมที่น่ังโตะหนาราน พยายามแทรกคนมุงออกมา
หนาเพื่อน เพ่ือจะดูเหตุการณใหถนัด  



๑๔๕ 

พอหัวขบวนโผลจากทางแยกเปนวัวผูสีนํ้าตาลพวงพีล่ําสัน   
เดินอยางองอาจผาเผยมากลางถนนและที่องอาจยิ่งไปอีกก็คือคนที่น่ัง
หลัววัวไขวหางทําโกอยางกับน่ังรถยนตเกงชั้นดี ขางหลังเปนขบวนเด็ก
วัยสิบ ทั้งโหรองปองปากลอวัว บางตีปกปงปงหวังจะใหวัวตื้นเพ่ือจะได
ดูคนขี่วัวผจญภัย  

ทั้งครูกอนและครูสมศักดิ์จําไดก็อุทานเต็มเสียงพรอมกัน  
“เฮย…หมอเถา”  
เสียงสองครูดังจนไดยินถึงหูหมอเถาที่น่ังอยูบนหลัววัว ถึงกับ

เหลียวหนามาดูดีใจที่พบเพื่อนคูหูจึงเหน่ียวสายสนตะพรายใหวัวเลี้ยว
ตรงมาทางครูกอนและครุสมศักดิ์พอวัวเขาใกลกลุมคนเด็กๆที่มุงอยู
ดานหนาก็แตกฮือวิ่งหนีอลหมาน ใหผูใหญพลอยหลบพัลวันเพราะไม
ไวใจเสาสัตวมีเขา  

กลุมเด็กที่ยกขบวนตาโหฮืวมาก็เขาลอมหนาลอมหลังลอเลียน
รอนถึงครูสมศักดดิ์ตองจัดการไลเพราะลวนแตเด็กนักเรียนโรงเรียนครู
สมศักดิ์ทั้งสิ้น จึงเชื่อฟงและแยกยายไปโดยดี  

“น่ีมันเกิดอะไรข้ึนหมดเถา ถึงไดขี่วัวเปนพระอินทรยังง้ี” ครู
กอนถามปนเสียหัวเราะเพราะขําทาทางของเพื่อน  

หมอเถายังนั่งไขวหางอยูบนหลังวัวทาทางภูมิใจในพาหนะของ
ตน “บะ…ขี่วัวมันแปลกยังไง’’  

ผูคนถึงแตกตื่นนักครูกอนก็ยังพลอยแปลกกะเขามั่ง”  
“โธเอยหมอเถาดูสารรูปตัวเองเถอะมันนาขําเพียงไหน”  
“ชะๆฉันวาสารรูปฉันมันเปนพระเอกนะครู พระเอกลูกทุงของ

ไมเมืองเดิมยังไงละ” หมอเถาลอยหนาเถียงอยางภาคภูมิ  



๑๔๖ 

ทั้งครูกอนและครูสมศักดิ์หัวรองอหายจนหมอเถานึกกระดาก 
ทําทาเกอเขินเสพูดเรื่องธุระ  

“วันนี้วันหยุดตั้งใจจะมาชวนไปกุฏิหลวงตาคงจะมีแขกมาแยะ
คงมีดวงแปลกๆบาง”  

“หมอยังไมตอบเลยวาทําไมถึงมาเปนพระเอกขี่วัว” ครูสมศักดิ์
ถามอีกเพราะอยากรู “เถอะนะ…” หมอเถาตัดบท “เร่ืองมันยาวไวไปเลา
ที่กุฏิหลวงตาดีกวา”  

“ไปก็ไป หมอเถามีรถยนตตราวัวขี่ลวงหนาไปกอนเถอะ” ครู
กอนวา  

“ไปพรอมๆกันก็ไดเ”หมอเถาเขยิบที่น่ังบนหลังวัวให “ขี่มันไป
พรอมๆกันทั้งสามคนนี่เหละ”  

“ไมขอเดินไปเองดีกวา” ครูกอนปฏิเสธ หันไปชวนครูสมศักดิ์
ออกเดินไปกอน หมอเถาก็กระตุนวัวเดินตามหลังไปติดๆ  

พอลับรานกาแฟ หมอเถาเทียบวัวขาไปใกลชวนอีก “ขึ้นมา
เถอะนาครูมันนั่งสบายไมหยอก หลังมันนุมยังกะเบาะยัดนุน”  

ครูกอนหยุดเหลียวหนาเหลียวหลังเห็นลับตาคนก็ชักเปลี่ยนใจ
นึกสนุก เดินวนไปทายวัวแลวก็ตัดสินใจปนขึ้นไปน่ังและฉุดมือครู
สมศักดิ์ขึ้นไปเปนสาม  

หมอเถาสงสัยถาม “เม่ือกี้ครูกอนเดินไปตรวจทายวัวทําไมรึครู”  
ครูกอนตอบหนาตาเฉย “ดูวามันตัวผูหรือตัวเมีย ถาเปนตัวเมีย

มันจ๊ักจ้ีหัวใจไมกลาขี่”  
ตางหัวเราะกันครื้นแครงปลอยใหวัวเดินไปตามสบายจนกระทั่ง

เลี้ยวเขาสูเขตวัด  



๑๔๗ 

บนกุฏิหลวงตาชื้นขวักไขวดวยผูคนแขกเหรื่อตั้งแตเวลาฉันเชา
มาแลว กระทั่งเหลือชุดสุดทายเปนขาราชการที่ยายมาใหมยังออยอ่ิง
ซักไซรไลเลียงหลวงตาวาจะเปนใหญไปภายหนาหรือไม จะรํ่ารวยเห็น
เศรษฐีหรือไม จะไมถามอยูก็เร่ืองเดียว เร่ืองวาจะมีเมียนอยหรือไม
เพราะคุณนายนั่งทาวแขนฟงอยูดวย 

หางออกไปทางหอฉัน แขกประจํากุฏิคือศิษยทั้งสามเลี่ยงไปนั่ง
จับกลุมคุยกันคอยใหแขกวาง  

ครูกอนยังติดใจเรื่องวัวจึงถามตออีก “หมอเถาวาจะเลาเรื่องวัว
มันยังไงกัน”  

หมอเถาสีหนาหนักใจ “เรื่องมันยังง้ีฉันทําสวนครัวไวหลังบาน 
พอทุนคากับขาวไดเก็บกินมาทุกวัน มาเม่ือเชาวานซืนตื่นขึ้นก็พบเจา
สองเขานี่เขาไปอยูกลางสวนเถาฟกแฟงแตงราน ที่อุตสาหรดน้ําทุกวัน
จนงอกงามมันกินเรียบไมเหลือเลยสักตนเดียว หมดคลังเสบียงก็คือ  
ฉันหมดตัวแหละ มันวัวใครก็ไมรูฉันก็เลยยึดตัวมันไวเปนจําเลยเพื่อจะ
ไดคิดคาเสียหายกับเจาของมัน คอยแลวคอยอีกก็ไมมีเจาของมาติดตาม
ผูกมันไวกับระเบียน  ลงบานไปเที่ยวติดตามหาเจาของ ชะ…พอกลับมา
พบระเบียงบานพังไปอีกแถบหนึ่งเพราะมันด้ิน ที่หายไป 2-3 วันนะหยุด
ซอมบาน”  

ครูสมศักดิ์แนะอยางผูรู “ก็ไปแจงอําเภอเขาซี”  
“แจงแลว หมอเถาวา “ไปแจงตํารวจกองเมืองเขาก็รับแจงแต

เขาไมมีหองขังจําเลยวัว ตํารวจเขาใหมาเลี้ยงไวรอเจาของไปไหนก็ตอง
เอาไปดวย ขืนผูกไวบานก็คงพังทั้งหลัง”  

ครูกอนออกความเห็นม่ัง “ก็มันกินของเรา เราก็มีสิทธิกินเนื้อ
มันเสียก็สิ้นเรื่อง”  



๑๔๘ 

“โธครูกอนคิดเปนยักษเปนมารใครจะทําลง” หมอเถาสายหนา
และจุปากรําพันคิด “ถาเปนวัวตัวเมียละก็ไมวาเลย ยังจะพออาศัย
ประโยชนไดม่ัง”  

“เฮย…หมอเถา” ครูกอนรองอึกเสียงลั่น จนแขกของหลวงตา
หันมามอง ครูกอนจึงลดเสียงลงพอไดยินกันสามคน “แกจะคิดพิเรนเอา
วัวทําปตนิเรอะ อยานา…ติดคุกเปนปทีเดียว”  

“ครูกอนพูดลามก” หมอเถาปฏิเสธทันควัน ฉันหมายถึงวาถา
เปนวัวตัวเมียยังจะพอรีดนมขายหาลําไพแทนคาเสียหายไดบาง”  

“เออพนเคราะหไป” ครูสมศักดิ์ถอนหายใจหายหวง “นึกวาหมอ
เถาจะมีลัคนาราศีพิจิกเรือนปตนิเปนราศีพฤษภ วัว”  

หมอเถาหัวเราะยิงฟนขาวเพราะถูกสัพยอกแลวก็ระบายความ
ทุกขในอกที่หนักใจอยู “ถาไมพบเจาของอีกพักเดียวฉันเจงแน ทุกเชา  
ก็ตองพาไปกินหญา ไปไหนก็ตองหอบห้ิวไปดวยนานเขาเห็นจะตอง  
นิรโทษกรรมเจาวัวตัวน้ี เอามันไปปลอยเสียใหพนๆหมดเวรกันเสียที”  

แขกของหลวงตาไดเวลาลากลับ ตางคนตางกราบหลวงตา
หนาตายิ้มยองผองใสเพราะคําพยากรณตางยกขบวนถอยจากชาน
ระเบียงพากันลงจากกุฏิไป  

หมอเถาและครูกอนและผูที่กําลังสมัครเปนศิษยใหมคือครู
สมศักดิ์ก็ลุกจากหอฉันเขามากราบหลวงตา  

“เออครบชุดดีจริง” หลวงตาชื้นวิสาสะยิ้มแยมอารมณดี “มากัน
แตเชามีธุระอะไรดวยหรือเปลาละ”  

“ไมมีธุระคะรับ” หมอเถาตอบแทนเพื่อน “วันหยุดก็เลยมากราบ
เทาหลวงตาคอยรับใชครับ”  

หลวงตายิ้มถูกใจทั้งๆที่รูวาถูกประจบ “ปากหมอเถามันประจบ 



๑๔๙ 

หวานยังง้ีไมนาอยูเปนโสดมาจนแกเลย”  
ครูสมศักดิ์เรียนถามหลวงตาถึงแขกที่เพ่ิงจะกลับเม่ือครูน้ี “ดู

เหมือนจะเปนขาราชการอําเภอเพิ่งยายมาใหมกระมัง ขอรับ”  
“ใช…ครู ยายมาจากภาคกลางเปนแผนกที่ดิน เวลาเกิดเขาไม

แนผูกดวงมาหลายแหงไมคอยยุติกัน เขาเองก็สงสัยอยูตลอดมา”  
ถาเชนนั้นก็คงมาสอบลัคนา” ครูกอนแอบมองดูดวงที่ยังเขียน

อยูบนกระดาน  
“ก็คงจะทํานองนั้นแหละ” หลวงตาพยักหนาและชี้ดวงบน

กระดาน “ดูเอาซี” 
ครูสมศักดิ์ ครูกอน และหมอเถาสุมหัวเขาดูกระดานโหรพรอม

กันทั้งสามคน  
หลวงตาอธิบาย “เขาจําผูใหญบอกแตเพียงวาเกิดเวลาบายโมง

เศษๆไมรูวามันเศษเทาใด ถาเศษนอยลัคนามันก็อยูราศีมิถุน ถาเศษ 
มันถึงครึ่ง ลัคนาก็สถิตราศีกรกฏ”  

ครูสมศักดิ์เปนคนคิดอะไรเก็บไวในใจไมอยูก็ออกความเห็น
ตามที่ตนไดเรียนรูมาเดิม  

“ผมวาคงจะพอสันนิษฐานไดไมยากนักรูเวลาเกิดวางลัคนาคาบ
เกี่ยวเพียง 2 ราศีเทานั้น”  

หมอเถาและครูกอนไมเคยไดเรียนรูมากอนจึงไมกลาออก
ความเห็นไดแตยิ่งคอยฟง หลวงตาชื้นน้ันพลอยพยักหนาและซัก  

“ครูสมศักดิ์จะสันนิษฐานยังไง ไหนลองอธิบายดูทีรึ”  
ครูสมศักดิ์พูดออกไปแลวจึงคิดวาไมควรแสดงความรูตอหนา

หลวงตาผูแตกฉานจึงพนมมือไหว”ผมขออภัยที่พูดเพราะเห็นเขาเลนๆ
กันอยูอยางแพรหลายขอรับ”  



๑๕๐ 

“เออ…พูดไปเถอะครูสมศักดิ์” หลวงตาตกปากอนุญาต 
“อยางแผนกที่ดินนั้น นาจะวางลัคนาเกิดไวราศีมิถุน คงจะเกิด

ไมถึงเวลาบางโมงครึ่งแน”  
หมอเถากับครูกอนนั่งอาปากฟงนึกนิยมครูสมศักดิ์วารอบรูวิชา

โหราศาสตรพอตัวทีเดียวจึงพลอยซักถามบาง  
“ครูสมศักดิ์ เอาเกณฑอะไรเปนเครื่องพิสูจนหรือ ดูรวดเร็วดี”  
“ก็เจาเรือนของเขานั่นแหละ” ครูสมศักดิ์ภูมิใจที่มีความรูเหนือ

เพ่ือน “ทานแผนกที่ดินรูปรางทานอวนทวนสมบูรณและเตี้ยรูปราง   
ดาวพุธเจาเรือนราสีมิถุนชัดอยู ถาเกิดถึงบางโมงครึ่งก็ตองราศีกรกฎ
รูปรางนาจะบอบบางแชมชอยเหมือนสตรีตามลักษณะของจันทรอันเปน
เกษตรเจาเรือน”  

ทั้งครูกอนและหมอเถาฟงเหตุผลเขาเคาดีนึกเชื่อถือเปนจริงแต
ยังไมแนใจตรงที่ยังมิไดฟงหลวงตาอธิบายเหตุผล ใจหน่ึงก็ยังม่ันใจวา
หลวงตามักมีของดีกวาเสมอ  

แตหลวงตามิไดคัดคาน กลับถามเรื่อยๆ “เปนไปทุกราศีซีนะ 
ครูสมศักดิ์”  

“ขอรับ เขาเลนกันเชนน้ี” ครูสมศักดิ์รับคําแบงรับแบงสูเพราะไม
แนใจความรูของหลวงตาชื้นอยู เชนกัน “ผมก็เลยเลนตามๆเขา
เรื่อยๆมา”  

“แลวถามันมีดาวลอยจากราศีอ่ืนมารวมกันอยูดวยละ เอาละ  
สมมุตกันวา ถาลัคนามาอยูเรือนพุธมันอวนเจาเนื้อและถาเสารเขากุม
มักรูปรางผอมเกร็ง เราจะกําหนดเอาวาอวนหรือผอมละครูสมศักดิ์”  

ครูสมศักดิ์ชักเงอะที่ถูกซักเพราะตนมิไดใชจนช่ําชองนัก 
นอกจากจดจําเขามาแตตนๆเหตุน่ันซีขอรับ ผมยังงงๆอยูจึงอยากกราบ 



๑๕๑ 

เทาหลวงตาขอราบเหตุผล”  
“เออ พอมันจนมุมเขาก็โดดเกราะเอวหลวงตาเอาตัวรอดไปทุกที” 

หลวงตาหัวเราะชอบใจแลวหันไปทางหมอเถา ลองปญญา “หมอเถาละ
คิดเห็นอยางไง”  

หมอเถาไตรตรองมองหนาเพื่อนตอบไมแนใจนัก” เสารรูปผอม
เกร็ง พุธรูปอวนทวน ผสมกันมันคงเปนรูปกลางๆไมอวนไมผอมสมสวน
กระมังคะรับ”  

หลวงตาชื้นยิ้มชอบใจความคิดเหตุผลทื่อๆของหมอเถาและหัน
มาซักครุสมศักดิ์ตอไปอีก “อันรูปรางทรวดทรงของคนนั้นมันเปลี่ยนได
ตามวัยและอายุ เชนบางคนเมื่อหนุมๆรูปทรงออนแอนเอวเล็กเอวบาง 
พออายุมากเขาก็อวนทวนก็มีมาก ยิ่งผูหญิงดวยแลวรูปรางเปลี่ยนแปลง
ไดงาย พอมีลูกมีผัวแกตัวสบายอกสบายใจบางมีบุญมีวาสนามักเจาเนื้อ
ทุกราย ครูสมศักดิ์เคยเห็นมาบางหรือเปลาละ”  

ครูสมศักดิ์ชักไมสบายใจ “เคยเห็นขอรับ มีมากเสียดวย”  
“ก็น่ันนะซี” หลวงตาวา  “ถาเปลี่ยนรูปทีมิตองเปลี่ยนลัคนา    

ใหมันตรงกับลักษณะของดาวตามราศีไปหรือครูสมศักดิ์ เอย”  
ครูสมศักดิ์ ครูกอน หมอเถา มองหนากันเองหาคําตอบ เพราะ

ตัวเองมิไดคิดไปไกลถึงขนาดนั้น ทั้งเปนเหตุผลที่คานไมไดเสียดวยทาง
ที่ดีที่สุดคือน่ิงเฉยเสีย  

หลวงตาชื้นยังอธิบายในเชิงยกตัวอยางตอไปอีก “อยางเชนเด็ก
เกิดมารูปรางเล็กบอบบางหรือสูงใหญ ผิวดํา หรือผิวขาวก็สุดแตพอแม
กรรมพันธุแหงเขา ลูกแขก ลูกเจก ลูกไทยมนเหมือนกันยาก ครั้นเม่ือ
วางลัคนาตามเวลาเกิดเขาแลว รูปรางเขาเกิดขัดกับรูปรางตามลักษณะ
ดาวประจําราศีจะวาอยางไรจะเปลี่ยนเขาตามรูปราง เวลาเกิดเขาแนนอนก็ 



๑๕๒ 

ยันอยู ครั้นถาไมเปลี่ยนก็ดูมันจะผิดตําราไป ครูสมศักดิ์จะทําอยางไร”  
ความคิดครูสมศักดิ์ขณะนี้เหมือนยอดไมตองลม มันโอนเอนจน

ไมรูทิศทาง นึกเสียใจวาไมควรออกความเห็น ความคิดของหลวงตา  
คิดขามหัวไปทุกที  

“ผมมิไดคิดคนเหตุผลลึกซึ้งขอรับ ใชแตแกปญหาเฉพาะหนาไป
คราวหนึ่งๆเทานั้น”  

หลวงตาทานก็เทศนาชักเรื่องมาใหฟงอีก “เร่ืองรูปรางเหมือน
ลักษณะดาวประจําราศีน่ีนะ ผัวเมียทะเลาะกันถึงขนาดเลิกกันก็มี   
หลายรายเพราะหมอดูเอาลักษณะดาวเจาเรือนปตนิของเขามาทาย
รูปรางของเนื้อคูแทใหเขา อายที่หนุมสาวยังไมมีผัวเมียก็พอทําเนา ที่เขา
ไดเสียอยูกินกัน แลวรูปไมสมตามคําหมอดูชักเกิดระแวงพอมีเร่ือง
ระหองระแหงมันพาลจะคิดเลิกกันทุกทีเพราะนึกอยูเสมอวามิใชเน้ือคูแทๆ”  

ครูสมศักดิ์เคยคบหานักโหราศาสตรมามากกก็ออกความเห็นอีก
เพ่ือลองหยั่งฟงเหตุผลของหลวงตาชื้น “ผมเคยไดยินมาวาบางอาจารย
ทานใชวิธีวินิจฉัยลัคนาดวยวิธีใหเจาชะตาเดินใหดู คือถาเดินเหมือน
แพะก็อยูราศีเมษตามสัญลักษณของราศี ถาเดินเหมือนวัวก็ราศีพฤษภ 
ถาเดินเหมือนมนุษยก็ราศีมิถุน”  

หมอเถาเกิดเรืองปญญาคิดเหตุผลซักม่ัง “อายราศีเหลานั้น
พอจะเปนไปไดหรอกครูสมศักดิ์ แตราศีกรกฏมิตองเดินใหเหมือนปูเรอะ 
คนเรามันจะเดินยังไง เดินเขาขางๆไป”  

“ก็น่ันนะซี” ครูกอนชักมองเห็นขึ้นมาบาง “พอถึงราศีตุลยกับ
ราศีกุมภยิ่งยุงใหญเดินใหเหมือนตาชั่งหรือหมอนํ้า มันจะเดินกันอีรูป
ไหน ผมมองไมเห็นเลย”  

ครูสมศักดิ์เสียแตมจนหนาแดงรีบออกตัว “ผมก็ไมเห็นดวยแต 



๑๕๓ 

ไมทันคิดเหตุผลถี่ถวน”  
หมอเถาหันไปหาหลวงตาพนมมือตามนิสัย “คนเกาๆมักเกิดจํา

เวลากันไมแมนยําเพราะมิไดจดกันเปนโมงเปนนาทีเหมือนคนสมัยน้ี
มักจะประมาณๆกันเอาตามเวลาที่สังเกตได นาฬิกาก็มักไมมีทุกบาน
หรือถึงจะมีก็มักไมใครเที่ยงตรงคงเสนวากันนัก จะวินิจฉัยอยางไรคะรับ 
ถาเวลามันคาบเกี่ยวราศีกันหลวงตากรุณาใหความรูพวกกระผมดวย 
วันหนาไปดูเขาผิดๆถูกๆจะเสื่อมเสียถึงครูบาอาจารย”  

“ชะๆหมอเถา พูดเปนวัวพันหลักมาขูขาได” หลวงตาชอบอก
ชอบใจคารมหมอเถา “คนโบราณเขาบอกเวลาเกิดกัน กอนเพลบาง 
เวลาควายกลับคอกบาง พระบิณฑบาตบาง ไมใครรูโมงยามกันหรอก 
ถาเขาไมมีทางพิสูจนเขาก็ทํานายทายทักกันไมได เขามีวิธีของเขา”  

ถึงตอนสําคัญหลวงตากับหยุดนิ่งเสียหันไปรินน้ําชาดื่มและจุด
บุหร่ีใบตองในกลองสูบ หมอเถา ครูกอน ครูสมศักดิ์คอยจองฟงตอน
สําคัญ จะเตือนก็ไมกลา น่ิงกันไปพักใหญเหมือนลองใจศิษย หลวงตาจึง
เอยขึ้นเปนปริศนาลายแทง”  

“มันตองกําหนดเอาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงยากเปนเครื่องกําหนดราศี
แหงลัคนาเขา แมจะมีอายุขัยเทาใดก็ตาม”  

ทั้สามศิษยมองหนากันเองใชความคิดตามคําของหลวงตาก็คิด
ไมออกเชนเดิม หมอเถารําพึงออยๆ “ขึ้นชื่อมนุษย อะไรๆมันก็
เปลี่ยนแปลงไดเสมอคะรับ”  

“สันดาน ซีวะมันเปลี่ยนยาก สันดานคนบางคนตั้งแตหนุมจนแก
ไมเปลี่ยนเลยก็มี” หลวงตาไมทันใจความฉลาดของลูกศิษยจึงบอกตรงๆ
ไมออมคอมอีก “ตัวตนุเศษนั่นและคือความคิดนิสัยจิตใจที่แสดงออกให
เรารูไดชัดกวาอยางอ่ืน   มายเชนน้ันโบราณทานจะวางตนุเศษไวทําไม  



๑๕๔ 



๑๕๕ 

 
เรามันไมใครใชกันปลอยละเลยเสียมาก บางคนไมเห็นประโยชนเลยไม
หาเสียเลยก็มี”  

ครูสมศักดิ์รีบซัก “อยางเชนดวงของทานแผนกที่ดินละขอรับ
หลวงตา ลัคนาอยูราศีไหนขอรับ”  

หลวงตาชี้ตําแหนง ลัคนาบนกระดาน “ถาลัคนาอยูราศีมิถุน  
ตนุเศษก็จะเปนพุธ อุปนิสัยแหงพุธก็คือ เชาวไว อารมณ เปลี่ยนแปลง
งายรวดเร็วประทับใจ ฝงใจครูเดียวก็ลืม ชอบสังคมคบหาเพื่อนฝูง      
มีความคิดความอานคลอยตามคนอื่นๆไดงาย ชอบเลาเรียนศึกษา เปน
คนใชการเจรจาตกลงประนีประนอมมากกวาหักหาญรุนแรง น่ีเปนนิสัย
ตามลักษณะดาวพุธ”  

“ถาลัคนาอยูราศีกรกฎตนุเศษก็จะเปนอาทิตย” หมอเถานับราศี
หาตนุเศษแทน  

หลวงตาชื้นก็อธิบายตอ “ถาตนุเศษเปนอาทิตยลักษณะนิสัย
แหงอาทิตยก็คือตําหนิหรือสั่งสอนแนะนําสิ่งใดตรงไปตรงมาไมเกรงใจ
ใคร  ใจกวาง มักมีอุดมคติถือคําม่ันสัญญา ทะเยอทะยานมักใหญใฝสูง 
เออมันแยะนักรูแตยอๆเถอะ”  

ครูสมศักดิ์ยิ้มหนาบานมองเห็นตลอด “จริงอยางหลวงตาแนะนํา
ขอรับ เปนพระเดชพระคุณที่สุด”  

“แลวครุสมศักดิ์วาทานที่ดินจะมีลัคนาอยูราศีไหนละดูเอาเอง” 
หลวงตาโยนกลองไปให  

“ผมวาอยูราศีกรกฏขอรับ เพราะเคยทราบนิสัยอยูบาง” ครู
สมศักดิ์กําหนดอยางม่ันใจ แตก็อดถามหลวงตาไมได “หลวงตาวางลัคนา
เขาไวราศีไหนขอรับ”  



๑๕๖ 

“เออ…ก็ราศีกรกฏนั่นแหละถูกแลว” หลวงตาบอกแลวหัวรอ
ชอบใจ “เจาสามคนนี่แหละไปยกอาหารมาใกลเพลแลว ฉันแลวจะไป
เยี่ยมทานเจาอาวาสสักหนอย ทานอาพาธไมมีเวลาคุยดวยเสียแลว”  



๑๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อานดาว 
ดวงตะวันยังไมทันเยี่ยมฟา 

อากาศเชามืดขมุกขมัว หมูไมและบานเรือนหางๆออกไป ดูเปน
สีดํามืดไปทุกสารทิศ ทุกบานของกําลังหลับไหลสุขารมณ แต… 

อีกบานหนึ่ง ตองตื่นขึ้นโดยกะทันหัน เพราะเหตุฉุกเฉิน มีผูมา
ตบประตูบานเรียกเหมือนมีธุระรอน      ทั้งตบปงปงและเรียกชื่อเจา 
ของบาน 

“ครูกอนเวย ตื่นเถอะ” 
ครูกอน ทั้งตกใจแปลกใจ รําคาญใจที่ถูกปลุกจากที่นอนกําลัง

สบาย ออกจากมุงปดไฟฟา เดินหลับๆตื่นๆจนถึงประตู พอถอดกลอน
เปดออกเห็นผูเรียกก็ตาสวาง 

เพราะภาพที่เห็นเบื้องหนา ประหลาดมหัศจรรย เปนเงาตะคุม
สูงใหญผิดมนุษยและสวนหัวเปนพุมไมโตขนาดเทาตุม 



๑๕๘ 

ครูกอนขนลุกเกรียวกระทั่งผมบนหัวประสาททั้งหาสั่งประการ
เดียวพรอมกันคือรอง 

“เฮย…ผี” 
พอขยับจะหันหลังวิ่ง ก็ถูกตะครุบขอมือฉุดเอาไว ครูกอนหัวใจ

แทบหยุดเตนกระชากมือหนีสุดแรงเกิด มือหลุด..แตเสียหลักหงายหลัง
ลมลงกลางเรือนดังสนั่น 

เสียงผีหัวรอฮา…ฮา ชอบอกชอบใจและเอ้ือมมือเปดสวิทไฟฟา
หนาระเบียง “ครูกอนตาขาวไปได ฉันเอง” 

พอแสงไฟฟาหนาระเบียงนอกเปดสวางเห็นถนัดวาเปนหมอเถา
เพ่ือนเกลอนั่นเอง ที่พิเรนก็คือหมอเถาถือกิ่งมะขามพุมใหญประดับ
ประดาเขาของเครื่องใชสารพัด มองดูมืดๆจึงดูนาสะพรึงกลัว 

เสียงรองเอะอะและเสียงลมตึงๆ ปลุกลูกเมียครูกอนตื่นกัน    
ทั้งบาน ออกมารุมดูเดาสาเหตุไมออก 

หมอเถาประคองกิ่งมะขามลอดประตูเขามา และเอาพิงขางฝา
ไวกมลงประคองครูกอนลุกขึ้น 

“ปดโธ ครูกอน รูปรางออกจะใหญโตใจเปนมด เห็นอะไรเปน   
ผีสางไปหมด” 

ครูกอนทั้งโกรธทั้งอาย “อุวะ มืดๆ ใครจะมัวไปพิจารณา หัวมัน
โตเทาพอม จะมีใครเสียอีก” 

หมอเถาปลอบ “โถ ปากคอสั่น ถาจะยังไมหายกลัว” 
“ไมใชสั่นเพราะกลัวเวย สั่นเพราะโกรธแกนะแหละ” ครูกอนปด

มือหมอเถาที่ลูบหนาลูบหลัง 
“เอา…ขอโทษไหวละ” หมอเถายกมือไหวเพ่ือน “มันมีธุระสําคัญ

เลยรีบมา” 



๑๕๙ 

“ธุระอะไรของแก ถึงรอเชารอสายไมทันใจ ตองมาปลุกจาก     
ที่นอนแตหัวมืด” 

“คือยังง้ี” หมอเถาหันไปชี้กิ่งมะขามที่พิงฝา “ฉันจะทอดผาปาก็
เลยจะมาชวนไปทํากุศลดวยกัน 2 คน” 

ครูกอนพิจารณากิ่งมะขามที่ผูกเครื่องอุปโภคพรอมสรรพมีทั้ง
ไมขีด เทียนไข และสบงผาอาบน้ําฝนสารพัดสิ่ง รวมทั้งธนบัตรทําเปน
ธวัชฉัตรธง คํานวณในใจเปนเงินหลายรอยเกินฐานะหมอเถานาแปลกใจ 

“ไปถูกหวยมืดมารึ จึงคิดทําบุญ หรือเปนผาปาสามัคคีเรี่ยไร” 
“ไมใชทั้งสองอยางแหละ ตัวเจาภาพผาปานะมีแน” 
“บะ…ดูมันซับซอนซอนเง่ือนจริงวะหมดเถา” ครูกอนยิ่งไมเขาใจ 
หมอเถาทรุดตัวลงนั่งขัดสมาธิกลางพื้นเรือน “เร่ืองมันยังง้ี  ครูเอย 

เร่ืองเจาวัวตัวนี้แหละ ฉันเปนทุกขกินไมไดนอนไมหลับมาหลายวัน       
วันหนึ่งตรองไปตรองมางีบหลับไปครูหน่ึง เทวดามาดลใจใหคิดวิธีออก” 

“วิธีอะไรของแก หมอเถา” 
“อาว ก็วิธีเรียกคาเสียหายคืนจากเจาวัวตัวน้ีนะซี เปนวิธี

ทันสมัยเปยบเชียว ฉันรับรองใครๆก็คิดไมถึง” 
ครูกอนหม่ันไสทาทางอวดฉลาดของหมอเถาก็เลยพูดแดกสง 

“น่ันซี ลงไดปญญาเทวดามาชวย ใครเลามันจะคิดทันหมอเถา” 
หมอเถาไมทันคิดวาถูกเยาะ ก็เลาตอ “คือวา ฉันเอาหมึกมา

เขียนสีขางวัวทั้งสองขางประกาศโฆษณาวา ขาพเจาเปนวัวพเนจรได
บุกรุกทําความเสียหายแกทานผูมีชื่อ เขาจับตัวไว และจะสงไปขายโรง
ฆาสัตวในสามวันนี้เพ่ือเอาเงินมาเปนเบี้ยปรับสินไหม” ทานผูใจบุญ
ทั้งหลายโปรดสละทรัพยชวยชีวิตขาพเจาดวยเถิด” 

วัวแดง(สตัวผูยาก) 
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“แลวฉันเอากระปองเจาะชองใสเงินผูกคอเจาวัวไว จูงไปผูกไว
ขางตลาดสด พอตกเย็นก็ไปจูงเอามา นับเงินในกระปองไดถึง 600 กวา
บาท ฉันหักคาเสียหายบานที่ซอมไว 200 บาท นอกจากนั้นก็เอามาซื้อ
ขาวของทอดผาปา เพ่ืออุทิศสวนกุศลใหเจาของเงินเขาคืนไป” 

ครูกอนขําก็ขําแตก็อดปลงสังเวชมิได “โธเอย หมอเถาคุยวา
ปญญาเทวดา ที่แมมันก็ใชสัตวไปขอทานชาวบานเขานั่นเอง” 

“เหอะนา ไดเงินแลว มันดีทั้งน้ัน” 
ครูกอนยังติดใจถึงเจาวัว จึงถามถึง “แลววัวละ เปนอยางไร”  
“ก็ฉันไดครบ ก็ปลอยเขาเปนไทนะซี ฉันลบประกาศเรี่ยไรเขียน

ใหมตัวโตๆ” 
“ขาพเจาเปนวัวของชาวตลาดสด แลวเอาไปปลอยขางตลาด

อยางเดิม แมคาผักเอาผักเหลือตอนเย็นเลี้ยงเจาวัวเปรมไป เลยกินนอน
อาศัยเปนนิวาสนสถานอยุที่ตลาดนั่นเอง” 

“แลวเจาของวัว มันไมแอบมาจูงเอากลับหรือ” 
หมอเถาสายหนา “ฉับสืบไดความวาเปนวัวแขก มันตอนเดิน

ทางผานจังหวัดเราเจาตัวน้ีแตกฝูงหนีมา” 
ลูกเมียครูกอนมานั่งฟงหัวเราะกันคิกคัก เกิดใจกุศลชวยกันเอา

ธนบัตรมาติดองคผาปาไดเงินอีหลายบาท 
ครูกอนยังหาวหวอดไมหายงวง “แลวจะไปกันแต หัวมืด

ยังง้ีนะเรอะ” 
“ก็ยังง้ันซี ทอดผาปามันตองเชามืดยังง้ี มายก็โพลเพลไปเลย

เพราะวาตองแอบๆเอาไปปกไวริมทางเปลี่ยวผูคน และเจาของผาปาก็
ไปซอนเสีย พระออกบิณฑบาตรเชาพบเขาก็ชักผาปาไป บางรายเขาใช
จุดประทัดบอกพระ ครูกอนกระวีกระวาดลุกไปแตงตัวลวกๆออกมาและ
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ยังสงสัยคําของหมอเถาทีแรก “ไหน หมอเถาวามีเจาภาพ ทําไมเขาไม
มาดวย” 

“มาซี เขาคอยอยูขางนอกแลว” หมอเถาเหลียวออกไปนอก
ประตู “ก็เจาวัวตัวเอกนั่นแหละ ฉันไปชวนเขามาดวยกัน เพราะเขาเปน
เจาของเงินผาปาโดยตรง ก็ดูเขาเต็มอกเต็มใจมาดวย” 

ครูกอนหัวเราะหึ นึกออนอกออนใจในความพิเรนของหมอเถา
เปนที่สุด และก็ตองออกเดินตามหมอเถาที่ประคองยกกิ่งมะขามองค
ผาปาออกประตูไปสมทบกับเจาวัวตัวเอกเจาภาพที่ยืนรออยูขางนอก
เคลื่อนขบวนไปหลังวัด 

พอตกบาย ตะวันคลอยไดเวลาโรงเรียนเลิกแลว ครูสมศักดิ์ก็รีบ
แนวมาวัดเพราะมีเรื่องรอนอกรอนใจที่จะตองพบหลวงตาชื้นใหได 

เดินพลางคิดพลางวาปานฉะน้ี เพ่ือนเกลอทั้งสองซึ่งวางงาน  
คงจะพรอมหนากันอยูที่กุฏิหลวงตาแลว กระทั่วลวงเขาเขตวัดและเลี้ยว
ขึ้นบันไดกุฏิตนมะยมคูพอเปดประตูนอกชาน ก็จริงอยางคิดทั้งครูกอน
และหมอเถานั่งพับเพียบเรียบรอยอยูเบื้องหนาหลวงตาเชนเคย 

หมอเถาหันมาทักทายครูสมศักดิ์ “กําลังคิดถึง ก็มาพอดี” 
ครูสมศักดิ์ยิ้มรับ ตรงเขาไปกราบคารวะหลวงตากอนอ่ืนและเขา

ไปน่ังชิดเพื่อนทั้งสอง 
หลวงตาชื้นเคลื่อนปานน้ําชามาให และมองดูครูศักดิ์เต็มหนา

และทักขึ้น 
“ดูหนาครูสมศักดิ์ มีเรื่องกังวลใจอยูมีธุระเดือนรอนอะไรหรือ” 
ครูสมศักดิ์ถูกทายใจรงเผง ก็เลยระบายความทุกข “ผมไดรับ

จดหมายจากญาติในกรุงเทพฯผมไมสบายใจเรื่องนองชายขอรับหลวงตา” 
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 หมอเถาและครูกอน เห็นเปนเรื่องสวนตัวก็เกรงใจไมกลา
ซักถามแตหลวงตาทานถือวาเปนผูใหญจึงถามตอไปอีก 

“เรื่องมันอยางไรหรือ ครูสมศักดิ์จึงเปนทุกขเปนรอน” 
“ชีวิตเขากําลังจะยุงยากเดือนรอนและผมอยากจะรบกวนหลวงตา” 

ครูสมศักดิ์ลวงกระเปาควักเอาดวงชะตาออกมา พนมมือไวสงให 
หลวงตารับดวงมาพิจารณาดูอยูครูใหญสีหนาดูยิ้มๆมิไดพลอย

เปนทุกขไปตามครูสมศักดิ์จนหมอเถาและครูกอนนึกสงสัยยอมเสีย
มารยาทเอียงตัวชะโงกดูดวงบาง 

หลวงตานึกรูใจศิษย จึงหยิบกระดานมาลอกดวงลงกระดานใหดู
ถนัดๆ 

ครูสมศักดิ์ออกตัว “ผมดูดวงเขาแลวพอจะพยากรณเขาได 
ตั้งแตพบหลวงตาแลวผมไมแนใจความรูโหราศาสตรของตัวเองเลยกลัว
ผิดร่ําไป อยากจะขอคําพยากรณจากหลวงตาขอรับ” 

หมอเถาเปนคนคิดอะไรเก็บความคิดไวไมอยูจึงถามหลวงตา 
“ครูสมศักดิ์แกเปนทุกขแตหลวงตากลับยิ้มๆเหตุใดหรือคะรับหลวงตา” 

หลวงตาเอากอนดินสอพองเคาะกระดานเลน “ไมนาจะเห็นเปน
เรื่องทุกขรอนหนักหนาอะไร กะอีเรื่องไดนองสะใภ” 

“ถูกขอรับ แตเรื่องมันรายแรงยิ่งกวานั้นอีก” ครุสมศักดิ์เลาหนัก
อกหนักใจ “มันจะเกิดความเสียหายใหญหลวงซีขอรับ” 

“เออวาไป” หลวงตาพยักหนา 
หมอเถาเอียงหนาเขาไปกระซิบครูกอนเบาๆขางหูวา “เจอเอา

ดวงพินทุบาทวเขาอีกแลว” 
ครูสมศักดิ์เลารายละเอียดใหหลวงตาฟง “นองชายผมมีภรรยา

อยูเดิม มีบุตรดวยกัน 3 คน ฐานะดีพอสมควร สะสมเงินทองซื้อที่ดินไว 
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2-3 แปลงหวังจะไวเปนสมบัติของลูกๆ ในวันขางหนา เม่ือปที่แลวเมีย
เขาตายลงตกเปนพอหมายเปลาเปลี่ยวไมนาน เม่ือเร็วๆนี้ไปควาสาวใหญ
คนหนึ่งมาเปนเมีย หลงไหลเอามากมาย ถึงขนาดขายที่ขายทางสมบัติ
ของลูกๆเอาเงินมาบําเรอกันเหลวเหลก ญาติๆก็หวงวาจะถูกปอกลอก
หมดตัวและวันขางหนาลูกๆจะลําบาก น่ีแหละขอรับ ญาติพ่ีนองทุกคน
เดือดรอนไปตามกัน”  

“น่ันนะซี มันเรื่องของคนอื่นเปนทุกขเดือดรอนตางหาก เจา  
ตัวเขาเองสําเริงสําราญดวยรสเสนหาเปนสุขอยู” หลวงตายืนยัน “อัน
ความทุกขเพราะสมบัติหมดมันอีกนาน” 

“ผมสงสัยอยูขอหน่ึง ขอรับหลวงตา” ครูสมศักดิ์ชี้ดวงบน
กระดาน “ราหูจรทับเสารคู มิตรในเรือนปตนิ มันนาจะดีมีคุณและ  
พฤหัสจรก็เปนเกษตรรวมดวย ไมนาจะสูญเสียสมบัติที่ทางเลย หรือวา
พฤหัสจนทับศัตรูเสารเดิม และเปนศัตรูรับราหูจร เชนนั้นหรือขอรับ” 

หลวงตาสายหนาปฏเิสธ และอธิบายอยางครูสอนศิษย 
“ครู จะเอาดาวคูมิตรคูศัตรูไปบวกลบกันเหมือนตัวเลขไมได 

ดาวเปนคูมิตรเขาก็ใหคุณ เม่ือเปนคูศัตรูก็ยอมเกิดโทษ อาจเปนคุณ
เรื่องหน่ึงเปนโทษเรื่องหน่ึงได ตองจับทีละเรื่องๆอยาเอาไปรวมๆกันมัน
จะยุงเหยิงจนทายไมออก อานดาวมันตองอานเหมือนอานหนังสือ คือ   
ทีแรกดูวามันเปนอักขระตัวอะไรและประสมสระอะไร มีตัวสะกดการันต
อะไรอานวาอะไร แลวจึงจะแปลความหมายวาเปนอยางไร” 

ทั้งครุสมศักดิ์ หมอเถา และครูกอน น่ังน่ิงฟงตั้งใจจดจําไวมิให
หลงลืมตกหลนแมแตสักคํา 

หลวงตาหยุดอยูครูหน่ึง ก็อธิบายตอ “อยางเชนดวงนี้ ดาวจร
เขาเรือนปตนิ อยาเพิ่งไปปุปปบทายเขาวาเปนเรื่องผัวเรื่องเมียมันตอง
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ตรวจดูเสียกอนวา ราหูเปนเจาเรือนอะไรของลัคนาเปนศุภะ และราหู
เดิมอยูเรือนอะไรเรือนลาภะก็ไดความหมายวาศุภะ ลาภะมาครองเรือน
ปตนิ ซ่ึงมันเปนไดถึง 2 นัย คือ ไดลาภ หรือสําเร็จผลไดลูกเมีย หรือได
ลาภเปนสวนแบงคือรวมหุนรวมสวนมีผลประโยชนก็ได เม่ือหันมาดูทาง
พฤหัสที่รวมราศีดวย คือพฤหัสเปนเจาเรือนปตนิ และพฤหัสเดิมอยู
เรือนวินาสน จึงย้ําความหายทางราหูวาไดลาภเมียแน” 

ครูสมศักดิ์น่ิงฟงจดจําแมนยํา และพูดเบาๆเหมือนรําพึงกับตนเอง 
“หลวงตาตรวจดาวถึงหาตําแหนงเพ่ือทายความหมายในเรือน

เดียวเทานั้น” 
หมอเถาเปนคนชางสงสัยและจดจําดีก็ถามบาง “หลวงตาเคยมี

รายละเอียดประกอบเปนเรื่องเปนราวจะตองเอาอะไรอานอีกคะรับ” 
“ชะ ๆ พวกนี้” หลวงตาชี้หนากราดไปทั้งสามคน สีหนาทาน

ยิ้มๆ “มันคิดจะถลกจีวรฉันลวงเอาใหหมดตัวซีนะ” 
ครูสมศักดิ์จําวิธีของหมอเถาและครูกอนมาใชบาง คือ พนมมือ

ประจบ “พวกผมตั้งใจขอทานวิชา สุดแตจะกรุณาขอรับ” 
“พวกนี้มันเรียนปากหวานมาจากโรงเรียนเดียวกันหมด” หลวง

ตาชื้นหัวเราะชอบใจและอธิบายตอ “ถาจะดูแบบทรงเครื่องครบมันก็ราหู
ตัวเกานั่นแหละ แตเปลี่ยนเอาตนุเศษดู ก็หมายถึงใจเขา มิไดคิดหมาย
มากอน ราหูจรมาเปนมรณะแกตนุเศษก็หมายถึง ขณะนี้ใจเขาโศกเศรา
สูญเสีย” 

ครูสมศักดิ์แทบจะน่ังไมติดเพราะความดีใจหนักหนา เหมือนได
ขุมทรัพยมหาศาล 

“ตนุเศษตัวน้ีน่ีเอง โหรเกาๆเคยพูดเปนลายแทงไววา แทน
ลัคนา แตไมเคยบอกวิธีใชไวเลย” 



๑๖๖ 

“คนโบราณเขาใชกันมาเปนรอยๆปแลว มิฉะนั้นเขาจะหาตนุเศษ
ไวเพ่ืออะไร” หลวงตาวา 

“อีกเรื่องหน่ึงขอรับ คือวาคูมิตรคูศัตรูน่ันแหละขอรับ” ครูสมศักดิ์
หวลกลับไปเรื่องเดิมอีก 

“เออ บาจ้ีตามที่เขาถามจนเกือบลืมเรื่อง” หลวงตาหันไปจุด
บุหร่ีสูบอัดเต็มแรง “เม่ือดูเหตุเขารูแลววาไดเมีย ก็ตองดูผลตอไปวามัน
จะเปนคุณหรือเปนโทษ จับราหูจรดูกอนที่วาทับเสาร คูมิตรควรจะให
คุณอยางที่ครูสมศักดิ์เขาใจน้ันจริงหรือไม ราหูกับเสารน้ันคูมิตรกันจริง
แตมันเปนคูมิตรกันระหวางดาวตอดาวมิใชคูมิตรของเจาชะตา  และ
เสารเดิมน้ันคือเจาเรือนมรณะมาแสดงโทษอยูในเรือนปตนิเม่ือไดราหู  
คูมิตรก็เทากับไดเพ่ือนคูหูมารวมกัน ทําใหเกิดโทษรุนแรงยิ่งขั้นไปอีก 
เพราะเสารเขาไดแรงเพ่ือน มันจะเกิดโทษเรื่องอะไรก็ทายตีกินเอาไดวา 
เสารคือที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยมันก็เสียที่เสียทางนั้นแหละ” 

“แลวพฤหัสที่เปนเกษตรรวมดวยละคะรับ” หมอเถาเปลี่ยนหนา
ถามบาง 

“เด๋ียววะ ขอหยุดหายใจกอน” หลวงตาหยุดพักเหนื่อย เพราะ
พูดมายืดยาวเปนครูใหญ “พฤหัสนี้แหละตัวสําคัญ ความเปนเกษตรให
ความหมายถึงม่ันคงถาวร เม่ือประกอบเรื่องมีคูมีเมีย ก็เปนผัวเมียกัน
ตลอดไป น่ีเปนสวนที่เปนคุณ สวนที่เปนโทษมีอยูเพราะพฤหัสเดิมเปน
วินาสนลัคนาอยู ยอมมีโทษทางชะตาเดิมอยูแลว” 

หมอเถาและครูกอนเคยไดยินไดฟงมาหลายครั้ง สวนครู
สมศักดิ์เพ่ิงไดยินไดรู ความรูสึกทั้งดีใจและเสียใจปนกันยุงไปหมด ดีใจ
ที่ไดพบวิชาของจริงจากทานที่แตกฉานอธิบายใหเห็นชัดเจน เสียใจที่วา
ความรูโหราศาสตรที่ ตัวเองร่ําเรียนมามากเปนความรูของเด็กนักเรียนไป 



๑๖๗ 

เณรช้ัวเขามาเตือนหลวงตา ถึงเวลานัดทานเจาอาวาสไววาจะ
ไปรวมประชุมเรื่องสรางศาลา หลวงตาจึงลุกขึ้นควาจีวรมาครอง และ
มองดูศิษยทั้งสามแผเมตตาจิต 

ครองจีวรเสร็จแลว หลวงตาชื้นกลับน่ังลงอีก “ครูสมศักดิ์ วัน
พฤหัสนี้เอาดอกไมธูปเทียนมากอนเพลนะ จะรับเปนศิษย” 

ครูสมศักดิ์ปลาบปลื้มจนตัวลอย กมตัวลงกราบแทบเทาหลวง
ตาดวยความรูสึกเปนพระเดชพระคุณอันใหญหลวง. 



๑๖๘ 

 
 
 
 
 
 
 

ดวงพระ 
พนขางข้ึนเดือน 11 

ออกพรรษามาแลวหลายวันจนยางเขาเดือน 12 กฐินหลวง กฐิน
ราษฎร ก็ทอดกันทั่วแลวทุกวัด พระบวชใหมเม่ือครบพรรษาก็ลาสึกขา -
บท กลับไปครองเหยาครองเรือนตามฆราวาสวิสัยเสียเปนสวนมาก 

ฝนปลายฤดูตกพรํามาตั้งแตสายตกๆหายๆเรื่อยมาจนบายก็ยัง
ไมขาดเม็ด เปนละอองโปรยเปยกชายสองคนที่มุงหนาเดินเรงรอนเขา
มาในวัดและมุงสูกุฏิหลวงตาชื้น พอขึ้นบันไดเปดประตูระเบียง           
ก็ถูกทักทาย 

“เออนะ หมอเถา ครูกอนกําลังคิดถึง” ครูสมศักดิ์ซ่ึงนั่งอยูกับ
หลวงตาชื้นทักทายดีใจ 

หมอเถาหัวรอฟนขาว แตครูกอนไมวากระไร ทั้งคูตรงเขาไป
กราบหลวงตาถึงตัว 



๑๖๙ 

“เปนอยางไรไปหรือ หมอเถากะครูกอน ไดขาววาปวย หายไป
เสีย 2 วัน เปนอะไรไปหรือ” หลวงตาทักถามอารมณดี 

หมอเถาหันมาสบตาครูกอน ครูกอนพยักหนา หมอเถาจึงตก
เปนหนาที่ หมอเถาเปนผูตอบ 

“ผมและครูกอน ผิดสําแดงคะรับหลวงตา” 
“บะ พูดภาหมอไมเขาใจ” หลวงตาหัวเราะ “อายโรคผิดสําแดง

มันเปนยังไงฟงดูยังกะโรคของเด็กๆแลวทําไมมันจะตองเปนพรอมๆกัน
ยังกะนัดเปนทีเดียว” 

ถูกซักรายละเอียด หมอเถาก็ตองตอบ “ทองเดินแรงถึงขนาด
คลานไปสวมน่ันแหละขอรับ ถายเสียวันหน่ึง พักเสียวันหน่ึง ผมกะครู
กอนเลยหายไปสองวัน” 

“สองคนแอบไปกินอะไรดวยกันมาหรือ” ครูสมศักดิ์ถามมั่ง 
หมอเถารับหนาที่ประชาสัมพันธ “กินยาอายุวัฒนะ แตยามัน

แรงไปจนเกือบกลายเปนยาอายุหายนะไป” 
หลวงตาสนใจ “ยาอะไรนะหมอเถาลองบอกม่ังซี เผื่อจะได   

ลองฉันดูม่ัง” 
หมอเถานิ่งคิดวาจะตอบใหรูดีหรือไม จนหลวงตาตองถามซ้ําอีก 

“ตองปกปดกันเปนความลับดวยหรือหมอเถา ไมนึกวาจะหวงวิชา” 
หมอเถาตกใจที่ถูกเขาใจผิดรีบกมลงกราบ “ไมไดปดคะรับ ผม

อายหลวงตา”  
“บะ…ยาอะไรมันตองนาอายบอกเถอะวะหมอเถา”  
หมอเถาตัดสินใจโพลงตอบชื่อยา “ตับแรง คะรับ”  
ทั้งหลวงตาและครูสมศักดิ์หัวเราะกากนึกไมถึง “ออ…แรงมัน

อายุยืน ถือเคล็ดกินตับมันใหอายุยืนยังง้ันซี” “ 



๑๗๐ 

เปนตําราเกาในสมุดขอยคะรับ” หมอเถาเจาตํารายาวิเศษ
อธิบาย “ตองกินสด ๆ 3 ชิ้น ขนาดชิ้นเทานิ้วชี้องคุลี3 ชิ้นก็เกาองคุลี
ตามตํารา” 

ครูกอนยังจดจําภาพตอนกินตับแรงไดสายหนาระทดระทวย 
“กวาจะกินไดเกือบตายครูสมศักด์ิเอย หลงคารมหมอเถาเกือบเอาชีวิต
ไมรอด” 

ครูสมศักดิ์สงสัย “มันยากเย็นแสนเข็ญสักเทาไรเชียว มันก็
เหมือนตับหมู ตับวัวสดๆ มันก็คาวหนอย”  

ครูกอนเมินหนา “เชอะ ครูสมศักดิ์ไมลองก็ไมรู อายสดอาย
คาวนะพอทน แตกลิ่นสาบแรงนาซีมันฉุนเฉียวจนสําลัก ชิ้นที่หน่ึงหยอด
ลงคอไปแลวกลิ่นมันฟุงจมูกไปหมดพอหยอดชิ้นที่สองลงไปเทานั้น ออบ” 

ครูกอนกระออกทําทาจะอาเจียนจริงๆ รูสึกวากลิ่นสาปมันฟุง
ขึ้นมาอีกเลยไมอยากเลาตอ “หอมเถาเลาเถอะ ยิ่งพูดถึงยิ่งชวนออกเสีย
ใหได” 

หมอเถาก็สาธยายเปนฉาก “อายชิ้นที่สองพอหยอนถึงคอ ครู
กอนก็กระออกจูงเอาชิ้นแรกออกมาอีก แลวยังจูงอะไรตออะไรอาเจียน
ตามออกมาหมด” 

หลวงตาสายหนาสังเวชใจ “โธ มันชางริพิเรนกันแทๆ” 
หมอเถาเลาตอ “ตองคอยๆเก็บเอามลางเพราะไดมาจํากัด    

ลางเสร็จก็มาลองวิธีใหมใชอมเหลาแหงนคอแลวหยอดลงไปจะไดดับ
กลิ่นสาบได”  

ครูสมศักดิ์ฟงไปหัวรอไป “เออปญญาหมอเถาฉลาดดี”  
ครูกอนตั้งสติไดก็เลาตอ “มันไมงายยังง้ันซี อมเหลาไวพอ

หยอดตับแรงลงไปกลืน เจาตับแรงมันติดคอเพราะคอหอยมันตีบ   



๑๗๑ 

เพราะเหม็นสาบ มันลวงคอลงไปแตเหลาตองกรอกเหลาเขาไปใหมอีก
หลายอมกวาจะไดสักชิ้นและตองคอยผลัดกันชวยบีบจมูกไวไมใหได
กลิ่นพอครบทั้งสามชิ้นทั้งสองก็พอดีกัน”  

ทั้งหมอเถาและครุกอนหัวรอกิ๊กพรอมกันทั้งสองคน “เหลาหมด
ไปคอนขวดเลยเมากลับอยูโคนไมกลางทุงน้ันเอง กวาจะพ้ืนรวมเย็น ถึง
โผเผกลับบานได”  

ครูกอนซึ่งอาการหนักกวาเพื่อนเลา “พอกลับมาถึงบานทองมัน
ลงยังกะอหิวาตรวม 20 ครั้ง บางครั้งทั้งลงทั้งราก ผมเลยน่ังอยูในหอง
สวมตลอดคืน มันจะไดไมตองเขาๆออกๆ”  

ครูสมศักดิ์และหลวงตาหัวเราะจนน้ําตาไหล “แลวหมอเถาละ”  
“ผมก็ทองเดิน แตไมตองเขาหองสวม เพราะพอนึกจะไปมันก็

ไหลเสียแลว พอขยับตัวมันก็ไหล นอนสวดอิติปโสทั้งคืน นึกวาเสร็จ  
เสียแลว”  

ครูสมศักดิ์หันมาทางครูกอน “ผมแวะบานเห็นแมบานบอกแตวา
ไมสบาย เลยไมทราบเรื่อง”  

ครูกอน “ผมบอกใหแมบานเขาปดเรื่องไวเพราะอายๆ”  
เสียงประตูชานกุฏิลั่นเอ๊ียด หลวงตายืดตัวมองขามหัวหมอเถา  

ดูวาใครมา ทุกคนก็พลอยเหลียวดูบาง 
ผูเปดประตูเขามาเปนสมณเพศ เชนเดียวกับหลวงตา และถือ

ดอกบัวกับธูปเทียนใสพานมาดวย ทาทางดูเครงครัดเดินชาๆสํารวมตรง
เขามาหาหลวงตา ปูผาแลวกราบเคารพตามผูอาวุโสนอยกวา  

“ออ ทานเพียร เชิญน่ังตามสบาย” หลวงตาชื้นบอกอนุญาต  
พระที่บวชใหมเม่ือตนพรรษานี้ โดยหลวงตาเปนคูสวดให มีกิจอะไรเชิญ
ตามที่ผมเคยปราวณาไว” 



๑๗๒ 



๑๗๓ 

 ภิกษุเพียร มองหนาคนที่น่ังอยูขางๆหลายคน “ผมใครจะมา
ปรึกษาหลวงตา ขออาศัยปญญาเพราะผมเวียนนึกเวียนคิดมา 7 วนัแลว
ตรองมิตก”  

หลวงตาเห็นสีหนาทุกขรอนของภิกษุเพียรก็รูวาเปนเรื่องสําคัญ
จึงบอก “คนเหลานี้มิใชคนแปลกหนา เปนศิษยคนสนิททั้งนั้นมีอะไรก็จง
เลาสูกันฟงเถิดทานเพียร”  

พระภิกษุเพียรก็คอยเริ่มลําดับเรื่อง “พระบวชใหมพรรษาน้ี    
10 องค ออกพรรษารับกฐินแลวสึกกันไปจนหมดเหลือแตผมคนเดียวคน
สุดทาย ทางบานก็มารบเราใหสึกอยูทุกวัน ผมเองก็ยังตัดสินใจไมถูก”  

หลวงตายอนถาม “ทานคงจะคิดไมสึกละซี”  
“ขอรับหลวงตา” ภิกษุบวชใหมรับคําจริงจัง “อยูในชีวิตใต

ผากาสาวพัตร มีความสุขสงบสบายใจเหลือเกินใจไมอยากคิดสึก แตไม
รูวาดวงชะตาจะอํานวยใหมีชีวิตเชนน้ีไดหรือไม จึงมากราบรบกวน
หลวงตาชวยดูใหดวย” 

หลวงตาควากระดานโหรถามวันเดือนปและเวลาเกิด และผลัก
กระดานมาขาหนาครูกอน ใหเปดปูมวางดาวในดวง เปนการฝกศิษยไป
ในตัว  

ครูกอนรับมาผูกดวงวางดาวดวยความแคลวคลองถูกใจ หลวง
ตาพิจารณาดูดวงชะตาภิกษุเพียรนิ่งอยูศิษยทั้งสามก็จับตานิ่งดูเชนกัน 
หูคอยฟงคําหลวงตาพยากรณ จะไดอานดาวตามไปดวย  

หลวงตาถอนใจยาว “เออชีวิตทางฆราวาสมันยุงๆมากนักก็นา
หนีบวชยึดครงอผาเหลืองเปนที่พ่ึงหรอก”  

ภิกษุบวชใหมรับคํา “ชีวิตชาวบานของผมหาความสุขมิไดเลย
ขอรับ” 



๑๗๔ 

หลวงตาหันมาลองภูมิศิษย “ครูสมศักดิ์ลองดูพ้ืนชะตาเขาซิวา
จะลําบากหรือสบายไปขางหนา” 

ครูสมศักดิ์พนมมือขออภัย “ผมติดใจดาว 2 ดวง คือ อาทิตย 
เปนนิจกุมลัคน และเล็งยันกับเสารที่เปนนิจอยูราศีเมษ ชีวิตนาจะดีเดน
เพราะเสารกับอาทิตยเปนคูธาตุแลกเรือนอุจจกันอยู”  

“ชะๆครูสมศักดิ์มันชอบเลนผาดโผน” หลวงตาตําหนิ “ถาจะเอา
แบบโหรแขกโหรฝรั่งอาตมาไมรู แตทางโหรไทยๆเขาไมเลนกัน เพราะ
เรือนอุจจของตนนั้นเปนเรือนที่ตัวอาศัยเขาอยูเปนอุจจไมใชบานของ
ตนเอง จะเที่ยวเอาไปแลกกะใครไมได มันไมเหมือนสลับเรือนเกษตร
หรือประแลกเรือนและการดูดาวลอยดวยตําแหนงอยางนี้ มันไมมี
รายละเอียดดูเขาแตเพียงวาดีหรือไมดีเทานั้นเอง  

ครูสมศักดิ์ รีบออกตัว “เห็นเกจิอาจารยเขาเลนๆกันผมเลย
ตามๆเขาไป”  

“เคยพบดวงอยางนี้มาหลายๆดวง” หลวงตาวา “สังเกตมา    
มักพบวาพอเกือบๆจะดีมันก็หักพังลงเสมอ แตก็ยังไมกลาถือเปน
กฎเกณฑทายเขา เพราะมันตองดูตองเห็นมามากๆพอ”  

หมอเถาขออนุญาตหลวงตาแลวก็พยากรณม่ัง “ถาเอาทางเจา
เรือน ก็จะไดความวาเสารเจาเรือนพันธุคือญาติไปอยูเรือนปตนิเปนนิจ
และเจาเรือนปตนิก็ไปเปนอริ ญาติของเมียมาอาศัยอยูทําใหเจาชะตา
ลําบากตกต่ํา” 

พระภิกษุเพียรรับวาจริง “ทั้งพอตาแมยายมาอาศัยผมอยูทั้งคู
การงานตักน้ําผาฟนก็มิไดเคยชวยใหเบาแรงผมเลย พูดจากับเมียเขาก็
ตองทะเลาะทุมเถียงกัน”  

ครูกอนไมยอมนอยหนาหมอเถา    “อาทิตยที่เปนนิจกุมลัคนา 



๑๗๕ 

น้ันมาจากเรือนลาภะ และที่เรือนลาภะราศีสิงห ราหูเปนประมาจาก
เรือนปุตตะมาครองอยู ถาจะอานอยางหลวงตาสอนก็วา เจาชะตามีบุตร
เปนลาภ คือมีมากและทําใหลําบากมาก”  
 พระภิกษุเพียรก็รับวาจริงอีก ทานมีบุตรถึง 5 คน หลวงตาถูกใจ
ตบเขาฉาดชมเชยศิษย “เออหมอเถากะครูกอนตั้งแตกินตับแรงมานี่
ฉลาดขึ้นเปนกอง ทายถูกใจวะ” 

ครูสมศักดิ์ครางออยๆ “ผมไมไดกินตับแรงเลยเขลาไปหนอย”  
ภิกษุเพียรรําพรรณเหมือนปรับทุกข “ชีวิตผัวเมียก็หาความสุข

ไมใครได มักขี้ระแวงหึงหวง ทะเลาะกันบอย พอตาแมยายที่มาอาศัยก็
พลอยเขาขางลูกสาว และลูกเตาผมมันก็ดกเสียจริง มันหลายปาก   
หลายทองคอยกินอยู แตผมมีสองมือทําอยูคนเดียว หนีมาบวชคราวนี้
เพราะโกหกวาแกบน จึงมาบวชได น่ีก็มาเรงอยูทุกวันใหสึก เพราะยาง
เขาเดือนอายขาวก็จะสุกเกี่ยวไดแลว”  

“เออมันชางยากหัวใจแทๆ” หลวงตาหนักใจ “สนับสนุนใหบวช
ตอไปหรือก็บาป    เพราะเทากับยุใหตัดชองนอยเอาตัวรอดแตผูเดียว
ทิ้งลูกเมียใหลําบากเดือนรอนเปนการละทิ้งหนาที่ของมนุษยทีเดียว   
ไอครั้นจะยุใหสึกก็เทากับทําลายบุตรตถาคตใหสิ้นไปจากพระศาสนา  
มันเสียทั้งขึ้นทั้งลอง”  

“ตามดวงผมจะบวชตลอดไปไดหรือไมขอรับ” ภิกษุเพียรถาม  
ย้ําอีก  

ครูสมศักดิ์ไมแนใจก็ถามหลวงตากอน “ทางพระทางสงฆพอจับ
พฤหัสทายไดไมขอรับ”  

“เออได เพราะพฤหัสหมายถึงความดีงาม คุณธรรม เม่ือไปรวม
กับมฤตยูก็แปลวาทางดับศูนย”  



๑๗๖ 

“พฤหัสติดมรณะเสียเชนนี้ เกรงจะไมมีผลนะขอรับ” ครูสมศักดิ์
ตั้งขอสังเกต  

“ก็เรือนมรณะเรามันแปลวาตายอยางเดียว จึงวาไรผล” หลวง
ตาอธิบาย “เราแปลเรือนมรณะวาหลุดพนทุกขไปม่ังมิไดหรือ เม่ืออยู
เรือนศุกรก็ยังเหมาเอาวาพนจากกิเลศก็ได และลองดูทางตนุเศษเขา
บาง อยาปกหลักดูแตทางลัคนาทาเดียว ตนุเศษคือใจเขาเปนศุภะกับ
พฤหัสและมฤตยู แสดงวาใจเขายึดม่ันเด็ดเดี่ยวในเรื่องน้ีอยูและพฤหัสก็
สลับเรือนกับศุกรตนุลัคนที่ครองอยูราศีธนู คงจะมีโอกาสในภายหนา
แนนอน เม่ือถึงวัยของพฤหัสนั้น” 

พระภิกษุเพียรหนาเสีย  “หมายถึงคราวนี้ผมคงจะบวชตอไป  
มิไดแน ที่มานี้ถาหลวงตาดูวาจะบวชมิไดก็จะมาลาสึกดวยขอรับและ  
จะเลยไปลาอุปฌายะ” 

เม่ือพระภิกษุเพียรคุกเขาประเคนพานดอกไดถวาย หลวงตาก็
รับไวและเทศนาใหโอวาทปลอบใจ 

 
“มาตาปตุอุปฎฐานํ  ปุตฺตทารสฺสสงฺคโห 
อนากุลา จ กมฺมานฺตา  เอตมฺมงฺคลมตฺตมฺ” 
 
“ถอยคํานี้เปนพุทธวจนะ แหงพระผูมีพระภาคยเจาทรงดํารัสไว

ในมงคลสูตร เ พ่ือสอนแกมนุษยและเทวดาและพรหมทั้งปวงวา       
การบํารุงเลี้ยงบุตรบิดามารดาและภรรยาแหงตนน้ัน ยอมเปนมงคล   
คือความดีงามของมนุษยที่พึงกระทํา และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวไดทรงพระราชนิพนธเปนมงคลสูตรคําฉันท แจกแก
ขาราชการบริพารแหงพระองคใหประพฤติมงคลวา 



๑๗๗ 

 บํารุงบิดามา-   ตระดวยหทัยปรีย  
 หากลูกและเมียมี  ก็ถนอมประหนึ่งตน 
 การงานกระทําไป  บมิยุงและสับสน 
 ขอน้ีแหละมงคล  อดิเรกอุดมดี. 



๑๗๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ตนุเศษ” 
เปนวันพระ ตรงกับวันอาทิตย 

หมอเถาและครูกอนมาถึงกุฏิหลวงตาตั้งแตเชา ครูสมศักดิ์ซ่ึง
มิไดสอนนักเรียนก็พลอยติดตามเปนเกลอมากับเขาดวย เพราะเปนหนา
ที่มาแตไหนแตไรของสองศิษยเกา คือ ทุกวันพระจะตองมาปดกวาดเช็ด
ถูกุฏิอาจารย ตั้งแตหนาบันไดจนถึงที่จําวัด ตลอดจนลางถวยโถโอชาม
ผึ่งแดด ครูสมศักดิ์ก็พลอยเต็มใจเปนศิษยวัดชวยงานแข็งแรงจนไดเหง่ือ
ไปตามๆกัน 

จนตกสายแดดจัดก็เสร็จเรียบรอย ตางลงนั่งพักเหนื่อยหนา
ระเบียงรอหลวงตาชื้น ซ่ึงไปลงโบสถยังไมกลับกุฏิ เณรชั้วซ่ึงดีอกดีใจ
เพราะมีคนทํางานแทนตน ก็เอาอกเอาใจจัดชงน้ําชาเต็มกายกมาตั้ง
บริการ  

หมอเถาดื่มชาถวยที่ 3 หมดแลวก็หันไปสะกิดเณรชั้วถาม “เณร 



๑๗๙ 

มีอะไรหวานๆกินกะน้ําชาไม เหน่ือยๆยังง้ีหัวอกมันแหงจริงๆ” 
เณรยักคิ้วตามนิสัยคะนอง “มีแตขนมที่จะถวายเพลหลวงตา  

นะซี จะเอาไหม” 
“อะ…อยาๆ” หมอเถารองหามเสียงหลง “ของสวนตัวของเณร  

ที่เก็บตุนไวกลางค่ํากลางคืนไมมีม่ังเชียวเรอะ” 
“เอะ หมอเถา หาวาฉันเก็บขนมไวกินกลางคืนซี ถึงฉันเปนเณร

ก็ครองผาเหลืองถือศีลเหมือนกันนา” 
“ใจเย็นๆอยางเพิ่งโกรธนาเณร” หมอเถาตบหัวเขาเณรปลอบ

ยิ้มๆ “ผมหมายถึงองเหลือๆน่ัน ใครๆเขากรูวาเณาชั้วไมฉันขนม
กลางคืน ผมสาบานแทนก็ยังได” 

พูดถึงฉันขนมกลางคืน เณรช้ัวหลบๆตาตอบ “ไมมีหรอกขนมมี
แตของอ่ืน พอแทนๆได” 

“อะไรหรือเณร” ครูกอนชักสนใจ 
“นํ้าตาลปกซีครู ลอกับนํ้าชาชุมคอดีนักหนา” เณรชั้วอธิบาย

สรรพคุณ 
“ออ ผูชํานาญ” หมอเถาสัพยอกเพราะเณรพูดจนหลวมตัว    

“เอาก็เอาเณร ชักแสบหัวอกแลว” 
เณรช้ัวหายเขาครัวครูเดียวก็ควาน้ําตาลปก 2 ฝาใหญมาวางให

ตรงหนา หมอเถาบิใสปาก ด่ืมนํ้าชาตาม ทั้งหันมาพยักเพยิดชวนครูกอน 
“แหม ถามีขาวเหนียวสักลิตรก็จะดี” หมอเถาจุปากอยางมัน

เขี้ยว 
เณรชั้วยักคิ้วทังๆที่ไมมีคิ้ว “เอาวามาจะเอาอะไรอีก” 
ครูกอนพลอยนึกตะกละไปกะเขาดวย “มะพราวสักลูก จะได

ครบเครื่องขาวเหนียวเปยก” 



๑๘๐ 

เณรชั้วหันไปถามครูสมศักดิ์อีกคน “ครูสมศักดิ์ละ จะเอาอะไร
บอกมาจะไดจัดการเสียทีเดียวใหครบคน” 

ครูสมศักดิ์ชักระแวงจึงยอนถาม “เณรถามนะจะจัดการหาใหเขา
ไดทุกคนหรือ” 

“ใครบอกวาฉันจะหาให” เณรชั้วยิ้มหนาเปนกวนโมโห ”ที่ให
บอกครบทุกคนนั้นจะไดจัดการปฏิเสธรวบยอดเสียครั้งเดียวหมดเรื่อง  
ขี้เกียจคอยตอบทีละคนทีละหนเสียเวลา” 

หมอเถาถูกเณรเด็กนอยหลอกใหตะกละขยับปากจะวาใหแสบ 
ก็ตองชะงัก เพราะเสียงประตูระเบียงเปด ผูกาวเขามาเปนชายอายุ
กลางคนแตงกายเรียบรอย ซ่ึงทั้งสามฆราวาสกับเณรหนึ่งไมเคยเห็นมากอน 

เขาพนมมือไหวมาแตไกล ไมเจาะจงชัดวาไหวใคร ทั้งหมอเถา
และสองครู จึงตองยกมือไหวรับกันทุกคน 

เม่ือเขามาใกล เณรเปนคนปากไวก็ถามกอน “คุณถาจะมาหา
หลวงตา” 

“ครับเณร” เขารับคํา “ผมอยากมากราบรบกวนใหทานดูดวง
ชะตา” 

“ทานไปลงโบสถยังไมกลับ” เณรรายงานคลองแคลว “แตวา
วันนี้เปนวันพระนี่” 

เขาคงจะเปนคนแปลกถิ่น จึงไมเขาใจไดแตมองหนาเณรและคน
อ่ืนๆนิ่งอยู เณรชั้วเปนพูดจาไมใครยับยั้งตามอารมณคะนองก็อธิบาย
ตอ 

“วันพระหลวงตาไมรับแขกดูหมอเพราะทานตองสวดมนตธรรม-
วัตร ปฏิบัติกิจของสงฆ ถาวันโกนไมละ วันพระไมเวน พระจะกลาย 
เปนเถรไป” 



๑๘๑ 

ชายแปลกหนาถือวิสาละนั่งลงบนระเบียง ทีทาลังเลใจและ
ผิดหวัง และในขณะที่ทุกคนยังไมมีใครออกความเห็น 

หลวงตาชื้นก็กาวลวงประตูขึ้นมา ทักทายหมอเถาและครูกอน 
ครูสมศักดิ์ และรับไหวชายแปลกหนา เม่ือทานขยายจีวรออกครองตาม
สบาย และนั่งลงบนอาสนประจํา เณรชั้วก็เขาประเคนกาน้ําชาของโปรด 

ชายแปลกหนากระเถิบเขามาใกลทาทีเกรงๆใจ กมลงกราบ
เคารพ “ผมมาจากกรุงเทพณมาเยื่อนญาติที่จังหวัดนี้และไดทราบเกียรติ
คุณหลวงตา จึงมากราบเทา ชีวิตผมผิดหวังและอาภัพมากไมทราบวา
ดวงชะตาชีวิตจะเปนอยางไร” 

หลวงตาชื้นยิ้มแยมเปนอัธยาศัย “คุณจะยังพักอยูอีกหลายวันหรือ” 
“ผมตั้งใจจะกลับรถเย็นนี้ขอรับ เพราะพรุงน้ีวันจันทรตอง

ทํางานแลว” 
หลวงตานิ่งอึดอัดอยูครูหน่ึง “โดยปกติอาตมาไมรับแขกดูหมอ

ในวันพระ” 
“ขอรับ…” เขารับคํา “เม่ือครูน้ีเณรก็บอกผมแลว ผมมาไกลและ

รูสึกวาจะเสียโอกาสที่ดีที่สุด ที่ไดมากราบเทาหลวงตา ไมทราบวา
พระคุณจะมีขอยกเวนเปนพิเศษอยางอ่ืนบางหรือไม” 

หลวงตามีความรูสึกเหมือนถูกบังคับจากคําขอรองอยางสุภาพ
เรียบรอยของคนกรุงเทพฯ ทานคิดตัดสินใจประเดี๋ยวหนึ่งก็กวักมือเรียก
ศิษยทั้งสามคนเขามาใกลๆ 

“หมอเถา ครูกอน ครูสมศักดิ์ รวมกันชวยสงเคราะหดูดวงใหเขา
สักหนอยเถิด” หลวงตาหันไปทางแขก “ทั้งสามคนนี้เปนศิษยของ
อาตมาเอง จะไดไมเสียความตั้งใจมา” 

“สุดแตพระคุณจะกรุณา” เขายกมือไหวนอบนอม 



๑๘๒ 
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 หมอเถา ครูกอน ครูสมศักดิ์คลานเขามาใกลรับกระดานโหรและ
ปูมดาวจากหลวงตา ครูกอนเปนคนซักถาม วันเดือนปและเวลาเกิด   
ครูสมศักดิ์เปนคนคลองกวา จึงเปนคนหาตําแหนงดวงดาว และวางลัคนา 
หลวงตานั่งมองยิ้มๆ   พออกพอใจที่ลูกศิษยคลองแคลวทะมัดทะแมง 

เม่ือวางดาวและลัคนาประจําราศีแลว ครูสมศักดิ์ก็เงยหนามอง
เจาชะตา สวนครูกอนและหมอเถาอานดวงในดวงชะตาเงียบอยุยังไม
กลาออกความเหนพยากรณ ชายชาวกรุงเทพฯเห็นผูพยากรณน่ิงอยูก็
ระบายความทุกข เลาเรื่องของตนโดยละเอียด 

“ผมเรียนสําเร็จมหาวิทยาลัย การเรียนผมกลาวไดวาดีเดนกวา
เพ่ือนๆรุนเดียวกันหลายคน แตมาพอเริ่มชีวิตการงานผมกลับประสบ
ความผิดหวังไมกาวหนาเทาที่ควร ผมทํางานแตละแหงนานๆไมสูจะ
เปลี่ ยนบอยนัก  ปจ จุบัน น้ีผมทํางานในบริษัทใหญ โตแหงห น่ึง           
ในหนาที่ๆพอควร จนถึงขณะนี้ 10 ปเศษ ผมทํางานดวยความ
ขยันหม่ันเพียรและสัตยซ่ือสุจริตตลอดมา แตผลที่ไดรับคือความผิดหวัง
อยางรุนแรง การเลื่อนขั้นเงินเดือนน้ันไดเสมอ แตตําแหนงหนาที่      
ไดเลื่อนอยางยากเข็ญ ลาหลังกวาเขา เพ่ือนที่ทํางานรุนเดียวกันทั้งหมด
ทุกคนเขาไดเลื่อนขั้นเปนระดับหัวหนางานหมด อยูแตผมคนเดียวเปน
คนสุดทายที่ยังมิไดเลื่อน เม่ือถึงคราวพิจารณาตําแหนงครั้งใด ผมขม
ขื่นผิดหวังทุกครั้ง แมเด็กรุนหลังก็กําลังจะผานหนาผมไป 

ครั้นผมจะลาออกเปลี่ยนงานใหม อายุวัย 45 ของผมก็ทําใหสาย
เกินไป แกเกินไปที่จะไปตั้งตนชีวิตงานใหม ขณะนี้ผมทอแทและ
ตัดสินใจไมถูกวาควรทําอยางไร ดวงชะตาของผมเปนอยางไร จึงอับโชค
เรื่องการงานและจะเปนไปตลอดชีวิตเชนน้ีหรือไมก็ไมทราบ” 

นักพยากรณทั้งสามคนฟงเรื่องอันยืดยาวของผูเลาจนเพลิน พอจบ 
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เรื่องทุกคนก็มองดวงชะตาดูเรือนกัมมะทันที 
ครูสมศักดิ์ซ่ึงเคยพยากรณแคลวคลองฉาดฉานก็น่ิงอ้ึง พึมพํา

เหมือนปรารภกับตัวเอง “จันทรเจาเรือนกัมมะเปนเกษตรเสียดวย” 
“น่ันซี” หมอเถาพลอยพึมพําเห็นจริงไปดวย “การงานนาจะดีไม

นาเลย” 
ครูกอนแอบสะกิดครูสมศักดิ์ กระซิบเบาๆ “อังคารตัวกาลกิณี

ไปครองภพศุภะ ผูใหญพ่ึงไมไดไมชวยเหลือสนับสนุนหนาที่การงาน
เสียเปนแน” 

เสียงกระซิบไมเบา เจาชะตาไดยินจึงเปนฝายตอบ “การเลื่อน
พิจารณาเลื่อนหนาที่เปนระดับหัวหนางาน ตองประชุมหัวหนาฝาย
ตางๆทุกฝาย โหวตเสียงกัน ผมแพโหวตทุกครั้ง สวนตัวผูจัดการทานดี
และมีเมตตาตอผมเสมอ” 

ครูสมศักดิ์กับครูกอนรองออ หมอเถาก็แอบเขาไปกระซิบบาง 
“ก็พุธเจาเรือนศุภะตัวเจานายที่พ่ึงของเขาไปอยูเรือนราหู เรือนศรีแทๆ 
เจานายเขาไมเสียหรอก” 

ครูกอนกับครูสมศักดิ์ก็รองออ อีกเปนหนสอง 
“หรือวาตัวตนุลัคนเปนประ” ครูกอนแนะขึ้นอีก “ทําใหตัวเอง

อาภัพทําดีไมไดดี” 
ครูสมศักดิ์พยักหนาซักเห็นคลอยๆไปดวย แตยังไมสนิทใจ 

“และอาทิตยตัวอุตสาหะตกอริ การงานจึงขัดของมีอุปสรรคอยู” 
หมอเถาก็แอบเขาไปกระซิบอีก “ราหูตัวศรีสถิตราศีพฤษเรือน

ศุกรก็เทากับทับลัคนอยูเพราะลัคนาก็อยูเรือนศุกร 
ครูกอนและครูสมศักดิ์รองออ อีก 
หลวงตาชื้นน่ังน่ิงฟงอยูชักรําคาญทนไมได      “มันยังไงกันนะ 
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เสียงรองออๆรวม 3 ออ แลว ก็ยังไมไดเรื่อง” 
ครูกอนพนมมือแต “ลงดวงรูปน้ี ถาจะไปไมรอดขอรับ หลวงตา” 
“ใครไปไมรอด” หลวงตายอนถาม “เจาชะตาหรือครูกอน” 
“พวกกระผมสามคนไปไมรอดแน” ครูกอนบอกอยางหมดอาย 

“เหตุการณมันผืนดวงเจาเรือนกัมมะในดวง เปนเกษตรดีแนๆ แตเจา
ชะตากลับโชครายมาตลอดเรื่องงาน ผมสงสัยวาคงจะมีที่ผิด ไมดวงก็
เจาชะตาสักอยาง” 

“เออนา ดวงเขาไมผิดหรอก ถาจะมีก็พวกๆเรานะแหละผิดวะ” 
หลวงตาชี้หนารวดเดียวทั้งสามคน 

ครูกอนไมรูวาจะเถียงวากระไรเกอๆก็เลยรับคํา “ออ ครับ”  
“เจาครูออ เอากระดานมานี่เถอะ” หลวงตาชื้นนึกอายที่เสียหนา 

หวังจะเอาศิษยอวดแขก กลับพากันลมหมด หลวงตากมลงตรวจดวงใน
กระดานอยูครูหน่ึง ก็เงยหนาขึ้นมองดูเจาของดวงชะตาที่น่ังอยู 

เขาพนมมือถาม “เปนอยางไรขอรับ” 
“อาตมาขอเอาดวงคุณเปนแบบเรียนสอนศิษยสักหนอย” หลวง

ตาหาทางเลี่ยง เพ่ือมิใหเสียคําพูดที่วาจะไมพยากรณในวันพระ  
เม่ือเจาตัวอนุญาตหลวงตาก็ชี้ลงตรงจันทรที่เปนเกษตรในดวง 

“ดูเสียใหดีพอสามสหาย ตัวเกษตรนั้นหมายถึงม่ังคง นาน เปนปกแผน 
ก็ถูกกับดวงชะตาเขาแลว เจาชะตาทํางานที่ใดทนทานไมเปลี่ยนแปลง
งายๆ และมีพ้ืนฐานมั่นคงดี เพียงแตขาดความกาวหนาไมรวดเร็วเยี่ยง
คนอ่ืนๆเขา ปญหามันอยูที่วาอะไรหรือทําใหชีวิตการงานไมกาวหนา” 

เจาชะตารับคํา “ขอรับ จริงอยางหลวงตาวา” 
หลวงตาชี้ดาวสอนศิษย ดวยการพยากรณตอไปดวยความรู

ชํานาญอันแตกฉาน 
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“ประการแรก จันทรอันเปนกัมมะแกลัคนาแตเปนมรณะแก   
ตนุเศษ แสดงวาเจาชะตาไมสนใจงานนี้อยางจริงจัง อาจเปนงานที่ไมรัก
หรือไมถูกใจ เพราะมันมรณะคือตายจากจิตใจเสียแลว แตสวนอังคาร
เจาเรือนกดุมภะกลับเปนปตนิแกตนุเศษ บอกถึงใจมุงหวังและรักแต  
เงินรายไดเทานั้นเปนเรื่องสําคัญ” 

เจาชะตานิ่งอ้ึง แตเม่ือถูกสายตาของหลวงตาและศิษยทั้งสาม
มองจองเหมือนจะถามขอเท็จจริงจึงตองตอบ “ผมเรียนมาทางหนึ่งงานที่
ทํานี้ไมตองใชวิชาที่เรียนมาเลย แตรายไดน้ันดีจริงอยางหลวงตา
พยากรณขอรับ” 

ครูสมศักดิ์นึกในใจวา เพราะความแตกฉานรอบรูในการจับดาว
พยากรณของหลวงตาเชนน้ีเองที่ทําใหโดงดังมีชื่อเสียงเล่ืองลือซ่ึง
ตนเองมิไดพบเห็นมากอน จึงนึกภูมิใจที่ไดมาฝากตัวเปนศิษย 

หลวงตาชี้ที่เสารตัวตนุเศษอีก “ประการที่สําคัญที่สุดที่ตัดชีวิต
ความกาวหนาในการงานของเจาชะตาก็คือเสารตนุเศษที่สถิตภพสหัชชะ 
น่ีแหละ” 

และหลวงตาทานก็ขยักนิ่งเสีย ครูสมศักดิ์พยายามอานตามก็ยัง
เดาไมออกวาจะไปเกี่ยวกับกิจการงานอาชีพไดอยางไร ยังมองไมเห็น
ทาง แตความเกรงใจมีมากไมกลาซัก จึงไดแตรอทานอธิบาย 

สักครูหลวงตาก็ชี้แจงตอ “ดาวเสารมีความหมายถึงความคับแคบ
ตระหนี่ถี่ถวน แยกตัวสันโดษ ชาเย็นเห็นแกตัว เม่ือตนุเศษคือดาวเสาร
สถิตภพ 3 อันเปนภพเพื่อน สังคมการติดตอ ความเห็นอกเห็นใจ ดังน้ัน
จึงทําใหจิตใจไมสนใจการคบเพื่อน ไมสนใจสังคมขาดความเห็นใจใน
ผูอ่ืน พูดงายๆก็คือวา ถือสันโดษ คับแคบไมเอาเพื่อนเอาฝูงน่ีแหละเปน
จุดใหญ ถึงแมจะขยันหม่ันเพียรอยางไร แตเม่ือขาดการสนับสนุน
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สงเสริมจากเพื่อนและบุคคลในวงงานก็ขาดความกาวหนาในการงาน
และบุคลิกเชนนี้ยอมเปนหัวหนาที่ดีมิได จึงมิไดถูกแตงตั้ง 

พอทานหยุดพูด หมอเถาก็รีบรินน้ํามาใสถวย สองมือประคอง
ประเคน ขางครูกอนก็จุดบุหร่ีถวายปรนนิบัติเยี่ยงศิษยที่ดี ครูสมศักด์ิ
น้ันมัวแตคิดคํานึงวาวิธีพยากรณของหลวงตาแปลกประหลาดผาดโผน
แตก็ตรงกับขอเท็จจริงอยางยิ่ง 

หลวงตาดื่มนํ้าชาหมดถวยแลว ก็จองหนาศิษยทั้งสาม เหมือน
จะใหตั้งใจฟงเฉพาะ “ดวงชะตาชายในปจจุบันนี้ถาสังคมเสีย เพ่ือนเสีย 
มันก็เหมือนคนวายทวนน้ํา กวาจะถึงก็เหน่ือยสายตัวแทบขาด ดูดวง
ชะตาเขาอยาจับดาวจุดเดียวเรื่องเดียว เพราะชีวิตคนเราสวนอ่ืนๆมัน
สัมพันธสงผลดีชั่วถึงกันทั้งน้ัน” 

ครูสมศักดิ์ยังสงสัยก็คอยๆและเลียมถามกลัวถูกดุ “กาลกิณีใน
ภพศุภะและอุตสาหะติดอริ และตนุลัคนเปนประ จะมีผลม่ังไมครับ 

“ผลมันมีแน กาลกิณีในเรือนศุภะ ก็เจานายเขาชวยโดยตรงมิได 
เห็นอยูแลวอุตคสาหะเปนอาทิตยเจาเรือนลาภะมาติดอริ การงานวาจะ
พบความสําเร็จก็พบอุปสรรค ตองด้ินรนตอสูตีนถีบปากกัดจึงจะได   
เม่ือดวงชะตามันบอกวาพึ่งผูใหญไมได จะพ่ึงตัวเองตนุลัคนก็เปนประ  
ผูที่พ่ึงไดคือเพ่ือน เจาชะตาก็ไมเอาเสียอีก แลวจะพ่ึงใคร” 

ศิษยทั้งสามกมลงกราบเหมือนตอนพระเทศนจบ แตเจาชะตา
ยังงงๆอยูหลวงตาจึงพูดตรงๆตามแบบของพระชราที่ตักเตือนดวย
ความหวังดี 

”ถาคุณปรับปรุงตัวคุณเองใหดีขึ้นจากที่อาตมาวาคุณก็จะ
กาวหนาในชีวิตการงานแนนอน จําไววา ถาคุณชนะตัวคุณเอง คุณจะ
เปนผูชนะในการงาน” 
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เสียงกลองเพลดังแตเม่ือใด ไมมีใครไดยิน มารูเอาตอนเณรชั้ว
ยกสํารับกับขาวเขามาใกลเตรียมปูเสื่อจัดที่ฉันเสียแลว แขกที่มีมารยาท
จึงจําใจตองลา และจดจําสิ่งที่มีคาสูงสุดแกชีวิตกลับไป. 
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นามนี้ ดีไฉน 
บายวันน้ี บนกุฏิหลวงตาชื้นเต็มไปดวยผูคนมากหนาหลายตา 

ลวนแตเปนแขกตางจังหวัด ที่มากันเปนคณะโดยเชารถยนตสองแถวมา 
ผูนําคณะชื่อหมอเส็งเปนผูมีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันกวางขวางหลาย
จังหวัด ในฐานะหมอยาแผนโบราณผูมีชื่อเสียง 

เขาเปนชายรูปรางเล็กเกร็ง. แตเสียงดังทั้งพูดและหัวเราะ อายุ
ยาง 60 ป แตเดิมเคยไปมาหาสูคุนเคยกับเจาคุณใหญอาจารยของ 
หลวงตาชื้น จึงพลอยมีความรูจักมักคุนกับหลวงตาตอเน่ืองมาในปจจุบัน 

เขานั่งคุยถึงความเจริญรุงเรืองในชื่อเสียงและเกียรติคุณของ
ตนเองมากกวาเรื่องของคนอื่น และคณะที่รวมมากับเขาก็ดูจะยกยองยิ้ม
หัวพอออกพอใจ 

หมอเถา ครูกอน ครูสมศักดิ์ ถือวาตนเปนศิษยเจาสํานัก จึง
เจียมตัวน่ังแออบขาฝากุฏิตัวลีบ ขางหลวงตาถึงแมจะเคยไดยินชื่อเสียง



๑๙๐ 

อันนานับถือของหมอเส็ง แตมีความรูสึกตรงกันทั้งสี่คน คืออึดอัดตอคํา
ยกยองตนเองอยางสูงของหมอเส็ง ฟงเหมือนจะยกตนขมผูอ่ืนอวด
บริวารที่มาดวย 

หมอเส็งคุยเรื่องของตนเองมากมายหลายเรื่องแลวก็หันมาพูด
ถึงเรื่องธุระที่ตนตั้งใจมาหาหลวงตาชื้น 

“ทานผูวาที่จังหวัดผม ไดลูกชายคนแรก ทานขอใหตั้งชื่อ เพราะ
ไดยินกิติศัพทหลวงตา อันที่จริงผมเองก็พอจะทําใหได แตเห็นวา   
หลวงตาใหชื่อจะเกิดสิริมงคลกวา เพราะเปนสงฆ” 

เถาแกรานชําที่พาลูกพาเมียมาครบคนก็เอยขึ้นบาง “ผมก็อยาก
ดวงชะตาวาเม่ือไหรจะรวยเปนเศรษฐีสักที และเมียเขาก็อยากจะดูวา
เม่ือไหรจะไดลูกชายสักคน ลูกสาวผมก็อยากจะดูเรื่องแฟนๆ ครับ” 

หมอเถานั่งนึกในใจวา ทําไมไมขนเอาปูยาตายายมาดูวาเม่ือไร
ถึงจะตายเสียดวยหนอ 

หลวงตาชื้นจุดบุหร่ีใบตองสูบสีหนายิ้มๆ “เร่ืองตั้งชื่อน้ันคงไม
ขัดของ แตการตรวจดวงชะตาเห็นจะตองขอตัวไวกอน” 

เถาแกสีหนาสลด นึกไมถึงวาจะไดยินคําปฏิเสธตรงๆ เหลียวดู
หนาหมอเส็งซ่ึงเปนผูชวนมา 

หมอเส็งเกรงเสียหนาตัวเองจึงพูดสนับสนุน “หลวงตากรุณา
สงเคราะหแกดวยเถอะครับ เขาเคยไดยินชื่อเสียงของหลวงตามามาก 
ผมก็ดูใหเขาอยูบาง แตเขาอยากสอบใหแนอีกทีวาจะตรงกันไม” 

ทั้งหมอเถาและสองครูฟงแลวคิดตรงกันวา มันรูสึกคันๆหัวใจ
บอกไมถูก นึกในใจวาเดี๋ยวคงโดนดีของหลวงตาแน 

จริงอยางที่คิด หลวงตาสีหนายังยิ้มพนควันบุหร่ี แตนํ้าเสียงที่
พูดหนักแนนจริงจัง 



๑๙๑ 

“อาตมาดูหมอแตเฉพาะคนที่มีทุกขเดือนรอนมาเทานั้น เงินทอง
ก็ไมเอา บุญคุณก็ไมเอา ชื่อเสียงก็ไมตองการ เอาแตกุศลที่ได ชวยทุกข
เขา  ไมเหมือนหมอยา  ถาเขาใหสินจางรางวัลปวยหรือไมปวยก็รีบ
รักษา หมอดูหมอยานั้นไมเหมือนกัน วิชาโหราศาสตร อาตมาถือเปนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพ ถาเราจะมาใชกันเลนๆสนุกๆ ก็จะไมสมควร” 

หมอเส็งขยับจะพูดออนวอน  แตหลวงตาโบกมือหามไว           
”อีกประการหนึ่งอาตมารับนิมนตสวดมนตเย็นเขาไวจะมีเวลาไมพอ    
ถามีธุระจริงและมากันไกล ใหหมอเถาลูกศิษยของอาตมาคงจะชวย
สงเคราะหได 

หมอเส็งเหลียวดูหนาศิษยทั้งสามของหลวงตา ไมแนใจวาคน
ไหนคือหมอเถา ถึงถามเปรย “ออ! เปนหมอดูหรือหมอยาละ” 

หมอเถายิ้มตอบเรียบๆ “เปนหมอยาแตมาเรียนเปนหมอดูคะรับ” 
หมอเส็งจองหนาดูสารรูปที่แตงกายพะรุงพรังนึกดูถูก ยิ่งรูวา

เปนอาชีพเดียวกัน ก็เลยถือโอกาสพูดแบบตัดไมขมนามไวกอน” 
“เปนหมอยาคงจะเอาตัวไมรอดกระมังจึงหันมาเอาดีทางหมอดู” 
หมอเถาทั้งโกรธทั้งอายจนหนาแดง หันไหมองสบตาหลวงตา

แลวก็ไมกลาตอบโตเพราะเกรงใจวาชอบพอกับอาจารย จึงไดแตจอง
หนาเฉยอยู 

หมอเส็งเปนคนพูดจาไมเกรงใจคน จึงพูดตอไปอีก อวดบารมี
ของตัวเอง “เปนหมอยาไทยมันตองเรียนรูมากกวาหมอดู เชนตองรูรส
แหงยาทั้งหลาย รสขม,รสหวาน,รสเค็ม,รสเผ็ดรอน มีสรรพคุณรักษา
โรคอยางใด และตองรูสรรพคุณแหงสมุนไพรนับตั้งแตใบ, ดอก,ผล,
เปลือก, แกน, และราก อยางใดสงเคราะหแกโรคอะไร” 

หมอเถาขัดใจขยับปากจะพูดบางแตก็คงงุมงามไมทันอาปาก 



๑๙๒ 

 หมอเส็งจึงถือโอกาสผูตอไปอีก “ที่สําคัญก็คืออาการแหงโรค ซ่ึงจะตอง
รูชนิดแมนตาแมนใจจริงๆ จึงจะรูเลหแหงโรคที่จะรักษา วางๆ ไปหา   
ที่บานซี่จะชวยอบรมสั่งสอนให อาการโรคมันรอยแปดพันประการ 
คัมภีรทวมหลังชางทีเดียว” 

หมอเถาอัดลมหายใจจองจะพูดเสียจนเหนื่อย พอไดชองก็รีบ
พูดเร็วปรื๋อกลัวถูกแยงพูดอีก 

“อาการแหงโรค อาจารยสอนวามีเพียง 3 ประการเทานั้น” 
“เชอะ...” หมอเส็งหัวเราะกาก “เกิดมาพึ่งไดยิน มินาละถึงเปน

หมอไดงายๆ” 
ครูกอนกับครูสมศักดิ์ใจหายวาบมองหนาหมอเถาเพื่อนเกลอ 

นึกวาปลอยขี้เทอออกไปเต็มเปา แตดูทาหมอเถายิ้มกริ่มไมสะดุง
สะเทือนก็ยิ่งสงสัย 

“ฟงใหดีนะหมอเส็งคะรับ อาการแหงโรครอยแปดนั้นมันกระพี้ 
แตแกนแทๆน้ันมี 3 ประการจริงๆ” หมอเถาพูดขึงขังจนหมอเส็งตอง
หยุดหัวเราะฟง “ประการที่หน่ึงคือโรคที่รักษาก็หาย ไมรักษาก็หายคือ
โรคที่มีสาเหตุเล็กๆนอยๆ หยุดพักผอนนอนหลับไมตองรักษามันก็   
หายเอง ประการที่สองโรคที่รักษาจึงหายไมรักษาตาย คือโรคที่รายแรง
แตมีทางรักษาได ประการที่สาม โรคที่รักษาก็ตายไมรักษาก็ตาย เชน 
โรครายแรงและยังไมมีวิธีรักษา เชน มะเร็ง เปนตน” 

หมอเส็งน่ิงคอแข็งเถียงไมออก หลวงตาชื้นยิ้มปากกวางจนเห็น
เพดาน ครูสมศักดิ์ถูกใจหันมาตบเขาครูกอนและพูดดังๆเปนนัยที่ไมมี
ใครรู 

“ผมเห็นจะตองหาตับแรงมากินม่ัง มันจะไดฉลาดๆเหมือน  
หมอเถา” 



๑๙๓ 

หมอเถาถือโอกานตอนหมอเส็งน่ิงคิดจึงรีบพูดตอ “ที่วาจะชวย
สอนใหน้ันขอขอบใจละ แตอ่ืนผมก็พอจะเรียนรูมาบาง ถึงไมมากก็
พอกันผีหลอกไดบาง มาเจออาจารยดีอยางหมอเส็งอยากจะเรียนรู    
สิ่งเดียว คืออาการแหงคนไขจะเปนหรือตาย เพราะจะไดรูวาเขาเอาผี
หรือเอาคนมาใหรักษา” 

“เอะ หมอเถาพูดแปลก” หมอเส็งไมกลาหัวเราะอีก จองหนาผู
พด จะวาพูดโดยรูเทาไมถึงการณตามรูปรางหนาตาโงๆที่เห็นอยูก็ไม
เชิง เพราะหมอเถายิ้มเปนเลศนัยชอบกลอยู 

“ไมเคยไดยินบางเลยหรือ หมอใหญอยางหมอเส็งนาจะเคยรู
แน” หมอเถาเห็นทาหมอเส็งงันอยูเลยรุกใหญ 

“ก็เคยไดยินมาบาง” หมอเส็งออมแอมรับคําไวกอนกลัวเสียภูมิ
ชักไมสบายใจไมรูวาหมอเถาที่ตัวเองขมไวเม่ือกี้จะมาไมไหน 

หลวงตาชื้นยิ้มพรายออกมาพออกพอใจปญญาศิษยที่คน
ทั้งหลายมักนึกวาโงเขลา จึงพูดเสริมขึ้นเปนกลางๆ “หมอเส็งนาจะได
เรียนรูนา เคยไดยินหมอเกาๆ มักเอยถึงเสมอ เปนคัมภีรเกาแก” 

หมอเส็งไมนึกวาจะถูกซักถามสิ่งที่ตนไมเคยรูมากอน แตอาศัย
ไหวพริบกูหนาไวกอน 

“เคยไดยินอาจารยทานพูดถึงอยู ทานวาเปนวิชาชั้นสูง ของ
หมอโบราณ ทานวาจะสอนใหพอดีทานเสียๆกอน และหมอเถาจะมี
ปญญาไปหาเรียนไดที่ไหน อยาหวังเลย” 

หมอเถาดีใจที่หมอเส็งตกหลุมอยางที่คิดไว จึงน่ังยืดอกวางทา
ภาคภูมิ แขงรัศมีหมอใหญม่ัง 

“คัมภีรน้ีทานเรียกวา ตํารามรณญานสูตร เดิมทานเขียนไวเปน
ภาษาบาลี บอกอาการและลางนิมิตแหงคนไข ขึ้นตนดวยคาถา ยทา จ 



๑๙๔ 

กาเล ก็ในกาลใด คิลาโน อันวาคนไข ปสฺสติ ไดทอดทัศนาการ นิมิตฺตํ 
ซ่ึงลางนิมิต นามปฺปกาเรน โดยประการตางๆดังน้ี 

1. โลหิตวตฺถํ เห็นซ่ึงคนมีผานุงผาหมอันแดงดังโลหิต อาคตํ 
มาแลวทางประตูหนาตาง หรือโดยชองหลังคาก็ดี ปุริสํ จ อน่ึงเห็นเปน
บุรุษแลวกลับกลายเปนสตรีๆ กลับกลายเปนบุรุษมากวักมือชักชวนรอง
เรียก สุนฺทรวาจาย ดวยวาจาอันสุนทรออนหวาน อยมฺป อาการนี้ทาน
กลาววา นักการคือพระยามัจจุราชสําแดงใหรู ไขนั้นจะถึงมรณะเปนแท 
บมิไดแปรผันเลย 

2. รสฺจ นปฺปชานาติ อน่ึง คนไขน้ันบมิรูอยูซ่ึงรสอัน
เปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดรอนดวยชิวหาประสาทของอาตมาก็ดี ผสฺสนปฺปชา
นาติ บมิรูอยูซ่ึงผัสสอุนรอนเย็นกายดวยกายประสาทของอาตมาก็ดี อถ
วา ฟนแหงคอแหง ณ กาลใด อยมฺป แมอาการนี้ทานกลาววา ผูไขน้ันจะ
มรณะในสองวันเปนแท 

3. คนฺธฺจ นปฺปชานาติ อน่ึง คนไขน้ัน บมิรูอยูซ่ึงกลิ่นอันหอม
เหม็นตางๆ ดวยฆานประสาทของอาตมา และหายใจเขานอยออกมาก 
และหายใจเขามากออกนอย บมิสมํ่าเสมอกันก็ดี อถวา อีกปรการหนึ่ง 
ทานใหผูไขน้ันเอานิ้วชี้กดหัวตาขางขวาดู ถาแลมิเห็นห่ิงหอยตาในการ
ใด คือเพลิงธาตของผูน้ันขาดสูญไปเสียแลว อยมฺป แมอาการอันที่ทาน
กลาววา ผูไขน้ันจะมรณะในสามวันเปนเที่ยงแท 

4. ตสฺส จ องคชาตํ อน่ึงองคชาติของผูไขน้ันหดเสีย จะปสสาวะ
ก็มิโชนออกคือปถวีธาตุของผูน้ันขาดสูญไป อยมฺป แมอาการอันนี้ทาน
กลาววา ผูไขน้ันมรณะในหาวันเปนเที่ยงแทแล 

5. โส จ คิลาโน อน่ึงใหคนไขน้ันหลับตาซายลืมตาขวาลืมตาดู
ปลายจมูกของอาตมาเอง สเจ ถาวาเห็นสีดําแดงไซรทานวาจะเปนไข



๑๙๕ 

หนักมาก ถามิไดเห็นปลายจมูกอาตมาเองไซร อยมฺป แมอาการอันนี้
ทานกลาววา ผูไขน้ันจะมรณะในเจ็ดวันเปนเที่ยงแทแล 

6. โส จ คิลาโน ใหคนไขน้ันยกมือขึ้นหวางคิ้วของอาตมาเอง
แลวชอนตาดูขอมือของตนเองทั้งสองตา ผิเห็นคอดเรียวอยูเปนปกติ
ทานวาบมิเปนไร ผิวาขาดออกไปจากกันทานวาจะมรณะในเจ็ดวัน ถา
แลขอมือน้ันใหญโตเทาเทา อยมฺป แมอาการอันนี้ทานกลาววา ผูไขน้ัน
จะมรณะในสิบหาวันเปนเที่ยงแทแล 

เม่ือหมอเถาทองคัมภีรมรณะญาณสูตรจบลง วงสนทนาเงียบ
กริบ แตภายในหัวใจของทุกคนอึงคนึง หมอเส็งตกใจเหมือนถูกผีหลอก
กลางวัน เพราะนึกไมถึงวาหมอเถาเงอะงะโงๆ จะปราดเปรื่องถึงเพียงนี้ 
คิดแลวอายแทบแทรกแผนดินหนี ครูสมศักดิ์และครูกอนมีความรูสึก
เหมือนกําลังดูมวย และเม่ือเพ่ือนของตนตอยหมัดเด็ดไดก็ดีใจ เผลอตัว
ตบมือกันทั้งคูกราวใหญ จนหลวงตาตองขยิบตาหาม 

หลวงตาชื้นพยายามซอนความดีใจไว แตก็ไมวายยิ้มนอยยิ้ม
ใหญเม่ือเห็นหมอเส็งวางหนาไมถูก ก็จําเปนตองยุติเร่ืองราวเสียโดย
เปลี่ยนมาพูดถึงเรื่องธุระที่มา 

“หมอเส็ง ขอวันเดือนปเด็กที่จะตั้งชื่อเถอะ เด๋ียวจะมีเวลาไมพอ
จะตองไปสวดมนต” 

หมอเส็งดีใจที่มีทางออก จึงรีบสงกระดาษที่จดวันเดือนปและ
เวลาเกิดให หลวงตารับมาวางดาวเฉลิมรูปดวงชะตาขึ้นในกระดาน 

หมอเถา, ครูกอน, ครูสมศักดิ์คอยๆ กระเถิบเขามาใกลเพ่ือจะ
ไดดูดวงไดถนัด หมอเส็งพอรูอยูบางก็กระเถิบเขามาเชนกัน หลวงตา
ตรวจดูดวงอยูครูหน่ึงก็เงยดูหนาหมอเส็งโดยไมมีใครเดาใจหลวงตาออก 

หมอเส็งเปนคนปากเบา อดพูดอวดรูมิได     “ตามธรรมดาหลัก 



๑๙๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๗ 

การตั้งชื่อดวยทักษา เด็กชายก็ตองใชอักษรวรรคเดชครับ 
หลวงตาชื้นผูแตกฉานในวิชาโหราศาสตรมองหมอเส็งอยางไมมี

ฉันทาคติ ทานเปรยขึ้นตั้งใจจะสอนศิษยมากกวาสอนหมอเส็ง 
“การตั้งชื่อโดยใชัทักษาเปนหลักนะถูก แตภูมิทักษานั้นยอมมี

ดาวประจําภูมิอยู ระบบทักษามีหนาที่กําหนดความหมายชั่วดีใหแกดาว
ประจําภูมิ ฉะนั้นการใชทักษาก็คือใชดาวนั่นเอง เพราะฉะนั้นจึงตองดู
ดาวในดวงชะตาเปนหลัก เด็กเกิดวันจันทร เดชก็คือพุธ เม่ือพุธครองอยู
ราศีธนูเปนประก็เทากับวาเสื่อมสิ้นกําลังเสียแลว เหมือนประทีปสิ้นเชื้อ 
จะมีประโยชนอะไรกับแสงสวาง” 

หมอเส็งแจงใจในความรักของหลวงตาจึงไมกลาโตแยง แตก็อด
แสดงความเห็นตอไปอีกไมได “ง้ันก็ควรเอาศรีซีขอรับ ชีวิตจะไดม่ังมี
ทรัพยสิน คนเราถาไมไดเกียรติไมไดยศศักดิ์ก็ตองเอาเงินไวกอน” 

“หมอเส็งนะดูดวงใหดีเสียกอน” หลวงตาชี้ดาวในดวง “ศรีก็คือ
เสารน้ันเปนอยางไร เสารไดตําแหนงมหาจักรก็จริง แตตกอริแกลัคนา
เปนศัตรูกับตนไปเสียแลว ยังจะคิดพึ่งศัตรูเขาใหคุณหรือ”  

หมอเส็งถูกขัดคอถึงสองครั้งสองหน ก็เลยน่ิงคอแข็ง เพราะ   
หมดเดชหมดศรีที่เคยตั้งชื่อเด็กหากินมานักตอนักก็เลยหมดปญญาจะคิด 

ครูสมศักดิ์เอียงหนาเขาไปใกลกระดานโหรพึมพํา “เหลืออีก  
ตัวเดียวมนตรีคือศุกร แตศุกรก็เปนประในราศีพิจิกเสียอีก แลวจะตั้งกัน
อยางไรขอรับหลวงตา” 

หลวงตายิ้ม “มันตองตั้งไดแน และตั้งใหดีเดนเสียดวย” 
ครูกอนชอบเลนทักษา จึงแยมความคิดของตัวเองวิจารณ “มีแต

พฤหัสเทานั้นเปนเกษตรกุมลัคนาอยู แตก็เปนมูละมิไดใหคุณแกชีวิต
การกาวหนาของเจาชะตามากนัก” 



๑๙๘ 

หมอเถาคิดชากวาเพื่อนจึงตองเปนคนสุดทาย “ครั้นจะเอา
อังคารซึ่งเปนเกษตร ก็เปนอายุไปเสีย และวินาสนแกลัคนาหมดกัน” 

หลวงตาหัวรอชอบใจลูกศิษยที่พูดเองเออเองเสร็จ “ไลดาวไป  
ทีละดวง จนครบทุกราศีแหละวะ มันตองถูกเขาซักดวงจนได การตั้งชื่อ
โดยใชทักษาอยางเดียวโดยมิไดดูดวงในชะตามันจึงมีผลบางไรผลบาง
เพราะเหตุน้ี” 

สองหมอสองครูรวมเปน 4 คน มองหนาหลวงตา เดาใจทาน  
ไมถูกวาจะตั้งชื่ออยางไร เพราะดาวที่ใหคุณก็เสื่อมสูญสิ้นอํานาจหมด 

หลวงตาชื้นเดาใจลูกศิษยไดทุกคน จึงชี้ดวงในกระดานใหดู 
“มันตองดูเสียกอนวาดวงชะตาเขาอะไรมันเปนคุณอะไรมันเปน

โทษ เพราะชีวิตเขาจะเปนไปตามอํานาจดวงดาวสงผล ดวงเด็กคนนี้
กาฬกิณีกุมลัคนาแนอยูไมนาหวั่นแกรงมันหรอกหรือ มัวแตเที่ยวหาเดช
, ศรี, มนตรี ซ่ึงอยูหางตัวทั้งน้ัน” 

เสียงรอง “ออ...”  แตดังกระหึ่มเพราะครางพรอมกันทีเดียว          
ทั้ง 4 คน 

หลวงตาเห็นศิษยน่ังน่ิงทําตาแปวอยูก็รูวาสิ้นคิดไปตามๆกัน  
จึงอธิบายตอ “กาฬกิณีกุมลัคน เหมือนเอาผูรายเขาไวในบาน มันตอง
หาคนเกงปราบใหหมดฤทธิ์เสียกอนชีวิตเขาจึงจะเอาดีได” 

หมอเถาปญญาแลนขึ้นมาทันที ตามคําอธิบายของหลวงตาจึง
พูดดวยเหตุผลประสาหมอ “จริงคะรับ เหมือนคนปวยดวยโรครายแรง 
มัวแตใหกินของดีๆ บํารุงทาเดียว ไมใชยารักษาโรครายใหสงบเสียกอน
มันก็ตองตายแนๆ 

ครูสมศักดิ์อดสัพยอกเลนไมได “บะ วันนี้ตับแรงมันออกฤทธิ์
ใหญ หมอเถาเกงเปนพระเอกไปเลย” 



๑๙๙ 

ครูกอนไดยินชื่อตัวแรงทําทาพะอืดพะอม ทองไสปนปวนจน
ตองรีบยกมือหามไมใหพูดอีก 

หมอเส็งละพยศความเกงลงไปแยะ ยกมือไหวหลวงตา “ผม
ขอทานปญญาของหลวงตา ควรจะใชดาวอะไรตั้งชื่อขอรับ จึงจะได
อยางหลวงตาวา” 

หลวงตาชี้โครมลงบนกระดาน “เอาอังคารตัวอายุน่ันแหละตั้งชื่อให” 
หมอเส็งก็คือหมอเส็งเผลอตัวอดคานไมได “อังคารเปนเกษตร

แข็งแรงก็จริงแตเปนวินาสนนะขอรับ” 
“เออนั่นแหละตัวสําคัญนักละ” หลวงตายืนยันม่ันคง “อาตมา  

ตั้งใหอยางนี้จะเอาหรือไมเอาละ ถาไมเอาก็ไปตั้งเอาเอง” 
“เอาซีขอรับ โธ” หมอเส็งถูกทั้งสับทั้งโขกรองอุทธรณ “ผมอยาก

ขอความกรุณาไดคําอธิบายเทานั้น ไปวันขางหนามีนักโหราศาสตรอ่ืนๆ 
เขาตําหนิ ผมจะไดมีเหตุผลเถียงเขาได” 

หลวงตาใจออนจึงยอมอธิบาย 
“อันวาทักษานั้นเขาเลนกันอยูหลายระบบ ระบบหนึ่งใชวันเกิด  

ก็มี ปเกิดก็ได หรือใชการกําเนิดเปนบุตรคนที่เทาใดเปนที่ตั้ง เรียกวา 
“ทักษานามกําเนิด” เพราะถือเอาการกําเนิดมาโดยธรรมชาติ  ซ่ึง     
เจาชะตามิอาจเลือกเปนเองได อีกระบบหนึ่งใชนามอันถูกเรียกขานเปน
ที่ตั้ง เรียกวา “ทักษานามอันเกิดแตกรรม” คือการเกิดของชื่อโดยกรรม
อันเปนการกระทําของมนุษยแตงตั้งใหเกิดขึ้น” 

หลวงตาชื้นหยุดพักหายใจ เพราะพูดติดตอกันยืดยาว เม่ือจุด
บุหร่ีสูบแลว   หลวงตาก็อธิบายตอนสําคัญ 

“เม่ือถือเอาวันเกิด คือ วันจันทร นับตามภูมิทักษา อาทิตยก็คือ
กาฬิณีซ่ึงกุมลัคนาอยู เพราะฉะนั้นจึงตองแกไขโดยตั้งชื่อดวยอักษร



๒๐๐ 

วรรคอังคาร เม่ือนับตามภูมิทักษา พฤหัสก็คือศรี ซ่ึงเปนทั้งตนุลัคนและ
เปนเกษตรอยูเรือนตนเอง และรวมราศีดวยกาฬกิณี ฉะน้ันจึงเทากับทั้ง
กาฬกิณี และศรีกุมลัคนอยูดวยกัน  แตศักดิ์ของพฤหัสซึ่งเปนศรีดีกวา
เพราะเปนเจาเรือนเจาของบาน ก็ยอมจะควบคุมกาฬกิณีคืออาทิตย   
ซ่ึงอาศัยอยูไวได ทั้งอาทิตยและพฤหัสเปนคูมิตรกัน กาฬกิณีจึงมิอาจ
หักลางพฤหัสได      ดังน้ีจึงเรียกวาการแกไขดวงชะตาของเขาจากราย   
เปนดีดวยการตั้งชื่อ จงจําไวใหดีเถิด 

หมอเส็งแมเปนคนมีปมเขื่อง ก็ไมวายยกมือไหวขอบพระคุณ
หลวงตาที่ใหทานวิชา ครูกอนและหมอเถานั้นเปนศิษยที่ถูกสั่งสอน
อบรมจากหลวงตามาตั้งแตตน จึงเพียงแตเคารพวาเปนวิชาอาจารยให
แตครูสมศักดิ์น้ันรูมามาก เห็นมามากจึงรูวาวิชาของหลวงตานั้นเปน   
สิ่งมีคาอันเลิศล้ําโดยไมมีใครเหมือน ดีใจที่ไดความรูจนขนลุกซาเพราะ
ความปติ กมลงกราบแลวกราบอีก 

“อยางลืมนะหมอเส็ง เอาอักษรวรรคอังคารใชตัวอักษร จ ฉ ช ซ 
ญ นําหนาชื่อ สวนชื่อจะตั้งวากระไรสุดแตใจพอแมเขาจะตั้งใหคลองจอง
กับเขาตามใจชอบ” หลวงตาย้ําทบทวนกันลืม และบอกขอตัวเพราะ   
จะไดเวลาเตรียมตัวไปสวดมนตแลว 

หมอเส็งไมกลาเซาซี้ตองจําใจกราบบอกลาหลวงตาและคณะ
ที่มาดวยก็เลยตองบอกลากลับไปดวยเชนกัน   และสิ่งที่ไมมีใครคิดวา
จะเปนไปไดก็คือ  

หมอเส็งยกมือไหวหมอเถา “ลากอนนะหมอเถา เอาไววางไข  
จะหาโอกาสลงมาคุยดวยอีก” 

หมอเถาตกใจเหมือนถูกผีหลอก ยกมือกับไหวประหลกๆทวม
หัวเงอะงะ รับคําวา คะรับ คะรับ คะรับ จนหมอเส็งลงจากกุฏิไป 



๒๐๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดคราสในดวงชะตา 
วันนักขัดตฤกษ  

นักเรียนไมตองไปโรงเรียน ขาราชการไมตองไปทํางาน ชีวิต
ชุมชนในจังหวัดเล็กๆจึงดูเหมือนจะพลอยหยุดพักผอนในวันนี้ไปดวย  
แมแตดินฟาอากาศก็สงบและออยอ่ิงเหมือนคนเกียจคราน 

กระทั่งเวลาสายเลยเพล บานเรือนเงียบสงบแตในวัดกลับคึกคัก
ดวยผูคนมาทําบุญเพ่ือหวังความสุขในพลานิสงส โดยเฉพาะบนกุฏิ
หลวงตาชื้น มีแขกทั้งชายหญิงคับคั่งมากหนาหลายตา มีคุณนายเฮี๊ยะ
ปากน้ํากรดกับแมบุษบา(ฮวย) ลูกสาว  และคุณนายทรัพยเศรษฐีนี
แหวนเพชร แมยายทิดจวงกับแมศรีลูกสาวและลูกเขยมากันพรอม  แขก
ประจําที่ไมตองนับเขาบัญชี คือ หมอเถา ครูกอน ครูสมศักดิ์ ตางคน
ตางมีความตั้งใจตรงกันคือจะถวายภัตตาหารเพลแดหลวงตาชื้น  แต
เม่ือมากเจาภาพก็มากกับขาวคาวหวาน     จึงเลยนิมนตพระองคอ่ืน
จากกุฏิใกลเคียงรวมฉันเพลดวย รวมเปน 5 องค บนหอฉัน 



๒๐๒ 

กระทั่งพระฉันอาหารคาวเสร็จสํารับกับขาวพรองไปแทบทุกสิ่ง 
เจาของตางปลื้มใจนักหนา ลูกศิษยพระที่ตามอาจารยมาก็คลานเขามา
ลําเลียงอาหารออกไปเพื่อตั้งวงกินกันตางหากทางระเบียงกุฏิ โดยมี  
เณรชั้วเปนหัวหนากํากับการ 

ของหวานลําเลียงเขามาประเคนแทนคุณนายทรัพยเจาภาพที่
ถวายของหวานดวยทุเรียนเน้ือเหลืองอรามจานใหญจนคุณนายเฮ๊ียะอด
หม่ันไสไมได  ยิ่งนิ้วของคุณนายที่ชี้เชิญพระฉันเปนนิ้วที่ประดับดวย
แหวนเพชรเม็ดใหญถึง 3 วง  สงแสงวูบวาบบาดตาบาดใจคุณนายเฮ๊ียะ
ใหหม่ันไสยิ่งขึ้นไปอีก 

 

หมอเถา ครูกอน ครูสมศักดิ์  ถือตัววาตนมีศักดิ์เปนศิษยหลวง
ตา เหมือนศิษยวัดจึงไปตั้งวงคุยกันอยูหางๆ และทิดจวงก็ตามมารวมวง
ดวย   เสียงคุยกันนั้นเบาๆซุบซิบกันก็จริง  แตตอนสําคัญเสียหัวเราะดัง
เต็มเสียง จนหลวงตาตองเหลียวสบตาลูกศิษยบอยครั้ง 

พอพระฉันของคาวหวานเสร็จ เณรชั้วหัวหนาศิษยพระก็เขา
ลําเลียงจานของหวานทั้งขนมสัมสูกออกจากวง      และจานสุดทายเณรชั้ว
เปนคนถือเองคือจานทุเรียนที่ยังเหลือ 3 พู 

สงฆฉันเสร็จก็จัดจีวรใหเขาที่ เปนระเบียบเรียบรอย รอให
เจาภาพคือคุณนายทรัพยและคุณนายเฮี๊ยะเตรียมตรวจน้ํา  หลวงตาชื้น
เปนภิกษุมีอาวุดสกวา ก็เริ่มอนุโมทนาคถา  “ยะถา วาริวะหา ปูราปะริ 
ปูเรนติ” จนกระทั่งถึงรับสัพพีติโยพรอมกัน พอถึงบทสุดทายใหศีลใหพร
ดวยบทมงคลจักรวาฬนอย จบลงดวย “สทาโสตถิ ภวันตุ-เตฯ” 

คดีอุกฉกรรจก็เกิดขึ้น เสียงดึงดังโครมครามเสียงตะโกนรอง
เอะอะไมยอม…ไมยอมจากทางระเบียงที่ตั้งสํารับใหเด็กศิษยพระที่มาฉัน 



๒๐๓ 

ทั้งพระทั่งฆราวาสลุกขึ้นชะเงอดู  ตกอกตกใจ ก็เห็นคนสองคน
ปล้ํากันอุตลุด คนหนึ่งคือเณรชั้วถูกปล้ําฟดเหวี่ยงจนอังสะปลิววอน    
เจาคนปล้ําชื่อเจาดําศิษยของสมุหแจงที่มาฉันดวย ทั้งออกแรงปล้ําและ
ตะโกนสุดเสียงโมโห “ไมยอม…ไมยอม” 

หมอเถา ครูกอน ครูสมศักดิ์ รีบวิ่งเขาหามแยกออกจากกัน  
หมอเถากอดเณรขั้วไว ครูกอนล็อคคอเจาดําไวแนน เพราะเจาหมอนี่  
ยังด้ินรนกําลังโมโหจะไมยอมหยุดทาเดียว 

หลวงตาทั้งโกรธทั้งสงสัยวามันเรื่องอะไรกัน หนาทานบั้งตะโกน
สั่ง  “เอาตัวมานี่ทั้งคู  เจาตัวดี” 

ทั้งเณรชั้วและเจาดํามานั่งพับเพียบเรียบรอยตอหนาหลวงตา 
ยังเหนื่อย จนหอบอกกระเพื่อมทั้งคู  สมุหแจงอาจารยของเจาดําทั้งโกรธ
และขายหนาที่ลุกศิษยมากอเหตุในกุฏิหลวงตาจึงตวาดถามเสียงเขียว 

“มันเรื่องอะไรกันเจาดํา ถึงอาละวาดทํารายเณรชั้วตอหนาตอตา
ขาแทๆ” 

เจาดําตอบอาจารยทันที  “ผมไมไดอาละวาด ผมจะคนตัวเณรชั้ว 
เณรกลับตอยผมกอน ก็เลยปล้ํากัน” 

สมุหแจงรองอาว เหลียวมองหนาหลวงตา เหมือนจะฟองเณรชั้ว
ในที แตหลวงตาไมทันถามเณรชั้วก็รีบแกขอหากอน 

“ผมไมไดตอย เจาดําเขามาจี้บั้นเอว จ้ักจ้ีก็เอามือผลักหนาออกไป” 
เจาดํายันอาอีก “มือผลักหนาทําไมตองกําหมัดผลักดวยละ” 
เณรก็อางเหตุผล  “ก็กําลังตกใจ จ้ักกะจี้ ใครจะรูวะวามือมันแบ

หรือมันกํา” 
หลวงตาชั้นสงสัยคําเจาดําจึงถามย้ําใหรูแน “เจาดําเอ็งวาคน

เณรชั้ว  คนอะไรกัน” 



๒๐๔ 

“เณรชั้วขโมยขอรับหลวงตา”  เจาดําแจงขอหาทันที เพ่ือนๆ  
เจาดํายกจานทุเรียนที่เหลือมาวางตอหนาเปนพยานหลักฐาน และไม
ตองมีใครซักมันอธิบายเสร็จ  “เณรชั้วขโมยทุเรียนที่เหลือจากพระฉัน 
เม่ือตอนกอนยกจานผมนับไวมี 3 พู  พอเณรยกไปถึงระเบียงเหลือ 2 พู 
ผมเดินตามหลังคุมไปติดๆทีเดียว ตองซอนไวในตัวแน” 

“เกิดโจทกขึ้นมา เณรชั้วก็ตองเปนจําเลยแกคดีเขาละ”  สมุหแจง 
ยังจําความเกาที่เณรชั้วเคยยุเด็กชาวบานขโมยมะมวงตนขางกุฏิของตน
จนหมดตน ยังเจ็บใจมาจนทุกวันน้ี จึงไดทีตั้งรูปคดีแกเผ็ด  “ตองอทินนา
เสียดวยขอรับหลวงตา” 

หลวงตาชื้นทั้งโกรธทั้งอาย ที่เณรชั้วเสียทาเขา ทานก็รูความนัย
อยู จึงพูดประชดดวยอารมณโมโห        

“ถาขโมยเขาจริงก็ตองสึก” 
เณรชั้วน่ังหนาซีดเหงื่อแตก เพราะเจาดําโจทกยังยืนคําเดิม 
“ลองคนตัวดูซีครับ ตองมีแนๆ” 
หลวงตาจนใจหันมาพยักหนากับหมอเถาใหเปนคนคน  หมอเถา

ใจคอไมสบาย เพราะถึงดีชั่วยังไงเณรชั้วก็ศิษยรวมอาจารย แตก็จําใจ
ตองทํา เณรชั้วมิไดครองจีวรคงครองแตอังสะตัวเดียว และแหงเดียวที่
ถูกสงสัยถือกระเปาชายอังสะ  พอลวงก็เจอทะเรียนพูใหญ  ถูกปล้ํา
เกือบเละ จึงลวงของกลางออกมาวางตอหนา 

เจาดํายิ้มอยางผูชนะ  แตคนอ่ืนๆเงียบงันตกตะลึงน่ิง  สมุหแจง
ยิ้มอยูในหนาสมใจคิด  พระองคอ่ืนไมกลาออกความเห็น  หลวงตาชื้น
แทบจะลุกขึ้นควาสายระเดียงหวดหลังเณรชั้ว เพราะความอายที่ลูกศษิย
ตนกลายเปนโจร 

“วายังไงเจาเณรชั้ว จะแกตัววายังไงอีก”  หลวงตาถามเสียงแคนๆ 



๒๐๕ 

เณรชั้วหนาซีดจนเปนสีขาวแก  อารมณเด็กจึงแกตัวไปนํ้าขุนๆ 
เพราะกลัวถูกสึก  “มันคงจะกลิ้งตกจากจานลงกระเปาไปเองกระมัง
ขอรับ  ไมรูตัวเลย” 

หลวงตาชื้นยิ่งโกรธจัด  ที่เณรชั้วแกตัวไปขางๆคูๆจึงชี้หนา 
“เจาเณรชั้ว เราเปนลูกผูชายผิดก็ยอมรับผิดเสียงตรงๆเสียศีลแลว แต
อยาใหมันเสียศักดิ์ซีวะ” 

เณรชั้วรองไห นํ้าตาไหลพรากกัดฟนตอบ  “ผมหยิบใสกระเปา
เองขอรับหลวงตา” 

หลวงตาชื้นเบือนหนาหนีไมอยากมองน้ําตาเณรหลานชาย  หมอ
เถา ครูกอน ครูสมศักดิ์ สงสารเณรชั้วใจจะขาดเพราะคิดวาตองถูกสึกแน 

สมุหแจงสีหนาดูพออกพอใจ  และไมมีใครเดาใจทานออกวามี
เลศนัยอยางไรเม่ือหันมาบอกหลวงตา 

“หลวงตาครับ ผมขออยาใหถึงกับตองสึกเลย ถึงแมจะผิดโทษ
สถานหนักก็เถอะ” 

หลวงตาฟงออกวาผูพูดเจตนาจะย้ําคําของทานเมื่อสักครูน้ี เม่ือ
ลั่นปากแลวก็ตองรักษาสัตย 

“เม่ือตองอทินนาขโมยเขา ผิดทั้งทางโลกทางธรรม ตองสึกแน
บวชใหเปอนสกปรกผาเหลืองทําไม เขามานี่ใกลๆหนอย” 

เณรชั้วปลอยโฮออกมาเต็มเสียง ตามประสาเด็ก หมอเถาเปน
คนใจออน จึงพลอยสะอ้ืนฮักตามไปดวย พอหลวงตาควาอังสะเณร   
หมอเถารูสึกเหมือนมีอะไรดลใจ ยกมือไหวทวมหัว รองสุดเสียง 

“อยาเพิ่งขอรับหลวงตา เณรชั้วไมไดเปนขโมยแน ขออายเถา
พูดม่ัง เณรถูกใสความ” 

สมุหแจงหันมาหวัเราะเยาะ     “หมอเถาแกพูดอยางคนโงหรือ 



๒๐๖ 

คนบากันแน ของกลางก็คนไดในตัว ทั้งรับสารภาพดวย ตอใหพระอินทร
เหาะมาเขียวๆมาบอกวาไมไดขโมยก็ไมมีใครเขาเชื่อ” 

หมอเถาถูกสบประมาทฉุนกึกขึ้นหนา  พนมมือไหวสมุหแจง
ประชด  “อายเถานะมันโง ใครๆเขาก็รูแลว แตคนฉลาดที่แกลงโงหวัง
สึกเณรทั้งองค เพ่ือแกแคนนะแหละจะตกนรก” 

สมุหแจงชักรอนตัว  “เอ หมอเถาพูดพิกล  หลวงตาทานลงโทษ
สึกของทานเองตางหาก” 

“ก็ทานสมุหเปนโจทกแจงอทินนาไมใชเรอะ จําเลยก็ยังไมทันแก
คดี จะตัดสินรวบรัดเชนนี้ไมยุติธรรมคะรับ” 

หลวงตากําลังอารมณเสียหันมาตวาดฉุนเฉียว  “หมอเถาไมได
ยินเรื่องวาเณรชั้วมันรับตลอดขอหา แลวจะไมผิดยังไง” 

หมอเถาพนมมือแตเกรงๆ  “เณรชั้วเปนเด็กก็รับความจริงตาม
ประสาเด็กแตความจริงนั้นอาจไมผิดอทินนา หรือลักทรัพยก็ไดคะรับ  
ผมขอความยุติธรรมเปนที่พ่ึง” 

หลวงตาไดสติชักสะกิดใจคําหมอเถาทั้งดูทีทาหมอเถามั่นอก
ม่ันใจอยูจึงถามวา  “แลวจะใหทํายังไงมันถึงจะยุติธรรมละ” 

หมอเถาชี้ตัวทานสมุหแจง  “ใหทานสมุหเปนอัยการกลาวโทษ
และผมขอเปนทนายจําเลยแกขอหา และหลวงตาเปนผูพิพากษา” 

“จะตั้งศาลบนกุฏิก็เอาวะ”  หลวงตาตกปากดวย ใจจริงน้ัน
สงสารเณรชั้วอยูมาก เพราะเปนหลานแทๆ 

สมุหแจงอดกระแหนะกระแหนหมอเถาไมได  “ออ เปนหมอยา
แลวก็มาหัดเปนหมอดู  มาวันนี้จะริเปนหมอความ ชะๆหมอเถา” 

“คะรับ ทานสมุห”  หมอเถายักคิ้วตอบไมเกรงใจและยอนกลับ  
“แตอายจะริเปนหมอเสนหรับจางฝงรูปฝงรอย         หรือเปนหมอหวย 



๒๐๗ 

บอกเบอรนะไมขอเปนแน” 
สมุหแจ งหนาชา   เพราะรู ว าถูกหมอเถาแขวะเอา   แต

จําเปนตองน่ิงเพราะเสียเปรียบ  ครูกอน  ครูสมศักดิ์ และทิศจวงเดาใจ
หมอเถาไมออกวาจะแกคดีอยางไร  และแปลกใจที่วันนี้เจาเกลอทํายัง
กะไมใชหมอเถาคนเกา 

เชนเดียวกับหลวงตาชื้น  ซ่ึงเปนคนโกรธงายหายเร็ว ขณะน้ี
ครุนคิดอยูวาหมอเถาจะออกรูปไหน และนึกขันอารมณพิเรนของศิษย 

“เอาพิจารณาคดีได ทานสมุหวามา” 
สมุหแจงชําเลืองสบตาหมอเถาทนายจําเลย  “ผมขอถือสํานวน

เดิม  จําเลยรับสารภาพเพราะจํานนตอหลักฐาน  ทุเรียนที่คนไดในตัว
ตอหนาศาล จําเลยมีความผิดฐานลักทรัพยไมมีขอสงสัย ไมติดใจซัก
จําเลยอีก” 

ถึงวาระของหมอเถา ซ่ึงทั้งกระแอมกระไอ ยึดอก วางมาด
ทนายและหันมาทางคุณนายทรัพย 

“คุณนายคะรับ  ทุเรียนของคุณนายนํามาถวายพระนั้น  เม่ือ
พระฉันแลวเหลือ ยังคิดวาจะเก็บกลับคืนไปบานหรือเปลา” 

คุณนายทรัพยตอบทันที ไมตองคิด  “ของทําบุญถวายพระ 
ไมใชของไหวเจานี่จะ  ถวายทานแลวก็ยอมสละแลว หวังแตกุศลเปนที่ตั้ง” 

หมอเถายิ้มกริ่มอยูในหนา พนมมือไหวพระสงฆที่ยังนั่งอยูครบ
ถามวา  “พระคุณเจาทั้ง 5 องค ละคะรับ คุณนายถวายทานแลว ทานก็
ฉันแลว ยังคิดจะเก็บสวนที่เหลือไวฉันในม้ืออ่ืนอีกหรอืเปลา” 

สมุหแจงคูคารม  ก็ตอบแทนพระอื่นๆ  “ของรับประเคนแลว 
ยอมเก็บไวฉันในมื้ออ่ืนขามคืนมิได  หมอเถาก็นาจะรูจะมาลอหลอก
ถามพระเพื่ออะไรกัน” 



๒๐๘ 

หมอเถาเหลียวไปรอบๆ มองหนาทุกๆคนและถามหนักแนน  
“ยังมีใคร คิดจะยึดถือวาตนเปนเจาของทุเรียน ที่เหลืออยูน้ีบางไม” 

ไมมีใครตอบ  หมอเถาจึงพนมมือไปทางหลวงตา  “ผมขอแถลง
เปนขอสุดทายเพื่อปดคดีเลยคะรับ” 

หลวงตายิ้มหายโมโห  เดาความคิดของเจาศิษยทึ่มๆที่บางครั้ง
ก็โงเกินไป  บางครั้งก็ฉลาดเกินไปจึงพยักหนาอนุญาต 

 

หมอเถาก็เริ่มสาธก  “ทุเรียนจานน้ีหัศเดิมเริ่มแรกเปนของ
คุณนายทรัพย  เม่ือถวายพระแลวก็สละสิทธิ์เจาของไป  พระเม่ือทานฉัน
ตามเจตนาของผูถวายแลวก็มิไดยึดถือเปนเจาของไว  เพราะสงฆยอม
ไมยึดถือสิ่งใดเปนสมบัติของตน  นอกจากอัฐบริขารแปดอยางอันจําเปน 
ฉะน้ันก็ยอมประจักษวาทุเรียนจานนี้เปนทรัพยอรทานไมมีเจาของแลว  
พระราชกําหนดกฎหมายทานวา “ผูใดเอาทรัพยของผูอ่ืนไปเปนของ
ตนโดยทุจริต  ผูน้ันทําความผิดฐานลักทรัพย  ก็เม่ือทุเรียนจานนั้น
ไมมีเจาของก็คือมิไดเปนของผูอ่ืนผูใด  การที่เณรชั้วยึดเอาเปนของตน 
1 พู  ก็มิไดมีเถยจิต เปนทุจริต  เพราะถือวาตนยกเอาไปครอบครองอยู
ยอมเปนของตน  ยอมไมเปนโจร  ไมผิดฐานลักทรัพย  สวนบทพระวินัย
เรื่องอทินนาผมไมรู   รูแตวาภิกษุยอมยึดถือผาหออศุภะอันเขาละแลว
มาเย็บยอมเปนสบงจีวรครองไดไมผิด  หลวงตาโปรดตัดสินยกฟอง
ปลอยตัวจําเลยพนขอหาเถอะ คะรับ”   

สมุหแจงผิดหวังน่ังหนางอ ครูกอน ครูสมศักดิ์และทิดจวงกลั้น
หัวเราะไวจนคอโปง  ไมปลอยกากออกมาก็บุญแลว  พระอ่ืนๆน้ันยิ้มใน
อุบายและคารมของหมอเถา  ครอบครัวคุณนายทรัพยและคุณนายเฮ้ียะ
ก็พลอยยิ้มเห็นดวยกับหมอเถาทุกคน 



๒๐๙ 

หลวงตาชื้นยิ้มพราย  พออกพอใจเหลียวดูสีหนาทุกคนก็ดูจะ
เห็นดวยกับหมอเถา เวนแตเจาดําคนเดียวเอาแตน่ังจองจานทุเรียนของ
กลางทาเดียว ไมสนใจอะไรทั้งหมด  ทานจึงเอยขึ้นทามกลางคน
ทั้งหลายวา  

“เณรชั้วเปนหลานของฉัน ยอมเปนการไมยุติธรรมที่ฉันจะ
ตัดสิน ขอตั้งพระสามองคที่อยูน้ีเปนคณะลูกขุนตัดสินแทน  ทานสมุห
เปนอัยการก็ไมควรเกี่ยวของดวย” 

พระทั้งสามองคกลาวพรอมกันยังกับตอนสวดยะถาสัพพีเม่ือครู
วา  “หมอเถากลาวสมควรแลว  เณรชั้วไมมีความผิดฐานอทินนา” 

หมอเถา ครูกอน ครูสมศักดิ์ และทิดจวงยกมือทวมหัว  “สาธุ”   
หลวงตาถือโอกาสขับเณรชั้ว “เอาหมดเรื่องแลว เจาเณรตัวดี เม่ือพนผิด
ก็ไปไดแลว” 

เณรชั้วก็คือยอดเณร ลุกขึ้นจากหอฉัน แตไมลุกขึ้นเปลา ควา
จานทุเรียนของกลางติดมือไปเสียดวย ตอหนาตอตาเจาดําคูวิวาทที่มอง
ตามตาละหอยไปจนลับตา 

ครูกอน ครูสมศักดิ์ ทิดจวง กลั้นตอไปไมไหวปลอยกากๆ
ออกมาเต็มเสียง  หัวรอกันทองคัดทองแข็ง  ทําใหคนอ่ืนๆพลอยหัวรอ
ตามไปดวยเพราะอดขันไมได  แมแตสมุหแจงก็ยังตองยิ้ม 

บนกุฏิเงียบเสียงวุนวายลง  เพราะแขกลากลับและพระก็คืนสู
กุฏิแลว  จึงเหลือแตหลวงตาและคณะลูกศิษย และทิดจวงซึ่งขออนุญาต
เมีย อยูคุยกับหลวงตากอน  และไดหมอเถาครูกอนเพ่ือนเกาที่ถูกคอกัน
มา ทั้งคุยและสัพยอกเปนที่ครึกครื้นเฮฮา 

คุยกันไปหลายตอหลายเรื่องในที่สุดก็วนมาเรื่องโหราศาสตร
เพราะครูสมศักดิ์ปรารภขึ้นกอน 



๒๑๐ 

“ผมทั้งเรียนทั้งเลนโหราศาสตรมาก็หลายป แตละอาจารยก็มีวิธี
พยากรณตามมติของตน ซ่ึงแตกตางกันจนหาขอยุติมิได  ยิ่งนักเลน
ใหมๆมีภูมิปญญานอยเกินกวาจะหาเหตุผลตัดสินไดวิธีใดถูกใดผิดและ
ควรยึดถือแบบใด” 

หลวงตาชื้นหัวเราะตอบงายๆ  “เม่ือยึดถือไมไดก็อยาไปยึดถือ
มัน เหตุผลก็ไมตองหามันใหยุงสมอง” 

ครูสมศักดิ์มองหนาหมอเถา  หมอเถามองหนาครูกอน  ครูกอน
มองหนาหลวงตา  เพราะทายใจทานไมถูกวาทานพุดจริงหรือพูดเลน 

หลวงตาชื้นเดาใจลูกศิษยไดวาไมเขาใจจึงพูดตอ  “วิชา
โหราศาสตรเปนวิชาที่บางครั้งก็ไมตองอาศัยเหตุผล  เชน อาทิตย มี
ความหมายวา แสงสวาง หรือ ความเจริญรุงโรจน ก็ยังพอมองเห็น
เหตุผลได  เพราะอาทิตยคือไฟดวงใหญ  แตความหมายที่แปลวา 
เกียรติ ยศศักดิ์ราชการ ก็จะหาเหตุผลใหตรงความหมายยาก เพราะ
หลักเกณฑโหราศาสตรสวนใหญมาจากประสบการณ  การสังเกตของ
โบราณาจารย  ทานจึงกําหนดไวเหมือนเรียนทางไสยศาสตรและ
คาถาอาคม มัวแตน่ังคิดแปลตัวคาถาก็จะเรียนสําเร็จไดยาก” 

“พูดถึงอาทิตย”  ครูกอนถามขึ้นบาง  “อาจารยบางทานกลาว
เกิดคราสหรืออับแสงก็ดี  ชะตาชีวิตจะขาดความรุงโรจนในเกียรติและ
อํานาจเปนเชนนั้นจริงๆหรือขอรับ” 

“เออ พวกนี้มันชางตั้งปญหาซักถามลอใหไปหักลางหลักเกณฑ
ของผูอ่ืนเขาร่ําไปเปนการไมสมควร”  หลวงตาพูดชาๆตรึกตรองตาม
ประสาภิกษุชรา  “อาตมาคิดอยางพระบานนอก ที่เรียนนอยรูนอย 
เพียงแตพูดตามที่ตัวคิดเห็น  ใหศิษยฟงประดับปญญาไวเปนเหตุผลที่



๒๑๑ 

จะเชื่อถือหรือไมเพียงใด  อาจเปนความโงของอาจารยที่สอนศิษยโง 
เพ่ือชวนกันใหโงมากกวาเกาก็ได” 

หมอเถายิ้มประจบ  “ผมอยากโงคะรับหลวงตา” 
หลวงตาอธิบายตอ “ดาราศาสตรเปนสวนหนึ่งของโหราศาสตร  

แตโหราศาสตรไมใชดาราศาสตร  อยางเชนคนเกิดในขณะที่อาทิตยไมมี
แสงเพราะลับโลกไปแลว  แตก็มีชีวิตรุงโรจน  เชนทานจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชตเกิดเ ม่ือเวลากลางคืนตีหน่ึงสามสิบหานาที  จุดคราสก็
เหมือนกันคือเปนจุดอับแสงชั่วขณะหนึ่ง  โดยถูกดวงจันทรโคจรเขามา
ในวิถีที่บังดวงอาทิตยไดระดับและชวงระยะหางพอเหมาะ ทําใหเกิด  
มืดมัวในเฉพาะพื้นที่บางแหงของโลกมีอาณาบริเวณจํากัด  ถาจะเลน
คราสกับดวงชะตาก็ตองจํากัดเฉพาะสถานที่เกิดที่มีจุดคราสจริงๆ
เทานั้น  เพราะในวันเวลาที่เกิดคราส  สถานที่บางแหงไมมีคราสเลย   
หรือคิดอยางชาวบานก็คือดวงอาทิตยก็ยังเปนดวงอาทิตยที่สวาง แตมี
ดวงจันทรมาบังไดระดับตาเราใหเห็นวามืดมิดเทานั้น  และถาจะถือ
เหตุผลเชนนี้เปนมูลเหตุ  ก็ในฤดูฝนเมฆฝนบังอาทิตย       หรือขณะ
ฝนตกหนักบังแสงอาทิตยเสียก็มิตองถือวาเปนจุดเสื่อมของอาทิตยใน
ดวงชะตาของผูที่ถือกําเนิดมาในเวลานั้นหรือ  ถาเกิดมาหลายสิบป  
ใครเลาจะยังจดจําดินฟาอากาศไวไดบาง” 

หลวงตาพูดติดตอกันยืดยาว  จนตองหยุดพักหายใจเพราะ
เหน่ือยจริงๆ จนหอบจีวรกระเพื่อม  หมอเถาจัดแจงรินน้ําชาประเคน
และจุดบุหร่ีถวายปรนนิบัติอยางรูใจ 

พอทานหายเหนื่อยก็ใหขอคิดเตือนสติศิษยไว  “เราเคยเลน
อยางใดไดผลก็เลนไปทางนั้นกอน  พบมติใหมอยาเพิ่งเชื่อหรือไมเชื่อ 
จงนํามาทดสอบใหเห็นผลมาก ๆ ถามีผลจงรับไวเรียนวิชาทุกอยาง  



๒๑๒ 

อยาทําตนเปนพระภัควัม  ปดทวารทั้งเกาเปนมหาอุด คือ อุดหู อุดตา 
ไมรับฟงรับดูอะไรเลย จะโงจนตาย” 

ครูสมศักดิ์ยังมีปญหาของใจอยูอีกมากจึงเอยถามอีก  “เรื่องทักษา
ก็อีกขอรับ  การนับภูมิจร  เขาภูมิออกภูมิมันมีหลายอยางนักควรจะ
ยึดถือทางใดที่ไดผลขอรับ” 

หลวงตาชื้นอารมณดีเปนพิเศษ  ทานยิ้มๆ  “เอาไววันหลังวางๆ
เถอะครู  อธิบายมากๆนักเดี๋ยวคนอ่ืนเขาจะเรียกวาหลวงตาฝอยนะนา 
และวันนี้ก็บายโขแลว  อยากจะหาเวลาไปเยี่ยมทานเจาอาวาสสักหนอย  
ไดขาววาอาพาธอยู  วันหลังคอยคุยกัน” 

ศิษยทั้ง 4 ก็จําใจตองกราบบอกลาเมื่อถอยลงจากกุฏิพอพน
ประตู  หมอเถาก็พบเณรชั้วยืนแอบตนมะยมคอยอยู  เณรชั้วปรี่เขามา
ใกลยัดเยียดหอกระดาษใหหมอเถาไว 

หมอเถารับไวงงๆไมเขาใจจึงแกออกดู   เปนทุเรียนเม็ดใหญ    
นากิน  “เอะ…อะไรกันเณรชั้ว ของกํานัลอะไรกัน” 

“คาทนายวาความนะซีหมอเถา”  เณรชั้วยักคิ้วตอบแลวก็ผละ
ขึ้นกุฏิไป  ไมรอฟงคําคัดคานของหมอเถา. 



๒๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษาสมเด็จ 
เชาวันน้ีเปนวันวาง ทั้งศิษยทั้งอาจารยจึงชุมนุมกันพรอมหนา

บนกุฏิหลวงตาชื้น หมอเถา ครูกอน ครูสมศักดิ์ ครบองค การสนทนา
กันจึงเปนกันเอง เริ่มเรื่องก็เปนจริงจัง แตพอคุยกันไปหมอเถามักชักใบ
ใหเรือเสียออกนอกเรื่อง กลายเปนเรื่องขบขันขนาดไดฮากัน บางทีถูก
เสริมจนเปนเรื่องสับดน จนหลวงตาตองคอยปรามไว 

เณรชั้วออกมาจากครัว ถือจานและถวยตรงมาที่วงสนทนา พอ
วางใหเห็นกันทุกคนหมอเถาน้ําลายสอเต็มปากถึงขนาดตองกลืนถึงสอง
เอีอกซอน 

“บา..มะยมพริกกะเกลือ นํ้าตาลปบ”  ครูกอนพูดไปกลืนนํ้าลายไป 
“เณรชั้ววันน้ีนารักแท”  หมอเถาเลือกหยิบลูกใหญที่สุดเปลง   

จ้ิมกัดกินกอน กินไปชมไปไมขาดปาก  “เอาไววางๆจะหาเหรียญ
ความชอบติดใหเณรสักอัน” 



๒๑๔ 

เณรชั้วถูกชมยิ้มแยมหนาบาน  “เห็นคุยกันอยูนาน คอคงแหง
จึงเอามาให” 

ครูกอนความคิดเฟองไปตามนิสัย  “มะยมพริกกะเกลือมันตอง
แกลมนํ้าอมฤต ถึงจะเด็ดดวง” 

หลวงตาชื้นไมไดคิดอยางหมอเถา และครูกอน  ทานนิ่งมองดู
จานของแกลมก็รูวาเปนมะยมตนหนากุฏิที่กําลังออกลูกเต็มตน จึงถาม
เณรชั้วเสียงหนักแนน 

“น่ันมันไมใชมะยมหลนเอง กานยังติดขั้วแทบทุกลูก เคยสั่งหาม
แลวไมใหปนเก็บมะยมบนตน ทั้งหามสอยดวย” 

“ผมไมไดละเมิดคําสั่งหลวงตาขอรับ”  เณรชั้วพนมมือตอบยืนยัน 
หลวงตาหนาบึ้งนึกวาเณรแกตัวไปน้ําขุนๆ  “ง้ันลองอธิบายซีวะ  

วามะยมมันตกจากตนไดยังไงทั้งขั้ว  ทั้งพวง วะเจาเณรชั้ว” 
“ผมมาดวยปญญา ขอรับหลวงตา”  เณรชั้วโพลงตอบเพราะ

ตกใจ 
หลวงตาชักฉุน  “ชะ เจาเณรเลนสํานวนกะขา เจามีปญญา    

ศรีธนนไชยหรือยังไง  มะยมมันถึงลงจากตนได” 
ทั้งหมอเถา ครูกอนและครูสมศักดิ์ คิดเหมือนกัน คือ เปนทุกข

แทนเณรชั้ว กลัวจะถูกอาญาหลวงตาเสียเปนแน เพราะมองไมเห็น
ประตูออกเลย 

แตเณรชั้วก็ไมมีสีหนาวิตก กลับตอบชาๆอยางม่ันคง  “เม่ือเชา
ตอนหลวงตาไปบิณฑบาตร ผมเขากุฏิทําความสะอาด เด็กชาวบานเห็น
ไมมีใครอยูแอบมาขึ้นมะยมหนากุฏิ กวาผมจะรูมันก็ไดโข ผมแอบดูเห็น
เขาฉวยไมออกไปขูบังคับใหคืนของกลางหมด จึงไดมานี่” 



๒๑๕ 

หลวงตาฟงไปขมวดคิ้วคิดไปไมนึกเชื่อนํ้ามนตแสนกลเลยสัก
ขอเดียว เพราะฟงดูมันมีเง่ือนงําชอบกลตรงวาใชปญญาและแอบดู  ดู
มันไมเขากับเรื่องที่เลามาแตจับไมไดไลไมทันจึงตองนิ่ง 

แตหมอเถา  ซ่ึงเปนคูขากับเณรชั้วคิดเดาเหตุการณไดชัดแจง
ตลอดเรื่องวาเปนวิธีทํามาหากินของเณรชั้ว ขอยืมมือเด็กเก็บมะยมโดย
แกลงแอบซอนคอยดูปลอยใหเด็กเก็บไดแลวออกมาขมขูดวยปญญา  
เจาเลห  

ไมทันไดซักไซรไลเลียงกันตอไปอีก เพราะเสียงสุนัขเหาขรม  
ใตถุนกุฏิ  แสดงวามีคนแปลกหนามา  ครูเดียวประตูระเบียงก็เปดออก  
ผูโผลเขามาเปนชายอายุพนวัย 40  มือถือกําดอกไมและธูปเทียน  
ทาทางเกรงๆใจ เม่ือเห็นคณะหมอเถา และหลวงตาจองมองอยูเปน
ตาเดียว เขายกมือไหวสุมๆ มาทาทางนอบนอม  แลวกาวลวงประตู 
เดินคอมกายเลี่ยงเขามาใกลคณะ  หมอเถากระเถิบหลีกใหเขานั่งลงทํา
ความเคารพหลวงตาตรงเบื้องหนา 

หลวงตารับไหว และขยับจีวรขึ้นคลุมไหลใหเรียบรอย ขยับน่ัง
ตัวตรงเตรียมรับประเคนดอกไมธูปเทียน 

สองมือเขาประคองดอกไมธูปเทียนหมอบเขาไปใกลบอกวา 
“ผมมาฝากตัวเปนลูกศิษยหลวงตาขอรับ” 

หลวงตาชะงัก หดมือที่กําลังจะรับประเคน รองเอะ  “จะเปน
ศิษยเรียนอะไรหรือคุณ” 

“ผมใครขอเรียนวิชาโหราศาสตรขอรับ”  เขาบอกตรงไมออมคอม 
หลวงตานิ่งพินิจดูหนาตาเขาโดยถวนถี่ใจหนึ่งชักไมพอใจที่จูๆมี

คนแปลกหนามาขอเรียนงายๆประหนึ่งเปนของไมมีคา แตอีกใจหนึ่ง   
ก็ยังอดคิดขบขันตามนิสัยมองโลกในแง ดีของหลวงตาวามาเจอ          



๒๑๖ 

คนแปลกเขา ชื่อเสียงเรียงนามยังไมทันรูจัก ปุบปบก็จูโจมเขามาขอ
เรียนวิชา  คนพรรคน้ีมันนาสอนวิชาปลนสดมภกันมากกวา 

เห็นหลวงตานิ่งอ้ึง เขาก็คิดเดาเอาวาทานยังคงไมเต็มใจนัก จึง
เอยขึ้นแนะนําตัวเอง  “กระผมมาจากกรุงเทพฯมีอาชีพเปนหมอดูมีนาม
วา หมอสุริยัน เพ่ิงออกมาเปนหมอแรทัศนาตามหัวเมือง มาพักอยู
จังหวัดนี้เจ็ดวันแลวไมมีใครดูเลยสักคนเดียว สืบถามไดความวามีโหรดี
คือหลวงตาอยูแลว  จึงไมมีใครดู  กระผมจึงมาขอกราบเทาพระอาจารย
เพ่ือเรียนวิชา” 

หลวงตาชื้นหัวเราะหึ นึกในใจวาหมอนี่ชื่อเหมือนยี่เก  ซํ้าสําบัด  
สํานวนพูดก็ไมแคลวยี่เกเสียอีก จึงถามสัพยอกเลนๆดวยอารมณขันวา 

“เม่ือกอนจะมามีอาชีพหมอดูนะเคยเลนยี่เกหรือเปลา คุณสุริยัน” 
หมอสุริยันตกตะลึงพรึงเพริดรับคําปากคอสั่น  “จริงขอรับเม่ือ

หนุมๆผมเลนยี่เกอยูหลายปทานทายแมนยังกับเทวดาขอรับ อยางนี้
น่ีเองเขาถึงเลื่องลือกันนักหนา  ขอไดโปรดเมตตารับศิษยผูต่ําตอยไว 
สักคนเถอะขอรับ” 

หลวงตาชื้นถอนหายใจดังเฮือกนึกในใจวามันชางเปนเวรกรรม
ของตัวเอง พูดเลนก็กลายเปนจริงจัง  จุดใตตําตอเขาจนได  หมอเถา 
ครูกอน และครูสมศักดิ์ ไมรูความในอกของหลวงตาชื้นนิ่งนึกในใจวา 
หลวงตามีไมเด็ดเคล็ดลับใหมๆพอเห็นหนาไมตองถามวันเดือนปก็  
ทายไดแมนยําราวกับตาเห็น  และตางก็คิดตรงกันวาโอกาสหลังจะตอง
หาขอเรียนไวใหจงได 

หลวงตาชื้นน่ิงนึกหาทางออกอยูพักใหญจึงเอยขึ้นชา ๆ  
“หมอสุริยันก็มาจากกรุงเทพฯซึ่งเปนแดนที่โหราศาสตรรุงเรือง

สูงสุด ยอมจะตองมีความรูดีมาแลว  จะมาเรียนกับพระบานนอกแกๆ



๒๑๗ 

อยางอาตมาทําไมกัน ถาจะเปรียบเทียบความรูกัน ขนาดอาตมานี้นาจะ
ขั้นศิษยของหมอสุริยันเสียอีก” 

หมอสุริยัน  ออดออนเสียงออนเสียงหวาน  “พระเดชพระคุณ
พระเจาตาอยาถอมตัวเพ่ือไมสอนกระผมเลย กรุณาสอนสัตวผูยากสัก
คนเถิดขอรับ” 

หลวงตาถูกเซาซี้จึงพูดใหสติตรงๆวา  
“ฟงนะ หมอสุริยันอยางมุงคิดเอาแตจะใหไดอยางเดียว จนไม

คิดถึงการควรไมควรอันใด   การเรียนวิชาไมวาวิชาอะไร  โบราณทาน
ถือวาจะสอนใหแกบุคคลอันสมควรหนึ่ง   สอนโดย กาละอันสมควรอีก
หน่ึง  หมอสุริยันเหมือนคนจรผานมาไมกี่วันก็ผานไป ทั้งหัวนอน  
ปลายเทาและอุปนิสัยใจคอก็ยังไมแจงวิชาของอาตมาไมหวงแหนดอก 
ไปวันขางหนานานไปเกิดความสมควรทั้งสองสถานระหวางเรา ก็ยินดี
จะสอนให” 

หมอสุริยันน่ิงพนมมือน่ิงฟงเหมือนฟงเทศน  หลวงตาชื้นจึง 
เลยเทศนอุปมาอุปมัยตามวิสัยสงฆ 

“อุปมาจะทํานาปลูกขาว  ก็จะตองดูผืนแผนดินเสียกอนวาเปน 
ที่ลุมนํ้าขังตลอดฤดูหรือไม ดินดีควรแกตนขาวเจริญเติบโตตกรวง
หรือไม  แมกระน้ันก็ยังตองถึงเวลาฤดูกาลที่จะตองไถพรวนใหผืนดิน
รวนซุยและฆาวัชพืชที่อาศัยใหสิ้นพันธุ  เหมาะแกการปกกลานาดํา
ตอไปและตองรอเวลาคามธรรมชาติ  จนกวาจะไดผลเปรียบไดดังบุคคล
ที่มีอุปนิสัยไมเหมาะแกการเรียนโหราศาสตร  เหมือนแผนดินที่ไมขังนํ้า 
เรียนไปมิชามินานก็ทอดทิ้ง  เหมือนปลอยใหขาวกลาแหงตายไปเสียไม
จีรังตลอด  คนสติปญญาทึบถึงจะโงเขลาถึงจะมีศรัทธาดีก็เหมือนที่ลุม
แตดินเลว ปลูกปกวิชาใหแคใดก็อยูแคน้ัน ไมจําเริญงอกงามแตกกอจน



๒๑๘ 

ตกรวงใหเก็บเกี่ยวได วาขางครูผูสอนถามิไดไถแปรไถดะพื้นจิตใจศิษย
ใหสะอาดกอนจะปลูกฝงวิชาใหมิชาวัชชพืชคือตัววิกิจฉาและอวิขาก็จะ
งอกขึ้นปกคลุมเบียดบังวิชาที่ปลูกไวมิใหงอกงามขึ้นมาได  การสั่งสอน
ก็เชนกันดุจดังการใหนํ้าหลอเลี้ยงนาขาวมากไป สอนมากเกินสติปญญา
ศิษยมากไปขาวกลาก็จะจมนํ้าตายอยูไมได  สอนนอยใหนํ้านอย  ขาว
มันไมงอกงาม  ฉันใดเมื่อเกิดไมสมควร  ฉันนั้นก็เกิดความเสื่อมเปน
สามสถาน  สถานที่หน่ึงเกิดความเสื่อมแกศิษย  สถานที่สองเกิดความ
เสื่อมแกอาจารยสอน  สถานที่สามเกิดความเสื่อมแกวิชาที่สอน” 

 

หมอสุริยันนิ่งคิด  เห็นจริงประจักษในเหตุผลตามเทศนาของ
หลวงตาชื้น  จึงมีสีหนาสลดบอกความผิดหวัง 

“กระผมมาพบดวงมณีหยาดฟา  แตไมมีโอกาสเปนเจาของ นา
เสียดายยิ่งนัก  หลวงตาขอรับ” 

แลวตางคนตางนิ่ง   หลวงตานิ่งเพราะพูดมากเหนื่อยจนจะ
เสียดทอง  หมอสุริยันนิ่งเพราะจนปญญาจะออนวอน  หมอเถา ครูกอน 
ครูสมศักดิ์น่ิง เพราะไมกลาแสดงความคิดเห็นใดๆนอกจากหมอเถาซึ่ง
รินน้ําชาปรนนิบัติถวาย 

จนหายเสียด หลวงตาชื้นจึงเอยขึ้นเพราะสงสารหนาตาซื่อๆ
ของหมอสุริยัน  “อยาเอาเปนเรื่องเลาเรียนศึกษากันเลย  มีปญหา
โหราศาสตรก็คุยสูกันฟงตามประสานักโหราศาสตรดวยกัน ถาฟงสิ่งใด
เปนความรูเกิดประโยชนแกคุณ ก็จงเก็บขอดชายผาเอาไปเถิด  ถาสิ่ง
ใดเห็นวาไรประโยชนก็จงทิ้งไวที่ชานระเบียงนี้ แลวลืมเสีย” 

 

หมอสุริยันหนาชื่นมีเลือดฝาดขึ้นมาบาง เพราะยังมีหวังจะได
ความรูจากหลวงตาผูเปนเอก 



๒๑๙ 

“ผมคงเปนคนโงสําหรับวิชาโหราศาสตรเพราะเรื่องงายแตรูยาก
และยิ่งเรียนมากก็ยิ่งรูนอย ผมจะแกไขอยางไรดีขอรับ” 

“เออนะ  ถามยังกะขอสอบนักธรรมสนามหลวง” หลวงตา
หัวเราะชอบใจ  จึงหันไปทางศิษยทั้งสามเพื่อใหรวมวงสนทนาดวย  
“เอา ใครมีปญญาตอบปญหาของหมอสุริยันไดม่ังละ” 

ครูกอนและครูสมศักดิ์  ไดแตมองหนากันเองนิ่ง  แตคนขี้เทอ
กวาเพื่อนคือหมอเถากลับยิ้มแยมทําทาเหมือนรูคําตอบ หลวงตาจึง
พยักหนา 

หมอเถาโพลงตอบตามที่คิดไว  “เม่ือเรียนงายรูยากก็เปลี่ยนมา
เรียน แบบเรียนยากรูงายเสีย  และเรียนมากรูนอย ก็จงมาเรียนในทางที่
เรียนนอยรูมาก ซีคะรับ” 

ครูกอนหัวเราะกิ๊ก  “เอา…เจอไมปาเดียวกันเขาแลว” 
หลวงตาชื้นก็พลอยหัวเราะตามไปดวย  “เออแนะ  พอวันเพ็ญ

พระจันทรเต็มดวงทีไร  หมอเถามันชางฉลาดหลักแหลมตอบถูกใจจริงๆ” 
ครูสมศักดิ์สอดขึ้นบาง  “ดวงหมอเถาไมพระจันทรกุมลัคนก็ตอง

จันทรเปนตนุเศษเปนแน” 
ครูกอนกระทุงตอ  “มายก็เปนผีดิบฝรั่ง  พอเดือนหงายก็มีฤทธิ์

อาละวาด” 
หมอสุริยันมิไดพลอยหัวเราะไปดวย เพราะสะกิดในคําตอบของ

หมอเถาเปนปริศนานาคิด  “ขอโทษเถอะพอหมอ อยากจะขอคําอธิบาย
สักหนอย นึกวาเอาบุญเถิด” 

หมอเถาอึกอักเห็นชัด เพราะคําที่โพลงออกไปนั้นตั้งใจจะลอ
หมอสุริยันเลนเปนการสนุกตามนิสัยของตน จึงมิไดคิดลึกซึ้งถึงคําตอบ
อะไรไวเลย  ถาจะตองตอบก็ตองขยายขี้เทอใหอายเขาแน    ครั้นจะไม 



๒๒๐ 

ตอบก็อาย  ครั้นสบนัยนตากับหลวงตาชื้น ปญญาไวก็เกิดแวบขึ้นทันที 
“หลวงตาโปรดอธิบายเถอะครับ  ผมพูดจาไมปะติดปะตอเปน

เรื่องราว จะพูดใหเขาใจไดยากและไมถนัด” 
หลวงตามองสบนัยนตาปรอยๆของหมอเถาก็เดาถูกวาหมอเถา

สิ้นคิดจนมุมเขาแลว จึงรับเอาเปนภาระแกหนาศิษยไวโดยเปนผูอธิบาย
เสียเอง 

“ที่วา เรียนงายรูยาก น้ัน ก็เพราะเรียนโหราศาสตรผิวเผินโดย
ใชทางอื่นๆเปนหลักเชนใชภูมิพยากรณทักษาเปนหลักใหญ จึงเรียนงาย
แตจะแตกฉานรูลึกซึ้งไดยาก  และที่หมอเถาวา เรียนยากรูงาย  ก็คือ
ตองเรียนทางดวงดาว ความหมายของดาว  ชีวิตจิตใจของดาว และ
พฤติกรรมระหวางดาวตอดาวและความหมายอันซับซอนของภพ  ของ
เรือนผสมเรือน  ซ่ึงเปนทางที่เรียนยากแตเม่ือเรียนรูแลวจะเกิดความรู
แตกฉานไดงาย   สวนที่วา เรียนมากแตรูนอย น้ัน มักเกิดกับผูที่เรียน
โหราศาสตรโดยไมมีครูบาอาจารยโดยตรง  พบใครเขาเขาแนะนํา
อยางไรก็จดจําไว พบหนังสือตํารับตําราวาอยางไรดีก็จดจําเขาไว ยิ่ง
มากเลม มากคนแนะ  แทนที่จะมากความรู กลับรูนอยลงเพราะความรูที่
ไดมามักจะไมสอดคลองหรือตอเติมเสริมสงซึ่งกันและกันได ซํ้าราย
บางครั้งก็ขัดแยงกันจนผูเรียนรูเกิดความสงสัย  ตัดสินใจไมไดวาสิ่งใด
ถูกสิ่งใดผิด จึงกลายเปนเรียนมากรูนอย   สวนทางที่ เรียนนอยรูมาก  
ก็คือจับเรียนทางพยากรณกับครูบาอาจารยที่ทานชํานิชํานาญแลว ซ่ึง
ทานกลั่นกรองเหลือไวแตกฎเกณฑที่ ใชไดผลมาแลว  และเปน
หลักเกณฑที่ผสมผสานตอเน่ืองกันได ตั้งแตตนจนปลายเปนวงกลม
ใชไดรอบตัวไมติดขัด เปนหลักเกณฑขอที่ เรียนนอยแตรูมาก  เกิด
ผลไดจริงจัง” 



๒๒๑ 

หมอสุริยันเปนคนฉลาด จึงเขาใจแจมแจงเห็นจริง เขายกมือ
ไหวทวมหัว  “เจาพระคุณหลวงตาเทศนโปรดสัตวใหพนขุมนรกอบาย
แหงความโงโดยแท” 

ครูสมศักดิ์ซ่ึงเลนทางภูมิพยากรณทักษาจนติด เหมือนถูกแทง
ใจดํา  จึงกระเถิบเขามายกมือไหวหลวงตา 

“เปนจริงกับตัวผมมาทุกประการขอรับ แตผมยังมีขอสงสัยอยูใน
เรื่องทักษา มีทานอาจารยหลายทานที่ใชทักษาพยากรณไดแมนยํา และ
แตกฉานอยูมากทาน” 

“น่ันปะไรไมละ”  หลวงตาตบเขาหัวเราะชอบใจ  “ครูสมศักดิ์เขา
เลนทักษาอยูมาก  เขาออกรับเขาแลว” 

ครูสมศักดิ์เกรงหลวงตาชื้นเขาใจผิด รีบกมลงกราบจนตัวงอ  
“มิไดขอรับ  ผมมิไดคัดคานความเห็นของหลวงตาหามิได เม่ือศิษย
สงสัยก็ยอมจะเรียนถามอาจารยเปนธรรมดา ขอรับ” 

“อายโรคปากหวานนี้มันติดตอจากหมอเถา  ครูกอนมารวดเร็ว
จริงๆ”   หลวงตาจุดบุหร่ีสูบอารมณดี  “ฟงใหดี  อาตมาพูดวาทักษานั้น
เรียนงายแตรูยากมิใชหมายถึงจะไมรูแตกฉานเสียเลย  หมายแตเพียง
วาเปนเรื่องรูงายสําหรับผูเร่ิมเรียนเริ่มรู และก็เห็นแลววาอาตมาก็ใช
ทักษาอยูเสมอมามิใชวาเปนของเลวไรผลหรอก  แตวาผูใชจะตองมี
ความช่ําชองเฉพาะในทางของตนเองโดยเฉพาะ  เพราะทางเลนทักษานั้น
พลิกแพลงไดหลายแบบ เชนทักษาจรทางที่เลนกันสวนมากก็คือเม่ือนับ
อายุยางจากภูมิวันเกิดมาแลว เม่ือถึงภูมิอิสานซึ่งเปนภูมิอาทิตยก็จะวก
เขาภูมิตกกลางที่พระเกตุครองอยู  วากันตามตําราเกาที่เขียนวา ใหนับ
แตน้ันมา เวียนลงขวาทักษิณวัตร ถึงอีสานลัดเขาไป ภูมิในแตม
ตากลาง ลวงออกทางบูรพา  และเม่ืออายุจรลวงเขาภูมิตากลางก็



๒๒๒ 

ถือเอาพฤหัสเปนบริวารจรและเสารเปนกาฬกิณี น่ีเปนทางที่เลนกัน
สวนมากทั่วๆไป 

แตบางอาจารยทานก็มีแบบอยางของทานพิสดารผิดแผก
ออกไปมาก คือทานนับอายุยางจากภูมิวันเกิดไปเมื่อถึงภูมิกาฬกิณีเดิม
จะเปนภูมิใดไมสําคัญทานจะลัดเขาภูมิตากลางตรงนั้นและถือเอาภูมิ   
คูธาตุของวันเกิดเดิมเปนบริวารจร เชน เกิดวันพุธ เม่ืออายุจรตกตา
กลางก็ คือ เอาศุกรเปนบริวารจรในปน้ันและถือเอาราหูเปนกาฬกิณีจร 
ซ่ึงทานใชพยากรณแมนยํา มีชื่อเสียงโดงดัง แมแตโหรเองก็ยังยกยอง
นับถือทานทั่วประเทศมาหลายป  ทานผูน้ันก็คือ พระเดชพระคุณเจา
สมเด็จพระสังฆราชวัดสระเกศซึ่งชาวบานแตกอนเรียกทานวาเจาคุณวัด
สระเกศ ใครละไปกลาชี้วาของทานผิด  และผูที่ใชแบบอยางทักษาของ
ทานอีกผูหน่ึงจนโดงดัง  ก็ยังมีอีกทานหนึ่งคือ อาจารยฮกในกรุงเทพฯ 

หลวงตาชื้นอธิบายยืดยาว ทั้งเหนื่อยและคอแหง จนเผลอตัว
หยิบมะยมในจานขางหนาจะใสปาก  พอนึกไดก็ขวางผลุงนึกกระดาก
เพราะเหลือบตาเห็นหมอเถาและสองครูอมยิ้ม 

ครูสมศักดิ์น่ังตะลึงนึกในใจวาพระภิกษุชรารูปน้ีดูทาทางของ
ทานงุมงามคร่ําครึ  แตสติปญญานั้นล้ําเลิศเพริศแพรวดังดวงแกว     
ผิดสังขารอันชราทั้งยังมีความทรงจํารอบรูสารพัดสิ่ง เสวนาครั้งใดไดแต
ความรูหลั่งไหลออกมาไมรูหมดสิ้น  บางครั้งทานเหมือนระฆัง ยิ่งเคาะ 
ก็ยิ่งดังกังวาล 

หลวงตาชื้นด่ืมนํ้าชาแกคอแหงติดๆกันถึง 3 ถวย  กระแอมให
คอโลงแลวก็เริ่มเลาตอ 

“เรื่องทักษานั้นวิจิตรพิศดารอีกมากมายนักขืนเลาใหจบก็คง
หมดลมหายใจเสียกอน  อยากจะชักตัวอยางอุทาหรณใหฟงสักเรื่อง” 



๒๒๓ 

หมอเถายิ้มยิงฟนขาว กระเถิบเขามาจนชิด  “หลวงตาจะเลา
นิทานหรือคะรับ” 

“บะ หมอเถาเหมือนทารก ชอบฟงนิทาน  เร่ืองจริงๆวะ”  หลวง
ตาชื้นนิ่งคิดลําดับความทรงจําเกาๆที่ลวงเลยมานมนานแลว  “เม่ือตอน
อาตมายังอยูในกรุงเทพฯตอนหนุมๆสัก 40 ป มาแลวเห็นจะได ตอนนั้น
ในหลวงรัชกาลที่ๆ ทานยังเสวยราชยอยูดวยบุญญาธิการทรงได
ชางเผือกนอยมาเชือกหนึ่ ง และไดบํารุงเลี้ยงไว เปนชางมงคล
พระราชทานนามวาพระยาเศวตคชเดชดิลก   เกิดปวยยืนเซื่องซึม     
ไมกินหญากินน้ํา  จนกระทั่งลวงเขาวันสามอาการก็ยังทรงอยู  ทั้งไม
ถายมูตร ถายคูตร  หมอชางควาญชางชวยกันปอนยาถาย  มีสม
มะขามเปยกคลุกเกลือปนโตเทากําปน  อาการก็มิไดทุเลาขึ้นจนลวงวัน
ไปอีกอาการก็ทรุดลงเปนออนเพลียซวดเซ  ตอนนั้นราชการทานตั้ง 
กรมสัตวขึ้นแลว มีหมอสัตวที่เรียนสําเร็จเมืองนอกรับราชการอยูหลายคน
ทั้งยังมีหมอฝรั่งที่ปรึกษาดวยทางกรมวังติดตอขอความชวยเหลือใหมา
รักษาพระยาเศวตฯชางหลวง  หมอที่รักษาครั้งกระนั้น ขณะนี้ก็ยังเปน
ใหญเปนโตอยูทานหนึ่ง ทั้งหมอไทยหมอฝรั่งที่ฉีดยาวางยาสารพัด  
อาการพระยาเศวตฯก็ยังไมดีขึ้นไมกินไมถายอยูเชนเดิม  อีกหลายวัน
ตอมายิ่งออนเพลียทําทาจะลา  ขณะน้ันราษฎรตางเลาลือกันทั้งพระนคร 
มีผูสงสารพากันหอบกลวยออยไปเย่ียมดูอาการพระยาเศวตฯกันลน
หลามมากมาย  เม่ือหมอหมดปญญาจะรักษาก็ไดแตรอวันลมอยางสิ้น
หวัง  วันสุดทายควาญหนุมประจําพระยาเศวตฯก็จูงชายแกผูหน่ึงเขา
พบกรมวังแจงวาเปนบิดา  ซ่ึงเดินทางมาจากจังหวัดแพรมาเยี่ยม
บุตรชาย รับอาสาจะรักษาพระยาเศวตฯ  เจาลูกชายอางวาพอของตน
เปนชาวกุย  มีอาชีพโพนชางปาขายมาหลายชั่วอายุคนตั้งแตปูยา     



๒๒๔ 

ตายาย  จนใครๆยกยองพอเปนครูบา  เม่ือแรกกรมวังทานลังเล  ไม
แนใจ  เพราะเกรงวาวางยาผิดจะทําใหพระยาเศวตฯลมเร็วยิ่งขึ้นไปอีก  
ตอมาครูบาพอเจาควาญรับรองวาจะรักษาโดยไมตองใชหยูกยาเลย
ทั้งสิ้นจึงตกลง” 

“ทานครูบาเฒา  รีบมาโรงชางตั้งพิธีบวงสรวงพรอมดวยบัดพลี
สังเวยตามที่เคยปฏิบัติมาทั้งสาธยายมนตบูชาครูและเทวดาผูพิทักษ
รักษาสถานที่เสร็จแลวก็เขาดานหนาลูบไลไปตั้งแตงวงจนถึงหนา  พูด
แตคําปลอบโยนออนหวาน  ขณะน้ันพระยาเศวตฯไดแตยืนนิ่งหลับตา
นํ้าตาไหลเปนทาง  ครูบาลูบไลไปตลอดกายปากก็ทองมนตตามความ
เชื่อม่ันของตนจนกระทั่งถึงทายชางจึงกาวเหยียบแทนสองเทาขึ้นยืน
เสมอระดับทวารของพระยาเศวตฯ  พิธีการรักษาแบบชาวปาที่ทํากันมา
แตสมัยโบราณก็เริ่มขึ้นโดยไมมีใครคิดถึง  ทานครูบาบรรจงใชมือลวงลง
ไปทางทวาหนัก จนสุดแขนควานคลําหาสิ่งที่ประสงคจนไดคอยๆ
คลี่คลายออกมาทีละนอยๆเปนกากหญาเสนยาวๆที่ไมยอยและพันกัน
กอดเปนกอนกลมขนาดเทาลูกมะพรอมในกระเพาะอุจจาระ  จนไปอุด
ทางลําไสทวารหนักทําใหถายคูตรมิได  คอยๆคลี่ดึงออกมาหลายครั้ง
หลายหนจนหมดกอน  คูตรประดังออกมาจนเปอนครูบาไปทั้งตัวตั้งแต
หัวจรดเทา  เม่ือหมดมูลเหตุสําคัญลวงมาอีก 3 วัน  อาการปวยของพระ
ยาเศวตฯก็เปนปกติ  ครูบาพอเจาควาญชางไดรับปูนบําเหน็จไป      
เปนอันมาก” 

หลวงตาชื้นย้ําทายดวยคําวา  “สิบรูฤาจะเทา ชํานาญกิจ” 
เสียงกองเพลดังขึ้น  เปนสัญญาณจบการสนทนากันแตเพียงนั้น  

หมอสุริยันกมกราบสามลาเหมือนกราบพระพุทธและลาจากไปดวย
ความประทับใจเปนที่สุดในชีวิต. 



๒๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“พระเคราะหถายเรือน” 
ฝนฤดูมรสุม ฝงทะเลตะวันตก ลงเม็ดปรอยๆมาตั้งแตตอน 

สายๆพอพนเพล ยิ่งตกหนักแนวเหมือนฟารั่ว 
หมอเถาและครูกอน แวะกุฏิหลวงตาตั้งแตกอนเพล ตั้งใจจะมา

เอาฎีกาทอดผาปาไปแจกชาวบาน พอกินอาหารเหลือเพลจากหลวงตา
เสร็จแลว ก็เลยติดฝนไปไหนไมรอด แลยอยูปรนนิบัติอาจารย นวดเฟน
ไปคุยกันไป ฝนยิ่งตกหนัก เสียงฝนกระทบหลังคากุฏิซ่ึงมุงสังกะสี  
เสียงฝนก็ยิ่งดังซาสนั่นจนตองตะโกรคุยกันทั้งๆที่น่ังหางกันชั่วศอก 
หลวงตาชื้นขี้เกียจตะโกนตอบ จึงเพียงแตคอยพยักหนาเออออและพาล
จะหนักหนังตา เพราะกําลังสบายฝมือนวดของหมอเถาและครูกอน 

พอเคลิ้มๆจะงีบก็ตองสะดุงสุดตัว เพราะเสียงหลังคาดังเปร้ียง
ทั้งๆที่เสียงฝนดังลั่นก็ยังไดยินถนัด ไมมีใครเดาถูกวาเปนเสียงอะไร 

หมอเถาและครูกอนวางมือจากนวด เง่ียหูฟงทั้งเหลียวมองหา
สาเหตุ 



๒๒๖ 

เปรี้ยงที่สอง ดังแรงกวาทีแรก และเสียงกลิ้งตามลาดหลังคา
ปงๆ ตกโครมลงกลางพื้นนอกชานเปนกอนอิฐเขื่องเกือบเทากําปน 

หลวงตาชื้นผลุดลุกขึ้นน่ัง “บะ ใครขวางหลังคากุฏิวะ” 
หมอเถาผลุดลุกขึ้นยืนออกทานักเลงเกาทันที “วันนี้ตองขอเจอ

นักเลงดีสักหนอย” 
พอหมอเถาขยับจะกาว ครูกอนหวังดีก็ตะครุบขากางเกงไว “ใจ

เย็นๆหมอเถา นับอายุเสียกอน อยางใหมีเรื่องเลย” 
หมอเถากําลังโมโห “อยาหามครู อยางมากก็เสียฟนสักแถบ  

สองแถบ เรื่องเล็กนะ” 
ครูกอนยิ่งยึดไวแนนไมยอมปลอย ทั้งเหนียวรั้งเต็มแรง เพราะ

หมอเถาดิ้นรนลากขาจะไปใหได ยื้อยุดฉุดรั้งกัน จนหมอเถารอง 
“อุบะ ครูปลอยขากอน” 
“ไมปลอยวะ” ครูกอนด้ือแถมดึงหนักเขาอีก 
“ปดโธเวย บอกใหปลอย กางเกงหลุดแลว เด๋ียวเปนอายชีเปลือย” 

สองมือหมอเถายึดขอบกางเกงแนน เพราะชายพกหลุด” 
ครูกอนหัวเราะกิ๊ก อดขําทาทางนักเลงเกาหมอเถา กําลังยึด

กางเกงตัวงอปองกันความอุจาด จึงปลอยมือจากขากางเกง 
หมอเถาไดทานุงกางเกงหยักรั้งทะมัดทะแมง ฝาฝนออกไป

หยิบกอนอิฐที่ขวางเขามาตกอยู ปราดไปถอดดานประตูชานกุฏิ เปด
ออกไปยืนกํา สิ่งที่เห็นทามกลางสายฝนที่กําลังตกหนัก คือ รถยนตเกง
สีมืดๆจอดอยูหนาบันไดมองไมถนัดเพราะสายฝนตกจนมัวตา อาราม
โมโหคิดปกใจวาอายรถยนตคนันี้แนตัวจําเลย 

“เอา…เอาขวางมา ขาก็คืนไป” มือหมอเถาเร็วเทาความคิด แม
ครูกอนที่วิ่งตามติดมายืนชิดหลังอยูก็หามไมทัน หมอเถาขวางอิฐเขาใส



๒๒๗ 

รถยนต แมเสียงฝนดังลั่นก็ยังไดยินเสียงกอนอิฐกระทบหลังคารถ      
ดังสนั่น 

ปฏิกิริยาในรถเกิดทันที เสียงแตรรถกดดังยาว หมอเถาหูหาเร่ือง
ฟงเปนเสียงดาตอบเลยพาลกวักมือตะโกนทาทาย 

“ออกมาเวยนักเลง ขอชมฝมือซ่ึงๆหนาสักหนอย” 
หนาตางกระจกรถยนตที่ปดกันฝนก็เลื่อนลง สิ่งที่เห็นกลาง  

สายฝนทั้งหมอเถาและครูกอนก็คือวัตถุสีดําสนิทเปนลําคอยๆยื่นออกมา
จากหนาตางรถ ชี้ปลายมาทางหมอเถาและครูกอน พอสุดชวงยาวแค
แขนหมอเถาก็เดาไดวาเปนอะไร  

 

“เฮย ปน หลบเร็ว” 
 

หมอเถารองสุดเสียง ผงะจะถอยหลังหลับเขาประตูซ่ึงเปดอยู
บานเดียว และครูกอนซึ่งยืนติดหลังขวางประตูอยูเต็มตัว จึงปะทะกันติด
อยูตรงนั้นเอง อารามกลัวปน หมอเถาจึงตัดสินใจไปตายเอาดาบหนา 
คือพุงลงจากบันไดกุฏิกึ่งโดดกึ่งกลิ้งลงไปกองอยูโคนตนมะยมตีนบันได 
สวนนัยนตาจับจองอยูที่วัตถุน้ันไมกระพริบ 

เสียงเหมือนลั่นไกดังแกร็ก หมอเถาหลับตาป แตหูไมไดยิน
เสียงเปรี้ยงอยางเสียงปนอยางที่คิด พอลืมตากลับเห็นเจาทอนดํายาว
น้ันกางพรึ้บเปนรมผาสีดํากันฝนคันใหญ และเจาของรมก็เปดประตูลง
มาหลบเขาใตรมเปนสตรีอายุวัย 50 และคนขับซ่ึงเปนหญิงสวยแตไม
สาวนัก ก็ตามติดลงมาเชนกัน 

และมือขวางกุฏิ ซ่ึงหลบเขาใตถุนกุฏิเพ่ือหาอิฐกอนที่ 3 เม่ือได
ยินเสียงประตูเปดก็วิ่งอออกมา เห็นหมอเถานั่งพับเพียบอยูโคนตน
มะยมก็เขาประคอง ไมรูเหตผุลในหัวใจของหมอเถา 



๒๒๘ 

และออกปากแสดงความสงสาร “ลุงหมอรอนอกรอนใจเรื่องอะไร
หรือ ถึงลงมานั่งพับเพียบตากฝนอยูยังง้ี” 

หมอเถากําลังทั้งโกรธทั้งอาย ปดมือเจาแจงเด็กรุนแถวทา
รถเมลซ่ึงมีอาชีพประจําในทางรับจางพาแขกมาหาหลวงตา 

“เอ็งอยายุง อายแจง เรื่องของขา เอ็งไมเกี่ยว” 
“ถายังง้ัน ก็เชิญตามสบาย” เจาแจงยักคิ้วแพร็บตามนิสัยทะลึ่ง

ลุกขึ้นนําหนาสตรีทั้งสองขึ้นบันไดเขากุฏิไป 
หมอเถาขัดยอกสีขาง ลุกชึ้นไมถนัดเหลียวหาครูกอนหวังจะให

ชวยก็พลอยหายหัวหลบเขาไปแลว จึงตองกัดฟนทรงตัวลุกขึ้นจนได 
รางกายเปรอะเปอนดินปนน้ําฝนไปทั้งตัว นึกอายตัวเองที่เปนกระตาย
ตื่นตูม คอยๆพยุงกายไตบันไดตามขึ้นกุฏิไป 

สองสตรีเขาชายคาจึงลดรมลง และน่ังพับเพียบเรียบรอยกราบ
หลวงตาอยูตรงหนา 

ครูกอนเปนคนจําไดกอน จึงทักขึ้น “คุณประภานั่นเอง นึกวาใคร” 
“ใชแลวจะ ฉันเอง ครูกอน” หญิงวัยสูงอายุยิ้มรับทักทาย 
หลวงตาชื้นเพงมองหนาคลับคลายคลับคลาวาเคยพบเห็นและ

รูจักมากอน แตนึกไมออก เธอเดากิริยาหลวงตาได จึงทาวความเกา 
“ดิฉันเปนบุตรแมพร หัวหิน เจาคะ ตั้งแตเจาคุณใหญมรณภาพ

ดิฉันและคุณแมไมไดมาจังหวัดนี้เสียนานหลายป หลวงตาเลยจําไมได” 
หลวงตามองหนาเลิ่กลั่ก ไมไดยินเสียงพูด เพราะเสียงฝน

กระทบหลังคาดังกราวกลบเสียงหมด ครูกอนก็เลยตองรับหนาที่สื่อสาร
คือเอียงหนาเขาไปปองปากใกลหูหลวงตา ทวนคําพูดใหฟง 

อางถึงคุณแมพร หลวงตาชื้นจําไดทันที “นึกออกแลว คุณเคย
มากับคุณแมพรเสมอ ทานเจาคุณใหญเม่ือสมัยทานยังอยูไดอาศัยคุณ



๒๒๙ 

แมพร ทําบุญสรางถาวรวัตถุใหแกวัดไวมาก เออ ขออภัย อาตมาแก  
ลงไป ชักฟนเฟอนหลงๆลืมๆจําคนไมใครแมน คุณประภาเองก็แปลกตา
ไปมาก จนจําไมถนัด 

ครูกอนก็เอียงหนาเขาใกลคุณประภาทวนคําหลวงตาใหฟงและ
แถมคําของตนเองดวย “เม่ือตอนผมเปนครูอยูหัวหิน ทางโรงเรียนขาด
สิ่งไรออกปากไดเสมอ” 

คุณประภายิ้มแยมเม่ือถูกยกยอง และพูดผานเครื่องสื่อสารมี
ชีวิต “มาพบคนเกาแกวันนี้ดีใจจริงคะ ออกรถจากหัวหินมาพบฝนกลาง
ทาง มาตกหนักเลยหลบอยูทารถเมลจะมารบกวนหลวงตาไมรูจะสืบ
ถามใคร ไดพอหนูนอยเขารับอาสาพามานี่”  

หมอเถาแอบเขาหองเณรชั้วเช็ดตัวและบิดเสื้อกางเกงจน
หมาดๆและทายาหมองสีขางจนกลิ่นฟุง ออกมานั่งขางๆฟงเขาสนทนากัน 

พายุฝนเบาลง และฝนก็ซาลงจนพอจะพูดกันไดยินถนัด  
คุณประภาเหลียวเห็นหมอเถาก็ทักทายวิสาสะผูกมิตร “พอลุง

เปนคนแปลกดีใชกอนอิฐขวางหลังคารถเรียกและกวักมือใหฉันขึ้นกุฏิ 
พอฉันกางรมกลับโดดบันไดลงมานั่งรับขางลาง ฉับขอขอบใจ” 

หอมเถาหลบตาอายๆไมอาจบอกความในใจของตนได เพราะ
ตางคนตางเขาใจไขวเขวกันจับตนชนปลายไมได จึงไดแตยิ้มฝดๆแกเกอ 

คุณประภายังคงพูดตอไปอีก คนเมืองน้ีเขาชางเปนนักขวางกัน
เกงจริงๆพอหนูนอยคนนี้ก็เหมือนกัน ตกลงใหพามากุฏิหลวงตาแกคิด 
5 บาท เพ่ิมคาฝนตกอีก 5 บาท เปน 10 บาท พอมาถึงกุฏิเรียกเปด
ประตูรับไมมีใครไดยินเพราะฝนตกหนักแกมาเจรจาขอพิเศษอีก 10 
บาท โดยจะหาวิธีพิเศษเรียกใหคนเปดประตูรับจนได นึกไมถึงวาแกจะ
ใชวิธีขวางหลังคา ตะโกนหามแกก็ไมไดยินเพราะอยูในรถ” 



๒๓๐ 

หมอเถานั่งนึกอยูในใจวาคุณนายหัวหินคนนี้แกชางพูดเสียจริง 
แกพูดจอยๆอยูคนเดียว 

หลวางตาชื้นนิ่งฟงเรื่ออยูทั้งครูกอนแอบกระซิบเหตุที่หมอเถา
ตกบันไดและมีความเกรงใจคุณประภาอยูเปนทุน จึงระงับเร่ืองไมไต
สวนเรื่องขวางหลังคากุฏิ เพราะตางฝายตางเกินเหตุและเม่ือหักกลบลบ
กัน ขาดทุนเขานิดหนอยตรงหมอเถาศิษยเจ็บตัว 

“ขอบใจคุณประภาที่แวะมาเยี่ยม หากมีกิจจะใชสอย อาตมา
ยินดีเสมอ” 

“ดิฉันไมกลาบังอาจหรอกเจาคะเพียงแตมีเร่ืองรอนใจจึงมา
กราบเทาขอความกรุณา” คุณประภาหันมาทางสาววัย 30 ที่มาดวยและ
น่ังน่ิงอยูขางๆ” แมเยวเรศเปนลูกนองสาวดิฉัน พอกับแมเขาแยกกัน 
ดิฉันก็เลยรับตัวมาอยูดวยนานมาแลว อยากจะใหหลวงตาผูกดวงวาจะมี
เน้ือคูหรือไม” 

หลวงตาชื้นพิจารณารูปรางหนาตาปรารภอยางแปลกใจ “รูปราง
หนาตาสะสวยกวาสาวหลายๆคนไมนาจะตองมาหาหมอดู ดูเน้ือคูเลย
แมหนูเอย” 

“ไมใชวาจะไรคูหรือเจาคะหลวงตา” คุณประภาเกรงหลวงตา
เขาใจผิดจึงอธิบายความออกไปอีก “ใครเห็นใครชอบมีคนมาสูขอหลาย
รายลวนแตคนดีมีหลักฐานทั้งนั้น เธอไมตกลงดวยสักรายเดียวมาจน
อายุปานนี้ ครั้นปลอบโยนใหหาคูครองมากเขาก็จะกลายเปนหลานสาว
คนเดียวเลี้ยงไมได จะหาทางขับไลไสสงไปใหพนๆแกมีใจเกลียดกลัว
ผูชายเสียจริงๆจะขออยูเปนสาวจนแกตาย ดิฉันจึงพาตัวมาหาหลวงตา
เจาคะ” 

หมอเถาซึ่งน่ังคูกับครูกอนอยูหางๆแอบกระซิบขางหูเพ่ือนเกลอ 



๒๓๑ 

เบาๆตามอารมณปากอยูไมสุข “ยังง้ีไมยาก ตองใชวิธีลางสมองแบบ
คอมมานิต” 

ครูกอนตองรีบขยิบตาหาม กลัวคุณประภาจะไดยินเขา  
เจาเด็กแจงซ่ึงยืนกระสับกระสายคอยทาอยูนานแลวไดชองก็ยก

มือไหวหลวงตาและหันมาบอกลาคุณผูหญิง 
“ฝนหายแลวผมจะตองไปชวยแมขายของจะตองขอลาละครับ” 
“เชิญเถอะพอหนู ฉันขอบใจที่พามา” คุณประภาขอบใจโดยไม

เหลียวมา เพราะกําลังมัวสนใจอยูกับหลวงตา เจาเด็กแจงยังไมยอมไป
คงออกปากลาอีกเปนหนสอง ทําเหมือนไมไดยินคําขอบใจจนคุณ
ประภาตองหันไปดู ก็พบวิธีไหวแบบพิศดารของเจาเด็กแจงจอมแกน 
คือยกมือไหวดวยมือขวาขางเดียวแตมือซายกลับแบมาตรงหนาบอก
ความหมายชัดโดยไมตองแปล 

คุณประภารีบควักธนบัตรใบละ 20 บาทใสมือให เจาแจงลงจาก
กุฏิไปได 

หลวงตาชื้นควากระดานโหรมา ถามวันเดือนป วางดาวลงใน
ดวงชะตาอยางคลองแคลว หมอเถาและครูกอน คอยๆคลานหลีกแขก
เขาไปแอบขางหลวงตาอยางเคย  

ผูกดวงเสร็จหลวงตาตรวจดูดาวประจําจักราศีน่ิงอยู มือถือ
ช็อลกเคาะกระดานอยางใชความคิดอยูครูใหญแลวเงยดูหนาคุณประภา  

“ถาคุณพอคุณยังไมเสีย คงไมตองหอบดวงมาหาอาตมาหรอก
เพราะในสมัยน้ันทานช่ําชองอยูมากและเปนศิษยเลาเรียนโหราศาสตร
โดยตรงจากเจาคุณใหญ” 

“เจาคะ” คุณประภารับคําคลอยตามหลวงตา “แตคุณพอก็ยังยก
ยองชมหลวงตาอยูเสมอ วาอานดาวลึกซึ้งวิจิตรพิศดารกวาทานมาก” 



๒๓๒ 



๒๓๓ 

 
หลวงตาสายหนายังไมยอมรัยคําชม “ไมถึงเพียงนั้นหรอกคุณ 

ทานพูดตามวิสัยบัณฑิตซึ่งมักยกยองผูอ่ืนดีกวาตนเสมอ” 
คุณประภาเปนคนชางพูดชางเลา ก็เอยตอไปอีกวา “คุณพอ

ทานพยายามจะใหดิฉันรูโหราศาสตรตลอดมาดวยอุบายนานาประการ
ใหคัดลอกดวงสถิติที่เก็บเปนประวัติไวบาง คัดลอกดวงกฎเกณฑที่
บันทึกไวบาง ทานวาคนรูโหราศาสตรยอมปลงตกในบุญบาปที่เกิดแก
ชีวิตแตดิฉันก็สักแตวารูเอาไปใชประโยชนอะไรมิได 

หลวงตาเหมือนจะไดคิดอะไรในใจอยูจึงเลื่อนกระดานโหรที่
เขียนดวงชะตาไวมาตรงหนาคูสนทนา 

“คุณลองดูดวงนี้ทีหรือ พอจะอานไดความวากระไรบาง” 
“ลําพังดิฉันอานไมออกเจาคะ สมัยคุณพอทานชี้ไปแนะไปจึงรู

ความไปตามทานบอก” คุณประภาชี้ดวงบนกระดาน “อยางดวงแมเยาว
น่ี ดิฉันมองดูภพปตนิมีดาวเขาไปชุมนุมกันมากมายหลายดวงจนไมรูวา
จะอานอยางไร อานดีก็ได รายก็ได” 

“ดีแลว เด๋ียวอาตมาจะอานใหฟง แตเร่ืองของเธอมันซับซอน   
ลี้ลับอยูหลายสถานและเปนการสวนตัวเฉพาะอยู” หลวงตาชื้นพูดจบก็
หันมาพยักหนากับหมอเถาและครูกอน “ฝนขาดเม็ดแลว เอาฎีกาผาปา
ไปแจกเขาตามที่สั่งไวเสียเถอะ” 

หมอเถาและครูกอนรูทีวาหลวงตาทานไมตองการใหอยูฟง จึง
ฉวยมัดซองฎีกาผาปาออกมา ใจน้ันยังนึกเสียดายที่มิไดฟงอาจารยทาน
อานดวงชะตา ซ่ึงจะไดความรูอีกมาก แตอีกใจหนึ่งก็ยังคิดวาในวันหลัง
จะตองเรียนถามใหได 

พอหมอเถาและครูกอนลับลงประตูไปแลว     หลวงตาชื้นก็บอก 



๒๓๔ 

แกหลานสาวคุณประภา “ขออภัย เชิญคุณไปนั่งเลนทางหอฉันโนน
สักครู ขออาตมาปรึกษากับคุณประภาสักประเดี๋ยว” 

หลานคุณประภาจึงปลีกตัวออกไปนั่งอยูที่หอฉันหางกันพอเห็น 
แตไมไดยินการสนทนา พอเหลือกันอยูลําพัง หลวงตาชื้นก็ชี้ลงที่เรือน
ปตนิในดวงชะตา 

“เอากันตรงที่คุณประภามีเร่ืองหนักอกหนักใจนี่แหละ ดาวเขา
สถิตอยูหลายดวงลวนแตพกเอาความหมายมากเรื่องมากราวใหเกิดขึ้น
ทั้งน้ัน” 

คุณประภารับคําเจาคะ ก็จริง แตก็อดออกความเห็นมิได “เม่ือ
แรกที่ดิฉันจะรับตัวมา ดูดวงแมเยาวเห็นจันทรรวมอังคาร เล็งลัคนาอยู
ในเรือนปตนิไมสบายใจเลยเพราะคุณพอเคยวามันเปนคูชูสาว และ
อังคารก็คือตนุลัคน ตัวของเธอเอง เกรงแกจะมีนิสัยชอบคบชูสูชาย    
ทําใหดิฉันตองอับอายชาวบานเขา แตพอมาอยูกันจริงกลับตรงกันขาม
แกเกลียดกลัวผูชายอยางเอาเปนเอาตาย ดิฉันยิ่งไมเขาใจใหญไมรูวา
ดาวผิดหรือคนผิดกันแน” 

“ไมผิดทั้งดาวทั้งคนหรอกคุณ” หลวงตาชื้นยิ้มชอบใจที่คุณ
ประภามีความรูโหราศาสตรพอตัว “ดาวในเรือนปตนิเขามีอยูหลายดวง
ทําไมไปเลือกอานเอาเพียงจันทรกับอังคารแลวเอาดาวอ่ืนเขาไปทิ้งเสีย
ไหนหมด” 

คุณประภาเปนคนมมีารยาทดีก็รับคํา “เจาคะ” 
“อานดาวมันตองเร่ิมทีละขั้น ตั้งแตตนไปหาปลายอยางเชน ดวง

น้ีก็ตองเร่ิมจับอังคารกอน เพราะเปนตนุลัคนเทากับตัวเราเอง อังคารไป
อยูเรือนปตนิเปนประก็เทากับตัวเองต่ําตอย เสื่อมเสียและอังคารเปนเจา
เรือนอริอีกเรือนหนึ่ง ซ่ึงหมายถึงความเดือดรอนยุงยากในเรือนปตนิก็



๒๓๕ 

ยอมเปนเรื่องเก่ียวดวยความรักความเสนหาหรือตางเพศ       ทั้งเปน
ราศีพฤษภเรือนศุกรดวยก็ยิ่งมีความหมายแนนอนเขา เม่ือเอาจันทร
บวกความหมายอังคารเขาความหมายก็ยันเอาวาเปนเรื่องชูสาวตามที่
คุณเขาใจ  และเม่ือเอาเสารเขารวมอานกับอังคารรวมภพอริซ่ึงเปนศัตรู 
หมายถึงทํารายขมเหงกระทบกระทั่งแตกหักรุนแรงรายแรง ก็อานไดวา
เปนเหตุการณขมเหง ประทุษราย รายแรงแกเจาชะตา และเม่ือเอาเสาร
อานรวมกับจันทรซ่ึงเปนคูดาวศัตรูที่หมายถึงการพลัดพรากแตกแยก
จากกัน ก็ตองหมายถึงเ ม่ือเกิดเหตุทําใหพลัดพรากจากกันหรือ
เหตุการณเกิดแลวก็ผานชีวิตไปไมคงอยูถาวรและเมื่อเอาเกตุเขามาอาน
รวมก็หมายถึงเกิดโดยฉับพลันทันทีรวดเร็วไมคาดฝน ยิ่งเอามฤตยูเขา
อานรวมก็เพ่ิมความหมายวามันเปนอาเพทแกชีวิต เปนมฤตยูที่ให
ความหมายสูญสิ้นแกชีวิต ทน้ีีลองดูผลลัพธแกชีวิตและจิตใจเจาชะตาวา
เปนอยางไรจาเรือนปตนิที่มีเหตุยุงยากเดือดรอนน้ันคือศุกร เม่ือตามดู
ศุกรก็จะพบวามาเปนเกษตรวินาศลัคนาอยูอานไดวาเปนเหตุการณที่
ปกปดหรือเปนเรื่องลี้ลับแกเจาชะตาโดยตลอดไปหรือจะอานสอบทาง
ตนุเศษในดานจิตใจก็คือ ศุกรเจาเรือนปตนิคือความรักความใครน้ันอยู
ภพที่6 กับตนุเศษ อันเปนอริกับจิตใจเจาชะตาซึ่งคิดเปนเรื่องเดือดเนื้อ
รอนใจ หรือเปนทุกขใจของเจาชะตานั้นเองและเมื่อเปนตนุเศษคือเสาร
กับศุกรก็ยิ่งเปนความคิดที่ขมขื่นระทมตรมตรอมใจนั้นเอง เฮอ” 

หลวงตาหยุดพูดระบายลมหายใจยาว เพราะสังขารมันทําทาจะ
หยุดหายใจเอาเมื่อไมมีหมอเถา ศิษยที่เคยปรนนิบัติ หลวงตาชื้นก็ตอง
ปรนนิบัติตนเอง รินน้ําชาและจุดบุหร่ีสูบทั้งๆที่ฝนตกเพิ่งหยุดอากาศยัง
เย็นแตหลวงตาชื้นเหงื่อซึมเพราะเหนื่อย 

คุณประภาเกรงใจ    เพราะเห็นหลวงตาเหนื่อยจึงไมกลาซักตอ 



๒๓๖ 

ไดแนน่ิงอยู จนหลวงตาชื้นหายใจคลองขึ้น จึงถามคุณประภาเบาๆ   
แตจริงจัง 

“ขอถามตรงๆอยาอับอายพระแกๆแมหลานสาวเสียเน้ือเสียตัว
กับผูชายเพราะถูกขมเหงรังแกคิดรายจนกลายเปนคนมีความรูสึกขมขื่น
ตอชีวิต จริงหรือเปลา” 

คุณประภารับปากงายดาย “มีเจาคะแกถูกปลุกปล้ําทํามิดีมิราย
จาก..” 

“เด๋ียวกอนอยางเพิ่งเลา…” หลวงตาชื้นหามไวและชี้ดาวที่เรือน
ปตนิ “เม่ืออังคารเปนตนุลัคนคือตัวเอง จันทรก็จะมาจากภพศุภะซึ่ง
แปลวาที่พ่ึงที่นับถือ และเสารมาจากภพสหัชชะซึ่งแปลวาเพื่อน ครั้นจะ
แปลวาตัวมาร คือเพ่ือนชายที่นับถือพ่ึงพาก็ดูมันไมกลมกลืน เพราะมัน
ยังมีเคาอีกความหมายหนึ่งอยู แตขอถามกอนวาเม่ือพอกับแมของแก
แยกกันคุณแมมีสามีใหมอีกหรือเปลา” 

คุณประภารับคําวา “พอแกไปมีเมียใหม แมก็เลยไปไดสามีใหม
บาง” 

หลวงตาชื้นตบเขาตัวเองฉาด “ไดเร่ืองละเจาผูรายมันก็คือ
พอเลี้ยงนั่นเองที่เปนคนทํามิดีมิรายใชหรือไม” 

คุณประภาตกใจ นึกไมถึงวาหลวงตาชื้นจะกลาทายจังๆเชนน้ัน 
และถูกตองเหมือนรูเห็นเหตุการณมาดวยตัวเอง เธอยกมือไหวเคารพ
ดวยเต็มใจ 

“ถูกตองตามคําหลวงตาทุกประการเจาคะ เร่ืองมันเปนอยางนี้
เจาคะ เม่ือพอแมแกแยกกันแมเยาวแกก็ติดตามไปอยูกับแม เม่ือแมได
สามีใหมก็ตองอาศัยรวมครอบครัวเดียวกันกับพอเลี้ยง แกกําลังสาวเต็ม
ตัว พอไดโอกาสพอเลี้ยงก็เขาปลุกปล้ําเสียทีเขาจนได แมรูเร่ืองเขา     



๒๓๗ 

ก็เลยใหดิฉันรับตัวแยกมาอยูเสียใหพนเรื่องอับอาย และเจาตัวแกก็ยินดี
ที่จะไดพนมือมารราย ตั้งแตน้ันมาผูชายซึ่งเปนพอบังเกิดเกลาไปมีเมีย
ใหมจนบานแตกสาแหรกขาดและผูชายที่เปนพอเลี้ยงซึ่งเปนโจรปลน
ชีวิตจนตองเปนมลทินหัวใจไปตลอดชาติ แมเยาวจึงเกลียดความรักและ
ผูกพยาบาทผูชายทุกคนตลอดชีวิต ทั้งเกลียดกลัวการแตงงานหนักหนา
เจาคะ” 

หลวงตาพยักหนาเห็นใจ “ก็นาใหเขาเข็ดขยาดผูชายหรอก ดีแต
วาตนุเศษแกเปนเสารทําใหแกใจแข็งอดทนตอความทุกขมิฉะน้ันอาจทํา
ใหแกคิดสั้น ทําลายชีวิตตัวเองเสียแลวก็ได” 

คุณประภายังสงสัยความหมายของดวงดาวที่หลวงตาอาน จึง
เรียนถามเกรงๆใจ “โปรดอยาหาวาดิฉันซักไซรไลเลียงเลยเจาคะ ถา
เสารเปนตัวการกอเวร อานวาเพื่อนก็คงถูกเพราะเปนเจาเรือนสหัชชะ
แตอานวาเปนพอเลี้ยงนั้นดิฉันไมสูจะเขาใจเจาคะ” 

“ออ…ลืมอธิบายไปอานรวบรัดไปหนอย มิใชวาเดาเอาหรอก
คุณดวงดาวเขาบอกเชนนั้นจริงๆ” หลวงตาชื้นชี้น้ิวไลเรือนไปบน
กระดาน “อันวาราศีมังกรเปนเรือนของเสารทางลัคนาเปนภพสหัชชะแม
เม่ือนับจากตนุเศษราศีมังกรก็เปนภพศุภะของตนุเศษ หมายถึงที่พ่ึง
ทางจิตใจของเธอและถาดูจากราหูซ่ึงเปนดาวลอยสถิตอยูในราศีกรกฏ 
ราศีมังกรก็เปนภพปตนิของราหู เสารเจาเรือนราศีมังกรจึงเปนดาวปตนิ
ของราหูดวย ราหูคือใคร ราหูก็คือเจาเรือนพันธุของเจาชะตา เรือนนี้ก็
คือญาติหรือมารดา เม่ือเสารคือผัวของแมก็คือพอไมเปนพอเลี้ยงแลวจะ
เปนใครไปได การอานดาวทางนี้เขาเรียก “พระเคราะหถายเรือน” เพื่อ
หาความหมายและเรื่องราวประกอบเหตุการณใหชัดเจนยิ่งขึ้น” 



๒๓๘ 

คุณประภากมลงกราบรับความเมตตาที่ไดรับความรูอันหาคา
มิไดจากหลวงตาชื้นและปรับทุกขถึงเรื่องที่ตั้งใจมาหา 

“เรื่องเนื้อคูของแมเยาวหลวงตาคิดวาจะมีผลอยางไรในอนาคต
เจาคะ” 

“อาตมาเปนสงฆ มันคอยแตจะคิดเอาวาความรักความใคร มัน
เปนกิเลสใหเกิดความทุกขอยูทาเดียว แตดวงแมหลานสาวคนนี้ในเรือน
ปตนิของเธอ ดวงดาวใหโทษมีอยูมาก เชน เสารกับจันทรมันบอกถึง
ความพลัดพรากเลิกรางกัน เสารกับอังคารมันกระทบกระทั่งแตกแยก
ราวฉาน จันทรกับอังคารมันรักใครผิดศีลผิดธรรมไดงาย ซํ้าศุกร      
เจาเรือนมาแสดงผลวินาศลัคนาเสียอีก ทางที่ดีอยาไปกวนใจแกเลย  
แกอยากอยูเปนสาวโสดก็ปลอยตามใจแกเถิด ขืนใจตบแตงไปก็ตอง  
เลิกรางแตกแยกเกิดทุกขจนไดเทากับวาชีวิตแกมีรอยราวอยูในเรื่อง
คูครองอยูแลว พอกระทบกระทั่งเขาก็จะแตกทําลายลงโดยงาย ถารัก
และสงสารก็ปลอยตามใจแกปรารถนาจะดีกวา ถือคําเสภาเกาเขาวา 
“อดขาวดอกนะเจาชีวาวาย ไมตายดอกเพราะอดเสนหา” 

คุณประภาหัวรอชอบใจที่หลวงตาเจาบทเจากลอน กมลงกราบ 
“ดิฉันจะจดจําคําของหลวงตาและจะปฏิบัติตามคําแนะนําที่หลวงตา
แนะนําให เปนพระเดชพระคุณอยางสูงสุด”  

ฝนที่หายขาดเม็ดไปแลว กลับตั้งเคามาอีก ฟามือและพายุพัด
แรงจัด เปนลางบอกถึงฝนจะตกหนักอีกไมชา 

คุณประภากวักมือเรียกแมหลานสาวเขามากราบลาหลวงตาชื้น
เพราะเกรงจะขับรถกลับลําบาก ไปมือค่ํากลางทางและกอนจะกลับ คุณ
ประภาเปดกระเปาถือ นับธนบัตรใบละ 100 ครบหนึ่งพันบาท ลงวาง
ถวายตรงหนาหลวงตาไว 



๒๓๙ 

“ทราบเมื่อครูวา หลวงตากําลังเรื่ยไรทอดผาปา ดิฉันขอทําบุญ
รวมองคผาปาดวยเจาคะ และวันทอดจะมาอีกครั้ง” 

หลวงตาชื้นเอากลักบุหร่ีทับไว กันปลิวตามพายุที่กําลังพัดอยู
ปลื้มอกปลื้มใจที่ผลบุญเกิดทันตาเห็น ทานใหศีลใหพรอนุโมทนาให  
คุณประภาและหลานสาวไดประสบความเจริญสุขในชีวิตและลาภผล   
สมบัติศฤงคาร อันอุดมทุกประการ 



๒๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาวบุพกรรม 
งานบุญบานนายอําเภอ 

ซ่ึงเปนปกติของผูมีอํานาจวาสนา แมจะไมมีการดบอกกลาวเชิญ 
พอตกบายแดดรมลมตก แขกหรื่อก็มากันเองมากมาย บานที่อยูเปน   
บานหลวงเล็กอยูแลวยิงคับแคบไปอีก เม่ือแขกมากันจนเต็มหองรับแขก 
และลนออกมาถึงระเบียง หลามจากระเบียงลงไปสูสนามหญาหนาบาน  
จนเกาอ้ีเตรียมรับรองไมพอน่ัง แขกตองยืนคุยกันกันเองเปนกลุมๆ 

อันที่จริง จะถึงวันเกิดในวันรุงขึ้น ครั้นจะทําบุญวันเกิดโดยตรง
ก็จะเปนงานใหญและอาจเกิดครหา เพราะฐานะหนาที่ราชการนาย 
อําเภอเปนตําแหนงซ่ึงเกือบจะใหญในจังหวัด จึงจัดเปนงานทําบุญบาน 
โดยวันนี้นิมนตพระสงฆสวดมนตเย็น และรุงขึ้นจึงนิมนตสงฆชุดเดิม 
ฉันเชาอันเปนธรรมเนียมทําบุญแบบเกาซึ่งสิ้นเปลืองมาก ในปจจุบันจึงใช
วิธีลัด คือ สวดปลอย สวดมนตเย็นถวายจตุปจจัยไทยทานแลวก็เลิกกัน 



๒๔๑ 

หลวงตาชื้น ซ่ึงเปนที่นับถือของนายอําเภอและคุณนายมานาน
สงคนไปนิมนตและรับตัวมาตั้งแตบาย กอนเวลาสวดมนต ทาน
นายอําเภอไดจัดหองพระเปนที่พักเพราะสงบไมพลุกพลาน 

หลวงตาชื้น น่ังบนอาสนะกลางหองและศิษยวัดผูติดตามก็คือ 
หมอเถาซึ่งแตงกายอยางพยายามใหเรียบรอยที่สุด น่ังพับเพียบ
เรียบรอยสํารวมกิริยา คอยปรนบัติอยูขางๆ มีแตญาติ ๆ และคนใกลชิด
นายอําเภอนั่ง อยูเบื้องหนา  

มีแขกพิเศษผูหน่ึงเดินแหวกกลุมสนทนาเขามาอยางอาจหาญ
ไมเกรงใจผูใดทั้งสิ้น ตรงเขามาหาหมอเถา กอดคอทักทายสนิทสนม 

"หมอจา..." 
รอบวงสนทนาหัวเราะกันคิกคักทั้งหญิงชาย หมอเถาพลอย

หัวเราะไปดวย แตก็อดเกอ ๆ กระดากมิได 
หมอเถาเอานิ้วชี้จ้ิมหนาอกเด็กชายนอย ๆ อายุ 2 ขวบเศษ 

หมอเถาเคยอุมรองเพลงยี่เกกลอมมากอน เม่ือครั้งแมเจาหนูนอยหลอก
ทิ้งไวใหที่กุฏิหลวงตาเมื่อ 2 ปกอน จนตองใหเปนบุตรบุญธรรม
นายอําเภอมา 

"น่ี พอคุณบุญเกื้อ บอกแลววาอยาเรียก หมอจา ใหเรียกลุงหมอ
หรือไมก็ถือเปนเพ่ือนกัน เรียกหมอเฉย ๆ ก็ได" 

เด็กนอยแววตาฉลาดหัวรอรา “ เรียกหมอเหมือนเรียกเพ่ือน
เลน เหรอ” 

"เออ... คะรับ” หมอเลยนึกวาตัวเองฉลาดที่ลอหลอกเด็กได
“ไหนเรียกใหมซิ ตองเรียกคะรับดวยนะ" 

“ไอหมอเถาครับ” เด็กเรียกชัดถอยชัดคํา 
หมอเถารองเอ๊ิบ “ กลับหนักเขาไปอีก โธ ทําไมถึงเรียกยังง้ัน" 



๒๔๒ 

เด็กนอยตอบซ่ือ ๆ “ฉันเรียกเพื่อน ไอ ทุกคนนี่" 
หมอเถาเสียทาเด็กเกาหัวแกรก มองหนาใคร ๆ ที่น่ังอยู เขายิ้ม

ขบขันกันทุกคน“ โธ... พอบุญเกื้อเอย มันนาเปลี่ยนชื่อเปนพอบุญเหลือ
เหลือรับทานจริง ๆ" 

พ่ีเลี้ยงคลานเขามา จูงมือใหออกมาเพราะเกรงบอนแตก      
พอแยกตัวได ก็บอกใหกราบหลวงตาเสียกอน เด็กนอยบุญเกื้อกมลง
กราบอยางวางาย 

หลวงตาชื้นลูบหัวเจาเด็กที่ตั้งชื่อใหดวยความเมตตาและใหศีล
ใหพร ใหอายุม่ันขวัญยืนและกมลงกระซิบเบา ๆ 

“ ลองเรียกเพื่อนหมอเถาอยางเม่ือกี้อีกทีซิ" 
เด็กนอยไรเดียวสา มองหนาหมอเถาเรียกชื่อยานคางชา ๆ ชัด

คํา 
"อาย -- หมอ -- เถา" 
หมอเถาขําไมออก   ชักนึกเคืองเจาเด็กจะทําอะไรไมถนัด 

เพราะอยูหนาแขกที่เขากําลังหัวเราะชอบอกชอบใจ จึงแอบเขาไป
กระซิบขางหูพอไดยินกันตัวตอตัว แกแคนใหหายเจ็บใจ 

"อาย -- บุญ -- เกื้อ" 
พอคุณลูกจอมแกนถอยออกไปครูเดียว คุณพอนายอําเภอก็

หลบแขกเขามาหาหลวงตา มีแขกติดตามหลังเขามาหลายคน เพราะ
เพ่ิงรูวาหลวงตาชื้นอยูในหองนี้  

ทานนายอําเภอเอยแนะนําชายอายุไลเลี่ยที่คลานเขามานั่งอยู
ขางๆ "พ่ีชายผมเองครับหลวงตา อยูกรุงเทพๆ ชอบเลนโหราศาสตร
มาก อยากคุยกับหลวงตาเหลือเกิน”  

หลวงตายิ้มรับและยกมือรับไหว "ยินดีที่รูจักคุณ      มีธุระอะไร 



๒๔๓ 

จะใชสอยอาตมายินดีเสมอ เพราะนายอําเภอมีบญคุณกับอาตมามาก
เหลือเกิน เปน “ โยมอุปถาก” ใหอาตมา “ ถาก” ไดเสมอมา” 

"เม่ือปลายปกอน กระผมลงมาเยี่ยมนองก็เคยแวะไปหาหลวงตา 
บังเอิญแขกมากเลยมิไดคุยกัน”  

"ออ อาตมาจําไดแลว คุณไปกับนายอําเภอทาน" หลวงตา    
นึกออก และไมทันจะพูดอะไรตอไปอีก ก็ ตองสะดุงสุดตัวผงะหลังจน
เอามือยันพ้ืน 

เพราะมีมือลึกลับยื่นยาวลอดคนนั่งหนาเขามาหาหนาตักหลวงตา 
ใสสรอยขอมือเปนมือผูหญิง เน้ือขาวสะอาด หมอเถานั่งอยูขางๆ ตกใจ
จึงตะครุบจับไวม่ัน เพราะกลัวจะถูกจีวรหลวงตา 

เจาของมือเปนหญิงกลางคนแหวกคนนั่งเขามาสะบัดมือจาก
หมอเถา แลวแถมคอนใหเต็มวง 

“มาจับมือถือแขนฉันไวทําไม” 
หมอเถาไดสติชักกระดาก  ตอบอึกอัก “ ผมกลัวถูกหลวงตาศีล

ขาดซิคะรับ คุณนาย" 
“ฉันจะใหหลวงตาทานดูดวงชะตา” มือขางที่ยื่นมายังถือการด

ดวงชะตาไวแนน และกลับยื่นใหหลวงตาอีก “ กรุณาตรวจดวงใหอิฉัน
สักหนอยเถอะคะ จะมีอายุขยัไปสักเม่ือไรถึงจะหมดอายุ" 

หลวงตาตองกมหนามองลอดแวนพิจารณาใหหนาอยางพินิจ
พิเคราะหเพราะไมรูวาเปนใคร  

ทานนายอําเภอรูใจหลวงตามาแตไหนแตไร จึงรีบแกตัวแทน 
"อยากวนหลวงตาเลยคุณศรี หลวงตาทานเพ่ิงมาเหนื่อย ประเดียวก็จะ
สวดมนตอยูแลว" 

คุณศรี เศรษฐีนีเมืองชุมพร    พ่ึงคุนเคยกับนายอําเภอตั้งแตยัง 



๒๔๔ 

รับราชการอยูที่โนนและตามลงมาชวยงาน“ ดิฉันขอพิเศษสักครั้ง พรุงน้ี
เสร็จงานนายอําเภอแลว ดิฉันก็จะกลับรถเร็วคงไมมีโอกาสอื่นอีก" 

หลวงตานิ่งอ้ึงเกรงใจนายอําเภอ แตก็ไมยอมรับดวงไว มอง
หนานายอําเภอเหมือนจะถามวาควรจะทําอยางไร นายอําเภอจึงแนะนํา
ถึงความคุนเคยกับเจาของดวงชะตาใหหลวงตารูตื้นลึกหนาบาง 

คุณศรียังมองทีทาหลวงตาไมออก จึงพูดตอไปอีก “ มีหลายๆ
หมอดูวาอิฉันจะอายุสั้น จึงอยากใหหลวงตาตรวจซ้ําอีกทีคะ" 

หลวงตายิ้มหันไปทางพี่ชายนายอําเภอ “ อา... คุณพ่ีชาย
นายอําเภอ คุณเลนโหราศาสตรมาเคยพบกฎเกณฑหรือตํารับตําราทาย
วันตายวันหมดอายุของมนุษย มีหรือไม" 

เขาตอบโดยไมลังเล “ ยังไมเคยพบขอรับ อาจจะมีหรือไมมี ผม
ไมรูไปไมถึง" 

“นานนะซิ... ” หลวงตาชื้นหันไปทางคุณศรี "อาตมาก็ยังเรียนไม
ถึงขั้นนั้น แมแตเหตุการณในระยะใกล ๆ เชนอาทิตยหนา เดือนหนายัง
ทายเขาไมใครถูก จะหาญไปดูถึงวันหมดอายุเขาซึ่งมันไกลโพนมันจะ
เปนการอุตริมนุษยธรรมไปนะคุณ" 

"ก็หมออ่ืน ๆ เขาดูไดละเจาคะ เธอยังเถียงคาน 
"ก็เขาเรียนกันมาสูง ๆ กวาอาตมามากนะซิ บางคนบางหมอ

อาจบรรลุอรหัตผลเปนพระอรหันตทรงอภิญญาฌานอันวิเศษ รูบุญรูกรรม
ของมนุษยที่จะสิ้นบุญสิ้นกรรมได 

หมอเถาเขาใจหลวงตาวาทานเคือง ๆ เลยเทศนโปรดสัตว
เสียเลยตามวิสัยสงฆ แตคุณศรีแเกก็ยังไมเขาใจกลับโตคํามาอีก  

"เขาวาดวงชะตาซึ่งมีดวงดาวบอกทุกสิ่งทุกอยางไดถูกตอง ก็ 
ความตายเปนสิ่งยิ่งใหญของชีวิต ทําไมดวงชะตาจะไมบอกเชียวหรือ เจาคะ" 



๒๔๕ 

หมอเถาเปนคนทึบ ฟงปญหาแลวใจคอไมสบายแทนหลวงตาผู
เปนอาจารย จึงรีบรินน้ําชาประเคนถวาย เพ่ือจะไดใหหลวงตาสบาย
อารมณตอบไดคลองแคลว 

หลวงตารับนํ้าชาจิบด่ืม ใบหนายิ้มละมัยเหลียวดูใบหนาคนที่น่ัง
อยูทุกคน กําลังสนใจอยางจริงจัง จึงเอยชา ๆ 

"ในทางโหราศาสตร ดาวในดวงกําเนิดจะถือวาเปนบุพพกรรมที่
จะแสดงผลและดาวจรจะถือเปนดาวปจจุบันกรรม ถาบุพกรรมใหโทษอยู 
ปจจุบันกรรมสงผลโดยดาวจร ก็จะมีผลรายแรงและจริงจังดวงดาวจะ
บอกถึงเหตุ และผลจากเหตุได เชน จะเกิดอุบัติเหตุ และจะไดรับ
เคราะหบาดเจ็บหนักหรือเบาบอกได แตจะพยากรณถึงฆาตตองตายนั้น
ก็ตองใชวิธีเดารวมดวย โหราศาสตรใชดวงดาวเปนสิ่งบอกเหตุบอกผล
แตเฉพาะในวิสัยอันจะพอกําหนดไดเทานั้น มิไดบอกทุกสิ่งเหมือน    
ดวงแกวสารพัดนึกหรอก”  

พ่ีชายนายอําเภอเปนคนมีอายุและมีความคิดในเหตุผลยกมือ 
"ผมเห็นดวยกับหลวงตาขอรับ" 

หลวงตายังนึกคิดตอไปอีกจึงพูดตอ “ ในทางธรรมยอมคิด
มนุษยดํารงชีพอยูในโลกเพ่ือเสวยผลกรรมแหงตน ซ่ึงมีทั้งอดีตกรรม
และปจจุบันกรรมเปนที่ตั้ง นรกสวรรคก็อยูบนพ้ืนโลกรวมกันนี้ผูมีกรรม
เกาเปนกุศลกรรมอันดีมายอมเสวยสุขในชาติน้ีบนโลกนี้มีทรัพยมี
อนามัยดี มีสิ่งแวดลอมดี เหมือนอยูในสวรรค สวนผูมีกรรมชั่ว อันเปน
บาปกรรม ก็ยอมเกิดมาเสวยทุกขทรมานดิ้นรนตอสูเอารอด อดอยาก
แรนแคน บางก็ทรมานดวยโรคาพยาธิ  ก็คืออยูในนรกบนพื้นโลกอัน
เดียวกับสวรรคน่ันเอง” 



๒๔๖ 

พอหลวงตาหยุดพูด พ่ีชายนายอําเภอตั้งกระทูถาม เพราะกําลัง
กระหายจะรู "แลวความตายเปนชะตากรรมหรือผลแหงอดีตกรรมขอรับ 
หลวงตา" 

 หลวงตานิ่งคิดลําดับความจําอยูครูหน่ึงแลวจึงตอบเลนสํานวน
เปน กลอน วา 

 “ ปรมัตถอภิธรรมทานจําแนก  ไดแบงแยกบัญญัติจัตุผล 
ซ่ึงความตายวายชีพนรชน   ดังยุบลแจงจัดเปนปจจัย 

อายุกฺขเยน น้ันหนอมรณา  สิ้นชีวาดวยบรรลุอายุขัย 
และสังขารถึงพิกัดปจฉิมวัย   พิลาลัยลวงลับลําดับกาล 

กมฺมกฺขเยน น้ันจะแจง   ดังสิ้นแสงสุริยะอวสานต 
ที่มีบุญสิ้นบุญจะบันดาล    ที่มีกรรมสิ้นการทรมา 

อภยฺกขเยน สละจิต   ดวยชีวิตลวงขั้นชัณษา 
สิ้นทั้งบุญทั้งกรรมที่ทํามา   ถึงสัญญาถึงสมัยบัลลัยลาญ 

อุปจฺเฉทกกมฺม ซ่ึงสําแดง  เปนดวยแรงกรรมกลามาประหาร 
ใหชีวันอันตรายตองวายปราณ   ทิ้งวงศวานใหชอกช้ํา ดวยลําเค็ญ" 

คุณศรีถึงจะอยางไรก็เปนคนยึดม่ันในธรรมแหงศาสนา และ
เชื่อม่ันในพระสงฆมิไดโตแยง แตความสงสัยยังไมสิ้นกระแสความ จึง
คอย ๆ ถามเกรง ๆ ใจไมเหมือนหนแรก 

“ มีบางหมอเขารับจะทําพิธีตออายุให แตดิฉันไมเชื่อสนิทใจนัก 
จึงใชทําบุญทําทานหวังในกุศลผลบุญจะไดสงใหมีชีวิตยืนยาวตอไปอีก
ได ดิฉันเขาใจถูกหรือผิดเจาคะ" 

"วันนี้หลวงตาชื้นมีอารมณครั้งคิดจะเปน“ สุนทรชื้น” จึงตอบ
เปนคําอรรถคํากลอนตอไปอีก 
 “ อันความจริงสิ่งน้ีมีมานาน  พุทธกาลเมื่อนางวิสาขา 



๒๔๗ 

นิมนตสงฆทรงฉันโภชนา   สองพันองคทรงมาทุกวันวาร 
ประพฤติธรรมบําเพ็ญเบญจศีล   เปนอาจินตตั้งอารมณพรหมวิหาร 
มีธิดาชวงใชไทยทาน    เยาวมาลย “สุทัต ตี” ศรีวิไล 
เกิดเวรกรรมจําพรากจากฤดี   กุมารีสิ้นชีวาอายขัย 
เธอโศกเศราแสนอนาถแทบขาดใจ  อรทัยคิดคํานึงถึงชีวี 
จึงเขาเฝาอาภิวาทศาสดา   พระสัมมาพุทธองคผูทรงศรี 
ดํารัสถามบุญญาบารมี     ซ่ึงนางนี้สรางไวใหญอนันต 
เหตุไฉนใยกรรมนําวิบัติ    จึงมาตัดลูกยาใหอาสัญ 
แรงกุศลไมอํานวยชวยชีวัน   กระหมอมฉันมิเคยสรางทางอบาย 
 พุทธองคทรงดํารัสพระสัทธรรม  บุพพกรรมนําวิบัตสัตวทั้งหลาย 
ปุริมชาติฆาตชีวันอันตราย   ตองวางวายใชชีวีแกหน้ีเวร 
อันมนุษยพูดไปทําไมเลา     พระเปนเจาโมคคัลลามหาเถร 
องคสาวกเบื้องซายถวายเวร  ไมวางเวนเคียงอาสนศาสดา 
อนันตกรรมสําคัญบรรพชาติ   โจรพิฆาตแสนอนาถอนาถา 
เหลือพระธาตุขนาดเมล็ดงา   กุศลลามิไดชวยอํานวยชนม" 

ทานนายอําเภอเขามานิมนตหลวงตาชื้นเพราะทานเปนพระอาวุโส
กวา   ตองเขาประจําที่สวดมนตกอนพระทั้งหลายจึงจะเขานั่งอาสนะได 

หลวงตาหันไปทางพี่ชายนายอําเภอเพราะยังมีเร่ืองที่พูดคางกัน
อยู  "พรุ งนี้  ถาคุณยังไมกลับ  ขอเชิญที่กุฏิ  คงจะคุยกันถึงเรื่อง
โหราศาสตรได มาก" 

เขาพนมมือรับคํา "ขอรับ ครั้งน้ีผมจะไปหาหลวงตาแนนอน" 
หลวงตาลุกขึ้น จัดจีวรเขาที่ หมอเถาบนพอไดยินกันสองคน

ระหวางศิษยกับอาจารย 
"หลวงตาเทศนเปนกลอนออกไพเราะ ไมยักกะมีกัณฑเทศน" 



๒๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 

ดาวลอย 
เชาวันอาทิตย 

หมอเถา ครูกอน ครูสมศักดิ์ ออกจากรานกาแฟเจาโก ตางคน
ตางวางธุระ จึงสมคบชวนกันมากุฏิหลวงตา 

หมอเถาออกเดินนําหนา ครูกอนเดินกลาง และครูสมศักดิ์ร้ังทาย 
เดินเขาแถวเรียงหน่ึง ครูกอนเห็นทางทางหมอเถาเดินอกแอนผึ่งผาย      
ก็เลยใหจังหวะทหาร หนึ่ง-สอง หน่ึง-สอง ครูสมศักดิ์ก็ผสมผิวปากเพลง
มารชเขาจังหวะเดิน ตางคนมีอารมณครึกครื้นเหมือนเด็กหนุมๆกําลัง
สนุกคะนอง 

พอถึงทางแยก แถวทหารสามเกลอก็เลี้ยวมาตามทางแยกเขาวัด 
หมอเถากําลังครึ้มเกิดความคิดอุตริก็รองเพลงทหารมั่ง  

“ตั้ง-ตั้ง-ตั้ง ตะริดติ๊ดตั้ง ทหารเมืองนอก…อุบ” 
ปากหมอเถาถูกอุดฉับพลัน     เพราะมือครูกอนที่เอ้ือมมาจาก 



๒๔๙ 

ขางหลัง “เฮย…หมอเถาไมตองรองตอนไดบั้งหรอก น่ีมันเขตวัด รอง
เพลงลามกนรกจะกินหัว” 

หมอเถาแกะมือเพ่ือนออก หัวเราะยิงฟนขาวชอบใจ เถียงวา 
“เพลงเกาแกนะฮิตทั้งเมืองไทยเชียวแหละ” 

“เออนา เพลงเกาอ่ืนถมไปไมรอง คนเรามันสอนิสัย” ครูกอน
พลอยหัวเราะไปดวย 

“ง้ันเอาเพลงใหม เพลงรักโศกกินใจดีไม” หมอเถาเสนออีก 
ครูสมศักดิ์เดินทายชักไมไวใจ “ลองบอกชื่อเพลงกอนเถอะ” 
หมอเถายิ้ม ตอบหนาตาย “ชื่อนางครวญ” 
ครูกอนพยักหนา “เออชื่อเพราะดี เอารองได” 
หมอเถาตะเบ็งเต็มเสียง “แม…จา หนู-ทน-มาย-ไหว- “ 
ปากหมอเถาถูกอุดเปนหนที่สอง “บา…ยิ่งหนักกวาเพลงเมื่อกี้

เขาไปอีก หนีไมพนเรื่องสัปดนจนได ถุย” 
ตางคนตางหัวรอเฮฮาทั้งผูรองและคนฟงเปนที่ครึกครื้นจนหัว

แถวถึงหนากุฏิหลวงตา จึงสงบเสียงสํารวมกิริยายางขึ้นบันได เม่ือเปด
ประตูเขาไปก็เห็นวามีแขกนั่งสนทนาอยูกับหลวงตา เปนคนที่ทั้งสาม
รูจักดีคือนายอําเภอซึ่งพาพี่ชายที่พึงใจในอัธยาศรัยของหลวงตาตั้งแต
วันทําบุญบาน จึงหาโอกาสมาสังเสวนาเพื่อจะไดไตถามความรูทาง
โหราศาสตรที่ตนสนใจมากอน 

หมอเถาและเพื่อนๆทําทาจะเดินแยกไปทางหอฉัน เพราะ
ความเกรงใจ ก็ถูกนายอําเภอกวักมือเรียก 

“เอา…จะไปไหนกันละ หมอเถากะครู กันเองทั้งน้ัน เขามารวม
วงดวยกันเถอะ” 

ทั้งสามคนยกมือไหวคารวะ แลวคอยเลียบเคียงเขาไปนั่งหางๆ 



๒๕๐ 

 ทีทาเกรงๆใจจนนายอําเภอตองคะยั้นคะยอใหรวมวงใกลเขาไปอีก 
“ผมพาพี่ชายมาคุยกับหลวงตาเรื่องโหราศาสตร หมอเถาและ

ครูก็เปนศิษยหลวงตาซึ่งมีความรูดี จะไดชวยกันแนะนําบาง” 
คุณพิชิตพ่ีชายนายอําเภอ เขยิบตัวใหที่วางแกหมอเถาและ

สองครู ยิ้มแยมเปนไมตรีและถอมตัวตามแบบสุภาพบุรุษ 
“ผมสนใจทางโหราศาสตรมานาน แตไมแตกฉานสักที เพราะ

ขาดคนแนะนําสั่งสอน ไดยินกิติศัพทของหลวงตามามาก และหาโอกาส
มานานแลว หมอเถาและครูๆอยูใกลหลวงตาโชคดีเหลือเกิน ความรูทาง
โหราศาสตรตองดีกวาผมมาก” 

หมอเถาถูกยอ ยิ้มหนาบานเปนดอกลําโพง “ผมเปนคนปญญา
ทึบคะรับ หลวงตาสอนบาทหนึ่งผมจําไดสลึงเดียว” 

ครูกอนสนิทกับนายอําเภอมากอน จึงกลาพูดสอดสัพยอก 
“หมอเถา ไมเต็มบาทเสมอ” 

หมอเถาไดแตขมึงตามองไมกลาตอปากตอคําตอหนา
นายอําเภอทั้งรูตัววาไหวพรับไมทันเพ่ือน รังแตจะเสียทาเขาเนื้อตัวเองอีก 

หลวงตากวักมือใหเขาไปน่ังลอมวงใกลๆ “สามคนนี้เปนศิษย
อาตมาก็จริง แตก็สอนกันไปวันละเล็กวันละนอยตามบุญตามกรรมนึก
อะไรขึ้นมาไดก็บอกๆไว หลักเกณฑก็มีเทาที่จดจํามาจากครูบาอาจารย
ทานเดียว ไมแนใจ วาเหมือนของอาจารยอ่ืนเขาหรือไม จะเรียกคนทั้ง
สามเปนนักโหราศาสตรยังไมสนิทปาก เพราะยังรูนอยนักหนาทั้งศิษย
ทั้งครู” 

คุณพิชิตยิ้มเม่ือเห็นหลวงตาถอมตัว “ผูคนเขากลาวขวัญถึง
หลวงตาไมเหมือนหลวงตาพูด แมในหมูนักโหราศาสตรเขาก็เลาลือถึง
หลวงตาในทางพยากรณ ขั้นอาจารยใหญ” 



๒๕๑ 

“อาตมามีศิษยคนบานนอกกะเขาเพียง 3 คน จะเปนอาจารย
ใหญไดอยางไร” หลวงตาคานเต็มเสียง “นักโหราศาสตรเขามีอยู 4 
ระดับ คือ 4 นัก นักที่หน่ึงคือ นักเรียนพบตํารับตําราก็ซ้ืออานดะ จดจํา
เอาไวหมดพบทานผูรูก็ถามและจดจําไวอีก เพ่ือนฝูงใครแนะนําไมได 
จดจําเอาไวแมนยํา บางคนเรียนรูมากๆเขาทําใหสติปญญาเคยฉลาด
ปราดเปรื่องกลายเปนโงไป เพราะเอาแตจดจํา ถาใครถามจะตอบ
หลักเกณฑคลองปรอตามตําราเปรี้ยะ เขาเรียก นักเรียนโหราศาสตร”  

คุณพิชิตพ่ีชายนายอําเภอถูกใจสํานวนหลวงตา จึงถามตอ 
“แลวนักที่ 2 เลาขอรับ” 

หลวงตาจึงวิสัชนาตอ “นักที่ 2 คือ นักเลน ถาผานนักเรียนที่
เรียนรูมา นําเอาหลักเกณฑโหราศาสตรวิธีน้ันบางวิธีน้ีบางมาลองใช
ทายเขาถูกบางผิดบางเปนเครื่องสอนตนเองไป หัดดูดวงลูกหลานและ
เพ่ือนๆไปพลางกอนเปนการเลนๆไมจริงจังดวงใดดาวใดเขากฏทายได
ก็ทายไปตามตําราเขาวาไว ดาวใดภพใดมันซับซอนเงื่อนอานไมออกก็
เฉยเสีย เลือกทายเอาแตที่พอรูเขาเรียก นักเลนโหราศาสตร” 

นายอําเภอชอบใจความคิดของหลวงตาชื้นในการจัดอันดับชั้น
นักโหราศาสตรจึงชวยถามตอ “แลวนักที่ 3 ละขอรับหลวงตา” 

หลวงตาชื้นอธิบายตอคลองปากคลองใจไมติดขัด “ชั้นที่ 3 น้ี 
เขาเรียกขั้นนักเลง เปนขั้นใชงานไดแลว ขั้นน้ีเปนขั้นสําคัญตอนนักเลน
จะเลื่อนชั้นเปนนักเลงนั้นยากมากและมีนอย นักเลน 10 คนจะไดเปน
นักเลงสักคนก็ทั้งยาก สวนมากมักจะวนเวียนเปนนักเลนโหราศาสตรไป
ตลอดชีวิต บางคนมีความรูความสามารถเปนนักเลนหนักๆเขาลดชั้น
หวลกลับไปเปนนักเรียนเสียอีกก็มี บางคนเบื่อหนายไมมีทางกาวหนา
เลยเลิกเลนไปเสียก็มาก ขั้นนักเลงนี้เปนขั้นที่พบวากฎเกณฑใดใชไมได



๒๕๒ 

ก็ทิ้งไปยึดถือกฎเกณฑที่ถูกทางใชไดไวพยากรณเขาไดทั้งทางเดิม   
ทางจร คลองตัวบางก็กาวไปถึงขั้นอาชีพเปนหนาเปนตามีชื่อเสียง สวน
จะเปนนักเลงเล็ก นักเลงใหญ นักเลงเกา นักเลงใหม สุดแตอัจฉริยะและ
ประสบการณของแตละบุคคล” 

หลวงตาไมตองรอใหใครซักก็อธิบายตอไปอีก “นักที่ 4 น้ีเปน
นักสุดยอดแลว คือเปนนักปราชญ ซ่ึงเปนผูรอบรูโหราศาสตรโดย
แตกฉาน ทั้งเจนจบในหลักเกณฑและคัมภีรทั้งปวง รอบรูทั้งภาคพื้นฟา
อันเกี่ยวแกการโคจรของดวงดาวทั้งหลาย และภาคพื้นดินคือการ
พยากรณชีวิตมนุษยไดโดยถูกตองและแมนยํา แตโบราณทานแบงวิชา
โหราศาสตรไว 3 ภาค คือ ภาคคํานวณ รูการคํานวณดาวเดือนบน
ทองฟาและฤกษยามทั้งปวง  ภาคพยากรณ รูเหตุอันจะเกิดจะเปนของ
ชีวิต และใหฤกษใหยาม ภาคพิธีกรรม รูการบวงสรวงและพิธีกรรม ใน
กรมโหรสมัยกอน แบงกันเปนแผนกๆตามภาคพื้นความรู พนักงานโหร
มักรอบรูเพียงแตละภาคเปนสวนใหญ ผูแตกฉานทั้ง 3 ภาคมักจะได
ตําแหนงพระยาโหรา เจากรมโหร” 

หมอเถารูใจอาจารยตอนพูดมากๆจึงจุดบุหร่ีและรินน้ําชา
ประเคนติดๆกันถึง 2 ถวย 

คุณพิชิตชมเชยหลวงตาอยางจริงใจ “ผมเคยวิสาสะกับนัก
โหราศาสตรขั้นครูบาอาจารยในกรุงเทพฯมาบาง แตยังไมเคยพบใคร
แบงชั้นและความรูนักโหราศาสตรไดอยางมีเหตุมีผลและถูกตองเหมือน
หลวงตาเลย อยางหลวงตานี้สมควรเปนชั้นนักปราชญโดยแท” 

หลวงตาหัวเราะกระดากๆ ที่ถูกชมซึ่งๆหนา รีบโบกมือหาม
ทันควัน “ขอทีเถอะคุณเกินวาสนาพระบานนอก ขั้นน้ันเปนชั้นโหร
อาตมาเปนเพียงพระหมอดูเทานั้น เลาเรียนมากับครูบาอาจารยก็ได    



๒๕๓ 

รูแตทางที่เอามาใชงานไดบาง ยังไมเรียนรูเจนจบทุกแขนง โหราศาสตร
อันมีอยูมาก อาตมาเพียงแต ชั้นนักเลง กําลังจะเปน นัก-โลง เทานั้น” 

ทั้งนายอําเภอและคุณพิชิตยิ้มแยมชอบใจอารมณสนุกของ
หลวงตา ทั้งชอบใจทีทาของหลวงตา เวลาจะพูดอธิบายทานนั่งตัวตรง
อยางกับน่ังบนธรรมาสนเทศน พูดชัดถอยชัดคําแจกแจงละเอียด 

คุณพิชิตเอยถึงเรื่องที่ตั้งใจมา “จริงอยางหลวงตาวา ผมเรียนรู
โหราศาสตรมานาน เปนไดแคนักเลนเทานั้น จะทํานายทายทักใครเขาดู
หวนๆ พอดีพอรายเจอคนชางซักเขาพาลเหงื่อแตกอับจนปญญาเอา
งายๆ” 

หลวงตาชื้นหัวเราะหึอารมณดี “คุณก็เรียนรูมามาก ไมนาจะ
ถึงเพียงนั้นเลย” 

“จริง ๆ ขอรับหลวงตา” คุณพิชิตยืนยันแข็งแรง “ผมทายเขา
เหมือนปนลูกโดด พอยิงโปงนัดเดียวก็หมดกระสุน เม่ือคราวกอนผม
แวะมากราบหลวงตาครั้งหน่ึงเห็นหลวงตาพยากรณดวงชะตาแขกที่มามี
รายละเอียดแจกแจงไปไดหลายสถาน ขอน้ีแหละผมจึงมาขอกราบเทา
ขอความกรุณาจากหลวงตา” 

หลวงตาชื้นนิ่งมองหนาคิดหาเหตุและผลและปรารภวา “ไมนา
เลย ความรูโหราศาสตรเรื่องดาวเรื่องภพมันก็มิใชเร่ืองลี้ลับอะไร ใคร
ตางก็รูเทาๆกันทั้งน้ันทุกคน ไมนาจะทานเขาติดขัดมากนัก” 

คุณพิชิตพนมมือไหว “ผมมิไดเท็จพูดเลยขอรับหลวงตา ทุก
วันนี้ใครเขายื่นดวงใหทายชักเลี่ยงๆหลบๆกลัวเขาซักจนมุมทาเดียว”  

“หลวงตานิ่งตรึกตรองและเกิดความคิดแยบคาย หันไปหยิบ
กระดานโหรที่วางแอบไวขางตูออกมาวาง มีดวงชะตาเขียนดวยชอลก  
ไวแลว 



๒๕๔ 



๒๕๕ 

 
“เม่ือวานมีคนมาดูหมอ ขอเอาเปนดวงครูเสียเถอะ” 
คุณพิชิตกระเถิบเขาใกลกระดานโหรทั้งหมอเถา ครูกอน ครู

สมศักดิ์ ดีใจที่จะไดฟงหลวงตาอธิบายเปนความรู จึงกระเถิบเขาไป
รวมกลุมแทบจะเบียดกัน 

“ขออภัย อยาถือเปนการลองภูมิเลยออกจะทดสอบความ
เขาใจของคุณจะไดรูที่ติดขัดแกไข” หลวงตาชี้ลงบนกระดานโหรตรง
ภพกดุมภะของดวงชะตา “คุณลองอานดูฐานะการเงินของเขาดูทีหรือวา
เปนอยางไร ดีหรือชั่ว” 

คุณพิชิตนิ่งดูดวงชะตาอยางตั้งใจ เหลียวดูพวกหมอเถา ชัก
กระดากเพราะจะตองพยากรณตอหนาผูรูโหราศาสตรดวยกัน ครั้นถูก
หลวงตาเตือน ก็ตัดใจพยากรณตามกฎเกณฑที่เคยใชมาจนชิน 

“ภพกดุมภะน้ัน เสารสถิตอยูราศีพิจิกอันเปนเรือนอังคาร คู
ศัตรูของเสาร เสารเปนบาปเคราะหตัวโทษทุกขอยูแลว เม่ือมาอยูภพ 
กดุมภะเรือนแหงการเงินของเขา จึงทําใหเหน่ือยยากเปนทุกขหรือ
ยากจนนั้นเอง” 

หลวงตาชื้นน่ิงฟงใชน้ิวเคาะกระดานตรึกตรอง แมคุณพิชิต
พยากรณไปแลวหลวงตาชื้นก็ยังคงน่ิงคิดขรึมๆอยู จนคุณพิชิตตอง
คอยๆถามเบาๆไมแนใจตัวเอง 

“ผมทายถูกหรือผิดขอรับ หลวงตา” 
“ขอใหทายอีกสักครั้งเถอะคุณ” หลวงตากมลงดูดวงในกระดาน 

“การงานในชีวิตของเขาจะเปนอยางไร ดีหรือชั่ว” 
คุณพิชิตก็ตรวจดูดวยความพินิจพิเคราะห “กัมมะของเขาคือ

จันทร มาสถิตราศีมังกรเรือนเสารอันเปนคูศัตรูสถานหนึ่งและมารวม



๒๕๖ 

ดวยอาทิตยคูศัตรูของจันทรอีกเปนสถานหนึ่ง อันคูศัตรูยอมขัดแยง 
หักลางทําลายตอกัน จะหาความเจริญรุงเรืองไดยาก” 

สีหนาหลวงตายิ้มๆแตพยายามสกดกลั้นไว เพ่ือรักษามารยาท
ผูใหญ และคราวนี้เจาตัวยังไมทันซักทานก็เอยขึ้นวา 

“คุณพยากรณมานั้นถูกตองตามหลักเกณฑที่เขาเลนๆกันอยู
หรอก สวนที่จะถูกกับชีวิตจริงของเขาหรือไมน้ัน อาตมาไมถือเปนเรื่อง
สําคัญนัก อยากรูแตเพียงวิธีพยากรณของคุณวาเปนทางใด พอจะ
สงเคราะหทางใดเพิ่มไดบาง” 

คุณพิชิตพนมมือออนนอม “เปนพระเดชพระคุณขอรับหลวงตา
ผิดถูกโปรดตําหนิติเตียนไดเต็มที่ ขอใหถือวาผมเสมือนศิษยคนหนึ่ง
ของหลวงตาดวยขอรับ” 

หลวงตายังถามออมๆตอไปอีก “คุณยังจะพอพยากรณให
ละเอียดถี่ถวนตอไปอีกไดหรือไม” 

“ไม…แลว ขอรับ” เขาสั่นหนาปฏิเสธ “จบสิ้นกระแสความแค
น้ันขอรับ” 

หลวงตาชื้นพยักหนาเนิบๆเขาใจ “ทางพยากรณของคุณก็เปน
ทางหนึ่งในหลายๆทาง ที่มีผูนิยมเลนกันอยูแพรหลาย เสียแตวาคํา
พยากรณหวนๆ รูแตวาดีหรือชั่วเหมือนคําพยากรณในใบเซียมซีตาม
ศาลเจา ไมมีรายละเอียดและเคาเรื่อง หลักการพยากรณมักจะมีปญหา
อยู 3 ขอ คือ 1. เรื่องน้ันดีชั่วอยางไร 2. เพราะอะไร 3. เม่ือใด เราเปน
นักพยากรณจะตองตอบเขาได การพยากรณทางโหราศาสตรมันตองเปน
วงกลมเหมือนดวงจักรราศีน้ีแหละ หมุนวนไปไดรอบตัวไมติดขัดจนแตม” 

คุณพิชิตรูตัวเองทันทีวาตัวเองตัวเล็กลงถนัด ความรูทาง
โหราศาสตรที่เรียนมากลายเปนสิ่งกระจอยรอยไป เม่ือไดฟงคําวิจารณ



๒๕๗ 

ทั้งเหตุและผลของหลวงตาชื้น ความนับถือเคารพที่ไมตองมีใครขอรองก็
เกิดขึ้นเองในหัวใจเต็มเปยม 

“ขอน้ีแหละขอรับที่ผมติด อับจนอยูจนทุกวันนี้ ครั้นจะเลนทาง
ทักษาเอาเดชศรีกาลีเขาชวยมันก็ขัดเขิน ขยายความไมออกเชนกัน
เพราะไมถนัด” 

“อาตมาพอจะมีทางแกไขแนะนําไดบาง คุณเปนคนมีความรูมี
ปญญาเขาใจไดไมยากเย็นอะไรนัก” 

นายอําเภอนั่งนิ่งอยูนาน ฟงดูก็รูวาหลวงตาชื้นมีเมตตาจะ
แนะนําให ก็สนับสนุนพ่ีชายอีกแรงหนึ่ง 

“หลวงตากรุณาชี้ทางใหสักคนเถอะขอรับ พ่ีเขารําพรรณมา
นานเหลือเกิน” 

“อาตมายินดีสนองคุณนายอําเภอดวยความเต็มใจ” หลวงตา
พูดโดยจริงใจ “แตจะตองใชแบบของพระคือ ตั้งปุจฉา แลวจึงวิสัชนาจึง
จะเขาใจงาย” 

คุณพิชิตอารามดีใจพนมมือกมกราบแทบตักหลวงตา “เปนบุญ
ของผมแลว” 

หลวงตาจับมือยึดไว หัวเราะชอบใจ “อยาเพิ่งชําระคาเลาเรียน
ลวงหนาเลยคุณ ฟงวิธีของพระบานนอกเอาไปใชกอน ใชไดถูกความ
ตองการ คุมคา คอยวากันทีหลัง” 

คุณพิชิตด้ือกราบซํ้าจนถึง 3 หน เหมือนไหวพระพุทธ เงย
หนาตอบมั่นใจ “ผมแนใจวาตองดีแนขอรับ” 

หลวงตาเริ่มตนถาม “เม่ือคุณทายเรื่องฐานะการเงิน คุณจับเอา
เสารที่สถิตในภพกดุมภะ ซ่ึงเปนดาวลอยอาศัยเรือนเขาทาย แตพอคุณ
ทายเรื่องงานคุณจับเอาเจาเรือนภพกัมมะ แตพอมาอยูอีกเรือนหนึ่ง  



๒๕๘ 

คุณก็เปลื่ยนจับเลนเปนดาวลอยไปอีก และเลนดาวลอยตอดาวลอย
กระทบกัน  มันจึงขาดหวนอยู แค น้ันเอง  เ ม่ือเลนทางเจ า เรือน 
ความหมายของภพมันจะขยายความหมายของดาวออกไปกวางขวาง
มากกวาเลนทางดาวลอยนัก” 

คุณพิชิตตั้งอกตั้งใจฟงอยู ก็รับคํา “ขอรับ” 
ศิษยทั้งสามคือหมอเถา ครูกอน ครูสมศักดิ์กําลังตั้งใจฟงเพลิน 

ก็เลยเผลอตวัรับคํา “ขอรับ” พรอมกันทั้งสามขอรับตามเขาไปดวย 
“อาตมาจะลองอานในทางของอาตมาคือจับเจาเรือนเปนหลัก

ถาคุณสงสัยไมเขาใจก็ซักถามไดเต็มที่” หลวงตาชี้น้ิวลงบนกระดานโหร
ตามภพในดวงชะตา “เม่ือจะดูการงานก็จับเอาเจาเรือนกัมมะคือจันทร 
เม่ือจันทรสถิตภพพันธุเรือนเสาร และเสารมาสถิตอยูภพกดุมภะ มันก็
ตอเน่ืองกันเหมือนสายไฟฟาเสนเดียวกัน ตอนนี้ตองคอยๆแยกอานทีละ
ตอนทั้งความหมายของดาวเพราะจะใหความหมายหลายอยาง” 

คุณพิชิตตั้งใจฟงอยางจดจอ เม่ือหลวงตาหยุดเวนระยะและ
มองหนา เหมือนจะอนุญาตใหถาม คุณพิชิตจึงเอยขึ้นอยางระมัดระวัง 

“จันทรในเรือนเสารคูศัตรู จะเปนอยางไรขอรับ” 
หลวงตาพูดชา ๆ อธิบาย “จันทรกับเสารคูศัตรูมักใหผลในทาง

พลัดพรากจากไปเมื่อความหมายไปประกอบการงานของเขาก็คือการ
งานของเขาตองจากไป ยิ่งความหมายของเสารคือ เกา แก นาน ก็คือ
การทํางานของเขาตองจากไปนาน ๆ”  

คุณพิชิตกําลังหิวโหยวิชา จึงรบซักตอเพ่ืออยากรูวาสิ่งที่ตน
ทายไดหลวงตาจะคิดเห็นอยางไร 

“เม่ือจันทรรวมอาทิตยเลาขอรับ” 



๒๕๙ 

หลวงตาตอบคําถามโดยไมตองตรึกตรอง “เม่ือจันทรคือเจา
เรือนแหงกัมมะคือการงาน อาทิตยก็คือเจาเรือนแหงลาภะ ซ่ึงหมายถึง 
ลาภผล หรือความปรารถนา ยอมพยากรณเขาไดวา การงานของเขาคือ
การจากไปหาลาภผลนั้นเอง และยิ่งเสารเจาเรือนที่จันทรและอาทิตย
ครองอยูมาสถิตภพกดุมภะก็ยิ่งยืนยันวา การงานของเขาคือการจากไป
นาน เพ่ือลาภผลเปนรายไดเงินทอง ฟงๆดูมันรุมรามหนอยเพราะตองการ
อานความหมายของภพของดาวตรงๆเพื่อใหคุณเขาใจ ถาพยากรณรวบรัด
เพียงแตเขามีงานคาขายตองออกจากบานไปคาขายทางไกลนานๆ” 

หลวงตามองหนาคุณพิชิต ถามดักคอเสียกอน “คุณอยากรูวา
งานของเขาจะดีหรือชั่วใชไม ถาอยากรูก็ดูอาทิตยอีกนั่นแหละวามาจาก
ภพอะไร” 

คุณพิชิตเปนคนมีปฏิภาณอยู ก็มองเห็นตามแสงสวางที่หลวงตา
ขึ้นสองนําทางให จึงอานไปตามแนว “อาทิตยมาจากภพลาภะซึ่งหมายถึง
ความสําเร็จ ถาเชนน้ันงานของเขาก็จะไดรับความสําเร็จดวยดีซีขอรับ” 

“ถูกแลวคุณ” หลวงตาถูกใจที่ศิษยใหมปญญาไว 
คุณพิชิตยังติดใจทางเดิมของตน ใครจะรูผิดถูก จึงถามย้ําอีก 

“จันทรกับอาทิตยเปนคูศัตรูกัน ผลจะเปนเชนไรขอรับ” 
หลวงตานิ่งนึกในใจวา ชายผูน้ีเปนคนฉลาด พยายามทดสอบ

เปรียบเทียบใหสิ้นสงสัยจนถึงที่สุด “ความเปนคูศัตรูน้ันเราจะเอามา
พยากรณเปนการหักลางความหมายของผลที่เจาเรือนเขาใหไวไมได 
เชนผลของเจาเรือนบงวาสําเร็จ ครั้นเปนคูศัตรูของดาวจะเอามาลบลาง
เปนไมสําเร็จไมไดเพราะความเปนศัตรูเปนความหมายรอง เปนแตเหตุ
ประกอบ คือ ความสําเร็จในการงานเขานั้นยาก ลําบาก ตองด้ินรนตอสู
ตามความหมายของคูศัตรูน้ัน 



๒๖๐ 

คุณพิชิตแมจะเขาใจและเห็นแสงสวางขึ้นบาง แตก็ยังไมสิ้น
สงสัยทางพยากรณโดยเอาความหมายของเจาเรือนตามภพแหงลัคนา
จึงเรียนถามหลวงตาชื้นตอไปอีก 

“เ ม่ือจันทรเจาเรือนแหงภพการงานอยูภพพันธุคือญาติ 
หมายถึงเขาทํางานของญาติเชนน้ันหรือขอรับ” 

หลวงตาสายหนาชี้ตามดาวในดวงชะตา “อยางดูชั้นเดียว
หยาบไป ตองตามดูเจาเรือนญาติน้ันไปอีกคือเสาร มาอยูภพกดุมภะก็
ตองพยากรณเขาวาเปนงานที่ญาติเปนผูใหทุนรอนเงินทองดําเนินการ 
แตเรือนพันธุยังมีความหมายอีก คือ บานเกิด ที่เกิด ครอบครัวเดิม 
ยอมจะหมายถึงการงานหาเงินของเขาเปนงานที่สืบทอดมาจากอาชีพ
ด้ังเดิมของครอบครัวเขา หรือเปนงานที่ครรลองเดียวกัน” 

คุณพิชิตเขาใจโดยแจมแจงปราศจากขอสงสัยจึงเรียนถามถึง
เรื่องการเงินของเขาตอไปอีก 

“ภพกดุมภะ การเงิน เม่ือเสารมาครองเรือนอยูเลาขอรับ” 
หลวงตาชี้ตามภพไลตามดวงดาวเจาเรือนไปใหดู “ดูการเงิน

ขั้นแรก็ตองจับเจาเรือนกดุมภะกอนคืออังคารไปเปนเกษตรอยูในราศี
เมษตําแหนงเกษตรทําใหมีความมั่นคงถาวรเปนหลักฐาน และภพที่
อังคารสถิตเปนภพปตนิ ยอมหมายถึงเขาตั้งหลักฐานไดหรือมีฐานะ
ม่ันคงเมื่อแตงงานมีเมียแลว ตามความหมายของภพที่เจาเรือนกดุมภะ
ไปครองอยู หรือจะอานกลับอีกทางหนึ่งไดวา ภรรยาของเขามีหลักฐาน
ดีเปนสิ่งที่รวมใหฐานะของเขาดีขึ้นเชนกัน สวนเสารเปนดาวลอยมา
ครองอยู ยอมเปนแตเพียงเหตุ เหตุใด เหตุวา คูศัตรูยอมมีการตอสู 
ยอมมีอุปสรรคขัดขวาง ฉะนั้นการเงินของเขาจะไดมาก็ตองตอสู เหน่ือย
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ยาก พยายามตรงตามที่คุณพยากรณไวน่ันแหละ เสารดาวลอยเปนเหตุ 
อังคารเจาเรือนกดุมภะคือผล ฉะน้ันผลการเงินของเขาจึงม่ันคง” 

คุณพิชิตเหมือนไดดวงแกวสารพัดนึกกมลงกราบชําระคาเลา
เรียนอีกเปนเคารพสอง ดวยความปลาบปลื้มสุดหัวใจ 

“สิ่งนี้แหละ ที่ผมปรารถนามาหลายป เพ่ิงจะมาพบขุมทรัพยที่
หลวงตานี้เอง หลวงตาจับเจาเรือนเพียงไมกี่ภพอานผสมผสานเปนเรื่อง
เปนราวของชีวิตไดมากมายจนเหลือเชื่อ โธเอย…ผมหลงงมโงมาเสีย
นาน” 

แมหมอเถา ครูกอน ครูสมศักดิ์ ซ่ึงเปนศิษยใกลชิดเคยรูเห็น
การพยากรณของหลวงตาอาจารยบอยๆ ก็ยังอดทึ่งและแปลกใจในลีลา
การอานดาว อานภพของอาจารยมิไดและสิ่งน้ีเองเปนสิ่งที่ศิษยทั้งสาม
ภูมิใจในความสามารถของหลวงตาชื้นอาจารยหนักหนา 

หลวงตารวบมือที่พนมของคุณพิชิตไวขณะที่เขายังกมกราบ
ซบอยูแทบตัก ทานกมหนาภาวนาอยูบนศีรษะ “พุทธังประสิทธิ ธัมมัง
ประสิทธิ สังฆังประสิทธิ อาตมาขอประสิทธิวิชาให จงมีความรุงเรืองใน
โหราศาสตรไปในเบื้องหนาเถิด” 

คุณพิชิตรูสึกเย็นวูบ เพราะลมปากที่หลวงตาเปาบนศีรษะเขา 
จนขนลุกเกรียวทั่วตัวดวยความปติใจ 

เ ม่ือคุณพิชิตเงยหนาขึ้น หลวงตาก็สรุปเอาแตแกนของ
หลักเกณฑใหไวจดจํา 

“ประสงคเรื่องใด ก็จงจับเจาเรือนแหงภพนั้น ๆ เขาดูกอน เปน
ความหมายหลักตามแบบที่อาตมาทําใหดู ตกในที่ดีชั่วก็ยอมเปนไป
ตามนั้น สวนดาวลอย เหมือนผูมาอาศัยไมมีสิทธิ เพียงแตมากอเหตุ
เดือดรอน หรือสงเสริมใหเร่ืองน้ัน ๆ เปนไป ดาวที่รวมเรือนรวมดาวก็



๒๖๒ 

เชนกันยอมจะเปนความหมายรองไป การอานดาวอานภพตองอานทาง
เจาเรือนเปนองคประธาน และอานสวนอ่ืนๆเปนองคประกอบ จึงจะได
ความหมายสอดคลองรับกัน เปนเรื่องราวอันถูกตอง” 

เณรช้ัวแอบมายืนลับๆลอๆอยูมุมกุฏิเพราะใกลเพลเต็มที จอง
คอยยกสํารับถวายแตเกรงใจแขกซึ่งเปนนายอําเภอ จึงไดแตรีรออยู
กอน และชั่วขณะนั้นเอง เสียงรถยนตมาจอดหนากุฏิ ครูเดียวก็มีคนถือ
ปนโตเถาใหญเปดประตูกุฏิเขามา 

นายอําเภอหันไปดูแลวก็เรียนหลวงตาชื้น “ผมใหแมบานเขา
ทําอาหารมาถวายเพลหลวงตา มีของโปรดของหลวงตาคือแกงบอนดวย” 

เณรชั้วรูหนาที่ก็เขามารับปนโตไปจัดแจงลงสํารับตามความ
ประสงค หลวงตากําลังอารมณดีจึงพูดเลนๆ 

“หมูน้ีดวงอาตมาดีจริงๆ เทศนทีไรไดของติดกัณฑเทศนทุกที 
ไมลาภเงิน ก็ลาภปาก” 

ครูสมศักดิ์ยังติดใจดวงชะตา แตไมกลาถามหลวงตาตรงๆ จึง
แอบกระซิบขางหูหมอเถาเบาๆ ไมใหหลวงตาไดยิน “ดวงใครนะหมอ
เถา ชีวิตของเขาเปนอยางไร” 

หมอเถาซึ่งอยูกับหลวงตาเมื่อวันวานรูเร่ืองอยูแลว ก็กระซิบ
ตอบ “ดวงเสี่ยเมงในตลาด เขาเปนคนคาขาย รับซ้ือพืชไรพ้ืนเมืองตาม
ตําบลตางๆมารวมไวเอาสงไปขายกรุงเทพฯไปติดตอลูกคาและเก็บเงิน
คราวหนึ่งบางทีนานตั้งเดือน เคยถูกจ้ีเอาเงินไปกินเสียก็หลายหน” 

เสียงกองเพลจากหอสวดมนตดังตูม ๆ ไดยินถนัดทั้งวัด และดัง
เรงจังหวะจนแผวเบาหายไป เณรชั้วยกสํารับกับขาวมาตั้งใหนายอําเภอ
และพ่ีชายเปนคนประเคนถวายหลวงตา ตางมีความสุขทั้งผูถวายและ
ผูรับถวาย. 



๒๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ดาวแฝงแสง” 
เชาวันอาทิตย 

เปนวันวางครูกอนและครูสมศักดิ์ จึงพากันทําภัตตาหารมา
ถวายเพลหลวงตาชื้นผูเปนอาจารย แมบานครูกอนถนัดทางทํากับขาว
จึงรับหนาที่แกงบอนและไขแมงดาผัดน้ําตาลอาหารโบราณ ขางครู
สมศักดิ์ซ่ึงแมบานทําขนมขายเปนประจํารับหนาที่ของหวานทําขนม
ดอกโสนและขาวกระยาคู เปนขนมของคนเกาเชนกัน 

ทั้งครูกอนและครูสมศักดิ์น่ังพับเพียบขางวงอาหาร หลวงตาชื้น
ฉันไปชมไปไมขาดปากทั้งคาวหวาน 

“เออ..ขอบใจครูทั้งสอง ชางรูใจอาตมาจริงๆ ของชอบมาตั้งแต
หนุมๆทีเดียว ไมใครไดฉัน เพราะไมมีใครเขาใสบาตรกัน” 

ครูสมศักดิ์ยิ้มแยมดีใจที่หลวงตาฉันเกือบหมด “ขนมดอกโสน
และขาวกระยาคูตองหนานี้ฝนชุกๆน้ําทวมนา พอขาวเริ่มตกรวงตนโสน 



๒๖๔ 

ก็ออกดอกหางาย ปหน่ึงทํากินไดครั้งเดียวเทานั้นขอรับ” 
หลวงตาหันมาหาครูกอน “แกงบอนกะไขแมงดาเขาดีจริง ชวน

คอหอยเปดเปนพิเศษ พับผา อายุยืนไปหลายวัน” 
เณรชั้วคลานเขามายกถาดภาชนะอาหารคาวหวาน พอตอนยก

จานไขแมงดา ครูกอนก็สะกิดบอก 
“เณรช้ัว ไขแมงดานี่เขาถือกันนะ ถาอายุไมครบ 21 กินเขาไป

แสลงนัก มีอันเปนมาแยะอยางนอยก็ปวดหัวตัวรอนหลาย ๆ วัน” 
เณรชั้วรูทันความคิดครูกอน จึงตอบหนาตาเฉย “ไมเปนไร

หรอกครู หมอเถาเขาเคยบอกยาแกไวให ฉันไมกลัวหรอก” 
ครูกอนปลงคารมนึกวาเณรชั้วพูดจริงจึงซัก “ยาอะไรของเณรชั้ว” 
เณรชั้วไดทีจึงยักคิ้วตอบ “ใชใบตน “โกหก” ตมกินม้ือเดียวก็หาย” 
ครูกอนถูกยอนรอยก็หัวเราะชอบใจเชาวของเณรชั้วที่โตตอบ

ทันคน และมิไดถือสาเพราะรุนิสัยกันอยู หลวงตาเขานั่งอาสนะประจําที่ 
จุดบุหร่ีสูบ และปรารภถึงศิษยหัวแกวหัวแหวนที่ขาดจํานวนไปไม 
พรอมหนา 

“หมอเถาไปไหนถึงไมไดมาดวย” 
ครูกอนเปนคนรูเรื่องจึงตอบ “เห็นวาไปรับรักษาไขทางทายบาน

นัยวาเปนคนมีฐานะดี รักษาทั้งยาจีนฝรั่งมาอาการไมดีขึ้น” 
“ขอใหโรคเขาถูกหมอถูกยาเถิด หมอเถาจะไดมีเบี้ยตออายุไป

ไดอีกนาน“ หลวงตาชื้นพูดดวยความตั้งใจดี 
พูดไมทันขาดคํา ประตูกุฏิก็เปดออก คนที่ถูกกลาวขวัญถึง คือ 

หมอเถาก็โผลหนาเขามายิ้มยิงผันขาว สองมือประคองกรงนกคลุมผา
มิดชิด คอยๆประจงลอดประตูเขามา พอกราบหลวงตาเสร็จก็ถูกซัก
เหมือนเปนจําเลย 



๒๖๕ 

“นึกวาไปรักษาไข ที่แทก็แอบไปเลนนกอยูน่ีเอง” ครูกอนเอมมือ
จะเปดผาคลุมกรง “นกอะไร ดีหนักหนาหรือถึงคลุมผาผอนแพรพรรณ
เสียสวยหรู” 

หมดเถารีบตะครุบมือเพ่ือนไว “อยาเปดครูกอน เขาไมชอบคน
แปลกหนา และพูดคอย ๆ หนอย เสียงดังๆเขาก็ไมชอบ” 

“อุบะ...นกสําออย” ครูกอนยอมปลอยมือ 
หมอเถาคอยๆประคองทนุถนอมกรงแทบจะไมใหกระเทือน 

เลี่ยงไปตามชานระเบียงทางออกไปจนสุด คอยๆเปดผาเอาตะขอหัวกรง
เกี่ยวไวกับชายคา ทั้งดีดนิ้วเปาะๆลอนก สวนปากก็ทําเสียงออดลอให
ขัน พอนกไดแสงสวางและลมโชยก็คะนองบินเลนลมในกรง พอลงจับ
คอนขันเสียงเบาๆ หมอเถาก็ยิ้มกับนก ทําเสียงเลียนนกตัวเมีย ขางเจา
นกก็ทั้งขันทั้งวอตอบ ถอยทีหยอกลอกันทั้งนกและคน 

เม่ือหมอเถาถอยจากกรงนกมานั่งรวมกลุมสหายคูหู หลวงตา
ชื้นจึงถามสงสัย “หายไปวันเดียว กลับมาเปนนักเลงนกเขาชวาเสียฉิบ
มันไปยังไงมายังไงรึหมอเถา” 

หมอเถาหันหนาอธิบายกับหลวงตาชื้นก็จริง แตหูน้ันไปจับอยู
กับเสียงนกเขาชวาที่กําลังขันแจว “ผมไปรักษาไขเขาได 3 วัน อาการ
เขาคอยดีขึ้นบาง เขาตั้งคาบูชาครูไว 2,000 บาท เขาเลี้ยงนกตัวน้ีไว 
มันขันถูกใจผมก็เลยขอเปลี่ยนเปนนกเขา เจาไขเขาก็เลยใหมา” 

ทั้งหลวงตาชื้นและครูกอน ครูสมศักดิ์แทบไมเชื่อหูตนเองวาจะ
เปนได เงิน 2,000 บาท สําหรับหมอเถายอมนับวามากมาย ทําใหเปน
เศรษฐียอยๆได แตหมอเถากลับเลือกเอานกเขาชวาตัวเล็กๆตัวเดียว 

ครูกอนเอมเอาหลังมือไปแตะหนาผากหมอเถาจนเจาตัวปด 
“เน้ือตัวก็ไมรอน ไมนาคลุมคลั่งถึงกับไมเอาเงิน กลับเอานกเขา” 



๒๖๖ 

หมอเถารูใจเพื่อนที่คิดวาตัวบาหรือโงเขลาที่ทําเชนน้ัน แต  
หมอเถากลับยิ้มเปนเชิงเยาะทั้งสองครูเอาเสียอีก 

ครูกอนเปนคนพูดจาไมยั้งอยูแลวก็ตําหนิเชิงถามวา “นกตัวน้ี
มันวิเศษยังไงถึงกับทิ้งเงิน 2,000 บาทเสียงายๆ” 

“เงินแคน้ัน จริง..มันมาก ปญญาอยางฉันหาทั้งปก็อาจไมได” 
หมอเถาแจงสี่เบี้ย “แตนกตัวน้ีมันขันไพเราะหนักหนาถาพูดถึงราคามัน
มากกวาหลายเทา อาจถึงหม่ืนเสียดวยซ้ํา” 

ครูกอนเอ้ือมมือตบเขาเบาๆ “ขอโทษนะ หมอเถา..ทุย..พูด
ภาษาคนบา ใครเขาจะเชื่อเกิดมาทองพอทองแมไมเคยไดยิน” 

ครูสมศักดิ์อยูในกรุงเทพฯมานาน และมีเพ่ือนอยูมากจึงเอยขึ้น
ม่ัง “อยาเพิ่งไปวาหมอเถา เ ม่ือผมอยูกรุงเทพฯริเลนกับเขาบาง
เหมือนกัน แตไมถึงขั้น ไดรูไดเห็นคนอ่ืนๆเขา เรื่องนกเขาชวาเปนของ
แปลกมหัศจรรย” 

หลวงตาชื้นนิ่งฟงอยูนาน พลอยสนใจซักถามขึ้นมาบาง “มัน
มหัศจรรยยังไงหรือครูสมศักดิ์” 

“เม่ือไมนานมานี้นักเลงนกเขาชวากับนักเลงพระแลกนกเขาชวา
กับพระเครื่องชั้นยอดตีราคากันราว 4-5 หม่ืนบาท ในวงการเขารูกัน
ทั่วไป เม่ือหลายปมาแลวนกเขาชวาตัวหนึ่งประกวดขันชนะมาหลาย
งานชื่อนกชวาลา 2 เจาของนําทูลเกลาถวายแดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและทรงเลี้ยวไวที่ภูพิงคราชนิเวศน แมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ก็เคยจัดงานแขงขันนกเขาชวาไดเงินคาธรรมเนียมการสมัครเขาแขงขัน
เปนเงินหลายหมื่นบาท เปนทุนเริ่มกอตั้งสมาคมนิติศาสตร” 

หลวงตาชื้นฟงไปคิดไป และยังสงสัยเพราะไมเคยรูเห็นและไดยิน
มากอน “เขาแขงกันอยางไร มีแพชนะไดเงินเสียเงินหรืออยางไรกันเรอะ” 



๒๖๗ 

“เขาเอานกมาขัน แขงเสียงขันขอรับ” ครูสมศักดิ์อธิบายอยาง
คนเคยรูเห็นมา “ของใครขันเสียงไพเราะกวากัน ของคนนั้นก็ชนะและได
ถวยเปนเกียรติ อยางเชนเม่ือคราวเกิดพายุพัดพังแหลมตะลุมพุกปกษ
ใตเขาจัดงานเมตตาในสวนอัมพรอันเปนเขตพระราชฐานก็มีการ
ประกวดแขงเสียงขันนกเขาชวาชิงถวยพระราชทานของสมเด็จเจาฟา
ชาย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ก็ไดทรงเสด็จชมนกเขา คาสมัครเขา
แขงขันตัวละ 200 บาท ไดเงินหลายหมื่นบาทสมทบเปนเงินการกุศล” 

“เออครูสมศักดิ์ชางรอบรูจริงๆ” ครูกอนชมดวยความจริงใจ “ที่
เขาแพชนะกันนั้นเขาทําอยางไรกันเวลาแขงขัน” 

ครูสมศักดิ์ถูกชมก็รุสึกภาคภูมิใจ “เขาเอาไมไผมาปกทําเปน
เชือกชักรอกเอากรงนกเขาขึ้นไปไวกลางอากาศพรอมๆกันทั้งสนาม 
บางครั้งรวม 100 ตัว เจาของนกและคนฟงจะตองออกไปอยูขางสนาม
เพ่ือมิใหนกตื่น และพอนกเขาเริ่มขันกันก็จะมีกรรมการซึ่งเปนผูมีความ
ชํานาญในเสียนกชุดหนึ่งเดินอยูใตรอกนกเขา เปนผูฟงและเทียบเคียง
นกเขาจะขันเริ่มแขง 7.00 น. ถึง 11.00 น. จึงตัดสิน” 

หลวงตาชื้นพลอยสนุกไปกับเขาดวย จึงถามอีก “แลวเขามี
กฎเกณฑกติกาในการตัดสินหรือแปลวาเสียงอยางใดดีกวาอยางใดจึง
เปนที่แพชนะกัน หรือเอากันวาขันมากขันนอยเปนเกณฑ” 

ครูสมศักดิ์น่ิงคิดทบทวนถึงสมัยเม่ือหลายปกอน “เขามีกติกา
พิมพไว แยกแยะละเอียดถี่ถวนขอรับ มีคะแนนแตละสวนๆรวมกัน 100 
คะแนน นํ้าเสียง 20 คําขันหนา 10 จังหวะหรือคํากลาง 10 ปลายหรือ
คําทาย 30 ทํานองหรือลีลาพิเศษ 10 ขัน ทนขันมาก 20 กรรมการ เขา
ฟงไปใหคะแนนไป พอหมดเวลาแขงขันคะแนนใครมาก็ชนะที่ 1,2,3 
ตามลาํดับ กติกานี้เด๋ียวนี้ดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนิยมกัน” 



๒๖๘ 

หลวงตาชื้นพออกพอใจ ความรูของครูสมศักดิ์ อธิบายคลองไม
ติดขัด ความอยากรูอยากเห็นจึงซักตอไปอีก “แลวอายที่เรียกคําหนา 
คํากลาง คําปลาย หรือลีลาทํานองนั้นนะ อยางไหนมันดี อยางไหนมัน
เลว ถึงจะไดคะแนนมากนอยกวากันละ อยางตัวของหมอเถาที่ขันอยู
เด๋ียวนี้ มันจะไดสักกี่คะแนน” 

ครูสมศักดิ์ไมคิดวาจะถูกซักถึงขนาดนี้ ความรูที่มีอยางนั้นไม
พอจะชี้แจงใหถูกตองได เพราะเม่ือตอนริเลนเปนนักเลงนกเขาชวาก็
มิไดช่ําชองเพียงแตเคยไดเห็นเขาแขงและจดจําความรูจากปากเขามา
อีกทอดหนึ่ง จึงจนแตมอึกอัก หนักเขาก็ยอมสารภาพออกมาตรงๆ 

“ตองผูรูจริงๆอยางกรรมการตัดสิน จึงจะอธิบายไดละเอียด
ชัดเจน สวนผมเพียงแตเลี้ยงนกเขาเทานั้น แตไดรูไดเห็นมาจึงไดแตเลา
ใหฟงขอรับ” 

“อุบะ..พอถึงตอนสําคัญก็เกิดหมดภูมิเสียแลว” หลวงตาชื้นบน
เสียดาย “เจานกเขาตัวดีๆมันตองมีเสียงเสนหมากมาย ผูคนเขาถึง
หลงใหลกันนักหนาไมวาผูดีไพร” 

ครูกอนเหลียวดูนกเขาตัวของหมอเถาที่กําลังขันอยูชายคา “ตัว
ที่ขันอยูน้ีฟงๆมันก็ดูไมนาหลงใหล อยางที่ครูสมศักดิ์เลามาเลย” 

หมอเถานิ่งฟงโดยไมออกความเห็นเลยสักคําเดียวตั้งแตแรก
เม่ือนกของตัวถูกติก็อดอยูไมได 

“เรื่องของคนกรุงเทพฯนะฉันไมรูแตเรื่องของนกละกอฉันรูดี” 
หลวงตาชันหัวเราะชอบใจ “เออดี เจอะนักปราชญคนที่ 2 เขา

แลวก็อยางครูกอนเขาวาแหละหมอเถา นกเขาตัวน้ันมันก็ขันเหมือนนก 
ราคามันไมนาจะถึงพันถึงหม่ืน”  



๒๖๙ 

หมอเถายืดอกอยางภาคภูมิ “นกตัวนี้ดีแตมันยังไมถึงเวลาดี ที่ขัน
อยูน้ีขันไมเต็มที่เรียกวาขันยังไมเปดปลาย  นํ้าเสียงและทํานองจึงยังไม
ไพเราะเต็มที่” 

“ก็ถามันยังไมดี ทําไมไปแลกกะคารักษาตั้ง 2,000บาท” ครูกอน
ยิ่งสงสัย 

“ก็เพราะฉันรูจักนกนะซี” หมอเถาวา “นกตัวน้ีเปนนกจังหวัด
กระบ่ี ตัวใหญ อกใหญแข็งแรง ลายขนสีเขมที่ขันนี้เปนนกเสียงใหญ   
หายาก และทวงทํานองขันดี เสียแตกรุมยาก คือ เชื่องจนขันดียากตอง
เลี้ยงหลายป ถานกตัวน้ีขึ้นแลวในราคา 5 เทาก็ไมขาย” 

หลวงตายังติดใจสงสัยขอที่ถามครูสมศักดิ์เม่ือครูอยู จึงถาม
หมอเถาซ้ําอีก “วาแตอายกติกาใหคะแนนความดีตามที่ครูสมศักดิ์เขา
วานะกรรมการเขาฟงเอามันดีเลวตางกันอยางไรในการใหคะแนน” 

หมอเถาตอบโดยไมตองคิด กฎกติกาของกรุงเทพฯสวนใหญๆ 
ก็คือรสนิยมในเสียงนกเขาชวาที่นิยมเลนกันในแบบปกษใตและตลอด
แหลมมาลายูซ่ึงเขานิยมเลนกันมากอน แตของเราเอามาบัญญัติใหมัน
เปนระเบียบเรียบรอยเขาเพื่อความยุติธรรมในการตัดสิน” 

ครูสมศักดิ์มองหนาหมอเถา ทั้งสงสัยและแปลกใจที่ชายทึ่มๆ
มองดูดังคนโง ไมรูอะไรมากนัก พูดจาถูกตองและรูดีในเรื่องที่ตนโง 

“หมอเถาพูดถูกขอรับหลวงตาเปนความจริงเชนนั้น เพราะใน
ยุคที่เลนกันนั้น นักเลงนกเขากรุงเทพฯก็ลงปกษใตสังสรรคกับนักเลง
นกเขาปกษใต นักเลงนกเขาปกษใตก็ขึ้นมาสังเสวนากับนักเลงนกเขา
กรุงเทพฯในตอนนั้น พ.ศ.2500 เศษ มีการแขงขันเสียงนกเขาชวาแทบ
ทุกจังหวัดและเชิญกรรมการผูชํานาญการตัดสินไปจากกรุงเทพฯ ดังน้ัน
รสนิยมในเสียงนกเขาชวาจึงเหมือนกันหมดทั้งประเทศก็วาได  



๒๗๐ 

หลวงตาออกปากชม “ครูสมศักดิ์มันชางจดจําจริงๆ” 
ครูสมศักดิ์ถูกชมเลยเลาใหญ “ครั้งหน่ึงในตอนนั้น เพ่ือนโยบาย

เอาใจคนสี่จังหวัดภาคใต นายกรัฐมนตรีและรองนายกไดใหถวยรางวัล
การแขงนกเขาชวา ในการแขงที่จังหวัดปตตานี การแขงครั้งนั้นยิ่งใหญ
เปนที่เลื่องลือตลอดแหลมมลายู มีการประกาศอยูรวมเดือนมีนกเขาทั้ง 
4 จังหวัด เดินทางมาคางแรมลวงหนาเพื่อจะเขาแขงและยังมีนกเขาจาก
ประเทศมาลายูเขาแขงหลายตัว มีนกเขาจากกรุงเทพฯเดินทางไปแขง
รวม 22 ตัว นกที่เขาแขงทั้งหมดรวม 300 ตัว แขงกัน 3 วัน จึงหมด 
และเขาเชิญกรรมการชุดหนึ่งไปจากกรุงเทพฯ  3 คน ลวนเปน
ผูเชี่ยวชาญชั้นนําในการตัดสินนกเขาชวาของกรุงเทพฯมันแปลกตรง
ที่วากรรมการกรุงเทพฯที่ จัดสงไปน้ัน 3 คน 3 ภาษา คือ หัวหนา
คณะกรรมการเปนไทย ชื่อ คุณอรุณ ลําเพ็ญ คนที่ 2 หนาตาเปนฝรั่ง
ชัดๆเพราะมีเลือดผสมชื่อ คุณสวัสดิ์ เอกรัตน คนที่ 3 เปนอิสลาม ชื่อ
หะยีมุด อยูหลังสุเหราถนนเพชรบุรี” 

ครูกอนยิ่งฟงก็ยิ่งเสียงออนลง “ไมนึกเลย ไดยินเลานี้แหละถึงจะ
ไดรูวาการเลนนกเขาชวานี้มันชางมีเกียรติยิ่งใหญโอฬารไมมีการละเลน
อะไรเหมือนเลย นายกยองนกตัวเล็กๆที่ชื่อนกเขาชวาเสียจริงๆ” 

หลวงตายังติดใจเรื่องเดิมก็ซักเหมอเถาอีก “ไหนลองอธิบายให
ละเอียดหมอเถา” 

ครูสมศักดิ์ชักนับถือและเชื่อวาหมอเถาตองสันทัดในกรณีน้ีแน
จึงผสมถามเพื่อหาความรูบาง โดยเปนคนซักเสียเอง 

“นํ้าเสียงดีน้ันเปนอยางไรนะหมอเถา” 



๒๗๑ 

หมอเถายิ้มกริ่ม “นกน้ําเสียงดีตองเสียงดังกังวาฬ เสียงไมแตก
แหบพราเสียงทุมก็ตองกลมนุมนวล เสียงแหลมก็ตองใสคมฟงชัดเจน 
นกเสียงดีขันอยู 3 คุงแมนํ้ายังไดยินชัดเจน” 

ครูสมศักดิ์ซักตอไปทีละขั้น “แลวคําหนาของคําขันละ” 
หมอเถาวาดไมวาดมือประกอบคําอธิบาย “ทํานองขันของ

นกเขาชวาเรียกวา คําขันนั้นมี 3 ตอน คือ “หนา-กลาง-ปลาย” มันขัน
ติดตอกัน คําหนาที่ดีตองยาว เอ้ือนทอดเสียงตองมวนหรือโคงออน บาง
ตัวขึ้นตนคําหนาดวยเสียงต่ําแลวเอ้ือนขึ้นเสียงสูง บางตัวก็ขึ้นตนดวย
เสียงสูงแลวเอ้ือนลงเสียต่ํา และที่สําคัญตองไมแหบพราและเบาจึงจะถือ
วาดี” 

ครูสมศักดิ์ยิ่งรูยิ่งซัก “แลวคํากลางละ เออหมอเถารูดีจริง เกงจริง” 
“น่ีอธิบายยอๆนะ ถาจะพูดกันละเอียดถี่ถวน ตอนละชั่วโมงก็ยัง

ไมหมด” หมอเถาไดทาคุยสําทับ “คํากลางนั้นเปนคําสั้นๆ นิยมกันวา
ตองชัดและเวนระยะจังหวะหางกัน พอไดยินชัดๆไมติดกันจนฟงรัวๆ
หรือแผวเบา” 

ครูกอนชักสนใจเลยพลอยถามตอกับเขาบาง “แลวคําทายคํา
ปลายละ” 

“คําทายหรือปลายนี้เปนสวนสําคัญที่สุด เพราะเปนสวนที่
ไพเราะกวาทุกๆสวน จึงมีคะแนนถึง 30 คะแนน นกที่ขายกันถา
เพียงแตมีคําทายหรือปลายอยางเดียว ก็ขายไดเปนพันแลว สวนชั้นดี
เลวไมคํานึงถึง” หมอเถาอธิบายโดยตัวเองรูสึกสนุกจนนัยนตาวาวเปน
มัน “ครูเอยนกปลายดีมันขันเปดปลาย ดังโปง-หัวใจคนฟงมันหวิวขาด
ติดปลายนกไปเลยทีเดียวขนาดโบราณเขาวาเหมือนคนถูกเสนห ผมอยู
บนหัวก็ลืมเกลา ขาวอยูในคอก็ลืมกลืนทีเดียว”  



๒๗๒ 

หลวงตาหัวเราะลงลูกคอ “บะๆฝอยมากจริง” 
หมอเถาเกรงใจหลวงตาก็ตองหันเขาหาเนื้อหาของเร่ืองอีก 

“ปลายที่ ดีของนกเขาชวาเปนเสียงที่ มีความละเอียดออนมาก มี
กฎเกณฑปลีกยอยมากกวาทุกสวน แตพอสรุปที่สําคัญไดวา ปลายที่ดี
คือปลายเสียงใหญ ปลายเสียงยาว ปลายเสียงลอย ปลายดังกังวาฬยาว 
และเสียงปลายตองลงแมกงชัดเจน เหมือนเสียงระฆังเสียงฆอง นกดีมี
ราคาก็ตรงเสียงปลายนี้แหละ เวลาเขาสนามชักรอกแขงขันถานกขัน
โดยยังไมอกปลาย กรรมการเขายังไมใหคะแนนสวนอ่ืนทั้งหมดและออก
ปลายก็ตองออกหลายๆคํา เรียกวา ปลายจับตับ จึงจะนับคะแนน” 

“สวนขันมากหรือขันทนก็คือขันไมใครหยุดนั้นเอง” หมอเถาไม
รอใหซัก อธิบายตอรวดเดียว “สวนคําวาลีลาพิเศษหรือทํานองพิเศษ ก็
คือทํานองการขันที่ทําใหมีความไพเราะเปนพิเศษที่นิยมกันมีสอง
ประการ คือ ขันสดุด หรือขันหยุดชะงักกอนจะออกปลาย ทางภาษา
มลายูเขาเรียก “สะกะเตาะ” มันมีความไพเราะเหมือนการอานกาพยอาน
ฉันทฉะนั้น และอีกลีลาหนึ่งก็คือออกสองปลาย คือ โปง-โปง เปนของหา
ไดยาก จึงเปนคะแนนเพิ่มพิเศษ” 

หลวงตาฟงไปคิดไปตามภาษาผูใหญที่มองดูทาทางของศิษยคือ
หมอเถา ซ่ึงตามปกติดูเซอะๆเงอะงะ เหมือนคนโงๆแตบางขณะเชน
ขณะน้ีทาทางองอาจ พูดจาฉาดฉานคลองแคลวรอบรู ดังเจาเงาะถอดรูป 
ซ่ึงคนๆนี้ทําใหหลวงตาแปลกใจเสมอๆมา  

ครูสมศักดิ์ก็เชนกัน คําชี้แจงอธิบายลวนแตถูกตองและชํานาญ
พอๆกับชั้นอาจารย นกในกรุงเทพฯที่ตนเคยสนทนามา ซ่ึงคนอยาง
หมอเถาไมนาจะมีทางรอบรูถึงปานนี้ จึงอดซักมิได 



๒๗๓ 

“หมอเถา ถามจริงๆเถอะ จําเขามาเลา หรือวาเคยเลี้ยงเคยได
ยินมาเอง” 

หมอเถาหยุดคิดอยูครูหน่ึงก็บอกวา “เม่ือกอนๆยังเที่ยวๆอยูไม
เปนแหง ตามเพ่ือนๆเขาไปตอนก แลวเอาไปขายปกษใตอยูหลายป จึง
ไดยินไดฟงมามาก เพราะฉะนั้นมาไดยินนกดีๆก็อดรักและอยากได
มิได” 

ครูกอนซึ่งไมเคยรูและไดยินก็ยังสงสัย “อธิบายใหฟงก็พอรู แต
ก็ยังไมซาบซึ้งอยูน่ันเองวามันขันดีมันเปนยังไง” 

ครูสมศักดิ์จึงพยักหนาหมอเถา “หมอเถาขันเปนตัวอยางใหฟง
ทีเถอะ เอาแบบชั้นที่ 1 ทีเดียว” 

หมอเถาพยักหนารับ “ตองเอาหนายาวปลายยาวอยางที่เขา
นิยมหากัน แขกมลายูเขาเรียก “อูมีเซาว อูยงปานแย” คือ “หนามวน
ออน ปลายยาว” 

แลวหมอเถาก็โกงคอดัดเสียงใหคลายนกเขาชวาขัน “อาว...กะตะ  
...โปง” 

นกเขาจริงที่ชายคาไดยินเสียงนกปลอมขันก็ตกใจ มันด้ินพ่ึบพ่ับ
จนกรงแกวง หมอเถาตองวิ่งไปยึดกรงไว และทําเสียงปลอบทั้งดีดมือลอ
จนหายตื่น 

เม่ือกลับมานั่งรวมวง ทั้งสองครูยังหาเรื่องซักถึงนกเขาชวาอีก 
เพราะแนใจวารอบรูจริง แตหมอเถาโบกมือหาม 

“เอาไววันหลังวางๆมีเวลาเถอะเรื่องนกเขาคุยกัน 3 วัน สามคืน
ก็ยังไมหมดเรื่อง วันนี้มีธุระสําคัญจะมากราบรบกวนหลวงตาดวย” 

หลวงตาจึงสนใจ “มีอะไรหรือหมอเถาวาจะมากวนอะไร 
อนุญาตทุกอยาง นอกจากเรื่องเงิน” 



๒๗๔ 



๒๗๕ 

 หมอเถาพนมมือไหว หัวเราะที่ถูกหลวงตาสัพยอก “เร่ืองคนไข
ที่ผมไปรับรักษานี้แหละครับ อาการมันนาหนักใจ อาการดีไดวันสองวัน
ก็ทรุดจนจับอาการไมถูก ผมอยากตรวจดวงชะตาเขา ผมดูเองหลาย
คราวแลวไมเขาใจเลย” 

หลวงตาพยักหนา “เออเอาดวงมาแลวเขียนลงบนกระดาน” 
ครูกอนควากระดานและช็อลกเสร็จแตเกี่ยงครูสมศักดิ์ ”

ลายมือเขียนเลขไทยสวยๆเอาที” 
หมอเถาสงดวงให ครูสมศักดิ์เปนคนเขียน หลวงตาชื้นคง

เอกเขนกตามสบายคอยจนครูสมศักดิ์เขียนเสร็จ จึงลุกขึ้นน่ังปรายตาดู 
ครูกอน ครูสมศักดิ์ จองดูอยางสนใจเต็มที่พยายามหาจุดที่

แสดงวาปวย 
ครูกอนปญญาไวเห็นกอน “อาวพฤหัสเจาเรือนมรณะ ทับ ศุกร

ตนุลัคนน่ีนา มันถึงปวย” 
ครูสมศักดิ์ก็เอาบาง “อายุ 51 ทักษาจรตกภูมิราหู พฤหัสเปน

กาฬกิณีดวยทับตนุลัคนมันปวยชัดๆ” 
หลวงตาชื้นเอ็ดเสียงดัง “อุบะ ก็มันรูวาเขาปวยอยูแลวหลับตา

ทายยังไงมันก็ตองปวยวันยังค่ํา ขืนหัดอานดวงหยาบๆงายๆแบบนี้อีก
สิบปมันก็ไมเกง คิดดูซิพอสองครู พฤหัสมาทับศุกรในราศีน้ีทุกๆ 12 ป 
มันมิตองปวยกันทุกรอบหรือ กาฬกิณีทับตนุลัคนตองปวยจนไมมีเวลา
หายกันนะซี มันตองดูใหถี่ถวน” 

ครูกอนกับครูสมศักดิ์ถูกดุทําสีหนาอายๆเพราะเปนความจริง
ตามคําหลวงตาวา พนมมือรับผิดทั้งคู “ผมผิดไปขอรับ” 

“มันตองดูดาวคูทั้งสองดวง คือ เม่ือพฤหัสทับตนุลัคนน้ันทับใน
เรือนของราหู ตัวราหูจรเจาเรือนมาอยูภพมรระมันแสดงโทษทางปวย



๒๗๖ 

อยู และกอนพิจารณาถึงขั้นน้ัน มันตองดูพฤหัสเดิมเขาเสียกอนวา 
พฤหัสเดิมสถิตภพอริแสดงโทษเดิมอยูพอมีบทบาทก็ทํารายเอา” 

ครูสมศักดิ์ถึงจะกลัวและเกรงก็อดแยงมิไดตามนิสัย “พฤหัสจร
กับราหูแลกเรือนเทากับเปนอนุเกษตร นาจะใหคุณบางนะขอรับ” 

หลวงตาชื้นจองตาครูสมศักดิ์ จนตองหลบ “สอนกันไมใครจํา 
มักยึดติดความเชื่อถือที่ไมถูก เปนเกษตรเปนอุจจ มันเรื่องของดาว
ไมใชเร่ืองของคน เกษตรแปลวายืดเยื้อมีทางสลับเรือนมันก็เปลี่ยนไป
เปลี่ยนมา อาการของโรคที่ปวยมันจะยืดเยื้อเรื้อรังนะไมวา ชะๆ” 

ครูสมศักดิ์ยิ้มเจ่ือนๆตาจองมองดวงชะตา “จริงขอรับ...” 
หลวงตาดุแลวก็สอนตอ “เม่ือเรารูอยูแลววาเขาปวยกลับดูเขาวา

ปวยจริง มันจะไดประโยชนอะไร มันตองดูวาเขาปวยครั้งน้ีมันเหตุใด
และจะรักษาหายหรือไมเม่ือใด เออ มันถึงจะเรียกวาหมอดู” 

หมอเถาเจาของดวงขยับปากอยูหลายทีไมไดพูด พอมีชองก็
เอยขึ้นม่ัง “พฤหัสเปนเจาเรือนลาภะอยูอีกเรือนหน่ึงเชนกันคะรับ เม่ือ
มาทับอยูเรือนกัมมะซึ่งหมายถึงการกระทําและพฤหัสแปลวาหมอได ใน
เรือนราหูที่พฤหัสทับอยูมีมฤตยู ซ่ึงแปลไดวาลึกลับ และราหูเจาเรือน
แปลวาจาวหรือเซียน จะทายเอาวาตองรักษาดวยไสยอันลึกลับ การทรง
เจาเพื่อรักษาจะหายไดไมคะรับหลวงตา” 

“พอหมอจา เอาเขาแลว มันฉลาดจนลนมากไป” หลวงตาฉิวก็
ฉิวแตก็อดขําศิษยที่พยายามจะตามรอยครู อานใหวิจิตรพิศดารบาง 
“มันมากไปเวยหมอเถา อายอะไรๆมันมากเกินไปนี้ บางทีมันก็ดีบางที
มันกลับเปนของเสีย” 

หมอเถาโดนเขาอีกคนก็เจ่ือนตามไปดวยแกเสียงออย “ผมนึก
วามันมากจะดี” 



๒๗๗ 

หลวงตาอุปมาอุปมัยใหฟง “คนเรามีสองมือเพ่ิมมาอีก 2 เปนสี่มือ 
เขาก็เรียกพระนารายณ เออดี คนเรามีหนาเดียวพอมีมากถึง 4 หนา เขาก็
เรียกพระพรหมก็ดีอีก คนเรามีสองตีน ถามีถึงสี่ตีนลายเปนอายเองไปฉิบ” 

ครูกอนและครูสมศักดิ์แมจะเกรงๆแตก็อดหัวเราะไมได ปลอย
กันคิ๊ก แตหมอเถากลัวมาก พยายามกลั้นหัวเราะไวและกลืนลงคอจน
ลูกกระเดือกวิ่งขึ้นลงหลายรอบ 

หลวงตาพยายามทําสีหนาเครง แตใจจริงน้ันเมตตาศิษยที่ยัง
ออนหัดจึงอธิบายตอ “อันพฤหัสเปนเจาเรือนลาภะนั้นจริงอยู แตในดวง
เดิมมันแสดงผลอริ ขัดขวางอยูกอนแลว และที่สําคัญที่สุดก็คือ ดูที่
พฤหัสเดิมน่ี ดาวมฤตยูจรเขาภพอริเปนเรือนศุกรเทากับเรือนลัคน
เหมือนลัคนาสถานหนึ่ง อีกสถานหนึ่งเขาทับพฤหัสเดิมเอาไวเทากับ
ครอบงําพฤหัสเต็มที่ ฉะน้ันพฤหัสที่โคจรไปก็เทากับติดความหมายของ
มฤตยูที่ครอบงํานั้นไปดวย กรณีน้ีเขาเรียก “ดาวแฝงแสง” ถึงกันกับ
พฤหัสจร” 

หมอเถาฟงเขาใจดีทุกถอยคําของอาจารยและถามเบาๆเกรงๆ
วา “พอจะรักษาไดไมคะรับ” 

“คงจะยาก...” หลวงตานิ่งตรึกตรอง “อาการปวย อาการโรคมัน
จะเปนโรคที่ลึกลับหาสาเหตุยาก หรือโรคที่ยังลึกลับตอทางรักษาทางที่
ดีหมอเถาควรใหเขาไปโรงพยาบาลจะดีกวาถวงไขเขาไวทดลองยา
เพราะจะเกิดอันตรายแกชีวิตของเขา” 

หมอเถาเอะใจ “หรือจะเปนมะเร็งก็ไมรูทีทามันมีอยูเหมือนกันคะรับ” 
นกเขาชวาที่แขวนอยูชายคาขันเปดปลายดังโปง-โปง ติดเปน

ตับ หมอเถานิ่งงัน หูจับเสียงนก และคนอื่นๆก็พลอยสงบฟงนกเขาขัน
กันไปทุกคน แมแตหลวงตาชื้น 



๒๗๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ฤกษงาม-ยามด”ี 
พอตกเวลาสายวันอาทิตย 

สามศิษยซ่ึงเปนหน่ึงหมอกับสองครู อยูพรอมหนากันบนกุฏิ
หลวงตาชื้นเชนเคย เพราะวันอาทิตยหลวงตาชื้นมักจะมีแขกมาเยี่ยม
เยือนมากกวาวันปกติทั้งหมอเถา ครูกอน ครูสมศักดิ์ จึงถือเปนหนาที่
จะตองมาคอยปรนนิบัติรับใชเปนประจํา เปนการแสดงกตัญุตาคุณตอ
ครูบาอาจารย 

ครูกอนมองสารรูปหมอเถาอยางพินิจพิจารณาหลายตลบและ
ยิ้มๆทัก “วันนี้ดูหมอเถาแปลกตาไปแยะ”  

ครูสมศักดิ์พลอยสังเกตบาง ก็เห็นจริง “น่ันซี ดูคอยมีราศีคุณ
หมอขึ้นมาหนอย” 

หมอเถาดูตัวเองแลวก็ดูหนาเพื่อน ยังไมคอยไวใจวาจะถูกชม
หรือถูกลอเลียน จึงยักคิ้วเลนๆ 



๒๗๙ 

ครูกอนคอยบรรจงจับเสื้อและกางเกงซึ่งใหมเอ่ียม รอยกลีบที่
พับวางหงายขึ้นเปนรอยสี่เหลี่ยมชัด 

“เปลี่ยนคราบใหมทั้งชุดกระทั่งผาขาวมาคาดพุงทีเดียว ดูคอยมี
มาดเปนหมอยากอนๆมันซอมซอดูเปนหมอผีมากกวา” 

หมอเถาถูกลอก็พลอยหัวเราะตามไปดวย “ชุดเกามันขาดเย็บก็
ไมติด เพราะเนื้อมันเปอยเต็มที ก็เลยตองเปลี่ยน ไมไดอยากสวยอยากงาม
อะไรหรอก” 

ครูสมศักดิ์ซ่ึงคอยคุนเคยขึ้นจนกลาถามตรงๆ”ทําไมตองรอให
ขาดแลวจึงเปลี่ยนทีละชุดนะหมอเถา ใสทั้งปทั้งชาติก็ใสสีนํ้าเงินชุด
เดียวตลอด จนจะกลายเปนเครื่องแบบไปแลว” 

“อุบะ…ถามโงๆไปได” หมอเถาตอบโดยไมตองคิด “ก็ไมมีสตังค
จะเปลี่ยนมากกวาหนึ่งชุดนะซี ลําพังชุดเดียวก็ยังตองคอยๆเก็บสตังค
ไวเปนเดือน 

ครูกอนซักตอไปอีก “หมูน้ีถาจะมีไขใหรักษา ไดเงินทองดีกระมัง” 
“ก็พออาศัยอยูบางหรอก หนานี้เปลี่ยนฤดูรางกายคนเรามัน

ปรับตัวตามความรอนหนาวไมทันก็มักเปนไขกันมาก” หมอเถาจับเสื้อ
ตัวเองดูแลวเลาเปดเผย “ชุดนี้ไมไดซ้ือ รักษาไขเขาหาย เขาเลยซื้อ   
ทําขวัญ” 

ครูสมศักดิ์ออกความเห็นวา “ธรรมดาหมอแผนโบราณเขาตอง
ตั้งเงินขวัญขาวคารักษากันไวเปนราคาเงิน เม่ือรักษาหายก็ชําระกัน
ทําไมหมอเถาไมถือแบบอยาง” 

หมอเถานิ่งอ้ึง สีหนาที่ดูสนุกครึกครื้นดูสลดไป “คนไขที่มา
รักษาหมอไทยสวนมากลวนแตคนยากจนหาเชากินเชาหมด จะกินค่ําก็
ตองหาค่ําอีก ไมมีเงินพอจะไปฉีดยาฝรั่ง เพราะฉะนั้นจะหวังเงินทองนะ



๒๘๐ 

มันยาก สวนมากรักษาหายแลวมักไดเปนสิ่งของ ไดขาวสารบาง     
ปลาเค็มบาง ไดนํ้าปลาขวดเดียวก็ยังเคย เหมาะเกิดตายลงคารักษา
ไมไดก็ยังตองชวยเปนสัปเหรอเสียอีก เพ่ือนเอย หมอมันถึงยากจน
เข็ญใจตองเปลี่ยนเสื้อผาหกเดือนตอชุดยังง้ี” 

ครูสมศักดิ์ยิ้มไมออก คอหอยตนตันนึกสมเพศเพื่อนซ่ือๆโงๆ
เชนหมอเถาคนนี้ ที่ตองตอสูกับความเปนอยูอยางแรนแคนตลอดมาแต
ไมเคยปริปากคงมีอารมณสนุกสนานเฮฮาเหมือนคนมีความสุกเชน   
เขาอื่น นึกในใจวาตนเดือนจะตองซื้อชุดใหมใหหมอเถาอีกสักชุด 

สวนครูกอนแมจะคิดเชนเดียวกับครูสมศักดิ์ก็จริงแตไดคบหา
กับหมอเถามานานจนรูนิสัยดีวาถาใหหมอเถาเปลา แกปฏิเสธไมยอม
เอาของใคร ใหยัดเยียดจนตายก็ไมรับ จึงคิดอุบายหาทางเสียเงินให
หมอเถา 

“เออพอหมอ มียาอะไรดีๆขอสักขนาดเถอะเปนอะไรไมรูเหตุ 
แขนแมนมันปวดเม่ือย นวดน้ํามันเทาใดก็ไมหาย” 

หมอเถาเปนคนซื่อคิดวาจริง “จะตองกินหยูกยาใหมันเปลืองเงิน
ทําไม มีวิธีรักษางายๆถมไป แขนมันขัดเลือดขัดลมไมเปนอะไรหรอก” 

ครูกอนไมสมคะเน เพราะหมอเถาซื่อมากไปจึงย้ําถามลอๆ   
“ใชวิธีเปาคาถาหรือรดน้ํามนตนะไมเอานะ”  

“เออนะ…” หมอเถาพยักหนา “ใชทาดัดตนแบบกายบริหารน่ี
แหละชะงัดนักสองสามครั้งก็หาย” 

“ครูสมศักดิ์ยิ้มชอบใจ “หมอเถาจะรักษาดวยวิธีสมัยใหมแบบ
กายภาพบําบัดละซี” 

“ไมใชของสมัยใหมนาแบบดึกดําบรรพทีเดียว” หมอเถาทอง
โคลงเกาใหฟง 



๒๘๑ 

เหยียดหัตถดัดนิ้วน่ัง  ชันเพลา 
แกเม่ือยขัดแขนเบา   โทษได 
ยาคะรูปน้ีเอา   ยาชื่อ ใสเฮย 
ผสมสีนักสิทธิ์ให   ชื่ออางอยุทธยาฯ 

ครูสมศักดิ์เปนคนอานหนังสือมามากก็จําได “น่ีมันโคลงฤาษีดัด
ตนที่จารึกไวที่วัดโพธิ์น่ี” 

“ก็ใชนะซี จารึกศิลาไวตามผนังศิลารายรอบวัด ตั้งแตปจุลศักราช 
1198 ถึงเด๋ียวน้ีหน่ึงรอยสามสิบกวาปมาแลว” หมอเถาทองจํานวนป
แมนยํา 

หลวงตาชื้นนั่งฟงอยูนาน ชอบใจหมอเถาอางของเกา ก็พลอย
สนับสนุน “ทาฤาษีดัดตนนี้ ของเขาดีจริง แตด้ังเดิมคงจะเปนดวยฤาษี
ทานนั่งเขาฌาน นานวันแรมคืนใชดัดตนแกเม่ือยขบ ไหนหมอเถาลอง
ทําใหดูทีหรืออีทาไหน จะไดจําเอาไวใชม่ัง” 

หมอเถาขยับทานั่ง ยกเขาทั้งสองขึ้นชันแนบหนาอกไว แลว
เหยียดตรงไปขางหนาจนแขนตึง แบฝามือดัดมาทางขางหลัง พรอมทั้ง
อธิบายเสร็จ “คอยๆดัดโนมมาจนรูสึกวาเสนใตทองแขนตึง พอทนไม
ไหวคอยปลอยเลือดลมมันจะวิ่งซูตลอดแขนทําสักสองสามคราวก็หาย
ขัด” 

หลวงตาชื้นเปนคนแกมีโรคเมื่อยประจําจึงสนใจมากกวาคนอื่น 
จึงจัดแจงลุกขึ้นทําทาตามหมอเถา ทดลองทําอยูพักหนึ่งก็ออกปาก “ถา
มันเขาทีวะ แขนแมนเบาดี” 

หมอเถาลุกขึ้น จับครูกอนทําทาใหถูกแบบ ครูกอนตกที่น่ังตก
กระไดพลอยโจน ก็เลยตองปลอยใหหมอเถาปล้ําดัดแขนอยูหลายรอบ
จนแขนที่ออกอุบายวาขัดยอก เกือบจะขัดยอกไปจริงๆ เพราะทาดัดตน 



๒๘๒ 

“หมอเถาเปนคนมีบุญ ไดเรียนรูของดีๆไวแยะ” ครูกอนชม
จริงใจและก็อดพูดวกมาเปนเรื่องเลนมิได “มีทาดัดตนแกขี้เกียจเวลา  
ตื่นนอนม่ังไม” 

“อะ...มีซี” หมอเถาหลิ่วตาตอบ คิดแกเผ็ดครูกอน “เปนทาเอก
เสียดวย รับรองผลทเีดียว” 

หมอเถาลุกขึ้น จับครูกอนใหคุกเขามือเทาพื้นเหมือนกําลัง
คลานสี่ขา แลวออกคําสั่ง 

“เอา เอ้ือมมือยืดตัวไปขางหนา ใหหลังตึงไว เออ...นาน ยังง้ัน
แลวทีน้ีสะบัดหัวแรงๆหลายๆที น่ัน...เอาละ ทีน้ีสะบัดลําตัวสั่นเร็วแรงๆ
ใหรายกายมันตื่นตัวถึงจะไดผล เออ...เด็ด” 

เสร็จแลวหมอเถาหัวเราเอิ๊กชอบอกชอบใจ จนครูกอนอดแปลก
ใจถามมิได “เออทานี้รูสึกเขาทีดี แตเอะ...หมอเถาหัวรออะไรหรือ  

”หมอเถาตอบทั้งกําลังหัวเราะ “เออ...ครูกอนทําเหมือนแบบ
เปยะ” 

ครูกอนชักเอะใจ “แบบอะไรของหมอเถา” 
“แบบหมาตื่นนอนมันสะบัดตัวนะซี” 
พอหมอเถาไขปญหาตนแบบทาดัดตนก็หัวเราะครืน แมตัวครู

กอนเองทั้งๆที่กําลังคลานสี่ขาก็อดหัวเราะที่ตัวถูกหลอกมิได 
เสียงตนแบบทาดัดตนของครูกอน สงเสียงเหากันเกรียวอยูใต

ถุนกุฏิ แสดงวาเห็นคนแปลกหนา 
และครูตอมา ประตูกุฏิก็เปดออก แขกที่เขาประตูมาเปนชาย

อายุกลางคตนแตงกายเรียบรอยทาทางภูมิฐานและตามหลังดวยชาย
หญิงคูหน่ึงวัย 50 เศษ ดวยกันทั้งคู 



๒๘๓ 

เม่ือแขกคนแรกเขาใกล ครูกอนและครูสมศักดิ์รูจักจึงยกมือไหว
ทักทาย เม่ือเขานั่งลงกราบหลวงตาชื้นเสร็จก็หันมาทักกับครูทั้งสอง” 
ซ่ึงเคยเปนผูอยูใตบังคับบัญชามากอนและแนะนําแขกแปลกหนาสอง
สามีภรรยาที่ตามหลังมาใหหลวงตาชื้นรูจัก 

“คุณประวัติและคุณศรี อยูกรุงเทพฯขอรับ” 
หลวงตาชื้นรับไหวสองผัวเมีย และหันมาถามทุกขสุขผูแนะนํา

ซ่ึงเคยรับราชการจังหวัดนี้มากอนและเหมือนเปนศิษยทางโหราศาสตร
ของทานคนหนึ่งกอนชุดหมอเถา 

“ทานศึกษาฯอยุเพชรบุรีสบายดีหรือ นานๆครั้งจะไดพบกันสักที” 
ศึกษาวิเชียร หันไปเรียนตอบหลวงตาแลว ก็ถูกซักจากครูกอน

ซ่ึงคุนเคยกันมากอนในราชการ 
“โหราศาสตรน้ันยังเลนอยู หรือทิ้งไปเสียแลวทานศึกษาฯ” 
ศึกษาวิเชียรตอบตรงๆไมปดบัง “อยูหางหลวงตาไมกลาใชวิชา

จริงจัง กลัวพลาดแตก็ยังมิไดทิ้งเสียทีเดียว เขาวงอับวงราก็ใชอยูเสมอ” 
คุณประวัติและคุณศรีคลานเขาหาหลวงตาชื้นประเคนถวายของ 

มีทั้งใบชาและของอื่นๆ 
หลวงตาชื้นรับประเคนแลวถามตามมารยาทพระ “มีธุระอะไร

เปนพิเศษหรือเปลาละคณุ” 
คุณศรีภรรยาเปนผูตอบ “มีเจาคะหลวงตา เปนเรื่องสําคัญถึง 

คอขาดบาดตายทีเดียว แตขอใหทานศึกษาฯทานเปนผูเลาดีกวาเจาคะ” 
หมอเถา ครูกอน ครูสมศักดิ์ ไดยินวาเปนเรื่องสําคัญก็เกรงใจ

ขยับตัวจะเลี่ยงออกไปใหอยูกันตามลําพัง 
ศึกษาฯรูใจคนทั้งสามจึงดึงตัวไว “ไมตองหลบไปหรอกมิใชเปน

เรื่องลี้ลับอะไร” 



๒๘๔ 

หลวงตาชื้นฟงกํากวมไมเขาใจเรื่องราวจึงไดแตมองหนาฉงน
สนเทหอยู จนกระทั่งศึกษาๆวิเชียรเปนผูเลาวา 

“บุตรสาวคนโตของผมเรียนวิชาครูอยูกรุงเทพฯไปเกิดรักใคร
ชอบพอกับบุตรชายคุณประวัติและคุณศรี ซ่ึงเรียนวิทยาลัยเดียวกัน 
ตอนนี้สําเร็จแลวทั้งคู คุณประวัติและคุณศรีขึ้นมาสูขอ ผมก็ไมรังเกียจ
สินสอดทองหมั้นก็ไมไดเรียกสักเกเดียวขอแตใหเขารักกันจริงผมก็   
เต็มใจยกให กะวาอีก 2-3 เดือนขางหนา จะจัดพิธีแตงกันในกรุงเทพฯ 
ทางฝายเจาบาวเขารับไปหาฤกษแตง แตทางตัวเจาบาวเวลาเกิดไม
แนนอน วางดวงชะตาไมไดเขาจึงเอาดวงลูกสาวผมไปวางฤกษไดฤกษ
มาแลวไมถูกใจผมเลยจริงๆขอรับ” 

“อาว...ง้ันจะมาใหอาตมาวางฤกษใหใหมกระนั้นหรือ หลวงตา
เดาเรื่องเอาเอง “ไมเห็นมันจะเปนเรื่องคอขาดบาดตายตรงไหน” 

“เปนซีเจาคะหลวงตา “ คุณศรีเปนคนตอบแทนสามีทุกเรื่อง 
สวนคุณประวัติเอาแตฟงกับยิ้ม ยอมเปนชางเทาหลังของเมียทุกเรื่อง 
“ผูใหฤกษเปนพระชั้นพระราชาคณะ ซ่ึงเกี่ยวเปนญาติผูใหญของเราและ
เม่ือทานศึกษาฯทักทวงฤกษ อิฉันก็ไปกราบเทาทาน เพ่ือขอเปลี่ยน
ฤกษแตไมกลาบอกทานตรงๆวา พอเจาสาวเขารังเกียจฤกษเกรงทาน
จะโกรธ อางเหตุอ่ืนๆหลายประการ ทานก็ยืนยันใหใชฤกษเดิม ดิฉันจึง
ตกที่น่ังลําบากและถาไมเปลี่ยนฤกษทานศึกษาฯทานก็วาจะไมยอมให
ลูกสาวแตงเปนอันขาด งานแตงของลูกชายอิฉันคงลมเหลวหมด” 

หลวงตายิ่งฟง ดูมันยิ่งยุงจนจับตนชนปลายไมถูก หันไปถาม
ศึกษาฯ 

“แลวพากันมาหาอาตมาเพื่อประสงคอะไรกันละ ฤกษเขาเปน
อยางไรหรือ” 



๒๘๕ 

ศึกษาฯวิเชียรพนมมือเคารพ “ผมเปนศิษยโหราศาสตรของ
หลวงตา ผมเชื่อหลวงตาองคเดียว อยากจะใหพิจารณาฤกษน้ีวาดีหรือ
ชั่วและเปนผูตัดสิน ถาหลวงตาวาฤกษเสีย ผมจะใหลูกสาวเปนหมาย
ขันหมาก ความรูที่ผมเรียนจากหลวงตาพิจารณาดูแลว เห็นวาเปนฤกษ
พินทุบาทว ขืนแตงกันไปมันก็ตองเลิกรางกันแนนอน เพราะฉะนั้นใหมัน
เลิกกันเสียเม่ือยังไมแตงดีกวา จะไดไมมีราคี” 

หลวงตาจึงเขาใจแจมแจงและปลอบโยนตามประสาผูใหญ “เอา
เถอะ คอยคิดคอยอานอยาเพิ่งวูวามรุนแรง คงไมใชเร่ืองสําคัญจนไมมี
ทางแกไขหรอก ขอดูฤกษสักหนอยเถอะมันยังไงแน” 

ศึกษาฯวิเชียรสงดวงชะตาบุตรสาวและดวงฤกษแตงงาน ซ่ึง
เปนปญหาขัดแยงใหหลวงตาชื้น ทานพิจารณาดูอยูครูหน่ึงแลวก็คอย
ประจงเขียนลงบนกระดานโหร หมอเถา ครูกอน ครูสมศักดิ์สนใจเต็มที่ 
คอยๆเลื่อนเขามาใกลเพ่ือจะไดดูดวงนั้นใหถนัดตา 

เม่ือหลวงตาลอกดวงลงในกระดานแลวก็น่ิงพินิจโดยละเอียดถี่
ถวนทุกกระบวนความและถามใหแนใจ 

“ดวงฤกษน้ีเขาเขียนดวงดาวไว แตมิไดวางลัคนาฤกษไวน่ีทาน
ศึกษาฯ” 

“ถูกแลวขอรับ” ศึกษาฯวิเชียรตอบ “แตเวลาฤกษทานกําหนดไว 
16.30 น. และเม่ือตัดเวลาอัตราที่เกินเวลาจริงตามหลักโหราศาสตร   
18 นาทีออกแลว ลัคนาจะอยูราศีตุลยพอดีขอรับ” 

หลวงตาชื่นไมพูดวากระไร เพียงแตพยักหนาหันไปควากลัก
บุหร่ีจุดสูบอัดแรงๆอยางใชความคิด ทานหยิบปูมโหรมาตรวจตําแหนง
ดาวอีกครั้งใหแนใจทั้งขีดกาทักษาตรวจโดยละเอียด 

ทานศึกษาฯวิเชียรใจรอนจึงชิงอธิบายตามที่ตนเห็น  



๒๘๖ 



๒๘๗ 

 
“เม่ือลัคนาฤกษอยูราศีตุลย ลัคนาฤกษก็เปนมรณะกับลัคนาเดิม

ของเจาชะตาจันทรจรซ่ึงเปนเจาการฤกษที่สําคัญก็อยูในตําแหนงมรณะ
กับลัคนาฤกษในปน้ีเจาชะตาอายุยาง 23 เกิดวันจันทร ภูมิจรตกพฤหัส 
เสารจรอันเปนกาฬกิณีประจําป ก็จะเล็งลัคนาฤกษทําใหเปนฤกษ    
พินทุบาทวและใหผลชั่วแกเรือนปตนิของลัคนาฤกษดวย ทั้งวันฤกษเปน
วันศุกร กาฬกิณีของวันคือราหูจร ซ่ึงกําลังทับลัคนาเดิมอยู ผมไมเขาใจ
วาทานใหฤกษมงคลเชนนี้มาไดอยางไร ทั้งๆที่มีจุดเสียหายรายแรง   
ทุกสถาน การมันเปนเชนนี้ ผมจึงไมยอมใหลูกสาวผมแตงในฤกษน้ีเปน
อันขาดไมวาจะเปนตายรายดีอยางไร” 

“ก็เม่ืออะไรๆทานศึกษาฯก็รูดีแจมแจงหมดแลว อะไรๆก็ตั้งใจ
และตัดสินใจมาแลวจะตองมาหาอาตมาอีกเพื่ออะไร เพราะอาตมาจะมี
ความเห็นอยางไรก็ไรประโยชน” หลวงตาพูดเสียงต่ําๆบอกถึงความรูสึก
ไมพึงใจในคําสุดทายของศิษยกิติมศักดิ์ 

ศึกษาฯวิเชียรไดสติเกรงหลวงตาชื้นซ่ึงเปนอาจารยที่เคยเคารพ
จะขุนเคืองและเขาใจผิดเพราะอารมณฉุนเฉียวของตน จึงกมลงกราบ
แทบตัก “กระผมขออภัย ที่พูดจาแรงไปขอรับ แตมิไดมีเจตนาจะลบหลู
หลวงตาผูมีพระคุณมิได ที่มาหาหลวงตาก็เพราะเคารพหวังจะพึ่งใน
ความคิดและสติปญญาของหลวงตาในทางแกไขผอนปรน เพราะใจแท
ผมเองยังไมปรารถนาจะขัดขวางความสุขของลูก” 

“ก็นานนาซี...” หลวงตาหายเคือง “ถาใชทิฐิของผูใหญ การแตง
มันก็ลมเหลวลง ลูกสาวมันเกิดหาฤกษหอบผาตามเขาไปมันมิเดือดรอน
ยิ่งไปกวาหรอกหรือ” 

ทานศึกษาฯอดดื่อมิได “ ลูกสาวผมคงจะเชื่อคําพอม่ังหรอก” 



๒๘๘ 

“ฟงนะ...ทานศึกษาฯคุณก็ไดศึกษาเรียนรูโหราศาสตรไว
มากมาย อยาเอาโทสะจิตเขาครอบงําปญญาใหมืดมัว” หลวงตาเตือนสติ
และชี้กระดานโหรตรงหนา “จงพิจารณาดวงดาวเขาใหดีตามที่อาตมา
เคยสอนไว จงดูดาวเดิมดาวจรประกอบกันวาลูกสาวเรามันถึงคราวจะมี
สามีหรือหาไม ถามันถึงคราวแลวมนุษยเราๆจะขัดขืนฝาฝนดวงดาวเขา
ไดหรือ” 

ทานศึกษาฯนิ่งอ้ึงไมกลาโตแยงใหยาวความเพราะเกรงใจทาน 
ดวยรูนิสัยหลวงตาชื้นดีวาเวลาขัดเคืองใจขึ้นมาไมเคยไวหนาใคร แม
ขนาดขาหลวงฯทานก็ยังเคยเชิญลงจากกุฏิมาแลว” 

หลวงตาชื้นเห็นศึกษาฯนิ่ง ก็คิดวาไดสํานึก จึงคอยๆอธิบาย
ดาวใหฟง เพ่ือใหความคิดความรูแกศิษยที่น่ังอยูทั้งหมด 

“ทางดวงเดิมของเขา เจาเรือนปตนิคือพุธมาครองอยูภพสหัชชะ
อันหมายถึงคูครองยอมเปนบุคคลเคยคบหาสนิทสนมฉันทเพ่ือนมากอน
และพุธมาสถิตรวมราหูเล็งตนุเศษอันเปนตัวจิตใจ ก็แสดงถึงในความรัก
ของเธอยอมหลงใหลขาดความยับยั้ง เพราะภพที่พุธและราหูครองนั้น
เปนเรือนศุกร มันอาจคิดเห็นผิดเปนชอบไปไดงายๆ” 

ทานศึกษาฯอานดาวตามคําหลวงตาไปดวย และเห็นจริง แต
นิสัยด้ือก็อดติงมิได “ตนุเศษเธอคือพฤหัสนะขอรับ ควรจะมั่นคงใน
ศีลธรรมและคุณงามความดีไมควรหลงผิดไป” 

“น่ีแหละเขาถึงวาเอาแตใจตน อานดาวใหเขากับความนึกคิดที่
ตนอยากใหเปนไป” หลวงตาใชน้ิวเคาะกระดานตรงราศีกันยดังโปก 
“พฤหัสที่เปนตนุเศษนั้น เปนพฤหัสกําเนิดเดิมตั้งแตเกิดจนตาย มันจะ
ยึดม่ันศีลธรรมอยูตลอดชีวิตไดยังไง ดูน่ีซีตัวพฤหัสที่เคยเปนตนุเศษ



๒๘๙ 

ขณะนี้จรอยูราศีกันยเปนประ เล็งลัคนอยูเห็นไม ยังคิดอยูอีกหรือวา
พฤหัสตนุเศษนั้นยังจะยึดม่ันจารีตประเพณีและคุณธรรมอยูอีก” 

เห็นไดชัดวาสีหนาทานศึกษาเผือดลงถนัด เพราะเห็นจริงตาม
คําที่หลวงตาชื้นชี้ใหดู หมอเถา ครูกอน ครูสมศักดิ์ ลมืตัวน่ังกระเถิบเขา
มาจนติดกระดาน เบียดตัวตะแคงชะโงกหนาจองแตดวงในกระดาน ทั้ง
แปลกและอัศจรรยใจที่หลวงตาชื้นอานดาวเปนวาเลนเหมือนอาน
หนังสือใหฟง 

หลวงตาสังเกตสีหนาทานศึกษาฯออกวาคลายทิฐิไปมากแลว   
ก็เริ่มตอไปอีก 

“ดวงเดิมของเธอ ราหูเดิมตัวดาวลอยนั้นเล็งพฤหัสตนุเศษ และ
ตนุลัคนอยูกอน และบัดนี้ราหูจรทับลัคนและเล็งพฤหัสจร ตามเกณฑ
เดิมของเธอ มันจะแคลวคลาดกันไปไดยังไง ซํ้าราหูจรทับศุกรเดิมใน
เรือนลัคนดาวคูน้ีมันหลงใหลมัวเมา ขาดความยั้งคิดเสมอในเรื่องความ
เสนหา และพฤหัสจรซึ่งเปนตนุลัคนมาเปนประเสียอีก ลองคิดกันเลนๆ
ถามันเกิดแตงกันเองเขาแลวกอนฤกษที่มัวมาทะเลาะกันอยูน้ี เขาจะ  
เลิกกันตามใจพอหรือ” 

หลวงตาชื้นเหลียวดูหนาทานพอตาศึกษาเห็นนิ่งขึงอยู ก็รําพึง
ไปตามอารมณเจาบทเจากลอนของทาน 

      “ความรักดั่งโคถึก กําลังคึกผิขังไว 
 ก็จะโลดจากคอกไป  บมิคิดถึงเจ็บตน” 
เม่ือสิ้นเสียงหลวงตาชื้น ทุกคนก็ไดแตน่ิงและคิดไปตางๆกัน 

ทานศึกษาฯนั้นเห็นจริงไปทุกสิ่งสิ้นขอสงสัย ความขุนเคืองและด้ือดึง
ลดลงมา กลายเปนความวิตกกังวลใจ อยางเปนทุกขตามภาวะของดาว 
ในดวงลูกสาวที่เห็นๆอยู ขางหมอเถาและครูกอนน้ันจอง แตจะดูแลวก็



๒๙๐ 

จดจํามิใหหายหกตกหลนไปเลยสักคํา เพ่ือเก็บเอาไวใชในโอกาสที่ตน
จะพยากรณ สวนครูสมศักดิ์น้ันมีประสบการณผานวงการโหราศาสตร
อ่ืนๆมากอน เ ม่ือมาไดยินไดฟงการอานดาวเดิมผสมดาวจรได
แนบเนียนและตรงเปาหมายชีวิตของหลวงตาเขาก็เกิดความศรัทธาเต็ม
เปยมหัวใจ ขางคุณประวัติและคุณศรีไมมีความรูทางโหราศาสตร ก็ได
แตฟงและคิดวาหลวงตาชื้น ทานชวยพูดกลอมใหพอเจาสาวใจออนลง 

หมอเถามัวฟงเพลินจนลืมกิจวัตรที่เคยปฏิบัติมา ตอเม่ือถูก
หลวงตาขอน้ําชา จึงรีบรินถวาย หลวงตาชื้นจิบนํ้าชาไปนิ่งไปมองดูหนา
ทานศึกษาฯไป เหมือนอานใหลึกเขาไปถึงจิตใจ กําลังคิดอยูและคิดตาม
ประสาคนแกวาจะตองถอนเอาทิฐิมานะออกเสีย ใหหมดกอน แลวจึง
คอยพูดจากันใหรูเรื่อง 

“อันวา ฤกษ คือ คราวอันเหมาะ” หลวงตาชื้นเอยออมๆไป 
“ผูใชฤกษมักยึดม่ันผิดๆจนเกินความหมายฤกษไปมากเชนเปดราน 
คาขาย ก็หาฤกษที่ รํ่ารวยและอุดมดวยลาภผลเงินทองและยึดถือวา
การคาของตนจะตองอุดมสมบูรณรํารวยไปตลอดชาติ ครั้นถึงคราว
ชะตาดีชะตารายเกิดขาดทุนหรือเสียหายก็โทษฤกษไมดี ชีวิตคนเรา
กําเนิดมาดวยบุญและกรรมที่บัญชาชีวิตใหมาเกิด ยอมตองมาใชหน้ีบุญ
หน้ีกรรมที่บัญชาชีวิตใหมาเกิด ยอมตองมาใชหน้ีบุญหน้ีกรรมของตน
ไปชั่วชีวิต ฤกษวิเศษใดๆเลาจะเปลี่ยนแปลงฤกษกําเนิดแหงชีวิตของ
เขาแตเดิมได” 

ทานศึกษาฯพนมมือ ถามหลวงตาตรงไปตรงมาไมออมคอม 
“หลวงตาประสงคใหกระผมละทิฐิและยอมรับฤกษที่เขาหามานี้เปนฤกษ
แตงลูกสาวกระผมหรือขอรับ” 

หลวงตาโบกมือ “ยังกอน อาตมาไมขืนใจทานศึกษาฯถึงเพียงนั้น  



๒๙๑ 

อาตมาตองการใหทานเห็นผิดเห็นชอบและตัดสินใจเอาเองดวยเหตุผลที่
ถูกตอง เพ่ือตัวองจะไดสบายใจดวย” 

หมอเถานึกรูวาวันน้ี หลวงตาตองเทศนกัณฑใหญแน จึงริน   
นํ้าชาเพิ่มเติมถวายอีก” 

“มีฤกษสําคัญอันวิเศษสุด อยูฤกษหน่ึงเปนฤกษอันยิ่งใหญ
เหนือฤกษทั้งปวง” หลวงตาเริ่มชาๆชัดถอยชัดคํา “เปนฤกษบรม
ราชาภิเษกของพระมหากษัตริยในรัชสมัยพระปกเกลาเจาอยูหัวรัชกาล
ที่ 7 ซ่ึงผูคํานวณฤกษและสอบฤกษเปนคณะโหรผูสูงสุดในแผนดินคือ
กรมโหร อันมีพระยาโหราและคณะ ไดกราบถวายบังคมทูลกําหนด  
พระฤกษวันที่ 25 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2468 ตรงกับวันพฤหัสบดี
ขึ้น 14 ค่ํา เดือน 4 ไดมหาศุภมงคลเวลา 9 นาฬิกา กับ 53 นาที และ 
52 วินาทีกอนเที่ยง เสด็จขึ้นสูพระแทนสรง ผินพระพักตรสูทิศอีสาน
มหามงคล พราหมณถวายน้ําพระมหาสังขชําระพระองค ทรงเครื่อง
มุรธาภิเษก เม่ือไดเวลา 10 นาฬิกา 52 นาที 52 วินาทีกอนเที่ยงเปน
ปฐมฤกษ เสด็จเถลิงสูแทนภัทรบิษฐ 

พระฤกษน้ีได “จัตุรงคโชค” อันเกิดชัยชํานะขาศึกศัตรูทั้งสิบทิศ 
ประกอบดวยราชาและลาภะฤกษ ทั้งศรีจรรวมพระราชลัคนาและเปน
ลาภะแกพระฤกษ ทั้งกาฬกิณีจรเปนมรณะ เปนพระฤกษอันสมบูรณดี
ทุกประการ ซ่ึงจะหาวันฤกษใดมาเทียบมิได” 

หลวงตาชื้นทานหยุดไวแตเพียงนั้น ทานศึกษาฯรําพึงเหมือน
บอกแกตนเองตามความรูสึก “ตอมาอีก 7 ป พระองคทานก็ทรงสละราช
สมบัติ และดํารงพระชนมชีพในตางประเทศ จนเด็จสูสวรรคต” 

ทุกคนมีความรูสึกสํานึกโดยไมตองมีคําอธิบายอะไรอื่นๆ คือ 
ทานศึกษาฯยิ่งคิดทบทวนไปตามถอยคําของหลวงตามาตั้งแตตนก็ยิ่ง



๒๙๒ 

เห็นเหตุและผลของชีวิตยิ่งขึ้นและเมื่อคํานึงถึงวาหลวงตาทานแตกฉาน
ในโหราศาสตรมากกวาตนซึ่งเปนศิษย ยอมเห็นถูกผิดชั่วดีไดถอยแท
กวาและทานยอมปรารถนาดีแกตนและบุตรสาวแนนอน จึงตัดสินใจบอก
หลวงตา 

“ถาหลวงตาเห็นชอบกับฤกษน้ี กระผมก็ยอมรับไมขัดของทุก
ประการขอรับ” 

หลวงตายิ้มแยมถูกใจ แตกลับสายหนา “ยังกอน ถึงทานศึกษาฯ
จะไมคัดคานขัดขวางแตดวงดาวตามที่ทานศึกษาฯอานอยูเม่ือครูน้ันยัง
คัดคานขัดขวางอยู ไมบังควรจะปลอยไวเชนน้ัน 

ทุกคนในที่น้ันยิ่งแปลกในใจอุปนิสัยของหลวงตาชื้น เพราะ
เหตุการณนาจะลงเอยเรียบรอยได แตทานกลับไมยอม จะพิสูจนถึง
ความผิดถูกใหแจมชัดเจนหมดความของใจ ครูสมศักดิ์มองดูดวงฤกษ
แลวเห็นจริง ตามทานศึกษาฯและสงสัยวาหลวงตาทานจะพิสูจน
ความผิดใหถูกขึ้นมาไดทางไหนมองไมเห็นหนทางเลย จึงคอยฟง
เหตุผลของทานตอไป 

“ผูใหฤกษน้ีเปนพระชั้นผูใหญ ซ่ึงมีเกียรติคุณมากและชํานิ
ชํานาญในการวางฤกษ และรอบรูโหราศาสตรยิ่งกวาอาตมาจนไมอาจ
เทียบได ฉะน้ันทานยอมไมกระทําการผิดพลาดถึงเพียงนั้น ทานยอมมี
เหตุผลของทาน ทางฤกษบนน้ันจันทรเสวยฤกษเปนหลักใหญๆ
เหมือนๆกันทุกคัมภีร แตทางฤกษลางและฤกษเกร็ดนั้นมีมากมายหลาย
สิบคัมภีรลวนแตกตางกันในการวางฤกษ ตามมติของผูใหฤกษ” 

หมอเถาประเคนน้ําชาสงถวยที่ 5 จนหลวงตาชื้นปดมือเพราะ
ด่ืมจนอ่ิม แลวทานก็อานทางฤกษของดวงนี้ใหฟง 

“ฤกษน้ีเปนศุภฤกษอันสมบูรณยิ่ง คือฤกษบนจันทรเสวยภูมิปาโล 
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ฤกษในราศีพฤษภจันทรเปนมหาอุจจทับพุธ คูมิตรซึ่งเปนเจาเรือนปตนิเดิม
ของเจาชะตา และเล็งพฤหัสคูธาตุ ซ่ึงเปนทั้งตนุลัคนและตนุเศษ แมรวม
ราหูบาปเคราะหก็เปนคูสมพลตอกัน ทานตองการความมั่งคงถาวรและ
อยูเย็นเปนสุข และทางฤกษลางทานใชวันศุกร อันเปนวันตามกาลโยค 
ประจําปเปนวันธงไชยและอธิบดี สวนขอตําหนิที่วากาฬกิณีของวัน คือ
ราหูจรทับลัคนานนั้นเม่ือมาดูทางตนุลัคนคือพฤหัสเดิมในราศีพิจิก 
อังคารจรซึ่งเปนศรีของวันและเปนเกษตรทับตนุลัคน เปนมุมแกราหูอยู
ยอมไมมีโทษ สวนกาฬกิณีประจําปคือ เสาร ที่อยูภพกดุมภะ ก็เปนเรื่อง
เกี่ยวกับการเงินตามดวงชะตาไมเกี่ยวกับเรื่องคูครองแตอยางใด และ
เสารก็หมดฤทธิ์ไปมากเพราะเปนนิจหมดกําลังสถานหนึ่งและอีกสถาน
หน่ึงเสารน้ีเคยเปนศรีเดิม เม่ือมาเปนกาลกิณียอมทรงโทษไมรุนแรงนัก” 

หลวงตาเวนระยะพักเหนื่อย จองดูหนาคนฟงที่น่ิงสงบและตั้งใจ
ฟง เหมือนฟงเทศนแลวทานก็อรรถาธิบายตอนสําคัญ 

“ที่สําคัญที่สุดของฤกษน้ี ก็คือทานไมใชลัคนาฤกษอยางที่ทาน
ศึกษาฯวางไวน้ัน” 

ประการอื่นๆ ที่หลวงตาอานฤกษ ทานศึกษาฯก็เห็นดวย
ทั้งหมด แตถึงขอสุดทายก็อดแยงมิได 

“อาว..หลวงตาขอรับ แลวเขากําหนดเวลาไดอยางไร ถาไมมี
ลัคนาฤกษ และจะเอาอะไรเปนจุดกําหนดฤกษเลาขอรับ” 

หลวงตานึกอยูเสมอวาจะถูกขัดคอ ทานจึงยิ้มๆไมวากระไร คง
พูดตอ “ทานใหทางฤกษแบบเกา คือ ถือยามแหงดาวเปนฤกษเปน
กําหนดเวลา คําโบราณที่วา ฤกษงาม-ยามดี น้ันแหละ” 

ครูสมศักดิ์ขยับปากจะพูด แตเห็นตอหนาแขกแปลกหนาก็น่ิง
เสีย หลวงตาเห็นเขาก็พยักหนาใหพูด ครูสมศักดิ์คอยๆเอยเกรงๆใจ 
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“ผมเคยเห็นเขาวางดวงฤกษสถานที่โบราณวามีลัคนาเวลาที่สราง” 
“ถูกตองแลว เพราะเปนฤกษกําเนิดของสถานที่แหงน้ันและเปน

สิ่งไมมีชีวิต จึงมีลัคนาฤกษเปนลัคนากําเนิด แตมนุษยเกิดแลวมีลัคนา
กําเนิดแลว อาจารยเกาบางทานจึงไมนิยมวางลัคนาฤกษเปนลัคนาซอน 
ทานจึงใชยามและยึดดาวเจายามนั้นๆที่กําลังทํามุมอยูในดวงชะตา” 

เม่ือเห็นครูสมศักดิ์และทานศึกษาฯนิ่งแสดงถึงเขาใจแลวทานก็
อธิบายตอ “จุดเดนของฤกษน้ีคือศุกร ทานกําหนดเอาวันศุกรและเวลา 
16.30 น.. เปนยามศุกรและขณะที่ดาวศุกรกําลังจรเขาเรือนของตนราศี
พฤษภไดตําแหนงเกษตรอันม่ังคง และเปนปตนิแกพฤหัสอันเปน     
ตนุลัคนและตนุเศษ ความตองการของทานผูใหฤกษ อาตมาพอเดาได
ถูกเพราะเคยพบฤกษชนิดนี้มาแลว ในเม่ือศุกรคือความรักความเสนหา 
ความรื่นรมยและกามกิเลส ทานตองการใหคูบาวสาวมันตองใจในรสรัก
ตอกัน เพ่ือเปนเคร่ืองผูกพัน เขาจะไดรักกันดูดดื่ม ไมทิ้งขวางรางหยา
กันงายๆ เพราะอะไรเลาจะผูกพันชีวิตผัวเมียไวไดแนนหนาไดเทากับ
เชือกแหงความเสนหาอันตองใจและราหูจรทับศุกรเดิมในเรือนลัคนและ
ศุกรจรทับราหูเดิม ในราศีพฤษภเขาก็จะหลงใหลในความรักอยางมากก็
หึงหวงแกกันเพราะรักกันมากเกินไป เห็นหรือยังทานผูใหฤกษทานมี
อัจฉริยเพียงใด ทานศึกษาฯไปลองหาฤกษใหมดูเถิด จะดีเทากับที่ทาน
ใหไวน้ีไมมีอีกแลว” 

ทานศึกษาฯกมลงกราบโดยเต็มใจหมดทิฐิและขอกังขาใดๆ   
อีกแลว  

“กระผมยอมรับฤกษน้ีแลวขอรับ” 
หลวงตาชื้นกลับไมยอม ทานจับมือเขาไวแลวฉุดขึ้นอีก 
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“ยังกอน ตัวลัคนาฤกษที่อานไวเม่ือกี้มันจะฝงใจหลอนไปอีก 
หากภายหนาเกิดมีเหตุมีเคราะหเกิดแกคูผัวเมียเขา ใจทานศึกษาฯก็จะ
เกิดระแวงถึงขอน้ีอยูรํ่าไป ฟงอาตมาใหดี เวลา 16.30 น. ที่ทานกําหนด
ไวน้ันเปนเวลาแรกของยามศุกร และ ลัคนาฤกษของทานศึกษาฯก็อยูใน
ราศีตุลยหม่ินราศี จะขามไปราศีพิจิกอยูรอมมะรอแลว อันเวลาของยาม
ศุกรน้ันถึง หน่ึงชั่วโมงครึ่ง ฉะน้ันก็เลื่อนเวลาไปสัก 10 นาที ก็ยังอยูใน
ยามศุกร ทานผูใหฤกษทานก็ไมวากระไร แตอยาใหเลยหาโมงกวา
เพราะจันทรจะยกจากฤกษ เม่ือเลื่อนเวลาไดแลว ลัคนาฤกษก็จะไปอยู
ราศีพิจิกเปนศุภะแกลัคนาเดิมและรวมอังคารซึ่งเปนเกษตร และเล็งศุกร
ไดความหมายตามฤกษเดิมของทานดวย และตัวเสารกาฬกิณีก็ตกเปน
อริแกลัคนาฤกษไปเสีย จะพอใจหรือยังเลา” 

ทานศึกษาฯวิเชียรหมดพยศหมดความถือตําแหนงราชการกม
ลงกราบและกอดเทาทั้งสองของอาจารยไวแนบกับศีรษะพูดเสียงสั่น
เครือเพราะความปติลันหัวใจ 

“ผมพนทุกขแลวเพราะพระเจาของกระผมองคน้ีเอง” 
คุณประวัติและคุณศรี นํ้าตาคลอทั้งคูกมลงกราบพรอมกับ

เสียงพูดปนเสียงสะอ้ืนเพราะความดีใจปลาบปลื้ม “หลวงตาโปรดสัตว
แทๆไดชวยใหชีวิตเด็กทั้งสองไดครองกัน เพราะภูมิปญญาของหลวงตา
จริงๆดิฉันจะไมลืมพระคุณของหลวงตาชั่วชีวิต” 

ขางหมอเถา ครูกอน ครูสมศักดิ์ เห็นเขากราบกันก็พลอยดีใจ
เผลอลืมตัวกราบลงพรอมกับเขาบางทั้งสามคน 

ขางหมอเถากราบไมกราบเปลา ดันรองอนุโมทนาออกมาเต็มเสียง 
“สาธุ…” 
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“ดวงสองชั้น” 
เปนเวลาโรงเรียนหยุดเทอม 

ครูสมศักดิ์วางจากการสอนนักเรียน จึงเปลี่ยนจากหนาที่ครูกลับ
เปนนักเรียน พอกินขาวเชาเสร็จก็ชวนศิษยรวมชั้นคือครูกนและหมอเถา
ไปโรงเรียนวัดหลวงตาชื้นดวยกันเปนประจํามิไดขาด 

เม่ือครูกับศิษยพบกันพรอมหนาบนกุฏิก็กลายเปนเรื่องสังเสวนา
กันเสียเปนสวนใหญ ครูกอนซึ่งหมูน้ีสามวันดีสี่วันไขมาตลอดเดือนก็ไม
ยอมขาดนัด หอบสังขารมานอนคุยก็ยังดี วันนี้ก็เชนกัน พอถึงระเบียง
กุฏิก็เหยียดกายแผหราแตปากยังคุยจอ 

หมอเถาเขาไปใกลมองหนาถาม “ปน้ีอายุเทาไรแลวครูกอน” 
ครูกอนยักคิ้วตอบเลนลิ้น “ 21 สามหน” 
“ก็ยังไมแกเฒาอะไร” หมอเถามองพินิจพิจารณา “หัวหูหงอก

รางกายทรุดโทรมเกินอายุมาก” 
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ครูกอนก็เลยปลงอนิจจังสังขารตนไปดวย “น่ันซีปน้ีรูสึกมัน 
ทรุดเอามาก ตองไปหาหมอทุกเดือนไมเรื่องนั้นก็เรื่องนี้กลุมใจจริงๆ” 

“น่ีแหละ ฤทธิ์ยาฝรั่งละ” หมอเถาเอยลอยๆ 
ครูสมศักดิ์คอยฟงหมอเถาพูดตอ แตกลับน่ิงเฉยเสีย จึงสนใจ

ซัก “ยาฝรั่งเปนอยางไรหรือหมอเถา พูดทิ้งเปนปริศนายังไง” 
“ก็เพราะยาฝรั่งนะซี พอแกตัวลงเห็นผลทุกราย” หมอเถาพูดตอ

ไวครึ่งๆกลางๆอีก 
“พูดใหมันจบเถอะวะ มันยังไงกัน” 
หมอเถาก็ตองอธิบายตามภูมิรูของตนโดยละเอียด 
 

“ยาฝร่ังน้ันมีคุณอนันตจริง พอกินปุบฉีดปบมันหายโรคทันใจ
เพราะยามันแรง เพราะเขากลั่นเอาแตสาร หรือสกัดเอาแตหัวๆของ   
ตัวยามา ดูแตเขาสั่งใหกินทีละเม็ด ถาลงขืนกินทีละ 3-4 เม็ด มัน
กลายเปนยาพิษตายจริงๆ เทียวแหละ ก็คนเราลงกินยานานชั่วนาตาป
ตั้งแตหนุมจนแกพอปลายมือมันจะไมแยไดยังไงขอรับหลวงตา อายยาพิษ
มันสะสมอยูในรางกายทีละเล็กละนอย นานๆเขาก็ออกฤทธิ์ทําลาย
อวัยวะ ตับไตไสพุงหมด คนเราทุกวันน้ีเด๋ียวตับพิการ ไตพิการ หัวใจ
พิการ อะไรตอมิอะไรมันพิการ หยุดทํางานหมด ก็เพราะพิษยาฝรั่ง     
น่ีแหละ” 

หลวงตาชื้นหัวเราะชอบใจออกปากชม “บะ...วันนี้หมอเถาพูดมี
คติชวนคิดวะ จะเท็จจริงยังไง แตมีเหตุผลนาฟง” 

ครูสมศักดิ์หยอกวา “หมอเถาเปนหมอยาไทย ไมชอบยาฝรั่งก็
เลยหาเหตุผลพูดใหยาฝรั่งเขาเสียหายก็ไดนา” 

“ฟงนะ...ครู” หมอเถาสีหนาขึงขึงจริงจัง “ฉันนะคิดทบทวนตาม
สังเกตเรื่องน้ีมานานเปนสิบๆปแลว ดูแตกอนแตไรสมัยโบราณเขาไม
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คอยมีโรครายพิสดารมากนัก จะวาโงจนไมรูจักโรคก็ไมจริงหรอก ดูซีพอ
ยาฝรั่งเจริญแพรหลาย รักษางายหายงาย แตผูคนมันก็ปวยงาย      
ตายงายขึ้นพอๆกันน่ันแหละ จะวาใสรายเขาก็ดูเอาซี ยาฝรั่งออกมาขาย
นัยวาทดลองกันมาดีแลววาไมเปนพิษเปนภัยพอออกขายแพรหลาย  
ไมทันไร เอา...เกิดมาคนพบวามีอันตราย สั่งเก็บทําลายกันหมดเปนยังง้ี
บอยๆถามันไมใชยาพิษแลวจะเปนอะไร” 

ครูกอนนอนนับน้ิวทั้งสิบแลวก็อุทาน “วันนี้ขางขึ้น 13 ค่ําแลว 
หมอเถาเขาฉลาดหลักแหลมตอนขางขึ้นทุกทีใครอยางเถียงหมอเถาเลย 
สูไมไดหรอกตองรอไปขัดคอขางแรมดีกวา” 

ทั้งครูสมศักดิ์และหลวงตาชื้นหัวรอชอบอกชอบใจเหตุผลของ 
ครูกอนและยังติดใจไอเดียของหมอเถาอยู 

“เครื่องยาถามีอันตรายแกชีวิต มันก็ตองเปนทั้งยาไทยยาฝรั่ง
เหมือนๆกันแหละนา หมอเถา” 

หมอเถาหัวเราะมั่ง แตนํ้าเสียงแยะๆและชี้หนาครูสมศักดิ์ “น่ี
แหละ เขาเรียกวาคนไมรูจักหลักแพทย ถึงไดคิดวามันเหมือนกัน อันวา
ยาฝรั่งน้ัน หลักการรักษาของเขาใชวิธีประหัศประหารเชื้อโรคใหตาย
ดวยฤทธิ์ของยา เพราะฉะนั้นพอยามันแรงเกินไปจึงฆาทั้งชีวิตคนไขเสีย
ดวย ฉะนั้นยาฝรั่งจึงเปนยาพิษ สวนหลักของยาไทยแบบโบราณของเรา
น้ันเปนทางสุขุม ใชฤทธิ์ยาเขาไปบํารุงอวัยวะที่เจ็บปวยใหแข็งแรงเพื่อ
สรางภูมิตอตานขึ้นสูกับโรคที่เปนอยูใหหายไป เพราะฉะนั้นการรักษา
มันจึงชาไมทันใจคนสมัยใหมเขาและยาไทยสวนมากเปนสมุนไพรมีแต
คุณไมมีโทษ มันคนละแบบอยางกับยาฝรั่งเหมือนขาวกับดําทีเดียว” 

ครูกอนชักเลื่อมใสเห็นจริงลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิ พูดดวยใจจริง 
“หมอเถามียาบํารุงดีๆ  ขอเพ่ือนฝูงกินสักขนานเถอะ จะไดมีชีวิตอยูเปน 



๒๙๙ 

เพ่ือนกันไปอีกหลายๆป” 
หมอเถามองหนานิ่งเฉย สงวนทาทีเพราะไมแนใจวาครูกอนพูด

จริงหรือพูดเลน กระทั่งครูสมศักดิ์ ซ่ึงชักจะเห็นดวยตองชวยพูด
สนับสนุนอีก 

“หมอเถาสงเคราะหครูกอนหนอยเถอะ อยาใจไมใสระกํากับ
เพ่ือนฝูงเลย” 

“ธรรมเนียมหมอจะจายยาเขาก็ตองตรวจโรคกอน หมอเถาวา
แลวกระเถิบเขาไปใกลๆประคองหนาครูกอนไว เอานิ้วมือกดหัวตาปุม
เขาไป 

ครูกอนนึกขึ้นมาได รีบยกมือปดออกทันใด “เฮย...ไมเอา ไมตอง
มาตรวจมรณะญาณตามตําราที่เคยบอกหรอก ยังไมตายแนวะหมอเถา” 

หมอเถาหัวเราะชอบใจ ที่ครูกอนรูทัน “ครูกอนนะตองกินยา
อายุวัฒนะบํารุงสุขภาพทั่วๆไปเพราะไมไดปวยไข เพียงแตสุขภาพ
เสื่อมโทรมไปหมด” 

ครูกอนรีบออกตัว “ยาอายุวัฒนะตํารับ “ตับแรง” อยางครั้งที่
แลวนะไมเอาอีกแลวนะ” 

“ไมหรอก....” หมอเถาสายหนา “ตํารับน้ีเปนยาโบราณขนานแท 
เปนตําราขุดไดจากลายแทง และตกทอดมาหลายชั่วอายุคนแลว” 

หลวงตาชื้นชักสนใจ แตกลับเห็นหมอเถาเลนตัวน่ิงไมพูดตอ
ครั้นจะซักเองก็กระดากมองตาครูกอนพยักหนาใหถาม 

ครูกอนรูนิสัยหมอเถาชอบยอ จึงยกมือไหว “พอคุณ พอหมอ ผู
มีเมตตาจิตโปรดบอกเอาบุญเถอะ” 

หมอเถายิ้มหนาบานถูกอารมณ จึงทองตํารับเดิมใหฟงชัดถอย
ชัดคํา 



๓๐๐ 

“ตํารายานี้ไดมาแตเมืองพิษณุโลก ตามลายแทงวา ตีราคาเทา
ทองตุมหน่ึง บอกไวใหทานสมณะชีพราหมณและบุรุษสตรีทั้งปวง ถา
ผูใดพบตํารานี้ใหบอกกันทั่วๆไปไดอานิสงสมากนักแล ถาจะทํายานี้ 
ทานใหเอารากชะพลู รากมะแวงตน รากมะเขือขื่น บอระเพ็ด หนักสิ่งละ 
2 ตําลึง รากเจตมูลเพลิง 1 ตําลึง ยาทั้งน้ีตําเปนผงประสมน้ําผึ้ง หรือ
นํ้าออยแดงก็ได ใสหมอใหมผนึกไวใหดี เอาทองแดงมาผูกคอหมอหนัก
หน่ึงบาทฝงขาวเปลือกไว 5 วัน รับประทานวันละหนึ่งชอนหอย แกโรค
ทั้งปวง ผมหงอกก็กลับดํา อายุยืนตั้ง 100 ป มีกําลัง 7 ชางสาร สําเนียงใส 
รูปงาม หาโรคมิไดเลย ถารับประทานยานี้ได 6 เดือน สารพัดสัตวที่มี
พิษขบกัดไมเขาเลย ถาเอามูตรขังไว แลวเอาทองแดงแผใหบางแชลงใน
มูตร 3 เดือน เปนทองธรรมชาติไมมีขี้เลย ถาไมจริงดังกลาวขอใหตัว
ขาพเจาผูไวตํารายานี้ตกจตุราบายเทอญฯ” 

ทั้งครูกอน และครูสมศักดิ์จัดแจงหากระดาษจดตัวยาไวกันลืม 
แตพอเงยหนาจากกระดาษก็ตองมองหนากันเลิ่กลั่ก ทั้งแปลกใจและ
พิศวงสงกา เพราะทุกคนไดยินเสียงสตรีลากเสียงเย็นๆดังแววอยูหนา
ประตูกุฏิ 

“หลวง ตา ขา...” 
ทุกสายตาของศิษยและอาจารยรวมจองอยูที่บานประตูคอยดูแต

ก็ไมมีใครเปดเขามาคงมีแตเสียงเรียกซ้ําอีก ซ่ึงดังกวาเกาและลากเสียง
เยือกเย็นกวาเกา 

“หลวง ตา ขา...” 
หมอเถาซึ่งเปนคนกลาสารพัด นอกจากเร่ืองผี สะกิดครูกอน 

“เสียงยังกะแมนาคพระโขนง ครูกอนลองไปเปดประตูดูทีรึ” 



๓๐๑ 

ครูกอนสั่นหนาโดยไมลังเล และสะกิดตอครูสมศักดิ์ ฉันกําลัง
ปวย ครูสมศักดิ์คอยแข็งแรงหนอยไปเปดดีกวา” 

ครูสมศักดิ์ถึงจะไมคอยกลัวแตก็อดระแวงไมได กลับหันไป
สะกิดหมอเถาวนไปอีก 

“ผมไมไดเรียนคาถากันผีไว หมอเถาเจาตําราแยะแหละเหมาะกวา” 
หลวงตาชื้นทนรําคาญไมได เออ...วะมัวเกี่ยงกันอยูน่ันแหละ 

เลยไมรูกันวามันเปนใครเรียก กลางวันแสกๆผีหรือคนไปเปดดูทีรึ   
หมอเถานั่นแหละ” 

หมอเถาทําหนาเหมือนจะรองไห จะคัดคานก็ไมกลา กาวลงจาก
ระเบียงละลาละลังแขงขามันออนๆยืนไมใครติดพื้น กัดฟนกลั้นใจเดิน
ตรงไปที่ประตู พอเอ้ือมมือจะจับบานประตู เกิดหวาดจนขนลุกซูทั้งตัว 
เลยชักมือหดกลับมาพนมมือไหว      ใจระลึกถึงพระพุทธในโบสถสวด 
อิติปโสถอยหลังพึมพํากันตัวไวกอน แลวจึงแข็งใจเปดบานประตูออกไป 

เจาของเสียงหวานเย็นเปนเด็กหญิงรุนสาว หนาตาสะสวยจูงมือ
นองชายยืนจองหนานัยนตาแปวอยูหนาประตู 

หมอเถาอารามกลัวเลยพาลโมโหเด็ก “ปดโธ...ยืนรองเปน
ลูกแหงหานมแมไปได มีธุระปะปงอะไรเปดเขามาก็สิ้นเรื่อง” 

“หนูกลัวเสียมารยาทคะ จึงตองเรียกเจาของบานใหอนุญาต
เสียกอนคะ” 

“จะ...จะ มารยาทดี” หมอเถากระแทกเสียงประชด “เชิญซิจะ 
โนนหลวงตาทานอยูโนน” 

เด็กสาวจูงมือนองชายเขาไปหาหลวงตากราบเคารพนบนอบ 
กิริยาเรียบรอย และไมทันหลวงตาจะเอยถาม เธอก็แจงธุระที่มหา 



๓๐๒ 



๓๐๓ 

 
“หนูชื่อ จิตรา เปนลูกขาราชการที่เพ่ิงยายมาอยูจังหวัดนี้เจาคะ 

หนูเรียนหนังสืออยูกรุงเทพฯปดเทอมกลับมาเยี่ยมคุณพอคุณแม ได
ทราบวาหลวงตาดูดวงชะตาแมนยํานัก จึงมาขอกราบเทาใหดูชีวิต
อนาคตของหนูบาง” 

หลวงตาพยักหน ารอง อือ  “แมหนู มี เ ร่ือง เ ดือดรอนโดย
เฉพาะเจาะจงอะไรหรือเปลาละ” 

“ไมมีเจาคะ...” เธอตอบและยิ้มนารัก “หนูอยากรูชะตาอนาคต
ของหนูเองเจาคะ” 

หมอเถากลับมานั่งแลว หลวงตาก็พยักหนาเรียกเขาไปใกลๆ 
“เอา ทั้งสามคนนี้แหละ ชวยดูดวงใหแมหนูเสียงหวานเธอทีเถอะ” 
หมอเถา ครูกอน ครูสมศักดิ์ ดีใจที่จะไดทดสอบความรู จัดแจง

ชวยกันคนละไมคนละมือ หยิบกระดานโหร ถามวันเดือนปและเวลาเกิด 
ผูกดวงลงกระดานเสร็จ หลวงตาชื้นน่ังคอยกํากับอยู ยิ้มนอยยิ้มใหญใน
ทาทางของลูกศิษยที่ขมีขมันจะออกโรง 

ครูสมศักดิ์คลองแคลวกวาสองคนตรวจสอบดวงชะตา จับตนุ
ลัคนคือตัวราหูมาเปนมหาอุจจรวมเสารคูมิตรในภพศุภะ จึงรับแยงทาย
เสียกอน 

“วาสนาแมหนูในวันขางหนาจะไดเปนใหญ มีชีวิตสุขสบาย
แวดลอมดวยเพื่อนฝูงมิตรสหายมาก” 

ครูกอนกลัวจะเสียแตมทั้งๆที่ตรวจดวงไมทันจะแจง ก็รีบจับ
เรื่องพยากรณม่ัง 

“ฐานะการเงินของแมหนูคือดาวพฤหัสเปนมหาอุจจ ฐานะ
การเงินจะรํ่ารวยมาก แตเอะ...ติดภพอริ อาวจันทรเจาเรือนอริก็ไปครอง 



๓๐๔ 

ภพมรณะเสียอีก” ครูกอนหยุดชะงักลงเพียงนั้นเอง 
ขางหมอเถาไมยอมนอยหนา กลัวเพ่ือนควาเอาไปพยากรณ

หมดรีบตะครุบดาวออกคําพยากรณไปเลย 
“เรื่องคูครองของแมหนู คืออาทิตยเจาเรือนปตนิ เขาเปนคนราง

เล็กเกร็ง ผิวคล้ําถือตัวและมีเกียรติ อาทิตยมาครองภพกดุมภะ อา...
อา...แมหนูจะไดสามีเปนสมบัติ” 

หลวงตาชื้นยกมือโบกเฉียดหนาลูกศิษยทั้งสามคนเอ็ดตะโร 
“บะ มันแยงกันทาย ยังกับแรงลงกินศพไมตรวจดูดาวดูภพให

มันเรียบรอยเสียกอน จึงคอยพยากรณ ผิดวิสัยนักโหราศาสตรที่ดี ครู
สมศักดิ์นะพอฟงได แตเจาประคุณหมอเถากะครูกอนนี้มันไมเขาแกบ
เลย พอปลอยฟรีมันก็วิ่งแขงกันเต็มสตีมทีเดียวทั้งสามคน มันตอง
สามัคคีปรึกษาหารือกันใหดีแลวจึงพยากรณเขา” ครูกอนครูสมศักดิ์และ
หมอเถาถูเอ็ดหนาสลดนึกอายเด็ก ก็พอดีเด็กตั้งปญหาถามอีก” 

“การเลาเรียนศึกษาของหนูจะเปนอยางไรคะ จะไดศึกษา
ตลอดไปถึงขั้นมหาวิทยาลัยหรือวาเพียงแค ม.ศ. 5 หรือวาขั้นนี้จะเรียน
ไมจบคะ” 

หมอเถา ครูกอน ครูสมศักดิ์ รวมหัวเขาไปจนชิดกัน จองดู
กระดานปรึกษาหารือตามคําอาจารยสั่ง 

ครูกอนออกความเห็นเบาๆไดยินกันเฉพาะ “การศึกษาขั้นสูง
ของเธอก็ตองจับเรือนที่ 9 ภพศุภะ เจาเรือนคือศุกรไปอยูภพสหัชชะ
เปนประหมดกําลังเสียแลว นาจะไมถึงขึ้นมหาวิทยาลัยกระมัง” 

ทั้งสองคนพลอยพยักหนาเห็นดวย ครูสมศักดิ์ออกความเห็น
บางวา “การศึกษาในขั้นตนๆก็ตองจับเอาภพที่ 5 คือภพปุตตะ เจาเรือน



๓๐๕ 

คือพุธไปเปนประอยูในภพกดุมภะเชนกันอีกนั่นแหละ มันจะหมดกําลัง
เรียนไมสําเร็จในตอนตนน้ีเสียอีกกระมังหนอ” 

หมอเถาออกความเห็นม่ัง “อันความรูวิทยา คือ พฤหัสแมจะ
เปนมหาอุจจมีพลังอันกลาแข็ง แตก็ตกอริเสียแลว อันวาอริคือศัตรูหรือ
อุปสรรค นาจะไมสมหวังเสียเปนแน” 

ตางคนตางวิจารณดวงดาวแลวก็น่ิงมองหนากันเอง ยังไมกลา
ออกคําพยากรณ เม่ือมองหนากันเองไมไดเรื่อง ก็หันไปมองหนา
อาจารยหาที่พ่ึง 

หลวงตาชื้นรูทาอยูแลว ทั้งไดยินตลอดเรื่องปรึกษากัน ทานจึง
อบรมดวยการอานดาวทีละขั้นชาๆ 

“การอานดาวพุธเจาเรือนปุตตะเปนการศึกษานั้นก็ถูกอยู แตยัง
ไมถี่ถวนกระบวนความ อันวาพุธเจาเรือนปุตตะนี้เปนพระเคราะห 2 
เรือน เปนเจาเรือนมรณะดวยก็ตองอานความหมายใหหมด พุธตัวน้ีเปน
การศึกษาแนแตเปนการศึกษาในวัยเด็ก และยิ่งพุธมารวมกับอาทิตยก็
ยิ่งย้ําใหแนนขึ้นอีกวาเปนการศึกษาในวัยแรกเริ่ม เพราะพุธมีความ
หมายถึงการศึกษาเลาเรียนในวัยเด็ก และเมื่อพุธเปนประเสื่อมกําลังก็
ยอมหมายถึงไดเลาเรียนไมเต็มที่ขาดตกบกพรอง ความเปนเจาเรือน
มรณะของพุธที่มาครองเรือนกดุมภะ ยอมอานไดวาขาดการเงิน
สนับสนุนเปนทุนรอน และอีกประการหนึ่ง คือ อาทิตยเปนเจาเรือนปตนิ
ในวัยเด็กยอมหมายถึงครอบครัว เม่ืออาทิตยรวมพุธ เจาเรือนมรณะก็
หมายถึงครอบครัวตองโยกยายถิ่นฐานอยูบอยๆทําใหการเลาเรียน
เสียหาย และเม่ือมาดูเรือนศุภะอยางครูกอนวา ภพศุภะถาเปนบุคคล
หมายถึงที่พ่ึงหรือบิดามารดา ถาเปนสถานที่ก็หมายถึงบานที่อยูอาศัย
เม่ือศุกรเจาเรือนศุภะไปเปนประในภพสหัชชะซึ่งเปนภพที่มีความ



๓๐๖ 

หมายถึงการเปลี่ยนแปลง โยกยาย เดินทาง ก็ทายผสมเขากับเรื่องเดิม 
คือ บิดามารดายากจนและโยกยายถิ่นฐานบอยทําใหการเรียนในวัยเด็ก 
เอาดีไมใครได” 

เด็กสาวรุนแมฟงเรื่องดาวไมรู แตก็ฟงเรื่องราวการพยากรณ
ของหลวงตาเขาใจตลอด จึงรับคําวา 

“จริงเจาคะ คุณพอของหนูรับราชการฝายปกครองตองโยกยาย
จังหวัดและอําเภออยูบอยๆบางทีปละหน ตั้งแตหนูเด็กๆตลอดมายายที
ก็ตองออกทีตองเรียนซ้ําชั้นไดสอบบางไมไดสอบบาง เม่ือปที่แลวคุณลุง
ทานอยูกรุงเทพฯสงสารจึงรับอุปการะใหไปเรียนอยูกรุงเทพฯลําพัง  
คุณพอไมมีทุนสงแนเจาคะ” 

หลวงตาพยักหนารับรู เม่ือหันไปทางศิษยทั้งสามที่กําลังพนม
มือแต ทานรูเชิงรีบจับมือหาม 

“ไมตองกราบกันบอยๆนักหรอกวะ ลําบากเปลาๆที่อานละเอียด
ถี่ถวนก็เพ่ือจะไดใหจดจําเอาไปไวใช อานดาวมันตองอานใหทั่วทุกดวง 
อยาไปจับแตดาวดวงเดียวทายเขา” 

แมหนูจิตราก็ถามเรื่องเดิมอีก “หลวงตาเจาคะ หนูจะไดเรียนตอ
ถึงมหาวิทยาลัยไมเจาคะ” 

หลวงตาชื้นรับประเคนน้ําชาจากหมอเถามาจิบและตาก็จองจับ
ดูดวงบนกระดานอยูอึดใจหนึ่งจึงตอบ 

“แมหนูจะไดเลาเรียนชั้นสูงถึงมหาวิทยาลัย แตจะตองด้ินรน
ตอสูกับอุปสรรคและความลําบาก จงมีมานะและอดทนจะสมความ
ปรารถนา” 



๓๐๗ 

ครูสมศักดิ์มองหนาครูกอน ครูกอนมองหนาหมอเถา หมอเถา
หันไปมองหนาหลวงตาชื้น หลวงตาชื้นพอสบนัยนตาก็อานความคิด
ของศิษยที่กําลังทําทาจะพนมมืออีก 

“เออ...ไมตองไหว อยากจะรูวาเอาอะไรทายเขาใชไมละ” 
ทั้งสามศิษยพนมมือรับพรอมกันวา “ใชขอรับ” 
หลวงตาก็ชี้ครูสมศักดิ์กอน “ครูนะคงสงสัยละซีวาศุกรเจาเรือน 

ศุภะเปนประแลว จะเรียนสูงๆไดยังไงใชไหม 
ครูสมศักดิ์ประหยัดถอยคําระวังตนรับแตคําวา “ขอรับ” 
“อันเรือนที่ 9 ภพศุภะนี้ มันไมเชิงจะหมายตรงตัวถึงการศึกษา

ขั้นสูงทีเดียวนัก มันเปนความหมายกวางๆหมายถึงความดีงามตาม
ครรลองชีวิต ฉะน้ันครรลองชีวิตที่ดีงามของเด็กคือการศึกษา และจะ
เปนที่พ่ึงของชีวิตไปในเบื้องหนา แตมันยังมีเรือนอ่ืนที่พอจะทายถึง
การศึกษาเขาไดอีก คือภพที่ 10 อันเปนภพกัมมะนั้นแหละ” 

ครูสมศักดิ์พลั้งปากคานออกไปจนได “มันเปนเรือนที่หมายถึง
กิจการงานมิใชหรือขอรับ” 

“ก็ใชนะซี ครูทื่อ” หลวงตาตอบทันสวนควัน “ภพกัมมะหมายถึง 
การงาน หนาที่ ภาระ ก็เม่ือหนาที่ภาระ การงานของเด็กนั้น ถาไมใชการ
เลาเรียนศึกษาแลวจะมีอะไร เปนครูไมนามีปญญาทื่อๆเลย ดูเจา
เรือนกัมมะ คือ อังคารตกภพลาภะแหงความสําเร็จ ถึงแมพฤหัสเจาเรือน
ติดอริก็เพียงแตตองมานะบากบั่นลําบากเอาหนอย เพราะอริน้ันมิได
ปฏิเสธผล ทั้งราหูตนุลัคนก็มาเปนอุจจอยูในเรือนอังคาร ภพกัมมะดวย” 

ครูสมศักดิ์ไดความรูใหมที่ไมเคยไดยินมากอนก็ดีใจนักรีบพนม
มือกมลงกราบหลวงตาชื้น ครูกอนก็หันไปกราบบางแตเม่ือน่ังเบียดกัน
ไมมีที่วาง ครูกอนก็เลยตองอาศัยหลังครูสมศักดิ์ที่ยังกมอยูเปนทาน



๓๐๘ 

กราบลงไปหมอเถากราบเปนคนที่ 3 ก็กราบลงบนหลังครูกอนอีกตอ
หน่ึงเปนงูกินหาง ขางฝายแมหนูสาวนอยเปนเด็กหัวออน เห็นผูใหญเขา
กราบกันชุลมุนก็เลยพลอยชวนนองชายกราบหลวงตาไปกะเขาดวย 

หลวงตาสายหนารําคาญ แตไมรูจะทําอยางไรเพราะหามไมทัน 
“เอา เงยข้ึนมา ยังไมหมดเรื่อง เม่ือกี้ครูกอนดูฐานะการเงินของ

เขาวาอยางไรนะ” 
ครูกอนชักออมแอมกลัวผิด “พฤหัสเจาเรือนกดุมภะไปเปน

มหาอุจจ อยูภพอริและจันทรเจาเรือนอริไปครองอยูภพมรณะยอม
หมายถึงฐานะการเงินของเขาเปนทั้งอริและมรณะ ทั้งเดือดรอนลําบาก
และเสียหายคงจะตั้งม่ันไดยากขอรับ” 

หลวงตาชื้นหัวเราะถูกใจ “ครูกอนจําหลักที่สอนไวใหแมนยําดี
เปนคนฉลาดแตขาดความเฉลียว  ขอโทษนะครูกอนอยาหาวา
เปรียบเทียบต่ําๆคือ ฉลาดอยางหมาฝรั่ง คือ เคยฝกสอนไวอยางไรก็จะ
ปฏิบัติเชนนั้นตรงเปงไมขาดไมเกิน ถาฉลาดอยางหมาไทยนั้นมันจะใช
ความฉลาดจากความเขาใจ และใชความคิดตัดสินใจทํา” 

ครูกอนมิไดถือสาคําครูบาอาจารยเพราะเปนความจริง ทั้งๆที่
สงสัยเรื่องดาวก็ไดแตน่ิงฟงคําอธิบายของหลวงตาชื้น 

“เม่ือพฤหัสเจาเรือนกดุมภะมาอยูอริ และจันทรเจาเรือนอริไป
ตกมรณะ ก็แลวทําไมไมดูตออีกสักนิดวาพุธเจาเรือนมรณะนั้นไปอยู
เรือนพฤหัสภพกดุมภะ เปนการสลับเรือนเกษตรเปนสามเสาสามราศี
เวียนกันไป ถือวาเปนเกษตรอันใหญยิ่งเชนเดียวกับเกษตรเหมือนกัน 
ฉะน้ันผลก็คือฐานะการเงินของเธอจะม่ังคงเปนปกแผนได แตผลแหงอริ
และมรณะก็ยอมเกิดเชนกันคือ จะเดือดรอนและเสียหายลมลุก
คลุกคลานเสียกอน แลวจะตั้งตัวเปนหลักฐานไดในภายหลัง” 



๓๐๙ 

ทั้งครูกอนและหมอเถาตางคิดตรงกันวาถึงแมตนจะคิดฉลาด
อยางไร หลวงตาชื้นจะตองคิดตอยอดขามหัวไปทุกที 

ครูสมศักดิ์น่ิงคิดถึงความทรงจําเกาๆเมื่อนึกออกก็แสดงความ
คิดเห็นโพลงออกไป “ผมจําไดแลว ดาวสลับเรือนสามเสานี้ โหรแขกเขา
เรียก มหาปริวรรตโยค เปนโยคที่ใหคุณแรงของเราคงมาจากทางแขกเขา” 

หลวงตาขมวดคิ้วทันที “อาตมาไมเคยเปนศิษยแขกเลยไมรู” 
หมอเถาไมชอบใจฟงเรื่องเทศดีกวาไทยอยูแลว ฟงหางเสียง

อาจารยไมสบอารมณ ก็เลยพลอยพูดขึ้นมาบาง 
“เรื่องของไทย คนไทยมักอาภัพเสมอจะมีอะไรของตัวเองไมใคร

ได มักตองเอามาจากชาติอ่ืนเสมอ พวกนักปราชญไทยๆเรา ทานก็ชอบ
อวดฉลาดดวยวิธีพิสูจนของไทยวามาจากชาติอ่ืน แมแตสัญชาติไทยเอง
ก็เคยมีนักปราชญพูดเปนตุเปนตะวามาจากจีน ถอยมาทางนั้นทางนี้ 
หลอกใหเด็กนักเรียนเรียนกันเสียหลายป เพ่ิงจะไมกี่ปมานี้ที่มีหลักฐาน
วาไทยก็คือไทยที่อยูบนผืนแผนดินไทยผืนนี้มาตลอดหลายพันป       
แมภาษาพูดก็พยายามผันสระผันอักษรใหนาเชื่อวามาจากลาวบางเขมร
บาง อางกันจนคนไทยไมมีสมบัติอะไรติดตัวเลย มีแตตัวเปลาๆ” 

ครูสมศักดิ์พลั้งปากออกไปถูกใจดําหมอเถาเขาก็เสียใจเอย
ปากขอโทษ “ไมตั้งใจจะดูหม่ินไทย ชาติของเราหรอก นึกไดก็พูด
ออกไปไมทันคิด ขออภัยเถิดอยาเคืองเลย” 

หมอเถาพยักหนาเสียงออนลงแตความในใจยังไมหมด “แมแต
ลมหนาวในฤดูหนาวก็ยังไมมีปญญามีเปนของตนเองตองไปเอามาจาก
ไซบีเรียของรัสเซียโนนทุกป” 

หลวงตาอดขํามิได “เฮย...มันมากไปวะหมอเถา” 



๓๑๐ 

แมหนูจิตรายังไมหมดเรื่องถาม และเปนเรื่องสําคัญ ทําทา
กระมิดกระเมี้ยนซักถามอายๆ ”เม่ือกี้คุณลุงหมอเถาดูเร่ืองคูของหนูยัง
ไมละเอียดหนูอยากรูวาเขาจะเปนคนดีหรือไม และหนูจะแตงงานอายุ
เทาไรเจาคะ” 

หลวงตาจุดบุหร่ีน่ิงเฉยเหมือนไมไดยินคําถามสักครูก็หันไปทาง
หมอเถา 

“เม่ือกี้ทายเรื่องคูวาอยางไรนะ” 
หมอเถาชักใจคอไมดี เพราะครูกอนถูกไลเบี้ยมาเมื่อครูแตก็จํา

ใจตอบ “อาทิตยเจาเรือนปตนิของเธอมาอยูภพกดุมภะ แมหนูจะมีสามี
เปนสมบัติคะรับ” 

หลวงตาหันไปทางศิษยทั้งสามคนพูดชา ๆ หนักแนนเพ่ือให
จดจําไวโดยมั่นคง “จําเอาไว การดูฐานะการเงินในดวงสตรีน้ัน ตอง
ระมัดระวังอยางเชนดวงนี้เธอมีสามีเปนทรัพย ก็ยอมบอกตรงๆอยูวา
ฐานะการเงินของเธอขึ้นอยูกับสามี ฉะน้ันดีชั่วอยางไรก็ขึ้นอยูกับฐานะ
ของสามีเธอ แมการดูดวงสตรีทั่วๆไป ถาจะดูฐานะและเกียรติ ควรได
ดูดวงสามีของเขาดวย ถาเปนไปได เพราะผูหญิงไทยเรา ผูสรางฐานะ
ของครอบครัวเปนชางเทาหนา คือ สามีเปนสวนใหญ ดวงสตรีจึงถือเปน
ดวงสองชั้น” 

ทั้งสามคนยกมือไหวกันทวมหัว แตครูสมศักดิ์รูคามากกวาคน
อ่ืนเต็มไปดวยความปลื้มปติยกมือไหวแลวไหวอีกจนไมนับหน 

หลวงตาหันไปทางแมหนู พูดเบาๆเต็มไปดวยความเมตตา 
“เปนกฎเกณฑของอาตมาถาเด็กหญิงอายุไมครบ 18 ไมดูเรื่องคูให หนู
เพ่ิงจะอายุยาง 17 ของดไวกอน กฎเกณฑน้ีมีเหตุผลทางดีงามและเปน
ความรับผิดชอบของหมอดู เพราะการดูเรื่องคูครองใหเด็กอายไมถึง 18 



๓๑๑ 

น้ันยังเปนวัยเลาเรียน และกําลังจะตื่นตัวเรียนรูชีวิต แตยังไมอาจ
รับผิดชอบชีวิตได ถาดูวาดีหรือรายจะเกิดอุปาทานใหยึดม่ัน ทําใหเกิด
ความคิดฝนเสียการเลาเรียน แมหนูก็คงจะเห็นดวยนะ” 

แมหนูเปนเด็กดีมีมารยาทโดยเฉพาะกับพระภิกษุชรา เธอยิ้ม
พอใจคําพยากรณหลายเรื่องที่หลวงตาบอกมาแลว เธอกมลงกราบ
ขอบพระคุณ และหยิบธนบัตรใบละ 20 บาทออกมา สองมือประเคน
นอบนอมถวาย 

หลวงตารองไฮ “แมหนูเก็บเงินเสียเปนเด็กๆอยาเอาสตางคพอ
แมมาดูหมอ หลวงตาไมรับหรอกเก็บเอาไวกินขนมเถอะ” 

เม่ือถูกกําชับอีก เธอก็เก็บไวและกมลงกราบเปนเคารพสอง 
และไหวลาเรียงตัว ตั้งแตหมอเถาไปหมดทุกคน เม่ือถอยกลับจากประตู
ไปแลว  

หลวงตาก็ปรารภขึ้นลอยๆ “ลัคนาอยูเรือนราหู อีกศุกรตัวประ
เปนตนุเศษ เรื่องเงินเรื่องทองใจกวางสุรุยสุราย”. 



๓๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 

“เกณฑชันษา” 
ขบวนรถเร็วสายใตเขาเทียบชานชลาสถานธนบุรี ตรงตาม

เวลา 16.00 น. คนโดยสารตั้งแตโบกี้หนาถึงโบกี้หลังตางเบียดเสียดแยง
กันลงอยางรีบรอน เพราะจะตองเรงเดินไปลงเรือที่ทาน้ําเพื่อขามฟาก
แมนํ้าเจาพระยาอีกทอดหนึ่ง  

ภิกษุชรารูปหน่ึง ทานคอยๆเดินลาหลังสุดตามกลุมผูคนบนรถ
เพ่ือจะลงบันได ทานไมอาจเบียดเสียดยื้อแยงกับเขาไดเพราะเปนสมณ
เพศ และหลังภิกษุชรารูปน้ัน ศิษยสองสหายอายุรวมกันกวารอย เดิน
ตามตอยหอบเขาของพะรุงพะรังเต็มทั้งสองมือ   ตางคนตางสอดสายตา
ออกนอกรถดูวิวกรุงเทพฯ  

พอเดินผานมานั่งตัวสุดทาย จะออกประตูรถ บานนอกเขากรุง
ทั้งสองสหายที่เดินตามอาจารยก็หยุดชะงักเพราะถูกยึดชายเสื้อเอาไว  

เจาของเสื้อเหลียวดูเจาของมือที่ฉุด ซ่ึงเปนหญิงผิวสะอาดสะอาน 



๓๑๓ 

อายุราว 40 เศษ แตในสายตาของผูดูที่มีอายุ 60 กวานั้นวาเธอยังสาว
และสวยพริ้ง ขางตัวหญิงน้ันมีเด็กชายอายุ 10 ขวบ ขาขางหนึ่งพันผา
เขาเฝอกไวบอกถึงความเจ็บปวยที่ไดรับ เม่ือถูกเจาของเสื้อมองจอง
หนา หลอนก็ยกมือไหวนอบนอม 

คนถูกฉุดถามสีหนายิ้มๆแววตาติดขางจะวาวๆพิลึก “เธอฉุดฉัน
ไว จะตองการใหชวยอะไรหรือแมคุณ” 

“ไปเถอะนาหมอเถา” เพ่ือนที่เดินตามดุนหลังเตือน “โนน  
หลวงตาเดินลงรถไปโนนแลว เด๋ียวเกิดหลงกันละยุงใหญ” 

“เด๋ียวกอนนะครูกอน” หมอเถายังมองหนาหญิงน้ัน “เธออาจจะ
เดือดรอนตองการความชวยเหลือ” 

“ใชคะ พอลุง” เธอตอบ มือพนมไวอีกครั้งหน่ึง “ขอรบกวนเพียง
กําลังแรงสักหนอยเทานั้นแหละคะ จะพาหลานไปรักษาโรงพยาบาล     
ศิริราชขางๆนี้ แตอิฉันเปนผูหญิงอุมไมไหว ไมรูจะทํายังไงกะเขา” 

หมอเถาไดฟงเด็กนอยเปนเพียงหลานชายไมใชลูกอยางที่สงสัย
อยู หัวใจมันพองปติยินดีอยูในอกบอกไมถูก 

“เอาเถอะ เรื่องเล็กนอย ฉันรับอาสาอุมไปสงเอง” 
ครูกอนไมทันพูดวากระไร ก็ถูกโอนเขาของที่ถืออยูมาใหรับไว

จนตองประคองแนบอกอุมของ สวนหมอเถาก็กมลงประคองเด็กนอยอุม
แนบอกทนุถนอม ออกนําหนาลงจากรถและยิ่งหญิงผิวสะอาดเดินเคียง
ขางเกาะแขนหมอเถาแนบมาดวย หมอเถาเหมือนไดพลังพิเศษออกเดิน
อาวจนขึ้นหนาหลวงตาไป หลวงตาชื้นไมรูเรื่องก็พลอยจํ้าตามหมอเถา
ไปดวยจนจีวรปลิว ขางครูกอนน้ันทั้งๆที่อุมของเต็มมือก็ตองแข็งใจวิ่ง
ตามเปนขบวนกันไป จนคนบนชานชลาพากันหลีกเปนชองเหลียวมอง
เปนตาเดียว 



๓๑๔ 

เม่ือถึงหนาสถานี สุภาพบุรุษหมอเถาก็อุมเด็กรอใหนาสาวคน
สวยเรียกรถแท็กซี่เลี้ยวเขามารับ เม่ือตอตามราคาเสร็จ หมอเถาก็อุม
เด็กนอยประคองเขานั่งขางหลัง 

แมนาสาวคนสวยยกมือไหวขอบพระคุณยิ้มหนาแฉลม เจาเด็ก
นอยก็ยกมือไหวเชนกัน 

“ขอบพระคุณครับ ลงุหมู...” 
“หมอเถานึกวาเด็กสัพยอกเพาะรูปรางอวนทวนของตน” ก็

หัวเราะชอบใจ “ฉันชื่อเถาวัลยเธอและหนูจะเรียกวาหมอเถาก็ได” 
รถแท็กซี่เคลื่อนออกไปไดยินแววๆไมถนัดวาเสียงนาสาวหรือ

เจาเด็กนอย เรียก “หมู...เถา” 
หลวงตาจ้ํามาทันก็หยุดหอบเหนื่อยถามไมออก ขบวนหลังที่วิ่ง

มาคือครูกอน พอมาถงึก็ทิ้งของยืนหอบแฮกเชนกัน หมอเถาพอหมดแม
แรงก็ชักเหนื่อยหายใจฮึดฮาด ทั้งศิษยอาจารยเลยยืนหายใจหอบแขง
กันทั้ง 3 คน 

พอหายเหนื่อย หลวงตาชื้นก็หันมาทางครูกอน ดวยความเปน
หวงเงินวัดที่จะลงมาจัดซื้อกระเบื้องคราวนี้ 

“เงินในยามยังอยูหรือ ครูกอนตรวจดูที” 
ครูกอนแยมปากยามดู “อยูขอรับ นอนนิ่งเงียบไมดุกดิกเลย” 
หลวงตาแบมือขอยามมาดูดวยตาตนเองใหแนใจ แตเม่ือลวง

หยิบเงินก็ไมอาจเอาออกจากยามได เพราะครูกอนพันธนาการไวแนน
หนาโดยมัดหอเงินผูกติดกนยามไวจนแนน 

หลวงตาหัวเราะชอบใจปญญาศิษย “เออ ครูกอนกลัวรอบคอบดี” 
หมอเถาก็สํารวจตัวเองบาง พลอยอดคลํากระเปาเงินที่สอดไว

กระเปาดานใน ก็ตาเหลือกพลั้งปาก 



๓๑๕ 

“เอะ...หายแลว” 
“อะไรหาย...” ครูกอนมองหนาเพื่อน 
“เงินหายหมดทั้งกระเปา” หมอเถาระล่ําระลักบอก สอดมือเขา

ในอกเสื้อซ่ึงกระดุมเปดหมด ควานหาจนทั่วก็ไมพบ “หมดกัน...เงินของ
คนไขเขาใหมาเจียดยาสี่รอยบาท เอ...ไมนาหายเลย” 

ครูกอนพลอยเสียดายไปดวย ลงมือชวยคนตัวหมอเถาทุกแหง 
“ถาเก็บไวกระเปาเสื้อชั้นใน ก็ไมนาหาย จะวาถูกนักเลงดีลวง ก็น่ังติด
หลวงตามาตั้งแตขึ้นรถ ขาลงไมไดเบียดกับใคร” 

หมอเถานิ่งทบทวนตั้งแตแรกขึ้นรถจนลงรถก็นึกออกแนใจ 
“ฉันเสียทาเขาเสียแลว ครูกอนเอย ใชแลว...” 
ครูกอนและหลวงตามองหนาหมอเถาเดาใจไมถูก จนกระทั่ง

หมออธิบายความตอ “คงอายเด็กเวรทํามารยาเปนขาหักใหฉันอุมน่ัน
แหละมันลวงเอาไปกินมันสมคบกันทําอุบายตมฉันแนๆอีตอนขึ้นรถ
ออกไปมันยังเรียกหมูเถา”  

หลวงตาชื้นเสียดายแทนก็เสียดายแตอดขันทาทางกะงกกะเงิ่น
ของหมอเถาไมได “ก็เปนหมูใหเขาตมจริงๆแหละ มีอยางรึ อุมโจรใหมัน
ลวงกระเปาตัวเองได เคราะหดีถาครูกอนเปนคนอุม โดนเงินวัดเขาฉัน
ตองสึกแน” 

ครูกอนแสนสมเพชเพื่อนและปลงสังเวชดวยคําคมเปนสุภาษิต 
“ความรักทําใหหมดตูด” 
กุฏิมหาครื้น เปนแหงเดียวในกรุงเทพฯที่อาจารยและศิษยทั้ง

สามอาศัยพํานักแรม 
จนค่ําเปดไฟฟาแลว หลวงตาและครูกอนยังน่ังสนทนากับมหา

ครื้น ถามไถถึงหนทางที่จะไปติดตอหาซื้อกระเบื้องที่จะตองไปในวัน



๓๑๖ 

พรุงน้ี สวนหมอเถาแยกตัวไปนั่งกอดเขาเงียบๆอยูคนเดียวหนากุฏิซึม
เซาไปถนัด เม่ือเปลี่ยนเร่ืองมาคุยถึงเรื่องที่สถานีรถไฟอีก 

มหาครื้นก็เหลียวหาและเรียก “หมอเถามารวมคุยกันทางนี้เถอะ
อยาไปคิดมากเลยกลุมใจเปลาๆของมันเสียไปแลว” 

หมอเถาเกรงใจหลวงตาและมหาครื้นจึงลุกไปรวมวงสนทนา
ดวย “กรุงเทพฯนี่เห็นทีจะสาปสงไมขอเขามาอีกแลว พอยางเหยียบ
แผนดินกรุงเทพฯก็เสียทีเดียวสามสิ่ง เสียทั้งทรัพย เสียศักดิ์ เสียรู” 

มหาครื้นพูดเปนเรื่องสนุกใหสหายสบายใจ โดยอางโคลงเกา
ปลอบ “เสียสินสูสงวนศักดิ์ไว วงษหงษ” 

หมอเถายังรําพรรณ “มันไมใชเสียแตสินแตทรัพยเทานั้นซีหมอ
เถาทองเที่ยวมาสิบทิศ ดงเสือดงโจรก็เคยผานมาไมเคยเสียทาใคร 
คราวนี้เสียงทั้งสินและศักดิ์ชายทีเดียว” 

“เออนะ” ครูกอนก็เอาโคลงบาทสองปลอบตอ “เสียศักดิ์สู
ประสงค สิ่งรู” 

หมอเถาโมโหตะโกนตอบ “มันเสียรูเขาดวยเวย...” 
ครูกอนก็เลนลิ้นอีก “เสียรูเรงรักษาชีพไวนา” 
ไมทันหมอเถาจะตอบโตอะไรอ่ืน เสียงเรียกชื่อมหาครื้นอยูหนา

ประตูนอก สักครูผูเรียกซึ่งเปนภิกษุอายุวัย 50 เศษ ก็ลวงประตูเขามา 
มหาครื้นทักทายเพราะคุนเคยสนิท 

“นิมนตครับทานพระครู เม้ือกี้หลวงตายังถามถึงอยู” 
พระครูทิม ซ่ึงเคยติดตามมหาครื้นไปเที่ยวจังหวัด และเคยพัก

อาศัยหลวงตานานๆครั้ง ตรงเขาไปคุกเขากราบคารวะหลวงตาเพราะ
ออนพรรษากวา 

“ไดทราบขาววาหลวงตามาจึงมากราบ” และหันไปทักทายหมอ 



๓๑๗ 

เถาและครูกอน 
“ขอบใจทาน” หลวงตาวิสาสะยิ้มแยมตามประสาผูใหญและทัก

วา “ดูผายผอมและดําไป” 
“ขอรับ หมู น้ีงานหนักขึ้น เพราะรับภาระดูแลคุมพระซอม

เสนาสนะที่ชํารุดอันมีอยูมากมาย จนทําไมชนะ” 
หมอเถาแอบถามเบาๆ “เขาวากันวาเดี๋ยวนี้พวกกรุงเทพฯชอบ

ดูหมอกันมาก ขนาดเขาคิวรอกันตั้งแตเชาจนเย็น จริงไหมคะรับทาน” 
“อาจจะเปนได” พระครูทิมตอบแบงรับแบงสูไมแนใจ “อาตมา

เวนทางพยากรณมาเสียปกวาแลว เลยไมใครรู” 
ครูกอนเอยขึ้นบาง “นาเสียดายขอรับ ถาทานจะทิ้งโหราศาสตร

เสียเลยทีเดียว” 
หลวงตาชื้นก็พลอยเห็นดวย “ความรูทางโหราศาสตรของทานก็

ถึงขั้นพยากรณไดดีแลว เหมือนเดินมาคอนทางแลว มาหันหลังกลับเสีย
ก็นาเสียดาย” 

“ไมทิ้งก็เหมือนทิ้ง ไมเลิกก็เหมือนเลิกขอรับหลวงตา” พระครู
ทิมชี้แจงความในใจจริง “นิสัยแทๆผมไมรักทางนี้นัก แตอยูกับอาจารย
ทานบังคับใหเรียนรู เม่ือเรียนมาก็ทํากุศลชวยทุกขเขาไป เรียนรูมา
เทาใดก็ใชอยูเทานั้นมิไดศึกษาเพิ่มเติมใหแตกฉานยิ่งขึ้น ผมจึงมีความ
รูอยูครึ่งๆกลางๆแตกอนเคยคิดจะขอเลาเรียนเพ่ิมเติมกับหลวงตาแตไม
มีโอกาส แตบัดนี้ผมเห็นวากิจของสงฆที่เปนกุศลมีอีกหลายอยางที่พึง
ทําได และผมเองก็พอใจทางชางจึงเหมาะแกงานอยูแลว” 

หลวงตาถอนหายใจ “ทางพยากรณที่ทานใชก็แปลก ไมเหมือน
ใครและใชการไดดีทีเดียว สมัยอาจารยของทานพระครูยังมีชีวิตอยู ทาน
โดงดังทางโหราศาสตร มีผูนับถือเคารพทานมาก ความรูที่ทานไดเรียนรู



๓๑๘ 

ถายทอดเปนของดีหายาก อุตสาหเรียนรูมามากก็จะสูญหายเปลา
ประโยชนไปอยางนาเสียดาย นาจะหาศิษยถายทอดแทนตัวสืบวิชาไวบาง” 

พระครูทิมก็ระบายความในใจตอไปอีกวา “ผมเคยคิดอยางคํา
หลวงตาอยู แตไม แนใจเพราะในกรุงเทพฯขณะนี้เขาเลนโหราศาสตร
กาวหนาไปไกล  ทิ้งของเกาครั้ งปูยาตายายกันเสียโดยมาก  ทั้ง
หลักเกณฑที่อาจารยใหมาเปนของแปลกกวาอาจารยอ่ืนๆเขา สอนไป
เกรงเขาจะไมเชื่อถือและหาวาคร่ําครึลาสมัย” 

หลวงตาปลอบ “คอยๆเสาะหาไปเถอะคงพบคนดีเขาบางแน” 
“อันที่จริงผมก็ดูๆไวคนหนึ่ง” พระครูทิมหันไปชี้เอามหาครื้น

ตรงๆ” แตติดขัดอยูสองสถานคือเห็นหลงใหลเลนองศาลิบดาเครงครัด
อยูมากเกรงจะไมรับ อยางที่สองก็คือเห็นเปนศิษยของหลวงตาอยูแลวดู
จะไมเหมาะ” 

“อาตมาอนุญาตศิษยทุกคน” หลวงตาชื้นดีใจรีบตกปากอนุญาต 
“ทั้งครูกอน หมอเถาและมหาครื้นที่จะเรียนรูเปนศิษยทานพระครู อัน
วิชานั้นคนเราตองแสวงหาไมเลือกอาจารย เอา มหาครื้น ครูกอน หมอ
เถากราบทานพระครูเสียซี ทานจะใหของดีมีคา...” 

ทั้งมหาครื้นและหมอเถาครูกอนลนลานลุกขึ้นคุกเขากราบตาม
คําอาจารยสั่งทันใด ตางคนตางดีใจที่ไดโชคไมรูเน้ือรูตัว 

พระครูทิมน่ังคิดตรึกตรองอยูครูใหญ จึงพนมมือคารวะหลวงตา 
“ผมไมกลาอาจเอ้ือมตีเสมอเปนอาจารยสอนศิษยของหลวงตา ผม
ตัดสินใจขอเอาเปนวาผมขอถวายแกหลวงตาดวยความรักและเคารพ 
ถาหลวงตาเห็นเปนสิ่งมีคุณคาก็ขอใหอุทิศสอนคนอื่นๆตอไปเถอะขอรับ 
วิชาของอาจารยผมจะไดไมสูญเปลา” 

หลวงตาชื้นตกปากรับดวยความปติ “ขอบใจทานและขออนุโมทนา 



๓๑๙ 

ความคิดนี้ดวย” 
พระครูทิมจึงชี้แจงใหฟง “อันที่จริงกฎเกณฑอ่ืนๆก็เหมือน

โหราศาสตรทั่วๆไปแหละขอรับ คือถือเจาเรือนเปนใหญอยางที่หลวงตา
สอน แตจุดพยากรณในรอบปน้ันมีกฎเกณฑเฉพาะจุดเฉพาะเรื่องเปน
พิเศษ อาจารยทานเรียกวา “เกณฑชัณษา” เพราะเอาชัณษาคือ อายุ
เปนที่ตั้ง และบวกดวยทักษา แลวจึงคํานวณไปหาดาวภพในดวงชะตา” 

มหาครื้นอยากไดอยูเต็มที่ เพราะคุนเคยใกลชิดกับพระครูทิม
เห็นการทายไดผลมาแลวจึงจัดแจงฉวยกระดานและคนดวงเกาๆที่เก็บ
ไวเปนสถิติออกมาเปนตัวอยาง 

“เอาดวงนี้เปนตัวอยาง สอนวิธีเถอะขอรับ อธิบายปากเปลา 
เขาใจยากและหลงลืมไดงาย” 

ครูกอนเปนคนลายมือสวยจัดแจงเขียนดวงลงบนกระดาน
จะแจงทุกดวงดาว 

พระครูทิมนับอายุเจาชะตาตามดวงที่เขียนไว “อายุยาง 51 ป 
ทานตั้งภูมิพยากรณขึ้น ตามปกติทั่วไปใชวันเกิดเปนจุดกําเนิดในภูมิ
พยากรณ แตวิธีน้ีไมใชวันเกิด แตใชตนุลัคนหรือเจาเรือนลัคนเปน       
จุดแรก คือใชจันทรเปนจุดกําเนิดในภูมิพยากรณ และนับตามภูมิโดย
ทักษิณาวัตร คือนับตอไปทางภูมิอังคาร พุธ เร่ือยไปจนเทาอายุยาง    
วิธีน้ีไมนับเขาภูมิตากลางอยางทั่วไป คงนับเวียนรอบนอกอยางดวงนี้
อายุยาง 51 จรตกภูมิพุธ ทานใหกาไว และใหเอาอายุตั้งและเอากําลัง
แหงดาวประจําภูมิที่ชัณษาตกนั้นบวกเขาดวยกันอยางเชนดวงนี้ก็เอา
อายุ 51 ตั้งและบวกดวยกําลังแหงดาวพุธคือ 17 รวมกันได 68 และ   
ใหหารดวยรอบจักรราศีคือหารดวย 12 เหลือเศษ 8 ใหนับแตลัคนาไป
เทาเศษตกราศีใด กาไวเปนที่หมาย อยางดวงนี้จะตกราศีกุมภ” 



๓๒๐ 



๓๒๑ 

 ครูกอนจดเปนตัวอักษรทุกถอยคําตามพระครูทิมบอก ไมขาด
ตกบกพรองเลยสักคําเดียว สวนหลวงตาชื้นน่ิงฟงโดยพินิจพิจารณาและ
ออกความเห็นวา 

“เปนการเลนแปลกและเขาเคาดี คงจะมาจากทักษาเดิมซ่ึงนับ
อายุตามกําลังแหงดาวพระเคราะห แตทางนี้ใชอายุบวกกําลังดาว    
พระเคราะหแลว จึงโอนเขาดวงชะตาเปนการเลนภูมิทักษา ผสมผสาน
กับดวงชะตาสนิทดี” 

พระครูทิมอธิบายวา “อาจารยทานบอกวา มนุษยเกิดบน
แผนดินจึงคํานวณอายุเขาภูมิพยากรณเปนฤกษลาง เม่ือไดเกณฑ
ชัณษาแลวจึงไปหาจุดพยากรณทางดวงดาวในดวงชะตาซึ่งเปนฤกษบน
เพราะเปนดวงดาวบนทองฟา” 

ครูกอนเอยถามขึ้นบาง “เม่ือเลนภูมิพยากรณ จะเลนเดชศรี
กาฬกิณีทั้งทางเดิมทางจรดวยหรือเปลาขอรับ” 

“ไมไดเลนเลย เพียงแตเอาภูมิพยากรณหาเกณฑชัณษาอายุ
เทานั้น” และพระครูทิมก็อธิบายไปตามที่ไดเรียนรูมา “เม่ือเกณฑชัณษา
ตกราศีกุมภ ก็เทากับภพมรณะแกลัคนา ทานใหพิจารณาเจาเรือนเดิม
เปนคุณเปนโทษแกดวงชะตาสถานใด และพิจารณาเจาเรือนแหงเกณฑ
ชัณษาตัวจร อยูในภพเปนคุณเปนโทษสถานใด เปนเครื่องชี้โชคเคราะห
ในปอายุแหงเจาชะตาเขา” 

มหาครื้นฟงไปก็อานดาวในดวงตามไปดวย “ฉะนั้นดวงนี้ก็นาจะ
มีเคราะหเพราะเกณฑชัณษาตกภพมรณะอยู” 

พระครูทิมออกตัวกอนจะอานดาวตอไป “ผมไดแตกฎเกณฑแต
การอานดาวมันติดๆขัดๆเพราะไมมีความชํานาญ กฎเกณฑน้ีถาหลวง
ตาอานดาวคงจะละเอียดถี่ถวนแมนยํากวาผม อยางดวงนี้ผมอานได



๓๒๒ 

เพียงวา เกณฑชัณษาตกมรณะและราหูจรเจาเรือนมาตกอริ ยอมแสดง
โทษอยูเปนแนและเรือน ที่ราหูจรทับอยูเจาเรือนคือพฤหัสจรก็ไปตกอยู
ในภพวินาสน แตเม่ือพยากรณวาเปนโทษเปนเคราะหดวยเรื่องใดก็
พิจารณาจากฐานที่ตั้งของเรือนทั้งสองที่เกิดโทษ คือ ราหูเดิมเปนกดุมภะ 
และพฤหัสเดิมซ่ึงครองภพกัมมะยอมจะเดือนรอนทั้งทรัพยสินและการ
งานระส่ําระสายสูญเสียเปนแน ถาจะอานใหลึกซึ้งก็จะตองขอรบกวน
ความรูของหลวงตา” 

หลวงตาจุดบุหร่ีสูบน่ิงมองดูดวงชะตาพินิจพิเคราะหจริงจังและ
เอยชาๆ “ถาจะอานตามเกณฑชัณษาของทานพระครู อาจอานได
รายแรงยิ่งขึ้นไปอีก คือตัวราหูจรเจาเรือนมรณะซึ่งทับเรือนภพอริเรือน
พฤหัสนั้น ตนุลัคนคือจันทรอาศัยอยูในราศีมีนคือเรือนพฤหัสเชนกัน 
เปนการเกิดโทษทุกขตอตัวเองโดยตรงและที่หวาดวิตกยิ่งขึ้นไปอีก กค็อื
ขณะที่ดาวพระเคราะหใหญเปนโทษอยูน้ัน มฤตยูจรยังทับลัคนาเอาไว 
ดาวดวงนี้ยามเกิดโทษก็จะวิบัติเปนโทษใหญหลวงยามเกิดโชคก็จะ
มหาศาล ฉะน้ันจึงเกรงวาเจาชะตานี้จะวิบัติพลัดพรากจากทรัพยสิน
ศฤงคารและกิจการงานทั้งปวง” 

พระครูทิมชอบใจทางอานของหลวงตาชื้น “สิ่งนี้แหละที่ผมไมมี 
แมจะไดเกณฑดีเปนนักพยากรณที่ดีไมได เหมือนดาบเหล็กเนื้อดี อยู
กับผมซึ่งมิใชนักรบชั้นขุนพล ดาบก็คือพราเหล็กธรรมดา ถาตกอยูใน
มือของหลวงตาดาบก็จะกลายเปนศาสตราวุธอันมีคุณวิเศษ” 

หมดเรื่องโหราศาสตรตางก็ไถถามทุกขสุขระหวางกันอีกสักพัก
ใหญ พระครูทิมก็ลากลับไป เพราะหลวงตาเดินทางมาไกลจะไดมีโอกาส
พักผอน 

หมอเถาเก็บความในใจไวมิอยู จึงแอบถามมหาครื้น 



๓๒๓ 

“ดวงเกาแกดวงนี้เจาของดวงเปนใครหรือ” 
มหาครื้นมองหนาหลวงตาทําทาอึกอักจนหลวงตาชื้นลุกขึ้นเดิน

คลอยหลังเขากุฏิไปแลวจึงกระซิบบอก 
“ดวงนักโทษคดีลอบปลงพระชนม ร.8 และวันจรคือวันถูก

ประหารชีวิต” 



๓๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทนายโหราศาสตร 
หลวงตาชื้น และศิษยยังคงพํานักคางแรมอยูกุฏิมหาครื้นใน

กรุงเทพฯ ตอมาเปนคืนทั้ง2 เพราะจะตองรอกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ 
ใหเขาจัดทําใหพรอมเสร็จ 

มหาครื้นออกบิณฑบาตแตเชาและกลับเอารวม 8.00 น. สาย
เกินปกติ เพราะตองบิณฑบาตไปไกล เพราะหวังเผื่อแขกสงฆและ
ฆราวาสที่มาพักรวมดวยอีก 3 ปาก 3 ทอง พอตั้งวงฉัน 2 องคกับหลวง
ตาชื้นเสร็จ ก็เหลือเปนอาหารมื้อเชาของหมอเถาและครูกอน 

ลวงเลยเวลาอาหารแลว ทั้งศิษยก็ตั้งวงสนทนาอยูชานหนากุฏิ
ขางหมอเถาตื่นความศิวิลัยของกรุงเทพฯก็เอาแตตั้งหนาตั้งตาซักมหาครื้น
ถึงเรื่องราวและสถานที่สารพัดเหมือนเด็ก ๆ ที่กําลังสอนพูดสอนเรียน
อยากรูไปทุกสิ่งโดยเฉพาะสถานที่ที่สนใจมากที่สุดของหมอเถา คือ   
วัดโพธิ์ ซ่ึงมีตํารายาไทยเกาแกจารึกไวตามเสาระเบียงรอบพระอุโบสถ 
แหงที่สองก็คือทองสนามหลวงที่นาสนใจก็คือ หมอดูโคนมะขามที่ขาวมี
มากมาย 



๓๒๕ 

จนแดดเชาสองลามเขามาถึงวงสนทนา สองบานนอกเขากรุง
ทําทาลุกขึ้นจะเลื่อนวงใหม หลวงตาชื้นจึงเอยขึ้นกับหาครื้นเปนธุระ 
การงาน 

"มหาจะตองพาฉันไปทราบทานเจาคุณในเชานี้กอน เพราะมา
พักในวัดทาน ตองไปเรียนใหทานทราบตามระเบียบ” 

มหาครื้นลุกขึ้น คลี่จีวรออกครองใหมใหเรียบรอย เพราะจะตอง
เขาพบพระผูใหญซ่ึงมีทั้งสมณศักดิ์และอํานาจปกครอง ไมแตใน
ขอบเขตวัดนี้เทานั้น หากแตเปนเจาคณะภาคที่ปกครองสงฆภาคใต ซ่ึง
เปนที่รูกันวาทานเครงครัดในระเบียบวินัยอยางยิ่ง 

หลวงตาครองจีวรลดไหลคราว ๆ ไมประณีตนักตามนิสัยพระแก
และหันมาสั่งหมอเถาและครูกอนที่น่ังมองหนาแทนคําถาม 

"หมอเถาและครูกอน คอยอยูกุฏิกอนไปกราบทานเจาคุณสักครู
เดียวจะกลับมา" 

มหาครื้นออกเดินนําหนาหลวงตาลงจากกุฏิไป ทั้งศิษยอาจารย
เดินตามกันมาตามทางลาดซีเมนต ระหวางสองขางเปนกุฏิตึกถือปูน
แบบเกา ตามลักษณะของวัดหลังใหญ ในกรุงเทพฯ  

กุฏิใหญ เม่ือเปดประตูนอกเขาไปเปนลานกวางปูกระเบื้องแดง 
รอบลานเต็มไปดวยกระถางตะโกดัดรายเรียงเปนระยะดูงดงามภูมิฐาน 
เบื้องหนาลานเห็นหอนั่งอันโออาดวยเคร่ืองประดับประดา เชนโตะหมู
บูชาชุดใหญ พระพุทธรูปปางตาง ๆ ทั้งเกาและใหมประดิษฐานเต็มทุก
ชั้น ทั้งตาเทียนไฟฟาสวางจับผิวพระพุทธ ดูสุกอรามเหมือนทองแทนพ
คุณและพัดยศปกดิ้นเงินใสตูเคียงแทนบูชา และขนาบดวยนาฬิกาตูยืน
ทั้งสองขาง 



๓๒๖ 

ทานเจาคุณนั่งสนทนาดวยแขกผูชายมีอายุอยูหนาที่บูชาอยู
กอนแลว เม่ือเหลียวมาเห็นมหาครื้นพระลูกวัดที่รูจักหนาอยูก็จําไดจึง
กวักมืออนุญาตใหเขาไปหา แมจะจําภิกษุชราที่ติดตามเขามาไมถนัดวา
เปนผูใด 

มหาครื้นนําหนา จนถึงเบื้องหนาทานเจาคณะและกระทําคารวะ
กราบเคารพ และหลีกไปนั่งขาง ๆ หลวงตาชื้นไปทางที่บูชาคุกเขากราบ
พระพุทธรูปกอนเปนเบื้องแรก แลวจึงทราบทานเจาคุณ ถึงแมอายุหลวง
ตาจะแกกวา แตพรรษาหลวงตาออนกวา เพราะทานเจาคุณบวชมา
ตั้งแตเปนเณร 

พอเงยหนาทานเจาคุณก็ทักเพราะจําได เพราะขึ้นไปตรวจวัด 
พบกันหลายคราว 

“ อาว... หลวงตานั่นเอง ลงมาแตเม่ือไร มีกิจจะใหผมสงเคราะห
อะไร หรือ" 

หลวงตาพนมมือรายงานวาลงมากรุงเทพฯเพราะเจาอาวาส
มอบหมายใหมาซื้อกระเบื้องมุงหลังคาโบสถหลังใหมที่กําลังกอสรางอยู
และมาพักอยูกุฏิมหาครื้น จึงมารายงานใหทราบ เพราะมาอาศัยในเขต
วัดทาน 

ทานเจาคุณยิ้มแยมอารมณดีตามธรรมดาของพระผูใหญและ
ถามถึงเจาอาวาสและโบสถที่กําลังสราง 

หลวงตาชื้นเรียนตอบโดยสํารวมกิริยา “ พระอุโบสถหลังใหมขึ้น
เสาแลว ไดเรงชางเขาทําเครื่องบนเสร็จ ก็จะรีบมุงหลังคาใหแลวเสร็จ 
เพ่ือจะไดเปนรูปรางโบสถใหอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายไดเห็นจะไดมี
ความปติในผลแหงทรัพยที่เขาไดบริจาคมา และผูพบเห็นอ่ืน ๆ ก็จะได



๓๒๗ 

มีจิตศรัทธาเต็มใจบริจาคเพิ่มเติม เพราะดูวาประหนึ่งจะแลวเสร็จใน
เวลาไมชาขอรับ" 

ทานเจาคุณพยักหนายิ้ม นึกชมปญูาทานเจาอาวาสอยูในใจ
และหันมาทางแขกซึ่งเปนขาราชการเกาสมัยดุลยภาพ เ ม่ือครั้ง
เปลี่ยนแปลงการปกครอง แนะนําขึ้น 

“คุณหลวงคงจะไมเคยรูจัก หลวงตาชื้นนี่แหละโหรเอก ศิษย
ทานเจาคุณใหญภาคใต พวกกรุงเทพฯ เคยลองไปหาทานหลายราย 
บางรายก็เคยมาคุยใหอาตมาฟงถึงความสามารถของทานใหอาตมาฟง
บอย ๆ” 

หลวงศรีซ่ึงคุนเคยกับทานเจาคุณมานานและไปมาหาสูเปนแขก
ประจํากุฏิ มองดูหลวงตาชื้นดวยสายตาเย็นชาเฉยเมย เพราะคุณหลวง
เปนคนยึดม่ันธรรมะในทัศนคติของตนเอง 

"ผมไมใครสนใจโหราศาสตร ถายิ่งเปนสงฆผมก็วาไมนาจะมา
สนใจในวิชาอันเปนกิจของฆราวาส เพราะสิ่งเหลานี้เปนทางสะสมกิเลส
มิใหหลุดพนตานมติทางพุทธศาสนา" 

หลวงตาชื้นมองดูผูพูดเต็มตา ความรูสึกของหลวงตาเหมือนถูก
ตบหนาฉาดใหญ แตก็ตองสํารวมนิ่งไมกลาตอบโต เพราะเกรงใจทาน
เจาคุณ สวนทานเจาคุณตกใจเพราะคิดไมถึงวาหลวงศรีจะพูดโพลง
ขวานผาซากตอหนาถึงเพียงนั้น    อาจจะเพราะเห็นหลวงตาชื้นเปน
พระลูกวัดแกๆองคหน่ึง จึงรีบพูดประสานความรูสึกระหวางกัน 

“อยาคิดเปนอยางอ่ืนเลยหลวงตา คุณหลวงศรีทานเปนคน
คิดเห็นอะไรตรงไปตรงมา ขอรับรองวาทานเปนคนสุจริต ถือเสียวา
ความคิดเห็นในทัศนะหนึ่ง ถาหลวงตาคิดเห็นตางกันก็ยอมจะแสดง
ความคิดเห็นได แมจะเปนความคิดเห็นที่ขัดแยงกัน" 



๓๒๘ 

มหาครื้นนั่งฟงคิดเคือง ๆ อยูวาถูกลบหลู เม่ือไดยินทานเจาคุณ 
ออกปากอนุญาตหลวงตาก็นึกยิ้มในใจวา เด๋ียวไดดูดีแน เพราะอยูกับ
หลวงตามานานจนรูนิสัย และอารมณหลวงตาดี 

 หลวงตาชื้นไดชอง ยิ้มแยมเหมือนไมถือสา และไมมีอะไรเปน
ขอขุนเคือง 

“กอนอ่ืน ขอชมคุณหลวงทานวาเปนผูดีแท แมแตการตําหนิก็
นุมนวลสุภาพนาฟง เคยมีหลาย ๆ ทานเขาตําหนิประณามแรงกวาทาน
มาก เขาวาโหราศาสตรเปนเดียรถียวิชาไมพึงควรแกสงฆเสียดวยซ้ํา" 

เจาคุณเปนผูใหญที่มีความยุติธรรม จึงหัวเราะชอบใจและตั้ง
คําถามสักไซร 

“หลวงตาคิดเห็นอยางไรละ ผมเองเคยสนใจในปญหาขอน้ีอยู
เพราะในปจจุบันมีพระเปนหมอดูกันมาก และมักมีผูกลาววาไมสมควร
อยูเสมอ ๆ แตฟง ๆ ลึกเปนเหตุผลฝายเดียว จึงยังมิไดคิดอะไร ถาได
ฟงเหตุผลของหลวงตาที่เปนนักโหราศาสตรคงจะไดความรูขึ้นบางบางที
ในวันขางหนาอาจเปนเหตุผลในการตัดสินใจของผม" 

 หลวงตามีความรูสึกเหมือนอยูทามกลางศาล และตนจะตอง
เปนทนายแกตางใหแกโหราศาสตรซ่ึงตกเปนจําเลย เพราะถูกกลาวโทษ 
หลวงตาชื้นจึงพนมมือ 

"เปนความกรุณาที่ยุติธรรมของพระเดชพระคุณ ทัศนะในเรื่อง
โหราศาสตรเปนสิ่งเลวและไมพึงควรแกสงฆ บางก็ชี้เอาตรงๆวาเปนสิ่ง
หลอกลวงเหลวไหล เปนขอโตเถียงกันเสมอมา และผูโตเถียงมักเปน
บุคคลคนละฝาย คือ นักโหราศาสตรกับผูไมรูโหราศาสตร ซ่ึงเปนบุคคล
ที่ยืนกันอยูคนละที่ ฉะน้ันเหตุผลของแตละฝายจึงตัดสินใหยุติมิได 
เพราะผูเปนนักโหราศาสตรยืนหันหนาเขาหาโหราศาสตรยอมเห็นยอมรู



๓๒๙ 

ในคุณคาและเหตุผลชองโหราศาสตร แตผูประณามน้ันมักจะยืนหันหลัง
ใหโหราศาสตร ยอมไมรูไมเห็นโหราศาสตร จึงมักเถียงกันไปคนละเรื่อง 
มิไดพิสูจนในเรื่องเดียวกัน อยางเชนคุณหลวงทานเปนคนคิดตรงๆ แต
ก็ตรงในทางของทานมิใชตรงกึ่งกลางของความเปนธรรม เพราะทาน
ของอยูในสิ่งที่ทานคิดทานรูเห็นเทานั้น เสมือนทานนั่งอยูในกุฏิ น้ี 
ยอมจะเห็นแตสภาวะของหองนี้ ตามที่มีอยูตามฝาผนัง เม่ือจะกลาวกัน
ถึงเรื่องของทองฟา คุณหลวงทานก็เห็นแตทองฟาจากชองหนาตาง เปน
กรอบสี่เหลี่ยมแคบ ๆ ยอมจะไมใชอนาเขตของทองฟาอันกวางใหญ
ไพศาลทั้งหมด" 

ทั้งทานเจาคุณและหลวงศรีมีความรูสึกอยางหน่ึงเกิดขึ้นใน
หัวใจวา พระภิกษุบานนอกแก ๆ ที่ชื่อหลวงตาชื้นน้ี มิไดมีความคิดและ
ปญญาคร่ําครืตามวัยชราและจีวรเกา ที่ครองอยู แตดวยทิฏฐิคุณหลวง
และความเชื่อม่ันในปญญาความคิดของตัวเอง จึงกลาวตอไปอีกวา 

“โหราศาสตรเปนการเดา ๆ เอาตามมติของหมอดูมากกวาอยาง
เพราะชีวิตมนุษยยอมเปนไปตามพฤติกรรมดีชั่ว บุคคลไดรับผลชั่ว
เพราะประพฤติกรรมชั่ว บุคคลรับผลดี เพราะประพฤติกรรมดี ดวงดาว
จะมีอํานาจอะไรแกชีวิตได ดาวบนฟาก็สวนดาว คนบนพื้นดินก็สวนคน
ไมเกี่ยวกัน" 

หลวงตาชื้นเปรียบดังโคชน ที่เคยสนามมาแลวมาก เม่ือมาเจอ
โคดื้อเอาแตดัน ไมมีเชิงเปนโคชน ก็ไมสูหนักใจนัก 

 “การมีความเขาใจวาโหราศาสตรไมมีกฎเกณฑเฉพาะใชเดา
เอาก็ดี หรือเชื่อวาวิชาโหราศาสตรคือดวงดาวมีอํานาจบันดาลคุณ
บันดาลโทษใหแกมนุษยโดยตรงก็ดี เปนการเขาใจโหราศาสตรผิดถนัด 
เหมือนความเขาใจของคนตาบอดคลําชาง เม่ือตนคลําถูกตองแตหางชาง 



๓๓๐ 

ก็นึกเอาวาชางมีลักษณะเหมือนเสนเชือก หรือตนคลําจับตองแตลําตัวก็
จะม่ันใจวาชางมีลักษณะเหมือนฝาเรือน หรือถาคลําสัมผัสแตลําขาก็จะ
กําหนดวาชางมีลักษณะเหมือนเสาเรือนเปนดังนี้แหละ และในสวนที่วา
โชคดีโชครายหรือเคราะหกรรมของมนุษย ยอมเกิดแตพฤติกรรมความ
ประพฤติแหงเขาเปนที่ตั้ง อาตมาก็นึกอยากจะเชื่อเชนนั้น ถาไมมีเหตุ
นาสงสัยบางประการ เชนนายแพทยที่รูจักรักษาอนามัยตนเองอยางดี  
ก็ยังรูจักเจ็บไขเชนเดียวกับบุคคลอื่น ๆ พระภิกษุสงฆที่มีจริยาวัตรงาม
ถูกผูรายฆาตายนาอนาถ เด็กนอยไรเดียงสาไมเคยเปนศัตรูกับใคร ก็ถูก
พิฆาตฆาตายบอย ๆ เหลานั้นเปนพฤติกรรมของเขาเองหรือ” 

ทานเจาคุณยิ้มนอยยิ้มใหญ ในเหตุผลอุปมัยของหลวงตาชื้น
และคอยหาโอกาสเขามีสวนรวมโนการสนทนาไวดวย เพราะจะเปนสิ่ง
ยบัยั้งการโตเถียงมิใหกลายเปนทะเลาะกันรุนแรงไป 

"มันอาจจะเปนหนี้ชีวิตตามอดีตกรรมของเขาก็ไดนะหลวงตา" 
หลวงตาชื้นหันมาทางทานเจาคุณ ลดเสียงลงพูดเรียบๆ 
"น่ีแหละขอรับคือเหตุแหงโหราศาสตรที่แทจริง" 
ทานเจาคุณถูกหลวงตาพูดวกเขาพันลําเอา ก็ชักฉงน จึงอดถาม

ตอมิได 
“หลวงตาตองอธิบายใหฟงเจนสักหนอย ตรงนี้แหละที่อยากจะ

รูอยู" 
หลวงตามีอารมณครึ้ม ๆ เหมือนตอนขึ้นธรรมมาสนคูมีทั้ง

ปุจฉาวิสัชนา 
“โหราศาสตรตั้งสมมตฐานชีวิตของเจาชะตาขึ้นมาเปนดวงโดย

ถือดวงนั้นเปนทองฟาและเมื่อกําเนิดมาดวงดาวทั้งหลายโคจรอยู
ตําแหนงใดบนทองฟา ก็จะลงตําแหนงดาวนั้นไวในดวงชะตา และ



๓๓๑ 

คํานวณจุดกําเนิดตามเวลาเกิดเรียกวาลัคนาเปนตัวตนของเจาชะตา
เรียกวาดวงชะตากําเนิดอันเปนพ้ืนฐานชีวิตของเขาวาจะมีแนวโนม
อยางไรในอนาคต จะยากจน รํ่ารวย ทุกขยาก สุขสบาย ดวยเหตุแหง
อะไรเปนการอานกรรมเกา จะวาเปนอดีตกรรมอันจะสงผลแกชีวิตของ
เขาก็ได เม่ือถึงปจจุบันดวงดาวบนทองฟาโคจรอยูอยางไร เปนคุณเปน
โทษในดวงชะตาอยางไร ดุจการพิจารณากรรมใหมหรือปจจุบันกรรม 
ฉะน้ัน ถาทุกขโทษก็ดีคุณโชคก็ดี สอดคลองและประจวบบรรจบดวย
เหตุแหงกรรมเกาที่มีพ้ืนฐานอยูแลวในดวงชะตา เหตุน้ันกรรมนั้นก็ยอม
เกิดขึ้นเปนแนแท การพยากรณ ในเรื่องโชคก็เพ่ือใหเขาเกิดความมานะ
ขวนขวายใหกิจน้ันสําเร็จ สวนพยากรณเหตุแหงเคราะห เพ่ือใหเขา
ระมัดระวังหลบหลีกเสีย แตจะอยางไรก็ตาม ดวงชะตาก็ดี ดวงดาวก็ดี
สวนแตเปนสมมุติขึ้นเปนกฎเกณฑการพยากรณเทานั้น มิไดหมายถึง
ดวงดาวจริง ๆ น้ัน จะเกิดคุณเกิดโทษจากทองฟามาสูมนุษยโดยตรงก็
หาไม กฎเกณฑการพยากรณทางโหราศาสตรเพียงอาศัยดวงดาวเปน
เครื่องชี้กรรมของเจาชะตา และกฎเกณฑการพยากรณตางโบราณาจารย 
ไดตั้งขึ้นตามสถิติที่พบเห็นและตรวจสอบมามากตลอดเวลาอดีตนับพันป" 

ทานเจาคุณหันไปเปดสวิตซพัดลมขางๆ ตัวหันใหตรงหลวงตาชื้น 
เพราะสังเกตเห็นหลวงตาเหงื่อซึมจนชุมจีวร และยังเห็นหลวงตาชําเลือง
ดูกาน้ําวนเวียนอยูหลายครั้งก็เดาใจถูก จัดแจงรินน้ําชาถวายโดยมิได
ถือตัว 

หลวงศรีพบพระเจาเหตุเจาผล แวดลอมดวยหลักวิชาแตกฉาน
เขาก็ชักไขวเขวไมแนใจตนเอง เพราะมิไดตระเตรียมเหตุผลขอมูลไว
เพ่ือโตแยงกับใคร ๆ ไวกอน แตถึงกระนั้นก็ยังพยายามอางตัวอยาง ยัง
ไมยอมแพเพราะเสียเกียรติคุณหลวง 



๓๓๒ 

"ผมเคยพบนักโหราศาสตรหลายคน บางคนมีชื่อเสียงเปน
อาจารยใหญ ๆ มีผูคนนับหนาถือตามาก พยากรณเขาผิด ๆ พลาด ๆ 
บางทีพยากรณใหผัวเมียเขาทะเลาะเบาะแวงกันเพราะความระแวง บาง
ทีก็ใหคําพยากรณที่สรางความทุกขความหวาดกลัวคางอยูในหัวใจเขา
เปนแรมปโดยไมมีเหตุ บางก็ใหคําพยากรณเขาจนเขาหลงระเริงหมด
เน้ือหมดตัว หลวงตายังจะคิดวาโหราศาสตรเปนสิ่งมีประโยชนแกมนุษย
อยูอีกหรือ”  

หลวงตายิ้มพราย ไมตองเสียเวลาคิดหาเหตุผล เพียงแต
ชําเลืองตรวจดูสีหนาทานเจาคุณเจาของกฏิเสียกอนเทานั้น 

“เหตุ มันก็บอกผลอยูแลวนะคุณหลวง ตนเหตุแหงความ
ผิดพลาดมันก็มีอยูสองสิ่งคือวิชาโหราศาสตร และผูใชวิชาโหราศาสตร 
อันวาวิชาโหราศาสตรเปนวิชาการบริสุทธิ์ คุณและโทษยอมเกิดจากผูใช
เปนสําคัญ เฉทเชนเดียวกับอาวุธปนซึ่งเปนศาสตราในการประหาร ถา
อยูในเมืองทหารทําสงครามฆาศัตรูเพ่ือปองกันประเทศชาติบานเมือง 
ผูใชก็เปนวีรชนอันมีเกียรติ ถาอยูในมือตํารวจ ฆาผูรายเพ่ือรักษาความ
สงบสุขของประชาชน ผูใดก็ไดรับยศศักดิ์เปนบําเหน็จ แตถาปนตกอยู
แกมือโจร ก็ถูกใชใหเกิดโทษแกมนุษย เปนสิ่งชั่ว ผูใชยอมไดรับโทษ
ฉะน้ันวิชาใด ๆ ไมแตโหราศาสตร คุณโทษยอมเกิดจากผูใชโดยเจตนา
แหงการใช และผลแหงการใชในวิชานั้น ๆ”  

คุณหลวงศรีใจรอน จนไมอาจคอยใหหลวงตาชื้นพูดจบเสียกอน 
จึงไดขัดขึ้นกลางคัน 

“ไมวาจะอยางไร สงฆก็ควรอยู ในกิจในวัตรของสงฆโดย
เครงครัดเทานั้น การยุงเกี่ยวกับกิจฆราวาสอันมีแตกิเลสจริงแตจะทําให
ศาสนาเกิดความเสื่อมเสียขึ้น" 



๓๓๓ 

หลวงตาชื้นชักไดใจ เพราะเห็นสีหนาทานเจาคุณยิ้มลมัย ไมมี
แววการตําหนิติเตียน หรือไมพอใจในเหตุผลที่สุดไปแลว จึงพูดเอา
ตามใจตนไมยับยั้ง 

"อันที่จริงคุณหลวงกับอาตมาก็เปนคนแกดวยกัน อายุอานามก็
ไมใกลไกลกันนัก แตความคิดเห็นแตกตางไกลกันไปมาก เกือบทุกเรื่อง
ทุกกรณีเสียดวย ในความคิดของอาตมานั้นวาสงฆจําเปนตองเขา
เกี่ยวของกับชาวบานใหมากที่สุดนั่นแหละเปนกิจของสงฆสวนหนึ่งอัน
จําเปนเสียดวยซ้ํา เม่ือจะวากันทางศาสนา ศาสนามิใชทางแหงคุณ
ความดีและหลุดพนเฉพาะตัวของผูบวชเปนสงฆเทานั้น ศาสนาควรเปน
ความดีงามของสังคมหรือของชุมชนชาวบานดวย ควรเปนทางเผยแพร
อบรมใหเขายึดม่ันปฏิบัติเพ่ือเกิดความดีแกตนนั่นแหลเปนจุดมุงหมาย
ของศาสนาที่แทจริง แตถาจะคิดกันอยางธรรมดา ชาวบานที่เปน
ฆราวาสนี้แหละคือองคปจจัยแหงความเสื่อมความเจริญของศาสนา 
เพราะปจจัยสี่ อันดํารงชีพของสงฆก็มาจากชาวบาน ภัตตาหารก็
บิณฑบาตก็จากชาวบาน วัดและอุโบสถชาวบานก็สรางถวาย สบง จีวร
ใชครองตนอยูชาวบานก็จัดถวายให เจ็บปวยใชหยูกยาก็ตองเปนเรื่อง
ชาวบานถาสงฆทั้งอาณาจักรตัดขาดชาวบานเสีย ไมสงเคราะหในกิจอัน
ควรสงเคราะหได หันหลังใหชาวบานเขาเสียหมด มุงแตสวดมนต
ภาวนาหรือหลับตาทองยุบหนอพองหนอแตประการเดียว ตามความคิด
คุณหลวงวาก็คงดีอยูหรอก แตถาชาวบานเขาตัดขาดจากสงฆบาง หัน
หลังใหสงฆทั้งหมด ความอนุเคราะหทั้งหลายก็ยอมหมดสิ้นไป สงฆมิ
ตองออกไปอยูปาเปนสงฆอรัญญวาสี เที่ยวบิณฑบาตรภัตตาหารจาก
รุกขเทวดาตามตนไม หรือไมก็ตองดํารงชีพแบบฤๅษีเที่ยวปนปายตนไม
เก็บผลผลา และผักหญาใบไมกินเปนอาหารดํารงชีพหรือ” 



๓๓๔ 

ทานเจาคุณเบือนหนาไปเสียทางหนึ่งแตเห็นไดชัดวาทานซอน
กริยากลั้นหัวเราะอยูเต็มหนา คุณหลวงศรีก็สังเกตเห็นอยูเชนกันไมมี 
สิ่งใดดีกวาเสแสรงดูนาฬิกาแลวอางกิจธุระจําเปนตองกราบลาทานเจา
คุณ เม่ือตอนลุกจากที่ นอกจากไมยกมือไหวผาเหลืองที่หลวงตาชื้น
ครองอยูแลว ยังแถมคอนจนตาคว่ําเสียอีก 

น่ิงอยูอีกครูใหญ หลวงตาเกรงใจวาจะเปนการรบกวนทาน   
เจาคุณ จึงลุกขึ้นคุกเขาทําทาจะกราบลา เจาคุณทานกลับยกมือหาม 

"รอเด๋ียว หลวงตา" 
"ทานลุกเขาไปในกุฏิสักครูก็กลับออกมา พอน่ังลงก็ยื่นถวาย

หลวงตา 
“ไตรแพรนี้เขาถวายมานานแลว ของอาตมาก็บริบูรณอยู เก็บไว

อีกก็จะเปนพระสะสมสมบัติ  ขอถวายหลวงตาเปนค าทํ าขวัญ
โหราศาสตร เพราะแตเดิมมาผมเองก็เคยมีฉันทาคติตอโหราศาสตรอยู 
แตขณะนี้ผมมีความเขาใจดีวาวิชาโหราศาสตรก็เหมือนวิชาแพทยและ
วิชาครู ที่สงฆจําเปนตองใชอนุเคราะหความทุกขของชาวบาน" 

หลวงตากราบลากลับออกมา ในดวงใจพองโตคับอกดวยความ
ปติยินดีเปนลนพนที่ไดเปนทนายแกตางคดีโหราศาสตรจนชนะในศาล 
ทานเจาคุณคณะภาค และไดรับบําเหน็จเปนไตรแพร 



๓๓๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ดวงชาวเกาะ” 
วันสุดทายในกรุงเทพมหานครฯ 

หลวงตาชื้นและศิษยเปนวันวาง ธุระที่ตั้งใจมาสําเร็จเรียบรอย
แลว และตั้งใจวาวันรุงขึ้นก็จะออกเดินทางกลับวัดในตางจังหวัด 

ตั้งแตฉันทเชาเสร็จ พอเสียงระฆังย่ําเหงงหงาง หลวงตาและมา
หาครื้นก็พากันลงจากกุฏิไปลงอุโบสถเพราะเปนวันพระ 

ครูกอนก็ถือโอกาสไปเยี่ยมเพ่ือนฝูงที่เคยรูจักมักคุนเกาๆครั้งยัง
รับราชการครูมาดวยกัน และมามีถิ่นฐานอยูในกรุงเทพฯชวนหมอเถา
ชมพระนครไปดวยกัน หมอเถาก็ปฏิเสธ เพราะตั้งใจจะไปกราบพระแกว
มรกตและเจาพอหลักเมือง ทั้งก็อยากจะไปสนามพยากรณโคนมะขาม
ซ่ึงเปนของแปลกแหงเดียวในเมืองไทย 

เน่ืองจากหมอเถาไมชินถนนหนทางในกรุงเทพฯ เพราะมิไดมา
เสียนานจึงตองมีคนนําทางซึ่งเปนเพ่ือนเกา อายุเพ่ิงเขา 16 ซ่ึงหางกัน



๓๓๖ 

รวม 4 รอบ เม่ือ 2 ปกอนหนีออกจากบานที่ชุมพรซัดเซพเนจร หมอเถา
เก็บตกจากหนาวัดพามารับความอุปการะจากหลวงตาชื้น สงเสียใหมา
เลาเรียนหนังสือในกรุงเทพ ฯ โดยอาศัยอยูกับมหาครื้นเปนศิษยวัดไป
ในตัว 

หมอเถาแตงตัวเสร็จนานแลว เดินหมุนไปหมุนมาอยูหนากุฏิ
คอยผูนําทางที่กําลังบรรจงแตงตัว  

กระทั่งครูกอนออกมาจากกุฏิถามขึ้น “ยังไมไปกันอีกรื้อหมอเถา” 
หมอเถาบุยปากและชี้มือ ครูกอนมองตามก็เห็นเด็กนอยที่กําลัง

แตกเนื้อหนุมในปน้ีกําลังจัดกลีบเสื้อกางเกงอยางประณีตจึงรองเตือน
แทน” 

“เอา...เร็วๆ เจาหนุมนอย นักเรียนทุนหลวง เวย” 
หมอเถาฟงคําครูกอนนึกดีใจ “ออ...เจาหนูนอยของขา สอบได

ทุนเรียนของรัฐบาลเรอะ เออ มันเกงแท” 
ครูกอนกลับหัวเราะเยาะ “โธ...หมอเถาก็พลอยโงไปดวย” 
“โง...ยังไง” หมอเถาเถียง “ทุนหลวงมันก็ทุนรัฐบาลนะซี” 
ครูกอนใชน้ิมจ้ิมหนาหมอเถา “ทุนเลาเรียนหลวง หลวงตาวะ” 
หมอเถาถูกนิ้วจ้ิมหนาฉุนก็ฉุน ขันก็ขัน เพราะสํานวนศัพท    

ครูกอนเปนความจริงกระทั่งเจาหนุมนอยแตงตัวเสร็จ ซํ้าสะพายยาม
ครบชุด ทันสมัยวัยรุน 

หมอเถาพิศดูแลวสัพยอก “เจาหนูของขานี่มันรูปหลอนา นา
กลัวจะตองมีเมียเยอะ” 

เจาหนูนอยยิ้มรับคําชม “ตอไปน้ีลุงหมอและลุงครูกอนเรียกชื่อ 
ฉันตั้งชื่อตัวเองใหมแลว” 

ครูกอนซัก “ชื่ออะไรละ” 



๓๓๗ 

“ชื่อถวัลย” เจาหนุมนอยอธิบายทั้งเหตุทั้งผลเสร็จวา “ผูมี
พระคุณเหมือนพอคือลุงหมอ ที่อุตสาหอุมชูฉันจากเด็กพเนจรจนไดที่
พ่ึงหลวงตา ชื่อ “เถาวัลย” ฉันเลยตัด “สระเอา” เหลือแตตัว “ถ” เปน 
“ถวัลย ใหคลองจองกัน” 

หมอเถาโอบกอดเจาหลานชายนอกไสที่มีกตัญูดวยความรัก
เปยมหัวใจ แตเจาหลานชายนายถวัลยกลับปดปองดวยความเกรง
เสื้อผาจะยับเสียรูป 

หมอเถาบรรจงนิ้วจับดูดเสื้อและกางเกงเจาหนุมนอยดูพิจารณา 
“เออสวยดี คงหลายเงิน..น้ี แตดูเสื้อมันหลวมโพรก เปนปู

ขางแรมวะ เจาหนูซ้ือเสื้อผิดขนาดหรอืเปลา” 
“น่ีแหละแบบทันสมัยเปยบ ของหนุมกรุงเทพฯเขาละลุงหมอ 

เขาเรียกแฟชั่น 5 ย” 
ครูกอนหัวเราะชอบใจ “ย.แย หรือเปลาวะคุณถวัลย” 
หมอเถาวา “ชื่อเปนอักษรยอ ยังกะเครื่องแบบทหารเขา ลอง

อธิบายหนอยรึ” 
เจาหนุมถวัลยพิจารณาดูเครื่องแตงกายดวยความภูมิใจหนักหนา 
“ย.ที่ 1 คือ ผมตองยาวประบา ย.ที่ 2 คือ เสื้อใหญ ย.ที่ 3 ก็ตอง

สวมกางเกงยีนส ย.ที่ 4 น้ัน ตองสะพายยาม ย.ที่ 5 น้ันก็คือ สวม
รองเทายาง” 

ทั้งครูกอนและหมอเถามัวคิดตามและตกตะลึกไปครูใหญกวาจะ
หัวรออก เลยชัดเสียกากใหญ และกอนที่ครูกอนจะแยกจากไปดวย
ความเปนหวงเพื่อนจึงยัดเยียดเงินจํานวนหนึ่งใสกระเปาเสื้อหมอเถาไว
ใหเปนทุนเที่ยวชมเมือง 

หมอเถาและมัคคุเทศน ออกจากวัดโดยไมยอมขึ้นรถขึ้นรา กลับ 



๓๓๘ 

เดินเลียบชมตึกรานบานชองไปตามทองถนน เปนการทัศนศึกษาในตัว 
เจาหลานชายถวัลยตอยคอยฉุดคอยลากใหเดินตอไปเสมอ เพราะหมอ
เถาคอยแตจะหยุดชมสินคาในตูโชวไปหมดทุกๆรานไมเวน จะขามถนน
แตละแหงตองฉุดตองจูงกันละลาละลัง เพราะความตื่นกรุงตื่นรถยนตที่
แลนขวักไขวไมหยุดยั้ง หมอเถาเดินไปบนไปตลอดทางวาเข็ดแลว
เมืองกรุงบางกอกอันศิวิลัย เพราะมีอันตรายรอบตัวยิ่งกวาเดินทางในปา 
เดินปานั้นคอยระแวงระวังแตสัตวรายจะขบกัดทําราย และก็มีนอยตัว 
หลีกหลบก็งาย แตเดินในเมืองหลวงนี้ไหนจะคอยระวังรถยนตสวยๆที่มี
มากยังกะมด จะมาคราชีวิตแลวยังตองคอยระวังคนดวยกันหนาสวยๆ
จะคอยเลนงานที่โดนมาแลวจนหมดตัวเม่ือวันลงจากรถไฟ 

ลุงและหลานนอกไสจูงมือกันลัดเลี้ยวมาหลายถนน จนถึงวัด
พระแกวตามที่ตั้งใจมา หมอเถาเงยหนาชมยอดเจดียทองสุกอรามเปน
ประกายอยูกลางแดด ทั้งชอฟาใบระกาอันสวยงามดงสวรรค จนเจา
หลานตองฉุดใหเดินตออีกเพราะมายืนชมอยูกลางถนน 

เปนวันอาทิตยผูคนจึงหลายหลากมากมายเขาสูวัดพระแกว ทั้ง
พอคาขายนกปลอยและดอกไมธูปเทียน ตางเบียดเสียดกันตรงทางเขา
ประตู เจาหลานถวัลยจูงมือหมอเถาไวกันหลง ทางเดินเบียดไปตาม
กระแสฝูงคน พอถึงธรณีประตู ก็ถูกหมอเถากระตุกมือใหหยุดชะงักอยู
กับที่ 

เจาหลานถวัลยสงสัยเหลียวมาถาม “หยุดทําไมอีกละลุงหมอ 
คนกําลังแนนรีบเขาไปเร็วๆเถอะ” 

“เด๋ียวซีวะ” หมอเถายั้งกายใหตัวตรง เพราะถูกคนเบียด
หลั่งไหลจะเขาประตู จนตองหลีกหลบเขาพิงกําแพงขางประตู “ จะกาว
ขามประตูเขาไปมันตองเคารพวิญญาณผูเฝาประตูเขาเสียกอน” 



๓๓๙ 

“ปดโธลุง” 
“ไมปดละวะ เอ็งมันเด็กบานนอกไมรูอะไร” หมอเถาพูดเสียงขึง

ขังและชี้น้ิวลงหนาธรณีประตู “เม่ือตอนเขาสรางเมืองกรุงเทพฯนี้เขาขุด
หลุมฝงทั้งเปน นายอิน นายจัน นายมั่น นายคง เอาไวใตธรณีประตู
เมืองใหเปนคนเฝาประตู จะขามเขาไปมันตองเคารพกราบเขาเสียกอน” 

“เอาซีถาลุงกมลงกราบเดียวนี้ คงไดเปนผีเฝาประตูแน เพราะ
ผูคนก็จะเหยียบติดแผนดินอยูน่ีแหละ แลวถาเขาจะฝงจริงมันตั้งเปน
รอยๆปมาแลว ประตูไหนก็ไมรูประตูออกรอบวัง” 

“ชั่งเถอะวะ กราบที่ประตูน้ีมันถึงกันเองทุกประตู” หมอเถาคัน
ขางเขาถูกับเด็ก “ง้ันกราบตรงนี้ก็ไดวะ” 

หมอเถากราบฝากไวขางกําแพงประตูทั้งยังบังคับขูเข็ญเจา
หลานถวัลยใหกราบตามตนจนได มิใยคนขางๆจะมองอยางสงสัยใน
สติสัมปรัญญะของหมอเถา 

พนประตูแรกเขามาแลว เม่ือผานประตูที่สองเขาสูลานพระ
อุโบสถพระแกวมรกต หมอเถาเหลียวดูรูปปนสูงใหญทั้งคูที่ยืนถือ
ตระบองเฝาประตูอยู หมอเถาก็ยกมือพนมไหวนอบนอม  

เจาหลานถวัลยหัวเราะเยาะเอานิ้วจ้ีสีขางลุงหมอจนสะดุงตัวโกง 
“ลุงไปใหญแลว ไหวกระทั่งรูปยักษเฝาประตูวัดก็ไหว” 
“เขาถึงวา คนโงมันไมรูฟาสูงแผนดินต่ํา” หมอเถาพูดหนาบึ้งๆ 

“น่ีแหละวา เทพยดา เอ็งรูไวเถอะ” 
เจาหลานหัวรอรวน แหงนดูรูปปน “เทวดา เขี้ยวโงงเชียวนะ” 
“ขาจะอธิบายใหฟง เอ็งไหวทานเสียกอนซิ” หมอเถาออกคําสั่งอีก 
“ไมเอา..เจาหลานตอรอง “ลุงอธิบายกอน ถามีเหตุผลดีนาเชื่อ 

ผมถึงจะยอมไหว” 



๓๔๐ 

หมอเถายึดอกอยางภาคภูมิ อธิบายเสียงดังๆ 
“สถานที่น้ี ทานสรางเปนเมืองชั้นในเปนพระราชวังที่ประทับ

ของพระมหากษัตริยซ่ึงทานสมมติเปนเมืองฟาเมืองสวรรค ดูซิที่ประทับ
ทานก็ตั้งเปนชื่อสวรรคชั้นสุดของภพเทวดา เชนพระที่น่ังดุสิตมหา
ปราสาท เพราะฉะนั้นสวรรคชั้นบนเมืองมนุษยน้ี ก็ตองมีเทพยาดา
รักษาประตูทั้ง 4 ทิศ เหมือนกับสวรรคชั้นฟามหาจักรวาฬ ที่มีคัมภีร
กลาววาเบี้ยองบรรพทิศนั้นทาวธตรฐราชเปนผูดูแลรักษา เบื้องปจฉิม
ทิศนั้นทาววิรูปกขราชเปนผูรักษา เบื้องอุดรนั้นทาวไพศพมหาราชเปน
ผูรักษา เบื้องทักษิณทานทาววิรุฬหกราชรักษา ทั้ง 4 ทานเปนเทพดา
จาวพญาแหงยักษมารทั้งปวง” 

เจาหลานผูเยาวกวา ถูกอางคัมภีรนรกสวรรคและเทวดาทั้ง 4 ทิศ 
ก็ยอมแพยกมือไหวเคารพโดยดี ผูคนที่เรเขามาฟงหลานกับลุงเถียงกัน
แตแรกก็พลอยยกมือไหวยักษตามกันไปดวย เพราะหลงเชื่อคําที่    
หมอเถาสอนหลาน 

แตยังมีบุรุษหน่ึงวัยคราวหมอเถา ยืนอมย้ิมสบตาอยูขางๆมิได
จากไปเหมือนคนอ่ืนๆซ้ํายังถือวิสาสะ ถามวา 

“พอลุงถาจะเคยมาวัดพระแกวบอยๆกระมัง” 
หมอเถาตอบตามตรงไมตองคิด “มาหนเดียว หลายสิบป

มาแลว” 
ฉันเปนคนงานกวาดวัดพระแกวน้ีมา ตั้งแตเปนหนุม” แกบอก

เสียงเรียบๆและชี้ไปที่ทานฐานยักษ “ยักษพวกนี้เขาเขียนชื่อไวทุกตน
เปนยักษในเรื่องรามเกียรติ์ทั้งหมดแหละ ประตูทิศเหนือชื่อมังกรกัณฐ 
กับวิรุฬหก ประตูทิศใตชื่ออินทรชิตกับสุริยาภพ ประตูทิศตะวันออกชื่อ
ทศคีรีวันกับทศคีรีธร   ประตูทิศตะวันตกมี 3  ประตู    ชื่อจักรวรรดิ์กับ 



๓๔๑ 

อัศกรรณมาลา ทศกรรณฐ กับสหัสเดชะ มัยราพณกับวิรุญจําบัง 
ดูเหมือนหมอเถาจะไมทันฟงใหจบทุกประตู เพราะรูวาตนพลาด

เสียแตมไปถนัด รีบจูงมือกึ่งลากเจาหลานชายไปเสียใหพนๆ 
แตเจาหลานถวัลยยังหัวเราะอยูหันบอกหมอเถาวา “ถาใครเขา

ชวนลุงไปเที่ยววัดโพธิ์ อยาไปเทียวนะ ลุงหมอ” 
หมอเถาฉงน “ทําไมวะเจาหนู” 
“ระเบียงวัดโพธิ์ พระพุทธรูปเรียงเปนพระอันดับรอบโบสถเปน

รอยๆองค ลุงหมอตองไหวตั้งแตองคแรกพอถึงองคสุดทายก็แขนบวม” 
“เชอะ...ขาไมโงจนแขนบวมหรอกวะ ใชวิธีพนมมือจบขึ้น  

เหนือหัว หมุนตัวกวาดรอบทั้ง 4 ทิศ แบบนักมวยไหวก็ไดวะ” 
หมอเถาหัวเราะแลวก็จูงขอมือหลานชายแหวกผูคนขึ้นสูพระ

อุโบสถ จุดธูปเทียนปกหนาโบสถ แลวคลานเขาไปกราบพระแกวมรกต
ซ่ึงสถิตอยูบนบุษบกทองคําสูงจนตองแหงนหนามอง และเมื่อกลับ
ออกมาหัวใจเตมเปยมไปดวยความปติในกุศลกรรมที่ตนกระทํา สองลุง
หลานชวนกันเลียบระเบียงโบสถชมภาพรามเกียรติ์ตามผนัง จนออก
ประตูหลังเขาเขตพระบรมมหาราชวัง 

หมอเถาและเจาหนุมถวัลยเดินชมความสวยงามอันโอฬาร 
ตั้งแตพระที่ น่ังจักรีมหาปราสาท วกอออมไปชมพระที่ น่ังดุสิตมหา
ปราสาท พระที่น่ังบรมพิมาน และพระที่น่ังศิวาลัยมหาปราสาท ทุกพระ
ที่น่ังหมอเถาจะตองเคารพนบไหวออนนอม แมกระทั่งพลับพลาจตุรมุข 
พระที่น่ังอาภรณภิโมกขปราสาท และแถมบังคับเจาหลานชายใหไหว
ตามดวย 

ขากลับออกมาแหงสุดทายที่ตั้งใจมาก็คือศาลเจาพอหลักเมืองที่
ผูคนเบียดกันสักการะแนนขนัดอยูตลอดเวลา ทั้งอึกกระทึกครึกโครม 



๓๔๒ 

เสียงกลองละครชาตรีแกบนที่แสดงติดตอกันมาเปนแรมเดือนแรมปไม
ขาด หมอเถาเบียดเขาไปจุดธูปเทียน และถวายทองปดตามประเพณี
และกราบขอสิริมงคล และขอพรใหตนเองจงรุงเรืองในวิชาโหราศาสตรที่
ตนรัก และไมอาจอยูนานไดเพราะผูคนทยอยเขาออกสับสนอยู
ตลอดเวลา ทั้งตกเวลาบายโมง เจาหลานถวัลยชวนกินขาวกลางวัน
แถวๆนั้น 

กระทั่งบายแดดออนลง 
หมอเถาและหลานหนุมก็ยังไมหมดรายการทองเที่ยวเพราะ

หมอเถาตองการชมนักพยากรณโคนมะขามหนาศาลแพง หมอเถาเดิน
สํารวจยืนชมไปตั้งแตรายแรกที่พยากรณไพปอกบาง ลายมือบาง 
ดวงดาวบาง ที่มีคนมาขอรับคําพยากรณ ยิ่งดูก็ยิ่งเพลิน มาจนถึง
ตอนกลางเปนที่รมร่ืนเพราะมะขามคูใบดกกวาตอนอื่น หมอเถาหยุด
เหมอมองดูผูคนเดินกันขวักไขว เสียงใครคนหนึ่งรองกลอนลิเกทํานอง
ราชนิเกริงไดยินถนัด 

“มาแลพบประสบภักตร 
เพ่ือนเอยเพ่ือนรักแตกอนเกา 
แสนยินดีปรีดาที่พบหนา...หมอเถา” 
พอลงทายระบุชื่อตนหมอเถาก็เหลียวขวับหาตัวผูรอง เปนนัก

พยากรณปูเสื่ออยูโคนมะขาม และนั่งยิ้มแยมนัยนตาจับจองอยูที่หมอเถา 
“โอ...หมอสุริยันนั่งเอง เออดีใจจริงที่ไดพบ” 
“ไมไดพบกันเสียนาน ตั้งแตคราวกอนที่แวะไปกราบเทาหลวง

ตาชื้นที่วัด ทานกรุณาแนะมาใหบาง แมจะเล็กๆนอยๆก็เปนประโยชน
แกผมเหลือเกิน ทําใหทํานายทายทักไดคลองตัวขึ้นแยะ เด๋ียวนี้มีแขก
ประจํามากพอเลี้ยงตัวได       เลยไมตองเรรอนขึ้นเหนือลงใตเหมือนแต 



๓๔๓ 

กอนๆ คิดถึงหลวงตาทานเหลือเกิน” 
หมอเถาอาปากคาง เพราะพอหมอสุริยันพูดเสียคนเดียวยืดยาว

ตลอดเรื่อง ถาหมอเถาไมโบกมือ หมอสุริยันคงพูดตออีก 
“หลวงตาและครูกอนก็ลงมาดวยกันและตั้งใจจะกลับพรุงน้ีแหละ

และเวลานี้พักอยูกับมหาครื้น” 
หมอสุริยันใจรอนรวบเครื่องทํามาหากินนับแตปายโฆษณาดู

แมนๆและปูมโหรลงใสกระเปาหนัง “ง้ันไปดวยกัน ผมอยากจะไปกราบ
เทาขอบพระคุณพระเจาตาผูมีพระคุณ บางทีอาจไดเพชรรวงของ
โหราศาสตรมาอีก” 

หมอเถาขืนขอมือที่เก็บของหามไว “จะไปก็ได แตผมเดินชมวัด
วาอารามตั้งแตเชาเมื่อยขาเหลือเกินขอพักสักครู เด๋ียวคอยไปดวยกัน” 

หมอสุริยันเปนคนชางเจรจา คุยเลาไปหลายเรื่องหลายราว และ
ก็ตองวนเวียนยกยองชมเชยหลวงตาชื้นวาเปนเอกบุ รุษในทาง
โหราศาสตร  

“หมอเถามีบุญที่ไดเปนศิษยเอกใกลชิดหลวงตา คงไดรับ
ถายทอดของดีไวมากๆถาพอหมอเถามาปูเสื่อโคนมะขามที่พักเดียวตอง
เอาเงินใสปบกลบบาน” 

หมอเถาถูกชมชักกระดากจึงออกตัว “บางทีผมก็นึกทอๆใน
โหราศาสตร ยิ่งเรียนรูมากย่ิงโง ยิ่งใชกฎพยากรณมากครูมากอาจารย
เขายิ่งยุงใหญ เกือบๆจะเลิกหลายหน หนสุดทายพบหลวงตาของ    
หมอเถาเขานี่แหละคอยมีกําลังใจขึ้น” 

หมอเถาออกความเห็นวา “การพยากรณน้ีใชมากครูมากอาจารย
ไมดีแน สูอาจารยเดียวกฎเดียวไมได เพราะไมปนกันเลอะเทอะ” 

“อายจริงนะก็จริงหรอก แตไมรูเหตุผลวามันเพราะเหตุใด” 



๓๔๔ 

หมอเถานึกถึงคําของหลวงตาชื้นอาจารยเคยเลาไว ก็เอามาเลา
ตอเปนอุทธาหรณ 

“หลวงตาเคยเลาใหฟงวา ผูใหญบานที่เมืองกาญจนคนหนึ่งแก
ปลูกบานอยูหางชาวบาน เพราะแกเปนคนเกาแกและมีญาติมากจึงไม
ใครเกรงโจรผูราย ตอนนั้นโจรสุพรรณกําลังชุกชุม คืนหน่ึงก็เขาปลน
บานแกเขาจนได แกอยูบานคนเดียว ลงจากเรียนก็ไมกลาเพราะ    
เสียงปนขางลางดังไมต่ํากวาสิบลํายิงกราดขึ้นมาบนเรือน อีตอน
ตัดสินใจลงจากเรือนก็เพราะพวกโจรมันโยนคบไฟขึ้นมาบนเรือน เปน
ลูกไมโจรที่ไมตองเสียเวลาคนหาเงิน เพราะเจาทรัพยกลัวบานไหมจะ
รวบรวมติดตัวโดดจากเรือนหนี ไดครบทุกบาททุกสตางค ผูใหญบานแก
อารามตกใจรวมเงิน และทองหยองใสยามและควาหอพระทั้งหอใหญบน
ห้ิงบูชาใสยาม โดดหนาตางเรือนหนี ปนโจรรวม 10 ลํา ยิงเขาใสดังจนหู
แทบดับ กระสุนปนสักนัดเดียวก็ไมระคายหนัง เสื้อผาแกขาดกระจุย
เพราะกระสุนเหลือแตตัวเปลาๆกับยามเงินและพระหอใหญ วิ่งแกผา
โทงๆหนีโจรเขาปาเอาตัวรอดไปจนได”  

เจาหลานถวัลยน่ังอาปากฟง อดออกความเห็นไมได “ลุงหมอไม
เห็นเกี่ยวกับโหราศาสตรตรงไหนเลย” 

“เด๋ียวซีวะเจาหนู ขอหยุดหายใจกอน” หมอเถาหันไปคอนเจา
หลานชายที่ขัดคอกลางคัน ชาวบานลือกันทั้งเมืองวาแกหนังดีนัก เวลา
แกมีราชการไปจับผูราย แกตองเอาพระหอใหญน้ันซ่ึงมีอยูรวม 100 องค 
น้ันใสยามสะพายไหลจนเอียงไปดวยทุกครั้งเพราะไมอาจเลือก รูไดวา
องคไหนศักดิ์สิทธิ์ที่ชวยชีวิตแกไว แกก็เลยพกทั้งหอใหญตลอดมา 
หลายป” 

หมอสุริยันเขาใจทันทีเพราะประสบกับตนเองมาในเชิงโหราศาสตร 



๓๔๕ 

 “น่ันนะซี ผมเองเวลานี้ก็ตกที่น่ังผูใหญบานเมืองกาญจนบุรี
เหมือนกัน ทํานายใครเขาใชกฎขอน้ันบางขอน้ีบาง บางทีกฎนั้นถูก บาง
ทีกฎขอน้ีถูก ผลสุดทายก็เลยตองหอบเอาทุกกฎมาใชเวลาทายเขาทุกที 
จะทิ้งก็ไมกลา” 

“ถาใชพระเครื่ององคเดียวไดเม่ือไร เม่ือน้ันเปนนักพยากรณ” 
หมอเถารําพึงบอกหมอสุริยันและตนเองดวย 

เสียงเอะอะเฮฮาดังมาจากตนทางซึ่งเปนทางเดิน ผูคนหลีกหลบ
เปนชอง เปนกลุม ชายวัยกลางคนที่อยูในอาการมึนเมาสุรา โดยเฉพาะ
คนรูปรางสูงใหญที่ดูทางจะเมามากกวาคนอื่นๆเพราะสงเสียงเอะอะ แต
ก็ลวนเปนเรื่องสนุกสนานมากกวาจะกอเหตุวุนวายและพอผานหนาหมอ
เถาชายนั้นเหลียวดูปายหมอสุริยันที่เขียนตัวโตๆวา “ดูแมนๆ” ก็    
สบัดมือจากเพื่อนๆเลี้ยวขวับเขามานั่งแปะลงตรงหนาหมอเถา 

หมอเถาใจหายวูบไมรูวามาดีมาราย แตก็ยังยิ้มสูเอาไวกอนตาม
วิสัยชายชาตรี  

ชายนั้นเอ้ือมมือควาปาย “หมอดูแมนๆ” เอามาถือใหหมอเถาดู
และถามจองหนา 

“แมนแนเรอะ...หมอ ฉันจะดู” 
หมอเถาอึกอักเหลียวมองหนาหมอสุริยันเจาของปาย แตหอม

สุริยันพยักเพยิด “เชิญหมอเถาเถอะ” 
หมอเถารอง “อาว...” 
“ไมตองอาว...เรานี่แหละ” ชายนั้นชี้หนาหมอเถากลิ่นเหลาคลุง 

และควักธนบัตรใบละ 100 บาท ออกมาชูอวด “ถาทายถูกจายหมดรอย ถา
ผิดอดเลย ถาเปนหมอแลวไมดู ก็เอาสระอาใสทายชื่อแลวหลบไปใหพน” 



๓๔๖ 



๓๔๗ 

 หมอเถาถูกสบประมาทซึ่งๆหนา แมคนพูดจะเมามายก็ไมวาย
เลือดขึ้นหนาจนชา ความคิดแตแรกที่จะหลบหลีกเกรงมีเร่ืองก็หมดไป
จากหัวใจ ยอนถามเอาบาง 

“ถาไมอยากเปนหมอสระอา ก็ตองดูกันยังง้ันซีนะ” 
“ใชแลว...” เขาตอบลากเสียหัวรอรวนกวนโมโห เพ่ือนๆสามสี่

คนที่ยืนหอมลอมแทนที่จะหามกลับเฮฮาสนับสนุน และผูคนที่อยูใกลๆ
ไดยินเสียงเอะอะกะเรเขามาลอมฟงเปนกลุมใหญ 

หมอเถาก็ชาติชายที่ติดไปตายเอาดาบหนา เร่ืองจะยอมเสียหนา
เสียศักดิ์ชายนั้นยอมไมไดเสียแลว จึงตัดสินใจพยักหนา 

“เอาบอกวันเดือนปมา เรื่องเงินไมสําคัญ” 
หมอสุริยันจัดแจงจดวันเดือนปและเวลาเกิดตามที่นักเลงสุรา

บอก และเปดปูมโหรคํานวณดวงดาวและวางลัคนาเสร็จ แลววาง
ตรงหนาหมอเถาและตนเองซึ่งใจคอเตนไมเปนส่ําเพราะตื่นเตนก็ชะโงก
อานดวงชวยอีกแรงหนึ่ง 

“หลวงตาสอนใหดูอะไรกอน” หมอสุริยันกระซิบ 
หมอเถาก็กระซิบตอบ “หลวงตาสอนใหดูตนุลัคนวาเขาเปน

อยางไร” 
หมอสุริยันเปนคนพูดพันๆปากงายๆและพยายามอวดรู “จันทร

ธาตุดินเปนตนุลัคน ไปอยูราศีมีนธาตุนํ้า ลัคนาเองก็อยูราศีกรกฎธาตุ
นํ้า ดินอยูกลางน้ํา ตัวเองก็อยูกลางน้ํา เอ...มันแปลกจริงๆ” 

หมอเถากําลังโกรธปนกลัว ความคิดระส่ําระสาย เพราะไมเคย
ตกอยูในภาวะเชนนี้ จึงเผลอตัวคิดดังๆออกมาไมทันยั้ง 

“ง้ันก็เปนชาวเกาะแน” 
เจาของดวงชะตาทวนคําเสียงดังลั่นบอกเพื่อน 



๓๔๘ 

“เฮย...เขาวาอ๊ัวเปน ชาวเกาะวะ” 
เสียงฮาครืนจากเพื่อนๆของชายนั้น คนหนึ่งในจํานวนนั้นดัด

เสียงแหลมถามกวนโทโส 
“คุณพ่ี เขาเกิดที่อีสานแลวมาอยูกรุงเทพฯมีเกาะที่ไหน มิทราบ” 
คนนอกที่ลอมวงอยูพลอยหัวเราะคิ๊กคักสนุกสนานไปดวย หมอ

เถาอายจนเหงื่อแตกตัวเบาหวิวแทบจะเปนลม นึกเสียใจตัวเองวาไม
ควรเลย นึกถึงครูบาอาจารยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเพิ่งกราบขอพรมา  
เม่ือครู 

 

บัดดลนั้นเอง ทามกลางเสียงหัวเราะเฮฮาจนฟงไมสรรพ เสียง
แผวๆเหมือนใครบอกอยูขางหูวา 

“เถาเอย ดูเสารปตนิรวมอาทิตยกดุมภะ พฤหัสศุภะก็เล็งจันทร” 
หมอเถาขนลุกซู หันไปยกมือไหวทางศาลเจาพอหลักเมือง 

ปญญาสวางแวบเหมือนไดไฟสองทาง 
“ใชแลว...อาทิตยเจาเรือนกดุมภะเปนคูธาตุกับเสารในเรือน

ปตนิ การเงินของตนเปนหลักฐานเพราะเมีย ซ่ึงมีฐานะมั่นคง จันทรตนุ
ลัคนไปอยูภพศุภะอันเปนที่พ่ึง และพฤหัสที่พ่ึงมาก็มาเปนปตนิ ใชแลว
ชาวเกาะแนๆ” 

 

หมอเถาแหงนหนามองไปรอบวงอยางอาจหาญตอเสียงหัวเราะ
เยาะและประกาศกองวา 

“ชาวเกาะแน เกาะเมียกิน” 
เทานั้นเอง เสียงหัวเราะรอบๆวงลอมกลายเปนเสียงฮาครืน

พรอมกัน เจาของดวงชะตาโกรธจนตาแดง ฮึดฮัดลุกขึ้นชี้หนา “ไอ
หมอ...แกวาขาเปนผูชายแมงดา” 



๓๔๙ 

เพ่ือนๆที่มาเขารั้งแขนกันไว เพราะกลัวมีเร่ืองถึงขั้นทําราย
รางกาย หมอเถาก็ลุกขึ้นยืนเชนกันทั้งยืดอกทาอยางผาเผย 

“แกสาบาลตอหนาเจาพอหลักเมืองและพระแกวมรกตซีวา ขา
ทายผิด ขาจะยอมใหแกเตะกินเปลา” 

“ขาไมสาบาล ใครจะทําไมวะ” เพ่ือนๆเกรงจะขายหนายิ่งขึ้น
และย่ิงด้ินรนก็เลยชวยกันฉุดลากออกไปใหพนๆไปเสีย แมจะหาง
ออกไปก็ยังไดยินเสียงตะโกนปฏิเสธโวยๆตลอดทาง 

 

หมอเถาทรุดตัวลงนั่ง เหน่ือยเหมือนคนวิ่งมาสัก 20 เสน รําลึก
ถึงพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชวยแกหนาไวได ก็คุกเขาหันหนาไปทางศาล
เจาพอหลักเมือง กมลงกราบพอครบสามคาบจะเงยหนาก็เห็นชาย
ผาเหลืองบังอยูตรงหนา เม่ือเงยขึ้นอีกก็เห็นวาเปนจีวรพระภิกษุพอเห็น
หนาถนัด 

หมอเถาตะครุบขอเทาไวดีใจ “หลวงตาขอรับ” 
หลวงตาชื้นหัวเราะวา “เออ...ขาเองหมอเถา เห็นหายมาตั้งแต

เชาจนบายไมกลับ จึงออกมาตาม ขามายืนอยูขางหลังตั้งแตเร่ิมทายเขา
แลว” 

“ถาเชนนั้นเสียงกระซิบน่ัน เปนของหลวงตานั่นเอง” 
หลวงตายิ้มๆไมตอบ เพราะหันไปรับไหวหมอสุริยันเสีย และ

ออกปากชวนกลับวัด หมอสุริยันถือโอกาสเก็บขาวของหอบกระเปาตาม
หลวงตาไปดวยอีกคนหนึ่ง 

พอเร่ิมออกเดินตามหลังหลวงตา เจาหลานชายนายถวัลยก็แอบ
เขามาใกลหมอเถาสงใบละรอยที่นายชาวเกาะชูอวดทีแรกใหและอธิบาย
หัวเราะๆ 



๓๕๐ 

“ลุงหมอทายถูกใจดําเลยโกรธ กําลังปล้ําหามกัน ผมก็เลย
กระตุกจากมือเอามาเพราะเปนคาดูของลุงหมอ” 



๓๕๑ 

 
 
 
 
 
 

 
“บุตรสุดที่รัก” 

ตั้งแตกลับจากกรุงเทพฯ  
หลวงตาชื้นไมมีเวลาวางอยูกุฏิเลย เพราะของไปคุมพระมุง

กระเบื้องหลังคาโบสถใหแลวเสร็จกอนที่จะถึงฤดูฝน 
ทั้งหมอเถา และครูกอน ก็เลยพลอยติดตามอาจารยไปเปน

กรรมกรลงแขก ชวยเขาสารพัด นับแตชวยชักรอกสงกระเบื้องขึ้น
หลังคาตลอดทั้งวัน เปนการทําบุญดวยแรงกายเอากุศล  

จนเลยขางแรมปลายเดือนไปหลายวันจึงแลวเสร็จ วันนี้จึงเปน
วันวางธุระ ทั้งศิษยและอาจารยจึงมีโอกาสประชุมกันอยูบนกุฏิเหมือน
อยางเชนวันกอน ๆ  

หมอเถาและครูกอน น่ังพับเพียงเรียบรอย แตหลวงตาชื้นเอา
เปรียบลูกศิษยลงนอนคว่ําเหยียดยาว ใหเณรช้ัวเหยียบ ไลไปตั้งแต  
บั้นเอวลงไปจนทองขา ทั้งขึ้นทั้งลงหลายตลบ  



๓๕๒ 

หลวงตาชื้นเอียงหนามาถามหมอเถาแพทยประจําตัว “ มียาอะไร
ดีแกเม่ือยม่ังละหมอเถา เสนสายมันยืดไปหมด ตั้งแตไปแกรวคุมงาน
รวมเดือน ” 

หมอเถาพนมมือตอบแสดงภูมิหมอทันที "ตองรักษาทั้งภายนอก
ภายในคะรับ คือวาภายในนั้นตองใชยาถายกษัยเสน สวนภายนอกตอง
เอาไพล 1 การบูร 1 ตําใหแหลกแชลงในน้ํามันเบ็นซินสัก 3 วัน พอออก
สีเหลืองแก ๆ ชะโลมนวดตลอดเสน ถูทา ถูทา หายแนคะรับ" 

"หมอเถามันสมเปนหมอ คลองปาก คลองใจในตํารายาสารพัด" 
หลวงตาชื้นชมดวยใจจริง “ วาง ๆ ชวยจัดแจงใหทีเถอะ" 
ครูกอนแอบกระเถิบเขามาใกลเจาตํารา “ เอาคายาที่ฉันเถอะ

หมอเถา และฝากทําเพิ่มเผื่อดวย ฉันใหแมบานเหยียบมา 3 ม้ือแลว  
ไมบรรเทาเลย" 

"เฮย อยางครูกอนกินเหลาไดนาจะเอาอีกตําราหนึ่ง เจาของ
ตําราทานวาหายเมื่อยหายขบแลวยังหนุมแนนขึ้นม้ือละ 10 ปเทียว" 

ครูกอนตาลุกวาว“ ก็ดีซี เสียเทาไหรไมวาเลย จะไดเตะปบ    
เลนม่ัง” 

หมอเขาก็สาธยายตัวยาใหฟงไมปดบัง “เลือดคางคาวแมไกสด ๆ
เชือดใสเหลาขาว พอเปนสีนํ้าผึ้งแกๆ ด่ืมรวดเดียวใหหมดม้ือละแกว 
ฟตปงเลยวะครูเอย" 

ครูกอนเคยเปนนักเลงสุราบาลมากอนหลับตามองเห็นภาพ
ถึงกับเลียริมฝปาก และเกิดความคิดตอไปอีก 

"เน้ือคางคาวนั่นก็เลยผัดเผ็ด ใสเครื่องเทศจัด ๆ เปนกับแกลม
ไปดวย วะ เขาทาแฮะหมอเถา ” 

"เออ... พอด่ืมเสร็จ กินเสร็จ ก็จูงมือกันลงนรกไปเลย" หลวงตาชื้น 



๓๕๓ 

แชงสง “คนใกลพระใกลเจาคิดใจบาปหยาบชาเหมือนยักษ   กินเลือด
กินเนื้อเขาสดๆ” 

ยักษเถาและยักษกอน ทําหนามอยเพราะพูดไปกําลังอยากไม
ทันคิด และไมทันจะแกตัวก็ไดยินเสียงใครเคาะประตูชานกุฏิ แสดงวา  
มีแขกมาหาหลวงตาแน หมอเถาจึงถือโอกาสเลี่ยงไปเปดประตู 

ผูเปนแขกเปนชายวัยกลางคนจูงเด็กชายขางละ 2 คนวัย10 
กวาขวบกาวลวงประตูเขามาและถาม 

“ หลวงตาชื้น องคที่นอนอยูน่ันใชไหมพอลุง" 
หลวงตาชื้นเห็นแขกก็บอกใหเณรชั้วลงจากเหยียบ ลุกขึ้นครอง

จีวรเครา ๆ ตามมารยาทสงฆ 
ชายผูน้ันจูงมือเด็กขางละคนตรงเขามาหา กมลงกราบนอบนอม

เด็กนอยทั้งสองคนก็พลอยปฏิบัติตามไปดวย ดูนารัก 
หมอเถาเดินตามหลังมา ลงนั่งใกลๆ พินิจดูแขกที่มาหาหลวงตา

นึกเดา ๆ ในใจจากภูมิฐาน คงจะมีฐานะยากจนและดูสีหนาหมนหมอง
เพราะความทุกขที่ไดรับ 

แขกที่มาหาพนมมือบอก “ ผมรับจางเขาเปนลูกเรือตังเกจับ
ปลาอยูปากน้ําปราณขอรับ แมของเด็กมาเสียชีวิตเม่ือเดือนที่แลว ผมก็
เลยขึ้นจากเรือมาเลี้ยงลูก ญาติทีไหนก็ไมมี เพราะผมเปนคนเมืองอ่ืน 
การงานก็ไมมีลําบากเหลือทน ที่ตองเลี้ยงปากเลี้ยงทองตัวเองและลูกๆ  
3  ชีวิต” 

หลวงตาชื้นน่ังน่ิงฟง ไดแตพยักหนาดวยความเห็นใจยังงง ๆไม
รูเขาจะมาไดไหน  

ชายผูยากไรยกมือที่พนมสูงจนจรดหนาผากเอยชัดถอยชัดคํา 
"ผมพาลูกมาขอทานหลวงตา" 



๓๕๔ 

 
หลวงตาชื้นรองอาว เต็มเสียง“ เอาฉันเขาแลว พอทูนหัว ฉันเอง

เปนพระมีอาชีพบิณฑบาตรชาวบานเขากินเหมือนกัน ถาจะเอาแค   
ขาวปลาอาหารแกหิว อาหารเหลือฉันเพลมีทุกม้ือ” 

หมอเถาและครูกอนหัวเราะคิ๊ก นึกในใจวา วันนี้หลวงตาเจอคน
ดีเขาแลว 

"มิไดขอรับ - เปลามิได" เขารีบปฏิเสธพัลวัน เพราะเห็นหลวงตา
เขาใจผิด “ผมจะพาลูก ๆ สองคนมาใหหลวงตาสงเคราะหนึกวาเอาบุญ
เถอะ ขอรับ" 

"เอา หนักเขาไปอีก” หลวงตาชื้นชักฉุนหมดความเกรงใจ“ ฉัน
ไมไดตั้งโรงเลี้ยงเด็กจะ จะไดรับลูกของพอมาเลี้ยงเอาบุญ 

ครูกอนสะกิดหมอเถาเอียงหนามากระซิบขางหู 
“หมอเถาไมรับเอาไรอีกเรอะ สงไปใหมหาครื้นที่กรุงเทพฯก็ได" 
"ชะ... ชางยุดีนัก" หมอเถาเอานิ้วจ้ิมหนาครูกอนออกไปหาง ๆ  

"ลําพังเลี้ยงเจาถวัลยคนเดียว มหาครื้นยังสั่งเก็บปจจัยที่สวดมนตได   
ใสกระปุกไวคอยจายอยูแลว ถาสงนายถวัลย 2 ถวัลย 3 ไปใหอีก มหา
ครื้นตองสึกออกไปรับจางหาเงินมาเลี้ยงลูกศิษยแน" 

ชายผูน้ันหนาแดง จะเพราะผิดหวังหรืออับอายก็ไมรู กลับอุทาน 
“โธ... ขอรับหลวงตา" 
"อยาโธ..เวย” หลวงตาชื้นชักขึ้นเสียงดังไมพอใจ“ อยู ๆ จะมา

ยัดเยียดเด็กใหพระเลี้ยง เปนหวงผูกคอ นะมันเรื่องอะไรกัน" 
“ปลาว...ขอรับ" 
“อาว” 



๓๕๕ 

"ผมพาลูกสองคนมาขอทานสติปญญาของหลวงตา ชวย
สงเคราะหดูดวงชะตาใหขอรับ" 

หลวงตาชื้นและหมอเถา ครูกอน ถอนหายใจดัง ๆ 3 เฮอพรอม
กัน ดวยโลงอก  

หลวงตาชื้นสายหนาออนใจ “ เออแนะจะบอกธุระเสียตรงๆก็รู
เรื่องกัน พูดออมไป 7 คุงนํ้า เกือบทําใหเสียคน พับผาเถอะ" 

หมอเถาคันปากอดสอดไมได "เม่ือตอนรักใครจะไดเสียแมเจา
หนูนะ พูดออมคอมอยางนี้หรือเปลานะ" 

ชายผูน้ันตอบดวยสีหนาและน้ําเสียทื่อ ๆ วา 
“ไมไดพูดกันเลยสักคํา ผมใชวิธีล็อคคอแลวขัดขาใหลม มันเลย

ตกลงกันโดยอัตโนมัติ" 
หมอเถาและครกอนปลอยกากไมยั้ง สวนหลวงตาชื้นก็พลอยหัวรอ

จนชานหมากรวงจากปาก แมชายเจาของเรื่องเองก็หัวเราะหึๆกะเขาไปดวย 
บรรยากาศที่ตึงเครียดอยูเม่ือครูก็คลีคลายแจมใส เพราะความ

เขาใจเรื่องกันแลว หลวงตาชื้นเอนหลังพิงฝาเฟยม พยักหนาเรียกหมอเถา
และครูกอนใหเขามาและหยิบกระดานโหรสงใหผูกดวงเล็กทั้งสองพี่นอง 

หมอเถาและครูกอนชวยกันพลิกปูมโหรวางตําแหนงดาว ตาม
วันเดือนปที่พอเด็กเปนคนบอก ทําเปนดวงคูกันลงบนกระดาน หลวงตา
ชื้นยังไมหายเมื่อย คงนั่งพิงพยักหนาอนุญาตใหศิษยทั้งสองแสดงภูมิ 

พอเด็กซึ่งมีสีหนาซื่อ ๆ ปนเซอ อธิบายเสียงเรียบ ๆ 
"3 ชีวิตกอดคอกันอยูอยางนี้คงอดตายแน ลูกคนหนึ่งจะตอง

จากพอไปอยูกับคนอ่ืนเขา ผมจึงตองการดูดวงชะตาของลูกวาคนไหน
จะมีดวงอุปการะไปอยูกับคนอ่ืนเขาแลวจะไดดี เพราะถาสงไปผิดคนก็
จะเปนการทํารายลูกใหลําบาก” 



๓๕๖ 



๓๕๗ 



๓๕๘ 

 หมอเถาและครูกอนชําเลืองดูเด็ก เห็นแววตาที่ไรเดียงสาทั้ง
สองคนสลด บอกถึงความรูสึกอาลัยอาวรณที่จะตองจากพอ จึงกมหนา
ลงพิจารณาดวงดาวอยูครูหน่ึง ครูกอนมีนิสัยชอบสะกิด จึงสะกิดเอวจน
หมอเถาตัวคด 

“ไง...จะเอาซายหรือขวา” 
โดยปกติหมอเถาเปนทื่อ แตวันน้ีอารมณไวเปนพิเศษ ยอนตอบ 

ทันควัน 
"ถามยังกะนักการเมืองเชียวนะ ถาวาถามดวงเด็ก ก็ขอดูใหถี่

ถวนเสียกอน แตถาถามเรื่องอ่ืน ขอตอบวาเอาขวาแน เพราะเกิดจาก
ทองพอทองแม สวนอีซายนั้นใชแตเช็ดกน" 

หลวงตาชื้นถูกใจ “ เออ วันนี้คงขางขึ้นแก ๆ หมอเถาจึงฉลาด 
ตอบสมใจนัก" 

ครูกอนเสียทาเพื่อน ก็เลยไมตอแยอีก กมหนาอานดวงตอ 
"ดวงที่ขางซายนี่ ตนุลัคนตัววาสนาเปนศุกร ไดคูมิตรอังคารซึ่ง

เปนนิจรวมในภพกัมมะเรือนจันทร ศุกรไมมีตําแหนงเดน แตดวง    
นองขางขวา ตนุลัคนคือพฤหัส เปนมหาอุจจในภพมรณะเห็นทาจะดีกวา
แน เพราะความหมายของดาวเรือนนี้มันหมายถึงวา จากไปแลวจะได
เปนใหญแน" 

หมอเถามัวแตงุมงามนับน้ิวทางทักษาอยูจึงไมทันครูกอนเชนเคย 
"แตคนพี่น้ัน ศุกรตุนลัคนเปนศรีไปรวมคูมิตรอังคารซึ่งเปน

มนตรี มันดีนา ถึงอังคารจะเปนนิจก็เถอะ เด็กคนนี้ไปอยูกับผูอ่ืนจะไดที่
พ่ึงอุปการะ ไมมีใครรังเกียจ สวนดวงนองน้ันจริงอยูวาจะมีวาสนาดี
เพราะตนุลัคนเปนอุจจ แตเปนอุจจในเรือนมรณะเมื่อดาวสองจังหวะ
ตามที่หลวงตาสอน ดาวเจาเรือนมรณะมาสถิตอยูภพกัมมะ อานไดวา



๓๕๙ 

ตนุลัคนอุจจ -  มรณะ - กัมมะ มันหมายถึงตัวเองยิ่งใหญแลวไมเอา
ธุระการงาน แลวมันจะอาศัยคนอื่นเขาอยูไดยังไงนะครูกอน” 

ครูกอนถูกขัดคอ ชักอึกอักคิดหาเหตุผลตอบโต หลวงตาชื้น
ชะเงอมองลอดชองแขนดูดวงบนกระดาน และปรารภเปรย ๆ 

"เจาสองคนนี้ ปลอยใหดูดวงทีไร อายคนหนึ่งขึ้นเหนือ อายคน
หน่ึงลงใต ไมเคยดูเหมือนกันสักที น่ีถาครูสมศักดิ์อยูก็คงแยกไป
ตะวันออกเฉียงเหนืออีกสายหนึ่งเปนแน เออนะ ลูกศิษยอาจารย
เดียวกันแท ๆ” 

ทั้งหมอเถาและครูกอนไดชองหลีกทางใหหลวงตาชื้นเขาหนา
กระดานเอง หมอเถานั้นหันไปบริการทางที่ถนัดคือรินน้ําชาใสถวย
ประเคนอยางเคย 

หลวงตาชื้นรับประเคนน้ําชาดื่มพลางตรวจดูดวงเล็กทั้งสองและ
เงยหนาดูหนาเด็กดวยความพินิจพิเคราะหเปรียบเทียบดวงดาวที่เห็น
อยู เม่ือแนใจก็หันมาสอนศิษย 

"การพยากรณดวงชะตา มันตองรูจุดประสงคของเจาของชะตา
เขา มิใชวาพอจับดวงขึ้นมาก็ทายตั้งแต ก. ไกเพอไปจนถึง ฮ. นกฮูก
เหน่ือยเปลา เรื่องเด็ก 2 คนนี้พอเขาตองการรูเพียงวา คนไหนเหมาะสม
ที่จะไปฝากฝงอยกับผูอ่ืนเขา มันตองจับประเด็นใหถูกเรื่อง หมอเถานะ
มันดูเขาเคาดี เด็กที่จะไปอาศัยเขา มันตองมีอัธยาศัยดี ออนนอม    
ขยันขันแข็งใชคลอง เขาถึงจะรักและเมตตา” 

หลวงตาพูดยืดยาวจนตองหยุดพักจุดบุหร่ีสูบอยูครูใหญ จึงพูด
ตอ 

“ ที่สําคัญก็ตองดูอุปนิสัยใจคอของเด็กจากตนุเศษเสียกอน เจา
คนพี่ ตนุเศษคือศุกรในเรือนจันทร มันออนหวาน มีอารมณแชมชื่น    



๓๖๐ 

หัวออน วางาย และศุกรตนุเศษเปนศรี มันรักดีใฝดี แมรวมอังคารก็   
ไมแรงเพราะเปนนิจไปเสียแลว ศุกรเปนทั้งตนุลัคนและตนุเศษ เปนคน
เปดเผย สุจริต เม่ือตนุเศษมาอยูในภพกัมมะ มันรักเอาใจใสการงานดี 
สวนเจานองชายน้ัน ตนุเศษคืออังคารในเรือนอาทิตย ใจมันกลาหาญ
รอนแรง อยูขางจะไมเรียบรอย ยิ่งติดเรือนอาทิตย ถาจะด้ือมันถือทิษฐิ 
ร้ันเอาการ ยิ่งรวมมฤตยูมันดึงดันหัวชนฝาทีเดียว มิหนําซ้ําราหูตัว
อารมณครองราศีเมษเรือนอังคาร ทําใหอังคารตัวน้ีวูวามขาดความ
ยับยั้ง แตถายามดีมันก็ขยันหม่ันเพียรอาสาการงานดีเพราะตนุเศษเปน
อุตสาหะ  คนที่ตนุลัคนเปนอุจจน้ันไมใครยอมลงใครงาย ๆหรอก” 

ครูกอนมองตามดาวที่หลวงตาชื้นอานไปทุกภพ จนจบกระแส
ความ “ถาหลวงตาดูแบบน้ีผมก็เห็นชัดวา เจาคนพี่ควรจากพอไปอยูกับ
ผูอ่ืน เพราะจะทําใหเขาเมตตาได สวนคนนองเห็นทีจะเกิดภัยแกตน
มากกวา” 

หมอเถาหนาบานที่หลวงตาชม และทายสนับสนุนมาขาง
ความเห็นของตัว “ผมก็เห็นอยางหลวงตาวา แตมันพูดไมถูก”  

หลวงตาชื้นชี้ดาวบนกระดานย้ําใหศิษยฟงอีกวา  “ดาวอ่ืนใน
ภพทั้งหลาย ยังมีความหมายแกชีวิตอนาคตของเขาที่จะเปนอีกมาก 
เพราะคนเรามันไมตองอาศัยใครเขากินไปตลอดชีวิตหรอก วาสนามัน
ตองด้ินรนไปเปนตัวของมันเองจนได ขั้นนี้แกปญหาเฉพาะหนาใหลุลวง
ไปกอน” 

ผูพอมีสีหนาหมนหมองยิ่งไปกวาเดิม พนมมือถามเสียงเครือ 
"คนพี่ ควรจะไปอยูกับผูอ่ืนเขาเชนนั้นหรือขอรับ" 
"หลวงตาชื้นนัยนตายังจับอยูกับดวงบนกระดาน ก็ตอบไปโดย

ไมทันคิดอยางอ่ืน 



๓๖๑ 

"เจาคนพี่ น่ันแหละเหมาะแลว" 
เจาเด็กคนพีที่น่ังเบียดพอคอยตั้งใจฟงอยูเหมือนฟงคําตัดสิน

ประหารชีวิต สะอ้ืนฮัก ๆ และปลอยโฮออกมาดวยความเสียใจ ทําใหทั้ง
อาจารยและศิษยผูพยากรณทั้งสามคนหัวใจระสํ่าระสายเพราะเวทนา  
เจาเด็กนอยไมรองไหเปลา ยังสั่งเสียพอดวยน้ําเสียงสะอ้ืน 

“พอขายผมไดเงินมาแลว พอตองใหนองเขาโรงเรียนนะ แลว
ทําบุญใหแมดวย" 

หลวงตาชื้นฟงผิดหู จึงจองหนาเขาคนพอถามตรง ไมเกรงใจ 
“น่ีเราจะขายลูก เรอะ" 
"ก็ไมเชิงขอรับ” เขาตอบเลี่ยง ๆ และหลบตาหลวงตา " คนจีน

ในตลาดเขาไมมีบุตร เขาขอไปเลี้ยง จะใหคาเลี้ยงดูแปดพันบาท  ยามนี้
เงินแคน้ีก็มากโขขอรับ ผมตั้งใจวาจะเอาเงินกอนน้ีเปนทุนทํามาหาเลี้ยง
ดูเจาคนนองตอไป” 

หลวงตาชื้นหมดความสํารวมที่จะทนฟงขวางชอลกลงบน
กระดานดังโปก 

“นรก เอานรกมาใหพระแท ๆ มันเอาลูกมาใหพระดูดวงคัดขาย
เหมือนวัว เหมือนควาย คนสิ้นคิด” 

ทั้งหมอเถาและครูกอน ทั้งตกใจและคิดไมถึง ไดแตน่ิงอ้ึงมอง
หนาเด็กคนพี่รองไหหัวใจแปวสงสาร สวนพอเด็กถูกหลวงตากราดใส
หนา ทําทาทางกระสับกระสายทําทีเหมือนจะลากลับ หนีหนาไปเสีย  
ใหพน 

หลวงตาชื้นเหมือนจะไดสติ ยกมือลูบหัวเจาหนูนอยที่จะตอง
จากพอ 

"ขาเคยใชวิชาโหราศาสตรเปนกุศลปลดเปลื้องใหคนเขาสิ้นทุกข 



๓๖๒ 

แตในครั้งนี้ขาเอาวิชาโหราศาสตรมาทําบาป สรางกรรมสรางทุกขใหแกเจา 
เอาเถอะ เขาบวชมาแตหนุมจนนับพรรษาไมถวน ขาจะตรวจ นํ้าอุทิศ
อานิสงสใหเจาทั้งหมด จะเปนกุศลสงเขาไดดิบไดดีไปเบื้องหนา" 

ดวยทีทาหลวงตาลูบหัวเด็ก กระงกกระเงิ่นตามความรูสึกของ
คนแกที่กําลังเสียใจ ทั้งหมอเถาและครูกอนตองเบือนหนา ตื้นตันหัวใจ
จนแทบจะพลอยเสียนํ้าตาตามเด็กไปดวย 

หลวงตาชื้นกมหนาลบดวงเด็กบนกระดานออก พยายามสะกด
กลั้นความรูสึกสะเทือนใจที่มีอยูเต็มอก ความรูสึกก็ยอนไปถึงเม่ือวัยเด็ก
ที่อาศัยผูอ่ืนอยู ความทรงจําเกาเรื่องหน่ึงหวลกลับมาสูความคิด 

"กอนจะกลับน่ี อยากจะเลาอะไรใหฟงไวสักเรื่องหน่ึง เปนเรื่อง
พอและลูกที่เกิดขึ้นจริง ๆ เม่ือสมัยอาตมายังเปนเด็ก ไมไดสรรคแตงมา
พูดเทศนา ฟงแลวจะไมยึดถือเอาทิ้งไวชานกฏิน้ีก็ได 

เม่ือเห็นพอเด็กนิ่งเหมือนยอมรับฟงโดยดุษณี หลวงตาก็เร่ิม
เรื่องขึ้น 

“ เม่ืออาตมายังเด็ก อายุคราว ๆ เจาสองคนนี่แหละ โยมปาแชม
แกเปนสาวแก ขออาตมาซึ่งเปนหลานมาเลี้ยง แกจับอาตมาบวชเณรที่
วัดตีนเลน เด๋ียวนี้เขาเรียกวัดบพิตรภิมุข สวนตัวแกเองอยูบานถัดวัด
เขาไป เปนสะพานยาวตามที่ชายเลนลงริมแมนํ้า อาชีพแกทําขนมฝรั่ง
ขายสงเจาจํานําอยูสะพานหัน ซ่ึงสงกันเปนประจําทุกวัน การสงขนมเจา
จํานําของแกแปลกประหลาดไมเหมือนใคร คือใชสุนัขเปนผูสงและรับ
เงินคาขนมกลับมาเสร็จ เจาสุนัขตัวน้ีรูปรางพิกล เปนสุนัขตัวผูสีขาว
ปลอด แตตอนศีรษะเหมือนใครเอาถุงผาดํามาคลุมไว แกเลยตั้งชื่อตาม
ลักษณะของมันวา “อายโมง” วิธีสงขนมฝรั่งของแกคือ พอทําเสร็จก็เรียง
บรรจุลงในตะกราหวายสําหรับถือไปจายกับขาว เอาผาปดกันฝุนไว 
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เขียนจดหมายบอกราคาเงินใสไปดวย สงใหอายโมงคาบไปสงเจาจํานํา
ที่เชิงสะพานหัน เม่ือเจาจํานํารับขนมฝรั่งครบก็เอาสตางคใสตะกราสง
ใหอายโมงคาบกลับมา ปฏิบัติเชนนี้มาทุกวัน ที่มันฉลาดรอบรูทําไดดี
เพราะ ตอนมันเล็กๆ มันติดสอยหอยตามโยมปาไปสงขนมฝรั่งเจาจํานํา
คนนี้เปนประจํารวมปจนมันโตเปนหนุมจําไดแมน ระยะทางจากบาน
ปลายสะพานยาวมารานเจาจํานําที่สะพานหันนั้นมันไกลพอดู จากบาน
ตองผานวันและเลี้ยวออมโบสถมาหลังโรงเรียนบพิตรภิมุข และเลียบ
ตึกแถวริมคลองโองอางมาจนถึงสะพานหัน  ชาวบานสองขางทาง      
ทุกบานรู จักอายโมงดี เวลามันคาบตะกราขนมฝรั่งมาพอหยุดพัก    
หนาบานใครเขา เขาก็แกลงลอมันวาขอขนมฝรั่งกินมันทําตาเขียวโกรธ
รีบคาบตะกราหนีไปหนาบานอ่ืนทันที   ถาเปนเด็กๆทําวอแวมาควา   
ขนมฝรั่งมันฮือฮาจะกัดเอาจริงๆ สวนตัวมันเองสัตยซ่ือถือขันติไมเคย
แตะตองขนมฝรั่งในตะกราเลย และเวลาขากลับไดสตางคมามันจะ     
วิ่งแนวไมยอมหยุดที่ไหนกลับถึงบานทันที มันสงมาแรมป" 

“อยูมาวันหน่ึงเกิดเหตุประหลาดขึ้น เจาจํานํา รับขนมเขียน
หนังสือตอวา วาขนมขาดจํานวนไป 2 อัน คุณโยมปาแชมไมสงสัยอะไร
คิดวาตัวเองอาจเผลอเรอนับผิดมากกวา จึงพยายามนับอยางถี่ถวน   
จนครบแลวสงไปก็ถูกตอวา ๆ ยังขาดเชนเดิม โยมปาคิดอะไรไมถูก   
หาเหตุผลไมได จะวาหายระหวางทาง ก็ไมนาจะเปนไดเพราะอายโมง
มันรักษาหนาที่เครงครัดมาตลอดเวลารวมป ไมเคยบกพรอง เพ่ือตัด
ปญหาแกก็นับเกินไป 2 อันเผื่อหายไว ครั้งน้ีไมมีการตอวาการขาดอีก 

จนสองสามวันตอมา ความสงสัยของโยมปาไมมีสิ้นสุด ความ
อยากรูสาเหตุ วันหนึ่งแกนับขนมมอบอายโมงไปแลว แกก็แอบสะกด
รอยตามหลังอายโมงไปดวย อายโมงออกจากบานก็ตรงแหนวไมแวะที่
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ไหน ผานถนนในวัดตรงไปสูโบสถ แตตอนจะเลี้ยวหลังโบสถผานลาน
ทรายไปทางริมคลองโยมปากลับเห็นอายโมงเลี้ยวขางกําแพงโบสถเขา
ไปหลังเจดียซ่ึงเปนที่ลับตา สักพักอายโมงก็กลับออกมาและมุงหนาไป
ตามเสนทางสงขนมตามเคย 

“โยมปาแอบเขาไปดู ปรากฏวาหมาแม    ลูกออน ออกลูกโทน
สีสรรคเหมือนอายโมงไมมีผิด ไมมีใครบอกก็ตองรูวาเปนลูกอายโมงชัด 
เและมีขนมฝรั่งที่แกทําวางไวสองกอน” 

“นับแตวันนั้นมา โยมปาก็ตองนับขนมฝร่ังใหเกินไว 2 อัน เพ่ือ 
ใหอายโมงไดทําหนาที่พอที่ตองเลี้ยงดูลูกเมียหมาๆ ของมัน จนกระทั่งลูก
หมาไดอายุหยานมแลว โยมปาจึงติดตามไปเอาสายเลือดของเจาโมงมา
เลี้ยงเปนสมาชิกครอบครัวเพ่ิมขึ้น เร่ืองนี้ชาวบานแถบนั้นเขารูเรื่องโจทก
ขานกันอยูหลายป คนเกาแกแถวน้ันเด๋ียวนี้ก็ยังคงพูดถึงอยูเสมอ" 

เม่ือหลวงตาชื้นเลาจบเงียบลง ทั้งหมอเถา ครูกอน พอเด็กไมมี
ใครออกความเห็นอะไร ตางคนตางนั่งคิดในใจดวยความรูสึกที่ไมมีใครรู
ได แมแตความรูสึกของผูเลาเอง ไมมีเสียงพูดคุย มีแตเสียงเจาเด็กคนพี่
ที่ถูกตัดสินใหจากพอยังคงสะอื้นรองไหเบา ๆ และพาเจาคนนองที่รูเร่ือง
บางไมรูบางพลอยรองไหตามพี่ไปดวย 

จนครูใหญพอเด็กกระเถิบเขามาพนมมือบอกลา และกมลง
กราบ เจาลูกนอยทั้งสองคนก็กราบตาม เม่ือเงยหนาขึ้น พ้ืนกระดาน
ตรงหนาเปอนหยดรอยน้ําตาเปนสามดวงทั้งของพอและลูก ๆ กอนจะ
ถอยจากไปพอเด็กพนมมือพูดเสียงเครือ นํ้าตาอาบแกม 

“ผมตัดสินใจไมขายลูกแลวขอรับ อายอายโมงมัน" 
หลวงตาชื้นยิ้มปติ ทั้ง ๆ ที่นัยนตาพราเพราะมานน้ําตาคนแก

เออเต็มเบา ทานถึงเจาเด็ก 2 คนเขามากอดเอาจีวรเช็ดน้ําตาให และ
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แอบลวงเกินในยามแบงยัดใสกระเปาเสื้อเจาเด็กนอยทั้งคู เปนการ
ปลอบขวัญกอนจะจากกัน 
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“ชีวิตโหรเกาที่ผมรูจัก” 
ชีวิตโหราศาสตรของผมเริ่มตนมาแตเด็กวัย ๑๐ ขวบเศษ ผม

เกิดและเติบโต จากหมูบานที่ติดกับวัดเชิงเลน (วัดบพิตรภิมุข) บิดาผม
คุนเคยกับพระรูปหน่ึงในวัด โดยไปมาหาสูและถวายภัตตาหารเสมอมา 
ผมวางผมก็ตามบิดามาเลนบนกุฏิทาน  สวนบิดาก็ เสวนาเรื่ อง
โหราศาสตรตามที่ทานชอบกับพระรูปน้ัน พอผมหมดเรื่องเลน ผมก็มา
น่ังฟงรูเรื่องม่ังไมรูเรื่องม่ังเปนกิจวัตรประจํา ภิกษุรูปน้ันก็คือ โหรแดง
แหงวัดบพิตรภิมุข ผูโดงดังในวงการโหรยุคเม่ือ 50 ปกอน โหรรุนเกา
ทุกทานรูจัก ทานดีวา ทานเชี่ยวชาญในการใชดาวใหญ คือ เสาร ราหู 
พฤหัส เทานั้นในการพยากรณ ซ่ึงเปนที่แมนยํานาพิศวง  

พอชีวิตเริ่มเปนหนุม ๒๐ เศษ ไดเขาฝกงานหนังสือพิมพ สยาม
นิกรยุค ซ่ึงคุณ โชติ แพรพันธุ (ยาขอบ) เปนคนคุมหนังสือฉบับน้ัน และ
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มีเพ่ือนสนิทคนหนึ่งทํางาน กองบรรณาธิการหนังสือพิมพไทยใหม คือ
คุณจํานง วงศขาหลวง (ตอมาทานไดเปน นักประพันธผูมีชื่อเสียงมาก) 
ผมไดไปมาหาสู จนไดพบนักโหราศาสตรทานหนึ่งในยุคนั้นถือกันวามี
ชื่อเสียงเปนที่รูจัก เพราะทานเขียนเรื่องโหราศาสตรไทยไวเปนเลมมากเลม 
เปนนักโหราศาสตรรวมยุคกับทานอายัณโฆษ ใชนามปากกาวา  ธงดํา 
ผมเรียกชื่อจริงของทานวา พ่ีชอุม ทานชอบเสพสุราและผมก็กําลังหัด
กินเหลาจึงถูกชัก ชวนมารวมวง ขณะกินเหลาพี่ชอุมมักชอบสาธยาย
ความรูทางโหราศาสตรเสมอ  ไมเอาใจใสก็เหมือนตองเอาใจใส เพราะ
ตองเอาใจพ่ีชอุมซ่ึงเปนเจาของเหลา เสวนากันเปนแรมป  จนบางครั้ง
เรามาตั้งวงกินเหลากันลําพัง พอใครเอยเรื่องดวงเรื่องดาวขึ้นมา มักถูก
เรียกเปนพ่ีชอุมเสมอ  

ตอมาไดยายงานหนังสือพิมพมาทําอยูหนังสือพิมพสยายรีวิว 
ของนายชออน อําพล ผูเปนนาชาย เปนหนังสือพิมพรายสัปดาหออก
ทุกวันเสาร ฉะน้ันวันจันทรถึง วันศุกรจึงเปนวันที่เรรอนเที่ยวไปทุกแหง
เพ่ือพบผูคนมากมายเพื่อหาขาวมาเขียนในวันเสาร นาชออนเปนคน
กวางขวางมีเพ่ือนมากไดไปทุกแหง แตพอตกบายมักจะมา หยุดลงที่วัด
ยานนาวา ที่กุฏิริมแมนํ้า อันเปนกุฏิของพระมหาบุญชวย เพราะที่น่ีเปน
ที่ ชุมนุมผูคนไปมามากหนาหลายตาทั้งแขกขาประจําและแขกจรได
เรื่องราวมาเขียนมาก พระมหาบุญชวยก็คือ ญาณโชติยศาสตร      
นักโหราศาสตรซ่ึงตอมาเขียนตําราโหรา ศาสตรไวมากมายหลายเลม 
และนักโหราศาสตรรุนเการูจักกันทุกคน แขกขาประจํามัก จะมาสนทนา
โตแยงสนับสนุนกันถึงเรื่องโหราศาสตรไทยกันอยางสนุกสนาน บางครั้ง 
รวมวงกวา ๑๐ คน สวนแขกจรมักเปนคุณหญิงคุณนายและผูใหญที่มา
ดูดวงกัน ทานชอบทายตอหนานักโหราศาสตรอ่ืนๆ    พอทายถูกโดย
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ไมเด็ดเคล็ดลับ บางหัวรอ เฮฮากันจนคนมาดูอายมวนก็เคยมีหลายๆครั้ง 
พอเจาตัวกลับไป ทานก็จะอธิบายดวง โดยนักโหราศาสตรอ่ืนๆดูเปน
ความรูติดตัวไปเสมอ  

ตอมาผมไดยายบานมาอยูกับนาชออนที่บานถนนขาวสาร    
นาชออนคุนเคยอยูกับโหรใหญทานหนึ่ง ผูลาออกจากกรมโหรหลวงใน
ขณะที่เปนรองเจากรมโหรฯ เหตุที่ลานัยวาเพื่อหนีตําแหนงเจากรมโหรฯ 
เพราะไดรับการทาบทามแลว  แตทานตองการที่จะหลีกทางใหเพ่ือนรัก 
คุณพระญาณเวททานชอบเสพสุราเปนนิจ จึงถูกอัธยาศัยกับนาชออน
เปนอันดี บานทานอยูหลังวัดบวรนิเวศน ซ่ึงหางจากบานผมเพียงถนน
เดียวเอง นาชออนมักมาติดแหมะอยูบานคุณพระญาณเวทตั้งแตเย็นจน
ดึกดื่นเสมอ และเมื่อผมถูกใชใหมาตามกลับ มักติดแหมะอยูดวยอีกคน 
เพราะทานเปนคนคุยสนุก ทานเปนคนแปลกกวาผู มีความรูทาง
โหราศาสตรทั่วไป ถาไมถามเรื่องโหราศาสตรทานก็จะไมพูดเรื่อง
โหราศาสตรเลย แตเวลาทานพูดทานจะพูดและบอกใหอยางจริงจัง
และแจมแจง    ผมชอบเลียบเคียงถามเรื่องโหราศาสตรกับทาน มิใช
ประสงคจะเรียนรูเอาจริงเอาจัง   เพียงแตไดสังเกตเห็นวาคราวใดที่ทาน
ไดพูดคุยถึงโหราศาสตร สีหนาทานจะเบิกบานมีความสุขเปนอันมาก 
และสิ่งที่ผมตองการคือ จดจําขี้ปากทานไวสนทนากับวงสนทนาอื่น
แสดงภูมิเทานั้น ยังมิไดคิดจะเรียนรูอยางจริงจังประการใด  
 มีอยูครั้งหนึ่ง นาชออน ไดมีนัดกับคนจังหวัดนนทที่บาน แต
คอยอยูจนบายก็ยังไมมา ใชไหผมไปถามคุณพระญาณเวทยวาเขาจะมา
หาหรือไม คุณพระญาณทานใชยามทางดวงดาวบอกวาคนกําลัง
เดินทางมาใกลถึงแลวผมกลับไปคงไดพบแน ผมถามทานวาจริงหรือ
ขอรับทานวาจริง และเขาเอาทุเรียนมาดวย ๒ ผลนั้นผลหนึ่งใหญ ผล



๓๖๙ 

หน่ึงเล็ก พอผมกลับมาบานก็พบกับคนที่นัดไวตรงประตูจะเขาบาน ห้ิว
ทุเรียนมาจริงๆ   ผลเล็กเปนทุเรียนกานยาว   ผลใหญเปนกบแมเตา 
พอแขกกลับแลว ผมตองห้ิวทุเรียนผลใหญไปใหทานตามสัญญา 
 อยูมาวันหน่ึง สุทธิเพ่ือนผมซึ่งอยูทางถนนสิบสามหางลูกชาย
หายไปจากบานตั้งแตเชากระทั่งบาย เที่ยวตามหาที่ตางๆก็ไมพบ เปน
หวงหนักเขาก็ไปหาคุณพระญาณทานใชยามทางดวงดาวซึ่งทานถนัด 
บอกใหสุทธิไปตามที่ทาน้ําริมคลอง ลูกชายกําลังมีอันตรายในน้ํา 
 สุทธิรีบลาจากวิ่งไปที่รูวาลูกชายชอบไปเลนน้ําคือ ทานน้ําเชิง
สพานบางลําพู ก็ไมพบอะไร เปนครั้งแรกที่สุทธิเลาวาทานทายผิด จึง
กลับมาหาทานอีกครั้งแลววาไมพบ ทานจุปากไมสบอารมณและกลับดุ
สุทธิวาไปชาไป ใหไปตามใหมที่โรงพัก 
 สุทธิรีบไปโรงพักชนะสงคราม พบลูกที่โรงพักเนื้อตัวเปยกปอน
ไปหมด สอบถามไดความวาไปเลนน้ําที่ศาลาทาน้ําวัดบวร ขางสมาคม
โหร ขณะที่เลนบนแพซุงหนาโรงเลื่อยตกลงไประหวางทอนซุง ถูกหนีบ
ไวขึ้นไมได รองใหคนชวย ตํารวจพบเขาจึงนํามาโรงพักเพื่อดูวาถาเจ็บ
จะไดสงโรงพยาบาล 

ตอมาหนังสือพิมพสยามรีวิวเลิกไป ผมก็เรรอนแตสวนใหญก็มา
รวมกลุมนักสุรา บาลที่บานถนนดํารงรักษ อันเปนบานของ ม.ล.บัว 
มารดาคุณกาน พ่ึงบุญ ณ อยุธยา (ไม เมืองเดิม) สมาชิกแตละทานลวน
เปนนักเขียนชื่อดังทั้งสิ้น เชน สุมทุม บุญเกื้อ มนัส จรรยงค, ยศ วัชรเสถียร, 
พาณี นานครั้งคุณเลียว ศรีเสวก (อรวรรณ) คุณเหม เวชกร ก็เคย
มารวมดวย ขณะนั้นมีสมาชิกใหมคือคุณสะอาด จันทรกานตานนท เปน 
ผูจัดการโรงพิมพรองเมือง ชวนใหตั้งคณะออกหนังสืออานเลน พวกเรา
จึงตกลงรับปากตั้งคณะรองเมือง มีจดหมายแฟนหลั่งไหลเขามามาก 



๓๗๐ 

คุณกานเปนผูตอบจดหมาย ตั้งนามปากกาผูตอบวา “นายเถาวัลย” 
หนักๆเขาคุณกานก็โอนใหผมเปนผูตอบแทน  

ประมาณป  ๒๔๙๐  เ ศษ  น าชอ อน  อํ าพลได ล งส มัคร
ผูแทนราษฎรจังหวัดประจวบฯ ความผูกพันที่ผมมีอยูจึงทิ้งงานไปชั่ว
ระยะหน่ึงเพ่ือไปชวยหาเสียงชวยนาชออน นับตั้ง แตปดใบปลิวปด
โปสเตอร ปาฐกถาและพูดจาแสดงคารมชักชวน เม่ือเขาตัวจังหวัด 
สถานที่ชักจูงคนระดับแนวหนาของจังหวัดนั้น ที่ไหนก็ไมเหมาะเทาวัด
ของหลวงพอวัดเกาะหลักเพราะศิษยของทานไปมาหาสูทานไมขาด 
ซ่ึงลวนแลวแตเปนคนสําคัญของ จังหวัดทั้งสิ้น นาชออนเคยรับราชการ
อยูจังหวัดประจวบ และเปนศิษยของหลวงพอวัดเกาะหลัก บางครั้งมา
กินมานอนอยูที่วัดหลายวันหลายๆครั้ง ผมก็ไดติดตามมาดวย ทุกครั้ง 
บนกุฏิของหลวงพอเวลาค่ําลงเหมือนมีงานมหรสพผูคนไปมามากมาย 
สวน ใหญจะเปนศิษยทางดานโหราศาสตรและทางธรรม นํ้าชากาแลว
กาเลา หลวงพอน่ังบนอาสนะ รายลอมไปดวยศิษย  จําไดวาศิษยทาน
คนหนึ่งคือ คุณอํานวยพร เปนผูจัดการ โรงแรมรถไฟหัวหิน เปนศิษย
โหราศาสตรมักไตถามมากกวาคนอื่นๆ ทานก็จะชี้แจงใหฟงเหมือนครู
สอนศิษยในชั้นเรียน บรรดาศิษยที่สนใจก็จะรุมกันซักสารพันปญหา 
ทานก็จะชี้แจงแตกฉานรอบรูสมกับเปนปราชญทางโหราศาสตรอยาง
แทจริง  

ผมไปคางหลายครั้งเขา จึงเกิดความกลาไตถามทานบาง 
ความคิดของผมขณะนั้นนึกในใจวา ปญหาโหราศาสตรของผมที่ถาม
ทานคง ทื่อ ชะมัด เพราะถามทานทีไรทานหัวรอกากกอนตอบทุกที จน
ผมกระดากๆ 

เย็นวันหนึ่งเจาของเรือประมงฝงจังหวัดเขามาหาทาน    เลาวา 



๓๗๑ 

หยุดจับปลาไป ๒-๓ วันฤดูเห็นวาปน้ีปลาชุม พวกประมงเขาทํามาหา
กินคลอง จึงไปกูเงินเฒาแกปลามา หาผูคนจะออกเรือใน ๒-๓ วัน
ขางหนา ขอใหทานดูดวงชะตาวา จะไดเงินมาคือเฒาแกเขาหรือไม 

ทานพิจารณาดวงอยูครูใหญ จึงเงยหนาบอกวาเอาเงินไปคืน
เฒาแกปลาเขาเสียดีกวาอยาออกเรือเลย เหน่ือยเปลาและเม่ือถูกยอน
ถามวาจะจับปลาไดไมคุมทุนหรืออยางไร ทานตอบยิ้มๆ เปนปริศนาวา 
“ปลานะจะจับไดเต็มลํา แตไมไดขาย” 

ตอมาอีก ๒ วัน ประมงคนนั้นก็ออกเรือโดยมั่นใจวาเม่ือไดปลา
เต็มลํา ก็ตองไดทางคืนแน ขาวตอมาปรากฏวา คืนนั้นลงอวนลอยได
ปลาเต็มลําจริงๆ แตพอจะหันหัวเรือเขาฝง เกิดพายุใหญตลอดคืนแทบ
เอาตัวไมรอด ตองวิดปลาทิ้งทะเลจนหมดเพื่อใหเรือเบา จะไดโตพายุ
รอดไปได กระทั่งเชาพายุจึงสงบเขาฝง โดยสมคําพยากรณของทานทุก
ประการ 

ตอมาประมาณป ๒๔๙๕ ผมก็เปลี่ยนเข็มชีวิตจากนักเขียนและ
นักหนังสือพิมพเขาทํางานที่บริษัทนิวอีสตเอเชีย เปนบริษัทเดินเรือ
ลําเลียง ผมทําหนาที่เปนหัวหนาชิปปง การทํางานครั้งนี้ไดพบโหรดัง
เขาอีกทานหนึ่ง คือ "อาจารยเทอม เสตะกสิกร" ในยุคนั้นทานดังมาก 
เพราะผลการพยากรณแมนยําเปนที่เลาลือมาก คุณเทอมเปนโหร
สมัครเลน เขามารับหนาที่ในบริษัทเปนคนไปติดตอกรมเจาทาเพื่อตรวจ
เรือของบริษัท คุณเทอมสามารถทํางานนี้ไดดีเปนพิเศษ เพราะอาศัย
ความคุนเคยชอบพอกับคุณหลวงดรณี ซ่ึงทานเปนผู รอบรูวิชา
โหราศาสตรเปนเอกอีกทานหนึ่งในสมัยน้ัน ขณะน้ันทานมีตําแหนงนาย
ชางใหญหรือรองอธิบดีกรมเจาทา ผมก็เลือนๆไปบาง  



๓๗๒ 

ตอนนั้นเนื่องจากผมถูกโหราศาสตรครอบงํามาก จึงสนใจ
อาจารยเทอมมาก เลียบ เคียงจะขอเรียนดวย แตคุณเทอมมักปดประตู
หมดจนผมไมมีโอกาสจนแลวจนรอดจน ทอไปเอง ปจจุบันอายุ 70 เศษ
หูตาผาฟางเต็มทีและเปนคนดีที่นานับถือมาก 

คนสุดทายนี้ ประหลาดกวาทานอ่ืนๆเปนอันมาก คือ มิไดเปน
ทั้งโหร มิไดเปนหมอดู แตเปน ชางกอสราง  

ในป 2500 ผมมาดําเนินธุรกิจของตนเอง โดยไดรวมหุนตั้ง
บริษัทโรงพิมพอําพลพิทยา จํากัด ขึ้นที่บานนาชออน ที่ถนนขาวสาร 
จําเปนตองปลูกสรางตัวโรงพิมพและ ตอเติมบานผมเองในบริเวณที่วาง
ในบานใหญ มีเพ่ือนชักนําชางรับเหมากอสรางมาใหคนหนึ่ง ทาทางเปน
คนตางจังหวัดเต็มตัว ดูทาทางขยันขันแข็งดี ทั้งๆที่วัยลวงเขา 50 ปเศษ
แลว ชางไมชางปูนลวนแตเปนลูก  หลานทั้งสิ้น ทานชื่อวา "อิน" ผมเลย 
เรียกวา ครูอิน  

การกอสรางตอเติมบานจําเปนตองรื้อหองหนังสือผมออก
เสียกอน ครูอินแกยืน คุมใหร้ือและชวยผมยกยายหนังสือตางๆในตูซ่ึงมี
อยูรวมพันเลม เม่ือแกไดเห็นหนังสือโหราศาสตรที่ผมสะสมไวทั่วทุก
สารทิศมีมากมาย แกยิ้มๆถามผมวา ถาคงจะเกงโหราศาสตร ผมตอบ
แกตามตรงวา ยังไมไดเร่ืองอะไรเลย ยิ่งเรียนยิ่งโงลงทุกที คิดจะเลิก
หลายหน  

ครูอินกลับซักไซรผมวา เรียนมาทางสายไหน  
ผมยิ่งงงหนัก ไมเขาใจวาโหราศาสตร มีสายมีทางเหมือนทาง

ดนตรีไทยหรือไร  
ครูอินอธิบายใหฟงวาโหราศาสตรมีหลายสายคือสายทาง

ภาคเหนือ สายทางภาคกลางและสายทางภาคใต สวนสายทางภาค



๓๗๓ 

อีสานมีนอยมักเปนเลข ๗ ตัวเสียมาก แตละภาคมักจะมีทางเลนทาง
พยากรณแตกตางกันบางในวิธีการพยากรณ  

ผมชักเอะใจ ครูอินเปนชางกอสราง ทําไมดูรอบรูเร่ืองราวของ
โหราศาสตรกวางขวางนัก ผมจึงถามเอาตรงๆวา ครูอินมีความรู
ทางดานโหราศาสตรบางหรือเปลา  

แกรับโดยไมลังเลเลยวา เม่ือหนุมๆเคยเรียนมาเพราะถูกบังคับ
ใหรับถายทอดจากนาชายซึ่งขณะนั้นอยูนครศรีธรรมราช และครูอินทาน
มีพ้ืนเพเปนคนนครฯ  

ครูอินทานวา เรียนมาแลวก็มิไดใชเปนกิจลักษณะ นอกจากเขา
วงอับวงรา จําเปนจึงใช ทั้งน้ีเพราะทานไมชอบเปนหมอดู ทานวามัก
อาภัพไมรํ่ารวยเหมือนอาชีพอ่ืน  

ผมซักไซรทุกดานทุกมุมของโหราศาสตรเทาที่ปญญาและความรู 
ที่ผมมีอยูขณะนั้น ขอความที่อธิบายสูงขามหัวผมไปทุกเรื่องทุกปญหา 
จนผมเองยอมรับวา ครูอินมีความรูความสามารถในวิชาโหราศาสตร
ไทยอยางเจนจัดแทจริง  

ผมเอยปากขอเรียนกับทาน แตทานไมรับปากทันทีกลับยอน
ถามผมวา อาชีพผมก็รํ่ารวยแลว จะเรียนเอาไปทําอะไร  

ผมตอบตามจริงวา เอาไวชวยทุกขของคนที่เขามีทุกขมาจะได
รูทันชีวิต  

ครูอินทานวา ถาความตั้งใจเรียนเปนกุศลจิตก็พอจะเรียนได 
ทานรับปากจะสอนให จนหมดพุง สวนจะดีเลวกวาทางโหรกรุงเทพหรือ
เปลาทานไมรู  

รุงขึ้น ครูอินใหผมจัดธูป เทียน ดอกไม อยางละ ๙ ดอก พากัน
ไปในโบสถวัดชนะฯ  



๓๗๔ 

ทานใหจุดธูปเทียนบูชาพระประธานในโบสถ และรับสัจจะทีละขอ  
๑. อยานําเอาวิชานี้ไปใชในทางทุจริตผิดศีลธรรม ทั้งเพ่ือตนเอง

หรือผูอ่ืน  
๒. เวลาพยากรณผูใด อยาพึงมี โลภะ โทสะ โมหะ เพราะจะทํา

ใหจิตเอนเอียง จะทําใหพิจารณาผิดพลาด  
โลภะ - คือเห็นเขาเปนเศรษฐีหรือผูมีอํานาจ หวังไดลาภยศเกิน

กวาควรจะได  
โมหะ - คือมีความหลงผิดในผูมาใหพยากรณ หรือหลงวาตนเกง  
โทสะ - คืออยาเกิดความโกรธ ความเกลียด ความรัก ผูมาให

พยากรณ จะเกิดจิตใจเอนเอียงในคุณในโทษ ทําใหพยากรณผิด  
๓. ขอสุดทายเปนขอที่สําคัญยิ่งคือ เม่ือดาวพฤหัสเดินครบรอบ

จากวันที่ผมเรียนนี้ใหสอนถายทอดวิชานี้ไวแกศิษยใหจงได เพราะวิชานี้
เปนกุศล เม่ือศิษยคนใดใชเปนกุศลแกผูอ่ืน อาจารยเกาตนตํารับทานจะ
ไดกุศลดวยเสมอ  

การเรียนโหราศาสตรไทยกับครูอินครั้งน้ี เปนการเรียนครบถวน
กระบวนความทุกประการ กฎเกณฑการอานดวงเดิมและการพยากรณจร 
อันเปนวิธีที่วิจิตรพิสดารอยางมิไดเคยเรียนรูมากอน  

นับแตน้ันเปนตนมา ชีวิตโหราศาสตรของผมก็ไดแตกฉานรอบรู
เปน หมอเถา(วัลย) ตั้งแตน้ันไดพยากรณแกผูใกลชิดและเพ่ือนฝูงเสมอ
มามิไดขาด แตมิไดเปนหนาเปนตา เพราะขณะนั้นผมมีกิจธุระทําโรง
พิมพของตนเอง  

โหรเอกคนสุดทายที่ไดพบกันคือ คุณประทีป อัครา ผมไดสมัคร
เขาเปนสมาชิกของสมาคมโหรแหงประเทศไทย ประมาณป พ.ศ.๒๔๙๗ 
แตมิไดมาสมาคม    ตอมาป ๒๕๑๒   จึงไดมีโอกาสมาสมาคมบอยครั้ง 



๓๗๕ 

 ไดสังเสวนากับคุณประทีป อัครา ก็เปนที่ตองอัธยาศัยกันตามประสาเพื่อน 
เพราะเปนคนถอมตัวและปกปดชีวิตแตหนหลัง ไมชอบเลาเรื่อง

เกี่ยวกับตัวเอง จึงดูเหมือนคนโง โดยเฉพาะในวิชาโหราศาสตรผมยิ่ง
ปกปดเปนพิเศษ เพราะกลัววาตัวอวดฉลาดจะไมไดรูจากคนอื่น โดย
เหตุน้ีคุณประทีป อัครา จึงไดมีความกรุณาชี้แจงเรื่องโหราศาสตรไทย
ใหฟงบอยๆ ขณะคุยกันมิไดรํ่าเรียนเปนกิจจะลักษณะเปนการบอก
กลาวกันฉันทเพ่ือนมากกวาศิษย ระหวางการคบหากันนี้ ผมแตกแยก
กับเพ่ือนโหราศาสตรไปเสียมากคน เพราะความรักประทีป อัครา แมแต
อาจารยเทพย สารกิบุตร ซ่ึงเคยเปนเพ่ือนรวมชั้นเรียนมาแตเด็ก 

พอตกปลายป ๒๕๑๓ ผมก็เขาปาลึกจังหวัดราชบุรีไปทํางาน
เปนผูจัดการเหมืองใหญ ทั้งน้ีดวยความอนุเคราะหของคุณประทีป อัครา 
สนับสนุนฝากนั้นเอง ผมอยูในปาเปนเวลา ๒ ปเศษ 

ออกจากเหมืองเขากรุงเทพฯกลางป ๒๕๑๖ วางงานก็มาม่ัวสุม
อยูสํานักคุณประทีป อัคราอีก ในระยะนั้นคุณประทีป อัคราไดออก
วารสารโหราศาสตรรายเดือน “ดวง” เห็นคุณประทีป ทําอยูคนเดียวจึง
ชวยเขียนแบงเบาภาระเพื่อน ไดเขียนเรื่อง “โฮราสาด” นอกระบบขึ้น
โดยใชนามปากกา หมอเถา(วัลย) ซ่ึงเปนนามเกาแกของผมโดยใช
ความรูและประสบการณในโหราศาสตรที่ผมพบจากโหรเกาๆ ที่ผาน
ชีวิตมาแตอดีตเขียนปรากฏวาคนอานติดเนื้อพึงใจกันมาก…  
 


