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๒๔...
วันพระนี้ก็เชนเดียวกับวันพระอื่น ๆ เมื่อทานพระครูลงมาจากกุฏิชั้นบน ก็พบผูคน
มากหนานั่งรออยูที่กุฏิชนั้ ลาง ทั้งที่เวลาขณะนั้นเพิ่งจะตีสี่ หนาตาของแตละคนลวนบงบอก
วากําลังประสบปญหาชีวิตอยางหนัก หวังจะมาพึ่งทานใหชวยขจัดปดเปา
นายสมชายซึ่งนอนอยูกฏุ ิชั้นลาง ตองลุกขึ้นมาทําหนาที่รับแขกแตดึกแตดื่น ที่สําคัญ
คือคอยจดจําวาใครมากอนมาทีหลัง จะไดไมมกี ารลัดคิวกัน แขกบางคนก็นั่งตากน้ําคางรอ
คิวตั้งแตกุฏยิ ังไมเปด ตองทนยุงทนหนาวเพราะอยากเขาพบทานกอน
ขางฝายนายสมชายก็เปนคนยุติธรรมไมมีใครเหมือน เพราะไมยอมรับสินบาทคาด
สินบนใด ๆ ใครมากอนก็จัดใหเขาพบกอน ทานพระครูกาํ ชับนักกําชับหนา วาใหจัดลําดับ
อยางเที่ยงธรรม ไมวา ใครจะใหญโตมาจากไหน ยากดีมีจนอยางไรก็ตองเรียงตามลําดับ
กอนหลังทั้งสิ้น
ทานพระครูขอตัวไปลงอุโบสถเพื่อทําสังฆกรรมรวมกับภิกษุรูปอื่น ๆ ซึ่งจะกินเวลา
ประมาณสองชั่วโมง และชวงเวลานี้ทานก็จะนําพระเณรปฏิบัติกรรมฐาน แลวแผเมตตาอุทิศ
สวนกุศลใหเปตชน หรือที่เรียกตามภาษาชาวบานวา “พวกผี”
บรรดาเหลานี้บางก็ทองเที่ยวอยูแถววัด คอยรับสวนบุญสวนกุศลจากผูที่อุทิศมาให
บางก็มาจากที่ไกลโดยคําบอกเลาของบรรดาเพือ่ นผีดวยกัน ทานพระครูเคยเลาใหพระบัว
เฮียวฟงวา พวกผีเหลานี้ก็เหมือนคน เวลาไปรับประทานอาหารตามที่ตาง ๆ รานไหนอรอย
ก็จะบอกเพือ่ นฝูงญาติมติ รใหไปลองรับประทานบาง ผีก็เชนกัน เมื่อพวกเขารูวาที่วัดแหงนี้มี
คนมาทําบุญ และมีพระปฏิบัติกรรมฐานแลวอุทิศสวนกุศลไปให ก็จะพากันมาคอยรับพรอม
ทั้งบอกตอไปยังเพื่อนผีญาติผีของตน
การที่พวกผีเหลานี้ตองมาเรรอนขอสวนบุญจากมนุษยก็เพราะ พวกเขาไมเชื่อ
เรื่องบาปบุญคุณโทษ ในสมัยทีย่ ังมีชีวิตก็ไมเคยทําบุญทําทาน เมื่อตายลงจึงตองมา
เปนเปรตคอยรับสวนบุญจากผูอื่น วันไหนไมมีผูอุทิศมาใหก็ตองทุกขทรมานเพราะ
ความหิวโหย แตเปตชนเหลานี้ก็ยังดีกวาพวกสัตวนรก เพราะพวกหลังนี้นอกจากจะ
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อดอยากหิวโหยแลว ยังถูกลงโทษทัณฑดวยวิธีตาง ๆ ตามกรรมที่เขาไดทํามาอีก
ดวย
เสร็จจาก “โปรดผี” เจาอาวาสวัดปามะมวงก็เดินกลับมายังกุฏิเพื่อ “โปรดคน” ตอ
พระบัวเฮียวเดินตามมาสังเกตการณเชนทุกครัง้
ดวยเปนความประสงคของทานพระครูที่
ตองการใหพระใหมไดเรียนรูจากประสบการณตรง
เมื่อนั่งที่อาสนะประจําของทานแลว นายสมชายจึงบอกใหชายวัยหกสิบเศษคลานเขา
ไปใกล ๆ เพื่อจะไดไมพูดขามศีรษะผูอื่น บุรษุ หนั้นคลานเขาไปในระยะหัตถบาส กราบสาม
ครั้ง แลวนิ่งอยู
“มีเรื่องอะไรวาไปเลยโยม” ทานกลาวอนุญาต
“ครับหลวงพอ ผมมานั่งรอตั้งแตตีสอง นั่งอยูนอกกุฏิ ผมชือ่ บุญชวยครับ” เขา
รายงานเหมือนจะประกาศวา “ไมไดแซงคิวใคร”
“งั้นหรือ เอาละ จะใหอาตมาชวยอะไรก็วามา” หากเปนเรื่องที่ไมใชความลับ ทานจะ
พูดดวยเสียงปกติ ยกเวนเรื่องที่เจาตัวไมตอ งการใหผูอื่นลวงรู ทานก็จะพูดเสียงเบาใหไดยิน
กันเพียงสองคน
“คือแมผมนะซีครับหลวงพอ”
“แมโยมเปนอะไร” ทานถามเมื่อบุรษุ นั้นไมยอมพูดตอ
“เปนผูหญิงครับ แลวก็เปนเมียพอ” บุรษุ ผูมีนามวาบุญชวยตอบซือ่ ๆ แตทุกคนทีน่ ่งั
ฟงอยูพากันคิดวาเขาแกลงพูดถวงเวลาคนอื่น
“ออ ที่มานั่งรอตั้งแตตีสองก็เพื่อจะมาบอกแคนี้เองหรือ”
“มีอีกครับหลวงพอ ยังมีอีก” นายบุญชวยรีบบอกเพราะกลัวถูก “ตัดคิว”
“คือแมผมแกกลัวตายครับหลวงพอ”
“อายุเทาไหรละ”
“ผมหรือครับ หกสิบหาครับ”
“ไมใช อาตมาหมายถึงแมโยมตางหาก”
“แมแปดสิบหาครับ หลวงพอชวยแกหนอยเถิดครับ แกไมอยากตาย รบเราใหผมมา
ขอคาถาหลวงพอ แกวาหลวงพอมีคาถากันตาย” ลูก “ยอดกตัญู” รายงาน
“ออ เรื่องแคนี้เอง นึกวาจะมาเรื่องอะไร ไมยากหรอกโยม เรื่องงาย ๆ เดี๋ยวอาตมาจะ
บอกคาถาให” ผูที่นั่ง ณ ที่นั้นพลอยตื่นเตนไปดวย ตางพากันเงี่ยหูฟงอยางตั้งอกตั้งใจ
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“กลับไปบอกแมนะโยมนะ คาถากันตายมีอยูส องขอคือ หนึ่งหายใจเขาไว สอง
กินขาวเขาไว ปฏิบัติไดสองขอนี้รับรองวาไมตาย ที่เขาตาย ๆ กัน เพราะไมยอม
หายใจ ไมยอมกินขาว” คําตอบทานพระครูทาํ ใหคนอื่น ๆ หัวเราะ ยกเวนบุรุษเจาของเรื่อง
เขารีบกราบทานพระครูสามครั้งแลวเอยลา
“ขอบคุณหลวงพอมากครับ ผมขอลา”
“จะรีบไปไหนเลาโยม”
“จะรีบไปบอกแมครับ แกคงดีใจที่ไดคาถา”
“เดี๋ยวกอน อาตมายังไมไดบอกเคล็ดลับ ยังมีเคล็ดลับอีก อาตมาจะบอกให คือเรา
ตองไมกลัวตาย ตองกลาเผชิญกับมัน คนที่กลัวตาย อาตมาเห็นตายทุกที”
“ถาไมกลัวแลวไมตายใชไหมคะหลวงพอ” สตรีผูหนึ่งเอยถาม
“กลัวหรือไมกลัวมันก็ตองตายทุกคนนั่นแหละ แตเทาที่อาตมาสังเกตดู คนที่กลัวตาย
มักตายเร็ว คนไมกลัวจะตายชา ฉะนั้นจงอยากลัวตาย แตจงมีสติรูเทาทันชีวิตวามันไมเที่ยง
มีเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ตามเหตุปจจัย เมื่อเรามีสติรูตวั อยูต ลอดเวลาเราก็จะทําดี พูดดี คิดดี
ทําไดอยางนี้เราก็จะไมกลัวตาย เพราะเรารูวาจะไมไปทุคติ คนที่เขากลัวตายก็เพราะกลัวจะ
ไปไมดี เชนไปเกิดเปนสัตวนรก เปนเปรต เปนสัตวเดรัจฉาน เปนตน โยมพอจะเขาใจที่
อาตมาพูดไหม”
“เขาใจครับ” นายบุญชวยตอบ
“เขาใจวายังไง ไหนลองบอกมาซิวาจะไปบอกแมวายังไง” ทานถือโอกาสซักซอม
ความเขาใจ เพราะมีคนที่อยูในประเภท “ฟงไมไดศัพทจับเอาไปกระเดียด” ทานพูดอยาง
หนึ่ง เขาเอาไปพูดอีกอยางแลวอางวาทานพูด ทําใหเขาใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนกันไปยก
ใหญ เหตุนี้ทานจึงตอง “ตรวจสอบ” เพื่อความถูกตองชัดเจน
“เขาใจวาใหหายใจเขาไวกับกินขาวเขาไวแลวจะไมตาย สวนเคล็ดลับก็คือตองไมกลัว
ตาย หลวงพอใหผมไปบอกแมอยางนี้ครับ” บุรุษสูงวัยตอบตามระดับสติปญญาของตน
“เครื่องรับ” ในตัวเขารับไดเทานี้
“ออ อาตมาพูดวายังงั้นหรือ โยมแนใจนะ”
“แนใจครับ” เขายืนยัน
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“งั้นก็ใหพระบัวเฮียวเปนพยานก็แลวกัน พระบัวเฮียว อาตมาพูดอยางที่โยมคนนี้บอก
หรือเปลา” ตอหนาคนอืน่ ที่ไมคุนเคยกัน ทานเรียกพระบวชใหมวา “พระบัวเฮียว” และแทน
ตัวทานวา “อาตมา”
“ไมใชครับ หลวงพอพูดวาอยางนี้” พระบัวเฮียวอธิบายจนบุรุษนั้นเขาใจถูกตองเปน
อันดี ทานพระครูจึงอนุญาตใหเขากลับไปได ตอจากนั้นก็เปนรอบของสตรีวัยหาสิบ
“หลวงพอจะฉันอยากตาย” เปนเปนประโยคแรกที่นางเอื้อยเอย
“อยากตายหรือ งั้นก็ตามโยมผูชายคนเมื่อกี้ไปซี”
“ตามไปทําไมจะ” ถามงง ๆ
“อาว ก็จะไดไปหาแมเขานะซี ไปแลกกันซะจะไดหมดเรื่อง เมื่อแมเขาไมอยากตาย
สวนโยมอยากตาย ก็ควรจะแลกกันเสีย จะไดสมใจดวยกันทั้งสองฝายไงละ”
“แหมหลวงพอ ถามันทํายังงั้นไดก็ดีนะซี” นางวา
“ก็ทําไมจะไมไดเลา อาตมาถึงไดแนะนําไง หลวงพอเจริญไมเคยแนะนําในสิ่งที่ไมดี”
ทานใชมุขตลกเพื่อใหบรรดาผูแบกทุกขทั้งหลายไดผอนคลาย
“แตฉันอยากตายโดยไมตองแลกเปลี่ยนกะใคร” หญิงนั้นยืนกราน
“อยากตายแนหรือ” คราวนี้ทานถามจริงจัง
“จะ” ตอบเสียงออย
“งั้นก็เชิญตายไดตามสบาย วัดนี้มีพรอม ทั้งเมรุเผาศพ ทั้งพระสวดมาติกา ถานไมมกี ็
ไมเปนไร ประเดี๋ยวใหสมชายไปสั่งที่ตลาดก็ได วาแตวาโยมจะเอาโลงแบบไหน เอาไมฉําฉา
หรือไมจําปา” เห็นทาทางทานเอาจริงเอาจัง หญิงนั้นก็ใจฝอ อยากจะเปลี่ยนใจแตก็อายคน
อื่น จึงฝนตอบไปวา
“แลวแตหลวงพอจะเมตตาเถิดจะ ไมอะไรก็ได”
“แลวแตอาตมาไมไดซี ก็อาตมาไมไดเปนคนตายนี่”
“งั้นโลงจําปาก็ไดจะ ” สตรีวัยหาสิบตอบเสียงเบาลงทุกที เหงื่อกาฬแตกซิก ๆ เพราะ
กลัวตาย
“เอาละ สมชายมานี่ซิ ชวยไปนิมนตพระใหสิบรูปสําหรับสวดมาติกา แลวไปสั่งถานที่
ตลาดใหหากระสอบ” ทานหันมามองหญิงนั้นแลวพูดวา “ผอม ๆ อยางโยมหากระสอบก็ไหม
หมดไมมีเหลือ” คนแบบทุกขมีทาทางลังเล พูดเสียงออย ๆ วา
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“หลวงพอฉันกลัวรอน เอาถานมาเผาฉัน ฉันก็รอนแยนะซี”
“อาว ก็ในเมือ่ โยมตายก็ตองเผา จะใหปลอยเหม็นคลุงอยูในวัดไดยังไง”
“งั้นฉันไมตายก็ได” นางถือโอกาสเปลี่ยนใจ
“เอาใหแน ๆ จะตายหรือไมตาย อาตมาจะไดจัดการใหตามประสงค เปลี่ยนไปเปลี่ยน
มา อาตมาก็ทําอะไรไมถูกนะซี” หญิงนั้นคิดวาทานดุจึงรองไหโฮออกมา รําพึงรําพันวา “ฉัน
กลุมใจจะหลวงพอ ฉันอยากตาย แตก็ไมอยากตาย ฮือ ๆ” นางพิร่ําพิไรรําพัน ทุกคน ณ ที่
นั้นพากันสมเพช เรือ่ งของคนอื่นดูชางนาสมเพช หลงลืมไปวาบางทีเรื่องของตัวเองนั้นนา
สมเพชเสียยิ่งกวา
“ตั้งสติใหดี ๆ โยม หยุดรองไหเสีย แลวเลาไปวาโยมกลุมใจเรื่องอะไร ถาเอาแต
รองไหอยูอยางนั้น อาตมาจะรูไดยังไง” นั้นแหละนางจึงหยุดรองไห ใชมือปาดน้ําตาแลวเช็ด
มือกับผานุง จากนั้นจึงเริ่มตนเลาถึงเหตุแหงความทุกขโศกตาง ๆ จับใจความไดวา สามี
ลักลอบไดเสียกับคนใชในบาน เมื่อนางไลคนใชออก สามีกไ็ ปเชาแฟลตอยูกับคนใช ไมยอม
กลับบานกลับชอง
“หลวงพอคะ ทําไมพวกผูชายถึงชอบยุงกับคนใชคะ” สตรีอายุประมาณสามสิบถาม
ขึ้น หลอนก็ประสบปญหาอยางเดียวกัน ทานพระครูเห็น “เขาเคา” จึงใช “เห็นหนอ” สํารวจดู
วาผูคนที่นั่งอยูตอหนาทานนี้ มีใครบางที่มาดวยปญหาอยางเดียวกัน จะไดตอบใหเสร็จ ๆ
ไปเปนชุด ๆ เพื่อประหยัดเวลา แลว “เห็นหนอ” ก็รายงานวาหกรายที่ประสบปญหาเรื่องผัว
มีเมียนอย ในหกรายมีอยูส่รี ายที่เมียนอยเปนคนใช สวนปญหาเรื่องเมียมีชูมอี ยูสองราย ทั้ง
แปดรายนี้สามารถใชวิธเี ดียวกันไดในการแกปญหา
“หลวงพอยังไมตอบหนูเลยวา ทําไมผูชายถึงชอบยุงกับพวกคนใช” สตรีวัยสามสิบ
ทวงคําตอบ
“เอ อันนี้อาตมาก็ไมรูจะตอบยังไง เพราะอาตมาก็ยังไมเคยยุงกับคนใช” คําตอบของ
ทานเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนในที่นั้น รวมทัง้ คนถามดวย
“แตหลวงพอนาจะตอบไดเพราะหลวงพอเปนผูช าย” คนถามไมยอมแพ
“หนูตอบเองคะ” หนึ่งในสี่ที่สามีมีเมียนอยเปนคนใชขันอาสา เสียงที่ตอบเต็มไปดวย
ความอาฆาตแคนเคือง “เพราะคนพวกนี้รสนิยมต่ํา ชอบของต่ํา ชอบกินของเนาเหม็น จิตใจ
สกปรกต่ําทราม” หลอนหันไปทางพวกผูชาย ลอมรั้วปองกันตัวเองเสร็จสรรพดวยการกลาว
วา
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“ขอโทษบรรดาสุภาพบุรุษที่นั่งอยู ณ ที่นี้ดวยนะคะ ถาทานไมไดเอาคนใชทําเมียก็
อยาไดรอนตัว” มนุษยเพศชายก็เลยตองนั่งนิ่งทั้งที่ใจอยากจะฉีกเนื้อหญิงปากกลาคนนั้น
“หลวงพอคะ สามีหนูชอบดูรูปโป” สาววัยยี่สิบเศษถือโอกาส “ลัดคิว” ก็ทีคนอื่น ๆ ยัง
ทําได
“เขาสะสมรูปโปไวในลิ้นชักหัวเตียง เปนรูปอุจาดลามกทั้งนั้น ดูไมไดเลยคะ”
“แลวหนูไปดูทําไมจะ” ทานถามยิ้ม ๆ
“ก็มันเห็นนะคะ” หลอนแกตัว
“เขาวางใหหนูเปนงั้นหรือ ไมใชเขาอุตสาหซอนไวแลวหนูไปคนจนเจอนะ” สตรีนั้น
ยิ้มแหย ๆ เพราะจริงดังที่ทานวา
“แบบนี้เปนโรคจิตหรือเปลาคะ อายุก็มากแลว ยังจะสัปดน ตอหนาคนอื่นทํา
เปนอานหนังสือธรรมะ สะสมหนังสือธรรมะไวเต็มตู แตหลังฉากแอบอานหนังสือโป
สมสมรูปโป แถมเอาไวบนหัวนอนอีกดวย แบบนี้ตองเปนโรคจิตใชไหมคะ”
“หลวงพอก็ไมรูเหมือนกัน รูแตวาหนูนะหึงแมกระทั่งรูปโป” เสียงหัวเราะดังขึ้นอีก แต
หญิงสาวกลับทําหนาบูดบึ้ง หลอนตองการมาเอาคําตอบเรือ่ งนี้ แตทานพระครูกลับเห็นเปน
เรื่องตลก หญิงสาวแนใจวา สามีตอ งเปนโรคกามวิปริต หรือไมก็จติ วิปลาส จะอะไรก็แลวแต
หลอนไดเก็บภาพและหนังสือลามกเหลานั้นเผาเปนจุณไปแลว
ไมตอ งการเก็บไวใหเปน
อัปมงคลแกบานเรือน
“เอาละ ฟงทางนี้ วิธีแกปญหาเรื่องสามีนอกใจหรือภรรยานอกใจนั้นไมยากอะไรเลย
ประเดี๋ยวอาตมาจะบอกวิธีให แตตอ งทําใหไดนะ ถาทําไมไดก็แกปญหาไมได ตองมีความ
อดทน มีความเพียรไมทอถอย เคยมีคุณหญิงคนหนึ่งมาขอใหอาตมาชวยแบบเดียวกันนี้
อาตมาก็แนะแนวทางให เขาก็ไมยอมทําตาม เลยไมสําเร็จ”
“แลวคนที่ทําตามจะสําเร็จทุกคนไหมคะ”
“สําเร็จแนนอนรอยเปอรเซ็นต อาตมาวิจัยมาแลว นาเสียดายที่คุณหญิงเขาไมเชื่อ
อาตมา อุตสาหดั้นดนมาหา พอบอกให กลับไมทําตาม สามีเขาเปนรัฐมนตรีแตไปหลงรักคน
ใชถึงกับปลูกบานปลูกชองใหอยู คุณหญิงก็เอาแตดา สามีเลยไปอยูกับคนใชเสียเลย เวลาคน
เขาจะมาติดตอราชการเขาก็ไปหาที่บานคนใช คุณหญิงก็โกรธใหญ นี่มานั่งดาตรงนี้” ทานชี้
ไปที่ที่สตรีวยั หาสิบนั่งอยู
“ดาใครคะ”
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“ดารัฐมนตรีกับคนใช”
“แลวคนถูกดาเขาไดยินไหมคะ”
“จะไดยินอะไร โนนเขาอยูกรุงเทพฯ กันโนน คนที่ไดยินก็คืออาตมา แหม เขาดาฉอด
ๆ ใครไมรูกน็ ึกวาดาอาตมา” ทานพูดแลวก็หัวเราะหึหึ
“งั้นหลวงพอบอกวิธีแกปญหาเถอะคะ หนูจะไดนําไปปฏิบัต”ิ สตรีวัยสามสิบเรงเรา
“วิธงี าย ๆ คืออยาไปโกรธ หามโกรธ หามผูกพยาบาท แตใหแผเมตตาใหเขา
ทั้งสองคน ขอใหเขาครองรักครองสุขกันอยางราบรื่น อยาไปดาไปแชงเปนอันขาด”
“โอย หนูทําไมไดหรอกคะ ถาแชงละก็พอทําได” คนอายุสามสิบทวงขึ้น
“แชงไมไดซี แชงก็ไมสําเร็จ ถาเราอยากใหเขากลับมาหาเรา อยากใหเลิกกับทางโนน
เราตองทําใหได มันอาจจะฝนใจตอนแรก ๆ แตพอทําไป ๆ ก็ชิน เมือ่ ชินเสียแลวก็ไมตองฝน
ใจ คนเขาทําสําเร็จมาเปนสิบ ๆ รายแลว นี่อาตมาบันทึกไวหมด”
“แลวคนที่ไมสําเร็จมีไหมคะ”
“ก็อยางที่บอก ถาทําไมไดก็ไมสําเร็จ อยางเชนคุณหญิงเปนตน ถาทําไดรับรองสําเร็จ
ทุกราย”
“คะ ถาอยางนั้นนิมนตหลวงพอพูดตอเถอะคะ”
“กอนแผเมตตาก็ตอ งไหวพระสวดมนตเสียกอน ใหสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
พาหุงมหากาฯ อยางละจบ หลังจากนั้นจึงสวดพุทธคุณอยางเดียว สวดเทาอายุบวกหนึ่ง เชน
โยมอายุสามสิบ ก็สวดสามสิบเอ็ดรอบ”
“งั้นฉันก็ตองสวดถึงหาสิบเอ็ดรอบซีจะ” สตรีวยั หาสิบพูดขึ้น
“ก็ไมยากอะไรนี่โยม ใชเวลาไมเกินครึ่งชั่วโมง”
“แลวนานไหมคะถึงจะไดผล” คนอายุสามสิบถามอีก
“เทาที่อาตมาบันทึกไว อยางเร็วก็หนึ่งเดือน อยางชาก็สามเดือน ขึ้นอยูกับวาใครมี
สมาธิมากนอยกวากัน อยางคนหนึ่งเขามาเลาใหอาตมาฟง เขาบอกแรก ๆ เขาแผเมตตา
ไมได มันแผไมออก พอนึกวาเขาทําใหตัวเจ็บช้าํ แทนที่จะบอกใหเขาเปนสุข ๆ เถิด กลับ
แชงใหเขาประสบความพินาศฉิบหาย แตหลัง ๆ เขาก็ทําได รายนี้สามเดือนถึงสําเร็จ” เมื่อ
ทานบอกวิธกี ารแกปญหาจบลง ปรากฏวามีผูกราบแลวคลานออกไปแปดราย เปนสตรีหก
บุรุษสอง
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“หลวงพอครับ แมอีหนูหนีไปอีกแลวครับ” “เจาทุกข” รายทีส่ ามเขารองเรียน เปนชาย
วัยกลางคน หนาตาซูบซีดหมองคล้ํา
พระบัวเฮียวซึ่งนั่งสังเกตการณอยู รูสึกสงสารทานพระครูที่ตอ งรับฟงเรื่องราวรอง
ทุกขจากผูคนทุกชั้นวรรณะ และปญหาแตละคนก็มีตาง ๆ กันออกไปชนิดที่เรียกไดวา
“สารพันปญหา” หากเจาอาวาสวัดปามะมวงก็มิไดแสดงอาการทอแทเหนื่อยหนาย คงให
ความเมตตาชวยเหลือและรับฟงปญหาของพวกเขาอยางตั้งอกตั้งใจ
ทั้งที่บางปญหาดูไร
สาระนายตาของพระบัวเฮียว
“หนีอีกแลวหรือ โยมไปทําอะไรเขาละ” ทานแกลงถาม “เห็นหนอ” รายงานวาชายผูนี้
เมาเหลาแลวอาละวาด เตะเมียจนตกบาน
“ก็ลงไมลงมือไปนิดหนอยเองครับ” ตอบไมตรงนัก ครั้นจะโกหกก็ไมกลา เพราะรูวา
ทานตรวจสอบได เห็นเขาวาทาน “ตาทิพย”
“ออ ขนาดเตะตกบานนั่นนิดหนอยหรือ ถามีคนเขามาเตะโยมตกบานมันนิดหนอย
หรือเปลาละ”
“ผมผิดไปแลวครับหลวงพอ” เขากมหนาสารภาพ
“โยมพูดมายังงี้กี่ครั้งแลว กอนทําทําไมไมคิด วันกอนก็เอาสอมเขวี้ยงใสหนาเขา
ใชไหมละ” ชายนั้นกมหนานิ่ง ไมยอมตอบ ทานพระครูจึงถือโอกาสสั่งสอนอีกวา
“ถาวันนั้นเขาหลบไมทัน รับรองตาบอด อยากมีเมียตาบอดใชไหม”
“ไมอยากครับ”
“ไมอยากก็อยาทําอีก”
“แลวเมื่อไหรเขาจะกลับครับหลวงพอ” ถามดวยอยากรูคําตอบ หลวงพอทานมีวาจา
สิทธิ์ ถาทานบอกสามวันก็สามวัน เจ็ดวันก็เจ็ดวัน ไมเคยผิดพลาดสักครั้งเดียว
“เขาไมกลับแลว ถาโยมไมเลิกเหลาเขาไมกลับแน แตถาเลิกเหลาได อีกเดือนนึงเขา
จะกลับ”
“ตั้งเดือนเชียวหรือครับ”
“ใช แตหมายความวาโยมตองเลิกเหลาไดนะ ก็เลือกเอาแลวกันวา เหลากับเมียจะ
เลือกใคร” บุรุษนั้นทําทาลังเล ใจหนึ่งอยากเลือกเหลา อีกใจก็อยากเลือกเมียเพราะขี้เกียจ
เลี้ยงลูกแตผูเดียว มีลูกตั้งหาคนยังเล็ก ๆ ทั้งนั้น คนหัวปเพิ่งจะแปดขวบ คนเล็กยังไมเต็ม
ขวบดี ถาเมียไมกลับเขาคงตองตายเปนแนแท ในที่สุดจึงบอกกับทานพระครูวา
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๒๔

Page 8

“หลวงพอครับ ผมจะเลิกเหลา ผมเลี้ยงลูกคนเดียวไมไหว”
“ดีแลว ตองมีสัจจะนา เสียสัจจะเมื่อไหรโยมตองตาย มีตัวอยางมากมาย โยมเคยได
ยินบางไหม”
“เคยครับ ทิดจาบเพื่อนบานผมก็ตายมาแลว หลวงพอจําไดไหมครับ”
“จําไดสิ ก็คนนี้แหละที่มาบอกวาจะเลิกเหลา เลิกไปไดปเดียวก็กลับมากินอีก กินวัน
นั้นก็ตายวันนั้น เรื่องสัจจะนี่สําคัญมาก จําไวนะ”
“ครับหลวงพอ ผมจะจําไปจนตายเลย ผมกราบลาละครับ”..
มีตอ........๒๕
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