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๒๘...
นายสมชายพาทานพระครูมาถึงวัดปามะมวงตอนพลบค่ํา มีรถจอดอยูที่ลานจอดรถ
หลายคัน ทั้งรถกระบะ รถตู รถเกง และมอเตอรไซค แสดงวาคนที่มาหานั้นจะตองมีเรื่อง
ทุกขรอนหรือรีบดวนชนิดที่รอใหถึงวันพระไมไหว
ทานรูสึกเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทาง
อยากจะพักผานอาบน้ําอาบทาแตกส็ งสารคนที่รอ จึงจําตองเดินไปนั่งที่อาสนะ
“หลวงพอสรงน้ํากอนไมดีหรือครับ” นายสมชายพูดอยางเปนหวง ตัวเขาเองก็เหนื่อย
ลาจนเหลือจะเอย
“ไมเปนไร รูสึกวาญาติโยมเขามารอกันนาน เกรงใจเขา” แทนที่พวกเขาจะเปนฝาย
เกรงใจทาน ทานกลับ “เกรงใจเขา” และยอมทนทุกขเพือ่ ความสุขของผูอื่น ในโลกนี้จะมี
บุคคลที่เปยมดวยเมตตาเชนนี้สักกี่คน มีใครบางที่ยอมทนทุกขเพื่อความสุขของผูอนื่
“โยมกินขาวกันหรือยัง” เปนคําถามแรกที่ทานถาม เรื่องปากเรื่องทองยอมมาเปน
อันดับแรก สําหรับบุคคลที่ยังเปนผูครองเรือน
“เรียบรอยแลวครับ คะ” บุรุษและสตรีที่นั่งอยูในกุฏิตอบพรอมกัน ขางหนาของแตละ
คนมีแกวน้ําใสน้ําชาวางอยู ทานนึกสงสัยวาใครหนอเปนผูบริการ เนื่องจากนายสมชายก็ไป
กับทาน จึงถาม
“ใครเขาเอาน้ํามาเสิรฟละ” เพราะรูว า พวกแมครัวคงไมตามมาบริการน้ําถึงที่กุฏิ
“ลูกศิษยหลวงพอที่เขาอยูกุฏินี้แหละครับ คนสูง ๆ ผอม ๆ เมื่อกี้ก็ยังมาจัดคิวให
ตอนนี้ไมรูวา หายไปไหนเสียแลว” คนพูดมองหนามองหลังเพื่อคนหาคนที่มาบริการน้ํา ทาน
พระครูตองการคําตอบจึงตองพึ่ง “เห็นหนอ” ก็รูวาบุรุษผูมากับกอนหินนั่นเองที่มารับแขก
ทานไมรูสึกแปลกใจในความมีน้ําใจของเขา เพราะเรื่องเชนนี้เคยปรากฏมาแลวเมื่อปที่ผาน
มา
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ครั้งนั้นมีขาราชการหญิงจากสํานักงบประมาณมาตรวจงานทีจ่ ังหวัด แลวก็พากันมา
คางที่วัดปามะมวง บังเอิญเปนวันทีเ่ ขานิมนตทานไปบรรยายธรรมที่กรุงเทพฯ พวกแมครัวก็
พากันไปดูลิเกหมด จึงไมมีใครอยูตอ นรับแขก แมกาหลงจึงตองมาทําหนาที่บริการทั้งอาหาร
และเครื่องดื่ม เสร็จแลวยังพาเขาที่พักผอนหลับนอนเปนทีเ่ รียบรอย
รุงเชาทานจึงทราบเรื่องวามีขาราชการมาพักที่วดั ก็ไดถามดวยความเปนหวงวากิน
อยูกันอยางไร เพราะคนที่คอยบริการพากันไปดูลิเกหมด ขาราชการหญิงคณะนั้นก็ตอบวา
ลูกศิษยหลวงพอที่เปนผูห ญิงสวย ๆ ผมยาว ๆ มาตอนรับ ทําอาหารอยางอรอยให
รับประทาน มียําใหญและแกงมัสมั่น แลวยังตบทายดวยกาแฟรอนคนละถวย จากนัน้ ก็พาไป
สงยังกุฏิที่พัก
ทานพระครูจัดการเรียกบรรดาแมครัวมาหมดวัดเพื่อใหเขาชี้ตัววาคนไหน เขาก็บอก
ไมใชคนมีอายุ เพราะคนนั้นเขายังสาวและสวย พวกแมครัวจึงพูดขึ้นวา สงสัยคงเปนแม
กาหลง เขาก็ถามทานวาแมกาหลงไปใคร ทานจึงจําตองเลาเรื่องแมกาหลงใหพวกเขาฟง
เขาก็เลยพากันอําลาทานไปพักที่โรงแรมในเมือง ดวยเกรงวาจะตองพบกับแมกาหลงอีก
ผูที่มาถึงคนแรกคลานเขาไปใกลทาน กราบสามครั้งแลวรายงานวา
“หลวงพอครับ ผมนําอาหารมาเขาโรงครัว มีขา วสารกระสอบนึง แลวก็พวกปลาแหง
ปลาเค็ม พริก หอม กระเทียม หลวงพอชวยกรวดน้ําไปใหนองเมียผมดวย เขามาเขาฝนบอก
วาอดอยากมาก ใหเอาของมาบริจาคที่โรงครัววัดปามะมวง แลวก็บอกใหหลวงพอกรวดน้ํา
ไปใหเขาดวย เขาไมเคยเขาวัด แตทําไมรูจักหลวงพอก็ไมทราบ” คนเปนพี่เขยสงกา
“เขาบอกมาตั้งแตเมื่อไหรละ” ทานพระครูถาม
“หลายคืนแลวครับ ผมกับภรรยาก็ลืมอยูเรื่อย เขามาบอกสามครั้งแลว”
“เขาตายนานหรือยัง แลวเปนอะไรตาย”
“ตายมาสักปเห็นจะได เปนไขตายครับ”
“อายุเทาไหรตอนทีต่ ายนะ”
“ยี่สิบสามครับ เพิ่งเรียนจบและทํางานไดปเดียว ทําไมเขาถึงอายุสั้นเลาครับหลวงพอ
ผมแปลกใจวาชีวติ ของเขาดีมาตลอด แตทําไมอยู ๆ ก็มาตาย เขาเปนนองคนเล็กของภรรยา
ผม เราเลี้ยงเขาเหมือนลูก เพราะสงสารที่กําพราพอแม แลวตอนนั้นผมกับภรรยาก็ยังไมมี
ลูก เขาเรียนเกงมากครับ ไดที่หนึง่ ของจังหวัดตอนจบ ม.ศ. ๓ แลวก็ไปสอบเรียนตอที่
โรงเรียนเตรียมอุดมฯ จบจากโรงเรียนเตรียมเขาก็สอบเขาเรียนตอที่คณะวิทยาศาสตรจุฬาฯ
ตอนจบก็ไดเกียรตินิยมอันดับสอง แลวก็เขาทํางานที่กรมวิทยาศาสตรมาปที่แลว เขาเปนไข
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ก็ไขหวัดธรรมดา ๆ นี่แหละครับหลวงพอ ไมนา ตายเลย” คนทําหนาที่เปนทั้งบิดาและพี่เขย
ของผูตายบอกกลาว
“แลวนิสัยใจคอเขาเปนยังไง”
“นิสัยดีครับ วานอนสอนงาย ถาจะเสียก็เห็นจะมีอยูเรื่องเดียวคือ เขาไมชอบทําบุญ
ไมเคยทําบุญ ไมเคยเขาวัด แตตอนตายไปแลว ทําไมถึงรูจ ักวัดปามะมวง แลวก็รูจักหลวง
พอดวย ผมสงสัยจริง ๆ นะ ครับ”
“โยมมีรูปถายของเขาไหม หนาตาเขาเปนอยางไร”
“มีครับ พอดีภรรยาผมเขาบอกใหเอารูปถายติดมาดวย นี่ครับ” พูดพลางสงรูปถาย
ขนาดสามนิ้วใหทานพระครู ทานรับมาพิจารณาแลว กําหนด “เห็นหนอ” ก็เห็น “กฎแหง
กรรม” ของผูตายอยางชัดเจน จึงพูดขึ้นวา
“น้ํามันหมดนะโยม”
“หมายความวายังไงครับหลวงพอ” บุรุษนั้นไมเขาใจ
“หมายความวากรรมดีที่เขาสะสมมามันหมดลง การที่เขาดีมาตลอดก็เปนเพราะทํา
กรรมดีมา แตในชาตินี้เขาหยุดทํา ไมทําบุญใหทาน เรียกวา ไมเติมน้ํามันเลย น้ํามันที่เปน
ของเกามันก็เลยหมด พอไปอดไปอยาก เขาถึงไดระลึกรูกรรมที่ตนทํา ก็เลยเรรอนมาถึงวัด
ปามะมวง เอาเถอะแลวอาตมาจะจัดการให” ทานถือโอกาสสั่งสอนผูที่นั่งอยู ณ ที่นนั้ ดวยวา
“ญาติโยมทั้งหลายโปรดทราบ บาปบุญนั้นมีจริง จิตวิญญาณมีจริง และสงสารวัฏก็มี
จริง จงดูตัวอยางแมหนูคนนี้เอาไว ตอนที่มชี ีวติ อยูเขาไมเชื่อสิ่งเหลานี้ แมเขาจะฉลาดเรียน
หนังสือเกง แตก็เปนความฉลาดทางโลกเทานั้น ซึ่งนํามาใชประโยชนไดเฉพาะตอนที่มีชีวิต
อยู แตพอตาย วิชาความรูทางโลกมันชวยเราไมไดเลย ฉะนั้นถาใครอยากมีชีวติ ที่ดีในภพ
หนา ก็ตองสรางคุณงามความดีเขาไว บุญกุศลเทานั้นที่สามารถจะติดตามเราไปในภพหนา
ได สวนสมบัติพัสถานเอาไปไมได”
“ผมเห็นจะตองลากลับละครับหลวงพอ
มาตั้งแตเชาคิดวาจะไมพบหลวงพอแลว”
บุรุษวัยสี่สิบเศษทําความเคารพดวยการกราบสามครั้ง แลวจึงลุกออกไป
รายที่สองกําลังจะคลานเขามาแทนที่ ชายวัยหาสิบเศษก็กระหืดกระหอบเขามาในกุฏิ
พูดละล่ําละลักวา
“หลวงพอชวยลวย แมอวั๊ ะ แมอั๊วะ”
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“เถาแก คิวอั๊วะ อยาลัดคิวซี” “เจาทุกข” รายที่สอง ซึ่งเปนสตรีรางขาวทวมขัดจังหวะ
ขึ้น
“ขอโทก ขอโทกลวย แมอั๊วะ แมอั๊วะ กําลังจะซี้เลี้ยว หลงพอไปชวยอีหนอย” ประโยค
หลังเขาพูดกับทานพระครู ทาทางดูรอนรนนาสงสารและสมเพชระคนกัน
“จะใหอาตมาชวยอะไรละเถาแก อาตมาไมใชมดใชหมอสักหนอย” ทานออกตัว
“ลาย ลาย หลงพอตองชวยลาย ถึงไมเปงหมอก็ชวยลาย หลงพอชวย อยาใหอีตาย
นะ แลวอั๊วะจะทําบุงกระหลงพอสองหมึ่ง” เขาใหสินบนดวยความเคยชิน หลายคนที่นั้นแสดง
อาการไมพอใจ ชายผูนมี้ าลัดคิวคนอื่นแลวยังแสดงอาการดูถูกทานเจาของกุฏิอีกดวย
“แหม ถาอาตมาชวยได คนก็ไมตอ งตายกันนะซี แลวอาตมาก็คงรวยไมรูเรื่องเชียว
ละ” แลวทานจึงพูดใหเขาเขาใจเสียใหมวา “อาตมาไมใชผูวิเศษหรอกเถาแก ฉะนั้นอาตมาจึง
หามความตายไมได ถาจะชวยไดก็คงชวยบอกทางใหคนตายไปดี ชวยไดแคนี้เองนะเถาแก”
ทานมิไดพูดตออีกวา หากบอกแลวเขาไมเดินไปตามทางที่ทานบอกก็เปนเรือ่ งชวยไมได
“ยังงั้งหลงพอชวยไปบอกทางใหอีก็ลาย ไปเหลียวนี้เลย อั๊วะเอาลกมาลับเลี้ยว”
“ยังไปไมไดหรอกเถาแก ลื้อกลับไปกอนเถอะ พรุงนีอ้ าตมาถึงจะไปเห็นหรือเปลา
แขกเต็มกุฏิเลย”
“ถาอีซี้ไปกองละหลงพอ ใครจาบอกทางใหอี”
“เถอะนา อียังไมซี้หรอก อีรอใหอาตมาไปบอกทางกอน รับรองถาอีซี้ อาตมาใหลื้อ
ปรับ ยกวัดใหทั้งวัดเลยเอา” ทานพูดอยางอารมณดี เถาแกฟงแลวก็ใจชื้นขึ้น เมื่อทานบอก
วามารดายังไมตายก็ตองเชื่อทาน ตั้งตามอบกายถวายตัวเปนลูกศิษยทา นมาก็ยังไมเห็นวา
ทานพูดผิดไปจากความจริงแมสักครัง้ เถาแกวัยหาสิบเศษจึงกราบปะหลก ๆ แลวลุกออกไป
ไมลืมที่จะกลาวคําขอบคุณสตรีรางขาวทวมที่ใหลัดคิว
“หลวงพอคะ ลูกสาวฉันจะขึ้นบานใหมวันที่ ๒๔ นิมนตหลวงพอไปทําพิธีดวยนะคะ”
เจมวยรายงาน หลอนมาวัดบอยจึงคุนเคยกับทานเปนอยางดี
“อาตมาไปไมไดหรอกโยม วันที่ ๒๔ ตรงกับวันพระ เปนวันที่อาตมาไมรับนิมนตไป
ขางนอก ตองอยูตอนรับญาติโยมเขา”
“ถาอยางนั้นหลวงพอชวยแนะนําฉันดวยวาควรจะใหใครมาเปนคนทําพิธี แลวชวยดู
วันดวยวาเปนวันดีหรือเปลา”
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“เปนชาวพุทธที่แทตองไมถือฤกษถือยามนะโยม ถาเราจะทําความดี ทําวัน
ไหนมันก็ดีทั้งนั้น ในทางตรงขาม ถาจะทําความชั่ว ทําวันไหนมันก็ชั่ววันยังค่ํา เอา
เถอะถาตัดความคิด เรือ่ งฤกษยามออกไปไมได อาตมาก็ขอแนะนําใหถือวันพฤหัสวาเปนวัน
ฤกษดี อันนีเ้ ปนทรรศนะสวนตัวของอาตมานะ อาตมาถือวันพฤหัสวา เปนวันดีเพราะเปนวัน
พอวันแมของเรา”
“วันพฤหัสเขาถือวาเปนวันครูไมใชหรือคะหลวงพอ” สตรีผหู นึ่งแยงขึ้น “เวลาที่เขาทํา
พิธีไหวครู เขายังทํากันในวันพฤหัส”
“ก็พอแมเราไมใชครูหรือยังไง
เปนครูคนแรกของเราเชียวนะ
ที่เรียกวาเปน
บูรพาจารยของบุตร บูรพาจารยก็คอื พอแมของเรานี่เอง” ทานหันไปพูดกับเจมวยวา
“โยมมวยจําไวนะ ถาจะถือวันก็ใหถือวาวันพฤหัสเปนวันดี ไมตอ งไปเชื่อตามหมอดู
วามันเปนวันโลกาวินาศ หรือวันธงชัยอะไร ถาเรานับถือพอแมครูบาอาจารย ก็ตอ งถือวาวัน
พฤหัสเปนวันมงคล เขาใจหรือยังละ”
“เขาใจคะหลวงพอ งัน้ ฉันจะใหเขาเปลี่ยนเปนวันพฤหัส ก็ตอ งเลื่อนออกไปอีกสามวัน
หลวงพอไปไดหรือเปลาคะ”
“เดี๋ยว ขออาตมาตรวจดูสมุดบันทึกกอน” ทานหยิบสมุดบันทึกออกมาจากยามแลว
เปดดู
“ไมไดเสียแลวละโยม วันพฤหัสหนานายพลกับคุณหญิงเขาจะพาหลานมาบวชเณรที่
วัดนี้ ไมเปนไรหรอก ไมตองใหอาตมาไปก็ได ประเดี๋ยวจะบอกวิธปี ฏิบัติใหวาจะตองทํา
อะไรบาง”
“งั้นหลวงพอชวยแนะนําดวยวาจะนิมนตพระรูปไหนไปแทน
เพื่อทําพิธีเจิมประตู
บาน”
“ไมตองใหพระนอกบานเจิมหรอกโยม ใหพระในบานเจิมเปนดีที่สุด รูจักไหมเลาพระ
ในบานนะ”
“ไมรูจักคะ หลวงพอคงไมไดหมายถึงพระพุทธรูปนะคะ”
“ไมใชพระพุทธรูปซี พระที่มีชวี ิตจิตใจ ที่เปนคนนี่แหละ”
“ไมมีคะ บานลูกสาวฉันไมมีพระ”
“มีซี ทําไมจะไมมี ก็โยมนั่นแหละเปนพระของเขา โยมก็เจิมได หรือไมก็ใหเตี่ยเขา
เปนคนเจิม พอแมเปนมงคลอันสูงสุดของลูกนะโยม”
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๒๘
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“เห็นจะไมไดแลวละคะหลวงพอ เพราะเตี่ยเขาตายไปนานแลว และฉันก็เจิมไมเปน”
“จะยากอะไรเลา ก็เอานิ้วจิ้มแปง แลวก็จิ้ม ๆ ไปที่ประตู จิ้มสงเดชไปเถอะปากก็พูด
ไปดวยวา รวย รวย หรือ จะวาเปนภาษาจีนก็ไดวา เซ็งลี้ฮอ เซ็งลี้ฮอ” ทานใชนิ้วชีจ้ ิ้มไปใน
อากาศเปนการสาธิตใหดู ปากก็วา “รวย รวย เซ็งลี้ฮอ เซ็งลี้ฮอ” ทุกคนในที่นั้นพากันหัวเราะ
ดวยขําในกิริยาอาการของทาน สาธิตเสร็จก็บอกเจมวยวา
“งายจะตายไป ทําไดไหมละ เดี๋ยวอาตมาจะใหแปงที่จะเจิมไปดวย เสกไวแลว” แม
ทานจะไมนยิ มการเสกการเปา แตกับคนระดับหนึ่งก็จําเปนตองใช เพราะมันใหผลในทาง
จิตใจ
“ทําไดคะ แตไมรูวาลูกสาวเขาจะยอมใหทําหรือเปลา” เจมวยยังกังวล
“ตองใหซี บอกวาหลวงพอวัดปามะมวงสั่งมา ถาอยากรวยก็ตองใหแมเปนคนเจิม”
“ขอบคุณหลวงพอมากคะ ถางั้นฉันขอแปงไปเลยนะคะ จะไดไมตองมารบกวนหลวง
พออีก” ทานพระครูจึงเรียกนายสมชาย ซึ่งขณะนั้นอาบน้ําอาบทาเสร็จแลว ใหขึ้นไปหยิบ
แปงมาให
รายที่สามเปนคหบดีมาจากกรุงเทพฯ มากันทั้งสามีและภรรยา ฝายสามีใสนาฬิกา
เรือนทองฝงเพชร ทีน่ ิ้วก็มีแหวนเพชรเม็ดโตสงประกายวูบวาบ ที่คอเปนสรอยทองคําหนัง
หลายบาท ขางฝายภรรยาก็ใสเพชรทองเต็มตัว สวมแหวนเพชรพลอยเกือบจะทุกนิว้
“หลวงพอครับ ผมขออนุญาตคุยเรื่องสวนตัวเปนความลับครับ ขออนุญาตไปคุย
ขางบนไดไหมครับ” ฝายสามีขออนุญาต
“จะเอายังงั้นหรือ งั้นคนอื่น ๆ รอกอนนะ คงใชเวลาไมมากใชไหม” ทานถามคหบดี
“คงสักสิบนาทีครับหลวงพอ” ทานลุกขึ้นเดินนําบุคคลทั้งสองไปยังกุฏิชั้นบน ปด
ประตูลงกลอนแลวจึงอนุญาตใหเขาพูด “ธุระ”
“หลวงพอครับ ลูกชายคนโตผมที่สงไปเรียนอเมริกา เขาไปติดยาเสพยติดที่โนน ผม
จะทํายังไงดี จะเอามาบวชอยูกับหลวงพอ ใหเรียนฝกสมาธิจะไดหายติดยา หลวงพอจะ
อนุญาตไหมครับ”
“คงไมไดหรอกโยม การฝกสมาธิมปี ระโยชนมากก็จริง แตก็ไมไดหมายความวา ทุก
คนจะเรียนการฝกสมาธิไดเสมอไป เพราะมันขึน้ อยูกับบุญบารมีของแตละคน เทาที่อาตมา
ไดวิจัยไว มีบุคคลสองประเภทที่ไมสามารถฝกสมาธิได คือคนที่เปนโรคประสาทกับ
คนติดยาเสพยติด”
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“หมายความวา หลวงพอไมชวยลูกดิฉันเลยหรือคะ ไดโปรดกรุณาเถิดคะ เรามีเงิน
ทองมากมาย ถาหลวงพอชวยได จะใหเราสรางอะไรใหกับวัดนี้ เราก็จะทําทุกอยาง ขออยาง
เดียวใหหลวงพอชวยลูกเราดวย” ภรรยาคหบดีพูดเสียงเครือ แมจะตกแตงรางกายไวอยาง
สวยงาม ดวยเสื้อผาอาภรณราคาแพง หากดวงหนาของหลอนก็เศราหมองเพราะความทุกข
ทุกขของคนที่เปนแมซึ่งยอมรอนรนกระวนกระวาย เมื่อรูวา ลูกตองประสบเภทภัยอยางใหญ
หลวง ความทุกขที่เงินรอยลานพันลานก็ไมอาจชวยขจัดปดเปาได
“โยมอยาตีความผิดซีโยม ไมใชอาตมาไมชว ย อาตมาอยากจะชวยโยมทุกอยาง แต
เรื่องของยาเสพยติด อาตมาไมสามารถชวยได เคยมีพอแมพาลูกมาใหอาตมารักษา อาตมา
ก็บอกเขาไปตามตรงวา คนที่ติดยาเสพยติดนั้น จะฝกสมาธิถึงขึ้นไหนก็ไมอาจทําใหเลิกยา
ได จะวาถึงขั้นไหนก็ไมถูกนัก เพราะจริง ๆ แลว มันไมถงึ สักขั้นเดียว เพราะจิตเขาซัดสาย
มาก ไมอาจนิ่งเปนสมาธิไดเลย” ทานอธิบาย
“แลวผมจะทํายังไงดีครับหลวงพอ นี่ก็พาไปรักษา หมดเงินหมดทองไปเปนลาน ๆ
พอออกจากโรงพยาบาลเขาก็ไปเสพอีก”
“อาตมาวาตองตัดใจนะ นึกเสียวามันเปนเวรเปนกรรมของเขา ถาปวยไขธรรมดา ๆ
หมออาจรักษาใหหายได แตถาเปนโรคเวรโรคกรรม ไมมหี มอที่ไหนชวยได ก็ตองปลอยไป
ตามกรรมของเขา ใหโยมทั้งสองพยายามวางใจใหเปนอุเบกขาเถิด จะไดคลายความทุกข
รอนลงบาง” ทานพยายามปลอบใจ
“หลวงพอครับ ลูกชายผมทํากรรมอะไรมา ทําไมถึงตองมาเปนอยางนี้ หลวงพอ
กรุณาตรวจสอบใหดวยเถิดครับ เผื่อผมกับภรรยาจะทําใจได”
“ปกติอาตมาจะไมตรวจสอบใหใครหรอกนะ เพราะอยากใหเจาตัวเขาปฏิบัติเอง จะได
รูเองเห็นเอง แตในเมื่อโยมขอรอง อาตมาก็จะตรวจสอบให” ทานใช “เห็นหนอ” ตรวจสอบก็
ไดเห็น “กฎแหงกรรม” ของคนในครอบครัวนีอ้ ยางครบถวน
การที่บุตรชายของคหบดีผูนี้ตองติดยาเสพยติดเปนเรื่องของ “กรรมจัดสรร” คหบดีที่
นั่งอยูตรงหนาทาน สรางความร่าํ รวยขึ้นมาดวยการคายาเสพยติด เขาเปนสายสงจาก
ประเทศไทยไปขายยังประเทศสหรัฐอเมริกา แลวบาปกรรมอันนั้นก็มาถึงตัวเขาโดยผานทาง
บุตร เขาทําใหลูกคนอื่นตองติดยา ลูกเขาก็พลอยมารับกรรมไปดวย เปนเรื่องของกรรม
จัดสรรโดยแท
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“โยม เรื่องมันรายแรงเกินกวาที่อาตมาคิดไว รายแรงมาก โยมจะอนุญาตใหอาตมา
พูดหรือเปลา มันเปนความลับสุดยอดของโยมเลยนะ อาตมาไมพูดดีกวา โยมตอบอาตมามา
ซิวา โยมมีอาชีพอะไร”
“คาขายครับ”
“ขายอะไร ชวยบอกชือ่ สินคาที่ทํารายไดใหโยมถึงรอยลานพันลานนะ บอกมาซิ”
“ก็...พวกเสื้อผา ผมมีโรงงานผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปสงขายตางประเทศ” คหบดีไมยอม
พูดความจริง
“แตมันไมตรงกับที่อาตมาตรวจสอบนะ เรื่องเสื้อผาเปนเพียงเครื่องแสดงใหเห็นวา
โยมมีอาชีพเทานั้น แตสิ่งที่ทําเงินใหโยมเปนพันลานนะ ไมใชเสื้อผา เอาเถอะ ถาไมบอกก็ไม
เปนไร แตจงรูไวเสียดวยวา ถาโยมไมเลิก กรรมก็จะตามมาถึงลูกชายอีกสามคนทีก่ ําลังเรียน
อยูที่กรุงเทพฯ ตอไปเขาจะตองติดยาตามพี่ชายเขา” ภรรยาคหบดีรอ งไหโฮออกมาพรอมกับ
สารภาพวา “ใชแลวคะหลวงพอ เฮียเคาคาผง”
“กิมเอ็ง ฝายสามีเรียกชื่อภรรยาดวยเสียงที่ดังจนเกือบเปนตะโกน หลอนฟูมฟาย
น้ําตาบอกกับเขาวา
“สารภาพกับทานเสียเถอะเฮีย เผื่อทานจะชวยเราได เฮียอยากเห็นลูก ๆ เราตาย
อยางทรมานหรือไง” คําพูดของภรรยาทําใหคหบดีคอตก ไหนจะถูกภรรยาเปดเผยความลับ
ไหนจะหวงอนาคตของลูก และที่กลัวมากที่สุดคือกลัวถูกฆาปดปาก เคยเห็นคนถูกฆาตาย
อยางทารุณเพราะเรื่องเชนนี้มาแลว
“โยมไมตองกลัววาอาตมาจะเปดเผยความลับ อาตมารูวามันเปนอันตรายสําหรับชีวิต
ของโยมรวมทั้งของอาตมาดวย ไมมเี หตุผลอะไรที่อาตมาจะตองใหคนอืน่ รู เพราะนอกจากจะ
ไมเกิดประโยชนอะไรแลว ยังเกิดโทษอีกดวย เรือ่ งนี้เปนเรื่องใหญ มันเกิดกําลังของอาตมาที่
จะแกไขได คนที่หลงเขาไปในวงการนี้ตองถือวา เปนกรรม โยมอยากเลิกไหมเลา อาตมา
พอจะมีทางชวยนะ”
“เลิกไมไดหรอกครับหลวงพอ ถาเลิกผมตองตายแน ๆ เขาคงไมปลอยใหผมลอยนวล
อยูหรอกครับ”
“โยมตอบอาตมามากอนวาอยากเลิกหรือเปลา รับรองวาอาตมาชวยไดแน”
“อยากครับ แตมันเปนไปไมได ผมมองไมเห็นทางเลย”
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๒๘
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“เอาละ ถาโยมตั้งใจวาจะเลิก ก็ขอใหเชื่ออาตมา โยมตองพากันมาสรางบุญบารมีที่นี่
มาทั้งบานเลย คือเอาลูกชายอีกสามคนมาดวย สวนคนโตชวยเขาไมไดแลว ก็ตองปลอยเขา
ไป”
“มาชวยสรางวัดหรือคะ ดิฉันเต็มใจคะ จะใหชวยเปนแสนเปนลานก็ได” นางกิมเอ็งรีบ
เสนอตัว
“ไมตองหรอกโยม เรื่องวัตถุ วัดนี้เพียงพอแลว การสรางบุญบารมีทอี่ าตมาวานี้ไม
ตองเสียเงิน เอาเถอะพากันมาก็แลวกัน แลวอาตมาจะบอกวิธีให ตองเร็วหนอยนะ ไมงั้นจะ
สายเกินแก”
“ครับ ผมจะพากันมาพรุง นี้เลยครับ ผมเห็นจะตองลากอน พรุงนี้จะมาใหม”
สองสามีภรรยาลากลับไปดวยหัวใจที่เปยมดวยความหวัง
เพิ่งตระหนักชัดเดี๋ยว
นั้นเองวา เงินรอยลานพันลานก็ชวยดับทุกขใจไมได
กวาแขกคนสุดทายจะลากลับไปก็ตกสองยามเศษ เปนชวงเวลาที่ชาวบานเขาพักผอน
หลับนอนกัน หากเจาอาวาสวัดปามะมวงเพิ่งจะสรงน้ํา จากนั้นทานจึงขึ้นมายังหองพัก ซึ่ง
อยูชั้นบนของกุฏิ ลงมือเขียนหนังสือสอบอารมณกรรมฐานตอไปอีกสองชั่วโมง จนถึงเวลาตี
สองจึงจําวัด คนอื่น ๆ เขาพักผอนหลับนอนกันวันละหกถึงสิบชั่วโมง แตทานพระครูเจริญ
พักผอนวันละสองชัว่ โมงเปนอยางมาก...
มีตอ........๒๙
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