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๓๓...
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๑๗ เปนวันพระขึ้น ๑๕ ค่ํา ผูค นพากันมาวัดปามะมวงแตเชา
มืด แมวันคืนจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป ปใหมมาปเกาลาลับ แตหนาที่และภารกิจของทานพระ
ครูดูเหมือนจะยิ่งหนักกวาเดิม เพราะผูคนนับวันก็ประสบปญหาชีวิต ไดรับความทุกขความ
เดือดรอนกันมากขึ้น ปญหาชีวิตอันเปนผลพวงของความเจริญดานวัตถุ
เสร็จจากสังฆกรรมในพระอุโบสถแลว เจาอาวาสวัดปามะมวงก็เดินมายังกุฏิที่ผูคน
มากหนากําลังรออยู จากนั้น ทานก็จะเริ่มวินิจฉัยไขปญหาใหพวกเขาตั้งแตเวลาหกนาฬิกา
ถึงเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาที จึงขึ้นไปเจริญพระพุทธมนต และฉันภัตตาหารเชารวมกับภิกษุอื่น
ๆ บนศาลา พวกชาวบานผูมีศรัทธาจะนําอาหารคาวหวานมาทําบุญที่วัดปามะมวงทุกวันพระ
ผูทุกขรอนรายแรกเปนนักธุรกิจมาจากกรุงเทพฯ หนาตาของเขาเศราหมอง เพราะ
การคาขาดทุนรวมสิบลาน เขาไดรับคําแนะนําจากญาติวา เจาอาวาสวัดปามะมวงทาน
แกปญหาเกง จึงสูดั้นดนมาหาและนั่งตากยุงรอตัง้ แตตีสี่
“โยมมีอะไรจะใหอาตมาชวยก็วาไปเลย” ทานเปนฝายพูดขึ้นกอน เปนการพูดที่
ตรงไปตรงมา
“ผมแยแลวครับหลวงพอ ธุรกิจของผมขาดทุนไปเกือบสิบลาน ถาหลวงพอไมชวย
ผมคงตองลมละลายแน” เขาบอกดวยน้ําเสียงออนวอน
“โยมทําธุรกิจอะไรละ”
“ผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปสงนอกครับ ผมทํามาสามปเขานี่แลว สองปแรกกําไรดีมากครับ
พอมาปหนึ่งหกก็เริ่มขาดทุน แลวกิจการก็แยลงเรื่อย ๆ จนเกือบจะลมแลวครับ หลวงพอ
โปรดชวยผมดวย”
“แหม อาตมาก็ไมสันทัดเรื่องธุรกิจเสียดวยซี ไหนโยมชวยอธิบายกระบวนการของ
มันใหอาตมาฟงหนอยซิ แลวอาตมาจะชวยตรวจสอบใหวาทําไมมันถึงไดขาดทุน” นักธุรกิจผู
นั้นจึงอธิบายวา
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“ผมมีโรงงานตัดเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป มีทั้งเสื้อผาผูใหญและเด็ก สําหรับผูชายและ
ผูหญิง ผมจะสงตัวอยางไปใหตลาดดู ตลาดที่วาก็มีทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศยุโรป
และประเทศญี่ปุน เขาก็จะสั่งมาทีละมาก ๆ จนผลิตแทบไมทัน ก็รุงเรืองอยูแคสองป มาปที่
แลวก็เริ่มทรุด ทําใหขาดทุนยอยยับ ผมไมทราบวาทําไมจึงเปนเชนนั้น”
ทานพระครูจําเปนตองรบกวน “เห็นหนอ” ใหชวยตรวจสอบให ชัว่ อึดใจเดียวทานก็
พูดขึ้นวา “โยมทราบดีเชียวละ จะใหอาตมาพูดตรง ๆ ไหมละ”
นักธุรกิจวัยหาสิบเศษอ้ําอึ้งอยูประเดี๋ยวหนึ่ง แลวจึงพูดเสียงออย ๆ วา “ครับ หลวง
พอพูดตรง ๆ ไดเลยครับ”
ทานเจาของกุฏิจึงพูดขึ้นวา “ก็โยมเลนไมซื่อกับลูกคานี่นา เวลาสงตัวอยางไปใหเขาดู
โดยก็ใชผาชนิดดีราคาแพง แตพอเขาสั่งมาจํานวนมาก ๆ โยมก็ใชผาอีกชนิดหนึ่งที่ดูคลาย
ๆ กัน แตคณ
ุ ภาพดอยกวา ราคาถูกกวา โยมทําอยางนี้เพราะความโลภ อยากไดกําไรมาก ๆ
เขารูทันเขาก็เลยเลิกสั่ง อันนี้โยมจะไปโทษลูกคาเขาก็ไมได จริงไหม” ทานพูดดวยเสียงที่
ตั้งใจจะใหทกุ คน ณ ที่นนั้ ไดยินเพื่อจะได “สอน” คนอื่นไปในตัว
“คนอื่น ๆ เขาก็ทําอยางนี้กันทั้งนั้นแหละครับหลวงพอ” บุรุษวัยเกินหาสิบแอบอาง
ผูอื่นเปนตัวอยาง ทําใหคนฟงที่ไมรเู ทาทัน คิดวาเขาไมผิด เพราะใคร ๆ ก็ทําอยางที่เขาทํา
“ออ หมายความวาอะไรก็ตามที่คนสวนใหญทํา ยอมหมายความวา สิง่ นั้นถูกตองดี
งาม อยางนัน้ ใชไหม”
“คงไมใชกระมังครับ” คนตอบชักไมแนใจ
“ถาอยางนั้นโยมบอกอาตมามาตรง ๆ เลยดีกวา วาสิ่งที่โยมทําไปนั้นมันถูกหรือผิด
บอกมาเลย อาตมาไมชอบพูดออมคอม”
“ผิดครับ แตมันก็ทําใหรวยเร็วนะครับหลวงพอ คนอื่น ๆ ที่เขาทําก็รวย ๆ กันทั้งนั้น”
นักธุรกิจยังคงมีทิฐิ
“ไมจริงละมัง้ ถาจริงโยมก็คงไมมาใหอาตมาชวย หรือโยมจะเถียง”
“ไมเถียงแลวครับ หลวงพอกรุณาแนะนําผมดวยเถิดครับวาทําอยางไรธุรกิจของผมจึง
จะคืนสูสภาพเดิม”
“มันก็ไมยากหรอกโยม แตมันก็ไมงา ยถาโยมไมสามารถปฏิบัติตามทีอ่ าตมาแนะนํา”
“ผมจะปฏิบตั ิตามที่ทานแนะนําทุกอยางครับ” นักธุรกิจพูดอยางมีความหวังขึ้นมาบาง
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“ดีแลว ญาติโยมทั้งหลายจําไวเปนตัวอยางเชียวนะ” ทานพูดกับทุกคนในที่นั้น
บรรดาผูที่นั่งอยูในกุฏิขณะนี้ ผูที่จะมาถามปญหาแบบเดียวกันมีอีกสองราย ทานจะไดถือ
โอกาสตอบเสียในคราวเดียวกัน เปนการ “ยิงปนนัดเดียวไดนกสามตัว” เมื่อจะพูดตอ ทาน
ทําความตกลงกับเจาของเรื่องวา
“โยมอยาหาวาอาตมาเอาโยมมาประจานนะ ก็เมือ่ กี้โยมวาใคร ๆ เขาก็ทํากัน แปลวา
มันไมใชเรื่องนาอับอายใชไหม”
“ครับ ผมไมคิดวาหลวงพอประจาน ถาหลวงพอทําใหผมขายดีเหมือนเกาได” นัก
ธุรกิจยอมรับหากก็มีเงื่อนไข
“ถาอยางนั้นก็ฟงใหดี การกระทําของโยมถือวาเปนการทุจริต หลอกลวงลูกคา การ
หากินในทางทุจริตนั้นมันทําใหรวยก็จริง แตรวยไดไมนานก็ตองเจง” คําสุดทายทานใชศัพท
ภาษาจีน เพือ่ ความทันสมัย
“แลวผมจะแกไขอยางไรครับ”
“ประการแรก โยมก็ตองเลิกหลอกลวงเขาดวยการ “ยัดไสสินคา” ใชไหม ที่โยมทําอยู
เขาเรียกวายัดไสสินคาใชไหม อันนีอ้ าตมาเคยไดยินแตเขาพูด”
“ถูกแลวครับหลวงพอ สมัยนี้ใคร ๆ เขาก็ใชวิธีนี้กันทั้งนั้น ไมงั้นมันก็ไมรวยครับ”
นักธุรกจิสนอง
“นั่นไง เอาอีกแลวไง อาตมาสอนอยูแหม็บ ๆ โยมก็มาเปนแบบเดิมอีกแลว “ทานวา
ตรง ๆ
“ก็มันเรื่องจริงนี่ครับหลวงพอ ผมเพียงแตหยิบยกเอาเรื่องจริงขึ้นมาพูดเทานั้นเอง”
ชายวัยเกินหาสิบเถียงอยางดื้อรั้น
“โยมนี่ดื้อเสียยิ่งกวาแมวอีก อาตมาวาแมวมันดือ้ แลวนะ”
“ครับ ผมไมดื้อแลวครับ ตกลงผมยอมหลวงพอ จะไมทําอยางที่ทําอีก ตัวอยางสินคา
เปนยังไง ผมก็จะสงใหเขาตามนั้นทุกประการ”
“แลวฝมือดวยนะ ไมใชตัวอยางตัดเย็บดวยฝมือประณีต แตพอสงไปใหเขาเปนฝมือ
อีกระดับหนึง่ ” ทานพูดดักคอ
“แหม หลวงพอนี่ละเอียดจริง ๆ ผมศรัทธาเต็มที่เลยนะครับนี”่ เขาชมเปนครั้งแรก
และดวยความจริงใจ หากทานไมพูดเชนนี้ออกมาเสียกอน เขาก็คิดอยูแลว วาจะหลอกลวง
โดยวิธีนี้ คือใชวัสดุคุณภาพและราคาแบบเดียวกับตัวอยาง แตจะลดความประณีตลง เปน
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การประหยัดตนทุนดานคาแรง เมือ่ ทานพระครูเตือนลวงหนาไวเชนนี้ เขาก็จําเปนตองเชื่อ
ทาน
“ตกลงผมจะทําตามที่หลวงพอแนะนําครับ แลวนานเทาไหรผมถึงจะฟนตัวครับ”
ยัง ยังไมหมดแคนี้ ทีพ่ ดู มาเพิ่งไดประการเดียว ยังมีประการอื่น ๆ อีก นั่นก็คอื โยม
จะตองสวดมนตทุกวัน สวดเปนไหม”
“ไมเปนเลยครับ”
“เอาละไมเปนไร เดี๋ยวอาตมาจะแจกบทสวดมนต มีคนเขาพิมพมาถวายไวสําหรับ
แจก” ทานหยิบแผนปลิวขนาด ๑’ x ๑.๒๕’ ขึ้นมาแจก ในนั้นมีบทสวดมนตพิมพดวย
ตัวอักษรขนาดใหญเพื่อความสะดวกในการอาน ทานสงใหนักธุรกิจ แตปรากฏวามีบุรุษอีก
สองคนที่นั่ง ณ ที่นั้นขออีกคนละแผน คนหนึ่งมีธุรกิจทํากระเปาถือสงตางประเทศ อีกคนทํา
รองเทาหนัง และคนทัง้ สองใชวิธีเดียวกับคนแรกในการหลอกลวงลูกคา คือใชวิธี “ยัดไส
สินคา” คนทัง้ สามรับแผนปลิวมาอานแลวพูดขึ้นเกือบจะพรอมกันวา “อานยากจังครับ”
“ยากที่ไหนกัน เขาอุตสาหพิมพตวั โต ๆ ใหยังจะวาอานยากอีก”
“ผมหมายถึงขอความนะครับ” เจาของธุรกิจกระเปาถือวา อีกสองคนก็คิดอยาง
เดียวกัน
“นั่นเพราะโยมไมเคยสวดมนตนะซี นี่อาตมาอุตสาหเขียนคําอานเปนภาษาไทยนะ
ถาเขียนแบบภาษาบาลี โยมจะยิ่งแยกวานี้ แตเอาเถอะคอย ๆ อานไปกอนแลวจะจําได เมื่อ
จําไดก็จะสวดมนตเปน ถาไมอยากลมละลายก็ทําตามนี้ เขาใจไหม”
“อานหมดนี่เลยหรือครับ”
“ถูกแลว อานหมดนี่หนึ่งเที่ยว แลวอานเฉพาะบทพุทธคุณเทาจํานวนอายุบวกหนึ่ง”
“ตรงไหนครับที่เรียกวาบทพุทธคุณ”
“แหม โยมนี่ไมเอาไหนเลยจริง ๆ นะ” ทานวาคนเดียว แตมคี นรอนตัวถึงสามคน
“บทพุทธคุณ ก็ตั้งแต อิติปโส ไปจนถึง ภะคะวาติ นั่นแหละ โยมอายุเทาไหรละ”
“สี่สิบแปดครับ” เจาของธุรกิจกระเปาถือตอบ
“สี่สิบแปดก็สวดสี่สิบเกาจบ”
“แลวเราจะทําอยางไรไมใหหลงครับ ผมกลัวจําไมไดวาสวดกี่จบแลว”
“อันนี้โยมมาวิธีเอาเอง อาตมาเชือ่ วาคนเปนนักธุรกิจยอมหาวิธีจนไดนนั่ แหละ”
“ใชวิธีนับกานไมขีดซี” เจาของธุรกิจรองเทาแนะนํา
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“งั้นผมอายุหาสิบหกก็ตองสวดหาสิบเจ็ดจบใชไหมครับหลวงพอ” นักธุรกิจคนแรก
ถามอยางรูสึกทอแท
“ก็ตองอยางนั้น” ทานเจาของกุฎิตอบ
“แลวผมจะมีเวลาหรือครับ วัน ๆ ผมไมคอยวางเลย” ทานพระครูรูสึกออนใจ จึงบอก
เขาวา
“เลือกเอาก็แลวกัน ถาทําไมไดก็ไมสําเร็จ แตถาทําไดก็จะเห็นผลภายในสามเดือน
เปนอยางชา”
“ใหภรรยาสวดดวยไดไหมครับ”
“ได ยิ่งชวยกันสวดยิ่งเห็นผลเร็ว”
“ถาใหสวดแทนผมละครับ” เขาตอรอง
“สวดแทนไมไดซี ชวยกันสวดนี่ อาตมาหมายความวา ตางคนตางสวดเทาอายุของ
ตัวเองบวกหนึ่ง ภรรยาโยมอายุเทาไหรละ”
“สี่สิบหกครับ”
“ก็ใหเขาสวดสี่สิบเจ็ดจบ” เขาใจไหมละ
“เขาใจครับ ขอบพระคุณหลวงพอมากครับ” รูวิธีแกปญหาแลว นักธุรกิจผูนั้นจึงกราบ
ลา ปรากฏวามีผูตามเขาออกมาอีกสองคน ทานพระครูประสบความสําเร็จในการ ยิงปนนัด
เดียวไดนกสามตัว”
“หลวงพอคะ ฉันกับสามีทําโรงงานผลิตเครื่องตกแตงบาน ไมเคยยัดไสสินคา ไมเคย
โกงลูกคา แตทําไมทํามาหากินไมขึ้นละคะ” ผูทุกขรอนรายที่สองเปนสตรีวัยสามสิบเศษ
หลอนมากับสามีวยั เดียวกันที่นั่งกมหนาคอตกอยู ขาง ๆ ทานพระครูตอบไปตามที่ “เห็น
หนอ” รายงานวา
“โยมไมปฏิบัติพระในบานนะซี”
“ในบานผมไมมีพระครับหลวงพอ” สามีเงยหนาขึ้นตอบ “ถาจะมีกค็ งเปนพระพุทธรูป
ใชไหมคะ”
“ไมใชหรอกโยม อาตมาหมายถึง คุณพอคุณแมของโยมนะ เพราะโยมไมปฏิบัติ
ทาน โยมถึงไดทํามาหากินไมขึ้น”
“ฉันก็เลี้ยงดูแกนี่คะ เพือ่ นบานฉันเสียอีกที่เอาพอแมไปไวบา นบางแค”
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“เอาอีกแลว อางผูอื่นเปนอยางอีกแลว อาตมาเพิ่งวาโยมผูชายคนนั้นไปหยก ๆ” ทาน
หมายถึงนักธุรกิจที่เพิ่งลากลับไป
“ขอทีเถอะนะโยมนะ อยามองออกนอกตัวเลย ใหมองเขามาที่ตัวเรานี่แหละ มันมี
ขอบกพรองตรงไหนก็คอ ย ๆ แกไขไปโดยไมตองไปเพงโทษผูอื่น เขาใจหรือยัง”
“เขาใจคะ หลวงพอกรุณบอกวิธีแกไขดวยเถิดคะ”
“กอนที่จะแกไข โยมก็ตองรูขอบกพรองของตัวเองกอน โยมบกพรองตรงไหนรูไหม”
“ไมทราบคะ”
“นั่นไงเห็นไหม ตัวของตัวยังไมรูเลย แลวยังเที่ยวไปรูตัวของคนอืน่ เอาละ ถึงยังไง
มันก็ไมใชเรือ่ งแปลก สําหรับอาตมา เพราะคนอืน่ ๆ เขาก็เปนแบบโยมนี่แหละ” สตรีวัยกวา
สามสิบมีสีหนาดีขึ้น เมื่อรูวาตัวเองไมไดบกพรองแตเพียงผูเ ดียว อยางนอย ๆ ก็ยัง “มี
เพื่อน”
“หลวงพอชวยชี้ขอบกพรองของฉันดวยเถอะคะ แลวฉันจะไดหาทางแกไข”
“เอาละ ถาอยางนั้นก็ฟงใหดี โยมไมปฏิบัติพอ แม หมายความวา โยมใหทานไปอยูที่
โรงงาน อยูหองอับ ๆ มืด ๆ ใหกินขาวรวมกับพวกคนงาน ในขณะที่โยมอยูบานหลังใหญ
กับสามีและลูก ๆ มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ ที่อาตมาพูดมานี่จริงหรือเปลา”
“จริงคะ” หลอนพูดเสียงเครือและมองเห็นขอบกพรองของตัวเองอยางชัดแจง
“ดีแลวที่โยมยอมรับผิด ทีนี้อาตมาก็จะบอกวิธีแกไข โยมตองรับทานเขามาอยูบาน
เดียวกับโยม กลับไปนี่ไปจัดการเสีย โยมกินดีอยูดีอยางไร ก็ตองใหพอแมกินดีอยูดีอยางนั้น
ดวย เอาละโยมกลับไปก็หาดอกไมธูปเทียนไปกราบขอขมาทาน เอาน้าํ ลางเทาใหทาน และ
ใหทานอโหสิกรรมให แลวกิจการคาของโยมก็จะเจริญรุงเรืองขึ้นโดยลําดับ ทําไดไหมเลา”
“ไดคะ ถาอยางนั้นหนูกับสามีขอกราบลา”
“เจาทุกข” รายที่สามกําลังจะเอื้อนเอย “ธุระ” นายสมชายก็คลานเขามาขัดจังหวะวา
“หลวงพอครับ นิมนตขนึ้ ศาลาครับ เลยเวลามาหลายนาทีแลว”
“อาวไดเวลาแลวหรือ”
“ไดมาหลายนาทีแลวครับ” นายสมชายย้ํา ทานจึงพูดกับผูคนที่นั่ง ณ ที่นนั้ วา
“ประเดี๋ยวนะ ขอเวลานอกกอน ญาติโยมก็ไปทานอาหารกันไดแลว ที่โรงครัวเขาคง
เตรียมเสร็จแลว เชิญทุกคนเลยนะ ใครมาวัดปามะมวงแลวไมไดทานอาหารถือวาไมไดมา”
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พูดแลวทานจึงลุกจากอาสนะเพื่อจะเดินไปยังศาลา “สาวรุน ๆ คนหนึ่งวิ่งกระหืดกระหอบเขา
มาหา หลอนคุกเขาลงตอหนาทาน ประนมมือพรอมกับพูดวา
“หลวงพอคะ ขอเวลาหนูหนึ่งนาทีคะ หนูมีธุระดวนมาก” หลอนพูดอยางรีบรอน และ
ไมอาจ “รอคิว” ได
“พูดไปเลยหนู” ทานอนุญาต
“พี่สาวหนูถูกรถชนอาการสาหัสคะ ตอนนีอ้ ยูหอง ไอ.ซี.ยู. หนูมาขอบารมีหลวงพอให
เขารอดชีวิตดวย” ทานพระครูรูวาบรรดาคนทีม่ าในวันนี้ ยังมีอีกสามรายที่มีจุดประสงค
เดียวกับเด็กสาว จึงบอกพวกเขาวา
“เอาละ คนที่มาธุระเรื่องเปนเรื่องตายใหจดชื่อและนามสกุลใสพานวางไวที่อาสนะของ
อาตมา ไมใชชื่อของคนที่มาหา” ทานจําเปนตองบอกใหแจมแจง เพราะคนแตละคนระดับ
สติปญญาไมเทากัน และความผิดพลาดคลาดเคลื่อนก็เคยปรากฏมาแลวบอยครั้ง พูดจบทาน
ก็เดินไปยังศาลา บรรดาคนเจาทุกขทั้งหลายก็พากันเดินไปยังโรงครัวเพื่อรับประทานอาหาร
หนึ่งชั่วโมงผานไป เจาอาวาสวัดปามะมวงก็เดินกลับมายังกุฏิ ทานขอตัวเขาไปลาง
มือและบวนปากในหองน้ําใตบันได แลวจึงออกมานั่งที่อาสนะ ในพานมีกระดาษสีแ่ ผนวางอยู
ทานหยิบมาอานทุกแผน แลวพูดขึ้นวา
“ดูเอาเถอะ ใครจะเปนจะตายก็ตองมาใหอาตมาชวย ยังกะอาตมาเปนผูวิเศษแนะ นะ
โยมนะ” ทานพยักเพยิดกับ เจาทุกข ที่นั่งอยูแถวหลังสุด
“หลวงพอครับ ผมสงสัยจังครับ คนที่กําลังจะตาย เราชวยไมใหเขาตายไดจริง ๆ หรือ
ครับ” คนถามเปนบุรุษวัยหาสิบ เขาเลี่ยงมาใชคําวา “เรา” แทน “หลวงพอ”
“มันก็ขึ้นอยูกับกรรมนั่นแหละโยม ถาเขาตองตายจริง ๆ อาตมาก็ชวยไมได
อยาวาแตอาตมาเลย ตอใหผูวิเศษที่ไหนก็มายับยั้งความตายไมได ที่วาขึ้นอยูกับ
กรรมก็หมายความวา ถาเขายังมีกรรมดีอยูบาง อาตมาก็ชวยเพิม่ ใหไดสวนหนึ่ง แต
ถาเขาไมมีกรรมดีอยูเลย ก็ชวยไมได เปรียบเทียบใหเห็นชัด ๆ ก็คือ มันเหมือนกับ
แบตเตอรี่ ถาอาตมาชารจไฟมาให แตแบตเตอรี่หมอนั้นเก็บไฟไมอยู มันก็จะรั่วออก
หมด เรื่องอยางนี้มันซับซอน ที่อาตมาพูดมาก็ใชวาจะถูกทั้งหมด เพราะมันมีปจจัย
อื่น ๆ มาประกอบอีก ถาจะอธิบายโดยละเอียดวันนี้ทั้งวันก็ไมจบ เอาเรื่องเฉพาะหนา
ดีกวา” เมื่อทานพูดดังนี้ ผูมีทุกขรายที่สามจึงเอยธุระของตน
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“หลวงพอครับ ผมมีปญ
 หาเรื่องลูก ลูกชายลูกสาวผมเอาดีไมไดสักคน ทั้งที่ผมกับ
ภรรยาเลี้ยงดูเขาอยางดี ผมเปนวิศวกร ภรรยาเปนอาจารยมหาวิทยาลัย แตลูกไมเอาถาน
ไมเจริญรอยตามพอแมเลยสักคน” วิศวกรวัยหาสิบระบายความอึดอัดขัดของใจออกมา
“โยมมีลูกกี่คน”
“สี่คนครับ ผูห ญิงสอง ผูช ายสอง”
“แลวเขามีครอบครัวกันหรือยัง”
“คงยังมั้งครับ ตอนนี้ไมมีใครอยูกับพอแมเลย พากันหนีออกจากบานหมด เห็นวาลูก
ชายไปเปนอันธพาล ลูกสาวไปเปนนักรองตามคลับตามบาร” เขาพูดอยางขัดเคือง “เห็น
หนอ” ทําหนาที่อยางรวดเร็วโดยไมตองใหบอก ทานรูความเปนไปของครอบครัวนี้เปนอยาง
ดี จึงพูดขึ้นวา
“โยมไมนาทํารุนแรงกับลูกนี่นา ดาวาเขาแลวยังไมพอ ยังไปเตะไปตอยเขาอีก ลูกเขา
เปนหนุมเปนสาว โยมไปเตะเขา เขาก็หนีนะซี แลวภรรยาโยมก็ดาลูกแทบทุกวัน ใครเขาจะ
อยากอยูดวยละ” วิศวกรผูนั้นนั่งกมหนา นึกถึงความผิดพลาดที่ทําไวกับลูก
“แลวผมจะทําอยางไรครับหลวงพอ ผมอยากใหลูก ๆ กลับมาครับ”
“โยมตองสวดมนต ทําอยางที่อาตมาแนะนํานักธุรกิจไปเมื่อสักครูนี้ ทําไดไหม” ทาน
พูดพรอมกับสงบทสวดมนตใหแผนหนึ่ง
“ชวยกันสวดนะ ทั้งโยมและภรรยาโยมนั่นแหละ สวดเสร็จก็แผเมตตาไปใหลูก ๆ
ขอใหเขามีความสุขความเจริญ ไมชาเขาก็จะพากันกลับมา แลวอยาไปดุไปวาเขาอีกนะ ให
พูดกับเขาดี ๆ ทําไดไหม”
“ไดครับ” บุรุษวัยหาสิบรับคําหนักแนน แลวจึงถือโอกาสกราบลา
ทานพระครูชวยแกปญหาใหเจาทุกขอีกหลายราย กระทั่งถึงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาจึง
บอกใหพวกเขาไปรับประทานอาหารกลางวันที่โรงครัว สวนทานถือใบรายชื่อคนที่กําลังจะ
ตายสี่รายขึ้นไปขางบนเพื่อจัดการ “สงพลัง” ไปชวยเหลือ ยังมีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงกวาพวก
เขาจะรับประทานอาหารเสร็จ และหนึ่งชั่วโมงนี้เปนของคนสี่คนทีญ
่ าติระบุวากําลังจะตาย
ชั่วโมงตอ ๆ ไปก็เปนของ “เจาทุกข” รายอื่น ๆ แลวก็ไมรูวาจะไปเสร็จสิ้นตอนกี่ทุมกี่ยาม
เจาอาวาสวัดปามะมวง ทานมีชีวติ อยูเพื่อสงเคราะหผูอื่นโดยแท...
มีตอ........๓๔
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