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๗๒...
วันเสารที่ ๒๙ มิถุนายน ทานพระครูไดรับนิมนตจากนายแพทยสมเจตนา ใหไปทํา
พิธีเปดปายรานเสริมสวยที่ในตัวจังหวัด
นายสมชายขับรถพาทานออกจากวัดปามะมวง
ตั้งแตเจ็ดนาฬิกา รถแลนออกประตูวัดมาแลว ผูที่ทําหนาที่เปนคนขับก็ชวนคุย
“หมอสมแกนึกยังไงถึงหันมาเปดกิจการรานเสริมสวย อาชีพหมอก็รวยอยูแลว จริง
ไหมครับ”
“ถาเธออยากรูก็ลองถามเขาดูสิ ไปถึงบานงานก็ถามเขาเลยนะ มาถามฉัน ฉันจะไปรู
อะไร”
“แตถาหลวงพอจะรูก็รูได หลวงพอรูไดทุกอยางที่อยากรู” ศิษยวัดวา
“บังเอิญเรื่องนี้ฉันไมอยากรู ก็เลยไมร”ู สมภารวัยหาสิบพูดขรึม ๆ
“หรือครับ ไมรูก็ไมเปนไรครับ” ชายหนุมวางทาขรึมบาง หากก็ทําไดไมนาน เพราะ
รูสึกเหมือนทองจะแตก จึงตองพูดขึ้นวา
“ไมรูหมอสมแกจะอยากรวยไปถึงไหน ทั้งทํางานโรงพยาบาล ทั้งเปดคลินิค และยัง
จะมาเปดรานเสริมสวยอีก นี่แหละนาคนโบราณเขาถึงวา “คนรวยก็รวยเสียเหลือลน คนจน
ก็จนเสียเหลือหลาย” เชนนายสมชายเปนตน จนเสียจนไมมีเงินจะแตงงาน” ชายหนุมพูดไป
เรื่อย ๆ เห็นทานพระครูไมพูด เขาจึงพูดตออีกวา
“ลูกเมียหรือก็ไมมี ยังจะงกอีก ไดยินเขาเลากันวา แกเคยแตงงานนะครับ เมือ่ ยี่สิบ
กวาปกอนโนน แกเคยแตงงานกับลูกสาวเจาของโรงสี แตยังไงไมทราบ อยูกันแคอาทิตย
เดียว ก็หยากันเสียแลว แกก็เลยครองตัวเปนพอหมายเนื้อหอมมาจนบัดนี้” แมทานพระครูจะ
ไมพูด หากทานก็ฟง และ “รู” วานั่นเปนเพราะ “กรรม” กรรมตัวเดียวเทานั้นที่บนั ดาลให
เหลาสัตวตอ งมีอันเปนไป
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“ใจคอหลวงพอจะใหผมพูดอยูคนเดียวอยางนี้หรือครับ” นายสมชายถามภิกษุวัยหา
สิบที่นั่งเดนเปนสงาอยูเบื้องหลังเขา
“ชอบไมใชหรือ”
“จะวาชอบก็ไมเชิง แตครั้นจะวาไมชอบก็ไมใช เพราะฉะนั้นผมก็เลยไมทราบจะตอบ
หลวงพอยังไงดี หรือวาหลวงพอจะใหผมตอบวายังไงดีครับ” ชายหนุมยั่ว
“งั้นก็ไมตองตอบ” ทานพระครูพูดตัดบท
“แตผมอยากตอบนีค่ รับ อยากตอบ แตไมรูจะตอบยังไง” คราวนี้เขายวน
“ฉันก็ไมรูวา จะชวยเธอยังไงเหมือนกัน” ทานยวนบาง
“แตถาหลวงพอตั้งใจจะชวย ถึงไมรูกช็ วยไดนี่ครับ คือชวยทัง้ ๆ ที่ไมร”ู
“รูสึกวาเธอจะพูดมากไปแลวนะ พูดมากปากไมไดพักผอน”
“ไมเปนไรครับ ปากผมยังหนุมยังแนน ถึงไมไดพักผอนก็ยงั แข็งแรง หลวงพออยา
หวงมันเลย หวงผมดีกวา”
“เธอมีอะไรใหหวงละ”
“ก็เรื่องหวงไงครับ ผมอยากไดหวงสักหวงมาผูกคอ แตไมมีเงินไปซื้อครับ หลวงพอ
สัญญาวาจะชวย ปานนีย้ ังไมมีวี่แววเลย หลวงพอลืมหรือยังครับ ที่เคยใหคํามั่นสัญญาไวกะ
ผมนะครับ” คําพูดของศิษยวัดทําใหทานพระครูนึกขึ้นไดวายังไมไดอธิษฐานจิต “ชวย” ให
ชายหนุมไดแตงงานสมความมุงมาดปรารถนาดังที่ไดสัญญาไวกับเขา
“ถาเธอไมเตือนก็คงจะลืมไปแลว เอาละ คืนนี้จะจัดการให ทีนี้ก็หยุดพูดไดแลว ฉันจะ
หลับละ” แลวทานจึงนั่งหลับตา กระทั่งรถแลนมาถึงบานงาน
พิธีทําบุญเลี้ยงพระสิ้นลง เมื่อเวลา ๙.๑๙ นาฬิกา จากนั้นเปนพิธีเปดปายรานเสริม
สวย เมื่อพระสงฆ ๘ รูป ที่นิมนตมาจากวัดอื่นขึน้ ตนสวด “ชะยันโต” เจาภาพคือ นายแพทย
สมเจตนา จึงนิมนตทานพระครูไปชวยเจิมหนาหองเสริมสวย
เขาถือขันจอกทองเหลืองใบจิ๋ว ซึ่งวางอยูบนพานทองเหลือง มี “ลิ้นพาน” รอง ในขัน
บรรจุ “แปงเจิม” ซึ่งทําจากดินสอพองบดละเอียด ผสมกันน้ํามันจันทน เดินนําทานพระครูไป
ยังหองเสริมสวย เจิมหองแรกเสร็จ เขาก็นิมนตไปเจิมหองอื่น ๆ อีก ทั้งหมดนับไดถึง ๗
หอง
สมภารวัดปามะมวงรูสึกแปลกใจวา เหตุใด “หองเสริมสวย” จึงมีหลายหองนัก แถมมี
เลขที่หองเรียงลําดับจากหนึ่งถึงเจ็ดติดไวที่หนาประตูของหองอีกดวย เมื่อเจิมเสร็จทานจึง
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เดินกลับมายังหองโถงที่ใชทําพิธี พวกหนุม ๆ หนาตาดีหลายคนพากันมากระเซาพลาง
หัวเราะคิกคัก คนหนึ่งถามขึ้นวา
“หลวงพอไปทําอะไรในที่นั่นครับ คนเปนพระเขาไมไปตรงนัน้ กันหรอก” เขาหมายถึง
“หองเสริมสวย”
“เขาใหไปเจิมหองเสริมสวย” คําตอบของทาน ทําใหพวกหนุม ๆ หัวเราะครืน คนเดิม
พูดอีกวา
“หลวงพอถูกหลอกซะแลว”
เจาอาวาสวัดปามะมวงนึกเอะใจ ทาทางจะไมชอบมาพากลเสียแลว ทานจึงกําหนด
“เห็นหนอ เห็นหนอ นั่นมันหองอะไรหนอ” แลวทานก็ตองตกใจเมื่อรูว าอะไรเปนอะไร
“ตายแลวหนอ นั่นมันซองนี่หนอ ซองโสเภณีหนอ เราถูกหมอสมเจตนาหลอกใหมา
เปดปายสํานักโสเภณีเสียแลวสิหนอ” ทานมองหนานายแพทยสมเจตนาคลายจะถามวา
“นี่มันอะไรกัน” หากฝายนั้นทําหนาไมรูไมชี้
เมื่อทานกลับมานั่งที่เดิมแลว เจาภาพจึงถวายจตุปจจัยไทยธรรมแดพระสงฆ ๙ รูป
และรับพร เสร็จแลวพระ ๘ รูปก็พากันกลับวัด ทานพระครูยังไมยอมกลับ เพราะตองการจะ
“ผาตัด” คนเปนหมอผูซึ่งผาตัดคนอืน่ เขามามากแลว ถึงคราวที่ตัวเองจะตองถูกผาตัดบางละ
สงพระสงฆและแขกเหรื่อกลับไปแลว เจาภาพก็มานั่งพับเพียบอยูตอหนาทานพระครู
“ไงคุณหมอ นึกยังไงถึงตมอาตมาเสียเปอยเลย เห็นอาตมาเปนไกไปแลวหรือไง”
“โธหลวงพอครับ ก็เพราะผมเคารพนับถือหลวงพอ หลวงพอเปนพระสุปะฏิปนโน
เปนผูมีศีลบริสุทธิ์ ผมก็เลยอยากใหหลวงพอมาทําพิธีเปด กิจการจะไดรงุ โรจนเรืองรองสืบไป
ในภายภาคหนา” คนเปนหมอสาธยาย
“แตคุณหมอกําลังจะทําให “ศีลบริสุทธิ์” ของอาตมาตองดางพรอย นี่โชคดีนะที่อาตมา
ไมรูเห็นเปนใจดวย ไมงั้นตองอาบัตแิ น ๆ คุณหมอนะคุณหมอ ไมนาทําอาตมาเลย” ทานตัด
พอตอวา
“ผมกราบขอโทษครับหลวงพอ ขอโทษมาก ๆ เลย” เขากมลงกราบหนึ่งครั้ง
“ยังไมแคนี้นะ โทษของคุณหมอยังมีอีก รูหรือเปลาคุณหมอกําลังประกอบ “มิจฉา
อาชีวะ” การคามนุษยไมจัดวาเปนสัมมาอาชีวะ อาตมาไมเขาใจวาทําไมคุณหมอตองทํา
อยางนี้ พูดกันตรง ๆ เลยนะ อาตมาขอตําหนิวา คุณหมอชางโลภมากเหลือเกิน เทาที่มีอยูยัง
ไมพออีกหรือ ไดชื่อวาร่าํ รวยที่สุดของจังหวัดนีย้ ังไมพอใจหรือ”
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“พอใจครับหลวงพอ ตัวผมนะพอใจในสิ่งที่ผมมี ผมเปน ไมเคยทะเยอทะยานหรอก
ครับ แตที่ตอ งทําอยางที่หลวงพอเห็นก็เพราะมันจําเปนตองทําครับ”
“จําเปนยังไง พอจะบอกอาตมาไดหรือเปลา”
“ไดครับ คือมันเปนความประสงคของพวกเด็ก ๆ เขา เขามาออนวอนก็เลยตอง
ตามใจเขา
“เด็ก ๆ ไหน”
“ก็พวกหนุม ๆ ที่นั่งหนาตาสลอนอยูนี่ไงครับ ถาผมไมตามใจพวกเขา เขาก็จะพากัน
ทิ้งผมไป” หมอ สบตากับทานพระครูเหมือนจะขอความเห็นใจ เจาอาวาสวัดปามะมวงเห็น
แววตาที่บงบอกถึงความอางวางวาเหว ก็เขาใจความรูสึกของเขา ทานนึกในใจวา “ดู
เอาเถอะ พระพุทธองคทรงสอนใหยึดพระรัตนตรัยเปนที่พึ่งที่ระลึก แตตาหมอคนนี้กลับมา
ยึดพวกหนุม ๆ ชางนาสังเวชใจเสียจริง” ตอเมือ่ เห็น “กฎแหงกรรม” ของบุรุษตรงหนาทาน
แลว ทานก็เขาใจ ไมนึกตําหนิติเตียนเขาอีก
“แลวพวกสาว ๆ ที่จะมาบริการแขกละ ตอนนี้ไปอยูกันที่ไหน” ทานหมายถึงบรรดา”
คุณตัว” ทั้งหลาย
“ชวยกันลางถวยชามอยูใ นครัวบาง ตอนรับแขกบางครับ” ทานพระครูมองลงไปที่
สนามหนาบานซึ่งกางเตนทตั้งโตะอาหารไวบริการแขกเหรื่อที่มารวมงาน มีสาวสวยสามสี่คน
ทําหนาที่เปนบริกร
“ตอนนี้มีทั้งหมดกี่คน”
“เจ็ดครับ มีหองแคเจ็ดหอง เลยรับไดแคเจ็ดคน ก็ผมเรียนหลวงพอตัง้ แตแรกแลววา
ไมไดตั้งใจจะยึดเปนอาชีพ แตทําเพื่อจะเอาใจพวกเด็ก ๆ เขา” คนเปนหมอวา
“อาว ก็เมื่อกี้คุณหมอพูดอยูหยก ๆ วาที่เชิญอาตมามาทําพิธีเปดก็เพื่อจะใหกิจการ
รุงโรจนเรืองรอง เสร็จแลวกลับมาวาไมไดตั้งใจจะยึดเปนอาชีพ เอะ มันยังไงกันแน อาตมา
ชักงงแลวนะ”
“ผมเองก็งงเหมือนกันครับ คือ ผมหมายความวาผมไมไดหวังรวยจากกิจการนี้ แตก็
อยากใหมันรุงโรจนและอยูไดนานที่สุดเทาที่จะเปนได”
“พวกเด็ก ๆ เขาจะไดอยูกับคุณหมอนาน ๆ” ทานพระครูตอ ให
“ครับผม” ทานพระครูมองเห็นทาง “แกลํา” คนเปนหมอ จึงพูดขึ้นวา
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“ถาคุณหมออยากใหเขาอยูดวยนาน ๆ กิจการก็ตองเจริญดวย เอาอยางนี้ คุณหมอ
ใหเด็ก ๆ ของคุณหมอไปทํางานแทนพวกสาว ๆ แลวเรียกพวกสาว ๆ มาหาอาตมา อาตมา
จะทําพิธีลงนะหนาทองให” นายแพทยวัยสี่สิบเศษจึงจัดการตามความประสงคของทาน พวก
หนุม ๆ หนาตาดีลุกออกไปสักพัก สาว ๆ เจ็ดคนก็พากันเขามากราบทานพระครู
“ขอประทานโทษ อาตมาตองทําพิธตี ามลําพังกับหนู ๆ พวกนี้ จึงขอความกรุณาคุณ
หมออยาใหใครเขามายุมยาม และชวยตามลูกศิษยที่มากับอาตมาใหมานั่งเปนเพื่อนดวย”
เมื่อนายสมชายเขามานั่งในที่นั้นแลว นายแพทยสมเจตนาก็ปลีกตัวออกไปอยางคนมี
มารยาท หองโถงนั้นจึงเหลือเพียงทานพระครู นายสมชาย กับ “คุณตัว” ทั้งเจ็ด
“ยังไงจะหนู คิดยังไงถึงไดมายึดอาชีพนี”้ ทาน “สัมภาษณ” ทีละคน แลวสรุปคําตอบ
ไดวา หาคนทําดวยความเต็มใจ มีสองคนเทานัน้ ที่ถูกลอลวงมา ทานใช “เห็นหนอ” สํารวจดู
กฎแหงกรรมของคนทั้งเจ็ด หาคนที่มาดวยความสมัครใจนั้น เพราะมี “กรรม” ทีจ่ ะตองเปน
อยางนี้ และจะตองเปนอยางนี้ตอไปอีกคนละ สามชาติบาง หาชาติบา ง และคนที่หนาตาดี
ที่สุดนั้นจะตองเปนตอไปอีกถึงเจ็ดชาติ! สวนอีกสองคนที่ถกู ลอลวงมานั้นเปนหนาที่ของทาน
ที่จะตองชวยใหหลอนพนจากขุมนรก
เจาอาวาสวัดปามะมวงจัดการรดน้ํามนตใหหญิงสาวทั้งหา ใหศีลใหพรเสร็จ จึงบอก
ใหพวกหลอนลุกออกไปทํางานตอ เหลืออีกสองคน ทานพูดวา “หนูอยากจะไปจากที่นี่ไหม
ละ”
“อยากคะ” ตอบพรอมกัน
“อยากไป แลวทําไมถึงไมไปละจะ”
“หนูกลัวถูกซอมคะ เจาพวกหนุม ๆ ของคุณหมอขูวา ถาใครคิดหนีจะซอมใหตาย
หนูกลัวคะ”
“ออ ยังงั้นหรือ แลวถาหลวงพอจะชวยใหไปจากที่นี่ จะไปไหม”
“ไปคะ” ตอบพรอมกันอีก
“บานหนูอยูที่ไหนละ” คนหนึ่งตอบวา
“อุตรดิตถคะ อยูอําเภอปาด”
“แลวหนูละ” ทานถามอีกคน
“อยูที่เดียวกันคะ เราเปนพี่นองกัน ถูกคนหลอกมาขายที่นี่ เขาบอกจะพาไปทํางานที่
กรุงเทพฯ งานสบายรายไดดี เราสองคนพีน่ องก็เลยมากับเขา” คนเปนพี่เลา
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“แลวมาอยูที่นี่นานหรือยัง”
“เดือนนึงแลวคะ แตยังไมไดรับแขกนะคะ เพราะหมอบอกวาตองรอใหเปดเปนเรื่อง
เปนราวเสียกอน จะนิมนตหลวงพอที่ดังที่สุดของจังหวัดมาเปด แตถึงจะยังไมไดรับแขกขาง
นอก แตแขกขางในก็รับเรียบรอยแลวคะ ก็พวกเด็ก ๆ ของหมอเขานั่นแหละ”
“รวมทั้งหมอดวยหรือเปลา” นายสมชายเปนคนถาม
“เปลาคะ หมอไมเคยมายุงกับพวกเรา” หลอนตอบ
“สมภารยอมไมกินไกวดั ” ชายหนุมวา
“ไมจริงหรอกพี่ สมภารคนนี้กินไกวัด แตไมกินไกตัวเมีย กินแตไกตัวผู” คนพูด
มีเลศนัย
“หมายความวายังไง” ศิษยวัดถาม
“ก็แกไมยุงกะพวกหนู แตไปยุงกะพวกหนุม ๆ นั่น ที่เปดซองก็เพื่อจะเอาใจคนพวก
นั้น” หญิงสาวพูดอยางดูแคลน
“หนูอยาไปวาเขาเลย มันเปนกรรมนะหนู กรรมของเขา เขาทํามาอยางนั้น เอาเถอะ
สําหรับหนูสองคนหลวงพอจะชวย” ทานพระครูหยิบเงินออกมาจากยามสองรอย
“เอา นี่นะคารถ เดี๋ยวหลวงพอจะพูดกับหมอเขาให” ทานใชนายสมชายไปตาม
นายแพทยสมเจตนามา แลวกลาววา
“คุณหมอ อาตมาจัดการใหเปนที่เรียบรอยแลวรับรองวารุงโรจนเรืองรอง ถา...” ทาน
หยุดไวเพียงนั้นเพื่อเพิม่ ความอยากรูใหคนเปนหมอ
“ถาอะไรหรือครับหลวงพอ” คนอยากรูถาม
“ถาคุณหมอจะไมเอาแมหนูสองคนนีไ่ ว”
“ทําไมหรือครับ สองคนนี้เปนยังไง”
“ดวงเขาไมสมพงษกบั อาชีพนี้ ไปอยูสํานักไหนก็ไมเจริญ ทางที่ดีตองเลิก”
“หรือครับ ถาอยางนั้นผมจะสงเขาไปอยูสํานักอื่น สํานักทีเ่ ปนคูแขงของผม” คนเปน
หมอแสดงนิสัย “เจาเลห”
“คุณหมอ อาตมาขอรองเถอะ เทาทีค่ ุณหมอทําอยูนี่ มันก็ไมใชสิ่งดีนะ อยาไดไปสราง
บาปกรรมเพิ่มขึ้นอีกเลย อาตมารู คนที่จะจบหมอไดนั้นตองเปนคนเกง คนฉลาด และ
คุณหมอก็มีคุณสมบัติอยางนั้นครบถวน คงจะนาเสียดายมาก ถาคุณหมอจะเอา
ความฉลาดไปใชในทางทุจริต คิดดูก็แลวกัน ถาคุณหมอทําอยางที่พูด เทากับสรางบาป
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ขึ้นมาอีกสองอยาง อยางแรกคือ ไปกอศัตรูไปทําใหเขาพินาศลมจม ซึ่งคนที่จะทําอยางนั้น
จะตองเปนคนจิตอกุศล มีจิตริษยา
อยางที่สองคือคุณหมอทําบาปกับเด็กสองคนนี้ เพราะเขาไมสมัครใจ แตถูกบังคับ
เปรียบเหมือนวาคุณหมอถนัดในทางรักษาไข แตพอแมบังคับใหไปชกมวย แลวคุณหมอจะ
พอใจไหม คิดดูนะ ใจจริงแลวอาตมาไมสนับสนุนใหใครทําผิดเลย แตนี่อาตมาเห็นแลววา
เปนกฎแหงกรรม ที่จะตองเปนอยางนั้น คือทั้งคุณหมอและทั้งแมหนูทั้ง ๕ คนนั่นตางก็มี
กรรมรวมกันมา อาตมาจึงไมสามารถทัดทานได
อาตมาขออัญเชิญพุทธพจนมากลาวใหคุณหมอฟง เพื่อเปนคติสอนใจ คุณหมอเก็บ
ไวคิด ไวพจิ ารณาเองก็แลวกัน พุทธพจนนั้นมีวา “บุคคลเขาถึงกุศลธรรม จะอยูเปนสุข
ไมคับแคน ไมเดือดรอน แตถาบุคคลเขาถึงอกุศลธรรม จะอยูเปนทุกข คับแคน
เดือดรอน” อาตมาชวยคุณหมอไดเทานี้แหละ” คนจบ ม.๔ “เทศน” โปรดคนจบปริญญา
แพทยศาสตรบัณฑิต
“ตกลงครับหลวงพอ ตกลงผมจะใหสองคนนี่ออก” นายแพทยสมเจตนาพูดกับทาน
พระครู หลังจากถูก “เทศน” เสียยืดยาว
“อาตมาขออนุโมทนา อยางนอยคุณหมอก็ไดทําความดีใหแกตัวเอง และเด็กสองคนนี้
ไปสิหนู ไปเก็บเสื้อผา ประเดี๋ยวหลวงพอจะไปสงที่ทารถ” ทานสั่งสองศรีพี่นอง ตองจัด การ
พาไปเสียแตวันนี้ กอนที่หมอสมเจตนาจะเปลี่ยนใจ เพราะคํายุยงของพวกหนุม ๆ หนาตา
หลอเหลาพวกนั้น
ขากลับทานพระครูยายไปนั่งดานหนาคูกับคนขับ พี่นอ งสองสาวนั่งขางหลัง ขณะที่
รถแลนไปสูสถานีขนสงในตัวจังหวัด เจาอาวาสวัดปามะมวงจึงแนะนําหญิงสาวทั้งสองวา
“หนูไมตองกลับไปบานอําเภอน้ําปาดหรอกนะ
กลับไปก็จะถูกพอแมพี่นองเขา
รังเกียจ เพื่อนบานใกลเรือนเคียงเขาก็จะติฉินนินทาดวย”
“แลวหลวงพอจะใหหนูกับนองไปอยูที่ไหนละคะ หนูไมรูจกั ใครที่ไหนเลย” คนเปนพี่
วา
“ไปสมัครงานที่หางขายทองนะหนู หางขายทองที่อยูในตลาดอุตรดิษถ ในตัวเมืองนั่น
แหละ เขากําลังตองการคนทํางานบาน อยูกบั เขาทั้งสองคน และชวยกันทํางานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต อีกสองปหนูจะร่ํารวย เชื่อหลวงพอเถอะ”
“ขอบคุณหลวงพอมากคะ ที่เมตตาหนูกับนอง ชีวติ นี้จะไมลืมพระคุณของหลวงพอ
เลย” คนเปนพี่พูดเสียงเครือ
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ถึงทารถขนสง ทานใหสองพี่นองขึ้นรถ และรออยูจนกระทั่งรถออก เพื่อแนใจวา
หลอน “ปลอดภัย” ขณะนั่งรถกลับวัด ทานพูดกับนายสมชายวา “อีกสองปคนพี่จะไดเปนเถา
แกเนี้ย เพราะเมียเถาแกจะตายดวยโรคมะเร็ง เถาแกไมอยากหาคนอื่นคนไกลมาเลี้ยงลูก ก็
เลยยกฐานะลูกจางขึ้นเปนเถาแกเนี้ยแทน สวนคนนองก็จะไดแตงงานกับจาสิบตํารวจที่เฝา
รานทองนั่นแหละ แตงงานแลวก็จะไดเลื่อนเปนนายรอย เพราะคูเขยของเขาสนับสนุนกัน
เห็นไหมฉันแกลําหมอสมเจตนาไดเด็ดขาดไปเลย” ทานพูดแลวหัวเราะหึ ๆ
คืนนั้นกอนจําวัด เจาอาวาสวัดปามะมวงไดสวดมนตแผเมตตาอุทิศสวนกุศลใหสรรพ
สัตว แลวจึงตั้งจิตอธิษฐานวา “ดวยอํานาจของทาน ศีล ภาวนา ที่ขาพเจาไดประพฤติปฏิบตั ิ
มาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ขอใหขาพเจาสามารถอนุเคราะหนายสมชาย ชื่นฉ่ําจิต ที่เขามี
บุญคุณตอขาพเจาดวยการรับใชชว ยเหลือมาเปนเวลานาน
บัดนี้เขาไดพบเนื้อคูและตกลงใจจะแตงงานกัน
แตยังขาดปจจัยที่จะนําไปเปนคา
สินสอดทองหมั้น ขาพเจาอยากจะอนุเคราะห หากก็ไมมีปจจัย จึงขออํานาจบารมีของ
ขาพเจาชวยใหสิ่งที่ปรารถนาจงสําเร็จดวยเทอญ” ตั้งจิตอธิษฐานเสร็จ ทานก็ลมตัวลงนอน
ไมลืมที่จะกําหนด “เอนหนอ ลงหนอ ลงหนอ ถึงหนอ” อยางคลองแคลววองไว กอนที่จะ
เคลิ้มหลับ ก็มีเสียงกระซิบที่ขางหูวา “คําอธิษฐานวกวนไมแจมแจง ฉะนั้นตองรออีกสิบ
หาวันจึงจะสมปรารถนา”
มีตอ........๗๓
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