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คํานํา
ขาพเจาเกิดในครอบครัวที่บรรพบุรุษนับถือพุทธศาสนา พอแม ปูยาตายาย พาเขาวัด
ตั้งแตเล็ก ๆ โดยเฉพาะเทศกาล “เทศนมหาชาติ” จะพากันไปวัดตั้งแตตีสี่ตีหา เพือ่ จะไดฟง
พระสวด “คาถาพัน” ไดครบ ๑,๐๐๐ คาถา ดวยเชื่อวันวาเมื่อตายจะไดขึ้นสวรรค
กอนนอน คุณพอคุณแมก็จะเลานิทานที่เกี่ยวกับนรกสวรรคใหฟงเสมอ ๆ เชน เรื่อง
เทพบุตร เทพธิดา ที่มีความสุขอยูในวิมานสวย ๆ หรือเรื่องพระมาลัยไปเทศนโปรดสัตวที่
เมืองนรก เปนตน ทําใหขาพเจาเกิดความคิดคํานึงและจินตนาการไปตาง ๆ ตามประสาน
เด็ก ทรรศนะที่มีตอ พระพุทธศาสนาในวัยขนาดนั้น คือ ตองทําความดีจงึ จะไดขึ้นสวรรค แลว
ไมอยากทําความชัว่ เพราะกลังจะไปตกนรก ความเชื่อเรือ่ งกรรมจึงมีมาตั้งแตยังเปนเด็ก
เมื่อจบมัธยมตนจากตางจังหวัด ไดเขามาสอบเรียนตอมัธยมปลายที่โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา (รุน ๒๙) ในกรุงเทพฯ อาศัยอยูกับครอบครัวมุสลิมซึ่งเขารักเหมือนลูกสาว คุณ
ยายของบานเปนชาวพุทธและไปฟงเทศนที่วัดทุกวันอาทิตย ไปวัดโพธิ์บาง วัดพระแกวบาง
ขาพเจาก็ตามคุณยายไปแลวก็สังเกตวาคนที่ไปวัด มีแตคนแก ๆ ขาพเจาตอนนั้นอายุ ๑๘ ป
จึงเปนคนเดียวที่อายุนอยที่สุด
จบโรงเรียนเตรียมฯ ก็สอบเขาเรียนที่คณะอักษรศาสตรจฬุ า พักที่หอพักนิสิตหญิง
จุฬาฯ (ปจจุบันเปนศูนยการคามาบุญครอง) วันอาทิตยก็ไดไปเรียนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย ที่วดั บวรนิเวศ เปนลูกศิษย ทานเจาคุณธมฺมสาโร ภิกขุ
จบปริญญาตรีแลว ทรรศนะที่มีตอพระพุทธศาสนาก็ยังอยูในระดับนรกสวรรค ตอเมื่อ
เรียนปริญญาโท สาขาปรัชญา ที่คณะและมหาวิทยาลัยเดิม ทําใหความรูทางดาน
พระพุทธศาสนากวางขวางขึ้น
อาจารยผูใหความรูและเปนแรงจูงใจใหหันมาศึกษา
พระพุทธศาสนาอยางจริงจัง คือ ทานรองศาสตราจารย ดร. สุนทร ณ รังสี สวนพระสงฆ
นั้น ขาพเจาเคารพและศรัทธา ทานเจาคุณอาจารย พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) ใน
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ความเปนปราชญทางดานพระพุทธศาสนาของพระคุณทาน และทานก็ไดประสิทธิ์ประสาท
ความรูดานปริยัติแกขาพเจาดวยความเมตตาอยางหาที่เปรียบมิได
ในดานการปฏิบัติ ขาพเจาเริ่มปฏิบตั ิธรรมอยางจริงจังเมือ่ ป ๒๕๒๖ เมือ่ ทางวิทยาลัย
สงใหเขาอบรมปฏิบัตธิ รรมที่ วัดอัมพวัน จ.สิงหบุรี ขาพเจาไดเปนศิษยของ พระเดช
พระคุณหลวงพอจรัญ ตั้งแตบัดนัน้ (ปจจุบนั หลวงพอไดเลื่อนสมณศักดิ์ เปนที่ พระราช
สุทธิญาณมงคล) และชีวติ ก็พลิกผันหันเขาหาธรรมะอยางเต็มภาคภูมิ นับแตบดั นั้นจนถึง
บัดนี้ ทรรศนะที่มีตอ พระพุทธศาสนาไดกาวพนจากระดับนรกสวรรคขนึ้ มา ขาพเจาไมอยาก
เกิดในสวรรค เพราะเปนภูมิที่ยังตองเวียนวาย ขาพเจามีความใฝฝนที่จะขามพนจากสงสาร
สาคร แตก็คงจะเปนไดเพียงความฝน เพราะยิ่งปฏิบัตกิ ย็ ิ่งพบวาการจะเขาถึงมรรค ผล
นิพพาน นั้นยากแสนยาก และหากผูปฏิบัติขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง ก็อาจหลงทางได
งาย
การไปวัดอยางสม่ําเสมอ เรื่องไดฟงธรรมเทศนาจากทานเจาคุณหลวงพอหลายตอ
หลายครั้ง บางเรื่องก็ฟง ซ้ําถึงหกเจ็ดครั้ง (แตขา พเจาก็ไมเคยเบื่อ) และความที่เปนคนชาง
จดชางจํา เรือ่ ง “ไฟไหนเลารอนเทาไฟนรก” และ “สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม” จึงเกิดขึ้น
ความปลาบปลื้มใจพูนทวีจนสุดจะพรรณนา เมื่องานเขียนของขาพเจาไดรับความ
นิยมจากทานผูอานมากมายเกินความคาดหมาย ขาพเจารูสึกปติที่ไดทําหนาที่ชวยเผยแผคํา
สอนของทานเจาคุณหลวงพอผูซึ่งดําเนินตามรอยบาทขององคพระศาสดาอยางแนวแน
ขาพเจาจึง “ไดบุญ” จาก ธัมมัสสวนมัย และ ธัมมเทสนามัย ในเวลาเดียวกัน
ทานเจาคุณหลวงพอผูมพี ระคุณตอขาพเจา ทานเมตตาชวยเหลือขาพเจาทุกอยาง
และยังสนับสนุนสงเสริมใหขาพเจาไปเรียนปริญญาเอกที่ประเทศอินเดีย การไดใชชีวติ ใน
“แดนพุทธภูมิ” ทําใหขาพเจาไดความรูและประสบการณดานพระพุทธศาสนาอยางลึกซึ้ง
ทานอาจารย เขมานันทะ (พระมหาบาง สิมพลี) ไดเมตตาชวยเหลือในเรื่องการสมัครเรียนที่
มหาวิทยาลัยมคธ ตลอดจนชวยสงเคราะหใหไดพํานักในวัดทิเบต อันเปนวัดของฝาย
มหายาน ขาพเจาจึงไดความรูเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาฝายมหายาน เปนกําไรชีวิต
ทายที่สุดนี้ ขาพเจารูสึกเปนหนี้บุญคุณนิตยสาร กุลสตรี โดยเฉพาะ คุณยุพา งาม
สมจิตร ผูซึ่งขาพเจาเคารพนับถือดุจครูอาจารย ดวยทานทําใหขาพเจามีโอกาสไดเกิดใน
บรรณพิภพ
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ขาพเจาถือโอกาสนี้ แสดงคารวะและกตัญูกตเวทิตาธรรมตอทานผูม ีพระคุณทุก
ทานที่กลาวขางตน และตอทานผูอ า นที่ไดเมตตาชวยค้ําจุนใหขาพเจายืนหยัดอยูในโลกของ
ตัวหนังสือไดอยางมั่นใจ
ขอความเจริญในธรรมจงมีแดทุก ๆ ทานเทอญ
สุทัสสา ออนคอม
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๑...
กิจวัตรประจําวันของทานพระครูคือ ตื่นนอนตั้งแตตีสี่ แลวปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
ไปจนถึงหกโมงเขา จากนั้นจึงจะออกบิณฑบาตโปรดสัตวใหชาวบานรานถิ่นไดมีโอกาสสราง
คุณความดี ดวยการบริจาคทาน เพือ่ ขจัดความตระหนี่เหนียวแนนออกไปจากจิตใจ
ทานพระครูถือวา การเจริญวิปสสนากรรมฐาน เปนขอวัตรปฏิบัตทิ ี่สําคัญเปน
ลําดับแรก พระ เณร ทุกรูปที่อาศัยอยูในวัดปามะมวงแหงนี้ จะตองปฏิบัติทุกวัน เพื่อ
ขัดเกลากิเลสเครื่องเศราหมองในตัวใหลดนอยลง และตองนําไปสั่งสอนผูอนื่ ใหปฏิบัติ
ตาม เปนอันไดประโยชนทั้งสองสวน คือประโยชนตน และประโยชนทาน
ในฐานะที่เปนเจาอาวาส ทานพระครูย้ําเตือนพระลูกวัดอยูเสมอวา “หนาที่ของ
บรรพชิตที่พระพุทธองคทรงบัญญัติไว มีสามขอคือ ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม และสั่ง
สอนธรรม ผูใดเกียจครานละเลยตอหนาที่ถือวาบวชเสียขาวสุก และไดชื่อวายังชีพอยูดวย
การเบียดเบียนชาวบาน พวกญาติโยมเขาไมเลื่อมใสศรัทธาพระประเภทนี้”
“ถาอยางนั้นพวกพระที่ตงั้ ตัวเปนอาจารยใบหวย รับปลุกเสกลงเลขยันต ก็ไมไดทาํ
หนาที่ของพระใชไหมครับหลวงพอ” พระบวชใหมรูปหนึ่งถามขึ้น
“ฉันไมอยากเรียกคนประเภทนั้นวาพระ เรียกวาพวกอาศัยผาเหลืองหากินดูจะเหมาะ
กวา คนสมัยนี้มักหากินกันแปลก ๆ ไมยักกลัวบาปกลัวกรรม”
“เขาคงไมเชื่อวาบาปกรรมมีจริงกระมังครับ”
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“แตบางคนทั้ง ๆ ที่เชื่อก็ยังทําฉันไมอยากจะพูด พระบางองคเปนถึงทานเจาคุณแต
เบื้องหลัง.....อยาพูดดีกวา ฉันไมอยากพูดเรื่องนี้ มันกระทบกระเทือนสถาบันสงฆ เพราะ
พระที่ปฏิบัตดิ ีปฏิบัติชอบยังมีอีกมาก” ทานพระครูพูดอยางปลงตก
“หลวงพอครับ ผมเคยฟงมาวา ทานเจาคุณบางองค คายาเสพติดจริงหรือเปลาครับ”
ภิกษุหนุมถามอีก
“อยาคิดอะไรมาก ตั้งหนาตั้งตาเจริญกรรมฐานไปดีกวา บางครั้งการรูอะไรมาก ๆ มัน
ก็เปนภัยกับตัวเราเอง คิดเสียวา....ชั่วชางชีดีชา งสงฆ... พระพุทธองคตรัสสอนไววา สัตว
โลกยอมเปนไปตามกรรม บุคคลหวานพืชเชนไร ยอมไดรับผลเชนนั้น ....ขอนี้เปนสัจ
ธรรม”
“ครับ ผมสบายใจมากขึ้นที่ไดมาบวชอยูวัดนี”้ ผูบ วชใหมพูดอยางปลาบปลื้ม
“ที่นี่ไมรับคนโกนหัวหมผาเหลือง แตไมทําหนาที่ของพระ ใครมาอยูว ัดนี้แลวไมเอา
กรรมฐานก็นิมนตไปอยูว ัดอื่น ฉันตองการคุณภาพไมใชปริมาณ ขึ้นชื่อวาสงฆตอ งเปน “สุ
ปฏิปนโน” ที่แทจริง จึงจะไดชอื่ วาเปนศากยบุตรอยางสมบูรณแบบ” ทานพระครูพูดเสียง
หนักแนน ชื่อเสียงดานความเครงครัดในการปฏิบัติของพระวัดนี้ขจรขจายไปทั่วทุกสารทิศ
ทั้งบรรพชิตและฆราวาสผูมุงความสงบทางจิต พากันมุงหนามายังวัดแหงนี้ซึ่งตั้งเปนสํานัก
วิปสสนากรรมฐาน และ มีชอื่ เสียงโดงดังมานาน
กุฏิกรรมฐานถูกสรางขึ้นหลังแลวหลังเลาจนเต็มบริเวณวัด กระนั้นก็ยงั ไมเพียงพอแก
ความตองการของบรรดาผูแสวงหาโมกขธรรม ผูไมถือวาเรือ่ งที่พักอาศัยเปนอุปสรรคตอการ
สรางบุญบารมี ดวยเหตุนี้จึงมักปรากฏอยูเสมอที่พวกเขาพากันไปกางกลดอยูนอกวัดโดยไม
อาทรตอความรอนหนาวของอากาศ ขอเพียงใหจิตสงบเย็นเทานั้น
เชาวันหนึ่งในตนเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ หลังจากที่ทานพระครูปฏิบัติกรรมฐาน
เสร็จก็เตรียมตัวออกบิณฑบาตโปรดสัตว โดยมีลูกศิษยหิ้วปนโตเดินตามหลัง เมื่อทานอุม
บาตรเดินออกมาถึงหนาประตูเขาวัด ก็พบชาย ฉกรรจผูหนึ่งอายุราว ๆ สามสิบป สะพาย
กระเปาเสื้อผาใบยอมไวบนบาขางขวา เดินเขามานั่งยอง ๆ ยกมือไหวแลวถามทานดวย
อาการตื่นเตนวา “ทาน... ทานพระครูเจริญ เจาอาวาสวัดปามะมวงใชหรือเปลาครับ” เสียงที่
พูดฟงแปรงหู แสดงวาไมใชคนถิ่นนี้
“ฉันนี่แหละ เธอคงไมใชคนแถวนี้ใชไหม” ทานถาม ทาทางเขาดีใจและประหลาดใจ
ระคนกัน รีบตอบทานไปวา “ครับ ผมมาจากกาฬสินธุ”
“มีธุระอะไรกับฉันหรือ”
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“มีครับ สําคัญมาก แต...ผม...คือ...มันเปนความลับครับ” เขาพูดอึก ๆ อัก ๆ ครั้นจะ
บอกไปตามตรงวาไมอยากใหลูกศิษยของทานรู ก็เกรงวาเจาหมอนั้นจะตัง้ ตัวเปนศัตรู
“เอาละฉันเขาใจ วาแตวาธุระของเธอดวนมากหรือเปลา ถาไมรีบรอน รอฉันกลับจาก
บิณฑบาตเสียกอนจะไดไหม” เจาอาวาสวัดปามะมวงหาทางออกให
“ไดครับ ได ผมจะรอทานอยูตรงนี้” ชายตางถิ่นรีบตอบ ทานพระครูตั้งสติกําหนด
“เห็นหนอ” แลวเพงสายตาไปยังที่หนาผากของเขา ก็ไดรูวา บุคคลนี้มิไดมาราย จึงชีม้ ือไปที่
กุฏิของทานแลวพูดวา
“ไปนั่งรอที่กุฏิของฉันดีกวา นั้นหลังนั้น” ชายหนุมยกมือไหวอีกครั้ง แลวจึงเดินไปรอ
ที่กุฏิตามคําสั่งของทาน เขาดีใจและแปลกใจมากที่เหตุการณชางตรงกับความฝน พระรูปนัน้
มาปรากฏใหเขาเห็นในฝนติด ๆ กันถึงสามคืนจนเขาจําทานไดติดตา ชางเปนเรื่องที่นา
อัศจรรยยิ่งนัก
เขาปลดกระเปาออกจากบาวางมันลงที่พื้น แลวเดินสํารวจไปรอบ ๆ วัด ไมมีอะไร
ผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่เขาเห็นในฝน เสียงประหลาดสั่งใหเขามา “แกกรรม” ที่วัดแหงนี้ บอก
ชื่อวัด ทีต่ ั้ง พรอมทั้งชือ่ สมภารเสร็จสรรพ เขาสูอุตสาหเดินทางดั้นดนมาเพื่อจะพิสูจนและก็
ไดพบแลว เพียงแตยังไมรูเทานั้นวา “แกกรรม” เปนอยางไร แตก็แปลกที่เสียงนั้นชางไม
เหมือนกับเสียงของทานพระครูเลยสักนิด มันกองกังวานและดูมีอํานาจลึกลับอยางไรชอบกล
จะเปนเสียงใครหนอ คงจะตองถามทานพระครูดู ทานคงจะรู เขาแนใจวาทานตองรู
เกือบแปดโมงทานพระครูและลูกศิษยจึงกลับมา ทานวางบาตรไวบนอาสนะแลวจึง
เขาไปลางมือลางเทาในหองน้ํา ลูกศิษยจัดเตรียมสํารับไวพรอมแลวจึงถอยออกมานั่งคอยรับ
ใชอยูหาง ๆ
ทานพระครูตั้งสติพจิ ารณาอาหารแลวจึงลงมือฉันพรอมทั้งทํากรรมฐานเริ่มตั้งแต
“เห็นหนอ...ตัก...ยก...มา...อา...ใส...เคี้ยว...กลืน” ทุกอิริยาบถถูกกํากับดวย “หนอ” ขาว
แตละคําจึงถูกทานฉันอยางมีสติ
ฉันเสร็จ
ลูกศิษยยกสํารับมาวางที่พนื้ เพื่อจะกินอาหารที่เหลือและเก็บไวกินมื้อ
กลางวันกับมื้อเย็น สวนทานพระครูทานฉันมื้อเดียว บางวันมีงานยุงมากก็ไมฉัน ไมจําวัด
แตทานก็ไมมีอาการออนเพลียหรือเมื่อยลา เพราะอยูดวยอํานาจของสมาธิที่คนธรรมดา ๆ
ไมอาจทําเชนนั้นได
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“เอา กินขาวกินปลาเสียกอน มีเรือ่ งอะไรคอยวากันทีหลัง” ทานบอกชายแปลกหนา
ลูกศิษยวัดตักขาวใสจานสองจานแลวเรียกเขามารวมวง ทานพระครูลุกออกไปแปรงฟนบวน
ปากในหองน้ํา
รับประทานอาหารเสร็จ ชายหนุมชวยลูกศิษยวัดลางจาน เสร็จแลวจึงเขาไปหาทาน
พระครู เปนทานนั่งขัดสมาธิก็นั่งทานั้นบาง ลูกศิษยวัดตองมากระซิบวา ใหนั่งพับเพียบ
“เธอชื่ออะไร มาที่นี่ไดอยางไร” ทานพระครูถาม
“บัวเฮียวครับ ผมเดินมา” ชายหนุมผูมีนามวาบัวเฮียวตอบ
“เดินมาจากไหน คงไมใชจากกาฬสินธุนะ”
“ครับ ผมเดินมาจากกาฬสินธุ กวาจะถึงที่นี่กินเวลาสิบหาวันพอดี” เขาตอบ
“ทําไมถึงไมขึ้นรถมาละ รถโดยสารก็มีออกเยอะแยะ”
“ในฝนเขาบอกใหเดินมาครับ”
“ออ เชือ่ ฝน” ทานพระครูยิ้มอยางใจดี บางครั้งคนที่มาหาทานก็มีเรื่องแปลก ๆ มาเลา
ใหฟงเสมอ ๆ
“เอ ชื่อแปลกดีนะ ฟงเหมือนชือ่ ญวน เปนญวนหรือเปลา” ทานวกกลับมาถามเรื่องชื่อ
“ผม...อา...เปนไทยครับ” นายบัวเฮียวรีบตอบ เขากลัวทานพระครูจะไมยอมใหบวช
ถารูวาเปนคนญวน
“แลวไปยังไงมายังไง จึงไดมาถึงที่นี่”
“เรื่องมันแปลกประหลาดมาเชียวครับ ทานพระครู”
“เรียกฉันวาหลวงพอ เหมือนที่คนอืน่ เขาเรียกก็แลวกัน”
“ครับ หลวงพอ ผมจะเลาใหหลวงพอฟงตั้งแตตนเลยนะครับ” ชายหนุมนิ่งไปอึดใจ
หนึ่ง เหมือนจะทบทวนความทรงจํา แลวจึงเริ่มตนเลา
“ผมเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ พอกับแมทํางานอยูในโรงฆาสัตว พอมีหนาที่ฆาวัวฆา
ควาย ซึ่งวันหนึ่ง ๆ จะฆาหลายตัว สวนแมก็ชว ยแลเนื้อ หนัง กระดูก ตลอดจนพวกเครื่องใน
ออกจากกัน เพื่อเตรียมสงขาย มีรานคายอยมารับเอาไปขายราว ๆ ตีสี่ ผมก็เกิดและโตมาใน
โรงฆาสัตว ไดเห็นพอกับแมทํางานทุกวัน เถาแกเขาใหพวกเรากินอยูในนั้นเสร็จ เมื่อผมโต
พอก็พาไปเขาโรงเรียนรัฐบาลพอจบประถมสี่ ก็ออกมาชวยพอแมทํางาน แรก ๆ ก็ชวยแมแล
เนื้อ พอโตอายุสบิ สี่สิบหา ก็ชวยพอฆาวัดควาย ปตอมาพอตาย เถาแกเลยใหผมทํางานแทน
พอ...”
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“พอเธอเปนอะไรตาย” ทานพระครูถามขึ้น นายบัวเฮียวนิ่งไปพักใหญ ๆ เมื่อถูกถาม
เรื่องที่ทําใหสะเทือนใจ ในที่สุด จึงเลาใหทานฟงวา “พอถูกแมแทงตายครับ พอผมแกชอบ
กินเหลา พอเมาแลวก็หาเรื่องทะเลาะกับแม วันที่แกจะตายนั้นแกเมามาก ถึงกับลงไมลงมือ
กับแม แมสูไมไหว เลยความีดที่ใชแทงคอสัตวนั้น แทงพอ” ถึงตอนนี้เขาหยุดเลา ภาพ
เหตุการณสยดสยองในครั้งนั้นผุดขึ้นในความทรงจํา มันแจมแจงชัดเจน เหมือนกับเพิ่ง
เกิดขึ้น ทั้งที่วันเวลาลวงเลยมาถึงสิบปแลว
“แมเธอก็ตองติดคุกนะสิ”
“ครับ แมถูกจับฐานฆาคนตายโดยเจตนา ศาลตัดสินใหจําคุกยี่สิบป แตลดใหครึ่งหนึ่ง
เพราะแมรับสารภาพ พอป ๒๕๐๖ ก็ไดรับการลดโทษอีกครึง่ หนึ่ง เนื่องในโอกาสที่ในหลวง
อายุสามรอบ”
“เปนคนไทยตองพูดราชาศัพทไดเขาเรียกวา ทรงเจริญพระชนมายุครบสามสิบหก
พรรษา” ทานพระครูขัดขึ้น นายบัวเฮียวหนาซีดรีบแกตัวเปนพัลวัน
“ผมจบแค ป.๔ พูดไมเปนหรอก แตผมก็เปนคนไทย”
“เอาละ เอาละ ไหนเลาตอไปซิ”
“ครับ แมติดคุกอยูหาป พอออกจากคุก ก็มาทํางานอยูที่เกา ผมก็อยูกับแมมาเรื่อย ๆ
จนกระทั่งผมอายุไดยี่สิบหาป ก็มีเหตุการณประหลาดเกิดขึ้นกับผม หลวงพออาจไมเชื่อก็ได”
เขาหยุดเลาและมองหนาทานเหมือนจะหยั่งดูทาทีของอีกฝาย
“เลาไปเถอะ เชื่อหรือไมเชื่อแลวฉันจะบอกทีหลัง” ทานพระครูกลาวเสียงเรียบ ชาย
หนุมจึงเลาตอไปวา
“คือเมื่อปทแี่ ลว ผมฝนประหลาดติด ๆ กันถึงสามคืน ตอนที่ฝน ตื่นอยูก ็ไมเชิง ในฝน
ผมเห็นแสงสวางวาบขึน้ แลวเห็นหลวงพอ เห็นวัดภาพที่เห็นในฝนนั้นชัดเจนมาก จากนั้น ก็
มีเสียงกองกังวานดังขึ้น ไมทราบวาเปนเสียงใคร แตคงไมใชเสียงหลวงพอ มันเหมือนลอย
มาจากอากาศ เสียงนั้นบอกวา “บัวเฮียว ภาพที่เห็นคือวัดปามะมวง พระรูปนั้นชื่อพระ
ครูเจริญ เปนเจาอาวาส เจาจงไปหาทาน แลวใหทานบวชให วัดนี้อยูทางทิศตะวันตก
ใหเจาเดินทางไปสิบหาวันก็จะถึงวัด เจาจะสามารถแกกรรมไดที่วัดนี”้ แลวภาพและ
เสียงก็หายไป ผมสะดุงตื่น ก็ไดเวลาทํางานพอดี ตอนแรกผมไมไดใสใจ คิดวา กินมาก ก็ฝน
มาก พอคืนที่สองที่สามก็ฝนแบบเดียวกันนี้อีก เลาใหแมฟง แกก็บอกใหลองทําตามฝนดู ผม
จึงไปขอลางานเถาแก แกไมใหลาเพราะไมมคี นแทน ผมก็ไมรูจะทํายังไง ก็ทํางานมาอีกป
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หนึ่ง แลวก็ไดโอกาสเมื่อแมมีผัวใหม คือ ผัวใหมแมสมัครมาทํางานแทนผม เถาแกเลยยอม
ใหลาออกและเดินทางมานี่แหละครับ”
“แลวตอนนัน้ แมของเธออายุเทาไร”
“สี่สิบกวาครับ”
“ออ สี่สิบหวายังแตงงานใหมได” ทานพระครูพูดยิ้ม ๆ
“ครับ เออ พอใหมผมอายุแกกวาผมสักสองสามปเห็นจะได”
“เรียกวา ไดผัวเด็กคราวลูกงั้นเถอะ”
“ครับ แตเขาเปนคนดี ขยันขันแข็งแลวไมกินเหลา” นายบัวเฮียวพูดราวกับวาความดี
ของพอเลี้ยงจะทําใหความผิดของแมลดนอยลง
เพราะการแตงงานกับเด็กคราวลูกคราว
หลาน ถือเปนเรื่องผิดในสายตาของคนทั่ว ๆ ไป ถึงจะมีบางคนวาไมผิด แตอยางนอยมันก็
ผิดปกติ
ทานพระครูเชื่อตามที่ชายหนุมเลามาทุกประการ แตเพือ่ ความแนใจ จําเปนตองมีการ
ตรวจสอบ คิดดังนั้น ทานจึงตั้งสติกําหนด “เห็นหนอ” อีกครั้ง และก็รวู าสิ่งที่เขาเลามาเปน
ความจริงเกือบหมด ยกเวนเรื่องเดียวคือ พอหนุม ผูนี้เปนคนญวน ไมใชคนไทย ทานเขาใจ
ถึงสาเหตุที่เขาตองพูดปด และคนที่พดู ปดไดก็เพราะจิตยังหยาบ ตอเมื่อปฏิบัติ
กรรมฐานจนจิตละเอียดประณีตขึ้น ก็จะเกิดหิริโอตัปปะ คือ ความละอายและเกรง
กลัวตอบาป เมื่อนั้น เขาก็จะเลิกทําชั่ว พูดชั่ว และคิดชั่ว
“ผมไมเขาใจวา ทําไมเสียงนั้นบอกใหผมมาแกกรรมที่วัดนี้ ผมมีกรรมอะไรที่ตอ งแก
ในเมื่อผมไมเคยทําเวรทํากรรมกับใคร” หนุมวัยเกือบสาบสิบเอยขึ้น เขายังไมรูเรื่องบาป
บุญคุณโทษ การเติบโตมาในโรงฆาสัตว ไดเห็น ไดทําปาณาติบาตจนชิน ทําใหจิตใจของเขา
หยาบกระดางเกินกวาคนปกติ
“ลองนึกดูใหดี ๆ ซิ ถาเหตุไมมีแลวผลมันจะเกิดไดอยางไร” ทานพระครูลองทดสอบ
คุณสมบัติทางใจของเขา นายบัวเฮียวนั่งนึกอยูหลายนาที แตก็นึกไมออก จึงปฏิเสธเสียง
หนักแนน
“ไมเคยจริง ๆ ครับ ตั้งแตจําความได ผมไมเคยทํารายใคร ไมเคยลักขโมย ไมเคยทํา
ใหใครเดือดรอน”
“ไมจริงมั้ง” ทานพระครูขัดขึ้น
“จริงครับหลวงพอ ผมสาบานได”
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“อยาเลย ฉันไมชอบการสบถสาบาน เอาเถอะ ถายังนึกไมออกก็ไมเปนไร แตเธอไม
สงสัยบางเลยหรือวา ในเมื่อเธอไมเคยทําบาปแลว ทําไมถึงเกิดนิมิตวาจะตองมาแกกรรมที่นี่
สิ่งที่เธอเลามานั้นไมใชความฝนแนนอน เขาเรียกวานิมิต คนทีจ่ ะเห็นนิมิตเชนนี้ได
จะตองเปนคนโชคดี เพราะเรื่องอยางนี้ไมเกิดกับใครงาย ๆ เหมือนคนที่ตายไปตก
นรก แลวกลับฟนขึ้นมาเลาใหคนอื่นฟงนั้น เปนคนโชคดีมาก”
“ทําไมหลวงพอถึงคิดวา คนที่ไปนรกเปนคนโชคดีเลาครับ” ชายหนุมถามอยางสงสัย
“ไมเรียกวาโชคดี แลวจะเรียกอะไร ก็คนประเภทนี้มีสักกี่คนกันเลาที่โชคดี เพราะเขา
ไดกลับมาแกตัวอีกครั้ง ฉันเห็นมานักตอนักแลว พวกคนทีว่ าไมเชื่อนรก พอฟนขึน้ มาก็เห็น
รีบทําบุญสรางคุณความดีกันทุกราย เพราะไดไปเห็นของจริงมาแลว พอเขาทําดี เมื่อตายลง
อีกครั้งก็ไมตองไปเกิดในอบายภูม”ิ ทานพระครูอธิบาย
“อบายภูมิแปลวานรกหรือครับ” คนฟงเริ่มสนใจดวยไอละออกของ “บุญเกา” ยังพอมี
เชื้อเหลือหลงอยูบาง
“อบายภูมิ หมายถึง ภูมิที่ไมเจริญ ไดแต นรก เปรต อสุรกาย และ เดรัจฉาน คนทีท่ ํา
ความชัว่ เมือ่ ตายลงไปจะไปเกิดในอบายภูมินี้”
“ทําอะไรบางครับ จึงจะเรียกวาทําชั่ว” เขาถามอีก
“ก็ละเมิดศีลหานี่แหละ รูจักศีลไหมละ พอแมเคยพาไปทําบุญที่วดั บางหรือเปลา”
ทานพระครูถามทั้งที่รูคาํ ตอบดี “เห็นหนอ” ทําใหทานรูกฎแหงกรรมของบุรุษผูนอี้ ยางทะลุ
ปรุโปรง
“ไมเคยครับ พอกับแมไมเคยเขาวัดไปทําบุญ แตถาเขาไปดูหนังดูลิเกในวัดละก็บอย”
ตอบอยางพาซื่อ
“ถาอยางนั้น เธอก็ไมรูนะ ซีวา การกระทําที่ละเมิดศีลหามีอะไรบาง อยากรูไหมละ”
“อยากครับ หลวงพอชวยบอกผมหนอยเถิดครับ”
“งั้นก็ตั้งใจฟงใหดีนะ การกระทําที่ละเมิดศีลก็ไดแก การฆาสัตว การลักขโมย
ทานพระครูอธิบาย เพราะ
การเปนชูกับลูกเมียคนอื่น การพูดปด การดื่มสุราเมรัย”
ถือวา การสัง่ สอนธรรมเปนหนาที่ของพระโดยตรง
ไดฟงถอยคําของเจาอาวาส นายบัวเฮียวรูสึกสะทานสะเทือนในหัวอก เขาละเมิดศีล
ไปสองขอแลว คือฆาสัตวกับพูดปด สวนอีกสามขอยังไมเคยทํา โดยเฉพาะขอสุดทายนั้น
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เขาจะไมลวงละเมิดอยางเด็ดขาด ก็ไมใชเพราะดื่มสุราเมรัยหรอกหรือ พอจึงตองจบชีวติ
อยางเอนจอนาถ
“หลวงพอครับ ฆาสัตวก็บาปดวยหรือครับ” เขากังขา
“แนนอน”
“ถาอยางนั้น ผมคงบาปมากเลย เพราะฆาวัวฆาควายทุกวัน ยกเวนวันพระซึ่ง
ทางการเขาหาม ผมคิดวาฆาคนถึงจะบาป” ชายหนุมเพิ่งจะเขาใจ สิ่งแวดลอมและการอบรม
เลี้ยงดูไดหลอหลอมใหเขาเปนผูมีจิตใจหยาบกระดาง แตโดยเนื้อแทแลว เขาเปนคนจิตใจดี
มีเมตตากรุณา และดวยเหตุนี้ ความรูสึกผิดชอบชั่วดี จึงบังเกิดขึ้นเมื่อกุศลผลบุญแตปาง
กอนดลใจใหมาพบกัลยาณมิตร
“ทีนี้ เธอคงรูแลววีนะวา ทําไมถึงตองแกกรรม” ทานพระครูถามเขา
“ครับ” นายบัวเฮียวตอบ เขากมหนานิ่งดวยความรูสึกละอายใจที่โกหกทานเรื่องเชือ้
ชาติของตน ในที่สุดจึงตัดสินใจถามขึ้นวา
“หลวงพอครับ คนที่ไมใชคนไทย จะบวชทีว่ ัดนี้ไดไหมครับ”
“ทําไมจะไมไดเลา ที่นี่ไมจํากัดเชื้อชาติ ถามีจติ ศรัทธามาขอบวชและมีคุณสมบัตคิ รบ
ก็บวชไดทั้งนั้น” ทานพระครูตอบ
“แลวคุณสมบัติที่วา มีอะไรบางครับ”
“อันดับแรก ก็ตอ งเปนคนมีอาการครบ ๓๒ ไมพิกลพิการ หรือ บา ใบ บอด หนวก
แลวก็ตองไดรับอนุญาตจากพอแม หรือถามีเมีย ก็ตองใหเมียอนุญาต”
“ถาเมียไมมีแลวพอตาย จะบวชไดไหมครับ”
“ก็แมอนุญาตหรือเปลาเลา”
“อนุญาตครับ”
“ถาเชนนั้นก็บวชไดไมมีปญหา ถามทําไมหรือ” ทานแกลงถามไปอยางนั้นเอง ความ
จริงทานรูวาระจิตของชายที่นั่งตรงหนาหมดสิ้นแลว
“หลวงพอครับ ผมตองขอโทษที่โกหกหลวงพอ” หากไดรับการศึกษาอบรมมาดีกวานี้
นายบัวเฮียวคงจะพูดวา “พระเดชพระคุณหลวงพอครับ กระผมตองกราบขออภัยที่ไมไดพูด
ความจริงกับหลวงพอ...”
“ขอโทษเรื่องอะไรหรือ”
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“เรื่องที่ผมโกหกวาเปนคนไทยนะครับ จริง ๆ แลว ผมไมใชคนไทย พอแมผมเปน
ญวน แตผมเกิดในเมืองไทยจึงไดสัญชาติไทย แตเชื้อชาติญวน
“แลวทําไมตองพูดปดดวยเลา” แมทา นพระครูจะลวงรูเหตุผลกลในของเขาเปนอยางดี
หากทานก็จําตองถามเพือ่ ใหเขาไดพูดออกมาเพือ่ เปนหลักฐานยืนยันวา เขาไดขอขมาใน
ความผิดนั้นแลว
“ก็ถา พูดความจริง ผมกลัวหลวงพอจะไมยอมรับบวชใหผมครับ” เขาตอบ
“อาวแลวกัน นี่ฉันไปรับปากรับคําวาจะบวชใหเธอตั้งแตเมื่อไหร” ทานตั้งใจจะลอเลน
แตนายบัวเฮียวเขาใจวา ทานพูดจริง ใจที่กําลังฟูฟองนั้น กลับฟุบแฟบลงเสียทันใด

มีตอ.......๒
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