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๒...
นายบัวเฮียวนั่งพับเพียบมานานจนรูส ึกเมื่อย จึงเปลี่ยนเปนนั่งชันเขา รูสึกผิดหวัง
อยางรุนแรงที่ทานพระครูปฏิเสธที่จะบวชให เขามองทานตาละหอย คิดหาถอยคําที่จะพูด
ออนวอนทาน หากก็คิดไมออก จึงไมมีคําพูดใด ๆ เล็ดลอดออกมาจากริมฝปากคอนขางหนา
คูนั้น เห็นทาทางผิดหวังของเขา ทานพระครูไดนึกสงสาร จึงพูดขึ้นวา
“ฉันพูดเลนหรอกนะ เอาเถอะในเมือ่ อยากบวชก็จะบวชให เธออานหนังสือออกไมใช
หรือ จบประถมสี่นี่นะ” ใจที่ฟุบแฟบกลับฟูฟองขึน้ อีกครั้ง จึงตอบทานวา “ครับ พออานออก
เขียนได”
“ดีแลว ตองหัดทองคําบาลีที่เรียกกันวา “ขานนาค” ใหคลอง ทองไดเมื่อไหรก็บวชให
เมื่อนั้น”
“ใชเวลาสักกี่วันครับหลวงพอกวาจะทองได” ถามอยางปติ
“ก็ตองแลวแตเธอ ถาความจําดีก็ไดเร็ว ไมเกินสามวันเจ็ดวันก็ได แตถาความจําไมดี
ก็อาจตองใชเวลาเปนเดือน เอาละ เดี๋ยวจะหาพระใหมาเปนพี่เลี้ยงคอยดูแลบอกกลาว ฉันไม
คอยมีเวลา ไหนจะตองคอยรับแขกที่มาเขากรรมฐาน บางวันเขาก็นิมนตไปบรรยายธรรม
ตางที่ตาง ๆ ครั้นจะไมรับนิมนตเขาก็จะติฉินนินทาเอาได วาไมทําหนาที่พระ” ประโยคหลัง
ทานบนกราย ๆ
“พระที่หลวงพออยูที่ไหนครับ”
“อยูวัดนี้แหละ สมชายมานี่หนอยซิ” ทานเรียกลูกศิษยวัดซึ่งกําลังทําความสะอาดกุฏิ
อยูชั้นบน เด็กหนุมคลานเขามาหาทาน แลวจึงถาม
“หลวงพอมีอะไรจะใชผมหรือครับ”
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“ชวยไปดูซิวาพระมหาบุญอยูหรือเปลา ถาอยูบอกใหมาพบฉันหนอย มีธุระจะพูด
ดวย” เด็กหนุมคลานออกไปจนถึงประตูแลวจึงลุกขึ้นเดิน สักครูก็กลับมาพรอมพระรูปหนึง่
อายุประมาณสี่สิบป เมือ่ มาถึงภิกษุรูปนั้นนั่งกราบเบญจางคประดิษฐ แลวจึงถามขึน้ วา
“หลวงพอมีอะไรจะใหผมรับใชหรือครับ”
“มีสิทานมหา นี่เขาจะมาขอบวช จะใหทานมหาชวยสอนเรื่องการเตรียมตัวบวช รูจกั
ทานมหาเสียสิ บัวเฮียว” นายบัวเฮียวยกมือไหวแบบเดียวกับที่ไหวทานพระครู พรอมกับยิ้ม
ใหทานมหา
“คงตองสอนเรื่องการกราบการไหวใหดวย คงหนักหนอยนะ นึกวาเอาบุญก็แลวกัน”
ทานพระครูพูดอยางเกรงใจ
“ไมเปนไรครับ ผมจะชวยดูแลใหดีที่สุด หลวงพอวางใจได แลวจะใหเขาพักที่ไหน
ครับ”
“คงตองใหอยูกุฏิเดียวกับทานมหาไปกอน ออกพรรษามีกฏุ ิวางแลวคอยใหแยก อีก
สองวันพระ ก็จะออกพรรษาแลวนะ ทนอึดอัดไปกอนนะบัวเฮียวนะ”
“ไมเปนไรครับ ผมตองขอบคุณหลวงพอและทานมหาที่ชวยเหลือผมมาก”
คําพูดนั้นไมไพเราะนัก ทวาก็ออกมาจากใจจริง
“เอาละ เปนอันวาเสร็จธุระแลว ทานมหาพาไปที่กุฏิเลย มีอะไรขัดของก็มาบอกฉันได
ขอใหเชื่อฟงทานมหาเขานะบัวเฮียวนะ” ทานหันไปสั่งนายบัวเฮียว ซึง่ ชายหนุมก็รับคําแข็ง
ขัน พระมหาบุญกราบทานพระครูสามครั้ง แลวจึงบอกใหนายบัวเฮียวกราบบาง หนุมญวน
ทําตามอยางวางายแมทาทางจะดูเก ๆ กัง ๆ ดวยไมเคยทํามากอน
นับแตวันนัน้ เปนตนมา หากผูใดเดินผานกุฏิของพระมหาบุญก็จะไดยินเสียง “เกศา
โลมา นขา ทันตา ตโจ ตโจ ทันตา นขา โลมา เกสา...” หรือไมก็เปน “....อุกาสะ วันทา
มิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต...” ดังออกมาจากกุฏิ บางครั้งก็เปนเสียง
สวดยถาสัพพี บางวันก็เปนเสียงสวดธรรมจักร แลวแตใครจะผานไปไดยินตอนใด
พระมหาบุญลงความเห็นวา แมนายบัวเฮียวจะดูเปนคนเซอ ๆ ซา ๆ แตก็วานอน
สอนงาย และมีความจําเปนเลิศ ชั่วเวลาเพียงสี่วัน เขาก็สามารถทอง “ขานนาค” ไดอยาง
คลองแคลวและถูกตองแมนยํา การไหวการกราบก็ทําไดสวยงามดูไมเคอะเขินขัดหูขัดตา
เหมือนตอนที่มาใหม ๆ เจาอาวาสวัดปามะมวงรับฟงรายงานจากพระมหาบุญดวยความยินดี
กอนออกพรรษาหาวัน นายบัวเฮียวก็เขาพิธีอุปสมบท โดยมีทานพระครูเจริญเปน
พระอุปชฌาย พระคูสวดไดแก พระมหาบุญซึ่งรับหนาที่เปนพระกรรมวาจาจารย กับพระ
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มหาเปลงเปนพระอนุสาวนาจารย อีก ๒๕ รูปเปนพระอันดับ ทุกรูปลวนเปนพระวัดปามะมวง
ทั้งสิ้น
วันที่นายบัวเฮียวบวช ทานพระครูงดออกบิณฑบาตโปรดสัตวหนึ่งวัน เมื่อออกจาก
กรรมฐานในตอนเชาแลว จึงจัดการใหชางตัดผมมาโกนผมใหนายบัวเฮียว โดยทานนั่งดูอยู
ใกล ๆ ชางตัดผมใชกรรไกรตัดผมใหสั้นเสียกอน แลวจึงใชมีดโกน ทันทีที่ใบมีดโกนสัมผัส
หนังศีรษะ นายบัวเฮียวรูสึกเสียบวาบไปทั่วรางกาย พลันก็ระลึกนึกถึงบิดามารดา อยากให
บุคคลทั้งสองมารวมงานดวย โดยเฉพาะบิดานั้นเขาคิดถึงมาก ไมรูวาปานฉะนี้จะไปเกิด ณ
ที่ใด แตก็คงไมพนอบายภูมิ เพราะทานพระครูบอกวา คนที่ทํากรรมชั่วจะตองไปเกิดที่นั่น
คิดแลวชายหนุมก็รองไห แรก ๆ ก็น้ําตาไหลเฉย ๆ หนักเขาก็ถึงกับสะอื้นฮัก ๆ จนทานพระ
ครูสังเกตรู สวนชางตัดผมไมพูดวากระไร คงทําหนาที่ของตนตอไป “เธอรองไหทําไมหรือบัว
เฮียว” วาทีอ่ ุปชฌายถาม
“ผม...ผมคิดถึงพอกับแมครับ” ตอบปนสะอื้น ทานพระครูเขาใจความรูสกึ ของเขา จึง
พูดปลอบวา
“คิดถึงทําไม ก็แมเธอเขามีความสุขไปแลว ไหนเธอบอกวาพอเลี้ยงเขาเปนคนดียังไง
ละ”
“ครับ แตผมก็อยากใหแมมารวมงานในวันนี้ อยากใหแกมาเห็นชายผาเหลือง” พูด
พลางใชมือปาดน้ําตา
“ยังไง ๆ เสียเขาก็ตองไดเห็น แกกรรมแลวก็กลับไปเยี่ยมเขาได จะมานั่งเสียอก
เสียใจทําไม”
“ครับ” เขารับคําและหยุดรองไห แตยังสะอึกสะอืน้ พระครูทา นหยิบกระดาษเช็ดหนา
สงใหเขาเช็ดน้ํามูกและน้ําตา เงียบกันไปครูหนึ่ง หนุมวัยเกือบสามสิบก็เอยขึ้นวา
“หลวงพอครับ แลว...พอ...พอ...ผมไปเกิดที่ไหนก็ไมร”ู พูดแลวก็รองไหอีก ทานพระ
ครูจึงพูดตัดบทวา
“อยาเพิ่งไปคิดอะไรมาก ทําใจใหสบาย วันนี้เปนวันมงคลของเธอนะ ขอใหหวงตัวเอง
ชวยตัวเองใหไดเสียกอน แลวจึงคอยคิดชวยคนอื่น ผูอื่นจะกระโจนลงไปชวยคนตกน้ํา
จะตองวายน้าํ เปนเสียกอน มิฉะนั้นก็จะพากันจบน้ําตายทั้งสองคน เรือ่ งพอของเธอนั้น หาก
เธอหมั่นทํากรรมฐานแลวแผเมตตาไปให ก็อาจจะชวยแกไดบาง” พูดแลวก็หยิบกระดาษ
เช็ดหนาสงใหเขาอีกครั้ง
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“จริงหรือครับหลวงพอ” ถามพลางรับกระดาษไปเช็ดน้ําตาและน้ํามูก ไมลืมที่จะ
ประนมมือไหวและกลาวคําขอบคุณทุกครั้งกอนรับของ
“ฉันจะโกหกเธอทําไมกันเลา” นายบัวเฮียวเกรงทานจะโกรธ จึงพูดขึ้นวา “ขอโทษ
ครับ ถาอยางนั้นผมจะตัง้ ใจปฏิบัติใหดีที่สุด”
“ดีแลว ฉันขออนุโมทนาดวย จําไวเถิดวา อะไร ๆ ก็ไมเหลือวิสัยของบุคคลที่มีความ
เพียรไปได” เจาอาวาสพูดใหกําลังใจ
เสร็จจากโกนผม ทานพระครูจึงบอกใหนายบัวเฮียวไปอาบน้ําชําระรางกายใหสะอาด
หมดจน เพือ่ เตรียมเขาพิธีในพระอุโบสถ พิธจี ะเริ่มในเวลา ๙.๐๙ นาฬิกา
ค่ําวันเดียวกันนั้น พระบัวเฮียวไดนําพานดอกไมธูปเทียนมาขอขึ้นกรรมฐานจากพระ
อุปชฌายอีกครั้งหนึ่ง ทานพระครูเจริญอธิบายใหพระใหมเขาใจวา การขอกรรมฐานในพิธีซึ่ง
ทํากันในพระอุโบสถเมื่อเชานี้ เปนการทําตามประเพณีเทานั้น เพราะหลังจากบวชแลว พระ
สวนใหญก็มไิ ดนําไปปฏิบัติ เพราะฉะนั้นจึงเปนกฎสําหรับพระวัดนี้วา พระบวชใหมจะตอง
มาขอกรรมฐานอีกครั้งเพื่อเปนการยืนยันวา จะตั้งใจปฏิบัติอยางจริงจัง ตลอดระยะเวลาที่
ดํารงเพศเปนบรรพชิต
เมื่อพระบัวเฮียวกลาวคําขอสมาทานกรรมฐานแลว
ทานพระครูจึงลงมือสอนดวย
ตนเอง
เจาอาวาสวัดปามะมวง ทานมีประสบการณดานการปฏิบัตมิ ามาก สมัยที่บวชใหม ๆ
ทานเจริญสมถกรรมฐาน โดยการกําหนด “พุทโธ” เปนองคบริกรรม ปฏิบตั ิสมถกรรมฐาน
อยูหลายป จนไดอภิญญา แตก็เปนโลกียอภิญญา ซึ่งเมือ่ มีไดก็เสื่อมได ไมแนนอนและไม
นําไปสูความหลุดพน
เมื่ออายุได ๔๕ ป ทานไดธุดงคไปในปาดงพระยาเย็น เพื่อแสวงหาครูบาอาจารยที่จะ
แนะนําเรื่องการปฏิบัติได ปาดงพระยาเย็นนี้ แตเดิมมีชอื่ วา ปาดงพระยาไฟ ครั้นถึงรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ แหงกรุงรัตนโกสินทร พระองค
ทรงเปลี่ยนมาเปน ดงพระยาเย็น เพื่อใหฟงดูไพเราะและไมนากลัวเหมือนชือ่ เดิม
ที่ปาดงพระยาเย็น ทานพระครูเจริญวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔ จาก
“พระในปา” แลวทานก็ไดพบวา ไมมีทางสายใดที่จะประเสริฐเทากับทางสายนี้อีกแลว ทาน
เพิ่งจะเขาใจซาบซึ้งในพุทธวจนะที่เคยอานพบในพระไตรปฎก ความวา “....ภิกษุทั้งหลาย
ทางนี้เปนทางสายเอก เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตวทั้งหลาย เพื่อขามพนความ
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โศกแลปริเทวะ เพื่อความอัสดงแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุโลกุตตรมรรค เพื่อ
กระทําใหแจงซึ่งนิพพาน นี่คือ สติปฏฐาน ๔...”
นับเปนโชคอันดี เปนลาภอันประเสริฐของทานพระครูที่ไดไปพบกัลยาณมิตร ดวย
“พระในปา” รูปนั้นทานประกอบดวยกัลยาณมิตรธรรม ๗ ประการครบบริบูรณคือ
นารัก นาเคารพ นาเจริญใจ รูจักวารูจักพูด ยอมใหพูดยอมใหวา แถลงเรื่องลึกซึ้งได
และไมชักนําในเรื่องที่ไมควร
เจาอาวาสวัดปามะมวงปฏิบตั ิวิปสสนากรรมฐานอยูกับ
“พระในปา” เปนเวลาหนึ่งปเต็ม
การดําเนินมรรคาที่ถูกตองหนึ่ง การพบกัลยาณมิตรหนึ่ง ความไมยอหยอนในการ
ประกอบความเพียรหนึ่ง และบุญบารมีที่ไดสะสมมาแลวแตชาติปางกอนหนึ่ง องคประกอบ
ทั้ง ๔ ประการนี้เปนเหตุปจจัยใหการปฏิบัตขิ องทานกาวหนาอยางรวดเร็ว กระทั่งไดบรรลุโล
กุตตรธรรมในที่สุด
นับแตบัดนัน้ จนบัดนี้ ทานไดสัมผัสกับความสุขที่แทจริง และไดตระหนักชัดแลววา
“นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ – สุขอื่นที่ยิ่งกวาความสงบไมมี
ดวยจิตที่เปยมดวยเมตตา ปรารถนาจะใหเพื่อนรวมเกิด แก เจ็บ ตาย ไดเขาสูภาวะ
อันประเสริฐบริสทุ ธิ์นั้นบาง ทานจึงทําวัดใหเปนสํานักวิปสสนากรรมฐาน ฝกอบรมพระเณร
ในวัดใหรูวิธีปฏิบัติ เชน การเดินจงกรม การนัง่ สมาธิ ตลอดจนการกําหนดรูในทุกอิริยาบถ
ไมวาจะเปนยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ถายอุจจาระ ปสสาวะ เปนตน
วัดปามะมวงจึงหลายเปนสถานที่ดับรอนผอนทุกขของชนเปนอันมาก เพราะเปนทีส่ ัป
ปายะ คือความสะดวก ๔ ประการ ไดแก เสนา – สนสัปปายะ – มีที่พักอาศัยสะดวก
อาหารสัปปายะ – มีอาหารการบริโภคสะดวก บุคคลสัปปายะ – มีบคุ คลที่เกี่ยวของทําให
สบายใจ เพราะธรรมสัปปายะ – มีหลักปฏิบัติที่ถูกตองและเหมาะแกจริตของผูปฏิบัติธรรม
ความสะดวก ๔ ประการนี้มีอยูพรอมมูลในวัดปามะมวงที่ทา นพระครูเจริญเปนเจาอาวาส
เมื่อพระบัวเฮียวกลาวคําขอสมาทานกรรมฐานเรียบรอยแลว ทานพระครูจึงซักถาม
พระบวชใหมเพื่อตองการทราบพื้นฐานความรู
“พระมหาบุญทานสอนอะไรมาบางหรือยัง” ทานหมายถึงเรื่องการปฏิบตั ิ
“สอนแลวครับ” พระบวชใหมตอบ
“ทานสอนอะไรบาง”
“ทานอนเมือนกับหลวงพอสอนนั่นแหละครับ พระบัวเฮียวตอบซื่อ ๆ
“ฉันยังไมไดสอนเธอนี่นา ก็กําลังจะสอนอยูนี่ไง” พระอุปชณายทวง
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“สอนครับ ก็หลวงพอเคยสอนใหผมเชื่อฟงทานมหา ทานมหาก็สอนใหผมเชื่อฟง
พลวงพอ” พระใหมขยายความ
“ออ...แตที่ฉันถามนั้น หมายถึงการปฏิบัติกรรมฐานตางหากละ พระมหาบุญทานสอบ
การเดินจงกรม การนัง่ สมาธิใหบางหรือยัง” ผูอาวุโสกวาเริ่มจะรูส ึกถึงความซื่อที่มีระดับ
ใกลเคียงกับ “เซอ” ของพระผูเปนลูกศิษย
“ยังครับ” คราวนี้พระบัวเฮียวตอบแข็งขัน
“ถาอยางนั้นก็เริ่มตนกันเลย เอาละ ยืนขึ้น ฉันจะสอนเดินจงกรมระยะทีห่ นึ่งให” แลว
ทานก็ลุกขึ้น ผูบวชใหมลุกตาม แตตั้งใจวาจะปฏิบัติใหดีที่สุด เพราะศรัทธาปสาทะที่มีตอ
ทานพระครูนั้น เปนเสมือนโอสถขนาดเอกที่จะทําใหตนหายจากโรคได
“การเดินจงกรม มีทั้งหมด ๖ ระยะ ระยะที่หนึ่งมีหนึ่ง “หนอ” ระยะที่สองก็มีสอง
“หนอ” แลวก็เพิ่มขึ้นระยะละหนึ่ง “หนอ”ไปเรื่อย ๆ จนถึงระยะที่หก ก็มีหก “หนอ” ผูเปน
อุปชฌายอธิบาย
“หนอ แปลวาอะไรครับหลวงพอ” ถามอยางใครรู หากในใจนั้นคิดเลน ๆ วา “หนอ ๆ
แหน ๆ อะไรกันวุย หลวงพอนีพ่ ิกลจริง ๆ”
“ถาจะเอาคําแปลกันจริง ๆ มันก็ไมมี เพราะมันเปนคําอุทาน เหมือนเวลาเราพูดวา
สุขจริงหนอ ดีใจหนอ อะไรพวกนี้ แตในการปฏิบัติธรรม เราเอา “หนอ” มาใชเปนองค
บริกรรม เชน ขวา – ยาง – หนอ ซาย – ยาง – หนอ “หนอ” ในทีน่ ี้แปลวา “กําลัง” หรือ
จะแปลวา “รู” ก็ไดเหมือนกัน คือ รูปจจุบัน เชนรูวาเรากําลังเดิน รูวากําลังกิน สรุปก็คือ
“หนอ” เปนตัวบอกใหเรามีสติรูตวั ทัว่ พรอมอยูตลอดเวลานั่นเอง เขาใจหรือยังละ” ทานพระ
ครูอธิบาย ทานไมรูสึกแปลกใจวา เหตุใดพระบวชใหมทุกรูปก็เคยถามทานแบบเดียวกันนี้มา
นักตอนักแลว
“เขาใจแลวครับ ถาอยางนั้นหลวงพอสอนผมเดินทั้งหกระยะเลยไดไหมครับ วันหลัง
จะไดไมตอ งมารบกวนหลวงพอ” พระใหมพูดดวยความเกรงใจ
“ไมไดหรอก ตองเดินวันละหนึ่งระยะแลวจึงคอย ๆ เพิ่มขึ้นในแตละวัน อยาใจรอน
ปฏิบัติธรรมตองใจเย็น ๆ จึงจะไดผล เอาละฉันจะเดินระยะที่หนึ่งใหดู ลําดับแรก ยืนตัวตรง
เอามือไขวหลัง นี่อยางนี้” พระบัวเฮียวทําตาม หากมือที่ไขวนั้นเอามือซายทับมือขวาและ
แขนหอยลงแบบสบาย ๆ
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“ทําอยางนั้นไมได นี่ตองเอามือขวาทับมือซาย แลวยกมือที่ไขวขนึ้ มาไวบริเวณ
กระเบนเหน็บ ไมใชหอยสบาย ๆ แบบนั้น” ทานจับมือทั้งสองของพระใหม และจัดใหอยูใน
ตําแหนงที่ถูกตอง
“เอาละ เสร็จแลวกําหนด “ยืนหนอ” หาครั้ง หายใจยาว ๆ เอาสติไวที่ศีรษะ พอบอก
“ยืน....คอย ๆ ลากสติลงมาชา ๆ พอถึงคําวา “หนอ” สติก็จะมาอยูที่เทาพอดี แลวจึงลากขึ้น
ดวยวิธีเดียวกัน เพราะฉะนั้น “ยืน....หนอ” หาครั้ง เราก็จะลากสติ ลง...ขึ้น ลง...ขึ้น ลง ลอง
ทําซิ” พระใหมทําตามคําบอก และก็ทําไดโดยไมของขัด ทานพระครูพอใจที่เขาเปนคนสอน
งาย
“หลวงพอครับ ทําไมตองพูดวา “ยืน...หนอ” ตั้งหาครั้งเลาครับ” ถึงจะสอนงายแตก็
ชอบซัก
“ที่ตองบริกรรมหาครั้งก็เอามาจาก ตจปญจกกรรมฐาน นั่นไง ไหนบอกมาซิวา ตจ
ปญจกกรรมฐานมีอะไรบาง”
“เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ครับ” พระบัวเฮียววาเร็วปรื๋อ เพราะเปนคนจําแมน
“แปลดวย”
“เกสา – ผม โลมา – ขน นขา – เล็บ ทันตา – ฟน ตโจ – หนัง ครับ”
“ดีมาก นี่แหละการให ยืน...หนอ หาครั้ง ก็เพือ่ จะใหพิจารณา ผม ขน เล็บ ฟน หนัง
แตบางสํานักเขาก็ให “ยืน...หนอ” สามครั้ง โดยลากสติขึ้นลงเฉย ๆ อันนี้ก็แลวแตใครจะถนัด
อยางไร เพราะถึงจะปฏิบัติแตกตางกันออกไปบาง แตก็มีจุดหมายอันเดียวกัน คือ ความหลุด
พนจากทุกข เอาละ เมื่อ ยืน...หนอ หาครั้งแลวก็จะเริ่มตน ไหนบอกมากอนซิวา ตอนนี้สติอยู
ที่ไหน”
“ที่เทาครับ”
“ดีมาก เอาละ ทีนี้ก็ยายสติมาไวที่เทาขวา เพราะเราจะกาวเทาขวากอน นี่กาวที่หนึ่ง
บริกรรมวาอยางนี้ “ขวา – ยาง – หนอ” ตองกาวชา ๆ แลวการบริกรรมที่ตองใหทันปจจุบัน
ดวย นี่เห็นไหม เดินหนึ่งกาวก็หนึ่ง “หนอ” เอาละ ทีนจี้ ะกาวเทาซายก็ยายสติมาไวที่เทา
ซาย บริกรรมวา “ซาย – ยาง – หนอ” พรอมกับกาวไปดวย” ทานลองเดินใหดูสี่หากาว
แลวจึงใหพระใหมลองทําใหดู พระบัวเฮียวก็เดินอยางรวดเร็ว
“หยุดกอน หยุดกอน เดินเร็วอยางนั้นไมได ตองเดินชา ๆ เหมือนอยางที่ฉันเดินใหดู
นั่งไง”
“ทําไมตองเดินชา ๆ ดวยครับหลวงพอ” ถามเพราะไมเขาใจ
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“ที่ตองเดินชา ๆ ก็เพื่อจะไดเห็นสัจธรรม เดินเร็ว อิริยาบถไปบังสัจธรรม เดินเร็ว
อิริยาบถไปบังสัจธรรมหมด รูหรือยัง”
“สัจธรรมคืออะไรครับ” คนชางสงสัยถามอีก
“ถาอยากรูก็ตองเรงทําความเพียร หมั่นเดินจงกรมนั่งสมาธิ ฝกสติใหมาก ๆ สติดี
เมื่อไหรก็จะรูเอง”
“งั้นก็แปลวา ตอนนี้ผมสติไมดีนะซี เปลานะครับหลวงพอ ผมไมไดบานะครับ” พระ
ใหมรอนตัวดวยเขาใจความหมายไมตรงกับผูพ ดู
“ฉันก็ไมไดวาเธอบานี่นา จําไวนะ เมือ่ เธอจะไปสอนคนอื่นตอไปในวันขางหนา คนบา
อยาเอามาเขากรรมฐานเด็ดขาด บางคนไมเขาใจ คิดวาเอาคนบามาเขากรรมฐานจะทําให
หายได ไมจริงเลย มีแตจะทําใหบา หนักขึ้น ก็อยางเมื่อเดือนที่แลว ผูหญิงคนหนึ่งเปนถึง
อาจารยมหาวิทยาลัย แตสติไมคอ ยดี ญาติเลยพามาเขากรรมฐาน ฉันก็ไมรู เพราะพระมหา
บุญทานเปนคนสอน แหม พอเดินจงกรมไดสามวันก็ออกฤทธิ์เลย ลุกขึ้นรําปอ ใครหามก็ไม
ฟง คนเขามาตามฉันไปดู ฉันเลยใหญาติมาพาสงปากคลองสาน”
“แลวเขายอมไปแตโดยดีหรือครับ”
“อาว ถายอมก็ไมใชคนบาซี”
“แลวทํายังไงถึงไปไดละครับ”
“พระมหาบุญทานใชอุบายใหญาติหลอกวาสํานักนี้สอนไมดี รําก็ไมสวยสูสํานักโนน
ไมได เขาก็ตอนขึ้นรถบอกจะพาไปสํานักโนน ก็เลยพาไปได”
“ทําไมคนบาถึงปฏิบัติไมไดเลาครับ” พระใหมถามอีก
“เอาละ ฉันจะยังไมตอบเธอ ใหเธอรูเอาเองเมื่อไดปฏิบตั ิถึงระดับหนึ่งแลว อยาก
เตือนสักนิดวา ความลังเลสงสัยจนเกินขอบเขต มันจะเปนอุปสรรคตอความกาวหนาได
เหมือนกัน เพราะฉะนั้นใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติ เก็บความสงสัยไวกอน ปฏิบัติมาก ๆ เขาก็จะ
หายสงสัยไปเอง” ผูเปนอุปชฌายแนะแนว
“ครับหลวงพอ ถาอยางนั้นผมจะตัง้ ใจปฏิบัติใหกาวหนาโดยเร็ว” วาแลวก็เดินจงกรม
อยางตั้งอกตั้งใจ
“เอาละ ทีนพี้ อเดินสุดทางซึ่งไมควรจะมากวาสามเมตร ก็กําหนดกลับโดยบริกรรมวา
“กลับ – หนอ” อยางนี้” ทานทําใหดูเปนตัวอยาง พระบัวเฮียวทําตามโดยไมยากนัก
“เอาละ เมือ่ เดินเปน กลับเปนแลว พรุงนี้ฉันจะสอนการนั่งให สําหรับวันนี้เดี๋ยวเธอ
กลับไปเดินจงกรมตอทีก่ ุฏิของเธอใหไดหนึ่งชั่วโมง จากนั้น ก็ใหนอนหงายเอามือขวาวางบน
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ทอง สังเกตอาการ พอง – ยุบ ของทอง เมื่อทองพองใหบริกรรมวา “พอง – หนอ” เมื่อยุบก็
ใหบริกรรมวา “ยุบ – หนอ” ไปจนกวาจะหลับ พยายามจับใหไดวา หลับไปตอนพองหรือ
ตอนยุบ เอาละ กลับไปไดแลว”
“ผมตองอขกราบขอบพระคุณหลวงพอเปนอยางสูง ที่ไดเมตตาสอนให” พูดพรอมกับ
กมลงกราบเบญจางคประดิษฐสามครั้ง แลวจึงคอย ๆ คลานถอยหลังออกมา ครั้นถึงประตูจึง
หันหลังกลับ ลุกขึ้นเดินไปยังกุฏิของตน ซึ่งอยูรวมกับพระมหาบุญ ขณะเดินทานก็กําหนด
ซาย – ขวา ไปตลอดทาง กระนัน้ เสียง “หนอ ๆๆ” และ “เอาละ ๆๆ” ก็ยังกองอยูในโสต
ประสาท วันนี้ พระอุปช ฌายของทานใชคําวา “หนอ” กับ “เอาละ” มากที่สุด
มีตอ.....๓
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