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ประมาณสิบนาฬิกาของวันรุงขึ้น ขณะที่ทานพระครูกําลังสอนเดินจงกรมระยะทีส่ าม
ใหพระบัวเฮียว และครูที่มาจากนครสวรรคอยูนั้น นายสมชายก็นํารัฐมนตรีและคุณหญิง
พรอมกับผูตดิ ตามอีกประมาณสิบคนมาขอเขาพบ
คณะผูติดตามรัฐมนตรีลว นเปนนายตํารวจ ตั้งแตยศพันตํารวจตรีถึงพันตํารวจเอก
คนหนึ่งทําหนาที่หิ้วกระเปาถือใหคุณหญิง เปนกระเปาหวายขลิบทอง ลักษณะคลายตะกรา
หมากของคนสมัยกอน แตใบเล็กกวา ผูใดรูราคาของกระเปาใบนี้จะตองตกใจ เพราะ
คุณหญิงซื้อมันมาดวยราคาสูงถึงสองพันบาท ซึ่งเงินจํานวนนี้ซื้อทองหนักหนึ่งบาทกับหนึ่ง
สลึงไดสบาย
เสื้อผาอาภรณที่คุณหญิงสวมใสนั้น บงบอกถึงความเปนผูมรี สนิยมสูง ซึ่งแนนอน
เหลือเกินที่ราคาจะตองสูงตามไปดวย หากคิดเปนเงิน ก็คงเอามาสรางกุฏิกรรมฐานไดนับสิบ
หลังทีเดียว
ใบหนาของสตรีวัยหาสิบถูกตกแตงไวอยางตั้งใจจะใหสวยงาม “ทั้งลงพืน้ ” วาดแผนที่
ทาสี และแรเงา” แตก็มอิ าจปดบังความรวงโรยแหงสังขารไวได ทาทางคุณหญิงดูถือตัว และ
ไมเปนมิตรกับใคร
ครูบุญมีมองปราดเดียวก็รูสึกไมถูกชะตา แอบคอนในใจวา “โธเอย กะอีแคกระเปาใบ
เดียวก็ตองมีคนถือให”
คณะผูมาใหมทําความเคารพทานพระครู พระบัวเฮียวแอบสังเกตวาคุณหญิงกราบ
เบญจางคประดิษฐไมเปน ครูบุญมีกส็ ังเกตเห็นเชนกัน เลยเกิดความรูสกึ ไมชอบหนาหนักขึ้น
ไปอีก
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“เจริญพร ทานรัฐมนตรีไปยังไงมายังไงจึงมาถึงทีน่ ี่ได” ทานพระครูทักทาย ทานเคย
เห็นรัฐมนตรีผูนี้ตามหนาหนังสือพิมพและในจอโทรทัศนจนจําได เขาลือกันวาคนนี้แปละที่จะ
นั่งเกาอี้นายกรัฐมนตรีคนตอไป
“กระผมไดยินกิตติศัพทของพระคุณเจามานาน บังเอิญมาธุระแถวนี้ก็เลยแวะมากราบ
ทานครับ” รัฐมนตรีตอบ
“แลวเหตุการณทางกรุงเทพฯ เปนยังไง ยังไมเรียบรอยไมใชหรือ” ทานพระครู
หมายถึงเหตุการณวันมหาวิปโยคซึ่งเพิ่งผานมาสด ๆ รอน ๆ
“ก็เรื่องนี้แหละครับที่กระผมจะมาเรียนปรึกษาพระคุณเจา เออ พระคุณเจามีความ
คิดเห็นอยางไรบางครับ เกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น” ทานพระครูนิ่งไปอึดใจหนึ่งจึงพูดขึ้นวา
“ความจริงเรื่องการเมืองมันเปนเรื่องทางโลก อาตมาเปนพระสงฆไมอยากจะ
ออกความเห็น แตเอาเถอะ ไหน ๆ ทานก็ถามแลว อาตมาก็ขอตอบวามันเปนเรือ่ งของกฎ
แหงกรรม คราวนี้ละคนจะไดเชื่อกันเสียทีวาทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว ยังไมจบเพียงนี้หรอก จํา
คําพูดของอาตมาไวนะครูใหญนะ” ทานหันไปพูดกับครูสฤษดิ์
“ถาไมเชื่อกลับไปถึงบานแลวจดบันทึกไวเลยวา วันที่เทานี้ เดือนนี้ พ.ศ. นี้ อาตมา
พูดวาอยางนี้ ๆ แลวถาไมจริงตามที่อาตมาพูดใหมาปรับอาตมาได อาตมาจะใหปรับสอง
หมื่นบาท” ทานพูดยิ้ม ๆ
“นะครูใหญนะ”
“ครับ” ครูใหญรับคําดวยไมรูจะพูดอะไรดีไปกวานั้น
“ดีแลว เอาละ อาตมาไมใชหมอดู แตก็จะทํานายวาอีกสามปนับจากนี้ไป จะเกิด
เหตุการณแบบเดียวกับวันมหาวิปโยคอีก และอีกสิบหาป คือปสองพันหารอยสามสิบเอ็ด จะ
เกิดอุทกภัยครั้งใหญขึ้นที่ภาคใต น้าํ จะทวมถึงยอดตาล วัดวาอารามจะพังพินาศ คนจะลม
ตายเปนจํานวนมาก ตอจากนั้นอีกยี่สิบปแผนดินจะถูกตางชาติเขายึดครอง คนไทยจะไมมี
แผนดินอยู ทุกอยางที่กลาวมานี้เปนไปตามกฎแหงกรรม อยาลืมไปบันทึกเอาไว ถาไมจริง
อาตมายอมใหปรับ”
นิ่งไปครูหนึ่งจึงถามครูบญ
ุ มีวา
“โยมเคยเห็นทะเลน้ําไหม”
“เคยครับ” ครูบุญมีตอบ
“ทะเลทรายละ”
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“ไมเคยครับ”
“ทานรัฐมนตรีเคยเห็นทะเลทราบไหม”
“เคยครับ” รัฐมนตรีตอบ
“นั่นแหละ ปกติเราคิดวามีแตทะเลน้าํ กับทะเลทราย แตอีกสิบหาป จะมีทะเลซุง”
“เปนยังไงคะทะเลซุง” คุณหญิงถามพลางนึกในใจวา “พระองคนพี้ ูดบา ๆ” แลวก็ตอง
สะดุงเมื่อทานพระครูตอบวา
“ไมบาหรอกคุณหญิง เอาเถอะถึงเวลานั้นคุณหญิงจะรูเองวาทะเลซุงมันเปนอยางไร”
คุณหญิงจึงแอบคิดตอไปอีกวา “แนะเสือกรูเสียอีกวาเราคิดยังไง”
คราวนี้ทานพระครูถึงกับอึ้งถอยคําที่คุณหญิงใชนั้นหยาบเกินกวาจะยอมใหมัน
ออกมาจากปากของทาน เห็นทานไมโตตอบ คุณหญิงเลยคิดวาทานไมรู
“ทําไมถึงเปนอยางนั้นครับหลวงพอ” ครูใหญถาม
“ก็อยางที่อาตมาบอกเมือ่ ตะกีน้ ั่นแหละวา มันเปนไปตามกฎแหงกรรม ครูใหญอยา
ลืมนะวาพระพุทธองค ทานสอนเรื่องกรรมไววา อยางไร ทานสอนวา กมฺมุนา วตฺตตี โลโก
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม... เอาละ แลวทุกคนที่นั่งอยู ณ ที่นี้กจ็ ะไดประจักษเมื่อเวลา
นั้นมาถึง”
ขณะสนทนาทานรูสึกวารัฐมนตรีมอี าการกระสับกระสาย จึงพูดขึ้นวา “รูสึกทาน
รัฐมนตรีมอี ะไรจะพูดกับอาตมาสองตอสองใชไหม”
“ครับ ผมอยากเรียนปรึกษาอะไรบางอยาง”
“ถาอยางนั้นก็เชิญขางบน คนอื่น ๆ รออยูทนี่ ี่กอนนะ จะคุยกันหรือจะนั่งสมาธิก็
ตามใจ”
พูดจบจึงลุกขึ้นเดินนํารัฐมนตรีขึ้นไปขางบน จัดแจงปดประตูลงกลอนอยางเรียบรอย
ดวยรูวาสิ่งที่รัฐมนตรีจะพูดนั้นเปนเรื่อง “ลับสุดยอด” คุณหญิงยองขึ้นไปแอบฟงอยูที่หนา
ประตู ทานพระครูรู แตรัฐมนตรีหารูไม
อาคันตุกะกวาดสายตาสํารวจไปรอบ ๆ หอง ไมมีสมบัติพัสถานอะไร นอกจาก
หนังสือซึ่งวางกองอยูบนพื้นหองบาง บนโตะและในตูบาง หองทั้งหองจึงเต็มไปดวยหนังสือ
มีที่วางเหลือไวใหคนนั่งไดไมเกินสี่คน และที่ตรงนี้ก็คือที่นอนของทาน
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นั่งลงแลวรัฐมนตรีจึงพูดขึ้นวา “กระผมมีเรื่องรอนใจ อยากจะเรียนปรึกษาพระคุณเจา
วา กระผมจะทําการปฏิวัติดีหรือไม ถาทําจะสําเร็จไหม เพราะถาสําเร็จผมก็จะไดเปน
นายกรัฐมนตรี
ทานพระครูตอบทันทีวา
“ไมดีแน ทานอยาทําเลย อาตมาขอบิณฑบาตเถอะนะ”
คุณหญิงซึ่งแอบฟงอยูอดรนทนไมได สงเสียงแวดขึ้นวา
“ทําไมจะไมดี ถามพระวัดไหน ๆ ทานก็วาดีทั้งนั้น มีแตพระบาวัดนี้แหละที่วาไมด”ี
รัฐมนตรีหนาเสียเมื่อไดยินเสียงแวดของภรรยา ทานพระครูจึงสงเสียงลงมาวา
“สมชายเอยชวยดูหนอยซิ แมวที่ไหนมารองอยูห นาประตูหองฉัน”
เด็กหนุมจึงเดินขึ้นไปพูดกับคุณหญิงเปนเชิงขอรองวา “คุณหญิงลงมารอขางลางเถิด
ครับ” หากฝายนั้นเชิดหนาทําไมรูไมชี้เหมือนไมไดยินที่เด็กวัดพูด
นายสมชายจึงตะโกนขึน้ ไปวา “ผมบอกแมวแลวครับหลวงพอ แตแมวไมเชื่อ”
“งั้นก็ชางแมวเถอะ เปนเสียงตอบออกมา
รัฐมนตรีไมกลาออกมาพูดกับภรรยา ดวยเคยกลัวเคยเกรงกันมาแตครั้งอดีต ถึงใน
ปจจุบันก็ยังกลัวยังเกรงอยู ก็มิใชบารมีของคุณหญิงดอกหรือที่ทําใหทานรุงโรจนเรืองรองมา
จนทุกวันนี้
“ที่พระคุณเจาวาไมดีหมายความวาไมสําเร็จหรือครับ แตกระผมมั่นใจวาตองสําเร็จ
เพราะคุณหญิงเขาวางหมากเอาไวหมดแลว”
“ก็เพราะอยางนั้นนะซี อาตมาถึงวาไมดี พูดกันตรง ๆ เลยนะ วาทานจะพังก็เพราะ
คุณหญิงนี่แหละ”
คราวนี้คนแอบฟงอยากจะรองกรี๊ดออกมา ทานพระครูจึงพูดเสียงดังกวาเกาวา
“อยาเพิ่งรอง คุณหญิงใจเย็น ๆ ฟงอาตมาพูดใหจบกอนแลวคอยรอง” คุณหญิงจึงจํา
ใจแอบฟงตอไป
“แตที่กระผมขึ้นมาไดถึงขั้นนี้ก็เพราะฝมือคุณหญิงเขานะครับพระคุณเจา คุณหญิง
เขาเปนคนกวางขวาง เขาเจาเขานายเกง” พูดอยางรูบุญคุณภรรยา
“ถูกแลว แตทานอยาลืมวา ตําแหนงนายกรัฐมนตรีเปนตําแหนงผูนําของประเทศ
ทานจะตองเปนผูนําสูงสุด แตในความจริงนั้นตรงกันขามเพราะคุณหญิงสูงกวา นี่แหละมันจะ
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วุนวายก็ตรงนี้ ทานพอจะเขาใจที่อาตมาพูดใชไหม อาตมาเปนคนตรง พูดออมคอมกับเขาไม
เปน”
“บอกก็ไดวาสําเร็จ แลวทานก็จะไดเปนนายกรัฐมนตรีสมความตั้งใจดวย”
คนฟงอยูขางนอกจึงคานในใจวา “ทําไมทานวาไมดีละ พิลึกจริง” แลวก็ใหแปลกใจ
หนักขึ้นเมื่อเสียงขางในดังออกมาวา
“ที่วาไมดีเพราะทานจะเปนไดไมถึงสองเดือนก็จะเกิดเรื่องยุง พวกนิสิตนักศึกษาเขา
จะเอาเรื่องกับทาน จนทานอยูไมได แลวทานกับคุณหญิงจะตองเดือดรอน หาความสงบสุข
ไมไดเลย ทานตัดสินใจเองก็แลวกันวาจะเปนรัฐมนตรีแลวอยูสบาย ๆ หรือจะเปนนายกฯ แต
ตองเดือดรอน”
“ถาอยางนั้น ผมเห็นจะตองปรึกษาคุณหญิงดูกอน” รัฐมนตรีตอบแบงรับแบงสู
“ไมตองปรึกษาหรอก อาตมาตอบแทนคุณหญิงไดเดี๋ยวนี้เลยวา คุณหญิงตองใหเลือก
อยางหลัง เพราะเขาไมเชื่อทีอ่ าตมาพูด”
คุณหญิงซึ่งแอบฟงอยูชกั งงที่พระรูปนี้ชางรูความในใจของเธอไปเสียทุกอยาง
รัฐมนตรีคอตก ไมรจู ะเชื่อพระดีหรือเชื่อภรรยาดี คงตองเลือกเอาอยางหลัง
“เอาอยางนี้ก็แลวกัน ถาทานไมเชื่อที่อาตมาพูด อาตมาก็จะใหทานพิสูจนโดยจะยอน
อดีตที่ผานมาวาทานทําอะไรผิดพลาดไวบาง แลวทีนี้ทานจะเชื่ออาตมา หรือ เชือ่ คุณหญิงก็
สุดแลวแตทาน”
แลวทานพระครูจึงเลาเรื่องแตครั้งอดีตของรัฐมนตรีที่มีคุณหญิงเปนผูบงการมาโดย
ตลอด คนทีน่ ั่งฟงกับคนที่แอบฟงตางยอมรับในใจวา ทุกเรือ่ งที่ทานเลามานั้นถูกตองตรงกับ
ความเปนจริงทุกประการเปนที่นาอัศจรรยใจยิ่งนัก
ทั้งรัฐมนตรี และคุณหญิงเริ่มมีศรัทธาเลื่อมใสในผูทรงศีลรูปนี้ หากก็ยงั อดสงสัยมิได
วาเหตุใดพระอีกหกวัดทีเ่ พิ่งไปพบมาเพื่อตอนเชาจึงทํานายเปนเสียงเดียวกันวา ดี มีวัดที่
เจ็ดนี่แหละที่ผิดแผกไปจากวัดอื่น ๆ จะเชือ่ หกวัดหรือวัดเดียวดีหนอ
ทานพระครูรูความคิดของคนทั้งสอง จึงกลาวขึ้นวา
“พระที่ทานไปพบมาทั้งหกวัดนั้นไมไดทายผิด เพราะตอนนี้ไมวาทานจะไปถามพระ
หรือถามหมอดูที่ไหน ๆ เขาก็ตองวาดีทั้งนั้น อาตมาก็วา ดี แตมนั ดีเฉพาะตอนแรก ๆ
เขาตํารา “หัวมงกุฏทายมังกร” ยังไงละ ขอใหเชื่ออาตมาสักครั้งเถอะ อาตมามีความจริงใจ
ไมเคยแนะนําใครในทางเสีย เมื่อเดือนที่แลวก็มนี ายพลทานหนึ่งมาที่นี่ จะมาขอใหอาตมา
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ชวย ทานจะปฏิวัติ อยากเปนนายกฯ เหมือนทานนี่แหละ อาตมาดูแลวเห็นวาเปนไปไมได ก็
เรียนทานไปตามตรง รูสกึ คุณหญิงเขาจะไมพอใจอาตมา หนางอเปนมาหมากรุกกลับไปเลย”
ทานพระครูไมเลาดอกวาคุณหญิงผูนั้นก็ไดมาแอบฟงทานคุยกับนายพล
ดวยไม
ตองการใหคนที่กําลังแอบฟงอยูหนาประตูเขาใจผิดไปวา ทานแกลงพูดประชด
“พระคุณเจาไมมีทางใดที่จะชวยกระผมไดเลยหรือครับ” คําถามของรัฐมนตรีชางถูก
อกถูกใจคุณหญิงนัก แตคําตอบของทานพระครูนั่นสิทําใหเธอตองผิดหวัง
“ถาชวยได อาตมาก็ชว ยแลวโดยไมตองรอใหทานออกปากเลย แตนี่อาตมาชวยไมได
จริง ๆ เพราะเรื่องของกฎแหงกรรมไมมีใครชวยใครได”
“แลวกฎแหงกรรมนี่ใครเปนคนสรางครับพระคุณเจา” แมจะเปนถึงรัฐมนตรี หากก็มี
ความรูเชี่ยวชาญในทางโลกเทานั้น สวนทางธรรมแทบจะเรียกไดวา “มืดบอด”
“กฎแหงกรรม ก็คือ กฎแหงเหตุและผล เหตุอยางไร ผลก็อยางนั้น เหตุดี ผลก็ดี เหตุ
ชั่ว ผลก็ชั่ว ผูที่สรางกฎแหงกรรมก็คือตัวของเรานี่แหละ ไมมีใครมาสรางมาบันดาลให ไมใช
พรหมลิขิต หากเปนเรื่องของกรรมลิขิต เมื่อเราสรางเหตุเราก็ตองรับผล จะใหใครมารับแทน
ไมได เหมือนดังที่พระพุทธองคตรัสไววา...เรามีกรรมเปนของตน เปนผูรับผลของกรรม
มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่อาศัย เราทํากรรมอันใดไว ดีก็
ตาม ชั่วก็ตาม เราจะตองรับผลของกรรมนั้น... เพราะฉะนั้นอาตมาจึงชวยทานไมได”
คนฟงทั้งในหองและนอกหองเริ่มจะซาบซึ้งในรสพระธรรม ทานพระครูรูจึง “เทศนา”
ตอไปวา
“คนเราจะร่ํารวยหรือยากจน จะสุขหรือทุกข ก็ขึ้นอยูกับกรรมที่ทํา คําวา “กรรม” ถา
แปลตามตัวก็คือ การกระทํานั้นเอง ตามคําสอนของพระพุทธศาสนา การกระทําที่จัดเปน
กรรมตองเปนการกระทําที่มีเจตนาเปนพื้นฐาน เจตนาคือความตั้งใจหรือจงใจ บางครั้ง
พระพุทธเจาก็ตรัสวา เจตนานั่นเองคือกรรม ดังพุทธพจนวา....
เรากลาวเจตนาวาเปนกรรม บุคคลตั้งใจแลวหรือคิดแลว ยอมกระทํากรรม
ทางกาย ทางวาจา หรือทางใจ...
เรื่องกรรมเปนเรื่องสลับซับซอน ถาทานสนใจ วันหลังหาเวลามาอยูวัดสักเจ็ดวัน มา
คุยเรื่องกรรมกันตอ อาตมาเปนคนชอบวิจัย ไดรวบรวมเรือ่ งกฎแหงกรรมที่เกิดขึ้นในวัดนี้ไว
เปนรอย ๆ เรื่อง บางเรื่องก็แทบไมนาเชื่อวาจะเปนไปได อยางพระทีน่ ั่งอยูขางลางนั้นก็มา
ขอแกกรรม อาตมากําลังใหฝกเจริญวิปสสนากรรมฐานตามแนวสติปฏฐาน ๔”
ประโยคสุดทายทั้งรัฐมนตรีและคุณหญิงไมเขาใจวาทานพูดถึงเรื่องอะไร
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“มาจากไหนครับพระคุณเจา”
“จากกาฬสินธุ มันก็แปลกนะ ทานรัฐมนตรี เขาเลาใหอาตมาฟงวา เขาฝนเห็นวัดนี้
แลวก็เห็นอาตมา มีเสียงบอกเสร็จสรรพวา ชือ่ วัดอะไร อาตมาชื่ออะไร แลวก็สั่งใหมาบวช
เพื่อแกกรรมที่นี่ ตอนแรกเขาไมเชื่อ แตพอฝนติด ๆ กันถึงสามคืน เขาก็ชักจะเชือ่ ความจริง
มันไมใชฝนหรอก เขาเรียกวานิมิต ซึ่งหมายถึงเครื่องหมายบอกเหตุ เมื่อเขาเชื่อ เขาก็มา
พิสูจนแตกม็ าไมไดในทันที ปรุงขึ้นตอมา นาสงสาร ตองชดใชกรรมสาหัสสากรรจทีเดียว
อาตมาก็ตั้งใจวาจะชวยเขาใหมากที่สุด สงสารเหลือเกิน”
“ก็ไหนพระคุณเจาบอกวาเรื่องของกฎแหงกรรมชวยกันไมไดยังไงเลาครับ” รัฐมนตรี
ทวงขึ้น คนที่แอบฟงอยูหนาประตูกก็ ําลังคิดอยางเดียวกัน
“อาตมาหมายถึงวาจะชวยในสวนที่พอจะชวยได เชน ชวยแนะนําในเรื่องการปฏิบตั ิ
ใหเขา แตเรื่องกฎแหงกรรม อาตมาชวยไมไดอยางแนนอน เขาสรางเหตุมาอยางไรก็ตอง
ไดรับผลอยางนั้น”
ถึงตอนนี้ทั้งคนในหองและนอกหองก็ถึง “บางออ”
“เอ... แตพระคุณเจาครับ ทําไมบางคนทําชั่วแลวไดดีเลาครับ คนประเภทนี้เทาที่ผม
เห็นมีมากเสียดวย กระทั่งมีคนกลาวไววา …ทําดีไดดีมีที่ไหน ทําชั่วไดดีมีถมไป... แบบนี้
แสดงวาที่ดีไดดี ทําชั่วไดชั่วไมจริงเสมอไป ใชไหมครับ”
“ก็อยางที่อาตมาพูดไปเมื่อตะกี้นั่นแหละวา เรื่องกรรมมันสลับซับซอน เราจะมา
ตัดสินเอาเฉพาะที่เราเห็นนั้นไมได วากันโดยหลักแลว คนทําดีจะตองไดดี ทําชั่วจะตองไดชั่ว
แตคนที่ทําชัว่ แลวไดดีนั้นเพราะเขายัง “กินบุญเกา” อยู คือมีความดีสะสมเอาไวมาก อาจจะ
สะสมไวตั้งแตในอดีตชาติ แตพอบุญเกาหมดเมื่อไหร เมื่อนั้นกรรมชัว่ ก็จะมาใหผล สวนคนที่
ทําดีไดชั่ว ก็เพราะกรรมชั่วที่เคยทําไวแตครั้งอดีตยังใหผลไมหมด กรรมมันจะใหผลไมพรอม
กัน ถากรรมชั่วกําลังใหผล กรรมดีก็จะรออยูกอ น หรือถากรรมดีกําลังใหผล กรรมชั่วก็จะรอ
อยูเชนกัน เปรียบเทียบใหเห็นงาย ๆ ก็คือที่ที่ทา นกําลังนั่งอยูอยางนี้ ตราบใดที่ทานยังไมลุก
ออกไป คนอื่นจะมานั่งไมได ตองรอใหทานลุกเสียกอน จริงไหม”
“จริงครับ” รัฐมนตรีตอบ คนแอบฟงอยูก็เผลตอบออกมาวา “จริงคะ”
“ทีนี้ถาใครมาพูดวา ...ทําดีไดดีมีที่ไหน ทําชั่วไดดีมีถมไป...ทานก็ตอบเขาไปเลยวา...
ทําดีไดดีนนั้ มีแน ทําชั่วแตไดดมี ีที่ไหน ที่ทําชั่วเห็นดีอยูจงรูไว มันเหมือนไฟใตถาน
ไมนานรอน...กลอนนี้ไมทราบใครแตงเอาไว อาตมาเห็นเขาทีก็เลยจําเอามาบอกกัน”
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“เพราะฉะนัน้ ถาเราไมทําชั่วเลย เราก็ไมตองไปรับผลของมันใชไหมครับ”
“ถูกแลว เหตุฉะนี้องคพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงตรัสเตือนไววา ...ถาทานกลัวทุกขก็อยา
ทํากรรมชั่วทั้งในที่ลับที่แจง ถาทานจักทําหรือทําอยูซึ่งกรรมชั่ว ถึงแมจะเหาะหนีไปก็ยอมไม
พนจากความทุกขไดเลย....อยางพระโมคคัลลานะนั่นยังไง เหาะไดแตหนีกรรมไมได
ทานคงเคยไดยนิ ชื่อพระโมคคัลลานะใชไหม อัครสาวกของพระพุทธเจาผูเลิศในทาง
ฤทธิ์ มีฤทธิ์มาก เหาะเหินเดินอากาศได แตก็ยังตองถูกโจรทุบจนกระดูกแหลกเปน
เมล็ดขาวสารหัก เพราะในอดีตชาติเคยทุบตีมารดา นี่ขนาดสําเร็จเปนพระอรหันตก็
ยังตองมาชดใชกรรม”
“ก็ในเมื่อทานเหาะไดทําไมทานไมเหาะหนีไปเลาครับพระคุณเจา”
“ทําไมจะไมหนี ทานหนีมาเปนสิบ ๆ ครั้ง พวกโจรก็ตามอยางไมลดละ ในที่สุดทาน
จึงระลึกถึงกรรมเกาได และรําพึงกับตัวเองวา ...หนีโจร นั้นหนีได แตหนีกรรมหนีไมได...
ทานก็เลยยอมใหโจรทํารายแตโดยดี”
“แลวตายไหมครับ” ถามอยางสนใจใครรู
“ถาเปนคนธรรมดาอยางเรา ๆ ไมตอ งสงสัย แตนั่นทานเปนพระอรหันตผูมีฤทธิ์ ถา
ตายลักษณะนั้นก็เสียชื่อหมด ทานก็เลยใชคาถาประสานกระดูกแลวเหาะไปเฝาพระพุทธเจา
ทูลขออนุญาตปรินพิ พาน พระอรหันตสมัยพุทธกาลถาจะปรินิพพาน ตองมาทูลขออนุญาต
พระพุทธเจาเสียกอน ไมงั้นก็ปรินิพพานไมได”
ทานเหลือบมองนาฬิกาที่แขวนอยูขางฝา ขณะนัน้ เวลาสิบเอ็ดนาฬิกา จึงพูดขึ้นวา
“เดี๋ยวไปรับประทานอาหารกอน แลวคอยมาคุยกันใหม ทานไมมีธุระที่ไหนไมใชหรือ”
“ไมมีครับ กระผมตั้งใจวาจะมาเรียนถามพระใหครบเจ็ดวัด พอดีวัดนี้เปนวัดสุดทาย
แลวผมก็ชักจะติดใจคุยกับพระคุณเจา แลวผมตาสวางขึ้นมาอีกเปนกอง คงตองหาโอกาสมา
อีกใหได”
คุณหญิงรีบยองลงมาขางลาง กอนทานพระครูจะมาเห็นประเดี๋ยวหนึ่ง รัฐมนตรีจึง
ตามทานเจาอาวาสลงมา
“เชิญรับประทานอาหารกันกอน” ทานบอกทุกคนที่อยู ณ ที่นั้น พระบัวเฮียวกราบ
สามครั้งแลวลุกออกไป เพราะเกรงภิกษุรูปอื่น ๆ จะรอ
“แลวพระคุณเจาไมไปฉันหรือครับ ไดเวลาฉันเพลแลว”
“อาตมาฉันเชามื้อเดียว ยกเวนโอกาสพิเศษที่ญาติโยมเขานิมนตจึงจะฉันสองมื้อ”
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ไดรู ไดเห็น ความเปนอยูและการครองชีวิตที่ยดึ หลักสันโดษเปนที่ตั้ง รัฐมนตรีก็ยงิ่
ศรัทธาในบรรพชิตรูปนี้เปนอันมาก เพราะพระสงฆเทาที่ทานเคยสัมผัสมานั้น ลวนมีความ
เปนอยูที่ไมกอใหเกิดความศรัทธาเลื่อมใส เปนตนวานอนหองแอร มีรถยนตสวนตัวใช มี
ความโลภในลาภสักการะ
และที่สําคัญที่สุดคือ ไมสามารถแสดงธรรมที่แจมแจงลึกซึง้ เชนนี้ได
มีตอ.......๗
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