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๘...
รัฐมนตรี คุณหญิง และผูติดตามพากันกลับไปแลว พระบัวเฮียวซึ่งนั่งสงบเสงี่ยมฟง
ทานพระครูเลาเรื่องคุณนายลําไยตั้งแตตนจนจบ ไดถามขึ้นวา
“หลวงพอครับ ทําไมคุณหญิงนั่นแกกราบเบญจางคประดิษฐไมได แตยังไดเปน
คุณหญิงเลาครับ
ทานพระครูมองหนาคนถาม ยิ้มตามแบบฉบับของทานที่ใคร ๆ ชมวามีเสนห แลวจึง
พูดขึ้นวา
“เอ...ถามแปลกดี รูสึกวาเธอชอบถามอะไรแปลก ๆ อยูเรื่อยนะ”
“ก็ผมอยากรูนี่ครับ” ตอบซื่อ ๆ
“จะรูไปทําไม” บางครั้งทานพระครูก็คิดวา การไดตอปากตอคํากับคนชางซักก็ทําให
เพลินดีเหมือนกัน
“รูไวเพื่อประดับความรูซ ีครับหลวงพอ”
“ออ...ถาอยางนั้นก็จะไดบอกใหเอาบุญ”
“ครับ รับรองวาหลวงพอไดบุญลายหลาย”
“เอ...เธอถามวาอะไรนะ จําไมไดแลว” ทานแกลงยั่ว
“หลวงพอความจําชักไมดีแลวนะซีครับ แสดงวาแกแลว” คนซื่อไดที
“ชะชะ ไดทขี ี้แพะไหลเชียวนะ บัวเฮียวนะ”
“เขาเรียกวา ไดทีขี่แพะไลตางหากละครับ”
“ไลใครละ”
“ไลแมวครับ”
“งันก็แลวไป นึกวาไลเธอละก็ยุงเชียวละ” คนซื่ออยากรูเร็ว ๆ จึงถามขึ้นอีกวา
“หลวงพอยังไมไดตอบผมเลยครับวา ทําไมคนกราบเบญจางคประดิษฐไมเปน ถึงไดเปน
คุณหญิง”
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“ก็ทําไมคนกราบเปนถึงไมไดเปนคุณหญิงเลา การเปนคุณหญิงเขาตัดสินหรือวัด
กันที่การกราบการไหวเมื่อไหรละ คนที่จะไดเปนคุณหญิงเขาตองไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
หรือที่เรียกวา
สายสะพายนั่นไง
สงสัยอีกซีวา
เครื่องราชอิสริยาภรณ คืออะไร” ทานพระครูแกลงดักคอ
“เครื่องราชอิสริยาภรณก็คือสายสะพายนะซีครับ” คนความจําดีตอบ
“ออ...เกงนี่” ทานพระครูออกปากชม
“แตผมก็ยังสงสัยอยูดีวา ไอสายสะพายนี่มันเปนแบบเดียวกับสายตะพายที่เขาเอามา
รอยจมูกวัวจมูกควายหรือเปลา ถาเปนแบบเดียวกัน คุณหญิงคุณนายมิตองถูกรอยจมูก
หรือ” คนขี้สงสัยถามอยางสงสัย
“มันไมเหมือนกันหรอก สายตะพายนั่นมันเปนเชือก เวลาเขาเอาเชือกมารอยจมูกวัว
จมูกควาย เขาเรียกวา สนตะพาย แตสายสะพายเปนผาแถบยาว ๆ กวางประมาณคืบนึง
พอจะเขาใจหรือยังละ”
“ครับ ถาอยางนั้นก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง ที่ผมแอบสังเกตเห็นคือ คุณหญิงแกทาทางขม
ผัวนาดูเลย แลวก็ไมมีมารยาท ไปแอบฟงทานคุยกัน ขนาดสมชายไปบอกก็ไมยอมลงมา นี่
ถาเปนเมียผมละก็ ฮึ่ม...ตบลางน้ําเลย”
คนชางสังเกตยกมือขวาขึ้นตบอากาศอยูไปมาพลางทําเสียง “เฟยว ๆ” ไปดวย เห็น
คนฟงไมวากระไร จึงวิจารณตอ
“ทาทางรัฐมนตรีก็กลัวเมียนาดูเลย เสียเชิงชายหมด”
“เอาเถอะนา ใครเขาจะขมกัน จะกลัวกันยังไงก็เรื่องของเขา มันหนักกบาลเธอหรือไง
เลา ถึงไดเดือดรอนนัก” ทานพระครูวาให
“มันก็ไมหนักหรอกครับ แตวามันก็ไมดีนัก ตัวเองออกใหญโตทั้งรูปรางและตําแหนง
ไมนามากลัวผูหญิงตัวเล็กนิดเดียว”
“นี่แนะบัวเฮียว” คราวนีท้ านพระครูพูดเปนงานเปนการ
“นักปฏิบัตนิ ะเขาไมสนใจเรื่องของคนอื่นหรอก คือสติปฏฐาน ๔ นั้น ไมมีขอไหนที่
บอกใหสนใจสิ่งนอกตัว กาย เวทนา จิต ธรรม ลวนอยูในตัวเราทั้งสิ้น เอาละทีนี้จะไดอธิบาย
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ซึ่งเปนสติปฏฐานขอที่สาม สองขอแรกมีอะไรบาง ไหนบอกมา
ซิ” ทานทดสอบความจําคนเปนศิษย
“กายานุปสสนาสติปฏฐาน กับ เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ครับ”
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“เธอเขาใจแลวใชไหมวาคืออะไร”
“ครับ”
“ดีแลว คราวนี้ก็มาพูดถึง จิตตานุปส สนาสติปฏฐาน ที่เธอกําลังคิด กําลังพูดอยูนี่ มัน
เปนจิตตานุปสสนา เพราะเธอเอาจิตออกไปนอกตัว ไมใชสติตามดูจิตของตัวเอง ปลอยใหจิต
ซัดสายไปในเรื่องไมเปนเรื่อง เหมือนอยางที่เธอกําลังพูดเรื่องคนอืน่ อยูข ณะนี้
ดังนั้นนักปฏิบัติที่ดีจะตองไมมองออกนอกตัว ไมวิพากษวิจารณผูอื่น ใครจะ
เปนอยางไรก็เรื่องของเขา หนาที่ของนักปฏิบัติคือ ใชสติตามดู ตามรู กาย เวทนา จิต
ธรรม ที่เกิดขึ้นในตัวเอง อยามองออกนอกตัว จําไว”
“หลวงพอครับ การใชสติตามดูกายกับเวทนานัน้ ผมพอจะเขาใจ แตตามดูจิตนี่ผมยัง
ไมเขาใจครับ หลวงพอกรุณาอธิบายไดไหมครับ”
“ก็กําลังจะอธิบายอยูนี่ไง เอาละ ฟงใหดี จิตตานุปสสนานั้น ถาวากันโดยหลักก็คือ
การใชสติตามดุจิตของตน ตามรูจติ ของตน รูชดั วาจิตของตนในขณะนัน้ ๆ เปนอยางไร เชน
มีราคะ โทสะ โมหะ หรือไม ฟุงซาน หรือเปนสมาธิ หลุดพนหรือไมหลุดพน เปนตน
ขณะที่เธอเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิแลวจิตคิดไปในเรื่องตาง ๆ เธอก็ตองรูในขณะนั้น
วา จิตกําลังฟุงซาน ก็พยายามทําใหมันเปนสมาธิ ดวยการเอาสติมาจดจออยูกับอิรยิ าบถ จะ
เปนขวายาง ซายยาง หรือ พอง – ยุบ ก็แลวแตเธอกําลังเดินหรือนั่ง พูดงาย ๆ ก็คือ ใหมี
สติรูตัวทัว่ พรอมอยูตลอดเวลาทุกขณะจิต อยาลืม
พระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ
นั้น เมื่อยอลงแลวเหลือเพียงขอเดียวคือสติ ปจฉิมโอวาทที่ประทานแกพระอานนทและภิกษุ
หารอยรูป ตอนใกลจะปรินิพพานก็ทรงเนนเรื่องสติ รูไหมปจฉิมโอวาทนั้นวาอยางไร” ทาน
ถามพระบวชใหมทั้งที่รูวาฝายนั้นไมรู
“ไมทราบครับ หลวงพอก็ทราบวาผมไมทราบ แลวยังจะแกลงถามใหผมอับอายขาย
หนา” พระใหมตัดพอ
“อาว ก็เปดโอกาสใหเธอไดพูดบางยังไงละ เดี๋ยวจะมาหาวาฉันตีตั๋วพูดอยูคนเดียว”
“นิมนตหลวงพอพูดเถอะครับ ผมขอตีตั๋วฟงอยางเดียว”
“เอาละ ถาอยางนั้นก็ฟง ตอ ปจฉิมโอวาทที่พระพุทธองคทรงประทานแกบรรดาภิกษุ
มีใจความวา.........ดูกรภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราผูตถาคตเตือนทานทัง้ หลายใหรู สังขาร
ทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา ทานทั้งหลาย จงยังกิจทั้งปวงอันเปนประโยชน
ตน และประโยชนผูอื่นใหบริบูรณดวยความไมประมาทเถิด....
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นี่แหละเปนพระวาจาสุดทายของพระพุทธองค เพราะหลังจากตรัสเชนนี้แลวมิไดตรัส
อะไรอีก ทีนี้เธอเห็นหรือยังวา คําสอนทั้งปวงทีไ่ ดประทานตลอด ๔๕ พรรษานั้นมาจบลงที่
สติตัวเดียวนี้”
“ไมเห็นมีคําวาสติเลยนี่ครับหลวงพอ” คนจําเกงแตคิดไมเกงทวงขึ้น
“อาว ก็ที่ทรงเตือนใหไมประมาทนัน้ ไมใชสติหรอกหรือ ไมประมาทก็คือใหมีสติรตู ัว
ทั่วพรอมอยูท ุกลมหายใจนั่นเอง ในสมัยที่พระองคยังทรงพระชนมชีพอยูนั้น ทรงใหภิกษุตื่น
นอนตั้งแตตสี ี่มาเดินจงกรม นั่งสมาธิ และกําหนดรูอิริยาบถ ซึ่งก็คือการเจริญสติปฏฐาน ๔
อันถือเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติ ไหนเธอลองบอกมาซิวา หนาที่ของนักบวชในพุทธศาสนามี
อะไรบาง”
“แหะ แหะ ไมทราบครับ ก็หลวงพอยังไมเคยสอน ทานมหาก็สอนแตกจิ วัตรสิบอยาง
ตอนกอนจะบวช มีหนึ่ง ลงอุโบสถ สอง บิณฑบาตเลี้ยงชีพ สาม สวดมนตไหวพระ สี่ กวาด
อาวาสวิหาร ลานพระเจดีย หา รักษาผาครอง หก อยูปริวาสกรรม เจ็ด โกนผม ปลงหนวด
ตัดเล็บ แปด ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย เกา เทศนาบัติ สิบ พิจารณาปจเวกขณ
ทั้ง ๔ เปนตน ไมทราบวาจะเปนอันเดียวกับที่หลวงพอถามหรือเปลา
“ที่เธอวามานั้นเปนรายละเอียด แตหนาที่หลักของบรรพชิตที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติ
ไวมีเพียงสามขอ คือศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม และสั่งสอนธรรม อันนี้เปนหนาที่หลัก ศึกษา
ธรรม ก็คือตองเรียนรูวิธปี ฏิบัติ เชน วิธีเจริญสติปฏฐาน ๔ เมื่อรูแลวตองลงมือปฏิบตั ิ ไมใชรู
เฉย ๆ เหมือนอยางพวกนักปรัชญา เมื่อปฏิบตั ิไดแลวก็ตองสั่งสอนคนอืน่ ได”
“เหมือนกับที่หลวงพอปฏิบัติอยูใชไหมครับ”
“ใช ฉันเปนลูกพระพุทธเจา ก็ตองปฏิบัติตามทีพ่ ระองคทรงสอน ถึงเธอก็เชนเดียวกัน
กลาวกันวา ในสมัยพุทธกาล มีเมืองเล็ก ๆ เมืองหนึ่งชื่อ กุรุ ชาวเมืองกุรุนิยมเจริญสติปฏ
ฐาน ๔ กันมาก ถึงขนาดเอามาเปนคําทักทายปราศรัยกันในชีวิตประจําวัน
เชนเวลาเขาเดินไปพบคนรูจัก แทนที่จะถามวา “สวัสดี ไปไหนมาจะ ทานขาวหรือ
ยัง” อะไรทํานองนี้ เขากลับทักทายกันวา “ทานผูเจริญ ทานเจริญสติปฏฐาน ๔ แลวหรือยัง”
ถาเขาตอบวา “ฉันเจริญสติปฏฐาน ๔ อยูจะ” เขาก็จะยกมือขึ้นสาธุ สาธุ แปลวา ดีแลว ดี
แลว แตถาคนตอบ บอกวา “ยังเลยจะ” คนถามก็จะพูดวา “อัปเปหิ อัปเปหิ” แปลวา จงหลีก
ไป จงหลีกไป” แลวเขาก็จะรีบเดินหนีเหมือนดั่งวา พบสิ่งอัปมงคล
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เมื่อเปนเชนนี้ คนที่ยังไมไดเจริญสติปฏฐาน ก็ตองรีบปฏิบัติ จะไดเปนมงคลทั้งกับ
ตัวเองและผูอ ื่น เมือ่ ชาวเมืองกุรุพากันเจริญสติปฏ ฐาน ๔ เปนนิจศีล ก็ทําใหเมืองเล็ก ๆ นั้น
เจริญรุงเรือง ฝนฟาตกตองตามฤดูกาล พืชพันธุธ ัญญาหารอุดมสมบูรณ
ครั้นพระพุทธองคทรงทราบ จึงเสด็จไปที่เมืองนั้น และทรงทํานายวาตอไปใน
กาลขางหนา เมืองกุรุจะกลายเปนเมืองใหญที่มีความเจริญรุงเรืองมาก ซึ่งก็เปนจริง
ตามพุทธทํานาย เพราะเมืองกุรุในปจจุบันก็คือ เมืองนิวเดลีซงึ่ เปนเมืองหลวงของ
ประเทศอินเดีย
ทีนี้เธอเห็นหรือยังละวา การเจริญสติปฏฐาน ๔ มีประโยชน มีอานิสงสมากมาย
เพียงใด”
“เห็นแลวครับ และผมตั้งใจวาจะพากเพียรใหถึงที่สุด”
“ดีแลว เดี๋ยวกลับไปเดินจงกรมชัว่ โมงครึ่ง เอาระยะละครึ่งชั่วโมง แลวนั่งสมาธิอีก
ชั่วโมงครึ่ง เวลานอนก็อยาลืมกําหนด พอง – ยุบ ไปจนกวาจะหลับ พยายามจับใหไดวา
หลับไปตอนยุบหรือตอนพอง จับไดหรือยังละ”
“ยังครับ”
“เอาละ ยังไมไดก็ไมเปนไร คืนนีพ้ ยายามใหม ไดเมื่อไหรใหมาบอกทันที เขาใจไหม”
“ครับ แลวตอนสองทุมผมก็ไมตอ งมาสอบอารมณใชไหมครับ เพราะนีก่ ท็ ุมกวาแลว”
“ไมตอง กลับไปอาบน้ําอาบทา แลวลงมือปฏิบัตไิ ปจนกวาจะถึงเวลานอน พรุงนี้ก็ตนื่
ตี ๔ มันจะงวงเหงาหาวนอนก็ตองฝนใจ การทําความดีตองฝนใจจึงจะสําเร็จ เอาละ กลับไป
ไดแลว คืนนี้ฉันจะสอนครูสามคนใหเดินจงกรมระยะที่ ๔ เหลือเวลาพรุงนี้อีกวันเดียว เขาก็
จะกลับกันแลว”
“พรุงนี้หลวงพอจะใหเขาตอระยะที่ ๕ กับ ๖ เลยไหมครับ”
“ก็คิดวายังงั้น แตกต็ องดูกําลังเขากอนวาจะรับไดไหม คนเปนครูใหญคงได แตอีก
สองคนไมคอ ยแนใจ สําหรับเธอวันละหนึ่งระยะดีแลว คอยเปนคอยไป เพราะเธอตองอยูที่นี่
อีกนาน”
ทานอธิบายเพื่อไมใหคนเปนพระนอยใจวาทานใหความสําคัญกับคนเปนฆราวาส
มากกวา
“ถาเชนนั้น ผมกราบลาละครับ เดี๋ยวตองกลับไปสรงน้ําแลวสวดมนต ทําวัตรเย็น
จากนั้นจึงจะลงมือปฏิบัต”ิ
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“ไปเถอะ ขอใหพากเพียรใหดี บุคคลจะลวงทุกขไดก็ดวยความเพียร นี่แหละ จํา
เอาไว”
พระบัวเฮียวกลับไปแลว ทานพระครูจึงไดสรงน้ําชําระรางกาย เหลือเวลาอีก ๒๐
นาทีจะสองทุม ทานจึงเขียนหนังสือคูมือสอบอารมณกรรมฐาน ซึ่งเขียนมาไดปเศษแลว และ
คงตองใชเวลาเขียนอีกหลายปกวาจะเขียนเสร็จ
วันใดที่ภารกิจรัดตัวมาก อยาวาแตจะเจียดเวลามาเขียนหนังสือเลย แมเวลาจะจําวัด
ก็ยังไมมี ยิ่งเรื่องขบฉันดวยแลว ทานใหความสนใจนอยที่สุด
ดวยเหตุนี้ สุขภาพของทานจึงไมอยูในขายที่เรียกวาสมบูรณแข็งแรงเทาใดนัก แมจิต
ของทานจะปลอดโปรง ไมหิว ไมงวง และไมรูสกึ กระวนกระวาย แตสังขารรางกายของทานก็
ยังอยูภายใตกฎธรรมชาติ ซึ่งยอมจะตองทรุดโทรมและรวงโรยไปเร็วกวารางกายที่ไดรับการ
ดูแลเอาใจใสอยางดีและสม่ําเสมอ
เวลาสองทุมตรง คณะของครูสฤษดิ์ก็มาถึง ทานพระครูสอบอารมณใหทีละคน แลวจึง
สอนการเดินจงกรมระยะที่สี่ซึ่งมี “สี่หนอ” โดยเพิ่ม “ยกสน – หนอ” ลงไปอีกหนึ่ง นอกนั้น
เหมือนกับระยะที่สามทุกประการ การเดินจงกรมระยะที่สี่ จึงบริกรรมวา “ยกสน – หนอ ยก
– หนอ ยาง – หนอ เหยียบ – หนอ” เดินเปนกันแลว ทานจึงใหกลับไปปฏิบัตติ อยังศาลา
ที่พัก คนทั้งสามลุกออกไปเมื่อเวลาสามทุมครึ่ง
ทานพระครูกําลังจะขึ้นไปเขียนหนังสือตอ ก็พอดีลูกศิษยวัดมาเรียนวา มีแขกมาขอ
พบ เมื่อทานอนุญาต ชายหญิงคูหนึ่งจึงเดินเขาเขามาหาในมือประคองพานคนละใบ มีผา
ไตรเนื้อดีหนึ่งสํารับวางอยูในพานของผูชาย สวนของผูหญิงเปนดอกไมธูปเทียน เมื่อเดินเขา
เขามาใกลในระยะหัตถบาส จึงวางพานไวทางขวามือของตน แลวกราบเบญจางคประดิษฐ
สามครั้ง
“เจริญพร โยมมายังไงกันค่ํา ๆ มืด ๆ” ทานเจาอาวาสทัก
“กระผมขับรถมาเองครับ จะพาภรรยามาขอขึ้นกรรมฐานจากหลวงพอครับ” ชายผู
เปนสามีตอบ
“ออ...แลวจะอยูกี่วันละ”
“ไมอยูครับ จะใหเขากลับไปปฏิบัตทิ ี่บาน ผมสอนเดินจงกรม นั่งสมาธิใหเขาบางแลว
มีปญหาอะไรคอยมากราบเรียนถามหลวงพอ” สามีเปนคนตอบเชนเคย
ทานพระครูจําไดวาชายผูนี้ไดมาเขากรรมฐานที่วัดนี้เปนเวลาเจ็ดวัน
เมื่อปที่แลว
หลังจากนั้นก็ไป ๆ มา ๆ อยูเสมอ
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“ถายังงั้นก็ตามใจ แตถามีโอกาสก็นาจะมาอยูสักเจ็ดวัน อยูบานมันรักษาอารมณได
ไมคอยตอเนื่อง เดี๋ยวเรื่องโนนเรื่องนี้มากระทบ”
“คะ ดิฉันก็วาจะหาโอกาสมาใหได รอใหลูกคนเล็กโตอีกสักหนอย ตอนนี้เพิ่งจะได
สามขวบกับสี่เดือน” ภรรยาพูดบาง
“จะเอายังงัน้ ก็ได แตบางคนลูกยังเล็กอยูเขาก็มา ลูกศิษยอาตมาคนหนึ่งเปนอาจารย
อยูกรุงเทพฯ เขามาเขากรรมฐานครัง้ แรกเมื่อลูกชายอายุไดสี่เดือน มาอยูตั้งเจ็ดวัน แลวก็มา
บอย ๆ ใจเด็ดดีเหลือเกิน เขาบอกอาตมาวา “หลวงพอคะ หนูไมยอมใหลูกเตามาเปน
เกาะแกงกันกลางทางกุศลเหมือนคนอื่น ๆ เขาหรอกคะ” อาตมาฟงแลวก็นึกวา เออ
เขาใจคิด เขาใจพูด”
“อาจารยตัวที่เล็ก ๆ หนาคม ๆ สวย ๆ ใชไหมครับ ผมเคยเห็นมาที่นี่บอย ดูเหมือน
อายุจะราว ๆ ยี่สิบ ไมนา เชื่อวามีลูกแลว”
“นั่นแหละ อายุสามสิบกวาแลวแตดูหนาเด็ก ระวังนะ ชมคนอื่นวาสวยตอหนาแมบาน
กลับไปเนื้อเขียว อาตมาไมรูนะ”
“ดิฉันชินแลวคะหลวงพอ ลูกคนอื่น เมียคนอืน่ เขาชมวาดีวาสวยไปหมด ทีลูกตัวเมีย
ตัว ไมมอี ะไรดีสักอยาง ถึงดีก็วาไมดี” ฝายภรรยาตั้งทา “เปดศึก” ทานพระครูเห็นทาไมดีจึง
พูดจาไกลเกลี่ยวา
“ผูชายก็อยางนี้ทุกคนแหละโยม ไปถือสาใหเสียอารมณทําไมเลา วาแตวาที่โยมจะ
กลับไปทํากรรมฐานที่บา นนะ อาตมาขออนุโมทนาดวย ทําไดวันละนิดละหนอยก็ยังดีกวา
ไมไดทํา นึกวาสะสมหนวยกิตเอาไว ทานใชคําพูดทันสมัย
เสร็จจากพิธขี อกรรมฐาน สองสามีภรรยาจึงชวยกันประเคนผาไตรถวายแดทานพระ
ครู แลวจึงบอกลา
“เดี๋ยวกอนอยางเพิ่งกลับ ประเดี๋ยวจะใหดูของดี โนนมากกันโนนแลว”
ทานบุยใบไปที่ชายหญิงกลุมใหญซึ่งพากันเดินตรงมาที่กุฏขิ องทาน คนเดินหนาถือ
ถาดทองขนาดใหญมาดวยใบหนึ่ง เมื่อมาถึง ยังไมทันไดทําความเคารพเจาของกุฏิ พวกเขา
ก็พากันถอดเครื่องประดับ เชน สรอยคอ แหวน นาฬิกาขอมือ สรอยขอมือ ออกใสถาดจน
เต็มแลวจึงชวยกันยกไปวางตอหนาทานพระครู
สามีภรรยาผูมากอนแอบนึกในใจวา “โธเอย เราเอาแคผาไตรสํารับเดียวมาถวาย แต
คนกลุมนี้ชางใจบุญ ใจกุศลกวาเราหลายเทานัก ขนาดของมีคาในตัวก็พากันถอดมาถวายจน
หมด ใจบุญแท ๆ”
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๘

Page 7

แลวพวกเขาเหลาก็พากันคะยั้นคะยอวา “หลวงพอเสกหนอย ชวยเสกใหหนอยจะได
ขลัง” ทานพระครูจึงทําทีเปนนั่งหลับตาทําปากขมุบขมิบแลวเปาพรวด ๆ ลงไปสามครั้งจึง
ลืมตา พูดวา
“เอาเสกแลว เสกใหแลว พอทานพูดจบ คนเหลานั้นก็กรูกันเขามาที่ถาด หยิบคนละ
หมุบคนละหมับเอาของของตัวคืน แลวจึงพากันลากลับ ไมลืมเอาถาดทองใบใหญกลับไป
ดวย เพราะเดี๋ยวนี้จะตองไปใหหลวงพอวัดโนนเสกอีก
ทานพระครูสายหนาแลวพูดกับสองสามีภรรยาวา “พวกนี้เขาอีกระดับหนึ่ง ชวนใหมา
เขากรรมฐาน เขาไมเอา ชอบใหเสกใหเปาตะพรึด ของจริงไมชอบ ชอบของปลอม” ทานพูด
ยิ้ม ๆ
“หลวงพอไมอธิบายใหเขาฟง หรือครับ” ชายผูสามีถาม
โธโยม ตอใหอธิบายจนขาดใจเขาก็ไมฟง เขารับไดแคนั้น ก็ตองแลวแตกรรมของแต
ละคน พระพุทธเจาถึงไดตรัสสอนไววา “กรรมยอมจําแนกสัตวใหทราบและใหประณีต....ถา
คนเราเขาใจอะไร ๆ ไดเหมือนกันหมด โลกมันก็ไมยุงซี โยมเคยไดยินชื่อหลวงพอเตไหม
เลา”
“เคยครับ ไดยินกิตติศัพทวาทานเกงทางเสกเปา”
“นั่นแหละ เสกจนตายคาที่เลย ขนาดทานนอนพะงาบ ๆ จวนจะมรณภาพอยูแลว
พวกลูกศิษยยังเอาตุกตามาใหเสกทีละหลายรอยตัว ทานก็ตองเปาตองเสก เปาจนลมไมมี
พวกลูกศิษยก็วาหลวงพออดทนเอาหนอย อดทนเอาหนอย จวนเสร็จแลว ทานก็ตามใจ เปา
ใหจนลมหายใจสุดทาย อาตมาเห็นแลวสงสารทาน แตกช็ ว ยอะไรไมได เพราะพวกลูกศิษย
เขาจะกันเอาอยางนั้น พอพวกเขารูวาทานสิ้นลมกลับพากันบนเสียอีกวา “แหมหลวงพอ ให
ชวยแคนี้ก็ตอ งตายดวย”
“หลวงพอครับ แลวที่วาเสกเปาแลวจะทําใหศักดิ์สิทธิ์หรือขลังจริงไหมครับ”
“มันจะไปขงไปขลังอะไรเลา ก็เชื่อกันไปผิด ๆ หลวงพอเตเองทานก็รู แตทานบอกวา
หามเขาไมได อธิบายเขาก็ไมยอมฟง ก็เหมือนกันที่อาตมาไมสามารถอธิบายใหคนกลุมเมื่อ
กี้เขาใจไดนั้นแหละ ถาจะเปรียบกับบัวสี่เหลา ก็คงไดแกพวกปทปรมะ สอนยังไงก็รับไมได
เพราะสติปญ
 ญามีแคนนั้ แครับของปลอม”
“พวกบัวที่ตดิ โคลนตม ไมมีโอกาสโผลพนน้ําขึ้นมารับแสงอาทิตยไดใชไหมครับ”
“นั่นแหละ พวกนั้นแหละ ผลสุดทายก็ตกเปนเหยื่อของพวกเตาพวกปลาไป โยมจําไว
เปนตัวอยางก็แลวกัน
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“ครับ เมือ่ กอนผมก็เปนแบบนี้เหมือนกัน ตอเมือ่ มาพบหลวงพอถึงไดตาสวางขึ้น
เพราะบารมีของหลวงพอแท ๆ เชียว”
“ไมใชบารมีของอาตมาหรอก บารมีของโยมเองนั่นแหละ ไมงั้นคนกลุมเมื่อกี้เขาก็
เหมือนโยมแลวซี เรื่องอยางนี้ตองทําเองสรางเองนะโยม”
“ครับ เออ...หลวงพอครับ กระผมกับภรรยารบกวนเวลาของหลวงพอมานาน เห็น
จะตองลากลับเสียที หลวงพอจะไดพกั ผอน”
“จะกลับแลวหรือ เอาละ ขอใหเจริญสุขนะโยมนะ หมั่นพากันเจริญกรรมฐานทุกวัน
ไมมีอะไรจะชวยเราไดนอกจากตัวเราเอง แลววาง ๆ อยาลืมมาเขากรรมฐานสักเจ็ดวันนะ
โยมนะ” ทานหันไปพูดกับคนเปนภรรยา
“คะ” ฝายนั้นตอบ แลวสองสามีภรรยาจึงพากันลากลับ เมื่อเวลาเกือบสองยาม
มีตอ........๙
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