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๑๐...
บายจัดของวันที่แปดนับแตวันบวช ขณะที่พระบัวเฮียวกําลังเดินไปยังกุฏิทานพระครู
เพื่อใหทานทดสอบอารมณ รถตูสคี รีมใหมเอี่ยมคันหนึ่งก็แลนเขาประตูวัดมา มีรถเกงสีฟา
แลนตามมาติด ๆ เมือ่ รถสองคันแลนเขามาจอดคูกันที่ลานวัด บุรุษสองคนกับสตรีสามคนได
ลงมาจากรถ พระใหมไมทันไดสังเกตวา คนไหนลงมาจากคันไหน แตที่จําไดแมนยําคือ บุรุษ
ที่เดินนําหนาคนทั้งสี่มานั้น คือครูทมี่ าจากนครสวรรค และเพิ่งออกจากกรรมฐานกลับไปเมื่อ
สามสี่วันกอน
คนทั้งหาเดินตรงไปยังกุฏิทานพระครูและถึงกอนหนาทานเล็กนอย เมื่อทานไปถึง
และทําความเคารพพระอุปชฌายแลว ครูใหญจึงแนะนํากับคนทั้งสี่วา
“นี่หลวงพี่บัวเฮียว อาจารยสอนกรรมฐานใหพอ”
แลวทั้งหมดจึงกมลงกราบสามครั้ง พระใหมรูสกึ รอน ๆ หนาว ๆ คนที่เปนครูใหญยก
ยองใหเกียรติทานถึงปานนั้น อีกทั้งหญิงสาวสองคนทีม่ าดวยก็สวยหยาดเยิ้มจนทานรูสึก
ขวยเขิน
“เจริญพรครูใหญ ครูบุญมีกับครูอรุณไมไดมาดวยหรอกหรือ” ทานพระครูทักทาย
กระบวนจําชื่อคนแมนไมมีใครเกินทานเจาอาวาสวัดปามะมวง
“ไมไดมาครับเพราะโรงเรียนเปดแลว ตัวผมก็ลางานมา จะพาครอบครัวมากราบ
หลวงพอ” แลวจึงแนะนําสมาชิกทีละคน
“คุณผองพักตรแมบา นของผม สามคนเปนลูกชื่อ ผองพรรณ วรรณวิไล ชัยชนะ อายุ
หางกันคนละป เรียนจนไดงานทํากันแลวครับ”
ทานพระครูกําหนด “เห็นหนอ” พิจารณาคนทั้งสี่ทีละคน แลวพูดขึ้นวา “นี่คนนี้ฉลาด
จะไดเปนด็อกเตอร” ทานชี้ไปที่วรรณวิไล หญิงสาวยิ้มอาย ๆ ยกมือขึ้น “สาธุ” พรอมกลาว
วา “ขอใหสมพรปากเถิดเจาคะ”
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๑๐

Page 1

พระบวชใหมแอบชื่นชมในใจวา “เจาประคุณเอย รูปก็สวย เสียงก็ใส แถมยังความรูส ูง
เสียดวย ขางฝายพี่สาวก็สวยไมแพกัน นี่ถาใหเราเลือกคงเลือกไมถกู กระมังหนอ มันเขา
ทํานอง รักพีเ่ สียดายนอง ครั้นจะรักนองก็เสียดายพี่ จะเอายังไงดีวุย”
ทานพระครูแอบสํารวจความคิดของพระใหม เห็นกําลังฟุงซานหนัก จึงพูดขึ้นวา
“เห็นไหมบัวเฮียว ที่ฉันบอกเธอวาครูใหญตองกลับมาที่วัดนี้อีกภายในเจ็ดวัน ก็
กลับมาจริง ๆ
“แตหลวงพอบอกวาจะถูกรางวัลที่หนึ่งดวยนี่ครับ” พระใหมทักทวง คนเปนครูใหญจึง
พูดขึ้นวา
“เปนความจริงครับ ผมกําลังจะกราบเรียนหลวงพออยูพอดี” พระอุปช ฌายมองหนา
ลูกศิษยเหมือนจะบอกวา “เห็นไหมบัวเฮียว ที่ฉันพูดไวนะ ผิดเสียที่ไหน”
“ผมตองกราบขอบพระคุณหลวงพอที่ไดเมตตาใหผมมีโชค” ครูใหญพดู พรอมกับยก
มือไหวอยางนอบนอม
“ไมเกี่ยวกับอาตมาหรอกโยม” บางครั้งทานก็เรียกครูใหญวา “โยม”
“มันเปนโชคของโยมเอง อาตมาเพียงแตรูเทานั้น ซึ่งความจริงแลว ไมวาอาตมาจะรู
หรือไมโยมก็ตองถูกอยูดี เพราะโยมทํากรรมมาอยางนั้น เรื่องของกรรมใครทําใครได ทํา
กรรมดีก็ไดดี ทํากรรมชั่วก็ไดชั่ว ลูกศิษยของอาตมาคนหนึ่งเขาไมเลนหวย ไมเคยซื้อ ไม
วาจะเปนหวยใตดินหรือหวยรัฐบาล แตเมื่อถึงคราวที่กรรมดีมาใหผล เขาก็ถูกรางวัลที่ ๑ จน
ได
เรื่องมีอยูวาตาขี้เมาคนหนึ่งมาออนวอนขายใหเขา เพื่อจะเอาเงินไปซื้อเหลากิน เขา
บอกไมซอื้ ๆ ตานั่นก็เซาซี้จนเขารําคาญ เลยควักเงินใหไปสิบบาทแลวเอาล็อตเตอรี่มา ตก
เย็นล็อตเตอรี่ออก ปรากฏวาเขาถูกรางวัลที่ ๑ เห็นไหมคนมีชี อยูดี ๆ ก็มีคนเอาเงินมาใหตั้ง
หาแสน
เขาก็สํานึกถึงบุญคุณตาขี้เมา ตั้งใจจะเอาเงินไปแบงใหบาง พอไปตามหาถึงไดรูวา
หมอนั่นช็อคตายไปแลว แกไปเที่ยวเรขายจนจําเลขได พอรูวาถูกรางวัลที่ ๑ เกิดความ
เสียดาย เลยช็อค”
ทานพระครูเลาจบ ลูกสาวคนโตของครูใหญจึงถามขึ้นวา
“แลวแบบนี้คนที่ซ้อื ไปจะบาปไหมคะหลวงพอ”
“ไมบาปหรอกหนู เพราะเขาไมไดเจตนา แลวจิตของเขาก็ไมมีโลภะ แตซื้อเพือ่ ตัด
รําคาญ”
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“ผมวาตาขี้เมาคนนั้นไมมีโชคมากกวาใชไหมครับหลวงพอ” ครูใหญถาม
“ก็คงเปนยังงั้นแหละ เงินมาอยูในมือแลวยังเอามายัดเยียดใหคนอื่น พูดภาษา
ชาวบานก็วา ดวงจะไมไดใชเงิน”
“อยางคนที่ผมรูจักคนหนึ่งครับหลวงพอ รายนีก้ ็ถูกรางวัลที่ ๑ เหมือนกัน แกเอาเงิน
ไปซื้อรถเกงแลวก็ไปแตงนางงามบานหมี่มาเปนเมียนอย ทัง้ ที่เมียแกยังอยูดว ยกัน หลังจาก
นั้นก็ใชชีวติ อยูกับอบายมุข ทั้งสุรา นารี พาชี กีฬาบัตร ผลที่สุดก็เลยวิบัติ คือ ถูกหวยไดไม
ถึงเดือนก็ขับรถไปชนกับสิบลอตายคาที่เลยครับ” ชัยชนะเลา
“นั่นแหละเขาเรียกวาทุกขลาภ เพราะเขาไมเขาใจกฎแหงกรรม ไมเขาใจวาที่ตน
ร่ํารวยขึ้นมานั้นกรรมดีมนั มาใหผล แทนที่จะสรางกรรมดีเพื่อเติมเชื้อบุญตอไปอีก กลับไปทํา
บาปคือประพฤติผิดศีล ก็เลยตองพบกับความหายนะทันตาเห็น”
“แสดงวาคนที่มีเมียนอยทุกคน จะตองพบกับความหายนะใชไหมคะหลวงพอ” คุณ
ผองพักตรถามขึ้น
“ก็คงงั้นมั้ง หรือ ครูใหญวายังไง”
“ขอนั้นผมไมทราบครับ ทราบแตวา แมบานผม เธอเปนโรคหึงครับ ทีถ่ ามหลวงพอ
เพราะแรงหึง กลัววาผมจะมีเมียนอย” คนเปนครูใหญ “ฟอง” กราย ๆ
“ผูหญิงเปนโรคหึงทุกคนแหละโยม ตางกันแตวา ใครจะมีอาการมากนอยกวากัน”
“หลวงพอไมไดเปนผูหญิง แลวทราบไดอยางไรคะวา ผูหญิงเปนโรคหึงทุกคน” ผอง
พรรณถามขึน้
“ก็หนูไมไดเปนหลวงพอ แลวหนูทราบไดอยางไรละจะ วาหลวงพอไมทราบ” ทาน
พระครูถามยิ้ม ๆ หญิงสาวมิรูจะตอบประการใด จึงหันไปสบตากับหลวงพี่บวั เฮียว หวังให
ทานชวย
“คุณโยมคงได “เห็นหนอ” นะครับหลวงพอ พระใหมเอื้อนเอยหมายจะชวย “คุณโยม”
ทวากลับทําใหเธองุนงงหนักขึ้น ทานพระครูเห็นวาเรื่องจะไปกันใหญ จึงวกกลับเขามาเรื่อง
เดิม
“ตกลงครูใหญจะใชชีวติ แบบที่ลูกชายเลามาหรือเปลาละ นาสนุกดีเหมือนกันนะ”
“ไมหรอกครับหลวงพอ ผมมันเขาวัดเขาวาเสียแลว บานเรามีหาคนผมก็เอาหาหาร
ไดกันคนละแสน ทีนี้ผมก็บอกภรรยาและลูก ๆ วาหลวงพอรับนิมนตไปเทศนตามที่ตาง ๆ
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อยูเสมอ ถามีรถไวใชสกั คันก็จะสะดวกขึ้น ผมเลยบอกจะซื้อรถตูถวายหลวงพอ พวกเขาก็
ชวยกันลงขันมาซื้อรถ แลวยังมีเงินเหลือสํารองเปนคาน้ํามันอีกสองหมืน่ ”
พูดจลก็ถวายเงินสดและทะเบียนรถพรอมลูกกุญแจแดทานเจาอาวาส ทานพระครูรับ
ประเคนแลว ใหศีลใหพรตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติ คนทัง้ หมดรวมทัง้ พระบัวเฮียวตางพา
กันอนุโมทนาสาธุการ
“หลวงพอคงตองหาคนขับรถสักคนหนึ่งแลวละครับ” ครูใหญเสนอแนะ
“ก็มีแตสมชายนี่แหละ ขับพอเปนแลว แตยังไมมใี บขับขี่”
“ไมยากหรอกครับหลวงพอ ใบขับขีต่ างจังหวัดทํางายกวาในกรุงเทพฯ เพื่อน ๆ ผมมี
ใบขับขี่เกือบทุกคน ทั้งที่บางคนยังขับรถไมเปนดวยซ้ํา” ชัยชนะออกความเห็น
“แตแบบนั้นไมคอยดีนะเจาคะ เพราะนอกจากจะไมปลอดภัยสําหรับตัวเองแลว ยัง
อาจเปนอันตรายตอผูอนื่ อีกดวย” วรรณวิไลเอยขึ้น
“จริงคะ หนูเห็นดวยกับนองวรรณ อยางเพื่อนหนูนะคะ กําลังยืนพูดโทรศัพทอยูในตู
โทรศัพทสาธารณะซึ่งตัง้ อยูริมถนน คนที่เขากําลังคุยดวยก็คือหนูเอง จู ๆ รถเกงคันหนึ่งก็
พุงเขามาชนโครม เพื่อนหนูคอขาดกระเด็นออกมานอกตูซึ่งพังยับเยิน กระจกแตก คนชนก็
ถูกอัดกอปปต ายคาพวงมาลัย
หนูก็แปลกใจวาเอ....กําลังคุยกันดี ๆ ก็มีเสียงดังโครมแลวก็เงียบหายไป เลยขับรถ
ออกตามหา ดีที่เขาบอกชื่อถนนไวตอนคุยกัน พอหนูเห็นเพื่อนหนูแทบช็อคเลยคะ
ตํารวจสอบสวนไดความวา ผูหญิงคนชนนั้นเพิ่งหัดขับรถ แถมวันนัน้ แกทะเลาะกับ
สามีเลยขโมยรถขับไปกินเหลา พอเมาก็ประมาทขับเสียเร็วเลยทําใหเพื่อนหนูพลอยเคราะห
รายไปดวย”
ทาทางคนเลายังไมหายหวาดเสียว แตพระใหมกลับเพลิดเพลินกับเสียงใส ๆ ของคุณ
โยมจนเผลอสติ จองหนาหลอนไมวางตา ครั้นเมือ่ หญิงสาวเลาจบจึงถามเชย ๆ ออกมาวา
“แลวอยางนี้จะเอาผิดกับใครเลาครับหลวงพอ เพราะคนทําผิดก็ตายไปแลว”
“อาว...กอเอาผิดกะพระบัวเฮียวนะซี” ทานพระครูตอบหนาเฉย
“ถางั้นหลวงพอก็ยุงแลวละครับ เพราะถาพระลูกวัดถูกจับ สมภารก็ตองถูกสอบสวน
ดวย” คราวนี้คนเชยทําเปนรู
“งั้นครูใหญชวยไปประกันตัวใหดวยก็แลวกัน ไหนวาเปนลูกศิษยเปนอาจารยกันไมใช
หรือ” ทานพระครูโยนกลองไปที่ครูใหญ
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“ครับ ไมเปนไร ผมประกันตัวใหหลวงพี่เอง” ครูสฤษดิ์พลอยเออออหอหมกดวย
“แหม...คุณก็ หลวงพอทานพูดเลน ๆ คุณก็เอาเปนจริงเปนจังไปได” คุณผองพักตร
ปรามสามี
“คุณพอก็พดู เลน ๆ นะคะคุณแม” วรรณวิไลแกแทนบิดา พระบัวเฮียวมีอันตองคิด
หนัก วาพี่นอ งสองศรีคนู ี้ใครเสียงหวานกวากัน ก็เลยตัดสินใจไมไดอีกครัง้
“กรณีของเพื่อนหนู ก็ตอ งโทษวากรรมใชไหมคะหลวงพอ” ผองพรรณถาม
“แนนอน โดยเฉพาะคนขับนั้นเปนกรรมประเภททิฏฐธรรมเวทนียกรรม คือ
กรรมที่ใหผลในชาติปจจุบันทันตาเห็น การดื่มสุราถือวาละเมิดศีลขอรายแรงที่สุดใน
บรรดาศีลหา เฉพาะทําใหขาดสติ เมื่อขาดสติเสียแลวก็ละเมิดศีลขออื่น ๆ ไดหมด
อันนี้แสดงใหเห็นวาทําชั่วไดชั่วทันตาเห็น
สวนเพื่อนของหนูก็แสดงวาตองมีเวรมีกรรมเกี่ยวเนื่องมากับคนที่ชน คือมันตองมี
เหตุ ถาไมมเี หตุมันก็ไมมีผล หนูลองคิดงาย ๆ ก็ไดวา ทําไมถึงตองเปนเพื่อนของหนู ทําไม
ไมเปนคนอืน่ เพราะคนใชโทรศัพทเครื่องนี้ วัน ๆ มีมากมาย แตทําไมเขาไมถูกชน ที่เปน
เชนนี้เพราะเขาไมไดเปนเจากรรมนายเวรกันมา จริงไหมละจะ” ทานหันไปถามวรรณวิไล
“จริงเจาคะ เหมือนอยางคุณพอกับคุณแม ก็คงเปนเจากรรมนายเวรกันมาใชไหมเจา
คะหลวงพอ” หญิงสาวถามหมายจะยั่วบิดาและมารดา
“แนนอนจะ ไมเฉพาะคุณพอคุณแมหรอก ถึงหนูเองก็เถอะ หลวงพอเห็นหมดแลววา
หนูจะตองใชเวรใชกรรมกับคูกของหนูมากกวานี้อีกหลายเทา ถึงดวงการศึกษาหนูจะดี แต
ดวงคูครองคอนขางจะแย หนูตองอดทนมาก ๆ ถึงจะอยูกันได คูของหนูเขาเปนคนเจาทิฏฐิ
ใจรอน พูดก็ไมเพราะ คือไมเพราะแตกับหนู แตกับคนอื่น ๆ โดยเฉพาะสาว ๆ เขาพูดเพราะ
มากเชียวละ หนูก็เลยเปนโรคหึง แลวโรคนี้มันจะทรมานจิตใจหนูมากทีเดียว”
“เมื่อรูอยางนี้แลวหนูก็ไมแตงกับเขาซีเจาคะหลวงพอ”
“ไมแตงไดแหละดี ดีมาก ๆ เชียวละ แตถึงเวลานั้นจริง ๆ หนูจะไมคิดอยางนี้ ไมพูด
อยางนี้ หนูจะมาหาหลวงพอแลวพูดวา...หลวงพอเจาคะ หนูไมไดรักเคาหรอกเจาคะ แตหนู
สงสารเคาถึงไดยอมแตงงานดวย จริง ๆ นะเจาคะ....”
“ทานพูดเลียนเสียงวรรณวิไล ทําใหคนอื่น ๆ พากันหัวเราะทั้งหญิงสาวที่ชื่อวรรณ
วิไลดวย
“แลวเขาเจาชูไหมเจาคะหลวงพอ” หลอนถามอีก
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๑๐
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“จะวาเจาชูก ็ไมเชิง แตผูชายที่พูดหวาน ๆ นะผูหญิงชอบใชไหม นี่แหละสาวแกแม
หมายตอมกันหึ่งเชียวละ”
“แหม หนูชักใจไมดีแลวซีเจาคะ หนูเชื่อวาสิ่งทีห่ ลวงพอพูดจะตองเกิดขึ้นกับหนูจริง
ๆ เห็นคุณพอบอกวาหลวงพอไดทพิ ยจักษุกับเจโตปริยญาณ” ประโยคหลังหลอนพูดตาม
หลักวิชาที่เคยเรียน
“จริงหรือไมจริง หนูคอยดูไปก็แลวกัน อีกแปดปก็จะรู ถาไมจริงมาตอวาหลวงพอได”
พระบัวเฮียวแอบคิดในใจวา “เอ...เนื้อคูของคุณโยมจะใชเราหรือเปลาหนอ” ก็พอดีกับหญิง
สาวถามขึ้น
“แลวตอนนี้เจอกันหรือยังเจาคะ พระใหมตั้งใจฟงเต็มที่ หากก็ตองผิดหวังเมื่อทาน
พระครูตอบวา
“เดินผานกันไปผานกันมาหลายครั้งแลวที่มหาวิทยาลัย แตยังไมเคยพูดกัน เขาไม
สนใจหนูหรอกเพราะเขามีคูรักอยูแลว ตองชดใชกรรมกับคนนั้นกอนแลวถึงจะมาเจอกับหนู”
“แลวตอนนี้เขาแตงงานกันหรือยังเจาคะ”
“ยัง อีกสองปถึงจะแตง แตงแลวก็หยากันในปนั้น ผูหญิงเขาใจเด็ดทิ้งลูกทิ้งผัวไปอยู
กับชายอื่น คูของหนูก็เลยเปนพอหมายลูกติด”
“ก็ดีซีเจาคะหนูจะไดไมตองมีลูกของตัวเอง ลูกเขาก็เหมือนลูกเราจริงไหมคะพี่ผอง”
หลอนหันไปถามพี่สาว
“พอถึงเวลานั้นจริง ๆ มันไมเปนอยางที่หนูหวังไวหรอกจะ จําคําพูดของหลวงพอไว
นะจะคุณด็อกเตอร วาหนูนะจะตองน้ําตาเช็ดหัวเขาเพราะสามี”
หญิงสาวกลับมีอารมณขันเพราะไมเคยจริงจังกับชีวติ แตเล็กจนโต หลอนไดรับความ
รักความอบอุนมาโดยตลอด ทั้งคนในครอบครัวทั้งเพื่อนฝูงตางรักใครหลอนกันทุกคน ชีวิต
ของวรรณวิไลจึงยังไมรูจักคําวาทุกข ทั้งไมเคยคิดวาจะตองพบกับมัน
หลอนมิรูดอกวา
ความราเริงนารักและมองโลกในแงดีอันเปนคุณสมบัติประจําตัว
หลอนนั้น อีกแปดปมันจะไมมีหลงเหลืออยูเลย นอกจากจะไมเหลือแลวมันยังเปลี่ยนเปน
คุณสมบัติทตี่ รงขาม...ตรงขามโดยสิ้นเชิง อีกแปดปหลอนจะตองมานั่งรองไหคร่ําครวญตอ
หนาพระภิกษุรูปนี้ หลอไมรู แตทานพระครูทานรู
“ก็แลวแตจังหวะจะ หัวเขาหนูนะแน ๆ อยูแลว แตถาวันไหนโชครายหนอยก็จะเปน
หัวเขาเขา ทําหัวเราะไปเถอะแลวหลวงพอจะคอยดู”
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“ถึงขนาดนั้นเชียวหรือคะหลวงพอ” คุณผองพักตรรูสึกเปนหวงลูกสาวคนเล็ก
“ก็เขาทํากรรมมาอยางนั้นนี่โยม” ทานพระครูตอบ
“คนมีการศึกษาเขาจะทํากันถึงขนาดนั้นเชียวหรือคะหลวงพอ” เธอคัดคาน
“การศึกษาไมเกี่ยวหรอกโยม ที่อาตมาเห็น ๆ มานะ ขนาดจบปริญญาโท ปริญญา
เอก ยังเตะกันตกบานไมรูกี่คูตอ กีค่ ู” คราวนีม้ ารดาของวรรณวิไลนั่งเงียบกริบ นึกสงสาร
บุตรสาวที่จะตองมารับกรรมทั้งที่อะไร ๆ ก็ดีมาโดยตลอด ทานพระครูรูจึงพูดปลอบวา”
“ไมตองคิดอะไรมากหรอกโยม ขอใหถือวา สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม อาตมา
เองก็ชดใชกรรมมามากตอมาก หนักกวาลูกสาวโยมหลายเทานัก คิดเสียวาใช ๆ กันเสียให
หมด จะไดไมตองมีเวรมีกรรมตอกันอีก”
“ดิฉันหวงลูกสาวนะคะ”
“หวงเขาทําไมกันเลา กรรมใครใครก็ใช แตไมนานหรอกโยม เกาปหลังจากแตงงาน
เขาก็จะสบาย คูของเขานั้นโดยเนื้อแทก็เปนคนดี แตตอ งมีเรื่องระหองระแหงกันจนหา
ความสุขไมไดก็เพราะกรรมเกา ก็ทํากับเขวไวมากนี่นา”
ทานหันไปทางวรรณวิไล เห็นกฎแหงกรรมของหลอนอยางถวนทั่ว ทวาเจาตัวกลับไม
รูไมเห็นกรรมของตัวเอง
ฟงเขาคุยกันแลวพระบัวเฮียวจึงรูวา คูของวรรณวิไลไมใชทาน ภิกษุหนุมจึงยาย
ความหวังไปไวที่คนเปนพี่สาวของหลอน พอดีที่ผองพรรณถามขึ้นวา
“หลวงพอคะ แลวหนูพบเนื้อคูหรือยังคะ” พระใหมใจเตนระริกดวยหวังจะไดยิน
คําตอบวา “พบแลวจะ ตอนนี้ยังบวชเปนพระอยู” ใจแทบหยุดเตนเมื่อทานพระครูตอบวา
“จะมีเนื้อคูสกั กี่คนกันละจะ ก็เพิ่งแตงงานเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผานมานี่เอง รถคันทีข่ บั
มาก็ไมใชทสี่ ามีเขาซื้อใหหรือจะ”
พระบัวเฮียวหนาซีดลงทันใด รูสึกวาบหวิวคลายจะเปนลม เพราะตองพบกับความ
ผิดหวังถึงสองครั้งสองคราติด ๆ กัน ใจหนึ่งทานพระครูอยากจะสมน้ําหนา แตอีกใจก็นึก
สงสาร จึงพูดเปนเชิงปลอบโยนวา
“แตบางคนก็โชคดีที่เกิดมาไมมีเนื้อคู ไมตอ งไปใชเวรใชกรรมกับใคร อยางพระบัว
เฮียวนี้ ดวงจะตองบวชตลอดชีวติ และจะมีความสุขกวาคนครองชีวิตคู”
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“ผมขออนุโมทนาดวยครับ” ครูใหญยกมือขึ้น “สาธุ” แลวพูดตออีกวา “บุญของทาน
เหลือเกินที่ไมตองมารับผิดชอบชีวิตใคร ๆ ผมเข็ดแลว กวาลูกจะโต จะเรียนจบ ผมลําบาก
แทบเลือดตากระเด็น ถากลับไปเปนโสดไดอีกครั้ง ผมจะขอบวชไปจนตลอดชีวติ ”
ภิกษุหนุมฟง “ศิษยอาวุโส” ของทานพูดแลวก็มกี ําลังใจขึ้น พระอุปชฌายรูจึงเสริมอีก
วา
“ถาชีวิตการครองเรือนใหความสุขไดจริง เจาชายสิทธัตถะก็คงไมสละราชสมบัตอิ อก
ผนวชหรอก อยากรูไหมวาทําไมถึงเปนอยางนั้น เดี๋ยวอาตมาจะหาหลักฐานมายืนยัน”
ทานลุกขึ้นเดินไปที่ตูพระไตรปฎก หยิบเลมที่ตองการออกมาแลว จึงกลับมานั่งที่เดิม
นี่ พระพุทธองคทรงแสดงโทษของกามไวในเลมนี้” พูดพลางสงคัมภีรเลมใหญ และ
บอกใหเปดไปหนา ๓๖๐
“ไหนลองอาน ซัคควิสณสุตตนเทศ ตั้งแตขอ๗๖๔ – ๗๖๖ ใหพรรคพวกฟงซิ”
ครูสฤษดิ์จึงตองอานดวยเสียงที่ทุกคนไดยินกันทั่วกันวา
“...ขอ ๗๖๔ กามนี้เปนเครื่องของมีความสุขนอย มีทุกขมาก บุคคลผูมีปญญารู
วากามนี้เปนดังฝ ดังนัน้ แลวพึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรดฉะนั้น
ขอ ๗๖๕ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุขโสมนัสใด อาศัยกามคุณ ๕ ประการนี้เกิดขึ้น
สุขโสมนัสนั้นแลเรากลาววา กามสุข กามสุขชุดนี้ กามสุขนี้เลว กามสุขนี้ลามก กาม
สุขนี้ใหเกิดทุกข กามนี้เปนเครื่องชอง มีความสุขนอย
ขอ ๗๖๖...คําวากามนี้มีความยินดีนอย มีความทุกขยาก กามทั้งหลาย พระผูมี
พระภาคตรัสวามีความยินดีนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก มีโทษมาก
กามทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาตรัส เหมือนโครงกระดูก...เหมือนชิ้นเนื้อ...
เหมือนคบเพลิง...เหมือนหลุมถานเพลิง...เหมือนความฝน...เหมือนของที่ยืมเขามา...
เหมือนผลไม...เหมือนดาบ และสุนัขไลเนื้อ...เหมือนหอกและหลาว...เหมือนศีรษะ
งูเหา...มีทุกขมาก มีความยินดีนอ ย มีความคับแคนมาก มีโทษมาก เพราะฉะนั้นจึง
ชื่อวา กามนี้มีความยินดีนอย มีทุกขมาก...
ครูใหญอานจบ ทานพระครูจึงถามขึ้นวา
“เปนยังไง ซาบซึ้งหรือยัง เห็นแลวใชไหมวาเปนพระนั้นไดเปรียบกวาเปนฆราวาส
เปนไหน ๆ”
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“แหม...หนูชักอิจฉาหลวงพอกับหลวงพี่แลวซีเจาคะ ถาหนูเปนผูชายคงตองขอบวช
แน ๆ เลย” วรรณวิไลพูดขึ้น หลอนเปนคนออนไหวงาย จึงซาบซึ้งและซึมซับอะไร ๆ ได
รวดเร็วกวาคนอื่น ๆ
“เปนผูหญิงก็บวชได คือบวชใจยังไงละ บางคนกายบวชแตใจไมไดบวช เชน พวกที่
อาศัยผาเหลืองหากิน คนพวกนี้เขาเรียกวา ตัวเปนพระแตใจเปนมาร”
“บวชใจทําอยางไรคะหลวงพอ” ถามอยางสนใจ
“ก็เจริญสติปฏฐาน ๔ เหมือนที่คุณพอหนูเขาปฏิบัตินั่นยังไงละ”
“ถาเชนนั้น ปดเทอมหนาหนูจะมาอยูวัดสักเจ็ดวันนะคะคุณพอ” หลอนบอกบิดา
“ดีแลวลูก เผื่อกรรมมันจะไดเบาบางลง” ครูใหญสนับสนุน
“หลวงพอคะ แลวชีวติ ครอบครัวของหนูจะดีไหมคะ” ผองพรรณถามขึ้นบาง ฟง
เรื่องราวของนองสาวแลวหลอนพลอยใจไมดีไปดวย วรรณวิไลทั้งสวยทั้งเกง ไมนาจะตองมี
กรรมอะไรหนักหนา
“ดีจะ ตอนนี้ดีเพราะกําลังขาวใหมปลามัน แตตอไปแยหนอย เพราะสามีเขาจะเลี้ยง
หนูดวยลําแขงชนิดซี่โครงเหน็บขางฝาเชียวละ รูสึกจะหนักกวารายนองสาวดวยซ้ํา เพราะ
สามีหนูเขาเจาชู พอไปเจอคนใหมก็เบื่อคนเกา” ทานพระครูบอกไปตามที่ไดเห็นกฎแหง
กรรมของสองพี่นอ ง
“ลูกสาวดิฉันโชครายทั้งสองคนเลยหรือคะหลวงพอ” คุณผองพักตรถาม รูสึกหดหู
เศราหมองดวยสงสารลูก
“อยาไปคิดอะไรมากเลยโยม ทุกคนมีกรรมเปนของตน เรื่องของกรรมเกาก็ตองชดใช
กันไป อยาไปสรางกรรมใหมขึ้นมาอีกแลวกัน ชีวิตการครองเรือนก็เปนอยางนี้ สุขบางทุกข
บางปะปนกันไป”
หลวงพอคะ แลวหนูพอจะมีทางทําใหกรรมเบาบางลงบางไหมคะ” ผองพรรณถาม
หลอนเริ่มวิตกกังวลกับอนาคตที่ยังมาไมถึง
“จะกังวลลวงหนาไปทําไมเลาหนู อะไรจะเกิดมันก็ตองเกิด เราตองกลาเผชิญกับ
ความจริง การจะใหกรรมเบาบางลงมีวิธีเดียวคือมาเขากรรมฐานที่วัดนี้สักเจ็ดวันเปนอยาง
นอย”
“สามีหนูไมยอมใหมาแน ๆ คะ ตัง้ เจ็ดวัน นี่หนูขอมาหาคุณพอคุณแมวันเดียวเขายัง
ไมคอยพอใจ”
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“ใชซีจะ ก็กาํ ลังรักอยูนี่ เขาไมอยากใหคลาดสายตาสักเวลานาทีเอาเถอะ แลวหนูจะ
ไดมาอยูวัดตอนที่เขาเบือ่ หนูแลว ถึงเวลานั้นหลวงพอคงจะชวยแนะนําไดบาง”
“หนูตองกราบขอบพระคุณลวงหนาคะ” พูดจบจึงกมกราบสามครั้ง เปนการฝากเนื้อ
ฝากตัว คุยกันอีกพักใหญ ๆ คนทั้งหาจึงลากลับ ทานพระครูย้ําเตือนสตรีทั้งสองวา
“อยาลืมมาเขากรรมฐานนะหนูนะ แลวก็ไมตองไปคิดอะไรมาก รูไวดีกวาไมรู ที่หลวง
พอบอกก็เพือ่ จะใหหนูตงั้ สติไดเมื่อพบกับเหตุการณอยางนั้น จะไดไมตกใจเกินไป อยาลืมวา
ใช ๆ ใหหมดกันไปเสียแลวก็อยางไปสรางกรรมใหม”
ทานจําเปนตองบอกตองพูด เพราะคนสวนมากเมื่อประสบกับเหตุการณเชนนี้ตา ง
ผลุนผลัน พากันฆาตัวตายบาง ฆาคนที่ทําใหตัวเองเจ็บช้าํ บาง ดวยคิดวาเปนทางหนีทุกข
แตขอเท็จจริงนั้นนอกจากจะหนีทุกขไปไมไดแลวยังทําใหเพิ่มทุกขผูกเวรกันหนักขึ้นไปอีก
“จําไวนะหนูนะ” ทานย้ําเตือนอีกครั้ง
“เจาคะ”
“คะ” สตรีทั้งสองรับคําพรอมกับกมลงกราบทานพระครูและหลวงพี่บัวเฮียว แลวจึง
เดินไปยังลานจอดรถที่บดิ ามารดาและนองชายรออยู
มีตอ........๑๑
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