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๑๑...
พระบัวเฮียวมองตามรถเกงคนงามทีก่ ําลังเคลื่อนตัวชา ๆ ออกจากลานวัด มุงสูถนน
สายเอเชีย โดยมีผองพรรณทําหนาที่เปนคนขับ
“จองตาไมกระพริบเชียวนะ” เสียงพระอุปช ฌายคอนขอด
“โธ...หลวงพอ ก็ผมสงสารเขานี่ครับ” คนเปนศิษยวา
“ออ...สงสารเลยมองตามตาละหอยเลย”
“ไมสงสารไดไงละครับหลวงพอ ผูหญิงหนาตาสวย รวยความรู แตตองมามีเวรมี
กรรม” พระใหมพูดจากใจจริง
“เธอเลือกสงสารแตคนสวย ๆ งั้นหรือ” ทานพระครูไมวายยั่ว
“ก็ไมเชิงหรอกครับ หรือวาหลวงพอไมสงสารเขา”
“ทําไมจะไมสงสาร ก็ที่ฉันยอมตรากตรําทํางานจนลืมกินลืมนอนอยูทุกวันนี้ ไมใช
เพราะความสงสารหรอกหรือ เธอจําไวนะบัวเฮียว วาทั้งคนทั้งสัตวที่เกิดมาในโลกนี้ ลวนนา
สงสารดวยกันทั้งนั้น เมื่อเขามีทุกขเราพอจะชวยไดก็ตองชวยไมวาเขาจะเปนใคร มาจาก
ไหน จะสวยหรือไมสวยก็ตาม เขาใจหรือยัง”
“หมายความวา เราตองเปนกัลยาณมิตรสําหรับทุกคนใชไหมครับ”
“ถูกแลว ตองอยางนี้ถึงจะเปนศากยบุตรขนานแท เธอรูไหม เสด็จพอของพวก
เรา ทรงเรียกพระองคเองวา เปนกัลยาณมิตรของสัตวทั้งหลาย เพราะพระองคทรง
เมตตาตอสรรพสัตวอยางเสมอหนากัน มิไดเลือกที่รักมักที่ชังแตประการใด”
“หลวงพอครับ
ทีผ่ มสงสารสองพี่นอ งนั้นไมไดแปลวาผมเลือกที่รักมักที่ชังอะไร
เพียงแตผมคิดวาคนที่มบี ุญแลวไมนา จะตองมีกรรม” พระบัวเฮียวชี้แจง
“นั่นเพราะเธอยังไมเขาใจความหมายของกรรมอยางถองแท ฟงใหดีนะฉันจะอธิบาย
ใหฟง คําวา กรรม หมายถึง การกระทําที่มีเจตนาเปนพื้นฐาน ถาเจตนาดีกรรมนั้นก็
เปนกรรมดี ถาเจตนาชั่วกรรมนั้นก็เปนกรรมชั่ว ดังนั้นกรรมจึงมีทงั้ กรรมดีและกรรมชัว่
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แตคนสวนใหญมักจะเขาใจกรรมไปในทางลบ คือไปเขาใจวา คือ บาป หรือ ความชั่ว และ
ที่วา...สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม...ก็หมายความวา ใครทํากรรมดีก็ยอมไดรับผลดี
ทํากรรมชั่วก็ยอมไดรับผลชั่ว เพราะกรรมยอมเกิดจากผูกระทํา เหมือนสนิมเหล็ก
เกิดจากเหล็ก ฉะนั้นถาไมมีผูกระทํา กรรมก็ไมมี อยางแมหนูสองคนนั้น ถาเขาไมทํา
กรรมเขาก็ไมตองรับผลของมัน” ทานพระครูอธิบายละเอียดชัดเจน
“หลวงพอพูดราวกับวาคนเราเลือกที่จะทํากรรมไดอยางนั้นแหละครับ”
“ก็ทําไมจะเลือกไมไดเลา จริงอยู กรรมในอดีตเราเลือกไมได เพราะมันผานพน
ไปแลว เราตองชดใชไปตามหนาที่ แตกรรมในปจจุบันเราเลือกได บางคนไมเขาใจ
เรื่องนี้ จึงปลอยชีวิตใหเปนไปตามยถากรรมโดยไมแกไขปรับปรุง อยางเชนคนขี้เหลาเมายา
ก็ไปโทษวา เพราะเปนกรรมจึงเลิกไมได อันนี้เปนขอแกตัวเสียมากกวา เพราะถาเขาตั้งใจที่
จะเลิกจริง ๆ เขาก็เลิกได หรืออยางคนที่เกิดมาจน เพราะกรรมเกาสงผล เนื่องจากชาติกอน
ๆ เปนคนตระหนี่เหนียวแนน ไมทาํ บุญบริจาคทาน เมื่อทําเหตุไวไมดีก็ตองรับผลไมดี ถาเขา
คิดวาเพราะกรรมจึงทําใหเกิดมายากจนแลวเลยงอมืองอเทาเกียจคราน ไมขวนขวายทํามา
หากิน เขาก็ตองจนอยูอยางนั้น”
“แปลวาเขาตองฝนดวงใชไหมครับ คือตองขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ เปน
การสรางกรรมใหมในทางที่ดี ที่เปนกรรมเกาก็ชดใชไปแลว คือการเกิดมายากจนขัดสน
อยางนั้นใชไหมครับ”
“ถูกแลว แตถาเขาขยันหมั่นเพียรจนร่ํารวยขึ้นมา ก็ยังตระหนี่ถี่เหนียว ไมทําบุญ
บริจาคทาน ชาติตอ ไปเขาก็ตองยากจนขัดสนอีก” เงียบกันไปครูหนึ่ง พระบัวเฮียวจึงถามขึ้น
วา
“หลวงพอครับ แลวเรื่องคุณโยมสองคนนั่นมีทางจะแกกรรมไหมครับ”
“มี แตก็ตอ งอยูภายใตเงื่อนไขวา เขามีความอดทนพอไหม มีความเพียรถึงขึ้นหรือ
เปลา วิธีแกกรรมที่ดีที่สุดคือการเจริญสติปฏฐาน ๔ เชนที่เธอปฏิบัติอยูนั่นแหละ แต
ตอนนี้เขายังไมสนใจเพราะยังไมเห็นทุกข อีกแปดปคนนองจะแตงงานแลวก็จะเห็นทุกข ถึง
ตอนนั้นเขาจะนึกถึงฉันและมาใหฉันชวย คนพีก่ ็เหมือนกัน”
“แตคนนองเขาบอกจะมาปดเทอมหนา ไมใชหรือครับ” พระบัวเฮียวติง
“เขาตั้งใจอยางนั้นจริง แตเชื่อสิวาเขามาไมไดหรอก เพราะยังไมถึงเวลาของเขา ตอง
รออีกแปดปถึงมาได”
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“หลวงพอครับ คุณโยมคนนองทํากรรมอะไรไวครับถึงตองมาเปนอยางนี้” ถึงอยางไร
พระใหมก็ยังไมวายสงสัย เดี๋ยวนี้ทานบอกตัวเองไดแลววา คนนองนาสนใจกวาคนพี่ดวยเหตุ
วาเธอยังโสด หนาตาของเธอสะสวย สดใส ไมชาไมนานจะตองเปลี่ยนเปนเศราสรอยเพราะ
โศกศัลย นาสงสารแท
“มันพูดยาก ถาจะวาไปแลวมันมาจากทั้งกรรมเกาและกรรมใหม กรรมเกานั้นแกไข
ไมได คือ แมหนูวรรณวิไลกับผูชายคนนั้น เคยทํากรรมรวมกันมาแตชาติปางกอน ยังไงเสีย
ชาตินี้จะตองมาอยูดวยกันอยางหลีกเลี่ยงไมได
สวนกรรมใหมก็คือเรื่องโรคหึงกับเรื่อง
ลูกเลี้ยง แมหนูคนนี้เขามาแปลกตรงที่อยากแตงงาน แตไมอยากมีลูก เลยคิดจะเลี้ยงลูกเขา
ใหเหมือนลูกตัว แตทีนมี้ ันไมเปนยังงั้น เพราะเด็กคนนี้แกก็มีกรรมของแกคือแกอยากดีแตไม
ยอมฝนใจตัวเอง อยาลืมนะบัวเฮียว การทําความดีจะตองฝนใจ ถาฝนใจไมไดทําความดี
ไมได เพราะธรรมชาติของคนนั้นมักจะตามใจตัวเอง ซึ่งก็คอื ตามใจกิเลสตัณหา แลวเธอคิด
วากิเลสตัณหามันพาเราไปทางดีหรือทางชั่ว” ทานถาม
“ทางชั่วครับ”
“นั่นแหละ ถาใครฝนใจตัวเองไมไดก็เปนคนดีไมได ยกตัวอยางงาย ๆ เอาเรื่องใกล ๆ
ตัวเรานี่แหละ ไหนบอกมาซิวาตอนตี ๔ เธออยากนอนตอหรืออยากลุกขึ้นมาปฏิบัติ
กรรมฐาน”
“อยากนอนตอครับ”
“แลวนอนหรือเปลา”
“ไมนอนครับ ผมฝนใจลุกขึ้นมาปฏิบัติกรรมฐาน เพราะผมอยากเปนคนดีครับ การทํา
ความดีตอ งฝนใจ” พระใหมตอบฉะฉาน เงียบกันไปครูหนึ่ง พระบัวเฮียวก็ถามขึ้นอีกวา
“หลวงพอครับ แลวคุณโยมคนนองทํากรรมอะไรไวอีกครับ”
“ปกติคนเราก็ทํากรรมอยูตลอดเวลานั่นแหละบัวเฮียว สุดแลวแตวาจะเปนกรรมดีหรื
อกรรมชั่ว นี่เรายังไมพูดลึกเขาไปถึงกรรมอีกประเภทหนึ่งที่เรียกวากรรมกลาง ๆ คือกรรม
ไมดีไมชั่วหรอกนะ เรือ่ งนั้นมันลึกซึ้ง เอาเปนวาขณะนี้เรารูจักแตกรรมดีกับกรรมชั่วก็พอ
การทํากรรมนั้นไมวาจะเปนกรรมดีหรือกรรมชั่ว ถามันแรงมันก็จะใหผลทันตาเห็นในชาตินี้
อยางหนูวรรณวิไลเขาเปนโรคหึงรุนแรงมากก็เลยทุกขมาก ซึ่งขอนีเ้ ขาแกไขไดแตไมยอม
แกไข จะโทษฝายหญิงขางเดียวก็ไมถูกนัก เพราะผูชายที่จะมาแตงงานกับเขานั้นเปนคน
ชอบทําใหเมียหึง เห็นเมียหึงแลวเขามีความสุข คือเปนความสุขของผัว แตเปนความทุกข
ของเมีย”
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“แปลวาถาคุณโยมเขาไมหึง เขาก็ไมมีความทุกขใชไหมครับ”
“แนนอน”
“ถาผมเปนเขา จางผมก็ไมหึง เรื่องอะไรจะทําใหตัวเองทุกข”
“เธอไมไดเปนเขา เธอก็พูดได ลองเธอไปเปนเขาดูบาง ก็ตองทําอยางที่เขาทํา เชื่อ
ไหมละ”
“เชื่อก็ไดครับ”
“ไมเชื่อก็ไมวาอะไรนะ”
“เชื่อดีกวาไมเชื่อครับ เปนลูกศิษยไมเชื่ออาจารย แลวจะไปเชื่อใครทีไ่ หน ผมไม
อยากเปนคนอกตัญูหรอกครับหลวงพอ”
“ดี คิดอยางนั้นไดก็ดี”
“ขอบคุณครับ”
“ขอบคุณเรือ่ งอะไร” ทานพระครูไมเขาใจ
“ก็ขอบคุณที่หลวงพอชมวาผมดีนะซีครับ”
“ฉันไปชมเธอตั้งแตเมื่อไหร” ทานนึกไมออกจริง ๆ
“เมื่อกี้นี้เอง แหม...หลวงพอไมนาลืมงายอยางนี้เลย ก็ที่...ที่หลวงพอพูดวา ดี คิด
อยางนั้นไดก็ดี หลวงพอวาดีนะไมใชชมผมหรือครับ” คราวนี้ทานพระครูถึงรูวาตกหลุมพราง
ของพระบัวเฮียวเขาแลว ครั้นจะพูดโตตอบไปก็เกรงจะขายหนา เพราะเดี๋ยวนี้ลูกศิษยของ
ทานชักมีเลหเหลี่ยมมาขึ้นทุกวัน จนทานตามไมทัน ทางทีด่ ีที่สุดคือนิ่งเสีย
“แตเอ...หลวงพอครับ” พระใหมเพิ่งจะนึกไดวาเรื่องที่ตนกําลังพูดถึงอยูนั้น ไม
เกี่ยวกับกาย เวทนา จิต ธรรม ดังที่พระอุปชฌายเคยสอน
“นี่เรากําลังเผลอสติหรือเปลาครับ ที่พูดเรื่องของคนอืน่ เพราะมันไมเกี่ยวกับสติปฏ
ฐานขอใดเลย”
“ทําไมจะไมเกี่ยว นี่แหละจิตตานุปสสนาสติปฏฐานละ เพราะถาเรามีสติรูตวั อยู
ตลอดเวลา วาเรากําลังพูดเรื่องอะไรก็เทากับเรารูในขณะนั้น ๆ วาจิตของเราปราศจากโมหะ
เธอรูตัวอยูตลอดเวลาในขณะที่คุยหรือเปลาเลา”
“บางครั้งก็รู แตบางครั้งก็เผลอไปเหมือนกันครับ” พระบัวเฮียวตอบตามตรง
“แสดงวาเธอยังฝกสติไมถึงขั้น จะตองใชความเพียรอีกมาก เรื่องที่เรากําลังคุยอยูนี้
ไมเรื่องเหลวไหลไรสาระ เพราะฉันกําลังจะบอกเธอวา หนูวรรณวิไลนี่แหละจะมาเปนกําลัง
สําคัญชวยฉันเผยแผคําสอนของพระพุทธองค ฉันกับเขาเคยชวยเหลือเกื้อกูลกันมาแตชาติ
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ปางกอน ชาตินี้ก็ตองมาชวยเหลือกันอีก” พระใหมทําตาลุก พูดตะกุกตะกักวา “หมาย...
หมายความวา...หลวงพอ...กับ...เออ...โยมวรรณวิไลเคย...เคยเปน....”
“ไมใช ไมใชยังงั้น อยาเขาใจผิด” ทานพระครูรีบปฏิเสธ ดวยรูวาพระบัวเฮียวเขาใจ
ไปอีกทางหนึ่ง
“เอาละ เมื่ออยากจะรูกจ็ ะบอก แตเธอตองไมเอาไปพูดตอนะ ใครเขาไมเชื่อจะเปน
บาปเปนกรรมของเขาเปลา ๆ เรื่องนี้ฉันยังไมเคยเลาใหใครฟงมากอน เธอรับปากไดไหมละ
วาจะไมไปเลาตอ”
“ไดครับ คนอยากรูรบั คําหนักแนน ทานพระครูหลับตาเพื่อลําดับเรื่องราวแลวจึง
เริ่มตนเลา
“ชาติที่แลว ฉันเปนแมทัพสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย หนูวรรณวิไลเปนทหารคน
สนิทของฉัน ในชาตินั้นเขาชื่อนายจันสม”
“แลวหลวงพอชือ่ อะไรครับ”
“อาว...ก็ชื่อเจริญนะซี นี่เธอยังไมรูจักชื่อฉันหรอกหรือ” ถึงคราวที่ตอ งแกเผ็ด ทาน
พระครูก็ตองทําไปตามหนาที่
“ผมหมายถึงชื่อของหลวงพอเมื่อชาติที่แลวนะครับ” พระใหมอดคิดไมไดวา “กรรม
ชางใหผลรวดเร็วเหลือเกิน หลวงพอทานฉลาดหลักแหลมไปเสียทุกดาน เราอยูใกลทาน ยัง
รูตัวเองวาฉลาดขึ้น แตก็ยังไมไดเศษธุลขี องทาน ดูสิ...เมื่อกี้เราหลงลําพองคะนองใจ วาเถียง
ชนะทาน ยังไมทันถึงหานาทีลับแพอยางไมเปนทา”
“อันนี้บอกเธอไมไดจริง ๆ ที่บอกไมไดเพราะมันถูกจารึกไวในประวัติศาสตร ฉันไป
พิสูจนมาแลวที่หอสมุดแหงชาติ มีชอื่ ฉันอยูดวยในฐานะเปนแมทัพกอนกรุงแตก”
“ถาอยางนั้นนิมนตเลาตอเถิดครับ”
“ฉันกับนายจันสม เคยออกรบดวยกันหลายครั้ง ครั้งสุดทายเมื่อป ๒๓๑๐ กอนหนา
กรุงแตกเล็กนอย กองทัพของฉันพายแพแกพมา เพราะขาดขวัญและกําลังใจ ฉันบอกใหนาย
จันสมหนีเอาตัวรอด ครั้งแรกเขาจะไมหนี ฉันก็ใหเหตุผลวาถาไมหนีก็ตองตาย แตถาหนี
อาจจะไปรวบรวมสมัครพรรคพวกมากูชาติบานเมืองไดในภายหลัง เขาก็เลยหนีขึ้นไปทาง
นครสวรรค ตองตกระกําลําบากมาก จึงรําพึงกับตัวเองวาเกิดเปนชายชาติทหารตองทุกข
ยากลําบากแสนสาหัส ชาติหนาขอใหเกิดเปนผูหญิง เขาเลยไปตายที่นครสวรรคแลวก็ไดเกิด
เปนผูหญิงสมใจ เนื่องจากเขากับฉันยังมีจิตผูกพันหวงหากัน ก็ตองไดมาพบกันอีก มา
ชวยเหลือเกื้อกูลกันอีก”
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“แลวหลวงพอหนีมาทีน่ ี่หรือครับ”
“ฉันเปนถึงแมทัพ ถาหนีก็เสียชื่อหมด ฉันรบกับพมากระทั่งขาดใจตายแตฉันก็ตาย
อยางมีสติ ขออโหสิกรรมกับคนที่ฉนั ฆา และอโหสิกรรมใหคนที่ฆาฉัน เพราะถือวาเราตางทํา
ตามหนาที่ ไมไดมีความอาฆาตมาดรายกันเปนการสวนตัวก็เลยไมบาปมาก ฉันไปชดใช
กรรมอยู ๑๖๑ ป จึงไดมาเกิดเปนมนุษยอีก เธออยาถามนะวาไปใชกรรมอยูที่ไหนอยางไร
มันเปนเรื่องละเอียดลึกซึ้ง รูไปก็ไมมีประโยชน ฉันจึงไมบอกเธอ”
“แลวคุณโยมเขาทราบไหมครับ วาเคยเกิดรวมชาติมากับหลวงพอ”
“ไมทราบ แลวเธอก็ไมตอ งไปบอกเขาละ”
“ครับ ผมรับรองวาไมบอก แลวเนื้อคูข องคุณโยมเมื่อชาติที่แลวเปนอะไรครับ”
“ก็เปนเมียนายจันสม ถูกผัวซอมเปนประจํา แกก็อาฆาต บอกชาติหนาขอใหเกิดเปน
ผูชาย จะไดแกแคน ก็มาตามลางตามแคนกันจนได ยังกะเรื่องนวนิยายนะเธอนะ”
“ครับ ผมวานวนิยายก็คงมาจากเรื่องจริงนั่นแหละครับ”
“คงงั้นมั้ง เธอเห็นหรือยังละวา ชีวิตคนเราตองเวียนวายตายเกิดไมรูกี่ภพกี่ชาติ
ฉันถึงเบื่อหนายการเกิด ไมอยากเกิดอีกเลยแมแตชาติเดียว”
“การที่พระพุทธเจามาบวชก็เพราะทานเบื่อหนายการเกิดใชไหมครับ”
“ถูกแลว เมื่อพระองคตรัสรูและไดญาณ ๓ แตไหนเธอตอบมากอนวา ญาณ ๓ มี
อะไรบาง”
“ญาณ ๓ หรือ วิชชา ๓ หรือ เตวิชชา ใชไหมครับ”
“นั่นแหละ จําไดหรือเปลาวามีอะไรบาง ฉันเพิ่งสอนเธอไปเมือ่ วานนี้เอง”
“จําไดครับ ญาณ ๓ ไดแก ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ จุตูปปาตญาณ และ อาส
วักขยญาณ ครับ”
“ดีมาก ลองแปลใหฟงซิวา แตละญาณ มีความหมายอยางไร”
“แปลไมไดครับ”
“ทําไมถึงไมไดละ”
“ก็หลวงพอยังไมไดสอนแปลนี่ครับ”
“อาว...ก็เห็นเธอไมถาม ฉันก็นึกวาเธอรู”
“บางทีไมรู แตผมก็ไมถามครับ”
“ก็ดี งั้นฉันก็จะไมบอก เอาไวเธอไปศึกษาเอาเอง”
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“โธ...บอกเถอะครับหลวงพอ ผมไหวละ” แลวทําไหวประหลก ๆ
“ไมบอกแนนอน ฉันบอกวาไมบอกก็ไมบอก ทําไมฉันจะไมรูวาเมื่อบอกเธอแลว เธอ
ก็ตองยอนวา...ไหนหลวงพอวาจะไมบอกไงละครับ แลวบอกทําไม...จริงไหม” คนเปนศิษย
เลยไดแตยิ้มแหย ๆ เพราะตั้งใจไวอยางนั้นจริง ๆ
“เอาละ ทีนี้ก็มาตอเรือ่ งที่พูดคางเอาไว คือเมือ่ พระพุทธองคตรัสรูและไดญาณ ๓ ทรง
เห็นทุกขของการเวียนวายตายเกิดอยางแจมแจง ทั้งของพระองคเองและของสรรพสัตว เวลา
พระองคสอนก็ย้ําเสมอ โดยทรงอุปมาอุปไมยวา...ในพื้นปฐพีนี้ไมวาจะเอาเข็มแทงลงไป ณ ที่
ใด ก็ไมพนหลุมศพของตถาคต หากเอากระดูกในแตละชาติมากองรวมกัน ก็จะสูงกวาเขา
พระสุเมรุ และน้ําตาที่รองไหคร่ําครวญเพราะความทุกขความพลัดพรากก็ยังมากกวาน้ําใน
มหาสมุทรมารวมกัน ตถาคตเบื่อหนายการเกิดเสียนัก ตถาคตจะไมเกิดอีก...พระองคตรัส
เชนนี้บอยครั้ง เพื่อใหสรรพสัตว ไดเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสาร ถึงกระนั้นก็ยังมีคนอีกมาก
ที่ไมเชื่อฟง จึงตองเวียนเกิดเวียนตายกันอยูอยางนี้มิรูจักจบสิ้น”
“แลวหลวงพอจะเกิดอีกไหมครับ” พระลูกวัดถาม
“ก็ตองแลวแตเหตุปจจัย” ทานสมภารตอบ
“เหตุปจจัยที่ทําใหเกิดมีอะไรบางครับ”
“มี ๓ อยางคือ
กมฺมํ เขตฺตํ-มีกรรมเปนนา
วิญญาณํ พีชํ-มีวิญญาณเปนพืช และ
ตณฺหา สิเนหํ-มีตัณหาเปนยางเหนียวที่จะสามารถนําพืชไปเพาะใหงอกงาม
ถาเหตุปจจัย ๓ อยางนี้มาประจวบกันเขา การเกิดก็จะตองมีขึ้น”
“แลวหลวงพอดับเหตุปจ จัยเหลานี้หมดหรือยังครับ” คนเปนศิษยพยายามที่จะหยั่งรู
ภูมิธรรมของอาจารย
“เรื่องอยางนี้จะไปพูดสุม สี่สุมหาไมได ฉะนั้นฉันจะไมตอบเธอ ถาเธออยากรูตอ ง
ปฏิบัติใหมาก ๆ ของอยางนี้จะตองรูด วยตัวเอง บอกเลากันไมได อยาลืมวา คติกรรมฐาน
คือ กินนอย นอนนอย พูดนอย ทําความเพียรมาก จําเอาไวแลวปฏิบัตใิ หไดตามนี้”
ถาอยางนั้นผมขออนุญาตถามเรื่องเดียว เรื่องเดียวจริง ๆ และผมเชื่อวาหลวงพอตอง
ตอบได”
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“ไมตองถาม เอาละอยากรูก็จะบอกให” ทานรูสึกขัดเขินดวยรูวาพระบัวเฮียวจะถาม
เรื่องอะไร เปนเรื่องที่ทา นรูแตผูเดียวและยังไมเคยบอกใคร พระบัวเฮียวเปนคนแรกและคน
สุดทายที่รูเรื่องนี้
“ภรรยาของฉันเมื่อชาติที่แลวก็จะมารวมสรางกุศลที่วัดนี้ เขาจะมาสรางหอ
ระฆังให ตอนนี้เขาแตงงานกับนายแพทย เขาสวยยังกะนางฟาแนะเธอ สวยกวาเมื่อ
ชาติที่แลวเสียอีก”
“สวยเทาอาภัสราไหมครับ” พระบัวเฮียวหมายถึงนางสาวไทยที่ชนะการประกวด
นางงามจักรวาลเมื่อหาหกปที่แลว
“สวยกวา สวยกวาหลายเทาเลยแหละ แลวยังใจบุญใจกุศลอีกดวย”
“แลวหลวงพอไมเสียดายหรือครับที่คุณหมอเขามาแยงไปเสียได” คนเปนศิษยยั่วเยา
“เสียดงเสียดายอะไรกัน ก็มันคนละภพละชาติ ถาเสียดายฉันก็คงไมมาบวชอยางนี้
เอาละไมตองถามอะไรอีก เราคุยกันมานานพอสมควรแลว เธอกลับไปปฏิบัติตอ ที่กฏุ ิของเธอ
ไดแลว มีอะไรสงสัยก็มาถาม อยาลืม กินนอย นอนนอย พูดนอย ทําความเพียรมาก แลวจะ
ไดไมตองเกิดอีก” พระบัวเฮียวกราบเบญจางคประดิษฐสามครั้ง แลวจึงลุกออกมา ความรูสึก
ของพระใหม ขณะเดินกลับกุฏินั้นเปนสิ่งที่บรรยายไมถูก มันหดหู ขัดของและหวิวโหวงใน
อารมณอยางที่ไมเคยเปนมากอน แมจะพยายามใชสติกําหนดอิริยาบถอยูตลอดเวลา หากก็
ไมอาจสลัดความรูสึกเชนนั้นออกไปได จะวาสงสารสองพีน่ องก็คงไมใช เพราะรูแ ลววามัน
เปนไปตามกฎแหงกรรม ทานจะตองคนใหพบวา ความรูสกึ ที่เปนอยูนี้ มันมีเหตุมาจากอะไร
ถึงกุฏิ ทานจัดการสรงน้ําชําระรางกายจนสะอาดสะอาน รูสกึ สดชื่นขึ้น หากความหวิว
โหวงในอารมณก็ยังไมเหือดหาย ทานเริ่มตนเดินจงกรมตัง้ แตระยะที่ ๑ ไลไปจนถึงระยะที่ ๖
ซึ่งกินเวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง จากนั้นจึงกําหนดนั่ง เมื่อจิตสงบตั้งมั่นเปนสมาธิดีแลว จึงใช
ปญญาพิจารณาหาสาเหตุของความอึดอัดขัดของในหัวใจ ก็ไดความวา คําพูดของทานพระ
ครูที่วา ทานไมมีเนื้อคูน ั้น ทําใหเกิดความรูสึกแปลก ๆ นี้ขึ้น สัญชาตญาณของมนุษยปุถุชน
ยอมตองการมีความรัก มีคูครอง และชีวติ ครอบครัวที่อบอุน มีทายาทไวสืบสกุล เมื่อรูวาดวง
ชะตาของทานไมอาจมีในสิ่งเหลานี้ จึงเกิดความรูสึกเก็บกดอยูภายใตจิตสํานึก จนกลายเปน
ความหงุดหงิดงุนงานอยูในจิตใจ เออหนอ...ขนาดทานเปนชายอกสามศอก ทั้งยังดํารงเพศ
เปนบรรพชิต เจาความรูสึกนี้มันยังทํารายทานไดถึงเพียงนี้ แลวพวกผูหญิงซึ่งเปนเพศ
ออนแอนั้นเลา หากหลอนรูวาตัวเองไรเนื้อคู จะตองอยูเดียวเปลี่ยวดายไปจนตลอดชีวติ
หลอนจะทุกขทรมานสักเพียงใดเลาหนอ...
มีตอ........๑๒
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