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๑๓...
“หลวงพี่บวชถึง

๑๐ พรรษาหรือยังครับ” นายจอยถามพระบัวเฮียว หลังจากลูกศิษย

วัดกลับไปแลว
“อาตมาบวชครบเดือนเมือ่ วานนี้เอง” หลวงพี่ตอบ รูว าชายผูนี้เปนหลานพระครู เห็น
จะตองดูแลเอาใจใสเปนพิเศษ อยางนอยก็เปนการตอบแทนบุญคุณที่ทานพระครูมีตอ ทาน
“จริงหรือครับ ผมนึกวาหลวงพี่บวชมาไมต่ํากวา ๑๐ พรรษาเสียอีก” นายจอยคิดวา
อายุของหลวงพี่รปู นีค้ งประมาณสัก ๔๐ หรือกวานั้น
“อาตมาดูแกมากขนาดนั้นเชียวหรือ” ทานถาม
“ไมแกหรอกครับ” ผมวาหลวงพี่ดูเหมือนคนสักสามสิบหกสามสิบเจ็ด” พูดหมายเอา
ใจหลวงพี่ หากฝายนั้นกลับโวยวายวา
“เห็นไหม ในที่สุดคุณก็วาอาตมาแกจริง ๆ นั่นแหละ มีอยางหรืออาตมาเพิ่งอายุยี่สิบ
หก กลับมาวาแกกวาอายุตั้งสิบป” พูดอยางนอยใจ
“จริงหรือครับ ถางั้นหลวงพี่ก็แกกวาผมปเดียวเอง แหม ผมนึกวาหลวงพี่อายุสี่สิบเสีย
อีก วาแตวาพหลวงพี่จําไมผิดนะครับ หรือวาโยมแมเขาไปแจงเกิดตอนหลวงพี่สิบขวบ” นาย
จอยไมวายกังขา
“พูดยังงั้นมันไมสวยนาคุณนาอยูดีไมวาดี มาเทีย่ วคอนแคะคนอื่นเขา ไมเคยมีใครวา
อาตมาอยางนี้นอกจากคุณ” พระบัวเฮียวออกโกรธ ๆ นายจอยเห็นทาไมดีจงึ รีบแกวา
“ใจเย็น ๆ ซิครับหลวงพี่ ผมลอเลนเทานั้นเอง ก็หลวงพี่ดูสงบเสงี่ยมนาเลื่อมใสผิดกับ
พระทัว่ ๆ ไปที่ผมเคยรูจัก ผมก็เลยนึกวาหลวงพี่แกพรรษา พวกพระแถวบานผมเสียอีกยัง
ไมไดเรื่อง”
“ไมไดเรื่องยังไง” พระบัวเฮียวอารมณดีขึ้นนิดหนึ่ง
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“ก็ไมนาเลื่อมใสเหมือนอยางหลวงพี่นะซีครับ เปนตนวาไมสํารวมกิริยา จะเดินจะเหิน
ก็วากันเสียจีวรปลิว แถมตอนเย็น ๆ ก็ถกเขมรเตะตะกรอกันเปนที่ครืน้ เครง ยิ่งองคที่ชื่อ
หลวงตาทองยิ่งหนักกวาเพื่อนเมาเชาเมาเย็น เดินโซซัดโซเซไมตรงทางเหมือนคนอืน่ เขา”
“แลวสมภารเขาไมเขมงวดเอาหรือ”
“สมภารนะตัวราย ไมเคยอยูวัดหรอกครับ ชาวบานเขาลือกันวาแกไปอยูกับเมีย วัน
โกนกันพระถึงกลับวัด” นายจอยอาง “ชาวบาน”
“เปนพระมีเมียไดหรือ” หลวงพี่คานดวยไมเคยฟงเรื่องนี้มากอน
“พระแทนะมีไมไดแน แตนี่มันพระปลอมนะครับ พวกมาอาศัยผาเหลืองหากิน
อยางหลวงตาทองนี่แกติดเหลามากอน ที่มาบวชก็เพื่อจะใหเลิกเหลา แตก็เลิกไมได
สวนสมภารนั่น ผมก็ไมไดใสรายแกหรอก เคยมีชาวบานเขาแอบไปดูที่บานเมียแก ก็
เปนอยางนัน้ จริง ๆ” นายจอยไมไดบอกวาตัวเขาก็ไปดูกับ “ชาวบาน” ดวย
“แลวทําไมเขาไมจับสึกเสียละ” แบบนี้เสียชื่อเสียงวัด แลวก็ยังทําใหพระศาสนามัว
หมอง” พระบัวเฮียวรูสึกไมสบายใจที่ไดยินไดฟง
“เรื่องมันยาวครับหลวงพี่ คือ สมภารแกเปนคนมีอิทธิพล นัยวากอนบวชเคยเปน
นักเลงมากอน พอชาวบานเขาจะเอาเรื่อง แกก็ใชวิธีเชือดไกใหลิงดู คืออยู ๆ กรรมการวัดคน
ที่เปนตัวตั้งตัวตีก็ถูกฆาตาย เขารูกันทั้งบางวาสมภารเปนผูบงการ แตไมมีใครกลาฟองรอง
เรื่องก็เลยเงียบไป”
“แบบนี้ก็แยนะซี” คนฟงรูสึกเศราสลดในหัวใจยิ่งนัก
“แยหรือไมแยพวกชาวบานเขาก็ประทวงดวยการเลิกทําบุญตักบาตรก็ในเมื่อพระทํา
ตัวไมดี คนก็หมดความเลื่อมใส”
“ผมวาทําอยางนั้นก็ไมถูก การที่เราเห็นพระไมดีเพียงบางสวน แลวจะมาเหมา
เอาวาพระเปนอยางนั้นทั้งหมดมันก็ไมยุติธรรมกับพระ เพราะพระดี ๆ ยังมีอีกมาก
อีกประการหนึ่ง การเลิกทําบุญทําทาน ก็เปนการตัดทางกุศลของตัวเอง”
“หมายความวาอยางไรครับ”
“ก็หมายความวา เมือ่ เราเลิกทําบุญ ก็เปนการตัดโอกาสทางสวรรค ตัดโอกาสการ
สรางสมบารมี เชน ทานบารมี เปนตน คุณตองเขาใจนะวา พระก็คือคนนั่นแหละ แลวคน
ก็มีทั้งคนดีและคนชั่ว เมื่อคนมาบวชพระ ก็เลยมีทั้งพระดีและพระชั่ว แตถึงเราจะ
ทําบุญกับพระชัว่ ก็ไมไดแปลวาเราจะตองชัว่ ตามทานไปดวย”
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“อาว ถาอยางนั้น สมมุติวาผมทําบุญกับหลวงตาทองยี่สิบบาท แลวแกเอาเงินนั้นไป
ซื้อเหลากัน ในฐานะที่ผมเปนเจาของเงิน ผมไมบาปหรือไง” นายจอยคาน
“นั่นแสดงวาคุณเขาใจผิด การทําบุญนั้น ไมวาจะทํากับใคร ถาเราทําดวยบริสุทธิ์ใจ
และของทําบุญนั้นไดมาดวยความบริสุทธิ์ เราก็ไดบุญแลว สมมุติวามีพระรูปหนึ่งมาบอกบุญ
วาจะเอาเงินไปสรางโบสถ คุณเชือ่ จึงทําบุญไปยี่สิบบาทดวยความเต็มใจ เมือ่ คุณทํา คุณก็
ไดบุญทันทีนั่นคือคุณเกิดปติ อิม่ เอิบใจวาไดทําบุญ ทีนี้ถาพระรูปนัน้ เองเงินไปซื้อเหลากิน
ทานก็บาปเอง โดยที่บาปนั้นไมมาถึงคุณแนนอน เพราะคุณไมรูเห็นเปนใจกับทาน แตถา
ทานนําไปสรางโบสถจริง คุณก็ไดบญ
ุ สองตอ เพราะฉะนั้นการทําบุญทําเมื่อไหรก็ไดบุญเมื่อ
นั้น สุดแตวาจะไดมากไดนอย และที่สําคัญคือ การทําบุญเปนการสืบตอพระศาสนา
เพราะถาคนพากันคิดเหมือนกันหมดวา เมื่อพระทําตัวไมดีเขาก็เลิกทําบุญ ตอไปพระ
ศาสนาก็จะตั้งอยูไมได จริงไหม” หลวงพี่อธิบายเสียยืดยาว ชัว่ เวลาเพียงเดือนเดียวของ
การบวช ทานหูตากวางขึ้น สามารถเขาใจอะไร ๆ ไดลึกซึ้งกวาแตกอน
“คงจะจริงอยางที่หลวงพี่วา คนที่มาบวชเปนพระ บางคนเขาก็ไมไดตั้งใจบวช คือไม
ไดมาบวชเพื่อละกิเลส แตบวชดวยเหตุผลอื่น บางคนลูกเกเรไมเอาถานก็จับบวช บางคนไป
ปลนไปฆาเขามา ก็มาอาศัยผาเหลืองหลบภัย วัดก็เลยกลายเปนที่รวมของคนชัว่ แมแตหมา
แมวที่ไมดีคนเขาก็เอามาปลอยวัด ก็ตองรับกรรมกันไป” นายจอยพูดปลง ๆ
“แตถึงจะเปนคนชั่วมากอน ถาบวชแลวกลับตัวกลับใจได ก็นับเปนวาสนาของเขา”
พระบัวเฮียวอดนึกไปถึงของตัวทานเองไมได
“ครับ มันก็ขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เปนตนวาสิ่งแวดลอม หรือโชควาสนาของคน
ๆ นั้น”
“ที่สําคัญที่สุดคือ ถาไดครูบาอาจารยดี ก็มีโอกาสจะเปลี่ยนนิสัยได อยางอาตมานี่ ถา
พูดกันตรง ๆ ก็ใชวาเปนคนดิบคนดีมากอน ครูดีที่วัดนี้ หลวงพอทานเครงครัดมาก พระรูป
ใดทําตัวไมดี ทานก็นิมนตไปอยูวัดอื่น”
“เอ...หลวงพี่บอกวาเพิง่ บวชไดเดือนเดียว แสดงวาหลวงพี่บวชในพรรษาใชไหมครับ
โชคดีจังที่หลวงนายอมใหบวช ถาเปนวัดอื่นเขาตองรอใหออกพรรษาเสียกอน”
“ใช ทานพระครูทานเมตตาอาตมามากทีเดียว ทานบอกวาจะบวชในพรรษาหรือนอก
พรรษาไมสาํ คัญ มันสําคัญอยูที่วา บวชแลวตั้งใจปฏิบัติหรือเปลา ทานบอกคนที่บวชหลาย
พรรษาแตไมปฏิบัติ ก็ยังสูพวกมาเขากรรมฐานแคเจ็ดวันไมได”
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“ถึงวาซี หลวงนาถึงอยากใหผมกับคูหมั้นอยูเขากรรมฐาน ฟงหลวงพี่พดู อยางนี้แลว
ผมก็สบายใจ เวลาถูกคนอื่นคอนแคะวาเปนคนดิบ ผมจะไดอธิบายใหเขาฟงได”
“เปนยังไง คนดิบ” หลวงพี่ไมเขาใจ
“คนดิบ ก็คอื คนไมไดบวชไดเรียนไงครับ อยางผมความจริงก็บวชเณรมาตั้งหลาย
พรรษา แตไมไดบวชพระ คนเขาก็เลยชอบมาเปรียบเปรยถากถางวาเปนคนดิบ ยังกะพวก
คนสุกมันดีกนั นัก หลวงพี่รูไหม บางคนบวชกันที ก็ฆาวัวฆาหมู จัดงานเลี้ยงกันใหญโต ร่ํา
สุรายาเมากันเปรอะไปหมด เผลอ ๆ คนเปนนาคก็เอากับเขาดวย ตอนนั่งทําขวัญนาค ก็
สัปหงกเพราะความเมา บวชไดสิบหาวันก็สึกออกมาแลว แบบนี้จะวาไดบุญหรือก็เปลา ไอที่
ฆาวัวฆาหมู ก็ตองไปตกนรกใชกรรมอีก” ผูพดู ไมทันสังเกตวาผูฟงหนาถอดสี เมื่อไดยิน
ขอความวา “ไอที่ฆาวัวฆาหมู ก็ตองไปตกนรกกันอีก”
“ตอนอาตมาบวช ไมไดฆาวัวฆาหมูอยางที่คุณวา หลวงพอทานไมทาํ อะไรยุงยาก
อยางนั้น” พระบัวเฮียวรอนตัว
“หลวงนาทานเปนคนตรง แลวก็เจาระเบียบ อยางเวลามีงานบวช ทานไมอนุญาตให
แหสิงโตหรือกลองยาว เพราะเสียงมันจะไปรบกวนคนที่เขากําลังปฏิบัติกรรมฐาน ทานบอก
วาการทําอยางนั้นไมไดบุญ แลวยังสิ้นเปลืองเงินทองโดยใชเหตุ ผมเคยไปงานบวชเพือ่ นที่
วัดวัดนึง ชือ่ อะไรก็จําไมไดเสียแลว”
“ชื่อวัดหรือชื่อเพือ่ นที่วา จําไมไดนะ”
“ชื่อวัดซีครับ สวนชื่อเพื่อนผมจําแมนมาก เพราะมันชือ่ เดียวกับผม”
“แลวเปนยังไง งานบวชเพื่อนคุณ”
“ทุเรศที่สุดเทาที่ผมเคยเห็นมา คือมันเมากันเละเลย ตอนแหนาครอบโบสถก็พากันรํา
แอนหนาแอนหลัง ทั้งผูหญิงผูชาย แถมทิ้งขวดเหลาขวดเบียรไวเกลื่อนกลาดตามกําแพง
โบสถบาง ตามพื้นบาง ถาเปนที่วัดปามะมวงหลวงนาเอาตายแนเลย” นายจอยเลาฉอด ๆ
อาตมาวาเปนเพราะเขาเขาใจไมถูกตอง คิดวาทําอยางนั้นจะไดบุญ ที่จริงชาวพุทธ
เรายังเขาใจศาสนาผิด ๆ กันอีกมาก อาตมาเองก็เพิ่งมาเขาใจถูกตองเอาเมื่อบวชนี่แหละ”
“ผมวาเขาทําตามประเพณีมากกวา คือทําตาม ๆ กันมา จนกลายเปนประเพณี หลวง
พี่เห็นดวยไหมครับวาประเพณีบางอยางมันก็ไมถูกตอง ดังนั้นการทําตามประเพณีจึงไมใชวา
จะถูกตองเสมอไป”
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“อันนี้เห็นจะจริง อาตมาก็ไมเห็นดวยกับการกระทําหลาย ๆ อยางของชาวพุทธซึง่
เขาอางวาทําตามประเพณี เปนตนวา ไปทําบุญ แตดื่มเหลา อยางงานผาปา งานกฐิน ซึ่ง
เปนงานบุญก็พากันดื่มเสียเมาแอ เมื่อเมาก็ขาดสติ แลวมันจะไปไดบุญยังไง กอน
ถวายผากฐิน พระทานก็ใหรับศีล ก็รับกันไปงั้น ๆ พอออกจากวัด ก็ร่ําสุรากันโดยไม
เกรงใจศีลที่รับจากพระมากหยก ๆ อยางนี้อาตมาวา ขาดทุนนะ โบราณทานถึงสอบไววา
...ถาคิดจะทําบาปแลกบุญ มักขาดทุนอยูร่ําไป...”
“นั่นซีครับ อยางเรื่องบวชก็เหมือนกัน สมมุติตอนบวช เขาตองฆาหมูฆาวัวเพื่อนํามา
เลี้ยงพระเลี้ยงคน พอสึกออกมา ปรากฏวาบาปกับบุญที่ได มันไมสมดุลกัน บาปมากกวาก็
ตองไปตกนรก” นายจอยยอนมาพูดเรื่องปาณาติบาต ทําใหพระบัวเฮียวใจหดหูอีกครั้ง แม
คนพูดจะไมลวงรูการกระทําแตหนหลังของทาน แตตัวทานรู และรูสึกสะเทือนใจทุกครั้งเมื่อ
ถูกสะกิด ขึ้นชื่อวาบาป หากใครทําเขาก็ตองพกพามันติดตัวติดใจไปทุกแหงหน ดุจ
เงาติดตามตัวฉะนั้น พระบัวเฮียวกําลังเสวยผลของบาป!
“คุณบวชเณรอยูนานไหม” ถามเพื่อตองการเปลี่ยนเรื่อง ไมอยากไดยินไดฟงสิ่งที่ทํา
ใหใจเศราหมอง
“หาพรรษาครับ ตั้งแตอายุสิบปถึงสิบหาป”
“อยูกับหลวงพอมาตลอดเลยหรือ”
“ครับ”
“งั้นก็ไดวิชาดี ๆ จากหลวงพอไวมากนะซี เห็นมหาบุญเลาใหอาตมาฟงวา หลวงพอ
ทานเกงทางคุณไสยดวย
“จริงครับ แตทานไมใหใครหรอก ทานวาวิชาพวกนี้ไมมปี ระโยชน ชวยใหพนทุกข
ไมได ถึงทานจะเกงทางคุณไสย แตหลังจากที่ธุดงคไปเรียนกรรมฐานกับหลวงพอในปาแลว
ทานก็ทิ้งไสยศาสตรหมด ใครขอเรียน ทานก็ไมสอนให ทานวามันเปนเดรัจฉานวิชา ไดไป
แลวก็รังแตจะกอเวรกอกรรมกันมากขึ้น”
“แปลวา ทานไมเคยนําวิชาเหลานี้มาใชเลย”
“ก็ใชบางเหมือนกัน คือใชเทาที่จําเปน ทวาไมสอนใหใคร ทานจะสอนคนอื่นก็เฉพาะ
วิชากรรมฐานเทานั้น ทานวา นี่เปนของจริง ชวยใหพนทุกขได สวนไสยศาสตรเปนของ
ปลอม แตทา นก็เคยเอามาใชบอย เปนตนวา เวลาคนถูกผีเขา ทานก็มีคาถาไลผี ผมเคยไป
กับทานบอย ๆ บางทีคนเขามาตามตอนตีหนึ่งตีสอง บอกเมียถูกผีเขา หลวงพอก็ใหผมไป
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ดวย ทานไลผีเกงจริง ๆ นอกจากนี้ ทานยังมีคาถาออกลูกงาย ทานก็เอาผลมะตูมเสกใหกิน
กินปุบเด็กออกมาปบ ราวกับปาฏิหาริย”
“แลวเนื้อคูละ ทานดูเนื้อคูแมนไหม” อยากใหนายจอยตอบวาไมแมน เผื่อจะมี
ความหวังไดพบเนื้อคูกบั เขาบาง หากนายจอยกลับตอบชัดเจนวา
“แมนที่สุดในโลก แมนพันเปอรเซ็นตเลย ดูอยางเรื่องของผมก็แลวกัน ไมนึกไม
ฝนวาจะมาเปนคูรักกับอีจุก เอยจุกเขา แตก็ตองเปน เพราะความดูแมนของหลวงนา หลวงพี่
ฟงไหมครับ ถาไมฟงผลจะไดไมเลา”
“เลาไปซี อาตมากําลังฟง”
“แตถาหลวงพี่ไมอยากฟง” ผมไมเลาก็ไดนะครับ” คนเลาทําเลนตัว
“อยากฟงนะซี” พระบัวเฮียวยืนยัน
“เรื่องมันเปนอยางนี้” นายจอยเริ่มตนเลาอยางตั้งอกตั้งใจตั้งแตตนจนจบ คนฟงจึงขัด
ขึ้นวา
“เทขาวทิ้งน้ําก็เปนอาบัตินะซิ มันผิดวินัยขอไมเคารพบิณฑบาต” หลวงพี่อางพระ
วินัย
“หลวงนาทานบอกวา มันอยูที่เจตนา เราไมไดเททิ้งเทขวาง แตเราเจตนาจะเลี้ยงปลา
ปลาชุมมากเลยหลวงพี่ เทไปแปบเดียว ปลามันฮุบกินหมดเลย มันพากันมาเปนฝูง ๆ”
“แตก็นาเห็นใจทานนะ ทานเปนคนสะอาดสะอาน เปนอาตมา อาตมาก็ฉันไมลง
เหมือนกัน แมจะไมใชคนสะอาดสักเทาไหร แตจะใหฉันขาวผสมน้ํามูก ไมไหวแน”
“นั่นซิครับ พูดก็พูดเถอะหลวงพี่ เมือ่ กอนนี้ผมเกลียดจุกมาก ๆ เลยโกรธหลวงนาอยู
หลายวัน นึกวาทานแกลง ผมบอกยกใหหลวงนาก็แลวกัน ผมไมเอาหรอก”
“แลวตอนนีย้ ังคิดจะยกเขาใหหลวงพออยูอ ีกหรือเปลา” พระบัวเฮียวแกลงถาม นาย
จอยหัวเราะแหะแหะกอนตอบวา “เปนตายยังไงก็ไมยอม ใครจะมาแยงจุกไปจากผม ก็ตอง
ขามศพกันไปกอนละ หลวงพี่ไมรูอะไร จุกตอนเด็กกับตอนนี้นะ ดูผิดกันราวฟากับดิน ตอน
เด็กดูสกปรกขี้มูกมาก แตตอนนีส้ ะอาดสะอานแลวก็สวยยังกะนางฟา เดี๋ยวหลวงพี่ก็จะได
เห็น เขาจะมาขึ้นกรรมฐานพรอมผม หลวงนาสั่งไววา ใหไปขึ้นกรรมฐานตอนหกโมงเย็น
เสร็จแลวใหผมมาปฏิบัตกิ ับหลวงพี่ที่กุฏิ สวนเขาไปปฏิบัติกบั แมช”ี
“ก็ดีสิ อาตมาจะดูวา ระหวางคูรักของคุณกับคูรักของหลวงพอ ใครจะสวยกวากัน”
พระบัวเฮียวเผลอพูดในสิ่งที่เปนความลับ
ความจริงทานยังไมเคยเห็นคนที่เปนคูรักของ
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๑๓
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หลวงพอเมือ่ ชาติที่แลว แตก็คิดวา วันหนึ่งจะตองไดเห็น เพราะทานพระครูบอกวา เขาจะมา
ชวยสรางหอระฆังถวาย
“หลวงพี่หมายความวายังไง หลวงนานะหรือมีครู ัก ไมนาเปนไปได ผมอยูกับทานมา
หาป ยังไมเคยไดยินขาว หรือวาทานเพิ่งมามีเอาตอนหลัง” นายจอยซัก
“อาตมาเผลอไป คุณอยาไปถามทานนะ ไมงั้นผมตายแน ๆ”
“ก็ได แตหลวงพี่ตอ งเลาใหผมฟง”
“อาตมารับปากกับทานแลววาจะไมเลาใหใครฟง อยาใหตองเสียคําพูดเลยนะ” พระ
บัวเฮียววิงวอน
“งั้นหลวงพี่ก็เลือกเอาก็แลวกัน วาจะใหผมไปถามหลวงนา หรือวาจะเลาใหผมฟง”
คนถือไพเหนือกวายื่นขอเสนอ
“นี่อาตมาไมมีทางเลือกอืน่ เลยหรือไง” หลวงพี่ถามเชิงตอรอง
“ไมมีครับ” นายจอยตอบเสียงหนักแนน พระบัวเฮียวยกมือทั้งสองประนมไวหวางอก
แลวพูดดวยเสียงที่นายจอยไดยินชัดเจนวา “หลวงพอครับ ผมขออภัยทีต่ องผิดสัญญา ขอให
บาปกรรมในครั้งนี้ จงตกอยูที่นายจอยแตเพียงผูเดียว”
“อาว ไหงเปนยังงั้นละหลวงพี่” นายจอยโวยวาย
“ก็อาตมาบอกแลววา มันเปนความลับ ในเมื่อคุณอยากรู ก็ตองรับเอาบาปไปดวย
อยากมาคาดคั้นอาตมาทําไม”
“หลวงพี่นะหลวงพี่ บอกตรง ๆ วา ในชีวิตผม ยังไมเคยเห็นใครฉลาดเทาหลวงนา
เพิ่งมาเจอหลวงพี่นี่แหละ ที่แมจะฉลาดนอยกวาหลวงนานิดนึง แตก็ตอ งนับวาเปนคนฉลาด
อยางหาตัวจับยาก” พระบัวเฮียวฟงแลวก็ไมกลาดีใจ เพราะไมรูวานายจอยพูดติหรือชมทาน
กันแน ครั้นจะถามออกไปตรง ๆ ก็เกรงจะเสียเหลี่ยม จึงนั่งเฉยอยู
“นิมนตเลาไดแลวครับ” นายจอยเตือน
“ไมเลาแลว อาตมาไมอยากใหคุณบาป” หลวงพีเ่ ปลี่ยนใจไมเลา
“งั้นผมไปถามหลวงนาก็ได” นายจอยขู หากไมไดผล เพราะพระบัวเฮียวกลับยุสง
“ไปเลย รีบไปเสียเร็ว ๆ เดี๋ยวทานขึ้นไปเขียนหนังสือแลวจะตองรอนาน ไปสิ” นาย
จอยถึงกับอึง้ ไมนึกไมคดิ วา ทานจะมาไมนี้ แตสมองอันเฉียบไวก็สั่งปากวา
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“ผมนึกออกแลว ที่หลวงพี่ไมเลา ก็เพราะมันเปนเรื่องไมจริงใชไหม หลวงพี่ไมกลาเลา
เรื่องไมจริงใชไหม ที่แทหลวงพี่ก็ไมไดรูอะไรมากไปกวาผม แตแกลงทําเปนรู” คิดวาคราวนี้
คงจะทําใหอกี ฝายหนึ่งจนมุมได หากก็ผิดหวัง เมื่อหลวงพี่พดู วา
“อาตมาจะดีใจ ถาคุณคิดอยางนั้นจริง ๆ วาแตวา คุณอยูกับหลวงพอมานาน เคยเห็น
ผูหญิงสวย ๆ มาหาทานบางไหม” ทานหมายถึงสตรีที่ทานพระครูเคยเลาใหฟง แตนายจอย
ไมเคยรูเรื่องมากอน จึงตอบไปตามทีต่ นมีประสบการณวา
“หลายคนเชียวแหละหลวงพี่ ทั้งสาวแกแมหมาย ตั้งแตสวยหยาดเยิ้มไปจนถึงผีหลง
หลุม”
“เปนยังไงที่วาผีหลงหลุมนะ” คนฟงไมเขาใจ
“อาว...กอขี้เหรเหมือนกับผีหลงหลุมนะซี แตเชื่อไหม หลวงนาไมสนใครสักคน บางที
ทานก็วาใหดวยซ้ํา อยางคนนึงเปนด็อกเตอรสวยดวย มาหาทานบอยบอย ถามโนนถามนี่ที่
ไมเกี่ยวกับธรรมะ แลวก็แตงตัวชะเวิกชะวาก กมทีงี้ แหม! อยาใหพูดดีกวา” นายจอยยังจํา
ภาพด็อกเตอรสาวผูนั้นไดติดตา
“แหม! ถาอาตมาเปนหลวงพอคงตบะแตกแนเลย”
“แตถาหลวงพี่เห็นจริง ๆ ผมวาคงไมพูดยังงี้หรอก มันทุเรศมากกวา ผมยังนึกทุเรศ
ไมหาย คนอะไรก็ไมรมู คี วามรูซะเปลา แตไมมีหัวคิด”
“แลวทานพระครูทานวาอยางไรบาง ที่เขาทําอยางนั้น”
“ตอนแรกทานก็สอนทางออมวาคนที่จะมาวัดมาวา ควรจะแตตัวใหเรียบรอย แตยาย
คนนั้นแกไมเขาใจ เพราะวันหลัง ๆ แกก็แตงแบบนี้มาอีก ทานก็เลยวาเอาตรง ๆ ทานพูดวา
“นายจอยเลียนเสียงและทาทางของทานพระครู
“นี่โยม อาตมารูนะวาโยมคิดยังไงกับอาตมา แตโยมสิไมยอมรับรูว าอาตมาคิดยังไง
กับโยม ถาอาตมาคิดจะสึก ก็คงสึกไปเสียนานแลว เพราะคูรักของอาตมาสวยกวาโยมหลาย
เทานัก ทั้งสวยทั้งดี อาตมายังไมหวั่นไหว แลวทําไมจะตองมาสนใจคนอยางโยม ผูซึ่งหา
สาระแกนสารอะไรไมได นาเสียดายที่เปนถึงด็อกเตอร ทําอะไรไมสมกับภูมิรขู องตัวเลย”
“ทําไมคุณจําแมนจัง แนใจนะวาไมไดเพิ่มเติมเสริมแตงขึ้นมา” พระบัวเฮียวถือโอกาส
ขัดคอ
“รับรองวาไมไดแตงไดเติมอะไรทั้งสิน้ เดี๋ยวผมจะบอกวาทําไมถึงจําได” นายจอย
ยืนยันหนักแนน
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๑๓
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“แลวผูหญิงคนนั้นวายังไง”
“จะวายังไง กอสะบัดกนลุกหนีไปเลย ตั้งแตนั้นก็ไมมาอีก”
“ถามาอีก ก็อายยางมะตูมยางมะตอยแยนะซี”
“แหม...หลวงพี่นี่ปากไมเบาเหมือนกันนะ ใหตายซิ”
“อาว...จะรีบตายไปทําไมละ ยังหนุมยังแนนอยูเลย” คนเปนพระแกลงวา หากคนเปน
ฆราวาสกลับเฉยเสีย
“หลวงพี่วาพวกผูหญิงที่ชอบสึกพระนี่ ตกนรกไหมครับ” นายจอยถามความเห็น
“มันก็พูดยากนาคุณนา แตบาปนะบาปแน สวนจะถึงขั้นตกนรกหรือเปลา อาตมาเอง
ก็ไมแนใจ ใหแนตองถามหลวงพอ วาแตวา รายอื่นมีอีกหรือเปลา หรือวามีรายด็อกเตอรราย
เดียว”
“มีอีกหลายรายเชียวครับ ที่ผมจําคําพูดของหลวงนาไดก็เพราะเหตุนแี้ ปละ คือตอง
ฟงหลวงนาพูดอยางนี้บอ ย ๆ”
“แสดงวา หลวงพอเนื้อหมอมากเชียว สาว ๆ ถึงไดมารุมตอม”
“ก็ทานรูปหลอนี่ครับ ตอนที่ทานหนุม ๆ นะ สมบัติ เมทะนีงี้ชิดซายเลยละ” นายจอย
อวดอางคุณสมบัติหลวงนา
“งั้นเชียวเหรอ เอ...แตอาตมาวาสมบัติหลอกวานะ” หลวงพีแ่ ยง นายจอยจึงรีบแกวา
“นั่นเพราะหลวงนาทานฉันยาลดความหลอมากไปหนอย”
“อะไรกัน ยาลดความหลอก็มีดวย มันเปนยังไงนะ ไอเจายาขนาดนี้” พระบัวเฮียว
รูสึกสนใจ
“ขอที ขอที อยางหลวงพี่อยาฉันเลยครับยาขนานนี้ ขนาดยังไมฉันผมก็วา....”
“วายังไง เอาอีกแลวนะ เมื่อกี้วาแก คราวนี้มาวาอาตมาไมหลออีก ประเดี๋ยวก็ลาออก
จากตําแหนงพี่เลี้ยงของคุณเสียหรอก” ทานขู
“ใจเย็น ๆ นาหลวงพี่ ผมพูดเลนก็เอาเปนจริงไปได ถาอยางหลวงพี่ยังไมเรียกวารูป
หลอแลว ใครจะมาหลอ”
“คุณก็พูดไปเรื่อย ระวังบาปจะกินหัวเอานาคุณนา” หลวงพีเ่ ตือน “วาแตวา หลวงพอ
ทานฉันยาลดความหลอจริง ๆ หรือ” พระบัวเฮียวยังติดใจเรื่องยา
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“จะจริงหรือไมจริง อันนั้นผมไมรู แตทานเคยปรารภกับผมบอย ๆ วา “นายจอยทํา
เลียนเสียงทานพระครู “จอยเอย หลวงนาเห็นทาจะตองกินยาลดความหลอเสียแลวละ ไมงั้น
ก็ตองสูรบตบมือกับพวกมารพรหมจรรยอยูบอย ๆ ความหลอนี่มันเปนมารพรหมจรรยพอ ๆ
กับความสวย นั่นแหละ”
“อาว...หลวงพี่ไมเขาใจ ก็พระหลอ ๆ นะ ถูกผูห ญิงสึกมาเสียมากตอมาก หลวงนาถึง
วาพวกผูหญิงสวยหนึ่ง พระรูปหลอหนึ่ง เหลานี้เปนศัตรูของพรหมจรรย พระบางองคเปนถึง
ทานเจาคุณ ยังถูกผูหญิงสึกเอาไปเปนผัวเลย”
“อยางอาตมานี่จะมีใครมาสึกบางไหม” พระหนุม ยังหวังวาจะมีโอกาสออกไปใชชีวิตคู
“เมินเสียเถอะ ชาตินี้ไมมีหวัง” นายจอยเกือบจะโพลงออกไปอยางนี้ หากก็ยั้งปากไวทัน
จึงพูดเสียใหมวา “อยูอยางนี้แหละดีแลว เรื่องอะไรจะตองไปรบกับพวกมาร หลวงนาทานวา
ผูหญิงนะเปนมารพรหมจรรยอันดับหนึ่ง”
“แลวมารอันดับสองละ”
“อันดับสองไดแก ลาภ สักการะ สองอยางนี้ ทําเอาพระเสียพระมานักตอนักแลว
“ก็ในเมื่อผูหญิงเปนมาร แลวทําไมคุณถึงไปรักโยมจุกละ นัน่ เขาเปนผูหญิงไมใชหรือ”
พระบัวเฮียวแกลงยั่ว
“หลวงนาสอนวา...มารไมมี บารมีไมเกิด...ผมอยากสรางบารมีครับ” นายจอยตอบ
เสียงดังฟงชัด
มีตอ........๑๔
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