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๑๔...
พระบัวเฮียวกับนายจอยมาถึงกุฏิทานพระครูกอนเวลาสิบแปดนาฬิกาเล็กนอย
นางสาวจุกเตรียมพานดอกไมธูปเทียนรออยูแลว หลอนมากับแมชวี ัยกลางคน ซึ่งนายจอย
ไมเคยเห็นหนามากอน แมชีกมลงกราบพระบัวเฮียวสามครั้ง และนางสาวจุกก็ทําตาม
“จุกมารอทีน่ ี่นานแลวหรือ” นายจอยถามคูหมั้น หลอนดูแปลกตาเมื่ออยูในชุดแมชี
แมจะไมไดโกนผม
“กอนหนาพี่จอยนิดเดียวเองจะ” หญิงสาวตอบ พระบัวเฮียวดูคูหมั้นของนายจอย ตั้ง
ขอสังเกตวาปากของหลอนเปนสีชมพูเรื่อ ๆ ไมยักกะเปนสีแดงเหมือนปากโยมผองพรรณกับ
โยมวรรณวิไล สามเมืองกรุงกับสาวบานนอกคงจะตางกันตรงสีของปากนี่เอง แตถงึ อยางไร
คุณโยมสองพี่นองก็สวยกวา ทานคิดเองสรุปเองเสร็จสรรพ
“หลวงพี่อยามองคูหมั้นผมนานนักซี หึงนะ” นายจอยเยา
“อาว...คูหมั้นคุณหรอกหรือ ก็ไมแนะนําแลวอาตมาจะไปรูไ ดยังไง” พระบัวเฮียวเยา
บาง
“ก็ใครจะไปทราบไดละครับวาหลวงพี่ไมรู หลวงพี่ฉลาดปราดเปรื่องออกจะตายไป ไม
นามาตกมาตายตอนจบเลย” นายจอยเปรียบเทียบไปคนละเรื่อง
“อาว นี่จะจบแลวหรือ ก็ยังไมทนั ไดออกแขก ไหงจะลาโลงเสียแลว” พระบัวเฮียว
อุตสาหโตตอบใหเขาเรื่อง นางสาวจุกมองหนาคูหมั้นที มองหนาพระที ออกสงสัยวาเขากําลัง
พูดเรื่องอะไรกัน นึกไดวายังไมไดใหนายจอยรูจักแมชี จึงพูดขึ้นวา “พี่จอยจะ นีแ่ มชีเจียนที่
หลวงนาใหฉันไปอยูดวย เปนหัวหนาสํานักชีของวัดนี”้ นายจอยยกมือไหว พลางออกปาก
ฝากฝง “ผมขอฝากคูหมัน้ ดวยนะครับ”
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“ไมตองหวงหรอกจะ สมชายเขาบอกฉันแลววาหนูจุกเขาเปนคูหมั้นของหลานชาย
หลวงพอ” แมชีเรียกทานพระครูวา “หลวงพอ” เชนเดียวกับที่คนอื่น ๆ เรียก แมเธอจะแก
กวาทานหลายปก็ตาม
“แมชีมาอยูว ัดนี้นานแลวหรือครับ” นายจอยถาม
สมัยที่เขาเปนเณรอยูที่วดั นี้ยังไมมีชอี ยูในวัด
“เขาปที่หกแลวจะ ฉันมาจากวัดบานใตโนน” พูดพลางชี้มือไปทางทิศใตของวัด
“แลวทําไมยายวัดเสียละครับ”
“โอย ไมยายยังไงไหว ทั้งพระทั้งเณรขาดระเบียบวินยั ศีลขาด ศีลพรองจนแทบ
ไมมีเหลือ ขางฝายพวกชีดวยกันก็อิจฉาตารอน ทะเลาะเบาะแวงกันไมเวนแตละวัน
หาความสงบไมได” แมชีเลา นายจอยแอบคิดในใจวา “เอาอีกแลว รายการตําหนิพระอีก
แลว เฮอ ไมเขาใจเลยวาพระสมัยนี้ ทานคิดยังไงกันถึงไดทําใหคนเขาวาอยูเรื่อย”
“ฉันก็เลยมาขอหลวงพออยูวัดนี้ พาเพื่อนชีมาดวยอีกสามคน หลวงพอทานใหพวก
ฉันอยูบนศาลา สองปตอมาทานถึงสรางสํานักชีให ก็คอยเปนสัดเปนสวนหนอย ตอนนี้มีแมชี
อยูราว ๆ สามสิบคน” แมชีชี้แจง
“แลวเปนไง พระวัดนี้ดีหมดทุกรูปไหม” นายจอยตั้งใจ “จับผิด” พระวัดนี้ โดยเฉพาะ
องคที่ชอื่ “บัวเฮียว”
“ถาหลวงพอละก็ดีไมมที ี่ติ แตรูปอืน่ ๆ ฉันไมรบั ประกัน” แมชีแบงรับแบงสู
“โยม อาตมาก็ไมเคยทําเสียหายอะไรนะโยม” พระบัวเฮียวรอนตัว
“ก็ดีแลวนี่คะ จะไดอยูไปนาน ๆ ขืนทําเสียหายมีหวังถูกสั่งยายวัด” แมชีพูด
ตรงไปตรงมา พระใหมเลยนิ่ง
ทานพระครูลงมาเวลาสิบแปดนาฬิกาตรง ทุกคนที่นั่ง ณ ทีน่ ั้นตางพากันทําความ
เคารพ ยิงมิทันที่ทานจะไดพูดจาทักทายผูใด อาคันตุกะสามคน เปนสตรีสอง บุรษุ หนึ่งก็พา
กันคลานเขามา ทาคลานของคนอายุนอยที่สุดนั้นดูตุมตะตุมตุยเนื่องจากเจาตัวน้ําหนักมาก
หลอนกราบทานพระครูสามครั้ง แลวบอกบุรุษกับสตรีสูงอายุที่มาดวยวา
“เตี่ยจะ แมจะ นี่ทานพระครูไงกราบทานเสียซิ” บิดามารดาทําตามคําสั่งของบุตรสาว
แลวสตรีผูนั้นจึงกลาวขึ้นวา
“หลวงพอจําหนูไดหรือเปลาคะ” หลอนแทนตัวเองวา “หนู” ทั้งที่อายุอานามแกกวา
ทานพระครูถึงสามป
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“จําไดสิ คุณนายดวงสุด ทานผูวาไมไดมาดวยหรอกหรือ” ทานถามถึงสามีของ
คุณนายซึ่งเปนผูวาราชการจังหวัด
“ไมไดมาคะ หนูมาจากทาพระไปรับเตี่ยกับแมมาเขากรรมฐาน เตี่ยชื่อเส็งคะ คนเขา
เรียกกันวา เถาแกเส็ง สวนแมชอื่ กิมงอ” หลอนแนะนํา
“ดีจริง อุตสาหพาพอแมมาสรางกุศล ลูกดี ๆ อยางนี้หายากนะเถาแกนะ” ทานพูดกับ
เถาแกเส็ง ฝายนั้นยิ้มพลางพยักหนารับ
“แลวคุณนายจะใหพอแมอยูกี่วันละ” ทานถาม
“เจ็ดวันคะ หรือเตี่ยกับแมวาไง” หลอนถามความเปนจากบิดามารดา
“ตามใจลื้อ ลื้อจาใหเตี่ยอยูกี่วังก็แลวแตลื้อ” ถาแกเส็งตอบ เขาไมเคยขัดใจบุตรสาว
ไมวาหลอนจะใหทําอะไร เขาทําไดทั้งนั้น ก็มีลกู สาวอยูคนเดียว อุตสาหทะนุถนอมมาตั้งแต
หัวเทากําปน แลวหลอนก็ไมเคยทําใหพอแมตอ งผิดหวัง ความรูก็จบถึงมหาวิทยาลัย ฐานะก็
เปนถึงคุณนายผูวาราชการจังหวัด และที่สําคัญที่สุดก็คือ หลอนมีหลานชายหัวแกวหัวแหวน
ใหเขาถึงสี่คน คนโตเรียนหมอใกลจบแลว
“งั้นก็ลองดูสักเจ็ดวันกอน ถาชอบคอยอยูตอ” ลูกสาวสรุป
“เมื่อไหรคุณนายจะมาเขาบางละ” ทานพระครูถาม คุณนายดวงสุดามาที่วัดนี้บอย มา
ทําบุญบาง ฟงเทศนบาง แตยังไมเคยเขากรรมฐาน
“หนูยังไมวางเลยคะหลวงพอ เดี๋ยวก็ตองเตรียมจัดงาน หาเงินชวยกาชาด เอาไวให
คุณเอี่ยมปลดเกษียณแลวคอยพากันมาเขา” หลอนหมายถึงสามีซึ่งเปนผูวาราชการจังหวัด
“อาตมาวามันจะไมยังงั้นนะซี พอถึงเวลานั้นเขาจริง ๆ ก็จะมาบอกวาตองเลี้ยงหลาน
มีหลายรายเชียวที่อาตมาชวนแลวมาไมได เชนอางวาลูกยังไมโต พอลูกโตก็มาไมได เพราะ
ตองเลี้ยงหลาน พอหลานโตยังไมทันไดเลี้ยงเหลน ก็กลับบานเกาเสียแลว เลยไมไดบุญกุศล
ติดตัวไป อาตมากลัววาคุณนายจะเปนเหมือนเขานะสิ”
“ไมเหมือนคะ ไมเหมือนแน ๆ หนูกับคุณเอี่ยมสัญญากันไวแลวคะ วาจะไมยอมเลี้ยง
หลานเด็ดขาด ลูกใครใครก็เลี้ยงกันเอาเอง”
“ออ คุณนายเลี้ยงลูกเองวางั้นเถอะ” คราวนี้คุณนายยิ้มเขิน ๆ กลาวแกวา
“ก็เตี่ยกับแมเขาเหอหลาน ไมยอมใหหนูเลี้ยงสักคน เขาคงสงสารหนู สงสารหลานที่
ตองระหกระเหินยายตามคุณเอี่ยมไปจังหวัดโนนจังหวัดนี้ ก็เลยเหมาไปเลี้ยงใหทั้งหมด”
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“ฉันเลี้ยงลูกคนเดียวมันไมทันเบื่อ ก็เลยเลี้ยงหลานเสียเบื่อเลยคะ” คุณกิมงอพูดบาง
เธอพูดไทยชัดกวาผูเปนสามี เพราะเพื่อนฝูงของเธอเปนคนไทยเสียเปนสวนใหญ
“ประเดี๋ยวมีหลานของลูกมาใหเลี้ยง ก็หายเบื่อมั้ง” ทานพระครูหมายจะลองใจ
“ไมหายคะหลวงพอ ฉันสัญญากับเตี่ยหนูดวงไวแลววา ออกจากวัดไป เราจะ
ปฏิบัติกรรมฐานกันทุกวัน งานการก็เลิกทํา เราสบายแลว เก็บหอมรอมริบไวมาก
พอสมควร ในชัยชราก็จะหาบุญหากุศลใสตัวไปเปนเสบียงในชาติหนา ที่ฉันไดดิบได
ดีในชาตินกี้ ็คงจะเพราะทําบุญมาดี ก็ตองทําดีตอ ๆ ไป อีกเปนการเติมเสบียงเขาไว”
คุณกิมงอจาระไน
“แหม แจวจริง ๆ ความคิดของอามานี่แจว ๆ” ทานพระครูชมเปาะ ทานมักเรียกสตรี
ที่อายุแกกวาทานวา “อามา”
“นาน ๆ อาตมาถึงจะเจอคนแบบนี้สกั คน ที่เห็น ๆ นะ ประเภทไมยอมละไมยอมวาง
แทบทั้งนั้น เมื่อวานมาหาอาตมาคนนึง หนาตาเศราหมองมาเชียว ถูกเมียยักยอกเครื่อง
เพชรหนีตามหนุมไป ก็จะไมใหหนียังไงเลา ตัวเองอายุเจ็ดสิบ เมียเพิ่งจะยี่สิบแปด
อาตมาเคยเตือนแลวเขาไมเชื่อ มันเปนไปตามกฎแหงกรรม เอาละ ไหน ๆ ก็พดู มาแลว
ก็จะเลาใหฟงเสียเลย ฟงไวเปนอุทาหรณนะ” แลวทานก็ออกตัววา “นี่อาตมาไมไดเอาเขามา
นินทานะ เพราะไมไดออกชือ่ ออกเสียง ที่เลาเพราะอยากใหเอาไปคิดเปนการบานวากรรมดี
กรรมชัว่ มันมีจริง ๆ” ทานหยุดทบทวนเรื่องราวประเดี๋ยวหนึ่งแลวจึงเริ่มตนเลา
“คนนี้เขาเปนนายพล จะเปนพลโทหรือพลเอก อาตมาก็จาํ ไมไดเสียแลว เขาเคยมา
หาอาตมาครั้งแรกเมื่ออายุ ๕๘ ก็สิบสองปมาแลวมาถึงก็บอก “หลวงพอ ผมจะแตงงานอีก
ไดไหม” อาตมาก็ถามวา “ตอนนี้ทานอายุเทาไรละ”
“หาสิบแปด”
“แลวเจาสาวละ”
“สิบหก เขาสวย เปนลูกสาวจาลูกนองผมเอง พอแมเขาก็ยินดียกให” นายพลเขาเลา
ใหอาตมาฟงอยางนี้ อาตมาก็ตั้งสติกําหนด “เห็นหนอ” ก็เห็นหมด เห็นอะไรรูไหม ทานถาม
พระบัวเฮียว
“เห็นกฎแหงกรรมใชไหมครับ” พระบัวเฮียวตอบแบบยอนถามอีกทีหนึง่
“ถูกแลว อาตมาก็ไดทราบวา ทานนายพลผูนี้มีอกุศลกรรมติดมาแตชาติกอน
โดยเฉพาะเรื่องผิดศีลขอกาเม จําไวนะ คนที่ผดิ ศีลหานะ ตองรับกรรมทุกคน คือถาผิดศีล
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มาจากชาติกอน ชาตินตี้ องมารับกรรม อาตมาวิจัยมาแลว ถูกตองแนนอนไมมีผิดพลาดเลย
เปนตนวาคนที่มีปาณาติบาตติดมาหกสิบเปอรเซ็นตจากชาติกอน มาชาตินี้ตองอายุ
สั้น ถึงจะเกิดมาสวยมารวยยังไงก็จะอยูไดไมนาน จะตองตายตั้งแตอายุยังไมถึงครึ่งคน
พวกที่อทินนาทานติดมาหกสิบเปอรเซ็นต มีทรัพยสนิ เงินทองจะตองถูกเขาลักขโมย
บางที่ก็ถูกปลน เรียกวาทรัพยอยูกับตัวไมได มันรอน เพราะเคยไปลักขโมยของคนอื่นเขา
มา พวกที่กาเมสุมิจฉาจารติดมาหกสิบเปอรเซ็นต จะมีเมีย มีผัว ตองเปนของคนอื่น
เขาหมด คือมีเมีย เมียก็มีชู มีผัว ผัวก็มีเมียนอย”
“มีเมียนอยก็ดีนี่ครับหลวงพอ ผมวาดีกวามีเมียมาก” พระบัวเฮียวอดขัดคอไมได
ทานพระครูจึงแกวา
“มีเมียนอยในที่นี้แปลวามีเมียมาก”
“แลวมีเมียมากในที่นี้จะแปลวาอะไรละครับ”
“อาว ก็แปลวามีเมียนอยนะซี ทําฉลาดนอยไปได” คราวนี้พระหนุมจึงสงบปาก
สงบคําลงได ทานพระครูจึงเลาตอ
“สวนคนทีม่ ีมุสาวาทติดมาหกสิบเปอรเซ็นต มักถูกเขาหลอก แลวพูดจาอะไรก็
มักไมมีคนเชื่อถือถอยคํา สําหรับขอสุดทาย อันนี้สําคัญมาก เพราะกรรมมันตกทอดไปถึง
ลูก “คือคนที่ผิดศีลขอหา ถาติดมาหกสิบเปอรเซ็นต รับรองไดวา มีลูกกี่คน ๆ ปญญา
ออนหมด ถาไมถึงกับปญญาออนก็ไมฉลาด เรียนไมถึงขั้นปริญญา นี่อาตมาวิจัยมา
หมดแลว ทีนี้มาตอเรือ่ งนายพล อาตมาก็เห็นวา....”
“ขอประทานโทษเถอะคะหลวงพอ หนูยังไมเขาใจเรื่องศีลขอสุดทาย วาทําไมกรรม
จะตองตกมาถึงลูก ก็แปลวาทํากรรมแทนกันไดนะซีคะ” คุณนายดวงสุดาถามขึ้น
“ไมใชอยางนั้นหรอกคุณนาย เราทํากรรมแทนกันไมได แตมันเปนเรื่องของ
กรรมจัดสรร คือคนที่จะเกิดมาปญญาออนนั้น ก็เพราะตัวเขาทํากรรมมาเอง ไมใชพอ
แมทําให แตกรรมมันจัดสรรใหไปเกิดกับคนที่ผิดศีลขอหา มันก็เลยดูเหมือนวาทํา
กรรมแทนกัน แตที่จริงไมใช กรรมมันเพียงแตไปจัดสรรใหไปประจวบกันเขาเทานั้น
พูดอยางนี้คณ
ุ นายพอจะเขาใจหรือยัง”
“พอจะเขาใจคะ นิมนตหลวงพอเลาเรื่องนายพลตอเถิดคะ” คุณนายพูดพรอมกับ
ประนมมือขึน้ “นิมนตทา นพระครูเลาตอ

สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๑๔

Page 5

“อาตมาก็เห็นวานายพลทานผิดศีลขอสามติดมาจากชาติกอน มีเมียหาคนก็หนีตามชู
หมด อาตมาก็แกลงลองใจโดยถามวา แลวภรรยาทานวายังไงละ เขาจะยอมใหแตงกับเด็ก
คราวลูกคราวหลานหรือไง” ทานก็โกหกอาตมา บอกวา ภรรยาหยากันแลว และก็บอกดวย
วามีภรรยาคนเดียว กําลังจะแตงงานกับคนที่สองที่อายุสิบหกนี่ อาตมาเลยพูดตรง ๆ วา
ทานมาโกหกเลย ภรรยาทานหนีตามชูไปใชไหม ทานมีภรรยามาแลว ๕ คน ลวนแต
หนีตามชูไปหมด ตองพูดความจริง อาตมาถึงจะคุยดวย ถาโกหกก็เลิกพูดกัน
ในที่สุด ทานก็ยอมรับวาใช แลวก็ถามอาตมาวารูเรื่องของทานไดยังไง ใครมาเลาให
ฟง อาตมาบอกไมมีใครเลาหรอก อาตมารูเอง ทานก็ศรัทธา ถามวาอยากแตงงานกับเด็กคน
นี้ ขอใหอาตมาชวยดูใหดวยวาจะอยูกันยืดไหม อาตมาก็บอกวา อยาแตงเลย เพราะทานมี
กรรมขอกาเมสุมิจฉาจาร ติดมา ถาแตงก็ตองเปนเหมือนคนอื่น ๆ อีก ทานก็บอกใหอาตมา
ชวย อาตมาบอกไมสามารถฝนกฎแหงกรรมได ก็ขอรองใหทานเลิกลมความตั้งใจ ทานก็ไม
เชื่อ ก็กลับไปแตงงานจนได
แตงงานไดสองปก็เกษียณ ผูหญิงก็มีชู ทานก็ไมโกรธ เพราะรูวามันเปนกฎแหงกรรม
ผูหญิงเขาก็ทนอยูดวยเพราะอยากไดสมบัติ จะรอใหผัวตายวางั้นเถอะ อยูมาสิบสองปนาย
พลก็ยังไมตาย เขาก็เลยขนเครื่องเพชรและขอมีคาอื่น ๆ หนีไปอยูกับชูเสียเลย นายพลก็
เสียใจ นึกถึงอาตมาขึน้ มาไดก็อุตสาหมาหา มาปรับทุกข แตอาตมาก็ชวยอะไรไมไดมาก
ชวนใหมาเขากรรมฐานก็ไมยอม นี่แหละฟงเอาไวแลวเก็บไปคิดเปนการบาน” ฟงเรื่องของ
นายพลแลว ผูที่นั่ง ณ ที่นั้น ตางพากันสลดใจ ขณะเดียวกันก็คิดวาพวกตนโชคดีทมี่ ีโอกาส
มาเขากรรมฐาน
“แลวนี่คุณนายจะกลับหรือวาจะคางวัดซักคืนสองคืน” ทานพระครูถามคุณนายดวง
สุดา
“กลับเลยคะ คนขับรถเขารออยู เดี๋ยวจะใหเขาขนเสื้อผาของเตี่ยกับแมมาให หลวง
พอจะใหพักที่ไหนคะ”
“โยมผูหญิงใหพักกับแมชี สวนโยมผูชายใหพักกุฏิพระบัวเฮียว คุณนายไมตองหวง
อาตมาจะจัดการใหเรียบรอย”
เมื่อกี้หลวงพอเรียกพอแมของคุณนายวา เถาแก กับอามา ไหงมาเปลี่ยนเปนโยม
ผูหญิงโยมผูชายเสียละครับ” พระบัวเฮียวคิดจะถามทานพระครูอยางนี้ หากก็เกรงวาจะถูก
ทานยอนใหตองอับอายขายหนา จึงเพียงแคคิดเทานั้น
คุณนายดวงสุดา หยิบซองสีขาวออกมาจากกระเปาเสื้อเพื่อถวายแดทานพระครู
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“หนูขอถวายปจจัยเปนคาอาหารเลี้ยงพระเณรและผูมาเขากรรมฐานคะ” ทานพระครู
ยื่นผากราบออกไปรับประเคน คุณนายประเคนเสร็จจึงกราบสามครั้งพรอมกลาวลา
กอนลุกออกไป ไดหันไปพูดกับบิดามารดาวา “หนูไปละนะ ขอใหเตี่ยกับแมตั้งอก
ตั้งใจปฏิบัติ อยาเกเรละ แลวก็อยาลืมแผเมตตาอุทิศสวนบุญไปใหหนูดวย” พระบัวเฮียวรูสึก
วาคุณนายสอนพอแมราวกับสอนลูก เลยชักสงสัยวาใครเปนพอเปนแม ใครเปนลูกกันแน
คุณนายลุกออกไปสักประเดี๋ยว
คนขับรถก็นาํ กระเปาเสื้อผาสองใบมาสงใหเถาแกเส็งกับ
ภรรยา แลวจึงกลับออกไป
ทานพระครูใหสองสามีภรรยาขึ้นกรรมฐานพรอมกับนายจอยและคูหมั้น
โดยีแมชี
เจียนเปนผูกลาวนํา ใหคนทั้งสี่กลาวตาม ขึ้นกรรมฐานแลว ทานพระครูจึงแนะแนวทางแกคน
ทั้งสี่วา “กอนที่จะเริ่มตนปฏิบัติ จําเปนตองรูปริยัติสักเล็กนอยพอเปนเคา นั่นก็คือ ตองเขาใจ
ความหมายของคําวา จิต อารมณ และสติ เสียกอน เพราะสามคํานี้มีความสําคัญมาก ไหน
พระบัวเฮียวชวยอธิบายหนอยซิวา จิตคืออะไร”
“จิต คือ ธรรมชาติรับรูอารมณ ครับ” พระบวชใหมตอบ
“แลวอารมณคืออะไร แมชีเจียนชวยอธิบายสูกันฟงหนอยเปนไร” ทานถามแมชีเปน
การทดสอบไปในตัว
“อารมณ คือ สิ่งที่จิตไปยึดเหนี่ยวคะ” แมชีตอบ
“ถูกแลว อารมณในที่นี้จึงแตกตางจากความหมายที่ใชกันโดยทั่วไป เพราะหมายถึง
อารมณ ๖ ซึ่งไดแก รูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ และ ธรรมารมณ โยมสองคนพอจะเขาใจที่
อาตมาพูดไหม”
“มายเขาจาย” เถาแกเส็งตอลพรอมกับสายหนา สวนคุณกิมงอเพียงแตยิ้ม
“ไมเปนไร ตอนนี้ยังไมเขาใจก็ไมเปนไร ปฏิบตั ิมาก ๆ แลวจะรูไดเอง” ทานให
กําลังใจ รูวาผูมีอายุสองคนนี้ตองทําได และจะกาวหนากวาคนหนุมสาวที่นั่งทําตาปริบ ๆ อยู
ตอหนาทานเสียอีก
“เอาละ เมื่อเขาใจความหมายของจิตและอารมณแลว ทีนกี้ ็มาทําความเขาใจกับคําวา
สติ สติ แปลวา ความระลึกรู สติทําหนาที่ผูจิตไวกับอารมณ ในพระสูตรใหความหมาย
ของสติวา เปนเครื่องผูกจิต”
“ทําไมถึงตองผูกจิตไวละจะหลวงนา” นางสาวจุกถาม นายจอก็คิดจะถามแบบ
เดียวกันนี้ พอดีคูหมั้นถามขึ้นกอน
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“การที่ตองผูกจิตก็เพราะจิตมันไมอยูน ิ่ง มันซัดสายไปหาอารมณโนนอารมณนอี้ ยู
ตลอดเวลา การจะฝกจิตใหตั้งมั่นอยูกับอารมณเดียวจึงตองเอาสติมาผูกมันไว เหมือนเวลา
เราจะฝกวัว เราก็ตองใชเชือกผูกวัวไวกับหลักใหมั่นเสียกอนจึงจะฝกได สติจึงเปรียบเหมือน
เชือก จิตก็คือวัว สวนอารมณก็คอื หลัก สติทําหนาที่ผกู จิตไวกับอารมณ ก็เหมือนเชือกทํา
หนาที่ผูกวัวไวกับหลัก ทีนี้พอจะเขาใจหรือยัง”
“เขาใจครับหลวงนา เขาใจแจมแจวเลย” คราวนีค้ นเลี้ยงวัวรีบตอบ
“โยมสองคนละ พอจะเขาใจที่อาตมาพูดบางไหม” ทานถามบิดามารดาของคุณดวง
สุดา
“พอจะเขาใจคะ” คุณกิมงอตอบขณะที่เถาแกเส็งพยักหนา
แมชีเจียนพา
จากนั้นทานเจาของกุฏิจงึ ขึ้นไปเขียนหนังสือตอยังขั้นบนของกุฏิ
นางสาวจุกและคุณกิมงอกลับไปฝกเดินจงกรมทีส่ ํานักชีซึ่งอยูริมฝงแมนา้ํ เจาพระยาดานหลัง
วัด
ทานพระครูเคยเลาใหแมชีฟงวา เมือ่ สิบกวาปกอ นนี้ สวนที่เรียกวาหลังวัดเคยเปน
หนาวัดมากอน เพราะการไปมาตองอาศัยเรือมาขึ้นฝงที่หนาวัด ตอเมื่อมีการตัดถนนสาย
เอเชียผานดานหลังวัด ผูคนก็หันมาใชถนนแทนเรือ หลังวัดจึงกลายเปนหนาวัดไปโดย
ปริยาย
พระบัวเฮียวสอนเดินจงกรมใหนายจอยและเถาแกเส็งที่กุฏิทานพระครูนั่นเอง เพราะ
กวางขวางพอที่จะเดินไดครั้งละหลาย ๆ คน สวนกุฏิที่ทานอยูนั้นมีเนื้อที่พอเดินไดเพียงคน
เดียว คืนนีก้ ็ตองนอนกันถึงสามคน ก็คงจะอึดอัดอยูสักหนอย โชคยังดีที่เปนหนาหนาว ทาน
พระครูทานสั่งใหสมชายนําหมอนและผาหมไปเพิ่มแลว
สาธิตวิธีเดินจงกรมใหเปนตัวอยางแลว พระบัวเฮียวจึงใหคนทั้งสองลองเดิน เถาแก
เส็งตั้งอกตั้งใจเต็มที่และเดินไดถูกตองตามที่ครูสอน สวนนายจอยจับ ๆ จด ๆ สอนก็ยากจน
ครูออกจะหนักใจ ก็พอจะมองออกวาอุปนิสัยไมมาทางนี้
“หลวงพอทานสอนไววา การทําความดีตองฝนใจ อาตมารูวาคุณไมชอบ แตใน
เมื่อคุณตั้งใจที่จะทําความดีแลว คุณก็ตองฝนความรูสึกใหได” ทานพูดเปนงานเปนการ เห็น
ทานเอาจริง นายจอยชักกลัว อีกอยางก็ชักจะรูสึกอายคนแกที่กําลังตั้งหนาตั้งตาเดินอยาง
ขะมักเขมน “เอาละวะไหน ๆ ก็ไหน ๆ แลว ลองตั้งใจทําดูหนอยเปนไร คงไมถึงตาย
หรอกนา” นายจอยใหกําลังใจตัวเอง แลวก็เลยตั้งอกตั้งใจเดินเปนอยางดียิ่ง
มีตอ........๑๕
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