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๑๖...
พระบัวเฮียวใชพยายามอยูหลายวัน ก็ยังไมสบโอกาสที่จะเรียนถามขอสงสัยจากทาน
พระครู เพราะทานไมคอ ยมีเวลาวางพอที่จะมานั่งใหลูกศิษยซักถามไดเหมือนแตกอ น ยิ่ง
กิตติศัพทความดีงามของทานเปนที่เลื่องลือไป คนก็พากันมาฝากตัวเปนลูกศิษยลูกหามาก
ขึ้น มีผูนิมนตทานไปบรรยายธรรมตามสถาบันตาง ๆ อยูเนือง ๆ จนแทบไมเวนแตละวัน
นับตั้งแตครูสฤษดิ์ซื้อรถตูมาถวาย ทานก็ไปไหนมาไหนสะดวกขึ้น โดยมีนายสมชาย
เปนพลขับ นายสมชายเลาวา แตกอนที่ยังไมมีรถไวใช เวลาจะไปไหนทานจะวาจางนายอูให
ขับรถไปให แตนายอูก็ทําใหทานตองเสียงานอยูบอย ๆ เปนตนวาคืนไหนฝนราย รุงเชาก็จะ
มาบอกวาไมสามารถขับรถไปสงทานได เพราะกลัวจะเกิดอุบัติเหตุ ไมวาทานพระครูจะออน
วอนอยางไร นายอูก็ไมยอมไปทาเดียว ครั้นจะไปวาจางคนอื่นก็ไมทันการ เพราะกวาจะไปก็
เลยเวลาที่เขานิมนตไปแลว
แตถึงนายอูจ ะกลัวอยางไรก็ไมอาจหนีกฎแหงกรรมไปได
เพราะในที่สุดนายอูก็
ประสบอุบัตเิ หตุรถคว่ําเสียชีวิต เนือ่ งจากไมรักษาสัจจะ
เรื่องมีอยูวา สมัยหนุม ๆ นายอูมีอาชีพลองเรือคาขายไปตามลําน้ําเจาพระยา ไปซื้อ
ของกรุงเทพฯ มาขายตางจังหวัด และอาเของตางจังหวัดไปขายกรุงเทพฯ กิจการก็รงุ เรืองดี
อยู มีเรือของตัวเองหนึ่งลําและทําเปนเรือโดยสารดวย
คืนหนึ่ง ขณะลองเรือกลับจากกรุงเทพฯ คนขับเกิดหลับในเพราะเปนเวลาดึกมากแลว
เรือจึงพุงไปชนแกงกลางแมน้ําพลิกคว่ําลง คนขับกับผูโดยสารประมาณหาหรือหกคนพากัน
จมน้ําตายหมด
นายอูกําลังจะจมน้ํา ก็เกิดหวงแมกับเมีย ตอนนั้นเมียกําลังตั้งทองลูกคนแรก
เขาจึงตั้งจิกอธิษฐานวา ขอใหตนรอดชีวิตแลวจะบวชอุทิศสวนกุศลใหเจากรรมนาย
เวรหนึ่งพรรษา
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ปรากฏวานายอูรอดจากการจมน้ําตายอยางปาฏิหาริยและกลับมาถึงบานได ไมนาน
ภรรยาก็คลอดบุตรออกมาเปนหญิง เขาก็หาเลี้ยงลูกเมียเลี้ยงแม ยังไมยอมบวช ก็อยูตอมา
จนมีลูกอีกหลายคน ภายหลังไดขายเรือมาซื้อรถเที่ยวรับจางสงคน สงของอยูแถววัด
มาระยะหลัง ๆ นายอูฝน รายอยูบอย ๆ คือฝนวายมบาลมาตอวาตอขานที่นายอูเสีย
สัจจะ หากยังดื้อดึงไมยอมบวชจะตองรถคว่ําคอหักตาย เขาจึงไดมาเลาใหทานพระครูฟง
ทานก็ขอรองใหบวช นายอูก็ไมยอมบวช ทั้งยังขอรองไมใหทานเลาเรื่องความฝนใหแมและ
เมียของตนฟง คืนไหนฝน รุงเชานายอูก็จะไมยอมขับรถ
เวลาผานไปอีกหลายป กระทั่งลูกสาวคนโตอายุ ๒๑ และกําลังจะแตงงาน นายอูก็ฝน
รายถี่ขึ้น ทานพระครูก็ขอรองใหเขาบวช เพราะทานรูวาถาไมบวช เขาจะตองตาย นายอูก็ดื้อ
ดึงมายอมบวช อางวาถาเขาบวชแลวใครจะหาเลี้ยงแมเลี้ยงเมีย
ความจริงเขาจะบวชก็บวชได เพราะลูก ๆ ก็โตเปนหนุมเปนสาวกันหมดแลว
นอกจากไมยอมบวชแลว เขายังขอรองทานพระครูใหปดเรื่องนี้ไวเปนความลับ
อยูตอมาไมนาน นายอูก็รถคว่ําคอหักตายจริงดังที่ฝน ทานพระครูรูสกึ เศราสลดใจทั้ง
ๆ ที่รูวามันเปนกรรมที่เขาสรางเองทําเอง เรื่องพอจะแกไขได เขาก็ไมยอมแกไข จึงตองจบ
ชีวิตอยางนาเอนจอนาถเชนนั้น
“หลวงพี่ครับ หลวงพอใหมานิมนต” นายสมชายมาบอกพระบัวเฮียวในตอนบายวัน
หนึ่ง หลังจากที่ทานปฏิบัติกรรมฐานเสร็จ
“นิมนตใหไปที่กุฏิหลวงพอหรือ” พระหนุมเชื้อสายญวน ถามอยางดีใจ เพราะจะไดถือ
โอกาสเรียนถามขอของใจสงสัยที่ติดคางมาหลายวัน
“เปลาหรอกครับ ทานใหมานิมนตจะพาไปเจริญพระพุทธมนตเย็นที่บานฝงโนน ลูก
สาวเขาแตงงานครับ เขานิมนตพระวัดเรา ๓ รูป หลวงพอใหผมมานิมนตหลวงพี่กับพระมหา
บุญ บอกใหเอายามกับตาลปตรไปดวย” นายสมชายบอกกลาว
“ไปเดี๋ยวนี้เลยหรือ” ถามอยางยินดี
“สักพักก็ไดครับ หลวงพอจะออกหาโมง นี่เพิ่งจะบายสาม หลวงพี่ไปรอที่กุฏิทานกอน
หาโมงก็แลวกัน ผมไปนะครับ”
“แลวพระมหาบุญทานทราบหรือยัง”
“ทราบแลวครับ ผมไปเรียนทานกอนจะมาหากลวงพี่” เสร็จธุระ นายสมชายจึงเดิน
กลับไปยังกุฏิทานพระครู
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พระบัวเฮียวจัดแจงสรงน้าํ
ขัดสีฉวีวรรณอยางพิถีพิถันกวาทุกวัน สรงน้ําเสร็จก็
จัดการนุงหมอยางเรียบรอย รูสึกตืน่ เตนที่จะได “ออกงาน” เปนครั้งแรกของชีวติ การบวช
ทานถือตาลปตรและยามเดินไปที่กุฏิทานพระครู นั่งอยูคนเดียวสักยี่สิบนาที พระมหาบุญก็
มาถึง ผูบวชทีหลังทําความเคารพภิกษุผูเคยทําหนาที่เปนพี่เลี้ยงดวยการกราบสามครั้ง
“มานานแลวหรือบัวเฮียว” พระมหาบุญทักขึ้นกอน
“สักครูใหญ ๆ เห็นจะได หลวงพี่มาก็ดีแลว ผมอยากจะเรียนถามอะไรสักหนอย”
“ถามมาก ๆ ก็ได ถาผมตอบไดกจ็ ะตอบ รับรองวาไมปดบังอําพรางเลยแมแตนอย
เปนไง ปฏิบัติไปถึงไหนแลว ขาววาเปนคนโปรดของทานพระครูเลยนี่” คนจะถามกลับเปน
ฝายถูกถามเสียกอน
“ก็ไมเชิงครับ ทานเมตตาผมมากกวา เห็นเปนคนเซอ ๆ ซา ๆ ทานคงจะสงสาร ก็
เลยเอาใจใสมากหนอย ถาฉลาดหลักแหลมเหมือนหลวงพี่ ทานก็คงปลอยใหบินเดี่ยวไดแลว”
พระบัวเฮียวตอบอยางเอาใจ “หลวงพี่”
“แตคุณก็กาวหนาเร็วดีนี่ เมื่อตอนผมบวชใหม ๆ ทานก็ประคับประคองอยูหลาย
เดือนกวาจะปลอยใหบินเดี่ยวอยางที่คุณเห็น ทานพระครูทา นเปนครูบาอาจารยที่วิเศษที่สุด
ผมเคารพนับถือทานมากจริง ๆ”
พระมหาบุญพูดจากความรูสึกลึกซึ้ง หากพระบัวเฮียวก็เขาใจ เพราะความรูสึกของ
ทานที่มีตอทานพระครูก็ไมแตกตางไปจากนี้
“หลวงพี่ครับ ผมไมเคยออกงาน รูสึกตื่นเตนจนกลายเปนความกังวล กลัววาจะ
วางตัวไมถกู หลวงพี่พอจะกรุณาแนะนําผมหนอยจะไดไหมครับ”
“ไดซี ทําไมจะไมไดเลา ไมตองไปกังวลหรอก ใหทําตามที่หลวงพอทานบอกก็แลวกัน
เปนตนวาเวลานั่งเขาจะเรียงตามอายุพรรษา สงสัยวาคุณคงจะตองนั่งทายแถว เพราะบวชที
หลังเพื่อน อยาประหมาก็แลวกัน บทเจริญพระพุทธมนตเย็น คุณก็ทองไดหมดแลวไมใช
หรือ”
“ครับ ไดหมดแลว แตไมทราบวาเวลาสวดจริง ๆ จะจําผิดจําถูกบางหรือเปลา”
“จําถูกนะไมเปนไรหรอก แตจําผิดคงไมดีนัก ประเดี๋ยวจะทําใหขายหนาพระวัดเรา
เอาอยางนี้ถาตอนไหนไมแนใจก็ใหออกเสียงเบา ๆ ไมมีใครเขารูหรอก เพราะตอนสวดเราจะ
เอาตาลปตรบังหนาไว” ผูแกพรรษากวาแนะนํา
“ผมก็ไมรูเหมือนกันวาจะประหมามากนอยแคไหน คงจะเขินมากเลยถา....”
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“ถาอะไร” พระมหาบุญซัก เพราะฝายนั้นไมยอมพูดตอ
“ถา...มีสาว ๆ มานั่งฟงนะครับ” พระมหาบุญจึงแถลงวา
“ตองมีแน ๆ อยางนอยก็เจาสาวคนหนึ่งละ แลวยังจะเพื่อเจาสาวอีกคนหรือสองคน
และถาเขารูวาจะมีพระหนุม ๆ ไป พวกสาว ๆ คงพากันแหมาเชียวแหละ สงสัยวาคราวนี้คุณ
จะตองสึกเสียละมัง” พระมหาบุญพูดเยา ๆ
“สึกนะไมกลัวหรอกครับ กลัวจะประหมา อยางหลังนี่แกอยางไรครับ”
“คุณก็กําหนดซี รูสึกอยางไร ก็กําหนดไปอยางนั้น ปฏิบัติแลวก็ตองเอามาใช
ประโยชนใหได เอาเถอะตั้งสติเขาไวแลวก็จะดีไปเอง จําไวแลวกันวาถาคุณขืนแสดงอะไร
เปน ๆ ออกไป คราวหนาคราวหลังหลวงพอจะไมพาคุณไปไหนตอไหนดวยอีก”
“ถาอยางนั้นผมจะพยายามเต็มที่เลยละครับ จะไดออกไปเปดหูเปดตาบอย ๆ”
“แตการไปไหนมาไหนบอยมันก็ไมดสี ําหรับการปฏิบัตินะบัวเฮียว เพราะจิตมันจะ
ทองเที่ยวไปรับอารมณอนื่ ไมจดจอแนวแนอยูกับอารมณกรรมฐาน แตก็นั่นแหละถาเรา
กําหนดไดทันมันก็ไมเสียหายอะไร นึกเสียวาเปนการหาแบบฝกหัดมาใหจิตทําแลวกัน” พระ
มหาบุญแนะนําในฐานะที่เคย “อาบน้ํารอนมากอน”
ทานพระครูลงมาจากกุฏิชั้นบน เมือ่ เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาเศษ พระสองรูปที่นั่งรออยูทํา
ความเคารพดวยการไหว แลวลุกขึ้นเดินตามทานไปยังรถที่นายสมชายรออยู
ทานพระครูขึ้นไปนั่งตอนหนาคูกับคนขับ สวนพระมหาบุญกับพระบัวเฮียวนั่งถัดไป
ทางดานหลัง นายสมชายปดประตูเรียบรอยแลวจึงออกรถ วิ่งตรงไปออกสายเอเชีย แลว
เลี้ยวซายเขาสูตัวจังหวัดซึ่งอยูดานทิศเหนือของวัด ประมาณยี่สิบนาทีก็ถึงทางแยกเขาตัว
จังหวัด จากนั้นตองวิ่งยอนลงมาทางใตอีกประมาณสองกิโลเมตร จึงถึงทาเรือที่จะขามไปยัง
บานงานที่อยูทางฝงโนน
“สมชายเฝารถรอยูฝงนี้ ไมตอ งขามไปดวย” ทานพระครูสั่งศิษยวัด แลวทานจึงเดิน
นําลงไปรอเรือจางซึ่งมีเพียงลําเดียว ครูหนึ่งหญิงแจวเรือจาง ก็แจวเรือเปลากลับมาหลังจาก
สงผูโดยสารขึ้นฝงตรงขามแลว
“นิมนตหลวงพอจะ จะไปบานงานหรือจะ” หญิงแจงเรือเชื้อเชิญพรอมกับตั้งคําถาม
ในชนบทนั้นบานไหนมีงานก็เปนอันรูถึงกันหมดทั้งตําบล
“ไปทีเดียวสามไหวไหมจะหนู หรือวาตองทีละคน” ทานพระครูถามคนแจว ซึ่งเปน
หญิงสาวอายุไมเกินยี่สิบ เกรงวาจะเกินเรี่ยวแรงของหลอน เพราะน้ําในแมน้ําเจาพระยาปริ่ม
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๑๖
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ขอบตลิ่ง เนื่องจากยังไมสิ้นเดือนสิบสอง ระยะทางขามฟากจึงดูกวางไกลกวาปกติ พระบัว
เฮียวมีอันตองกําหนด “เขินหนอ” เมื่อสบตากับหลอน
“ไหวจะ นิมนตทั้งสามองคเลยจะ” หญิงสาวตอบ
“นั่นพายอีกันไมใชหรือ” พระมหาบุญชี้ไปที่ไมพายซึ่งวางอยูหัวเรือ
“เอาอยางนี้ เดี๋ยวอาตมาจะชวยพาย จะไดเบาแรงโยมหนอย” พูดแลวทานก็ลงไปนั่ง
ที่หัวเรือ จับไมพายมาถือดวยทาทางทะมัดทะแมง
เมื่อภิกษุอีกสองรูปขึ้นมานั่งในเรือเรียบรอยแลว หญิงสาวจึงออกเรือ โดยมีพระมหา
บุญชวยแจวอยูทางดานหัว สวนหลอนอยูทาย ทานพระครูกับพระบัวเฮียวอยูกลาง
“สองทุมเลิกหรือยังจะหนู อาตมาตองกลับประมาณสองทุม” ทานพระครูถาม ขึ้นจาก
เรือแลวตองเดินไปอีกหลายนาทีกวาจะถึงบานงาน
“มีจะ หนูจะแจวจนถึงหกโมง ตอจากนั้นพอเด็กเขาจะมาเปลี่ยนและไปเลิกเอาสองทุม
ครึ่ง” หญิงสาวตอบ
“ออ มีลูกมีผัวแลว แบบนี้คอยหายเขินหนอย” พระบัวเฮียวพูดในใจ รูส ึกโลงอกเมื่อ
ทราบวาหลอนมีเจาของแลว
เมื่อถึงฝงทานพระครูจึงถามวา “เทาไหรจะหนู”
“นิมนตเถิดจะ ฉันถวาย นึกวาใหฉันมีโอกาสไดทําบุญก็แลวกัน”
“อยาเลยหนู กินแรงคนอื่นมันบาป เทาที่หนูมีจิตศรัทธาก็ไดบุญแลว อาตมาขอ
อนุโมทนา เทาไหรจะ”
“คนละสองสลึงจะ หลวงพอใหฉันมาบาทเดียวก็พอ” หญิงสาวลดใหหาสิบสตางค
ทานพระครูวางเงินไวใหสองบาท แลวกลาววา “ถาอยางนั้นอาตมาฝากซื้อขนมไปให
ลูกหนูอีกหนึ่งบาท ขอบใจนะจะหนู”
หญิงสาวยกมือไหว พลางกลาวขอบคุณ แลวจึงรีบพายเรือเปลากลับไปรับผูโดยสารที่
กําลังยืนรออยูทางฝงโนน
ราน “ลมโชย” เปนรานอาหารที่ขึ้นชื่อของตําบล ตั้งอยูริมแมน้ําติดกับทาขามเรือ
ขณะนั้นกําลังขายดิบขายดี มีลูกคานั่งเต็มทุกโตะ โตะทีต่ ดิ กับทางเดินมีแตผูชายลวน กําลัง
ตั้งวงเสพสุรากันอยางครื้นเครง มีจานกับแกลม แกวและขวดเหลาวางอยูเต็ม
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เมื่อเดินผานโตะนั้น ทานพระครูกําหนด “เห็นหนอ” แลวจึงกระซิบกับพระบัวเฮียววา
“เธอคอยดูนะบัวเฮียว เดี๋ยวคนโตะนี้จะตีกนั ถึงเลือดตกยางออก รอใหเมาไดที่เสียกอน ขา
กลับเราทันไดเห็นแน”
“หลวงพอรูไดอยางไรละครับ” พระบัวเฮียวถามตามความเคยชินเสียมากกวา เพราะรู
คําตอบดีอยูแลว
“รูก็แลวกัน ไมเชื่อเธอคอยดูวาจะเปนอยางที่ฉันพูดหรือเปลา” แลวภิกษุสามรูปก็เดิน
ผานรานนั้นไปบานงาน
หลังจากการเจริญพระพุทธมนตเย็น สิ้นสุดลง เจาอาวาสวัดปามะมวงจึงกลาวลา
เจาภาพ แลวพาภิกษุอกี สองรูปกลับวัด สวนพระอีก ๖ รูปมาจากวัดทางฝงนี้ จึงไมตองไป
ขามเรือ ขณะเดินกลับ พระมหาบุญถามพระบัวเฮียววา “ไงคุณหายตื่นเตนหรือยัง”
“จวนแลวครับ เหลืออีกนิดเดียวก็จะหาย ตองขอขอบคุณหลวงพี่มาก ๆ เลย ผม
พยายามนึกถึงคําแนะนําของหลวงพี่เกือบตลอดเวลา เพื่อเจาสาวเขาสวยจนผมประหมา”
ฟงแลวทานพระครูอดรนทนไมได จึงขัดขึ้นวา “รูสึกวาเธอจะชืน่ ชมแตคนสวย ๆ
เทานั้นนะบัวเฮียวนะ ไมรูหรอกหรือวา สตรีคอื ศัตรูพรหมจรรย” พระบัวเฮียวตอบลอเลียนวา
“รูซีครับหลวงพอ อาตมารูหมด แตอาตมาก็อดไมได”
“ทําพูดดีไปเถอะ แลวอยามาหาวาฉันไมเตือนก็แลวกัน” ทาสนพระครูนกึ หมั่นไส
“ดูทาทางคุณคงอยากสึกใชไหมคุณบัวเฮียว” พระมหาบุญถาม
“อยากครับ ผมอยากสึกออกไปแตงงาน เห็นเขาแตงกันแลวผมก็อยากแตงบาง” พระ
บัวเฮียวสารภาพ
“แลวคุณคิดวาจะไดแตงหรือเปลา”
“คิดวานาจะได หลวงพี่ไมเห็นหรือ พระวัดปามะมวงตั้งหลายองคที่รูปหลอนอยกวา
ผมก็ยังสึกออกไปแตงงาน แลวทําไมผมจะทําอยางนั้นบางไมได”
“มันไมไดอยูที่ดีกรีของความหลอหรอก แตมนั อยูที่กรรม ถาเราไมเคยทํากรรมกับใคร
ไวก็ไมตองมาชดใช คนที่เขาแตงงานกันก็เพื่อจะมารวมกันใชกรรม สําหรับเธอเขาเรียกวาไม
มีคูกรรม เชือ่ สิ ชาตินี้เธอไมมีโอกาสไดแตงงานหรอก” ทานพระครูชี้แจง จําพูดของทานจึง
ไปทําใหใจของพระบัวเฮียวเหี่ยวแหงหดหูโดยที่ทานมิไดเจตนา
เมื่อเดินมาถึงทาน้ําก็ตองรอเรือซึ่งเพิ่งจะบรรทุกผูโดยสารสองคนออกจากฝงไป คง
ตองยืนรออีกหลายนาทีกวาเขาจะพายกลับมารับ
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พระจันทรคอ นดวงลอยเดนอยูกลางฟา พวกผูช ายที่นั่งกินเหลาอยูโตะติดทางเดินยัง
ไมมีใครลุกไปไหน เสียงที่คุยชักจะดังมากขึ้น เพราะตางก็กําลัง “ไดที่” แลวใครคนหนึ่งก็
สบถขึ้นวา
“...หมาตัวไหนตดวะ สงสัยแมมันคงไสเนา เหม็นฉิบหายเลย” พูดดวยความโกรธ
ผสมกับความเมา
“พูดยังงั้นมันก็ไมสวยซีวะ เรื่องขีเ้ รื่องตดมันอดกันไมไดโวย หรือวาแมมึงไมเคย
ตด” ชายที่นั่งติดกันพูดโกรธ ๆ
ทานพระครูจึงกระซิบกับพระบัวเฮียววา “คอยดูนะ เดี๋ยวไดตีกัน”
“หลวงพอไปหามไวเสียกอนไมดีหรือครับ” พระบัวเฮียวออกความเห็น เพราะเกรงจะ
ถูกลูกหลง ทานพระครูตอบวา
“พูดกับคนเมาจะไปรูเรือ่ งอะไร ดีไมดีจะเจ็บตัวอีกดวย ก็คนไมมีสติสัมปชัญญะ ไมวา
หนาอินทรหนาพรหมพอซัดไดทั้งนั้น”
เสียงทะเลาะรุนแรงขึ้น มีการดาอยางหยาบคาย ในที่สุดก็แบงออกเปนสองฝายแลวก็
ถึงขั้นตะลุมบอนกัน
“หลวงพอ ทําไงดี ทําไงดี” พระบัวเฮียวกระซิบเสียงลั่น ขาก็สั้นตามไปดวย
“เฉยไว ไมตองกลัว มากับฉันรับรองวาปลอดภัย” พระบัวเฮียวชําเลืองไปที่โตะนั้น
เห็นคนหนึ่งควาขวดเหลาฟาดลงบนศีรษะของอีกคนหนึ่ง ผูถูกฟาดลมฟุบคาโตะเลือดแดง
ฉาน
“หลวงพอครับ ผมจะเปนลมอยูแลว” พระบัวเฮียวรูสึกใจสั่น ขาสั่นพั่บ ๆ เคยเห็นแต
เลือดวัวควาย ไมเคยเห็นเลือดคน
“กําหนดซีบัวเฮียว” พระมหาบุญแนะ
“กําหนดไมไหวครับ มันกลัวจนตั้งสติไมได”
“งั้นก็แปลวาวันนี้คุณสอบตก ตองกลับไปฝกอีกมาก ๆ โนนไงเรือมาโนนแลว”
เมื่อเรือเขามาจอดเรียบรอย สมภารรูปหนึ่งกับลูกวัดสองรูปจึงพากันลงเรือ คราวนี้
พระมหาบุญไมตองชวยแจว เพราฝพายเปนชายหนุมรูปรางกํายําล่ําสัน นั่งกันเรียบรอยแลว
ทานพระครูจึงเอยขึ้นวา
“เห็นไหมบัวเฮียว เห็นโทษของการขาดสติหรือยัง นี่ถาคนพวกนัน้ พากันมาเขา
กรรมฐาน ก็จะไมมีเรื่องตองตีกันหัวรางขางแตกอยางนั้น”
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๑๖
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“นั่นซีครับ ถาเจาหมอนั่น กําหนด “กลิ่นหนอ” เสียก็คงไมมีเรื่อง นีจ่ ะมีคนตายไหม
ครับหลวงพอ” ถามอยางเปนหวง
“ไมหรอก เดี๋ยวตํารวจเขาก็มาจัดการ” ทานพระครูตอบ
“ผมวาสาเหตุของเรื่องมันไมไดอยูที่การผายลมหรอกครับหลวงพอ
มันอยูที่เหลา
ตางหาก คนพวกนั้นพอเหลาเขาปาก ก็เห็นชางตัวเทาหมู” พระมหาบุญวา
“ไมวาคนพวกนั้น หรือคนพวกไหนหรอก พอเมาขึ้นมาก็ตอ งเปนแบบนี้ทั้งนั้น ไมงั้น
พระพุทธองคทานจะสอนหรือ....สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา
สุราเมรัยเปนที่ตั้งแหง
ความประมาท ศีลขอนี้สําคัญที่สุด เพราะถาละเมิดขอนี้ขอเดียว ก็สามารถละเมิดขออื่น ๆ
ไดทั้งหมด ฉันถึงอยากใหทุกคนเจริญสติปฏฐาน ๔ จะไดไมขาดสติ”
“แตบางคนเขาก็ชอบที่จะอยูอยางไมมีสตินะครับหลวงพอ เพราะถึงเขาจะรูวาสุราทํา
ใหขาดสติ เขาก็ยังดื่ม ทั้ง ๆ ที่ร”ู
“คนพวกนี้นา สงสารนะทานมหา”
“สงสารทําไมครับหลวงพอ ผมวาเราไมควรสงสารคนชั่ว” พระบัวเฮียวขัดขึ้น
“เธอไมรูอะไร คนชั่วนัน้ แหละนาสงสาร เพราะเขาไมรูวานรกกําลังรอเขาอยู ก็
เลยประมาทมัวเมาในชีวิต คนทุกวันนี้มักจะตั้งอยูในความประมาทกันเสียเปนสวน
ใหญ นาเสียดายทีเ่ กิดมาเปนมนุษย แตไมไดใชความเปนมนุษยใหเกิดประโยชน
อยางแทจริง”
ขึ้นจากเรือ ภิกษุทั้งสามรูปจึงเดินไปที่รถซึ่งนายสมชายเตรียมเปดประตูรอไวแลว
“เปนไง รอนานไหม” ทานพระครูทัก
“ก็หลับไปตื่นนึงแหละครับ แตไมไหว ยุงชุมชะมัด อากาศหนาว ๆ อยางนี้ไมนามียุง”
ลูกศิษยวัดพูดเปนเชิงบน
ขณะที่นั่งมาในรถ พระมหาบุญเปดฉากการสนทนาขึ้นวา
“ความไมประมาทนี้สําคัญนะครับหลวงพอ ขนาดพระพุทธองคจะปรินิพพานอยูแล
ยังทรงเตือนภิกษุทั้งหลายใหตั้งอยูในความไมประมาท”
“ถูกแลว สมัยที่ยังทรงพระชนมอยู ก็ตรัสสอนเรื่องความไมประมาทบอยครั้ง ทรง
อุปมาอุปไมยวา
....รอยเทาของสัตวบกทัง้ หลายชนิดใด ๆ ก็ตาม ยอมลงในรอยเทาชางไดทั้งหมด
รอยเทาชางเรียกวาเปนยอดของรอยเทาเหลานั้นโดยความใหญ ฉันใด กุศลธรรมทั้งหลาย
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ยอมมีความไมประมาทเปนมูล ประชุมลงในความไมประมาทไดทั้งหมด ความไมประมาท
เรียกไดวาเปนยอดของธรรมเหลานั้น ฉันนั้น....”
“แหม หลวงพอยังกับเปนตูพระไตรปฎกเคลื่อนที่แนะ” พระบัวเฮียวออกปากชม แต
แลวกลับตั้งขอสงสัยวา “แลวเราจะแนใจไดอยางไรวาเปนพุทธพจนจริง ๆ เพราะ
พระพุทธเจาก็ปรินิพพานไปตั้งสองพันกวาปแลว”
“เปนชาวพุทธ ถาไมเชือ่ คัมภีรพระไตรปฏก ก็เอวังเทานั้นเอง จริง ๆ นะบัวเฮียว ฉัน
ไมคอยเขาใจเธอสักเทาไร เรื่องที่นา สงสัย เธอก็ไมสงสัย แตเรื่องที่ไมนา สงสัยเธอกลับสงสัย
รูสึกวาเธอชอบ “ทวนกระแส” อยูเรื่อยเชียวนะ เอาอยางนี้ก็แลวกัน พระธรรมคําสอนเปนสิ่ง
ทาทายใหพิสูจน ถาไมเชื่อก็ตอ งพิสูจนดวยตัวเอง แลวเธอจะรูว า พระธรรมคําสอนเปนสัจ
ธรรมโดยแท” ทานพระครูถือโอกาส “เทศนนอกธรรมาสน”
“ผมเชื่อครับ เชือ่ โดยไมตองพิสจู น เพราะรูวาหลวงพอพิสจู นมาหมดแลวนี่ครับ” คน
ถูกเทศนตอบเสียงออย
นายสมชายขับรถออกจากตัวจังหวัด แลวเลี้ยวเขาถนนสายเอเซียประมาณสามสิบ
หนาที่ก็มาจอดที่หนากุฏิทานพระครู พระบัวเฮียวถือโอกาสถามเจาของกุฏวิ า
“ออ ลืมบอกไป พรุงนีเ้ ปนวันแตง เราตองไปถึงบานงานเจ็ดโมงเจริญพระพุทธมนต
ฉันเชาแลวก็กลับวัด ประมาณสิบโมงจะมีโยมมาหา จะมาสรางหอประชุมให ตองใชเงินเปน
ลานเชียวนาทานมหา” ประโยคหลังทานพูดกับพระมหาบุญ
“เขามีหนังสือมาบอกหลวงพอหรือครับ” พระมหาบุญถาม
“เปลาหรอก”
“แลวทําไมหลวงพอทราบเลาครับ” พระบัวเฮียวถามทั้งที่ไมนาจะถาม
“ก็ “เห็นหนอ” เขาบอกเมื่อตอนเชามืดนี่เอง” ทานพระครูตอบ ทานรูว าพระบัวเฮียวมี
ขอสงสัยอยากจะไตถาม จึงพูดตัดบทวา “เอาเถอะ พรุงนี้ฉนั จะใหเธอกับทานมหาอยูฟงดวย
หลังจากนั้นเธอมีอะไรจะถามก็ถามได”
พระบัวเฮียวดีใจอยางบอกไมถูก ขณะที่พระมหาบุญรูสึกเฉย ๆ เพราะทานสามารถ
ปรับตัวความยินดียินรายใหสมดุลกันไดแลว
มีตอ........๑๗
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๑๖

Page 9

