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๑๗...
กลับจากบานงาน ทานพระครูขึ้นไปเขียนหนังสือคูมอื การสอบอารมณกรรมฐาน อยูที่
ชั้นบนของกุฏิ ครูใหญ ๆ นายสมชายก็ขึ้นไปรายงานวา อาคันตุกะสี่คนมารอพบอยูที่กุฏิชั้น
ลาง
“ไปตามพระมหาบุญกับพระบัวเฮียวมาฟงดวย” ทานสั่งแลวเขียนหนังสือตอไปอีกพัก
หนึ่ง รอใหพระบัวเฮียวแบพระมหาบุญมาถึงเสียกอนจึงคอยลง
สักครูนายสมชายก็เดินตามภิกษุสองรูปเขามา เห็นเจาของกุฏิยังไมลงมาจากชั้นบน
จึงขึ้นไปตามอีกครั้ง
เมื่อทานพระครูลงมา และนั่งบนอาสนะประจําของทานแลว ภิกษุสองรูปกับฆราวาสสี่
คนตางทําความเคารพ ดวยการกราบเบญจางคประดิษฐสามครั้ง
“เจริญพร โยมมาจากไหนกันบางละนี”่ ทานถามคนนั่งหนาสุด
“ผมมาจากเชียงใหมครับ”
“โยมละ” คนที่นั่งถัดไปตอบวา
“ผมมาจากภูเก็ตครับ” ถามอีกสองคนก็ไดความวามาจากกาญจนบุรคี นหนึ่ง จาก
ระยองคนหนึ่ง
“แหม สี่คนมาจากสี่ทิศเลย แลวไปยังไงมายังไงถึงไดนัดมาเจอกันที่วัดนี”่
“ไมไดนัดครับ พวกเราเจอกันโดยบังเอิญตรงทางเลี้ยวเขาวัด เปนเรื่องแปลกครับ
หลวงพอ ถึงจะมาจากคนละทิศ แตก็บังเอิญมาเจอกันตรงทางเขาวัด พอคนขับรถผมเลี้ยว
จากสายเอเชียมา ก็เจอรถเบนซอีกสามคันเลี้ยวตามมา เปนเบนซรุนเดียวกันเสียดวย
แลวแตละคนก็มีคนขับขับมาให นี่ถา เกิดสีเดียวกันทั้งสี่คัน ผมคงตองเอาไปลงหนังสือพิมพ
แน” คนที่มาจากเชียงใหมรายงาน
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“อาตมาวามีเรื่องแปลกกวานั้นอีก เชือ่ ไหมวาโยมสี่คนเกิดวัน เดือน ป ตรงกัน ไมเชือ่
ลองถามกันดูก็ได”
“จริงหรือครับหลวงพอ งั้นผมตองพิสูจนละ” คนมาจากเชียงใหมพูดแลวจึงหันหนามา
ถามคนที่มาจากภูเก็ตวา “คุณเกิดเมื่อไหร สวนผมยี่สิบเจ็ดมีนา เจ็ดหนึ่ง”
“ทําไมวันเดียวกับผมเลย” อีกสามคนรองขึ้นพรอมกัน ไมนึกไมฝนวาจะมาพบผูเปน
“สหชาติ” ถึงสี่คนในคราวเดียวกัน คนทั้งสี่ไมรูวาเหตุใดจึงมีเรื่องบังเอิญเชนนี้เกิดขึ้น พระ
มหาบุญแบพระบัวเฮียวก็ไมรู แตทา นพระครูรู วามันเปนไปตามกฎแหงกรรม บุรษุ ที่มาจาก
ทิศทั้งสี่ เหนือ ใต ตะวันตก ตะวันออก สี่คนนีจ้ ะมาสรางกรรมรวมกันที่วัดปามะมวง กรรมที่
รวมกันสรางนั้นเปนกรรมดี!
“นี่ก็ไดเวลารับประทานอาหารแลว เชิญทานขาวกันกอนเดี๋ยวคอยมาคุยตอ” ทาน
พระครูเชื้อเชิญพลางหันไปสั่งนายสมชาย ใหนําอาคันตุกะทั้งสี่ไปที่โรงครัว พระมหาบุญกับ
พระบัวเฮียวก็ลุกออกไปเพื่อฉันภัตตาหารเพล ทานพระครูขึ้นไปเขียนหนังสือตอยังชั้นบน
ของกุฏิ รอใหพระและฆราวาสทั้งหกกลับมาอีกครั้งทานจึงจะลง
ที่โรงครัว มีอาหารที่ถูกจัดเตรียมไวเพียงโตะเดียว เนื่องจากเปนชวงออกพรรษา
อุบาสกอุบาสิกาที่มาเขากรรมฐานมีนอยกวาปกติ แมครัวจึงจัดอาหารใสปนโตไปสงใหถึงกุฏิ
ที่พัก จะไดไมตองเดินมาที่โรงครัว
“เชิญเลยคะคุณ” แมครัวผูมีอชั ฌาสัยเชื้อเชิญ พลางกุลีกุจอตักขาวใสจานแจกบุรุษทัง้
สี่ นายสมชายชวยยกน้ํามาบริการ
“ทานมาก ๆ นะคะคุณ หลวงพอทานจะไดดีใจ” แมครัววัยหกสิบบอกอาคันตุกะ
หลอนยิ้มแยมแจมใสตอนรับทุกคนดวยความเต็มใจ บุรุษทั้งสีเ่ กิดความอบอุนอยางประหลาด
นับตั้งแตรถเลี้ยวเขามาในวัด มีความรูสึกเหมือนดังไดกลับคืนสูบานทีต่ นจากไปนานแสน
นาน
“ผมรูสึกวาวัดนี้มีอะไรแปลก ๆ นะครับ คุณรูส ึกอยางนั้นหรือเปลา” บุรุษที่มาจาก
ภูเก็ตเอยขึ้น เขารูสึกคุนเคยกับคนทั้งสาม ราวกับวารูจักกันมานาน ทัง้ ที่เพิ่งจะเห็นหนากัน
เปนครั้งแรก คนทั้งสามก็มีความรูสกึ อยางเดียวกัน บุรษุ ที่มาจากเชียงใหมเสริมวา “ผมยังนึก
วาฝนอยูเลยนะครับนี่ ไมนึกวาจะมาพบเรื่องมหัศจรรยอยางนี้ บอกตามตรงวา ผมไมเคย
เขาวัดมากอน ไมเคยทําบุญ ไมเคยศรัทธาพระ ก็พระสมัยนี้นาศรัทธาเสียเมื่อไหร”
ประโยคหลังเขาพูดเสียงเบา เพราะเกรงแมครัวกับลูกศิษยวัดจะไดยิน
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“สวนผมเปนคนชอบทําบุญมากอน แตพอมีเรือ่ งกับทานเจาคุณก็เลยเลิกทํา” คนมา
จากกาญจนบุรีพูด
“เจาคุณอะไรครับ” คนมาจากระยองถาม
“ก็เจาคุณ....” เขาเอยนามเจาคุณรูปหนึ่ง ที่กลังเปนที่เคารพศรัทธาของคนกรุงเทพฯ
มีลูกศิษยลูกหาเปนนักการเมืองหลายคน ลวนแตเปนคนเดนคนดังแทบทั้งสิ้น
“เรื่องรายแรงมากหรือครับคุณถึงกับเลิกนับถือพระ”
“ก็ไมรายแรงเทาไหร แตมันก็เลนเอาผมหมดศรัทธาไปเลย จะเลาใหฟงก็คงได คือ
พี่ชายผมเขาเปนรัฐมนตรีแลวก็เปนลูกศิษยทาน
เวลาทําบุญก็นิมนตทานมาที่บานเปน
ประจํา วันหนึ่งเขาทําบุญวันเกิด นิมนตทานไวลวงหนาแลว พอถึงวันงานก็ใหผมไปรับ คือ
ผมจะทําหนาที่รับสงทานทุกครั้งที่นมิ นตมา บังเอิญวันนั้นภรรยาผมเอารถเบนซไปรานเสริม
สวย ผมก็เลยขับโตโยตาของลูกสาวไปรับ คุณเชื่อไหม ทานถือตาลปตรกับยามเดินตามผม
มาถึงรถ พอเห็นเปนรถโตโยตา ทานถามวา ทําไมไมเอารถเบนซมารับ ผมก็บอกเหตุผล
ทานไป ทานก็ยืนลังเลไมยอมขึ้นรถ เสร็จแลวก็บอกผมวารอเดี๋ยวนะ แลวก็หายเขากุฏิไป
ประเดี๋ยวหนึ่งก็สงพระอีกรูปมาแทน พี่ชายผมโกรธมาก พระรูปนัน้ เลาใหฟงวา เจาคุณทาน
เจายศเจาอยาง ใครไมเอารถเบ็นซมารับทานก็ไมไป พระในวัดรูกันดีวาทานติดในลาภ
สักการะมาก หากไมมผี ูใดกลาเตือนเพราะทานเปนเจาอาวาส พวกผมก็เลยเลิกนับถือพระ
เลิกทําบุญกันมาตั้งแตบดั นั้น”
“เรื่องที่คุณเลามาผมจะไมเชื่อเลยถาไมประสบกับตัวผมเอง
บังเอิญผมก็รูจักทาน
แลวก็โดนแบบเดียวกับที่คุณโดน ผมเลยเข็ด แตทําไมถึงมาวัดนี้ไดก็ไมรู” บุรุษที่มาจาก
ระยองพูด
“แตวัดนี้คงไมทําใหพวกเราตองผิดหวังนะ ผมรูสกึ ศรัทธาหลวงพอทานจริง ๆ สงสัย
วาทานจะเปนพระวิเศษถึงไดรูอะไร ๆ เกี่ยวกับพวกเรา ผมอยากมาทําบุญกับทาน คงเปน
บุญของผมนะ ไมงั้นคงไมดั้นดนมาถึงที่นี่ เพราะวัดที่ภูเก็ตก็มีตั้งหลายวัด” การสนทนาชะงัก
ลงชั่วครู เพราะรสชาติของอาหารไมเปดโอกาสใหคุยกัน เสร็จจากการรับประทาน นาย
สมชายจึงพาบุคคลทั้งสี่กลับมายังกุฏิทานพระครูและพระอีกสองรูปนั่งรออยูแลว
คนทั้งสี่นั่งเรียบรอยแลว ทานพระครูจึงกลาวขึ้นวา “พระวัดนี้ไมเหมือนที่อื่นหรอก
โยม ใครมานิมนตถาวางก็ไปทั้งนั้น ไมตองเอารถเบ็นซมารับดวย เดินไปก็ยังเคย” คน
ทั้งสี่มองหนากันเลิ่กลั่ก สงสัยเสียจริงวา ทานรูเรือ่ งที่พวกเขาคุยกันไดอยางไร
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“แตพระในประเทศไทยไมไดเปนอยางทานเจาคุณหมดหรอกนะ ที่ดี ๆ ก็ยังมีอีกมาก
อยาเพิ่งเขาใจผิด” ทานพูดตอ เมือ่ เห็นคนเหลานั้นทําหนาสงสัย “ไปตามคนขับรถสีค่ นใหไป
กินขาวเสีย” ทานหันไปสั่งนายสมชาย “หลวงพอทราบไดอยางไรครับ” คนที่มาจากระยอง
ถาม
“โยมอยาไดพากันสงสัยไปเลย หลวงพอทานสามารถรูทุกอยางถาทานอยากจะรู”
พระมหาบุญบอกกลาว พระบัวเฮียวจึงเสริมอีกวา “หลวงพอทานได “เห็นหนอ” นะโยม”
บุคคลทั้งสี่พอจะเขาใจทีพ่ ระมหาบุญพูด แตไมมใี ครเขาใจคําพูดของพระบัวเฮียว ไมมีเลยสัก
คน!
“เอาละ อิ่มหมีพีมันกันดีแลว ไหนลองบอกมาซิวานึกยังไงถึงพากันมาทีน่ ี่ได ไมไดนัด
กันไมใชหรือ”
“ไมไดนัดครับ พวกผมเพิ่งมารูจกั กันที่นี่ ผมก็ไมทราบวาคนอื่น ๆ เขามาที่นี่เพราะ
อะไร สําหรับผม ฝนวามีหญิงสาวคนหนึ่งมาบอก ใหมาชวยสรางหอประชุมที่วัดปามะมวงจะ
มีอานิสงสมาก และจะมีเพื่อนเกามาชวยสรางอีกสามคน” คนมาจากระยองพูดยังไมทันจบ
คนมาจากกาญจนบุรีกพ็ ดู ขึ้นวา
“ผูหญิงอายุประมาณยี่สิบ ผิวคล้ํา หนาคม ผมยาว”
“สวมผาซิ่นสีน้ําเงิน เสื้อแขนกระบอกสีขาวใชไหม” คนมาจากเชียงใหมตอให และคน
ที่มาจากภูเก็ตก็พูดดวยเสียงอันดังวา
“เธอบอกวาชื่อ กาหลง ใชไหม” เปนอันวาคนทั้งสี่ฝนแบบเดียวกัน ทานพระครูรูสกึ
ประหลาดใจที่ “แมกาหลง” มีศรัทธามากมายถึงปานนั้น “เห็นหนอ” บอกเพียงวาจะมีคนมา
แตไมไดบอกเรื่องแมกาหลง
“วัดนี้มีผูหญิงชื่อ กาหลง ดวยหรือครับ” คนทีม่ าจากภูเก็ตถาม ทานพระครูเห็นวา
หากใหคนทั้งสี่รูเรื่องแมกาหลง เขาก็จะไมยอมมาวัดกันอีก จึงพูดแบงรับแบงสูวา
“มี แตเขาไมคอยชอบพบปะกับใคร อยาไปกวนเขาเลย วาแตวาคุยกันมาตั้งนาน
อาตมายังไมรูเลยวา โยมชื่ออะไรกันบาง แนะนําตัวกันสักหนอยไมดีหรือ” ทานเจาของกุฏิ
พยายามเบนออกจากเรื่องแมกาหลง พระบัวเฮียวเองก็ยงั ไมรูวาแมกาหลงเปนใคร
“ผมชื่อบุญชัยครับ ใคร ๆ เขาเรียกผมวาพอเลี้ยงชัย” คนมาจากเชียงใหมแนะนํา
ตัวเอง
“ผมชื่อศักดิ์ชัย คนเมืองกาญจน เขาเรียกผมวา เสี่ยชัย
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“คนระยองเขาเรียกผมวา เถาแกชัย ชื่อเต็ม วิชัย ครับ”
“สวนผมเขาเรียกวา เฮียชัยกันทั้งจังหวัด” คนมาจากภูเก็ตแนะนําตัวเปนคนสุดทาย
“แลวชื่อเต็มวาอะไร” พระมหาบุญถาม
“ชื่อชัยเฉย ๆ ครับ” เขาตอบ
“ถาอยางนั้น อาตมารูแลววาจะตัง้ ชือ่ หอประชุมวาอะไรดี รับรองวาโยมจะตองเห็น
ดวย” ทานพระครูพูดขึ้น
“ชื่ออะไรครับ” เสี่ยชัยถาม
“หอประชุมจตุรชัย แปลวาชัยทั้งสี่ หรือสี่ชยั เปนยังไงโกดีไหม” คนตั้งชื่อถาม
ความเห็น ไมมีผูใดใหคําตอบ แลวพอเลี้ยงชัยจึงถามทานพระครูบางวา
“พวกผมยังไมทราบเลยครับวาหลวงพอชือ่ อะไร”
“แมกาหลงเขาไมไดบอกหรอกหรือ”
“ไมไดบอกครับ บอกแตชื่อวัดและทีต่ ั้ง” เสี่ยชัยเปนคนตอบ
“หลวงพอชือ่ เจริญ ทานพระครูเจริญ เจาอาวาสวัดปามะมวง” พระมหาบุญเปนผูบอก
“ถาอยางนั้นผมขอเสนอวา หอประชุมควรจะชื่อ เจริญชัย คือเอาชือ่ หลวงพอนํา ตาม
ดวยชื่อพวกผม” เฮียชัยออกความเห็น ซึ่งสมาชิกทั้งสาม รวมพระอีกสองตางก็เห็นดวย ชื่อที่
ทานพระครูเสนอจึงตองตกไปตามมติที่ประชุม
“เปนอันวาเราไดชื่อแลว ทีนี้เรื่องแบบละครับ หลวงพอจะออกแบบเองหรือวาจะให
พวกผมจัดการ” เสี่ยชัยถาม
“อาตมาจะออกเอง ไหน ๆ เรื่องชื่อก็ตกไปแลว ขอแกตวั เรื่องแบบอีกสักครั้ง แลว
อาตมาจะใหโยมสี่คนดู ถาไมชอบใจก็แกไขเปลี่ยนแปลงได อาตมาชอบประชาธิปไตย ไม
ชอบเผด็จการ” ฟงคําพูดของทานแลว คนทั้งสี่รสู ึกสบายใจและมีศรัทธาปสาทะมากขึ้น
“เรื่องแบบผมจะไมคัดคาน ขอใหเปนไปตามความพอใจของหลวงพอ ผมไดเสนอชื่อ
และเปนที่ยอมรับผมก็ดีใจแลว” เฮียชัยกลาว และไดรับการสนับสนุนจากเพื่อนอีกสามคน
“สวนเรื่องคาใชจาย พวกผมสี่คนจะรับผิดชอบทุกบาททุกสตางค” พอเลี้ยงชัยสรุป
“เรื่องนี้อาตมาขอเสนอใหมีการทอดกฐิน จะไดใหคนอื่น ๆ เขามีโอกาสรวมทําบุญ
ดวย โบราณทานสอนเอาไววาทําบุญอยาหวงบุญ ตองกระจายกันออกไปมาก ๆ อยางนอยก็
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เปนการเปดโอกาสใหคนยากคนจนไดมีสวนรวมสรางกุศล คนละสลึงสองสลึงก็ยังดี เกิดชาติ
หนาจะไดมีบริวาร” ทานพระครูแนะนํา
“แตนี่ก็หมดเทศกาลกฐินแลวนี่ครับหลวงพอ” พระบัวเฮียวทวง
“ปนี้หมดก็ทอดปหนาได ถึงอยางไรก็สรางไมเสร็จในปเดียวหรอก หรือโยมวายังไง”
ทานถามเถาแกชัย
“ครับ แลวแตหลวงพอจะเห็นสมควรเถิดครับ สวนผมคงไมมเี วลามาที่นี่บอยนัก ก็จะ
ขอฝากเงินไวกอน ขาดเหลืออะไรหลวงพอชวยมีหนังสือไปหาตามที่อยูในนามบัตรนี่นะครับ”
พูดเสร็จจึงเขียนเช็คเงินสดจํานวนสามแสนบาทพรอมนามบัตรถวายทานพระครู คนอื่น ๆ
ทําตามเพราะเห็นชอบดวย ทานพระครูรับไวแลวพูดสัพยอกวา
“เงินตั้งมากมาย นี่ถาเกิดอาตมาเบิกเงินแลวหนีไปแตงงาน โยมจะวายังไง”
“ก็แลวแตหลวงพอเถิดครับ” เสี่ยชัยตอบ หากใจเกิดกลัวขึ้นมาจริง ๆ บุรุษอีกสามคน
พลันเกิดความรูสึกอยางเดียวกัน ทานพระครูรูจึงเสนอวา
“อาตมาวาเราเปดบัญชีรวมกันทั้งหาคนไมดีหรือ จะไดสบายใจดวยกันทุกฝาย” เสีย
ชัยจึงตอบวา
“ทําอยางนั้นมันก็ดีอยูหรอกครับ แตมันจะยุงยากตอนเบิกจาย เอาเปนวาพวกผม
ไวใจหลวงพอก็แลวกัน”
“ถาอยางนั้นอาตมาจะตั้งกรรมการวัดขึ้นชุดหนึ่ง สําหรับดําเนินการเรื่องนี้ เรื่องการ
เบิกจายก็จะใหกรรมการทุกคนรับรู อาตมาเปนคนละเอียด จะทําอะไรก็ตอ งใหรอบคอบ
รัดกุม โดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองซึ่งทําใหคนเสียคน พระเสียพระมานักตอนักแลว มี
วัดหนึ่งอยาใหอาตมาเอยชื่อเลย โดยเขาทอดกฐินเพื่อจะเอาเงินสรางโบสถ ปรากฏวา
สมภารเชิดเงินหนีไปแตงงานอยูทกี่ รุงเทพฯ
“แบบนี้ตกนรกไหมครับ” พระบัวเฮียวถาม
“ไมนาถาม ก็เทากับฉอโกง เงินเขาเจตนาจะใหมาสรางกุศล ไมไดใหสมภารแตงเมีย”
บุคคลทั้งสี่ฟง แลวรูสึกใจไมดี ทานพระครูกําหนด “เห็นหนอ” รูวาเขายังคลางแคลงใจจึงพูด
ตัดบทวา
“เอาอยางนี้ดีไหม กวาอาตมาจะออกแบบเสร็จก็คงอีกหลายเดือน เพราะไมคอ ยมี
เวลาวาง ออกแบบแลวยังจะตองหาผูรับเหมาใหมาประกวดราคา มันหลายขั้นตอน ก็คงจะ
กินเวลาอีกหลายเดือน โยมเอาเงินคืนไปกอนดีกวา ไดเรื่องอยางไรแลว อาตมาจะมีหนังสือ
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แจงไป อาตมาไมอยากถือเงินมาก ๆ นึกวาเห็นใจอาตมาเถอะ” เปนอันวาคนทั้งสี่ยอมรับ
เช็คคืนไป แตก็ไดตั้งสัจจะวาจะไมเลิกลมความตั้งใจที่จะชวยสรางหอประชุม
เมื่อพวกเขากราบลา ทานพระครูใหศีลใหพรวา “ขอใหโยมทุกคนจงมีความสุขความ
เจริญ และขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ ทีสําคัญคือ ขอใหหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต
การหากินในทางทุจริตนั้น แมจะรวยเร็ว แตกว็ บิ ัติเร็วเชนกัน จําไวนะโยมนะ”
“หลวงพอคืนเขาไปทําไมครับ นาเสียดายเงินตั้งเปนลาน” พระบัวเฮียวพูดขึ้นเมื่อคน
ทั้งสี่ลุกออกไปแลว
“ก็ฉันสํารวจดูแลว เห็นวาเขายังไมเชื่อใจ ก็เลยตองทําใหเขาเชื่อ และไมตอ งหวง
หรอก พวกเขาจะตองกลับมาที่นี่อีก”
“ครับ ถาอยางนั้นผมก็หมดหวง เอ...หลวงพอครับ ที่หลวงพอพูดถึงทานเจาคุณนั้น
ทานอยูวัดไหน ชื่ออะไร แลวทานเปนอยางไรหรือครับ”
“เธอจะรูไปทําไมละ ถึงบอกไปเธอก็คงไมรูจัก”
“ถึงไมรูจักผมก็วามันมีประโยชนนะครับ คือวาทานทําดีผมจะไดเอาเปนตัวอยาง ถา
ไมดีผมก็จะไดไมทําตาม”
“เหตุผลของเธอฟงเขาทาดี แตฉันจะไมบอกเธอหรอก ทานจะดีหรือไมดีมันก็เรื่อง
ของทาน”
“เอาไวใหเปนหนาที่ของกฎแหงกรรมใชไหมครับ” พระหนุมลอเลียนมาอยูวัดนี้ไดยิน
แตคําวา “กฎแหงกรรม” จนชินหู
“ทําเปนพูดเลนไปเถอะ แลววันหนึ่งเธอจะรู คอยดูไปก็แลวกัน อีกหนอยพระที่ทําผิด
วินัย ประพฤตินอกลูนอกทางจะตองเดือดรอน จะถูกจับสึกบาง ติดคุกบาง ฆาตัวตายบาง
แลวอยางนี้ไมเรียกวากฎแหงกรรมแลวจะใหเรียกอะไร”
“ครับ ก็ตอ งเรียกวากฎแหงกรรมนั้นแหละครับ” พระญวนเริ่มยวน” หากทานพระครู
ไมใสใจ คงพูดตอไปวา
“อันที่จริงฉันก็ไมอยากจะพูดเรื่องนี้ มันไมสบายใจเพราะแกไขอะไรไมได แตฉันก็ตั้ง
ปณิธานไววา
จะไมเปนอยางนั้น และจะสั่งสอนลูกศิษยลูกหาไมใหประพฤติชั่ว ถา
หอประชุมเสร็จ จะเปนประโยชนตอคนจํานวนมาก ฉันตั้งใจจะเลิกสรางวัตถุ จะสราง
คนแทน เพราะถาเราทําใหคนเปลี่ยนจากมิจฉาทิฐิมาเปนสัมมาทิฐิได นับวาไดบุญ
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กวาการสรางวัตถุหลายเทานัก ตอไปขางหนาถาเธอไปเปนครูบาอาจารยใคร ฉันก็ขอฝาก
เรื่องนี้ไวดวย”
“ครับ ผมจะดําเนินรอยตามหลวงพอทุกประการ” คนเปนศิษยรับสนองเจตนารมณ
ของอาจารย
“หลวงพอครับ เมือ่ วานหลวงพออนุญาตผมใหเรียนถามขอของใจได” พระบัวเฮียว
ทวงสัญญา พระมหาบุญซึ่งเปนฝายฟงมานานจึงพูดขึ้นวา
“ถาอยางนั้น ผมเห็นจะตองขอตัว เพราะผมไมมขี อสงสัยอะไร จะกลับไปปฏิบัติที่กุฏ”ิ
พูดจบจึงกราบทานเจาอาวาสสามครัง้ แลวลุกออกไป...
มีตอ........๑๘
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