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๑๘...
“หลวงพอครับนายจอยเขาบอกวาหลวงพอมีกระจกวิเศษ” เปนคําถามแรกที่พระบัว
เฮียวถามทานพระครู
“งั้นหรือ แลวเขาเลาอะไรใหเธอฟงอีก”
“เขาเลาวากระจกวิเศษสามารถดูเนื้อคูได ที่เขาไดคูหมั้นกับโยมจุกก็เพราะกระจก
หลวงพอ”
“ออ เขาวายังงั้นหรือ พูดถึงนายจอยทําใหฉันนึกไดวาเขาจะแตงงานวันที่ ๙ ธันวาที่
จะถึงนี้ อีกไมกี่วันแลวซีนะ เขานิมนตพระวัดเรา ๙ รูปเลย ไมมีเจริญพระพุทธมนตเย็น เรา
เห็นจะตองออกกันตั้งแตตีสี่ ฉันจะใหเธอกับมหาบุญไปดวย คงเต็มรถพอดี” ทานนึกขอบใจ
ครูสฤษดิ์ที่ซอื้ รถตูม าถวาย
“ครับ แตผมอยากรูเรื่องกระจกวิเศษนะครับ หลวงพอจะกรุณาเลาใหผมฟงไดหรือ
เปลา แลวถาผมจะขอ...เออ...ขอดูเนื้อคู หลวงพอจะขัดของไหมครับ” พูดอยางเกรงใจเปน
ที่สุด
“โธเอยบัวเฮียว รูสึกวาเธออยากจะมีคูเสียจริงนะ จําไมไดหรือที่ฉันเคยบอกวาดวง
เธอไมมีเนื้อคู”
“จําไดครับ”
“งั้นก็แปลวาเธอไมเชื่อ”
“เชื่อครับ แตผมอยากใหกระจกตรวจสอบอีกที ก็หลวงพอบอกผมไวหลายเดือนแลว
ตอนนั้นเนือ้ คูผมอาจจะยังไมเกิด ตอนนี้คงจะเกิดแลว” ทานพระครูอยากจะวาแรง ๆ แตเมื่อ
นึกไดวาอีกฝายยังหนุมยังแนน ก็ตอ งคิดถึงเรื่องอยางนี้อันเปนธรรมชาติธรรมดาของคนหนุม
คิดไดดังนี้จึงพูดขึ้นวา
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“เอาละ เมื่อเธออยากรู ฉันก็จะเลาใหฟง” แลวทานจึงเริ่มตนเลาวา
“ฉันไดวิชานี้มาจากหลวงพอศุข วัดมะขามเฒา ตั้งแตฉันบวชใหม ๆ ผูที่จะเรียนวิชา
นี้ไดจะตองไดกสิณ ฉันก็ฝกอาโปกสิณอยูหลายเดือน จึงไดไปเรียนกับทาน เปนวิชาไสย
ศาสตร กระจกหมอดูนี้ดูแมนอยูสองเรื่อง คือเรื่องของหาย กับดูเนือ้ คู เชื่อไหม ถาฉัน
สึกออกไปหากินใตตนมะขามสนามหลวง รับรองวารวยไมรูเรื่อง เพราะคนเขาชอบดูเนื้อคูกัน
โดยเฉพาะพวกอาจารยสาว ๆ นี่ชอบดูนัก”
“แลวทําไมหลวงพอไมสกึ ละครับ เปนผมสึกไปเสียตั้งนานแลว” พระบัวเฮียวขัดขึ้น
“ก็ถึงวาซี แตทําไมฉันถึงไมสึกก็ไมร”ู ทานแกลงเอออวย “รวบรัดตัดใจความก็คือ ฉัน
ไดวิชาหมอดูจากหลวงพอศุข ที่นี้พอคนรูกพ็ ากันมาใหดูใหญ วิธีดูก็คอื ตองเสกคาถากอน
แลวจึงเปาไปที่กระจก เปนกระจกแปดเหลี่ยมนะ ไมใชกระจกธรรมดา เชน สมมุติวา เขามา
ดูเนื้อคู พอเสกคาถาลงไป คนที่จะมาเปนเนื้อคูก็จะไปปรากฏที่กระจํา ทีนี้เวลาจะลบ
ก็ตองใชน้ํามนตลบถึงจะออก ถาไมใชน้ํามนตก็จะติดอยูอยางนั้นถึงเจ็ดวันจึงจะลบ
ไปเอง
นายจอยตอนนั้นเขาเปนเณร อายุเพิ่งจะสิบหา แตมารบเราใหดูเนื้อคู แหมพอภาพอี
จุกติดในกระจก โกรธฉันเสียยกใหญ หาวาฉันแกลง เสร็จแลวเปนไง หนีพนอีกจุกเสียที่ไหน”
ทานนึกภาพ “อีจุก” เด็กขี้มูกมากคนนั้นแลวยังอดขําไมได
“เห็นวาหลวงพอตองเทขาวทิ้งน้ําเพราะโยมจุกเปนเหตุจริงหรือเปลาครับ แลวไมกลัว
ผิดวินัยหรือครับ”
“กลัวสิ ทําไมจะไมกลัว แตมันคลื่นไสก็เลยบอกเณรจอยวาเราเลี้ยงปลากันเถอะ แหม
อีกจกนะอีจกุ เลนเอาฉันเทขาวทิ้งน้ําทุกวัน ตอนบวชใหม ๆ ฉันก็ไมไดเปนพระดิบพระดี
เทาไหรหรอก” ทานสารภาพ
“แลวทําไมเดี๋ยวนี้ถึงดีไดละครับ” คนฟงยอนถาม
“ก็ตั้งแตไดเรียนกรรมฐานจากพระในปา ฉันเลยกลับเนื้อกลับตัวได รูดีรชู ั่วขึ้นมาเอง
เพราะการปฏิบัติ นับวาเปนบุญของฉัน ไมเชนนัน้ ปานนี้อาจกลายเปนมารศาสนาไปแลวก็
ได” ทานพระครูหัวเราะหึหึ กอนที่จะเลาตอไปวา
“อยูมาวันหนึ่ง สมภารจุน วัดบานเหนือก็มาขอใหดูให”
“ดูของหายหรือครับ”
“ไมใช ดูเนื้อคู” ทานลงเสียงหนักตรง “ดูเนื้อคู”
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๑๘

Page 2

“เนื้อคูใครครับ”
“ก็เนื้อคูทานนะสิ อายุทานก็ไมเทาไหร แคหกสิบสอง อายุหกสิบสองมาใหดูเนื้อคู
สมภารนะสมภาร”
“แลวหลวงพอดูใหไหมครับ”
“ฉันก็วาจะไมดูเพราะเห็นทานแกจวนจะเขาเมรุอยูแลว ยังอยากจะมีคู พุทโธพุทถังอ
นิจจังอนิจจา”
“แลวเห็นไหมครับ มีใครมาปรากฏในกระจกไหม”
“ไมมี เพราะเนื้อคูทานยังไมเกิด ฉันก็บอกทานวา ทานสมภาร เนื้อคูทานยังไมมาเกิด
ยังอยูในเมืองนรก ทานโกรธใหญหาวาแกลง ที่จริงเปนอยางนั้นจริง ๆ แหมไมนามาโกรธกัน
เลย” ทานพูดยิ้ม ๆ
“แลวตอนนีส้ มภารจุนยังมีชีวติ อยูหรือเปลาครับ”
“ยังอยู เจ็ดสิบกวาแลว ไมรูยังคิดที่จะมีเนือ้ คูอยูอีกหรือเปลา เหมือนเธอนั่นแหละ”
ประโยคหลังทานวกมาหาคนฟง
“ไมเหมือนหรอกครับ ผมเพิ่งจะยี่สบิ หก ยังหนุมยังแนน ถาหกสิบสองผมคงเลิกคิด
แลว” พระบัวเฮียวแยง แลวจึงพูดเสียงออย ๆ วา
“หลวงพอครับ โปรดดูใหผมสักครั้งเถิดครับ รับรองวาผมจะไมกวนใจหลวงพออีก
เลย”
“สายไปเสียแลวบัวเฮียวเอย อยามาออนวอนเสียใหยาก ถึงฉันจะใจออนก็ดใู หไมได
เพราะฉันเลิกมาหลายปแลว”
“ทําไมเลิกเสียละครับ”
“มันมีสาเหตุนะซี เอาละจะเลาใหฟง บอกตามตรงวาไมอยากเลาสักเทาไหร เพราะ
เรื่องที่เกิดขึ้นมันก็กลายเปนอดีตไปแลว เดี๋ยวจะหาวาเอาเขามานินทา”
“ถามันทําใหหลวงพอไมสบายใจ ไมตองเลาก็ไดครับ” พระบัวเฮียวพูดอยางเกรงใจ
“ไมเปนไร เธอจะไดหายสงสัย เรื่องมันเปนอยางนี้ คือนายบุญชวย เขามาขอใหฉันดู
ของหาย”
“ของอะไรเขาหายหรือครับ”
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“ไมใชของของเขาหรอก ของคนเขมรที่มาขออาศัยบานเขาอยู ตอนนั้นเขมรแตก
ผูคนก็พากันหนีออกนอกประเทศ ก็หอบทองกันมาคนละหลาย ๆ บาท คนที่มาอาศัยนาย
บุญชวยอยูนั่นเอาทองมาหนักหาสิบบาท ทีนอี้ ยู ๆ ทองเกิดหายไป นายบุญชวยก็พามาให
ฉันชวยดู พอฉันเสกคาถาเปาลงไปที่กระจกแปดเหลี่ยม ที่เธอเรียกวากระจกวิเศษนั่นแหละ
แตฉันเรียกวากระจกหมอดู ผลปรากฏวายังไงรูไหม”
“ไมทราบครับ”
“ปรากฏวา รูปนายบุญชวยไปติดอยูที่กระจก ฉันก็ยังไมใหเขาดู บอกวาโยมบุญชวย
กลับไปเถอะ อาตมาไมดหู รอกเดี๋ยวจะผิดใจกันเปลา ๆ เขาก็ยืนยันวาอยากดู ที่เขาพูดอยาง
นี้เพราะไมเชื่อวากระจกจะแมน คิดวาจะเหมือนรายของสมภารจุนทีม่ าดูเนื้อคูแลวไมมีรูป
ปรากฏ ฉันก็ไมยอมดูให ที่แทฉันรูแลว ภาพนายบุญชวยก็ยังอยูในกระจก เขาก็ไปตาม
สมภารจุนใหมาชวยพูด ฉันบอกถาอยากจะดูก็ตามใจ เลยเอากระจกใหดู เธอเอยเขาโกรธ
ฉันเสียใหญ ไมโกรธอยางเดียว กนดาหยาบ ๆ คาย ๆ บรรพบุรุษฉันทั้งขางพอขาง
แมถูกนายบุญชวยขุดขึ้นมาดาหมด แถมเปลี่ยนหนาใหฉันเสียอีก”
“เปลี่ยนยังไงครับ” พระญวนสงสัย
“ก็เปลี่ยนจากหนาคนเปนหนาอวัยวะเพศนะซี ตานี่หยาบคายมาก” ทานยังจําถอยคํา
หยาบคายของฝายนั้นได
“แลวหลวงพอโกรธไหมครับ”
“โกรธหนาเขียวหนาเหลืองเชียวละ ฉันก็เลยยกมือขึ้นประนมสาบานตอหนาสมภาร
จุนวา นับแตนี้ตอไปจะไมดูใหใครอีก แลวฉันก็เขวี้ยงกระจกหมอดูลงแมน้ําเจาพระยาไป ทั้ง
ๆ ที่มีรูปนายบุญชวยติดยู นี่แหละสาเหตุที่ทําใหฉันเลิกดู” ทานพระครูเลา “เขวี้ยง” ของทาน
ก็คือ “ขวาง”
“แลวเดี๋ยวนี้นายบุญชวยยังมีชีวิตอยูหรือเปลาครับ ผมอยากจะไปเตะมันสักสองสาม
ปาบฐานมาดาครูบาอาจารยผม” พระบัวเฮียวพูดอยางโกรธแทนผูเปนอาจารย
“อยาไปสนใจเขาเลย ฉันเองก็ไมไดผูกพยาบาทฆาตพยาเวรอะไรเขาแลว มัน...”
“เปนไปตามกฎแหงกรรม” พระบัวเฮียวตอให
“ก็จริง ๆ นี่นา ตอนหลังมีคนมาบอกวาเขาไปติดคุกอยูหลายปดวยเรื่องนี้ เรื่องขโมย
ทองเขมรนี”่
“ตอนที่หลวงพอโกรธ หลวงพอกําหนด “โกรธหนอ” หรือเปลาครับ”
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“ไมไดกําหนด เพราะตอนนั้นยังกําหนดไมเปน ยังไมไดเรียนกรรมฐานกับหลวงพอใน
ปา เลยโกรธเสียไมมีดี ถาเปนฆราวาสอยูก็เห็นจะตองตายกันไปขางหนึ่ง เห็นไหม เธอเห็น
อานิสงสของการบวชหรือยัง ฉันถึงไดไมยอมสึกเพราะไมงนั้ คงตกนรกเพราะฆาคนตาย”
นายบุญชวยนี่แยมากนะครับ เขาอุตสาหหนีรอยมาพึ่งเย็น ไมนาไปทํากับเขา
อยางนั้น ใจดําอํามหิตจริง ๆ”
“อยาไปวาเขาเลย เขาก็ชดใชกรรมที่เขากอแลว กรรมมันใหผลทันตาเห็นจริง ๆ แหม
นายบุญชวยนี่สําคัญ มาเปลี่ยนหนาใหฉันได” พูดแลวก็หัวเราะ เรื่องที่เคยสะเทือนใจในอดีต
ปจจุบันกลายเปนเรื่องนาขันเสียมากกวา ชางไมมีอะไรคงที่คงทน ไมมตี วั ไมมีตนใหยึด ให
ถือแมแตอยางเดียว
“ถาผมจะไปขอเรียนวิชากับหลวงพอศุขบาง ทานจะสอนใหไหมครับ” พระบัวเฮียว
ถาม
“ฉันก็ไมรูเหมือนกัน แลวฉันก็ไมรูจะไปถามทานไดที่ไหน เพราะทานเขาเมรุไปสี่หาป
แลว” แมจะไมมีเชื้อสายญวนแตทานก็พูด “ยวน” ได
“แหมเสียดายจริง ๆ ไมงั้นผมคงมีโอกาสสึกไปนั่งใตตนมะขามแนเลย เรียนจากหลวง
พอไดไหมครับ”
“เธอจะเรียนไปทําไม มันไมมีประโยชนสักเทาไหร ชวยใหพนทุกขก็ไมได ฉันตั้งใจ
แลววาจะไมสอนใหใคร แตถาจะเรียนวิชากรรมฐาน ฉันยินดีจะสอนใหเพราะเปนวิชาที่จะทํา
ใหเราพนทุกขได เชื่อฉันเถอะ อยางวิชาทําเสนหก็เหมือนกัน ไมเห็นมีประโยชนอะไรเลย”
“หลวงพอเรียนดวยหรือครับ”
“เรียนซี ฉันเรียนวิชาไสยศาสตร มาหลายวิชา แตเดี๋ยวนี้ทิ้งหมดแลว เหลือแตวิชา
กรรมฐานวิชาเดียว สวนไสยศาสตรทิ้งหมด”
“หลวงพอคิดยังไงถึงไปเรียนวิชาทําเสนหละครับ”
“อาว ก็อยากใหผูหญิงเขารักนะซีถามได”
“แลวเขารักไหมละครับ”
“รักหรือไมรักก็นับปนโตไมไหวแลวกัน สาว ๆ แยงกันมาสงปนโตวันนึงยี่สิบเถา
ไดมั้ง จนไมรูจะฉันของใคร”
“แลวเดี๋ยวนี้ทําไมไมมีสกั เถาเดียวละครับ”
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“ก็ฉันไมยอมสึกสักที ปนโตก็เลยคอย ๆ หายไปทีละเถาสองเถา เพราะคนสงเขาไป
แตงงานกับคนอื่น ในที่สุดก็ไมเหลือสักเถาอยางที่เธอวานัน่ แหละ แหมคนแถวนีไ้ มไหวคบ
ไมได” แลวทานก็หัวเราะหึหึ ไมทราบวาขําอะไร ยิ่งเลาคนเลาก็ยิ่งนึกสนุกจึงเลาตออีกวา
“พวกคนเฒาคนแกก็ไมเบา หนอย วางแผนจะจับฉันไปเปนลูกเขย โนนบานฝงโนน” ทานชี้
ไปยังบานที่อยูอีกฝงหนึ่งของแมน้ําเจาพระยา
“วางแผนอยางไรครับ” คนถามสนใจ
“ก็ทําเปนนิมนตไปเที่ยวบานนะซี จะใหไปจีบลูกสาว ไอเรารึก็รูทันวา ถาไป ถูกจับ
แตงงานแน ก็เลยไมยอมไป คนพวกนี้เจาเลหอยาบอกใคร กวาฉันจะครองตัวอยูม าจนอายุ
หาสิบนี่ตองฟนฝาอุปสรรคมากมายเชียวละ ไมงนั้ ก็ไมรอดปากเหยี่ยวปากกามาไดหรอก”
“แลวหลวงพอคิดจะสึกไหมครับนี”่ คนเปนศิษยแกลงถาม
“จะสึกไปทําไมกันเลา อยูมาจนปานนี้แลว” คนตอบตอบจริงจัง
“มันก็ไมแนนะครับ หลวงพอเพิ่งจะหาสิบ สมภารจุนตั้งหกสิบสองยังคิดสึกเลย”
“นั่นมันสมภารจุน แตสมภารเจริญไมเปนอยางนั้นแน รับรองได ถาจะสึกก็คงสึกเสีย
ตั้งแตหนุม ๆ แลว”
“ตอนหนุม ๆ เขาวาหลวงพอรูปหลอมากจนตองกินยาลดความหลอจริงหรือเปลาครับ
นายจอยเขาเปนคนบอกผม”
“ออ เจาจอยเขาวายังงั้นหรือ แลวเธอเชื่อเขาหรือเปลาละ เชื่อหรือเปลาหือ”
“ยังไมเชื่อเสียเลยทีเดียว ผมอยากทราบขอเท็จจริงจากปากหลวงพอครับ”
“เธอจะรูไปทําไม ฉันมองไมเห็นประโยชนสักนิด”
“ผมอยากสึกนะครับ” พระหนุมสารภาพ
“เธอจะอยากไปทําไมนะบัวเฮียว ถาอยากรับรองวาไมไดสกึ ”
“งั้นผมไมอยากก็ได” พระบัวเฮียวหลงกล ทานพระครูจึงสรุปวา “ดี ๆ ฉันขอ
อนุโมทนา การครองเพศบรรพชิตนัน้ ประเสริฐที่สุดแลว เธอจะสึกออกไปสรางเวรสรางกรรม
ทําไมเลา”
“โธหลวงพอ ก็คนที่เขาหลอนอยหวาผมยังสึกนี่นา” พระหนุมครวญ
“แลวที่หลอมากกวาเธอที่เขาไมสึกละ อยางนอยก็มีฉันคนหนึ่งละ...” คนเปนอาจารย
ยั่วลูกศิษย
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“เรื่องของหลวงพอ ไมใชเรื่องของผม” คนเปนศิษยพูดงอน ๆ
“ทําไมเธอถึงอยากสึกนักนะบัวเฮียว”
“เรื่องของผมไมใชเรื่องของหลวงพอ” เห็นคนเปนศิษยงอน อาจารยจึงพูดเปนงาน
เปนการวา
“เชื่อฉันเถอะบัวเฮียว อยาหาบวงมารัดคอเลย ชีวิตแตงงานนั้นมีแตทกุ ข”
“ก็หลวงพอไมเคยแตงงาน แลวหลวงพอรูไดไงวามันทุกข” คนเปนศิษยยอน
“ก็เธอไมใชฉัน แลวเธอรูไดไงวาฉันไมรู” คนเปนอาจารยโตกลับ
“ผมยอมแพ ไมเถียงกับหลวงพอแลว เถียงไปก็ไรประโยชน” พระบัวเฮียวยอมแพเอา
ดื้อ ๆ
“มันไมใชเรื่องแพเรื่องชนะหรอกบัวเฮียว เรามาพูดเรื่องจริงกันดีกวา ขอใหเชื่อฉันสัก
ครั้ง วาชีวติ การครองเรือนนั้นมันทุกข จริงอยูถึงฉันจะยังไมเคยมีครอบครัว แตมนั ก็เฉพาะ
ชาตินี้เทานัน้ ชาติที่แลวฉันมีก็อยางที่เคยเลาใหเธอฟงนั่นแหละ เธอเดินอยูบนเสนทางอัน
ประเสริฐแลว จะมาเปลี่ยนเสียทําไมกัน” คําพูดของพระอุปชฌายทําใหพระบัวเฮียวไดคิด
จริงศิ หมูนี้ทานครุนคิดถึงแตเรื่องลาสิกขา ทั้งที่ตั้งใจไวแตตนแลววา จะครองเพศสมณะไป
จนกวาชีวิตจะหาไม แตเหตุไฉนจิตใจจึงมาปรวนแปรเปลี่ยนแปลงไปไดถึงปานนี้
ความสงสัยประดังขึ้นมาอีก คราวนี้เปนความสงสัยในตัวเอง จึงเรียนถามทานพระครู
วา
“หลวงพอครับ หมูนี้ไมรูเปนอะไรผมถึงไดคิดแตเรื่องสึกออกไปมีครอบครัว อยากพบ
เนื้อคู อยากแตงงาน เจาความรูสึกอันนี้มันคอยรบกวนผมอยูเรื่อย มันเปนเพราะอะไรครับ”
“มันเปนไปตามเหตุปจจัยนะสิ เธอรูไมใชหรือ วาเวลานี้เธอกําลังทําอะไรอยู
เธอกําลังปฏิบัติกรรมฐานซึ่งถือเปนการทําความดีชั้นสูงสุด เพราะการฝกอบรมจิต
นั้นเปนยอดของการทําความดี เมื่อทําความดีก็ตองมีมารมาผจญ มารที่เธอกําลัง
ผจญอยูขณะนี้คือ นิวรณ”
“นิวรณที่หมายถึงสิ่งที่มากีดกั้นขัดขวางไมใหเราทําความดีใชไหมครับ”
“ถูกแลว ฉะนั้นเธอจะตองมีความเพียร มีจิตใจที่เขมแข็งฟนฝาอุปสรรคนี้ใหได เพื่อ
บรรลุความดีสูงสุด อันเปนจุดหมายที่แทจริงของชีวิต การทีเ่ ธอคิดแตจะสึกออกไปแตงงาน ก็
เพราะอํานาจของกามฉันทนิวรณ ยัง ยังมีอีกที่เธอจะตองผจญ ยังมีพยาบาทนิวรณ ถีน
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มิทธนิวรณ และอุทธัจจกุกกุจนิวรณ อีกสามตัว นี่เธอยังเจอแคสองตัวเทานั้น และถาเธอ
เอาชนะเจาสองตัวนี้ไมได ก็ไมตองไปพูดถึงอีกสามตัวที่เหลือ”
หลวงพอครับ ทําไมเจานิวรณมันถึงไดมารบกวนเฉพาะตอนที่เราปฏิบัติธรรม
ละครับ แลวเวลาที่เราไมปฏิบัติมันพากันไปอยูเสียที่ไหน” ถามอยางของใจ
“มันก็แนบเนื่องอยูในจิตของเรานั้นแหละ เมื่อไหรที่เรายังไมไดทําความดี มันก็นอน
สบายเฉยอยู ตอเมื่อเราทําความดี นั่นแหละมันถึงจะลุกขึ้นมาอาละวาด เพราะฉะนั้นเรา
จะตองไลมนั ออกไปจากจิตใหหมดสิ้น”
“อยางที่หลวงพอพูดเสมอ ๆ วา “มารไมมีบารมีไมเกิด” ใชไหมครับ
“ก็คงงั้นมั้ง พระบัวเฮียวรูสึกวาจิตใจปลอดโปรงขึ้น หากก็ยังสงสัยอยูอีกนิดหนึ่ง จึง
เรียนถามทานพระครูวา
“หลวงพอครับ แลวยาลดความหลอนี่มันมีจริง ๆ หรือเปลาครับ”
“ถามีจริงเธอจะทําไม”
“ผมจะขอไปกินบางนะครับ พระอุปชฌายไดยินดังนั้นจึงพินิจพิจารณาคนเปน
ศิษยอยางละเอียดถี่ถวนแลวพูดวา
“หนาตาอยางนี้ไมตองพึง่ ยาลดความหลอ ไมตอ งพึ่ง”
“โธหลวงพอ มาแบบนายจอยอีกคนนึงแลว” พระบัวเฮียวโวยวาย แลวจึงชี้แจงอยาง
นอยอกนอยใจในโชควาสนาวา
“ผมไมไดหมายความวายังงั้น คือไหน ๆ ผมก็ไมมีโอกาสไดแตงงานเหมือนชาวบาน
เขา ก็ทําใหมันสุดเหรไปเลย จะไดปลงไดวา เพราะตัวเองขี้เหรถึงไมมีผูหญิงมาแตงงานดวย
เจากามฉันทนิวรณมันจะไดลาทัพกลับไป ไมมารบกวนผมอีก”
“ไมตองใชยาลดความหลอไปไลใหมันยุงยากหรอก ถาเธอมีสติรูเทาทันมันตลอดเวลา
มันก็ครอบงําเธอไมได เราตองใชปจจัยภายใน ไมใชปจจัยภายนอก” ทานพระครูทั้งแนะแนว
และแนะนํา
“ครับ ถึงตอนนี้ผมเขาใจแจมแจงแดงแจเลยครับ ผมจะกลับไปสูกับมันเดี๋ยวนี้ กราบ
ขอบพระคุณหลวงพอเปนอยางสูง ที่กรุณาชีท้ างสวางใหผม” ทานกมลงกราบอาจารยสาม
ครั้งแลวลุกออกมา ความอึดอัดขัดของพลันมลายไป มีความปลาบปลื้มโปรงใจเขามาแทนที่..
มีตอ........๑๙
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