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๑๙...
ตอนสายของวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๑๖ ทานพระครูกําลังสอบอารมณใหอุบาสิกาทอง
ริน โดยมีนายสมชายนั่งคอยรับใชอยูหาง ๆ
ทุกครั้งที่มีการสนทนากับสตรีชนิดตัวตอตัว ทานจะตองมีบุคคลที่สามอยูดวยเสมอ
จึงเปนที่รูกนั ดีในหมูผูใกลชิดวา
สมภารวัดปามะมวงทานเครงวินัยนัก โดยเฉพาะเรื่องเพศตรงขาม ทานจะระมัดระวัง
เปนพิเศษ สงฆหลายรูปที่ตั้งใจมาบวชเพื่อหวังความหลุดพน แตเพราะไมสํารวมระวังในการ
ปฏิบัติตอ อิสตรี จึงถูกสึกออกไปเปนผูครองเรือนเสียมากตอมาก
แมในสมัยพุทธกาล เรื่องเชนนี้ก็เคยปรากฏ ดังกรณีของพระอานนทเถระ ซึ่งถูกนาง
ภิกษุณีชอื่ วสิกา วางแผนลอลวงจะใหสึก ดวยนางสนิทเสนหาหลงใหลในรูปโฉมของพระ
อานนทยิ่งนัก หากเพราะมีการตั้งสติไวเฉพาะหนา ระวังใจมิใหแปรปรวน ทานพระอานนท
จึงรอดพนจากกลลวงของภิกษุณีรปู นั้นได ทั้งยังเทศนาโปรดนางใหสํานึกรูในผิดชอบชัว่ ดีอีก
ดวย
“ไงโยม มีอาการอยางไรบาง พอง – ยุบ ชัดเจนดีไหม” ทานถามอุบาสิกาวัยสี่สิบเศษ
ซึ่งอุตสาหเดินทางจากกรุงเทพฯ มาเขากรรมฐาน หลอนตั้งใจมาอยูวดั เจ็ดวัน แตทานใหอยู
สิบหาวันเพราะ “เห็นหนอ” บอกวาหลอนกําลังมีเคราะห เจากรรมนายเวรเขาตามมาเอา
ชีวิต ภายในสิบหาวัน หากหลอนปฏิบัติกรรมฐานอยูแตในวัด ก็จะพนเคราะหออกไปนอกวัด
เมื่อใด จะตองถูกรถชนตายทันที เพราะดวงของหลอนจะตองตายโดยอุบัติเหตุอยางที่
ชาวบานเรียกกันวา “ตายโหง” ทานจึงกําชับนักกําชับหนา ไมใหหลอนออกไปไหน
“บางทีก็ชัด บางทีก็ไมชดั คะ” นางทองรินตอบ
พระบัวเฮียวจะมาใหทานสอบอารมณเชนกัน ครั้นเห็นทานกําลังมีแขกจึงหันหลังกลับ
แตทานพระครูเรียกเอาไว
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“มีอะไรหรือบัวเฮียว เขามาคุยกันกอนซิ” พระหนุมจึงเดินเขามานั่งในที่อันสมควร
แลวจึงทําความเคารพพระอุปชฌาย นางทองรินทําความเคารพทาสนดวยการกราบสามครั้ง
“ฉันกําลังสอบอารมณใหโยมเขา เธอฟงดวยก็ได ฝกเอาไว ในวันขางหนาเมื่อไปเปน
ครูบาอาจารยเขา จะไดสอบอารมณเปน”
“ครับ” พระหนุมรับคํา เห็นทานพระครูไดเพื่อนแลว นายสมชายจึงลุกออกไปทําธุระ
ของตน
“หลวงพอคะ สองสามวันมานี่ ดิฉันปฏิบัติไมคอ ยไดผลเลยคะ
“ทําไมละ คิดถึงบานหรือไง”
“ไมคิดถึงคะ แตมันงวงเหงาหาวนอนตลอดเวลา เดินจงกรมก็งวง นั่งสมาธิก็งวง”
“นั่งสัปหงกน้ําลายไหลยืดเลยใชไหม” ทานถามเพราะทราบดีวาอาการเชนนี้เกิดจาก
อะไร
“คะ แหม หลวงพอพูดราวกับเคยเห็น” หลอนพูดเขิน ๆ
“ทั้งเคยเห็นทั้งเคยเปนเชียวแหละโยม
ที่มีอาการอยางนี้เพราะถูกถีนมิทธนิวรณ
ครอบงํา โยมกําลังผจญมาร เจามารตัวนีช้ ื่อ ถีนมิทธะเปนนิวรณตวั ทีท่ ําใหจิตหดหู เซื่องซึม
เกียจคราน งวงเหงาหาวนอนอยูตลอดเวลา”
“แลวเราจะกําจัดมันไดอยางไรครับ” พระบัวเฮียวถามเพราะกําลังประสบปญหาแบบ
เดียวกัน
“วิธีกําจัดถีนมิทธนิวรณทําไดโดยบริโภคอาหารใหนอยลง ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถบอย
ๆ เชน ยืนบาง เดินบาง นั่งบาง สลับกันไป อีกวิธีหนึ่งคืออยูในที่โลงแจงและที่สําคัญที่สุดก็
คือตองมีความเพียร ตั้งจิตแนวแนวา จะตองเอาชนะมันใหได”
“การทําความดีนี่ยากจังเลยนะคะหลวงพอ ดิฉันชักทอใจเสียแลว” สตรีวัยสี่สบิ
เศษเผยความรูสึก
“ทอไมไดซี โดยเฉพาะเวลานี้ โยมกําลังมีเคราะห ถาโยมทอถอยตองลําบากแน อยา
ลืม พุทธภาษิตที่วา บุคคลลวงทุกขไดดวยความเพียร โยมจําขอนี้ไวใหดีแลวก็เรงปฏิบัติ
เขาจะพนทุกขได” ทานใหกําลังใจ
สตรีวัยกลางคนผูหนึ่งคลานเขามากราบทานพระครู แลวพูดขึ้นวา
“หลวงพี่จําฉันไดหรือเปลา”
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“ใครจะจําแมครัวฝมือเอกที่ชอื่ บุญรับไมไดละ วัดนี้เปนยังไงถึงไดไมอยากมา” ทาน
พระครูตอวาตอขาน นางบุญรับเคยมาชวยทํากับขาวอยูโรงครัวหลายป ภายหลังไดโยกยาย
ไปอยูที่พิจิตร จึงหายหนาหายตาไป
“ไมเปนยังไงหรอกจะ ฉันนะอยากมาทุกวันนั่นแหละ แตจนใจดวยหนทางมันไกลปา
ลําบาก คิดถึงหลวงพี่ทุกเวลานาทีเลย” นางพูดพลางชําเลืองไปทางอุบาสิกาที่นุงขาวหมขาว
นั่งสงบเสงี่ยมอยูตอหนาทานพระครู ครั้นเห็นหนาหลอนชัดเจน นางบุญรับใหนกึ เกลียด
ขึ้นมาทันที ก็หนาของหลอนชางเหมือนเมียใหมของผัวเกานางเสียนี่กระไร นางบุญรับเลิก
กับผัวเกาไปมีผัวใหม ขางผัวเกาของนางก็มีเมียใหมเชนกัน อันทีจ่ ริงตางคนตางมีใหม ก็
นาจะหายกัน นางไมนาจะมาเกลียดชังผูหญิงคนนี้ แตทําไมถึงตองเกลียดเพียงเพราะแมนี่
หนาเหมือนนังนั่น หาเหตุผลใหตัวเองไมได เลยนั่งคอนขวับ ๆ โดยที่อีกฝายไมทันรูตัว ทาน
พระครูนึกขํา สงสารอุบาสิกาก็สงสารที่หลอนชางมีเจากรรมนายเวรมากมายเสียจริง ๆ
“โยมมีอะไรจะถามอีกไหม ถาไมมกี ็กลับไปปฏิบัติที่กุฏิได พรุงนี้อาตมาไมอยู จะไป
งานแตงงานหลานที่โคกสําโรง โยมมีอะไรของใจก็เก็บไวถามชวงบายก็แลวกัน อยาลืมวา
หามออกนอกบริเวณวัดโดยเด็ดขาด เอาละไปไดแลว” นางทองรินกราบภิกษุทั้งสอง แลวจึง
ลุกออกมา นางบุญรับมองตามพลาง “ขวางคอน” ใส
“หมั่นไส” นางขบเขี้ยวเคี้ยวฟนพูด
“ไปหมั่นไสอะไรเขาเลา ขาไมเห็นเขาไปทําอะไรใหแกสักหนอย” กับคนคุนเคยทาน
จะใชคําวา “ขา” และ “แก”
“ก็ฉันเกลียดมัน ดูมันเดินเขานัน่ ตูดบิดไปบิดมานาทุเรศจริงจริ๊ง” นางบุญรับไม
ฟงเสียง
“เอา ไหนแกลองลุกขึ้นแลวเดินออกไปซิ โนนเดินไปทางโนน” ทานพระครูสั่ง นาง
บุญรับทําตาม เดินไปไดสักสี่หาเมตร ทานพระครูจึงเรียกใหกลับมานั่งตามเดิม
“นี่แนะแมบญ
ุ รับนับวิชา รูตัวหรือเปลา แกนะเดินตูดบิดนาเกลียดยิ่งกวาเขาเสียอีก
แลวยังจะมีหนาไปวาคนอื่นเขา” ทานตั้งใจสอนนางบุญรับทางออม หากฝายนั้นหารูตัวไม
“ก็มันเกี่ยวอะไรกับหลวงพี่ละ ฉันจะเดินยังไงมันก็เรื่องของฉัน” อดีตแมครัวฝมอื เอก
พูดงอน ๆ
“มันก็เหมือนกันนั่นแหละ โยมคนนั้นเขาจะเดินยังไงมันก็เรื่องของเขา แลวแกไป
หมั่นไสเขาทําไมเลา”
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“ก็ฉันเกลียดมัน” นางไมกลาบอกวาเพราะผูห ญิงคนนั้นหนาเหมือนภรรยาใหมของ
สามีเกา แตทานพระครูก็รู จึงพูดขึน้ วา
“ขารูนะวาแกเกลียดเขาทําไม เขาหนาเหมือนเมียใหมของผัวเกาแกใชไหมละ” คราว
นี้นางบุญรับรับเสียงออยวา
“ถูกแลวจะ แหม หลวงพี่นี่แสนรูจริง ๆ รูไปหมดทุกเรื่องเลยพับผาซี”
“โยม พูดกับพระกับเจาใหมันดี ๆ หนอย เดี๋ยวจะบาปจะกรรมเปลา ๆ” พระบัวเฮียว
เตือนอยางหวังดี นางบุญรับเลยพาลเกลียดทานไปอีกคน
“ฉันไมถือสาหรอกบัวเฮียว แมคนนีเ้ ขาทํากรรมาอยางนี้ วจีทุจริต ทานเนนตรง วจี
ทุจริต
“แตผมวาถาพอจะแกไขได ก็ควรจะแกไข ไมใชปลอยไปตามบุญตามกรรม” ลูกศิษย
ยืมคําพูดอาจารยมากลาว แลวก็เลยกลายเปนการสรางศัตรูไปโดยไมรูตัว
“นี่ไปยังไงมายังไงไมทันบอกกันเลย มาถึงก็แช็ด ๆ ๆ วาคนโนนเกลียดคนนี้ นิสัยไม
เปลี่ยนเลยนะเรานะ” ทานพระครูวาตรง ๆ แตนางบุญรับไมโกรธ ทาสนจะดุจะวาอยางไร
นางไมเคยถือสา เหมือนกับทานไมถอื สานาง สมัยที่มาชวยทําครัว หลอนเที่ยวทะเลาะกับคน
โนนคนนี้ ถือตัววาทําอาหารอรอย เลยเที่ยวดูถูกฝมือคนอื่นเขาไปทั่ว หลายคนจึงแอบนินทา
นางลับหลังวา “อุตสาหเขาวัด แตไมยอมละยอมวางสักอยางเดียว”
“ฉันจะมาชวยทําครัวสักเจ็ดแปดวัน ก็คิดถึงหลวงพี่หรอกนะถึงไดมาเนี่ย” นางไมวาย
“หยอดยาหอม”
“งั้นก็ดีแลว จะไดใหไปอยูกับโยมคนนั้น เผื่อจะหายเกลียดกัน” สมภารวัยหาสิบแกลง
ยั่ว
“โอย ไมเอาหรอก เรื่องอะไรจะใหไปอยูกับคนที่เกลียด” นางปฏิเสธ
“ออ ตองใหอยูกับคนที่รักใชไหม งั้นก็มาอยูที่กุฏิขาเสียเลยดีไหมเลา” ทานประชด
ทําไมจะไมรวู า สมัยสาว ๆ นางบุญรับหลงรักทานยังกับอะไรดี ถึงขนาดหายใจเปน “หลวงพี่
เจริญ” นั่นเทียว
“แหม ถาไดยังงั้นกอแจวซี” แทนที่จะอายนางกลับวาไปโนน ทานเจาของกุฏิรูสึก
สังเวชที่ผูหญิงอายุรวมหาสิบแลว แตยังไมรูจักปลอยวาง
“เออ ทําพูดดีไปเถอะ นรกจะกินหัวแกโดยไมรูตัว หนอย จะวอนใหขาเดือดรอนแลว
ไหมละ ประเดี๋ยวผัวเกาผัวใหมแกไดมาชวยกันรุมขาหรอก” ฟงนางบุญรับพูดจาโตตอบกับ
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ทานพระครูแลว พระบัวเฮียวรูสึกไมชอบหนาผูหญิงคนนี้เอามาก ๆ ทานมิรูตัวดอกวา “มาร”
ที่ทานจะตองผจญเปนลําดับตอไปคือ พยาบาทนิวรณ
“ตกลงหลวงพี่จะใหฉันพักที่ไหนละ” นางถาม
“ก็ไปเลือกดูเอาเองก็แลวกัน ที่ไหนวางก็พักได หรือจะพักทีเ่ มรุนั่นก็ได ตอนนี้ยังวาง
อยู” ทานพูดประชด
“แหม หลวงพี่แชงอีบุญรับเสียแลวไหมละ ฉันยังไมยอมตายงาย ๆ หรอก ตองรอเผา
คนที่ฉันเกลียดเสียกอน” นางหมายถึงพระบัวเฮียวและอุบาสิกาคนนั้น
“ออ นี่แกกําหนดวันตายไดงั้นซี ขาเห็นมานักตอนักแลวบุญรับเอย ไอที่เที่ยวแชงคน
โนนคนนี้ ตัวเองตายกอนเขาทุกราย”
“แชงอีกแลว แหม มาคราวนี้ซวยจัง ถูกหลวงพี่แชงอยูเรื่อย” นางบน
กระปอดกระแปด
ชายอายุประมาณหกสิบ รูปรางอวนเตี้ย ศีรษะลาน เดินเขามาในกุฏิ พนมมือพูดกับ
ทานพระครูวา
“หลวงพอ ผมมาขอยาแกหืดหอบ อีปุกลูกสาวผมหอบใหญแลว” นายปวนซึ่งมีบา น
อยูติดวัด บอกทานพระครูดวยทาทางกังวล
“ใครเขาบอกใหมาเอาละ” ทานยอนถาม
“ก็ไอปองลูกชายผมมันบอกวาเพือ่ นเคยเปน มันขอยาหลวงพอไปกินแลวหาย ผมก็
เลยมาขอมั่ง” นายปวนชี้แจงพลางนั่งลง
“ขาไมมีหยูกมียาอะไรหรอก แตถาจะใหหายหืดหอบก็ไปเอาตนตําแยแมวมาโขลก
แลวแชกับน้าํ ซาวขาวใหมันกิน เขาวาชะงัดนัก มีคนหายมาหลายคนแลว รูจักไหมละตน
ตําแยแมวนะ ที่หลังวัดก็มี”
“รูจักครับ”
“ดีแลว ถาไมรูจักก็เอาแมวไปดวยตัวนึง”
“เอาไปทําไมครับ”
“อาว ก็เอาไปพิสูจนนะ ซี ลองถอนสักตนใหแมวมันกิน ถาไมใชตํายาแมว แมวจะไม
กิน ถามันกินก็แปลวาใช” ทานอธิบาย
“แลวเอาสวนไหนของมันมาโขลกแชน้ําซาวขาวครับ”
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๑๙
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“เอาทั้งตนเลย รากดวย กอนโขลกก็ลางใหสะอาดเสียกอน เอาใหคนไขดื่ม รับรองวา
หาย”
“แลวไมคันหรือครับหลวงพอ” พระบัวเฮียวถาม ขึ้นชือ่ วาตนตําแยมันก็ตองคัน
“ไมคัน ตําแยถึงจะคัน แตตําแยแมวไมคัน เปนยาสมุนไพรชนิดหนึ่ง” ทานตอบ
“ฉันไปหาที่พักกอนนะหลวงพี่” นางบุญรับกราบสามครั้งแลวลุกออกไป ไมวายพูด
เสียดสีนายปวนวา “แมเจาโวย วันนี้มันวันอะไรวุย ถึงไดมาเจอพระอาทิตยขึ้นบนไห
กระเทียม”
“แกวาใคร” นายปวนถามเสียงตะคอก นางบุญรับไมตอบ กาวฉับ ๆ ออกจากกุฏิไป
นายปวนจึงหันมาถามทานพระครูวา
“อีนี่มันเปนใครครับหลวงพอ ปากหมา ๆ อยางนี้ประเดี๋ยวผมก็ตบลางน้ําเสียเทานั้น
ไมรูจักอายปวนซะแลว” ชายวัยหกสิบแสดงอาการโกรธเกรี้ยว แมบา นจะอยูติดวัด แตนาย
ปวนก็ไมเคยมาเขากรรมฐาน จึงไมรูจักนางบุญรับ และกําหนด “โกรธหนอ” ไมเปน ทานพระ
ครูวานายปวนนั้น “ใกลเกลือกินดาง”
“อยาไปถือสาแกเลยตาปวน ไปเถอะ กลับไปหาตําแยแมวไปปรุงยาใหลูกกินซะ
อยาไดมีเรื่องมีราวกันในวัดเลย นึกวาเห็นแกขาเถอะ” นายปวนจึงกราบปะหลก ๆ สามครั้ง
แลวลุกออกไปเดินหาตนตําแยแมวทางหลังวัด คิดวาถาเจอยายคนปากเสียก็จะดาใหสักสอง
สามชุด โทษฐานที่มาวิจารณรูปโฉมโนมพรรณของแก
“เธอมีขอสงสัยของใจอะไรจะถามหรือเปลา” ทานถามพระบัวเฮียวหลังจากที่คนอื่น ๆ
ลุกออกไปหมดแลว
“ก็มีเหมือนกันครับ เรื่องถีนิทธนิวรณผมเขาใจแลว ตอนทีห่ ลวงพออธิบายใหโยมทอง
รินฟง แตทนี ี้ผมมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตอิ ีกอยางหนึ่ง ที่จะเรียนถามหลวงพอ คือหมูนี้ไม
รูเปนอะไร เวลาฉันอาหารผมรูสึกวามันอรอยไปหมด แมแตน้ําที่ดื่มลงไปก็ยังรูสึกวามัน
อรอย”
“นั่นเปนเพราะเธอติดในรส กามฉันทนิวรณ กําลังครอบงําเธอ เพราะรสจุดเปนกาม
คุณอยางหนึ่งใน ๕ อยาง”
“แบบนี้ผิดไหมครับ”
“ผิดสิ ถาเปนคนทั่วไปก็ไมถือวาผิด แตเปนนักปฏิบัติถอื วาผิด เพราะถามัวติดในรูป
รส กลิ่น เสียง หรือ สัมผัส การปฏิบัติมันก็ไมกา วหนา นี่มนั ผิดในแงนี้”
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๑๙
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“แลวจะแกไดอยางไรครับ”
“ก็ตั้งสติพิจารณาเสียกอนจึงคอยฉัน พระพุทธองคตรัสสอนไววา “กายนี้เกิดขึน้ ดวย
อาหาร อาศัยอาหารแลว พึงละอาหารเสีย” อันนี้หมายความวาอยางไร หมายความวา....”
ทานถามเองตอบเองเสร็จ “ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ทุกครั้งที่บริโภคอาหารตองพิจารณาโดย
ถองแทเสียกอน วาจะไมบริโภคเพือ่ เลน ไมบริโภคเพื่อมัวเมา ไมบริโภคเพื่อประเทืองผิว ไม
บริโภคเพื่อตกแตงรางกายใหงดงาม แตบริโภคเพื่อธงรงไวเพื่อกายนี้ พอใหอัตภาพนี้ดําเนิน
ไปได กับเพียงเพื่อระงับความหิวกระหาย เพื่อประพฤติพรหมจรรย โดยคิดวา บริโภคนี้จะ
เปนเครื่องระงับเวทนาใหมมิใหเกิดขึ้น จะไดประพฤติธรรมสืบไป ไดความสะดวก ไดความ
ผาสุกพอสมควร เริ่มแตภิกษุนั้นอุปสมบท ก็เริม่ ละอาหาร ไมบริโภคในเวลาที่เขาบริโภคกัน
วันละหนึ่งเวลาบางสองเวลาบาง ละอาหารที่พระวินัยหามบาง บริโภคอาหารตามมีตามได
โดยบริโภคเพียงแตวาเปนธาตุ เพื่อเปนที่ดํารงอยูของธาตุในกายนี้เปนอยู นี่ เปนภิกษุในพระ
ธรรมวินัย ตองปฏิบัตอิ ยางนี้ ไมใชไปติดในรสอาหาร”
“กลาวโดยสรุปก็คือ ตองมีโยนิโสมนสิการใชไหมครับ”
“ถูกแลว โยนิโสมนสิการมีความสําคัญมากในการละนิวรณทั้ง ๕ ขาดโยนิโสมนสิการ
เสียแลวก็ละไมไดเลย ไมวาจะเปนกามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ หรือ
วิจิกิจฉา”
“หมายความวา นิวรณแตละอยาง ๆ นั้นจะละไมไดเลย ถาไมมีโยนิโสมนสิการ ใช
หรือเปลาครับ”
“ถูกแลว เอาเถอะเมื่อเธอปฏิบัติสูงขึน้ ไปก็จะเขาใจ” พระอุปช ฌายแนะนํา เนื่องจากมี
ประสบการณมากอน
“หลวงพอครับ ทําไมคนเขาวัดถึงยังเอาดีไมไดละครับ อยางโยมบุญรับนั้น หลวงพอ
บอกเขาวัดมาหลายป ผมก็เห็นแกยังละอะไรไมไดสักอยางเดียว รูสึกแกเที่ยวขวางเขาไป
หมด คนเขาวัดเขาวานาจะเปนคนดี” พระหนุม ตําหนิกราย ๆ
“ก็พระอยูในวัดแท ๆ ยังเอาดีไมไดก็ยังมีนี่นา บางคนบวชตั้งแตเณร อายุพรรษาตั้ง
หกสิบเจ็ดสิบยังไมไดเรื่อง นับประสาอะไรกับคนอยางยายบุญรับเลา” ทานออกเสียง “เลา”
เปน “เลา”
“นินทาอะไรฉันอีกละ” นางบุญรับเขามาทันไดยินชื่อตนเขาพอดี เลยถามพาล ๆ
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“มาก็ดีแลว ไงไดที่พักเปนที่พอพระราชหฤทัยหรือยัง” ทานพระครูถามประชด หาก
นางบุญรับก็ตอบวา
“ไดแลวเพคะเสด็จพี่ หมอมฉันกําลังจะมากราบทูลใหทรงทราบอยูพอดี”
“พอแลว ๆ แมบุญรับไมไหว” ทานพระครูรบี โบกมือหาม
“บุญรับเฉย ๆ จะ แหม กําลังเลนลิเกสนุก ๆ ไมนามาหาม ถึงจะเปนลิเกหลงโรงก็
เถอะ ฉันจะมาบอกหลวงพี่วาไดทพี่ ักตรงขามกุฏิแมนั้น ประเดี๋ยวเถอะแมจะแกลงใหสะเด็ด
ไปเลย” นางพูดอยางหมายมั่น
“ขอที ๆ แมคุณแมมหาจําเริญ คนเขาจะมาสรางบุญสรางกุศล อยาไปเปนมาร
ขัดขวางเขาเลย นี่ฉันจะถือโอกาสเทศนแกสักหนอย แกนะมันแยนาบุญรับนา กรรมฐานก็
เคยเขามาแลว ไหงถึงไมดีขึ้นเลย”
“แยยังไงละหลวงพี่ ฉันอุตสาหหวังดีจะเขามาชวยทําครัว หลวงพี่ยังมาวาฉันอีก”
นางเถียงฉอด ๆ
“ยัง ยังไมรูตัวอีก เอาเถอะ ๆ นั่งลงเสียใหเรียบรอย ยืนพูดกับพระมันไมสวย” หญิง
วัยเกือบหาสิบจึงนั่งลง ทานพระครูพูดตอไปวา “ฟงใหดี ฉันจะสอนใหเอาบุญ การที่แกตั้งใจ
มาชวยทําครัวนั่นก็ดีแลว ถือวามาสรางกุศล ก็ในเมื่อตั้งใจมาทําบุญและจะมาทําบาปเสีย
ทําไมละ”
“ฉันไปทําบาปอะไรที่ไหน” นางบุญรับไมวายเถียง
“ทําไมจะไมทําบาป ก็วจีทุจริตนัน้ ยังไง ทั้งพูดปด พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอ
เจอ ครบเลยในตัวแก เสียงแรงที่อุตสาหมาเขาวัด สูบางคนที่เขาอยูบานก็ยังไมได” นางบุญ
รับรูสึกรําคาญเนื่องจากไมชอบใหใครมาติ จึงแกลงปดทานวา
“จะหลวงพี่ ฉันก็จะพยายามแกไข ใหเวลาฉันบาง ฉันขอตัวไปชวยเขาทําครัวละนะ”
กราบประหลก ๆ สามครั้งแลวลุกออกไป ทานพระครูสายหนาอยางระอา พูดกับพระบัวเฮียว
วา “ไมไหว ไมซึมซับสิง่ ดี ๆ เลย คนอยางยายบุญรับนับวันก็จะมีมากขึ้น ประเภทเขา
วัดแลวมานั่งนินทาคนโนนคนนี้ ที่เขาวา มือถือสากปากถือศีล มันก็เปนวิบากของเขา”
“คนที่มาเขากรรมฐานนาจะละกิเลสไดนะครับหลวงพอ”
“มันก็ละได แตเปนการละไดชั่วคราว คือตอนเจริญกรรมฐานจิตเปนสมาธิ มัน
ก็บริสุทธิ์ผองใส เพราะกิเลสมันถูกขม ถูกกดเอาไว แตพอออกจากรรมฐาน กิเลสมัน
ก็ฟุงขึ้นมาอีก เหมือนน้ําใสที่มีตะกอนนอนกน เอามือไปกวน มันก็ขุน การจะขจัด
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๑๙

Page 8

กิเลสใหหมดไปโดยสิน้ เชิงจึงไมใชเรื่องงาย ตองมีขั้นตอนการปฏิบัตทิ ี่ละเอียดลึกซึ้ง ที่
สําคัญที่สุดคือผูปฏิบัตจิ ะตองมีความเพียรอยางยิ่งยวด จึงจะประสบความสําเร็จ ก็กิเลส
ตัณหามันอยูกับเรามาตั้งนมนานหลายภพหลายชาติ มีหรือที่มันจะยอมออกไปงาย ๆ”
“ถึงตองปฏิบัติกันขามภพขามชาติเลยใชไหมครับ”
“ถูกแลว แตบางคนก็ทอ ถอย ใจไมสู เลยไมอาจตัดออกจากสงสารวัฏไปได ความ
เพียรนี่สําคัญมากนะบัวเฮียว แลวก็ตองเปนความเพียรทีถ่ ูกตองที่เรียกวา สัมมาวายามะ
ถาเปน มิจฉาวายามะ แทนที่จะทําใหหลุดพน กลับทําใหติดแนนอยูในสงสารวัฏหนักเขาไป
อีก”
“เรียกวา การทําความเพียรก็ตองมีโยนิโสมนสิการใชไหมครับ”
“ถูกแลว แหม รูสึกวาเธอจะเกงขึ้นมาเชียวนะ สงสัยวาจะหลุดพนในชาตินี้เสียละมัง”
พระอุปชฌายสัพยอก
“สาธุ สมพรปาก” พูดพรอมกับยกมือขึ้น “สาธุ”
“ถาอยางนั้นก็กลับไปปฏิบัติที่กุฏิของเธอได ออ พรุงนี้ออกตีสี่ครึ่งฉันเปลี่ยนเวลาแลว
เลื่อนออกไปอีกครึ่งชั่งโมง ประเดี๋ยวจะใหสมชายไปบอกคนอื่น ๆ พระบัวเฮียวกราบเบญจาง
คประดิษฐสามครั้งแลวลุกออกมา ขณะเดินกลับกุฏิแทนที่จะกําหนด “ซาย – ขวา ซาย –
ขวา” เหมือนเชนเคย ก็เปลี่ยนมากําหนดวา “โยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการ... ไปจนถึงที่
พัก

มีตอ........๒๐
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