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๒๕...
คุณนายดวงสุดาคลานตุมตะตุมตุยเขามาหาทานพระครู ตามดวยเถาแกเส็งและคุณกิ
มงอ ผูเปนบิดาและมารดา คนทั้งสามกมกราบทานสามครั้ง แลวหันไปกราบพระบัวเฮียว ซึ่ง
นั่งพับเพียบอยูบนพื้นทางเบื้องขวาของพระอุปช ฌาย
“ผมเห็นจะตองกลับกุฏิละครับ เพราะหลวงพอมีแขก” พระหนุมออกตัว ใจนั้นอยาก
อยูฟงเขาคุยกัน หากก็เกรงจะเสียมารยาท
“อยูกอนก็ไดนี่นา จะรีบไปไหนเลา” เจาของกุฏิพูดอยางรูใจ หันไปถามอาคันตุกะวา
“คงไมใชเรื่องลับใชไหม พระบัวเฮียวคงรวมฟงไดนะ”
“ไมลับคะหลวงพอ หนูอยากใหคนมาฟงเยอะ ๆ ดวยซ้าํ จะไดชว ยกันเปนพยาน”
คุณนายดวงสุดาตอบ
“งั้นหรือ แลวจะใหเกณฑคนมาหมดวัดเลยไหม คุณนานจะเอายังงั้นไหม” ทานถาม
ยิ้ม ๆ
“ไมตองถึงขนาดนั้นก็ไดคะหลวงพอ ประเดี๋ยวหนูเขินก็เลยเลาไมออกกันพอดี” คน
น้ําหนักเกินพิกัดตอบ
“ออ ถาอยางนั้นก็เลาไดเลย รูสึกพระบัวเฮียวอยากจะฟงจนเนื้อเตนแลวละมัง” ทาน
เยาลูกศิษย
“หลวงพอนั่นแหละเนื้อเตน อยาทํามาโทษผมหนอยเลยนา” คนเปนศิษยแอบเถียงใน
ใจ
“เตี่ยเลาดีกวานะ” คนจะเลาเปลี่ยนใจกระทันหัน จึงโยนกลองไปที่บิดา
“ลื้อเลานั้นแหละดีแลว ก็ลื้อเห็นเหตุการณทั้งหมดไมใชหรือ” เถาแกเส็งใหเหตุผล
ตั้งแตปฏิบตั กิ รรมฐาน เขาพูดไทยชัดขึ้นเพราะสติบอกวา เมื่อเปนคนไทยก็ตองพูดไทยชัด
จะไดไมอายคุณกิมงอ
“นั่นซี แมก็เห็นดวยกับเตี่ย ลูกเลานั้นแหละดีแลว” ผูเปนมารดาเสริม
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“แมละก็เขาขางเตี่ยอยูเรื่อย” คนเปนลูกตัดพอ
“เรื่องที่จะเลานี่ยาวไหม ถาเปนเรื่องยาว อาตมาขอแนะนําวานาจะเริ่มไดแลว จะได
ไมตองรอไปฟงตอในวันพรุงนี้ อาตมาเปนคนใจรอนนะโยม” พระบัวเฮียวพูดขึ้น ทานคิดอยู
นานวาจะพูดดีหรือไม แตในที่สุดก็ตัดสินใจได
“แหม หลวงพี่พูดอยางนี้ดิฉันก็เห็นจะตองเลาแลวละคะ” คุณนายดวงสุดาพูดกับพระ
บัวเฮียว เรียกทานวา “หลวงพี่” อยางไมเต็มใจนัก ไมเต็มใจดวยเหตุวา ทานอายุออ นกวา ที่
ถูกนาจะเปน “หลวงนอง” หลอนไมเขาใจวาเหตุใดเขาจึงไมเรียกพระทีอ่ ายุออนกวาวา
“หลวงนอง”
“คงไมตองออกแขกแบบลิเกนะ” ทานพระครูเยาบาง
“ไมตองค่ํา เตี่ยเลาดีกวานา” หลอนหันไปเกี่ยงงอนบิดาอีกครัง้
“ลื้อนั้นแหละ อยามัวทําอิด ๆ ออด ๆ นารําคาญ เกรงใจหลวงพอทาน เวลาทานเปน
เงินเปนทองนะ” เถาแกเส็งดุลูกสาว การปฏิบตั ิกรรมฐานทําใหเกิดปญญา เมือ่ ปญญาเกิด
เขาจึงรูวาคนเปนพอไมควรกลัวลูก จึงกลาดุหลอน แทนที่จะเปนฝายถูกหลอนดุเชนแตกอน
เมื่อโดนดุคนเปนลูกชักกลัว จึงเริ่มตนเลา
“เรื่องมันแปลกมากคะหลวงพอ บอกใคร ๆ ก็คงไมมีใครเชื่อวา เตี่ยกับแมถูกโจรยิง
ดวยปนเอ็ม ๑๖ แตไมยกั กะเปนอะไร หนูเห็นกับตาเลยคะ” คนเห็นเหตุการณเลาฉอด ๆ
“ตอนที่ถูกยิงโยมกําลังทําอะไรอยูหรือ” ทานถามบุคคลทั้งสอง
“กําลังนั่งสมาธิครับ ผมกับคุณกิมงอสัญญากันวา จะเดินจงกรมหนึ่งชัว่ โมง นั่งสมาธิ
หนึ่งชั่วโมง ตอนโจรยิงมันยังไมครบชั่วโมง ผมก็เลยยังไมลุกขึ้น แลวก็ไมลืมตาดวย” เถาแก
เส็งเลา เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นเมื่อสามเดือนที่แลว ทวาในความรูสกึ ของเขาดูเหมือนมัน
เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอง
“แลวรูตัวหรือเปลาวาโจรมา” ทานพระครูซัก
“รูครับหลวงพอ ผมรูตวั ตลอดเวลา คุณกิมงอก็ร”ู
“แลวกลัวไหม กลัวตายหรือเปลา”
“ไมกลัวคะ ตอนอยูในสมาธิไมกลัว แตตอนนี้กลัวคะ” คุณกิมงอตอบดวยทาทีที่ยังไม
หายหวาดเสียว
“แลวคุณนายอยูที่ไหนละตอนนั้น ตอนที่โจรมาปลนนะ” ทานพระครูถามคุณนายดวง
สุดา
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“หนูหรือคะ อารามตกใจมุดเขาไปแอบใตตั่งเลยคะ ไมทราบวาเขาไปไดยังไง ตัวหนู
ออกใหญ ตัง่ ก็เตี้ยนิดเดียว ถาเวลาปกติอยาวาแตจะเขาไปไดทั้งตัวอยางนั้นเลย แคขาขาง
เดียวก็ยังเขาไมได” คุณนายดวงสุดาเลา
พระบัวเฮียวพิจารณาขาของคุณนายซึ่งมีขนาดไลเลี่ยกับตอมอยุง แลวก็ใหเปนดวย
กับที่หลอนพูด หากก็อดถามขึ้นไมไดวา “ตั่งที่โยมวานะสูงขนาดไหน เทาอาสนะหลวงพอ
หรือเปลา” คนถูกถามมองไปที่อาสนะตรงหนา แลวตอบ “คงจะพอ ๆ กัน ถาสูงกวาก็คงไม
เกินสองนิ้ว ไมนาเชื่อใชไหมคะ วาคนเจาเนื้ออยางดิฉันจะเขาไปซอนใตตั่งนั่นได หลวงพี่เชื่อ
หรือเปลา” หลอนถามหลวงพี่
“ถาจะใหอาตมาเชื่อก็ตอ งลองเขาไปอีกที คุณนายจะยอมลองดูไหมละ” พระหนุม ถือ
โอกาสตอรอง
“ไมตองหรอกบัวเฮียว ถึงเธอจะไมเชือ่ แตฉันก็เชือ่ ฉันเชื่อวาเปนไปได เธอเคยไดยิน
ไหมเลา ที่เขาวาคนแบกตุมแบกตูเย็นวิ่งหนีไฟ เพราะความตกใจ พอหายตกใจกลับแบกไม
ไหว อันนี้มนั เปนเรื่องของพลังจิตนะ คนเราไมรตู ัวหรอกวา จิตนั้นมีพลังมาก เปนพลังที่ซอน
เรนอยูในตัว คนที่ฝกจิตสม่ําเสมอสามารถเอาพลังจิตออกมาใชได แตคนที่ไมเคยฝกก็ใชไม
เปน เวนแตยามตกใจอาจเอามาใชไดบาง โดยที่เจาตัวไมรู เปนการใชพลังจิตโดยไมสติ
ควบคุม ก็ไดแคประเดี๋ยวประดาว พอรูสึกตัวก็เอามาใชไมไดเสียแลว” ทานพระครูอธิบาย
“แลวแบบนี้ดีไหมครับหลวงพอ” พระบัวเฮียวถาม
“แบบไหนละ” พระอุปชฌายไมเขาใจคําถาม
“คือพลังจิตนะครับ เปนของดีหรือไมดี”
“มันก็ตอบยากนะ จะวาไปแลวมันก็เหมือนดาบสองคม ถาใชดีก็ดีไป แตถาใชไมดีก็
ใหโทษไดเหมือนกัน” ทานรูวาคนฟงยังไมมีใครเขาใจ จึงอธิบายเพิ่มเติมวา
“ตัวอยางเชนคนที่นําพลังจิตไปใชเพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
เพื่อเขาถึง
จุดหมายคือ มรรค ผล นิพพาน ก็ถือวาเปนสิ่งดี แตถานําไปใชในทางที่ผิด เชน
อยากจะอวดฤทธิ์หรืออวดอุตริมนุสสธรรม ก็ถือเปนสิ่งไมดี เพราะเปนไปเพื่อเพิ่ม
กิเลส ไมเปนไปเพื่อละกิเลส”
“สรุปก็คือทีห่ นูเขาไปแอบอยูใตตั่งได ก็เพราะอํานาจของพลังจิตใชไหมคะหลวงพอ”
คุณนายดวงสุดาถาม
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“ถูกแลวคุณนาย แมคุณนายจะไมเคยฝกจิต แตก็สามารถใชพลังจิตได เปนการใช
แบบไมรูตวั ควบคุมไมได ถาอยากใชแบบคุมไดก็ตองมาฝกจิตกันใหเปนเรื่องเปนราว อยาง
ที่โยมเตี่ยกับโยมแมของคุณนายฝกอยูนี่แหละ”
“ถาอยางนั้นที่โจรมันใชเอ็ม.๑๖ ยิงผม แตยิงไมออกก็เปนเพราะอํานาจของพลังจิตใช
ไหมครับหลวงพอ” เถาแกเส็งถาม การปฏิบัติกรรมฐานทุกวันทําใหเขาเขาใจธรรมะแจมแจง
ขึ้น
“จะพูดอยางนั้นมันก็ถูกเหมือนกัน แตอาตมาคิดวา การที่ปน ยิงไมออกนั้นเปนเพราะ
อานิสงสของการมีสัจจะของโยมทั้งสองประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งเปนอํานาจของสมาธิ
หรือพลังจิตนี่เอง ไหนคุณนายลองเลาเรื่องตั้งแตตนจนจบซิ อาตมาจะอัดเทปไว เผื่อจะไป
เปดใหคนอื่นฟง”
ทานหันไปเรียกนายสมชายใหนําเครื่องบันทึกเสียงและมวนเทปมาให
พรอมแลวคุณนายดวงสุดาจึงเริ่มตนเลา
“วันนั้นหนูนั่งแท็กซี่มาหาเตี่ยกับแมที่บาน ก็ขึ้นไปชึ้นบนเห็นกําลังนั่งสมาธิกันอยู หนู
เลยเดินไปที่โตะอาหาร หยิบนองไกทอดมากิน พอดีไดยินเสียงเอะอะอยูขางลาง จึงชะโงกลง
ไปดูตรงบันได ก็เห็นคนรายสี่หรือหาคน กําลังชวยกันจับคนใชสองคนมัดมือมัดปาก หนู
ตกใจวิ่งมาหากเตี่ยกับแม บอก โจรปลน โจรปลน เขาก็ไมยอมลืมตา เสียงพวกมันเดิน
ขึ้นมา หนูเลยวิ่งไปที่หองน้ําตั้งใจจะไปซอนตัวในนั้น เสร็จแลวก็เกิดเปลี่ยนใจกะทันหัน
คลานลุกลี้ลุกลนเขาไปใตตั่งแทน ขอประทานโทษนะคะหลวงพอ นองไกทั้งนองก็ยังอยูใน
ปาก ตองถือวาโชคดีเชียวคะ เพราะมันทําใหหนูรองไมออก ขืนไมมีนอ งไกคงรองใหคนชวย
แลวก็ถูกโจรยิงตายไปแลว
พอมันขึ้นมามันก็เดินไปที่เตี่ยกอน เขยาตัวเตี่ยแลวบอก ตาแปะตื่น ๆ นี่คือการ
ปลน เตี่ยก็ไมยอมลืมตา มันก็หันไปเขยาแม บอกซิ้มตื่น ๆ นี่อั้วมาปลน แมก็นั่งเฉยอีกคน
เสียงพวกมันบอกยิงเลยเฮีย ยิงเลยเฮีย หนูจะเปนลมเสียใหได ครั้นจะรองบอกเตี่ยกับแม
ก็รองไมออก เพราะนองไกคาปากอยู มันเอาปนจอที่ศีรษะเตี่ยแลวลั่นไก เสียงดัง
แชะ ๆ แตไมมีกระสุนพุงออกมา มันก็หันไปยิงแมบาง ก็เปนแบบเดียวกันอีก
ในที่สุดพวกมันเลยชวยกันเก็บขาวของ มีทวี ี วิทยุ สเตริโอ และพวกเครื่องลายคราม
เอาไปขางลางคงจะไปใสรถ หนูจบั ตาดูมันอยู เก็บของเสร็จพวกมันก็พากันลงไป หนูหาย
ตกใจก็เอามือจับนองไกออกจากปาก แตไมสามารถคลานออกมาจากใตตั่งได ก็นอนอึดอัด
อยูอยางนั้นสักยี่สิบนาทีเห็นจะได แลวก็ไดยินเสียงคนเดินขึ้นมา พอหนูเห็นเปนตํารวจ หนูดี
ใจมากเลยตะโกนวา ชวยดวย ชวยดวย เขาก็มองหาที่มาของเสียง หนูบอก อยูใตตั่ง อยู
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ใตตั่ง ตํารวจสองคนก็มาชวยกันยกตั่ง แตยกไมไหว ตองใชถึงสี่คน หนูก็ออกมาได ผูรายหา
คนถูกใสกุญแจมือเรียบรอย” คนเลาหยุดหายใจแรง ๆ สองสามครั้ง ราวกับวาตอนที่เลานั้น
ลืมหายใจ ทานพระครูจึงถามบิดาของหลอนวา “ตอนตํารวจมาโยมรูหรือเปลา”
“รูครับหลวงพอ ผมรูอยูต ลอดเวลา ตํารวจเขามาเขยาตัวผม บอก เถาแกตื่นเถอะ
คุณถูกปลนรูไหม ผมตอบวา รู รู เขาก็วา รูแลวก็ลืมตาเสียที ผมบอกวา ยังไมถึงเวลา ยัง
ลืมไมได จากนั้นผมก็ไมพูดอะไรอีก”
“คะ ตลกนาดูเลย พอเตี่ยนั่งนิ่ง ทัง้ ตํารวจและคนรายก็เลยตองนั่งรอครูใ หญ เสียง
นาฬิกาปลุกก็ดังกองขึ้น เตี่ยกับแมก็ขยับตัว เปลี่ยนทาจากนั่งสมาธิมาเปนนั่งพับเพียบ
ประนมมือกลาวคําแผเมตตาและอุทศิ สวนกุศล”
“แลวคุณนายแผเมตตาเปนหรือเปลา อุทิศสวนกุศลเปนไหม” ทานถือโอกาสทดสอบ
ความรูคุณนายดวงสุดา
“เปนคะ หนูสวดมนตทกุ คืน สวดเสร็จก็แผเมตตาแลวอุทศิ สวนกุศล หลวงพอจะฟง
ไหมคะ หนูจะวาใหฟง”
“ดีเหมือนกัน วาเปนบาลีนะไมตองแปล เพราะถาไดบาลีก็แปลไดจริงไหม”
“จริงคะ แตหนูวาจริงแตครึ่งเดียว เพราะบางคนวาบาลีได แตแปลไมไดเชนหนูเปน
ตน” หลอนยกตัวเองเปนตัวอยาง
“สําหรับผม ผมวาจริงไมถึงครึ่งครับหลวงพอ” พระบัวเฮียวเอยบาง “เพราะคนสวน
ใหญเขาจะสวดมนตเปน แตแปลไมเปน ไมรูวาที่ตวั เองสวดนั้นมีความหมายวาอยางไร
แมแตพระก็เปนอยางนั้นเหมือนกัน เชน พระบัวเฮียว เปนตน” พระหนุมหารูไมวาได
“แบไต” ใหพระอุปชฌายรูเขาแลว
“โบราณทานสอนไววา “พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตําลึงทอง” บัวเฮียวเอย ถาเธอไม
พูดฉันก็คงยังไมรูวาเธอนะ “ออนซอม” เอามาก ๆ เห็นจะตองใหพระมหาบุญชวยกวดขันเธอ
ใหหนักกวานี้ วันขางหนาไปเปนครูบาอาจารยเขาจะไดไมเสียชื่อ” ทานหันไปถามบิดาของ
คุณนายดวงสุดาวา “โยมเห็นดวยกับอาตมาไหมวา คนรูจริงนั้นหายาก สวนคนรูมากหา
งาย สมัยนี้คนรูมากมีแยะ แตที่รูจริงไมคอยมี เห็นดวยไหม”
“นั่นสินะ คนก็เลยพากันเปนโรคประสาทมาก พวกจิตแพทยก็เลยมีงานทํามาก” ทาน
พระครูเสริม พระบัวเฮียวกําลังวิงเวียนกับคําวา “มาก” คอยยังชั่วขึ้นเมื่อคุณนายดวงสุดาพูด
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โดยไมมี “มาก” “หนูวาจิตแพทยเองก็เปนโรคประสาทนะคะหลวงพอ หนูเห็นมาหลายคน
แลว ทาทางไมคอยจะปกติซักเทาไหร”
“คงเปนเพราะตองคลุกคลีกับคนไขมาก เลยติด เปนอยางนั้นไหมคะหลวงพอ” คุณกิ
มงอถาม อุตสาหมีคําวา “มาก” อีกจนได
“มันก็เปนไปไดนะโยม อาตมาสังเกตวา ยิ่งโลกเจริญมากขึ้นเทาไหร คนก็ยิ่งเปน
โรคประสาทมากขึ้นเทานั้น”
“คนโรคประสาทนี่ ตองใหมาเขากรรมฐานใชไหมคะหลวงพอ ถามอยางคนที่ยังไม
เคยปฏิบัติ
“ไมได ไมได เพราะคนที่เปนนอยก็จะเปนมาก สวนคนที่เปนมากก็จะบาชนิดกูไม
กลับเลยเชียว คนเปนโรคประสาทเขาหามเขากรรมฐานอยางเด็ดขาด อันนี้มีพทุ ธพจน
รับรองไวชัดเจน ถาจําไมผิดดูเหมือนจะอยูในคัมภีรเลมที่ ๑๔ ที่พระพุทธองคตรัสกับเหลา
สาวก วา ...ภิกษุทั้งหลาย เราไมกลาวอานาปานสติแกคนทีม่ ีสติเลอะเลือนไรสัมปชัญญะ....
เคยมีตัวอยางนะโยม ที่วดั นี้นี่แหละ ดูเหมือนอาตมาจะเคยเลาใหพระบัวเฮียวฟงแลว เรื่องที่
อาจารยมหาวิทยาลัยแกเปนโรคประสาท พวกญาติ ๆ พามาเขากรรมฐานที่นี่ ปฏิบตั ิสองวัน
แรกยังไมมีอาการ พอวันที่สามลุกขึ้นรําปอเลย เขาไปตามอาตมามาดู รําสวยเสียดวยซี ใคร
ๆ หามก็ไมหยุด ฉะนั้นโยมจําไวเลยวา คนเปนโรคประสาทอยาพามาเขากรรมฐาน
ตองพาไปรักษาใหหายกอน หายแลวก็ตองรอดูอีกสองหรือสามป หายใหม ๆ อยาพา
มาเพราะโรคอาจกําเริบอีกได เคยมีตัวอยางหลายรายแลว”
“หลวงพอครับ หลวงพอจะขัดของไหม ถาผมจะกราบเรียนวาผมอยากฟงเรื่องปลน
ตอ กําลังสนุกเลยครับ” พระบัวเฮียวพูดอยางเกรงใจเปนที่สุด
“ฉันนะไมขัดของหรอก แตคนเลาเขาจะเลาตอหรือเปลา ขอนี้ฉันไมรู”
“ตอซีคะ ตองเลาตอ เอ..เมื่อตะกี้ถึงไหนแลวคะแม” หลอนหันไปถามมารดา
“ตอนเตี่ยกับแมกลาวคําอุทิศสวนกุศลและแผเมตตาจะ แลวหลวงพอทานใหหนูวาให
ฟง คุณกิมงอทวนความจําใหลูกสาว
“งั้นเพื่อไมใหเสียเวลา หนูวาใหฟงยอ ๆ นะคะ คําแผเมตตาแบบสั้น ๆ มีวา ...สัพเพ
สัตตา อเวรา อัพพยาปชฌา อนีฆา สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ คําอุทิศสวนกุศลขึ้นตนวา อิทัง เม
มาตาปตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปตโร”
“แลวถาแผเมตตาใหตัวเองขึ้นตนวาอยางไร” ทานพระครูถามอีก
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“อหัง สุขิโต โหมิ คะ” ตอบฉะฉาน
“เกง ๆ อาตมาเชื่อแลว เอาละทีนี้เลาเรื่องปลนตอไปได
“คะ พอเตี่ยกับแมเสร็จธุระ ตํารวจก็สอบปากคํา สอบหนูดวย หนูก็เลาไปตามที่เห็น
ตํารวจเขาบอกวาเห็นรถกระบะขับสวนทางมานึกเอะใจ จึงถามวาจะเอาไปไหน คนรายมี
พิรุธหลายอยางแลวก็ตอบคําถามไมตรงกัน ในที่สุดก็สารภาพวาปลนเขามา เขาก็พามายัง
บานที่เกิดเหตุ”
ตอนนั้นเวลาสักเทาไหร เปนกลางวันหรือกลางคืน”
“เย็น ๆ ครับ” เถาแกเส็งตอบ
“ทุกวันตั้งแตสี่โมงถึงหกโมงเย็น ผมกับคุณกิมงอจะปฏิบัตกิ รรมฐานกัน โดยเดินหนึ่ง
ชั่วโมง นั่งหนึ่งชั่วโมง”
“ดีจริง อาตมาขออนุโมทนาเห็นไหม อํานาจของบุญบารมีทําใหเรื่องรายกลายเปนดี
ถึงคราวเสียของก็ไมตอ งเสีย มีนะ มีตัวอยางแบบเดียวกันนี้ สองผัวเมียเปนชาวบาน
บางระจัน มาเขากรรมฐานที่วัดนี้ กลับไปก็ปฏิบัติทุกคืน คืนหนึ่งกําลังเดินจงกรมกันอยู
ขโมยมันมาลักควาย ตอนไปจนหมดคอก ใหพรรคพวกมันคุมไป เหลือคนหนึ่งไวดูตนทาง
เจาหมอนั่นก็บังเอิญมองขึ้นไปบนเรือน เห็นคนเดินไปมาอยูสองคน ปากก็วา ขวายางหนอ
ซายยางหนอ เดินกันมืด ๆ อยางนั้นแหละ เจาขโมยมันก็ขํา นึกวาเจาของบานละเมอ ไมรูขํา
อีทาไหน เลยถอยหลังไปเหยียบสุนัขที่กําลังหลับอยู สุนัขก็ตื่น เหาเสียงดังขึ้น ชาวบานแถว
นั้นก็เลยลุกมาดู จับขโมยได แลวก็พากันจุดคบไตไปตามควายมาใสคอกไวอยางเดิม
ผูใหญบานก็คุมตัวขโมยไว จับไดคนเดียวคือคนที่ดูตนทาง นอกนัน้ วิ่งหนีไปได ก็พา
กันมานั่งรอจนสองผัวเมียนั่งสมาธิเสร็จ จึงเลาเรื่องใหฟง เขาก็บอกเขารูตั้งแตตอนขโมยมัน
ตอนควายออกไปแลว แตเขารักษาสัจจะ บอกจะเดินใหไดหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงก็ตองได
ควายมันจะหายก็ชาง นี่เขามานั่งเลาใหอาตมาฟงตรงนี”้ ทานชี้ที่ที่คณ
ุ นายดวงสุดานั่ง “มา
ทั้งผัวและเมียเลย บานอยูอําเภอบางระจันโนน” ทานพระครูเลาเหตุการณที่คลายคลึงกันให
คนทั้งสามฟง พระบัวเฮียวฟงเปนรอบที่สองเพราะตอนสองผัวเมียมาเลาทานก็นั่งฟงอยูดวย
“แตกรณีของเถาแก จับโจรไดหมดใชไหม” พระหนุมถามบุรษุ วัยเจ็ดสิบเศษ
“หมดครับ ผูรายกับตํารวจมีจํานวนเทากันพอดี ผูรายหา ตํารวจหา เปนตํารวจสาย
ตรวจ กําลังขับรถจะเขามาตรวจดูความสงบเรียบรอยในซอยนั้น นับวาผมโชคดีมาก”
“ผูรายถูกดําเนินคดีติดคุกกี่ปละ” พระบัวเฮียวถามอีก
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“ไมถูกครับ ถังขังไวเกือบสามเดือน ยมไมยอมไปใหการ อางวาจําหนาผูรายไมได
ความจริงผมจําไดครับหลวงพอ แตผมจําเปนตองพูดปดเพื่อจะไดไมกอเวร คือ เจาคนทีม่ า
ปลนนั่นเปนลูกหนี้ผมเอง มายืมเงินไปหลายหมื่นแลวไมใช ผมก็ขูวา จะดําเนินคดี เขาคง
แคนเลยพาพวกมาปลนผม และที่ใชเอ็ม.๑๖ ยิงผมคงอยากจะใหตายเพื่อลางหนี้ เปนบุญ
ของผมที่มาเขากรรมฐานเสียกอน ไมงั้นก็คงสิ้นชื่อไปแลว ผมก็ใชสติพิจารณาวา ถา
ผมเอาเขาเขาคุก วันหนึ่งเขาก็ตองออกมาแกแคนผม ก็จะเปนการกอเวรกันไมมีที่
สิ้นสุด เพื่อระงับเวรเสียขางหนึ่ง ผมจึงจําใจโกหกวาจําหนาผูตองหาไมได
ตํารวจเขาขังไวไมถึงสามเดือนก็ปลอย
ชวงนั้นผมกับคุณกิมงอก็แผเมตตา
อโหสิกรรมใหเขาทุกวัน หลวงพอเชือ่ ไหมครับ อานิสงสของเมตตานี่อศั จรรยมาก เมื่อวานนี้
เองเขาพากันมาหาผมที่บาน เอาธูปแพเทียนแพ ใสพานมาขอขมาผม บอกวาขอโทษและ
ขอบคุณที่ผมไมเอาเรื่อง เขารูวาผมจําเขาได ขอขมาเสร็จก็บอกวาจะผอนใชหนี้คืน จะไมโกง
แมแตสตางคแดงเดียว
ผมตื้นตันจนน้ําตาไหล คุณกิมงอเองก็รองไห ผมอโหสิใหเขาและบอกวาไมตองกังวล
เรื่องหนี้สิน มีก็เอามาใช ไมมีผมก็ยกให ขออยางเดียวใหเขาหากินอยางสุจริต ผมอยากมา
หาหลวงพอมาก จึงใหลูกสาวพามาเพื่อกราบขอบพระคุณหลวงพอที่ใหวิชาที่วิเศษแกผม”
เขากมลงกราบทานพระครูสามครั้ง ดวยความซาบซึ้งและตื้นตันจนน้ําตาไหลเปนทางตาม
รองแกม คุณกิมงอทําตามผูเปนสามี ทวามิไดรอ งไห!….
มีตอ........๒๖
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