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พระบัวเฮียวแอบตั้งขอสังเกตวา บรรดาศิษยานุศิษยที่มาปรึกษาปญหาธรรมะกับ
ทานพระครูนั้น สวนใหญมักเปนคนจีน ขางฝายคนไทยกลับมีนอย คนที่จะสนใจธรรมะและ
เมื่อมาวัดก็จะแบกปญหาหนักอกมาใหทานพระครูชวยแก หลังจากนั้นก็จะหายหนาหายตา
ไป ตอเมื่อตองการใหทานชวยอีกจึงจะมาใหเห็น ผิดกับคนจีนซึ่งจะมาอยางสม่ําเสมอ ทั้งยัง
สนใจธรรมะและนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง จนสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง ทานพระครูจึง
ชื่นชมคนจีนในแงนี้ดวย ในแงอื่น ๆ ดวย
เชานี้อากาศปลอดโปรงกวาทุกวัน ทั้งยังปลอดคนอีกดวย เพราะตาม “รายการ” ทาน
พระครูตองไปบรรยายธรรมที่กรุงเทพฯ แตทางผูจัดเขาโทรเลขดวนมาขอเลื่อน ทานจึงไม
ตองไปไหน
ฉันเชาแลวพระบัวเฮียวจึงถือโอกาสมาเรียนปรึกษาปญหาธรรมะกับผูเปนอาจารย จะ
ใหทานสอบอารมณใหดวย “หลวงพอครับ ผมถูกถีนมิทธนิวรณคุกคามอยางหนักเลยครับ
มันงวงเหงาหาวนอนตลอดเวลา เดินจงกรมก็งว ง ปฏิบัตติ ามวิธีขจัดความงวง อยางที่หลวง
พอเคยแนะนําก็ไมหายงวง ผมก็เลยตองนอนเพราะคิดวาคงจะหาย”
“แลวหายไหมละ” พระอุปชฌายถาม
“ไมหายครับ แลวก็นอนไมหลับดวย งวงเหมือนจะเปนจะตาย แตพอนอนกลับไม
หลับ ทําไมมันถึงเปนอยางนั้นครับ”
“นั่นเปนอาการของญาณนะบัวเฮียว ไมใชถีนมิทธนิวรณแตประการใด”
“หมายความวาอยางไรครับ” ลูกศิษยไมเขาใจ
“หมายความวาอาการทีเ่ ธอเลามานั้นเปนอาการของผูที่เขาถึง “นิพพิทาญาณ” ซึ่ง
เปนญาณที่ ๘
“งั้นผมก็เดินมาไดครึ่งทางแลวซีครับ” พระบัวเฮียวพูดอยางยินดี
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“ถูกแลว แตอยาเพิ่งดีใจ มีคนไดญาณนี้กอนเธอมาหลายคนแลว ไมใชเธอเปนคนแรก
ที่ไดหรอกนะ คนที่ไดรายลาสุด ก็คือลูกชายของคหบดี ดูเหมือนจะเปนคนที่ชื่อนายตอม”
“งั้นก็แปลวาผมไปชากวาลูกศิษยหรือครับ”
“ก็คงยังงั้น แตชาของเธอนะ ภาษาฝรั่งเขาเรียกวา “สโลวบัทชัวร” เขาใจหรือเปลา”
“ผมไมเคยเรียนภาษาฝรั่งครับ หลวงพอไดโปรดอธิบายใหคนต่ําตอย ดอยปญญา
อยางผมฟงหนอยเถิดครับ”
“ถอมตัวเหลือเกินนะ วันนี้วันอะไรหนอ พระบัวเฮียวถึงไดสงบเสงี่ยมเจียมตัวอยางนี้”
อาจารยสัพยอกคนเปนศิษย
“คงไมใชวันพระแนครับ” คนเปนศิษยตอบฉับพลัน
“รูแลว แตฉันอยากรูวาทําไมเธอถึงไดถอมตัวมากมายนัก วันอื่นไมเห็นเปนอยางนี้
เลยนี่นา”
“ก็วันนี้ผมอยากไดวิชานะครับ สวนวันอื่นไมอยากได” พระบัวเฮียวถือโอกาส “ยวน”
“เธออยากไดวิชาอะไรละ” พระอุปชฌายยอนถาม
“วิชาขจัดความงวงที่เกิดจาก นิพพิทาญาณ นะครับ”
“เอาเถอะ จะบอกใหเอาบุญ” แลวทานจึงบอกวิธีปฏิบัติตนเมื่อเขาถึงนิพพิทาญาณแก
พระบัวเฮียว แบบเดียวกับที่เคยบอกนายตอม พระหนุมกลาวคําขอบคุณแลวถามอีกวา
“แลวที่หลวงพอพูดภาษาตางประเทศเมื่อตะกี้เสียงโล ๆ ชัว ๆ นะครับ หมายความวา
อยางไรครับ”
“หมายความวาเธอเขาถึงญาณที่ ๘ ชากวานายตอมก็จริง แตก็ไมไดหมายความวา
เธอจะบรรลุญาณ ๑๖ ทีหลังเขา ฉันมองหนาเธอก็รูวาหนาอยางเธอถึงจะไมฉลาดซักเทาไหร
แตก็แนใจไดวาเธอจะตองบรรลุโสดาปตติผลเปนอยางต่ํา นี่พูดถึงเฉพาะชาตินี้เทานั้นนะ”
ทานอธิบาย
“แลวนายตอมละครับ ในเมื่อเขาไดญาณ ๘ กอนผม เขาก็นาจะไดญาณ ๑๖ กอนผม
ดวย ถูกไหมครับ”
“มันไมเสมอไปหรอกบัวเฮียว ฆราวาสที่เขามาปฏิบัติมีสิทธิ์ไดถึง ญาณ ๘ ญาณ ๙
หรือบางคนก็อาจถึง ญาณ ๑๓ แตพอเขากลับบานก็ถูกสิ่งแวดลอมทางโลกดึงไป การปฏิบัติ
ก็หยุดชะงักอยูแคนั้น อยางกรณีของนายตอม เขาอยากจะบวช แตพอ แมไมยอมใหบวช เมื่อ
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๓๔

Page 2

กลับไปอยูบา นเขาก็ติดอยูกับความสุขทางโลก จนลืมการปฏิบัติ เขาก็เลยติดอยูแคญาณที่ ๘
นั่นแหละ”
“แตถาเขาบวช เขาก็จะกาวหนาในการปฏิบัติใชไหมครับ” ถามออกไปแลวจึงรูวา
“ถามโง ๆ” รูชาอยางนี้เสมอ
“มันก็คงจะเปนอยางนั้น เพราะบรรยากาศในวัดมันเอื้อตอการปฏิบัติมากกวาที่บาน
อีกประการหนึ่งการประพฤติพรหมจรรยก็ชวยใหการปฏิบัตดิ ําเนินไปอยางคลองตัว เพราะมี
ขอวัตรปฏิบตั ิที่แตกตางไปจากวิถีชวี ิตของชาวบาน พระจึงไดเปรียบฆราวาสในแงนี้” ทาน
พระครูอธิบายโดยไมเกี่ยงงอนภูมิปญ
 ญาของผูถ าม
ชายวัยสี่สิบเศษคลานเขามาหาทานพระครู ตามดวยเด็กหนุมอายุประมาณยี่สิบ คน
ทั้งสองกราบทานพระครู แลวคนอาวุโสกวาก็พดู ขึ้นวา
“ไมไดมาหาหลวงพี่เสียนาน หลวงพี่สบายดีหรือครับ”
“ก็เอ็งเห็นขาสบายหรือเปลาละ” ทานเจาของกุฏยิ อนถาม ชายคนนี้เปนลูกผูนองของ
ทาน เคยวิ่งเลนดวยกันมาตั้งแตเด็ก สวนเด็กหนุมที่มาดวยก็มีศักดิ์เปนหลานทาน
“แหม หลวงลุงก็ พอเขาถามดี ๆ หลวงลุงกับตอบเลนลิ้น” หลานชายตอวาพลางคอน
ประหลับประเหลือก
“นี่เอ็งอยางมาทํากิริยาอยางนี้ใสขานะเจาขุนทอง เอ็งไมใชผูหญิงนะ” ทานพระครูวา
เมื่อเห็นทาทางกระตุงกระติ้งของอีกฝาย
“หนูจะเปนผูหญิงหรือผูชายมันก็ไมเกี่ยวกะหลวงลุงหรอกนา”
เจาขุนทองพูด
ลอยหนาลอยตา ทําทาคอนควัก ทานพระครูนกึ สงสัยจึงใช “เห็นหนอ” เขาตรวจสอบ ก็ได
ทราบวาหลานชายของทานมีจิตใจเปนผูหญิงไปแลว ไมนาเลย ตอนเกิดทานก็เห็นมันเปน
ผูชายแท ๆ ไป ๆ มา ๆ ไหงเปนผูหญิงไปเสียได โธเอย อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
พระบัวเฮียวกําลังคุยกับพระอุปชฌายอยูดี ๆ เมื่อมีผูอื่นมา “ขัดคอ” เชนนี้ก็เกิด
“ปฏิฆะ” อยางออน ๆ ขึ้น ครั้นฉุกคิดไดวา บุรุษทั้งสองคงจะเปนญาติกับทานพระครู จึง
พยายามขมความหงุดหงิดขัดเคืองนั้นไว พูดเอาบุญเอาคุณวา
“โยมโชคดีนะที่มาพบหลวงพอ ความจริงวันนี้ทานตองไปบรรยายธรรมที่กรุงเทพฯ”
“หรือครับ แลวทําไมไมไปละครับ” นายขําถาม
“ก็ทางโนนเขาโทรเลขดวนมาขอเลื่อน อาตมาก็เลยพลอยโชคดีไปดวย เพราะหมูนี้
หาเวลาคุยกับทานยาก ยิ่งวันพระดวยแลวหมดสิทธิ์เลย เพราะแขกเหรื่อมากันแนนกุฏิ”
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“โอโฮ เดี๋ยวนี้หลวงพี่ขายดีถึงขนาดนี้เชียวหรือครับ” คนมีศักดิ์เปนนองชายวา
“เอ็งลองมาเปนขามั่งซี แลวจะรู วาแตวาที่มานี่มีอะไรจะใหขาชวยละ” ทานถาม
เพราะหากไมตองการความชวยเหลือ คนเหลานี้ก็จะไมมาใหเห็นหนา นายขุนทองจองหนา
ทานพระครูแลวถามวา “หลวงลุงใสแวนตามาตั้งแตเมื่อไหรฮะ” ไมถามเปลาแตยังแถมดวย
“ฮะ” เปนคําลงทาย ตอนแรกก็พยายามจะปดหลวงลุงเพราะกลัวจะถูกวา เมื่อทานไมวาเขาก็
จะพูดอยางที่เคยพูด
“สิบปเขานี่แลว เอ็งถามทําไม”
“เปลาหรอกฮะ ก็หลวงลุงดูแปลกไป คือใสแวนแลวหลอขึ้นนะฮะ หลอกวาไมไดใส วา
แตสั้นหรือยาวฮะ” ถามแลวก็หัวเราะคิก ๆ อยูคนเดียว
“อะไรของเอ็งละ อะไรสัน้ อะไรยาว พูดใหมันฟงงาย ๆ หนอยไมไดหรือ”
“แหม หลวงลุงเนี่ย หนูหมายถึงสายตานะฮะสั้นหรือยาว ที่หลวงลุงตองใสแวน เพราะ
สายตาสั้นหรือสายตายาวฮะ” คนพูดบิดตัวไปมาดวยทาทีเอียงอาย ทานพระครูรูสกึ ขัดลูก
นัยนตากับทาทางมีจริตจะกานของหลานชาย หากก็รูวาที่เขาตองเปนเชนนั้นก็เพราะกฎแหง
กรรม จึงไมวาใหเขาเสียน้ําใจ ถาวาแลวทําใหเขาดีข้นึ จึงคอยวา
“หมอเขาวาสายตายาว เอาละ มีธุระอะไรก็วามาไดเลย” ทานพูดกับบิดานายขุนทอง
นายขําจึงตอบวา “ผมนะไมมีหรอกครับหลวงพี่ แตที่ตอ งมาก็เพราะธุระของเจาขุนทองมัน
นั่นแหละ มันกําลังจะเกณฑทหาร จะขอหลวงพีช่ วยไมใหมันถูกทหาร สงสารมัน”
“นี่เผลอเดี๋ยวเดียวเอ็งอายุยี่สิบเอ็ดแลวหรือขุนทอง ขายังเห็นเอ็งวิ่งเลนอยูไมกี่วันนี้
เอง จะเกณฑทหารแลวหรือนี่”
ใชซีฮะ เดี๋ยวนี้หนูเปนสาวแลวนะหลวงลุง” นายขุนทองวา
“เปนหนุมโวยเจาทอง เอ็งเปนผูชายนะ” คนเปนพอรีบกลาวแก กลุมใจอยูเหมือนกัน
ที่เลี้ยงลูกชายใหกลายเปนลูกสาว
“เออนะ มันอยากจะเปนสาวก็ชางหัวมัน” ทานพระครูปรามนายขํา แลวหันมาปราม
นายขุนทองวา
“แตเอ็งก็ใหมันนอย ๆ หนอยเจาขุนทอง อยาใหมันมากเกินไป เอาก็ไหนเอ็งวาเอ็ง
เปนผูหญิงแลวทําไมถึงตองถูกเกณฑทหารละ” นายขุนทองคิดหาคําตอบประเดี๋ยวหนึ่ง จึง
พูดวา
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“นั่นซีฮะ เขาวาเขาเอาตามสํามะโนครัว หลวงลุงชวยหนูดวยนะฮะ ขืนหนูถูกเกณฑ
ไปเปนทหารคงถูกพวกมันลงแขกทั้งกองทัพ” หนุมนอยปริวติ ก
“ฟงพูดเขาแนะ ยังกะเอ็งสวยนักนี่” หลวงลุงคอน
“ก็สวยกวาหลวงลุงแลวกัน” นายขุนทองเถียง
“เอาเถอะ ๆ ขายกให” ทานพระครูยอมแพ นายขําทําหนาเหนื่อยหนาย ปรับทุกขกบั
ทานตอหนาลูกชายวา
“ไมรูเวรกรรมอะไรของผมนะหลวงพี่ มีลูกก็ไมเหมือนคนอืน่ เขา ผมทํากรรมอะไรไว
ครับหลวงพี่ ชวยดูใหหนอยเถอะ”
“เอ็งจะเดือดรอนไปทําไมละขําเอย ก็ตัวเจาขุนทองเองมันยังไมเดือดรอนนี่นา ใชไหม
ขุนทอง” ทานถามหลานชายที่กลายเปนหลานสาว
“นั่นซีฮะ จะกลุมใจไปใยละคุณผอ” นายขุนทองลอเลียนบิดา แลวก็เหมือนนึกอะไร
ขึ้นมาไดจึงถามเจาของกุฏิวา
“หลวงลุงฮะ หนูทํากรรมอะไรไวฮะถึงไดเกิดเปนกระเทย ใจจริงแลวหนูอยาก
เกิดเปนผูหญิง ทําไมมันถึงไมไดอยางที่อยากละฮะ”
“เอ็งอยากรูจริง ๆ หรือ”
“อยากฮะ อยากใหพอแกรูดวย จะไดเลิกบนหนูเสียที”
“เอาละ เมื่ออยากรูก็จะบอก บัวเฮียวเธอฟงดวยนะ ฟงแลวก็จําไวดวย วันหนาวัน
หลังหากมีใครเขาถามจะไดบอกเขาได”
“ครับหลวงพอ ผมกําลังตั้งใจฟงอยูค รับ แมวันหนาวันหลังจะไมมีใครมาถาม ผมก็จะ
ฟงแลวก็จะจําใสสมองเอาไว นิมนตหลวงพอพูดตอเถิดครับ” พูดพรอมกับประนมมือ
“นิมนต”
“แหม หลวงพี่พูดถูกอกถูกใจขุนทองจริงจริ๊ง” นายขุนทองทําเสียงกรีดกราด รูสึกถูก
ชะตากับหลวงพี่องคนี้เสียเหลือเกิน ทานพระครูมองหนาลูกศิษยทีหนึ่ง มองหนาหลานชายที
หนึ่ง แลวจึงพูดขึ้นวา
“ที่เจาขุนทองตองเปนอยางนี้เพราะกรรมเกา เมื่อชาติที่แลวเปนคนเจาชู ผิด
ศีลขอสามเปนอาจิณ ผลของการประพฤติเชนนี้ทําใหตองมาเปนอยางนี้ และถาไม
แกไขเปลี่ยนแปลงก็จะตองเปนอยางนี้ไปอีกหกชาติ”
“ยังพอแกไขไดหรือครับหลวงพี่” นายขําถามขึ้น
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“ก็พอมีทางอยู แตสงสัยเจาขุนทองคงทําไมได”
“หลวงลุงจะใหหนูทําอะไรละฮะ” คนมีกรรมเกาถาม
“ใหเอ็งมาเขากรรมฐานนะซี” ไดยินดังนั้นนายขุนทองก็รองเสียงหลง “วายตาเถนหก
คะเมนตีลังกา หลวงลุงจะใหอีขุนทองมีเขากรรมฐาน”
“นั่นไง แคนี้ก็โวยแลว ตามใจเอ็งก็แลวกัน อยากจะเปนยังงี้ตอไปก็ตามใจเอ็ง” ทาน
พระครูพูดอยางปลงสังเวช
“ถาอยางนั้นหลวงพี่ชวยมันแคไมใหถูกทหารก็พอ มีคนเขาแนะนํามาเหมือนกัน แต
มันไมเชื่อเขา คะยั้นคะยอใหผมพามาหาหลวงพี่”
“เขาแนะนําวายังไงละ” นายขุนทองขยิบหูขยิบตาใสบิดาเปนเชิงไมใหบอก หากนาย
ขําไมฟงเสียง บอกทานไปวา “เขาแนะนําใหเอามดตะนอยมาตอยลูกอัณฑะครับหลวงพี่ พอ
มันบวมจะไดบอกเขาวาเปนไสเลื่อน” ทานพระครูกับพระบัวเฮียวรูสึกขํา หากนายขุนทอง
ทําทากระฟดกระเฟยด นายขําพูดตออีกวา
“เจาขุนทองมันไมยอมทําตามก็เลยตองมากวนหลวงพี่” คนเลาเลาจบ ทานพระครูจึง
ตัดสินวา
“ดีแลว ไมทําตามนะดีแลว จะไดไมตองสรางกรรมเพิ่มขึ้นอีก เรื่องอะไรไปหลอกลวง
เขายังงั้น นี่มีตัวอยางมาแลว คนหนาวัดนี่เอง ทําแบบเดียวกับที่เอ็งวามานี่แหละ แตขอโทษ
เถอะ อยูมาไมนานเกิดเปนไลเลื่อนจริง ๆ เพราะกรรมที่ไปโกหกหลอกลวงผูอื่น หลอกใครไม
หลอกไปหลอกหลวง ทีนี้กรรมเลยตามทัน หลอกหลวงนี่บาปหนักกวาหลอกราษฎรนะ”
“แลวเปนยังไงครับหลวงพี่” นายขําถามอีก
“จะยังไง ก็ตองเขาโรงพยาบาลผาตัด ผาตัดแลวก็ยังไมหาย นอกจากไมหายแลวยัง
กลายเปนมะเร็งเสียอีก”
“เปนตรงไหนฮะหลวงลุง เปนตรงไหน” นายขุนทองถามอยางสนใจ พรอมกันนั้นก็
ทําทาเอียงอายไปดวย
“ก็ตรงนั้นแหละ อยูไดไมถึงปกต็ าย เห็นเขาวาเนาเลย ไอตรงที่เคยเอามดตะนอยตอย
นะเนาเฟะเลย นี่ญาติของเขาเอามาเผาที่วัดนี้ ดีแลวขุนทองที่เอ็งไมยอมทําตามอยางเขา ไม
ยังงั้นก็อาจจะเนาเหมือนกัน”
“วาย หลวงลุงอยาพูด เสียว เสียว” นายขุนทองสงเสียงวี๊ดวาย พลางยกมือทั้งสองขึน้
ปดหู
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“ตกลงหลวงพี่ชวยมันดวยนะครับ” นายขําสรุป
“ก็ได แตตองมีขอแลกเปลี่ยน”
“ขอแลกเปลี่ยนอะไรฮะหลวงลุง ไง ๆ ก็อยาใหหนูมาเขากรรมฐานแลวกัน ไดไหมฮะ
“เออ ไดก็ได แตเอ็งตองมาอยูกับขาที่กุฏินี้ จะไดชวยรับแขก หาน้ําหาทาใหเขาดื่ม”
ทานยื่นขอเสนอ บางทีการไดมาอยูใกลชิดทาน อาจจะทําใหกรรมของนายขุนทองเบาบางลง
บาง ทานคิดวาจะพยายามชวยเขา ถึงยากอยางไรก็จะพยายาม
“งั้นก็ตกลงฮะ ดีแลว หนูจะไดไมถกู พอกะแมบน แลวยังจะไดรูจักคนเยอะ ๆ ดวย
เดี๋ยวหนูกลับไปเอาเสื้อผาเลยนะพอนะ”
“ยังกอน ยังกอน เอาไวใหพนฤดูเกณฑทหารไปกอนคอยมา ยังอีกตั้งสองเดือนแนะ”
นายขําบอกลูก หากทานพระครูไมเห็นดวย
“ก็ใหมาเสียตอนนี้นี่แหละ ขากําลังอยากไดคนชวยงาน ใหมันอยูใกล ๆ ขา บางทีมัน
อาจจะอยากเปนผูชายขึ้นมาบาง”
“ไมมีทาง ไมมีทาง จางใหหนูก็ไมยอมเปนผูชาย จะเปนผูหญิงเต็มตัวนะไมวา
เพราะไมมีพอกับแมคอยขัดคอ” นายขุนทองลอยหนาลอยตาพูด
“ทามันจะไมดีแลวละมังหลวงพี่ เดี๋ยวก็ไดไปกันใหญ ใหมันอยูกับผมอยางเกาดีกวา
ยังไง ๆ ก็ยังอยูในสายตามั่ง” นายขําพูดอยางวิตก
“ไมตองหวงหรอกขําเอย เชื่อขาเถอะ ขาคิดวาพอจะชวยมันได คงไมเหลือบากวาแรง
ขาหรอกนา ถึงอยางไรก็ยังดีกวาอยูกับเอ็ง ขอนีข้ าขอรับรอง”
“งั้นก็ตามใจหลวงพี่ก็แลวกัน บางทีมันอาจจะดีขึ้นอยางที่หลวงพี่วาก็ได ถาเปนอยาง
นั้นจริงก็ถือวาเปนโชคของมัน แตถา ไมดีขึ้นก็ตองถือวาเปนกรรมของมัน” นายขําพูดอยาง
ปลงอนิจจัง
“ดีแลว เอ็งคิดไดอยางนั้นก็ดีจะไดไมเปนทุกข คิดเสียวาใคร ๆ ก็ตองมีกรรมของ
ตัวเองกันทั้งนั้น ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็เพื่อมารับผลของกรรม ผลนั้นจะดีหรือชัว่ ก็ขึ้นอยู
กับวากรรมที่ทําไวเปนกรรมดีหรือกรรมชัว่ ”
“หมายความวาคนที่ทํากรรมดีก็ตองเกิดอีก ทํากรรมชั่วก็ตองเกิดอีก อยางนั้นหรือ
ครับหลวงพี”่ นายขําถาม
“ถูกแลว”
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“ถาอยางนั้นเราจะทําอยางไรจึงจะไมตองเกิดอีกละครับ

เพราะทํากรรมดีก็ยังตอง

เกิด”
“กรรมที่ทําใหไมตองเกิดนั้นเขาเรียกวากรรมไมดาํ ไมขาว กรรมดําคือกรรมชั่ว กรรม
ขาวคือกรรมดี ฉะนั้นกรรมไมดําไมขาวก็คือ กรรมที่ไมเปนทั้งกรรมชัว่ และกรรมดี จะพูดวา
เปนกรรมกลาง ๆ ก็ได”
“แลวกรรมที่วานี่ตองทําอยางไรบางครับ” พระบัวเฮียวถามบาง “ตองปฏิบัติอริยมรรค
มีองคแปด ที่เธอเดินจงกรม นั่งสมาธิและกําหนดอิริยาบถตลอดเวลานั้นคือการปฏิบตั ิ
อริยมรรคมีองคแปดนั่นเอง เพราะการปฏิบัติดังกลาวมันคลุมองคมรรคครบทั้งแปดขอ ตั้งแต
สัมมาทิฐิจนถึงสัมมาสมาธิ แลวก็เปนการปฏิบัตทิ ี่มีครบทั้งศีล สมาธิ และปญญาเลยทีเดียว”
“แหม หลวงพี่ยิ่งพูดผมก็ยิ่งงง เห็นจะตองลากลับเสียที” นายขําพูดขึ้นเพราะไมเคย
สนใจเรื่องอยางนี้ “กลับกันเถอะขุนทอง ไปเอาเสื้อผากอน พรุงนี้คอ ยมา” ชายวัยสี่สิบเศษ
บอกลูก
“ถาอยางนั้น พรุงนี้ขาจะใหสมชายไปรับเจาขุนทองก็แลวกัน จะไดไมเสียเวลาทํางาน
เอ็ง” ทานพระครูเอือ้ เฟอ
“ขอบคุณหลวงพี่มากครับ ไง ๆ ผมก็ฝากลูกดวย นึกวาเวทนามันที่เกิดมาไมคอยเต็ม
บาทเต็มเต็งเหมือนคนอืน่ เขา” สองพอลูกกราบทานพระครูสามครั้งและหันไปกราบพระบัว
เฮียว
“ตองขอโทษหลวงพี่ดวยนะครับที่มาขัดคอ ผมฝากเจาขุนทองมันดวย” นายขํากลาว
ขอโทษพระบัวเฮียว แลวเลยถือโอกาสฝากฝงลูก
“ไมตองหวงหรอกโยม แลวอาตมาจะชวยดูแลให” พระบัวเฮียวตอบ รูสึกประทับใจใน
ความรักและหวงใยที่บิดามีตอบุตร
“พรุงนี้พบกันนะฮะหลวงพี่ บาย บาย” นายขุนทองทําตาหวานหยาดเยิ้มใสพระบัว
เฮียว แลวจึงลุกตามบิดาออกไป ทานพระครูสายหนาชา ๆ พูดกับพระบัวเฮียววา
“นี่ก็กรรม เห็นไหมบัวเฮียว ใคร ๆ ก็มีกรรมเปนของตนกันทั้งนั้น”
“แตหลวงพอครับ หลวงพอเคยบอกวาคนทีผิดศีลขอกาเมสุมิจฉาจาร ถามีเมียเมียจะ
มีชู ถามีสามีสามีก็จะไปมีเมียนอย แตทําไมรายของนายขุนทองจึงไมเปนอยางนั้นละครับ”
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“เรื่องของกรรมมันละเอียดออนลึกซึ้งนะบัวเฮียว ฉันไมสามารถอธิบายใหเธอฟงได
ทั้งหมดหรอก ถาเธออยากรูก็ตองเรงปฏิบัติ เมือ่ ใดที่เธอรูเอง เห็นเองได เมื่อนั้นเธอก็จะหาย
สงสัย”
“ครับ” ยังไมทันที่พระบัวเฮียวจะพูดอะไรตอไป นายขุนทองก็คลานเขามากราบ แลว
พูดขึ้นวา
“หนูลืมขอบคุณหลวงลุงนะฮะ ก็เลยตองกลับมาขอบคุณกอน หนูตองขอขอบพระคุณ
หลวงลุงเปนอยางสูงที่กรุณาชวยเหลือหนู ขอใหหลวงลุงอายุยืน ๆ นะฮะ” พูดจบก็กมลง
กราบอีกสามครั้งแลวคลานออกไป ทานพระครูพูดตามหลังวา
“เออ ขอบใจที่อวยพร ขาก็วาจะอยูไ ปจนกวาจะตายนั้นแหละ เอ็งนี่มีอะไรแปลก ๆ
อยูเรื่อย สงสัยเลือดลมไมคอยจะดี” คนที่กําลังคลานออกไปหันกลับมาสนองวา
“นั้นซีฮะ หมูนี้รอบเดือนของหนู มันมาไมคอยจะตรงตามกําหนด”
“นอย ๆ หนอยเจาขุนทอง มันยังงี้นะซี พอแมเอ็งเขาถึงกลุมอกกลุมใจนักหนา นี่ขาก็
กําลังจะกลุมอีกคนแลวนะ”
“ชวยไมได หลวงลุงชวนหนูมาอยูเอง ก็ตองรับกรมไปตามหนาที่จริงไหมฮะ” ทาน
พระครูไมตอบ ตอเมือ่ หลานชายพนสายตาไปแลว จึงพูดขึน้ วา
“สงสัยจะกูไมกลับเสียละมัง หรือเธอวายังไงบัวเฮียว”
“ผมคงไมวายังไงหรอกครับ ที่ไมวา เพราะไมรจู ะวายังไงหรือวาหลวงพอจะใหผมวา
ยังไง ก็กรุณาบอกมาเถิดครับไมตอ งเกรงใจ”
“พอแลวบัวเฮียวพอ ขืนเธอพูดใหมากกวานี้ ฉันคงเวียนหัวแย เอาละ มีขอของใจ
สงสัยอะไรก็วามา”
มีตอ........๓๕
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