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๓๕...
“สิ่งที่ผมของใจสงสัยมันมีหลายอยางนะครับหลวงพอ” พระบัวเฮียวพูดอยางเกรงใจ
เปนที่สุด
“งั้นก็วาไปทีละอยาง นึกวาวันนี้เปนวันของเธอก็แลวกัน จะไดไมเอาไปเที่ยวพูดวาฉัน
ไมมีเวลาให”
“โธ หลวงพอครับ ตั้งแตมาอยูวัดนีผ้ มยังไมเคยเที่ยวเลยสักครั้ง แลวจะเอาหลวงพอ
ไปพูดอยางนั้นไดยังไง” พระหนุม ปฏิเสธเสียงแข็ง
“แนใจนะ” ทานพระครูคาดคั้น
“แนใจครับ แนใจรอยเปอรเซ็นต”
“แลวเมื่อกี้ใครตะโกนวาฉันใหเจาขําฟงละ วาฉันไมมีเวลาให เธอพอจะรูบางไหมวา
ใครวา”
“ก็พอจะรูเหมือนกันครับ แตเขาไมไดเอาไปเที่ยววานี่ครับ เขานั่งวาอยูตรงนี้ ตรงทีผ่ ม
นั่งนี่” พูดพรอมกับชี้นวิ้ ลงที่พื้น การไดยั่วพระอุปช ฌายเปนความสุขอันยิ่งใหญของพระบัว
เฮียว
“เอาตัวรอดจนไดนะ เอาละ ฉันขอชมเชยวาเธอเกง ฉันยังไมเคยเห็นใครเกงอยางนี้
มากอนเลยจริง ๆ”
“อยางนี้นะอยางไหนครับ” พระหนุม ไมวายยั่ว
“ก็อยางที่เรียกวามะกอกสามตะกราปาไมถูกนะซี” ทานพระครูเฉลย การไดพูดจา
หยอกลอกับ “นองชายในอดีตชาติ” ทําใหทานมีความสุข แมวาฝายนั้นจะยังไมรูวาชาติ
หนึ่งตนเคยเกิดเปนนองชายของทาน
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“ถาอยางนั้นหลวงพอก็ตอ งไปฝกปาเปาใหม หรือไมก็เพิ่มมะกอกเปนสีต่ ะกรา ถายัง
ปาไมถูกอีกก็เพิ่มเปนหาหกเจ็ดหรือแปดตะกรา มันจะตองถูกสักลูกนึงจนไดแหละครับ” พระ
หนุมแนะนํา
“เอาละ เอาละ มัวพูดเยิน่ เยออยูนั่นแหละ จะถามอะไรก็ถาม ฉันเปนคนไมชอบหายใจ
ทิ้ง”
“ครับ ผมเองก็ชอบหายใจเปนการเปนงาน งั้นผมขอเรียนถามขอของใจเลยนะครับ”
ทานพระครูพยักหนาเปนเชิงอนุญาต พระบัวเฮียวกําลังจะเอยปากถาม ก็พอดีกับบุรุษผูหนึง่
คลานเขามา พระหนุม มีอันตอง “ถูกขัดคอ” อีกจนได
เถาแกเส็งกราบทานพระครูสามครัง้ กราบพระบัวเฮียวสามครั้งแลวเอยขึ้นวา
“ผมตองขอประทานโทษที่มาขัดจังหวะ แตผมก็จําเปนตองมาเพราะอยากพบหลวง
พอมากครับ”
“เจริญพร โยมเถาแกมาคนเดียวหรือ”
“มาคนเดียวครับ ผมเหมารถแท็กซี่มาจากกรุงเทพฯ”
“อยางนั้นหรือ ทําไมไมใหคุณนายดวงสุดามาสงละ”
“ผมไมอยากกวนเขาครับ อีกประการหนึ่งผมอยากใหการมาครั้งนี้เปนความลับ ทัง้
คุณกิมงอและหนูดวงสุดาไมทราบวาผมมา” เถาแกเส็งตอบ
“ออ แลวจะคางหรือเปลา หรือวากลัวทางบานเขาจะเปนหวง”
“ไมคางครับ ผมวาจะมากราบหลวงพอ แลวก็จะกลับ”
“ถาอยางนั้นก็อยูทานอาหารกลางวันเสียกอน เดี๋ยวชวนโชเฟอรเขาไปทานดวย คงไม
รีบรอนใชไหม”
“ครับ ก็ตั้งใจวาทานอาหารกลางวันแลวจึงจะกลับ ขอบพระคุณหลวงพอมากครับที่
เมตตา” พูดพรอมกับประนมมือไหว
“โยมเถาแกโชคดีนะที่มาแลวพบทาน ที่จริงวันนี้ทานตองไปบรรยายธรรมที่กรุงเทพฯ
แตถาผูจัดเขาขอเลื่อนกะทันหัน” พระบัวเฮียวพูดหมายจะเอาบุญเอาคุณ หากก็ตองผิดหวัง
เมื่อบุรษุ วัยเจ็ดสิบตอบวา
“แตผมทราบครัววาทานตองอยู ที่เหมารถแท็กซี่มาตั้งสามรอยก็เพราะตองการมา
พิสูจนเรื่องนี้ดวยครับ”
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“โยมทราบไดอยางไรละ” ทานเจาของกุฏิถามอยางสนใจ เถาแกเส็งจึงเลาวา
“มันแปลกมากครับหลวงพอ เมือ่ เย็นวานขณะที่ผมกําลังนั่งสมาธิผมรูส ึกคิดถึงหลวง
พอมาก กําหนดอยางไรก็ไมหายคิดถึง เลยตั้งใจวา พรุงนีจ้ ะตองมากราบหลวงพอ พอคิดได
ดังนั้นก็เกิดความกังวลอีกวา อาจจะไมพบเพราะไมใชวันพระ ความที่ผมอยากรูจึงพยายาม
รวมจิตใหตั้งมั่นเปนสมาธิ แลวผมก็กําหนด “เห็นหนอ เห็นหนอ” ก็เกิดนิมิตเห็นหลวงพออยู
ที่วัด ขณะเดียวกันก็มีเสียงกระซิบที่ขางหูวา “พรุงนี้ทานพระครูไมไดไปไหน พรุงนี้ทานพระ
ครูอยูวัด” ผมก็เลยมาพิสูจนนี่แหละครับ” เถาแกเส็งเลาจบทานพระครูจึงถามขึ้นวา
“แลวคุณโยมผูหญิงกับคุณนายดวงสุดา รูหรือเปลา”
“ผมไมไดเลาใหคณ
ุ กิมงอฟงครับ กลัวเขาจะหาวาเหลวไหล สวนลูกดวงสุดาเขาไม
ไดมาหาผม เขาอยูที่บานเขาครับ”
“แปลวาโยมเถาแกได “เห็นหนอ” ใชไหมครับหลวงพอ” พระบัวเฮียวถามอยางตื่นเตน
“ถูกแลวบัวเฮียว เห็นไหมวามันไมไดยากเย็นแตประการใด ในโลกนี้ไมมีอะไรที่จะ
เกินความสามารถของมนุษยผูมีความเพียรไปได จริงไหม”
“จริงครับ”
“อาตมาขออนุโมทนานะ โยมเถาแกมวี ิริยะอุตสาหะดีเหลือเกิน” ทานพระครูเอยปาก
ชม
“อาตมาก็ขออนุโมทนาดวย” พระบัวเฮียวพูด รูส ึกดีใจและเสียใจระคนกัน ดีใจเพราะ
“ลูกศิษย” มีความกาวหนาในการปฏิบัติ แตที่เสียใจเพราะเกิดความรูสึกวาตนคงจะยอหยอน
ในการทําความเพียร จึงยังไมบรรลุผลที่มุงหวัง ทานอยากได “เห็นหนอ” มานาน แตก็ยัง
ไมได เถาแกเส็งปฏิบัตทิ ีหลังแตกลับไดกอนทาน
พระอุปชฌายรูความคิดของคนเปนศิษยจึงพูดขึ้นวา
“ไมตองเสียอกเสียใจไปหรอกบัวเฮียวเอย ของอยางนี้ไมใชจะไดกันงาย ๆ หรอกนะ
แลวก็ไมไดหมายความวาปฏิบัตชิ าตินี้แลวจะไดในชาตินี้ เรื่องของอภิญญานั้น คนที่จะไดตอง
เคยสะสมบารมีมาตั้งแตชาติกอน ๆ แลวอีกประการหนึ่ง การที่เธอยังไมไดเพราะเธออยากได
จงจําไววาถาอยากแลวจะไมได ตองไมอยากไดจึงจะได”
“หมายความวาอยางไรครับ ผมชักจะงง ๆ เสียแลว”
“ก็หมายความวา ที่เธอยังไมได “เห็นหนอ” เพราะเธอไปอยากไดมันนะซี เธอจะตอง
ทําเฉย ๆ อยาไปมุงมั่นจนเกินไป แลวเธอก็จะไดเอง” ทานพระครูแนะนํา
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๓๕

Page 3

“แปลวาผมตองฝนใจใชไหมครับ คือทําเปนไมอยากได แบบนี้ก็โกหกตัวเองซีครับ”
“เธอก็ตองทําใจไมใหอยากไดจริง ๆ ซี ไมงั้นมันก็เปนการโกหกตัวเองอยางที่เธอวา
นั้นแหละ” แลวถามเถาแกเส็งวา
“เวลาโยมปฏิบัติธรรม โยมหวังวาจะได “เห็นหนอ ไหม ตัง้ ใจไวเลยไหมวาจะตองให
ได”
“ผมไมเคยคิดอยางนั้นเลยครับ ผมรูแ ตวาทางที่ผมกําลังดําเนินอยูนี้เปนทางสายเอกที่
จะนําไปสูความหลุดพนจากทุกขทั้งปวง ถาผมตั้งใจปฏิบัติก็อาจจะเขาถึงความดับทุกขได
สวนอดีตและอนาคตผมจะพยายามไมคิดถึง” เถาแกเส็งตอบอยางคนที่ “เขาถึงธรรม” โดย
แท
พระบัวเฮียวฟงแลวรูสึกละอายใจ เพราะตัวทานปฏิบัติธรรมชนิดที่ยังมีโลภะ ความ
อยากได “เห็นหนอ” ก็คือตัวโลภะ นั่นเอง
“หลวงพอครับตอไปนี้ผมจะไมหวังอีกแลวครับ ฟงโยมเถาแกพูดแลวผมรูสึกละอายใจ
ตัวเองนัก ผมจะไมสนใจวาจะได “เห็นหนอ” หรือไมได เพราะมันไมเกี่ยวกับความดับทุกขใช
ไหมครับ”
“ถูกแลวบัวเฮียว “เห็นหนอ” ก็คอื การไดทิพยจักษุ เปนอภิญญาขอหนึ่งในหกขอ ดู
เหมือนฉันจะเคยอธิบายใหเธอฟงแลววา อภิญญาหาขอแรกนั้นเปนโลกียปญญา ปุถุชน
คนธรรมดาก็สามารถมีไดหากไดฌาณ ๔ และสมาธิกลาแข็งพอ แตอภิญญาขอ
สุดทายที่มชี ื่อวา อาสวักชยญาณนั้นเปน โลกุตตรอภิญญา พระอรหันตเทานัน้ จึงจะมี
ได และเมื่อไดแลวก็จะไมเสื่อม สวนโลกียอภิญญานั้นเสือ่ มได ถาฌานเสื่อม”
“ถาอยางนั้นพระอริยบุคคลชั้นตนเชน พระโสดาบันก็ไมจําเปนวาจะไดอภิญญาใชไหม
ครับ”
“ถูกแลว และคนที่ไดอภิญญาก็ไมจําเปนวาจะไดเปนพระโสดาบัน เพราะมันไมเกีย่ ว
กัน ผูที่บรรลุโสดาบันปตติผลเปนพระโสดาบันนั้น เพราะละสังโยชนเบื้องต่ําไดสาม
อยางคือ สักกายทิฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส ไมเกี่ยวของกับอภิญญาแต
ประการใด” ทานพระครูอรรถาธิบาย
“แตหลวงพอครับ เมือ่ กี้หลวงพอวาพระปฏิบตั ิไดกาวหนากวาฆราวาส แบบนีจ้ ะ
แปลวา ฆราวาสไมมีโอกาสบรรลุมรรคผลอยางนั้นสิครับ อยางที่หลวงพอวาบางคนไดถึง
ญาณ ๑๓ แตก็ติดอยูแคนั้น”
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“ไมเสมอไปหรอกบัวเฮียว ที่ฉันยกตัวอยางใหเธอฟงเมื่อกีน้ ั้น ฉันหมายเฉพาะคนที่
เขาเขามาปฏิบัติกรรมฐานที่วัด คือขณะอยูในวัดอาจไดถึงญาณ ๑๓ แตพอกลับไปบาน เขา
ไมปฏิบัตติ อเขาก็จะไมสามารถกาวไปถึงญาณ ๑๔ หรือญาณ ๑๖ เปนพระโสดาบันได ผูท ี่
เปนฆราวาสมีโอกาสที่จะบรรลุไดถึงระดับอนาคามีผลนั่นเทียว”
“ไมถึงอรหัตตผลหรือครับ ทําไมไมถงึ เลาครับ”
“ถาถึงก็จะตองบวชภายในเจ็ดวัน ถาไมบวชก็ตอ งตาย
“ทําไมถึงเปนเชนนั้นครับ” บุรุษสูงวัยถามอยางสงสัย พระบัวเฮียวก็กําลังจะถามแบบ
เดียวกันนี้
“เพราะภาวะความเปนอยูของฆราวาสไมสามารถรองรับภาวะของพระอรหันต
ได ในสมัยพุทธกาลเคยมีปรากฏ ทีฆราวาสบรรลุอรหัตตผลแลวไมบวช เพราะทานมีภาระ
ตองเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งตาบอด
เมื่อทานบรรลุไดไมถึงเจ็ดวันก็ถูกวัวบาขวิดถึงแกความ
ตาย” ยินคําวา “วัว” พระบัวเฮียวก็ขนลุกซูโดยไมทราบตนสายปลายเหตุ อาจเปนดวยจิตใต
สํานึกของทานมีความเกีย่ วพันกับวัวควายนั่นเอง
“แบบนี้วัวตัวนั้นก็บาปแยเลยนะครับหลวงพอ” เถาแกเส็งถาม
“บาปแนนอน เพราะเปนครุกรรมขอ อรหันตฆาต”
“ไมนาเลยนะครับ ทานเปนถึงพระอรหันต ไมนา มาเสียชีวิตเพราะถูกวัวบาขวิด” บุรุษ
สูงวัยรูสึกปลงสังเวช
“จะเปนอะไรก็ตาม ไมมีใครหนีกรรมพน พระพุทธองคตรัสเรื่องนี้ใหภิกษุฟงวาเปน
เพราะพระอรหันตรูปนี้ทา นเคยสรางกรรมไวกับวัว จึงตองมาชดใช” ฟงถอยคําของพระ
อุปชฌาย พระหนุมก็เสียววาบเขาไปถึงหัวจิตหัวใจ จึงเสถามเถาแกเส็งวา
“เวลานั่งสมาธิโยมเถาแกเคยงวงไหม งวงมาก ๆ จนแมจะลุกขึ้นเดินก็ยังงวงนะเคย
เปนไหม”
“เคยครับแตนานมาแลว ดูเหมือนจะตอนที่ปฏิบตั ิเดือนแรก ๆ โนนแนะครับ” บุรุษสูง
วัยตอบ
“แลวโยมทํายังไง”
“ผมก็พยายามอยูในที่แจงบาง รับประทานอาหารใหนอยลงบาง นอนบาง”
“แลวหายงวงไหม”
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๓๕
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“ไมหายครับ มันยิ่งงวงหนักขึ้นไปอีก งวงแลวก็รูสึกเบื่อหนายไปหมด ผมก็พยายาม
เอาชนะมันดวยการกําหนดสติอยูตลอดเวลา งวงก็กําหนดวา “งวงหนอ” พอนอนไมหลับก็
กําหนดวา “นอนไมหลับหนอ” เมื่อรูสึกเบื่อก็กําหนดวา “เบื่อหนายหนอ” เรียกวาผมไม
ยอมใหเผลอสติเลยแหละครับ เปนอยูอยางนี้สักสามสี่วันก็หาย พอหายผมรูสึกสบายอกสบาย
ใจมาก ก็เกิดปติวาผมเอาชนะมารไดแลว และตั้งใจวาจะเรงทําความเพียรตอไป เพราะอายุ
ผมก็มากแลว จะอยูไปอีกนานเทาไหรก็ไมรูได หากมัวเห็นแกกินแกนอนก็จะทําใหชีวิตเปน
หมัน เสียชาติเกิด ผมคิดอยางนี้แหละครับ”
“แลวโยมสงสัยบางไหมวาอาการเชนนั้นมันเกิดจากอะไร อาการที่งวงมาก ๆ และเบื่อ
หนายทุกสิ่งทุกอยางนะ” หากเจาของกุฏิถาม มิใชทานไมรูคําตอบ ทวาตองการใหบุรุษ
สูงอายุได “สอน” พระหนุมทางออม
“ผมคิดวามันไมใชความงวงธรรมดา ๆ คงจะตองเปนการปรากฏของสภาวธรรมอะไร
สักอยางหนึ่ง ผมแนใจวาจะตองเปนเชนนั้นครับ”
“ถูกแลว นั่นแหละเปนอาการของ “นิพพิทาญาณ” และที่โยมปฏิบัติตามที่เลามานั้นก็
ถูกตองแลว การปฏิบตั ิธรรมไมใชเรื่องงาย แตถามีความเด็ดเดี่ยวและใจสูมันก็ไมยากจน
เกินไป นี่อาตมาหมายถึงธรรมระดับสูงนะ” ทานใช “เห็นหนอ” เขาตรวจสอบก็ไดรูวาบุรุษ
ตรงหนาไดถึงญาณ ๑๓ แลว และคงจะบรรลุญาณ ๑๖ ในไมชานี้ ทานไมพูดอะไรออกมาดวย
ไมตองการใหคนที่เพิ่งไดญาณ ๘ เกิดความนอยเนื้อต่ําใจอีก
เมื่อพูดถึงเรือ่ งงวงทานพระครูก็นึกถึงอดีตสมัยที่ทานอายุสิบสองสิบสาม จึงเลาใหพระ
บัวเฮียวและเถาแกเส็งฟงเปนการคลายความเครียดวา
“อาตมามีเรือ่ งขํา ๆ จะเลาใหฟง เรื่องงวงนี่แหละ สมัยที่อาตมาอายุสิบสองสิบสาม
อาตมาอยูกบั ยาย พอตีสี่ยายก็ปลุกแลว ปลุกใหลุกหุงขาวใสบาตร วิธปี ลุกของยายยอดเยี่ยม
มาก โดยมจะลองเอาไปใชกับลูกกับหลานก็ได” ทานบอกเถาแกเส็ง
“ทําอยางไรครับ” ถามอยางสนใจ
“ก็ไมทาํ อะไรมาก ตอนแรกก็เขาไปเขยาตัวบอก “ไอหนู ไอหนู ลุกหุงขาวใสบาตรได
แลว” อาตมากําลังงวงก็ตอบ ฮือ่ ๆ รูแลว ขอนอนตออีกนิดเดียว ยายกดขึ้นเหยียบเลย บอก
จะลุกไมลุก อาตมากําลังอยากนอนเลยบอกกับยายวา “แหม ดีจังเลยยาย ผมกําลังปวดเมื่อย
อยูพอดี ยายมาชวยเหยียบใหทุกวันเลยนะ”
“แลวทานวายังไงครับ” พระบัวเฮียวถาม
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“แกก็บอก งั้นยายจะไปเอาไมเรียวมาชวยนวดใหนะหลานนะ เด็กอะไรขี้เกียจตัวเปน
ขน ไมเรียกไมลุก ไมปลุกไมตื่น”
“แลวหลวงพอทํายังไงครับ”
“จะทํายังไงละ ฉันก็ตองรีบลุกขึ้นมาหุงขาวนะซี ทีนี้ขาวสมัยนั้นนะ เขาใชหมอดินหุง
แลวก็ใชเตาฟน ฉันก็กอ ไฟ ความงวงก็เลยจับดุนฟนนั่งหลับอยูหนาเตาไฟนั่นแหละ ยายมา
เห็นเขาก็ตบใหสองฉาด นี่ตบที่หนานี่ ตบขางซายที ขางขวาที” ทานทําทาประกอบ
“แลวเปนยังไงบางครับ” พระบัวเฮียวถามอยางนึกสนุก ทานพระครูตอบหนาตาเฉย
วา
“ก็คอยยังชั่วขึ้นมาหนอยนึง”
“คุณนายของหลวงพอคงจะดุมากนะครับ” เถาแกเส็งถาม
“ดุ หรือ ไมดุ อาตมาก็ถูกตีไมเวนแตละวันเชียวแหละ บางวันก็ถูกตีสามครั้งหลัง
อาหารเชา กลางวัน เย็น”
“นาจะแถมกอนนอนอีกรอบนะครับ เพราะเวลาหมอใหยาเขาจะใหกินหลังอาหารเชา
กลางวัน เย็น และกอนนอน” พระบัวเฮียววาไปโนน
“บางวันก็ไดแถมกอนนอนดวย” ทานเจาของกุฏิสารภาพ
“งั้นแสดงวาหลวงพอก็คงไมเบาเหมือนกันนะครับ” พระบัวเฮียววา
“เอ! จะวาหนักก็ไมเชิงนะ เพราะตอนนั้นยังผอม” พระอุปชฌายตั้งใจยั่วลูกศิษย
“แหม หลวงพอก็รวู าผมไมไดหมายความยังงัน คือผมตองการจะพูดวาเด็กที่ถูกผูใหญ
ตีทุกวัน ๆ ละสามสี่ครั้งนะคงจะไมเบาทีเดียว คือจะตองเกเรจนขึ้นชือ่ อะไรทํานองนี”้
“เกหรือไมเกคนเขาก็เรียกฉันวา ไอมหาโจรกันทั้งบางนั่นแหละ”
“แลวหลวงพอเกลียดคุณยายไหมครับ ถูกคุณยายตีทุกวันแลวรูสึกเกลียดคุณ
ยายไหม” คนเปนฆราวาสถาม
“ตอนนั้นเกลียด แตตอนนี้รกั เพราะถาไมไดไมเรียวยาย อาตมาก็ไมไดมาเปน
อยางเชนทุกวันนี้ อาตมารูสึกซาบซึ้งในบุญคุณของยายมาก” เงียบกันไปครูหนึ่ง ทาน
เจาของกุฏิก็พูดขึ้นอีกวา
“มีอยูครั้งนึงอาตมาหนีไปเที่ยวดูหนัง โกหกยายวาจะไปติดกัน เพื่อนจวนสอบไล ที่
แทหนีไปดูหนังกับเพื่อนกลับเสียดึก พอยายมาปลุกก็บอกยายวาวันนี้ขอวันนึงเถอะ เพราะ
ติวกับเพือ่ นเหนื่อยมาก ขอตอนตื่นสายสักวัน ยายก็บอกวา “ไอหนู เอ็งจะนอนยายก็ไมวา
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๓๕
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หรอก แตกอนจะนอนตองลุกหุงขาวใสบาตรกอน แลวก็กินขาวกินปลาเสียใหเรียบรอยแลว
คอยกลับมานอน” นี่เห็นไหมนโยบายของยายอาตมานี่เยี่ยมจริง ๆ อาตมาก็เลยสะลึมสะลือ
ลุกขึ้นไปกอไฟตั้งหมอขาว ไฟมันก็ไมติดซักที กอไฟอยูตั้งนานก็กลัวขาวจะไมทันพระ เลยใส
ฟนใหญ กระทุงฟนเขาไปในเตา แลวก็จะเปนเพราะความงวงหรือเพราะมือหนักก็ไมทราบ
กระทุงเสียหมอขาวแตกเลย”
“แลวยายของหลวงพอวายังไงครับ” พระบัวเฮียวถาม รูสกึ สนุกสนานกับเรื่องที่ทาน
เลา
“ก็ไมวายังไงหรอก แตตเี สียอานไปเลย คราวนั้นเลนเอาหลังลายไปหลายวัน”
“แหม! ชีวติ หลวงพอนี่โลดโผนดีจังนะครับ“ พระหนุมวา
“ใช ก็ทําใหมีชีวติ ชีวาดีเหมือนกัน ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันยังนึกขําอยูจนทุกวันนี้ คือ
เรื่องละเมอ”
“ใครละเมอครับ หลวงพอหรือคุณยาย” เถาแกเส็งถาม
“อาตมา คือกอนนอนมันกังวลวาน้าํ มันแหงโอง พรุงนี้จะตองตื่นขึ้นตักน้ําแตเชา พอ
หลับไปก็เลยละเมอ นี่ชาวบานเขามาเลาใหฟงตอนเชา เขาบอกวาเห็นอาตมาตักน้าํ ตั้งแตตีสี่
ตักขึ้นบาน อาตมาก็แปลกใจวาคนละเอาทําไมถึงหาบกระแตงไปสระได แถมขึ้นบันไดบาน
ถูกดวย เขาวาอาตมาตักเอา ๆ เขาพูดดวยก็ไมพูด ก็คนละเมอจะรูเรื่องยังไง จริงไหม” ทาน
ถามพระบัวเฮียว
“จริงครับ แลวเขาบอกไหมครับวาเขาพูดวาอยางไร”
“เขาบอกเขาตะโกนถามวา “ไอหนูนึกยังไง ลุกขึ้นมาตักน้ําตั้งแตตีส”ี่ ฉันก็ไมพดู กับ
เขา ตักน้ําเสร็จก็กลับไปนอนจนรุงเชา”
“แลวไมลุกหุงขาวหรือครับ”
“ไมลุกเพราะยายไมไดปลุก ยายไมอยู ไปชวยงานที่บานเหนือ พอตืน่ เชามาก็ตกใจ
โอโฮ! น้ําเต็มโองหมดทั้งสิบโอง แถมโองขาวสารก็มีน้ําเต็ม ขาวสารลอยเปนแพเลย”
“หลวงพอก็เลยถูกยายตีอานไปเลย” พระบัวเฮียวเดา คราวนี้ทานพระครูตอบอยางผูมี
ชัยวา
“โน คราวนี้ฉันรอดตัว เพราะพอยายกลับมาจากบานเหนือก็ถามวา “ไอหนู ใครแช
ขาวใหยาย” ฉันก็ตอบวา “ผมละเมอตักน้ําใสโองขาวสาร” กลัวยายตีก็กลัว แตยายกลับตอบ
วา “เออดี บานเหนือเขากําลังจะทําขนมจีน งั้นเองรีบเอาไปใหเขาทําแปงขนมจีนเร็ว ๆ เขา”
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เสียงระฆังเพลดังขึ้น พระบัวเฮียวกราบพระอุปช ฌายสามครั้ง แลวลุกเดินไปยังหอฉัน
ทานพระครูบอกเถาแกเส็งวา
“ไป เชิญไปรับประทานอาหารกอน เดี๋ยวคอยมาคุยกันตอ สมชายไปเรียกโชเฟอรมา
ดวย” สั่งเสร็จทานก็ขึ้นไปยังชั้นบนของกุฏิเพื่อเขียนหนังสือสอบอารมณกรรมฐาน...

มีตอ........๓๖
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