สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม - ๓๗
สุทัสสา ออนคอม
ธันวาคม ๒๕๓๗
S00037

๓๗...
“หลวงพอครับ การแผเมตตา เราจะแผใหคนเปน ๆ ไดไหมครับ” พระบัวเฮียวถาม
ทานพระครู
“คนเปน ๆ ของเธอนะมันเปนอยางไรละ” คนถูกถามแกลงทําไมเขาใจเพราะไมคิดวา
ลูกศิษยจะถามอะไรเชย ๆ แบบนี้
“คนเปน ๆ ก็คอื คนทีไ่ มตาย แลวคนที่ตายก็คือคนที่ไมเปนนะครับ” เมื่ออาจารย
แกลงมา ลูกศิษยจึงแกลงไปบาง
“เธอตอบเกินคําถามแลวนะบัวเฮียว ฉันใหเธออธิบายเฉพาะคนเปน ๆ เธอก็อธิบาย
คนตาย ๆ มาดวย ทั้งที่ฉันไมไดถาม
“ผมทราบนี่ครับวาหลวงพอจะตองถามตออีก เลยตอบ ๆ ไปเสียใหรูแลวรูรอด”
“แปลวาเธอได “เห็นหนอ” แลวใชไหม ขอแสดงความยินดีดวยนะ” ทานยั่วอีก
“ผมยังไมเกงกาจขนาดนั้นหรอกครับหลวงพอ หมายถึงตอนนี้นะครับ แตตอ ไปไม
แน” คนพูดทําเขื่อง
“นี่ขนาดยังไมเกงก็ยังเกงถึงปานนี้ แลวถาเกงละจะเกงถึงปานไหน” อาจารยเอยชม
ชมเผื่อไปถึงอนาคตดวย
“ผมเพียงแตเดาใจหลวงพอไดถูกตองเทานั้นเองครับ ก็ถูกแกลงเสียจนชิน ก็เลยรูทาง
หนีทีไล” คนเปนศิษยวา
“ผมไมได “หาวา” นะครับ ก็หลวงพอเปนอยางนั้นจริง ๆ ผมไมชอบใสรายปายสี ไม
เชื่อถามผมดูก็ได หลวงพอรังแกผมทุกครั้งที่โอกาสอํานวย บางครั้งโอกาสไมอํานวย หลวง
พอก็ยังรังแกเลย” พระบัวเฮียวถือโอกาส “แกแคน” ดวยการตอวา
“ก็ถาไมรังแกเธอ แลวจะไปรังแกใครเลา”
“นั่นไง หลวงพอสารภาพแลว” “โจทก” พูดอยางเปนตอ
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“สารภาพแลวก็แปลวาไดรับการลดโทษครึ่งหนึ่งใชไหม”
“คงใชมังครับ”
“คง ไมไดซี ภาษากฎหมายตองระบุใหชัดเจนลงไปเลย”
“ผมไมไดเรียนกฎหมายมาครับ”
“ฉันก็ไมไดเรียนแตฉันรูเอง ใคร ๆ เขาก็วาฉันรูตั้งแตกอ นเกิด” อาจารยถือโอกาส
“คุย” บาง”
“แลว ใคร ๆ นะเชือ่ ถือไดแคไหนครับ เชื่อไดแคไหน”
“ก็ไมรูเหมือนกัน แตก็ตอ งเชื่อไดนั่นแหละนา”
“เอาละครับ เปนอันวาหลวงพอไดลดโทษไปครึ่งนึงเพราะยอมรับสารภาพ” คนเปน
ลูกศิษยสรุป
“พอดีฉันมีโทษแคครึ่งเดียว พอไดลดครึ่งก็เลยหมดพอดี เรียกวาเจากันไป”
พระบัวเฮียวเห็นไมไดการ ถามัวพูดเลอะเลือนเลื่อนเปอนแบบนี้ไมไดการแน จึง
วกกลับมาพูดเรื่องเดิม
“แหม หลวงพอครับ ผมถามนิดเดียว หลวงพอแถมใหเปนกิโล ๆ เลย”
“แลวไมชอบหรือไง สมัยนี้เขาตองมีของแถมกันทั้งนั้น ซื้อไมจิ้มฟนแถมโลงศพอะไร
เทือกนี้”
“แตผมไมชอบของแถมหรอกครับ สินคาที่มีของแถมมันแสดงถึงวาคุณภาพไมดี ถาดี
ไมตองมีของแถมคนก็แยงกันซื้อ จริงไหมครับ”
“จริงก็ได ไมจริงก็ได” คนตอบเลนลิ้น ทานเครงเครียดกับ ธุระของคนอืน่ มามากแลว
มีพระบัวเฮียวนี่แหละที่ชวยใหคลายเครียดได
“งั้นเอาจริงก็แลวกันนะครับ ผมมันคนจริง เอาละครับ ทีนี้หลวงพอตอบคําถามผม
ดวยเถอะครับ ที่ผมถามวาเราแผเมตตาใหคนเปน ๆ จะไดหรือไม” พระหนุมตองทวนคําถาม
มิฉะนั้นทานพระครูจะตองยอนวา “เธอถามวายังไงละ” เมือ่ ลูกศิษยถามจริงจัง อาจารยจึง
ตอบวา
“ไดสิบัวเฮียว ทําไมจะไมไดละ”
“ถายางนั้นผมจะแผเมตตาไปใหโยมแมกับผัวเขา หลวงพอวาเขาจะไดรับไหมครับ”
ทานพระครูมองหนาลูกศิษยพลางประเมินผลในใจ “แบตเตอรี่ลูกนี้ชารจไฟไวเต็ม
หมอก็ไมรั่ว จึงพรอมที่จะถูกนํามาใชประโยชนไดทุกเมื่อ” คิดดังนี้แลว จึงตอบวา
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“ไดอยางแนนอน เธอปฏิบัติไดถึงขั้นแลว แมจะยังไมได “เห็นหนอ” แตก็สามารถแผ
เมตตาไปใหผูอื่นได” พระบัวเฮียวแสนจะดีใจ จนลืมกําหนด “ดีใจหนอ” พระอุปช ฌายจึง
กลาวเตือนวา
“บัวเฮียว ทําไมไมกําหนด “ดีใจหนอ” ละ” พระหนุมปฏิบัตติ าม เมือ่ ขมความยินดีลง
ไดแลว จึงพูดขึ้นวา
“สองสามวันมานี่ไมรูวาเปนอะไรครับหลวงพอ ผมคิดถึงแตโยมแม ไมรูแกสุขสบายดี
หรือเปลา ผมเคยเขียนจดหมายทิ้งไปเมื่อกอนปใหม แกก็เงียบงอมไปเลย ไดรับหรือเปลาก็
ไมรู”
“ก็เธอเขียนทิ้งไปใครเขาจะไดรับละ ตองเขียนสงไปเขาถึงจะไดรับ” ทานพระครูยัง
อยากยั่วตอ
“หลวงพอวาแกไดรับหรือเปลาครับ” คนถูกยั่วไมยั่วตอบ หากถามเปนงานเปนการ
ทานตองการใหพระอุปช ฌายใช “เห็นหนอ” ตรวจสอบให
“ไดรับซี” ทานพระครูเผลอตกหลุมพรางจนได ทีจ่ ริงพระบัวเฮียวไมไดตั้งใจจะ “ตอน”
พระอุปชฌาย แตเมื่อโอกาสเปนของทานแลวจะละเลยเสียก็กระไรอยู อีกประการหนึ่งทานก็
ไดรับคําตอบเปนที่พอใจแลว จึงขอ “เวลานอก” ยั่วอาจารยเลนแกเซ็ง
“อาว ก็ไหนหลวงพอบอกวาทิ้งไปไมไดรับ ตองสงไปถึงจะได แลวทําไมโยมแมผม
ไดรับละครับ ในเมื่อผมทิ้งไป”
“เออนา ฉันชวยใหเขาไดรับเองแหละ” ทานพระครูถอื โอกาสพูดเอาบุญเอาคุณ คน
เปนศิษยจึงกลับมาพูดเปนงานเปนการอีกวา
“หลวงพอครับ ถาอยางนั้นคืนนี้ เวลาสองทุมผมจะนั่งสมาธิแผเมตตาไปใหโยมแมกับ
ผัวเขา ผมจะนั่งไปจนถึงสองโมงเชาเลยนะครับ”
“เธอนั่งไดนานขนาดนั้นหรือ ตั้งสิบสองชั่วโมงเชียวนะ”
“ผมทําไดครับหลวงพอ ผมเคยนั่งมาแลว”
“ดีจริง ฉันขออนุโมทนาดวย แตไมไดหมายความวาเธอนั่งหลับนะ” พระอุปชฌายยัง
สงสัย
“ไมหลับครับหลวงพอ ผมมีสติรูตัวอยูตลอดเวลาที่นั่ง หายใจเขาก็รู หายใจ
ออกก็รู ทองพองก็รูวาพอง ทองยุบก็รูวายุบ เจ็บปวดตรงไหนก็กําหนด ผายลมกี่ครั้งก็
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กําหนดทุกครั้ง” ลูกศิษยสาธยายเสียยืดยาว อาจารยกําลังจะบอกใหหยุด ก็พอดีคนเปน
ศิษยหยุดเองเสียกอน
“ทีหลังไมตองอธิบายละเอียดอยางนี้ก็ได ฉันรูแลววาเธอปฏิบัติไดจริง เรงทําความ
เพียรเขาจะไดใชหนี้เวรหนี้กรรมใหหมด พระบัวเฮียวก็ถึงกับขนลุก จึงกําหนด “ขนลุกหนอ”
ดวยสติอันวองไวที่ไดฝก ไวดีแลว
“หลวงพอครับ พรุง นี้ตสี ี่ผมไมตองลงโบสถไดไหมครับ เพราะผมยังอยูในสมาธิ”
“ได เพราะถือวาเธอกําลังปฏิบัติอยูเ หมือนกัน เพียงแตไมไดปฏิบัติรวมกับคนอื่น ๆ
แตก็ไมถือวาผิดกติกาแตประการใด เมื่อเธอนั่งจนครบสิบสองชั่วโมงแลว ใหถอนจิตออกจาก
สมาธิเสียกอน แลวจึงคอยแผเมตตาอุทิศสวนกุศลไปใหเขา เธอเขาใจแลวใชไหม”
“เขาใจครับ ขอบพระคุณหลวงพอที่เมตตาผมมาโดยตลอด บุญของผมแท ๆ ที่ไดมา
พบพระอุปช ฌายที่ประเสริฐเชนหลวงพอ”
พูดพรอมกับกมลงกราบดวยความสํานึกใน
บุญคุณ
“หลวงพอครับ เราแผเมตตาขามทวีปไดไหมครับ” พระบัวเฮียวถามขึ้นอีก
“ได แตคนแผจะตองมีพลังสมาธิกลาแข็งพอ ตองปฏิบตั ิอยางจริงจัง เคยมีนะ เคยมี
คนทํามาแลวที่วัดนี้แหละ”
“ใครครับ เดี๋ยวนี้ยังอยูที่วัดนี้หรือเปลาครับ” ทานคิดไปถึงพระมหาบุญ คงเปนพระ
มหาบุญนั่นเอง
“ไมอยูแลว เปนชาวนอรเว มาบวชทีว่ ัดนี้แลวปฏิบัติเครงครัดมาก จนสามารถแผสวน
กุศลไปใหพอแมกับปูเขาที่นอรเวได เอาเถอะถาเธออยากรูเรื่องวันหลังจะเลาใหฟง
“ถาอยางนั้นการที่คหบดีและครอบครัวชวยกันแผเมตตาไปใหลูกชายคนโตที่อเมริกา
ก็ไดซีครับ”
พูดถึงคหบดีทานพระครูก็นึกไดจึงวาน “เห็นหนอ” ตรวจสอบแลวก็รูเรื่องเดี๋ยวนั้น จึง
ตอบ
“ไดซี แลวตอนนี้ก็เขาสุสานไปแลว คหบดีกบั ภรรยาเดินทางไปรับศพเมื่ออาทิตยที่
ผานมานี่เอง”
“แบบนี้ก็ไมดีซีครับ แผเมตตาไปทําใหเขาตาย ถาไมแผเขาอาจจะยังไมตายก็ได”

สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๓๗

Page 4

“ดีสิบัวเฮียว ทําไมจะไมดีละ ก็คนติดยานะมีความสุขนักหรือ เขาตายไปจะไดหมดเวร
หมดกรรม แลวก็จะไดไปเกิดในภพภูมิที่ดีกวา ถึงอยางไรคนที่ติดยาก็อายุสั้นอยูแลว ตาย
แบบไดรับสวนกุศลกับตายแบบไมไดรับนะ อยางไหนจะดีกวากัน เธอคิดเอาเองก็แลวกัน”
“แตพอแมเขาจะคิดจะเขาใจเหมือนที่ผมกับหลวงพอเขาใจหรือเปลาก็ไมรู”
“เขาเขาใจ คนที่เขาปฏิบัติจะเขาใจธรรมชาติของชีวติ ไดดีกวาคนที่ไมไดปฏิบัติ ฉันก็
บอกเขาเปนนัย ๆ แลว อีกประการหนึ่ง การตายของลูกจะชวยชีวติ พอเอาไว คหบดีเขาตั้งใจ
จะเลิกคายาเสพยติด เธอก็รูของอยางนี้ใครลงไดเขาไปเกี่ยวของแลว คิดถอนตัวเปนตองตาย
ทุกราย”
“เปนอะไรตายครับ”
“ไขโปง” ทานพระครูตอบหนาตาเฉย
“รายแรงขนาดนั้นเชียวหรือครับ เจาไขโปงที่วานี่ แลวมียารักษาไหมครับ” พระหนุม
ถามซื่อ ๆ
“บัวเฮียว”
“ครับ”
“นี่เธอไมเขาใจจริง ๆ หรือวาแกลงไมเขาใจกันแน เธอไมรูจริง ๆ นะ หรือวาไขโปง
หมายถึงอะไร
“ไมทราบจริง ๆ ครับ มันหมายถึงอะไรครับ”
“จางฉันก็ไมบอกเธอ” พระอุปช ฌายถือโอกาสเลนตัว
“แลวถาไมจางหลวงพอจะบอกไหมครับ ผมไมมีเงินจาง
“เธอจะรูไปทําไมเลา”
“ก็เผื่อหลวงพอเปนผมจะไดบอกหมอถูกไงครับ”
“ไมตองหรอก รับรองวาฉันไมตายดวยไขโปงอยางแนนอน รับรองวาไมใช” อาจารย
ตอบเสียงหนักแนน
“แลวหลวงพอจะตายดวยอะไรละครับ” พูดไปแลวก็ใหรูสึกเสียใจ จึงกมลงกราบขอ
ขมาพระอุปช ฌายาจารย
“ผมกราบขอโทษหลวงพอดวยครับ ผมไมไดตั้งใจจะลามปาม แตปากมันพาไป หลวง
พอโปรดอยาถือโทษผมเลยนะครับ ผมมันพวกขี้กลากเหล็ก ชอบลามปามโดยไมเลือก
กาลเทศะ” พระหนุมตําหนิตัวเองเสียยืดยาว ทานพระครูไมไดโกรธคนเปนศิษย ทานตอบ
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เสียงเรียบวา “ฉันตายดวยอะไรนะหรือ เธอฟงนะบัวเฮียว ฟงแลวก็จดจําเอาไว ฉันยังไมเคย
บอกเรื่องนี้แกใคร เธอเปนคนแรกที่รู” ทานนิ่งไปอึดใจหนึ่ง แลวจึงพูดดวยเสียงและ
อากัปกิริยาที่เปนปกติวา
“ฉันจะตายดวยอุบัตเิ หตุรถคว่ํา เดี๋ยวเธอกลับไปจดบันทึกไวเลยนะวา วันที่
๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑ เวลาเที่ยงสิบหา ทานพระครูเจริญตองมรณภาพเพราะอุบัติเหตุรถ
คว่ํา”
หากพระบัวเฮียวสองกระจกตอนนี้ ก็จะพบวาใบหนาของทานซีดขาว เหมือน
ปราศจากโลหิตมาหลอเลี้ยง คําบอกเลาของผูเปนอาจารยทําใหทานตระหนก อีกสี่หาป
ขางหนา บุคคลที่ใหแสงสวางแกชีวิตทานจะตองลาลับไปจากโลกนี้ ภิกษุหนุมบังเกิด
ความรูสึกเศราใจจนสุดจะพรรณนา ทานตองกําหนด “เศราใจหนอ เศราใจหนอ” อยูนาน
กระทั่งมันบรรเทาเบาบางลง จึงถามพระอุปชฌายวา
“ทําไมตองเปนอยางนั้นครับหลวงพอ ทําไม”
“มันเปนไปตามเหตุปจจัยนั่นแหละบัวเฮียว เหตุปจจัยที่วานี้คือกรรมนัน่ เอง เธออยา
ทําหนาซีดอยางนั้นเลยนา ขอทีเถอะ คนทีจ่ ะตายคือฉันไมใชเธอ เลิกทําหนาซีด ๆ แบบนั้น
ไดแลว” ทานยังมีแกใจยั่ว
“โธ หลวงพอครับ ขนาดหนาสิ่งหนาขวานอยางนี้ หลวงพอยังใจเย็นอยูได แลวผมก็
ไมไดทําแกลงหนาซีดนะครับ มันซีดของมันเองเพราะผมไมอยากใหหลวงพอตาย และถาให
ผมตาย แทนที่จะเปนหลวงพอ ผมก็ยินดีครับ อนุญาตใหผมไดทดแทนพระคุณของหลวงพอ
ดวยการตายแทนเถิดครับ” พระบัวเฮียวพูด เปนการพูดที่ออกมาจากใจจริง ทวาคนฟงกลับ
รูสึกปลงอนิจจัง ที่ลูกศิษยของทานชางคิดและพูดเหมือนคนที่ไมเคยปฏิบัติกรรมฐานมากอน
เลยในชีวิต
“นาอนาถใจ อุตสาหปฏิบัติมาตั้งหลายเดือน นึกวาจะกาวหนาไปถึงไหน ๆ ที่แทก็ไป
ไมถึงไหนเลย บัวเฮียวนะบัวเฮียว” ทานพูดพลางทอดถอนใจ
“หลวงพอหมายถึงผมหรือหมายถึงใครครับ” คนเปนศิษยยังไมเขาใจในสิ่งที่ทานพูด
“ก็ฉันกําลังพูดอยูกับใครละ”
“พูดอยูกับผมครับ ทานพระครูเจริญกําลังพูดกับพระบัวเฮียว หลวงพอยังไมทันแกซัก
เทาไหรหลงซะแลว ไมนา ”
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“ฉันนะหรือหลง ผิดไปละมั้ง คนทีห่ ลงนาจะเปนเธอมากกวา มีอยางที่ไหน อุตสาห
ปฏิบัติกรรมฐานมาตั้งหลายเดือน ยังมาพูดไดวาจะตายแทนฉัน ชางไมรู ไมเขาใจเรื่องกฎ
แหงกรรมเอาเสียเลย ถาคนเราทํากรรมแทนกันได พรุงนี้เชาเธอก็ไมตอ งฉันเชาหรอกนะ ฉัน
จะฉันแทนแลวใหเธอเปนคนอิ่ม เอายังงั้นไหม”
“มันจะเปนไปไดอยางไรครับ คนไหนกินคนนั้นก็ตองอิม่ ซีครับ คนอื่นจะมาอิ่มแทนได
อยางไร” พระบัวเฮียววา
“มันก็ตองเปนอยางนั้นแหละ ในทํานองเดียวกัน การที่เธอจะมาตายแทนฉันมันก็เปน
เรื่องที่เปนไปไมได เพราะฉันเปนคนทํากรรม ฉันก็ตองเปนผูรับผลของมัน”
“ผมเห็นหลวงพอทําแตกรรมดี หลวงพอสั่งสอนอบรมใหคนเปนคนดี และยัง
สงเคราะหชวยเหลือเขาดวยความเมตตา โดยไมตองการผลตอบแทน หลวงพอไม
เคยคิดถึงความสุขของตัวเองดวยซ้ํา แลวทําไมจะตองประสบเคราะหกรรมแบบนั้น
หรือวานั่นคือผลตอบแทนของการทํากรรมดี ผมไมเขาใจเลยวา เหตุใดโลกมันถึงอ
ยุติธรรมอยางนี้ ไมเขาใจจริง ๆ ครับ หลวงพอ” พระหนุมรําพึงรําพัน
“ไมใชอยางนั้นหรอกบัวเฮียว อยาเขาใจผิด จะไวเถิดวาทําดีตองไดดี ทําชั่วตองไดชั่ว
จริงอยู ใคร ๆ อาจจะเห็นวาฉันทําแตกรรมดี แตกรรมชัว่ ที่ฉันทําพวกเขาไมเคยเห็น”
“หมายความวาลับหลังคนอื่น ๆ หลวงพอแอบทํากรรมชั่วหรือครับ เปนไปไมได ยังไง
ๆ ผมก็ไมเชือ่ หลวงพอไมใชคนแบบนั้นแนนอน”
“แบบไหน แบบที่เรียกวาหนาไหวหลังหลอกใชไหม เธอคิดวาฉันจะเปนอยางนั้น
หรือ”
“ไมคิดครับ ไมคิด ไมเคยคิด และ จะไมคิด”
“บัวเฮียว เธอรูจักฉันมานานแคไหนเชียว” พระหนุมนับนิ้วแลวตอบวา
“สี่เดือนครับ”
“เพียงสี่เดือน แลวเธอจะแนใจไดอยางไรวาฉันไมเคยทํากรรมชั่ว”
“อยาวาแตสี่เดือนเลยครับ ถึงผมรูจกั หลวงพอสีว่ ัน ผมก็แนใจวาคนอยางหลวงพอไม
ทํา ถึงผมไมได “เห็นหนอ” อยางหลวงพอ แตผมก็มั่นใจในสิ่งที่ผม “เห็น” โดยไมมี “หนอ”
ครับ”
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“เอาละเมื่อเธอมั่นใจอยางนั้นก็ดีแลว ฉันก็จะไดบอกเธอเสียใหหมดเรื่อง จะไดหาย
สงสัย ฉันตองประสบอุบัติเหตุคอหักตายเพราะกรรมชัว่ ที่ฉันเคยทําไว ฉันทํากรรมชั่วมามาก
เหลือเกินบัวเฮียวเอย” ทานพูดอยางปลงสังเวช
“ทําไวเมื่อชาติกอน ๆ หรือครับ”
“ชาตินี้แหละ เธอไมรูอะไร สมัยทีฉ่ ันเปนวัยรุน อายุสิบสองสิบสามนะ เกสะบัดเลย
ใคร ๆ เขาเรียกฉันไอมหาโจรกันทั้งบาง นั่นแหละชวงนั้นแหละที่ฉันกอกรรมทําเข็ญไวมาก
แลวก็ตองมานั่งชดใชอยูจนถึงทุกวันนี้”
“ที่หลวงพอบอกวาตองรถคว่ําคอหัก เพราะกรรมอะไรครับ” คนเปนศิษยถามใคร
อยากรู
“หักคอนกนะซี เธอรูไหมฉันหักคอนกมาเปนรอย ๆ ตัวก็เลยตองมาใชหนี้นก ก็ดจี ะ
ไดชดใชเสียใหเสร็จสิ้นไป” พระบัวเฮียวเพิ่งจะเขาใจไดเดี๋ยวนั้น กฎแหงกรรมชางเที่ยงตรง
นัก ใครทํากรรมไวเชนไรก็ตองไดรับผลเชนนั้น จะมั่งมีหรืออยากจนอยางไร ก็ไมอาจ
หนีพนกรรมที่ตนทําไปได แลวทานก็นึกถึงกรรมของตัวเอง กรรมที่เคยฆาวัวฆาควาย
“หลวงพอครับ แลวผมจะชดใชกรรมเมื่อไหร กอนหรือหลังหลวงพอ”
“เธออยากใชกอนหรือหลังละ”
“กอนซีครับ ถาหลวงพอมรณภาพไปแลวใครเลาจะมาชวยผม”
“ออ ที่เธอแสดงอากาศเศราโศกเสียใจออกมานี่ก็เพราะหวงตัวเองหรอกหรือ ฉันนึก
วาเธอหวงฉันเสียอีก ที่แทก็หวงตัวเองนี่เอง” ทานพูดยิ้ม ๆ พระบัวเฮียวรูสึกคลายเครียดลง
ตอบผูเปนอาจารยวา
“ก็หลวงพอเคยสอนผมนีค่ รับวา ...บุคคลตามคนไปดวยใจตลอดทิศ ก็มิไดพบผูที่
เปนที่รักยิ่งกวาตนที่ไหนเลย ...หลวงพอพูดอยางนี้ใชไหมครับ”
“ฉันไมไดพูด ฉันเพียงแตอางพุทธพจนมาใหเธอฟงเทานั้น เอาละ เอาละ สรุปวาเธอ
รักตัวเองมากที่สุดก็แลวกัน”
“แลวหลวงพอละครับ หลวงพอรักใครมากที่สุด” คนเปนศิษยยอนถาม
“ฉันก็รักตัวเองมากที่สุดเหมือนเธอนัน่ แหละ ก็ฉันเปนศิษยพระพุทธองคก็ตองเชื่อ
ตามคําสอนของทาน ใคร ๆ ก็รักตัวเองมากที่สุดดวยกันทั้งนั้น ฉะนั้นถามีใครมาบอกวา เขา
รักเธอมากกวาตัวเขา ก็เชื่อไดเลยวา เขาพูดปด”
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“นั่นซีครับ มีเรื่องเขาเลากันสนุก ๆ วา ผูหญิงกับผูชายเปนคูรักกัน นัง่ พลอดรักกันที่
ใตตนมะพราว ผูชายก็บอกผูหญิงวาเขารักหลอนมาก สามารถตายแทนได ผูหญิงบอกจางก็
ไมเชื่อ พอดีมะพราวหลนลงมา ผูชายรีบเอามือทั้งสองกุมหัวตัวเองไวกอ น ผูหญิงเขาเลยจับ
โกหกได”
“นั่นแหละ แลวเธอก็อยาไปเที่ยวโกหกใครตอใครเขาแบบนั้นก็แลวกัน”
“ไมหรอกครับหลวงพอ เอ หลวงพอครับ แลวโยมวรรณวิไล กับคุณโยมผองพรรณละ
ครับ หลวงพอเคยพูดไววาอีกแปดปเขาจะมาหาหลวงพอ ถาหลวงพอมรณภาพเสียแลว เขา
จะมาพบใครเลาครับ” พระหนุมแสดงความหวงใยไปถึงสองศรีพี่นอง
“แหม จําแมนจริงนะ แตที่เธอถามมานั้นฉันก็ยังตอบไมได เพราะ “เห็นหนอ” บอก
มาอยางนั้นฉันก็ตองพูดไปตามนั้น มันก็ขัด ๆ กันอยูนะ แตเธอไมตองวิตกหรอก มันเรื่อง
ของอนาคต เอาปจจุบันใหดีที่สดุ ก็แลวกัน เรื่องอดีต เรื่องอนาคตไมตองไปพะวงถึง
เขาใจหรือยังละ ถาเขาใจแลวก็กลับกุฏิได สองทุมจะปฏิบัติกรรมฐานไมใชหรือ ฉัน
ขออวยพรใหประสบความสําเร็จนะบัวเฮียว”
มีตอ........๓๘
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