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๓๘...
พระบัวเฮียวออกจาก “ผลสมาบัติ” เมื่อเวลาแปดนาฬิกาตรงของวันรุงขึ้น ทานแผ
เมตตาและอุทิศสวนกุศลไปใหมารดาและพอเลี้ยง
พรอมกันนั้นก็ไดตั้งจิตอธิษฐานขอให
บุคคลทั้งสองเลิกทําปาณาติบาตอันเปนมิจฉาอาชีวะ หันมาเลี้ยงชีพดวยสัมมาอาชีวะ
ทานรูสึกถึง “พลัง” ที่แผออกไปจากตัว และเกิดความมั่นใจอยางประหลาดวานางบุญ
พาและนายหรุม สามีของนางตองไดรับสวนแหงบุญกุศลนั้นอยางแนนอน
เสร็จกิจธุระอันสําคัญนัน้ แลว ทานจึงสรงน้ําทําความสะอาดรางกาย รูสึกตัวเบา สด
ชื่นกระปรี้กระเปราอยางไมเคยเปนมากอน อํานาจแหงบุญกุศลอันเกิดจาก “ภาวนามัย” ชาง
ประณีตลึกซึง้ และ “จิตทีฝ่ กไวดีแลว” เทานั้นจึงจะสัมผัสได
เลยเวลาอาหารเชารวมครึ่งชั่วโมง ทานไมรูสึกหิวจึงเริ่มเดินจงกรมและตั้งใจจะนั่ง
สมาธิไปจนถึงสิบเอ็ดนาฬิกาอันเปนเวลาเพล ตอจากนัน้ จึงจะแผเมตตา อุทิศสวนกุศลให
บิดามารดา ญาติพี่นอ ง เทพยดา เปรต และสรรพสัตวทั้งหลายทุกภพทุกภูมิทอี่ ยูในทุกทิศ
โดยไมมีประมาณ และทีจ่ ะลืมเสียมิไดก็คือ เจากรรมนายเวรของทาน บางทีพวกเขาอาจพา
กันอโหสิกรรมให หรือไมก็ใหทานไดชดใชกรรมเร็วขึ้น อยางชาก็ขอใหกอนเวลาที่พระ
อุปชฌายาจารยของทานจะมรณภาพเพื่อ “ใชหนี้นก”
เดินจงกรมไดชั่วโมงเศษจึงกําหนดนั่ง รูสึกสมาธิตั้งมั่นไดรวดเร็วกวาทุกครั้ง การ
กําหนดพอง – ยุบ ชัดเจนและสม่ําเสมอ อาการปวดเมื่อยตาง ๆ ไมปรากฏ ทานรูสึกสบาย
กายสบายใจตลอดเวลาที่นั่ง มีสติรตู ัวทั่วพรอม และสามารถประคองจิตไวไมใหตกภวังค
กระทั่งไดยินเสียงระฆังเพลจึงถอนจิตออกจากสมาธิ แลวแผเมตตาอุทิศสวนกุศลไป
ยังเทพยดา และสรรพสัตวทั้งหลาย จากนั้นจึงเดินไปยังหอฉันเพื่อฉันภัตตาหารเพล
เมื่อทานกําลังจะกาวเทาขึ้นบันไดหอฉัน ก็ไดยินเสียงเรียกอยูขางหลัง หันไปดูก็พบ
ชายวัยกลางคนนั่งคุกเขากับพื้นซีเมนต มือประคองถาดอาหาร เปนถาดทรงกลมทําดวย
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กระเบื้องลายคราม ในถาดมีชามชุดบรรจุอาหารพรอมฝาครอบตรงกลางถาดมีแกวใสน้ําไว
เกือบเต็ม
“ทานบัวเฮียว เราขออนุโมทนาในสวนกุศลที่ทานไดทําแลว ขอถวายอาหารมื้อนีแ้ ก
ทาน โปรดรับประเคนดวย” พระบัวเฮียวยื่นมือทั้งสองออกไปรับถาดอาหาร แลวถามขึ้นวา
“โยมมาจากไหน แลวทําไมถึงรูจักอาตมา” ทานไมเคยเห็นบุรุษผูนี้มากอน ทาทางเขา
มีอะไร ๆ ที่ผิดไปจากคนธรรมดา แมจะแตงตัวเหมือนชาวบานทั่ว ๆ ไป ทวาผิวพรรณดู
ละเอียดผุดผอง ทั้งยังมีกลิ่นหอมจาง ๆ ลอยออกจากกาย เปนกลิ่นที่จมูกของพระบัวเฮียวไม
เคยไดสัมผัสมากอน
“เราอาศัยอยูแถวนี้ แตไมเคยมาใหใครเห็น นอกจากทานพระครูแลวก็มที านนี่แหละที่
เห็นเรา” เสียงนั้นฟงกังวาน แมจะไมมีคําวา “ครับ” หากก็ฟงไมขัดหู
“ขอบใจโยมมาก เชิญขึน้ ขางบนกอนสิจะไดคุยกัน”
“ไมหรอก เราจะรีบกลับ เราไปละ” บุรุษนั้นกมลงกราบสามครั้งแลวลุกเดินออกไป
ทางประตูหลังวัด พระบัวเฮียวคิดวาเขาคงเปนชาวบานฝง โนนพายเรือขามฟากมา จึงอยาก
ไปดูใหเห็นกับตา วางถาดใบนั้นไวตรงหัวบันไดแลวเดินตามออกไปติด ๆ ครั้นพนประตูวัด
ออกไป กลับไมพบผูใดเดินอยูแถวนั้นแมแตคนเดียว มองลงไปในลําน้ําก็ไมพบเรือแมแตลํา
เดียวเชนกัน ทานจึงเดินกลับหอฉันดวยความฉงนฉงาย คิดวาฉันเสร็จจะตองไปเรียนถาม
ทานพระครูใหหายของใจ
พระบัวเฮียวหยิบถาดอาหารตรงหัวบันไดขึ้นมา ครั้นนั่งเรียบรอยแลวจึงเปดฝาครอบ
ออกทีละใบ ชามแรกเปนขาวสวย ชามที่สองเปนน้ําพริก ชามที่สามเปนผักตม มองเผิน ๆ ก็
เปนอาหารพื้น ๆ ของพวกชาวบาน ทวากลิ่นนั้นหอมหวนชวนรับประทานยิ่งนัก ทานใชชอน
ตักน้ําพริกราดลงบนขาวแลวใชสอมจิ้มผักตมมาวางบนน้ําพริก ตักใสปากกําหนด “เคี้ยว
หนอ ๆ” กระทั่งถึง “กลืนหนอ” แลวก็ใหรูสึกอิ่มแปลทั้งที่ฉันไปเพียงคําเดียว ทานยกแกวน้ํา
ขึ้นดื่ม แลวหันไปบอกพระที่นั่งขาง ๆ
“ลองน้ําพริกผักตมนี่ดูสักคําสิทาน รสชาติอรอยดีแท”
“อรอยก็กําหนด “รสหนอ” ซีทาน อยางไปปรุงแตง” ภิกษุรูปนั้นถือโอกาส “สอน”
แลวพูดตอไปวา
“วันพระวันโกนเขาก็ตองฉันหมูเห็ดเปดไก เรื่องอะไรจะไปฉันน้ําพริก เบื่อจะแยอยู
แลว” ทานพูดเพราะไมได “กลิ่น” อยางที่พระบัวเฮียวได ในสายตาของภิกษุรูปนั้น สิง่ ที่อยูใน
ถาดก็คือน้ําพริกผักตมธรรมดาที่แสนจะเบือ่ หนาย
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ระหวางที่นั่งรอพระรูปอืน่ ๆ ฉัน พระบัวเฮียวก็กําหนดสติ ดวยการพิจารณา “พอง –
ยุบ” ที่ทอง จิตของทานเริ่มจะชินกับการเจริญสติอยูทุกอิริยาบถ
“เปนไง วันนี้อาหารไมถูกปากหรือยังไง ฉันนอยเหลือเกิน” พระมหาบุญถามอยาง
เปนหวง
“หามิไดครับ ผมอิ่มและรูสึกมีความสุขมาก หลวงพี่ไมลองสักคําหรือครับ” พูดพลาง
สงชามผักและน้ําพริกให พระมหาบุญตักมาชิมอยางเสียไมได ในความรูสึกของทานมันก็เปน
อาหารธรรมดา ๆ ที่ไมมีรสมีชาติอะไร พระบัวเฮียวมิรดู อกวาสิ่งที่ตนกําลังประสบอยูใน
ขณะนี้เปนเรื่องที่รูไดเฉพาะตัว
เมื่อฉันเสร็จและ “ยถาสัพพี” พรอมกับภิกษุรปู อื่น ๆ แลว พระบัวเฮียวก็เดินตรง
มายังกุฏิทานพระครู เปนเวลาเดียวกับที่ทานเจาของกุฏิบอกใหบรรดา “ผูมีใบหนาอันเปอน
ทุกข” ทั้งหลายพากันไปรับประทานอาหารที่โรงครัว แลวทานก็ไมไดขึ้นไปเขียนหนังสือ
ขางบน เพราะรูวาพระบัวเฮียวจะตองมาหา
เพียงอึดใจเดียวพระหนุม ก็มา หากคราวนี้มาในมาดใหม คือมาดของ “ผูมีใบหนาอัน
เปอนสุข” กราบพระอุปช ฌายสามครั้งแลว พระหนุมจึงเริ่มเรื่อง
“หลวงพอครับ ผมปฏิบตั ิไดตามที่เคยกราบเรียนหลวงพอไวทุกประการ”
“ดีมาก ฉันขออนุโมทนา” อาจารยยกมือขึ้น “สาธุ”
“แตมันมีเรื่องสงสัยเกิดขึ้นแลวครับหลวงพอ ผมสงสัยจริง ๆ แลวก็รูวาหลวงพอตอง
แกขอสงสัยใหได”
“แหม รูสึกวาเธอจะมีวิจกิ ิจฉานิวรณมากจังนะบัวเฮียวนะ” พระอุปชฌายวา
“มันไมใชวิจกิ ิจฉานิวรณหรอกครับหลวงพอ มันสงสัยยังไงก็บอกไมถูก รูแตวามัน
ไมใชนิวรณแตเปนอะไรก็ไมรู”
“งั้นก็ลองเลาไปซิ” พระบัวเฮียวจึงเลาเรื่องบุรุษผูนั้นนําอาหารมาถวาย เลาอยาง
ละเอียดตั้งแตตนจนจบ
“ฉันขออนุโมทนา” ทานพระครูพูดพรอมกับยกมือขึ้น “สาธุ” พระบัวเฮียวรูสึกงุงงง
หนักขึ้น กําลังจะเอยปากถาม ทานพระครูก็พูดขึ้นวา
“ฉันขออนุโมทนา เธอปฏิบัติไดกาวหนามากที่สุดในบรรดาพระภิกษุที่อยูวัดนี้ รูไว
เสียดวย ผูชายที่นําอาหารมาใหเธอเมื่อสักครูนี้นะคือ เทวดา ไมใชชาวบานธรรมดา
อยางที่เธอเขาใจหรอกนะ”
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“เทวดา” พระบัวเฮียวทวนคํา
“จะเปนไปไดอยางไรครับหลวงพอ” ถามอยางของใจเต็มประดา
“ไดหรือไมไดมันก็เปนไปแลว เธอจําไมไดหรือที่เขาพูดกับเธอวานอกจากฉันแลว เธอ
เปนคนที่สองที่ไดเห็นเขา”
“คงจะจริงครับ เอ แลวพวกถาดกับถวยชามของเขาเลาครับ ผมไมไดเอาลงมาจากหอ
ฉัน แลวก็ไมรูจะเอาไปคืนใหที่ไหน” พระหนุมเกิดหวงเรื่องถวยชาม
“อยากังวล เรื่องนั้นไมตองกังวล ของเหลานั้นเปนสิ่งที่เขาเนรมิตขึ้นมา เดี๋ยวเขาก็
เรียกกลับคืนไปได”
“แลวทําไมเขาถึงเจาะจงมาถวายผมคนเดียวละครับ แลวพระมหาบุญชิมดูก็ไมได
รสชาติอยางที่ผมได”
“บัวเฮียว เรื่องอยางนี้เปนเรื่องเฉพาะตัวนะ แลวเธอไมตองไปบอกใคร เหตุการณ
เชนนี้เกิดขึ้นกับฉันมานับครั้งไมถว น แลวฉันก็ไมเคยบอกกลาวใหใครฟง ที่บอกเธอเปนคน
แรกเพราะเธอไดประสบเหตุการณเดียวกัน ฉันถึงไดอนุโมทนากับเธอยังไงละ”
“งั้นที่หลวงพอไมคอยฉันอะไรแลวอยูไดทั้งวันก็เพราะฉันอาหารของเทวดานี่เอง ใช
ไหมครับ”
“ก็คงยังงั้น เขาเรียกวา อาหารทิพย ที่เรียกอยางนี้เพราะมันประณีตกวาอาหารของ
มนุษย ตองฉันทีละมาก ๆ แลวก็ถายมากออกมาเปนอุจจาระ ฉันมากก็ถายมาก แตอาหาร
ทิพยฉันคําเดียวอิ่มแลวไมมีกากเหลือเปนอุจจาระ พวกเทวดาเขาจึงไมตองถายอุจจาระบน
สวรรคก็เลยไมมีสวมเหมือนอยางโลกมนุษย” ทานพระครูอรรถาธิบาย
“หลวงพอเคยไปดูมาแลวหรือครับ”
“ถึงไมดูก็รู ที่รูเพราะ “เห็น” นะ
“ที่ “เห็น” เพราะ “เห็นหนอ” บอกใชไหมครับ
“เออนา จะอะไรก็ชาง ถาเธออยากเปนอยางฉันก็ใหเรงทําความเพียรเขา วันหนึ่งก็จะ
สําเร็จได”
หลวงพอครับทําไมเทวดาเขาจึงนําอาหารมาถวายเฉพาะผมกับหลวงพอละครับ ทํา
ไมพระรูปอืน่ ๆ เขาจึงไมถวาย”
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“ก็เขาพอใจในการประพฤติปฏิบตั ิของเรานะสิ อยาลืมนะบัวเฮียว พระที่ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบนั้นประเสริฐกวาเทวดาเสียอีก แมเทวดาเขาก็ยังนับถือ การที่เขานําอาหาร
มาถวาย เขาก็อยากไดบุญเหมือนกัน ในสมัยพุทธกาล เมื่อพระอรหันตทานออกจากนิโรธ
สมาบัติ พวกเทพยดาก็พากันนําอาหารมาถวายโดยแปลงมาในรูปของมนุษย”
“เปนเทวดาก็ยังอยากไดบุญอีกหรือครับ”
“อยากไดซี ก็เวลาที่เราปฏิบัติกรรมฐานเสร็จ เราถึงตองแผเมตตาอุทิศสวนกุศลให
เทวดาดวย เมื่อเขาไดรับสวนกุศลเขาก็อาจจะตอบแทนบุญคุณเราดวยการนําอาหารทิพยมา
ถวาย และเมื่อเขาถวายเขาก็ไดบุญเพิ่มขึ้นอีก”
“แลวเทวดาเขาไมปฏิบัติกรรมฐานหรือครับ ถาเขาอยากไดบุญมาก ๆ ก็นาจะปฏิบัติ
เองแทนที่จะมาคอยรับสวนบุญจากมนุษย”
“เขาก็คงอยากปฏิบัติ แตบางครั้งก็หาคนสอนใหไมได อีกประการหนึ่ง ภูมิของเทวดา
เปนภูมิที่มีแตความสุขสบาย เขาก็เลยพากันเสพเสวยความสุขสบายนั้นจนเพลิน เรียกวา
บรรยากาศบนสวรรคมนั ไมเอื้ออํานวยตอการประพฤติพรหมจรรยวางั้นเถอะ”
“งั้นเปนมนุษยก็ดีกวาเปนเทวดาสิครับ”
“มันก็ดีกวาในแงนี้ แตถา จะเอาในแงความสุขสบาย เปนเทวดาดีกวา เพราะเทวดามี
ความสุขทิพยเปนความสุขที่เนรมิตขึ้นมาไดตามใจปรารถนา”
“งั้นผมอยากเปนเทวดาแลวซีครับ จะไดเสวยอาหารทิพยทุก ๆ วัน”
“อยาเลยบัวเฮียว เปนเธอนั่นแหละดีแลว เพราะทางที่เธอกําลังเดินอยูนี้เปนทางสาย
เอกที่จะนําเธอไปสูความหลุดพนจากวัฏสงสาร การเปนเทวดาแมจะสุขสบายอยางไรก็
ตองเวียนวาย วนเวียนอยูในสงสารสาครอยางมิรูจบสิ้น แลวก็ใชวาจะเลือกเกิดเปน
เทวดาไดทกุ ภพทุกชาติเสียเมื่อไหร ประมาทพลาดพลั้งลงเมื่อใดก็ตองไปเกิดในทุคติ
ในอบาย”
“หลวงพอครับ พวกเทวดานี่มีแตดี ๆ ใชไหมครับ ที่เลว ๆ มีไหมครับ” คนเปนศิษย
ถามอีก
“เทวดามีสองประเภท คือพวกที่เปนสัมมาทิฐิกับพวงมิจฉาทิฐิ ก็เหมือนมนุษย
นั่นแหละมีทั้งคนดีและคนเลว พวกเทวดาที่เปนสัมมาทิฐิเปนพวกเทวดาตรง สวน
พวกมิจฉาทิฐิเปนพวกเทวดาพาล พวกหลังนี้ชอบกินเครื่องเซน ชอบรับสินบน สวน
พวกแรกไมรับเพราะชอบความยุติธรรม”
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Page 5

“เทวดาที่นําอาหารมาใหผมเปนเทวดาตรงใชไหมครับ”
“ถูกแลว ถาเปนเทวดาพาลจะไมชอบทําบุญ ก็เหมือนคนเลวที่ชอบทําแตบาป ไมรจู ัก
สรางบุญสรางกุศลใสตัว เทวดากับมนุษยจะวาไปแลวก็ไมตางกันสักเทาไหร สําหรับเธอ
ขณะนี้อาจเรียกวาดีกวาเทวดา แตก็อยาลําพองใจ อยากําเริบเสิบสาน ขอใหตั้งหนาตั้งตา
ปฏิบัติไป วันหนึ่งก็อาจจะถึงจุดหมายได” พระบัวเฮียวแสนจะดีใจจนตองกําหนด “ดีใจหนอ
ดีใจหนอ” อยูนาน
“หลวงพอครับ ผมจะเลาเรื่องนี้ใหพระมหาบุญฟงจะไดไหมครับ” ทานขออนุญาต
อาจารย
“ไมไดเด็ดขาด ก็ฉันบอกแลวยังไงวาเรื่องนี้เปนเรื่องเฉพาะตัว หามนําไปบอกเลาใคร
ดีไมดีเขาจะหาวาเธอบา ดูแตฉันซี ไดฉันของทิพยมาตั้งสีห่ าปยังไมเคยปริปากบอกใคร ที่
บอกเธอเปนคนแรกก็เพราะเห็นวาเธอก็ประสบมาแบบเดียวกันจึงพูดกันรูเรื่อง เธอไมเห็น
หรอกหรือวาตอนใหพระมหาบุญชิมอาหารทิพย เขาก็ยังวามันเปนของธรรมดา ๆ ทั้งนี้
เพราะเทวดาเขาจงใจใหเธอผูเดียว คนอื่นมาชิมจึงไมไดรสและกลิ่นอยางที่เธอได ฉันขอรอง
นะบัวเฮียว หามนําเรื่องนี้ไปบอกใครเพราะมันไมเกิดประโยชนอันใดเลย ไมวาจะเปน
ประโยชนตนหรือประโยชนทาน เขาใจหรือยังละ”
“เขาใจครับ แต....หลวงพอครับ ถาเกิดพระมหาบุญทานเจอเหตุการณแบบผมแลวผม
คอยบอกวาผมก็เจอมาแลว อยางนี้จะไดไหมครับ”
“ถาอยางนั้นละก็ได ตองใหเขาประสบกับตัวเองเสียกอนเขาจึงเชื่อ เพราะของอยางนี้
มันพิสูจนใหผูอื่นรูเห็นดวยแบบวิทยาศาสตรไมได มันไมใชของสาธารณะ แตเปนของเฉพาะ
ตน เพราะฉะนั้นถาเธอปากสวางไปเที่ยวบอกใครตอใคร เขาจะตองวาเธอบาแน ๆ จําเอาไว”
“แลวจะบาปไหมครับ”
“บาปซี บาปทั้งคนบอกและคนถูกบอกนั่นแหละ”
บาปยังไงครับ อยางผมนี่ผมพูดเรื่องจริงไมไดโกหกแลวจะบาปไดยังไง”
“ก็เวลาที่เธอพูดเรื่องจริงแลวคนฟงเขาไมเชื่อนะ เธอรูสึกอยางไรละ”
“โกรธซีครับ ผมโกรธหัวฟดหัวเหวี่ยงเลย แตพอรูต ัวผมก็กําหนด “โกรธหนอ โกรธ
หนอ” ไปจนกวาจะหายโกรธครับ”
“ถึงอยางนั้นเธอก็โกรธใชไหม กอนจะกําหนดไดเธอก็โกรธไปแลวใชไหม”
“ใชครับ”
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“แลวโกรธเปนอะไร เปนอกุศลมูลตัวไหน”
“ตัวโทสะครับ”
“แลวบาปไหมเลา”
“บาปครับ”
“นั้นแหละฉันถึงบอกวาไมตองเลาใหคนอื่นฟง เพราะเขาเกิดไมเชื่อ เธอก็ตองบาป”
“แตถาเกิดเขาเชื่อละครับ”
“เปนไปไมไดหรอกบัวเฮียวเอย คนสมัยนี้เขาคิดวาเขาฉลาด เขาจึงไมเชื่ออะไรงาย ๆ
อยางที่เธอคิดแถมใครเชือ่ งายเขาก็หาวาโง หาวางี่เงา ยิ่งเรื่องอยางนี้เขายิ่งไมเชื่ออยาง
เด็ดขาด คนทุกวันนี้เขาไมเชื่อเรื่องนรกสวรรค ไมเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาป เพราะเขาหา
วาสิ่งเหลานี้ไรสาระ พอตายไปก็ไมมีโอกาสกลับมาแกตัว นาสงสาร” ทานสายหนาชา
ๆ อยางปลงสังเวช
“แตถาเราสามารถพิสูจนใหเขาเห็นไดละครับ”
“เธอจะเอาอะไรมาพิสูจน เอาละ สมมุติเรือ่ งที่เกิดกับเธอวันนี้ ถาคนฟงเขาอยากเห็น
เทวดาบาง เธอจะไปเอาเทวดาที่ไหนมาใหเขาดู เพราะเธอเองก็ยังไมรูวาเทวดาองคนั้นมา
จากไหน อยาไปคิดใหปวดหัวเลยนะ เชื่อฉันเถอะ”
“ครับ ไมคิดก็ไดครับ พระหนุมรับคําอยางวางาย หากก็ยังไมหายสงสัยจึงถามขึ้นอีก
วา
“หลวงพอครับ แลวคนฟงเขาจะบาปไหมครับ คือผมเลาแลวเขาไมเชื่อเขาจะบาปไหม
ครับ”
“เธอวาบาปไหมละ”
“ก็เพราะผมไมทราบนะซีครับถึงไดเรียนถามหลวงพออยูนี่ไง กรุณาอธิบายใหผมฟง
หนอยเถอะครับ”
“แหม คําถามเธอมันแคระดับ ป.๔ เทานั้นนะบัวเฮียว” ทานตําหนิกราย ๆ
“ก็ผมจบแค ป.๔ นี่ครับ ไมไดจบมัธยมเหมือนหลวงพอ จะไดมีคําถามระดับ ม.๖ มา
ถาม” คนเปนศิษยยอน
“ไมแนหรอกบัวเฮียว คนจบ ป.๔ สามารถถามคําถามระดับ ม.๖ ได ฉันจบแค ม.๖
ยังถามคําถามระดับปริญญาเอกไดเลย”
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๓๘
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“แหมก็ใครใครจะเกงอยางหลวงพอละครับ อยางหลวงพอนะมีคนเดียวในประเทศ
ไทย หรืออาจจะในโลกดวยซ้ํา สวนงีเ่ งาอยางผมนะมีมากมายหลากหลาย”
“เออนะ เออนะ ไมตอ งพร่ําพรรณนาใหมันมากมายถึงปานนั้นหรอก จะใหตอบอะไรก็
วามา”
“ก็ผมถามแลวนี่ครับ”
“ถามวายังไงละ ถามใหมซิฉันจะไดรีบ ๆ ตอบ ประเดี๋ยวคนอื่นมาจะไดไมตองรอคิว”
พระบัวเฮียวจึงตองทวนคําถามใหมวา
“ผมเรียนถามหลวงพอวาคนฟงเขาจะบาปไหม ถาผมเลาเรื่องเทวดาใหเขาฟงแลว
เขาไมเชื่อ เขาจะบาปไหมครับ” ทานพูดชา ๆ ชัดถอยชัดคํา ก็ตั้งใจ “ยวน” ดวยนั่นแหละ
ทานพระครูจึงแกลงยวนตอบยานคางวา
“บาปสิบัวเฮียว ก็ในเมื่อเธอพูดเรื่องจริงแตเขาไมเชื่อก็เทากับเขามีอกุศลขอโมหะชาย
หมาย...”
“ชายคราบ” ลูกศิษยลอเลียนบาง ขณะนั้นบรรดา “ผูมีใบหนาอันเปอนทุกข” ก็ทยอย
กันเขามานั่งเพื่อขอความชวยเหลือใหทานชวยขจัดปดเปาทุกขให
วันนี้คงจะเปนวันของ “คนทอง” เพราะผูหญิงครรภแกพากันมารวมสิบราย ที่กลับไป
เมื่อตอนเชาก็หลายราย แตละรายจะตองได “ผลมะตูมเสก” ติดไมติดมือไปตมกินเพื่อให
คลอดลูกงาย ทานพระครูไดใหลูกศิษยจัดเตรียมผลมะตูมไวจํานวนมาก เพราะรูว า จะมีคนมา
ขอ บางไมมาเองก็สงสามีหรือญาติมาขอแทน เพราะคนที่เขาพูดกันวามะตูมเสกของทานนั้น
วิเศษนัก คนทองกินเขาไปแลวคลอดลูกงายทุกราย สตรีครรภแกนางหนึ่งคลานเขาไปหา
เพราะถึงคิว หลอนกราบสามครั้งแลวถามขึ้นวา
“หลวงพอคะ ลูกหนูจะเปนผูหญิงหรือผูชายคะ”
“เดี๋ยวซี ตอบตอนนี้ยังไมได ตองรอใหคลอดออกมาเสียกอน แลวหลวงพอจะบอก”
คําตอบของทานเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนในที่นั้น แลวทานจึงสอนหลอนวา
“ผูหญิงหรือผูชายก็ลูกเรานะหนูนะ ใหเขาออกมาครบสามสิบสองประการ ไมบา ใบ
บอดหนวกก็พอแลว จะเปนผูหญิงหรือผูชายก็ชา งเขา โตขึ้นขอใหเปนคนดีมีศีลธรรมก็แลว
กัน”
“คะ เอาไวเขาโตแลวหนูคอยสอน” หลอนวา
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“สอนเดี๋ยวนี้แหละหนู ตองสอนกันตั้งแตอยูในทอง ขอสําคัญพอแมตอ งทําใหดูเปน
ตัวอยางดวย ถาแมคนไหนนั่งจัว่ ไพทั้งวัน รับรองลูกออกมาเลนไพเกง เพราะเขา
สังเกตการณมาตั้งแตอยูในทอง เสียงหัวเราะดังขึ้น
“อาว นี่เรื่องจริงนะ ไมไดพูดเลน เด็กจะดีนะ เขาจะดีมาตั้งแตในทองเลย อยางบาง
คนพอคลอดออกมาปุบ ก็บอกแมวา “แมจาตักบาตรเถอะ” ทานเลียนเสียงเด็กพูด บรรดาคน
ฟงพากันหัวเราะอีก
“นี่ถาเขาพูดยังงี้แสดงวาคนดีมาเกิด สําคัญเขาจะพูดวา “แมจา ซื้อรองเทาหนาสูง” ถา
แบบนี้แปลวาชอบแตงตัว ไมคอ ยดีเทาไหร”
“รองเทาหนาสูงไมมีหรอกคะหลวงพอ สงสัยคงจะเปนรองเทาสนสูง” สตรีนั้นแยง
“ไมใชสนสูง รองเทาหนาสูงก็คือ ใสแลวหนาสูงไงละ หนาเชิดสูงไปเลย” ทานทําหนา
เชิดประกอบ คนฟงหัวเราะอีก
“แตพอถอดรองเทาออกหนาต่ําเลย นี่แหละรองเทาหนาสูง โยมเคยใสไหมละ” ทาน
ถามสตรีสูงอายุที่นั่งหลังสุด
“เคยคะ เคยสมัยสาว ๆ แตเดี๋ยวนี้ไมไหวแลวคะ สังขารมันไมอํานวย” หญิงสูงวัย
ตอบ นางมารอเพื่อขอผลมะตูมเสกไปใหลูกสาว...
มีตอ........๓๙
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