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๔๐...
นายขุนทองเขามาอยูในวัดปามะมวง แลวก็ไดชวยงานทานพระครูอยางแข็งขัน ตั้งแต
การดูแลรักษาความสะอาดของกุฏไิ ปจนถึงการตอนรับขับสูบ รรดาแขกเหรื่อ ที่มาหาทานเจา
อาวาสดวยวัตถุประสงคตาง ๆ กัน ทั้งยังจัดตารางวันเวลาในการรับแขกติดไวที่หนากุฏิ เพื่อ
ทานพระครูจะไดมีเวลาพักผอน และทํากิจธุระสวนตัวของทาน คือ การเขียนหนังสือคูมอื การ
สอบอารมณกรรมฐานใหแลวเสร็จ
ทานพระครูใหนายสมชายขึ้นไปอยูชั้นบนของกุฏซิ ึ่งมีหองเล็ก ๆ วางอยู แลวใหนาย
ขุนทองอยูหองชั้นลางแทน ลูกศิษยหนุมยินดีปรีดาเสียนักที่ไดคนมาชวยแบงเบาภาระ แมจะ
รูสึกขัดลูกหูลูกตากับจริตจะกานของฝายนั้น ก็ยังดีกวารับภาระหนักอยูแตผูเดียว
อุปนิสัยอยางหนึ่งของนายขุนทอง คือเปนคนรักสัตว ตอนอยูกับพอแมที่บาน กิจวัตร
ประจําวันของเขาก็คือเลี้ยงดูใหอาหารแกหมูหมากาไก เวลาแตละวันจึงหมดไปกับการวุน
วายกับสัตวเหลานี้
เมื่อมาอยูวัดปามะมวง นายขุนทองก็มิไดมามือเปลา หากหอบหิ้วลูกสุนขั ที่หยานมแม
แลวมาดวยถึงสามตัว คือ เจาหมี เจาโฮม และเจาขาว ลูกสุนัขสามตัวนี้เกิดจากแมเดียวกัน
และวันเดียวกัน แตเจาหมีดูตัวใหญกวาเพื่อน ขนของมันสีดําสนิทและรูปรางหนาตานาจะ
เปนหมีมากกวาหมา เพราะเหมือนหมีมากกวา
เจาโฮมกับเจาขาวตัวเล็กกวาเจาหมีเกือบครึ่ง
ทั้งหนาตาของมันก็บงบอกวาเปน
“หมานอย หมานอย ธรรมดา” เจาโฮมนั้นขนสีน้ําตาล ขณะที่เจาขาวขนสีเดียวกับชื่อ
นายขุนทองรักลูกสุนัขสามตัวนีม้ าก ถึงขนาดแบงชั้นวรรณะใหเสร็จสรรพ เพือ่ จะได
ไมปะปนกับพวก “หมาวัด”
แตถึงจะเปน “หมามีปลอกคอ” หากเจาสามพี่นอ ยก็มิไดเยอหยิ่งจองหอง จึงไมเปนที่
เขมนเขนเขี้ยวของหมาวัดตัวอื่น ๆ นายขุนทองอนุญาตใหเจาหมี เจาโฮม และเจาขาว เขา
มานอนในกุฏิชั้นลางซึ่งทานพระครูก็มิไดวากระไร เพราะทานเองก็รสู ึกถูกชะตากับเจาหมี
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เปนพิเศษ ถึงกับตองตรวจสอบดวย “เห็นหนอ” และรูวาในอดีตมันเคยเปนทหารคูใจของ
ทาน นาเสียดายที่ตองมาอุบัติในกําเนิดเดรัจฉานซึ่งเปนทุคติภูมิ
เหลาสัตวที่เกิดในทุคติภมู ินั้นถูกจัดใหอยูในประเภท “อเวไนยสัตว” จึงไมอาจ “รับ”
ธรรมะได แตก็คงจะเปน “บุญ” ของมันที่ไดมาพบทาน เพราะชาติตอ ไปมันจะไมตอ งเกิดใน
อบายภูมิอีก ทานจะตอง “ลุน” มันใหถึงที่สุด
“หลวงลุงฮะ หินกอนนั้นเกะกะจัง เอาไปไวที่อื่นไมไดหรือฮะ” นายขุนทองถาม
หลังจากที่ทานพระครูฉนั ภัตตาหารเสร็จ ตั้งแตเขามาอยูในกุฏิ เขาก็จัดการใหทานฉันเสียที่
ชั้นบน เพราะแขกบางคนชอบมาพูดคุยซักถามขณะที่ทานกําลังฉัน
“กอนไหนละ”
“กอนที่รูปรางเหมือนไขยักษนะฮะ”
“ขาไมเคยเห็นไขยักษเลยนึกไมออก แตถาเอ็งหมายถึงกอนที่วางอยูดานขวาของ
อาสนะ ขาก็จะบอกเอ็งวาอยาไปยุงกับเขา เพราะเขาไมใชกอนหินธรรมดา”
“แหม หลวงลุงก็ หนูถามดี ๆ ก็ตอ งยวนดวย” หลานชายตอวาพลางคอนปะหลับปะ
เหลือก ทานพระครูชินเสียแลวกับกิริยาเชนนี้ จึงไมพูดไมวาใหเขาตองรําคาญหู
“ก็ที่กุฏิหลวงลุงมันมีหินกี่กอนละ ตั้งแตเขามาอยูหนูก็เห็นกอนเดียวนั่นแหละ แลว
ที่วาไมใชธรรมดานะมันเปนของวิเศษหรือฮะ” หนุมวัยยี่สิบเอ็ดถาม
“อยาไปเรียกเขาวา “มัน” ขาจะบอกใหเอ็งรู แลวก็อยาเที่ยวไปบอกคนอื่นละ หินกอน
นั้นมีวิญญาณสิงอยู เขาอยากมาปฏิบัติกรรมฐาน ขาก็เลยใหเขาอยูชั้นลาง”
“ผูหญิงหรือผูชายฮะ” นายขุนทองถาม เขาเชื่อวาผีมีจริง แลวเขาก็เปนคนไมกลัวผี
จึงไมไดสงเสียงกรี๊ดกราดออกมา
“ผูชาย”
“หลอไหมฮะ”
“เอ็งถามทําไม”
“ถาหลอหนูจะไดจีบเปนแฟนนะซีฮะ มีแฟนเปนผีมันเทหยอกซะเมื่อไหร” คนที่คิดวา
ตัวเปนผูหญิงตอบ ทานพระครูรีบหามวา
“นี่ขอเสียทีเถอะเจาขุนทอง เอ็งอยาไดมาคิดลามกจกเปรตในกุฏิของขา ที่ขาใหเอ็งมา
อยูที่นี่ก็เพื่อใหมาทําความดีนะ”
“คนอยากมีแฟนมันชั่วยังไงละฮะ” คนถูกวายอน
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“มันวิปริตผิดเพศไง แลวก็ยังผิดภพภูมิดวย อีกประการหนึ่งเขาก็มีคูรักแลว เอ็งเห็น
เสาสี่เหลี่ยมพิงอยูที่ตนปบหลังกุฏินั่นไหม นั่นแหละแฟนเขาละ”
“เสาสีดํานั่นหรือฮะ” ทานพระครูตอบวา
“ถูกแลว วิญญาณผูหญิงอยูในนั้น เขาตามผูชายในกอนหินมา” ฟงแลวนายขุนทองก็
รองกรี๊ด
“วาย ตาเถนหกคะเมนตีลังกาเจาขาเอย เปนผีก็ยังอยากมีผัว ผีอยากมีผัว อีขุนทอง
ไมเคยไมเคยพบ ไมเคยเห็น”
“ผีอยากมีผัวก็ยังไมวิปริตเทาผูชายอยากมีผัวหรอกขุนทองเอย”
ทานพระครูพดู
ประชดประชัน
“แถมยังอยากมีผัวเปนผีดวยใชไหมฮะ” แทนที่จะโกรธ นายขุนทองกลับพูดโตตอบ
คนเปนหลวงลุงอยางไมลดละ ทานพระครูไดเรียนรูนิสัยหลานชายเพิ่มขึ้น ปกติผูชายที่มี
จิตใจเปนผูห ญิงนั้นมักจะกลัวผี ขี้โกรธ แลวก็ปากจัด หากนายขุนทองมิไดเปนเชนนั้น ทาน
มองเห็นความหวังอยูรําไรวาคงจะชวยเขาได
“เมื่อไหรเอ็งจะหายดัดจริตดีดดิ้นซักทีนะเจาขุนทอง” ทานพูดเปนเชิงปรารภ
“ไมมีทางไมมีทาง ก็ฟา เขาลิขิตใหหนูเปนยังงี้ก็ตองเปนยังงี้แหละฮะหลวงลุง” ชาย
หนุมวา
“เอ็งเชื่อฟามากกวาเชื่อกรรมงั้นหรือ”
“หนูอยูใตฟาแลวไมเชื่อฟาไดไงละฮะ”
“ขาก็อยูใตฟาเหมือนกับเอ็ง แตขาไมเชื่อเรื่องฟาลิขิต ขาเชื่อเรื่องกรรมลิขิตเทานั้น”
“หนูไมจําเปนตองเชือ่ เหมือนกับหลวงลุงนี่ฮะ หรือหลวงลุงวาจําเปน” ชายหนุมยอน
ถาม
แนนอน ขาไมไดบังคับใหเอ็งเชื่อเหมือนขา เพียงแตอยากใหเอ็งเชื่อในสิ่งที่มันจริง
ไมใชเชื่อลม ๆ แลว ๆ แบบนั้น”
“โอย เรื่องความเชือ่ นะ จะบังคับกันไมไดหรอกฮะหลวงลุง คนเราทํากรรมมาไม
เหมือนกัน ตางกรรมตางวาระ แลวจะใหคิดเหมือนกัน เชื่อเหมือนกันไดไง จริงไหมฮะ”
“โอโฮ วันนี้วันอะไรหนอ พอขุนทองถึงไดพูดเขาทีดีนัก” ทานพระครูเอยปากชม
“วันศุกรขึ้น ๙ ค่ํา เดือนสาม ปขาล พุทธศักราช ๒๕๑๗ ฮะ” นายขุนทองตอบเพราะ
เพิ่งดูปฏิทินมา
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“เอ็งจะทําอะไรก็ไปทําเถอะไป ประเดี๋ยวขาจะเขียนหนังสือตอ” ทานพระครู “ไล”
ทางออม ซึ่งนายขุนทองก็ไมวากระไร เขากราบสามครั้งแลวจัดแจงเก็บสํารับเพื่อจะยกมา
รับประทานกับนายสมชายที่กุฏิชั้นลาง
ทานพระครูลงมาลางมือบวนปากในหองน้ํา แลวขึ้นไปเขียนหนังสือตอ บายสองโมง
จึงจะลงไป “รับแขก” ตามตารางที่นายขุนทองจัดให
พระบัวเฮียวปฏิบัติกรรมฐานเสร็จจึงแผเมตตาอุทิศสวนกุศลไปยังบิดามารดา เจา
กรรมนายเวร และสรรพสัตว หลังจากฉันเชาแลวทานก็เริ่มเดินจงกรมและนั่งสมาธิไปจนได
เวลาฉันเพล ปฏิบัติเชนนี้ทุกวันจนเปนกิจวัตร เวนเสียแตวาวันใดมีธุระหรือขอสงสัยจะตอง
เรียนถามพระอุปช ฌายาจารย จึงจะไปหาทานที่กุฏิ
“ทานเริ่มจะชินกับการดําเนินชีวิตแบบสมณเพศ เปนชีวติ ที่เรียบงายและสุขสงบ ไม
ตองตกเปนทาสของกิเลสตัณหา ไมถูกมันชักจูงไปใหชีวิตตองรอนรนกระวนกระวาย บัดนี้
ทานตัดสินใจแนวแนแลววา จะดํารงคงอยูในเพศบรรพชิตไปจนกวาวาระสุดทายแหงชีวิตจะ
มาถึง ไมคิดที่จะสึกออกไปแตงงานมีเหยามีเรือนเฉกเชนคนอื่น ๆ
ความหวังของทานในบัดนี้คือ อยากพบ “พระในปา” ที่เคยสอนกรรมฐานใหทานพระ
ครูที่ปาดงพระยาเย็นเมื่อหาหกปกอน พระบัวเฮียวมีความเชือ่ วา “พระในปา” ที่ทานพระครู
พูดถึงนั้นเปนองคเดียวกับพระอรหันตผูมีนามวา อุตตระ ที่พระเจาอโศกมหาราชสงมา
เผยแพรพระพุทธศาสนายังดินแดนสุวรรณภูมิในชวงปพุทธศักราช ๒๑๘ – ๒๖๐ อันเปน
ระยะเวลาที่พระองคครองราชสมบัติ ณ พระนครปาฏลีบุตร ความรูอ ันนี้พระบัวเฮียวไดมา
จากตําราเลมหนึ่งที่ขอยืมมาจากพระมหาบุญในตําราไดกลาววา
“พระเจาอโศกมหาราชทรงสงศาสนทูตออกไปเผยแพรพระศาสนาในนานาประเทศ
ทรงสงพระโสณะกับพระอุตตระมายังดินแดนสุวรรณภูม…
ิ ”
แตก็ไมไดรับการยืนยัน
พระบัวเฮียวเคยนําเรื่องนี้ไปเรียนถามทานพระครู
ขณะเดียวกันทานก็มิไดปฏิเสธ เพียงแตบอกวาเมื่อใดที่ทานเกิดปญหาที่ไมสามารถแกได ก็
จะไปถาม “พระในปา” โดยไมจําเปนตองเดินทางไปถึงปาดงพระยาเย็น
ภิกษุวัยยี่สิบหาอธิบายใหผูอื่นฟงไมไดวาทําไมทานจึงเชื่อแบบนี้ เพราะมันขัดกับ
หลักของเหตุผล ปกติมนุษยจะมีอายุอยางมากก็ไมเกินรอยป ที่จะมาอยูไดตั้งสองพันกวาป
นั้น ไมนาจะเปนไปได บอกใครก็คงไมมีใครเชือ่ เพียงไดอา นเรื่องของพระเจาอโศกมหาราช
กับไดฟงเรื่อง”พระในปา” จากทานพระครู ทานก็นําความคิดนี้ไปผสมผสานกันเสร็จสรรพวา
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พระอุตตระก็คือพระในปา ยิ่งเห็นทานพระครูไมปฏิเสธทานก็ยิ่งเชื่อแนนแฟนยิ่งขึ้น ทั้งยัง
มั่นใจวาวันหนึ่งทานจะตองพิสจู นความเชื่อนี้ใหได ทานพระครูพูดเปนปริศนาไววา
“ถาเธอมีความมุงมั่นที่จะรู วันหนึ่งเธอจะตองรู ฉันตองการใหเธอรูดวยตัวเธอ
เองมากกวาใหรูเพราะการบอกเลาของฉัน”
พระบัวเฮียวกําลังจะไปหอฉัน พอทานเปดประตูหองออกมา ก็พบจดหมายฉบับหนึ่ง
วางอยู เมือ่ หยิบขึ้นมาดูก็เห็นวาเปนของทาน จึงเปดออกอาน เปนลายมือนายหรุม หาก
ขอความในจดหมายเปนของโยมมารดา
เพราะนางบุญพาอานเขียนภาษาไทยไมได
เนื่องจากเปนคนญวน ทานอานจดหมายของมารดาอยางตั้งใจ จดหมายนั้นเขียนเมื่อวันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๑๗ ความวา
“บัวเฮียวลูกรัก
จดหมายของเจาที่เขียนเมื่อ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๖ นั้นแมไดรับเมื่อหลังปใหม ก็ดีใจวา
เจาเปนพระแลว งานแมยุงไมมีเวลาตอบ กระทั่งเกิดเรื่องประหลาดขึ้นเมื่อเชานี้ เลยตองให
ทิดหรุมเขาเขียนมาเลาใหเจาฟง
เมื่อตอนเชามืด แมกับทิดหรุมฝนตรงกัน คือฝนเห็นเจาหมผาเหลืองมาบอกใหแมกับ
ทิดเขาเลิกฆาสัตว ใหไปหางานอื่นทํา ที่จริงเราก็คิดกันมานานวาจะเลิก แตก็ไมรจู ะไปทํา
อะไรกิน พอดีเมื่องวดที่แลวทิดหรุมเขาฝนเห็นเลข เลยแทงหวยใตดินไปยี่สิบบาท แลวมันก็
ถูก ที่สําคัญคือแมกําลังจะมีนอ งใหเจา ตั้งแตตั้งทองก็เหม็นกลิ่นเนื้อวัวเนื้อควาย แลวก็ไมได
ชวยทิดเขาแลเนื้ออีกเลย
วันนี้เปนวันพระ ไมตอ งฆา ก็เลยคอยยังชั่วหนอย แลวก็เหมือนโชคเขาขางเรา
เพราะเมื่อวานมีคนมาสมัครงานกับเถาแก เถาแกเขาก็บอกวาทิดหรุมออกเขาก็จะรับคนนั้น
แทน ทิดหรุมเคยไปขอลาออกเมื่อสองสามวันกอน เพราะสงสารที่แมแพมาก เมือ่ วานเรา
บอกเถาแกไปแลววาจะออก ตอนเชามืดก็มาฝนพอดี คงจะเปนบุญของเจาที่ไดไปบวช จึงทํา
ใหแมกับพอเลี้ยงของเจาเลิกอาชีพนีไ้ ด ถาแมไดอยูที่ใหมเรียบรอยแลวจะสงขาวใหเจารูที
หลัง หวังวาเจาคงสบายดี ถามีเวลาก็มาเยี่ยมแมบาง
รักและเปนหวงลูกเสมอ
ลงชื่อ บุญพา – หรุม
ขอความในจดหมายทําใหพระบัวเฮียวปตินัก ทานรีบเดินไปที่กุฏิทานพระครูเพือ่ แจง
ขาว นายขุนทองนําทานขึ้นไปพบหลวงลุงที่ชั้นบนของกุฏิ เพราะชั้นลางนั้นมีคนมานั่งรอกัน
บางแลว แมวาอีกตั้งสามชั่วโมงกวาทานจะลงมา
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“มีอะไรหรือบัวเฮียว ถาไมรีบรอน ไปฉันเพลเสียกอนก็ได” ทานพระครูบอกลูกศิษย
เพราะเกรงฝายนั้นจะหิว กราบพระอุปชฌายสามครั้งแลว ผูเ ปนศิษยจึงตอบวา
“ผมอิ่มแลวครับหลวงพอ ฉันปติเสียอิ่มเลย”
“ปติเรื่องอะไรละ” แทนคําตอบ พระบัวเฮียวสงจดหมายฉบับนั้นให ทานพระครูรับมา
อานแลวแสดงมุทิตาจิตวา
“ฉันขออนุโมทนา เห็นไหม เธอทําสําเร็จแลว เห็นอานิสงสของการแผเมตตาหรือยัง”
“เห็นแลวครับ ผมตองขอกราบขอบพระคุณหลวงพอเปนอยางสูงครับ ที่นอกจากจะ
เมตตาตัวผมแลวยังเมตตาไปถึงโยมแมผมดวย และหากไมเปนการรบกวนจนเกินไป ผม
อยากขอความกรุณาหลวงพอชวยเมตตาโยมพอผมดวยอีกคนเถิดครับ”
“จะยากอะไรเลาบัวเฮียว ก็ทําอยางที่เธอทําอยูนั่นแหละ แตจะตองใหมากกวาเกา
เพราะถาพลังจิตไมแรงพอก็จะสงไปไมถึง เธอตองฝกใหเขมขนกวานี้จึงจะสามารถสงไปภพ
ภูมิอื่นได ก็ขึ้นอยูกับความเพียรพยายามของเธอนั่นแหละ”
“เอาละ หลวงพี่สู สู ขุนทองจะเอาใจชวย” นายขุนทอง “เชียร” ออกหนาออกตา
“ถาเอ็งมาชวยปฏิบัติดวย รับรองวาสําเร็จแน” ทานพระครูเห็นชองทางที่จะโนมนาว
จิตใจหลานชาย
“อุย อยาใหถึงขนาดนั้นเลยฮะหลวงลุง ใหหนูคอยเอาใจชวยดีฝา อยาใหถึงกับลงไป
ขวายางหนอ ซายยางหนอดวยเลย” นายขุนทองเริ่มปฏิเสธ
“หลวงพอเคยบอกวามีคนทําไดมาแลว ที่เปนชาวนอรเวนะครับ ผมขออนุญาตฟงได
ไหมครับ”
“ไดสิ ถาเธออนุญาตใหฉันเลา ฉันก็จะอนุญาตใหเธอฟง” ทานลอเลียน “นองชาย”
“ครับ ขอบคุณครับ นิมนตหลวงพอเลาเถิดครับ”
“เธอเห็นรูปพระฝรั่งทีต่ งั้ อยูหนาอาสนะของฉันหรือเปลาละ นั่นแหละเขาละ”
“ออ ที่นั่งขัดสมาธิหลับตาอยูในรูปนั่นใชไหมฮะหลวงลุง แหม! ลอหลอ” นายขุนทอง
ชม
“หลอก็อยาไปหลงรักเขาเขาแลวกัน เขามีเมียแลว” ทานพระครูปรามไวกอ น
“เหรอฮะ แหม! อีขุนทองอกหักซะแลว” พูดพรอมกับยกมือขึ้นทาบอก
“จะฟงหรือไมฟง ถาไมฟง ก็ลงไปขางลาง” ทานพระครูไลอยางสุภาพ
“ฟงฮะฟง แหม! พูดแคนี้ก็ตองมีมะโหดวย” หลานชายบนอุบ ทานพระครูจึงเลาวา
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“เขาชื่อ วิโก บรุน เปนชาวนอรเว แตสอนอยูท ี่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมารก เคยมาบวชทีว่ ัดนี้เมื่อป ๒๕๑๒ วีโก เปนชื่อ สวน บรุน เปนนามสกุล
“เขานับถือศาสนาอะไรครับ”
“ศาสนาคริสต
แตสนใจอยากศึกษาพระพุทธศาสนา
เขาสอนภาษาไทยอยูที่
มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ไดทุนของมหาวิทยาลัยมาเรียนภาษาไทยที่คณะอักษรศาสตร
จุฬาฯ เขาเลาใหฉันฟงวาปูเขาเปนศาสตราจารยสอนอยูมหาวิทยาลัยที่ประเทศนอรเว ชอบ
ศึกษาพระพุทธศาสนา อานพระไตรปฎกจบทั้งหมด คืออานฉบับที่แปลเปนภาษาอังกฤษ ซึ่ง
เวลานี้ยังแปลไมครบทั้ง ๔๕ เลม แปลเปนบางเลม แลวปูเขาก็อานหมด ตอนเขาจะมา
เมืองไทย ปูก็ใหพรวา “หลานมาเมืองไทยอยาลืมเอาของดีมาฝากปูนะ” เขาสั่งหลาน
อยางนี้ ศาสตาจารยคนนี้แกฉลาดจริง ๆ อุตสาหรูวาเมืองไทยมีของดี คนไทยเสียอีกยังไมรู”
“ของดีอะไรครับ”
“ของดีอะไรฮะ” พระบัวเฮียวและนายขุนทองถามขึ้นพรอมกัน
“นั่นไง คนไทยสองคนที่นั่งอยูนี่ยังไมรูเลย”
“คนไทยคนเดียวครับ ผมเปนคนญวน” พระบัวเฮียวรีบแกตวั
“นั่นแหละ งี่เงาทั้งคนไทยและคนญวนนั่นแหละ เอาละ ไมรูกไ็ มเปนไร ฟงฉันเลาตอก็
แลวกัน พอปูพ ูดอยางนี้ นายวีโกก็ถามวาของดีอะไร ปูบอกเอาเถอะไปถึงแลวจะรูเอง
หลังจากนั้นนายวีโกก็เดินทางมาประเทศไทยเมื่อป ๒๕๑๑ เรียนอยูปนึง พอปดเทอมภาคฤดู
รอนก็นึกอยากบวช จึงอานพระวินยั ปฎกทั้ง ๘ เลม เขาอานภาษาไทยได พูดก็ได ใชศัพท
ถูกตองกวาคนไทยบางคนเสียอีก แลวเขาก็คิดหาวัดที่จะบวช ก็เที่ยวสํารวจวัดตาง ๆ ตั้งแต
กรุงเทพฯ อยุธยา อางทอง ลพบุรี จนกระทั่งมาถึงวัดปามะมวงนี่ ผานมาถึงสี่จังหวัดไมถูกใจ
มาถูกใจเอาจังหวัดที่หาที่วัดปามะมวงตั้งอยูน”ี่
“เขาเอาอะไรมาตัดสินละครับวาวัดไหนถูกใจหรือไมถูกใจ” พระบัวเฮียวถาม
“เขาบอกเขาเที่ยวถามพระมาทุกวัดใหตอบปญหาเขา แตไมมีพระวัดไหนตอบได เขา
ถามวา
“อะไรเอย สี่คนหาม สามคนแห หนึ่งคนนั่งแคร สองคนพาไป” เขาบอกไมมีใคร
ตอบได เขาก็เลยมาถามฉัน ฉันก็ตอบเขาไป จะถูกหรือไมถูกก็ไมรลู ะเพราะเขาไมไดเฉลย
พอฉันตอบเสร็จเขาก็ขอบวชทันที”
“หลวงพอตอบวาอยางไรครับ”
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๔๐
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“เธอลองตอบซิ ถาเปนเธอถูกถามอยางนี้จะตอบวายังไง” ทานถามพระบัวเฮียว
“ไมทราบครับ แตผมอยากทราบที่หลวงพอตอบเขานะครับ”
“ฉันตอบไปวา สี่คนหามก็คือตัวเราซึ่งเกิดจากการประชุมกันของธาตุทงั้ ๔ คือ ปฐวี
ธาตุ อาโปธาตุ วาโยธาตุ เตโชธาตุ”
“หลวงลุงหนูไมเขาใจ ชวยแปลหนอยเถอะฮะ” นายขุนทองขอรองพระบัวเฮียวจึงรับ
หนาที่แปลใหฟงวา ธาตุทั้ง ๔ ที่ทานพระครูพูดถึงคือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ นั่นเอง
“สามคนแห ก็คือกิเลส หรืออกุศลมูล ๓ ไดแก โลภะ โทสะ โมหะ หนึ่งคนนั่งแครก็
คือจิต คืนคนนั้นประกอบดวยสองสวนคือ รูปกับนาม รูปเกิดจากการประชุมกันของ ดิน น้ํา
ลม ไฟ สวนนามก็คือจิต สองคนพาไปก็คือ บุญกับบาป ขยายความคือคนเราขณะที่มีชวี ิตก็
ถูก โลภะ โทสะ โมหะ ชักจูงไป พอตายลงก็เหลือแตบญ
ุ กับบาป ที่จะพาไปสุคติหรือทุคติ พอ
ฉันตอบอยางนี้เขาก็ขอบวช บอกวาอานพระวินัยปฎกเขาใจหมดแลว สิกขา ๒๒๗ ขอก็จําได
แลว ฉันเห็นทาทางเขาทีก็เลยใหบวชแลวก็สอนกรรมฐานให เขาก็ปฏิบัติอยางเครง ครัดและ
เอาจริงเอาจัง เทศกก็เกง ฉันเคยพาไปเทศนตามงานตาง ๆ เทศนแบบปุจฉาวิสัชนาก็ได
พวกชาวบานชอบใจมาก
วันหนึ่งฉันพาเทศนงานศพ เขาก็วา ไปพวกลูก ๆ ของคนตาย ฉันตองรีบพากลับแทบ
ไมทัน”
“ไปวาเขาทําไมครับ”
“ก็พวกนั้นทําไมถูกตอง งานศพ พอ ลูก ๆ พากันกินเหลาเมาแอ เขาก็ถามพวกนั้น
วา คนที่นอนอยูในโลกนะใคร พวกลูก ๆ ก็บอกวา
“พอผมเอง ทานไมรูหรอกหรือหลวงพอที่พามาไมไดบอกหรอกหรือ เขาก็ตอบวา
“รูแลว หลวงพอก็บอกแลวดวย แตที่ถามเพราะอยากรูวาในเมื่อพอของพวกคุณตาย
แลวพวกคุณมานั่งกินเหลาตอหนางานศพเชนนี้ พอคุณจะไดบุญยังไง”
พอพูดอยางนี้ พวกลูก ๆ ก็ทําทาตะลุมบอนเพราะคนเมานัน้ ขาดสติ แยกไมออกวานี่
พระ นี่ฆราวาส พอพูดผิดหูหนอยก็จะตะลุมบอนพระเสียแลว ฉันเลยตองรีบพากลับวัด พวก
ชาวบานที่มาฟงเทศนก็ไมอยากใหกลับ บอก “หลวงพอนิมนตอยูกอน” ฉันก็ตอบไปวา “อยู
ไมไดโยม พระวีโกทําพิษซะแลว”
“แลวเขาแผเมตตาไปใหพอแมตอนไหนครับ”
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“ตอนบวชไดสองเดือนแลว เขาตั้งใจปฏิบัติมาก บอกไดหมดวารอบวัดนี้เดินจงกรมกี่
กาว ใชเวลากี่นาที วันหนึ่งเขาก็ถามฉันวาเขาจะแผเมตตาไปยังพอกับแมที่นอรเวจะไดไหม
ฉันมองหนาเขาอยางสํารวจตรวจตรา แลวก็ตอบวาได เขาก็ทําอยางที่เธอทํา วันหนึ่งเขาก็
ถือจดหมายมาหาฉัน รองไหดวย เขาบอกเขาดีใจจนตองรองไห จดหมายนั่นใชเวลาเดินทาง
หนึ่งเดือนจึงถึงวัดปามะมวง คือเดินทางจากนอรเวมาติดอยูที่คณะอักษรศาสตร เพื่อเขามา
เห็นเลยนํามาให เขาเลาวาวันนั้นเมือ่ เขาทํากรรมฐานแผเมตตาไปให ปู พอ แม แลวก็เพื่อน
สนิทอีกสองคน ในจดหมายแมก็เลามาอยางละเอียด วันและเวลาตรงกับที่เขาแผเมตตาไปให
แมเขาเลาวาวันนั้นปูเขา พอเขา และเพื่อนอีกสองคนกําลังคุยกันอยูในหองรับแขก
สวนแมเขาไมสบาย แตก็นอนฟงเขาคุยกันอยูในหองนอน พอคนทั้งสีค่ ยุ ถึงเขา แมก็เลยลุก
มารวมวงดวย แลวทุกคนก็ไดเห็นผาเหลืองลอยอยูทางทิศตะวันออกแลวก็หายไป ปูจึงพูด
ขึ้นวา
“หลานของปูไดมาพบของดีในเมืองไทยแลว” แมเขาก็เลยเขาหองหยิบปากกาและ
กระดาษมาเขียนจดหมายเลาใหเขาฟง
เปนเรื่องที่อัศจรรยยิ่งนัก
เพื่อนเขาสองคนก็
ประหลาดใจมาก”
“หนูก็ประหลาดใจมากมากฮะ หลวงลุง มันเปนไปไดยังไง ผาเหลืองจากเมืองไทย
ลอยไปประเทศนอรเว”
“ไมใชผาเหลืองจริง ๆ หรอกเจาขุนทอง ทีค่ นทัง้ หาเห็นนั่นนะเขาเรียกวา “นิมิต” ถา
เอ็งอยากพิสจู นก็ตองมาเขากรรมฐาน” ทานพระครูถือโอกาสเกลี้ยกลอมคนเปนหลาน
“อุย! กรรมฐานกรรมโถน อีขุนทองไมเอาไมเอา” นายขุนทองปฏิเสธเสียงลั่น...
มีตอ........๔๑
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