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๖๒...
เห็นพระบัวเฮียวนั่งคุยอยูกับทานพระครู นายจอยใหดีใจยิ่งนัก กราบทานสามครั้ง
แลว ชายหนุมจึงวา
“ผมคิดถึงหลวงพี่เหลือเกิน นี่ก็วาเสร็จธุระแลวจะแวะไปกราบเยี่ยม ดีใจจริง ๆ ที่ได
พบ”
“โยมจอยมาตั้งแตเมื่อไหร โยมจุกละ สบายดีหรือ หายไปหลายเดือนเลยนะ” พระ
หนุมทักทายสองสามีภรรยา
“หลวงพี่ดูอวนขึ้นนะจะ จวนสําเร็จหรือยังจะ”
“สําเร็จอะไรละโยม”
“สําเร็จมรรคผลนะจะ หลวงพี่จวนสําเร็จหรือยัง”
“ยังหรอกโยม ยังอีกไกลเชียวแหละ นี่ก็ถูกหลวงพอทานตําหนิวา ปฏิบตั ไิ มกาวหนา”
ทานชิงบอกเสียกอน ก็ยังดีกวาใหทานพระครูเปนผูบอก เพราะจะทําใหทานตอง “เสียหนา”
มากกวานี้
“เธอจะนอยอกนอยใจไปใยนะบัวเฮียว ฉันติเพือ่ กอตางหาก ฉันรูวาเธอเปนคนบายอ
ถาฉันชมเธอ เธอก็คิดวาตัวเองเกงแลว ดีแลว ก็เลยไมขวนขวายทําความเพียร จริงไหมละ”
ทานเจาของกุฏิชี้แจง พระบัวเฮียวรูส ึกใจชื้นขึ้นเปนกอง จึงถือโอกาสยั่วพระอุปชฌายวา
“ผมเพิ่งรูเดี๋ยวนี้เองวาทีห่ ลวงพอติผมเปนเพียงอุบายเทานั้นเองใชไหมครับ ถาอยาง
นั้นก็หมายความวา หลวงพอเปนบุคคลผูมากดวยอุบาย”
“เธอจะวาฉันมากเลหเพทุบายใชไหมละ” ทานเจาของกุฏิรเู ทาทัน
“หามิไดครับ ผมจะบังอาจวาพระอุปชฌายยังงั้นไดยังไง หลวงพอเห็นผมเปนคน
เนรคุณไปแลวหรือครับ พระบัวเฮียวไดชื่อวา เนรคุณพระอุปช ฌายาจารยหรือครับ”
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“นี่หลวงนากะหลวงพี่จะโตคารมกันอีกนานไหมครับ ถานานผมจะไดขออนุญาตหลับ
รอ” นายจอยขัดขึ้น เมื่อเห็นวาภิกษุสองรูปตางก็มีคุณสมบัติ “ชางเจรจา” ไมยอหยอนกวา
กัน
“พอหนังทองตึง หนังตาก็หยอนหรือไง เอ็งนี่ไมไหวเลยนะ แบบนี้เขาเรียกวาคนขี้
เกียจ ใชไหมจุก” ทานพระครูหันมา “เลนงาน” ลูกชายของพี่สาว
“พี่จอยเขาไมขี้เกียจหรอกจะหลวงนา เขาขยันทํามาหากิน ใคร ๆ ก็ออกปากชมกัน
ทั้งนั้น” นางจุกแกตางใหสามี
“แสดงวามันเพิ่งจะขยันตอนมีเมีย สมัยที่อยูกะขา มันขี้เกียจยังกะอะไรดี” ทาน
เจาของกุฏิไมยอมแพ เห็นหลานสะใภไมเขาขาง ทานจึงถือโอกาสเลาเรื่องในอดีตที่พาดพิง
ไปถึงหลอนวา
“คิดถึงตอนนั้นแลวขายังนึกขําไมหาย สองคนนาหลานเทขาวทิ้งน้ําทุกวัน เพราะ
รังเกียจขี้มูกเอ็ง เอ็งทําใหขาตองผิดวินัยขอไมเคารพบิณฑบาต”
“ใช หลวงนา เรื่องมันผานไปเปนสิบปแลวยังจะขุดขึ้นมาเลาอีก” นางจุกชักโมโห
โกรธา พระบัวเฮียวไดโอกาสแกแคนจึงวา
“นั่นสิโยม หลวงพอเพิ่งสอนอาตมาอยูหยก ๆ วาไมใหพะวงถึงอดีตและอนาคต ใหอยู
กับปจจุบันเทานั้น ยังไมทันไรหลวงพอลืมซะแลว
“โอโฮ สนุกกันใหญ ชวยกันตะลุมบอนฉันอยูคนเดียว วันนีว้ ันอะไรนะ ฉันถึงไดดวง
ตกขนาดนี้ ขาหักแลวยังมาถูกคนเขารุมวา” ทานเจาของกุฏิโอดครวญ ใจจริงนั้นรูส ึกอบอุนที่
คนใกลชิดทั้งในอดีตและปจจุบันมาชุมนุมกันพรอมหนา
“วันพฤหัสบดี ขึ้นเจ็ดค่ํา เดือนสี่ ปขาลครับ” นายสมชายหันไปอานปฏิทนิ ที่แขวนอยู
ขางฝา ทานเจาของกุฏิหันไปมองลูกศิษย แลวคอนงาม ๆ หนึ่งวง นายจอยโวยวายวา
“ตาย หลวงนาคอนก็เปนดวย นี่เพราะอยูใกลเจาขุนทองใชไหมครับ” นายสมชายรีบ
สนับสนุนวา
“นั่นซีครับพีจ่ อย หลวงพอพูดเสมอ ๆ วา นายขุนทองมาอยูรับใชใกลชิดทาน จะได
หายเปนกระเทย ไป ๆ มา ๆ หลวงพอกลับจะมาเอาเยี่ยงอยางเจาขุนทองเสียแลว”
“อะไร ๆ ใครเอาเยี่ยงอยางใคร” นายขุนทองเขามาไดยินพอดี เขาเลือกนั่งตรงหัว
บันไดดวยไมมีที่จะนั่ง เพราะความคับแคบของหอง
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“ดีจริง ๆ มากันพรอมหนาพรอมตาดีจริง เอาเลย พากันเลนงานขาเสียใหสมแคน”
ทานพระครูประชด
“หลวงลุงกําลังถูกเลนงานหรือฮะ”
“แนละซี เอ็งจะชวยขาหรือเปลาละ” ทานหาพวก
“ชวยซี้ ไมชว ยหลวงลุงแลวหนูจะชวยใครละ” หลานชายวา ครั้นมองไปที่ถุงกระดาษ
สีน้ําตาลซึ่งวางอยูบนตักนางจุก จึงพูดใหม “หนูอยูฝายพี่จุกดีกวา เพราะเปนผูหญิง
เหมือนกัน พี่จุกอยูฝายไหน หนูก็อยูฝายนั้น”
“อาว ไหงเปลี่ยนใจเร็วนักละ วาแตวาที่ขึ้นมานี่มีธุระอะไรกับขาหรือเปลา” ทานพระ
ครูถาม
“ไมมีหรอกฮะ หนูนั่ง ๆ นอน ๆ อยูในหอง รูส ึกเซ็ง เลยลองขึ้นมาฟงดูซิวาคุยเรื่อง
อะไรกันบาง และที่สําคัญคือ อยากจะรูวาพี่จุกทํายังไงถึงไดถูกรางวัลที่หนึ่ง”
“โยมจุกถูกรางวัลที่หนึ่งหรือ” พระบัวเฮียวถาม
“จะหลวงพี่ เรื่องมันประหลาดมาก ฉันวาจะมาเลาใหหลวงนาฟง” นางจุกตอบ ทาน
พระครูจึงวา
“งั้นเลาไดเลย อยูกันพรอมหนาพรอมตาแลวนี่ หรือวาจะไปตามโยมเขามาฟงอีกคน”
ทานหมายถึงอาจารยชิต
“อยาเลยจะหลวงนา ตัวแกเหม็นยังไงก็ไมรู เหมือนกลิ่นหนูตาย ฉันคงทนไมได ยิ่ง
หองแคบ ๆ ยังงี้ ฉันคงเปนลมเสียกอนที่จะเลาจบ” ภรรยานายจอยวา
“หลวงลุงคอยเลาใหเขาฟงทีหลังก็ไดนี่ฮะ” นายขุนทองตัดสิน เขาเองแมจะชินกับ
กลิ่นนั้น แตหากเลี่ยงได ก็อยากจะเลี่ยง
“ตกลง เมื่อจะเอายังงั้นก็ตกลง เอาละ เอ็งเลาไปเลยจุก”
“เรื่องมันประหลาดมากจะหลวงนา” นางจุกอารัมภบท
“นี่เอ็งพูดยังงี้สามครั้งแลวนะ” ทานพระครูขัดขึ้น
“พูดยังไงจะ” นางจุกชักงง
“ก็พูดวา “เรื่องมันประหลาดมาก” นะซี
“โธ หลวงนา ก็มันประหลาดจริง ๆ นี่นา” หลอนเถียง
“งั้นก็เลาไปเลย เลาไปเสียกอนที่ขาจะเปลี่ยนใจ”
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“เปลี่ยนใจเรื่องอะไรหรือหลวงนา”
“ก็เปลี่ยนใจไมฟงเอ็งเลาไงละ” ทานเลนตัว
“งั้นฉันก็เปลี่ยนใจไมเลา” หลอนถือโอกาสเลนตัวบาง นายขุนทองตองคะยั้นคะยอวา
“เลาเถอะฮะพี่จุก หนูอยากฟง ใครไมอยากฟงก็เอามืออุดหูไว” เขาประชดผูเปนลุง
“อาตมาขอฟงดวยคน” พระบัวเฮียว “เวาซื่อ ๆ”
“ผมดวยครับ” นายสมชายพูดบาง
“ขาในฐานะเจาของหอง ถึงจะไมอยากฟงก็ตองฟง” ทานเจาของกุฏิพูดเลี่ยงไปอีก
ทางหนึ่ง
“ถางั้นเราลงไปเลากันขางลางดีไหม” นายจอยชวน
“อยาเลย ฉันเหม็นลุงคนนั้น” คนเปนเมียวา
“พวกเอ็งเปนอะไรกันไปแลวนี่ พูดจาเลอะเลือนลามปามกันอยูได เอาละ ๆ จะเลาก็
เลาไป อยามัวโอเอ” ทานพระครูตัดบทอยางรําคาญ นางจุกจึงตั้งตนเลา
“เรื่องมันประหลาดมากจะหลวงนา”
“รูแลว ๆ เอ็งพูดยังงี้มาสี่หนแลว” ทานพระครูขดั ขึ้น
“เอาอีกแลวหลวงนาขัดคอฉันอีกแลว เปนยังงี้ทุกที แลวก็มาหาวา พวกฉันพูดจา
เลอะเลือนลามปาม” นางจุกตอวาและไดรับเสียงสนับสนุนจากผูที่นั่งอยู ณ ที่น้นั ทุกคน
ยกเวนพระบัวเฮียว ผูซงึ่ เพิ่งจะรูสึกสงสารพระอุปชฌายาจารย
“เอาเถอะ ๆ ทีนี้ขาไมขัดคอเอ็งแลว เลาตอไปซิวามันประหลาดยังไง”
“เรื่องมันประหลาดมากจะหลวงนา” หลอนพูดประโยคเดิมอีก คราวนี้คนฟงตางพากัน
เห็นคลอยตามทานพระครู วาคนเลาพูดจาซ้ํา ๆ ซาก ๆ นารําคาญ แลวก็นาขัดคอจริง ๆ นั่น
แหละ ครั้นไมมีผูใดขัดคอ คนเลาจึงพูดตอ
“เมื่อเดือนที่แลวนี่เอง ขณะที่ฉันนั่งเย็บเสื้อโหลสงเขาอยูในรานของฉัน ซึ่งอยูตรงขาม
กับรานขายกาแฟ ฉันก็เห็นตัวเงินตัวทองคลานมาที่หนารานกาแฟ...”
“เปนยังไง ตัวเงินตัวทองที่วานะ” นายสมชายถาม นายจอยจึงอธิบายแทนคนเปน
เมียวา
“ตัวคลาย ๆ กิ้งกา แตใหญกวาหลายสิบเทา ดูเผิน ๆ คลายนองจระเข จะเรียกวาพี่
กิ้งกาหรือนองจระเขก็ได”
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“ออ ตัวเหี้ย” นายขุนทองโพลงออกมา นางจุกจึงวา
“ถูกแลว แตพอแมปูยาตายายฉันสอนไววา ใหเรียก “ตัวเงินตัวทอง” ทีนี้คนขาย
แกแฟนั่นก็ไลใหญ ตาผัวก็ไล ยายเมียก็ไลเสียง “ไป ไอตัวเหี้ย ไปใหพน” ตัวเงินตัวทองเขาก็
ไมไป แลวยังคลานเขาไปในราน เสียงเมียรองวา “ตายแลว ซวยตายเลยกู ตัวเหี้ยเขามาใน
ราน” สวนผัวก็เอาน้ํารอนในหมอที่ใชสําหรับชงกาแฟขาย ราดลงบนตัวเขา เขาคงรอนเลยวิ่ง
หนีมาเขารานฉัน ฉันกลัวก็กลัว เขามาชะเงออยูตัวหนาฉัน ฉันก็ปลดสายสรอยหนักสองสลึง
โยนใสเขา ปากก็วา “เงินไหลนองทองไหลมา” พร่ําอยูอยางนี้ ยกมือไหวเขาดวย เขาก็ยังไม
ไป ฉันก็มีเงินอยูหาบาท เปนแบงค ๔ ใบ เหรียญหาสิบสตางค ๒ เหรียญ ฉันก็โยนใสเขา
และวา “เงินไหลนอง ทองไหลมา” เขาก็ผงกหัวแลวแลบลิ้นออกมา
สักครูก็คลานไปที่หลังราน ฉันก็มองตาม กอนออกไป เขายังเอี้ยวตัวมาดูฉัน แลบลิ้น
แผล็บ ๆ แลวก็ไป สักพักนึงก็มียายซิ้มเอาล็อตเตอรีม่ าขายให แกบอกเหลือใบเดียว ชวยซื้อ
แกหนอย ฉันก็บอกมีเงินอยูแค ๕ บาท ถาจะชวยซื้อไดเสี้ยวเดียว แกบอกเอาไวทงั้ ใบแลว
กัน แกก็ยัดเยียดใหฉันจนได ฉันก็เลยตองเปนหนี้แกอีกหาบาท ปกติฉันไมเคยเลนหวยนะ
หลวงนา ไมเคยซื้อแกเลย เพราะหลวงนาเคยสอนวามันเปนการพนัน เปนสิ่งไมดี แตวันนั้น
ยายซิ้มแกมายัดเยียด ฉันสงสารแกเลยซื้อไว โดยไมไดคิดไมไดหวังอะไร แลวฉันก็ไมรูดวย
วาฉันถูก ยายซิ้มแกเปนคนมาบอก พี่จอ ยเขาก็เลยเอไปซื้อรถโดยสารมาขับรับคน เขาเคย
รับจางขับรถอยูกับเถาแก ทีนี้เลยมีรถของเราเอง เรื่องมันประหลาดมาก ใชไหมจะหลวงนา”
หลอนพูดประโยคเดิมอีก
“เออ มันก็ประหลาดเหมือนกันแตไมมาก เปนเรื่องของกฎแหงกรรมนั่นแหละ แลว
สองผัวเมียที่ขายกาแฟเปนยังไงบาง” ทานถามดวยตองการตรวจสอบ “ทฤษฎี” ของทาน
“ก็แปลกอีกนั่นแหละหลวงนา ตั้งแตวันนั้นเปนตนมา เขาก็ขายไมคอยดี แถมทะเลาะ
เบาะแวงกันทุกวัน ในทีส่ ุดก็เลิกกัน ผัวไปทาง เมียไปทาง” ภรรยานายจอยเลา
“นั่นไง ตรงกับทฤษฎีของขาทุกประการเลย เห็นไหม นี่ กรรม สองผัวเมียไดรับกรรม
ทันตาเห็น เขาทําอกุศลกรรม ก็เลยตองมีอันเปนไป ทําครบสามเลย กาย วาจา ใจ กายก็คือ
เอาน้ํารอนไปราดเขา วาจาก็ไปดาเขา ใจก็โหดรายตอเขา สวนเอ็งก็ครบสามเหมือนกัน
แตเปนกุศลกรรม เอ็งก็เลยถูกล็อตเตอรี่ แตถาจะดูใหลึกซึ้งลงไปกวานั้น ขาก็เห็นวา
เพราะเอ็งทําบุญมาตั้งแตเล็กแตนอย เอ็งใสบาตรทุกวัน ถึงจะขี้มูกยอยลงไปในบาตร แตก็ชอื่
วาเอ็งไดทําบุญ” ทานพูดถึงอดีตหลานสะใภ
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“เอาอีกแลว หลวงนาเอาเรื่องขี้มูกฉันมาประจานอีกแลว เมื่อไหรจะลืม ๆ เสียทีก็ไม
รู” หลอนบน
“เถอะนา พอขาตายขาก็ลืมเองแหละ” ทานพระครูวา
“งั้นฉันคงถูกหลวงนาประจานไปอีกหลายสิบป เผลอ ๆ ฉันอาจจะตายกอนก็ได”
“ไมถึงขนาดนั้นหรอก ยังไง ๆ เอ็งก็ไมมีวันทีจ่ ะตายกอนขา เอ็งเกิดทีหลังก็ตองตายที
หลังสิ”
“มันก็ไมแนเสมอไปหรอกหลวงนา มีออกถมเถไปที่พอแมไปงานเผาศพลูก” หลอนวา
ทานพระครูเห็นสมควรแกเวลาที่จะบอกความลับเรื่องการมรณภาพของทานใหผูเปนหลาน
ทราบ จึงออกอุบายวา
“ขุนทอง เอ็งขึ้นมานานแลว ลงไปดูโยมเขาซิ เผื่อขาดเผื่อเหลืออะไรจะไดหามาให
เขา” นายขุนทองกราบสามครั้ง แลวลุกออกไป หลานชายออกไปแลว ทานจึงพูดกับนายจอย
และภรรยาวา
“ขามีความลับจะบอกเอ็งสองคน แตยังไมอยากใหเจาขุนทองมันรู เดี๋ยวก็จะไปบอก
คนหมดวัด ยิ่งปากสวางอยูดวย”
“หลวงนามีอะไรจะบอกผมกับจุกหรือครับ”
“มีสิ ฟงใหดีนะ เอ็งสองคนไมคอ ยจะมาใหขาเห็นหนาเห็นตา ยิ่งมีรถใหม ก็จะไมมี
เวลามา ขอนั้นขาไมวาหรอก เพราะเอ็งตองทํามาหากิน แตจําไวนะ วันที่ ๑๔ ตุลาคม
๒๕๒๑ ใหมาหาขาหนอย”
“มาตอนไหนครับ เชาหรือบาย”
“ถาอยากเห็นขาตอนเปนก็มาแตเชา แตถาอยากเห็นตอนตายแลวจะมาตอนบายก็
ได”
“หมายความวาอยางไรจะหลวงนา” นางจุกถาม
“ก็หมายความวา วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๑ ขาจะไดรับอุบัติเหตุรถคว่ําคอหัก
เวลาเที่ยงสีส่ ิบหา”
“จริงหรือครับ” นายจอยถาม
“จริงหรือไมจริง พอถึงวันนั้น เอ็งอยาลืมมาก็แลวกัน” เจาอาวาสวัดปามะมวงตอบ
ดวยสีหนาปกติ
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๖๒

Page 6

“แตผมวาหลวงพอตองไมตาย เอย ไมมรณภาพครับ ผมมัน่ ใจวา หลวงพอจะตองไม
เปนเชนนั้น” พระบัวเฮียวขัดขึ้นดวยความรูสึกแสนรันทด แสนเสียดาย ผูมีเมตตาธรรมสูงสง
เชนนี้จะหาไดที่ไหนอีก
“มันเปนกฎแหงกรรมนะบัวเฮียว ใครเลยจะฝนได”
“แต ผมไมอยากใหหลวงพอมรณภาพนี่ครับ” พระหนุมแยง
“จะอยากหรือไมอยาก ฉันก็ตองตาย เอาเถอะ แลวคอยดูกันไปวาจะจริงอยางที่เขา
เตือนมาหรือเปลา”
“เขานะใครครับ” นายจอยถาม
“เจากรรมนายเวรนะซี เอาละ เลิกพูดเรื่องนี้กันไดแลว ขอใหเอ็งจําไวอยางเดียววาขา
จะตองตายในวันนั้น” นางจุกรองไหกระซิก ๆ ขางฝายนายจอยก็ตาแดงก่ํา ทานเจาของกุฏิ
จึงวา
“เอ็งสองคนไมตองมาแสดงความโศกเศราลวงหนาไวกอนหรอก อีกตั้งสี่ปขาถึงจะ
ตาย”
“หลวงนาไมตายไมไดหรือจะ” นางจุกออนวอน
“ฟงเมียเอ็งพูดนะเจาจอย ฟงเอาไว” ทานบอกหลานชาย
“ครับ ผมกําลังฟงอยู แลวก็อยากจะพูดแบบเดียวกับเขา หลวงนาไมตายไมไดหรือ
ครับ”
“เอ็งสองคนนี่พอกันเลย ไอ.คิว. พอกัน อยางนี้นี่เอง ถึงอยูด วยกันได”
“ไอ.คิว. คืออะไรครับหลวงนา” หลานชายถาม
“คือภูมิปญญา เอ็งกับเมียเอ็งมีภูมปิ ญญาเสมอกัน ไมมีใครสูงกวาใคร” ทานพระครู
อธิบายแกมประชด
“แลวดีไหมครับ” นายจอยถามอีก
“ดี แตดีสําหรับเองนะ ไมใชสําหรับขา”
“งั้นก็ดีไมจริงนะซีครับหลวงนา เพราะถาดีจริงจะตองดีสําหรับทุกคน ไมใชเฉพาะคน
ใดคนหนึ่ง” นายจอยพูดเหมือนนักปรัชญา ทั้งที่ไมเคยเรียนปรัชญา
“คิดเอาเอง” ทานเจาของกุฏิตอบดวยครานที่จะตอนัดตอแนงดวย
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“ผมคงไมคดิ แลวละครับ ชักปวดหัวแลว วาแตวาหลวงนาจะลงไปเจิมรถใหผมไดไหม
ครับ” เขาพูด “ธุระ”
“อยาเลยครับพี่จอ ย หลวงพอทานตั้งใจวาจะไมลงไปไหน จนกวาขาทานจะหายเปน
ปกติ หลวงพอเสกแปง แลวใหหลวงพี่เปนคนไปเจิมก็ไดนี่ครับ” ศิษยวัดแนะนําดวยความ
เปนหวงทานพระครู
“ดีเหมือนกัน เพราะสองยอมดีกวาหนึ่ง หลวงพอก็ขลัง หลวงพี่ก็ขลัง ก็เปนขลังกําลัง
สอง” นายจอยวา
“ถาเอ็งอยากจะใหขลังกําลังสามเอ็งก็ตองอยูในศีลในธรรม หากินดวยความซื่อสัตย
สุจริต และหมั่นปฏิบัติกรรมฐาน” เจาอาวาสวัดปามะมวง “อบรม” ลูกชายของพี่สาว
“ครับ” คนเปนหลานรับคํา นายสมชายจัดการหาวัสดุอุปกรณมาให มีขันจอกทําดวย
ทองเหลือง ดินสอพอง และน้ํามันจันทน ทานพระครูหยิบดินสอพองใสลงในขันจอก ใชนิ้วบด
จนเปนผง แลวเทน้ํามันจันทนลงไป ผสมเสร็จแลวจึง “เสก” ดวยคาถามหานิยม
“เอาละ เรียบรอยแลว อยาลืมนะ คาถาจะศักดิ์สิทธิ์หรือไมศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอยูกับพลังจิต
ของผูใช อันที่จริงขาไมอยากยุงกับเรื่องเสกเรื่องเปานักหรอก แตในเมื่อเอ็งมาขอใหทําก็ไม
อยากขัดใจ เพราะอะไร ๆ ก็สูกรรมฐานไมได เอาละ พระบัวเฮียวชวยไปเจิมใหเขาหนอย”
นายจอยถือขันจอกบรรจุแปงเสกลงบันไดไป ตามดวยพระบัวเฮียวและนางจุก ครูใหญ ๆ
ภิกษุรูปหนึ่งกับฆราวาสสองคนก็ขึ้นมา นายขุนทองถือโอกาสตามขึ้นมาดวย
“เสร็จธุระแลว ผมเห็นจะตองกราบลา” นายจอยเอย อดใจหายไมได เมื่อคิดไปวาอีกสี่
ปเขาจะไมมี “หลวงนา” อีกแลว
“หลวงนาจะ ฉันมีของมาถวายจะ” นางจุกพูด พรอมกับหยิบถุงกระดาษสีน้ําตาลสง
ใหสามี
“พี่จอยชวยประเคนแทนฉันดวย” นายจอยจึงประเคนสิ่งนัน้ ใหทานพระครู
“อะไรของเอ็งละ”
“หลวงนาเปดดูเองก็แลวกัน” หลอนวา นายสมชายกับนายขุนทองจองเขม็ง ขณะที่
ทานเจาของกุฏิหยิบสิ่งนั้นออกมาจากถุง เปนรองเทาหนังสีน้ําตาลหนึ่งคู!
“เอ็งถูกรางวัลที่หนึ่งตั้งหาแสน ซื้อรองเทาแตะมาใหขาคูเดียวเองหรือจุก” ทาน
สัพยอกหลานสะใภดวยความรูสึก “ซาบซึ้ง” ในความตระหนี่ถี่เหนียวของหลอน
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“คูเดียวก็ตั้งแปดสิบบาทนะหลวงนา แพงกวาของฉันตั้งสิบเทา ฉันใชคูละแปดบาท
เอง” คนขี้เหนียววา
“ของผมก็คูละแปดบาทเหมือนกันครับหลวงนา” นายจอยเขาขางภรรยา
“เอาเถอะ ๆ ขาไมวาอะไร จะกลับก็กลับไดแลว ขาจะไดพักผอน” สองสามีภรรยาจึง
กราบทานสามครั้ง แลวลุกออกมา นายสมชายกับนายขุนทองรูสึกผิดหวังจนไมมีเรี่ยวแรงที่
จะลุกออกไปสง
“เอาซี เอาไปแบงกันคนละครึ่ง” ทานพระครูพูดพลางสงถุงกระดาษสีน้ําตาลใหนาย
สมชาย
“โธ หลวงพอ ใครเขาจะใสรองเทาขางเดียว” ศิษยวัดวา
“หนูก็ไมเอา นั่นมันรองเทาสําหรับผูชาย หนูอยากไดรองเทาสนสูง” นายขุนทองวา
“งั้นก็ถวายพระบัวเฮียวก็แลวกัน” ทานพระครูตดั สิน
“อยาเลยครับหลวงพอ โยมจุกเขาตั้งใจถวายหลวงพอ” พระบัวเฮียวปฏิเสธ
“ก็ในเมื่อเขาใหฉัน ก็เปนของฉัน แลวฉันจะใหใครมันก็เปนสิทธิ์ของฉันใชไหมละ”
“ใชครับ”
“งั้นฉันใหเธอ รองเทาฉันยังดีอยู ไมมคี วามจําเปนที่จะตองใชของใหม” ผูพดู ถือ
สันโดษ
“แตคูนี้ราคาตั้งแปดสิบนะครับ คูของหลวงพอแคสามสิบเทานั้น” นายสมชายแยง ที่
จําไดเพราะเขาเปนคนไปซื้อ
“ก็เพราะมันแพงนะซี แลวฉันก็คิดวาของแพงคงจะเปนของดี เมื่อจะใหอะไร
ใครก็ตองใหแตของดี ๆ ดังนั้นฉันจึงใหเธอไงละบัวเฮียว” ประโยคหลัง ทานพูดกับภิกษุ
หนุม
“แลวคนใหเขาจะไดบุญหรือครับ เขาตั้งใจใหหลวงพอ แตหลวงพอกลับมาใหผม”
พระบัวเฮียวพูดเพราะจิตของทานไมถูกครอบงําดวย “โลภะ”
“ไดสิ ไดสองตอเลยแหละ สมมุติวาเขาใหฉัน เขาไดบุญหาสิบ ฉันเอาใหเธอ ฉันก็ได
บุญหาสิบ คนใหคนแรกไดบุญสองตอ เขาไดบุญรอยนะ ฉันไดหาสิบ เขาไดรอย”
“งั้นถาผมเอาไปถวายพระมหาบุญ ผมก็จะไดบญ
ุ หาสิบ หลวงพอก็ไดรอ ย โยมจุกก็ได
รอยหาสิบใชไหมครับ”
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๖๒
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“ก็คงจะเปนยังงั้น แตฉันวาเธอเก็บไวเปนที่ระลึกดีกวา อีกสี่ปฉันก็ไมอยูใหเธอเห็น
หนาอีกแลว เวลาเธอใสรองเทาจะไดคิดถึงฉันไง”
“ครับ ถาเชนนั้นผมจะเก็บไวอยางดีที่สุด อีกสี่ปคอยเอาออกมาใช” ภิกษุวัยยี่สิบหก
ตอบ แลวกราบลาเพื่อกลับไปปฏิบัตกิ รรมฐานยังกุฏิ...

มีตอ........๖๓
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