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๗๙...
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๑ บรรดาศิษยานุศิษยไดจัดงานวันคลายวันเกิดใหเจาอาวาส
วัดปามะมวงอยางสมเกียรติที่สุด หลายคนรูวาการจัดงานครั้งนี้จะเปนครั้งสุดทาย ดวยอีก
สองเดือนขางหนา ทานจะตองประสบอุบตั ิเหตุถงึ แกมรณภาพ ผูที่ยังตัดไมลงปลงไมตก พา
กันแอบรองไหไวลวงหนา พระบัวเฮียวนั้นแมจะตัดใจได หากก็ยังรูสึกเสียดายอาลัยอาวรณ
ในความคิดของภิกษุหนุม
ปูชนียบุคคลเชนทานพระครูคงหายากนักในโลกอันแสน
วุนวายนี้
แจกันสีครามบรรจุดอกดาวเรืองสีเหลืองอรามตัดกับสีเขียวของใบเตยดูสวยแปลกตา
ภิกษุเชื้อสายญวนตั้งใจตกแตงอยางประณีตที่สดุ
ดวยรูวาเปนครั้งสุดทายที่จะไดแสดง
กตัญูกตเวทิตาธรรมตอพระอุปช ฌายาจารย
วงมโหรีปพาทยที่มาบรรเลงในงานเปนวง
เดียวกับที่เคยมาเลนทุกป ทวาครั้งนี้คนฟงกลับรูสึกวาแตละเพลงที่บรรเลงนั้นฟงเศราสรอย
เสียดลึกเขาไปถึงหัวใจหัวจิต ไมผดิ กับบรรเลงในงานศพ!
หอประชุมหลังใหญขนาด ๗ x ๒๐ วา สิ้นเงินคากอสรางหนึ่งลานหาแสนบาท เสร็จ
ทันเวลา และ ไดใชเปนสถานที่จัดงานวันเกิดครั้งสุดทายของทานสมภารผูซึ่งสั่งเสียพระบัว
เฮียวไววา
ใหใชหอประชุมแหงนี้เปนที่ปฏิบัติธรรมของบรรดาพุทธศาสนิกชนผูสนใจใคร
ธรรม ตลอดจนญาติโยมผูมีความทุกข เพราะตอแตนี้ไปจะไมมผี ูใดมาชวยไขปญหาหรือขจัด
ปดเปาทุกขใหเหมือนเชนแตกอน พวกเขาจะตองแกปญหาแกทุกขดวยตัวเองโดยการมา
เจริญวิปสสนากรรมฐาน
สําหรับมูลนิธิ “ทุนเสริมสมอง” นั้นมีเงินอยูในบัญชีธนาคารกวาหนึ่งลานบาท เจา
อาวาสวัดปามะมวงมอบหมายใหพระมหาบุญเปนผูดําเนินการรวมกับคณะกรรมการ นําดอก
ผลมาใชเปนทุนการศึกษาแกนักเรียนที่ยากจน สวนหนังสือคูมอื การสอบอารมณวิปสสนา
กรรมฐาน ซึ่งเถาแกเส็งและเถาแกบกไดรวมกันเปนเจาภาพจัดพิมพขนึ้ นั้น พระบัวเฮียวจะ
เปนผูเก็บรักษาและนํามาแจกญาติโยมที่สนใจในดานการปฏิบัติ กิจการงานทุกอยางสําเร็จ
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เสร็จสิ้นลงดวยดี ไมมอี ะไรติดขัดหรือคั่งคาง ทานพระครูเจริญคิดวาทานเตรียมตัวตายได
อยางสมบูรณแบบที่สุด และคงจะยังไมมีผูใดทําไดเชนนี้มากอน
เวลา ๙ นาฬิกา บรรดาศิษยานุศิษยทั้งพระและฆราวาสพากันทยอยเขามาถวาย
ดอกไมสด และ กราบคารวะทานพระครูผูซึ่งนั่งเดนเปนสงาอยูบนตั่งไมสักสลักลายนกออน
ชอยงดงาม เบื้องหนามีแจกันและกระเชาดอกไมตั้งเรียงรายจนลนออกไปทางดานขางทั้ง
ซายและขวา รับประเคนดอกไมจากศิษยแลว ทานจึงนําสิ่งของไปมอบใหโยมมารดาวัยเจ็ด
สิบที่นั่งพับเพียบอยูหนาอาสนะสงฆ ของที่นําไปมอบมีผาโจงกระเบนลายไทยหนึ่งผืน เสื้อ
ตัดดวยผาลูกไมอยางดีหนึ่งตัว และปจจัยอีกสองรอยบาท ทานประคองหอของขวัญเดินเขา
ไปคุกเขาตรงหนาโยมมารดา วางของไวทางดานขวามือ แลวกมกราบมารดาสามครั้งแบบ
เดียวกับกราบพระ ดวยถือวามารดาบิดาเปนพระอรหันตของบุตร กราบเสร็จจึงหยิบหอ
ของขวัญมอบให
“โยมแม อาตมาขอกราบลา ขอใหโยมแมจึงมีอายุยืนยาว มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
ปราศจากโรคาพยาธิ” ทานอวยพรมารดา
“ทานจะลาไปไหน” โยมมารดาถาม
“อาตมาจะไปบําเพ็ญเพียรสรางบารมีตอในปรโลก วันที่ ๑๔ ตุลาคม อาตมาจะ
ออกเดินทาง” พระลูกชายตอบคําถามโยมมารดา
“ขอใหทานโชคดี ขอใหบรรลุมรรค ผล สมดังความตั้งใจนะทานนะ ไมตองเปนหวง
โยม พี่ ๆ นอง ๆ ของทานเขาคงจะดูแลโยมอยางดี”
“อาตมาขอกราบขอบพระคุณ พรอมกันนีอ้ าตมาก็ขออโหสิกรรมจากโยมแม หาก
อาตมาไดพลาดพลั้งลวงเกินโยมแม ไมวาจะดวยกายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรม ขอโยม
แมโปรดอโหสิกรรมใหอาตมาดวย”
“โยมอโหสิใหทานทุกอยาง และโยมก็ขออโหสิกรรมจากทานเชนกัน”
“อาตมาอโหสิใหโยมแม” ทานกมลงกราบโยมมารดาอีกสามครั้ง แลวจึงลุกขึ้นกลับไป
นั่งพับเพียบบนตั่งไมสัก
เวลาสิบนาฬิกา พระสงฆ ๙ รูปซึง่ นิมนตมาจากวัดตาง ๆ ในจังหวัด เริ่มเจริญพระ
พุทธมนตและสวดธรรมจักรไปจนถึงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบเกานาที
จากนั้นญาติโยม
ชวยกันประเคนภัตตาหารแดพระสงฆทั้ง ๙ รูป และพระภิกษุ สามเณรแหงวัดปามะมวงซึ่งมี
ทั้งสิ้น ๙๐ รูป รวมทั้งทานเจาของวันเกิด เปนปที่มีพระเณรจําพรรษามากที่สุดนับตั้งแตทาน
มาเปนเจาอาวาสที่วัดแหงนี้
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ภิกษุวัยหาสิบเศษมีทีทาวาจะไมฉันภัตตาหารเหมือนเชนเคย
นายสมชายจึงไป
กระซิบอาจารยชิตใหชวยคะยั้นคะยอใหทานฉัน บุรุษวัยหกสิบสี่จึงคลานเขาไปนั่งคุกเขา
ตรงหนาตั่ง ประนมมือแลวกลาว “นิมนตหลวงพอฉันสักนิดเถิดครับ ลูกศิษยลูกหารูสึกไม
สบายใจที่เห็นทานไมฉัน”
ทานพระครูมองอาหารคาวหวานทีล่ ูกศิษยจัดใสพานกระไหลทองมาถวาย แลวจึงฉัน
ไปสองสามคําเพื่อไมใหพวกเขาเสียน้ําใจ เสร็จแลวจึงรวบชอน ยกถวยบรรจุ “น้ําชา” ขึ้นดื่ม
ตลอดชีวิตของทาน มิเคยที่จะติดใจหลงใหลในรูป รส กลิ่น เสียง หรือสัมผัสที่นาใคร
นาพอใจ กามคุณ ๕ ไมเคยมามีอิทธิพลเหนือความรูสึกนึกคิดของทาน
เมื่อภิกษุและสามเณรทั้ง ๙๙ รูปเสร็จจากฉันภัตตาหาร บรรดาญาติโยมชวยกัน
ประเคนจตุปจจัยไทยธรรม
“ปจจัย” ที่พวกเขาถวายทานพระครู มีจํานวนกวาสองแสนบาท ซึ่งทานตั้งใจจะนําไป
สมทบทุนมูลนิธิ “ทุนเสริมสมอง” ตอไป จากนัน้ อาจารยชติ ประกาศทางไมโครโฟนวา ทาน
พระครูจะแสดงธรรมเทศนาโปรดโยมมารดาและญาติโยม เพื่อใหคนฟงไดบุญอันเกิดจากการ
ฟงธรรม หรือที่เรียกเปนภาษาบาลีวา “ธัมมัสสวนมัย”
เจาอาวาสวัดปามะมวงอารัมภบทกอนแสดงธรรมวา “กราบนมัสการพระคุณเจาที่
เคารพและขอเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่รกั และนับถือทุกทาน อาตมารูส ึกปติยินดี
เปนอยางยิ่งที่บรรดาญาติโยมและศิษยานุศิษยไดรวมแรงรวมใจกันจัดงานฉลองวันคลายวัน
เกิดใหอาตมา เพื่อเปดโอกาสใหไดทําบุญสรางกุศลรวมกัน กิจกรรมดังกลาวนี้ แมจะมิไดมี
บัญญัติไวในหลักธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา หากพุทธศาสนิกชนก็ได
ยึดถือเปนหลักปฏิบัติสืบตอกันมาชานานจนกลายเปนประเพณี คือประเพณีทําบุญวันเกิด
อยางไรก็ตาม การจัดการวันเกิดที่อาตมาไมเห็นดวยอยางยิ่ง ก็คือการรวมวงสรวลเส
เฮฮาดื่มสุรายาเมากัน เพราะการกระทําเชนนั้น นอกจากจะไมไดบุญแลวยังไดบาปอีกดวย
บางคนดื่มสุราเสียเมามายในวันเกิดแลวขับรถไปชนกันถึงแกความตายก็มี ญาติโยมลอง
พิจารณาดู การตายแบบนั้นมันดีหรือไม อาตมารับรองไดวาเขาจะตองไปทุคติ เพราะคนที่
ตายขณะขาดสติเชนนั้นไมมีทางที่จะไปสุคติได อาตมาขอบิณฑบาตอยาไปจัดฉลองวันเกิด
กันแบบนั้นเลย เพราะนอกจากจะหาประโยชนมิไดแลวยังสื้นเปลืองเงินทองอีกดวย” บรรดา
ญาติโยมที่ฟง อยู ไมมีผใู ดคิดโตแยงหรือคัดคานในสิ่งที่ทานพูด บางคนที่เคยทําเชนนั้นก็ตั้ง
ปณิธานแนวแนวาจะไมทําอีก
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“เอาละ ในโอกาสที่ญาติโยมไดพรอมใจกันจัดงานวันเกิดใหอาตมาในวันนี้ อาตมาก็
จะตอบแทนบุญคุณดวยการแสดงพระธรรมเทศนาใหญาติโยมฟง โดยจะเทศนเรื่อง “พระคุณ
แม” และก็คงจะเปนการเทศนครั้งสุดทาย เพราะปตอ ๆ ไปคงจะไมมกี ารจัดงานวันเกิดของ
อาตมาอีก” ทานบอกเปนนัย ๆ ซึ่งหลายคนรูวาทานหมายถึงอะไร
“ที่อาตมาเลือกเทศนเรื่องพระคุณแม เพราะรูสึกซาบซึ้งในพระคุณของทาน ถาไมมี
แมเราทุกคนก็ไมไดเกิด อันนี้เปนความจริงที่ไมตองพิสูจน ผูใดก็ตามที่คุณแมยังมีชีวิต
อยู เมื่อฟงเทศนแลวใหกลับไปหาแม ไปกราบเทาขอศีลขอพรจากทาน จะไดมั่งมีศรีสุข สวน
คนที่เคยทําไมไดไวกับทานก็นําธูปแพเทียนแพไปกราบขออโหสิกรรม ลางเทาใหทานดวย
เปนการขอขมาลาโทษ
บางคนไปรังเกียจคุณแมวาแกเฒาไมสวยไมงาม
พอตัวเองแกก็เลยถูกลูกหลาน
รังเกียจ จึงเปนกงกรรมกงเกวียนยืดเยื้อกันตอไปอีก ใครที่คุณแมลวงลับไปแลวก็ใหหมั่น
ทําบุญอุทิศสวนกุศลไปใหทาน และถาจะทําบุญดวยการมาเจริญกรรมฐานแลวอุทิศสวนกุศล
ไป การทําเชนนี้ถือวาไดบุญมากทีส่ ุดทั้งฝายผูใหและผูรับ”
คนฟงซึ่งมีทงั้ พระภิกษุ สามเณร และฆราวาสตางพากันรําลึกนึกถึงมารดาตน คนที่
เคยเถียงพอเถียงแมคําไมตกฟาก ก็เพิ่งจะรูต ัววาไดสรางกรรมทําเข็ญไวกับผูบังเกิดเกลา จึง
คิดที่จะกลับไปทําตามที่ทานพระครูแนะนํา
“ญาติโยมโปรดจําไว วันเกิดของลูกคือวันตายของแม เพราะวันที่ลูกเกิดนั้นแมอาจ
ตองเสียชีวติ การออกศึกสงครามเปนการเสี่ยงชีวิตสําหรับคนเปนพอฉันใด การ
คลอดลูกก็เปนการเสี่ยงตายสําหรับคนเปนแมฉันนั้น
ในสมัยโบราณที่วิทยาการตาง ๆ ยังไมเจริญกาวหนาเหมือนสมัยนี้ อัตราการตาย
เพราะการคลอดมีสูงมาก คนโบราณเขาจึงกลาววันเกิดของลูกคือวันตายของแม
เมื่อคลอดลูกแลว แมก็ยังตองประคบประหงมเลี้ยงดู ใหดื่มเลือดในอกเปนอาหาร
ยามที่ลูกเจ็บปวยก็อมยาพนฝนยาทารักษากันไปตามมีตามเกิด แมเฝากลอมเกลี้ยงเลี้ยงลูก
จนเติบใหญกระทั่งลูกแตงงานมีเหยามีเรือนไปแลว แมก็ยังเฝาหวงใยรักใครไมจืดจาง” ทาน
หยุดจิบ “น้ําชา” จากถวย แลวจึงเทศนาตอ
“อาตมาเห็นความทุกขอยางแสนสาหัสของคนเปนแมก็ตอนที่เปนหมอตําแยทําคลอด
ใหพี่สาว แมวาเรื่องราวจะผานพนมาเกือบสี่สบิ ปก็ยังจําภาพเหตุการณครั้งนั้นไดติดตาติดใจ
มากระทั่งทุกวันนี้ อาตมาจะเลาใหญาติโยมฟง” ทานหยุดทบทวนเรื่องราวแตหนหลังแลวเลา
วา
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“สมัยนั้นอาตมาอายุสิบหาแตยังไมประสีประสาอะไร ยังเปลือยกายโดดน้ําตูม ๆ กับ
เพื่อนอยางสนุกสนาน แตเด็กสมัยนี้อายุสิบหกเปนหนุมกันแลว” ทานเลาถึงชีวิตแสนลําเค็ญ
ในครั้งนั้นวา “อาตมาอาศัยอยูกับยาย ลําบากลําบนมาก ตองหาเงินเรียนเอง ตื่นตั้งแตตีสาม
หาบของไปขายในตลาดบางขาม หางจากบานไป ๑๔ กิโลเมตร ถึงตลาดตี ๔ กวา ๆ ก็นั่ง
ขายของซึ่งเปนพวกผักสวนครัวทีช่ ว ยกันปลูกกับยาย พอตีหาก็ขายหมด บางวันขายไมคอย
ดี ก็ไปหมดเอา ๗ โมง จากนั้นก็หาบกระจาดเปลากลับบาน หิวขาวก็ตองทนเอาเพราะยาย
สั่งไมใหซื้อเขากิน ใหกลับมากินบานเรา ยายวาซื้อเขากินมันแพง จานละตั้งสามสตางค สู
กลับมากินขาวที่บานไมได อาตมาก็จําเปนตองเชื่อยาย บางทีกวาจะถึงบานหิวแทบลมจับ
อยูมาวันหนึ่งขณะที่อาตมาหาบกระจาดเปลากลับบานพบกับพี่สาวกลางทาง เขา
กําลังทองแกจะเดินทางไปคลอดลูกที่บานแมของเขาซึ่งเปนปาของอาตมา ที่ตอ งเดินทางไป
คลอดบานแมเพราะเขาอยูกับพอผัว แมผัว ซึ่งรังเกียจวาเขาจนและไมยอมชวยเหลือเกื้อกูล
แตประการใด เดินไปไดครึ่งทางก็เกิดปวดทองนอนรองครวญครางอยูใตตนไทร พอเห็น
อาตมาเดินผานมา เขาก็ดีใจพูดกับอาตมาวา
“นองเอยชวยพี่ดวย พี่ปวดทองใจจะขาดอยูแลว ชวยเอาลูกออกใหพี่ท”ี อาตมาถึงจะ
อายุสิบหกแตก็ยังไมรูวาเขาออกลูกกันยังไง ผูใหญเขาเคยพูดใหฟงวาเขาออกลูกทางปาก
บางคนก็บอกออกทางสะดือ บางคนก็วาออกทางกน อาตมาก็เชื่อ นึกวาเปนอยางนั้นจริง ๆ
ที่แทก็ถูกผูใหญหลอก เพิ่งมารูความจริงตอนทําคลอดใหพี่สาวนี่แหละ
พี่สาวเขาก็รองใหญ
เขาบอกปวดมาก
แลวก็เปนลูกทองแรกจึงยังไมเคยมี
ประสบการณเรื่องการคลอดลูกมากอน ไดยินพี่สาวรองโอย ๆ อาตมาก็ทําอะไรไมถูก เลย
ถามเขาวาจะใหชวยยังไง เขาก็บอกชวยดึงเด็กออกจากทองใหเขาที มันกําลังจะออกแลว
อาตมาก็ยังงงอยูเลยนึกถึงเทวดา ก็นึกตามประสาเด็ก ๆ ไมรูวาเทวดามีจริงหรือเปลา แต
ยายเคยเลาใหฟงบอย ๆ ก็คิดวาคงจะมีมั้ง เลยประนมมือบอกรุกขเทวดาประจําตนไทรให
ชวย แลวก็รายคาถาชุมนุมเทวดาที่ยายเคยสอนจนจําไดขึ้นใจ” แลวทานจึงรายบทชุมนุม
เทวดาดวยเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งวา...
สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะ ระตะเฎ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฎเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะ
คะหะเน เคหะ วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
ติฎฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯ
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะ
กาโล อะยัมภะทันตาฯ
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คนฟงพากันยิ้มนอยยิ้มใหญ รูสึกวาหูของตนมีบญ
ุ ที่ไดฟงทานรายพระคาถา
“พอวาคาถาจบ เทวดาเขาสิงอาตมาเลย ที่รูวาเทวดาเขาสิงเพราะทานมากระซิบขาง
หูวา “ดึงเด็กออกมา ดึงเด็กออกมา” อาตมาถาม “ดึงยังไง เด็กอยูที่ไหน” เทวดาบอก “อยูใน
ทอง เอามือลวงเขาไปในผานุงก็จะเจอหัวเด็ก” อาตมาก็ทําตาม ดึงพรวดสุดแรงเลย เสียง
พี่สาวรองกรีด๊ แลวสลบเหมือดไปเลย อาตมาก็ตกใจ เพราะเห็นไสยาว ๆ ติดตัวเด็กออกมา
คิดวาเราคงดึงไสพี่สาวออกมาหมดทองแลวมัง พี่สาวคงตองตายแน ๆ จะทํายังไงดีหนอ
เสียงเทวดากระซิบขางหูวา
“ไมตายหรอก แคสลบไปเทานั้น ไปจัดการตัดสายรกใหเด็กกอน ที่เธอเห็นนั่น
เรียกวาสายรก ไมใชใสของพี่สาวเธอหรอก” อาตมาก็ถามวา “เอาอะไรตัดละ มีดพราก็ไมม”ี
เทวดาบอก “เอาเล็บของเธอนั่นแหละ จิกแนน ๆ แลวดึงมันจะขาดเอง” สมัยนั้นพวกหนุมรุน
ๆ เขานิยมไวเล็บยาวกัน เรียกวาเปนแฟชั่น อาตมาก็ไวกับเขา คือเขาจะไวเล็บขางละสองนิ้ว
นิ้วหัวแมมอื กับนิ้วกอย อาตมาก็ทําตามที่เทวดาบอก พอรกขาดเลือดพุงเลย เด็กสงเสียงรอง
อุแว ๆ ลั่นปา เทวดาบอกอีกวา “ไปเอาฝุนมาโรงตรงแผล” อาตมาก็กอบฝุนโรงลงไปปรากฏ
วาเลือดหยุดไหลแตเด็กไมหยุดรอง เทวดาก็บอกอีกวา “เอากระบอกไมไผอันหนึ่งที่แขวนอยู
ที่กิ่งไทร ไมทราบเหมือนกันวาใครนําไปแขวนไว อาจเปนเทวดาก็ไดนะ” ทานพูดยิ้ม ๆ คน
ฟงยิ้มตาม
“ขาง ๆ ตนไทรมีหนองน้ําอยูแหงหนึ่ง อาตมาจึงหยิบกระบอกเดินไปตักน้ํามาหยอด
ใสปากเด็ก เจาหนูหยุดรองไหเลย ดูดหยดน้ําจากนิ้วมืออาตมา เสียงดังจุบ ๆ เปนภาพที่ซึ้ง
ใจอาตมามาจนทุกวันนี้ ไดเห็นสัญชาตญาณการดิ้นรนตอสูเพื่อความอยูร อดของชีวติ ก็ตอนที่
เจาหนูดูดน้ําจากนิ้วมือนี่แหละ พอไดน้ําเจาหนูก็หยุดรอง
เทวดาก็กระซิบขางหูอีกวา “ชวยพีส่ าวดวน ดูดปากเอาเลือดที่คั่งออก” อาตมาก็เอา
มืองางปากพี่สาว ดูดเลือดและเสมหะของพี่สาวแลวบวนทิง้ ไมไดนึกรังเกียจเพราะกลัวเขา
จะตาย สักพักพี่สาวก็ฟน ถามวา “นองเอย ลูกพี่ผูหญิงหรือผูชาย” พอรูว าไดลูกชายเขาก็ดี
ใจ อาตมาก็เลยชวยพากลับบานทั้งแมทั้งลูก ปจจุบันพี่สาวอายุเกือบ ๆ จะหกสิบ สวน
หลานชายที่อาตมาทําคลอดอายุเกือบสี่สิบแลว นี่แหละที่ทําใหอาตมาเห็นใจคนเปนแม แลว
ก็รักแมมาตัง้ แตบัดนั้น” เมื่อทานเทศนจบ หลายคนแอบเช็ดน้ําตารวมทั้งโยมมารดา
ของผูเทศนดวย
มีตอ........๘๐
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