สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม – ๑๕
สุทัสสา ออนคอม
ธันวาคม ๒๕๓๗
S00015

๑๕...
“หลวงพอครับ ผมมีขอ ของใจสงสัยหลายอยาง อยากจะเรียนถามแตก็เกรงวาหลวง
พอจะไมตอบ เพราะมันไมเกี่ยวของกับการปฏิบตั ิ ครั้นจะเก็บเอามาไวมนั ก็ของใจอยูนั่นแลว
หลวงพอวาผมควรจะทําอยางไรดีครับ” เปนคําถามคอนขางยาว ที่ทานพระครูไดรับจากพระ
บัวเฮียวในเชาวันนี้
“เอาอยางนี้ ไหนเธอตอบฉันมากอนซิวา เธอจะถึงกับทองแตกตายหรือเปลา ถาหาก
วาฉันไมตอบนะ” ทานพระครูเปดฉากกระแนะกระแหน พระบัวเฮียวใจชื้นขึ้นมานิดหนึ่ง ลอง
ทานตอบอยางนี้ แสดงวากําลังอารมณดี พระหนุม จึงตอบไปวา
“ก็ไมแนนะครับหลวงพอ ถาขืนเก็บไวนาน ๆ ก็อาจจะตองตายในลักษณะนั้น หลวง
พอคงไมอยากเห็นใชไหมครับ มันคงอุจาดตานาดูเชียวละ ผมเองก็ไมอยากตายตั้งแตอายุยัง
นอย อีกอยางนึงหลวงพอก็เปนคนมีเมตตากรุณา ใคร ๆ ก็รู นึกวาสงสารลูกนกลูกกา ชวย
ตอบใหหายสงสัยหนอยเถอะครับ แลวผมจะไมลืมพระคุณหลวงพอเลย” พระบัวเฮียย “ราย
ยาว” จนทานพระครูครานที่จะฟง จึงออกปากอนุญาตวา
“เอาเถอะ ๆ ไมตอ งยกแมน้ําทั้งหา เธออยากจะใหฉันตอบเรือ่ งอะไรก็ถามมา ถาตอบ
ไดก็จะตอบ ตอบไมไดก็เปนเรื่องที่ชว ยไมได วาไง จะถามอะไรก็ถาม”
“แหม! หลวงพอนาจะรูวา ผมจะถามอะไร ทุกทีก็เห็นหลวงพอรูทําไมวันนี้เกิดไมรูเสีย
ละครับ” พระบัวเฮียวไมวายกระเซา
“ฉันจะรูก็ตอเมื่ออยากจะรู แตนี่ไมอยากรู ก็เลยไมรู อยามัวพูดมากประเดี๋ยวฉันก็ไม
เปดโอกาสใหถามเสียหรอก” ทานสมภารวัดปามะมวงถือโอกาสเลนตัว
“ครับ ครับ ถาม ถาม” คนถามละล่ําละลัก ถวยเกรงวาทานจะเปลี่ยนใจไมอนุญาต
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“คือวา นายจอยเขามาเลาใหผมฟงเรื่องความประพฤติของพระ เขาวาพระทีว่ ัดแถว
บานเขาทําตัวไมเหมาะสม เปนตนวา เสพสุรายาเมาบาง เสพเมถุนบาง บงการฆาคนบาง
อยางนี้มันก็ตองอาบัติปาราชิกนะซีครับ พระแบบนี้มอี ยูจริงหรือครับหลวงพอ ผมวานายจอย
คงไมพูดปดนะครับ”
“ยิ่งกวาที่เธอพูดมายังมีเลย บัวเฮียวเอย”
“แลวไมตองอาบัติปาราชิกหรือครับ” ถามซ้ํา
“มันจะไปอาบงอาบัตอิ ะไร ในเมื่อคนพวกนี้ไมใชพระ แตเปนพวก มารศาสนา”
“ศาสนานะไมเสื่อมหรอก แตคนเสื่อมจากศาสนา คือคนบางกลุมบางพวก เมื่อ
เห็นพระทําตัวไมดี ก็เลยไปโทษวาศาสนาเสื่อม นี่คนดอยปญญาจะคิดอยางนี้ เพราะ
ขาดโยนิโสมนสิการ”
“ขาดอะไรนะครับ” พระบัวเฮียวรูสึกไมคุนหูกับ “ศัพทใหม” ที่ทานพระครูใช
“ขาดโยนิโสมนสิการ คือไมรจู ักคิด ไมมองสิ่งทั้งหลายดวยปญญา เลยทําใหเกิด
มิจฉาทิฏฐิ โยนิโสมนสิการมีความสําคัญมาก เพราะเปนปจจัยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ และเปนตน
ทางของความดีทั้งปวง คนที่มีโยนิโสมนสิการเขาจะแยกแยะไดวา ใครเปนพระ ใครเปนมาร
ศาสนา เพราะฉะนั้นถึงเขาจะเห็นพระทําตัวไมดี เขาก็จะไมเสื่อมจากศาสนา เพราะเขารูวา
นั้นคือมาร ไมใชพระ”
“หมายความวาคนที่ขาดโยนิโสมนสิการ เปนคนโงใชไหมครับ”
จะวาโงก็ไมเชิงหรอกนะ เพราะคนพวกนี้สว นใหญจะมีการศึกษาสูง เปนครูบา
อาจารย เปนแพทย เปนวิศวกร เรียกวาเปนคนมีปญญา แตเปนปญญาทางโลก เธอคอยดูไป
ก็แลวกัน อีกสิบปยี่สิบปขางหนา พวกมารศาสนาจะเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อย ๆ แลวคนฉลาดบาง
พวกก็จะไปฝกใฝกับพวกนี้ ประชาชนทั้งหลาย ก็จะเกิดความสับสนทางความคิด ไมรแู นวา
อันไหนผิดอันไหนถูก
เพราะนอกจากจะประพฤติวิปริตผิดวินยั ที่พระพุทธองคทรง
บัญญัติไวแลว พวกมารศาสนาเหลานี้ยังพยายามจวงจาบบิดเบือนพระธรรมคําสอน
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอีกดวย คนก็จะพากันเสื่อมจากศาสนา นับวา
เปนเรื่องอันตรายมาก”
“แลวเราจะแกไขอยางไรครับ”
“อะไรนะ เธอพูดวา “เรา” งั้นหรือ เราแกไขไมไดหรอกบัวเฮียวเอย อยาวาแตเราซึ่ง
เปนเพียงหยดน้ําหนึ่งในมหาสมุทรเลย คนที่เขามีอํานาจวาสนา มีบารมีมากกวาเราหลาย
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รอยหลายพันเทา ก็ยังไมสามารถแกไขได มันตองปลอยใหเปนไปตามกรรม” ทานพระครูพูด
ปลง ๆ
“หลวงพอครับ ผมชักงง ๆ แลวนะครับ”
“งงเรื่องอะไรอีกละ รูสึกจะงงบอยเหลือเกินนะ”
“ก็เรื่องกรรมนะครับ ประเดี๋ยวหลวงพอก็สอนวา ไมควรปลอยชีวิตใหเปนไปตาม
กรรม ประเดี๋ยวก็บอกวาปลอยใหเปนไปตามกรรม จะไมใหผมงงยังไงไหว” พระหนุม ชี้แจง
“ก็ไมเห็นจะตองงงเลย
ฉันเคยบอกเธอแลวไมใชหรือวา
เรือ่ งของกรรมมัน
สลับซับซอน ยากที่คนธรรมดาจะรูจ ะเขาใจได มันเปนอจินไตย”
“อะไรไตนะครับ” พระบัวเฮียวมีอันตองงงหนักขึ้น
“อจินไตย เธอไมเคยไดยินหรอกหรือ ฉันจําไดวาเคยอธิบายใหเธอฟงมาครั้งหนึ่ง
แลว เอ! ก็เปนคนชางจําไหงลืมเสียไดละ” ทานตําหนิกราย ๆ
“ครับ แตกอ นผมชางจํา แตเมื่อมาเจออะไร ๆ ที่ทําใหงงอยูเรื่อย ความจํามันก็เลย
เสื่อม หลวงพอกรุณาขยายความอีกสักครั้งเถิดครับ” ทานพระครูนิ่ง ตามองไปที่ตูพระคัมภีร
พูดวา
“ฟงอยางเดียวมันจํายาก ตองใหเห็นดวย นั่นไงอยูในพระไตรปฎกเลมที่ ๒๑ นั่น ไป
เปดดูเสีย” พระใหมจึงตองลุกขึ้นเดินไปที่ตูพระคัมภีรหาอยูนานกวาจะไดเลมที่ตองการ ได
คัมภีรแลวจึงกลับมานั่งที่เดิม
“อยูหนาอะไรครับหลวงพอ” ถามเพราะใชไมเปน
“หนาโงมั้ง” ทานพระครูตอบหนาตาเฉย
“โธหลวงพอก็ ถามดี ๆ ตองดากันดวย”
“ใครวาดา คนดี ๆ อยางเธอใครเขาจะดา”
“แหม! หลวงพอนี่เขาใจ ใชได ใชได” พูดพลางพยักหนาหงึก ๆ
“เขาใจอะไร” คราวนี้ทานพระครูเปนฝายงงบาง
“ก็เขาใจตบหัวแลวลูบหลังนะซีครับ มีอยางที่ไหน ดาวาผมโงอยูหยก ๆ ก็มาชมวาผม
ดีอีกแลว อยางนี้ไมเรียกวาตบหัวแลวลูกหลัง จะใหเรียกวาอะไร”
“โงแตดี กับฉลาดแตเลว เธอจะเลือกอยางไหนละ”
“เอาดีดวยฉลาดดวยครับ” ตอบเสียงหนักแนน
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“อันนั้นมันไมไดอยูในเงื่อนไข ฉันใหเธอเลือกอยางใดอยางหนึ่งในสองอยาง วาไงจะ
เอาอยางไหน”
“งั้นก็เอาโงแตดีแลวกันครับ ผมไมอยากฉลาดแลวตกนรก แลวหลวงพอละครับจะ
เลือกอยางไหน” พระหนุมเปนฝายถามบาง
“สําหรับฉันไมวาจะเลือกอยางไหน มันก็เปนไปไมไดทั้งสองอยาง เพราะฉันอยูนอก
เงื่อนไขที่วานี้”
“แปลวา หลวงพอหลุดพนแลวใชไหมครับ พนจากนรกสวรรค พนจากความดีความ
ชั่ว” พระบัวเฮียวถือโอกาสสรุป
“ไหนเธอจะดูเรื่องอจินไตยไมใชหรือ
ดูทสี่ ารบัญเรื่องอจินติสตู รกอนวาอยูหนาที่
เทาไร แลวชวยอานใหฉันฟงดวย” ทานพระครูพูดตัดบทดวยไมตองการ “อวดอุตริมนุสส
ธรรม” เพราะการกระทําเชนนั้น จะตองอาบัตอิ ยางใดอยางหนึ่ง คือถาอวดอุตริมนุสสธรรมที่
มีในตน ก็จะตองอาบัตปิ าจิตตีย ถาอวดอุตริมนุสสธรรมทีไ่ มมีในตน ก็จะตองอาบัติปาราชิก
ทานจึงหลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องเชนนี้ ดวยมันเสียทั้งขึ้นทั้งลอง พระบัวเฮียวไมตอลอตอ
เถียง ตั้งหนาตั้งตาหา “อจินติสตู ร” จากสารบัญ พบแลวจึงเปดไปหนานั้น อานใหทานพระ
ครูฟงวา
ดูกอนภิกษุท้งั หลาย อจินไตย ๔ ประการนี้ อันบุคคลไมควรคิด เมื่อบุคคลคิด พึงเปน
ผูมีสวนแหงความบา เดือดรอน อจิตไตย ๔ ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พุทธวิสัย
ของพระพุทธเจาทั้งหลาย ๑ ฌานวิสัยของผูไดฌาน ๑ วิบากกรรม ๑ ความคิดเรื่องโลก ๑
อจินไตย ๔ ประการนี้แล ไมควรคิด เมื่อบุคคลคิด พึงเปนผูมีสว นแหงความบา เดือดรอน....
“ไง ยังสงสัยเรื่องกรรมอยูอีกหรือเปลา” ทานพระครูถาม เมือ่ พระบัวเฮียวอานจบ
“ไมสงสัยแลวครับ ไมอยากคิดดวย ผมกลัวเปนบา กลัวเดือดรอนครับ” พระบัวเฮียว
ตอบจริงจัง
“ดีแลว คิดอยางนั้นไดก็ดีจะไดสบายใจ แตเธอเชื่อเถอะ ใครทํากรรมไวอยางไร ก็ตอ ง
ไดรับผลอยางนั้น เราไมตองไปวิเคราะหวิจัยแตประการใด พวกมารศาสนาเหลานี้ในที่สุดก็
ตองรับกรรมที่ตนกระทํา กรรมมันมีผล มีวิบาก ไมวาจะเปนกรรมดีหรือกรรมชัว่ ก็ตาม”
“หลวงพอครับ ผมสังสัยอีกนิดหนึ่ง ทําไมในคัมภีรเขาถึงกลาววา “พระพุทธเจา
ทั้งหลาย” พระพุทธเจาไมไดมีพระองคเดียวหรือครับ” คนชางสงสัยถามอีก
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“มีหลายพระองค ในกัปปหนึ่ง ๆ ก็จะมีพระพุทธเจามาอุบัติ อยางกัปปที่เราอยูนี้
เรียกวา ภัทรกัปป มีพระพุทธเจามาอุบัติ ๕ พระองค พระพุทธเจาของเราเปนพระองคที่ ๔
ทานพระครูอธิบาย
“แลวอีก ๔ พระองคมพี ระนามวาอะไรบางครับ”
“อันนี้ฉันก็ไมคอยแนใจ คือมันเปนเรื่องเหลือวิสัยที่ฉันจะรูได แตเทาที่ฉันรู พระนาม
ของพระพุทธเจาทั้ง ๕ พระองคในภัทรกัปปมี พระกกุสันโธ พระโกนาคมน พระกัสสปะ พระ
สมณโคดม สวนองคสุดทายคือ พระศรีอาริยเมตตไตรย”
“ที่เรียกวาพระศรีอาริยใชไหมครับ”
“นั่นแหละ ในคัมภีรของพระพุทธศาสนาฝายมหายาน เขาเชื่อวาพระพุทธศาสนาคือ
ศาสนาของพระสมณโคดมนั้นจะมีอายุหาพันป ตอจากนั้นก็จะเปนศาสนาของพระศรีอาริย
เมตไตรย นีเ่ ราก็ผา นมาถึง ๒๕๑๖ ปแลว ก็เหลืออีกสองพันสี่รอยกวาปก็สิ้นอายุ กลาวกันวา
ยิ่งใกลจะถึงหาพันป คนก็ยิ่งเสื่อมจากศาสนาลงไปเรื่อย ๆ และพวกมารศาสนาก็จะทวี
จํานวนมากขึ้น”
“หลวงพอครับ แลวระยะเวลา ๑ กัปป นานแคไหนครับ”
“เขาวาเปนระยะเวลาที่ยาวนานมาก
ทานอุปมาวาเปรียบเหมือนมีภูเขาหินลวน
กวางยาวสูงดานละ ๑ โยชน ทุก ๆ ๑๐๐ ป มีคนนําผาเนื้อละเอียดอยางดีมาลูบครั้งหนึ่ง
จนกวาภูเขานั้นจะสึกหรอสิ้นไป แตกัปปหนึ่งก็ยังยาวนานกวานั้นอีก”
“ชางยาวนานจนดูเหมือนวาไมมีวนั สิ้นสุดเลยนะครับ ถาอยางนั้นการเวียนวายตาย
เกิดอยูชั่วกัปปชั่วกัลปกเ็ บื่อกันแยซีครับ”
“นั้นซี ฉันถึงไดพยายามที่จะตัดออกจากวัฏสงสารใหได ถึงเธอเองก็เหมือนกัน”
“วัฏสงสารนี่มันเริ่มตนตัง้ แตเมื่อไหร และจะไปสิน้ สุดลงเมื่อไหรครับ”
“ไมมีใครรูวา มันเริ่มตั้งแตเมื่อไหร และมันก็ไมมวี ันที่จะสิ้นสุดลงได ตราบใดที่สัตวโลก
ยังทํากรรมกันอยู”
“แตถาสัตวโลกหยุดทํากรรมเมื่อนัน้ มันก็จะสิ้นสุดลง เปนอยางนั้นหรือเปลาครับ”
“มันก็นาจะเปนอยางนั้น แตในทางปฏิบัติ มันเปนไปไมได เปนไปไมไดที่สัตวโลกจะ
หยุดทํากรรม อิมพอสซิเบิ้ล” คราวนี้ทานพระครูใชภาษาอังกฤษ
“ฮั่นแน หลวงพอพูดภาษาปะกิดก็เปนดวย” พระลูกวัดลอเลียน แลวจึงถามตอไปวา
“พระจางฆาคนนี่ตกนรกไหมครับ แลวทําไมทานถึงตองทําอยางนั้น”
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“เธอวาตกหรือเปลาเลา อยาลืม พระพุทธเจาทรงสอนไววา เราทํากรรมใดไว ดีก็
ตาม ชั่วก็ตาม เราจะตองรับผลของกรรมนั้น”
“ก็ทานไมไดลงมือฆาเอง ก็ไมนาจะบาปนี่ครับ”
“ทําไมจะไมบาป ถึงจะไมไดลงมือเอง แตวจีกรรม และมโนกรรมก็เปนของทาน แม
กายกรรมจะเปนของคนอื่นก็ตาม กรณีที่วานี้ ถาเขาสอบสวนไดความวาทําผิดจริง ก็ตองถูก
ใหสึก เพราะเปนอาบัตปิ าราชิก มันก็นาสลดใจนะ อุตสาหเขามาสูรมกาสาวพัสตร แตก็เอา
ตัวไปลงนรกจนได กรณีรองเจาคณะจังหวัดจางฆาเจาคณะจังหวัดก็เหมือนกัน ขนาดเปนครู
บาอาจารยของตัวก็ยังทําไดลงคอ”
“ทําไมถึงตองฆาเลาครับ”
“ก็หวังตําแหนงนะซี อาจารยไมตายสักที ลูกศิษยอยากจะเปนเจาคณะจังหวัด ก็เลย
จางฆาเสียเลย ฉันยังไปงานเผาศพทาน เพราะคุนเคยกันมากอน เธอไมเคยไดยินเรื่องนี้
หรอกหรือ ดังทั่วประเทศเชียวละ นาสลดใจเหลือเกิน”
“แลวรองเจาคณะจังหวัดถูกจับหรือเปลาครับ”
“ก็เพราะถูกจับนะซี เรือ่ งถึงแดงขึ้นมา ไมนาทําเย เพราะลาภสักการะเปนเหตุแท ๆ
เปนพระเปนเจามาหลงติดอยูกับลาภสักการะก็เจงทุกราย คราวนี้ทานใชภาษาจีน
“แหมหลวงพอเกงจังนะครับ พูดไดตั้งหลายภาษา จีนก็ได ปะกิดก็ได” พระบัวเฮียวอ
อกปากชม
“ก็ฉันทํากรรมมาดี” ทานพระครูถือโอกาสคุยทับ
“กรรมที่ทําใหเกงเปนอยางไรครับ ผมอยากเกงบาง”
“อยากรูก็ไปอาน จูฬกัมมวิภังคสูตร เอาเอง ที่ สุภมาณเพโตเทยยบุตร ทูลถาม
พระพุทธเจาวา ทําไมคนเราถึงเกิดมาไมเหมือนกัน บางคนโง บางคนฉลาด บางคนรวย บาง
คนจน พระพุทธเจาทานอธิบายไวละเอียดมาก มีโอกาสก็ไปอานเสีย อยูในคัมภีร
พระไตรปฎกเลมที่ ๑๔ นั่น อานแลวจะไดเลือกทําแตกรรมดี ฉันเองยังเสียดาย ตอนเด็ก ๆ
เกเรชะมัด สรางเวรสรางกรรมเอาไวมาก นี่กท็ ยอยใชไปเรื่อย ๆ จะพยายามชดใชเสียให
หมด ๆ ไปในชาตินี้
“แปลวาหลวงพอจะไมเกิดอีกแลวใชไหมครับ”
“ดวยใจจริงแลว ฉันไมปรารถนาจะเกิดอีกเลยแมแตชาติเดียว แตมันก็ตองแลวแต
เหตุปจจัย ถายังใชกรรมไมหมด ก็ตอ งเกิดอีก ไมวาจะปรารถนาหรือไมปรารถนาก็ตาม”
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“แลวตอนนีห้ ลวงพอใชจวนหมดหรือยังครับ” พระบัวเฮียวพยายาม “ตะลอม”
“หมดหรือไมหมด มันก็ไมใชเรื่องของเธอ อยามาถามเซาซี้อยูเลย ฉันไมหลงกลเธอ
งาย ๆ หรอก” คนเปนศิษยทําหนาปนยาก เมื่อคนเปนอาจารยรูเทาทัน แตแลวก็ถามขึ้นอีก
วา
“หลวงพอครับ ผมยังสงสัยเรื่องที่หลวงพอเลามา”
“เรื่องอะไรอีกละ” คนถูกถามชักจะรําคาญ
“ก็เรื่องที่รองเจาคณะจังหวัดจางฆาเจาคณะจังหวัด เพราะหวังครองตําแหนงแทนนะ
ครับ ผมวาไมนาจะบาปมากมายอะไร เพราะทานไมไดลงมือฆาเอง” พระใหมไมวายสงกา
“ชางสงสัยจริงนะ เอาละฉันจะอธิบายใหฟง การฆานั้นจะบาปมากนอยแคไหน ก็ตอง
ดูวามันครบองค ๕ หรือเปลา ถาครบก็บาปมาก ถาไมครบก็บาปนอยลดหลั่นกันลงไป องค
๕ นั้นไดแก สัตวมีชีวิต ๑ รูวาสัตวมีชีวิต ๑ มีจิตคิดจะฆา ๑ ใชความพยายามในการ
ฆา ๑ สัตวตายเพราะความพยายามนั้น ๑ ฉันจะเลาเปนตัวอยางใหฟงสักเรื่องหนึ่ง แลว
เธอวิเคราะหเอาเองก็แลวกัน วาครบองค ๕ หรือเปลา เรื่องนี้เขาเลาสืบกันมา เขาวาเปน
เรื่องจริงดวย”
“แลวหลวงพอวาหรือเปลาครับ”
“วาอะไร”
“ก็วาเปนเรื่องจริงนะซีครับ ผมไมเคยไดยินวา “หลวงพอวา” สักครั้งมีแต “เขาวา เขา
วา” อยากใหหลวงพอวาบาง” พระญวน “ยวน”
“พูดอยางนี้แปลวาไมฟง ใชไหม ก็ดี ฉันจะไดไมเลา” คนเปนอาจารยถือโอกาสเลนตัว
“ฟงครับฟง นิมนตเลาเถอะครับ” พูดพรอมกับประนมมือขึ้น “นิมนต” ทานพระครูจึง
เริ่มเลา
“กาลครั้งหนึ่ง นานมาแลว...”
“นานแคไหนครับ” ผูฟงไมวายลอเลียน
“จะนานแคไหนมันก็นานแลวกัน”
“หลวงพอนี่ความจําดีจังนะครับ เรือ่ งนานมาแลวยังอุตสาหจําได” คราวนี้ทานพระครู
หมดความอดทนอยางแทจริง จึงยื่นคําขาดวา “นี่บัวเฮี้ยว ถาเธอเฮี้ยวอีก รับรองวาฉันไมเลา
แน”
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“ครับ ๆ ผมไมขัดคอแลว ผมบัวเฮียวครับ ไมใชบัวเฮี้ยว นิมนตเลาเถิดครับ” ทาน
พระครูจึงเริม่ ตนใหมวา
“กาลครั้งหนึ่งนานมาแลว มีหลวงตาองคหนึ่ง อาศัยอยูในวัดวัดหนึ่ง เชาตรูวันหนึ่ง
ทานก็เห็นเตาใหญตัวหนึ่ง กําลังเดินตวมเตี้ยมอยูบนทางที่จะไปถาน หลวงตากําลังจะไป
ถานเพื่อปลดทุกข ครัน้ เห็นเตาทุกขนั้นก็พลันหาย เพราะความอยากฉันแกงเตา ก็เลยหัน
หลังเดินกลับไปที่กุฏิ ควาคัมภีรใบลานมานั่งเทศน ทําเสียงออนหวานวา “เมื่อกีข้ าไปถาน
เห็นเตาคลาน ตัวมันออกใหญ ๆ เมื่อกี้ขาไปถานเห็นเตาคลาน ตัวมันออกใหญ ๆ เทศนซ้ํา ๆ
อยูอยางนี้ เพราะตองการจะใหลูกศิษยไดยิน ขางฝายลูกศิษยก็นึกวาหลวงตาเทศน ก็ไมได
ใสใจ หลวงตาโมโห เลยตะโกนดัง ๆ วา ”เมื่อกี้ขาไปถาน เห็นเตาคลานตัวมันออกใหญ ๆ
โวย” คราวนี้มีโวยติดมาดวย หลวงตาทานโวยนะ ไมใชพระครูเจริญโวย เดี๋ยวจะมาหาวาฉัน
พูดไมสุภาพ” ทานพระครูออกตัวไวกอน พระบัวเฮียวเลยถือโอกาสสนองวา
“ผมยังไมไดวาหลวงพอสักหนอย ไมเห็นจะตองรอนตัวไปเลย นิมนตเลาตอเถิดครับ
กําลังสนุก”
“พอหลวงตาโวย ลูกศิษยก็เลยเขาใจ รูวา ออนีห่ ลวงตาคงอยากจะฉันแกงเตา จึงเดิน
ไปทางที่จะไปยังสวมพระ ก็เห็นเตาตัวหนึ่งคลานตวมเตี้ยมอยู เลยจับเอามา วิธีแกงเตาสมัย
นั้นจะตองตมใหมันตายเสียกอน ลูกศิษยจึงจัดแจงกอไฟ เอาหมอขาวใสน้ํายกขึ้นตั้งไฟ พอ
น้ําเดือดก็จับเตาใสลงไป บังเอิญเตาตัวมันใหญกวาหมอขาว มันก็เลยรวงลงมา ลูกศิษยก็จับ
ใสลงไปใหม มันก็รวงลงมาอีกเปนสองครั้งสามครั้ง ขางฝายหลวงตาชําเลืองดูอยู เห็นทาจะ
ไมไดฉันแกงเตาเปนแนแท ก็เลยหยิบคัมภีรใบลานขึ้นมาอีก เดี๋ยวกอนเธอรูจักหมอตมกรัก
ไหมละ” ทานถามคนฟง
“ไมรูจักครับ”
“หมอตมกรัก เปนภาชนะรูปทรงกระบอก มีขนาดใหญกวาหมอขาว เขาเอาไวสําหรับ
ยอมจีวร เพราะสมัยนั้นยังไมมีจีวรขายเหมือนอยางสมัยนี้” คนเลาอธิบาย
“ครับ แลวอยางไรตอไปครับ”
“หลวงตาก็กางคัมภีรออก แลวเทศนดวยเสียงอันดังวา เมื่อกี้ขาไปถานเห็นเตาคลาน
ตัวมันออกใหญ ๆ หมอขาวมันเล็กนัก หมอตมกรักนั่นประไร ลูกศิษยก็จัดแจงไปหยิบหมอ
ตมกรักมา เอาน้ําในหมอขาวเทใส ยกขึ้นตั้งไฟ แลวจับเตาใสลงไป ในที่สุดหลวงตาก็ไดฉัน
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แกงเตาสมใจ ก็เปนอันจบเรื่อง เอาละทีนี้เธอวิเคราะหมาซิวา ในองค ๕ ที่กลาวมาขางตน
หลวงตาถูกองคไหนบาง”
“ครบองค ๕ เลยครับ” คราวนี้พระบัวเฮียวตอบโดยไมตองเสียเวลาคิด
“อาว ก็ทานไมไดลงมือเอง แลวจะครบไดยังไง” ทานพระครูลองใจ
“ครบซีครับ เพราะเตาเปนสัตวมชี ีวติ หลวงตาทานก็รูวามันมีชีวิต แตก็ยงั จะอยากกิน
มัน ก็แสดงวามีจิตคิดจะฆา ใชความพยายามในการฆา ก็ตรงที่เทศนวา หมอขาวมันเล็กนัก
หมอตมกรักนั้นเปนไร แลวเตาก็ตายเพราะความพยายามนั้น อยางนี้ไมเรียกวาครบองค ๕
หรือครับ”
“แหม! เธอนี่ฉลาดเสียจริง ๆ” พระบัวเฮียวหนาบานเมื่อถูกชม แตกห็ ุบลงทันที เมื่อ
ทานพระครูพูดตอวา
“แตนาน ๆ จะฉลาดสักครั้ง อยางเรือ่ งเมื่อกี้นาจะฉลาด ก็ไมฉลาด”
“เรื่องอะไรหรือครับ”
“ก็เรื่องรองเจาคณะจังหวัดนั้นไง เธอคิดวาไมบาปหรือไง ถึงทานจะไมไดลงมือเอง
แตมันก็ครบองค ๕ หรือเธอวาไมครบ” พระหนุมครุนคิดอยูประเดี๋ยวหนึ่งแลวก็ยิ้มแหย ๆ
พูดเสียงออย ๆ วา
“จริงครับ ผมไมนาโงเลย”
“นั้นซี หนาเธอดูฉลาดออก” ทานพระครูเริ่ม “รุก” แตพระบัวเฮียวอยากจะรูเรื่องอืน่
ๆ อีก จึงไมยอมตอกลอนดวย
“หลวงพอครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ผมสงสัยก็คือ...” ศิษยพูดยังไมทันจบ อาจารยก็รีบโบก
มือหาม
“ชากอน ชากอน วันนี้เราคุยกันมาพอสมควรแลว ฉันรูวาเธอจะถามเรื่องอะไร เอาไว
ตอวันหลังก็แลวกัน วันนี้หมดเวลา เธอกลับไปปฏิบัติที่กุฏขิ องเธอไดแลว ตั้งอกตั้งใจเขา จะ
ไดใชหนี้ใหหมด ๆ ไปเสีย” ประโยคหลังทานทิ้งทายเอาไวใหคนฟงไปคิดเอาเอง
มีตอ........๑๖
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