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๒๓...
เจาอาวาสวัดปามะมวงกําลังฉันภัตตาหารเชาอยูที่ชั้นลางของกุฏิ ตั้งใจวาฉันเสร็จจะ
ขึ้นไปเขียนหนังสือยังชั้นบน แตแลวก็มีอันตองเสียความตัง้ ใจ เมื่อชายหญิงคูหนึ่งชวยกัน
ประคองถาดทองเหลืองเดินเขาเขามาหา ในถาดมีกอนหินสีนวลวางอยู เปนหินรูปทรงไขไก
แตมีขนาดใหญกวาสักประมาณหาสิบเทาตัว
เมื่อเขามาในระยะหัตถบาส คนทั้งสองวางถาดลงแลวกราบทานพระครูสามครั้ง ฝาย
ชายถามขึ้นวา
“หลวงพอ คือ พระครูเจริญใชไหมครับ” แทนคําตอบ เจาอาวาสวัดปามะมวงกลับ
ถามวา
“โยมมีธุระอะไรกับอาตมาหรือ”
“ครับ ผมชือ่ มนตรี ภรรยาชื่อสุมาลี บานอยูชองแคแตไปสอนหนังสืออยูตาคลีครับ”
“ออ เปนครู แลวไปไหนกันมา ทานขาวแลวหรือยัง”
“ยังไมหิวคะ” ครูสุมาลีตอบ
“ไมหิวไมไดซี ถึงเวลากินก็ตองกิน สมชายพาแขกไปทานอาหารหนอย ทานหันไปสั่ง
ลูกศิษยวัด ครูสองคนจึงตองลุกขึ้นเดินตามนายสมชายไปยังโรงครัว ครูใหญ ๆ จึงกลับมาที่
กุฏิอีกครั้ง ทานพระครูแปรงฟนบวนปากเสร็จแลวและกําลังรออยู
“จะเอาหินมาถวายอาตมาหรือ จะเอามาใหปลุกเสก” ทานถามยิ้ม ๆ คนเดี๋ยวนี้
เชื่อถืออะไรตอมิอะไรกันเปรอะไปหมด พระบางรูปถึงกับยึดอาชีพ “ทําปลัดขิก” จะหนาย
จายแจกประชาชน โดยอางวาเปนเครื่องรางของขลัง ผัวเมียคูนี้อาจจะมาทํานองเดียวกัน
ทานคาดการณลวงหนา
“จะเอามาถวายครับ หลวงพอกรุณารับไวดวย หินกอนนีม้ ีที่มาแปลก ถาผมเลาให
หลวงพออาจจะไมเชื่อ” ครูมนตรีพูดออกตัวไวกอ น
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“ลองเลาไปสิ แลวเชื่อหรือไมเชือ่ อาตมาจะบอกทีหลัง” ครูมนตรีจึงเลาใหทานสมภาร
วัดปามะมวงฟงวา
“ผูปกครองนักเรียนเขาเอามาใหเพื่อนผม ซึ่งเปนครูอยูที่อาํ เภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย เรือ่ งมีอยูวา สองผัวเมียไดไปทําไรที่ตําบลหนึ่งของอําเภอนั้น ไปปลูกกระทอมอยูใน
ปา เมียเขาก็ไปเก็บหินมาสามกอน จะเอามาทําเปนเสากอไฟหุงขาว พอทําเสร็จก็กอไป
ปรากฏวาหินกอนนี้มันรอง รองวา “กูรอน กูรอน เอากูมาเผาทําไม เดี๋ยวกูจะหักคอมึง”
สองผัวเมียจึงเอากอนนี้ออก ไปหากอนอื่นมาแทน
รุงขึ้นอีกวันหนึ่ง ก็ลองเอากอนนี้มาทําเสาอีก มันก็รองแบบเดียวกับวันวาน เขาจึงเอา
ไปตั้งไวหนาหิ้งพระ ตกกลางคืนก็มาเขาฝน วาอยากไปปฏิบัติกรรมฐานที่วัดปามะมวง
ขอใหพาไปดวย สองผัวเมียก็ไมรูวาวัดปามะมวงอยูที่ไหน จึงไมไดพาไป คืนที่สองก็มา
เขาฝนอีกวา ชวยพาไปวัดปามะมวงดวย จะไปเรียนกรรมฐานกับทานพระครูเจริญ คืนที่สาม
ก็มาบอกอีก คราวนีบ้ อกที่ตั้งของวัดดวย สองผัวเมียจึงมาเลาใหเพื่อนผมฟง และขอรองให
เพื่อนผมชวยจัดการให เพราะเขาไมมีเงินคาเดินทาง เพื่อนผมเขาไมเชื่อเรื่องอยางนี้ แตก็รับ
ไวเพราะสงสารสองผัวเมีย ซึ่งมีทาทางทุกขรอนและวิตกกังวลมาก
คืนแรกที่อยูบ านเพื่อนผม ก็เกิดเหตุการณแบบเดียวกัน เพือ่ ผมก็ยังไมเชื่อ คิดวาฟง
สองผัวเมียเลาแลวตัวเองเก็บไปฝน พอคืนที่สองก็มาเขาฝนอีก เขาก็ชักเอะใจแตก็ยังไมเชื่อ
คืนที่สามก็บอกวา พรุงนี้จะมีเพื่อนมาจากตาคลีใหฝากกับเพื่อน ถาไมฝากจะหักคอใหตาย
หมดบาน คราวนี้เพื่อนผมชักจะกลัว ๆ แตก็ยังไมเชื่อและนึกไมออกวาเพื่อนคนไหนจะมาหา
เขาไมเคยมีเพื่อนอยูตาคลี คือเขารูแตวาผมอยูชองแค ทีนี้ชวงนั้นผมไปเยี่ยมญาติซึ่งเปน
นายอําเภอลําปลายมาศ ผมจึงแวะเยี่ยมเพื่อนดวย พอเขาเห็นผม เขามีทาทางประหลาดใจ
มาก ถามวาผมมาจากไหน พอผมบอกวามาจากตาคลี เขาถึงกับหนาซีด ก็เลยเลาเรื่อง
ทั้งหมดใหผมฟง และขอรองใหผมเอาหินกอนนีม้ าดวย เรื่องก็มีเทานี้แหละครับ” ระหวางที่
ครูมนตรีเลา ทานพระครูนิ่งฟงโดยไมซักถาม ตอผูเลาเลาจบจึงถามขึ้นวา
“หินกอนนี้มาอยูบานครูไดกี่คืน”
“คืนเดียวครับ ผมมาถึงเมื่อวานตอนค่ํา รุงเชาก็นํามาที่นี่เลย”
“แลวเมื่อคืนมีใครมาเขาฝนหรือเปลา”
“ไมมีครับ ไมมีเหตุการณใด ๆ เกิดขึ้น”
“แลวครูเชื่อหรือเปลา”
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“ผมยังไมเชื่อครับ แตถา มีคนมาเขาฝนเหมือนอยางที่เพื่อนผมเลาก็อาจจะเชือ่ แลว
หลวงพอเลาครับ หลวงพอเชือ่ หรือเปลา” กอนตอบคําถาม ทานพระครูใช “เห็นหนอ”
ตรวจสอบเสียกอนแลวจึงพูดวา
“อาตมาเชือ่ เทาที่ฟงมาก็พอจะสรุปไดวาเปนเรื่องจริง เพราะอาตมาเชื่อเรื่องจิต
วิญญาณอยูแลว” ทานอธิบายโดยพยายามไมใหเปนการ “อวดอุตริมนุสสธรรม”
“อาตมาคิดวาหินกอนนีค้ งจะมีอายุรนุ ราวคราวเดียวกับที่เขานํามาสรางปราสาทหิน
พนมรุง และคงจะมีวิญญาณสิงอยู”
“วิญญาณของผูหญิงหรือผูชายคะหลวงพอ” ครูสุมาลีถาม พลางมองไปที่กอนหิน
อยางหวาด ๆ
“เขาใจวาเปนผูชาย เปนคนหนึ่งที่ชวยสรางปราสาทหินพนมรุงแลวก็ถกู หินตกลงมา
ทับตาย วิญญาณก็เลยสิงอยูในกอนหิน ไมยอมไปไหน”
“แตเพื่อนผมเขาบอกวาสองผัวเมียไปพบในปานะครับ” ครูมนตรีติง
“ถูกแลว มีคนมาขโมยไปจากปราสาทหิน คงเปนนักทองเที่ยวเห็นรูปรางแปลก ๆ
เลยขโมยไป แลวก็คงจะถูกวิญญาณอาละวาด เลยเอามาทิ้งในปา กระทั่งสองผัวเมียไปพบ
เขา”
“แลวทําไมเขาถึงอยากมาอยูวัดนี้ละครับ”
“เอ อันนี้อาตมาก็ไมทราบเหมือนกัน ถาครูอยากทราบ อาตมาจะถามเขาใหเอาไหม”
ทานถามทีเลนทีจริง “บุรุษผูมากับกอนหิน” นั่งหมอบอยูหนาทาน ทวาครูสองคนไมเห็น แต
ถึงจะเห็นก็เชื่อและกลัว จึงกลาวปฏิเสธพรอมกันวา
“ไมตองหรอกครับ”
“ไมตองหรอกคะ”
“อาว อาตมาพูดกับเขาไดนะจะบอกให” ทานเจาของกุฏิพูดยิ้ม ๆ แลวพูดกับชายที่
หมอบอยูตอ หนา หากในสายตาครูสองคนดูเหมือนกําลังพูดกับกอนหิน
“เชิญอยูตามสบายนะ อยูที่กุฏิอาตมานี่แหละ แขกไปใครมาจะไดคอยตอนรับ แลว
อาตมาจะสอนกรรมฐานให” แลวทานก็พยักหนาชา ๆ พลางออกเสียง ออ ออ เหมือนกําลัง
ฟงกอนหินพูด ครูสองคนมองหนากันพลางนึกในใจวา “หลวงพอองคนี้ทาจะเพี้ยน” ทาน
พระครูหันมาแกวา
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“อาตมาไมไดเพี้ยน อาตมากําลังคุยกับเขาจริง ๆ ไมเชื่อไปเอาหมอมาตรวจเช็คดูก็
ได วาอาตมาเปนโรคประสาทหรือเปลา” คําพูดของทานพระครูทําใหคนฟงงุนงงนัก แลวครู
มนตรีกพ็ ูดในใจวา “ออ พระอภิญญา หลวงพอองคนี้ตองไดอภิญญา”
“เขาวานอาตมาใหชวยขอบใจครู บอกแลวจะตามไปใหหวยที่บาน” คราวนี้ครูสมุ าลี
ตาเปนประกายเพราะอยากรวย
“ตกลงผมพาเขามาถูกวัดแลวใชไหมครับ”
ครูมนตรีถาม
ความของใจสงสัย
ปลาสนาการไปสิ้น
“ถูกแลว เขาพอใจมากทีเดียว นาอนุโมทนานะ ตายไปแลวยังอยากทําความดี
คนเปน ๆ เสียอีกกลับประมาทมัวเมาในชีวิต” ทานนึกไปถึงสมภารวัดฝงโนน แตครู
มนตรีกลับคิดไปวาทานหมายถึงตัวเขา จึงรีบออกตัววา “ครับ ตอไปนี้ผมจะเลิกเที่ยวเตร
เลิกเปนคนสํามะเลเทเมาอยางเด็ดขาด” เพิ่งจะรูสึกตัวเดี๋ยวนี้เองวา ทีแ่ ลว ๆ มาเขาไมไดทํา
ตัวใหเปนที่ชื่นชอบของลูกเมียเทาใดนัก “สาธุ ขอใหทําไดจริง ๆ เถอะ หนูขอนิมนตหลวง
พอเปนพยานดวยนะคะ” ครูสุมาลียกมือขึ้น สาธุ พรอมกับอาราธนาทานพระครูใหเปนพยาน
“ตกลง อาตมาจะเปนสักขีพยานให ออ! แลวอาตมาขอบิณฑบาตอีกเรื่องหนึ่ง คือ
เรื่องสูบบุหรี่ อยากใหเลิกเสีย เพราะมันมีแตโทษ หาประโยชนมิไดเลย”
“ครับ ผมสัญญาวาจะเลิกใหหมด” ครูหนุมรับคําดวยศรัทธาในทานพระครูยิ่งนัก
“ดีแลว เมื่อเลิกสิ่งไมดีได ตอไปก็ใหเครงครัดในศีล รักษาศีลใหไดทั้งสองคนนั่นแหละ
เอาแคศีล ๕ ก็พอ เมื่อศีลเพียบพรอมก็จะไดมาฝกสมาธิ ชีวติ ก็จะไดเจริญรุงเรือง”
“คอย ๆ ไปทีละขั้นไมดีหรือครับหลวงพอ มากเกินไปประเดี๋ยวผมจะรับไมหมด” ครุ
มนตรีตอ รอง
“รับไมหมดแน ถาครูไมฝนใจ การทําความดีตองฝนใจนะครู ไมงั้นก็ทําไมได นี่ครูยัง
โชคดีนะที่ไดคูดี ถาเขาไมดีคงทิ้งครูไปเสียนานแลว อยาโกรธนะอาตมาพูดตรง ๆ อยางนี้
แหละ” ทานรูวาบุรุษตรงหนาอยูในขาย “สอนได” จึงสอน
“ไมโกรธครับ ผมจะโกรธผูที่หวังดีตอผมไดอยางไร เปนบุญของผมเหลือเกินที่มารูจกั
หลวงพอ ปกติผมเปนคนรั้น พอแมสั่งสอนก็ไมเคยเชื่อฟง แตนาแปลกที่มาเชื่อหลวงพอได
กอนนี้ผมไมคอยนับถือพระสักเทาไหร”
“ทําไมถึงเปนยังงั้นละ”
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“ก็ทานทําใหผมหมดศรัทธานะครับ ขอประทานโทษ หลวงพอรูจ ักหลวงตาออนไหม
ครับ” เขาเอยนามภิกษุรปู หนึ่งซึ่งกิตติศัพทของทานเปนที่รูจักดี กิตติศัพทในทางลบ!
“รูจักซี ทําไมจะไมรูจัก ทานออกดัง”
“นั่นแหละครับ ผมแทบจะเลิกนับถือพระก็เพราะหลวงตาออนนี่แหละ ผมไมเลาดีกวา
ประเดี๋ยวหลวงพอจะหาวาผมวาพระวาเจา” แตถึงครูมนตรีจะไมเลา ทานพระครูกร็ ู เพียงแต
ทานอยากรูทานก็รูได หากเรื่องที่อยากรูนั้นไมเกินความสามารถของ “เห็นหนอ”
ทานรูวาที่ครูมนตรีผิดใจกับหลวงตาออน เพราะถูกฝายนั้นยืมเงินแลวไมใชคืน เปน
เงินคอนขางมากและที่สําคัญกวานั้นคือ มันไมใชเงินของครูมนตรีเอง แตเปนเงินที่เขายืมมา
จากมารดาอีกทีหนึ่ง
“แตเดี๋ยวนี้ผมนับถือพระแลวนะครับ อยางนอยผมก็รูวาพระดี ๆ ยังมีอยู นี่ถา
ไมไดมาพบหลวงพอ ความคิดเชนนี้คงยังไมเกิด” ครูมนตรีพูดดวยความรูสึกทีอ่ อกมา
จากจิตใจ
“ดีแลวที่ครูคิดไดอยางนี้ เพราะคนที่ไมนับถือพระนั้นไดชอื่ วาบาปไปครึ่งหนึ่งแลว”
“บาปอยางไรคะหลวงพอ” ครูสุมาลีถาม
“บาปในแงที่วา จิตเปนอกุศลนะซีครู” เจาอาวาสวัดปามะมวงตอบ ครูสมุ าลีพยักหนา
ชา ๆ เปนเชิงเขาใจเรื่องที่ทานพูด
“อาตมาขออนุโมทนาดวยที่ครูหันมานับถือพระอีก เทากับเปนการสรางบุญสรางกุศล
ใหตัวเองเหมือนกัน ที่จริงคุณพอคุณแมครูทานก็เปนคนดีนะ ดีมากเสียดวย ทําไมครูไมเอา
เยี่ยงอยางทานละ จริงไหมครู” ทานถามครูสุมาลี
“จริงคะหลวงพอ คุณพอคุณแมเขาแสนจะดี และที่หนูยอมแตงงานกับเขาก็เพราะคิด
วาเขาคงจะดีเหมือนคุณพอคุณแม” คนเปนภรรยาถือโอกาส “เลนงาน” คนเปนสามี
“เอาละ ๆ ตอไปนี้เขาจะเปนคนดีแลว เรื่องเกาอยาเอามารื้อฟน” ทานพระครูปราม
เมื่อเห็นคนถูกวาถลึงตาเขาใสคนเปนภรรยา พลางเถียงในใจวาก็ทําไมไมแตงกับพอแมฉัน
ซะเลยละ “ผมเห็นจะตองกลับกอนละครับ วันหลังจะหาโอกาสมากราบหลวงพออีก” คน
รําคาญภรรยาพูดขึ้น
“เจริญพร แลวไมตองไปทะเลาะกันนะ เลิกทะเลาะกันเมื่อไหร เมื่อนั้นจะรวย” ทาน
ชิงหามไวเสียกอน ดวยรูวาคนคูนี้ทะเลาะกันเปนประจํา
“คะ หนูเลิกทะเลาะกับเขาแลวคะ” ครูสุมาลีตอบเพราะอยากรวย
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“ออ ขับรถขับราอยาใหเร็วเกินไป รูส ึกวาครูชอบขับรถเร็วเปนวัยรุนเชียว” ทานเตือน
อีก ครูมนตรีรูสึกประหลาดใจนั้น ศรัทธาปสาทะที่มีตอ ภิกษุรูปนี้ดูเหมือนยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้น
“นั่นซีคะ หลวงพอกรุณาชวยปรามดวยเถิดคะ หนูพูดหนูบอกเขาไมเคยฟง ยิ่งวา
เหมือนยิ่งยุ” ครูสุมาลีถอื โอกาสรายงานความประพฤติของสามีอีกครั้ง
“หลวงพอครับ ผมเบือ่ คนชางฟองจังเลย ไมรูวาจะเอาไปทิ้งที่ไหนดี” คนเปนสามีพูด
อยางรําคาญ
“ก็ครูอยาทําใหเขาฟองนักซี แลวก็ไมตองเอาไปทิ้งไหนหรอก ขอใหเก็บไวใหดี ๆ ถา
ทิ้งเขาเรานั่นแหละจะแย นี่อาตมาพูดตามขอเท็จจริงนะ ไมไดเขาขางครูผูหญิง” เมื่อเถียง
ตรง ๆ ไมไดคนถูกเตือนจึงตองไปแบบขาง ๆ คู ๆ วา
“ไมแยหรอกครับหลวงพอ ทิ้งคนนี้แลวผมก็ไมหาคนใหม รับรองวาจะใหสวยกวา
ผอมกวาคนนี้อีก ผมทําไดจริง ๆ นะครับ” พูดพลางชําเลืองไปทางผูหญิงรางทวมที่นั่งถัด
จากตน
“อาตมารูว าครูทําได แตคุณภาพมันไมเหมือนกันหรอกนา ของเกานะมีคามากกวา
เหมือนเครื่องลายครามไง ยิ่งเกายิ่งแพง”
“แตคนไมใชเครื่องลายครามนี่ครับหลวงพอ โดยเฉพาะผูหญิง ยิ่งเกาก็ยิ่งแก
ยิ่งแกก็ยิ่งพูดมาก พวกผูชายเขาถึงไดใหสมญาพวกผูหญิงวาเปน พวกแกงายตาย
ยาก”
“ใช โดยเฉพาะผูหญิงที่เปนเมียหลวงใชไหม” ทานรูเทาทันอีก ครูมนตรีจึงตอง
ปดปากเงียบ ขืนเถียงไปก็รังแตจะเขาเนื้อ เห็นเขาไมเถียง ทานพระครูจึงกลาวสรุปแบบยาว
ๆ วา “เอาละไมตองไปหาคนใหมใหเหนื่อย คนนี้แหละดีแลว คนใหมเขาจะมารักลูกเราหรือ
ก็เปลา เชื่ออาตมาเถอะ แลวก็เลิกทะเลาะกันเสีย เลิกไดเมื่อไหรรับรองรวยมาหลายคูแลว”
ทานพูดอยางรูใจ เพราะธรรมดาของปุถุชนนัน้ เรื่องร่ํารวยตองมากอนเสมอ หลังจากนั้น
“ธรรมะ” จึงจะตามมา
“คะ หนูเลิกทะเลาะกับเขาอยางเด็ดขาด” ครูสุมาลีรีบตอบ กระบวนอยากรวยไมมี
ใครเกินเธอผูนี้
“ผมกราบลาละครับ” สามีกับภรรยากราบเบญจางคประดิษฐสามครัง้ แลวลุกออกมา
เมื่อรถถึงถนนใหญ คนขับก็แกลงขับชนิด “เตาคลานยังเร็วเสียกวา” คนเปนภรรยาคิดวารถ
เสียจึงถามขึ้นวา “รถเปนอะไรหรือคุณ”
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“ไมเปนอะไรหรอก ก็คณ
ุ ไมชอบใหขับเร็วก็เลยขับชา ๆ” คนตอบ “ยวน” อยางเห็น
ไดชัด คนถามไมพูดอะไรอีก นึกถึงคําของทานพระครูที่วา เลิกทะเลาะไดแลวจะรวย เธอจึง
จําเปนตองนิ่ง มีใครบางที่ไมอยากรวย
เห็นภรรยาไมตอลอตอเถียง ครูมนตรีก็จะชักรําคาญตัวเอง จึงเรงความเร็วขึ้น หากก็
ไมเร็วเหมือนที่เคยขับ ดวยระลึกถึงคําเตือนของทานพระครู
วันพระเปนวันที่ทานพระครูไมรบั นิมนตไปขางนอก เนื่องจากผูคนจํานวนมากจะพา
กันมาที่วัดดวยจุดมุงหมายตาง ๆ กัน บางมาเพื่อถวายของ อาจเปนขาวปลาอาหารหรือ
ปจจัย บางมาเพื่อสนทนาธรรม บางก็มาเพื่อธุรกิจการทํามาหากินและบางก็มาปรึกษาปญหา
ชีวิต โดยเฉพาะเรื่องครอบครัว ซึง่ คนพวกหลังนี้สวนใหญจะมีอาการของ “โรคประสาท”
ติดตัวมาดวย พระบัวเฮียวใหสมญาคนเหลานี้วา “พวกเอาปญหามาใหพระ” และทั้งที่งาน
ยุงจนแทบหาเวลาวางมิได หากทานพระครูก็เมตตาพวกเขา ทานรับฟงทุกเรื่องทุกปญหา
ตลอดจนชวยแกไข ชวยแนะนําไปเทาที่จะชวยได
ผูที่รับคําแนะนําของทานไปปฏิบัตติ ามก็สามารถแกปญหาได สวนผูที่ไมสันทัดเรื่อง
การปฏิบัติกเ็ ปลี่ยนไปวัดอื่นที่เขาใชวิธีการอื่นในการแกปญหา เปนตนวารดน้ํามนต ปลุกเสก
ลงเลขลงยันต หรือแมกระทั่งแจกเครือ่ งรางของขลัง
บรรดาคนเจาปญหาทั้งหลายก็มีอันตองเสียเงินเสียทองเปนจํานวนมาก
หากก็ไม
ไดผลเพราะเปนการแกที่ไมถูกวิธี ดังที่ทานพระครูพูดอยูบอ ย ๆ วา “แกปญหาไมถูกจุด
เหมือนกินมังคุดไมถูกเม็ด”
“หลวงพอครับ เปนพระไปรับฟงปญหาทางโลกไดหรือครับ” พระบัวเฮียวถามเชิงติ
ติง
“ทําไมจะไมไดเลา เพราะมันก็เปนธรรมะเหมือนกัน คําวา “ธรรมะ” นั้นนอกจากจะ
หมายถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาแลว ยังหมายถึงธรรมชาติไดอีกดวย เพราะสิ่งที่พระพุทธ
องคทรงสอนก็คือธรรมชาติ พระองคไมทรงสอนในสิ่งที่ไมใชธรรมชาติ”
“แลวธรรมชาติคืออะไรครับ คือ ผมอยากทราบความหมายที่ลึกซึ้งกวาที่ไดยินไดฟง
มา”
“ธรรมชาติกค็ ือ สิ่งที่เกิดจากเหตุปจจัย และเสื่อมสลายไปตามเหตุปจ จัย คือเมือ่ มี
เหตุปจจัยมาทําใหมันเกิดมันก็เกิดขึ้น เมื่อมีเหตุปจจัยมาทําใหมันเสื่อมสลายมันก็เสื่อมสลาย
ไป เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอยางในโลกลวนเปนธรรมชาติทงั้ สิ้น เพราะเกิดจากการปรุงแตง
ของเหตุปจจัย พระพุทธศาสนาไมเชื่อวาสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุปจจัย”
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“อยางเรื่องกรรมก็เปนเรื่องธรรมชาติใชไหมครับ”
“ถูกแลว ฉะนั้นคนที่ไมเชื่อเรื่องกรรม ไมเชื่อเรือ่ งผลของกรรม เขาก็ตอ งถูกธรรมชาติ
ลงโทษ เธอคงเห็นแลวใชหรือไมวาทางโลกกับทางธรรมไมไดขัดแยงกันแตประการใด การที่
เราจะใหคนเขาหันมาสนใจทางธรรม ก็ตอ งชวยเขาแกปญหาทางโลกเสียกอน เพราะถาจิตใจ
เขายังรอนรนกระวนกระวาย เขาก็รับธรรมะไมได
สมัยพุทธกาลเวลาที่พระพุทธองคสั่งสอนเวไนยสัตว ก็ทรงชวยแกปญหาทางโลกให
เขาดวย จึงไมใชเรื่องผิดวิสัยแตประการใดที่พระชวยแกปญหาใหชาวบาน แตก็ตองแกใหถูก
จุด ตองใหตวั เองอยูเหนือปญหา อยาลดตัวเองลงไปพัวพันจนกลายเปนเรื่องเสื่อมเสียขึ้น”
“คือชวยไดแตตองชวยอยางมีสติ ใชไหมครับ”
“ถูกแลว สติมีความสําคัญมาก การฝกสติใหรูตัวทั่วพรอมอยูเสมอจึงจําเปน จะ
เรียกวาจําเปนที่สุดก็ได พระพุทธองคตรัสสอนวาธรรมมีอปุ การะมากคือ สติสัมปชัญญะ”
“แตการฝกสติก็ทํายากมากนะครับหลวงพอ ยิ่งฝกก็ยิ่งรูวามันยาก นี่ผมก็ฝกมาจน
เขาเดือนที่สามแลว ยังรูสึกวาตัวเองไมกาวหนาสักเทาไหร”
“นั่นเธอรูสึกไปเอง ที่จริงแลวเธอกาวหนา ฉันรู” ฟงถอยคําของผูเปนอาจารยแลว
พระบัวเฮียวรูสึกมีกําลังใจขึ้นแตก็อดที่จะพูดออกมาจากความรูสึกของตนมิไดวา
“ดูเหมือนวาผมยิ่งฝกกิเลสมันยิ่งเพิ่ม ดูทาทางมันจะไมยอมหมดไปงาย ๆ เลย”
“นั่นแหละฉันถึงบอกวาเธอกาวหนา คนที่ไมฝก เขาจะไมรหู รอกวากิเลสในตัวเขานั้น
มีมากมายเพียงไร กิเลสมีทั้งอยางหยาบและอยางละเอียด ยิ่งละเอียดก็ยิ่งขจัดออกยาก
กิเลสอยางหยาบเปนกิเลสทางกายกับวาจา อันนี้ใชศีลชําระลางออกได แตกิเลส
อยางละเอียดตองใชการฝกอบรมจิตเพื่อใหเกิดปญญา
เมื่อปญญาเกิดขึ้นจึงจะ
สามารถขจัดกิเลสอยางละเอียดซึ่งเปนกิเลสทางใจออกไปได และการที่ปญญาจะเกิดได
ก็ตองใหจิตสงบเสียกอน การฝกสติก็เพื่อใหจติ สงบ ที่เรียกวาการฝกสมาธิ การปฏิบัติจึงตอง
มีพรอมทั้ง ศีล สมาธิ และปญญา ทีเ่ รียกวาการฝกอบรมแบบไตรสิกขา”
“กิเลสอยางละเอียดนี่ขจัดยากจังนะครับ”
“เธอเคยรอนแปงไหมเลา การรอนแปงนั้น รอนเทาไหรก็ยังมีกากเหลืออยู ไมวาจะใช
ตะแกรงถี่ขนาดไหน และจะรอนสักกี่ครั้งก็ตอ งมีกากเหลืออยูทุกครั้ง เพราะกากนั้นมันจะ
ละเอียดขึ้น ๆ ตามจํานวนครั้งทีร่ อน การฝกอบรมทางจิตก็เชนกัน ยิ่งเราปฏิบัติละเอียด
เทาไหรกิเลสมันก็ละเอียดตาม การกําจัดกิเลสใหหมดไปโดยสิ้นเชิงจึงเปนเรื่องที่ทําไดยาก
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และตองใชความเพียรสูง แตถึงจะยากสักเพียงใดก็ไมพนความสามารถของมนุษยผูมีความ
เพียรไปได ไมเชนนั้นก็คงมีมพี ระอรหันตเกิดขึ้นในโลก จริงไหม”
“จริงครับและที่วัดปามะมวงก็มพี ระอรหันตแลว” พระบัวเฮียวตั้งใจ “หยั่งภูมิธรรม”
ของผูเปนอาจารย
“อยาพูดลามปามไปมันไมดี แลวเขาไมเรียกวา ออ-ระ-หัน ที่ถกู ตองออกเสียงวา อะนะ-หัน จําไว ทีหลังจะไดไมเรียกผิด ๆ ใหผูรูเขาติเตียนได”
“ครับผม ถาอยางนั้นผมขอกราบลากลับไปกุฏินะครับ”
“อาว จะรีบไปไหนละ ยังไมทันมีเรื่องเลยจะกลับเสียแลว” ทานพระครูพดู เยา ๆ
“จะรีบไปรอนแปงครับผม” ลูกศิษยตอบแลวกมลงกราบสามครั้งจึงลุกออกไป..
มีตอ........๒๔
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