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ชีวประวัติ

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

ปฐมวัย

 หลวงพ่อชา สภุทโฺท เป็นลกูอีสานโดยก�าเนิด ท่านเกดิทีจั่งหวดัอบุลราชธานี เมอืง
นักปราชญ์ ในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งของอ�าเภอวารินช�าราบ ชื่อบ้านก่อ เดิมเรียกว่า 
บ้านก้นถ้วย เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๑ (แรม ๗ ค�่า เดือน ๗  
ปีมะเมีย)

 ท่านเป็นบตุรคนที ่๕ ของนายมา และนางพมิพ์ ช่วงโชต ิมพีีน้่องร่วมบดิามารดา  
๑๐ คน สมัยทีย่งัเป็นเดก็ หลวงพ่อมรูีปร่างสมบรูณ์ อ้วนกลม พงุพลุย้ คางมน ด้วย
ลกัษณะแบบน้ีเอง ท�าให้เพือ่นๆ ขนานนามท่านว่า “อึง่” ปากของท่านกว้างและเชดิขึน้
เล็กน้อย อย่างที่คนอีสานเรียกว่า ปากแหว หูของท่านไม่เท่ากัน พ่อพุฒ ทุมมากรณ์  
เพ่ือนสนิททีช่อบพอกบัหลวงพ่อมาตัง้แต่วยัเด็กได้เล่าถงึอปุนิสยัของเสีย่วชาว่า เป็นคน 
ช่างพูด และมลีกัษณะผู้น�ามาตัง้แต่เด็กๆ เมือ่อยูก่บัหมูเ่พือ่น ไม่ว่าจะเล่นหรือท�าอะไร 
ก็ตาม ท่านมักเป็นผู้วางแผนมอบหมายหน้าที่แก่คนอื่นเสมอ โดยปกติท่านเป็นคน
อารมณ์ด ีร่าเริง วนัไหนขาดท่าน หมูเ่พือ่นจะเงียบเหงา คยุเล่นไม่ค่อยมรีสชาตเิหมือน 
ที่เคย
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 ลกัษณะเด่นอกีประการหน่ึงทีป่รากฏมาตัง้แต่เด็กคือ ความรักสนัต ิไม่เคยมีใคร 
เหน็ท่านมีเร่ืองทะเลาะเบาะแว้งเป็นปากเสยีงกบัใคร โดยเฉพาะการชกต่อยข่มเหงรังแก 
กับผู้อ่อนแอกว่านั้นยิ่งไม่มีเลย ตรงกันข้าม เมื่อเพื่อนฝูงมีปัญหาขัดใจกัน ท่านจะ 
เป็นผู้ไกล่เกลี่ยคลี่คลายให้เรียบร้อยได้ด้วยความสามารถอันเป็นลักษณะเฉพาะตัว 
ประกอบกบัปกตท่ิานเป็นคนมนี�า้ใจโอบอ้อมอารี และให้ความเป็นธรรมแก่ทกุคนเสมอ  
เพื่อนๆ ก็เลยเกรงใจ

หลวงพ่ออึ่ง

 วัยเด็กเป็นวัยที่ชอบเล่นเลียนแบบ โดยเฉพาะเด็กชายชาวบ้านชอบการเล่นที่
ทะมดัทะแมง แขง็ขนั ใช้ก�าลงั เช่น เล่นเป็นทหาร หรือต�ารวจจับผู้ร้าย เป็นต้น แต่การ 
เล่นเลยีนแบบของเดก็ชายชาค่อนข้างแปลก หลวงพ่อเคยเล่าถงึตวัท่านเองสมัยเป็นเดก็ 
ว่า “ตอนเด็กๆ คิดอยากจะเล่นเป็นพระ ก็เลยตั้งตนเป็นสมภารขึ้นมา เอาผ้าขาวม้า
ห่มเป็นจีวร ถงึเวลาฉันเพล ก็ตรีะฆงัแก๊งๆ ให้เพือ่นๆ ทีเ่ล่นเป็นโยมอปัุฏฐาก เอาน�า้ 
มาให้ แล้วรับศีลรับพร”

ไฟแรง

 หลวงพ่อเตบิโตขึน้มาในบรรยากาศอบอุน่และมัน่คง ครอบครัวของท่านจัดว่ามี 
ฐานะมั่งคั่งครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้าน และมักสงเคราะห์ผู้ยากจนกว่าในยามข้าวยาก
หมากแพงอยูเ่สมอ ตวัท่านเองเป็นเดก็ทีม่กี�าลงัวงัชา กระฉับกระเฉง ว่องไว ธาตไุฟแรง  
กินจุเป็นนิสยั แต่ความทีท่่านเป็นคนขยนั ไม่อยูน่ิ่ง จึงสามารถช่วยงานในครอบครัว 
ได้เป็นอย่างดีตั้งแต่อายุยังน้อย งานหลักที่เด็กชายชาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงส�าคัญมีอยู่  
๒ อย่าง คือ งานเลี้ยงควาย และดูแลไร่ยาสูบ

 ตื่นเช้ากินข้าวกินปลาเสร็จแล้ว เด็กชายชาก็เตรียมห่อข้าวแล้วต้อนควายออก
จากคอก บ่ายหน้าไปสูทุ่ง่หญ้าป่ารก ยามว่างควายกนิหญ้า กอ็อกหาอาหารธรรมชาติ 
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เช่น กบ เขียด ปลา เห็ด หรือหน่อไม้ ส�าหรับมื้อเย็นของครอบครัว ตามแบบชีวิต
ของชาวชนบทภาคอีสานโดยทั่วไป

 แต่งานหนักคอืงานในไร่ยาสบู ซึง่มถีงึ ๔-๕ ไร่ ปีหน่ึงๆ ต้องช่วยรดน�า้พรวนดนิ  
ดแูลเกบ็เกีย่วจนได้ผลผลติเป็นยาสบู ซึง่ใช้แลกเปลีย่นกบัผลติผลอย่างอืน่ เช่น อาหาร 
และสิ่งของเครื่องใช้กับเพื่อนบ้านใกล้เคียง อย่างไรก็ดี แม้จะช่วยงานทางบ้านอย่าง
ทะมัดทะแมงแข็งขัน เมื่ออายุได้ ๙ ขวบ เด็กชายชาก็เริ่มสนใจเรื่องของวัด หลังจาก
จบการศึกษาชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑ จากโรงเรียนบ้านก่อแล้ว กค็ดิอยากไปเป็นเดก็วดั

เป็นศิษย์วัด

 หลายสบิปีต่อมาเม่ือหลวงพ่อเข้าสูวั่ยชราแล้ว มชีาวตะวนัตกคณะหน่ึงมาเยีย่ม
วดัหนองป่าพง และกราบเรียนถามถึงแรงบนัดาลใจทีท่�าให้หลวงพ่อสนใจเข้าวดัตัง้แต่
เด็ก หลวงพ่อให้ค�าตอบว่า

 “อ๋อ ก่อนเป็นพระน่ีเหรอ คอืมนัมีนิสยัปัจจัยทีก่ลวับาป เป็นคนซือ่สตัย์ไม่โกหกใคร  
นิสัยตรงไปตรงมาอยู่เสมอ ถึงแม้แบ่งของกันนะ ชอบเอาน้อยกว่าเขา เกรงใจเขา  
เป็นอย่างน้ีเร่ือยๆ มาตลอด เมือ่ธรรมชาตอินัน้ีมนัแก่ขึน้มา มนัเกดิความรู้สกึนึกคดิข้ึน 
มาว่า ไปวัด เราคิดอย่างนี้ ไปถามเพื่อน เขาไม่เคยคิด มันเป็นของมันเอง เรื่องมัน 
เป็นผลการกระท�านะ มนัเป็นผลของมันเอง เรากพ็จิารณาเร่ือย มนัก็โตของมนัเร่ือยๆ 
มันเป็นเหตุให้ท�าอย่างนี้ เป็นเหตุให้คิดอย่างนี้”

 อีกโอกาสหนึ่ง ท่านเล่าให้โยมฟังทีเล่นทีจริงว่า ท่านเข้าวัดเพราะขี้เกียจรดน�้า 
ต้นยาสบู และมคีวามรู้สกึอดึอดัเออืมระอากบังานทางบ้าน ซึง่ซ�า้ซากจ�าเจ ดูไม่มจุีดจบ

 “เราเป็นเดก็ตวัเลก็ๆ ไม่เคยได้สบูยากบัเขาเลย แต่ตืน่เช้าขึน้มา เขากลบัไล่ให้เรา 
ไปรดน�้าต้นยาสูบเป็นร้อยๆ ต้น มันน่าเจ็บใจ...” มีเหตุการณ์อย่างหนึ่ง ซึ่งเหมือน
เป็นการจุดชนวนให้ความรู้สกึของหลวงพ่อระเบดิออกมา และท�าให้ท่านเข้าวดัในทีส่ดุ  
โยมพี่สาวของท่านได้เล่าไว้
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 “การไปเป็นศษิย์วดักไ็ม่ใช่เพราะว่าทางบ้านจัดการให้ แต่ท่านปรารถนาของท่านเอง  
โดยวันหน่ึงท่านช่วยพี่ๆ  น้องๆ ต�าข้าว แต่ไม่ตัง้ใจ พอดสีากต�าข้าวหลวม ต้องเอาไม้ไป 
ตอกลิม่ แต่ท่านไม่ยอมตอก คนอืน่ไปตอก บงัเอญิท�าไม้ถกูท่าน ท่านคงเจ็บเลยโกรธ 
ร้องว่า “กจูะไปบวช”

 หลงัจากน้ันไม่นาน เดก็ชายชาได้ขอให้พ่อแม่พาตวัไปฝากเป็นลกูศิษย์วดั พ่อแม่ก็
ไม่ขดัข้อง และพาไปอยูใ่นความอปุการะของพระอาจารย์ลทีีว่ดับ้านก่อนอก เด็กชายชา 
จึงมโีอกาสได้เรียนรู้กฎระเบยีบและกิจวตัรประจ�าวนัต่างๆ ตามวสิยัเด็กวดัเป็นคร้ังแรก  
และเด็กชายพุฒก็ได้มาเป็นศิษย์ของพระพร เด็กชายชาจึงมีเสี่ยวฮักมาอยู่เป็นเพื่อน
ร่วมส�านักด้วย

บรรพชา

 หลังจากเข้าวัดไปเป็นเด็กวัด ได้รับการอบรมพอสมควรและมีอายุถึงเกณฑ์
บรรพชา ท่านเจ้าอาวาสเหน็ว่าเป็นเดก็เรียบร้อย ทัง้ขยนัหม่ันเพยีร รู้จักอปัุฏฐากรับใช้ 
ครูบาอาจารย์ด้วยดีมาตลอด จึงจัดการให้ได้บรรพชาพร้อมกับเพื่อนๆ อีกหลายคน  
ทีว่ดับ้านก่อ โดยม ีพระครูวจิิตรธรรมภาณ ี(พวง) เจ้าอาวาสวดัมณีวนาราม จ.อบุลราชธานี  
ในเวลาน้ันเป็น พระอปัุชฌาย์ เมือ่เดือนมนีาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ ขณะน้ันหลวงพ่ออายไุด้  
๑๓ ปีพอดี

 เม่ือบรรพชาแล้ว นอกจากการท่องบทสวดมนต์ต่างๆ สามเณรชาได้เรียนหลกัสตูร 
นักธรรมตรี และเรียนหนังสือพื้นเมืองที่เรียกว่า หนังสือตัวธรรม อย่างเชี่ยวชาญ

ลาสิกขาบท

 ระหว่างที่บรรพชาอยู่นั้น สามเณรชาได้อุปัฏฐากรับใช้ครูบาอาจารย์รูปหนึ่งคือ 
ท่านอาจารย์ลงั จนได้รับความรักใคร่เอน็ดจูากท่านเป็นพเิศษ พระอาจารย์ลงัได้เป็น
ธรุะในการอบรมสัง่สอน และเอาใจใส่ดแูลการศึกษาเล่าเรียนของสามเณรอย่างใกล้ชดิ  
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เป็นเหตใุห้ได้รู้จักกบัครอบครัวของลกูศษิย์ด้วย เม่ือมโีอกาสว่าง พระอาจารย์ลงักม็กั
ชวนสามเณรกลบัไปเย่ียมบ้านและไปบ่อยขึน้ทกุท ีบางทกีอ็ยูจ่นดกึจึงกลบัวดั ในระยะ 
หลังๆ พระอาจารย์ลังก็ปรารภเรื่องทางโลกบ่อยๆ จนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้ชักชวนให ้
ลูกศิษย์ลาสิกขาบทไปด้วยกัน จิตใจของสามเณรน้อยก็หวั่นไหว เพราะศรัทธาใน 
พระศาสนายังไม่หนักแน่นมัน่คงพอทีจ่ะอยูต่่อได้ถ้าอาจารย์จากไป เมือ่ถกูครูบาอาจารย์ 
ชวนบ่อยๆ ก็เลยลาสิกขาตามไปในที่สุด ตอนนั้นอายุได้ ๑๖ ปี

 ต่อมาไม่นาน ทดิลงักไ็ด้มาสูข่อนางสาวสา โชตช่ิวง พีส่าวของเซยีงชาไปเป็นภรรยา 
แต่ก็อยู่กินกันได้ไม่นาน

สองเกลอกลัวผี

 เมือ่ลาสกิขาบทกลบัมาอยูบ้่านแล้ว เซยีงชากไ็ด้เป็นก�าลงัส�าคัญของครอบครัวใน
กจิการงานต่างๆ โดยเฉพาะการท�านาซึง่เป็นอาชพีหลกัของครอบครัว ท�าให้บดิามารดา 
ได้รับความสขุสบายขึน้พอสมควร อย่างไรกต็าม เซยีงชากรู้็สกึอยูบ่่อยๆ ว่า ชวีติคฤหสัถ์ 
น้ันไร้แก่นสาร ดังที่ท่านเคยเล่าความรู้สึกของตนเองในตอนน้ันให้ลูกศิษย์ฟังใน 
ภายหลังว่า

 “เบื่อ ไม่อยากอยู่กับพ่อแม่ คิดไปก็เบื่อ คิดอยากไปคนเดียวเรื่อยๆ ไม่รู้จะไป 
ทางไหน มนัเป็นอยู่อย่างน้ันหลายปีเหมอืนกนั ชอบคดิในใจ เบือ่ มันเบือ่อะไรกไ็ม่รู้  
มนัอยากจะไปไหนๆ คนเดียว อนัน้ีเป็นอยูร่ะยะหน่ึงถงึได้มาบวช น่ีมันเป็นนิสยั แต่ว่า 
เรากไ็ม่รู้มนั แต่ว่าอาการมนัเป็นอยูอ่ย่างน้ีตลอดมา...” แต่เมือ่ยงัไม่เหน็ทางออก เซยีงชา 
กพ็ยายามคดิเร่ืองอืน่ทีส่นุกสนาน เช่น การเทีย่วเตร่กบัเพือ่นฝูง เพือ่กลบเกลือ่นความ 
เบื่อหน่ายนั้นเสีย

 เพือ่นเทีย่วในวยัหนุ่มของเซยีงชา กคื็อ เซยีงพฒุ ทมุมากรณ์ เพือ่นเล่นในวยัเดก็ 
นั่นเอง ทั้งสองชวนกันไปเที่ยวสนุกสนานกับเพื่อนตามประสาหนุ่มชาวบ้านทั่วๆ ไป 
บางทกีช็วนกนัไปจีบสาวบ้านใกล้บ้าง บ้านไกลบ้าง ตอนน้ันเพือ่นๆ ได้เหน็ความอดทน 
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ของหลวงพ่อแล้ว บางทไีปเทีย่วงานบ้านอืน่ เดินไปเดินกลบัถงึ ๓๐ กโิลเมตร เพือ่นอยาก 
หยุดพักระหว่างทางบ้าง แต่ท่านไม่ยอมหยุดเลย ต้องไปให้ถึงบ้านก่อน

 เซียงชาเป็นคนบ้านก้นถ้วย ส่วนเซียงพุฒอยู่บ้านก่อใน ทั้งสองหมู่บ้านห่างกัน
ประมาณ ๑ กโิลเมตร การไปมาหาสูกั่นต้องเดนิผ่านป่าดอนเจ้าปู ่ซึง่เป็นทีห่วาดกลวั
ของชาวบ้านแถบน้ัน ฉะน้ัน วนัไหนไปเทีย่วด้วยกนัแล้วกลบัดกึ ทัง้สองจะต้องนอนค้าง 
ทีบ้่านของคนใดคนหน่ึง เน่ืองจากต่างคนต่างกก็ลวัผีขนาดหนัก ไม่มใีครกล้าเดนิกลบั 
คนเดียว

พบรัก

 ถึงแม้ว่านายพุฒได้พานายชาไปเที่ยวจีบสาวในหมู่บ้านทั้งใกล้และไกลมาแล้ว
หลายแห่ง แต่ในที่สุดนายชาก็มามีความสัมพันธ์รักกับนางสาวจ่าย ซึ่งเป็นลูกติด 
แม่เลี้ยงของนายพุฒ ส่วนนายพุฒเป็นลูกติดทางพ่อและอาศัยอยู่บ้านของตา ซึ่งอยู่ 
ใกล้กันกับบ้านของนางสาวจ่าย เร่ืองรักของนายชาและนางสาวจ่ายน้ี ทุกคนใน
ครอบครัวของนายพฒุกรู้็ด ีและไม่มีใครรังเกยีจ โดยเฉพาะพ่อแม่ของสาวน้ันมีความ
พอใจรักใคร่นายชาเสมือนบุตรของตนเอง เพราะเห็นว่าเป็นคนหนุ่มที่มีคุณสมบัติ
เพียบพร้อม ทั้งโดยส่วนตัวและฐานะทางครอบครัว พ่อแม่สาวถึงกับกีดกันหนุ่มอื่น 
ขนาดไม่ยอมให้ขึ้นบัันไดบ้านเลยทีเดียว

 สองหนุ่มสาวได้ให้สญัญาต่อกนัไว้ว่า จะรอจนกว่านายชาผ่านพ้นการเกณฑ์ทหาร  
แล้วบวชทดแทนคณุบดิามารดาสกั ๑ พรรษาเสยีก่อน หลงัจากน้ันเมือ่ทกุอย่างพร้อม
ก็จะแต่งงานกันทันที เวลานั้นนายชามีอายุได้ ๑๙ ปี ส่วนสาวเจ้าอายุเพียง ๑๗ ปี

เสียรักเพราะนา

 ย่างเข้าฤดูฝน ทุกบ้านต่างขมีขมันจัดเตรียมเครื่องไม้เคร่ืองมือในการท�านา  
นายชาก็เช่นเดียวกนั ได้จัดสิง่ของเคร่ืองใช้ต่างๆ บรรทกุเกวยีน เคลือ่นย้ายออกไปสู ่
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กระท่อมกลางนา แล้วก็ง่วนอยู่กับการเตรียมงาน มีการจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ 
เช่น คราด ไถ แอก จอบ ไว้ให้พร้อม รอการปักด�า ท�านา

 ส่วนทางบ้านของนายพฒุและนางสาวจ่าย บดิามารดาของคนทัง้สองปรึกษาหารือ 
กนัในเร่ืองการท�านา ซึง่ก�าลงัเป็นปัญหาเพราะขาดแรงงานส�าคัญ ทัง้สามีภรรยาเหน็พ้อง 
ต้องกันว่า ควรจะให้นางสาวจ่ายแต่งงานมีคู่ครองเสีย จะได้มีสามีมาช่วยท�านา แต่ก็ 
มองไม่เห็นว่าจะให้แต่งให้กับใคร นายชาที่หมายปองอยู่นั้นเล่า ก็ยังไม่พร้อมสักที  
คงต้องรออีกหลายปี ในที่สุด ฝ่ายสามีจึงโพล่งออกมาว่า “ให้แต่งกับไอ้พุฒลูกชาย
ของเราน่ีแหละ” ด้วยเหตผุลและความเหมาะสม  คือทัง้สองหนุ่มสาวรู้จักสนิทสนมกนั 
ดีอยู่แล้วเหมือนพี่น้อง แต่ไม่ได้ร่วมบิดามารดาเดียวกัน ประกอบกับเหตุผลทาง
เศรษฐกจิด้วย เข้าท�านอง “เรอืล่มในหนอง ทองจะไปไหน” ส่วนนายพฒุและนางสาวจ่าย  
แม้จะรู้สึกกระอักกระอ่วนเพราะมีความรู้สึกต่อกันเหมือนพี่น้องจริงๆ แต่ก็ไม่กล้า
ปฏิเสธหรือขัดขืนความประสงค์ของพ่อแม่ได้

ไม่ยอมเสียเพื่อน

 หลายปีต่อมา หลวงพ่อได้พดูถงึความรู้สกึทีเ่กดิข้้ึนในใจขณะทีท่่านได้ทราบข่าว  
ซึ่งไม่เคยคาดคิดว่าจะมีขึ้นได้ให้ลูกศิษย์ฟัง

 “เมื่อตอนที่ผมอายุ ๑๘ ผมชอบผู้หญิงคนหน่ึง เขาก็คงชอบผมเหมือนกัน  
ชอบกนัไปกช็อบกันมาตามแบบฉบบัชาวบ้าน ผมหลงรักเขาจนตดิลกึ ภาษาชาวบ้านกว่็า  
จะเอาเป็นเมียน่ันแหละ ผมฝันว่าจะมีเขามาอยูข้่างเคยีงช่วยกนัท�าไร่ท�านา หากนิกนัไป 
ตามประสาโลก อยู่มาวันหนึ่ง ผมกลับจากนา สวนทางกับเพื่อนรัก เขาบอกผมว่า 
ชา...อนีางเราเอาแล้วนะ ผมฟังแล้วตวัชาไปหมด ซมึไปหลายช่ัวโมง นึกถงึค�าหมอดวู่า 
ผมจะไม่มีเมีย แต่มีลูกเยอะ ตอนนั้นผมก็สงสัยว่าจะเป็นไปได้อย่างไร”

 แต่ในที่สุด นายชาก็ท�าใจได้ ไม่โกรธแค้นเพื่อน เพราะรู้ว่าเขาไม่มีเจตนาจะ 
หกัหลงัท่าน หากจ�าใจปฏบิตัติามค�าสัง่ของผู้ใหญ่ แต่ความผิดหวงัคร้ังน้ี เป็นบทเรียน 
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เร่ืองความไม่แน่นอนทีถ่งึใจ กลายเป็นค�าทีท่่านใช้บ่อยทีส่ดุในการอบรมลกูศษิย์ลกูหา 
ของท่านในเวลาต่อมา

 นายชายังรักษาความสัมพันธ์ฉันเพื่อนที่ดีกับนายพุฒเสมอ เหมือนไม่มีอะไร 
เกดิขึน้ แต่ส�าหรับแม่จ่ายน้ันตรงกนัข้าม หลวงพ่อเล่าว่า ท่านต้องระวงัตวัมาก แม้เม่ือ 
บวชแล้ว ถ้าเห็นแม่จ่ายมา ท่านต้องรีบหลบเข้าป่าไป

 เจ็ดปีแรกทีบ่วช หลวงพ่อยอมรับว่าท่านยงัตดัอาลยัในแม่จ่ายไม่ขาดเลย จนออก 
ธดุงค์เจริญกรรมฐานแล้วน่ันแหละ ความรู้สกึจึงค่อยจางหายไป เมือ่ท่านเป็นเจ้าอาวาส 
วดัหนองป่าพงแล้ว ระหว่างการอบรมพระเณรในเร่ืองโทษของกาม หลวงพ่อมกัพดูถงึ
พ่อพุฒในฐานะคนที่มีบุญคุณต่อท่านมาก “ถ้าเขาไม่แต่งงานกับแม่จ่าย ผมคงไม่ได้
บวช” ท่านว่าอย่างนั้น แต่เมื่อเราดูบารมีอันเต็มเปี่ยมของหลวงพ่อแล้ว ก็สันนิษฐาน
ได้ว่า ถ้าอปุสรรคน้ีไม่เกดิขึน้กค็งจะมอีย่างอืน่ เพราะชีวติของท่านค่อยๆ ก้าวเข้าไปสู่ 
ความร่มเย็นของพระธรรมอย่างไม่มีสิ่งใดขวางกั้นได้

หวุดหวิด

 ในชีวิตแห่งการประพฤติปฏิบัติของหลวงพ่อ มารร้ายที่คุกคามและท้าทาย
พรหมจรรย์ของท่าน ท�าให้ต้องต่อสู้ขับเคี่ยวกันอยู่หลายปีกว่าจะเอาชนะได้ ก็คือ 
กามราคะ หรือความต้องการทางเพศ สมยัยงัหนุ่มก่อนทีจ่ะได้อุปสมบท กเ็คยมเีหตกุารณ์ 
ซึ่งท�าให้ท่านต้องต่อสู้ และเอาชนะกามราคะเสมือนเป็นการชิมลาง ก่อนที่ท่านจะ 
ได้พบกับการต่อสู้อันหนักหน่วงและยืดเยื้อในเพศบรรพชิตภายหลัง เรื่องมีอยู่ว่า

 สมัยทีบ่วชเป็นสามเณรอยูน้ั่น ท่านได้รู้จักคุ้นเคยกบัรุ่นพีค่นหน่ึงซึง่บวชเป็นพระ  
แม้เมื่อสึกหาลาเพศออกมาแล้ว ก็ยังคงไปมาหาสู่กันด้วยความรักและนับถือเสมือน 
พี่น้องเสมอมา ต่อมาเพื่อนรุ่นพี่คนนั้นเกิดป่วยหนักและถึงแก่กรรมลง นายชาก็ไป
ช่วยงานศพตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งพิธีเผาศพผ่านไป เพื่อนๆ ที่ไปช่วยงานพากัน 
กลบัหมด เหลอืนายชาทีส่นิทสนมคุน้เคยกบัครอบครัวน้ีมาก มีความเป็นห่วงว่าภรรยา 
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และลกูๆ ของผู้ตายจะรู้สกึว้าเหว่ จึงได้พกัค้างคืนอยูเ่ป็นเพือ่นก่อน ถงึเวลาเข้านอน 
ภรรยาและลกูๆ ของผู้ตายกน็อนในห้อง ส่วนนายชาเขาจัดให้นอนคนเดียวทีช่านบ้าน 
คืนแรกผ่านไปโดยไม่มอีะไรเกิดขึน้ แต่คนืทีส่องตกดึก ภรรยาของผู้ตายกแ็อบมานอน 
อยูข้่างๆ พร้อมทัง้จับมอืของนายชาไปลบูไล้เรือนร่างของนาง แต่นายชากแ็กล้งท�าเป็น 
นอนหลบัเหมอืนไม่รับรู้อะไร เมือ่นางเหน็ว่าจะไม่ได้รับการตอบสนอง กล็กุเดินกลบั 
เข้าไปในห้องนอนอย่างเดมิ คนืน้ันจิตใจของนายชาคงป่ันป่วนและสบัสน แต่อย่างไร 
กต็ามกนั็บเป็นการเอาชนะกามราคะคร้ังแรกในชวีติ ชนะด้วยความอดทน เพราะความ 
เคารพเพื่อนที่เพิ่งสิ้นบุญ เพราะความส�านึกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมมีพลังมากกว่า
กิเลส ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีจึงได้ตั้งมั่นเป็นที่พึ่งของนายชาในขณะนั้น

 จากเหตกุารณ์คร้ังน้ีจะเหน็คณุธรรมคอื ความอดทน และ ความละอายต่อบาป  
ของนายชา ซึ่งกลายเป็นคุณธรรมเด่นของท่านในเวลาต่อมาเม่ือครองเพศบรรพชิต  
ความรู้สกึสลดสงัเวชทีเ่กดิขึน้จากการได้สมัผัสความจริงของโลกมายาแห่งฆราวาสวสิยั 
เป็นคร้ังแรกน้ี ได้กระตุน้ความคดิบางอย่างทีก่่อตวัอยูล่กึๆ ภายในจิตใจของท่านให้
ค่อยๆ เจริญงอกงามขึน้มา เป็นความตัง้ใจอนัแน่วแน่ทีจ่ะออกบวชเพือ่หาทางหลดุพ้น 
ให้ได้

อุปสมบท

 เมื่ออายุครบ ๒๑ ปี และทราบว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร นายชาก็ตัดสินใจ 
ออกบวชด้วยความชืน่ชมยนิดขีองพ่อแม่ ก�าหนดการอปุสมบทมีขึน้ในวนัที ่๒๖ เมษายน  
๒๔๘๒ เวลา ๑๓.๕๕ น. ที่พัทธสีมาวัดก่อใน ต�าบลธาตุ อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

 โดยมี ท่านพระครูอินทรสารคุณ  เป็นพระอุปัชฌาย์
 พระครูวิรุฬสุตการ  เป็นพระกรรมวาจาจารย์
 พระอธิการสวน เป็นพระอนุสาวนาจารย์
 ได้รับฉายาว่า สุภทฺโท (ผู้เจริญด้วยดี)
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 เม่ือบวชแล้วได้จ�าพรรษาทีว่ดัก่อนอก ๒ พรรษา ระหว่างน้ันได้ศึกษาปริยตัธิรรม 
และสอบนักธรรมชัน้ตรีได้ด้วย หลายปีต่อมาหลวงพ่อได้พดูถงึความรู้สกึตอนบวชใหม่ 
ให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่า

 “ตอนผมบวชคร้ังแรกไม่ได้ฝึกฝนหรอก แต่ว่ามันมศีรัทธา จะเป็นเพราะก�าเนิด
ก็ไม่รู้ พระเณรที่บวชพร้อมๆ กัน ออกพรรษาแล้วสึก เรามองเห็นว่า เอ ไอ้พวกนี้ 
ยังไงกันน้อ แต่เราไม่กล้าพดูกบัเขา เพราะเรายงัไม่ไว้ใจความรู้สกึของเรา มนัตืน่เต้น  
แต่ภายในจิตใจของเราก็ว่านี่มันโง่มาก บวชมันบวชยาก สึกมันสึกง่าย นี่บุญน้อย
ไม่มีบุญมาก เห็นทางโลกมีประโยชน์มากกว่าทางธรรมะ นี่เราก็เห็นไป แต่เราไม่พูด 
เรามองดูแต่ในจิตของตัวเอง

 เหน็เพือ่นภกิษุทีบ่วชพร้อมๆ กนั สกึกนัไปเร่ือยๆ บางทกีเ็อาเครือ่งแต่งตวัมาใส่  
เข้ามาเดนิ เราเหน็มนัเป็นบ้าหมดทกุกระเบยีดเลย แต่เขาว่ามนัดี สวย สกึแล้วจะต้อง 
ไปท�าอย่างน้ันอย่างน้ี แล้วกม็าเหน็อยูใ่นใจของเรา ไม่กล้าพดูให้เพือ่นฟังว่า คดิอย่างน้ัน 
มันผิด ก็ไม่กล้าพดู เพราะว่าตวัเรายงัเป็นของไม่แน่นอนอยู่ ว่าศรัทธาของเราน้ีมนัจะ 
ยงัยนืยาวไปถงึขนาดไหน อะไรๆ กย็งัไม่กล้าพดูกบัใครเลย พจิารณาแต่ในจิตของตน 
เรื่อยๆ 

 พอเพือ่นสกึไปแล้วกท็อดอาลยั ไม่มีใครอยูแ่ล้วนะ ชักเอาหนังสอืปาฏิโมกข์มาดู  
เลยท่องปาฏโิมกข์สบาย ไม่มใีครมาล้อเลยีนเล่นอะไรต่อไป ตัง้ใจเลย แต่กไ็ม่พดูว่าอะไร  
เพราะเห็นว่าการปฏิบัติตั้งแต่นี้ไปถึงชีวิตจะหาไม่ บางทีก็อายุ ๗๐ ปีก็มี ๘๐ ปีก็มี  
จะพยายามปฏบิตัใิห้มนัมคีวามนึกคดิเสมอ ไม่ให้คลายความเพยีร ไม่ให้คลายศรัทธา 
จะให้มันสม�่าเสมอ อย่างนี้มันยากนัก จึงไม่กล้าพูด

 คนทีม่าบวชกบ็วชไป ทีส่กึกส็กึไป เราดมูาเร่ือยๆ อยูไ่ปกไ็ม่ว่า จะสกึกไ็ม่ว่า ดเูพือ่น 
เขาไป แต่ความรู้สึกภายในจิตใจของเราว่า ไอ้พวกนี้มันไม่เห็นชัด”

 อย่างไรก็ตาม ธรรมดาพระบวชใหม่ก็มักมีปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่อง
อาหารการขบฉัน หลวงพ่อก็เช่นเดียวกัน ท่านได้เล่าความล�าบากของท่านในเรื่องนี้
ให้ฟังว่า
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 “ไม่ใช่ไม่ทกุข์นะขณะปฏบิตัน่ีิ มนัต้องทกุข์ ยิง่พรรษาหน่ึงพรรษาสองน่ีแหละยิง่
ทกุข์ พระหนุ่มเณรน้อยยิง่ทกุข์มาก ผมน่ีมันเคยทกุข์มามาก ทกุข์กบัอาหารการกนิน่ี 
กย็ิง่ทกุข์ กเ็ราอาย ุ๒๐ ปี มาบวช มนัก�าลงักินก�าลงันอนจะว่าอย่างไรกบัมันล่ะ บางคร้ัง 
ก็นั่งเงียบคิดถึงแต่ของกินของอยาก อยากกินต�ากล้วยตานี อยากกินต�าส้มมะละกอ 
ทกุอย่างน้ันแหละ น�า้ลายอย่างน้ีไหลยดื น่ีแหละได้ทรมานมัน ทกุสิง่ทกุอย่างมนัไม่ใช่ 
ของง่ายนะ”

ออกศึกษาต่างถิ่น

 บ่ ออกจากบ้าน บ่ ฮู้ห่อมทางเที่ยว บ่ เฮียนวิชาห่อนสิมีความฮู้

 (ไม่ออกจากบ้าน ก็ไม่รู้จักทางเดิน ไม่เรียนวิชา ก็ไม่มีความรู้)

 ภาษิตอสีานบทน้ี พระชาจ�าได้ดี ประกอบกบัได้พจิารณาเหน็ว่า ครูบาอาจารย์ใน 
ท้องถิ่นที่ช�านาญในการสอนไม่ค่อยมี หลังจากสอบนักธรรมตรีได้แล้ว พระชาจึง
ตดัสนิใจไปแสวงหาความรู้ในต่างถิน่ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ จึงได้ย้ายออกจากวดัก่อนอก 
ไปพ�านักยังวัดสวนสวรรค์ อ�าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในสมัยนั้น 
ยงัเรียกว่า วดัแห่ เพราะมดีนิลกูรัง (หนิแห่) เป็นจ�านวนมากในละแวกน้ัน แต่เน่ืองจาก 
วัดน้ียังไม่มสี�านักเรียน พระชาจึงต้องไปเรียนหนังสอืทีส่�านักเรียนวดัโพธิต์าก ซึง่อยู่ 
ไม่ไกลจากวัดสวนสวรรค์เท่าใดนัก เลกิเรียนแล้วกเ็ดนิทางกลบัมาพกัทีว่ดัสวนสวรรค์ 
ทีพ่กัมีกุฏอิยู ่๒ หลงั และศาลาโรงธรรม ๑ หลงั มภิีกษ ุสามเณร และศษิย์วดัพกัเตม็ 
ไปหมด ภายในศาลาโรงธรรม บางครั้งก็มีพวกทหารเข้ามาขอพักอาศัยด้วย เพราะ 
สมยัน้ันก�าลงัอยูใ่นระหว่างสงครามมหาเอเชยีบรูพา อาหารการขบฉันไม่ค่อยสมบรูณ์ 
เพราะมีภิกษุสามเณรอยูก่นัเป็นจ�านวนมาก แม้จะอาศยัอาหารทีไ่ด้จากการบณิฑบาตด้วย 
กไ็ม่เพียงพอ หมู่บ้านทีอ่าศัยบณิฑบาตได้กมี็ไม่กีบ้่าน ส่วนน�า้ดืม่น�า้ใช้ตกัจากบ่อ ซึง่อยู ่
ห่างจากเขตวดัออกไปประมาณ ๑ กโิลเมตร น�า้อาบน�า้สรงอาศยัแม่น�า้มลู ซึง่ท่าน�า้อยู่ 
ห่างจากวัดไม่มากนัก
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 ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ หลังจากศึกษาปริยัติธรรมที่วัดนี้เป็นเวลา ๑ พรรษาแล้ว ก็ยัง 
ไม่เป็นทีพ่อใจนัก จึงเดินทางจากวดัสวนสวรรค์ อ�าเภอพบิลูมงัสาหาร มุง่สูส่�านักเรียน 
วดับ้านหนองหลกั ต�าบลเหล่าบก อ�าเภอม่วงสามสบิ จังหวดัอบุลราชธานี ซึง่ม ีพระครู
อรรคธรรมวิจารณ์ เป็นเจ้าอาวาส แต่ขณะทีไ่ปอยูเ่ป็นฤดแูล้ง อาหารการขบฉันฝืดเคอืง  
เพือ่นทีไ่ปด้วยเกดิไม่ชอบใจ รบเร้าให้พาไปอยูส่�านักอืน่ ทัง้ๆ ทีต่วัท่านกช็อบอธัยาศัย
ของอาจารย์ทีว่ดัหนองหลกั แต่ไม่อยากขดัใจเพือ่น จึงได้เดนิทางไปอยูก่บัท่านมหาแจ้ง 
ที่ส�านักเรียนวัดบ้านเค็งใหญ่ อ�าเภออ�านาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จ�าพรรษา 
ศกึษานักธรรมช้ันโทและบาลไีวยากรณ์ พอถงึปลายปี ทราบผลการสอบว่า สอบนักธรรม 
ชัน้โทได้ เมือ่เหน็ว่าพกัอยูท่ีน่ั่นเป็นเวลาอนัสมควรในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ จึงได้กลบัไปอยู่ 
กบัท่านพระครูอรรคธรรมวจิารณ์ วดับ้านหนองหลกั ต�าบลเหล่าบก อ�าเภอม่วงสามสบิ 
จังหวัดอุบลราชธานี ตามเดิม

 ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ เป็นปีทีพ่ระชาทุม่เทความสนใจ และความอตุสาหะพยายามให้กับ 
การศึกษาอย่างเต็มที่ ได้ตั้งใจศึกษานักธรรมชั้นเอกและเรียนไวยากรณ์ซ�้าอีกคร้ัง  
ทีส่�านักของท่านพระครูอรรคธรรมวจิารณ์ แห่งวดับ้านหนองหลกั เพราะมคีวามพอใจ
ในการเรียนการสอนของส�านักเรียนแห่งน้ีเป็นอนัมาก ขณะเดยีวกนักต็ัง้ความหวงัไว้
อย่างเตม็ทีว่่า ผลของการสอบปลายปีคงจะเป็นทีน่่าภาคภูมใิจอย่างยิง่ ลมืไปสนิทว่า  
อนิจจัง นั้น ยังท�าหน้าที่ของมันอยู่ตลอดเวลาอย่างเงียบๆ และพร้อมที่จะแสดงตัว
ทุกเมื่อ

 หลงัจากออกพรรษา ปวารณาและกรานกฐนิผ่านไป พระชาได้รับข่าวจากทางบ้าน 
ว่าโยมบดิาป่วยหนัก ท�าให้เกดิความลงัเลใจพะว้าพะวงทัง้ห่วงการศกึษา ทัง้ห่วงโยม
บิดา แต่ก็คิดได้ว่า โยมบิดานั้นเป็นผู้มีพระคุณอย่างล้นเหลือ ควรที่เราจะตอบแทน
พระคุณท่านตามฐานะที่จะพึงกระท�าได้ ส่วนเรื่องการเรียน หากเราไม่ตายเสียก่อน 
คงจะมีโอกาสได้ร�่าเรียนอีกตามปรารถนา

 ในทีส่ดุ ท่านจึงตดัสนิใจทิง้ต�ารับต�าราและการสอบนักธรรมไว้เบือ้งหลงั รีบรุด
กลับบ้านเพื่อเยี่ยมดูอาการป่วย และช่วยในการรักษาพยาบาลโยมบิดาจนสุดความ
สามารถ แต่ก็ได้พบว่าอาการของคนป่วยมีแต่ทรงกับทรุดอย่างน่าวิตก
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ค�าขอสุดท้ายของพ่อ

 นับตัง้แต่ลกูชายได้อปุสมบทแล้ว พ่อมาภมิูใจในตวัพระลกูชายยิง่นัก ด้วยสงัเกต 
เห็นว่ามีความเอาใจใส่ต่อการบวชเรียนเป็นอย่างดี

 เมื่อไรก็ตามที่พระชามีโอกาสได้พบปะเยี่ยมเยียนโยมบิดามารดา โยมบิดามัก
ปรารภเรื่องความเป็นอยู่ในเพศสมณะกับพระลูกชายเสมอ และได้ขอร้องด้วยความ
เป็นห่วงว่า

 “อย่าลาสิกขานะ อยู่เป็นพระอย่างน้ีแหละดี สึกออกมามันยุ่งยากล�าบาก 
หาความสบายไม่ได้”

 ซึง่ทกุคร้ังท่านกไ็ด้แต่น่ิง มิได้โต้ตอบประการใด แต่ในคร้ังน้ี ต่อหน้าโยมบดิาที่
ก�าลงัป่วยหนัก และได้ออกค�าสัง่แกมขอร้องอกีคร้ัง ซึง่เป็นคร้ังสดุท้าย ท่านจึงได้ให้ 
ค�าตอบที่ท�าให้โยมบิดาพอใจมากว่า “ไม่สึกหรอก จะสึกไปท�าไม”

 นอกจากความห่วงกงัวลว่าพระลกูชายจะลาสกิขาแล้ว โยมบดิากย็งัห่วงอนาคต
ในการศึกษานักธรรมของท่านมากกว่าที่จะค�านึงถึงอาการเจ็บป่วยในข้ันวิกฤตของ 
ตวัเองเสยีอกี เมือ่ทราบว่าเหลอืเวลาอกี ๔-๕ วนัจะถงึวนัสอบ กเ็ตอืนให้พระลกูชาย
กลบัวัด เพ่ือจะได้ไม่เสยีโอกาสในการสอบ แต่หลงัจากพระชาได้พจิารณาอาการของ
โยมบดิาแล้ว กไ็ด้ตดัสนิใจอยูก่บัผู้บงัเกดิเกล้าจนถงึวาระสดุท้าย รวมเวลาได้ ๑๓ วนั  
ที่ท่านได้กลับบ้าน และเป็นธุระในการดูแลเฝ้ารักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ จนกระทั่ง
โยมบิดาถึงแก่กรรมในที่สุด

ปลงธรรมสังเวช

 ระหว่างที่ได้เฝ้าดูแลรักษาพยาบาลโยมบิดาที่ป่วยหนัก กระทั่งถึงแก่กรรมนั้น 
หลวงพ่อได้พิจารณาถึงธาตุกรรมฐาน พิจารณาดูอาการที่สังขารทั้งมวลเกิดข้ึนแล้ว 
ย่อมเสือ่มสลายไป เกดิความสงัเวชใจว่า อนัชีวติย่อมสิน้สดุลงแค่น้ีหรือ จะยากดมีจีน  
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กพ็ากนัดิน้รนไปหาความตายซึง่เป็นปลายทางของชวีติ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย  
เป็นสมบัติสากลที่ทุกคนจะต้องเผชิญ จะยอมรับหรือไม่ ก็ไม่เห็นหนีพ้นสักราย

 เม่ืองานเผาศพโยมบดิาเสร็จสิน้ลงไปแล้ว หลวงพ่อกเ็ดนิทางกลบัส�านักวดับ้าน
หนองหลกั เพือ่ศกึษาเล่าเรียนต่อ แต่บางวนับางโอกาสเมือ่ได้ระลกึถงึภาพของโยมบดิา 
ทีน่อนป่วยร่างซบูผอมอ่อนเพลยี นึกถงึค�าสัง่ของโยมบดิาและนึกถงึภาพทีท่่านสิน้ใจ
ไปต่อหน้า ยิง่ท�าให้เกดิความสลดสงัเวชใจ ความรู้สกึเหล่าน้ีปรากฏขึน้เป็นระยะๆ ท�าให้ 
ท่านมั่นใจและปักใจแน่วแน่ว่า ชีวิตน้ีจะต้องอุทิศให้กับการประพฤติปฏิบัติเพื่อพา 
ตัวเองให้พ้นทุกข์ในชาตินี้ให้ได้ จนถึงกับตั้งสัตย์อธิษฐานกับตัวเองว่า

 “เอาละ ชาตน้ีิเราจะมอบกายอันน้ี ใจอนัน้ี ให้มนัตายไปชาตหิน่ึง จะท�าตามค�าสอน 
ของพระพุทธเจ้าทุกประการเลย จะท�าให้มันรู้จักในชาติน้ี ถ้าไม่รู้จักก็ล�าบากอีก  
จะปล่อยวางมนัเสยีทกุอย่าง จะพยายามท�า ถงึแม้ว่ามนัจะทกุข์ มันจะล�าบากขนาดไหน  
กต้็องท�าชวีติในชาตน้ีิให้เหมือนวนัหน่ึงกับคืนหน่ึงเท่าน้ัน ทิง้มัน จะท�าตามค�าสอนของ 
พระพุทธเจ้า จะท�าตามธรรมะให้มันรู้ ท�าไมมันยุ่งยากนัก วัฏสงสารนี้...”

 ปีน้ัน ท่านได้เร่ิมแปลหนังสอืธรรมบทอนัเป็นหลกัสตูรเปรียญ ๓ ในสมยัน้ันด้วย  
และได้เร่ิมฝึกสมาธ ิแต่เร่ิมต้นกไ็ม่ค่อยราบร่ืนนัก ดังทีห่ลวงพ่อปรารภกบัลกูศิษย์ว่า

 “ภาวนาปีแรกไม่ได้อะไร มีแต่ภาวนาของอยากของกินวุ่นวายไปหมด แย่มาก
เหลือเกิน บางคร้ังน่ังอยู่เหมือนได้กินกล้วยจริงๆ รู้สึกเหมือนหักกล้วยเข้าปากอยู่
อย่างนั้น มันเป็นของมันเอง เหล่านี้มีแต่เรื่องการปฏิบัติทั้งนั้น แต่ว่าอย่าไปกลัวมัน 
มันเป็นมาหลายภพหลายชาติแล้ว เราได้มาฝึกมาหัด ทุกอย่างแสนยากแสนล�าบาก”

 คนืวันหน่ึง ในปี พ.ศ. ๒๔๘๗ น้ัน โยมแม่พมิพ์ได้ฝันไปว่า ฟันหลดุออกมา ๒ ซี่  
รู้สกึเสยีใจและเสยีดายมาก แต่ทนัใดน้ันมีคนมาบอกว่า “ไม่เป็นไร ฟันธรรมดาหลดุออก 
กช่็างมนั จะเอาฟันทองค�ามาใส่ให้ใหม่” เมือ่รู้สกึตวัขึน้ก็มคีวามสงสยัในความฝันน้ัน  
อยูต่่อมาปรากฏว่ามต้ีนโพธิเ์กดิขึน้ข้างหลกัปักราวบนัไดบ้าน ต้นโพธิน้ั์นเจริญเตบิโต 
เร็วผิดสังเกต ด้วยความแปลกใจระคนกับความดีใจและความสงสัย จึงได้เล่าให ้
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ท่านพระครูฯ ที่วัดฟัง ท่านพระครูฯ ได้บอกโยมแม่พิมพ์ว่า “นับเป็นบุญของโยมที่มี 
ต้นไม้ชนิดน้ีมาเกิดข้ึน เป็นต้นไม้พันธุ์เดียวกับที่พระพุทธองค์อาศัยน่ังตรัสรู้ แต่ 
ต้นโพธิ์ไม่ควรอยู่ที่บ้าน จะไม่เหมาะสม ควรน�าไปปลูกไว้ที่วัด อันเป็นที่สักการบูชา
จะเหมาะสมกว่า”

 โยมแม่พมิพ์จึงสัง่ให้ลกูชายคนเลก็คือ นายบรรพต ช่วงโชต ิกบัชาวบ้าน น�าต้นโพธิ์ 
ไปปลูกไว้ที่วัดใหม่ทองสว่าง

เข็มทิศเปลี่ยนทาง

 ในระหว่างพรรษา ปี พ.ศ. ๒๔๘๗ น้ัน หลงัจากแปลหนังสอืธรรมบทไปหลายเล่ม 
แล้ว หลวงพ่อได้นึกเปรียบเทยีบการประพฤตปิฏบิตัขิองตนกบัภกิษใุนคร้ังพทุธกาล 
รู้สึกว่าช่างห่างไกลกันลิบลับ เปรียบเทียบกันไม่ได้เลย จิตใจจึงเริ่มเบื่อหน่ายต่อการ
ศึกษา คิดว่าคงไม่ใช่ทางพ้นทกุข์ และพระพทุธองค์คงจะไม่มีพทุธประสงค์ให้บวชมา
เพือ่เรียนอย่างเดยีว จึงอยากศกึษาทางปฏบิตัดิบู้าง เพือ่จะได้ทราบว่ามีความแตกต่าง 
กันเพยีงใด แต่ยงัมองไม่เหน็ครูบาอาจารย์ผู้พอจะเป็นทีพ่ึง่ได้ จึงตดัสนิใจกลบัมายงั
วัดก่อนอก

 ฤดูแล้งปี พ.ศ. ๒๔๘๘ หลวงพ่อได้ทราบข่าวว่ามคีรูบาอาจารย์ทางอ�าเภอเดชอดุม 
ทีส่อนการปฏบิตักิรรมฐาน ท่านจึงเดนิทางไปศกึษาแนวทางทีว่ดัปิเหล่อ อ�าเภอเดชอดุม  
ระยะหน่ึง แต่รู้สกึว่ายังไม่ถกูจริต จึงกลบัมาอยูว่ดัก่อนอกตามเดมิ และปี พ.ศ. ๒๔๘๘  
ได้จ�าพรรษาทีว่ดัก่อนอกอกีคร้ังหน่ึง ในพรรษาน้ัน หลวงพ่อได้มโีอกาสตอบแทนคณุ 
ครูบาอาจารย์ ด้วยการแบ่งเบาภาระด้านการสอนปริยตัธิรรม ขณะสอนได้สงัเกตเหน็ว่า 
ภิกษุสามเณรไม่จริงจังต่อการเล่าเรียน บางรูปขาดความเคารพ เรียนเอาพอเป็นพิธี 
เกยีจคร้าน กย็ิง่สลดใจต่อความเป็นอยูข่องนักบวชทีข่าดการปฏบิตัมิากขึน้ นอกจาก
สอนนักธรรมแล้ว ในพรรษาน้ันหลวงพ่อได้สมคัรสอบนักธรรมเอกด้วย ซึง่กป็รากฏว่า 
สอบได้ แต่พอออกพรรษา ท่านกจั็ดเตรียมบริขารส�าหรับจาริกธดุงค์ เพือ่ออกแสวงหา
ครูบาอาจารย์ด้านการปฏิบัติดังที่ได้ตั้งใจไว้ต่อไป
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เริ่มชีวิตธุดงค์

 ต้นปี พ.ศ. ๒๔๘๙ พระชาได้ชวนพระถวลัย์เป็นเพือ่นร่วมเดนิทาง และทัง้ ๒ รูป  
ได้ออกธุดงค์มุ่งสู่ภาคกลาง เดินไปเรื่อยจนผ่านดงพญาเย็น ถึงหมู่บ้านยางคู่ ต�าบล
ยางคู่ จังหวัดสระบุรี เมื่อได้พักอยู่ที่นั่นระยะหนึ่ง จึงพิจารณาเห็นว่าได้เดินทางโดย
ไม่มีจุดหมายนานพอสมควรแล้ว ควรหาที่เหมาะสมที่มีครูบาอาจารย์อยู่เป็นที่พึ่งจะ 
ดีกว่า จึงเดินทางเข้าสู่จังหวัดลพบุรี มุ่งสู่วัดเขาวงกต ส�านักของหลวงพ่อเภา แต่ก็
น่าเสยีดายว่า หลวงพ่อเภาท่านมรณภาพเสยีแล้ว เหลอืแต่พระอาจารย์วรรณ ซึง่เป็น 
ลกูศิษย์ของหลวงพ่อเภาอยูด่แูลสัง่สอนแทน แต่กยั็งดไีด้อาศัยศึกษาระเบยีบข้อปฏบิตัิ 
ทีห่ลวงพ่อเภาท่านวางไว้ และได้อ่านคตพิจน์ทีห่ลวงพ่อเขยีนไว้ตามปากถ�า้ และตาม
ที่อยู่อาศัยเพื่อเตือนใจ ทั้งได้มีโอกาสศึกษาพระวินัยจนเป็นที่เข้าใจยิ่งขึ้น

 ในพรรษาน้ี นอกจากการศึกษาพระวนัิยจากหนังสอื วสิทุธมิรรค และ บพุพสกิขา- 
วัณณนา แล้ว หลวงพ่อยังได้รับค�าแนะน�าจากพระอาจารย์ชาวกัมพูชารูปหนึ่ง เป็น 
ผู้แตกฉานทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ ซึ่งได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเพื่อสอบทาน 
พระไตรปิฎกไทย พระอาจารย์รูปน้ีท่านมีความจ�าที่แม่นย�ามากในพระวินัยบัญญัติ  
มีความรู้แตกฉานในคัมภีร์ แต่ท่านเป็นพระธุดงค์ ชอบอยู่ตามป่าตามเขา ส�าหรับ
พระอาจารย์ชาวกัมพูชารูปน้ี มีเร่ืองหน่ึงซึ่งท�าให้หลวงพ่อรู้สึกชื่นชมและสรรเสริญ
น�้าใจของท่านอยู่เสมอก็คือ

 วนัหน่ึงหลวงพ่อได้ศกึษาพระวนัิยกบัพระอาจารย์หลายข้อ มีอยูข้่อหน่ึงท่านบอก 
คลาดเคลื่อนไป ตามปกติเมื่อได้ศึกษาพระวินัยและท�ากิจวัตรแล้ว ถึงเวลากลางคืน 
หลวงพ่อชอบขึ้นไปเดินจงกรม นั่งสมาธิอยู่บนหลังเขา วันนั้นประมาณ ๔ ทุ่มกว่า  
ขณะทีก่�าลงัเดนิจงกรมอยู ่ได้ยินเสยีงกิง่ไม้แห้งดงักรอบแกรบใกล้เข้ามาๆ ท่านเข้าใจว่า 
คงเป็นงูหรือสตัว์อย่างอืน่ออกหากนิ แต่พอเสยีงน้ันดงัมาใกล้ๆ ท่านกม็องเหน็ว่าเป็น 
พระอาจารย์ชาวกัมพูชานั่นเอง จึงถามว่า “ท่านอาจารย์มีธุระอะไรครับ จึงได้มาดึกๆ 
ดื่นๆ”
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 “ผมบอกวินัยท่านผิดข้อหนึ่ง” พระอาจารย์ชาวกัมพูชาตอบ

 “ท่านอาจารย์ไม่ควรล�าบากถงึขนาดน้ีเลย ไฟส่องทางกไ็ม่ม ีเอาไว้พรุ่งน้ีจึงบอก
ผมใหม่ก็ได้ครับ” หลวงพ่อกราบเรียนด้วยความเกรงใจ

 “ไม่ได้ๆ เกดิผมตายไปคนืน้ี ท่านน�าไปสอนคนอืน่ผิดๆ อกี เป็นบาปเป็นกรรม 
เปล่าๆ” พระอาจารย์ชาวกมัพชูายนืยนัเจตนารมณ์ และเม่ือท่านได้บอกพระวนัิยใหม่ 
เรียบร้อยแล้วกก็ลบัไป ท�าให้หลวงพ่อซึง้ในน�า้ใจของพระอาจารย์รูปน้ันมากว่า ท่านมอง 
เหน็ประโยชน์ของผู้อืน่อย่างแท้จริง แม้มคีวามผิดพลาดเพยีงเลก็น้อยกมิ็ได้ประมาท 
ไม่รอให้ข้ามวันข้ามคืน รีบแก้ไขทันที เป็นตัวอย่างที่น่าสรรเสริญและถือปฏิบัติตาม
อย่างยิ่ง

เชื่อกรรม

 การปฏบิตัขิองหลวงพ่อทีเ่ขาวงกตในขณะน้ัน รู้สกึว่ายังไม่แยบคายเท่าใดนัก ท่าน
ได้ทดลองวิธกีารภาวนาหลายอย่าง วนัหน่ึงนึกถงึคร้ังยงัเป็นสามเณรอยูท่ีว่ดัก่อนอก  
เคยได้เหน็พระกรรมฐานมลีกูประค�าห้อยคอส�าหรับใช้ภาวนากนัลมื จึงคดิอยากจะได้ 
มาภาวนาทดลองดูบ้าง มองไปเหน็ลกูตะแบกกลมๆ อยูบ่นต้น คร้ันจะไปปลดิเอามาเอง 
ก็กลัวจะเป็นอาบัติ

 วันหน่ึงมีพวกลิงพากันมาหักกิ่งไม้รูดลูกตะแบกเล่น หลวงพ่อจึงเก็บเอาลูก
ตะแบกเหล่านั้นมา แต่ไม่มีอะไรร้อยให้เป็นพวง จึงถือเอาไว้ เวลาภาวนาจบบทหนึ่ง 
กป็ล่อยลกูตะแบกลงกระป๋องลกูหน่ึง ทลีะลกู จนครบ ๑๐๘ ลกู ท�าอยูอ่ย่างน้ัน ๓ คืน  
จึงเกิดความรู้สึกว่าไม่ถูกจริต จึงได้หยุดนับลูกตะแบก แม้ในการเจริญอานาปานสติ
ภาวนา หลวงพ่อก็ยังแสวงหาจุดพอดีอยู่เช่นกัน

 “แม้ในการสงสัยอยู่ว่า สมาธิเป็นอย่างไรหนอ คิดหาไป นั่งสมาธิไป จิตยิ่งฟุ้ง  
ยิ่งคิดมาก เวลาไม่นั่งกลับค่อยยังชั่ว แหม มันยากจริงๆ ถึงยากก็ท�าไม่หยุด ท�าอยู่ 
อย่างน้ัน ถ้าอยู่เฉยๆ แล้วสบาย เมื่อตั้งใจว่าจะท�าให้จิตเป็นหน่ึง ยิ่งเอาใหญ่  
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มนัยงัไงกนั ท�าไมจึงเป็นอย่างน้ี ต่อมาจึงคดิได้ว่า มนัคงเหมอืนลมหายใจเราน้ีกระมงั 
ถ้าว่าจะตัง้ ให้หายใจน้อย หายใจใหญ่ หรือให้มนัพอด ีดมูนัยากมาก แต่เวลาเดนิอยู่  
ไม่รู้ว่าหายใจเข้าออกตอนไหน ในเวลาน้ันดมูนัสบายแท้ จึงรู้ว่า อ้อ อาจจะเป็นอย่างน้ัน 
กไ็ด้ เวลาเราเดนิไปตามปกต ิมิได้ก�าหนดหายใจ มใีครเคยเป็นทกุข์ถงึลมหายใจบ้างไหม  
ไม่เคย สบายจริงๆ ถ้าไปนั่ง ตั้งใจเอาให้มันสงบ มันก็เลยเป็นอุปาทานยึดใส่ ตั้งใส่  
หายใจสัน้ๆ ยาวๆ เลยไม่เป็นอนัก�าหนด จิตเกดิมทีกุข์ยิง่กว่าเก่า เพราะอะไร เพราะ
ความตั้งใจของเรากลายเป็นอุปาทานเข้าไปยึด เลยไม่รู้เรื่อง มันล�าบากเพราะเราเอา
ความอยากเข้าไปด้วย”

 ปี ๒๔๘๙ ที่หลวงพ่อได้จ�าพรรษาที่วัดเขาวงกตนั้น ได้มีเหตุการณ์แปลกอีก
อย่างหน่ึง ซึ่งท�าให้ท่านเกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของหลักการประพฤติปฏิบัต ิ
ยิ่งขึ้น

 วันหน่ึงขณะทีข่ึน้ไปอยูห่ลงัเขา หลงัจากได้เดินจงกรมและน่ังสมาธแิล้ว หลวงพ่อ 
กเ็ตรียมตวัพักผ่อน ด้วยเหตทุีท่่านเป็นคนกลวัผี แม้จะกล้าขึน้ไปอยูโ่ดดเดีย่วเช่นน้ัน  
ท่านก็ยังต้องท่องเวทมนต์คาถากันภูตผีปีศาจก่อนจ�าวัดเสมอ แต่วันน้ันเช่ือความ
บรสิทุธิข์องตนเอง จึงไม่ได้ท่องคาถาอะไร ขณะทีก่�าลงัเคลิม้จะหลบั ปรากฏเหมอืนมี
อะไรมารัดทีค่อ แน่นเข้าๆ แทบหายใจไม่ออก ทัง้น้ีจะเป็นอปุาทานของท่านเองทีเ่คย 
สวดมนต์กันผีแล้วไม่ได้สวด หรือจะเป็นปรากฏการณ์จริงก็ไม่อาจทราบได้ อย่างไร
ก็ตาม ท่านยังมีสติอยู่ คงภาวนาพุทโธๆ เรื่อยไป จนอาการค่อยๆ คลายออกไป  
พอลมืตาได้ แต่ร่างกายยงักระดกิไม่ได้ จึงภาวนาต่อไปจนพอกระดิกตวัได้ แต่ยงัลกุ 
ไม่ได้ เอามอืลบูตามตวั นึกว่ามิใช่ตวัของตวัเอง ภาวนาจนลกุข้ึนน่ังได้แล้ว ท่านกรู้็สกึ 
มัน่ใจว่าเอาตวัรอดได้น้ีด้วยอ�านาจของการภาวนา พทุโธ และส�านึกว่าเร่ืองน้ีเกีย่วข้อง
กับความบริสุทธิ์ของศีล เรื่องเช่นนี้จะเป็นอันตรายเฉพาะกับคนทุศีลเท่านั้น

 ท่านก็เลยได้ข้อคดิว่า เวทมนต์คาถาต่างๆ น้ันไม่ใช่เร่ืองจ�าเป็นอะไร เป็นความ
งมงายเท่านั้น ที่ส�ำคัญคือ กำรรักษำศีลและฝึกอบรมจิต นับตั้งแต่นั้นมา ท่านก็เพิ่ม
ความระวังส�ารวม โดยเฉพาะเร่ืองศลี มใิห้มคีวามบกพร่องเกดิขึน้ ปัจจัย (เงิน) และ
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สิ่งของที่ได้มาโดยไม่บริสุทธิ์ตามพระวินัย ท่านก็สละหมด และปฏิญาณว่า สิ่งใดที่
ไม่บริสุทธิ์และไม่ถูกต้องตามพระวินัย จะไม่ยอมรับ ไม่เกี่ยวข้อง และไม่ล่วงละเมิด
เป็นอันขาด

 แต่ส�าหรับ กามราคะ น้ัน กค็งเป็นปัญหาทีห่ลวงพ่อต้องใช้ความพยายามอย่าง
หนักหน่วงต่อไป เพราะเป็นเรื่อง “ยากยิ่งสิ่งเดียว” ส�าหรับท่านยิ่งนัก

 ในระหว่างที่ยังเป็นพระนวกะ กามราคะเคยท�าให้ท่านมีความคิดไขว้เขวจน 
เกือบถล�า

 “สมัยก่อนผมก็เคยคิดเหมือนกัน เม่ืออายุพรรษาได้ ๕-๖ พรรษา นึกถึง
พระพทุธเจ้า ปฏิบตั ิ๕-๖ พรรษา ก็ปฏิบตัไิด้แล้ว แต่เรามันห่วงโลก มนัอยากจะกลบั 
ไปอีกแหละ จะไปสร้างโลกสักพักหนึ่งจะดีละกระมัง มันจะได้รู้เรื่องอะไรต่ออะไรดี 
พระพุทธองค์ท่านก็ยังมีราหุลเว้ย ไอ้เรามันจะเกินไปละกระมัง ก็นั่งภาวนาไปเรื่อยๆ 
ก็เลยเกิดความรู้มา ดีเหมือนกัน แต่พระพุทธเจ้าองค์นี้น่ากลัวจะไม่เหมือนองค์ก่อน 
มันมาต่อต้านนะ องค์นี้น่ากลัวจะจมลงไปในโคลนเลย มันจะไม่เหมือนพระพุทธเจ้า
องค์ก่อนละกระมัง นี่มันต่อต้านกันเรื่อยมา...”

 ดงัน้ัน ในพรรษาทีแ่ปดน้ี หลวงพ่อเร่ิมหาวธิกี�าจัดกามราคะ แต่ยงัไม่ค่อยประสบ 
ความส�าเร็จเท่าที่หวังไว้

 “ไม่ดหูน้าผู้หญงิเลยตลอดพรรษา พดูกพ็ดูได้ แต่ไม่ดูหน้า แต่ตามนัถบีขึน้นะ  
มนัอยากจะดเูขาแทบตาย ไปบณิฑบาตอยูล่พบรีุ เดนิมา ออกพรรษาดูซว่ิา ผู้หญงิเรา
ไม่ดูหน้าตั้ง ๓ เดือนแล้ว กิเลสมันคงจะโทรมไปแล้วกระมัง พอมันตั้งใจ มันก็ดูปุ๊บ  
โอ เครื่องแต่งตัวแดงๆ ประหลาดมา วูบตาเลย โอย แข้งขาอ่อนหมด แหม นึกว่า 
เมือ่ไรหนอมนัจะหมดกเิลส ท้อใจเลยนะ มันไม่ใช่อย่างน้ัน มนัต้องเกดิจากการภาวนา 
ให้รู้เรื่องตามความเป็นจริงของมัน แต่แรกๆ ก็ต้องออกห่างกัน”
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หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

 ในระหว่างทีจ่�าพรรษาอยูท่ีเ่ขาวงกตน้ัน หลวงพ่อได้ยนิเร่ืองราวของ พระอาจารย์ 
มัน่ ภริูทตโฺต ผู้มีคณุธรรมสงู ช�านาญด้านวปัิสสนาธรุะ มีประชาชนเคารพเลือ่มใสมาก  
และเล่าลือกันว่าเป็นพระอรหันต์ ได้มาจ�าพรรษาอยู่ที่วัดป่าหนองผือนาใน อ�าเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร โดยโยมอินทร์ มัคนายกวัดเขาวงกต เล่าให้ฟังและ
แนะน�าให้ไปนมสัการ เพราะเคยอยูป่ฏบิตัรัิบใช้หลวงปูม่ัน่มาแล้ว และซาบซึง้ในปฏปิทา 
ของท่านเป็นอันมาก

 เมือ่ออกพรรษาแล้ว หลวงพ่อพจิารณาเหน็ว่า พระถวลัย์ก�าลงัสนใจในการท่องบ่น 
ต�ารับต�ารา ควรอนุญาตให้ท่านลงไปเรียนต่อทีก่รุงเทพฯ จึงได้ตกลงแยกทางกบัเพือ่น 
สหธรรมิกซึ่งได้ติดตามมาจากวัดบ้านก่อ ส่วนตัวหลวงพ่อจะเดินธุดงค์ไปนมัสการ
หลวงปูม่ัน่ ในการเดนิธดุงค์คร้ังน้ี มีพระไปด้วยกนั ๔ รูป ซึง่รวมทัง้พระชาวภาคกลาง  
๒ รูป พากนัเดนิทางย้อนกลบัมาทีจั่งหวดัอบุลราชธานี พกัทีว่ดัก่อนอกชัว่คราว แล้ว
จึงเดินทางต่อมุ่งหน้าไปยังจังหวัดสกลนคร

 คนืทีส่บิ คณะธดุงค์เดนิทางถงึพระธาตพุนม นมสัการพระธาต ุและพกัทีน่ั่น ๑ คืน  
แล้วออกเดินทางไปอ�าเภอนาแก จังหวดันครพนม แวะนมสัการพระอาจารย์สอนทีภ่คู้อ 
เพือ่ศึกษาข้อวัตรปฏบิตัขิองท่าน พกัอยูท่ีน่ั่น ๒ คนื จึงเดนิทางต่อไป แต่ได้แยกทาง 
กนัเป็น ๒ พวก เพราะตวัท่านเองตัง้ใจว่า ก่อนไปถึงส�านักหลวงปูม่ัน่ ควรแวะสนทนา 
ธรรมและศึกษาข้อปฏิบัติจากพระอาจารย์องค์อื่นๆ ไปด้วยในระหว่างทาง เพื่อจะได้
เทียบเคียงกันดู

 จากภคู้อ คณะทีไ่ปด้วยกันได้รับความล�าบากเหน็ดเหน่ือยมาก สามเณร ๑ รูป
กบัอบุาสก ๒ คน เหน็ว่าตวัเองคงไปไม่ไหว จึงลากลบับ้านเดมิ แต่หลวงพ่อกบัพระอกี  
๒ รูป เดนิทางต่อไป โดยไม่ยอมเลกิล้มความตัง้ใจ และในทีส่ดุคณะของท่านกไ็ด้เดนิทาง 
ถึงส�านักของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดหนองผือนาใน อ�าเภอพรรณานิคม จังหวัด
สกลนคร
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 พอย่างเข้าส�านัก หลวงพ่อรู้สึกประทับใจทันทีในบรรยากาศอันสงบวิเวกและ
ร่มรื่นด้วยหมู่แมกไม้ธรรมชาติ ได้เห็นลานวัดสะอาดสะอ้าน เห็นกิริยามารยาทของ 
พระภกิษสุามเณรเป็นทีน่่าเลือ่มใส จึงเกดิความพอใจมากกว่าส�านักใดๆ ทีเ่คยสมัผัสมา  
พอถึงตอนเยน็ ได้เข้ากราบนมสัการหลวงปูพ่ร้อมด้วยศษิย์ของท่าน เพือ่ฟังธรรมร่วมกนั  
หลวงปูม่ัน่ได้ซกัถามเร่ืองราวต่างๆ เช่น อายพุรรษา และส�านักทีเ่คยปฏบิตัมิาแล้ว เมือ่
หลวงพ่อกราบเรียนว่า มาจากส�านักพระอาจารย์เภา วดัเขาวงกต จังหวดัลพบรีุ พร้อม
กับเอาจดหมายของโยมอินทร์ที่ฝากมาถวายหลวงปู่มั่น ท่านก็ปรารภว่า “ท่านเภา 
ก็เป็น พระแท้ องค์หนึ่งในประเทศไทย”

 ต่อจากน้ันท่านกใ็ห้โอวาท ปรารภถงึเร่ืองนิกายทัง้สองคอื ธรรมยตุ และ มหานิกาย 
ซึ่งเป็นเร่ืองที่ติดข้องอยู่ในใจของหลวงพ่อมาก่อนหน้าน้ันแล้ว โดยหลวงปู่ม่ันได้
ชีแ้จงว่า การประพฤตปิฏิบตัน้ัิน ถ้าถือพระธรรมวนัิยเป็นหลกัแล้ว กไ็ม่ต้องสงสยัใน 
นิกายทัง้สอง ดงัน้ัน ไม่มคีวามจ�าเป็นทีห่ลวงพ่อจะต้องญตัตเิข้าธรรมยตุกินิกายตาม
ครูบาอาจารย์ เช่น ที่ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่มั่นนิยมท�ากัน อีกประการหนึ่ง ทาง
มหานิกายก็จ�าเป็นต้องมีพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นเดียวกัน

 หลวงปู่มั่นได้ให้เหตุผลกับหลวงพ่อเช่นนี้

 ต่อไปท่านกไ็ด้พดูถงึเร่ือง ศลี สมาธ ิปัญญา ให้ฟังจนเป็นทีพ่อใจและหายสงสยั  
และได้อธิบายเรื่อง พละ ๕ อิทธิบาท ๔ ให้ฟังอีกด้วย ศิษย์ทุกคนต่างก็ตั้งอกตั้งใจ 
ฟังด้วยความสนใจ มีอาการอันสงบเสงี่ยม หลวงพ่อได้เล่าว่า ทั้งๆ ที่ท่านเดินทาง 
มาด้วยความเหน็ดเหนื่อยตลอดทั้งวัน พอได้ฟังโอวาทหลวงปู่มั่นแล้ว รู้สึกว่าความ
เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าได้หายไปจนหมดสิ้น จติหยั่งลงสู่สมาธิด้วยอาการสงบ มีความ
รู้สึกว่าตัวลอยอยู่บนอาสนะ นั่งฟังอยู่จนกระทั่งเที่ยงคืนจึงเลิกประชุม

 คืนทีส่อง หลวงปูม่ัน่ได้แสดงปกณิกธรรมต่างๆ ให้ฟัง จนหลวงพ่อหมดสงสยั
ในหนทางประพฤติปฏิบัติ มีความปลาบปลื้มปีติในธรรมอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน  
ได้ก�าลงัใจและความอาจหาญทีจ่ะบรรลมุรรคผลนิพพานให้ได้ ค�าสอนทีท่่านหลวงปูมั่น่ 
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เน้นทีส่ดุในคร้ังน้ันคือเร่ือง สกขฺภีโูต คอื การเอาตวัเป็นพยานของตวั และอกีเร่ืองหน่ึง 
ที่ประทับใจท่านมากคือ ความแตกต่างระหว่างตัวจิตและอาการต่างๆ ของจิต

 “พดูถึงอาการทัง้หลายเหล่าน้ี ท่านอาจารย์มัน่ท่านบอกว่า เป็นอาการ เราไม่รู้อาการ 
ทัง้หลาย กนึ็กว่าเป็นความจริงทัง้หมด นึกว่าจิตเราทัง้หมด แต่มันเป็นอาการทัง้น้ันน่ะ  
พอท่านบอกว่าเป็นอาการ เราสว่างเลยทเีดยีว อย่างความดีใจอย่างน้ี มนักม็อียูใ่นใจ  
แต่ว่ามันเป็นอาการ มันคนละอย่างคนละชั้นกันอยู่กับตัวจิต ถ้าความเป็นจริงรู้แล้ว 
มนัก็เลกิ มนัก็วาง เป็นสมมุตแิล้วมนักเ็ป็นวมิตุต ิมนัเป็นอยูอ่ย่างน้ี คนบางคนกเ็อา 
มารวมทั้งหมดเป็นตัวจิตเสีย ความเป็นจริงมันเป็นอาการกับผู้รู้ติดต่อกันอยู่ ถ้าเรา
รู้จักอันนี้แล้ว ก็เรียกว่ามันไม่มีอะไรมาก”

 ในวันทีส่าม หลวงพ่อได้กราบลาหลวงปูม่ัน่ แล้วเดนิธดุงค์ลงมาทางอ�าเภอนาแก  
จังหวัดนครพนม หลวงพ่อเล่าถึงบรรยากาศที่ได้สัมผัสกับหลวงปู่มั่นที่ส�านักป่า 
หนองผือนาใน แก่พระเณรในเวลาต่อมาว่า

 “...ทีผ่มได้ความรู้ความฉลาด จนได้มาแบ่งปันพวกท่านทัง้หลายน้ัน กเ็พราะผม 
ได้ไปกราบครูบาอาจารย์มั่น ไปพบท่าน แล้วก็เห็นสภาพวัดวาอารามของท่าน ถึงจะ 
ไม่สวยงาม แต่ก็สะอาดมาก พระเณรตัง้ ๕๐-๖๐ เงียบ ขนาดจะถากแก่นขนุนซกัผ้า 
ก็ยังแบกเอาไปฟันอยู่โน้นไกลๆ โน้น เพราะกลัวจะก่อกวนความสงบของหมู่เพื่อน  
พอตกัน�า้ท�ากิจอะไรเสร็จ กเ็ข้าทางจงกรมของใครของมนั ไม่ได้ยนิเสยีงอะไร นอกจาก 
เสียงเท้าที่เดินเท่านั้นแหละ

 ประมาณ ๑ ทุม่ เรากเ็ข้าไปกราบท่านเพือ่ฟังธรรม ได้เวลาพอสมควร ประมาณ 
๔ ทุม่ หรือ ๕ ทุม่ กก็ลบักฏุ ิเอาธรรมะทีไ่ด้ฟังไปวจัิยไปพจิารณา เมือ่ได้ฟังเทศน์ท่าน  
มนัอิม่ เดินจงกรมท�าสมาธน่ีิ มนัไม่เหน็ดไม่เหน่ือย มนัมีก�าลงัมาก ออกจากทีป่ระชมุ
กนัแล้วกเ็งียบ บางคร้ังอยูใ่กล้ๆ กนั เพือ่นเขาเดนิจงกรมอยูต่ลอดคืนตลอดวนั จนได้ 
ย่องไปดูว่าใคร ท่านผู้นั้นเป็นใคร ท�าไมถึงเดินไม่หยุดไม่พัก นั่นเพราะจิตใจมันมี
ก�าลัง...”
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 หลังจากออกจากส�านักหลวงปู่ม่ันแล้ว หลวงพ่อกับคณะก็เดินธุดงค์รอนแรม  
พกัภาวนาตามป่าเขามาเร่ือยๆ ในขณะน้ัน ไม่ว่าจะเดนิจงกรมหรือน่ังสมาธอิยูท่ีใ่ดกต็าม  
มีความรู้สึกราวกับว่าหลวงปู่ม่ันคอยติดตามให้ค�าแนะน�าตักเตือนอยู่ตลอดเวลา 
หลายๆ คนเคยคิดสงสัยว่า เพราะเหตุใดหลวงพ่อจึงพักอยู่ที่ส�านักหลวงปู่มั่นเพียง 
๒-๓ วันเท่านั้น ทั้งๆ ที่อยู่ในขณะเสาะแสวงหาครูอาจารย์ หลวงพ่อเคยให้ค�าตอบ
เปรียบเทียบในท�านองนี้ว่า “คนตาดี พบดวงไฟก็มองเห็นแสงสว่าง ส่วนคนตาบอด 
ถึงจะนั่งเฝ้าดวงไฟก็ไม่เห็นอะไร”

 อย่างไรก็ตาม หลังจากกราบนมัสการหลวงปู่มั่นแล้ว ศรัทธาของหลวงพ่อ 
แกร่งกล้าขึน้ พร้อมทีจ่ะเอาชวีติเป็นเดิมพนัในการท�าความเพยีร เพราะแนวทางปฏบิตัิ 
ที่ต้องด�าเนินก็ชัดเจนแล้ว เมื่อถึงอ�าเภอนาแก พระบุญมีได้แยกทางกับคณะธุดงค์ 
เหลือแต่หลวงพ่อ พระเลื่อม และปะขาวแก้ว

ผจญฝูงหมาป่า

 วันหน่ึงหลวงพ่อและคณะได้เดนิทางมาถงึป่าชายเขาแห่งหน่ึง เวลาน้ันใกล้จะมดื
เตม็ทีแ่ล้ว กเ็ลยหาทีปั่กกลด เวลาล่วงไปประมาณสามทุม่เศษๆ ได้มหีมาป่าฝูงหน่ึงวิง่
ผ่านมา เมือ่พวกมนัเหลอืบมาเหน็ท่านเข้า ต่างกว็ิง่กรูกนัเข้ามาจะท�าอนัตราย หลวงพ่อ 
รู้สึกตกใจ ไม่รู้จะท�าอย่างไร ก็เลยเอาผ้ามุ้งกลดลง ตั้งสติ ก�าหนดจิต อธิษฐานว่า

 “ข้ามาทีน่ี่ไม่ได้มาเพือ่เบยีดเบยีนใคร มาเพือ่ต้องการบ�าเพญ็คณุความด ีมุ่งต่อ
ความพ้นทกุข์ ถ้าหากว่าเราเคยได้กระท�ากรรมต่อกนัมา กข็อให้กดัข้าให้ตายไปเสยีเถดิ  
เพื่อเป็นการชดใช้หนี้กรรมเก่า แต่ถ้าไม่เคยมีเวรมีภัยต่อกันแล้ว ก็ขอให้หลีกไป”

 น่ังหลับตาภาวนาปลงสังขาร ยอมสละชีวิต หมาป่าเหล่าน้ันก็วิ่งวนไปวนมา 
อ้อมกลดอยู่ ทั้งเห่าทั้งขู่ค�าราม ท�าท่าจะบุกเข้ามาในกลด จิตเกิดความรู้สึกกลัวมาก 
น่ังไปได้สกัพกัหน่ึง กป็รากฏเหน็หลวงปูม่ัน่ฉายไฟแวบๆ มา พอมาถงึท่าน กต็วาดข้ึน 
ด้วยเสียงอันดังว่า
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 “ไป๊ พวกสูจะมาท�าอะไรเขาอยู่ที่นี่เล่า” ท่านเงื้อท่อนไม้ขึ้นคล้ายจะตี หมาป่า
เหล่าน้ันกแ็ตกตืน่วิง่หนีไป หลวงพ่อคดิว่าท่านหลวงปูม่ัน่มาช่วยจริงๆ กเ็ลยลมืตาขึน้  
ก็ไม่เห็นอะไร ฝูงหมาป่าก็หายไปด้วย ไม่มีเหลืออยู่เลยแม้แต่ตัวเดียว

อยู่ป่าช้าครั้งแรก

 รุ่งเช้า หลวงพ่อกับคณะเดินทางถึงวดัโปร่งคลอง ซึง่เป็นส�านักของพระอาจารย์ค�าดี  
ได้ขอเข้าพ�านักบ�าเพญ็ภาวนาด้วย ขณะน้ันเป็นฤดแูล้ง พืน้ดนิแห้ง เหมาะแก่การพกัตาม
โคนไม้ พระบางรูปในส�านักจึงไปอยูป่่าช้าเพือ่หาความวเิวก หลวงพ่อเกดิความสนใจ  
อยากจะไปทดลองดู เพราะไม่ลองก็คงไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร และจะมีประโยชน์ต่อการ
ปฏบิตัอิย่างใดบ้าง แต่ขณะเดียวกนั อกีใจหน่ึงกไ็ม่ยอมไป ความกลวัผียงัฝังอยูใ่นจิต  
แต่ในที่สุดท่านก็บังคับตัวเองให้ไปจนได้

 “ตอนบ่ายๆ กลัวมาก ไม่อยากจะไป จะท�ายังไงก็ไม่ได้ บอกให้ไปมันก็ไม่ไป 
ชวนเอาตาปะขาวแก้วไปด้วย ไปให้มันตายเสีย ถ้าหากจะถึงที่ตายก็ให้มันตายเสีย  
มันล�าบากนัก โง่นัก ก็ให้มันตายเสีย พูดอยู่ในใจอย่างนี้ ทั้งๆ ที่ใจก็ไม่อยากจะไป 
น่ันแหละ แต่กบ็งัคบัมนั จะรอให้พร้อมหมดทกุอย่างน้ัน มันไม่พร้อมหรอก ถ้าอย่างน้ัน 
ก็ไม่ได้ทรมานมัน ต้องพามันไป โอ๊ย พอไปถึงป่าช้าแล้ว ไม่เคยเลย ในชีวิตไม่เคย
อยูป่่าช้า ตาปะขาวจะมาอยูใ่กล้ๆ ไม่ยอมให้อยู ่ให้หนีไปอยูนู้่นไกลๆ โน่น ความจริง 
แล้วกอ็ยากให้เขามาอยูใ่กล้ๆ เหมอืนกนั แต่กก็ลวัจิตจะไปยดึ คดิว่ามเีพือ่นอยูใ่กล้ๆ 
มนัจะไม่กลวั กเ็ลยไม่เอา ให้หนีไปไกลๆ เดีย๋วตวัเองจะไปคดิอาศยัเขา กลวันักกใ็ห้มนั 
ตายเสีย คืนนี้ มันจะเป็นยังไง ทั้งกลัว ทั้งท�านะ ไม่ใช่ว่าไม่กลัว แต่ก็กล้า อย่างมาก 
ก็ถึงที่ตายเท่านั้นแหละ

 พลบค�่าลงสักนิด ก็พอดีเลย โชคดี เขาหามศพโตงเตงๆ มาที่นี่ ฮือ ท�าไมถึง 
เหมาะกนัอย่างน้ี โอ๊ย เดนิไปกแ็ทบจะไม่รู้สกึว่าเท้าแตะพืน้ดนิเลยทน้ีี หนี เขานิมนต์
ให้ไปมาตกิา ไม่ไปมาตกิาให้ใครทัง้น้ันแหละ หนี ไปได้สกัพกัหน่ึงกก็ลบัมา เขากย็ิง่ 
เอาศพมาฝังไว้ใกล้ๆ ที่ปักกลด ไม้ไผ่ที่หามศพเขาเอามาสับฟากท�าเป็นแคร่ให้น่ัง  
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ฮอื จะท�ายงัไงดลีะทน้ีี หมูบ้่านกับป่าช้ากห่็างกนัประมาณ ๒-๓ กิโลโน่นแหละ มแีต่ตาย 
เท่าน้ันแหละ ทน้ีีจะท�ายงัไง กย็อมตายเท่าน้ันแหละ ตาปะขาวจะเข้ามาอยูใ่กล้ๆ กไ็ล่ 
ให้ไป ให้มนัตายเสยี ท�าไมมนักลวัเอานักหนา ทน้ีีจะได้สนุกกนัแหละ ไม่กล้าท�ากไ็ม่ 
รู้จักหรอกว่าเป็นอย่างไร โอ๊ย ช่างมีรสมชีาตจิริงๆ เดนิกแ็ทบจะไม่รู้สกึว่าเท้าแตะดนิ  
มดืลงๆ จะไปทีไ่หนล่ะทน้ีี อยูก่ลางป่าช้าโน้น เอ้า! ให้มึงตาย มงึเกดิมาตายมิใช่หรือ  
ต่อสู้กันอยู่อย่างนั้นแหละ

 พอตะวนัลบัขอบฟ้าไป ความรู้สกึกบ็อกให้เข้าไปอยูใ่นกลด เดินก็ก้าวขาไม่ออก  
ความรู้สกึกเ็ร้าให้เข้าไปอยูใ่นกลด เดินจงกรมอยูด้่านหน้ากลดทีปั่กไว้ ตรงกนัข้ามกบั 
ทีฝั่งศพ ตอนเดนิหนัหน้าไปทางทีปั่กกลดไว้ ค่อยยงัชัว่ แต่พอหนัหลงักลบั เดนิไปไม่รู้ 
เป็นยังไง เหมือนกับมีอะไรมาดึงทางด้านหลัง เย็นวูบๆ วาบๆ อย่างนี้แหละฝึกหัด 
กลัวมาก เดินไม่ได้ก้าวขาไม่ออก ก็หยุด หายแล้วก็เดินต่อไป เมื่อมืดลงพอสมควร 
กเ็ข้าไปอยู่ในกลด รู้สกึโล่งอกไปเป็นกอง สบายใจเหมอืนกบัอยูภ่ายในก�าแพง ๗ ชัน้ 
เห็นบาตรตัวเองใบเดียว ก็เป็นเหมือนกับเพื่อน บาตรก็เป็นเพื่อนได้ คนไม่มีเพื่อน 
เลยนึกเอาบาตรเป็นเพือ่น มองเหน็บาตรตวัเองกรู้็สกึดใีจ จิตมนัไม่มทีีพ่ึง่ เลยไปพึง่
บาตร นี่แหละเราจะได้ดูจิตของเรา นั่งอยู่ในกลด เฝ้าสังเกตดูผีหลอกอยู่ตลอดคืน 
จนสว่าง ไม่ได้นอนแม้แต่สักนิดเลย มันกลัว ทั้งกลัวทั้งกล้าฝึกกล้าท�า นั่งจ้องอยู่
ตลอดคืน ไม่ง่วงนอนเลย ความง่วงมันก็กลัวผีหลอกเหมือนกัน น่ังอยู่ตลอดคืน 
อย่างน้ันแหละ ใครล่ะจะกล้าท�า เร่ืองของการปฏิบตัน้ีิ ถ้าจะเอาตามใจของตวัเองแล้ว
ใครล่ะจะท�า มันกลัวถึงขนาดนี้น่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ท�า มันไม่เกิดประโยชน์ 
เพราะไม่ได้ปฏิบัติ นี่แหละเราได้ปฏิบัติ

 พอรุ่งเช้าขึน้มา โอ๊ย รู้สกึดใีจมาก ไม่ตายแล้วเราทน้ีี รู้สกึสบายใจจริงๆ อยากให้ 
มแีต่กลางวนัทัง้หมด ไม่อยากให้มกีลางคนื ความรู้สกึภายในใจอยากฆ่ากลางคนืทิง้  
อยากให้มีแต่กลางวัน สบายใจ ฮือ ไม่ตายแล้วเราครั้งนี้ ตอนกลางวันก็ได้พักบ้าง
นิดหน่อย ใจดีไปได้ประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ คิดว่าไม่มีอะไร มีแต่ความกลัวเฉยๆ 
คืนที่สองคิดว่าคงจะได้ภาวนาสบายเพราะมันผ่านมาแล้ว คืนนี้ก็ไม่เห็นมีอะไร
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 ได้ทดลองกระทัง่สนัุข ไปบณิฑบาตคนเดยีว สนัุขวิง่ตามหลงัมนัจะกดั เอ้า ไม่ไล่ 
มนัแหละ ให้มนักดัเสยี มแีต่เร่ืองจะตายทัง้น้ันแหละ มันงับแล้วงับอกี โดนมัง่ไม่โดนม่ัง  
รู้สกึแปลบๆ ปลาบๆ บางทกีนึ็กว่าปลแีข้งขาดไปอย่างน้ันแหละ แม่ออกชาวภูไทกไ็ม่ 
ช่วยจับสนัุข เพราะคดิว่าผีไปกบัพระ มันจึงเห่าและไล่กดัผี กเ็ลยปล่อย ไม่ไล่มนัแหละ  
ให้มนักดัเสยี เมือ่คืนน้ีกก็ลวัจนเกอืบจะตายอยูแ่ล้ว พอตอนเช้าสนัุขกย็งัจะมาไล่กดัอกี  
ก็ให้มันกัดเสยี ถ้าแต่ก่อนเราเคยได้กดัมัน แต่มนักงั็บผิดงับถกูไปอย่างน้ันเอง น้ีแหละ 
เราฝึกหัดตัวของเรา

 บิณฑบาตได้มาก็ฉัน พอฉันจังหันเสร็จก็ดีใจ แดดออกมาบ้างรู้สึกอบอุ่น  
ได้พกัผ่อนพอควรแล้วกเ็ดนิจงกรม ตอนเยน็กค็งจะภาวนาดแีหละทน้ีี ได้ทดลองมา
แล้วคืนหนึ่ง คงจะไม่เป็นอะไร

 พอตกตอนบ่ายๆ เอาอกีแล้ว หามมาอกีแล้ว ตอนน้ีเป็นผู้ใหญ่เสยีด้วยซ ีทน้ีียิง่
หนักเข้าไปอีก เอามาเผาอยู่ใกล้ๆ ข้างหน้าที่ปักกลดเสียด้วยซ�้าทีนี้ โอย ยิ่งร้ายกว่า 
เมื่อคืนวานนี้เสียอีก ดีเหมือนกันเขามาเผาเขาช่วยกัน แต่เขาให้ไปพิจารณาศพไม่ไป 
พอเขากลบัหมดแล้วจึงไป โอ๊ย เขากลบัไปหมดแล้ว เผาผีให้เราดอูยูค่นเดียว ไม่รู้จะ 
ท�ายงัไงละ โอย ไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบมาเทยีบให้ฟังได้ เร่ืองความกลวัน่ี ยิง่กลางคนื 
ด้วยส ิไฟทีก่องฟอนเผาศพเขยีวๆ แดงๆ พึบ่พับ่ๆ ลกุบ้างไม่ลกุบ้าง จะเดินจงกรมไป
ข้างหน้าด้านกองฟอนกไ็ปไม่ได้ พอมดืสนิท กเ็ข้าในกลดเหมอืนเดมิ อยูใ่นป่าช้ารกๆ  
เหม็นกลิ่นควันไฟเผาศพทั้งคืนเลย ย่ิงร้ายกว่าเม่ือวานน้ีอีก ไฟลุกพรึบๆ พรึบๆ  
น่ังหันหลังให้กับกองไฟจนลืมนอนไม่รู้จักว่าจะนอนยังไง และก็ไม่เคยคิดเลยว่า
จะนอน มันตื่นเต้นตาใสอยู่ตลอดคืน มันกลัว กลัวก็ไม่รู้จะไปอาศัยใคร มีแต่เรา
คนเดียวเท่านั้น ก็ต้องอาศัยเราเท่านั้นแหละ ไม่มีที่ไป คิดจะไปที่ไหนก็ไม่มีที่จะไป 
เพราะกลางคนืมนัมดือย่างสนิท กน่ั็งตายอยูต่รงน้ันแหละ จะไปทีไ่หนล่ะ ถ้าพดูถงึใจ  
ถามมันดูว่า มันอยากจะมาท�าอย่างนี้ไหม โอย ถ้าไปท�าตามมัน มันจะอยากไปท�าไม 
แล้วใครล่ะเคยคิดอยากจะมาทรมานตัวเองอย่างน้ี ถ้าไม่เชื่อมั่นในค�าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้าในด้านผลของการประพฤติปฏิบัติ
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 น่ังหนัหลงัให้กองไฟ จะบงัเอญิอะไรไม่รู้ ตอนน้ันดกึประมาณ ๔ ทุม่ มเีสยีงอยู ่
ข้างหลังในกองไฟดังทึ่งทั่งๆ สงสัยว่าศพกลิ้งตกลงมานอกกองฟอน สุนัขจิ้งจอกมา
แย่งกันกัดกินซากศพหรือยังไงหนอ แต่ก็ไม่ใช่ นั่งฟังอยู่ ฟังไปอีกคล้ายๆ เสียงดัง
ครืดคราดๆ อยูอ่ย่างน้ัน เอ้า ช่างหวัมนัเถอะ อกีสกัครู่กเ็ดนิเข้ามาหา เหมือนเสยีงคน
เดนิเข้ามาทางด้านหลงั เดินหนักๆ เหมอืนควาย แต่ไม่ใช่ ตอนน้ันประมาณเดือนสาม  
ใบไม้ก�าลงัร่วง บริเวณน้ัน ใบกงุร่วงกองกนัอยูเ่กลือ่นกล่น ฟังดไูด้ยนิเสยีงเหยยีบใบกงุ 
ใบใหญ่ เสียงหนักๆ ดังโคบๆ

 บริเวณข้างทีปั่กกลดมจีอมปลวกอยูล่กูหน่ึง ได้ยนิเสยีงเดนิอ้อมจอมปลวกเข้า
มาหา ก็เลยนึกว่า มันจะเข้ามาท�าอะไรก็สุดแล้วแต่ เพราะเรายอมตายแล้วนี่ จะคิด 
หนีไปไหน แต่เอาเข้าจริงๆ ก็ไม่เข้ามา เดินโครมๆ ออกไปข้างหน้าโน้น ตรงไปหา
ตาปะขาวแก้วโน่น จนเงียบเสียงเพราะอยู่ไกลกัน ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไร เพราะ
มีแต่ความกลัว จึงท�าให้คิดไปหลายอย่าง

 นานประมาณคร่ึงชัว่โมงเหน็จะได้ ได้ยนิเสยีงเดินกลบัมาอกีแล้ว เดนิกลบัมาจาก 
ตาปะขาวแก้ว เหมอืนเสยีงคนจริงๆ เดินตรงเข้ามา ตรงดิง่เข้ามาเหมอืนจะเดนิเข้ามา 
เหยียบพระเข้าอย่างน้ันแหละ จะน่ังหลบัตาอยูอ่ย่างน้ีแหละ จะไม่ยอมลมืดมูนัละ จะตาย 
กใ็ห้มันตายอยูอ่ย่างน้ีแหละ พอเดนิมาถงึกห็ยดุ กึก๊ ยนืน่ิงเงียบอยูข้่างหน้ากลด รู้สกึ 
เหมือนกับว่ามันเอามือที่ถูกไฟไหม้มาคว้าไปคว้ามาอยู่ตรงหน้าอย่างน้ันแหละ โอ๊ย 
ตายคราวน้ีแหละ แขง็กระด้างไปหมดทัง้ตวั ลมืพทุโธ ธมัโม สงัโฆ หมดทกุสิง่ทกุอย่าง  
มแีต่ความกลวัอย่างเดยีวเตม็ตืน้อยูใ่นความรู้สกึอดัแน่นตรึงอยูเ่หมอืนกลอง คิดไปไหน 
กไ็ม่ไป มแีต่ความกลวั คดิไป คดิไปถึงคร้ังวนัเกดิมา ไม่เคยมีเลยทีจ่ะกลวัเอามากมาย 
ถึงขนาดน้ี ไม่รู้จักพทุโธ ธมัโม สงัโฆ อะไรเลย แน่นตรึงเหมอืนกลองเพล เอ้า มึงอยู ่
อย่างนี้ กูก็จะอยู่อย่างนี้ ความคิดมันไม่ออกไม่เข้า ไม่รู้ว่าที่นั่งนี่ นั่งอยู่บนอาสนะ
หรือลอยอยู่บนอาสนะ ก็ไม่รู้เหมือนกัน มีแต่ก�าหนดผู้รู้ไว้อย่างเดียวเท่านั้น

 มันกลัวมากๆ ก็คงเหมือนกับเราตักน�้าใส่ตุ่ม ตักใส่มากๆ มันก็เลยล้นปากตุ่ม
ออกมา คงจะเป็นอย่างนั้น มันกลัวมาก กลัวมากๆ ก็เลยออกมา เลยถามตัวเองว่า 
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ทีม่งึกลวัๆ น่ีมงึกลวัอะไร ท�าไมถึงกลวัเอานักหนา ไม่ได้พดูดอก ใจมันพดูของมันเอง  
ก็มีค�าตอบสวนขึ้นมาว่า กลัวตาย มันว่าอย่างนั้น ก็เลยถามต่อไปอีกว่า ตายมันอยู่
ทีไ่หน ท�าไมถงึกลวัเกนิชาวบ้านชาวเมอืงเขาเอานักหนา ถามหาความตาย ถามไปถามมา  
ได้ค�าตอบว่า ตายมันอยูก่บัเรา เมือ่มนัอยูก่บัเราแล้ว จะหนีไปทีไ่หนจึงจะพ้น จะวิง่หนี  
มันก็วิง่ไปด้วย จะน่ังอยู ่มันกน่ั็งอยูด้่วย ลกุขึน้เดนิหนี มนักเ็ดนิไปด้วย เพราะความตาย 
มันอยู่กับเรา มันไม่มีที่จะไปดอก ความตายนี้ ถึงกลัวไม่กลัวมันก็ต้องตาย เพราะ
ความตายอยู่ที่เรานี้เอง หนีมันไม่ได้ดอก พูดตัดบทขึ้นมาอย่างนี้

 เม่ือค�าถามและค�าตอบจบลง อาการความรู้สกึทีเ่ป็นสญัญาแบบเก่าๆ พลกิข้ึนมา  
เปลีย่นขึน้มาใหม่ ความกลวัทีม่อียูม่ากๆ หายออกไป เหมอืนหน้ามอืกบัหลงัมือ เมือ่เรา 
พลกิกลบั รู้สกึอศัจรรย์มาก ทีค่วามกลวัมากๆ มันหายไปได้ ความไม่กลวัขึน้มาแทนที ่
แห่งเดียวกันนี้ โอ๊ย ใจของเราทีนี้สูงขึ้นจดฟ้านู้นแหละ เมื่อชนะความกลัวนั้นแล้ว  
ฝนกเ็ทลงมา ฝนโบกขรพรรษหรือยงัไงกไ็ม่ทราบ ทัง้เสยีงฟ้าเสยีงลมเสยีงฝน ดังสน่ัน 
หวั่นไหว จนไม่รู้จักกลัวตาย ต้นไม้ล้มลงมาก็ไม่ได้สนใจ ฝนลงหนักมาก ผ้าผ่อน
เปียกหมดทกุสิง่ทกุอย่าง ส่วนตวัเรากน่ั็งน่ิงอยูอ่ย่างน้ัน ต่อมากร้็องไห้ มนัร้องไห้เอง 
ของมัน น�า้ตาไหลพร่ังพรูลงมาอาบแก้ม ก่อนจะร้องไห้ กเ็พราะคดิไปว่า เราเปรยีบเสมอืน 
ลูกไม่มีพ่อมีแม่แท้ๆ มานั่งตากฝนอยู่จนตัวสั่นเหมือนคนไม่มีอะไร คิดต่อไปอีกว่า  
คนท่ีเขานอนอยูบ้่านอยู่เรือนดีๆ  คนืน้ีเขาคงไม่คิดเลยว่า พระน่ังตากฝนอยูต่ลอดคนื 
กม็อียู ่เขาคงจะไม่คิด เขาคงจะนอนคลมุผ้าห่มสบายอยูท่ีบ้่าน ส่วนตวัเราน้ีมาน่ังตากฝน 
อยูต่ลอดคนื มนัเร่ืองอะไรหนอ คดิไปอย่างน้ีแหละ มันวติกไป แล้วสงัเวชชวีติตวัเอง 
เลยร้องไห้ น�้าตาไหลพรากๆ เอ้า น�้าไม่ดีนี่ให้มันไหลออกให้หมด อย่าให้เหลืออยู่

 นี้แหละปฏิบัติ มันเอาของมันอยู่อย่างนั้น ทีนี้ไม่รู้จะบอกยังไง เรื่องที่มันเป็น 
ต่อๆ ไป ไม่รู้จะบอกยงัไง เรามแีต่น่ังอยูเ่ฉยๆ เม่ือชนะแล้ว มนักเ็อาของมนัอยูอ่ย่างน้ัน  
สารพัดจะรู้จะเหน็จะเป็นต่างๆ นานา สดุทีจ่ะพรรณนาให้จบลงได้ คิดถงึทีพ่ระพทุธเจ้า 
ท่านบอกว่า ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ วิญญูชนย่อมรู้เฉพาะตนเอง ช่างจริง 
เหลือเกินหนอ เราทุกข์ เราตากฝนอยู่อย่างนี้ แล้วใครที่จะรู้ด้วยกับเรา ก็รู้แต่ตัวเรา 
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เท่าน้ัน มนักเ็ป็นปัจจัตตงัอย่างน้ีแหละ กลวัมากๆ แล้วมนัหายกลวั ชาวบ้านชาวเมอืง 
เขาก็ไม่รู้ด้วยกับเรา เรารู้คนเดียวเพราะมนัเป็นปัจจัตตงั จะไปบอกกบัใคร จะไปเล่า
กับใครหนอ มันเป็นปัจจัตตัง ยิ่งพิจารณาๆ เข้าไป ยิ่งแน่นอนเข้าไป ใจก็ยิ่งมีก�าลัง
มากขึ้น ศรัทธาก็มากขึ้น พิจารณาจนสว่าง

 พอสว่างลืมตาขึ้น มองไปทางไหนเหลืองไปหมดทั้งโลกเลย อันตรายหาย  
ตอนกลางคนือยูใ่นกลดรู้สกึปวดปัสสาวะ แต่เพราะความกลวัไม่กล้าลกุ กเ็ลยอดกลัน้ 
เอาไว้ นานๆ ไปก็เลยหายปวด ตอนเช้าลุกขึ้นมา มองไปทางไหนก็เหลืองไปหมด 
เหมืองแสงอาทิตย์ยามเช้า ลองปัสสาวะดู เพราะปวดตั้งแต่ตอนกลางคืน ปัสสาวะ
ออกมามีแต่เลือด สงสัยว่าข้างในฉีกหรือขาด ตกใจคิดว่าข้างในคงจะขาดแน่ๆ ก็มี 
ค�าตอบสวนขึน้มาทนัทว่ีา ขาด ใครท�าให้ขาด มนัขาดของมนัเอง มนัพดูแก้ความสงสยั
เองขึ้นมาทันทีอย่างฉับไว ขาดก็ขาด ตายก็ตายเสียซิ เราก็นั่งเฉยๆ ไม่ได้ท�าอะไรนี่  
อยากจะขาดก็ขาดเสียซิ มันว่าของมันอย่างน้ัน เหมือนกับคนแย่งอะไรกันน้ีแหละ 
คนหนึ่งดึงไป อีกคนหนึ่งดึงกลับมา

 ใจหน่ึงเบยีดเข้ามาว่าเป็นอนัตราย ใจหน่ึงกก็ลบัสูท้นัท ีปัสสาวะเลอืดออกเป็น
แท่งๆ คิดขึน้มาว่า จะไปหายาทีไ่หนหนอ ไม่ไปหามันล่ะ จะไปหาทีไ่หน เป็นพระจะไป 
ขดุรากไม้ได้หรือ ถ้าสมควรจะตายกใ็ห้มนัตายเท่าน้ันแหละ จะท�ายงัไงได้ล่ะ ตายกด็ี  
ตายเพราะการบ�าเพญ็ภาวนาน่ีตายกเ็ตม็ใจทีจ่ะตาย ตายเพราะการท�าชัว่น้ันไม่คุม้ค่า 
ตายอย่างนี้สมควรแล้ว เอ้า ตายก็ตาย มันว่าของมันอย่างนั้น

 ฝนตกตลอดคนื พอรุ่งเช้าขึน้มากเ็ป็นไข้สัน่สะท้านไปทัง้ตวั ทน้ีีกไ็ปรับบณิฑบาต 
ในหมูบ้่าน ไม่ได้กบัข้าวอะไรเลย บณิฑบาตแล้วกก็ลบัมาทีพ่กั เหน็โยมผู้เฒ่าคนหน่ึง
ถอืถัว่สองสามฝักกบัขวดน�า้ปลาเดนิตามหลงัมา กเ็ลยคดิปรารภกบัตวัเองว่า โยมเขา
จะเอาถ่ัวมาต�าส้มถวาย เราจะฉันไหมหนอ กค็ดิอยู่อย่างน้ีเร่ือยๆ จนโยมเขาลงมอืท�า 
เราเองกไ็ม่รู้ว่าจะฉันหรือไม่ฉัน เพราะคดิว่าต�าส้มมันแสลงไข้ จะแพ้ เขากก็�าลงัท�าของ
เขาอยู่ เราก็คิดของเราอยู่อย่างนั้น จะฉันไหมหนอๆ เพราะไม่มีกับข้าวอะไรเลย อยู่
ในป่า มแีต่ข้าวเปล่าๆ ไม่มีอาหาร เขากท็�าของเขาอยูอ่ย่างน้ัน เรากพ็จิารณาของเราอยู่ 
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อย่างน้ี กไ็ม่รู้เหมือนกนัว่าเขาจะถวายเราหรือไม่ แต่กพ็จิารณาอยูอ่ย่างน้ัน เสร็จแล้ว 
เขากเ็อามาถวาย กรั็บไว้ รับแล้วตกัลงในบาตร แต่กย็งัไม่กล้าฉัน พจิารณาอยูอ่ย่างน้ัน   
ก็เลยนึกได้ว่า ทัง้ๆ ทีเ่รากรู้็อยูว่่ามนัแสลงไข้ ถ้าเราฉันกฉั็นเพราะตณัหาเท่าน้ันแหละ 
หรือมนัจะเป็นอะไรพจิารณาไม่ออก คดิกลบัไปกลบัมาอยูอ่ย่างน้ัน ฉันข้าวเปล่าๆ ดมูนั
ไปเรือ่ยๆ ในทีส่ดุกเ็ลยคดิตกลงใจว่า เป็นตณัหากเ็ป็นเท่าน้ันแหละ ถ้ามอีาหารอย่างอืน่ 
อยูแ่ล้ว เรายังดือ้ฉัน กอ็าจจะเป็น น่ีมันมีอย่างเดียว กฉั็นจะเป็นอะไร เมือ่มนัแสลงไข้ 
จะท�าอย่างไร แสลงไข้ก็ไม่ถึงกับตายดอก หน่ึง ต้องมคีนมาช่วย สอง มันต้องอาเจียน 
ออกมา ไม่เป็นไรดอกถ้าไม่ถงึทีต่าย ถ้าถงึทีต่ายแล้ว คนทีจ่ะมาช่วยแก้ไขกไ็ม่มีหรอก  
มนัตายเลยแหละ เมือ่ตกลงใจได้ความแล้วกเ็ลยฉัน เพราะได้พจิารณาจนหายสงสยั
แล้วจึงฉัน ฉันเสร็จให้พรแก่โยม แล้วเขาก็กลับไป

 ตกตอนเทีย่งนึกถงึส้มต�าถัว่ขึน้มา รู้สกึมึนงงวงิเวยีนศีรษะ ขนหวัลกุซู ่ซู ่มอีาการ 
คล้ายจะเป็นไข้ ไม่ถูกกับส้มต�าถั่วจริงๆ เอ้า เป็นอะไรก็เป็นกัน ถ้าไม่มีคนมาแก้ไข
มนัก็อ้วกออกมาเองดอก ถ้าไม่ถงึทีต่าย เอ้า ดนัไปดนัมา ประมาณบ่ายโมง เลยอ้วก 
ออกมาจริงๆ ไม่ถงึคราวมันกต้็องอาเจียนออก ถ้าไม่อาเจียนออก ต้องมคีนมาช่วยแก้ไข  
พิจารณาไปอย่างนั้น ที่ไหนจะไปตามใจมัน”

 เม่ือท่านได้พกับ�าเพญ็ภาวนาอยู่ทีป่่าช้าแห่งน้ีได้ ๗ วนั กมี็อาการไข้หนัก จึงได้ 
ย้ายลงมาพักรักษาตัวอยู่กับท่านอาจารย์ค�าดี พักอยู่ได้ประมาณ ๑๐ วัน อาการไข้
ทุเลาลง จึงได้กราบลาท่านอาจารย์ค�าดี เดินทางไปถึงบริเวณป่าละเมาะใกล้บ้านต้อง 
จึงพักปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายวัน

 หลงัจากน้ันจึงได้เดนิทางต่อไปจนถงึวดัป่าเมธาวเิวก บ้านหนองฮ ีต�าบลหนองฮี 
อ�าเภอปลาปาก จังหวดันครพนม ซึง่มีพระอาจารย์กนิรี จนฺทโิย เป็นเจ้าอาวาสอยูท่ีน่ั่น  
ได้พักปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านหลายวัน หลังจากน้ันจึงกราบลาท่านเดินธุดงค์ต่อไป
เรื่อยๆ
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ทุกข์เพราะบริขาร

 เมื่อเลิกชีวิตพระธุดงค์เคลื่อนที่ ที่รอนแรมไปตามป่าเขาล�าเนาไพร มาเป็นพระ
ธุดงค์อยู่กับที่ ในฐานะเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ท�าหน้าที่อบรมสั่งสอนสานุศิษย์เป็น
ประจ�าแล้ว หลวงพ่อมกัแทรกประสบการณ์จากชีวติธดุงค์แต่หนหลงัเข้ามาในค�าสอน 
เพือ่เป็นคตธิรรมเตอืนศิษยานุศิษย์เสมอ และคร้ังใดปรารภเร่ืองส่วนตวั ท่านกม็กัเล่า 
ด้วยอารมณ์ขัน เปิดเผยกิเลสของตวัเองและปัญหาต่างๆ ทีท่่านเคยผ่านพบ ซึง่ท�าให้
ลูกศิษย์ได้ก�าลังใจว่า แม้ครูบาอาจารย์เองออกปฏิบัติใหม่ๆ ก็มีปัญหาเหมือนกัน

 คร้ังหน่ึงท่านเล่าถงึนิสยัเดมิของท่านว่า เป็นประเภทโลภจริต ปีแรกทีอ่อกธดุงค์
ท่านก็มีความอยากในเรื่องของบริขารมาก

 “...พอไปปฏบิตัเิข้าหมูค่รูบาอาจารย์ ไปเหน็บริขารของท่านล้วนแต่สวยๆ งามๆ 
บาตรของท่านกส็ะอาด จีวรของท่านกส็สีนัวรรณะด ีของตวัเองไม่มีอะไรสวยสกัอย่าง 
โอย อยากได้จีวร สังฆาฏิ ๒ ชั้น ก็ยังไม่ได้ นั่งที่ไหนก็ไม่เป็นสุข

 ขึน้ไปก่ิงอ�าเภอศรีสงคราม หลวงพ่อพฒุท่านให้จีวรมาผืนหน่ึง ท่านใช้มา ๔ ปีแล้ว  
ดีใจมาก ชายผ้าขาดหมดแล้ว กอ็ตุส่าห์หาผ้าอาบน�า้ฝนมาเยบ็ แล้วย้อมสใีหม่ สย้ีอมใหม่ 
กับสีย้อมเก่าตัดกัน มองดูเหมือนลายผ้าซิ่นของภูไท ไปบิณฑบาตคนมองกันใหญ่  
เขามองมากๆ จนท้อใจ แล้วเลยมปัีญหา มนัอายเขาน่ะ เดีย๋วกเ็อามาย้อมสใีหม่ ย้อม
เท่าไรๆ ก็ไม่สวย เพราะผ้ามันเก่า พระครูจันทร์ท่านแนะน�าว่า อยากได้ก็ให้ขอท่าน  
แต่ก็ไม่ยอมขอ อยู่มาอย่างนั้นแหละ

 จนกระทัง่อาจารย์ไสวท่านเหน็ความอดทน เหน็ปฏิปทา ท่านกเ็ลยตดัถวาย ทน้ีี
เลยสบาย ถ้าไปขอท่านเสียแต่แรกคงไม่สบาย เพราะมันได้มาด้วยความอยาก ทีนี้
ความเหน็มันเลยสลบักนั ถ้าเป็นของทีซ่ือ้มา สัง่มา หรือขอเขามา จะดยีงัไงกเ็หน็เป็น
ของไม่ดไีปหมด แต่ถ้าเป็นของทีไ่ด้มาเอง แม้ไม่ค่อยด ีแตกหกัพอซ่อมแซมใช้ได้ ก็ด ู
เป็นของดียิ่งนัก
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 ตอนขึน้ไปศรีสงครามน้ัน มผ้ีาองัสะผืนเลก็ๆ ผืนเดียว ขอกไ็ม่ได้ จะเป็นอาบตัิ 
ไม่รู้จะท�ายงัไง มนัอยากได้ จิตมนัด้ินรนกระวนกระวาย ห่วงอยู่ จนกระทัง่ตดัจีวรเป็น  
คดิอยูน่ั่นแหละว่าได้ผ้ามาจะท�าอย่างไร ทัง้ๆ ไม่รู้หรอกว่าใครจะเอามาถวาย เดินจงกรม 
ก็นึกขีดตารางจีวร ได้ผ้ามาเมื่อไรละก็จะจัดการเลย กังวลอยู่นั่นแล้ว

 เดนิไปบณิฑบาตก็เหน็แต่รอยขดีตารางจีวร ขดีจนเข้าใจ ก�าหนดจิตเป็นตวัหมัด 
ตวัเลน็ ยิง่ตดัผ้าสงัฆาฏิ ๒ ชัน้ ไม่เคยเหน็ใครตดัมาก่อนเลย มาคดิเอาเอง มนัสนใจมาก  
อยากได้มาก เลยคิดใหญ่ คดิวธิเียบ็ตวั เยบ็ตะเขบ็ คดิทกุแง่ทกุมมุ จนเป็น เหน็ทกุอย่าง 
ชดัแจ้งใจ เป็น! พอเป็นแล้วได้ผ้ามากเ็อาเลยทน้ีี กมั็นเป็นแล้วน่ี ใจเหน็มนัเป็น มาตดั 
ก็เป็นเลย ทั้งตัดจีวร ทั้งตัดสังฆาฏิ ยิ่งตัดสังฆาฏิ ๒ ชั้น ยิ่งเก่ง จะไม่เป็นได้ยังไง 
มันลูบคล�าอยู่อย่างนั้น 

 นี่แหละท่านว่า สนใจที่ไหน ความส�าเร็จอยู่ที่นั่น การภาวนาเรานี้ก็เหมือนกัน 
ถ้าสนใจจริงๆ นะ มันไม่ค่อยหลับ มันไม่ค่อยนอน มันตื่น มันเพ่ง มันมอง ไอ้นั่น 
เป็นน่ัน ไอ้น่ีเป็นน่ี จนมันเป็นละ สมัยน้ันกเ็รียกว่าฟังครูบาอาจารย์เทศน์ให้ฟัง ปล่อย
วาง ปล่อยวาง ก็ไม่ค่อยรู้เร่ือง ท่านอาจารย์กนิรีให้เยบ็ผ้าไตรจีวร เยบ็ไม่หยดุ อยาก
จะให้มันเสร็จเร็วๆ เดี๋ยวนั้น คิดว่าให้มันเสร็จ จะได้หมดเรื่องหมดราวไป จะได้ 
ภาวนากัน

 วนัหน่ึงท่านอาจารย์เดนิมา เย็บผ้าตากแดดอยูไ่ม่รู้ตวัเลย อยากให้มนัเสร็จ จะได้ 
ท�าความเพียรอย่างเดียว ท่านถามว่า

 ท่านจะรีบไปไหนเล่า?   ผมจะรีบท�าให้มันเสร็จ

 เสร็จแล้วท่านจะไปท�าอะไร?  จะไปท�าอันนั้นอีก

 เมื่ออันนั้นเสร็จ จะไปท�าอะไรอีกเล่า? ผมจะไปท�าอันนั้นอีก

 อันนั้นเสร็จแล้วท่านจะไปท�าอะไร? เลยไม่จบสักที

 ท่านอาจารย์จึงอบรมว่า
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 ท่านรู้ไหมว่าท�าอย่างน้ีแหละคือภาวนา ท่านจะรีบไปไหนเล่า ท�าอย่างน้ีมนัเสยีแล้ว 
นี่มันเสียแล้ว ความอยากมันเกิดขึ้นท่วมหัว ท่านไม่รู้เรื่องของตัวเอง

 เอ้อ สว่างไปอกีแล้ว นึกว่าเราท�าบญุ เราท�าแน่นอน รีบท�าเพือ่อยากจะให้มนัเสร็จ  
คิดว่ามันดีแล้ว ท่านก็ยังมาติเราอีกว่าอันนี้ไม่ใช่ๆ ท่านจะรีบไปไหนเล่า...”

ไม่เป็นผู้ขอ

 “ผ้าสบงที่เราใช้ไปสองปีแล้วจนจะขาดหมด จะนั่งแต่ละครั้งต้องถลกผ้าขึ้นมา
นิดหน่ึงเสยีก่อน เพราะผ้าทีเ่ก่าจนขาดมันจะตดิตวั ไม่ลืน่เหมือนผ้าใหม่ ตอนน้ันอยู ่
บ้านป่าตาว ก�าลงักวาดลานวดั เหง่ือออก เผลอน่ังลงเลย ไม่ได้ถลกผ้าขึน้ ขาดแควก
ตรงก้นพอดี ต้องเอาผ้าขาวม้ามาเปลี่ยน แต่หาผ้ามาปะสบงไม่ได้ ต้องเอาผ้าเช็ดเท้า
ไปซักให้สะอาดเอามาปะข้างใน

 เลยมาน่ังคดิว่า เอ พระพทุธเจ้าน้ีท�าไมท�าให้คนต้องทนทกุข์จังเลย ขอคนกไ็ม่ได้  
ท�าอะไรก็ไม่ได้ นึกท้อใจ เพราะจีวรก็ขาด สบงก็ขาด มานั่งภาวนา ก็ตั้งใจได้ใหม่ 
คิดว่าเอาเถอะ จะเกดิอะไรขึน้กจ็ะไม่ถอยละ ไม่มผ้ีากไ็ม่ต้องนุ่ง จะเปลอืยมนัเลยทน้ีี  
ใจมันฮึดถึงขนาดนั้นทีเดียว คิดว่าท�าให้ถึงที่สุดแล้ว ดูซิมันจะเป็นยังไง จากนั้นมา
ก็นุ่งผ้าปะหน้าปะหลังมาเรื่อย ไปถึงไหนก็นุ่งมันอย่างนั้นแหละ

 ปีน้ันเป็นปีทีมี่เดอืนแปด ๒ หน ไปกราบอาจารย์กนิรีอกีคร้ัง ไปอยูกั่บท่านกไ็ม่
เหมือนคนอื่น เพราะธรรมเนียมของท่านไม่เหมือนใคร ท่านก็มองๆ อยู่ เราก็ไม่ขอ  
ถ้ามันขาดอีกก็หาผ้ามาปะเข้าไปอีก ท่านก็ไม่ได้เอ่ยปากให้อยู่ด้วย เราก็ไม่ได้ขออยู่
เหมอืนกนั แต่กอ็ยูก่บัท่านน่ะแหละ ปฏบิตัไิปท�าไป ต่างคนต่างไม่พดู ใครจะเก่งกว่ากนั 
ว่างั้นเถอะ จวนเข้าพรรษา ท่านคงไปบอกญาติของท่านว่า มีพระมารูปหนึ่งจีวรขาด
หมดแล้ว ให้ตดัผ้าไตรไปถวายด้วยเถอะ เพราะมคีนเอาผ้ามาถวาย เป็นผ้าทอเอง หนา
ทเีดียว ย้อมแก่นขนุน ก็เอาด้ายจูงผีน่ะแหละมาเยบ็ เยบ็ด้วยมอืทัง้ผืนเลย พวกโยมช ี
เขาช่วยกนัเยบ็ให้ ดีใจทีส่ดุ ใช้อยู ่๔-๕ ปีกไ็ม่ขาด ใช้คร้ังแรกกด็กูระปกุกระปยุ เพราะ
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ผ้าใหม่มันกระด้าง ยังไม่กระชับตัว เวลาเดินเสียงดังสวบสาบ ยิ่งใส่สังฆาฏิ ๒ ชั้น 
เข้าไปยิ่งดูอ้วนใหญ่ แต่เราก็ไม่เคยบ่น ใส่ไปได้สักปีสองปีน่ะแหละผ้าจึงอ่อนตัวลง 
กไ็ด้อาศัยผ้าผืนน้ันมาเร่ือย ยงันึกถงึบญุคุณของท่านอยูเ่สมอ เพราะท่านให้มาโดยทีเ่รา 
ไม่ได้ขอ เป็นบุญมาก ตั้งแต่ได้ผ้าผืนนั้นมารู้สึกสบายกายสบายใจ

 มองดูการกระท�าของตวัเอง ตัง้แต่อดตีมาถงึปัจจุบนั จนถงึอนาคต ท�าให้นึกได้ว่า 
กรรมใดท�าไปแล้วไม่ผิด ไม่ท�าให้เดือดร้อน มแีต่ความสบายใจ กรรมน้ันด ีมคีวามเหน็ 
อยู่อย่างน้ัน เห็นจริงตามน้ัน ก็รู้สึกว่าชักเข้าท่า เลยเร่งการภาวนาเป็นการใหญ่  
ไม่หยดุเลย ผ้าผืนน้ันนะ ใส่ขึน้ภเูจอเสอืเหลอืง ผมว่ามนัไม่กล้ากดัแน่ พอมนัโฮกมาเจอ 
ก็ชะงักจังงังไปเลย”

 แต่ปัญหาใหญ่ในการปฏบิตัขิองหลวงพ่อในช่วงน้ี กย็งัคงเป็นตวักามราคะน่ันเอง  
เม่ือธดุงค์ไปพกัทีว่ดับ้านต้อง จังหวดันครพนม น้ัน ท่านกต้็องผจญมารคูป่รับเก่าตวัน้ี 
จนเกอืบเสยีท่า ต้องตดัสนิใจเผ่นหนีกลางดกึ เหตก็ุเกดิเพราะแม่ม่ายสาวสวยแถมรวย
ทรัพย์คนหนึ่ง มาถวายจังหันทุกวัน ไม่ช้าไม่นานหลวงพ่อก็รู้สึกได้ว่า สีกาม่ายคนนี้ 
คดิมดิมิีร้ายกบัท่านเข้าเสยีแล้ว ตวัท่านเองจิตใจกช็กัจะหวัน่ไหว มารกบัธรรมะสูร้บกนั 
อยูอ่ย่างหนักหน่วงภายในจิตใจ กระทัง่คนืหน่ึง เม่ือจิตของท่านคดิปรุงแต่งเร่ืองของ 
แม่ม่าย จนรู้สกึว่าจะไว้ใจตวัเองไม่ได้แล้ว ท่านกเ็ลยตดัสนิใจเกบ็บริขารในกลางดึก
คืนนั้น แล้วก็เดินอย่างกระวีกระวาดไปปลุกพ่อแก้ว

 “ไปมือ่อืน่บ่ได้บ่ขะน่อย” (ไปพรุ่งน้ีไม่ได้หรือครับ) พ่อแก้วกราบเรียนถามอย่าง
งัวเงีย “บ่ ฟ่าวไปเดี๋ยวนี้โลด” (ไม่ รีบไปเดี๋ยวนี้เลย) หลวงพ่อตอบหนักแน่นและ 
เด็ดขาด

 หลังจากที่มาอยู่วัดหนองป่าพงและสยบมารร้ายตัวน้ีได้อย่างราบคาบแล้ว  
คร้ังหน่ึงเม่ือหลวงพ่อมีโอกาสได้ไปโปรดญาติโยมที่วัดบ้านต้อง ระหว่างปรารภถึง
ความหลัง ท่านก็เล่าถึงการปฏิบัติของตัวเองในสมัยก่อนให้ชาวบ้านฟังอย่างข�าๆ ว่า

 “โอย ยากหลายแนว แต่แนวที่มันยากน�าอีหลีก็เร่ืองแม่ออกน่ีหละ” (ยาก 
หลายอย่าง แต่ที่ยากจริงๆ ก็เรื่องผู้หญิงนี่แหละ)
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 เรื่องมันคงยากจริงๆ อย่างที่ท่านเล่าไว้ เพราะเมื่อไปจ�าพรรษากับท่านอาจารย์
กนิรีในปีเดียวกนัน้ัน กามราคะกห็วนกลบัมาเล่นงานท่านใหม่ และยิง่ร้ายกว่าคร้ังก่อน 
ด้วยซ�า้ ขณะทีมี่ความเพียรปฏบิตัธิรรมอย่างเคร่งครัด ในวาระหน่ึงกามราคะกเ็ข้ามา 
รุมเร้าอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเดนิจงกรม น่ังสมาธ ิหรืออยูใ่นอริิยาบถใดกต็าม ปรากฏว่า 
มอีวัยวะเพศของผู้หญงิลอยปรากฏเตม็ไปหมด เกิดความรู้สกึรุนแรงจนแทบท�าความ
เพียรไม่ได้ ต้องอดทนต่อสู้กับความรู้สึกและนิมิตเหล่าน้ันอย่างล�าบากยากเย็น  
หลวงพ่อเล่าว่า ความรู้สกึต่อกามราคะในคร้ังน้ันย�า่ยจิีตใจรุนแรงพอๆ กบัความกลวั
ทีเ่กดิขึน้ในคราวทีไ่ปอยู่ป่าช้าเป็นคร้ังแรกน่ันเอง เดนิจงกรมกไ็ม่ได้ เพราะองค์ก�าเนิด
ถกูผ้าเข้ากม็อีาการไหวตวั ต้องให้เขาท�าทีจ่งกรมในป่าทบึเพือ่เดินเฉพาะในเวลาค�า่มดื 
และเวลาเดินต้องถลกสบงพันเอวไว้ การต่อสู้กับกามราคะเป็นไปอย่างทรหดอดทน 
ขับเคี่ยวกันอยู่นานถึง ๑๐ วัน ความรู้สึกและนิมิตเหล่านั้นจึงสงบและขาดหายไป

 เร่ืองน้ีหลวงพ่อได้เปิดเผยให้สานุศษิย์ทราบในภายหลงั ด้วยเหน็ว่าเป็นคตธิรรม
ทีด่ ีโดยเฉพาะแก่พระหนุ่มวยัฉกรรจ์ เพราะท่านเป็นพยานพสิจูน์ว่า กามราคะจะฮกึเหมิ 
เท่าไร ผู้มีศรัทธายิ่งก็เอาชนะได้

 ฉะนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เมื่อท่านพระอาจารย์มหาอมร เขมจิตฺโต ได้บันทึก
ชีวประวัติของหลวงพ่อตามค�าบอกเล่าของท่านมาถึงตอนนี้ ก็รู้สึกไม่แน่ใจว่าสมควร
จะเผยแผ่ต่อสาธารณชนหรือไม่ แต่หลวงพ่อก็ได้ก�าชับว่า

 “ต้องเอาลง ถ้าไม่เอาตอนนี้ลงในหนังสือด้วย ก็ไม่ต้องพิมพ์ประวัติเลย”

 ปีที่หลวงพ่อจ�าพรรษาที่วัดป่าหนองฮีน้ัน ไม่ใช่ว่ามีแต่เร่ืองดุเดือดวุ่นวาย 
อย่างเดียว ตรงกนัข้าม...คืนวนัหน่ึงหลงัจากท�าความเพยีรแล้ว หลวงพ่อคดิจะพกัผ่อน 
บนกฏุเิลก็ๆ เอนกายลงศรีษะถึงหมอนก�าหนดสต ิพอเคลิม้ไปเกดินิมติขึน้ว่า หลวงปูม่ัน่  
ภรูทิตโฺต ได้มาอยูใ่กล้ๆ น�าแก้วลกูหน่ึงมายืน่ให้แล้วพดูว่า “ชา เราจะให้แก้วลกูน้ีแก่ท่าน  
มันมีรัศมีสว่างไสวมาก” หลวงพ่อได้ยื่นมือขวาออกไปรับแก้วลูกน้ันกับมือของท่าน 
พร้อมกบัลกุขึน้น่ัง พอรู้สกึตวักเ็หน็ตวัเองยงัก�ามอืและอยู่ในท่าน่ังตามปกต ิมอีาการ
คิดค้นธรรมะเพื่อความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ มีสติปลื้มใจตลอดพรรษา
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ผู้เรียบง่าย

 ในพรรษานั้น เมื่อหลวงพ่อได้อยู่ศึกษากับหลวงปู่กินรีอย่างใกล้ชิด จึงได้พบ 
เหน็ปฏปิทาต่างๆ ท�าให้...รู้สกึเลือ่มใสศรัทธาในหลวงปูก่นิรีมาก หลวงปูก่นิรีท่านเป็น
ศิษย์ของหลวงปู่เสาร์ แต่ไม่ค่อยมีใครรู้จักท่าน เพราะท่านชอบอยู่เงียบๆ 

 ท่านเป็นครูบาอาจารย์ทีมี่ปฏปิทาเรียบง่าย น่าเคารพบชูา ชอบใช้ชวีติโดดเดีย่ว 
มั่นคงในข้อปฏิบัติ มักน้อยสันโดษ บริขารเครื่องใช้ของท่านล้วนแต่เป็นของปอนๆ 
เศร้าหมอง และของใช้สอยส่วนใหญ่ก็เกิดจากฝีมือของท่านเอง แม้ไม่สวยแต่มันจะ
ถูกใช้จนสึกกร่อนกระทั่งผุพังลง

 อปุนิสยัพเิศษอย่างหน่ึงของหลวงปูค่อื ความขยนัในการงานทกุอย่างทีพ่ระจะพงึ 
ท�าได้ ท่านไม่เคยอยูน่ิ่งเฉย นอกจากขณะท�าสมาธภิาวนา แม้ในวยัชรา หลวงปูก็่ยงัรักษา 
ปฏิปทานี้ไว้อย่างมั่นคง

 หลวงพ่อเล่าถงึปฏิปทาของหลวงปูก่นิรีว่า ในพรรษาทีอ่ยูก่บัหลวงปูน้ั่น ท่านเอง 
ท�าความเพยีรอย่างหนัก เดนิจงกรมทัง้วนั ฝนตกแดดออกอย่างไรกเ็ดนิ จนทางจงกรม 
เป็นร่อง แต่หลวงปูก่ลบัไม่ค่อยเดิน บางคร้ังเดนิเพยีง ๒-๓ เทีย่ว กห็ยดุ แล้วไปเอา 
ผ้ามาปะมาเย็บ หรือไม่ก็นั่งท�านั่นท�านี่

 “เราประมาทคิดว่าครูบาอาจารย์จะไปถึงไหนกัน เดินจงกรมก็ไม่เดิน นั่งสมาธิ
นานๆ กไ็ม่เคยน่ัง คอยแต่จะท�าน่ันท�าน่ีตลอดวนั แต่เราน่ีปฏิบตัไิม่หยดุเลย ถึงขนาดน้ัน 
ก็ยังไม่รู้เห็นอะไร ส่วนหลวงปู่ปฏิบัติอยู่แค่นั้น จะไปรู้เห็นอะไรเล่า”

 หลวงพ่อเล่าในตอนท้ายว่า “เรามันคดิผิดไป หลวงปูท่่านรู้อะไรๆ มากกว่าเราเสยี
อกี ค�าเตอืนของท่านสัน้ๆ และไม่ค่อยมใีห้ฟังบ่อยนัก เป็นสิง่ทีลุ่ม่ลกึแฝงไว้ด้วยปัญญา
อันแยบคาย ความคิดของครูบาอาจารย์กว้างไกลเกินปัญญาของเราไปไหนๆ ตัวแท้ 
ของการปฏบิตั ิคอืความพากเพยีรก�าจัดอาสวะกเิลสภายในใจ ไม่ใช่ถอืเอากริิยาอาการ 
ภายนอกของครูอาจารย์มาเป็นเกณฑ์”
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 หลวงพ่อได้อยูร่่วมศกึษาปฏบิตัแิละอปัุฏฐากรับใช้หลวงปูก่นิรีเร่ือยมา กระทัง่ถงึ 
ฤดแูล้งของปี พ.ศ. ๒๔๙๑ จึงได้กราบลาครูบาอาจารย์จาริกต่อไป ก่อนจากหลวงปูก่ล่าว 
ตักเตือนสั้นๆ ตามอัธยาศัยของท่านว่า

 “ท่านชา อะไรๆ ในการปฏิบัติท่านก็พอสมควรแล้ว แต่อยากให้ระวังเรื่องการ
เทศน์นะ”

ธรรมะจากเด็กพิการ

 การจาริกธดุงค์ของหลวงพ่อในช่วงน้ัน พระเลือ่มยงัคงตดิตามตลอดมา วนัหน่ึง 
ท่านทั้งสองหยุดพักอยูใ่นปา่ช้าขา้งหมูบ่้าน ไดม้เีดก็ชาย ๒ คนมาช่วยอปุฏัฐากรบัใช้  
ต่อมาเด็กเกิดสนใจการผจญภัยในชีวิตพระธุดงค์ จึงขอร่วมเดินทางติดตามไปด้วย 
ซึ่งหลวงพ่อก็ไม่ขัดข้อง

 เม่ือเด็กได้รับความยินยอมจากพ่อแม่แล้ว ก็เก็บข้าวของส่วนตัวออกเดินทาง
ร่วมกับพระธุดงค์

 หลวงพ่อปรารภว่า “เด็กสองคนน้ีทั้งที่พิการ แต่เขาก็มีศรัทธาในพระศาสนา 
อตุส่าห์ร่วมเดนิทางผจญความยากล�าบากมาด้วย ท�าให้ได้ข้อคดิอันเป็นธรรมะสอนใจ 
อยู่หลายอย่าง คนหน่ึงน้ันขาด ีตาด ีแต่หหูนวก อกีคนหดู ีตาด ีแต่ขาเป๋ เวลาเดนิทาง 
คนขาเป๋เดินไป บางครั้งขาข้างที่เป๋ก็ไปเกี่ยวข้างที่ดี ท�าให้หกล้มหกลุกบ่อยๆ คนที่ 
หหูนวกน้ันเล่า เวลาเราจะพดูด้วย ต้องใช้มือใช้ไม้ประกอบ แต่พอเขาหนัหลงัให้กอ็ย่า 
เรียกให้เสยีเวลาเลยเพราะไม่มทีางได้ยนิอะไร ความพอใจแท้ๆ ท�าให้คนพกิารทัง้สอง 
เดินทางติดตามมา แต่ความพิการไม่มีทางขัดขวางความตั้งใจได้เลย คนเราขอให้มี 
ความตั้งใจจริงย่อมท�าอะไรได้ส�าเร็จ ความพิการของเด็กทั้งสองน้ี ตัวเขาเองก็ไม่
ต้องการทีจ่ะพกิาร พ่อ แม่ ก็ไม่ต้องการให้ลกูของตนพกิาร แต่กห็นีกฎแห่งกรรมไม่พ้น  
จริงดังทีพ่ระพทุธองค์ตรัสไว้ว่า สตัว์ทัง้หลายมกีรรมเป็นของๆ ตน มีกรรมเป็นทายาท  
มีกรรมเป็นแดนเกดิ เมือ่พจิารณาความพกิารของเด็กทีเ่ป็นเพือ่นร่วมเดนิทาง กลบัเป็น 
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เร่ืองมาสอนใจตนเองว่า เดก็ทัง้สองพกิารกายเดนิทางได้ จะเข้ารกเข้าป่ากรู้็ แต่เราเอง 
พกิารทางใจ คอืใจมกีเิลส กเิลสจะพาเข้ารกเข้าป่าหรือเปล่า คนพกิารทางกายอย่างเด็ก  
๒ คนน้ีไม่เป็นพษิเป็นภยักับใคร แต่ถ้าคนเราพกิารทางใจมากๆ ย่อมสร้างความวุน่วาย 
ยุ่งยากให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนมากทีเดียว”

 หลวงพ่อและพระเลื่อม ได้สอนวิธีน่ังสมาธิและเดินจงกรมให้เด็กพิการได้ฝึก
ปฏิบัติพอสมควร ปรากฏว่าเด็กทั้งสองมีความตั้งใจเพียรพยายามดี

เข้าป่าอย่านอนขวางทางเก่า

 ต่อมาวันหน่ึงพากันธุดงค์มาถึงป่าใหญ่ใกล้หมู่บ้านแห่งหน่ึงเขตนครพนม  
ขณะนั้นพลบค�่าพอดี จึงได้ตกลงพักแรมในป่าแห่งนั้น เห็นมีทางเก่าที่คนไม่ค่อยใช้
เดนิทางกนัแล้ว เป็นทางผ่านดงใหญ่คดเคีย้วไปถงึภเูขา ท�าให้หลวงพ่อนึกถงึค�าสอน
ของคนโบราณว่า “เข้าป่าอย่านอนขวางทางเก่า” คตโิบราณน้ีจะหมายถงึอะไร ท่านคดิ 
สงสัยอยากจะพิสูจน์ให้เห็นจริงสักที จึงให้พระเลื่อมเข้าไปกางกลดในป่า ส่วนตัว
หลวงพ่อลงมาปักกลดขวางทางเก่าเอาไว้ ให้เด็ก ๒ คนพักนอนอยู่ตรงกลางระหว่าง
กลดของพระเลือ่มกบักลดของท่าน คือถดัริมทางเก่าเข้าไปพอมองเหน็กนั ต่างคนต่าง 
ก็น่ังสมาธิ แต่หลวงพ่อได้ตลบผ้ามุ้งขึ้นไว้หลังกลด เพื่อให้เด็กทั้งสองได้มองเห็น 
ตัวท่านด้วย เด็กจะได้อุ่นใจคลายความกลัวบ้าง จากนัน้ท่านก็เอนตัวลงนอนตะแคง 
สหีไสยาสน์ขวางทางเก่าเอาไว้อยู่ภายใต้กลดน่ันเอง หนัหลงัไปทางป่าใหญ่ หนัหน้าเข้าสู่ 
หมู่บ้าน

 ขณะที่ก�าลังนอนก�าหนดลมหายใจอยู่ ทันใดนั้น หูก็แว่วได้ยินเสียงใบไม้แห้ง
ดังกรอบแกรบๆ ซึ่งเป็นอาการก้าวเดินช้าๆ เป็นจังหวะ ใกล้เข้ามาๆ เสียงเดินเข้ามา 
ใกล้จนได้ยินลมหายใจ และกลิน่สาบสางทีฟุ่ง้กระจายมากบัสายลม หลวงพ่อคงนอน 
น่ิงอยู ่ทัง้ทีรู้่ดีว่าเสยีงและกลิน่เช่นน้ีจะเป็นสตัว์อืน่ไปไม่ได้นอกจากเสอืเท่าน้ัน จิตหน่ึง 
คิดห่วงชวิีตจนตวัสัน่หวัน่ไหว แต่กลวัอยู่ไม่นาน จิตของนักต่อสูก้อ็อกมาแย้งและให้ 
เหตุผลว่า
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 อย่าห่วงมันเลยชวีติน้ี แม้ไม่ถกูเสอืกดัตาย เรากต้็องตายอยูแ่ล้ว การตายขณะเดนิ 
ตามรอยบาทพระศาสดาน้ี ชีวิตย่อมมีความหมาย เราขอยอมเป็นอาหารของเสือ  
หากว่าเราเคยกินเลือดกินเนื้อกันมา จะได้ชดใช้หนี้ให้หมดกันไป แต่หากไม่เคยเป็น
คู่เวรคู่กรรม มนัคงไม่ท�าอะไรเรา แล้วกน้็อมดวงจิตระลกึถงึพระรัตนตรัย และความ
บริสุทธิ์ของตัวเองเป็นที่พึ่งในยามนั้น

 เมื่อคิดได้เช่นนี้ จิตใจก็เบาสบายขึ้นมาทันที ไม่มีกังวลใดๆ เสียงเดินของเสือ
หยุดลง ได้ยินเสียงลมหายใจอยู่ห่างๆ ประมาณ ๕-๖ เมตร สักครู่ต่อมามันก็หัน
หลังกลับ เดินเหยียบใบไม้แห้งกรอบแกรบกลับเข้าป่าไป จึงได้รู้ว่าท�าไมคนโบราณ
ถงึห้ามนอนขวางทางเก่า หลวงพ่อกล่าวว่า เมือ่เราทอดอาลยัในชวีติปล่อยวางมนัเสยี 
ไม่เสยีดาย ไม่กลวัตาย ท�าให้เกิดความเบาสบายใจจริงๆ สตปัิญญากเ็ฉียบคมกล้าขึน้ 
เป็นเงาตามตัว จิตเกิดความกล้าหาญไม่สะทกสะท้านสิ่งใด น่าอัศจรรย์ วิธีการ 
ปล่อยวางน้ี จะน�าไปใช้ตอนเราเจ็บไข้ได้ป่วย หรือก�าลงัตกอยูใ่นภัยอนัตรายต่างๆ กไ็ด้  
จะท�าให้ขวญัดขีึน้ ไม่ถงึกบัเสยีสตเิป็นบ้าเป็นหลงั เมือ่มีสตแิล้วกพ็อจะแก้ไขท�าอะไร
ได้ถูกต้องไม่ผิดพลาด

คนดีอยู่ที่ไหน

 ในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ นั้น หลวงพ่อกับคณะคือ พระเลื่อมและเด็กติดตามทั้งสอง
ยังคงร่วมทุกข์ร่วมสุขแสวงหาสันติธรรมไปบนเส้นทางทุรกันดารต่อไป

 การอยู่ร่วมกนันานๆ ธาตแุท้ของแต่ละคนย่อมปรากฏข้ึนมา หลวงพ่อคิดพจิารณา 
ในตอนน้ันว่า การเดนิธดุงค์ร่วมกบัผู้มปีฏปิทาไม่เสมอกนั ท�าให้การปฏิบตัล่ิาช้า และ 
ยังรู้สึกอึดอัดร�าคาญหมู่คณะ คิดอยากปลีกตัวไปตามล�าพังเพื่อเร่งความเพียร

 หลวงพ่อจึงได้ตกลงแยกทางกบัพระเลือ่ม โดยพระเลือ่มอาสาน�าเด็กทัง้ ๒ คนน้ัน 
กลบัไปส่งทีบ้่านเดิม ส่วนท่านเองได้เดินทางไปเพยีงล�าพงั เม่ือถงึวดัร้างในป่าใกล้บ้าน
ข่าน้อย จึงหวัดนครพนม ได้พิจารณาเห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติภาวนา  
จึงพักอยู่ที่นั่นหลายวัน
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 การแยกจากหมูค่ณะในระยะแรกๆ ท่านรู้สกึเป็นอสิระด ีไม่ห่วงกงัวลต่อสิง่ใด 
ได้เร่งความเพียรเต็มที่ ส�ารวมระวังอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตลอดเวลา  
แม้ไปบณิฑบาตก็ไม่มองหน้าใคร เพียงแต่รู้ว่าเป็นหญงิหรือชายเท่าน้ัน เสร็จจากการ
ขบฉัน เก็บบริขารแล้วเดินจงกรมทันที ปฏิบัติสม�่าเสมอเช่นนี้อยู่หลายวัน จนเท้า 
บวมเป่งขึน้ เพราะเดนิจงกรมมาก จึงหยดุเดนิ แล้วน่ังสมาธอิย่างเดยีว ใช้ความอดทน 
ระงับความเจ็บปวดอยูถ่งึ ๓ วนั เท้าจึงเป็นปกต ิในระหว่างน้ัน หลวงพ่อไม่ยอมพบปะ 
กับใครทั้งสิ้น เพราะเห็นการคลุกคลี คือความเนิ่นช้าของการประพฤติธรรม

 อยู่มาวันหน่ึง กเิลสทีห่ลบไปเพราะเกรงอ�านาจสมาธธิรรม ได้กลบัออกมารบกวน 
จิตใจให้วติกว่า “เราอยูค่นเดยีวอย่างน้ี ถ้าได้เณรตวัเลก็ๆ หรือผ้าขาวสกัคนมาอยูด้่วย 
คงดีนะ เพื่อจะได้ใช้อะไรเล็กๆ น้อย” แต่ภาวะความคิดก็แย้งกันเองต่อไปว่า

 “เอ เจ้านี่ส�าคัญนะ เบื่อเพื่อนมาแล้ว ยังอยากได้เพื่อนมาท�าไมอีกเล่า”

 “เบื่อก็จริง แต่เบื่อเฉพาะคนไม่ดี ส่วนเวลานี้ต้องการเพื่อนที่ดีๆ”

 “คนดอียูท่ีไ่หนล่ะ เหน็ไหม หาคนดีได้ไหม เพือ่นร่วมทางกนัมากค็ดิว่าเขาไม่ด ี
ทั้งนั้น คงคิดว่าตัวเองดีคนเดียวละกระมัง จึงหนีเขามานี่”

 หลวงพ่อเล่าว่า เมื่อคิดได้อย่างนี้แล้ว ก็เลยได้หลัก ซึ่งท่านถือปฏิบัติมาตั้งแต่
คร้ังน้ันว่า “คนดีอยู่ที่ไหน คนดีอยู่ที่ตัวเรา ถ้าเราดีเสียแล้ว ไปอยู่ที่ไหนมันก็ดี  
เขาจะนินทา สรรเสริญ จะว่าอะไรท�าอะไร เรากย็งัด ีแม้เขาจะข้ามหวัไปกย็งัดอียู ่แต่
ถ้าเรายังไม่ดี เขานินทาเราก็โกรธ ถ้าเขาสรรเสริญเราก็ยินดี ก็หวั่นไหวอยู่อย่างนั้น

 เมื่อรู้ว่าคนดีอยู่ที่ไหนแล้ว เราจะมีหลักในการปล่อยวางความคิด เราจะไปอยู่
ทีไ่หน คนเขาจะรังเกียจหรือเขาจะว่าอะไร กถ็อืว่าไม่ใช่เขาดหีรือเขาชัว่ เพราะดหีรือชัว่ 
อยู่ที่ตัวเรา เราย่อมรู้จักตัวเราเองยิ่งกว่าใคร...”
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ของเป็นเอง

 หลวงพ่อเดนิทางไปเร่ือยๆ แสวงหาทีว่เิวกบ�าเพญ็สมณธรรมต่อไป จนไปถึงบ้าน 
โคกยาว จังหวัดนครพนม ได้พกัอยู่ในวดัร้างแห่งหน่ึง ห่างจากหมูบ้่านประมาณ ๑๐ เส้น  
ในระยะน้ีจิตสงบและเบา รู้สกึว่าอาการบางอย่างมุง่จะปรากฏขึน้มา ซึง่หลวงพ่อได้เล่า 
ให้ฟังว่า

 “วนัหน่ึงขณะทีเ่ดนิจงกรมอยู่ เวลาประมาณห้าทุม่กว่า รู้สกึแปลกๆ มนัแปลกมา 
แต่ตอนกลางวันแล้ว รู้สึกว่าไม่คิดมาก มีอาการสบายๆ เขามีงานอยู่ในหมู่บ้าน  
เมือ่เดนิจงกรมเมือ่ยแล้ว เลยมาน่ังทีก่ระท่อม มีฝาแถบตองบงัอยู ่เวลาน่ังรู้สกึว่าคูข้า 
เข้าเกือบไม่ทัน เอ๊ะ จิตมันอยากสงบ มันเป็นเองของมัน พอนั่ง จิตก็สงบจริงๆ รู้สึก
ตัวหนักแน่น เสียงเขาร้องร�าอยู่ในหมู่บ้าน มิใช่ว่าจะไม่ได้ยิน ยังได้ยินอยู่ แต่จะ 
ท�าให้ไม่ได้ยินกไ็ด้ แปลกเหมอืนกนั เม่ือไม่เอาใจใส่กเ็งียบไป จะให้ได้ยนิก็ได้ ไม่รู้สกึ 
ร�าคาญ ภายในจิตเหมอืนวตัถุ ๒ อย่างตัง้อยูไ่ม่ตดิกนั ดจิูตกบัอารมณ์ตัง้อยูค่นละส่วน 
เหมือนกระโถนกับกาน�้านี่ ก็เลยเข้าใจว่าเรื่องจิตเป็นสมาธินี่ ถ้าน้อยไปก็ได้ยินเสียง 
ถ้าว่างก็เงียบ ถ้ามันมีเสียงขึ้นก็ดูตัวผู้รู้ ขาดกันคนละส่วน

 จึงพจิารณาว่า ถ้าไม่ใช่อย่างน้ี มันจะใช่ตรงไหนอกี มนัเป็นอย่างน้ี ไม่ตดิกนัเลย  
ได้พจิารณาอย่างน้ีเร่ือยๆ จึงเข้าใจว่า อ้อ อนัน้ีกส็�าคญัเหมอืนกนั เรยีกว่า สนัตต ิคอื
ความสืบต่อ ขาด มันเลยเป็น สันติ แต่ก่อนมันเป็น สันตติ ทีนี้เลยกลายเป็น สันติ  
ออกมา จึงน่ังท�าความเพยีรต่อไป จิตในขณะทีน่ั่งท�าความเพยีรคราวน้ัน ไม่ได้เอาใจใส่ 
ในสิ่งอื่นเลย ถ้าเราจะหยุดความเพียรก็หยุดได้ตามสบาย เม่ือเราหยุดความเพียร  
เจ้าเกยีจคร้านไหม เจ้าเหน่ือยไหม เจ้าร�าคาญไหม เปล่า ไม่ม ีตอบได้ว่าไม่ม ีของเหล่าน้ี 
ไม่มีในจิต มแีต่ความพอดหีมดทกุอย่างในน้ัน ถ้าเราจะหยดุกห็ยดุเอาเฉยๆ น่ีแหละ

 ต่อมาจึงหยุดพกั หยุดแต่การน่ังเท่าน้ัน ใจเหมือนเก่ายงัไม่หยดุ เลยดงึเอาหมอน 
ลกูหน่ึงมาวางไว้ ตัง้ใจจะพักผ่อน เมือ่เอนกายลง จิตยงัสงบอยูอ่ย่างเดมิ พอศรีษะจะ 
ถงึหมอน มอีาการน้อมในใจ ไม่รูม้นัน้อมไปไหน แต่มนัน้อมเข้าไป น้อมเข้าไป คล้ายกบั 



44

มีสายไฟอันหนึ่งไปถูกสวิตช์ไฟเข้า ไปดันกับสวิตช์อันนั้น กายก็ระเบิดเสียงดังมาก  
ความรู้ที่มีอยู่นั้นละเอียดที่สุด พอมันผ่านตรงจุดนั้นก็หลุดเข้าไปข้างในโน้น ไปอยู่ 
ข้างในซึง่ไม่มีอะไร แม้อะไรๆ ทัง้ปวงกส่็งเข้าไปไม่ได้ ส่งเข้าไปไม่ถงึ ไม่มอีะไรเข้าไปถงึ  
หยุดอยู่ข้างในสกัพกัหน่ึง กถ็อยออกมา ค�าว่าถอยออกมาน้ี ไม่ใช่ว่าเราจะให้มันถอย
ออกมาหรอก เราเป็นเพยีงผู้ดเูฉยๆ เราเป็นผู้รู้เท่าน้ัน อาการเหล่าน้ีเป็นออกมาๆ กม็าถงึ 
ปกติจิตธรรมดา

 เมือ่เป็นปกตดัิงเดมิแล้ว ค�าถามกม็ขีึน้มาว่า น่ีมนัอะไร? ค�าตอบเกดิขึน้ว่า สิง่เหล่าน้ี 
ของเป็นเอง ไม่ต้องสงสัยมัน พูดเท่านี้จิตก็ยอม เมื่อหยุดอยู่พักหนึ่งก็น้อมเข้าไปอีก  
เราไม่ได้น้อมมนัน้อมเอง พอน้อมเข้าไปๆ กไ็ปถกูสวติช์ไฟอย่างเก่า คร้ังทีส่องน้ี ร่างกาย 
แตกละเอยีดหมด หลดุเข้าไปข้างในอกี เงียบ! ยิง่เก่งกว่าเก่า ไม่มอีะไรส่งเข้าไปถงึ เข้าไป 
อยูต่ามปรารถนาของมันพอสมควรแล้วกถ็อยออกมาตามสภาวะของมนั ในเวลาน้ันมนั
เป็นอตัโนมตั ิมไิด้แต่งว่า จงเป็นอย่างน้ัน จงเป็นอย่างน้ี จงออกอย่างน้ี จงเข้าอย่างน้ัน  
ไม่ม ีเราเป็นเพยีงผู้ท�าความรู้ ดอูยูเ่ฉยๆ มนักถ็อยออกมาถงึปกตมิไิด้สงสยั แล้วกน่ั็ง 
พจิารณาน้อมเข้าไปอกี คร้ังทีส่ามน้ีโลกแตกละเอยีดหมด ทัง้พืน้ปฐพ ีแผ่นดนิ แผ่นหญ้า  
ต้นไม้ ภูเขาเลากา เป็นอากาศธาตหุมด ไม่มคีน หมดไปเลย ตอนสดุท้ายน้ีไม่มอีะไร

 เมือ่เข้าไปอยูต่ามปรารถนาของมนั ไม่รู้ว่ามนัอยูอ่ย่างไร ดูยาก พดูยาก ของสิง่น้ี  
ไม่มีอะไรจะมาเปรียบปานได้เลย นานทีส่ดุทีอ่ยูใ่นน้ัน พอถงึก�าหนดเวลากถ็อนออกมา  
ค�าว่า ถอน เราก็มิได้ถอนหรอก มันถอนของมันเอง เราเป็นผู้ดูเท่านั้น ก็เลยออกมา
เป็นปกติ สามขณะนี้ ใครจะเรียกว่าอะไร ใครรู้ เราจะเรียกอะไรเล่า

 ทีเ่ล่ามาน้ีเร่ืองจิตตามธรรมชาตทิัง้น้ัน อาตมามิได้กล่าวถงึจิต ถงึเจตสกิ ไม่ต้อง 
อะไรทัง้น้ัน มศีรัทธาท�าเข้าไปจริงๆ เอาชวีติเป็นเดิมพนั เมือ่ถงึวาระทีเ่ป็นอย่างน้ีออกมา
แล้ว โลกน้ีแผ่นดินน้ีมนัพลกิไปหมด ความรู้ความเหน็มนัแปลกไปหมดทกุสิง่ทกุอย่าง  
ในระยะน้ันถ้าคนอืน่เหน็อาจจะว่าเราเป็นบ้าจริงๆ ถ้าผู้ควบคุมสตไิม่ดอีาจเป็นบ้าได้นะ  
เพราะมันไม่เหมือนเก่าสกัอย่างเลย เหน็คนในโลกไม่เหมือนเก่า แต่มนักเ็ป็นเราผู้เดียว 
เท่าน้ัน แปลกไปหมดทกุอย่าง ความนึกคดิทัง้หลายทัง้ปวงน้ันเขาคิดไปทางโน้น แต่เรา
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คิดไปทางน้ี เขาพดูมาทางน้ี เราพดูไปทางโน้น เขาข้ึนทางโน้น เราลงทางน้ี มันต่างกบั 
มนุษย์ไปหมด มันก็เป็นของมันเรื่อยๆ ไป”

ทุกข์เพราะคิดผิด

 หลวงพ่อพกัอยูท่ีว่ดัร้างบ้านโคกยาวได้ ๑๙ วนั จึงเดนิธดุงค์ไปตามหมูบ้่านต่างๆ  
เร่ือยไป การแสดงธรรมและการแก้ปัญหาของตนเองและผู้อืน่ รู้สกึว่าคล่องแคล่วมาก 
ไม่มีความสะทกสะท้านสิ่งใดเลย ได้เดินทางไปอ�าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
จนถึงแม่น�า้โขง ข้ามไปนมสัการพระพทุธพลสนัต์ทีฝ่ั่งลาว ข้ามโขงกลบัมาทางอ�าเภอ
ศรีสงคราม พักอยู่ที่บ้านหนองกา ในเวลาน้ันบาตรที่ใช้เล็กและมีรูร่ัวหลายแห่ง  
พระทีว่ดัหนองกาจึงถวายบาตร เป็นโอกาสให้ท่านได้พจิารณาความอยากในบริขารอกี 
คร้ังหน่ึง และเตอืนสตติวัเองว่า การภาวนายงัไม่มัน่คงพอ แม้ขณะอยูท่ีบ้่านโคกยาว 
ได้เข้าถึงความสงบอย่างลึกซึ้งก็จริง แต่ต่อมาไม่นานกิเลสตัณหาก็พาไปหลงอีกครั้ง
จนได้

 “ท่านถวายบาตรมาใบหนึ่ง แต่มันมีรูรั่ว ฝาบาตรก็ไม่มี นึกขึ้นได้สมัยเป็นเด็ก
ไปเลีย้งควาย เหน็เพือ่นมันเอาเถาวลัย์ มาเหลาแล้วถกัเป็นหมวก เลยให้เขาเอาหวาย 
มาเหลา รีดให้แบนอันหนึ่ง กลมอันหนึ่ง แล้วก็ถักเป็นวงไป ก็ได้ฝาบาตรเหมือนกัน 
แต่ดูแล้วเหมือนกระตบิใส่ข้าวเหนียว ไปบณิฑบาตกข็วางหขูวางตาจังเลยฝาบาตรอนัน้ี  
คนเขาก็เรียกพระบาตรใหญ่ ก็ช่างเขา

 มาท�าใหม่ ท�าทัง้กลางวนักลางคืน ท�าความเพยีรผิด เพราะอยากได้มาก กลางคนื 
ก็จุดไต้ท�าอยู่ในป่าคนเดียว สานไปสานมามือไปชนหางไต้ ขี้ไต้ตกใส่มือไฟลวกหนัง
หลุดหมด มีแผลเป็นอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ จึงรู้สึกตัว เอ นี้เราท�าอะไร? คิดผิดแล้วนี่  
บวชมาเอาบริขาร จีวร บาตร เพียรจนไม่ได้หลับได้นอน อยากได้ฝาบาตรมาก

 เพยีรผิดแล้ว วาง เลยมาน่ังพจิารณาอยู ่แล้วกเ็ดนิจงกรม เดนิไปกค็ดิถึงฝาบาตร 
ไปอกีแหละ ท�าต่อไม่รู้กลางวนักลางคนื ท�าด้วยความอยากได้อยากเป็น จนจวนสว่าง  
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เหนื่อยก็พัก มานั่งสมาธิ นั่งก็คิดอีก มันผิดแล้ว เคลิ้มไปนิดหนึ่ง เห็นเป็นภาพ
พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ ท่านบอกว่า มานี่จะเทศน์ให้ฟัง เข้าไปกราบท่าน ท่านก็เทศน์
เรื่องบริขารให้ฟังว่า เครื่องบริขารทั้งปวงนี้เป็นเพียงเครื่องประดับของขันธ์ห้าเท่านั้น 
สะดุ้งตื่นตัวสั่นเทาเลย เสียงนั้นยังติดอยู่ในใจจนทุกวันนี้

 เขด็หลาบเลยหยดุ อยากได้จนไม่รู้จักตวัเอง ทน้ีีเลยเลกิ ท�าเป็นเวลาท�าแล้วพกั
เดินจงกรม ท�าสมาธ ิตรงน้ีส�าคญัมากนะ งานอะไรกต็ามถ้าเราท�าไม่เสร็จ ทิง้ค้างเอาไว้
แล้วมาท�าสมาธ ิใจมนัไปตดิอยูท่ีง่านน้ันแหละ สลดัทิง้กไ็ม่ได้ งัดยงัไงกไ็ม่หลดุ เลยถอื 
เอาเป็นเร่ืองฝึกหดัฝึกใจตวัเอง หดัละ หดัวาง ท�าอะไรกไ็ม่ให้เสร็จเร็ว ท�าฝาบาตรแล้ว 
ก็วางไว้ มาน่ังสมาธิ มันก็ห่วงฝาบาตรอีก เดินจงกรมมันก็ไปเพ่งอยู่แต่ฝาบาตร 
น่ะแหละ

 จึงได้เหน็ว่า จิตใจน้ีมันปล่อยวางได้ยากเหลอืเกนิ มนัยดึตดิแน่นเหนียว เลยได้ 
หลักในการพิจารณา ท�าอะไรก็ไม่รีบท�าให้เสร็จ ท�าไปสักหน่อยก็วางไว้ ดูจิตตัวเอง  
ไปน่ังสมาธ ิมนักว็นเวยีนอยูก่บังานทีค้่างไว้น่ะแหละ กด็มูนัไป สนุกละทน้ีี สูก้บัมนัอยู่ 
นั่นแล้ว

 คิดว่าจะลองฝึกให้ได้ว่า เมือ่ไปท�างานกใ็ห้ท�าไป เมือ่เลกิท�ากใ็ห้วาง ให้มนัเป็น
คนละอย่างไม่ต่อกนั ไม่ให้เป็นทกุข์ แต่ว่ามนัหดัยากเหลอืเกนิ ตวัอปุาทานม่ันหมายน้ีละ 
ยาก วางยาก

 ทีค่ดิว่าท�าอะไรก็ท�าให้เสร็จ มนัจะได้รู้แล้วรู้รอด ไม่ต้องมาคอยเป็นห่วง คดิอย่างน้ัน 
ก็ถูกอยู่เหมือนกัน แต่คิดให้ถึงธรรมะจริงๆ มันไม่ถูก เพราะมันไม่มีอะไรที่จะรู้แล้ว
รู้จบได้เลย ถ้าใจเรายังไม่ยอมเลิก

 มาคิดถึงเรื่องเวทนา สุขเวทนา ทุกขเวทนา จะปล่อยได้ยังไง จะวางได้ยังไง 
ในเมื่อมันเป็นอยู่ มันสุขอยู่ มันทุกข์อยู่ มันก็เหมือนเรื่องของฝาบาตร
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 ถ้าเห็นตรงนี้ ก็เห็นตรงนั้น ฝึกตรงนี้ได้ก็ได้ตรงนั้นด้วย ได้หลักปฏิบัติละทีนี้  
ท�าอะไรกไ็ม่ท�าให้เสร็จ ท�าแล้ววางไว้ไปเดนิจงกรม พอมันกลบัไปพะวงกบังาน กว่็ามัน  
ว่าตัวเอง ทักท้วงตัวเอง ฝึกตัวเอง พูดคนเดียวอยู่ในป่า สู้อยู่อย่างนั้นแหละ

 ต่อมาก็เลยเบา คอือยากฝึกให้ได้ว่า ถงึเวลาวางกใ็ห้มนัวาง ให้มนัเป็นคนละอย่าง  
คนละอย่าง คนละอันกัน ท�าก็ได้ วางก็ได้ ให้มันขาดกันไปเลย ฝึกไปก็ค่อยเบาไป 
ง่ายขึ้น ถ้าได้รู้เรื่องว่า เออ มันเป็นอย่างนี้เอง

 ต่อมากเ็ยบ็ผ้า ถกัถลกบาตร ท�าอะไรกห็ดัตวัเองอย่างน้ัน ท�ากไ็ด้ วางกไ็ด้ เลยได้ 
รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ละทีน้ี เหตุที่ทุกข์เกิดก็รู้จักแล้ว ธรรมเกิดเพราะเหตุรู้จักแล้ว  
เห็นแล้ว เกิดอย่างนี้นี่เอง จากนั้นมาไม่ว่าจะยืน เดิน นั่ง นอน ก็มีแต่ความสนุก
เบิกบาน จนกระทั่งถักฝาบาตรเสร็จ ไปบิณฑบาต เขาก็ยังมองอยู่ว่าพระรูปนี้ท�าไม
บาตรเป็นอย่างนั้น

 ต่อมากคิ็ดหาอะไรมาท�าอกี เลยคดิจะเอาน�า้เกีย้ง (ยางรัก) มาทาบาตร จ�าได้ว่า 
ตอนเป็นเณรน้อยเคยเหน็พระท่านท�า ตอนแรกคิดว่าจะเอาน�า้มันยางทา แต่รู้สกึว่าเอา
น�า้เกีย้งทาอาจจะใสกว่า กเ็ลยลงมายโสธร ไปพกัทีบ้่านโคก อ�าเภอเลงินกทา แถวน้ัน
ต้นน�า้เก้ียงมีมาก ทาทัง้ตวับาตร และฝาบาตร โยมเขาบอกว่าทาเสร็จให้เอาใส่ชะลอม
หย่อนลงแช่ในบ่อน�้าให้เย็นๆ จะได้แห้งเร็ว ๓ วันก็แห้ง ที่ไหนได้รออยู่เป็นเดือน 
เลยไม่ได้บณิฑบาต ไปไหนไม่ได้ เพราะบาตรไม่แห้ง น่ังสมาธกิพ็ะวง เฝ้าแต่ดึงชะลอม 
ขึ้นๆ ลงๆ อยู่นั่นแหละ เป็นทุกข์จริงๆ ลงท้ายเห็นว่า แม้จะทิ้งไว้เป็นปีก็คงไม่แห้ง  
เลยบอกโยมว่าเอากระดาษมาปิดข้างนอกเอากแ็ล้วกนั พอไปบณิฑบาตได้ จะออกปาก
ขอบาตรใหม่จากโยมก็กลัวบาป ทนไปอย่างน้ันแหละ ตอนแรกฝาบาตรไม่มีน้ัน 
ก็คิดถึงถาดที่เคยเห็นที่บ้านตอนบวชอยู่บ้านก่อนอก คิดว่าเอาถาดแบนๆ มาตัด  
ตโีค้งขึน้ แล้วบดักรีไว้ ก็ใช้เป็นฝาบาตรได้ กเ็ลยเอามนัอย่างน้ันแหละ ไม่ได้คิดขอใคร  
ผมมันแปลกนะไม่ชอบขอคน พอบาตรที่ทาไว้มันแห้ง ด�าปี๋เลย ทั้งบาตรทั้งฝา”



48

อีเก้งสอนพระ

 โยนิโสมนสกิาร คอืการท�าในใจอย่างแยบคาย หรือการคิดพจิารณาหลกัเหตผุล 
เป็นคณุธรรมทีเ่ด่นชดัในปฏิปทาของหลวงพ่อตัง้แต่แรก เช่นประสบการณ์ในป่าช้ากด็ี  
ทีบ้่านโคกยาวกด็ ีเหมือนกบัมกีารปจุฉาวสิชันา ถามตอบปัญหาเกดิขึน้ในใจของท่าน 
จนกว่าท่านสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยสตปัิญญา อกีโอกาสหน่ึงทีห่ลวงพ่อน้อม
ของธรรมดาในโลกเข้ามาสู่ใจเป็นธรรม เกิดข้ึนในปีน้ี ในระหว่างที่ท่านเดินธุดงค์ 
รูปเดียวแสวงหาความวิเวก ท่านเกิดอาพาธหนัก นอนซมเพราะพิษไข้อยู่องค์เดียว
กลางภเูขา ไข้ขึน้สงูมากจนลกุไม่ขึน้ ประกอบกบัไม่ได้ฉันอาหารมาหลายวนั ท�าให้รู้สกึ 
อ่อนเพลยีราวกบัจะสิน้ใจ จึงวติกไปว่า ถ้าเราตายอยูก่ลางป่าเช่นน้ี เกดิมคีนมาพบศพเข้า  
เขาจะส่งข่าวไปทางบ้าน เป็นภาระให้ญาตพิีน้่องต้องเดนิทางมาจัดการศพ คดิอย่างน้ัน 
แล้ว กเ็ลยควานเอาใบสทุธจิากในย่ามมาถอืไว้ กะว่าจวนจะสิน้ใจจริงๆ กจ็ะจุดไม้ขดี 
เผาใบสทุธเิสยีเพือ่ท�าลายหลกัฐาน ขณะทีก่�าลงัคดิวติกวจิารณ์อยูน้ั่น กไ็ด้ยนิเสยีงอเีก้ง 
ร้องดังก้องภูเขา จึงตั้งปัญหาถามตัวเองว่า

 “อีเก้งและสัตว์ป่าต่างๆ มันป่วยเป็นไหม?”

 “มันป่วยเป็นเหมือนกัน เพราะมันก็มีสังขารร่างกายเหมือนเรานี่แหละ”

 “มันมียากิน มีหมอมาฉีดยาให้หรือเปล่า?”

 “เปล่า ไม่มีเลย มันคงหายอดไม้ใบหญ้าตามมีตามได้”

 “สตัว์ป่ามนัไม่มยีากนิ ไม่มีหมอรักษา แต่กย็งัมลีกูหลานสบืเผ่าพนัธุต่์อมาเป็น
จ�านวนมากมิใช่หรือ?”

 “ใช่ ถูกแล้ว”

 พอพจิารณาได้ข้อคดิเช่นน้ี กมี็ก�าลงัใจดข้ึีนมาก พยายามลกุตะเกยีกตะกายไป
เอาน�้าในกามาดื่ม แล้วลุกขึ้นนั่งท�าสมาธิ จนอาการไข้ทุเลาลงเรื่อยๆ รุ่งเช้าก็มีก�าลัง
ออกไปบิณฑบาตได้
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ได้ธรรมาวุธ

 คร้ังหน่ึงระหว่างอบรมพระเณรทีว่ดัหนองป่าพง หลวงพ่อเล่าถงึปฏิปทาของท่าน
สมัยที่เดินธุดงค์ในช่วงนั้นว่า

 “แต่ก่อนกระบอกกรองน�า้สกัอนัยงัไม่มใีช้เลย เพราะข้าวของหายาก มจีอก (ขนั)  
อะลูมิเนียมเล็กๆ อยู่ใบเดียว หวงมาก เมื่อก่อนยังสูบบุหรี่อยู่ ไม้ขีดไฟก็ไม่มี มีแต่ 
หนิเหลก็ไฟ ฝากระบอกชดุกใ็ช้เปลอืกมะนาวผ่าคร่ึง กลางคนืเดนิจงกรมเหน่ือย กม็า 
น่ังตเีหลก็ไฟเพือ่จะจุดบหุร่ี เสยีงตเีหลก็ ป๊ก ป๊ก ในตอนดึกๆ ผมว่าน่าจะท�าให้ผีมัน 
นึกกลัวเหมือนกัน

 นึกย้อนไปเบือ้งหลงัคร้ังปฏิบตัอิยูค่นเดียว การปฏิบตัน้ีิมันเป็นทกุข์ล�าบากแสน
สาหสั แต่กส็นุกมากเช่นเดยีวกนั ทัง้สนุกทัง้ทกุข์ พอๆ กนักบักนิน�า้พริกต�าใส่ขิงน่ะแหละ  
ได้ฝักเพกาเผาแกล้มด้วย ทั้งอร่อยทั้งเผ็ด กินไปขี้มูกไหลไป หยุดกินก็ไม่ได้เพราะ
มันอร่อยไปเรื่อย เลยทั้งโอยทั้งกินมันเป็นยังงั้น ประโยชน์ของมัน

 คนทีป่ฏบิตัธิรรมะได้น้ี ผมว่าทนทานจริงๆ เพราะมันไม่ใช่เบาๆ มนัหนัก เอาชวีติ 
เข้าแลกกว่็าได้ เสอืจะกนิช้างจะเหยยีบ กใ็ห้มนัตายไปเสยี คดิอย่างน้ี มนัควรตายแล้ว  
เม่ือเราได้รักษาศลีให้บริสทุธิ ์กไ็ม่มีอะไรทีจ่ะต้องกงัวลอกีต่อไป ตายก็เหมือนไม่ตายละ 
ทีนี้ เลยเป็นเหตุให้ไม่กลัว เป็นธรรมาวุธ อาวุธคือธรรมะ

 บนภูเขาทีไ่หนกไ็ปมาแล้วทัง้น้ัน แต่อาวธุของเราคอืธรรมะเพยีงอย่างเดยีว กม็แีต่ 
ยอมมันเท่านั้นแหละ ปล่อยมันเลย กล้าหาญ ยอมตายเสีย เสี่ยงชีวิต คิดไปคิดมา
ก็มองเห็นว่าอาวุธของพระพุทธเจ้าดีกว่าอาวุธของนายพราน ช่วยก�าลังใจให้เข้มแข็ง

 พจิารณาไป ดูไป คิดไป เหน็ไป อะไรๆ มนักเ็หน็ เวลามันเหน็ มันทะลปุรุโปร่งไปหมด  
ทกุข์กอ็ย่างน้ี ทกุข์ดบัไปกอ็ย่างน้ี มันเลยสบาย คนเหน็ทกุข์แต่ไม่ทะล ุ เพยีงแต่สงบเฉยๆ  
มนัไม่มทีางจะรู้จักหรอก ถ้าคนไม่กลวัตาย ยอมตายเสยี มนักลบัจะไม่ตายนะ ทน้ีีทกุข์ 
ก็ให้มนัเกินทกุข์ มนัหมดทกุข์โน่น ให้มนัเหน็เร่ืองของมัน เหน็ความจริง เหน็สจัธรรม 
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มนักม็คีณุค่าราคานะซ ีมกี�าลงัจิตด ีมหีรือจะกลวัคน มหีรือจะกลวัป่า มหีรือจะกลวัสตัว์  
ใจมันเข้มแข็ง ถ้าคิดได้อย่างนี้

 ใจพระกรรมฐานน่ะเด็ดเดีย่วนัก กรรมฐานทกุคน ถ้ามจิีตน้อมจนเสยีสละชีวติได้  
ถ้าอยู่เป็นฆราวาส การฆ่าคนน่ะ ฆ่าไก่ยงัยากกว่าเสยีอกี มนัเด็ดเดีย่วถงึปานน้ัน ถ้ามัน 
เหน็ผิดนะ มันใจใหญ่ ใจสงู ใจแน่นหนา ถ้าคดิมาทางธรรม ทางปล่อยวาง มนักเ็ลศิ 
ประเสริฐ

 ได้อาวธุดีกว่านายพรานไปอยูป่่า ได้ธรรมาวธุ สิง่ทัง้หลายเหล่าน้ีเรียกว่า วติก กค็อื 
มนัยกอนัใดอนัหน่ึงขึน้มา ไปถงึเร่ืองอนัน้ัน วจิารณ์มันกพ็จิารณาสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ัน 
วติกวิจารณ์มันกอ็ยูไ่ป ท�าความเพยีรไปเร่ือย จนกระทัง่มนัเหน็เร่ืองทะลปุรุโปร่ง ปีติ
มันก็เกิดขึ้น ทีนี้ก็เกิดอาการขนลุกซู่ นึกถึงเดินจงกรมก็ขนลุกซู่ คิดถึงคุณพระพุทธ 
พระธรรม ก็ขนลุกซู่เกิดปีติ ซาบซ่า ซึมอยู่ในร่างกาย นั่งอยู่ก็เป็นอยู่อย่างนั้น วิตก
วจิาร วิตกมันกม็ปีีต ิความอิม่ใจในการกระท�าของเรา ฝ่าฟันอปุสรรคมา ขนกล็กุซูซ่่า 
ขึน้มา น�า้ตากไ็หลพรากๆ ยิง่มกี�าลงัใจทีจ่ะบากบัน่ต่อสู ้ไม่มทีีจ่ะท้อถอย ไม่ว่าจะเกดิ 
อะไรขึ้น วิตก วิจาร ปีติ ความดีใจเกิดขึ้นมา มีความสุขประกอบด้วยปัญญา อาศัย 
วิตกวิจารเป็นอยู่ อาศัยความสุขตั้งม่ันอยู่ ในขณะน้ัน ท่านจะว่าอาศัยก�าลังฌาน  
ก็ว่าไปซิเราไม่รู้ละ มันเป็นของมันอย่างนั้น จะว่ามันเป็นฌานก็ว่าไป วิตก อีกหน่อย
วิตกมันก็ละไป ต่อไปวิจารมันก็ละ ปีติก็ไม่มี เอกคฺคตา ใจก็เป็นอารมณ์เดียวอยู่ 
อย่างน้ัน อาศัยสมาธเิป็นอยู ่อาศยัสมาธติัง้มัน่อยู ่มนักเ็กดิความสงบ เป็นรากฐานแล้ว  
ความสงบมันเป็นรากฐาน ปัญญามันจะเกิดขึ้นละทีนี้

 ผมจึงได้ความเข้าใจว่า การปฏบิตัน่ัินแหละมนัจึงจะรู้แจ้งเหน็จริง การไปเรียน
ไปนึกไปคิดเอามันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง การคิดว่าไอ้นั่นมันจะเป็นอย่างนี้ก็ดี ผมรู้สึกว่า
มันจะเข้าไปรวมยอดเข้าไปฟ้องอยู่ที่นั่นหมด

 สบายทน้ีี ร่างกายจะอ้วนจะผอม มนักส็บาย แม้จะป่วยอยูก่ส็บาย ไม่เคยคดิว่า  
แม่เราอยู่ไหน ญาติพี่น้องคนน้ันคนน้ีของเราอยู่ไหนหนอ ไม่มี ภาวนาตายก็ตาย 
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เท่านั้นเอง ไม่มีอะไรกังวล นั่น มันตั้งมั่นลงอย่างนั้น แล้วขณะจิตที่รั้งรอมันก็เลย
เปลี่ยนไป จิตใจมันเข้มแข็ง แล้วก็ให้ท�าไป

 จะไปฟังเทศน์ทีไ่หนกช่็าง จะไปเรียนทีไ่หนกต็าม รู้อยู ่แต่มนัรู้ไม่ถงึ ต้องท�าเอา  
ถ้ารู้ไม่ถงึมันจะลงัเล สงสยั ถ้ารู้ถงึแล้วมนักจ็บกนั จะว่ามนัเป็นยงัไงกไ็ม่รู้นะ แต่มนั
เป็นของมนัอย่างน้ัน มนัแน่นอนอย่างน้ัน ปกตจิิต ของเรามนักเ็กดิขึน้มาเท่าน้ันเอง”

หลวงตาหมดโกรธ

 ใกล้ฤดูเข้าพรรษา หลวงพ่อเดินธุดงค์มาถึงวัดป่าแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในป่าช้าเขต
อ�าเภอเมือง จังหวดันครพนม เมือ่เดนิตามทางเลก็ๆ ผ่านแนวป่ามาถงึศาลา พบหลวงตา 
สมภารวัดน้ันน่ังสนทนาอยู่กับพระลูกวัด หลวงพ่อได้กราบนมัสการและบอกที่มา
ของตน

 คร้ันกล่าวธรรมปฏสินัถารกนัพอสมควร หลวงตาปรารภถงึภมูจิิตของตวัเองว่า 
หมดความโกรธแล้ว หลวงพ่อรู้สกึแปลกใจมาก เพราะค�าพดูเช่นน้ีไม่ค่อยได้ยินบ่อยนัก 
ในหมู่ผู้ปฏิบตั ิจึงอยากพสิจูน์ให้รู้ชดั เลยตดัสนิใจขอจ�าพรรษาด้วย แต่กไ็ม่ง่ายเสยี 
ทีเดียว หลวงตาไม่ยอมให้ใครพ�านักที่วัดง่ายๆ เหมือนกัน เพราะหลวงพ่อเป็นพระ
แปลกหน้า และยงัธดุงค์มาองค์เดียว ไม่รู้ต้นสายปลายเหตวุ่าจะมาดหีรือร้ายอย่างไร 
หลวงตากบัพระลกูวดัจึงปฏเิสธไม่ยอมให้พ�านักอยูด้่วย แต่กผ่็อนผันให้ไปจ�าพรรษา
ที่ป่าช้านอกเขตวัดได้

 คร้ันถงึวนัเข้าพรรษา หลวงตาให้พระไปนิมนต์หลวงพ่อมาจ�าพรรษาด้วย เพราะ
ได้รับค�าทกัท้วงจากพระรูปหน่ึงว่า “พระมีพรรษามากขนาดน้ี ให้จ�าพรรษานอกเขตวดั 
เห็นจะไม่เหมาะ บางทีท่านอาจจะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้ ไม่ควรประมาท”

 แม้จะได้ร่วมพรรษาในส�านัก แต่หลวงตากับลูกศิษย์ก็ตั้งกติกาในการปฏิบัติ
ส�าหรับหลวงพ่อไว้หลายอย่าง คือ
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 ๑. ไม่ให้รับประเคนของจากโยม ต้องคอยรับจากพระรูปอื่นส่งให้
 ๒. ไม่ให้ร่วมอุโบสถสังฆกรรม ให้บอกปริสุทธิเท่านั้น
 ๓. เวลานั่งฉันอาหาร ให้นั่งต่อท้ายพระอายุพรรษาน้อยที่สุดของส�านัก

 กตกิาทัง้ ๓ ข้อน้ี หลวงพ่อยอมปฏิบตัติามทกุอย่าง แม้ท่านจะมพีรรษา ๑๐ แล้ว 
ก็ตาม ท่านกลับพิจารณาน้อมเอาประโยชน์จากข้อปฏิบัตินั้น โดยให้คติแก่ตนเองว่า 
หลวงตากับคณะก�าลังทดสอบเรา การนั่งหัวแถวหรือไม่ ก็ไม่แปลกอะไร เหมือนกับ
เพชรนิลจินดาจะวางไว้ทีไ่หนกม็คีณุค่าเท่าเดมิ และการปฏบิตัติามกตกิาน้ี จะช่วยลด 
ทิฏฐิมานะของเราให้เบาบางลงด้วย

 การจ�าพรรษาร่วมกบัหลวงตาผ่านไปด้วยความสงบ เพราะหลวงพ่อวางความรู้สกึ 
นึกคิดให้ถูกและเป็นปกติ จึงพากเพียรภาวนาอย่างสม�่าเสมอ พยายามพูดน้อย  
เมือ่ได้ยนิใครพดูสิง่ใด กน้็อมมาพจิารณาเป็นปัญญาแก้ไขตวัเอง และเฝ้าสงัเกตเลอืก
เอาแต่สิ่งดีงามจากวัตรปฏิบัติที่มีอยู่ในส�านักเพื่อถือเอาเป็นบทเรียน

 ขณะเดียวกันหลวงตาและคณะก็จับตามองหลวงพ่ออย่างไม่ให้คลาดสายตา
เหมือนกนั แต่ท่านก็วางเฉย ไม่แสดงกิริยาอาการใดๆ โต้ตอบ กลบัคดิขอบคณุเขาว่า 

 “เขาช่วยไม่ให้เราเผลอไปประพฤตบิกพร่อง เปรียบเหมือนมีคนมาช่วยป้องกนั
ความสกปรกไม่ให้แปดเปื้อนแก่เรา”

 ในพรรษาน้ัน จิตใจของหลวงพ่อสงบหนักแน่น ปรารภความเพยีรอย่างสม�า่เสมอ  
มีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยงดงามตามพระพุทธบัญญัติทุกกระเบียดนิ้ว ท�าให้เพื่อน
สหธรรมิกคลายความระแวงในตัวท่านลงโดยล�าดับ

 วันหน่ึงในกลางพรรษา พระเณรในวัดได้ชวนกันเอาเรือไปหาฟืนมาไว้ต้มน�้า 
ย้อมผ้า เมือ่ไปถงึเขตไร่ร้างแห่งหน่ึงแล้ว ก็ช่วยกนัแบกฟืนมาทิง้ไว้ทีฝ่ั่งน�า้ให้หลวงพ่อ 
ท�าหน้าที่ขนลงเรือ ท่านได้สังเกตเห็นไม้พะยูงท่อนหน่ึงมีรอยถากเป็นทรงกลมยาว
ประมาณ ๒ เมตร หลวงพ่อคิดว่าไม้ท่อนน้ีต้องมเีจ้าของแน่ ถ้าขนลงเรือจะมีความผิด 
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เป็นการลกัทรัพย์ ท�าให้ขาดจากการเป็นพระได้ ดงัน้ันจึงไม่ยอมแตะต้อง พอได้เวลา
จวนกลับ หลวงตาเดินมาเห็นไม้ท่อนนั้น จึงร้องถามว่า

 “ท่านชา ท�าไมไม่แบกไม้ท่อนนี้ลงเรือ”

 “ผมเหน็ว่ามนัไม่เหมาะครับ มนัคงมเีจ้าของเพราะมรีอยถากไว้” หลวงพ่อตอบ
เรียบๆ

 เม่ือหลวงพ่อตอบเช่นน้ี หลวงตาชะงักงันอยูช่ัว่ครู่ แล้วจึงแกล้งร้องบอกแก้เก้อ
ให้พระเณรรีบลงเรือ โดยทิ้งไม้ท่อนนั้นไว้ริมฝั่งนั่นเอง

 ต่อมาวันหน่ึง ชาวบ้านมาท�าข้าวหลามอยู่ในวัด หลวงตากลับจากบิณฑบาต 
เดินผ่านโรงครัว ขณะนั้นโยมไม่อยู่ ท่านมองเห็นไฟก�าลังลุกไหม้กระบอกข้าวหลาม 
คงรู้สกึเสยีดาย แต่ก็นึกว่าช่วยอะไรไม่ได้ เพราะพระแตะต้องอาหารทีย่งัไม่ได้ประเคน
เป็นอาบตั ิและจะท�าให้อาหารน้ันไม่ควรแก่การบริโภคต่อไปด้วย หลวงตายนืสองจิต
สองใจอยู่สกัครู่หน่ึง กเ็หลยีวซ้ายแลขวา ก่อนทีจ่ะเอือ้มมอืไปพลกิกระบอกข้าวหลาม 
หารู้ไม่ว่าหลวงพ่อซึ่งอยู่บนกุฏิใกล้โรงครัวเหลือบมาเห็นเข้าพอดี

 ถึงเวลาฉันจังหัน หลวงตาสังเกตเห็นว่าหลวงพ่อไม่ฉันข้าวหลาม จึงถามว่า

 “ท่านชาฉันข้าวหลามหรือเปล่า”

 “เปล่าครับ” ค�าตอบของหลวงพ่อท�าให้หลวงตาถงึกบัสะดุง้ แล้วอทุานออกมาว่า

 “ผมต้องอาบัติแล้ว”

 ฉันเสร็จ หลวงตามาขอแสดงอาบัติด้วย แต่หลวงพ่อบอกว่า

 “ไม่ต้องก็ได้ครับ ให้ส�ารวมระวังต่อไปเถิด”

 คราวน้ัน เพราะปฏิปทาความสขุมุรอบคอบของหลวงพ่อ จึงท�าให้พระเณรทกุรูป 
ในวัดเกิดความย�าเกรงและเคารพเลือ่มใสในตวัท่าน หลวงตากบัคณะจึงตกลงกนัว่า 
จะยกเลกิกตกิาทีเ่คยตัง้ไว้ ขอนิมนต์ให้หลวงพ่อเป็นพระผู้อาวโุส แต่หลวงพ่อปฏเิสธว่า 
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ท�าอย่างน้ันคงไม่สมควร กติกาเดิมดีอยู่แล้ว และท่านก็ปฏิบัติตามกติกาเหมือน 
เช่นเดิม

 ในที่สุด กาลเวลาก็ได้พิสูจน์ค�าพูดของหลวงตาที่ว่า ผมหมดความโกรธแล้ว  
ให้ประจักษ์ข้อเทจ็จริงขึน้มาดงัทีพ่ระพทุธองค์ตรัสไว้ว่า “ศลี จะพงึรู้ได้เม่ืออยูร่วมกนั 
นานๆ”

 ท้ายพรรษา ฝนตกตดิต่อกันหลายวนัจนเกดิอทุกภยั น�า้ท่วมทุง่นา ท�าให้ชาวบ้าน 
ไม่มทีีอ่ยู่อาศยั และเดอืดร้อนไปถงึววัควายซึง่ไม่มหีญ้าจะกนิ วดัของหลวงตาตัง้อยู่
บนทีด่อน จึงรอดพ้นภยัจากน�า้ท่วม ววัควายของชาวบ้านจึงมุง่หน้ามากนิหญ้าริมร้ัววดั 
เพื่อประทังชีวิต บางตัวกินเพลินหลงเดินลึกเข้าไปเขตส�านัก หลวงตาร�าคาญ จึงให้ 
พระเณรไล่ออกไปบ่อยๆ เจ้าววัน่าสงสารตวัหน่ึงถกูไล่ต้อนออกไปแล้ว แต่ด้วยความหวิ 
จึงย่ืนคอลอดร้ัวกลบัเข้ามากนิหญ้าอกี หลวงตาซึง่ถอืไม้รออยูแ่ล้ว กฟ็าดอย่างไม่ยัง้มอื  
ววัตวัน้ันร้องอูด้้วยความเจ็บปวด รีบมดุหวักลบัไป แต่กว่าจะหลดุไปได้กโ็ดนไม้หลวงตา 
เสยีหลายตุบ้ หลวงพ่อยนืดกูารกระท�าของหลวงตา ผู้เคยอวดตนว่าหมดความโกรธแล้ว  
ด้วยความสลดสังเวชใจ

ทูตมรณะ

 กลางป่าช้าข้างวัดหลวงตา มีศาลาเล็กๆ หลังหนึ่ง ตั้งอยู่ท่ามกลางหลุมฝังศพ 
ที่เรียงรายเกลื่อนป่า เป็นที่สงบสงัด และมีความวิเวก วังเวง อันอ�านวยต่อการเจริญ
สมณธรรมเป็นอย่างยิง่ หลวงพ่อจึงมกัหลกีเร้นมาน่ังสมาธภิาวนา พจิารณาสภาวธรรม 
อยู่ที่ศาลาหลังนั้นเสมอ

 วันหน่ึง ขณะหลวงพ่อน่ังอยูบ่นศาลาน้ัน มีกาตวัหน่ึงบนิมาจับกิง่ไม้ใกล้ๆ แล้ว
ส่งเสียงร้อง กา กา หลวงพ่อไม่ได้สนใจ เพราะคิดว่ามันคงร้องไปตามประสาสัตว์  
เมือ่เหน็หลวงพ่อไม่สนใจ กาจึงร่อนลงมายนืบนพืน้ศาลาตรงหน้าท่าน มนัคาบหญ้าแห้ง 
มาวางแล้วร้อง กา กา กา แสดงอาการเหมือนจะส่งหญ้าให้ หลวงพ่อเหน็กริิยามันแปลกๆ  
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มองดูมันด้วยความสนใจ เมื่อกาเห็นท่านสนใจมันก็ทิ้งหญ้าแห้งไว้ แล้วบินหายไป 
หลังจากนั้น ๓ วัน ชาวบ้านได้หามศพเด็กชายอายุประมาณ ๑๓ ปี ป่วยเป็นไข้ตาย  
มาเผาข้างๆ ศาลาน้ัน ๓-๔ วนัต่อมา อกีากบ็นิมาหาหลวงพ่อทีศ่าลาน่ันอกี คร้ังแรกเกาะ
อยูก่ิง่ไม้ เมือ่เหน็หลวงพ่อไม่สนใจ กากบ็นิลงมาทีพ่ืน้แล้วแสดงกริิยาเหมอืนคร้ังแรก  
พอหลวงพ่อหันมาดู มันก็บินหนีไปอย่างเคย จากนั้นไม่กี่วันชาวบ้านหามศพมาอีก  
คราวน้ีเป็นพีช่ายของเด็กทีต่ายไปเม่ือไม่นานมาน่ันเอง ซึง่เกดิป่วยกระทนัหนัตายตามกนั 
อย่างน่าประหลาดใจ กาตวัน้ันมันเป็นทตูมรณะจริงๆ เพราะอกี ๓ วนัเท่าน้ัน มนักบ็นิ 
มาส่งข่าวหลวงพ่ออกีคร้ัง แล้วไม่กีว่นั พีส่าวของเดก็ชายทัง้สองทีต่ายไปก่อนหน้าน้ัน  
กม็อีนัต้องป่วยตายไปอกีคน พ่อแม่และญาตพิีน้่องของเดก็ทัง้สามเศร้าโศกเสยีใจอย่าง 
แสนสาหสั หลวงพ่อได้เหน็สภาพของคนเหล่าน้ัน ยิง่เกดิสลดสงัเวชในความเป็นจริง
ของชีวิต ได้น้อมน�าเหตุการณ์เฉพาะหน้านีม้าเตือนตนมิให้ประมาท รวมทั้งพิจารณา
เห็นว่า ความทุกข์โศก ย่อมเกิดจากของที่เรารักและหวงแหน

 สจัธรรมในป่าช้าเร่งเร้าให้หลวงพ่อไม่ยอมเน่ินช้าในการปฏิบตั ิท่านเพิม่เวลาใน 
การภาวนามากขึน้ ลดเวลาพกัผ่อนลง มุง่หน้าท�าความเพยีร แม้ฝนตกพร�าๆ กเ็หยยีบย�า่น�า้ 
เดินจงกรมอยูอ่ย่างน้ัน วนัหน่ึงเกดินิมติว่า ได้เดนิไปยงัทีแ่ห่งหน่ึง พบคนแก่นอนป่วย 
ร้องครวญครางปานจะขาดใจ หลวงพ่อหยดุพจิารณาดแูล้วเดินต่อไป ระหว่างทางพบ
คนป่วยหนักจวนตาย ร่างกายซบูผอมเหลอืเพยีงหนังหุม้กระดกู นอนหายใจรวยรินอยู่ 
ริมทาง ได้หยุดดแูล้วเดนิผ่านไปไม่ไกล กพ็บคนตายนอนหงายข้ึนอดื ตาถลน ลิน้จุกปาก  
และมีหนอนชอนไชอยู่เต็มร่างกาย เกิดความสลดสังเวชเป็นอย่างยิ่ง พอตื่นข้ึนมา  
ภาพน้ันยังติดตาติดใจไม่เลือนลาง รู้สึกเบื่อหน่ายต่อชีวิต อยากหลุดพ้นออกจาก 
กองทกุข์น้ีโดยเร็ว จึงคิดจะปลกีตวัขึน้ไปท�าความเพยีรบนยอดเขาสกั ๗ หรือ ๑๕ วนั  
จึงจะลงมาบณิฑบาต แต่มีปัญหาว่า บนยอดเขาไม่มนี�า้ด่ืม พอดีนึกถงึกบจ�าศลีอยูใ่นรู  
มันกินน�้าเยี่ยวของตัวเองยังมีชีวิตอยู่ได้ จึงอยากทดลองดูบ้าง แต่ก็ไม่ได้ผล เพราะ
ปัสสาวะ เมือ่ด่ืมซ�า้เข้าไปหลายๆ คร้ัง พอตกถงึกระเพาะกไ็หลออกมาทนัท ีจึงคดิหา 
วิธีใหม่ เมื่อคิดว่าไม่อาจไปอยู่บนยอดเขาได้ จึงทดลองอดอาหาร ฉันวันเว้นวัน 
สลบักันไป ท�าอยูป่ระมาณ ๑๕ วนั ขณะอดอาหารรู้สกึว่าร่างกายร้อนดงัถูกไฟแผดเผา  
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มีอาการทุรนทุรายแทบทนไม่ได้ จิตใจก็กระสับกระส่ายไม่สงบ จึงล้มเลิกวิธีนี้เพราะ
ไม่ถูกกับจริต

 ต่อมาได้นึกถึง อปณฺณกปฏิปทา (ข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด) คือ โภชเนมตฺตญฺญุตา 
การรู้จักประมาณในการฉันอาหารให้พอสมควร ไม่มากหรือน้อยเกนิไป อนิทรียสงัวร 
ส�ารวมระวังตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ไม่ให้ถกูกเิลสครอบง�า ชาคริยานุโยค ท�าความเพยีร 
สม�า่เสมอ ไม่เกยีจคร้านหรือเหน็แก่หลบันอนจนเกนิไป เมือ่ใจน้อมไปถงึทางด�าเนินน้ี  
จึงหยุดวิธีทรมานตน กลับมาฉันอาหารวันละคร้ังดังเดิม แล้วท�าความเพียรอย่าง 
ต่อเน่ือง การบ�าเพญ็ภาวนาก้าวหน้าขึน้มาก จิตใจสงบระงับปราศจากนิวรณ์ การพจิารณา 
ธรรมก็แตกฉานแจ่มแจ้งไม่ตดิขดั คร้ันออกพรรษาแล้ว หลวงตาซึง่เฝ้าจับตามองหลวงพ่อ 
มานาน เหน็หน่วยก้านและภมิูธรรมภมิูปัญญาน่าเลือ่มใส จึงชกัชวนให้ข้ามโขงไปตัง้
ส�านักยงัฝ่ังลาวด้วยกนั แต่หลวงพ่อได้ปฏเิสธอย่างสภุาพ จวนจะสิน้ปี หลวงตาจึงพา 
คณะย้ายออกจากส�านักธุดงค์ข้ามโขงไปฝั่งลาวอย่างที่พูดไว้

เห็นสมมุติ

 หลังจากหลวงตาและคณะย้ายไปได้ ๗ วันแล้ว หลวงพ่อก็ออกจากส�านักสงฆ์
แห่งน้ันบ้าง โดยธดุงค์มุง่หน้าไปทางภูลงักา อ�าเภอบ้านแพง จังหวดันครพนม เพือ่หา 
ทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติซึ่งยังติดข้องอยู่ โดยที่หลวงพ่อมีอาการสะดุดในการ
เจริญสมาธิภาวนา ดังที่ท่านได้เล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่า

 “...ไปถึงแค่นั้นแล้วเลยหยุด มันไม่ไป... สมมุตินะ... คล้ายๆ ว่าเราเดินมานี้ 
มนัหยดุทรุดอยูอ่ย่างน้ี มันไม่ไปน่ะ แล้วกก็ลบั... พดูถงึความรู้สกึพดูถงึเร่ืองจิตของ
เราน่ะ... เราก็ท�าไปท�ามา มาถงึทีน่ี่ไม่มีทีไ่ปอกี หยดุ อนัน้ีอนัหน่ึง อนัทีส่องน่ีมนัเป็น 
อย่างน้ี เดนิมาชนน้ีเลยแล้วกก็ลบั แบบหน่ึง กม็นัไม่มอีะไรจะชนแล้วกต็กลงไป กท็�า 
ภาวนาไป เดินจงกรมไป เดี๋ยวมันก็กลับมาอยู่ตรงนี้แหละ

 นี่อะไรๆ ถามอยู่ในใจ
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 อะไรก็ช่างมันเถอะ มันตอบอย่างนี้

 นานๆ ไปก็เลยหยุด พอไปอีกก็วกมาอีก นี่อะไรๆ มันมาทวงอยู่เรื่อย

 ธรรมดาอยูป่กตมินักม็คีวามรู้สกึอย่างน้ี จิตใจมนัยงัวุน่วาย เลยคดิว่าน้ีคอือะไร  
ตรงที่มันเป็นในสมาธิเรา มันติดอยู่ในสมาธิน่ัน เมื่อเดินไปมันก็มีความรู้สึกว่า  
นี้คืออะไร มันมาทวงเราอยู่บ่อยๆ คือเรายังไม่รู้ทันมัน รู้ไม่ถึงขั้นที่ปล่อยวาง มันจึง 
ติดตามอยู่

 มามองเหน็พระในเวลาน้ัน มีใครหนอจะช่วยเราได้ นึกถงึ ท่านอาจารย์วงั ท่านไป 
อยูย่อดเขาภลูงักา ท่านมเีณรอยู ่๒ องค์ แล้วก็มพีระรูปเดยีวคอืท่าน อยูบ่นโน้นยอดเขา 
นั่น ไม่เคยเห็นท่านหรอก เราก็คิดว่าพระรูปนี้ ท่านต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งแหละ  
ท่านถึงมาอยู่อย่างนี้...”

 หลวงพ่อได้ขึ้นไปกราบนมัสการท่านอาจารย์วัง ได้สนทนาธรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการปฏบิตักินัอยู่ ๓ คนื เน้ือความจากการสนทนาธรรมของท่านทัง้สอง 
ถ่ายทอดจากค�าบอกเล่าของหลวงพ่อมีดังนี้

 ท่ำนอำจำรย์วงั :  คราวหน่ึงก�าลงัเดินท�าความเพยีร เดินจงกรมหยดุอยู ่ก�าหนด
ร่างกายนี่มันจมลงไปในดินเลย

 หลวงพ่อ : รู้ตัวไหมครับ

 ท่ำนอำจำรย์วัง: รู้ ท�าไมจะไม่รู้ รู้อยู ่มันกจ็มลงไป ก�าหนดไปมันกจ็มลงไปเร่ือยๆ  
ก�าหนดรู้ว่ามนัจะเป็นยังไงกใ็ห้มนัเป็นไป มนักจ็มลงไปเร่ือย มนัถงึทีส่ดุแล้วละ ทีไ่หน
ไม่รู้ คือมันถึงที่สุดแล้วมันก็ขึ้นมา ขึ้นมาเลย แผ่นดินอยู่ตรงนี้มันขึ้นมา มันไม่อยู่  
ประเด๋ียวก็ขึน้ไปโน่นอกีแล้ว ข้ึนไปโน้น กรู้็มนัอยูน่ะ อศัจรรย์เหลอืเกนิว่ามนัเป็นไปได้ 
ยงัไง ทน้ีีมนักข็ึน้ไปๆ จนถงึปลายไม้ ร่างกายแตก บึม้ ล�าไส้น่ี ไส้น้อยไส้ใหญ่ มนัไป 
ติดอยู่กิ่งไม้เป็นพวงเลย

 หลวงพ่อ : ท่านอาจารย์ ไม่ใช่ฝันเหรอครับ



58

 ท่ำนอำจำรย์วงั : ไม่ใช่ฝัน น่ีถ้าเราไม่รู้มนั มนัจะเอาให้เราเป็นอย่างอืน่ มนัเป็น
จริงๆ อย่างน้ันน่ี ในตอนน้ันกเ็ชือ่ว่ามนัเป็นจริงๆ อย่างน้ัน เด๋ียวน้ีเรากรู้็อยูเ่หน็อยูว่่า 
มันเป็นอย่างน้ันขนาดน้ีแหละ ท่านอย่าไปพูดเลยนิมิตอย่างอื่น ขนาดน้ีมันเป็นได้  
ถ้าหากว่าคนเราร่างกายแตกบึม้ มันจะมคีวามรู้สกึอย่างไรนะ ไส้เป็นพวงเลย มนัพนั
ต้นไม้อยูน่ั่น มันม่ันเหลอืเกิน แต่เข้าใจว่าอนัน้ีคือนิมิต มัน่อยู่อย่างน้ี เชือ่ในใจว่าไม่มี
อะไรจะท�าอันตรายเราได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ก�าหนดดูเข้ามา ดูมาถึงจิต ขณะของจิต 
มันอยู่อย่างนี้แล้วก็หายไป เลยมานั่งคิด มันอะไรน้อ

 หลวงพ่อ : ทน้ีีผมมากราบท่านอาจารย์ ผมจนปัญญาแล้ว ผมไม่ใช่เป็นอย่างน้ัน 
มนัเป็นอกีแบบหน่ึง คล้ายๆ กบัเราเดนิไปบนสะพาน คล้ายๆ สะพานน่ีมาโด่ไปในแม่น�า้  
เราก็เดินไปแล้วกห็ยดุอยู ่ไม่มทีีไ่ปอกีแล้วจะท�ายงัไง อย่างน้ี แล้วกห็นักลบัมา บางทมีนัก็
เดนิเข้าไปอกี มันเป็นในสมาธน่ิะ ไปถงึตรงน้ันแล้วมนัก็จบอยู่ไม่มทีีไ่ป เลยกลบัมาอกี  
ก�าหนดไปมันไปไม่ได้ บางทกี�าหนดไปมนัมีอะไรมาขวางอยูน่ี่มาชน กึก๊ ไม่มทีีไ่ปอกีแล้ว  
มันเป็นนานนะครับอันนี้ มันคืออะไรครับท่านอาจารย์

 ท่ำนอำจำรย์วงั : อนัน้ีมนัหมด มันเป็นทีส่ดุแห่งสญัญาแล้ว เมือ่มันเป็นอย่างน้ัน 
จะไปที่ไหน ก็ยืนมันอยู่ตรงนั้นแหละ ให้ก�าหนดอยู่ที่ตรงนั้น ถ้าเรายืนอยู่ที่ตรงนั้น 
มนัจะแก้สญัญา มนัจะเปลีย่นเองของมนั ไม่ต้องไปบงัคับมนัเลย ถ้าเราก�าหนดว่าอนัน้ี 
มนัเป็นอย่างน้ี เมือ่มันเป็นอย่างน้ีรู้สกึว่าจิตมนัเป็นอย่างไรไหม ให้รู้จักว่าเป็นอย่างน้ัน  
ให้รู้เข้ามา ถ้ามันรู้สึก เดี๋ยวมันก็เปลี่ยน เปลี่ยนสัญญาคล้ายๆ กับว่าสัญญาของเด็ก
กบัสญัญาของผู้ใหญ่ มนักเ็ปลีย่นออกไปเป็นสญัญาของผู้ใหญ่ อย่างเดก็มนัอยากจะ 
เล่นของอย่างน้ี เมือ่มนัเตบิโตขึน้มา มนัเหน็ของชิน้น้ีไม่น่าจะเล่นเสยีแล้ว มนักเ็ลยเล่น 
ของอย่างอื่น มันเปลี่ยนเสียแล้ว

 หลวงพ่อ : อ้อ เข้าใจครับ

 ท่ำนอำจำรย์วัง : อย่าพูดมากเลย มันหลายเรื่อง หลายเรื่อง คิดว่ามันเป็นได้
ทุกอย่างก็แล้วกันเรื่องสมาธินี่ แต่มันเป็นทุกอย่างก็ช่างมันเถอะ เราอย่าไปสงสัยมัน 
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อันน้ีเม่ือเรามคีวามรู้สกึอย่างน้ี เดีย๋วมันกค่็อยหมดราคาของมันไป มันจิตสงัขารไม่มี
อะไรต่อไป ถ้าเราเข้าไปดูเลยกลายเป็นเป็ด เดี๋ยวเป็ดกลายเป็นไก่ เดี๋ยวไปตามดูไก่ 
ไก่เป็นหมา ดูหมาไปเดีย๋วกลายเป็นหม ูเลยวุน่ไม่รู้จบสิน้ ก�าหนดรู้มนั เพ่งมนัตรงน้ี 
แต่ว่าอย่าเข้าใจว่าหมดนะ อย่าเข้าใจว่าหมด เด๋ียวมนัจะมีอกี แต่เราวางมนั รู้ไว้ในใจ
แล้วปล่อยวางเสมอ อย่างนี้ไม่เป็นอันตรายทั้งนั้น ก�าหนดอย่างนี้ให้มันมีรากฐานอยู่ 
อย่าไปว่ิงตามมนั พอเราแก้อนัน้ีได้ มันกไ็ปได้ มนัมช่ีวงของมนัไป อดีตอนาคตต่อไป 
ก็ท�านองเดียวกันน้ี แต่มันจะยิ่งหย่อนกว่ากันก็ได้ มันจะดีเลิศจะดีประเสริฐอะไร 
ก็ช่างมันเถอะ มันจะต้องเป็นอย่างนั้น ให้ท�าความเข้าใจจริงๆ อย่างนั้น

 หลวงพ่อ : ท�าไมบางคนเขาไม่มอีะไรล่ะครับ ไม่เป็นทกุข์ด้วยครับ ไม่มีอะไรทีจ่ะ 
ขัดข้อง กายก็สบาย ใจก็สบาย ไม่มีอะไร

 ท่ำนอำจำรย์วัง : อันนี้มันเป็นบุพกรรมของเรา มันก็ต้องสู้กันในเวลานี้ เวลา
จิตมันรวมนี้ มันก็มาแย่งบัลลังก์ที่ตรงนี้ สิ่งที่มันมาแย่งไม่ใช่ของร้ายอย่างเดียวนะ 
ของดีก็มีนะ น่ารักก็มี เป็นอันตรายทั้งนั้นแหละ อย่าไปหมายมั่นมันเลย

 หลังสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์วัง หลวงพ่อเกิดความเข้าใจในความละเอียด
ลึกซึ้งของธรรมปฏิบัติมากขึ้น

 คร้ันพดูคุยเร่ืองต่างๆ กนัต่อพอสมควร หลวงพ่อกก็ราบลาท่านอาจารย์วงักลบั
ที่พัก

 ในขณะพักอยู่บนภูลังกาได้เร่งความเพียรอย่างหนัก พักผ่อนเพียงเล็กน้อย 
ไม่ค�านึงถึงเวลาว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืน คงยืนหยัดปฏิบัติไปอย่างต่อเน่ือง  
จิตพิจารณาเรื่องธาตุและสมมุติบัญญัติอยู่ตลอดเวลา

 พักอยู่ที่ภูลังกาได้ ๓ วัน หลวงพ่อก็กราบลาท่านอาจารย์วัง

 “ได้เดินลงมาจากภูลังกา มาถึงวัดแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่เชิงเขา พอดีฝนตก จึงได้ 
หลบฝนเข้าไปน่ังทีใ่ต้ถนุศาลา จิตก็ก�าลงัพจิารณาสิง่เหล่าน้ีอยู ่ทนัใดขณะจิตกต็ัง้มัน่ขึน้ 
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แล้วกเ็ปลีย่นไปมคีวามรู้สกึเหมอืนเป็นคนละโลก ดอูะไรกเ็ปลีย่นไปหมด กาน�า้ตัง้อยู่ 
มองดูแล้วกม็คีวามรู้สกึว่าไม่ใช่กาน�า้ กระโถน ตัง้อยูก่เ็ปลีย่น บาตรกเ็ปลีย่นไป ทกุอย่าง 
เปลีย่นสภาพไปหมด เหมือนหน้ามือกบัหลงัมือ เหมือนแดดจ้าทีม่ก้ีอนเมฆเคลือ่นมา 
บดบังแสงแดดก็วาบหายไป เปลี่ยนขณะจิตไปวาบๆ ตั้งขึ้นมาก็เปลี่ยนวาบ เห็นขวด 
กไ็ม่ใช่ขวด ดแูล้วกไ็ม่เป็นอะไร เป็นธาต ุเป็นของสมมตุขิึน้ทัง้น้ัน ไม่ใช่ขวดแท้ ไม่ใช่ 
กระโถนแท้ ไม่ใช่แก้วแท้ เปลีย่นไปหมด เปลีย่นไปเปลีย่นมา กน้็อมเข้าหาตวัเอง ดทูกุสิง่ 
ในร่างกายของเราก็ไม่ใช่ของเรา ล้วนแต่ของสมมุติ”

 ด้วยอาการของจิตที่เกิดขึ้นเช่นนี้ หลวงพ่อจึงสรุปว่า

 “ผมเห็นว่าพระอริยบุคคลกับคนบ้านี่ดูไม่ออก คล้ายๆ กัน เพราะมันผิดปกติ 
อริยจิตน้ีถ้ามนัตกกระแสแล้ว ผมเหน็ว่ากบัคนบ้า แยกกนัออกไม่ได้ง่ายๆ คล้ายกนั 
แต่มีคุณธรรมต่างกัน”

 หลวงพ่อได้ก�าชบัลกูศิษย์ลกูหาให้มีความมัน่ใจในผลของการปฏบิตั ิซึง่ผู้ปฏบิตัิ
จะรู้ได้เองอย่างแจ่มแจ้ง ดังที่ท่านได้ประสบมาแล้ว

 “...เร่ืองการปฏบิตัน่ีิ อย่าไปลงัเล ให้ทุม่เทลงไป ให้จิตใจเข้มแขง็ ให้ปฏบิตัเิข้าไป 
ถึงจะไปฟังเทศน์อยู่ที่ไหนก็ช่าง เรียนอยู่ที่ไหนก็ตาม รู้เหล่านี้นั้นรู้อยู่ แต่มันรู้ไม่ถึง 
ถ้ารู้ไม่ถึงมันก็สงสัยลังเล ถ้ารู้ถึงมันก็จบ ถึงใครจะว่าอะไรมันก็ไม่เป็นอะไร มันเป็น
ของมันอย่างน้ัน แน่นอนอย่างน้ัน เมือ่ปกตจิิตของเราเกดิข้ึนมา ใครจะหวัเราะ ใครจะ 
ร้องไห้ ใครจะดีใจ เสียใจก็ตาม ใจจะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวงเลย...”

 นอกจากน้ีหลวงพ่อยงัได้ข้อคดิเก่ียวกบัการภาวนาจากประสบการณ์ทีภ่ลูงักาว่า

 “...คนจะไปภาวนาคนเดยีวน้ีมนักไ็ด้หรอก แต่ว่าบางคนมันช้าไปกมี็ วนอยูต่รงน้ัน  
มนัได้สมัผัส แต่ทางใจของเรา ถ้ามใีครไปร้องบอกชีท้างมนัไปเร็ว มนัมทีางทีจ่ะพจิารณา  
ทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ เวลาติดมันติดหนัก...”
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 จากภลูงักา หลวงพ่อมุ่งหน้าสูว่ดัป่าหนองฮ ีเพือ่กราบเยีย่มหลวงปูก่นิรี การพบกนั 
ในครั้งนี้ หลวงปู่ให้ค�าแนะน�าสั้นๆ ตามอัธยาศัยของท่านว่า 

 “ท่านชา การเทีย่วธดุงค์ของท่านก็พอสมควรแล้ว ควรไปหาทีอ่ยูเ่ป็นหลกัเป็นแหล่ง 
ในที่ราบๆ บ้างนะ”

 หลวงพ่อกราบเรียนหลวงปูว่่า “กระผมตัง้ใจจะธดุงค์กลบัไปทางบ้านทีอ่บุลครับ”

 “จะกลับบ้าน เพราะคิดถึงใครหรือเปล่า ถ้าคิดถึงผู้ใด ผู้นั้นจะให้โทษแก่เรา”

 หลวงปู่ทิ้งท้ายด้วยค�าง่ายๆ แต่ลึกซึ้งเช่นเคย

บุพนิมิตที่บ้านสวนกล้วย

 จากบ้านหนองฮี หลวงพ่อเดินธุดงค์มุ่งหน้าสู่จังหวัดอุบลราชธานี โดยแวะพัก
และโปรดญาตโิยมทีบ้่านป่าตาว อ�าเภอเลงินกทา อกีคร้ังหน่ึง และก่อนออกเดนิทางต่อ  
ท่านได้รับเด็กชายชื่อทองดีเป็นศิษย์ติดตามไปด้วย

 เม่ือเดนิทางมาถงึบ้านก่อ อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวดัอบุลราชธานี ซึง่เป็นบ้านเกดิ 
ของหลวงปู ่ท่านได้แวะพกัทีป่่าช้าบ้านก่อนอก เพือ่เยีย่มเยอืนโยมมารดาและญาตพิีน้่อง  
และได้ฝึกหดัเดก็ชายทองด ีรวมทัง้เด็กชายเทีย่ง (หลวงพ่อเทีย่ง โชตธิมฺโม ปัจจุบนั
เป็นเจ้าอาวาสวดัป่าอรัญญวาส ีสาขาทีห่น่ึงของวดัหนองป่าพง) ซึง่ขณะน้ันเด็กชายเทีย่ง 
ก็ก�าลังจะบวชเณรที่วัดก่อนอกอยู่พอดี

 พอฝึกหัดเด็กทั้งสองให้รู้จักการบวชพอสมควรแล้ว หลวงพ่อจึงน�าไปบรรพชา
เป็นสามเณรที่วัดวารินทราราม

 ขณะพกัอยู่ในป่าช้าวดัก่อนอก ญาตสินิทมติรสหายทีใ่กล้ชดิคุน้เคยกบัหลวงพ่อ 
ตัง้แต่เป็นเดก็ ได้มานมสัการสนทนาด้วยความยนิด ีเพราะนับตัง้แต่ท่านออกธดุงค์แล้ว 
ก็ไม่ได้พบกนับ่อยนัก แต่การพบกนัในคร้ังน้ี เพือ่นสนิทคนหน่ึงของหลวงพ่อสงัเกต



62

เห็นว่า เพื่อนรักของตนกลับมาคราวนี้เปลี่ยนแปลงไปมาก จากคนที่พูดเก่ง ร่าเริง 
ชอบหัวเราะ กลายเป็นคนเงียบขรึม พูดน้อย ไม่หัวเราะรื่นเริงเหมือนเดิม

 หลวงพ่อพักอยู่ที่ป่าช้าวัดก่อนอก ประมาณ ๑๕ วัน ได้ให้ข้อคิดค�าแนะน�าแก่
มารดาและญาติมิตรพอสมควร โดยมีสามเณรเที่ยงนึกนิยมเลื่อมใสในปฏิปทาอยู่
เงียบๆ 

 หลงัจากน้ัน หลวงพ่อกบัสามเณรทองด ีได้ออกเดินทางไปยงัอ�าเภอกนัทรลกัษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ ได้พกัปักกลดอยูใ่นป่าใกล้บ้านสวนกล้วย พจิารณาเหน็ว่าเป็นสถานที ่
เหมาะแก่การบ�าเพ็ญภาวนายิ่งนัก เพราะเป็นที่สงบ วิเวก มีสัตว์ป่านานาชนิด เช่น 
กระรอก กระแต ไก่ป่า อีเก้ง อีเห็น รวมทั้งเสือด้วย เหมาะแก่การฝึกทรมานตนเป็น
อย่างด ีในพรรษาปี พ.ศ. ๒๔๙๒ น้ีจึงได้ตกลงใจจ�าพรรษาทีบ่ริเวณป่าใกล้บ้านสวน
กล้วย ซึง่เป็นสถานทีท่ีห่ลวงพ่อเล่าว่า ท่านได้เกดิบพุนิมติซึง่เป็นความฝันทีต่วัท่านถอื
เอาว่าเป็นตอนที่ส�าคัญยิ่งในประวัติของท่าน บุพนิมิตดังกล่าวมีด้วยกัน ๓ ประการ  
ความหมายอันลึกซึ้งของบุพนิมิตแต่ละประการน้ัน ย่อมเป็นสิ่งที่หลวงพ่อท่านรู้
ประจักษ์เฉพาะตวัท่านเอง ส�าหรับเราท่านทัง้หลาย อย่างน้อยกเ็ป็นเร่ืองแปลกทีค่วรแก่ 
การรับฟังและพิจารณาตามที่หลวงพ่อได้เล่าไว้ดังนี้

 ๑. คนืหน่ึงเม่ือหลวงพ่อได้เดนิจงกรม น่ังสมาธ ิเป็นเวลาพอสมควรแล้ว จึงพกัผ่อน 
จ�าวดั ได้เกดินิมติฝันไปว่า มคีนเอาไข่มาถวาย ๑ ฟอง พอหลวงพ่อรับแล้วจึงโยนไข่ 
ไปข้างหน้า ไข่แตกเกิดเป็นลูกไก่ ๒ ตัว วิ่งเข้ามาหา จึงยื่นมือทั้งสองออกไปรับ 
ข้างละตัว พอถูกมือก็กลายเป็นเด็กชาย ๒ คน พร้อมกับได้ยินเสียงบอกว่า คนอยู่ 
ข้างขวามือชื่อ บุญธรรม คนที่อยู่ทางซ้ายมือชื่อ บุญธง หลวงพ่อได้เลี้ยงเด็ก ๒ คน 
น้ันไว้ ก�าลังเติบโตน่ารักวิ่งเล่นได้แล้ว ต่อมาเด็กชายบุญธงเป็นโรคบิดอย่างแรง 
พยายามรักษาจนสดุความสามารถแต่ก็ไม่หาย จนกระทัง่เด็กน้ันได้ตายอยูใ่นมือ และ 
ได้ยนิเสยีงบอกว่า บญุธงตายแล้ว เหลอืแต่บญุธรรมคนเดียว จึงรู้สกึตวัตืน่ข้ึน แล้วเกดิ 
ค�าถามขึ้นว่า นี้คืออะไร มีค�าตอบปรากฏขึ้นว่า นี่คือสภาวธรรมที่เป็นเอง จึงได้หาย 
ความสงสัย
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 ๒. ในคืนต่อมาก็มีอาการอย่างเดียวกัน พอเคลิ้มจะหลับไปก็เกิดนิมิตฝันว่า 
ตวัท่านเองได้ตัง้ครรภ์ รู้สกึว่าไปมาล�าบากมากเหมือนคนมีครรภ์จริงๆ แต่มีความรู้สกึ 
ในนิมติน้ันว่าตวัเองกย็งัเป็นพระอยู ่เม่ือครรภ์แก่เตม็ทีจ่วนจะคลอด กม็คีนมานิมนต์
ไปรับบณิฑบาต มองไปรอบๆ บริเวณเป็นล�าธาร กระท่อมไม้ไผ่ขัดแตะกลางทุง่นาและ
พระอยู่บนเรือน ๓ รูป ไม่ทราบว่ามาจากไหน โยมเขาพากันถวายอาหารบิณฑบาต  
พระ ๓ รูปน้ันฉันอยูข้่างบน แต่หลวงพ่อรู้สกึว่าท้องแก่จวนจะคลอด เขาจึงให้ฉันอยู ่
ข้างล่าง พอพระฉันจังหนั หลวงพ่อกค็ลอดเดก็พอด ีเป็นชาย มขีนนุ่มน่ิมบนฝ่ามือและ
ฝ่าเท้า มอีาการยิม้แย้มแจ่มใส ท้องปรากฏว่าแฟบลง นึกว่าตวัเองคลอดจริงๆ จึงเอา
มอืลบูคล�าด ูแต่กไ็ม่มสีิง่เปรอะเป้ือนใดๆ ท�าให้นึกถงึทีพ่ระพทุธองค์ทรงประสตูจิาก
พระครรภ์มารดา คงจะไม่แปดเป้ือนมลทนิใดๆ เช่นกนั และเวลาฉันจังหนั พวกโยม 
พิจารณากันว่า ท่านคลอดบุตรใหม่จะเอาอะไรให้ฉัน เขาถึงถวายปลาหมอปิ้ง ๓ ตัว 
รู้สึกว่าเหนื่อยอ่อน ไม่อยากฉัน แต่ก็ฝืนใจฉันไปเพื่อฉลองศรัทธาเขา ก่อนจะฉัน 
ได้ส่งเดก็ให้โยมอุม้ไว้ ฉันเสร็จเขากส่็งเดก็คนืมา พอถงึมอืท่าน เด็กกพ็ลดัตกจากมอื  
แล้วจึงรู้สกึตวัตืน่ขึน้ เกิดค�าถามว่า น้ีคอือะไร มคี�าตอบว่า น่ีคอืสภาวะทีเ่ป็นเองทัง้น้ัน  
เลยหมดความสงสัย

 ๓. คืนทีส่ามต่อมากอ็ยูใ่นอาการอย่างเดิม พอพกัผ่อนเคลิม้หลบัไป กเ็กดินิมิต
ไปว่า ได้รับนิมนต์ให้ขึ้นไปบนยอดเขากับสามเณรรูปหนึ่ง ทางขึ้นเขานั้นเป็นทางวน
ขึ้นไปเหมือนก้นหอย วันนั้นเป็นวันเพ็ญ ภูเขาก็สูงมาก พอขึ้นไปถึงแล้วรู้สึกว่าเป็น
ที่ร่มร่ืนดี มีผ้าปูพ้ืนและกั้นเพดานสวยงามมากจนหาที่เปรียบมิได้ แต่พอเวลาฉัน  
เขาก็นิมนต์ให้ลงมาทีถ่�า้ข้างภเูขา มโียมแม่พมิพ์และโยมน้าม ีพร้อมด้วยญาตโิยมเป็น
จ�านวนมากไปถวายอาหาร อาหารทีถ่วายน้ัน โยมแม่ได้แตงและผลไม้อืน่ๆ ส่วนน้ามี 
ได้ไก่ย่างเป็ดย่างมาถวาย หลวงพ่อจึงทักขึ้นว่า โยมมีอยู่ตลาดเห็นจะมีความสุขนะ 
ได้ไก่ย่างเป็ดย่างมาถวายพระ โยมมีรู้สึกว่ามีอาการยิ้มแย้มแจ่มใสดี เมื่อฉันอาหาร
เสร็จแล้ว ได้แสดงธรรมให้ฟังนานพอสมควร เมื่อเทศน์จบจึงรู้สึกตัวตื่นขึ้น
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รักษาโรคด้วยธรรมโอสถ

 ต้นปี พ.ศ. ๒๔๙๓ หลวงพ่อได้รับจดหมายจากพระมหาบญุมซีึง่เป็นเพือ่นเคย 
ปฏิบัติธรรมร่วมกัน ส่งข่าวเรื่องหลวงพ่อวัดปากน�้า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ให้ทราบ  
จึงออกเดนิทางจากบ้านสวนกล้วยสูก่รุงเทพฯ ได้ศกึษาแนวทางการปฏบิตัทิีว่ดัปากน�า้ 
ประมาณ ๗ วัน จากน้ันกเ็ดนิทางต่อไปยงัวดัใหญ่ชัยมงคล จังหวดัพระนครศรีอยธุยา

 ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๔๙๔ ซึง่เป็นพรรษาที ่๑๒ และ ๑๓ หลวงพ่อได้
จ�าพรรษาอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคล ได้พบกัลยาณมิตร ๒ ท่าน คือ พระอาจารย์ฉลวย  
(ปัจจุบันพ�านักอยู่ที่วัดเขาต้นเกตุ อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) และ  
หลวงตาแปลก

 ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ขณะปฏบิตัธิรรมอยูท่ีว่ดัใหญ่ชัยมงคล หลวงพ่อได้เกดิเจ็บป่วย 
เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร มีอาการบวมข้ึนมาด้านซ้าย รู้สึกเจ็บปวดมาก 
ประกอบกับโรคหืดเร้ือรังที่เคยเป็นอยู่ได้ก�าเริบซ�้าเติมอีก ท�าให้ได้รับความทุกข์ 
ทรมานมาก หลวงพ่อจึงพจิารณาว่าตวัท่านอยูห่่างไกลญาตพิีน้่อง ในยามเจ็บป่วยคง
ไม่สะดวกทีจ่ะไปรักษาทีโ่รงพยาบาลเพราะจะเป็นภาระแก่คนอืน่ หลวงพ่อจึงคดิรักษา 
โรคของท่านด้วยธรรมโอสถ โดยการอดอาหาร ไม่ยอมฉัน ดืม่เพยีงแต่น�า้นิดๆ หน่อยๆ  
เท่าน้ัน ทอดธรุะในสงัขารร่างกายของตวัเอง ทัง้ไม่ยอมหลบันอน ได้แต่เดนิจงกรมและ
นั่งสมาธิสลับกันไป เอาธรรมะเป็นที่พึ่ง ขอตายอยู่กับการปฏิบัติธรรม ความตั้งใจนี้ 
เดด็เด่ียวแรงกล้ามาก จนถงึอศัจรรย์ใจตวัเองว่า คนเราน้ีเมือ่ถงึคราวฮดึสูข้ึน้มาเพือ่
ต่อสูก้บัความตาย รู้สกึว่าจิตใจมคีวามหนักแน่นมัน่คง ไม่สะทกสะท้านต่อความตายเลย 
แม้แต่นิดเดียว

 รุ่งเช้าเม่ือเพือ่นๆ ภกิษุไปบณิฑบาต กเ็ดนิจงกรม พอเพือ่นกลบัจากบณิฑบาต กข็ึน้
กฏุทิ�าสมาธต่ิอไป มอีาการอ่อนเพลยีทางร่างกายบ้าง แต่ก�าลงัใจรู้สกึดมีาก ไม่กลวัตาย  
ไม่ย่อท้อต่อสิ่งทั้งปวง
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 หลวงพ่ออดอาหารได้ ๘ วนั ท่านอาจารย์ฉลวยจึงขอร้องให้กลบัฉันอาหารดงัเดิม  
โรคภัยในกายปรากฏว่าหายไป ทั้งอาการบวมที่ท้อง ทั้งโรคหืด ไม่ก�าเริบอีก จึงยอม
ฉันอาหารเป็นปกติ

หาเกาะในใจ

 ในระยะที่จ�าพรรษาอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลนั้น หลวงพ่องดการแสดงธรรมสอน
คนอืน่ทัง้หมด มุง่แต่การเจริญสมาธภิาวนาอย่างเดยีว เม่ือออกพรรษาแล้ว ได้เดนิทาง 
ไปแสวงวเิวกทีเ่กาะสชีงั ได้รับความสงบทางใจ ตลอดเวลาทีบ่�าเพญ็ธรรมอยูบ่นเกาะ
แห่งนี้เป็นเวลา ๑ เดือน ท�าให้ได้คติข้อคิดในทางธรรมว่า

 “ชาวเกาะสชีงัได้อาศยัพืน้ดนิบนเกาะอนัมนี�า้ทะเลล้อมรอบ พืน้ดินบนเกาะทีต่ัง้ 
อยู่ได้ต้องอยู่สูงพ้นจากน�้าจริงๆ เกาะสีชังเป็นที่พึ่งภายนอกของร่างกาย แต่การที่เรา 
มาอาศัยเกาะสีชังก็เพื่อหาเกาะที่พึ่งทางใจ ซึ่งกิเลสตัณหาท่วมไม่ถึง แม้เราจะอยู่บน 
เกาะสีชัง แต่เราจะต้องค้นหาเกาะภายในใจอยู่ต่อไป เพื่อให้เป็นเกาะที่พึ่งทางใจ 
เกาะทางใจนี้ล้อมรอบด้วยทะเลแห่งกิเลสตัณหา คนที่ยังไม่พ้นไปจากกิเลส ตัณหา 
อปุาทาน และอกศุลกรรม กเ็ปรียบได้กบัคนทีล่อยคออยูใ่นทะเล ซึง่มหีวงัจมน�า้ตาย 
หรือไม่ก็ต้องผจญกับสัตว์ร้ายในทะเล เช่น ปลาฉลาม เป็นต้น”

 ออกจากเกาะสชีงักลบัมาวดัใหญ่ฯ ทีอ่ยธุยาอกีคร้ัง พกัอยูน่านพอสมควรจึงได้ 
เดินทางขึ้นอีสานกลับไปบ้านเกิดที่อุบลราชธานี พอญาติพี่น้องรู้ข่าว ต่างพากันมา
นมัสการด้วยความยินดี เพราะจากกันไปนานถึง ๒ ปี โดยไม่ทราบข่าวคราวกันเลย  
หลวงพ่อกลบัมาคราวน้ีกม็ท่ีาทน่ีาศรัทธาเลือ่มใสมาก ญาตมิติรจึงให้ความเคารพย�าเกรง  
ท่านแนะน�าสิ่งใด ทุกคนก็สนใจฟัง ไม่แสดงอาการโต้แย้งใดๆ ท�าให้โยมแม่และ 
ญาติพี่น้องหลายคน เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องบาปบุญคุณโทษยิ่งขึ้น

 คนืหน่ึง พระเทีย่ง โชตธิมโฺม ซึง่เมือ่คร้ังเป็นสามเณรเคยได้รับการอบรมสัง่สอน 
จากหลวงพ่อ ได้เข้ามากราบคารวะขอฟังธรรม และตดัสนิใจออกปากฝากตวัเป็นศิษย์ 
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ขอติดตามออกบ�าเพ็ญกรรมฐาน แต่หลวงพ่อกลับน่ิงเฉยไม่ตอบรับและไม่ปฏิเสธ 
ท�าให้พระเทีย่งเกดิลงัเลและรู้สกึผิดหวงั เมือ่น่ังน่ิงกนัอยูช่ัว่ครู่ หลวงพ่อได้เอ่ยขึน้ว่า

 “ท�าไมถึงอยากไป”

 “กระผมเหน็ว่าอยูท่ีน่ี่ไม่มอีะไรดขีึน้ จึงอยากไปปฏบิตัเิหมอืนครูบาอาจารย์บ้าง
ครับ”

 พระเที่ยงตอบพร้อมกับใจชื้นขึ้นมาเล็กน้อย

 “เอ้า ถ้าจะไปจริงๆ ให้ท่านทองดี (สามเณรทองดบีวชเป็นภิกษแุล้ว) เขยีนแผนที่ 
บอกทางไปบ้านป่าตาวให้นะ แล้วไปรอผมอยู่ที่นั่น”

 เม่ือแนะน�าแนวทางปฏิบัติแก่ญาติพี่น้องพอสมควรแล้ว หลวงพ่อก็ออกจาริก
ปฏิบตัภิาวนาตามสถานทีว่เิวกต่างๆ ต่อไป จนกระทัง่ถงึบ้านป่าตาว อ�าเภอเลงินกทา 
และได้พ�านักจ�าพรรษาปี พ.ศ. ๒๔๙๕ (พรรษาที่ ๑๔) อยู่ที่ลานหินแตก ซึ่งต่อมา
ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดถ�้าหินแตก

 ในปีน้ันหลวงพ่อจ�าพรรษาร่วมกับพระภิกษุสามเณรหลายรูป มีพระเที่ยงกับ
พระทองดีรวมอยู่ด้วย ท่านได้น�าหมู่คณะประพฤติปฏิบัติอย่างอุกฤษฏ์ บางวันเดิน
จงกรมนั่งสมาธิกันตลอดวันตลอดคืน โดยให้ข้อคิดแก่ศิษย์ว่า

 “อย่าพากนัตดิในสมมุตบิญัญตัจินเกนิไป ทีว่่าเป็นกลางวนักลางคนืน้ันมนัเป็น 
การสมมตุขิองชาวโลกเท่าน้ันเอง เมือ่กล่าวโดยปรมตัถธรรมแล้ว ไม่มกีลางวนักลางคนื  
ไม่มข้ีางขึน้ข้างแรม ฉะน้ัน เรามาสมมุตกินัใหม่ ให้กลางวนัเป็นกลางคนื ให้กลางคนื 
เป็นกลางวันกไ็ด้ ถ้าเราคดิได้ว่ากลางวนัหรือกลางคืนกไ็ม่แตกต่างอะไรกนั เรากจ็ะท�า 
ความเพียรโดยไม่อ้างเวลา”

 วันหนึ่ง หลวงพ่อสังเกตเห็นพระเที่ยงฉันยาบางอย่างอยู่เป็นประจ�า จึงถามว่า

 “ท่านเที่ยง ฉันยาพวกนี้มานานแล้วหรือ”

 “กระผมฉันมาหลายปีแล้วครับ”
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 “แล้วมันดีขึ้นไหม?”

 “พอทุเลาลงบ้างครับ”

 หลวงพ่อนิ่งอยู่ชั่วครู่แล้วพูดขึ้นว่า

 “เออ ฉันยาพวกนี้ก็นานแล้ว ยังไม่เห็นว่ามันจะหายสักที เอามันโยนทิ้งไปเสีย 
แล้วมาฉันยาขนานใหม่กนั คอืฉันอาหารให้น้อย นอนให้น้อย และพดูให้น้อย แล้วท�า 
ความเพยีรเดนิจงกรม น่ังสมาธใิห้มาก ลองท�าดนูะ ถ้ามนัไม่หาย เรากย็อมตายไปเสยี”

 ชาวบ้านป่าตาวในสมัยน้ัน ส่วนใหญ่เป็นชาวนาทีค่่อนข้างยากจน แม้จะมจิีตศรัทธา 
ต่อการท�าบญุกุศล แต่กข็ดัสนเร่ืองความเป็นอยู ่จึงอปัุฏฐากพระสงฆ์ตามมตีามได้แบบ 
ชาวบ้านอสีานในสมยัน้ัน คือมีข้าวเหนียว พริก เกลอื หรือแจ่ว ผักสดๆ และกล้วยบ้าง 
บางวัน

กินเหยื่อแล้วก็น่าสงสาร

 แม้จะอดอยากขาดแคลนสักปานใด หลวงพ่อกับศิษย์ก็คงบากบั่นหม่ันเพียร
เจริญภาวนาอย่างไม่ย่อท้อ กลับน้อมเอาความอดอยากขัดสนมาเป็นครูผู้สอนให้มี
ความอดทน ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้อง แต่วันหนึ่งก็มีสิ่งมาทดสอบความมุ่งมั่นของท่าน 
บริเวณส�านักที่หลวงพ่อพ�านักอยู่นั้น ด้านทิศเหนือเป็นแอ่งน�้าใหญ่ มีปลาชุกชุมมาก 
เวลาฝนตกหนักน�า้ล้นฝ่ัง ปลากต็ะเกยีกตะกายตามน�า้มา เพือ่จะเข้าไปในแอ่งน�า้ใหญ่ 
บางตวัเร่ียวแรงด ีกข้็ามคนัหนิธรรมชาตทิีก่ัน้เป็นขอบแอ่งน�า้ขึน้ไปได้ แต่บางตวัหมด
ก�าลงัเสยีก่อน ก็นอนด้ินกระเสอืกกระสนหายใจพะงาบๆ อยูบ่นคันหนิน้ัน หลวงพ่อ
สังเกตเห็น ก็ได้ช่วยจับมันปล่อยลงไปในแอ่งน�้าอยู่บ่อยๆ

 เช้าวันหน่ึงก่อนออกบณิฑบาต หลวงพ่อได้เดินไปดปูลาทีค่นัหนิเช่นทกุเช้า พบว่า 
เช้าวันน้ันมีคนเอาเบด็มาตกปลาไว้ตามริมแอ่งน�า้เป็นระนาว เหน็มีปลาตดิเบด็อยู ่ท่านก็ 
ช่วยมนัไม่ได้เพราะเบด็มเีจ้าของ ได้แต่มองด้วยความสลดใจ ร�าพงึว่า “เพราะปลากนิ
เหยือ่เข้าไป เหยือ่น้ันมีเบด็ด้วยปลาจึงตดิเบด็ เหน็ปลาตดิเบด็แล้วกส็งสาร เพราะความ
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หิวแท้ๆ ปลาจึงกินเหยื่อที่เขาล่อเอาไว้ ดิ้นเท่าไรๆ ก็ไม่หลุด เป็นกรรมของปลาเอง 
ทีไ่ม่พจิารณา คนเรากเ็ช่นเดยีวกนั หากกนิอาหารมมูมามไม่เลอืกไม่พจิารณา ย่อมเป็น 
เหมือนปลาหลงกินเหยื่อแล้วติดเบ็ด เป็นอันตรายแก่ตนเองได้ง่ายๆ”

 หลังจากไปบิณฑบาตกลับมาเช้าวันน้ัน หลวงพ่อได้พบว่าโยมชาวบ้านได้เอา
อาหารพเิศษมาถวาย คือต้มปลาตวัโตๆ ทัง้น้ัน ท�าให้หลวงพ่อนึกรู้ได้ทนัทว่ีา ต้องเป็น 
ปลาติดเบ็ดที่ท่านเห็นเม่ือรุ่งเช้าน้ันแน่ๆ บางทีอาจเป็นปลาที่ได้เคยช่วยชีวิตเอามัน
ปล่อยลงน�า้มาแล้วก็ได้ เกิดความรู้สกึรังเกียจไม่อยากฉันทนัท ีเมือ่โยมถวาย จึงเพยีง 
แต่รับไว้ตรงหน้าแต่ไม่ยอมฉัน ถงึแม้อาหารไม่ค่อยม ีมแีต่ปลาร้าแจ่วบองกบัผัก อดๆ  
อยากๆ ก็ตาม แต่ท่านก็ไม่ยอมฉันต้มปลาของชาวบ้าน เพราะกลัวว่าถ้าฉันไปแล้ว
โยมอาจดีใจถือว่าคงได้บุญใหญ่ จะไปตกเบ็ดเอาปลาในแอ่งมาต้มแกงถวายอีกใน 
วันต่อๆ ไป ในที่สุดปลาก็คงหมดแอ่ง หลวงพ่อจึงหยิบถ้วยต้มปลาส่งให้พระทองดี 
ซึง่น่ังอยูข้่างๆ พระทองดีสงัเกตเหน็หลวงพ่อไม่ฉัน กไ็ม่ยอมฉันเหมอืนกนั ชาวบ้านเหน็ 
ดังนั้น จึงถามขึ้นว่า

 “ท่านอาจารย์ บ่ฉันต้มปลาบ้อ ขะน่อย?”
 (ท่านอาจารย์ไม่ฉันต้มปลาหรือครับ?)

 “บ่ดอก ซิโตนมัน” หลวงพ่อตอบ
 (ไม่หรอก สงสารมัน)

 “โยมคนนั้นถึงกับอึ้งไปชั่วครู่ แล้วจึงร�าพึงว่า

 “ถ้าแมนผม คือสิอดบ่ได้ดอก”
 (ถ้าเป็นผม คงจะอดไม่ได้หรอก)

 นับตัง้แต่น้ัน ชาวบ้านกไ็ม่มารบกวนปลาในแอ่งน�า้น้ันเลย และพวกเขายงัถอืกนัว่า 
มันเป็นปลาของวัดที่ควรช่วยกันรักษาอีกด้วย
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ปลีกตัว

 ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ (พรรษาที ่๑๕) หลวงพ่อกับลกูศษิย์ยงัคงพ�านักอยูท่ีบ้่านป่าตาว 
ต่อเป็นปีทีส่อง แต่ในพรรษา หลวงพ่อได้ปลกีตวัไปอยู่ตามล�าพงับนภกูอย ซึง่อยูห่่าง 
จากถ�้าหินแตกประมาณ ๓ กิโลเมตร และได้มอบหมายให้พระอาจารย์อวน ปคุโณ  
เป็นผู้ดูแลภิกษุสามเณรในที่พักสงฆ์ถ�้าหินแตกแทนชั่วคราว ตอนเช้าหลวงพ่อออก
บณิฑบาตแล้ว กลบัมาฉันภตัตาหารร่วมกบัภิกษุสามเณร ฉันเสร็จกก็ลบัข้ึนไปบ�าเพญ็
ธรรมที่ภูกอยตามเดิม

 ส�าหรับกติกาที่ท่านได้ก�าหนดขึ้นเพื่อให้ภิกษุสามเณรทุกรูปที่จ�าพรรษาอยู่ ณ 
ทีพ่กัสงฆ์ถ�า้หนิแตก ได้ยดึถอืเป็นหลกัปฏบิตัอิย่างเคร่งครัดตลอดพรรษากค็อื ไม่ให้ 
จ�าวัด (นอน) ในเวลากลางคืน ให้ท�าความเพียร เป็นต้นว่า เดินจงกรม นั่งสมาธิ  
สลบักันไปจนตลอดคนื พอสว่างได้เวลากอ็อกบณิฑบาตไปตามหมู่บ้านต่างๆ ระยะทาง 
บณิฑบาตบางหมู่บ้านก ็๓ กโิลเมตร บางหมูบ้่านก ็๕-๖ กโิลเมตร กว่าจะกลบัมาฉัน 
กเ็วลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ฉันเสร็จ ล้างบาตรกลบักฏิุเวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. กลบัถงึกฏุิ 
ท�าความเพยีร ได้เวลาพอสมควรจึงพกัผ่อนจ�าวดั จนถงึเวลา ๑๕.๐๐ น. ตรีะฆงัเป็น 
สญัญาณให้ลกุขึน้กวาดลานวดัหรือกระท�ากจิอืน่ๆ ถ้าหากมี เวลา ๑๘.๐๐ น. ให้เสยีง 
สัญญาณระฆัง ท�าวัตรเย็น หลังจากนั้นก็ท�าความเพียรต่อไปจนตลอดคืน

 ๒ เดอืนแรก ให้ภิกษุสามเณรทกุรูปถอืปฏบิตัติามอธัยาศยั แล้วแต่ใครจะน่ังสมาธ ิ
หรือเดินจงกรมกี่ชั่วโมงก็ได้ สลับกันไปเร่ือยๆ พอเดือนสุดท้ายให้ท�าอย่างเดียว 
กค็อืคนืไหนใครอยากจะเดินจงกรมตลอดคนืจนสว่างกไ็ด้  หรือจะน่ังสมาธอิย่างเดยีว 
จนสว่างก็ได้ ไม่ให้สลับกัน ภายในคืนน้ัน ส่วนหลวงพ่อท่านก็เร่งปฏิบัติของท่าน 
อย่างหนักเช่นเดียวกัน เมื่อถึงวันอุโบสถท่านจึงจะให้โอวาทแก่ภิกษุสามเณรและ
ญาติโยมครั้งหนึ่ง วันธรรมดาก็ให้ทุกท่านถือปฏิบัติตามระเบียบข้อกติกาที่ได้ตกลง
กันไว้ทุกประการตลอดพรรษา
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ป่วยแต่กาย

 ในระหว่างที่พ�านักอยู่โดดเดี่ยวบนภูกอย หลวงพ่ออาพาธด้วยโรคเหงือกบวม 
ทัง้ข้างบนข้างล่าง เจ็บปวดทกุข์เหลอืจะพรรณนา ได้รักษาด้วยอ�านาจตบะธรรม มขีนัติ 
ความอดทนเป็นที่ตั้ง ท�าจิตให้สงบแล้วพิจารณาว่า ความจริง เรามีความเจ็บไข้เป็น
ธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ หลวงพ่ออดทนอดกลั้น ฝึกให้รู้เท่าทัน 
สภาวธรรมทีป่รากฏ สูด้้วยอ�านาจสมาธแิละปัญญา จนแยกโรคปวดฟันซึง่เป็นอาการ
ทางกายให้ขาดออกจากใจ ไม่ยอมให้ใจป่วยพร้อมกับกายด้วยเป็นโรค ๒ ชั้น โรค
ปวดฟันได้ทรมานสังขารของหลวงพ่อ ๗ วัน จึงได้หายไปด้วยอ�านาจธรรมโอสถ

 พอออกพรรษา หลวงพ่อลงมาพกัทีว่ดัถ�า้หนิแตก แล้วให้พระเณรแยกย้ายกนัไป
ภาวนาในป่าตามล�าพงั ก�าหนดให้ ๗ วนั มารวมกนัทีล่านหนิแตกคร้ังหน่ึง หลวงพ่อ 
พาลูกศิษย์ประพฤติปฏิบัติเช่นนั้น จนกระทั่งถึงปลายเดือน ๓ ของปี พ.ศ. ๒๔๙๗ 
โยมแม่พิมพ์ (โยมมารดาของหลวงพ่อ) พร้อมกับผู้ใหญ่ลา (พี่ชาย) และญาติมิตร
ชาวบ้านก่ออีก ๕ คน ได้เดินทางมานิมนต์หลวงพ่อให้กลับไปโปรดญาติโยมทาง
บ้านก่อบ้าง

 หลวงพ่อพิจารณาเห็นว่า ถึงเวลาสมควรแล้วที่จะได้ให้ธรรมานุเคราะห์แก่ผู้มี
พระคุณ จึงรับนิมนต์ และให้โยมแม่พิมพ์กับญาติมิตรขึ้นรถกลับไปก่อน จากนั้น
หลวงพ่อได้เรียกลกูศิษย์มาประชมุกนั แล้วมอบให้พระเทีย่ง พระทองดี กบัพระเณร 
บางส่วน อยู่ดูแลส�านัก (ต่อมาพระเที่ยงได้ติดตามไปอยู่กับหลวงพ่อที่วัดหนองป่า
พง ส่วนพระทองดีไปเรียนปริยัติธรรมที่กรุงเทพฯ)

 เมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้ว หลวงพ่อกับพระภิกษุสามเณรอีกส่วนหนึ่ง ก็อ�าลา
ชาวบ้านป่าตาว ออกเดินทางกลับสู่มาตุภูมิ
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ก�าเนิดวัดหนองป่าพง

 วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ (ตรงกับวันจันทร์ขึ้น ๔ ค�่า เดือน ๔ ปีมะเส็ง) 
ตะวนัสายบ่ายคล้อยแล้ว เมื่อหลวงพ่อพาคณะเดินทางมาถึงชายป่าดงดิบอันหนาทึบ  
ทีช่าวบ้านในสมัยน้ันเรียกว่า ดงหนองป่าพง ซึง่อยูห่่างจากบ้านก่อ บ้านเกิดของหลวงพ่อ 
ประมาณ ๒-๓ กโิลเมตร ป่าแห่งน้ีแหละทีเ่ป็นจุดสดุท้ายแห่งชวีติธดุงค์ของหลวงพ่อ  
และในเวลาต่อมากลายเป็นวัดกรรมฐานที่มีช่ือเสียงกว้างไกลออกไปทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ แต่วนัน้ัน ดงป่าพงยงัรกชฏัและวงัเวง คณะธดุงค์ไปปักกลดทีร่าวป่า  
ท่ามกลางเสียงต้อนรับเซ็งแซ่ของจักจ่ันเรไร คืนน้ันขณะที่น่ังภาวนาในราวป่าใหญ่
แห่งนี้ หลวงพ่อคงตระหนักว่า ชีวิตของท่านก�าลังจะเริ่มต้นฉากใหม่ แท้ที่จริงแล้ว 
ป่าดงแห่งนี้เป็นสถานที่ส�าคัญส�าหรับหลวงพ่อมานานแล้วทีเดียว

 “สมยัทีอ่าตมาเป็นเดก็ ได้ยินโยมพ่อเล่าให้ฟังว่า ท่านอาจารย์เสาร์กเ็คยมาพกัอยู่
ทีน่ี่ โยมพ่อเคยได้มาฟังธรรมกับท่าน อาตมาเป็นเด็กๆ ยงัจ�าได้ ความจ�าเช่นน้ีแหละ  
มนัตดิในใจตลอดเวลา นึกอยู่เสมอๆ เลย เพราะว่าบ้านน้ีมันเป็นบ้านร้าง ดูต้นมะม่วง 
ใหญ่ๆ ของเก่าแก่ทั้งนั้น

 โยมพ่อเคยเล่าให้ฟังว่า มากราบพระกรรมฐาน มาดทู่านฉันจังหนั กเ็อาอาหารอะไร 
รวมลงในบาตรทัง้น้ันแหละ ข้าวก็รวมลงในบาตร แกงกร็วมใส่ในบาตร หวานคาวใส่ใน 
บาตรหมด โยมพ่อไม่เคยเห็น เอ๊ะ นี่พระอะไร เคยเล่าให้อาตมาฟังตอนเป็นเด็ก 
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ท่านเรียกว่า พระกรรมฐาน เทศน์ก็ไม่เหมือนพระธรรมดาเรา อยากจะได้ฟังเทศน์ 
กไ็ม่ได้ฟัง มแีต่พดูไปโป้งๆ เท่าน้ัน กเ็ลยไม่ได้ฟังเทศน์กนั ได้ฟังแต่ค�าพดูท่าน อนัน้ัน 
คอืพระปฏบิตัทิีม่าอาศยัอยูน้ี่ คร้ันเม่ือได้ออกมาประพฤตปิฏบิตัเิองแล้ว ความรู้สกึอนัน้ี 
มันมีอยู่ในใจตลอดเวลา เม่ือหนัหน้าเข้ามาทางบ้าน กนึ็กถงึป่าน้ีไม่ได้ขาด เมือ่ธดุงค์ไป 
พอสมควรแล้วก็ได้กลับมาอยู่ ณ ที่นี้

 ระยะหน่ึงพระอาจารย์ด ีจากอ�าเภอพบิลูมังสาหาร กบัท่านเจ้าคุณชนิฯ (หลวงพ่อ 
พุธ ฐานิโย) เขานิมนต์มาอยู่ที่นี่ อยากจะอยู่ที่นี่เหมือนกัน แต่ท่านว่าท่านอยู่ไม่ได้ 
ท่านอาจารย์ดีบอกว่า ที่นี่ไม่ใช่ที่ของท่าน ท่านเจ้าคุณชินฯ ก็ยังพูดเสมอ ที่นี่เราอยู่
ไม่ได้ ไม่ใช่ที่อยู่ของเรา เจ้าของที่ที่นี่ ไม่นานเดี๋ยวท่านก็มาของท่าน”

 เช้าวันรุ่งขึน้ คณะธดุงค์ได้เข้าส�ารวจสถานทีซ่ึง่รกทบึมาก จนแทบหาทีว่างบริขาร
ไม่ได้ ชาวบ้านทีม่าต้อนรับได้จัดทีพ่กัชัว่คราวทีบ่ริเวณต้นมะม่วงใหญ่ (ด้านทศิใต้ของ 
โบสถ์ปัจจุบนั) ต่อมาเม่ือพจิารณาเหน็สมควร และตกลงจัดตัง้ส�านักสงฆ์ ณ ทีน้ั่น จึงได้ 
เริ่มการปลูกสร้างเสนาสนะขึ้นด้วยแรงศรัทธาจากญาติโยมชาวบ้านก่อและบ้านกลาง 
ได้กุฏเิลก็ๆ ๓-๔ หลงั มงุด้วยหญ้าคา พืน้ปดู้วยฟากไม้ไผ่ ฝากัน้ด้วยใบตองชาดและ 
ต้นเลาต้นแขม ต่อมาได้ขดุบ่อน�า้ และใช้ดินทีข่ดุขึน้มาน้ัน ถมพืน้ สร้างศาลาหลงัเลก็ๆ  
ศาลาหลังนี้ได้อาศัยเป็นที่ประชุมสงฆ์ต่อมาอีกหลายปี หลวงพ่อเล่าถึงสภาพของวัด
หนองป่าพง ในสมัยเริ่มก่อตั้งนั้น ให้ญาติโยมฟังว่า

 “วัดป่าพงสมยัก่อนน้ีล�าบากมาก ทีแ่ห่งน้ีเป็นดงใหญ่ เป็นทีอ่ยูข่องพวกช้างพวก
เสอืต่างๆ มหีนองน�า้อยูแ่ห่งหน่ึงส�าหรับสตัว์ป่าทัง้หลายมาอาศัยกนิ อาตมามาอยูท่ีน่ี่ 
ทแีรกไม่มอีะไรทัง้น้ัน มแีต่ป่า ถนนหนทางอะไรอย่าไปพดูถงึ การไปมาล�าบากมาก ทีข่อง 
พวกชาวนากอ็ยูไ่กล เขาไม่กล้าเข้ามาใกล้ป่าน้ี เขาถอืว่าเจ้าทีท่ีน่ี่แรงมาก คอื แต่ก่อน 
เจ้าทีเ่ป็นนายโขลงช้าง พาลกูน้องไปคล้องช้างมาขาย ผ่านไปผ่านมาอยูแ่ถบน้ีเสมอ และ 
ในทีส่ดุจึงตัง้หลกัฐานอยูท่ีน่ี่ รักษาดงแห่งน้ีไว้ ป่าจึงพอมีเหลอืจนอาตมาได้มาอาศยั 
ถ้าไม่อย่างน้ันป่าไม้หมดไปนานแล้ว เคยมชีาวบ้านผ้ึง บ้านบก เข้ามาจับจอง ถากถาง 
ท�าไร่ท�านากัน แต่กต้็องมอีนัเป็นไปต่างๆ นานา พวกทีเ่ข้ามาตดัไม้ตดัฟืนในป่าน้ี กม็กั 
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จะมเีหตใุห้ล้มตายกัน มนัแกวส�าปะหลงัทีข่ึน้เองกม็อียูม่าก แต่ไม่มีใครกล้าแตะต้อง 
พออาตมามาอยู่แล้วจึงมีคนมาท�านาอยู่ใกล้ๆ”

บุพนิมิต

 หลงัจากทีห่ลวงพ่อและคณะพ�านักอยูท่ีด่งป่าพงได้ ๑๐ วนั ถงึวนัเพญ็เดือน ๔  
ปีมะเส็ง เวลาประมาณทุ่มกว่าๆ มีญาติโยมมาฟังธรรมสักสิบกว่าคน หลวงพ่อได้ 
เตือนทุกคนล่วงหน้าให้อยู่ในความสงบ มีอะไรเกิดขึ้นก็อย่าได้ตกใจ อย่าส่งเสียง 
เม่ือหลวงพ่อแสดงธรรมไปสักครู่ บังเกิดดวงไฟสว่างคล้ายดาวหางปรากฏข้ึนทาง 
ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ แล้วลอยลบัตาไปทางทศิตะวนัออกเฉียงใต้ แสงน้ันสว่างเจิดจ้า 
ดจุกลางวนั ราวกับจะเป็นบพุนิมติอนังดงามและเป็นมงคลยิง่ของวดัหนองป่าพง แต่
ตวัหลวงพ่อท่านไม่ได้ส�าคญัมัน่หมายอะไร คงแสดงธรรมไปเร่ือยๆ เหมอืนไม่มีอะไร 
เกดิขึน้ ญาตโิยมทกุคนกพ็ากนัน่ังเงียบ แม้ว่าจะเตม็ไปด้วยความสงสยัและประหลาดใจ  
กไ็ม่มใีครกล้าพดูอะไรออกมา หลวงพ่อไม่ยอมเอ่ยถงึเร่ืองน้ีอกี และน่ีกเ็ป็นนโยบายใน
การอบรมชาวบ้านของท่านตลอดมาว่า แม้สิง่อัศจรรย์ก็เป็นสกัแต่ว่าสิง่ธรรมดาน่ันเอง  
อย่าพึงตื่นเต้นกับมันเลย

 อย่างไรกต็าม รุ่งเช้าหลวงพ่อพาญาตโิยมออกไปปักเขตวดั โดยอาศยัทีข่ึน้และดบั 
ของแสงสว่างน้ันเป็นประมาณ ท่านได้กะทีไ่ว้ประมาณ ๑๘๗ ไร่ แล้วต่อมาให้ตดัทางรอบ  
แต่เหตุการณ์เกี่ยวกับแสงสว่างยังมีต่อ แม่น้อย อุบาสิกาคนหนึ่ง ซึ่งได้ฟังเทศน์ของ
หลวงพ่อในตอนค�่าวันนั้นด้วย ได้เล่าเหตุการณ์เพิ่มเติมให้ฟังว่า

 “สมัยก่อนถนนหนทางยงัไม่สะดวกสบายเหมือนทกุวนัน้ี พวกดฉัินซึง่อยูบ้่านก่อ  
ต้องการจะมาฟังเทศน์ในเยน็วนัน้ัน ต้องเดนิตามทางเลก็ๆ ผ่านป่าละเมาะ บางช่วงก็
หนาทบึไปด้วยหญ้าคา เราพากันหลงทางตรงบริเวณหนองงูเหลอืม ทัง้ทีม่ากนัหลายคน  
รวมทัง้พ่อวันและพ่อพฒุด้วย ก�าลงัปรึกษากนัเพือ่หาทางเดนิเข้าไปให้ถงึตรงทีท่่านพกั 
ให้ได้ พอดีมองไปเห็นแสงสว่างส่องอยู่ที่ปลายยอดมะม่วง จึงได้พากันเดินบุกป่าซึ่ง
เตม็ไปด้วยหญ้าคาและเถาวลัย์เลก็ๆ เกีย่วพนัต้นไม้รุงรังไปหมด เดินไปกเ็อาแสงสว่าง
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น้ันเป็นจุดหมาย ต่างกค็ดิว่ามีผู้มาจุดตะเกยีงเจ้าพายไุว้ ท�าให้พวกเราหายเหน็ดเหน่ือย
เมือ่ยล้า ด้วยคดิว่าหลวงพ่อท่านเมตตาช่วยให้พวกเราซึง่ก�าลงัเดินหลงทาง เข้าไปถงึ 
ที่บ�าเพ็ญภาวนาได้ถูก แต่พอเดินมาถึง ก็ไม่เห็นมีแสงไฟอะไรที่ไหน ก็เลยเกิดความ
แปลกใจไปตามๆ กัน”

ชื่อวัด

 ชือ่ “วดัหนองป่ำพง” น้ี เป็นชือ่ทีห่ลวงพ่อคดิตัง้ข้ึนเอง โดยอาศยัสภาพภูมปิระเทศ 
เป็นหลกั เน่ืองจากป่าน้ีมหีนองน�า้ และมีต้นหญ้าพงขึน้อยูเ่ตม็ไปหมด แต่ชือ่ทีช่าวบ้าน 
เรียกกันติดปากก็คือ “วัดป่ำพง”

อดมาก่อน

 การที่หลวงพ่อรับค�าอาราธนานิมนต์มาตั้งวัดน้ัน เหตุผลส�าคัญข้อหน่ึงก็คือ  
เพือ่ตอบแทนพระคณุโยมมารดาน่ันเอง ดงัน้ัน หลงัจากมาอยูด่งหนองป่าพงได้ไม่นาน  
ท่านกไ็ด้อนุเคราะห์ให้ แม่พมิพ์ ช่วงโชต ิโยมมารดาของท่าน ได้บวชเป็นแม่ชรูีปแรก 
ของวัดหนองป่าพง และมีเพื่อนของแม่พิมพ์อีก ๓ คน ตามมาบวชด้วย ฉะนั้น ในปี  
พ.ศ. ๒๔๙๗ จ�านวนนักบวชที่จ�าพรรษาจึงมีด้วยกันท้ังหมด ๙ รูป ประกอบด้วย 
พระ ๔ รูป สามเณร ๑ รูป และแม่ชีอีก ๔ รูป ในระยะ ๑๐ ปีแรก จ�านวนพระเณร 
ในวดัค่อนข้างคงทีป่ระมาณ ๑๕-๒๐ รูป แต่จ�านวนแม่ชีเพิม่ข้ึนทกุปี ปีละ ๒-๓ รูป  
จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๗ มีแม่ชีทั้งหมดกว่า ๒๐ รูป

 วดัหนองป่าพง ในระยะเร่ิมแรก ก่อร่างสร้างตวัมาด้วยความอดอยากขาดแคลน 
เพราะอยูใ่นทีก่นัดารห่างไกลความเจริญ ญาตโิยมทีอ่ยูใ่กล้ๆ วดั กมี็ฐานะยากจน หากนิ
พอเลี้ยงตัวไปวันๆ และชาวบ้านยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับพระธุดงค์กรรมฐานเท่าไรนัก  
บางคนแถมมองท่านด้วยความกลัวหรือความระแวง ผู้คนที่จะไปมาหาสู่ที่วัดมีน้อย 
เพราะการคมนาคมยังไม่สะดวก ประกอบกับในสมัยน้ัน ช่ือเสียงเกียรติคุณของ
หลวงพ่อยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
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 ดังนั้น ปัจจัยสี่ที่ได้จากแหล่งภายนอกจึงแทบไม่มีเลย ส่วนใหญ่ได้อาศัยจาก
ธรรมชาติ เครื่องอ�านวยความสะดวกทั้งหลาย เช่น ไฟฟ้า ไม่ต้องพูดถึง แม้ไฟฉาย
ก็ไม่มี เทียนไขและไม้ขีดไฟก็ยังหายาก น�้าดื่ม น�้าใช้ ตักจากบ่อแล้วก็หามไปใส่ตุ่ม
ตามที่ต่างๆ น�้าปานะ ถ้ามี ก็เป็นน�้าบอระเพ็ดเท่านั้นเอง ความเป็นอยู่ของพระเณร
วดัหนองป่าพงในสมยัน้ันจึงค่อนข้างอตัคดัฝืดเคือง การใช้สอยปัจจัยแต่ละอย่างต้อง
ประหยัดกันมาก หลวงพ่อเล่าว่า

 “มาอยูท่ีแรกนัน้ รองเทา้จะใสก่ไ็ม่ม ีไม้ขดีไฟกไ็ม่ม ีมแีตไ่ม้ขดีหินโปก๊ เอานุน่ 
มายัดใส่กระบอกไม้ไผ่ ปล่อยปลายไว้ข้างหน่ึง ใช้เปลอืกมะนาวปิดไว้แทนฝา ใช้หนิ 
ต่อยกันให้เกิดประกายไฟแตกกระจายออกมา เพื่อให้ไฟติดลุกไหม้นุ่นที่ยัดไว้ใน
กระบอกไม้ไผ่ (คล้ายๆ ไฟแชค็ในสมยัน้ี) ส�าหรบัใช้ประโยชน์ในสมยัน้ัน ลงจากกฏุ ิ
ตอนกลางคืนมืดตึ๊ดตื๋อ พนมมือยกขึ้นเหนือหัว สาธุ ด้วยอ�านาจแห่งคุณพระพุทธ 
ด้วยอ�านาจแห่งคุณพระธรรม และคุณพระสงฆ์

    สัพเพ สัตตำ สุขิตำ โหนตุ
    สัพเพ สัตตำ อะเวรำ โหนตุ
    สัพเพ สัตตำ อัพยำปัชฌำ โหนตุ

 ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นสุขๆ ทุกตัวตนเถิด อย่าเข้ามาใกล้นะ เวลา
กลางคืนมันมืดอย่างนี้ มองไม่เห็นอะไร ไม่มีไฟส่อง เดี๋ยวเหยียบเอาจริงๆ นะ แล้ว
เดินจงกรมไปฉึบ ฉึบๆ เดินฉับๆๆ เหยียบงูบ่อยๆ เหมือนกัน แต่ไม่เคยกัดสักที  
งูกะปะมีเยอะ”

จีวร – เสนาสนะ

 นับตั้งแต่เคร่ืองนุ่งห่ม คือ สบง จีวร สังฆาฏิ เมื่อขาดก็ต้องปะต้องชุน  
จนกระทัง่เก่าคร�า่คร่าจริงๆ จึงจะขอโอกาสตดัเยบ็ผืนใหม่ได้ เพราะผ้าขาวกห็ายากมาก  
พระอาจารย์เที่ยง ลูกศิษย์รุ่นเก่าแก่ของหลวงพ่อ ตั้งแต่สมัยที่ท่านอยู่ที่อ�าเภอ
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เลงินกทา ซึง่ได้ตดิตามมาอยูด้่วยเม่ือหลวงพ่อตัง้วดัหนองป่าพง ได้เล่าถึงความล�าบาก 
แต่หนหลังให้ฟังดังนี้

 “ตดัผ้า เยบ็ผ้า ท่านรักษาของท่านมาหลายปี ไม่ใช่น้อยๆ ผมอยูด้่วยกช่็วยรับภาระ 
เหล่านี้ให้ท่าน เมื่อก่อนเย็บด้วยมืออยู่ ๓-๔ ปี เย็บผ้าให้พระเณรนุ่งด้วยมือตัวเอง 
บางวันก็ให้พระเณรมาช่วยกันเย็บ ตัดแล้วก็เย็บ แล้วก็เอาไปย้อมด้วยแก่นขนุน  
กว่าจะได้ กว่าจะย้อมเสร็จเป็นเดือนๆ คนละชุด คนละตัว ๒ ตัว ไม่ใช่ท�าง่ายๆ 
เหมือนต้มน�า้ร้อน ชงน�า้ชากาแฟ ต้องต้มเค่ียวจนเป็นสเีป็นยาง ผ้ากต้็องแสวงหาผ้าขาว  
ต้องตดัต้องเยบ็ทกุอย่าง ถลกบาตรกต้็องถกัเอง ล�าบากถ้ามพีระมากๆ อย่างทกุวนัน้ี  
คงไม่รู้จะท�ายังไงเหมือนกัน น่ันแหละมันก็ล�าบากอยู่ แต่ท่านก็ท�าของท่านมาได้ 
เสนาสนะก็อาศัยอยู่ตามดินเป็นส่วนมาก กุฏิวิหารมุงด้วยหญ้าคา ไม้ซีก ไม้หมาก  
หญ้าแขม หญ้าเลา ตดัมาขดัๆ กนัเข้า ท�ากระต๊อบอยู ่กรรมฐานสมยัก่อนท�าอย่างน้ัน...”

 พระครูบรรพตวรกติ (หลวงพ่อจันทร์ อนฺิทวโีร) ซึง่ได้เข้ามาสูส่�านักวดัหนองป่าพง 
ในสมัยรุ่นแรกๆ ได้เล่าเพิ่มเติมว่า...

 “ตอนผมเข้ามาในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ น้ัน มีจักรเย็บผ้าเก่าๆ อยูแ่ล้วคนัหน่ึง แต่ผม 
กย็งัได้หดัเยบ็จีวรด้วยมอืเหมอืนกนั ต่อมาโยมตา (นางตา กญัญาบตัร) น้องสาวของ 
หลวงพ่อก็เอาจักรมาถวายอีกคันหนึ่ง จึงค่อยสะดวกขึ้นหน่อย...”

บิณฑบาต

 อาหารบณิฑบาตน้ันฝืดเคืองจริงๆ ส่วนมากมีแต่ข้าวเหนียวเปล่าๆ นานๆ ถงึจะม ี
ผลไม้ทีห่าได้ง่ายตามท้องถิน่ เช่น กล้วย คนอสีานส่วนมากโดยเฉพาะในชนบท เวลา
ใส่บาตรไม่ค่อยใส่กับข้าว เพราะนิยมเอาไปถวายที่วัดต่างหาก แต่เมื่อวัดอยู่ห่างไกล 
และไม่สามารถไปจังหันได้ ก็ไม่คิดเปลี่ยนประเพณี พระวัดป่าจึงต้องอด

 ดงัน้ัน เวลาไปบณิฑบาตตามหมูบ้่าน ขากลบัสามเณรวดัหนองป่าพงในสมยัน้ัน  
ต้องเด็ดยอดกระถิน ยอดเสม็ดข้างทาง ติดมือมาด้วย เอามาจิ้มน�้าพริก แม่ชีบุญยู้  
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พิมพ์วงศ์ หัวหน้าส�านักแม่ชีวัดหนองป่าพง ได้เล่าถึงวิธีที่หลวงพ่อจัดสรรอาหาร
บิณฑบาต ในยุคที่ฝืดเคืองให้ฟัง ดังนี้

 “...อาหารเมือ่เหลอืจากพระ กเ็อามาแบ่งชต่ีอไป ตามมตีามได้ ได้เท่าไรเราก็ฉัน 
เท่านั้น ถ้าท่านไม่ได้ เราก็ไม่ได้ฉัน ไม่ยอมไปเอาอาหารจากที่อื่น บางครั้งพระรับ
นิมนต์ไปฉันในหมู่บ้านเกือบหมด เหลอืพระ ๒-๓ รูป ออกบณิฑบาต แม่ชีราว ๑๐ รูป  
แบ่งอาหารกนัแล้วได้ข้าวเปล่าเท่าลกูมะนาว เรากฉั็นเท่าน้ัน กบัข้าวไม่ม ีฉันข้าวเปล่าๆ  
กเ็คยมาแล้ว ท่านไปบณิฑบาตได้กล้วยมา ๓ ลกู ท่านกเ็อามาตดัเป็นแว่นเลก็ๆ แจกพระ  
ที่เหลือก็เอามาให้ชี กล้วย ๓ ลูก ฉันกันทั้งวัด หมดพอดี”

 อย่างไรก็ตาม แม้จะฉันแค่ข้าวเหนียวกับน�้าพริกคนละนิดละหน่อยเพียงติด
ปลายช้อน แต่ยามยาก อาหารเพยีงเท่าน้ันกม็รีสชาตเิหลอืหลาย พระครูบรรพตวรกติ 
เล่าความหลงัให้ฟังอย่างขนัๆ ว่า “ระหว่างทีฉั่น หลวงพ่อท่านมองมาทีผ่มแล้วกอ็มยิม้  
เอ่ยว่า อีกหน่อยเถอะ ท่านจันทร์ ให้มันถึงหัวไส้หัวพุง มันละก็ จะยิ่งอร่อยกว่านี้...”

 หลวงพ่อปรารภถึงสมัยนั้นว่า

 “เร่ืองอาหารการกิน เร่ืองการขบฉันน่ี ไม่ได้คดิปรุงแต่งหาอาหารอย่างน้ันอย่างน้ี 
ให้ยากเสียเวลา คิดแต่เพียงว่ามีข้าวก็พอแล้ว ส�าหรับผู้มีศรัทธามาอยู่ปฏิบัติ เช่น 
ท่านอาจารย์จันทร์ อาจารย์เที่ยง อาจารย์สีนวล และใครต่อใครอีกล่ะที่อยู่ที่น่ี  
พอตอนเยน็สัง่ว่า ให้ต้มน�า้ร้อนนะวนัน้ี แต่กไ็ม่มอีะไรหรอก ไม่มนี�า้ตาล โกโก้ กาแฟ
อะไรหรอก ต้มบอระเพด็น่ันแหละ แจกกนัฉัน ฉันแล้วเงียบ ไม่มใีครบ่นว่าขม เพราะ 
มนัไม่มกีฉั็นกนัไปอย่างน้ัน มคีร้ังหน่ึงอาจารย์เทีย่งไปอยธุยา ได้กาแฟใส่ย่ามมาด้วย  
ได้แต่กาแฟอย่างเดยีว น�า้ตาลไม่ม ีเลยต้องต้มกาแฟโดยไม่ต้องใส่น�า้ตาลแจกกนัฉัน 
เงียบตามเคย ไม่มใีครปริปากบ่นว่าอย่างไร มีกาแฟกฉั็นแต่กาแฟน่ันแหละ มีน�า้ตาล
ถึงค่อยฉันน�้าตาลตามไปทีหลัง จะเป็นไรไปล่ะ ฉันกันไปเงียบๆ ไม่เห็นเป็นอะไรนี่”

 ในสมยัต่อมา เมือ่ประชาชนเกดิศรทัธาในวดัหนองป่าพงแล้ว อาหารการขบฉัน
บริบรูณ์ หลวงพ่อมกัยกเร่ืองราวความเป็นอยูท่ีข่าดแคลนในสมยัแรกๆ มาเป็นเคร่ือง
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เตอืนสตพิระภกิษสุามเณรไม่ให้หลงมวัเมาฟุง้เฟ้อไปกบัปัจจัยเคร่ืองอยู ่เคร่ืองอาศยั
ที่สะดวกสบาย

 “การที่ได้ฉันทุกวัน ถึงจะเป็นข้าวเปล่าๆ ก็ยังดีกว่าไม่ได้ฉันอะไรเลย เวลาฉัน
ข้าวเปล่าๆ ท�าให้นึกถึงสนัุข สนัุขของชาวบ้านในถิน่กนัดาร เจ้าของให้มันกนิข้าววนัละ 
ปั้นเล็กๆ เท่านั้น ไม่มีกับอะไร มีแต่ข้าวเปล่าๆ เท่านั้น มันยังไม่ตาย ยังอยู่ได้สบาย  
แถมยงัเป็นสนัุขทีข่ยนัด้วย พอมเีสยีงอะไรดงักรอบแกรบกเ็ห่าทนัท ีตืน่เร็ว เวลาเจ้าของ 
พาไปไล่เน้ือกว็ิง่เร็วด้วยเพราะมนัผอม แต่ถ้าสนัุขตวัไหนทีเ่จ้าของเลีย้งดูอย่างดี สนัุข 
ตวัน้ันจะขีเ้กยีจ มอีะไรมาใกล้กไ็ม่ยอมเห่า มีแต่นอนท่าเดยีว แม้มคีนเดินมาใกล้จวนจะ 
เหยียบหัวเอา ก็ยังไม่ตื่น”

คิลานะเภสัช

 ยารักษาโรคน้ัน คณะสงฆ์อาศยัสมนุไพรทีมี่อยู่ตามป่ามาเยยีวยาโรคภัยไข้เจ็บ
ตามมีตามได้ และแม้ว่าหลวงพ่อจะเป็นผู้มีความรู้กว้างขวางในด้านนี้ แต่ท่านมักใช้
ธรรมโอสถ คือ ความอดทน อดกลั้น พลังสมาธิ เป็นยาขนานเอกเสียมากกว่า

 “พูดถึงเร่ืองยาบ�าบัดโรค เร่ืองเจ็บไข้ได้ป่วย อยู่ที่น่ีอาจารย์เที่ยงเป็นไข้หนัก 
ถึงกับไส้ติ่งแตก เจ็บท้องแต่ไม่ยอมไปโรงพยาบาล และสมัยน้ันก็ไม่มีใครเคยไป 
โรงพยาบาลเลย นับว่ามีความอดทนมากจริงๆ แม้ตัวผมเอง ป่วยเป็นไข้อยู่ถึง ๓ ปี 
ก็ยังไม่เคยไปโรงพยาบาลเลยสักครั้งเดียว สู้มันอยู่นี่แหละ แล้วท�าอย่างไรล่ะ ก็ต้ม
บอระเพ็ดใส่เกลือฉัน ใส่สมอฉันอยู่นี่แหละ ก็ดีมากเหมือนกัน ทางกายทุกข์ล�าบาก
เหมือนกัน ถ้าไม่ถึงคราวตายก็ไม่ตายหรอก แต่ล�าบากหน่อยเท่านั้นแหละ เพราะ 
แต่ก่อนน้ีมนัไม่มียา ถ้าพระเณรองค์ไหนป่วยเป็นไข้ละก ็เอ้า อดทนนะ พระกรรมฐาน 
ไม่ต้องกลัว ถ้าตายลงผมจะช่วยเผาให้ ถ้าผมตายก็ให้เพื่อนเผานะ อย่าเอาไว้เลย 
มันทุกข์นี่ พูดกันอย่างนี้ เตือนสติกันอย่างนี้แหละ ไม่มีย่นย่อท้อถอยกัน เก่งกล้า
สามารถกันจริงๆ ไม่หวั่นวิตกว่าจะมีองค์ไหนหวั่นไหวอ่อนแอต่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้
เลย” 
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 หลวงพ่อเหน็ว่ายามเจ็บไข้ เป็นโอกาสอนัดทีีจ่ะเกดิความรู้ในทางธรรม ได้พจิารณา 
ความเปลีย่นแปลงไม่จีรังยัง่ยนืของสงัขาร จนเหน็ว่าร่างกายเป็นรังทกุข์ ไม่ใช่ตวัไม่ใช่ตน  
เป็นแค่ธรรมชาติอันหน่ึง ในเร่ืองน้ีหลวงพ่อเป็นตัวอย่างอันดีอยู่เสมอ พระครู- 
บรรพตวรกิต ได้เล่าเหตุการณ์ตอนหลวงพ่ออาพาธในสมัยนั้นว่า

 “มคีราวหน่ึงท่านป่วยหนัก ลกูศษิย์เข้าไปเฝ้า อยูเ่วรยามกนั อยูข้่างนอก ๒ องค์ 
สบัเปลีย่นกนัทลีะคู่ เข้าไปก็ถามและคล�าตวัท่าน จะบบีนวดให้ท่านกไ็ม่ยอม ท่านกลวั 
จะติดการบีบนวด ท่านบอกไม่เอา พวกเราก็ถอยออกมา ท่านก็นอนจับไข้อยู่ในห้อง 
เรากอ็อกมาอยูเ่ฉลยีงข้างนอก น่ังท�าสมาธหินัหลงัให้กนั ไม่พดูคยุกนั ท่านกน็อนป่วย 
อยู่อย่างน้ัน ถึงเวลาบางขณะเราก็เข้าไปจับตัวท่านดู บางทีไข้ข้ึนก็ช่วยท่าน ท�าอยู่
อย่างนั้น

 มวีนัหน่ึง ไข้ขึน้ตอนบ่าย และมีแขกมาหาเป็นทหาร รออยูใ่ต้ร่มมะไฟ ซึง่ยกพืน้ข้ึน 
มาท�าเป็นทีน่ั่ง ท่านกห่็มผ้าลงมารับ แม้จะมอีาการปวดหวัและอาเจียน แต่ท่านกอ็ดทน 
ต้อนรับเขาได้ ท่านป่วยเพราะระบบขบัถ่ายขดั นานๆ ถงึจะถ่ายออกมา วนัน้ันท่านเข้า 
ห้องน�า้ ถ่ายออกมาได้เอาใบไม้รองรับ แล้วเอาออกไปวางไว้ตรงลานกฏุ ิท่านกเ็รียกผมว่า  
อาจารย์จันทร์มาดูนี่ซิ มันเป็นอย่างนี้จึงถ่ายไม่ออก

 ท่านอดทนมาก ยากไ็ม่มี หมอกไ็ม่ม ีไม่มใีครปวารณาหรอก ท่านจึงว่า ไม่ตาย 
ก็ให้มันดี ไม่ดกีใ็ห้มนัตาย แต่เวลาทีล่กูศษิย์เจ็บไข้ได้ป่วย หลวงพ่อเอาใจใส่เมตตา
เป็นพิเศษ

 ถ้ามใีครเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านไปถามเสยีก่อน  ถามอาการ ดกูระโถน ถ้าเตม็กช่็วยน�า 
ไปล้างเชด็ให้ เสร็จแล้วลงไปจับไม้กวาด กวาดบริเวณกฏุขิองลกูศิษย์ และเทศน์ธรรมะ 
ให้ฟังเพือ่ให้มกี�าลงัใจ เรียกว่าท่านท�าตามพระวนัิยทกุกระเบยีดน้ิว ส่วนยาแก้ไข้ไม่มี 
อะไรมาก แต่ท่านให้ก�าลงัใจ บางรูปป่วยนานเป็นปี ท่านกพ็ยายามหายาทีเ่ป็นสมุนไพร  
ซึ่งท่านได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์ หาต้นไม้ต่างๆ ที่เป็นยามารักษาพยาบาลกัน 
ตอนเช้าท่านก็เก็บอาหารเอาไว้ให้ด้วย”
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 สมัยน้ันไข้มาลาเรียก�าลงัระบาด พระเณรรวมทัง้แม่ชเีป็นไข้ป่ากนังอมแงม แม่ช ี
สมยัน้ันจึงมีกิจวตัรในตอนเยน็เพิม่อกีอย่างหน่ึง คือการสบัเถาบอระเพด็เตรียมไว้ท�า
ยาแก้ไข้ มาลาเรียระบาดอยู ่๓ ปี แต่เคราะห์ดทีีไ่ม่มีสมาชกิของวดัหนองป่าพงเสยีชวีติ 
ด้วยไข้ป่าเลย แม่ชบีญุยู ้ได้เล่าถึงเหตกุารณ์ตอนหน่ึง ซึง่หลวงพ่ออาพาธด้วยไข้มาลาเรีย 
ให้ฟังว่า

 “หลวงพ่อล้มป่วยลง เป็นไข้ป่าไม่สบายก่อนลกูวดัเสยีอกี อาการหนักมาก ท่านให้ 
เขาหามแคร่มาตั้งใต้ต้นไม้ เอาเสื่อมาปู เพราะท่านต้องการออกมานอนที่ใต้ร่มไม้ 
ญาติโยมก็มาเยี่ยม แต่ก่อนนั้นไม่มีหยูกมียาอะไรหรอก เรื่องโรงพยาบาล หลวงพ่อ
ท่านจะไม่ให้พระเข้าไปเกีย่วข้องวุน่วายด้วยหรอก ไม่ให้ไป ไม่ให้ลกูศษิย์ลกูหาเอ่ยถงึ 
โรงพยาบาล เรากรั็กษาไปตามมตีามเกดิ บางทเีขากเ็อายาสมนุไพรบ้านนอกเอามาแช่ 
มาฝน นั่นแหละคือการรักษาของท่าน

 ถ้าหลวงพ่อท่านเป็นหนักเข้าๆ หนักมากๆ เนื้อตัวของท่านจะเขียวคล�้า ถ้าเป็น 
อย่างน้ีแสดงว่าถงึทีส่ดุแล้ว ตอนน้ันท่านกเ็ป็นหนักมาก ท่านนอนอยูป่ระเดีย๋วกป็บุปับ 
ลกุขึน้ ผุดลกุผุดน่ังแล้วกน็อนลง ลกุน่ังแล้วกน็อนลงเหมือนไม่รู้ตวั  ตอนน้ันมพีระ
อาจารย์เที่ยงคอยระวังดูแลรักษาท่าน

 ในขณะน้ันทัง้พระ เณร แม่ช ีและโยม ต่างเงียบกันหมด สายตาทกุคูต่่างก็จ้อง 
ไปทีห่ลวงพ่อเป็นจุดเดยีว ท่านลกุขึน้มาอกี ทน้ีีน่ังโยกไปโยกมา แบบทรงตวัไม่ค่อย 
จะอยู่ แล้วท่านก็มองไปมองมา เหลือบมาเห็นขันน�้ายาสมุนไพรตั้งอยู่ข้างๆ ตัวท่าน  
ท่านกย็กขนัน�า้น้ันขึน้มา แล้วกเ็ทราดศรีษะของท่านจนหมดขนั เปียกปอนไปหมดทัง้ตวั  
พระอาจารย์เทีย่งกจั็บไว้ไม่ทนั เสร็จแล้วท่านกว็างขนัปุบ๊ ประเดีย๋วเดยีวท่านกน่ั็งสมาธิ 
นิ่ง... เงียบ... ขณะที่ท่านเข้าสมาธินี้ ลูกวัด ตลอดจนญาติโยมต่างก็พากันหน้าตาตื่น  
ตกอกตกใจไปตามๆ กัน

 เช้าของวันต่อมาท่านก็ยังไม่หาย แต่หลายๆ วันต่อมาอาการของท่านก็ดีข้ึน  
ก็ไม่รู้ว่าท่านฉันอะไร ท่านจึงหาย แต่พอท่านหายแล้ว ลกูวดักป่็วยกนัใหญ่ ทัง้พระทัง้ชี 
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ป่วยกนัเป็นแถว ป่วยกันหนักแทบทกุคน หลวงพ่อท่านกบ็อกให้ไปเอาบอระเพด็มาต�า  
บอระเพ็ดนี้ใช้ท่อนยาวประมาณแค่คืบของผู้ป่วย เอามาหั่นเป็นชิ้นบางๆ แล้วต�าจน
ละเอียด คั้นกับน�้าประมาณ ๑ แก้ว กรองด้วยผ้าบางให้ได้น�้าข้นๆ แล้วกลั้นใจกลืน 
ให้หมด”

กิจวัตรสมัยแรก

 สมยัแรกๆ หลวงพ่อยงัต้องเร่งการปฏบิตัขิองตวัท่านเอง ประกอบกบัพระภกิษุ 
สามเณรยงัมจี�านวนน้อย การท�าความเพยีรทีว่ดัหนองป่าพงในสมยัน้ันจึงเป็นไปอย่าง
เข้มข้น เอาเป็นเอาตาย หลวงพ่อมักชมอยู่เสมอว่า ในสมัยนั้นลูกศิษย์ลูกหาตั้งใจ
ปฏิบัติจริงๆ ต่างรูปต่างปลีกตัวท�าความเพียรอย่างเต็มความสามารถ

 “การจับกลุ่มคลุกคลีกัน คุยกันนั้น สมัยก่อนนี้ไม่มีหรอก ถ้าห้ามว่าอย่าไปคุย
กันแล้ว ก็จะเชือ่ฟังเสมอ อยูต่ามกฏุขิองตน เยน็มาแล้วกเ็ข้าในกฏิุของตน แม้สนัุขมนั
กย็งัอยูไ่ม่ได้ ตอนเช้ามาน่ีมันจะนอนไม่ได้ โน่น กฏุห่ิางกนัหลายเส้น พอตอนเยน็มา 
พระท�ากจิวัตรแล้ว ท่านกเ็ข้าในกฏิุของท่าน เดินเข้าไปโน้นในป่า องค์โน้นกเ็ดินไปโน้น  
ไอ้สนัุขมนักก็ลวั ไม่มีทีอ่ยูน่ะ จะวิง่ไปตามองค์โน้นบ้าง กข้ึ็นกฏิุเสยี ตามไปองค์โน้นอกี  
ก็เข้ากุฏิเสีย ตามไปอีกก็เข้ากุฏิอีก เลยหมดที่ไป สุนัขจึงอยู่ไม่ได้ แต่คนอยู่กันได้ 
ก็สลดสังเวชเหมือนกัน”

 หลวงพ่อมักกล่าวถึงศิษย์รุ่นแรกๆ ที่ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคในอดีตว่า

 “แต่ก่อนน้ี ท่านอาจารย์จันทร์ อาจารย์เทีย่ง น่ี ท่านกย็งัไม่รู้จัก ไม่เข้าใจอะไรหรอก  
แต่ก็เพราะความอดทนของท่านน่ันเอง ท่านอยูใ่นโอวาท เช่ือฟังค�าสัง่สอนของครูบา-
อาจารย์ พดูอะไรสัง่สอนอย่างไรกไ็ม่เถียงครูบาอาจารย์ ยอมรับฟัง ยอมรับพจิารณา 
นี่แหละ อยู่องค์ละ ๖ ปี องค์ละ ๗ ปี ทั้งอาจารย์จันทร์ อาจารย์เที่ยง ต่างก็อยู่
ประจ�าทีน่ี่มาตลอด ไม่ได้หนีไปไหน ไม่เคยล่องเหนือล่องใต้ ไปทีน่ั่นมาทีน่ี่ เทีย่วระเห 
เร่ร่อน ซึง่เป็นการเสยีเวลาและไม่คุม้ค่า ท่านแสวงหาธรรมะจากครูบาอาจารย์ ปฏิบตัิ
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ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทางแห่งความเจริญ จึงมีก�าลังมากทั้งก�าลังกายและจิตใจ 
ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ที่พาท�าพากล้าหาญ โดยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งน้ัน อยู่มาได้  
๖-๗ ปี พอสมควรแล้ว กส่็งให้ไปโปรดโยมในถิน่ก�าเนิดของท่าน และต่างกไ็ปอยูไ่ด้นาน 
หลายปีแล้ว ทั้งอาจารย์จันทร์และอาจารย์เที่ยง”

วินัยและศีล

 พระครูบรรพตวรกติ ได้เมตตาถ่ายทอดบรรยากาศของการปฏบิตั ิซึง่เข้มข้นด้วย 
รสชาติในสมัยนั้นให้ฟังดังนี้

 “ช่วงทีผ่มอยูก่บัหลวงพ่อน้ัน ท่านเน้นหนักในเร่ืองพระวนัิยหรือศีล สมัยน้ันท่าน
ยังมีก�าลังวังชา และท่านก็ก�าลังฝึกตัวของท่านอยู่ ท่านท�าของท่านอย่างขะมักเขม้น 
ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในขอบของศีล คือท่านเน้นหนักในศีลมาก

 กจิวตัรประจ�าวนัก ็ตสีามตืน่ มาประชุมท�าวตัรเช้า โดยมากท่านจะมาก่อนลกูศษิย์  
พอมาถงึศาลา ท่านกน่ั็งสมาธ ิท�าวตัรสวดมนต์ ทกุคนกม็าพร้อมหน้าพร้อมตากนั และ
บางคร้ังมีการเรียกชือ่ ถ้าพระเณรมคีวามย่อหย่อนในข้อวตัรปฏบิตั ิหลบหน้าหลบหลงั  
ท่านกเ็รียกชือ่ถามหา ให้เวลา ๑๕ นาท ีในการเดนิมาถงึศาลา และเมือ่ได้เวลา ๑๕ นาทแีล้ว  
ท่านก็เรียกชื่อ เสร็จแล้วจึงเริ่มท�าวัตร นั่งสมาธิ ท่านก็อธิบายความหมายและสอน
วิธีก�าจัดนิวรณ์เบื้องต้น ทุกคนตั้งอกตั้งใจในการปฏิบัติ และท่านก็คอยมองอยู่เรื่อย 
ถ้านิวรณ์ครอบง�าพระเณรองค์ไหน ท่านเห็น ท่านก็ตะโกนไปเตือนให้รู้สึกตัวขึ้นมา

 เมือ่ถงึเวลาเลกิ ท่านกย็�า้เตอืนอกีเร่ืองทางกาย ทางกริิยา และจิต ท่านให้รู้ประจ�า 
อยู่เสมอ ทุกคนเงียบหมด ถ้าท่านพูดขึ้นมา มีความเกรงกลัว ไม่กล้ากระดุกกระดิก 
ไม่พูด หากจะพูดกันก็พูดค่อยที่สุด แล้วก็พากันแต่งบริขารออกบิณฑบาต สายไกล
กอ็อกไปก่อน สายใกล้อยูร่อก่อน ส่วนท่านไปสายใกล้ ท่านไม่ไปบณิฑบาตทีบ้่านก่อ  
ท่านบอกว่ายังมีเชื้ออยู่ คือมีเชื้อยินดีกับสถานที่กับบุคคล ไปแล้วเห็นบ้านเรือน  
เหน็สถานทีเ่ก่าๆ ทีเ่คยอาศยั เหน็พีส่าวน้องสาว เหน็ลกูเหน็หลาน จิตจะวกไปตดิอยู ่
ที่นั้น ถ้าไม่จ�าเป็นท่านไม่ไปบ้านก่อ ท่านไปบิณฑบาตบ้านกลาง
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 ช่วงทีส่ายไกลออกไปบณิฑบาตแล้ว ท่านกจั็บไม้กวาด กวาดวดัก่อนออกบณิฑบาต  
กวาดแล้วก็เกบ็ไปด้วย บางวนัไม่กวาด ท่านกเ็อาบุง้กีม๋าเกบ็ใบไม้ตามทางเดินรอบๆ  
ศาลาเลก็ (เมือ่ก่อนยังไม่มศีาลาใหญ่) ลกูศษิย์กท็�าด้วย เม่ือถงึเวลากอ็อกไปบณิฑบาต  
เราก็ท�ากันอยู่อย่างนี้

 ถึงเวลาบ่ายสามโมง ก็ปิดประตูหน้าต่างกุฏิ ถ้าตากจีวรตากผ้าไว้ ก็ต้องเก็บ
เสียก่อน เพราะถ้ามีเหตุคือลมฝนจะได้ไม่ต้องวิ่งกลับไปเก็บ

 การกราบกมี็อยูท่กุคร้ัง ก่อนลงจากกฏิุกก็ราบ ถ้าไม่กราบ ลงเดินมาถงึกลางทาง 
พอนึกขึน้ได้ กต้็องกลบัไปกราบก่อน แล้วถอืไม้กวาดและกาน�า้มาด้วย ผ้าสรงน�า้เอาหนีบ 
รักแร้มา หรือไม่กพ็บัแล้ววางไว้บนศีรษะ มาถงึศาลากเ็อาของวางลง แล้วเข้าไปกราบพระ 
ในศาลาใหญ่เสยีก่อน กาน�า้วางไว้ทีอ่าสนะสงฆ์ ส่วนผ้าอาบน�า้น�าออกมาด้วย ถ้ามแีดด 
กเ็อาปิดศรีษะ แต่ไม่ใช่เอาคลมุ เอาวางเป็นระเบยีบเรียบร้อย แล้วช่วยกนักวาดใบไม้ 
หลวงพ่อก็กวาด พระเณรกก็วาดเป็นแถว และไม่ได้ยนิเสยีงพดูคุยกนั ถ้าไม่จ�าเป็นจริงๆ  
จะไม่พูดคุยกัน ได้ยินแต่เสียงท�างาน”

ไม่มีของหวาน

 “ในช่วงน้ันไม่ค่อยมีพวกน�า้หวาน มแีต่น�า้ขมจากบอระเพด็ และมเีภสชัจ�าพวก
สมอ มะขามป้อม แต่น�า้ตาลไม่ค่อยมี มสีมอมาก ใช้จ้ิมน�า้พริก ใช้ดอง แต่ไม่ให้ฉัน 
ทุกวัน ถ้าฉันก็ฉันกันตอนบ่ายสองโมงครึ่ง วันไหนถ้ามี ท่านก็สั่งให้ตีระฆัง เวลาฉัน  
พระองค์ไหนขว้างเมด็สมอทิง้ไม่เป็นทีเ่ป็นทางไม่ได้ ท่านว่าเสยีศีลแล้ว ขว้างทิง้ไม่ได้
ต้องวางรวมไว้ ฉันเสร็จจึงน�าไปทิ้งให้เป็นที่เป็นทาง เมื่อฉันเสร็จ ท่านก็ให้ธรรมกถา
นิดหน่อย ถึงเวลาบ่ายสามโมงก็เลิกกัน

 เม่ือปัดกวาดเสร็จก็มาเตรียมน�า้ใช้น�า้ฉัน เม่ือก่อนกต้็องตกัและหามเอา หลวงพ่อ 
เป็นคนจับเชอืกและช่วยดงึถงัน�า้ขึน้มา พวกผมและเพือ่นพระคอยรับถงัน�า้ ตอนน้ัน
พระเณรก็มีไม่มากเท่าไร เริ่มตั้งแต่ ๖ องค์ ๘ องค์ ๑๐ องค์ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตักน�้า 
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ขึน้มาแล้วก็ช่วยกนัหามไปทัง้คนแก่และหนุ่ม ได้ยนิแต่เสยีงท�างาน ไม่มีเสยีงพดูคยุกนั  
ท่านคอยสงัเกตตลอดเวลา พระเณรจึงมีความระมัดระวงั มีความย�าเกรง และมศีรัทธา 
กันจริงๆ

 พอตกัน�า้ใช้น�า้ฉันเสร็จ กเ็ข้าไปในศาลาปัดกวาดปอูาสนะ คอืกวาดข้างนอกก่อน  
กวาดไปตามล�าดับ เพื่อไม่ให้ฝุ่นฟุ้งเข้าไปในศาลา กวาดข้างนอกศาลาเสร็จก็ถูศาลา
และจัดอาสนะ ต่อจากน้ันกส็รงน�า้ เมือ่สรงน�า้แล้วกแ็ยกกนัเข้าสูท่างจงกรม เดนิจนถงึ 
หกโมงเย็น พอได้ยินเสียงระฆัง จัดเก็บบริขารและปิดเสนาสนะ แล้วรีบมารวมกันที่ 
ศาลา”

เสียศีลแล้ว

 “เข้าศาลาตอนเยน็ ท่านจะเทศน์เตอืนเสมอให้มาก่อน อย่าให้ครูบาอาจารย์ต้อง
มารอ ท�าวัตรสวดมนต์เสร็จ ท่านก็ขึ้นเทศน์บุพพสิกขา อธิบายโวหารให้ฟัง จบแล้ว 
จึงไหว้พระ จากน้ันพระเณรก็แยกย้ายกันกลับกุฏิประมาณสี่ห้าทุ่ม บางวันอาจถึง 
หกทุ่มหรือตีหนึ่ง

 ท่านทรงไว้ซึง่ข้อวตัร การท�าความเพยีร ท่านจะพายนืบ้าง น่ังบ้าง เดนิบ้าง พาท�า 
หลายอย่าง

 เร่ืองเคร่ืองใช้สอยท่านประหยัดมาก ถ้าพระเณรเอาของที่ยังใช้ได้ไปทิ้งในป่า 
ท่านเหน็ท่านกเ็ก็บมา พวกขนับ้าง กระโถนบ้าง และหลายๆ อย่าง ท่านบอกว่า ไม่รู้จัก 
ประหยัด เสียศีลแล้ว ท่านชอบพูดว่า เสียศีลแล้วๆ ผมไปใหม่ๆ ก็ไม่เข้าใจว่าท�าไม
จึงเสียศีลเร็วและง่ายนัก ที่เป็นอย่างน้ันเพราะเป็นการเคลื่อนไหวผิดปกติทางกาย  
ทางวาจา พดูไม่ด ีท�าไม่ด ีเกบ็สิง่ของไม่ด ีเสยีสต ิขาดสต ิเป็นการเสยีศลี ท่านพยายาม 
เกบ็ออมเพ่ือให้ลกูศิษย์มีใช้สอย บางคนไม่รู้กว่็าท่านบ่น ท่านจู้จ้ี ท่านขีเ้หนียว ท่านให้ 
พยายามรักษาข้อวัตรมาอย่างนั้น”
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เนสัชชิก

 “ทกุวนัพระ มกีารถอื เนสชัชกิ กนัทัง้พระทัง้โยม ในวนัพระจะลกุออกไปข้างนอก 
ศาลาเป็นการยากมาก น่ังไปกม็คีวามเจ็บปวด ถ้าจะออกไปต้องมีความระวงัมากทีส่ดุ  
ไม่มีใครกล้าออกไปก่อน เพราะกลัวจะด้อยกว่าเขา ความคิดอย่างน้ีก็มีอยู่ในใจ  
ถ้าองค์ใดองค์หน่ึงออกไปก่อน จึงลกุตามกนัออกไป ออกไปแล้วกไ็ม่ใช่ไปน่ังไปนอน 
แต่ออกไปเปลีย่นอริิยาบถด้วยการเดนิ บางคร้ังออกไปแล้วมันทนไม่ได้กเ็อนตวัลงไป  
ถ้าได้ยินเสียงคนหรือเสียงใบไม้ดังกรอบแกรบ ต้องรีบลุกขึ้น เพราะกลัวคนเห็น 
หลวงพ่อท่านเตือนว่า ออกไปให้ไปเปลี่ยนอิริยาบถ ไม่ใช่ออกไปคุยกันนะ เราก็ต้อง
คอยระวงั ถ้าจะออกจริงๆ ก็รอให้คนอืน่ออกไปก่อนจึงตามไป หลวงพ่อท่านกน่ั็งอยู่
นั่นแหละ ไม่ขยับเขยื้อน”

ฟังโยมเทศน์

 “บางคร้ัง ท่านให้โยมเทศน์ธรรมะ เมือ่ก่อนมีโยมเทศน์ธรรมะได้ ชือ่ พ่อใหญ่ดี  
บ้างดงแคน และพ่อใหญ่หมนู พดูตลอดวนัตลอดคนืกไ็ด้ หลวงพ่อบอก เอ้า พระเณร 
ฟังโยมเทศน์เร่ืองของฆราวาส เร่ืองท�ามาหากนิมันยุง่ยากล�าบากอย่างไร ท่านเปิดโอกาส 
ให้พระเณรได้ฟัง และคอยชีโ้ทษเร่ือยไปว่า ฆราวาสมันทกุข์มนัยากอย่างน้ัน ท�าให้ได้ 
สติปัญญาจากญาติโยมเหมือนกัน”

หยุดไม่ได้

 พระอาจารย์เที่ยง ปรารภถึงค�าสอนของหลวงพ่อในสมัยนั้นว่า

 “จุดใหญ่ใจความทีห่ลวงพ่อท่านเน้นหนัก คอืเร่ืองพระวนัิยและการปฏิบตั ิข้อวตัร 
ปฏิบัตินี่ทิ้งไม่ได้เลย หยุดไม่ได้ กิจสวดมนต์ ไหว้พระ ไม่จ�าเป็นจริงๆ ไม่ให้หยุด 
ถึงหยุดก็ไม่เกินเดือน หรือ ๑๕ วัน ท�าอยู่อย่างนั้น การสั่งสอนประพฤติปฏิบัติ  
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ท่านมุ่งหนักอยู่ที่การปฏิบัติภาวนา ต้องเดินจงกรม นั่งสมาธิ ท�าความเพียรบ่อยๆ  
เช้า สาย บ่าย เยน็ มธีรุะกไ็ปท�า เสร็จธรุะก็มาท�าความเพยีรต่อ พระเณรไม่มทีีจ่ะพดูกนั  
เล่นกัน ต่างคนต่างอยู่เงียบๆ ญาติโยมที่ไปวัดก็เหมือนกัน ท�าอย่างเดียวกัน ท�าเป็น 
การเป็นงาน เป็นเวลา ฟังเทศน์ศึกษาธรรมะกัน”

ไม่ปรารภโลก

 “นิสยัหลวงพ่อ ท่านไม่เคยพดูเล่น ไม่เคยพดูเร่ืองโลก กจิบ้านครองเรือน ไม่เคย 
พดูตลกคะนอง เร่ืองกามคุณ รูป เสยีง ไม่ปรารภเร่ืองเหล่าน้ีให้พระเณรเสยีนิสยั มแีต่ 
ห้ามพดู ห้ามเล่าเรือ่งเหล่าน้ี ห้ามคลกุคลกีนัเป็นกลุม่เป็นก้อน เดีย๋วกแ็ตกความสามคัคี  
ท่านมุ่งหน้าต่อการปฏบิตับิ�าเพญ็ มุ่งต่อไตรสกิขา ศกึษาธรรมวนัิย สมยัน้ันท่านเทศน์ 
บุพพสิกขาเป็นประจ�า เช้าเย็น ท�าวัตรเสร็จ ฟังพระวินัย ศึกษาพระวินัย กฎเกณฑ์
ทุกอย่างท�าตามระเบียบวินัย ตลอดจนกฐิน ตัดผ้า เย็บผ้า ตีไม้สีฟัน ฝึกหัดเอาไว้ 
ท�าอยูอ่ย่างน้ันเป็นกิจวัตรของพระ เพ่ือแก้ความง่วงเหงาหาวนอนเกยีจคร้าน ท่านสอน 
อยูอ่ย่างน้ัน ง่วงนอนกอ็ย่าเพิง่นอน ต้องหาอบุายแก้ไขเสยีก่อน อย่างน้อยกห็าไม้สฟัีน 
มาตอก เหลาไม้สีฟันวันละ ๙ อัน ๑๐ อันก่อน”

ธรรมรักษา

 “บางทที�าความเพยีรถงึห้าทุม่หกทุม่ ท่านสัง่เลกิ ให้พกักนัสกั ๒ ช่ัวโมง เราจะพกั 
ได้ยงัไง ๒ ชัว่โมง ก็ต้องมาน่ังอยู่แถวๆ น้ันแหละ จะเป็นคนตรีะฆงัให้ท่านไม่ทนัหรอก  
กท่็านน่ันแหละตรีะฆงัปลกุเรา เราไม่เคยได้ตเีลยเพราะเอาแต่นอน กพ็ยายามเตม็ทีแ่ล้ว 
เหมือนกันนะ แต่ให้นอนอย่างท่านก็สูไ้ม่ไหว ท่านทนทกุขเวทนาเหลอืเกนิ แต่ผลมนัก ็
เกิดขึ้น

 ทางผู้ใหญ่ข้างนอกไม่ว่าจะเป็นโยมหรือพระเถระ มักจะมาขอคาถามหานิยม 
หรือมหาระรวย เพราะคดิว่าหลวงพ่อท่านแบ่งให้ลกูศษิย์ทกุคน ลกูศษิย์ทีไ่ปตัง้วดัข้ึน 
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จึงเจริญดีเหลือเกิน แท้ที่จริงท่านไม่มีอะไร ผลมันเกิดข้ึนก็เพราะความอดทนและ
ความเมตตาของท่าน เพราะธรรมวนัิยของท่าน ท่านจึงบอกว่า ผู้ใดรักษาธรรม ธรรม
ย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในทางชั่ว ถ้าเราปฏิบัติได้อย่างหลวงพ่อ ก็แน่นอน”

ไม่กลัวก็ไม่ได้

 “หลวงพ่อท่านสอนยังไงต้องท�าอย่างนั้น แต่ก่อนถ้าเดินต้องเดิน ไม่เดินไม่ได้ 
ถ้าน่ังต้องน่ัง ลกุไปไม่ได้ ไม่ใช่พดูเล่นนะ ท่านพดูเล่นไม่เป็น ไม่ท�าไม่ได้ ถ้าท่านเหน็ 
ต้องเรียกมาด่า เณรท่านกด่็า พระกด่็า เรียกประชมุเลย ท่านไม่พดูมากนะ พริบตาเดยีว 
ก็ไม่ได้ จะไปน่ังเล่นทีโ่น่นทีน่ี่ ผลบุเข้าผลบุออกไม่ได้ ถามทนัท ีไปท�าไม ถ้าไปปัสสาวะ 
ชัว่โมงหน่ึงยงัไม่กลบัมา เอาแล้ว มคีนไปปัสสาวะเป็นชัว่โมง คราวหลงัจะไปปัสสาวะ
มาบอกผมนะ ผมจะไปดูด้วย

 เพราะฉะน้ัน จะไม่กลวัก็ไม่ได้ ไม่อยากท�ากไ็ม่ได้ เพราะท่านไม่ได้พดูเล่น ไม่ได้ 
ปล่อยตามเรื่องตามราว ทางเดินจงกรมไม่มีก็ไม่ได้ ลานวัดไม่กวาดก็ไม่ได้ ข้ามวัน
หรือ ๒ วัน ไม่ได้เอาแล้ว

 ท�าไม ไม่สบายเหรอ ไม่สบาย ท�าไมไม่มาบอก ท�าไม่ได้ให้มาบอก ไม่บอกผม 
ก็บอกพระอื่น ท�าตามใจตัวเองได้ยังไง อยู่คนเดียวหรืออยู่กับใคร

 ท่านเอาทั้งน้ัน กระดิกตัวไม่ได้เลย เล่นเหลาะแหละไม่ได้ ถ้าสั่งเลิกประชุม 
ปล่อยให้ท�าความเพียรภาวนาตามล�าพัง เห็นพระเณรเดินไปเดินมา เอาแล้ว

 คุณ คุณ ออกมาเพ่นพ่านอะไรอีกล่ะ

 ตาไวจริงๆ ไม่ปล่อยเลย นิดเดยีวกไ็ม่ปล่อย ถ้าให้เดนิ ไม่เดนิกไ็ม่ได้ ถ้าเลกิแล้ว 
อยู่ก็ไม่ได้ เดี๋ยวเกิดเรื่อง พอเลิกต้องไปทันที แต่ถ้าไม่เลิกจะหนีไปไม่ได้ เป็นอะไร 
ต้องบอก สมัยก่อนจึงมีเร่ืองเล่าสนุกกันมาก ท่านก็ไม่เชิงบังคับ แต่ท่านท�าจริง  
ท่านบริหารของท่านอย่างนั้น แต่ตัวเราไม่เป็นธรรมเป็นวินัยเอง”
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สรุปหัวใจค�าสอน

 ส�าหรับหลักการสอนของหลวงพ่อ ที่พระอาจารย์เที่ยงได้วิเคราะห์และสรุป  
ข้อธรรมะที่ท่านเห็นว่าเป็นหัวใจของค�าสอนของหลวงพ่อนั้น คือ

 ๑. เน้นสติ

 “เร่ืองแรก ท่านกบ็อกให้ ตัง้สต ิน่ีแหละให้คงที ่สตน้ีิให้ตดิต่อ สตน้ีิอย่าให้หลง  
อย่าให้เผลอ อย่าให้ขาด ท่านถงึได้บอกว่าธรรมะของท่านไม่มีเบือ้งบน เบือ้งล่าง เบือ้งสัน้  
เบือ้งยาวอะไร ท่านบอกว่า คล้ายๆ กบัว่าลกูมะพร้าวทีผ่มป้ันกลมๆ ให้เป็นลกูอย่างน้ี  
ท่านให้ตัง้สต ิให้ปลกูศรัทธาความเชือ่ น้อมถงึพระรัตนตรัย พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์  
ถงึแม้ตวัท่านเองก็เคารพจริงๆ และสอนให้เราเคารพจริงๆ ตัง้จิตใจ มสีต ิการตัง้สตน้ีิ  
ถึงแม้กราบก็ให้มีสต ิไม่ได้กราบกใ็ห้มสีต ิท่านบอกว่าถ้าเราเผลอไป หลงไป สตขิองเรา 
ก็ไม่ด ีมนัต้องบกพร่องอะไรอย่างหน่ึง เมือ่จิตใจของเราไม่สงบ มันฟุง้ซ่าน จิตใจไม่ 
เยือกเย็น ไม่ปกติ มันต้องมีสิ่งหนึ่งของเราที่มันผิดหรือจะต้องขาดสติ

 ท่านกส็อนเน้นเร่ืองสตเิป็นส่วนใหญ่ ในการปฏิบตัใิห้มสีตสิม�า่เสมอ เป็นเนืองนิตย์  
เป็นปฏิปทา ท�าให้ตดิกนัอยู่เสมอ อย่าให้ขาด ถงึจะยนื เดนิ น่ัง นอน ขบฉัน กใ็ห้มสีติ  
ถ้าขาดสตก็ิตายเท่าน้ันแหละคนเรา ท่านว่าอย่างน้ี ถ้าเราบ่นว่าไม่มโีอกาสปฏบิตั ิท่านก ็
จะเปรียบเทยีบถามว่า เรากินข้าวอยู่หายใจหรือไม่ เรานอนอยูล่มหายใจมันหมดหรือยงั  
ท่านเทยีบเอาอย่างน้ี เร่ืองภาวนามันเหน็ดเหน่ือยอะไรถงึท�าไม่ได้ เพราะลมหายใจมนัก็ 
อยูเ่พยีงแค่น้ัน เราท�าอยูมั่นก็เพยีงแค่น้ัน มีสตอิยูมั่นกเ็พยีงแค่น้ัน สอนแค่น้ีเอง สอนให้ 
มีสติเป็นส่วนมาก

 ถ้าขาดสต ิจะไปท�ากรรมฐานอะไร จะไปน่ังสมาธอิะไร ไปท�าความบริสทุธิอ์ะไร 
มันก็ไม่เป็นหรอก ต้องเร่ืองสตน่ัินแหละส�าคัญ ความเยอืกเยน็กเ็กดิอยูท่ีส่ต ิความสงบ 
กเ็กดิอยูท่ีส่ต ิความสบายภายในภายนอกก็อยูท่ีส่ต ิธรรมวนัิย ข้อปฏิบตัทิัง้หลายทัง้ปวง 
ก็อยู่ที่สติ เราไม่มีสติจะเอาอะไรมารู้ ท่านสอนหลักความจริงของท่านอย่างนี้”
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 ๒. ละทิฏฐิมำนะ

 “เป็นพระเป็นเณร อย่าไปถือตนถือเขาถือเรา ถือชาติถือตระกูลอะไรกันไม่ได้  
มันไม่เป็นศีลเป็นธรรม ปฏิบัติไม่เห็น เราต้องปล่อยทิ้งจริงๆ มุ่งละทิฏฐิมานะเท่านั้น  
ท่านไม่ให้มทีฏิฐมิานะ เป็นพระเป็นเณรอยูด้่วยกนั อย่าไปเอาเร่ืองเอาราวอะไรกนัมากนัก  
ถือว่าเหมือนกนัคล้ายกัน อย่าไปคดิเอาผิดเอาถกูอย่างน้ันอย่างน้ี การพดูว่ากนัมนัเป็น 
เร่ืองธรรมดา คนเราเวลาผิดกเ็ร่ืองของความผิด กท็ิง้มนัไป อย่าไปยดึผิดยดึถกู ถ้าเรา 
ไปยดึมนักไ็ม่ถกูธรรมวนัิย ถ้าถกูมันไม่เป็นอย่างน้ันหรอก แต่น่ีมนัเป็นทัง้ธรรมทัง้วนัิย 
น่ะแหละ ถ้าเราไปยดึเสยีแล้ว จะไปสอน รักษาวนัิยเป็นอย่างน้ี ธรรมปัจจุบนัเป็นอย่างน้ี  
มันไม่เป็นทั้งธรรมทั้งวินัยน่ะแหละ ยึดไม่เป็นธรรมก็ได้ ยึดไม่เป็นวินัยก็ได้ มันผิด
ทั้งนั้น

 ถ้าถกูวนัิยมนักถ็กูธรรม ปฏบิตัวินัิยมนัก็ปฏิบตัธิรรมน่ันแหละ ท่านพดูคล้ายๆ กบั 
ว่ามนัเป็นทางทีเ่น่ืองกนัไป ธรรมกบัวนัิย ท่านไม่แยก กเ็หมอืนอย่างทีท่่านสอนให้รักษา 
ศลีธรรมน่ันแหละ ไม่ถกูศลีมนัจะเป็นธรรมได้ยังไง หลกัของท่าน ท่านสอนให้เน่ืองกนัไป  
ถ้ามันถูกแล้ว เราไม่ต้องไปคดิให้มากหรอก อย่างมรรค ๘ ทีท่่านสอนว่าปัญญาชอบน่ะ  
สิง่ทีถู่กก็ชอบเท่าน้ันแหละ มนัถกูทัง้หมดน่ะแหละ ทีท่่านเขียนเอาไว้ ท่านสอนเน่ืองกนั 
ไปอย่างน้ี ท่านถึงได้บอกว่า ธรรมของผมน่ีไม่มสีัน้มียาวนะ มนัป้ันเข้าไปกลมๆ เหมือน 
ผลส้มโอหรือมะพร้าว”

ไม่ปล่อย

 แม้ลูกศิษย์รุ่นกลางอย่าง พระอาจารย์เอนก ยสทินฺโน พระอาจารย์เรืองฤทธิ์ 
จนฺทสโร ก็ยังทันได้สัมผัสกับรสชาติของการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งยังคงความเข้มข้น 
อย่างที่พระอาจารย์เอนกได้กรุณาถ่ายทอดให้ฟังดังนี้

 “ถ้าใครท�าผิดไปจากสิ่งที่ท่านสอนไว้ก็ได้เรื่องทันที ท่านขึ้นธรรมาสน์เทศน์อยู่
อย่างน้ันไม่ยอมเลกิ จนถงึเวลาท�ากจิวตัรต่อไปเลย ไม่ต้องกลบักฏุ ิพอท�ากจิวตัรเสร็จ  
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จึงให้กลบักฏุเิพือ่ท�าความเพยีรต่อ รอเวลาท�ากจิอืน่ต่อไป อย่างเช่น ถ้าวนัไหนท่านได้ 
ยินเสยีงป๊ีบดังเพราะตกัน�า้นอกเวลา พอตกตอนเยน็มากไ็ด้เร่ืองเลย ท่านเทศน์อบรม 
เทศน์อยูอ่ย่างน้ัน จนดกึจนด่ืนกไ็ม่ยอมลงจากธรรมาสน์ จนบางวนัถงึตสีาม พอลงจาก
ธรรมาสน์กท็�าวตัรเช้าต่อเลย หรือวนัไหนท่านได้ยนิเสยีงสบัแก่นขนุนเพือ่ต้มน�า้ย้อมผ้า 
ผิดเวลาที่ท่านก�าหนดให้ก็เหมือนกัน ภิกษุสามเณรต้องคอยสะกิด คอยเตือนกัน 
อยู่เสมอ ถ้าเห็นใครท�าอะไรนอกกาลนอกเวลา กลัวว่าจะท�าเรื่องให้ยุ่งอีก ถึงท�าผิด 
คนเดียว คนอื่นท่านก็ไม่ยอมให้กลับกุฏิ ให้นั่งฟังอยู่ด้วยกัน ก็เหมือนกับถูกอบรม
ไปด้วย เสียเวลาผู้ที่ตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติ เสียเวลาท�าความเพียรหรือท�ากิจ
อย่างอื่น

 ฉะนั้น ภิกษุสามเณรจึงพากันกลัวนักกลัวหนา กลัวจะได้ฟังเทศน์กัณฑ์ใหญ่  
มกัพดูตกัเตอืนหมูค่ณะเดยีวกันอยูเ่สมอ ถ้าท่านรู้ว่าใครท�าอะไรผิดขึน้มา ท่านไม่ยอม 
ปล่อยให้ข้ามวันข้ามคืนเลย เรียกตัวมาอบรม หรือไม่ก็อบรมเป็นส่วนรวมเลย  
ท่านเข้มงวดกวดขันอยู่เสมอ ใครจะท�าอะไรหรือมีกิจอะไรจ�าเป็นขนาดไหนก็ตาม  
ต้องไปกราบเรียนท่านเสียก่อนจึงจะท�าได้ จะท�าอะไรไปโดยพลการไม่ได้ ถ้าท่านรู้ 
เป็นต้องได้ฟังเทศน์กัณฑ์ใหญ่แน่นอนทีเดียว

 ใครไม่มาท�าวตัรหรือมาท�าวตัรไม่ทนั ช้าไป ๕ นาทหีรือ ๑๐ นาท ีเป็นไม่ได้เลย  
เวลาเดินเข้าไปในบริเวณศาลา ก็ต้องเดินเบาที่สุดจนแทบไม่มีเสียง ใครเดินเสียงดัง 
ไม่ได้ เด๋ียวโดนดุ เพราะมนัรบกวนสมาธขิองบคุคลอืน่ทีท่่านน่ังอยูก่่อนแล้ว มนัจะเป็น
บาปเป็นกรรมและเสียมารยาทของนักปฏิบัติ อีกทั้งยังขาดสติสัมปชัญญะ ไม่ส�ารวม 
อายตนะ เป็นเรื่องเสียหายมากส�าหรับนักปฏิบัติเรา ท่านว่าอย่างนั้น”

ส�ารวมด้วยระวังด้วย

 “หลวงพ่อท่านเข้มงวดกวดขนัมากทีส่ดุเกีย่วกบัเร่ืองระเบยีบวนัิย ความสะอาด
เรียบร้อย การส�ารวมระวัง ท่านบอกว่าส�ารวมเฉยๆ แต่ไม่ระวัง มันก็ยังใช้ไม่ได้อยู ่
นั่นเอง
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 ท่านยกตัวอย่างให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องส�ารวมแต่ไม่ระวังว่า ครั้งหนึ่งท่านไปเที่ยว
บิณฑบาตกับภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งส�ารวมมาก ไม่ยอมเหลียวซ้ายแลขวาเลย และไม่ยอม 
เงยหน้า เดนิก้มหน้าก้มตาอยูอ่ย่างน้ันแหละ พอเข้าไปบณิฑบาตในหมูบ้่าน ท่านองค์น้ัน 
ถอืหลกัการส�ารวมสายตา ในเสขยิวตัรท่านบอกว่า ให้ทอดสายตาลงชัว่แอก ท่านองค์น้ัน 
กเ็ดนิก้มหน้า ก�าหนดระยะสายตาห่างชัว่แอกอยูต่ลอดเวลา โดยไม่ได้เงยหน้ามองว่า  
ข้างหน้าที่จะเดินไปนั้นเป็นที่ไหน

 ท่านก็เดินไปเรือ่ยๆ จนที่สุดก็เดินเลยเข้าไปในคอกหมูของชาวบ้าน พอเดินไป 
เจอขี้หมูเข้าชักเอะใจ เงยหน้าขึ้นมา จึงรู้ว่าก�าลังเดินเข้าไปในคอกหมูเพราะเส้นทาง 
ทีเ่ดินไปน้ันเป็นทางไปคอกหมู หลวงพ่อกไ็ม่ได้บอก เพราะคิดว่าท่านรู้ เน่ืองจากท่าน 
เดินน�าหน้า หลงัจากน้ันหลวงพ่อต้องคอยบอกคอยเตอืนอยูต่ลอดเวลา ถ้าจะเลีย้วซ้าย  
ท่านก็บอกซ้ายๆ ถ้าจะเลี้ยวขวา ท่านก็บอกขวาๆ อยู่อย่างนั้น เหมือนกันกับครูฝึก 
นักเรียนให้เดินพาเหรด ต้องคอยบอกซ้ายๆ ขวาๆ อยู่อย่างนั้นแหละ เพราะท่าน 
ส�ารวมมากแต่ไม่ระวัง ท�าให้คนอื่นล�าบากโดยไม่จ�าเป็น หลวงพ่อท่านยกตัวอย่างให้
ฟังว่า นี่แหละการเอาแต่ส�ารวมแต่ขาดการระมัดระวังมันเสียหายอย่างนี้”

อดทนและอดกลั้น (อั้น)

 พระอาจารย์เรืองฤทธิ์ได้เล่าเสริมจากประสบการณ์อันทรหดของท่านให้ฟังว่า 

 “ไปปัสสาวะกถ็กูเทศน์ ไม่ถงึเวลาต้องอดทนให้ได้ ท่านว่าอย่างน้ัน คนอืน่ท�าได้ 
น่ีท�าไมเราจะท�าไม่ได้ เรากค็นเหมือนกนั มอีะไรครบเคร่ืองเหมือนกนั ท�าไมจะท�าไม่ได้  
เอากันอย่างน้ัน เหง่ือน้ีไหลโทรมอาบจีวรเปียกหมดเลย เหง่ือออกมากเลยไม่ปวด
ปัสสาวะ แล้วกก็ลวัหลวงพ่อด้วยน่ะ กลวัจริงๆ แหละ น่ีท่านจ้ีอย่างน้ัน กนิมากนอนมาก  
กินมากก็ขี้มาก ดื่มมากก็เยี่ยวมาก อันนี้รู้สึกว่าได้ยินจนชินหู เพราะฉะนั้น จะกิน
จะท�าอะไรก็เอาแต่น้อย เมื่อก่อนนี้ระวังเหลือเกิน”
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กิจสงฆ์ต้องมาก่อน

 มาถึงสมัยที่หลวงพ่อเร่ิมมีวัยมากขึ้น แม้ว่าเร่ืองข้อวัตรยังทรงไว้เหมือนเดิม 
แต่ท่านไม่อาจด�าเนินการอบรมได้เข้มข้นเหมือนสมัยแรก พระอาจารย์สุริยนต์  
จนฺทปญโฺญ ลกูศษิย์รูปหน่ึงในสมัยน้ัน ได้กรุณาถ่ายทอดบรรยากาศทีเ่ร่ิมผ่อนคลาย 
แต่ยังคงความขลังให้ฟังดังนี้

 “ข้อวัตร อนุสาสนีค�าสอน ของหลวงพ่อนั้นมีมาก ท่านเน้นหนักในเรื่องกิจวัตร 
ข้อวัตรปฏบิตั ิเร่ืองท�ากจิสงฆ์ท�านองน้ี เป็นต้น ถ้าได้ยนิเสยีงระฆงั ซึง่เป็นสญัญาณให้
รู้ว่า ถึงเวลาท�ากจิส่วนรวมแล้วต้องรีบไป ถงึแม้ใครก�าลงัเยบ็ผ้า ย้อมผ้า ทบุไม้สฟัีน 
หรือท�ากจิส่วนตวัอย่างอืน่ กใ็ห้วางไว้ก่อน ให้เอาใจใส่ในกจิสงฆ์ เพราะมีความส�าคัญ 
ทั้งแสดงให้เห็นความสามัคคีพร้อมเพรียงในหมู่คณะเป็นหลักใหญ่”

ขอโอกาสครับ

 “เร่ืองความเคารพกเ็หมอืนกัน เช่น ล้างเท้าเชด็เท้าครูบาอาจารย์ท�านองน้ี ก็ให้พระ
เณรเอาใจใส่เป็นพเิศษ ยิง่ดีมากเพราะเป็นการลดมานะละทฏิฐ ิซึง่เป็นสิง่ทีท่�าได้ยาก  
ท่านว่าอย่างน้ัน ผู้ทีจ่ะท�าได้ไม่ใช่ของง่าย ช่วยซกัผ้าหรือท�ากจิอย่างอืน่ให้ท่าน แม้เวลา 
ล้างเท้า ท่านยังให้พนมมือขอโอกาสกับท่าน อ่อนน้อมถ่อมตัวท�าด้วยความเคารพ”

 อย่างไรกต็าม แม้ว่าการท�าความเพยีรด�าเนินไปอย่างเข้มข้น หลวงพ่อกเ็ปิดโอกาส 
ให้พระเณรได้มเีวลาผ่อนคลาย โดยการสนทนาธรรมอย่างเป็นกนัเองกบัท่านทีใ่ต้ถุนกฏุ ิ
บ้างเหมือนกัน ซึง่ในโอกาสเช่นน้ัน บางคร้ังบางหนหลวงพ่อกแ็จกบหุร่ีให้ได้สบูกนัด้วย  
(สมัยน้ันท่านยงัฉันหมากและสบูบหุร่ี) ในสมยัต่อมาท่านได้ปรารภเป็นเชงิเปรียบเทยีบ 
ให้ฟังว่า แม้เขื่อนเก็บกักน�้ำขนำดใหญ่ก็ยังต้องมีที่ระบำยน�้ำเพื่อกันเขื่อนพัง ส�ำหรับ 
กำรประพฤติปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน ต้องมีกำรผ่อนคลำยระบำยอำรมณ์ที่เหมำะแก่
นักบวช โอกาสที่ได้มีเวลาอย่างเป็นกันเองส�าหรับการเก็บเกี่ยวธรรมะจากหลวงพ่อ  
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เสมือนหนึ่งเป็นเวลาของครอบครัวอย่างแท้จริงเช่นนั้น เป็นเวลาที่พระเณรต่างก็รู้สึก
ชุม่ชืน่ เบกิบาน และบนัเทงิในธรรมเป็นอย่างยิง่ เพราะโดยอปุนิสยัน้ัน หลวงพ่อเป็นคน 
ทีม่อีารมณ์ขนั เพราะฉะน้ัน แม้ท่านเป็นทีเ่คารพเกรงกลวัของบรรดาสานุศษิย์ราวกบั
หนูกลวัแมว ขณะเดียวกันท่านก็เป็นศนูย์รวมของความรักอย่างยิง่ ทกุคนอยากเข้าใกล้  
ฟังท่านคุยและซึมซับเอาจากท่านได้มากบ้างน้อยบ้างตามอัธยาศัยของตัวเอง

 ในสมัยต่อมา เมื่อหลวงพ่อย่างเข้าสู่ปัจฉิมวัย ประกอบกับลูกศิษย์ลูกหาและ
ญาตโิยมทีไ่ปมาหาสูว่ดัหนองป่าพงเพิม่จ�านวนและขยายวงกว้างขึน้ หลวงพ่อกไ็ด้ปรับ
เปลี่ยนวิธีการสอนของท่านตามสมควรเท่าที่เห็นว่าเหมาะแก่กาลแก่บุคคล ดังจะได ้
น�ามาขยายความในบทต่อไป

มารและอุปสรรค

 แม้ไปสร้างวัดในถิ่นก�าเนิดของตัวเอง ในระยะแรกเร่ิมหลวงพ่อยังต้องผจญ
ปัญหานานาประการ ซึง่เกิดจากความไม่เข้าใจกนับ้าง การเข้าใจผิดบ้าง และคดิเอาเอง
บ้าง ของคนในท้องถ่ิน ทัง้ฝ่ายฆราวาสและฝ่ายสงฆ์กม็อียู่บ้างเป็นธรรมดา อย่างเช่น 
เรื่องที่หลวงพ่อปรารภให้ญาติโยมฟัง เมื่อไปเยี่ยมวัดสาขาแห่งหนึ่งดังนี้

 “...ไปอยู่วัดป่าพง บ้านตัวเองเสียด้วยนะ ขุดบ่อน�้าอย่างดีไว้ในป่า ติดป้ายว่า 
บ่อน�า้น้ีส�าหรับพระ ห้ามโยมใช้ แต่น�า้ด่ืมน�า้ใช้ของโยมตกัใส่โอ่งไว้ให้ต่างหาก อย่างน้ี 
คนเขาก็ว่าเอา พ่อหนูผีนั่นแหละยิ่งร้าย พอได้ยินโยมผู้หญิงไปพูด ท่านไม่ให้ดื่มน�้า
เท่านั้นละ พ่อหนูผีก็เอาทีเดียว

 บ๊ะ พระมาจากไหนกนัน่ี ท�าไมไม่ให้โยมด่ืมน�า้ อตุส่าห์บวชเรียนแล้วยงัเป็นเสยี 
ยังงี้ ไม่อาศัยบิณฑบาตจากโยมหรือยังไงถึงไม่ให้โยมดื่มน�้า

 นี่ เพราะไม่รู้เรื่องกัน ให้ดื่มให้กินซิ แต่ธรรมดาพวกชาวบ้านเราไปเที่ยววัด 
ชอบเอาคุหรือถงัใส่น�า้ทีข่งักบ ขงัปลา ขงัลกูอ๊อด อะไรต่ออะไรพวกน้ี ไปตกัน�า้ในบ่อ  
ท�าให้สกปรก ไม่อยากให้ท�าอย่างน้ัน อยากด่ืมน�า้ใช้น�า้กต็กัใส่โอ่งไว้ให้แล้ว แต่คนไป
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พูดแค่ ท่านไม่ให้ดื่มน�้า พูดไม่หมดเนื้อความ พ่อหนูผีได้ยินแค่นั้นก็โกรธ ขึงขังไป 
จากบ้าน จะไปไล่พระ พระอะไรกนัน่ีมาจากไหน ไม่อาศยัญาตโิยมหรือยงัไง ว่าไปโน่น 
ฟังความคร่ึงเดียว กว่าจะท�าความเข้าใจกนัได้ก.็..โอ พอเข้าใจกันแล้วทน้ีี เลยมาเป็น
ลูกศิษย์ มาเป็นทายก...”

 ชาวบ้านบางกลุม่ทีเ่สยีผลประโยชน์ซึง่ได้จากป่า เช่น เคยมาตดัไม้ ล่าสตัว์ เลีย้ง
ววัควาย กท็�าไม่ได้ เพราะพระคอยห้ามแกมขอร้อง พวกน้ีจึงคดิหาอบุายข่มขวญัพระ 
โดยใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือ เมื่อพระที่ไปบิณฑบาตสายนั้นรูปเดียวทราบเรื่องก็วิตก 
หลวงพ่อจึงรับไปบิณฑบาตสายนั้นแทน แต่โยมทัดทานไว้

 “ท่านอาจารย์อย่าไปบณิฑบาตองค์เดยีวนะ เขาว่าจะให้สาวๆ มากอด แล้วกร้็องว่า 
พระข่มขืน” แต่หลวงพ่อก็บ่ยั่น ตะโกนท้าเลยว่า

 “เออ มาเลย เกิดมายังไม่เคยถูกผู้หญิงกอดสักที ให้มากอดเลย ยิ่งชอบละ
อย่างนั้น”

 แต่ในที่สุดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เรื่องราวก็ค่อยๆ เงียบหายไป และบรรยากาศ 
ก็คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ 

 อกีอย่างหน่ึง โยมบางคนเหน็แก่ได้ เหน็ผักผลไม้ในวดักอ็ยากได้ เช่น มะละกอ 
ส้ม ฝรั่ง เป็นต้น ตอนแรกก็เข้ามาขอบ้าง ต่อๆ ไปก็ขโมยบ้าง สุดท้ายความโลภ
มีมากขึ้น ก็เอากระบุงมาหาบเลย หลวงพ่อก็หาวิธีจับขโมย เมื่อได้ตัวแล้วก็เรียกมา
อบรมสั่งสอนว่า

 “คราวหลงัอย่าท�าอย่างน้ีอกี มะละกอน้ีเอาไปกก็นิได้แค่วนั ๒ วนัเท่าน้ันแหละ 
ให้ท�ามาหากินด้วยความสุจริต จะได้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกหลานได้”

 ท่านก็สอนอย่างเป็นมิตร สอนด้วยเมตตา คร้ังหน่ึงโยมเอาสนัุขมาปล่อยในวดั 
หลวงพ่อแก้ปัญหาอย่างนุ่มนวล โดยการพูดตักเตือนชี้แจงเหตุผลให้ฟังเพื่อที่จะไม่
ต้องมาขัดเคืองกันในภายหลังว่า
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 “วัดป่าไม่ชอบหมา ไม่ชอบแมว สัตว์ของเรานั้นมีมากแล้ว เป็นพวกกระรอก
กระแต ไก่ป่า อาตมามาอยู่ที่นี่ก็สงวนไว้เผื่อลูกหลาน ต่อไปมันจะสูญพันธุ์ ต้องการ
เอาไว้ให้ลกูหลานเหน็ ทีน้ี่เอาหมาเข้ามาปล่อย หมามนักดัสตัว์พวกน้ี ต่อไปกอ็ย่าได้ท�า
อย่างน้ีอกี ถ้าหมาตวัไหนของใครคนน้ันกเ็อาไป ถ้าหากเอามาแล้วไม่อยากเอากลบัไป  
อาตมาจะให้โยมเขาเอาไปเสยีก็ได้ แต่ทหีลงัอย่าท�าอกี กระรอกกระแตน้ีเป็นของอาตมา 
กเ็หมอืนของโยมด้วย ไก่ป่าของอาตมากเ็ป็นของโยมเหมอืนกนั ลกูหลานของโยมโต 
ขึน้มา จะได้เหน็พนัธุข์องมันอยูใ่นวดั ถ้ามันอยูข้่างนอกกไ็ม่เหลอืแล้ว จงช่วยกนัรักษา”

 ส่วนทางพระสงฆ์น้ัน ปัญหาก็มีอยู่เหมือนกันในระยะเร่ิมแรก ซึ่งก็เป็นเร่ือง
ธรรมดาของความคิดเหน็ทีไ่ม่ลงรอยกนั แม้หลวงปูม่ัน่เองสมยัธดุงค์มาพ�านักในเขต 
จังหวดัอบุลราชธานี ท่านก็เคยถูกขบัไล่ไสส่งมาแล้ว เน่ืองด้วยพระเจ้าถิน่เป็นพระฝ่าย 
คามวาส ีหรือทีค่นทัว่ไปเรียก พระบ้านหรือพระเมอืง ปฏปิทาของท่านแตกต่างจากของ 
พระฝ่ายปฏิบตัหิรือพระป่า พระบ้านกร็ะแวงว่าพระป่าไม่ทราบหลกัการอนัแท้จริงของ
พระพุทธศาสนา เนื่องจากไม่ได้เรียนทางปริยัติธรรม ธุดงควัตรต่างๆ เช่น การฉัน 
ในบาตร ท่านก็เห็นว่าเป็น อตฺตกิลมถานุโยคฺ เบียดเบียนตัวเองให้ล�าบากเปล่าๆ  
ท่านถือว่าพระธดุงค์กรรมฐานเป็นมจิฉาทฏิฐ ิแล้วอย่างน้ีจะสอนชาวบ้านถกูได้อย่างไร 
ท่านถาม สอนอะไรกค็งเป็นมจิฉาทฏิฐไิปหมด แม้การเทศน์กพ็ดูเอา ไม่มีคมัภีร์ ไม่มี
ใบลาน เมื่อไม่มีหลักก็อาจคิดเอาเอง พูดเอาเอง

 ในสมัยทีห่ลวงพ่อมาอยูว่ดัหนองป่าพงใหม่ๆ น้ัน เป็นทีย่อมรับกนัว่าวดัทัว่ๆ ไป 
ค่อนข้างย่อหย่อนในทางพระวนัิย กจิกรรมหลายอย่างทีด่�าเนินอยูใ่นวดัขัดต่อพระวนัิย 
อย่างชดัเจน เช่น งานประจ�าปีของวดัทีมี่ หมอล�า ร�าวง การชกมวย ฉายหนังและอืน่ๆ  
เป็นต้น พระสงฆ์ก็ไม่ค่อยเคร่งในศีลของตน บางรูปเลี้ยงชีพด้วยการดูหมอ ใบ้หวย  
หรือปรุงยารักษาโรค แต่สมัยก่อนสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นของธรรมดา ชาวบ้านก็ไม่มี
เครื่องวัดการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ จึงไม่ค่อยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ แต่เมื่อ
หลวงพ่อและคณะสงฆ์วัดหนองป่าพง ได้มาเป็นตัวอย่างแก่ชาวบ้านในลักษณะพระ
ผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ก็เป็นธรรมดาเช่นกันที่
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ฆราวาสหลายคนหนัมามองพระสงฆ์ฝ่ายคามวาสด้ีวยสายตาใหม่ ผลคอื ศรัทธาของ
ชาวบ้านและชาวเมืองเร่ิมเอนเอียงไปทางวัดป่ามากขึ้น ซึ่งท�าให้พระในเมืองบางรูป 
ชักไม่พอใจ พระผู้ใหญ่บางรูปมองหลวงพ่อและวัดหนองป่าพงด้วยสายตาอคติ  
บางรูปกม็องด้วยความไม่เข้าใจ บางรูปกม็องด้วยจิตทีเ่ป็นอกศุล พระผู้ใหญ่รูปหน่ึง
ถึงกับเรียกหลวงพ่อว่า “พระผีบ้ำ” ด้วยซ�้า แต่หลวงพ่อก็อดทน ไม่ถือสา ไม่โต้ตอบ 
ไม่มีปฏิกิริยา นอกเขตวัดก็พยายามไม่ให้มีการกระทบกระทั่ง ด้วยความเชื่อมั่นว่า 
“ธรรมย่อมรักษำผู้ประพฤติธรรม”

 ถึงกาลถึงสมัย เช่น เข้าพรรษา ท่านก็พาพระลูกวัดไปกราบนมัสการ ท�าวัตร
พระเถระตามธรรมเนียม แม้ว่าไปแล้วได้รับการพูดจาเสียดสีหรือดูถูกดูหมิ่น ท่านก็ 
อ่อนน้อมถ่อมตน ท่านปฏิบตัเิรียบร้อย ไม่เปิดช่องให้ใครต�าหนิได้ มเีอกลาภหรือวตัถุ
ปัจจัยที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการของสงฆ์ในวัดบ้าน ซึ่งวัดหนองป่าพงพอเอื้อเฟื้อได้  
หลวงพ่อก็น้อมน�าไปถวายเสมอ นอกจากนั้นในระยะแรก ท่านยังจัดให้พระได้เรียน 
นักธรรม โดยหลวงพ่อสอนเองด้วย ซึ่งปรากฏว่าพระวัดหนองป่าพงสอบนักธรรม 
ได้หมด ระยะหลงัแม้ว่าวดัไม่ได้จัดการสอน ท่านกอ็นุญาตให้พระทีส่นใจได้ศกึษาเป็น 
ส่วนตัว ซึ่งก็เป็นการแก้ภาพพจน์ที่ดีอีกวิธีหนึ่ง

 ต่อมาเม่ือพระผู้ใหญ่ฝ่ายปริยตั ิเช่น ท่านเจ้าคุณพระมงคลกติตธิาดา (สมยัน้ัน
ยังเป็นพระอาจารย์มหาอมร) และ หลวงพ่อมหาสุพงษ์ ได้เข้ามามอบตัวเป็นศิษย์ใน 
ส�านักวัดหนองป่าพงแล้ว และชื่อเสียงเกียรติคุณของหลวงพ่อโด่งดังข้ึนจนเป็นที่
ยอมรับของคนทัว่ประเทศ ประชาชนจากทีใ่กล้ไกลเร่ิมหลัง่ไหลมาสูว่ดัมากขึน้ๆ อคติ
ต่างๆ จึงค่อยจางหายไป

 อน่ึง นอกจากบารมขีองหลวงพ่อแล้ว แรงกดดันภายนอกดงักล่าวข้างต้น ก็อาจ 
เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้สามัคคีธรรมของสงฆ์ที่วัดหนองป่าพงเจริญมั่นคง อันส่งผลให้
ความเจริญในด้านอื่นๆ ตามมานับแต่บัดนั้น
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วัตถุธรรม

 ในสบิปีแรกของวดัหนองป่าพง วดัยงัมลีกัษณะเป็นทีพ่กัสงฆ์กลางดง ถาวรวตัถุ
ยงัมน้ีอย พระสงฆ์อยูอ่ย่างเรียบง่ายในกฏุเิลก็ๆ มุงด้วยหญ้าคา ฝาผนังท�าด้วยใบตอง  
หลวงพ่อพาลูกศิษย์ท�าความเพียรอย่างอุกฤษฏ์โดยไม่สนใจกับการพัฒนาทางวัตถุ
เท่าไรนัก ประกอบกับในสมัยนั้นทุนก่อสร้างไม่ค่อยจะมี

 ต่อมาชื่อเสียงของหลวงพ่อเร่ิมขจรขจายทั้งในจังหวัดอุบลฯ และต่างจังหวัด 
จ�านวนพระภิกษุสามเณรจึงเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ญาติโยมที่มากราบนมัสการหลวงพ่อก็ 
มากขึน้โดยล�าดับ ภายในไม่กีปี่ วดัหนองป่าพงจึงกลายเป็นวดัใหญ่ เป็นศนูย์กลางของ 
วดัสาขาหลายวดั จ�าเป็นต้องปรับสภาพของวัดให้เหมาะกบับทบาทใหม่ วดัหนองป่าพง 
จึงเตบิโตตามเหตตุามปัจจัย จนกระทัง่ในทีส่ดุกพ็ร่ังพร้อมด้วยถาวรวตัถอุนัเหมาะสม 
แก่วดัป่าอนัเป็นวดัแม่ของพระภิกษุสามเณรหลายร้อยรูปด้วยกนั มีกฏิุพระเณร ๗๐ หลงั  
กุฏิแม่ชี ๖๐ หลัง มีศาลาอเนกประสงค์ โรงฉัน เมรุเผาศพ ฯลฯ เนื้อที่ ๓๐๐ ไร่

 หลวงพ่อไม่ยนิดใีนตกึอาคารทีห่รูหราฟุม่เฟือย ฟุง้เฟ้อ หากมุง่คมุการก่อสร้าง
ในวัดให้อยู่ภายในเกณฑ์ที่พอดี สร้างแต่สิ่งมีประโยชน์จริงๆ สร้างให้กลมกลืนกับ
ธรรมชาตใิห้มากทีส่ดุ และในลกัษณะทีไ่ม่ท�าลายบรรยากาศ เรียบง่าย มกัน้อย สนัโดษ  
ของวัดป่า

 หลักการส�าคัญที่หลวงพ่อยึดไว้เสมอต้นเสมอปลาย คือการไม่ขออะไรเลยจาก
ญาตโิยม แม้ในทางอ้อมกต็าม ฉะน้ัน การเจริญโดยวตัถธุรรมของวดัหนองป่าพงค่อย
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ด�าเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติ ตามหลัก สีเลน โภคสมฺปทา โดยไม่มีการเรี่ยไรจาก 
ชาวบ้านเป็นอนัขาด หลวงพ่อสอนอยูเ่สมอว่า พระไปยุง่กบัการหาเงินก่อสร้างวดั เป็นสิง่ 
ที่น่าเกลียด แต่ให้พระสร้างคน คนจะสร้างวัดเอง

 แม่ชีบุญยู้ ได้กล่าวถึงการสร้างวัตถุธรรมต่างๆ ในวัดหนองป่าพงว่า

 “หลวงพ่อท่านไม่ให้มีการเร่ียไรข้าวของเงินทอง อันจะท�าให้ญาติโยมต้อง 
เดอืดร้อน ให้สร้างไปตามก�าลงัปัจจัย ถ้าหมดเมือ่ไรกห็ยดุเอาไว้ก่อน งานการก่อสร้าง
ทุกอย่างอาศัยแรงงานของพระเณรเป็นส่วนใหญ่เพื่อเป็นการประหยัดและฝึกความ
อดทน ฝึกให้รู้จักเจริญสติในทุกอิริยาบถ เพื่อเป็นการสร้างสรรค์ความสามัคคีใน
หมู่คณะ และเนื่องจากปัจจัยในการก่อสร้างมีจ�ากัด ไม่สามารถใช้ได้อย่างฟุ่มเฟือย 
สิ่งใดที่พอจะเป็นการประหยัดได้ก็ต้องท�าเอง บางคร้ังก็มีชาวบ้านที่อยู่รอบๆ วัด 
เสียสละแรงงานมาช่วยด้วย”

ศาลาการเปรียญและโรงฉัน

 การก่อสร้างถาวรวตัถเุร่ิมต้นอย่างแจ้งชัดด้วยศาลา (โรงธรรม) ซึง่เร่ิมสร้างเม่ือ 
พ.ศ. ๒๕๐๖ มขีนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ขณะทีก่�าลงัปรับพืน้ทีเ่ตรียมจะสร้าง 
มผู้ีทกัท้วงหลวงพ่อว่า สร้างศาลาใหญ่เกนิไป ด้วยวดัอยูก่ลางป่าดงเช่นน้ี จะมีใครทีไ่หน 
มากันมากมาย หลวงพ่อจึงพูดแย้งขึ้นว่า

 “โอ๊ย...บางทีศาลาจะเล็กไปเสียด้วยซ�้า อีกหน่อยจะมีคนมามากมาย จะไม่มีที่
พอนั่งกัน จะต้องล้นออกไปข้างนอก”

 ในกาลต่อมาก็ปรากฏเป็นจริงอย่างที่ท่านว่า จนเม่ือศาลาอยู่ในสภาพที่เก่า 
คร�า่คร่ามาก ใน พ.ศ. ๒๕๓๓ พระอาจารย์เลีย่มจึงได้ร้ือทิง้ และสร้างใหม่ให้กว้างขวาง 
ยิ่งขึ้น



99

 การสร้างในสมัยนั้น ท�าตามก�าลังปัจจัย ไม่รีบร้อน ใช้เวลาหลายปีจึงแล้วเสร็จ 
โดยในปีแรก พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้หล่อเสา ๖๐ ต้น ได้เศษเหล็กเส้นมาจากสะพานเก่า
ที่เขารื้อทิ้ง ในปีต่อมาได้เทคานและขึ้นโครงหลังคา จึงแล้วเสร็จ และได้สร้างหอฉัน
ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๕๒ เมตร ต่อออกไปทางด้านหลังศาลา โดยได้รับแรง
ศรัทธาจากญาติโยมช่วยกันบริจาคทั้งปัจจัยและแรงงาน จนการก่อสร้างส�าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี ต่อมาในปี ๒๕๑๒ ได้เทพื้นยกอาสน์สงฆ์จนเสร็จสิ้น

ก�าแพงและถนนรอบวัด

 วัดหนองป่าพงเป็นวดัทีม่กี�าแพงสองชัน้ เน่ืองจากเมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ขยาย
ที่ดินจากเดิม ๑๘๗ ไร่ เป็น ๓๐๐ ไร่ จึงได้ก่อก�าแพงชั้นที่ ๒ ขึ้น สูง ๒ เมตร 
ยาว ๒,๗๒๐ เมตร ส่วนก�าแพงชั้นแรกนั้น หลวงปู่เสยเล่าประวัติความเป็นมาว่า

 “พอสร้างศาลาเสร็จ กม็าท�าถนน แล้วกท็�าเขตวดั กว่าจะได้เขตวดัรอบกต้็องซือ้
ทีด่นิสบิกว่าเจ้าของ กไ็ม่มปัีญหาอะไร มอียูแ่ปลงเดยีวเท่าน้ันทีม่ปัีญหา ใครๆ เขาขาย 
แปลงละ ๑,๐๐๐ บาท แกไม่ยอม จะเอาแปลงละ ๑๐,๐๐๐ บาท พดูยงัไงกไ็ม่ยอมละ  
แกบอกว่า แกอยากได้มาก ถ้าไม่ได้ทีแ่ก เขตวดักไ็ม่ต่อกนั ลงท้ายเลยไปปรึกษาเถ้าแก่
สมหวังลกูแม่ฮวยกบัพรรคพวก ช่วยซือ้ให้ ในราคา ๑๐,๐๐๐ บาท ตอนแรกล้อมด้วย 
รั้วลวดหนาม ต่อมาจึงได้สร้างเป็นก�าแพง ซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายๆ ต้องหล่อเสา ผมเป็นคน 
พาพวกชาวบ้านท�า พวกบ้านกลาง บ้านตาตดิ บ้านผ้ึง พวกน้ีไปตามมาช่วยงานได้ กลางคืน 
ก็เอารถผู้ใหญ่บ้านกลางไปรับคนมาขุดหลุม หล่อเสา ได้วันละ ๑๐ ต้น เอาเสาลง  
เขาก็ท�ากันสนุกสนานตลอดคืนจนถึงเช้า หลวงพ่อไปบิณฑบาต นั่นแหละจึงหยุด

 หลวงพ่อก็สั่งให้รางวัลเขา มีผ้าเช็ดหน้า สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ก็เอาออกมา
แจกพวกหนุ่มๆ สาวๆ ต่อมาจึงได้จ้างเขาท�า ช่องละ ๒ บาท กท็�าได้วนัละ ๕-๖ ช่อง  
สมัยก่อนรายได้ไม่ค่อยมี ทอดกฐินทีได้เงินเข้าวัดห้าหกร้อยบาท”
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ถูกต้องตามกฏหมาย

 ๒๘ ตลุาคม ปี ๒๕๑๓ วดัหนองป่าพงได้รับหนังสอือนุญาตให้เป็นวดัได้ถกูต้อง 
ตามกฎหมาย ก่อนหน้าน้ันเม่ือยงัเป็นเพยีงส�านักสงฆ์ เวลามกีารอปุสมบทต้องพานาค 
ไปรับการอุปสมบทต่างวัดต่างต�าบล ถ้าคราวใดมีนาคบวชพร้อมกันมากๆ ถึงครั้งละ  
๓๐-๔๐ คน ก็มีปัญหาขัดข้องขลุกขลักในการนิมนต์พระคู่สวดกรรมวาจาจารย์  
อนุสาวนาจารย์ หลวงพ่อจึงได้ฝึกพระเถระทัง้หลายให้ช่วยกนัท�าหน้าทีเ่ป็นพระคู่สวด 
เพื่อให้พิธีอุปสมบทด�าเนินไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

 ๒๙ เมษายน ๒๕๑๖ หลวงพ่อได้รับตราตั้งเป็นเจ้าอาวาส

 ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ หลวงพ่อได้รับตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

 ๕ เมษายน ๒๕๑๗ วดัหนองป่าพงได้รับพระราชทานวสิงุคามสมีา ปัญหาทีจ่ะต้อง 
พานาคไปบวชยงัวดัต่างถ่ินน้ันกห็มดไป เพราะการอปุสมบทจะท�าได้แต่ในวดัทีไ่ด้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเท่านั้น

อุโบสถ

 ในสมยัทีย่งัไม่มีอโุบสถ การให้การอปุสมบท หรือท�าอโุบสถสงัฆกรรมลงปาฏโิมกข์  
ใช้ศาลาหลงัเลก็ (ต่อมาใช้เป็นเรือนคลงัสงฆ์) เป็นสถานทีป่ระกอบพธิ ีแต่เน่ืองจากศาลา
นั้นคับแคบและเก่าทรุดโทรมมาก เพราะเป็นอาคารหลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นและใช้งาน
มานานเกือบยี่สิบปีแล้ว คณะศิษยานุศิษย์และกรรมการวัดทุกฝ่ายได้ประชุมปรึกษา
หารือและมีความเห็นพ้องกันว่า วัดหนองป่าพงควรมีพระอุโบสถ (โบสถ์) ที่สะดวก  
กว้างขวาง เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมสืบไป จึงได้น�าเรื่องขึ้นกราบเรียน
หลวงพ่อ เมื่อท่านพิจารณาถึงความเหมาะควรแล้ว จึงอนุญาตให้สร้าง

 คณะศิษยานุศิษย์และกรรมการวัดทุกฝ่ายได้น�าข้อคิดของหลวงพ่อไปปรึกษา 
หารือและได้มอบหมายให้อาจารย์บ�าเพญ็ พนัธ์รัตนอสิระ อาจารย์แผนกสถาปัตยกรรมศาสตร์  
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วิทยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา นครราชสมีา เป็นทัง้สถาปนิกและวศิวกรอ�านวยการ 
สร้าง ซึ่งอาจารยบ์�าเพญ็ได้มศีรทัธาเขยีนแบบแปลนและค�านวณโครงสร้างถวายโดย
ไม่คดิมลูค่า พร้อมทัง้ยนิดเีสยีสละเวลาตดิตามควบคมุการก่อสร้างจนงานแล้วเสร็จลง 
ด้วยดี

 อาจารย์บ�าเพ็ญได้เลา่ให้ฟังถงึคราวที่ได้มโีอกาสมากราบนมสัการหลวงพ่อเปน็
ครั้งแรก พร้อมกับได้อธิบายแนวความคิดในการสร้างโบสถ์หลังนี้ด้วย

 “เม่ือต้นปี ๒๕๑๘ ได้รับโอกาสอนัดยีิง่จากหลวงพ่อชา โดยท่านมอบหมายให้เป็น 
สถาปนิกและวศิวกรออกแบบก่อสร้างอโุบสถวดัหนองป่าพง รู้สกึยนิดแีละปลาบปลืม้ใจ 
อย่างมากที่สุด จึงได้พยายามและตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะสร้างงานสถาปัตยกรรมทาง 
พทุธศาสนาให้เป็นในรูปแบบใหม่ทีมุ่่งประโยชน์ใช้สอยและประหยดั และให้มคีวาม
เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนัมากทีส่ดุ หลวงพ่อชาได้บอกความประสงค์ของท่าน 
ในครั้งแรกที่ได้ไปนมัสการว่า

 จิตเดิมของมนุษย์เราไม่ได้ยดึมัน่ในวตัถ ุแต่เท่าทีเ่ป็นมาน้ัน ข้ึนอยูท่ีนิ่สยัทีเ่คย
พบเห็นมาอย่างนั้นจนคุ้นเคยจ�าเจ และท่านได้บอกว่า โบสถ์คือบริเวณหรืออาคารที่ 
พระสงฆ์ใช้เป็นทีท่�าสงัฆกรรม ให้สร้างพอคุม้แดดคุม้ฝน ไม่จ�าเป็นต้องมเีคร่ืองประดบั 
ให้สิ้นเปลืองแต่อย่างใด 

 นอกจากนี้ ท่านได้อธิบายให้รายละเอียดว่า วัดป่าพงเป็นวัดใหญ่ มีพระอยู่
อาศัยมาก และมีวัดสาขามากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงต้องการให้
ออกแบบโบสถ์ทีมี่ขนาดกว้างใหญ่ สามารถให้พระสงฆ์มารวมกนัท�าพธิทีางศาสนาได้
ถึง ๒๐๐ รูป เป็นอย่างน้อย ให้พื้นโบสถ์ยกลอยสูงขึ้นจากพื้นดิน พื้นโบสถ์ส่วนที่
ลอยน้ี จะใช้เป็นถังเก็บน�า้ฝนขนาดใหญ่ เพราะวดัมกัจะกนัดารน�า้ในฤดแูล้ง ไม่ควร 
มีช่อฟ้าใบระกา ตลอดทัง้สิง่ประดับฟุม่เฟือยต่างๆ เพยีงแต่ให้หลงัคาคุ้มแดดคุ้มฝนได้ 
กเ็พยีงพอแล้ว ไม่ต้องมผีนัง มีประต ูหน้าต่าง พืน้โบสถ์ทีอ่ยูส่งูท�าให้ทกุคนมองเหน็  
และมีความรู้สึกว่าได้ร่วมพิธีกรรม
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 กระผมจึงได้น�าแนวความคิดของหลวงพ่อมาคดิสร้างรูปแบบอโุบสถสมัยใหม่ขึน้  
มุง่ในประโยชน์ใช้สอย ประหยดั แขง็แรงทนทาน รูปแบบอาคารได้พยายามดงึเอาส่วน 
ที่เป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมพื้นเมืองอีสานเข้ามาผสมปนเปด้วย 
เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ทางวัฒนธรรม เสาอาคาร และผนังบางส่วนประดับด้วย
เครื่องปั้นดินเผาจากบ้านด่านเกวียน โคราช โดยมอบให้อาจารย์พิศ ป้อมสินทรัพย์ 
เป็นช่างป้ันและเผาสกุ ภาพป้ันมีทัง้หมด ๘ ภาพ เป็นภาพเกีย่วกบัปชูนียสถานส�าคัญ
ทางพทุธศาสนาของประเทศไทย ๔ ภาพ และเป็นภาพป้ันแสดงเร่ืองราวของหลวงพ่อ 
ที่ก�าลังธุดงค์อีก ๔ ภาพ

 วนัที ่๖-๙ พฤษภาคม ๒๕๑๘ หลวงพ่อพร้อมด้วยพระภกิษุ ๔๐ รูป ได้ประกอบ 
พิธีสวดถอนติจีวราวิปปวาสสีมาและสมานสังวาสสีมา ภายในเขตวิสุงคามสีมา กว้าง 
๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

 วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๘ ตรงกับวันวิสาขบูชา หลวงพ่อได้ประกอบพิธี
วางศลิาฤกษ์พระอโุบสถ โดยมผู้ีว่าราชการจังหวดั อกีทัง้ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน  
มาร่วมในพิธีเป็นจ�านวนมาก

 วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙ ตรงกับวันมาฆบูชา เป็นวันที่เริ่มลงมือวางผัง
ก่อสร้าง ต่อมาอีก ๒ ปี จึงแล้วเสร็จในส่วนโครงสร้าง ซึ่งถือได้ว่างานการก่อสร้าง
พระอุโบสถ วัดหนองป่าพง เกือบจะเสร็จสมบูรณ์

 วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ 
ได้เสด็จมาประกอบพิธีผูกพัทธสีมา”

 โยมรัญจวนเล่าว่า “หลวงพ่อบอกว่า สมยัทีห่ลวงพ่อเป็นพระภกิษใุหม่ๆ ท่านกไ็ป 
งานบวช แล้วโบสถ์น่ันกเ็ลก็เหลอืเกนิ คนเข้าไปได้นิดเดยีว พวกญาตโิยมทีม่า ใครๆ ก็ 
อยากจะเหน็ แต่มองไม่เหน็ว่าในโบสถ์น่ันท�าอะไรกนับ้าง ในพธิน้ัีนมีอะไรบ้าง ท่านก็ 
บอกว่า เอาไว้ให้ท่านมีโอกาสเป็นพระเถระชัน้ผู้ใหญ่ ท่านจะสร้างโบสถ์ให้ใหญ่ให้กว้าง  
ให้เหน็กันทัว่ไป ให้เยน็สบาย ไม่ต้องร้อนไม่ต้องอบอ้าว แล้วหลวงพ่อท่านกส็ร้างอย่าง
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นั้น และโบสถ์นั้นก็เย็นสบายจริงๆ ก็ปลอดโปร่ง แล้วจุคนได้มากจริงๆ ไม่มีใครบ่น 
ได้ว่ามองไม่เห็นอะไร”

กุฏิหลวงพ่อ

 ตัง้แต่หลวงพ่อเร่ิมมาลงหลกัปักฐานสร้างวดัหนองป่าพง เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๙๗ จน
ตราบเท่าทุกวัันนี้ กุฏิที่ท่านพ�านักเป็นประจ�ามีอยู่หลายแห่ง เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุ 
ตามปัจจัย หลังแรกสร้างถวายโดยพ่อใหญ่เขียว เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ 
มุงด้วยหญ้าคา พื้นและฝาท�าด้วยไม้ไผ่ อยู่ทางด้านทิศใต้ของโบสถ์ ปัจจุบันผุพังไป
หมดแล้ว หลงัทีส่องสร้างถวายโดยพ่อใหญ่ห�า อยูไ่ม่ห่างจากหลงัแรกมากนัก พืน้และ 
ฝาท�าด้วยไม้แปรรูป หลังคามุงสังกะสี ปัจจุบันได้รื้อออกไปแล้ว

 กฏุหิลงัทีส่ามเป็นกฏิุทีห่ลวงพ่อพ�านักอยูน่านทีส่ดุ ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๒๔ 
สร้างถวายโดยคณุครูทองค�า สพุชิญ์ อยูท่างด้านทศิเหนือของโบสถ์ หลงัคามงุสงักะสี 
บฝุ้าเพดาน ฝาและพืน้ชัน้บนเป็นไม้แปรรูป ม ี๒ ห้อง พืน้ชัน้ล่างลาดซเีมนต์ เปิดโล่ง  
หลวงพ่อมักน่ังรับแขก สนทนาธรรม ณ ใต้ถนุกฏุแิห่งน้ีเป็นประจ�า ในราวปี พ.ศ. ๒๕๓๐  
กไ็ด้เคยน�าเอารูปป้ันหุน่จ�าลองของท่านในท่าน่ังอยูบ่นเก้าอีห้วายประดิษฐานอยูใ่ต้ถนุ
กุฏินี้ เมื่อพิพิธภัณฑ์สร้างเสร็จแล้ว ได้อัญเชิญออกไปเก็บรักษาไว้ที่นั่น ต่อมาได้ท�า 
การซ่อมแซม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นสถานที่รับรอง

 เมือ่สขุภาพของท่านเร่ิมเสือ่มลงเป็นล�าดบั ล�าบากต่อการข้ึนลงบนัได พระอาจารย์
เลี่ยม ผู้รักษาการเจ้าอาวาส ได้มีด�าริสร้างกุฏิกลางสระน�า้ ด้านนอกก�าแพงชั้นใน  
ถวายหลวงพ่อ โดยสร้างเป็นกฏุชิัน้เดยีว อยูใ่นระดบัทีเ่สมอกบัถนนเพือ่สะดวกในการ
ใช้รถเขน็และตดัปัญหาเร่ืองการขึน้ลงบนัได อกีทัง้อยูก่ลางสระน�า้ ไม่จอแจด้วยผู้คน
ผ่านไปมา เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านได้พักผ่อนเต็มที่ ในกาลต่อมาปรากฏว่าบ่อรั่วซึม  
ไม่สามารถเก็บขังน�้าเอาไว้ได้ จึงได้ปรับพื้นใต้ถุนเทซีเมนต์ ปูกระเบื้อง ปัจจุบัน 
พระอาจารย์เลี่ยมได้พ�านักอยู่ที่กุฏิหลังนี้
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 กุฏิหลังสุดท้ายเป็นกุฏิพยาบาล สร้างในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ในระหว่างที่หลวงพ่อ 
ก�าลงัพกัรักษาตวัทีโ่รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ หลงัจากทีไ่ด้รับการผ่าตดัสมอง 
แล้ว โยมเกสร ีบลุสขุ ลกูศษิย์ผู้ใกล้ชดิคนหน่ึงของท่านได้เสนอข้อคิดขึน้มาว่า การที ่
จะให้หลวงพ่อกลับมาพักรักษาตัวประจ�าอยู่ที่วัด ควรจะมีกุฏิที่สามารถอ�านวยความ
สะดวกในการถวายการพยาบาลให้ท่านอย่างมปีระสทิธภิาพ เพราะอาการอาพาธของ 
หลวงพ่อในช่วงน้ันอยูใ่นสภาพทีช่่วยตวัเองไม่ได้แล้ว โยมเกสรีและญาตสินิทมติรสหาย  
จึงได้พร้อมใจกนับริจาคทรัพย์สร้างกฏุพิยาบาลหลงัน้ีขึน้ โดยสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ 
และสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ ์พระบรมราชนีินาถ มพีระมหากรุณาธคิณุบริจาคพระราช- 
ทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนในการสร้างด้วย

 กฏิุพยาบาลหลงัน้ีสร้างอยูบ่นเนินซึง่ขดุดนิจากบ่อน�า้ข้างๆ น้ันขึน้มาถมทีใ่ห้สงูขึน้  
เพือ่ให้ได้รับลมตามธรรมชาต ิอากาศถ่ายเทสะดวก ภายในกฏิุออกแบบเป็นพเิศษให้
มีสภาพคล้ายกับห้องพิเศษของโรงพยาบาล ภายนอกกุฏิปลูกหญ้า จัดสวนหย่อมให้
บรรยากาศร่มรื่น เริ่มสร้างในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ หลวงพ่อเมตตาเข้าพ�านัก
ตามค�านิมนต์เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

 ศาลาหลงัเลก็ (พระอโุบสถหลงัเก่า) ปัจจุบนัใช้เป็นเรือนคลงัสงฆ์ และห้องสมดุวดั 
อยูต่ดิด้านท้ายของหอฉัน ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หลงัคามงุด้วยสงักะสี 
ผนังและพื้นเป็นปูน อิฐที่ใช้ในการก่อสร้างนั้น พระเณรช่วยกันปั้นแบบเนสัชชิก คือ 
ท�าตลอดคืนจนสว่าง ฉันอาหารเสร็จแล้วก็ท�าต่ออีก ทรายที่ใช้ก็เอาเกวียนไปขนมา
จากแม่น�้ามูล มีโยมให้ความร่วมมือช่วยเหลือเป็นอย่างดี

 ศาลาหลังเล็กนี้นอกจากจะเคยใช้เป็นโบสถ์แล้ว ตามฝาผนังรอบศาลายังได้ท�า
เป็นช่องเพือ่เกบ็กระดูกของทายกทายกิาผู้อปัุฏฐากวดัเม่ือถงึแก่กรรม เมือ่พระอโุบสถ
ใหม่สร้างเสร็จ จึงได้ดดัแปลงเป็นเรือนคลงัสงฆ์ และห้องสมุดในโอกาสต่อมา ภายหลงั 
งานศพครบรอบ ๕๐ วัน ในวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รื้อทิ้งพร้อมโรงฉัน 
และสร้างขึ้นใหม่ จนแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๓๕
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หอระฆัง

 หอระฆงัตัง้อยูท่างทศิเหนือของหอฉัน ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖ เมตร สงู ๑๕ เมตร  
บนยอดหอระฆังได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เริ่มสร้างปี ๒๕๑๔ เสร็จเรียบร้อยเมื่อ
เดอืนกันยายน ๒๕๑๗ ตามผนังประดับด้วยภาพปนูป้ันเร่ืองราวพทุธประวตั ิและสตัว์
ที่มีอยู่ในป่าตามธรรมชาติของวัดหนองป่าพง เช่น ไก่ป่า กระรอก กระแต ตะกวด 
อันเป็นความคิดของหลวงพ่อ ปั้นโดยพ่อใหญ่บัวพา วงสิงห์ บ้านกลาง

พิพิธภัณฑ์

 พพิธิภัณฑ์พระโพธญิาณเถร (ชา สภุทโฺท) เป็นวัตัถธุรรมชิน้สดุท้ายทีห่ลวงพ่อได้
ด�าริสร้างขึน้ก่อนทีท่่านจะอาพาธลง โยมมนัส กรรมการคนเก่าแก่ของวดัหนองป่าพง 
ได้เล่าให้ฟังว่า

 “หลังจากทอดผ้าป่าเสร็จ (วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๒) หลวงพ่อท่านก็เรียก 
ประชุมกันที่โบสถ์ โดยมีนายพลเรือตรีอุดมศักดิ์ ราชนรักษ์ กระผม (นายมนัส) 
กรรมการวัดคนเก่า แล้วกมี็โยมโพธทิอง โยมสน่ัน โยมหนู ทีอ่ยูด้่วยในการทีป่ระชมุกนั 
ในวนัน้ัน ซึง่กระผมกไ็ด้กราบเรียนหลวงพ่อว่าจะขอสร้างพพิธิภณัฑ์ หลวงพ่อกบ็อกว่า 
ให้รอก่อน ต่อมาภายหลังหลวงพ่อจึงให้อาจารย์บ�าเพ็ญ พันธ์รัตนอิสระ ออกแบบ
แปลนพพิธิภณัฑ์ขึน้มา ก่อนทีห่ลวงพ่อจะได้เข้าพกัรักษาตวัเมือ่เดือนตลุาคม ๒๕๒๔ 
อาจารย์วรีพล เตชปญโฺญ พระเลขานุการรูปเก่าของหลวงพ่อ และอาจารย์บ�าเพญ็ ได้น�า 
แบบแปลนไปถวายหลวงพ่อ ทีโ่รงพยาบาลส�าโรงการแพทย์ หลวงพ่อดแูล้วกบ็อกว่า 
เอ้า เอาแบบนี้แหละ แต่ให้รอก่อน

 สามปีต่อมา พระอาจารย์เลี่ยม ฐิตธมฺโม ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง  
จึงพจิารณาเหน็ว่า ถึงเวลาแล้วทีค่วรลงมอืสร้าง ระยะต่อมา ผมกเ็ลยได้จัดหากรรมการ 
ไปพดูกบัพระเถระทีเ่ป็นลกูศษิย์รุ่นเก่าๆ ของหลวงพ่อ เช่น หลวงพ่อเทีย่ง หลวงพ่อจันทร์  
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หลวงพ่อสี หลวงพ่อมหาสุพงษ์ เพื่อขออนุญาตสร้างพิพิธภัณฑ์ ในรูปแบบของคณะ
กรรมการ โดยจะไม่ท�าให้คณะสงฆ์ล�าบากในเร่ืองการก่อสร้าง คณะสงฆ์ท่านกเ็ลยไม่
ขดัข้อง ท่านก็อนุญาตให้ท�าได้ ญาตโิยมจัดตัง้เป็นคณะกรรมการข้ึนเพือ่ดแูลปัจจัยที่
เขาบริจาค และจัดหาวสัด ุได้ท�าพธิวีางศิลาฤกษ์ ซึง่ตรงกับวนัที ่๙ กรกฏาคม ๒๕๒๗  
ได้อาราธนาพระเดชพระคณุสมเดจ็พระสงัฆราช มาวางศลิาฤกษ์พพิธิภัณฑ์ คณะสงฆ์ 
ทีม่าร่วมงานในพธิกีม็าก ทางฝ่ายฆราวาสกม็ข้ีาราชการทางฝ่ายทหาร พ่อค้า ประชาชน
มาร่วมงานกันมากมาย 

 หลังจากวางศิลาฤกษ์แล้ว ต่อมาได้เริม่สร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก เป็น
สัญลักษณ์ของหลวงพ่อ”

ข้อมูลเพิ่มเติม

๒๕๒๐ ขยายเขตวดัทางด้านทศิเหนือและตะวนัออก เพิม่จาก ๑๘๗ ไร่ เป็น ๓๐๐ ไร่  
ย้ายกฏุแิม่ชอีอกไปทางทศิเหนือในทีใ่หม่ สร้างกฏุแิม่ชใีหม่ ศาลา ๒ หลงั 
และโรงครัว

๒๕๒๑  สร้างศาสนาบุญ (ศาลานอก) และเมรุ

๒๕๒๒ วันมาฆบชูา ๑๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๒๒ หลวงพ่อได้เป็นประธานในการเททองหล่อ 
พระประธาน ณ บริเวณวงกลมหน้าวัด

๒๕๒๓ ไฟฟ้าเข้าวัด

๒๕๒๔ สร้างแท็งก์น�้าประปา และสระเก็บน�้า วางท่อตามบริเวณวัด



107

ความเป็นหลวงพ่อ

 เม่ือหลวงพ่อตดัสนิใจตัง้หลกัแหล่งทีว่ดัหนองป่าพงในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ชีวติการ 
เดินธุดงค์ของท่านก็สิ้นสุดลง ท่านได้อยู่ประจ�าที่วัดตั้งแต่น้ันเป็นต้นมาจนกระทั่ง
มรณภาพในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มเีว้นอยูเ่พยีง ๓ ปี ซึง่ท่านไปจ�าพรรษาทีว่ดัสาขา แต่ไม่ 
เคยได้กลับไปใช้ชีวิตทรหดตามป่าเขาอย่างนักธุดงค์เช่นที่เคยท�ามาก่อนหน้าน้ันเลย  
มีบ้างที่ท่านพาลูกศิษย์และโยมใกล้ชิดออกธุดงค์เป็นคร้ังคราวเพื่อให้ผู้ใหม่ได้
ประสบการณ์เท่าน้ันเอง ชวีติในคร่ึงหลงัของหลวงพ่อทีว่ดัหนองป่าพงน้ี เป็นชวีติแห่ง
การปกครอง การบริหาร และการอบรมสั่งสอน พาพระภิกษุสามเณรและฆราวาส
ญาติโยมประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นงานหลัก เพราะฉะน้ัน การเสนอชีวประวัติของ
หลวงพ่อในบทต่อจากนี้ไป จะมุ่งที่การวิเคราะห์บุคลิกและคุณสมบัติเฉพาะของท่าน 
ตลอดจนแนวการสอนและปฏิปทาทีท่่านพาลกูศิษย์ลกูหาด�าเนินมาตัง้แต่ต้น แทนการ
เสนอกิจกรรมที่เนื่องด้วยกาลเวลาเช่นในบทก่อน

 หลวงพ่อประจ�าอยู่ที่วัดหนองป่าพงเกือบ ๔๐ ปี ตลอดช่วงเวลาอันยาวนานนี้  
กเ็ป็นธรรมดาอยู่เองทีบ่คุลกินิสยัของท่านจะเปลีย่นแปลงตามอายสุงัขารบ้าง ดังทีท่ราบ 
กนัแล้วในบทก่อนว่า เม่ือหลวงพ่อตัง้วดัหนองป่าพงน้ัน ท่านอาย ุ๓๖ ปี อายพุรรษา ๑๗  
วัยก�าลังฉกรรจ์ และท่านก�าลังเร่งการปฏิบัติอยู่อย่างเต็มที่ ภาพของหลวงพ่อที่คน
สมัยนั้นรู้จัก จึงเป็นภาพพระภิกษุหนุ่มผู้เคร่งขรึมเอาจริงเอาจัง พูดน้อยท�างานหนัก 
ผอมคล�า้ กระฉับกระเฉงว่องไว และอดทนอย่างยิง่ต่ออปุสรรคนานาชนิดทีแ่ผ้วพาน
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เข้ามาในระยะแรกของการบุกเบิกสร้างวัด ต่อมาเมื่อการปฏิบัติของท่านเสร็จสิ้น 
สมบูรณ์ และหลวงพ่อมีประสบการณ์ในงานบริหารและการอบรมสั่งสอนมากข้ึน  
มีลูกศิษย์ลูกหาหลากหลายจากทิศต่างๆ เข้ามาสู่วัดหนองป่าพง ภาพของหลวงพ่อ
ที่คุ้นตาคนรุ่นหลังจึงค่อยปรากฏขึ้น คือหลวงพ่อที่อบอุ่นและเป็นกันเอง เปี่ยมด้วย
เมตตาและมากด้วยอารมณ์ขนั อย่างไรกต็าม ความเป็นกนัเองของหลวงพ่อน้ัน กเ็ป็น 
ทีรู้่กนัในบรรดาลกูศษิย์ลกูหาว่า ทกุรูปต้องตืน่ตวัเตรียมพร้อมอยูเ่สมอ เพราะถ้าใคร
เผอเรอ ขาดสตเิมือ่อยูต่่อหน้าท่าน กจ็ะได้พบกบั “กบแก่ทีร่่าเริงเปลีย่นเป็นเสอืกนิพระ 
ที่น่ากลัว” ภายในพริบตาเดียว

 ผู้ใกล้ชดิหลายคนตัง้ข้อสงัเกตว่า หลงัปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นต้นมา หลวงพ่อดูแก่ลง 
อย่างรวดเร็ว แม้พระลูกศิษย์ที่เคยโหมงานหนักในการสร้างวัดถ�้าแสงเพชรกับท่าน
เมือ่ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ กย็งัอดแปลกใจไม่ได้ เม่ือพบว่าในการสร้างโบสถ์วดัหนองป่าพง 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ นั้น หลวงพ่อไม่อยู่ในสภาพที่ช่วยงานหนักได้เลย ตัวท่านเอง 
ก็ยอมรับและให้ความเห็นว่า คงเป็นผลของการปฏิบัติอย่างอุกฤษฏ์ในสมัยก่อน 
อย่างไรกต็าม แม้จะมีการเปลีย่นแปลงของบคุลกินิสยั เป็นต้นว่า คณุธรรมบางประการ  
เช่น เมตตาธรรม ซึ่งได้รับการบ่มจนสุกงอมเต็มที่ในวัยปลายของท่าน หลวงพ่อก็มี 
ลกัษณะเด่นบางอย่างซึง่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ดังทีจ่ะยกมากล่าวต่อไปน้ีเพือ่ผู้อ่าน 
ได้มองเห็น ควำมเป็นหลวงพ่อ ในแง่มุมที่ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น

ดึงดูดและสะท้อน

 ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ หลวงพ่อหลบไปจ�าพรรษาทีถ่�า้แสงเพชรเพือ่พกัฟ้ืนสขุภาพ แต่ก็
ดเูหมือนท่านไม่ได้พกัผ่อนเท่าทีค่วร เพราะญาตโิยมลกูศษิย์ลกูหาซึง่ไปกราบนมสัการ
ที่วัดหนองป่าพงเมื่อไม่พบท่าน ก็พากันหลั่งไหลตามไปที่ถ�้าแสงเพชรอยู่นั่นเอง นี่ก็
เป็นเรื่องธรรมดาเพราะไม่ว่าหลวงพ่อจะไปอยู่ที่ไหน ถ้าอยู่ในวิสัยที่ติดตามได้ ก็จะ
มีผู้คนจ�านวนมากติดตามท่านไปทุกหนทุกแห่ง
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 “เหมอืนแม่เหลก็” พระลกูศษิย์บางรูปปรารภถงึหลวงพ่ออย่างน้ี “ท่านมีแรงดงึดดู 
ให้เราเข้าไปหา ไม่ว่าท่านจะท�าอะไร พูดกับใคร การได้เข้าไปอยู่ใกล้ ได้ฟังท่านพูด 
เป็นความบันเทิงในธรรมอย่างยิ่ง แม้ว่าท่านจะไม่ได้เทศน์เป็นงานเป็นการ เพียงแต่
คยุกับญาตโิยมไปตามธรรมดาในเวลาทีท่่านรับแขก กรู้็สกึว่าน่าฟัง เพลนิ ฟังไม่เบือ่ 
ลืมเวลาทุกครั้งเลย”

 “เข้าใกล้หลวงพ่อเหมือนได้ส่องกระจก” เป็นความเห็นของลูกศิษย์อีกรูปหนึ่ง 
“ท่านราบเรียบสม�่าเสมอ ไม่เปลี่ยนแปลง สะท้อนให้เราเห็นความไม่เอาไหนของเรา
ได้ดีจริงๆ”

 ที่ถ�้าแสงเพชรปีน้ันก็เช่นเดียวกัน อุบาสิกาคนหน่ึงได้เล่าความรู้สึกประทับใจ
จากการได้ติดตามไปกราบนมัสการและฟังธรรมของหลวงพ่อในครั้งนั้นให้ฟังดังนี้

 ทกุเช้า หลวงพ่อเดนิช้าๆ จากกฏุขิองท่านมาบณิฑบาตทีบ่ริเวณลานหนิระหว่าง
ศาลากับโรงครัว ทนัททีีเ่หน็ท่าน ทกุคนต่างกก็รูเข้าไปเพือ่จะใส่บาตร คนทีไ่ม่ได้เตรียม
อาหารล่วงหน้าหรือเตรียมไม่ทัน ก็มาน่ังพนมมือแต้ พร้อมกับบ่นเสียดายที่พลาด 
โอกาสได้ใส่บาตรหลวงพ่อ แต่ก็รอไปถวายเวลาที่ท่านฉันบนศาลาได้ หลังอาหารเช้า
ก็คอยเวลากลางวัน ซึ่งท่านจะออกมานั่งรับแขกคุยกับญาติโยม ก็ไปรวมกันที่ศาลา 
คนเยอะจริงๆ มาอยู่เรื่อยๆ ตลอดวัน

 กลางคนืค่อยยงัชัว่หน่อย คนน้อยลง เพราะบางพวกมาแล้วกก็ลบั ฟังหลวงพ่อ 
เทศน์ตัง้แต่หวัค�า่ ท่านไม่ได้ขึน้ธรรมาสน์ น่ังบนอาสนะทีพ่ืน้ศาลา ท่านเทศน์ไปเร่ือยๆ  
สบายๆ เป็นกนัเอง คยุกบัญาตโิยมจากกรุงเทพฯ สลบัไปบ้าง จ�าได้ว่ามอียูต่อนหน่ึง 
ระหว่างทีก่�าลงัเทศน์ หลวงพ่ออธบิายเร่ืองการท�าสตใิห้ต่อเน่ือง ท่านยกกาน�า้ขึน้และ 
หยดน�า้ให้เราดเูปรียบเทยีบกบัสตขิองเรา เป็นตวัอย่างทีท่่านใช้บ่อยๆ ในธรรมเทศนา
ของท่าน

 เม่ือได้เวลาพกัผ่อน พระอปัุฏฐากกข็อโอกาสกราบเรียนเตอืนให้หลวงพ่อกลบักฏิุ  
ญาติโยมก็ได้แต่กลั้นหายใจกลัวท่านกลับ เพราะรู้สึกว่าเพิ่งฟังท่านเทศน์นิดเดียว 
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หลวงพ่อกย็ิม้ แต่ไม่ได้ลกุ สกัประเด๋ียวท่านกเ็ทศน์ต่อไปอกีระยะหน่ึง พระอปัุฏฐาก
ก็กราบเรียนเตือนอีก คนฟังส่งเสียงอื้ออ้าฮือฮาเป็นท�านองอ้อนวอนแกมประท้วง 
หลวงพ่อก็ยิ้มแล้วพูดกับพระอุปัฏฐากว่า “ให้เขาอีกหน่อยเนาะ”

 แล้วท่านกเ็ทศน์ต่อ จนถงึคร้ังที ่๓ คงจะได้เวลาสมควรจริงๆ เพราะพระอปัุฏฐาก 
ประนมมือและถือโอกาสรวบรัดว่า “นิมนต์ครับหลวงพ่อ” พลางคว้าไม้เท้าของท่าน
และไฟฉายมาถือไว้อย่างเตรียมพร้อม แถมหันมาพูดกับญาติโยมเป็นเชิงปรามว่า 
“เลยเวลาไปมากแล้ว”

 หลวงพ่อยิ้มปลอบใจญาติโยมลูกๆ หลานๆ แล้วก็บอกเสียงเย็นว่า “เขาไม่ให้
อยู่แล้ว ต้องไปละเนาะ”

 ดูเหมือนทุกคนในศาลาต่างพากันถอนใจเฮือกด้วยความเสียดาย เวลาผ่านไป
รวดเร็วเหมือนไม่กี่นาที ได้ฟังเทศน์จากปากหลวงพ่ออย่างจุใจแต่ก็ยังไม่เต็มอิ่มเลย

อดทน

 ควำมอดทน เป็นคุณธรรมทีห่ลวงพ่อย�า้มากในการสอนของท่าน อย่างทีท่่านพดู 
อยู่บ่อยๆ ว่า

 “ความอดทนน้ีเป็นแม่บทของการปฏิบตั”ิ และตวัท่านเองกถ็งึพร้อมด้วยคุณธรรม 
ข้อนี้เช่นเดียวกัน

 ในประวัติการปฏิบัติของท่าน จะเห็นได้ว่าหลวงพ่ออยู่อย่างอุกฤษฏ์เป็นเวลา
หลายปี ชนิดทีว่่าคงเป็นไปไม่ได้เลยส�าหรับคนทีไ่ม่มนี�า้อดน�า้ทนถงึขนาด สมัยทีย่งัหนุ่ม 
และกามราคะกลุม้รุม ท่านกไ็ด้อาศยัความอดทนน่ีเองช่วยให้ผ่านพ้นอปุสรรคส�าคญั
ของวัยหนุ่มมาได้ตลอดรอดฝั่ง

 ถึงตอนทีม่าตัง้วดัหนองป่าพงในสมัยแรกๆ ท่านกต้็องอดทนต่อการขาดแคลน
ปัจจัย ๔ ทนต่อการต่อต้านขัดขวางของผู้ไม่หวังดีทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายคฤหัสถ์  
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ท้ายที่สุด ก็ทนต่อโรคาพยาธิในตอนปลายของชีวิต หลวงพ่อเคยปรารภให้ลูกศิษย์
ลูกหาฟังว่า

 “คนปฏบิตัธิรรมได้น่ี ผมว่าทนทานจรงิๆ เพราะมนัไม่ใช่เบาๆ มนัหนัก เอาชวีติ 
เข้าแลกก็ว่าได้”

 แม้ในการท�าความเพยีรของลกูศษิย์ ท่านกส็นับสนุนและให้ก�าลงัใจในข้อปฏิบตัิ 
ที่ท�าได้ยาก แต่ไม่ให้หักโหมหรือตึงเครียดเกินไปจนเป็นการทรมานตัวเปล่าๆ 

 ค�าบอกเล่าของ พระอาจารย์เอนก เกีย่วกบัเร่ืองเก่าๆ สมยัสร้างวดัถ�า้แสงเพชร 
ท�าให้ภาพชัดเจนยิ่งขึ้นในเรื่องความอดทนของหลวงพ่อ ขนาดที่ว่าพระหนุ่มๆ เอง 
ยังยอมรับว่า สู้ท่านไม่ได้เลย

 “นิสัยของท่าน อดกลั้นเป็นที่หนึ่ง อย่างตอนไปสร้างถ�้าแสงเพชร สร้างถนน  
ไปส�ารวจเส้นทาง หวัหน้าเขตการทางอบุลฯ กบ็อกว่า ถ้าหลวงพ่อจะท�าจริงๆ ผมจะส่ง
ช่างไปช่วย พอไปท�าได้ ๒-๓ วนั ช่างกส็ูไ้ม่ไหว หมามุย่มนัเยอะ เขาบอกว่า งานระดบัน้ี  
ต้องอาศัยงบประมาณหลัก ไหนจะต้องใช้ระเบิด แทรกเตอร์ ก�าลังคนแค่นี้ท�าไม่ได้ 
หลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไร เมือ่ช่างเขากลบัไป วนัหลงัเรากไ็ปส�ารวจ พจิารณาทางขึน้ลงว่า
ทางไหนจะเป็นไปได้ แล้วก็ลงมอืท�า เวลาพกัมน้ีอยมาก ท�าตัง้แต่บ่ายสามโมง จนตสีาม 
จึงเลิก รองเท้ามีกี่คู่ๆ ขาดเกลี้ยง ทั้งทุบหิน ตีหิน แบกหิน ท่านก็ท�าอยู่อย่างนั้น 
กลางวัน หลวงพ่อกน่ั็งรับแขกตัง้แต่ฉันจังหนัเสร็จ ไม่ได้ลกุไปไหน บ่ายสามโมงกเ็ร่ิม 
ท�างานจนถึงตีสาม ทุกรูปสู้ท่านไม่ได้เลย ท่านแบกคราดตามหลัง ท�างานหนักไม่ได้ 
ท่านกเ็ขีย่อยูอ่ย่างน้ัน และไม่ได้ชวนเลกิ ตสีามแล้ว ได้พกัไม่กีช่ั่วโมงกอ็อกบณิฑบาต 
ทกุรปูอ่อนเพลยี แต่ท่านก็ท�าอยู่อย่างน้ันจนเสร็จ ระเบดิหนิกใ็ช้ก�าลงัชาวบ้าน แต่ไป
บอกเจ้าหน้าทีเ่ขา เอาดนิปืนของเราเอง ให้ชาวบ้านท�ามา พวกแขวงการทางไปด ูเหน็ว่า 
หลวงพ่อท�าไม่เลกิ เขาเลยไปขอระเบดิมาช่วยเป็นบางคร้ัง วบิากจริงๆ ไม่ใช่งานน้อยๆ  
ตอนท�าน้ันเอาชวีติเข้าแลก ผมเลอืดตกใน ช�า้ใน และคดิว่าเป็นโรคหวัใจมาตัง้แต่ตอนน้ัน  
มันแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก ชาวบ้านกลับหมด ก็เหลือแต่พระเณร หลวงพ่อท่าน 
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ก็สู้อยู่อย่างนั้น กลางวันก็สู้อยู่กับโยม เราออกมาก็เห็นท่านนั่งรับแขก แล้วก็ออก
มาท�างาน เป็นเรื่องแปลก เราหนุ่มกว่าท่าน แต่ก็ต้องยอมรับว่าเทียบท่านไม่ได้เลย  
ท�าทกุอย่างต้องให้ดี ทัง้ดีทัง้เร็ว พระเณรรูปไหนนิสยัชอบสนุก พดูเร่ืองสนุก ท่านกไ็ม่ 
พดูอะไร แต่รีบเดินหนี วนัหลงักไ็ด้กัณฑ์เทศน์ ท่านบอกว่า ท�าอย่างพระ อย่างผู้ปฏิบตั ิ 
ท่านเองท�าอะไรก็ต้องเอาจริงเอาจัง แล้วถึงท่านจะเหน็ดเหนื่อยอย่างไร ผมก็ไม่เคย
ได้ยินท่านบ่นสักทีเลย”

เมตตา

 พระครูบรรพตวรกติ ซึง่เป็นศษิย์รูปหน่ึงทีม่โีอกาสได้อยูก่บัหลวงพ่อเป็นเวลานาน  
รู้นิสัยใจคอของหลวงพ่อได้ดี ได้เล่าถึงหลวงพ่อว่า

 “...ถ้าจิตเมตตาเกดิถงึทีส่ดุแล้ว บางทเีดนิไปไหน เหน็อะไรกพ็ดู อย่างหลวงพ่อเรา 
เหน็มด ท่านก็บอก เออ ไปดีนะลกู อย่าขวางทาง เดีย๋วเขาจะเหยยีบเอา เหน็นก ท่านก็ 
บอก รักษาเนื้อรักษาตัวนะ เดี๋ยวจะถูกลูกปืนเขา อย่างนี้เป็นต้น”

 ด้วยเหตทุีห่ลวงพ่อมองเหน็ทกุชวีติ ทกุรูปนามทีป่ระกอบด้วยธาต ุ๔ ขนัธ์ ๕ น้ัน  
เป็นสามัญลักษณะ เมตตาธรรมของท่านจึงสม�่าเสมอทั่วหน้ากันหมด ไม่มีขีดขั้น 
ไม่มีประมาณ เพราะท่านไม่มีอกุศลจิตกีดกันแบ่งแยก แต่ปรารถนาให้ทุกชีวิตได้ถึง
ความหลดุพ้นเช่นเดยีวกนั และกเ็ป็นไปอย่างบริสทุธิ ์ไม่หวงัสิง่ตอบแทน ไม่ว่าในด้าน 
รูปธรรม เช่น ปัจจัยเงินทอง หรือเอกลาภอืน่ๆ หรือในด้านนามธรรม เช่น ยศฐาบรรดาศกัดิ์  
ชื่อเสียงหรือความเคารพนับถือ

 เมตตาของหลวงพ่อน้ันเหน็ได้ชดั ในการอบรมสัง่สอนลกูศษิย์ทัง้บรรพชติและ
ฆราวาส ท่านทุม่เทความอตุสาหะวริิยะ อทุศิเวลาให้กบัการฝึกและขัดเกลาลกูศษิย์จริงๆ  
จนกล่าวได้ว่า งำนสร้ำงคนเป็นงำนอันดับหนึ่งของท่ำนทีเดียว

 พระครูบรรพตวรกิต ได้สรุปปฏิปทาในการสอนลูกศิษย์ของหลวงพ่อไว้ด้วย
ความประทับใจว่า
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 “แม้พ่อแม่บงัเกดิเกล้าของเรายังไม่ได้สอนมากอย่างน้ี หลวงพ่อท่านสอนให้เรา 
ประพฤตปิฏบิตั ิท่านสอนจริงๆ สอนละเอยีดลออ ตัง้แต่การกนิ การถ่าย บ้วนน�า้ลาย 
คายน�้าหมาก สอนทุกอย่าง จ�้าจี้จ�้าไช อยากให้ลูกศิษย์ได้พ้นทุกข์”

 นอกจากการแนะน�าพร�า่สอนแล้ว หลวงพ่อยงัคอยระวงัสอดส่องดแูล กลวัภกิษุ 
สามเณรจะถกูกระแสของโลกดึงดดูออกไป ว่ากนัว่าหลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์ทีห่่วง
และหวงลกูศษิย์ยิง่นัก ถ้าทราบว่าพระเณรรูปใดจะลาสกิขา ท่านจะหาอบุายช่วยเหลอื
และป้องกันทุกวิถีทางจนสุดความสามารถแล้วจึงจะปล่อยไปตามกรรม

 ทีน่่าสงัเกตข้อหน่ึงคือ หลวงพ่อมักเอน็ดคูนทีไ่ม่ค่อยเก่งเหมอืนคนอืน่ๆ ดเูหมือน 
ท่านเมตตาศิษย์ที่มีปัญหาเป็นพิเศษ ให้เวลาให้โอกาสได้อยู่ใกล้ชิด เช่น ให้ไป
บณิฑบาตด้วย ให้ตดิตามไปในทีต่่างๆ เป็นต้น คอยปลกุปลอบ ให้ก�าลงัใจ ไม่ร�าคาญ  
ไม่ท้อถอย ทั้งการกระท�าและค�าที่พูดด้วย รู้สึกนุ่มนวลอบอุ่นเป็นพิเศษ

 ส�าหรับฆราวาสญาตโิยมน้ัน แม้ไม่ได้ใกล้ชดิเท่ากบัพระสงฆ์ ชาวบ้านทีไ่ปรักษา
อโุบสถศลี และถอืเนสชัชกิในวนัพระทีว่ดัหนองป่าพง ย่อมประจักษ์ได้ดใีนความเมตตา 
อนัหาทีส่ดุ หาประมาณมิได้ ทีห่ลวงพ่ออทุศิตนอบรมสัง่สอนญาตโิยมตดิต่อกนัมาเป็น
เวลาหลายปี จนกระทัง่เร่ิมอาพาธ ในขณะทีท่่านเค่ียวเข็ญพระภกิษุสามเณรให้มุง่ม่ัน 
อยูก่บั ศีล สมาธ ิปัญญา ของตน ญาตโิยมกม็ไีตรสกิขา คอื ศลี ทาน ภาวนา ทีห่ลวงพ่อ 
สอนย�า้ให้ประพฤตปิฏบิตัด้ิวยความเข้าใจทีถ่กูต้องมาแต่ต้นเช่นเดยีวกนั ถ้าลกูศษิย์
ลกูหาหรือญาตโิยมไปกราบเยีย่ม หากไม่เหลอืวสิยัจริงๆ หลวงพ่อต้องให้การต้อนรับ 
ปฏสินัถารและให้โอวาททกุคร้ัง แม้คณะแพทย์และผู้อปัุฏฐากพยาบาลจะรบเร้าให้ท่าน
พักผ่อนก็ตาม แต่พอเห็นญาติโยม ท่านก็อดสงสารไม่ได้ เพราะบางคนก็มาหาท่าน 
ด้วยความทกุข์ โศกเศร้าเสยีใจ ซึง่บางทท่ีานกอ็าจช่วยให้เขาสบายใจขึน้บ้าง ไม่มาก 
กน้็อย เพราะท่านมุ่งแต่สงเคราะห์ผู้อืน่เป็นส�าคัญ จนในทีส่ดุท่านอาพาธหนักรับแขก 
ไม่ได้ ไปไหนมาไหนไม่ได้ ได้แต่นอนหายใจระรวยอยู่บนเตียง ลูกศิษย์ลูกหาทั้ง
บรรพชติและฆราวาสจากทีใ่กล้ทีไ่กล ยังหลัง่ไหลกันมากราบแสดงความเคารพคารวะ
ต่อหลวงพ่ออยู่ทุกวัน มิได้ขาด
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 รสฉ�่าเย็นและชื่นใจของโอวาทที่หลวงพ่อให้แก่ญาติโยมด้วยใจเต็มเปี่ยมด้วย
เมตตาธรรม อาจสัมผัสได้จากค�าพูดของท่านดังต่อไปนี้

 “ฝากธรรมะไว้ให้ญาตพิีน้่องทัง้หลาย คนแก่กเ็ป็นพ่อเป็นแม่ คนมอีายเุสมอๆ กนั 
ก็เป็นเพื่อน คนอายุน้อยๆ ก็เป็นลูกหลาน ทุกๆ คน ขอฝากความอาลัยไว้ ณ ที่
นี้ ญาติโยมทั้งหลาย จงเป็นผู้ขยันขันแข็งหมั่นในข้อประพฤติปฏิบัติ ไม่มีอะไรแล้ว 
จะยิ่งกว่าธรรมะ ธรรมะน้ีเป็นเคร่ืองค�้าจุนโลกเหลือเกิน ทุกวันน้ีเราจะไม่สบาย 
กระสบักระส่ายกเ็พราะไม่มธีรรมะ ถ้าเรามธีรรมะกจ็ะสบาย บางทพีรุ่งน้ีอาตมาคงได้ 
จากไป ไปทีไ่หนกย็งัไม่ทราบ อย่างน้ีเป็นเร่ืองธรรมดา มาแล้วกต้็องไป ไปแล้วกต้็องมา  
นับเป็นเร่ืองอย่างน้ี ไม่ควรเสยีใจ สขุแล้วกท็กุข์ ทกุข์แล้วกส็ขุ ได้แล้วกเ็สยีไป เสยีไป 
แล้วกไ็ด้มา เป็นเร่ืองธรรมดา ญาตโิยมจงเข้าไปอยูใ่นธรรมะ จะไม่มคีวามเดอืดร้อน 
ผลทีส่ดุน้ี ขอให้ญาตโิยมทัง้หลายเป็นคนมโีชคด ีโชคอย่างใหญ่หลวงคือโชคได้รู้จัก
ธรรมะนั่นแหละเป็นโชคที่สุดแล้ว”

อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์

 เมื่อชื่อเสียงเกียรติคุณของหลวงพ่อเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก ผู้คนจาก
ทิศต่างๆ หลั่งไหลมาสู่วัดหนองป่าพง ก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่มีผู้สนใจ และพูดถึง
อทิธฤิทธิป์าฏหิาริย์ของหลวงพ่อ เช่นเดียวกบัของเกจิอาจารย์อืน่ๆ ทัง้น้ีในบางรายอาจ 
เป็นเพราะอุปาทาน หรือความคิดปรุงแต่ง หรืออาจจะทั้งสองอย่างของคนพูดก็ได้  
เคยมีโยมไปถามพระลูกศิษย์ของหลวงพ่อในเร่ืองน้ีเช่นเดียวกัน ซึ่งท่านได้ให ้
ค�าตอบว่า

 “หลวงพ่อมอีนุสาสนีปาฏหิาริย์ คอืค�าสอนทีเ่ป็นจริง สอนให้เหน็จริง และน�าไป 
ปฏิบัติได้ผลสมจริง เป็นอัศจรรย์”

 ส�าหรับหลวงพ่อเอง ท่านไม่ได้ให้ความส�าคัญกับเร่ืองอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เลย 
เหมือนไม่สนใจ ท่านไม่กล่าวถงึ แต่กไ็ม่ปฏิเสธ ถ้ามคีนไปถามเร่ืองชนิดน้ี หลวงพ่อ 
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ก็ตัดบท หรือพูดชักน�าออกไปในเร่ืองของการประพฤติปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์เสีย 
อย่างเช่นครั้งหนึ่งมีคนไปถามท่านว่า

 “เขาว่าหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์ เป็นจริงเหาะได้หรือเปล่า”

 หลวงพ่อตอบว่า

 “เรื่องเหาะเรื่องบินนี่ไม่ส�าคัญหรอก แมงกุดจี่มันก็บินได้”

 และอีกคร้ังหน่ึง เมื่อครูคนหน่ึงถามท่านเกี่ยวกับการเหาะเหินเดินอากาศของ
พระอรหันต์ในครั้งพุทธกาล ซึ่งเคยอ่านพบว่าเป็นความจริงหรือไม่ ท่านตอบว่า

 “ถามไกลตัวเกินไปแล้วล่ะครู มาพูดถึงตอสั้นๆ ที่จะต�าเท้าเรานี่ดีกว่า”

 อย่างไรก็ตาม บางเรื่องที่พูดกันก็มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะเรื่องการรู้
วาระจิตของคนอื่น ซึ่งมีตัวอย่างมากมาย เช่น

 สมยัหน่ึงมพีระรูปหน่ึงไปบณิฑบาตบ้านผ้ึง เดินไปกค็ดิไป คดิอยูใ่นใจว่า วนันี้ 
หวิข้าวมาก จะฉันเยอะๆ จะป้ันเอาข้าวเหนียวก้อนโตๆ ให้เท่าศรีษะของตวัเองถงึจะอิม่  
พอกลับจากบิณฑบาตก�าลังเดินเข้าประตูวัด หลวงพ่อถามว่า

 “มันหิวมากจนคิดจะป้ันเอาข้าวเหนียวก้อนโตๆ เท่าศีรษะของตัวเองหรือ”

 พระทีถ่กูท่านทกัอย่างน้ันเลยไม่รู้จะพดูอย่างไร เงียบเลย ทัง้อายด้วยทีห่ลวงพ่อ 
ท่านรู้ใจ

 และคร้ังหน่ึง คณุหมออทุยั เจนพาณชิย์ ลกูศษิย์ใกล้ชดิคนหน่ึง ทีไ่ด้เจอเร่ือง
อย่างน้ีหลายคร้ัง ได้ถามหลวงพ่อด้วยความอศัจรรย์ใจว่าท�าได้อย่างไร หลวงพ่อตอบ
เพียงแต่ว่า

 “หมอ นี่เป็นเรื่องของการท�าสมาธิ ไม่ลึกซึ้งอะไรหรอก แต่ไม่น่าเอามาคุยกัน”
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 ในสมยัก่อนเหตกุารณ์แปลกๆ ก็เกดิขึน้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกนั เช่น แม่ชบีญุยู้ 
ได้พดูถงึคราวทีม่งูีใหญ่มาอยูด้่วย เป็นงูจงอางหางกดุ หลวงพ่อเลยเรียกมันว่า ไอ้หางกดุ  
ตอนเช้าเมื่อหลวงพ่อออกไปบิณฑบาตที่บ้านผ้ึง มันก็เลื้อยตามหลังทับรอยเท้าของ
หลวงพ่อไปด้วย เช้าวนัหน่ึงคนหาปลาออกจากบ้านแต่เช้า ขณะทีห่ลวงพ่อก�าลงัจะเดนิ 
เข้าหมู่บ้าน คนหาปลาก็สังเกตเห็นรอยงูใหญ่เลื้อยตามหลัง ไม่เห็นรอยเท้าของท่าน 
เมื่อเห็นเช่นนั้น เขาจึงหันหลังกลับวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านบอกเพื่อนบ้านว่า “อาจารย์ชา
เอางูมาบิณฑบาตด้วย”

 ชาวบ้านพากันกลวัมาก ขากลบักเ็ลยสะกดรอยตามมา กเ็หน็ว่างูใหญ่เลือ้ยตาม
หลวงพ่อหายเข้าไปในวัดด้วย รุ่งเช้าชาวบ้านเลยพากันมาพูดกับท่าน

 “ท่านอาจารย์ท�าไมเอางูไปบิณฑบาตด้วย ทีนี้จะไม่ใส่บาตรแล้วนะ กลัว”

 “อาตมาไม่ทราบ อาตมาไม่ได้เอาไป” หลวงพ่อตอบ

 “ไม่ได้เอาไปยังไง ตอนออกมาทุง่นายงัเหน็รอยงูมนัเลือ้ยทบัรอยเท้าท่านอาจารย์
อยู่นี่นา” ชาวบ้านช่วยกันต่อว่า

 แต่หลวงพ่อกย็งัยนืยนัว่าท่านไม่รู้อยูน่ั่นเอง ชาวบ้านกเ็ลยพากนัมาสงัเกต กพ็บว่า 
งูตวัน้ีตามท่านไปจากวดั พอถึงศาลพระภมูทิางเข้าหมู่บ้าน มนักแ็ยกเข้าไปคอยอยูท่ีน่ั่น  
จนหลวงพ่อกลบัจากบณิฑบาต มันกเ็ลือ้ยตามท่านกลบัวดัอกี หลวงพ่อเองกไ็ม่ได้เหน็งู  
แต่ได้สังเกตว่ามีรอยอย่างที่ชาวบ้านพูดกัน หลังจากนั้นเวลาที่ท่านจะออกจากวัดไป
บิณฑบาต เมื่อจะพ้นเขตวัดหนองป่าพง ท่านก็เลยพูดขึ้นมาว่า

 “ไอ้หางกุด อย่าไปบณิฑบาตกบัอาตมานะ คนเขากลวั” และต่อมาท่านกไ็ด้บอก
ด้วยว่า

 “ให้หลบหนีเข้าไปหาทีอ่ยูใ่นป่ารกทบึเสยีเถอะ อย่าออกมาให้คนเหน็อกี เพราะ
วัดนี้จะมีคนมามากขึ้น เขาจะกลัว”

 กาลต่อมา ก็ไม่ปรากฏเห็นงูจงอางใหญ่ตัวนี้อีก
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รู้กาลเทศะ

 หลายคนประทับใจว่า หลวงพ่อช�านาญในการปรับตัวหรือวางตัวต่อกาละและ
เทศะ ในลักษณะที่โบราณเรียกว่า “บัวไม่ให้ช�้า น�้าไม่ให้ขุ่น แต่เอาปลามากินได้” 
โดยปฏิปทาที่ยืดหยุ่น แต่ไม่เคยขัดต่อพระธรรมวินัย

 พระลูกศิษย์รูปหนึ่งได้เล่าปฏิปทาบางประการของหลวงพ่อในเรื่องนี้ให้ฟังว่า

 “เมือ่ท่านไปเมอืงนอก ท่านกป็ฏบิตัไิม่ให้ขดักบัประเพณ ีดูกาลเทศะ ท่านบอกว่า 
แม้เราจะเป็นผู้ปฏบิตั ิกอ็ย่าเอาของเราไปขดักบัประเพณเีขา จะเอาแต่ของเราท่าเดยีว
ไม่ได้ ต้องดขูองเขาก่อน ไม่เฉพาะแต่ทีเ่มอืงนอก เวลารับนิมนต์ไปฉันในเมอืง หรือไป 
ร่วมฉันกบัพระวดับ้าน ท่านกส็อนว่า ดพูธิขีองเขาก่อน สิง่ไม่เสยีหาย ไม่เป็นอาบตั ิไม่ขดั 
กับพระวินัยโดยตรง แต่เป็นกฎที่เราตั้งของเราเอง ก็รู้จักผ่อนปรนแก้ไขจึงจะฉลาด  
อย่างเช่น ของบางอย่าง เขาถวายก็รับไว้ อย่าฉันเสียก็หมดเร่ือง ไม่ต้องไปพูด  
ต้องกัปปิยะก่อน มนัจะขดักนั แต่ถ้ามโียมของเราอยู ่จะกปัปิยะก็ได้ มอีะไรสมควรฉัน  
ไม่ผิดก็ฉันเสีย อย่างอยู่เมืองนอก เขาจะข้ามหัวข้ามหู ท่านก็ไม่ให้ถือ ท่านบอกว่า
ประเพณีคนละอย่าง ถือกันคนละอย่าง ไม่เสียหายหรอก”

มักน้อย สันโดษ

 คร้ังหน่ึงลูกศิษย์กลุ่มหน่ึงได้ปรารภกันถึงเร่ืองที่อยากให้วัดหนองป่าพงได้มี
มูลนิธิ อย่างเช่นกับที่บางวัดมีอยู่แล้ว เพื่อวัดจะได้มีความมั่นคง เพราะหลวงพ่อก็มี 
อายุมากขึน้ทกุวนั เมือ่ปรึกษาหารือกนัดแีล้ว จึงน�าเร่ืองเข้ากราบเรียนถวายความเหน็  
หลวงพ่อฟังแล้วก็ตอบว่า

 “อย่างน้ันก็ดีอยู่ แต่ผมคิดว่ามันยังไม่ถูกต้อง เพราะพวกท่านก็ยังไม่อาศัย
ปฏิปทาที่บริสุทธิ์ของตัวเอง ถ้าพวกท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว ก็คงจะไม่อด 
พระพทุธเจ้าท่านกย็งัไม่เคยมมีลูนิธเิลย ท่านกโ็กนหวัปลงผม ท�าอะไรเหมือนพวกเรา  
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ท่านก็ยังอยู่ได้ ท่านได้ปูทางไว้ให้แล้ว เราก็เดินตามทางของท่านก็น่าจะพอไปได้นะ” 
หลวงพ่อหยุดไปครู่หนึ่ง ก่อนที่จะสรุปอย่างเด็ดเดี่ยวว่า

 “บาตรกับจีวรนี่แหละมูลนิธิที่พระพุทธเจ้าตั้งไว้ให้เรา กินไม่หมดหรอก”

 ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มักน้อยสันโดษ เป็นปฏิปทาที่เด่นชัดอีกประการหนึ่ง
ของหลวงพ่อ กฏุขิองท่านแทบจะโล่งเรียบเพราะไม่มขีองใช้ฟุม่เฟือย ห้องนอนกเ็ป็น 
ห้องเลก็ มีเฉพาะเตยีงนอนและของใช้ทีจ่�าเป็น เช่น กระโถน วตัถขุ้าวของต่างๆ ทีญ่าตโิยม 
น�ามาถวายอยูเ่สมอน้ัน ท่านก็ส่งต่อไปให้ลกูศิษย์ลกูหายงัวดัสาขาหมด หลวงพ่อไม่เคย 
มีบัญชีเงินฝากส่วนตัว ปัจจัยและเอกลาภต่างๆ ที่โยมถวายให้เป็นของกลางทั้งสิ้น 
ท่านเป็นผู้ที่พอแล้วจริงๆ

 “เราพอกิน พออยู่แล้ว จะมากอะไรท�าไมนะ กินข้าวมื้อเดียว”

 หลายคร้ังทีโ่ยมเคยมาตดัพ้อต่อว่า เพราะได้ปวารณาถวายปัจจัยไว้ให้หลวงพ่อใช้ 
ในกิจส่วนตัว แต่ท่านไม่เคยเรียกใช้สักที แต่กลับปรารภกับลูกศิษย์ลูกหาว่า

 “ยิ่งเขามาปวารณาแล้วผมก็ยิ่งกลัว”

 พระอาจารย์เอนกได้เล่าความประทับใจในปฏิปทาข้อนี้ของหลวงพ่อว่า

 “แต่สิง่ทีผ่มภูมิใจ พอใจ และศรัทธาในตวัท่าน กค็อืปฏปิทาของท่านเอง ท่านไม่ใช่ 
นักสะสมวัตถุไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม ท่านเคยบอกว่า พระถ้ำบวชเข้ำมำแล้ว
สะสมของพวกนี้ก็หมดกัน

 มีอยู่คร้ังหน่ึง คุณหญงิตุน่ไปท�าบญุวนัเกดิ น�ามลูค่า ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไปถวาย 
ท่าน ก�าชับห้ามน�าไปใช้ในกิจอย่างอื่นนอกจากกิจเฉพาะตัว หลวงพ่อท่านก็เลยสั่งว่า  
ถ้ามธีรุะเกีย่วกบัตวัท่านให้ใช้ให้หมด อย่าให้เหลอื เรากเ็ลยได้มลูค่าน้ันมาพมิพ์หนังสอื 
ชดุทีเ่ป็นปกแขง็สนี�า้ตาลชดุน้ัน ตัวท่านน้ันไม่มอีะไร ท่านเกดิมาเพือ่ให้ ให้ในสิง่ทีเ่ป็น 
ประโยชน์ต่อโลก ทัง้ขยายสาขา ทัง้เป็นผู้น�าญาตโิยม ให้แล้วกแ็ล้วไป ส่วนตวัท่านก็ 
อาศัยเพียงปัจจัย ๔ ไปวันๆ”
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 พระอาจารย์วีรพล เตชปญฺโญ เล่าว่า

 “มีคร้ังหน่ึง โยมที่อุบลฯ เอารถไปถวายหลวงพ่อ เขาบอกถ้าหลวงพ่อไม่รับ 
ผมไม่ยอมหรอกครับ เขาเอารถมาจอดไว้หลงักฏุท่ิานใต้ต้นประดู ่(ด้านประต)ู แล้วเอา 
กุญแจใส่ย่ามท่านไว้ น่ังหวัเราะภมูใิจ แต่หลวงพ่อไม่เคยไปดมูนัเลย ออกจากกฏุ ิท่านจะ 
เดนิไปทางอืน่ จะไปในเมอืงท่านกข็ึน้รถคนอืน่ ไม่ได้ไปดเูลยว่ามนัเป็นอย่างไร มสีอีะไร  
ได้ ๗ วัน หลวงพ่อเรียกโยมอีกคนหนึ่ง

 ไปบอกเขาเอารถกลบัคืนไปนะ เอามาถวายข้อย ข้อยกรั็บไปแล้ว ได้บญุแล้ว เดีย๋วน้ี 
ข้อยจะส่งคืน มันไม่ใช่ของพระ

 และอีกคร้ังหน่ึง เมือ่หลวงพ่อจะไปวดัถ�า้แสงเพชร ลกูศษิย์ลกูหาทีมี่รถส่วนตวั 
คันงามยี่ห้อดังๆ ซึ่งจอดเรียงรายอยู่ที่ลานวัดหนองป่าพง ต่างก็แย่งกันนิมนต์จะให้
หลวงพ่อไปรถของตัวเองให้ได้ หลวงพ่อมองซ้ายมองขวาอยู่สักครู่ ก็ชี้มือไปที่รถเก่า 
โกโรโกโสคันหนึ่ง พร้อมกับพูดว่า อ้า ไปคันนั้น ท�าให้เจ้าของตื่นเต้นดีใจสุดขีด  
รีบลนลานไปเปิดประตูรถนิมนต์หลวงพ่อขึ้นนั่ง

 การเดินทางไปวัดถ�้าแสงเพชรในวันนั้น ใช้เวลานานกว่าปกติ เพราะขบวนรถ 
คันงามความเร็วสูงทั้งหลาย ต้องค่อยๆ ขับตามหลัง รถเต่า ไปอย่างใจ (ไม่ค่อย) 
เย็น”

เป็นอิสระ

 คร้ังหน่ึง หลวงพ่อไปพกัทีบ้่านลกูศิษย์ทีส่มทุรสงคราม พกัได้ ๓ คนื ท่านกส็ัง่ 
โยมที่ติดตามไปให้เตรียมของแล้วไปเรียกรถเพื่อออกเดินทางต่อ โยมก็ท้วงว่า

 “ไม่บอกเจ้าของบ้านเขาก่อนหรือครับ”

 “บอกท�าไม ขืนบอกก็ไม่ต้องไปเท่านั้นเอง” หลวงพ่อตอบหน้าตาเฉยก่อนที่จะ
กล่าวต่อว่า
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 “เราไม่ได้สัญญาว่าจะมาหาเขาน่ี บอกว่าจะมาเฉยๆ จะให้เขามาผูกมัดอะไร
นักหนา”

 เม่ือโยมจัดของเสร็จกไ็ปเรียกรถ เด็กคนใช้ทีบ้่านคงจะเหน็ผิดสงัเกต เลยโทรศพัท์ 
ไปบอกนายทีก่รุงเทพฯ หลวงพ่อสัง่ให้รถไปส่งทีอ่รัญประเทศ แต่ไปได้ประมาณ ๑๐ 
กิโลเมตร เจ้าของบ้านหญิงก็ขับรถตามมาขวางทางไว้ ลงมากราบหลวงพ่อพร้อมกับ
ร้องไห้ตัดพ้อต่อว่า

 “โธ่ หลวงพ่อ มาพักยังไม่ทันได้พูดจาอะไรกันเลย ก็จะทิ้งลูกไปเสียแล้ว”

 สกัประเดีย๋วเจ้าของบ้านชายกข็บัตามมาขวางไว้อกีเป็น ๒ คัน แต่ไม่ว่าทัง้ ๒ คน 
จะช่วยกันอ้อนวอนอย่างไร หลวงพ่อก็ไม่ยอมอยู่ บอกแต่ว่าเอาไว้คราวหลังค่อยพูด
กันใหม่ จนเจ้าของบ้านชายก็ถึงกับร้องไห้ด้วยเหมือนกัน ถามว่าตกลงราคาค่ารถไว้
เท่าไร พอโยมบอกว่า ๔๐๐ บาท เจ้าของบ้านหญิงก็ควักเงินออกมาวางไว้ที่หน้ารถ 
หลวงพ่อก็ไม่ฟังเสียง สั่งให้ออกรถเลย ในที่สุดทั้งสามีภรรยาเจ้าของบ้านก็ได้แต ่
นั่งพนมมือแต้อยู่กับพื้นข้างทางนั่นเอง

 ในการตดิต่อเก่ียวข้องกบัญาตโิยมน้ัน หลวงพ่อระมดัระวงัตวัเสมอ ท่านไม่ให้ 
โอกาสโยมคนใดได้เข้าใกล้ชิดมีความสนิทสนมเป็นพิเศษกว่าคนอื่นๆ โดยเฉพาะ 
ผูห้ญงิและผูม้อี�านาจวาสนาในทางโลก ซึ่งจะเปน็เหตุใหท้า่นตอ้งเกรงใจ หรอืกลวัว่า 
จะขัดใจเขาในการงานบางอย่าง แต่ท่านปฏิบัติและตอบสนองทุกคนด้วยเมตตา
ทัดเทียมกัน โดยยึดพระธรรมวินัยเป็นหลักในการรักษาความเป็นอิสระของท่าน ซึ่ง
หลายคนที่ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ชื่นชมว่า หลวงพ่อเป็นพระที่ไม่มีเจ้ำของ

ด้วยปัญญาและรอยยิ้ม

 ความร่าเริงแจ่มใสมากด้วยอารมณ์ขนัของหลวงพ่อ เป็นทีป่รากฏแก่ใครต่อใคร
มาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็นเด็ก
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 โยมคนหน่ึงซึ่งบวชเป็นพระอยู ่ที่วัดก่อนอก ในตอนที่หลวงพ่อบวชเป็น 
สามเณรน้อยเล่าว่า “ท่านเป็นเณรนิสยัด ีร่าเริง มีอารมณ์ขนั พดูอะไรกบัใครกย็ิม้เสมอ  
หวัเราะได้เร่ือยๆ บางทโียมเขานิมนต์ไปสวดมงคลทีบ้่าน พระพาสวดอะไรกห็วัเราะอยู ่
น่ันแหละ จนเพือ่นๆ ทนไม่ได้ต้องหวัเราะตาม แม้เวลาฉันข้าวก็ชอบหวัเราะ ดเูหมอืน
ท่านมีอารมณ์ขันอยู่เรื่อยๆ”

 เม่ือบวชจนเป็นหลวงพ่อ ก็มีเร่ืองเล่ามากมายเกี่ยวกับอารมณ์ขันอันแยบคาย
ของท่าน ด้วยอารมณ์ขนัและศลิปะในการพดูซึง่ต้องถอืว่าเป็นเอตทคัคะจริงๆ เวลาที ่
ท่านเทศน์จึงไม่มใีครหลบัได้เลย แม้แต่คนทีถ่กูท่านว่าเจ็บๆ แสบๆ กโ็กรธท่านไม่ลง  
และแทนทีจ่ะมคีวามรู้สกึต่อต้าน เม่ือถกูว่ากก็ลบัอยากเข้าใกล้ พร้อมทัง้อาย ไม่กล้าท�า 
อย่างที่ถูกหลวงพ่อว่าอีกเลย

 อารมณ์ขันของหลวงพ่อมีแทรกอยู่เสมอในโอวาทค�าสอนและการสนทนา 
ของท่าน ต่อไปนี้เป็นเพียงบางเรื่องที่ยกมาเป็นตัวอย่าง

จับขโมยด้วยหนามคอม

 สมัยก่อนทีว่ดัหนองป่าพงยงัเป็นป่าทบึ เมือ่มีโยมมาช่วยท�าความสะอาด กเ็อาต้น
มะละกอมาปลกูไว้มากมาย พอมะละกอออกลกูดกเตม็ทกุต้น ใครๆ มาเหน็กช็อบใจ  
จึงเป็นที่หมายตาของพวกขโมยไปด้วย พวกน้ีเทียวมาลักมะละกอในวัดอยู่เสมอๆ 
แรกๆ หลวงพ่อก็ยังเฉยอยู่ แต่หนักๆ เข้า ท่านก็เลยคิดจะจับขโมยเสียที

 วันนั้น หลวงพ่อสั่งให้ปะขาวไปตัดต้นหนามคอมขนาดใหญ่มา ๓ ต้น ซ่อนไว้
ข้างๆ ทางเดิน ปกตขิโมยจะเข้ามาในช่วง ๒-๓ ทุม่ ซึง่พระเณรก�าลงัประชุมท�าวตัรเย็น  
คืนนั้นหลวงพ่อจัดพระคอยดักไว้ ๓ จุด ท่านอยู่ด้วยที่จุดแรกใกล้ๆ กับที่ขโมยเก็บ
มะละกอ จุดที่สองอยู่ระหว่างกลาง และจุดที่สามอยู่ใกล้กับดักหนามคอม

 พอถึงเวลา ขโมยกเ็ข้ามาตามปกตพิร้อมด้วยหาบ กระบงุ ขณะทีก่�าลงัสาละวน
เก็บมะละกออยู่น้ัน หลวงพ่อก็ให้สัญญาณ เอาหนามคอมออกจากที่ซ่อนมาวาง
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ขวางทางเดินที่พวกขโมยจะผ่านกลับออกไป โดยวางต่อกันตามความยาวทั้ง ๓ ต้น  
หนามคอมเป็นต้นไม้พุ่ม แต่ละต้นขนาดใหญ่ กิ่งก้านก็เต็มไปด้วยหนาม เมื่อวางลง
บนทางเดินก็แผ่เตม็เน้ือทีพ่อด ีประมาณว่าพวกขโมยเกบ็มะละกอจวนจะเตม็หาบแล้ว 
หลวงพ่อก็แกล้งส่งเสียงกระแอมขึ้นเบาๆ เพราะไม่อยากให้ขโมยตกใจมากเกินไป  
จนทิ้งหาบมะละกอทันที พอได้ยินเสียงกระแอม ขโมยก็ตกใจ รีบยกหาบมะละกอ
ขึ้นบ่า ครึ่งวิ่งครึ่งเดินมาจนถึงจุดที่สอง หลวงพ่อก็ตะโกนถามไล่หลังมา

 “เห็นคนไปทางนั้นไหม”

 “ไหน ไหน อยู่ไหน” พระซึ่งซุ่มอยู่ที่จุดที่สองตะโกนตอบ

 ขโมยได้ยินเสียงอย่างนั้นก็ยิ่งตกใจมากขึ้น หาบมะละกอวิ่งเตลิดมาจนถึงจุด 
ทีส่าม พระทีซุ่ม่ซ่อนอยูก่ส่็งเสยีงเอะอะขึน้ ในขณะเดียวกบัพระจากจุดทีห่น่ึงและสอง 
ก็ไล่ตามมาสมทบ ท�าให้มีเสียเอะอะโหวกเหวกดังลั่นป่า ขโมยตกใจสุดขีด ทิ้งหาบ
มะละกอกับผ้าขาวม้า พากันวิ่งฝ่าต้นหนามคอมไปติดๆ กัน คนแรกนั้นคงจะเจ็บ
ปวดมาก ซวนเซล้มลง เลยถูกคนหลังโถมเข้าปะทะ พากันล้มลุกคลุกคลานอยู่ใน 
กบัดักหนามคอมน้ันเอง ส่งเสยีงโอดโอยดังลัน่ด้วยความเจ็บปวด แต่ด้วยความตกใจ
กลัวสุดขีด ก็อุตส่าห์กัดฟันวิ่งฝ่ากับดักหายเงียบไปจนได้

 หลวงพ่อให้ปะขาวเก็บของกลาง คือหาบมะละกอกับผ้าขาวม้าไว้ ท่านรู้ตัว 
คนขโมย เพราะคนๆ น้ันต้องนอนให้ลกูช่วยบ่งเอาหนามคอมออกตัง้ ๓ วนั ยงัไม่หมดเลย  
แล้วท่านให้ตามตัวผู้ใหญ่บ้านมาพบ สั่งว่า “ให้เขามาเอามะละกอกับผ้าขาวม้าด้วย  
มาท�าตกหายที่น่ี บอกเขาไม่ต้องกลัว ให้มาเอากับอาตมา ทิ้งไว้หลายวัน เดี๋ยว 
มะละกอเหี่ยวจะขายไม่ออก”

 เม่ือขโมยหน่ึงในสองน้ันมาพบ ท่านกอ็บรมด้วยเมตตา ไม่ได้ดดุ่าอะไร สอนให้ 
ท�ามาหากินโดยสจุริตและอย่าขโมยอกี เพราะมะละกอน้ันเอาไปกก็นิได้แค่วนัสองวนั 
เท่านั้นแหละ

 ตั้งแต่นั้นมาขโมยก็เงียบไปเลย
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รับประกันผล

 คร้ังหน่ึงลกูชายของโยมทีบ้่านบุง่หวายได้รับหมายเกณฑ์ทหาร กเ็ลยไปกราบลา 
หลวงพ่อ พร้อมกับกราบเรียนขอพระเคร่ืองกันกระสุนจากท่าน หลวงพ่อชี้ไปที่ 
พระประธานองค์ใหญ่ในศาลา พร้อมกับพูดหน้าตาเฉยว่า

 “เอาองค์นั้นดีบ่ เวลาไปยิงกับเขากะอุ้มไปน�า”

 (เอาองค์นั้นดีไหม เวลาไปยิงกับเขาก็อุ้มไปด้วย)

จับเองก็ปล่อยเอง

 อีกครั้งหนึ่ง มีเด็กหิ้วกรงนกเข้ามาชักชวนให้หลวงพ่อท�าบุญ ด้วยการซื้อนก
ไปปล่อย หลวงพ่อถามว่า

 “นกอะไร เอามาจากไหนนี่”

 เด็ก “ผมจับมาเองครับ”

 หลวงพ่อ “เอ๊า จับมาเองก็ปล่อยเองซี มาให้หลวงพ่อปล่อยท�าไม”

อยากให้เป่าบ้าง

 และก็อีกครั้งหนึ่ง มีโยมผู้หญิงมากราบและร้องขอว่า “หลวงพ่อเป่าขาให้ดิฉัน
หน่อยซิ แหม ดิฉันปวดขาเหลือเกิน”

 หลวงพ่อบอกว่า

 “โยมมาเป่าให้อาตมาแหน่ะตี้ล่ะ อาตมากะปวดคือกัน”

 (โยมมาเป่าให้อาตมาบ้างซี อาตมาก็ปวดเหมือนกัน)
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นักแสดงที่ไม่มีตัวตน

 ลกูศษิย์บางคนตัง้ข้อสงัเกตว่า หลวงพ่อเหมอืนนักแสดงทีเ่ลอืกอารมณ์ต่างๆ มา
ใส่เป็นหวัโขนเวลาสอนธรรมะ และท่านมีความสามารถพเิศษในการเลอืกหยบิหวัโขน
มาใช้ให้เหมาะในการแสดงบทบาทกับคนประเภทต่างๆ เพราะฉะน้ัน บุคลิกของ 
หลวงพ่อจึงมีหลายแบบ สุดแต่ความประทับใจในหัวโขนที่แต่ละคนได้สัมผัส เช่น 
คนทีท่กุข์ร้อนมาหา กป็ระทบัใจกบัเมตตาธรรมอนัฉ�า่เยน็ของหลวงพ่อ แต่ส�าหรับคน
ที่มากด้วยทิฏฐิ เย่อหยิ่งจองหอง มาเพื่อทดสอบหรือลองของก็ได้เจอของ (ดี) กับ 
คนอ่อนน้อมทีม่าเพือ่อรรถเพือ่ธรรมจริงๆ หลวงพ่อกค็อืครูบาอาจารย์ทีเ่ป็นกลัยาณมติร  
ลกูศษิย์คนไทยมกัเหน็ว่าหลวงพ่อวางเฉย น่าเกรงขาม แต่ลกูศษิย์ฝร่ังเหน็ว่าหลวงพ่อ 
ย้ิมแย้มเป็นกันเอง อย่างน้ีเป็นต้น เพราะฉะน้ัน ตวัตนทีแ่ท้จริงของหลวงพ่อคงยากที ่
จะบอกได้ว่าเป็นอย่างไร

 ที่ห้องโถงในวัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ มีภาพวาดของหลวงพ่ออยู่ภาพหนึ่ง
ซึ่งคนส่วนมากไม่ค่อยประทับใจ เพราะใครๆ ก็ชอบเห็นหลวงพ่อยิ้มแย้มดูมีเมตตา 
แต่ส�าหรับ พระอาจารย์สุเมโธ กลับรู้สึกชอบภาพนี้มากที่สุด ท่านบอกว่าท�าให้คิดถึง
สมยัอยู่ทีวั่ดหนองป่าพงกบัหลวงพ่อ หลายคร้ังท่านสงัเกตเหน็ว่าบางขณะหลวงพ่อมี
อาการคล้ายๆ “ปิดสวิตช์” เหมือนจิตหายเหลือแต่ร่าง ภาพที่ว่านี้เป็นภาพที่หลวงพ่อ 
ดวู่างเปล่า ไม่มีอารมณ์เลย และให้ความรู้สกึลกึลบัของอนัตตา เป็นหลวงพ่อทีไ่ม่สวม 
หัวโขน มีความเป็นหลวงพ่ออย่างแท้จริง

อุเบกขา

 ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เมื่อหลวงพ่อได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ 
ชัน้สามัญ ชือ่ พระโพธญิำณเถร น้ัน ลกูศษิย์ลกูหาทัง้หลายพากนัตืน่เต้นดใีจไปตามๆ กนั  
วันที่หลวงพ่อเดินทางกลับจากร่วมพระราชพิธีที่กรุงเทพฯ เหล่าทายกทายิกาวัด 
หนองป่าพง ตลอดจนญาติโยมชาวเมืองวารินฯ และอุบลฯ เป็นจ�านวนมาก ได้ไปรอ
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ต้อนรับท่านทีส่ถานีรถไฟ มกีารจัดขบวนแห่ประกอบด้วยรถหลายคนักลบัวดั และทีว่ดั 
ก็มีประชาชนอีกกลุ่มใหญ่รอรับอยู่เช่นเดียวกัน ญาติโยมพร้อมใจกันจัดงานท�าบุญ
ฉลองสมณศกัด์ิถวายหลวงพ่อด้วย ตลอดเวลาทีล่กูศษิย์ลกูหาพากนัเคลือ่นไหวอย่าง
ตืน่เต้นคกึคัก หลวงพ่อเท่าน้ันทีย่งัคงความเป็นปกตขิองท่านไว้อย่างสม�า่เสมอ ในการน้ี 
ท่านได้ให้โอวาทและพดูถึงความรู้สกึทีไ่ด้เป็นเจ้าคุณ ท่านบอกว่า การเป็นเจ้าคณุน้ัน 
เป็นเพยีงสมมุตขิองโลก แต่ท่านก็ยังเป็นหลวงพ่อคนเก่า โลกธรรมเป็นของไม่แน่นอน 
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 “แต่สะพานยังอยู่ทีเ่ก่านะ สะพานข้ามน�า้มลูน่ะ ถึงน�า้จะข้ึนสะพาน มันกไ็ม่โก่ง 
น�้าจะลงสะพาน มันก็ไม่แอ่นตาม”

นักอนุรักษ์เฉียบขาด

 ในช่วงแรกทีห่ลวงพ่อและคณะสงฆ์ไปอยูท่ีว่ดัหนองป่าพง ไข้มาลาเรียระบาดหนัก  
อยู่ถึง ๓ ปีเตม็ ทัง้พระเณรและแม่ชเีป็นไข้กนังอมแงม เร่ิมจากหลวงพ่อก่อนเลย ท่าน
เป็นหนักมากจนเน้ือตวัเขยีวคล�า้ นึกว่าถงึทีส่ดุแล้ว แต่ในทีส่ดุกห็าย พอหลวงพ่อหาย 
ลูกวัดก็เป็นกันใหญ่ ทั้งพระทั้งชีป่วยหนักไปตามๆ กัน แต่โชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิต
กันเลย

 การรักษาในสมัยนัน้ก็ไม่มีหยูกยาอะไรกิน นอกจากยาสมุนไพร และสมุนไพร
ตัวส�าคัญที่ใช้ปราบมาลาเรียน้ัน แม่ชีบอกว่า “ที่ได้ผลตัดเชื้อได้อย่างเด็ดขาด 
ก็บอระเพ็ดนี่แหละ” ส�าหรับเรือ่งโรงพยาบาลนัน้ “หลวงพ่อท่านไม่ให้พาไปเกี่ยวข้อง
วุ่นวายด้วยหรอก ไม่ให้ไป ไม่ให้ลูกศิษย์ลูกหาเอ่ยถึงโรงพยาบาลเลย”

 อย่างไรกต็าม มหีมอเข้ามาวดับ้างเหมอืนกนั คร้ังหน่ึงมคีณะแพทย์เขามากราบ 
เรียนหลวงพ่อว่า “ป่านี้ทึบเกินไป ให้ตัดรอนกิ่งไม้ออกบ้างให้โปร่งๆ ลมจะได้เข้า
สะดวก”

 หลวงพ่อตอบว่า “ตายซะคน เอาไว้แต่ป่าก็พอ”



126

 พวกหมอก็พยายามอธิบาย พูดโน้มน้าวหว่านล้อมด้วยเหตุผลต่างๆ นานา 
เกีย่วกบัเร่ืองป่า แต่หลวงพ่อกย็งัยืนยนัเจตนารมณ์ดัง้เดิม ท่านตอบอย่างเด็ดเดีย่วว่า

 “พระหรือชีก็ตาม อาตมาเองก็ตาม ตายแล้วก็แล้วไป เอาป่าไว้เสียดีกว่า”

 พวกหมอก็เลยพูดไม่ออก แล้วก็ลากลับ

รักข้อวัตร

 หลวงพ่อมคีวามรักและความเคารพต่อข้อวตัรปฏิบตัขิองท่านมาก จนกระทัง่เคย 
บอกศิษย์ว่า

 “ถ้าจะให้ผมละเมิดพระวินัย ผมยอมตายก่อน ไม่เสียดายชีวิตเท่าเสียดาย 
พระวินัย”

 คร้ังหน่ึงหลวงพ่อได้รับนิมนต์ไปฉันจังหนัในพระบรมมหาราชวงั ขณะลงจากรถ  
ได้พบกับเจ้าคุณรูปหนึ่งพอดี ท่านเจ้าคุณรูปนั้นมองเห็นว่าหลวงพ่อสะพายบาตรอยู่ 
ก็ถามอย่างเยาะหยันว่า

 “คุณชา ไม่อายในหลวงหรือ สะพายบาตรเข้าวัง”

 “ท่านเจ้าคณุ ไม่อายพระพทุธองค์หรือครับ ไม่สะพายบาตรเข้าวงั” หลวงพ่อตอบ

กตัญญูกตเวที

 ความกตญัญเูป็นมงคลอนัหน่ึงในมงคล ๓๘ ประการ ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้  
และเป็นคณุธรรมทีโ่ดดเด่นประการหน่ึงของหลวงพ่อทีป่รากฏมาแต่เยาว์วยั ในบทต้น 
ทีว่่าด้วยชวีประวตัขิองหลวงพ่อและวดัหนองป่าพงน้ัน ผู้อ่านคงได้ทราบรายละเอยีด
แล้วว่า หลวงพ่อได้แสดงกตเวทติาธรรมต่อปชูนียบคุคล คอืบพุการีของท่าน ผู้เปรียบ
เสมือนครูคนแรกของบุตรเสมอมาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงข้ันสมบูรณ์ คือนอกจากได้ 
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อปุสมบทให้โยมพ่อได้เหน็ชายผ้าเหลอืง พร้อมทัง้ให้ค�ามัน่สญัญาว่าจะไม่ลาสกิขาแล้ว  
ท่านยงัได้ให้ก�าเนิดในทางธรรมแก่โยมแม่ของท่าน โดยอนุเคราะห์ให้บวชช ีจนกระทัง่
โยมแม่สิ้นชีวิตในเพศนักบวชอีกด้วย

 ส�าหรับครูบาอาจารย์ ผู้ให้ก�าเนิดและให้แสงสว่างในทางธรรมแก่ท่านน้ัน 
คณุธรรมของหลวงพ่อในข้อน้ี กเ็ป็นสิง่ทีล่กูศษิย์ได้สมัผัสอยูเ่สมอเช่นเดยีวกนั ดงัได้
ทราบแล้วว่า หลวงพ่อบวชทีว่ดับ้าน พระอปัุชฌาย์และพระคูส่วดของท่านกเ็ป็นพระบ้าน  
แต่หลวงพ่อไม่เคยเลยที่จะแสดงความถือเน้ือถือตัวว่าท่านเป็นพระป่าหรือพระ 
กรรมฐานที่มีข้อวัตรปฏิบัติเคร่งครัดต่อพระวัดบ้าน ตรงกันข้าม ท่านกลับอ่อนน้อม
ถ่อมตนยิง่นัก คร้ังหน่ึง มีพระเถระจากวดับ้านมาเยีย่มวดัหนองป่าพง หลวงพ่อลกุขึน้ 
จัดอาสนะต้อนรับด้วยตวัท่านเอง แล้วกล็งกราบอย่างอ่อนน้อมแสดงความเคารพจริงๆ  
“เป็นการกราบที่งดงามที่สุดที่อาตมาเคยเห็น” ลูกศิษย์รูปหนึ่งของหลวงพ่อกล่าว

 กบัครูอาจารย์ผู้ให้ก�าเนิดในทางธรรม หลวงพ่อกย็ิง่เคารพ ถงึฤดูกาลเข้าพรรษา 
ท่านไปท�าวตัรพระอปัุชฌาย์และพระคู่สวดของท่านทกุปีมไิด้ขาด นอกจากน้ันยงักราบ
นิมนต์ให้ท่านทัง้สองมาพกัหรือจ�าพรรษาทีว่ดัหนองป่าพง เพือ่ว่าหลวงพ่อจะได้ถวาย
การอุปัฏฐากอย่างเต็มที่ แต่เมื่อท่านปฏิเสธ หลวงพ่อก็ได้จัดพระลูกศิษย์เปลี่ยนเวร
กันไปอุปัฏฐากพระอุปัชฌาย์ของท่านแทน นอกจากนี้ เมื่อหลวงพ่อได้รับตราตั้งให้
เป็นพระอุปัชฌาย์ ในปีแรก ท่านก็ไม่ได้ให้การอุปสมบทแก่กุลบุตรที่มาขอบวชที ่
วัดหนองป่าพงเลยทเีดียว แต่ได้ถวายเกยีรตแิก่พระอปัุชฌาย์ของท่าน โดยกราบนิมนต์ 
ให้มาเป็นอุปัชฌาย์แทนอีกด้วย

 ครูบาอาจารย์ผู้ให้แสงสว่างในทางธรรมทีห่ลวงพ่อเคารพเทดิไว้ในทีส่งู สรรเสรญิ 
พระคุณและปรารภถึงอยู่เสมอ ดูเหมือนมีอยู่สามท่าน ได้แก่ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต  
หลวงปูก่นิรี จนฺทโิย และพระอาจารย์ทองรัตน์ กนฺตสโีล ส�าหรับหลวงปูม่ัน่ ภริูทตโฺต น้ัน 
ชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านโด่งดังเป็นที่รู้จักกันอย่างดีแล้วในแวดวงนักกรรมฐาน  
ในที่น้ีจึงขอกล่าวถึงปฏิปทาบางประการของหลวงปู่กินรี และพระอาจารย์ทองรัตน์
เท่านั้น
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 หลวงพ่อเคยจ�าพรรษาอยูใ่นส�านักของหลวงปูก่นิรี ๑ พรรษา แต่ในระหว่างธดุงค์ 
ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆ นั้น เมื่อมีโอกาสผ่านไปถิ่นเดิม ท่านก็มักแวะเวียนเข้าไปกราบ
นมสัการหลวงปูเ่พือ่รับฟังโอวาทสัน้ๆ หรือข้อคดิเตอืนจิตสะกดิใจเลก็ๆ น้อยๆ จาก
หลวงปู่เสมอ หลวงปู่ท่านไม่เทศน์ยาว

 “พุทโธ พุทโธ เด้อ! พุทธอ้อยสามวา ดึงเข่ามาให่เหลือวาเดียวหั่น ดึงเข่ามายัง
แขนเดียวหั่น ดึงเข่ามายังศอกเดียวหั่น ดึงเข่ามายังคืบเดียวหั่น ดึงเข่ามาอีก ใส่ใจ
นี่...ปั๊ด! นี่! หลวงปู่เทศน์ซ�านี่ จั๊กเพินว่าอีหยัง บ่จั๊ก ดึงเข่ามาปานควายบักตู้เว้ย”

 (พทุโธ พุทโธ นะ พทุธอ้อยสามวา ดงึเข้ามาให้เหลอืวาเดยีวน่ัน ดึงเข้ามาเหลอื
แขนเดียวนั่น ดึงเข้ามาเหลือศอกเดียวนั่น ดึงเข้ามาเหลือคืบเดียวนั่น ดึงเข้ามาอีก 
ใส่ใจนี่ ปั๊ด! หลวงปู่เทศน์แค่นี้ ไม่รู้ท่านว่าอะไร ไม่รู้ ดึงเข้ามาอย่างกับควายเว้ย)

 หลวงพ่อเล่าถึงการสอนภาวนาของหลวงปู่พลางหัวเราะตัวเอง เพราะสมัยน้ัน
หลวงพ่อก็ยังใหม่ต่อการภาวนา ยังไม่เข้าใจในความหมายในปริศนาธรรมที่หลวงปู่
แสดง

 และอกีคร้ังหน่ึง เม่ือหลวงปูส่อนเร่ืองการวางใจให้พอด ีหรือทางสายกลางด้วย
ปริศนาสั้นๆ ซึ่งกว่าหลวงพ่อจะแจ่มแจ้งก็ใช้เวลานานพอดู

 “นางมะที (มัทรี) บ่สูงบ่ต�่า บ่ก�่า บ่ขาว บ่อ้วน บ่พี ก�้าพอดี พองาม”

 (นางมัทรี ไม่สูงไม่ต�่า ไม่ด�าไม่ขาว ไม่อ้วนไม่พี พอดีพองาม)

 “การท�างานคือการปฏิบัติ” คือ ปฏิปทาที่เด่นชัดอีกประการหน่ึงของหลวงปู่ 
หลวงพ่อเล่าว่า ตวัท่านเองท�าความเพยีรเท่าไร ส่วนมากหลวงปูก่ลบัท�างานอย่างอืน่เสยี  
จนหลวงพ่อนึกประมาทว่าหลวงปู่คงไม่ค่อยรู้อะไร หารู้ไม่ว่าหลวงปู่ท่านสบายแล้ว  
มีอยู่วันหนึ่ง หลวงพ่อก�าลังเย็บผ้า ร้อนแค่ไหนก็ไม่ยอมพัก รีบเร่งจะให้เสร็จเร็วๆ 
อยากไปท�าความเพยีรต่อ หลวงปูเ่ดนิมาให้ธรรมะเตอืนสตว่ิา การปฏิบตัน้ัินคอืการมสีต ิ
อยู่ทุกเมื่อไม่ว่าจะท�าอะไร การปฏิบัติด้วยความอยากนั้นผิดตั้งแต่เริ่มแล้ว



129

 แม้ข้อวตัรการกราบเพือ่ฝึกสมาธขิองวดัหนองป่าพงน้ัน หลวงพ่อกไ็ด้แบบอย่าง
ไปจากส�านักของหลวงปูก่นิรีน่ีเอง ด้วยความร�าลกึถงึพระคณุของหลวงปู ่หลวงพ่อได้
จัดส่งลกูศษิย์ของท่านจากวดัหนองป่าพงไปอยูอ่ปัุฏฐากหลวงปูท่ีว่ดัของท่านเป็นประจ�า 
และจัดส่งบริขารเคร่ืองใช้ เช่น เภสชัทีจ่�าเป็นไปถวายหลวงปูอ่ยูเ่สมอ กระทัง่วาระสดุท้าย 
เมื่อหลวงปู่มรณภาพ หลวงพ่อก็ได้เป็นธุระจัดงานฌาปนกิจศพหลวงปู่อย่างเต็มสติ
ก�าลัง

 ส�าหรับพระอาจารย์ทองรัตน์น้ัน หลวงพ่อเคารพและชืน่ชอบปฏิปทาทีห้่าวหาญ  
อีกทั้งปัญญาบารมีและอารมณ์ขันของท่านมาก หลวงพ่อมักเล่าพฤติกรรมแปลกๆ 
แผลงๆ ของพระอาจารย์ทองรัตน์ให้ลูกศิษย์ฟังเสมอ เป็นต้นว่า มารยาทในการฉัน
อาหาร ซึง่ดูไม่งดงามเลย ทัง้ๆ ทีพ่ระอาจารย์สอนลกูศิษย์ให้ฉันส�ารวม และคร้ังหน่ึง 
เมื่อไปบิณฑบาตในหมู่บ้าน ท่านก็ไปหยุดยืนอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง เมื่อเจ้าของบ้าน
เหลือบมาเห็นพระ ก็ร้องว่า “ข้าวยังไม่สุก” 

 แทนที่พระอาจารย์ทองรัตน์จะเดินจากไป ท่านกลับร้องบอกว่า

 “บ่เป็นหยังดอกลูก พ่อสิท่า ฝ่าวๆ เร่งไฟเข้าเด้อ”

 (ไม่เป็นไรลูก พ่อจะคอย เร่งไฟเข้าเถอะ)

 ระหว่างพ�านักอยูก่บัหลวงปูม่ัน่ และไม่ค่อยได้ฟังเทศน์ พระอาจารย์ทองรัตน์กม็ี 
อุบายหลายอย่างที่ท�าให้หลวงปู่ม่ันต้องแสดงธรรมให้ฟังจนได้ อย่างเช่นคร้ังหน่ึง 
ไปบณิฑบาต ท่านกเ็ดนิแซงหน้าหลวงปูม่ัน่ แล้วกค็วกัเอาแตงกวาจากบาตรออกมากดั 
ดงักร้วมๆ และอกีคร้ังหน่ึง ท่านไปส่งเสยีงเหมือนก�าลงัชกมวย เตะถบีต้นเสาอยูอ่ย่าง 
อตุลดุใต้ถนุกฏุหิลวงปูม่ั่นน่ันเอง ในขณะทีเ่พือ่นสหธรรมกิต่างก็กลวักนัหวัหด ผลกค็อื  
ตกกลางคืน ลูกศิษย์ลูกหาต่างก็ได้ฟังเสียงหลวงปู่อบรมด้วยเทศน์กัณฑ์ใหญ่ทั้ง 
๒ ครั้ง

 หลวงพ่อเล่าว่า พระอาจารย์ทองรัตน์เป็นผู้อยูอ่ย่างผ่องแผ้วจนกระทัง่วาระสดุท้าย  
เมื่อท่านมรณภาพนั้น ท่านมีสมบัติคือมีดโกนเพียงเล่มเดียวในย่ามเท่านั้นเอง
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 กระทัง่ญาตโิยมทีอ่ปุถมัภ์อปัุฏฐาก แม้ชาวบ้านในชนบททีใ่ส่บาตรด้วยข้าวก้อน
เดียวปั้นเล็กๆ หลวงพ่อก็ร�าลึกและสรรเสริญบุญคุณให้ปรากฏอยู่เสมอ และท่าน
ก็ได้ตอบแทนด้วยการแนะน�าพร�า่สอนชีท้างเดนิทีถ่กูต้อง เพือ่ญาตโิยมได้ถงึซึง่ความ 
พ้นทุกข์ตามควรแก่อุปนิสัย

 “พอรู้เร่ืองของตวัเองบ้างแล้ว กจึ็งได้คิดถงึญาตโิยม เหน็บญุคณุทกุหนทกุแห่ง  
แม้ผู้ใดให้ทานข้าวทัพพีหน่ึงก็คิดถึง ไม่ได้ประมาท ไม่ลืม คิดถึงบุญคุณทุกคน 
อย่างชาวบ้านต้อง หนองฮ ีน่ีกไ็ม่เคยลมืสกัคร้ัง มโีอกาสได้มาพดูความจริงให้ฟังบ้าง  
ไม่บ่อยนัก..”

 นอกจากนั้น หลวงพ่อยังสอนลูกศิษย์ลูกหาให้หนักแน่นในคุณธรรมข้อนี้ด้วย
เช่นเดียวกนั สิง่หน่ึงทีล่กูศิษย์ต้องฝึกเมือ่เป็นพระมชัฌมิา คอื ๕ พรรษาข้ึนไป กค็อื 
ให้ธรรมเป็นทานแก่ญาติโยม ซึ่งหลวงพ่อให้พูดออกจากใจ ไม่ให้เตรียมข้อความ 
ล่วงหน้า ระมดัระวงัไม่ให้เทศน์ด้วยหวงัความเคารพ ค�าสรรเสริญ ชือ่เสยีง เอกลาภ ฯลฯ  
แต่พูดด้วยเมตตาด้วยความหวังดีต่อผู้มีอุปการะคุณแก่ตน เพราะหลวงพ่อพิจารณา
แล้วว่า ทำนที่ญำติโยมถวำยนั้นเป็นเรื่องใหญ่

 “เร่ืองให้อาหารการขบฉัน ให้เสนาสนะ ยาบ�าบดัรักษาโรค เหล่าน้ีน่ะไม่ใช่เร่ือง
เล็กๆ เขาส่งเสริมให้เราไปพระนิพพานนะน่ี ถ้าไม่มีอาหารการฉันน้ีไปไม่ไหวแล้ว  
นั่งสมาธิไม่ได้...”

 ท้ายที่สุด แต่ไม่ใช่สุดท้ายที่หลวงพ่อระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ผู้ทรงเป็นบพุการีของพทุธบริษัท โดยเฉพาะนักบวชทกุรูปได้ช่ือว่าเป็นลกูพระตถาคต  
พระมหากรุณาธิคุณ อันได้แก่ พระเมตตาคุณ พระปัญญาคุณ และพระบริสุทธิคุณ 
จึงเป็นสิง่ทีแ่นบแน่นในจิตใจของหลวงพ่ออยูต่ลอดเวลา ท่านก�าชับลกูศิษย์ลกูหาอยู่
เสมอว่า ให้เคารพเทดิทนูบริขาร คอื บาตร และจีวร เสมอด้วยหรือยิง่กว่าชวีติ เพราะ
บริขารทั้งสองนี้คือมูลหรือมรดกที่พระพ่อ คือองค์สมเด็จพระศาสดาพระราชทานไว้
แก่นักบวชลูกๆ ของพระองค์ท่านทุกรูปทุกนาม
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 พระบางรูปใช้จีวรของตนเองปัดฝุ่นแทนผ้าขาวม้า เหมอืนไม่รู้ว่าผ้ากาสาวพสัตร์
คอืธงชยัของพระอรหนัต์ บางรูปกว็างบาตรทิง้ๆ ขว้างๆ เหมอืนจะทบุหม้อข้าวตวัเอง 
แต่หลวงพ่อให้เคารพและประคองบาตรเท่ากับเศียรของพระพุทธรูปทีเดียว

 ค�าสอนต่างๆ เหล่าน้ีที่หลั่งไหลออกจากจิตใจของท่าน ย่อมแสดงถึงความ
กตัญญูต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมครูที่เต็มเปี่ยมอยู่ในจิตใจของหลวงพ่อ
อย่างชัดเจน ปฏิปทาของท่านในการแสดงกตเวทีต่อพระองค์จึงมิได้บกพร่องเลย
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มุ่งสอนสัจ

 “ภิกษุทั้งหลาย เพราะได้ตรัสรู้ความเป็นจริงซึ่ง อริยสัจสี่ ตถาคตจึงมีนามอัน
บัณฑิตกล่าวว่า อรหันตสัมมาสัมพุทธ”

 พระพทุธพจน์น้ี แสดงให้เหน็ถงึความส�าคญัอนัยิง่ใหญ่ของอริยสจั อนักล่าวได้ว่า  
เป็นตวัก�าหนดพระพทุธศาสนาทเีดยีว และอริยสจัน้ีเอง คอืหลกัธรรมทีพ่ระพทุธองค์
ทรงชี้แนะให้สาวกเพียรปฏิบัติให้เข้าถึง

 “ภกิษุทัง้หลาย เพราะเหตน้ัุน ในกรณน้ีีพวกเธอพงึท�าความเพยีรเพือ่ให้รู้ความ
เป็นจริงว่า นี้คือทุกข์ นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์ นี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ และนี้คือ
ทางด�าเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์”

 ส�าหรับการปรารภความเพยีรเพือ่ให้รู้ตามความเป็นจริงน้ัน พระพทุธองค์ได้ตรัส 
ถึงกิจที่นักปฏิบัติพึงกระท�าต่ออริยสัจแต่ละข้อ ดังนี้

 ทุกข์ - ควรก�าหนดรู้
 สมุทัย - ควรละ
 นิโรธ - ควรท�าให้แจ้ง
 มรรค - ควรเจริญ
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 ปฏิปทาที่หลวงพ่อด�าเนินมาโดยตลอด ทั้งที่เป็นการปฏิบัติกิจส่วนตัวจนเกิด
อานิสงส์เหน็ประจักษ์เป็นปัจจัตตงั ทัง้การปฏบิตัเิพือ่ประโยชน์ของผู้อืน่ในรูปของการ
อบรมสัง่สอนสานุศษิย์ ล้วนเป็นการด�าเนินตามรอยพระยุคลบาท โดยใช้หลกัอริยสจัสี่  
ที่พระตถาคตได้ทรงชี้แนะเปิดเผยไว้อย่างจริงจัง

 แม้บางคนมกัมองว่าพระป่าไม่สนัทดัปริยตัธิรรม ส�าหรับหลวงพ่อ ถ้าได้วเิคราะห์ 
ค�าสอนและวิธกีารสอนของท่านแล้ว จะเหน็หลกัปริยตัแิฝงเร้นอยูด้่วยเสมอ อย่างทีท่่าน 
เคยกล่าวว่า

 “ค�าสอนของผมมนันอกต�ารา แต่อยู่ในขอบเขต อาจไม่ถกูคัมภีร์ท่านเขยีน แต่มนั 
ถูกคัมภีร์สัจธรรม”

 อุบายปฏิบัติตามนัยแห่งอริยสัจสี่ที่หลวงพ่อยึดเป็นหลักในการอบรมสั่งสอน
สานุศิษย์ พอมองเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้

ทุกข์

 หลวงพ่อพยายามให้ศิษย์เห็นทุกข์ตามความเป็นจริง โดยสอนย�้าอยู่เสมอว่า

 “ทกุข์เกดิขึน้มาแล้ว ไม่อยากให้มันทกุข์ มนักไ็ม่เหน็ทกุข์ ไม่เหน็ทกุข์ มนักไ็ม่ 
รู้จักทกุข์ ไม่รู้จักทกุข์ มันกเ็อาทกุข์ออกไม่ได้ ความจริงทกุข์น้ีแหละจะท�าให้เราฉลาดข้ึน  
ท�าให้เกดิปัญญา ท�าให้เรารู้จักพจิารณาทกุข์ คนเป็นทกุข์ควรพจิารณาทกุข์ มิใช่ว่าหนี  
ไม่อยากทกุข์ ทกุข์เป็นเคร่ืองชีใ้ห้เหน็ว่า ตรงน้ีไม่ถกู ตรงน้ีไม่สบาย คนเรากเ็หมอืนกนั  
ทุกข์จะพาให้เราไปหาครูอาจารย์และความสงบในที่สุด”

 เม่ือการก�าหนดรู้ความทกุข์มคีวามส�าคญัมากถงึขนาดน้ี หลวงพ่อจึงให้ความทกุข์ 
เป็นภารกจิประจ�าวนัทีล่กูศษิย์ต้องเผชญิ แต่โดยธรรมชาตขิองมนุษย์เรา ไม่มใีครชอบ 
ความทกุข์ พยายามหลบหลกีหรือกลบเกลือ่นอยูเ่สมอ หลวงพ่อจึงเน้นหนักเร่ืองความ 
อดทนว่า เป็นแม่บทของการปฏิบัติเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง
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สมุทัย

 การฝืนความทะยานอยากในทุกกรณีเพื่อก�าจัดต้นเร่ืองของความทุกข์ที่เกิด
กลุม้รุมจิตใจ เป็นแนวทางปฏิบตัทิีห่ลวงพ่อพาพระเณรวดัหนองป่าพงด�าเนินอยูเ่ป็น
ประจ�า

 หลวงพ่อเห็นว่า ถ้ำไม่ทวนกระแสของตัณหำ นักปฏิบัติจะไม่เห็นโทษของมัน 
จึงกลับหลงยึดมั่นถือมั่นว่ำเป็นตัวตนของตน

 “...เมือ่ทกุข์เกิดขึน้มาก็รู้จักว่ามันทกุข์ ทกุข์น่ีมนัเกิดขึน้มาเพราะอะไร มนัจะเหน็ 
อะไรไหม ถ้าเราเหน็ตามธรรมดามันกไ็ม่ทกุข์ เช่นว่าเราอยูอ่ย่างน้ี เรากส็บาย อกีวาระหน่ึง 
เราอยากได้กระโถนใบน้ี เรายกมนัขึน้มา ต่างแล้ว ต่างกว่าแต่ก่อนทีย่งัไม่ได้ยกกระโถน  
ถ้าไปยกกระโถนขึน้มา มคีวามรู้สกึว่ามนัหนักเพิม่ข้ึนมา มนัมเีหต ุหนักมนัจะเกดิเพราะ 
อะไร ถ้าไม่ใช่เพราะเราไปยกมัน ถ้าเราไม่ยกมัน มันก็ไม่มีอะไร ถ้าไม่ยกมันก็เบา 
อะไรเป็นเหตผุล ดเูท่าน้ีกรู้็แล้ว ไม่ต้องไปเรียนทีไ่หน ถ้าเราไป ยดึ อะไร อนัน้ันแหละ 
เป็นเหตุให้ทุกข์เกิด ถ้าเรา ปล่อย มันก็ไม่มีทุกข์”

 “...เรื่องปฏิบัตินี้ อาตมาค้นคิดเหลือเกิน เอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพราะเชื่อตามที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า มรรค ผล นิพพาน มีอยู่ มันมีอยู่ตามพระองค์ตรัสสอน แต่ว่า
สิง่เหล่าน้ันเกิดจากการปฏิบตั ิเกดิจากการทรมาน กล้าหาญ กล้าฝึก กล้าหดั กล้าคดิ  
กล้าแปลง กล้าท�า การท�าน้ันท�าอย่างไร ท่านให้ฝืนใจตวัเอง ใจเราคดิไปทางน้ี ท่านให้ไป 
ทางโน้น ใจเราคดิไปทางโน้น ท่านให้มาทางน้ี ท�าไมท่านจึงให้ฝืนใจ เพราะใจถกูกเิลส 
เข้าพอกมาเต็มที่แล้ว มันยังไม่ได้ฝึกหัดดัดแปลง มันยังไม่เป็นศีลยังไม่เป็นธรรม 
เพราะใจมันยังไม่แจ้ง ไม่ขาว จะไปเชื่อมันอย่างไรได้”

 “...ถ้าเราพดูแค่ว่า เราตดัไม่ได้ๆ เอาอนัน้ันมาพดู เรากเ็ป็นนักเลงโตกันหมดทัง้วดั 
เท่านั้นแหละ อาศัยที่ว่ามันตัดไม่ได้ก็ต้องพยายามสิ ตัดไม่ได้ก็ต้องขูดมัน ขูดกิเลส  
เกลากเิลส ถ้าตดัไม่ออกกข็ดุมนัออก มนัเหนียวมนัแน่นน่ี ไม่ใช่ว่ามันได้ตามปรารถนา 
ตามใจของเรา จะต้องระวังข้างหน้าระวังข้างหลัง”
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 “...ถ้าเราไม่ฝืนความรู้สกึของเราในเวลาน้ีวนัน้ี ความเป็นปถุชุนหรืออนัธพาลน้ัน  
มันก็ยังฝังอยู่ในสันดานเราเร่ือยไป ที่พระพุทธเจ้าท่านออกบวช ก็เพราะท่านเห็น
อย่างนั้น เปลี่ยนแปลงฝืนเรื่อยมา ถ้าหากว่าใครไม่พิจารณาให้แยบคาย ก็จะไม่เห็น
ความรู้สึกของเจ้าของ”

นิโรธ

 หลวงพ่อสอนเร่ืองนิโรธ ด้วยการกล่าวถงึผลของการปฏบิตั ิซึง่แต่ละคร้ังทีท่่าน 
พูดถึงภาวะจิตที่เห็นธรรมแล้ว ย่อมเป็นแรงบันดาลให้ลูกศิษย์ได้เร่งการปฏิบัติของ
ตนเอง แต่ถ้าจะว่าไปแล้ว นิโรธทีห่ลวงพ่อแสดงด้วยตวัของท่าน เป็นประจักษ์พยานที่ 
ชัดแจ้งถึงผลของการปฏิบัติยิ่งกว่าค�าสอนของท่านเสียอีก

 “...ผู้ถงึสนัตธิรรม ย่อมมจิีตใจอยูอ่ย่าง นอกเหตเุหนือผล นอกดเีหนือชัว่ นอกผิด 
เหนือถูก นอกสูงเหนือต�่า นอกด�าเหนือขาว นอกแพ้เหนือชนะ นอกเกิดเหนือตาย 
นอกสุขเหนือทุกข์ มันจะเหมือนกับเราตอบปัญหาของคนซึ่งเรามีเฉลยอยู่แล้ว เราดู
เฉลยอยู่แล้ว และเขาก็ออกปัญหามา เราก็ตอบได้ทันทีเลย ท�าไม เพราะเฉลยมันมี 
อยู่แล้ว อนัน้ีกเ็หมอืนกนัฉันน้ัน ถงึแม้ว่ามนัจะเกดิอย่างน้ัน มันกท็�าความเกดิน้ันไม่ให้ 
เป็นทุกข์ คือมันเกิดดับ ไม่ใช่มันเกิดเกิด มันเป็นพื้นอยู่แล้ว สิ่งทั้งหลายเหล่าน้ี  
มนัจะเกดิมาแล้วกใ็ห้มนัเกดิทหีลงั สิง่ทีเ่กิดก่อนมนัมีอยูแ่ล้ว อย่างน้ีกเ็รียกว่าสตปิระจ�า 
กาลที่ได้ท�า และค�าที่พูดอยู่เสมอ นี่เรียกว่า ปฏิปทาของจิต”

 “...เมื่อเรารู้ถึง รูป เสียง กลิ่น รส ทั้งหลายเหล่านี้ตามเป็นจริงแล้ว เห็นชัดอยู่
ในดวงจิตของเราว่า สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสามัญลักษณะ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
หมดทั้งนั้น เมื่อได้ยินครั้งใด ก็เป็นสามัญลักษณะอยู่ในใจ เวลาอารมณ์ทั้งหลายมา 
กระทบ ได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยิน มิใช่จิตของเราจะไม่มีการงาน สติกับจิตพัวพัน
คุม้ครองกนัอยูต่ลอดกาลตลอดเวลา ถ้าท่านท�าจิตให้ถงึอนัน้ีแล้ว ถงึจะเดนิไปทางไหน  
มนัค้นคว้าอยูน่ี่ เป็นธรรมวิจัยหลกัของโพชฌงค์เท่าน้ันเอง มันหมนุเวยีนพดูกบัตวัเอง  
แก้ ปลด เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ไม่มอีะไรมาใกล้มันได้ มันมงีานท�าของมันเอง”
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 “...จิตของเรามันเป็นอย่างนี้ จะรู้ว่าสุขมันเป็นอย่างนี้ ทุกข์มันเป็นอย่างนี้ มันก็ 
เป็นคนละเร่ืองกนัอยู ่เวทนามนัเป็นอย่างน้ี มันกเ็ป็นคนละเร่ืองกนัอยู ่จะเปรียบกค็ล้าย 
กับว่าน�้ามันกับน�้าท่า มันปนอยู่ในขวดเดียวกัน ก็ปนกันได้ น�้ามันก็เป็นน�้ามัน น�้าท่า
ก็เป็นน�้าท่า”

มรรค

 การเจริญมรรคที่เป็นสัมมาปฏิปทาหรือสัมมามรรคน้ัน หลวงพ่อย�้าว่าต้อง
ประกอบด้วยองค์ทัง้ ๘ ประการ จะเอาหมวดศลีแต่อย่างเดยีว หมวดสมาธอิย่างเดยีว  
หรือหมวดปัญญาอย่างเดียวไม่ได้ ท่านพูดอยู่เสมอเรื่องความสัมพันธ์ขององค์มรรค
ต่างๆ โดยเน้นในแง่ของ ศีล สมาธิ ปัญญา

 “...หลกัใหญ่ของพทุธศาสนาน้ันมอียู ่๓ ประการ ถ้าพดูถงึตวับคุคล กคื็อ กาย  
วาจา ใจ ถ้าพดูถงึธรรมล้วน กคื็อ ศลี สมาธ ิปัญญา เช่นว่าศลีกด็ ีสมาธกิด็ ีจะด�าเนิน 
อยูไ่ด้ มันกต้็องมีปัญญา บางคนเข้าใจว่าปีน้ีผมจะรักษาศลี ปีหน้าจะท�าสมาธ ิปีต่อไป 
จะท�าปัญญาให้เกิด อย่างนี้เป็นต้น เพราะเข้าใจว่ามันคนละอย่างกัน ปีนี้จะท�าศีล  
ใจไม่ม่ันจะท�าได้อย่างไร ปัญญาไม่เกดิจะท�าได้อย่างไร มนักเ็หลวทัง้น้ันแหละ ความ
เป็นจริงนั้น มันก็อยู่ในจุดเดียวกัน ศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปัญญาก็ดี เมื่อเรามีศีลขึ้นมา
สมาธกิเ็กดิขึน้มาเท่าน้ัน สมาธเิกดิขึน้มา ปัญญามันกเ็กิดขึน้มาเท่าน้ัน มนัเป็นวงกลม
ครอบกันอยู่อย่างน้ี มนัเป็นอนัเดียวกนั เหมือนมะม่วงใบเดยีวกนั เมือ่มันเลก็ มันก็ 
เป็นมะม่วงใบนั้น เมื่อมันโตมามันก็เป็นมะม่วงใบนั้น เมื่อมันสุก มันก็มะม่วงใบนั้น 
ถ้าเราคิดกันง่ายๆ อย่างนี้ มันก็เป็นธรรมที่เราต้องปฏิบัติ ไม่ต้องเรียนอะไรมากมาย 
ให้เรารู้มันเถิด รู้ตัวจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ รู้ข้อปฏิบัติของตนเอง”

 “...มรรคทัง้แปดน้ัน ไม่ใช่อยูท่ีอ่ืน่ อยู่ทีก่ายของเรา ตาสอง หสูอง จมกูสอง ลิน้หน่ึง  
กายหน่ึง น่ีเป็นมรรคแล้ว จิตเป็นผู้เดินมรรค เป็นผู้ท�ามรรคให้เกดิขึน้ ให้รู้จักว่ามันผิด 
มันถูก ผิดก็รู้ ถูกก็รู้ มันจะผิดขนาดไหนก็ช่าง เรารู้ว่าอันนั้นมันคิดผิดเข้าใจผิด  
ไม่ให้มันดึงดูดเราไปได้ แล้วกก็ลบัมาให้คงทีข่องเราอยู ่มคีวามตัง้ใจม่ันชอบ คือไม่หนี 
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ไปกบัใคร อารมณ์ถงึไปทีไ่หนกก็ลบัมาตรงน้ี เพราะมนัมัน่อยูแ่ล้วไม่ให้มันขาดจากน้ีไป  
แค่นี้ก็เป็นสังวรศีลแล้ว เป็นสมาธิแล้ว ปัญญาก็จะเกิดขึ้นมา”

 ในเมือ่ศลีเป็นบาทฐานของการเจริญสมาธแิละปัญญาทีข่าดไม่ได้ หลวงพ่อจึงให้ 
ความส�าคัญแก่เรื่องพระวินัยอย่างมาก ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ สมาธิและปัญญาก็ไม่เกิด  
ท่านเน้นและย�า้เสมอว่า สมำธทิีถู่กต้องจะต้องประกอบด้วยสตแิละควำมเพยีร และต้อง
เป็นไปเพื่อปัญญำ เพื่อควำมดับทุกข์โดยตรง ท่านไม่ให้ความสนใจเรื่องที่ไม่เป็นไป 
เพื่อความดับทุกข์ เช่น เรื่องไสยศาสตร์หรืออิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เป็นต้น 

 “...การประพฤตศีิล สมาธ ิปัญญาน้ี กเ็พือ่ให้เกดิความเหน็ชอบ ให้มคีวามเหน็ถกู  
ปราศจากความผิด ไม่มีอื่นนอกจากนี้ไป”

 ทางสายกลาง ซึ่งก็ตรงกับอริยมรรคนั่นเอง ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อกล่าวถึงบ่อยๆ 
ท่านให้ค�าจ�ากดัความของทางสายกลางง่ายๆ บางทเีป็นค�าเดียวว่า พอดี หรืออกีนัยหน่ึง  
ท่านพูดถึงการไม่หลงตดิในความสขุหรือความทกุข์ เป็นความหมายของทางสายกลาง

 “...เม่ือได้เหน็ความสขุแล้ว ให้พจิารณาความสขุน้ัน ท่านไม่ให้ตดิอยูใ่นความสขุ  
คือท่านให้วางทั้งสุขและทุกข์ การวางทางทั้งสองได้นี้ เป็นสัมมาปฏิปทา ท่านเรียกว่า 
เป็นทางสายกลาง”

 น่าสังเกตว่า อริยสัจที่สาม คือนิโรธนั้น แม้หลวงพ่อกล่าวหรือพรรณาถึงน้อย 
เน่ืองจากเป็นภาวะที่เป็นปัจจัตตัง แต่ละคนต้องสัมผัสเอง กลับมีความส�าคัญเป็น 
อันมากในการฝึกสอนพระเณรของท่าน เพราะความเชื่อมั่นของลูกศิษย์ในคุณธรรม
ของหลวงพ่อ อยู่ทีก่ารได้เหน็นิโรธในตวัท่าน ซึง่ท�าให้การอบรมสัง่สอนมนี�า้หนัก ท�าให้
เกิดความเชื่อถือ เป็นการสอนที่แม่นย�าและได้ผล เพราะอุบายการสอนมาจากนิโรธ 
อนัล�า้ลกึของหลวงพ่อน่ันเอง แต่โดยเหตทุีเ่น้ือหาของการสอนอยูท่ีม่รรค จึงจะขยาย
ให้เหน็ถึงรายละเอยีด โดยน�าเร่ืองของพระวนัิยและข้อวตัร ธดุงควตัร (หมวดของศลี)  
และการเจริญภาวนา เช่น การปฏิบัติทางสมาธิและปัญญา มากล่าวในบทต่อไป 
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“เธอนั้น ครั้นบวชแล้วอย่างนี้ 
ย่อมเป็นผู้ส�ารวมในปาติโมกขสังวร

สมบูรณ์ด้วยมรรยาทและที่เป็นที่เที่ยวไป
มีปรกติเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อย
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาทั้งหลาย”

(สามญฺญผลสูตร)



139

ศีลของสงฆ์

๑. พระวินัย

 ดงัได้กล่าวแล้วข้างต้นว่า การสอนศษิย์ของหลวงพ่อเน้นเร่ืองเอกภาพของมรรค 
อย่างทีท่่านย�า้อยูเ่สมอว่า ศลี สมาธ ิและปัญญา แยกออกจากกนัไม่ได้ ในการอบรม
พระภิกษุสงฆ์ที่เข้ามาบวชที่วัดหนองป่าพง ท่านจึงเอาศีลของสงฆ์ คือพระวินัยเป็น
หลักใหญ่ ความส�าคัญที่หลวงพ่อให้กับพระวินัยดูได้จากค�าพูดของท่านเอง

 “ถ้าเราไม่รักษาพระวนัิยน่ี...เท่ากบัไม่เคารพพระพทุธเจ้า เพราะท่านเป็นผู้บญัญตัิ 
พระวินัยขึ้นมา ฉะนั้น ถ้าไม่รักษาพระวินัย ไม่เคารพพระวินัย ก็เท่ากับไม่เคารพ
พระพทุธเจ้า ถ้าเราเคารพพระพทุธเจ้า เราต้องเคารพพระวนัิยด้วยการรักษาพระวนัิย
อย่างเคร่งครัด ถ้าไม่ท�าเช่นนี้ก็ไม่รูจ้ะบวชมาท�าไม แล้วจะเกิดประโยชน์อะไรแก่เรา”

 “พระวินัยอยู่ที่ไหน ก็อยู่ที่เรานั่นแหละ เรารักษาไว้พระวินัยก็อยู่ ถ้าไม่รักษา 
ทิ้งๆ ขว้างๆ ก็เป็นโจรเหยียบพระศาสนาเท่านั้นเอง”

 “ยอมตายก่อนที่จะละเมิดพระวินัย ไม่เสียดายชีวิตเท่าเสียดายพระวินัย”
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พระวินัย คืออะไร 

 พระวนัิย คอื ระบบแบบแผนต่างๆ ทีก่�าหนดความประพฤต ิความเป็นอยู ่และ 
กิจการของสงฆ์ทั้งหมด เป็นสิ่งที่ครอบคลุมชีวิตด้านนอกของภิกษุสงฆ์ทุกแง่มุม

 พระวินัย ประกอบด้วยสิกขาบทต่างๆ มากมาย มีทั้งข้อก�าหนดเกี่ยวกับความ 
เป็นอยู่ส่วนตัว ความสัมพันธ์ระหว่างพระภิกษุด้วยกัน ความสัมพันธ์กับคฤหัสถ์ 
ทั้งหลาย ตลอดจนการปฏิบัติต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ระเบียบว่าด้วยการ
ปกครอง และการด�าเนินกิจการต่างๆ ของสงฆ์ ระเบยีบเกีย่วกับการแสวงหา การจัดท�า  
เกบ็รักษา แบ่งสนัปันส่วนปัจจัย ๔ ฉะน้ัน เมือ่รวมข้อห้ามและข้ออนุญาตแล้วกม็มีาก  
จนกระทั่งหลวงพ่อเคยบอกว่านี้ มีเป็นโกฏิเป็นกือ

 เหตผุลทีพ่ระพทุธองค์ทรงปรารภในการบญัญตัสิกิขาบทแก่สงฆ์ม ี๑๐ ประการ

 ๑. เพื่อความเรียบร้อยดีงามแห่งสงฆ์
 ๒. เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์
 ๓. เพื่อก�าราบคนหน้าด้านไม่รู้จักอาย
 ๔. เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม
 ๕. เพื่อปิดกั้นความเสื่อมเสีย ความทุกข์ ความเดือดร้อน ที่จะมีในปัจจุบัน
 ๖. เพื่อบ�าบัดความเสื่อมเสีย ความทุกข์ ความเดือดร้อน ที่จะมีในภายหลัง
 ๗. เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส
 ๘. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของคนที่เลื่อมใสแล้ว
 ๙. เพื่อความด�ารงมั่นแห่งสัทธรรม
 ๑๐. เพื่อส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อย สนับสนุนวินัยให้หนักแน่น

 พระวินัยจึงมีอานิสงส์ทั้งในแง่ของการปฏิบัติธรรมส่วนตัวของพระ และในแง่
ส่วนรวมของสงฆ์
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แง่ส่วนตัว

 พระวินัยเป็นเคร่ืองมือก�าจัดกิเลสขั้นหยาบไม่ให้ความเศร้าหมองทางใจก�าเริบ 
เกิดการล่วงละเมิดด้วยกายและวาจา จนสร้างความเดือดร้อนแก่ตนและผู้อื่น ตาม
รากศัพท์ ค�าว่า วินัย แปลว่า กำรน�ำออก เพราะน�าผู้ปฏิบัติตามให้ออกจากนิสัยเก่า
ที่ยังติดเชื้อจากชีวิตฆราวาส และช่วยปลูกฝังสมณสัญญาให้งอกงามไพบูลย์

 คนทีย่งัใหม่ต่อพรหมจรรย์ มกัไม่อาจคงความสม�า่เสมอในปฏปิทาไว้ได้ ยงัหลง 
อารมณ์บ่อยๆ สกิขาบทและข้อวตัรปฏบิตัต่ิางๆ ซึง่ไม่เปลีย่นแปลงตามความรู้สกึ หรือ 
ความต้องการของใคร จึงเป็นเสมือนมาตรฐานเคร่ืองวดัการกระท�า เป็นเคร่ืองเตอืนสติ 
ทีด่ ีพระพทุธองค์ตรัสไว้ว่า “ศีลคือเจตนำ” และการระลกึรู้อยู่ในศีลของตน ท�าให้พระ
ภิกษุผู้เอื้อเฟื้อต่อพระวินัย สามารถมองเห็นเจตนาของตัวเองว่าเป็นกุศลหรืออกุศล  
ควรประพฤติตามหรือไม่

 นอกจากน้ัน พระวินัยยังท�าให้ผู้ปฏิบัติตามด้วยความเอาใจใส่อย่างจริงจัง  
เพิม่ความละเอยีดถีถ้่วนขึน้ มวีจิารณญาณทีก่ว้างไกล เป็นผู้รู้มารยาทและโคจร เคารพ 
คารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่ มีปกติอ่อนน้อมถ่อมตน แม้ในหมู่เพื่อนสหธรรมิกด้วยกัน 
เป็นผู้ยินดีในความมักน้อยสันโดษ อดทน เลี้ยงง่าย พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์
ส่วนตนให้กับหมู่สงฆ์อยู่เสมอ

 แต่อานิสงส์ของการรักษาพระวนัิยทีส่�าคญั อยูท่ีจิ่ตเบาสบาย ไม่เดอืดร้อน มีความ 
เชื่อมั่น และนับถือในตนเอง ซึ่งท�าให้การเจริญสมาธิภาวนาก้าวหน้าเร็วและราบรื่น

 อน่ึง การปฏิบตัทิีจิ่ต ภาวนาอย่างขะมกัเขม้น แต่ละเลยกริิยาภายนอก หลวงพ่อ
ถอืว่าเป็นการสร้างประโยชน์ตนแต่ฝ่ายเดยีว ไม่ใส่ใจในประโยชน์ของผู้อืน่ จะเรียกว่า 
นักปฏิบัติธรรมที่ครบถ้วนสมบูรณ์ยังไม่ได้ ส่วนการประพฤติปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้อต่อ
พระวนัิยน้ัน ถอืเป็นการประกาศศาสนาไปในตวั เพราะท�าให้ผู้ทีม่าพบเหน็ทีย่งัไม่เคย 
เลื่อมใสให้เลื่อมใส ที่เลื่อมใสแล้วเกิดความเลื่อมใสยิ่งๆ ข้ึนไป ซึ่งข้อน้ีตรงกับ
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วัตถุประสงค์อันหน่ึงที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นคู่เคียงกับพระธรรม  
บางส�านักสอนว่าไม่ต้องไปจุกจิกจู้จี้เรื่องสิกขาบทต่างๆ มากเกินไป ให้มีสติตัวเดียว 
กพ็อแล้ว คร้ังหน่ึงมีพระถามหลวงพ่อว่า ท่านเหน็อย่างไรต่อทศันะน้ี หลวงพ่อตอบว่า 

 “จริงแต่ไม่ถูก ถูกแต่ไม่จริง”

แง่ส่วนรวม

 พระวินัยเป็นวธิสีร้างชุมชนทีเ่รียบร้อย อยูร่่วมกนัด้วยความสงบสขุ มบีรรยากาศ 
ที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม ในเมื่อผู้ที่เข้ามาบวชมักจะมีความแตกต่างกันในเร่ือง 
เชื้อชาติ ชั้นวรรณะ นิสัยใจคอ การศึกษาพระวินัยจึงเป็นเครื่องรับรองความสมาน
สามคัคขีองสงฆ์ ท�าให้ทกุรูปไว้วางใจซึง่กนัและกนั ไม่มีความหวาดระแวง หรือทะเลาะ 
ววิาทกัน ไม่มีความแก่งแย่งชงิดชีงิเด่นกนั แต่อยูอ่ย่างมิตรด้วยความเมตตาและเคารพ 
ต่อกัน

 หลวงพ่อปรารภเร่ืองความสามคัคขีองสงฆ์อยูเ่สมอ เพราะท่านทราบดว่ีาเป็นสิง่
รบัประกันความมัน่คงและอายุของสงฆ์ และความสามัคคยี่อมอาศัยพระวินยันัน่เอง  
หลวงพ่อเห็นว่าความเสื่อมของสถาบันสงฆ์ในปัจจุบันสัมพันธ์กับเรื่องนี้

 “เร่ืองพระวนัิย เร่ืองศลีน่ี เด๋ียวน้ีผมว่าจะมแีต่ชือ่ ตวัศีลจริงๆ มันไม่ค่อยม ีดงัน้ัน 
ความสามคัคกีนัจึงไม่ตกลง ตกลงกนัไม่ได้ ไอ้คนน้ันท�าผิด ไม่กล้าตดัสนิใจ เพราะอะไร  
น่ีเพราะว่าเราก็เป็นอย่างน้ัน มนักเ็ลยไม่กล้าครับ กเ็ลยทิง้มันไว้อย่างน้ัน ไม่มใีครว่า 
อะไรกนั คนอืน่กเ็ป็นอย่างน้ัน ตวัเรากเ็ป็นอย่างน้ัน ถ้าไปพดูให้คนอืน่ มนักค็งแดงขึน้ 
นี่ครับ ตัวเราก็พร้อมไปด้วย มันเป็นในท�านองนี้ เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้น”

 หลวงพ่อเตอืนลกูศษิย์ไม่ให้ท�าอะไรตามอ�าเภอใจ แต่ให้ปรึกษาสงฆ์ก่อน (กตกิา 
สงฆ์ข้อที่ ๔) ท่านสอนว่าในเรื่องเกี่ยวกับความสามัคคีของสงฆ์นั้น ไม่ควรน�าค�าว่า
นานาจิตตงั มาอ้าง เพราะเป็นคนละเร่ือง ความเอกฉันท์ของหมูส่งฆ์ ย่อมอาศยัการลด 
มานะละทิฏฐิของแต่ละรูป
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 หลวงพ่อเคยเรียกพระวินัยว่าเป็น ตะแกรงร่อนพระเณร เพราะเมื่อคณะสงฆ์
ปฏิบตัติามอย่างเคร่งครัด พระรูปทีมี่ศรัทธาจริงๆ เท่าน้ันทีจ่ะอยู่ได้ เม่ือมกีฏระเบยีบที่
ตายตวัอย่างน้ี ความย่อหย่อนย่อมปรากฏออกมาทนัทตีัง้แต่แรก ผู้ปกครองจึงมโีอกาส
ควบคุมไม่ให้ก�าเริบเสียหาย เปรียบได้ราวกับน�้าใส แม้มีสีหยดลงไปเพียงเล็กน้อย 
ก็สังเกตเห็นได้ง่าย

 การมีมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ข้ึนกับบุคคลใด แต่ทุกคนยอมรับ
ท�าตามด้วยความสมัครใจ ท�าให้การปกครองง่ายขึ้น เพราะถ้าต้องมีการตักเตือน 
ว่ากล่าวกนัแล้ว ก็ไม่มีใครบ่นได้ว่า ไม่ยุตธิรรม หรือเป็นการข่มเหง เพราะครูบาอาจารย์ 
ขนาบลกูศษิย์ในฐานะเป็นตวัแทนพระพทุธองค์เท่าน้ัน ดงัค�าอธบิายทีพ่ระอานนท์ให้
แก่วัสสการพราหมณ์

 “(หาก) ปรากฏภกิษุมอีาบตั ิคอื มีโทษทีล่่วงละเมิด อาตมภาพทัง้หลายจะปรับโทษ 
ให้เธอปฏบิตัธิรรมตามค�าอนุศาสน์ การทีเ่ป็นดงัน้ีจะช่ือว่า พวกภิกษผูุ้เจริญทัง้หลาย
ท�าการปรับโทษก็หามิได้ ธรรม (ต่างหาก) ปรับโทษ”

 ตัง้แต่ทีห่ลวงพ่อเร่ิมบริหารวดัหนองป่าพง ท่านพจิารณาถงึหลกัความเจริญและ
ความเสื่อมของสงฆ์อยู่ตลอดเวลา จนท่านตระหนักชัดในความจริงของพุทธพจน์ที่
กล่าวว่า “วนัิย คอื อำยขุองพระศำสนำ” คอืเหน็ว่าตราบใดทีค่ณะสงฆ์มคีวามเอือ้เฟ้ือ
ต่อพระวินัย ความสามคัคย่ีอมไม่แตก การปฏบิตัธิรรมกร็าบร่ืน ฉะน้ัน ถงึแม้ว่าบางสิง่ 
บางอย่างทีว่ดัหนองป่าพงเปลีย่นไปตามยคุสมยั เร่ืองศลีและข้อวตัร ท่านย�า้อยูอ่ย่าง
เสมอต้นเสมอปลาย และผลทีป่รากฏออกมาชดัเจน คอืการขยายตวัของคณะสงฆ์เป็น
ล�าดับ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ แม้ท่านอาพาธหนักตั้งแต่พฤษภาคม ๒๕๒๔ 
ก็ยังมีสานุศิษย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 การมีระเบียบแบบแผนของพระวินัยเป็นหลักด�าเนิน ท�าให้พระภิกษุสามเณร
ทุกสาขาของวัดหนองป่าพงมีความรู้สึกกลมเกลียว เป็นหมู่คณะเดียวกัน เนื่องจาก
มีแนวทางการปฏิบัติที่ไม่ขึ้นอยู่กับศรัทธาในตัวบุคคล ตอนหลวงพ่ออาพาธหรือ
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มรณภาพแล้ว คณะศษิยานุศษิย์ยงัสามารถรักษาความสามคัคีของหมูส่งฆ์ไว้ เหมอืน
ดอกไม้ทีไ่ด้รับการร้อยเป็นพวงมาลยั ไม่กระจัดกระจาย แลดูงดงามและเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย

หลวงพ่อกล่าวถึงพระวินัย

 “การปฏิบัติของเราที่นี่มีรากฐาน คือพระวินัย รวมทั้งธุดงควัตรและการปฏิบัติ
ภาวนา การมีสติ การส�ารวมระวังในกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนในศีล ๒๒๗ ข้อนั้น 
ให้คณุประโยชน์อนัใหญ่หลวง ท�าให้มีความเป็นอยูอ่ย่างสงบเรียบง่าย ไม่จ�าเป็นต้อง
พะวงว่าจะต้องท�าตนอย่างไร ดงัน้ัน จึงพ้นจากการครุ่นคิด และมีสตดิ�ารงอยูอ่ย่างสงบ 
ระงับแทน”

 “พระวินัยท�าให้พวกเราอยู่กันอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียว และชุมชนก็ด�าเนินไป 
อย่างราบร่ืน ลกัษณะภายนอกทกุๆ คนดูเหมอืนกนั มีการกระท�าอย่างเดียวกนั พระวนัิย  
และศีลธรรมเป็นบันไดอันแข็งแกร่งน�าไปสู่สมาธิยิ่ง และปัญญายิ่ง การปฏิบัติอย่าง 
ถกูต้องตามพระวนัิย และธดุงควตัร ท�าให้เรามคีวามเป็นอยูอ่ย่างง่ายๆ และจ�ากดัจ�านวน 
เคร่ืองใช้สอยของเราด้วย ทีน่ี่เราจึงมีการปฏบิตัอินัสมบรูณ์ตามแบบของพระพทุธเจ้า 
คอืการงดเว้นจากความชัว่ และท�าความด ีมคีวามเป็นอยูอ่ย่างง่ายๆ ตามความจ�าเป็น 
ขัน้พืน้ฐาน ช�าระจิตให้บริสทุธิห์มดจด โดยการเฝ้าดูจิตและตวัของเราในทกุๆ อริิยาบถ  
เมื่อนั่งอยู่ เดินอยู่ หรือ นอนอยู่ จงรู้ตัวของท่านเอง”

 “พระวนัิยของพระสงฆ์ และกฎระเบยีบของวดัส�าคัญมาก ท�าให้เกิดบรรยากาศ
ทีเ่รียบง่าย และประสานกลมกลนื แต่จ�าไว้ว่า ความส�าคญัของพระวนัิยของพระสงฆ์ 
คือการตั้งใจเฝ้าดูและส�ารวจจิต”

 “ผู้ปฏบิตัจิะต้องมสีต ิต้องพจิารณา จะพดู จะจา จะจับ จะแตะ ทกุอย่างจะต้อง 
พจิารณาก่อนให้มาก ทีเ่ราพลาดไปน้ันเพราะว่าไม่มสีตพิอ หรือไม่เอาใจใส่ในเวลาน้ัน  
พระวินัยจึงเป็นของก่อกวนกับผู้ปฏิบัติทั้งหลาย และก็มีประโยชน์มากด้วย ไม่รู้
สิกขาบทไหนก็ต้องให้รู้ ไม่รู้ก็ต้องไต่ถามผู้รู้ให้รู้”



145

 “พระวนัิย กค็อื ร้ัวน่ันเอง เหมือนร้ัวทีจ่ะให้เราพ้นจากความผิดต่างๆ พถิพีถินักนั 
หน่อยนะ...อันนี้ เรื่องพระวินัยนี้ ถ้าหากว่ามันไม่เห็นในใจของตนมันก็ยาก ส�ารวม
อยู่แล้ว มันก็เหมือนกับไม่มีอะไรจะผิด แต่มันกลัวเสมอนะ”

 “พระวินัยเป็นเคร่ืองช่วยในการท�าสมาธภิาวนาของท่าน ไม่ใช่อาวุธส�าหรับใช้ตชิม  
หรือค้นหาความผิดผู้อื่น ไม่มีใครสามารถฝึกปฏิบัติให้ท่านได้ และท่านก็ไม่สามารถ
ปฏิบัติให้ผู้อื่นได้ จงมีสติ ใส่ใจในการกระท�าของท่านเอง และนี่คือแนวทางของการ
ปฏิบัติ”

 “พระวนัิยน้ีล�าบาก ต้องเป็นคนมักน้อย ต้องเป็นคนสนัโดษ เป็นคนเหน็ภัยในสิง่ 
ทีเ่ป็นโทษ คนไม่รักษาพระวนัิย คนไม่ภาวนา กบัคนภาวนา อยูด้่วยกนัไม่ได้ มนัต้อง 
แยกกันเลย อันนี้เป็นของส�าคัญ ดังนั้น จงศึกษาให้เข้าใจ แล้วพิจารณา แล้วก็จ�าไว้  
นานๆ ก็มากราบครูบาอาจารย์สักครั้งหนึ่ง เรียนถามตรงนั้นมันเป็นอย่างไร อันนี้นะ 
ท่านจะอธิบายปลีกย่อยให้ฟัง เราศึกษาไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเข้าใจจริงๆ ในเรื่องพระ
วินัย”

พระชาข้องใจ

 หลวงพ่อมีความกระตือรือร้น ศึกษาหาความรู้ในเร่ืองพระวินัยมาตั้งแต่อยู่ 
วัดบ้าน เมือ่มาปฏิบตัเิป็นพระธดุงค์กรรมฐาน กม็กัสนทนาแลกเปลีย่นความรู้เกีย่วกบั 
เรื่องสิกขาบทข้อห้ามต่างๆ กับเพื่อนสหธรรมิกด้วยกันเสมอ

 คร้ันได้มโีอกาสไปกราบนมสัการหลวงปูม่ัน่ หลวงพ่อกไ็ด้ยกปัญหาทางพระวนัิย
มาเป็นค�าถามที่ส�าคัญ ค�าชี้แจงที่หลวงปู่มั่นเมตตาตอบให้นัน้เป็นสิ่งที่ประทับใจท่าน
อย่างยิ่ง และได้ถือเป็นหลักประจ�าใจในการประพฤติปฏิบัติตลอดมา

 ท่านได้เล่าถงึประสบการณ์ในคร้ังน้ันให้ลกูศิษย์ฟังอย่างละเอยีด ตอนหน่ึงท่าน
เล่าถึงการศึกษาพระวินัยของท่านว่า
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 “บางวัน ผมเอาตัง้แต่ ๖ โมงถงึสว่างเลยนะ องค์ของอาบตัทิัง้หมดทีอ่ยูใ่นหนังสอื 
บุพพสิกขา ผมเก็บเอาไว้ในสมุดพกใส่ย่ามตลอดเวลา ขะมักเขม้นพยายามที่สุด”

 “เมื่อพูดถึงเรื่องพระวินัยนี้ ผมเคยฟั่นเฝือมากเหลือเกิน ผมเคยไปกราบเรียน
ท่านอาจารย์มัน่ ในเวลาน้ันเราก�าลงัจะเร่ิมปฏบิตั ิแล้วกอ่็านบพุพสกิขาไปบ้างกเ็ข้าใจ
พอสมควร ทน้ีีไปอ่านวสิทุธมิรรค ท่านมาพูดถงึ สลีนิทเทส สมาธนิิทเทส ปัญญานิทเทส  
ศรีษะผมมนัจะแตกเลย อ่านแล้วกม็าพจิารณาว่ามนุษย์ท�าไม่ได้ ท�าอย่างน้ันไม่ได้ แล้ว 
คิดไปอีกว่า อันที่มนุษย์ท�าไม่ได้นั้น พระพุทธเจ้าท่านไม่สอนหรอก ท่านไม่สอนแล้ว
ท่านก็ไม่บัญญัติ เพราะว่าสิ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อท่าน และก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อ
บคุคลอืน่ด้วย สิง่อะไรทีใ่ครท�าไม่ได้ ท่านไม่สอน สลีนิทเทสน้ีมันละเอียดมาก สมาธ-ิ 
นิทเทสก็ยิ่งละเอียด ปัญญานิทเทสก็ยิ่งมากขึ้นอีก เรามานั่งคิดดู ไปไม่ไหวเสียแล้ว 
ไม่มีทางที่จะไป คล้ายๆ ว่ามันหมดทางเสียแล้ว”

 ในคราวนั้นก็ก�าลังกระเสือกกระสนเรื่องปฏิปทาของตนอยู่ มันก็ติดอยู่อย่างนี้ 
พอดีมีโอกาสไปกราบนมัสการพระอาจารย์มั่น ก็เลยเรียนถามท่านว่า

 “ผมจะท�าอย่างไร เกล้ากระผมปฏบิตัใิหม่ แต่กไ็ม่รู้จะปฏบิตัอิย่างไร ความสงสยัมาก 
ยังไม่ได้หลักในการปฏิบัติเลยครับ”

 ท่านว่า “มันเป็นยังไง”

 “ผมหาทางก็เลยเอาหนังสือวิสุทธิมรรคขึ้นมาอ่าน มีความรู้สึกว่ามันจะไม่ไหว
เสียแล้ว เพราะว่าเนื้อความในสีลนิทเทส สมาธินิทเทส ปัญญานิทเทส นั้น ดูเหมือน
ไม่ใช่วิสยัของมนุษย์เสยีแล้ว ผมมองเหน็ว่ามนุษย์ทัว่โลกน้ีมันจะท�าไม่ได้ครับ มนัยาก  
มันล�าบาก ก�าหนดทุกๆ สิกขาบทนี้ มันไปไม่ได้ครับ มันเหลือวิสัยเสียแล้ว”

 ท่านก็เลยพูดว่า “ท่าน...ของนี้มันมากก็จริงหรอก แต่มันน้อย ถ้าเราจะก�าหนด
ทุกๆ สิกขาบทในสีลนิทเทสนั้น มันก็ล�าบากจริง แต่ความเป็นจริงแล้วนะ ที่เรียกว่า 
สลีนิทเทสน้ัน มนัเป็นนิเทศอนัหน่ึง ซึง่บรรยายออกไปจากจิตใจของคนเราน้ี ถ้าหากว่า 
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เราอบรมจิตของเราให้มีความละอาย มคีวามกลวัต่อความผิดทัง้หมด น่ันแหละกจ็ะเป็น 
คนส�ารวม จะเป็นคนสังวร จะเป็นคนระวังเพราะความกลัว”

 “เมื่อเป็นอย่างนั้นจะเป็นเหตุที่ว่า เราจะเป็นคนมักน้อย จะไม่เป็นคนมักมาก 
เพราะว่าเรารักษาไม่ไหว ถ้าเป็นเช่นน้ัน สตขิองเรามนัจะกล้าข้ึน มนัจะตัง้สตขิึน้ จะยนื  
จะเดนิ จะน่ัง จะนอน ทีไ่หน มันตัง้อกตัง้ใจมสีตเิตม็เป่ียมเสมอ ความระวงัมันเกดิข้ึนมา  
อนัใดทีมั่นสงสยัแล้วกรั็บฟังไว้อกี และอนัใดทีม่นัสงสยัแล้วกอ็ย่าพดูมนัเลย อย่าท�า
มันเลย ทีเ่รายงัไม่รู้จะต้องถามครูบาอาจารย์เสยีก่อน ถามครูบาอาจารย์แล้วกต้็องรับ
ฟังไว้อีก ก็ยังไม่แน่ใจ เพราะว่ามันยังไม่เกิดเฉพาะตัวเอง ถ้าหากเราจะไปก�าหนด 
ทกุประการน้ันกล็�าบาก เราจะเหน็ว่าจิตของเรายอมรับหรือยงัว่า ท�าผิดมันผิด ท�าถกู
มนัถกู อย่างน้ีเรายอมรับหรือเปล่า” ค�าสอนของท่านอนัน้ีเป็นสิง่ทีส่�าคัญ ไม่ใช่ว่าจะไป 
รักษาสิกขาบททุกๆ ข้อ เรารักษาจิตอันเดียวเท่านั้นก็พอแล้ว

 “อะไรๆ ทัง้หมดน่ีท่านดไูปนะ มนัขึน้ต่อจิตทัง้น้ัน ถ้าท่านยงัไม่อบรมจิตของท่าน 
ให้มีความรู้มีความละอาย ท่านก็จะมีความสงสัยอยู่เรื่อยไป วิจิกิจฉา อยู่ตลอดเวลา 
ดังนั้น ท่านจงรวมธรรมะค�าสอนของพระพุทธเจ้าไว้ที่จิต ส�ารวมอยู่ที่จิต อะไรที่มัน
เกิดขึ้นมา แล้วสงสัย เลิกมัน ถ้ายังไม่รู้แจ้งเมื่อใดแล้วอย่าพึงท�ามัน อย่าพึงพูดมัน 
เช่นว่า อันนี้ผิดไหมหนอ หรือไม่ผิด อย่างนี้คือยังไม่รู้ความเป็นจริงแล้ว อย่าท�ามัน 
อย่าไปพูดมัน อย่าไปละเมิดมัน”

 “น่ีผมกน่ั็งฟังอยู ่กเ็ข้ากบัธรรมะทีว่่า ธรรมะทีถ่กูต้องตามค�าสอนของพระพทุธเจ้า

 ธรรมอันใดเป็นไปเพื่อควำมสะสมซึ่งกิเลส
 ธรรมอันใดเป็นไปเพื่อควำมประกอบทุกข์
 ธรรมเหล่ำใดเป็นไปเพื่อควำมก�ำหนัดย้อมใจ
 ธรรมเหล่ำใดเป็นไปเพื่อควำมมักมำก
 ธรรมเหล่ำใดเป็นไปเพื่อควำมมักใหญ่ใฝ่สูง
 ธรรมเหล่ำใดเป็นไปเพื่อควำมคลุกคลีหมู่คณะ
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 ธรรมเหล่ำใดเป็นไปเพื่อควำมเกียจคร้ำน
 ธรรมเหล่ำใดเป็นไปเพื่อควำมเลี้ยงยำก

 ลกัษณะตดัสนิพระธรรมวนัิย ๘ ประการน้ัน รวมกนัลงไปแล้ว อนัน้ี สตัถธุรรม  
เป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า นอกนั้นไม่ใช่”

ไม่มีเจตนาจะท�าผิดแล้ว

 ในที่สุดหลวงพ่อเล่าว่า ท่ำนได้หยุดกำรศึกษำทำงพระวินัย

 “ดไูปๆ นานๆ ผลทีส่ดุในสมยัทกุวนัน้ีน่ะ ทิง้แล้ว ทิง้เพราะอะไร เพราะรู้แล้วว่า 
จะไม่ท�ามันอีกล่ะ ขึ้นชื่อว่ามันเป็นบาปเป็นผิดแล้ว จะไม่ท�าเป็นอันขาด มันตั้งใจอยู่
อย่างน้ี มนักไ็ม่เป็นบาปมนัไม่ผิด เพราะเราไม่มีเจตนาอนัใดแล้ว อนัน้ีเป็นสิง่ทีส่�าคญั 
พระวินัยทุกแง่ทุกมุมน่ะ จะให้จบมันไม่จบหรอก นอกจากที่ตัวเรา”

 “ท่านที่มีธรรมะพอสมควร มีที่พึ่งแล้ว ท่านถึงปล่อยวาง สมัยก่อนต้องแบก
คัมภีร์พระวินัยไปตั้งหลายปีถึงได้ทิ้งมันน่ะ ทิ้งแล้วมันก็ยังอยู่ จิตมันเป็นธรรมแล้ว 
ถึงจะไม่มอีะไร มนักไ็ม่เป็นอะไร มนักไ็ม่เป็นอะไรของมนั ไม่ใช่ว่าไม่สนใจพระวนัิย 
สนใจพระวนัิยอยู ่แต่รู้เร่ืองของพระวนัิยแล้วจะไปรักษาให้หมดทกุๆ สกิขาบทน่ะ ตาย  
ไปเอาจริงเอาจังอย่างนั้นไม่ได้ เรามาถึงพระวินัยแล้วก็วกเข้าไปหาธรรมะ”

 แต่อย่างไรก็ตามนี้ไม่ได้หมายความว่า หลวงพ่อเลิกรักษาพระวินัย ท่านก็ยัง 
ปฏิบัติตามอย่างเดิมด้วยความเคารพต่อพระธรรมวินัย และเพื่อเป็นตัวอย่างแก่
ศิษยานุศิษย์ในปัจจุบันและอนุชนรุ่นหลัง

หิริ โอตตัปปะ

 ค�าสอนของหลวงปู่ม่ันประทับใจหลวงพ่ออย่างยิ่ง ฉะน้ัน เม่ือท่านได้มาเป็น 
เจ้าอาวาสทีวั่ดหนองป่าพง หลวงพ่อมักเอ่ยถงึอยูเ่สมอ และยนืยนัว่า ผู้ใดมธีรรมอนั
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เป็นโลกบาล ๒ ข้อ คือความเกรงกลัว และความละอายต่อบาปสถิตอยู่ในใจ ผู้นั้น
จะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีล มีอาจาระและมรรยาทที่เพียบพร้อม เพราะธรรมหมวดนี้
จะครอบคลุมพระวินัยทุกสิกขาบท

 “ถ้าหากว่าเราสนใจจริงๆ จิตใจเราจะต้องละอายต่อบาป กลวัต่อความผิด รู้จิต 
ของตนอยู่ว่าสงสยั แล้วไม่ท�า ไม่พดู เร่ืองสมาธนิิทเทสกเ็หมือนกนั เร่ืองปัญญานิทเทส 
กเ็ช่นกนั หริิโอตตปัปะ อยู่ในหนังสอืมันกเ็ป็นอย่างหน่ึง ถ้ามนัมาตัง้อยูใ่นใจของเราแล้ว 
มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง”

 “พระวนัิยทัง้หมดเราอ่านคร่าวๆ ให้มันรู้จัก ให้มีความละอายมีความกลวัเท่าน้ีแหละ  
จะท�าอย่างนี้มีความละอายเกิดขึ้นมา แล้วอันนั้นไม่ท�ามัน จะถูกหรือผิดก็ช่าง มันยัง 
ไม่ท�าเลย จะพดูอย่างน้ีมนัจะผิดหรือถกู เมือ่ไม่รู้จักไม่ต้องพดูมนัเลย อนัใดทีเ่รายงั 
ไม่รู้จัก อย่าเพิง่ท�า อย่าเพิง่พดู เรียนครูบาอาจารย์ก่อน น่ีคอืทีร่วมของพระวนัิย อาย  
กลัวต่อความชั่วทั้งหลายแล้ว ยุงตัวนี้จะเจตนาไปฆ่ามันน่ะ เหมือนกับเราฆ่ามนุษย์
คนหนึ่ง มันขนาดนั้น มดตัวนี้เราจะแกล้งไปฆ่ามัน ก็เหมือนฆ่าวัวตัวหนึ่ง มันขนาด
อย่างน้ัน จิตใจมนัเป็นอย่างน้ัน แต่เมือ่ยงุมนัมากดัเรา เรามคีวามรู้สกึมนัคันนะ เราก็ 
คว้าไปเกาเสยี เอ้อ อย่างน้ียงุตายไปมันกไ็ม่มีอะไร แต่กย็งัเตอืนให้เรามสีตขึิน้ให้มากอกี  
อย่าประมาท มนัต้องเพิม่ไปอย่างน้ัน เรารักษาทีเ่ดยีวน้ี มันจะครอบทกุสกิขาบทเลยนะ  
ให้มคีวามละอายหน่ึง ความกลวัหน่ึง ๒ ตวัเท่าน้ีแหละ พระวนัิยทกุแง่ทกุมมุจะมาตก 
อยู่ตรงนี้ ๒ ค�านี้ มีความอาย มีความกลัว เท่านี้เองก็เป็นธรรมะแล้ว จะต้องเป็น
อย่างนี้”

 พระนวกะทีเ่พิง่บวช ยงัใหม่ต่อพระธรรมวนัิย มกัจะเหน็ว่าการรักษาพระวนัิยเป็น
ภาระอันหนัก จะขยบัเขยือ้นไปทางไหนกม็แีต่ความผิดทัง้น้ัน รู้สกึอดึอัดใจเหลอืเกนิ  
แต่หลวงพ่อเปรียบเทยีบการบงัคบัให้จิตทีพ่ยศโหดร้าย ยอมอยูใ่ต้ระเบยีบแบบแผน
ของพระวินัย ก็เหมือนการจับเสือโคร่งจากป่ามาใส่กรง ทีแรกมันต้องต่อต้านดิ้นรน
กระสับกระส่ายเป็นธรรมดา แต่มันจะค่อยๆ คุ้นเคย และยอมรับความจริงไปเอง 
ท่านปลอบใจว่า
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 “ไม่ใช่ใจเราทีเ่ป็นทกุข์ แต่เป็นกเิลสต่างหากทีเ่ดอืดร้อน ต้องอดทน” ท่านอปุมา
เอาไว้ว่า กิเลส และ ทฏิฐมิำนะ กเ็หมอืนกบัแผลร้าย พระวนัิย เป็นเหมือนเคร่ืองมอื 
ส�าหรับใช้แหย่เข้าไปเพื่อท�าความสะอาด เอาของเน่าสกปรกออกไป

 “พระวินัยนี้จะเป็นของก่อกวนกับผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งหลาย และก็มีประโยชน์
มากด้วย ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์ สมกับที่ท่านว่า ไม่รู้สิกขาบทไหนก็ให้รู้ ไม่รู้ก็ต้อง
ไต่ถามท่านผู้รู้ ถ้าหากว่าเราไม่รู้ตามสิกขาบทอยู่ข้างนอก เราจะไม่รู้เท่าทันอาบัติ”

ใช้ให้เป็น

 “กลวัจนตายน่ะแหละ พระวนัิยเป็นเหตใุห้เดอืดร้อนสารพดัอย่าง ส�าหรบัผู้ทีใ่ช้ 
ไม่เป็น”

 แม้ว่าหลวงพอ่จะเน้นใหพ้ระเณรเอาใจใส่กบัศลีของตนอย่างจรงิจงั ใหเ้ห็นภยั
แม้ในอาบัติเล็กน้อย ท่านก็ยังเตือนไม่ให้ยึดติดในพระวินัย

 “ศีลหรือพระวนัิย และศลีธรรม เป็นสิง่จ�าเป็นยิง่ต่อผู้ฝึกปฏบิตั ิแต่ต้องไม่ยดึม่ัน 
ถือมั่นในกฎเกณฑ์ต่างๆ อย่างงมงาย ในการละเมิดข้อห้ามนั้น มันส�าคัญที่เจตนา 
ท่านย่อมรู้อยู่แก่ใจของท่านเอง อย่ากงัวลกบัพระวนัิยให้มากจนเกนิไป ถ้าน�ามาปฏิบตั ิ
อย่างถูกต้อง ก็จะช่วยส่งเสริมการฝึกปฏิบัติ แต่พระภิกษุบางรูปกังวลกับกฎเกณฑ์
เล็กๆ น้อยๆ มากเกินไป จนนอนไม่เป็นสุข พระวินัยไม่ใช่ภาระที่ต้องแบก”

 หลวงพ่อให้ใคร่ศึกษา และจงรักภักดีต่อพระวินัย แต่ไม่ให้เกิดตัวตนว่า เราดี 
หรือเราบริสุทธิ์ จนชอบเที่ยวเพ่งโทษผู้อื่นที่ไม่เคร่งเท่าตน ซึ่งเป็นการยกตนข่มท่าน 
และหลวงพ่อให้ระวงัไปจนถงึความวติกกงัวลหรือความลงัเลสงสยั พดูสัน้ๆ ท่านให้ใช้ 
ปัญญาในการรักษาศลี ท่านเตอืนสตลิกูศษิย์ว่า พระวนัิยเป็นส่วนหน่ึงของมรรค แต่
ไม่ใช่เป้าหมายของการปฏบิตั ิท่านบอกว่า “พระพทุธองค์ตรัสรู้พระธรรม ไม่ได้ตรัสรู้
พระวินัย และให้เห็นว่าธรรมะลึกซึ้งกว่า เพราะพระวินัยยังอยู่ในเขตของเหตุผล แต่
ธรรมะบางส่วนอยู่นอกเหตุเหนือผล”
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* พินทุ การเขียนรูปวงที่มุมผ้าตามวินัยบัญญัติ เพื่อท�าให้ผ้าเสียความสวยงาม และเพื่อเป็นเครื่องหมายของเจ้าของ

ความสงสัย

 เร่ืองความสงสยัในพระวนัิย ย่อมมไีด้เป็นธรรมดา เน่ืองด้วยสกิขาบทมมีาก และ
ในแต่ละสิกขาบทนั้นมีความละเอียดซับซ้อน ถ้าไม่หมั่นศึกษาหรือไม่หมั่นไต่ถามผู้รู้  
การรักษาพระวินัยก็จะคลอนแคลนได้ ถ้าผู้รักษาเป็นคนขี้สงสัย ก็ยิ่งเสี่ยงต่อความ
วุ่นวาย

 “บางคนอ่านพระวนัิยแล้วเป็นอนัน้ันๆ เป็นอาบตัทิกุนาทเีลย น่ีคือคนไม่มีปัญญา  
ที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะ นายค�าอยู่ที่บ้านทุ่ง บวช ๓ พรรษานะ เดินจงกรมไปต๊อกๆ 
นึกถงึอนัน้ันมา อ้าว เป็นอาบตัแิล้ว แวะไปหาแสดงอาบตักิบัท่านทีเ่ดินจงกรมด้วยกนั  
ท่านๆ ผมเป็นอาบตัแิล้ว เดนิไปอกีก้าวสองก้าว อ้าว อนัน้ีอาบตัอิกีแล้ว เลยแสดงอาบตั ิ
อยู่ตลอดเวลา เลยเป็นบ้าเลย ดูอะไรมันจะเป็นอาบัติไปทั้งนั้น

 ผ้าไตรเดยีวน่ะบวชเข้ามาแล้ว ภาวนาไปนึกไป ไอ้ผ้าน้ีถ้าจะยังไม่ พนิท*ุ ละกระมงั  
อ้าว สงสยัอกีแล้ว ไปเสยีสละผ้าใหม่ พินทใุหม่ ท�าไป ต่อมาอกี ๓-๔ วนั เดินจงกรม 
ไปมา เราพนิทอุธษิฐานหรือเปล่าไม่รู้ สงสยัอกีแล้ว ไปเสยีสละผ้าอกีแล้ว มาพนิทแุล้ว
อธิษฐานใหม่ มาอีก ๕-๖ วัน ท�าไปอีก อื้อ อธิษฐานออกชื่อผ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ อ้าว  
เอาอกีแล้ว ไปเสยีสละอกีแล้ว ยิง่ดพูระวนัิยไปเท่าไร ยิง่เกดิความวุน่วายสงสยัไปหมด 
ทกุแง่ทกุมมุเลย มนัเป็นเสยีอย่างน้ี บวช ๓ พรรษาน่ะ ไม่มอีะไร สงสยัทัง้น้ัน จนพระ 
ทีอ่ยูใ่กล้ๆ กนัรังเกยีจ เวลาเดนิจงกรมกเ็พยีรหาอาบตั ิเพยีรหาความผิด เดินต๊อกๆ  
เดีย๋วก ็ท่านครับ ให้ผมแสดงอาบตัหิน่อย พระทีอ่ยูใ่กล้ๆ กันวุน่วายจนต้องหนี ปลงเท่าไร 
อาบตัก็ิย่ิงไม่หมดเสยีท ีจ�าเป็นจะต้องสกึ น่ีสงสยัสกึเสยีแล้ว มนัเกดินิวรณ์ ท�าอะไรไม่ได้  
มันเกินไป เดี๋ยวนี้สึกไปท�านาไปขายของแล้ว เลยหมดสงสัยไม่มีนิวรณ์”

 อกีโอกาสหน่ึง หลวงพ่อเทศน์อบรมพระภกิษสุามเณรเร่ืองความสงสยัว่า “ตะวัน
ยังไม่ ๕ โมง แต่ในเวลานั้นฝนฟ้าอากาศมันครึ้ม ไม่สามารถมองเห็นตะวันได้ ไม่มี
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นาฬิกา เรากเ็ลยคดิประมาณเอาว่า มนัจะบ่ายไปแล้วกระมงั มคีวามรู้สกึอย่างน้ีจริงๆ 
ในจิตใจเราสงสยัอยู ่แต่ฉันอาหารเสยี พอฉันไปได้พกัหน่ึง แสงสว่างจากพระอาทติย์ 
กเ็กิดข้ึนมา ได้ ๕ โมงกว่าเท่าน้ัน น่ีเป็นอาบตัแิล้ว เพราะว่าเผอเรอ ไม่เอือ้เฟ้ือ ไม่พจิารณา 
ให้ถี่ถ้วนนี่เอง ไม่สังวรส�ารวม

 ๑. ถ้าหากว่าสงสัยแล้วยังท�าอยู่ อย่างนี้ท่านปรับอาบัติทุกกฎ เพราะว่าสงสัย

 ๒. สงสยัว่าบ่าย แต่ความจริงน้ันยังไม่บ่าย ถกูอยู ่แต่กป็รับอาบตั ิเพราะไม่สงัวร 
ระวัง ประมาท

 ๓. ถ้าหากว่าบ่ายไปแล้ว สงสัยว่าไม่บ่าย ก็เป็นอาบัติปาจิตตีย์

 ทีท่่านปรับอาบตัทิกุกฎน้ีเพราะไม่สงัวรส�ารวม สงสยัอยู ่จะถกูกต็ามจะผิดกต็าม 
ต้องอาบัติ ถ้าหากมันถูกปรับอาบัติหย่อนลงมา ถ้าหากมันผิดก็ปรับอย่างเต็มที่เลย”

 อนัใดทีส่งสยัแล้วอย่าไปพดูมันเลย อย่าไปท�ามันเลย ทีเ่ราไม่รู้จะต้องถามครูบา- 
อาจารย์เสยีก่อน เมือ่มนัเกดิขึน้กบัเรา เราจะเหน็ว่าจิตของเรายอมรับหรือยงั ว่าท�าผิด 
มันผิด ท�าถูกมันถูก อย่างนี้เรายอมรับหรือเปล่า

 “ถ้ายังไม่รู้แจ้งเมื่อใดแล้ว อย่าเพิ่งท�ามัน อย่าเพิ่งพูดมัน ถ้าหากว่ายังไม่รู้จัก
สกิขาบทใด ข้ออรรถอนัใด กใ็ห้ศกึษาให้รู้สกิขาบทน้ันด้วยความพยายาม จงรักภกัด ี
ต่อพระวินัย ถึงไม่รู้ ท่านก็ให้ศึกษาข้อนั้นให้รู้ ถ้าไม่เอาใจใส่ก็เป็นอาบัติอีก”

 “อาหารขบฉันที่เขาเอามาถวาย อะไรต่างๆ ที่สงสัย ไม่เอา แม้มันจะมีอะไรเลิศ
ประเสริฐเท่าไรกไ็ม่เอา ยกตวัอย่าง ถ้าเราอยูใ่นป่า ไปบณิฑบาตเขาใส่ปลาส้มให้เป็นห่อ  
มีแต่ปลาส้มอย่างเดียวเท่านั้น มาเปิดดูเห็นเป็นปลาส้มไม่สุกดีเลยทิ้ง ฉันข้าวเปล่าๆ 
ดีกว่า มันไม่กล้าล่วง อย่างนี้จึงเรียกว่า จิตมันเห็น การรักษาพระวินัยก็ง่ายขึ้น”

 “ผมงงเกือบจะสึกแล้วจริงๆ เพราะว่าเห็นความบกพร่องในการกระท�าในการ
ปฏบิตั ิในครูบาอาจารย์สารพดัอย่าง ร้อน นอนไม่ได้เลยบาปจริงๆ มนับาปโดยความ
สงสัย สงสัยเท่าไรก็ยิ่งภาวนาไป ยิ่งท�าความเพียรไป สงสัยที่ไหนก็ท�าไปเรื่อยๆ ที่
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น่ันปัญญามนัเกดิความเปลีย่นแปลงขึน้มาเร่ือยๆ แต่ก่อนอาบตัทิกุกฎไม่รู้เร่ือง ไม่รับ 
ฟังอะไรทั้งสิ้น เมื่อมาเข้าใจธรรมะจริงๆ ถือข้อปฏิบัตินี้แล้ว อาบัติทุกกฏก็กลายมา
เป็นปาราชิกเลย”

หลวงพ่อสอนพระวินัย

 ในช่วงเข้าพรรษา ทีว่ดัหนองป่าพงมีการอบรมพระวนัิยในตอนเยน็หลงัท�าวตัรเสร็จ 
ตลอดทัง้พรรษา ต�าราทีห่ลวงพ่อใช้เป็นหลกัคือ หนังสอืบพุพสกิขำวณัณนำ แต่งโดย 
พระอมราภรัิกขติ (อมโร เกดิ) วดับรมนิวาส พ.ศ. ๒๔๐๓ ในสมัยรัชกาลที ่๔ ซึง่เป็น 
หนังสอืทีม่คีวามละเอยีดในสกิขาบทต่างๆ อย่างมาก มทีัง้สกิขาบททีม่มีาในพระปาฏโิมกข์  
และนอกปาฏโิมกข์ ข้อวตัรปฏิบตัต่ิางๆ อธบิายอย่างพสิดาร เรียกกนัสัน้ๆ ตดิปากว่า  
หนังสือบุพพสิกขำ อันเป็นหนังสือที่หลวงพ่อได้ใช้ศึกษาหาความรู้ในเร่ืองพระวินัย 
มาตั้งแต่ท่านเป็นพระบวชใหม่ เมื่อมาเป็นครูบาอาจารย์ ท่านก็ยังถือเอาหนังสือ 
บุพพสิกขานี้ เป็นบรรทัดฐานของพระวินัยประจ�าวัดหนองป่าพง

 ตลอดระยะเวลาหลายปี ท่านเป็นคนอ่านและอธิบายส�านวนเพิ่มเติมด้วยตัว 
ท่านเอง ต่อมาก็ได้มอบหมายให้พระรูปอื่นท�าหน้าที่นี้แทนบ้าง ท่านเล่าให้ฟังว่า

 “การทีม่าอบรมพระเณรน้ี ผมกย็งัเอาบพุพสกิขาน้ีเป็นหลกัฐาน ได้อ่านบพุพสกิขา  
เวลาศึกษาพระวินัยให้พระฟังอยู่หลายปี อยู่วัดป่าพงน่ี ผมทั้งน้ันล่ะที่อ่านให้ฟัง 
สมัยนั้นขึ้นธรรมาสน์เทศน์อย่างน้อยก็ต้อง ๕ ทุ่มหรือ ๖ ทุ่ม บางทีก็ตีหนึ่งตีสองนะ  
สนใจแล้วก็ฝึกฟัง แล้วกไ็ปดไูปพจิารณา ถ้าเรามาฟังเฉยๆ น้ี ผมว่าไม่เข้าใจแยบคาย 
ออกจากการฟังแล้ว เราต้องไปดู ไปวินิจฉัย มันก็จะเข้าใจ”

 หลวงพ่อได้ให้ค�าแนะน�าในการศึกษาพระวินัยเพิ่มเติมว่า

 “ถ้าจะให้มนัดจีรงิๆ นะ ถ้าเรามีหนังสอือกีเล่มหน่ึง เราจะศกึษาพระวนัิยของเรา  
ต้องไปดูในกุฏิของเรา เวลาว่างๆ ดูไปพิจารณาไปเรื่อยๆ แล้วก็เข้ามาฟังธรรม แล้ว
พิจารณานานๆ เมื่อมันไม่เข้าใจก็มาเรียนถามท่าน ท่านก็ช่วยแนะน�า แต่มันเป็นของ
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ละเอยีดมากเหลอืเกนิอนันีน้ะ เราจะตามมนัไม่ทนั สิ่งทีม่นัละเอยีดๆ นี ้มนัละเอยีด
เช่นนั้นแหละ เรารักษามันไม่ทันเลย ต้องอาศัยกาลอาศัยเวลานานๆ อาศัยศึกษากับ
ครูบาอาจารย์เรื่อยๆ ไป และกระท�าไปเรื่อยๆ” 

ทดสอบ

 สกิขาบทต่างๆ ในพระวนัิยมคีวามละเอยีดลกึซึง้มาก บางทหีลวงพ่อใช้เป็นอบุาย 
ทดสอบสตขิองลกูศษิย์ว่า มคีวามแคล่วคล่องตืน่ตวัอยูเ่พยีงใด เช่น ในกรณทีีพ่ระผู้ใหญ่ 
ไม่สวมรองเท้าหรือไม่มีสิ่งปกคลุมศีรษะ พระผู้น้อยก็ต้องถอดรองเท้าออก หรือลด
ร่มลง บางครั้งท่านเดินไปกลางแดด โดยเอาผ้าสรงน�้าวางไว้บนศีรษะ ครั้นเมื่อเอา
ออกแล้วจะย้อนกลบัมาด ูถ้าลกูศษิย์รูปไหนไหวตวัช้าไม่รู้จักสงัเกต จะต้องถกูท่านดุ

 คร้ังหน่ึงขณะพาพระไปธดุงค์ในเวลากลางคนืหลงัจากเทศน์เสร็จ มโียมพดูขึน้
มาวา่ “ไก่ตอนคูน่ีพ้รุง่นี้จะเชือดท�าอาหารถวาย ทา่นเทศน์ถูกใจเหลือเกิน พรุ่งนีท้า่น
จะลาไปเสียแล้ว” พอรุ่งขึ้นในมื้อจังหันก็มีทั้งลาบไก่ ต้มไก่ ไก่ย่าง พระที่ติดตาม 
ไปด้วยไม่ได้นึกเฉลียวใจค�าพูดของโยมเมื่อคืนก่อนว่าสัตว์ที่เขาเฉพาะเจาะจงฆ่ามา
ท�าอาหารถวาย พระรับไม่ได้ จึงฉันกันใหญ่ แต่หลวงพ่อไม่แตะเลย เพียงแต่ถามว่า

 “อร่อยไหมไก่ตอน” แล้วก็จ้องหน้า

 “เออ ช่างไม่คดิอ่าน ไม่รู้สกึรู้สมอะไรเลย แต่ไม่เป็นไรหรอก เพราะท่านไม่รู้ ผมนะ 
พอเห็นไก่เสียววาบเลย”

วินัยทางปฏิบัติ

 แม้ในสิกขาบท ๒๒๗ ข้อน้ัน จุดประสงค์และวิธีการน�าไปใช้ในทางปฏิบัติ 
กไ็ม่ชดัเจนเสมอไปทเีดยีว เพราะสงัคมวฒันธรรมและสิง่แวดล้อมในประเทศอนิเดยี 
ซึ่งมีผลต่อการบัญญัติสิกขาบทบางข้อ ก็ไม่เหมือนกับสังคมในยุคสมัยนี้ เช่น นุ่น ที่ 
พระพทุธองค์ทรงห้ามภกิษุใช้ เพราะเป็นของฟุม่เฟือยในสมัยน้ัน กลบัเป็นของหาง่าย 
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ในสมัยนี้ อนึ่ง สิกขาบทบางข้อไม่ได้ระบุรายละเอียดในทางปฏิบัติ หรือกล่าวถึงไม่
ครบถ้วนกระบวนความ เพราะฉะนั้น การรักษาพระวินัยไม่ใช่การก�ากับชีวิตด้วยกฎ 
ข้อบังคับเหมือนสมัยโบราณอย่างงมงาย แต่อาศัยการศึกษาเล่าเรียน ค้นคว้า และ 
การพิจารณาเง่ือนไข ที่ก�าหนดความหนักเบาของอาบัติอย่างละเอียด และใช้สต ิ
สมัปชญัญะมาประยุกต์ใช้ในชวีติประจ�าวนั ด้วยเหตทุีส่กิขาบทต่างๆ มคีวามลกึซึง้มาก 
เช่นน้ี และการปฏบิตัใินวดัวาอารามต่างๆ ในเมอืงไทย มักไม่ค่อยตรงกนัในรายละเอยีด 
ปลีกย่อย จะยกตัวอย่างให้เห็นข้อวัตรมาตรฐานที่หลวงพ่อบัญญัติตามพระพุทธเจ้า
อย่างเคร่งครัดดังนี้

อทินนาทาน

 ในสกิขาบทปาราชกิข้ออทนินาทานทีบ่ญัญตัไิว้ว่า “ภิกษถุอืเอาของทีเ่จ้าของเขา
ไม่ได้ให้ ได้ราคา ๕ มาสก ต้องปาราชกิ” อนัว่า ๕ มาสก น้ัน เป็นหน่วยของเงินในสมยั 
โบราณ ซึง่ในปัจจุบนัน้ียงัไม่มข้ีอยตุว่ิามรีาคาเท่าไร ส�านักวดัหนองป่าพงจึงได้ถอืเอา
ราคาทรพัย์เพียงหนึ่งบาท เป็นวัตถุแห่งอทินนาทานปาราชิก ภิกษุผู้ต้องอาบัติปราชิก
ขาดจากความเป็นพระทนัท ีฉะน้ัน พระต้องระมดัระวงัอย่างยิง่ เม่ือต้องการสิง่ใด แม้ใน 
สิ่งเล็กน้อย ก็ต้องขอสงฆ์ก่อน หลวงพ่อเคยอบรมไว้ว่า

 “อย่างยาสีฟันนะ ไปหยิบมาสักกล่องหนึ่ง กลัวคนจะเห็น นี่มันเป็นอาการของ
อาบตัปิาราชกิ ของในศาลาหรือทีไ่หนกแ็ล้วแต่ ต้องบอกครูอาจารย์ให้ทราบก่อน ง่ายๆ  
อาบตัปิาราชกิ ไม่ยาก เป็นอาการของขโมย มจิีตมวัหมองเป็นขโมย แล้วหยบิของสิง่น้ัน 
ขึ้นมา”

การประเคน

 บางสกิขาบทไม่มรีายละเอยีดทีบ่่งไว้ชดัเจนส�าหรับใช้ในทางปฏบิตั ิในกรณเีช่นน้ี 
หลวงพ่อมักจะตั้งข้อวัตรให้รัดกุมเคร่งครัดยิ่งขึ้นเพื่อช่วยในการฝึกสติ เพิ่มความ
ระมดัระวังย่ิงขึน้ เช่น ในพระวนัิยไม่ได้วางหลกัไว้โดยตรงว่า ในกรณทีีอ่าหารยงัไม่ได้ 
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ประเคน แต่พระไปจับต้องเข้า จะเกดิผลในทางปฏบิตัอิย่างไร หลวงพ่อจึงตัง้ข้อวตัร 
ขึน้มาว่า ถ้าพระรูปใดจับต้องแล้ว แต่ของน้ันไม่เคลือ่นไหว พระรูปน้ันห้ามฉัน แต่ถ้า 
เคลื่อนออกจากฐานแล้ว พระทุกรูปในวัดจะฉันไม่ได้เด็ดขาด

 ในสมยัก่อนทีอ่าหารการขบฉันยังขาดแคลน วนัหน่ึงมโียมจากอบุลฯ อตุส่าห์มา 
จากเมือง เอาแกงหม้อใหญ่มาท�าบญุ พระรูปหน่ึงเผลอไปยกข้ึนมาตกัแจก ทัง้ๆ ทีห่ม้อ 
ยังไม่ได้รับการประเคน หลวงพ่อเห็นแล้วก็สั่งให้ส่งหม้อใหญ่นั้นไปให้สามเณรที่นั่ง
ท้ายแถวฉัน เป็นบทเรียนทีเ่จ็บปวดพอสมควรส�าหรับพระสงฆ์ ข้อวตัรเช่นว่าน้ี ท�าให้
พระระมัดระวังตัวมากขึ้นเมื่ออยู่ใกล้อาหาร

สตรี

 เร่ืองผู้หญงิ หลวงพ่อเข้มงวดเอากบัลกูศษิย์ของท่านมาก เพราะเป็นทีท่ราบกนัดว่ีา  
กามราคะ เป็นมารตัวส�าคัญที่ท�าให้พระต้องลาสิกขา เป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ต่อการ
ประพฤติปฏิบัติ ในพระวินัยบัญญัติก็มีหลายสิกขาบทที่วางหลักไว้อย่างเข้มงวดเพื่อ
ก�ากับการติดต่อกับมาตุคาม ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะสายเกินแก้ 
เช่น ห้ามภกิษุไปไหนมาไหนสองต่อสองกบัมาตคุาม ห้ามพดูคยุ ส�าเร็จการนอนการน่ัง 
ในทีล่บัหลูบัตาสองต่อสองกบัมาตคุาม จนกระทัง่ห้ามมกีารถูกต้องสมัผัสเน้ือตวัซึง่กนั 
และกัน

 ทีว่ดัหนองป่าพง แม้ว่าจะมีแม่ชอียูเ่ป็นจ�านวนมากกต็าม แต่แม่ชีกบัพระเหมอืน
อยูก่นัคนละโลก โดยมข้ีอวตัรทีห้่ามพระและแม่ชีมกีารตดิต่อพดูคยุกนั ถ้ามเีหตจุ�าเป็น 
กต้็องผ่านเจ้าอาวาส หลวงพ่อถอืว่า พระกบัชปีฏบิตักินัอย่างน้ี ไม่ใช่เพราะรังเกยีจกนั  
แต่เป็นการให้เกยีรตซิึง่กนัและกนั หลวงพ่อเองกร็ะวงัตวัมาก ใต้ถนุกฏุท่ิานซึง่ใช้เป็น 
ทีรั่บแขกกโ็ล่ง และถ้ามแีขกผู้หญงิมา ต้องมพีระหรือเณรหรือโยมผู้ชายเป็นพยานรู้เหน็ 
สิ่งที่หลวงพ่อสนทนากับผู้หญิงอยู่ด้วยเสมอ ฉะนั้น ไม่เคยมีใครใส่ร้ายท่านในเรื่อง 
ผู้หญงิเลย และหลวงพ่อเป็นตวัอย่างทีด่แีก่สานุศษิย์อยูต่ลอดเวลา หลวงพ่อเคยเตอืน 
พระภิกษุสามเณรอยู่เสมอว่า
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 “ระวังเถอะผู้หญิง อย่าไปใกล้มัน ไม่ใช่ใกล้ไม่ใช่ไกล แค่สายตาไปผ่านพริบ...
เท่าน้ันแหละ มนัเป็นพษิเลย” ท่านจึงให้ระวงั และเล่าเร่ืองทีพ่ระอานนท์เคยกราบทลู
ถามพระพุทธองค์ว่า

 “จะให้ข้าพระองค์ประพฤติกับมาตุคามอย่างไรดี”
 “อานนท์ อย่าเห็นเลยดีกว่า”
 พระอานนท์ก็คิดไป เอ มันมีตาจะไม่ให้เห็นคน จะท�าอย่างไรหนอ
 “ถ้าเหตุมันจะต้องได้เห็น จะให้ข้าพระองค์ปฏิบัติอย่างไร พระเจ้าข้า”
 “อย่าพูดดีกว่า อานนท์”
 อ้าว พระอานนท์ก็คิดต่อไปว่า
 “ถ้าเหตุจะต้องให้พูดมีอยู่ จะให้ข้าพระองค์ปฏิบัติอย่างไรพระเจ้าข้า เช่นว่าเรา
เดินทางไปไม่รู้จักทาง เราหลงทางนะ เหน็ผู้หญงิเดนิผ่านมา เรากจ็�าเป็นจะต้องถาม”
 “ถ้าเหตุจะให้ถามมีอยู่ ก็ให้มีสติ”

 “เหน็ไหม คร้ังแรกท่านว่าไม่เหน็มันเลยดีกว่าผู้หญงิน่ี ตดัเบือ้งแรก ไม่ให้เหน็ดกีว่า  
เหตจุะต้องเหน็มอียู ่กไ็ม่ต้องพดู เหตจุะต้องพดูมอียูจ่ะท�ายงัไง ต้องมสีตใิห้มาก น่ีคอื 
การปฏิบัติต่อสตรีเพศ สายตามันประสบกันเท่านั้นแหละ ใจมันจะขาดอยู่ตั้งเดือน
สองเดือน บางทีจนตายแหละ แม้แต่ที่นั่ง มันลุกไปใหม่ๆ ตรงนั้นยังนึกอยากจะไป 
คล�าเลย น่ันแหละตณัหาละน่ัน ไปแล้วกย็งัเหน็หน้ากนัอยู ่มันเป็นนิมิตอย่างน้ัน เราจะไป 
น่ังคยุกนัสองต่อสอง หนูเป็นอย่างง้ัน หนูเป็นอย่างง้ี มันกห็นูๆ อยูน่ั่นแหละ ๓ ปี มนักย็งั 
หนูๆ อยู่ในห ูในใจน่ันแหละ เสยีหายมาก อย่าไปคลกุคลมีนัเลย อนัตรายของเราอนัน้ี”

ปวารณา

 ปวารณา คือ การที่ทายกทายิกาผู้มีศรัทธาได้เชื้อเชิญให้ภิกษุขอได้ซึ่งปัจจัยสี่ 
อนัควรแก่สมณบริโภค โดยอาจจ�ากดัในเร่ืองกาล โอกาส และสิง่ของกไ็ด้ ถ้าพระภกิษุ 
ได้ขอสิง่ใดมาจากคนทีมิ่ใช่ญาต ิหรือผู้ทีม่ไิด้ปวารณาเอาไว้ก่อน ต้องน�าของทีไ่ด้มาน้ัน 
มาสละเสียแก่สงฆ์ หลวงพ่อเข้มงวดมากในเรื่องการขอของจากญาติโยม ทั้งยังห้าม
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การบอกบุญเรี่ยไรในทุกรูปแบบอีกด้วยเพราะท่านถือว่า การขอของหรือเรี่ยไรอย่าง
พร�่าเพรื่อเป็นการรบกวนญาติโยม และเป็นเหตุให้เขาอาจเสื่อมศรัทธา หลวงพ่อเอง
แม้จะมีญาติพี่น้องอยู่ใกล้ๆ วัดก็ตาม ท่านก็ไม่ยอมออกปากขออะไรทั้งสิ้น แม้จะมี 
ญาติโยมได้ปวารณาเอาไว้ คือเปิดโอกาสให้ขอได้ซึ่งปัจจัย ๔ เครื่องสมณบริโภค 
หลวงพ่อท่านก็มักพูดเตือนอยู่เสมอว่า

 “ท�าอย่างน้ันไม่ได้นะ ถึงเขาจะปวารณาแล้วแต่ก็ต้องคิดเห็นใจเขาบ้าง เขามี
ครอบครัวต้องรับผิดชอบ การท�ามาหากนิกล็�าบาก พวกท่านไม่เคยบริหาร ท่านรู้ไหม
บางครั้งบางคราวเงินสักสตางค์ก็ไม่มีในครอบครัวนั้น แม้เขาจะปวารณาก็จริง แต่ก็
ต้องดูเหตุ ดูกาลเทศะ ไม่ใช่เห็นเขาปวารณาแล้วนึกอยากได้อะไรก็ไปขอเอา เรื่องที่ 
ไม่จ�าเป็นก็เกิดจ�าเป็นขึ้นมา ไม่รู้จักเกรงใจ เป็นการท�าตามกิเลสตัณหา เป็นความ
ย่อหย่อน เป็นความวิบัติ”

 “อยู่ที่ไหนให้มันเป็นวัวป่า อย่าให้เป็นวัวบ้าน วัวป่ามันอิสระไม่มีใครผูกจมูก
จูงจมูก แต่วัวบ้านมันถูกผูกไว้กับหลัก ไปอยู่ที่ไหนก็อย่าให้โยมอุปถัมภ์อุปัฏฐาก 
จนกระทัง่ว่ามันตดิไป ไม่ใช่ให้เขามาผูกมามดัเหมือนววับ้าน อยูใ่ห้เป็นอสิระเหมือน
วัวป่า จะอยู่ก็ได้จะไปก็ได้”

 ทางฝ่ายญาติโยม หลวงพ่อก็เคยเทศนาอบรมชี้แจงว่า

 “เรื่องปวารณา อาตมาจะขอพูดเพิ่มให้เข้าใจ เราจะปวารณาโดยปากเปล่าก็ได้  
เช่น พระพุทธเจ้าสอนว่า ข้าพเจ้าขอปวารณาปัจจัยสี่แก่พระคุณเจ้าตลอดชีวิตก็ได้ 
เดอืนหน่ึงก็ได้ ๕ เดอืนก็ได้ ๗ วนักไ็ด้ ปวารณาของทีส่�าคัญอย่างค่ารถ ค่าเรือ ไม่ใช่
ให้ร�า่ให้รวย ให้ขอได้ในปัจจัยสี ่หยูกยาอะไรต่างๆ เหล่าน้ีเพือ่บ�าบดัโรค ทัง้ครอบครัว 
ของกระผมน้ีขอปวารณาไว้ตลอดชวีติ แต่ต้องปวารณากบัพระทีส่มควร อย่าไปปวารณา 
กับพระทีไ่ม่รู้เร่ือง เดีย๋วจะมาขอเอาให้หมดตวั อะไรทีส่มควรแก่สมณะแล้วให้ขอได้ 
ทุกเวลา กระผมไม่อยู่ก็ให้ขอได้ที่แม่บ้านของผมหรือลูกผมก็ได้ การปวารณาเอาไว้ 
อย่างน้ีมนัเป็นบญุอนัเลศิ เป็นบญุอนัประเสริฐเลยทเีดยีว แม้ว่าเราน่ังอยูเ่ฉยๆ กเ็รียกว่า 
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ได้บุญอยู่เรื่อยๆ ดีมาก อันนี้ดีมาก ถ้าจะถวายใบปวารณาก็ให้เขียนใบปวารณามี
ใจความว่า ข้าพเจ้ามีศรัทธาถวายปัจจัยเป็นมูลค่า ๕๐ บาท หรือเท่าไรก็ตาม เมื่อ
พระคณุเจ้าต้องการปัจจัยอนัควร จงเรียกเอาจากไวยาวจักรเทอญ แล้วถวายใบปวารณา 
ให้พระ ตวัปัจจัยก็มอบให้ไวยาวจักรไปอย่างน้ีกไ็ด้ หรือท่านไปองค์เดยีว รับเงินไม่ได้  
โยมกเ็กบ็เอาไว้เองกไ็ด้ เมือ่ท่านต้องการกใ็ห้เขยีนหนังสอืมา หรือส่งใครมารับกไ็ด้ แต่ 
มันยากหน่อย ถ้าหากเอาตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆ ก็ดีอย่างนี้ เพราะว่าต้อง
รักษาพระวินัยให้ยืนนานถาวร”

เงินและทอง

 เป็นทีท่ราบกนัดว่ีา พระสายปฏบิตัวิดัหนองป่าพง มคีวามเคร่งครัดในสกิขาบท
ที่เก่ียวกับเงินทองเป็นอย่างมาก จะไม่มีพระรูปใดที่จับเงินหรือมีปัจจัยเงินทองเป็น 
ส่วนตวัฝากไว้ในธนาคาร ไม่ถอืกรรมสทิธิใ์นเงินและทองด้วยวธิใีดๆ ทัง้สิน้ ซึง่ตาม 
พระวินัยบัญญัติได้มีสิกขาบทว่า

 “ภกิษุรับเองกด็ ีใช้ให้ผู้อืน่รับกด็ ีซึง่ทองและเงิน หรือยนิดทีองและเงินทีเ่ขาเกบ็ไว้ 
เพื่อตน ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย์” และ

 “ภิกษุท�าการซือ้ขายด้วยรูปิยะ คือของทีเ่ขาใช้เป็นทองและเงิน ต้องนิสสคัคิย- 
ปาจิตตีย์”

 เงินทองหรือของทีไ่ด้มาต้องน�ามาเสยีสละแก่สงฆ์จึงจะแสดงอาบตัติก การปฏบิตั ิ
อย่างจริงจังต่อสกิขาบทน้ีมอีานิสงส์มาก เงินคืออ�านาจ การงดเว้นจากการใช้เงินและทอง  
คอืการสละสทิธิใ์นการบงัคบัสิง่นอกตวัให้เป็นไปตามใจ เป็นการทรมานกเิลสทีด่เียีย่ม  
สกิขาบทน้ีเป็นข้อส�าคญัทีท่�าให้วถิชีวีติของนักบวชต่างจากของฆราวาส จึงเป็นสิง่ส่งเสริม  
สร้างสมณสญัญาในจิตส�านึกของพระ อน่ึง ในเมือ่คนในโลกส่วนใหญ่หมกมุน่แต่ใน 
เรื่องเงินและทอง พระสามารถเป็นตัวอย่างพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่า ความสุขที่แท้จริง
ไม่ได้อยู่ที่วัตถุ ในแง่ของหมู่สงฆ์ สิกขาบทน้ีช่วยสร้างความสามัคคีในหมู่เพื่อน 
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สหธรรมิก บรรยากาศของส�านักปฏบิตัก็ิเป็นไปอย่างราบร่ืน ไม่มกีารอจิฉาริษยาหรือ
แก่งแย่งกันเก่ียวกับเอกลาภ หลวงพ่อเคยปรารภเร่ืองการเก็บสะสมปัจจัยส่วนตัว  
ซึ่งเป็นการสรุปในเรื่องนี้ที่ดี

 “ถ้าผมสิน้ไป พวกท่านทัง้หลายค้นเหน็ปัจจัยเงินทองอยู่ในกฏิุผม โอ๊ย เสยีหายหมด  
เสียหายมาก เสียศักดิ์ศรีของพระปฏิบัติมากที่สุด”

 การออกปากขอสิง่ของ หรือเร่ียไรเงินทองจากญาตโิยมทกุรูปแบบ เป็นอกีเร่ืองหน่ึง 
ทีห่ลวงพ่อเข้มงวดมาก แม้แต่การตัง้ตูบ้ริจาคในวดักไ็ม่มี เมือ่ญาตโิยมน�าเงินมาถวาย  
ท่านกไ็ม่เคยแสดงความยนิด ีหรือตระหน่ีหวงแหน เพราะท่านถอืว่าเงินทองไม่ใช่เร่ือง 
ของพระ เป็นเรื่องศรัทธาญาติโยม แม่ชีบุญยู้ได้เล่าขยายความให้ฟังว่า

 “เมื่อญาติโยมมาถวายปัจจัย ท่านจะมีไวยาวัจกรเป็นผู้เก็บเอาไว้ โดยที่ท่านจะ 
ไม่เข้าไปยุง่เกีย่วด้วย ถ้าเขาจะโกงกนิกก็นิกนัจนอาเจียนน่ันแหละ บางคร้ังไวยาวจักร
ไม่อยู ่ท่านกใ็ห้เขาเอาปัจจัยใส่ไว้ในสมดุ แล้วท่านกไ็ปท�าธรุะของท่าน ไม่ได้มาใส่ใจ
กับเรื่องปัจจัยนั้น กลับมาอีกครั้งปัจจัยหายไป เหลือแต่สมุดเปล่าๆ ก็มี ท่านก็จะไม่
ไปโจทก์ขานซักไซร้ไล่เลียงเอากับผู้อื่นว่า ใครมาที่นี่บ้าง เห็นพระเห็นโยมมาที่นี่ไหม 
ท่านจะว่า เขาไม่มีเขาถึงมาเอา”

 ก่อนทีห่ลวงพ่อจะออกปฏบิตั ิท่านกย็งัจับเงินอยู ่ท่านเล่าให้ฟังถงึคราวทีต่ดัสนิใจ 
เลิกใช้เงินอย่างเด็ดขาดว่า

 “เร่ืองพระวนัิยน้ี ถ้าหากว่ามนัไม่เหน็ในใจของตน มันกย็าก ในเวลาก่อนมาอยู่ 
วัดป่าพงหลายสิบปี ผมก็ตั้งใจจะทิ้งเงิน ตลอดทั้งพรรษา ๒ เดือนกว่า ยังตัดสินใจ 
ไม่ได้ จวนจะออกพรรษาแล้ว จับเงินในกระเป๋ามอียูห่ลายร้อยเหมอืนกนั ตกลงใจว่า 
วันน้ีจะต้องเลิก เมื่อมันทะลุปุ๊บตกลงว่ามันจะเลิกเท่าน้ัน เลยสบาย ตอนเช้าถือ
กระเป๋าสตางค์มาพบเพื่อนองค์หนึ่ง เป็นมหาเปรียญ ท่านก�าลังล้างหน้าอยู่ ผมโยน 
กระเป๋าสตางค์ให้แล้วว่า นิมนต์เถิดท่านมหา เอาไปเถิด เอาไปเรียนหนังสือ ไม่ต้อง
ห่วงผมหรอก ผมเลิกแล้ว ตกลงกันแล้วเมื่อคืนนี้ ตกลงกันแล้ว ช่วยเป็นพยานให้
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ผมด้วย ถ้าผมยังมีชีวิตอยู่ ผมจะไม่แตะต้องเงินทองเป็นอันขาด ตั้งแต่วันน้ันมา  
ผมยงัไม่เคยท�าอะไรเลย ไม่เคยซือ้ ไม่เคยแลกไม่เคยเปลีย่น มแีต่ปฏบิตัทิัง้น้ันแหละ  
อะไรต่างๆ ก็ส�ารวมอยู่”

 หลวงพ่อเคยพูดถึงการใช้เงินครั้งหนึ่งว่า

 “เอาเงินค่ารถหมกไว้ซ่อนไว้ไม่ให้ใครรู้ แต่ตวัเรากรู้็ พระอืน่ไม่รู้แต่พระเราน่ีกรู้็  
เพราะเราก็เป็นพระเหมือนกนั ร้อนระออุยูอ่ย่างน้ัน อย่างวดัป่าพงเราไปไหนกไ็ม่มค่ีารถ  
แต่เขาก็ให้ไป มันดีกว่าเราต้องมาหอบสตางค์เสียอีก”

 “ความจริงไม่มเีงินไม่ใช่ว่าจะไปไหนไม่ได้ ยิง่ไปได้ดกีว่าเก่า ค่ารถไม่มีกเ็ดินเอา  
ท�าจริงๆ เสีย เดี๋ยวเขาก็นิมนต์ขึ้นรถเอง”

 หลวงพ่ออธบิายว่า ถ้าเรารักษาสกิขาบทข้อน้ี กเ็ป็นการสร้างบารม ีญาตโิยมเหน็
แล้วก็เลื่อมใส มีจิตศรัทธาที่จะช่วยเหลือ ส�าคัญที่เราไม่ขอ พร้อมที่จะอดอยู่เสมอ  
เป็นสิกขาบทที่ช่วยสร้างความมักน้อยสันโดษเป็นหลักชีวิต

 เคยมีพระรูปหน่ึงมาต่อรองกบัท่านในเร่ืองการถอืปัจจัยเงินทอง ว่าจะใช้แบบไม่ 
ยึดมั่นถือมั่น หลวงพ่อได้ให้ค�าตอบเรียบๆ ว่า

 “ถ้าท่านกินเกลือหมดกะทอไม่เค็ม ท่านก็อาจท�าได้”
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๒.  ข้อวัตรปฏิบัติ

 นอกเหนือจากสกิขาบท ๒๒๗ ข้อในพระปาฏิโมกข์แล้ว ข้อวตัรปฏิบตัทิัง้หลาย 
ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ก็มีอยู่ ๓ หมวดรวมเรียกว่า อภิสมาจาริกสิกขา ซึ่ง 
ประกอบด้วยทั้งข้อห้ามและข้ออนุญาต เป็นบทก�ากับวิถีชีวิตของพระทุกแง่ทุกมุม 
ตั้งแต่เร่ืองการรักษาความสะอาดของร่างกาย การแสดงความเคารพคารวะต่อกัน 
ตลอดถึงการบริโภคใช้สอยเคร่ืองบริขาร ศลีประเภทน้ีหลวงพ่อพถิพีถินัมากโดยเฉพาะ  
กจิวัตร ๑๔  เป็นเร่ืองทีท่่านเน้นเป็นพเิศษในการอบรมพระภกิษสุามเณร ข้อวตัรปฏบิตั ิ
ทั้งสามหมวดนี้ได้แก่

 - วิธีวัตร ว่าด้วยแบบอย่างต่างๆ ที่สมณะควรปฏิบัติ
 - จริยำวัตร ว่าด้วยมารยาทที่สมณะควรประพฤติ
 - กิจวัตร ว่าด้วยกิจที่สมณะควรกระท�า

 ข้อวตัรทัง้ ๓ ประเภทน้ี ล้วนแต่เป็นอบุายส่งเสริมการเจริญสตปัิฏฐาน และช่วย 
ให้พระภกิษมีุความละเอยีดรอบคอบ และเอาใจใส่ในหน้าทีข่องตน พร้อมกบัสร้างเสริม 
ความสามัคคีและความดีงามของหมู่สงฆ์

การใช้สอยบริขาร

บริขาร – เครื่องประดับของขันธ์

 ผ้าไตรจวีรและบาตร เป็นบรขิารหลักของพระภกิษ ุเปน็เอกลักษณ์ของนกับวช
ในพระพทุธศาสนา พระท่านทีไ่หนต้องไม่ขาดจากสิง่เหล่าน้ี ฉะน้ัน ข้อวตัรทีเ่กีย่วข้อง
กบัผ้าไตรและบาตรจึงมมีาก จุดประสงค์กเ็พือ่ให้พระใช้สอยด้วยความเคารพเอือ้เฟ้ือ 
และไม่ประมาทประการหน่ึง และอกีประการหน่ึง เพือ่ให้การใช้สอยบริขารน้ันกลายเป็น 
ส่วนประกอบในการฝึกสติ รายละเอียดของข้อวัตรที่ก�ากับการใช้สอยจีวรและบาตร
มีตัวอย่างดังนี้
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จีวร

 หลวงพ่อสอนลกูศษิย์ลกูหาให้รู้จักตดัเยบ็ย้อมผ้าด้วยตนเองตามพระวนัิยบญัญตั ิ
ทีมี่มาแต่โบราณ ท่านไม่ต้องการให้พระใช้ไตรจีวรส�าเร็จรูปทีม่ขีายตามท้องตลาด เพราะ 
เหน็เป็นการท�าลายข้อวตัร และส่งเสริมความประมาทมักง่าย ไม่ช่วยให้เกดิสมณสญัญา  
หรือซาบซึ้งในความศักดิ์สิทธิ์ของผ้ากาสาวพัสตร์

 การตัดผ้า ก็ตรงตามต�าราคือแบบคันนาของชาวมคธ เป็นกระทงมีเส้นคั่นใน
ระหว่างดุจคันนาขวางเรียกว่า ขัณฑ์ ผ้าสบงนิยมใช้ ๕ ขันฑ์ ถ้าเป็นจีวรหรือสังฆาฏิ 
นิยมใช้ ๗ หรือ ๙ ขันฑ์ แล้วแต่ขนาดของผ้า เมื่อวัดผ้าได้ขนาดแล้วก็น�ามาเย็บ 
ล้มตะเขบ็ ถ้าเป็นผ้าสงัฆาฏิจะใช้ผ้า ๒ ผืนประกบโดยซ่อนตะเข็บไว้ใน เสร็จเรียบร้อย 
กน็�าไปย้อมด้วยน�า้แก่นขนุนทีเ่คีย่วเข้มข้น จากน้ันกน็�าผ้าผืนใหม่ทีต่นท�าเสร็จน้ันมาให้
ครูบาอาจารย์พจิารณา เมือ่ท่านเหน็ว่าใช้ได้แล้วจึงขอจากสงฆ์เพือ่น�าไป พนิท ุอธษิฐาน  
ใช้ต่อไป โดยต้องถอนอธษิฐานสละผ้าผืนเก่าด้วย เพราะใช้ไตรจีวรได้เพยีงส�ารับเดยีว

 การรักษาผ้าจีวรทีย้่อมด้วยแก่นขนุนน้ี ต้องใช้ความระมัดระวงัอย่างมาก ต้องซกั 
ด้วยน�้าแก่นขนุนต้มเดือดเท่านั้น ถ้าใช้ผงซักฟอก สีจะหลุดออกหมดและจะมีกลิ่น
เหมน็ด้วย เวลาตากแดดต้องพลกิกลบัไปมาเป็นระยะ มิฉะน้ันจะปรากฏรอยเส้นเชือก
ทีผ้่า เมือ่ผ้าแห้งพอหมาดๆ กน็�าเข้าตากในทีร่่มต่อ ไม่ทิง้ผ้าไว้กลางแดด ตามพระวนัิย 
นัน้บัญญัติว่า ตั้งแต่ก่อนอรุณสว่าง ต้องน�าผ้าไตรจวีรติดตัวไว้ให้ครบส�ารบัอยู่เสมอ 
แม้ว่าก�าลงัท�ากจิอะไรอยูก่ต็าม เช่น ถ้าต้องปัดกวาดเชด็ถเูสนาสนะ ท่านมกัพาดไตรจีวร 
ไว้บนบ่า แล้วเอาเชือกมัดไว้กับอก การปล่อยปละละเลยวางผ้าทิ้งไว้ห่างจากตัวเป็น
อาบัติ นิสสัคคิยปาจิตตีย์

 ข้อวัตรข้อหน่ึงทีพ่ระส่วนมากปฏิบตัด้ิวยความจ�าใจมากกว่าความพอใจ โดยเฉพาะ 
ในหน้าแล้งก็คือ ข้อทีเ่ก่ียวกบัการครองผ้าออกบณิฑบาต ซึง่ก�ากบัว่าพระต้องห่มจีวร
ซ้อนด้วยสงัฆาฏ ิ(เว้นแต่มเีหตจุ�าเป็น เช่น ฝนตก) ขากลบัจากหมูบ้่าน บาตรกห็นักด้วย 
ข้าวเหนียว แสงแดดก็เริ่มร้อน กว่าจะกลับถึงวัด ผ้าไตรก็โชกด้วยเหงื่อ เป็นการฝึก
ความอดทนที่ทรหดพอสมควร
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 หลวงพ่อเคยเตือนไม่ให้ละเลยกิจวัตรข้อนี้ว่า

 “ไปบณิฑบาตน่ะ ให้ห่มผ้าซ้อนสงัฆาฏอิย่าห่มแต่จีวรผืนเดยีว เว้นแต่จ�าเป็น อนัน้ี 
เป็นกิจวัตรของเรา อย่าไปคิดว่ามันน้อยๆ เห็นมะม่วงไหม ลูกมันน้อยๆ แต่ต่อไป 
มันจะเป็นหน่วยใหญ่ กว่าจะใหญ่มันก็มาแต่น้อยๆ เมื่อมันติดนิสัยแล้วเสียหาย”

 การรักษาผ้าต้องละเอียดและรอบคอบ เช่น ผ้าเป็นรู แม้ขนาดเพียงเมล็ด
ข้าวสารลอดได้ ก็ต้องรีบปะทันที ปล่อยไว้ค้างคืนต้องอาบัติ

 ผ้าไตรจีวรแต่ละผืนแต่ละส�ารับต้องใช้จนกว่าคร�า่คร่า ปะแล้วปะอกี จึงจะได้รับ 
อนุญาตให้ตดัใหม่ได้ หลวงพ่อพยายามอนุรักษ์แบบอย่างการท�าผ้าไตรจีวรทีม่มีาแต่ 
คร้ังโบราณกาลไว้ ช่วยให้พระเณรเกดิความภาคภมูใิจในฝีมือของตนเอง ท�าให้ใช้สอย 
ห่มคลุมด้วยความทะนุถนอมสมกับศรัทธาของทายกทายิกาที่น้อมน�าผ้ามาถวาย

 ส�าหรับ ผ้านิสทีนะ คอืผ้าปน่ัูง หลวงพ่อกใ็ห้พระเณรถอืการใช้ผ้านิสทีนะปรูอง 
พื้นนั่งเป็นประจ�าในการท�าวัตรสวดมนต์ ฉันอาหาร ขึ้นเทศน์บนธรรมาสน์ หรือมี 
กจินิมนต์ไปฉันหรือไปสวดมนต์นอกวดักต็าม เพือ่เป็นการรักษาจีวรมใิห้เปรอะเป้ือน
หรือครูดสีกับพื้น อันจะท�าให้อายุการใช้งานสั้นลง

บาตร

 พระวินัยท่านได้วางสิกขาบทเกี่ยวกับการรักษาบาตรไว้อย่างกวดขัน เพราะใน 
สมัยพุทธกาล บาตรท�าด้วยดินเผา ถ้าประมาทเลินเล่อในการรักษาย่อมแตกได้ง่าย 
แต่ทุกวันน้ีวัตถุเจริญมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนมาใช้บาตรสแตนเลส แต่ก็ยังคงรักษา
ธรรมเนียมการระวังรักษาบาตรอยู่เช่นเดิม เพื่อประโยชน์ในการเจริญสติ

 หลวงพ่อสอนพระภิกษุสามเณรให้ถือบาตรเป็นเสมือนเศียรของพระพุทธเจ้า 
ก่อนจะวางหรือเก็บบาตรลงที่ใด ก็ให้พิจารณาอย่างรอบคอบเสียก่อน ไม่วางในที่ๆ 
จะเป็นอันตรายแก่บาตร เช่น บนพื้นแข็ง หรือที่ที่บาตรจะตกลงมาได้ง่าย สมัยก่อน



165

บาตรทีใ่ช้ท�าด้วยเหลก็ทีบ่่มด้วยไฟ หลวงพ่อจึงไม่ให้ล้างบาตรด้วยผงซกัฟอก เพราะ
จะท�าให้เกิดสนิม ต้องใช้ใบไม้ เช่น ใบตระไคร้ หรือใบแต้ว เป็นต้น มาขัดถูแทน 
เม่ือล้างเสร็จแล้ว ก็เช็ดให้แห้งแล้วน�าออกผ่ึงแดดสักครู่ จึงใส่ถลกก่อนน�าไปเก็บ 
เวลาเก็บต้องเผยอฝาไว้เล็กน้อยให้อากาศถ่ายเทจะได้ไม่เกิดกลิ่นเหม็นอับ

 มเีหตกุารณ์อนัหน่ึงทีค่รูบาอาจารย์ชอบเล่าให้ศษิย์ฟังในระหว่างการสอนวธิกีาร 
รักษาบาตร คร้ังหน่ึงพระทีว่ดัหนองป่าพงรูปหน่ึงเอาผ้าสรงน�า้ใส่ไว้ในบาตร เม่ือกลบั 
ถึงกุฏิเอาบาตรไปเก็บ ก็เปิดฝาบาตรออกเพื่อให้อากาศถ่ายเทแต่เปิดกว้างเกินไป  
ตกกลางคืนหนูเข้าไปในบาตรกเ็ลยได้ทีน่อนนุ่มสบาย รุ่งเช้าพระรูปน้ันบงัเอญิตืน่สาย 
ได้เวลาบิณฑบาตก็รีบออกไปโดยไม่ได้แวะจัดบาตรที่โรงฉัน ไปถึงหมู่บ้านเม่ือเปิด 
ฝาบาตรเพื่อรับอาหาร หนูก็กระโดดผลุงออกมา ท�าให้แม่ออก (โยมผู้หญิง) ตกใจ  
ร้องวีด้ว้ายไปตามๆ กนั จนเขาใส่บาตรไปหลายคนแล้ว ท่านเจ้าของบาตรจึงเพิง่สงัเกตว่า  
ผ้าสรงน�้ายังอยู่ที่ก้นบาตร

 หลวงพ่อเคยให้โอวาทแก่พระเณรตอนหนึ่งว่า

 “การล้างบาตรหรือเช็ดบาตร อย่ามักง่าย มีดที่ใช้ส�าหรับตัดอาหารก็เช่นกัน  
ต้องล้างให้สะอาด มฉิะน้ันแล้ว ตอนบ่ายถ้าเราเอาไปผ่าสมอ ผ่ามะขามป้อม เพือ่ฉัน 
อย่างนี้ก็เป็นอาบัติได้เหมือนกัน เพราะมีคราบคาวอาหารติดอยู่ นี่คือความละเอียด
สขุมุมาก ไม่ใช่ของง่ายนัก บาตรก็ด ีกาน�า้กดี็ แก้วน�า้กด็ ีถ้าไม่จ�าเป็นแล้วกไ็ม่ต้องใช้
ผู้อืน่ให้ท�าความสะอาดแทน เพราะอาจเกดิการแตกร้าวเสยีหายได้ง่าย เราต้องท�าเอง  
ท�าให้ละเอียด สิ่งใดที่เป็นความสงสัยในจิตใจของเรา นั่นไม่ดี อาจเป็นความผิดได้ 
เราต้องเรียนถาม”

 บริขารอย่างอืน่ เช่น กลดและขาบาตร หลวงพ่อให้พระเณรรู้จักท�าเอง โดยพระ
ที่ช�านาญสาธิตให้ผู้ฝึกท�าใหม่ งานตัด เหลาชานไม้ไผ่ หรือ หวาย ซึ่งเป็นวัตถุดิบอัน
ส�าคัญ ต้องใช้ความตัง้ใจและความอดทนมาก เป็นงานละเอยีดทีต้่องใช้เวลาหลายวนั 
กว่าจะเสร็จ หลวงพ่อแนะน�าพระเณรให้ใช้การท�าบริขารหรือเหลาไม้สีฟัน เป็นอุบาย
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แก้ง่วงในช่วงกลางวนั แต่ในขณะเดียวกันท่านกเ็ตอืนไม่ให้การท�าขาบาตรเป็นเหตขุอง
การคลุกคลีพูดคุยกัน และให้ศิษย์ระวังไม่ให้เกิดความโลภ ยึดมั่นถือมั่นในบริขาร 
ที่สวยงาม

การเบิกของ

 เอกลาภเงินทองหรือข้าวของเครื่องใช้ ที่ญาติโยมมีศรัทธาน้อมน�ามาถวายนั้น  
ตามกตกิาสงฆ์ ท่านให้เป็นของส่วนรวมทัง้หมด พระเณรรูปใดมคีวามจ�าเป็นใช้ กไ็ป 
ขอเบิกกับพระผู้มีหน้าที่รักษาคลังสงฆ์ หลักการนี้หลวงพ่อได้วางไว้เพื่อให้เกิดความ
ทั่วถึงและเป็นธรรมในการใช้สอยของสงฆ์ ห้ามสั่งสมบริขาร หรือใช้สอยอย่าง
สุรุ่ยสุร่าย ท่านสอนศิษย์ให้เป็นผู้รู้ประมาณในการขอและรู้จักเวลาที่เหมาะสมด้วย 
เพราะยงัมวีดัสาขาทีอ่ยูใ่นท้องถิน่ทรุกนัดารอกีหลายแห่งทีข่าดแคลนปัจจัย ๔ เคร่ือง
อุปโภคบริโภค วัดหนองป่าพงซึ่งเป็นเสมือนวัดแม่ ก็ต้องมีหน้าที่น�าไปจุนเจือตามมี
ตามได้

 พระเถระรูปหนึ่งได้เล่าเรื่องการเบิกจ่ายของจากคลังสงฆ์ให้ฟังว่า

 “เกี่ยวกับปัจจัย ๔ นี้ สมัยที่ผมอยู่กับหลวงพ่อเท่าที่ผมเห็น ก็ไม่มีอะไรขัดสน 
แต่การจ่ายบริขารรู้สกึจะเคร่งครัดมาก การจ่ายผ้าจีวรอย่างน้ี ถ้าไม่เก่าหรือขาดจริงๆ  
ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลีย่น ถงึแม้จะเก่าขาดบ้าง บางทกีต้็องใช้อยูอ่ย่างน้ัน โดยเฉพาะ 
พระเณรบวชใหม่ หรือพระอาคันตุกะ ท่านจะเน้นฝึกให้รู้จักประมาณในเรื่องการขอ 
สิ่งของ ถ้าเป็นพระเก่าอยู่มานานเข้าใจข้อวัตรปฏิบัติพอสมควรแล้ว ก็ไม่ค่อยจะ
เคร่งครัดเท่าใด โดยส่วนตัวของหลวงพ่อเองท่านก็เป็นคนธรรมดาอย่างที่สุด ผ้าก็มี
เท่ากนั อยูก่ฏุกิไ็ม่ได้มอีะไรพเิศษ แม้จะมีญาตพิีน้่องอยูใ่กล้ๆ ท่านกไ็ม่เคยออกปาก
ขอสิ่งใดมาเพื่อตน มีแต่จะน�ามาจุนเจือหมู่คณะเท่านั้น”
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 การเข้มงวดในเร่ืองการเบกิจ่ายสิง่ของน้ี หลวงพ่อถอืเป็นอบุายอย่างหน่ึงในการ 
สอนธรรมะให้ศิษย์รู้จักพจิารณาดจิูตใจของตนเมือ่ไม่ได้ตามปรารถนา พระอาจารย์เลีย่ม 
ได้เล่าปฏิปทาของหลวงพ่อในเรื่องนี้ว่า

 “อย่างเช่นบาตรนี้ ถ้าใครอยากได้ลูกสวยๆ ท่านจะไปเปลี่ยนเอาลูกขี้เหร่มาให้  
มนัไม่สวย ท่านว่าอย่างน้ัน อะไรล่ะทีไ่ม่สวย กค็วามอยากทีเ่ราแสดงออกมาน่ันแหละ”

 เรื่องการใช้สอยปัจจัย ๔ นี้ หลวงพ่อได้ให้ข้อคิดเอาไว้ว่า

 “พวกเราภกิษุสามเณร ถ้าใครมีความเหน็แก่ตวั คดิแต่จะเอารัดเอาเปรียบผู้อืน่ละก็  
ผมว่าเราน้ีมนัโง่กว่าโยมเขา มนัเลวกว่าฆราวาสเขา พวกฆราวาสเขาหาเงินทองมาด้วย 
หยาดเหงื่อแรงงานของเขา หามาด้วยความยากล�าบาก เขายังสามารถเสียสละทรัพย์
สมบัติของเขาไปซื้ออาหารการขบฉันเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ มาถวายพระได้ พระเรา
นี่ได้ข้าวของมาโดยไม่ต้องออกแรงอะไร และได้มาฟรีๆ เสียด้วย เมื่อได้มาแล้วก็ไม่ 
อยากจะแบ่งเพือ่น เอาคนเดยีว กนิคนเดยีว ใช้คนเดียว อย่างน้ีคดิดแูล้วมนัน่าละอาย 
โยมเขาเหลือเกิน ถ้าคิดอย่างนี้ ท�าอย่างนี้ ผมว่ามันโง่กว่าโยมเขา สู้โยมเขาไม่ได้”
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ข้อกติกาสงฆ์

๑. พระภิกษุสามเณร ห้ามขอของจากคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณา และ
ห้ามติดต่อกับคฤหัสถ์และนักบวช ที่เป็นวิสภาคกับพุทธศาสนา

๒.  ห้ามบอกและเรียนดิรัจฉานวิชา บอกเลข ท�าน�้ามนต์ หมอยา หมอดู 
(ท�าและจ่ายแจกวัตถุมงคลต่างๆ)

๓. พระผู้มีพรรษาหย่อน ๕ พรรษา ห้ามเที่ยวไปแต่ล�าพังตนเอง เว้นไว้
แต่มีเหตุจ�าเป็นหรือมีอาจารย์ผู้สมควรติดตามไปด้วย

๔. เม่ือจะไปท�าอะไรให้ปรึกษาสงฆ์ หรือผู้เป็นประธานเสยีก่อน เมือ่เหน็ว่า 
เป็นธรรม เป็นวินัยแล้ว จึงท�า อย่าท�าตามอ�านาจของตนเอง

๕. ให้ยนิดีในเสนาสนะทีส่งฆ์จัดให้ และท�าความสะอาดเกบ็กวาดกฏิุ และ
ถนนที่เข้าออกให้สะดวก

๖. เมื่อกิจสงฆ์เกิดขึ้นให้พร้อมกันท�า เมื่อเลิกให้พร้อมกันเลิก อย่าท�าตน
ให้เป็นทีร่งัเกยีจของหมูค่ณะ คอืเป็นผู้มมีารยาสาไถย หลกีเลีย่งแก้ตวั

๗. เมือ่บณิฑบาต เก็บบาตรล้างบาตร กวาดวดั ตกัน�า้ สรงน�า้ จัดโรงฉัน ย้อมผ้า  
ฟังเทศน์เหล่านี้ ห้ามคุยกัน พึงตั้งใจท�ากิจนั้นจริงๆ

๘. เม่ือฉันเสร็จแล้ว ให้พร้อมกนัเกบ็กวาดโรงฉันเสยีก่อน แล้วจึงกราบพระ
พร้อมกนั จึงน�าบริขารของตนกลับกุฏิ โดยความสงบ

๙. ให้ท�าตนเป็นผู้มักน้อยในการพูด กิน นอน ร่าเริง จะเป็นผู้ตื่นอยู่ด้วย
ความเพียรและจงช่วยกันพยาบาลภิกษุสามเณรป่วย ด้วยความเมตตา
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๑๐. ห้ามรับเงินและทอง และห้ามผู้อ่ืนเกบ็ไว้เพือ่ตน ห้ามซือ้ขาย แลกเปลีย่น

๑๑. เมื่อเอกลาภเกิดขึ้นในหมู่สงฆ์ ให้เก็บไว้เป็นกองกลาง เมื่อท่านองค์ใด
ต้องการให้สงฆ์อนุมัติให้แก่ท่านองค์นั้นตามสมควร

๑๒. ห้ามคยุกนัเป็นกลุม่ก้อน ทัง้กลางวนัและกลางคืน ในทีท่ัว่ไปหรือในกฏิุ  
เว้นแต่มีเหตจุ�าเป็น ถงึกระน้ันกอ็ย่าให้เป็นผู้คลกุคล ีหรือเอกิเกริก เฮฮา  
(ห้ามสูบบุหรี่ กินหมาก)

๑๓. การรับและส่งจดหมาย เอกสาร หรือวตัถตุ่างๆ ภายนอก ต้องแจ้งต่อสงฆ์  
หรือผู้เป็นประธานสงฆ์ให้ทราบ เมื่อท่านเห็นสมควรแล้ว จึงรับส่งได้

๑๔. พระเณรผู้มุ่งเข้ามาปฏิบัติในส�านักน้ี เบื้องต้นต้องได้รับใบฝากจาก
อุปัชฌาย์อาจารย์ของตน และย้ายหนังสือสุทธิมาให้ถูกต้องเสียก่อน 
จึงจะใช้ได้

๑๕. พระเณรทีเ่ป็นอาคันตกุะมาพกัอาศัย ต้องน�าหนังสอืสทุธแิจ้งสงฆ์ หรือ 
ผู้เป็นประธานสงฆ์ในคนืแรก และมกี�าหนดให้พกัได้ไม่เกนิ ๓ คนื เว้นแต่ 
มีเหตุจ�าเป็น 

*** ข้อกติกาสงฆ์เหล่านี้ เมื่อผู้ใดฝ่าฝืน สงฆ์มีอ�านาจบริหารได้เต็มที่ ***

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๐

พระอำจำรย์ชำ สุภทฺโท
ประธานสงฆ์
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กิจวัตรในชีวิตประจ�าวัน

ตะแกรงร่อนพระเณร

 การหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิก 
พร้อมเพรียงกันท�ากิจของสงฆ์ เป็นหัวข้อธรรมหนึ่งใน อปริหานิยธรรม ๗ ประการ 
ที่หลวงพ่อได้ใช้เป็นหลักการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในคณะสงฆ์วัดหนองป่าพง 
การท�าวตัรสวดมนต์ น่ังสมาธ ิร่วมกันทัง้เช้าและเยน็กด็ ีการร่วมกนัท�ากจิส่วนรวมกด็ี  
เป็นข้อวัตรทีฝึ่กการเสยีสละทัง้เวลา และทฐิมิานะ หลวงพ่อให้ถอืเอากจิวตัรประจ�าวนั 
เป็นเคร่ืองสอบอารมณ์ วดัความรู้สกึพอใจหรือไม่พอใจของตน เช่น ความรูส้กึเมือ่ได้ยนิ 
เสยีงระฆงัท�าวตัรเช้าตอนตสีาม กบัเสยีงระฆงัฉันน�า้ปานะตอนเยน็ เหมอืนกนัหรือไม่ 
กจิวตัรประจ�าวนัช่วยให้เหน็ความกระตอืรือร้น ความเบือ่หน่าย ความสงบ ความไม่สงบ  
ว่าเป็นแค่อารมณ์ทีเ่กดิแล้วดบัไปเท่าน้ัน ไม่ควรหลงเชือ่ว่าเป็นตนหรือของตน ทัง้ช่วย 
ให้การปฏิบัติมีอยู่สม�่าเสมอทุกอิริยาบถ การปฏิบัติกรรมฐานเช่นนี้ จึงไม่จ�าเป็นต้อง
ให้ครูบาอาจารย์มาคอยน่ังสอบอารมณ์ลูกศิษย์อยู่ร�่าไป เพราะกิจวัตรข้อวัตรคือ 
“ตะแกรงร่อนพระเณร” เป็นเสมือนกระบวนการกลัน่กรองเลอืกเฟ้น เฉพาะพระเณร
ผู้ฝักใฝ่ในสัมมาปฏบิัติ ผู้มจีิตใจปรารภความเพียรอย่างไม่หวัน่ไหวในอารมณ์ตา่งๆ 
เท่าน้ันจึงจะทนอยูไ่ด้ และจะประจักษ์ผลของความเพยีรในทีส่ดุ หลวงพ่อได้กล่าวถงึ 
อานิสงส์ของการปฏิบัติข้อวัตรจากประสบการณ์ของท่านว่า

 “สมยัก่อนผมไปอยูเ่มอืงเหนือ ได้ไปอยูก่บัพระแก่ๆ พระหลวงตาเพิง่จะบวชกนั 
พรรษา ๒ พรรษา ผม ๑๐ พรรษาแล้วไปอยูก่บัพวกคนแก่ ผมตัง้ใจปฏิบตัข้ิอวตัรมาก  
ช่วยท่านเหล่าน้ันรับบาตร รับจีวร เทกระโถน ท�าอะไรต่อมอิะไรสารพดัอย่าง ไม่ได้คดิว่า 
ท�าให้องค์น้ันองค์น้ี แต่คิดว่าเราท�าข้อปฏิบตัขิองเรา ใครไม่ท�าเรากท็�า เป็นก�าไรของเรา  
เป็นเร่ืองทีส่บายใจ ภมูใิจ พอถงึวนัอโุบสถ เรากเ็ข้าไปปัดกวาดในโบสถ์ ตัง้น�า้ใช้ น�า้ฉัน  
พวกทีไ่ม่รู้เร่ืองมันกเ็ฉย แต่เรากไ็ม่ว่าเขา เพราะเขาไม่รูจั้ก อนัน้ีก็ถอืเป็นการปฏบิตัไิด้  
เราท�าไปตัวเราก็ภูมิใจ ถึงเวลาเดินจงกรมสบาย ภาวนาก็สบาย มันดีมีก�าลัง เพราะ
ข้อวัตรของเรามันมีก�าลังมากหนุนส่งมา”
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ข้างในตื่น ข้างนอกเต็ม

 ในระหว่างการท�ากิจวัตร ข้อวัตรต่างๆ หลวงพ่อสอนให้ส�ารวมกิริยาอาการ
ภายนอก ส่วนในใจน้ันก็ให้เจริญภาวนา ท่านบอกว่าทกุสิง่ทีเ่ราท�า มนัจะไหลออกมา 
จากส่วนลึกภายใน ถ้าภายในตื่นอยู่ ท�าอะไรก็จะไม่มีการขาดตกบกพร่อง

 “ทีไ่หนเราท�าได้ควรท�า ทีว่ดัของเรา ทีก่ฏุคินอืน่กดี็ กฏุเิรากด็ ีทีส่กปรกรกรุงรัง
ให้รีบท�าเลย ไม่ต้องท�าเพื่อใคร ไม่ต้องท�าเอาหน้าเอาตาหรอก ท�าเพื่อข้อวัตรปฏิบัติ 
ของเรา ถ้าเราท�าได้เช่นน้ัน ก็เหมือนกับว่าได้กวาดของสกปรกออกจากใจของเรา 
อย่างน้ัน เพราะเราเป็นผู้ปฏิบตั ิอนัน้ีให้มอียูป่ระจ�าใจของเราทกุๆ คน แล้วความสามคัค ี
ไม่ต้องให้มาร้องเรียกกันให้มาก อะไรที่เป็นงานหนักงานหนาให้มาช่วยกันท�า อะไร 
ทีช่่วยกันก็ไม่นานหรอกเด๋ียวกแ็ล้ว ผมเคยได้พบเร่ืองการเอารัดเอาเปรียบเหมอืนกนั 
แต่ผมกลบัได้ก�าไร ไปอยูด้่วยกนัมากๆ เอ้า! วนัน้ีย้อมผ้ากนันะ เรากไ็ปฟันแก่นขนุน  
ต้มน�้า พระเณรบางองค์พอต้มเสร็จก็เอาผ้าของตัวมาซักมาย้อม แล้วก็หนีเลย  
เอาผ้าตาก ไปกฏิุนอนสบาย ไม่คอยช่วยเกบ็ช่วยล้าง เขาคิดว่าเขาสบายแล้ว แต่อนัน้ัน 
มันโง่ที่สุด เพื่อนเขาท�าแล้วเราไปชุบมือเปิบ ดูเถิดอันนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย 
กิจที่ควรท�าไม่ท�า หลบได้เป็นดีที่สุด อย่างนี้ก็อยู่ร่วมกันไม่ได้”

ตื่นแต่ดึก ลุกแต่เช้า

 เหง่ง! เหง่ง! เหง่ง!

 ตีสามแล้ว นกกายังละเมอหลับใหลอยู่ แต่พระเณรที่วัดหนองป่าพงต้องรีบ
กระวีกระวาดลุกขึ้นทันทีที่เสียงระฆังแรกในวันน้ันดังข้ึน บางรูปก็ตื่นก่อนด้วยซ�้า  
ขืนนอนบิดซ้ายบิดขวา คงไม่แคล้วเสียท่ากิเลส ถูกมันฉุดให้นอนต่อจนตีสี่ ตีห้า  
แล้วก็พลาดการประชุมในตอนเช้าแน่ๆ สัญญาณระฆังจึงมีความหมายมากส�าหรับ
ชีวิตในวัดป่า ซึ่งกิจส่วนรวมทุกอย่างถูกก�าหนดด้วยเสียงระฆัง พระหนุ่มเณรน้อย
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ที่มีปัญหาในการตื่นตอนเช้าบางรูปหาอุบายแก้ไขตนเอง โดยไปขออนุญาตเป็น 
คนตีระฆังเสียเลย

 “กจิวตัรภายในเราอย่าให้มนัผิด การตรีะฆงัน่ีกส็�าคญั เขาตใีห้คนได้ยนิ รู้จักไหม?  
ตีระฆังท�าไม? ตีให้ผีบ่? เขาตีให้พระเณรในวัดนี้ได้ยิน ทุกคนให้คิดอย่างนั้น ระฆัง
นี่เป็นสิ่งที่ส�าคัญ ผู้ที่อยู่ใกล้กันที่ไหนใครขัดข้องไม่ได้มา เจ็บไข้ก็ให้บอก วันนี้ผม
ไม่ได้บิณฑบาตผมเป็นไข้ แน่ะ! จะได้รู้จัก จะได้จัดอาหารจัดหยูกจัดยาให้ มันไข้ 
ขนาดไหน ถ้าไม่บอกใคร มันกไ็ม่รู้จักหรือตายแล้วกไ็ม่รู้ จนเน่าน่ันแหละจึงจะเหน็กนั  
ให้มันรอบคอบ อาศัยกันได้ในเรื่องอย่างนี้”

 การประชุมเนืองนิตย์เป็นหลักส�าคัญของวัดหนองป่าพง เป็นวิธีเสริมสร้าง 
ความสามคัคใีนคณะสงฆ์ การประชมุแรกของวนัใหม่เร่ิมตัง้แต่ตสีาม ด้วยการท�าวตัร 
สวดมนต์ และนั่งสมาธิ ซึ่งหลวงพ่อเห็นว่าเป็นอุบายที่ดีในการฝึกผู้ใหม่

 “เราจะต้องตืน่มาให้ทนัภกิษสุามเณรลงมารวมท�าวตัร เพือ่ระงับนิวรณ์ทัง้หลาย 
ความง่วงเหงาหาวนอน ความขี้เกียจขี้คร้านมักง่ายต่างๆ ก็จะได้ฝืนมัน มาก็พอดี 
ได้ท�าวัตร ท�าวัตรสวดมนต์เสร็จแล้ว ก็น่ังช�าระนิวรณ์ จากน้ันก็ท�าความสะอาด  
จัดอาสนะ แล้วจึงไปเที่ยวบิณฑบาต ได้บุญมาก การท�าวัตรนี่ และจะเป็นเหตุให้เรา 
ได้มารวมกนั ได้มาประชมุกนั ได้มาพร้อมเพรียงกนั ก�าจัดความขีเ้กยีจทัง้หลายออก  
การท�าวัตรประชุมกันนี้ อย่าได้ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ทุกวันนี้ลองดูซิ ถ้าเลิกการ
ท�าวัตรนี่ อ้าว! ผมว่ามันจะเสื่อมเร็วๆ นี้แหละ”

ระวังเปรตหลอก

 พระอาจารย์สุริยนต์ได้ปรารภถึงการท�าวัตรสวดมนต์ให้ฟังว่า

 “ท�าวตัร สวดมนต์น้ีเป็นกจิวตัรทีส่�าคญั หลวงพ่อท่านให้เอาใจใส่ไม่ให้ขาดประชุม  
พอระฆงัดังขึน้ ให้รีบไปก่อนเคาะระฆงัเสร็จ ถ้าไปถึงขณะทีเ่พือ่นก�าลงัน่ังท�าสมาธอิยู ่ 
ให้ระวงั อย่าให้มเีสยีงสวบๆ สาบๆ ของทีอ่ยูใ่นย่ามเช่นแก้วน�า้ ช้อน มดี เวลาสะพาย
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เข้าไปในศาลาให้เอาผ้าเชด็หน้าพนัไว้ อย่าให้มเีสยีงดงัก๊อกแก๊ก ถ้าไม่ระวงั หลวงพ่อ 
ท่านจะดุเอา ท่านว่ามันเป็นเปรตแล้วหลอกเพื่อนทั้งกลางคืนทั้งตอนเช้า เวลาเดิน
เข้าศาลาต้องเงียบและเบาจนกระทั่งเพื่อนที่นั่งอยู่ก่อนไม่รู้ว่าเราเข้าไป หลวงพ่อท่าน 
สอนเรื่องการปฏิบัติอยู่เสมอว่า ให้ตื่นตัวให้ว่องไวไม่ให้เฉื่อยชา ไม่ใช่ว่าได้ยินเสียง
ระฆังดังแล้วก็นอนเลยไปจนถึงตี ๔ ตี ๕ ข้อนี้ท่านต�าหนิมากจริงๆ บางองค์กลับมา
จากบณิฑบาตแล้วจึงไปเอากาน�า้เชงิบาตรทีก่ฏุขิองตน ถ้าท่านเหน็จะถกูดุใหญ่ทนัทว่ีา  
ขีเ้หร่มาก เหลวเละเฉ่ือยชามาก ไม่ได้ความเลย ขนาดท�าวตัรกไ็ม่มากับเพือ่น แล้วจะ
ได้เดินจงกรม นั่งสมาธิภาวนาหรืออย่างนี้ กลางคืนเอาแต่นอน หลวงพ่อท่านต�าหนิ
มากทีเดียว พระเณรก็พยายามระวังกัน

 ท�าวัตรสวดมนต์แล้วพระภิกษุสามเณรก็น่ังสมาธิ จนกระทั่งได้เวลาประมาณ 
ตี ๕ ไหว้พระแล้วร่วมกันท�าความสะอาดหอฉัน จัดอาสนะฉัน เตรียมตัวออก
บณิฑบาต โดยทีพ่ระผู้มีพรรษาน้อยหรือสามเณร คอยช่วยครูบาอาจารย์ครองผ้าเพือ่
ออกบิณฑบาต คือห่มจีวร ห่มซ้อนด้วยสังฆาฏิ และกลัดรังดุมให้เรียบร้อย จากนั้น 
น�าบาตรของท่านออกไปรออยูท่ีท่างเข้าหมูบ้่าน เมือ่จะเข้าบณิฑบาตในหมูบ้่านจึงค่อย
ส่งบาตรให้ท่านด้วยความเคารพ เสร็จจากการบิณฑบาตก็เข้าไปขอโอกาสรับบาตร 
จากท่าน แล้วรบีกลบัวดัโดยไม่ชกัช้า เพือ่เตรียมถวายการล้างเท้า เชด็เท้า และพบัผ้า
สงัฆาฏใิห้ท่าน ถ้าจีวรมเีหงือ่มากกน็�าออกไปตากให้แห้ง จากน้ันกค็อยรับประเคนบาตร  
จากผ้าขาวหรือสามเณร แล้วถ่ายเอาข้าวและอาหารที่บิณฑบาตได้ส่งไปโรงครัว  
เพื่อทางโรงครัวพิจารณาจัดน�ามาถวายใหม่ รวมกับอาหารที่ท�าเพิ่มเติม”

เตือนด้วยเสียงกระแอม

 ก่อนถึงเวลาฉัน พระภัตตเุทศก์ คอืพระซึง่ท�าหน้าทีแ่จกอาหารกจ็ะมาตกัอาหาร 
ทุกชนิดทั้งคาวหวาน ใส่ลงในบาตรของแต่ละรูป เมื่อได้ยินสัญญาณระฆังจาก 
หลวงพ่อแล้วจึงเริ่มฉัน พระอาจารย์สุพรได้เล่าบรรยากาศในโรงฉันสมัยนั้นให้ฟังว่า
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 “เม่ือพระเณรเข้ามาในโรงฉันแล้วจะไม่ได้ยนิเสยีงพดูคยุกนัเลย ถ้าใครพดูคยุ
ส่งเสยีงท่านจะเตอืน เวลาเตอืนท่านไม่พดู ใช้การกระแอมแทน เสยีงกระแอมของท่าน 
มีอ�านาจมากเหมือนเสียงเสือร้อง พระเณรกลัวมาก เวลารับนิมนต์ไปฉันนอกวัดก็
เหมือนกัน

 ถ้าเหน็ความไม่เรียบร้อยท่านจะกระแอมทนัท ีถ้าท่านไม่ถามอะไรข้ึนมาแล้วจะ
ไม่มีการพูดคุยกันเลย มีบ้างนานๆ สักครั้งหนึ่ง บางองค์เผอเรอพูดเสียงดังออกมา 
ท่านได้ยินแล้วจะดุทันที เว้นแต่เป็นพระอาคันตุกะหลวงพ่อจะไม่ดุ แต่ถ้าเขาไปแล้ว 
หลวงพ่อก็จะหยิบยกขึ้นมาชี้ให้พระเณรดูเป็นตัวอย่างว่า พระที่ไม่ได้รับการอบรม 
สัง่สอน ไม่ได้ผ่านการประพฤตปิฏบิตัมิามลีกัษณะเป็นอย่างน้ี เมือ่ถงึเวลาฉัน แม้การ 
เคี้ยวก็ต้องคอยระวัง ไม่ให้มีเสียงจู๊บๆ จ๊าบๆ เสียงช้อนกระทบกับบาตรก็ไม่ให้มี 
จะเก็บกระโถน เก็บกาน�้า ก็ต้องระวังไม่ให้มีเสียงกระทบกัน

 เวลาฉันท่านยงัสอนให้รู้ประมาณในการบริโภคอาหาร กะว่ายงัเหลอือกีประมาณ 
๓ ค�าจะอิ่ม ให้หยุด แล้วฉันน�้าตามลงไปจะพอดี ถ้าอิ่มมากจะเกิดความง่วงซึมเซา 
พาให้ขี้เกียจท�าความเพียร ก็จริงของท่าน ถ้าอิ่มมากแล้วอืดอาด ขี้เกียจเดินจงกรม 
บางทีกลับยังไม่ถึงกุฏิก็อยากจะนอนแล้ว มันจะล้มตั้งแต่นั่งอยู่ในหอฉันด้วยซ�้า

 ถึงเวลาอันควร พระอุปัฏฐากจะหยุดฉัน เพื่อรีบถวายไม้สีฟัน และช่วยล้างมือ
พระเถระ น�าบาตร แก้วน�้า กระโถนของท่านมาด้วย เพื่อเตรียมไปล้าง เมื่อได้ยิน
สัญญาณระฆังอีกครั้งจึงกราบพระพร้อมกัน จากนั้นก็ออกไปล้างบาตร เช็ดให้แห้ง 
ผ่ึงแดดสกัครู่จึงใส่ถลก เมือ่เรียบร้อยแล้วกเ็ข้ามารวมพร้อมกนัในหอฉันอกีคร้ังหน่ึง 
เพือ่รับฟังโอวาท หรือการมอบหมายภารกจิทีจ่ะต้องท�าในวนัน้ัน จากน้ันกแ็ยกย้ายกนั 
กลับกุฏิ กลับไปถึงกุฏิ ให้เก็บบริขารและตากผ้า แล้วหลวงพ่อจะสั่งว่า “เดินจงกรม 
อย่าไปนอนล่ะ”
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กิจวัตรตอนบ่าย

 คร้ันถึงเวลาบ่าย ๓ โมง พระภิกษุสามเณรออกท�าความสะอาดบริเวณวัด  
ปัดกวาดเช็ดถูศาลา หอฉัน โบสถ์ บางวันหลวงพ่อพาพระเณรท�างานก่อสร้าง หรือ
ซ่อมแซมบูรณะเสนาสนะ แต่โดยปกติงานหลักคือ การตักน�้า หามน�้า และการกวาด 
ลานวัด

 “ปฏิบัติท�าความเพียรต่างพร้อมเพรียงกัน กิจวัตรตักน�้าหามน�้าก็รีบช่วยกัน  
แล้วการกวาดตาดนี่ ไม้กวาดต้องหาใครหามัน เตรียมไว้ของใครของมัน มัดให้ดี
เกบ็ไว้ทีก่ฏุใิครกุฏมินั รักษาเอาไว้ พอตรีะฆงัปุบ๊ วนัน้ีกวาดตาดกนันะ เท่าน้ันแหละ  
มไีม้กวาดตดิมอืมา ไม้กวาดน่ีท่านจะมดัให้ด ีและเกบ็ไว้ทีก่ฏิุอย่างเรียบร้อย เกบ็รักษา 
อย่างดีไม่ให้เปียกฝน”

งานอย่างนี้หาได้ที่ไหน

 พระอาจารย์รูปหนึ่ง ได้เล่าถึงค�าสอนของหลวงพ่อเรื่องกิจวัตรประจ�าวันให้ฟัง
เพิ่มเติมดังนี้ 

 “ถึงเวลาบ่าย ๓ โมงก็เคาะระฆัง ร่วมกันท�ากิจวัตร ตักน�้าใส่ตุ่มทั้งน�้าใช้น�้าฉัน 
ตกัใส่ห้องน�า้ห้องส้วม ทีก่ฏิุหลวงพ่อ แล้วกต็ามกฏุพิระเณร ตกัใส่ตุม่ไว้ล้างบาตรบ้าง  
ตักใส่ห้องน�้าห้องส้วมที่โยมใช้บ้าง ทั้งยังต้องคอยดูแลรักษาความสะอาดด้วย 
นอกจากนี้ก็มีการปัดกวาดเช็ดถูศาลาโรงธรรม หอฉันอีกด้วย หลวงพ่อท่านสอนว่า 
ให้ท�าไปเถิด น่ีเป็นกิจที่เราพึงกระท�า งานเช่นน้ีหาท�ายาก เราจะไปหาท�าที่ไหนคง 
ไม่ค่อยจะมี ท่านจะไปรังเกยีจท�าไมกบัแค่งานล้างส้วมน่ี ถ้าโยมเขาไม่ท�าความสะอาด 
ก็ต้องเป็นหน้าที่พระเณรเราที่อยู่ที่น่ีแหละ จะต้องเป็นผู้ดูแลรักษา โยมเขามาใช ้
เดี๋ยวเดียวเขาก็กลับ มันเป็นงานที่หายากมากนะ อีกทั้งเราจะได้ปฏิบัติธรรมด้วย  
ได้ฝึกหัดฝึกฝืนท�าในสิ่งที่เราไม่ชอบ เป็นการขัดเกลากิเลสออกจากใจของเรา”
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โยมเขามองอยู่

 วันหนึ่งหลวงพ่อได้อบรมศิษย์ว่า

 “ท�าการท�างาน ท�ากิจวัตร อย่าไปมีช้ันมีเชิง มีไหวมีพริบ ตัวไม่ได้ท�ามาก
มนัด ีอย่าไปคิดอย่างน้ัน อนัน้ันแหละกเิลสละ จิตใจพระเณรไม่ควรจะเป็นอย่างน้ัน  
ถ้าเป็นอย่างน้ันกค็วรแก้มนัให้รู้จักมนั ให้ทนัจิตของเรา มันจึงจะไม่เกดิโทษ เราอยูไ่ป 
จึงจะเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาทั้งภายนอกภายในดูให้มันคุ้ม ญาติโยมเขา 
ก็จะเพ่งพระเพ่งเจ้าสารพดัอย่างทกุวนัน้ีให้ทกุคนพากนัด ูไม่เช่นน้ันมนัจะพากนัเป็น
ไปหมดทุกอย่างถ้าเราไม่ช่วยกัน

 เร่ืองกิจส่วนรวมคือเร่ืองกิจวัตรโดยตรงของเรา ถ้าไปท�าอะไรส่วนตัวแล้ว  
อย่าให้มันมาขัดกิจวัตรเรา ให้หาเวลา ถึงเวลาตีระฆังท�ากิจวัตรแล้วให้มาแสดง 
ความสามัคคี กายสามัคคีกันอยู่ในที่น้ี ให้เห็น ให้รู้จัก ธรรมดาผู้เป็นผู้ใหญ่ให้ 
ช่วยกนัด ูถ้าผู้ใหญ่ปล่อย มนักป็ล่อยเท่าน้ันแหละ เด็กน้อยมันจะรู้เร่ืองอะไร พวกน้ี 
จะเอาใครเป็นตวัอย่างได้ล่ะ มนัยิง่ขีเ้กยีจมนัยิง่ขีค้ร้านถ้าต้องท�าแล้วไม่ได้ท�า การท�า 
กิจวัตรนี้เป็นเรื่องที่ส�าคัญ”

 หลังจากท�างานเสร็จแล้ว บางวันประมาณ ๕ โมงเย็น ก็มีน�้าปานะให้ฉัน  
ซึ่งอาจมีสมอหรือมะขามป้อมด้วยเป็นบางครั้ง เพื่อช่วยแก้อาการท้องผูก หลวงพ่อ
เคยเตือนพระเณรเรื่องการฉันยาชนิดต่างๆ ว่า ต้องรู้จักเวลา

 “ถ้าจะฉันสมอมะขามป้อมก็อย่าไปฉันที่กุฏิ ให้น�ามาฉันที่เดียวกัน มารวมกัน
ต้มน�้าร้อนแล้วก็ให้มาฉันรวมกันที่ศาลานี่ ถ้ามีญาติโยมพ่อแม่ของพระเณรองค์ไหน
มาเยี่ยม เอาอาหารของขบฉันมาถวาย เอายามาถวาย เอามาเข้าโรงครัวนี่ รวมเลย 
ฉันด้วยกันทั้งหมดเลย ฉันให้เป็นกาลเป็นเวลา ไม่ใช่ว่าจะไปชวนกันฉันอยู่ที่กุฏ ิ
หลังโน้น ไปฉันที่กุฏิหลังนี้ รวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนคุยกัน มีน�้าอ้อยน�้าตาล จะน�ามา
ฉันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ได้ มันไม่ได้อย่างนั้น ไม่ใช่ว่าหวงแหนขี้เหนียวหรือไม่อยาก
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ให้ฉันหรอกนะ แต่พวกเราน่ะยงัไม่รู้เร่ืองอะไรน่ัน สมอกฉั็นน�า้อ้อยกฉั็นน�า้ตาลกฉั็น  
ฉันไปฉันมา กเ็ลยคยุกันไปปรัมปราเตลดิเปิดเปิงไปทัว่โลก คุยกนัไปหาเร่ืองโลกโลกา  
ชวนกันสึกไปท�าอย่างน้ัน สึกไปท�าอย่างน้ี เสียงดังเอิกเกริกเฮฮาจนลืมหน้าที่ของ 
ตัวเอง โอ๊ย! มันร้ายเหลือเกิน มันออกนอกลู่นอกทางเกินขอบเขตไปแล้ว จะกลับ
มาปฏิบัติเอาก็ไม่ทันแล้วคราวน้ี ฉันพร้อมกัน เลิกพร้อมกัน มันเป็นระเบียบดี  
ฉันแล้วก็เลิก ช่วยกันเก็บ มันเป็นกิจลักษณะถ้าท�าอย่างนั้น”

ท�าวัตรเย็น

 เมื่อเสร็จจากฉันน�้าปานะแล้ว พระภิกษุสามเณรแยกย้ายกันไปสรงน�้า และ
เตรียมตัวไปประชุมท�าวัตรสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิและฟังเทศน์ ซึ่งในสมัยแรกของ 
วัดหนองป่าพง หลวงพ่อเทศน์บ่อยเกือบทุกวัน แต่ในสมัยต่อมาเน่ืองจากสุขภาพ 
ไม่อ�านวย ท่านเทศน์น้อยลง การสวดมนต์ก็สวดค�าแปลด้วย บทที่สวดประจ�าคือ 
บทท�าวัตรเช้า ท�าวัตรเย็น บทแผ่เมตตา บทอิมินา ปุญญกัมเมนะ บทอาการ ๓๒ 
และอภณิหปัจจเวกขณ์ บางวนัสวดบทยาว เช่น ธมัมจักกปัปวตัตนสตูร อริยมรรค ๘  
หรือปฏิจจสมุปบาท

 พระอาจารย์สุขชัยเล่าว่า “บทสวดพวกนี้หลวงพ่อท่านย�้าจริงๆ เพราะต้องการ
ให้เราเอาไปภาวนา ตอนกลางคืนก็จะมีการอบรมพระเณร ดูแล้วรู้สึกว่าท่านมีความ
กระตือรือร้นมาก อยากจะให้พวกเราได้ดิบได้ดีจริงๆ สมมุติว่าเป็นเหล็กอย่างนี้ท่าน 
ก็จะใช้ทั่งตีให้แผ่ออก ถ้าเป็นไม้ท่านก็จะถากออกให้ได้ขนาดเสียก่อนถึงจะเลื่อย 
ท่านเอาใจใส่จริงๆ คนที่ทนไม่ได้ก็หนีไป ท่านจะไม่ตามใจใคร เพราะท่านต้องการ
ฝึกให้ดีจริงๆ

 ส�าหรับตอนกลางวันท่านก็ไม่ให้เอาหนังสืออื่นมาดู หนังสือพิมพ์ก็ไม่ให้ดู  
ท่านให้ท่องเฉพาะที่ก�าหนด ท่องได้แล้วก็เอาไปเจริญภาวนา เดินจงกรม นั่งสมาธิ 
ไม่ให้คลุกคลีกัน คุยกันเอิกเกริกเฮฮา”
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 เลิกประชุมประมาณ ๓ หรือ ๔ ทุ่ม บางทีก็ ๕ ทุ่ม พระเณรกลับกุฏิท�า 
ความเพียรต่อ หลวงพ่อสอนว่า ไม่ควรนอนก่อน ๕ ทุ่ม ทุกวันพระก็สมาทาน 
เนสัชชิกวัตร คือไม่นอนตลอดทั้งคืน โดยร่วมกันท�าความเพียรที่ศาลาไปจนถึงตี ๓ 
จากนั้น จึงท�าวัตรเช้าต่อไปเลย มีชาวบ้านอุบาสกอุบาสิการักษาศีล ๘ ร่วมภาวนา
อยู่ด้วย

ไม่ยอมยก (เว้น) วัตร

 พระครูบรรพตฯ ได้เล่าให้ฟังถึงสมัยที่บรรดาลูกศิษย์ขอยกวัตรให้หลวงพ่อ  
แต่ท่านไม่ตกลง “การท�ากจิวตัรต่างๆ เช่นการหามน�า้ ตกัน�า้ ท่านช่วยท�าหมดทกุอย่าง  
ถึงจะบอกให้ท่านเลิกท�าโดยลูกศิษย์จะขอยกวัตรให้เพราะสงสารท่าน จะช่วยท่าน 
แต่ท่านก็ไม่ยอม ได้มีการประชุมสงฆ์เพื่อขอยกวัตรให้ท่าน โดยพวกกระผมท�าเอง 
ให้หลวงพ่อท�างานเบาๆ ท่านก็บอก ไม่เป็นไร ผมยังหนุ่มยังแน่น ยังพอท�าได ้ 
ท�าอย่างน้ีแหละ ยังไม่ถึงกาลถึงเวลาอย่างน้ันหรอก เอาไว้ก่อน ไม่ต้องห่วงผม  
ท่านให้โอวาทอย่างนี้ ท่านก็ท�าของท่านไปเสมอต้นเสมอปลาย”

 พระอาจารย์สเุมโธผู้เป็นลกูศษิย์ชาวต่างชาตคินแรก เมือ่คร้ังมาอยูใ่นส�านักวดั
หนองป่าพงใหม่ๆ หลวงพ่อก็ได้ตั้งข้อแม้เอาไว้อย่างแข็งขันว่า จะไม่มีการลดหย่อน
ข้อวัตรให้ ท่านต้องปฏิบัติตามหมู่คณะทุกอย่าง”

 “ผมเคยเล่าให้ฟังอยู่เร่ือยๆ ในสมัยน้ันพระสเุมโธมา ชาวฝร่ังมา เรากไ็ม่เคยเหน็ 
ไม่เคยรู้จักท่าน ได้ยินแต่ว่าบ้านเมืองท่าน แหม! มันช่างสนุกสนานเหลือเกิน แต่เรา 
ก็ไม่เคยเห็น เรานึกไป บัดน้ีเขาได้มาอาศัยเราอยู่ด้วยกัน ผมรู้สึกชักจะไม่สบาย 
ขึน้แล้ว กลวันะ กลวัท�าไม เพราะท่านเคยสะดวกสบายมาก่อน จะมาทนล�าบากล�าบน 
อย่างงี้ได้อย่างไร ท่านตอบว่า อยู่ได้ ผมจึงตั้งเงื่อนไขว่า ผมจะไม่บ�ารุงท่าน อยู่บ้าน
ท่านเคยกินขนมนมเนยสมบูรณ์ มาอยู่ในป่าผมจะไม่บ�ารุงท่านถึงขนาดน้ัน ท�าไม 
เพราะผมออกจากบ้านมาแล้ว จีวรบิณฑบาต เสนาสนะนั้น อาศัยคนอื่นเขาทั้งนั้น  
เขาให้อย่างไรก็ให้เป็นไปตามเร่ือง ตวัผมเองยงัไม่ได้ตามปรารถนาเลย อย่างง้ันผมจึง 
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ไม่บ�ารุงท่าน จะมาอยู่ด้วยกันก็ได้ ล�าบากสักหน่อย แต่ผมจะไม่บ�ารุงท่าน ท�าไม  
กลัวท่านจะโง่ เข้ามาในเมืองไทยน่ีท�าไม ก็ท่านมาศึกษาพุทธศาสนา มาศึกษา
วัฒนธรรมของไทย อยู่เมืองไทย เขาอยู่อย่างไร เขากินอย่างไร เขาท�าอะไรอย่างไร 
ท่านก็ควรจะต้องรู้จัก ถ้าผมไปบ�ารุงบ�าเรอท่านทุกอย่าง ท่านก็จะโง่เท่าน้ันแหละ  
จะฉันแต่ขนมปังอยูเ่ร่ือย ท่านจะมีดอีะไรไหม บ้านเมอืงไทยเขาปฏบิตัติวักนัอย่างไร
ไม่รู้เรื่อง เป็นเหตุให้ท่านโง่อย่างนี้ ตกลงก็อยู่กันไป ท่านก็ล�าบากเหมือนกันนะ”

ไม้สีฟัน

 ไม้สฟัีน ท�าจากไม้ทีมี่คุณสมบตัเิป็นยา เช่น ไม้โกทา สมดั ดคีน ข่อย ฯลฯ  
ใช้ส�าหรับช�าระฟัน ลิ้น ปากให้สะอาดปราศจากกลิ่นและเศษอาหาร รวมทั้งช่วย
ให้ฟันแข็งแรง ลิ้นรับรสได้ดี และขจัดเสมหะ หลวงพ่อให้พระเณรฝึกท�าไม้สีฟัน
เพื่อเป็นเครื่องสักการบูชาครูบาอาจารย์ ในวาระส�าคัญเช่น การขอนิสัย

 ไม้สฟัีน เป็นเคร่ืองแสดงถงึความเคารพบชูาของศษิย์ต่อครูอาจารย์ จึงต้อง
ท�าอย่างประณตี ซึง่ต้องอาศัยความพากเพยีร ความอดทน และใช้เวลาพอสมควร

 วิธีท�าโดยสังเขป คือ ตัดไม้เป็นท่อนยาว ๔-๕ นิ้ว ผึ่งแดดพอหมาดๆ  
ถ้าแดดจัดผึ่ง ๒-๓ ชั่วโมง หากตากแดดแห้งเกินไป เมื่อทุบไม้จะแตก

 การทุบใช้ไม้ใหญ่ๆ ทุบที่ปลายให้แตกเป็นฝอยยาวสุดเล็บมือ ถ้าทุบช้าๆ 
ไม้จะแตกเป็นฝอยและนุ่มละเอียดกว่าการทุบเร็วๆ

 สางฝอยด้วยเขม็ให้เรียบร้อย แล้วใช้มดีตอกเหลาด้ามให้เรียบสวย เอาฝอย 
ทีเ่หลาออกจากด้ามมาขดัไม้สฟัีนให้ข้ึนเงา น�าไปตากแดดให้แห้งสนิทแล้วเกบ็ใส่ถงุ
พลาสตกิป้องกันความช้ืน (ปลายด้านทีท่บุแตกเป็นฝอย ใช้ส�าหรับถฟัูนหรือเคีย้ว  
ปลายด้านที่เหลาให้แหลมใช้แคะเศษอาหารที่ติดตามไรฟัน ส่วนกลางของไม้ใช้
ส�าหรับขูดลิ้น)
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โอวาท – หลังอุโบสถ

 การประชมุลงอโุบสถทกุกึง่เดือนเป็นสงัฆกรรมทีส่�าคญั เป็นวนัทีพ่ระมารวมกนั 
เพือ่ตรวจทานศีลของตน หากเกิดความไม่บริสทุธิ ์ต้องแก้ไขด้วยการแสดงอาบตั ิเป็นต้น  
หลวงพ่อจะใช้โอกาสนี้อบรมพระเณร โดยเน้นหนักในเรื่องศีลและข้อวัตร

 วันน้ีเป็นวนัอโุบสถ มีพระภกิษุสามเณรมาร่วมกนั อนัน้ีเป็นกจิของสมณะทีค่วรท�า  
พระบรมศาสดาท่านก็บัญญัติไว้ว่าให้หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ การประชุมกัน 
เนืองนิตย์กบัการคลกุคลหีมู่คณะน่ะ ต่างกัน การประชุมไม่ใช่การคลกุคล ีการประชุมกนั 
ตามกาลตามสมยัถกูตอ้งตามพระวนิยัทีพ่ระพทุธเจ้าของเราทา่นสรรเสรญิ ถ้าหากว่า
พวกเราทั้งหลาย อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน ถ้าขาดการประชุมกันเนืองนิตย์  
การประพฤติวัตรสมณะของพวกเราทั้งหลาย มันก็ไม่เป็นไปโดยชอบธรรม

 ฉะนั้นการประชุมกันตามกาลตามเวลา อย่าง ๑๔ ค�่า ๑๕  ค�่า เป็นต้น ร่วมลง 
อุโบสถเพื่อให้มีความสามัคคีซึ่งกันและกัน และก็ตรวจดูสิกขาอันพวกเราทั้งหลาย 
จะต้องศกึษา มันเป็นหน้าทีข่องพวกเราทัง้หลายอยูแ่ล้ว สกิขาแปลว่าการศกึษา ในทีน้ี่ 
มีสิกขา ๓ อย่างคือ ศีลสิกขา สมาธิสิกขา ปัญญาสิกขา สิกขาทั้ง ๓ ประการนี้ 
เป็นหลักเป็นแก่นให้พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาเพื่อความกลมเกลียวซึ่งกันและกัน  
ดงัน้ันจึงไม่ได้จัดเป็นการคลกุคลหีมูค่ณะ แต่เป็นธรรมเป็นวนัิย เป็นธรรมะค�าสัง่สอน 
ของพระพุทธเจ้า

 การคลกุคลหีมูค่ณะคือคุยกนัเป็นกลุม่เป็นก้อน พดูเร่ืองทีไ่ม่ได้เป็นสารประโยชน์  
เหมือนกับชาวบ้านเขาพูดกัน พูดกันเรื่องค้าเรื่องขายเรื่องโลก อันใดที่มันเกี่ยวข้อง
กับทางโลก มักเป็นเหตุให้ภิกษุสามเณรของเราเพลินไป หลงไปตามอารมณ์อันนั้น  
อย่างคฤหสัถ์วสิยัเขาประชมุกนัคลกุคลกัีน และกม็คีวามสนุกสนาน ไม่ได้มีความสงัวร 
ส�ารวม อนัน้ีเรียกว่าคลกุคลด้ีวยหมูค่ณะ ไม่ใช่เป็นธรรมไม่ใช่เป็นวนัิยของพระพทุธเจ้า 
ของเรา แต่เรื่องการประชุมกับการคลุกคลีนี้ พวกเราไม่ได้คิดแยกออกจากกัน
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 วนัน้ีก็เป็นวนัหน่ึงของการประชมุของพวกเราทัง้หลาย พระภิกษแุสดงปาฏิโมกข์
จบแล้ว พวกสามเณรทั้งหลายก็มารวมกันเข้า เพื่อได้รับโอวาทตามกาลตามเวลาที่
พวกเราทัง้หลายเคยท�ามา การแสดงปาฏโิมกข์เกีย่วกบัเร่ืองศลีของเจ้าของน้ี เร่ืองศลี  
เร่ืองสกิขาบทของพวกเราน้ีก็เก่ียวกับการประพฤตปิฏิบตั ิให้ตรวจดศูลี ความเรียบร้อย 
ของกาย วาจาเป็นรากฐาน ศีลน้ีท�ากายท�าวาจาให้งาม แต่งกาย แต่งวาจาให้งาม  
เป็นกริิยาภายนอก ส่วนธรรมแต่งใจให้งามเป็นกริิยาภายใน ไม่มใีครสามารถจะมอง
เห็นได้นอกจากเจ้าของ

 ธรรมเป็นของกว้างขวางเป็นของลกึลบั มนัเป็นเร่ืองจิตใจ ส่วนกายวาจาอนัเน่ือง 
กบัพระวนัิยสกิขาบทน้ี ถ้าใครดกูรู้็จักได้ กายไม่สงัวร วาจาไม่สงัวรส�ารวม กเ็ป็นเหตุ 
ให้จรรยามารยาทของสมณะทัง้หลายหมู่น้ันเหล่าน้ัน คลาดไปจากสกิขา ไม่ได้สมบรูณ์ 
ญาติโยมทั้งหลายเขาก็เห็นได้ ปราชญ์ทั้งหลายเขาก็ติเตียนได้ ฉะนั้นศีลก็คือรักษา
จรรยาของสมณะ การพดูจาปราศรัย การกระท�าด้วยกายวาจามองเหน็ได้ แก่นในทีน้ี่ 
จึงเป็นแก่นของกายของวาจา ให้เหน็ได้ง่ายทีส่ดุ จึงเป็นสภาวะอนัหน่ึงซึง่ท�ากายให้งาม  
ท�าวาจาให้งาม

 ส่วนธรรมแสดงถงึด้านจิตใจ แต่งใจให้งามในภายใน ซึง่เป็นต้นรากเค้ามลูของ
กิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาได้

 ปัญญาสกิขา ถ้าหากว่าเราไม่ได้สงัวรส�ารวมให้มศีลีเกดิข้ึนมา สมาธคิอืความตัง้ใจ 
ม่ันในข้อวัตรทัง้หลายน้ันกห็ายไป ส่วนปัญญากย็ิง่ไม่เกดิ เม่ือปัญญาไม่เกดิปัญญาก็
ไม่สมบูรณ์ ศีลก็ไม่เจริญ ศีลไม่เจริญสมาธิก็ไม่เจริญ สมาธิไม่เจริญปัญญาก็ไม่เกิด  
เม่ือศีล สมาธ ิปัญญาไม่เกดิไม่เป็น กเ็รียกว่าพวกเราทัง้หลายน้ันไม่ได้ศึกษาซึง่สกิขา
ทั้ง ๓ ประการนี้

 เม่ือข้อวัตรภายนอกเราเรียบร้อยดี เราพยายาม น่ีแหละแสดงถึงด้านจิตใจ
ภายใน อย่าไปเข้าใจว่าการเนสัชชิก การท�าวัตรสวดมนต์ การประชุมกันนี้ เป็นเรื่อง 
นิดหน่อย จริงอยู่ครับ ถ้าเราอยู่ผู้เดียวผู้เป็นแล้วผู้ฝึกแล้ว แต่อันน้ีเพื่อหมู่คณะ
พระเล็กเณรน้อย เพ่ือหมู่ที่ไม่ฉลาดให้ฉลาดขึ้นอย่างพระพุทธเจ้าหรือสาวกของ 



182

พระพทุธเจ้ากเ็หมอืนกนั กจิของท่านเสร็จแล้วสิน้แล้ว  ท่านกย็งัท�ากจิเพือ่ผู้อืน่อกีต่อไป  
อั้นนี้มันหย่อนนี่ครับ

 การท�ากิจก็ให้ช่วยกัน คนมีอายุพรรษาพอสมควรก็ดี ไม่ได้ท�าเองก็ให้ดูแล  
ให้ตรวจตรา ให้เอื้อเฟื้อ การกวาดลานวัด การตักน�้า ทั้งหลายเหล่าน้ีให้เอื้อเฟื้อ 
การกราบการไหว้ กจิเลก็ๆ น้อยๆ น้ี ให้พากนัสนใจในข้อวตัรของเจ้าของ อย่าไปรบี 
จะเป็นพระเถระกนัไวหลาย มนัจะเสือ่มลงไวๆ น้ีแหละ เช่นกระโถนน้ีแหละให้พยายาม 
ที่สุดครับ ฉันแล้วจับไว้เลย ไม่ต้องไปเกี่ยวกับผู้ใดให้ล�าบาก กิจอันน้ีควรถือไว้  
อย่าเพิ่งให้ผู้อื่นอุปถัมภ์อุปัฏฐากเราจนเราหลงงมงาย ถ้าคนอื่นล้างกระโถนนี้ มันเท
มันล้าง มันแตกมันร้าว มันสารพัดอย่าง

 แม้แต่การเทบาตรก็เหมือนกัน อย่าให้เด็กน้อยจับบาตรเราเท เราน่ังอยู่น่ัน  
อย่าให้พ่อออกจับเท ให้จับเทเอง ผมเคยบอกหลายครั้งแล้ว ฉันแล้วให้เอากะละมัง
มาให้เท อย่าให้เด็กน้อยมาจับเท พ่อขาวน้อยมาจับเท คนไม่รู้เรื่องมาจับเท ให้รู้จัก
รักษาบริขารของเราเอง สิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละมันหย่อนไปเรื่อยๆ

 ประการทีส่องพดูถงึการขบฉันเราน้ัน ฉันเสร็จแล้วเลกิพร้อมกนัยกเว้นทีจ่�าเป็น  
แต่ทีจ่�าเป็นหรือไม่จ�าเป็นเรากไ็ม่รู้จักกนั พวกพ่อขาวเขาเหน็พวกเก่ารุ่นเก่าท�ากนัอย่างน้ัน  
เขาก็ท�าอย่างน้ัน อนัน้ีให้พากนัพจิารณา ทีจ่�าเป็นน่ะ กลัน้อจุจาระ กลัน้ปัสสาวะ หรือ 
เป็นโรคอะไรที่จะเป็นเหตุให้เป็นอันตรายนั่นแหละ

 พวกเราทั้งหลายควรรักษาข้อวัตรไว้ เช่นมันร้อนธรรมดาหรือหนาวธรรมดา 
เราน้ี อย่าคิดว่ามันเป็นอุปสรรค ไม่ควรให้มันเสียข้อวัตรของเราได้ ให้พากันจ�า  
การปฏิบัติน้ีให้มองดูเจ้าของ อย่าไปมองข้างนอกให้มองดูข้างใน ข้อปฏิบัติเรามัน
หย่อนไหม สม�่าเสมอไหม มันมีอะไรในใจของเรา ให้พากันมองดูจิตของเจ้าของว่า 
มันพ้นอันตรายแล้วหรือยัง หรือมันยังอยู่ในระหว่างอันตราย

 เพราะอะไรจึงให้มองดเูจ้าของ เพราะเราปฏบิตัเิพือ่มรรคผลนิพพานเป็นเป้าหมาย  
พวกเราทั้งหลายจึงสละการงาน ทั้งผู้เฒ่าผู้หนุ่มก็มาอยู่ที่นี่ ปฏิบัติแล้วต้องให้มันได้ 
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มรรคได้ผล ผู้ปฏบิตัไิม่ได้มรรคได้ผลน่ะ ผมว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร ให้เราพยายาม 
ให้เกิดผล ให้ได้มรรคให้ได้ผล ไม่ได้มรรคใหญ่ก็ได้มรรคน้อย ไม่ได้ผลใหญ่ก็ได้ 
ผลน้อย ให้มนัได้แต่อย่าถอย เพือ่ให้มันคืบคลานต่อไปอกี ไม่ใช่ว่าเอาเท่าน้ีเพยีงแค่น้ี  
อย่าไปคิดอย่างนั้น

 จะอยูห่มูพ่วกมากๆ กอ็ย่าทิง้เจ้าของ ต้องตัง้ข้อวตัรของตวัเอง ใครจะซวนเซไป
ทางไหน เราไม่เซไปตาม ไม่ได้ท�าตามผู้ใด แม้หมู่จะเซไปไหนก็ไม่ไป หยาบช้าลามก 
ขนาดไหนก็ไม่ไปตาม ร่าเริงบันเทิงไปทางไหนก็ไม่ตามมันไป ถ้ามันได้มรรคถ้ามัน
ได้ผลแล้วไม่ได้สงสัยหรอกทีนี้ เมื่อเราเข้ามาในกลุ่มใหญ่หมู่ใหญ่นี่แหละมันเอาตัว 
ไม่ค่อยรอด อารมณ์มันหลาย คนที่ไม่รู้จักตัวเองก็ปล่อยจิตไปทั่วสารทิศ เช่น  
พระบวชใหม่เป็นต้น ถ้าคลุกคลีกันแล้วคุยกันเป็นเรื่องโลก โลกามิสอันนั้นมันไม่ใช่
หนทางของสมณะ ให้เราตรวจดูจิตของเจ้าของ

 วดัป่าพงเรา เขาสมมตุว่ิา เป็นศูนย์กลางของส�านักปฏบิตั ิแต่ละสาขาน่ี แต่ละสาขา 
จะต้องมารวมกัน การประชุมกัน ก็ต้องมารวมกันที่นี่ เพราะว่าวัดป่าพงนี้ได้ปลูกฝัง
การประพฤติปฏิบัติขึ้นมา

 ทน้ีีสาขาอืน่บางทกีส่็งพระผู้ฉลาดไปเป็นหวัหน้า และกส่็งพระนวกะไปอาศยัอยู่  
ถงึคราวถงึสมยั กก็ลบัมาเยีย่มครูบาอาจารย์ทีว่ดัหนองป่าพงน้ี น่ีเป็นเหต ุถ้ามาเยีย่ม
วัดป่าพงนี้หมด ผู้ประพฤติปฏิบัติแล้ว ไม่ค่อยเอาใจใส่ในข้อวัตรปฏิบัติ ก็เป็นเหตุ
ให้พวกบรรพชิตเราทั้งหลายเสียไปด้วยกัน ผู้ที่มาดูก็มาดูแต่สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ดีน่ะไม่ดู  
ถ้าคลกุคลกีบัหมูค่ณะแล้วมกัชอบพดูชอบคุยชอบเล่นกนัหลาย คอืท�าให้มนัเสือ่มน่ะ
แหละ ท�าให้มันเจริญน่ะมีน้อย บ้างก็คลุกคลีกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน บ้างก็นินทากัน 
บ้างก็สรรเสริญกัน แยกหมู่แยกพวกกันออกไปอย่างนั้น

 ฉะนั้นเมื่อเขาหิวหรือเขาเป็นผู้มีศรัทธาอยู่ เขาออกมาจากวัดสาขาต่างๆ เข้ามา
หาเราก็ให้เขามาฝึก ฝึกมันก็ต้องเข้ามาในกลุ่ม อย่างข้าราชการน่ะ ได้ไปท�างานใน
ทั่วประเทศในแดนต่างๆ เม่ือตรงเข้ามาในกลุ่ม มีการงานอันละเอียดสุขุม ผู้ใหม่
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ก็มองเห็นผู้เก่าอยู่เป็นอย่างไร ก็ควรให้เป็นแบบแผนของหมู่ของสงฆ์ของบรรพชิต  
นี่อันหนึ่ง

 บางท่านบางองค์ในพรรษาหน่ึงกเ็ลยจะไม่รู้จักกบัผมนานๆ กไ็ม่เคยผ่านไปใกล้ 
ไปหาเป็นบางครั้งบางคราว ถึงแม้ว่าคนหลายก็พอมีโอกาสนี่ ถ้าอยู่เป็นกลุ่มอย่างนี้ 
ก็มักได้ยินว่า อยากต้มน�า้ร้อน น�า้ชา น�า้อ้อย สบูบหุร่ีกนัไหม เร่ืองทีเ่ราไม่ได้สัง่สอน 
ให้ท�าพากันไปหัดไปท�า น่ีมันยังดีที่มีผู้เก่าเป็นหลักพอสมควร เป็นหูเป็นตาช่วย  
ถ้าไม่มีผู้เก่าเป็นหลักช่วยอยู่พอสมควรแล้ว หมด!

 เราจะเข้าใจว่าเรามศีรัทธาอย่างไร จะเข้าใจว่าเราปฏิบตัอิย่างไร มันต้องดูเจ้าของ
จึงจะรู้จัก มันโกหกเจ้าของไหม คนมันก็ไปรู้เรื่องแต่โกหกผู้อื่น ไปขโมยของผู้อื่น 
เร่ืองขโมยของเจ้าของ เร่ืองโกหกเจ้าของไม่รู้จัก ต้องให้ค้นให้ซอกดคูวามไม่ดีไม่งาม
ในเจ้าของ จะต้องปฏิบัติ เกิดมาแล้วจะต้องปฏิบัติ ถ้าไม่ได้ปฏิบัติอยู่ไม่ได้ พระเณร 
เราน่ี ไม่ได้อะไรก็ให้มนัได้กจิวตัรทีค่รูบาอาจารย์สัง่สอนไว้ให้ท�า ซึง่มนัไม่ได้เหลอืวสิยั 
อะไร ให้ช่วยกัน

 ผู้มีพรรษามากก็ท�างานไปอย่างหนึ่ง ผู้มีพรรษาน้อยก็ท�างานไปอย่างหนึ่ง ผู้ที่
บวชใหม่กท็�างานไปอย่างหน่ึง แต่ให้ดูแลกัน ให้สงเคราะห์กนั อนัใดมนัจะโทรมลงไป  
ผู้เก่าเราก็ให้ท�าเป็นแบบแผนขึ้นมา ให้เด็กน้อยได้มองได้เห็น ผู้น้อยผู้หนุ่มก็ดูท่าน 
ผู้บวชเข้ามาก่อนเป็นครูบาอาจารย์เรา มีหลายองค์อยู่น่ีตั้งแต่ ๕ พรรษาไปจนถึง  
๑๐ พรรษา ผู้ใหญ่ต้องดูผู้น้อย ผู้น้อยก็ต้องดูผู้ใหญ่จะต้องปฏิบัติ

 ความเสื่อมมันจะเกิดขึ้นมาเพราะการปฏิบัติน้อย หรือหยุดเลิกการปฏิบัติ  
ถ้าขาดการปฏบิตัน่ีิกไ็ม่รู้จะเอาอะไร จะพาท�าสมาธหิรือกน้็อยๆ อ่านหนังสอืให้ฟังหรือ
ก็ออกไปอยู่ข้างนอกโน้น พานั่งสมาธิหรือก็ออกไปข้างนอกโน้น หลีกออกไปอยู่โน้น  
ลบัๆ ร่ีๆ เป็นโจรปล้นพระศาสนาเฉยๆ ไม่ค่อยเอาใจใส่ แล้วเรามาบวชจะมาเอาอะไร 
ก็ไม่ได้คิดดู
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การประพฤติอย่างสมณะ

กราบจนขนลุก

 อาจถือได้ว่าการเป็นผู้มีปกติกราบไหว้ เป็นเอกลักษณ์อย่างหน่ึงของส�านักวัด
หนองป่าพง หลวงพ่อสอนให้แสดงความเคารพด้วยกิริยาที่นุ่มนวล เพื่อเป็นการลด 
ทฏิฐมิานะ และฝึกให้มสีตริอบคอบ ครบูาอาจารย์มาจากต่างถิน่ต่างที ่ผู้เป็นประธานสงฆ์ 
ต้องน�าพระลูกวัดกราบ เม่ือท่านจะลาจากไปก็กราบอีก ในระหว่างพระด้วยกันเอง 
ถ้ามีพรรษาต่างกัน ๓ พรรษาขึ้นไป ผู้มีพรรษาน้อยกว่าเวลาจะพูดต้องประนมมือ
ด้วยเสมอ อุบาสกอุบาสิกาก็เช่นกันเวลาสนทนากับพระหรือเวลาที่พระท่านเดินผ่าน 
ก็ต้องแสดงออกซึ่งความเคารพโดยการคุกเข่าประนมมือ หลวงพ่ออบรมไว้ว่า

 “ทกุกลุม่ทกุเหล่า ถ้าขาดความเคารพคารวะกนัแล้วก็ไม่ส�าเร็จประโยชน์ จะเป็น
ฆราวาสก็ดี จะเป็นบรรพชิตก็ดี จะหาความมั่นคงไม่ได้หากขาดความเคารพคารวะ”

 นอกจากเป็นข้อวตัรปฏบิตัต่ิอกนัระหว่างเพือ่นสหธรรมกิแล้ว หลวงพ่อสอนให้ 
ฝึกกราบแม้อยูล่�าพงัแต่ผู้เดยีว คือก่อนลงจากกฏุแิละเมือ่กลบัถงึกฏุทิกุคร้ังต้องกราบ  
เมื่อเข้าศาลามาก็กราบ จะกลับออกไปก็กราบ ข้ึนเสนาสนะก็กราบก่อนแล้วจึงน่ัง  
ก่อนจะลงก็กราบอีกคร้ังหน่ึง ซึ่งทั้งน้ีเป็นข้อวัตรที่หลวงพ่อได้มาจากหลวงปู่กินรี  
ผู้ที่ไม่เข้าใจอุบาย การกราบ นี้จะเห็นเป็นเรื่องงมงาย เพราะแม้แต่นั่งอยู่ตามโคน
ต้นไม้ก็ยังต้องกราบ แท้ที่จริงการกราบบ่อยๆ อย่างนี้ เป็นอุบายอย่างหนึ่งในการ
เจริญสติเฝ้าดูจิต หลวงพ่ออธิบายว่า

 “การกราบน้ีเป็นสิ่งส�าคัญมาก ถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติ แม้จะเป็น
กิริยาภายนอกก็ตาม การกราบน้ีต้องท�าให้ถูกต้องพร้อมเพรียงกัน กราบแบบ
เบญจางคประดิษฐ์ อย่าให้หลังโก่ง อย่ารีบเกินไป ค่อยๆ ก้มลงตรงๆ ให้หน้าผาก
จรดพื้น วางศอกห่างจากเข่าประมาณสามน้ิว กราบลงช้าๆ มีสติรู้อาการของกาย  
การกราบช่วยแก้ความถอืตวัของเราได้เป็นอย่างด ีควรกราบบ่อยๆ เมือ่เรากราบ ๓ หน  
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เราควรตัง้จิตระลกึถงึพระคุณของพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ น่ันคือคุณลกัษณะ 
แห่งจิตอันบริสุทธิ์เป็นประภัสสรและสงบ ดังน้ันเราจึงอาศัยกิริยาอาการภายนอกน้ี
ฝึกฝนตน กายและจิตจะประสานกลมกลืนกัน ผู้ที่เข้าถึงธรรมะได้อย่างแท้จริงแล้ว 
ท่านจะอยู่เหนือกริิยาอาการภายนอก ทกุๆ อย่างทีท่่านท�าจะมแีต่การอ่อนน้อมถ่อมตน 
เดินก็ถ่อม ฉันก็ถ่อม ถ่ายก็ถ่อม ทั้งนีก้็เพราะว่าท่านพ้นจากความเห็นแก่ตัวเสียแล้ว

 และอย่าได้หลงผิดไปจับตาดูว่าผู้อื่นกราบอย่างไร ถ้าสามเณรน้อยดูไม่ใส่ใจ 
พระผู้เฒ่าดขูาดสต ิกไ็ม่ใช่เร่ืองทีเ่ราจะไปด่วนตดัสนิ บางคนอาจจะสอนยาก บางคน 
เรียนได้เร็ว บางคนเรียนได้ช้า การพจิารณาตดัสนิผู้อืน่มีแต่จะเพิม่ความหยิง่ทะนงตน  
จงเฝ้าดูตัวเอง การกราบบ่อยๆ จะช่วยขจัดความหยิ่งทะนงตนออกไปได้

 ผมสอนสมัยก่อนน้ันได้ยินเสียงระฆังดังขึ้น คร้ันจะออกจากกุฏิก็กราบ  
กราบคร้ังหน่ึงระลกึถึงคุณพระพุทธเจ้าจริงๆ กราบคร้ังทีส่องระลกึถงึคุณพระธรรมจริงๆ  
กราบคร้ังทีส่ามระลกึถงึคณุของพระสงฆ์จริงๆ แล้วกค่็อยก้าวเดินลงมา แต่ก่อนมกีาร 
กวาดลานวัด มีการท�าอะไรต่างๆ ถ้าหากวันไหนลืมกราบ มาถึงลานวัดแล้วก็กลับไป
กราบอีก ฝึกให้มันชินจนช�านาญ เมื่อเสร็จธุระแล้วกลับไปกุฏิก็กราบอีก จะนั่งสมาธิ
ก็กราบ จะลงจากกุฏิก็กราบ กิจวัตรอันนี้ท�าไม่ให้มันขาด ท�าให้ต่อเนื่องกัน นี่คือ 
ท�าให้มาก เจริญให้มาก สะพายบาตรเข้าไปในป่า วางบาตรวางกลดลงทีโ่คนไม้ อยูท่ีไ่หน 
กราบเลย ไปอุจจาระปัสสาวะไปสรงน�้ากลับมากราบอีก จนมันระลึกได้ทุกทีละน่ี  
พอน่ังปุบ๊กก็ราบเลยแหละ จิตใจมศีรัทธา กราบลงไประลกึคณุพระคร้ังหน่ึง จนขนพอง 
สยองเกล้าขนลุกซู่ๆ เกิดปีติ”

โทษอะไรก็ไม่ร้ายเท่า

 การจับกลุ่มคลุกคลีพูดคุยกัน เป็นสิ่งที่หลวงพ่อห้ามนักห้ามหนา จนถึงกับให้
คติเตือนใจเอาไว้ ดังที่เคยกล่าวแล้วว่า

 “กินน้อย นอนน้อย พูดน้อย คือนักปฏิบัติ
 กินมาก นอนมาก พูดมาก คือคนโง่”
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 และในข้อกติกาสงฆ์ ท่านก็ได้วางบัญญัติเอาไว้ว่า

 “เมื่อฉันบิณฑบาต เก็บบาตร กวาดวัด ตักน�้า สรงน�้า จัดโรงฉัน ย้อมผ้า  
ฟังเทศน์ เหล่านี้ห้ามคุยกัน พึงตั้งใจท�ากิจนั้นจริงๆ”

 “ห้ามคยุกนัเป็นกลุม่ก้อนทัง้กลางวนัและกลางคืนในทีท่ัว่ไปหรือในกฏุ ิเว้นแต่ 
มีเหตุจ�าเป็น ถึงกระน้ันก็อย่าให้เป็นผู้คลุกคลีหรือเอิกเกริกเฮฮา ให้ท�าตนเป็นผู้ 
มักน้อยในการพูด กิน นอน ร่าเริง จงเป็นผู้ตื่นอยู่ด้วยความเพียร”

 ทัง้น้ีหลวงพ่อได้ชีแ้จงแสดงโทษของการจับกลุม่พดูคยุกันไว้ว่า มีอยู่หลายสถาน
เป็นต้นว่า

 “ไม่เห็นมีอะไรที่จะมีโทษร้ายแรงต่อการประพฤติปฏิบัติ เท่ากับการจับกลุ่ม 
คลกุคลพีดูคุยกนั เพราะพดูมากกจ็ะมเีร่ืองมากตามมา มีเร่ืองมากกจ็ะท�าให้ขัดกนัมาก  
และท�าให้แตกความสามัคคีในที่สุด”

 “โทษทั้งหลายที่ปฏิบัติในป่าน้ี ตามที่ผมด�าเนินมาแล้วน่ะ โทษอย่างอื่นก็ 
ไม่ร้ายแรงเหมอืนโทษทีร่วมกลุม่กนัคยุ จับกลุม่กนัคยุ โทษอนัน้ีมากทีส่ดุ แต่ว่าพระเจ้า
พระสงฆ์เรารักษายากที่สุดแหละ ตรงนี้ มักจะเสียตรงนี้ ผมว่ามันไม่เกิดประโยชน์ 
อะไรจับกลุ่มกันคุยกันน่ี เสียการปฏิบัติ เสียการงานไม่สมควร แล้วก็เดือดร้อน  
ไม่เคยด ีอนันีท้ี่เคยเสียมาแลว้นะ เสยีทีต่รงนี ้และเมือ่เข้ากลุม่แลว้มนัจะพูดกนัแรง 
พดูเร่ืองอะไรต่ออะไรกนั หวัเราะเยาะกนั สารพดัอย่างน่ะแหละ ทีป่ฏิบตักิอ็ยูต่รงน้ัน 
ไม่ใช่อยู่คนเดียว เมื่อเข้าในกลุ่มแล้ว พูดเรื่องตลกคะนองหลายๆ อย่างน่ะ ใจมัน
ก็ฟุ้งขึ้นมา ไม่ฟังว่าเสียงดังขนาดไหน เพราะไม่รู้เรื่องเจ้าของ มันเพลินน่ะ ตรงนั้น
แหละตรงที่เราจะต้องมีสติ เราอยู่องค์เดียวไม่ต้องมีสติเท่าไหร่หรอก เมื่อเข้าอยู ่
ในหมู่อยู่ในฝูงแล้วจะต้องมีสติให้มาก กลุ่มพระ กลุ่มเณร กลุ่มญาติโยมทั้งหลาย 
กลุ่มหญิงกลุ่มชาย ตรงนั้นควรมีสติ ไม่หลงใหลไปตามอารมณ์นั้น ควรก�าหนดเป็น
ระยะๆ ไป เป็นเวลาที่จะต้องปฏิบัติให้ยิ่งๆ”
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 อีกโอกาสหน่ึง หลวงพ่อได้อธิบายภาวะจิตของผู้ปฏิบัติ ซึ่งสะท้อนออกมา 
ที่อากัปกิริยาภายนอกว่า

 “การฝึกจิตหรือการภาวนาน้ี ถ้าจิตสงบแล้วเราจะออกจากเพื่อน ไม่อยาก
คลุกคลี เพื่อนมาหาก็ร�าคาญ คนที่จิตยังไม่สงบจะชอบอยู่กันหลายคน พูดมาก
วุ่นวาย บางองค์จิตไม่อยู่นึกถึงองค์นั้นก็ไปหา นึกถึงเรื่องนั้นก็ชวนคุย เป็นไปตาม
ค�าสั่งตามอาการของกิเลสตัณหา ท่านถึงว่าพระอรหันต์พระอริยเจ้า อยู่กันเป็นหมื่น
หรือแสนองค์ก็ไม่มีเสียง ผู้ประพฤติปฏิบัติจริง อยู่กันร้อยสองร้อยก็ไม่มีเสียงคุย”

ต้องเซนเซอร์

 วัดหนองป่าพงมีกฎห้ามรับแขกบนกุฏิ ห้ามทั้งบุรุษสตรีขึ้นไปคลุกคลีบนกุฏิ  
เว้นแต่มีเหตจุ�าเป็น เช่น ภกิษุอาพาธ เป็นต้น ซึง่อนุญาตให้ผู้ชายขึน้ได้ พระอาจารย์
จันดีได้กล่าวถึงความสัมพันธ์กับฆราวาสว่า

 “การติดต่อคลุกคลีกับญาติโยมมากนั้น ท่านเคยย�้าว่าเป็นจุดเสื่อม แต่ก่อนนี้
นาคหรือโยมทีเ่ข้ามาฝึกปฏบิตั ิท่านไม่ให้เข้าใกล้เลย จะให้หลกีให้ไกลทีส่ดุไม่ให้ไป
สุงสิงด้วย รุ่นผมนี่ ๒-๓ ปี ยังไม่ได้พูดคุยกับโยม บางทีพี่สาวมาเยี่ยมก็ไม่ค่อย
ได้พูดด้วย เห็นหลวงพ่อแล้วก็กลัว ยิ่งจะลาไปเยี่ยมบ้านอย่างนี้ ท่านจะถามดุๆ ว่า  
ไปท�าไม ต้องขู่เอาไว้แบบที่ไม่ให้เราอยากไปขออีก การไปขอแต่ละครั้งต้องมีเหตุผล
จริงๆ”

 และหลวงพ่อได้ก�าชับเรื่องนี้ไว้ว่า

 “แล้วก็แขกที่จะมาเยี่ยมเรา แม่เราก็ตาม น้องเราก็ตาม ถ้ามาเยี่ยมให้พบกัน 
ที่โรงฉันน่ัน พระเณรใครมาก็ช่างเถอะ ถามหาอาจารย์น้ันอยู่ไหม อยู่ไปไหนล่ะ?  
ไปเยี่ยมให้ไปที่โรงฉันโน่น ไม่ให้ไปรับแขกที่กุฏิ ท�าไมจึงห้ามเช่นนี้ ผู้หญิงน่ะเข้ามา
หาเรา ใครจะรู้จักว่าน้องเรา ใครจะรู้จักว่าแม่เรา ใครจะรู้จักว่าเมียเราแฟนเราเข้ามา 
ไปคยุกันอยู่ในป่าเขากว่็าพระเล่นสาวเท่าน้ันแหละ มันจะยากอะไร ถ้าไม่ท�าเช่นน้ีมัน
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จะไม่รัดกุม อีกหน่อยก็แฟนเข้ามาหา ติดต่อกันเข้ามาๆ แล้วก็ออกทางโน้น จะไป
ท�าอะไรกันใครจะไปรู้ ให้พากันรู้จัก

 แล้วกจ็ดหมายเข้ามาน่ะ หรือใครจะมจีดหมายไปข้างนอก ให้เอามาแจ้งอาจารย์ชู  
อาจารย์เลี่ยมให้ทราบเสียก่อน เขียนว่าอย่างไร เอามาอ่านให้ท่านฟัง เมื่อจดหมาย
รับเข้ามาก็เอามาให้ท่านอ่านเสียก่อน มันจดหมายอะไร เรื่องอะไรนี่ ผู้สาวมันเขียน
มาหารึ หรือผู้ใดเขียนมาหา เกิดประโยชน์อะไรไหม หรือมันติดต่อคอมมูนิสต์รึ  
เอาคนปลอมปนเข้ามารึ หรืออย่างไร ให้มันสังเกตเหตุการณ์ได้ว่ามันจะเจริญหรือ
เสื่อมอย่างนี้

 ทุกครั้งพอได้รับจดหมายแล้ว รีบเอามาส่งอาจารย์ชู อาจารย์เลี่ยม ส่งเลยอย่า 
ไปฉีกจดหมายอ่านก่อน ได้รับจดหมายแล้วรีบเอามาให้ ให้รู้จักอย่างน้ี อันน้ี 
มันปลอดภัยดีที่สุด ที่นี่ปฏิบัติมาอย่างนี้”

ขอนิสัย ขอขมา

 พระพุทธองค์ทรงบัญญัติให้พระภิกษุใหม่ (๑-๕ พรรษา) ต้องถือนิสัย คือ
การอยู่ภายใต้การปกครองควบคุมดูแลของพระอุปัชฌาย์หรืออาจารย์ เพื่ออาศัยให้
ท่านช่วยแนะน�าสั่งสอน หลวงพ่อเห็นว่าเป็นวิธีที่ดี ที่สร้างความเคารพความผูกพัน
ฉันบุตรกับบิดาระหว่างศิษย์และอาจารย์ และเป็นข้อย�้าเตือนไม่ให้ภิกษุท่องเที่ยวไป
ตามอ�าเภอใจ โดยไม่ยดึถอืใครเป็นอาจารย์ ปกตพิระภกิษุสามเณรขอนิสยัจากครูบา 
อาจารย์เมื่อได้มาอยู่กับท่านใหม่ๆ และคณะสงฆ์ทั้งหมดต้องขอนิสัยจากเจ้าอาวาส
ร่วมกันในวันเข้าพรรษา และอีกโอกาสหนึ่งก็คือในเมื่อพระอาคันตุกะได้รับอนุญาต
เข้าหมู่สงฆ์แล้ว ในการขอนิสัยนั้นผู้ขอถวายเครื่องสักการะอันประกอบด้วยดอกไม ้
ธปูเทยีน แล้วกล่าวค�าภาษาบาลเีร่ิมด้วย อาจริโย เม ภันเต โหห ิซึง่เป็นการแสดงตวั 
ว่าพร้อมที่จะอยู่ในโอวาทและรับฟังค�าว่ากล่าวตักเตือนทุกประการ

 ต่อไปนี้เป็นโอวาทตอนหนึ่งของหลวงพ่อ ในโอกาสที่มีการขอนิสัย
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 “พวกท่านทั้งหลายก็เรียกว่าขอนิสัยแล้ว นิสัยก็รับแล้วเข้าใจกันคือขอพึ่ง  
อย่างคล้ายๆ เรายังไม่มีที่อยู่หรือที่อยู่เราไม่พออย่างน้ี ความรู้เราก็ยังไม่พอไม่สม  
เราก็ต้องขออาศยัผู้อืน่ ขอค�าแนะน�า ขออะไรหลายๆ อย่าง เหมือนกบัเราไปอาศัยเขา  
พวกท่านทัง้หลายกจ็ะมีหน้าทีท่ีจ่ะต้องประพฤตปิฏบิตัติาม หรือเอาไปประพฤตปิฏิบตัิ
ด้วยความเคารพ

 ในโอกาสอนัใดทีผ่มสอนท่าน ในขณะไหนก็ตาม ให้ท่านทัง้หลายเข้าไปพจิารณา 
อันน้ัน เป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายจะปฏิบัติเอง หน้าที่ของผมน้ี ก็จะเป็น 
ผู้สงเคราะห์พวกท่านทัง้หลาย ทัง้วตัถทุีส่มควร ทัง้ทางธรรมะ ทัง้ข้อประพฤตปิฏิบตัิ
อะไรๆ ทั้งสิ้นเป็นต้น มันก็เป็นหน้าที่ของผมเสียแล้ว เพราะท่านมาอาศัยผม ผมก็
ต้องอนุเคราะห์พวกท่านทั้งหลายเท่าที่ควรพอสมควร

 ดังน้ันตั้งแต่วันน้ีต่อไป จะได้มีความสัมพันธ์กันอย่างอาจารย์กับลูกศิษย์  
อาจารย์กับ อนัเตวาสกิ คอืเป็นลกูศิษย์ของอาจารย์ไม่ใช่อปัุชฌาย์ และอาจารย์กจ็ะเป็น  
ธรรมาจารย์ ด้วยนะ คือให้ธรรมะให้ความคดิ ให้ความเหน็ ให้ความรู้ ให้ความฉลาด  
ทุกประการพอสมควร

 อันน้ีผมก็ดีใจ จึงมิได้สงสัยโดยประการใด เพราะเห็นว่านิสัยก็ขอแล้ว  
ท�าอะไรแล้ว ดงัน้ันพวกเราทัง้หลายน้ันให้มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างครู อย่างอาจารย์ต่อไป  
อย่างพ่อกับลกูมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างไร ถ้าเช่นน้ีกเ็ป็นอนัเรียกว่า เป็นทีไ่ว้วางใจกนัแล้ว

 พระพทุธองค์ท่านสอน พวกเราทัง้หลายน้ี ถ้าได้เข้าไปส�านักทีไ่หนอะไร ถ้าหากว่า 
ท่าทีพอสมควรแล้ว วันหนึ่งสองวันก็ตาม เรามีโอกาส ผมมากราบเรียนท่านอาจารย์ 
ขออาศัยวันสองวัน คืนสองคืน อะไรทั้งหลายเหล่านี้ หรือขอนิสัยเลย

 แล้วผมก็ขอปวารณาตัวผมไว้ เมื่อผมผิดพลาดประการใด ทางกาย ทางวาจา  
อนัใดน้ัน เมือ่เหน็อะไรทีอ่ากปักริิยาไม่ด ีจรรยามารยาทไม่เหมาะสมน้ัน ผมขอปวารณา 
ท่านอาจารย์ไว้หรือคณะสงฆ์ทัง้หลาย ให้ช่วยตกัเตอืนผม ช่วยกรุณาผม จะเป็นพระคณุ 
อย่างยิ่ง และผมจะเอาไปพินิจพิจารณาตามสมควร นี่เป็นความดีชอบยิ่งเหลือเกิน
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 ดงัน้ันถ้าหากว่าไม่ท�าอย่างน้ัน กไ็ม่รู้ว่าจะเอายงัไง อะไรทีจ่ะพดูให้ฟัง จะพอใจ
หรือเปล่าก็ไม่รู้ จะมีอะไรก็ไม่รู้จัก การปวารณาตัวนี้จึงเป็นของส�าคัญประการหนึ่ง  
การปวารณาตัวนี้ก็เป็นการแสดงความเคารพอยู่ในตัวนั่นเอง ทีนี้ผู้ที่รับปวารณาแล้ว
เช่นผม เป็นต้น ก็สบายใจ ถ้ามันผิดก็จะพูดได้ ถ้ามันไม่ดีก็จะพูดได้ และมีก�าลังใจ 
ที่จะแนะน�า พร�่าสอนพวกท่านทั้งหลายที่มาอยู่ด้วย ไม่มีความเคลือบแคลงสงสัย
อะไรทั้งนั้น อันนี้ตามภาษาก็เรียกว่า เป็นกันเอง เรียกว่าก็ยอมรับ คนนี้ก็ยอมถอน 
เรียกว่า ท�าความเข้าใจกันเป็นอย่างยิ่งในทางพุทธศาสนา เมื่อเราพากันรู้จักเช่นน้ี 
ไม่มีความสงสัยอะไรกันแล้ว เราอยู่ด้วยกันไป เป็นลูกศิษย์ตถาคตด้วยกันทั้งน้ัน 
มันก็ไม่มีเรื่องอะไรมากมาย

 เรื่องปฏิบัตินี้เป็นเรื่องที่ยอมรับเท่านั้นแหละครับ เรายอมรับกัน ยอมรู้กันแล้ว
มันก็หมดเร่ืองกัน ไม่มอีะไรมากเกนิไปกว่าน้ี ทีเ่ราอยูด้่วยกนัน้ันก็ไม่ได้เคลอืบแคลง 
สงสัย ถึงแม้ผมจะพูดแรงๆ ไปหน่อยเป็นต้น ผมก็กล้าพูด เพราะว่าผมพูดมุ่งธรรม
มุ่งวินัย”

 ตามพระวนัิยบญัญตั ิพระผู้มอีายพุรรษาห้าข้ึนไป และมคีวามรู้ในพระธรรมวนัิย 
พอรักษาตัวได้ คือรู้จักอาบัติ รู้จักอาบัติหนักอาบัติเบา รู้ทางออกจากอาบัติ ฯลฯ 
พระรูปน้ันไม่จ�าเป็นต้องขอนิสยั ท่านมีชือ่ว่า นิสยมตุตกะ (ผู้พ้นจากนิสยั) แต่อย่างไร 
ก็ตามหลวงพ่อเคยอบรมไว้ว่า

 “ถงึแม้องค์ใดเป็น นิสยัมุตก์ คือพ้นนิสยัไปแล้ว เป็นต้น พระทีท่่านสงัวรส�ารวม  
เคารพ คารวะ ไม่ประมาท ท่านยังขอนิสัยอยู่เร่ือยไป ก็เหมือนกับพ่อแม่ของเรา  
ถึงแม้ว่าเราโตแล้วหัวหงอกแล้วเป็นต้น ก็ยังคงเคารพพ่อเคารพแม่อยู่ตลอดเวลา
นั่นเอง”

 เม่ือพระจะลาไปจากส�านักที่อาศัยอยู่ หรือออกไปธุดงค์ ตามแบบแผน
ธรรมเนียมทีด่งีามต้องมาขอขมาต่อผู้เป็นครูบาอาจารย์ เพือ่เป็นการแสดงอโหสกิรรม
ซึ่งกันและกัน ในสิ่งที่อาจได้เคยท�าล่วงเกินกันมาทางกาย วาจา ใจ
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 พระอาจารย์เลี่ยมได้อธิบายถึงเรื่องการขอขมาเอาไว้ว่า

 “การขอขมาลาโทษน้ัน ปราชญ์ทั้งหลายถือว่าเป็นการลบสิ่งไม่ดีออกจากใจ  
ในบางคร้ังเราอาจจะประมาทพลาดพลัง้ หรือรู้เท่าไม่ถงึการณ์ ท�าให้เกดิอกศุลจิตขึน้  
เมื่ออยากให้สิ่งเหล่าน้ีลบเลือนคลี่คลายหายไป จึงประกอบพิธีน้ีขึ้น เพื่อท�าให้เกิด
อโหสิกรรม

 อันน้ีถือว่าเป็นประโยชน์มากส�าหรับผู้ปฏิบัติธรรม เพราะจะได้ไม่มีนิวรณ์
ครอบง�า หมดความหวาดระแวงแคลงใจ ท�าให้เกิดความผ่องใส ความสบาย จะอยู่
ก็มีความรู้สึกสบาย จะออกไปก็มีความรู้สึกสบาย การขอขมาโทษจึงเป็นประเพณีที่
ดีงาม แม้แต่พระอริยสาวกท่านก็ยังกระท�ากันไม่ขาด เพื่อเป็นตัวอย่าง เป็นแนวทาง
แก่กุลบุตรลูกหลาน”
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กิจวัตร ๑๔ *

๑.  อาคันตุกวัตร หน้าที่ของอาคันตุกะผู้เข้าไปสู่อาวาสอื่น
๒.  อาวาสิกวัตร หน้าที่ของเจ้าอาวาส (เจ้าถิ่น) ที่จะต้องปฏิบัติ
 ต่อพระอาคันตุกะ
๓.  คมิกวัตร หน้าที่ของผู้เตรียมจะไปที่อื่น
๔.  อนุโมทนวัตร วิธีอนุโมทนา
๕.  ภัตติกวัตร ธรรมเนียมในโรงฉัน หรือเมื่อไปฉันนอกวัด
๖.  บิณฑจาริกวัตร ระเบียบประพฤติในเวลาออกบิณฑบาต
๗.  อรัญญิกวัตร หน้าที่ของผู้อยู่ป่า
๘.  เสนาสนวัตร วิธีดูแลที่อยู่อาศัย
๙.  ชันตาฆรวัตร ข้อปฏิบัติในเรือนไฟ ที่อบกายระงับโรค
๑๐. วัจกุฎีวัตร ระเบียบปฏิบัติในเวลาเข้าส้วม
๑๑. อุปัชฌายวัตร หน้าที่ของสัทธิงวิหาริก (ลูกศิษย์) ต่ออุปัชฌาย์
๑๒. สัทธิงวิหาริกวัตร หน้าที่ของอุปัชฌาย์ต่อลูกศิษย์
๑๓. อาจริยวัตร หน้าที่ของอันเตวาสิก (ศิษย์) ต่ออาจารย์
๑๔. อันเตวาสิกวัตร หน้าที่ของอาจารย์ต่อศิษย์

* ส�าหรับรายละเอียดดูหนังสือบุพพสิกขาวัณณนา
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กิจวัตร ๑๔

 กิจวัตร ๑๔ คือระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันของพระ เป็นเรื่องที่
หลวงพ่อสอนศษิย์อย่างละเอยีดถีถ้่วนตามแนวของหนังสอืบพุพสกิขาฯ ท่านเน้นและ
ให้ความส�าคัญต่อกิจวัตรเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งได้ยกกิจวัตรบางอย่างมากล่าวไว้ใน
ที่นี้ ดังนี้

อาจริยวัตร อุปัชฌายวัตร

 เมือ่เข้ามาขอนิสยัแล้ว ในระหว่างพระอุปัชฌาย์หรืออาจารย์กบัศิษย์ก็พงึมหีน้าที่  
ทีต้่องปฏิบตัต่ิอกนั ผู้เป็นอาจารย์ให้การอบรมสัง่สอน ผู้เป็นศิษย์กต้็องคอยอปัุฏฐาก
รับใช้ท่าน ปฏิบัติอุปัชฌายวัตร อาจริยวัตรให้สมกับการเป็นศิษย์ที่ดี เร่ืองการ
อุปัฏฐากนี้ หลวงพ่อได้อบรมเอาไว้ว่า

 “ให้พากันเข้าใจทุกองค์ ผู้ปฏิบัติธรรมควรสนใจการท�ากิจวัตร อาจริยวัตร  
อุปัชฌายวัตร อันน้ี จะเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวน�้าใจของพวกเราทั้งหลายให้เป็นกลุ่ม 
เป็นก้อน มคีวามสามคัคพีร้อมเพรียงซึง่กนัและกนั เป็นเหตใุห้พวกเราได้ท�าความเคารพ  
อันเป็นมงคลในหมู่ของพวกเราทั้งหลาย ซึ่งมีมาแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงบัดนี้”

 หลวงพ่อสอนวิธีอุปัฏฐากต่อพระอุปัชฌาย์อาจารย์อย่างพิถีพิถันแก่ศิษย์ ดังนี้

 การอปัุฏฐากรับใช้ครูบาอาจารย์ ถอืเป็นโอกาสแห่งการสร้างความสมัพนัธ์อนัด ี
ระหว่างผู้ใหญ่กบัผู้น้อย ผู้เป็นศษิย์กจ็ะได้ศกึษาปฏิปทาของผู้เป็นครูบาอาจารย์อย่าง
ใกล้ชิด มีปัญหาข้อข้องใจอันใด ก็สามารถเรียนถามท่านเป็นส่วนตัวได้ ส่วนครูบา
อาจารย์ก็จะได้พจิารณาจริตนิสยัของศิษย์อย่างละเอยีดชัดเจนยิง่ข้ึน เพือ่เป็นแนวทาง
ในการให้การอบรมสืบไป

 การท�าหน้าทีถ่วายการอปัุฏฐากรับใช้ทีดี่น้ัน ผู้เป็นศิษย์ต้องถอืเอาความสบายกาย 
สบายใจของครูบาอาจารย์ เป็นเสมือนหนึ่งอารมณ์กรรมฐาน อย่าฝืนกระท�าในสิ่งที่ 
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ขดัใจท่าน ต้องเป็นผู้มคีวามละเอยีดรอบคอบ ช่างจดจ�า ช่างสงัเกต ในระหว่างทีป่ฏบิตัิ 
อปัุชฌายวตัร อาจริยวตัร ต้องเพิม่ความระมัดระวงัในกริิยามารยาทให้มาก จะท�าสิง่ใด 
ก็ขอโอกาสท่านก่อน อย่าเดินข้ามศีรษะท่านไปมา ต้องคุกเข่าคลานไป หรือมิเช่นนั้น
ก็ก้มน้อยๆ เพื่อมิให้เสียกิริยาดังนี้ เป็นต้น

 เร่ิมตั้งแต่ครูบาอาจารย์ตื่นขึ้นจากจ�าวัดตอนเช้าตรู่ ศิษย์ผู้ท�าหน้าที่อุปัฏฐาก 
จะเข้าไปถวายน�า้ล้างหน้าล้างตา ไม้สฟัีน แปรงสฟัีน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าส�าหรับผลดัเปลีย่น  
อันมี สบง อังสะ สายประคตเอว จีวร สังฆาฏิ ถ้ามีการสวดมนต์ท�าวัตรเช้า ก็ต้อง
น�าย่ามของท่านและผ้าสังฆาฏิไปรอท่านอยู่ที่หอสวดมนต์ พร้อมทั้งปูลาดอาสนะ
เตรียมเอาไว้ด้วย หลังจากน้ันก่อนออกบิณฑบาตต้องจัดอาสนะฉัน เตรียมช้อน 
แก้วน�้า กาน�้า กระโถน ผ้าเช็ดมือไว้ให้ท่าน เมื่อช่วยท่านห่มผ้าต้องน�าจีวรมาซ้อน 
ด้วยผ้าสังฆาฏิเสียก่อนจึงค่อยห่มให้ท่าน ช่วยท่านกลัดรังดุม แล้วน�าบาตรของท่าน
ไปรอที่ทางเข้าหมู่บ้าน เมื่อเสร็จกิจบิณฑบาต ก็น้อมตัวเข้าไปขอโอกาสรับบาตร 
จากท่าน แล้วรีบกลับมาวัดก่อน เพื่อเตรียมถวายการล้างเท้าเช็ดเท้า พับผ้าสังฆาฏิ 
รบัประเคนบาตร เมื่อท่านฉันเสรจ็ก็เข้าไปถวายน�า้ล้างมือ ถวายไม้สีฟัน รบัเอาบาตร 
กระโถน แก้วน�้า มาล้างให้สะอาด เช็ดให้แห้ง น�าออกผึ่งแดดสักครู่หนึ่ง แล้วเอาไป
เก็บดูแลรักษาตามสมควรต่อไป

 ในขณะที่ครูบาอาจารย์ก�าลังสนทนาธรรมอยู่กับญาติโยม ไม่ควรพูดสอดขึ้น 
ไม่ควรพูดต่อเติม ถ้าท่านสนทนากับสตรีจ�าเป็นต้องมีบุรุษผู้รู้ความน่ังฟังร่วมด้วย 
พระหรือเณรผู้ถวายการอุปัฏฐากไม่ควรลุกไปที่อื่น และไม่เป็นการสมควรที่จะน�า 
เร่ืองมาเจรจากบัแขกของท่าน ถ้าจ�าเป็นทีจ่ะต้องพดูจริงๆ ควรขออนุญาตจากท่านก่อน  
ถ้าท่านมีกิจนิมนต์หรือยังมีธุระที่จะต้องไปท�า ควรเตือนให้ท่านทราบเสมือนเป็น
เลขานุการประจ�าตัว ในกรณีที่ท่านอาพาธ ควรจัดเตรียมเภสัชให้ท่านฉัน น�้าร้อน  
น�้าเย็น น�้าปานะ ก็ให้เป็นไปตามอัธยาศัยของท่าน เปิดปิดพัดลม ประตูหน้าต่าง  
ควรขอโอกาสจากท่านก่อน ในขณะทีท่่านรับแขกอยู ่ถ้าท่านเหน็ดเหน่ือยมากกต้็องหา
อุบายให้ท่านได้พักผ่อนโดยพยายามไม่ให้เสียน�้าใจญาติโยม
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 เสนาสนะ กุฏิของท่านต้องหมั่นดูแลปัดกวาดเช็ดถูทุกวัน บริเวณกุฏิ ทางเดิน
จงกรม ทางเดินเข้าออก ควรกวาดใบไม้อยู่เสมอ อย่าให้ดูรกตา น�้าใช้น�้าฉันควร 
หมั่นตรวจตรา อย่าให้พร่องไปจากภาชนะเกินควร ผ้าห่ม ที่นอน หมอนมุ้ง ควรเอา 
ออกมาสลัดและผ่ึงแดดเป็นระยะ ถ้าส่วนไหนของกุฏิมีการช�ารุด ควรรีบซ่อมแซม
แก้ไขโดยทันที ถ้าเหลือวิสัยควรปรึกษาท่านเพื่อหาทางซ่อมแซม ห้องน�้าห้องส้วมก็
เช่นกนั ต้องสะอาดและแห้งอยูเ่สมอ อย่าให้มคีราบไคลตามฝาผนัง ตามขอบตามมมุ  
สบู่ก็ดี ยาสีฟันก็ดี ถ้าจวนหมดต้องหาของใหม่มาเตรียมไว้อย่าให้ขาดมือ

 ผ้าที่ครูบาอาจารย์นุ่งห่มใช้สอยอยู่เป็นประจ�าคือ สบง จีวร สังฆาฏิ อังสะ 
ผ้าอาบน�า้ฝนเหล่าน้ี อยูใ่นความดแูลของพระผู้ถวายการอปัุฏฐากทัง้สิน้ เมือ่เอาออก 
ตากหลังจากซักหรือย้อมแล้ว ถ้าน�้ายังหยดไม่แห้งไปจากผ้า อย่าหลีกไปที่อื่น  
ต้องคอยดูแลกลับผ้า มิฉะนั้นแล้ว ถ้าเกิดรอยเส้นเชือกบนผ้า โดยเฉพาะผ้าที่ย้อม
ด้วยแก่นขนุน แสดงให้เห็นว่าพระอุปัฏฐากไม่ใส่ใจในหน้าที่ ถ้าเห็นว่าอากาศครึ้ม
ฟ้าครึ้มฝน ควรเอาผ้าตากในที่ร่ม เมื่อแห้งดีแล้วก็พับเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย อย่าได้
ทิ้งไว้บนราวข้ามวันข้ามคืน

 เวลาทีค่รูบาอาจารย์จะสรงน�า้ มกัจะเป็นเวลาก่อนท�าวตัรเยน็หรือหลงัจากฉันน�า้
ปานะเสร็จ พระเณรผู้ถวายการอุปัฏฐากต้องเตรียมผ้าสรงน�้า ผ้าเช็ดตัว สบู่ ของใช้
จ�าเป็นไปรอท่านอยู ่ณ ทีส่รงน�า้ อาจจะเป็นในห้องน�า้หรือลานกลางแจ้งกไ็ด้ ถ้าอากาศ 
เยน็หรือท่านมีอาการเจ็บป่วย ควรเตรียมน�า้ร้อนน�า้อุน่เอาไว้ด้วย ครูบาอาจารย์บางท่าน 
อาจชอบนั่งเก้าอี้ขณะสรงน�้า บางท่านอาจจะชอบยืน พระเณรผู้ปฏิบัติอุปัชฌายวัตร  
อาจริยวัตร ควรฉลาดในการสังเกตและจดจ�า บางท่านอาจจะชอบสรงน�้าเอง  
พระอุปัฏฐากเพียงแต่คอยส่งผ้าให้ท่านผลัด และซักผ้าให้ท่านเท่านั้น บางท่านอาจ
ต้องการให้ช่วยฟอกสบู่ให้ที่หลัง ที่ล�าตัว ที่ขา ที่เท้า จากน้ันก็ขัดคราบเหง่ือไคล
และช�าระล้างสบู่ให้สะอาด ถวายการเช็ดตัวให้แห้ง น�าผ้าอาบน�้าที่ซักแล้วไปตากให้
เรียบร้อย ถ้ามีการท�าวัตรเย็นในวันนั้น ก็ให้น�าย่าม น�าผ้าสังฆาฏิของท่านไปที่ห้อง
สวดมนต์ก่อน พร้อมทั้งปูลาดอาสนะเตรียมไว้ด้วย
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 ก่อนที่ท่านจะจ�าวัด ต้องปูลาดเคร่ืองจ�าวัดอันมีผ้าปูนอน หมอน ผ้าห่ม  
นาฬิกาปลุก ไฟฉาย ในกรณีที่ยุงชุมอาจจะต้องกางกลด ในฤดูหนาวควรเตรียม
หมวกไหมพรม อังสะกันหนาว และถุงเท้าเอาไว้ด้วย ถ้าพระเณรผู้อุปัฏฐากมีความ
สามารถ อาจจะถวายการบีบนวด ขณะที่ท่านก�าลังจ�าวัดอยู่ก็ได้ เพื่อเป็นการเอื้อเฟื้อ 
ต่อร่างกายธาตุขันธ์ของท่าน ให้ได้รับการผ่อนคลายบ้าง หลังจากท่ีตรากตร�ามา 
ตลอดทั้งวัน ถ้าท่านไม่เหน็ดเหน่ือยมากนัก ศิษย์เราก็อาจจะได้มีโอกาสเรียนถาม
ปัญหาต่างๆ เป็นการส่วนตวั หรือท่านอาจเล่าประสบการณ์ในการปฏบิตัธิรรมทีผ่่านๆ 
มาให้ฟังพอเป็นเคร่ืองเตอืนใจบ้างกเ็ป็นได้ แต่ถ้าท่านเพลยีมาก พระอปัุฏฐากไม่ควร
ทีจ่ะไปซกัไซ้ไล่เลยีง ควรให้โอกาสท่านพกัผ่อน เมือ่ถงึเวลาสมควรจึงค่อยขอตวักลบั

 พระอาจารย์เรืองฤทธิ ์ซึง่เคยอยูก่บัหลวงพ่อมานานพอสมควร ได้กล่าวถงึการ
ถวายอุปัฏฐากหลวงพ่อ ในสมัยก่อนนั้นว่า มีการหมุนเวียนให้พระเณรได้มีโอกาส
ปฏิบัติอุปัชฌายวัตร อาจริยวัตร เป็นระยะๆ

 “หลวงพ่อจ�าวัดประมาณตี ๓ เกือบทุกคืน ท่านพักผ่อนช่วงน้ีแล้วตื่นตี ๕  
ตืน่ขึน้มาก็ถวายน�า้อุน่ น�า้เยน็ ถวายไม้สฟัีน เม่ือก่อนก็ถวายน�า้ล้างหน้า บ้วนปากเฉยๆ  
ต่อมาในระยะหลังก็ขอฟันปลอมของท่านล้าง ซักผ้า นุ่งผ้า ทายา ปูที่นอน และอื่นๆ 
ถ้าท�าเป็นท่านก็ให้ท�า ถ้าท�าเก้งๆ ก้างๆ ท่านก็ร�าคาญเหมือนกัน บางทีไล่ตะเพิดเลย 
เร่ืองเหล่าน้ีปกตท่ิานไม่อยากบอกทัง้น้ันเพราะเป็นเร่ืองส่วนตวั ท่านไม่เคยบอกว่าต้อง
ล้างฟันให้ผม ต้องเทกระโถนมูตรกระโถนคูถให้ผม ต้องล้างเท้า ซักผ้าต่างๆ ให้ผม 
ท่านไม่เคยว่า แต่ถ้าลูกศิษย์คนใดมีศรัทธาปรารถนาจะอุปัฏฐากครูบาอาจารย์ตาม 
สมควรแก่วัตร และคนนั้นพอเป็นบ้าง ท่านก็อนุญาตให้ท�า”

 ไม่ใช่แต่เฉพาะผู้เป็นลูกศิษย์ที่ต้องมีหน้าที่อุปัฏฐากดูแลครูบาอาจารย์เท่าน้ัน 
เมือ่ลกูศิษย์อาพาธ ผู้เป็นครูบาอาจารย์กต้็องคอยเอาใจใส่ดแูลเช่นกนั และหลวงพ่อ 
กไ็ด้ปฏิบตัหิน้าทีข่องครูบาอาจารย์ ถกูต้องตามพระวนัิยทกุอย่าง ในการดแูลลกูศษิย์
ที่อาพาธ ดังที่ท่านพระครูบรรพตวรกิต เคยเล่าให้ฟังแล้ว
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เสนาสนะ

 เสนาสนะคอืทีอ่ยูอ่าศยัของพระภกิษสุามเณร ในวดัป่าไม่นิยมให้พระอยูร่วมกนั
หลายรูป เพราะเป็นเหตุให้คลุกคลีเสียความวิเวก กุฏิปลูกอยู่ในราวป่าเป็นเอกเทศ
เฉพาะองค์ อีกทั้งโบสถ์วิหาร ศาลา หอฉัน ห้องน�้า ห้องส้วม ซึ่งพระภิกษุสามเณร 
ต้องเอาใจใส่ดูแล รักษาความเป็นระเบยีบเรียบร้อย หน้าทีน้ี่รวมเรียกว่า เสนาสนวตัร

 หลวงพ่อเคยให้โอวาทเร่ืองเสนาสนวัตรแบบเผ็ดร้อนถึงลูกถึงคนแก่พระเณร
ดังนี้
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โอวาท – ส้วมไม่ล้าง ถามหาแต่พระนิพพาน

 กิจส่วนใหญ่กไ็ม่มอีะไรหรอก มทีีย่งัค้างคาอยูบ้่างกคื็อ กจิทีท่่านอาจารย์เลีย่ม
พาท�ากิจของสงฆ์น่ะ ท่านพาท�าโรงย้อม สงฆ์จะได้อาศัย จะได้มีความสบาย ถึงเวลา
ท่านพาท�าก็ไปช่วยกนัคนละไม้คนละมอื อาจารย์เลีย่ม อาจารย์ช ูฉันจังหนัเสร็จแล้ว 
กบ็อกคนอืน่ เสร็จเร่ืองโรงย้อมแล้วก็ไม่มอีะไรมากมาย ทน้ีีให้พากนัปฏบิตักิจิของเก่า  
ข้อวัตรอันเก่าของเราขึ้นมาให้ได้ มิฉะน้ันจะเสียหายมาก โดยเฉพาะเสนาสนวัตร 
แย่เอามากๆ

 ค�าว่า เสนำสนวัตร จะรู้จักกันหรือว่าไม่รู้จักก็ไม่รู้ กุฏิที่เราอาศัย ส้วมที่เราใช้ 
อย่าเมินเฉย ชาวจังหวัดต่างๆ เช่น กรุงเทพฯ อยุธยา เขาฝากปัจจัยไว้บ�ารุงพวกเรา  
บ้างก็ฝากมาทางไปรษณีย์ บ�ารุงพระสงฆ์โรงครัว เราทุกคนเป็นนักบวชน่าคิดนะ  
อย่าถอืโอกาสมาสร้างความเหน็แก่ตวัในวดั เสยีหายมาก ของใช้แต่ละอย่างพจิารณา
ให้ดีไม่ใช่อื่นไกล ปัจจัย ๔ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัช เท่านี้แหละ ถ้าพวกเรา 
ไม่เอาใจใส่ในสิ่งเหล่าน้ีแล้วจะไปไม่รอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสนาสนะ กุฏิวิหารที่
พวกเราอยู่แย่มาก จะมีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ก็ดูเหมือนพอๆ กัน ปลวกขึ้นตามเสา
ก็ไม่ดู เสียหายมาก ตั้งแต่ผมกลับมา ได้ไปส�ารวจตรวจสอบดูแล้ว น่าสลดสังเวช  
น่าสงสารญาติโยมที่เขามาสร้างมาท�าให้พวกเราอยู่ เราก็ได้แต่เที่ยวสะพายบาตรหา
ส�านักปฏิบัติ แบกกลดหาที่ภาวนา แต่ไม่รู้จักกระทั่งเสนาสนะ ไม่รู้จักรักษากุฏิวิหาร 
ไม่รู้จักรักษาจีวร เสียหายมาก มันน่าอายเขา

 สมยัก่อนทางเข้าออกเสนาสนะ ผมท�าจงกรมกัน้ ใครอยูกุ่ฏทิางไหนก็ออกมาทางน้ัน  
ถ้ากฏุข้ิางในซ้อนกันกม็าทางตรง ออกกฏุใิครกฏุมัิน ไม่ได้ออกร่วมกนั นอกจากคนอยู่ 
ข้างหลงั ออกตรงไป ตรงมาจากกุฏเิลย เพือ่จะได้ดแูลทางเข้าออกของตนเอง เสนาสนะ 
ก็สะอาดเรียบร้อยดี สมัยนี้ไม่เป็นอย่างนั้น ใครตื่นสายก็วิ่งพล่านอยู่ข้างใน ไม่กล้า
ออกมาเพราะกลัว กลัวอะไรก็ไม่รู้
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 ผ้าที่ใช้ตามกุฏิต่างๆ บางชิ้นก็ยังดีๆ อยู่เลย แต่ก็ทิ้งเสียแล้ว กระโถนเอา
ไปใช้แล้วก็ไม่เก็บให้เรียบร้อย บางแห่งก็เยี่ยวใส่แล้วก็ไม่เท มันน่าอุจาดเหลือเกิน  
แม้ฆราวาสเองเขายังไม่ท�าอย่างน้ัน นักปฏิบัติเราของแค่น้ียังท�าไม่เป็น จะไปท�า 
อย่างอื่นได้อย่างไร หัวส้วมเขาให้มายังใหม่อยู่แท้ๆ ไปท�าเสียแล้ว ไม่รู้ว่าไม่ล้าง
หรือยังไง พวกหนู ตุ๊กแกไปขี้ใส่แล้ว พระเณรไปขี้ใส่รวมกันไปเลย ตุ๊กแกไม่กวาด  
พระเณรกไ็ม่กวาด เลยพอกนั มนัไม่รู้ยงัไง มนัเป็นอปุกรณ์ทัง้น้ันนะ องค์พระสารีบตุร 
ท่านไปบณิฑบาต เจอทีส่กปรกรกรุงรัง ท่านยงัเอาเท้ากวาด ทีอ่ยูท่ีพ่กัของพระปฏบิตัิ
กับของคนธรรมดาน่ะมันต่างกัน ถ้ากุฏิไม่งามรกรุงรังสารพัด จิตใจก็เป็นอย่างนั้น 
ต่อไปนี้ถ้าใครอยากรู้ว่า วิธีกวาดลานวัดท�าอย่างไร วิธีรักษากุฏิท�าอย่างไร ให้ไปดู
ตัวอย่างทางเหนือที่ผมสาธิต

 วัดเราเป็นวัดป่า ถึงหน้าฝนใบไม้ก่ิงไม้หล่น ถึงเวลากวาด ก่อนจะกวาดให้ 
เกบ็กิง่ไม้หรือเอาไม้เขีย่ทิง้ไปไกลๆ สกั ๕ วาโน้น จึงลงมอืกวาดให้ขอบทางสะอาดเตยีน  
ทางที่เราเดินกับขอบทางให้เสมอกันเข้าไว้ เวลาฝนตกน�้าจะได้ไหลบ่าเข้าไปในป่า 
ต้นไม้จะได้งาม นี่อะไรกวาดจนสองข้างทางลึกเป็นร่องน�้าขัง งัดขึ้นๆ จนรากไม้ลอย
ขึ้นมาขวางก็ตัดทิ้งแล้วก็เป็นสระน�้าไปเลย ให้กวาดริมสูงๆ ที่สุมไว้หลายปีแล้วนั้น
ลงมาใส่ข้างทางไว้ ทางเข้าออกกุฏิก็เหมือนกัน ถ้าอยากรู้วิธีท�าก็ให้ไปดูที่ผมท�าไว้  
แล้วพยายามท�าให้เหมือนอย่างนั้น

 การซ่อมแซมกุฏิวิหารก็เหมือนกัน ของไม่ควรซ่อมก็อย่าไปซ่อมให้มากนัก  
กุฏิสงฆ์ของสงฆ์จัดให้อยู่ นึกจะท�าอะไรก็ท�าไปตามอ�าเภอใจไม่ถูก ต้องขออนุมัติ
หรือปรึกษาครูบาอาจารย์ก่อน บางคนรู้เท่าไม่ถึงการณ์คิดว่าจะท�าให้ดี ท�าเข้าจริงๆ 
มันน่าเกลียด ไม่ดีไม่งาม บางคนก็ไม่รู้อะไร ฝาไม้แข็ง เอาค้อนไปตอกไปตี ท�าให้
ฝาแตกหมด ก็ไม่รู้ว่าใครท�า ท�าแล้วหนีไป คนใหม่จะไปอยู่ก็ดูน่าเกลียด ถ้าเรา 
มักง่าย ท�าได้ท�าเอา กวาดได้กวาดเอา กุฏิที่ทางของวัดเสียหายหมด นิมนต์เดินไป
ทางเหนือหน่อย ไปดูที่ผมท�าไว้
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 ผู้ปฏิบัติเรา คิดดูให้ดีๆ ที่อยู่อาศัยที่หลับที่นอน ที่ไหนก็ตาม ถ้าดูสะอาด
เรียบร้อยสวยงามก็เหมือนกับการปฏิบตัจิิตใจ มนัมีราคะมโีทสะ กพ็ยายามมุ่งตรงน้ัน  
เพ่งตรงน้ัน ภาวนาตรงน้ัน ขัดเกลาตรงน้ัน รู้จักไหม งามไม่งามเป็นอย่างไร  
เล่นไม่รู้จักงามไม่งามน่ีแย่มาก ล�าบากจริงๆ นับวนัแย่ลงๆ อายเขาบ้างซ ีจังหวดัไหน 
ประเทศไหนเขามาดู ที่อยู่อาศัยผู้ปฏิบัติเขาไม่ท�าใหญ่หรอก ท�าเล็กๆ แต่สะอาด  
พระอริยเจ้าทั้งหลายไปอยู่ที่ลุ่มก็น่ารื่นรมย์ ไปอยู่ที่ดอนก็น่ารื่นรมย์ ฟังดูให้ดีๆ ซิ  
ท�าไมเป็นอย่างน้ัน เพราะใจของท่านสะอาด ท่านไม่เอาตามใจตวัเอง แต่เอาตามธรรมะ  
ใจท่านเป็นยังไงท่านก็รู้ มันเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันนะ พาพระเณรไปกวาดบอก
ให้กวาดเข้าไปข้างใน ก็ไม่ท�า ต้องให้ร้องตะโกนอยู่นั่นแล้ว ข้างในๆ ไม่รู้จักข้างใน 
หรือยังไงก็ไม่รู้ ถึงไม่ท�า มันเป็นมาแต่เด็ก ผมคิดไปหลายอย่าง สมัยเป็นเด็กเดิน
ไปตามบ้านผู้คน พอใครปวดอึ บอกให้ไปไกลๆ ไม่มีเสียล่ะ พ้นบ้านมาหน่อย 
ก็เอาแล้ว ทน้ีีพอเหม็นกบ่็นเหมน็กนัทัง้บ้าน น่ีกเ็หมอืนกนั อกีอย่างกไ็ม่รู้เร่ือง ท�าไม่ 
(ถึงที่) สุดขุดไม่ถึง หรือว่ารู้อยู่แต่ขี้เกียจมันจึงท�าไม่เสร็จอย่างนี้ เรียกว่าท�าไม่เสร็จ

 การภาวนาก็เหมือนกัน คนไม่รู้จริงๆ พอบอกให้รู้แล้วเขาก็ท�าดี แต่ไอ้ที่ไม่รู้ 
บอกแล้วก็ยังไม่ท�า คือคนมันจะไม่ท�า ให้ดูสภาพว่าเรามาบวชนี่ การฝึกจิตคืออะไร  
ให้มนัต่างจากพระเณรทีไ่ม่ได้ปฏบิตั ิหรือต่างจากฆราวาสเขาหน่อยซ ีให้เอาไปพจิารณา 
ทุกคน ไม่ใช่เรื่องที่จะท�าอะไรกันง่ายๆ อย่างนั้น ให้พิจารณา ถามแต่เรื่องปฏิบัติ 
ถามแต่เร่ืองจิตสงบ ถามหาพระนิพพานโน่น ทางเข้าออกกุฏิตัวเอง ทางไปส้วม  
ยังไม่รู้จักท�าความสะอาด ไม่ดีเอามากๆ อยู่ไปก็มีแต่ทางเสื่อม

 เสนาสนวัตรที่ท่านเทศน์ให้ฟัง คือวัตรที่ท�าเสนาสนะให้สะอาด เสนาสนะ
นอกจากกุฏิแล้ว ก็คือห้องส้วม กุฏิเล็กๆ ไม่น่าปล่อยให้สกปรกรกรุงรัง ท�าให้มัน
อยู่สบาย อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนน่ะ มองไปไหนไม่รกหูรกตา

 อ้าว! เณรน้อยองค์น้ันท�าไมหาวแล้วยังหัวค�่าอยู่เลย ปกติตอนน้ีนอนแล้ว 
หรือยังไง ดสูปัหงกงกๆ ยงักบัจะตายเอา มนัเป็นยงัไง เวลาจะกนิข้าวไม่เหน็ง่วงเลย 
มาฟังเทศน์ละง่วงแล้วไม่ตั้งอกตั้งใจฟังจะได้อะไร จะดีขึ้นได้อย่างไร



202

 คนไม่ได้ปฏิบัติอยู่วัดก็รกวัด อยู่กับครูบาอาจารย์ก็รกครูบาอาจารย์ ยุ่งยาก
ล�าบากหนักใจ มีก็มีให้มันดี ที่บวชน่ะท�าเล่นๆ ได้เหรอ ท�าให้สุดขุดให้ถึง จะให้
มันดีขึ้นมาเองเฉยๆ มันไม่ดีนะถ้าไม่ปฏิบัติ ชาวจังหวัดต่างๆ เขาฝากเงินมาบ�ารุง 
โรงครัว บ�ารุงพระเจ้าพระสงฆ์ พวกเรานี่ขี้แล้วไม่ล้าง กุฏิไม่รู้จักกวาด มันยังไงกันนี่  
ไม่รู้จักเก็บก�าของควรเก็บรักษาก็ไม่รักษา มันท�าให้คนเขาเสื่อมศรัทธา มุ้งกลด 
อันไหนไม่ชอบใจทิ้ง กระโถนเอาไปเยี่ยวไว้ตรงไหนก็ทิ้งตรงน้ัน ถ้าเขามาเห็นเขา 
ก็เสื่อมศรัทธา เขาจะท้อใจว่า เออ พวกเราล�าบากยากจนแค่ไหน ก็อุตส่าห์หาผ้า 
หาผ่อนมาถวาย พวกท่านพากันสบายจะตาย ผ้ายังดีๆ อยู่ ไม่ขาดเลยก็ทิ้งเสียแล้ว 
กระจัดกระจาย เขาก็หมดศรัทธา

 ไม่ต้องไปเทศน์โปรด ไม่ต้องไปตะโกนมากหรอก เขามาเห็นที่อยู่อาศัยสะอาด
สะอ้านสวยงาม เขาก็รู้แล้วว่าเป็นคนขยันคนรู้เร่ือง ไม่ต้องไปประจบประแจง 
อย่างอื่นหรอก นั่นแหละคือเรื่องประกาศพระศาสนาส่วนหนึ่งล่ะ เขาเห็นเสนาสนะ 
ที่อยู่อาศัย ห้องน�้าห้องส้วมเขาก็รู้แล้ว

 วัดบ้านก่อสมัยก่อน สร้างกุฏิขึ้นแล้ว ซื้อกระโถนมาเป็นร้อย ท�าบุญพระเวสที
เอามาบ้วนน�า้หมาก ท�าบญุมหาชาตบิญุพระพทุธเจ้าทเีดียวนะ พอเสร็จงานเอากระโถน 
ไปแอบไว้ตามมุมศาลา ร้อยใบ น�้าหมากเต็มทั้งร้อย ไม่มีการเท ผมเดินไปดู โอ! 
ถ้าอย่างน้ีไม่ชัว่ ท�ายงัไงอกีจึงจะเรียกว่าชัว่ ถ้าคนท�าอย่างน้ีไม่ชัว่จะมใีครมาท�าชัว่อกี  
กินแล้วไม่ล้าง ถึงปีหน้าเอาเสียมมาขุดขี้หมากแห้งออก บ้วนใส่อีก เสร็จแล้วจะกลับ 
ก็เอาไปแอบไว้ แล้วเอาเสียมมาขุดอีก พอเห็นช่องว่าเป็นกระโถน วะ! อย่างน้ีก็ 
ตกนรกกันหมดแหละ จะไปไหนรอด มันใช้ไม่ได้ ไม่รู้จักดีชั่ว สั้นยาว ผิดถูก  
ตวัขีเ้กยีจขีค้ร้าน ตวัเป็นหมากเ็ลยไม่รู้ คิดแต่ว่าตวัเป็นพระเป็นเณรอยูส่บาย เหน็ไหมล่ะ  
คนแก่ๆ ผมหงอกๆ ยกขันข้าวใส่บาตรทีก็กราบ ถวายอาหารก็กราบแล้วกราบอีก  
มองดตูวัเองบ้างซ ีไอ้น่ีละท�าให้ผมหนีจากวดั คนแก่ๆ เฒ่าๆ เอาของถวาย กราบแล้ว 
กราบอีก ผมนึกๆ เรามีอะไรดีให้เขากราบนัก ไปไหนมาไหน คนเห็นเขาก็ยกมือไหว้  
เป็นอะไร มีอะไรให้เขากราบไหว้ คิดไปคิดมา อาย! อายคนที่เขาอุปัฏฐากเรา  
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มันไม่น่าเลย ถ้าไม่คิดไม่ท�าเสียตอนนี้จะไปท�าตอนไหน ได้โอกาสดีแล้ว แต่ไม่ท�า  
ก็ลองดูไม่เชื่อผม คิดดูให้ดีๆ

 ผมเคยเอาเร่ืองเจ้าคุณนรฯ วดัเทพศริินทร์ฯ มาเทศน์ให้ฟัง ท่านเป็นมหาดเลก็
ตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ ๖ หรือยังไงนี่แหละ พอรัชกาลที่ ๖ สวรรคต ท่านก็ออกบวช  
บวชแล้วก็ไม่เคยไปธุดงค์กับใครเขา อยู่วัดญาติโยมไปหาก็ไม่ลงไปต้อนรับ อยู่แต่
ข้างบนกับหบีศพเล่นกบัผีตาย ท่านไม่ต้องไปธดุงค์ แต่ท่านแน่มาก พวกเราไปธดุงค์
จนหนังแตก ขึน้ภเูขาลงทะเล ลงทะเลแล้วกไ็ม่รู้ไปไหนต่อไหนอกี วุน่หาพระนิพพาน 
สอดหน้าสอดหลงั ไปไหนกข็ีใ้ส่ส้วมแล้วไม่ล้าง หาแต่พระนิพพานเหมอืนไม่มหีมีูตา  
มันบอดหรือยังไง ผมละอัศจรรย์ เร่ืองมรรค ผล นิพพานมันเร่ืองลึกลับกว่าน้ี  
ที่อยู่อาศัยของเราน่ีท�าให้มันดีก่อน จะต้องให้บังคับกันทุกคนหรือยังไง ไม่ใช่คน 
หวัดือ้ ไม่น่าจะต้องให้สอนยากขนาดน้ัน คนรักษาแทบตาย คนเฉยก็เฉยอยูอ่ย่างน้ัน  
ไม่ดู ไม่เอาใจใส่ ไม่รู้เรื่องท�ายังไง

 เรื่องเสนาสนะเป็นอย่างนี้ เสนาสนะ บิณฑบาต จีวร การขบฉัน ไล่ได้ชั่วคราว 
ไล่ทีก็บินหึ่งเหมือนแมลงวันหัวเขียว แล้วก็กลับมาจับที่เก่า ของเหลือฉันคนละชาม
สองชาม ไม่รู้เอาไปท�าไมนักหนา กินข้าวปั้นเดียวก็อิ่มแล้ว เอาไปพอสมควร นี่เอา
ไปจนเหลือ ต้องเทรวมกันให้บูดเน่าทิ้งไปหมด ใส่รถขนไปสองรถสามรถ ผมว่า 
มนัน่าอาย ไม่รู้จักประมาณปากท้องของตวัเอง อะไรพอฉันได้กเ็อา ไม่ฉันกเ็อาออกไป  
จะเอาให้เหลือท�าไมตั้งมากมาย เหลือจากเราฉันนี่ ๓-๔ คน ยังกินไม่หมด มันก็
เกินไป

 คนไม่รู้จักประมาณจะไปรู้เร่ืองการฝึกจิตของตัวเองได้ยังไง การน่ังสมาธิ  
จิตมันวุ่นวายจะมีปัญญาสอนจิตตัวเองให้สงบได้อย่างไร ถ้าเราไม่รู้จักเร่ืองเหล่าน้ี 
ไม่รู้จักน้อย มันแย่จริงๆ ไม้ขนาดที่ตัวเองจะแบกไปไหวก็ยังไม่รู้จัก จะแบกไม้ใหญ่
เกินตัวจนตายทุกที ไม่รู้จักประมาณตัวเอง โภชเนมัตตัญญุตา รู้จักประมาณในการ
บริโภคอาหารแต่พอควร ชาคริยานุโยค ประกอบความเพียรไม่เห็นแก่นอนมากนัก 
อินทรีย์สังวร ส�ารวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ยินดียินร้าย เหล่านี้หนีเข้าป่า 
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หมดแล้วซี คนไม่มีหู คนไม่มีตา คนไม่มีปาก มันเป็นเปรตอะไรก็ไม่รู้ ไม่กวาดที่อยู่  
เหน็มีแต่ไก่น่ันแหละ กนิแล้วขีล้งเลย ไม่รู้เร่ือง ปฏิบตัไิปๆ มนัเสือ่มไปๆ ได้อาหารมา
ก็หาช้อนคูใ่หม่เพราะคูเ่ก่ามันเลก็ไป ดเูป็นหมูเป็นหมาเข้าทกุท ีเราต้องรู้จักประมาณ
ตัวเอง ดูตอนท�าโบสถ์เอากาแฟมาเลี้ยงกัน ผมได้ยินบางคนบ่น โอย! พอแล้วๆ  
ผมจะอ้วกอยู่แล้ว มนัเป็นค�าพดูทีน่่าเกลยีดเหลอืเกนิ กนิจนจะอ้วก คนละ ๗-๘ แก้ว 
ยังไงกัน มันเกนิไปแล้ว บวชมากนิหรือยงัไง แข่งกนัน่ี ผมว่าเป็นบ้าแข่งกนั กนิเสร็จ
แล้วแก้วเรียงเป็นตับ กระติกเรียงเป็นแถว ไม่มีการล้างว่ะ กินแล้วไม่ล้างเห็นแต่ 
หมาแหละ ผมว่านะ ถ้าเป็นคนเป็นพระเณรก็คงล้างกันไปแล้ว หนีไปได้ยังไง เรื่อง
เหล่านี้มันส่อให้เห็นความเลวร้ายทุกอย่าง จะไปอยู่ที่ไหนก็แค่นั้นละ

 ผมพูดให้คิด ดูดีๆ ว่าทุกวันน้ีเราท�ายังไง น่าจะมองตัวเองแล้วปรับปรุงกัน 
บ้างไหม ท่านที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ท่านทนอยู่ด้วยไม่ได้ ท่านก็หนีเท่าน้ันเอง 
อยู่ด้วยไม่ได้หรอก คนเหล่านี้ สงฆ์เหล่านี้ คนไม่หนีก็ไม่ยอมพูด อันนี้ก็เสียหาย 
พระพุทธเจ้านิพพานแล้ว ท่านไม่ได้เอาข้อประพฤติปฏิบัติไปด้วยนะ ของเก่าๆ  
ท่านก็ทิ้งไว้ ไม่ต้องพูดอื่นไกลให้มากเรื่อง พูดจากสิ่งที่เห็นๆ กันอยู่นี้แหละ สิ่งที่เรา
ท�าอยู่นี่แหละ รู้จักช่วยกันสามัคคีกัน รู้จักชั่วดี

 คารโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กตัญญุตา เรื่องเคารพเรื่องควรรู้จักกัน  
น่ีก็เหลือเกิน โดยมากถ้าผมอยู่ก็เกรงใจเฉพาะผมน่ีแหละ คนเราถ้าเป็นอย่างน้ัน 
ก็ไม่ดี ใครกลัวผมก็ไม่ดี ให้เกรงพระพุทธเจ้าจึงจะดี ถ้ากลัวครูบาอาจารย์แล้วถึง 
ท�าดน่ีะใช้ไม่ได้ ต้องเกรงความผิด เกรงธรรมะทีพ่ระพทุธเจ้าสอนไว้ เกรงอ�านาจธรรม 
เป็นที่พึ่งของเรา

 ท่านให้มักน้อยสันโดษ สังวรส�ารวมระวัง อย่าไปภาวนาไกล ดูใกล้ๆ นี่แหละ 
พวกชาวบ้านทัง้หลายเขาเหน็ว่า พระเณรวดัหนองป่าพงปฏิบตัดิปีฏบิตัชิอบ ส่งปัจจัย
เงินทองมาบ�ารุงโรงครัว ก็กินอยู่อย่างน้ันแหละ บางครั้งผมคิดๆ ดูแล้วอายเขา  
มนัไม่เป็นตามทีค่ดิ ผมว่าคนทีไ่ม่ปฏบิตัหิรอกนะ คนทีป่ฏิบตัไิม่ว่า เหมอืนววั ๒ ตวั 
ลากเกวียนล�าเดียวกัน ตัวที่ฉลาดก็จะเข้าตรงต้นๆ แอก ปล่อยให้อีกตัวดันยักแย่ 
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ยกัยนั ตวัเองทีอ่ยูต้่นแอกไปทัง้วนักไ็ม่เหน่ือย ไปกไ็ปพกักพ็กั ได้ทัง้น้ันเพราะไม่ได้ดัน  
ไม่ได้ออกแรงอะไร เกวียนเลยมีวัวลากตัวเดียวเลยช้า ไม่พร้อมกัน นี่ได้ประโยชน์
จากการเอาเปรียบผู้อื่น

 อ่านบ่อยๆ ค�าศัพท์ของมนั อ่านเร่ือยๆ สปุฏิปันโน เป็นผู้ปฏบิตัดีิ อชุุปฏปัินโน 
เป็นผู้ปฏบิตัติรง ญายปฏิปันโน เป็นผู้ปฏบิตัเิพือ่ละเลกิไม่หลอกลวง สามจิีปฏิปันโน 
เป็นผู้ปฏบิตัชิอบยิง่ อนัน้ีเป็นคุณของพระสงฆ์ คณุของพระ คณุของเณร คุณของผ้าขาว  
คณุของผู้ประพฤตปิฏบิตั ิผมว่าออกปฏบิตัสิบายคนแก่ละ คนแก่มากราบ หน้าข้าวเม่า 
ก็หวงไว้ ไปหลอกเขาเสียอีกว่าข้าวเกิดใหม่ๆ ทานแล้วจะได้บุญเยอะ พอมีข้าวเม่า 
ก็หวงเอาไว้ ลูกหลานจะกินก็ไม่ได้ เก็บไว้ถวายพระเณรเพราะความเลื่อมใส มะม่วง 
ในวันออกใหม่ๆ เด็กจะกินลูกโตก็ไม่ได้ บ่มสุกแล้วเก็บไว้ถวายพระเณรเสียก่อน  
นี่พูดถึงตัวผมสมัยที่ยังเด็ก นึกเกลียดโยมพ่อโยมแม่เพราะแกนับถือเลื่อมใส ไม่รู้ 
เลือ่มใสได้ยงัไง คนหน่ึงอยู่วดั คนหน่ึงอยูบ้่าน ไม่รู้ความเป็นอยูข่องกนั ผมเคยเหน็ 
เณรแอบกินข้าวเย็นบ่อยๆ ไม่บาปอย่างนี้ แล้วอย่างไหนจะบาป พูดไปต่างๆ นานา  
ปฏบิตัไิปต่างๆ นานา แล้วให้เขาเอาอาหารมาถวาย อย่างน้ีมนัเลยอเวจี ไปตกถงึไหน 
ก็ไม่รู้ จะได้เรื่องอะไร ให้พากันคิดดูให้ดีๆ เรามาภาวนาเสียหายมาก เรื่องประกาศ 
พระศาสนาไม่ใช่เร่ืองจะพดูธรรมะอย่างเดียว เร่ืองปฏบิตัสินัโดษมกัน้อย เร่ืองรักษา 
เสนาสนะไม่ให้สกปรกเปรอะเป้ือน น่ีอะไร เข้าส้วมทต้ีองแหงนหน้าขึน้ฟ้า สดูหายใจแรง 
ก็ไม่ได้เพราะเหม็น จะเอายังไง ดูแค่นี้ก็รู้แล้วละ ดูไม่ยากเลย

 ลองท�าดูซ ิให้วดัป่าพงมันดี ท�าดีก็ไม่ใช่ท�าอะไรมาก ท�าตามสภาพของมนั รักษา
กุฏิลานวัดดีๆ คนเข้ามาจะบรรลุธรรมเลยถ้าเห็นอย่างนี้ สลดสังเวชทันที ไม่เห็นใจ
เขาหรือ ถ้าไปเห็นภูเห็นถ�้าแล้วสลดสังเวช ใจน้อมเข้าเลยนะ นี่ความเห็น ถ้าเข้าวัด
เห็นแต่กระด้งตากข้าวแห้ง มันจะสลดยังไง ไปดูพระเณรก็งั้นๆ กิริยาท่าทางก็งั้นๆ  
ไปดูส้วมก็เหมือนกัน ผมไปเมืองเหนือมา เห็นส้วมเขาท�าเป็นแถวยาว ก็ท�าให ้
พระกรรมฐานน่ะแหละ เขยีนว่าทางไปสขุา ไปดจูริงๆ มนัเป็นทกุขาหมด ขีไ้ว้ไม่มนี�า้ 
ไม่ได้ล้างสกัอนั ส้วมแถวหน่ึงเลยเข้าใกล้ไม่ได้รก! เข้าไปมแีต่งู น่าสงสารคนทีเ่ข้ามา 
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ท�าไว้ให้ คนเยอะ จะปฏิบตัเิอาอะไร ไปอยูเ่อาอะไรกไ็ม่รู้ เป็นทีต่เิตยีนของนักปราชญ์  
นักปราชญ์เขาฟังคนพูดเขารู้เลยแหละว่าอะไรเป็นอะไร ช�าเลืองดูนิดเดียวก็รู้แล้ว 
พูดออกมาใครเห็นแก่ตัวเขาก็รู้ สะสมกองกิเลสเขาก็รู้ สิ่งที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัย 
พูดออกมาเขารู้ รู้ธรรมก็รู้แล้ว ไม่ใช่ดูยากเลย ถ้าเคยท�าเคยปฏิบัติของพวกน้ีดู 
ไม่ยากหรอก

 ไม่ต้องไปท�าอย่างอืน่หรอก ท�าของเก่าๆ น่ีแหละ ฟ้ืนฟขูองเก่าทีม่นัเสือ่มไปแล้ว
ขึน้มา ถ้าปล่อยให้เสือ่มล่ะกเ็สือ่มทกุอย่าง ดึงไม่ขึน้ละ ทน้ีีให้พากนัตัง้อกตัง้ใจให้ดีๆ  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการประพฤติปฏิบัติ ไม่ว่าปฏิบัติข้างนอกหรือข้างใน อย่าไป 
หลอกลวงมนุษย์ ให้สามคัคกีนั ท�าอะไรพร้อมเพรียงทกุองค์ทัง้พระทัง้เณร ให้เดินไป
ดูที่ผมท�าเอาไว้ ผมท�ามาหลายอาทิตย์แล้ว เณรองค์หนึ่ง พระองค์หนึ่ง โยมคนหนึ่ง 
ท�าด้วยกัน ไปดูซิว่ามันถูกต้องงดงามไหม นี่คือแบบเก่าเคยท�ามา รักษาเสนาสนะ 
ส้วมเข้าไปเสร็จธุระแล้วต้องกวาด เช็ด แต่ก่อนไม่มีส้วมซึม ส้วมไม่ดีอย่างนี้หรอก  
แต่พระเณรดแีละมไีม่มาก เดีย๋วน้ีส้วมด ีแต่คนใช้ไม่ด ีเพราะฉะน้ันมนัไม่ประจวบกนั 
สักทีให้พากันคิดให้ดีๆ 

 จะไปหาที่ไหนอีกล่ะ ลองไปหาดูซิที่จะมีศาสนา เมืองฝรั่งเหรอ ผมว่าพวกเรา
เกิดถูกที่แล้ว แต่เสียที่งานการของตัวเองไม่ดูไม่ขยัน มันเสียหายเอามากๆ งานจะดี
งามแค่ไหนกด็ไีปไม่ได้หรอก ถ้าคนไม่เป็น เสยีหายหมด ให้นึกถงึพระพทุธเจ้าแล้วก็
น้อมดธูรรมะของพระองค์ มนักเ็หน็พระพทุธเจ้าเท่าน้ันเอง จะไปดทูีไ่หนอกี ดูธรรมะ
ของท่านซี อ่านดูซี ข้อไหนมันบกพร่องล่ะธรรมะของพระพุทธเจ้า เพ่งพินิจดูธรรมะ
ของพระพุทธเจ้าก็เห็นท่านเท่านั้น จะไปท�าผิดที่ไหนก็ไม่เป็นไร เพราะพระพุทธเจ้า 
ไม่เหน็ อย่างน้ันหรือ คนอะไรยงัง้ัน ไม่พจิารณาตวัเอง มแีต่ความเกียจคร้านจะปฏบิตัิ 
ได้ยังไง อะไรจะมาเท่ากเิลส ไหวพริบของมัน มองไม่เหน็ง่ายๆ นะ เป็นวปัิสสนาทีไ่หน  
มันก็เป็นวิปัสสนูที่นั่น ไม่ใช่ไม่มีใครทักท้วงก็อยู่สบายกินสบายไปเรื่อยๆ คิดให้ดีๆ

 ชีวิตเราถ้าหากเราตั้งใจปฏิบัติ ธรรมะของพระพุทธเจ้าจะไปไหนเสีย เราไม่ใช่ 
คนหูเสียตาบอด หูหนวก เป็นใบ้บ้า คนดีๆ มาปฏิบัติ มันจะไปไหนพ้นถ้าท�า  
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มาอาศัยความเกียจคร้านบ้าง ประมาทบ้าง มันจะเป็นยังไง ถ้ายังเป็นคนเหมือนเดิม 
กย็งัดีนะ กลวัว่ามันจะยิง่ซ�า้ร้ายเข้ากว่าเดิมน่ะซ ีให้พจิารณาจงหนัก ถามปัญหาตวัเอง 
ดูซีว่า เรามานี่เพื่ออะไร มาท�าอะไร โกนผมทิ้ง ครองผ้าเหลืองๆ อย่างนี้เพื่ออะไร 
ถามดูซี มาหากิน มานอน มาประมาทอย่างนั้นหรือ ท�าไมไม่อยู่บ้าน ของพวกนั้น 
มนัท�าเป็นอยู่แล้ว ท�างานกบัววัควาย ใครๆ กท็�าเป็น จะมาประมาทมวัเมาอยูอ่ย่างน้ัน  
มันก็ไม่เป็นพระเป็นเณรเท่านั้นเอง

 ดงึขึน้ จิตใจของตวัเอง อย่าง่วง อย่าเหงา อย่าโศก ข้ึนปฏิบตัใิห้ได้ จะเม่ือไหร่ 
รู้ไหมล่ะ เณรน้อยก็ตายเป็นเหมือนกันนะ ไม่ใช่ตายเฉพาะหลวงพ่อนะ ปะขาวด้วย 
ตายทั้งน้ันละ จะเหลืออะไรถ้าความตายมาถึง จะลองดูไหมล่ะ ดูซิว่าพรุ่งน้ีจะท�า 
ไอ้น่ันไอ้น่ี เกิดคืนน้ีตายไปเสียจะท�ายังไง ไม่รู้จักประมาณตัวเอง กิจวัตรมีด้าน 
ความพากเพียร กิจของสงฆ์อย่าให้ขาด งานของสงฆ์สวดมนต์ท�าวัตรอย่าให้ขาด  
งานหลวงไม่ขาด งานราษฎร์ไม่เสีย ท�าการท�างาน จะเขียนหนังสือรดน�้าต้นไม้ หรือ
ท�าเรือกสวนไร่นากไ็ด้ทัง้น้ัน การกระท�าน่ะแหละคอืการปฏบิตั ิอย่าไปเช่ือกเิลสตณัหา  
มนัพาให้คนเสยีมานักแล้ว ถ้าเชือ่กเิลสมนัจะเอาดีไม่ได้ ลองดซู ิถ้าปล่อยเลยตามเลย 
มันต้องติดยาเสพติด เฮโรอีนกินกัญชาไปโน่น มันช่ัวถึงยังง้ัน แต่คนมันก็มอง 
ไม่เห็น พระนิพพานจะไปไหนเสียถ้าท�าจริง จะมานอนคอยเอาได้ยังไง มีใครนอน
อยู่เฉยๆ แล้วได้ดิบได้ดีบ้าง ดูตัวเองผิดตรงไหนรีบแก้ไข ท�าไม่ถูกก็ท�าเสียใหม่ให้ 
ถูกต้อง สืบสวนค้นคว้าเข้า ฟัง! มันถึงจะได้ดีถ้าฟังธรรมแล้วง่วงอย่างนี้ ยมบาล
ก็จับแขนลงนรกเท่านั้นแหละ พอขึ้นนะโม ตัสสะ ก็สัปหงกงกๆ ไม่อายหรือยังไง  
กนิข้าวไม่ง่วง ฟังเทศน์แล้วง่วง ไม่อายโยมเขาบ้างหรือ หวิมาจากไหนนักหนาเป็นเปรต 
เป็นผีมาจากไหน หมาได้กนิข้าวมนัรู้จักเห่า น่ีเอาแต่ง่วงเหงาหาวนอนไม่ได้เร่ือง ท�าไม
ไม่ตัง้ใจคิดให้ดีๆ คนฟังเทศน์แล้วง่วงนอนกค็ดิอยูแ่ต่ว่า เม่ือไรจะเลกิเทศน์เสยีทน้ีอ 
เหมือนกันเลย กับอนุศาสนาจารย์อบรมทหาร พออนุศาสนาจารย์เริ่มพูด ทหารก็
คอตกลง ตกลง โอย! เมื่อไรจะเลิกเสียที มันจะบรรลุธรรมะได้ยังไง แคนไม่ดัง 
หมอล�าก็ล�าไม่ออก ก็ไม่ได้เรื่องเท่านั้นเอง
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อปริหานิยธรรม ๗

๑. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์
๒. พร้อมเพรียงกนัประชมุ พร้อมเพรียงกันเลกิประชมุ พร้อมเพรียงกนั 

ท�ากิจสงฆ์ที่จะต้องท�า
๓. ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ ไม่ล้มล้างสิ่งที่พระองค์

ทรงบัญญัติ ให้สมาทานศึกษาอยู ่ในสิกขาบททั้งหลายตามที่
พระองค์บัญญัติไว้

๔. ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ เป็นสังฆบิดร เป็นสังฆปริณายก เคารพ
นับถือภิกษุเหล่านั้น เห็นถ้อยค�าของท่านว่า เป็นสิ่งอันควรรับฟัง

๕. ไม่ลุอ�านาจตัณหา คือความอยากที่เกิดขึ้น
๖. ยินดีในเสนาสนะป่า
๗. ตัง้สตริะลกึไว้ในใจว่า เพือ่นพรหมจารีทัง้หลายผู้มศีลีดีงาม ซึง่ยงั

ไม่มาขอให้มา ที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุข

 ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการน้ี จักตัง้อยูใ่นภิกษ ุ
ทั้งหลายและภิกษุทั้งหลายจักปรากฏในอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้
เพียงใด ภิกษุทั้งหลายพึงหวังความเจริญได้แน่นอน ไม่พึงหวังความ
เสื่อมเลย
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 อันนี้ก็เหมือนกัน ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอน เราก็มีจิตใจตั้งขึ้นมาที่จะท�าตาม 
อย่างน้ีท่านกมี็ก�าลงัใจ ไอ้ทีใ่ส่ปุย๋อะไรกแ็ล้ว ยงัเหีย่วเฉาอยู่อย่างน้ันมนักแ็ย่นะ ไม่มี
ชืน่บานขึน้มาเลย มนักห็มดก�าลงัใจ ไม่รู้จะท�าไปท�าไม คดิดีๆ ก่อนจะกนิข้าว วนัพระ 
ถ้าวันไหนง่วงเหงาหาวนอนวันน้ันอย่าให้มันกิน ให้คนอื่นเขากินเสีย อย่างน้ีถ้าไป 
ฟังธรรมแล้วยังง่วงอยู่อีกละก็ ผมยอมให้เฆี่ยนได้ยินไหม ให้แก้ล�ามันอย่างน้ัน  
อย่ากิน ถ้าจะชั่วอย่างนี้ วันนี้ข้าจะฟังธรรมแกไม่ต้องกิน ให้บอกมันอย่างนั้น ปล่อย
ให้ท้องมันว่างอยู่อย่างน้ันละก็มันสงบดีนักละ น่ันแหละหนทางปฏิบัติ ไอ้น่ีน่ังซึม 
กระทือไม่รู้ทางไหนเป็นทิศใต้ทิศเหนือ ยังกับคนบ้า อย่างนี้บวชจนตายก็ไม่ได้อะไร 
ไม่รู้เรื่อง ดูให้มันดีๆ ปฏิบัติยังไงถึงจะเรียกว่าปฏิบัติดี ดูซิ คนจากที่อื่นประเทศอื่น 
เขาพากันมาดตูวัอย่างการปฏบิตัขิองวดัป่าพง เขามาอบรมมาฟังธรรม เขาพากนัปฏบิตั ิ
ก็เป็นประโยชน์ของเขา ประโยชน์ตนประโยชน์คนอื่นมันอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่ใช่
จะให้ท�าอวดเขา แต่ท�าเพือ่ประโยชน์ของเราเองด้วย เขามาเหน็พระเณรปฏบิตัดิเีขาก ็
เลื่อมใส ถ้าเขามาเห็นพระเณรเหมือนลิงเขาจะคิดยังไง จะให้ชาวโลกเขาหวังจาก 
ใครอีก

 เร่ืองประกาศพระศาสนาไม่ต้องท�าอะไรมากหรอก พระสาวกบางองค์ท่านไม่ต้อง 
พูดอะไรมาก ไปบิณฑบาตสงบเสงี่ยม ไม่เร็วไม่ช้า ผ้าสีไม่ฉูดฉาด เดินเหินก้าวหน้า 
ถอยหลงัก็รู้จักประมาณ ไม่วอกแวก พระสารีบตุรเหน็เข้ากเ็ลือ่มใส สมณะรูปน้ีไม่เคยเหน็  
เข้าไปทักขอฟังธรรม ถามถึงครูบาอาจารย์ ท่านตอบว่า พระโคดมเป็นอาจารย์

 ท่านสอนอย่างไรถึงได้ปฏิบัติอย่างนี้

 ท่านไม่ได้สอนอะไรมาก สอนว่าธรรมเกิดแต่เหตุเท่านั้นเอง จะดับ ก็ดับที่เหตุ
มันก่อน

 โอ! เท่านั้นละ พอแล้วๆ เข้าใจแล้ว เท่านั้นแหละบรรลุธรรมะ

 พวกเราเวลาออกบิณฑบาตก็ยังกับคนหาปลา โหวกเหวกมาแต่ไกล ผมเคยได้ 
ยนินะ เวลาคนไปหาปลา ถ้าคนถาม เหน็พระมาแถวน้ีไหม บอก ไม่เหน็หรอก เหน็แต่คน 
หาปลาคุยกันโหวกเหวกๆ ไม่รู้อะไร คิดแต่เรื่องไม่เข้าเรื่อง ไปบิณฑบาตแต่ละครั้ง 
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กลับมาก็ได้ธรรมะหลายอย่าง นั่งฉันจังหันอยู่นี่ก็เหมือนกัน มันมีความรู้สึกเกิดขึ้น
หลายอย่าง ถ้าสังวรส�ารวมอยู่ มันต้องรู้เห็น ไม่ใช่ต้องไปนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้าย  
แล้วมันจึงจะเกดิขึน้มาหรอก อยู่เฉยๆ ธรรมดาน้ีแหละ มนักบ็รรลธุรรมะได้ จะว่ายงัไง  
เหมือนถ่านไฟทีไ่ม่ดับทิง้ไว้ก็ร้อน มาจับดูทไีรกร้็อนอยูอ่ย่างน้ัน สตมินัตืน่ตวัอย่างน้ัน  
มันรู้จักตัวเองอยู่อย่างนั้น มันจะหลงไปไหน เพ่งมันอยู่อย่างนั้น แต่ไม่ใช่เบิ่งตาค้าง
เหมือนคนบ้าล่ะ ค�าว่า เพ่ง ไม่ใช่ไปเพ่งจ้องตาเป๋ง จิตใจของเราน่ะ ตามสะกดรอย
ความรู้สึกอยู่เสมอ ท�าให้มากเพ่งให้มากเจริญให้มาก นั่นแหละคือความเจริญ

 ค�าว่าเพ่งให้มาก ท�าให้มาก เจริญให้มาก กไ็ม่รู้เร่ือง ว่าท�ายงัไงคอืเพ่งจิต รู้เร่ือง 
จิตของตัวเองว่าเป็นยังไง จิตเกิดราคะโทสะ มันเป็นยังไงให้รู้เรื่องของมัน เราปฏิบัติ
มาก็เท่ากับเด็กคนหน่ึงก�าลังคลาน เราเป็นพ่อเป็นพี่ก็ปล่อยมันไว้ พ่อคือตัวผู้รู้  
เด็กคือจิต มันไม่รู้เรื่องอะไร ปล่อยไว้ มันก็ไปไหนๆ ตามเรื่องตามราว ผู้รู้คือพ่อแม่ 
ต้องคอยดู มันจะตกหลุมตกบ่อเข้าป่าเป็นอันตรายก็รู้ น่ีคือผู้รู้ ผู้รู้แจ้ง ผู้สว่าง  
จิตของเรามันไม่รู้เร่ือง จิตไม่ได้ฝึกมันก็รู้เหมือนเด็ก รู้กิเลสตัณหามันไม่เอาไหน  
รู้ว่าเราเอาเปรียบคนอื่น กินได้มากกว่าคนอื่น ยกของก็ต้องยกทางเบาๆ ให้คนอื่น 
ยกที่หนักๆ ได้มากกว่าคนอื่น น่ันมันรู้แบบบ้าๆ คนเห็นแก่ตัว มันรู้อย่างน้ัน  
แจ้งก็เป็นมืด พระเณรของเราก็มักจะรู้แบบนั้นเสียด้วย ตรงไหนหนักก็เลื่อนหนีล่ะ 
ไปเอาที่เบาๆ มันรู้อย่างนั้น เราปฏิบัติจิตเหมือนพ่อแม่ดูลูกชายลูกสาว ปล่อยไปมัน
จะไปจับไฟ มันจะไปตกบ่อตกน�้า จะเป็นอันตรายก็รู้ ใครจะรักลูกเหมือนพ่อแม่  
เมื่อรักก็เฝ้าอยู่เสมอ ท�าอยู่เสมอในใจ เจริญอยู่เสมอในใจ คือไม่ปล่อยปละลูก  
ไม่ใช่ไปเพ่งดกู้นดตูาลกู ลกูคอืเด็กๆ มนัไม่รู้เร่ือง พ่อแม่กค็อยเฝ้าดู เฝ้าดจิูตสะกดรอย 
ตามเด็ก มันจะไปตกบ่อก็ไปจับอุ้มคืนมาไว้ที่ไกลอันตราย ท�างานไปอีกแต่ก็เพ่งอยู่ 
รู้อยู่ ท�าอยู่ เจริญอยู่ เวลาเข้าไปใกล้บ่อน�้าอีกก็เข้าไปจับมันมาวางไว้ไกลๆ ยกจิต
ตัวเองก็เช่นกัน ไม่อย่างนั้นจะมีพระพุทธเจ้ามารักษาอยู่ได้ยังไง พุทโธ ผู้รู้ผู้ตื่นแล้ว
ก็เบิกบาน รู้อย่างเด็กน้อยมันจะรู้ตื่นจะเบิกบานยังไง มีแต่จะจับไฟเข้าน่ะซี รู้จิต 
ไม่ได้ฝึกจะฉลาดยังไง รู้ทางโลกน่ะ รู้มีไหวพริบ ท�าผิดก็ปกปิด ท�าสิ่งที่เป็นโทษก็
ไม่ให้มีโทษ อย่างนั้นน่ะ ทางโลกเขาว่าดี แต่ทางพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เอาอย่างนั้น
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 จะไปดูอื่นไกลท�าไม ดูใกล้ๆ แค่น้ี ดูจิตของตัวเอง ความรู้สึกน้ีเกิดขึ้นมา 
มันเป็นอกุศล จิตนี้เกิดขึ้นมาเป็นกุศล สิ่งที่เป็นอกุศลก็รู้จัก สิ่งไม่เป็นอกุศลก็รู้จัก  
สิง่เป็นอกศุลกค็วรละ สิง่เป็นกศุลกค็วรปฏบิตั ิต้องอย่างน้ันจึงจะพากนัรู้จัก มนัเกดิ 
จากการรักษาการปฏิบัติ อย่างเช่น เสนาสนะ พอระฆังเป๋ง รีบลุกขึ้นมาปิดประตู
หน้าต่างทันที เรียบร้อยแล้วก็มาท�าวัตร ท�ากิจกับหมู่คณะ น่ีอะไรลุกขึ้นมาได้ก็
พรวดพราดมาเลย ประตูหน้าต่างไม่ปิด ผ้าตากไว้ก็ไม่เก็บ พอฝนตกฟ้าร้องก็วิ่งละ
ทีนี้ คนมันไม่เตรียมพร้อมไม่รู้เรื่อง จะไปไหนมาไหนปิดประตูหน้าต่าง จีวรตากไว้ก็ 
เก็บเรียบร้อยก่อน อย่างนี้ไม่ค่อยเห็นใครท�า ผ้าอาบน�้า อาบเสร็จแล้วถือไปตากที่ 
กุฏิโน่น หน้าฝนก็ตากไว้ใต้ถุนกุฏิ อย่ามีหลายผืนนัก แบกมาย้อมทีสูงท่วมหัวแน่ะ 
จะเอาไปเผาอะไรก็ไม่รู้ มีมากมันก็ยุ่งยาก จีวรผืนหนึ่งกับสังฆาก็พอแล้ว สบงอีก
สักผืนสองผืน ไอ้น่ีไม่รู้อะไรต่ออะไรยุ่งไปหมด เวลาซักผ้าย้อมผ้าก็คอยไปทีหลัง 
คนอื่น เขาต้มเอาไว้แล้วไปตักมาย้อมสบาย ซักเสร็จรีบหนีไปเสียยังงั้น คนเขาจะฆ่า
เอาน่ะ รู้เร่ืองหรือเปล่า เวลาคนอืน่เขาต้มนะไม่เหน็หน้าหรอก น่าเกลยีดจริงๆ ย้อมผ้า 
ชิน้สองชิน้แค่น้ันแหละไม่น่าจะมอีะไรยุง่ยาก แต่เสยีงฟันแก่นขนุนตงึๆ อย่างกบัตดัไม้ 
ในป่ามาท�าเสาบ้าน ไม่รู้จักประหยัด ย้อมคร้ังสองคร้ังทิ้งแล้ว จะเอาไม้ที่ไหนมา
หวาดไหว ทีนี้ก็บ่มบาตรละซิ อะไรๆ ก็เอามาบ่มสุมๆ เข้าไป แตกก็ทิ้ง สุมไว้ที่โคน
ต้นมะม่วงเป็นกอง ท�าไมท�ายังงั้น ท�าไม่เป็นก็มาถามซิ บ่มบาตรท�ายังไง กราบเรียน
ถามครูบาอาจารย์ ปรึกษาท่านซี ไม่รู้เรื่องก็ท�าไปตามประสา พอบาตรแตกก็ขอใหม่
ละซิทีนี้ ท�ายังงั้นได้ยังไง มีแต่เรื่องผิดเรื่องบาปทั้งนั้น

 ต้นไม้ในวัดน่ีให้สงวนรักษาให้มากที่สุด อย่าไปก่อไฟใกล้ๆ ให้ลวกกิ่งไม้ 
ใบไม้เด็ดขาด หน้าหนาวโยมเขาจะก่อไฟผิง ผมยังไม่ให้ท�า แต่เขาก็อุตส่าห์ท�าเข้า 
คร้ังหน่ึงจนได้ ก่อไฟในวดัหมดัได้กระโดดเกาะหวัเท่าน้ันเอง แถมฝุ่นสะเกด็ไฟปลวิ
ไปทั่วสกปรกมาก เห็นแต่พวกหาปลาเท่านั้นแหละที่ท�าอย่างนี้ กล่องแฟ้บ กล่องสบู่ 
กระป๋องนม ก็ทิ้งกระจัดกระจายยังกับโรงฆ่าสัตว์ ไม่ใช่วัดที่คนเขาจะมากราบไหว้ 
ผมไปดูๆ แล้วมันไม่เป็นมงคล จะทิ้งก็เก็บให้เป็นที่เป็นทาง คนเขาจะได้เอาไปเผา  
น่ีอะไรพอพ้นกุฏิตัวเองก็เหวี่ยงกระจัดกระจายเร่ียราด น่ันมันฆราวาสเขาท�ากัน  
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เราเป็นพระผู้ประพฤติปฏิบัติ ท�าให้งามหน่อย งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง  
งามในที่สุด ให้งามเหมือนพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเราน่ะ มีแต่เร่ืองละกิเลสทั้งน้ัน  
แล้วเรามาสะสมกิเลสมันก็ไปคนละทางเท่านั้นเอง ท่านเอาออก เราเอาเข้า มันก็บ้า
เท่านั้นเอง

 น่ีไม่ใช่อะไรหรอก เป็นเพราะเราไม่หมั่นพิจารณาให้มันชัดเจนเข้าไปน่ันเอง 
พิจารณาความเกิด แก่ เจ็บ ตาย จนถึงขนาดที่ว่านอนหลับอยู่ตื่นขึ้นมาตัวสั่นแหละ  
มนัจึงจะใช้ได้ ให้มนัรู้ว่าตายไม่เลอืกเวลาน่ีนา พรุ่งน้ีตายกไ็ด้ วันน้ีตายกไ็ด้ อย่างน้ัน 
ก็อยู่เฉยไม่ได้แล้ว ลุกขึ้นมาเดินจงกรมเท่านั้นเอง กลัวตายนี่จะท�ายังไง ต้องให้มัน
ได้อย่างน้ัน น่ีมันไม่อย่างน้ัน เพราะไม่เอาความตายเป็นอารมณ์ อกีหน่อยระฆงัในวดั 
ก็จะไม่ดังเท่านั้นเอง เงียบกริบเลย ระฆังในวัดก็จะสิ้นเสียง

 ตรีะฆงัท�าวตัรกเ็หมอืนกนั ถ้าไม่กระหน�า่หลายๆ คร้ัง จะมคีนไปซกัคนหรือเปล่า 
ยงัไม่รู้ ไม่รู้ท่านจะท�าวตัรกนัเวลาไหน ตืน่กส็าย ตืน่ขึน้คว้าบาตรได้กว็ิง่ตัก๊ๆ ละซทีน้ีี  
บิณฑบาตเอามันใกล้ๆ แถวน้ีละ อย่างบ้านกลางน่ี ใครนึกจะไปบิณฑบาตมากิน 
ตอนไหนก็ไป ตื่นสายก็ไปทีหลัง ตื่นเช้าก็ไปเอามาก่อน ไม่กลัวคนเขาว่าเอาหรือ 
พระอะไรนี่ บิณฑบาตไม่เลิกซักที มันพระเป็นบ้าน่ะซี ใครเขาจะหาของใส่บาตรได้
หวาดไหว ให้เขาเอาสิ่วน่ะแหละใส่ให้จึงจะสาสม

 ใครจะไปสายไหนก็ต้องพูดจาปรึกษาหารือกันก่อนซี จะไปบ้านกลางกี่โมง  
บ้านก่อกี่โมง บ้านบกกี่โมง เอานาฬิกานี่เป็นเกณฑ์ ได้เวลาลั่นระฆังก็ไปเลย นี่อะไร 
ไปได้ไปเอา บางทคีนออกไปก่อนก็ไปยนืรอ คนออกไปทหีลงักว็ิง่ตามละซทีน้ีี บางพวก 
ไปรอบบ้านกลับออกมาแล้ว อีกพวกค่อยยักเยื้องเข้าไป บ้านเดียวกันน่ันแหละ  
ชาวบ้านเขาไม่รู้จะหาอะไรที่ไหนมาใส่ให้บ้าง ท�าอย่างน้ีมันแย่จริงๆ ปรึกษากัน 
ใหม่หน่อย ใครจะไปสายไหนๆ บอกกันก่อน ใครไม่สบาย ไม่สะดวกจะเปลี่ยนสาย 
ก็บอกกัน ระเบียบมันมีอยู่ ท�าตามใจชอบได้ยังไง เสียหายแท้ๆ พระเณรอย่างนี้
สมควรแต่ใส่สิว่ให้เท่าน้ันแหละ ถ้าตืน่สายกอ็ย่านอนให้ดึกนักซ ีท�าอะไรนักหนาถงึได้ 
ตื่นสาย ล�าพังท�าความเพียร นั่งสมาธิ เดินจงกรม ไม่ถึงกับท�าให้ต้องอดนอนขนาด
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นั้นหรอกน่ะ เว้นเสียแต่คุยกันเล่นเพลินเท่านั้นแหละ เดินจงกรมสมควรแก่เวลารู้ว่า
เหนื่อยก็ไปพักผ่อนหลับนอนเสีย กิจไหนเป็นกิจส่วนตัว อันไหนเป็นกิจสงฆ์ก็แบ่ง
เวลาให้ถูกไว้ ไม่ให้อดนอนได้ เช่น หน้าร้อนอากาศอ้าวนัก มีกิจวัตรท�าบ้างแล้ว  
ท่านก็ไม่ให้ท�าวัตรก็ได้ ตักน�้าเสร็จ อาบน�้าอาบท่า จะท�ากิจส่วนตัวเดินจงกรมก ็
เดินเข้าซี จะเดินเท่าไรก็ได้ จะต้องถึงกับอดนอนท�าไม ลองดูซี สักทุ่มหน่ึง 
ก็เหลือแหล่แล้ว จะเดินจงกรมถึงสองทุ่มแล้วเข้านอนก็ยังได้ ไอ้น่ีของที่ตัวเองจะ
ท�าก็ไม่รู้จักกะเวลาแบ่งเวลาไว้ ท่านขี้แล้วเราจึงจะหาขอน มันจะไปทันเขาที่ไหน  
จะไม่ทนั มนักอ็ยูท่ีต่วัเราน่ะแหละ จะสายจะเช้ามันกอ็ยูท่ีเ่รา เราไม่หดัไม่ดัดมันจะได้ 
ยงัไง ต้องหดัให้ได้ ของแค่น้ีมันจะไปไหนเสยี ไม่ใช่ท�าเล่นนะ ท�าให้เป็นประโยชน์ตน 
และประโยชน์คนอื่น

 พวกนักศึกษาเขาย่ิงพดูว่า พระสงฆ์น่ีเป็นส่วนเกนินะ จะปฏบิตักิไ็ม่ท�า จะเทศนาว่า 
กล่าวก็ไม่ได้เร่ือง จะไปเทศน์โปรดญาตโิยมกเ็ลยกลวัเขาด้วยซ�า้ ไม่กล้าพดูกล้ากล่าว  
ถ้าไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองแล้วมันก็ขลาดละ จะไปกล้าว่ากล่าวหรือเทศน์อะไรใคร
เขาได้ หน้าทีข่องตวัเองไม่ปฏบิตัฝึิกหดัขึน้ให้ด ีถ้าภาวนาละกปั็ญญามนัจะหนีไปไหน 
เดินจงกรมจริงๆ ไม่ถงึ ๓ เทีย่วกไ็หลมาเทมาแล้ว น่ีเดนิจงกรมคอตกง้อกๆ ง่วงเหงา 
หาวนอน อย่างนี้ถ้าไปป่าไปภูเขาละก็เขาว่าผีภูเขามันท�าเอานะ พวกคอตกนี่ มันง่วง
ก็ลุกขึ้น เดินจงกรมเข้าอย่านั่ง ยืน เดิน นั่ง เอาให้มันหายง่วงให้ได้ เกิดอะไรขึ้น 
กไ็ม่แก้ไข ปรับปรุงตวัเอง มนัจะดีได้ยงัไง ปาฏโิมกข์กเ็หมอืนกัน เดินจงกรมไปท่อง
ปาฏิโมกข์ไป มันเพลินดีจะตาย สงบดีด้วย หัดฝึกไป บิณฑบาตจากนี่ไปบ้านก่อตื่น 
แต่เช้า ไปอย่าไปใกล้ชิดหมู่พวกนัก พวกพูดมากอย่าไปอยู่ใกล้ ให้เขาเดินก่อนเขา 
เดนิไว คนพูดมากอย่าไปพดูด้วย ให้พดูกบัใจตวัเองมากๆ ภาวนาตวัเองมากๆ ให้เข้าใจ 
คนชนิดนั้น คนก็เหมือนกันแหละกับนกเขา พูดทั้งวันอย่าไปตอแยด้วย ครองผ้าดีๆ 
แล้วบิณฑบาต เดินเด๋ียวเดียวก็ท่องได้แล้วปาฏิโมกข์ เรียบร้อยดี ผ่องใสสะอาด 
เป็นคู่มืออย่างหน่ึงนะปาฏิโมกข์น่ี ไม่ใช่จะให้ไปคร�่าเคร่งกับมัน แต่ถ้าได้ไว้แล้ว  
มนัท�าให้ผ่องใส เดินไปก�าหนดไป เด๋ียวเดยีวมนักไ็ด้กข็ึน้มาเอง ให้ฝึกตวัเองอย่างน้ัน
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 ฝึกนะ ต้องฝึก อย่าอยู่เฉยๆ อยู่เฉยๆ เมื่อไรเป็นหมาเมื่อนั้นเชียวละ หมาที่
อยูดึ่กๆ เราเดินผ่านไปมนัยังเห่านะ น่ีไม่ใช่หมาอย่างน้ัน ท�าไมเอาแต่นอนไม่ยอมตืน่ 
สกัท ีสอนตวัเองต้องสอนอย่างน้ัน หน้าหนาวละกค็ลมุผ้านอน ใช้ไม่ได้ ตกัน�า้รดมนั
เข้าไปทั้งคืน ทรมานมันจะไม่เป็นด้วยซ�้า จะออกไปห้องน�้านี่ลงกราบเสียก่อน ตอน
เช้าตีระฆังจะไปต้องกราบเสียก่อน ฉันจังหันเสร็จจะกลับกุฏิเก็บของ กราบเสียก่อน 
อย่าให้ผ่านเฉยๆ ตีระฆังตักน�้าก็กราบเสียก่อน ถ้ามันเผลอเดินไปเลยถึงลานวัด 
นึกขึน้ได้ก็ต้องกลบัไปกราบเสยีก่อน ต้องหดัถงึอย่างน้ัน หดัจิตใจตวัเอง อย่าปล่อย
ไปมันลืมตอนไหนไม่ได้กราบ กลับไปกราบก่อน มันจะลืมได้ยังไงถ้าขยันอย่างนั้น 
ท�าให้ต้องเดินไปเดินมา นี่อะไร ลืมก็ช่างเถอะ ไม่เป็นไร มันถึงได้เป็นอย่างนี้

 น่ีหมายถงึวธิเีก่าๆ ทีส่อนกนัมา ท�ากนัอย่างน้ี เด๋ียวน้ีคงไม่มแีล้วกระมงั ท�ากนั
ยังไงบ้างก็ไม่รู้ ให้กลับไปหาของเก่า ธุดงควัตร นั่งตามต้นไม้ให้ลงกราบเลย ไม่มี 
พระก็กราบ สติเรามันมีอยู่น่ะ ถ้าท�าอย่างนั้นเรียกว่ามีสติ นั่งก็นั่งให้เป็น อย่านั่ง
อย่างคนไม่มีปัญญา เช่น นั่งชันเข่าขึ้นมากอดไว้ อย่างนี้อยู่ที่ไหนก็พาให้เสื่อมหมด 
เป็นแบบคนไม่มีปัญญา อย่าไปท�าอย่างนั้น ฝึกหัดตัวเองไม่ถึงตายหรอก มันขี้เกียจ
เท่าน้ันเอง อย่าให้ตวัขีเ้กยีจเข้าหวัเรา ถ้าง่วงมากกใ็ห้นอนเสยี แต่มสีตเิตอืนตวัเองไว้  
รู้สึกเมื่อไรลุกทันที ถ้าไม่ตื่นให้ตกนรก ถ้ากินอิ่มแล้วมันมักเพลีย อยากจะนอน
ดีนักละ ก�าลังสบายๆ ได้ยินเสียงระฆังละก็โกรธนัก บางครั้งจนนึกอยากจะไปฆ่า 
คนตีระฆังเอาโน่น เพราะว่ามันไม่อยากลุก นับเลย บอกมันไว้ นับหน่ึงถึงสาม 
ไม่ลุกตกนรก นับอย่างนี้นานๆ ไป นับถึงสามแล้วมันยังไม่ลุกนะ มันบอกไม่ตก
หรอกนรกน่ะ ต้องหาตวัมนัให้เจอ ฆ่ามันจนได้ อย่าไปล้อเล่นกบัมนั อธษิฐานไว้เลย  
นับหนึ่ง สอง สาม ถึงสามแล้วไม่ลุกต้องตกนรก หัดถึงขนาดนั้นจะไปล้อเล่นกับมัน 
ไม่ได้หรอกจิตน่ะ

 อ่านดูซปีระวตัคิรูบาอาจารย์แต่ละองค์ แปลกนะแปลกคน คดิดดูีๆ  ฝึกจิตตวัเอง 
ให้ถกูทางไม่ต้องพึง่ผู้อืน่ หาอบุายด้วยตวัเองสารพดัอย่างมาฝึกมัน ถ้าคดิไปทางโลก
สารพัดต่างๆ ให้รีบปรามมัน หยุด! เลิกๆ เปลี่ยนอิริยาบถลุกไปที่อื่นเสียว่า เออ! 
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อย่าไปคิด เรื่องอื่นๆ ยังมีดีกว่านี้จะไปอ่อยๆ อ่อนข้อให้มันไม่มีทาง ถ้ามันออกจาก
เราไปเสียแล้วก็สบาย เป็นด้วยการฝึกทั้งนั้นแหละ อย่าคิดว่ามานอนเฉยๆ แล้วจะ
เป็นนะ ดูสัตว์ต่างๆ เช่น แย้ แลน เต่า บางตัวมันไวจริงๆ นะ จึงหากินเอาตัวรอด  
บางทีอย่างเต่าน้ี เราก็คิดว่ามันช้าเหลือเกินจะเอาตัวรอดไหม อย่าเข้าใจอย่างน้ัน  
สัตว์ก็มีหัวใจ มันมีวิธีของมันอยู่หรอก เดินจงกรม ท�าสมาธิก็เหมือนกัน ท่านก็มีวิธี
ของท่าน มันบอกกันล�าบาก เหมือนอย่างอีตาคนหนึ่งอยู่เมืองพิบูลฯ แกด�าน�้าหาคน 
จมน�้าตาย ด�านานจนกิ่งไม้ที่หักมาใบเหี่ยวหมด แล้วก็เจอทุกที ใครตกน�้าตาย  
ต้องให้แกน้ีแหละช่วยหา ถามแกว่าท�าได้ยังไง แกตอบว่ามันบอกไม่ถูก แต่ท�าได ้
ก็แล้วกัน เรื่องมันเป็นอย่างนี้ เป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละคน บอกกันยากต้องฝึกหัด
ท�าเอาเอง การฝึกจิตก็เหมือนกัน รีบฝึก รีบหัด ไม่ใช่เรื่องจะไปวิ่งเอา ออกแรง  
อดนอน อดกิน แต่มันเป็นเรื่องปฏิบัติ ไม่ใช่ท�าให้เหนื่อย เป็นเรื่องของความพอดี
ท�าจิตใจให้มันพอเหมาะสมส่วนกัน
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๓. ธุดงควัตร

 คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่า ธุดงค์ คือ การจาริกไปตามป่าเขาล�าเนาไพรของ 
พระกรรมฐาน แท้ทีจ่ริงแล้ว ค�าว่า ธดุงค์ น้ันหมายถงึ องค์คณุเคร่ืองขจัดกเิลส และ
ธดุงควตัร ซึง่ม ี๑๓ ประการด้วยกัน เป็นข้อประพฤตพิเิศษทีพ่ระพทุธองค์ทรงอนุญาต 
ให้แก่พระสงฆ์ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติ

 ฉะน้ัน แม้พระทีอ่ยูใ่นวดักลางเมอืงกเ็ป็นพระธดุงค์ได้ถ้าปฏิบตัธิดุงควตัร และ
ในขณะเดยีวกันพระทีเ่พยีงเดินทาง ทะลดุง โดยไม่ปฏบิตัเิพือ่ขัดเกลากเิลสกไ็ม่สมช่ือ 
พระธุดงค์เลย

 ธดุงควัตรไม่ใช่ข้อบงัคบัตามพระวนัิยบญัญตั ิแต่หลวงพ่อได้ก�าหนดบางข้อไว้ 
ในกฎระเบียบประจ�าส�านัก ซึ่งพระภิกษุเณรทุกรูปต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
หลวงพ่อได้อธิบายความส�าคัญของธุดงควัตรในการอบรมครั้งหนึ่งว่า

 “ธุดงควัตรทั้งหลายล้วนเป็นเคร่ืองช่วยเราให้ท�าลายกิเลสเคร่ืองเศร้าหมอง  
เป็นวิธีการที่ท�าให้การปฏิบัติของเราเป็นไปอย่างเรียบง่าย พระพุทธองค์ไม่ได้ทรง
บัญญัติธุดงควัตรไว้ว่าเป็นสิ่งจ�าเป็น แต่ส�าหรับพระภิกษุผู้ประสงค์จะปฏิบัติอย่าง
เข้มงวด ธุดงควัตรจะเพิ่มความเคร่งครัดในการรักษาศีล

 บางทีเอาศีลเอาสมาธิมันไม่พอนะ ฆ่ากิเลสไม่ได้ ฆ่าไม่เป็น ต้องเอาธุดงควัตร
เข้าช่วย ธดุงควตัรน้ีเป็นของส�าคญั เป็นเคร่ืองขดูเกลา มนัช่วยตดัหลายอย่าง ลองไป 
อยู่ป่าช้า นั่นมันจะเป็นอย่างไร มันจะเป็นเหมือนอยู่กับหมู่กับพวกหรือเปล่า มันมี
ประโยชน์อย่างนี้ นั่นแหละธุดงควัตร

 ธุดงควัตรเหล่าน้ี เป็นข้อวัตรที่ท�าได้ยาก เพราะเป็นข้อวัตรของพระอริยเจ้า  
เป็นข้อวัตรหรือข้อปฏิบัติของบุคคลเพื่อเป็นพระอริยเจ้านั่นเอง การเดินก็อย่างหนึ่ง 
การธุดงค์ก็อย่างหน่ึง การเดินน้ีก็เรียกว่าก้าวไปหรือถอยกลับ เป็นเร่ืองอวัยวะ
เคลื่อนไหว
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 แต่ที่เรียกว่า ธุตงฺค นั้นก็คือข้อปฏิบัติเป็นข้อๆ รวมย่อมาแล้วก็มี ๑๓ ข้อ  
เรียกว่าธุดงค์ คือข้อปฏิบัติอันนี้ชื่อว่าธุดงค์ ท�าไมถึงว่าชื่ออย่างนี้ เพราะท�าได้ยาก  
จะไปอยูโ่คนไม้กท็�าได้ยาก จะไปอยูป่่ากท็�าได้ยาก จะบณิฑบาตฉันกย็าก จะฉันมือ้เดยีว 
กย็าก จะฉันในบาตรก็ยาก จะอยูป่่าช้ากย็าก จะอยูก่ลางแจ้งก็ยาก จะเนสชัชิกกย็าก  
ทุกอย่างหมดนั่นแหละ จะถือผ้า ๓ ผืนก็ยาก แต่ละสิ่งๆ นี้ เป็นข้อปฏิบัติที่เรียกว่า
ธุดงค์ ไม่ใช่ว่าการเดินนั่นเป็นธุดงค์ ไม่ใช่การนั่งภาวนาเป็นธุดงค์ การปฏิบัตินั่นเอง
เป็นธุดงค์

 ธดุงค์อนัน้ีเป็นข้าศกึกับกเิลสทัง้หลาย ท่านจึงเรียกว่าเป็น ธตุงฺค ถ้าใครปฏบิตัิ
แล้วต้องฝืนกิเลสหรือฝืนความรู้สึกของผู้มีกิเลส ข้าวที่เราได้กินในวันนี้ การฉันมื้อ 
เดียวนี้ มันก็ฝืนกับความรู้สึกของตนแล้ว การอยู่โคนไม้มันก็ฝืนกับความรู้สึกของ
ตนแล้ว การอยู่ในป่าก็ฝืนความรู้สึกของตนแล้ว

 การเทีย่วบณิฑบาต การฉันในบาตร การฉันม้ือเดียว การถอืผ้าสามผืน ทัง้หลาย 
เหล่าน้ี การอยูป่่า การอยูป่่าช้า การอยูก่ลางแจ้ง การถอืเนสชัชกิไม่นอน เร่ืองทัง้หลาย 
เหล่านี้ล้วนมีแต่เครื่องมือที่จะท�าลายกิเลสทั้งนั้น

 เมือ่พระโยคาวจรเจ้าทัง้หลายยงัมีกเิลสอยู ่สมาทานธดุงค์เข้าไปแล้วจึงเดอืดร้อน  
ปฏบิตัใิห้มันเดือดร้อนน่ันแหละ พระพทุธเจ้าบอกถกูแล้ว ถ้าปฏบิตัสิบายๆ เยอืกเยน็ 
น้ันไม่ถูก เพราะว่ามันไม่ขัดกัน ไม่ได้แบ่งแย่งกัน ข้อประพฤติปฏิบัติอันน้ีมัน 
ตรงกันข้ามกับจิตของปุถุชนเรา

 เมื่อเราสมาทานธุดงค์เข้ามันจะเกิดทุกข์ เพราะว่ามันจะขัดแย้งกันกับความคิด
ความเหน็ของปถุชุน เมือ่ผู้ไม่มปัีญญาปฏิบตัแิล้วกท็นทานไม่ได้ ว่าการปฏบิตัทิกุวนัน้ี 
ฉันไม่เอาแล้ว เพราะฉันจะปฏิบัติหาความสุขความสงบ จะมาปฏิบัติให้มีความทุกข์
เกิดขึ้นเช่นนี้ ฉันไม่เห็นด้วย

 การฉันในบาตรไม่เหน็ด้วย เทีย่วบณิฑบาตมาฉันกไ็ม่เหน็ด้วย อยูป่่ากไ็ม่เหน็ด้วย  
อยูโ่คนไม้กไ็ม่เหน็ด้วย การฉันม้ือเดยีวก็ไม่เหน็ด้วย อยูป่่าช้ากไ็ม่เหน็ด้วย อยูก่ลางแจ้ง 
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ก็ไม่เห็นด้วย อยู่เนสัชชิกการไม่นอนเป็นวัตรเป็นบางคร้ังก็ไม่เห็นด้วย เพราะสิ่ง 
ทั้งหลายเหล่านี้ มีแต่สิ่งที่ท�าได้ยากทั้งนั้น

 ดงัน้ัน ชือ่ของข้อปฏบิตัทิัง้หลายเหล่าน้ีท่านจึงตัง้ช่ือว่า เป็นธดุงค์ คือเป็นข้อวตัร 
อันบุคคลกระท�าได้โดยยาก บุคคลผู้จะมีปัญญา บุคคลผู้ที่มีปัญญา บุคคลผู้มีจิต
ศรัทธาจริงๆ แล้ว จึงจะตั้งใจปฏิบัติเจริญข้อวัตรนี้ได้

 ธดุงควตัรทัง้ ๑๓ ประการน้ี เม่ือจิตของพระโยคาวจรเจ้าลงสูธ่รรมะน้ีแล้ว เป็นของ 
สบายมาก เป็นข้อวัตรมีความสงบมาก เป็นข้อวัตรที่อยู่เยือกเย็นมาก

 เมื่อถึงเช่นน้ีแล้ว เหมือนลิงกับมนุษย์ มนุษย์เราเม่ือเดินไปในป่าแล้วมันยุ่ง 
เหลอืเกนิ เกะกะระรานความสงบทัง้น้ันแหละ ถ้าเอาลงิไปปล่อยในป่าแล้วมนัสะดวก
มนักเ็พลนิ เพราะมันชอบอย่างน้ัน เพราะมนัเคยอยู่อย่างน้ัน มนัเคยชนิอย่างน้ัน มันเคย 
อยู่ในสภาพเช่นนั้น มันเลยสบาย

 ปถุชุนคนหนาน้ี เคยอยูใ่นสภาพทีม่คีวามสบายๆ กนิสบาย นอนสบาย น่ังสบาย  
พดูสบาย ทกุอย่างมันสบายแล้ว อนัน้ันเรียกว่าสบายแล้ว เมือ่ไปพบเสนาสนะเช่นน้ัน  
เมื่อไปท�าเช่นนั้น ก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเลยทีเดียว

 เม่ือมันเกดิทกุข์ขึน้มาแล้ว คือทกุข์แล้ว พระพทุธเจ้าท่านสอนว่า น่ันแหละธรรมะ  
นี่แหละผล ท�าไมจึงเห็นผลก่อน เพราะเราไม่รู้เหตุ มีทุกข์เกิดขึ้นมาเลย ทุกข์เกิด
ขึ้นมานี้แหละคือ อริยสัจแล้ว ทุกข์ เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วนี่เรียกว่าเป็นผล ไม่รู้ว่า 
มนัเกิดจากอะไร เม่ือเกดิทกุข์ขึน้มา ความฟุง้ซ่านร�าคาญเกดิแต่ความไม่ชอบเป็นทกุข์  
น้ีเรียกว่าปฏิบตัแิล้วเหน็ผลเกดิขึน้มาก่อน เมือ่เหน็ผลแล้วทกุข์น้ีคอืผล เม่ือผู้ประพฤติ 
ปฏิบัติเห็นผลน้ันจะต้องตามไปถึงว่ามันเกิดมาจากอะไร ที่ไหน มันถึงมีก้อนทุกข์
เกิดขึ้นมานั้น”
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ธุดงควัตร ๑๓

ธุดงควัตร ๑๓ แบ่งเป็น ๔ หมวด ดังนี้

หมวดที่ ๑ เกี่ยวกับจีวร

 ๑. ถือใช้แต่ผ้าบังสุกุล
 ๒. ใช้ผ้าเพียง ๓ ผืน

หมวดที่ ๒ เกี่ยวกับบิณฑบำต

 ๓. เที่ยวบิณฑบาตเป็นประจ�า
 ๔. บิณฑบาตตามล�าดับแถว
 ๕. นั่งฉัน ณ อาสนะเดียว
 ๖. ฉันเฉพาะในบาตร
 ๗. ลงมือฉันแล้วไม่ยอมรับเพิ่ม 

หมวดที่ ๓ เกี่ยวกับเสนำสนะ

 ๘.  ถืออยู่ป่า
 ๙.  ถืออยู่โคนไม้
 ๑๐. ถืออยู่กลางแจ้ง
 ๑๑. ถืออยู่ป่าช้า
 ๑๒. ถืออยู่ในที่แล้วแต่เขาจัดให้

หมวดที่ ๔ เกี่ยวกับกำรประกอบควำมเพียร

 ๑๓. งดการนอน อยู่ด้วยอิริยาบถ ๓ คือ ยืน เดิน นั่ง

 หลวงพ่อได้น�าธดุงควตัรมาเป็นหลกัในการปฏบิตัขิดัเกลากเิลส ทัง้ใน
ส่วนตัวท่านเองและในส่วนของการฝึกหัดพระเณรในวัดหนองป่าพง ดังนี้
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ผ้าบังสุกุล

 หลวงพ่อเคยผ่านยุคสมัยที่เคร่ืองนุ่งห่มยังขาดแคลนขัดเขินอยู่มาก ผ้าที่จะ 
น�ามาท�าจีวรก็ต้องไปบังสุกุลเอากับซากศพตามป่าช้าแล้วน�ามาเย็บด้วยฝ้ายจูงผี คือ
ฝ้ายที่เขาฟั่นเป็นเชือกผูกหน้าเกวียนจูงศพไปป่าช้า การใช้จีวรที่ท�าจากผ้าบังสุกุลน้ี
มีอานิสงส์มาก ซึ่งหลวงพ่อได้เล่าให้ฟังดังนี้

 “บริขารต้องท�าเองทัง้หมด ถงึแม้จะไม่สวยงามเรากภู็มใิจ เพราะได้มาจากฝีมือ
เราเอง ได้มาจากการงานของเรา อย่างเช่นการเยบ็จีวรกใ็ช้เข็มเยบ็ด้วยมอื กว่าจะเสร็จ
แต่ละตวัหวัแม่มือปวดบวมไปหมด ด้ายกไ็ม่ม ีมแีต่ฝ้ายจูงผีกไ็ปบงัสกุลุเอาตามป่าช้า 
แล้วน�าไปฟั่นเป็นด้ายส�าหรับเย็บจีวร ทั้งทน ทั้งหนา ทั้งหนักด้วย ส่วนมากจะใช้ 
ผ้าบงัสกุุล คือผ้าทีห่่อศพทีเ่ขาทิง้ตามป่าช้า มีทัง้คราบเลอืด คราบน�า้เหลอืงเหม็นคลุง้
คาวไปหมด ต้องน�ามาซักให้สะอาด แล้วลวกน�้าร้อนตากแดดให้แห้ง น�ามาย้อมกับ
แก่นขนุน เวลาเอามานุ่งรู้สกึว่ามีอานิสงส์มาก คือ เกดิอาการขนลกุขนพองซาบซ่านไป
หมดทั้งตัว รู้สึกหวาดสะดุ้งอยู่ตลอดเวลา ท�าให้ขยันท�าความเพียร ขยันเดินจงกรม 
ท�าสมาธติลอดคนื ไม่ง่วงเหงาหาวนอน ไม่อยากจะหลบัจะนอนเลยเพราะกลวั ตืน่เต้น 
หวาดระแวงอยู่ตลอดเวลา ธุดงค์แบบนี้เป็นประโยชน์ มันขูดเกลากิเลสอย่างนี้”

บิณฑบาตร

 มีค�าพูดสั้นๆ ง่ายๆ ที่เข้าใจกันดีในหมู่พระกรรมฐานว่า “ไม่บิณฑ์ ไม่กิน”  
ซึ่งหมายถึงว่าถ้าพระหรือสามเณรรูปใดขาดการออกบิณฑบาต จะด้วยตื่นสายหรือ 
ขีเ้กยีจไปกต็าม วนัน้ันกต้็องอดอาหารไปตามธรรมเนียมของการปฏิบตัติามธดุงควตัร
ข้อที่ว่า ถือบิณฑบาตเป็นวัตร เว้นไว้แต่อาพาธหนักจริงๆ เท่านั้น

 สมยัก่อนหลวงพ่อออกบณิฑบาตบ้านกลางเป็นประจ�า ต่อมาเมือ่สงัขารร่างกาย
ไม่เอื้ออ�านวยต้องถือไม้เท้าช่วยพยุง เดินไปไหนมาไหนไกลมากไม่ได้ ท่านก็ยังมี
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อตุสาหะไปบณิฑบาตในเขตส�านักชจีนกระทัง่ไปไม่ไหวจริงๆ ท่านจึงเลกิ คราวทีท่่าน
ได้รับนิมนต์ไปต่างประเทศที่ไม่ใช่เมืองพุทธ ท่านก็ยังออกบิณฑบาตเป็นประจ�าโดย
ให้เหตุผลว่า “ไม่ใช่ไปเอาข้าว ไปเอาคน”

 การบณิฑบาตเป็นกจิวตัรทีส่�าคญั และมีความหมายส�าหรับชาวพทุธ ทัง้ฝ่ายสงฆ์
และฝ่ายฆราวาส เพราะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพระกับชาวบ้าน ซึ่งต้อง 
เอือ้อาศยักนัและกนัในการจรรโลงพระศาสนาให้ยัง่ยนื ส�าหรับชาวบ้าน ผู้ไม่มเีวลาไป
วัดก็ยังได้เห็นพระ ได้มีโอกาสท�าบุญ ชาวบ้านตื่นแต่เช้า หุงข้าวประกอบอาหารแล้ว  
สิง่แรกทีเ่ขาจะท�าในวนัน้ันคอื การใส่บาตร เป็นการสบืประเพณอีนังดงามของชาวพทุธ  
และเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยใจที่สดชื่นเบิกบาน นอกจากนั้นการใส่บาตรก็ยังเป็น
โอกาสที่ผู้ใหญ่ในครอบครัว จะปลูกฝังศรัทธาและอุปนิสัยที่นอบน้อมเคารพคารวะ
ต่อสมณะในจิตใจของลูกหลานอีกโอกาสหนึ่งด้วย

 ส่วนของพระสงฆ์ การบิณฑบาตเตือนสติให้พระภิกษุสามเณรได้ร�าลึกถึงบท 
พจิารณาเตอืนตนเองข้อทีว่่า “บรรพชติพงึพจิารณาโดยแจ่มชดัอยูเ่นืองนิตย์ว่า การเลีย้ง 
ชีวิตของเรา เน่ืองเฉพาะแล้วด้วยผู้อื่น” ทั้งน้ีเพื่อช่วยป้องกันความประมาทในการ 
ฉันอาหาร เพราะส�านึกว่า ข้าวทกุเมด็ได้มาด้วยหยาดเหงือ่ของชาวบ้าน อกีประการหน่ึง  
การไปบิณฑบาตก็เป็นโอกาสให้พระภิกษุสามเณร ได้ฝึกทดสอบตนเองในการสังวร
ส�ารวมอินทรีย์ เมื่อสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมและผู้คนตลอดเส้นทางการบิณฑบาต 
นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกความอดทน เพราะต้องเดินไกล อย่างน้อย ๓-๔ กิโลเมตร
ทุกวัน ขากลับบาตรก็หนักด้วย ไม่ว่าดินฟ้าอากาศจะเป็นอย่างไรก็ต้องไป และการที่
หลวงพ่อปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติในเรื่องการนุ่งห่ม คือถ้าฝนไม่ตกหรือไม่มีทีท่า 
ว่าจะตก เมือ่ออกบณิฑบาตต้องห่มผ้า ๒ ช้ัน คอืผ้าจีวรซ้อนด้วยสงัฆาฏิ กยิ็ง่เป็นเหต ุ
ให้พระต้องอดทนมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะในฤดูร้อน กว่าจะกลบัถงึวดัผ้าจะเปียกเหง่ือ
ชุม่โชกทเีดยีว ฉะน้ันท่านจึงเรียกการออกบณิฑบาตว่าเป็นสมัมาอาชีพของสมณะ มิใช่
การขอ หากเป็นการโปรดสัตว์
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ฉันจังหัน

 ที่วัดหนองป่าพง เมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้ว อาหารทั้งหมดที่มีในบาตรก็ถูก
ถ่ายลงกะละมัง เหลือไว้เฉพาะข้าวเหนียวหนึ่งก้อนซึ่งพอแก่ความต้องการ จากนั้น
สามเณรหรือปะขาวก็น�ากะละมังไปที่โรงครัว เพื่อให้แม่ชีและญาติโยมจัดใส่ภาชนะ 
ให้เรียบร้อย แล้วจึงน�ามาถวายให้พระภัตตเุทศก์เป็นผู้แจกสงฆ์อกีทหีน่ึง พระภตัตเุทศก์ 
กต็กัอาหารทัง้คาวและหวานใส่รวมลงในบาตร และต้องพยายามเฉลีย่อาหารแต่ละชนิด 
ให้ทุกรูปได้รับทั่วถึงกัน และพระก็ฉันเฉพาะแต่ในบาตรเท่านั้น ไม่ใช้ภาชนะอื่นอีก 
นี่ก็เป็นธุดงควัตรอีกข้อหนึ่ง

 การแจกอาหารโดยวิธีน้ี ช่วยขัดเกลากิเลสในเร่ืองการขบฉันได้ดีทีเดียว  
เป็นโอกาสให้ได้พิจารณาความรู้สกึของตวัเอง บางคร้ังเมือ่เหน็ว่าข้างบนสดุน้ัน อาหาร
คือของหวานเช่นกล้วยบวชชี หรือสังขยาฟักทองราดหน้าด้วยน�้าพริก ในขณะที่ชั้น 
ล่างสดุคอืข้าวเหนียวซึง่ก่อนหน้าน้ีไม่นานยงัเป็นก้อนอยูแ่ท้ๆ แต่ตอนน้ีแยกเป็นเม็ด
ที่แฉะเละเทะ ด้วยถูกทับถมจากอาหารน�้าที่พระภัตตุเทศก์ตักตามมาทีหลัง บางรูป
อาจรู้สึกว่าความอยากอาหารแทบจะหมดสิ้นไปทีเดียว ยังคงเหลือแต่ความรู้สึกที่จะ 
ต้องฉัน เพื่อบ�าบัดความหิวเท่านั้น แต่ส�าหรับพระหนุ่มเณรน้อยที่อยู่ในวัยก�าลังกิน
ก�าลังนอน แม้จะใจกล้าขนาดใช้ช้อนคนจนทั่ว เพื่อให้อาหารคลุกเคล้าเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันแล้ว ก็คงยังรู้สึกถึงรสชาติอยู่น่ันเอง แต่บางรูปก็มีความพยายามที่จะ 
แยกพวกแยกเหล่าของอาหารในบาตรให้ได้ อย่างเช่น พระหลวงตารูปหน่ึงซึง่หลวงพ่อ 
เคยปรารภให้ฟังว่า ชอบตะแคงบาตรเพื่อให้มีที่ข้างล่างส�าหรับน�้าแกง ส่วนก้อน 
ข้าวเหนียวก็อัดไว้กับบาตรด้านบน อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าใครจะสามารถจัดสรรที่ทาง
ในบาตร เพือ่ให้อาหารแต่ละชนิดมทีีล่งอย่างเหมาะเจาะ หรือใครจะคลกุเคล้ารวมกนั 
ไปเลย ก็เป็นกิจที่ทุกท่านจะต้องพิจารณาโดยแยบคายเสียก่อน จึงฉัน

 นอกจากน้ีการแจกอาหารด้วยระบบภัตตุเทศก์ ยังเป็นไปเพื่อความยุติธรรม 
อีกด้วย โดยเฉพาะในกรณีที่อาหารมีน้อย ซึ่งถ้าไม่แจก อาจท�าให้ผู้ที่นั่งปลายแถว
เสยีเปรียบ เพราะอาหารไปไม่ทัว่ถงึ อย่างไรกต็าม ความยตุธิรรมน้ีกต้็องมากบัความ
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สามารถของพระภัตตเุทศก์ด้วย ย่ิงอาหารมีน้อย พระภตัตเุทศก์ยิง่ต้องเป็นผู้ทีช่�านาญ 
ขนาดมองปราดเดียวก็คิดกะได้ว่าอาหารในภาชนะไหนควรตักมากน้อยเท่าใด

 หลวงพ่อเคยเล่าถงึวดัป่าวดัหน่ึงซึง่ท่านเคยไปพ�านักด้วยในอดตี เวลาแจกอาหาร 
เณรน้อยปลายแถวก็ได้แต่น�้าแกงทีละช้อน เนื้อๆ หายไปทางหัวแถวหมด หลังจาก 
ทนคับใจอยู่หลายวัน เณรน้อยก็เลยต่อว่าพระภัตตุเทศก์ขึ้น “แหม! ท่านอาจารย์ 
ไม่รู้ยังไง เอาแต่น�้าให้ผมทุกทีเลย” ท่านอาจารย์เลยลุแก่โทสะ เตะเณรน้อยเสียเลย

 การจัดสรรอาหารบิณฑบาตให้ทั่วถึงและเป็นธรรมนี้ หลวงพ่อเคยอบรมไว้ว่า

 “มพีระบางกลุม่เข้าไปในป่าถอืธดุงค์ฉันตกบาตร ธดุงค์แบบน้ีมกี�าไรแต่หวัหน้า
แต่พระอาจารย์เท่านั้นแหละ มีของสักชิ้นสองชิ้นไม่ครบ พระอาจารย์เดินไปก่อนเขา 
ก็ให้แต่พระอาจารย์เท่านั้นแหละ ธุดงค์อย่างนั้นอาจารย์ก็สบาย สะพายบาตรเข้ากุฏิ 
ฉันสบาย แต่พวกอืน่น้ันถอืทกุข์ดงค์ ใครๆ ก็อยากถวายอาจารย์ เณรน้อยเดนิตามหลงั 
ไม่มีอะไรเลย ฉะน้ันการกระท�าเช่นน้ีเพื่อความแบ่งปันเจือจานให้ทั่วถึง ข้อวัตร
อันน้ีบางคนไม่พอใจ เราไปบิณฑบาตได้มาหายไปเสียแล้ว ไม่รู้ใครเอาไปแบ่งกัน  
ความเป็นจริงเราไม่ได้มาปฏิบัติเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น นอนก็ดี กินก็ดี ไม่ใช่เรามา
เอาอย่างน้ัน ที่เราบวชมาน้ีเพื่อปฏิบัติตามธรรมะค�าสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราจะ
เอากินดี อยู่ดี ก็ไม่ต้องมาบวชแล้ว อยู่ข้างนอกก็พอไม่ต้องเข้ามาในพระศาสนานี้ 
อยากได้อะไร อยากท�าอะไร อยากกินอะไรก็เอาเลย อยู่ข้างนอกสะดวกกว่านี้ อยู่ดี 
กว่านี้ ได้กินดีกว่านี้อีก แต่ว่าดูๆ แล้วปลายทางมันจะร้องไห้ ที่เรามานี้น่ะ เรียกว่า
มาท�าตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า เพราะนับถือพระพุทธเจ้าเราถึงมาท�ากันอย่างน้ี  
ถ้าเราคิดเช่นนี้มันก็สามัคคีกัน ไม่แก่งแย่งซึ่งกันและกัน”

ฉันตกบาตร

 ฉันตกบาตร เป็นการสมาทานธุดงควัตร ฉันจ�าเพาะแต่อาหารที่ได้มาจากการ
บิณฑบาตเท่านั้น ไม่รับเพิ่มอีกในศาลาหอฉัน โดยปกติล�าพังแต่การบิณฑบาตอย่าง
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เดียวแล้วจะได้อาหารมาไม่เพยีงพอ เพราะชาวบ้านนิยมมาถวายกบัข้าวทีว่ดั หรือฝาก
ของไว้กับแม่ชี ฉะนั้นพระเณรรูปใดสมาทานฉันตกบาตร ก็นับได้ว่า ถือธุดงควัตรที่
ขัดเกลาอย่างยิ่ง หลวงพ่อเคยอบรมพระเณรในเรื่องนี้เอาไว้ว่า

 “ธุ ตัง คะ ท่านแปลว่าข้อวัตรปฏิบัติอันบุคคลปฏิบัติได้ยาก เป็นข้อปฏิบัติของ
พระอริยเจ้า ผู้ใดต้องการเป็นพระอริยเจ้าต้องมีธุดงควัตร เป็นเครื่องขัดเกลา ยากที่ 
คนจะท�าได้และยากที่จะมีคนศรัทธาท�า เพราะมีแต่สิ่งขัดสิ่งขืนทั้งนั้น อย่างข้อที่ว่า  
ให้ฉันอาหารทุกอย่างรวมลงในบาตร ท�าให้เรามีสติมากขึ้น ระลึกว่าอาหารเป็น
เหมือนยารักษาโรค ถ้าเราไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองแล้ว มันก็ไม่ส�าคัญว่าเราจะฉัน
อย่างไร ฉันส�ารวมในบาตรหรือไม่ส�ารวมกไ็ด้ แต่วธิกีารน้ีท�าให้การปฏบิตัเิป็นไปอย่าง
เรียบร้อย เช่น การเที่ยวบิณฑบาตมาฉัน ฉันแต่อาหารที่ตกลงในบาตรเขาใส่อะไร 
ให้ก็ฉันอันนั้น เขาจะเอาอะไรมาถวายภายหลังไม่เอา การที่ถือธุดงค์อย่างนี้อยู่ทาง
ภาคกลางก็สบาย เพราะเขาพร้อมอยูแ่ล้ว แต่ถ้ามาทางภาคอสีานธดุงค์ข้อน้ีปฏบิตัไิด้
ละเอยีดดีเพราะได้กินแต่ข้าวเปล่าๆ เท่าน้ัน บ้านเราเขาใส่บาตรแต่ข้าวเปล่าๆ เท่าน้ัน  
ทางโน้นเขาใส่บาตรใส่ข้าวใส่กบัด้วย ธดุงค์ข้อน้ีอย่างอกุฤษฏ์เคร่งครัดน้ัน เมือ่ลงมอื
ฉันใครจะเอาอะไรมาถวายอีกก็ไม่รับ ธุดงควัตรนี้ช่วยมาก ช่วยจริงๆ ฉันหนเดียว 
ภาชนะเดียว อาสนะเดยีว ลกุไปแล้วไม่ฉันอีก อนัน้ีเรียกว่าธดุงควตัร แล้วจะมใีครบ้าง 
ที่ประพฤติได้ ยากที่จะมีคนศรัทธา เพราะยากล�าบากมาก ท่านจึงว่าผู้ใดปฏิบัติ 
ธุดงควัตรนี้มีอานิสงส์จริงๆ”

อยู่รุกขมูล

 หลงัจากหมดฝนแล้วย่างเข้าฤดหูนาว เป็นช่วงเวลาทีพ่ืน้ดนิแห้ง อ�านวยต่อการ
สมาทาน ธุดงควัตรข้อที่ ๘-๑๑ หลวงพ่อมักให้พระเณรทุกรูปออกจากกุฏิ ลงไป 
ปักกลดอยู่ตามโคนไม้หรือทีเ่รียกว่า อยูรุ่กขมลู บางทท่ีานกส่็งพระออกไปพกัตามป่าช้า 
ที่อยู่ใกล้ๆ วัดหนองป่าพง และในฤดูน้ีพระที่มีพรรษาพอสมควรรวมทั้งรู้ข้อวัตร
ปฏบิตัดีิแล้ว อาจจะขอโอกาสจากท่านออกไปเดนิธดุงค์แสวงหาความวเิวกตามล�าพงั
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 การพกัตามโคนไม้หรือในป่าช้าจะท�าให้พระรู้ว่า ท่านตดิกฏิุหรือเปล่า และยงัช่วย 
เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองเมื่อไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งมีสิ่งน่ากลัวหลายอย่าง 
เช่นว่า เสือ งู ตะขาบ แมงป่อง ฯลฯ และสัตว์ที่น่าร�าคาญ เช่น มด ปลวก ฯลฯ 
ต้องทนรับความล�าบากและไม่สะดวกต่างๆ จากการนอนกลางดิน กินกลางทราย  
อีกทั้งเสียงแปลกๆ ในป่า ซึ่งไม่ค่อยน่ากลัวเวลาอยู่บนกุฏิ แต่อาจกลายเป็นเรื่องน่า
หวาดหวัน่เวลาลงไปอยูก่บัพืน้ในปา่กไ็ด้ ธดุงควตัรขอ้นีจ้งึเปน็ข้อปฏิบัตทิี่ฝึกพระให้
มีประสบการณ์ในการอยู่ป่าก่อนที่จะออกธุดงค์จริงๆ

ไม่ยึดมั่นในที่อยู่

 ระเบียบในการแจกกุฏิได้น�าหลักการในธุดงควัตรข้อที่ ๑๒ มาใช้ คือให้อยู่
ตามที่ๆ ครูบาอาจารย์จัดให้ บางครั้งเพื่อความเหมาะสมบางประการ หากจะต้องมี
การโยกย้ายจากที่เดิมไปอยู่กุฏิหลังอื่น ก็ต้องเป็นไปตามค�าสั่ง เมื่อจะจากวัดไปอยู่
ที่อื่นก็ต้องท�าความสะอาดให้เรียบร้อย น�าบริขารทั้งหมดของตนออกไปด้วย ไม่มี 
การหวง ใส่กุญแจเก็บเอาไว้ ผู้มาทีหลังจะได้เข้าไปอยู่แทน เมื่อกลับมาอีกคร้ัง 
ก็ต้องไปอยู่กฏุทิีส่งฆ์จัดให้ ทัง้น้ีเป็นการปฏบิตัเิพือ่ความไม่ยดึม่ันถอืม่ันซึง่หลวงพ่อ
เคยอบรมเอาไว้ว่า

 “ข้อที่ว่าเราจะต้องไปอยู่กุฏิใดก็ตาม ตามที่ก�าหนดไว้ให้เรา เป็นข้อวัตรที่มี
ประโยชน์เช่นเดียวกนั ช่วยไม่ให้พระตดิทีอ่ยู่ ถ้าผู้ใดจากไปแล้วกลบัมาใหม่ กห็าทีอ่ยู ่
กันใหม่ การปฏิบัติของพวกเราเป็นเช่นนี้ คือไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใด”

การอดนอน

 ธดุงควตัรข้อที ่๑๓ หรือทีเ่รียกชือ่เฉพาะว่า เนสชัชิกวตัร น้ัน เป็นวตัรทีส่่งเสริม 
การปรารภความเพียร โดยให้ปฏิบัติภาวนาในอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง เท่านั้น งด 
อริิยาบถนอน พระเณร แม่ช ีอกีทัง้อบุาสกอบุาสกิาทีม่ารักษาศีล ๘ ทีว่ดัหนองป่าพง  
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จะร่วมกันสมาทานธุดงควัตรข้อที่ ๑๓ นี้ในทุกวันพระ นับตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงอรุณ 
รุ่งของวันใหม่ จะเป็นเวลาที่ทุกรูปทุกนามมาร่วมกันประกอบความเพียร ท�าวัตร 
สวดมนต์ ฟังเทศน์ฟังธรรม นั่งสมาธิภาวนาจนรุ่งเช้า ยิ่งในฤดูเข้าพรรษาด้วยแล้ว 
เนสชัชกิวตัร น้ีย่ิงถือปฏิบติักันอย่างอกุฤษฏ์ เพราะเป็นข้อวตัรทีท่�าได้ยากยิง่ พระเณร 
บางรูปสมาทานไม่เอนหลงัทัง้พรรษา บางรูปหน่ึงเดอืนบ้าง คร่ึงเดอืนบ้าง แล้วแต่ก�าลงั

 ในสมยัทีห่ลวงพ่อยงัแขง็แรง หลงัจากเทศนาอบรมเสร็จแล้ว ท่านจะน่ังสมาธใิน
ศาลาตลอดทัง้คนื เม่ือผู้เป็นครูอาจารย์ไม่ลกุศิษย์กไ็ม่กล้าลกุ จะเมือ่ยจะปวดอย่างไร 
ก็ทนเอา ญาติโยมเมื่อได้เห็นความขยันขันแข็งของพระภิกษุสามเณร ก็เกิดวิริยะ
พากเพียรภาวนาได้จนตลอดรุ่งเช่นกัน หลวงพ่อเคยอบรมให้ก�าลังใจในการถือ  
เนสัชชิกวัตร เอาไว้ว่า

 “ถือไม่ได้วันน้ี วันอื่นก็ต้องให้ได้ ถึงจะได้อย่างไม่สะอาด ไม่บริสุทธิ์ คือ 
ยงัง่วง หรือขาดสตบ้ิาง กอ็ย่าให้มีการเอนหลงันอน จะน่ังหลบั จะเดนิหลบั จะยนืหลบั  
ง่วงอย่างไรอันน้ีไม่ว่ากัน เป็นธรรมชาติของมันอย่างน้ัน แต่ขอให้มีความอดทน  
มีความพากเพียร มีสัจจะที่จะปฏิบัติเป็นพิเศษก็แล้วกัน”

มูควัตร

 นอกเหนือจากธุดงควัตร ๑๓ ข้อแล้ว ยังมีข้อวัตรพิเศษเพื่อช่วยขัดเกลากิเลส
เพิ่มเติมมาอีกบางอย่าง เช่น มูควัตร การงดเปล่งวาจา อันจะเป็นการช่วยเสริมการ
เจริญสมาธิภาวนาอย่างมาก เพราะเมื่อเริ่มงดพูดคุย อารมณ์ที่จะเข้ามาปรุงแต่งจิต 
ก็น้อยลงเป็นล�าดับ พระครูบรรพตวรกิตได้เล่าถึงการปฏิบัติมูควัตรในสมัยก่อนให้
ฟังว่า 

 “ถึงฤดูกาลเข้าพรรษากมี็การไม่พดู แต่เปิดโอกาสให้หลวงพ่อท่านพดูองค์เดียว 
ถ้าไม่พดูทัง้หมดจะขดัต่อพระวนัิย บางองค์กย็กเป็นปัญหาขึน้ เพราะไปพบเร่ืองน้ีใน
พระวินัยว่า ถ้าถอืวตัรไม่พดูกนัจะเป็นอาบตั ิท่านได้กล่าวว่า เร่ืองน้ีมข้ีอแม้อยูห่รอก 
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ผมจะพูดแต่พวกคุณไม่ต้องพูด ถ้าไม่พูดกันทั้งวัดก็ผิดจริงๆ ผมก็ยอมรับและรู้อยู่ 
ท่านตอบอย่างนี้เพื่อหาทางออกให้ลูกศิษย์สมาทานฝึกหัด มูควัตร การไม่พูด”

การอดอาหาร

 ส�าหรับเรื่องการอดอาหารนั้น หลวงพ่อให้เป็นไปตามอัธยาศัยของแต่ละบุคคล 
แต่ท่านสอนให้เข้าใจเจตนาของการอด คือให้เป็นไปเพือ่การปฏบิตั ิเช่น เพือ่ฝึกความ
อดทนและขัดเกลากิเลสบางอย่าง เป็นต้น มิใช่อดเพราะอยากอวดหรือแข่งขันกัน 
ทั้งนี้หลวงพ่อได้ให้ค�าแนะน�าในเรื่องการอดอาหารไว้ว่า

 “เป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละคน บอกกันยาก ต้องฝึกหัดท�าเอาเอง การฝึกจิต 
ก็เหมือนกัน รีบฝึก รีบหัด ไม่ใช่เรื่องจะไปวิ่งออกแรง อดนอน อดกิน แต่เป็นเรื่อง 
ปฏิบัติ ไม่ใช่ท�าให้เหนื่อยเป็นเรื่องของความพอดี ท�าจิตใจให้พอเหมาะสมส่วนกัน 
ปฏิปทาบางคนก็ยากนะ บทจะไม่กิน ๑๕ วันก็อดอยู่ได้ เดินจงกรมอยู่อย่างน้ัน 
บทจะกินละก็ผัก ๕ กระจาดก็กินหมดไม่เหลือ ข้าวมีเท่าไรก็หมด น่ีก็เกินไปจน 
น่าอัศจรรย์ ไม่ใช่เรื่องดีนะ

 เร่ืองไม่กนิข้าวเป็นเร่ืองทรมาน ต้องรู้จัก จะเดินหรือลอยไปในอากาศได้ก็ไม่ใช่
เร่ืองปฏบิตั ิจะกนิข้าววนัละ ๗ ค�ากไ็ม่ใช่เร่ืองปฏบิตั ิเพราะว่ามนัไม่พอด ีเร่ืองเหล่าน้ัน 
ไม่ใช่เร่ืองจะท�าให้ตรัสรู้ได้ การปฏิบัติไม่ใช่อย่างน้ัน แต่เป็นเร่ืองของการมักน้อย
สนัโดษ แต่ต้องมกัน้อยให้อยูไ่ด้ คือว่าถ้าหวินิดหน่อยมนัสอนง่าย แต่ถ้าหวิมากจริงๆ  
กจ็ะสอนยาก ไม่รู้เร่ือง หวิข้าวมากๆ ใครมาพดูอะไรมนัผิดหไูปหมด หวิจัดจริงๆ จะฆ่า 
คนเอานะ มันไม่พอดี กินให้พอประมาณอยู่ได้ เหมือนช้างอยู่ในป่าไผ่ เราอยากจะ 
ขีค่อก็ไปจับมนัมาใส่ขือ่คา จองจ�าไว้แล้ว หาอะไรให้กนิบ้าง อย่าให้กนิมาก ใจกห็าย  
หวิกห็วิ ผอมลงมันกย็อมให้หดัให้สอนได้ จากช้างป่าพยศกลายเป็นช้างบ้านได้อย่างน้ัน  
ถ้าหัดได้เสียแล้วก็ปล่อยได้ ปล่อยไปตามตลาดโน่นก็ได้ เราหัดตัวเองก็ต้องหัด 
อย่างนั้น”
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 อย่างไรก็ตามหลวงพ่อมักให้การแนะน�าเหมาะกับกาลเวลาและบุคคล บางครั้ง
เมื่อท่านเห็นว่าลูกศิษย์ที่ขออดอาหารมีความคิดผิด หรือความทะยานอยากอด ท่าน
มักให้ค�าแนะน�าในท�านองปฏิเสธดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นน้ัน แต่ในกรณีที่ท่านเห็น
ว่าการอดอาจเป็นประโยชน์กับลูกศิษย์ผู้ขออนุญาต ท่านก็ให้ค�าแนะน�าอีกท�านอง
หนึ่งเช่นกัน 

 “การอดอาหาร เมือ่ถงึทีกั่นดารจ�าเป็นทีจ่ะต้องอาศยัปัจจัยสีน้ี่ บางทสีถานทีน้ั่น 
ไม่มี เราต้องไปผ่านความจ�าเป็นเช่นน้ัน เรามีก�าลงัมากขนาดวนัหรือสองวนัน้ี เราจะเดิน 
ไปสบายหรือนั่งรถไปสบาย ไม่มีอะไร มันมีก�าลังอย่างนี้ เพราะอะไร เราใช้ก�าลังผล
งานทีเ่ราเคยท�ามาแล้วเราเข้าใจ ถ้าเราไม่เคยท�ามาก่อนความกลวัมันกเ็กดิข้ึน กลวัจะ 
ไปไม่ไหวหนอ จะเป็นลมเสยีกระมงั อาจจะล้มหกล้มตายกไ็ด้ คดิวุน่ไปหลายประการ 
อันนี้มันเรื่องความคิดมันจรมา ก็เป็นไปได้ บางทีอดได้ ๓-๔ วันอย่างนี้ก็เหนื่อย  
ตอนบ่ายๆ น่ีส�าคญัเหลอืเกินตอนน้ี บางทเีกอืบจะยอมมันไปละ แต่ว่ากลางคนืมากม็ี
ก�าลงัอกีแล้ว ถกูความเยน็เข้ากมี็ก�าลงัอกี ตอนทีส่องน่ีส�าคัญ ตอนทีจ่ะไปบณิฑบาต
มาฉันน้ี ตดัสนิใจยากเหลอืเกินตอนน้ี เราจะเอาต่ออกีไหมหนอ หรือจะหยดุแค่น้ีหนอ  
เลยวุ่นไปเสีย บางทีมองดูบาตรก็อยากไปเหมือนกัน ถ้าเราไม่ไปบิณฑบาตซัก ๒-๓ 
วันนี้ มันจะไปบิณฑบาตได้หรือ มันเอาอีกแล้ว จนกว่าจะไปแหล่ไม่ไปแหล่ ล�าบาก
ยากเย็นนะจนกว่า เอ้อ! จะตายให้มันตายเสีย ไม่ต้องไปมันแล้ววันนี้ แข็งแรงขึ้นมา
ปุ๊บเลย ความอ่อนเพลียก็หายสลายตัวไปอีก มันก็ตั้งอยู่อย่างนี้ อาศัยความอดทน
ตลอดเวลา

 ก็ได้เจ็ดวันกว่าเข้าไปแล้ว ก็ยังไม่หิว สบาย คิดว่าจะอยู่ไปโดยไม่ฉันจังหัน  
ให้ถึงตายก็ได้ มนัข้ามไปก้าวเดยีวเท่าน้ันกพ้็นไปเลย ตรงน้ีระวงักนันะ ระวงั มองๆ ดู
เพ่ือนภิกษุสามเณรแล้วเหน็ว่ายุง่กนัไปทัง้วัดน่ะแหละ เดีย๋วตอนเช้ากไ็ปบณิฑบาตมา  
เดีย๋วกม็าฉัน ฉันแล้วกเ็อามาเทออกตอนเช้ามากเ็อาบรรจุเข้าอกี เอาเข้าไปแล้วก็เทออก  
แล้วก็ไปเอามาใส่ คิดบ้าๆ บอๆ อยู่อย่างนี้แหละ ก็เลยยุ่งกันไป เรามันเป็นทาส
ของกิเลสตัณหาเหลือเกิน บางคนก็ตัดสินใจเลิกเลยไม่ต้องฉัน ให้มันตายเสียดีกว่า  
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ตรงน้ีเป็นสิง่ทีส่�าคัญมาก เหน็เร่ืองการขบฉันน่ีเป็นเร่ืองเลก็ๆ น้อยๆ เมือ่คิดไปอย่างน้ี 
กท็�าไปเลย คดิสงูเกนิไป แต่สงูลงไปข้างล่าง ไม่ใช่สงูข้ึนข้างบน แล้วกก็ลบัเป็นสญัญา 
วิปลาสเท่านั้น เลยไปโทษข้าวโทษปลาไปเสีย มองเห็นข้าวสุกเมล็ดข้าวนี่เป็นหนอน
ทั้งนั้นแหละ ไม่อยากจะเอาเข้าบาตรเลย

 การอดอาหารชนิดน้ีเรียกว่า การปฏิวตักิเิลส เป็นการปฏวิตักิเิลสไปในตวัของมนั  
เพราะว่ากิเลสคือเราชอบ เราชอบอย่างไรเราก็ท�าอย่างนั้น บัดนี้มันฝืน ฝืนธรรมชาติ
อันนั้น เมื่อฝืนธรรมชาติ อันนั้นก็เกิดความรู้ขึ้นมาหลายอย่าง นี่มันจะเป็นอย่างนี้ 
อันนี้ถ้าใครเคยท�าแล้วจะอธิบายแยบคายได้ดีที่สุด การทรมานแบบนี้มีทั้งผิดทั้งถูก 
แต่ถ้าเรามีปัญญาก็เกิดประโยชน์มากทีเดียว ไม่ใช่ไม่เกิดประโยชน์”
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การฝึกสมาธิเจริญภาวนา

 พระพทุธองค์ตรัสว่า เมือ่ศลีมัน่คงดีแล้ว นักปฏิบตัไิม่ควรประมาท จงน้อมจิต
เพือ่การฝึกอบรมทีส่งูขึน้ไป คอืการภาวนาน่ันเอง หลวงพ่อให้ค�าจ�ากดัความเกีย่วกบั
การฝึกสมาธิภาวนาว่า

 “เป็นการฝึกจิตของเราให้ตั้งม่ันและมีความสงบ เพราะตามปกติ จิตน้ีเป็น
ธรรมชาติดิ้นรน กวัดแกว่ง ห้ามได้ยาก รักษาได้ยาก ชอบไหลไปตามอารมณ์ต�่าๆ 
เหมือนน�้าชอบไหลสู่ที่ลุ่มเสมอ พวกเกษตรกรเขารู้จักกั้นน�้าไว้ท�าประโยชน์ในการ
เพาะปลูกต่างๆ มนุษย์เรามีความฉลาดรู้จักเก็บรักษาน�้า เช่น กั้นฝาย ท�าท�านบ  
ท�าชลประทาน เหล่าน้ี ก็ล้วนแต่ก้ันน�า้ไว้ท�าประโยชน์ทัง้น้ัน พลงังานไฟฟ้าทีใ่ห้ความ
สว่างและใช้ท�าประโยชน์อื่นๆ ก็ยังอาศัยน�้าที่คนเรารู้จักกั้นไว้นี้เอง ไม่ปล่อยให้มัน
ไหลลงสู่ที่ลุ่มเสียหมด จิตใจที่มีการกั้น การฝึกที่ดี ก็ให้ประโยชน์อย่างมหาศาล 
เช่นกันดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า จิตที่ฝึกดีแล้วน�าความสุขมาให้ การฝึกจิตให้ดี  
ย่อมส�าเร็จประโยชน์ดังนี้เป็นต้น”

 การฝึกจิตเป็นหวัใจของชวีตินักบวช หลวงพ่อให้ความส�าคัญกบัเร่ืองน้ีมากในฐานะ 
เป็นงานหลักของชีวิตประจ�าวันทีเดียว ดังที่ท่านชี้แนะพระเณรที่วัดหนองป่าพงว่า

 “คนที่จะมีก�าลังน่ีเดินจงกรมก็ไม่ได้ขาด น่ังสมาธิน่ีไม่ได้ขาด สังวรส�ารวม 
ไม่ได้ขาด เราสังเกตพระเณรที่น้ีก็ได้ องค์ใดถ้าเห็นว่าฉันเสร็จแล้วหมดธุระแล้ว 
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เข้าไปในกฏิุของท่าน ตากจีวรไว้ เดินจงกรม เดนิไปตามกฏุเิท่าน้ัน เราจะเหน็ทางเดนิ 
เป็นแถว เราเห็นบ่อยครั้ง การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ ท่านองค์นี้ไม่เบื่อไม่หน่าย 
น่ีท่านมีก�าลัง ท่านเป็นผู้มีก�าลังมาก ทุกๆ องค์ถ้าเอาใจใส่ในการประพฤติปฏิบัติ
อย่างนี้แล้ว ผมว่ามันสบาย”

ปริยัติปฏิบัติ

 หลวงพ่อมักแนะน�าพระภิกษุสามเณร ผู้ที่มุ่งเข้ามาประพฤติปฏิบัติที่วัดหนอง
ป่าพงว่า

 “ไม่ต้องอ่านหนังสือ ให้อ่านใจตัวเองดีกว่า” แต่ไม่ใช่ว่าท่านประมาทในเร่ือง
ปริยัติธรรม เพียงแต่เป็นห่วงว่าลูกศิษย์จะหลงเข้าใจผิดว่าตนรู้ธรรมะดีแล้ว ทั้งๆ ที่ 
จิตยังเข้าไม่ถึง

 ปริยัตน้ีิเหมอืนต�ารายาทีช่ีบ้อกให้หารากไม้ แต่ถ้าไม่ปฏบิตั ิออกแสวงหาต้นยา 
ให้รู้จักว่าต้นนี้เป็นอย่างนั้น ต้นนั้นเป็นอย่างนี้ มันไม่เกิดประโยชน์อะไร”

 มิหน�าซ�้า ความรู้ที่เป็นสัญญาความทรงจ�าอาจจะมีโทษต่อผู้ภาวนา

 “นักปริยัติชอบสงสัย เช่น เวลานั่งสมาธิ ถ้าจิตสงบปั๊บ เอ! มันเป็นปฐมฌาน 
ละกระมัง ชอบคิดอย่างนี้ พอนึกอย่างนี้จิตถอนเลย ถอนหมดเลย เดี๋ยวก็นึกว่าเป็น 
ทติุยฌานแล้วกระมงั อย่าเอามาคดิ พวกน้ีมันไม่มีป้ายบอก มันคนละอย่าง ไม่มีป้าย
บอกว่า น่ีทางเข้าวดัหนองป่าพง มไิด้อ่านอย่างน้ัน  มันไม่บอก มีแต่พวกเกจิอาจารย์
มาเขียนไว้ว่า ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน มาเขียนไว้ทางนอก  
ถ้าจิตเราเข้าไปสงบถงึขัน้น้ันแล้ว ไม่รู้จักหรอก รู้อยูแ่ต่ว่ามันไม่เหมอืนปริยตัทิีเ่ราเรียน  
ถ้าผู้เรียนปริยตัแิล้วชอบก�าเข้าไปด้วย ชอบน่ังคอยสงัเกตว่า เอ! เป็นอย่างไร มนัเป็น 
ปฐมฌานแล้วหรือยัง น่ีมันถอนออกหมดแล้ว ไม่ได้ความ ท�าไมจึงเป็นอย่างน้ัน
เพราะมันอยาก พอตัณหาเกิดมันจะมีอะไร มันก็ถอนออกพร้อมกัน น่ีแหละเรา 
ทั้งหลายต้องทิ้งความคิดความสงสัยให้หมด ให้เอาจิตกับกายวาจาล้วนๆ เข้าปฏิบัติ 
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ดอูาการของจิต อย่าแบกคมัภร์ีเข้าไปด้วย ไม่มคีมัภีร์ในน้ัน ขืนแบกเข้าไปมนัเสยีหมด  
เพราะในคัมภีร์ไม่มีสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ผู้ที่เรียนมากๆ รู้มากๆ จึงไม่ค่อย
ส�าเร็จ เพราะมาติดตรงนี้”

 หลวงพ่อเคยสอนพระที่แตกฉานในทางปริยัติรูปหนึ่งว่า

 “เอาปริยัติของคุณใส่หีบใส่ห่อเก็บไว้เสีย อย่าเอามาพูด เวลามีอะไรขึ้นมา  
มันไม่เป็นอย่างนั้น เหมือนกับเราเขียนหนังสือว่า ความโลภ เวลามันเกิดขึ้นในใจ
มนัไม่เหมือนกับตวัหนังสอื เวลาโกรธกเ็หมอืนกนั เขยีนใส่กระดานด�าเป็นอย่างหน่ึง  
มันเป็นตัวอักษร เวลามันอยู่ในใจ มันอ่านอะไรไม่ทันหรอก มันเป็นขึ้นมาที่นี่เลย 
ส�าคัญนัก ส�าคัญมาก จริงอยู่ปริยัติเขียนไว้ถูกแต่ต้อง โอปนยิโก ให้เป็นคนน้อม 
ถ้าไม่น้อมก็ไม่รู้จักความจริง”

อุปกรณ์เสริมส่งสมาธิภาวนา

 “เราจะต้องเป็นผู้ทีม่จิีตใจเผ่ือแผ่ โอบอ้อมอารี ทีเ่รียกว่าเมตตาธรรม ให้เป็นผู้ 
มเีมตตาเป็นคณุธรรม เช่นว่า เราก�าจัดตวัโลภะหรือความเหน็แก่ตวัออก ทางพระท่านว่า  
ทานคือการให้ คนเราถ้าเห็นแก่ตัวแล้วไม่ค่อยสบาย แต่คนชอบจะเห็นแก่ตัวหลาย 
แต่เจ้าของไม่รู้สึก ไม่รู้สึกตัว

 จะรู้ได้ในเวลาไหน? รู้ได้ในเวลาเราหิวอาหาร ถ้าเราได้แอปเปิ้ลมา แล้วเราจะ
แบ่งคนอืน่ จะแบ่งให้เพือ่น คิดแล้วคดิอกี อยากจะให้เพือ่นกอ็ยากจะให้ แต่ว่าอยาก
จะเอาลกูเลก็ๆ ให้ จะเอาลกูใหญ่ให้ก ็แหม! เสยีดายเหลอืเกนิ คิดยากนักหนา เอาไป  
เอาไป เอาลกูน้ีไป เรากใ็ห้ลกูเลก็ ให้แอปเป้ิลลกูน้อยๆ ไป แต่เอาลกูใหญ่ไว้ น่ีความ 
เหน็แก่ตวัชนิดน้ีอนัหน่ึง แต่คนไม่ค่อยจะเหน็ เคยมไีหม? เคยเป็นไหม? การให้ทานน้ี  
เป็นการทรมานจิตนะ มันอยากให้เขาลูกเล็กๆ อุตส่าห์บังคับเอาลูกใหญ่ให้เพื่อน  
พอให้แล้ว เออ! สบายนะ
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 น่ีการทรมานจิตอย่างน้ี ต้องบงัคบัจิตใจให้มนัรู้จักให้ ให้มนัรู้จักละ ไม่ให้มนัเหน็
แก่ตวั เมือ่เราให้คนอืน่เสยีแล้ว มันก็สบายหรอก ถ้าเรายงัไม่ให้น่ี จะให้ลกูไหนหนอ  
มันล�าบากมากเหลือเกิน กล้าตัดสินว่าให้ลูกใหญ่นี่หนา เสียใจนิดหน่อยนะ แต่พอ
ตกลงใจให้เขาแล้วมันก็แล้วไป นี้เรียกว่าทรมานจิตในทางที่ถูก มันเป็นอย่างนี้

 ถ้าเราท�าให้ได้อย่างน้ีเรียกว่าเราชนะตัวเอง ถ้าเราท�าไม่ได้อย่างน้ีเรียกว่าเรา 
แพ้ตัวเอง เห็นแก่ตัวเรื่อยไป ก่อนนี้เรามีความเห็นแก่ตัว อันนี้ก็เป็นกิเลสอันหนึ่ง
เหมอืนกนั ต้องขจัดออก ทางพระเรียกว่าการให้ทาน การให้ความสขุแก่คนอืน่ อนัน้ี 
เป็นเหตุช่วยให้ช�าระความสกปรกในใจของเราได้ และต้องให้เป็นคนจิตใจอย่างน้ี  
ให้พิจารณาอย่างนั้น อันนี้ประการหนึ่งที่ควรท�าไว้ในใจของเรา

 บางคนอาจจะเห็นว่าอย่างนี้ก็เบียดเบียนตัวเอง นี้ไม่ใช่เบียดเบียนตัว แต่เป็น 
การเบียดเบียนกิเลสตัณหาต่างหากล่ะ ถ้าในตัวมันมีกิเลสขึ้นมา ให้กิเลสมันหายไป 
กิเลสนี้เหมือนแมว ถ้าให้กินตามใจมันก็ยิ่งมาเรื่อยๆ แต่มีวันหนึ่งมันข่วนนะ ถ้าเรา
ไม่ให้อาหารมัน ไม่ต้องให้อาหารมัน มันจะมาร้องแง๊วๆ อยู่ เราไม่ให้อาหารมันสัก 
๑-๒ วันเท่านั้นก็ไม่เห็นมันมาแล้ว เหมือนกันแหละ กิเลสไม่มากวนเรา เราก็จะได้
สงบใจต่อไป ท�าให้กิเลสกลัวเรา อย่าท�าให้เรากลัวกิเลส ให้กิเลสกลัวเรา นี่พูดให้
เห็นธรรมในปัจจุบันในใจของเราอย่างนี้

 ธรรมะของพระพุทธเจ้าของเราอยู่ที่ไหน อยู่ที่ความรู้ความเห็นในใจของเรา 
อย่างน้ีรู้ได้ทกุคน เหน็ได้ทกุคน ไม่ใช่อยูใ่นต�ารา ไม่ต้องมาเรียนให้มนัมาก พจิารณา
เด๋ียวน้ีก็เห็น เห็นได้ทุกคน เพราะมันอยู่ในใจทุกคน เรามีกิเลสทุกคนใช่ไหม  
ถ้ามันได้เห็นอย่างนี้ก็รู้จัก แต่ก่อนนี้เราต้องเลี้ยงกิเลสไว้ ให้รู้จักกิเลส อย่าให้มัน
มากวนเรา อันนี้เป็นอันหนึ่งที่ยังไม่บังเกิด ให้ท�าให้เกิดขึ้น ที่เกิดแล้วก็ท�าให้มากขึ้น

 ทน้ีีข้อปฏิบตัต่ิอไปคอื การรักษาศีล ศลีน้ีจะดแูลธรรมะให้เจริญข้ึน เหมือนพ่อแม่ 
กบัลกู การรักษาศลีคอื การเว้นการเบยีดเบยีนและท�าการเกือ้กลูช่วยเหลอื อย่างน้อย 
ให้มี ๕ ข้อ คือ
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 ๑. ให้เมตตาสัตว์และมนุษย์ทั้งหมด ไม่ให้ท�าร้ายเบียดเบียนตลอดถึงการฆ่า

 ๒. ให้มีความสุจริต อย่าไปข้ามสิทธิ์ของกันและกัน พูดง่ายๆ คือ ไม่ให้ขโมย
ของกันนั่นเอง

 ๓. ให้รู้จักประมาณในการบริโภค อยูใ่นฆราวาสวสิยักต้็องมีครอบครัว มพ่ีอบ้าน  
แม่บ้าน แต่ถ้ารู้จักประมาณกป็ฏบิตัธิรรมะได้ ให้รู้จักพ่อบ้านของเรา รู้จักแม่บ้านของเรา 
เท่านั้น ให้รู้จักประมาณ อย่าท�าให้เกินประมาณ ให้มีขอบเขต แต่โดยมากคนจะ
ไม่มขีอบเขตเสยีด้วยนะ บางทพ่ีอบ้านคนเดยีวกไ็ม่พอ มสีองคนบ้าง บางทมีีแม่บ้าน 
คนเดียวไม่พอ ต้องมีสองมีสามด้วย อย่างนี้ก็มี อาตมาว่าคนเดียวก็กินไม่หมดแล้ว 
จะไปมีสองคนสามคนน่ี มนัเร่ืองสกปรกทัง้น้ันน่ี อย่างน้ีต้องพยายามช�าระ พยายาม
ฝึกใจให้มันรู้จักประมาณ ความรู้จักประมาณน้ีมันบริสุทธิ์ดี ที่ไม่รู้จักประมาณน้ี 
มนัไม่มีขอบเขต ถงึได้อาหารเอร็ดอร่อยอย่างน้ี อย่าไปนึกถงึความเอร็ดอร่อยมันมาก 
ให้รู้จักท้องเรา ให้รู้จักประมาณ ถ้าเรากินมากก็ล�าบากเหมือนกัน ให้รู้จักประมาณ 
ความรู้จักประมาณน่ีดีทีส่ดุ ให้มแีม่บ้านคนเดยีวกพ็อแล้ว มพ่ีอบ้านคนเดยีวกพ็อแล้ว 
มีสองมีสามเกินขอบเขตแล้ววุ่นวาย

 ๔. ความซื่อสัตย์ นี้ก็เป็นเครื่องก�าจัดกิเลสเราเหมือนกัน เป็นคนตรงมีสัจจะ 
เป็นคนซื่อสัตย์

 ๕. เป็นคนที่ไม่ดื่มสุราน�้าเมา อย่างน้ีก็ให้รู้จักประมาณ ให้เลิกเสียก็ดี คน
เราเมามัวในครอบในครัวก็มากแล้ว เมาลูก เมาหลาน เมาทรัพย์สมบัติหลายอย่าง  
มันก็พอแล้ว ยิ่งเอาเหล้ามากินเข้าไปอีก มันก็มืดเท่านั้นแหละ อันนี้บริษัททั้งหลาย
ไม่รู้ ดูตัวเราเอง ถ้าหากว่ามันมาก ใครมีมากก็พยายามค่อยๆ ปัดเป่ามันออกไป 
ปัดเป่ามันออกไปให้หมด

 ทน้ีี เมือ่มีศลีบริสทุธิด์แีล้ว มคีวามรักกนั ซือ่สตัย์ กจ็ะมคีวามสขุ ความเดอืดร้อน 
ไม่มี เม่ือความเดือดร้อนไม่มีแล้ว เพราะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน อย่างน้ีก็มี 
ความสุข นี้คืออยู่ในเมืองสวรรค์แล้ว สบาย กินก็สบาย นอนก็สบาย มีความสุข 
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สุขเกิดจากศีล เมื่อมีการกระท�าอยางนี้ก็เป็นเหตุให้อันนี้เกิดขึ้นมา ละความชั่วเช่นนี้ 
เป็นกฎอันหนึ่งเพื่อความดีนี้เกิดขึ้นมา นี่ถ้าเรามีศีลอย่างนี้ ความชั่วหนีไป ความสุข
เกิดขึ้นมา นี่ละเกิดเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

 ทีน้ียังไม่จบแค่น้ีนา คนเราถ้ามีความสุขแล้วชอบเผลอเหมือนกัน ชอบเผลอ 
ไม่อยากไปทีไ่หน ชอบตดิสขุอยูท่ีน่ั่นแล้ว ไม่อยากไปทีไ่หนหรอก ชอบสขุมนัเป็นสวรรค์  
ถ้าพดูตามบคุลาธษิฐานเป็นเมอืงสวรรค์ ผู้ชายกเ็ป็นเทวบตุร ผู้หญงิกเ็ป็นเทวดา สบาย  
ไม่รู้เน้ือรู้ตัว อันน้ีให้ท�าความพิจารณาอีกทีหน่ึงอย่าหลงมัน ให้พิจารณาโทษของ 
ความสุขอีก ว่าความสุขนี่มันไม่แน่นอนเหมือนกัน มีความสุขแล้วไม่ช้าไม่นานเท่าไร 
ความสุขน้ันก็จะเลิกจากเรา น้ีเป็นของไม่แน่เหมือนกัน เมื่อความสุขเลิกจากเรา  
ความทุกข์เกิดขึ้นมา เราก็ร้องไห้อีกแหละ นางเทวดาร้องไห้แล้วซิ เทวบุตรยังร้องไห้
เป็นทกุข์ แล้วท่านให้เราพจิารณาโทษของมนั ให้เหน็โทษของมนัว่า โทษของความสขุ
มอียู ่แต่ในเวลาทีม่คีวามสขุน่ีไม่รู้จัก มคีวามสขุน้ีมนัปิด ท�าให้เราไม่เหน็ทกุข์หรอก”

ภาวนาแบบไหนดี

 หลวงพ่อไม่ได้จ�ากดัวธิกีารเจริญภาวนา ผูกขาดลงไปในแนวทางใดแนวทางหน่ึง  
แต่ท่านเน้นว่า

 “แนวทางการท�าสมาธใิดทีน่�าไปสูก่ารปล่อยวาง ไปสูก่ารไม่ยดึมัน่ถอืมัน่ กเ็ป็น
ทางปฏิบัติที่ถูกต้อง”

 “การภาวนาก็คอื การท�าความคิดความเหน็ให้ถกูต้อง ท�าเพือ่ปล่อยวาง วธิีการ 
ทกุอย่างก็เหมอืนเคร่ืองมือจับปลาน่ันแหละ มนัต่างกนัแต่รูปแบบ ต่างกนัแต่วธิเีท่าน้ัน 
ในทีส่ดุกเ็พ่ือเอาผลอนัเดยีวกนัน่ันเอง ทน้ีี เราจึงไม่จ�ากดัรูปแบบการปฏบิตั ิแต่กมั็ก
จะสอนให้ภาวนา พุทโธ หรือ อานาปานสติ คือการก�าหนดลมหายใจเข้าออก ท�าไป
พอสมควรแล้ว จึงค่อยท�าความรู้ความเห็นของเราให้ถูกต้องเรื่อยไป”
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 ท่านให้เหตุผลในการสอนอานาปานสติเป็นหลักว่า “เป็นสิ่งที่ง่ายและสบายแก่
นักปฏบิตั ิเพราะเป็นสิง่ทีมี่อยู่แล้วโดยธรรมชาต ิตลอดเวลา ทกุอริิยาบถ ไม่ต้องสร้าง 
หรือปรุงขึ้นมา”

 “อาการบงัคบัตวัเองให้ก�าหนดลมหายใจ ข้อน้ีเป็นศลี การก�าหนดลมหายใจได้ 
และตดิต่อไปจนจิตสงบ ข้อน้ีเรียกว่าสมาธ ิการพจิารณาก�าหนดลมหายใจว่าไม่เทีย่ง 
ทนได้ยาก มิใช่ตัวตน แล้วรู้การปล่อยวาง ข้อนี้เรียกว่าปัญญา

 การท�าอานาปานสติภาวนาจึงกล่าวได้ว่าเป็นการบ�าเพ็ญ ศีล สมาธิ ปัญญา  
ไปพร้อมกันและเมื่อท�าศีล สมาธิ ปัญญา ให้ครบ ก็ชื่อว่าได้เดินทางตามมรรค 
มีองค์ ๘ ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นทางสายเอก ประเสริฐกว่าทางทั้งหมด เพราะจะ
เป็นการเดินทางเข้าถึงพระนิพพาน เม่ือเราท�าตามที่กล่าวมาน้ี ช่ือว่าเป็นการเข้าถึง
พุทธธรรมอย่างถูกต้องที่สุด”

นั่งสมาธิอย่างไร

 ส�าหรับอิริยาบถน่ังสมาธิน้ัน หลวงพ่อไม่พิถีพิถันมากนัก แต่ให้ค�าแนะน�า
สั้นๆ ง่ายๆ ว่านั่งตัวตรง ด�ารงสติมั่น เอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ไม่นั่ง 
หลังงอหรือหลังโกง ไม่เคร่งจนเกินไป ไม่เอียงไม่เอนไปทางซ้ายทางวา ท�าตัวให้
สบายๆ นั่งเหมือนพระพุทธรูป

 “เอาสติที่มันมีอยู่นี้ ตามลมเข้า ตามลมออก ตามลมเข้าไป ต้นลม กลางลม 
ปลายลม ให้มีสตสิมัปชญัญะอยูท่ีล่มเท่าน้ัน เมือ่เราฝึกเช่นน้ีพอสมควรแล้ว สตกิมี็อยู่  
เข้าก็มีสติ ออกก็มีสติ กลางลมก็มีสติ ต้นลมก็มีสติ

 จิตใจหรือความรู้สึกของเรา มันไม่มีเวลาหลีกไปเก็บเอาอารมณ์อื่น เพราะ 
มันรู้อยู่ที่ตรงนี้ทั้งลมเข้าลมออก ถ้าหากว่าจิตใจหรือความรู้สึกของเรา มันแส่ส่ายไป
หาอารมณ์อืน่ กแ็สดงว่าสตมินัเผลอไปแล้ว ให้ตัง้สตข้ึินใหม่ ให้รู้จักว่ามนัผ่านตรงน้ีๆ  
ดูไปเรื่อยๆ บางทีมันหนีไปที่ไหนตั้งนานแล้วก็ยังไม่รู้ อ้าว! เผลอสติอีกแล้วก็ยกขึ้น
มาใหม่ ถ้าเราท�าอย่างนี้จะรู้จักต้นลม กลางลม ปลายลม ได้พอสมควร
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 ตอนแรกๆ จะล�าบากหน่อย ระยะต่อไปถ้าเรามีความช�านาญ รู้จักพอสมควรแล้ว  
เรางดก็ได้ ไม่ต้องก�าหนดตามไปก็ได้ ไม่ต้องตามลมออกลมเข้า มันจะยาวจะสั้น 
เราก็รู้จัก เอาความรู้สกึมาอยูท่ีป่ลายจมูกอย่างเดยีว ให้หยดุอยูต่รงน้ัน ลมเข้ากรู้็จัก 
ลมออกก็รู้จัก การก�าหนดลมเราไม่ต้องไปบังคับมัน

 เมือ่เราจะน่ังสมาธก็ิลองดอูย่างน้ีก่อน คล้ายๆ กบัการฝึกหดัเหยยีบจักรเยบ็ผ้า 
เราจะต้องมีมอืมเีท้าทีส่มัพนัธ์กนั เราหดัเยบ็ผ้าคร้ังแรกจะต้องท�าอย่างไรบ้าง เอาเท้า
ถีบจักรเปล่าๆ เสียก่อน ไม่ต้องใส่ผ้าให้เท้ามันคล่องตัวเสียก่อน เมื่อมันคล่องตัวดี
แล้วเราจึงเอาผ้าเข้าไปเย็บ

 ลมหายใจนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น เราไม่ต้องก�าหนดมัน ยาวหรือสั้นก็ตามให้มัน
สบายๆ ก็พอ เมื่อมันสบายเราก็รู้จักว่า เออ! ความสบายมันถึงขนาดนี้ ลมนี้มัน 
จะยาวเกินไปหรือสั้นเกินไป แรงเกินไป อย่าได้ไปบังคับมัน ปล่อยมันให้ได้สัดส่วน
พอดีๆ ก�าหนดลมเข้าลมออกเท่าน้ันก็พอ ไม่ต้องไปพิจารณาอย่างอื่น ท�าอันน้ีให้
รู้จักลมก็พอแล้ว

 เมือ่ท�าอย่างน้ี ความคิดบางส่วนจะเกดิขึน้มา แหม! ท�าอย่างน้ีมนัจะรู้อะไรหนอ 
ท�าต่อไปอย่าได้สงสัยเลย ไม่ต้องพูด ไม่ต้องคิด ไม่ใช่หน้าที่การงานของเรา หน้าที่
การงานของเราคือ รู้ลมเข้ารู้ลมออกเท่าน้ัน ไม่ต้องการให้ไปเหน็เทวดาองค์น้ัน ไปเหน็ 
พระพรหมองค์น้ี ไม่ต้องการเช่นน้ัน ให้รูจั้กอารมณ์ คอืลมเข้าลมออกเท่าน้ัน ไม่ให้ลมื 
ก็พอแล้ว ให้เข้าใจ ให้ตัดมันเสีย เมื่อเห็นอารมณ์มันผ่านมา ผ่านไป แล้วก็ปล่อย
มันไป

 อารมณ์ต่างๆ มันไม่แน่นอนหรอก พอจะนัง่มนัก็คดิถึงบ้าน แล้วมันก็ปรงุแต่ง
อย่างนั้นอย่างนี้ พอคิดถึงบ้านปุ๊บ เอ๊ย! อันนี้มันไม่แน่นอน คิดถึงบ้านก็ไม่แน่นอน 
เบื่อบ้านก็ไม่แน่นอน ไม่เชื่อมันทั้งนั้น มันโกหก เราจะต้องยืนยันอย่างนี้ก่อน บางที
มันเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้ ก็ไม่แน่ บางทีรักคนนั้นรักคนนี้ ก็ไม่แน่ เอ้า! เอามัน 
อยู่ตรงน้ัน มันจะไปตรงไหนล่ะ มันเกลียดคนน้ันมันก็ปรุงแต่งให้เป็นอย่างน้ันๆ  
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มนัรักคนน้ีกป็รุงแต่งให้เป็นอย่างน้ีๆ จนจิตใจไม่สบายเป็นทกุข์ บางทเีกลยีดเอามากๆ  
นึกถงึทไีร น�า้ตามันไหลออกมาเลย เหน็ไหม จะเหน็ว่ามันเป็นของแน่นอนได้อย่างไร

 อารมณ์ทัง้หลาย ให้เหน็ว่าเป็นสกัแต่ว่าอารมณ์เท่าน้ัน มันไม่แน่นอนสกัอย่างเลย  
เราตัดอันน้ีออกเพราะจะท�าให้เราหลง อันน้ีมันดี เออ! ดีก็ไม่แน่ อันน้ีมันไม่ดีน่ี  
ไม่ดมีนักไ็ม่แน่ ดีมันกไ็ม่ควรยดึ ไม่ดกีไ็ม่ให้มันยดึ ถ้าเรารู้เท่าทนัมนัอย่างน้ี อารมณ์
มันก็เป็นโมฆะ ค่อยๆ ท�าไปเร่ือยๆ อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมีดีมีชั่วน้ันมันไม่มีราคา  
มันจะค่อยๆ จืดจางไปเร่ือยๆ ถ้าเราตามดูอยู่ก็จะเห็นของไม่แน่จริงเท่าน้ีแหละ  
เร่ืองการปฏิบัติเบื้องแรกของเรา การกระท�าของเราต้องท�าอย่างน้ีอยู่ที่น่ัน ให้มีสติ  
ต่อน้ันไป เราจะเห็นลม เห็นสติ แล้วก็เห็นจิตพร้อมกัน อยู่ในที่อันเดียวกันน้ัน  
มสีตต้ิองมลีมด้วยมจิีตด้วย มคีวามพร้อมอยูเ่ป็นสามคัคอียูท่ัง้น้ัน ค�าว่า เหน็ ไม่ใช่ตา
เหน็นะ ความรู้สกึมนัเหน็ ตาในมนัเหน็ ไม่ใช่ตานอก ความรู้สกึลมอยูท่ีน่ี่ สตอิยูท่ีน่ี่  
ความรู้อยู่ที่น่ี จิตก็อยู่ที่น่ี มันรวมกันอยู่เป็นสามัคคีอันเดียวกันน้ัน เมื่อเราเห็น
สามัคคี ทั้งสติ ทั้งลม ทั้งจิตของเราอยู่ในที่เดียวกัน จิตเราก็พรากจาก กามฉันทะ 
คือความใคร่ในกาม พยาบาท คือความคิดเบียดเบียน ถีนมิทธะ ความง่วงเหงา
หาวนอน อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย  
หมดไม่มี เหน็แต่ลม มีแต่สตกัิบจิตอยู่ในจุดเดยีวกนั จิตปราศจากนิวรณ์ ปราศจาก
ธรรมทั้งห้าน้ี ก็ให้เข้าใจได้ว่าจิตเป็นสมาธิแล้ว เราก็รู้จักว่าลมของเรามันหยาบ  
รู้จักว่าลมของเราละเอยีด เรากต้็องรู้ในทีน้ั่นเอง ต่อน้ันไป เรากต้็องก�าหนดลมของเรา 
ให้ละเอยีดเข้า ให้น้อยเข้าๆ ให้ละเอยีดเข้าไปๆ จนถงึกบัมนัไม่มหียาบ ความละเอยีด
ของลมเป็นเช่นนี้ จนเรานั่งพิจารณาอยู่ มันละเอียดคล้ายกับว่าไม่มีลม หรือมีความ
รู้สึกว่าลมไม่มี นี้ไม่ต้องตกใจ ลมมันมีอยู่ แต่เป็นของละเอียดมาก เมื่อเป็นเช่นนี้
เราจะท�าอย่างไรต่อไป

 เราจะต้องมสีตกิ�าหนดว่าไม่มลีมเป็นอารมณ์ต่อไป พอถงึระยะน้ี บางคนอาจจะ
ตกใจ กลัวลมหายใจจะไม่มี กลัวจะเป็นอันตราย ต้องคิดแก้อย่างนี้ว่าอันตรายไม่มี 
อันนั้นไม่มีอันตราย ไม่เป็นอันตราย ขอแต่ว่าให้เรามีสติ รู้สึกอยู่ รู้อยู่เท่านั้นก็พอ 
เมื่อจิตเป็นเช่นนี้ เรียกว่าจิตละเอียดมากๆ จิตถึงขนาดนี้ไม่ต้องควบคุม ไม่ต้องไป 
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ท�าอะไร ไม่ต้องไปควบคุมจิต เอาความรู้สึกให้มีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างเดียวเท่านั้น 
ให้รู้เสยีว่า จิตขณะน้ีมนัเป็นอตัโนมตัแิล้ว ไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องไปฝึกให้มนัหยาบให้มนั
ละเอยีด ขอแต่ว่าให้เรามสีตสิมัปชญัญะอยูใ่ห้มนัแน่นอนเท่าน้ันกพ็อ อย่างน้ีเรียกว่า 
จติเข้าถึงความสงบเตม็ที่แลว้ เปน็บางครั้งจติจะเขา้และถอยออกเป็นพักๆ บางทีเมือ่
ถอนออกมากส็งบหน่อยหน่ึงแล้วกถ็อยมามีความรู้สกึ เกดิอะไรข้ึนมาต่างๆ น่ี เรียกว่า  
จิตถอยออกมาแล้ว ถอนออกมาจากสมาธแิล้ว เม่ือจิตถอนออกมาตรงน้ีแล้ว จะรู้เร่ือง 
อะไรต่างๆ ที่เกิดขึ้น เกิดความอิ่มเอิบในธรรม อธิบายธรรมเกิดปัญญา เกิดความรู้ 
ความเห็นอะไรในที่นี้หลายอย่าง

 จิตในขณะน้ีจะเป็นวปัิสสนาแล้ว จะต้องตัง้สตใิห้ด ีตัง้จิตให้ม่ัน ตัง้สมัปชัญญะ 
จิตใจในขณะนี้เมื่อเกิดปัญญาแล้วก็เป็นวิปัสสนา ซึ่งต่อเนื่องกับสมถะ ตรงนี้นี่ท่าน 
เรียกว่า ขณะของจิต ท่านเรียกว่า วส ีต้องช�านาญใน วส ีเมือ่จิตเป็นเช่นน้ี เราจะรู้จัก
ว่าอาการของจิตเป็นอย่างไร อาการถอนจิตเป็นอย่างไร ให้ฉลาดในการเข้า ให้ฉลาด 
ในการออก จะต้องตั้งสติให้มาก ตั้งสัมปชัญญะให้มากในตรงนี้ จิตตรงนี้เป็นจิต 
ที่หมดความวุ่นวาย ถึงแม้จะเป็นอาการเดินไปก็ไม่วุ่นวาย ถอยกลับมาก็ไม่วุ่นวาย 
จิตเช่นน้ีเป็นอาการอยู่ในความสงบทั้งน้ัน เมื่อพอสมควรกับเวลาที่เราจะออกจาก 
สมาธิแล้ว เราควรนึกว่าก่อนจะเข้าสมาธิจิตเรามาสงบได้อย่างไร เราตั้งไว้อย่างไร
จิตเราถึงสงบอย่างน้ี วันหลังเม่ือเราจะท�าสมาธิ เราก็ต้องนึกอย่างน้ีว่าเบื้องต้นเรา 
ท�าอย่างไร เมือ่เข้าไปแล้วจะถอนออกมา เราก�าหนดอย่างไรกต้็องรู้จัก จึงค่อยๆ ออก
จากสมาธิ คือหยุดนั่งสมาธิ แต่เราต้องเข้าใจว่า เรายังไม่ออกจากสมาธิ จะมีความรู้
ก�าหนดและมสีตอิยูต่่อไป การยนื การเดนิ การน่ัง การนอน จะต้องมสีตอิยูท่กุเมือ่”

ท�าอย่างไรจึงแยบคาย

 นักภาวนาที่ดีต้องรู้จักค้นหาอุบายอันแยบคาย เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนใน
ระหว่างการฝึกจิต หลวงพ่อสอนให้ลูกศิษย์ของท่านรู้จักสอนตัวเอง ตักเตือนตัวเอง
อยู่เสมอว่า
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 “อย่าไปสรรเสริญจิตของเราอย่างเดยีว เม่ือถงึคราวสรรเสริญมนัหน่อยให้พอดี 
อย่าให้หลง เหมือนกับสอนเด็กน่ันแหละ บางทีก็เฆี่ยนมันบ้าง เอาไม้เรียวเล็กๆ  
เฆี่ยนมัน ไม่เฆี่ยนไม่ได้ อันนี้บางทีก็ให้โทษมันบ้าง แต่อย่าให้โทษมันเรื่อยไป”

 ระยะเวลาของการนั่ง จะเร็วจะนาน กี่ชั่วโมงกี่นาที ท่านสอนไม่ให้ไปยึดหมาย 
เพราะอ�านาจของอุปาทาน แต่ให้ท�าให้สบายๆ วางจิตใจให้ถูกต้อง

 “การนั่งสมาธินี่นะ สิ่งที่ไม่น่าผิดก็ผิดได้ เช่นเวลานั่งเราตั้งใจว่า เอาละ มึงละ  
กูจะเอาให้มันแน่ๆ ดูสักที เปล่า ไม่ได้เรื่องเลยวันนั้น แต่คนเราชอบท�าอย่างนั้น 
อันนี้อาตมาก็เคยสังเกตได้ด้วยวิธีมันเห็นเองของมัน เช่น บางคืนพอเริ่มนั่งก็นึกว่า  
เอาละอย่างน้อยวันน้ีตีหน่ึงจึงจะลุก” บาปแล้วคิดอย่างน้ี เพราะว่าไม่นานหรอก  
มันรุมเอาเกือบตาย

 แต่เวลาน่ังดีๆ ไม่ต้องกะเกณฑ์ ไม่มีจุดที่หมาย มันจะทุ่มหน่ึง สองทุ่ม  
สามทุ่ม ก็ช่างมัน นั่งไปเรื่อยๆ วางเฉยไว้ อย่าบังคับ อย่าไปหมายมัน อย่าไปบังคับ
หัวใจ ว่าจะเอาให้มันแน่ๆ มันก็ยิ่งไม่แน่ ให้เราวางใจให้สบายๆ หายใจก็ให้พอดี 
อย่าเอาสั้น เอายาว อย่าไปแต่งมัน กายก็ให้มันสบาย ท�าเรื่อยไป

 มันจะถามเราว่า จะเอากี่ทุ่ม จะเอานานเท่าไร มันมาถามเรื่อยหรอก เราต้อง
ตวาดมันว่า เฮ้ย! อย่ามายุ่ง ต้องปรามมันไว้เสมอ เพราะพวกนี้มีแต่กิเลสมากวน
ทั้งนั้น อย่าเอาใจใส่มัน เราต้องพูดว่า กูอยากพักเร็วพักช้าไม่ผิดหัวกบาลใครหรอก 
กูอยากนั่งอยู่ตลอดคืนมันจะผิดใคร จะมากวนกูท�าไม ต้องตัดมันไว้อย่างนี้ เราก็ 
นั่งเรื่อยไปตามเรื่องของเรา วางใจสบายก็เลยสงบ เป็นเหตุให้เข้าใจว่า อ้อ! อ�านาจ
อุปาทานความยึดหมายน้ีส�าคัญมากจริงๆ เมื่อเราน่ังไปนานต่อนาน เลยเที่ยงคืน 
ค่อนคนืไป ก็เลยน่ังสบาย มนักถ็กูวธิ ีจึงรู้ว่า อ้อ! ความยดึมัน่ถอืม่ันเป็นกเิลสจริงๆ 
เพราะวางจิตไม่ถูก”
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เดินจงกรมให้เกิดปัญญา

 อีกวิธีหนึ่งที่นักภาวนาใช้ในการประกอบความเพียรทางจิต คือการเดินจงกรม 
การเดินจงกรมน้ัน คือการฝึกสมาธิในอิริยาบถเดินน่ันเอง เป็นอิริยาบถที่เหมาะ 
เมื่อนั่งสมาธิพอสมควรแล้ว แต่ต้องการภาวนาต่อ ส่วนมากนักปฏิบัติมักจะสลับการ
น่ังสมาธกัิบการเดนิจงกรม อน่ึง การเดนิเป็นอบุายแก้ความง่วงเหงาหาวนอนทีดี่ และ
เหมาะในเวลาฉันอาหารเสร็จใหม่ๆ หรือยามดึกดื่น

 พระพุทธองค์ทรงแสดงอานิสงส์ของการเดินจงกรมว่ามี ๕ อย่างคือ

 ๑. อดทนต่อการเดินทางไกล
 ๒. อดทนต่อความเพียร
 ๓. มีอาพาธน้อย
 ๔. อาหารที่ฉัน ดื่ม เคี้ยว ลิ้มรสแล้ว ย่อมย่อยไปด้วยดี
 ๕. สมาธิที่ได้ในขณะเดินจงกรมย่อมตั้งอยู่นาน

 ด้วยอิริยาบถแห่งการเดินอย่างเป็นธรรมชาติ การเคลื่อนไหวของร่างกายที่มี 
สตคิวบคมุใกล้ชดิ และรู้เท่าทนัอารมณ์อย่างต่อเน่ืองจะท�าให้สมาธมัิน่คงเข้มแขง็มาก
ยิ่งขึ้น ความรู้สึกนึกคิดที่ปรุงแต่งออกไปจะเกิดอุบายทางปัญญาได้อย่างแยบคาย

 วิธีเดินจงกรม หลวงพ่อให้ก�าหนดเส้นทางเดินจากระยะต้นไม้ ๒ ต้น หรือ
เครื่องหมายอะไรสักอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน ห่างกันราว ๗-๘ วา (๒๐-๓๐ ก้าว) 
แล้วตัง้ใจเดนิกลบัไปกลบัมา โดยมสีตสิมัปชญัญะในอริิยาบถแห่งการเดนิน้ัน ส�าหรับ
การท�าความรู้สึกในขณะเดินจงกรม หลวงพ่ออธิบายไว้ดังนี้

 “ก้าวเท้าขวาออกก่อน ให้พอดีๆ ให้นึกพุทโธ พุทโธ ตามก้าวเดินนั้น ให้มี
ความรู้สกึในอารมณ์น้ันไปเร่ือยๆ ถ้าใจเกดิฟุง้ซ่านหรือเหน่ือยกห็ยดุ ก�าหนดจิตให้น่ิง  
ก�าหนดลมหายใจให้สบาย เม่ือสบายพอสมควรแล้ว กท็�าความรู้สกึก�าหนดการเดนิอกี 
ให้มคีวามรู้ตวัอยูเ่ร่ือยๆ ต้นทางออกกใ็ห้รู้จัก รู้จักหมด ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง  
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ท�าความรู้สึกให้ติดต่อกันเรื่อยๆ ขณะที่เราเดินจงกรม บางทีความหวาดความสะดุ้ง
มันเกิดขึ้นมา เราก็ทวนมันอีก มันเป็นของไม่แน่ ความกล้าหาญเกิดข้ึนมา อันน้ี 
มันก็ไม่แน่นอนเหมือนกัน ไม่แน่ทั้งหมดนั่นแหละ ไม่รู้จะจับอะไร นี่ท�าปัญญาให้
เกิดเลยทีเดียว ท�าปัญญาให้เกิด ไม่ใช่รู้ตามสัญญา (ความจ�า) รู้จิตของเราที่มันคิด
มันนึกอยู่นี้ มันคิดนึกทั้งหมด เกิดขึ้นมาในใจของเรานี้แหละ

 จะดีหรือชั่ว จะถูกหรือผิด รับรู้มันไว้ อย่าไปหมายม่ันมัน เออ! ทุกข์มัน 
ก็เทา่นัน้แหละ สุขมนัก็เท่านัน้แหละ มนัเป็นของหลอกลวงทั้งนั้นแหละ เรายืนตัวอยู่
เช่นนี้เลย ยืนตัวอยู่เสมอเช่นนี้ ไม่วิ่งไปกับมัน ไม่วิ่งไปกับสุข ไม่วิ่งไปกับทุกข์ รู้อยู่ 
รู้แล้วก็วาง อันนี้ปัญญาจะเกิด ทวนจิตเข้าไปเรื่อยๆ”

 “เหน่ือยพอสมควรแล้วก็หยุด ก็ออกจากทางจงกรม ระวังให้มีสติให้ติดต่อ  
จะยนื จะเดนิ จะน่ัง จะนอน ให้มีสตอิย่างสม�า่เสมอไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ไปบณิฑบาต 
ไปรับบาตร ไปขบฉันอะไรสารพดัอย่าง ให้มีสตอิยูต่ลอดเวลา การยนื เดนิ น่ัง นอน 
การนอนกน็อนตะแคงข้างขวา เอาเท้าเหลือ่มกนัอย่างน้ี ก�าหนดอารมณ์ พทุโธ พทุโธ 
จนกว่าจะหลับ อันนี้เรียกว่า การนอนมีสติ”

 “เวลาฝนตกไม่มีทางเดินจงกรม เราจะเดินบนกุฏิของเราก็ได้ คือเดินขาเดียว  
ตัง้ขาซ้ายไว้ เอาขาขวาขยับมาข้างหน้า ขยับมาข้างหลงัอย่างน้ี ท่านว่าเป็นการเดินจงกรม 
เหมือนกัน ส�าคญัอยูท่ีว่่าให้เรามสีตอิย่างต่อเน่ือง อย่าให้ขาดวรรคขาดตอน ให้ตดิตาม 
รู้ทุกขณะที่ปฏิบัติ”

นิวรณ์

 อุปสรรคเคร่ืองกางกั้นกีดขวางความสงบของจิตใจในเบื้องต้น พระพุทธองค์
ตรัสเรียกว่า นิวรณ์ มีอยู่ ๕ ประการด้วยกัน ได้แก่
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 กามฉันทะ ความพอใจใคร่ในกาม ต้องการกามคุณเป็นเครื่องตอบสนอง

 พยาบาท ความคิดร้าย มุ่งร้าย ความขัดแย้งเคืองใจ

 ถีนมิทธะ ความสลดหดหู่และเซื่องซึม ง่วงเหงาหาวนอน

 อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ ความร้อนใจวิตกกังวล

 วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย

 ไม่แน่ คือธรรมเครื่องแก้องค์นิวรณ์ ที่หลวงพ่อย�้าเตือนมากเป็นพิเศษ

 “เมื่อมันเกิดอะไรขึ้นมาในใจของเรานี่ มันเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมา ที่เราชอบใจ
กต็าม เราเหน็ว่ามันผิดมนัถกูกต็ามเถอะ ให้เราตดัมันไปเลยว่า อนัน้ีมนัไม่แน่ จะเกิด 
อะไรขึ้นมาก็ช่างมันเถอะ สับมันลงไป ไม่แน่ ไม่แน่ อย่างเดียว ขวานเล่มเดียวสับ 
ลงไป ไม่แน่ทัง้น้ันแหละ มันแน่ทีต่รงไหนล่ะ ถ้าเหน็ว่ามนัไม่แน่ ทกุสิง่ทกุอย่าง ราคา 
มันก็น้อยลง อารมณ์ทั้งหลายมันเป็นของที่ไม่มีราคาแล้ว ของที่ไม่มีราคาแล้ว เราจะ 
เอาไปท�าไม”

 หลวงพ่อมีเมตตาให้ก�าลังใจแก่ผู้ที่ก�าลังใฝ่หาความสงบว่า

 “เราพยายามท�าจิตเราให้สงบดีกว่าไม่ท�า ถึงมันไม่สงบแต่มาน่ังท�าท่าสมาธ ิ
อย่างนี้ก็ดีแล้ว วันนี้พูดความจริงให้ฟัง เปรียบว่าเราหิวข้าว มีแต่ข้าว ไม่มีอาหารก็
น้อยใจ อาตมาว่ามันดีที่มีข้าวอยู่ มีข้าวเปล่าๆ ดีกว่าไม่มีข้าวกินใช่ไหม มีข้าวเปล่าๆ 
ก็กินไปเถอะ อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น เรารู้จักการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ นิดหน่อย
ก็ยังดีอยู่”

 ท่านให้ผู้ภาวนาตัง้ท่าททีศันะต่อนิวรณ์ทีก่�าลงัรุมเร้ารบกวนจิตใจอยูว่่า เป็นครูบา- 
อาจารย์หรือเคร่ืองทดสอบสตปัิญญาของตน มากกว่าทีจ่ะมองเหน็นิวรณ์เป็นตวัศตัรูที่
น่าเกลยีด อนัอาจท�าให้เกิดความตงึเครียดเป็น วภิวตณัหา ซึง่เป็นเหตใุห้ความไม่อยาก 
ให้นิวรณ์นั้นอยู่ในใจของตนทุกข์เพิ่มทวี
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กามฉันทะ ความใคร่ในกาม

 การบรรเทาความใคร่ในกามให้เบาบางลง ต้องใช้หลายวธิด้ีวยกนั เพือ่ควบคมุ
การคึกคะนองของจิต สิง่ทีห่ลวงพ่อเน้นอยูเ่สมอ คอืการกนิน้อย นอนน้อย พดูน้อย 
ความเป็นผู้มอีนิทรย์ีสงัวร การเป็นผู้รูป้ระมาณในการบริโภค นอกเหนือจากน้ีคอืการ
ใช้อสุภกรรมฐานเป็นอุบายเครื่องแก้

 “กามราคะจะบรรเทาลงได้ ด้วยการพิจารณาไตร่ตรองถึงความน่าเกลียด
โสโครก การหลงตดิอยูใ่นรูปกายเป็นสดุโต่งข้างหน่ึง ซึง่เราต้องมองให้เหน็สิง่ตรงข้าม  
จงพิจารณาร่างกายเหมือนซากศพ และเห็นการเปลี่ยนแปลงเปื่อยเน่า หรือพิจารณา
อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เช่น ปอด ม้าม ไขมัน อุจจาระ และอื่นๆ จ�าอันนี้ไว้  
แล้วพิจารณาให้เห็นจริงถึงความน่าเกลียดโสโครกของร่างกาย เมื่อมีกามเกิดขึ้น  
ก็ช่วยให้เอาชนะกามราคะได้

 ถ้าเห็นรูปน้ี ชอบรูปน้ีเพราะอะไร ก็เอารูปน้ีมาพิจารณาดูว่า เกสา คือผม 
โลมา คือขน นขา คือเล็บ ทันตา คือฟัน ตะโจ คือหนัง พระพุทธเจ้าให้เอาพวกนี้ 
มาพิจารณาย�้าเข้าไป แยกออก แจกออก เผามันออก ลอกมันออก ท�าอยู่อย่างนี้  
เอาอยู่อย่างนี้จนมันไม่ไปไหน มองพวกเดียวกัน เช่น พระเณรเวลาเดินบิณฑบาต 
เห็นพระ เห็นคน ต้องก�าหนดให้เป็นร่างผีตายซาก ผีเดินไปก่อนเรา เดินไปข้างหน้า  
เดินไปเปะๆ ปะๆ ก�าหนดมันเข้า ท�าความเพียรอยู่อย่างน้ัน เจริญอยู่อย่างน้ัน  
เห็นผู้หญิงรุ่นๆ นึกชอบขึน้มา ก็ก�าหนดใหเ้ป็นผเีปรต เป็นของเน่าของเหม็นไปหมด
ทกุคน ไม่ให้เข้าใกล้ ให้ในใจของเราเป็นอยูอ่ย่างน้ี ถงึอย่างไรมันกไ็ม่อยูห่รอก เพราะ
มันเป็นของเปื่อยของเน่าให้เราเห็นแน่นอน

 พิจารณาให้มันแน่ ให้เป็นอยู่ในใจ อย่างนี้แล้วไปทางไหนก็ไม่เสีย ให้ท�าจริงๆ 
เห็นเมื่อใดก็เท่ากับมองซากศพ เห็นผู้หญิงก็ซากศพ เห็นผู้ชายก็ซากศพ ตัวเราเองก็
เป็นซากศพด้วยเหมอืนกนั เลยมแีต่ของอย่างน้ีทัง้น้ัน พยายามเจริญให้มาก บ�าเพญ็
ให้อยู่ในใจนี้มากขึ้นอีก อาตมาว่ามันสนุกจริงๆ ถ้าเราท�า แต่ถ้าไปมัวอ่านต�าราอยู่
มันยาก ต้องท�าเอาจริงๆ ท�าให้มีกรรมฐานในใจเรา”



245

พยาบาท

 เคยมีพระลูกศิษย์ผู้มีโทสจริตรูปหนึ่ง กราบเรียนถามหลวงพ่อว่า

 “เมื่อผมโกรธควรจะท�าอย่างไรครับ”

 “ท่านต้องแผ่เมตตา” หลวงพ่อแนะน�า “ถ้าท่านมีโทสะในขณะภาวนาให้แก้ด้วย
การแผ่เมตตา ถ้าใครท�าไม่ดีหรือโกรธก็อย่าโกรธตอบ ถ้าท่านโกรธตอบท่านจะโง ่
ยิ่งกว่าเขา จงเป็นคนฉลาดสงสารเห็นใจเขา เพราะว่าเขาก�าลังได้ทุกข์ จงมีเมตตา 
เตม็เป่ียมเหมือนหน่ึงว่าเขาเป็นน้องชายทีรั่กย่ิงของท่าน เพ่งอารมณ์เมตตาเป็นอารมณ์
ภาวนา แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลก เมตตาเท่าน้ันที่จะเอาชนะโทสะ
และความเกลียดได้”

 “บางคร้ังท่านอาจจะเห็นพระภิกษุรูปอื่นปฏิบัติไม่สมควร ท่านจะร�าคาญใจ  
ท�าให้เป็นทุกข์โดยใช่เหตุ น่ีไม่ใช่ธรรมะของเรา ท่านอาจจะคิดอย่างน้ีว่าเขาไม่
เคร่งครัดเท่าฉัน เขาไม่ใช่พระกรรมฐานทีเ่อาจริงเอาจังเช่นฉัน เขาไม่ใช่พระทีด่ ีน้ีเป็น 
กิเลสเครื่องเศร้าหมองอย่างยิ่งของตัวท่านเอง อย่าเปรียบเทียบ อย่าแบ่งเขาแบ่งเรา  
จงละทฏิฐขิองท่านเสยี และเฝ้าดตูวัท่านเอง น้ีแหละคือธรรมะของเรา ท่านไม่สามารถ
บงัคับให้ทกุคนประพฤตปิฏิบตัติามทีท่่านต้องการหรือเป็นเช่นท่านได้ ความต้องการ
เช่นน้ีมแีต่จะท�าให้ท่านเป็นทกุข์ ผู้ปฏบิตัภิาวนามกัจะพากนัหลงผิดในข้อน้ี การจับตา 
ดูผู้อื่นไม่ท�าให้เกิดปัญญาได้ เพียงแต่พิจารณาตนเองและความรู้สึกของตนแล้ว 
ท่านก็จะเข้าใจได้”

 บางคร้ังนิวรณ์ตวัน้ีเกดิขึน้ในลกัษณะความไม่พอใจ หรือขดัเคอืงกบัการปฏบิตัิ
ของตัวเอง หลวงพ่ออธิบายว่า

 “ใจวุ่นวาย ท�าไมจึงวุน่วาย เพราะมตีณัหา ไม่อยากให้คดิ ไม่อยากให้มอีารมณ์ 
ความไม่อยากนี่แหละตัวอยาก คือ วิภวตัณหา ยิ่งไม่อยากเท่าไรมันยิ่งชวนกันมา  
เราไม่อยาก มันท�าไมจึงมา? ไม่อยากให้มันเป็นท�าไมมันเป็น? นั่นแหละเราอยากให้
มันเป็นเพราะเราไม่รู้จักใจเจ้าของ”



246

“เปรียบเหมือนกับเราเลี้ยงควาย
จิตของเราก็เหมือนควาย อารมณ์คือต้นข้าว
ผู้รู้เหมือนเจ้าของ เวลาเราไปเลี้ยงควายท�าอย่างไร
ปล่อยมันไป แต่เราพยายามดูมันอยู่ 
ถ้ามันเดินไป ใกล้ต้นข้าว เราก็ตวาดมัน 
ควายได้ยินก็จะถอยออก
แต่เราอย่าเผลอนะ 
ถ้ามันดื้อไม่ฟังเสียง
ก็เอาไม้ฆ้อน
ฟาดมันจริงๆ มันจะไปไหนเสีย”
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ถีนมิทธะ ความหดหู่ง่วงเหงา

 พระพทุธองค์ทรงเปรียบเทยีบการถกูนิวรณ์ คือความง่วงเหงาหาวนอนครอบง�า
จิตว่าเสมือนการถูกกักขังไว้ในเรือนจ�า มืดมิดอึดอัด ไม่เป็นอิสระ นิวรณ์ตัวนี้ท�าให้
นักปฏิบัติจ�านวนไม่น้อย ต้องหนักอกหนักใจ แต่อุบายในการแก้ไขความง่วงมีอยู่
มากมายหลายวิธี อย่างเช่น อุบายที่หลวงพ่อแนะน�าแก่พระรูปหนึ่ง

 “มวีธิเีอาชนะความง่วงได้หลายวธิ ีถ้าท่านน่ังอยูใ่นทีม่ดื ย้ายไปอยูท่ีส่ว่าง ลมืตาขึน้  
ลกุไปล้างหน้า ตบหน้าตนเอง หรือไปอาบน�า้ ถ้าท่านยงัง่วงอยูอ่กี ให้เปลีย่นอริิยาบถ 
เดินให้มากหรือเดินถอยหลัง ความกลัวว่าจะเดินไปชนเอาอะไรเข้า จะท�าให้หายง่วง 
ถ้ายังง่วงอยู่ จงยนืน่ิงๆ ท�าใจให้สดชืน่ และสมมุตว่ิาขณะน้ันสว่างเป็นกลางวนั หรือ
นั่งบนหน้าผาสูงหรือบ่อลึก ท่านจะไม่กล้าหลับ ถ้าท�าอย่างไรๆ ก็ไม่หายง่วง ก็จง
นอนเสีย เอนกายลงอย่างส�ารวมระวัง และรู้ตัวอยู่จนกระทั่งท่านหลับไป เมื่อท่าน
รู้สึกตัวตื่น จงลุกขึ้นทันที อย่ามองดูนาฬิกาแล้วพลิกไปพลิกมา เริ่มต้นมีสติ ระลึกรู้ 
ทุกทีที่ท่านตื่น”

 “ถ้าง่วงนอนอยู่ทุกวัน ลองฉันอาหารน้อยลง ส�ารวจตัวเอง ถ้าอีก ๕ ค�าจะอิ่ม  
หยุดแล้วด่ืมน�้าจนอิ่มพอดี แล้วกลับไปน่ังดูต่ออีก เฝ้าดูความง่วงและความหิว  
กะฉันอาหารให้อิ่มพอดี เมื่อท่านฝึกปฏิบัติต่อไปอีก ท่านจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้น
และฉันน้อยลง ต้องปรับตัวของท่านเอง”

อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ

 อุบายของหลวงพ่อในการแก้ไขความฟุ้งซ่านนั้นง่ายจริงๆ

 โยม :  ความฟุ้งซ่าน เวลามันเกิดขึ้นมา เราจะแก้ไขด้วยอุบายอย่างไร

 หลวงพ่อ :  มันไม่ยากหรอก มันเป็นของไม่แน่หรอก ไม่ต้องไปแก้มัน  
คราวที่ฟุ้งซ่านมีไหม ที่มันไม่ฟุ้งซ่านมีไหม
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 โยม :  มีครับ

 หลวงพ่อ :  นั่น! จะไปท�าอะไรมันล่ะ มันก็ไม่แน่อยู่แล้ว

 โยม :  ทีนี้เวลามันแวบไปแวบมาล่ะครับ

 หลวงพ่อ :  เอ๊า! กด็มัูนแวบไปแวบมาเท่าน้ันแหละ จะท�ายงัไงกบัมนั มนัดีแล้ว 
นั่นแหละ โยมจะไม่ให้มันเป็นอะไร อย่างไร มันจะเกิดปัญญาหรือนั่น

 โยม :  มันแวบไป เราก็ตามดูมัน

 หลวงพ่อ :  มันแวบไปมันก็อยู่นั่นแหละ

 เราไม่ตามมันไป เรารู้สกึมนัอยู ่มนัจะตรงไปไหนล่ะ มันกอ็ยูใ่นกรงอนัเดยีวกนั 
ไม่ตรงไปไหนหรอก

 น้ีแหละ เราไม่อยากจะให้มันเป็นอะไรน่ี พระอาจารย์ม่ันเรียกว่าสมาธิหัวตอ  
ถ้ามันแวบไปแวบมา ก็ว่ามันแวบไปแวบมา ถ้ามันน่ิงเฉยๆ ก็ว่าน่ิงเฉยๆ จะเอา 
อะไรล่ะ ให้รู้เท่าทนัมันทัง้สองอย่าง วนัน้ีมนัมีความสงบกค็ดิว่า มนัมาให้ปัญญาเกดิ 
แต่บางคนเหน็ว่าสงบน่ีดีนะ ชอบ ดใีจ วนัน้ีฉันท�าสมาธมินัสงบดเีหลอืเกนิ แน่ะ! อย่างน้ี 
เมื่อวันที่สองมาไม่ได้เรื่องเลย วุ่นวายทั้งนั้นแหละ แน่ะ วันนี้ไม่ดีเหลือเกิน

 เรื่องดีไม่ดีมันมีราคาเท่ากัน เรื่องดีมันก็ไม่เที่ยง เรื่องไม่ดีมันก็ไม่เที่ยง จะไป 
หมายมั่นมันท�าไม? มันฟุ้งซ่านก็ดูมันฟุ้งซ่านไปซิ มันสงบก็ดูมันสงบซิ อย่างนี้ให้
ปัญญามันเกิด มันเป็นเรื่องของมันจะเป็นอย่างนี้ เป็นอาการของจิตมันเป็นอย่างนั้น  
เราอย่าไปยุ่งกับมันมากซิ ลักษณะอันนั้นอย่างเราเห็นลิงตัวหนึ่งนะ มันไม่นิ่งใช่ไหม  
โยมก็ไม่สบายใจเพราะลิงมันไม่น่ิง มันจะน่ิงเมื่อไร โยมจะให้มันน่ิง โยมถึงจะ
สบายใจ มันจะได้เรื่องของลิงนะ ลิงมันเป็นเช่นนี้ ลิงที่กรุงเทพฯ มันก็เหมือนลิง 
ตัวนี้แหละ ลิงที่อุบลราชธานีก็เหมือนลิงที่กรุงเทพฯ นั่นแหละ ลิงมันเป็นอย่างนั้น
ของมันเอง ก็หมดปัญหาเท่านั้นแหละ เอาอย่างนี้แหละจะได้หมดปัญหาของมันไป 
อันนี้ลิงก็ไม่นิ่ง เราก็เป็นทุกข์อยู่เสมอ อย่างนั้นก็ตายเท่านั้นแหละ เราเป็นลิงยิ่งกว่า
ลิงเสียแล้วกระมัง
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วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย

 ความลงัเลสงสยั เป็นนิวรณ์ทีม่กัเป็นอปุสรรคส�าคญัของนักปฏบิตัทิีม่กีารศึกษา
ในระดับสูง เพราะการศึกษาทางโลกท�าให้คนคิดมากขึ้น รู้จักเปรียบเทียบ วิเคราะห์
วิจัย ใช้เหตผุล ซึง่มปีระโยชน์มากในชวีติประจ�าวนั แต่โทษทีอ่าจเกดิขึน้กคื็อ ผู้รู้มาก 
มักสงสัยมาก นักปฏิบัติพวกนี้ตกเป็นเหยื่อของนิวรณ์ตัวนี้ จึงกลายเป็นนักภาวนา
จับจด ไม่เอาจริงเอาจัง เพราะไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิด แคลงใจว่าวิธีการหรือเทคนิค
ของตนไม่ถูกจริง สงสัยในอาจารย์ สงสัยในความสามารถของตน วิจิกิจฉาก็เหมือน
ไวรัสที่ท�าให้การปฏิบัติหยุดชะงัก เมื่อลูกศิษย์ขี้สงสัยชอบมาถามปัญหากับหลวงพ่อ
อย่างไม่รู้จักอิ่ม ท่านมักไม่ตอบค�าถาม แต่จะบอกว่า

 “ถ้าผมตอบปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ทุกปัญหาของท่าน ท่านก็จะไม่มีทางรู้เท่าทัน
ถึงการเกิดดับของความสงสัยในใจท่าน เป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้ที่จะ
ส�ารวจตัวท่านเอง สอบถามตัวท่านเอง” และหลวงพ่อเตือนสติว่า

 “ปัญหาไม่ได้จบด้วยค�าพูดของคนอื่น แต่มันจบด้วยการกระท�าของตัวเราเอง”

 “ถ้าเราสงสยัสิง่ทัง้หลายทัง้ปวง มันกไ็ม่เป็นอนัอยูอ่นักนิหรอก เด๋ียวกว็ิง่ไปตาม
ไอ้โน่นบ้างไอ้นี่บ้าง ให้เรารู้จักว่าคนๆ นี้คือคนโกหก เราจับมันไว้ เรื่องอารมณ์มัน
เป็นอยู่อย่างนี้ เปน็ของไม่แน่นอน อย่าวิ่งไปกับมนัเลย รูม้นัเฉยๆ อยูน่ัน่แหละ ถา้รู้
เช่นนี้ มันจะมีปัญหาอื่นเกิดขึ้นมาอีก เราก็รับรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมานี้ มันถึงจะสบายใจ 
ถ้าเราไปวิ่งตามสิ่งที่เราสงสัย มันก็ไม่สบายใจ มันจะเกิดมากกว่านี้ขึ้นไป ท่านจึงว่า
อย่าไปยึดมั่นถือมั่น”

 นักปฏิบัติบางคนภาวนาไปแล้วก็สงสัยว่า ตนเองได้ท�าไปถึงขั้นไหนแล้ว และ
บรรลุอะไรหรืออยู่ระหว่างไหน ในขณะท�าสมาธิ เรื่องนี้หลวงพ่อชี้แจงว่า

 “มันไม่มีป้ายบอกเหมือนทางจะเข้าวัดป่าพงนี้หรอก” แล้วท่านอธิบายต่อว่า
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 “อย่างผลไม้ผลหนึง่นะ โยมเอามาถวายอาตมา รสผลไม้มนัหวานอาตมาก็รู้จกั 
มันหอมก็รู้จัก รู้จักทุกอย่าง แต่ว่ามันขาดอยู่อย่างหนึ่ง คือไม่รู้จักชื่อของผลไม้ว่า 
ชือ่อะไร อนัน้ีกเ็หมอืนกนั ไม่ใช่ของจ�าเป็นอะไรหรอก ถ้าเรารู้จักว่าช่ือน้ันๆ มนักไ็ม่เพิม่ 
ความหวานขึ้นมาอีก มันก็อยู่แค่นั้นแหละ อันนั้นก็ให้เห็นว่า ถึงเหตุที่ควรจะรู้ก็ให้รู้ 
แต่ว่าไม่รู้ชือ่ของมนักไ็ม่เป็นไร รสของมนัเรารู้มนัแล้ว เช่นว่า เราก�าขามันไว้ทัง้สองขา  
แล้วมันจะไปตรงไหนก็ให้มันไปเถอะ อย่างนั้นจะเป็นชื่อของแอปเปิ้ลหรืออะไรก็ช่าง 
รสมันเรารู้แล้ว เรื่องชื่อมัน ก็ไม่จ�าเป็นเท่าไหร่ ถ้ามีใครมาบอกก็รับไว้ แต่ถ้าไม่มี
ใครมาบอกก็ไม่เดือดร้อน”

 อีกโอกาสหน่ึง หลวงพ่อปลอบใจลูกศิษย์ชาวต่างประเทศซึ่งมักเป็นพวกช่าง
สงสัยดังนี้

 “ความสงสัยนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดา ทุกคนเริ่มต้นด้วยความสงสัย ท่านอาจ
ได้เรียนรู้อย่างมากมายจากความสงสัยนั้น ที่ส�าคัญก็คือ ท่านอย่าถือเอาความสงสัย
น้ันเป็นตน น่ันคอื อย่าตดิข้องอยู่กับมนั ซึง่จะท�าให้จิตใจของท่านหมุนวนเป็นวฏัฏะ
อนัไม่มทีีส่ิน้สดุ แทนทีจ่ะเป็นเช่นน้ัน จงเฝ้าดคูวามเกดิดบัของความสงสยั ของความ 
ฉงนสนเท่ห์ ดวู่าใครคอืผู้ทีส่งสยั ดวู่าความสงสยัน้ันเกดิขึน้และดับไปอย่างไร แล้วท่าน 
จะไม่ตกเป็นเหยือ่ของความสงสยัอกีต่อไป ท่านจะก้าวพ้นความสงสยัออกมาได้ และ
จิตของท่านก็จะสงบ

 ท่านจะเหน็ว่าสิง่ทัง้หลายเกดิขึน้และดบัไปอย่างไร จงปล่อยวางสิง่ต่างๆ ทีท่่าน
ยังยึดมั่นอยู่ สลัดทิ้งความสงสัยของท่าน และเพียงแต่เฝ้าดู นี้คือที่สิ้นสุดของความ
สงสัย”

แก้ความคิดเห็น

 สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเป็นเง่ือนไขอันส�าคัญยิ่งในการเจริญสัมมาสมาธิ 
ฉะน้ันหลวงพ่อต้องคอยแก้ไขความเห็นผิดของลูกศิษย์ลูกหาอยู่เสมอ พร้อมทั้งให้
เหตุผลและก�าลังใจในการประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง



251

บุญน้อยวาสนาน้อย

 คนทั่วไปมักเห็นงานภาวนาเป็นเร่ืองเหลือวิสัยของปุถุชน และเห็นว่าผู้ที่จะมา
จับงานน้ีได้ต้องสร้างสมอบรมบารมีมานาน แต่ทุกๆ ค�าสอนของหลวงพ่อแย้งกับ
ความคิดเห็นเช่นว่าน้ี โดยชี้ให้เห็นชัดลงไปว่า งานภาวนาเป็นเร่ืองจ�าเป็นของคน 
ทุกเพศทุกวัย ไม่จ�ากัดเฉพาะพระสงฆ์ผู้ออกจากเรือนแล้ว และการภาวนานั่นแหละ
คือการสร้างบุญสร้างวาสนา

 “การท�าสมาธินี้ บางคนไม่ได้ตามปรารถนาแล้วก็เลิก ก็หยุด หาว่าตนไม่มีบุญ
วาสนา แต่ว่าไปท�าชั่วได้ บารมีชั่วท�าได้ บารมีดีๆ ท�าไม่ค่อยได้ เลิกเลย มันเป็นกัน
เสียอย่างนี้แหละ พวกเราไปเข้าข้างแต่อย่างนั้นล่ะ”

ใจร้อน

 สมัยนี้เป็นสมัยกดปุ่ม คนส่วนมากถือว่า ท�าอะไรลงไป ยิ่งเร็ว ยิ่งง่าย ก็ยิ่งดี 
แต่หลวงพ่อแย้งกระแสโลกนี้ว่า

 “การภาวนาเข้าหาความสงบระงับนั้น ไม่เหมือนสวิตช์ไฟฟ้า กดปุ๊บจะให้แสง 
มันจ้าขึน้มาเลย ประโยคแห่งการกระท�าความเพยีรน้ัน จะให้ขาดวรรคตอนไม่ได้ ธรรม 
ทั้งหลายเกิดมาเพราะเหตุ เมื่อเหตุดับแล้วผลจึงดับ”

 “ต้องค่อยๆ ท�า ค่อยๆ ปฏิบตั ิไม่ใช่ว่าจะเอาวนัสองวนัให้ได้ ให้เหน็ เมือ่วานซนื 
มีนักศึกษามาปรึกษา จะไปหัดภาวนากรรมฐาน น่ังสมาธิมันไม่สบาย มันไม่สงบ  
มาหาหลวงพ่อ จะให้หลวงพ่อชาร์จแบตเตอร่ีให้ น่ีอนัน้ีต้องพากนัพยายามท�าไปเร่ือยๆ  
คนอื่นบอกมันไม่รู้จัก จะต้องไปพบด้วยตนเอง ไม่ต้องเอาให้มากหรอก เอาน้อยๆ  
แต่เอาทุกวัน แล้วก็เดินจงกรมทุกวัน มันจะมากจะน้อยก็ท�าทุกวัน แล้วก็เป็นคน 
พูดน้อย แล้วก็ดูจิตของตัวเองตลอดเวลา เมื่อดูจิตของตัวเองอะไรมันจะเกิดขึ้นมา  
มันจะสุขหรือมันจะทุกข์อะไรเหล่าน้ี ก็บอกปฏิเสธมันเสียว่า เป็นของไม่แน่นอน  
เป็นของหลอกลวงทั้งนั้น”
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 “บางคนก็ไม่เคยท�า เมื่อมาท�าวัน ๒ วัน ๓ วัน ก็ไม่สงบ ก็เลยนึกว่า เราท�า 
ไม่ได้ เราต้องคิดว่าเมื่อเราเกิดมาเคยถูกสอนหรือยัง เราเคยท�าความสงบหรือเปล่า  
เราปล่อยมานานแล้วไม่เคยฝึกหดัมัน มาฝึกช่ัวระยะเวลาหน่ึง อยากให้มนัสงบ อย่างน้ัน 
เหตุมันไม่พอ ผลมันก็ไม่มี เป็นเร่ืองธรรมดา เป็นเร่ืองอันตัวเราท่านทั้งหลายจะ 
หลุดพ้น ต้องอดทน การอดทนเป็นแม่บทของการประพฤติปฏิบัติ”

 “พระพุทธเจ้าสอนอย่าให้มันช้า อย่าให้มันเร็ว ท�าจิตใจให้พอดี การประพฤติ
ปฏบิตัน้ีิไม่ต้องเดือดร้อน ถ้ามันเดอืดร้อน เรากต้็องพจิารณา เช่นว่าเราจะปลกูต้นไม้
ต้นหน่ึงขึน้มา ต้นไม้ทีจ่ะปลกูน้ันกม็อียู ่กข็ดุหลมุ กป็ลกู เอาต้นไม้มาวางลงหลมุน้ัน 
ก็เป็นหน้าทีข่องเราจะพนูดนิ จะให้ปุย๋ จะให้น�า้ จะรักษาแมลงต่างๆ กเ็ป็นเร่ืองของเรา  
เป็นหน้าทีข่องเรา คนจะท�าสวนต้องท�าอย่างน้ี ทน้ีีเร่ืองต้นไม้มนัจะโตเร็วโตช้าของมัน
น้ันน่ะ มนัไม่ใช่เร่ืองของเรา มนัเป็นเร่ืองของต้นไม้ ถ้าเราไม่รู้จักหน้าทีก่ารงานของตวั
แล้ว มันก็ไปท�างานท�าหน้าที่ของต้นไม้ มันก็ทุกข์ของเรา หน้าที่ของเราก็ให้ปุ๋ยมันไป  
ให้น�้ามันไป รักษาแมลงไม้ไป เท่าน้ี ส่วนต้นไม้จะโตเร็วโตช้าเป็นเร่ืองของต้นไม้  
ถ้าเรารู้จักหน้าที่การงานของเราเช่นนี้ ภาวนาก็สบาย ถ้าเราคิดเช่นนี้ การปฏิบัติของ
เราก็สบาย ง่าย สะดวก ไม่ดิ้นรนกระวนกระวาย”

 “น่ังมนัสงบกด็คูวามสงบไป ทีม่นัไม่สงบกด็คูวามไม่สงบไป ทีม่นัสงบน้ันกเ็ป็น
เรื่องของจิตมันเป็นอย่างนั้น ไม่ได้เป็นอย่างอื่น มันสงบแล้วมันก็สงบไป ถ้าไม่สงบ 
กไ็ม่สงบไป เราจะไปทกุข์เพราะมนัไม่สงบไม่ได้ เราจะไปดใีจเพราะจิตสงบมนักไ็ม่ถกู  
เราจะไปเสียใจเพราะจิตไม่สงบก็ไม่ถูกเหมือนกัน เราจะไปทุกข์กับต้นไม้ได้หรือ  
ไปทกุข์กบัแดดได้หรือ ไปทกุข์กบัฝนได้หรือ ไปทกุข์กบัอย่างอืน่ได้หรือ มนัเป็นเร่ือง 
ของมันอยู่อย่างนั้น

 ถ้าเราเข้าใจเช่นน้ีแล้ว การภาวนาของพระโยคาวจรน้ันก็สบายแล้ว เดินทาง
เร่ือยๆ ไป ปฏิบัติไป ท�าธุระหน้าที่ของเราไป เวลาพอสมควรเราก็ท�าของเราไป  
ส่วนจะได้จะถงึหรือมนัสงบน้ัน กเ็ป็นวาสนาบารมขีองเรา เหมือนกบัชาวสวนปลกูต้นไม้  
หน้าทีข่องเราใส่ปุย๋กใ็ส่มันไป รดน�า้กร็ดมนัไป รักษาแมลงกรั็กษามนัไป เร่ืองต้นไม้
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จะโตเร็วโตช้าไม่ใช่เร่ืองของเรา เป็นเร่ืองของต้นไม้ ละปล่อยทั้งสองอย่างน้ี รู้จัก 
หน้าทีข่องเรา รู้จักหน้าทีข่องต้นไม้ มนัถงึเป็นชาวสวนทีม่คีวามสดชืน่ดฉัีนใด ผู้มีปัญญา  
ผู้ที่ภาวนาในพุทธศาสนาน้ีก็เหมือนกันฉันน้ัน พอจิตคิดเช่นน้ี ความพอดีมันก็ตั้ง
ขึ้นมาเอง”

ตั้งใจมาก เป้าหมายสูง

 หลวงพ่อเตือนอยู่เสมอว่า เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะได้ เราปฏิบัติเพื่อละ คือถ้า
ปฏิบัติเพื่ออยากได้นั่นอยากเป็นนี่ ความอยากนั้นย่อมพานักปฏิบัติไปสู่ภพสู่ชาติอยู่
เรื่อยไป ไม่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้น “การก�าหนดตั้งใจท�าสมาธินี้ บางครั้ง บางคน
ตั้งใจเกินไป บางคนถึงกับอธิษฐานเลย จุดธูปปักลงไป กราบลงไป ถ้าธูปดอกนี้ 
ไม่หมดข้าพเจ้าจะไม่ลุกจากที่นั่งเป็นอันขาด มันจะล้ม มันจะตาย มันจะเป็นอย่างไร
ก็ช่างมัน จะตายอยู่ที่นี่แหละ พออธิษฐาน ตั้งใจปุ๊บก็นั่ง พญามารมันก็เข้ามารุมเลย 
นั่งแพล็บเดียวเท่านั้น เลยลืมตาดูสักหน่อย โอ้โฮ! ยังเหลือเยอะ กัดฟันเข้าไปอีก 
มันร้อนมันรนมันวุ่นมันวาย ไม่รู้ว่าอะไรอีก เต็มที่แล้ว ถึงนึกว่ามันจะหมด ลืมตา
ดูอีก โอ้โฮ! ยังไม่ถึงครึ่งเลย สองทอดสามทอดก็ไม่หมด เลยเลิกเสียเถิด เกิดไม่ท�า  
น่ังคิดอาภัพอับจน แหมตัวเองมันโง่เหลือเกิน มันอาภัพ มันอย่างโน้นอย่างน้ี  
นั่งเป็นทุกข์ว่าตัวเองเป็นคนไม่จริง เป็นคนอัปรีย์ คนจัญไร คนอะไรต่ออะไรวุ่นวาย 
ก็เลยเกิดนิวรณ์ นี้ก็เรียกว่าความพยาบาทเกิด ไม่พยาบาทคนอื่นก็พยาบาทตัวเอง 
อันน้ีก็เพราะอะไร เพราะความอยาก ความเป็นจริงน่ันนะ ไม่ต้องท�าถึงขนาดน้ัน
หรอก ความตั้งใจน่ะ คือตั้งใจในการปล่อยวาง ไม่ต้องตั้งใจในการผูกมัดอย่างนั้น”

อยากรู้อยากเห็น

 หลวงพ่อสอนให้ลูกศิษย์ภาวนาเพื่อท�าจิตให้สงบ แล้วพิจารณาไตรลักษณ์เพื่อ
ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ เช่นเดียวกับที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเฉพาะ
แต่เรื่องทุกข์ และความสิ้นไปแห่งทุกข์ ท่านไม่แนะน�าให้รู้เห็นมากไปกว่าเรื่องเหล่านี้
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 คร้ังหน่ึงมลีกูศษิย์มากราบเรียนถามว่า ท�าไมเวลาน่ังสมาธ ิตวัเขาไม่เคยเหน็แสง 
เห็นสีอะไรอย่างที่ได้ยินคนอื่นพูดกัน หลวงพ่อเลยย้อนถามว่า

 “เห็นแสงหรือ? เห็นท�าไม? เราอยากจะเห็นแสงเพื่ออะไร? ถ้าอยากเห็นแสงก็
ดูนั่นซิ ไฟฟ้านั้นมันสว่างแล้ว นั่นแหละแสง” แล้วท่านก็อบรมต่อไปว่า

 “คนนั่งภาวนา ส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ อยากจะเห็นสีเห็นแสง อยากเห็นเทวดา 
เหน็สวรรค์นรกอะไรอย่างน้ัน เราอย่าไปตดิตรงน้ัน บางคนน่ังภาวนาไปได้หน่อยเดยีว  
สงสยัเสยีแล้ว เราได้ฌานสองฌานสามฌานสีแ่ล้วกระมงั ชอบคดิกนัอย่างน้ี อย่าเลย 
อย่าไปท�าอย่างนั้น”

เปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้น

 งานสมาธิภาวนาน้ันหลวงพ่อเน้นให้ปฏิบัติอย่างมีสติต่อเน่ืองในอิริยาบถทั้งสี่ 
ยืน เดิน นั่ง และนอน ไม่จ�ากัดการเจริญสมาธิเฉพาะในเวลานั่งหลับตาแต่ถ่ายเดียว

 “การภาวนากรรมฐานน้ีไม่ใช่การยนื ไม่ใช่การเดนิ ไม่ใช่การน่ัง ไม่ใช่การนอนนะ  
แต่ต้องให้การยนื การเดิน การน่ัง การนอนเป็นข้อปฏบิตั ิเพราะเราจะอยูน่ิ่งๆ ไม่ได้  
เราจะยืนก็ดี ยืน เดิน นั่ง นอน นี้อาศัยอะไร? อาศัยปัญญาให้เกิดขึ้น ให้มีความ
ถกูตอ้ง อาการที่มนัจะถกูต้องคอืความเห็นที่ถูกต้องนั้นน่ะเรียกว่าปญัญา มนัจะเกิด 
เม่ือไรก็ได้ เมื่อเรานอนก็ได้ น่ังก็ได้ ยืนก็ได้ เดินก็ได้ อิริยาบถทั้งสี่ประการน้ี  
เราอาจจะคิดชัว่ก็ได้ อาจจะคดิดีกไ็ด้ อาจจะคิดถกูก็ได้ อาจจะคดิผิดกไ็ด้ ในอริิยาบถ 
ทั้งสี่นี้ สาวกทั้งหลายประพฤติปฏิบัติส�าเร็จมรรคผลอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอนได้
ทั้งนั้น เช่นนั้นการภาวนานี้อาศัยการยืน การเดิน การนั่ง การนอน เป็นหลักที่เอาไป
รวมกนัตรงไหน? ไปรวมตรงความเหน็ให้มันถกูต้องเป็นสมัมาทฏิฐ ิสมัมาทฏิฐคิวาม
เห็นชอบเกิดขึ้นมา สัมมาสังกัปโปความด�าริมันก็ถูกต้อง การเลี้ยงชีพก็ถูกต้อง ฯลฯ

 ฉะน้ันเราต้องเปลี่ยนค�าพูดเสียดีกว่า เปลี่ยนเป็นว่าเราไม่ได้ออกจากสมาธิ  
เราเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้น สมาธิคือความตั้งใจ เมื่อเราออกจากสมาธิมาแล้ว ก็ให้มี
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ความม่ันใจในสตอินัน้ัน ในสมัปชญัญะอนัน้ัน ในอารมณ์อนัน้ัน ในการกระท�าเช่นน้ัน 
ตลอดเวลา

 เม่ือหากว่าเราเลกิจากการท�าสมาธแิล้ว ถ้าหากเราเข้าใจว่า เลกิจากการงานแล้ว
อย่างนี้ไม่ถูก ให้เรามี วิริยารัมภะ ปรารภความเพียรของเราอยู่เสมอ ให้มีจิตปรารภ
ในการงานของเรา ในการกระท�าของเรา ในสติสัมปชัญญะของเราอยู่เสมอ การท�า
สมาธินั้นจึงจะเจริญ”

ดีกว่าหมานิดหน่อย

 การยกหูชูหางเป็นอาการตื่นเต้นแบบโลกแบบสงสารที่เขาเป็นกัน เกิดจากการ
ได้พบได้เห็นสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ในขณะภาวนา และไปหลงยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้น 
หลวงพ่อเรียกว่าหลงอารมณ์ ท่านสอนให้นักภาวนาก�าหนดรู้ และวางอารมณ์น้ัน 
ลงเสีย

 “การปฏิบัติของเราน้ีอย่าให้มันยกหูชูหาง อย่าให้ยึดถือเป็นอะไรๆ ข้ึนมา  
ให้เป็นไปด้วยความสงบระงับ ไม่ต้องทะเยอทะยานอยากได้อยากเป็นอะไรทั้งน้ัน  
บางคนพอปฏิบตัไิป เหน็อะไรบ้างแล้วกถ็อืเป็นจริงเป็นจังว่าตวัได้ ตวัเป็นอะไรข้ึนมา
จริงๆ อย่างน้ันมันไม่ถูก เคยมีอยู่คร้ังหน่ึงทีว่ดัของหลวงพ่อเภา วนัหน่ึงมแีม่ชรูีปหน่ึง
มาหาท่าน มาบอกท่านว่า ดฉัินได้เป็นพระโสดาบนัแล้วนะหลวงพ่อ ท่านได้ยนิแม่ชว่ีา 
อย่างน้ัน ท่านจึงตอบไปว่า เออ ดกีว่าหมานิดหน่อยว่ะ พอท่านว่าอย่างน้ันพระโสดาบนั 
ก็หน้างอกลับไป นี่มันเป็นกันเสียอย่างนี้ มันผิดทางทั้งนั้นแหละ เราปฏิบัติอย่าให้
หูหางมันเกิดขึ้นเลย เป็นอะไรแล้วก็ให้มันแล้วกันไป เป็นพระโสดาบันแล้วก็ให้มัน 
แล้วไป เป็นพระอรหนัต์แล้วก็ให้มนัแล้วไป อยูง่่ายๆ ท�าประโยชน์ไปเร่ือยๆ อยูท่ีไ่หน 
ก็อยู่ไปได้เป็นปกติ ไม่ต้องไปโอ้อวดถือว่าเราได้ เราเป็นอะไรๆ ทั้งนั้น แต่สมัยนี้ 
ถ้าคนเป็นพระอรหนัต์แล้วอยู่ไม่ค่อยเป็นสขุ คิดว่าเราเป็นพระอรหนัต์ กพ็ดูให้ใครๆ 
ฟังไปเรื่อย อยู่ที่ไหนก็ไม่ได้ ในครั้งพุทธกาล ถ้าท่านเป็นพระอรหันต์แล้ว ท่านอยู่
ไม่ยากหรอก ไม่เหมือนกับคนทุกวันนี้”
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อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์

 บางคนปฏบิตัธิรรมด้วยตณัหา อยากเป็นผู้วเิศษ อยากได้อ�านาจศกัดิส์ทิธิ ์และ
ในวงกรรมฐานมีหลายรูปที่ได้ผ่านประสบการณ์อันแปลกประหลาดและน่าอัศจรรย์ 
แต่หลวงพ่อกลับไม่ยอมพูดเรื่องเหล่านี้เลย ทั้งๆ ที่ท่านได้ผ่านของประเภทนี้มามาก 
เพราะท่านมุง่ทีจ่ะอบรมลกูศิษย์ให้เกิดปัญญา ไม่ต้องการให้เพลดิเพลนิ ยดึม่ันถอืมัน่ 
ในสิ่งใดเลย แต่ก็มีบางครั้งเวลาน่ังสนทนากับพระเณรอย่างเป็นกันเอง ท่านอาจ
จะเล่าเร่ืองแปลกให้ฟัง เพื่อความบันเทิงในธรรม แต่ท่านเตือนด้วยว่าสิ่งเหล่าน้ี 
ไม่แน่นอน โลกยีฌานมแีล้วอาจเสือ่มได้ อาจท�าให้หลงได้ มีโทษมากกว่าคณุ ลงท้าย
แล้วท่านมักจะพูดว่า

 “เล่าให้ฟังเฉยๆ หรอก อย่าเอาเลย อย่าไปสนใจมัน”

 คร้ังหน่ึงตอนทีห่ลวงพ่อจาริกไปประเทศองักฤษในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ท่านได้สนทนา
ธรรมกับพระมหาเถระชาวศรีลังการูปหน่ึง และวาระหน่ึงเมื่อได้ปรารภกันเร่ืองน้ี  
พระมหาเถระรูปน้ันกถ็ามว่า ทีเ่มอืงไทยมใีครสนใจเร่ืองอทิธฤิทธิป์าฏหิาริย์หรือเปล่า 
หลวงพ่อตอบว่า

 “ผู้ทีอ่ยากได้ปาฏหิาริย์ อยากมีฤทธิอ์ย่างน้ันกม็ ีแต่ผมเหน็ว่าการปฏิบตัอิย่างน้ัน 
ไม่ตรงตอ่ค�าสอนของพระพทุธเจ้า พระพุทธเจ้าใหป้ฏบิัติละความโลภ ละความโกรธ 
ละความหลง พวกทั้งหลายเหล่านี้ ปฏิบัติเอาความโลภ ปฏิบัติเอาความโกรธ ปฏิบัติ
ไปตามความหลง”

นิมิต – สะเก็ดของความสงบ

 เม่ือจิตของผู้ภาวนาเข้าสูส่ภาวะอนัสงบ อาจจะเกดิมมีโนภาพต่างๆ ขึน้มา สิง่เหล่าน้ี 
เรียกกนัว่า นิมิต หลวงพ่อเป็นผู้ผ่านประสบการณ์ด้านนิมติมามาก และท่านมีเมตตา
ให้อุบายสอนศิษย์ให้รู้เท่าทันนิมิตที่ก�าลังเกิดขึ้นในระหว่างการฝึกสมาธิภาวนา
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 “เมื่อลงนั่งสมาธิถ้าเกิดนิมิตต่างๆ เช่น เห็นนางฟ้า เป็นต้น เมื่อเห็นอย่างนั้น  
ให้เราดเูราเสยีก่อนว่า จิตมนัเป็นอย่างไร อย่าทิง้หลกัน้ี จิตต้องสงบมนัจึงเป็นอย่างน้ัน  
นิมิตที่มันเกิดขึ้นอย่าอยากให้มันเกิด อย่าไม่อยากให้มันเกิด มันมาก็พิจารณามัน 
แล้วอย่าหลงมัน ให้นึกว่ามันไม่ใช่ของเรา นี้ก็เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เช่นถึงมัน 
จะเป็นอยู่ก็อย่าเอาใจใส่มัน เมื่อมันยังไม่หายให้ตั้งใจใหม่ ก�าหนดลมหายใจมากๆ 
สูดลมเข้ายาวๆ หายใจออกยาวๆ อย่างน้อย ๓ ครั้งก็ตัดได้ ตั้งก�าหนดใหม่เรื่อยไป  
สิง่เหล่าน้ีอย่าว่าเป็นของเรา สิง่เหล่าน้ีเป็นเพยีงนิมิต คือของหลอกลวง มนัให้เราชอบ  
มันให้เรารัก มันให้เรากลัว นิมิตเป็นของหลอกลวง ใจเรามันไม่แน่นอน ถ้าเห็นแล้ว 
อย่าไปหมายมั่น ไม่ใช่ของเรา อย่าวิ่งตามนิมิต เห็นนิมิตให้ดูนี่เลย อย่าทิ้งหลักเดิม 
ของมัน ถ้าทิ้งตรงน้ีไปวิ่งตามมัน ลืมตัวเองเป็นบ้าไปได้ ไม่กลับมาพูดกับตัวเอง 
เพราะหนีจากคอกมันแล้ว ให้เชื่อตัวเองแน่นอน เห็นอะไรมาก็ดูจิตตัวเอง ถ้านิมิต
เกิดขึ้นมา มันต้องสงบมันจึงเป็น ถ้าเป็นมาให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มิใช่ของเรา

 นิมิตนี้ให้ประโยชน์แก่คนมีปัญญา เพียรท�าไปจนเราไม่มีความตื่นเต้นในนิมิต 
มันอยากเกิดก็เกิด ไม่กลัวมัน เชื่อใจได้อย่างนี้ไม่เป็นไร ทีแรกเราตื่นของน่าดูมันก็
อยากดู ความดีใจเกิดขึ้นมาอย่างนี้ก็หลง ไม่อยากให้มันมีมันก็มี ไม่รู้จะท�าอย่างไร 
ปฏิบัตินี่ นี่ก็เป็นทุกข์ มันอยากดีใจก็ช่างมัน ให้เรารู้ความดีใจนั่นเองว่า ความดีใจนี้ 
ก็ผิด ไม่แน่นอนเช่นกัน แก้มันอย่างนี้ อย่าไปแก้ว่าไม่อยากให้มันดีใจ มันท�าไมจึง
ดีใจ”

 นอกจากไปหลงรัก หลงชอบกับมันแล้ว นักภาวนาอาจจะเกิดอาการสะดุ้งกลัว
ต่อนิมิต หลวงพ่อให้ก�าลังใจว่าไม่อันตราย

 “ให้เตรียมใจไว้ว่า ไม่มีอะไรท�าอนัตรายเราได้ ถ้าหากเกดิอะไรข้ึนในขณะภาวนา 
ถ้าเราตกใจ เราก็หยุด ตัง้สตไิว้ว่าไม่มีอนัตราย แล้วกป็ล่อยวางมันเสยี อย่าไปตามมนั  
ถ้าเราจะยกเอามาพจิารณากไ็ด้ ดูเหตผุลของมนั ถ้าเราผ่านสิง่เหล่าน้ีบ่อยๆ คร้ังแล้ว 
เราก็จะไม่ตื่นเต้นอะไร จะเป็นเรื่องธรรมดาๆ ไม่มีอะไร”
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 โยมคนหนึ่งกราบเรียนท่านว่า ขณะนั่งสมาธิเห็นร่างกายของตัวเองปรากฏเป็น
โครงกระดูกสีขาวลอยอยู่ข้างหน้า ดังนี้ ท่านจึงไขความให้กระจ่างว่า

 “อันนั้นเขาเรียกว่า อุคคหนิมิต ขยายรูป ขยายแสง ขยายให้ใหญ่ก็ได้ ขยาย
ให้เล็กก็ได้ ขยายให้สั้นก็ได้ ขยายให้ยาวก็ได้ เร่ืองเราขยาย ความเป็นจริงน้ันก ็
จิตที่มันสงบแล้ว ก็พอแล้ว เป็นฐานของวิปัสสนาแล้ว ไม่ต้องขยายอะไรมันมากมาย 
พอที่ว่ามันมีฐานะจะให้ปัญญาเกิดก็พอแล้ว เมื่อปัญญาเกิด อะไรปุ๊บมันเกิดขึ้นมา  
มันแก้ปัญหาของมนัได้แล้ว มนัมปัีญหามนักต้็องมีเฉลย อารมณ์อะไรทีมั่นเกดิข้ึนมา
ปุ๊บเป็นต้น มันเป็นปัญหามา เมื่อเห็นปัญหาก็เห็นเฉลยพร้อม มันก็หมดปัญหาแล้ว  
อันน้ีความรู้มันส�าคัญ อะไรที่ปัญหามันเกิด แต่เฉลยไม่เกิดก็แย่เหมือนกันนะ  
ยังไม่ทันมัน ฉะน้ันไม่ต้องคิดอะไรมาก เมื่อมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บเฉลยก็พร้อม เป็น
ปัจจุบันอย่างนี้ นี้เป็นปัญหาที่ส�าคัญที่สุด อะไรที่เราไม่ได้นึก ไม่ได้คิด แต่ปัญหา
มันก็เกิดขึ้นมาปุ๊บ มันมีตัวเฉลยพร้อม ไม่ต้องไปคว้าเอาตรงนั้น ไม่ต้องไปคว้าเอา 
ตรงนี้ เอาตรงนั้นก็พอแล้ว ให้เราคุมสติเราให้ดีว่า มันใหญ่เกินขนาดไหม มันเล็ก
เกนิขนาดไหม เม่ือก�าหนดเข้าไปถงึทีส่ดุแล้ว กก็�าหนดเข้าไปข้างใน อย่าวิง่ไปข้างนอก  
ถ้าวิ่งไปตามข้างนอกมันจะขยายตัวไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็เป็นหมู เดี๋ยวก็เป็นหมา เดี๋ยวก็ 
เป็นม้า เดี๋ยวก็เป็นช้าง เดี๋ยวเป็นโน่น เดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาไล่กันเท่านั้นแหละ ให้มันรู้ว่า 
เป็นนิมิต สะเก็ดของความสงบ มันเกิดขึ้นจากที่สงบนั้น มันเป็นอย่างนั้น อาจจะ
เกิดนิมิต อย่างนี้มันต้องสงบแล้วมันจึงจะเกิดอย่างนั้น เมื่อเกิดแล้วก็ดูมัน เมื่อเรา
อยากใหม้นัหายกอ็ย่าวิง่ตามมนั เรารูแ้ลว้ว่ามนัเกดิเปน็นมิติอย่างนัน้ กก็�าหนดกลับ
เข้ามาในจิต มันก็หายได้”

สัมมาสมาธิในไตรสิกขา

 หลวงพ่อได้อธิบายสรุปอานิสงส์ของสมาธิในส่วนที่ช่วยค�้าศีล และปัญญา  
ให้สมบูรณ์ครบองค์แห่งไตรสิกขา ว่า
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 “เมื่อจิตสงบแล้ว มันจะเป็นการสังวรส�ารวมเข้าด้วยปัญญา ด้วยก�าลังสมาธิ 
มันจะเป็นก�าลังช่วยศีลให้บริสุทธิ์ขึ้นมาก เมื่อศีลบริสุทธิ์มากแล้วก็จะช่วยให้สมาธ ิ
เกิดขึ้นมามาก เมื่อสมาธิเกิดเต็มที่แล้ว มันจะช่วยให้เกิดปัญญามาก จนกว่ามรรค 
คือ ศีล สมาธิ ปัญญา รวมเป็นก้อนเดียวกันแล้วท�างานสม�่าเสมอ อันนี้เป็นก�าลัง
ท�าให้เกิด วิปัสสนา คือ ปัญญา

 เมื่อรวบยอดเข้ามา มันจะมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา คือการสังวรส�ารวมที่มีอยู่
ในกิจการของตนนั้นก็เรียกว่า ศีล ศีลสังวร ความตั้งใจมั่นอยู่ในความสังวรส�ารวม
ในข้อวัตรของเราน้ัน ก็เรียกว่ามันเป็นสมาธิ ความรอบรู้ทั้งหลายในกิจการที่เรามี 
อยู่นั้นก็เรียกว่าปัญญา พูดง่ายๆ ก็คือจะมีศีล จะมีสมาธิ จะมีปัญญา ศีลก็ดี สมาธิ
ก็ดี ปัญญาก็ดี เมื่อมันกล้าขึ้นมา มันก็คือมรรค นี่แหละคือหนทาง ทางอื่นไม่มี”

สมาธิคืออะไร

 แม้ในกรณีที่หลวงพ่อกล่าวถึงเร่ืองละเอียดอ่อนที่เป็นนามธรรม ท่านก็ยังใช้
ภาษาง่ายๆ และตรงไปตรงมา ในการสอนเรื่องสมาธิท่านมักพูดถึงอาการของความ
สงบระงับที่ปรากฏแก่จิตตามความเป็นจริง มากกว่าหลักการที่บัญญัติไว้ในต�ารา

 “ถ้ามันชดัแจ้งในความสงบ เม่ือมอีารมณ์มาผ่าน มนิีมติข้ึนมาผ่าน กไ็ม่ได้สงสยั
ว่าเคลิ้มไปหรือเปล่าหนอเมื่อกี้นี้ หลงไปหรือเปล่าหนอเมื่อกี้นี้ ลืมไปหรือเปล่าหนอ 
เมื่อกี้นี้ หลับไปหรือเปล่าหนอเมื่อกี้นี้ จิตขณะนี้ไม่ได้สงสัย หลับก็ไม่ใช่ตื่นก็ไม่ใช่ 
นี่มันคลุมเครือ เรียกว่ามันมั่วสุมอยู่กับอารมณ์ ไม่แจ่มใส เหมือนกันกับพระจันทร์
เข้าก้อนเมฆ มองเห็นอยู่แล้ว แต่มันไม่แจ้ง มัวๆ ไม่เหมือนกับพระจันทร์ออกจาก
ก้อนเมฆน้ัน แจ่มใสสะอาด จิตเราสงบ มีสติสัมปชัญญะรอบคอบสมบูรณ์แล้ว  
จึงไม่สงสัยในอาการทั้งหลายที่เกิดขึ้น จะหมดจากนิวรณ์จริงๆ รู้ว่าอันใดเกิดขึ้นมา 
เป็นอนัใดหมดทกุอย่าง รู้แจ้งเร่ืองตามเป็นจริง ไม่ได้สงสยัอนัน้ัน เป็นดวงจิตใสสะอาด  
สมาธิถึงขีดแล้วเป็นเช่นนั้น”
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 “ระยะหลังๆ มาก็เป็นไปในรูปอย่างนี้ท�านองนี้ เป็นเรื่องธรรมดาของมัน ถ้าจิต 
แจ่มแจ้งผ่องใสแล้ว ไม่ต้องไปถามว่าง่วงหรือไม่ง่วง ใช่หรือไม่ ทั้งหลายเหล่าน้ี 
มนัก็ไม่มอีะไร ถ้ามนัชดัเจนกเ็หมอืนเราน่ังธรรมดาอย่างน้ีเอง น่ังเหน็ธรรมดา หลบัตา
ก็เหมือนลืมตา เห็นในขณะหลับตาก็เหมือนลืมตามาเห็น ทุกอย่างสารพัดไม่มีความ
สงสัย เพียงแต่เกิดอัศจรรย์ขึ้นในดวงจิตของเราว่า เอ๊ะ สิ่งเหล่านี้มันก็เป็นของมัน 
ไปได้ มันไม่น่าจะเป็นไปได้ มันกเ็ป็นของมนัได้ อนัน้ีจะวพิากษ์วจิารณ์มันเองไปเร่ือยๆ  
ทั้งมีปีติ ทั้งมีความสุข มีความอิ่มใจ มีความสงบ เป็นเช่นนั้น ต่อนั้นไปจิตมันจะ
ละเอยีดไปย่ิงกว่าน้ัน มนักจ็ะทิง้อารมณ์ของมนัไปได้ วติกยกเร่ืองข้ึนมากจ็ะไม่มี และ
วิจารมันก็จะหมดจะเหลือแต่ความอิ่มใจ อิ่มไม่รู้ว่าอิ่มอะไร แต่มันอิ่ม เกิดความสุข 
กบัอารมณ์เดียวน้ี มนัทิง้ไป วติก วจิาร มนัทิง้ไป ทิง้ไปไหน ไม่ใช่เร่ืองทิง้ จิตเราหดตวั 
เข้ามา คือมนัสงบ เรือ่งวติก วจิาร มนัเป็นของหยาบไปแล้ว มนัเข้ามาอยูใ่นทีน้ี่ไม่ได้  
กเ็รียกว่าทิง้วิตก ทิง้วจิาร ทน้ีีจะไม่มีความวิตก ความยกข้ึนมาวจิาร ความพจิารณาไม่มี  
มีแต่ความอิ่ม มีความสุขและอารมณ์เดียวเสวยอยู่อย่างนั้น” 

 “ทีเ่ขาเรียกว่า ปฐมฌาน ทตุยิฌาน ตตยิฌาน จตตุถฌาน เราไม่ได้ว่าอย่างน้ัน  
เราพูดถึงแต่ความสงบ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา ต่อไปนี้ก็ทิ้งวิตก วิจาร  
เกิดขึ้นมาแล้วก็ทิ้งไปเหลือแต่ปีติกับสุข เอกัคคตา ต่อไปก็มีแต่โน้นถึงปลายมัน  
เหลอืแต่สขุ เอกคัคตา กบั อเุบกขา เฉยอย่างน้ี อนัน้ีมนัสงบแล้วมนัจึงเป็น น้ีเรียกว่า 
ก�าลงัของจิต อาการของจิตทีไ่ด้รับความสงบแล้ว ถ้าเป็นอย่างน้ีมันไม่ง่วง ความง่วงเหงา 
หาวนอนมันเข้าไม่ได้ นิวรณ์ทั้ง ๕ มันหนีหมด วิจิกิจฉา ความสงสัยลังเล อิจฉา
พยาบาท ฟุ้งซ่านร�าคาญ นี่! เหล่านี้ไม่มีแล้ว นี่มันค่อยเคลื่อนไปเป็นระยะอย่างนั้น 
นี้อาศัยการกระท�าให้มาก เจริญให้มาก”

ส�าคัญที่สติ

 สตเิป็นธรรมอนัเอก ทีจ่ะคอยประคององค์สมาธใิห้เดินไปในแนวสมัมาปฏิปทา 
ข้อนี้หลวงพ่อท่านเน้นไว้หนักหนา
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 “สิง่ทีรั่กษาสมาธไิว้ได้คอืสต ิสตน้ีิเป็นธรรม เป็นสภาวธรรมอนัหน่ึง ซึง่ให้ธรรม
อนัอืน่ๆ ทัง้หลายเกดิขึน้โดยพร้อมเพรียง สตน้ีิคือชีวติ ถ้าขาดสตเิมือ่ใดกเ็หมือนตาย  
ถ้าขาดสติเม่ือใดก็เป็นคนประมาท ในระหว่างขาดสติน้ัน พูดไม่มีความหมาย  
การกระท�าไม่มีความหมาย ธรรมคือสติน้ี คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตาม  
สตเิป็นเหตใุห้สมัปชญัญะเกิดขึน้มาได้ เป็นเหตใุห้ปัญญาเกดิข้ึนมาได้ ทกุสิง่สารพดั

 ธรรมทั้งหลายถ้าหากว่าขาดสติ ธรรมทั้งหลายน้ันไม่สมบูรณ์ อันน้ีคือการ
ควบคมุการยนื การเดนิ การน่ัง การนอน ไม่ใช่แต่เพยีงขณะน่ังสมาธเิท่าน้ัน แม้เมือ่ 
เราออกจากสมาธไิปแล้ว สตกิย็งัเป็นสิง่ประจ�าใจอยูเ่สมอ มคีวามรู้อยูเ่สมอ เป็นของ
ที่มีอยู่เสมอ ท�าอะไรก็ระมัดระวัง เมื่อระมัดระวังทางจิตใจ ความอายมันก็เกิดขึ้นมา 
การพูด การกระท�าอันใดที่ไม่ถูกต้อง เราก็อายขึ้น อายขึ้น เมื่อความอายมีก�าลังกล้า
ขึ้นมา ความสังวรก็มากขึ้นด้วย เมื่อความสังวรมากขึ้น ความประมาทก็ไม่มี”

 “นี่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้นั่งสมาธิอยู่ตรงนั้น เราจะไปไหนก็ตาม อันนี้มันอยู่ใน
จิตของตัวเอง มันไม่ได้หนีไปไหน นี่ท่านว่าเจริญสติ ท�าให้มาก เจริญให้มาก อันนี้ 
เป็นธรรมะคุ้มครองรักษา กิจการที่เราท�าอยู่หรือท�ามาแล้ว หรือก�าลังจะกระท�าอยู่
ในปัจจุบันนี้ เป็นธรรมะที่มีคุณประโยชน์มาก ให้เรารู้ตัวทุกเมื่อ ความเห็นผิดชอบ
มันก็มีอยู่ทุกเมื่อ เมื่อความเห็นผิดชอบมีอยู่เกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อ ความละอายก็เกิดขึ้น  
จะไม่ท�าสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ไม่ดี เรียกว่า ปัญญาเกิดขึ้นแล้ว”

 แม้ในการเจริญปัญญา สติในแง่ของการระลึกรู้อยู่ในความไม่แน่ก็เป็นปัจจัย
อันส�าคัญอย่างหนึ่ง

 “ก็ให้รู้ว่า อันนี้มันไม่แน่นอนอย่างนี้เรื่อยไปเถอะ แล้วปัญญามันจะเกิดหรอก 
แต่อย่าไปคิดออกหน้ามนันะ ให้ดไูปเถอะให้มนัรู้ ถ้าหากเรารู้มนัจะมารายงานเราหรอก  
มันก็คล้ายๆ คนเข้าไปในบ้านที่มีหน้าต่างอยู่ ๖ ช่อง แล้วก็มีคนๆ เดียวเข้าไปอยู่
ในนั้น เราไปดูหน้าต่าง ก็มีคนโผล่ออกไป ทางโน้นก็มีคนโผล่ออกไป มันก็ไอ้คนๆ 
เดียวกันน่ะแหละ ไม่ใช่คน ๖ คน คนๆ เดียวมันไปโผล่ทั่วถึงกันหมดทั้ง ๖ ช่อง 
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คนๆ เดียวก็เรียกว่า อนิจจัง ทกุขงั อนัตตา เป็นของไม่แน่นอนทัง้น้ัน น้ีเป็นอารมณ์
ของวิปัสสนา จะตัดความสงสัยทั้งหลายออกไปได้”

มิจฉาสมาธิ และสัมมาสมาธิ

 แมวเฝ้ารูหนูก็มีสมาธิ นักย่องเบาก็มีสมาธิ แต่ไม่ใช่สัมมาสมาธิ เป็นสมาธิ
ของสัตว์เดียรัจฉาน ไม่ใช่บ่อเกิดแห่งปัญญา พระพุทธองค์ทรงเรียกว่า มิจฉาสมาธิ 
หลวงพ่ออธิบายว่า

 “สมาธิทั้งหลายเหลา่นี ้แบ่งเป็นมจิฉาสมาธิอยา่งหนึ่ง คอืเป็นสมาธใินทางทีผ่ดิ 
เป็นสมัมาสมาธอิย่างหน่ึง คอืสมาธใินทางทีถ่กูต้อง น่ีกใ็ห้สงัเกตให้ด ีมจิฉาสมาธคืิอ 
ความที่จิตแน่วแน่เข้าสู่สมาธิ เงียบหมด ไม่รู้อะไรเลย ปราศจากความรู้ นั่งอยู่ ๒ 
ชั่วโมงก็ได้ กระทั่งทั้งวันก็ได้ แต่จิตไม่รู้ว่ามันไปถึงไหน มันเป็นอย่างไร ไม่รู้เรื่อง 
น้ีสมาธิอันน้ีเป็นมิจฉาสมาธิ มันก็เหมือนมีดที่เราลับให้คมดีแล้ว แต่เก็บไว้เฉยๆ  
ไม่เอาไปใช้ มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร อย่างนั้นเป็นความสงบที่หลง คือ ไม่ค่อย 
รู้เน้ือรู้ตัว เห็นว่าถึงที่สุดแล้วก็ไม่ค้นคว้าอะไรอีกต่อไป จึงเป็นอันตรายเป็นข้าศึก 
ในขั้นนั้นเป็นอันตราย ห้ามปัญญาไม่ให้เกิด ปัญญาเกิดไม่ได้ เพราะขาดความรู้สึก
รับผิดชอบ

 ส่วนสัมมาสมาธิที่ถูกต้อง ถึงแม้จะมีความสงบไปถึงแค่ไหน ก็มีความรู้อยู่
ตลอดกาล ตลอดเวลา มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ บริบูรณ์ รู้ตลอดกาล นี้เรียกว่า 
สัมมาสมาธิ เป็นสมาธิที่ไม่ให้หลงไปในทางอื่นได้ น้ีก็ให้นักปฏิบัติเข้าใจไว้ให้ดี  
จะทิง้ความรู้น้ันไม่ได้ จะต้องรู้แต่ต้นจนปลายทเีดยีว ถงึจะเป็นสมาธทิีถ่กูต้อง ขอให้ 
สังเกตให้มาก”

 และอีกโอกาสหนึ่งหลวงพ่อพูดถึงสมาธิสองอย่างอีกนัยหนึ่ง

 “ความสงบนี้มีสองประการคือ ความสงบอย่างหยาบอย่างหนึ่ง และความสงบ
อย่างละเอยีดอีกอย่างหน่ึง อย่างหยาบน่ันคือเกดิจากสมาธทิีเ่มือ่สงบแล้วกมี็ความสขุ  
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แล้วถอืเอาความสขุเป็นความสงบ อกีอย่างหน่ึงคอืความสงบทีเ่กดิจากปัญญา น้ีไม่ได้ 
ถือเอาความสุขเป็นความสงบ แต่ถือเอาจิตที่รู้จักพิจารณาสุขทุกข์เป็นความสงบ 
ความสงบจึงไม่ใช่ความสุข ฉะน้ันความสงบที่เกิดจากปัญญาน้ันจึงไม่ใช่ความสุข 
แต่เป็นความสงบ เพราะว่าความสุขทุกข์นี้เป็นภพ เป็นชาติ เป็นอุปาทาน จะไม่พ้น
จากวัฏสงสารเพราะติดสุขติดทุกข์ ความสุขจึงไม่ใช่ความสงบ ความสงบจึงไม่ใช่
ความสุข ฉะนั้นความสงบที่เกิดจากปัญญานั้นจึงไม่ใช่ความสุข แต่เป็นความรู้เห็น
ตามความเป็นจริงของความสขุความทกุข์ แล้วไม่มีอปุาทานมัน่หมายในสขุทกุข์ทีม่นั
เกิดขึ้นมา ท�าจิตให้เหนือสุขเหนือทุกข์นั้น ท่านจึงเรียกว่าเป็นเป้าหมายของพระพุทธ
ศาสนาอย่างแท้จริง”

ระดับของสมาธิ

 ในวงกรรมฐาน ท่านมักกล่าวว่าความสงบมี ๓ ระดับ

 ขณิกสมาธิ คือสมาธิชั่วขณะ เป็นความสงบขั้นต้นในการภาวนา พอส�าหรับใช้
ในการเล่าเรียน ท�าการงานให้ได้ผลดี ท�าให้จิตใจสงบสบายเพราะได้พักชั่วคราว

 อุปจารสมาธิ คือสมาธิเฉียดฌาน จวนจะแน่วแน่ระงับนิวรณ์ทั้งห้าได้แล้ว  
แต่จะเหมือนไก่ในเล้า ไม่นิ่งเลยทีเดียว

 อปัปนาสมาธ ิคือขัน้ทีจิ่ตตัง้มัน่อย่างสนิทแน่วแน่ เม่ือจิตอิม่ตวัอย่างเตม็ทีแ่ล้ว 
กถ็อนออกจาก อปัปนา กลบัมาสูข่ัน้ อปุจารสมาธ ิซึง่เป็นข้ันทีจิ่ตจะท�างานทางปัญญา
ได้ดีที่สุด

 “สมมุติว่ามีครอบแก้วอันหนึ่งแล้วจิตของเราไปอยู่ในนั้น ไม่ออกจากวงอันนั้น 
แต่ว่ามันยังมีอารมณ์อยู่ ยังมีขอบเขต คือว่าอารมณ์ยังเข้าได้บ้างแต่มีขอบเขต ไม่วิ่ง
ไปตามอารมณ์ มีหลักอยู่บ้าง อยู่ในวงจ�ากัด อันนี้คือ อุปจารสมาธิ จิตต้องอาศัย 
อุปจารสมาธิ คือ ก�าหนดเข้าไปสู่ความสงบแล้วพอสมควร ถอนออกมารู้อาการ
ภายนอก ดูอาการภายนอกให้เกิดปัญญา
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 อนัน้ีดยูากสกัหน่อย เพราะมนัคล้ายๆ จะเป็นสงัขารความปรุงแต่ง เมือ่มคีวามคิด 
เกิดขึ้นมาเราอาจเห็นว่าอันน้ีมันไม่สงบ ความเป็นจริงความรู้สึกนึกคิดในเวลาน้ัน 
มันรู้สึกอยู่ในความสงบ พิจารณาอยู่ในความสงบแล้วก็ไม่ร�าคาญ บางทีก็ยกสังขาร
ขึน้มาพจิารณา ทีย่กขึน้มาพจิารณาน้ันไม่ใช่ว่าคดิเอาหรือเดาเอา มนัเป็นเร่ืองของจิต
ที่เป็นขึ้นมาเองของมัน อันนี้เรียกว่าความรู้อยู่ในความสงบ ความสงบอยู่ในความรู้ 
ถ้าเป็นสังขารความปรุงแต่งจิตมันก็ไม่สงบ มันก็ร�าคาญ แต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องปรุงแต่ง 
มันเป็นความรู้สึกของจิตที่เกิดขึ้นจากความสงบ เรียกว่า การพิจารณา นี้ปัญญาเกิด
ตรงนี้” หลวงพ่อกล่าวถึงเรื่องสมาธิจากประสบการณ์ของท่าน

 สมาธิทุกขั้นมีความส�าคัญ มีหน้าที่อยู่ในตัวของมัน จะทิ้งอันใดอันหนึ่งไม่ได้ 
ดังจะเห็นได้จากค�าอธิบายของหลวงพ่อ ระหว่างการสนทนากับอุบาสกคนหนึ่ง

 อุบาสก : ถ้าท�าสมาธิน้ีเอาแต่ ขณิกสมาธิ ก็พอ ไม่จ�าเป็นต้องไปยิ่งกว่าน้ี 
ใช่ไหมครับ

 หลวงพ่อ : กไ็ม่เป็นไรอย่างน้ัน คอืหมายความว่ามนัต้องเดนิไปถงึกรุงเทพฯ ก่อน  
ว่ากรุงเทพฯ มันเป็นอย่างนี้ อย่าไปถึงแต่โคราชซิ ถึงแม้ว่าจะไปอยู่โคราชก็ให้มัน
ถึงกรุงเทพฯ มันจะเห็นว่า อ้อ! เมืองโคราชเจริญแค่นั้น คือไปให้ถึงเมืองกรุงเทพฯ 
ก่อนและเรากผ่็านอบุลราชธานีด้วย ผ่านโคราชด้วย ผ่านกรุงเทพฯ ด้วย คอื เรียกว่า 
สมาธิน่ะ ขณิกสมาธิ อัปปนาสมาธิ มันจะถึงที่ก็ให้มันถึงที่ มันจึงจะรู้จักโคตร 
ของสมาธิว่ามันเป็นอย่างไร อัปปนาสมาธิ นี่มันมากกว่า อุปจารสมาธิ ไปแค่โคราช
เท่านั้น

 อุบาสก : อัปปนาสมาธิ นี่มากกว่า อุปจารสมาธิ

 หลวงพ่อ : อปุจาระมนัไปแค่โคราชเท่าน้ัน แต่มนัเทยีวไปเทยีวมา อปุจารสมาธ ิ 
ขณิกสมาธิ นี้เข้าไปวิ่ง อุปจารสมาธิ มันไม่เข้าไป มันเดินไปเดินมา ขณะจิตของเรา 
มันคิดไปคิดมาอยู่ แต่คิดอยู่ในความสงบ บางทีคิดไปคิดมาก็เข้าไปหยุดอยู่แต ่
ขณะหนึ่ง เมื่อเข้าไปถึง อัปปนาสมาธิ น่ะ มันทิ้ง ขณิกสมาธิอุปจารสมาธิ ทิ้งไปหมด  
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เข้าไปอยูโ่น่น ตรงน้ีมนัพ้นจากสิง่ทัง้หลาย แต่ว่ามันกเ็ป็นผลของ ขณกิสมาธ ิด้วยนะ  
และก็เป็นผลของอุปจารสมาธิด้วย มันต้องผ่านนี่ ถ้าไม่ผ่านไม่ได้ถึงโน่น

 อบุาสก : แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันถงึไหนแล้ว ขณกิะ อปุจาระ หรืออปัปนา

 หลวงพ่อ : มันจะเป็น อัปปนาสมาธิ หรืออะไรก็แล้วแต่ ขอให้มันรู้แจ้งในใจ
ของเราว่า มันสงบได้ก็แล้วกัน ให้มันรู้ชัดเจนว่าใจเราหยุดได้จริง เชื่อมั่นว่าจิตใจ
ของเราเป็นจิตใจอันผ่องใสหรือไม่ ต้องรับรองด้วยตนเอง เท่าน้ีก็ไม่ต้องไปสงสัย 
แล้วว่า มันจะเป็น อปัปนา หรือขณกิะ หรืออะไร อย่าไปคดิมนัเลยเสยีประโยชน์เปล่าๆ  
มาเอาใจของเรา เอาความจริงของเราดีกว่า เมื่อไรมันยังไม่เป็นเราก็ยังต้องท�า เมื่อไร
มันยังไม่เห็นเราก็ต้องฝึกอยู่นั่นแหละ

สมถะและวิปัสสนา

 สมถะ (หรือสมาธิ) คือความตั้งมั่นแห่งจิต และวิปัสสนา (หรือปัญญา) คือ
ความรู้แจ้ง สองค�านี้ใช้กันแพร่หลายในวงกรรมฐาน จนเกิดความเห็นแบ่งแยกเป็น
สองฝักสองฝ่าย เร่ืองบทบาทความส�าคัญและความสัมพันธ์กัน ระหว่างสมถะกับ
วิปัสสนา บางส�านักเน้นเรื่องสมถะ บางส�านักสอนแต่วิปัสสนาล้วน

 ส�าหรับหลวงพ่อท่านมิได้แบ่งแยกสมถะและวิปัสสนาออกจากกัน หรือให ้
ความส�าคัญระหว่างสองสิ่งมากน้อยต่างกัน แต่ทว่าค�าสอนของท่านโยงใยให้เห็นว่า 
ธรรมสองข้อนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และมีองค์คุณเกี่ยวเนื่องกันเช่นไร

 “สมาธิ (สมถะ) และปัญญา (วิปัสสนา) นี้ต้องควบคู่กันไป เบื้องแรกจิตจะ
เข้าถึงความระงับโดยอาศัยวิธีท�าสมาธิภาวนา จิตจะสงบอยู่ได้โดยเฉพาะขณะที่ท่าน
น่ังหลับตาเท่าน้ัน น่ีคือสมถะ และอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานช่วยให้เกิดปัญญาหรือ
วิปัสสนาได้ในที่สุด แล้วจิตก็จะสงบ ไม่ว่าท่านจะนั่งหลับตาอยู่หรือเดินอยู่ในเมือง 
ทีวุ่่นวาย เปรียบเหมือนกบัว่า คร้ังหน่ึงท่านเคยเป็นเดก็ บดัน้ีท่านเป็นผู้ใหญ่ แล้วเดก็ 
กบัผู้ใหญ่น้ีเป็นบคุคลเดียวกนัหรือเปล่า ท่านอาจจะพดูได้ว่าเป็นคนคนเดยีวกนั หรือ
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ถ้ามองอกีแง่หน่ึง ท่านกจ็ะพดูได้ว่าเป็นคนละคนกนั สมถะกบัวปัิสสนากอ็าจจะพดูกนั
ได้ว่าแยกออกจากกนั ในท�านองเดียวกนั หรือเปรียบเทยีบอาหารกบัอจุจาระ อาจจะ
เรียกได้ว่าเป็นสิ่งเดียวกัน และถ้ามองอีกแง่หนึ่งก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนละสิ่งกัน”

 ค�าว่า สงบจิต และ สงบกิเลส เป็นนิยามที่หลวงพ่อเลือกเฟ้นมาใช้แทนค�าว่า 
สมถะและวปัิสสนาได้อย่างสมเหตสุมผล เพราะสามารถชีน้�าเข้าถงึหวัใจแห่งการปฏบิตัิ 
กรรมฐานได้เป็นอย่างดี

 “ถ้าพูดถึงสมถะก็คือที่เรียกว่า มันสงบจิต เมื่อเราท�าสมาธิเราเข้าไปสงบจิต  
เร่ืองสงบจิตน้ีอายุมันน้อย อายุมันสั้น ตรงน้ีมันไม่สบายมันถูกอารมณ์มาก เราก็
เข้าไปที่ใดที่หน่ึงที่มันสงบ แล้วก็เข้าไปสงบจิตอยู่ตรงน้ัน แต่ว่ากิเลสมันยังอยู่นะ 
ไม่ใช่เรื่องสงบกิเลส ตรงนี้มันแบ่งออกเสีย เรื่องสงบจิตมันเป็นอย่างหนึ่ง เรื่องสงบ
กิเลสนั้นมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง

 เร่ืองจิตมันสงบน้ัน มันไม่ได้ยินอารมณ์อะไรมาพลุกพล่าน จิตมันก็สงบไป 
ได้ง่าย แต่หากว่ามีอะไรมาคุกคามแล้วจิตมันสงบไม่ได้ อันนี้คือมันยังอยู่ มันปล่อย
ไม่ได้ มันวางไม่ได้ตรงนี้ เรื่องที่เขาสมมุติว่าเรื่องสมถะหรือวิปัสสนา ถ้าเราพูดส่วน
แยกออกมันก็แยกออก ถ้าพดูส่วนรวมมนักแ็ยกของมนัไม่ได้ มันตดิกนัอยูอ่ย่างน้ัน 
มญีาตโิยมหรือสหธรรมกิเคยมาเรียนถามว่า ทกุวนัน้ีฝึกให้เขาท�าวปัิสสนาหรือสมถะ 
ผมไม่รู้ มันฝึกไปพร้อมๆ กัน ถ้าตอบตามความเป็นจริงในเรื่องของจิตจะต้องตอบ
อย่างนี้ คือฝึกไปพร้อมๆ กัน เพราะมันเป็นไวพจน์ซึ่งกันและกัน เมื่อมีความสงบ 
ถ้าไม่มปัีญญามนักอ็ยูไ่ม่ได้นาน” หลวงพ่อให้ค�าจ�ากดัความสรุปอย่างสัน้ๆ แต่ชัดแจ้ง 
ในตัวว่า

 “ปัญญาคืออาการไหวตัวของสมาธิ เช่นเดียวกับค�าว่า น�า้ไหลนิง่ คือสมถะและ
วิปัสสนาของผู้มีสัมมาปฏิบัติต้องประสานสอดคล้องไหลรินดุจกระแสน�้า จิตใจของ 
ผู้ประพฤติปฏิบัติน้ี เหมือนน�้าน่ิงมันไหล ถ้าเปรียบเข้ามาในธรรมะก็คือมีสมาธิ  
ความสงบที่ประกอบด้วยปัญญา มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา ไปนั่งตรงไหนมันก็นิ่งและ
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มันก็ไหลอยู่ มันเป็นน�้าไหลนิ่ง ทั้งสมาธิ ทั้งปัญญา ทั้งสมถะ ทั้งวิปัสสนา มันจะ
บอกมันเลย มันอยู่ตรงนี้ ธรรมะเป็นอย่างนี้”

สงบแล้วเพียรต่อ

 จิตทีอ่ิม่ตวัอยูใ่นความสงบอย่างพอควร จิตทีป่ราศจากนิวรณ์รุมเร้า ท่านเรียกว่า
เป็นจิตทีอ่ยู่ในสภาพ ควรแก่การงาน หลวงพ่อมักแนะน�าให้ผู้ภาวนาก�าหนดเอาเร่ือง 
กายคตาสติ มาเป็นอารมณ์กรรมฐาน ก็คือยกอาการ ๓๒ ของร่างกายมาพิจารณา 
หรือเอาเฉพาะ ๕ ประการแรก ขน ผม เล็บ ฟัน หนัง หรืออาการใดอาการหนึ่ง
ก็ได้แล้วแต่ถนัด

 “ไม่ต้องไปเพ่งภูเขา ดนิฟ้าอากาศ ไม่ต้องไปเพ่งคนเป็นสนัุข ไม่ต้องไปเพ่งสนัุข
ให้เป็นคน ไม่ต้องไปเพ่งอะไรต่ออะไรวุน่วาย มนัไม่ใช่อย่างน้ัน เราเพ่งแต่สิง่ทีใ่ห้มัน
เกิดปัญญาเลย เราต้องดูศีรษะไปหาปลายเท้า จากปลายเท้าขึ้นมาหาศีรษะ นี่มันคือ
อะไร ความจริงมันแค่ไหน ท�าไมคนมันจึงไปยึดมันนักหนา มันเป็นห่วงเป็นใยอะไร 
เพราะอะไร มีอะไรอยู่ในนี้บ้าง เรามาค้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้รู้เท่าตามความจริงว่า 
เออ! มันก็เท่านี้เอง เมื่อเห็นเช่นนี้รู้เช่นนี้มันก็ถอนอุปาทานออกมาเท่านั้นแหละ ที่จะ
เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่า แหม! อันนี้เรารักมันที่สุด อันนี้เราเกลียดมันที่สุด มันก็ถอน
ออกมา”

 แม้ลกูศษิย์ได้ภาวนาจนจิตถึงความสงบระงับเพยีงใดกต็าม หลวงพ่อกย็งัให้ถอื
สตสิมัปชญัญะ ความรู้ตวัทัว่พร้อมภายในความสงบน้ัน เป็นธรรมอนัเอก ในการฝึก
จิตให้คุน้ต่อไป นักปฏบิตัหิลายรูปหลายคนมักมาถามท่านว่า เมือ่จิตสงบแล้ว ควรจะ 
ท�าอย่างไรต่อ

 “รักษาของเก่าน้ันไว้ แล้วก็ท�าสตใิห้ดีข้ึน สตใิห้มากกว่าอย่างอืน่ ไม่ผิด การท�า 
เพียรท�าไปอย่างนี้ แต่ว่าที่มันพอสมควรแล้ว สติของเรามันก็ยังไม่เต็มส่วนของมัน  
เราก็พยายามเพิม่ให้มสีตมิากยิง่กว่าน้ัน ให้มนัรู้เท่าทนัมนัทกุอย่าง เมือ่สตเิราแจ่มแจ้ง 
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ขึ้นเมื่อใดนะ ความรู้เรามันจะเกิดขึ้นมา เพราะเรามีสติอยู่ อะไรผ่านมาเราก็รู้ อันนี้
แหละถ้าเรามีสติอยู่จะให้เกิดปัญญา จะให้เราตามรู้ตามเห็นกระจ่างออกไปได้

 ถ้าเราไม่มีสติเราก็ไม่รู้ มันไปถึงไหนอะไรกัน คือท�าสตินั่นแหละให้มากขึ้นเท่า
ทีเ่ราจะท�าได้ สตน้ีิเองจะเป็นคุณค่าอนัไพศาล ทีจ่ะประคบัประคองความรู้สกึของเรา  
ให้เข้าแนวทางอันสงบได้ สติน้ีก็คือพระพุทธเจ้าน่ันเอง จะช่วยประคับประคอง 
ตกัเตอืนเรา อย่างพวกเราน้ีกเ็รียกว่า คล้ายๆ พระพทุธเจ้า เพราะว่าเมือ่เรามสีตอิยูน่ะ  
มนัจะตืน่ มนัจะรู้ มนัจะเหน็ มนัจะได้สงัวร การสงัวรการส�ารวมมนักจ็ะเกดิขึน้เพราะ
เรามีสติอยู่ อะไรที่ยังมีกิเลสที่มันอยู่ลึกลับเป็นต้น ที่เรายังไม่เห็นอยู่นั่น ก็เพราะสติ
เรายังไม่พร้อม มันก็ไม่เห็น มันหลบไปได้ ถ้าเรามีสติอยู่กระจ่างขึ้นมาเมื่อใด จิตใจ
หรือปัญญาของเรามันจะผ่องใสขึ้น

 ฉะน้ันท่านจึงอย่าให้ไปม่ันหมายมัน ยึดม่ันถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาในเร่ือง 
ทั้งหลายเหล่าน้ีก็กระท�าความเพียรของเราน้ีต่อไป ผมว่าเราก็ท�าไปอย่างน้ี ถ้าไม่มี
เร่ืองอะไร เรากไ็ม่ต้องพจิารณามนั อยูเ่ป็นปกต ิเหมอืนอย่างเราเดนิไป เรากวาดบ้าน 
เราก็กวาดของเราเรื่อยๆ ไป ถ้าไม่มีใครมาเรียกเรา เราก็ไม่มองดู ถ้ามีใครมาเรียก 
อาจารย์ หอืแน่ รู้แล้วมีธรุะ นอกน้ันเราก็กวาดบ้านของเราไป มเีร่ืองกจึ็งพจิารณามนั  
ไม่มีเร่ืองก็ไม่พิจารณา พิจารณาแต่ความเป็นอยู่ของเราน้ี ให้รู้ไว้ มีสติอยู่อย่างน้ี
เท่านั้น ถ้าไม่มีเรื่องก็อยู่สบายของเราตามเคย แต่ไม่ใช่ปล่อยนะ เราระวังของเราอยู่ 
ไม่ใช่ปล่อยทิ้ง อะไรผ่านมาเรารู้จัก ไม่ใช่ว่าไม่รู้จัก ไม่ใช่อย่างนั้น แต่ว่าไม่ต้องค้น
คิดอะไรมันมาก แต่เมื่อมันมาสัมผัสทางอายตนะอันใดแล้ว มันสัมผัสแล้วมันก็เป็น
เรื่องภายในของมัน ก็ตามดูมันไป ถ้าดูไปๆ มันก็แค่นั้นแหละ ก็กลับมาอยู่ที่เก่า 
ของเรา อย่าหนีมันไปเดี๋ยวมันจะพาเราไปสวรรค์ ไปนรกนะ ระวัง”

คิดกับพิจารณา

 ปัญหาอีกข้อหนึ่งที่นักปฏิบัติมักสงสัยบ่อยๆ ก็คือการพิจารณาคืออะไรกันแน่ 
คอยสงสยัว่ามนัต่างกับความนึกคิดอย่างไร หลวงพ่อได้อธบิายเร่ืองน้ีไว้อย่างชัดแจ้ง
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ในค�าตอบที่ท่านให้กับนักปฏิบัติจากอเมริกาที่มากกราบนมัสการและสนทนาธรรมที่
วัดหนองป่าพง

 “ความคดิอย่างหน่ึง ความพจิารณาอย่างหน่ึง คอืความคดิน้ันจิตมันไม่ส่ายหรอก  
มนักค็ดิของมันไปเร่ือยๆ หยาบๆ ทน้ีีเมือ่จิตสงบปุบ๊มันจะมคีวามรู้สกึ เกดิความรู้สกึ 
อย่างหน่ึงขึน้มาคล้ายๆ ความคดิ แต่มันไม่ใช่ความคิด อนัน้ีมนัเกิดมาจากความสงบ
ที่กลั่นกรองออกมาแล้ว มันจะเป็นปัญญาอ่อนๆ ถ้าเรารู้ไม่ทันมัน มันก็เป็นสังขาร 
ถ้าเรารู้ทันมัน มันก็เป็นปัญญา เป็นปัญญายังไง เมื่ออะไรมันรู้เกิดขึ้นมามันก็เห็น
ว่าเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี่เป็นปัญญา ถ้าเราปรุงแต่งคิดยังงั้นคิดยังงี้ นี่มัน 
เป็นสังขารแล้ว ไอ้ความรู้อันนั้นมันเกิดมาจากอวิชชาแล้วมันจึงเป็นอย่างนั้น ถ้าเกิด
มาจากวิชชาแล้วก็ต้องรู้จักปล่อย อนิจจัง ทุกขัง อานัตตา ปล่อยมันไปเรื่อยๆ นี่มี
ปัญญาแล้วควรให้มีตรงนี้ อันนี้แหละจะเป็นวิปัสสนาต่อไป ตรงนี้เริ่มแล้ว”

 ถาม : “แล้วตอนนั่งจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นปัญญาจริงหรือว่าเป็นอวิชชา?”

 หลวงพ่อ : “เป็นปัญญาทีแ่ท้จริงคือมนัไม่ไปยดึหมายในอารมณ์อนัน้ัน เหน็แล้ว 
ก็ไม่ร�าคาญเป็นอนิจจัง ทกุขงั อนัตตา เป็นเร่ืองธรรมดาไม่มีอะไรแล้ว เมือ่กเิลสเกดิ
ขึ้นมา ความรู้มากระทบมันก็หายไปๆ ถ้าเป็นอวิชชากระทบมาจับเลย คือเรื่องการ 
ภาวนาน้ีมันมีสองอย่าง ท่านตรัสไว้ว่า มัน เจโตวิมุตติ อันหน่ึง ปัญญาวิมุตต ิ 
อันหน่ึงนะ ปัญญาวิมุตติ น้ันเรียกว่ามันเร็วมาก อย่างคนสองคนน้ีจะเดินไปดู
ลวดลายซักอย่างหนึ่ง อย่างโยมก็ไปดูพร้อมกันนี่น่ะ ดูห้านาทีพร้อมกันนี่ เข้าใจเอา
มาท�าเลย รู้ ทน้ีีอกีคนหน่ึงจะต้องมาน่ังคดิตรงน้ันมนัท�ายงัง้ัน กก็ลบัไปดอูกี ตรงน้ัน 
มนัท�ายงัง้ันแน่ะ เจโตวมุิตต ิต้องมาท�าจิตให้มนัมากๆ เสยีหน่อยหน่ึง ท�าสมาธใิห้มาก 
เสยีหน่อยหน่ึง โยมน่ีไม่ต้องอะไรแล้วน่ี ไปมองดเูข้าใจแล้วกม็าท�า ไม่สงสยั กลบัมา 
เขียนเลยท�าเลย น่ี ปัญญาวิมุตติ ทั้งปัญญาวิมุตติและเจโตวิมุตติ น้ีก็ไปถึงที่
สุดเหมือนกัน แต่ว่ามีอาการต่างกัน มีอาการต่างกันอย่างไร ปัญญาวิมุตติน้ีมี
สติสัมปชัญญะรอบอยู่เสมอเลย เมื่อเห็นอะไรพ้นขึ้นมา รู้ รู้ มันปล่อยมันวางง่าย  
คนทีเ่จโตวมิตุตน่ีิเหน็ขึน้มาแล้วไม่ได้ ต้องไปน่ังพจิารณา น่ีกไ็ปได้เหมือนกนั ให้รู้จัก 
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จริตของเรา บางคนทีอ่าจจะไม่รู้จักว่ามนัเป็นสมาธด้ิวย เราเดนิไปดไูป สมาธคิอืความ
ตั้งใจมั่น มันมีอยู่ในตัวของมันอยู่แล้ว ถ้าคนมีปัญญาไม่ต้องยาก ท�าสมาธินี่พอเป็น
รากฐานเฉยๆ คล้ายๆ ว่าเขาเรียนกัน มศ.๓ น่ะ ม.๖ นะ ได้ ม.๖ ปุ๊บแล้วก็แยกไป  
จะไปเข้าตรงไหน ใครชอบอะไร ใครชอบเกษตรก็ไปเกษตร ใครชอบอะไรก็ไป  
มันแยกตรงนี้อย่างนี้ สมาธิก็เหมือนกันอย่างนี้ มันไปอย่างนี้ก็ไปถึงที่สุดของมัน”

 อีกโอกาสหนึ่งหลวงพ่ออธิบายเรื่องวิปัสสนาไว้ว่า

 “อาการที่พิจารณาออกจากความสงบเหล่านี้แหละเรียกว่าปัญญา เป็นวิปัสสนา 
ไม่ได้แต่งมันหรอก วิปัสสนาน้ีถ้ามีปัญญามันเป็นของมันเอง ไม่ต้องไปตั้งชื่อมัน  
ถ้ามันรู้แจ้งน้อยก็เรียกว่าวิปัสสนาน้อย ถ้ามันรู้อีกขนาดหนึ่งก็เรียกว่าวิปัสสนากลาง 
ถ้ามนัรู้ตามความเป็นจริงก็เรียกว่าวปัิสสนาถงึทีส่ดุ เร่ืองวปัิสสนาน้ีอาตมาเรียกปัญญา 
การจะไปท�าวิปัสสนา จะท�าเอาเดี๋ยวนั้นๆ ท�าได้ยาก มันต้องเดินมาจากความสงบ  
เร่ืองมันเป็นเองทั้งหมดไม่ใช่เรื่องเราจะไปบังคับ ใช้จิตที่สงบน้ันพิจารณาอารมณ์ 
รูปบ้าง เสียงบ้าง กลิ่นบ้าง รสบ้าง โผฏฐัพพะบ้าง ธรรมารมณ์บ้าง ที่เกิดขึ้นให้มา 
พิจารณา ชอบหรือไม่ชอบต่างๆ นานาให้เป็นผู้รับทราบไว้ อย่าเข้าไปหมายใน 
อารมณ์นั้น ถ้าดีก็ให้รู้ว่าดี ถ้าไม่ดีก็ให้รู้ว่าไม่ดี อันนี้เป็นของสมมุติบัญญัติ ถ้าจะดี 
จะชั่วก็เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาทั้งนั้น เป็นของไม่แน่นอน ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น  
อ่านคาถาน้ีไว้ด้วย ถ้าท�าได้อย่างน้ีเร่ือยๆ ไป ปัญญาจะเกิดเอง อารมณ์น้ันเป็น 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทิ้งใส่ ๓ ขุมนี้ นี่เป็นแก่นของวิปัสสนา ทิ้งใส่ อนิจจัง ทุกขัง  
อนัตตา ดีชั่วร้ายอะไรก็ทิ้งมันใส่น่ี ไม่นานเราก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาใน 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกิดปัญญาอ่อนๆ ขึ้นมา นั่นแหละเรื่องภาวนา ให้พยายาม 
ท�าเร่ือยๆ ให้รู้ความจริง เพือ่ละ เพ่ือถอน เพือ่ความสงบ เมือ่หไูด้ยนิเสยีงดจิูตของเรา  
มันผันผวนไปตามไหม มันร�าคาญไหม เท่าน้ีเรากรู้็ ได้ยนิอยู่แต่ไม่ร�าคาญ เอากนัใกล้ๆ  
มิได้เอาไกล เราจะหนีจากเสียงนั้น หนีไม่ได้หรอก ต้องหนีวิธีนี้จึงจะหนีได้ โดยเรา
ฝึกจิตของเราจนมัน่อยูใ่นสิง่น้ี วางสิง่เหล่าน้ัน สิง่ทีว่างแล้วน้ันกย็งัได้ยนิอยู ่ได้ยนิอยู่
แต่ก็วางอยู่ เพราะสิ่งเหล่านั้นถูกวางอยู่แล้ว มิใช่จะไปบังคับให้มันแยก มันแยกเอง 
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โดยอัตโนมัติ เพราะการละ การวาง จะอยากให้มันไปตามเสียงน้ันมันก็ไม่ไป  
เมื่อเรารู้ถึงรูป เสียง กลิ่น รส ทั้งหลายเหล่านี้ตามเป็นจริงแล้ว เห็นชัดอยู่ในดวงจิต 
ของเราว่า สิง่เหล่าน้ีล้วนแต่เป็นสามัญลกัษณะ คือ อนิจจัง ทกุขงั อนัตตา หมดทัง้น้ัน  
เมื่อได้ยินครั้งใดก็เป็นสามัญลักษณะอยู่ในใจ เวลาอารมณ์ทั้งหลายมากระทบได้ยิน
ก็เหมือนไม่ได้ยินน้ัน ไม่ใช่จิตของเราจะไม่มีการงาน สติกับจิตพัวพันคุ้มครองกัน
อยู่ตลอดกาลตลอดเวลา ถ้าท�าจิตให้ถึงอันนี้แล้ว ถึงจะเดินไปทางไหน มันก็ค้นคว้า 
อยูน่ี่ เป็นธรรมวจัิยหลกัของโพชฌงค์เท่าน้ันเอง มันหมุนเวยีนพดูกบัตวัเอง แก้  ปลด 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่มีอะไรจะมาใกล้มันได้ มันมีงานท�าของมันเอง 
นี่เรื่องอัตโนมัติของจิตที่เป็นอยู่ ไม่ได้แต่งมัน”

รู้แจ้งเห็นจริง

 หลายประเด็นที่ได้หยิบยกมากล่าว นับตั้งแต่เรื่องนั่งสมาธิ เดินจงกรม นิวรณ์ 
และอื่นๆ ธรรมะทุกหมวดทุกหัวข้อ สรุปลงได้ที่อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สิ่งทั้งหลาย
ทั้งปวงเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป ไม่ควรจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่น ดังค�าที่หลวงพ่อชอบ
ใช้มากที่สุด มันไม่แน่

 “เรื่องปฏิบัตินี้ให้มองดูให้ลึก ลักษณะจิตเรามันเป็นอย่างไร ให้อยู่กับความรู้
อันนี้เท่านั้น ท�าไปอันนี้ มันได้ฐานแล้ว มันมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั้งการยืน การเดิน 
การนั่ง การนอน เมื่อเราเห็นอะไรเกิดขึ้นมาก็ให้มันไป เราอย่าไปติดอย่าไปยึดมั่น
ถือมั่นมัน เรื่องชอบใจไม่ชอบ เรื่องสุขเรื่องทุกข์ เรื่องสงสัยไม่สงสัย นั่นก็เรียกว่า 
มนัวิจารณ์ มนัพจิารณา ตรวจตราดูผลงานของมนั อย่าไปชีอ้นัน้ันเป็นอนัน้ี อย่าเลย  
ให้รู้เร่ือง เห็นสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับจิตน้ัน ก็สักแต่ว่าเป็นความรู้สึกเท่าน้ันเอง  
เป็นของไม่เทีย่ง เกดิขึน้มากต็ัง้อยู ่ตัง้อยูก่ด็บัไปกเ็ป็นไปเท่าน้ัน ไม่มตีวัไม่มตีน ไม่มี
เราไม่มีเขา ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันใดอันหนึ่งในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้

 เมื่อเห็นรูปนามมันเป็นเช่นน้ีตามเร่ืองของมันแล้ว ปัญญาเห็นเช่นน้ีมันก็เห็น 
รอยเก่า มนัเหน็ความไม่เทีย่งของจิต เหน็ความไม่เทีย่งของร่างกาย เหน็ความไม่เทีย่ง 
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ของความสุขความทุกข์ ความรักความโกรธ มันไม่เที่ยงทั้งนั้น จิตมันก็วูบแล้วก็เบื่อ 
เบื่อกายเบื่อจิตอันนี้ เบื่อสิ่งที่มันเกิดมันดับ ที่มันไม่แน่อย่างนี้เท่านั้นแหละ จะไปนั่ง
อยู่ที่ไหนมันก็เห็น เมื่อจิตมันเบื่อก็หาทางออกเท่านั้น มันหาทางออกจากสิ่งทั้งหลาย 
เหล่านั้น ไม่อยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากอยู่อย่างนั้น มันเห็นโทษในโลกนี้ เห็นโทษใน
ชีวิตที่เกิดมาแล้ว เมื่อจิตเป็นเช่นนี้ เราไปนั่งอยู่ที่ไหนก็เรื่อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
ก็ไม่มีที่จับต้องมันแล้ว จะไปน่ังอยู่โคนต้นไม้ก็ได้ฟังเทศน์จากพระพุทธเจ้า จะไป 
น่ังอยู่เขาก็ได้ฟังเทศน์จากพระพุทธเจ้า เห็นต้นไม้ทุกต้นมันจะเป็นต้นเดียวกัน  
เห็นสัตว์ทุกชนิดมันเป็นสัตว์อย่างเดียวกัน ไม่มีอะไรแปลกไปกว่านี้ มันเกิดแล้วมัน
ก็ตั้งอยู่ ตั้งอยู่แล้วก็แปรไป ดับไป เหมือนกันทั้งนั้น

 ฉะน้ันเรากม็องเหน็โลกน้ีชดัขึน้ เหน็รูปนามอนัน้ีได้ชดัขึน้ มนัชดัขึน้ต่ออนิจจัง 
ชัดขึ้นต่อทุกขัง ชัดขึ้นต่ออนัตตา ถ้ามนุษย์ทั้งหลายเข้าไปยึดม่ันถือมั่นว่ามันเที่ยง 
มันจริงอย่างนั้น มันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาทันที มันเกิดอย่างนี้ ถ้าเราเห็นรูปนามมันเป็น
ของมันอย่างน้ัน มันก็ไม่เกิดทุกข์เพราะไม่ไปยึดมั่นถือมั่น น่ังอยู่ที่ไหนก็มีปัญญา 
แม้เห็นต้นไม้ก็เกิดปัญญาพิจารณา เห็นหญ้าทั้งหลายก็มีปัญญา เห็นแมลงต่างๆ  
ก็มีปัญญา รวมแล้วมันเข้าจุดเดียวกัน เป็นธรรมะ เป็นของไม่แน่นอนทั้งนั้น นี้คือ
ความจริง น้ีคอืสจัธรรม มนัเป็นของเทีย่ง มันเทีย่งอยูต่รงไหน มนักเ็ทีย่งอยูต่รงทีว่่า  
มันเป็นอยู่อย่างน้ัน ไม่แปรเป็นอย่างอื่นเท่าน้ันแหละ ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าน้ัน  
ถ้าเราเห็นเช่นนี้แล้ว มันก็จบทางที่จะต้องไป”



273

“ภิกขุ ผู้เห็นภัยในสังสาร
ผู้ใดเข้าใจธรรมะข้อนี้แล้ว

จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน ที่ไหนก็ตาม
จะเกิดความสลด เกิดความสังเวช

เกิดความรู้ตัว เกิดความไม่ประมาทอยู่นั่นแหละ”
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สมณธรรม

ชีวิตพรหมจรรย์

 ครูบาอาจารย์บางรูปมีลูกศิษย์ฝ่ายสงฆ์จ�านวนมาก แต่ลูกศิษย์ฝ่ายคฤหัสถ ์
มีจ�านวนน้อย หลายรูปกต็รงกันข้าม บางรูปกม็ลีกูศิษย์มากทัง้สองฝ่าย หลวงพ่อเป็น
รูปหน่ึงในกลุม่สดุท้ายน้ีทีน่่าสงัเกตกคื็อ ท่านให้ความส�าคญัแก่ศิษย์นักบวชมากกว่า
แก่ญาติโยมอยู่เสมอ ตลอด ๒๕ พรรษาที่ท่านได้บริหารวัดหนองป่าพงในฐานะ 
เจ้าอาวาส หลวงพ่อได้ถือการฝึกสอนพระภิกษุสามเณรเป็นงานหลัก เพราะท่าน 
ตระหนักดีว่า ความเจริญของพระพุทธศาสนาอยู่ที่คุณธรรมในจิตใจของชาวพุทธ 
มากกว่าอย่างอื่น ในเมื่อพระสงฆ์เป็นผู้ที่กล้าเสียสละความสุขทางโลก เพื่อแสวงหา
ธรรมด้วยความตัง้ใจจริง หลวงพ่อจึงเหน็พระเณรเป็นผู้ทีท่่านควรเอาใจใส่เป็นพเิศษ 
อนึ่ง ท่านเห็นว่าการอบรมสั่งสอนคฤหัสถ์เป็นหน้าที่ที่ส�าคัญของครูบาอาจารย์ก็จริง  
แต่ถ้าทุ่มเทมากไป เวลาที่อยู่กับสงฆ์ก็น้อยลง ท�าให้พระภิกษุสามเณรที่บวชใหม่
รู้สึกขาดความอบอุ่น ขาดการอบรม ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อการประพฤติปฏิบัติของ
หมู่สงฆ์ ฉะนั้น แม้ในสมัยหลังๆ เมื่อสังขารท่านชราแล้ว และหลวงพ่อให้เวลาแก่
ญาติโยมค่อนข้างมาก ท่านก็ยังให้เกียรติและความส�าคัญแก่นักบวชเป็นอันดับแรก
อยู่นั่นเอง

 จะขอเล่ารายละเอยีดเก่ียวกับการอบรมพระภกิษุสาเณรทีว่ดัหนองป่าพง เร่ิมด้วย 
โอวาทที่หลวงพ่อให้แก่นาคผู้ขอเข้าหมู่สงฆ์
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โอวาท – ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง

 “เมื่อมีความเลื่อมใสมาบวชแล้วในวัดหนองป่าพงน้ี บวชยาก บวชล�าบาก  
ก็ไม่ใช่ว่าอะไรหรอก คืออยากจะท�าให้ดีน่ะแหละ ที่พวกเธอทั้งหลายมุ่งเข้ามาบวชนี้  
ก็มุง่อยากจะบวชด ีประพฤตดิปีฏบิตัดิ ีถ้ามศีรัทธาเราต้องใช้เวลา เวลาน้ีเป็นสิง่ส�าคัญ 
เวลานี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า มันเป็นยังไงไหม บางทีก็อยากจะบวช แต่มันนานกว่าจะ
ได้บวช ก็เลยไม่อยากจะบวช บางทีก็อยากจะบวช อยู่ที่นี่ก็อุตส่าห์ทน หรือบางทีก็
หนีไปบวชทีอ่ืน่ เรากไ็ม่ว่า เพราะเราพดูเสมอว่า การบวชน้ีไม่ได้ว่าบวชเล่น ถงึแม้เรา
บวชเจ็ดวัน หรือเดือนหนึ่งก็ตามที หรือบวชเพื่ออุทิศต่อพระศาสนาขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ไม่ใช่บวชแข่งขันกัน ไม่ใช่บวชเล่น

 การบวชนี้ท�าได้ง่าย เอาลูกมาแล้วก็เอามาเถอะ ท�ากันง่ายๆ สบายๆ ไม่มีอะไร 
ฉะนั้นบางคนก็บางทีสองปีก็มีสามปีก็มี จึงจะได้บวชเป็นเณร บวชเป็นนาค แล้วก็ 
เรียกว่า ต้องมาฝึก ฝึกบวช ผู้ทีฝึ่กบวชก็ต้องมาอยูก่บัพระ ดแูลพระ รู้จักถวายของพระ  
รู้จักเร่ืองของพระว่าเป็นอยูด้่วยวธิใีด ให้คุ้นเคย ให้รู้จักเสยีก่อน ให้ฝึกหดัการเยบ็ผ้า 
การย้อมผ้า การรักษาผ้า การรักษาบาตร สารพัดอย่าง จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
เภสัช ที่พระอาศัยน่ะท่านท�าอย่างไร เป็นอย่างไร เม่ือเราเห็นชัดด้วยตนเองแล้ว  
เราก็ต้องใจชอบแล้ว จะบวชอยู่แล้ว อันนี้ก็เป็นเหตุ

 เมื่ออะไรๆ ก็เป็นแล้ว ก็มาบวชเข้าไปเป็นเณร จะได้เอาบาตรใส่มือให้ จะได้ 
ห่มผ้าเรียบร้อย เข้าไปบิณฑบาตในบ้าน ผ้าน้ีเป็นของใช้ของพระพุทธเจ้า ลองซิ  
พรุง่นีน่้ะจะหม่ผ้าเข้าไปบิณฑบาต เรยีกว่าเขาตักบาตรให.้.. ใหข้้าวสุกเราด้วย แลว้ก็
ไหว้เราด้วยสารพัดอย่างคนเฒ่าๆ แก่ๆ น่ะ หัวหงอกหัวขาว จะต้องไหว้เพราะอะไร 
เพราะว่าอ�านาจของผ้ากาสาวพสัตร์น้ี ผ้ากาสาวพสัตร์น้ีมีอ�านาจทีส่ดุ ถ้าหากเราใช้ไม่
ถูกทางแล้ว เสียคน คนตามบ้านไปห่มผ้าเป็นบ้าเลย ใส่เข้าบ้านไหน เขาว่าบ้าทั้งนั้น

 ทีนี้ถ้าเราบวชมีครูบาอาจารย์ เราก็ต้องเป็นคนดี เป็นผู้มีจรรยา เป็นผู้ใกล้ชิด
พระพุทธเจ้า ถ้าเราห่มผ้าย้อมฝาดนี้แล้ว อะไรๆ เขาบูชา เขาน้อมไหว้ทุกสิ่งสารพัด 
อันนี้เป็นอ�านาจธงชัยของพระพุทธเจ้า ให้เรารู้จัก
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 ฉะนั้นเธอทั้งหลาย เมื่อบวชเข้ามาแล้ว ห่มผ้ากาสาวพัสตร์แล้ว ให้สลดสังเวช 
ถึงแม้ว่าจะบวชคราวเดียว ๙ วัน ๑๐ วัน ๒๐ วันก็ตามทีเถอะ ให้ตั้งใจดีๆ การบวช 
การบรรพชาในพุทธศาสนานี้ ค�าสอนอย่างอื่นนั้น มากมายหลายอย่าง แต่ว่าค�าสอน
ในวนันี ้เฉพาะการบรรพชาในวนันีน้ะไม่มาก ท�าตามพระโบราณาจารย์ของเราที่ทา่น
ท�าไว้ ให้เราเรียนกรรมฐาน เช่นว่ากรรมฐานทั้งห้า คือ เกสา โลมา นะขา ทันตา  
ตะโจ ฟังท่านพูดแล้วดูเป็นของเล่นๆ แต่ถ้าเราพิจารณาให้ดีแล้ว มันเป็นของลึกซึ้ง 
ทีเดียว ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ทั้ง ๕ นี้ พระกรรมฐานที่เกิดแล้วพร้อม ที่เราเกิดมา 
มีกรรมฐานแล้ว แต่เราไม่รู้จัก จ�าเป็นต้องเรียนมูลกรรมฐานนี้เพื่อเป็นปากเป็นทาง
แห่งการประพฤติปฏิบัติเดินตรงไปสู่นิพพาน น่ีเป็นสัมมาทิฏฐิ ท่านให้เรียนมูล
กรรมฐานนี้แล้วเอาไปพิจารณา

 ฉะน้ันวันน้ีพวกเธอจึงเรียนพระกรรมฐาน เป็นภาษามคธดังต่อไปน้ี ว่าตาม 
เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ บางคนเขาว่า เขามีแล้วเรียนไปท�าไมใครๆ ก็รู้จัก 
แต่ความจริงมันไม่รู้จัก ไม่รู้จักผม ไม่รู้จักขน ไม่เห็นผมเจ้าของตามความเป็นจริง  
ไม่เห็นขนตามความเป็นจริง ไม่เห็นเล็บตามความเป็นจริง ไม่เห็นฟันตามความ 
เป็นจริง ไม่เห็นหนังตามความเป็นจริง เรื่องเห็นนี้ผมนี่นะเกิดขึ้นมา ตามเป็นจริง
มันก็น่าอุจาดเหมือนกันนะ มันเกิดมาจากไหน มันดูดกินน�้าเหลือง ที่เกิดมาเป็น
ผมขนนี้ก็เหมือนกัน สิ่งทั้งห้าประการนี้ไม่น่าสดใสนะ แต่พวกเราไม่ค่อยเห็น ที่เขา 
แต่งกันทุกวันน้ีมันแต่งที่มันบกพร่อง แต่งที่มันไม่สวย ก็เพราะมันสกปรกมาก 
ที่สุดแหละ เขาจึงไปแต่งเพื่อให้มันดี

 ความเป็นจริง ผมมันจะสวยอะไรไหม ไม่มีเรื่องสวยหรอก มันจะสะอาดไหม 
ไม่มเีร่ืองสะอาด จับผมมาขมวดๆ แล้วทิง้ไว้ข้างทางใครจะหยบิเอาไหม หนังน้ีถลกมนั 
ขึน้มาเอาทิง้ไว้ข้างถนน ไปบณิฑบาตพรุ่งน้ีใครจะหยบิเอาไหม น่ีคอืความจริงมนัเป็น
อย่างนี้ เรามาแต่งผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ให้มันสวยสะอาด พวกเราจึงเป็นคนหลง 
ไม่รู้จักสิ่งเหล่าน้ีตามความเป็นจริง ฉะน้ันเม่ือบวชเข้ามาน้ี ก็ให้ยกสิ่งทั้งห้าอย่างน้ี
ขึ้นมา ผมนี่มันไม่สวย ขนก็ไม่สวย เล็บก็ไม่สวย ฟันมันก็ไม่สวย หนังมันก็ไม่สวย 
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แต่ว่าเขาเอาแป้งเอาอะไรประให้มันสวยทัง้น้ันแหละ ฉะน้ันเราจึงหลงกนั ไม่เหน็ตาม
ความเป็นจริง อะไรทั้งหลายที่ถูกปกปิดไว้ไม่ให้โผล่ขึ้นมา เราก็ไม่เห็น

 ท่านจึงท�าการสอนให้มันแจ้ง สาธิตให้มันแจ้ง ขาวสะอาด เกสา โลมา นะขา  
ทันตา ตะโจ มันเป็นอะไรยังไง ให้มันชัด ให้เอากรรมฐานทั้งห้าน้ีไปพิจารณาดู  
หนังเป็นยงัไง ทีมั่นหุม้ร่างกายของเราอยู่ทีน่ี่ ถ้าเราฉีกหนังออกเหลอืแต่เน้ือหุม้กระดกู 
มันจะสวยตรงไหนล่ะ ทั้งหลายเหล่าน้ี เมื่อดูไปถึงที่สุดของมันแล้ว มันไม่สวย 
อย่างน้ัน ในก้อนน้ีอาศัยผม ขน เล็บ ฟัน หนัง มันเป็นของไม่แน่นอนทั้งน้ัน  
แต่เราน้ีมันชอบหลงทีเ่ขาตกแต่งผม ตกแต่งเลบ็ ตกแต่งสารพดั คือของไม่สวยท�าให้
มนัสวยขึน้มา แล้วกห็ลงกนั มนัเหน็ไม่ชดั มนักห็ลง อย่างปลามนักนิเบด็น่ะเหน็ไหม  
ความเป็นจริงปลามนัไม่กินเบด็หรอก มันกนิเหยือ่ ถ้ามันเหน็เบด็จริงๆ แล้ว มันไม่กนิ 
หรอกปลาน่ะ ไปเกี่ยวปากมันลองซิ เพราะมันไม่รู้นี่

 พวกเราทัง้หลายกเ็หมอืนกนั ถ้าเหน็ผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง ตามความเป็นจริงแล้ว  
ไม่เอานะ จะแบกไปท�าไม ไม่เอาแน่ คนที่ไปติดเพราะหลง หลงว่าไอ้ผม ไอ้ขน  
ไอ้เล็บ ไอ้ฟัน ไอ้หนังมันเป็นของเลิศ ของประเสริฐ เป็นของสวยทั้งน้ันแหละ  
เหมือนกับปลานะที่ว่ามันกินเบ็ดความจริงมันกินเหยื่อ แต่ไม่รู้เร่ือง พอกินเข้าไป
แล้วเบ็ดก็เกี่ยวปากมัน อยากจะออกขนาดไหน มันก็ออกไม่ได้ มันติดแล้วนี่ เราก็ 
เหมือนกัน เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ เมื่อเห็นมัน ชอบมันหลงเข้าไปติดเบ็ด 
อันนั้น เมื่อรู้สึกตัว มันก็เกาะปากแล้ว จะออกก็ออกยาก มันห่วงลูก ห่วงสมบัติ 
ห่วงอะไรสารพัดอย่าง เลยไม่ได้ไปไหน อยู่อย่างนั้นแหละจนตาย มันถูกเบ็ดเกี่ยว  
มนัไม่รู้เหมอืนกบัปลาทีม่นัหลงน่ะ ไม่รู้จักเหยือ่ ไม่รู้จักเบด็ ถ้ามนัรู้จักเบด็จริงๆ แล้ว  
ก็ไม่กินเบ็ดเท่านั้นแหละ

 อันนี้ก็เหมือนกัน เราไปติดในโลกเพราะเห็นทั้งห้าประการนี้ว่ามันสวย มันเลิศ 
มันประเสริฐ มันถึงอยู่กัน จึงไปชอบสิ่งที่สลดสังเวชสยดสยองทั้งหลายเหล่าน้ัน  
ความจริงมันเป็นเร่ืองนิดเดียว ไม่ใช่มาก เร่ืองเบ็ดมันเกี่ยวปากปลาเท่าน้ันแหละ  
ให้เอาไปคิดดูให้มันดีๆ เมื่อพิจารณาย�้าไปย�้ามา เห็นชัดแล้วมันจะมีความสบายใจ 



278

ถึงแม้ว่าสึกไปเพราะความจ�าเป็น อันนี้มันก็จะระวัง ระวังว่ามันจะเกี่ยวปากเอา อันนี้ 
จะได้ความสงบ เม่ือเราสึกไปก็ดี บวชต่อไปก็ดี ให้มีความสงบ เพราะเห็นธรรม
อย่างแท้จริงว่ามันเป็นอย่างนี้ ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะมีเวลาน้อยก็ช่างมันเถอะ พยายาม 
พิจารณา อย่าประมาท อันน้ีเป็นกรรมฐานโดยย่อที่เธอทั้งหลายจะต้องเรียนให้รู้ 
ให้กลัว ถ้าคนไม่กลัวก็เพราะมันไม่รู้จักอะไรๆ นั่นเอง

 เม่ือเธอบวชเข้าในพุทธศาสนาแล้ว จงเช่ือฟังครูบาอาจารย์แนะน�าพร�่าสอน 
เคารพคารวะ กลัวพระพุทธเจ้า กลัวกฎของพระพุทธเจ้าของเรา คือศีล ศีลนี้เป็น
กฎหมายของพระทีท่่านห้ามไว้ทกุอย่างแล้ว ของเณรท่านกห้็ามไว้แล้ว จะต้องพยายาม
ที่สุดให้กลัวอย่างนั้น กลัวความผิดกลัวบาป กลัวกฎของพระพุทธเจ้าที่ตรัสห้ามไว้ 
พวกเธอทัง้หลายจะอยูด้่วยความสงบสขุ อยูด้่วยความไม่ประมาท ถ้าเราพจิารณาอยู่
เสมออย่างน้ัน ต่อน้ีไปจะมอบผ้าจีวร ผ้าย้อมฝาดให้ ซึง่เป็นธงชัยของพระอรหนัต์เจ้า  
ไปห่มข้างนอก ห่มเป็นปริมณฑล ทั้งสบง ทั้งจีวร ให้งดงาม”
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บวชเพื่ออะไร

“เม่ือได้ศรัทธาแล้ว ย่อมเห็นตระหนักว่า การครองเรือนคับแคบ  
เป็นทางมาแห่งธลุ ี(กเิลส) บรรพชาเป็นทางปลอดโปร่ง การทีฆ่ราวาส 
จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์สมบูรณ์โดยส่วนเดียวดุจสังข์ขัด 
ไม่ใช่ท�าได้ง่าย อย่ากระนั้นเลย เราพึงปลงผมและหนวด นุ่งห่มผ้า
กาสาวพัสตร์ ออกบวชเป็นบรรพชิต”

 สมัยก่อนชายไทยเม่ือมีอายุครบ ๒๐ ปี พ่อแม่ผู้ปกครองก็จะจัดการให้ได้
อุปสมบทตามประเพณี ครอบครัวไหนมีลูกชายได้บวช พ่อแม่ก็ภาคภูมิใจ ถือว่าได้
เกาะชายจีวรขึน้สวรรค์ ลกูชายทีบ่วชกถ็อืว่าได้ทดแทนบญุคุณของพ่อแม่ นอกจากน้ัน 
การบวชยังเป็นคุณวุฒิแถมพิเศษส�าหรับผู้ชายที่ต้องการมีคู่ครองเป็นหลักเป็นฐาน 
อีกด้วย จนดูเหมือนจะมีสูตรส�าเร็จของการด�าเนินชีวิตของผู้ชายไทยสมัยก่อนว่าจะ
ต้องเรียนจบ มงีานการท�าเป็นหลกัแหล่ง บวชเรียนแล้วอกีด้วยจึงจะถอืว่าเป็นผู้พร้อม
ทีจ่ะก้าวไปสูช่วีติครอบครัว คนโบราณเขาเรียกผู้ทีไ่ด้ผ่านการบวชแล้วว่าเป็นคน “สกุ” 
ส่วนผู้ทียั่งไม่ได้บวชแม้จะได้ผ่านขัน้ตอนอืน่ๆ ของชีวติมาครบเคร่ืองกย็งัถอืว่าเป็นคน  
“ดิบ” อยู่นั่นเอง

 ในปัจจุบนัการปฏบิตัติามประเพณกีารบวชของผู้ชายไทยนับว่าลดน้อยลงไปมาก
ทเีดยีว ทัง้น้ีอาจจะเน่ืองมาจากสาเหตหุลายประการ แต่สาเหตสุ�าคญัอนัหน่ึง น่าจะมา
จากการขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้มาตั้งแต่แรก ถึงจุดมุ่งหมาย หรือวัตถุประสงค์
อันแท้จรงิของการบวช ซึ่งไม่ใช่สักแต่ว่าท�าตามประเพณี สมัยปัจจบุันจงึหาผู้มีความ
ศรัทธาในการออกบวชเพื่ออานิสงส์จริงๆ ได้ยาก “บวชเพื่ออะไร” คนที่ยังไม่ได้บวช
อาจจะสงสยั แม้คนทีบ่วชแล้วบางคนกอ็าจจะยงัไม่กระจ่าง มคี�าตอบทีแ่จ่มแจ้งชัดเจน
ที่สุดในโอวาทสั้นๆ ของหลวงพ่อดังนี้

 “เราบวชเข้ามา ไม่ใช่ว่าจะมักใหญ่ใฝ่สูง ปฏิบัติเป็นนั้นเป็นนี้ บวชมาเพื่อให้
หมดทุกข์ในใจของเรา ถ้าอยากเป็นนั้นเป็นนี้มันทุกข์ ไม่ให้เป็นอะไร พระนิพพานก็
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ไม่ต้องอยากไป ปฏิบัติอยากจะไปพระนิพพานมันก็เป็นทุกข์เข้าไปอีก คนเราไม่รู้จัก 
จะต้องฟังค�าครูบาอาจารย์แล้วเอาไปพิจารณา ท�าอยู่ในนี้มันไม่ไปไหนหรอก ฉะนั้น 
การบวชในที่นี้ก็เรียกว่า บวชกันให้มีเหตุผล จะบวชสามเดือน ก็ต้องมาปรึกษากัน
พอสมควรว่า บวชอะไร เพื่ออะไร บวชเดี๋ยวนี้มันไม่ได้อะไร โง่ก็ไม่อยากทิ้งของชั่ว 
ชอบเอาความชั่วไว้ในใจ แต่ธรรมะช่วยเปิดได้ เปิดให้เห็นความชั่ว เห็นความผิด  
แต่ปถุุชนคนหนาเราช่วยปิดความชัว่ ช่วยปิดความช่ัวของตวัไว้ไม่ให้ใครรู้ มันต่างกนั 
อย่างนี้ คนมีกิเลสตัณหาอยู่ มันก็เป็นอย่างนั้น”

 ส�าหรับการบวชน้ัน หลวงพ่อมหีลกัของท่านว่า “บวชง่ายสกึง่าย บวชยากสกึยาก”  
ฉะน้ันทีว่ดัหนองป่าพงจึงมีระเบยีบในการบวช และมีข้ันตอนต่างๆ ซึง่ท�าหน้าทีคั่ดเลอืก 
คนที่มีนิสัยปัจจัยพอที่จะอบรมให้เป็นนักบวชได้ คือก่อนจะบวชพระ จะต้องผ่าน
การฝึกหดัอบรมในฐานะเป็นปะขาวและเณรมาก่อนตามล�าดบั เพือ่เรียนรู้และปรับตวั 
ให้เข้ากับการที่จะอยู่ในวัดอย่างนักบวช รู้เรื่องพระวินัยพอเป็นพื้นฐาน และขัดเกลา
นิสยัหยาบๆ ออกเสยีบ้างก่อนทีจ่ะห่มผ้าเหลอืง ระยะเวลาในการฝึกหดักแ็ล้วแต่บคุคล  
อาจจะหลายเดือนหรือเป็นปี พระอาจารย์จันดีพูดถึงตอนที่ท่านมาอยู่วัดหนองป่าพง
ใหม่ๆ ว่า

 “ตอนแรกก็นึกอยากบวชเร็วๆ แต่ท่านก็อธิบายให้ฟังถึงเรื่องการฝึกหัดส�าหรับ
คนใหม่ แต่ว่าอันนี้คงจะเป็นอุปนิสัยของแต่ละบุคคลก็ไม่รู้ บางคนอาจจะฟังเข้าใจ 
บางคนก็ฟังไม่เข้าใจ แต่ช่วงนัน้ผมรู้สึกว่าเข้าใจ ในขณะที่เพื่อนๆ บางคนฟังไม่ค่อย
เข้าใจทั้งๆ ที่ฟังด้วยกัน ท่านอธิบายถึงการบวชการปฏิบัติ แรกๆ ท่านก็ดุหน่อย 
หนึ่งว่า พวกพ่อขาวกลุ่มนี้นะมันอยู่นานได้เท่าไร กี่เดือนแล้ว จะยังไม่บวชให้หรอก 
พวกนี้ต้องเอาไว้เหมือนทหาร ก็ท่านรู้นี่ ทหารเขาฝึกกันถึง ๖ เดือน มาเป็นทหาร
ล้มลุกคลุกคลาน เรามาเป็นทหารของพระพุทธเจ้าก็ต้องมีการผ่านการฝึกเสียก่อน 
ฝึกหัดเสียก่อน ฝึกหัดหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีก็ได้ถ้ามันไม่ดี ท่านพูดอย่างน้ี 
ถ้าคนอยากบวชมาก กก็�าลงัใจไม่ค่อยดเีหมอืนกนั คอืแต่ก่อนท่านจะมุง่เอาคณุภาพ
มากที่สุด ท่านไม่แคร์ใครทั้งนั้นที่มาอยู่ เพื่อหยั่งดูศรัทธาของผู้มาบวชด้วย
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 ผมมาอยูใ่หม่ๆ ไม่มีใครพดูด้วย น้ีเป็นลกัษณะของการสอนอย่างหน่ึงทีจ่ะบ่งให้
รู้ว่าคนที่เข้ามานั้นมีความฉลาดหรือโง่ มันแสดงออกมาให้เห็นทันที ฉะนั้น ตอนเข้า 
มาใหม่ๆ ถึงมีเพื่อนหลายคน บางทีก็ทนไม่ได้ อยู่ได้สองวันก็เลยไป ท่านก็ไม่ได้ 
สนใจใคร ใครจะไปก็ไป ใครจะอยู่ก็อยู่ ไม่ได้สนใจทั้งสิ้น ผมมาเป็นโยมอยู่ตั้ง
หลายวัน ร่วมสบิวนัไม่มใีครพดูด้วย พระเณรไม่บอกไม่สอน ไม่ใช้อะไรทัง้สิน้ เราก ็
คิดว่าเอ๊ะ ท�าไมท่านถึงปล่อยไว้อย่างน้ีนะ ท่านปล่อยทิ้ง บางทีมันทุกข์ใจข้ึนมา  
คดิอยากจะกลบับ้านดีหรือไม่ดนีะ คดิว่าไม่มใีครสนใจเรา ดจูากท่าทลีกัษณะภายนอก 
ของท่าน ทีนี้ผมมาพิจารณาดูตัวเอง เออ ลักษณะการสอนอย่างนี้มันก็ดีเหมือนกัน 
มันจะรู้อุปนิสัยของคนได้ง่ายเร็วขึ้น ถ้าคนฉลาดสังเกตดูครูบาอาจารย์หรือลูกศิษย์ 
ปฏบิตั ิอปัุฏฐากครูบาอาจารย์สงัเกตดสูกัสองสามวนั กอ็าจจะพยายามท�าได้ แต่บางคน 
มนัไม่เป็นเลยน่ี อยูน่านเท่าไรกย็งัไม่เป็น ดงัน้ัน หลวงพ่อถงึบอกว่าบางคนเข้ามาแล้ว
ท�าไมท่านถงึไม่บวชให้ง่ายๆ แต่บางคนมาทหีลงัไม่นานเท่าไร กบ็วชให้กมี็เหมือนกนั 
นี่ก็แสดงว่าคนฉลาดกับคนไม่ฉลาดมันต่างกัน ความรู้พื้นฐาน ภูมิปัญญามันต่างกัน 
ถ้าคนไหนฉลาดมันก็เร็วหน่อย มันคล่องตัว ท�าอะไรได้เรียบร้อยหมด บางคนมา 
ตั้งปีสองปีก็ยังไม่ได้บวชให้ เพราะมันยังไม่เป็น ไม่คล่องตัวน่ี ถ้าทนได้ก็ทนไป  
ถ้าทนไม่ได้ก็แล้วไป ท่านไม่ง้องอนใครทั้งสิ้น ช่วงที่ผมมาอยู่ เพื่อนที่มารุ่นเดียวกัน
หลายคนที่จัดว่าอยู่ในลักษณะเบื่อโลก อันนี้ผมเห็นมากับตัวเอง ผมก็เลยมานึกถึง
ว่าหลวงพ่อท่านเห็นมามากแล้ว ท่านก็เลยปล่อยไว้อย่างนี้เอง บางคนมาแรกๆ บอก
ว่าผมนี้เบื่อโลก เบื่อ ไม่เอาแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง มาด้วยศรัทธาก็จริงอยู่ แต่ว่าถ้าไม่
ประกอบด้วยปัญญา พอเข้ามาแล้วมาเจอข้อวัตรระเบียบต่างๆ ได้วันเดียวเท่าน้ัน 
พอวันทีส่องจิตใจเปลีย่นแล้ว เปลีย่นออกไป บางคนก็ไม่ลาครูบาอาจารย์ หนีไปเลย 
บางคนมาอยู่หลายวัน โกนหัวให้เรียบร้อยแล้วก็ยังเปลี่ยนใจได้ หนีไปทั้งโกนหัวก็มี 
เยอะเลย ขนาดผมมาอยู่เจอเยอะแยะเหมือนกัน นี่มันทนไม่ได้”

 ส�าหรับพระอาจารย์เรืองฤทธิ ์ซึง่มุ่งหน้ามาทีว่ดัหนองป่าพงเพือ่ขออปุสมบทกบั
หลวงพ่อ เมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วก็ได้พบกับการต้อนรับชนิด “ตัดไม้ข่มนำม” ที่ท�าให้
ท่านรู้สึกสะอึกตั้งแต่วันแรกเพราะหลวงพ่อปฏิสันถารกับท่านว่า
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 “หน่าจั่งซี่บ้อ สิมาบวช”
 (หน้าอย่างนี้หรือจะมาบวช)

 หลวงพ่อเคยเล่าถึงบางคนที่อยากบวชมาก คอยถามอยู่เรื่อย “เมื่อไหร่จะบวช
ให้ผม” ถ้าอย่างนี้ท่านจะบอกว่า “เฮ้ย! อย่าบวชเลย” อยู่ไปอีกสี่ห้าวันก็ถามอีกแล้ว 
ท่านก็บอกว่า “เออ! อยู่นั้นแหละ” เลยไม่ได้บวชสักที แต่ถ้าคนไหนเฉยๆ ถึงเวลา
อันสมควรท่านก็จะจัดการบวชให้

 ได้บวชสมปรารถนาแล้วท�าอย่างไร จะเป็นพระทีม่คีณุภาพน้ันแสนยาก สารพดั
ทีจ่ะต้องเรียนต้องรู้ โอวาททีห่ลวงพ่ออบรมผู้บวชใหม่ต่อไปน้ีคงช่วยให้มองเหน็ตาม
ท่านเคยพูดบ่อยๆ ว่า

 “การบวชนั้นไม่ยาก แต่บวชแล้วนี้ซิยาก”
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โอวาท – จะเอาตามปรารถนาไม่ได้

(หลวงพ่อให้โอวาทแก่พระบวชใหม่)

 “คนเราทกุคนชอบตามใจตวัเอง แต่ว่ามาบวชอยูท่ีน่ี่ จะท�าอะไรตามใจเราไม่ได้ 
เรามาฝึก การเป็นพระก็ต้องท�าตามสิ่งที่จะให้เป็นพระ ฉะนั้น การประพฤติปฏิบัตินี่  
ต้องเร่ิมตั้งแต่การบวชเข้ามาเป็นนาคแล้ว แต่บางคนก็หนีไปกลางคืนเลย ไม่บอก 
อย่างน้ีก็เต็มที แต่ว่ามันเต็มทีกับคนที่มีก�าลังน้อย คนที่มีศรัทธามากไม่เต็มทีละ 
หนักก็ทน ทุกข์ยากล�าบากก็ทน อยู่ด้วยการอดทนไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาท�าตามใจเรา

 การบรรพชา คือ การถือบวช เป็นอุบายเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน  
ถ้าเรามาบวชจะพยายามให้ได้กินดี นั่งดี นอนดี ไม่ใช่แล้ว ตรงนี้ไม่ใช่ที่อย่างนั้น  
ถ้าต้องการเช่นนั้นก็อยู่ในเพศฆราวาส หากินเอาเองก็ได้ ที่เรามาอยู่ที่นี้อาศัยคนอื่น
เขาเลีย้ง แม้กฏุทิีอ่ยูก่อ็าศยัคนอืน่เขา ผ้านุ่งผ้าห่มกอ็าศยัคนอืน่เขา อาหารการขบฉัน
ก็อาศัยคนอื่นเขา เราจะเอาตามปรารถนาของเราไม่ได้

 ฉะน้ัน พวกเราทัง้หลายก็เหมอืนกัน สารพดัอย่าง สิง่ทีเ่ป็นมาน้ี ทกุสิง่ทกุอย่าง
เม่ือเราจะละมนัจริงๆ น่ะ มนัเสยีดายนะ ฉะน้ัน ข้อวตัรอย่างดทีีพ่ระพทุธเจ้าของเรา
สอนให้ปฏิบัตินั้น มันขัดเกลากิเลส แต่ว่าเราแยกกิเลสกับตัวเราออกไม่ได้ เอากิเลส
มาเป็นเรา เอาเรามาเป็นกิเลส ไม่รู้เร่ืองว่าจะลงตรงไหนจะท�าอะไรกัน จะทรมาน 
กิเลส มันก็มาถูกเรา เลยไม่ได้ท�ากัน จึงต้องตั้งข้อวัตรปฏิบัติขึ้นมา ให้มีการทรมาน 
เพื่อบรรลุธรรม ทุกๆ ปีก็จะอบรมกันอย่างนี้เรื่อยไป

 น่ีแหละการบวชไม่ใช่ของง่าย เป็นของยาก เราทีอ่ยูข้่างนอกพดูไม่ถกูคอเท่าน้ัน 
คนมาบวชเพราะความผิดหวังนี่ เดินเข้ามาเราก็รู้จัก ผิดหวังท�าไม นึกว่าทางนี้มันจะ
สบาย เข้ามาบวชในวัดหนองป่าพง ยิ่งบีบเข้าไปอีก จนอยู่ไม่ได้ มันเป็นเรื่องอย่างนี้  
ไม่ใช่ว่าทกุข์แต่คนอืน่ ผมกท็กุข์มาเหมอืนกนั แต่ว่ามนัมจิีตใจเด็ดเด่ียว ทกุข์กไ็ม่ยอม  
ไม่รู้ว่ามันมีมาอย่างไรก็ไม่รู้ ทุกข์แสนทุกข์ แต่ว่าตัวที่ไม่ยอมนั่นมันมี เรื่องทุกข์น่ะ
คิดไปบางครั้งก็สนุกสนานไปด้วย ว่ามันทุกข์หลาย ล�าบาก
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 ฉะนั้นเมื่อบวชมาแล้วก็ให้ปลูกศรัทธาดีๆ ให้ปลูกศรัทธามากๆ เตรียมตัวไว้ 
แต่บวชเข้ามาแล้วศรัทธามันพัง คือไม่รู้จักนั่นเองแหละ เราคิดว่ามันจะดี มันจะสงบ
ระงับ ไม่นึกว่ามนัจะเป็นอย่างน้ัน เมือ่เข้ามาจริงๆ แล้วนะ มนัไม่สมปรารถนาของเรา 
กเ็ลยไป ฉะน้ัน รากฐานทีแ่ท้จริงทีด่น้ัีน จะต้องอยูด้่วยความอดทน ความอดทนเป็น 
ของทีส่�าคัญมาก ต้องฝืนจิตใจของเจ้าของ และเชือ่ครูบาอาจารย์พดูแนะน�าพร�า่สอน 
ตวัอย่างกมี็อยูม่าก ท�าไมท่านถงึปฏบิตัอิย่างน้ี ค�าสอนของพระพทุธเจ้าท่านว่า ท�าอย่างน้ี 
เป็นประโยชน์แก่พระศาสนา สร้างประโยชน์ตน สร้างประโยชน์คนอื่น จะต้องท�า
อย่างนี้

 บวชเข้ามาแล้ว ก็ปฏิบัติตามข้อกติกาที่ท่านวางไว้ ที่ท่านท�าตอนเช้า ตอนเย็น 
ท่านท�าให้ดูแล้วเป็นของไม่ยาก ท�าได้ไม่ยาก ที่มันจะยาก คือคนไม่พอใจที่จะท�า 
อย่างน้ัน ไม่เหน็ด้วยน่ันเอง ความเป็นจริงท่านท�ามาก่อนแล้ว เราไม่ต้องคดิอะไรมาก  
มาท�าตามที่ท่านบอกเท่าน้ัน เป็นของง่ายๆ ไม่ใช่เป็นของยาก แต่คนเรามีกิเลส  
มันก็เลยเป็นของยากล�าบาก อันนี้ขอฝากไว้ให้นาคทั้งหลายไปพิจารณาดู

 ในคร้ังพทุธกาลท่านกฉั็นอย่างน้ี ท่านกท็�าอย่างน้ี ในสมยัน้ีไม่ค่อยมีฉันในบาตร  
ย่ิงไปดูที่เขาอยู่ธรรมดาเขาน่ะ บาตรเกิดสนิมทั้งน้ัน บิณฑบาตแล้วก็ให้เด็กไปล้าง 
เสร็จแล้วก็เอาไปแขวนไว้ตามตะปูข้างฝานั่น ไม่ต้องเช็ดหรอก มหาก็คงจะเคยละมัง 
คงจะเห็น ไปแขวนไว้ตามข้างฝาน่ันแหละ ตอนเช้ามาบางทีเดินไปชนตกลงมาเป้ง 
จนบาตรยุบ คอืบาตรจะต้องทิง้อยูแ่ล้วล่ะ จะฉันในบาตรได้ยงัไง เหมน็ ไปบณิฑบาต
มาแล้วก็รีบควักเอาข้าวออก โยนบาตรให้เด็กท�า บางทีก็ไม่ไปบิณฑบาตเสียด้วย ให้
เด็กมันไปบิณฑบาต ถมไปอย่างนี้ แล้วเขาก็พูดกันว่า สมัยนี้มีภาชนะไม่อดกันแล้ว 
ไม่ต้องฉันในบาตรหรอก แน่ะ! เรียนสูงๆ แล้วแก้ไปอย่างนั้น เออ! ใช่แล้วคนที่ 
มักง่ายนั่งอยู่เต็มนั่น ไม่ต้องฉันในบาตรแล้ว

 พระพุทธเจ้าก็เคยเทศน์โปรดไว้ว่า ศาสนาตถาคตไม่มีใครจะมาท�าลายหรอก 
นอกจากลูกศิษย์ตถาคต ตัวเราน้ีก็เหมือนกันฉันน้ัน สิ่งที่จะท�าลายตัวเราน่ีก็คือ  
ความคิดที่ไม่ถูกต้องนั่นเอง คือความอยากมันหนุนหลัง มันก็เป็นไป การที่เรามา
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ปฏิบัติเช่นนี้ เพื่อปราบความอยากเท่านั้นแหละ อยากนี่คนก็ไม่รู้นะ บางคนก็นึกว่า
อิ่มแล้วก็หยุดอยาก ไม่ใช่ อิ่มกับอยากนี้มันคนละทีคนละอย่างกัน คนก็เหมือนกัน
อ่ิมแล้วก็ยังอยาก ห่อไว้อกี เกบ็ไว้ อย่าว่าแต่คนเลย ผมเคยเหน็สนัุขมนัหวิ กเ็อาข้าว
ให้กิน ให้จานหน่ึงสองจานกนิหมด สามจานสีจ่านอิม่แล้ว ผลทีส่ดุกก็ลบัมานอนเฝ้า
อยู่นั่นแหละ ตาหลับหรี่ๆ อยู่นั่นแล้ว สุนัขตัวอื่นจะมากินมันขู่ โฮกๆ สัญชาติสุนัข
ก็เหมือนกับคนเรา คนก็เหมือนสุนัข สัญชาตญาณอันนี้ ย่อมเป็นอย่างนั้น ฉะนั้น 
การประพฤติปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าน้ีจึงมีอ�านาจหักหาญกันเลยทีเดียว 
กับกิเลสทัง้หลาย ถ้าไม่ท�าอย่างน้ันกไ็ม่เกดิประโยชน์อะไร แต่คนเรากเ็หน็ว่าสูไ้ม่ไหว  
มีน้อยที่จะศรัทธาอย่างนั้น

 ฉะน้ัน พวกเราทัง้หลายทีเ่ข้ามาบวชในพระพทุธศาสนาน้ี ต้องมอบกายถวายชวีติ  
ไม่ต้องไปท�า ไม่ต้องไปคุยเรื่องที่มันสนุกสนาน ปล่อยทิ้งไป บางคนก็ไปคุย สึกแล้ว
จะไปท�าโน่นท�านี่ เลี้ยงหมูบ้าง เลี้ยงไก่บ้าง อะไรต่ออะไรวุ่นวาย ยังไม่สึกเลี้ยงไก่ 
เสียแล้ว เลี้ยงหมูเสียแล้ว ถึงเรามีเวลาบวชน้อยก็ช่างเถอะ เราท�าให้ถูกต้องทุกอย่าง  
เม่ือเราจะทิง้มันได้ เรากต้็องพจิารณาเหน็แล้วว่าสิง่น้ันควรจะทิง้ เราถงึทิง้มันได้ อะไรที่
เราละมนัได้ เพราะเราเหน็โทษในสิง่ทัง้หลายทีเ่ราจะละมนั ทีเ่ราปฏบิตัไิด้เช่นน้ัน กเ็พราะ 
เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย จึงท�าประโยชน์นั้นได้อย่างนี้ทุกคน

 คนเราทีบ่วชเข้ามาแล้ว ตัง้ใจมาบวชเอาบญุ แต่ว่าเข้ามาแล้วมาเอาบาป เป็นคน 
หัวดื้อ อะไรต่ออะไรหลายๆ อย่าง ไม่อยู่ในโอวาทค�าสอนของครูบาอาจารย์และ 
ไม่พิจารณา

 ดังน้ัน พวกเราทั้งหลายทุกรูปจงพากันตั้งอกตั้งใจ พระที่ตั้งใจจะจ�าพรรษา 
กบัผม ในวนัน้ีทีผ่มได้บอกไปน้ันกค็งเข้าใจกนัแล้วและผมกข็ออภยัด้วย ผิดถกูอย่างไร 
ก็เอาไปพิจารณากันดูเถอะ ให้ดูในใจของท่านทั้งหลายก่อนที่จะมาจ�าพรรษาที่น่ีน่ะ 
โดยมากจวนๆ จะเข้าพรรษาถึงจะไปกันมันไม่ได้ ที่อื่นได้ แต่ที่นี่ไม่ได้ จะต้องมา
ฝึกกันให้รู้เร่ืองเสียก่อนว่าเขาท�าอะไรต่ออะไรกัน มันต้องมีความเปลี่ยนแปลงนะ  
ความเห็นของเราน้ัน ที่เรามาดูกันมาประพฤติกันปฏิบัติกันน้ี เดือนอ้ายเดือนยี ่
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มากัน มาอยู่ตามป่านี่แหละดูท่านท�าอะไรกัน ท่านปฏิบัติอย่างไรกัน เราจะได้รู้จักว่า  
ผลทีส่ดุแล้วเราชอบไหมการปฏบิตัอิย่างน้ี อาหารในวดัน่ะเราชอบไหม เราชอบข้อวตัร 
ปฏิบตักิบัท่านไหม เมือ่ต่างคนกต่็างชอบด้วยกันทกุคน อยูด้่วยกนัแล้วก็สบาย จึงต้อง 
ขอนิสัย ให้มันมีนิสัยเสียก่อน เข้าขอนิสัยเอาเป็นที่พึ่งที่พ�านักของเรา เคารพคารวะ 
เรียนกรรมฐานต่อไป อันน้ียังไม่รู้เรื่องมันก็ล�าบากอยู่ เวลามันน้อย ท�าไมถึงท�า 
อย่างนี้ ผมเคยเป็นมาแล้ว เคยท�ามาแล้ว เคยเป็นมาแล้ว ถึงท�าอย่างนี้

 การบวชน้ีไม่ยาก ส�าคัญทีบ่วชมาแล้ว บวชวนัน้ีกไ็ด้ไม่ยาก แต่ว่าท�าไมถงึไม่บวช  
ไม่ถงึกาลเวลาทีจ่ะบวช ยงัไม่สมควร และการบวชน้ัน เท่าทีท่�ามาน้ีน่ะ จะบวชเวลาไหน 
ก็ได้ ในพรรษาก็ได้ ถ้ายังไม่เหมาะสม ผมไม่รีบบวชให้ บวชแล้วมาท�าความช่ัว 
ท�าความผิด บวชมาท�าไม เรามาบวชเพื่อจะมาหาบุญหากุศลนี้ ถ้ายังไม่สมควรผม 
ไม่บวชให้ ถ้าสมควรแล้วก็บวชให้ อายุ ๒๐ ปี ครบบริบูรณ์แล้วบวชเป็นสามเณร 
ถึงวันเข้าพรรษาบวชสมาทานพรรษาเลย อยู่ไปถึงเดือน ๙ เดือน ๑๐ นั่นก็ยังได้ 
บวชให้ก็เป็นพระได้ พรรษารับกฐินได้สมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนกัน ยังดีกว่าที่บวชเข้า
มาไม่รู้เรื่องอะไร ไปท�าผิดท�าบาปเสีย มันก็ไม่ค่อยดี อันนี้พูดให้ฟังให้เข้าใจ

 เรื่องปฏิบัตินั้นบางคนก็อยากจะได้ คิดว่านั่งกรรมฐานมันจะสงบก็เลยมาบวช 
นึกว่ามันเป็นของง่ายๆ บางทีมานั่งกัดฟันอยู่นี่ให้สงบ ก็ยิ่งไปกันใหญ่ หมดท่าหมด
ทางไม่มีที่จะสงบ เรื่องจิตของเรานี้ มันรู้สึกนึกคิดไปหลายอย่าง ทีนี้เราจะท�าให้มัน
เป็นอารมณ์เดียว แต่พอไปน่ังมันก็หลายอารมณ์อีกแล้ว ก็เลยพยายามหาอารมณ ์
อันเดียวอยู่น่ันแหละ อารมณ์อันเดียวก็ไม่รู้จักนะ แต่อยากให้เป็นอารมณ์เดียว  
ความเป็นจริงจิตของเรานั้นมันเล่นกับอารมณ์นี้มาตั้งแต่เกิดแล้ว มันเป็นของมันอยู่
อย่างน้ี ทน้ีี เราจะมาท�าอารมณ์ทัง้หลายให้มนัน้อยลง มาตดัมนัออกเสยี มาภาวนากนั  
เอาอะไรมาแทนหลายๆ อารมณ์ให้มีอารมณ์เดียว บางทีมันก็มีแก้ว มีไห มีกล่อง  
มอีะไรหลายๆ อย่าง บดัน้ีเราทิง้มนัไม่ต้องเอา เราจะเอาถ้วยใบเดยีวเท่าน้ัน พวกขวด
จานต่างๆ นี่ช่างมันเถอะเรียกว่าภาวนา พุทโธ นั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย มือขวา
ทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรง ไม่ต้องคิดอะไรมาก ไม่ต้องท�าอะไรมาก
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 เราภาวนาน่ีคล้ายๆ เราจะท�าอย่างน้ีนะ แก้วใบน้ีเอามาตัง้ไว้ตรงน้ี ตัง้ไว้ ๑ นาที 
แล้วให้หยิบมาตัง้ทีน่ี่ ๑ นาท ีได้ ๑ นาทแีล้วกห็ยบิมาตัง้ตรงน้ันอกี ๑ นาท ีสมมตุน่ีิ  
ท�าอยู่อย่างนี้ท่านให้ท�าเท่านี้ เรื่องอื่นท่านไม่ให้คิดไม่ให้รู้เรื่อง มันจะไปที่ไหนก็ช่าง
แก้วใบนี้ เพื่ออะไร เพื่อไม่ให้มีอารมณ์หลายอย่าง ให้มีเท่านี้ ตั้งนี่ ๑ นาทีแล้ว 
ยกมาตั้งนี่ ๑ นาที ธุระที่จะท�าให้จิตสงบ มีธุระเท่านี้ ไม่ให้มาก จะท�าไปท�าไมหนอ  
อย่าคิดไป ท�าไปมันเป็นอะไร อย่าคิดไป คิดไปก็ไม่ตามมัน นี่ก็เปรียบกับลมหายใจ
เข้าออก หายใจเข้าและกห็ายใจออก ให้รู้จักว่ามันสัน้ รู้จักว่ามนัยาว วางไว้เฉพาะหน้า

 การปฏบิตักิรรมฐานน้ี บางคนกท็�าเฉพาะเวลาขยนั เมือ่ขีเ้กยีจแล้วกไ็ม่ท�า อนัน้ี 
ก็ไม่ถูกต้อง เราไม่ต้องพูดถึงมันหละ เร่ืองขยันเร่ืองขี้เกียจน้ีมันต้องมีอยู่เร่ือยไป 
ขยันก็ช่างมันเถอะ เกียจคร้านก็ช่างมันเถอะ จะต้องท�าอย่างนี้เรื่อยๆ ไป นี่เรียกว่า
ท�าการตดักเิลสไปเร่ือยๆ ถ้าวนัน้ีขยนักท็�า ไม่ขยนักเ็ลกิ มันกท็�าตามความคดิท�าตาม
กิเลสของเราเท่านั้นแหละ มันจะตัดกระแสของกิเลสได้เมื่อไหร่

 ฉะนั้นท่านจึงให้มีสติอยู่ มีสัมปชัญญะอยู่ แล้วก็มีความรู้รอบอยู่เสมอ แล้วก็ 
ท�าไป ออกจากการน่ังสมาธิแล้วเห็นอะไรก็พิจารณาเร่ือยๆ ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ 
มีปัญญาอยู่เรื่อยไม่ลืมตัว อันนี้มันจะเป็นนิสัย จะเป็นปัจจัย จะเป็นพลังองค์หนึ่ง 
มนัน้อยแล้วให้มันมากขึน้มาได้ น่ีท่านเรียกว่าการเจริญ การเจริญภาวนาน่ีกต้็องเป็น
อย่างนี้ เมื่อเราอยากจะให้สงบ เมื่อไปนั่ง ไม่ได้ความสงบก็คิดว่าเราไม่มีบุญ แล้วก็
สึกไป อะไรทั้งหลายเหล่านี้คิดไปอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าเราจะไปท�าตามใจของเราได้ง่ายๆ 
บังคับบัญชามันไม่ได้อันนี้ จะต้องท�าใจเราให้เยือกเย็น จะต้องอดทนต่อการกระท�า 
ต่อธรรมะค�าสอนอยู่เสมอ การปฏิบัตินี่ไม่ใช่วิบัตินะ ถ้าเรามาปฏิบัติก็ต้องท�าทั้งกาย 
ทัง้จิตของเรา ถ้าวบิตัแิล้วมันกเ็สยีหายเท่าน้ันแหละคอื เกยีจคร้านไม่กล้าท�า ไม่ท�าตาม  
ไม่มีศรัทธา บางคนก็บวชเข้ามาด้วยศรัทธา แต่เข้ามาย�่ายีค�าสอนของพระพุทธเจ้า 
โดยไม่รู้ตวัเหมือนกนักม็ ีฉะน้ันในกลุม่ปฏิบตัทิกุวนัน้ีมนัมีน้อย ทีผ่มฝ่าฟันอปุสรรค
มาครั้งแรกก็อย่างนี้แหละ
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 การปฏิบัตินะ ถ้าไม่รู้จะปฏิบัติยังไง มันต้องรู้ปฏิบัติน่ะ มันรู้ยังไง มันก็รู้ 
น่ันแหละ เช่นว่าโยมเอาผลไม้ผลหน่ึงมาถวาย เราไม่รู้จักช่ือมันหรอก แต่เรารู้ว่า
รสมันหวานอร่อย มันรู้รสแต่เราไม่รู้ชื่อ รู้ว่ารสมันหวานไหม อร่อยไหม ก็พอแล้ว  
จะเป็นผลไม้อะไรน่ีไม่จ�าเป็นต้องรู้เท่าไหร่ ถ้ามีใครมาบอกก็จ�าไว้ก็ได้ ถ้าไม่รู้ชื่อ 
ก็ปล่อยทิ้งเสีย เพราะว่าถึงเรารู้ชื่อ มันจะมีรสหวานเพิ่มข้ึนก็ไม่ใช่ จะมีรสเปร้ียว
เพิ่มขึ้นอีกก็ไม่ใช่ จะรู้ชื่อหรือไม่รู้ชื่อมันก็แค่น้ันแหละ เหมือนกับเราฉันอาหารน่ี 
มันอร่อย เราก็รู้ว่ามันอร่อย ไม่จ�าเป็นจะต้องพูดว่าอร่อย ไม่ออกปากมันก็รู้อยู่แล้ว 
ความรู้อย่างนี้มันมีครับ ธรรมชาติมันมีแล้ว”

ผู้ใหม่

 บวชเข้ามา ๕ พรรษาแรก ยังถือว่าเป็นผู้ใหม่ คือเป็นพระนวกะ ต้องอยู่กับ
ครูอาจารย์ ถ้าไม่อยู่วัดหนองป่าพงกับหลวงพ่อ ก็ต้องไปอยู่ตามวัดสาขา หรืออาจ
ติดตามพระที่มีอายุ ๕ พรรษาขึ้นไปออกธุดงค์ก็ได้ แต่ห้ามเด็ดขาดส�าหรับการที ่
พระนวกะจะออกเที่ยวธุดงค์โดยไม่มีพระผู้ใหญ่เป็นผู้น�า สมัยก่อนที่พระเณรยัง 
ไม่มาก หลวงพ่อจะเป็นผู้ตดัสนิว่าใครจะไปอยูท่ีไ่หน บางทท่ีานสัง่พระให้ไปอยูท่ีอ่ืน่ 
กะทันหัน ไม่บอกล่วงหน้า ต่อมาพระเณรมากขึ้น พระที่ไหนอยากย้ายสาขาต้อง 
เดินทางไปวัดหนองป่าพงเพื่อขออนุญาตหลวงพ่อเสียก่อน

ปล่อยไว้ก่อน

 เมื่อชื่อเสียงของหลวงพ่อเร่ิมระบือลือเลื่อง ผู้ที่สนใจในปฏิปทาการปฏิบัติ
ของวัดหนองป่าพงก็ทยอยกันบ่ายหน้ามาสู่ส�านักเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์ ทั้งที่เป็น 
พระอาคันตุกะและฆราวาส ส�าหรับวิธีสอนผู้มาใหม่นั้น พระอาจารย์เที่ยงได้เล่าวิธี
บางอย่างของหลวงพ่อให้ฟังว่า

 “ผู้มุ่งเข้ามาประพฤติปฏิบัติในวัดหนองป่าพง มาใหม่ๆ ท่านก็จะปล่อยให้อยู่
ไปก่อน ไม่ได้พูดอะไรด้วย เพียงแต่ถามข่าวเล็กๆ น้อยๆ แล้วก็อยู่ไปอย่างน้ัน  
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ผิดก็ไม่ว่า ถูกก็ไม่ว่า ปล่อยไว้สักอาทิตย์หนึ่ง หรือห้าวันหรือสามวันแล้วแต่กรณี 
แล้วท่านจึงจะพูด ข้อนี้ผมคิดว่าเป็นวิธีการของท่านที่ดีที่สุด คือต้องดูก่อนว่า คนนี้ 
จะมสีตปัิญญาไหม มคีวามฉลาดรอบตวัไหม รู้จักสงัเกตไหมหรือเป็นคนโง่ ไม่สงัเกต
ไม่รอบคอบ เมื่อจับจุดอ่อนจับนิสัยได้ รู้จักข้อบกพร่องของบุคคลนั้นแล้ว ท่านจึง
จะอบรมสั่งสอน”

ศีลต้องบริสุทธิ์

 ท่านพระครูบรรพตวรกิตได้เล่าประสบการณ์ของท่าน เมื่อเข้ามาอยู ่วัด 
หนองป่าพงและได้รับการแนะน�าสั่งสอนจากหลวงพ่อว่า 

 “ในการสอนคร้ังแรกท่านก็สอนให้มีความบริสุทธิ์เป็นพื้นฐาน ถ้าไม่มีความ
บริสุทธิ์ ศีลไม่ดีมีลับลมคมในแล้ว ก็จะไปไม่รอด ถ้าผิดก็ต้องบอกว่าผิด ถูกต้อง
บอกว่าถูก วิชาความรู้ต่างๆ ท่านให้เก็บเข้าตู้ให้หมด เวทมนตร์คาถา เครื่องรางของ 
ขลงัต่างๆ ทิง้ให้หมด ท่านจะสอนใหม่ ผิดถูกยงัไงกใ็ห้เอาตามท่านไปก่อน แล้วค่อย 
มาว่ากันทหีลงั เม่ือท่านพสิจูน์ศรัทธา ความเคารพเช่ือถอืของผม เหน็ว่าผมเช่ือถอืท่าน  
ท�าตามท่านทั้งหมด ท่านจึงได้เริ่มสอน ผมบวชมา ๖ พรรษา ไม่เคยนั่งสมาธิเลย 
ท่านก็สอนวิธีนั่งสมาธิ เดินจงกรม ทางกายก็ให้รู้จักวางลม ตั้งสติ ผมก็ปฏิบัติตาม
ท่านทุกอย่าง มุ่งมั่นจะเอาดีให้ได้ งานก่อสร้างซึ่งผมเคยท�ามา เช่น ช่างอิฐ ช่างไม้ 
ช่างปูน ท่านก็ให้วางมือทั้งหมด”

พระอาคันตุกะ

 เมื่อปฏิปทาในการด�าเนินข้อวัตรปฏิบัติของหลวงพ่อโด่งดังออกไป นอกจาก
ฆราวาส ญาติโยมจะมีศรัทธาหลั่งไหลมากราบนมัสการ และชื่นชมความงดงามใน
ศีลาจารวัตรของพระสงฆ์วัดหนองป่าพงแล้ว ภิกษุจากต่างส�านักก็ทยอยกันเข้ามา 
ขอโอกาสศึกษา และปฏิบัติธรรมด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งถ้าใครมาจากส�านักที่หลวงพ่อ
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คุน้เคย มีข้อวัตรปฏิบตัซิึง่คล้ายกบัวดัหนองป่าพงกไ็ม่มปัีญหาอะไร แต่ถ้าเป็นส�านัก
ที่มีข้อวัตรปฏิบัติที่ไม่เสมอกัน โดยเฉพาะที่ไม่ให้ความส�าคัญต่อการรักษาพระวินัย
มากนัก จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของพระอาคันตุกะที่หลวงพ่อตั้งไว้ กล่าวคือ 
ในขัน้แรก ให้พกัได้ในเวลาจ�ากดัไม่เกนิสามคนืเว้นแต่มีเหตจุ�าเป็น ถ้าพระรูปใดมคีวาม 
ประสงค์จะเข้ามาปฏิบัติร่วมหมู่คณะมอบตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อ ต้องมีหนังสือ
รับรองจากอุปัชฌาย์อาจารย์เดิมมาแสดงเป็นหลักฐานด้วย

ทนได้ก็ได้ดี

 ระหว่างพ�านักอาศัยในฐานะพระอาคันตุกะที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นศิษย ์
ในส�านักวดัหนองป่าพง พระจากต่างถิน่ต่างข้อวตัรปฏิบตั ิจะต้องใช้ความอดทนมาก
ในการพิสูจน์ตัวเองให้หลวงพ่อและคณะสงฆ์เห็นว่าเป็นผู้มีศรัทธามั่นคง และมุ่งมั่น
มาเพือ่การประพฤตปิฏบิตัติามแนวทางเดยีวกนัจริงๆ เพราะระเบยีบปฏบิตัติลอดจน
ท่าทขีองพระเจ้าถิน่ ทีแ่สดงต่อพระอาคนัตกุะในบางคร้ังอาจดคูล้ายกบัเป็นการตัง้ข้อ
รังเกยีจหรือดูถกู เช่นการไม่อนุญาตให้เข้าร่วมอโุบสถสงัฆกรรม และในการบณิฑบาต 
การรับแจกอาหาร พระอาคันตุกะต้องเดินท้ายแถวหรือน่ังต่อจากพระพรรษาน้อย 
ทีส่ดุของพระวดัหนองป่าพง แม้ว่าพระอาคนัตกุะมีพรรษามากแค่ไหนกต็าม ทีน่ั่งฉัน
อาหารและฉันน�า้ปานะกอ็ยูท้่ายแถว หรืออาจจัดไว้ต่างหาก กจิการงานของสงฆ์ทกุอย่าง 
จะหนักหนาสาหสัแค่ไหน พระอาคนัตกุะต้องเอาเป็นธรุะโดยพร้อมเพรียงกนั จะหลกีเลีย่ง 
หรือบดิพร้ิวไม่ได้ และต้องยอมปฏิบตัติามกฎระเบยีบกตกิาทีก่�าหนดไว้ เพือ่ความเป็น 
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัของหมู่คณะทกุประการ เมือ่บกพร่องหรือผิดพลาด กต้็องอดทน
ต่อการตักเตือนหรือชี้โทษจากพระเจ้าถิ่นอย่างนี้เป็นต้น

 อย่างไรกต็าม เมือ่เวลาผ่านไปพอสมควร หากพระอาคนัตกุะพอใจในข้อปฏบิตัิ
ของวัดหนองป่าพง มีความเคารพ ศรัทธาและเลื่อมใสในตัวหลวงพ่อ ตลอดจน 
มีความเชื่อถือและไว้วางใจในเพื่อนสหธรรมิกร่วมส�านัก และหลวงพ่อก็ได้เห็นว่า 
พระอาคันตุกะเป็นผู้มีความอดทน มีความศรัทธาแน่วแน่ ม่ันคงต่อการประพฤต ิ



291

ปฏิบตั ิมีปกตอ่ิอนน้อม เชือ่ฟังการว่ากล่าวสัง่สอนและพร้อมทีจ่ะกระท�าตามหมูค่ณะ  
ก็ถึงเวลาอันสมควรที่พระอาคันตุกะจะรับนิมนต์เข้าหมู่สงฆ์ เร่ิมแรกมีการเปลี่ยน
บริขารต่างๆ ทัง้หลายให้ถูกต้องตามพระวนัิย เพือ่สมาชกิใหม่ได้เป็นผู้บริสทุธิห์มดจด
ส�าหรับการเข้าร่วมหมูค่ณะ เป็นเพือ่นร่วมทางเดินเดยีวกนัอย่างอบอุน่ต่อไปโดยไม่มี
การแบ่งแยก

 ส�าหรับขั้นตอนการเปลี่ยนบริขารน้ันละเอียดลออมาก เร่ิมจากการตรวจสอบ
บริขารทุกชิ้นทุกอันว่าได้มาอย่างไร ถูกต้องตามพุทธบัญญัติหรือไม่ (ตามพระวินัย 
ที่มีมาในพระปาฏิโมกข์ ท่านบัญญัติห้ามภิกษุรับ หรือมีกรรมสิทธิ์ในเงินและทอง  
อกีทัง้ห้ามซือ้หา แลกเปลีย่นสิง่ของเคร่ืองใช้ด้วยเงินและทอง และปรับอาบตันิิสสคัคยิ- 
ปาจิตตีย์ส�าหรับผู้ล่วงละเมิด เมื่อต้องอาบัติแล้วต้องน�าของนั้นมาสละท่ามกลางสงฆ์ 
จึงจะแสดงอาบัติตก) ถ้ามีบริขารส่วนใดที่ได้มาโดยไม่ถูกต้องก็จะถูกเปลี่ยนออกไป 
หรืออาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดก็ได้ เพราะบริขารที่ไม่บริสุทธิ์น้ีเป็นเหตุให้เกิด
นิวรณ์ในจิตใจของผู้ปฏิบัติ ดังเช่นที่หลวงพ่อเคยปรารภว่า...

 “เมื่อภาวนาไปจิตก็สงสัยวุ่นวายอยู่นั้นแหละ ถ้าได้ถอดออกอย่างนี้แล้ว ก็จะ
ไม่มีข้อสงสัยเรื่องของใช้อีกต่อไป”

 ต่อจากน้ัน ก่อนที่จะอนุญาตให้ศิษย์ใหม่เข้าร่วมอุโบสถสังฆกรรมต่างๆ ได้  
กจ็ะต้องสอบถามเกีย่วกบัอาบตัหินัก ซึง่บางรูปอาจมตีดิตวัมา จ�าเป็นต้องช�าระสะสาง
ให้หมดสิ้นไปเสียก่อน จึงจะถือเป็นปกติภิกษุ คือมีความเป็นอยู่เสมอกัน มีศีล 
เสมอกนั มีข้อประพฤตปิฏบิตัเิป็นอนัเดียวกนั เมือ่เป็นเช่นน้ีกเ็ป็นอนัรับเข้าเป็นศษิย์ 
ในส�านักวัดหนองป่าพงอย่างสมบูรณ์ แล้วจึงจะมีการขอนิสัยคือขออยู่ในโอวาท 
ค�าสั่งสอนของครูบาอาจารย์ต่อไป

 พระเถระหลายรูปซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อ เช่น ท่านเจ้าคุณพระมงคล- 
กิตติธาดา พระครูบรรพตวรกิต พระอาจารย์มหาสุพงษ์ พระอาจารย์มหาบุญมี  
รวมทั้งพระอาจารย์เลี่ยม รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงในปัจจุบัน ล้วนแต่เคย
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เป็นพระอาคันตกุะ ได้ผ่านการทดสอบมาแล้วอย่างงดงามทัง้สิน้ ญาตโิยมทีไ่ม่เข้าใจ
ในอบุายของหลวงพ่อ เม่ือเหน็พระอาคันตกุะพรรษามากต้องไปน่ังท้ายแถว เคยกราบ 
เรียนถาม

 “แหม หลวงพ่อรูปน้ันท่านเป็นถึงท่านมหา ท�าไมเอาท่านไปไว้เสยีไกล” หลวงพ่อ 
ตอบว่า “เออ! ช้างใหญ่ก็ต้องล่ามโซ่เส้นใหญ่เป็นธรรมดา”

 เมือ่ฟังครูบาอาจารย์ พระเถระ เล่าถงึความหลงัคร้ังกระโน้น จะช่วยให้เหน็ภาพ 
การรับพระอาคันตุกะของวัดหนองป่าพงได้ดีขึ้นว่าเข้มงวดกวดขันเพียงใด

เหลือสบงผืนเดียว

 “สมัยผมเข้ามาใหม่ๆ ประมาณปี ๒๕๐๓” ท่านพระครูบรรพตวรกิตเริ่มเรื่อง

 “มาอยูต่อนแรกๆ ท่านไม่ยอมรับ อ้างว่าไม่ได้ตดิต่อมาก่อน กฏิุไม่ว่าง ญาตโิยม
ที่มาด้วยกันก็ช่วยกันอ้อนวอนอยู่นาน และรับว่าจะออกเงินสร้างกุฏิให้ ท่านจึงยอม  
ก่อนมาอยู่กับท่าน ผมก็บวชอยู่วัดบ้าน ปฏิปทาก็เป็นอย่างพระบ้าน ถึงเวลาสร้างกุฏิ 
ให้ผม หลวงพ่อกม็ายนืคมุ ผมกม็ทีฏิฐนึิกในใจว่าพระเณรทีว่ดัหนองป่าพง นอกจาก 
ไม่โอภาปราศรัยแล้ว ยังท�าอะไรไม่ค่อยเป็น ผมก็ไม่รู้วินัย เข้าไปท�าเองเลย ขุดหลุม 
ใส่ขื่อแป ตัดเถาวัลย์มามัด หลวงพ่อท่านก็ไม่ว่าอะไร

 ตอนแรกผมเข้าใจว่า ความเป็นอยู่ในวัดป่ากับวัดบ้านคงไม่มีอะไรแตกต่างกัน
มากนัก ข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆ ก็เตรียมมามากมาย อย่างนม โอวลัตนิ น่ีกเ็ตรียมมา 
หลายกระป๋อง คิดว่าจะได้ชงฉันก่อนออกบิณฑบาต ผ้าจีวรก็มีเปลี่ยนหลายผืน

 ตอนผมมานั้นอีกประมาณ ๔-๕ วันจะเข้าพรรษา พออยู่ได้ถึงวันที่สี่ ท่านก็ 
เรียกประชมุสงฆ์ก่อนท�าวตัร ท่านให้อาจารย์เทีย่งเป็นคนตรวจบริขารของพระมาใหม่  
เพื่อส�ารวจอาบัติ ช�าระความบริสุทธิ์ต่อหน้าสงฆ์ ปรากฏว่าวันนั้นผมเหลือสบงบางๆ 
ผืนเดียว บริขารอื่นๆ ทั้งหมดเป็นอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ ท่านตรวจละเอียดมาก 
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บริขารบางอย่างแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อมาเอง โยมถวาย แต่เราซื้อสบู่หรือน�้าย้อม ก็ถือว่า 
เป็นของไม่บริสุทธิ์ ไม่ถูกต้องตามธรรมวินัย ให้เอากลับไปวัดเดิมให้หมด หลวงพ่อ
เล่าว่าสมัยท่านยิ่งกว่านี้ ครูบาอาจารย์ให้ทิ้งหมดเลย

 แล้วจากน้ันอาจารย์เที่ยงก็ไปหาผ้าใหม่มาให้ผม เป็นผ้ากรรมฐานสีคล�้า  
มีรอยจักรย�้าตรงที่ขาด ท่านก็บอกว่าเรื่องบริขารไม่ต้องห่วง ถ้าศีลของเราดีบริสุทธิ์ 
ของทกุอย่างจะมาเอง จากน้ันท่านกป็ระกาศให้สงฆ์ทราบ ให้ผมอธษิฐานแสดงอาบตัิ  
ผมแสดงอาบตัแิบบพระป่ากไ็ม่เป็นต้องว่าตามท่าน เมือ่สงฆ์รับแล้ว ท่านกใ็ห้ช่วยดแูล 
และเป็นพี่เลี้ยงของพระมาใหม่ ผมดีใจมากที่ได้บวชเป็นพระปฏิบัติ กลางคืนก็ยัง
ลุกขึ้นมานั่งดูบาตรลูกใหม่”

อะไรกันนักหนา

 ส�าหรับความรู้สึกต่อการต้อนรับในฐานะพระอาคันตุกะน้ัน ท่านพระครู 
เปิดเผยว่า
 “ไม่มีบาตรมา ก็ให้ฉันในกาละมัง ได้บาตรน้อยมาก็ให้ฉันในบาตรน้อย ได้ผ้า
ยังไงมาก็ให้นุ่งอยู่อย่างนั้น ลองดูซิ อันนี้ผมเห็นของผมไม่เหมือนกับเพื่อน มาขอ
ท่านเปลี่ยนท่านไม่ให้ ผ้านี้ผมจะไปตากราวเดียวกับท่านก็ไม่ได้ จะไปย้อมกับท่าน
ทีโ่รงย้อมก็ยังไม่ได้เลย พระอาคันตกุะมาเหมอืนรังเกยีจกนั ไม่ร่วมกนิ ไม่ร่วมนอน 
จนกระทั่งสงฆ์รับรองเปลี่ยนผ้าให้

 “พอรับเข้ามารวมหมูแ่ล้ว ทน้ีีท่านกเ็ทศน์ไปอย่างหน่ึง เทศน์บรรยายถงึคณุน่ัน
คุณน่ี เทศน์ถึงความสกปรกโสมมที่คณะสงฆ์ได้เมตตาสงเคราะห์สะสางให้อย่างน้ี  
จะลืมบุญคุณไม่ได้ จะต้องจ�าไว้ตลอดชาติตลอดชีวิต อย่างงั้นอย่างงี้ ร้องไห้เลย”
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เสียดายเท็คโนส

 ส่วนท่านเจ้าคุณพระมงคลกติตธิาดาได้เล่าความประทบัใจในวนัทีม่กีารเปลีย่น
บริขารให้ท่านเพื่อรับเข้าหมู่คณะที่วัดหนองป่าพงสมัยนั้นว่า

 “ตอนทีท่่านเปลีย่นผ้าเปลีย่นบริขารให้ ผมมเีงินสีห้่าร้อย ผมกป็าทิง้ไปข้างหลงั
ให้พวกปะขาวเขาเอา ส่วนนาฬิกานี้ก็ยังเสียดายอยู่ เป็นนาฬิกาข้อมือยี่ห้อเท็คโนส  
ผมเอาไว้ดเูวลาสอนหนังสอื เมือ่หยิบขึน้มาจะเอาทิง้ เสยีสละ กฉุ็กคดิขึน้มาว่านาฬิกาน้ี 
ถ้าเราเสียสละแล้ว จะหาได้ที่ไหนใหม่มาใช้หนอตอนกลับไปสอนหนังสือ หลวงพ่อ
จึงพูดขึ้นมาเหมือนอย่างรู้ใจผมว่า อ้อ...นาฬิกาก็มีหรือ ท่านว่า เอาทิ้งไป ของไม่ดี  
เอาของผมน่ี ท่านกห็ยบิเอานาฬิกาจากย่ามท่านให้เลย นาฬิกาเรือนน้ันเดีย๋วน้ีกย็งัอยู่  
ผมรักษาอยู่นี่”

หูไว ตาไว

 พระอาจารย์บุญชู ฐิตคุโณ เจ้าอาวาสวัดปากกุดหวาย ผู้เปรียบเสมือนมือซ้าย 
ของหลวงพ่อในงานบริหารวดัหนองป่าพงในสมัยหลงัๆ เมือ่เข้าสูส่�านักคร้ังแรกในฐานะ 
พระอาคันตุกะ ท่านก็สามารถปรับตัวเข้าสู่สถานการณ์ได้อย่างราบรื่น โดยน้อมทุก
อย่างเป็นธรรมะ

 “หลวงพ่อท่านมีปัญญามาก ท่านดูคนออก ท่านจะทรมานเพื่ออะไร ลองคิดดู  
เพ่ือต้องการให้เราดูตัวเราเองว่า ท�าไมท่านจึงจัดให้เราน่ังปลายแถวสุด เพราะจะ
ท�าให้เราได้ส�านึกส�าเหนียกว่า เราคงจะมีความบกพร่องอยู่มาก การกระท�าของเรา
คงไม่เหมาะสม กิริยามารยาทของเราคงจะไม่สมควร ท่านจึงยังไม่ให้เราร่วมหมู่ร่วม
คณะ ให้นั่งอยู่โน่น สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้เราได้พิจารณาดูตัวเอง ท�าให้เราเป็นผู้มีสติ 
ระมัดระวังมากขึน้ เม่ือถงึเวลาทีพ่ระเณรท่านพากนัท�ากจิวตัร หรือการงานอะไรต่างๆ 
ก็ให้เราเป็นคนหูไวตาไว ช่วยท่านท�า และต้องท�าได้ทุกอย่าง เราต้องมีมานะปลุกใจ
เราว่า ท่านท�าได้เราก็ต้องท�าได้ ไม่ว่างานนั้นจะหนักหนาแค่ไหน
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 หลวงพ่อท่านก็ดเูราบ่อยๆ อย่างพนิิจพจิารณาเหมือนกนั ตอนแรกเมือ่เข้ามาอยู่
กับท่านมีความรู้สึกเกรงกลัวท่านมาก ก็ไม่ใช่เกรงกลัวอะไรหรอก เกรงกลัวข้อวัตร 
ปฏิบัติของท่าน ตลอดจนสามเณรน้อยๆ ก็เกรงกลัว แม้แต่ญาติโยมก็ยังน่าเกรง 
เพราะว่าโยมบางคนเคยได้ฝึกหัดปฏิบัติมาก่อนเรา คงจะรู้อะไรๆ มากกว่า ถึงแม้ว่า
เราจะบวชมาได้หกพรรษาแล้วก็ตาม มันเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติอะไร การท�า
กจิทกุอย่างกม็ผิีดบ้าง ถกูบ้าง บางคร้ังกเ็กิดความละอายขึน้ในใจตวัเอง ท่านกป็ล่อย
ไว้อย่างน้ันแหละ ในระยะต่อมาจึงได้มีโอกาสกราบนมัสการท่านพร้อมด้วยเพื่อน 
พระภกิษสุามเณร ในเวลาตอนเยน็หลงัจากเลกิสวดมนต์ท�าวตัร น่ังสมาธทิีศ่าลาใหญ่  
ผมก็น่ังคอยฟังธรรมะจากท่าน ถ้าใครมีปัญหาอะไรก็กราบเรียนถามท่านได้ใน 
ตอนนั้น บางทีหลวงพ่อก็จะถามขึ้นมาเองว่า ท่านนั้นเป็นอย่างไร รูปนี้เป็นอย่างไร 
สบายดไีหม ท่านจะถามสารทกุข์สกุดบิว่า เป็นอย่างไร มาอยูป่่าฉันข้าวมือ้เดียวหวิไหม  
พอทนได้ไหม บางครั้งท่านก็อบรม มีขันติอดทนให้มากๆ ให้ค่อยๆ ปฏิบัติไปเถอะ  
ก็อยู่กับหมู่เพื่อนน่ันแหละ กิจการงานเกิดขึ้น วัตรอะไรที่เรายังบกพร่อง หรือ
ย่อหย่อนอยู่ ก็ให้ดูเพื่อนเขา ให้ปฏิบัติให้ดีอย่าประมาท อย่างนี้เป็นต้น”

ละพยศ ลดมานะ

 จะเห็นได้ว่ากฎกติกาในการรับและระเบียบปฏิบัติต่อพระอาคันตุกะของวัด
หนองป่าพง ที่หลวงพ่อก�าหนดขึ้นน้ัน หาใช่ท�าด้วยจิตคิดรังเกียจกีดกันพระที่จะ 
เข้าสู่ส�านักแต่ประการใดไม่ แต่ท�าด้วยจิตเมตตา เพื่อประโยชน์ของพระมาใหม่และ
ประโยชน์ของส่วนรวม คือความสามัคคีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของสงฆ์โดยแท้  
เน่ืองด้วยพระอาคันตุกะกระจัดกระจายกันมาจากหลายถ่ินหลายทิศ ข้อวัตรปฏิบัติ
แตกต่างกัน ศีลก็ไม่เสมอกัน ถ้าอยู่ร่วมกันตั้งแต่แรกอาจเกิดความขัดแย้งสับสน 
และอาจมีผลเสีย คือท�าให้พระใหม่ย่อหย่อนตาม จึงต้องเปิดโอกาสให้ท่านเหล่านั้น 
ได้ศึกษาข้อวัตรและกติกาสงฆ์ของวัดหนองป่าพงไปพลางก่อน การจัดที่ให้ 
พระอาคันตุกะไว้ท้ายแถวก็เพ่ือประโยชน์ในข้อน้ีเอง พระใหม่จะได้สังเกต ศึกษา
ความเป็นอยู่ของพระเจ้าถิ่นว่าประพฤติปฏิบัติอย่างไร ท่านจะได้ปรับตัวเข้าสู่สภาพ
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แวดล้อมใหม่ด้วยความราบร่ืน ค่อยเป็นค่อยไปปราศจากความกดดันหรือความวติก
กังวล ผู้มีปัญญามุ่งหวังผลในการขัดเกลากิเลสของตน ย่อมมองเห็นอุบายในการ
ลดมานะละทิฏฐิ ซึ่งเป็นฐานที่ส�าคัญในการปรับตัวน้อมเข้าหาธรรมะ ได้จากระเบียบ 
ปฏิบัติและกฎกติกาของสงฆ์ที่หลวงพ่อพาด�าเนินนี้ได้ไม่ยากนัก แม้ตัวหลวงพ่อเอง
เมื่อออกไปศึกษาตามส�านักปฏิบัติต่างๆ และต้องน่ังท้ายแถวทั้งๆ ที่มีอายุพรรษา 
สิบแล้ว ท่านก็ไม่ขัดข้อง กลับภูมิใจและได้อุบายตักเตือนตนเองว่า

 “จะน่ังหัวแถวหรือหางแถวก็ไม่แปลก เหมือนเพชรนิลจินดา จะวางไว้ที่ไหน 
ก็มีราคาเท่าเดิม และจะได้เป็นการลดทิฏฐิมานะ ความทนงตัวถือตัวให้น้อยลงด้วย” 
และยิ่งทราบว่าพระเจ้าถิ่นคอยจับตาสังเกตจริยวัตรของท่านอยู่ตลอดเวลา ท่านก ็
เห็นว่าเป็นการดีเสียอีกที่ “มีคนช่วยระวังความบกพร่อง รักษาความสกปรกมิให้ 
แปดเป้ือนเรา” อย่างไรกต็ามกฎระเบยีบทีมี่คณุ กอ็าจมโีทษได้เช่นกนั หลวงพ่ออบรม
ลูกศิษย์อยู่เสมอ เร่ืองการมีมานะถือตัวว่าดีกว่าเคร่งกว่ารูปอื่นหรือส�านักอื่น แล้ว 
เที่ยวไปตั้งข้อรังเกียจดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น ซึ่งไม่ใช่แนวทางปฏิบัติของส�านักวัด 
หนองป่าพงเลย และความถือตัวน่ันเองที่ท�าให้ความบริสุทธิ์ที่ตัวเองภูมิใจต้อง 
เศร้าหมองไป

นิกาย

 ถึงแม้ว่าคณะสงฆ์วัดหนองป่าพงเข้มงวดกวดขันในเรื่องพระวินัย แต่เนื่องจาก
สังกัดมหานิกาย เมื่อพระสายวัดหนองป่าพงไปพักปฏิบัติธรรมที่วัดป่าฝ่ายธรรมยุต 
จึงร่วมอุโบสถสังฆกรรมกันไม่ได้ เพราะถือว่าเป็น “นานาสังวาส”

 คร้ังหน่ึง มีพระธรรมยุติมาขอจ�าพรรษาที่วัดหนองป่าพง หลวงพ่อได้ถาม 
ความเห็นของที่ประชุมสงฆ์ว่า จะรับให้พระอาคันตุกะเข้าร่วมลงอุโบสถด้วยหรือไม่  
ซึง่พระส่วนมากกล็งความเหน็ว่าไม่ควรด้วยเหตผุลว่า “ทางฝ่ายเขากป็ฏิเสธฝ่ายเราอยู”่  
หลวงพ่อได้ให้เหตุผลแย้งที่ประชุมว่า
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 “ผมว่าท�าอย่างน้ันมันก็ดีอยู่ แต่มันยังไม่เป็นธรรมเป็นวินัย มันยังเป็นทิฏฐ ิ
สักกายทิฏฐิ มีความถือเนื้อถือตัวมาก มันไม่สบาย เอาอย่างพระพุทธเจ้าจะได้ไหม 
คอืเราไม่ถอืธรรมยตุ ไม่ถอืมหานิกาย แต่เราถอืพระธรรมพระวนัิย ถ้าปฏบิตัดิปีฏิบตัิ
ชอบจะเป็นธรรมยตุหรือมหานิกายกใ็ห้ลงได้ ถ้าไม่ด ีไม่มคีวามละอายต่อบาป ถงึเป็น 
ธรรมยุตก็ไม่ให้ร่วม เป็นมหานิกายก็ไม่ให้ร่วม ถ้าเราเอาอย่างน้ีก็จะถูกต้องตาม 
พระพุทธบัญญัติ”

รับหลวงตา

 ส�าหรับผู้สูงอายุที่วัดหนองป่าพง หลวงพ่อมักให้อยู่เป็นปะขาวนานๆ แล้วจึง
บวชให้เป็นสามเณรระยะหนึ่ง เพื่อทดลองดูว่า จะพอไหวหรือไม่ หลวงพ่อมีค�าสอน
ที่ประโลมใจ ฟังดูอบอุ่นและชวนให้เกิดก�าลังใจในการปฏิบัติ โดยไม่คิดย่อท้อต่อ
สงัขารของตนเอง สามเณรทีบ่วชตอนแก่รูปหน่ึงได้ถ่ายทอดค�าสอนของหลวงพ่อดังน้ี

 “ถงึบวชมาแล้วกท็�าเอาเองน่ันแหละ จะเป็นพระเป็นเณรกเ็หมือนกัน อยูใ่ห้สบาย  
สงัขารเหล่าน้ีกเ็ปรียบเสมือนเกวยีนเก่า มนัผุพงัทรุดโทรมไปทกุวนั อย่าไปคดิมากเลย

 ท่านกเ็ทศน์ชีแ้นวทางให้ผมศึกษาประพฤตปิฏบิตั ิแล้วท่านกย็งัเล่าเร่ืองในสมยั
พุทธกาลให้ฟังด้วย สมมุติว่าเราบวชมาแล้ว พระก็ไม่เป็นพระหรอกถ้าเราไม่ปฏิบัติ  
ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเป็นพระเป็นเณรเป็นโยมก็เป็นพระได้เหมือนกัน ในคร้ัง
พุทธกาล โยมเป็นพระโสดาบันก็มี ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์แสวงหาผ้ากาสาวพัสตร์ 
ควายขวิดถึงพระนิพพานทั้งที่ยังไม่เปลี่ยนผ้าก็มี

 ท่านพูดอย่างนี้ผมเลยมีความภูมิใจมาก ท่านยังกรุณาเล่าให้ฟังอีก ท�าให้ผม 
มีก�าลังใจมากว่า

 เจ้าคุณ ๙ ประโยคเป็นเจ้าคณะจังหวัด มีภาระมากในการดูแลรับผิดชอบ 
คณะสงฆ์ สกึออกมาแล้วบวชใหม่เป็นสามเณร หนีไปปฏบิตัภิาวนาบนภเูขาในฤดรู้อน  
พอฤดฝูนเข้าพรรษากก็ลบัมาอยูก่บัลกูศษิย์ ท่านกย็งัเทศน์สัง่สอนอยูอ่ย่างน้ัน หนีจาก 
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การปกครองคณะสงฆ์เพราะมีภาระหน้าที่ยุ่งท่านก็ท�าได้ ไปได้เหมือนกัน ถ้าเรา 
ท�ากนัจริงๆ ปฏบิตัรัิกษาให้พอดกีบัตวัเราเอง อย่าไปมองคนอืน่ อย่าไปเพ่งโทษคนอืน่  
เขาจะท�าอย่างไรก็ช่างเขา เราอย่าสนใจ เพราะว่าเราแก่แล้ว ผมก็น้อมเอาธรรมะ 
ค�าสั่งสอนของท่านมาปฏิบัติอย่างนี้แหละครับ”

การลาสิกขา

 การลาสิกขา ถือว่าเป็นเร่ืองธรรมดา น้อยคนที่มีบุญบารมีพอที่จะครองผ้า
กาสาวพัสตร์ได้ตลอดรอดฝั่ง เพราะฉะน้ันหลังออกพรรษา พระที่บวชใหม่บางรูป 
กส็กึออกไป บางคร้ังพระเก่าบางรูปกคิ็ดอยากสกึบ้าง อย่างไรกต็ามเม่ือมพีระคดิอยาก
ลาสิกขา วิสัยของครูบาอาจารย์ย่อมรู้สึกเสียดายที่ลูกศิษย์พ่ายแพ้ต่อกิเลสทางโลก 
ในสมยัแรกซึง่พระเณรทีว่ดัหนองป่าพงยงัมจี�านวนไม่มาก เมือ่มีพระกระสนัอยากสกึ  
หลวงพ่อจะพยายามหาอบุายทกุวถิทีางยบัย้ังเอาไว้ หากสดุวสิยัจริงๆ ท่านจึงจะอนุญาต 
ให้ลาสิกขาไป ท่านพระครูบรรพตวรกิตได้เล่าถึงความพยายามของหลวงพ่อในการ
ป้องกันลูกศิษย์ไม่ให้ตกไปสู่เพศที่ต�่ากว่าว่า

 “สมัยก่อนท่านเคร่งครัดมาก ใครอยากสึกท่านจะเรียกไปสอน เทศน์ให้ฟัง  
พาไปเที่ยวไปถึงไหนก็ชี้ให้เห็นความทุกข์ของการมีครอบครัว การท�ามาหากิน แล้วก็ 
คอยถามความรู้สกึของลกูศิษย์ ถ้ายงัไม่เหน็ทกุข์เหน็โทษก็พาต่อไปเร่ือยๆ เป็นหน้าที่
ของครูบาอาจารย์ที่จะต้องช่วย บางทีท่านก็ว่ากลอนเกี่ยวกับเรื่องเพศให้ฟัง”

 ส�าหรบัการเทศน์อบรมพระที่อยากสึก หลวงพ่อเน้นในเรื่องความทุกข์ของชีวิต
คฤหสัถ์ และความงดงามของชวีตินักบวช มตีวัอย่างค�าสอนของหลวงพ่อทีใ่ห้แก่พระ
ที่อยากสึก ซึ่งท่านพระครูบรรพตวรกิตได้ถ่ายทอดดังนี้

 “พวกท่านเองก็ไม่ใช่บริสทุธิ ์เคยมาแล้วทัง้น้ัน ยงัสงสยัอะไรอกีถงึอยากจะกลบัไป  
ให้พิจารณาให้ดีๆ มนัไม่มอีะไรสวย ไม่มีอะไรดีหรอก เขากเ็หมอืนเรานะแหละ ดูทวาร 
ทัง้เก้า ดูตา ห ูจมกู ล้วนแต่มีมูล รูไหน ช่องไหน ก็ล้วนแต่ของสกปรกทัง้น้ัน น่ังนึก  
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นอนนึก จินตนาการ ปรุงแต่งไปก็นึกว่ามันดี ไปจริงๆ ไม่มีอะไรดีหรอก ต้องไป 
เป็นทาสเขา เขาจะบงัคับ จะน่ังจะนอนก็ไม่ได้ กนิกต้็องเดนิกนิ วิง่กนิ ทกุข์ยาก อดอยาก  
กิเลสตัณหามันมาล่อ อย่าไปเชื่อมัน ไม่ต้องสึกตามใจมัน ไม่ตายหรอก เชื่อผม  
มันหลอกเรามาหลายชาติแล้ว

 บางทีท่านก็พาไปเที่ยว หรือไม่ก็แสดงธรรมิกถายกคุณยกโทษขึ้นอธิบาย  
บางคนทีเ่หลอืวสิยัจริงๆ กต้็องปล่อยไป สมัยน้ันเคร่ืองแต่งกายผู้หญงิยงัไม่โลดโผน
เท่าสมัยนี้ ถ้ามีผู้หญิงแต่งตัวไม่เหมาะสม เช่นนุ่งกางเกงรัดรูปมาวัด หากมีพระเณร 
อยู่ด้วยท่านจะสั่งเลิกให้ไปทันที ท่านพยายามไม่ให้เห็น ไม่ให้ใกล้ชิด บางทีไป
บณิฑบาตได้ยนิผัวเมยีเขาทะเลาะกนั หรือบางคร้ังเหน็เขาเดนิอุม้ลกู จูงหลาน หาบคอน 
ไล่ควายไป ท่านก็จะชี้ให้ดู ดีไหม จะเอาอย่างนี้ไหม เป็นต้น”

 บางทหีลวงพ่อบ่นว่าพระขาด “เคร่ืองกนัสกึ” และเพยีงแต่เช่ือในศรัทธาอนัแรง
กล้าของตัวเองตอนบวชใหม่

 “มีพระฝร่ังรูปหน่ึงเป็นลูกศิษย์ของผม เม่ือเห็นพระไทยสึกก็ โอ! เสียดาย 
ท�าไมถึงท�าอย่างนั้น ท�าไมพระไทยเณรไทยถึงสึกกันนี่ เขาตกใจ พากันตื่นเต้นใน 
การสกึของพระไทยเณรไทย กเ็พราะมาพบใหม่ๆ เขาตัง้ใจมศีรัทธามาบวชน่ี มนัดแีล้ว  
คิดว่าจะไม่สึกแล้ว ใครสึกก็โง่เท่าน้ันแหละ มาเห็นพระไทยเณรไทยเข้าพรรษา 
ก็บวชกัน ออกพรรษาแล้วก็สึก โอ๊ย! สลดใจ ตกใจ โอ้! สงสารเน้อ สงสารพระไทย  
สงสารสามเณรไทย ท�าไมถึงท�าอย่างนั้น

 พอปีต่อมา พระฝรั่งก็อยากสึกบ้าง เลยเห็นเป็นของที่ไม่ส�าคัญ ตอนแรกมา 
พบใหม่ๆ มันตืน่เต้น เหน็เป็นของส�าคญัมาก การบวชนะนึกว่าจะท�ากนัง่ายๆ เมือ่ใจ 
ของคนมีก�าลังศรัทธา มันพร้อมหมดทุกอย่าง คิดอะไรมันก็ถูกไปทั้งนั้นแหละ”

 อีกโอกาสหนึ่ง หลวงพ่อให้โอวาทแก่พระที่คิดอยากสึกออกไปแต่งงานว่า

 “ให้กลบัความรักทีม่อียูใ่ห้กลายเป็นความรักสากล เป็นความรักทีม่ต่ีอสรรพสตัว์ 
ทั้งหลาย รักเหมือนแม่รักลูก พ่อรักลูก แม้ผมอยู่กับพวกท่าน ผมก็รักท่านเหมือน
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กัลยาณมิตรธรรม ๗

๑. ปิโย
 น่ารัก ในฐานะเป็นทีส่บายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไป

ปรึกษาและไต่ถาม
๒. ครุ
 น่าเคารพ ในฐานะประพฤติสมควรแก่ฐานะ ให้เกิดความรู้สึก

อบอุ่นเป็นที่พึ่งได้
๓. ภำวนีโย
 น่าเจริญใจ น่ายกย่อง ควรเอาอย่าง ท�าให้ระลึกและเอ่ยอ้าง

ด้วยซาบซึ้งภูมิใจ
๔. วตฺตำ จ
 รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมื่อไรควรพูดอะไร

อย่างไร คอยให้ค�าแนะน�าว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาที่ดี
๕. วจนกฺขโม
 อดทนต่อถ้อยค�า คอืพร้อมทีจ่ะรับฟังค�าปรึกษาซกัถาม ค�าเสนอ 

และวิพากษ์วิจารณ์ อดทน ฟังไม่เบื่อ
๖.  คมฺภีรญฺจ กถ� กตฺตำ
 แถลงเร่ืองล�า้ลกึได้ สามารถอธบิายเร่ืองยุง่ยากซบัซ้อนให้เข้าใจ 

และให้เรียนรู้เรื่องราวที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป
๗. โน จฏฺ€ำเน นิโยชเย
 ไม่ชักน�าในอฐาน คือไม่แนะน�าในเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไป

ในทางเสื่อมเสีย
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เป็นลูกเป็นหลาน ให้ล้างความใคร่ออกจากความรักเหมือนหัวกลอย ต้องแช่เอาพิษ 
ออกจึงกินได้ ความรักก็เช่นกันต้องพิจารณา มองให้เห็นทุกข์ของมัน ค่อยๆ ลบล้าง
เชือ้แห่งความมวัเมาออก เพือ่ให้เหลอืแต่ความรักล้วนๆ เหมอืนครูบาอาจารย์รักศษิย์  
ผมเคยผ่านความรักวยัหนุ่มมา ผมเหน็ใจท่าน ความใคร่ในความรักน้ี ถ้าล้างมนัไม่ออก  
แม้แก่แล้วมันก็ยังแสดงฤทธิ์ได้ ให้เอาโทษของความก�าหนัดมาคิดมาปลงให้ได้  
ถ้าแก้โดยใช้ปัญญาไม่ไหว ลดละมันไม่ได้กใ็ห้หนีไปก่อน หนีไปตัง้หลกัแล้วค่อยกลบั
มาใหม่ เรียกว่าล้มแล้วต้องรู้จักลกุ คลกุแล้วต้องรู้จักคลาน ไม่ใช่ล้มแล้วนอนแอ้งแม้ง  
คลกุเคล้าหมกมุน่กบักามอยูอ่ย่างน้ัน การมคีรอบครัวมาครอบ ไปไหนกไ็ม่ได้ ธดุงค์
ก็ไม่ได้ ติดตามครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ ลูกก็ร้อง เมียก็บ่น พ่อตาก็ด่า แม่ยายก็ชัง 
ถ้วยชามกะละมังมันครอบเอาไว้หมด คิดให้ดี

 โบราณกล่าวว่า ฝนจะตก ขีจ้ะแตก คนจะตาย ลกูจะตาย ลกูจะออก พระจะสกึ  
ห้ามไม่ได้ ผมเชื่อข้ออื่นๆ แต่ไม่เชื่อข้อสุดท้าย ผมว่าพระจะสึกน้ันต้องห้ามได้  
ผมเคยคิดมาแล้ว ยังเปลี่ยนได้เลย สึกออกไปแล้วก็มีภาระรับผิดชอบ สร้างตัว  
สร้างตน ไม่สะดวกสบายอิสระอย่างอยู่เป็นสมณะนี้หรอก คนเขาว่า “อยู่คนเดียว
เปลี่ยวกาย แสนสบายแต่ไม่สนุก อยู่สองคนทนทุกข์ แสนสนุกแต่ไม่สบาย” ผมว่า  
มันสนุกนิดๆ หน่อยๆ เหมือนรสอาหาร อร่อยแค่ปลายลิ้น กลืนเข้าไปก็หมดแล้ว 
แต่การภาวนาน่ีนะถ้าภาวนาไป พอจิตสงบเห็นธรรมแล้ว มันสบาย บางทีซึ้งใจ 
ไม่ต้องฉันข้าวก็ได้นะ และสบายทั้งนั้น ไม่ใช่แค่ปลายลิ้นหรอกนะ

 มีเร่ืองเล่าว่า ทิดสึกใหม่รีบออกไปแต่งงาน แต่งงานวันแรกน่ังร้องไห้ เมีย 
ถามว่า พี่เป็นอะไร น้องปฏิบัติบกพร่องตรงไหน ทิดสึกใหม่ตอบว่า เสียดาย รู้ว่า
แต่งงานดีอย่างงี้สึกมานานแล้ว แต่อยู่ไปๆ ก็มีลูก ท�ามาหากินก็สู้เขาไม่ไหว ตัวเคย
บวชพระ เล่ห์เหลีย่มไม่ทนัเขา เพราะท�าผิดศลีธรรมยากกว่าคนอืน่ คราวน้ีเหน็แต่ทกุข์  
ร�่าร้องจะมาบวชอีก ดังน้ัน เราบวชกันมาถึงข้ันน้ีแล้วให้ภาวนาให้มากเข้า ดูลงไป 
ที่ใจ ท�าไมบวชแล้วต้องสึก แล้วโยมอุปัฏฐากล่ะ เขาเคยกราบไหว้เราจะไปมองหน้า
เขาอย่างไร เราจะออกไปเป็นอะไร ความทุกข์ตัวไหนมันเกิด ก็เอาตัวนั้นแหละมา 
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พิจารณา ดูให้มันชัด บางทีมันไม่ชัดก็ต้องพยายามงดกิน งดนอน สู้ดูเข้าไป  
ตายเป็นตาย พระอาจารย์ทองรัตน์ ซึง่เป็นอาจารย์กรรมฐานของผม ท่านกเ็คยคดิสกึ  
ใครห้ามก็ไม่ฟังจะสึกท่าเดียว ท่านก็ขอขวานบิ่นจากชาวบ้านแล้วลงมือฟันขอนไม้  
ฟันอยู่ ๓ วัน ๓ คืน จนมือแตกจนเพลีย แล้วท่านก็ถามตนเองว่า รู้จักพ่อมึงไหมนี่  
ท่านถามกิเลสของท่าน เร่ืองความรักเช่นน้ี ครูบาอาจารย์ของเราท่านก็เคยผ่านกัน 
มาแล้ว อย่างท่านอาจารย์ไงล่ะ ท่านคดิไปหลงรักผู้หญงิทีใ่ส่บาตรท่าน เพือ่นสหธรรมกิ 
ต้องพาไปน่ังภาวนา ขงัไว้ในโบสถ์ อดข้าวถงึห้าหกวนั ปรากฏว่าจิตมนัพลกิ เหน็เป็น 
อสุภะ ท�าให้จิตรวมเห็นธรรม เลยรอดมาได้ อย่างราคะนี้เป็นจุดอ่อน เราต้องเอา
อสุภะเข้าไปแก้ ลองก�าลังจนรู้ก�าลัง อย่าปล่อยให้กิเลสมันต่อยจุดอ่อนของเราจน 
มันน็อคเราได้ ภาวนาเป็นน่ะนะ ถ้ากิเลสมาสูง เราลอดได้ ถ้าแลกไม่ได้กระโดดหนี
ไปก่อน อย่าแลกทั้งๆ ที่ก�าลังไม่ดี ระวังจะถูกน็อค”

หลักของการปฏิบัติ

 ในระหว่างทีห่ลวงพ่อได้อยูเ่ป็นเจ้าอาวาสวดัหนองป่าพงเกอืบ ๓๐ ปีน้ัน มกีลุบตุร 
เข้ามาขอบวชมากมาย ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวชาวนาในจังหวดัอบุลราชธานีน่ันเอง 
แต่บางทีก็ลูกพ่อค้าลูกข้าราชการด้วยเหมือนกัน และบางคนมาจากกรุงเทพฯ บ้าง 
จากต่างประเทศบ้าง ฉะน้ันในบางปี คณะสงฆ์วดัหนองป่าพง จึงมสีมาชกิหลากหลาย  
คอืประกอบด้วยพระหนุ่ม สามเณรน้อยบ้าง พระอายกุลางคนบ้าง หลวงตาสงูอายบุ้าง  
บางรูปก็มีนิสัยค่อนไปทางราคจริต บางรูปก็หนักไปทางโทสจริต บางรูปก็หนักไป
ทางโมหจริต ผู้ปฏิบัติเคร่งมั่นคงในธรรมก็มี ผู้ปฏิบัติย่อหย่อนใจคลอนแคลนก็
ย่อมมีบ้างเหมือนกัน องค์ประกอบของคณะสงฆ์มีลักษณะเช่นนี้ จ�าเป็นต้องมีหลัก
ของการปฏิบัติที่ทุกรูปสามารถใช้เป็นบรรทัดฐาน ในการด�าเนินชีวิตพรหมจรรย์ 
ของตน ซึ่งหลวงพ่อได้แนะน�าหลักนี้ไว้อย่างเรียบง่ายและชัดเจน

 “หลกัของการปฏิบตัน้ัิน หน่ึง เราตัง้ไว้ในใจของเราว่า เราจะต้องเอาชนะตวัเอง
ให้ได้ น่ีหลกัใหญ่ของมนั อย่าเอาชนะสิง่อืน่ อย่าเอาชนะบคุคลอืน่ ถ้าใครมคีวามรู้สกึ 
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นึกคิดว่าจะเอาชนะผู้อืน่อยู่ร�า่ไป น่ันก็เป็นผู้ทีแ่พ้เร่ือยไปในด้านปฏบิตั ิเพราะลกัษณะ
ปฏิบัติที่แท้จริงน้ัน จะต้องภาวนาให้รู้จักเอาชนะตนเองเร่ือยไป อย่าเอาชนะผู้อื่น  
เมื่อรวมแล้วถ้าเอาชนะตนเองก็ชนะหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้ปฏิบัติอยู่ในระบอบอันน้ี
เรียกว่า เป็นผู้มีหลักธรรมเอาชนะใจตัวเองได้ การด�าเนินงานในด้านปฏิบัติของเรา 
ให้ตั้งอันนี้ไว้สม�่าเสมอ

 หลักย่อๆ ก็คือ

 หลกัทีห่น่ึง ศลี คอืระเบยีบกฎภายนอก กริิยามารยาทอย่างทีเ่ราเคยท�ากนัมาน้ี  
เป็นต้น

 หลักที่สอง คือ สมาธิ ความสงบระงับ

 หลกัทีส่าม กคื็อเป็นผู้มปัีญญา จะรักษาศลีกต้็องเป็นผู้มสีตปัิญญา จะหาสมาธิ
ความสงบจิตก็มีสติปัญญา จึงจะเรียกได้ว่าผู้นั้นรู้จักการปฏิบัติส่วนใหญ่ของตน

 ธรรมดาเม่ืออยูห่่างไกลครูบาอาจารย์ เมือ่เรากลายไปๆ เหมอืนผลไม้ต่างๆ เช่น 
มะเขอือย่างน้ีเป็นต้น ถ้าเราปลกูพนัธุดี์คร้ังแรก ในปีทีส่องถ้าไม่เกบ็พนัธุมั์นไว้ ไม่เอา 
เมล็ดไปเพาะพันธุ์ พันธุ์ก็เสียไปเสื่อมไปเรื่อยๆ เลยเกิดมะเขือพันธุ์ไม่ดี เปลี่ยนจาก
พันธุ์เดิมของมันไป พวกเราก็เช่นกัน ให้พากันประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักหนักแน่น
ไว้ในจิตของเราเสมอ”

สมณสัญญา

 สมณะ คือผู้สงบระงับ และการประพฤติปฏิบัติดี ก็เพื่อจะเข้าถึงความเป็น
สมณะทีแ่ท้จริง ในระหว่างการประพฤตปิฏิบตัน้ัิน นักบวชต้องฝึกเจริญสมณสญัญา 
คือระลึกในความเป็นพระอยู่เป็นนิจ เพื่อระงับความเคยชินของโลกวิสัย และสร้าง
ความสง่าผ่าเผยให้กับตัวเอง
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 นอกจากการพรรณนาอานิสงส์ของความเป็นสมณะแล้ว หลวงพ่อคอยชี้โทษ 
และเตือนสติของลูกศิษย์ ในสิ่งที่เป็นมารต่อชีวิตพรหมจรรย์อยู่เสมอ และก�าชับให้
ทุกรูปตั้งใจอย่างจริงจังในการประพฤติปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์

 “บัดนี้พวกเราได้เข้ามาบวช มันไม่ถูกจุดมันครับ นักบวชเรามุ่งอะไร มุ่งลาภ 
สกัการะหรือ มุง่ยศหรือ มุง่สรรเสริญหรือ มุง่วตัถหุรือ นักบวชเรา พระพทุธเจ้าท่าน
สอนไว้ไม่ให้มุ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น ถ้ามุ่งความสุข มุ่งความสนุก มุ่งการกินดีอยู่ดี 
มุ่งวัตถุแล้วละก็ ไม่ต้องบวชแล้ว มันโกหกพกลมเขา จะหากินตามสบาย ถ้าเป็น 
ฆราวาสแล้ว ไม่ต้องอดหลับอดนอนกัน ไม่ต้องมาฉันข้าวมื้อเดียว ไม่ต้องมาอยู่ป่า 
ดกีว่า อย่างคณุหมอน่ันยงัไม่บวช กส็บายครับ หากนิตามชอบใจ น้ีเรียกว่านักฆราวาส  
แต่เขากม็ปีระโยชน์ เหน็ฆราวาสเขาอยูใ่นกาม มีครอบครัว เขาเป็นทกุข์เพราะผัวบ้าง  
เป็นทุกข์เพราะเมียบ้าง เป็นทุกข์เพราะลูกบ้าง เป็นทุกข์เพราะอะไรๆ หลายอย่าง  
ประเดี๋ยวเขาเห็นโทษเลยครับ เขาก็ทิ้งมันไปได้ เขาท�าเองมันเห็นโทษนี่ครับ บางที 
มันเป็นทุกข์ มันเห็นโทษ เมื่อเขาเห็นโทษอย่างแจ่มแจ้ง เขาก็ทิ้งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น
ได้เท่านั้นแหละ

 ข้อปฏิบตัไิม่ใช่วบิตั ิมันเป็นข้อปฏบิตั ิถ้าหากว่าเรายอมรับความจริงแล้วปฏบิตัิ
ตามก็เป็นข้อปฏิบัติ ถ้าใครๆ ไม่ยอมรับความจริงและไม่พยายาม ท�าตามใจชอบ
ของเรานั้น มันก็เป็นวิบัติ ถึงแม้เราจะบวชมาถึงยี่สิบพรรษา สามสิบพรรษาก็ตามที  
มันก็ไม่รู้รสธรรมะของพระพุทธเจ้า เหมือนชาวประมงไปจับปลาในหนองที่ไม่มีปลา 
ไปทุกวันมันก็ไม่ได้ทุกวัน เหวี่ยงแหไปทุกที มันก็ไม่มี จะไปเท่าไรมันก็ไม่ได้ปลา 
ท�าไม ก็เพราะปลาในหนองนั้นมันไม่มี นี้ก็เหมือนกันฉันนั้น”

 พระอาจารย์เขมธมฺโม พูดถึงการที่หลวงพ่อพยายามปลูกสมณสัญญาในจิตใจ
ลกูศษิย์ว่า “เราไม่เคยถกูปล่อยให้ลมืจุดมุง่หมายแห่งชวีติของเราเลย เราคอืพระภกิษ ุ
ผู้ซึ่งมิได้ด�ารงอยู่เพ่ือแสวงหาลาภสักการะหรือชื่อเสียง มิใช่เพื่อสถานะหรือความ
ก้าวหน้าทางโลก เราเป็นพระภิกษุเพื่อว่าเราจะได้มีโอกาสอันดีที่สุดในการเผชิญกับ
กิเลสของเรา เผชิญกับสิ่งมีอิทธิพลซึ่งท�าลายหัวใจ และจิตใจของเรา มองเห็นและ
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เข้าใจสิง่ต่างๆ เหล่าน้ี แล้วทิง้มนัไป เพือ่บรรลถุงึความสงบอนัจริงแท้แน่นอน ความสขุ 
แห่งพระนิพพาน”

เทคนิคอันแยบยล

 หลวงพ่อวางพืน้ฐานในการฝึกสอนพระภกิษุสามเณร โดยการจัดระเบยีบข้อวตัร 
ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระวินัย ดังได้กล่าวไว้แล้วในบทต้นๆ เป็นการคุม
บรรยากาศในวดั ให้เอือ้อ�านวยต่อการบรรลธุรรมได้มากทีส่ดุ พระอาจารย์เขมธมโฺม  
ลูกศิษย์ชาวอังกฤษรุ่นอาวุโสรูปหนึ่งได้ให้ทัศนะต่อวิธีการสอนของหลวงพ่อไว้ว่า

 “มนัมิใช่เป็นเพยีงการน่ังท�าสมาธเิท่าน้ันทีท่่านสนใจ แต่มนัเป็นการฝึกฝนอบรม
ซึ่งกว้างกว่า เป็นการฝึกที่รวมเอาทุกๆ ส่วนในชีวิตของเราไว้ เปิดเผยสิ่งเลวร้าย 
ภายในใจของเราแล้ว ส่งเสริมและดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดออกมา การฝึกอบรมของ 
หลวงพ่อน้ัน ท�าให้กฎระเบยีบทกุอย่าง ตลอดจนธรรมเนียมประเพณแีละรูปแบบของ
ชีวิตนักบวชในวัด พ้นจากการเป็นเพียงประเพณีที่ท�าสืบต่อกันมาอย่างไร้จุดหมาย  
กลายมาเป็นวธิกีารอนัแยบยล เป็นส่วนหน่ึงของเคร่ืองมือ ซึง่เราใช้เพือ่สร้างทศันคติ
แห่งการรู้แจ้งภายใน”

 เป็นที่น่าสังเกตว่า ทั้งๆ ที่หลวงพ่อให้ความเคารพนับถือหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต 
ในฐานะครูบาอาจารย์ที่ท่านเชิดชูไว้เหนือศีรษะ เมื่อหลวงพ่อมาตั้งวัดหนองป่าพง 
ท่านก็มิได้เลียนแบบระเบียบปฏิบัติของวัดป่าสายหลวงปู่มั่นทุกประการ จุดส�าคัญที่
แตกต่างกันก็คือ ในวัดป่าส่วนมากพระเณรท�าความเพียรตามอัธยาศัยที่กุฏิของตน 
ออกมาฟังโอวาทจากครูบาอาจารย์ประมาณอาทติย์ละคร้ังเท่าน้ัน แต่ทีว่ดัหนองป่าพง 
หลวงพ่อเน้นในเร่ืองความสามคัคีของหมูค่ณะ พระภกิษสุามเณรต้องออกมาท�าความ
เพียรร่วมกัน โดยมีการประชุมเช้าเย็น ท�าวัตรสวดมนต์นั่งสมาธิ ฟังการอบรม ทั้งนี้
ท่านคงใช้หลักของอปริหานิยธรรม ๗ ประการ ตามที่มีพุทธด�ารัส ๒ ข้อแรกว่า

 “๑.  ประชุมกันเนืองนิตย์
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 ๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท�ากิจ
ทีส่งฆ์จะต้องท�า ไม่เป็นทีต่ัง้แห่งความเสือ่ม เป็นไปเพือ่ความเจริญฝ่ายเดียว ส�าหรับ
ภิกษุทั้งหลาย”

 “สิ่งที่ท�าดังกว่าค�าที่พูด” วิธีการสอนของหลวงพ่อลงรอยกับภาษิตโบราณบทนี้
เป็นอย่างดีเพราะท่านได้ถือหลัก ท�าให้ดู เป็นวิธีการสอนที่ส�าคัญ ท่านให้ลูกศิษย์
ปฏิบัติอย่างไร ท่านก็เป็นผู้พาท�าอย่างน้ันเสมอ ไม่ใช่สักแต่ว่าให้ลูกศิษย์ปฏิบัต ิ
อย่างเอาจริงเอาจัง แต่ตวัท่านเองพกัผ่อนตามสบาย เช่นบางคร้ังท่านให้ลกูศษิย์น่ังสมาธ ิ
ตั้งแต่หัวค�่าจนถึงเที่ยงคืน ท่านก็น่ังเป็นประธานตรงและน่ิงเป็นภูเขาอยู่เช่นน้ัน 
ตลอดเวลา เม่ือเป็นอย่างน้ีลูกศิษย์ก็มีก�าลังใจ เพราะมีตัวอย่างที่ยืนยันให้เห็นว่า  
การปฏบิตัอิย่างน้ีท�าได้และได้ผลจริง ปฏปิทาของหลวงพ่อจึงเป็นมาตรฐานทีพ่ระเณร
ทกุรูปมุง่เข้าถงึ อน่ึง ความม่ันคงและเยือกเยน็ อกีทัง้ความเมตตาและปัญญาของท่าน
ทีป่รากฏให้ลกูศิษย์เหน็เป็นประจ�า กเ็ป็นบทศึกษาในตวัเองว่า น่ีคอืผลของการปฏบิตัิ 
เป็นแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์แต่ละรูปมุ่งมั่นที่จะบรรลุผลนั้นตามอย่างครูบาอาจารย์

ปากเป็นเอก

 การฟังพระธรรมเทศนาทีไ่ด้ผล ขึน้อยูกั่บเหตปัุจจัยหลายอย่าง เช่นเน้ือหาของ 
เทศนา การใช้ภาษา ลลีาในการแสดงธรรม ความเหมาะสมของสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อม  
ภูมิจิตและความตั้งใจของผู้ฟัง เป็นต้น ฉะน้ันในการวิเคราะห์การแสดงธรรมของ
หลวงพ่อ เราไม่ควรลืมอิทธิพลของเหตุปัจจัยเหล่านั้น มิฉะนั้นอาจเป็นเหตุให้เข้าใจ
คลาดเคลื่อนไปได้ เช่น ปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส�าคัญมากก็คือ ความรู้สึกของผู้ฟังต่อตัว 
ผู้แสดง ถ้าผู้ฟังมีความศรัทธาเลื่อมใสในคุณธรรมของผู้พูด ก็ย่อมพร้อมที่จะรับ 
ค�าอบรมสั่งสอนนั้นอย่างเต็มอกเต็มใจ แม้ค�าพูดสั้นๆ เรียบๆ ก็อาจท�าให้ผู้ฟังรู้สึก
เหมือนหงายของที่คว�่าแล้ว หรือเปิดไฟในที่มืดก็ได้ ในทางตรงกันข้าม ถ้าผู้ฟัง 
ไม่ศรัทธาเชื่อถือ ไม่เคารพในผู้แสดง คงยากที่เขาจะรับธรรมะค�าสั่งสอนที่ได้ฟังไป
ประพฤติปฏิบัติ
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 ด้วยปฏิปทาที่อุกฤษฏ์ห้าวหาญแต่ไม่ผิดเพี้ยนออกจากทางสายกลางเพื่อ 
ความดับทุกข์ หลวงพ่อสามารถสร้างความไว้วางใจ เชื่อถือและเชื่อมั่นขึ้นในจิตใจ
ของลกูศษิย์ ท�าให้ทกุรูปซาบซึง้ในค�าสอนของท่าน ฉะน้ันไม่น่าแปลกใจทีห่ลวงพ่อมี 
ลูกศิษย์ชาวต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก ทั้งๆ ที่ท่านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ เพราะสิ่ง
ทีป่ระทบัใจเขามากไม่ใช่ค�าพดูของหลวงพ่อเพยีงอย่างเดยีว แต่เป็นการสมัผัสกระแส
ของเมตตา และปัญญาบารมทีีแ่ผ่ออกจากตวัท่าน ท�าให้เกดิความม่ันใจว่า “หลวงพ่อ 
ท่านรู้จริง ไม่ใช่สักแต่ว่าพูดเฉยๆ”

 อย่างไรกต็าม หลวงพ่อมีพรสวรรค์ในการพดู “พดูเป็น พดูเก่ง พดูสนุก” มาตัง้แต่ 
ยังเป็นฆราวาสแล้ว

 เมื่อเป็นครูบาอาจารย์ มีหน้าที่อบรมสั่งสอนกุลบุตรที่เข้ามาถือบวชในฐานะ 
ลกูศษิย์ และญาตโิยมทัง้จากทีใ่กล้ทีไ่กล ความสามารถในการพดู การสือ่สาร จึงเป็น 
ปัจจัยส�าคัญทีท่�าให้ชือ่เสยีงของท่านระบอืลอืเลือ่งไปทัว่โลก พระอาจารย์เทีย่งได้พดู
ถึงการเทศน์ของหลวงพ่อในสมัยก่อนว่า

 “เทศน์สมัยก่อน ผ่าตับผ่าไตผ่าหัวใจดีแท้ ฟังแล้วซึ้งจริงๆ ถ้าคนไม่ตื่นก็คือ
คนตายนั่นเอง ถ้าคนไม่ลุกก็คือหลับนั่นแหละ เทศน์ได้เฉียบขาดที่สุดเลย ไม่ดีก็ให้
มันตาย ไม่ตายก็ให้มันดี ค�านี้ท่านย�้าบ่อย จะเอามันไปท�าไม ไม่ดีก็ให้มันตายเสียสิ  
ไม่ตายก็ให้มันดี อยู่เปล่าๆ เซ่อๆ อยู่ไม่ได้ต้องเร่งต้องรีบ เวลาเรามันน้อย ลูกศิษย์
ลูกหาก็ได้ก�าลังใจ”

 พระครูบรรพตวรกิตพูดถึงสมัยนั้นว่า 

 “หลวงพ่อเทศน์เกือบทุกวัน ถ้ามีเร่ืองไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นในวัดก็เทศน์ 
หลายชั่วโมง เสียงท่านดังกังวานมีอ�านาจมาก ตั้งใจจริงๆ ที่จะให้ผู้ฟังเข้าใจให้ได้ 
เหมอืนจะเอากเิลสของศษิย์ให้เรียบเป็นหน้ากลอง แต่การเทศน์ของท่านกม็หีลายระดบั  
เทศน์เฉพาะพระเณรก็อย่างหนึ่ง ส่วนรวมอีกอย่างหนึ่ง และเทศน์ญาติโยมธรรมดา 
กอ็กีอย่างหน่ึง ท่านดแุต่ไม่โกรธ เทศน์ไม่มหีมด การเทศน์น้ันเฉียบขาดและห้าวหาญ 
จริงๆ ไม่กลัวใครเลย
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 ฟังท่านเทศน์ไม่เคยเบื่อ ดูดด่ืมอยู่เร่ือย ยังก้องหูจนกระทั่งทุกวันน้ี เพราะ 
มนัจ้ีลงทีต่วัเราเอง อย่างเร่ืองจิตวญิญาณไปเกดิได้อย่างไร ท่านอปุมาให้ฟังว่า สมมตุิ
ไปท�าคันนาดักปลาใส่ลอบไว้ แล้วกลับมาบ้าน วิญญาณไปเกิดได้อย่างไร จิตพาไป 
คือกลางคืนฝนตก จิตก็จะคิดไปถึงลอบกลัวหลุด กลัวขาด คิดไปนึกไปไม่หยุด  
ลงท้ายก็ลุกขึ้นไปดูจริงๆ หรืออย่างไปกรุงเทพฯ คิดถึงบ้าน จิตมันก็กลับมาได้ 
แวบเดยีว เพราะฉะน้ันจิตมนัพามา ถ้าจิตยังยดึถอือยู ่มันกพ็าไปเกดิ ใครเกดิบ้านไหน  
ท�าอะไรไว้ กรู้็จักจ�าได้หมด บ้านตวัเราเคยสร้างสมไว้ ตายปุบ๊กจ็ะเกดิทีน่ั่น มลีกูเมยี 
ก็คิดถึงลูกเมีย ไม่คิดถึงบ้านคนอื่น เพราะฉะนั้นอาศัยกรรมเป็นแดนเกิด ท�าดีได้ดี  
อาศัยความยึดมั่นถือม่ัน อุปาทาน ถ้าหมดตัวน้ีลงไปแล้วก็ไม่มีเช้ือ เพราะฉะน้ัน 
การปฏิบตัใิห้พยายามละตวัน้ี อย่าไปยดึหมายมัน่ ให้มันสกัแต่ว่า เหมอืนเมลด็ผลไม้  
ถ้าเอาไปคั่วเสียมันก็หมดเชื้อ”

 พระอาจารย์เอนกพูดถึงอัจฉริยะของหลวงพ่อในการแสดงธรรมที่กินใจผู้ฟัง 
อย่างลึกซึ้งว่า

 “ช่วงที่ท่านยังหนุ่ม ไม่ได้มุ่งมั่นเรื่องภายนอก ญาติโยมที่มาก็ไม่มาก ถึงมีคน
เข้ามาก็ใฝ่ใจเฉพาะข้อวัตรปฏิบัติ เพราะฉะนั้นเทศน์อะไร พูดอะไร ก็พูดเด็ดขาด 
ลงไปเลย เพื่อคลายความสงสัยและท่านดูนิสัยคนด้วย หลวงพ่อท่านรู้จริตนิสัยคน  
รู้ว่าใครหยาบใครละเอียด ใครหนักไปในกิเลสอย่างไหน โลภหรือโกรธหรือหลง  
ท่านกเ็ทศน์ตามจริต เทศน์แทงใจคน ปัญหาเกีย่วกบัการภาวนา โดยมากกถ็กูไปเลย
ตามที่ท่านเทศน์นั้น มันขัดข้องตรงไหนก็ถูกต้องตรงที่ท่านเทศน์นั้นจริงๆ ส่วนมาก
แม้จะมีจิตใจลึกซึ้งขนาดไหนก็ไม่ค่อยพลาด ถ้าท่านเทศน์มันจะไปแก้ตรงนั้นแหละ 
ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะตามดูทุกถ้อยค�า ทุกความตามที่ท่านแสดงไป มันจะไปถูกกับ
จิตใจของเรา นับว่าเป็นอัจฉริยะของท่านเอง พูดง่ายๆ ก็ลึกซึ้ง...”
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คลายมาดราชสีห์

 ในระยะหลังคือตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๑ เป็นต้นมา ธรรมเทศนา
ของหลวงพ่อเริ่มนุ่มนวลขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ประการแรก  
คืออายุของหลวงพ่อมากขึ้น ก�าลังวังชาของสังขารก็ย่อมลดลงบ้าง ประการที่สอง 
ระยะน้ันผู้มีการศึกษาทั้งฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิต ทั้งที่มาจากกรุงเทพฯ และจาก 
ต่างประเทศเร่ิมมาสู่วัดหนองป่าพง โดยเฉพาะหลังจากพิมพ์เผยแผ่ชีวประวัติของ
หลวงพ่อ ซึ่งท่านเจ้าคุณมงคลกิตติธาดาเป็นผู้เรียบเรียงใน พ.ศ. ๒๕๑๑ หลวงพ่อ 
คงปรับเปลีย่นการแสดงธรรมให้เหมาะสมแก่ผู้ฟังกลุม่ใหม่น้ีด้วยกเ็ป็นได้ พระอาจารย์ 
เรืองฤทธิ์ได้กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ว่า

 “ทีนี้ก็ฟังเทศน์ม่วนซื่น ฟังเทศน์แบบร่าเริงในธรรม ฟังแล้วสบายขึ้น ถ้าคนมี
ปัญญาแล้วจะได้ความรู้มาก เพราะว่าท่านเทศน์เบาฟังง่าย แต่ก่อนนี้ถ้าใครไม่ชอบ 
อยู่ไม่ได้ถึงสามคืนเลย อยู่ไม่ได้เด็ดขาด ให้มาอยู่สามคืนนี้ ให้มาฟังเทศน์สามคืนนี้ 
ถ้าใครไม่จับใจอยูไ่ม่ได้ ต้องเจ็บปวดรวดร้าวตัง้แต่คนืแรกเลย มันเป็นอบุายของท่าน 
พอท่านตกมาวยัเป็นผู้ใหญ่ เร่ิมเป็นผู้เฒ่าข้ึนมาเร่ือยๆ จะไปจ�า้จ้ีจ�า้ไชกนัอยูอ่ย่างน้ัน
ไม่ได้ กเ็ลยเปลีย่น ทน้ีีเน้ือ กอ็นัเดมิน่ันแหละ แต่รสชาตดิข้ึีนสนุกสนานข้ึน น่าฟังข้ึน  
แต่รู้สกึว่าคนจะเข้าใจยากหน่อย เพราะมวัเพลนิ คร้ังแรกใครฟังกเ็ข้าใจ มันเจ็บแสบ 
เหลือเกิน เจ็บปวดรวดร้าว ถ้าใครไม่ชอบใจอยู่ไม่ได้ ถ้าจะมาอยู่ได้สามคืนนี้ต้อง
อยู่เลย”

 ลกัษณะการเทศน์แบบเดมิของหลวงพ่อ คือท่านใช้ภาษาอสีาน ซึง่คนภาคกลาง 
หรือคนต่างชาติ เช่นลูกศิษย์ฝร่ังฟังแล้วรู้สึกเหมือนเป็นการด่า เพราะท่านพูดเร็ว 
เสียงดังก้องกังวานไปไกล แม้เดินออกห่างจากศาลาไปแล้วก็ยังได้ยิน เสียงของท่าน
มีพลัง เป็นเสียงปลุกให้ตื่น ผู้ฟังรู้สึกเหมือนถูกคลื่นลูกใหญ่พัดพาเอาตัวไปเลย  
แต่ระยะหลงัต่อมาเมือ่ท่านเปลีย่นลลีาแล้ว เสยีงเทศน์ของหลวงพ่อฟังดอูบอุน่นุ่มนวล  
เหมือนเสียงพ่อสอนลูก สุ้มเสียงยังมีอ�านาจหนักแน่นเหมือนเดิม แต่อาบอิ่มด้วย
อารมณ์ขนัและเมตตา เป็นกระแสธรรมทีอ่อกจากใจจริง แม้ระยะหลงัเมือ่ท่านเปลีย่น 
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ใช้ภาษากลางแทนภาษาอสีาน ท่านกยั็งเทศน์สองภาษาสลบักนับ่อยๆ เมือ่ “ธรรมไหล”  
จริงๆ นั่นแหละ จึงกลับไหลเป็นภาษาอีสานตามเดิม

 พระอาจารย์ทองจันทร์ตั้งข้อสังเกตว่า

 “ท่านจะแสดงธรรมไปตามเหต ุพดูไปตามเหตทุีเ่กดิขึน้มาสมัผัส ตามความรู้สกึ 
ของเรา แล้วดเูหมอืนว่าค�าพดูของท่านจะไม่ได้นึกไว้ก่อน ไม่ได้คดิไว้ก่อน สิง่แวดล้อม
มันมากระทบอย่างไร สิ่งภายนอกมากระทบอย่างไร ท่านก็ว่าไปอย่างนั้น แต่แล้ว 
ทกุสิง่ทกุอย่างกก็ลายเป็นธรรมะไปหมด ฉะน้ันจึงเป็นเหตทุีท่�าให้เราฟังไม่รู้เบือ่ บาง
ครั้งบางโอกาสก็มีทั้งความร่าเริงขบขัน”

 ท่านเจ้าคุณมงคลกิตติธาดาก็มีความเห็นคล้ายกัน และท่านยังได้ยินหลวงพ่อ
เล่าให้ฟังด้วยว่า ธรรมะจากใจของหลวงพ่อนั้นได้มาอย่างไร

 “หลวงพ่อท่านพดูง่ายๆ มมีขุตลกในบทบาท ในการแสดงคล้ายๆ ว่ามกีารแทรก 
อะไรอย่างน้ี ท่านใช้ธรรมชาต ิแต่ท่านกเ็คยพดูกบัผมนะ ท่านว่า เร่ืองเทศน์น่ีมันเอาแน่ 
ไม่ได้นะ บางทีเรานั่งอยู่หรือขึ้นธรรมาสน์แล้ว ยังไม่รู้ว่าจะเทศน์เรื่องอะไร แต่พอ 
ตั้งนะโมจบแล้ว ส�ารวมจิต มันจะมาเลยมันไหลมา เราจะไปก�าหนดเอาไม่ได้หรอก 
แล้วแต่มันจะเป็นไป”

 ส�าหรับเรื่องธรรมะจากใจนี้หลวงพ่อเคยปรารภเปรียบเทียบให้ฟังว่า

 “ธรรมะที่เกิดจากจิตนั้นมันก็คล้ายๆ กับตาน�้า ตาน�้าที่มันซึมซับ มันแห้งไม่ได้ 
มันไหลของมันอยู่อย่างนั้น ความรู้ตามสัญญาของเราคล้ายๆ น�้าในโอ่ง หมดน�้าฝน
มันก็แห้งเท่านั้นแหละ”

 พระลูกศิษย์หลายๆ รูปบอกว่า การเทศน์ของหลวงพ่อน้ัน เหมาะกับผู้ฟัง 
อย่างน่าประหลาดใจ คือถ้าใครมีเรื่องสงสัยอะไรอยู่ในใจ พอไปฟังเทศน์หลวงพ่อ 
“ท่านจะเทศน์ตรงจุดนั้นเลย ชี้แจงให้ฟังอย่างละเอียดลออ มันมักจะตรงเป๊ะกับสิ่ง
ที่เราก�าลังติดขัดอยู่ ตรงกับที่เราคิดนึกสงสัยอยู่พอดี”
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 เม่ือหลวงพ่อเข้าสู่วัยชรา สุขภาพของท่านไม่ค่อยแข็งแรง ท่านจึงไม่อาจร่วม 
การประชุมท�าวัตรเช้าเย็นกับลูกศิษย์ลูกหาได้เหมือนเดิม โอกาสที่ท่านเทศน์ให้ 
คณะสงฆ์ฟังก็น้อยลง บางทีอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ต่อครั้ง แต่หลวงพ่อก็บอกว่าก็ดี
เหมอืนกนั เพราะบางทเีทศน์มากท�าให้ลกูศิษย์หลง ฟังมาก จ�ามาก เลยหลง เข้าใจว่า 
ตัวเองรู้ดีแล้ว บางรูปถึงกับเกิดอาการเมาธรรมะ เที่ยวแสดงธรรมให้คนอื่นฟังอย่าง
ฟุ้งซ่าน

 และครั้งหนึ่งท่านปรารภว่า

 “ทกุวันน้ีอาตมาไม่ค่อยเทศน์มาก อยูว่ดัอยูว่ากเ็หมอืนกนั ปีน้ีเทศน์ให้แม่ชฟัีง
ถงึสองสามคร้ังหรือเปล่ากจ็�าไม่ได้ พระเจ้าพระสงฆ์กใ็ห้อยูเ่ฉยๆ อยูด่เูอา ปฏบิตัเิอง 
ท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น เพราะเข้าใจว่าคนมีศรัทธา จึงเข้ามาในวัด จึงมาบวชเป็นปะขาว 
จึงมาบวชเป็นเณร จึงมาบวชเป็นพระ เข้าใจอย่างนั้น ถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็เหมือนกัน
กับวัวเราน่ะแหละ วัวมันกินอะไร มันกินหญ้า จับมันมาปล่อยใส่สนามหญ้า ถ้ามัน 
ไม่กนิหญ้ามนัก็เป็นหมูเท่าน้ันแหละ จะเป็นววัได้รึ ถ้าคนมศีรัทธา มาเหน็ธรรมะธมัโม
มันก็ปฏิบัติเท่านั้นแหละ”

 แต่อย่างไรกต็ามตัง้แต่เร่ิมแสดงธรรม จนกระทัง่ พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึง่เป็นปีสดุท้าย
ที่หลวงพ่อพูดได้ เอกลักษณ์ในการเทศน์ของหลวงพ่อก็คงที่ คือเป็นการสอนหลัก
ความจริงด้วยภาษาที่ง่าย มีปริยัติ คือทฤษฎีน้อย ประกอบกับค�าอุปมาอุปไมยใน 
สิ่งที่ผู้ฟังคุ้นเคย และอุทาหรณ์จากประสบการณ์ของท่านเองบ้าง เพื่อนสหธรรมิก
หรือลูกศิษย์บ้าง จึงท�าให้ผู้ฟังเพลิดเพลินดื่มด�่า เหมือนได้อ่านหนังสือดีที่วางไม่ลง
เลยทีเดียว

 หลวงพ่อเคยแนะน�าคณะสงฆ์ที่วัดหนองป่าพงเรื่องการฟังธรรมะดังนี้

 “... ฟังไปเถอะครับ ฟังไป อย่าเพิ่งเชื่อและอย่าเพิ่งไม่เชื่อ วางตัวเป็นกลาง  
ฟังไปเถอะครับ มีผล ไม่เป็นภัย เชื่อมากมันก็เป็นภัย ไม่เชื่อมันก็เป็นภัย ฟังไปดูไป  
เราเป็นคนฟังและก็เป็นคนพจิารณา น่ีเรียกว่าการปฏบิตั ิสิง่ทีมั่นชอบหรือไม่ชอบน้ัน  
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มันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ เราก็ยังไม่รู้จัก ท่านจึงให้ลองฟังดูเสียก่อน ถ้าไม่ดูมันจะ 
เข้าข้างตวัเท่าน้ันแหละ ถ้าเข้าข้างตวัแล้ว เป็นต้น ปฏบิตัมินักไ็ม่ไป มนัเป็นมจิฉาทฏิฐ ิ
เสียแล้ว น่ีเรียกว่า คนที่มีปัญญา ก็ต้องท�าแบบน้ี ดูไปเถอะ ดูไป ดูไปเร่ือยๆ 
พิจารณาไปเรื่อยๆ...”

 “... เร่ืองธรรมะจริงๆ น่ีไม่ใช่เร่ืองบอกกนั ไม่ใช่เอาความรู้จากคนอืน่มา ถ้าเอา 
ความรู้จากคนอื่นมา ก็เรียกว่าจะต้องมาภาวนาให้มันเกิดชัดกับเจ้าของอีกคร้ังหน่ึง 
ไม่ใช่ว่าคนอื่นพูดให้ฟัง เข้าใจแล้วมันหมดกิเลส ไม่ใช่อย่างนั้น ได้ความเข้าใจแล้ว
ก็ต้องมาขบเคี้ยวมันอีกให้มันแน่นอนเป็นปัจจัตตังจริงๆ...”

อาจารย์ ๖

 คร้ังหน่ึง พระอาจารย์ชาคโรไปอยู่ทีว่ดัสาขาแห่งหน่ึง วนัหน่ึงหลวงพ่อได้ไปเยีย่ม

 “ท่านชาคโรเป็นอย่างไร ท�าไมผอมมากอย่างนี้ล่ะ”

 “เป็นทุกข์ครับหลวงพ่อ ไม่สบายเลย” พระอาจารย์ชาคโรกราบเรียนโดย 
ไม่อ้อมค้อม

 “เป็นทุกข์เรื่องอะไร ท�าไมจึงไม่สบาย” หลวงพ่อซักไซ้

 “เป็นทุกข์เพราะอยู่ห่างไกลครูบาอาจารย์ครับ” พระอาจารย์ชาคโรเผยความ 
ในใจ

 “มีอาจารย์อยู่ด้วยตั้งหกองค์ยังไม่พอหรือ?” หลวงพ่อท้วงในทันที

 “มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี่แหละเป็นอาจารย์ ฟังให้ดี ดูให้ดี เขาจะสอนเรา 
ให้เกิดปัญญา”
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ธรรมทาน

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นต้นมา ลูกศิษย์ได้เริ่มบันทึกการแสดงธรรมของ
หลวงพ่อลงในแถบเสยีงเป็นประจ�า และต่อมาได้ทยอยจัดพมิพ์เป็นหนังสอืเพือ่เผยแผ่ 
หนังสือรวบรวมพระธรรมเทศนาของท่านที่ได้พิมพ์เผยแผ่ไปแล้วมีอยู่หลายเล่ม  
เช่น โพธิญาณ นอกเหตุเหนือผล อาหารใจ น�้าไหลนิ่ง นอกจากนี้ก็มีหนังสือเล่มเล็ก
ทีพ่มิพ์เฉพาะธรรมเทศนาบางกณัฑ์อกีหลายเล่ม ทัง้หมดพมิพ์แจกเป็นธรรมทาน ไม่
จ�าหน่าย ส�าหรับสองเล่มแรก คือ โพธิญาณ และนอกเหตุเหนือผล ได้รับการแปล 
เป็นภาษาอังกฤษด้วย ปัจจุบันมีหนังสือพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อที่แปลเป็น 
ภาษาอื่นๆ อีกหลายภาษา เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน ดัช อิตาลี จีน เวียดนาม และ
ญี่ปุ่น เผยแผ่อยู่ในต่างประเทศ ท�าให้ชื่อเสียงของท่านเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเป็น
ทีดึ่งดูดชาวต่างประเทศให้มาศึกษาและปฏิบตัธิรรมทีว่ดัป่านานาชาตอิย่างไม่ขาดสาย 
และในจ�านวนนั้นหลายรายได้ขออุปสมบทด้วย
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สนทนาและตอบปัญหาธรรมะ

 นอกจากการแสดงพระธรรมเทศนาแล้ว หลวงพ่อสอนด้วยการสนทนาและตอบ
ปัญหาธรรมะด้วย ปกติท่านนั่งประจ�าที่ใต้ถุนกุฏิข้างโบสถ์ พระเณรและญาติโยมที่
ต้องการพบหลวงพ่อก็ไปกราบท่านที่นัน่ เพื่อสนทนาธรรมและกราบเรียนถามปัญหา
ข้อข้องใจต่างๆ หรือน่ังเฉยๆ ฟังท่านสอนคนอืน่ หลายๆ คนบอกว่า การฟังหลวงพ่อ 
ตอบปัญหา เป็นการเรียนธรรมะที่เข้าใจได้ดีที่สุดและสนุกที่สุดด้วย เพราะท่านมี
ปฏิภาณโวหารและไหวพริบในการตอบปัญหาที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง

ตัดปัญหา

 การตอบปัญหาแบบหนึ่งของหลวงพ่อได้แก่การตัดปัญหา ซึ่งฉับไวมาก ไม่ได้
เสียเวลาคิดเลย คือท่านจะตัดบทสั้นๆ บางทีค�าเดียวด้วยซ�้า ปัญหาตกไปเลย เช่น
ที่พระอาจารย์เที่ยงเล่าให้ฟังว่า

 “ปัญหาอะไร มันจะยืดจะยาวยังไง ท่านก็ไม่เอาด้วยหรอก ใครจะมีปัญหา
ให้ท่านแปลหรือตีความอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนคนอื่น ท่านไม่ท�าหรอก ตัดทิ้งหมด 
ท่านตีปัญหาโดยการตัดปัญหา ตัดสั้นๆ ก็หมดปัญหา บางครั้งพูดค�าเดียวเลิกเลย 
ท่านพูดนิดเดียวก็ตัดปัญหาได้ เพราะค�าตอบของท่านเป็นปัญหาที่ย้อนกลับมาถาม
เจ้าของปัญหาเอง อีกอย่างจะไปตั้งปัญหาถามเอากับท่าน ถ้าเราไม่ช�านาญกับเร่ือง
อย่างนี้เหมือนท่าน ก็ฟังไม่ออก บางคนชอบไปฟังเวลาคนอื่นเขาถามปัญหาก็นึกว่า
จะได้ฟังหลวงพ่อตอบปัญหาอย่างคนอื่น แต่เปล่าเลย พอถามปัญหาไป ท่านพูด 
ค�าเดียวเลกิเลย พดูค�าเดียวตดัปัญหาเลย อย่างเช่นท่านจะตอบว่า คุณมาถามอย่างน้ี  
ถ้าใครตอบว่ามีอยู่คุณจะเชื่อเขาไหม ถ้าใครตอบว่าจริง คุณได้ไปเห็นมาหรือเปล่า  
คณุจึงไปเชือ่เขา เชือ่ได้ยงัไง ท่านจะตอบปัญหาอย่างน้ี ปัญหากจ็ะหมดไป ท่านไม่ได้แก้ 
ไม่ได้ปลดอะไร แต่ท่านแก้ทีจิ่ตใจของเราต่างหาก หรืออย่างเขาถามว่า ได้ยนิพระสอน
มาอย่างนั้นอย่างนี้ สงสัยว่า มันจะจริงไหม ท่านก็ตอบว่า ไปสงสัยท�าไม เราเป็นคน
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สงสยัเพราะเราไม่รู้ใช่ไหม แล้วทีเ่ราไม่รู้น่ะ คนอืน่บอกมนัจะรู้ข้ึนมาไหม พระพทุธเจ้า
ท่านสอนไหมว่า ท่านไปรู้เหน็มาจากไหน ท่านถามเอาจากใคร เร่ืองอะไรต่างๆ ทัง้หลาย  
มันเป็นเรื่องที่คนอื่นพูดกันทั้งนั้นแหละ การที่คุณรู้ตัวว่าไม่รู้เรื่องโน้น อยากรู้เรื่องนี้ 
มันยังดีเสียกว่า การไปฟังคนอื่นเขาพูดเสียอีก การตอบปัญหาของท่านมักจะเป็นไป
ในท�านองนี้...

 ถ้าเขาถามปัญหา ท่านจะตอบทนัททีนัควนั โดยไม่ได้เสยีเวลาคดิเลย แต่ถกูเป๋ง  
อย่างเขาถามเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท ท่านก็ไม่ได้ตอบเรื่องปฏิจจสมุปบาท ท่านไม่ได้
ไปไล่เลียงอยู่อย่างนั้น ท่านตอบว่า คุณเคยตกต้นไม้ไหม พอมือหลุดจากที่มันจะไป
ถึงพื้น มันจะไปถึงทุกข์ วาระจิตจากนี้มาจะไม่รู้เลย อันนี้เราลืมหมดแล้ว ไม่มีสติ 
ในช่วงน้ี น่ันมันเร็วถงึขนาดน้ัน มนัไปถงึทกุข์น้ี ทกุข์มนัจะเกดิได้เพราะเหตน้ีุ เรียกว่า  
อิทัปปัจจยตา คนนั้นก็หัวเราะก๊ากเลย บอกชอบใจมาก”

 ครั้งหนึ่งนักปฏิบัติธรรมคนหนึ่งถามหลวงพ่อ

 “น่ังสมาธ ิบางคร้ังจิตมันรวมละค่ะ แต่มนัชอบวบู เหมอืนอย่างกบัสปัหงกแต่ว่า 
มันรู้ค่ะ มันมีสติ อย่างนี้เรียกว่าอะไรคะ”

 หลวงพ่อ “อนัน้ี มนัตกหลมุอากาศ (ผู้ถามหวัเราะชอบใจ) ข้ึนเคร่ืองบนิมันเจอ 
อย่างนั้นแหละ”

 อีกวันหนึ่ง พระฝรั่งรูปหนึ่งนั่งฟังหลวงพ่อตอบปัญหาด้วยค�าพูดสั้นๆ ง่ายแต่
แหลมคมที่สุด หลังจากแขกกลับไปแล้ว พระฝรั่งอุทานออกมาว่า “หลวงพ่อตอบ
เหมือนเซนจริงๆ”

 หลวงพ่อตอบว่า “ไม่ใช่ๆ เหมือนหลวงพ่อ”

 ส่วนพระฝร่ังลกูศษิย์อกีรูปหน่ึง กม็ปัีญหาในการเลอืกอารมณ์กรรมฐานทีถ่กูจริต 
ของตวัเอง เพราะได้เจริญพทุโธกบัอานาปานสตมิาเป็นเวลานานแล้ว จิตกไ็ม่เคยสงบ 
ระลกึความตายกไ็ม่สงบ ระลกึขนัธ์ห้ากไ็ม่สงบ เลยหมดปัญญา เมือ่ไปกราบเรียนถาม  
หลวงพ่อตอบง่ายๆ ว่า “วางมันหมดปัญญาก็วางมัน”
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 คนทีนั่บถอืพระเจ้าไม่ยอมรับค�าสอนเร่ืองอนัตตาของศาสนาพทุธ เหตผุลของเขา  
ก็คือ

 “จะเอาอะไรมารู้อนัตตาเล่า ถ้าไม่ใช่อัตตา”

 วันหนึ่งจึงมีชาวคริสต์คนหนึ่งมาถามหลวงพ่อว่า “ใครรู้อนัตตา”

 “ใครรู้อัตตา” หลวงพ่อถามกลับทันที ซึ่งท�าให้ชาวคริสต์คนนั้นอึ้งไปเลย

 ค�าตอบของหลวงพ่อขยายความได้ว่า ถ้าถือว่าการรู้อนัตตา หมายความว่า  
มีอีกสิ่งหน่ึงต่างหากซึ่งอยู่นอกเหนือจากอนัตตาเป็นผู้รู ้ การรู้อัตตาก็ต้องเป็น 
เช่นเดยีวกัน คอืมอีะไรอกีต่างหากนอกเหนือจากอตัตา หรือถ้าจะถอืว่าอตัตารู้ตวัเอง 
หลวงพ่อก็ตอบได้เช่นเดียวกันว่า ก็อนัตตาน่ันแหละที่รู้อนัตตา แต่ถ้าจะอธิบายก็ 
ยืดยาวและเข้าใจยากด้วย ท่านจึงตอบด้วยปฏิภาณโวหารอันรวดเร็วราวกับฟ้าแลบ 
ตัดค�าอธิบายไปเลย แต่ก็เป็นค�าตอบที่สะกิดความรู้สึกให้ผู้ฟังฉุกใจได้คิดตาม

ป่วยการ

 การตอบปัญหาของหลวงพ่อมีจุดเด่นที่น่าสังเกต คือ ท่านอธิบายเฉพาะสิ่งที่
จ�าเป็นพอดีส�าหรับให้เกิดความเข้าใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมเท่านั้น ท่านไม่ได้
สอนที่ท่านรู้ทั้งหมด หรือพูดอะไรเพื่ออวดว่า ท่านมีความรู้สูง ถ้าท่านเห็นว่าผู้ถาม 
ถามเกนิภมูธิรรมของตนเอง เช่นอยากรู้เร่ืองมรรคผลนิพพาน ทัง้ๆ ทีต่วัเองยงัวุน่วาย
ไม่สงบเลย หรือถามเพื่อลองภูมิ ท่านก็ไม่ยอมตอบ บางทีท�าหน้าตาเฉยเหมือนกับ
ไม่ได้ยิน คนถามก็ได้รู้สึกว่าตัวเองถามไม่เหมาะ หรือมิฉะนั้นหลวงพ่อก็ย้อนถามให้
ผู้ถามฉุกคิดและเห็นตัวเอง บางทีท่านก็บอกว่า “ถามเรื่องใกล้ๆ นี่ดีกว่า”

 “ถึงจะพูดอธิบายอย่างไร ผู้ถามก็คงจะไม่อาจเข้าใจได้ เพราะถ้าเขามีแววว่าจะ
เข้าใจได้เขาจะไม่ถามอย่างนั้น ถึงเขาจะไม่พอใจก็ตอบได้แค่นี้ อธิบายมากก็ยิ่งเพิ่ม
ความสงสัยมากแก่เขา เพราะเหตุที่เขายังปฏิบัติไม่ถึง ให้รู้เอง หายสงสัยเอง...”
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 และครั้งหนึ่งหลวงพ่อปรารภว่า

 “ผมเห็นว่าผู้ปฏิบัตินี่เหมือนเด็ก ๖-๗ ขวบที่มันไม่เคยรู้จักอะไร เมื่อมาเห็น
ไก่มันก็ว่าพ่ออะไรนั่น เห็นเป็ดก็ พ่ออะไรนั่นน่ะ เห็นหมูก็ พ่ออะไรนั่นน่ะ

 พ่อเลยขี้เกียจจะพูด พูดไปแล้วก็ถามเรื่อยไป เพราะมันไม่เคยเห็น นานๆ ไป
พ่อก็ว่า อือ!...อือ! เท่านั้นแหละ จะไปเล่นกับเด็กทุกค�าเหนื่อยตายเลยเว้ย แต่เด็ก
มันไม่เหนื่อย มันเห็นก็ว่า อันนี้อะไร อันนั้นอะไร ไม่จบสักทีหนึ่งเลย แต่ว่าเมื่อ 
มันโตมาแล้วปัญหาอย่างน้ัน มันก็ไม่มี คือมันโตมา เพราะเราได้ฝักใฝ่ด้วยการ
พิจารณามาจนรู้เรื่อง และมันก็ค่อยแก้ไขตัวมันเอง มันเป็นอย่างนั้น...”

 หลวงพ่อมกัสรรเสริญลกูศิษย์ ทีรู้่จักแก้ปัญหาของตนเอง ท่านเหน็ว่า ถ้าครูบา
อาจารย์แก้ปัญหาให้ลูกศิษย์ทุกข้อ กจ็ะเหมอืนพอ่แมท่ี่เอาใจลูกมากเกนิไป ผลก็คอื
ลูกไม่โตสักที แต่ท่านให้เห็นว่า ความสงสัยส่วนมากเป็นนิวรณ์ (เว้นแต่ความสงสัย
ในเร่ืองพระวินัย เป็นต้น ซึง่เกดิเพราะขาดการศกึษา) ไม่ดบัไปด้วยค�าพดูของคนอืน่  
แต่หมดไปด้วยการปฏิบัติ นักปฏิบัติจึงไม่ควรเช่ือความสงสัย แต่ควรดูว่ามันเกิด
อย่างไร อยู่อย่างไร ดับอย่างไร เพื่อจะได้ปล่อยวางความสงสัยโดยสิ้นเชิง

 ฉะนั้น หลวงพ่อจึงไม่ใช้วิธีสอบอารมณ์ลูกศิษย์แบบในสุญวิปัสสนา ท่านเคย
พดูแบบข�าๆ ว่า “หมามนัยงัรู้จักอารมณ์ของมนัเลย เวลาหวิกค็รางหงิงๆ ใครไม่รู้จัก 
อารมณ์ตัวเองก็ตายเสียดีกว่า”

 “... ผมเคยพูดว่าพยายามอ่านจิตเจ้าของ พยายามพูดกับจิตเจ้าของ มันจึง 
จะรู้เรื่อง ยังไม่ถึงที่มัน ก็ค่อยๆ ท�าไปเรื่อยๆ เหมือนบุรุษเอาไม้แห้งสองอันมาสีกัน  
สไีปเร่ือยๆ ไฟมนักย็งัไม่เกดิ ก็พกัเสยีหน่อย ประเด๋ียวเอาอกี ความร้อนมันกห็ายไป  
มันไม่ติดต่อกันนี่ ท�าไปๆ ไม่เจอไฟก็หาว่าไฟไม่มีในที่นี้ ความเป็นจริงนั้นไฟมีอยู่ 
แต่เราท�าไม่ถึงจุดอันหนึ่งก็เกิดความท้อแท้ในใจของผู้ปฏิบัติ ก็ละอันนี้ไปท�าอันโน้น
เรื่อยไป อันนีก้็ฉนัใดเหมือนกนั ปฏิปทาทางกาย ทางใจ ๒ อย่างนีม้นัต้องพร้อมกัน  
เพราะพื้นเพมันเป็นคนมีกิเลสมาทั้งนั้น ดังนั้นผมจึงเห็นว่าการพิจารณานั้นน่ะ ไม่ใช่
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มันไปรู้ที่อื่นหรอก มันรู้อยู่ตรงน้ีแหละ เหมือนชาวประมงเขาไปทอดแหถูกปลา 
ตัวใหญ่ๆ เข้า เจ้าของผู้ทอดแหมันจะคิดยังไง มันก็กลัวปลาจะออกจากแหไป  
เมื่อเป็นเช่นน้ันใจมันก็ดิ้นรน ระวังบังคับ ตะครุบไปตะครุบมา ประเดี๋ยวปลามัน
ก็ออกไปจากแห เพราะไปตะครุบแรงเกินไป ดังน้ันโบราณท่านพูดถึงเร่ืองอันน้ี  
ต้องค่อยๆ ท�ามัน แต่อย่าไปห่างจากมัน นี่คือปฏิปทาของเรา ค่อยๆ คล�ามันไป  
คล�าไปเรือ่ยๆ อย่าปลอ่ยมนั ตอ้งดมูนั ตอ้งรูเ้รือ่งของมนั พยายามท�าไปเรือ่ยๆ เปน็
ปฏิปทา ขี้เกียจเราก็ท�า ไม่ขี้เกียจเราก็ท�า การท�านี้ต้องท�าไปเรื่อยๆ อย่างนี้...”

ร่าเริงในธรรม

 เป็นเร่ืองธรรมดาทีนั่กปฏิบตับิางรูปตัง้ใจท�าความเพยีรอย่างจริงจัง แล้วเกดิรู้สกึ
เคร่งเครียด และนี้เป็นสิ่งที่หลวงพ่อต้องคอยสังเกตอยู่ตลอดเวลา และป้องกันด้วย
การด�ารงบรรยากาศทีอ่บอุน่ และผ่อนคลายพอประมาณ แต่ไม่ประมาทหรือหย่อนยาน  
ภายในวัด บางวันท่านจึงน่ังสนทนาธรรมอย่างเป็นกันเองกับพระเณรที่ใต้ถุนกุฏิ  
เล่าเร่ืองต่างๆ ให้ลูกศิษย์ฟัง ซึ่งให้ทั้งข้อคิดและความร่าเริงในธรรม อย่างเช่น  
เรื่องที่พระอาจารย์ทองจันทร์เล่าไว้ว่า

 “พดูถงึเร่ืองขบขนัร่าเริงในธรรมะ ทีเ่ป็นเชงิสอนลกูศษิย์ให้เข้าใจ อนัน้ีผมเข้าใจดี  
เพราะพระเณรส่วนมาก พระบวชใหม่ๆ พรรษาน้อยๆ พอได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจาก
ครูบาอาจารย์ให้ท�าข้อวัตรปฏิบัติหน่อย ฟังเทศน์ธรรมะครูบาอาจารย์แล้วจ�าได้บ้าง  
ไปปฏิบตัไิด้นิดๆ หน่อยๆ กม็แีต่อยากจะอวด อยากจะพดู เวลาไปบณิฑบาตกค็ยุกนั 
แต่เร่ืองธรรมะว่า น่ังสมาธิเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี ในที่สุดหลวงพ่อก็ยกตัวอย่าง  
ลูกเขยใหม่ให้ฟัง

 ลูกเขยใหม่ไปอยู่กับพ่อตาแม่ยาย ท�าอะไรหรือได้อะไรมาก็อยากจะอวดอ้าง  
ต้องการให้พ่อตายกย่องว่าเป็นคนมีความสามารถมาก เป็นคนขยันขันแข็ง  
ไม่เกียจคร้าน หรือว่าตัวของเขาน้ีเป็นคนที่หากินเก่ง หาได้มาก ไปอยู่กับพ่อตา  
บ้านก็อยู่ใกล้ๆ ล�าห้วย ตอนเย็นพ่อตาก็พาไปดักปลาดุก โดยใช้ตุ้มไม้ไผ่ (กระซัง) 
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เอาจอมปลวกที่มีตัวปลวกใส่ไว้ข้างในเพื่อล่อปลา เอาหินกดทับดันไว้ เพื่อป้องกัน 
ไม่ให้ตุ้มไหลไปตามน�้าในเวลากลางคืน

 รุ่งเช้ากใ็ห้ลกูเขยไปด ูสมยัก่อนบ้านเมอืงยังไม่เจริญ ผ้าแพรไม่ค่อยมีและหายาก  
เวลาจะลงน�า้กถ็อดกางเกงไว้ริมห้วย ไปจับดเูหน็ปลาดุกเข้าในตุม้เตม็ไปหมด ดิน้กนั 
ขลุกขลักๆ ก็ดีใจ เพราะมีแต่ปลาดุก ไม่มีปลาช่อน ปลาหมอ หรือปลาอย่างอื่น 
ปะปนเลย เรียกว่ามีแต่ปลาดุกอ้อยต้อย คือมีแต่ปลาดุกล้วนๆ ก็แบกตุ้มปลาขึ้นมา 
ด้วยอาการดีใจ กางเกงทีถ่อดไว้กไ็ม่เอา เดินกลบัเข้าบ้านเลย ปากกพ็ดูว่า ดุกอ้อยต้อย 
...ดุกอ้อยต้อย ขึ้นเรือนไปหาภรรยา ฝ่ายภรรยาซึ่งก�าลังซาวข้าวเหนียวใส่หวดเพื่อ 
จะนึ่งอยู่นั้น ได้ยินเสียง ดุกอ้อยต้อยๆ ก็เงยหน้าขึ้นมองดูแล้วร้องขึ้นว่า เอาแต่ 
ปลาดุก ปลาข่อบ่เอา พุ่นน่า (เอาแต่ปลาดุก ปลาช่อนไม่เอา...ดูซินั่น) นางพูดพร้อม
กับชี้ไปที่ร่างอันเปลือยเปล่าของสามี ฝ่ายสามีก็ได้สติรู้สึกตัว ก้มลงมองดูตัวเอง 
เท่านั้นแหละก็ตะลีตะลานรีบวิ่งกลับไปเอากางเกงที่ถอดทิ้งไว้ที่ริมห้วยโน้น

 หลวงพ่อให้สติพวกเราว่า อันน้ีแหละพวกพระเณรใหม่ๆ เราก็เหมือนกัน  
บวชเข้ามาแล้วเหน็อะไรได้อะไรนิดๆ หน่อยๆ กอ็ยากจะอวดกนั มันลมืตวั อยากจะอวด 
แต่ผู้อื่น แต่ของขี้เหร่ของตัวไม่ดู ไม่เห็น เหมือนกันกับลูกเขยอยากจะอวดพ่อตา 
อยากจะอวดแม่ยาย เลยไม่ดูของตัวว่ามันบกพร่องตรงไหน เร่ืองกิจวัตรข้อวัตร
ปฏบิตัยิงัไม่เท่าไร ก็อยากจะอวดเพือ่น เดินไปไหนกมี็แต่เทศน์ เดนิไปไหนกม็แีต่คยุ”

ครูรู้จักศิษย์

 ค�าว่า ครู มาจากรากศพัท์ภาษาสนัสกฤตคอื ค ุซึง่แปลว่าความมดื และ รุ แปลว่า  
ความสว่าง ครู จึงหมายถึงผู้ที่น�าศิษย์ออกจากความมืดมาสู่ความสว่าง

 เป็นธรรมดาอยู่เองที่บรรดาลูกศิษย์แต่ละคนของครูน้ัน มาจาก หลายถิ่น  
ต่างพื้นเพ ต่างจริตนิสัย ต่างจิตใจกันเหมือนไม้ในป่า แต่ช่างไม้ที่ฉลาดรู้จักพืชพันธุ์
และคุณภาพของไม้แต่ละต้น ย่อมสามารถน�าไม้จากป่า มาท�าให้เกดิประโยชน์ใช้สอย
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ธรรมอุปมา

 การอุปมาเป็นวิธีการสอนธรรมะที่ดูเหมือนหลวงพ่อชอบมากที่สุด 
และเป็นวิธีที่ท่านถนัดมากที่สุดด้วย ท่านยกเอาธรรมชาติรอบด้านเข้ากับ
สภาวะ เข้ากบัปัญหาถกูกบัจริตนิสยัของคนน้ัน อปุมาอปุไมยประกอบการ
สอนธรรมะ จึงท�าให้ผู้ฟังเกดิภาพพจน์ตามไปด้วย ท�าให้ผู้ฟังสามารถมอง
ปัญหาได้อย่างทะลุปรุโปร่ง หมดความสงสัยในหลักธรรมที่น�ามาแสดง

 ตัวอย่างการอุปมาของหลวงพ่อได้แก่

 “เหมือนคนเลีย้งไก่ไม่ได้กนิไข่ไก่ ได้แต่ขีไ้ก่ ระวงัอย่าให้เป็นอย่างน้ัน 
ก็เหมือนว่าเราเรียนปริยตัไิด้ แต่ไม่รู้จักละกเิลส ไม่รู้จักละความโลภโกรธ
หลงออกจากใจของเรา”

 “คนมาอยู่กันมากๆ มันก็ปฏิบัติกันได้ง่าย ถ้ามีความเห็นถูกต้อง
ตรงกัน เมือ่มาน้อมลงเพือ่ละทฐิอินัเดยีวกนั มนักล็งสูพ่ระพทุธ พระธรรม 
พระสงฆ์เหมือนกัน จะว่ามีหลายองค์มันเกะกะก็ไม่ได้ คล้ายๆ ตัวกิ้งกือ 
ตัวกิ้งกือมีหลายขา มองดูก็น่าร�าคาญเหมือนกับว่ามันจะยุ่งกับขากับแข้ง
ของมัน แต่มันเดินไปเดินมา ความจริงมันไม่ยุ่งมันมีจังหวะมีระเบียบ 
ในทางพระพุทธศาสนาก็เหมือนกัน ถ้าปฏิบัติแบบสาวกของพระพุทธเจ้า
มันก็ง่าย คือการเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์และเป็น 
ผู้ปฏิบัติชอบ ถึงเราจะมีเป็นร้อยเป็นพัน เราจะมีมากแค่ไหนก็ช่างเถอะ 
มันก็ลงสายเดียวกันหมด”
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 “บางคนมาบวช ว่าจะมาพกัผ่อนให้สบาย จะมาน่ังพกัผ่อนเอาสบาย 
ไม่ได้เรียนหนังสอืมาก่อน จะมาจับหนังสอืได้เลยอย่างน้ันหรือ ไม่ได้หรอก”

 “บางคนต้องการมาปฏิบัติ เพื่อเอาความสุขเฉยๆ สุขมันจะมาจาก
ไหนก่อน อะไรเป็นเหตุมัน ความสุขทั้งหลายน่ะ มันต้องมีทุกข์มาก่อน 
มนัจึงจะมสีขุ เราท�าทกุสิง่ท�างานก่อนจึงได้เงินมาซือ้กนิมิใช่หรือ ท�านาก่อน
จึงจะได้กินข้าว มันต้องผ่านความทุกข์มาก่อนทุกอย่างนั้นแหละ”

 “การท�ากรรมฐาน ท�าเหมือนระฆงัใบน้ี ระฆงัน้ีตัง้ไว้เฉยๆ เสยีงไม่มนีะ  
สงบ สงบจากเสยีง เม่ือมีเหตกุระทบขึน้มา (หลวงพ่อตรีะฆงัดงั ๑ ท)ี เหน็ไหม 
เสียงมันเกิดขึ้นมา นักปฏิบัติเป็นคนมักน้อยอย่างน้ัน เมื่อมีปัญหาเกิด 
ขึ้นมา แก้ไขทันท่วงทีเลยชนะ ด้วยปัญญาของเราแก้ปัญหาแล้วก็สงบตัว
ของเรา เหมือนระฆังนี้”

 “เหมือนกับคลื่นในทะเลที่กระทบฝั่ง เมื่อขึ้นมาถึงแค่ฝั่งมันก็สลาย
เท่านั้น คลื่นใหม่มาก็ต่อไปอีก มันจะเลยฝั่งไปไม่ได้ อารมณ์มันจะเลย
ความรู้ของเราไปไม่ได้เหมือนกัน เรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จะพบกัน 
ทีต่รงน้ัน มันจะแตกร้าวอยูท่ีต่รงน้ัน  มนัจะหายกอ็ยูต่รงน้ัน เหน็ว่าอนิจจัง  
ทุกขัง อนัตตา คือฝั่งทะเล อารมณ์ทั้งหลายผ่านเข้ามาเหมือนคลื่นทะเล”
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ได้ตามความเหมาะสม ครูที่ฉลาดรู้จักลูกศิษย์แต่ละคนของตน ก็ย่อมสามารถปลุก
ปั้นสั่งสอนศิษย์ให้ส�าเร็จประโยชน์บรรลุจุดหมายปลายทางได้ฉันนั้น

 หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบให้ฟังอีกนัยหน่ึงว่า “การให้ธรรมะน่ีก็เหมือนกับให้
ยารักษาคนไข้ นายแพทย์รักษาคนไข้ก็ต้องรู้ว่ายาชนิดไหนเหมาะแก่ใคร ต้องรู้จัก
คนไข้ รู้สมุฏฐานของโรคหรือเหมือนกับเราทอดแห ไปเหวี่ยงแหสะเปะสะปะคร่อม
แม่น�้าเลย ไม่ได้หรอก ต้องคอยเวลาเห็นปลาบ้อน (ผุด) นั่นแหละ มันบ้อนตรงไหน
ก็เหวี่ยงลงตรงนั้นเลย ถึงจะได้ การสอนก็ต้องดูว่าเขาจะรับได้แค่ไหน ดูความพอดี
ของเขา เพราะความพอดีนั่นแหละคือธรรมะ ถ้าไม่พอดีไม่เป็นธรรมะ”

 หลวงพ่อเป็นครูที่รู้จักลูกศิษย์ เหมือนหมอที่รู้จักคนไข้ และท่านก็ฉลาดใน
การจัดยา คือเลือกวิธีสอนให้เหมาะแก่จริตนิสัยของลูกศิษย์แต่ละคนด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นการเทศน์ การพดูจาปราศรัยหรือการปฏบิตัต่ิอลกูศษิย์ในโอกาสต่างๆ ท่านจะพดู 
หรือท�าอะไรที่เหมือนกับว่า ท่านรู้ใจหรือรู้ความเป็นไปของลูกศิษย์อีกด้วย

 พระอาจารย์สุริยนต์ได้ให้ตัวอย่างในเรื่องการวางค�าสอนว่า

 “เช่นลูกศิษย์ฝรั่ง ปกติฝรั่งเขาชอบยิ้มแย้ม ชอบให้ถาม ถ้าเฉยเกินไปเขาก็คิด
ว่ามนัเป็นบรรยากาศทีอ่ดึอดัส�าหรับเขา หลวงพ่อจึงต้องเอาใจใส่ไต่ถามความเป็นอยู ่
ถามทุกข์สุข การปฏิบัติเป็นอย่างไร ก้าวหน้าหรือถอยหลังอย่างไร

 ถ้าพระเณรคนไทยท่านก็จะดูนิสัยเหมือนกัน บางองค์มีความเข้าใจในท่าน 
พอสมควรแล้ว ท่านก็ไม่จ�าเป็นต้องถามมาก บางองค์ซื่อหรือไม่ค่อยมีปัญญา ท่าน
ก็หาอุบายธรรมะที่เหมาะสมชี้แนะให้ บางองค์หนักไปทางโทสจริต ท่านก็หาธรรมะ 
ค�าพดูทีแ่ฝงความขบขนั หรือยกตวัอย่างทีม่คีวามเมตตามคีวามกตญัญ ูท�าให้อารมณ์
ผ่อนคลายคล้อยตาม เบิกบานร่าเริงได้ เป็นเหตุให้มีก�าลังใจ และมีความเจริญ
ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม”

 พระอาจารย์เอนกเล่าว่า เคยได้ยินหลวงพ่อปรารภถึงลูกศิษย์อย่างนี้
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 “ท�าไมจะไม่รู้จักลกูศษิย์ ถ้าไม่รู้จักจะเป็นครูบาอาจารย์ได้อย่างไร เปรียบเหมือน
ชาวสวนกล้วย ถ้าไม่รู้จักต้น ใบ ผล ของมนัจะท�าสวนกล้วยได้อย่างไร ครูบาอาจารย์
ก็เหมือนกันท�าไมจะไม่รู้จักลูกศิษย์ ลูกศิษย์แต่ละรูปก็มีกายกับใจเท่านั้น พูดถึงใจ
มันก็ไม่แปลกกัน ใจคนหนุ่ม คนแก่ พระเณร ญาติโยม ถ้าเป็นใจที่ตกอยู่ใต้อ�านาจ
กิเลสมันก็ไม่ต่างกัน” นี่หลวงพ่อพูดง่ายๆ อย่างนี้

 หลวงพ่อท่านเป็นคนช่างสงัเกต ปัญญาท่านแหลมคม ประกอบด้วยประสบการณ์ 
ในการสอน ศิษย์มีมาก ท่านจึงดูคนออกง่าย ท่านมองลูกศิษย์ เดิน ยืน นั่ง นอน 
ฉัน กราบ ท�างาน ความฉับไวและความละเอียดในการอุปัฏฐาก ท่านก็เห็นทั้งไส้ 
ทัง้พงุเลย ยิง่กว่าน้ันบางทใีนโอกาสทีห่ลวงพ่อเหน็สมควร ท่านอาจพดูบางค�าทีแ่สดง
ให้ศิษย์เห็นว่า รู้ความคิดของศิษย์รูปนั้นๆ เพื่อเร้าความละอายและความเกรงกลัว
ต่อบาปให้เกิดขึ้นในผู้ประมาท

การทดสอบ

 นอกจากจะได้ฟังการอบรมเป็นประจ�า ระหว่างเวลาประชุมท�าวัตร พระเณรจะ
ได้รับการสั่งสอนจากหลวงพ่อโดยใกล้ชิดอีกในหลายๆ โอกาส เป็นต้นว่า ในเวลาที่
ท่านพาท�างาน พาไปธดุงค์ พาไปเยีย่มวดัสาขาต่างๆ หรือในระหว่างการอปัุฏฐาก เช่น
เข้าไปถวายการนวดการสรงน�า้ท่าน กเ็ป็นโอกาสอนัดีทีศ่ษิย์จะได้อยูก่บัหลวงพ่ออย่าง
เป็นกันเอง และบางทีหลวงพ่อก็ใช้โอกาสเหล่านี้เป็นการทดสอบสติปัญญาของศิษย์ 
การทดสอบน้ีรูปไหนสอบตกจะไม่มวีนัลมืเลย การทีท่่านคอยทดสอบ คอยจ�า้จ้ีจ�า้ไช
ท�าให้พระเณรตืน่ตวั ไม่ค่อยเผลอ ขณะเดียวกันกท็�าให้ลกูศษิย์เกดิความอบอุน่ด้วย
ความรู้สกึว่าเป็นศษิย์มีครู มพ่ีอแม่ครูบาอาจารย์คอยจับตาดเูราตลอดเวลา แต่บางรูป 
ก็อาจจะรู้สึกมีความกดดันเหมือนกัน เพราะฉะน้ันถือได้ว่าการทดสอบน้ีเป็นการ 
กลั่นกรองและคัดเลือกคนก็ได้

 หลวงพ่อสอนให้มสีตสิมัปชญัญะความรอบคอบ ส�ารวมสงัวรก่อนจะคดิจะพดู
จะท�าอะไรรู้จักพิจารณาให้แยบคาย เมื่อเห็นว่าไม่ผิดธรรมไม่ผิดวินัยแล้ว จึงพูดจึง
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ท�าด้วยความไม่ประมาท เพ่ือทดสอบพระเณรในเร่ืองน้ี บางคร้ังท่านจะแกล้งชวนคุย  
พอคุยไปได้ที่แล้วท่านก็จะหยุด น่ิงเฉยด้วยอาการสงบ ลูกศิษย์บางองค์ไม่มีสติ  
หลวงพ่อหยุดแล้วก็ไม่ยอมหยุด บางองค์นึกว่า ท่านสนใจฟังเรื่องของตัวเองเสียอีก  
ยิง่ได้ใจ คยุไม่ยอมหยดุ หลวงพ่อกจ็ะน่ิงเงียบเฉย ไม่ยิม้ไม่แย้มท�าเหมอืนกบัไม่มอีะไร  
แต่พอถงึเวลาเทศน์อบรม ท่านกย็กตวัอย่างเอาเร่ืองของภกิษสุามเณรรูปน้ันๆ มาเทศน์  
เช่น

 “ภิกษุสามเณรบางรูป เช่น ภิกษุ ก สามเณร ข เวลาพูดคุยกับครูบาอาจารย์ 
ท่านหยุดแล้วก็ไม่ยอมหยุด พูดเร่ือยเปื่อยไม่มีสติ คนเราถ้าขาดสติมันก็ไม่แปลก
อะไรกับคนบ้านั้นแหละ”

 ถ้าภิกษุสามเณรรูปไหนโดนท่านดุอย่างน้ัน ต่อไปก็จะมีความระมัดระวังมาก 
ยิ่งขึ้น ครูบาอาจารย์ถามจึงพูด ถ้าท่านหยุดก็ไม่กล้าพูดต่อ กลัวโดนดุอีก

 บางครั้งท่านก็ใช้วิธีอีกวิธีหนึ่ง ค่อนข้างตลก เช่น ตอนออกบิณฑบาตกับท่าน  
ท่านกช็วนคยุไปด้วยเดนิไปด้วย บางทท่ีานกแ็กล้งหยดุ เมือ่ท่านหยดุผู้ทีเ่ดนิตามหลงั
เกิดเผลอสติ ตั้งตัวไม่ทันก็ไปชนท่านเข้า คนตามหลังมาก็ชนเข้าอีก บางทีชนหมด 
ทั้งแถวเลยก็มี เมื่อกลับถึงวัด ถึงเวลาเทศน์อบรม ท่านก็ให้ข้อคิดเตือนสติให้มี 
ความระมัดระวัง ส�ารวมสงัวร มสีตใินการยนื การเดนิ การท�าอะไรทกุอย่างกใ็ห้มสีติ 
ระมัดระวังมากยิ่งขึ้น

 พระอาจารย์เลี่ยม ได้เล่าถึงวิธีทดสอบอีกวิธีหนึ่งของหลวงพ่อให้ฟังว่า

 “ส่วนมากท่านดคูวามรู้ของคนจากสิง่ทีเ่ขาพดู ดอูบุายหรือปัญญาธรรมะทีอ่อก
มาจากการพูด เช่น ในวันออกพรรษา ท่านให้พระเณรที่อยู่ร่วมการประพฤติปฏิบัติ 
ได้แสดงความคดิเหน็ต่อหน้าญาตโิยม น่ีกเ็ป็นทางหน่ึงทีท่่านด ูและรู้ว่าการประพฤติ
ปฏิบัติของใครเป็นอย่างไร พอที่จะมีธรรมะอยู่ในการควบคุมองค์พระธรรมกถึกได้
หรือไม่ และต้องเป็นผู้ทีไ่ม่อยากจะพดูด้วย เพราะผู้ทีอ่ยากพดู ท่านถอืว่าเป็นการท�า
ตามความอยาก ท่านดูว่าใครมีความรับผิดชอบบ้าง ท่านให้ฝึกเพี่อดูลักษณะความ
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พิเศษ เพราะคนเราถ้าไม่ท�าอย่างน้ันบ้างก็จะไม่รู้จัก หลวงพ่อจันทร์ก็เหมือนกัน  
ท่านมาฟังเทศน์ของหลวงพ่อจนกระทั่งหลวงพ่อบอกว่า

 จันทร์ ท่านน่ะหยุดการฟังได้แล้ว ต่อไปนี้ต้องเทศน์ให้โยมฟังเอง”

การทรมาน

 ครั้งหนึ่งหลวงพ่อสอนว่า

 “ถ้ามนัคดิอะไรยุง่ขึน้มากใ็ห้เข้าใจว่า ความทีไ่ม่ยุง่กอ็ยูต่รงน้ันแหละ มันสกปรก
ตรงน้ี ทีส่ะอาดกอ็ยู่ตรงน้ี ไม่ใช่ทีอ่ืน่ ล้างสกปรกออกกจ็ะสะอาดเท่าน้ันเอง ธรรมของ 
พระพทุธเจ้าของเรามนัตรงอยูอ่ย่างน้ัน อนิจจัง เป็นของไม่เทีย่งแท้ บทเดียวเท่าน้ันแหละ  
เหน็พระพทุธเจ้าแล้ว ใครเหน็อนิจจังอย่างแท้จริงกเ็หน็พระพทุธเจ้า ให้น่ังใกล้ๆ ท่าน
ทุกทีๆ เดี๋ยวก็เจอท่านหรอก”

 แต่โดยปกติปุถุชนเราจะไม่ชอบดูความทุกข์ ไม่ยอมพิจารณา รู้สึกแต่ว่าตัวเอง
เป็นทกุข์ แต่ไม่พยายามท�าความรู้จักทกุข์ จะใช้วธิหีนีหรือกลบเกลือ่นความทกุข์เสยี
มากกว่า การหนีหรือกลบเกลือ่นความทกุข์ส�าหรับชีวติฆราวาสกท็�าได้หลายวิธ ีตัง้แต่
วิธีหยาบไปถึงละเอียด แต่ส�าหรับชีวิตนักบวชวิธีการหนีทุกข์มีไม่มากนัก โดยปกติ
ก็ไม่พ้นเรื่องอาหาร การพูดคุยและการนอนหลับ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นวิธีการอย่างหยาบ 
เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงให้คติธรรมเตือนใจลูกศิษย์เสมอว่า

  “กินน้อย นอนน้อย พูดน้อย คือนักปฏิบัติ
  กินมาก นอนมาก พูดมาก คือคนโง่”

 วิธีฝึกเพื่อขัดเกลากิเลสที่หลวงพ่อใช้เป็นประจ�าวิธีหน่ึงก็คือการทรมาน  
การทรมานในความหมายของพระวดัป่า หมายถงึการทีค่รูบาอาจารย์วางข้อวตัรปฏบิตัิ
ให้ขดักับความอยากของลกูศษิย์ เช่น ให้อยูก่บัสิง่ทีไ่ม่ชอบ ให้พลดัพรากจากสิง่ทีรั่ก 
ทีช่อบ หรือไม่ให้สิง่ทีอ่ยากได้ เป็นต้น เป็นวธิตีรงไปตรงมาทีเ่ปิดเผยกเิลสของลกูศษิย์  
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ให้เจ้าตวัเผชญิหน้ากบัความทกุข์ และให้เหน็ประจักษ์ว่า ความทกุข์น้ันเกดิจากความ 
อยากและความยึดติดของตัวเอง นอกจากนั้นก็เป็นการฝึกให้ลูกศิษย์มีความอดทน  
ท�าสิ่งที่ไม่เคยท�าหรือคิดว่าจะท�าไม่ได้ ให้อยู่ด้วยความอยาก จนกระทั่งหมดอยาก 
และจิตยอม เห็นตัณหาความอยากตามหลักไตรลักษณ์ ถ้าเอาชนะได้คร้ังเดียว  
ก็จะไม่เชื่อกิเลสอีกเหมือนแต่ก่อน เป็นการดัดนิสัยเก่า การทรมานน้ีก็เพื่อให้พระ 
ไม่ประมาท มีความระวังตัวอยู่ตลอดเวลา

 การฝึกหัดขัดเกลาด้วยวิธีทรมานนี้ หลวงพ่อเคยพูดเหมือนจะให้ก�าลังใจว่า

 “ทรมานกิเลสนะ ไม่ใช่ทรมานคน”

 และท่านก็มีกลเม็ดหลายๆ อย่างซึ่งกิเลสน่าจะเข็ดขยาดเหมือนกัน เป็นต้นว่า

อยากมาก ไม่ให้ฉัน

 วนัไหนญาตโิยมน�าภตัตาหารมาถวายมาก หรือมขีองประณตีน่าอร่อยเป็นพเิศษ 
หลวงพ่อท่านจะไม่ยอมให้พระฉันง่ายๆ แต่จะท�าเป็นคุยกับญาติโยมนานกว่าปกติ 
แล้วก็แกล้งท�าเสยีงกระแอมขึน้เหมอืนกบัว่าจะตัง้ต้นให้พรก่อนลงมือฉัน พระบางรูป 
ซึ่งท�าท่าน่ังสมาธิแต่ความจริงก�าลังอยากฉัน ก็เผลอประนมมือเตรียมสวดมนต์  
แต่หลวงพ่อกลับคุยต่อ อย่างนี้ก็เหมือนกัน

 หลวงพ่อเคยเล่าถงึลกูศษิย์รูปหน่ึงซึง่ท่านสงัเกตเหน็ว่า ในระหว่างทีรู่ปอืน่ๆ ก�าลงั 
ฉันอาหาร พระรูปน้ันก็เอาแต่น่ังจ้องบาตรอยูอ่ย่างน้ันแหละ เด๋ียวกเ็ลือ่นบาตรเข้าหาตวั  
ท�าท่าจะฉัน แต่แล้วกผ็ลกับาตรออกไปไม่ยอมฉัน บางคร้ังฉันไปได้สองสามค�า กผ็ลกั 
บาตรออก ท�าอยูอ่ย่างน้ันหลายคร้ังหลายหน เมือ่หลวงพ่อถามไถ่ขึน้มา พระรูปน้ันกราบ 
เรียนว่า “มันอยากฉันมาก ผมเลยไม่ยอมให้มันฉันครับ” หลวงพ่อก็เลยอุทานด้วย
ความพอใจ

 “เออ! ท�าอย่างนี้กิเลสก็คงยอมแพ้ละ อยู่กับท่านไม่ได้แล้ว”
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ร้อนนัก ห่มผ้าเสีย

 หน้าร้อน หลังฉันเสร็จแล้ว บางทีหลวงพ่อก็สั่งให้พระเณรเข้าไปน่ังสมาธิใน
โบสถ์เก่า โดยก�าชบัให้ปิดประตหูน้าต่างอย่างมดิชดิแล้วครองจีวรให้เรียบร้อย ไม่นาน 
ทกุรูปในห้องเตาอบส�าเร็จรูปของหลวงพ่อกส็กุพอด ีผ้าองัสะจีวรกเ็ปียกโชกด้วยน�า้เหง่ือ  
ใครกล้าบ่น หลวงพ่อก็ดุ

 “อยู่ในท้องแหม่ตั้งเก้าเดือนยังอยู่ได้ ส�่านี่สิเป็นอิหยัง”

 (อยู่ในท้องแม่ตั้งเก้าเดือนยังอยู่ได้ แค่นี้จะเป็นอะไรไป)

 ช่วงหน้าหนาวก็ตรงกนัข้าม หลวงพ่อให้เปิดประตูหน้าต่างทุกบานเพื่อใหไ้ด้รบั 
สายลมอนัเยน็เฉียบ พระรูปใดมองในแง่ด ีกเ็หน็ว่าอย่างน้อยเราน่ีน่ังหนาวตวัสัน่ยงักบั 
ลูกนกตกน�้า ดีเหมือนกันไม่ง่วง เพราะมัวแต่หนาวเลยไม่มีเวลาง่วง

 หน้าหนาวของทุกปี หลวงพ่อให้พระเณรทุกรูปลงจากกุฏิปักกลดอยู่ในป่า 
เป็นเดอืน เพ่ือฝึกไม่ให้พระเณรตดิในความสะดวกสบาย ให้เผชญิหน้ากบัความวงัเวง 
ในป่า และสตัว์ต่างๆ ทัง้ทีน่่ากลวั เช่น งู แมงป่อง หรือตะขาบ และทีก่่อกวน เช่น มด 
และปลวก เป็นต้น

ต้องทนฟัง

 แม้การเทศน์ของท่านกใ็ช้เป็นการทรมานลกูศิษย์ได้เหมอืนกนั คอืไม่ใช่ว่าท่าน
จะแสดงธรรมเพือ่ให้ความรู้หรือให้ก�าลงัใจเท่าน้ัน เช่น บางทท่ีานกเ็ทศน์นานหลายๆ 
ชัว่โมง โดยไม่ได้มเีร่ืองราวอะไรมากมายนัก นอกจากพดูซ�า้ๆ ซากๆ อยู่แต่เร่ืองเดมิ  
การทรมานโดยวิธีน้ีรู้สึกว่ามีผลมากส�าหรับลูกศิษย์ชาวต่างประเทศที่ยังไม่เข้าใจ 
ภาษาไทย พระอาจารย์สเุมโธและพระอาจารย์วรีธมโฺมเล่าว่า ท่านทัง้สองต่างกร็ูส้กึเป็น 
ทุกข์และโกรธหลวงพ่อมากในขณะที่ต้องทนน่ังฟังเทศน์โดยไม่รู้ว่าเมื่อไรจะจบลง 
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เสยีท ี“ท�าไมต้องให้เรามาน่ังฟังด้วย ท�าไมหลวงพ่อไม่ปล่อยให้กลบัไปท�าความเพยีร
ทีก่ฏุ”ิ แต่เมือ่ได้สตแิละหนักลบัไปเฝ้าดูความรู้สกึของตวัเองอย่างเพ่งพนิิจ ได้เหน็การ
เกิดขึ้นและการดับไปของอารมณ์ต่างๆ จึงได้แต่รู้สึกขอบคุณหลวงพ่อที่ท่านได้ช่วย 
เปิดตาในให้ได้เห็นกิเลสของตัวเอง พระอาจารย์สุเมโธเล่าว่า หลังจากที่ต้องทนทุกข์ 
น่ังฟังหลวงพ่ออยู่ถึง ๖ ชัว่โมง โดยไม่รู้เร่ืองอะไรเลย ความทกุข์ ความโกรธแค้นขัดเคอืง 
ทัง้หลายทัง้ปวงกม็ลายหายสิน้ไป เมือ่หลวงพ่อจบการเทศน์ และหนัมาพดูกบัท่านด้วย 
น�้าเสียงปรานีเป็นอย่างยิ่งว่า

 “เป็นจังได๋ สุเมโธ” (เป็นยังไงบ้าง สุเมโธ)

อยากมาก ไม่ให้เสียเลย

 ความอยากทกุอย่าง ไม่ว่าอยากไปโน่นมาน่ี หรืออยากได้บริขาร ขึน้ชือ่ว่าอยาก
แล้วกถ็กูหลวงพ่อสวนทางหมด คอืถ้าท่านรู้ว่าใครอยากไปไหนมากๆ ท่านไม่ยอมให้ไป  
ต่อเมื่อหายอยากแล้วจึงให้ไป อยากได้บริขารก็เช่นกัน พระอาจารย์เอนกได้กล่าวว่า  
“ถ้ารูปไหนอยากมากกว่าธรรมดา ไม่อิ่มในอัฐบริขาร ท่านก็ท�าให้รู้สึกว่าท่านไม่ท�า 
ตามความต้องการของลกูศิษย์ ให้เราคดิแล้วคดิอกีจนอ่อนใจน่ันแหละ ท่านจึงอธบิาย 
ให้ฟังว่า จุดของความเย็นไม่ได้อยู่ที่วัตถุภายนอก อายุของวัตถุมันมี เมื่อเราใช้มัน 
ก็แตกดับ แต่ความสงบ ถ้าเราเข้าถึงแล้วมันไม่มีอายุ ไม่แตก ไม่ดับ มั่นคง

 วธิกีารทรมานน้ีเหมาะส�าหรับคนกลุม่น้อยผู้มศีรัทธาแรง แต่กบัคนหมูม่ากมักไม่ 
ค่อยได้ผลและอาจเป็นเหตใุห้คนไม่กล้าบวชกไ็ด้ เพราะกลวัตวัเองจะสูไ้ม่ไหวหรืออาจ 
ท�าให้คนต้องลาสิกขาอย่างพ่ายแพ้ เพราะฉะนั้น หลวงพ่อจึงใช้การทรมานเป็นครั้ง 
เป็นคราว เช่น ในระยะแรกๆ ทีส่ขุภาพของท่านยังแข็งแรง ท�าเป็นตวัอย่างได้ และลกูศษิย์ 
มจี�านวนน้อยเท่าน้ัน ซึง่ลกูศิษย์ทีม่ศีรัทธามากในครูบาอาจารย์กม็กี�าลงัใจท�าตาม แต่ใน 
ระยะหลงัเมือ่สขุภาพของท่านเสือ่มลง ท�าเป็นตวัอย่างไม่ไหวแล้ว ท่านกล็ดลง ท่านได้ 
อบรมเรื่องการปฏิบัติเพื่อทรมานกิเลสให้ลูกศิษย์ได้เข้าใจว่า
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 “การปฏิบตัน้ัินคอืทวนกระแส ทวนกระแสน�า้ใจของเราเอง ทวนกระแสของกเิลส  
อะไรทีเ่ป็นของทวนกระแสแล้วมันล�าบาก พายเรือทวนกระแสกล็�าบาก สร้างคณุงาม
ความดีนั้นก็ล�าบากเสียหน่อยหนึ่ง เพราะว่าคนเรามีกิเลส ไม่อยากจะท�า ไม่อยากจะ
ยุง่ยาก ไม่อยากจะอดทน อยากจะปล่อยไปตามอารมณ์เสยีเป็นส่วนใหญ่ เหมือนน�า้ 
น่ะแหละ มันก็ไหลไปตามเร่ืองของมนั ถ้าปล่อยให้ไหลไปตามน�า้กส็บาย แต่ว่าน่ันไม่ใช่ 
ลักษณะปฏิบัติ ลักษณะปฏิบัติต้องฝืน ต้องฝืนกิเลสฝืนใจของตัวเอง ข่มจิตเจ้าของ 
ท�าความอดทนให้มากขึ้น มันจึงเป็นการปฏิบัติทวนกระแสน�้า”

 อย่างไรก็ตาม การทวนกระแสกิเลสซึ่งพัดพาเราให้เวียนว่ายในวัฏสงสารมา 
นับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย ผู้ปฏิบัติที่ยังกลัวความล�าบากคง
ไม่มทีางชนะใจตนเองได้ การปฏิบตักิเ็หมอืนกบัการขุดอโุมงค์ ยิง่ขุดลกึเข้าไปกย็ิง่มดื 
ยิ่งยาก จึงชวนให้ท้อแท้หมดหวัง ทั้งที่ผู้ขุดเช่ือ และแม้จะรู้ว่าความสว่างรออยู่ที ่
ปลายทางเมือ่อโุมงค์ทะล ุหลวงพ่อจึงคอยปลกุเร้าก�าลงัใจของลกูศิษย์อยูเ่สมอ ให้เป็น 
ผู้มคีวามกล้าหาญในการประพฤตปิฏบิตั ิกล้าฝึกกล้าฝืนหกัหาญความอยากของตวัเอง  
ให้เหน็ทกุข์จนถงึทีส่ดุน่ันแหละ จึงจะได้ประจักษ์ในผลของการปฏบิตัทิีเ่ป็นอศัจรรย์
ด้วยตนเอง เช่นเดยีวกบัทีห่ลวงพ่อได้ประสบมาแล้ว ซึง่ท่านได้น�ามาถ่ายทอดสูล่กูศิษย์ 
ในโอวาทที่กระตุ้นศรัทธาและพลังในการปฏิบัติให้กล้าแกร่งขึ้นมากทีเดียว
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โอวาท - เอาชีวิตเข้าแลก

 อย่าตามใจมนั หดัมนั เอาชวีติเข้าแลกเลยปฏิบตัน่ีิ อย่างน้อยต้องได้ร้องไห้สามหน 
น่ันแหละ การปฏิบตัถ้ิามันง่วงนอนอยากนอน กอ็ย่าให้มนันอน พอมนัหายง่วงจึงให้ 
มนันอนอย่างน้ัน แต่เราน่ะ โอย! ปฏบิตัไิม่ได้หรอก บางคร้ังบณิฑบาตมา ก่อนจะฉัน 
ก็มาน่ังพิจารณา มันพจิารณาไม่ออก เหมอืนสนัุขบ้า น�า้ลายหกน�า้ลายไหล เพราะความ
อยาก จะพิจารณาอะไรก็พิจารณาไม่ออก บางทีพิจารณาก็ไม่ทันใจ รีบตาม มันก็ยิ่ง 
ร้ายใหญ่ ถ้ามันไม่ฟัง อดทนไม่ได้ ก็ดันบาตรออกไปเสีย อย่าให้มันได้ฉัน หัดมัน  
ทรมานมัน การปฏบิตัน่ีิ อย่าท�าตามมนัเร่ือยๆ ผลกับาตรหนีไป อย่าให้มนัฉัน มนัอยาก 
มากนกัอย่าใหม้นัฉนั มนัพดูไม่ฟงันีฮ่ ึน�า้ลายกห็ยดุไหล พอรูว่้าจะไม่ได้ฉนั มนัเขด็  
พอวันต่อมามันไม่กวนหรอก มันกลัวว่ามันจะไม่ได้ฉัน เงียบ ลองๆ ท�าดูซิถ้าไม่เชื่อ

 คนเรานะมันไม่เชือ่ไม่กล้าท�า ถงึว่าคนไม่มศีรทัธาจะท�า กลวัจะหวิ กลวัจะตาย 
ไม่ท�าดูก็ไม่รู้จัก ไม่กล้าท�าหรอกพวกเราน่ะ ไม่กล้าท�าดู กลัวแต่จะเป็นนั่น กลัวแต่
จะเป็นน่ี เร่ืองอาหาร การขบฉันเร่ืองน่ันเร่ืองน่ีนะ โอย! ทกุข์กบัมนัมามากจนรู้เท่าว่า 
มันทุกข์ นั่นแหละเรื่องการปฏิบัตินี่ไม่ใช่เรื่องจะพิจารณาง่ายๆ ไม่ใช่เรื่องเบาๆ นะ 

 พจิารณาเร่ืองอะไร เร่ืองอะไรล่ะทีส่�าคญัทีส่ดุ เร่ืองอะไรทีไ่ม่มแีล้วมันตาย เร่ืองน้ี 
ส�าคัญ ตาย จึงเป็นเร่ืองส�าคญัในโลก พจิารณาไป ท�าไป หาไปกย็งัไม่พบ ไม่มผ้ีานุ่ง 
ผ้าห่มก็ยังไม่ตาย ไม่มีหมากกินไม่มีบุหรี่สูบก็ยังไม่ตาย ถ้าไม่มีข้าวไม่มีน�้ากินนี่ตาย  
เหน็เท่าน้ีของส�าคญัในโลก มข้ีาวกับน�า้ทีส่�าคัญเลีย้งร่างกาย เลยไม่สนใจเร่ืองอืน่ เอาแต่ 
พอได้ ส่วนข้าวกับน�า้น่ีพอไม่ตาย มอีายปุฏบิตัไิปเท่าน้ันกเ็อาละ เอาไหมล่ะ เอาเท่าน้ี  
อย่างอืน่เร่ืองเบด็เตลด็น่ัน จะได้หรือไม่ได้กช่็างมัน จะมีจะพบกช่็าง ข้อส�าคญัมข้ีาวกบั 
น�า้เท่าน้ันก็พอ ถ้าอยูไ่ปจะพอกนิไหม จะถงึตายไหม พจิารณาไปอย่างน้ัน พอกนิพอใช้ 
อยู่หรอก เข้าไปบณิฑบาตบ้านไหน เขาคงจะให้หรอกข้าวทลีะก้อน น�า้กห็ากนิจนได้แหละ  
เอาสองอันเท่านี้ไม่คิดจะรวยเท่าใดหรอก



331

 เรื่องการปฏิบัติ เรื่องผิดเรื่องถูกมันปนกันมานั่นแหละ เราต้องกล้าท�าต้องกล้า
ปฏิบัติ ป่าช้านะไม่เคยไปก็ต้องหัดไป ไปกลางคืนไม่ได้ก็ต้องไปกลางวัน แล้วหัดไป
ค�่าๆ บ่อยๆ ต่อไปตอนค�่าก็ไปได้ แล้วจะเห็นประโยชน์ในการกระท�าของตน ทีนี้ก็ 
จะรู้เรื่อง นี่อะไร จิตใจของเรามันไม่รู้เรื่องราวมาตั้งกี่ชาติกี่ชาติ อันไหนเราไม่ชอบ
อันไหนเราไม่รักก็ไม่อยากประพฤติปฏิบัติ ปล่อยมันกลัวอยู่อย่างนี้ แล้วก็ว่าเราได้ 
ปฏิบัติ มันยังไม่เรียกปฏิบัติหรอก ถ้าปฏิบัติจริงๆ ละก็ชีวิตน่ันแหละพูดง่ายๆ  
ถ้าตัง้ใจจริงๆ จะไปสนใจท�าไม กไูด้น้อยมงึได้มาก มงึทะเลาะกู กทูะเลาะมงึ ไม่มหีรอก 
เรื่องอย่างนั้นน่ะ เพราะไม่หาเอาเรื่องอย่างนั้น ใครจะท�าอย่างไรก็ช่าง จะเข้าวัดไหน
ก็ตาม ก็ไม่ได้หาเอาเรื่องเช่นนี้ ไม่ได้ไปเพ่งเอาเรื่องเช่นนี้ ใครจะปฏิบัติต�่าปฏิบัติสูง 
ก็ไม่ได้หาเอาเร่ืองเช่นน้ี ใส่ใจแต่เร่ืองของตนเท่าน้ัน อย่างน้ีแหละกล้าประพฤต ิ
กล้าปฏิบัติ ปัญญาจะเกิด ฌานจะเกิด เพราะการปฏิบัติ

 ถ้าหากว่าปฏิบัติถึงที่แล้วมันปฏิบัติแท้ๆ กลางคืนกลางวันก็ตามก็ปฏิบัติ  
กลางคืนก็นั่งสมาธิเงียบๆ แล้วลงมาเดิน อย่างน้อยก็ต้องได้ ๒-๓ ครั้ง เดินจงกรม
น่ังสมาธ ิน่ังสมาธแิล้วลงมาเดินจงกรมมันไม่อิม่มนัเพลนิ บางทฝีนตกพร�าๆ ให้นึกถงึ
เมื่อคราวท�านาโน่น กางเกงที่นุ่งท�างานกลางวันยังไม่ทันแห้ง ตื่นเช้ามาก็ต้องสวมใส่
เข้าไปอกีตัง้แต่เช้า เข้าไปเอาควายในคอกออก มองดคูวายข้างนอกเหน็แต่คอ ไปจับ
เอาเชอืกควายมามีแต่ขีค้วายเตม็ไปหมด หางควายตวดัแกว่งเอาขีข้องมันมาเปรอะเรา 
เตม็ไปหมด ตนีเป็นฮงัก้าด้วย เดนิไปทรมานไป “ท�าไมถงึทกุข์ ท�าไมถึงยากแท้” ทเีรา 
เดินจงกรมฝนตกแค่น้ีจะเป็นอะไร ท�านายิง่ทกุข์กย็งัท�าได้ เดินจงกรมแค่น้ีท�าไมจะท�า 
ไม่ได้ มันกล้าขึ้นมากหรอกถ้าเราได้ท�า

 ถ้าตกกระแสของมนัแล้วเร่ืองการปฏบิตัน่ีิไม่มีอะไรจะขยนัเท่า จะทกุข์กไ็ม่ทกุข์
เท่าผู้ปฏิบตั ิจะสขุกไ็ม่สขุเท่าผู้ปฏบิตั ิขยนักไ็ม่ขยนัเท่าผู้ปฏบิตั ิข้ีเกยีจกไ็ม่ข้ีเกยีจเท่า
พวกนี้ พวกนี้เป็นเลิศกว่าเขา ขยันก็เลิศกว่าเขา ขี้เกียจก็เลิศกว่าเขา มีแต่เลิศทั้งนั้น  
ถงึว่าถ้าตัง้ใจปฏิบตัแิล้วมนัก็น่าดูจริงๆ แต่พวกเราทีว่่าปฏบิตัน่ิะยงัไม่ถงึ ยังไม่ได้ท�า  
เปรียบกเ็ท่ากับว่า ถ้าหลงัคาร่ัวตรงน้ีกข็ยบัไปนอนตรงน้ัน ถ้าร่ัวตรงน้ันกข็ยบัมานอน
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ตรงน้ี “ท�ายงัไงจะได้บ้านได้ช่องดีๆ  กบัเขาสกัท”ี น่ีถ้ามัว่ร่ัวทัง้หลงักค็งหนีเลย อย่างน้ี 
ก็ไม่น่าเอา มันก็อย่างนั้นแหละการปฏิบัติ

 จิตของเรากิเลสของเรานะ ถ้าไปท�าตามมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ ยิ่งท�าตามก็ยิ่งหมด
ข้อวัตรปฏิบัติ เรื่องการปฏิบัตินี่ จนมันอัศจรรย์ในจิตของตนนะ อัศจรรย์ มันขยัน 
หมัน่เพยีรไม่รู้เป็นอย่างไร ใครจะปฏบิตักิต็ามไม่ปฏบิตักิต็าม ไม่ได้สนใจใคร ท�าของตน 
ปฏิบัติของตนไปสม�่าเสมออย่างนั้น ใครจะไปใต้มาเหนือก็ช่างเขา เราท�าของเราอยู่
อย่างน้ัน ต้องดตูวัเองมนัจึงจะเป็นการปฏิบตั ิคร้ันปฏบิตัไิปแล้วไม่มเีร่ืองอะไรในใจ  
มีแต่เรื่องธรรมะ ตรงไหนยังท�าไม่ได้ ตรงไหนยังขัดข้องอยู่ มันก็วนอยู่แต่ตรงนั้น  
ไม่แตกแล้วมนัไม่หนีหรอก หมดอนัน้ีแล้วไปคาอยูอ่ะไรอกี มนักไ็ปตดิอยูต่รงน้ันอกี  
ติดอยู่ที่นั่น มันไม่หนี ถ้าติดอยู่ มันเอาจนแตกนั่นแหละ ถ้าไม่เสร็จก็ไม่ไป มันไม่ 
สบายใจถ้าไม่เสร็จหมด มันพิจารณาจ่ออยู่ที่นั่น นั่งก็อยู่ที่นั่น เดินก็อยู่ที่นั่น เปรียบ
เหมือนกบัเราท�านาไม่เสร็จน่ันแหละ นาเราเคยด�าทกุปี แต่ปีน้ีตรงน้ียงัไม่เสร็จ ใจกเ็ลย 
ตดิเป็นทกุข์ อยูท่ีน้ั่นไม่สบาย เหมอืนเราท�างานไม่เสร็จ ถงึมาอยูก่บัเพือ่นมากๆ ใจก็ 
ไม่สบาย พะวงแต่เร่ืองงานทีเ่ราท�าไม่เสร็จอยูน่ั่นแหละ หรือเหมอืนกบัเราปล่อยลกูเลก็ๆ  
ไว้กับบ้าน แต่เราให้อาหารหมูอยู่ใต้ถุน ใจมันก็คิดอยู่กับลูก กลัวมันจะตกบ้าน  
ท�าอย่างอื่นก็คิดอยู่อย่างน้ัน เช่นเดียวกันกับข้อปฏิบัติของเรา มันไม่ลืมสักทีเลย  
ท�าอย่างอืน่อยูก่ไ็ม่ลมื พอจะออกจากมัน มันกป๊็าบเข้ามาในใจทนัท ีตดิตามอยูก่ระทัง่คนื 
กระทั่งวัน ไม่ได้ลืมสักที เป็นอยู่อย่างนั้นมันจึงเป็นไปได้ ไม่ใช่ของง่าย

 ตอนแรกก็อาศัยครูบาอาจารย์ให้ท่านแนะน�า เข้าใจแล้วก็ท�า ครูบาอาจารย์
สอนแล้วก็ท�าตามที่ท่านสอน พอเข้าใจแล้วท�าได้แล้วท่านก็ไม่ได้สอนอีก เราท�าของ
เราเองละทีน้ี จะเกิดประมาทอยู่ตรงไหน จะเกิดไม่ดีตรงไหน มันก็รู้ของมันเอง  
มนัเป็นผู้รู้มันเป็นปัจจัตตงั จิตมนัเป็นของมนัเอง รู้เองว่าผิดน้อยผิดมาก ผิดตรงไหน
มนักพ็ยายามดขูองมนัอยูอ่ย่างน้ันพยายามประพฤตปิฏิบตัเิองของมนั เป็นอย่างน้ันละ 
ปฏิบัติ คล้ายๆ เป็นบ้าหรือเป็นบ้าไปเลยก็ว่าได้ ปฏิบัติจริงๆ ก็เป็นบ้าน่ะแหละ  
มันเปลี่ยน มันเป็นสัญญาวิปลาส แล้วมันเปลี่ยนสัญญานั่น ถ้าไม่เปลี่ยนมันก็ดุร้าย
อยู่เหมือนเดิม ก็ทุกข์อยู่เหมือนเดิม
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 มนักแ็สนจะทกุข์น่ันละการปฏบิตั ิแต่ว่าทกุข์น่ันถ้าไม่รู้จักว่ามทีกุข์ มนักไ็ม่รู้จัก
ทกุข์หรอก ถ้าเราจะพจิารณาทกุข์ เราจะฆ่าทกุข์น่ี มันกต้็องพบกนัก่อนซ ิจะไปยงินก 
ถ้าไม่เจอนกแล้วจะได้ยงิหรือ ทกุข์ ทกุข์ พระพทุธเจ้าท่านสอนว่าทกุข์ ชาตทิกุข์ ชราทกุข์  
เกดิขึน้มาแล้วไม่อยากให้ทกุข์ มนักไ็ม่เหน็ทกุข์ ไม่เหน็ทกุข์กไ็ม่รู้จักทกุข์ ไม่รู้จักทกุข์ 
ก็เอาทุกข์ออกไม่ได้ อย่างนี้แล้วคนเราไม่อยากเห็นทุกข์ไม่อยากได้ทุกข์ ทุกข์ตรงนี้ 
กห็นไีปตรงนัน้ นัน่แหละยิง่เกบ็เอาทุกข์ไว้ ไม่ได้ฆา่มนั ไม่ได้คดิไม่ได้พจิารณาดมูนั  
ทุกข์ตรงนี้หนีไปตรงนั้น ทุกข์ตรงนั้นหนีไปตรงนี้ หนีแต่ทางกาย เราหลงอยู่เมื่อใด 
จะไปตรงไหนมันก็ทุกข์ จะขึ้นเครื่องบินหนีไปมันก็ขึ้นไปด้วย แม้จะมุดลงไปในน�้า 
มันก็มุดไปด้วย เพราะทกุข์มนัอยูก่บัเรา แต่เราหลง มนัอยูก่บัเรา จะหนีจะละมันทีไ่หนได้  
คนเราน่ะทกุข์ทีน้ี่หนีไปทีน้ั่น ทกุข์ทีน้ั่นหนีมาทางน้ี ว่าเราหนีทกุข์ มนักไ็ม่ใช่ ทกุข์มันไป 
กับเรา เราไปกบัทกุข์ ไม่รู้จักทกุข์ ถ้าไม่รู้จักทกุข์ ไม่รู้จักเหตเุกดิของทกุข์ ไม่รู้จักเหต ุ
ของทุกข์ ก็ไม่รู้จักความดับทุกข์ ที่ไหนมันจะดับได้ ไม่มีหรอก

 มนัต้องหมัน่มาพจิารณาให้แน่นอน ต้องกล้าประพฤต ิกล้าปฏบิตั ิอยูก่บัเพือ่น
กับฝูงก็เหมือนอยู่คนเดียว ไม่กลัว ใครจะขี้เกียจขี้คร้านก็ช่างเถอะ ผู้ใดเดินจงกรม
ท�าความเพียรมากๆ ละรับรอง ใครจะไปไหนมาไหนก็ท�าการปฏิบัติของตัวเองอยู่ 
อย่างน้ัน ท�าความเพยีรอยู่อย่างน้ัน ถ้าท�าจริงๆ แล้ว กพ็รรษาเดียวเท่าน้ันการปฏบิตัน่ีิ  
ให้ท�านะให้ท�าอย่างทีพ่ดูมาน่ี ให้ฟังค�าสอนของอาจารย์ อย่าไปเถยีงอย่าดือ้ ท่านสัง่ให้ท�า 
ท�าไปเลย ไม่ต้องกลัวกับการปฏิบัติ มันรู้จักเพราะการกระท�า ไม่ต้องสงสัยหรอก

 การปฏิบัติน้ันเป็นปฏิปทาด้วย ปฏิปทาอย่างไร ปฏิบัติไปเร่ือยๆ สม�่าเสมอ 
ปฏิบัติเหมือนหลวงตาเปไม่ได้นะ ในพรรษาท่านก็สมาทานไม่พูด ไม่พูดแต่ก็เอา 
หนังสอืมาเขยีน “พรุ่งน้ีป้ิงข้าวเหนียวให้สกัก้อนนะ” อยากกนิข้าวเหนียวป้ิง ท่านไม่พดู 
แต่เอาหนังสอืมาเขยีน ยิง่ยุง่กว่าเดิมอกี เดีย๋วกเ็ขยีนเอาอนัน้ัน เดีย๋วกเ็ขยีนเอาอนัน้ี  
วุ่นวายไปหมด ท่านสมาทานไม่พูดแต่มาเขียนเอานี่ ก็ไม่รู้จะสมาทานไม่พูดไปท�าไม  
ไม่รู้จักการปฏิบตัขิองตนเอง ความเป็นจริงปฏปิทาของเราเป็นผู้มกัน้อย เป็นผู้สนัโดษ  
ปล่อยไปตามธรรมดาปกตขิองเรา อย่าไปสนใจมนัจะขีเ้กยีจ อย่าไปสนใจมนัจะขยนั  
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ปฏิบตัน่ีิอย่าว่าขยันอย่าว่าขีเ้กียจ ธรรมดาคนเราน้ันนะขยนัจึงจะท�า ถ้าขีเ้กยีจแล้วไม่ท�า 
นี่ปกติของคนเรา แต่พระท่านไม่เอาเช่นนั้น ขยันก็ท�า ขี้เกียจก็ท�า ไม่สนใจอย่างอื่น  
ตดัไป ละไป หดัไป ท�าไปเร่ือยๆ ไม่ว่าวนัหรือคืน ปีน้ีปีหน้า ยามไหนกต็าม ไม่สนใจ 
ขยันไม่สนใจขีเ้กยีจ ไม่สนใจร้อน ไม่สนใจหนาว ท�าไปเร่ือยๆ น่ีท่านเรียกว่า สมัมา-
ปฏิปทา

 บางทีก็ขะมักเขม้นขึ้นมาคุยกันอยู่เสียหกวัน เจ็ดวัน พอเห็นว่าไม่เข้าท่าก็หยุด
เลิกออกมาเลย ยิ่งไปกันใหญ่ ทั้งพูดทั้งคุยไม่รู้อะไร พอนึกได้ท�าเข้าไปอีกสองวัน  
สามวันเท่านั้น พอเลิกแล้วนึกได้อีกก็ท�าอีก เหมือนกับคนท�างาน บทจะท�าก็ท�าเสีย
จนไม่รู้เนื้อรู้ตัว เรื่องขุดไร่ขุดสวนถางไร่ถางภูก็ดี บทจะเลิก จอบเสียมก็ไม่ยอมเก็บ  
ทิ้งอยู่อย่างนั้นหนีไปเลย วันต่อมาดินจับเกรอะไปหมดแล้วก็นึกขยันท�าอีก ทิ้งไปอีก 
อย่างนี้ไม่เป็นไร่ไม่เป็นนา ปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันนั่นแหละ ปฏิปทาถ้าถือว่าไม่ส�าคัญ 
กไ็ม่ส�าเร็จ สมัมาปฏปิทาน่ีส�าคญัมากจริงๆ คอืเราท�าเร่ือยๆ อย่าไปสนใจว่าได้ อารมณ์ดี 
อารมณ์ไม่ดีก็ช่างมัน พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สนใจใครหรอก ท่านผ่านมาหมดของดี 
ไม่ดี ของชอบไม่ชอบเหล่าน้ี น่ันแหละจึงเป็นการปฏิบตั ิการปฏบิตัทิีจ่ะเอาแต่ของชอบ  
ของไม่ชอบไม่เอา อย่างน้ีไม่เป็นการปฏบิตั ิมนัเป็นวบิตั ิน่ีไปทีไ่หนก็ไม่สบาย อยูท่ีไ่หน 
ก็ไม่สบาย เป็นทกุข์อยูต่ลอดกาลตลอดเวลา กระท�าเพยีรกเ็หมอืนกนั ท�าไมเราจึงท�า 
ความเพียรล่ะ ท�าเพื่อมีภพมีชาติ ต้องการตามใจตามปรารถนาจึงเอา ไม่ได้ตาม 
ปรารถนากไ็ม่เอา เหมอืนกบัพราหมณ์บชูายันต์เขาต้องการ เขาจึงบชูายนัต์ พระพทุธเจ้า 
ท่านไม่ว่าอย่างนั้น การกระท�าเพียรก็เพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อเลิกเพื่อถอน ไม่ต้องการ
ภพชาติ ไม่ต้องการเอานั่นเอานี่ กว่าท่านจะมาถูกทาง ท่านก็ปฏิบัติมาไม่รู้กี่อย่างต่อ 
กีอ่ย่าง มพีระเถระองค์หน่ึงท่านบวชมหานิกาย ว่ามันไม่เคร่ง กเ็ปลีย่นมาเป็นธรรมยตุ  
คร้ันบวชธรรมยตุแล้วมาปฏบิตั ิปฏบิตัไิปบางทกีไ็ม่ยอมกนิข้าวตัง้สบิห้าวนันะ คร้ันกนิ 
ก็กินเฉพาะผักเฉพาะหญ้า กินสัตว์น่ะมันบาป กินผักกินหญ้าดีกว่า กินฝักลิ้นฟ้า 
หมดทีละสี่ห้าฝักแน่ะ กินอย่างนั้นมันก็ได้แค่นั้น ต่อมาสักหน่อย เฮ้ย เป็นพระไม่ดี 
เป็นไปล�าบาก รักษาวตัรมันยาก ลดลงมาเป็นปะขาวดกีว่า เลยสกึจากพระมาเป็นปะขาว  
เพราะเก็บผักเก็บหญ้ากินเองก็ได้ ขุดหัวเผือกหัวมันกินเองได้ เลยมาเป็นปะขาว  
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หมดเลย! เด๋ียวน้ีไม่รู้ว่าไปอย่างไรตายหรือยังก็ไม่รู้ น่ีเพราะท�าอย่างไรก็ไม่พอใจ 
ไม่หน�าใจเลย ไม่รู้ว่าตัวเองก�าลังท�าตามกิเลส กิเลสพาท�าก็ไม่รู้จัก พระพุทธเจ้าน่ะ 
ท่านสกึเป็นปะขาวหรอืเปล่า ท่านท�าอย่างไร ท่านปฏบิตัอิย่างไร กไ็ปคดิดู ท่านพากนิผัก 
กินหญ้าเหมือนวัวเหมือนควายหรือเปล่า เออ! จะกินก็กินไปเถอะ เราท�าได้แค่ไหน
ก็เอาแค่นั้น

 อย่าไปติคนอื่นอย่าไปว่าคนอื่น สบายอย่างใดก็เอาอย่างน้ัน อย่าไปเสี้ยม 
อย่าไปถาก อย่าไปฟันเข้ามากเกินไป จะไม่เป็นคนักระบวย เลยไม่เป็นอะไร กท็ิง้ไปเสยี
เฉยๆ อย่างน้ีก็มี อย่างการท�าความเพยีรเดินจงกรม สบิห้าวนักเ็ดนิอยูอ่ย่างน้ัน ไม่กนิ 
ข้าวละ แข็งแรงอยู่ ครั้นเลิกท�าแล้วทิ้ง นอนเรื่อยเปื่อยไม่ได้เรื่อง นี่แหละไม่ได้คิด
ไตร่ตรองให้ดี ไปๆ มาๆ เป็นอะไรก็ไม่ถูกใจ เป็นพระก็ไม่ถูกใจ เป็นเณรก็ไม่ถูกใจ  
เป็นปะขาวก็ไม่ถกูใจ เลยไม่เป็นอะไร ไม่ได้อะไรเลย น่ีแหละไม่รู้จักการปฏบิตัขิองตน  
ไม่พิจารณาเหตุผล จะปฏิบัติเพื่อเอาอะไรให้คิดดู ที่ท่านให้ปฏิบัติน่ะปฏิบัติเพื่อทิ้ง 
มนัคดิรักคนน้ันคดิชงัคนน้ี อย่างน้ีมอียู ่แต่อย่าไปสนใจ แล้วปฏบิตัเิพือ่อะไร เพือ่ละ 
สิง่เหล่าน้ี สงบกท็ิง้ความสงบ รู้แล้วกท็ิง้มันเสยี ความรู้เหล่าน้ัน รู้แล้วกแ็ล้วไป คร้ันถอื 
ว่าตวัว่าตนว่ารู้แล้ว ก็ถือว่าตวัเก่งกว่าคนอืน่เท่าน้ันซ ิไปๆ มาๆ เลยอยูไ่ม่ได้ อยูท่ีไ่หน 
เดือดร้อนที่นั่น นี่เรื่องปฏิบัติไม่ถูกทาง
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ดุ!

 พระพุทธองค์เคยตรัสว่า

 “เราย่อมฝึกคนด้วยวธิอ่ีอนละมนุละม่อมบ้าง ด้วยวธิรุีนแรงบ้าง ด้วยวธิทีัง้อ่อน 
ละมุนละม่อมและทั้งรุนแรงปนเปกันไปบ้าง”

 หลวงพ่อก็เอาหลักนี้มาใช้เหมือนกัน และเมื่อท่านใช้วิธีรุนแรง หรือดุพระเณร 
กท็�าให้ลกูศษิย์กลวัท่านมาก แต่เกอืบทกุรูปยอมรับตรงกนัว่า “ท่านดุเท่าไร กไ็ม่รู้สกึ 
ต่อต้านไม่โกรธเลย”

 ท่านอาจารย์เอนกเคยพูดถึงเรื่องนี้ว่า

 “ความเป็นจริงแล้วท่านไม่ได้ด ุแต่ท่านจะเตอืนสตขิองเราทนัทถ้ีามใีครท�าอะไร
ผิดพลาดขาดความระมัดระวงั อย่างเช่นพระเณรท�าของตก เป็นต้นว่ากระโถน กาน�า้ 
แก้วน�้า เสียงดังเพล้งพล้างอยู่ในโรงฉัน หรือบางครั้งท�าบาตรหล่น เป็นต้น

 ถ้าเกิดเสียงดังไม่ว่าจากอะไรก็ตาม เป็นความพลั้งเผลอขาดสติของลูกศิษย์ 
ท่านจะเตอืนขึน้ทนัทเีดีย๋วน้ันเลย บางทเีตอืนด้วยสายตา แต่บางทกีเ็ตอืนด้วยค�าพดู
เสียงดังคล้ายดุอย่างนี้ เออ! ไม่มีการส�ารวมระวัง ไม่มีสติบ้างหรือ หรือไม่ก็ จะจับ 
จะวางสิ่งของอะไรลงไปก็ให้มีสติบ้างสิ ปล่อยสติไปที่ไหน อย่างนี้เป็นต้น พระเณร
ทุกองค์จึงต้องพยายามส�ารวมระวังที่สุดที่จะไม่ท�าเสียง

 แต่ถึงท่านจะพูดเสียงดังคล้ายกับดุ ท่านก็ไม่มีอะไร ไม่ว่าจะเป็นญาติโยมหรือ
พระเณร ถ้าท�าผิดท่านก็เตือนเหมือนกัน แต่วันหลังก็เรียกใช้ธรรมดา เวลาพูดด้วย 
ตามปกตท่ิานจะพดูเรียบ แม้กบัเณรเลก็เณรน้อยกเ็หมือนกนั ท่านพดูเรียบคล้ายพดู
กับเพื่อน ยกเว้นบางรูปที่นิสัยหยาบกร้าน ท่านจะพูดกระตุ้นความรู้สึกให้ระวังตัว 
อยู่เสมอ”
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 ถ้ามีเหตุที่จะต้องดุลูกศิษย์เป็นรายบุคคล หลวงพ่อพิจารณาก่อนว่าเขาจะรับ
ได้หรือไม่ เพราะท่านดุเพื่อมุ่งผลในการปฏิบัติของลูกศิษย์ ไม่ใช่ดุเพื่อระบายความ 
ไม่พอใจ และการทีดุ่น้ัน หลวงพ่อกพ็ดูให้รู้สกึว่าเป็นการต�าหนิทีก่เิลสไม่ใช่ทีต่วับคุคล  
เช่นว่า นี่แหละภาวนาไม่เป็น ไม่ดูจิตเจ้าของ จิตมีมายาสาไถยก็ไม่รู้จัก

 แต่ปกตแิล้วท่านจะไม่เทศน์เจาะจงว่าใครคนหน่ึงโดยเฉพาะ จะยกเหตกุารณ์ที่
เกดิขึน้เป็นตวัอย่าง เพือ่ชีโ้ทษจากการกระท�าน้ันๆ มากกว่า แต่ท่านอาจใช้ภาษารุนแรง 
จนผู้ท�าผิดอาย ร้อนตัวไปหมด บางครั้งท่านก็ใช้ลูกศิษย์เก่า เช่น หลวงปู่ลาดหรือ 
พระอาจารย์สีนวลเป็นแพะรับบาป เพราะท่านรู้ว่าไม่ถือสา

 พระอาจารย์ทองจันทร์เล่าว่า คร้ังหน่ึงหลงัจากโดนหลวงพ่อด ุ“ผมรู้สกึชืน่ชมมาก  
เพราะกินแต่ของหวานบ่อยๆ ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันต้องเอาของเผ็ดๆ บ้าง ท�าให้หูตา
สว่างไปเป็นเดือนๆ กว่ามันจะมาอีก”

 แต่บางทีหลวงพ่อก็เอาหนักเหมือนกัน จนลูกศิษย์ถึงกับร้องไห้ก็มี ซึ่งมักเป็น
กรณทีีพ่ระต้องอาบตัหินัก เป็นเหตใุห้พระกลวัท่านมาก และอาบตัสิงัฆาทเิสสจึงมน้ีอย  
นับว่ามอีานิสงส์เหมอืนกนั เพราะในระยะบวชใหม่พระนวกะจิตยงัหยาบ หริิโอตตปัปะ 
ยังไม่มีก�าลัง ก็ยังคิดถึงเรื่องทางโลกอยู่บ้าง ความกลัวอาจารย์อาจเป็นเครื่องยับยั้ง
อันเดียวที่จะช่วยยั้งอารมณ์เอาไว้ได้

การปกครองหมู่สงฆ์

 ในยุคที่ประชาธิปไตยเฟื่องฟู ใครๆ ก็มักเห็นว่าประชาธิปไตยเป็นระบบการ
ปกครองที่เหมาะสมที่สุดและยุติธรรมที่สุด อาจจะเป็นระบบที่สามารถประสาน 
ผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆ ในสังคมได้ดีกว่าระบบอื่นๆ แต่ส�าหรับชุมชนนักบวช 
ทีเ่รียกว่า สงฆ์ น้ัน มีความแตกต่างจากชุมชนอืน่ๆ ในสงัคมมนุษย์อยูห่ลายประการ 
ด้วยเหตุที่เป็นชุมชนอิสระไม่ขึ้นกับระบบและทั้งไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ต่างๆ  
ในสังคม ทั้งสมาชิกของชุมชนไม่รับผลประโยชน์จากการท�างานของตน แต่เป็นอยู่
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ด้วยปัจจัยเฉพาะทีเ่กือ้กลูแก่การประพฤตปิฏิบตั ิทีค่นในสงัคมอทุศิถวายด้วยศรัทธา
เท่านั้น ฉะนั้นในวัดหรือในชุมชนสงฆ์จึงไม่มีกลุ่มผลประโยชน์ และที่ส�าคัญสมาชิก
ทุกคนของชุมชนอยู่ด้วยความสมัครใจ ด้วยเห็นอานิสงส์และด้วยจุดมุ่งหมายอัน 
เดยีวกัน คอืการปฏบิตัเิพือ่พ้นจากความทกุข์ ทกุคนเตม็ใจประพฤตติามกฎระเบยีบ
ของสงฆ์ด้วยความพอใจ และมีสทิธิท์ีจ่ะออกจากการเป็นสมาชิกของชุมชน (ลาสกิขา) 
เมื่อไรก็ได้

 เมื่อโครงสร้างของสงฆ์อยู่ในลักษณะน้ี ตราบใดที่ผู้บริหารปกครองหมู่คณะ
ตามแนวทางที่บัญญัติไว้ในพระวินัย เรียกว่าปกครองโดยชอบธรรมหรือด้วยระบบ 
ธรรมาธปิไตยแล้ว ท่านกไ็ม่จ�าเป็นต้องฟังเสยีงข้างมากเสมอไป และการทีล่กูศษิย์มา
ขออาศยัในอาวาสกไ็ด้มอบฉันทะไว้กบัท่านเจ้าอาวาสด้วยศรัทธาในสตปัิญญา จึงต้อง
ยอมรับการตัดสินของท่านเสมือนหนึ่งลูกยอมอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ฉันนั้น

 อย่างไรก็ตามพระเณรทุกๆ รูปรวมทั้งเจ้าอาวาส ต้องปวารณาตัวไว้กับสงฆ์ว่า  
ถ้ามกีารกระท�าทีไ่ม่เหมาะสมด้วยประการใดกต็าม ทกุรูปพร้อมทีจ่ะรับฟังค�าตกัเตอืน
ว่ากล่าวอยู่เสมอ และการประชมุสงฆ์อยูเ่นืองนิตย์กเ็ป็นโอกาสทีพ่ระทกุรูป จะได้ยก
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาปรึกษาพระสงฆ์

 ส�าหรับการปกครองทีว่ดัหนองป่าพงน้ัน หลวงพ่อเป็นผู้ตดัสนิเองเกอืบทกุกรณ ี
แต่ท่านกค็อยฟังความเหน็ของสานุศษิย์อยูเ่ป็นประจ�า พระอาจารย์สริุยนต์ได้ให้ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการท�างานของหลวงพ่อว่า

 “ท่านจะท�าอะไร ท่านจะคดิเป็นหลกัไว้ก่อน เม่ือคดิได้แล้วท่านจะขอความเหน็
พระเณรญาติโยมทุกคนทั้งหญิงและชาย ท่านจะถามความเห็นไปเร่ือย ถ้าท่านจะ 
ท�าจริงๆ หลักที่ท่านคิดไว้ บางทีมันอาจยังบกพร่อง ท่านก็ได้ปัญญา หรือบางทีท่าน
คดิไว้ม่ันคง ฟังคนอืน่พูด ท่านกป็ระเมินได้ว่าท่านควรท�าอย่างไร ท่านกท็�าของท่านไป  
การแก้ปัญหาทุกอย่างทั้งภายในและภายนอกวัด ท่านท�าได้ละมุนละม่อมจริงๆ”
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 แม้พระเณรแต่ละรูปจะมคีวามเหน็แตกต่างกนัไป แต่ทกุรูปก็ยอมรับและเช่ือฟัง 
การตัดสินของหลวงพ่อ ด้วยเคารพในคุณธรรมและสติปัญญาของท่าน

 หลวงพ่อปกครองลกูศษิย์ด้วยความเอาใจใส่ดแูลอย่างใกล้ชดิและทัว่ถงึ บางคร้ัง 
ก็จ�้าจ้ีจ�้าไชเหมือนพ่อปกครองลูกจริงๆ ขณะเดียวกันท่านก็พิจารณาอยู่เสมอถึง
แนวทางทีจ่ะวางรากฐานให้พระสงฆ์ทีว่ดัหนองป่าพง เป็นสถาบนัทีมี่ความมัน่คงเป็น
ปึกแผ่น และสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่เฉพาะแต่ในเวลาที่ท่าน
ยงัอยูเ่ป็นหลกัเท่าน้ัน ดงัทีท่่านเคยปรารภอยูบ่่อยๆ ว่า วดัส่วนมากทีท่่านเคยเหน็มา 
จะเจริญรุ่งเรืองก็ในสมัยที่ผู้ก่อก�าเนิดยังมีชีวิตอยู่ พอหมดสมัยเจ้าของเดิมเท่าน้ัน 
วัดกเ็สือ่มจนตัง้อยูไ่ม่ได้ ดงัน้ัน ท่านจึงคอยก�าชบัเตอืนพระเณรอยูเ่สมอไม่ให้ประมาท 
ในขณะทีค่รูบาอาจารย์ยงัอยู ่มฉิะน้ันต่อไปส�านักอาจจะเสือ่มสลายไป และเพือ่ให้สงฆ์ 
มัน่คงยิง่ขึน้ หลวงพ่อจึงได้ฝึกลกูศษิย์ให้รับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น ส่งพระเถระ 
ออกไปรับหน้าทีป่ระธานสงฆ์ในส�านักสาขาต่างๆ เพือ่ให้ท่านเหล่าน้ันได้มปีระสบการณ์ 
ในงานบริหาร เป็นต้น แม้แต่ที่วัดหนองป่าพงเอง เมื่อหลวงพ่อเข้าสู่วัยชรา ท่านก็ 
มอบหมายหน้าที่ต่างๆ ในวัดให้แก่ลูกศิษย์อาวุโสช่วยกันรับผิดชอบเช่นเดียวกัน  
เมื่อหลวงพ่ออาพาธหนัก การบริหารวัดจึงด�าเนินต่อไปอย่างราบรื่น

เคารพสงฆ์

 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วหลวงพ่อให้ความเคารพและให้เกียรติแก่สงฆ์อยู่เสมอ  
เปิดโอกาสให้พระภกิษุทกุรูปได้แสดงความคิดเหน็ซึง่ท่านรับฟังด้วยความเคารพ และ
เป็นผู้ตดัสนิเองในทีส่ดุ การบริหารด้วยวธิกีารเปิดเผยเช่นน้ีช่วยป้องกนัข้อครหา หรือ
ความแตกร้าวในภายหลงัถ้าเกดิปัญหาตามมา และบางทหีลวงพ่อกใ็ช้วธิกีารอนัน้ีเป็น
อบุายในการสอนลกูศิษย์ ซึง่ได้ผลอย่างชะงัดอกีด้วยคอื เมือ่ท่านเลง็เหน็ว่า พระภกิษุ 
สามเณรทั้งหลายมีความคิดผิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นอันหน่ึงเหมือนกันทุกรูป 
ท่านจะประชุมสงฆ์ แต่ตัวท่านเองยังไม่แสดงความคิดเห็น จะนิมนต์ลูกศิษย์ที่เป็น
พระเถระแสดงความเห็นก่อน บางครั้งพระทุกรูปเข้าใจว่าหลวงพ่อเห็นด้วย ต่อเมื่อ



340

หลวงพ่อพดูคดัค้านออกมา จึงมผีลกระทบมากทีส่ดุ เหมอืนนักโทษประหารตดิเป้าไว้ 
ทีห่น้าอกตวัเองโดยไม่รู้สกึตวั ตวัอย่างของเร่ืองน้ีได้แก่ เหตกุารณ์ทีมี่โยมมาขอถวาย
รถยนต์แก่วัด ซึ่งเรื่องมีอยู่ว่า...

 วนัน้ันเป็นวนัอโุบสถ หลงัจากประชมุสวดปาฏิโมกข์แล้ว กเ็ป็นโอกาสทีไ่ด้พดูคยุ 
ปรึกษาหารือกนัตามธรรมเนียม หลวงพ่อได้เล่าเร่ืองทีมี่โยมมาขอถวายรถยนต์ ซึง่ท่าน 
ยังมไิด้ให้ค�าตอบแก่เขาว่าจะรับหรือไม่ และได้ถามความเหน็ทีป่ระชมุสงฆ์ พระสงฆ์ 
ทกุรูปต่างกเ็หน็พ้องต้องกนัว่าควรจะรับ ด้วยเหตผุลทีว่่าจะสะดวกเวลาทีห่ลวงพ่อจะ 
ไปเยีย่มส�านักสาขาต่างๆ ซึง่มีมากมายกว่า ๔๐ สาขา อกีทัง้เวลาพระเณรอาพาธเจ็บป่วย  
ก็จะได้น�าส่งหมอได้ทันท่วงที หลวงพ่อรับฟังข้อเสนอของบรรดาสานุศิษย์อย่างสงบ 
ในที่สุดท่านก็ได้ให้โอวาทที่มีรสชาติเหมือน น�้ากรดแช่เย็น แก่ที่ประชุมว่า...

 “ส�าหรับผมมคีวามเหน็ไม่เหมอืนกบัพวกท่าน ผมเหน็ว่าเราเป็นพระ เป็นสมณะ  
คือผู้สงบระงับ เราต้องเป็นคนมักน้อย สันโดษ เวลาเช้าเราอุ้มบาตรออกไปเที่ยว
บิณฑบาตรับอาหารจากชาวบ้านมาเลี้ยงชีวิตเพื่อยังอัตภาพน้ีให้เป็นไป ชาวบ้าน 
ส่วนมากเขาเป็นคนยากจน เรารับอาหารมาจากเขา เรามีรถยนต์ แต่เขาไม่ม ีน่ีลองคิด 
ดูซิว่า มันจะเป็นอย่างไร เราอยู่ในฐานะอย่างไร เราต้องรู้จักตัวเอง เราเป็นลูกศิษย์ 
ของพระพทุธเจ้า เมือ่พระพทุธเจ้าไม่มรีถ เรากอ็ย่ามเีลยดีกว่า ถ้ามี สกัวนัหน่ึงกจ็ะมี 
ข่าวว่า รถวัดนั้นคว�่าที่นั่น รถวัดนี้ไปชนคนที่นี่...อะไรวุ่นวายเป็นภาระยุ่งยากในการ
รักษา

 เม่ือก่อนน้ีจะไปไหนแต่ละท ีมีแต่เดนิไปทัง้น้ัน ไปธดุงค์สมยัก่อนไม่ได้น่ังรถไป 
เหมือนทุกวันนี้ ถ้าไปธุดงค์ ก็ธุดงค์กันจริงๆ ขึ้นเขาลงห้วย มีแต่เดินทั้งนั้น เดินกัน 
จนเท้าพองทีเดียว แต่ทุกวันนี้พระเณรเขาไปธุดงค์มีแต่นั่งรถกันทั้งนั้น เขาไปเที่ยว 
ดบู้านน้ันเมืองน้ีกนั ผมเรยีกว่า ทะลดุง ไม่ใช่ธดุงค์ เพราะดงทีไ่หนมีทะลกุนัไปหมด  
น่ังรถทะลมัุนเลย ไม่มีรถกช่็างมนัเถอะ ขอแต่ให้เราประพฤตปิฏบิตัใิห้ดีเข้าไว้กแ็ล้วกนั  
เทวดาเหน็เข้ากเ็ลือ่มใสศรัทธาเองหรอก ผมไม่รับรถยนต์ทีเ่ขาจะเอามาถวายกเ็พราะ
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เหตุนี้ ยิ่งสบายเสียอีก ไม่ต้องเช็ดไม่ต้องล้างให้เหนื่อย ขอให้ท่านทั้งหลายจงจ�าไว้ 
อย่าเห็นแก่ความสะดวกสบายกันนักเลย”

 การบริหารแบบน้ีกร็าบร่ืนมาตลอด เพราะศรัทธาทีพ่ระภิกษสุามเณรมีต่อความ
ยตุธิรรมและสตปัิญญาของหลวงพ่อ ท�าให้ไม่ค่อยมใีครคดัค้านท่าน ถ้าหลวงพ่ออยาก 
ปกครองสงฆ์อย่างเผดจ็การกค็งไม่ยาก แต่ถงึแม้ว่าท่านเป็นผู้ช้ีขาด ท่านกพ็ยายามท�า 
ทุกอย่างด้วยความเห็นชอบของสงฆ์อยู่เสมอ ลูกศิษย์ลูกหาจึงได้ข้อคิดความรู้และ
ความภูมิใจที่ได้มีบทบาทร่วม

ความสามัคคีคือความสุข

 หลวงพ่อเคยสอนว่า

 “การเทศนาว่ากล่าวแก่พระเจ้าพระสงฆ์แก่ญาตโิยมทัง้หลายน้ันกใ็ห้พากนัเข้าใจ
ตระหนักเข้าไว้ อย่าให้เป็นโลกาธปิไตยหรือเป็นอตัตาธปิไตย แต่ให้เป็นธรรมาธปิไตย 
ให้พูดโดยธรรมะ ให้เป็นธรรมะ พูดธรรมะให้เป็นธรรมไม่กระทบกระทั่ง เป็นต้น  
แบบทีว่่าบวัไม่ให้ช�า้ น�า้ไม่ให้ขุน่ คอืผู้ปฏบิตัธิรรมะอย่างพวกเราทัง้หลายทีอ่ยูร่่วมกนัน้ี 
ก็ให้มีความสามัคคี เช่นวัดนี้อาวาสที่เราอยู่นี้เป็นอาวาสที่อยู่ในป่า ถ้าเราไม่สามัคคี
พร้อมเพรียงกันเราก็จะมีความล�าบาก ความผาสุกก็เกิดขึ้นไม่ได้ ธรรมาธิปไตยนั้น
ไม่ได้อยู่กับผู้ใด ไปตามธรรมะไปตามสัจธรรมไปตามความจริง เราจึงมีความสบาย  
ความสบายเกิดขึ้นมาได้ เพราะการปฏิบัติที่ถูกต้อง ไม่ได้เอาจิตของเราเป็นประมาณ 
ถึงแม้จิตใจเราไม่ชอบทีจ่ะท�าอนัน้ัน เรากต้็องผลกัดนัอตัตาของเราออกเสยี ผลกัดนั
ความรู้สึกที่เป็นโลกออกไปจากใจของเรา”

อธิกรณ์

 “มีไม่มากนัก” พระอาจารย์เอนกเร่ิมต้นพดูถงึอธกิรณ์ของวดัหนองป่าพงให้ฟัง
ก่อนที่จะเล่าถึงวิธีพิจารณาอธิกรณ์ของหลวงพ่อ “นานๆ จึงจะมีสักครั้งหนึ่ง เพราะ 
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ส่วนมากก็เป็นผู้มีศรัทธามาบวชกนัทัง้น้ัน กพ็ดูกนัง่ายๆ โดยเฉพาะลกูศิษย์กม็คีวาม 
เคารพและศรัทธาในหลวงพ่อมากอยู่แล้ว เมื่อหลวงพ่อพูดก็ยิ่งง่ายขึ้นอีก โดยทั่วไป 
เมือ่มอีธกิรณ์เกดิขึน้ ท่านกมี็วธิแีก้ไขหลายวธิ ีแต่กส็รุปลงในอธกิรณ์สมถะ ๗ ประการ 
ตามพระวินัยน่ันเอง แต่ท่านก็ปรับปรุงวิธีแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ที ่
เกิดขึ้นเป็นกรณีๆ ไป

 มอียูปี่หน่ึงพระเณรมีมาก เกิดของหายข้ึน สอบถามอย่างไรกไ็ม่ได้ความ ท่านกเ็ลย 
ว่าจะท�าพิธีกินน�้าสาบานกันทุกรูป ซึ่งเป็นพิธีที่ถือกันมาแต่โบราณว่าศักดิ์สิทธิ์มาก  
จะแช่งให้ตายถึงเจ็ดชั่วโคตรด้วย ไม่ใช่ตายเฉพาะคนขโมยเท่านั้น แต่ก่อนจะท�าพิธี 
ก็อนุโลมให้ทกุรูปไปห่อของมาวางไว้ในทีมื่ดให้ครบ ของทีโ่ดนขโมยกม็ารวมกนัอยูใ่น 
นั้นด้วย ปัญหาอย่างนี้ท่านก็แก้ของท่านได้โดยที่เราคิดไม่ถึง”

 พระอาจารย์สริุยนต์ได้ยกตวัอย่างการตดัสนิอธกิรณ์ของหลวงพ่อให้ฟังสองเร่ือง
ดังนี้

 ถ้ามีพระทะเลาะกันท่านจะบอกว่า “พอกัน ไม่มีใครดีกว่าใคร ถ้ารูปหนึ่งดีกว่า
จะไม่มีการทะเลาะวิวาทกันเลย ถ้าจะอยู่ก็อยู่กันหมด จะไปก็ไปกันหมด” น่ีท่าน
ตัดสินอย่างนี้

 “และมีอยูปี่หน่ึงพระทะเลาะววิาทกนั รู้สกึจะเป็นปีทีผ่มมาอยูค่ร้ังแรก ถงึขนาดถอื 
มดีไล่แทงกนั หลวงพ่อไม่ได้แสดงอาการสะทกสะท้านหรือตกอกตกใจอะไร ท่านกย็งั 
คงพดูอยูก่บัทีข่องท่านน้ันเอง ผลสดุท้ายพระรูปน้ันกก็ลบัมา วางมีดร้องไห้เลย ท่านก ็
สามารถระงับด้วยดี ระยะหลงัๆ ไม่มอีะไรมากอาจจะด้วยอ�านาจธรรมะ คุณธรรมความดี 
ทีไ่ด้สร้างไว้ ถงึมเีหตกุไ็ม่มโีทษ ไม่มีพษิมภียัเป็นอนัตรายสกัครัง้ หลวงพ่อท่านพดูได้  
ก็เลิกไปเลย วางไปเลย ท่านก็วางหมดเหมือนกันไม่ให้เอาเรื่องเก่ามาเล่า”

 พระอาจารย์สุพรได้เคยเห็นการตัดสินอธิกรณ์อันเฉียบขาดของหลวงพ่อ  
ในกรณีเณรต่อยกัน ซึ่งท่านได้เล่าให้ฟังดังนี้
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 “สมัยน้ันผมเป็นพระที่บวชใหม่พรรษาแรก คืนวันอุโบสถหลวงพ่อก็เทศน์  
พวกแม่ชกีอ็อกมาฟังเทศน์ด้วย พอหลวงพ่อเทศน์จบแล้ว ขณะทีก่�าลงัเดนิกลบัพอดี
เณรไม่รู้มาจากไหน ออกมาตั้งแต่เมื่อไร มาต่อยกันตรงทางหอฉันที่ตรงประตูที่จะ
เข้าศาลา เอาไฟฉายตีกัน รุ่งเช้าแม่ชีก็มากราบเรียนหลวงพ่อในช่วงที่หลวงพ่อไป
บณิฑบาต พอตอนเยน็ขณะก�าลงัท�าวตัรอยู ่หลวงพ่อกใ็ห้สามเณรทีอ่ปัุฏฐากมาสัง่ว่า  
ให้พระเณรทกุรูปไปทีก่ฏุหิลวงพ่อหลงัจากทีท่�าวตัรเสร็จ กพ็ากนัไป ท่านกเ็ทศน์อบรม 
หลายอย่าง จนกระทัง่จบแล้วท่านก็เรียกเณรทัง้ ๒ รูปไปน่ังข้างหน้า ท�าอะไรกนัเมือ่คืน  
ท่านได้ไต่ถามแล้วบอกว่า ฉันสร้างวัดนี้ขึ้นมา ๒๕ ปี เพิ่งมีเณรต่อยกันเป็นคู่แรก 
นี่แหละ ท่านก็พูดสั้นๆ ว่าการมาชกต่อยกันนี่ เป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วพูด 
กับสงฆ์ว่า

 ผมพิจารณาเห็นว่าเณร ๒ รูปนี้อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์ เณรรูปหนึ่งก็บวชใหม่ 
น่ีก็ยังจะให้อภยัได้ เณรอกีรูปหน่ึงน้ันบวชมาตัง้ ๒ พรรษาแล้ว ก็ยงัเป็นตวัอย่างทีด่ ี
แก่เขาไม่ได้ ยังมาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดี ผมคิดว่าไม่มีประโยชน์ที่จะอยู่ หรือ
คณะสงฆ์เห็นเป็นอย่างไร

 ก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไร เมื่อหลวงพ่อพูดอย่างน้ัน คิดว่าถ้าหากมีใครเห็น
ประโยชน์ของเณรทัง้ ๒ รูปน้ีกอ็าจจะไม่ได้สกึ แต่เม่ือไม่มีใครกล้าพดูออกมา ต่างฝ่าย 
ต่างเงยีบกันหมด ท่านกเ็ลยถามอาจารย์วีรพล อาจารย์วรีพลกค็งคดิเหน็ตรงกบัค�าพดู 
ของหลวงพ่อ ผลที่สุดก็เลยให้สึกในตอนเช้า ตอนแรกหลวงพ่อท่านจะพูดขู่หรือ 
อย่างไรก็ไม่ทราบ ว่าจะให้สกึคนืน้ันเลย ให้นุ่งผ้าสรงน�า้เอา แต่กไ็ม่ได้สกึคนืน้ันหรอก  
รุ่งเช้าค่อยสึกทั้งคู่ นี่คือการตัดสินอธิกรณ์เกี่ยวกับเณรตีกัน

 บางครั้งหลวงพ่อก็ใช้วิธีเผด็จการ คือตัดสินเด็ดขาดไปเลย เช่น

 ในระยะหลงัๆ น้ี ถ้ามพีระรูปไหนท�าผิดท�าไม่ดีมา ท่านอาจจะไล่เลย ไป! ถ้าท่าน 
จะมาท�าอย่างนี้ อย่าอยู่เลย ไปเสีย อย่ามาอยู่กับผม หากางเกงมาใส่
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 เมือ่ท่านเอ่ยปากเด็ดขาดอย่างน้ี กจ็ะมแีต่ท่านอาจารย์เลีย่มเท่าน้ันทีก่ล้าขอร้อง
เอาไว้ 
 เร่ืองทีห่ลวงพ่อเข้มงวดทีส่ดุคือพระวนัิย เคยมพีระต้องอาบตัหินัก และท่านเหน็ว่า 
ยังไม่เข็ดหลาบ ท่านเลยให้อยู่ปริวาส (คล้ายนักโทษ) ไปเรื่อยๆ บางทีหลายเดือน
ทั้งๆ ที่ตามหลักพระวินัยอาจก�าหนดไม่กี่วัน จนกระทั่งพระรูปนั้นยอม”

 สรุปแล้วการบริหารของหลวงพ่อทั้งเฉียบขาดและนิ่มนวล ไม่ล�าเอียง ไม่มีการ
เลอืกทีรั่กมกัทีช่งั แต่เอาพระธรรมวนัิยเป็นใหญ่ เอาประโยชน์สขุอนัแท้จริงของลกูศษิย์ 
เป็นส�าคัญ

มอบหมาย

 นอกจากการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ เพื่อให้มีปัญญาสามารถพาตัวเองพ้นจาก
ความทกุข์ได้ตามสมควรแล้ว หลวงพ่อยงัตัง้ใจฝึกสอนเพือ่ให้ลกูศษิย์ได้เป็นก�าลงัแทน 
ท่านอกีด้วย โดยในระยะหลงัๆ ท่านได้มอบหมายหน้าทีใ่นการบริหารต่างๆ ให้ลกูศษิย์ 
ที่มีอาวุโสในคณะสงฆ์รับหน้าที่แทนท่าน เช่นในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พ.ศ. ๒๕๒๔  
หลวงพ่อก็ได้จากวัดหนองป่าพงไปจ�าพรรษาที่อื่น เพื่อให้พระอาจารย์เลี่ยมและพระ
เถระรูปอื่นได้ท�าหน้าที่ในการบริหารวัดหนองป่าพง

 “อย่างอาจารย์บญุช ูอาจารย์เลีย่ม ผู้ท่านอาวโุสกม็อบให้ท่านปกครองคณะสงฆ์
ทั้งหมด ให้ปรึกษาหารือกัน ไม่ใช่ว่ามอบให้องค์ใดองค์หนึ่งแต่ผู้เดียว แต่ส่วนใหญ่ 
ให้ท่านช่วยกันคุ้มครอง ถ้าท่านบอกท่านเตรียมอะไรๆ ก็ให้พิจารณาท�าตามท่าน  
ถ้าสงสยัอะไรกพ็ดูกนัให้มนัน่าฟัง ให้มนัรู้เร่ือง มีเร่ืองทีป่รึกษาหารือกนักม็อบให้ท่าน 
พระอาคนัตกุะจะไปจะมากม็อบให้ท่านปกครอง ให้ปรึกษาหารือกนัเป็นเร่ืองพระเถระ 
คุณวีรพลก็แยกไปในเรื่องงานเกี่ยวกับการติดต่อทางราชการ เรื่องเขียนหนังสือก็ให้ 
รับเอาเสีย รับเอาแล้วก็ให้เพื่อนดูด้วย ไม่ใช่ว่าเอาไปคนเดียว ให้ปรึกษากันได้ด้วย 
อย่าให้มนัขดักนั ให้ช่วยเหลอืกนั การปกครองกเ็หมอืนกนั อาจารย์บญุช ูอาจารย์เลีย่ม  
จะท�าอะไรก็ให้ปรึกษาคุณข่องด้วย ต่างฝ่ายต่างปรึกษาหารือกันได้ ให้เข้ากันได ้
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ไม่ขดัข้องกนั ทน้ีีเมือ่มไีฟฟ้า หรือน�า้ประปาอย่างน้ี ภาระอนัน้ีกม็อบให้คณุบญุมากบั 
คุณค�าพันให้ปรึกษากันพูดกันได้ จึงจะมีความสะดวกสบายในการงานที่ท�า เปรียบ
เหมอืนต้นไม้ทีว่ดัหนองป่าพงมปีระโยชน์หมดทกุต้นน่ันแหละ ต้นเลก็ ต้นใหญ่ ต้นสัน้  
ต้นยาว ต้นคดๆ งอๆ ก็มีประโยชน์ทั้งนั้น ถ้าเรารู้จักเลือกใช้ ทีนี้ถ้ามีนาคที่ต้องการ 
เข้ามาบวชอย่างนี้ ก็มอบให้อาจารย์เลี่ยม อาจารย์บุญชู เป็นผู้ปกครองดูแล ไม่ใช่ว่า 
ทิง้ให้องค์เดยีว ถ้าเหน็ไม่ดไีม่งามผิดพลาดอะไรกช่็วยกนับอกเตอืนได้ จะท�าอะไรกด็ ู
ให้ดี อย่าท�าตดัหน้าตดัหลงั ถ้ามคีวามสงสยัในความบกพร่องของผู้ใหญ่ กข็อโอกาส
เรียนถามได้โดยธรรมวินัย ในสิ่งที่เหมาะสมที่ถูกที่ควร”

อธิวาสนา

 เน้ือเร่ืองในหวัข้อน้ี มาจากข้อเขยีนของพระเถระรูปหน่ึงซึง่ใช้นามปากกาว่า หลวงปู่  
เขียนจากประสบการณ์ของท่านในโอกาสที่ได้ไปจ�าพรรษาอยู่ในความปกครองของ 
หลวงพ่อที่วัดหนองป่าพง

 มีอยู่วันหน่ึงผู้เขียนเดินผ่านพระอาจารย์รูปหน่ึง ซึ่งบวชมาหลายพรรษาแล้ว 
ท่านมหีน้าทีต่รีะฆงั สงัเกตดูสหีน้าท่านเศร้าหมอง สอบถามได้ความว่า เมือ่การประชมุ
สงฆ์คร้ังทีผ่่านมา ซึง่ทัง้หลวงพ่อ และผู้เขียนกม็ไิด้อยูใ่นทีป่ระชุมด้วยน้ัน คณะสงฆ์
ได้ปรับอาบตัพิระอาจารย์รูปน้ีทีท่�าผิดระเบยีบของวดัหนองป่าพงหลายคร้ังหลายครา  
ความผิดที่พระรูปนี้ท�าซ�้าซากก็คือ การที่ท่านออกปากทักญาติโยมก่อน พระอาจารย์
รูปน้ีกท็ราบว่า ท่านได้ท�าผิดระเบยีบของคณะสงฆ์วดัหนองป่าพงจริง แต่ท่านได้ปรับ
ทกุข์กบัผู้เขยีนว่าท่านมไิด้ตัง้ใจเลย เป็นเร่ืองทีท่่านเผลอสตทิกุคร้ัง ซึง่ท่านเสยีใจมาก 
และยอมให้คณะสงฆ์ปรับโทษ เพยีงแต่ว่า คนืน้ีคณะสงฆ์จะรอฟังค�าช้ีขาดจากหลวง
พ่ออีกทีหนึ่ง เนื่องจากการชี้โทษนั้นเป็นเสียงของสงฆ์หมู่มาก หลวงพ่อยังมิได้รับรู้ 
ท่านอาจารย์ผู้นี้ได้บอกกับผู้เขียนว่า ถ้าหลวงพ่อจะให้ผมสึก ผมก็จะสึก 

 หลงัจากน้ัน พระเณรกไ็ปรวมกนัทีก่ฏุหิลวงพ่อ ซึง่ตอนน้ีท่านกท็ราบความเหน็ 
ของคณะสงฆ์ที่มีต่อพระอาจารย์รูปน้ันแล้ว เมื่อทุกองค์กราบนมัสการท่านแล้ว 
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ก็ตัง้ใจฟังว่า ท่านจะตดัสนิอย่างไร ผู้เขยีนเองสงัเกตว่าหลวงพ่อท่านเฉยๆ เมือ่ทกุรูป 
พร้อมกันแล้ว ท่านกใ็ห้โอวาทเหมือนกบัเป็นเร่ืองปรารภธรรมโดยปกต ิโดยมไิด้เอ่ย 
ถามเร่ืองราวหรือซกัถามพระองค์ใดเลย ท่านเทศน์เร่ืองอธวิาสนา ซึง่ผู้เขยีนซึง้ใจมาก  
จ�าความได้ดังต่อไปนี้

 ...คนเราน้ันเป็นคนเหมือนกันจริง แต่ก็ไม่เหมือนกันทั้งหมด ในด้านของ
พฤติกรรม เพราะเหตุปัจจัยที่ผ่านเข้ามาสร้างเป็นจริตนิสัยน้ันต่างกัน เมื่อท�าอะไร
บ่อยๆ เข้า รวมเป็นนิสัยท�าซ�้าๆ บ่อยมากขึ้นกลายเป็นอุปนิสัย (นิสัยที่แน่นอนหรือ
สันดาน) อุปนิสัยก็ยิ่งพอกพูน กลายเป็นเรื่องอธิวาสนา คือเป็นพฤติกรรมประจ�าตัว 
ที่แก้ไม่ได้ ผู้ที่จะแก้อธิวาสนาได้ มีเพียงพระพุทธเจ้าเท่าน้ัน แม้พระอรหันต์ก็ไม่
สามารถแก้อธวิาสนาได้ เช่น พระสารีบตุรน้ัน ท่านมีอธวิาสนาคล้ายลงิ เชือ่กนัว่าอดตี
ชาตท่ิานเคยเป็นลงิมาหลายชาต ิท�าให้ท่านชอบกระโดด โยมทีย่งัตดิรูปแบบ เคยนึก 
ต�าหนิความไม่ส�ารวมของท่าน ซึง่น่ากลวัมาก เพราะพระสารีบตุร เป็นพระอรหนัต์ทีม่ี
ปัญญามาก เป็นอคัรสาวกเบือ้งขวาของสมเดจ็พระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้า (ผู้ใด 
ต�าหนิพระอรหันต์ บาปก็จะเข้าตัวเองเพราะพระอรหันต์เป็นผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์แล้ว)  
ในขณะทีพ่ระอานนท์แม้ยงัมิได้บรรลอุรหนัต์กม็กีริิยานอบน้อม มีวาจาไพเราะ มคีวาม 
ส�ารวม และความเป็นระเบียบยิ่ง สิ่งเหล่าน้ีท�าให้พระอรหันต์ของพระพุทธศาสนา 
มีบุคลิกที่แตกต่างกันไป แล้วแต่อธิวาสนา แต่ทุกองค์จะเหมือนกันที่ความบริสุทธิ์

 ส�าหรับพวกเราซึ่งยังต้องการช�าระจิตให้บริสุทธิ์อยู่ จะเห็นว่าจริตนิสัยของแต่ 
ละคนก็แตกต่างกันไป บางคนค่อนไปทางราคจริต ชอบของสวยของงาม ชอบการ 
ประดิษฐ์ปรุงแต่ง ก็จะต้องใช้ความไม่สวยไม่งามไปแก้ บางคนมีจริตค่อนไปทาง 
โทสจริต ท�าอะไรรวดเร็ว อยากได้อะไรต้องได้ดังใจอยาก เช่นนี้ก็ต้องแก้โดยการ 
ท�าให้ช้าลง ส่วนโมหจริตน้ัน เป็นพวกที่ไม่สามารถเข้าใจธรรมะข้ันละเอียดได ้ 
ส่วนศรัทธาจริตที่ค่อนข้างจะเป็นโมหะมากๆ ก็มักจะเชื่อง่าย ชอบอภินิหาร ชอบการ 
ลองของ พทุธจิริตหรือมีจิตมปัีญญาจะชอบสอน พบใครเหน็เป็นเดก็นักเรียนจะแนะน�า 
ด้วยความหวงัดเีสมอ จริตทัง้หลายน้ีแม้ผิวเผินจะต่างกนัแต่โดยสจัธรรมจะเหมอืนกนั 
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ในความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และความเป็นอนัตตา ความที่ไม่อาจยึดมั่นหมายมั่นได้  
เปรียบได้กับมะนาว พริก อ้อย บอระเพ็ด ทุกอย่างเกิดจากดิน แต่รสจะต่างกัน  
มะนาวมีรสเปรี้ยว พริกมีรสเผ็ด อ้อยมีรสหวาน ส่วนบอระเพ็ดมีรสขม สิ่งเหล่านี้ 
เหมือนกัน คอืเกดิมาจากดนิ แล้วมนัยงัต้องตายเหมอืนกนั เราจะหารสเผ็ดจากมะนาว 
ก็ไม่ได้ จะหารสขมจากน�้าตาลอ้อยก็ไม่ได้ กินเปรี้ยวเกินไปก็ถ่ายท้อง กินหวานเกิน 
กป็วดตามข้อ กนิบอระเพ็ดมากเกนิกม็ลีมออกห ูเช่นเดียวกบัพระสารีบตุร มปัีญญามาก  
พระโมคคัลลานะมีฤทธิ์มาก พระสิวลีมีลาภมาก แต่ละองค์มีเอตทัคคะแตกต่างกัน 
แต่เหมือนกันในแง่ของความบริสุทธิ์

 อย่างพระอาจารย์ทองรัตน์ คนไม่ค่อยจะชอบท่าน แต่เมือ่ผมไปกราบนมสัการ
ท่าน ท่านทกัว่า “ชามาแล้วหรือ” ด้วยส�าเนียงอ่อนโยน ผมกว่็าแปลกเหมอืนกนั บางที 
ท่านท�าแผลงๆ พระจะปรับอาบตัท่ิาน ท่านรู้ล่วงหน้าบอกว่า “เอาเลย มาปรับอาบตัผิม”  
วันหน่ึงก�าลงัเดนิแถวบณิฑบาตอยูก่บัท่านอาจารย์มัน่ ปรากฏว่าท่านโดดออกนอกแถว 
ไปเตะแพะตวัหน่ึงบอกว่า “น่ี...มงึสขิวดิพ่อกเูบาะ” (น่ี...มงึจะขวดิพ่อก)ู ปฏิปทาของ
ท่านเป็นเช่นนี้ คนธรรมดาเข้าใจยาก

 คราวหน่ึง ชาวบ้านคดิจะแกล้งท่านหรืออย่างไรกไ็ม่ทราบ บอกถวายปลาเป็นๆ ที่
เพิง่ตกได้ ปากยงัร้อยด้วยหวายอยูเ่ลย ปรากฏว่าท่านรับบาตรและเอาไปปล่อย ท่านพดู 
กับปลาว่า “ดีนะลูกที่เขายังไม่ฆ่าเจ้า” เวลาท่านมรณภาพ ในย่ามของท่านมีมีดโกน 
เล่มเดียว นอกน้ันไม่มสีมบตัอิืน่ เม่ือตอนเผาเกดิลมพายฝุนตกอย่างหนัก ครู่หน่ึงแล้ว 
หายไป พอให้เห็นเป็นอัศจรรย์

 ทีย่กเร่ืองเหล่าน้ีมากเ็พือ่ให้พวกท่านเหน็ว่าความแปลกบางทก็ีไม่แปลก เป็นเร่ือง 
ธรรมดาเพราะทกุชวีติก ็เกดิ แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกนัทกุคน ดังน้ัน เราจงอย่าเกบ็อะไร 
ให้เป็นการหนักอกหนักใจตนเองเลย ปฏิบัติธรรมแล้วต้องท�าให้เกิดเบาใจ อะไรผิด 
ก็แก้กันไป ผิดไปแล้วก็แล้วไปให้เห็นว่าเป็นมายาที่ผ่านไป ให้ท่านมีสติปัญญา
พิจารณาทุกอย่างให้เห็นเป็นธรรมดาอยู่เช่นน้ี ทุกอย่างแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัย
ของมันเช่นน้ัน อะไรที่แก้ไขไม่ได้ ก็ขอให้คิดว่าเป็นเร่ืองของอธิวาสนา แม้ผมเอง 
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บวชมาน่ี ไม่เคยคดิมาก่อนเลยว่าจะมาเป็นครูบาอาจารย์ของใคร แล้วอธวิาสนากผ็ลกั
พามาให้เป็นครูสอนพวกท่าน มาร่วมปฏบิตัธิรรมกบัท่าน เรากจ็ะปฏบิตัไิปอย่างน้ีแหละ  
คือปฏิบัติให้เป็นศีลวัตร สมาธิวัตร ปัญญาธิกวัตร และเคารพพระวินัยให้มากที่สุด 
ส่วนเรื่องปลีกย่อยขาดเกินบกพร่องไปบ้าง ก็ต้องถือว่าเป็นธรรมดา แม้แต่สบงจีวร
ที่นุ่งห่มกันอยู่ ก็มีที่ยาวไปสั้นไป เมื่อมาใช้กับตัวเรา ความจริงจีวรนั้นไม่ยาวไม่สั้น 
แต่มนัจะยาวไป สัน้ไป ก็เมือ่เราครองจีวรเท่าน้ัน แต่เรากม็ปัีญญาปรับให้พอดีกบัตวั
เราได้ เราจะไปยึดว่าจีวรต้องเข้ากบัตวัเราพอดกีไ็ม่ได้ ต้องปล่อย ต้องปลงไป เพราะ 
เป็นเร่ืองทีต้่องควรปล่อย แต่ถ้าบางเร่ืองต้องถอื กถ็อืให้ถกูต้องตามธรรมวนัิย อย่าใช้ 
อารมณ์พอใจหรือไม่พอใจของเราเข้าไปตัดสิน กลายเป็นอารมณ์อยู่เหนือธรรมะไป 
ท�าอะไรจึงต้องรอบคอบ ต้องใช้ปัญญา เลก็ไปบ้างใหญ่ไปบ้าง ถกูใจบ้างไม่ถกูใจบ้าง  
แต่ถ้ายังถูกต้องตามพระวินัย ก็น่าจะปล่อยไป

 พระเซน ๒ รูปเถยีงกนัเร่ืองธงไหว องค์หน่ึงว่าลมเป็นปัจจัยท�าให้ธงไหว อกีองค์ว่า 
ธงต่างหากท�าให้เกดิการเคลือ่นไหว เถยีงกนัไปเถยีงกนัมา ตกลงกนัไม่ได้ ต้องร้อนถงึ 
อาจารย์ตดัสนิ ซึง่อาจารย์กก็ล่าวว่าจิตของท่านต่างหากทีไ่หว ไม่ใช่ลมหรือธงอย่างที่ 
พระเซน ๒ รูปเถียงกัน

 พระอาทติย์อยู่ใกล้โลกทีส่ดุตอนไหนของวนั องค์หน่ึงว่าตอนเช้าซ ิเพราะดวงโต 
ทีส่ดุ อกีองค์หน่ึงว่าตอนกลางวัน เพราะร้อนทีส่ดุ เถยีงกนัไม่มีแพ้ไม่มีชนะ ต้องร้อน 
ไปถงึอาจารย์ให้ช่วยตดัสนิอกี อาจารย์ถามว่า ท่านฉันหรือยงั ให้ไปฉันข้าวดีกว่า เช่นน้ี 
เป็นต้น

 พวกเรากเ็หมือนกนั อย่าพยายามตัง้เร่ืองอะไรทีม่นัต้องล�าบากใจตนเอง ให้พอใจ 
กับการปฏิบัติ พอใจกับธรรมะ อย่าพอใจกับการสอดส่องดูความบกพร่องของผู้อื่น 
น่ันเป็นเร่ืองของกเิลส อะไรเกดิกใ็ห้รู้ รู้แล้วละเสยี ธรรมชาตกิเ็ป็นเช่นน้ีเอง อย่าคดิ
ให้เกินเลย ต้องคิดให้พอดี ดีแล้วนะที่พวกเราเอาใจใส่หมู่พวก ดูแลชี้ข้อบกพร่อง 
กนัตลอดเวลา เพราะเราอยูด้่วยความรักความเมตตา อยูก่นัด้วยกายกรรม เคารพนับถอื 
กนัทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั พูดกันก็มีเมตตาชีแ้จงกนัด้วยความปรารถนาด ีสาธารณปูโภค 



349

ก็แบ่งกันตามมตีามได้ ให้ใช้ประโยชน์ใช้สอยร่วมกนั น่ีแหละจึงจะเรียกว่า พวกเรามี 
ศีลสามัญญตา มีทิฏฐิสามัญญตา ยึดถืออุดมการณ์ อุดมธรรมที่จะพ้นทุกข์ร่วมกัน 
ขออนุโมทนาทุกๆ องค์ที่ใช้สติปัญญาตรองตามนี้

 จากน้ันท่านกท็กัทายพระรูปน้ันรูปน้ีเป็นการส่วนตวั แล้วกเ็ลกิประชมุไปตามปกติ  
เมือ่ออกมาจากทีป่ระชมุ พระอาจารย์รูปน้ัน มสีหีน้าสดชืน่ขึน้อย่างเหน็ได้ชดั ผู้เขยีน
เข้าไปทัก ท่านบอกว่ารู้สึกเคารพรักหลวงพ่อมากขึ้น ที่ตนไม่สบายใจก็เพราะคิดว่า
ตนเองเป็นสาเหตทุีจ่ะท�าให้หลวงพ่อไม่สบายใจ แต่กไ็ม่เหน็ท่านผิดปกตอิะไร ทกุอย่าง 
ปกติ และมีเมตตาเหมือนเดิม ผมก็เลยสบายใจ พระรูปนั้นกล่าว

สังฆทานสูงกว่า

 เป็นธรรมดาทีศ่รัทธาของญาตโิยมมักเป็นศรัทธาในตวับคุคล ชาวบ้านเลือ่มใส
ครูบาอาจารย์ผู้มีคุณธรรมสูงก็หลั่งไหลไปถวายไทยทานแก่ท่าน แต่ไม่ค่อยสนใจ 
พระภิกษุสามเณรบวชใหม่ ส�าหรับทีว่ดัหนองป่าพงกเ็ช่นเดียวกนั แต่หลวงพ่อไม่เคย
สนับสนุนศรัทธาประเภทน้ัน ท่านไม่มคีวามต้องการในเร่ืองบริษทับริวารเลย แต่ท่าน
พยายามโน้มน้าวศรัทธาของโยมให้ตัง้อยูใ่นพระสงฆ์ เพราะท่านตระหนักว่า การยึดตดิ 
ในตัวบุคคลเป็นอุปสรรคต่อการประพฤติปฏิบัติ นอกจากเป็นนโยบายในการสอน
ญาตโิยมแล้ว ยงัสะท้อนให้เหน็ความเคารพทีห่ลวงพ่อมีต่อสงฆ์ และช่วยท�าให้พระภกิษุ 
สามเณรส�านึกถงึความส�าคญัของสถาบนัทีต่นเองเป็นส่วนประกอบ พระอาจารย์รูปหน่ึง 
ได้เล่าถึงปฏิปทาในเรื่องนี้ของหลวงพ่อว่า

 “บางคร้ังญาตพิีน้่องของท่าน เอาสิง่ของหรืออาหารมาถวายท่านโดยเฉพาะอย่างน้ี  
บางทีท่านก็รับเอาบ้าง บางทีก็สละให้สงฆ์ไปเลย ท่านพูดว่า

 ผมเคยอยูก่บัเขามานานแล้ว เคยกนิเคยใช้ของพ่อแม่พีน้่องมาตัง้แต่เลก็ๆ แล้ว 
เขาเอามาให้ผม ผมก็ถวายให้สงฆ์ไปเพื่ออนุเคราะห์แก่เขา เขาจะได้รับประโยชน์
อานิสงส์จากการถวายทานสงฆ์มากกว่าที่จะถวายเฉพาะผม”
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 ท่านเจ้าคุณพระมงคลกิตติธาดาได้เล่าเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งให้ฟังดังนี้

 “ผมไปอยู่กับท่านในปี ๒๕๑๒ ปีนั้น เกิดมีตัวด้วงตัวหนอนลงกินข้าวในนา
แถวอ�าเภอพิบูลฯ อ�าเภอเดชฯ ชาวนาเขาก็เลยแห่กันมาขอน�้ามนต์จากหลวงพ่อ  
ท่านบอกว่า

 โอ๊ย! มาขอกบัอาตมาคนเดยีวไม่ดหีรอก โน่น! ไปเอากบัสงฆ์โน่นดกีว่า สงฆ์ม ี
อ�านาจมากกว่าอาตมาอีก

 แล้วท่านบอกให้พวกเขาหาตุ่มใส่น�้ามนต์ไปตั้งไว้หน้าพระประธานที่จะจุดธูป
เทียนโยงด้ายสายสิญจน์จากพระประธานไปที่ตุ่มให้พระสวดมนต์ก่อนค่อยมาเอา
น�้ามนต์ ถึงเวลาพวกผมก็พากันท�าวัตรสวดมนต์แผ่เมตตาไป วันหลังเมื่อชาวนาจาก
อ�าเภอพิบูลฯ มารับน�้ามนต์ ท่านก็สั่งว่า

 อย่าไปแช่งไปด่านะ พูดดีๆ บอกว่า เออ! ขยับขยายหนีเสีย ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่
ได้กินก็ล�าบาก ข้าพเจ้าหากินเลี้ยงชีพ ท�าทานถวายพระเจ้าพระสงฆ์ด้วย

 มีชาวนาคนหนึ่งฐานะดีหน่อย หัวเราะเยาะพวกไปขอน�้ามนต์จากวัด พร้อมกับ
บอกว่า

 น�้ามนต์ขวดเดียวจะประสาอะไร กูเอาโฟลิดอลฉีดยังไม่หนีเลย

 ต่อมาอีกคืนหน่ึง พวกตัวด้วงตัวหนอนก็ออกจากนาข้าวของผู้พรมน�้ามนต์  
แต่ไปลงกนิข้าวในนาของอตีาคนน้ันหมดเลย เป็นเร่ืองแปลกเหมอืนกนั ไม่น่าเชือ่ แต่มนั 
ก็เป็นไปแล้ว เพราะเขามาเล่าให้หลวงพ่อฟัง ท่านก็ยิ้มบอกว่า มันอยากประมาท 
ก็ยังงั้นแหละ...”

 หลวงพ่อบริหารสงฆ์โดยให้ความเอาใจใส่ดูแลลูกศิษย์อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง 
เหมือนพ่อที่คอยจ�้าจี้จ�้าไชลูก แม้พระจะอยู่ที่วัดหนองป่าพง จะไปอยู่ตามสาขา หรือ
จะออกธุดงค์ หลวงพ่อเป็นผู้ตัดสิน ทุกสิ่งทุกอย่างในวัดขึ้นอยู่กับหลวงพ่อ
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 ในระยะหลงัๆ หลวงพ่อคอยฝึกให้ลกูศิษย์รับผิดชอบในเร่ืองการบริหารมากข้ึน 
เพือ่ให้มปีระสบการณ์ในการช่วยตวัเอง ไม่ให้พึง่หลวงพ่อจนเกนิไป แต่ตลอดเวลาที่
ท่านท�าหน้าทีเ่ป็นเจ้าอาวาสวดัหนองป่าพง หลวงพ่อเป็นเหมอืนเสาเอกของสถาบนัสงฆ์  
การบริหารวดัก็ตรงตามหลกัพระธรรมวนัิยไม่มผิีดเพีย้น และทกุรูปทีม่คีวามคดิเหน็
ต่างๆ ซึ่งเป็นธรรมดา ก็ยอมรับและเชื่อฟังท่าน

ปัจจุบันธรรม

 “ปจฺจุปฺปนฺนญฺจ โย ธมฺม�  ตตฺถ ตตฺถ วิปสฺสติ
 อส�หิร� อส�กุปฺปํ    ต� วิทฺธำ มนุพฺรูหเย”

 แปลเป็นไทยว่า “ผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆ อย่างแจ่มแจ้ง 
ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน เขาควรพอกพูดอาการเช่นนั้นไว้”

 ปัจจุบันธรรมน้ีมีความหมายและความส�าคัญต่อนักบวชเพียงใด หลวงพ่อได้
อธิบายไว้อย่างแจ่มแจ้งดังนี้

 “ปัจจุบันธรรมมันจะเป็นอย่างไร ละมันเดี๋ยวนี้ แก้มันเดี๋ยวนี้ เพราะว่าปัจจุบัน
ธรรมคือปัจจุบันนี้ มันเป็นทั้งเหตุทั้งผล ปัจจุบันนี้มันตั้งอยู่ในเหตุผล อดีตเป็นเหตุ 
ปัจจุบันเป็นผล ปัจจุบันเป็นเหตุ อนาคตเป็นผล มันมีเหตุผลอย่างนี้เรื่อยๆ ไป ที่เรา 
อยู่เดี๋ยวน้ีก็เป็นเหตุ อดีตเหตุ อยู่ในปัจจุบันน้ีก็เป็นผล ผลเดี๋ยวน้ีก็เป็นเหตุของ
อนาคตอีก

 ปัจจุบันนี้มันเป็นผลของอดีต และเหตุของอนาคตต่อไป ทั้งอดีตและอนาคต 
มันก็อยู่ในปัจจุบันนี้

 การปฏิบัติก็ให้ดูปัจจุบันน้ีเท่าน้ันละ อย่าไปห่วงอดีต อย่าไปห่วงอนาคต 
เพราะอดีตมันก็ผ่านไปแล้ว เรื่องที่เกิดในอดีต มันก็ดับไปแล้วในอดีต มันหมดแล้ว 
อนาคตเราก็ปล่อย เร่ืองทีเ่กดิในอนาคต มนักด็บัในอนาคต เราจะไปห่วงใยมนัท�าไม  
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ดปัูจจุบนัธรรมน้ีว่ามนัไม่แน่ มนัไม่เทีย่ง พทุโธมนักรู้็ขึน้มา เจริญขึน้มา รู้ความเป็นจริง 
ในสิง่ทัง้หลายว่า มนัไม่เทีย่ง สขุ ทกุข์ เกดิข้ึนมากไ็ม่เทีย่ง ไม่แน่ ถ้าจิตใจของเราเหน็
ของทุกอย่างว่าเป็นของไม่แน่ ปัญหาว่าเราจะไปยึดมั่นหมายมั่นก็จะค่อยๆ หมดไป”

 ในเมือ่ความทกุข์ เหตใุห้เกิดทกุข์ ความดบัทกุข์ และหนทางไปสูค่วามดบัทกุข์ 
ล้วนแต่อยูใ่นขณะปัจจุบนั จึงเป็นธรรมดาอยูเ่อง ทีห่ลวงพ่อเน้นความส�าคัญของการ
อยู่ในปัจจุบัน และเน้นที่การมีสติทุกอิริยาบถ

 “ข้อปฏิบัตินี้คือการภาวนานี่เอง พูดง่ายๆ ก็เรียกว่า เราต้องเป็นผู้มีสติ คือ
ความรู้ความระลึกอยู่เสมอ อยู่ที่นี่ว่าเดี๋ยวนี้เราคิดอะไรอยู่ เราท�าอะไรอยู่ เรามีอะไร
อยูเ่ดีย๋วน้ี เราดอูย่างน้ีมสีตอิยู่เสมอว่า เราอยูย่งัไง เรารู้ตวัอยูว่่า ขณะน้ีเรามอีะไรอยู่  
ก�าลงัคิดอะไร ก�าลงัสขุหรือก�าลงัทกุข์ ผิดหรือถกูอยูเ่ดีย๋วน้ี ทีเ่รามสีิง่ทัง้หลายปรารภ
อยูอ่ย่างน้ี ปัญญามนักเ็กดิขึน้มาแล้ว ระลกึได้อยู่แล้ว รู้ได้อยูเ่ป็นต้น มนักว็ิง่ไปวิง่มา  
มันก็เกิดขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์พิจารณาเป็นความรู้สึกอยู่ทุกขณะ เมื่อตาเห็นรูป  
หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส ร่างกายถูกต้องโผฏฐัพพะ ถ้ารู้สึกแล้วมันก็รู้จัก 
อันนั้นดี อันนั้นไม่ดี อันนั้นเราชอบ อันนั้นเราไม่ชอบ ทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา ท่านให้วาง อย่าไปยึดมั่นถือมั่น นี่เรียกว่าแก้ปัญหา”

 ความเป็นอยู่ในวัด ก็มีส่วนช่วยให้ความคิดเรื่องอดีต อนาคต หรือเรื่องนอก
ตัวลดน้อยลงได้เหมือนกัน สิ่งแวดล้อมที่เป็นป่ารกทึบ ไม่ชวนมอง ก็ท�าให้คนต้อง
หนักลบัมามองตนเอง ตารางการประพฤตปิฏบิตัทิีค่ล้ายกนัในแต่ละวนั ไม่ค่อยมกีาร
เปลีย่นแปลง ไม่มอีะไรเร้าความสนใจให้ตืน่เต้นกเ็ป็นข้อดทีีช่่วยให้พระภกิษุสามเณร 
มีสต ิอยู่กับปัจจุบนัยิง่ขึน้ หลวงพ่อเองเป็นตวัอย่างทีดี่แก่ลกูศิษย์ ท่านสงบเยอืกเยน็  
และตัง้มัน่ในปัจจุบนัอยูเ่สมอด้วยความรู้ ความตืน่ ความเบกิบานและสตอินัเตม็เป่ียม  
ซึง่ท�าให้หลวงพ่อมองเหน็ทกุสิง่ทกุอย่างว่า เป็นอาจารย์สอนธรรมะอยูแ่ล้วตลอดเวลา  
ดังที่ท่านเคยพูดบ่อยๆ ว่า “อะไรที่ไม่เป็นธรรมะนั้นไม่มี เรานั่งอยู่ก็นั่งทับซึ่งธรรมะ 
เดนิไปกเ็ดนิไปบนธรรมะ” เพราะฉะน้ันไม่ว่าหลวงพ่อจะอยูท่ีไ่หน ท่านมอีปุกรณ์ในการ 
สอนพร้อมอยู่ตลอดเวลา จะอยู่ในภาวะปกติ หรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ท่านก็ 
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สามารถหยบิยกอปุกรณ์จากธรรมชาตริอบตวัในขณะน้ัน มาชีแ้นะให้ลกูศิษย์ได้ฉุกคิด 
อยู่เสมอ

 ท่านพระครูบรรพตวรกิต ได้เล่าเรื่องเก่าๆ ซึ่งเป็น “ปัจจุบันธรรมค�ำสอน” ที่ 
หลวงพ่อให้กับตัวท่านเองโดยตรงว่า

 “ครั้งหนึ่งช่วงที่ก�าลังช่วยหลวงพ่อสร้างกุฏิ ยังปูพื้นกระดานไม่เสร็จ ผมก็ป่วย 
ไข้ขึน้สงู หลวงพ่อกบัพระเณรมาเฝ้าไข้ และท่านได้เล่าให้ฟังว่า ผมละเมอ ปดูีๆ  เด้อ 
เอาแผ่นนั่นเลื่อนเข้าไปอีก เออ! เออ! จั่งซั่นหละ อย่าให้มีร่อง

 ท่านก็เลยให้สติว่า จิตที่ห่วงกังวลอยู่นี่แหละที่จะพาไปเกิด อาจจะไปเกิดเป็น
ตุ๊กแก หรือสัตว์อะไรก็ได้ ตรงกุฏิที่ก�าลังสร้างอยู่นั่นเอง...”

 คร้ังหน่ึงระหว่างพ�านักอยูท่ีว่ดัหนองป่าพง พระอาจารย์ปสนัโน มโีอกาสได้ตาม
หลวงพ่อไปบณิฑบาตทีบ้่านกลาง ขากลบัหลวงพ่อเดนิช้าๆ ขณะเดนิผ่านต้นไม้ กิง้ก่า
คูห่น่ึงซึง่ก�าลงั “ปฏิบตักิารสนุทรีย์” อยูข้่างบนกพ็ลาดท่า หล่นตุบ๊ลงมาต่อหน้า ทัง้ทีต่วั 
ยังติดกัน หลวงพ่อเห็นเข้าก็หัวเราะชี้ให้ลูกศิษย์ดู พร้อมกับท�ามือท�าไม้ประกอบ 
ค�าอธิบายแก่ท่านอาจารย์ปสันโน ซึ่งตอนนั้นยังไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทยมากนัก

 “แน่ะ! เห็นไหม มันเมาความสุขอยู่ข้างบน เป็นเหตุให้ประมาท ตกลงมาก็เจ็บ
อย่างนี้แหละ”

 มอีกีตวัอย่างหน่ึง ทีแ่สดงให้เหน็ไหวพริบอนัฉับไวของหลวงพ่อในการชีปั้จจุบนั
เหตใุห้ลกูศษิย์เหน็ธรรมแบบแทงใจด�า แต่แฝงด้วยอารมณ์ขนั เช่นเร่ือง ป้ันข้าวฟักไข่  
ซึ่งพระอาจารย์เอนกได้เล่าให้ฟังดังนี้

 “ตามปกติที่วัดหนองป่าพง หลังจากเสร็จกิจวัตรในตอนเช้าแล้ว ภิกษุสามเณร 
กอ็อกบณิฑบาตไปตามสายต่างๆ ซึง่มอียูห่ลายสายด้วยกนั แล้วแต่ใครจะไปสายไหน  
เมื่อกลับจากบิณฑบาตก็มาถ่ายบาตรออก ปั้นข้าวเหนียวเอาเฉพาะพอฉันอิ่มเท่านั้น  
ไม่ให้มากหรือไม่ให้น้อยเกินไป ส่วนอาหารที่บิณฑบาตได้มาทุกอย่าง ต้องส่งไปที่ 
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โรงครัว เพื่อให้แม่ชีส�ารวจดูให้เรียบร้อยเสียก่อนว่า สิ่งไหนควรไม่ควร เสร็จแล้ว
พวกชีเขาก็จัดส�ารับทั้งหมดส่งมาถวายพระ

 ทีว่ดัมีกตกิาว่า อาหารทีไ่ด้จากการบณิฑบาตต้องส่งไปโรงครัวหมด ห้ามเกบ็ไว้
ในบาตรของตน คร้ังหน่ึงมภีกิษรูุปหน่ึงเกดิฝ่าฝืนกตกิาสงฆ์ข้อน้ี ท่านคงคดิว่าอาหาร
มีน้อย บางทีอาหารบางอย่างก็แจกหมดก่อนแต่ต้นแล้ว ไม่ถึงปลายแถว หรือแม้จะ 
ถงึกก็ลวัจะได้น้อย หรือได้ของทีไ่ม่ชอบใจ วนัน้ันพระรูปน้ันไปบณิฑบาตได้ไข่ต้มมา
หน่ึงฟอง ท่านกเ็ลยป้ันข้าวเหนียวหุม้ไว้ เอาไข่ไว้ข้างในก้อนข้าว จะเป็นเหตบุงัเอญิ หรือ 
ท่านอาจจะท�ามานานแล้ว กรรมมันส่งผลกไ็ม่ทราบ วนัน้ันก่อนฉัน หลวงพ่อท่านกอ็อก 
เดินตรวจในบาตรของพระภิกษุสามเณร พอมาถึงบาตรของพระรูปนั้น ท่านก็หยุด  
เพราะก้อนข้าวปริ และมองเห็นไข่ต้มอยู่ข้างใน ท่านก็เลยพูดขึ้นว่า

 ปั้นข้าวใครฟักไข่

 ภกิษุสามเณรเป็นจ�านวนมาก ซึง่ก�าลงัน่ังอยูใ่นโรงฉัน ต่างกห็นัไปมองพระรูปน้ัน 
เป็นจุดเดยีวยงักะนัดกนัไว้ ท�าให้ภิกษรูุปน้ันทัง้กลวัทัง้อายจนตวัสัน่หน้าซดี แทบจะ 
แทรกแผ่นดินหนีให้ได้ ตัง้แต่น้ันมาภกิษรูุปน้ันกเ็ขด็ขยาดหวาดกลวั ไม่กล้าท�าอย่างน้ัน 
อีกเลย อย่าว่าแต่ภิกษุรูปนั้นเลย แม้แต่ภิกษุรูปอื่นๆ ซึ่งเห็นเหตุการณ์ ก็ไม่กล้าท�า 
อย่างนั้นเหมือนกัน”

ไม่แน่

 สิ่งที่หลวงพ่อพยายามชี้ให้ลูกศิษย์ได้เห็น ได้สัมผัสอยู่เสมอคือ ความไม่เที่ยง  
ความไม่แน่นอนเพราะท่านเห็นว่า ความรู้ความเห็นในเร่ืองน้ีเป็นสัมมาทิฐิ เป็นตัว
ปัญญา “ไม่แน่” ค�านีเ้ป็นค�าสอนที่หลวงพอ่ย�้านกัย�้าหนาในหลายๆ รปูแบบ จนแทบ
จะกล่าวได้ว่าเป็นคาถาบทส�าคัญ หรืออาจถอืเป็นเอกลกัษณ์ในค�าสอนของท่านกว่็าได้ 
ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นความรู้สึกของท่านต่อเรื่องนี้คือ
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 “ตัวที่ว่าไม่แน่นั่นล่ะ คือตัวพระพุทธเจ้าละนั่น ตัวที่ไม่แน่นั่นละคือตัวธรรมะ” 
และท่านกล่าวคล้ายร�าพันว่า

 “ผมเคยพดูบ่อยๆ แต่คนไม่ค่อยใส่ใจ อะไรเกดิข้ึนในปัจจุบนั ผมกว่็า เอ้อ! อนัน้ี 
มันไม่แน่! แต่ค�านี้คนไม่ค่อยได้ติดตาม ค�าง่ายๆ สั้นๆ ที่ว่า ไม่แน่ ค�าเดียวและถูก
ผมพูดบ่อยๆ คนก็ไม่ค่อยเอา” ฯลฯ

 “ถ้าเห็นอนิจจังชัดเจน มันก็เป็นพระสมบูรณ์นั่นเอง เห็นอนิจจัง มันเป็นของ
ไม่แน่นอนในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ อุปาทานมั่นหมายมัน
ก็ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้า”

 “อะไรก็ช่างเถอะ ถึงจะเกิดอารมณ์อะไรที่ไม่พอใจจนถึงกับน�้าตามันจะไหล
ออกมา ให้เรานึกถึงค�าสอนที่ว่า อันนี้ไม่แน่ ไว้เสมอเลยทีเดียว ด้วยสติสัมปชัญญะ 
ของเรา มนัจะพอใจ ไม่พอใจ มนัจะดี มนัจะช่ัว กใ็ห้เหน็พอดี มนักถ็อนอปุาทานได้  
เหน็ว่ามนัเป็นของไม่มรีาคา แล้วกมี็การปล่อยวางไปในตวัด้วยเสมอ อนัน้ีเป็นอารมณ์
ของวิปัสสนา เมือ่อะไรเกดิขึน้มากเ็รียกว่ามนัไม่แน่ อย่าไปลมื อย่าไปทิง้ค�าน้ี ดี ท่าน
ก็ไม่ให้ยึด ชัว่กไ็ม่ให้ยดึ ถ้าหากว่าเราประสบอะไรมากช่็างเถอะ ให้รวมก�าลงัลงตรงน้ี  
อนัน้ีเป็นบ่อเกดิแห่งปัญญา แล้วกเ็ป็นอารมณ์ของวปัิสสนา เอาอนัน้ีเป็นอารมณ์เสมอ  
จะท�าให้พวกเราพ้นจากความสงสัย เพราะว่าธรรมะทั้งหลายเหล่าน้ีเรียกว่า ไม่แน่  
ไม่เที่ยงนะ มันจะหมุนรอบตัวมันอยู่ เห็นอาการทั้งหลายเป็นอยู่อย่างน้ัน จิตจะ 
ทอดอาลัย อันน้ีเป็นเคร่ืองมือที่ถอนความยึดมั่นออกจากอารมณ์อันน้ัน ท�าให้เรา
มองเห็นธรรมะอย่างแจ้งชัด”

 สมัยหน่ึงเพลงลกูทุง่ “มันบ่แน่ดอกนาย” ก�าลงัได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
ไปถึงไหนๆ ก็ต้องได้ยิน วันหนึ่งหลวงพ่อบังเอิญมีธุระผ่านเข้าไปในเมือง ก็พลอย
ได้ยินไปกับชาวบ้านเขาด้วยและเมื่อกลับถึงวัด ท่านได้ปรารภเร่ืองน้ีให้ลูกศิษย์ฟัง 
ในระหว่างการอบรมว่า “เออ! นั่นมันร้องเพลงของพระพุทธเจ้าเลยนะนั่น”
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 นอกจากน้ี หลวงพ่อใช้ความไม่แน่นอนเป็นเคร่ืองมือสอนให้ลูกศิษย์คลาย
ความยดึตดิในสิง่ต่างๆ คอื ให้มกีารเปลีย่นแปลงอย่างกะทนัหนั จนพระเณรจะต้อง 
วางความรู้สึกให้ยืดหยุ่น ยึดถืออะไรเป็นจริงเป็นจังไม่ได้ เช่น ท่านสั่งว่าไปก็ต้อง 
พร้อมทีจ่ะไป แต่ถ้าท่านสัง่เลกิกพ็ร้อมทีจ่ะเลกิ โดยไม่รู้สกึกระทบกระเทอืน ท่านพระครู- 
บรรพตวรกิต เป็นลูกศิษย์ที่ได้รับการถ่ายทอดค�าสอนซึ่งเป็นคาถาส�าคัญบทน้ีจาก
หลวงพ่อซ�้าๆ ซากๆ จนซึ้งแก่ใจ

 “ผมเองนะ ท่านสอนแบบทีว่่าเอาของจริงมาสอนเลย เช่น ท่านสอนว่า ไม่แน่ ค�าน้ี 
เป็นค�าที่ผมรับมาตลอด ตอนที่ท่านสอนคร้ังแรกก็ยังไม่เข้าใจ ทีน้ีท่านสอนด้วย 
การกระท�า เช่น ท่านจะให้เราไปทีใ่ดทีห่น่ึงกบัท่าน ท่านบอกว่าไปเตรียมบริขารมา วนัน้ี 
เราจะไปที่โน้นด้วยกัน ทีนี้พอเราเตรียมตัวมาปุ๊บ ท่านก็กลับบอกว่า เอ้า! ไม่ไปแล้ว  
กลับเถอะ ลักษณะอย่างนี้เราต้องกลับ ผมรู้สึกเจอบ่อยจนกระทั่งเข้าใจค�าว่า ไม่แน่  
ของท่าน จนกระทั่งต่อไป รู้ค�าสมมุติของท่านลงในพระไตรลักษณ์ ค�าว่า ไม่แน่ 
หมายความว่าแบ่งไว้ครึ่งหนึ่ง ทุกสิ่งทุกอย่างนั้น ให้แบ่งไว้สัก ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ผมก็ 
เลยยึดเอาหลักน้ีส�าหรับปฏิบัติ ซึ่งได้จากท่านโดยตรง ค�าน้ีท�าให้เราไม่เป็นทุกข์ 
สบายใจ คอืรู้จักแบ่ง อันน้ีเป็นลกัษณะพเิศษเฉพาะทีไ่ด้กบัผมโดยตรงนะ รู้สกึว่าเป็น 
ประโยชน์แล้วก็ดีมากส�าหรับการสอนของท่าน ต่อจากนั้นเวลาอยู่กับท่านเราก็เข้าใจ
แล้วทกุสิง่ทกุอย่าง พอท่านท�าอะไรๆ หรอืพดูอะไรๆ เรากรู้็จักว่าทกุสิง่ทกุอย่างมนัไม่แน่  
จ�าค�าของท่านไว้เสมอ”

 แม้พระอาจารย์รุ่นหลงัๆ กโ็ดนหลวงพ่อสอนคาถาบทน้ี เพือ่ให้รู้จักดคูวามรู้สกึ 
ของตนเองด้วย ท่านรูปหน่ึงเล่าว่า “ไปกราบหลวงพ่อทไีร ท่านกจ็ะยิม้แย้มเป็นกนัเอง 
ทกัทายทกุคร้ัง เรากป็ลืม้อยูน่าน โอ! หลวงพ่อเมตตาเรามากจริงๆ แล้วก็มอียูค่ร้ังหน่ึง 
ไปกราบ ท่านไม่พดูด้วยเลย อย่าว่าแต่พดู ไม่มองมาด้วยซ�า้ เหมอืนไม่มีเราอยู่ในทีน้ั่น  
กว่าจะรู้ โอ้โฮ! ทุกข์แท้ๆ”
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ความพอดี

 อกีค�าหน่ึงทีล่กูศิษย์ของหลวงพ่อได้ยนิบ่อยๆ จนตดิห ูคอืค�าว่า “พอดี” ท่านเคย 
พูดอยู่เสมอว่า ธรรมะคือพอดี ความพอดี คือ ทางสายกลางไปสู่ความดับทุกข์  
แล้วท่านย�า้สอนให้แต่ละองค์แต่ละคน หาความพอดขีองตวัเองในการประพฤตปิฏบิตัิ

 “เรามาฝึกการปฏิบัติ ท�าไมท่านถึงให้เรากินน้อย นอนน้อย พูดน้อย อะไรๆ 
ทุกอย่างให้มันน้อยไปๆ ค�าที่ว่ามันน้อยน่ะ มันจะพอดีหรือ ความเป็นจริงน้ันยัง 
ไม่พอดี ไม่สม�่าเสมอ แต่ท�าไมท่านถึงว่าให้เราท�าให้มันน้อย พูดน้อยๆ คุยน้อยๆ 
นอนน้อยๆ เพื่อให้เรารู้จักความพอดี ความเหมาะสมของตัวเรานั่นเอง ทุกท่านให้
พยายาม รีบเกินไปก็ไม่ได้ ให้รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวหาความพอดี ถ้ามันน้อยไปเรา 
กเ็ตมิ ถ้ามากไปเราเอาออก เป็นสมัมาปฏปิทา คอืพอดี ถ้ามนัด้ือกใ็ช้ข้อวตัรเข้าควบคมุ  
ให้มันเขด็ ฝึกมนัทรมานมัน ถ้ามนัเป็นอีกกท็�าอกี น่ีเรียกว่าการปฏบิตัหิาทางพ้นทกุข์
ของเรา การพดูจาปราศรัย ทกุอริิยาบถให้มคีวามรู้สกึอยูใ่นใจของเรา ความพอดีน้ัน
เป็นแนวทางปฏิบัติที่ไม่ข้องแวะกับสิ่งสุดโต่ง

 กามสุขัลลิกานุโยโค คือ ใจของเราลุ่มหลงในความสุข ลุ่มหลงในความสบาย 
ลุ่มหลงในความดีใจ ลุ่มหลงว่าเราดี เราเลิศ เราประเสริฐ

 อัตตกิลมถานุโยโค คือ อาการที่ไม่พอใจ อาการที่เป็นทุกข์ อาการที่ไม่ชอบใจ 
อาการกริ้วโกรธ

 ธรรม ๒ อย่างน้ีไม่ใช่หนทางของบรรพชิตจะพึงเดิน หนทางคืออาการดีใจ 
หรือเสียใจ เดินทางคือตัวผู้รู้ของเราน่ันแหละ ผู้เดินทางคือจิต ผู้สงบท่านไม่เดิน 
ทางนั้น แต่ว่าทางนั้นท่านก็เห็น อาการสุขก็เห็น แต่ท่านไม่มีอุปาทานยึดมั่นกับมัน 
ปล่อยมันไป วางมันไป ละมันไป จึงเป็นผู้สงบ การรู้จักความพอดี ก็เกิดจากการ
พจิารณาความไม่แน่น่ันเอง การประพฤตปิฏบิตัน้ีิ ต้องมปีฏปิทาทีพ่อดีๆ  ไม่สงูเกนิไป 
อยู่ในระดับพอดี ถ้ามันเกินพอดี หรือต�่ากว่าพอดี มันก็ไปไม่ได้ ไม่ใช่สัมมาปฏิบัติ
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ของพระ ถ้าเราดูเสมอว่า ยืน นั่ง นอนน่ะ เรารู้สภาพอารมณ์ทั้งหลายมันพอดีโดย
อ�านาจที่ว่า ของมันไม่แน่แล้ว มันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นอีก แต่ว่าคนเรามันทน
ไม่ไหว มันอยากเกินขีด มันดันขึ้นๆ ไม่รู้จักความพอดีของมัน

 ความพอดีมันเกิดจากที่ว่าเมื่อพบอารมณ์อะไร ก็บอกมันว่าไม่แน่ เรื่องอนิจจัง
เรียกว่าไม่แน่ทนเอาอยู่ตรงนั้นแหละ ไม่ก้าวไป ไม่ถอยกลับ อยู่ตรงนี้ ทน ไม่นาน
เดี๋ยวก็พบความจริงได้”

ไม่ตึง ไม่หย่อน

 “การสอนนี่ต้องดูว่าเขาจะรับได้แค่ไหน ดูความพอดีของเขา เพราะความพอดี
นั่นแหละคือธรรมะ ถ้าไม่พอดีไม่เป็นธรรมะ”

 นี่คือปฏิปทาในการสอนลูกศิษย์ ซึ่งหลวงพ่อได้ปรารภให้ฟัง และท่านเองได้
ด�าเนินมาตั้งแต่ต้น

 อันความพอดีนั้น มิได้หมายถึงเฉพาะในฝ่ายลูกศิษย์ฝ่ายเดียว แต่การด�าเนิน 
ข้อวตัรทกุอย่างซึง่เป็นไปเพือ่การฝึกสอนทัง้สิน้น้ัน ก็อยูใ่นเกณฑ์พอดด้ีวย แม้ว่าบางคร้ัง  
จะเหน็ว่าหลวงพ่อวางกฎระเบยีบในการปฏบิตัค่ิอนข้างตงึหรอืเคร่ง แต่กเ็ป็นความตงึ
ความเคร่งทีต่ัง้ไว้เพือ่ความพอดน่ัีนเอง อย่างทีท่่านอาจารย์สพุร ได้ตัง้ข้อสงัเกตวธิกีาร 
สอนของหลวงพ่อไว้ว่า

 “ปฏิปทาของหลวงพ่อ เวลาท่านท�าอะไร ไม่ใช่ว่าจะให้เข้มแข็งตรงเป๊ะ เมื่อถึง
คราวถึงโอกาส บางบคุคล บางกาล บางสถานที ่ท่านกอ็นุโลมบ้าง แต่ว่าท่านพยายาม
ให้ตึงให้เคร่งไว้หน่อย เมื่อมันเสื่อมลง หย่อนลง ตามลักษณะของทุกสิ่งทุกอย่าง 
ท่านก็จะยกข้อวัตรทั้งระเบียบต่างๆ ขึ้นมาให้มันตึง พอมันตึงแล้ว ก็ลงมาเองตาม
ลักษณะของมัน ท่านก็ยกขึ้นอีก เท่าที่ผมสังเกตดูข้อวัตรหลายๆ อย่างก็เป็นอย่างนี้  
ข้อวตัรเกีย่วกบัการประพฤตปิฏบิตั ิเช่น การพดูคยุอย่างน้ี ถ้าเสยีงดังมากน่ี ท่านกจ็ะ
ย�้าขึ้นมาเสียทีหนึ่ง เทศน์หนักทีหนึ่ง แล้วก็จะหายเงียบไปนาน แล้วก็จะค่อยๆ กลับ
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ขึ้นมาอีก ท่านก็ย�้าอีก ก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆ คือ นี่มันเป็นลักษณะของธรรมะอันหนึ่ง 
เหมอืนกนั เพราะมนัไม่ตัง้อยูเ่ทีย่งแท้แน่นอน มนัค่อยๆ เสือ่มลง ท่านกจ็ะยกขึน้มา”

 ความเป็นครูอาจจะท�าให้หลวงพ่อมองเห็นว่าการปฏิบัติของลูกศิษย์น้ันก็คง
เหมือนกับการเตรียมตัวดูหนังสือเพื่อเข้าสอบของนักเรียน ถ้าเตรียมดูหนังสือเพียง
แค่ให้สอบผ่าน ๕๐-๖๐ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เข้าสอบจริงๆ อาจจะไม่ผ่านก็ได้ จะต้อง 
เตรียมพร้อมไว้ ๙๐ หรือถึง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์นั่นแหละ แล้วเวลาสอบมันจะเลื่อน
ลดลงมาเหลือเพียง ๗๐-๘๐ เปอร์เซ็นต์ก็ยังถือว่าสอบได้ ปฏิปทาในการรักษา 
ข้อวัตรของหลวงพ่อ จึงเป็นไปอย่างผู้ที่เข้าถึงสัจธรรม ความไม่เที่ยงอย่างแท้จริง

 เมื่อมีการปรารภถึงข้อวัตรที่บางคนเห็นว่าตึงเกินไป หลวงพ่อตอบว่า

 “ให้มันตึงไว้นั่นแหละดีแล้ว เดี๋ยวมันก็หย่อนลงมาเอง”

 และก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ เสียด้วย เพราะจิตใจของปุถุชนคนเรา ถ้าไม่คอยฉุด 
คอยร้ังเอาไว้มันกค็อยจะวกไปสูท่างเสือ่ม เหมอืนน�า้ทีย่่อมจะไหลไปสูท่ีต่�า่ เพราะฉะน้ัน 
ข้อวัตรที่อาจจะตึงเกินไปส�าหรับคนอื่น ก็คงจะ ตึงพอดี แล้วส�าหรับหลวงพ่อ

ปฏิบัติสม�่าเสมอ

 บางคนคิดว่า การปฏิบัติกรรมฐานคือ การเดินจงกรมและนั่งสมาธิเท่านั้น แต่
หลวงพ่อเน้นว่าการปฏบิตัอิยูท่ีส่ตมิากกว่าทีอ่ริิยาบถ อย่างทีท่่านเทศน์ในตอนหน่ึงว่า

 “ไม่ใช่เดินเพียร นั่งเพียร แต่รู้เพียร”

 คอืฝึกให้มีสตริูต้วัทัว่พร้อมทกุอริิยาบถ ไม่ใช่เฉพาะเวลาน่ังสมาธ ิหรือเดนิจงกรม 
เท่าน้ัน เคลด็ลบัของท่านกค็อื ปฏบิตัเิร่ือยไปอย่างสม�า่เสมอ ไม่เคร่งเกนิไป แต่กไ็ม่หย่อน  
ให้พอดีแก่การขัดเกลากิเลส จึงจะเรียกว่าเป็นสัมมาปฏิปทา เพราะว่า
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 “การท�าความเพียร ไม่ได้ขีดขั้น จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน ได้ทั้งหมดนั้น 
แม้กวาดลานวดัอยู่ก็บรรลธุรรมะได้ แม้แต่เพยีงมองเหน็แสงพยบัแดดเท่าน้ัน กบ็รรลุ 
ธรรมะได้ จะต้องมีสติพร้อมอยู่เสมอ ท�าไมจึงเป็นเช่นน้ัน เพราะมันมีโอกาสที่จะ
บรรลุธรรมอยู่ตลอดเวลา อยู่ทุกสถานที่ เมื่อเราตั้งใจพิจารณาอยู่”

 น่ีคือปฏปิทาในการปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ ไม่ใช่ท�าเป็นเวลา แต่ต้องท�าตลอดเวลา  
อย่างที่หลวงพ่อท่านเรียกว่า “สติจ�ากาล” ปฏิปทาที่ไม่ติดต่อสม�่าเสมอนั้นหลวงพ่อ
เปรียบเทียบว่า “เหมือนหยดน�้าที่ไม่ต่อเนื่องกัน”

 “น�า้ทีเ่ราหยดลงไปอย่างน้ี หยดห่างๆ ป๊ับ...ป๊ับ...ป๊ับ... ถ้าเราเร่งความเร็วขึน้หยด
น�้าก็ถี่เข้าๆ ปั๊บ...ปั๊บ...ปั๊บ... เร่งขึ้นไปอีก มันก็ติดกันไหลเป็นสาย สติของผู้ปฏิบัติ
ที่ยังลุ่มๆ ดอนๆ ไม่สม�่าเสมอ ก็เหมือนหยดน�้าที่ยังไม่ต่อเนื่องกัน มันก็เป็นวรรค 
เป็นตอน แต่ถ้าเราเร่งให้น�า้ไหลเร็วขึน้ หยดน�า้กห็ายไป กลายเป็นสายน�า้ การฝึกสติ 
ของเราก็เช่นเดยีวกนั นานๆ นึกขึน้ได้กต็ัง้สตเิสยีทหีน่ึง เรากจ็ะมีสตทิีข่าดเป็นช่วงๆ 
เหมอืนหยดน�า้ ถ้าเราพยายามระลกึรู้อยูเ่สมอ มสีตใินทกุการทีท่�า ค�าทีพ่ดู และความรู้สกึ 
นึกคิด เราก็จะเป็นผู้ที่มีสติตลอดเวลา ไม่เผลอ เหมือนหยดน�้าที่ต่อกันเป็นสายน�้า”

เรียนจากธรรมชาติ

 พระพุทธองค์ตรัสว่า ความสงบของจิตหรือ จิตตวิเวก และการพ้นจากกิเลส 
อุปธิวิเวก เกิดจาก กายวิเวก ด้วยเหตุนี้จึงทรงสรรเสริญการหลีกเร้นอยู่ในป่าอย่าง
สันโดษมักน้อยว่า เป็นเคร่ืองอุดหนุนที่ส�าคัญในการประพฤติปฏิบัติ เน่ืองจาก 
ความสงบสงัดของสิง่แวดล้อมในป่าช่วยให้กายสงบระงับ และความรู้สกึนึกคดิกเ็ยือก
เย็นลง ในภาวะเช่นน้ี นักปฏิบัติจะได้อยู่ใกล้ชิดและสัมผัสกับธรรมชาติภายนอก 
ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะแทงทะลุเข้าไปถึงธรรมชาติที่ละเอียดอ่อน อันเป็นนามธรรม
ภายในจิต จึงเป็นโอกาสที่ข้อคิดทางธรรมจะผุดโผล่ขึ้นมาได้ง่าย จนอาจเกิดความ
สว่างในเรื่องนั้นๆ ได้ อย่างที่หลวงพ่อเคยพูดว่า
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 “เมื่อเห็นธรรมภายนอก ก็เห็นธรรมภายใน”

 อน่ึง ธรรมชาตเิป็นตวัยืนยัน และสนับสนุนการภาวนาของนักปฏบิตั ิเสยีงของป่า 
แม้มอียู่ก็ไม่รบกวน แต่เป็นเสยีงทีจ่ะกล่อมเกลาจิตใจของนักปฏบิตัใิห้เข้าสูค่วามสงบ 
“ไม่เหมือนเสียงนักร้อง” หลวงพ่อท่านว่าอย่างนั้น

 “พวกนักร้องที่มันร้องกันอยู่นั่น เราไปฟังเข้าครั้งเดียว แหม! มันแสบร้อนอยู่
กระทั่งวันกระทั่งคืน”

 ท่านจึงได้คอยชีช้วนลกูศษิย์ให้ลมืหลูมืตาต่อสจัธรรมทีอ่ยูร่อบตวั เหมือนสอน
ให้ปลาเห็นน�้า

 “ธรรมชาติต่างๆ มันก็เป็นอยู่ตามธรรมชาติของมัน สารพัดอย่าง แต่ถ้าเรา 
ไม่สงบระงับ อันใดที่ชอบใจเราก็เห็นว่าสงบ อันใดที่ไม่ชอบใจเราก็เห็นว่าไม่สงบ 
ความเป็นจริงคนผู้ปฏิบตัถ้ิาหากว่าเราจะมาอาศยัแต่ผู้อืน่ เกาะผู้อืน่ อาศยัผู้อืน่สอนเรา 
อย่างเดียวนั้น มันก็ไม่เกิดปัญญาต้องเป็นคนเข้าใจตนของตนเอง พยายามสอนตน 
พยายามฝึกตน ที่ครูบาอาจารย์ท่านฝึกให้น่ะภายนอก ท่านก็เป็นผู้แนะแนวทางให้
ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็ดี ทางโลกทางธรรมก็ต้องเป็นอย่างนี้

 เรื่องธรรมชาติทั้งหลายน่ะ มันสอนพระสอนคนอยู่ในตัวของมันเต็มที่อยู่แล้ว  
ถ้าคนมีปัญญาแล้ว ก็เรียกว่าได้ความรู้จากสิ่งต่างๆ ของที่อยู่ในป่า จะเป็นก้อนดิน  
จะเป็นก้อนหนิ จะเป็นต้นไม้หรือจะเป็นเครือเถาวลัย์ เปรียบประหน่ึงว่า สิง่ทัง้หลายน้ัน 
มันพร้อมที่จะแนะน�าพร�่าสอนเราอยู่เสมอ แต่ว่ามันก็รู้สึกแต่บุคคลที่มีปัญญา  
ถ้าคนไม่มีปัญญาแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไร”

คติธรรมจากสัตว์ป่า

 สตัว์ป่าทีว่ดัหนองป่าพงมีอยูห่ลายชนิด เช่น ไก่ป่า กระรอก กระแต บ่าง ค้างคาว  
ตะกวด เต่า งู อเีหน็ กระจง และนกชนิดต่างๆ เป็นต้น ซึง่เป็นผลจากการทีห่ลวงพ่อ 



362

ได้พยายามมาตั้งแต่แรกที่จะสงวนพันธุ์เอาไว้ โดยการขอร้องแกมห้ามปรามชาวบ้าน
ที่จะมาล่าท�าลายสัตว์ในบริเวณวัด ท่านให้เหตุผลอย่างนุ่มนวลว่า

 “ลกูหลานของโยมทีโ่ตขึน้ เขาจะได้รู้จักสตัว์เหล่าน้ีว่าหน้าตาเป็นอย่างไร เพราะ
อีกหน่อยจะหาดูที่อื่นได้ยาก”

 และส�าหรับพระเณรในวดั หลวงพ่อกส็อนให้เรียนรู้ธรรมะจากสตัว์ป่าเหล่าน้ีด้วย  
ท่านเจ้าคุณมงคลกิตตธิาดาได้เล่าคตธิรรมทีไ่ด้จากไก่ป่า ตามค�าสอนของหลวงพ่อว่า

 “ท่านบอกให้อยู่อย่างง่ายๆ ในป่า และให้เอาของในป่าเป็นครูเป็นอาจารย์  
อย่างไก่ป่าดซู ิกนิมนักก็นิไม่มาก นอนกร็ะวงัมสีต ิถ้าหากว่ามภียัอะไรมา มนัก็จะรู้จัก 
ระวงั แม้แต่มอีาหารจะกินอยู่แล้ว ถ้าเหน็ว่ามภียั มันจะไม่กนิ จะเอาตวัรอดก่อน และ 
มันไม่ยึดในที่อยู่ ไม่ติดถิ่น จะอยู่เฉพาะที่ที่มันเห็นว่าปลอดภัย เวลานอนก็แยก 
กนันอน ไม่สมุหวักนัเหมอืนไก่บ้าน และตวักเ็ปรียว ไก่บ้านเอามาปล่อยในน้ี หมากดั 
ตายหมด เพราะมันกนิจุ ตวักห็นัก เซ่อ ไก่ป่าน่ันมนัเปรียว มนัไว ฉะน้ัน ถ้าเราเอาไก่ 
เป็นครูก็ดีเหมือนกันนะ”

การสอนนักธรรม

 หลวงพ่อเป็นพระปฏิบัติที่ให้ความส�าคัญแก่ปริยัติธรรมในฐานะเป็นของคู่กับ
การปฏิบตั ิดงัทีท่่านเคยเปรียบเทยีบว่า ปริยตัน้ัินเหมอืนแผนที ่หรือเหมอืนฉลากยา
ข้างขวด คนที่ได้แผนที่ไว้ในมือแล้วแต่ไม่ยอมออกเดินทาง ก็ไม่มีวันไปถึงจุดหมาย 
หรือคนไข้ทีไ่ด้ยามาแล้ว มวัแต่อ่านฉลากข้างขวดไม่ลงมือรับประทานยา โรคกไ็ม่หาย 
สักที คนเรียนปริยัติแล้วไม่ปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์ 
ที่ท่านได้เคยจัดสอนนักธรรมแก่พระวัดหนองป่าพงในคร้ังแรกน้ัน หลวงพ่อได้ตั้ง 
ข้อสังเกตเกี่ยวกับ ปริยัติ ปฏิบัติไว้ดังนี้

 “ปริยัติกับปฏิบัตินี้ เป็นของคู่กันมา ยังพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอด
จนบัดนี้ ก็เพราะการศึกษาแล้วก็รู้ รู้แล้วก็ปฏิบัติตามความรู้ของเรานั้น เรียกว่าการ
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ประพฤติปฏิบัติ ถ้าหากว่าเราเรียนปริยัติ อาศัยความประมาทเท่าที่ผมเคยสังเกต 
มาแล้วคอื สมยัหน่ึงผมอยูท่ีน่ี่ พระอยูจ่�าพรรษาประมาณ ๗ องค์ เป็นปีแรก ผมกเ็ลยมา 
คดิว่าเร่ืองการเรียนปริยตักิบัปฏบิตัน้ีิ ถ้าตัง้ปริยตัขิึน้เมือ่ไร เสือ่ม! โดยมากเป็นอย่างน้ี  
ทั้งการปฏิบัติก็เป็นไปได้ยาก มันเสื่อม โดยมากเป็นเสียอย่างนั้น เมื่อได้มาค�านึงถึง 
อันน้ี ผมอยากจะรู้เหตุข้อมูลว่า มันเป็นเพราะอะไร ก็เลยมาตั้งสอนพระเณร  
ในพรรษานั้น ๗ องค์ สอนประมาณสัก ๔๐ วัน ฉันเสร็จแล้ว ก็สอนจน ๖ โมงเย็น 
ทุกวัน ไปสอบสนามหลวง ปรากฏว่าได้ผล ๗ องค์สอบได้หมดทุกองค์เลย อันนี้ดี  
แต่ว่ามนัมกีารบกพร่องอยูอ่ย่างหน่ึงกบับคุคลทีไ่ม่มีความระมดัระวงั การเรียนปริยตัน้ีิ 
ต้องอาศยัการพดู อาศัยการท่องต่างๆ เป็นต้น บคุคลทีไ่ม่ค่อยสงัวรไม่ค่อยส�ารวมน้ัน  
ก็เลยทิ้งการปฏิบัติ มาท่องมาบ่น จดจ�าด้วยสัญญาเสียเป็นอย่างมาก เป็นเหตุให ้
พวกเราทัง้หลายน้ันทิง้บ้านเก่าเรา ทิง้มลูเก่าเรา ทิง้ข้อปฏบิตัอินัเก่าของเราไป โดยมาก 
มันเป็นเช่นนี้

 ทน้ีีเมือ่เรียนจบแล้ว สอบสนามหลวงแล้ว ดกูริิยาพระเณรกต่็างจากเก่า เดนิจงกรม 
ก็ไม่ค่อยมี น่ังสมาธิก็น้อย การคลุกคลีกันก็มากขึ้น ความสงบระงับมันน้อยลง  
ความเป็นจริงการปฏิบตันิะ เมือ่เดนิจงกรมแล้วตัง้ใจเดนิจงกรม เมือ่น่ังสมาธกิต็ัง้อก 
ตัง้ใจท�า เม่ืออยูใ่นอริิยาบถการเดนิ การยนื การน่ัง การนอน เรากพ็ยายามสงัวรส�ารวม  
แต่เมื่อเรามาเรียนหนังสือแล้ว มันเป็นสัญญาเสียโดยมาก เลยเพลินไปตามปริยัติ
อันนั้น ลืมตัวเสีย ก็เล่นอารมณ์ภายนอก อันนี้มันก็เป็นแต่เฉพาะคนที่ไม่มีปัญญา 
บคุคลทีไ่ม่สงัวรส�ารวม บคุคลทีไ่ม่มีสตติดิต่อกนั กเ็ป็นเหตใุห้เสยีหายได้เหมอืนกนั 
มันเป็นเพราะเหตุนั้น ที่เมื่อนักเรียนเรียนหนังสือ ไม่ได้นั่งสมาธิ ไม่ได้เดินจงกรม 
การสังวรส�ารวมมันก็น้อย เป็นเหตุให้จิตฟุ้งซ่าน การพูดเรื่อยเปื่อย ไม่สังวรส�ารวม 
จับกันเป็นกลุม่เป็นก้อนกม็ากขึน้มา หลายขึน้มา อนัน้ีเป็นเหตใุห้เสือ่ม มนัไม่ใช่เป็น
เพราะปริยัติ มันเป็นเพราะบุคคลเราไม่ตั้งใจ ลืมเนื้อลืมตัวเสีย

 ความจริงปริยัตน้ีิเป็นของชีช่้องทางให้พวกเราประพฤตปิฏบิตัทิัง้น้ัน ถ้าหากเราไป
เรียนแล้วลมืตวั การพดูมนักม็าก การเล่นมนักม็าก การเดนิจงกรมทิง้ไปหมด แล้วกมี็ 
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ความกระสนัอยากจะสกึ โดยมากเรียนไม่ได้กส็กึกนั อนัน้ีเป็นเหต ุไม่ใช่ว่าเพราะปริยตัิ
ไม่ดี ปฏบิตัไิม่ถกูไม่ใช่อย่างน้ัน เป็นเพราะพวกเราทัง้หลายน้ัน ขาดการพนิิจพจิารณา  
ความเป็นจริงการปฏิบตัน้ัินจะอ่านหนังสอื จะท่องหนังสอื จะท�าอะไรมนักเ็ป็นกรรมฐาน 
กันทั้งนั้น

 ฉะน้ันเม่ือเป็นเช่นน้ี ในพรรษาที ่๒ ผมเลยเลกิสอน เลกิการสอนปริยตั ิอกีหลายปี 
ต่อมามีกลุบตุรมากขึน้ บางคนก็ไม่รู้เร่ืองพระธรรมวนัิย สมมตุบิญัญตักิไ็ม่รู้เร่ือง กเ็ลย 
ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ ขอครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้เรียนมาแล้วนั้นสอน”

 ต่อมาหลวงพ่อให้เลกิการสอนแต่ให้ผู้สนใจเรียนด้วยตนเอง โดยท่านสนับสนุน
จัดหาหนังสอืและส่งรายชือ่เข้าสอบนักธรรมให้ แต่หลงัจากสอบเสร็จ หลวงพ่อให้เกบ็ 
หนังสือแล้วหันมาอ่านใจแทน

 “จบที่ตรงไหนรู้ไหม? หรือท่านจะเรียนอย่างน้ีเร่ือยไปง้ันรึ หรือท่านมีที่จบ  
อันนั้นก็ดี แต่มันเป็นปริยัติข้างนอก ไม่ใช่ปริยัติข้างใน ปริยัติข้างในจะต้องเรียน
ตาของเรานี่ หูนี่ จมูกนี่ ลิ้นนี่ กายนี่ จิตนี่ อันนี้เป็นปริยัติที่แท้ อันนั้นปริยัติเป็น 
ตัวหนังสืออยู่ข้างนอก เรียนจบได้ยาก ตาเห็นรูป มีอาการเกิดขึ้นอย่างไร หูฟังเสียง 
มีอาการเกิดขึ้นอย่างไร จมูกดมกลิ่น มีอาการเกิดขึ้นอย่างไร ลิ้นลิ้มรส มีอาการ
เกิดขึ้นอย่างไร โผฏฐัพพะกับกายกระทบกันนั้น มีอาการเกิดขึ้นอย่างไร อารมณ์ที่รู้ 
ทางใจน้ัน มนัเกดิขึน้แล้วเป็นอย่างไร ยังมโีลภไหมยงัมีโกรธอยูน่ั่นไหม ยงัมหีลงอยู ่
นั่นไหม หลงกับรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ที่เกิดขึ้นนั่นไหม อันนี้ 
เป็นปริยัติข้างใน เรียนจบง่ายๆ เรียนจบได้ ปริยัติข้างนอก เรียนจบไม่ได้หรอก  
มันหลายตู ้ถ้าเราเรียนปริยตั ิแต่ไม่ได้ปฏบิตั ิก็ไม่ได้รับผล เหมือนคนเลีย้งโค แต่ไม่ 
เคยได้กินน�้านมโคฉันนั้น”
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เรื่องกาม

 อนัว่ากาเมน้ีดูจะเป็นเร่ืองใหญ่ เป็นปัญหาหนักอกหนักใจของพระหนุ่มเณรน้อย
เกอืบทกุรูปหรือไม่หนุ่มกเ็ถอะ ว่ากันว่าการทีนั่กบวชไม่สามารถครองผ้ากาสาวพสัตร์
ไปได้ตลอดรอดฝั่งน้ัน ต้นเหตุส�าคัญก็อยู่ที่แรงดึงดูดอันมหาศาลของเร่ืองน้ีน่ันเอง 
เพราะฉะน้ัน เมื่อหลวงพ่อสอนเร่ืองกามแม้จะเป็นเร่ืองหยาบก็ต้องสอนกันบ่อยๆ 
และพูดกันอย่างตรงไปตรงมา เพราะลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อ ส่วนมากก็เป็น 
พระหนุ่มพื้นบ้าน

 “งูเห่าตายแล้วหรือยงั?” คร้ังหน่ึงหลวงพ่อถามพระหนุ่มผู้ร้อนผ้าเหลอืง ลกูศิษย์ 
ก้มหน้างุดหน้าแดงและตวัสัน่นิดๆ “ระวงันะอย่าให้งูเห่ามันฉก วนัไหนมันแผ่แม่เบีย้
มากๆ ก็ให้ท�าความเพียรให้มาก”

 อีกตัวอย่าง ที่เป็นค�าสอนของท่านในเรื่องนี้ก็เช่นว่า

 “เออ! มันหลงน้อ ไอ้โลภ โกรธ หลงนี่เลิกไม่ได้ซักทีน้อ ความงามมันงามอยู่
แค่ตานี่นะ ต้องดูให้ดีๆ ความหลงมันก็หลงอยู่ที่จิตใจนี้ มันไม่ภาวนานะ งามหนัง  
หลงหนังเรอะ ดูดีๆ ซิ ข้างล่างมันมีอะไร ดูดีแล้วเหรอ จิตใจมันเป็นยังไงนักหนา 
จะไม่ให้มนัพ้นเชยีวเหรอ ทกุข์พวกน้ีน่ะ อยากเข้าคุกอกีเหรอ รักรูข้ีเขาเหรอ น่ีสองรู  
รูขี ้ไม่ล้างละกเ็หมน็คลุง้เลยละ ไม่เชือ่เหรอ ขีม้กูไหลอยูน่่ะ ไม่รู้ว่าหลงรูขีเ้ขาด้วยซ�า้  
รูขี้เขาทุกขุมขน ทั่วใบหน้า บ้าแท้ๆ ยังจะหลงมันอีก ยังอยากกลับไปตายที่เก่าอีก 
ยังไม่พออีกเหรอ”

 บางครั้งท่านก็เทศน์เรื่องอสุภะอสุภัง เรื่องของการเกิด อย่างท่านจะดุว่า

 “ออกมาแล้วยงัอยากจะกลบัเข้าไปอกีเหรอ กว่าจะคลอดออกมาได้ จมอยูก่บัของ 
สกปรกผ่านของสกปรกมามากแค่ไหน ยังไม่รู้สึกอีก”
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 แล้วท่านจะเปรียบเทยีบกบัรู หรือท่อในส้วมให้เหน็ว่า มันสกปรกอย่างน้ัน บางท ี
ท่านก็เปรียบเทียบความอยากในกามเหมือนคนอยากกินเนื้อสัตว์ว่า

 “กามน้ีพระพทุธเจ้าหรือปราชญ์ทัง้หลายท่านสอนว่า เหมอืนกนักบัคนกนิเน้ือสตัว์  
เมื่อมันเข้าไปในซี่ฟันเจ็บปวด แล้วก็เอาไม้มาจิ้มมันออก แหม! สบายนะ เดี๋ยวก็คิด 
อยากอกีแหละ อยากเน้ืออกีกม็ากนิอกี เน้ือมนักย็ดัเข้าไปในซีฟั่นแล้วก็ปวดอกี ไปหา 
ไม้มาแหย่มนัออกจ้ิมมันออกแล้วก็สบายอกีแล้ว แต่นึกไปอกีอยากอกี ใช่ไหม ไม่รู้จัก  
ยังงั้นถึงเป็นกรรม กามนี่ขนาดนี้ ไม่ดีไปกว่านั้น พอปานนั้นแหละ”

 หลวงพ่อเล่าถึงตัวเองว่า

 “พอบวชมาแล้ว โอ้โฮ มันกลัวทั้งนั้นแหละ มันคล้ายๆ ว่าเห็นกามที่เขาอยู่นะ 
ไม่เหน็ความสนุกกบัเขา แต่เหน็ความทกุข์มากกว่า มันคล้ายๆ กบักล้วยน�า้ว้าใบหน่ึง  
เราไปทานมันก็หวานดี มันมีรสหวานก็รู้อยู่ แต่เวลาน้ีรู้ว่า เขาเอายาพิษไปฝังไว้
ในกล้วยใบน้ัน แม้จะรู้อยู่ว่ามันหวานเท่าไรก็ช่าง ถ้ากินไปแล้วมันจะตายใช่ไหม  
ความเหน็มันเป็นเช่นน้ันทกุท ีว่าจะกนิกเ็หน็ยาพษิฝังอยู่ในน้ันทกุทน่ัีนแหละ มนักเ็ลย 
ถอยออกมาเร่ือยๆ จนกระทั่งมีอายุพรรษามากขนาดน้ีแล้ว ถ้าเรามองเห็นแล้ว  
มันไม่น่ากินเลยนะ”

 พระอาจารย์รูปหน่ึงเล่าว่า “สมยัก่อนผมเองกเ็คยมปัีญหาเรียนถามท่าน บางคร้ัง 
ก็ภาวนาไม่ลง เพราะถ้าเห็นผู้หญิงสาวสวยๆ ก็เกิดมีความรัก ชอบมองดู ผมเขา 
ก็สวย ดูเรือนร่างของผู้หญิงแล้วสวยงามไปหมด ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไร ผมก็จนใจ
เพราะติดอยู่ตรงนั้น ภาวนาไม่ลง หลวงพ่อท่านก็ได้ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับจิตใจ
ของผม ท่านว่า น่ันแหละเราไปหลงในรูปร่างกายของคนอืน่ ถ้ายดึว่าสวยกไ็ปหลงรัก  
ถ้ายึดว่าไม่สวยกไ็ปหลงชงั เพราะเรายงัภาวนาไม่เป็นเกดิความมวัเมาลุม่หลงอย่างน้ัน  
ดูให้แน่ชัดซิว่ามันสวยจริงๆ หรือ ถ้ามันยังตอบว่าสวยจริงๆ ก็หันไปดูแม่ยาย 
ของเขาเสียก่อนว่า มีสภาพเป็นอย่างไร ผมที่ว่าด�าสลวยสวยงามนั้น อีกไม่นานก็จะ
หงอกขาว เนื้อหนังที่เต่งตึงในวัยสาวพอถึงวัยชรามันก็เหี่ยวย่นหย่อนยานไป นับวัน 
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จะทรุดโทรมลงทุกๆ วัน ดูแม่เขาซิ เมื่อก่อนเขาก็สวย แต่เดี๋ยวนี้เขาก็มีอันเปลี่ยน
ไปดูไม่ได้ใช่ไหม น่ันแหละมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ กฎของสภาวะธาตุที ่
ไม่มีใครจะฝ่าฝืนได้ ควรทีเ่ราจะหนัมาค้นคว้าพจิารณาด ูเพือ่ให้รู้แจ้งทัง้ร่างกายของเรา
และของคนอืน่ ด้วยการพจิารณาอสภุกรรมฐาน เพือ่เพกิถอนความลุม่หลงของจิตใจ 
ให้จางคลายไปเพราะหมดความสงสัย ว่าสวยว่างาม เพราะเราดูเพียงผิวเผินจึง
ท�าให้ลุ่มหลงเอามากๆ ให้พวกเราพิจารณาให้ลึกซึ้งด้วยปัญญา จึงจะเห็นตามสภาพ 
ความเป็นจริง จึงจะสามารถถอดถอนความก�าหนัดยินดีออกจากจิตใจได้ สามารถ 
ยกจิตใจออกจากกองทกุข์ได้ หลวงพ่อท่านมปัีญญามคีวามฉลาดรอบรู้ สามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีที่สุดครับ”

 ส�าหรับรายทีอ่าการหนักจริงๆ ภาวนาเท่าไรๆ กย็งัฟุง้ซ่าน หลวงพ่อมคี�าแนะน�า
ซึ่งท�าให้ผู้ฟังคอย่นว่า

 “สันอีโต้ สันขวนฮั่น สับมันลงไปโลด เบิ่งเบิ๋งมันสิกล้าโงหัวขึ้นอีกอยู่บ้อ”

 (สนัมดีโต้หรือสนัขวานแน่ะ สบัมนัลงไปเลย ดูซมินัจะกล้าผงกหวัขึน้มาอกีไหม)

 แต่ค�าว่า กำม มีความหมายกว้างขวางนัก มิใช่แต่ความรู้สึกต่อเพศตรงข้าม 
หลวงพ่อเคยเตือนสติพระเณรว่า

 “อย่างเราบวชเข้ามาน้ีก็ดีใจว่า จะไม่ได้เสพกามแล้ว อันน้ีเป็นค�าพูดของเรา 
ทีต่ดิปากกนัมา แต่เมือ่เรามองเข้าไปอกีทว่ีา ใครเสพน่ี ตามนัเหน็รูป ถ้ามนัยงัเกลยีด
หรือชอบเขาอยู่ มันก็เสพแล้วนี่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย จิต ถ้าไม่รู้เรื่องมันๆ ก็เสพ
ทั้งหมด เด๋ียวน้ีทั้งพระทั้งเณรเสพกามน้ีไม่ได้หนีจากกามหรอก ตาเห็นรูปผู้หญิง  
มนัชอบกเ็สพแล้ว จมกูดมกลิน่ มนัหอมชอบมนักเ็สพอกี ยงัเสพกามอยูย่งัปล่อยวาง 
อารมณ์ไม่ได้ ที่ว่าเราเป็นพระนั่นสมมุติขึ้นมาหรอก”

 นอกจากน้ีท่านก็เปรียบเทียบให้เห็นโทษในการติดรสของกามซึ่งเป็นอันตราย
ต่อการประพฤติปฏิบัติอย่างยิ่งว่า
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 “การประพฤติปฏิบัติมันก็ยาก ครูบาอาจารย์จะสอนให้เข้าแบบเข้าแนวก็ยาก  
มนัตดิรสเสยีแล้ว เหมอืนกบัสนัุข ถ้าเอาข้าวเปล่าๆ ให้กนิทกุวนัๆ มนักอ้็วนอย่างหมู
เหมือนกัน แต่ถ้าวนัหน่ึงเอาแกงราดข้าวให้กนิซ ีเอาซกัสองจานเท่าน้ันแหละ วนัหลงั 
เอาข้าวเปล่าให้กนิ มันไม่กนิแล้ว แน่ะมันตดิเร็วเหลอืเกนิ ดงัน้ัน รูป เสยีง กลิน่ รส น่ี  
จึงเป็นเคร่ืองท�าลายการประพฤตปิฏบิตัขิองเรา ถ้าหากว่าเราทกุคนไม่มีการพจิารณาใน 
ปัจจัยสี่ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และยารักษาโรค”

 แล้วท่านกย็งัชีใ้ห้เหน็ว่า แม้การชอบคลกุคลกีบัเพือ่นหาความสนุกกบัการพดูคยุ 
ก็เป็นอาการของกาม ท่านบอกว่า พระอรหันต์พระอริยเจ้าอยู่กันเป็นหมื่นเป็นแสน 
ก็ไม่มีเสียง ผู้ประพฤติปฏิบัติจริงอยู่กันร้อยสองร้อยก็ไม่มีเสียงคุย

 เพราะฉะน้ัน หลวงพ่อจึงย�า้แล้วย�า้อกีว่า นักปฏบิตัมิุง่หน้าปฏิบตัจิริงๆ ไม่มกีาร 
พดูคยุ เวลาซกัผ้าทีโ่รงย้อม ระหว่างรอผ้าแห้ง ท่านกใ็ห้ขดับาตรรอไปพลางๆ หรือท�า 
ไม้สฟัีนบ้าง รูปไหนเผลอส่งเสยีง ท่านจะมาฮึม่ใส่ว่า “ปล่อยให้หมากดักนัอกีแล้ว” เพราะ 
โรงย้อมอยูใ่กล้กบักฏิุของท่าน เวลาจะไปไหน ท่านจะสัง่เสยีให้รักษาวดัให้ด ีอย่าปล่อย 
ให้หมามาขี้ใส่ เป็นต้น

การท�างานคือการปฏิบัติธรรม

 นอกจากงานประจ�าวนัทีเ่รียกว่ากจิวตัรแล้ว หลวงพ่อมกัพาพระเณรท�างานพเิศษ
ต่างๆ เช่น งานก่อสร้าง หรือซ่อมแซมเสนาสนะ ทั้งนี้ก็มีเหตุผลหลายประการ คือ  
เป็นการเปลี่ยนอิริยาบถหรือเปลี่ยนบรรยากาศ และเพื่อท่านจะได้คอยสังเกตว่า 
พระเณรสามารถเจริญสติในขณะท�างานได้หรือไม่ อีกประการหน่ึงก็คือเป็นความ
จ�าเป็นด้วย เน่ืองจากวัดมีปัจจัยไม่เพียงพอที่จะจ้างคนนอกมาช่วยท�า ต้องอาศัย 
พระเณรช่วยกันคนละไม้ละมอื ซึง่เป็นการสร้างความสามัคคข้ึีนในหมูค่ณะ ต่อมาใน
สมัยหลังๆ พระเณรมีจ�านวนมากขึ้น ผู้มาบวชใหม่บางครั้งก็ยังคึกคะนอง จะปล่อย
ให้ภาวนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องให้ออกแรงเจริญสติในการท�างานบ้าง
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 บางคร้ังหลวงพ่อพาท�างานจนดกึดืน่ เช่น ตอนสร้างโบสถ์ จุดตะเกยีงท�ากนัถงึ
ห้าทุ่มหกทุ่มเกือบทุกวัน ญาติโยมบางคนถึงกับล้อเลียนว่า พระวัดหนองป่าพงเป็น
พระกรรมกร ไม่ใช่พระกรรมฐาน บางรูปก็บ่นที่ต้องท�างานหนัก

 หลวงพ่อกล่าวถึงการปฏิบัติธรรมในการท�างานว่า

 “น่ีแหละการปฏิบตั ิท�างานไปกด็จิูตของท่านซ ิมันเป็นอย่างไรเมือ่พามันท�าอย่างง้ี  
ไม่ใช่จะหลบอยู่เร่ือย ต้องออกมาต่อสู้กับมัน มันเป็นอย่างไรเราจะได้รู้ ต่อไป 
ผมจะพาไปในเมอืงกรุงมนัจะยิง่ร้ายกว่าน้ี เรามาฝึก เมือ่ฝึกแล้วกต้็องข้ึนเวทซี ิจะมา 
ต�าหนิติเตียนครูบาอาจารย์ไม่ได้ และก็ดูผลมันซิ ท�าแล้วสร้างแล้ว ผมก็มิได้พัก 
อาศยั อันนีก้็ท�าเพื่อพวกทา่นนัน่แหละ ต่อไปก็จะเห็นผลหรอก อยา่เพิ่งติอยา่เพิง่ชม  
ท�าไปก่อน”

 ท่านก็เตือนอย่างนี้ รูปไหนพอใจก็อยู่ได้ รูปไหนไม่พอใจก็หนีไป

 พระอาจารย์เลี่ยมได้พูดถึงปฏิปทาในการท�างานของหลวงพ่อไว้อย่างชัดเจนว่า

 “การท�ากิจท่านเน้นให้เสียสละ หลักของการเสียสละเป็นทานของสงฆ์ เกิดขึ้น
จากจิตใจทีก่ว้างขวางเหน็ประโยชน์ส่วนรวม และการท�า ท่านจะไม่มีบอกให้หยดุ หรือ
บอกว่าพอเถอะ เพราะค�าว่าปฏปิทามนัต้องปฏบิตั ิค�าว่า หยดุ ไม่ม ีส่วนทีว่่ามนัจะตงึไป 
หรือหย่อนไปน้ัน กเ็ป็นเร่ืองทีเ่ราจะต้องสอดแทรกสตขิองเราเข้าไป เพือ่ให้มันเป็นการ
ปฏิบัติที่สม�่าเสมอ

 ท่านเคยย้อนถามโยมที่ชอบบอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติว่า ไม่ใช่เรารีบไปเหรอ 
เพราะอันที่จริงเวลายังมีอีกเยอะ แต่ถ้าเรารีบไปก็จะเห็นว่าเวลามีน้อย เพราะว่าเรา
ไปเกี่ยวข้องกับความอยาก ถ้าเราอยากท�ามันก็ไม่อยากหยุด มองในแง่ความรู้สึก 
มนัเป็นอย่างน้ัน แต่เราไม่ท�าเพราะความอยาก ท�าเพราะการเสยีสละ จะเป็นประโยชน์
หรือไม่เป็นประโยชน์ แต่มนัเป็นปฏปิทา ช่วยให้คนทีท่�ากบัเรามองเหน็การกระท�าน้ัน
ในแง่ของการปฏิบตัว่ิา การเสยีสละน้ันเป็นประโยชน์ อย่างตอนท�าถนนขึน้ถ�า้แสงเพชร 
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ท่านก็ไม่ได้บอกให้ท�า แต่ก็ช่วยกันท�าทั้งวันทั้งคืน ใครเหนื่อยก็ไปนอน หลวงพ่อ 
กเ็ดินไปเดินมาอยูอ่ย่างน้ัน ท�ากนัอยู ่๔ เดอืนทัง้พระเณรและญาตโิยม มนัเป็นปฏิปทา 
ของคนมีศรัทธา คือท�าไม่หยุด ไม่เคยได้ยินท่านบอกสักครั้งว่า โยมกลับบ้านเสียที  
มีแต่ใครเหนื่อยก็ออกไป คนใหม่ก็เข้ามาแทน

 ช่วงก่อนเข้าพรรษา จะเป็นช่วงที่มีกิจต้องช่วยกันท�ามาก ก่อนเข้าพรรษาก็จัด
สถานทีข่องวัด เช่น เสนาสนะหลงัไหนร่ัวกต้็องซ่อมแซม ทางเข้าออกไม่มีกท็�าแนวถนน 
เข้ากุฏ ิพอจะออกพรรษาหมดฤดฝูนดินขดุง่ายกช่็วยกนัแยกถนนทกุปี เกลีย่หลงัถนน 
ให้ดี ตรงไหนเป็นที่ลุ่มก็เกลี่ยใบไม้ไปกลบ ถ้ามีจอมปลวกก็ให้โยมขุดทีละน้อย  
แต่ระหว่างพรรษาไม่มีงานมาก ท่านให้เราตั้งใจสมาทานวัตร เช่น ธุดงควัตร”

นั่งอย่างเดียวก็ไม่ใช่

 วันหน่ึงหลวงพ่อพาพระเณรขนดินขึ้นไปใส่สนามหญ้ารอบโบสถ์ พอดีขณะที่
ท่านก�าลังยืนสั่งงานอยู่น้ัน มีหนุ่มใหญ่กลุ่มหน่ึงมาเที่ยวชมวัด เดินมาพบท่านเข้า 
พวกเขาเข้ามายนืใกล้ๆ ท่าน ท�าท่าทางแบบฝร่ังวยัรุ่นกริิยาไม่สูจ้ะอ่อนน้อมเท่าไรนัก 
หนึ่งในคณะของเขา ถามท่านหลายอย่างและท้ายที่สุดเขาจึงถามท่านท�านองรุกไล่ว่า

 “ท�าไมท่านไม่พาพระเณรนั่งสมาธิ ชอบพาท�างานอยู่เรื่อย”

 หลวงพ่อตอบออกไปทันควันว่า

 “นั่งมากมันขี้ไม่ออกว่ะ”

 พวกน้ันรู้สึกงุนงงต่อค�าตอบของท่าน ทันทีท่านก็ยกไม้เท้าข้ึนช้ีไปยังคนถาม
ปัญหา และสั่งสอนว่า...

 “ทีถ่กูน้ัน น่ังอย่างเดยีวกไ็ม่ใช่ เดนิอย่างเดยีวกไ็ม่ใช่ ต้องน่ังบ้าง ท�าประโยชน์บ้าง  
และท�าความรู้ความเหน็ให้ถกูต้องไปทกุเวลานาท ีอย่างน้ีจึงจะถกู กลบัไปเรียนมาใหม่  
นี้ยังอ่อนอยู่มาก เรื่องการปฏิบัตินี้ถ้าไม่รู้จริง อย่าพูด มันจะขายขี้หน้าตัวเอง”
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การออกธุดงค์

 “ที่พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญให้ไปธุดงค์น้ันคือ ไปประกาศพรหมจรรย์ 
พรหมจรรย์นั้นคือข้อปฏิบัติอันละเอียด คือปฏิบัติจิตภายในนี้  ไม่ใช่ว่าการเดินนั้น 
มันเป็นธุดงค์ การไปน้ันมันเป็นธุดงค์ ตัวธุดงค์จริงๆ น้ัน คือข้อปฏิบัติ” นี้คือ  
ความหมายของธดุงค์ทีห่ลวงพ่อชีแ้จงให้ลกูศษิย์ได้เข้าใจ แล้วท่านอธบิายเพิม่เตมิว่า

 “การไปธุดงค์นี้เรียกว่าเราไปเพื่อให้เห็นวิเวกทางกาย ไปพบป่าช้าป่าชัฏ ไปพบ
หุบเขาเราก็แวะไปท�าความเพียร ได้ความวิเวกวังเวงเป็นกายวิเวก เมื่อกายวิเวกก็ 
เป็นเหตุให้จิตวิเวก พลอยให้จิตสงบระงับไปด้วย...”

 คณุธรรมทีพ่ระธดุงค์ควรด�ารงไว้มหีลายข้อ แต่หลวงพ่อมกักล่าวว่า ถ้ามีธรรม 
๒ ข้อ คือ หิริ ความละอายต่อบาป โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาปเท่านั้นแล้ว 
“ธุดงค์ไปที่ไหนจิตจะสว่างไสว”

 ท่านแนะน�าอีกว่า “เมื่อพบอาจารย์ต่างๆ ก็ไม่ให้เอามาเทียบส�านักนี้เป็นอย่างนี้ 
ส�านักโน้นเป็นอย่างโน้น ให้เอาดีมาต่อดีอย่างเดียว บริขารธุดงค์ก็เหมือนกัน ไม่ใช่
นี่ก็จ�าเป็น โน่นก็จ�าเป็น แบกเอาไปเสียมากมาย เดินไปๆ ต้องให้เขาไปหมด ธุดงค์
เป็นการเตรียมใจเพื่อไปปฏิบัติ ไม่จ�าเป็นต้องมีสบู่ เอาผ้าถูก็ได้ ไม่จ�าเป็นต้องมี
แปรงสีฟัน เอาไม้ขัดก็ได้ ผ้าผืนเดียว น�้าขันเดียว ก็ให้อาบได้ อยู่ได้ อย่างนี้จึงจะ
เรียกว่า ไปธุดงค์”

 หลวงพ่อปรารภบ่อยๆ ว่าทกุวนัน้ี พระธดุงค์ทีแ่ท้จริงหายาก ส่วนมากเป็นพระ 
ทะลดุงเสยีมากกว่า น่ังรถน่ังเรือไปหาทีส่วยงาม ทวิทศัน์ด ีอาหารด ีพอรู้สกึเบือ่แล้ว
ก็ย้ายหาที่ใหม่ ไม่อย่างนั้นก็ไปหาเอกลาภ โดยปักกลดใกล้ๆ หมู่บ้าน แล้วให้ยันต์ 
ให้ตะกรุด ให้เคร่ืองรางของขลงัให้หวยเป็นธดุงค์พาณชิย์ และบางรูปเข้าไปในป่าดงดบิ 
อยู่ด้วยความยากล�าบาก แต่ไม่ใช่เพือ่แสวงหาสจัธรรม หากต้องการเหลก็ไหลเท่าน้ันเอง  
หลวงพ่อปรารภถึงความแตกต่างกันระหว่างสมัยก่อนและสมัยนี้ว่า
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 “สมัยก่อนไม่เป็นอย่างนี้ ถึงจะมีรถมีเรือก็ไม่ไปกัน ไปด้วยสติปัญญา ไปด้วย
ทุกขเวทนา ไปด้วยการพิจารณาจิตใจ ดูทุกขเวทนา ไปเพื่อความเยือกเย็น ไปเพื่อ 
การปฏิบัติ ไปหา ไปคิดหาธรรมะ หาความสงบ หาการปฏิบัติ หาความจริงไป 
ตามภูตามเขา ตามป่าตามดง”

 เพื่อให้ลูกศิษย์ได้สัมผัสกับความวิเวกตามความหมายที่ท่านได้อธิบายไว ้
อย่างนั้น หลวงพ่อจึงได้พาคณะพระเณรออกธุดงค์เป็นครั้งคราว บรรยากาศการไป
ธดุงค์ในสมัยก่อนทีห่ลวงพ่อเป็นผู้น�าไปน้ันเป็นอย่างไร จะเหน็ภาพได้จากค�าบอกเล่า
ของท่านพระครูบรรพตวรกิต ซึ่งได้ร่วมขบวนในครั้งนั้นดังนี้

 “ผมได้ฝึกออกไปธดุงค์กบัท่าน คร้ังแรกไปด้วยกนั ๖ องค์ และมโียมตามไปด้วย  
ไปทางอ�าเภอบณุฑริกเป็นเวลาประมาณสองเดอืนคร่ึง เมือ่ถงึป่าช้า ท่านได้พาแวะเข้า 
ไปพัก พักอยู่แห่งละสองวัน สี่วัน หรือห้าวัน

 ท่านพาเดินไปเรื่อย เมื่อผ่านหมู่บ้านออกไปได้ไปเจออุจจาระ ผมเดินตามหลัง
กับพระ ๒-๓ องค์ ท่านได้หยุดอยู่และพูดว่า นี่ๆ มาดูนี่ จะท�าให้ดู นี่คืออุจจาระ 
ของสาวๆ นี่แหละ มันสวยตรงไหน สาวก็ขี้เหม็นเหมือนกัน แล้วท่านได้เล่าเรื่อง
ของหลวงพ่อทองรัตน์ว่า เมื่อหลวงพ่อทองรัตน์เห็นสิ่งเหล่านี้ เช่น เห็นอุจจาระบ้าง 
เหน็เหด็ทีเ่พิง่ขึน้บ้าง เหน็เหด็เน่าลงบ้าง เหน็ตอไม้ตายบ้าง ท่านจะเรียกลกูศษิย์ไปดู  
และจะพูดว่า พ่อเห็นธรรม พ่อได้ธรรมเพราะป่านี้ทุ่งอันนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ คือเอาไป
พิจารณา ถ้าไม่พิจารณาเห็นอะไรก็สวยไปหมด แล้วอุจจาระนี้ก็สวยไหม เจ้าของมัน
คือสาว สวยหรือเปล่า ท่านได้ชี้แนะให้ดู”

 ต่อมาเม่ือหลวงพ่ออายมุากขึน้ ท่านกไ็ม่อาจพาลกูศษิย์ออกธดุงค์ได้เหมอืนคร้ัง 
ที่ยังแข็งแรง บางคร้ังท่านจึงจัดให้พระไปป่าช้าบ้านกลางหรือบ้านก่อในตอนค�่า  
โดยมพีระเถระรูปใดรูปหน่ึงพาไป แบ่งกนัไปคร้ังละ ๒-๔ รูป ไปฝึกอยูท่ีน่ั่นโดยเฉพาะ 
เวลามีศพคนตายโหง เพื่อเป็นการฝึกนิสัยของพระบวชใหม่
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 หลงัจากบวชได้ห้าพรรษาแล้ว พระอาจารย์ชาคโรกไ็ด้กราบลาหลวงพ่อไปธดุงค์
บ้างเหมือนกัน ท่านเล่าว่า

 “หลวงพ่อได้ให้ค�าแนะน�าผมอย่างดีที่สุด ถ้าเดินไปพบพระหรือโยมก็ตาม  
ถ้าเขาถามเราว่า ท่านนิยมลทัธไิหนหรือนิกายอะไร กใ็ห้ตอบเขาว่า เราไม่สนใจเร่ืองนิกาย  
ไม่สนใจเรื่องลัทธิ แต่เรานิยมธรรมะค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา ถ้าหาก 
เขาถามว่า ท่านเป็นพระมหานิกายหรือพระธรรมยตุ กใ็ห้ตอบเขาว่า พระอปัุชฌาย์ของเรา 
เป็นพระมหานิกาย แต่เราเป็นพระที่ดีที่รักษาพระวินัย” ท่านย�้าบ่อยๆ ว่า

 “อย่าไปสนใจในเร่ืองลทัธอิะไรๆ ในเร่ืองนิกายอะไรๆ ให้อ่านธรรมะทีผุ่ดข้ึนในใจ 
ของเราดีกว่า”

 ต่อมาเม่ือท่านพระครูบรรพตวรกติ จะออกธดุงค์เองโดยไม่มหีลวงพ่อเป็นผู้น�า 
หลวงพ่อก็ให้ค�าแนะน�าแก่ท่านอย่างละเอียดลออทีเดียว

 “หลวงพ่อสอนว่า ถ้าจะไปพกัในถ�า้ ต้องถามญาตโิยมก่อนว่าถ�า้ไหนเป็นถ�า้สมบตั ิ
หรือถ�า้วบิตั ิมีบางถ�า้เป็นถ�า้วบิตั ิเพราะบางคร้ังมีพระไปอยูแ่ล้วท�าเสยีศลี ด้วยการฆ่า 
สัตว์หรือไปท�าสังฆาทิเสส เรียกว่า ถ�้าวิบัติ ถ�้าน้ันเราไม่ควรไปอยู่และไม่ควรไป  
หรือถิ่นนั้นมีสัตว์ร้าย มีเจ้าที่เจ้าทางรุกขเทวดาอารักขา เมื่อไปถึงก็ต้องหยุดเสียก่อน  
หยุดยืนตั้งเจตนาจิต ข้าพเจ้าจะเข้าไปสู่ที่น่ี ไปเพื่อเป็นมิตรสหายเป็นเพื่อน เพื่อ
ปลดเปลื้องช่วยเหลือให้หมดความทุกข์ ไม่ใช่จะเข้าไปเป็นศัตรูหมู่ร้ายกัน ให้ตั้งจิต
อย่างน้ัน ถ้ามสีตัว์มีอะไรอยู ่กข็อให้อยูต่ามสบาย ไม่ต้องสงสยัแคลงใจ ข้าพเจ้ามาเพือ่ 
ท�าความเพียร ท�าความดี ถ้าจะอยู่ด้วยกันก็อยู่ตามอัธยาศัยตามสบาย ตั้งจิตเจตนา
อย่างนี้เสียก่อนจึงค่อยเข้าไปด้วยความตั้งใจมีสติ

 ถ้ามสีตัว์ร้ายเช่น ช้าง เสอื ทีเ่ป็นอนัตราย ท่านให้งดฉันเน้ือสตัว์เสยีก่อน เพราะ 
เน้ือเม่ือฉันแล้วมกีลิน่ สตัว์ร้ายได้กลิน่จะมาท�าร้ายเราได้ จึงต้องงดฉันเน้ือซึง่เป็นวธิี 
ป้องกนัตวั เมือ่ออกธดุงค์จะเหมอืนกบัออกสูส่นามรบ เร่ืองศีลส�าคญัมาก ต้องพยายาม 
รักษาทกุลมหายใจเข้าออก ทกุก้าวเท้าเดนิ ถ้าไปท�าผิดศีลกจ็ะมอีนัเป็นไปต่างๆ บางคร้ัง 
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กป็วดท้องเจ็บท้อง บางคร้ังกน็อนเพ้อละเมอฝันร้าย บางทกีม็สีตัว์มสีิง่อืน่มาเบยีดเบยีน  
ต้องพิจารณาดูศีล

 ถ้ามสีตัว์จะมาท�าร้าย เช่น ควาย ธรรมดาววัควายถ้าจะชนมันกจ็ะก้มหวัลง แต่
ลงได้ไม่มาก ถ้าหนีไม่พ้นเรากห็ลบลงตรงทีต่�า่ๆ หรือกางกลดออก ถ้ามันตกใจจะหนี  
ถ้ามีร่องให้ลงไป มันจะขวิดไม่ถูก ส่วนวัวเวลาจะชนมันจะหลับตา ถ้าก�าลังจิตเรา
หนักแน่น เมื่อมันวิ่งเข้ามาเราก็หลบฉากมันนิดเดียว แต่ว่าอาจจะไม่ทันก็ได้ ขึ้นอยู่
ที่ก�าลังใจและความไวของเรา เวลาใช้ไฟฉายอย่าฉายตรงทางเราเดิน ต้องฉายให้เห
ออกไปข้างๆ ถ้ามีคนร้ายใช้ปืนยิงมาจะต้องยิงไปที่แสงไฟฉาย เราจะพ้นอันตรายได้ 
ท่านแนะน�าทุกอย่าง

 ถ้าไปพักป่าช้าท่านก็ให้อยู่ไกลๆ กัน แต่ถึงเวลากลางคืนถ้าไปกับท่าน ท่านจะ
กระแอมให้ก�าลงัใจ ท่านย�า้เสมอว่าการท�าความเพยีรไม่ต้องสงสยัว่าจะไม่ถกู มนัถกู
แล้วดีแล้ว ถ้าไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านคงไม่ทิ้งลูกทิ้งเมียไปปฏิบัติหรอก เพราะฉะนั้น 
ไม่ต้องกลัวตาย ไม่ต้องกลัวขาขาดง่อยเปลี้ยทั้งนั้น

 ก่อนไปธุดงค์ที่ภูลังกา ตอนแรกต้องไปฝึกกับท่าน ท่านสอนให้ระมัดระวัง  
อย่าไปตดิผู้คน ส�าคัญทีส่ดุอย่าให้ผิดศีล จะมอีนัเป็นไปต่างๆ อย่าไปพกัในทีห่วงห้าม 
ให้สงัเกตร่มเงา ดูข้างบนมีกิง่ไม้แห้งมันจะตกลงมา กลางวนักใ็ห้สงัเกตตอไม้ การพดูจา 
กใ็ห้รู้ระดบัจิตใจญาตโิยม อย่าไปขดัแย้งแขง็กร้าว จะเข้าป่าไหนกใ็ห้หยดุก่อนเข้าเขต 
ให้ตั้งจิตเมตตาก่อน ว่าจะเข้าไปเป็นมิตรไปเป็นเพื่อน จะเข้าถ�้าอย่าฉันเนื้อ พวกช้าง 
จะได้กลิ่นตัวเรา บางถ�้าเป็นถ�้าวิบัติ มีพระเป็นสังฆาทิเสส ปาราชิก อย่าไปพัก  
ไปแล้วไม่ต้องไปเที่ยวดูข้างนอก ให้ดูข้างใน ไม่ต้องไปหาครูบาอาจารย์มาก ให้ไป
ตามป่าช้า ให้ท�าวัตรสวดมนต์กราบอยู่ที่น่ัน ให้ระวังสังวร และอย่าอยู่ที่ไหนนาน  
จะไปติดญาติโยม อย่างมากไม่ควรเกิน ๑๕ วัน

 อีกเรื่องที่ท่านให้ระวัง คือเรื่องคนมาขอหวย ให้บอกเขาว่าไม่รู้ แต่จะให้ของดี
กว่าน้ัน คือให้ข้อวตัรปฏบิตั ิถ้าเขารบเร้าหลกีเลีย่งไม่ได้ กใ็ห้ข้อวตัร ศลีห้า ศลีแปด  



375

แล้วแต่เขาจะแปลเอาเอง ให้ดนิูสยัคน อาจเป็นอนัตราย แต่บางบ้านเขาฉลาด เพราะ
เคยรับพระกรรมฐานมาก่อน เขาจะมาอปัุฏฐาก กลางคืนกพ็าลกูหลานมาสมาทานศลี 
วันพระก็มาถือศีลแปด

 สิ่งที่ท่านเตือนและแนะน�าให้อดทน ก็คือเร่ืองความขัดแย้ง ถ้าไปเกินเดือน
หรือ ๒ เดือน ไป ๕ องค์ มักจะเหลือเพียงสาม หรือสอง หรือหนึ่ง เพราะต่างคน 
ต่างเหนื่อย สิ่งแวดล้อมก็ทารุณ บางทีก็ขัดกันเรื่องเส้นทางเรื่องสถานที่พัก บางองค์ 
กนิ็สยัขีล้มื ไปพกัทีไ่หนลมืของไว้ทีน่ั่นต้องกลบัไปเอา มปัีญหามาก โดยเฉพาะปัจจัยสี่ 
ขาดแคลน ไปธุดงค์ต้องใช้ความอดทนและอดกลั้นมาก

 ถ้ามีคนมาถามเราเรื่องเกี่ยวกับฌาน โสดาบัน ก็บอกว่า ไม่ได้ปฏิบัติทางนั้น  
ไม่สนใจ การปฏบิตัท่ิานให้ลดลงไปว่ามนัละความโลภ ความโกรธ ความหลงได้ไหม  
มนัไม่ยดึมัน่ในวตัถสุิง่ของไหม คนด่ายงัโกรธไหม ส่วนฌานขัน้ไหนๆ ครูบาอาจารย์
ไม่ได้สอน ท่านสอนให้ตามดูจิตของตน จะพ้นจากบ่วงของมาร” 

ยาดองยาดี

 พระธุดงค์มักชอบหาที่วิเวกห่างไกลจากความเจริญ เพื่อบ�าเพ็ญสมณธรรม  
แต่ทีส่งบสงัดจากความวุน่วายของโลก ย่อมสงบสงัดจากสิง่อ�านวยความสะดวกสบาย
เช่นกัน ที่ส�าคัญอาจจะอยู่ไกลหลายกิโลเมตรจากโรงพยาบาล ฉะนั้นพระธุดงค์ต้อง
เรียนรู้เร่ืองยาสมุนไพร รู้จักใช้สิง่ทีธ่รรมชาตใิห้แก่โลกเพือ่บ�าบดัอาพาธ และในเร่ืองน้ี 
หลวงพ่อได้สัง่สมความรู้ทีล่กึซึง้เอาไว้เหมอืนกนั พระอาจารย์ดลิก เคยเขยีนบทความ
เรื่อง ยาดียาดองของพระธุดงค์ โดยมีข้อความตอนหนึ่งว่า

 “อนัทีจ่ริงยาทีนั่กปฏิบตันิิยมท�ากนักคื็อยาดองน�า้มูตรเน่า บางทดีองใส่ไหเป็นปี
จนหนอนขึ้นก็มี แล้วกรองเอาน�้ามาต้มกับขิงใส่เกลือ พอฉันคล่องใช้แทนยาระบาย 
การท�าน�้ายาดองมูตรเน่าต้องพิจารณาปัสสาวะ ถ้ามีกลิ่นมาก ยาดองก็จะมีกลิ่นด้วย 
ถ้าดองแบบไม่ใส่เครื่อง ๗-๘ เดือน จึงใช้ได้ แต่ถ้าใส่ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด  
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กป็ระมาณ ๓ เดือน ส่วนทีจ่ะท�าอย่างไรแล้วแต่ความชอบ บางทกีน็�า้ปัสสาวะสองส่วน  
น�า้สกุหน่ึงส่วน บางทกีก็ลบักนั ผู้เขยีนมีประสบการณ์ว่าฉันยาดองน�า้มตูรเน่าทกุเจ็ดวนั 
จะระบายท้องดี ฉันทุกวันไม่ดีจะติดยา เมื่อหยุดฉันจะไม่ถ่าย สมัยโบราณใช้ยานี้ 
เป็นยาระบาย บางทเีคร่ืองทีใ่ช้ดองกไ็ม่ทิง้ ภายหลงั ๓ เดอืน เอามาตากและบดส�าหรับ 
ติดตัวไปยามออกธุดงค์ ชงน�้ารับประทาน

 หลวงพ่อเคยบอกกับหมู่สงฆ์ว่า ก่อนหน้าออกธุดงค์ท่านจะใช้ใบส้มลม 
ต�าละเอยีดปนกบัเกลอื อดัใส่กระบอกไม้ไผ่จนแน่น แล้วเอาไปหลาม คอืป้ิงไฟให้แห้ง  
น�ามาผ่าออกจะได้ยาเป็นแท่ง เวลาฉันก็ขูดออก ไปไหนมาไหนไม่มีน�้าปานะ ก็น�า
สิ่งนี้แหละมาฉันแทนน�้าปานะ ส่วนมาเลเรียก็ใช้ใบสะเดากับบอระเพ็ด ฉันวันละคืบ  
ถ้าป่วยหนักต้องต�าค้ันเอาน�้าฉัน บางคนนิยมเอาบอระเพ็ดหั่นเป็นแว่นเฉลียงบางๆ  
คั่วใส่เกลือ หอมเหมือนกาแฟ ส่วนประกอบยาแก้ต่างๆ โดยเฉพาะยากันงูกัดก็มี  
ท่านบอกว่าได้ต�ารามาจากน้องชายหลวงพ่อชื่อ ผู้ใหญ่ลา มีกล่อมก้อยลอดขอน  
ตุม่กาแดงหวัป่อ ขีไ้ก่และดีงูเหลอืม มียาแก้งูกดัอกีขนานหน่ึงทีพ่ระธดุงค์เคยใช้ได้ผล 
มาแล้ว ในพระวนัิยกล่าวว่า ในกรณถีกูงกูดั อนุญาตให้ตดัไม้จุดไฟได้ (เผาไม้ให้เป็น 
ขี้เถ้า) ให้เอาน�้ามูตรรวมกับอุจจาระและขี้เถ้าจากไม้ที่เผา กวนให้เข้ากัน แล้วให้คน 
ถกูงกูดักนิ จะท�าให้อาเจียนออกมาอย่างแรง และท�าลายพษิของงูได้ (เรียกว่า ยามหา- 
วิกัฏ ๔)

 ผู้พันคนหนึง่ได้ยนิหลวงพ่อเทศน์เรือ่งนีบ้่อยจนจ�าได้แม่นย�า วันหนึง่คมุทหาร
เดนิลาดตระเวนอยูใ่นป่า พลทหารคนหน่ึงถกูงูกัด ผู้พนันึกถงึค�าของหลวงพ่อ จึงบอก 
ให้พลทหารที่ปวดอุจจาระและปัสสาวะไปถ่ายเอามา คนให้เข้ากันจบักรอกลงในปาก
พลทหารที่ถูกงูกัด ตอนนั้นขากรรไกรแข็งแล้ว ปรากฏว่าตัวเย็นและอาเจียนออกมา 
รอดตายได้เหมือนกัน”
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ระเบียบในการออกธุดงค์

 กติกาสงฆ์ของวัดหนองป่าพงก�าหนดไว้ว่า พระที่จะไปธุดงค์ตามล�าพังหรือ 
เป็นหัวหน้า ต้องมีอายุพรรษาอย่างน้อย ๕ พรรษา แต่อันนี้ก็มิใช่กฎตายตัว เพราะ
แท้ที่จริงหลวงพ่อให้ความส�าคัญแก่คุณธรรมมากกว่าอายุพรรษา โดยเฉพาะความ
ละอายและความเกรงกลัวต่อบาป ดังนั้น หลวงพ่อมักพิจารณาอนุญาตให้พระออก 
ธุดงค์เป็นรายๆ ไป เช่นพระบางรูปแม้บวชหลายพรรษาแล้วจิตใจยังไม่เข้มแข็งพอ 
ท่านก็ไม่อนุญาต บางคร้ังผู้ขอมีจิตใจฟุ้งซ่านอยากเที่ยวหรือเบื่อหน่ายการอยู่กับที่  
หลวงพ่อก็ฝืนกิเลสลูกศิษย์ โดยการปฏิเสธ แต่ถ้าเห็นว่าการออกธุดงค์จะเป็น 
ประโยชน์แก่การประพฤตปิฏบิตัขิองพระรูปใด ท่านอาจจะชวนพระรูปน้ันเอง อย่างน้ี 
เป็นต้น ที่แน่นอนก็คือ ใครแสดงความอยาก ใจร้อนจะไปเร็วๆ จะต้องรอนานจึง
จะได้รับอนุญาต

 สิง่ทีห่ลวงพ่อก�าชบัเตอืนลกูศษิย์ทกุรูปทีอ่อกธดุงค์กค็อื ไม่ให้ลมืจุดมุ่งหมายใน
การไปธุดงค์คือไปเพื่อขัดเกลากิเลส อย่าสักแต่ว่าไปเที่ยวไปโดยไร้จุดมุ่งหมายแบบ
ทะลดุง แต่ไปอย่างมศีกัด์ิศรีของสมณะผู้สงบระงับ เพือ่เป็นการประกาศพรหมจรรย์
แก่ชาวโลก 
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โอวาท – การออกธุดงค์

 ธดุงค์ น้ีเป็นข้อวตัรของพระอริยบคุคล หรือผู้ก�าลงัปฏบิตัเิพือ่จะเป็นพระอริยเจ้า  
เพือ่เป็นพระอริยบคุคล ท่านเรียกว่า ธตุงัคะ เป็นข้อวตัรปฏิบตัอินับคุคลท�าได้โดยยาก  
ท่านเรียกธุดงค์ คือ มันขัดเกลากิเลสของนักปฏิบัติ

 ถ้าท่านอยากจะไปธุดงค์ คือไปหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไปเพื่อประโยชน์ เพื่อข้อ
ปฏิบัติอันเคร่งครัด พระผู้ตั้งใจไปธุดงค์แบบถูกต้องจะต้องเป็นพระที่เก่งพอสมควร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเดินไปคนเดียวน้ี ยิ่งเป็นของล�าบากยิ่งเป็นของส�าคัญ  
ท่านจะต้องเป็นผู้ระมัดระวัง รู้รอบเป็นผู้ที่รู้พระวินัยและข้อปฏิบัติพอสมควร

 ความรู้ที่เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเราจะพบในเมื่อเราจะเดินทางไปน้ันหลายอย่าง
หลายประการ แต่ละท่านจะเป็นผู้มีปัญญาแล้ว ท่านจะเป็นคนฉลาด เพราะว่าการ
เดินธุดงค์คือเดินออกจากบ้าน เดินออกจากกุฏิวิหาร เดินออกจากที่อยู่อันสบายๆ 
เดินออกจากที่นั่งที่นอนอันสบายๆ

 ฉะนั้นการเดินธุดงค์น้ี จึงเป็นของส�าคัญมาก ที่เดินธุดงค์นี้ก็ไม่ใช่ว่า การเดิน 
นั่นมันเป็นธุดงค์ การไปนั้นมันเป็นธุดงค์ ตัวธุดงค์จริงๆ นั้น คือข้อปฏิบัติ ไม่ใช่
การเดินเข้าไปในป่านั้นเป็นธุดงค์ ธุดงค์นั้น คือการปฏิบัติ ไปประกาศพรหมจรรย์
ไม่ใช่ว่าไปประกาศพระศาสนา เพราะว่าการประกาศพระศาสนาน้ันต้องบรรยาย  
ต้องประกาศ ต้องแสดงธรรมกับประชาชนทั่วๆ ไป 

 ทีพ่ระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญให้ไปธดุงค์น้ีคอื ไปประกาศพรหมจรรย์ พรหมจรรย์
น้ันคือข้อปฏิบัติอันละเอียดมาก ไม่ใช่การพูดการเรียนเฉยๆ คือไปประกาศ 
ความจริง เรียกว่า พรหมจรรย์

 พรหมจรรย์ที่มันจะเศร้าหมองด่างพร้อยได้ เช่น ผมยกตัวอย่างว่า เราได้ยิน
เสียงร้องเพลงก็ดี ร้องไห้ก็ดี แล้วเรามีความยินดีปลื้มใจชื่นใจในเสียงนั้น อันนี้ก็
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พรหมจรรย์เศร้าหมองแล้วหรือว่าเราระลกึถงึกาลเก่า เช่น เมือ่เราเป็นหนุ่ม ได้ไปพดู
หยกิหยอก คดิชืน่กนักบัผู้หญงิในกาลก่อนเม่ือเราเป็นฆราวาสอยูน้ั่น เม่ือระลกึขึน้ได้ 
แล้วละกย็นิดี ร่าเริง เพลนิใจ สิง่ทัง้หลายเหล่าน้ัน อนัน้ีพรหมจรรย์เราเศร้าหมองแล้ว  
พรหมจรรย์เราด่างพร้อยแล้ว อย่างน้ีเป็นต้น เรียกว่าพรหมจรรย์คอืปฏบิตัจิิตภายใน
อันนี้ แสดงถึงข้อปฏิบัติ

 ดงัน้ันเมือ่ท่านไปน้ี ท่านจะต้องพยายามไปประกาศพรหมจรรย์และพระศาสนา 
พร้อมกันให้คนเข้าใจ การพดู การเรียน การกระท�าอนัน้ีเรียกว่า การประกาศพระศาสนา  
ประกาศธรรมะ

 ส่วนจิตใจของท่านซึง่เป็นภายใน อนัน้ันเรียกว่า พรหมจรรย์ ทีเ่ป็นส่วนลกึ ส่วนลกึ 
ยังไง เช่นว่า มันยังมีความยินดีในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรสอยู่ อันนั้นเรียกว่า  
พรหมจรรย์ยังไม่ส�าเร็จ พรหมจรรย์ยังไม่จบ ยังมีพรหมจรรย์ อันนี้ยังไม่บริสุทธิ์ 
ยังไม่พ้นทุกข์ อันนี้เป็นส่วนลึกของสมณปฏิบัติ

 ดังน้ันการไปธุดงค์น้ี เรียกว่าเราเดินไป เข้าไปในป่าเพื่อให้เห็นวิเวกทางกาย  
ไปพบป่าช้า ไปพบหบุเขา ไปพบป่าชฏั เรากแ็วะเข้าไปท�าความเพยีร หรืออาศยัอยูท่ีน่ั่น  
ได้ความวิเวกวังเวงที่พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญว่า กายวิเวก สงัดจากรูป เสียง กลิ่น 
รส สงัดทางกายเป็นกายวิเวก คือไปอยู่ในที่ห่างเสียง รูป กลิ่น รส ทั้งหลายเหล่านี้ 
ท่านเรียกว่าเอากายไปวิเวก หาวิเวกทางกาย

 เมื่อวิเวกทางกายมันก็เป็นเหตุให้สงบ สงบเพราะเราไกลจากรูป จากเสียง  
จากกลิน่ จากรส ทัง้หมดน้ีเป็นเหตใุห้จิตเราสงบข้ึน เพราะไปอยูท่ีก่ายวเิวก เพราะตา 
ไม่ได้เห็นรูป หูไม่ได้ยินเสียง ไม่อยู่ในที่พลุกพล่านทั้งหลาย จิตก็สงบ

 ความสงบน้ีเป็นความสงบทีไ่ม่เดด็ขาด เป็นความสงบเพราะเราอยูห่่างจากอารมณ์  
ไกลอารมณ์เท่าน้ันกส็งบ อนัน้ีมนักย็งัเป็นผลอนัหน่ึงซึง่เป็นเหตใุห้จิตวเิวก พลอยให้ 
จิตสงบระงับไปด้วย เพราะเราอยู่ในที่วิเวก  กายวิเวกจิตก็วิเวก
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 เมื่อจิตวิเวก คือจิตปราศจากอารมณ์ ปราศจากความฟุ้งซ่าน อันนี้เป็นจิตวิเวก  
เมือ่จิตได้รับความวเิวกเช่นน้ัน สตสิมัปชญัญะทีเ่ป็นองครักษ์น้ันกพ็ร้อมอยูใ่นทีอ่นัน้ัน  
มีสติสัมปชัญญะ เมื่อตาเห็นรูปมันก็รู้สึก หูฟังเสียงมันก็จะมีความรู้สึก ทั้งหลาย
เหล่านี้แหละ แต่ว่าความรู้สึกอันนั้น เป็นความรู้สึกเฉยๆ เมื่อมีความรู้สึกขึ้นมาแล้ว  
มันจะเกิดขณะจิตอันหนึ่งขึ้นมาอีกว่า รูปนี้มันสวยเราชอบ เสียงนี้มันไพเราะเราชอบ  
รูปนี้มันไม่สวยเราไม่ชอบ เช่นนี้ จะมีความรู้สึกเช่นนี้เฉพาะก�าลังของสติสัมปชัญญะ 
สติสัมปชัญญะน้ีเป็นเหตุร้องเรียกถึงปัญญาเข้ามาช่วย เมื่อปัญญาเข้ามาช่วยในสต ิ
สมัปชญัญะอนัน้ัน สตสิมัปชญัญะอนัน้ันจะสมบรูณ์บริบรูณ์ขึน้ ล�าพงัสตสิมัปชญัญะ
ก็เป็นเพียงแต่ว่า สติความระลึกได้ สัมปชัญญะความรู้ตัวเฉยๆ รู้มีความอุปาทาน
มั่นหมายในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น ทีนี้เมื่อปัญญาเกิดขึ้นมาในที่มีสติสัมปชัญญะ
อันนั้น จะมาช่วยให้สตินั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ เช่นว่า สุขเวทนามันเกิดขึ้น ทุกขเวทนา
มันเกิดขึ้น เมื่อปัญญาได้พิจารณาขึ้นแล้ว มันก็จะได้เห็นเวทนานั้นในเวทนา จะเห็น 
เวทนาในเวทนา เห็นสุขเวทนาในเวทนา เห็นทุกขเวทนาในเวทนา ก็คือเห็นเวทนาใน
เวทนานั้น ถ้าไม่เห็นเวทนาในเวทนานั้น เมื่อมีเวทนาเป็นความสุขมันก็ชอบใจ ถ้ามี 
เวทนาเป็นความทุกข์มันก็ไม่ชอบใจ อันน้ีเรียกว่ามีสติล้วนๆ สัมปชัญญะล้วนๆ  
มันจะเกิดผลอย่างนี้

 ถ้ามีปัญญามาช่วย มันจะเห็นเวทนาในเวทนา เห็นกายในกาย เห็นเวทนา 
ในเวทนา เป็นต้น นี่ยกตัวอย่างง่ายๆ เมื่อเห็นเวทนาในเวทนาแล้ว มันก็จะรู้สึกว่า 
เวทนาน้ีก็ไม่ใช่เรา เราน้ีก็ไม่ใช่เวทนา เวทนาน้ีก็ไม่ใช่เรา สุขน้ีก็ไม่ใช่เรา เราน้ีก็
ไม่ใช่สุข สุขนั้นก็ไม่ใช่ของเรา เราก็จะไม่เป็นเจ้าของความสุข ถ้าปัญญามันเกิดขึ้น
เช่นนี้ ก็เรียกว่า เราเห็นกายในกาย เห็นเวทนาในเวทนา เห็นธรรมในธรรม เห็นจิต 
ในจิต โดยถูกต้อง เม่ือเห็นเช่นน้ีมันก็ปล่อยวาง เมื่อเห็นเวทนาเกิดข้ึนมันก็เห็น 
สักแต่ว่าเวทนาเท่านั้น สุขเวทนาก็เห็นสักแต่ว่าสุขเท่านั้น ทุกขเวทนาก็เห็นสักแต่ว่า 
ทุกข์เท่าน้ัน มันไม่ใช่ว่าเราสุข มันไม่ใช่ว่าเราทุกข์ ตัวสุขทุกข์อันน้ันไม่มีเจ้าของ  
ตัวเราก็ไม่ยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของความสุข ตัวเราก็ไม่ยืนยันว่าตัวเราน้ีเป็นเจ้าของ
ความทุกข์ ตกลงก็เห็นว่าสุขมีอยู่ ทุกข์ก็มีอยู่ แต่เจ้าของความสุขและความทุกข์นั่น
ไม่มีใครไปรับรองเป็นเจ้าของ
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 ถ้าปัญญาเกิดเช่นน้ีขึ้นมาในที่น้ัน มันก็เกิดการถอนอุปาทาน การถอนอุปธ ิ
ทั้งหลายออกจากจิตของเราได้โดยสมบูรณ์น้ันท่านเรียกว่า ความสงบคร้ังที่สอง 
คือปัญญารู้รอบอันน้ันจะมีเวทนาไม่มีเวทนา จะเห็นรูปหรือไม่มีรูป จะได้ยินเสียง 
หรือไม่ได้ยินเสียงก็ตาม ผู้รู้อันน้ัน จิตอันน้ัน ก็ยืนตัวอยู่เสมอ จะไม่ตื่นเต้น  
จะไม่เดือดร้อน จะไม่ตื่นเต้นในสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดมาในเวลานั้น

 เมื่อจิตผู้รู้เห็นแล้ว จิตมันก็ไม่ตื่นเต้น ไม่สงสัย เมื่อจิตไม่ตื่นเต้น ก็เป็นจิต 
ทีม่กี�าลงั มีพลงัมาก เมือ่มพีลงัมากแล้วจิตน้ันกไ็ม่สงสยั เม่ือจิตไม่สงสยัแล้ว เป็นจิต 
ที่ถอนอุปธิออกมาแล้ว คือความยึดมั่นถือม่ันเหมือนกับบุรุษที่ถอนลูกศรออกจาก
หวัใจของเรา ลกูศรอนัน้ันกเ็หมอืนกบัสขุหรือทกุข์น่ันเอง มนัเป็นลกูศรทีแ่ทงหวัใจอยู่
ตลอดเวลา ถ้าเราถอนอปุธธิรรมออกแล้ว กค็อืถอนลกูศรน้ันออกมาจากหวัใจของเรา  
เหมอืนกนักบับรุษุทีถ่อนถอดลกูศรออกแล้วกส็งบ ไม่เจ็บ ไม่ปวด ไม่วุน่วาย ฉันน้ัน 
ก็เหมือนกัน

 ในคร้ังพระพทุธเจ้าของเราน้ันกเ็คยปรากฏสาวกสององค์ พระปณุณมนัตานีบตุร 
กับพระสารีบุตรซึ่งเป็นอาจารย์... อันนี้เท่าที่ผมจ�าได้นะ เพราะว่าจ�ามานานแล้วบางที
มันพลาดไปได้... พระปุณณมันตานีบุตรนั้นอยากจะไปธุดงค์ อยู่ในเสนาสนะก็อยู่ 
มาพอสมควรแล้ว อยากจะเดินธุดงค์ อยากจะไปธุดงค์ในทิศต่างๆ เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ในข้อปฏบิตัอินัเป็นขอบเขตน้ี จึงไปกราบเรียนท่านอาจารย์คอืพระสารีบตุร

 พระสารีบตุรท่านกส็อนเร่ืองการออกจากเสนาสนะทีส่บาย ออกจากอาหารทีส่บาย  
ออกจากที่นอนที่สบายทั้งหมด แล้วท่านก็ถามพระปุณณมันตานีบุตรว่า

 “ท่านปณุณมนัตานีบตุร ถ้าท่านไปธดุงค์องค์เดียวหรือหลายองค์กต็าม ถ้าหากว่า 
มปีริพาชกหรือมีบรุุษ หรือมทีายกทายกิาทัง้หลายเขาจะเรียนถามท่านว่า ท่านปณุณ-
มนัตานีบตุร ท่านรู้ไหมว่าพระอรหนัต์ตายแล้วเป็นอะไร ถ้าเขาถามเช่นน้ี ท่านจะตอบ
เขาว่าอย่างไร”

 นี่เป็นค�าถามของพระสารีบุตรสอบซ้อมลูกศิษย์ที่จะออกธุดงควัตร
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 พระปุณณมันตานีบุตรก็ประนมมือนมัสการแล้วว่า

 “เกล้ากระผมก็จะตอบว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เกิดแล้วดับไป”  
เท่านี้

 เมื่อพระสารีบุตรได้ฟังพระปุณณมันตานีบุตรกราบเรียนว่า จะตอบปัญหากับ 
คนทีถ่ามปัญหาเช่นน้ี ท่านก็เข้าใจว่า พระปณุณมนัตานีบตุรเป็นผู้มีปัญญา เช่นถามว่า  
พระอรหนัต์ตายแล้วเป็นอะไร พระปณุณมนัตานีบตุรตอบตามความเข้าใจว่า รูป เวทนา  
สัญญา สังขาร วิญญาณ เกิดขึ้นแล้วดับไป พระสารีบุตรผู้เป็นอาจารย์ก็ภูมิใจว่า  
เอาตัวรอด มีก�าลังที่จะพอเดินธุดงค์ไปได้

 ดงัน้ัน การเดนิธดุงค์น้ีมอีปุสรรคบางครัง้บางคราว แต่เราก็อย่ากลวัซึง่อปุสรรค 
อุปสรรคนั้นแหละท�าให้เราเกิดปัญญา อุปสรรคนั้นแหละเป็นหลักฐานที่ให้เราศึกษา 
รู้ความตามเป็นจริง เมื่อเรารู้ตามเป็นจริง อุปสรรคนั้นก็หายไป ถ้าเราไม่รู้ตามความ
เป็นจริงแล้วมันก็มีอุปสรรคทั่วไป

 ฉะน้ัน เมื่อท่านธุดงค์ไปองค์เดียว ก็ให้ท่านน้อมคุณพระพุทธเจ้า น้อมคุณ 
พระธรรม น้อมถึงคุณพระสงฆ์ไว้ในใจของท่าน ให้จิตของท่านเป็นพระพุทธ ให้จิต
ของท่านเป็นพระธรรม ให้จิตของท่านเป็นพระสงฆ์ น้อมคุณทั้งสามอย่างนี้พร้อมไว้
ในใจของท่าน ท่านจะเป็นผู้มีก�าลัง ท่านจะเป็นผู้มีสติ ท่านจะเป็นผู้มีความรู้รอบตัว
ของท่าน ท่านจะได้แก้ปัญหาทกุๆ อย่างทีท่่านผ่านไปในชนบทต่างๆ น้ันได้ เพราะว่า 
ท่านมพีระพทุธเจ้าเป็นทีพ่ึง่ เพราะท่านมพีระธรรมเจ้าเป็นทีพ่ึง่ เพราะท่านมพีระสงฆ์
เป็นที่พึ่ง หลักสามประการน้ีให้มีอยู่ในใจของท่าน เมื่อสิ่งทั้งสามน้ีสถิตเสถียรอยู ่
ในใจของท่าน จิตใจของท่านจะมีอานุภาพ จิตใจของท่านจะเบิกบาน จิตใจของท่าน
จะผ่องใส จิตใจของท่านจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาโดยสมบูรณ์

 เมื่อท่านเดินธุดงค์ จะได้พบสิ่งที่ไม่เคยพบ จะเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น จะได้รู้
สิ่งที่ไม่เคยได้รู้มา ถ้าท่านมีหลักดี เป็นผู้มีปัญญาแล้ว การที่ท่านเดินไปนั้นก็ล้วนแต่
เกิดประโยชน์ทั้งนั้น ล้วนแต่จะเกิดประโยชน์ตนด้วย ล้วนเป็นประโยชน์แก่บุคคล 
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อื่นด้วย เมื่อท่านมีการสังวรส�ารวมด้วยดีแล้ว เหมือนพระอัสสชิที่ท่านผู้ประพฤติ
ปฏิบัติเรียบร้อยดี ในเวลาหน่ึงท่านเดินเที่ยวภิกขาจารดูเหมือนอยู่ในเมืองกรุง
ราชคฤห์นคร พระอสัสชน้ัินท่านเป็นผู้สมบรูณ์บรบิรูณ์ในธรรมะพอสมควร เม่ือท่าน 
เดินท่องเที่ยวภิกขาจารในสถานที่นั้น ท่านก็สังวรส�ารวมเป็นอย่างดี ในเวลานั้นท่าน
พระสารีบตุรเมือ่ยงัเป็นฆราวาสอยู ่มองเหน็หรือไปพบเข้าในทีน้ั่น องค์พระสารีบตุรน้ี 
ท่านมปัีญญามาก ท่านมองเหน็พระอสัสช ิท่านกม็คีวามเลือ่มใส การทีเ่ลือ่มใสอนัน้ัน 
เพราะอะไร เพราะว่าดูกิริยามารยาทของพระอัสสชิน้ันแปลกจากพระภิกษุองค์อ่ืนๆ 
ลัทธิอื่นๆ แม้ตลอดว่าสีผ้าที่ท่านห่มไปก็เป็นสีผ้าอันไม่ฉูดฉาด และการเดินไปด้วย
ความสงบระงับ เดินไม่ช้านักไม่เร็วนัก แต่มีความรู้สึกข้างหน้า ข้างหลัง ข้างซ้าย  
ข้างขวา อยู่ตลอดเวลาด้วยมีสติสัมปชัญญะ

 เมือ่เหน็เช่นน้ัน พระสารีบตุรก็เกิดความเลือ่มใส กเ็ดนิไปในระยะหน่ึงได้โอกาส
แลว้กเ็ดนิไปหาทา่นอสัสชผิูม้ตีาอนัสังวรส�ารวม กราบเรยีนถามว่า “ทา่นเปน็ลูกศษิย์
ของใคร อาจารย์ท่านสอนท่านอย่างไร”

 พระอัสสชิตอบว่า “อาตมาภาพเป็นลูกศิษย์ของพระโคดม”

 พระสารีบตุรกเ็รียนถามต่อไปอกีว่า “พระโคดมน้ันท่านสอนท่านอย่างไร ขอท่าน 
จงแสดงธรรมให้โยมฟังพอสมควร”

 พระอัสสชิผู้ที่มีความมักน้อยสันโดษนั้น ก็ตอบพระสารีบุตรว่า “อาตมาภาพ...
ยังเป็นผู้บวชใหม่ มีความรู้ในค�าสอนของพระโคดมน้อย” แต่พระสารีบุตรได้ขอให้
ท่านแสดงธรรมโดยย่อสักเล็กน้อย

 ในเวลาน้ันพระอสัสชิเถรได้โอกาส กเ็ลยพดูธรรมะหรือให้ธรรมะแก่พระสารีบตุร 
โดยย่อๆ ว่า “พระตถาคตสอนว่า เย ธมมฺา เหตปุปฺภวา ธรรมทัง้หลายเกดิเพราะเหตุ  
ดับเพราะเหตุ เมื่อผลจะเกิดเป็นยังไง ก็เพราะเหตุมันเกิดก่อน เมื่อธรรมทั้งหลาย
เหล่านั้นจะดับไป ก็เหตุนั้นดับไปก่อน ผลจึงดับไปทีหลัง”
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 พระสารีบุตรได้ยินเท่าน้ันเองก็เลยเข้าใจว่า ในธรรมทั้งหลายเหล่าน้ีมันเกิด 
จากเหต ุเม่ือเหตเุกดิ ผลเกิดเพราะเหต ุเม่ือเหตดุบัไปผลกด็บัไปทหีลงั ท่านพระสารีบตุร 
ได้โอกาสได้ยนิธรรมะค�าสองค�าน้ี ซึง่พสิดารกว้างขวาง ท่านเข้าใจในธรรม อนัน้ีกเ็ป็น 
เหตใุห้พระสารีบตุรน้ันเลือ่มใสในพระพทุธศาสนาในกาลต่อมา จนกระทัง่ได้เป็นสาวก
เบือ้งขวาช่วยประกาศพระศาสนาของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าของเรา เป็นผู้เลศิองค์หน่ึง

 อันน้ีก็ได้ความว่าพระอัสสชิเถรน้ัน ท่านได้ไปประกาศพรหมจรรย์ และท่าน
ประกาศพระศาสนาไปพร้อมๆ กัน ท่านรู้ถึงอาการภายนอก ท่านรู้จักอาการภายใน 
พรหมจรรย์ของท่านก็เสร็จ พรหมจรรย์ของท่านก็ไม่เศร้าหมอง อาการที่เปล่งวาจา
ที่เป็นธรรมะออกไปนั้น ก็เป็นการประกาศพระศาสนาไปในตัว ประการแรกท่านจะ 
เป็นผู้สมบรูณ์ บริบรูณ์ บรสิทุธิ ์ทางกายด้วย ทางวาจาด้วย ทางใจด้วย อนัน้ีเป็นเหตุ  
ในการประกาศพรหมจรรย์น้ัน ก็คือ ประกาศความจริง การกระท�าจริง การปฏบิตัจิริง  
ให้รู้จักความจริง ไม่ใช่การไปโฆษณา การไปประกาศความจ�า หรือไปโฆษณาความจ�า
ที่เราศึกษาเล่าเรียนมา ซึ่งไม่เกี่ยวกับพรหมจรรย์ บุคคลที่มีกิเลสหนา ปัญญาหยาบ 
เม่ือมาได้เล่าเรียนศึกษาเพื่อความจ�า ก็เอาความจ�าน้ันไปประกาศ ไม่ใช่ความจริง 
ไม่ใช่ประกาศพรหมจรรย์ ประกาศความจ�า การประกาศความจ�าความรู้ตามต�ารา 
เป็นนักพูดในเวลานั้น มันไม่มีประโยชน์มาก หรือไม่มีประโยชน์เลยก็ได้

 ฉะนั้นดูกันที่การกระท�าให้ดี ดูกันที่ความประพฤติปฏิบัติให้ดี ให้เป็นไปตาม 
พระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา

 ท่านได้เปรียบไว้ว่า อันความรู้ถ้าหากว่าตั้งอยู่ในใจของคนอันธพาลแล้ว มันก็ 
เหมือนกันกับเอาอาวุธให้โจร เมื่อโจรได้อาวุธแล้ว มันจะปล้นก็ได้ มันจะท�าอะไร
ก็ได้ทั้งนั้น เหมือนกันกับความรู้ที่บุคคลสามารถเอาไปประกาศเกือบทุกอย่าง แต่ว่า 
การประพฤตปิฏิบตัไิม่เป็นไปตามธรรมะค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า มันเลยเป็นโมฆะ

 อันน้ีเรียกว่าประกาศความจ�า มันจึงเลอะๆ เทอะๆ ไปหมดในเวลาน้ี หรือ 
ถือกันว่าไปประกาศพระศาสนา ไม่ได้ไปประกาศพรหมจรรย์ หรือได้ความว่าไป
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ประกาศความจ�าที่ศึกษาเล่าเรียนมาเท่านั้น ไม่ได้ประกาศความจริง ถ้าเราประกาศ
ความจริงน้ันก็คือเราประกาศพรหมจรรย์ เช่นพระบรมครูของเราทรงส่งพระสาวก 
ออกไปประกาศพรหมจรรย์ครั้งแรกนั้น ลองนึกย้อนหลังไปซิว่า ท่านเลือกเอาพระ
อย่างไรไป เอาพระชนิดไหนไป ศาสนาค�าสอนของพระพทุธเจ้าจึงด�าเนินมาตลอดทกุ
วนัน้ี ทีจ่ริงพระพทุธเจ้าท่านเอาสาวกทีเ่ป็นพระแท้ๆ เป็นพระทีไ่ม่ตดิในสมบตัขิองตน 
เป็นพระทีไ่ม่ตดิสมบตัขิองผู้อืน่ เป็นพระทีไ่ม่ตดิสมบตัขิองเทวดา...น้ีออกไปประกาศ
พรหมจรรย์ คือไปประกาศความจริง คือข้อปฏิบัติจริง พูดจริง ท�าจริง เห็นจริง  
ซึ่งกล่าวว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ เป็นผู้รู้ซึ่งอริยสัจสี่คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค  
ท่านทัง้หลายเหล่าน้ี ทีม่คีวามรู้อย่างน้ีทีพ่ระพทุธเจ้าของเราส่งไปประกาศพรหมจรรย์
ครั้งแรก มันก็เกิดประโยชน์มาตลอดทุกวันนี้ก็เพราะเป็นอย่างนี้

 ท่านไม่ได้เอาพระที่เอาความจ�าไปประกาศ ท่านเอาพระที่เอาความจริง ที่รู้ยิ่ง
เห็นจริงในพระธรรมที่ได้รู้ได้เห็นไปประกาศพรหมจรรย์ การประกาศพระศาสนา  
การประกาศพรหมจรรย์ในทีต่่างๆ น้ัน จึงได้เกดิประโยชน์มากมายไม่เหมือนทกุวนัน้ี

 ที่ท่านจะเดินทางออกจากวัดหนองป่าพงวันนี้ ถ้าท่านเห็นพระสงฆ์ ท่านจะคิด
อย่างไร และท่านรู้อย่างไร ให้ท่านปฏิบัติอย่างไรเสียก่อน ท่านจะเป็นผู้ไม่เก้อเขิน 
ในเมื่อบรรพชิตหรือบริษัททั้งหลายจะมาถามปัญหาของท่าน

 พระพทุธเจ้าท่านสอนว่า หากว่าเรายงัไม่รู้ภายในทีน้ั่น ยงัไม่รู้ข้อประพฤตปิฏบิตัิ
ในกลุ่มชนทั้งหลายเหล่านั้น เรายังไม่รู้ประเพณีในกลุ่มชนทั้งหลายเหล่านั้น อย่าไป
ถือตัวในที่นั้น อันนี้มีประโยชน์มาก ไม่ถือตัวอันนี้มันเป็นของสมมุติ

 เท่าทีผ่มได้อธบิายให้ท่านฟังมาน้ี ท่านจะพบสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ีไปตลอด ผมจึง 
ว่าเป็นประโยชน์ ผมกเ็คยเดนิธดุงค์ไป ไปธดุงค์องค์เดียวแต่ว่ามนัเปลีย่วนะ ถ้าจะให้ด ี
มีเพื่อนสหธรรมิกไป ๒ องค์นั่นดี พอดี แต่ถ้าไป ๓ องค์ หรือ ๔ องค์ นั้น  
มนัจะมากไป ความยุง่เหยงิวุน่วายเกดิขึน้ แต่ไปองค์เดียวน้ีกอ็าจจะเปลีย่วไป แต่ว่าไม่
เป็นอะไรถ้าเราถวายชวีติต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์แล้ว เพราะเราเกดิมากเ็กดิ 
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มาคนเดียว ตายก็ตายคนเดียว ท�าความดีก็ท�าคนเดียว ท�าความชั่วเราก็ท�าคนเดียว  
เป็นเรื่องของเราทั้งนั้น

 ฉะน้ัน ผู้ประพฤตปิฏบิตักิรรมฐานจึงเป็นผู้ต่อสู ้แก้ปัญหาตลอดกาลตลอดเวลา  
และประการหน่ึงถ้าท่านเป็นผู้มักน้อย ถ้าท่านเป็นผู้สนัโดษ ให้ท่านมคีวามส�านึกในใจ 
ว่า ท่านจะต้องเอาชนะตัวท่านไว้ในใจเสมอ ไม่ต้องเอาชนะบุคคลอื่น ถ้าเราเอาชนะ
บุคคลอื่น เราก็แพ้ตัวของเรา ถ้าเราเอาชนะตัวเรา ก็ชนะคนอื่น ชนะโดยธรรมะ  
ชนะโดยการไม่ยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าชนะ ในที่นี้ไม่ได้เรียกว่าชนะด้วยการมีทิฐิมานะ
อะไร แต่ชนะด้วยการปล่อยวาง ชนะด้วยการหยุด อันน้ันให้เป็นอารมณ์ไว้ในใจ
ของท่านเสมอไป

 แต่ว่าการไปธุดงค์น้ีมีเหตุหลายอย่าง ผมเคยได้อ�าลาครูบาอาจารย์ไปธุดงค์  
ซึง่คร้ังแรกไปกราบท่าน ท่านกส็อนว่า การไปธดุงค์น้ีล�าบาก แต่กไ็ม่เป็นอะไร มสีถานที ่
ให้พักก็ให้พิจารณาที่เราพักพอสมควร ต้นไม้ ป่าไม้ กิ่งไม้ ทั้งหลายเหล่านั้น หรือ 
สถานทีอ่นัใดๆ ทีป่ระชาชนเขามปีระเพณถีอืเป็นของศกัดิส์ทิธิข์องเขา เขาไม่ให้พกัทีน่ั่น  
ไม่ให้อาศัยอยูท่ีน่ั่น ท่านกต้็องออกจากทีน่ั่นไปพกัทีอ่ืน่ อนัน้ีส�าคญัเพราะถ้าพกัทีน้ั่น 
ถ้าขืนพักที่น้ันจะเป็นอันตราย เพราะปุถุชนยังมีกิเลสหนาอยู่น้ัน ยังไม่รู้เร่ืองอะไร 
มันจะท�ากับเราอย่างไรก็ได้

 อีกประการหน่ึงเมื่อท่านพัก ท่านอย่าไปติดที่พักน้ัน คือหากไปอยู่แห่งหน่ึง  
ไม่ควรเกนิ ๓ คนื แล้วกเ็คลือ่นทีไ่ป และประการทีส่อง ถ้าท่านพกัอยูท่ีน้ั่นอย่างกลาง 
เพยีง ๗ วัน แล้วเรากไ็ปธดุงค์ อย่างมากทีส่ดุคอือย่างทีส่ามน้ัน ให้ท่านพกัอย่างมาก  
๑๕ วัน แล้วก็ถอนกลดไปที่อื่นเรื่อยๆ ไป

 อันนี้ผมเคยได้รับค�าสั่งสอนของครูบาอาจารย์ แต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันมีเหตุอย่างไร  
มีผลอย่างไร เมื่อผมเดินไปแล้วจึงเกิดความรู้จัก ในการเดินธุดงค์เช่นนี้ อย่างมาก
ท่านให้พักได้เพียง ๓ คืนแรก ครั้งแรกให้ท่านพักได้เพียง ๓ คืน ที่เราพัก ๓ คืนนี้  
บางทีก็มีผู้คนประชาชนมายุ่งมาก ไม่ได้ความสงบ ท่านก็เคลื่อนที่ไปจากที่นั้นเสีย
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 และประการทีส่ามน้ัน ถ้าไปพกัในทีน้ั่นจะมีโยมเลือ่มใสถวายอาหารบณิฑบาต  
ทุกสิ่งทุกประการนั้น ท่านจะมีความสุขในที่นั้น ติดในที่นั้นอีก นี้อย่างหนึ่ง เป็นเหตุ 
ให้ท่านต้องเคลื่อนไป ถึงเราจะชอบใจในที่นั้นหรือไม่ชอบใจในที่นั้น ถ้าได้ ๓ คืน 
ก็ให้เคลื่อนไปที่อื่น กลัวท่านจะติดคน กลัวท่านจะติดเสนาสนะ กลัวท่านจะติด
อาหารการกิน กลัวท่านจะติดความสะดวกสบายในที่น้ันอีก น่ันเป็นเหตุออกจาก 
ทีน้ั่นไป ถ้าจะอยู่อกีอย่างกลางต้องไม่เกิน ๗ วนั มนัจะเกดิอะไร มนักไ็ม่เกิน ๗ วนั 
เป็นอย่างกลาง มันจะชอบใจ จะสนุกสนานกับญาติกับโยมเท่าไรก็ตามเพราะเราเดิน
ธุดงค์เพราะเราไปหาประโยชน์ ไม่ใช่ว่าเรามาไร้ประโยชน์ เพื่อให้อยู่ดี กินดี อะไร 
ทัง้หลายเหล่าน้ัน อย่างมาก ๗ วนั เพราะตวัเราน้ี ท่านจึงไม่ให้คุน้เคยกบัคนมาก จนเสยี 
ของรักของเรา อย่าไปยอมมัน

 ประการทีส่ามน้ันอย่างมากทีส่ดุ อย่าให้เกนิ ๑๕ วนั ถ้าเกนิ ๑๕ วนัไปแล้ว มันยงั 
อยู่ทีน่ั่น เด๋ียวมนัชอบญาตโิยมทีน้ั่น เดีย๋วมนัชอบอาหารทีน้ั่น เดีย๋วมันชอบทีอ่ยูอ่าศัย 
อันนั้น เพียงเพราะอันนี้เป็นเหตุให้เราอยู่ในที่นั้น ทั้ง ๓ ประการนี้ให้พิจารณา นี่ผม 
เคยผ่านมาแล้วเป็นความจริง อนัน้ีอนัหน่ึงเป็นอปุสรรค ถ้าทีไ่หนไม่ค่อยชอบ ใจอยาก 
จะไปวันนี้ อยากจะไปเดี๋ยวนี้ ถ้าที่ไหนชอบ ใจอยากจะอยู่นานๆ ในที่นั้น อย่างนี้
เรียกว่าเราปฏิบัติตามใจของเรา ปฏิบัติตามตัณหา ปฏิบัติตามความอยาก ไม่ใช่ว่า
เราไปธุดงค์เพื่อขัดเกลากิเลสของเรา อันนี้เป็นเหตุ

 ดงัน้ัน การไปธดุงค์น้ีจึงเกดิประโยชน์มากกบับคุคลผู้มปัีญญา เป็นโทษมากกบั
คนที่ไม่มีปัญญา อันนี้ให้ท่านส�านึกไว้เสมอว่า พระอัสสชิพบพระสารีบุตร หลังจาก 
ท่านได้รับธรรมะค�าสัง่สอนของพระอสัสชแิล้ว พระสารีบตุรมีความเคารพมาก เม่ือท่าน 
จะหลับจะนอน ท่านก็ผินศีรษะไปในทิศที่พระอัสสชิอยู่ เพราะท่านระลึกถึงอุปการะ
ของท่าน ทุกคร้ังเมื่อท่านจะพักจะจ�าวัด ท่านก็ต้องผินศีรษะไปทางพระอัสสชิอยู่ 
ปฏิบัติด้วยความเคารพคารวะ

 ทน้ีีเมือ่เรามาเทยีบเป็นปรมตัถธรรมแล้ว กค็อืท่านมคีวามระลกึอยูท่ีใ่จของท่าน
เสมอ ซึง่เป็นค�าสอนของพระอสัสชสิอนว่า ธรรมทัง้หลายเกดิเพราะเหต ุเมือ่จะดบัไป 
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เพราะเหตุมันดับไปก่อน ผลก็ดับด้วย ธรรมะอันเป็นสัจธรรมอันนี้ ธรรมะอันเป็น 
ความจริงอนัน้ี จะก้องอยูใ่นใจของพระสารีบตุรตลอดเวลา คือหวัใจท่านเรียกว่าศรีษะ 
เมื่อท่านจะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน จะขบ จะฉัน ท่านมีจิตฝักใฝ่ รู้สึกอุปการะ 
และรู้จักธรรมะทีท่่านพระอสัสชิเถรสอนเสมอทกุโอกาส ฉะน้ันตามต�านานจึงกล่าวว่า  
พระสารีบตุรเม่ือท่านจะนอน ท่านจะต้องผินศรีษะไปทางพระอสัสชท่ิานอยู ่น้ีเรียกว่า 
พูดตามหลักปรมัตถธรรม เมื่อพูดตามหลักของปรมัตถธรรมแล้ว ศีรษะของท่าน 
ก็คือใจ หัวใจของท่านนั้นแหละ ท่านมีจิตจดจ่อมีจิตฝักใฝ่อยู่ในธรรมะ ค�าสั่งสอน
ของครูบาอาจารย์ในทุกโอกาส เป็นผู้ไม่ประมาท

บรรลุขั้นไหนแล้ว

 พระอาจารย์รูปหนึ่ง เล่าว่า

 คร้ังหน่ึงมกีารเล่าลอืว่า ลกูศษิย์ของหลวงพ่อรูปหน่ึงเป็นพระอรหนัต์ พระบางรูป 
กเ็ชือ่ บางรูปกไ็ม่เชือ่ อดรนทนไม่ไหว รูปหน่ึงกเ็ลยเอาเร่ืองน้ีไปกราบเรียนถามหลวงพ่อ  
หลวงพ่อตอบว่า

 “ท่านเป็นก็เป็น ไม่เป็นก็ไม่เป็น ผมก็ไม่ได้เป็นอะไร ผมไม่มีอะไรจะเป็น  
เรื่องของเราเป็นเรื่องของเรา เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่น เรื่องของคนอื่นไม่ใช่
เรื่องของเรา”

 ค�าตอบของหลวงพ่อแสดงให้เห็นเป็นอย่างดีถึงทัศนะของท่านต่อการบรรลุ
คุณธรรมขั้นสูง ท่านไม่ส่งเสริมให้ลูกศิษย์ลูกหาใส่ใจในเร่ืองน้ี แต่ให้เข้าใจว่าการ
ปฏิบตัน้ัิน ก็เพือ่การปล่อยวาง ท่านมกัต�าหนิการจับกลุม่วพิากษ์วจิารณ์ผู้อืน่ องค์น้ัน 
ได้ขั้นนั้น องค์นี้ได้ขั้นนี้ แต่ก�าชับให้ดูตัวเองมากกว่าว่า ยังมีโลภไหม ยังมีโกรธไหม 
ยงัมหีลงไหม โดยเฉพาะอย่างยิง่การเชือ่ผลการปฏบิตัขิองตวัเอง หลวงพ่อเตอืนเสมอ
ไม่ให้ปลงใจเชื่อง่ายๆ ว่าตัวเองบรรลุเป็นอะไร
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 “คนมศีรัทธามากประกอบด้วยความเชือ่ แต่อ่อนด้วยปัญญา สมาธกิเ็ก่ง แต่ว่า 
วิปัสสนาไม่มี มันเห็นไปหน้าเดียวเป็นไปรูปเดียว มันก็เป็นไป ศรัทธาอย่างนี้ในทาง 
พุทธศาสนาพูดตามตัวหนังสือท่านว่า ศรัทธาอธิโมกข์ ศรัทธาอธิโมกข์ น่ะ คือมี 
ศรัทธาจริง แต่ว่าศรัทธามนัปราศจากปัญญา แต่เรากม็องไม่เหน็ในขณะน้ัน กนึ็กว่าเป็น 
ปัญญาไปก็มี ก็เลยไม่มองเห็นความผิด ไม่เห็นความรู้สึกผิดในที่นั้น

 สมัมาทฏิฐ ิคอืความมุง่มัน่ทีว่่าสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ันมนัเป็นของทีไ่ม่แน่นอน ฉะน้ัน 
พระอริยเจ้าและพระพุทธเจ้า ท่านจึงไม่ให้ยดึ ให้ยดึแต่ไม่ให้มัน่ ท่านยดึจับมาด ูน่ีคอื 
ผลอะไรเท่านั้น จะใช้ประโยชน์มันอย่างไร จะท�าอย่างไรกับผลไม้อันนี้เท่านั้น ไม่ใช่ 
ท่านยึดม่ัน ยึดไม่ให้มัน่คือยดึไม่ให้เป็นทกุข์ คอืไม่มตีณัหาเข้าไปปะปน ไม่ต้องเป็นน่ัน 
เป็นน่ี มนัหมดมนัสิน้ในการกระท�าอย่างน้ัน ทีว่่ายดึมาแล้วมันยนิดไีหม มนัยนิร้ายไหม  
เมื่อยินดีแล้ว มันยึดในความดีนั้นไหม มันยึดในความร้ายนั้นไหม เราควรพิจารณา

 ผมเคยเล่าให้ฟังเร่ือยๆ ว่า ปฏบิตัน่ิะให้แอบเข้าหาพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าอยู ่
ตรงไหนทกุวันน้ีน่ะ แอบเข้าไปหาท่านเถอะ อะไรคืออนิจจัง แอบเข้าไปหาท่านซ ิอนิจจัง 
มันเป็นของไม่แน่ นั่นแหละตรงนั้น ยืนไว้ตรงนั้นก่อน ถ้ามันบอก “อือ! ฉันเป็น 
โสดาแล้ว” ไปกราบท่านเถอะ ไม่แน่โสดาน่ะ เข้าไปกราบท่าน ท่านจะบอกว่ามนัไม่แน่  
“เป็นอนาคามี” ไปกราบ ท่านก็ว่าไม่แน่ ท่านจะบอกอยู่ค�าเดียวว่ามันไม่แน่ “ไปถึง 
อรหันต์” ไปกราบท่าน ท่านย่ิงจะเอาใหญ่ละว่า มันไม่แน่ เราจะได้ฟังธรรมของ 
พระบ้าง ไม่แน่กคื็อไม่ยดึน้ันเองแหละ มันไม่แน่ อะไรจะเป็นอะไรก็ไม่ยดึ อย่าไปยดึ 
งูๆ ปลาๆ ไปยดึแล้วไม่วาง จับไม่วาง แต่ท่านยดึมาดแูล้วท่านวาง ยดึมาดเูป็นสมมตุิ
เฉยๆ ผลที่สุดก็ส่งให้วิมุตติ มันเป็นเสียอย่างนั้น

 ผมจึงได้บอกว่า ให้แอบเข้าไปหาพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าคอืใคร กค็อืธรรมะ
นัน่แหละ เรือ่งในสากลโลกทั้งหมดมนัมารวมที่ธรรมะตัวเดยีวคอื “อนจิจงั” ลองดซูิ 
ใครเป็นนักปฏบิตั ิผมคุมมาตลอดยีส่บิกว่าพรรษา น่ีผมเหน็เท่าน้ัน แล้วกอ็ดทนอนัหน่ึง  
และก็เข้าไปใกล้ธรรมะ อนิจจัง มันไม่แน่ ใจมันว่าแน่ขนาดไหน ก็บอกว่ามันไม่แน่
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 ผมเคยพูดให้พระฟังสั้นๆ แต่ก็บางคนอาจจะสนใจ ถ้าหากว่าคนปฏิบัติอยู่
พจิารณาอยูเ่ร่ือยไป ตอนปลายถึงจะรู้จัก ทีส่�านักเราปฏบิตัน้ีิ อาการมนัจะไปลงตรงน้ัน 
แน่นอน ไม่ไปทีไ่หน ผมเคยพดูว่า รีบเดินไปแล้วกรี็บกลบัมา แล้วกรี็บหยดุอยู ่เบือ้งแรก 
มันเป็นอย่างนี้ ท�าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ แล้วผลที่สุดมันไม่มีอะไรมาก มันแค่นั้นแหละ  
มันหมดมันสิ้นแล้ว ไม่ต้องเดิน ไม่ต้องถอย ไม่ต้องหยุด เดินก็ไม่มี หยุดก็ไม่มี  
ถอยกไ็ม่ม ีหมด! อนัน้ีให้เอาไปพจิารณานะ ให้มนัชดัในจิตของเจ้าของ ตรงน้ัน มันจะ 
ไม่มีอะไรจริงๆ”



391

สาขาวัดหนองป่าพง

 ปัจจุบันนี้ (พ.ศ. ๒๕๓๕) วัดหนองป่าพงมีวัดสาขาในประเทศไทย ๘๒ แห่ง 
และในต่างประเทศ ๘ แห่ง นอกจากน้ันยงัมอีกี ๕๑ ส�านักสงฆ์ เป็นสาขาส�ารอง ซึง่ยงั 
อยูใ่นระหว่างการพจิารณาตามระเบยีบการรับสาขาจากคณะสงฆ์วดัหนองป่าพง แต่เป็น 
ส�านักสงฆ์ที่ลูกศิษย์ของหลวงพ่อปกครองอยู่

 วดัสาขา ๑๔๑ แห่งน้ี ส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เฉพาะในจังหวดั 
อบุลราชธานีม ี๖๑ แห่ง นอกน้ันกระจายอยูใ่นจังหวดัต่างๆ ทัว่ทกุภาคของประเทศไทย

 เหตุผลในการขยายสาขามีหลายประการ เป็นต้นว่า เพื่ออนุเคราะห์ญาติโยม 
ผู้ต้องการสร้างวัดป่าใกล้บ้านของตนเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ การส่งพระออกไปตาม 
ค�านิมนต์ของชาวบ้านอย่างน้ี ถอืเป็นการตอบสนองความต้องการของสงัคม และเป็น 
การเผยแผ่ธรรมะไปสู่ชนบทที่ได้ผลอย่างถาวร ส�าหรับพระเถระที่รับผิดชอบเป็น 
เจ้าส�านักในแต่ละวัด ท่านก็ได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามาสร้าง
ประโยชน์แก่พระศาสนามากขึน้ การทีห่ลวงพ่อคอยส่งคนเก่าออกจากวดัหนองป่าพง 
ไปเร่ือยๆ กท็�าให้มทีีว่่างส�าหรบัคนใหม่อยูเ่สมอ การหมนุเวยีนพระภกิษุสามเณรจึงเป็น 
เหตุให้คณะสงฆ์ได้เพิ่มขึ้นอย่างราบรื่น

 การก่อตวัของวดัสาขาเร่ิมคร้ังแรกใน พ.ศ. ๒๕๐๑ หลงัจากหลวงพ่อได้รับนิมนต์ 
จากชาวบ้านเก่าน้อย ต.ธาต ุอ.วารินช�าราบ จ.อบุลราชธานี ซึง่เคยมาจ�าศลีทีว่ดัหนองป่าพง 
เป็นประจ�า ให้ไปจ�าพรรษาทีป่่าละเมาะใกล้บ้านเก่าน้อย หลวงพ่อพอใจกบัศรทัธาอนั 
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แรงกล้าของชาวบ้านมาก และเม่ือออกพรรษากลับไปวัดหนองป่าพง ท่านได้จัดส่ง 
ศษิย์อาวโุสในขณะน้ันคอืพระอาจารย์เทีย่งให้ไปอยูแ่ทน พระอาจารย์เทีย่งจึงกลาย 
เป็นเจ้าอาวาสของวดัใหม่ ชือ่วดัป่าอรัญญวาส ีและได้อยูม่าจนกระทัง่ทกุวนัน้ี วดัป่า 
อรัญญวาสีนี้ นับว่าเป็นสาขาที่ ๑ ของวัดหนองป่าพง

 ต่อมาสาขาอ่ืนๆ ได้เกิดขึน้ตามล�าดับ ส่วนมากมีลกัษณะการเกดิคล้ายกบัสาขาที ่๑  
แต่ในบางกรณ ีลกูศิษย์หลวงพ่อออกธดุงค์พบทีส่ปัปายะ และตดัสนิใจปักหลกัอยูท่ีน่ั่น 
จนกลายเป็นส�านักสงฆ์หรือไม่อย่างน้ันชาวบ้านที่เลื่อมใสในปฏิปทาของพระสายวัด 
หนองป่าพงแล้ว ขอให้หลวงพ่อส่งลูกศิษย์ไปอยู่เป็นประจ�า บางครั้งญาติโยมขอให้ 
พระผู้เป็นญาติกลับไปโปรดที่บ้านเกิดของท่านเอง กรณีหลังนี้มีตัวอย่างที่เด่น คือ 
วัดสาขาที่ ๒ (วัดบึงเขาหลวง) ซึ่งพระครูบรรพตวรกิต เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้รับ 
นิมนต์ไปตัง้วดัใกล้บ้านเกดิของท่าน ทีอ่�าเภอเข่ืองใน อ.อบุลราชธานี หลงัจากทีอ่ยูว่ดั 
หนองป่าพงมาแล้ว ๗ ปี ท่านเล่าว่า

 “เม่ือผมจะออกไปอยูว่ดับงึเขาหลวง หลวงพ่อท่านกไ็ม่ค่อยอยากให้ไป แต่ท่าน 
ก็เห็นใจ เลยบอกให้ออกไปทดลองดูก่อน ถ้าสู้ไม่ไหวให้กลับไปสร้างลูกปืนใหม่  
พอดีช่วงนั้นหลวงปู่กินรีมา ท่านก็เตือนเหมือนกันเรื่องไปสร้างวัดที่บ้าน ท่านอ้างว่า 
พระพทุธเจ้าเองท่านยังไปทีอ่ืน่เสยีก่อน เพราะทีบ้่านน้ันโปรดยากกว่าทีอ่ืน่ ญาตกินัเอง 
น่ันแหละจะหลอกล้อท�าพิษให้ระวัง จะเสียพระเพราะเพื่อนและญาติ รักสิ่งไหน 
สิ่งนั้นแหละจะมาท�าให้เป็นทุกข์”

 แต่เน่ืองจากว่าท่านพระครูบรรพตวรกติ ได้รับการฝึกอบรมจากหลวงพ่อมาเป็น 
อย่างดี มีความมัน่คงในพระธรรมวนัิยและสามารถปลกูฝังศรัทธาในชาวบ้านในละแวก 
น้ันได้ ท่านจึงสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ นานาที่เกิดข้ึนมาได้ และทุกวันน้ี  
วัดบึงเขาหลวงมีวัดสาขาแยกออกไปหลายแห่ง แต่ก็ขึ้นตรงกับวัดหนองป่าพง
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กว่าจะเป็นสาขา

 พระอาจารย์สพุร เจ้าอาวาสวดัป่าไตรสรณคมน์ จังหวดักระบี ่เล่าว่า หลวงพ่อไม่ได้ 
รับทุกราย หรือรับทันทีที่โยมมาขอสร้างวัดสาขา

 “ใครจะถวายที่จะสร้างวัดน้ีก็ต้องมากราบเรียนหลวงพ่อ แล้วหลวงพ่อจะส่ง
ครูบาอาจารย์ไปด ูเมือ่ดูแล้วเหน็ว่าสถานทีส่มควร ญาตโิยมกไ็ปสร้างกฏิุ สร้างศาลา
ชัว่คราวก่อน ยงัไม่ต้องท�าถาวร แล้วมานิมนต์พระไป ซึง่อาจจะส่งไปสกั ๔ รูป ๕ รูป  
๒-๓ รูป อะไรก็แล้วแต่ที่ๆ ไปอยู่จ�าพรรษา เมื่อพระไปจ�าพรรษาที่นั้น ญาติโยมก็
จะมาฝึกหัดจ�าศีลภาวนา มาฝึกท�าวัตรสวดมนต์ นอกจากถวายที่แล้ว จะต้องเสนอ
ชื่อโยมที่จะอุปัฏฐากดูแลพระเณรในสิ่งที่จ�าเป็นด้วย ถ้าท่านเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่าง 
พอสมควรแล้ว ท่านจึงจะรับเป็นสาขา และส่งพระเณรไปอยู่ประจ�าต่อไป”

 เมื่อรับเป็นวัดสาขาแล้ว หลวงพ่อท่านจะเมตตายิ่งนัก สงเคราะห์ทั้งก�าลังกาย
ก�าลังใจ

 “ส่วนทีเ่ป็นวตัถภุายนอกท่านกส็งเคราะห์ เป็นต้นว่าสาขาไหนขาดแคลนสิง่ของ
อะไร เช่น ตุม่น�า้ใหญ่ไม่ม ีท่านกส่็งไปให้ ท่านบอกว่า ของเหล่าน้ีเป็นสมบตัขิองสงฆ์  
ให้เจือจานไปให้ทัว่ถึงจะมปีระโยชน์มาก เป็นค�าพดูทีป่ระทบัใจมาก ไม่ว่าท่านจะเมตตา 
ด้วยธรรมะอันเป็นส่วนหล่อเลี้ยงจิตใจภายใน หรือสงเคราะห์วัตถุภายนอก ดูช่าง 
เหมาะเจาะพอดี ซึง่แสดงให้เหน็ว่าท่านไม่มีความล�าเอยีง คือท่านไม่มีอคตทิัง้สี ่ท่านไม่ 
ประจบและไม่ท�าตามกิเลสใคร”

 ในสมัยที่สาขายังมีจ�านวนน้อย หลวงพ่อดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการย้าย
สาขาของพระภิกษุสามเณร ต้องผ่านท่านก่อนทุกราย แต่เมื่อขยายสาขาได้มากแล้ว 
คณะสงฆ์กใ็หญ่ขึน้ ประกอบกบัพระใหม่หลายรูปบวชเป็นลกูศษิย์ของเจ้าอาวาสสาขา
มากกว่าหลวงพ่อเอง หลวงพ่อจึงอนุญาตให้เจ้าส�านักเป็นผู้รับพจิารณาค�าขอย้ายส�านัก
ของลูกศิษย์ และถ้าท่านเจ้าส�านักเห็นสมควร ให้เขียนจดหมายรับรองแทนด้วย
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 เม่ือสาขามมีากขึน้ หลวงพ่อให้มกีารประชมุเจ้าส�านักสาขาประจ�าปี ประชมุเพือ่ 
ปรึกษาเรื่องต่างๆ และปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างปีนั้นๆ การบริหารในรูปแบบนี้ได้ 
ด�าเนินมาตลอดจนกระทัง่ทกุวนัน้ี แต่เปลีย่นจากวนัมาฆบชูา เป็นวนัที ่๑๗ มถินุายน  
ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อ

วัดสาขาต่างประเทศ

 ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๒๐ พระอาจารย์สเุมโธ เจ้าอาวาสวดัป่านานาชาตใินขณะน้ัน  
ได้รับนิมนต์จากมูลนิธิกิจการสงฆ์แห่งประเทศอังกฤษ ไปเผยแผ่พุทธศาสนาที่น่ัน 
และใน พ.ศ. ๒๕๒๑ ท่านได้เปิดวัดป่าจิตตวิเวก ในรัฐซัสเซกซ์ ภาคใต้ของอังกฤษ 
นับเป็นสาขาที่ ๑ ของวัดหนองป่าพงในต่างประเทศ

 ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และความสามารถในการสื่อสารค�าสอนของ
พระพุทธองค์ด้วยส�านวนที่ฟังง่ายเข้าใจง่าย ศรัทธาในคณะสงฆ์ของพระอาจารย์ 
สุเมโธ ได้แพร่หลายอย่างรวดเร็วในแวดวงชาวพุทธตะวันตก ไม่นานกุลบุตรกุลธิดา
เริ่มมาขอบวช และต่อมาพระอาจารย์สุเมโธได้รับนิมนต์ไปตั้งวัดสาขาที่อังกฤษอีก  
๓ แห่ง รวมทั้งที่สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี และนิวซีแลนด์ ด้วย

 พ.ศ. ๒๕๒๔ พระอาจารย์ชาคโร ได้รับนิมนต์ไปตั้งวัดที่เมืองเพิร์ธ ประเทศ
ออสเตรเลีย และประสบความส�าเร็จพอควรเช่นกัน

 ในปัจจุบันนี้ (พ.ศ. ๒๕๓๕) คณะสงฆ์พระต่างชาติสายวัดหนองป่าพงที่อยู่ใน
สาขาต่างประเทศ มีประมาณ ๕๕ รูป และมีแม่ชีอีกประมาณ ๑๕ รูป

ให้ก�าลังใจ

 ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ หลวงพ่อตัง้สาขาที ่๑๐ ของวดัหนองป่าพง ทีอ่�าเภอเดชอดุม คอื 
วดัป่าไทรงาม และได้ส่งพระอาจารย์เอนกไปรับหน้าทีป่ระธานสงฆ์ พระอาจารย์เอนก 
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ได้เล่าถงึปฏิปทาของหลวงพ่อ ในการตดิตามไปให้ก�าลงัใจ และสนับสนุนการปฏิบตังิาน 
ของลูกศิษย์ยังสาขาต่างๆ

 “ระยะหลงัทีห่ลวงพ่อขยายสาขาแล้ว ท่านพยายามไปเยีย่ม พกัวดัละ ๒ คืนบ้าง  
๓ คืนบ้าง ลูกศิษย์ก็ภูมิใจ มีปัญหาขัดข้องท่านก็ช่วยแก้ รู้สึกว่าเราได้ที่พึ่งที่ดีที่สุด  
มีปัญหาเร่ืองการปกครองพระเณรหรือญาติโยม ก็กราบเรียนท่าน ท่านก็ท�าหน้าที่
ของท่าน ให้ญาติโยมมาประชุมกันแล้ว ท่านก็เทศน์ไปเรื่อยๆ กะว่าญาติโยมสนใจ 
ฟังธรรม ใจเยน็ดแีล้ว ท่านกเ็อาเร่ืองทีม่ปัีญหามาพดู ถ้าท่านพดู ญาตโิยมกม็กัไม่ฝืน  
พระเณรกเ็หมอืนกนั การงานทกุอย่าง เช่น งานกฐนิ ท่านจะเป็นผู้น�าตลอด เราได้รับ 
ความอบอุ่นจากท่านมาก วัดตามชนบทชายแดน ขาดแคลนปัจจัยต่างๆ ที่ท่านช่วย
สงเคราะห์ได้ ท่านก็พยายามช่วย ท่านไปเยีย่มลกูศษิย์อยูอ่ย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้ก�าลงัใจ  
ท่านสอนให้อดกลั้นต่ออารมณ์และอุปสรรคต่างๆ ก�าลังใจจะแข็งแกร่งได้ต้องผ่าน
อารมณ์ หากไม่อดทน ไม่รู้จักใจ กเ็หมาเอาอารมณ์กบัใจเป็นตวัเดียวกนัหมดว่า น่ีแหละ  
คอืความรู้สกึนึกคิดจิตใจของเรา ท่านสอนย�า้อย่างน้ีเสมอ เร่ืองความอดกลัน้ต่อทกุสิง่ 
ทุกอย่าง”
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โอวาท – ชนะใจตัวเอง

(แสดงแก่ผู้บริหารสาขา)

 เม่ือจีวร บณิฑบาต เสนาสนะ เภสชั มันมากข้ึน ความยากล�าบากในการปกครอง 
หมู่สงฆ์มันก็เพิ่มขึ้น ถ้าหากว่าเราทั้งหลายไม่หนักแน่นในการประพฤติปฏิบัติแล้ว 
มันก็จะเป็นของยุ่งยากล�าบาก

 หลกัของการปฏิบตัน้ัิน หน่ึง เราตัง้ไว้ในใจของเราว่า เราจะต้องเอาชนะใจตวัเอง
ให้ได้ นี่หลักใหญ่ของมัน อย่าเอาชนะวัตถุ อย่าเอาชนะบุคคลอื่น ถ้าบุคคลมีความ
รู้สึกนึกคิดว่าจะเอาชนะผู้อื่นอยู่ร�่าไป นั่นก็เป็นผู้ที่แพ้เรื่อยไปในด้านปฏิบัติ เพราะ
ลักษณะปฏิบัติที่แท้จริงนั้นจะต้องภาวนาให้รู้จักเอาชนะตนเองเรื่อยไป อย่าเอาชนะ 
ผู้อื่น เมื่อรวมแล้วถ้าเอาชนะตัวเองก็ชนะหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้ปฏิบัติอยู่ในระบอบ 
อนัน้ีเรียกว่า เป็นผู้มหีลกัธรรมเอาชนะใจตวัเองได้ การด�าเนินงานในด้านปฏบิตัขิองเรา  
ให้ตั้งอันนี้ไว้ให้สม�่าเสมอ หลักย่อๆ ก็คือศีล คือระเบียบกฎภายนอก กิริยามารยาท 
อย่างที่เราเคยท�ากันมานี้เป็นต้น

 หลักที่สอง คือสมาธิความสงบระงับ

 หลกัทีส่าม กคื็อเป็นผู้มปัีญญา จะรักษาศลีกต้็องเป็นผู้มสีตปัิญญา จะหาสมาธิ
ความสงบจิตกต้็องมีสตปัิญญา จึงจะเรียกได้ว่า ผู้น้ันรู้จักการปฏบิตัส่ิวนใหญ่ของตน  
ธรรมดาเมื่ออยู่ห่างไกลจากครูบาอาจารย์ เมื่อเรากลายไปๆ เหมือนผลไม้ต่างๆ เช่น 
มะเขอื อย่างน้ีเป็นต้น ถ้าเราปลกูพนัธุดี์คร้ังแรก ในปีที ่๒ ถ้าไม่เก็บพนัธุม์นัไว้ ไม่เอา 
เมลด็มันไปเพาะพนัธุ ์พนัธุม์นักเ็สยีไปเสือ่มไปเร่ือยๆ เลยเกดิกลายเป็นมะเขือพนัธุไ์ม่ดี 
สูญจากพันธุ์เดิมของมันไป พวกเราก็เช่นกัน ให้พากันประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักอัน
หนักแน่นไว้ในจิตของเราเสมอ

 การเทศนาว่ากล่าวแก่พระเจ้าพระสงฆ์แก่ญาตโิยมทัง้หลายน้ัน กใ็ห้พากนัเข้าใจ  
ตระหนักเข้าใจ อย่าให้เป็นโลกาธปิไตยหรือเป็นอตัตาธปิไตย แต่ให้เป็นธรรมาธปิไตย 
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ให้พดูโดยธรรมะให้เป็นธรรมะ พดูธรรมะให้มนัเป็นธรรมะ คอืไม่กระทบกระทัง่เป็นต้น  
แบบที่ว่า “บัวไม่ให้ช�้า น�้าไม่ให้ขุ่น” คือผู้ปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราทั้งหลายที่อยู่ร่วม 
กันนี้ ก็ให้มีความสามัคคี เช่น วัดนี้อาวาสที่เราอยู่นี้ เป็นอาวาสที่เราอยู่ในป่า ถ้าเรา 
ไม่สามคัคพีร้อมเพรียงกัน เราก็จะมีความล�าบาก ความผาสกุกเ็กดิขึน้ไม่ได้ การรักษา 
เสนาสนะทีอ่ยูอ่าศยัน้ี ไม่ได้เป็นกเิลสตณัหา เราสร้างไว้เพือ่เราอยูไ่ปให้ได้ความสะดวก 
แก่หมู่คณะ เกิดประโยชน์พอสมควร

 อนัน้ีให้เจ้าอาวาส ให้เป็นเจ้าอาวาสหมดทกุๆ คน มหีน้าทีด่แูลรักษาศาลา มหีน้าที ่
ดแูลบ่อน�า้ มหีน้าทีด่แูลเสนาสนะทีอ่ยูอ่าศยั ให้ช่วยกนั ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั 
มนักเ็กดิขึน้มา หลกัของการประพฤตปิฏบิตัน้ีิมันกเ็หมอืนกนั ให้ระลกึถงึคณุพระพทุธเจ้า  
นึกถึงคุณครูบาอาจารย์ไว้ในใจอยู่เสมอว่าท่านพาท�าอย่างไร ให้เป็นผู้มีสติปัญญา  
อย่าท�าไปตามอ�านาจโลกาธปิไตยคอืเป็นไปตามโลก อย่าให้เป็นอตัตาธปิไตย ว่าเราชอบ 
อย่างไรก็ท�าไปอย่างนั้น อย่าไปท�าอย่างนั้น แต่ให้เป็นธรรมาธิปไตย

 ธรรมาธปิไตยน้ันไม่ไปกบัผู้ใด ไปตามธรรมะ ไปตามสจัธรรม ไปตามความจริง  
เราจึงมีความสบาย ความสบายเกิดขึ้นมาได้ เพราะการปฏิบัติที่ถูกต้อง ไม่ได้เอาจิต
ของเราเป็นประมาณ ไม่ได้เอาใจของเราเป็นประมาณ เอาความถูกต้องเป็นประมาณ 
เอาสัจธรรมเป็นประมาณ ถึงแม้จิตใจเราไม่ชอบที่จะท�าอันน้ัน เราก็ต้องท�าอันน้ัน  
เพื่อมันเป็นธรรมะ เป็นต้น เราต้องผลักดันอัตตาของเราออกเสีย ผลักดันความรู้สึก
ที่เป็นโลกๆ ออกไปจากใจของเรา

 ผู้ประพฤตปิฏิบตัน้ัินเข้าใจว่า อยูก่บัหมู่พวกมันวุน่วาย หมูน่ั่นแหละมนัเป็นกเิลส  
ส่วนหนึ่งที่มีอยู่ภายนอกซึ่งเราเห็นด้วยตาเราอยู่ ก็มันกลับเข้ามาภายในเป็นอารมณ์  
เราจะต้องต่อสู้ด้วยการประพฤติปฏิบัติ ให้เรารู้เรื่องอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายใน  
ให้มนัสบายโดยธรรมะ อย่าสบายโดยกเิลสตณัหา ให้มนัถกูต้องโดยธรรมะ อย่าถูกต้อง 
โดยกเิลสตณัหา อย่าให้เหน็แก่ตวั ได้ตามใจตวัแล้วสบายมนัไม่เป็นธรรมะ อย่างน้ัน 
เราไม่เอา
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 ในฐานะทีเ่ราเป็นผู้ปกครองคนส่วนมาก ชีวติเราเกดิมาถ้าไม่ปฏบิตัเิราจะท�าอะไร
ต้องท�าหน้าทีข่องเรา คือเราจะเป็นสมณะผู้พยายามละถอน พยายามละ พยายามวาง 
การปกครองในหมูส่งฆ์น้ันให้ใจของเรามนัสงู เช่นว่าเราอยูใ่นวดัน้ี เราจะคุม้ครองใจ
ของเรา ให้ชนะใจของเราตลอดคนทั้งวัดนี้เสมอ

 ลกัษณะทีป่ระพฤตปิฏบิตัใินข้อความทีว่่าเดด็ขาด ปฏบิตัโิดยเดด็ขาด บญัชาการ
เด็ดขาดเฉียบขาดน่ี ในทางโลกเขาต้องฆ่าทิง้ยงิทิง้โละทิง้เป็นต้น ต้องเอาชนะผู้อืน่อยู่
เร่ือยไป น่ันมันการเฉียบขาดของโลก การเดด็ขาดในโลกเป็นอย่างน้ัน ให้เป็นผู้เฉียบ
ขาดในกเิลสของเจ้าของในด้านธรรมะ คอื ให้เหน็ว่าเป็นอนิจจังเสมอ น่ีคอืการเฉียบขาด  
เหน็เป็นของไม่แน่นอน เป็นของไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็นอนัตตา คอือาการอนัใดทีเ่ราท�าให้
มันสมหมายสมหวังของเรามันไม่ได้ มันจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่น ให้เราเห็นตามว่า 
อันนี้เป็นอนิจจัง นี้คือการเฉียบขาดของธรรมะ อันนี้จะบรรเทาทุกข์ลงไปได้ บางที
ผู้อื่นท�าผิด เราเป็นทุกข์ อย่างนี้มันชอบจะเป็น กลัวเขาจะว่าเราไม่ดี กลัวเขาจะว่า 
เราไม่มอี�านาจ กลวัเขาว่าเราไม่เฉียบขาด อย่างน้ีเป็นต้น เม่ือมคีวามรู้สกึนึกคิดเช่นน้ี 
เกิดขึ้น มันเป็นโลกาธิปไตยขึ้นมาในใจ ก็เป็นเหตุให้เราสั่งสมความหลงไว้ในใจของ
เราก็ได้

 ฉะนั้น ในการปกครอง ถ้ามันมาก เราเอาออก หากมันน้อย เราเอาเพิ่ม ให้มัน 
พอดีใจของเจ้าของ ปฏิบัติให้มันสม�่าเสมอเรื่อยๆ ไป ในหมู่คณะของเราทั้งหลาย 
ก็เหมือนกัน จิตใจมนุษย์เราทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันน่ะ มันไม่เหมือนกันหรอก แบบที่
เรียกว่านานาจิตตงั คอืมจิีตใจแตกต่างกนั อนัน้ีถ้าเราเข้าใจผิดมนักผิ็ด ถ้าเราเข้าใจถกู 
มันก็ถูก

 ค�าว่า นานาจิตตงั จะท�าอะไรกท็�า เพราะว่าคนใจไม่เหมือนกนั อนัน้ีมนักใ็ช่ แต่มนั 
จะวุ่นวายโลกแตก ท�าให้แตกสามัคคี ถ้าคิดอย่างนั้น

 ค�าว่านานาจิตตังเป็นต้น เอามารวมเข้ากันลงรอยอันเดียวกัน แม้นใครจะเป็น
นานาชาตก็ิตาม นานาบ้านกต็าม เกดิในถิน่ฐานอนัใดกต็าม นานาทีอ่ยูก่ต็าม เมือ่มา 
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รวมกันเป็นสมณะในพระพุทธศาสนาแล้ว พยายามรวบรวมค�าที่ว่านานาจิตตัง  
รวมให้เป็นจุดอนัเดยีวกนัคอื สปุฏปัินโน อชุปุฏปัินโน ญายปฏปัินโน สามจิีปฏปัินโน  
ใหม้คีณุธรรมของสาวกไว้ในใจของเจ้าของสม�า่เสมอ อย่าไปเห็นแก่น้อย อย่าไปเห็น
แก่มาก ผู้เป็นประธานสงฆ์กใ็ห้มหีลกัธรรม ๔ ประการคอื ๑ เมตตา ๒ กรุณา ๓ มทุติา  
๔ อุเบกขา ธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ ต้องใช้ให้มันถูกกาลถูกเวลาด้วย

 เมตตำ คือ ความรักใคร่สนิทสนม ให้รักใคร่กนัโดยธรรมะ ให้เมตตากนัโดยธรรมะ  
อย่าเมตตาโดยส่วนตวัผู้เดียว อย่าเมตตาโดยโลก ให้เมตตาโดยธรรมะ เมตตาให้มนั 
ทั่วๆ ไป นี่แหละลักษณะความเมตตา รักกันในธรรม ความที่รักกันโดยธรรมน่ะ 
อยู่ด้วยกัน ถ้าหากว่าอันใดมันไม่ดีงามเกิดขึ้นมา จะต้องเมตตากัน มีความสามารถ
ชี้แจงอันนั้นให้รู้เรื่อง อันนั้นมันเป็นอย่างนั้น อันนี้มันเป็นอย่างนี้ จะต้องเตือนกัน 
เรียกว่าเมตตากันโดยธรรมะ ถ้าหากว่าเราไม่ได้ตักเตือนกัน พูดไม่ดีท�าไม่ดีก็ไม่ได้ 
ตกัเตอืนกัน เกรงใจกนัเลยปล่อยไปตามอารมณ์ของบคุคลทีอ่ยูด้่วยกัน อนัน้ันไม่ใช่คน
เมตตากัน เมตตากนัจะต้องแนะน�าตกัเตอืน ใครท�าผิดแนะน�าให้มนัถกู ถกูแล้ว ท�าความ
ถกูให้ยิง่ขึน้ไป ญาตโิยมเราก็เหมือนกนั ไม่รู้จักทาน กแ็นะน�าให้รู้จักทาน ไม่รู้จักศลี 
ก็แนะน�าให้มีศลี ไม่รู้จักการภาวนากแ็นะน�าให้มกีารเจริญภาวนา อนัน้ีเป็นลกัษณะของ 
คนเมตตากันโดยธรรมะ

 กรุณำ เมตตาแล้วมกีรุณา คือ สงสารบคุคลทีพ่ดูผิดท�าผิด ต้องตกัเตอืน น่ีคอื 
เป็นคนที่มีคุณธรรม

 มทุติำ ให้มีความพลอยยนิดเีม่ือผู้อืน่ได้ด ีพลอยอนุโมทนาสาธกุาร จะเป็นเพือ่น 
เราก็ตาม จะเป็นลูกศิษย์ลูกหาเราก็ตาม เป็นต้น ปล่อยให้ท�าตามบุญวาสนาบารมี  
ใครจะท�าดีท�าเด่นในหลักพระธรรมก็ปล่อยให้ท�า ไม่ต้องคัดค้าน ไม่ต้องเบียดเบียน  
ลกูศษิย์ลกูหาทีม่สีตปัิญญาดลี�า้เลศิประเสริฐ ให้อนุโมทนาส่งเสริม ไม่ให้กดไว้ไม่ให้ขีไ่ว้  
ครูบาอาจารย์เราก็เหมือนกันที่ได้ฝึกปฏิบัติมาแล้วเป็นต้น เราเห็นก็ไม่ต้องไปแกล้ง
ไปแย้ง ช่วยส่งเสริมข้อวัตรปฏิบัติให้ดีให้งามเป็นต้น อันนี้เป็นหลักธรรมของผู้ใหญ่
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 อเุบกขำ ความวางเฉย อนัน้ีตอนทีส่ดุท้าย ถึงทีส่ดุท้ายแล้วให้อยูใ่นอเุบกขา เช่น  
ลูกศิษย์เราเป็นพระหรือเณรก็ดี เราหมดความสามารถที่จะสอนได้ เราก็วางใจเป็น 
กลางๆ ไว้ไม่ให้เสีย เราสอนแต่คนที่สอนได้ก็พยายามตักเตือน ไม่ใช่ว่าบอกทีเดียว 
มันไม่ฟังความแล้วเลยหยุด ไม่ใช่อย่างนั้น มันยังไม่ทันเห็นก็ค่อยแนะน�า ตักเตือน 
ด้วยอุบาย ลูกศิษย์ลูกหานี้ก็เหมือนกัน ครูบาอาจารย์ท�าอะไรที่ไม่ค่อยดี ประมาท
พลาดพลั้ง ก็ให้เตือน เตือนโดยธรรมะ อย่าเตือนโดยกระทบกระแทก แต่บอกว่า 
ท่านอาจารย์ อนัน้ันผมว่ามนัไม่ค่อยด ีน่าจะพจิารณาดอูกีท ีน่ีการเตอืนครูบาอาจารย์เรา  
ให้รู้จักกาลให้รู้จักเวลา

 เราเป็นคนบริหารก็เหมือนกันให้ดูด้วย สารพัด นอกนั้นเป็นอุบายที่ปกครอง 
ทั้งหลาย จะแนะน�าพร�่าสอนหลายอย่างหลายประการพูดแล้วมันไม่จบ เอาเหตุ 
เฉพาะหน้าและปัจจุบันมาด�าเนินการให้มันได้ เหตุการณ์อันใดมันจะแตกแยกกัน 
มนัจะแตกร้าวกนั อย่าน�ามาท�า อย่าน�ามาพดู ให้พากนัปรับปรุงเข้าไว้ให้ดงีาม เป็นหมู ่
เป็นคณะเป็นหมู่สงฆ์ กายใจให้เป็นพระสงฆ์ ข้อวัตรปฏิบัติอันใดก็ให้เป็นพระสงฆ์ 
เราท�าประโยชน์เหล่านั้น และก็ให้ฟังความกัน ให้เคารพกัน ให้รู้จักกตัญญูกตเวที 
ผู้อุปการะเรามาแล้ว คือผู้ประธานในสงฆ์ช่วยอุปการะเรา ตลอดถึงการบรรพชาการ
อปุสมบท การสงเคราะห์บริขารบางสิง่บางอย่าง สงเคราะห์ให้ค�าแนะน�าพร�า่สอนต่างๆ 
แก่เรา นี่เรียกว่าผู้มีอุปการะ

 ผู้มอีปุการะเรามาก่อน เมือ่ได้รับอปุการะแล้ว ได้รับปัจจัย จีวร บณิฑบาต เสนาสนะ 
เภสัช และได้ปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมะได้เรียนธรรมะ ได้ความเฉลียวฉลาดแล้ว  
เป็นต้น เราจะต้องกตัญญู กตัญญูของบุคคลผู้ที่ได้อุปการะ ลูกก็รู้จักคุณพ่อแม่  
พูดง่ายๆ ลูกศิษย์ก็รู้จักคุณครูบาอาจารย์ เท่านี้มันก็เป็นไป นี้เรียกว่าการปฏิบัติใน
หมู่คณะของเรา

 ในพรรษาหน่ึงผมเคยพบเห็นบุคคลบางคน สอนยากสอนล�าบากเอาดีด้วย 
ไม่ได้ อนัน้ันให้เราเอาดใีห้ได้ ให้หาประโยชน์ในสิง่ทีไ่ม่เป็นประโยชน์ให้ได้ เราจะต้อง 
รู้จักจิตใจของเราว่ามันลกึซึง้เพยีงใด การละถอน การปล่อยวาง เราได้เพยีงใด น่ีเป็น 
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เหตใุห้เราศึกษาน้อมเข้ามาดใูห้มันเหน็ เราจะรู้แจ้งอยูใ่นตวัของเรา การทีเ่รามาอยูใ่น 
หมู่คณะที่เราปฏิบัติสอนผู้อื่นนั้น ผู้อื่นก็สอนเราไปด้วยทุกฝีก้าว ที่เราพูดไปไม่ใช่ว่า 
เราสอนแต่ผู้อื่น ผู้สอนน้ันต้องมีความรู้สึกอยู่ในตัวเรา ต้องพยายามสอนตัวเรา 
ไปด้วย ให้เป็นนักศึกษาไปด้วย ให้มีคันถธุระและมีวิปัสสนาธุระศึกษาไปด้วย มีสติ
ปัญญาไปด้วย รอบคอบไปเร่ือยๆ ถงึอยูน่ี่เรากอ็ยูน่ี่ไป การเคลือ่นไหวไปมาของคนเรา 
มันไม่แน่ไม่นอน อย่าพากันประมาทในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น อันนี้ปัญหาที่มีใน
หมู่คณะอยู่ร่วมกันนี้ มันมีหลายอย่างหลายประการ

 ทีนี้พูดถึงการปฏิบัติส่วนตัวของบุคคลแต่ละคน นานนะ มันนาน ให้เราปฏิบัติ
อยู่ในลักษณะทรมานเจ้าของ ทรมานการอยู่การกิน การหลับการนอนทุกสิ่งสารพัด  
เราทรมานส่วนตัวของบุคคล ธรรมดาคนเราซึ่งไม่มีธรรมะ จะอยู่ตามความจริงแล้ว 
อยูย่าก อยูเ่ฉยๆ บางทกีเ็กดิความวุน่วาย มกีารงานให้ท�ากเ็กดิความวุน่วาย อยูท่ีไ่หน 
ก็ไม่สบาย ถูกทรมานจากอันโน้นอันนี้อยู่เรื่อย กินมาก เดี๋ยวก็นอนมาก เดี๋ยวก็พูด
มากสารพัด แล้วแต่มันจะเป็น น่ีคือเราภาวนายังไม่ทันเป็น มันไม่เป็นกับสถานที่  
ไม่เป็นกับหมู่กับพวก ไม่เป็นกับอะไรทั้งหลาย มันเป็นกับความเข้าใจผิดในใจ 
ของเรานี้เอง มันจึงไม่สบาย คือต้านทานอารมณ์ทั้งหลายไม่ได้

 สมยัก่อนผมเป็นพระน้อยๆ ปฏิบตัมิาไม่รู้จะเอาอะไร ปฏบิตัยิาก บางทกีนิหลาย 
ก็ไม่ดีใจ กินน้อยกไ็ม่ดีใจ ท�าอะไรกไ็ม่ถกู คอืมนัเพ่งไปข้างนอก มนักไ็ม่ถกูสกัทแีหละ  
เพราะมันเป็นอยู่ภายใน มันเป็นเพราะความเห็นผิดของเรา ท�าดีเท่าไรมันก็ไม่ถูก  
เพราะมันไม่รู้จักมันเป็นอย่างน้ัน จะท�าความเข้าใจให้ตวัเองกย็ากล�าบาก เรากท็�าเร่ือยๆ  
ไปแต่ให้มีสติปัญญา มีอะไรเกิดขึ้นมาได้ความสบายใจความทุกข์ใจก็ตาม อย่าไป 
ยึดม่ันถือมั่นกับมัน เป็นของไม่แน่นอน เดินจงกรมก็เดินไปๆ ก็คิดไปเร่ือยๆ  
ยิง่เดนิกย็ิง่คดิ บางทก็ีไม่ได้ดเูจ้าของ มแีต่ความคิดเตม็อยูใ่นใจ นานๆ สกัสามสบินาที 
หรือชั่วโมงหน่ึงหยุดเดิน เอ้อ! มันไปไกลแล้ว คิดหลาย ปรุงหลายแต่งหลาย  
เมื่อก�าหนดแล้ว เราก็ถอนตัวเราออกมาว่า อ้อ! เรื่องที่คิดไปนี่ตั้งหลายชั่วโมงนี่ก็ดี  
มีทั้งดีมีทั้งชั่วทุกสิ่งสารพัด สิ่งทั้งหมดน้ีเป็นของอนิจจังไม่แน่นอน อย่าไปยึดม่ัน 
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ถือมั่นมันเลยอย่างนี้ เดี๋ยวมันก็หายไป ทีหลังมันเกิดขึ้นมา ก็สอนมันอย่างนี้ มันจะ 
เกิดอย่างนี้เรื่อยๆ ไป

 เมือ่รวมการปฏบิตัส่ิวนตวัของเรา อะไรๆ มนักเ็ป็นอนิจจัง ทกุขงั อนัตตา มนัก ็
ละลายไปเร่ือยๆ แต่ความรู้สกึของเรามนัจะลวงหลอกไป การปรุงมนัเกดิมาจากอวชิชา  
อวชิชาให้เกิดสงัขาร ก็เลยปรุงแต่งขึน้เร่ือยๆ ไม่ให้เราหยดุสกัท ีเมือ่มนัปรุงข้ึนมาอกี  
เราก็ว่าอันน้ีเป็นของไม่แน่นอน ตัดบทมันไปเลย ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่น มันก็ละลาย 
ของมนัไป ระเหยไป เหมอืนไฟกบัหม้อแกง ไฟมนัอยูก้่นหม้อ หม้อแกงมนัอยูข้่างบน  
ไฟมันไม่ดับ มันก็ท�าให้น�้าในหม้อเดือดขึ้นมาเร่ือยๆ ถ้าเราดับไฟเสีย น�้ามันก็จะ 
ไม่เดือด มันเป็นอย่างนี้
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หลวงพ่อกับชาวต่างประเทศ

 เป็นทีย่อมรับกนัว่าหลวงพ่อเป็นครูบาอาจารย์ทีม่ลีกูศษิย์ลกูหาชาวต่างประเทศ 
เป็นจ�านวนมากโดยเฉพาะชาวตะวันตก ซึ่งคนไทยทั่วไปเรียกกันติดปากว่า “ฝร่ัง” 
และก็เป็นที่น่ายินดีที่ลูกศิษย์ฝร่ังของหลวงพ่อ ได้เป็นตัวแทนที่เข้มแข็งและ 
มีประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไปยังต่างประเทศ  
ชาวตะวันตกทีส่นใจในการปฏบิตัภิาวนา และการบรรพชาอปุสมบทในพระพทุธศาสนา 
ฝ่ายเถรวาท ทวจี�านวนขึน้เร่ือยๆ ดังจะเหน็ได้ว่ามสี�านักสาขาของวดัหนองป่าพงได้รับ 
จัดตั้งขึ้นแล้วหลายแห่งในประเทศตะวันตก เฉพาะที่ประเทศอังกฤษมีอยู่ ๔ สาขา  
สวติเซอร์แลนด์ อติาล ีออสเตรเลยี และนิวซแีลนด์ อกีแห่งละ ๑ สาขา โดยมจี�านวน 
พระสงฆ์ทั้งหมดประมาณ ๕๐ รูป และแม่ชีประมาณ ๑๕ คน

 ส่วนในประเทศไทยมีวัดป่านานาชาติ ซึ่งเป็นวัดพระฝร่ังวัดแรกที่หลวงพ่อ 
ให้จัดตั้งขึ้นที่บ้านบุ่งหวาย อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมุ่งหมายให้ 
เป็นอาวาสส�าหรับชาวต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาและอุปสมบทในพระพุทธศาสนา 
ได้อบรมสั่งสอนกันเองน้ัน และก็ได้กลายเป็นสถานที่ดึงดูดความสนใจใคร่รู้ของ 
ชาวไทยไปด้วย ในแต่ละวนัจึงมผู้ีคนทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศเดนิทางมาขอพกั
ปฏิบตัธิรรมอยูมิ่ได้ขาด บ้างก็มาพกัในช่วงสัน้เพยีง ๒-๓ วนั เพือ่สมัผัสบรรยากาศ
พอรู้รสชาติแล้วก็จากไป บ้างก็มาพักเป็นอาทิตย์เป็นเดือนและเป็นปี ส�าหรับชาว 
ต่างประเทศน้ันมีจ�านวนไม่น้อยและนับวันจะเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ที่ยุติการเดินทางลง
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ด้วยการขอบรรพชา อุปสมบท ยอมละทิ้งถิ่นฐานบ้านช่องในต่างประเทศขอพักพิง
ในประเทศไทย เพื่อมุ่งมั่นแสวงหาบ้านอันแท้จริงของตัวเองต่อไปกระทั่งถึงปัจจุบัน  
(ปี พ.ศ. ๒๕๓๕) มีพระภิกษุ สามเณรประมาณ ๔๐ รูป จาก ๑๕ ประเทศ ได้แก่
แคนาดา อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เยอรมันนี ฮอลแลนด์ ฝรั่งเศส สวีเดน เดนมาร์ค 
ออสเตรเลยี นิวซแีลนด์ อสิราเอล ญีปุ่น่ ไต้หวนั สงิคโปร์ และมาเลเซยี จ�านวนพระสงฆ์ 
ที่พ�านักอยู่ที่วัดป่านานาชาติมีประมาณ ๒๐ รูป นอกนั้นก็ผลัดเปลี่ยนกันไปอยู่ตาม
สาขาต่างๆ ของวัดหนองป่าพงบ้างและออกธุดงค์บ้าง

ภาษานั้นส�าคัญไฉน

 “หลวงพ่อสอนฝรัง่อย่างไร ในเม่ือท่านพดูภาษาองักฤษไม่ได้ และลกูศษิย์ฝร่ังเอง 
กไ็ม่คุ้นกบัภาษาไทย” ค�าถามท�านองน้ีมีอยูเ่สมอ และหลวงพ่อกม็คี�าตอบเปรียบเทยีบ 
ให้ฟังอย่างคมคายว่า

 “น�า้ร้อนกม็ ีน�า้ฮ้อนกมี็ ฮอทวอเตอร์กม็ ีมันเป็นแต่ชือ่ภายนอก ถ้าเอามือจุ่มลงไป 
ก็ไม่ต้องใช้ภาษาหรอก คนชาติไหนก็รู้ได้เอง”

 บางทีท่านตั้งค�าถามเอากับพวกช่างสงสัยในเรื่องเหล่านี้ว่า

 “ทีบ้่านโยมมสีตัว์เลีย้งไหม อย่างหมาแมว หรือววัควายอย่างน้ี เวลาพดูกบัมนั 
โยมต้องรู้ภาษาของมันด้วยหรือเปล่า?”

 เคลด็ลบัในการสอนของหลวงพ่อมอียูเ่พยีงประการเดยีวและไม่ใช่เร่ืองลีล้บัเลย 
นัน่คือท่านสอนด้วยการกระท�า จึงไม่จ�าเป็นต้องใช้ภาษามาก ดังที่ท่านชี้แจงให้ฟังว่า

 “ถงึแม้มลีกูศิษย์เมืองนอกมาอยู่ด้วยมากๆ อย่างน้ีกไ็ม่ได้เทศน์ให้เขาฟังมากนัก  
พาเขาท�าเอาเลย ท�าดีได้ด ีถ้าท�าไม่ดกีไ็ด้ของไม่ด ีพาเขาท�าด ูเมือ่ท�าจริงๆ กเ็ลยได้ดี  
เขาก็เลยเชื่อ ไม่ใช่มาอ่านหนังสือเท่านั้นนะ ท�าจริงๆ นั่นแหละ สิ่งใดไม่ดีก็ละมัน  
อันไหนไม่ดีก็เลิกมันเสีย มันก็เป็นความดีขึ้นมา”
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 การสอนแบบ “พำเขำท�ำเอำเลย” น้ี บางทีหลวงพ่อก็เปรียบเทียบให้ฟังว่า  
“ไม่ยากหรอก ดึงไปดึงมาเหมือนควาย เดี๋ยวมันก็เป็นเท่านั้นล่ะ”

 จุดเด่นและจุดอ่อนของมนุษย์เรามกัจะอยูใ่นทีเ่ดยีวกนั ส�าหรับพระฝร่ังส่วนใหญ่ 
ทีม่ามอบตัวเป็นศษิย์ของหลวงพ่อ จุดน้ันอยูท่ีค่วามสงสยั หลวงพ่อจึงมลีกูศิษย์ช่างซกั 
ช่างถามอยู่หลายรูป

 “เม่ือเราท�าให้เขาหยดุได้ เขากม็องเหน็ข้างหลงัถนัดเลยฝร่ังเหล่าน้ี แต่คร้ังแรก
ก็เปลืองอาจารย์นิดหน่อย อยู่กับอาจารย์ที่ไหนก็ต้องถามทั้งนั้นแหละ ก็คนไม่รู้จักนี่  
ต้องถามจนกว่าหมดสงสยัน่ันแหละ ไม่มอีะไรจะถามถงึหยดุ ไม่ยงังัน้กว็ิง่ตลอดเวลา 
...มันร้อน...”

ลูกศิษย์ฝรั่งรูปแรก

 มคีนถามหลวงพ่อเช่นเดยีวกนัว่า ได้เคยท�าความรู้จักมักคุน้กบัชาวต่างประเทศ
มาตั้งแต่คร้ังไหนและอย่างไร เขาจึงได้พากันมาสมัครเป็นลูกศิษย์ลูกหามากมาย 
เช่นนี้ แท้ที่จริงหลวงพ่อรู้จักฝรั่งจากหนังที่ท่านเคยดูสมัยเป็นเด็กเท่านั้นเอง ซึ่งท่าน
ได้เล่าถึงสายใยในเรื่องนี้ว่า

 “มันมีนิมิตอยู่ ฝรั่งมาวัดหนองป่าพง มันเป็นนิมิต ตั้งแต่เป็นเด็กไม่กี่ปีหรอก
เคยไปดูหนังกับเขา แล้วก็เห็นฝรั่งสูบยาตัวยาวๆ ดูแล้วก็คิดสนใจ เอ! คนอะไรน้อ 
ตวัใหญ่ร่างใหญ่เหลอืเกนิ ยังตดิตาตดิใจมาตลอดทกุวนัน้ี อนัน้ีจึงมพีวกฝร่ังมาเยอะ  
อนัน้ีพดูเป็นเหตมัุนมปีรากฏอยูน่ะ ต่อมากพ็อดสีเุมโธมาเลย เหมอืนสเุมโธน่ะแหละ...
จมูกยาวๆ พอเห็น อื้อ! พระรูปนี้มันเป็นฝรั่งเว้ย เราเคยเห็นอยู่ในหนังเลยเล่าให้ 
สุเมโธฟัง มันเป็นเหตุมันเป็นปัจจัย ยังงั้นมันถึงมีญาติฝรั่งมากทั้งที่พูดภาษาอังกฤษ
ไม่ได้ แต่ว่าฝรั่งยอมมาอยู่ด้วย เราก็พยายามฝึกให้เขารู้จักธรรมะตามความพอใจ 
ของเรา ถึงแม้เขาไม่รู้จักประเพณีอะไรของไทยก็ช่างมันเถอะ เราก็ไม่ถือ เพราะว่า 
มันเป็นยังงั้น แล้วก็ค่อยๆ ช่วยมาเรื่อยๆ มา อันนี้พูดถึงนิยายมันเป็นยังงั้นมา”
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 ก่อนจะมาสูส่�านักวดัหนองป่าพง ท่านอาจารย์สเุมโธ อดตีทหารหน่วยเสนารักษ์
แห่งกองทพัเรือในสงครามเกาหล ีจบการศึกษาด้านเอเชยีศกึษา ระดบัปริญญาโทจาก 
มหาวิทยาลัยเบิร์คเลย์ คาลิฟอร์เนีย เคยท�างานเป็นอาสาสมัครสันติภาพ (PEACE 
CORPS) เป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่เกาะบอร์เนียว จากน้ันย้ายมาสอนที ่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่ิมฝึกปฏิบัติธรรมที่วัดมหาธาตุ จนตัดสินใจเข้าสู่ 
เพศบรรพชิตในที่สุด ท่านบรรพชาอยู่ที่จังหวัดหนองคายเป็นเวลา ๑ ปี หลังจาก
อปุสมบทแล้วไม่นาน ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ท่านกมี็โอกาสได้พบกบัพระสมชาย ลกูศิษย์ 
ของหลวงพ่อซึ่งเดินธุดงค์ไปในเขตนั้น และบังเอิญที่พระสมชายพูดภาษาอังกฤษได้ 
ท่านจึงได้ฟังกติตศัิพท์และเกิดความสนใจในวตัรปฏิบตัอินัเคร่งครัดของหลวงพ่อเป็น
อย่างมาก จนถึงกับกราบลาอุปัชฌาย์ของท่านที่จังหวัดหนองคาย เดินทางมาฝากตัว 
เป็นศษิย์ ขออยูศ่กึษาและปฏบิตัพิระธรรมวนัิยกบัหลวงพ่อทีว่ดัหนองป่าพง ซึง่หลวงพ่อ 
ก็เมตตารับไว้ แต่ตั้งเงื่อนไขเอากับท่านว่า

 “จะมาอยูก่บัผมกไ็ด้ แต่มีข้อแม้ว่า ผมจะไม่หาอะไรมาบ�ารุงท่านให้ได้ตามอยาก 
ต้องท�าตามระเบียบข้อวัตรเหมือนที่พระเณรไทยเขาท�ากัน”

 ปีแรกในวัดหนองป่าพงผ่านไปอย่างอบอุ่น เพราะหลวงพ่อให้ความเมตตามาก  
ท�าให้ท่านอาจารย์สเุมโธมกี�าลงัใจ สามารถอดทนต่อความล�าบากขดัข้องต่างๆ โดยไม่ 
ท้อถอย แต่พอข้ึนปีที ่๒-๓ หลวงพ่อก็เริม่เคีย่วเข็ญท่านมากข้ึน แถมมีอบุายในการสอน 
และการทดสอบหลายอย่างหลายประการ ดังเรื่องที่ท่านได้เมตตาเล่าให้ฟังต่อไปนี้

ชี้จุดบอด

 “...บางคร้ังหลวงพ่อจะด่าหรือสบประมาทผมในที่สาธารณะหรือในที่ประชุม 
ท�าให้ผมอายมาก แต่ผมก็ทนได้ ผมเฝ้าสงัเกตดูความรู้สกึของตวัเองอยูเ่สมอแล้ว จึงได้ 
รู้ว่านี่เป็นความกรุณาของหลวงพ่อที่ช่วยเปิดเผยความเย่อหยิ่งถือตัวของเรา มันเป็น
จุดบอดที่ปกติเรามักจะมองไม่เห็นหรือมองข้าม แต่ในลักษณะที่ท่านมีเมตตาต่อเรา
เช่นนี้ ท�าให้เราเห็นได้ชัดเจนแล้วปล่อยวาง”
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เหม็นฝรั่ง

 “...บางคร้ังหลวงพ่อก็เล่าให้โยมทั้งศาลาฟังถึงเร่ืองที่ผมท�าไม่สวยไม่งาม เช่น 
การฉันข้าวด้วยมือ แต่เปิบไม่เป็น ขยุม้อาหารขึน้มาเตม็ก�ามอืแล้วโปะใส่ปากใส่จมกู
เลอะเทอะไปทั้งหน้า ทั้งพระทั้งโยมหัวเราะกันลั่นศาลา ผมนั้นทั้งโกรธทั้งอาย มีอยู่
คร้ังหน่ึง เณรไปหยบิผ้าสงัฆาฏขิองผมมาส่งให้หลวงพ่อ ท่านบอกว่า รู้ทนัทว่ีาหยบิผิด 
เพราะมันเหมน็ ผมได้ยนิเข้ากเ็คอืงอยูเ่หมือนกนั รู้สกึไม่ค่อยพอใจ แต่กย็งัอยูใ่นเกณฑ์ 
ทีท่นได้ ไม่แสดงออกมาเท่าไรกเ็พราะความเคารพท่าน หลวงพ่อเลยถามว่า สบายดหีรือ  
ผมกต็อบว่า สบายดคีรับ แต่ว่าหแูดงคือเราโกรธ อนัน้ีเป็นอบุายทีท่่านจะสอบอารมณ์ 
เราว่ามีพื้นฐานที่จะรองรับธรรมะได้มากน้อยแค่ไหน อีกอย่างหนึ่ง ผมเป็นพระฝรั่ง 
รูปเดียวในเวลาน้ัน เป็นจุดเด่นที่ญาติโยมให้ความส�าคัญและสรรเสริญอยู่เสมอ  
พระไทยกเ็คารพ เพราะผมตัง้ใจปฏบิตัเิอาจริงเอาจัง บางทกีม็กีารอจิฉาริษยาบ้าง เพราะ 
พระฝร่ังย่อมเด่นเป็นธรรมดา แต่หลวงพ่อท่านไม่ล�าเอยีง พระไทยอยูอ่ย่างไร พระฝร่ัง 
ก็อยู่อย่างนั้น กุฏิก็เหมือนกัน อาหารก็เหมือนกัน ไม่มีอะไรพิเศษ จะดุด่าว่ากล่าว
ตักเตือนอะไร ก็เป็นเรื่องของพระธรรมวินัยทั้งนั้น ท่านไม่เคยเลือกที่รักมักที่ชัง...”

ยอมแล้วครับ

 “... ทกุเช้าเวลาหลวงพ่อกลบัจากบณิฑบาต จะมีพระเณรหลายรูปไปรอทีห่น้าศาลา 
เพือ่คอยล้างเท้าท่าน ระยะแรกๆ ทีผ่มไปอยูท่ีว่ดัหนองป่าพง ได้เหน็กจิวตัรอนัน้ีทไีร 
กไ็ด้แต่นึกค่อนขอดพระเณรเหล่าน้ันอยูใ่นใจ ล้างเท้าท่านรูปเดยีวสองรูปกพ็อ ท�าไม 
ต้องไปมากมาย แต่พออยู่นานเข้า ผมก็ชักจะเป็นไปด้วย

 แล้วกม็อียู่เช้าวนัหน่ึง ก่อนทีจ่ะรู้ตวัว่าอะไรเป็นอะไร ผมกป็ราดเข้าไปอยูห่น้าพระ 
เณรรูปอืน่ๆ เสยีแล้ว ขณะก้มลงล้างเท้าถวายท่าน เรากไ็ด้ยนิเสยีงนุ่มๆ เยน็ๆ กลัว้เสยีง 
หัวเราะของหลวงพ่อพูดอยู่บนหัวเราว่า สุเมโธ ยอมแล้ว บ่...”
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ภาษาใจ ภาษาธรรม

 “เดือนแรกที่เราอยู่วัดหนองป่าพง มีพระรูปหนึ่งพูดภาษาอังกฤษได้ดีและช่วย 
เป็นล่าม เราจึงมีโอกาสสนทนาธรรมถามปัญหากับหลวงพ่อเกือบทุกวัน แต่ต่อมา
พระรูปน้ันจากไป และเราก็ยงัพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้ หลวงพ่อกไ็ม่รู้ภาษาองักฤษเลย
เช่นเดียวกัน แต่ในที่สุดก็ไม่มีปัญหา เพราะหลวงพ่อหลักแหลมมากในการถ่ายทอด
ธรรมะ มีกุศโลบายเยอะ เมื่อพูดกับเรา ท่านใช้ภาษาที่ง่ายๆ สั้นๆ แต่ลึกซึ้งถึงหัวใจ  
เช่น วันหน่ึงเราก�าลงักวาดใบไม้ทีล่านวดั อารมณ์ไม่ดีรู้สกึหงุดหงิด ขดัเคือง นึกเพ่งโทษ 
อยูท่ีวั่ดหนองป่าพงเจอแต่ทกุข์ พอดหีลวงพ่อเดนิมาทีเ่รา ท่านยิม้แล้วพดูว่า วดัป่าพง 
ทุกข์มาก แล้วเดินกลับ เราจึงสงสัยว่าท�าไมหลวงพ่อพูดอย่างนี้ กลับไปกุฏิพิจารณา
กไ็ด้สตว่ิา ทกุข์ไม่ได้เกดิจากวดัหนองป่าพง แต่เกิดจากจิตใจของเราเอง การตระหนัก
ในเร่ืองน้ี ช่วยให้เราเลกิเพ่งโทษสิง่แวดล้อมและคนอืน่ หลวงพ่อพดูไม่กีค่�า แต่เป็นค�า 
ที่มีอ�านาจให้เราน้อมเข้าไปสู่ตัว”

ปฏิบัติกิจ – ปฏิบัติจิต

 “...เมื่อแรกมาอยู่วัดหนองป่าพง เรารู้สึกโล่งใจที่หลวงพ่อไม่จ�ากัดวิธีภาวนา 
แต่ให้ลูกศิษย์ใช้วิธีที่ถูกจริตนิสัยของตน จุดส�าคัญในชีวิตของพระที่วัดหนองป่าพง  
คือ การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อวัตรอย่างมีสติสัมปชัญญะ ดูจิตของตัวเองอยู่ 
ตลอดเวลา พิจารณาถึงความรู้สึกยินดียินร้าย เพลิดเพลินเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นใน 
การท�าตามข้อวัตรเหล่าน้ัน เป็นอุบายเปิดเผยโฉมหน้าของกิเลสให้เราได้เห็น  
เมื่อพิจารณาถึงโทษของมันแล้วก็ปล่อยวางตัวทิฏฐิมานะความยึดติดต่างๆ ปฏิบัติ
อย่างน้ีเป็นการดีส�าหรบัคนอย่างเรา ซึง่เดิมเป็นคนหมกมุน่แต่ในเร่ืองของตวัเองและ
ยึดมั่นถือมั่นความคิดเห็นต่างๆ อย่างมาก รู้สึกว่าการปลีกตัวท�าความเพียรรูปเดียว 
โดยไม่มีการตดิต่อกบัโลกภายนอกเลยน้ัน คงจะไม่ได้ผลดใีนทีส่ดุ เราเคยลองมาแล้ว 
ได้ข่มความคิดไว้ด้วยอ�านาจสมถกรรมฐาน แต่ปัญญาไม่เกิดตาม รู้ไม่ทัน ข้ามพ้น
ความสงสยัไม่ได้ อกีอย่างหน่ึง ระเบยีบและข้อวตัรทีห่ลวงพ่อตัง้ขึน้น้ัน เป็นสิง่ส�าคัญ 
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ที่ช่วยสร้างบรรยากาศของวัดหนองป่าพงให้เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่สงบเรียบร้อย  
ซึ่งช่วยสนับสนุนการท�าความเพียรของเราอีกต่อหนึ่ง”

 “ค�าสอนของหลวงพ่อชัดเจนและตรงไปตรงมา ท่านย�า้การพิจารณาอารมณ์ที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน เราจึงหันไปให้ความส�าคัญการเฝ้าดูจิตใจของตัวเองอย่างจริงจัง 
มากกว่าการเพยีรพยายามอบรมสมถะในข้ันสงูๆ ซึง่ส�าหรับตวัเรา ล่อแหลมมากต่อการ 
เก็บกด”

ทุกข์เอง ข�าเอง

 “...ท่านจะรอให้เราเป็นทุกข์เต็มที่เสียก่อน แล้วจึงพูดหรือแสดงอะไรสักอย่าง
ออกมาให้เราเห็นอารมณ์ของตัวเอง แล้วเกิดความส�านึกขึ้นว่า ความทุกข์น้ีไม่ใช ่
เกิดจากปัจจัยภายนอก แต่เป็นปัญหาที่เราสร้างขึ้นมาเอง บ่อยครั้งที่ท่านพูดพลาง
หัวเราะพลาง แล้วเราก็สามารถข�าตัวเองได้ด้วย”

 อีกวิธีหนึ่งที่หลวงพ่อใช้บ่อยในการฝึกลูกศิษย์ก็คือ การให้ขึ้นธรรมาสน์เทศน์
โปรดญาติโยม แม้ว่าพระรูปน้ันจะยังอ่อนพรรษาและประสบการณ์ก็ตาม เพราะ
นอกจากจะเป็นการฝึกให้เกิดความมั่นใจในตัวเองแล้ว ยังเป็นการทดสอบลูกศิษย์
อีกทางหนึ่งด้วย ท่านอาจารย์สุเมโธก็เช่นกัน แม้จะเป็นพระฝรั่งพูดไทยยังไม่คล่อง
หลวงพ่อก็จัดให้ขึ้นธรรมาสน์

เทศน์ครั้งแรกก็...เก่ง

 “...ครั้งแรกที่หลวงพ่อนิมนต์ขึ้นธรรมาสน์ เราก็รับปากว่าจะเทศน์ แต่ในที่สุด 
กต้็องของด เพราะมคีวามวติกกงัวล กลวั ประหม่า และเครียดมาก กเ็ลยต้องไปขอตวั
กับหลวงพ่อ แต่นี้ก็เป็นสิ่งที่เตือนให้เรารู้ว่า ไม่วันใดวันหนึ่งข้างหน้า เราต้องโดนจับ
ขึน้ธรรมาสน์อีกแน่ ต่อมาคณะศรัทธาอ�าเภอม่วงสามสบิ ได้มาถวายป่าไม้ให้จัดสร้าง
เป็นวดั (ซึง่ปัจจุบนัก็คอืวดัป่าวเิวกธรรมชาน์) เขานิมนต์หลวงพ่อไปดูที ่ท่านอาจารย์ 
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มหาอมรกับผมก็ได้ติดตามไปด้วย เมื่อไปดูที่เสร็จแล้วก็กลับมาประชุมกันที่วัดบ้าน
ในตัวอ�าเภอม่วงสามสิบ หลวงพ่อก็ประกาศว่า วันน้ีจะให้พระสุเมโธข้ึนธรรมาสน์
เทศน์โปรดญาติโยม คราวนี้หนีไม่ได้แล้วก็เลยต้องขึ้น แม้ว่าจะเทศน์ไม่ดีเท่าไร แต่ 
ญาตโิยมกช็มว่าพดูเก่ง น่าฟัง ท�าให้เรามีก�าลงัใจขึน้บ้าง หลงัจากน้ันหลวงพ่อกเ็ร่ิมฝึก 
ให้เทศน์ตามโอกาสต่างๆ เช่น งานกฐิน งานทอดผ้าป่า ให้เทศน์ช่วงตีสองตีสาม  
ผมพยายามพูดให้น้อยที่สุด ๒๐-๓๐ นาที แล้วรีบลงจากธรรมาสน์เลย”

ขัดกิเลสอเมริกัน

 “...วนัหน่ึงทีว่ดับงึเขาหลวง หลวงพ่อสัง่ให้ผมเทศน์ ๓ ช่ัวโมง ห้ามลงก่อนหมดเวลา  
เลยต้องท�าตามทีท่่านสัง่ พดูไปเร่ือยๆ หยดุแล้วตัง้ต้นใหม่หลายคร้ัง จนไม่รู้จะเอาอะไร 
มาพดู ภาษากไ็ม่ค่อยคล่อง ผู้ฟังกน่ั็งหลบัเป็นส่วนใหญ่ อนัน้ีถอืเป็นความเมตตาของ 
หลวงพ่อ เพราะการท�าอย่างนั้นช่วยแก้กิเลสได้ดีเทียว เนื่องจากขัดกับนิสัยของชาว
อเมริกันเรา ซึง่มอีตัตาสงู ความเชือ่มัน่ในตวัเองมมีาก เวลาขึน้ธรรมาสน์กอ็ยากจะเทศน์ 
ให้น่าฟัง อยากจะให้ทกุคนฟังด้วยความตัง้ใจ แต่ถ้าเหน็ใครง่วงนอนหรือไม่ตัง้ใจฟัง  
ก็อยากจะหยุดพูดทันที เป็นเพราะจิตใจเรายังมีความหวั่นไหวกับโลกธรรมอยู่”

ไม่เข้าท่า

 “...การจัดให้ลูกศิษย์ขึ้นเทศน์น้ีหลวงพ่อมีกติกาอยู่ข้อหน่ึงคือ ห้ามเตรียมตัว
เตรียมเน้ือหาของเร่ืองทีจ่ะเทศน์ แต่ให้แสดงออกถงึสิง่ทีมี่อยูใ่นใจขณะน้ัน ท่านสอน 
ไม่ให้หวังอะไรจากการเทศน์ ไม่ใช่พูดเพื่อให้คนนับถือ หรือเกิดความชอบใจซาบซึ้ง 
ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้มีอัตตาแอบเข้าไปในการแสดงธรรม

 ...มีอยูค่ร้ังหน่ึงผมดือ้มาก เตรียมค�าเทศน์ไว้ก่อนอย่างละเอยีด ล้วนแต่เร่ืองดีๆ  
ทั้งนั้น เมื่อเทศน์จบ ผมก็หลงภูมิใจตัวเองว่าเทศน์ได้ดีมาก แต่พอลงจากธรรมาสน์
เข้าไปกราบหลวงพ่อ ท่านท�าหน้าขรึมแล้วก็ดุว่า ไม่เข้าท่า อย่าท�าอย่างนี้อีกต่อไป...”
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รับน้อง

 พระอาจารย์สเุมโธเป็นพระฝร่ังเพยีงรูปเดียวอยูท่ีว่ดัหนองป่าพงนานถงึ ๔ พรรษา  
จึงมโีอกาสได้ต้อนรับพระรุ่นน้อง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้มชีาวอเมริกนัอกี ๒ คน 
เข้ามาบวชศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดหนองป่าพงด้วย แต่อยู่ในช่วงเวลาสั้นราวหนึ่งปี 
ทัง้คูก่ล็าสกิขาไป ระหว่างทีบ่วชอยู ่พระรูปหน่ึง คือ สญุโญภกิข ุ(Jack Kornfield) 
ได้จดบันทึกค�าสั่งสอนอบรมของหลวงพ่อไว้เป็นอันมาก ภายหลังได้น�าไปเรียบเรียง
และจัดพิมพ์ออกเผยแผ่ ท�าให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวต่างประเทศ 
มากย่ิงขึน้ ส่วนอกีคนหน่ึงเป็นผู้เชีย่วชาญทางด้านจิตวทิยา ผ่านการศกึษาธรรมมาแล้ว 
หลายส�านัก มนิีสยัหวาดระแวงขีส้งสยั ชอบวพิากษ์วจิารณ์ตเิตยีนครูบาอาจารย์ต่างๆ  
เว้นแต่หลวงพ่อรูปเดียวเท่าน้ันที่เขาคงความเคารพเทิดทูนเอาไว้ หลังจากสึกแล้ว  
คนน้ีกลบัไปอยูก่รุงเทพฯ เมือ่ได้พบชาวต่างประเทศทีม่คีวามสนใจในพระพทุธศาสนา 
และก�าลังแสวงหาครูบาอาจารย์ เขามักแนะน�าให้มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อ
ที่วัดหนองป่าพงเสมอ

 นอกเหนือจากค�าสัง่สอนและบคุลกิของหลวงพ่อเองแล้ว องค์ประกอบทีส่�าคญั 
อีกอย่างหน่ึงที่ดึงดูดชาวต่างประเทศให้ทยอยกันมาสู่ส�านักหนองป่าพง และขอ
บรรพชาอุปสมบทด้วยน้ันก็คือพระอาจารย์สุเมโธ ซึ่งท่านต้องรับหน้าที่เป็นทั้งล่าม
เป็นทัง้พระพีเ่ลีย้งแก่ชาวตะวนัตก และทีส่�าคญัต้องเป็นแบบฉบบัและตวัอย่างทีท่�าให้
ผู้มาใหม่มีความหวังเกิดความมั่นใจว่า การด�ารงสมณเพศนี้ไม่เหลือวิสัย เหตุนี้เอง
ท�าให้พระฝรั่งในวัดหนองป่าพงเพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อยๆ 

 ต่อมา มสีามเณรชาวองักฤษชือ่ไมเคลิบวชจากอนิเดียมาขอกราบคารวะ หลวงพ่อ 
ถามสามเณรว่า “พดูไทยได้หรือเปล่า?” สามเณรไมเคิลตอบว่า “ได้นิดหน่อย” ท่านถาม 
ต่อไปว่า “บวชจากไหน” สามเณรตอบว่า “บวชมาจากตดใหม่” ฟังกันไม่รู้เรื่องว่า 
แปลว่าอะไร ต้องหนักลบัไปถามพระฝร่ังซึง่ท�าหน้าทีล่่ามให้ช่วยถามเป็นภาษาองักฤษ 
จึงได้ความว่าบวชมาจากต้นไม้ คือต้นศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาอินเดีย หลวงพ่อก็ได้
เมตตาให้สามเณรรับศีลใหม่ให้ถูกต้องตามแบบฉบับของไทย
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สี่บาทห้าสิบหรือจะกลัว

 ในจ�านวนพระชาวต่างประเทศที่มาบวชในสมัยนั้น มีชาวญี่ปุ่นรูปหนึ่งนามเดิม  
มิตซุโอะ ซิบายาชิ ซึ่งคนไทยออกเสียงยากหน่อย หลวงพ่อจึงจับเค้าช่ือเก่ามา 
เรียกใหม่ว่า “ท่านสี่บาทห้าสิบ” หลังจากได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นสามเณรนานพอ
สมควรแล้ว ในหน้าแล้ง พ.ศ. ๒๕๑๘ “สี่บาทห้าสิบ” ได้กลายเป็นพระต่างประเทศ
รูปแรกที่ได้อุปสมบทโดยมีหลวงพ่อเป็นพระอุปัชฌาย์ แล้ววันนั้นได้รับฉายาใหม่ว่า 
คเวสโก

 ปัจจุบันน้ี พระอาจารย์คเวสโกรับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุนันทวนาราม  
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (สาขาส�ารองที่ ๔ ของวัดหนองป่าพง) ท่านได้พูดถึงความ
รู้สึกของท่านในวันแรกที่มาถึงวัดหนองป่าพงว่า

 “พอดีพระภิกษุสามเณรก�าลังเดินออกบิณฑบาตเห็นท่านเดินเป็นแถวอย่าง
ส�ารวมระวังก็รู้สึกประทับใจ ตรึงตาตรึงใจมองดูแล้วก็สวยงามจริงๆ เลยทีเดียว  
เป็นภาพทีไ่ม่เคยเหน็มาก่อน จากน้ันกเ็ดนิเข้าไปในบริเวณวดั ไปพบทางเดนิทีส่ะอาด
เรียบร้อย เดินสบาย ไม่มีกิ่งไม้ ใบไม้เป็นที่รกตา ท�าให้ประทับใจมากยิ่งขึ้น คิดว่า
พระอาจารย์เจ้าอาวาสต้องเป็นพระที่ดี มีระเบียบวินัยเคร่งครัดจริงๆ”

 ก่อนมาสู ่ส�านักวัดหนองป่าพง พระอาจารย์คเวสโกเป็นนักท่องเที่ยวผู้มี
ประสบการณ์ชวิีตโชกโชน หลงัจากท่านได้เดนิทางไปอยูป่ระเทศเนปาลหลายเดือนกบั
เพื่อนนักปีนเขา ต่อมาได้ไปเที่ยวประเทศอินเดีย ที่อินเดียท่านได้มาสนใจในศาสนา 
ตะวนัออกเป็นคร้ังแรก และเร่ิมฝึกสมาธใินส�านักของพวกโยค ีในทีส่ดุเม่ือวซ่ีาหมดอาย ุ
แล้ว ไม่อาจอยูใ่นประเทศอนิเดยีได้ต่อไป จึงตดัสนิใจเดินทางมาประเทศไทยเพือ่ศึกษา 
พระพุทธศาสนา

 เมื่อได้มาบวชเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อในวัดหนองป่าพงแล้ว พระอาจารย์คเวสโก
ได้ฟังธรรมเทศนาสัน้ๆ จากหลวงพ่อกเ็กดิความประทบัใจเป็นอันมาก มีความรู้สกึว่า
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หลวงพ่อเป็นคนทีมี่ความพเิศษกว่ามนุษย์ทีเ่คยพบมา เป็นพระแท้ๆ จิตใจเป็นทองค�า 
อันบริสุทธิ์มีน�้าหนักมีค่างวด ท�าให้พระอาจารย์คเวสโกทุ่มเทความตั้งใจทั้งหมดไว้ที่
วัดหนองป่าพง และท่านยงัจ�าธรรมเทศนาทีป่ระทบัใจในคร้ังน้ันได้ดี หลวงพ่อสอนว่า

 คนเรามนัโง่หลาย เทีย่วตามเงาของตวัเองเสยีเป็นส่วนมาก ถ้าหากว่าเรารู้จักตาม
หาจิตใจของเรา เหมือนกับตามหาแนวอื่นๆ ป่านนี้เราก็ไปไกลแล้ว คนเรานี่หลงทาง  
จิตใจโหดร้ายกไ็ม่รู้สกึตวั จิตใจเป็นทกุข์เดอืดร้อนกไ็ม่รู้จัก มนัมวัแต่เสริมต่อเอาของ 
ไม่ดีใส่ตัวเราอยู่เร่ือยๆ ฉะน้ัน วัดหนองป่าพงจะเป็นที่ขจัดกวาดเอาของไม่ดีออก 
จากจิตใจ ใฝ่หามองดใูจตวัเองตลอด น่ังสมาธ ิเดินจงกรม สวดมนต์ไหว้พระ น่ีเป็นหลกั  
ต้องท�าอย่างนี้ทุกๆ คน

 และหลวงพ่อให้ก�าลังใจต่อการปฏิบัติธรรมว่า

 “สีบ่าทห้าสบิไม่ต้องกลวัหรอก มนัยงัมตีา มีแข้ง มขีา มีมอื อวยัวะต่างๆ ทกุสิง่ 
ทุกส่วนพร้อมอยู่แล้ว รับรองว่าต้องปฏิบัติได้ ต้องมีประโยชน์ให้บ้างไม่มากก็น้อย 
การแนะน�าเป็นเพียงลมปาก ตัวหนังสืออ่านแล้วก็แล้วไป สู้ปฏิบัติเลยไม่ได้ ลงมือ
เดี๋ยวน้ีแหละ จะเกิดความจริง จะพบสิ่งที่ดีแน่นอนได้ น่ีเองจะได้พบค�าสอนของ
พระพุทธเจ้า...”

 ยิง่อยูไ่ปนานๆ ความศรัทธาในตวัหลวงพ่อกย็ิง่เพิม่พนู เมือ่มโีอกาสได้อปัุฏฐาก
หลวงพ่อเวลาทีท่่านอาพาธ พระอาจารย์คเวสโกกท็�าหน้าทีพ่ระอปัุฏฐากด้วยความรู้สกึ
กตัญญูรู้คุณเต็มเปี่ยม

 “หลวงพ่อเหมอืนพ่อแม่ เราควรพร้อมทีจ่ะตายแทนท่านได้ ท่านให้อะไรๆ แก่เรา 
หลายอย่าง ถ้าจะพูดอย่างไทยๆ ก็คือชุบชีวิตใหม่ให้แก่เรา เหมือนเราก�าลังถูก 
บ่อทรายดดู ก�าลงัจะกลนืชวีติของเราให้จมลงไปทลีะน้อยๆ แต่แล้ว หลวงพ่อกย็ืน่มอื 
คว้าตวัเราไว้ ดึงให้ขึน้ไป ให้พ้นความตายน้ัน แค่สนองตอบเท่าน้ีจึงคิดว่ามนัเลก็น้อย 
เกินไป...”
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ของดี คนสบาย

 ท่านอาจารย์ปุริโส ซึ่งในอดีตเป็นหนุ่มนักดนตรีพเนจรชาวออสเตรเลีย และ 
ปัจจุบนัเป็นประธานสงฆ์วดัป่าวนโพธญิาณ สาขาที ่๘ ของวดัหนองป่าพง เป็นอกีรูปหน่ึง 
ทีไ่ด้เมตตาเล่าประสบการณ์ของท่านสมัยมาถงึวดัหนองป่าพงเป็นคร้ังแรกเมือ่ ๑๖ ปีก่อน 
ให้ฟังดังนี้

 “...พอผ่านเข้าประตูวัดหนองป่าพงเป็นครั้งแรกก็เกิดความประหลาดใจ ความ
ประทบัใจเกดิขึน้เมือ่เหน็บริเวณสถานที ่แม้จะเป็นป่ามต้ีนไม้หนาแน่น ถนนหนทางเดิน 
นั้นก็ดูสะอาดไม่มีอะไรเกะกะสายตา สะอาดเรียบร้อยมาก ท�าให้จิตใจสงบสบาย

 จากน้ันก็ไปเหน็กุฏิศาลาอนัเป็นเสนาสนะสะอาดทีส่ดุ วดัหนองป่าพงน่ีมีระเบยีบ
วนัิยมากจริงๆ พอตกเยน็ได้เหน็พระเณรออกมาท�ากจิ ท่านเรียบร้อยดมีกีริิยาส�ารวม  
ไม่ตื่นเต้นอะไรเลย อาตมาเคยไปวัดอื่น พอพระเณรเห็นพวกฝรั่งก็ปรี่เข้าหา เข้ามา
พูดภาษาอังกฤษบ้าง ถามรู้เร่ืองบ้างไม่รู้เร่ืองบ้าง ท�าเหมือนกับว่าพวกฝร่ังมีของดี
อะไรอย่างนั้น แต่ที่วัดหนองป่าพง บรรดาพระสงฆ์ ญาติโยม พ่อขาว แม่ชี ไม่เห็น 
มีใครสนใจกับฝร่ังอย่างอาตมา ท่านน่ังส�ารวม เดินก็ส�ารวม มีกิจอันใดต้องท�า 
กท็�าไป ถามกเ็งยหน้ามาพดูด้วย ไม่มอีาการตืน่เต้นอะไรเลย มคีวามรู้สกึว่าท่านเหล่าน้ี 
ต้องมีของดแีน่ เกดิศรัทธาขึน้อย่างมากเลยต้องวิง่ตาม พระชทีีน้ี่ท่านมีของดเีรากต้็อง
วิ่งตาม พระที่วัดนี้ท่านก็มีเมตตามาก ไม่ให้พักที่ดีนัก สบายนัก ถ้าอยู่เกิน ๓ วัน
ต้องโกนผม นุ่งขาวห่มขาวรักษาความบริสุทธิ์ ท�าความเพียร เดินจงกรม นั่งสมาธิ  
ตามทีพ่ระท่านพาท�า อยูไ่ด้สกัเดอืนกว่าท่านกพ็าไปกราบหลวงพ่อ รู้สกึประทบัใจมาก
เม่ือได้เหน็ท่านเป็นคร้ังแรก ท่านเหมอืนเป็นคนวเิศษ บคุลกิคนเราน้ันส�าคญัเป็นเอก
ที่สุด คนที่ฝรั่งจะยอมรับได้นั้นต้องมีลักษณะพิเศษอยู่มาก อาตมาเป็นนักท่องเที่ยว
ไปมา ๒๐ ประเทศ เคยได้พบเห็นคนมามากมายหลายระดับ แต่รู้สึกเฉยๆ เห็นว่า 
น่ันคอืคน มกีารพดู ความคดิทีไ่ม่ผิดแปลกไปกว่าเรา แต่หลวงพ่อไม่เหมือนกับคนอืน่  
ยิ่งนานๆ ก็ยิ่งเด่น เพราะว่าท่านมีความเป็นตัวของตัวเอง มีจิตเป็นอิสระ ไม่เคย 
เหน็ท่านเป็นทกุข์ไม่เคยเหน็ท่านเป็นทาสของอะไร ท่านมจุีดยนืของตวัอย่างหาได้ยาก 
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ไม่ขึน้ๆ ลงๆ เป็นคนสบาย สบายจริงๆ ไม่ใช่เด๋ียวสบาย เดีย๋วไม่สบายอย่างพวกเรา  
จึงท�าให้เกิดความประทับใจมาก เกิดความสนใจที่จะเสียสละเวลา มอบตัวเป็น 
ลูกศิษย์ของท่าน”

ที่สุดแห่งการค้นหา

 และน่ีคือความประทบัใจในตวัหลวงพ่อ ของพระอาจารย์ชยสาโร รองเจ้าอาวาส
วัดป่านานาชาติ

 “เมือ่ก่อนอาตมาเป็นนักแสวงหา ออกจากบ้านตัง้แต่อาย ุ๑๗ ปี โบกรถข้ามทวปี 
ไปเร่ือยจนถงึประเทศอนิเดีย ไม่แน่ใจเหมอืนกนัว่าตวัเองก�าลงัแสวงหาอะไร หรือใคร  
รู้แต่ว่าถ้ายงัไม่เจอจะหยดุไม่ได้ แต่ไม่ว่าจะไปอยูท่ีไ่หน มปีระสบการณ์อย่างไร กไ็ด้แต่ 
ปฏเิสธว่า ยงั ยงัไม่ใช่ แสวงหาไปเร่ือย จนกระทัง่กลบัไปองักฤษ ได้พบท่านอาจารย์สเุมโธ  
รู้สึกเลื่อมใสท่านเลย หยุดได้ถึง ๓ เดือน จ�าพรรษากับท่าน ออกพรรษาแล้วจึงขอ 
อนุญาตมาประเทศไทยเพือ่อปุสมบท ทแีรกไปดูวดัป่าอืน่ๆ ก่อน (นิสยัเก่า) แต่เหมอืนกบั 
มีอะไรดึงดูดมาวัดหนองป่าพงอยู่ตลอดเวลา

 อาตมามาถึงวัดตอนบ่าย วันน้ันเป็นวันเพ็ญเดือนอ้าย พระเพิ่งลงจากโบสถ์ 
หลงัจากสวดปาฏิโมกข์เสร็จ พระฝร่ังรูปหน่ึงพาไปโกนหวั แล้วไปกราบหลวงพ่อ ขณะน้ัน 
ท่านก�าลังนั่งฉันน�้าร้อนและคุยกับแขกที่ใต้ถุนกุฏิ อาตมาเห็นท่านครั้งแรกรู้สึกทันที 
เลยว่า ใช่แล้ว ท่านไม่เหมือนใครที่เราเคยรู้จัก เหมือนครั้งแรกที่เห็นภูเขาหิมาลัย  
หรือน�า้ตกใหญ่ๆ หรืออะไรทีเ่ป็นธรรมชาตอินัโดดเด่น ภเูขาหรือราชสห์ี รู้สกึว่าตวัเอง 
และทุกคนที่นั่งห้อมล้อมตัวท่านมีอะไรไม่ปกติหรือเศร้าหมอง หลวงพ่อคนเดียวที่มี
ความเป็นปกติอย่างน่าอัศจรรย์

 หลวงพ่อฉันน�า้ร้อนหมดไปคร่ึงถ้วย กก็วกัมอืเรียกอาตมาเข้าไปหา และส่งถ้วย
น�า้ร้อนของท่านให้ดืม่ต่อ อาตมาคลานเข้าไปกราบรับถ้วยน�า้ร้อนจากมอืท่าน รู้สกึว่า 
น�้าตาซึม เลยก้มหน้าด้วยความประหม่า แต่ในใจน้ันตื้นตันด้วยความปลื้มปีติ  
บอกตัวเองว่า เจอแล้ว ครูบาอาจารย์ที่เราแสวงหา ทีนี้เราหยุดได้แล้ว”
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 พระอาจารย์ชยสาโรเล่าต่อว่า หลวงพ่อไม่ต้องสอนอะไรมาก ท่านจะพูดเพียง 
๒-๓ ค�า ให้เราเกบ็เอาไปคดิพจิารณา อย่างเช่นคร้ังหน่ึง อาตมาก�าลงักวาดลานวดัอยู่  
ท่านผ่านมาพบเข้าก็ถามว่า “ช้อน สบายไหม”

 ชื่อเดิมของอาตมาคือ ฌอน (Shaun) หลวงพ่อก็เรียกว่าช้อน

 อาตมากราบเรียนว่า “สบายครับ หลวงพ่อ”

 “สบายดีไหม” ท่านถามต่อเหมือนกับย�้า

 “สบายดีครับ” อาตมากราบเรียนยืนยัน

 “สบายดี ไม่ดี” หลวงพ่อกลับพูดเสียอย่างนั้นแล้วก็เดินจากไป อาตมายืนงง 
ไม่เคยได้ยนิใครพดูว่าสบายดไีม่ดมีาก่อน เดนิจงกรมอยูต่ัง้นานจึงได้เข้าใจ ตอนน้ัน
บวชใหม่กิเลสยงัเยอะกส็บายด ีคงเป็นเพราะเราตามกเิลส ซึง่เป็นการไม่ดี ถ้าปฏบิตัิ
จริงๆ แล้วกิเลสย่อมเดือดร้อนไม่สบายดีหรอก

โดนลูกถีบ

 พระอาจารย์ญาณธมฺโม ชาวออสเตรเลีย ศิษย์รุ่นเดียวกับพระอาจารย์ชยสาโร 
ดูเหมือนจะประทับใจในบทเรียนอันดุเดือดถึงลูกถึงคน ที่ได้รับจากหลวงพ่อยิ่งนัก 
ท่านได้เล่าประสบการณ์ตอนหนึ่งระหว่างอยู่กับหลวงพ่อที่วัดหนองป่าพงให้ฟังว่า

 “...วันหน่ึงอาตมามีเร่ืองขัดใจกับพระรูปหน่ึง รู้สึกโกรธ หงุดหงิดอยู่ทั้งวัน  
รุ่งเช้าไปบณิฑบาตก็เดนิคิดไปตลอดทาง ขากลบัเข้าวดัพอดเีดนิสวนทางกบัหลวงพ่อ 
ท่านยิ้มและทักอาตมาเป็นภาษาอังกฤษว่า กู้ด มอร์นิ่ง ซึ่งท�าให้อารมณ์ของอาตมา
เปลี่ยนทันที ที่ก�าลังขุ่นมัวหงุดหงิดกลับเบิกบาน ปลื้มปีติที่หลวงพ่อทักเรา”

 ถึงเวลาสวดมนต์ท�าวัตรเย็น หลวงพ่อให้อาตมาเข้าไปอุปัฏฐากถวายการนวดที่
กุฏิของท่านเป็นการส่วนตัว อาตมารู้สึกตื่นเต้นดีใจมากกับโอกาสใกล้ชิดอยู่สองต่อ
สองทีห่าได้ยากอย่างน้ัน เพราะเราเป็นพระใหม่ แต่ขณะทีก่�าลงัถวายการนวดอยูอ่ย่าง
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ตัง้อกตัง้ใจและปลืม้ปีต ิทนัใดน้ันเองอย่างไม่ทนัรู้เน้ือรู้ตวั หลวงพ่อกถ็บีเปร้ียงเข้าที่
ยอดอกซึง่ก�าลงัพองโตด้วยความรู้สกึภาคภูมขิองอาตมาจนล้มก้นกระแทก แล้วท่านก็
ต�าหนิว่าจิตใจไม่ม่ันคง พอไม่ได้ดงัใจกข็ดัเคือง หงุดหงิด เมือ่ได้ตามปรารถนากฟ็ฟู่อง  
ผมฟังท่านดไุปหลายๆ อย่างแล้วร้องไห้เลย ไม่ใช่เพราะโกรธหรือเสยีใจ แต่ซาบซึง้เพราะ 
ส�านึกในพระคณุของท่าน หลวงพ่อเมตตามากทีช่่วยชีก้เิลสของเรา ไม่เช่นน้ันเรากค็ง 
มืดบอดมองไม่เห็น คงเป็นคนหลงอารมณ์ไปอีกนาน...

ทิ้งไม่เหลือ

 ในบนัทกึ “ร�าพงึถงึความหลงักบัพระอาจารย์ชา” พระอาจารย์เขมธมโฺม ลกูศิษย์ 
ชาวอังกฤษรุ่นอาวุโสของหลวงพ่อ ได้เล่าถึงวิธีการสอนให้ลูกศิษย์รู้จัก “ปล่อยวำง” 
ด้วยเทคโนโลยีพื้นบ้านไว้ในเรื่องราวต่อไปนี้

 “หลวงพ่อดแูลพวกเราอย่างด ีถงึแม้ว่าบางคร้ังท่านจะดดุ่าหรือเย้ยหยนั หรือท�าให้ 
เราหันกลับมาสู่ความเป็นจริงในแบบอื่นๆ แต่เราก็ไม่รู้สึกอะไร นอกไปจากว่า 
เบื้องหลังการกระท�าเหล่าน้ีก็คือความห่วงใยอย่างจริงจังลึกซึ้งที่มีต่อสวัสดิภาพของ 
เราน่ันเอง อย่างน้อยเรากรู้็สกึเช่นน้ี หลงัจากหลวงพ่อกลบัมาจากบณิฑบาต ท่านพกัผ่อน 
ให้หายเหน่ือยแล้ว ท่านชอบเดนิไปรอบๆ วดัในตอนเช้า หลงัจากออกบณิฑบาต ขณะที่ 
พระรูปอื่นๆ ซึ่งออกไปบิณฑบาตไกลเพิ่งกลับ และมีการตระเตรียมอาหาร บางครั้ง 
หลวงพ่อจะเดินตามล�าพัง แต่ท่านมักจะกวักมือเรียกใครสักคนให้ไปกับท่าน 
มากกว่า ถ้าหากเราก�าลงัมคีวามยุง่ยากหรือก�าลงัเรรวน ท่านกอ็าจจะพอใจทีจ่ะเลอืกเรา 
เป็นเพือ่นเดิน ตอนทีอ่าตมาก�าลงัมคีวามยุง่ยาก ท่านกจ็ะพาอาตมาไปเดนิด้วย ๒-๓ วนั  
และในขณะทีอ่าตมามปัีญหาในการเข้าใจท่าน การทีต้่องเดนิข้างๆ ท่านเยือ้งไปข้างหลงั 
เล็กน้อยตามประเพณีที่ท�ากันน้ัน ไม่ได้ช่วยอะไรเลย แต่การได้ติดต่อใกล้ชิดท่าน 
เป็นส่วนตัวนี้ ท�าให้อาตมายินดีมาก มีอยู่วันหนึ่งขณะที่เราเดินเข้ามาใกล้ประตูใหญ่ 
ข้างหน้าเพยีง ๒ คน ท่านกเ็ร่ิมวุน่วายกบัการจัดน่ันจัดน่ีให้เข้าทีเ่ข้าทาง อาตมาจ�าได้ว่า 
มกีิง่ไม้หนักทีข่รุขระและยาว ซึง่ท่านต้องการให้เอาออกไปจากทางเดนิ ท่านยกไม้ยกมอื 
ท�าท่าทางให้อาตมาจับปลายไม้ข้างหนึ่งและท่านก็ยกปลายอีกข้างหนึ่ง แล้วในขณะที่
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เรายกมันขึน้ไว้พร้อมทีจ่ะเหวีย่งทิง้ ท่านก็เงยหน้าข้ึนมอง แสงอาทติย์ยามเช้าอาบทัว่ 
ตวัท่าน ท่านถามว่า “หนักไหมล่ะน่ี” และถามอกีคร้ัง ขณะทีเ่ราเหวีย่งมนัเข้าไปในป่าว่า  
ตอนน้ีล่ะเป็นไง หนักไหม ท่านสอนเราให้เหน็ธรรมะในทกุๆ สิง่อย่างน้ีเอง สอนเราให้ 
หัดการปล่อยวาง และให้เห็นทุกอย่างที่เราพูดหรือท�าในการปฏิบัติ”

ฝึกงาน

 หลวงพ่อเป็นผู้มสีายตาอนักว้างไกล ท่านได้คาดการณ์อนาคตเอาไว้ ปรารภถงึ 
ความสนใจของชาวต่างชาตทิีม่ต่ีอพระพทุธศาสนาซึง่นับวนัจะทวข้ึีน เหน็ได้จากจ�านวน 
ที่มาสู่ส�านักวัดหนองป่าพง สมควรที่จะเตรียมการปกครองและอบรมสั่งสอนกันเอง 
ต่อไปในอนาคต ท่านจึงเร่ิมฝึกพระอาจารย์สเุมโธในการเป็นผู้น�า โดยในปี พ.ศ. ๒๕๑๔  
หลวงพ่อให้นักบวชชาวต่างชาตทิัง้หมด ๗ รูป ทีมี่อยูใ่นวดัหนองป่าพง ไปจ�าพรรษาที่
วดัถ�า้แสงเพชร มพีระอาจารย์สเุมโธ เป็นหวัหน้า แต่หลวงพ่อกมิ็ได้ทอดทิง้ มเีมตตา 
ไปเยี่ยมให้ก�าลังใจอยู่เสมอ

 ส่วนตวัพระอาจารย์สเุมโธเองน้ันกลบัรู้สกึเบือ่หน่ายในภารกจิและความรับผิดชอบ 
ที่หลวงพ่อได้มอบหมายให้ พอถึงพรรษาที่ ๖ จึงได้ขออนุญาตหลวงพ่อ ปลีกตัวไป 
จ�าพรรษาที่วัดเขาฉลาก จังหวัดชลบุรี เมื่อออกพรรษาแล้วก็ได้กราบลาไปธุดงค์ที่ 
ประเทศอินเดีย

 แต่ประสบการณ์ชวีติในระหว่างการธดุงค์ทีป่ระเทศอนิเดยีเป็นเวลา ๖ เดอืน ท�าให้ 
พระอาจารย์สุเมโธเกิดความรู้สึกคิดถึงเมืองไทยและหลวงพ่อข้ึนอย่างจับจิตจับใจ  
เพราะได้ตระหนักในความเมตตาอันใหญ่หลวงของท่านที่ได้อุทิศตนปฏิบัติกิจใน 
พระศาสนาเพือ่อ�านวยประโยชน์แก่เพือ่นมนุษย์ ความกตญัญกตเวทติาคณุต่อหลวงพ่อ 
และแผ่นดินไทย ได้บังเกิดขึ้นมาท่วมท้นในจิตใจของพระอาจารย์สุเมโธ ท�าให้ท่าน
ตดัสนิใจเดนิทางกลบัวดัหนองป่าพง มอบกายถวายชวีติคนืแก่หลวงพ่อ สดุแล้วแต่ท่าน 
จะบัญชา จะให้อยู่ที่ไหน ท�าอะไร ขอยอมรับทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข
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ก�าเนิดวัดป่านานาชาติ

 ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ หลวงพ่อด�าริทีจ่ะตัง้วดัส�าหรับชาวต่างชาตโิดยเฉพาะ เน่ืองด้วย 
จ�านวนพระเณรอกีทัง้ปะขาวผู้เตรียมตวับวชทีว่ดัหนองป่าพงในเวลาน้ันมจี�านวนมาก  
และนับวันจะเพิม่ขึน้เร่ือยๆ และท่านได้เร่ิมวางแผนระยะยาวในการเผยแผ่พระพทุธ
ศาสนาไปยงัประเทศตะวนัตกด้วย เพราะเหน็ว่าพระอาจารย์สเุมโธ เป็นผู้ถงึพร้อมด้วย 
อายพุรรษาและประสบการณ์ พอทีจ่ะเป็นผู้น�าหมู่คณะได้ เพราะได้รับการฝึกหดัให้รู้จัก 
วิธีบริหารวัด การท�าสังฆกรรม การก่อสร้างซ่อมแซม การเทศนาอบรมสั่งสอน 
ตลอดจนกิจอื่นๆ ที่จ�าเป็นของพระสงฆ์มาแล้วเป็นอย่างดี แม้พระรุ่นหลังๆ ก็ได้รับ
การฝึกหัดมาในท�านองเดียวกัน หลวงพ่อจึงมีความเห็นว่าลูกศิษย์ฝรั่งเหล่านี้ เมื่อมี
ประสบการณ์พอสมควร กส็ามารถกลบัไปเผยแผ่พระพทุธศาสนายงับ้านเกดิเมืองนอน 
ของตน เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของท่านอีกทางหนึ่งด้วย เหตุผลอีกประการหนึ่ง 
กค็อื เมือ่พระชาวต่างชาตใินวดัหนองป่าพงเพิม่จ�านวนมากข้ึน การแยกไปตัง้วดัต่างหาก  
เพื่อชุมชนที่มีภาษาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกันได้ปกครองกันเอง ย่อมท�าให้ความ
เป็นอยู่กลมกลืนราบรื่นกว่าอยู่ที่วัดหนองป่าพง

 ระหว่างนั้นได้มีทายกมาถวายที่ดินบริเวณปากกุดหวายริมฝั่งแม่น�้ามูล เพื่อให้ 
หลวงพ่อจัดตั้งเป็นวัดสาขาแห่งใหม่ ท่านอาจารย์สุเมโธจึงคิดจะน�าพระเณรฝร่ัง 
ไปบ่มบาตรที่น่ัน เพื่อส�ารวจสถานที่ด้วย แต่หลวงพ่อกลับแนะน�าให้ไปที่ป่าช้า 
บ้านบุง่หวาย ซึง่อยูห่่างจากวดัหนองป่าพงประมาณ ๗-๘ กโิลเมตร เพราะถ้ามปัีญหา 
กจ็ะตดิต่อกันได้สะดวก และอกีประการหน่ึง ชาวบ้านบุง่หวายหลายคนกเ็ป็นอบุาสก
อุบาสิกาที่ไปฟังธรรมรักษาศีลที่วัดหนองป่าพงเป็นประจ�าทุกวันพระอยู่แล้ว พอจะ
อาศัยอาหารบิณฑบาตและการอุปถัมภ์อุปัฏฐากอื่นๆ ได้ด้วย

 ใกล้เข้าพรรษาในปีน้ัน คณะทายกทายิกาบ้านบุ่งหวาย ได้ไปกราบหลวงพ่อ 
เพื่อขออาราธนาให้พระฝร่ังลูกศิษย์เหล่าน้ันอยู่จ�าพรรษาที่ป่าช้าบ้านบุ่งหวายต่อ  
ซึ่งหลวงพ่อก็ไม่ขัดข้อง ชาวบ้านจึงช่วยกันจัดสร้างกุฏิเสนาสนะเป็นกระต๊อบเล็กๆ 
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และศาลามุงหญ้าถวาย พออาศัยได้ชัว่คราว แรกทเีดยีวหลวงพ่อตัง้ชือ่ส�านักสาขาใหม่ 
นี้ว่า วัดป่าอเมริกาวาส เพราะสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกัน ต่อมาเห็นว่าเป็นการ 
ผูกขาดเรื่องเชื้อชาติ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดป่านานาชาติ โดยมีพระอาจารย์สุเมโธ 
เป็นประธานสงฆ์รูปแรก และทุกคร้ังที่มีญาติโยมจากต่างถิ่นไปกราบนมัสการที่ 
วดัหนองป่าพง หลวงพ่อมกัจะแนะน�าให้แวะไปเยีย่มวดัป่านานาชาตด้ิวยเสมอ ญาตโิยม 
ที่ได้ไปเยี่ยมคร้ังแรกแล้วมีความศรัทธาเลื่อมใสในการประพฤติปฏิบัติของพระฝร่ัง  
ก็มักจะหาโอกาสแวะเวยีนไปเยีย่มอกี และจัดกฐนิหรือผ้าป่าไปทอดถวายด้วย ส�านัก 
แห่งใหม่จึงเริ่มมีสิ่งก่อสร้างเสนาสนะที่ถาวรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

 หลวงพ่อให้ความเอาใจใส่ในวัดป่านานาชาติเป็นพิเศษ ตั้งแต่เริ่มตั้งเป็นต้นมา 
ท่านมักหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนให้ก�าลังใจและค�าแนะน�าในเรื่องต่างๆ อยู่เสมอ เช่น 
เร่ืองการก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ ระเบยีบข้อวตัร แม้การโยกย้ายพระฝร่ังรูปหน่ึงรูปใด 
ไปอยูต่ามวัดสาขาอืน่ๆ กต้็องกราบเรียนขอโอกาสกบัท่านก่อน เมือ่หลวงพ่อเร่ิมอาพาธ  
งดไปงานกฐนิตามวดัสาขาต่างๆ ซึง่ปกตท่ิานจะตระเวนไปช่วยเกอืบทกุสาขา แต่ส�าหรับ 
วัดป่านานาชาติแล้ว ท่านยังคงเมตตามาร่วมเสมอไม่ขาด ท่านเคยปรารภว่า วัดป่า
นานาชาตต้ิองอยูต่ดิกนักบัวดัหนองป่าพง เป็นวดัส�าคญัทีต้่องให้เวลาและความสนใจ
เป็นพิเศษ

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ พระอาจารย์สเุมโธได้รับอาราธนาไปตัง้ส�านักสาขา และ 
อยู่ประจ�าที่ประเทศอังกฤษ ท่านอาจารย์ปภากโรจึงเข้ารับหน้าที่สืบต่อมาจนถึง 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ประธานสงฆ์รูปที่ ๓ ของวัดป่านานาชาติ ได้แก่ พระอาจารย์ชาคโร  
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ต่อมาได้รับนิมนต์ไปตั้งวัดในประเทศ
ออสเตรเลีย พระอาจารย์ปสันโนจึงเข้ารับหน้าที่เป็นประธานสงฆ์รูปที่ ๔ 
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ใจเย็นๆ ท่านประธาน

 ประธานสงฆ์วดัป่านานาชาตใินสมัยเร่ิมแรก ประสบปัญหาในการปกครองหมู่คณะ  
เพราะคนต่างชาตมิกัมคีวามเชือ่มัน่ในตวัเองสงู และกล้าแสดงออก เม่ือมาอยูร่วมกัน
มากๆ ก็มักมีเร่ืองขดัแย้งให้ท่านประธานต้องปวดหวัเป็นธรรมดา หลวงพ่อได้แนะน�า 
ให้ต่างฝ่ายต่างละวางทฐิมิานะ วางความคิดเหน็ และให้ก�าลงัใจในการปรับปรุงให้ดีขึน้  
และส�าหรับประธานสงฆ์ หลวงพ่อสอนย�า้เสมอว่า “ถ้าลกูศิษย์ของเรามีเร่ืองขดัแย้งกนั  
กใ็ห้พจิารณาให้ดี อย่าตดัสนิว่าผู้มาใหม่ไม่ดี อย่าไปว่าคนน้ันดคีนน้ีไม่ดี ต้องใช้เวลา 
ดูไปนานๆ ก่อน ดูอปุนิสยัของเขาไปนานๆ อย่าไปคิดว่าดีหรือไม่ดีเลยทนัท ีเพราะว่า 
ทกุสิง่ทกุอย่างมนัไม่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิง่ความรู้สกึนึกคดิของผู้ทีม่อีดุมคตยิงั
ไม่แน่นอน ถ้าจะไปคิดว่าลูกศิษย์คนนี้สอนยาก มันก็ไม่แน่นอนเหมือนกัน ต้องใช้ 
เวลาดูไปก่อน”

สูดแก้ลม ดมแก้คิดถึง

 ชาวต่างประเทศทีม่โีอกาสได้ใกล้ชดิหลวงพ่อ ต่างเคารพในปัญญาบารมีของท่าน
เป็นอย่างยิง่ นอกจากน้ีแล้ว ความเป็นผู้มีอารมณ์ขนัเบกิบานแจ่มใสอยูเ่ป็นนิจ ด้วย 
เมตตาธรรมอันเต็มเปี่ยมและความสามารถพิเศษในการสื่อสาร ก็เป็นสิ่งจูงใจให้ 
คนเหล่านั้นอยากเข้าใกล้ชิด มาถามปัญหาข้อข้องใจต่างๆ ตามประสาคนช่างคิดช่าง 
ปรุงแต่ง หลวงพ่อรู้จักจรตินิสยัของชาวต่างประเทศและใช้อารมณ์ขันเป็นเคร่ืองแก้ ช้ีให้ 
เห็นถึงความคับข้อง ความหงุดหงิด ความโกรธ ที่ปรากฏอยู่ในใจ ให้หัวเราะกับ 
สิง่เหล่าน้ีได้ โดยเหน็ว่าเป็นเพราะอปุาทานทีเ่ข้าไปแบกไปยดึเอาตวัทกุข์ไว้ บางคร้ังกจ็ะ 
ท�าแบบเล่นๆ ไม่จริงจัง แต่เป็นการกระตุ้นสติเตือนให้รู้สึกตัวว่าก�าลังหลงอารมณ์ 
อะไรอยู ่เช่น พระรูปหน่ึงซึง่ยังคดิถึงคูรั่กเก่า จิตฟุง้ซ่านวุน่วาย จึงไปกราบเรียนปรึกษา 
หลวงพ่อ ท่านได้แนะให้พระรูปน้ันเขยีนจดหมายถงึคูรั่ก ขอให้เธอเอาขีใ้ส่ขวดเลก็ๆ  
ส่งมาถวาย แล้วให้พระรูปนั้นเก็บไว้ในย่ามตลอดเวลา คิดถึงเมื่อไรก็ให้หยิบขวดขี้
ของเธอออกมาสูดดม เฮ้อ! 



422

ขี้ไก่ก็อาจหอมได้ 

 เมตตาบารมีที่มีอยู่ในจิตใจของหลวงพ่อ สมดุลย์กับปัญญาบารมีที่หลักแหลม  
บางคร้ังชาวต่างชาติที่มาใฝ่ใจในพระพุทธศาสนา เกิดความไม่เข้าใจกันกับทาง
ครอบครัว ซึ่งเดิมทีมีทัศนคติในทางลบต่อศาสนาตะวันออก เมื่อผู้ที่เป็นลูกหลาน
เกดิมีศรัทธาทีจ่ะออกบวชจากเรือน ผู้เป็นพ่อแม่ย่อมร้อนใจเป็นธรรมดา เมือ่มีปัญหา 
เช่นน้ีเกิดขึ้น หลวงพ่อได้เชื้อเชิญให้เขาเหล่าน้ันมาเยี่ยมมาดูชีวิตความเป็นอยู่ของ 
ผู้เป็นลกู เม่ือมาเหน็แล้วกค็ลายกงัวลไปได้ เพราะอธัยาศยัไมตรีอนัอบอุ่นของผู้เป็น
ครูบาอาจารย์ อีกทั้งสภาพแวดล้อมอันร่มรื่น สงบ เรียบร้อยอยู่ด้วยระเบียบวินัย  
ก็สามารถท�าให้พ่อแม่คลายความคิดปรุงแต่งไปได้ อย่างเช่น แม่ชีฝรั่งรูปหนึ่ง ซึ่งมา 
บวชอยู่ทีวั่ดป่านานาชาต ิท�าให้แม่ของเธอ ซึง่นับถอืศาสนาอสิลามเสยีใจมาก ได้ขอร้อง 
ให้ลกูสาวกลบับ้านหลายคร้ัง แม่ชกีไ็ม่ยอม แม่กเ็ลยขูว่่าจะฆ่าตวัตาย ท�าให้แม่ชเีป็น
ทุกข์มาก พะวักพะวนด้วยห่วงแม่แต่ก็ไม่อยากกลับ เมื่อกราบเรียนปรึกษาหลวงพ่อ 
ท่านไม่ให้กลับ แต่แนะน�าให้เชิญแม่มาเยี่ยม ท่านบอกว่า “เขารังเกียจเพราะเขายัง 
ไม่เคยเหน็ แล้วกค็ดิปรุงแต่งมาก” หลวงพ่อเปรียบเทยีบกบัความรู้สกึของตวัท่านเอง 
ให้ฟังว่า

 “...อาตมากเ็หมือนกนั จะพดูความจริงให้ฟัง อย่างเนยน้ี อือ้ ! เหม็น เหมน็หลาย  
ไปอยูก่บัพวกฝร่ังเหมน็เนย เข้าไปใกล้ทกุทีๆ  เขาเอามาให้ เหน็ก็ลองเอามาชิมดู อือ้! 
ดีเหมือนกัน เดี๋ยวนี้อร่อยแล้ว ทุกวันนี้ต้องเอามากกว่าเขา ฝรั่งเอาน้อยกว่าอาตมา  
เนยแขง็มันย่ิงดแีล้วซทีน้ีี แต่ก่อนได้กลิน่ เหมน็เหมอืนข้ีไก่ เดีย๋วน้ีชอบเนยกะเขาแล้ว  
อปุมาให้ฟังอย่างน้ี” สดุท้ายท่านปลอบว่า “อยูน่ี่แหละ เดีย๋วแม่มาหรอก” และในทีส่ดุ 
แม่ของแม่ชีก็จ�าใจต้องมาจริงๆ คร้ันเห็นความเป็นอยู่ของลูกแล้วก็หายห่วงและ 
ท�าใจได้

 อกีรายหน่ึงเป็นลกูเศรษฐ ีเรียนหนังสอืเก่ง และมีความสามารถทางกฬีายอดเยีย่ม  
เมื่อมหาวิทยาลัยปิดภาคฤดูร้อน ได้เดินทางมาหาความรู้ทางพุทธศาสนาที่เมืองไทย 
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เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวหลวงพ่อ และวัดหนองป่าพง จึงขอบวชเป็นปะขาว  
พ่อแม่ทราบข่าวกว็ติกกงัวลไปว่าลกูชายถกูล้างสมอง แต่เมือ่มาถงึวดัและได้พบหลวงพ่อ  
แม้จะยังไม่เข้าใจในพระธรรมค�าสอนกต็าม แต่เขาก็เหน็ว่าหลวงพ่อเป็นคนดมีเีมตตา 
ให้ความอบอุน่ ไม่มีเจตนาเลวร้ายอะไรต่อลกู ยิง่เหน็กริิยามารยาททีเ่รียบร้อยของลกู  
กย็ิง่เกดิความพอใจ หลวงพ่อให้เลือ่นวนับรรพชาให้เร็วขึน้กว่าก�าหนดเดมิเพือ่ทีพ่่อแม่ 
จะได้มีโอกาสเห็นชายผ้าเหลืองของลูกก่อนเดินทางกลับในวันรุ่งข้ึน เขาได้จัดซื้อ 
อาหารมาถวายจังหันเพื่อฉลองการบวชของลูกชาย น่ีก็เป็นอีกตัวอย่างหน่ึงที่เมตตา 
และปัญญาบารมขีองหลวงพ่อ สามารถเปลีย่นความหวาดระแวง ความรังเกยีจ ให้กลาย 
เป็นความเข้าใจและชื่นชมยินดีในที่สุด

เจ้าอุบาย

 หลวงพ่อมวีธิกีารต่างๆ ทีจ่ะสรรหามาสัง่สอนและทรมานลกูศษิย์ได้ถูกจริตนิสยั
อยู่เสมออย่างเช่น พระฝรัง่รูปหน่ึงภมูธิรรมยงัน้อย จิตใจยงัไม่สงบ แต่ใจร้อนอยาก
จะออกธุดงค์ หลวงพ่อก็ไม่ขัดข้อง แต่มีเงื่อนไขว่า ต้องเดินเท้าตลอดห้ามขึ้นรถเป็น 
อนัขาด และห้ามพกัทีเ่ดยีวเกนิ ๓ คนื ช่วงน้ันเป็นฤดูร้อนเสยีด้วย ไม่นานนักพระธดุงค์ 
รูปนั้น ก็กลับวัดด้วยอาการสะบักสะบอม เนื้อตัวเกรียมแดด และที่ส�าคัญคือความ
รู้สกึได้เปลีย่นไป เดมิเคยวาดภาพธดุงค์ไว้อย่างร่ืนรมย์ เพราะคดิเอาเองว่า ชีวติของ 
พระธุดงค์นั้น คือการท่องเที่ยวไปในป่าเขาล�าเนาไพรอย่างเสรี ไม่ใช่ชีวิตในวัดอย่าง
ที่หลวงพ่อพาด�าเนิน เมื่อได้รู้รสธุดงค์ “ของแท้” เป็นปัจจัตตังแล้ว ท่านก็หายอยาก 
หมดปัญหาที่จะต้องดิ้นรนต่อไป เพราะเข้าใจชีวิตของพระธุดงค์แล้วนั่นเอง

ต้องทรมานสักหน่อย

 คร้ังหน่ึงสมัยที่พระอาจารย์ชาคโรเป็นเจ้าอาวาส วัดป่านานาชาติ ได้ไปวัด 
หนองป่าพง เพือ่กราบเรียนปรึกษาเร่ืองข้อวตัรบางประการกบัหลวงพ่อ โดยมพีระฝร่ัง
อกีรูปหน่ึงตดิตามไปด้วย พระรูปน้ีก�าลงัเร่งความเพยีร และมคีวามปลาบปลืม้ภูมใิจ
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ในการปฏิบัติของตัวเอง จึงอยากกราบเรียนหลวงพ่อ เมื่อทั้งสองรูปไปถึงวัดหนอง 
ป่าพงในตอนเยน็ เข้าไปกราบหลวงพ่อทีใ่ต้ถนุกฏุ ิหลงัจากรับโอวาทเสร็จ พระฝร่ังทีไ่ป
ด้วยกถ็อืโอกาสสนทนาธรรมกบัหลวงพ่อด้วยอาการของคนอวดด ีพระอาจารย์ชาคโร 
ก็รู้สึกว่าเพื่อนก�าลังประมาท เพราะส�าคัญตัวว่าเก่ง ท่านจึงสงสัยว่าหลวงพ่อจะสอน 
พระรูปน้ีอย่างไร แต่หลวงพ่อไม่ได้พดูตกัเตอืนอะไรเลย คงคยุไปเร่ือยๆ จนดกึ ๔-๕ ทุม่  
พระอาจารย์ชาคโรเป็นห่วงว่าหลวงพ่อจะเหนื่อย ก็นิมนต์ท่านพักผ่อน แต่หลวงพ่อ 
กลบับอกว่า “ไม่เป็นไร ไม่เหน่ือย” แล้วก็ชวนคุยต่อ จากเร่ืองธรรมะกค็ยุสพัเพเหระ 
ไปเรื่อย สองชั่วโมงแรก พระฝรั่งทั้งสองรูปก็สนทนาธรรมอย่างมีความสุข แต่พอถึง 
เที่ยงคืนกลับเป็นทุกข์ โดยเฉพาะพระรูปนั้น นั่งสัปหงกโยกไปโยกมา หลวงพ่อก็ท�า
ไม่รู้ไม่ชี้ คุยไปเรื่อยๆ จนตีสามจึงได้เลิก

 เมื่อกลับถึงวัด พระฝรั่งทั้งสองรูปจึงได้ส�านึกถึงปัญญาอันแหลมคมเฉียบขาด
ของหลวงพ่อ ส�าหรับพระรูปน้ันรู้สกึละอายมาก เพราะหลงัจากได้คยุอวดความมสีตอินั
ยอดเยีย่มของตวัเองแล้ว ไม่กีช่ัว่โมงกน่ั็งสปัหงกต่อหน้าครูบาอาจารย์ หลวงพ่อได้ให้ 
ลกูศษิย์เหน็กเิลสของตวัเองโดยไม่ต้องพดูเตอืนเลยแม้แต่ค�าเดยีว แต่ทรมานจนความ 
ทุกข์ปรากฏให้เห็นเอง

 อุบาสกเศรษฐีคนหนึง่เคยพบหลวงพ่อที่ประเทศอังกฤษ เมื่อมาเที่ยวเมืองไทย 
จึงได้แวะมากราบนมัสการหลวงพ่อ และขอพักปฏิบัติธรรมที่วัดหนองป่าพงด้วย  
หลวงพ่อจัดกุฏิหลังเล็กที่สุดให้พัก เมื่อเอาสัมภาระคือกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ 
๓-๔ ใบ เข้าไปเกบ็ กเ็หลอืทีพ่อนอนได้เท่าน้ัน แต่เศรษฐกีม็คีวามยนิดี เพราะเคยอยู ่
แต่คฤหาสน์ ได้ลองมาอยู่กุฏิกรรมฐานหลงัเลก็ๆ จึงได้เข้าใจหลกัและความมุ่งหมาย 
ของการปฏิบัติธรรมอย่างมักน้อยสันโดษ นับว่าได้ประโยชน์คุ้มค่ากับการเสียเวลา
เดินทางมาไกลแสนไกล
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อาหารใจ

 โยมฝรั่งคนหนึ่งตั้งปัญหาถามหลวงพ่อ ๓ ข้อว่า

 “ปฏิบัติท�าไม” “ปฏิบัติอย่างไร” “ปฏิบัติแล้วเกิดผลอย่างไร”

 หลวงพ่อย้อนถามว่า

 “กินข้าวท�าไม” “กินข้าวอย่างไร” “กินข้าวแล้วเกิดผลอย่างไร”

 โยมกง็งและไม่ค่อยพอใจในค�าตอบ เพราะไม่เข้าใจ หลวงพ่อจึงอธบิายเสริมว่า

 “...ปฏิบัติท�าไมก็คือกินท�าไม ปฏิบัติอย่างไรก็คือกินอย่างไร ก็ให้นึกซิว่าเรากิน
ข้าวท�าไม เหตุที่เรากินก็เพราะหิว มีความหิว มีความทุกข์ ถ้าไม่กินก็เป็นทุกข์อยู่ 
อย่างน้ัน เราปฏิบตัเิพราะอะไร เพราะความหวิ เรากนิอาหารกเ็พือ่ระงับความหวิทางกาย  
เราปฏิบัติธรรมเพื่อระงับความหิวทางใจ ใจเป็นทุกข์ ก็ต้องใช้ธรรมะมาแก้ทุกข์ ที่นี้
ปฏิบัติอย่างไร ก็เหมือนกับ เรากินอย่างไร ก็ต้องเอาอาหารมาใส่ ถ้าใจขาดอาหาร 
ก็เอาธรรมะมาใส่ ให้ใจได้กินธรรมะ ปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไร ก็เหมือนกับกินแล้ว 
เป็นอย่างไรนั่นแหละ กินแล้วก็อิ่มใช่ไหม ปฏิบัติแล้วก็อิ่มธรรมะ”

 ฟังค�าอธิบายในค�าตอบนี้แล้วพลันซึ้งใจ ยิ้มเบิกบานด้วยความพอใจ

ตลกร้าย

 พระขี้บ่นอีกรูปหนึ่ง ชอบติเตียนเพื่อนสหธรรมิก ครูบาอาจารย์ สถานที่ ว่า 
ไม่สปัปายะ ไม่เอือ้เฟ้ือต่อการปฏบิตั ิจิตใจหมักหมมไว้แต่เร่ืองอกศุลมลูจนกลิน่ตลบ  
เลยโดนหลวงพ่อกระทุ้งเอาอย่างแรง แต่เป็นเชิงตลกว่า “คุณนี่แปลก ชอบเอาขี้พก 
ใส่ย่าม แล้วพกตดิตวัไปไหนต่อไหนด้วย แล้วมาบ่นว่าเหมน็ขี ้ทีโ่น่นเหมน็ขี ้ทีน่ี่เหมน็ขี้  
ที่ไหนๆ ก็เหม็นแต่ขี้ ดีแต่บ่น ท�าไมไม่ลองส�ารวจย่ามของตัวเองดูบ้าง”
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ปล่อยวาง

 วฒันธรรมของไทยได้รับรูปแบบอนัดีงามหลายอย่างจากพทุธศาสนา คนไทยรับ 
ปฏบิตัมิาช้านานจนเคยชนิ ส่วนชาวต่างประเทศน้ันถอืว่าเป็นเร่ืองแปลกใหม่ส�าหรับเขา  
จึงต้องมาฝึกเรียนกนัทัง้หมด ตัง้แต่การแสดงความเคารพ การกราบ การไหว้ ตลอดจน 
ข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุให้พระเณรฝร่ังที่มาใหม่บางรูปเกิดความขัดเคืองใจ 
ทีต้่องท�าตามธรรมเนียมประเพณทีีต่นเองไม่คุน้เคย หลวงพ่อจึงสอนให้ปล่อยวางใน 
เรื่องนี้ว่า

 “พระพทุธเจ้าสอนว่า คนเราไม่ว่าไทยไม่ว่าฝร่ัง ไม่ว่าทีไ่หนกต็ามเถอะ คนเมอืงนอก 
ก็ไม่รู้จักวัฒนธรรมเมืองไทย คนไทยก็ไม่รู้จักวัฒนธรรมเมืองนอก เมื่อได้มาพบกัน  
ปัญหาที่เราจะให้เข้าใจ ให้มันสบายท�ายังไง พระพุทธองค์ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย  
เม่ือท่านทัง้หลายไม่รู้ระเบยีบของคนกลุม่น้ัน ไม่รู้ภาษาของคนในกลุม่น้ัน ท่านจงอย่า 
ไปยึดมั่นถือมั่นในที่นั้น อันเป็นเหตุให้ได้อยู่อย่างสบายมาก

 กเ็หมอืนพระเมอืงไทยไปอยูเ่มืองนอก แปลกหลายอย่าง ถ้าเราไปยดึมัน่ถอืม่ัน 
กไ็ม่สบาย ท่านบอกว่าอย่าไปยดึมัน่ถอืมัน่ อย่าไปถอืตวัในทีน้ั่น แล้วกป็ล่อยวางมนัไป  
เมืองนอกมาเมืองไทย กเ็หมือนกนัอย่างน้ัน เหน็หลายอย่างไหมล่ะ การพดูของคนไทย  
การกระท�าของคนไทย ทกุสิง่ทกุอย่างของเมอืงไทยไม่เหมอืนเมอืงเรา บางสิง่เหน็แล้ว 
ก็ไม่สบาย

 ฉะน้ัน เราอย่าไปถือตัว อย่าไปยึดม่ันถือม่ันในที่น้ัน เป็นเหตุที่จะท�าให้เรา 
ปล่อยวาง มนัสบาย ทางโน้นมา ทางน้ีมา เหน็แล้วกป็ล่อยไป เร่ืองปล่อยวางมนัสบาย  
เรื่องบุคคลแต่ละถิ่นฐานมันไม่เหมือนกัน ที่อยู่อาศัยก็ไม่เหมือนกัน”
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ต่างกันแต่เหมือน

 วธิกีารสอนลกูศิษย์พระฝร่ังและพระไทยของหลวงพ่อ มีข้อแตกต่างกนัเลก็น้อย 
เพราะเหตทุีภู่มหิลงัของทัง้สองฝ่ายไม่เหมอืนกนัน่ันเอง กล่าวคอื พระไทยน้ันส่วนมาก 
มาจากชาวบ้านทีม่กีารศกึษาไม่สงูนัก มปีระสบการณ์ทางโลกน้อย มาบวชด้วยศรัทธาบ้าง  
บวชตามประเพณบ้ีาง โดยปกตคินไทยทีเ่ป็นชาวบ้านโดยทัว่ไป ส่วนมากมศีรัทธาจริต
สอนง่าย เมื่อมีความรักและความเกรงกลัวหลวงพ่อผสมด้วย การลดมานะละทิฏฐิ 
ท�าได้ง่ายกว่า จึงพร้อมทีจ่ะรับโอวาทค�าสอนของท่านได้ง่าย โดยไม่มีข้อโต้แย้งสงสยั
มากนัก ประกอบกบัความคุน้เคยกบัสภาพแวดล้อมของท้องถิน่ ท�าให้การด�าเนินชวีติ 
ประจ�าวนัเป็นไปด้วยความราบร่ืน ไม่มีปัญหาในการปรับตวัท�าให้ต้องคดิมากอนัเป็น 
สาเหตุของความเครียด ภูมิหลังดังกล่าวนี้มีผลดีต่อการปฏิบัติภาวนาในแง่ที่ว่าช่วย 
ให้จิตสงบเป็นสมาธไิด้ง่าย เพราะไม่ค่อยฟุง้ซ่านไปกบัความคิด แต่กม็นิีวรณ์ตวัส�าคญั 
คือ กามฉันทะ ดังน้ันในการสอนลูกศิษย์พระไทย หลวงพ่อจึงเร่ิมด้วยการเน้นที ่
ข้อวัตรปฏิบตั ิและการเจริญสมาธใิห้จิตใจสงบก่อนแล้วพจิารณาร่างกาย อย่างไรกต็าม  
ท่านมิได้จ�ากัดวิธีภาวนาอย่างตายตัว เพราะเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติแต่ละคนที่จะ
ค้นคว้าหาวิธีที่เหมาะสมส�าหรับตัวเอง ส�าหรับพระฝรั่งนั้น มาบวชด้วยศรัทธาในการ 
ปฏิบัติจริงๆ เพราะชาวต่างประเทศที่เข้ามาสู่ศาสนาพุทธ ก็เนื่องด้วยความสนใจใน 
การท�าสมาธ ิการฝึกจิตให้ได้รับความสงบ ซึง่ศาสนาของตวัเองไม่มี และส่วนใหญ่เป็น 
ชนชัน้กลางทีมี่การศึกษา มีประสบการณ์ทางโลกมาก ช่างคิดปรุงแต่ง อกีประการหน่ึง 
ที่ท�าให้ชาวต่างประเทศสนใจในศาสนาพุทธ ก็เพราะเห็นว่าเป็นศาสนาที่ไม่ได้สอน 
ให้เชื่ออย่างงมงาย แต่สอนวิธีปฏิบัติให้พิสูจน์ด้วยตนเองได้ด้วย ซึ่งเหมือนกับหลัก 
วิทยาศาสตร์อันเป็นวถิชีวีติทีพ่วกเขาคุน้เคย อปุนิสยัของฝร่ังน้ันไม่ค่อยเชือ่เร่ืองอะไร 
ง่ายๆ เพราะเคยชนิกบัการใช้ความคดิ ความฟุง้ซ่านจึงเป็นนิวรณ์ตวัส�าคญัทีท่�าให้จิต 
สงบได้ยาก อย่างไรกต็าม ถ้าท�าจิตสงบได้แล้ว การเจริญปัญญาขัน้ต่อไปจะก้าวหน้า 
ได้เร็ว หลวงพ่อจึงใช้วธิสีอนโดยให้ธรรมะช้ันสงูสดุเพือ่กระตุน้ให้ใช้ความคดิพจิารณา 
ซึ่งเหมาะกับอุปนิสัยของฝร่ัง และใช้อารมณ์ขันเป็นเคร่ืองแก้หรือผ่อนคลายความ
ตึงเครียด
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 ส�าหรับข้อแตกต่างระหว่างภูมิหลังของฝร่ังและไทยดังกล่าวมาข้างต้น คงจะ
ชดัเจนเฉพาะคนไทยในชนบทเท่าน้ัน เพราะปัจจุบนัวถิชีวีติของคนไทยเปลีย่นแปลง 
ไปมาก คนในเมืองหลวงโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนั้น ดูจะมีรูปแบบของการ
ด�าเนินชวิีตคล้ายคลงึกนักบัชาวตะวนัตกไปเสยีแล้ว เพราะฉะน้ัน วธิสีอนทีห่ลวงพ่อ 
ใช้กับลูกศิษย์ฝร่ัง ก็คงจะเหมาะสมกับนักปฏิบัติชาวไทยที่มีภูมิหลังอย่างเดียวกัน 
เช่น พวกที่เรียกตัวเองว่าปัญญาชน หรือมาจากสังคมที่เจริญของเมืองหลวงเช่นกัน

 อย่างไรกต็าม เม่ือพูดถึงเร่ืองจิตของชาวตะวนัออกและชาวตะวนัตก ทีมี่ผู้สงสยั
ว่าเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนั้น หลวงพ่อชี้แจงว่า

 “...โดยพืน้ฐานแล้วไม่แตกต่างกัน ขนบธรรมเนียมประเพณอีนัเป็นสิง่ภายนอก
และภาษาที่ใช้อาจดูต่างกัน แต่ความรู้สึก (จิต) ของมนุษย์นั้น มีลักษณะเฉพาะตาม
ธรรมชาติ ซึ่งเหมือนกันหมดไม่ว่าชาติใด ภาษาใด ความโลภและความเกลียดก็มี
เหมอืนกนั ทัง้ในจิตใจของชาวตะวนัออกหรือตะวนัตก ความทกุข์และการดบัแห่งทกุข์ 
ก็เหมือนกัน”

อดทนและทนได้

 การหนัเหวถิชีวีติจากสิง่แวดล้อมในสงัคมและวฒันธรรมของชาวตะวนัตกมาสู่ 
ชีวิตของพระป่าในแผ่นดินอีสานน้ัน ความอดทนเป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่นักบวช 
ชาวต่างชาตจิะต้องพยายามเข้าถงึให้มากทีส่ดุ ทัง้น้ีหลวงพ่อได้ให้ก�าลงัใจกบัลกูศษิย์
ฝรั่งอย่างอบอุ่นว่า

 “...ท่านต้องอดทน ความอดทนและความทนได้ส�าคัญมากในการฝึกปฏิบัติ 
ของเรา เมือ่ผมยงัเป็นพระหนุ่มๆ อยู ่ผมไม่ได้รับความยากล�าบากมากเท่าท่าน ผมพดู 
ภาษาพืน้เมอืงและฉันอาหารพืน้เมืองของผมเอง แม้กระน้ัน บางวนัผมอยากสกึ และ 
ถงึกับอยากฆ่าตวัตาย ความทกุข์เช่นน้ีเกดิจากความเหน็ผิด เมือ่ท่านได้เหน็ความจริง  
คือสัจธรรมแล้ว ท่านจะละทิ้งทัศนะและทิฐิเสียได้ ทุกอย่างจะเข้าสู่ความสงบ  
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การอดทนน้ีจึงเป็นการประพฤตปิฏบิตั ิเป็นรากฐานของผู้ปฏิบตั ิถ้าบ้านอยูก่รุงเทพฯ  
น่ีอดทนคงจะไม่ไหวเสยีแล้ว คงจะหนีไปกรุงเทพฯ เสยีแล้ว อนัน้ีบ้านมนัอยูข้่ามทวปี  
พอนึกว่าจะไปก ็โอ้...ล�าบากเหมือนกนั จ�าเป็นต้องทนกท็น ฉันต�าส้มมะละกออยูน่ี่แหละ  
ท�าไปนานๆ มนัก็ชนิ เลยดีเสยีอกีทน้ีี ชอบข้าวเหนียวอกีแล้ว เรียกว่ามนัเกดิใหม่ทกุรูป  
จะต้องเป็นอย่างน้ัน มนัเปลีย่นอากาศ เปลีย่นอาหารสารพดั มนัฝืนใจอย่างน้ี การฉัน 
กฉั็นในบาตร มีคาวมีหวานก็ใส่ลงไปทัง้น้ันแหละ ใครมนัจะชอบ ทกุคนลองดซู ิถ้ากเิลส 
ไม่หมด มนักข็ดัข้องมนัเร่ือยไปแหละ เอาอาหารเทลงไปในบาตรซ ิเอาบวดฟักทองเท
เข้าไปอีกซี...เอ้า จะมีกิเลสไหมล่ะ ดูเอาเถอะ มันขัดๆ ข้องๆ อยู่นั่นแหละ มันเป็น 
ของมันอยู่ น่ีเรียกว่า การขดั การฝึกเตอืนสตเิราบางทมีนักไ็ม่ได้ แต่กฝื็น การฝึกมนัก ็
ต้องเป็นอย่างนี้”

 พระอาจารย์เขมธมฺโม ได้บันทึกประสบการณ์เกี่ยวกับความอดทนไว้ดังนี้

 “หลวงพ่อให้คุณค่าเร่ืองความอดทนไว้อย่างสงู และมกัจะพร�า่สอนพวกเราเนืองๆ  
ไม่มอีะไรหรอก ให้อดทนเท่าน้ันเอง ท่านจะพดูเช่นน้ี อาตมารู้ตวัดว่ีาเป็นหน่ึงในบรรดา 
ผู้ที่มักจะบ่นคราง และไม่ค่อยจะแน่ใจในเร่ืองน้ี แต่อาตมาก็พยายามจนถึงที่สุด  
ตอนน้ีอาตมารู้แล้วว่า การเพยีงแต่รอคอยและเฝ้าดน้ีู เป็นสิง่ทีม่คีณุค่ามาก การใช้ชวีติ 
อยูก่บัหลวงพ่อน้ัน ไม่น่าเบือ่เลย แต่เราจะต้องไหวตวัตลอดเวลา เหมอืนกบัทหารทีด่ี  
ต้องเตรียมพร้อมเสมอ การทีเ่ราไม่อาจคาดการณ์อะไรล่วงหน้ากบัท่านได้น้ี ท�าให้เรา 
แย่ลงไปอกี เม่ือเราไม่ค่อยแน่ใจกบัสิง่ทีเ่ราคิดว่าเราเข้าใจแล้ว คร้ังหน่ึงอาตมาได้ออก 
เดินทางไปกบัท่านเพือ่แวะเย่ียมวดัต่างๆ ทีเ่ป็นสาขา อาตมาเกอืบจะคลัง่เพราะความ 
ที่อยากจะซักจีวรที่มีกลิ่นเหม็นของตัวเอง อาตมาดีใจมากเมื่อเราพากันหยุดพักยังที่ 
แห่งหน่ึง อาตมาเหน็สามเณรต่างพากนัรีบเข้าโรงซกัผ้าเพือ่น�าจีวรของหลวงพ่อไปซกั  
อาตมาคว้าจีวรของตวัเองแล้วรีบตามพวกเณรไป โดยมพีระตดิตามอกีรูปหน่ึง ซึง่ตก 
ทีน่ั่งเดยีวกนักบัอาตมาตามมาตดิๆ โชคไม่ดีทีเ่ราไม่ได้พจิารณาเสยีก่อนว่า เมือ่จีวรของ 
หลวงพ่อถกูซกัก่อน กจ็ะต้องถกูน�าเอาออกมาก่อน ตากก่อนแล้วกแ็ห้งก่อน ของอาตมา 
ก�าลงัดูพอดีๆ ตอนทีอ่าตมาได้ยนิเสยีงตะโกน เม่ือมองข้ามบริเวณไป กเ็หน็หลวงพ่อ 
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นุ่งห่มจีวรเรียบร้อยแล้วอยู่ในรถ ซึ่งก�าลังเตรียมพร้อมจะออก ไม่มีอะไรจะท�าได้
นอกจากรีบคว้าเอาทกุๆ อย่างแล้วไปกนัต่อ เพือ่นของอาตมาโชคไม่ดีเท่าอาตมา จีวรของ 
ท่านซกัหลงัอาตมา ดงัน้ัน ทัง้ๆ ทีห่่มชืน้หมาดๆ ท่านกต้็องน่ังมาข้างหลงัรถป๊ิคอพั แล้ว 
คลี่ตากส่วนเล็กๆ น้อย ของจีวรจากตัวท่านเท่าที่จะท�าได้ เพื่อให้มันแห้งกลางแดด

 หลวงพ่อดแูลพวกเรา แต่ท่านไม่พะเน้าพะนอพวกเราเลย ท่านปล่อยให้พวกเรา
เรียนรู้อะไรๆ ด้วยตนเองมากเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ อาตมาจ�าได้ว่า ท่านฟังอาตมาลงแรง
อธบิายความยุ่งยากต่างๆ ทีอ่าตมาได้ประสบมาอย่างสนอกสนใจ เสร็จแล้วท่านกย็ิม้  
พลางชีม้อืไปทีต่วัท่านเองแล้วกบ็อกว่า ผมกเ็หมอืนกนั แค่น้ันเอง ท่านเป็นผู้ทีท่นต่อ 
สิ่งต่างๆ ได้อย่างน่าพิศวง การที่ต้องทนกับพระหลายๆ รูป โดยที่บางรูปก็เงอะงะ 
เก้งก้างอย่างอาตมา ซึง่พดูภาษาทีท่่านเองพดูไม่ได้ นับว่าต้องทนมากเหลอืเกนิ แต่ดทู่าน
จะไม่คดิอะไรเลย ยกเว้นคร้ังหน่ึง ซึง่มอีะไรบางอย่างผิดพลาดมาก แล้วทนัใดกบแก่ 
ที่มีความสุขร่าเริงน้ัน ก็เปลี่ยนโฉมเป็นเสือกินพระที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่จะสามารถ
จินตนาการได้ ท่านไม่ท�าเป็นเล่นเลย อาตมาชอบมาก”
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โอวาท หยุดแล้วทัน

 วนัน้ีกนั็บว่าการบรรพชาอปุสมบทส�าเร็จลงโดยสงฆ์พร้อมกนั ไม่มกีารบกพร่อง
ทุกประการ ฉะนั้นให้ถือว่าเป็นสหธรรมิกด้วยกัน ให้มีความรักใคร่กัน ให้มีความ
เมตตากนั สงเคราะห์กัน ถือแม้ว่าเราอยู่ต่างประเทศกด็ ีอยูค่นละแห่งหนกด็ ีกใ็ห้ใจ 
มารวมทีธ่รรมะของพระพทุธองค์ มนักเ็ป็นอนัเดยีวกนัทัง้น้ัน รูปร่าง สณัฐาน วรรณะ  
ไม่มอีะไรแปลก กเ็ป็นอยูอ่ย่างน้ัน พระพทุธเจ้าของเราต้องการให้มารวมเป็นอนัเดยีวกนั 
เท่าน้ันแหละ พวกเราทัง้หลาย ถึงแม้จะต่างภาษากนักต็ามเถอะ ไม่รู้จักภาษากนักใ็ห้
มันรู้เรื่องกัน ถึงพูดกันไม่ได้ มองดูหน้าดูตาก็รู้เรื่องกัน จิตใจก็สบาย เราเป็นสมณะ
กลุม่เดียวกนั ฉะน้ัน จงมคีวามรักใคร่เมตตากนัทกุๆ ท่าน มีอะไรเกดิขึน้ในกลุม่ของ 
เรานั้น ก็พูดกันดีๆ ทุกท่านให้มีความเห็นกันดีๆ ว่า ผมรู้อย่างนั้น ผมเป็นอย่างนั้น  
เรากรั็บฟัง ถงึผมให้ธรรมะกดี็ ประธานสงฆ์ทีน่ี่กด็ ีก็ให้ฟังไว้ ท่านให้เป็นผู้ฟัง ฟังเฉยๆ  
อย่าวิ่งตามทางโน้นทางนี้ พยายามดู ผมเข้าใจตามทางพิจารณาว่า อะไรที่มันวิ่งเป็น 
วงกลมมนัเร็วทีส่ดุนะ เราจะวิง่ตามมนัไม่ทนั จะต้องอยูเ่ฉยๆ ดมูนัวิง่ ตวัเราไม่ต้องวิง่ 
กับมัน มันจะมาล่อเราๆ ก็นั่งอยู่ที่เดียว ก็หมายความว่า เมื่อจิตของเราหยุดแล้ว  
มนัจะรู้สกึอะไรหลายๆ อย่าง ถ้าวิง่ตามมนัไม่ทนั แต่ถ้าหยดุแล้วทนั อนัน้ีมันกแ็ปลก 
เหมือนกัน 

 อารมณ์ทัง้หลายน่ีกเ็หมอืนกนั มนักเ็ป็นของมนัอยูอ่ย่างน้ัน พระพทุธเจ้าท่านว่า  
ให้ฟังด้วยความเคารพ ฟังไป กเ็พราะพระพทุธเจ้าของเราท่านสอนว่า ให้ตรงไปอย่างน้ี  
อย่าไปทางน้ี อย่าไปทางโน้น ท่านให้ตรงไป ถ้าจะเหน็ถกูมนักถ็กูอยู่น่ี ถ้าผิดมนักผิ็ด 
อยู่น่ี เราอย่าไปยดึม่ันถอืมัน่อะไรทัง้น้ัน ความเหน็ของเราทีเ่กดิข้ึนมาในใจน้ี มนักเ็ป็น 
ความเหน็น่ันเอง ความจริงใครๆ ก็ยงัไม่รู้จัก เพราะมนัเป็นของมนัอยูอ่ย่างน้ัน ฉะน้ัน  
พระพุทธเจ้าจึงให้สังวรส�ารวมวางไว้ อย่าเพิ่งเข้าใจว่าข้างโน้น อย่าเพิ่งเข้าใจว่าข้างนี้  
ให้ดเูฉยๆ ต่อไปมนัจะเกิดความรู้สกึจะมปัีญญา คือมนัจะไม่วิง่ไปตามอารมณ์ทัง้หลาย 
เหล่านั้น
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 ค�าสอนทีส่งูสดุของพระพทุธเจ้าน้ัน ท่านให้วาง ก�าแล้วกว็าง ก�ามนัดใูห้รู้ รู้แล้ว 
ก็วางอย่างนี้ ผลที่สุดก็ต้องเป็นอย่างนี้ทั้งหมด ต้องวาง ถ้าเรารู้ใจของเราทุกอย่าง  
จะต้องวาง ถ้าไม่วางกไ็ม่ถกูแล้ว น่ีของฉัน น่ันของฉัน ไม่ถกู รู้แล้วต้องวาง เพราะว่า 
ค�าสอนของพระพทุธเจ้าของเราคอืหมด หมดไม่มเีหลอื มนัมแีล้วกต้็องให้มนัหมดสิน้  
ที่ท่านเรียกว่า ขีณาสโว เป็นผู้สิ้นจากอาสวะ ความดีรู้แล้วก็วาง ความชั่วรู้แล้วก็วาง 
อย่าไปติดทั้งสองข้างนี้ ถ้าเราไปติดอยู่ข้างนี้ ติดอยู่ข้างนั้น มันก็เป็นเหตุ ถ้ามีเหตุ
มันก็มีปัจจัยอย่างนี้เรื่อยไป นี้เรียกว่าเราเกิด พระพุทธเจ้าท่านว่าเกิด ถ้ามีเกิดขึ้น 
มันก็เป็นเหตุให้เกิดปัจจัยปรุงแต่ง เกิดแล้วมันก็ต้องตาย

 เรามองไปรอบๆ ทัง้หมดน่ะ มแีต่คนเกิดทัง้น้ันน่ะทีต่าย คนไม่เกดิไม่เคยเหน็ตาย  
น่ีให้เข้าใจอย่างน้ี อย่าไปมองดอูืน่ไกล อะไรทีม่นัมเีหตมุนัมผีล อะไรทีม่นัเป็นเหตแุล้ว  
มนัเป็นผล มนักเ็ป็นโลกียวสิยัอยู่อย่างน้ัน มีเหตมีุผล กเ็รียกว่ามีเกดิมตีาย มสีขุมีทกุข์  
มีเกลียดมีรักอยู่ เป็นอย่างนี้เรียกว่าโลก

 ผลทีส่ดุค�าสอนของพระน่ีหมด รู้เหตกุว็างเหต ุรู้ผลกว็างผล จะไปอยูท่ีไ่หน? อยูท่ี ่
นอกเหตเุหนือผลน่ันน่ะ นอกเกดิเหนือตาย อยู่ทีน้ั่น อยูท่ีม่นัสิน้มนัหมด ตรงน้ันกไ็ม่ 
มีอะไร จิตเราก็สงบจากเหตุผล สงบจากความเกิดตาย สงบจากความสุขทุกข์ อยู่ใน 
ความสงบอย่างนั้น ไม่มีเหตุผลอะไรตรงนั้น เพราะมันนอกเหตุเหนือผลแล้ว ที่สุดนี้ 
เรามุง่ไปตรงโน้นทีเ่ราปฏบิตักัินน้ี เรามุ่งไปตรงโน้น พระพทุธเจ้าท่านกส็อนแค่น้ี ต่อน้ัน 
ไปที่เราปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของเราที่จะเดินทางต่อไป ท่านมีเรือมีพายเตรียมไว้ให้เรา  
แล้วปล่อยให้เราทิง้เรือทิง้พาย ถ้าเราพายไป เรือมนักว็ิง่ ถ้าเราไม่พายไป เรือมนักห็ยดุ 
อยู่แค่นั้น

 มเิช่นน้ัน ผมซึง่เป็นอปัุชฌาย์ของพวกท่านทัง้หลาย ทัง้อาจารย์สวดทัง้หลายใน 
วนัน้ี เพ่ือประกอบชิน้ส่วนทัง้หลายให้มารวมเข้ากนัเป็นพระ ให้ตรงเข้าไปสูค่วามสงบ  
ตรงน้ันกไ็ม่มอีะไร เราอยูด้่วยกนัไปด้วยความสามคัคี อยูด้่วยความสงบอย่างน้ัน มอีะไร 
กอ็ย่าไปมองกันในทางทีมั่นผิด จิตของเราน้ีเป็นเคร่ืองวดั พระพทุธเจ้าว่าท�าจิตใจของ 
เราให้สงบ ไม่ให้ทกุข์เกดิ ถ้าใจเราเป็นทกุข์ อนัน้ันไม่ใช่ค�าสอนของพระ ใจเป็นทกุข์
เดือดร้อนกระวนกระวาย อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น
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 เมือ่เราบวชเป็นเณร เมือ่เราบวชเป็นพระ กคื็อคนเก่าน่ะแหละ ไม่ใช่คนอืน่หรอก  
เป็นนาคก็คนๆ นี้ เป็นเณรก็คนๆ นี้ เป็นพระก็คนๆ นี้ เป็นคนเก่าไม่ใช่คนอื่น  
ฉะน้ัน อย่าเพิง่ไปส�าคญัตวัว่าเป็นโน้นเป็นน้ี ของเก่าทีเ่ราปฏิบตัน่ิะ ของเก่าเหมอืนเรา 
ทกุๆ รุ่น ทกุรูปทกุนามทีอ่ยูร่วมกนัน้ี ถ้าพดูตามความจรงิแล้วน่ะ ไม่มไีทย ไม่มฝีร่ัง  
มีแต่ ดิน น�้า ไฟ ลม เท่านั้น ไม่มีอะไรทั้งนั้น อันนี้เรียกว่าสมมุติขึ้นมา

 มเิช่นน้ันทกุท่านทีม่ารวมกันด้วยกนัน้ี ให้มคีวามเมตตาจิตสม�า่เสมอ ให้รักกนั 
โดยธรรมะ อย่ารักกนัโดยโลก ในเวลาน้ีพวกเราซึง่เป็นคนไทย เป็นคนฝร่ัง อยูค่นละแดน  
และมารวมกนัได้อย่างน้ี เป็นประโยชน์อย่างหน่ึง ให้ประชาชนในกลุม่ชนน้ีดอูย่างพวก 
ท่านทัง้หลายทีอ่ตุส่าห์มาบวชในเมอืงไทยน้ี กเ็ป็นเหตอุกีอนัหน่ึงเป็นการปลกูศรัทธา 
คนไทยให้มคีวามเลือ่มใสในพทุธศาสนายิง่ๆ ขึน้ เดีย๋วน้ีเมอืงไทยมนัจะเสือ่มๆ ไปแล้ว  
อย่างทีม่าหาพระ จะค้นธรรมะอย่างแท้จริงไม่ค่อยม ีมาขอเหรียญกบัหลวงพ่อ มาขอ 
น�้ามนต์กับหลวงพ่อ มาขออะไรต่ออะไรทั้งนั้นน่ะ ไม่รู้เรื่อง อย่างมากก็เอาอาหารดีๆ  
มาให้ฉัน ได้บญุหลาย ธรรมะแท้ๆ น่ะมนักลายไปไม่ค่อยจะเหน็ ไม่ค่อยได้ปฏบิตักินั

 ดังน้ัน ในเวลาน้ีโลกก�าลงัจะเป็นอย่างน้ี เราถงึมคีวามรู้สกึว่าเราอยูค่นละประเทศ 
ได้มารวมกันอยู่ที่นี่ มันก็เป็นของแปลกเหมือนกัน ประชาชนทั้งหลายเห็นพวกท่าน
ทั้งหลายซึ่งอยู่ในเมืองนอกมารวมกันอยู่ในเมืองไทย มาฉันข้าวเหนียวก็ได้ มาพูด 
ภาษาไทยก็ได้ มาพูดภาษาลาวก็ได้ มาอยู่ที่ทุกข์ๆ ยากๆ ล�าบากก็อยู่ได้ อย่างนั้น 
ผมจึงพดูเม่ือไปกรุงลอนดอนว่า พวกท่านน้ีจะต้องไปท�าด๊อกเตอร์ทีว่ดัหนองป่าพง คอื
เปลีย่น ผมมคีวามรู้สกึว่าพวกท่านตายไปแล้วฟ้ืนคนืมา คือมาพบปรับตวัเข้ากบัอากาศ  
กับอาหารสารพัดอย่าง พวกท่านทั้งหลายก็มีความอุตสาหะฝ่าฟันอุปสรรคอันน้ีมา  
แม้ตลอดถงึค�าพดูหรือขานนาค เป็นต้น บวชได้ในพทุธศาสนา กเ็รียกว่าน่าเลือ่มใสที่ 
พยายามเป็นไปได้อย่างนี้

 มิเช่นน้ันพวกเราทกุเหล่าผู้เป็นอปัุชฌาย์อาจารย์ทีส่วดน้ัน กเ็ป็นอาจารย์ของเรา 
ทัง้หลาย อย่าลมืกนั ให้มีความเคารพคารวะ คณะสงฆ์ทัง้หลายทีม่ารวมกนัอยูน้ี่ กม็ ี
ความสงเคราะห์อนุเคราะห์พวกท่านทั้งหลายเช่นที่เป็นอย่างนี้ เป็นต้น อันนี้เป็นบุญ 
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อันเลิศ เป็นบุญอันประเสริฐ ต่อไปนี้ขอพวกท่านทั้งหลายจงไปสังวร จงไปส�ารวม 
ประพฤตธิรรมปฏบิตัด้ิวยตนเอง เราอยู่ร่วมกันไปกเ็ป็นเพือ่นเป็นมติรกนัไป ความดี 
ความชัว่น้ันกท็�าเอาเอง พระพทุธเจ้าเป็นแต่ผู้บอกเท่าน้ัน ไม่ใช่คนทีท่�าให้เรา ให้เราม ี
ความเห็นอย่างนี้

 ขอให้พวกท่านทั้งหลาย จงอยู่เป็นสุขด้วยสันติธรรม ให้บรรลุคุณธรรมอันยิ่ง 
ขึน้ไป อยู่ด้วยกนัด้วยความสงบสขุ ในวดัหนองป่าพงน้ี พวกเราเมือ่บวชมาแล้ว จะเทีย่ว 
สญัจรไปไหน เรากต้็องปรึกษาอปัุชฌาย์อาจารย์ เพือ่นภกิษุทัง้หลาย ฉะน้ัน เราจึงขอนิสยั  
ถ้าเราไปเร่ือยๆ ยงัไม่รู้เร่ืองอะไรสารพดัอย่าง มันกล็�าบากเหมอืนกนั ไม่ค่อยจะด ีพวกเรา 
ทั้งหลายก็ไปมาบ้างแล้ว ไปโน้นไปนี่ตามสาขาทั้งหลาย แล้วก็มารวมปฏิบัติ ก็ให้ไป 
โดยมากอยู่ในอารักขาของพ่อแม่ของกฎเกณฑ์ซึ่งเราขอนิสัยนั้น ให้ได้นิสัยเสียก่อน 
เป็นภิกษเุก่าก็เรยีกว่า ๕ พรรษา ๕ พรรษาน้ี ถ้าเรามีห ูมตีา ต้องได้ฟัง ศึกษาเล่าเรียน 
จนพอสมควร ๕ พรรษาน้ี พระพทุธเจ้าเรียกว่าเป็นพระเก่า หรือเป็นพระทีค่วรฝึกได้  
หรือเป็นพระที่เรียนรู้พอรักษาตัวคุ้ม อย่างนั้น ท่านจึงได้จัดว่าเป็นพระเก่า

 ฉะนั้น ถ้าใครมาศึกษาเอาแบบอย่างจากครูบาอาจารย์ แล้วกลับไปจากครูบา-
อาจารย์ไปแล้ว ก็กลับมาศึกษา เอามารวมสิ่งทั้งหลายเข้าให้เป็นอันเดียวกัน แล้วมา 
ศึกษากัน อาจจะเป็นประโยชน์ไปถงึเมอืงนอก ทีบ้่านเราทัง้หลายทีเ่มอืงทัง้หลายทีเ่รา 
จะออกไป จะเป็นประโยชน์เหลอืเกนิ ความจริงของพทุธศาสนาน้ันดงึดดูจิตใจคนไทย  
จิตใจคนเมืองนอกให้มารวมกลุ่มอันเดียวกันได้ มันก็เป็นของแปลกอยู่เหมือนกัน 
ฉะน้ัน จงพากันตัง้อกตัง้ใจ บดัน้ีเป็นพระ เป็นพระสมมตุน่ิะ จะเป็นพระจริงๆ น่ะ ต้องไป 
ท�าให้เป็นเอง ต้องสังวรส�ารวมต่อไป วันนี้ก็เป็นเวลาพอสมควร



435

ส�านักชีวัดหนองป่าพง

เกิดจากแรงกตัญญู

 หลงัจากทีห่ลวงพ่อได้ตัง้หลกัแหล่งทีว่ดัหนองป่าพงประมาณเดือนเศษ ท่านกไ็ด้
อนุเคราะห์โยมมารดาของท่านพร้อมด้วยเพื่อนอีก ๓ คน ให้ได้บวชเป็นแม่ชีชุดแรก
ของวดัใหม่ นับเป็นการท�าหน้าทีท่ีส่มบรูณ์ทีส่ดุทีบ่ตุรพงึกระท�าเพือ่ตอบแทนพระคณุ
ของบุพการี ตามที่มีพุทธพจน์ว่า

 ภิกษุทั้งหลาย ส�าหรับบุคคลสองท่าน เราไม่กล่าวว่าจะกระท�าการ
ตอบแทนคุณได้ง่ายเลย สองท่านคือใคร คือ มารดาและบิดา หากบุตร 
จะเอามารดาไว้บนบ่าข้างหน่ึง เอาบิดาไว้บนบ่าอีกข้างหน่ึง ปรนนิบัติ  
ถึงเขาจะมีอายุยืนร้อยปี อยู่ได้ตลอดศตวรรษ และเขาพึงปฏิบัติต่อท่าน
ทั้งสองด้วยการขัดสี นวดเฟ้น อาบน�้าให้ และแม้ว่าท่านทั้งสองนั้นจะพึง 
ถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสองของเขา น่ันก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นอันได้ 
กระท�าคุณหรือตอบแทนแก่มารดาบิดา ถึงบุตรจะพึงสถาปนามารดาบิดา
ไว้ในราชสมบตั ิทรงอสิราธปัิตย์ บนมหาปฐพอีนัมสีตัตรัตนะมากหลายน้ี  
กย็งัไม่ชือ่ว่าเป็นอนัได้ท�าคุณหรือได้ตอบแทนแก่มารดาบดิา ข้อน้ันเพราะ
เหตุไร เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก เป็นผู้บ�ารุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แก่
บุตรทั้งหลาย
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 ส่วนว่าบุตรคนใด ชักจูง ปลูกฝัง ประดิษฐาน ซึ่งมารดาบิดาผู้ไม่มี 
ศรัทธาไว้ในศรัทธาสัมปทา... ซึ่งมารดาบิดาผู้ทุศีลไว้ในศีลสัมปทา...  
ซึ่งมารดาบิดาผู้มัจฉริยะ (ตระหนี่) ไว้ในจาคสัมปทา (ถึงพร้อมด้วยการ
บริจาค)... ซึง่มารดาบดิาผู้ทรามปัญญา ไว้ในปัญญาสมัปทาด้วยการกระท�า 
เพียงนี้ จึงชื่อว่าเป็นอันได้ท�าคุณได้ตอบแทนแก่มารดาบิดา

 หลังจากบวชแล้วหลวงพ่อให้แม่ชีทั้ง ๔ อาศัยอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ 
โบสถ์ในปัจจุบัน ต่อมาก็มีผู้หญิงมาขอบวชอีกหลายคน แต่หลวงพ่อปฏิเสธ เพราะ
เจตนารมณ์ด้ังเดิมของท่านน้ันไม่ประสงค์จะให้มีแม่ชีในวัด แต่ที่ท่านเปลี่ยนใจ 
เน่ืองจากความตัญญู ใคร่สงเคราะห์โยมมารดาให้ได้ประกอบสัมมาอาชีพ เพราะ 
ในขณะนั้น แม้ว่าโยมแม่ของท่านอายุมากแล้ว แต่ก็ยังเลิกท�าปาณาติบาตไม่ได้ ซึ่ง
หลวงพ่อก็มองไม่เหน็ทางอืน่ทีเ่หมาะสมกว่า จึงได้ให้โยมแม่ละทิง้การครองเรือนเยีย่ง 
ฆราวาสมาสูเ่พศนักบวช ซึง่เป็นสมัมาอาชพีทีป่ระเสริฐและสงูส่งทีส่ดุ เป็นผลให้ผู้หญงิ 
อีก ๓ คน ได้พลอยมีชีวิตที่ประเสริฐไปด้วย

ผู้บุกเบิก

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหลวงพ่อได้ปฏิเสธยืนยันไปหลายคร้ัง ก็ยังมีผู้หญิงอีก 
คนหน่ึง ชือ่ พมิพ์ อทุยักรณ์ เพยีรพยายามมาอ้อนวอนขอร้อง หลวงพ่อจึงเพยีงแต่รับ 
ไว้ให้อยู่ปฏิบตั ิยงัไม่ให้บวช และให้แยกไปอยูล่�าพงัคนเดยีวทีเ่ขตวดัแม่ชีในปัจจุบนั 
ซึง่ในสมัยน้ันยังรกทบึอยู ่จึงดเูหมอืนในเวลาน้ันอยูห่่างไกลเขตพระและผู้คน โดยท่าน 
ได้บอกกับแม่พิมพ์ว่า ถ้าอยากบวช ก็ให้ไปตั้งส�านักชีเอาเอง แม่พิมพ์จึงต้องจัดการ 
ทกุอย่างด้วยตนเองเพือ่จะได้มทีีอ่ยูอ่าศัยในป่าอนัรกทบึน้ันแต่ผู้เดยีว ทัง้น้ีเป็นอบุาย
ของหลวงพ่อที่มุ่งทดสอบความเข้มแข็ง อดทน เอาจริงเอาจัง และเป็นตัวของตัวเอง
ของแม่พมิพ์ อทุยักรณ์ เพราะขณะน้ันเธอกอ็ายหุ้าสบิกว่าแล้ว ถ้าไม่มคีวามตัง้ใจใฝ่ใน 
การปฏิบตัธิรรมจริงๆ คงอดทนสภาพทีเ่หมอืนถกูทอดทิง้เช่นน้ันไม่ได้แน่ ต้องเลกิร้าง 
ไปเองในเวลาไม่นาน แต่ผลที่สุดแม่พิมพ์ ก็ “สอบได้” เธอฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลาย 
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ทั้งปวงมาอย่างอาจหาญ ด้วยขันติวิริยะ และศรัทธาอันกล้าแข็ง จนสามารถพิสูจน์ 
ให้หลวงพ่อเหน็ว่า สตรีเพศกม็คุีณสมบตัพิอทีจ่ะเป็นนักบวชได้เหมอืนกนั ในกาลต่อมา 
เมื่อหลวงพ่อยอมรับให้จัดตั้งส�านักชีขึ้นในวัดหนองป่าพง และท่านได้เมตตาเข้าไป 
แสดงธรรมอบรมแม่ชีเป็นคร้ังคราว ท่านมักยกย่องคุณธรรมของแม่ชีพิมพ์ให้เป็น
ตัวอย่างแก่แม่ชีรุ่นหลังอยู่เสมอ ปฏิปทาของแม่ชีผู้บุกเบิกส�านักเป็นคนแรกนี้ เป็นที่ 
เลื่อมใสและประทับใจหมู่คณะร่วมส�านักยิ่งนัก ด้วยเป็นผู้มีเมตตาและขันติ ความ
อดกลั้นเป็นอุปนิสัยพื้นฐาน ส�ารวมระวังในศีล ไม่ยอมให้ด่างพร้อยเสียหายเลย  
การปฏิบัติท�าความเพียรเป็นไปอย่างสม�่าเสมอ จากวันแรกที่เข้ามาพ�านักอาศัยใน 
หนองป่าพง จนกระทัง่วยัร่วงโรย และทิง้อายุสงัขารไปในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ เธอได้บ�าเพญ็ตน 
สมศักดิ์ศรีสตรีนักปฏิบัติ เป็นนักบวชที่สละชีวิตเพื่อพระศาสนาสมดังที่ตั้งปณิธาน
เป็นสัจวาจาได้จริงๆ 

แม่ชีสาวร่วมสมัย

 หลงัจากทีแ่ม่พมิพ์ อทุยักรณ์ ได้เข้าไปตัง้หลกัแหล่งในป่าน้ันแล้ว เมือ่มีโยมผู้หญงิ 
มาขอบวชอกี หลวงพ่อก็เมตตารับไว้ แต่กเ็ฉพาะคนแก่ๆ เท่าน้ัน และได้ส่งเข้าไปอยูก่บั 
แม่พมิพ์ อทุยักรณ์ จนกระทัง่ในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เมือ่ท่านได้พจิารณาเหน็ว่าโยมเหล่าน้ัน 
มีศรัทธาแน่นแฟ้นต่อการประพฤติปฏิบัติสมควรแก่เพศนักบวชแล้ว ท่านจึงได้
อนุเคราะห์ให้ทุกคนบวชชี และได้ให้โยมชีมารดาของท่าน พร้อมด้วยเพื่อนชีทั้งสาม 
ย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันในส�านักชีใหม่

 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้มโียมผู้หญงิในวยัสาว ๒ คนมาขอบวช คนหน่ึงอายุ 
๒๔ ปี ชื่อ บุญยู้ พิมพ์วงษ์ ส่วนอีกคนอายุ ๒๓ ปี ชื่อ ค�า เคนประคอง หลวงพ่อ 
ก็เมตตาบวชให้เป็นการทดลอง ถ้าต่อไปพบว่าแม่ชสีาวไม่ประพฤตปิฏบิตัเิพือ่มุง่หวงั
ความเจริญในธรรม ท่านก็จะเลกิไม่รับบวชผู้หญงิสาวอกีต่อไป ซึง่ปรากฏว่าแม่ชีสาว 
กส็ามารถ “สอบได้” เช่นเดยีวกนั ส�านักชวีดัหนองป่าพง จึงมสีมาชิกมากข้ึนทกุท ีเป็นเหตุ 
ให้หลวงพ่อต้องตัง้ส�านักชขีึน้เป็นสดัส่วน แยกออกไปจากเขตพระ จากวนัน้ันเป็นต้นมา  
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ข้อปฏิบัติของแม่ชีวัดหนองป่าพง

 ๑. ห้ามคลุกคลีหรือคุยกันเป็นกลุ่มก้อน ทั้งกลางวันกลางคืน
 ๒. เวลาฉัน ล้างภาชนะ กวาด สรงน�้าให้พร้อมเพรียงกัน ด้วยความเรียบร้อย
  และมีสติ
 ๓. รักษาความสะอาดบริเวณกุฏิ เช่น เก็บกวาด ไล่ปลวกไล่มด เป็นต้น
 ๔. เป็นผู้มักน้อยสันโดษ ในการกิน การนอน การพูด ไม่ร่าเริงเอิกเกริกเฮฮา
 ๕. เมื่อเอกลาภเกิดขึ้นให้แบ่งกันบริโภคใช้สอยพอสมควรและเป็นธรรม
 ๖. เมื่อเจ็บป่วยให้ช่วยกันรักษาพยาบาลด้วยเมตตา
 ๗. ประกอบตั้งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ด้วยเมตตาธรรมในเพื่อนช ี

 ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
 ๘. เคารพนับถือซึ่งกันและกันตามวัยวุฒิ
 ๙. รักษาศีลบริสุทธิ์เสมอ อย่าให้เป็นที่รังเกียจของหมู่คณะ
 ๑๐. ห้ามชีคนใดคนหนึ่งมีอ�านาจปกครองหรือตั้งกติกาใดๆ ด้วยความเห็นผิด
 ๑๑. เมื่อเกิดความขัดข้องประการใดๆ รีบแจ้งให้ประธานสงฆ์ทราบเพื่อแก้ไข
 ๑๒. เมื่อจะไปไหนมาไหน ต้องแจ้งลาประธานสงฆ์ทุกครั้ง
 ๑๓. ห้ามถือสิทธิ์ในกุฏิที่ตนสร้างขึ้น
 ๑๔. ห้ามรับแขกที่เป็นเพศชายบนกุฏิของตน เว้นไว้แต่อาพาธเป็นบางครั้ง
 ๑๕. ห้ามแสดงหรือโฆษณาสิ่งอันไม่เป็นธรรมเป็นวินัย เพื่อเห็นแก่อามิสซึ่งเป็น  

 มิจฉาชีพ เป็นเหตุน�าความเสื่อมเสียมาสู่พระศาสนา
 ๑๖. ห้ามท�าตนเป็นผู้รับใช้คฤหัสถ์ ซึ่งจะเป็นการประทุษร้ายตระกูล
 ๑๗. มีความเห็นร่วมกัน อย่าทะเลาะวิวาทกับใครๆ เพราะความเห็นผิด
 ๑๘. ห้ามติดต่อกับพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และคฤหัสถ์ทั้งในและนอกวัด  

 เว้นไว้แต่มีเหตุจ�าเป็นที่เป็นธรรมะ
 ๑๙. ห้ามสัญจรไปมาเที่ยวเรี่ยไร
 ๒๐. ห้ามชายที่มีอายุ ๑๒ ปีขึ้นไป พักค้างคืนที่นี้ เว้นไว้แต่มีเหตุจ�าเป็น
 ๒๑. ผู้ประสงค์จะมาบวชหรืออยู ่ในส�านักน้ี ต้องมีผู้ปกครองน�ามาฝากเป็น 

 หลักฐานและผู้มีผู้อุปัฏฐากพอสมควร

ถ้ำผู้ใดฝ่ำฝืน ไม่ปฏิบัติตำมกติกำนี้ สงฆ์มีอ�ำนำจบริหำรได้เต็มที่
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๗

พระอำจำรย์ชำ สุภทฺโท
ประธานสงฆ์
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ส�านักชีวัดหนองป่าพง ก็มีแม่ชีต่างวัยต่างรุ่นเพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อยๆ และแม่ชีสาวสอง
คนแรกของส�านักได้กลายเป็นหัวหน้าแม่ชีในปัจจุบัน

ปกครองกันเอง แต่...

 โดยเหตทุีส่�านักชขีองวดัหนองป่าพงน้ันแยกจากส�านักของพระภกิษ ุมเีสนาสนะ 
ตลอดจนศาลาธรรมที่ประกอบกิจวัตรต่างๆ อยู่ภายใต้อาณาเขตของตนเอง ซึ่งม ี
ร้ัวรอบขอบชดิเป็นสดัส่วน หลวงพ่อจึงมอบหมายงานบริหารให้แม่ชไีด้ปกครองกนัเอง 
โดยมีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าแม่ชีและแม่ชีอาวุโสรวม ๕ คน
เป็นผู้ด�าเนินงาน แต่ทั้งนี้อยู่ในความควบคุมดูแลของประธานสงฆ์อีกต่อหนึ่ง ในปี  
พ.ศ. ๒๕๐๗ หลวงพ่อได้ก�าหนดกตกิาข้อปฏบิตัปิระจ�าส�านักรวมทัง้หมด ๑๕ ข้อ และ 
ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้ก�าหนดเพิ่มขึ้นอีก ๖ ข้อ รวมเป็น ๒๑ ข้อ ซึ่งแม่ชีทุกคนก็ได้
น้อมรับไปประพฤตปิฏิบตัอิย่างเคร่งครัด และได้น�าข้อปฏบิตัเิหล่าน้ีมาอ่านทบทวนใน 
ทีป่ระชมุท�าวัตรสวดมนต์ทกุวนัพระ ๑๕ ค�า่ ด้วย เพือ่ความเป็นผู้ไม่ประมาทในข้อวตัร  
อนัเป็นเสมอืนไม้บรรทดัทีห่ลวงพ่อมอบไว้ให้แม่ชีทกุคนได้ใช้ก�ากบัและตะล่อมตนเอง
ให้เดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ดังพุทธพจน์ที่หลวงพ่อชอบอ้างอยู่เสมอ อัตตะโน โจ
ทะยัตตะนัง จงเตือนตนด้วยตนเอง

 จะเหน็ได้ว่าการก�าหนดกตกิาข้อปฏบิตัปิระจ�าส�านักชีน้ัน หลวงพ่อได้ใช้หลกัของ 
การประพฤตปิฏบิตัใินวถิชีวีติของท่านและสงฆ์ทีว่ดัหนองป่าพงน่ันเอง โดยเน้นทีค่วาม 
มรีะเบยีบวนัิย ความสามคัค ีความส�ารวมระวงั เมตตาจิตและความเคารพซึง่กนัและกนั  
ตลอดจนความเป็นผู้มกัน้อยสนัโดษตามวสิยันักบวชอกีด้วย การก�าหนดกตกิาในการ 
ปฏิบัติเช่นน้ี ท�าให้หัวหน้าแม่ชีหรือประธานในการปกครองบริหารงานได้ง่ายข้ึน 
เพราะถือหลักตายตัวที่หลวงพ่อก�าหนดไว้น้ีเอง ไม่ใช่อ�านาจของแม่ชีคนใดคนหน่ึง
โดยเฉพาะ

 อย่างไรกต็าม แม้จะได้มอบหมายอ�านาจในการบริหารให้แม่ชีได้ปกครองกนัเอง 
โดยตรงกต็าม เมตตาและปัญญาบารมขีองหลวงพ่อกย็งัเป็นเสาหลกัค�า้จุนการด�าเนิน
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งานของคณะกรรมการบริหารส�านักชีอยู่นั่นเอง ค�าว่า “จะกราบเรียนหลวงพ่อ” เป็น
ไม้ตายที่คงความขลังและศักดิ์สิทธิ์ส�าหรับการเอ่ยอ้างเพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากใน
การปกครองได้ทุกครั้ง แม่ชีบุญยู้ พิมพ์วงษ์ หัวหน้าแม่ชีซึ่งรับผิดชอบการบริหาร
ส�านักแม่ชีมาหลายปี ได้เล่าประสบการณ์ในการปกครองให้ฟังว่า

 “ตามปกตกิไ็ม่ค่อยมอีะไร แต่ท่านอยูไ่กลดแูลไม่ละเอยีดไม่ทัว่ถงึ ไม่ทราบเร่ือง
เท่าที่ควร ไม่เหมือนกับแม่ชีอยู่ใกล้ชิดกัน เราเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลเขาเพราะเราเป็น 
ผู้ใกล้ชดิ ถ้าหากว่าเขาหกัเหออกจากข้อวตัรกฎกตกิา หรือออกไปจากทีเ่ราสัง่สอนไว้  
เราก็ต้องเรียนท่าน เพราะท่านเป็นผู้อุม้ชเูรา มนัถงึจะไปรอด ถ้าไม่อย่างน้ันไปไม่รอด  
ก็เหมือนเป็นพี่คอยดูแลน้อง

 ค�าสัง่สอนของหลวงพ่อท่านกส็อนไว้หมดทกุอย่าง สอนข้อวตัร การปฏบิตั ิอะไร
สารพดัอย่าง ถ้ามีใครไม่ปฏบิตัติามทีท่่านสอนเอาไว้ ถ้าหากท�าผิดเตอืนแล้ว ๒-๓ คร้ัง 
ยงัไม่ฟัง เร่ืองน้ันกจ็ะถงึหลวงพ่อ เพราะท่านเคยให้โอกาส ท่านบอกว่า หนักใจผู้ปกครอง 
จนเกินไป ก็ให้มาขอความช่วยเหลอืได้ ถ้าอบรมแล้วไม่ฟัง แต่ไม่ใช่ว่าดฉัินจะมอี�านาจ 
เต็มที่คนเดียวนะ

 เขาเรียกกนัเฉยๆ หรอกว่าหวัหน้าแม่ช ีแต่ดฉัินกไ็ม่ได้มอี�านาจเตม็ที ่หรือเผดจ็การ 
อะไรถึงขนาดนั้นหรอก ต้องมีคณะกรรมการเห็นร่วมด้วย ๓-๔ คน เห็นว่าคนๆ นี้  
ประพฤตอิย่างน้ี ท�าอย่างน้ี กรรมการทัง้หมดม ี๕ คน มคีวามเหน็เหมือนกนั ตรงกนัว่า  
คนนั้นประพฤติผิด ประพฤติไม่ดีจริงๆ คน ๔-๕ คนจะไปหาความกับคนๆ เดียว
คงจะเป็นไปไม่ได้ แต่หลวงพ่อท่านก็ยังไม่เชือ่เลยทเีดียว ท่านจะต้องมคีวามหนักแน่น 
พิจารณาอีกต่อหนึ่ง

 เมื่อหลวงพ่อเข้ามาแล้ว ไม่ใช่ท่านจะมาใช้อ�านาจบาตรใหญ่ เข้าข้างพวกใด 
พวกหนึ่ง ท่านจะเทศน์จะสอนไปในเรื่องอื่น ไม่มีการเกี่ยวข้องถึงเรื่องคนโน้นดื้อดึง 
คนน้ีด้ือดึงหรอก ท่านจะพดูไปแบบธรรมดาๆ สบายๆ พดูจบแล้วท่านกฉั็นน�า้ ท�าอะไร 
แบบอารมณ์เยน็ๆ ทน้ีีท่านก็จะเรียก อ้อ เป็นอย่างไร แม่ชีคนน้ันสบายดไีหม เป็นอย่างไร 
การปฏิบัติ อย่าให้พวกกรรมการหรือผู้ปกครองเขาหนักใจนะ
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 การพดูการสอนของหลวงพ่อ บวัไม่ให้ช�า้ น�า้ไม่ให้ขุน่ ผิดกไ็ม่ให้เสยีใจ ไม่ผิด 
กไ็ม่ให้เสยีใจ แต่ว่ากต้็องมบีางบทบางตอนให้เสยีใจ ให้รู้ตวัว่าเป็นคนผิดบ้างเหมอืนกนั  
จะได้ส�านึกและปรับปรุงตวัเองให้ด ีท่านจะพดูว่าต้องเอาใจใส่เขา ต้องพจิารณานะ มาอยู ่
กบัเพือ่นเขา ถ้าเอาววัเข้ามามนัจะต้องกนิหญ้า ปล่อยเข้ามาสนาม มนักต้็องกนิหญ้ากบั
เพื่อนเขา ถ้าหมามันจะไม่กินนะหญ้า มันจะกินขี้ ท่านจะเอาเรื่องนั้นมาอุปมาอุปไมย 
ให้ฟัง

 เพราะฉะนั้น ถ้าดิฉันพูดในที่ประชุมชีว่า ถ้าบอกไม่ฟังเกิน ๓ ครั้ง จะเรียนให้ 
หลวงพ่อทราบนะ จะบอกให้”

 เงียบ!

 คอืทกุคนจะกลวัหลวงพ่อ หลวงพ่อไม่เฆีย่นใครและไม่เคยพดูกระทบกระแทกใคร  
แต่ว่าพอเอ่ยช่ือของหลวงพ่อ เราก็สบายแล้ว ตัวผู้ปกครองก็สบาย เป็นอย่างน้ัน  
แต่ถ้าหากว่าบงัเอญิหลวงพ่อจะเข้ามาอบรม เขากต้็องคิดไปก่อนว่า โอ๊ย! คณุแม่บอก
หลวงพ่อเข้ามาแล้ว ปวดหวัก็ปวด ปวดปัสสาวะอจุจาระ ถงึขนาดน้ันนะไม่รู้ว่าเป็นอะไร 
แต่หลวงพ่อท่านก็มีน�้าใจเยือกเย็น เยือกเย็นนะ เทศน์นิ่มนวลอะไรอย่างนี้ แต่ท�าไม 
แม่ชถีงึกลวัมาก ถามแม่ชคีนไหนเขากบ็อกว่า หลวงพ่อท่านด๊ี ดี เลศิ ดเีลศิ อยูท่ีไ่หน 
กไ็ม่เหมอืน น่ี มันเป็นเร่ืองละเอยีดเกนิกว่าจะพดูออกมาให้ได้ทัง้หมดนะ การปกครองน่ี  
น่าอัศจรรย์เหลือหลาย

 เดอืนหน่ึงๆ ท่านจะเรียกหวัหน้าแม่ชกีบัคณะกรรมการบริหารเข้าไปอบรมในเร่ือง 
หลกับริหาร การปกครองแม่ช ีการรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา เป็นผู้ใหญ่ให้รู้จักเอาใจผู้น้อย  
รู้จักปกครอง ถ้าปกครองไม่เป็นมันจะหนักใจ”

การปกครอง : เมตตาแต่ไม่คลุกคลี

 ความละเอยีดรอบคอบของหลวงพ่อ ในการปกครองพระภิกษุสามเณรและแม่ชีน้ัน  
ก็เป็นเพราะท่านตระหนักถงึอนัตรายซึง่อาจเกดิขึน้จากความใกล้ชดิของเพศตรงข้าม  
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ท่านจึงตัง้กฎระเบยีบทีไ่ม่เปิดโอกาสให้พระเณรและแม่ชีมีการตดิต่อคลกุคลกีนัได้เลย  
พระที่วัดหนองป่าพงอาจอยู่ถึง ๕ ปี ๑๐ ปีโดยไม่เคยพูดกับแม่ชีเลยแม้แต่ค�าเดียว  
แม่ชจีะเข้ามาในเขต “วดัพระ” เฉพาะตอนเช้าเพือ่ท�าอาหาร เสร็จแล้วกรี็บกลบั ถ้าบงัเอญิ 
สวนทางกบัพระโดยไม่มทีางหลกีเลีย่งจะต้องน่ังลง พนมมอืและก้มหน้า เป็นต้น ทัง้น้ี 
ก็เพื่อเป็นการตัดต้นเหตุ ป้องกันความเสื่อมเสียที่อาจเกิดขึ้นเอาไว้เสียก่อนน่ันเอง  
ในเวลาต่อมาส�านักสาขาหลายแห่งมีแม่ชีประจ�าอยู่ด้วย แม่ชีในส�านักสาขาก็ได้ถือ 
ข้อวัตรปฏิบัติอันเดียวกับแม่ชีวัดหนองป่าพง และมีมติสงฆ์ในการอนุญาตให้แม่ชี 
อยู่ประจ�าเฉพาะในวัดที่ประธานสงฆ์มีอายุพรรษา ๒๐ ปีขึ้นไปแล้วเท่านั้น

 ในส่วนตวัหลวงพ่อเอง ท่านก็ได้ประพฤตเิป็นแบบอย่างทีด่แีก่ลกูศษิย์เสมอมา 
ปฏิปทาของท่านในเร่ืองผู้หญงิ เป็นทีท่ราบกนัดว่ีาเข้มงวดกวดขนัเพยีงใด ดงัทีพ่ระครู 
บรรพตวรกิตได้เล่าให้ฟังดังนี้

 “เร่ืองผู้หญงิท่านให้ตัง้ความระมัดระวงัไว้เป็นพเิศษ แม้ท่านจะไม่มปีระสบการณ์
ในเร่ืองของครอบครัว แต่ท่านกป็กครองได้เรียบร้อยด ีไม่มีเร่ืองราว ไม่มอีธกิรณ์อะไร  
ท่านระวงัตวัมาก ไม่ว่าจะเป็นการวางตวัของท่าน หรือการพดูจา ท่านไม่เคยปล่อยให้แม่ชี 
ได้มโีอกาสใกล้ชดิสนิทสนม ไม่ว่าจะด้วยวธิใีดๆ กต็าม ท่านถอืครุธรรม ๘ ประการ  
เวลาพดูด้วย ท่านกไ็ม่มองหน้า ค�าพดูกไ็ม่เคยล้อเล่นอย่างทางโลก อนัจะเป็นเหตใุห้ 
ขาดความเคารพ 

 กับผมท่านก็เคยเตือนอยู่เสมอว่า อย่าได้ไว้ใจผู้หญิง ผู้หญิงใจเบา ใจอ่อนแอ  
ไม่หนักแน่นเหมอืนผู้ชาย แม้จะพดูจาเก่งกล้าสามารถยงัไงกอ็ย่าไว้ใจ ผู้หญงิเป็นศตัรู 
ต่อพรหมจรรย์ ผมเคยตามท่านเข้าไปสอนแม่ชี ๗ วัน ท่านเข้าไปครั้งหนึ่ง พระเล็ก 
เณรน้อยท่านกไ็ม่ให้เข้าไป ตอนผมมาอยูใ่หม่ๆ ท่านกไ็ม่ให้เข้าไป อยู่นานจนท่านไว้ใจ  
นั่นแหละถึงได้ยอมให้เข้าไป”

 “ผมมาอยู่วัดหนองป่าพงใหม่ๆ ไม่รู้ธรรมเนียมปฏิบัติของท่าน” ท่านพระครู 
บรรพตวรกิต เล่าถึงความหลังให้ฟังอย่างนึกข�า “เห็นแม่ชีก็ร้องทักทาย อ้าว! แม่ชี 
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ไปไหนมาล่ะน่ัน ปรากฏว่าแม่ชเีขาตกใจ เดนิจ�า้พรวดๆ หนีเข้าป่าไปเลย ผมกง็ง นึกอยู ่
ในใจว่า เอ! ชาววดัป่าน่ี นอกจากพระเณรจะไม่โอภาปราศรัยแล้ว แม่ชกีเ็ป็นไปด้วย 
เหมอืนกนั และคงจะมีพระไปฟ้องหลวงพ่อว่า พระใหม่ท�าอะไรไม่ถกูไม่ควรหลายอย่าง  
เช่น พูดกับแม่ชี เป็นต้น วันหลังหลวงพ่อก็เลยอบรม ผมถึงได้รู้เรื่องว่าที่นี่เขาอยู่
กันยังไง”

 หลวงพ่อได้ฝึกแม่ชมีาตัง้แต่ยคุเร่ิมแรกแล้ว ให้มคีวามเป็นตวัของตวัเองสงู แม่ช ี
จึงเป็นลูกศิษย์ที่อยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกล เพราะไม่มีโอกาสได้พบท่านเป็นส่วนตัว  
ในขณะทีฝ่่ายพระภกิษสุามเณรหรือแม้แต่ญาตโิยม ถ้ามปัีญหาหรืออยากพบ กไ็ปกราบ 
หลวงพ่อได้ ส่วนแม่ชไีด้รับการอบรมเป็นส่วนรวมอาทติย์ละคร้ัง หรือ ๒ อาทติย์คร้ังหน่ึง  
ท่านพระครูบรรพตวรกติได้สรุปปฏิปทาของหลวงพ่อต่อแม่ชว่ีา “ท่านปกครองด ีเอาใจใส่ 
ตักเตือน แต่ไม่ให้โอกาสสนิทสนม”

 อย่างไรกต็าม หลวงพ่อมไิด้ละเลยความรู้สกึของแม่ช ีแม้ท่านวางตวัเหนิห่าง ความ
เมตตากรุณาของท่านที่แสดงออกมาด้วยการกระท�าทุกอย่างทุกประการก็เป็นเสมือน
ที่พึ่งอันอบอุ่น เป็นหลักอันม่ันคงที่แม่ชีทุกคนมีอยู่ประจ�าแล้วในใจ กระน้ันก็ตาม  
เม่ือถึงกาลถึงสมัย หลวงพ่อเข้าไปให้การอบรม ท่านก็ถอืโอกาสซึง่มีไม่บ่อยนัก ช้ีแจง 
ความจริงใจของท่านแก่ที่ประชุมแม่ชีด้วยเหมือนกัน

 “อาตมาเป็นพระทีเ่ฉยๆ ต่อทกุคน ชทีกุคนเข้ามาบวช อาตมากเ็ฉยๆ อยู ่ถามได้ 
ทกุคน ไม่ถามทกุคน สนิทไว้ในใจ เรียกว่ารักกนัด้วยธรรม ไม่ได้รักกนัด่ังโลกทีต้่อง 
ประจบประแจงกนั มีอะไรผิดพลาดกพ็ดูไปตามส่วนของมนัอย่างน้ี บางคนอาตมาไม่
เคยได้ถามเลยพวกชน่ีี อย่าว่าแต่พวกชเีลย พระเณรบางรูปกไ็ม่เคยถามกย็งัม ีเพราะว่า 
มนัมาก คนๆ เดยีวดูคนหมูม่ากมนัก็ล�าบากอยู ่ฉะน้ัน ทกุคนจงปฏิบตัตินเอง รักษาตวัเอง 
ให้มันมากที่สุดนั่นแหละดีมาก”
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สอนแม่ชี : ขู่ไว้ก่อน

 ท่านพระครูบรรพตวรกิตเล่าว่า สมัยทีท่่านยงัอยูท่ีว่ดัหนองป่าพงกบัหลวงพ่อน้ัน 
วธิกีารสอนลกูศิษย์ของหลวงพ่อเป็นไปอย่างเฉียบขาดและห้าวหาญ แม้แม่ชกีไ็ม่มีการ 
ลดหย่อน ไม่ได้รับสทิธพิเิศษอะไร เพราะฉะน้ัน ใครจะอยูเ่ป็นลกูศษิย์วดัหนองป่าพง 
ต้องมีศรัทธามั่นคงและอดทนจริงๆ ในการสอนแม่ชีนั้น หลวงพ่อมักใช้วิธีขู่มากกว่า 
อย่างอืน่ เพราะท่านเหน็ว่าผู้หญงิมนิีสยัทีจ่ะเชือ่ใจตวัเองได้ง่าย และมักถอืเร่ืองเลก็ๆ  
น้อยๆ ว่าเป็นเร่ืองใหญ่ ท่านจึงไม่ยอมตาม ท่านพระครูบรรพตวรกติได้ยกตวัอย่างให้ 
ฟังเช่นว่า

 “มีอยู่ครั้งหนึ่ง เขามานิมนต์ให้เข้าไปดูแม่ชีไม่สบาย เดินจงกรม เกิดนิมิตมีงู 
มาพันตัวเลยล้มลง หลวงพ่อท่านบอกว่า เออ! ตายหรือยังไม่รู้ หามขึ้นไปไว้บนกุฏิ 
นั่นแหละ แล้วตั้งนานท่านจึงเข้าไปดู

 บางทีเขามาฟ้องเรื่องทะเลาะกัน นินทากันบ้าง ท่านก็จะบอกว่า เออ! กัดหัวกัน 
ตายเสยี หรือเป็นอย่างเขาว่าจริงหรือเปล่าละ เป็นกแ็ก้ไขตวัเองซ ิถ้าไม่เป็นแล้วเดอืดร้อน 
ท�าไม พวกชีเขาก็รู้นิสัยท่าน เขาก็พากันอดทน ไม่มาฟ้อง

 ถ้ามคีนมาขออยู่ด้วย ท่านกจ็ะเตอืนว่า ต้องอยูอ่ย่างสงบ เพราะไม่ได้ท�ามาหากนิ 
อะไร มแีต่ครูบาอาจารย์หามาให้กนิ อย่าทะเลาะกนั และถ้าอยูไ่ม่ได้ สัง่ให้ไปตอนไหน 
ต้องไปทันที สั่งกลางคืน ต้องไปกลางคืน ท่านขู่ไว้อย่างนี้”

อีกตัวอย่างหนึ่ง

 “เวลาแม่ชอียากกลบับ้าน กต้็องมาลาหลวงพ่อก่อน บางทท่ีานเข้าไปเทศน์ เขากถ็อื 
โอกาสลาท่านตอนน้ัน ท่านกข็ูอ่กีเหมอืนกนั ไปเยีย่มท�าไม คดิถงึลกูหลานซ ิมาอยูก่ีปี่แล้ว  
พระพุทธเจ้าท่านไม่เห็นกลับไปเยี่ยมบ้าน นี่บวชไม่เท่าไรจะกลับไปเยี่ยมบ้านแล้ว
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 ถ้าอนุญาตให้ไป ท่านก็จะสั่ง เออ! ไปวาง มาวาง อย่าไปหาบ มาหาบ

 พอเขากลบัมา ท่านก็จะทกั เป็นยังไง บ้านยงัอยูต่ามเดิมรึเปล่า หาบอะไรมาล่ะ  
ท่านพดูภาษาธรรม หมายถงึความคดิถงึ ความผูกพนัทางบ้าน แต่ถ้าเขาไม่เข้าใจกจ็ะ 
ตอบท่านว่า ได้หอมได้กระเทียมมาบ้างโดยขะน่อย (เจ้าค่ะ)

 บางทท่ีานก็จะถามคนแก่ๆ เม่ือคืนไปบ้านกีค่ร้ัง หมายถงึจิตมันไป เขาไม่เข้าใจ
ก็ตอบว่าไม่ได้ไป ท่านก็จะบอกว่า ไม่เห็นมันล่ะซี”

 แม้ตวัอย่างเร่ืองเก่ียวกบัสขุภาพทีท่่านพระครูบรรพตวรกติเล่า กจ็ะเหน็ได้ว่าแม่ชี 
ต้องภาวนาอย่างหนักเพื่อใช้ธรรมโอสถรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยตนเองถึงที่สุด  
เพราะหลวงพ่อไม่ยอมให้ไปโรงพยาบาล

 “แม่ชเีขาปวดท้อง ปวดหวั จะไปโรงพยาบาล ท่านกไ็ม่ให้ไป น่ังดมัูนซ ีเพ่งมัน 
อยูน่ั่น มนัเจ็บตรงไหน มนัเจ็บหวั เพ่งหวัให้มันขาดออกซ ิเม่ือไม่มีหวั จะมีหวัใครเจ็บ  
สมัยก่อนเป็นอย่างนั้น อดกลั้นถึงขนาดนั้น จะร้องเอาแต่โรงพยาบาลไม่ได้”

ฉันเป็นยาปรมัตถ์

 แม้เรื่องการขบฉัน หลวงพ่อก็สอนแม่ชีให้ถือเป็นการปฏิบัติเช่นเดียวกันว่า

 “เวลาฉันอย่าไปตดิรสชาต ิให้คิดเสยีว่าเป็นยาปรมตัถ์ ฉันพอประทงัชีวติไปวนัๆ  
ไม่ให้คิดถึงความเอร็ดอร่อยอะไร อย่าไปคิด”

 “ท่านสอนอย่างนี้ เราก็ปล่อยวางได้ น่าอัศจรรย์ ต่างคนต่างก็คิดที่จะท�าตามที่
ท่านบอกท่านสอน เชื่อฟังกันง่ายไม่ดื้อดึง” แม่ชีบุญยู้เล่าถึงการปฏิบัติในสมัยก่อน 
ซึ่งอาหารค่อนข้างฝืดเคือง แต่การปฏิบัติเคร่ง ไม่ส�าคัญกับการกินการอยู่ “เวลาไม่มี 
อะไรฉัน ข้าวเหนียวจ้ิมเกลือจ้ิมน�้าปลาก็เคย คิดแต่ว่าเป็นยาปรมัตถ์ เชื่อจริงๆ  
เชือ่หลวงพ่อ แต่ว่าทางธรรมน่ีเจริญทีส่ดุ เบากายเบาใจ ตลอดวนัไม่มเีร่ืองขดัๆ ข้องๆ  
มันก็ปฏิบัติง่าย”
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 ในสมัยต่อมา อาหารการขบฉันไม่ฝืดเคืองมากเหมือนสมัยแรก แต่แม่ชีก็ต้อง
เป็นผู้เลีย้งง่าย ใครจู้จ้ีจุกจิกเร่ืองอาหารเป็นต้องโดนขนาบ พระเถระรูปหน่ึงได้เล่าลลีา 
การเทศน์ของหลวงพ่อในกรณอีย่างน้ีว่ามีแต่ค�าเผ็ดๆ ร้อนๆ แม่ชจึีงได้ความสงบระงับ 
เร่ือยมา และสมัยก่อนท�าความเพยีรเก่งมาก ตวัอย่างการเทศน์ทีม่รีสชาตขิองหลวงพ่อ 
ก็เช่นว่า

 “เอาให้ผู้เฒ่าซะหวัมัน เหลอืแต่ก้างอย่างน้ี” หมายถงึว่าหวัปลาทีเ่หลอืแต่ก้างน้ัน 
ให้แม่ชแีก่ “ถงึแม้ได้ก้าง ก็ต้องถือว่าตวัเกิดเป็นหมาเสยีซ ิมันกนิแต่ก้างกย็งัโต ได้กนิข้าว 
ก็ยังดี หมามันกินกระทั่งขี้ มันยังใหญ่เป็นหมาได้ ยังไม่สูญพันธุ์หมา”

อย่าประมาทว่าแก่แล้ว

 เมื่อหลวงพ่อเมตตาเข้าไปแสดงธรรมอบรมแม่ชีในวันพระ ท่านพระครู- 
บรรพตวรกิต ซึ่งมีโอกาสได้ติดตามเข้าไปด้วย ได้เล่าถึงการอบรมในตอนหนึ่ง ดังนี้

 “ส่วนมากก็ให้รับศีล ท�าสมาธิ มีอะไรเกิดขึ้นก็ให้ปล่อยวาง สอนให้เอาทางลัด 
ให้ดูจิตใจตัวเองว่ามันจะไปกัดคนอื่นหรือเปล่า ท่านบอกว่า ไม่มีหนังสือปริยัติให้ดู  
แต่ให้ระวังตามดูจิต จิตใจคน แก่ สาว หนุ่ม ผู้ชาย ผู้หญิง สิ่งที่เหมือนกันก็มี คือ 
ราคะตณัหา มนัมอียู ่อย่านึกว่าผ่านมาแล้วหมดแล้ว แก่แล้วมนัจะไม่ม ีอย่าไปเช่ือมนั  
ถงึมนัไม่เป็นเหยือ่ของวตัถกุาม กย็งัเป็นผลของกเิลสกาม ยงัหนุ่มยงัสาวกต็ดิกเิลสกาม  
แก่แล้วนึกว่ามันจะขาดหมด แต่มนัยงันอนเน่ืองอยู ่ตดิลกูเต้าบ้านช่อง อาหารการกนิ  
เห็นไหมวัตถุกาม เพราะฉะนั้นอย่าเผลอ อย่าไปพูดว่าจริตนิสัยตัวเองเป็นอย่างนั้น 
อย่างน้ี คนอืน่อย่าถอื ไม่ได้ ต้องพยายามแก้ข้อบกพร่องของตวัเอง จะให้คนอืน่มาเอา 
ใจข้างเดียวก็ไม่ได้ กฎระเบียบมีวางไว้แล้ว ทุกคนต้องดู ต้องศึกษา อ่านไม่ได้ก็ให้ 
เดก็อ่านให้ฟัง อ่านแล้วพจิารณาตวัเอง แล้วกท็�า เกดิอะไรขึน้ต้องพจิารณา เวลาปฏบิตั ิ
ภาวนา เกิดนิมิตอะไรที่จะท�าให้ตัวเองมีจิตวิปลาสให้พากันรู้ บอกกันเอง อย่าปิดบัง 
มโีอกาสก็บอกครูบาอาจารย์ทีอ่ยู่ใกล้กนั ภาระท่านมมีากอาจไม่ได้เข้าไป กใ็ห้ระวงัตวั 
ทุกคน”
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 แม่ชีที่มีอายุสังขารมากแล้วมีอยู่หลายรูปเหมือนกันที่ส�านักวัดหนองป่าพง  
โดยทั่วไปคนอายุมาก ทิฏฐิมานะก็มักจะมากตามไปด้วย แต่วันคืนกลับเหลือน้อย 
หลวงพ่อได้เมตตาให้ข้อคิดเตือนสติแม่ชีที่อยู่ริมฝั่งให้เร่งรีบปล่อยวางทิฏฐิมานะ 
และสังขาร

 “โดยเฉพาะบรรดาคนแก่ๆ ที่มานั่นน่ะ คนแก่นี่ตามสัดส่วนก็อายุยังไม่มากนะ  
แต่เกิดนาน บางคนก็ ๖๐ ปี ๗๐ ปี ก็ยังไม่มา อันนี้ วันคืนมันล่วงไปๆ น่ะ วันนี้ 
มันก็จะหมดไปแล้ว ตอนเช้าตะวันก็โผล่ขึ้นมาอีก หมดไปๆ ให้ตั้งใจ อย่าให้ใจเรา 
วุน่วาย อย่าวุน่วายต่อคนอืน่ เป็น โสวะจัสสะตาจิต คือเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย ไม่ยดึถอื 
มานะทิฏฐิ

 ทิฏฐิ คือ ความเห็น ท่านไม่ห้ามหรอก เห็นเรื่อยๆ ไป แต่ มานะ อย่าไปผูก 
อย่าไปยดึมัน ให้ปล่อยวาง ถ้าหากเราปล่อยวางมันกผ่็านไป ถ้าไม่ปล่อยวาง มนักห็นัก 
อย่างท่านว่า ให้วางสังขาร ปล่อยสังขาร มันเป็นของหนัก รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ มันเป็นของหนัก ไปยดึถอืของหนักไว้ มนักห็นักซ ิรูป เวทนา สญัญา สงัขาร  
วิญญาณ

 รูป ไปถอืว่าเป็นตวัเป็นตนเป็นเราเป็นเขาทัง้หมด มันกแ็บกเอาไว้ มันหนัก ท่านบอก 
ให้ทิง้ของหนักเสยี คือยึดว่ารูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ รูป น่ีของเรา ตวัเรา 
ของเรา เวทนา คอืสขุทกุข์ กเ็รียกว่าเป็นของเรา อย่าไปถอืซมีนัหนัก ท่านให้วางให้ปล่อย  
สญัญาความจ�าน่ัน จ�าน่ี ว่าเราว่าของเรา ให้วางมนั มนัหนัก ให้รู้แล้วกว็างลง รูป เวทนา  
สญัญา สงัขาร ทัง้หมดก้อนน้ี ทัง้จิตสงัขาร กายสงัขาร อย่าไปยดึว่าตวัของเรา มนัหนัก  
มันเป็นของหนัก

 ขนัธ์ ๕ น้ี อย่าไปยดึม่ันถือมัน่ เพราะมันหนัก ถอืว่าตวัว่าตน ว่าเรา ว่าเขา มันหนัก  
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คือความรู้อะไรที่เป็นเรา อย่าไปยึดให้มันหนัก 
เป็นสกัว่าธรรมชาต ิมีความรู้สกึขึน้เด๋ียวกดั็บไปแค่น้ัน ไม่มีใครเป็นเจ้าของ เราอย่าไป 
ถือเอาเป็นเจ้าของเลย มันหนัก พอถือไปเมื่อไรมันหนักเมื่อนั้น
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 พระสังฆราชองค์หนึ่ง ได้เป็นสังฆราชแล้วไปเที่ยวเมืองจีน พอดีไปถึงเมืองจีน  
คนจีนกเ็อาของอะไรมาฝาก เป็นถ้วยชาสวยๆ มาฝากให้ สมเดจ็พระสงัฆราชไม่เคยเหน็ 
ไม่เคยได้ แหม เรามาต่างประเทศน่ี ชาวจีนเลือ่มใสถวายถ้วยชาเลย พอถ้วยชาถงึมอื 
กท็กุข์เลย วางตรงไหนหนอ จะเกบ็ตรงไหน กลวัมนัจะแตก เราได้ถ้วยชาน้ี เราจะเอาไป 
อวดโยมบ้านเราทีเ่มอืงไทยว่าเราได้ถ้วยชามาจากเมอืงจีน พอเขาถวายถ้วยชา จับปุบ๊  
ทกุข์แล้ว แหม จะเกบ็ตรงไหนหนอ จะวางตรงไหน กลวัมนัจะแตก พอใส่กระเป๋ากต้็อง 
เตอืนเขาอยู่เร่ือย ระวงัของแตกนะ ระวงั ทกุข์ทัง้น้ันเลย แต่ก่อนยงัไม่ทกุข์ มันทกุข์ 
ตอนได้ถ้วยชา มันหนักตอนนี้ เอาถ้วยชาขึ้นเครื่องบินมาถึงเมืองไทย เณรไปใกล้ 
กใ็ห้ระวงั ระวงันะเณร ระวงัของแตก ระวงัของแตก ระวงัโยม อย่า เป็นทกุข์ตลอดเวลา  
เพราะได้ถ้วยชาใบน้ันมาเป็นของตัวก็เลยเป็นทุกข์ แต่ก่อนไม่มีถ้วยชาไม่ทุกข์เลย  
ทกุข์มนัมากบัถ้วยชาน่ัน ไปยึดมัน่ถือม่ันมนัจึงเป็นทกุข์ พออกีวนั สามเณรไปจับถ้วยดู  
หลุดมือแตก เออ! หมดทุกข์ไปเสียทีหนึ่ง มันทุกข์มานี่หลายปีแล้ว

 ขนัธ์ ๕ กเ็หมอืนกนั มนัหนัก ให้ทิง้ของหนักเสยี ทิง้รูป ทิง้เวทนา ทิง้สญัญา ทิง้สงัขาร  
ทิง้วิญญาณน้ี อย่าเพิง่เข้าใจว่าของๆ เรา ตวัของเราทัง้น้ัน มนัเป็นสกัแต่ว่า รูป เวทนา  
สัญญา สังขาร วิญญาณ สักแต่ว่าเท่านั้น อย่าไปยึดมั่นถือมั่นมัน ถ้าเราเห็นเช่นนี้  
มันก็เป็นวิมุตติขึ้นมา พ้นขึ้นมา เมื่อก่อนเราเป็นอยู่อย่างนี้ เป็นสมมติ ติดสมมติอยู่ 
อย่างน้ี เมือ่เราเหน็ว่า รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ มันสกัแต่ว่า มันกพ็ลกิขึน้ 
มาแล้ว มันจึงเป็นวมิตุต ิพ้นจากสมมตอินัน้ัน คอื ขนัธ์ ๕ แต่ก่อนยดึขนัธ์ ๕ วางขนัธ์ ๕  
มันจึงเบา นี่คือตัวอุปาทานที่เรายึดมั่นถือมั่น อยากให้เราเข้าใจกันทุกคน”

สามระดับ สองลีลา

 แม่ชีบุญยู้ได้สรุปการสอนแม่ชีของหลวงพ่อว่ามีสามระดับ และนอกจากวิธ ี
อ่อนโยน นุ่มนวล แล้ว หลวงพ่อกใ็ช้วธิแีขง็กร้าวด้วย แล้วแต่กรณ ีแล้วแต่จริตนิสยั 
ของแม่ชี
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 “ท่านกส็อนให้ละกเิลสตณัหา ไม่ให้ถือตนถอืตวั ให้เหน็เป็นอนิจจัง เราปฏิบตัไิป 
ตามทีท่่านสอน กเ็หน็จริงในค�าสอนของท่าน ดฉัินกต็ัง้ใจท�าตาม กเ็หน็จริงว่ามนัเป็น 
ทางพาให้พ้นทุกข์ ท่านสอนไม่ให้ลุ่มหลงในสังขารร่างกาย ให้ปล่อย ให้ละ ให้วาง  
ดิฉันได้ฟังแล้วก็ซาบซึ้งในค�าสอนของท่านจนเกิดความคิดเห็นคล้อยตามและ 
ปฏิบัติตาม ไม่ยอมกลับไปทางโลกอีก

 เวลาทีท่่านเข้ามาเทศน์น้ัน บางครัง้กเ็ทศน์ข้ันต�า่ เพราะมีแม่ชีบวชใหม่ สอนเร่ือง 
อย่าทะเลาะกนั อย่าแย่งกนั อย่าถอืแก่งแย่งกนั ให้รู้จักองค์ของศลี ขัน้กลาง ท่านจะสอน
ให้ฝึกละ ละโลภ ละโกรธ ละหลง ละมานะทฏิฐคิวามถอืตนถอืตวั ความแก่งแย่งกนั  
สารพดัอย่าง และเมือ่เรารักษาศลีบริสทุธิแ์ล้ว เราจะท�าอย่างไรต่อไป ปฏบิตัแิล้วจะท�า
อย่างไร ทน้ีีขัน้สงูสดุ ปฏิบตัแิล้วเหน็อะไร เป็นอย่างไร จะไปไหน บวชเข้ามาจะไปไหน  
จะท�าอย่างไร จุดประสงค์สูงสุดของนักบวชคืออะไร

 น่ี...ท่านจะเน้นหนักเข้าไปในทางน้ีอกี จุดประสงค์สงูสดุของใครคืออะไร ท่านจะ 
ถามเข้าไปอกีในขัน้สงูสดุ คือพระนิพพาน ท่านจะเทศน์แบบไม่มีตวัไม่มีตน ไม่มอีะไร  
ทัง้ท่านจะชีแ้นะให้เหน็ถงึอารมณ์เมือ่เวลาใกล้จะตาย ท่านถาม ถามแม่ชีแก่ๆ น่ีแหละว่า  
รู้จักอารมณ์เมื่อใกล้จะตายไหม เมื่อเวลาจะตาย อารมณ์จะเป็นอย่างไร

 อนัน้ีท่านจะเทศน์ให้รู้ในรู้ ไม่ใช่รู้ร้อนรู้หนาว รู้สขุรู้ทกุข์ รู้กลางวนักลางคืนนะ 
รู้ในรู้ นี่ท่านจะเทศน์เข้าไปถึงขั้นนั้น

 ถ้าผู้ฟังอยู่ในระดับหัวหน้าหรือผู้บริหาร ท่านจะสอนแบบที่ครูบาอาจารย์ระดับ
ปกครองท่านสอนกนัน่ันแหละ สอนชีเ้หตผุลทีจ่ะท�าให้เกดิความเสือ่ม สอนเร่ืองพระ 
กับชี คือท่านจะยกเอาเรื่องภิกษุณีในครั้งพุทธกาลมาเปรียบเทียบให้ฟังว่า ภิกษุณีนี้ 
พวกกิเลสใหญ่ คอืท่านจะคดัออกมาเป็นเร่ืองๆ เร่ืองน้ีควรพดูกบัแม่ชส่ีวนรวม หรือ
ควรพูดกับหัวหน้าและคณะกรรมการ อย่างเมื่อเวลามีการงานใหญ่ๆ ท่านก็จะเรียก 
ผู้มีหน้าทีส่�าคัญๆ เข้าไปบอกในเร่ืองการงานน้ันๆ ว่าควรจะท�าอย่างไร เตรียมอย่างไร  
แต่ถ้ามาเทศน์ให้แม่ชีส่วนรวมฟัง ก็จะเทศน์ธรรมดา แบบให้ละให้วางอย่างนี้ ให้มี
การปฏิบัติ การเข้ามาบวชแล้วให้กระท�าตัวอย่างนั้นอย่างนี้
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 ถ้าหยาบๆ นะ ท่านจะเอาไม้หยาบนั่นแหละใส่ ท่านจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็น 
หลงัมอื เคยน่ิมนวล พดูเยอืกเยน็ ถ้าหากว่านิสยัสนัดานหยาบอย่างน้ี ท่านกจ็ะหยาบไป 
ยิง่กว่าน้ันอกี ไม้ต้องใหญ่กว่า ท่านจะเน้นหนัก ตอนหน้ามอืเปลีย่นเป็นหลงัมอืน้ีน่ากลวั  
ถ้าหากว่าใครมีจริตนิสัยอ่อน โอ๊ย! ต้องเจ็บปวดไปอีกตั้ง ๒-๓ วัน ถึงจะไม่ใช่เรื่อง
ตัวเอง เป็นเรื่องของคนอื่นก็ตาม แต่ว่าเราก็อดรู้สึกเจ็บปวดแทนเขาไม่ได้”

 แม่ชีประจง วรรคสังข์ ได้เล่าเพิ่มเติมเรื่องการเทศน์อบรมแม่ชีของหลวงพ่อให้ 
ฟังว่า ท่านเทศน์ได้ถกูจุดตรงกบัปัญหาทีแ่ม่ชีมอียูใ่นใจและต้องการถามท่านอยูพ่อดี  
เวลาที่ท่านอบรมแม่ชี มีความรู้สึกว่าหลวงพ่อต้องการให้พวกเราพ้นทุกข์จริงๆ แม่ชี
จึงมีก�าลังใจในการปฏิบัติ

ฉันน�้าตาก็อิ่มแล้ว

 แม้หลวงพ่อปกครองแม่ชด้ีวยกฎระเบยีบทีเ่ข้มงวดกวดขนั และวธิปีฏิบตับิางอย่าง 
ของตวัท่านเองต่อแม่ช ีซึง่ไม่เอือ้ต่อความรู้สกึอบอุน่ใกล้ชดิ เช่น การดุ การขู ่และการ 
วางตวัเหนิห่าง เป็นต้น เมตตาธรรมอนัเป่ียมล้นของหลวงพ่อน้ัน กเ็ป็นสิง่ทีแ่ม่ชทีกุคน 
ได้ประจักษ์แล้วว่าอยูเ่หนือการกระท�าและค�าพดูใดๆ เร่ิมตัง้แต่การอนุโลมรับผู้หญงิ 
ให้มีโอกาสได้เข้ามาสู่เพศบริสุทธิ์ของนักบวช ซึ่งขัดกับเจตนารมณ์ด้ังเดิมของท่าน 
ตั้งแต่เริ่มสร้างวัด ตลอดถึงการอบรมสั่งสอนแม่ชีที่อยู่ในความปกครองของท่านมา 
แต่ต้น ให้มีความเสียสละ สามัคคี และเมตตากันนั้น หลวงพ่อก็มิได้สอนด้วยวาจา 
เพียงอย่างเดียว แต่สอนโดยการท�าให้ดูเป็นตัวอย่างด้วย ท่านปฏิบัติต่อแม่ชีทุกคน 
ด้วยความเมตตาสม�า่เสมอเท่าเทยีมกนั แม้โยมชแีม่ของท่านกม็ไิด้รับสทิธพิเิศษเหนือ
แม่ชีคนอื่นแต่อย่างไรเลย ปฏิปทาของท่านในเร่ืองน้ีเป็นที่ประทับใจแม่ชีบุญยู้มาก 
ดังตัวอย่างในเรื่องการจัดสรรอาหารและเครื่องนุ่งห่มที่แม่ชีเล่าให้ฟังดังนี้

 “แต่ก่อนน้ันสบัปะรดไม่ค่อยม ีวดัยงัไม่เจริญ ผลไม้น้ันหายากมาก จะมบ้ีางกเ็ลก็ๆ  
น้อยๆ ทีแ่ม่ชปีลกูขึน้เอง ทน้ีีโยมทางข้างนอกมาช่วยท�างาน มาท�าความสะอาดวดั เขากเ็อา 
หน่อสบัปะรดน้ันมาฝังไว้ต้นหน่ึง ต่อมามนักเ็ป็นลกู ลกูโตมาก ลกูมันโตคล้ายๆ กบัที่ 
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ทางจังหวดัจันทบุรีเขาเคยเอามาถวาย พวกดฉัินไปท�าจังหนัทกุๆ วนั กม็องดสูบัปะรด
ลูกนั้น ดูไปก็คิดไปพลางว่า สับปะรดลูกนี้ท�าไมมันโตจัง ลองดูซิ ถ้าเวลามันสุกแล้ว
หลวงพ่อจะท�าอย่างไรกบัมัน คิดในใจ ต่างคนกต่็างหวิน่ันแหละ เพราะว่าเราไม่เคยมี 
สับปะรด

 ต่อมาอีกวันหนึ่ง สับปะรดหาย!

 ฮื้อ...สับปะรดมันหายไปไหน คิดบ่นอุบๆ อิบๆ อยู่ในใจ

 วนัต่อมากเ็หน็พระแจกแล้วกม็าให้แม่ชีแจกทีเ่หลอื ชีในตอนน้ันมรีาวๆ ๗-๘ คน  
พระก็ในราว ๘ รูป สับปะรดลูกนั้นถูกตัดซอยเป็นชิ้นๆ เป็นอันว่าสับปะรดลูกเดียว
ทั้งพระทั้งชีฉันกันหมดทั้งวัด

 มองเหน็ชิน้สบัปะรดลกูน้ัน ไม่ต้องฉันกต้็องกลนืน�า้ตาไว้ข้างในแล้ว น่ี...ความดี  
ความมีเมตตาเสมอทัว่หน้าของท่าน พิจารณาดซู ิโยมแม่ของท่านกม็ ีแต่ว่าท่านกไ็ม่ได้ 
แบ่งส่วนต่างหากอะไรไว้ให้โยมชีแม่ของท่านเลย

 ทน้ีีเป็นกล้วย ท่านไปบณิฑบาตกบัชาวบ้านมา ได้กล้วยมาสามลกู ท่านก็จะเอามา 
ตดัแบ่งให้ได้ฉันทกุๆ คน ทกุๆ รูป จะท�าอย่างไรล่ะ ใครกไ็ม่รู้หรอก กล้วยลกูน้ีมีความ 
ยาวขนาดไหน ท่านกจ็ะเอามาตดัให้เป็นแว่นเลก็ๆ ได้เท่าไหร่ กจ็ะเอามาแจกพระ ทีเ่หลอื 
ก็เอามาให้ชี หมดพอดีกล้วยสามลูก ฉันกันหมดทั้งวัด

 ถ้าหากว่าเป็นผ้า หลวงพ่อท่านแจกผ้าให้แม่ขาวใช้อย่างน้ี โยมแม่ของท่านกม็ ีแต่ว่า 
โยมแม่ของท่านก็ต้องได้เหมือนกับคนอื่นๆ สมัยก่อนผ้าที่เอามาแจกนั้น หลวงพ่อ 
ท่านแจกเอง ท่านก็ให้เอาผ้าวางไว้ตรงหน้า มีเจ็ดหรือแปดคน ก็จัดวางไว้อาสนะนั้น 
เจ็ดหรือแปดกอง เสร็จแล้วหลวงพ่อก็ตีระฆังเรียกแม่ชีทั้งหมดมานั่งตามล�าดับตาม 
กองผ้าทีแ่จกไว้เรียบร้อยแล้ว เมือ่เลกิประชมุ ทน้ีีพวกชกีเ็อามาอวดกนั แล้วก็ลองไปดู 
กองผ้า ทัง้จ�านวนชิน้ผ้า เน้ือด ีเน้ือไม่ด ีหยาบ ละเอยีด ของโยมแม่ท่านกจ็ะเหมอืนๆ  
กับของแม่ชีคนอื่นๆ”
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 ความห่วงใยอาทรของหลวงพ่อที่มีต่อแม่ชีน้ัน เป็นที่ประจักษ์แก่พระภิกษุ
สามเณรด้วยเช่นเดียวกัน เพราะท่านเคยก�าชับอยู่เสมอในเร่ืองการแจกจ่ายอาหาร 
เนื่องจากแม่ชีนั้นต้องคอยรับส่วนแบ่งที่เหลือจากพระ ดังโอวาทตอนหนึ่งที่หลวงพ่อ
อบรมพระเณรว่า

 “...อาหารน้ันกอ็ย่าเอาหลายเว้ย แจกจ่ายถ่ายเทออกไปให้ได้รับกนัทัว่ถึงหน่อย 
ให้คดิไปถึงพวกโยมชน่ัีน ทัง้หาบทัง้คอนอะไรมาสารพดั จากทางใกล้ทางไกล ล�าบาก 
เพราะพวกเราทั้งหลายนั่นแหละ คิดดูให้ดีๆ นะ มันจะกลายเป็นว่าคนท�าไม่ได้กิน 
คนกินไม่ได้ท�า เป็นเสียอย่างนั้น...”

กว่าจะบวชได้

 แม่ชบีญุยูเ้ล่าถงึหลกัเกณฑ์การเลอืกบคุคลเข้ามาบวชชใีนส�านักวดัหนองป่าพง
ว่า “ทางฝ่ายหญงิ (ช)ี ยิง่ยากกว่าฝ่ายชาย (พระ) เพราะว่าฝ่ายผู้หญงิทีจ่ะเข้ามาบวช 
หน่ึงคน บางทีอาจจะมีเพิ่มเป็นสองคน ท่านจะต้องให้พี่เลี้ยงพยายามคอยดูความ
บริสทุธิใ์ห้รู้แน่เสยีก่อน ให้ผู้หญงิต่อผู้หญงิดูกนัเอง แล้วท่านจึงจะสัง่ให้บวช เร่ืองบวชน้ี 
มันไม่ใช่เรื่องส�าคัญ แต่ปัญหาเรื่องดูคนซิมันยาก คือคนนั้นต้องไม่ตั้งครรภ์ติดมา  
ท่านระวงัทีต้่นเหตเุอาไว้ก่อน มเิช่นน้ันจะเป็นเร่ืองทีจ่ะมาหนักใจภายหลงั ถ้าบริสทุธิ์ 
ดีแล้ว ก็ต้องดูอีกว่าจะเข้ากับหมู่คณะเขาได้ไหม มีกิริยามารยาทสังวรส�ารวมเหมือน 
เพือ่นเขาไหม ส�าหรับระยะเวลาของการบวชชน้ัีนกไ็ม่แน่นอน บางคนกส็บิห้าวนั บางคน 
ก็หนึ่งเดือน สามเดือน ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของแต่ละบุคคลที่เข้ามาว่าเป็นอย่างไร”

เสียสละ อดทน เพื่อมรรคผลนิพพาน

 แม่ชีวัดหนองป่าพงน้ันเปรียบเสมือนพลังเงียบเพราะเก็บตัวอยู่แต่ในส�านัก 
ประพฤติตนตามข้อวัตรปฏิบัติที่วางเอาไว้ส�าหรับแม่ชี ส�าหรับกิจส่วนรวม คือการ
สนบัสนุนเกื้อกูลความเป็นอยู่ที่ผาสุกพอสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุ
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สามเณรนั้น แม่ชีเป็นก�าลังส�าคัญทีเดียว ทั้งๆ ที่เดิมทีเดียวหลวงพ่อมิได้ประสงค์จะ 
ให้ตัวท่านและพระภิกษุสามเณรต้องเป็นภาระแก่ผู้ใดในเร่ืองความเป็นอยู่ เพราะ
อาหารการขบฉันก็อาศัยการบิณฑบาต แต่เม่ือสมาชิกเพิ่มจ�านวนมากขึ้น ทั้งฝ่าย 
พระและฝ่ายชี บิณฑบาตไม่พอฉัน แม่ชีก็ช่วยกันประกอบอาหารมาเสริมบิณฑบาต  
ยิ่งพระมาก งานครัวส�าหรับแม่ชีก็ยิ่งหนัก นอกจากนี้ก็ยังมีงานโยธาอีกหลายชนิดที่ 
คอยแรงงานจากมอืน้อยๆ เหล่าน้ีอยู่เช่นกนั เป็นต้นว่า งานตดัฟืน เผาถ่าน ท�าสวนครัว  
ท�าถนน ขดุทางระบายน�า้ และเม่ือคร้ังสร้างก�าแพงวดัน้ัน แม่ชก็ียงัท�าอฐิใช้เองเสยีด้วย  
ชวิีตของแม่ชจึีงเป็นชวีติแห่งการเสยีสละและอดทนโดยแท้ แต่น่ีกคื็อคุณธรรมพืน้ฐาน 
ทีจ่�าเป็นส�าหรับนักปฏิบตั ิซึง่หลวงพ่อปลกูฝังให้กบัผู้หญงินักบวชอย่างแยบคายน่ันเอง  
เพราะผู้หญิงก็ได้ชื่ออยู่แล้วว่าเป็นเพศที่อ่อนแอ ถ้าไม่อดทนให้มากเป็นพิเศษเข้าไว้  
การปฏิบัติคงไปไม่รอด และส�านักชีวัดหนองป่าพงก็คงไม่เกิดขึ้นและยั่งยืนมาจน 
ทุกวันนี้เป็นแน่ กฎระเบียบอันรัดกุมรอบคอบที่หลวงพ่อก�าหนดขึ้นเป็นข้อกติกาให้ 
แม่ชีปฏิบัติโดยเน้นข้อวัตรส�าคัญบางประการ เช่น การพูดน้อย ไม่คลุกคลี มีความ
สามคัคี มเีมตตาต่อกนั ท�าให้ส�านักชวีดัหนองป่าพงเป็นชมุชนสตรีทีส่งบระงับ มรีะเบยีบ  
งดงามด้วยความส�ารวมตามวิสัยนักบวช

 อน่ึง การทีต้่องคร�า่เคร่งจ�าเจอยูก่บังานหนักตาปีตาชาตน้ัิน ส�าหรับคนทัว่ไปซึง่ไม่ 
เคยได้ฝึกฝนอบรมจิตใจมาเพียงพอ น่าจะเป็นภาวะที่ชวนให้เบื่อหน่ายท้อถอยได้
เหมอืนกัน แม่ชเีองกค็งเหน็ดเหน่ือยอยูไ่ม่น้อย แต่กต้็องไม่หน่าย และอาจจะมีบางวนั 
ทีนึ่กท้อ แต่กต้็องไม่ถอย เพราะทกุคนคงได้ตระหนักแล้วว่า งานเหล่าน้ันเป็นเพยีงงาน 
ภายนอก ถงึอย่างไรกไ็ม่มวีนัจบสิน้ลงได้ และหลวงพ่อคงมิได้มุง่หมายให้แม่ชเีข้ามา 
มุ่งม่ันอยู่กับงานเหล่าน้ี เพราะท่านได้มอบหมายงานภายในซึง่ท�าได้เสร็จสิน้แก่ทกุคน
แล้วตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาบวช นั่นคืองานในหน้าที่ของสมณะ
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โอวาท-หน้าที่ของสมณะ

(อบรมแม่ชีวัดหนองป่าพง)

 การงานของเราทีเ่ราจะต้องท�าให้รู้จัก หน้าทีข่องพระทีบ่วชมาแล้ว หน้าทีข่องเณร 
ทีบ่วชมาแล้ว หน้าทีข่องชทีีบ่วชมาแล้ว มหีน้าทีอ่ย่างไร ควรท�าอย่างไร ควรคิดอย่างไร  
ควรนึกอย่างไร

 ในเวลาน้ีเดีย๋วน้ีเราคดิอะไรอยู ่เราท�าอะไรอยู ่เราคดิถกูไหม คดิผิดไหม คดิอจิฉา 
คนอื่นไหม คิดโกรธคิดโลภไหม ให้ดูปัจจุบันนี้ ให้รีบตัดสินเสีย เพราะวันคืนมัน 
ล่วงไปๆ เราจะมาน่ังเป็นทกุข์อยูน่ี่หรือ น่ีท่านสอนอย่างน้ี ถ้าท่านยงัเป็นอยูม่ชีวีติอยู ่ 
ท่านจะพูดอย่างน้ี แต่ท่านพูดด้วยตัวหนังสือ วันคืนล่วงไปๆ บัดน้ีเราท�าอะไรอยู่ 
ความเป็นจริงท่านก�าชับพวกเราให้เรารู้ตัวเราเองทุกคนว่า เราบวชเป็นชี หน้าที่ของชี 
คืออะไร เราจะมาละกิเลส เรารู้จักกิเลสแล้วหรือยัง สิ่งที่เราจะต้องละ เรารู้จักไหม 
เรามาละความชั่ว เรารู้จักไหม เราละแล้วหรือยัง หรือก�าลังที่จะละ สิ่งที่เราก�าลังละ
เป็นอย่างไร ก�าลงัอดกลัน้อยูห่รืออย่างไร ทนไหม มีอะไรไหม เราพดูอย่างสมณะแล้ว 
หรือยงั เราท�าอย่างสมณะแล้วหรือยัง เรากินอย่างสมณะแล้วหรือยงั ทีเ่ราบวชมาน้ี น่ีท่าน 
ถามปัญหา ให้ตัดสินซิเพราะอะไร เพราะวันคืนมันล่วงไปๆ จะมาท�าอยู่อย่างนี้หรือ

 มีราคะ มโีทสะ รีบก�าจัดมนัเสยี รีบภาวนามนัเสยี อย่ามาท�าความประมาทอยูท่ีน้ี่  
เราบวชเป็นพระมาแล้ว บวชเป็นเณรมาแล้ว บวชเป็นชีมาแล้ว มันแตกต่างจากเพศ 
ของคฤหสัถ์แล้ว เราจะมาคิดอย่างคนคิดบริโภคกาม มันจะได้หรือ เวลามันน้อย เวลามัน 
ไม่มาก เพราะวันๆ หน่ึงมนัเปลีย่นไปๆ ไม่คงที ่เราจะมาอาศยัความประมาทอยูน่ี่หรือ  
จะมายึดมัน่ถือมัน่อยูน่ี่หรือ จะมาท�าความยุง่ยากอยูใ่นใจเราน่ีหรือ ท�าไมเราไม่ปลด 
ปล่อยราคะ โทสะ โมหะ ของเรา ท�าไมไม่ปลดปล่อยมันไปเสยีล่ะ เราต้องเหน็โทษมนั  
ถ้าเราไม่เหน็โทษมนั เรากล็ะมนัไม่ได้ เราปลดปล่อยมนัไปไม่ได้ เสยีดายความชัว่อยู่ 
อย่างนั้นแหละ บางทีก็อยู่อย่างนั้นแหละบวชไป ๙ ปี ๑๐ ปี ๒๐ ปี ชาตินี้ชาติหน้า
เป็นอยู่อย่างน้ี น่ีท่านสอนว่า ไม่รู้จักหน้าที่การงานของเจ้าของว่าเราควรท�าอย่างไร  
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เมือ่มคีวามโกรธขึน้มา เรากอ็ดซ ิโกรธ มนัไม่ใช่พระพทุธเจ้าน่ี และท่านไม่ได้สอนหรอก  
ท�าไมถึงโกรธ เพราะเราคิดผิด ท�าไมเราถึงหลง เพราะเราคิดผิด ท�าไมเราถึงโลภ 
เพราะเราคิดผิด คิดผิดคืออะไร มันเป็นมิจฉาทิฏฐิ มันจึงคิดผิดอย่างนั้น

 มิจฉาทิฏฐิ จึงน�าความทุกข์มาให้เรา เราจึงไม่สงบ และความสงบอยู่ที่ตรงไหน 
มันอยู่ที่สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ถ้ามีความเห็นชอบมันก็สงบเท่านั้นแหละ มันก็
ไม่มโีลภ ไม่มีโกรธ ไม่มีหลง ไม่มเีพราะเหน็โทษมนัแล้ว ไม่ยดึโลภไว้ ไม่ยดึโกรธไว้  
ไม่ยึดหลงไว้ ความชัว่ทัง้หลายทีเ่กดิมากม็ ีแต่ท่านปล่อยมนั ปล่อยมนัไป วางมนัไป  
ละมันไป ให้มันไหลผ่านไปเรื่อยๆ เป็นอย่างนี้

 ท�าไมถึงปล่อยมนัไป เพราะว่าชวีติของฉันมันน้อย เวลาของฉันมนัน้อย มันน้อย 
เพราะอะไร เพราะวนัคืน เหน็ไหมมันล่วงไปๆ จะมาท�าให้มนัทกุข์อยูท่�าไม จะยดึอยูท่�าไม  
ป่วยการป่วยเวลาของเรา เรากป็ล่อยมนัไปเสยีดีกว่า ถ้าคดิตกลงอย่างน้ี มนัก็ปล่อย  
มันก็วาง

 ความเหน็ชอบ คือทีส่งบ ถ้าใครไม่มคีวามเหน็ชอบ ไปเถอะ จะไปอยูใ่นป่ากไ็ปเถอะ  
จะไปอยู่คนเดียวก็ไปเถอะ จะไปอยู่ที่ไหนไม่ให้เห็นคนก็ช่างเถอะ แต่ใจมันเห็นอยู่ 
นัน่แหละ ตาไม่เหน็แตใ่จมนัเห็น ความสงบจรงินัน้ ไม่ใช่ทุง่นา ไม่ใชป่่า ไม่ใช่ไปอยู่ 
คนเดียว แต่ว่ามนัเป็นเหตเุสยีหน่อยหน่ึง ถ้าเราต้องการความสงบ เราไปอยูป่่าจะท�า 
ความสงบได้เร็วกว่าดกีว่า ไม่ใช่ว่าพอไปถงึป่าแล้วจะสงบ ไม่ใช่ไปถงึภเูขาแล้วมันสงบ  
ไม่ใช่อย่างนั้น

 ความสงบนั้นต้องเกิดจากความเห็นชอบ ไม่ใช่เกิดจาก มิจฉาทิฏฐิ ทีนี้เราเป็น
นักปฏิบตัทิีจ่ะต้องมีการปล่อยวาง พวกมากกต้็องรู้จักสามารถอยูไ่ด้ เมือ่ถงึเวลาทีเ่รา 
จะต้องอยูก่อ็ยู่ได้ พวกน้อยเราก็อยู่ได้เมือ่เราจะต้องอยู ่หรือพวกน้อยเราไปกไ็ด้ เมือ่ถงึ 
เวลาที่เราจะต้องไป ไปด้วยดี ไม่ใช่ไปเพราะอะไร ไม่ใช่ว่าที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของสมณะ
ที่สมบูรณ์ เรายังไม่ได้ฝึกในสิ่งที่สมควรอย่างน้ี ความเป็นจริงแล้วสัมมาทิฏฐิมีอยู่ 
ตรงไหน อยู่ตรงน้ันแหละความสงบ ถ้าหากเราไม่รู้อย่างน้ี เราไปอยูค่นเดยีวกไ็ม่สงบ  
จะไปอยู่มากคนมันก็ไม่สงบ มันไม่สงบทั้งนั้นแหละ เพราะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิ
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 เร่ืองน้ีเราต้องค้นคิดให้มันดีๆ อย่างที่วัดหนองป่าพงเราน่ี อาตมาเคยเทศน ์
ให้พระให้เณรฟัง ไปธุดงค์อยากจะไปธุดงค์ที่ไหน วัดหนองป่าพงนี่มันธุดงค์เท่าไหร่  
เอาไหม เอาป่าไหม เอาอะไรไหม มันเป็นที่สงบระงับดีเหลือเกิน เขาท�างานกันเป็น
เวลาเท่านั้นแหละ ท�างานกันเป็นเวลา บางรูปก็คิดว่า เฮ้ย! ... ไปสวดมนต์ ไปท�าวัตร 
ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร ไม่ได้ท�าสมาธิ นี่พระขี้เกียจ เห็นไหม เห็นอย่างนั้น

 การสวดมนต์การท�าวตัร น่ีมนัขีเ้กยีจท�า แก้ความขีเ้กยีจน่ันซ ิมนัอยากขีเ้กยีจน่ี  
ไปเล่าเร่ืองธรรมะ ไปสรรเสริญคุณพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ มนัผิดไหม มนับาปไหม  
หมูเ่พ่ือนโดยมากเขาท�าอย่างน้ี เราก็ท�ากะเขาซ ิถ้าหากว่าคนเราไปอยูอ่ย่างหน่ึงแล้วคดิ 
ว่าไม่ต้องอะไรหรอก ไปสวดมนต์ ท�าวตัร มันจะได้อะไร เหมอืนกบัร้องเพลงเท่าน้ันแหละ  
แล้วอะไรจะมเีป็นกจิการเป็นหลกัฐาน คนเก่ากด็ ีคนใหม่กด็ ีต้องฝึกกนัอย่างน้ี อนัน้ีมัน 
เป็นทางทีถ่กู พอดีระฆงัท�าวตัร มันก็นึกไม่อยาก มันข้ีเกยีจ น่ี ต้องไป ไปแก้ความขีเ้กยีจ  
ไม่ต้องแก้อืน่หรอก น่ีมันก็ดอียูแ่ล้ว ให้เราเข้าใจอย่างน้ัน ถ้าเราไปคดิอะไรไม่มีอะไร 
เป็นหลกัการ สารพดัอย่าง มนัต้องมีการสามคัคกีนั อย่างเช่น พระพทุธเจ้าให้ประชมุกนั 
อย่างน้อยเดอืนละคร้ัง เพ่ือให้เป็นกายสามคัคกีนั มอีะไรจะได้ผูกพนัเป็นพวก เป็นสงัฆะ  
เป็นสงัโฆ เป็นหมูข่องสงฆ์ มคิสงัโฆ หมู่แห่งเน้ือ สกณุาสงัโฆ หมูแ่ห่งนก อริยสงัโฆ 
หมู่แห่งพระอริยเจ้า มันเป็นหมู่เป็นหมวด ถึงแม้ว่ามันไม่เหมือนกันอย่างนก แม้ต่าง
พนัธุก์นัแต่กเ็ป็นนก บางตวัปากยาวๆ บางตวัปากสัน้ๆ บางตวัมปีีกยาว บางตวัมปีีกสัน้  
แต่มันกเ็ป็นนกเหมอืนกนั เรียกว่ามนัเป็นหมูแ่ห่งนก มันไปกนัเป็นกลุม่ หมูข่องพวก 
โยมชกีเ็หมอืนกนั หมู่ของพระของเณรก็เหมอืนกัน ต้องมลีกัษณะเหมอืนนก ต้องเป็น 
อย่างนั้น

 ลกัษณะของผู้ประพฤตปิฏบิตัต้ิองสงบ ท�าจิตของเราให้สงบ ถ้าเราไม่มปัีญญาจะ
ท�าความสงบไม่ได้ ทีอ่ยูส่มบรูณ์เกนิไป อาหารสมบรูณ์เกนิไป กย็งัไม่สงบ อะไรสมบรูณ์ 
ก็ยังไม่สงบ เพราะจิตมนัยงัไม่เหน็ชดั ความชัว่ทัง้หลายทีม่อียู่น่ันแหละ เราจะละมนั  
และจะละไม่ได้ถ้าเราไม่เหน็โทษมันอย่างชดัแจ้ง เราต้องเหน็โทษมัน ทน้ีีคดิไปพจิารณาไป  
แล้วก็ต้องตกลง ต้องพยายาม
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 พวกญาตโิยมทัง้หลายทกุๆ คน อย่างทกุวนัน้ี วดัหนองป่าพงเราน่ีนะ พดูง่ายๆ 
ในสมัยน้ีเป็นวดัตวัอย่าง เขาให้ชือ่วดัหนองป่าพงว่าวดัตวัอย่าง ตวัอย่างทีด่ ีปฏบิตัดีิ
ปฏิบตัชิอบ น่ี ค�าเขาเล่าลอืของคนชาวโลก พระเณรกน่็าเลือ่มใส ประพฤตดิปีระพฤตชิอบ  
เราลองอ่านมันดีอย่างน้ันไหม อย่างเขาเล่าลือไหม พวกชีก็มีระเบียบเรียบร้อยดี  
ประพฤตดีิประพฤตชิอบ น่าเลือ่มใส เขาพดูอย่างน้ัน ดอีย่างเขาว่าหรือเปล่า หรือเขา 
ว่าแล้วก็ดีเอาเอง เรามาตรวจดู เราทุกคนๆ ที่ว่าท�าให้ดีก็คือคิดให้มันดี ที่เขาว่าเรา 
ท�าดอียูเ่ดีย๋วน้ี เราต้องคดิว่ามนัดีอยูห่รือเปล่า เขาว่าเราไม่ด ีเราต้องคดิให้มันดอีกีว่า  
เราไม่ดหีรือเปล่า เราเป็นอย่างน้ันหรือ เราต้องอาศยัตวัเราเอง ถ้าเราท�าไม่ดอียู ่แต่เขาว่า 
เราด ีน่ีมนัโกหกเขา คนน้ันเขาพดูผิด เราจะไปเข้าใจว่าเราดีเหมือนเขาว่าไม่ได้ เรารู้อยู่  
ยังมีกิเลสอยู่ ยังมีตัณหาอยู่ เราพยายาม ก็เพิ่มข้อประพฤติปฏิบัติเราขึ้นไปอีก  
ตรวจดูกาย วาจา ใจ ของเจ้าของทีมี่อยู่น้ี ตรวจดทูกุวนัๆ มนัพร่องตรงไหน มนัขาด 
ตรงไหนต้องต่อตรงนั้น มันยาวตรงไหนต้องตัดตรงนั้น

 การปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่ามันคือคนๆ เดียว อยู่มากคนก็อยู่เหมือนคนๆ เดียว 
ไม่ต้องวุน่วาย ต้องมคีวามอดกลัน้ บางทคีนน้ันพดูไม่ถกูใจเรา เพราะคนน้ันมนัอจุาด
มันไม่ฉลาด เรากรู้็จักคน รู้ว่าคนน้ันกริิยามนัยงัไม่ค่อยจะด ีคนๆ น้ันมันยงัไม่ฉลาด  
เราต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว ถึงเวลาจะตักเตือนกัน ก็ตักเตือนกันด้วยดี อย่าไปท�า
อย่างน้ัน อย่าไปท�าอย่างน้ี อย่างน้ันมนัไม่ด ีคนเราถ้าหากว่าจะไปเตอืนคนอืน่ กต้็อง
เตือนเราเสียก่อน เตือนท�าไม ถ้าไปเตือนเขาแต่เขาไม่ฟัง มันจะเกิดโมโหขึ้น เราจะ
เตือนคนๆ นี้ ก็ต้องท�าตัวเราให้ดีเสียก่อน เขาจะด่าจะว่าอะไร ก็ช่างเขาเถอะ เราได้
สร้างความดีแล้ว ถ้ามีเหตุต้องเตือน เราก็ต้องไปเตือนเขา ถ้าเขาฟังก็ดี ถ้าเขาไม่ฟัง
ก็ตาม เรื่องของเขา นี่ คนเตือนต้องอยู่ในลักษณะนี้

 คนทีถู่กเขาเตอืนน้ัน คนน้ีพดูไม่ดที�าไม่ด ีเรากฟั็งดู จริงดงัค�าเขาไหม เขาว่าเราไม่ดี 
จริงไหมทีเ่ราไม่ดี ต้องฟังก่อน ถ้าเราดอียู ่แต่เขาว่าเราไม่ด ีเขากพ็ดูไม่ถกู เขาคิดไม่ถกู  
กใ็ห้เป็นเร่ืองของเขา เราต้องปล่อยต้องวาง เข้าสูธ่รรมะให้ได้ ใครจะว่าดีว่าช่ัว เรากน็�า 
มาพิจารณาเข้าสู่ธรรมะทั้งน้ัน เราต้องตรวจดูว่าลักษณะอย่างน้ี เราจะท�าอย่างน้ี  
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เราคดิอย่างไร เราคิดอจิฉาคนอืน่ไหม เม่ือเขาพดูกบัเราว่า คณุน่ะมนัอจิฉาฉัน ถงึพดู 
อย่างน้ี ถงึท�าอย่างน้ี เราต้องรู้จักว่ามนัจริงหรือเปล่า เมือ่เราจะพดูจะท�า ต้องรู้จักรับรอง 
ตวัเรา เราไม่คดิอย่างน้ัน เรามีเจตนาอนัด ีแต่คนน้ันว่าเรามีเจตนาไม่ด ีเรากส็บายใจ 
อยูไ่ด้ก็เพราะรู้ตวัของเราอยูแ่ล้ว เขาว่าเราไม่ด ีแต่เจตนาเราดีอยู ่ดงัน้ัน ท่านจึงให้มี 
สตทิกุเวลา เมือ่จะพดูอะไร เรากต็ัง้ใจพดูดไีหม เพือ่อะไร เราต้องรู้จักของเรา เมือ่คนอืน่ 
เขาว่าพดูอย่างน้ีมนัไม่ด ีเราก็สบาย เพราะเราคดิดอียูแ่ล้ว เราพยายามท�าให้ดีอยูแ่ล้ว  
คิดดีอยู่แล้ว คนที่ว่าไม่ดี เขาพูดผิด เราก็สบายใจ

 อตตฺนา โจทยตตฺาน� จงเตอืนตนด้วยตนเอง ต้องเตอืนอย่างน้ี จะให้อาตมาเตอืน 
ทกุคนๆ ทกุเวลาๆ น่ีพรรษาน้ีกเ็พ่ิงได้มาน่ีเหน็ไหม ถ้าอาศัยอาตมามาเตอืน ญาตโิยม
ทกุคนๆ ญาตโิยมคงจะโง่เตม็ทเีสยีแล้ว น่ีพรรษาน้ีเพิง่มาตกัเตอืน อตตฺนา โจทยตตฺาน�  
จงเตอืนตนด้วยตนเอง คุม้ครองตวัเอง อปุกปุปํฺ จิตตฺ� เราคุม้ครองจิตของเราเอง เรารักษา 
ตัวเอง

 ดงัน้ัน นานๆ อาตมาจึงเดนิเข้ามาแล้วจะว่า ปฏบิตัเิอาเองเด้อ ทกุคนปฏิบตัเิอาเอง 
ดเูอาเอง สอนให้ดูเอาเอง ให้รักษาเอาเอง คอืให้เตอืนเจ้าของเองว่าการกระท�าเราดไีหม  
ที่เราท�าอยู่ทุกวันน้ีสมกับเป็นสมณะไหม พูดสมกับเป็นสมณะไหม ท�าสมกับเป็น 
สมณะไหม ต้องคิดให้มันดอีย่างน้ี ดงัน้ัน ให้เข้าใจเสยีว่าไม่ต้องอืน่ล่ะ วดัป่าพงน่ีมนั 
ระดบัประเทศ ไม่ใช่ระดบัอ�าเภอ ระดับจังหวดั แต่เป็นระดับประเทศ ยกตวัอย่าง คือ 
เหมือนอาตมาน่ันแหละ เขาต้องเข้าใจว่าอาตมาเป็นอรหันต์แล้วเด๋ียวน้ี แต่ว่าเร่ือง 
ของเขาเป็นเร่ืองเขาพดูไป เราจะเป็นจริงอย่างน้ันหรือไม่เป็นจริงอย่างน้ัน มนัอยูท่ีเ่รา  
เร่ืองทีเ่ขาพดูไป ให้เขาพดูไปอย่างน้ัน น่ีพระอรหนัต์มาแล้วเราจะดใีจไหม เราจะเป็น
หรือยงั หรือยงัไม่เป็น เป็นเร่ืองเขาพดู ห้ามไม่ได้ เราต้องตรวจดเูรา เป็นไม่เป็น เรารู้ 
ทีต่วัของเรา เราไม่ต้องอาศัยคนอืน่เขา เราเตอืนอยูอ่ย่างน้ี เขาเตอืนเราอยูอ่ย่างน้ี เราก ็
เตือนเราอยู่อย่างนี้ อันนี้ค�าพูดประชาชนมันเป็นอย่างนั้น

 ดงัน้ัน วดัหนองป่าพงน้ีกเ็รียกว่าระดับประเทศ ในทกุวนัน้ีแม่ชกีส็�ารวมน่าเลือ่มใส  
พระสงฆ์กน่็าเลือ่มใส คนทกุๆ จังหวดัมารวมสารพดัอย่าง ดูซ ิชฝีร่ังกม็ ีพระฝร่ังกม็ี  
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พระฝรั่งเขาว่าดี ดีไหมล่ะ ชีฝรั่งเขาว่าดี ดีไหมล่ะ หรือเขาว่าดีก็ดีอย่างนั้นหรือ โอ้  
พระฝร่ังน่ีด ีท่านอยูเ่มืองนอกอตุส่าห์มาบวช แหม ศรัทธาท่านมากเหลอืเกนิ ผู้หญงิฝร่ัง  
มาเมืองไทยก็บวชเป็นชีฝร่ัง แหม น่าเลื่อมใสดีเหลือเกิน เราดีจริงอย่างน้ันไหม  
เราต้องรู้เราเอง อย่าไปเชือ่คนอืน่เขา น่ี ระวงัให้ด ีเขาว่าเราช่ัว น่ันค�าเขาพดู เขาว่าเราดี  
เขาพดู ไม่ใช่ตวัเรา ตวัเรา เรารู้ตวัเราเอง อนัน้ีให้เกบ็ไว้ในตวัของเรา พยายามท�าทกุๆ คน  
จะต้องท�าอย่างนั้น

 ทีเ่รามาน้ี มาปล่อยมาวาง คนอืน่เตอืนเรากรั็บสาธเุลย แหม ไม่ต้องจ้างเขา แต่เขา 
มาเตอืนเรา ทน้ีีเราท�าถกูหรือท�าผิดก็ฟังเถอะ ฟังมันท�าให้เกดิปัญญา อาตมาจึงได้น�า 
ของดีๆ มาฝาก พวกเซน เขาสอนให้ลดทิฏฐิมานะ ไม่ต้องเรียนอะไรมากหรอก  
เมือ่น่ังสมาธ ิพอน่ังสปัหงก เขาจะเอากระบองมาตศีรีษะ พอลกูศษิย์มองเหน็อาจารย์ 
ขอบคุณครับที่ช่วยเอากระบองมาตีศีรษะผมนี่ ช่วยเตือนผม ขอบคุณครับ พวกเรา 
เป็นแม่ชอียู่น่ีจะขอบคุณกนัได้ไหม ต้องลองดซู ิเราต้องมปัีญญาซ ิชีทกุคน แก่ๆ สาวๆ  
ทัง้น้ันทีอ่ยูน่ี่ ถ้าเราง่วงนอน ให้ชคี�าฟ้าเอากระบองมาตศีรีษะ ขอบคณุค่ะ จะว่าได้ไหม  
ให้เข้าใจชี

 วัดดูซิว่ากิเลสของเรากับของเขาขนาดไหน ดูก็ได้ ถ้าถูกเราบ้างจะเป็นอย่างไร  
ดงัน้ันการสอน อาตมากย็งัยอมลกูศษิย์ อะไรถ้ามันจะผิดก็ให้เตอืนด้วย แต่เป็นอาจารย์ 
เขามันก็ยิ่งยาก โยมทั้งหลายน้ันมีก�าไร อาตมาบอกไม่ต้องเกรงใจถ้าอาตมาผิด  
โยมจะเตือนนี่ยาก ไม่มีใครเตือนเพราะเป็นครูบาอาจารย์ จึงพากันกลัวเกรง ดังนั้น 
การปฏิบตัเิมือ่เป็นพระเถระมนัยากล�าบาก บางคร้ังเราผิด เขากป็ล่อยให้เราผิดไปเร่ือยๆ  
ไม่รู้ตวัของเรา ถ้าเขาจะเตอืน เขากก็ลวัเรา เกรงเราอะไรเรา มนัหาคนทีจ่ะสอนได้ล�าบาก  
แต่พวกเราน่ีสบายกนัทกุคน ถ้าหากท�าผิดมา กม็คีนบอกเลยมนัดเีหลอืเกนิ อย่าไปคิด 
อย่างโน้นอย่างน้ีเลย ให้เข้าใจการปฏบิตัเิป็นเร่ืองอย่างน้ีเอง ถ้าเราละเราวาง มนักห็ยดุ  
มันไม่หนัก ความยึดมั่นถือมั่นนี่มันหนัก

 ผู้คนทัง้หลายมาวดัหนองป่าพงเพือ่จะมาดแูม่ช ีมาดพูระ มาดขู้อปฏบิตั ิเขาไม่ต้อง 
ไปถามอะไรหรอก ก้าวเข้ามาในวัด ไปมองดกูฏุขิองพระ ดกุูฏขิองช ีเข้ามาในวดั สถานที ่
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วดัมนัสะอาด เก็บของเป็นสดัส่วนเรียบร้อยอย่างสมณะ เขากม็คีวามเลือ่มใสแล้ว ไม่ต้อง 
เทศน์หรอก อะไรทีม่นัเกะกะ เรากต้็องช่วยกนัเกบ็ ช่วยกนัท�า ช่วยกนัรักษา อนัน้ีแหละ 
คือเทศน์ คนเลื่อมใสอย่างนี้

 ต้นไม้อยูใ่นป่า มนัเทศน์ให้เราฟังไหม ต้นทีเ่ราชอบน่ันแหละ ดอกไม้มนัเคยเทศน์ 
ให้เราฟังไหม ท�าไมถงึว่าฉันชอบเหลอืเกนิ ฉันชอบเหลอืเกนิ ดอกไม้มนัได้เทศน์ไหม  
มนัเกดิตามธรรมชาตขิองมนัต่างหาก แต่คนไปชอบมนัเอง อนัน้ีกเ็หมอืนกนั ลกัษณะ 
อนัน้ีมันเป็นธรรมในตวัของมนั เราไม่จ�าเป็นต้องไปเทศน์อะไรให้มนัมากหรอก เราปฏบิตัิ 
ของเราเท่านั้นแหละ

 อาตมายงัคดิเลยว่าการสร้างวดัตัง้แต่ ๖ พรรษาหลงัจากปฏบิตัแิล้ว อาตมาไม่เหน็ 
อืน่ไกลนอกจากเร่ืองปฏิบตั ิไม่ต้องไปขอร้องไปออกการ์ด ไม่ต้องไปท�าอะไร มนัอยูใ่น 
ข้อปฏิบัติทั้งหมด จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เภสัช ไม่อยู่นอกเหนือนั้น เราปฏิบัติให้
ดีเถอะ ปฏิบัติให้มันดีขึ้น ให้มันดีในเรา ไม่ต้องไปร้องขอหรอก ไม่ใช่แต่ในเมืองนี ้
ไปเมืองนอกเขาก็ยังเลื่อมใส

 อาจารย์สเุมโธเคยพูดว่า หลวงพ่อน่ีเป็นพระแปลกเหมือนกนั ผมอยูน่ี่กไ็ม่มีใคร 
ปวารณาหรอก หลวงพ่อไปที่ไหน เขาก็ปวารณาปัจจัยอันนั้นอันนี้ให้อยู่เรื่อยๆ เลย  
แต่อาตมาไม่เคยเอามา เงินก็หลายหมื่นแต่ไม่เอา เอาให้สุเมโธ เอาไว้ตรงนั้นแหละ  
เมือ่พระไทยพระฝรัง่ไปมา เมือ่ชฝีรัง่ไปมา ถงึคราวจ�าเปน็ขดัขอ้งจรงิๆ เอานีใ่ชเ้ถอะ  
ถ้าจะน�าไปใช้ในทางไม่มีประโยชน์ไม่เอา และไม่เคยเอามา ทิ้งไว้เป็นส่วนกลางนั้น 
ไม่ต้องเอาของเขามา ของๆ เขา ต้องท�ากันเสียอย่างนี้ คิดอย่างนี้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็น 
เมืองเราเมืองอื่นก็เหมือนกัน เขามีศรัทธาเพราะการกระท�า

 อาตมาเหน็ว่าถ้าเราท�ามนัดีทีส่ดุแล้ว เทวดาเหน็ พอเหน็ปุบ๊ อยากเอาของมาให้แล้ว 
อย่างน้อยอยากจะมาถวายจังหนั ถ้าไม่มาถวายจังหนั ปวดศรีษะ ศรีษะจะแตก ต้องอยาก 
มาต้องมา จะอยู่ทีไ่หนกม็า ไม่ใช่มีเฉพาะทีน่ี่ ไปอยูภู่เขากม็มีาหา ไม่เคยเหน็กม็า ไม่รู้ 
คิดถึงท�าไมอะไรก็ไม่รู้ นี่คือคุณธรรมที่เราต้องปฏิบัติ
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 ฉะนั้น การปฏิบัติคือของดีที่สุด พวกเราทั้งหลาย เราจะหาอะไรมายิ่งกว่าการ
ประพฤตกิารปฏบิตั ิถงึทีมั่น ถงึทีส่ดุแล้ว จะไม่มีอะไรขัดข้อง จะสร้างวดัหนองป่าพง 
ทีแ่ห่งไหนแห่งหน่ึงอกี ไม่ต้องไปขออะไรใครทีไ่หนหรอก เขาเอามาให้ เขาเอามาสร้างเอง  
เขาดูอย่างน้ี เราไม่ต้องไปขอร้องใคร เราท�าดแีค่น้ันแหละ มนัไหลมาๆ สร้างทีพ่กักนัได้  
ที่เราอยู่นี่ อยู่ด้วยบุญบารมีของเรา อยู่ด้วยการประพฤติปฏิบัติ ถ้าพระทะเลาะกัน 
ไม่ถกูกนั สมภารขีโ้ลภ ชที�าอธกิรณ์วุน่วายกนั จะมอีะไรตรงน้ี ไม่มหีรอก เด๋ียวเขากเ็อา 
ไฟมาจุดกระต๊อบน้อยๆ ที่อยู่

 เราต้องพากันเข้าใจ เราอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะความดีของเรา ให้เข้าใจอย่างนั้น 
ความดีของเราต้องให้มันดีขึ้นๆ อาตมาช่วยแล้ว เราก็ต้องช่วยกัน

 อาตมาเคยมใีนปีหน่ึง หมดเหมือนกนั ธปูจะจุดกห็มด เทยีนจะจุดกห็มด หมดไป 
ทกุอย่าง ท�าไมถงึหมดไปอย่างน้ัน เพราะเรามนัยงัดน้ีอย ท�าให้มนัดีข้ึนซ ิพอเหน็หลวงพ่อ 
มาแล้วสบาย เอาอาหารมาแล้ว เอาข้าวมาแล้ว แต่พอหลวงพ่อหนี หลวงพ่อเอาขนม
นมเนยหนีหมดแล้ว ใครจะเอาหนีทีไ่หนล่ะ เราเหน็กนัไหม เรากท็�ากนัขึน้ซ ิพร้อมกนั 
ท�าขึ้นซิ จะไปกลัวอะไรกันท�าไม ท�าให้มันดีเถอะ

 การสร้างความดอีย่างน้ีไม่อดอยาก ไปทีไ่หนไม่เคยอดอยาก เพราะอะไร เพราะ 
การเสยีสละ ถ้าเอามาแค่ไหน เอาเข้ากระเป๋าหมด ไม่ได้กนิกนัขนาดน้ีหรอก หมดแล้ว  
วัดหนองป่าพงไม่เป็นวัดหนองป่าพงหรอก

 แต่อาตมาได้อะไรมาแบ่งออกไปหมด ไม่ว่าสาขาไหนอะไรกต็าม แบ่งออกไป บางที 
หยกูยาเขาเอามาถวายเฉพาะเรา ก็ถวายรูปอืน่เสยี ให้ท่านได้ฉันยาเพือ่ให้โรคท่านหาย  
อาตมาก็หาย ไม่ต้องฉัน หายแล้ว เพราะมันได้บุญ

 ในคราวหน่ึงพระสารีบตุรและพระโมคคัลลาน์ไปจ�าพรรษาอยูท่ีภ่เูขา พระสารีบตุร 
ท่านปวดท้อง ปวดจนจะเป็นจะตาย พระโมคคลัลาน์จึงถามว่า เอ! ท่านสารีบตุร ท่านเคย 
เป็นโรคเช่นนี้มาไหม เคยเป็นครับตั้งแต่เป็นฆราวาสอยู่ ท่านฉันยาอะไร มันจึงหาย  
โยมแม่ผมถ้ารู้ว่าผมปวดท้องอย่างน้ี ท่านจะเอาถัว่เขยีวบ้าง น�า้ตาลบ้าง นมบ้าง และอืน่ๆ  
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ท�าเป็นข้าวมธุปายาสกวนเข้า เมื่อเอาให้ฉันแล้ว ท้องผมจะหายปวด พูดกัน ๒ องค์ 
อยูท่ีภู่เขา เทวดาได้ยิน พอจวนจะรุ่งเช้า เทวดาได้ไปหาทายก จับคอลกูทายก เอาหน้า 
หนัไปไว้ข้างหลงั พดูบ้าๆ บอๆ ไปเร่ือย เอาๆ ๆ  ท�าไมต้องโทษมัน มงึจะท�ายาไปถวาย 
พระสารีบุตรไหม ถ้าไม่ท�ายาไปถวายพระสารีบุตร จะเอาให้ตายๆ ลูกทายกยอมเลย 
รับรองว่าจะท�ายาให้ เมื่อหายขึ้นมา ก็รีบเอาถั่วเขียวมากวนขึ้นตอนกลางคืน

 ตอนเช้าพระโมคคัลลาน์ไปบิณฑบาต พระสารีบุตรไปไม่ได้ปวดท้อง ทายกได้ 
ใส่บาตรพระโมคคัลลาน์ และยาถั่วเขียวผสมนมเนยให้ อันน้ีผมขอฝากไปถวาย 
พระสารีบตุรด้วย พระโมคคลัลาน์จึงเอาใส่ในบาตรน�าไปให้พระสารีบตุร พอไปถึงภเูขา 
ทีอ่ยู ่กน็�าส่วนของพระสารีบตุรไปถวายท่าน เอาบาตรถวายท่าน ท่านกม็องดใูนบาตร  
มองเห็นอาหารที่พูดกันเมื่อคืนนี้ ถั่วเขียวก็เห็นอะไรก็เห็น พูดอะไรทุกอย่างมีหมด
ที่ได้พูดเมื่อคืนนี้

 พระสารีบตุรตกใจบอก เออ! เอาละ มนัเป็นวญิญตั ิเป็นกายวญิญตั ิอาหารชนิดน้ี 
ให้ท่านโมคคลัลาน์ไปเทลงในพืน้ปฐพเีสยี ถงึแม้ว่าไส้ผมจะร่ัวไหลออกมาเด๋ียวน้ี ผมก็ 
ฉันไม่ได้

 ท่านรักษาวนัิยของท่าน เพราะท่านได้พดูแล้วได้ยนิถงึเทวดา พอพระโมคคัลลาน์ 
ยกเอาบาตรเอายาน้ันไปเทลงแผ่นดิน เมือ่ยาถกูแผ่นดิน โรคปวดท้องของพระสารีบตุร 
หายเลย เรียกว่า ธรรมโอสถ มอีานิสงส์อย่างน้ีขนาดน้ีแหละ ท่านปฏบิตัอิย่างน้ัน ขนาด 
ท่านพดูกนัสองต่อสองในภูเขา เทวดาได้ยนิว่าเอามาขนาดน้ัน ท่านกย็งัไม่ฉันเลย เพราะ 
มนัออกจากวญิญตัขิองท่านแล้ว น่ีคอืการรักษาศลีของท่าน มันไกลกนัไหมกบัเราใน 
ทุกวันนี้

 พระในทกุวนัน้ี ต้องสะพายย่ามไปหาขอเอาเลย ขอโน่นขอน่ี ขอเร่ียไรตามตลาด 
มนัห่างไกลกนัมากทีส่ดุ การประพฤตปิฏบิตัมินัเป็นไปอย่างน้ี ให้จ�าไว้ในใจ เร่ืองบริสทุธิ ์
ต้องท�าอย่างน้ี ไม่ตายหรอก พระพทุธองค์ท่านปฏบิตัใิห้เป็นสปุฏปัินโน อชุปุฏปัินโน 
ญายปฏิปันโน สามีจิปฏิปันโน แล้วไม่ตาย เอาท�าให้มันดีเถอะ วันนี้ฉันเสร็จแล้ว 
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พรุ่งน้ีจะฉันอะไร ไม่พดูถงึ ไม่ต้องไปสะสมไว้ให้มนัมาก ถ้าท�าความดอียูอ่นัน้ันต้องมี  
ท่านกล่าวว่า ถ้าผู้ใดไม่ให้ทานแก่ผู้ประพฤตดีิประพฤตชิอบ จะไม่สบาย จะปวดศีรษะ 
ท�าให้อยากไปถวายอาหาร อยากจะไปกราบไหว้ อยากจะไปอะไรต่างๆ มีเกดิขึน้ในจิตใจ  
ด้วยอ�านาจความดอีนัน้ี ทกุๆ คนขอให้เข้าใจพากนัสร้างความดใีห้มีขึน้ อย่าไปสร้าง
ความชั่ว เราเป็นสมณะ

 ทกุคน พวกช ีพวกพระ พวกเณร ได้นามว่าเป็นสมณะ เข้ามาบวชในศาสนา หน้าที ่
ของสมณะเป็นอย่างไร หน้าทีห่รือทางทีส่มณะจะต้องเดนิไป ทางอย่างหน่ึงสมณะไม่ควร 
เดนิไป คอื อตัตกิลมถานุโยค และ กามสขุลัลกิานุโยค อนัน้ีไม่ใช่ทางของสมณะทีจ่ะคิดไป 
หรือเดินไป

 อตัตกลิมถานุโยค คอื การท�าตามอ�านาจใจของเรา เป็นอตัตา ท�าไปเปล่าๆ ท�าไปแล้ว 
ไม่เกิดประโยชน์ ท�าให้เราเป็นทุกข์ทรมานเปล่าๆ เช่นว่าสมัยก่อนมีพระอยากให้เขา 
เลือ่มใส อยากได้เอกลาภ อยากมลีาภมาก ได้มีความคดิข้ึนในใจ ได้ฝึกฉันคถูของตนเอง  
ไม่ยอมฉันข้าว ไม่ไปบณิฑบาตอยูแ่ต่ในวดั พระเณรรูปอืน่ไปบณิฑบาตกนัหมด แต่รูปน้ี 
ไม่ไป พอเพื่อนไปบิณฑบาตแล้ว ก็ได้ไปกินคูถกินมูตรเหมือนหมู พอเพื่อนกลับมา 
คิดว่าเราสบาย ไม่ต้องฉันข้าวก็อยู่ได้ อยู่ตั้งพรรษา ฉันอยู่ได้ ให้เขาเข้าใจว่าเราเป็น 
พระอรหันต์แล้ว ท่านไม่ยอมฉันข้าวตั้ง ๓ เดือน ท่านอยู่ได้เพื่อให้เขาเลื่อมใส

 เมือ่ผู้อืน่เหน็ปฏิกริิยาเช่นน้ี เขาได้ไล่ จึงได้ไปอกีบ้านหน่ึง มลีานหนิยาวๆ ชาวบ้าน 
เขามาถ่ายอุจจาระกันตรงนั้น พระรูปนั้นก็ได้ไปอยู่ที่ตรงนั้น ยืนขาเดียว อ้าปากขึ้น  
ไม่ต้องท�าอะไร กินอากาศกินน�า้ค้าง เป็นวิธขีองท่าน เมือ่มีคนมา จะยนืขาเดยีวอ้าปาก  
เมือ่มีคนหนีไป จะยนื ๒ ขา ใครมาเหน็ว่าพระสมณะรูปน้ีแปลก ยนืขาเดียวกนิน�า้ค้าง  
แต่อยู่ได้เป็นหลายๆ เดือน แปลกจริงๆ นะ แต่ความเป็นจริง เมื่อคนหนีไปแล้ว 
แกจะกินมูตรคูถเหมือนสุนัข เมื่อคนมา ก็ยืนอ้าปาก

 พระพุทธองค์ได้พิจารณาว่า พระรูปน้ีถ้าเราไม่ไปให้ความเห็น จะมีกรรมไป
หลายกลัป์หลายชาตเิพราะหลอกลวงเขา เม่ือก่อนเคยหลอกลวงเขา ชาตน้ีิก็หลอกลวง 
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เขาอกี พระพทุธองค์กบัพระอานนท์จึงได้โปรด พอไปถงึกไ็ด้ตรัสว่า สมณะรูปน้ี ท่านไม่มี 
อะไรเลยในใจของท่าน ท่านโกหกชาวบ้านเขาทัง้น้ัน ไม่ใช่แค่ในชาตน้ีิ ชาตก่ิอนก็โกหก 
เขามาทัง้น้ันแหละ ถ้าท่านยังท�าอยูอ่ย่างน้ี จะเป็นบาปเป็นกรรมตลอดเวลา เราไม่เคย 
ให้ความเหน็อย่างน้ี แต่ท�าไมท่านจึงท�าอยู่อย่างน้ี พระพทุธเจ้าเทศน์ไปถกูหมดในใจ
ของพระรูปนั้น เป็นอย่างนั้นจริงๆ คือยอมรับในใจ สมัยก่อนพระรูปนี้ไปบิณฑบาต 
ได้เอาขีใ้ส่บาตรให้พระอรหนัต์ เกดิมาในชาตน้ีิจึงกนิข้ีเป็นอาหาร เพราะกรรมทีท่�าไว้  
ท่านต้องหยุด ท่านต้องเลิกเด๋ียวน้ี ถ้าพระพุทธองค์ไม่ทรงไปโปรด ก็จะไม่มีใคร 
ไปโปรด

 เร่ืองการไปเย่ียมญาตเิยีย่มบ้านกเ็หมอืนกนั เราต้องรู้เหต ุทีค่วรไปจึงค่อยไปกนั  
เป็นพระ เป็นเณร เป็นชทีัง้หลาย อย่าพงึไปปรับปรา ให้มันมเีหตผุลทีจ่�าเป็นจริงๆ ถงึ 
ค่อยไป ไปกต้็องรูจั้กกลบัรู้จักเวลา อย่าไปซ่อนไปนอนอยูใ่นบ้านคฤหสัถ์ ๒ วนั ๓ วนั  
๔ วัน ๕ วัน แหม สบาย มันไม่ดี ไม่เหมือนสมณะ

 เราต้องพยายามดูแล้วดูอีกในสิ่งทั้งหลายเหล่าน้ี ที่เขาปวารณาไว้ ถ้าอันน้ัน 
ท่านไม่มี ฉันจะให้ ถ้าขาดเขินอะไร ท่านมาเอาเถอะ อันนี้พระท่านยิ่งกลัวใหญ่ แต่ 
พระบางรูปขอทกุวนั นึกว่าเขาปวารณาแล้วขอไม่ผิด จึงไปขอทกุวนั ขอจนเขารังเกยีจ
อย่างนี้ก็มี ให้เข้าใจให้รู้จัก ถ้าเขาปวารณาแล้ว อาตมายิ่งกลัว

 ในพรรษาน้ี มคีนเขาจะให้เงินเดอืน ยงัไม่เคยไปถามเอาเงินเดอืนสกัทเีลย จะให้ 
ก็ให้ไปเถอะ ไม่ไปถามเอาเงินเดือน เขาก็เลยหยุดให้เงินเดือนเอง จะไม่เอาก็ไม่ว่า  
จะเอาก็ไม่ว่าอยู่อย่างนั้น ตามศรัทธาของเขา มันดีมาก เพราะเรามันมีพอกินอยู่แล้ว 
จะเอามามากอะไรท�าไม กินข้าวมื้อเดียว
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ฆราวาสธรรม

 ชวีติอนัสมบรูณ์ของชาวพุทธ คือชวีติแห่งการสร้างประโยชน์ เมือ่สร้างประโยชน์
ตนแล้ว ต้องสร้างประโยชน์ผู้อืน่ต่อ หลงัจากหลวงพ่อได้ตัง้หลกัแหล่งทีว่ดัหนองป่าพง 
แล้ว ท่านกเ็ร่ิมสานต่องานบ�าเพญ็ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน อย่างเป็นล�า่เป็นสนั นอกจาก 
การฝึกอบรมพระภกิษุสามเณรแล้ว ท่านกต็ัง้อกตัง้ใจสัง่สอนชาวบ้าน ตรงกบัหลกัใน  
สิงคาโลวาทสูตร คือ

 ๑.  ห้ามปรามจากความชั่ว
 ๒. ให้ตั้งอยู่ในความดี
 ๓. อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี
 ๔. ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง
 ๕. ท�าสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง
 ๖. บอกทางสวรรค์ คือทางชีวิตที่มีความสุขความเจริญให้

 ในการสอนชาวบ้านน้ัน หลวงพ่อกใ็ช้แนวทางของอริยสจัสีเ่ช่นเดยีวกนักบัในการ 
สอนพระสงฆ์ เพยีงแต่เน้นย�า้ในสิง่ทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นอยูข่องฆราวาส เมือ่หลวงพ่อ 
มาอยูว่ดัหนองป่าพงใหม่ๆ ชาวบ้านยงัมคีวามยดึถือผิดๆ หลายอย่าง แม้ศลีห้าก็ยงั 
ไม่รู้ จัก ในสมัยบุกเบิกวัด การสอนของหลวงพ่อจึงมุ่งที่การก�าจัดมิจฉาทิฏฐิของ 
ชาวบ้าน และปลกูฝังสมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบให้เกดิข้ึน และให้เข้าใจความหมายของ 
ไตรสรณคมน์ และยึดเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง ให้เลิกละอบายมุข ประกอบสัมมาชีพ
และตัง้อยูใ่นศีลธรรม ชกัชวนมาจ�าศีลทกุวนัพระ เพือ่ฟังเทศน์ น่ังสมาธ ิเดนิจงกรม
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และฝึกหัดเจริญสติในชีวิตประจ�าวัน ให้รู้จักใช้ปัญญา พิจารณาหาเหตุผลในทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อปฏิบัติต่อสิ่งรอบตัวอย่างถูกต้องจนเป็นที่พึ่งของตนเองได้

สัมมาทิฏฐิ

 “เราไม่เหน็ธรรมอืน่แม้สกัอย่าง ซึง่จะเป็นเหตใุห้กศุลธรรมทีย่งัไม่เกิดได้เกดิข้ึน  
หรือกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แล้ว เป็นไปเพือ่ความเพิม่พนูไพบลูย์ เหมอืนอย่างสมัมาทฏิฐ ิ
นี้เลย”

 พุทธพจน์น้ีแสดงให้เห็นความส�าคัญยิ่งของสัมมาทิฏฐิ หรือความเห็นชอบใน 
การด�าเนินชีวิตที่ดีงาม และหลวงพ่อได้ให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า

 “ธรรมะน่ันไม่ได้อยู่ที่ไหน อยู่ที่กายที่ใจน่ี จะสุขก็อยู่ตรงน้ี จะทุกข์ก็อยู่ตรงน้ี  
ฉะน้ัน ถ้าความเหน็ถกูเป็นสมัมาทฏิฐแิล้ว มันกไ็ม่มีเร่ืองผิด คอื มันคิดถกู มันกไ็ม่ขัดข้อง  
มันก็สบาย สงบ ระงับเรื่องราวต่างๆ ก็สงบไป

 เมือ่ฟังธรรมะเข้าใจ มนักเ็ปลีย่น ถ้าคนเหน็โทษในการกระท�าของตนแล้ว มนัก ็
เปลีย่นเหมือนกนักบัคนกนิเหล้า ถ้าหากว่าไม่เหน็โทษของการกนิเหล้า มันกเ็หมือนกนั 
อย่างน้ัน ไม่มีใครไปห้ามได้ อันน้ีคือเราเปลี่ยนความเห็นผิดมาเป็นความเห็นถูก  
เปลีย่นความชัว่มาเป็นความดี เปลีย่นปถุชุนมาเป็นอริยชน เพราะความเหน็ถกูน่ันแหละ 
ท�าให้มันเปลี่ยน เปลี่ยนสูงขึ้นนี่เรียกว่าบุญ”

 แต่ก่อนที่สัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นได้ จ�าเป็นต้องขจัดมิจฉาทิฏฐิหรือความเห็นผิด 
พระพทุธองค์ตรัสว่า มจิฉาทฏิฐเิป็นบาปทีห่นักทีส่ดุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ความเหน็ผิด 
ในเร่ืองของกรรม เพราะฉะน้ัน ค�าสอนของหลวงพ่อค�าหน่ึงที่ชินหูญาติโยมที่ไปวัด
หนองป่าพงเป็นประจ�ากค็อื เร่ือง “ท�ำดไีด้ด ีท�ำชัว่ได้ชัว่” อย่างไรกต็าม มหีลายคนที่ 
ไม่เชื่อในกฎแห่งกรรม มักจะแบกความเห็นผิดของตนเองไปแย้งหลวงพ่อเสมอว่า  
“ท�ำดีไม่ได้ดี” หลวงพ่อจึงอบรมให้เข้าใจถูกต้องดังนี้
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ท�าดี ได้ (ความ) ดี

 “ท�าดีได้ด ีท�าชัว่ได้ชัว่ เพยีงเท่าน้ันมนัคุม้โลกได้แล้ว แม้กระน้ันคนกย็งัแย้งว่า 
ขอ้นีไ้ม่จรงิ เพราะท�าดีมากแล้วไมเ่หน็ได้ดสีกัที แต่คนท�าชั่วมนัได้ดถีมไป อาตมาว่า 
คนน้ันเขาคงอยากจะท�าความชัว่แล้ว อนัทีจ่ริงน้ัน ปัญญาเรามันน้อยเกนิไป อาตมาเองน้ัน 
ตลอดถึงในทุกวันนี้ ที่ท�าดีแล้วได้ชั่วนั้น ไม่เคยมี ท�าดีเมื่อใด ก็ยังได้ดีอยู่เมื่อนั้น  
แต่ถ้าคนไม่รู้จักความดีแล้ว ท�าดีมนักไ็ม่ได้ดี เพราะไม่รู้จักดี จะยกตวัอย่างให้ฟังกไ็ด้ว่า  
เหมือนกับเ ร ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง เขาเป็นคนยากจน เราก็เอาเขามาอุปการะเลี้ยงดู  
ให้เงินทอง วชิาความรู้ จนเขาน�าไปใช้ประกอบอาชพีหาเลีย้งชวีติตวัเองได้ เรียกได้ว่า  
ได้ดบิได้ดแีล้ว ต่อมาเราเกดิตกระก�าล�าบากขาดแคลนลง เจ้าหมอน่ันไม่มาเยีย่ม ไม่มา 
อุปการะทดแทนคุณเราตอบ เราก็โกรธ แล้วก็คิดว่าเราท�าดีไม่ได้ดีเสียแล้ว ท�าไม
พระพทุธเจ้าจึงสอนว่าท�าดไีด้ดเีล่า น่ีเราท�าดกีบัเขาแล้ว ท�าไมจึงไม่ได้ดี อย่างน้ีเป็นต้น 
น้ีคือคนโง่ต่างหาก อันที่จริงที่เราเลี้ยงดูเขา เราก็ดีแล้ว ถูกต้องแล้ว เป็นธรรมแล้ว 
ประเสริฐสดุแล้ว แต่ทีเ่ขาไม่มาทดแทนบญุคณุเราน้ัน มนัเป็นเร่ืองของเขา ไม่ใช่เร่ือง
ของเราแล้ว  เป็นเรื่องของเขาท�าไม่ดีต่างหากล่ะ เราโง่ไปจับเอาเรื่องไม่ดีมาใส่ใจเรา  
เราก็ได้ของไม่ดีเท่าน้ัน น่ีเร่ืองธรรมะเป็นอย่างน้ี ความจริงมนัอยูใ่นแง่น้ี ท�าดต้ีองได้ดี 
อยู่เสมอ ทีเ่ราเหน็ว่าท�าดแีล้วไม่ได้ดน้ัีน มนัเป็นความเหน็ผิดของเรา เพราะเราเหน็ไม่ซึง้  
คอืหมายความว่า เอาของให้เขาแล้ว กอ็ยากจะให้เขาให้เราตอบมาเดีย๋วน้ันเลย จึงจะ 
เรียกว่าได้ดี ถ้าเขาไม่ให้ตอบมา ก็ว่าไม่ได้ดี ที่เป็นเช่นน้ีก็เพราะเราไม่ยอมเสียสละ 
เราให้เขาเพือ่ผลประโยชน์ตอบแทน ไม่ชือ่ว่าการให้ จึงท�าให้เราเข้าใจไขว้เขวในเร่ือง
ความดคีวามชัว่ ทกุวนัน้ีคนเลยเหน็ว่าท�าดมัีนกไ็ม่ได้ด ีถ้าท�าช่ัวมันดกีว่าเยอะ นีม่นั 
เป็นความคิดของบคุคลทีปั่ญญาน้อย ดงัน้ัน บคุคลไปท�างานในกลุม่หน่ึง ท�าดเีหลอืเกิน  
เช่น เป็นผู้จัดการเค้า เป็นผู้อ�านวยการเค้า หรือเป็นครูใหญ่ เป็นประธานอะไร ท�าดทีีส่ดุ  
แต่ว่าไม่ค่อยจะได้ดีอย่างนี้ มีคนนินทา มีคนติเตียน มีคนเบียดเบียน ท�าไปท�ามา 
กไ็ม่ค่อยจะได้ดี มแีต่คนตฉิินนินทาทัง้น้ัน อย่างน้ีท้อใจ ท้อท�าไมใจ ท้อใจเพราะคดิว่า  
พระพทุธเจ้าว่าท�าดไีด้ดี เมือ่เรามาท�าด ีท�าไมมนัไม่ได้ดี บางทกีด่็าพระพทุธเจ้าด้วยว่า 
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พระพุทธเจ้ า โกหกน่ะ นึกว่าพระพุทธเจ้าสอนผิด ความจริงตัวเราน่ีแหละมันผิด  
มนัไม่คิดถงึ ความดมีนัจะเกดิขึน้น้ัน เราลองดซูว่ิามนัเป็นยงัไงนะ ความดีมันจะเกดิข้ึน  
มันจะพร้อมกาล ทั้งเวลา ทั้งบุคคล ทั้งกลุ่มชนทั้งหลาย ด้วยความดีจึงเกิดขึ้นมา  
ดูเช่นนาเราเป็นต้น ดินดีกล้าไม่ดี มันก็ไม่ดี กล้ามันดีดินไม่ดีอย่างนี้ ที่นั้นความดี 
กเ็กดิขึน้สมบรูณ์ไม่ได้ นากไ็ม่ด ีกล้ากไ็ม่ด ีเป็นต้น ยิง่เปล่าประโยชน์ไปเลย ไปท�าด ี
ตรงนั้นมันก็ไม่ได้ดี ถ้าหากว่านาดีกล้าดี มันก็ดี นาดีกล้าดี เจ้าของขี้เกียจ มันก็ดีไป 
ไม่ได้ ดังนั้น ท่านจึงพูดอย่างถูกต้องว่า ความดีนั้นมันเกิดจากการกระท�าดี ความดี
จะโผล่ข้ึนมา มนัจะต้องปราศจากอันตรายทัง้หลายทัง้ปวง มันจึงเกดิความดข้ึีนมาได้ 
ในตรงนั้น

 ดังนั้น พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่า ท�าดีมันก็ได้ดี ใครท�าชั่วมันก็ได้ชั่ว เมื่อเรา 
ตัง้ใจท�าดี ไปท�างานในกลุม่คนไม่มศีลีธรรม ไม่มีศลี ไม่มีอะไรทีส่มบรูณ์ ดีน้ันมนัก ็
เกดิขึน้ไม่ได้ ท�าไมมันเกดิขึน้ไม่ได้ ถงึแม้เราท�าดสีกัเท่าไรกต็าม ดีทีต่รงน้ันกเ็กดิขึน้ 
ไม่ได้ ท�าไม? เพราะกาลมันไม่ให้ เวลาไม่ให้ กลุม่ชนไม่ให้ ท�าดกีเ็กิดขึน้ไม่ได้ อย่างน้ี 
เป็นต้น ความเป็นจริงนั้น ความดีมันจะเกิดขึ้นมาได้เพราะการกระท�าดี สถานที่ก็ดี  
เวลากเ็หมาะสมด้วย กลุม่ชนบคุคลกพ็ร้อมบริบรูณ์ ความดน้ัีนมนัถงึจะเกดิขึน้มาได้  
ค�าว่า ความดน่ีะ ท�าดมีนักไ็ด้ด ีท�าชัว่มนักไ็ด้ช่ัว ยงัคงทีอ่ยู ่พระพทุธเจ้าท่านพดูถกูต้อง 
ดีแล้ว มันเป็นเพราะเราเองคิดไม่ถูก”

ไล่ผีหายห่วง

 ในสมัยบุกเบิกวัดหนองป่าพง ญาติโยมจากต่างจังหวัดยังไม่ได้มาวัดมากเช่น 
ปัจจุบนั หลวงพ่อจึงสอนเฉพาะชาวบ้านจากหมู่บ้านในละแวกรอบๆ วดั ซึง่ในขณะน้ัน 
มักมีความเชื่อในภูตผีปีศาจมาตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์ พ่อหนูแดง ผู้ได้รับค�าสั่งสอนของ
หลวงพ่อไปประพฤตปิฏิบตั ิจนตวัเองและครอบครัวรวมทัง้เพือ่นบ้านทัง้สามหมู่บ้าน 
เลิกละความเชื่องมงายในเร่ืองเหล่าน้ี หันมาเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติรักษาศีลภาวนา  
มีพระไตรสรณคมน์เป็นที่พึ่งอันถาวร ได้เล่าถึงการสอนของหลวงพ่อว่า
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 “หลวงพ่อท่านสอนไม่ให้ถอืเอาภตู ผี ปีศาจ มาเป็นทีพ่ึง่ ไม่ให้ถอืมงคลตืน่ข่าว  
ไม่ให้ถือฤกษ์ดียามดี ท่านสอนว่า วันไหนมีโอกาส มีเวลาสะดวกสบาย ไม่ขัดข้อง 
น่ันแหละเป็นวนัด ีญาตโิยมเลือ่มใสศรัทธา เมือ่ทดลองท�าดปูรากฏว่าได้ผล กม็คีวาม
มั่นใจ มีศรทัธาคือความเชื่อในเหตุผล จงึได้สนใจประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสั่งสอน

 ที่ผมจะได้มาประพฤติปฏิบัติรักษาศีลห้าน้ี สืบเน่ืองมาจากภรรยาของผมเป็น
ผู้รับรองรักษา คอืว่า ปู ่ย่า ตา ยาย ท่านพานับถอืผีชนิดหน่ึง ซึง่เรียกว่า ผีไท้ - ผีแถน  
ท่านนับถือผีว่าเป็นที่พึ่งที่จะคุ้มครองป้องกันภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่ท่านก็ 
เข้าวดัท�าบญุตกับาตร แต่กไ็ม่เข้าใจในเรือ่งพทุธศาสนาอย่างแท้จริง เพราะขาดครูบา- 
อาจารย์ผู้ชีท้างแนะน�าสัง่สอนให้รู้ให้เข้าใจถงึไตรสรณคมน์ ซึง่เป็นทีพ่ึง่อนัประเสริฐ  
เมื่อท่านนับถือสิ่งที่เป็นอธรรมเหล่านั้น ก็กลายเป็นมรดกตกทอดมาสู่ลูกหลานต่อๆ 
กนัมา ซึง่เป็นเร่ืองทีน่่าสมเพชมาก เหมอืนกบัเราโง่ยอมตกเป็นทาสของเขา จะทิง้กท็ิง้ 
ไม่ได้ง่ายๆ เป็นการล�าบากจริงๆ ผมหมดปัญญา กเ็ลยมากราบนมสัการหลวงพ่อ ปรึกษา 
หารือกับท่านว่าจะท�าอย่างไร จะรักษาอย่างไร ผีไท้จึงจะหายไปไม่มาสิงอีก

 ผมกไ็ด้สนทนาธรรมกับท่านอยู่ทีห่ลงักฏุหิลงัเก่าของท่านน่ันแหละครับ คุยกบัท่าน 
จนถึงตีสอง ท่านให้ค�าแนะน�าว่า

 ให้โยมทัง้สอง สาม ีภรรยา พากันรักษาศลีห้าเป็นประจ�า ให้เจริญภาวนาแผ่เมตตา 
จิตให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีความล�าบากล�าเค็ญ ที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือน  
อาศยัอยูต่ามต้นไม้ ตามภเูขา และทัง้ในสถานทีต่่างๆ ให้รักษาศลีให้บริสทุธิ ์ไม่ให้ขาด  
ให้ติดต่อกันประมาณสามเดือนก่อน

 ตอนน้ันผมก็ฐานะไม่ดีเท่าไร จะนิมนต์ท่านไปเพื่อท�าบุญที่บ้านแต่กลัวจะไม่ 
สะดวก ท่านจึงถามว่า

 เรือนหลังใหญ่ไหม ขนาดพระห้ารูปนั่งจะพอนั่งหมดหรือเปล่า?

 หมดครับ ผมตอบ
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 กไ็ปได้ซ ิถ้ายากจนไม่มอีะไรจริงๆ กเ็อาใบขีเ้หลก็มาต้มแล้วแกงถวายพระกไ็ด้  
หลวงพ่อชี้แนะด้วยความเอ็นดู ท่านได้เมตตาแนะน�าสั่งสอนครอบครัวของผม 
พร้อมด้วยเพื่อนบ้านที่ไปร่วมงานวันนั้นว่า

 ให้เลิกจากการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนสัตว์อื่น ซื้อปลาทูปลาแห้งมากินก็รักษา
ศีลได้

 ผมกับภรรยารักษาศีลห้าได้บริสุทธิ์จริงๆ ตลอดสามเดือน ท่านให้สวดมนต์  
สวดพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ทุกคืนให้ภาวนาแผ่เมตตาจิตไปยังสรรพสัตว์ 
ทัง้หลาย ทีเ่ป็นเพือ่นทกุข์เกดิ แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกนั อย่าได้มเีวรมกีรรมแก่กนัและกนัเลย  
เพราะผมมีความเคารพและเชื่อฟัง ได้ท�าตามที่ท่านสอน ผมได้รักษาศีลห้ามาตั้งแต่
อายุสามสิบหกปีมาจนกระทั่งทุกวันนี้ เรื่องภูตผีปีศาจ ผีไท้ ผีแถน เหล่านั้นไม่เคย
ปรากฏอกีเลย หายไปหมดตัง้แต่วนัท�าบญุบ้านเป็นต้นมา ท�าให้ญาตโิยมทีย่งัไม่เคยมา 
สนใจพากันมากราบนมัสการท่านมากขึ้นด้วย เพราะหลายๆ คนในสามหมู่บ้านน้ี  
มีความต้องการที่จะเอาผีไท้ออกทิ้งไปเสีย ไม่นับถืออีก เพราะเริ่มจะเข้าใจว่าไม่เป็น 
ที่พึ่งอันประเสริฐกันบ้างแล้ว จึงได้นิมนต์ท่านไปเพื่อท�าบุญที่บ้านบ้างเหมือนกัน  
พอท่านเสร็จภัตกิจ ท่านก็สอนให้นับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง  
แล้วท่านกช็กับงัสกุลุ ตอนท่านจะกลบัวดั ท่านให้โยมถอืเอาหิง้ซึง่เขาท�าไว้ส�าหรับผีไท้ 
อยูอ่าศยั หรือทีเ่รียกว่า หอ - โฮง น้ัน ออกจากบ้านไปพร้อมกบัท่านด้วย พอพ้นจากบ้าน 
ไปถงึกลางทาง ท่านกใ็ห้โยมจุดไฟเผา หอ - โฮง น้ันทิง้เสยี กเ็ป็นอนัหมดปัญหาเท่าน้ัน  
อยู่กันอย่างสบาย ไม่มีอะไรมารบกวนอีก”

 หลวงพ่อต้องค่อยๆ ดงึชาวบ้านออกจากความเชือ่งมงายด้วยการชีใ้ห้เหน็ความ
ไร้แก่นสารสาระของความเชือ่เก่าๆ น้ัน และเหน็อานิสงส์ของการถงึพระพทุธ พระธรรม  
พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่ง ท่านสอนว่า

 “เมือ่โตขึน้มาใหญ่ขึน้มา พาลกูหลานเข้าไปกราบจอมปลวกอยูต่ามป่า เหน็ทีต่รงน้ี 
มนัแปลก ดแูปลกๆ เหน็เป็นของศักดิส์ทิธิไ์ปเสยี ไปกราบ แล้วกบ็นอะไรต่ออะไร ก็อยาก 



471

จะได้โชคลาภกบัขีป้ลวกน่ะแหละ ความเป็นจริงมนับ้านของปลวก กไ็ปนับถอืเช่นน้ัน 
ขึ้นมา

 บางทเีหน็จอมปลวกมนัขึน้อยูใ่ต้ถนุบ้าน เป็นจอมข้ึนมาสงูๆ กด็ใีจ วิง่ไปหาจีวร 
พระไปคลมุให้แน่ะ หาดอกไม้ไปบชูา ปลวกมนักย็ิง่ท�าบ้านมนัใหญ่ขึน้ๆ ทกุวนั ผลทีส่ดุ 
เจ้าของเองไม่มทีีจ่ะอยูใ่นบ้าน มแีต่ของศกัด์ิสทิธิอ์ยูใ่นบ้านหมดทเีดยีว เจ้าของไม่รู้ว่า 
จะไปอยู่ทีไ่หนกนั กไ็ปกราบไหว้อยูอ่ย่างน้ันแหละ อนัน้ีเรียกว่าหลง หลงทีส่ดุแล้วน่ี  
หลงจนที่สุดซะแล้ว

 อันน้ีแหละหาเหตุผลได้ยาก ไม่มีเหตุผล เพราะเราไม่รู้เร่ืองว่าอะไรเป็นอะไร  
มนัเกดิมาจากอะไร กเ็หมอืนกบัคนทีไ่ม่รู้จักทกุข์ ไม่รู้จักทกุข์แล้วกไ็ม่รู้จักเหตขุองทกุข์ 
ไม่รู้จักทางดับทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็ไม่รู้จัก ก็เลยเป็นคนหลง แต่ใคร
เข้าใจในหลักพระศาสนาแล้วไม่หลง เขาจะพูดว่าอันนี้มันเป็นบุญใหญ่ อันนี้มันเป็น
บาปใหญ่กรู้็จัก แต่พวกเรายังไม่ค่อยเข้าใจกนั ยงัหลงงมงายเช่ือมงคลตืน่ข่าว บางที 
กเ็อาหนังหน้าผากเสอืมาบอกให้ลงคาถาให้ ถามว่า หนังอะไร หนังหน้าผากเสอื ไปฆ่า 
มันมาจนตาย จะไปลงคาถาอะไร เมตตามหานิยม เมตตาท�าไม ไปฆ่ามันเอาหนัง 
หน้าผากมา อย่างน้ีกย็งัคดิไม่ได้เลย คนเราจะไปเอาอะไรดกีว่าน้ัน หลกัพระพทุธศาสนา 
ไม่สอนอย่างน้ัน แต่เรามนัหลงงมงาย อยากได้ อยากดเีพราะความหลงของเรา คดิดู 
ให้ดีๆ”

เชื่อหมอดู

 ความเหน็ผิดถอืผิดต่างๆ ไม่ใช่จะเป็นข้อบกพร่องเฉพาะชาวบ้านในชนบทเท่าน้ัน  
แม้ผู้มีการศึกษา ผู้มีอ�านาจวาสนา มีเงินตรา ยศถาบรรดาศักดิ์ ที่มีความเห็นผิด 
ก็มีไม่น้อยเหมือนกัน ส�าหรับความเชื่องมงายในการถือฤกษ์งามยามดี การดูหมอ 
แม้ประเทศชาตพิฒันามามากแล้ว ความเหน็ผิดเหล่าน้ีกไ็ม่มวีีแ่ววว่าจะลดน้อยลงเลย 
ตรงกันข้ามดูจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มคนเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็เถอะ อดไปหาหมอดู
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ไม่ได้เหมือนกัน หลวงพ่อสอนให้ท�าใจให้เฉียบขาดในเรื่องนี้ มั่นคงอยู่ในคุณพระ
ศรีรัตนตรัย จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นชาวพุทธแท้

 “กรรมมนัมหีลายอย่างในโลกน้ี มหศัจรรย์ น่าเลือ่มใสกม็ ีน่าอะไรๆ ต่างๆ กม็ี 
สารพัดอย่าง อย่างไรก็ตามเถอะ พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่า กรรมเป็นแดนเกิด  
กรรมเป็นเผ่าพนัธุ ์กรรมเป็นทีพ่ึง่อาศยั คอืการกระท�า เราท�าทางกายกเ็รียกว่า กายกรรม  
ทางวาจากเ็รียกว่า วจีกรรม ท�าทางใจกเ็รียกว่า มโนกรรม กรรมคือการกระท�า ดังน้ัน 
ท่านจึงให้เชื่อมั่นเจ้าของคือการกระท�าของเรา

 เช่น ท่านว่าไม่ให้เชือ่ทางภายนอก เคยเหน็ผู้ปฏบิตัธิรรมเคยฟังธรรมะ เคยเข้าวดั 
เข้าวา เมื่อใดใจไม่สบาย บางทีก็ไปหาหมอดูให้เขาดูว่ามันจะเป็นอะไรไหม? จะไป 
หาตัวจริงมันเป็นอย่างน้ีเป็นต้น หมอดูก็ทายให้ ปีน้ีระวังนะ ไปรถไปเรือให้ระวัง
อบุตัเิหตนุะ อย่างน้ี คือคนไม่เชือ่มัน่ในกรรม กลวั! กลวัจะเป็นอย่างโน้น กลวัจะเป็น 
อย่างนีส้ารพัดอย่าง คือจิตยังไม่เชื่อมั่นในคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ของเรา  
เมื่อเราท�าดีแล้ว พูดดีแล้ว ท�าอะไรดีแล้ว มันจะเป็นอย่างไรก็เพราะกรรมเท่านั้นไม ่
เพราะอย่างอืน่ หรือจะปลกูบ้าน จะเดนิทาง อะไรอย่างน้ี จะเดินทางวนัไหนมันด ีอย่าง 
เรามากันนี้ ได้ไปหาหมอดูไหม บางคนต้องไปดูหมอ จะออกเดินทางเวลาเท่าใด คือ 
ไม่เชื่อในคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ไปเชื่อหมอดู

 บางทีหมอดูบอกว่าอย่าไปเลย ไม่ดีซะแล้ว กลับบ้านเลยนะ เรียกว่าไม่เชื่อมั่น 
ในคุณพระรัตนตรัย ไม่มอีะไรจะท�าให้เรานอกจากกรรมของเราเท่าน้ันแหละ หรือจะ 
ปลูกบ้านจะไปที่ไหนๆ ก็ตามเถอะ อย่างพวกข้าราชการมาอยู่อุบลฯ เขาย้ายจากนี่ 
ไปกรุงเทพฯ ไปอุดรฯ ไปไหนก็มาหา หลวงพ่อเดินทางวันไหนมันดี ถ้าเราเดินดีมัน
ก็ดีทุกวันแหละ ถ้าเราดี มันก็ดีทุกวัน โดยมากข้าราชการจะโยกย้ายก็ต้องเลี้ยงกัน  
กนิเหล้าเมายากนั มันกไ็ม่ดีแล้วน่ัน ระวงัเถอะ รถมนัจะตกถนน น่ีเราท�าให้ดีๆ แล้ว 
มนัจะเป็นอะไร เมือ่การกระท�าของเราเช่นน้ี เป็นกรรมอนัอืน่จะมาท�าให้เราเป็นอย่างโน้น 
อย่างนี้ไม่มีหรอก
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 อย่างน้ัน ท่านจึงให้เชือ่พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ มนัต้องเชือ่ม่ัน มคีวามเชือ่ 
อย่างนี้เสียก่อน อย่างการกระท�าของเรานี้ เราก็เชื่อในการกระท�าของเราว่าเราต้องท�า 
อย่างน้ีอย่างน้ัน จึงไม่ให้มกีารสงสยัในการกระท�าของเรา ต่อพระรัตนตรัย อย่าถอืมงคล 
ตืน่ข่าว มงคลตืน่ข่าวน้ีมนัเป็นอมงคล เขาว่าเป็นอย่างน้ัน เขาว่าเป็นอย่างน้ี สารพดัอย่าง  
ก็ชวนกันไป บางทีก็พากันไปเอาน�้าสระน้ีมาดื่มมากิน มันตื่นเต้นเกินไปมันก็ไม่ดี 
พระพุทธองค์ท่านสอนว่าให้เป็นคนนิ่งอยู่ด้วยปัญญาของเรา อันนั้นมันเป็นอย่างนั้น 
อันนี้มันเป็นอย่างนี้ ก็ฟังไว้ก่อน

 การท�าจิตใจอย่างนี้ ท่านเรียกว่าท�าให้มันเฉียบขาด ท่านจึงว่าให้เชื่อมั่นในคุณ
พระพุทธ ในคุณพระธรรม ในคุณพระสงฆ์ พระพุทธองค์ท่านสอนอย่างนั้น จึงไม่มี
ความลงัเลสงสยั ถ้าไม่ยดึม่ันในคณุพระรัตนตรัยกล็งัเลสงสยั ไม่รู้จักความจริง ไม่รูว่้า 
จะเอาอะไร ดงัน้ัน การท�ากรรมฐานน้ี พระรัตนตรัยเป็นรากฐานเป็นทีพ่ึง่ของเรา ท�าใจ 
ให้แน่วแน่ ใครจะว่าเป็นอะไรกช่็างใครเถอะ เราท�าดเีท่าน้ันแหละไม่ต้องสงสยั การทีไ่ม่ 
สงสัยนี้แหละ เรียกว่ามันเดินอยู่เรื่อยๆ ไป ถ้าคนสงสัยแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับมา 
กลับไปกลับมาวุ่นวายอยู่ตรงนั้น เรียกว่า สงสัย”

พิธีรีตอง

 ทุกวันน้ีมีชาวพุทธจ�านวนไม่น้อยที่รู้จักศาสนาเฉพาะในรูปของพิธีรีตองเท่าน้ัน 
ซึง่ถ้ามองในมุมหน่ึงก็อาจเหน็ว่าดีกว่าปล่อยให้ความสมัพนัธ์กับวดัขาดหายไปเลย แต่
อย่างไรก็ตาม พธิรีีตองน้ีเป็นแค่เปลอืกของศาสนาเท่าน้ัน ถ้าขาดการสร้างสมัมาทฏิฐ ิ
ด้วยการเจริญทาน ศลี ภาวนา กอ็าจเป็นทีม่าของความยดึมัน่ถอืมัน่ต่างๆ ได้ง่าย

 “การพธิรีีตอง มีการสวดมงคลถอืผีตาย หรือการแต่งงาน ข้ึนบ้านใหม่ ทกุอย่าง 
น่ะแหละ อันนี้มนัไม่จบไม่สิ้นกับผู้ใดหรอก เรือ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วแต่คนจะคิดไป 
คิดให้หลายมันก็หลาย คิดให้ยากมันก็ยาก คิดไปหลายเรื่องประเพณีนี้ ผิดอย่างไร
ก็ทิ้งไม่ได้ เพราะไม่เข้าใจกระจ่าง”
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การสักยันต์

 “ในกาลก่อนประเพณีของบ้านเรานั้น เกิดมาอายุสิบเก้า ยี่สิบปีนี้ การตบแต่ง
ร่างกายของเจ้าของต่างกับเด๋ียวน้ีนะ แต่ก่อนสักขาลายกัน เจ็บขนาดไหนก็ยอม  
สกัตัง้แต่เช้า สกัอยูตุ่บ๊ๆๆๆๆ อยูอ่ย่างน้ัน เลอืดไหลต้องคอยไล่แมลงวนั แต่กส็กัอยู ่
อย่างน้ัน ทัง้เจ็บทัง้ปวด น่ีคอืมนัเชือ่ อดตัง้แต่เช้าไปหาเทีย่งจนบ่ายโน้น บางคนกย็งั 
ไม่เสร็จ บางคนทั้งร้องไห้ไปด้วย ทั้งสักทั้งร้องไห้ แต่ให้เขาสักอยู่ ไม่ยอมให้หยุด  
น่ีมนัเป็นอนัตราย คอืคนตดิในพธิรีีตอง ตดิในประเพณ ีและกไ็ม่เกดิประโยชน์อะไรข้ึน
มา ให้พากนัเข้าใจเร่ืองของประเพณมีนัเป็นเร่ืองของอย่างน้ีแหละ ถอืมัน่ถอืร้ันกนัทกุ
สิง่สารพดั ถอืเทวดาอารักษ์ ถือภตูผีปีศาจเป็นพธิรีีตอง เช่น การฟ้อน หรือการแต่งงาน 
กันนี้ หรือการบวช งานบุญอะไรต่างๆ”

บุญบั้งไฟ

 “บญุบัง้ไฟ น้ี อาตมาว่าไม่มีประโยชน์อะไร ลองๆ คิดด ูมันจะตกใส่หวักนัตาย
ด้วยซ�้าไป เล่นให้สนุกไปเฉยๆ สนุก มันไม่เป็นบุญอะไรเลยนี่ ไม่ใช่เรื่องจะเป็นบุญ  
เสียเวลา เสียงานเสียการ เสียวัตถุสิ่งของ ผู้เฒ่าๆ แก่ๆ ก็ไปเล่นไปท�ากับเขาด้วย  
อาตมาว่าโง่ทีส่ดุในโลก อย่างน้ี น่ีแหละทีเ่รียกว่าประเพณี และกคิ็ดว่ามันจะด ีคนมัน 
จะดีไม่ดีไม่เพราะไปตีกลองหรอกน่ะ มันไม่ดีเพราะเอาบุญอย่างนั้น ท�าไปขนาดไหน 
กท็�าให้ดไีม่ได้ อนัน้ีไม่ใช่เราจะแต่งเองได้ อย่างอืน่อีกหลายๆ อย่างทีพ่วกเราท�ากนัไปน่ะ 
ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ แต่ว่ามันแก้ไม่ได้ เพราะเขาเห็นประโยชน์ในส่วนนั้น 
มีอยู่ อาตมาว่าควรตัดให้กะทัดรัดเข้ามา

 จิตใจเราทัง้หลายน่ีทีเ่ป็นกศุลธรรม ท�าจิตเราให้ดไีด้ให้เด่นได้ น่ีคอืเรียกว่าผู้มบีญุ  
อนัข้อส�าคญัทัง้หลายน้ัน เร่ืองประเพณน้ีีจูงคนมาก มนัตดิเร่ืองประเพณ ีอาตมาเคยคิด 
หลายอย่างไม่ใช่เร่ืองยาก เร่ืองง่าย อย่างเร่ืองวนัดน่ีะ วนัดมัีนเป็นอย่างไร? เร่ืองวนัดี 
มนักดี็ของมันอยู่อย่างน้ัน ฤกษ์มนัก็ด ีวนัมนักดี็ ปีเดอืนมนักด็มัีนอยูน่ะ แต่เป็นเพราะ 
คนไปส�าคัญมั่นหมายมัน ให้คิดดูให้ดี ภาวนาให้ดีจึงจะเห็น
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 จะต้องขึ้นเรือนใหม่วันนั้น จะต้องแต่งงานวันนี้ ฤกษ์นั้นนาทีนั้น สวดชยันโต  
แต่อยู่ไปเจ็ดวนัแตกกนักไ็ด้ทะเลาะกนักไ็ด้ ไม่ได้สนฤกษ์ดวีนัดี ไม่ได้สนใจ เม่ือทะเลาะ 
กนัขึน้มาแล้ว ฤกษ์มันเอาคนไว้ไม่ได้ วนัมนัเอาคนไว้ไม่ได้หรอก เอาฝ้ายผูกข้อมอืไว้ 
มันก็ไม่อยู่ ไม่มีอะไรผูกอยู่สักอย่าง มีแต่การสร้างความดีมาสอนกันให้รู้จักความดี 
น่ันแหละมนัถงึดี แต่ว่าแต่งงานเม่ือใด? ขึน้บ้านใหม่เมือ่ใด? มนัพร้อมกนัแล้วหรือยงั  
ได้เวลาแล้วหรือยัง ข้าวของเงินทอง กาลเวลามนัพร้อมน่ันแหละดี ปีกด็ ีเดอืนก็ด ีวนักด็ี  
ยามก็ดี แต่จะให้คนดียังไม่ได้ นอกจากเรามาท�าความดี

 ผู้นับถือพระพุทธศาสนา คือผู้ถึงคุณพระพุทธเจ้าหน่ึง คุณพระธรรมหน่ึง  
คุณพระสงฆ์หนึ่ง จะไม่สนใจกับเรื่องเหล่านี้ ท่านไม่ถือวันนั้นวันนี้ วันก็ดี เดือนก็ดี 
ปีก็ด ีเอาความชัว่ความดมีาให้เราไม่ได้ นอกจากความชัว่ความดทีีเ่ราท�าเองมันจึงเป็น

 ให้เข้าใจว่า วนัทกุวนัน้ีน่ะ มนัจะมคีนท�าดีท�าชัว่กนัอยูท่กุวนั มนักเ็ป็นของมันอยู่
ตลอดเวลา ท่านจึงว่าให้พากนัดัดแปลง อย่าไปถอืกนัให้มันยุง่ยากในเร่ืองประเพณน้ีี  
พระพทุธเจ้าท่านสอนธรรมะให้คนมปัีญญาสลดัตดัออก อนัใดเกดิประโยชน์ให้สร้างไว้  
อันใดไม่เกิดประโยชน์ให้ตัดออกอย่างนี้มันก็ง่าย”

ใกล้พระ

 ตั้งแต่สมัยพุทธกาล กุลบุตรกุลธิดาผู้มีศรัทธาในค�าสั่งสอนของพระพุทธองค์
ได้ประกาศตัวเป็นพุทธมามกะ โดยค�าปฏิญาณว่า 

    พุทฺธ� สรณ� คจฺฉามิ
    ธมฺม� สรณ� คจฺฉามิ
    สงฺฆ� สรณ� คจฺฉามิ

 การถือเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่งในการด�าเนินชีวิต  
จึงเป็นตวัก�าหนดแนวทางประพฤตปิฏบิตัขิองชาวพทุธเพือ่บรรลถึุงความดงีามทเีดยีว 
แต่น่าเสียดายว่าในสมัยปัจจุบันมีน้อยคนที่เข้าใจความหมายอันลึกซึ้งของการเอา 
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พระศรีรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ส่วนใหญ่ชาวบ้านก็สักแต่ว่ากล่าวค�าปฏิญาณตามพระใน 
การประกอบพิธีกรรมหรือการสวดมนต์อย่างปราศจากการพินิจพิจารณาใดๆ ความ 
อบอุ่นและความมั่นคงจากการมีที่พึ่งอันประเสริฐจึงไม่ค่อยเกิดขึ้น

 หลวงพ่อเห็นว่าการสอนให้ญาติโยมเข้าใจและซาบซึ้งในความหมายของ 
ไตรสรณคมน์เป็นสิ่งส�าคัญ ท่านจึงพยายามชี้ให้เห็นว่า พระพุทธนั้นไม่ได้หมายถึง 
พระพทุธเจ้าองค์ทีป่รินิพพานไปแล้ว พระธรรมกไ็ม่ได้อยูใ่นคมัภร์ี และพระสงฆ์กไ็ม่ใช่ 
แต่พระอริยเจ้า แต่พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ หมายถงึ นามธรรมซึง่มอียูต่ลอดเวลา  
ฉะน้ัน การปฏบิตัใินชวีติประจ�าวนัของเรา ถ้ามีความเหน็ถูกอย่างน้ีและปฏบิตัใิห้เข้าถงึ  
ก็จะพึ่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในใจของตนเองได้เสมอ

 “บางคนออกปากบ่นว่า ถ้าเราเกิดทันพระพุทธเจ้า เราก็จะไปเหมือนกันแหละ 
ความโง่มันหลดุออกมาอย่างน้ี พระพทุธเจ้ามีอยูท่กุวนัน้ี ใครว่าพระพทุธเจ้านิพพาน  
พระพทุธเจ้าคอืสจัธรรม สจัธรรมมันจะจริงอยูอ่ย่างน้ัน ใครจะเกดิมา มนักม็อียูอ่ย่างน้ัน  
ใครจะตายไป มนักม็อียูอ่ย่างน้ัน สจัธรรมน้ีไม่สญูไปจากโลก มอียูต่ลอดเวลาอย่างน้ัน  
พระพุทธเจ้าจะเกดิมากดี็ ไม่เกดิมาก็ด ีใครจะรู้กมี็อยู ่ไม่รู้กมี็อยู ่อนัน้ันมนัอยูอ่ย่างน้ัน  
ฉะน้ัน จึงว่าให้เราเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้า เมือ่เหน็ธรรมะก็เหน็พระพทุธเจ้า มนัจะหาย 
สงสยัทัง้หมด พระพทุธเจ้าคอืธรรมะ ธรรมะกค็อืพระพทุธเจ้า เป็นอย่างน้ี ตรัสรู้น่ีท่าน 
ไม่เอาไปหรอก ท่านกท็ิง้ไว้ในน้ีแหละ ถ้าพดูง่ายๆ อย่างพวกครูเราน่ะ ครูในโรงเรียน 
ไม่ได้เป็นครูมาแต่ก�าเนิดหรอก มาเรียนวิชาครูถึงได้เป็นครูกัน ได้สอนในโรงเรียน 
ได้เงินเดือนกับเขา อยูไ่ปนานๆ กเ็ลยตายซะ ตายจากครูไปซะ ถ้าหากพดูอย่างหน่ึงกว่็า  
ครูน้ันยงัไม่ตาย คอืคุณธรรมทีท่�าครูให้เป็นครูน้ันยงัอยู ่อย่างพระพทุธเจ้าของเราน่ะ  
สัจธรรมที่ท�าให้คนๆ นั้นเป็นพระพุทธเจ้านี่ยังอยู่ ไม่หนีไปไหน ก็เลยเกิดเป็นพระ- 
พทุธเจ้าสององค์ องค์หน่ึงกเ็ลยเป็นรูป องค์หน่ึงกเ็ลยเป็นนาม ธรรมะทีแ่ท้จริงน้ันน่ะ  
พระพทุธเจ้าจึงตรัสว่า อานนท์ ให้ท่านประพฤตไิปเถอะ ให้ท่านปฏบิตัไิปเถอะ ท่านจะ 
งอกงามในธรรมวนัิยน้ี ผู้ใดเหน็ธรรม ผู้น้ันเหน็เรา ผู้ใดเหน็เรา ผู้น้ันเหน็ธรรม ท�าไม 
ถึงเป็นอย่างนั้น ฟังอย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าก็เป็นธรรม พระธรรมก็เป็นพระพุทธเจ้า  



477

มนัสบัสนกนั ความเป็นจริงน้ัน พระพทุธเจ้าแต่ก่อนกย็งัไม่ม ีจะได้เรียกช่ือขนานนาม 
ชือ่ท่านว่าเป็นพระพทุธเจ้าก็ในเมือ่ท่านเข้ามารู้ธรรมอนัน้ีเท่าน้ัน แต่ก่อนกเ็ป็นสทิธตัถะ 
ราชกมุารกเ็หมอืนกับเราเองน่ะแหละ เรากเ็ป็นตาสตีาสาตามา ถ้าเรามาบรรลถุงึธรรมะ
ที่แท้จริงแล้ว มันก็จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวกันน่ันแหละ ไม่แปลกกันหรอก 
อย่างนั้นให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจเสียวันนี้ว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่”

มีแต่ความดีความชั่วเป็นของเรา

 ธรรมดาผู้ครองเรือนทัง้หลายมกัจะหลงในโลกสมมต ิแสวงหาความสขุด้วยการ 
สะสมวัตถุ บางคร้ังกว่าจะหาของทีต้่องการมาได้ ต้องท�าลายอริยทรัพย์ของตนจนเกอืบ 
หมดเกลีย้ง หลวงพ่อจึงเตอืนสตฆิราวาสอยูเ่สมอ ให้พจิารณาว่ามอีะไรบ้างทีเ่ป็นของๆ  
เราจริงๆ

 “การคุ้มครองของเจ้าของภายในจิตของเจ้าของ คือ กาย วาจา ใจ นี้เป็นสิ่งที่ 
ส�าคญัมาก อาตมาเคยได้ถามญาตโิยมทัง้หลายว่า หาเงินทองหาข้าวของจนจะเฒ่าตายน้ี  
ถงึคราวจะเอาจริงๆ จะเอาอะไร? เอาทีไ่หน? ไม่รูจั้กทีเ่อา ผลทีส่ดุถามคนตัง้หลายสบิ 
ก็ต้องว่า “จักแหล่ว (ไม่รู้)” สูญเท่านั้น คนพูดอย่างนี้ มันหมดที่ไปแล้ว นี้แหละ 
ให้เรารู้จักส่วนส�าคัญของร่างกายชีวิตจิตใจของเรา สิ่งที่เราได้ไปน้ันคือความดีและ
ความชั่วทั้งหลายที่ติดตามตัวเราไปจนว่าใจเราหรือจิตวิญญาณเข้าไปฝังอยู่ในสิ่ง 
ทัง้หลายเหล่าน้ัน วญิญาณเรากไ็ปฝังในทีเ่ราหมายมัน่ในส่วนทีเ่ป็นกศุลและอกศุล และ 
ในส่วนที่เป็นบาปเป็นบุญนั่น ท่านจึงเรียกว่ามันได้ ได้บาปกับบุญไป ได้ดีกับชั่วไป  
สิง่ทัง้หลายทีเ่ราสร้างมาในโลก มนักเ็ป็นสมบตัขิองโลก คล้ายๆ ว่าตดัไม้อยูใ่นป่าน้ัน  
กเ็อาเครือไม้ในป่าน้ันแหละมามดัอย่างน้ี เอาไม้ในป่ามาท�าเรือน กเ็อามาปลกูอยูท่ีด่นิ 
อย่างน้ี มนัเป็นสมบตัขิองโลกทัง้หมด ส่วนทัง้หลายเหล่าน้ีมนัเป็นส่วนของโลก เอาไป 
ด้วยไม่ได้ บางคนกไ็ม่รู้จัก ส่วนได้ของเจ้าของ ท่านเรียกว่าบญุและบาป ดกีบัชัว่ทัง้หลาย  
มีความสงบ มคีวามสว่าง แล้วมคีวามใสสะอาด อนัน้ีคอืมันได้สิง่ทีม่นุษย์เราต้องการ
คอือนัน้ีเองทีไ่ปกบัเราได้ ความดเีกดิขึน้ทีใ่ด ความอดุมสมบรูณ์กเ็กดิข้ึนทีน้ั่น ความสขุ 
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ทัง้หลายก็เกิดขึน้ในทีน้ั่น เหมอืนกบับคุคลทีม่ปัีญญา ไปอยูท่ีไ่หนกท็�าทีน้ั่นให้เจริญ
ถาวร แม้ท�าไร่ ท�านา ท�าสวน ดนิทีน้ั่นมันไม่งาม ผู้มปัีญญาไปอยู ่เขากท็�าทีน้ั่นให้มนั 
งามขึ้นได้ ท�าให้ดีขึ้นก็ได้”

 ส�าหรับชีวิตของฆราวาสทั่วไปที่เป็นชาวพุทธ กิจในพระศาสนาที่เป็นเรื่องใหญ่ 
กค็อื การท�าบญุ แต่ความหมายทีแ่ท้จริงของค�าว่า “บญุ” ยงัไม่สูม้คีนเข้าใจอย่างถ่องแท้  
และน่ีก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึงที่หลวงพ่อสอนย�้าและพยายามท�าความเข้าใจกับฆราวาส
ญาตโิยมอยู่เสมอ เพราะถ้าใครท�าบญุโดยไม่รู้จักตวับญุว่าคอือะไร เกิดอย่างไร เจริญ 
อย่างไร เสื่อมอย่างไร ก็ยากที่ผู้แสวงจะได้พบบุญ
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โอวาท – บาปบุญคุณโทษ

 ทุกวันนี้มีแต่คนชอบท�าบุญ เป็นนักแสวงบุญ แต่ไม่มีคนละบาป บุญก็ท�าบาป
ก็ไม่ทิ้ง น่ันคือคนไม่รู้จักดี ไม่รู้จักชั่ว การที่เรามาท�าทานท�าบุญสุนทานกันวันน้ี  
กเ็รียกว่า บ�ารุงพระพทุธศาสนา แต่ว่าต้องให้รู้จักพทุธศาสนา ถ้าเราบ�ารุงพระพทุธศาสนา 
เพือ่เอาบญุกนัอย่างเดียวน้ัน บางทมีนัจะไม่ถงึพทุธศาสนา เราชกัชวนกนัว่า ไปสร้างบญุ 
สร้างกศุลกนั เราต้องฉีกมนัออกซ ิบญุมันเป็นยงัไง กศุลมันเป็นยงัไง บญุทีท่�าเอา บญุน้ัน 
ก็เรียกว่ามนัปราศจากปัญญา คนเราเมือ่ไม่มีปัญญา ท�าอะไรกไ็ม่ได้ มนัไม่พ้นทกุข์  
ท่านจึงเรียกว่าบญุกุศล บญุก็เรียกว่าหามารวมไว้ๆ แบกไว้มนัหนักไม่รู้จักทิง้ มนักท็บั 
เราตายเท่าน้ันแหละ ถ้าเรามปัีญญา เราก็ทิง้มนัออกซะ มนักเ็บา น่ีเรียกว่ากศุล อนัหน่ึง
เรียกว่าบญุ รวมกนัเข้าเรียกว่าบญุกศุล ท�าบญุกศุลเช่นน้ีเรียกว่าบ�ารุงพทุธศาสนาของ 
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา

 ค�าว่า บาป นั้น ประชาชนชาวพุทธเราไม่เห็น ท�าไมคนไม่เห็นบาป คือไม่เห็น 
ความผิดน่ันเอง ความผิดน่ันแหละมันเป็นบาป ถ้าไปท�าแล้วมนัผิด ผิดแล้วมนักเ็ป็นทกุข์  
เป็นเหตุให้เดือดร้อน ความเดือดร้อนนั่นแหละมันเป็นบาป อย่างนี้ เห็นง่ายๆ ถ้าเรา 
พิจารณา บาปน้ีมันไม่เป็นตัวตน มันเป็นอาการ อย่างความผิด มันก็ไม่มีตัวตน  
แต่ว่าไปท�าผิดที่ตรงนั้น มันก็เกิดผลขึ้นมาทันที อย่างไปขโมยของเขาเมื่อไร เป็นต้น  
ถูกจับทุกทีนะ ถูกเจ้าหน้าที่ลงโทษทุกที แต่ก็ยังไม่เห็นว่ามันเป็นบาป เห็นว่าเราไป 
ขโมยของเขาเฉยๆ กค็อืคนไม่เหน็บาป เปรียบประหน่ึงว่าเหมือนตาบอดน่ะแหละ วตัถุ
มนัจะมอียู่อย่างไร พระอาทติย์ พระจันทร์ จะส่องสว่างอยูเ่ตม็โลกเท่าไร คนตาบอด 
มันก็ไม่เห็น เหมือนกับคนไม่รู้จักบาปนั่นแหละ

 เราทนทุกข์ทรมานเท่าไรก็ไม่รู้ว่าเป็นบาป รู้แต่ว่าเราทุกข์เท่านั้น ว่าเรามีความ
ทรมานกายทรมานใจเท่าน้ัน ตัวน่ันแหละคือมันเป็นบาป ใครไปท�าบาปที่ไหน  
ตรงนั้นแหละท่านเรียกว่านรก นรกอยู่ที่ไหน ที่ไหนที่ท่านห้ามว่า ที่นี่อย่ามาท�าเลย 
มันผิด นั่นแหละนรกอยู่ตรงนั้นแหละ ถ้าไปท�าตรงนั้น มันก็ผิดตรงนั้น ถ้าผิดแล้ว
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มนัก็มีโทษ มโีทษแล้วกท็กุข์ ใครทกุข์ คนน้ันแหละตกนรก ทีไ่หนท�าให้คนเป็นทกุข์
ที่นั่นแหละเป็นนรก

 ถ้าเราคิดง่ายๆ สบายๆ อย่างน้ีเป็นต้น กจ็ะเหน็บาปในปัจจุบนั อนัน้ีเพราะความมดื 
ทีเ่ราอาศยัอยู่น้ีมนัมืด จึงไม่รู้จักสว่าง คอืใจมนัมดื ไม่ใช่แสงตะวนัมดื ความมดืมนั
เป็นอย่างน้ี ไม่ใช่ว่าตานอกของเราน้ีมันมดื แต่ตาใจเรามันไม่รู้เร่ืองอะไร การกระท�าช่ัว 
ก็ไม่รู้จักจบจักสิ้น

 ถ้าท�าความชัว่แล้วกมี็ความปรารถนาว่าไม่อยากจะให้มันชัว่ ไม่อยากจะให้มนัผิด  
คือชอบท�าความผิด แต่ไม่อยากจะให้มันผิด อย่างนี้เป็นต้น เรียกว่า คนมืด ไม่รู้จัก  
ถ้าเรามีความละอาย มีหริิ ความละอาย โอตตปัปะ ความกลวั ทัง้สองประการน้ี ท่านเรียก 
ว่าเป็นโลกบาล คอืเป็นธรรมทีคุ่ม้ครองสตัว์โลกอยู ่สตัว์โลกจะต้องเป็นไปตามธรรม
อันนั้น ทุกวันนี้คือคนไม่ละอาย เมื่อไม่ละอายก็ไม่เห็น ไม่จบ เรียกว่า คนมืด

 ทกุวนัน้ีเรารู้แล้วว่ามผู้ีตกนรก แล้วก็มผู้ีอยูใ่นสวรรค์ แต่ไม่รู้จักเจ้าของ ผู้มีความ 
สบายกายสบายใจ ไม่ได้เบยีดเบยีนผู้ใด ไม่ได้เบยีดเบยีนตน ไม่ได้เบยีดเบยีนผู้อืน่  
แล้วก็มีความสบาย นั่นเรียกว่า เมืองสวรรค์ ให้พิจารณาดีๆ นะ ท่านพูดถึงเทวบุตร  
เทวบตุรทีเ่คลือ่นจากทีอ่ยูน่่ะ ผ้าผ่อนแพรพรรณกเ็ศร้าหมอง ปราสาทราชวงักเ็ศร้าหมอง  
คอือะไร ก็คอืร่างกายของเราน้ีแหละ ผมงามๆ อยู่ๆ  มนักห็งอก ฟันแน่นหนาอยู ่มนัก็
โยกกค็ลอน ร่างกายสวยงามตรึงตาหนาแน่น มนักแ็ห้งกเ็หีย่ว ตามองเหน็อยูก็่ฝ้าฟาง  
หเูคยได้ยนิอยู่เป็นต้น กห็นวกก็ตงึ น่ีแหละของทพิย์ทัง้น้ัน ถ้ามันหมองลงๆ เทวบตุร  
เทวดาก็เคลื่อนจากสถานที่อยู่ ไม่ใช่พวกไหนหรอก พวกเรานี้แหละ

 ตกนรก คือคนคดิผิดแล้วกไ็ปท�าความผิด ไปท�าความชัว่ มนักต็กนรก ยมบาล
ที่จับสัตว์อยู่ในนรก คือกรรมที่เราท�าไว้แล้ว ท�าความผิดไว้ ความผิดนั้นก็ส่งเราไป
หาความผิด ไม่ส่งไปไหน ผู้น้ันแหละเป็นยมบาล ยมบาลน้ันมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง  
ช่างตาดีแท้ๆ ไปท�าผิดท�าชอบอยูท่ีไ่หน กรู้็จักหมดทกุสิง่ทกุอย่าง อนัน้ีเรียกว่ากรรม
คือการกระท�าของเรานั่นแหละ เป็นพยานเป็นหลักฐาน ไม่มีตกไม่มีหล่น ถ้าท�าชั่ว 
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กไ็ปเสวยกรรมชัว่เป็นวบิาก เป็นสตัว์นรก สตัว์นรกน่ีกท็กุข์หลาย ขึน้ไปต้นง้ิวหนามง้ิว 
มนักเ็สยีบต�าเอา แต่กไ็ม่พากนัตายสกัท ีถ้าขึน้ไปข้างบน กากเ็จาะหวัเอาอกี ต้องไต่ลงมา  
ลงมาข้างล่าง หมาก็จะกัดเอาอีก ไม่มีที่อยู่ คือมันทุกข์น่ันเองแหละ น่ีมันเร่ือง 
บุคลาธิษฐานทั้งสิ้น จริงไหม? จริง โดยบุคลาธิษฐาน เพื่อให้ท�าความเข้าใจเรียกว่า 
ธรรมาธษิฐาน เช่นว่า ตวันรก ตวัสวรรค์น้ัน ตวัจริงมันไม่เป็นรูปเป็นร่าง มันไม่มีอย่างน้ัน  
ยกตัวน้ันออกมาเปรียบเทียบให้ฟัง อย่างเราอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีเกลือ เราอยากจะ
อธบิายเรือ่งความเคม็ของเกลอืให้ฟัง ไม่มอีะไร เรากก็�าเอาดินทรายมาวาง สมมตุว่ิาเกลอื  
แล้วมันจะเค็มไหม ก็ไม่เค็มเพราะไม่ใช่เกลือจริงๆ ท�าไมจึงเอาดินทรายมาสมมุติ  
เพราะสถานทีน้ี่ไม่มเีกลอื สมมุตใิห้คนรู้จักว่าเกลอืมันเป็นอย่างน้ีเท่าน้ัน เหมอืนกนักบั 
พระเจ้าพระสงฆ์เรา บวชมากเ็ป็นพระโดยสมมตุ ิเป็นพระจริงหรือเปล่า ถ้าเป็นพระจริง 
กเ็ป็นพระอริยเจ้าจึงเป็นพระจริงๆ อนัน้ีพระสมมตุก็ิเป็นเหมอืนเกลอืสมมุต ิหรือจะว่า 
คนเรานี้เป็นคนจริงๆ หรือเปล่า เป็นโดยสมมุติ ไม่ใช่คนจริงๆ ถ้าคนแท้ๆ ต้องมี
คณุสมบตัมีิเมตตา มีกรณุา มมีทุติา มศีลีห้าประการประจ�าใจของเจ้าของ อนัน้ีเป็นมนุษย์  
คุณสมบัติก็พร้อมที่จะเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ มันมีอยู่อย่างน้ี เคร่ืองหมายข้างใน
มันมีอยู่

 คนเราถ้าเป็นมนุษย์แล้ว และมีคุณสมบตัพิร้อม กเ็รียกว่าเป็นมนุษย์โดยสมบรูณ์  
การเป็นมนุษย์เป็นอยูต่รงน้ี ไม่ใช่ว่าเกดิมามหี ูมตีา มแีข้ง มีขา แล้วกเ็ป็นมนุษย์เลย  
เป็นเหมือนกัน แต่เป็นมนุษย์ที่ปลอม ไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ ถ้าเป็นมนุษย์ที่แท้จะต้องมี 
คณุสมบตัเิป็นผู้มีศีลมธีรรม เป็นผู้ไม่เบยีดเบยีนตน ไม่เบยีดเบยีนผู้อืน่ มคีณุธรรม 
ประจ�าตัว เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ไม่ได้เป็นมนุษย์ปฏิรูป มันก็เป็นในลักษณะอันนี้  
ธรรมทัง้หลายกเ็หมอืนกนั ทีค่รูบาอาจารย์เทศน์ให้ฟัง บญุน้ันไม่มตีวัไม่มตีน บาปก็ 
ไม่มีตัวมีตน แต่เป็นของมีอยู่ ถ้าเรามาภาวนาพิจารณาเข้าไปถึงใจของเจ้าของแล้ว  
เราจะรู้จักว่าบาปกค็อืสิง่ไม่ดีอยูใ่นใจ บญุกค็อืสิง่ดงีามน่ะแหละ บาปคอืความเดอืดร้อน  
ถ้าเราวกมาดตูวัเราอย่างน้ี เราจะเหน็ตวับาปตวับญุ มีความเดอืดร้อน มีความสขุ ไม่มี 
ความเดอืดร้อน อย่างน้ีมันก็จะเกดิกับจิตใจ ถ้าเราพจิารณาถงึใจของเจ้าของแล้ว เราจะ 
เหน็ตวับาปกบัตวับญุ เหน็ภายในด้วยตาใน ไม่ใช่เหน็ด้วยตานอก คนเรามตีาสองอย่าง 
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ประกอบกันเข้าจึงเป็นผู้สมบูรณ์ ตาข้างนอกน่ีเห็นอยู่แต่ไม่ค่อยชัดเจน เห็นต้นไม ้
เหน็ภูเขาเลากาทัง้น้ันแหละ ไม่เหน็ผิดเหน็ถกูตามผู้ใดหรอก ตาน้ีเหมอืนกบัไฟรถยนต์  
เราคดิว่ามนัเหน็ถนนหนทาง หรืออนัน้ีกเ็หมอืนกนั ความรู้สกึทีรั่บผิดชอบอยูท่ีใ่จทัง้น้ัน  
ฉะนั้น เราจึง โอปนยิโก ให้น้อมเข้ามาให้เห็น ให้มีตาข้างใน ถ้าจะพูดอย่างหนึ่งก็ว่า 
ตาทิพย์

 ตำทพิย์ คอืมันพ้นจากตาอนัน้ี  เช่น พระพทุธเจ้าท่านสอนว่า ร่างกายน้ีเป็นของ 
ไม่สวยไม่งาม อย่างนี้เป็นต้น ท่านดูด้วยตาทิพย์ของท่าน ท่านเห็นลึกเข้าไปกว่านั้น 
ถ้ามีแต่ตาธรรมดาของเรานี่ มันก็มีแต่ของงาม ตาก็งาม หูก็งาม ปากก็งาม ร่างกาย 
งามหมด คือใจไม่รู้จัก มนัเหน็แต่ข้างนอก มนัไม่รู้เร่ือง ตาข้างในน้ีกเ็รียกว่าตาทพิย์  
ตาทพิย์ต่างจากตาธรรมดา ของทีไ่ม่มรูีปก็เหน็ อยูใ่นถ�า้กเ็หน็ อยูใ่นทีม่ดืกเ็หน็ อยูท่ีต่�า่ 
กเ็หน็ อยูท่ีส่งูกเ็หน็ เรียกว่าตาทพิย์ต่างจากตาธรรมดา มองเหน็ความถกูต้อง มองเหน็ 
ความผิด มองเหน็หมดทกุสิง่ทกุอย่าง เรียกว่า ตาใน คนเรากต้็องมตีาในและกมี็ตานอก  
ถ้ามตีานอกอย่างเดียวตาในไม่มี มันก็ถูกหลอกลวงเร่ือยไป ของปลอมมนักว่็าของจริง  
ของไม่สวยมันก็ว่าสวย ของไม่ดีมันก็ว่าดี

 ฉะน้ัน พระพทุธเจ้าท่านจึงเรียกสาวกทัง้หลายว่า “ผู้ทีม่ดีวงตำเหน็ธรรม” ดวงตา 
เหน็ธรรมไม่ใช่ตาเน้ือ มนัเป็นตาใจ เป็นตาของปัญญา หรือเป็นตาทพิย์ จะต้องอาศัย 
การเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยจึงจะเข้าใจพอเห็นได้รู้ได้ในธรรมะข้อน้ันๆ ดังน้ัน 
การแสดงธรรมหรือการพดูธรรมะจึงมคีวามลกึซึง้ มตีืน้มลีกึสารพดั กเ็พือ่ช่วยให้เรา
เข้าใจในธรรมะได้ง่ายขึน้ เพราะว่าสิง่ท่ีเหน็น้ันเป็นรูปให้เหน็กม็ ีไม่เป็นรูปให้เหน็กมี็ 
มนัล�าบาก แต่ในส่วนของธรรมะแท้ๆ น้ันมนัมหีมดทกุอย่าง ทีเ่ราฟังธรรมกเ็พือ่ให้ม ี
ความหมาย เช่น ยกตัวอย่างง่ายๆ การให้ทานได้บุญไหม ได้บุญ ท�าไมถึงได้บุญ 
คือมันยอมเสียสละความหนักนั้นให้เบา เลยมีความสุข เป็นผู้กล้าสละสิ่งของเหล่านี้
ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ก็เลยเบา ท่านจัดเป็นทานบารมีเป็นเบื้องต้น พระพุทธเจ้า
ทุกพระองค์ก็อาศัยทานบารมีเป็นเบื้องต้น
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 ฉะน้ัน ญาตโิยมพทุธบริษัททัง้หลาย เราพดูถงึการให้ทานเป็นเร่ืองแรก เป็นต้น 
เหง้าของบญุของกศุลจริงๆ ให้มกีารแบ่งเบา ถ้าหากว่าเราได้ก้อนขนาดน้ี ถ้าแบ่งออก 
ไปบ้างมนักเ็บา ถ้าเอาหมดทัง้ก้อนมันก็หนัก ถ้าเอาของคนอ่ืนมาก้อนเท่าน้ีหนัก ถ้าเอา 
ของเราออกมันก็เบา มันต่างกันอย่างนี้ ฉะนั้น จึงให้ฝึกการท�าบุญ คือให้เคลื่อนไหว 
ไปมา เดนิไปเดนิมา การให้ทานน้ีกเ็หมือนการหดัเดนิ ให้มนัโตไป โตไป โตไป ทานวตัถุ  
ถ้ามันใหญ่ขึน้มา มนัจะทานไปถงึอารมณ์ ทานถงึสิง่ทีมั่นไม่มรูีป ทานเร่ืองจิตเร่ืองใจ  
ทานโลภะ ทานโมหะ สารพัดอย่าง ธรรมะนี่พูดไปได้ทุกแขนง อย่างไรก็ตามเถอะ 
ให้ญาตโิยมพากนัพยายาม ใจเรากม็ ีกายเรากม็ ีพร้อมหมดทกุอย่าง อย่าไปปรารถนา 
หาพระเจ้าองค์น้ันองค์น้ี ท�าให้มันเกดิขึน้กบัใจของเรา อย่าไปเสาะหาทีอ่ืน่ ให้ตรวจสอบ 
พจิารณาดจิูตของเราว่า เดีย๋วน้ีมนัมเีมตตาไหม มกีรุณาไหม มมุีทติาไหม มนัซือ่สตัย์ไหม  
มนัผิดไหม หรือมนัถกูไหม ให้ดูจิตของเจ้าของน้ีแหละ แม้เราจะพดูผิดๆ แต่ไม่มเีจตนา 
อย่างนี้ก็ไม่ผิด มันมีเจตนาดี ท�าอะไรให้ดูเจตนาของตัวเอง ไม่มีอะไร ไม่มีผิดใน
เวลานั้น

 ให้เข้าใจว่าการสร้างคุณงามความด ีอย่าว่าไปชาตหิน้าโน้น สร้างชาตน้ีิเด๋ียวน้ีแหละ 
ค�าทีว่่าบญุน่ะ บางคนกย็งัไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง ในหมู่ของพวกเราคดิว่าจะเอาเงินเอาทอง  
เอาข้าวเอาของมาให้ทาน อย่างน้ีเกดิเป็นบญุ ไม่ได้เป็นอย่างน้ัน การท�าบญุน้ันไม่ใช่แต่ว่า 
เอาวตัถสุิง่ของให้ทานเท่าน้ัน จิตคดิเมตตา ละสิง่ทีช่ัว่ มันกเ็กดิบญุขึน้มา เหมอืนกนั 
กับเราที่เลี้ยงชีวิตอยู่ในโลก การงานการอาชีพก็แตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกัน  
ท�านาก็ได้ ท�าสวนก็ได้ เป็นข้าราชการก็ได้ ค้าขายก็ได้ มีอาชีพไม่เหมือนกัน แต่สิ่ง 
ทั้งหลายเหล่านี้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงชีวิตของเราไป การกระท�าบุญก็เหมือนกัน  
ไม่ใช่แต่ว่าวัตถุทานอย่างเดียว การเสียสละสิ่งที่ชั่ว กล้าละมันออกจากจิตใจของเรา 
เป็นต้น ก็เป็นการให้ทานท�าบญุ ท�าจิตใจให้มเีมตตา กรุณา มทุติา ขึน้ มนักเ็ป็นบญุ  
แขนงของการท�าบญุมหีลายอย่าง ไม่ว่าแต่การให้วตัถทุาน การรักษาศีล การเจริญเมตตา 
ภาวนา เห็นแล้วก็ละความชั่วไป แต่ว่าเป็นฆราวาสจะท�าอย่างไร จะต้องไม่ท�าบาป  
ไม่ฆ่าสตัว์ พยายามเหนิห่างจากธรรมทีเ่ป็นอกศุลเหล่าน้ัน ก็เหมอืนคนเราเหนิห่างกนั 
ไปเรื่อยๆ อย่างเรานานๆ มาพบกันที ไม่ค่อยจะได้พูดกัน หาความสนิทสนมได้ยาก  
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การท�าความชัว่น้อยๆ การท�าความผิดน้อยๆ เป็นต้น มนักเ็ป็นเหตใุห้ไม่มคีวามผิดต่อไป  
มันเป็นอย่างนั้น

 เร่ืองการประพฤติปฏิบัติทุกแขนง เราจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ทั้งอุบาสกอุบาสิกา 
อย่าพากนัลมืให้ภาวนาพทุโธๆ แล้วพจิารณา เกสา โลมา นะขา ทนัตา ตะโจ ให้เหน็ว่า 
สกนธ์ร่างกายนี้ มันเป็นของไม่มั่นไม่เที่ยง คิดไปพิจารณาไปเรื่อยๆ การคิดนี้แหละ 
คือการภาวนาของเรา เมื่อคิดถูกต้องมันก็สบายใจ โทษมันก็หาย ทุกข์มันก็ไม่มี  
ถ้าคดิไม่ถกู มันก็เพิม่ทกุข์ขึน้มา การภาวนาน้ี เรียกว่า การคดิน่ีเอง คิดจนเหน็ความทกุข์  
จนจบเร่ืองของมนั ต้องให้มปัีญญา ให้มนัรู้เร่ือง มนัจึงจะเป็นไป เรียกว่า การภาวนา  
กุศล คือความฉลาด คนจะท�าอะไร ถ้าไม่ฉลาดแล้ว ไม่สวยงามทั้งนั้นแหละ ดูอย่าง 
ปั้นหม้อซิ ถ้าคนไม่ฉลาด มันก็ได้หม้อไม่สวย คนไม่ฉลาดท�าบุญนั้น มันก็ไม่ได้บุญ 
ทีถ่กูต้องตามค�าสอนของพระพทุธเจ้า อนัน้ีพดูง่ายๆ บญุ กศุล คอืความฉลาดในการพดู  
ในการท�าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลิตผลขึ้นมานั้น ผลนั้นจึงเป็นผลที่บริสุทธิ์ ถูกต้อง  
บุญตามธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านสอนนั้น ถ้าพูดไปอีกอย่างหนึ่งก็บุญคือความสุข 
มันก็กว้าง คือคนมันกินเหล้า มันก็มีความสุขเหมือนกันนะ สูบกัญชาก็มีความสุข 
เหมอืนกนัน่ะแหละ น่ีมนักว้างไป บญุในทางพทุธศาสนาทีพ่ระพทุธองค์ตรัสน่ะ บญุ คอื 
ความสขุทีป่ราศจากโทษ ถ้าความสขุเกดิมาโดยปราศจากโทษแล้ว อนัน้ันมนัเกดิมาจาก 
ความฉลาด คือปัญญา คือกุศล

 ฉะน้ัน ท่านจึงรวมเรียกว่า บญุกศุล บญุแท้มนัเกดิจากกศุล ไม่ใช่เกิดจากอกศุล  
บญุทีไ่ม่แท้ทีเ่ราเข้าใจผิดว่าเป็นบญุน้ัน บญุน้ันเกดิจากอกศุล คือรู้ผิด คือคดิผิด คือ 
ท�าผิด เช่นว่าเราจะท�าบญุ แต่เราไปท�าอย่างอืน่ทีมั่นผิด มันเป็นบาปเป็นโทษ เบยีดเบยีน 
คนอื่นน้ัน ได้มารวมๆ กันมากๆ แล้ว เราก็เรียกว่าเป็นบุญ อันน้ันท่านเรียกว่า 
บุญบาป มันมีความสุขเหมือนกัน แต่ว่าบุญบาปไม่ใช่บุญของบุญ ไม่ใช่บุญเกิดมา 
จากกุศล บญุนอกศาสนา บญุนอกค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า อนัน้ีกค็งจะพอเข้าใจกนั  
มนัเป็นภาษาค�าพดู บางทกีส็บัสน บางคนกเ็รียกว่าบญุ บางคนกเ็รียกว่ากุศล หลายๆ  
อย่าง อย่างไรกต็ามเถอะ ให้เรารู้จักดีรู้จักชัว่ อย่างเราท�าบญุวนัน้ี กเ็รียกว่าเป็นกุศล  
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เกดิมาจากความฉลาด ความฉลาดน้ัน การกระท�าอนัน้ัน ไม่เบยีดเบยีนตน ไม่เบยีดเบยีน 
คนอืน่ แต่สร้างประโยชน์ตนแล้วกส็ร้างประโยชน์คนอืน่ อย่างทีเ่ราท�ามาน้ี ท่านจึงเรียก 
ว่าเป็นบุญของกุศลหรือบุญของบุญ ไม่ใช่บุญบาปนะ เท่านี้ก็คงจะพอเข้าใจแล้ว

 อย่างเราท�าบญุกนัน้ี อยากจะได้บญุ แหม ฉันกม็าท�าบญุ แต่ฉันกเ็ป็นโรคไม่หยดุ 
ไม่ค่อยสบายใจ บญุฉันก็ไปท�าอยูเ่ร่ือยๆ ไม่ใช่ว่าจะมาแก้บญุตรงน้ี ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้ 
มนัเจ็บมนัปวด มนัคนละอย่างกนั เราจะท�าบญุในบ้านให้แมวน้ีเป็นสนัุข ให้สนัุขกลาย 
เป็นแมวอย่างน้ันหรือ มนัคนละอย่างกนั ร่างกายน้ีมันเป็นอย่างหน่ึง แต่พระพทุธเจ้า 
ท่านว่ามันเป็นไปอย่างน้ี มันเป็นไปตามเร่ืองของมนั ไม่ใช่ว่าเราจะท�าบญุไม่ให้มนัเจ็บ 
มันไข้ ไม่ให้มันเป็นอะไรต่ออะไรหลายๆ อย่าง มันคนละเรื่องกัน ก็เพราะว่ามันเป็น 
อยูอ่ย่างน้ีแหละ พระพทุธเจ้าจึงไม่ไว้ใจมัน ให้เราผ่านมัน หนีมนัไปเสยี เรากย็งัเสยีดาย 
อยู่นั่นแหละ มันเสียดายอยู่ มันก็ยังไปไม่ได้ อันนี้มันเป็นเรื่องของอย่างนี้ อย่างไร 
กช่็างมันเถอะ ให้เราเข้าใจว่า การกระท�าบญุสนุทานทกุวนัน้ีท�าเพือ่อะไร? ท�าเพือ่ไม่ให้ 
มนัมทีกุข์ ให้มนับรรเทาทกุข์ ให้มนัค่อยๆ หมดไป ถ้าท�าบญุเพือ่บรรเทาทกุข์ มนัต้อง 
ท�าบญุด้วย ท�ากุศลธรรมด้วย ถ้าไม่เอากุศลธรรมกไ็ม่มปัีญญา บญุอย่างเดยีว เหมอืนเน้ือ 
กับปลาสดๆ เอาทิ้งไว้เฉยๆ มันก็เน่าเท่านั้นแหละ อาศัยเกลือเป็นอยู่ เนื้อหรือปลา
จึงมีอายุได้นาน หรือเอาเข้าตู้เย็นเสียอย่างนี้

 ดงัน้ัน กส็ร้างบญุไปด้วย กพ็จิารณาไปด้วย คอืกศุล คอืปัญญานะ เพือ่จะท�าลาย  
คล้ายๆ กบัวธิเีลขนะ มนัมคีณู มนัมีบวก มนัมีลบ มนัมหีาร มนัจึงจะได้จ�านวนตาม 
ทีเ่ราชอบใจ อันน้ีเราไม่เอายังง้ันซ ิเอาแต่วธิคูีณอย่างเดยีว ไม่มีทีใ่ส่ วธิคีณูกบัวธิบีวกกนั 
เข้าไปเร่ือยๆ วธิลีบไม่ม ีวธิแีบ่งกไ็ม่ค่อยจะมซีะด้วยนะ ถ้ามวีธิแีบ่ง มันกเ็บา มีวธิลีบ 
มันก็เบาซิ มันมีวิธีบวกกับวิธีคูณมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เท่านั้นแหละ

 การท�าบุญทุกช้ันทุกส่วนก็เพื่อจะให้จิตเราเป็นบุญ เม่ือจิตเราเป็นบุญแล้ว  
จะน่ังอยูม่นัก็เป็นบญุ จะเดนิอยูมั่นก็เป็นบญุ จะไปทีไ่หนมนักเ็ป็นบญุ คนทีรู้่จักบญุ 
ถึงแม้ว่าคนอื่นไม่เห็น มันก็เป็นบุญอยู่นั่นเอง คือความเห็นชอบอยู่ตรงจิตใจของเรา 
การท�าบญุทัง้หมดน้ัน ต้องการให้จิตเราเป็นบญุ ถ้าจิตเราเป็นบญุแล้ว ท�าบญุอยู่ทีไ่หน 
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มนัจะเตม็เป่ียมอยูเ่สมอ ไม่ต้องฉลอง ไม่ต้องให้คนรู้ ไม่ต้องให้คนเหน็ ไม่ต้องมอีะไร  
มีแต่ก�าลังจิตที่เชื่อมั่นในความดี แล้วเราก็ท�าไปเท่านั้นแหละ

 พระอริยเจ้าทัง้หลาย ท่านท�าคณุงามความดขีองท่านน่ะ อยูท่ีไ่หน ท่านกท็�าของท่าน  
ใครจะว่าไม่ดีสักเท่าไร มันก็ดีอยู่นั่นแหละ เมื่อท�าสิ่งที่มันไม่ดี เขาจะว่าดีอยู่แค่ไหน  
มันก็ไม่ดีอยู่แค่น้ัน อันน้ีเป็นเหตุอันหน่ึงที่จะให้พวกเราทั้งหลายท�าความเข้าใจใน
ธรรมะ ถ้าเราเข้าใจธรรมะอย่างน้ีแล้ว เราก็ไม่ต้องส่งจิตใจของเราออกไปข้างนอก 
เราอยู่ข้างในของเรา ท�าจิตให้มันเป็นบุญ

ตายแล้วเกิด

 ปัญหาเร่ืองชาติหน้าภพหน้าก็เป็นอีกปัญหาหน่ึง ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมากใน
วงการนักศาสนา และดูเหมือนว่าจะไม่มีที่ยุติ วันหนึ่งก็มีโยมกลุ่มหนึ่งไปกราบเรียน
ถามเรื่องนี้กับหลวงพ่อ

 โยม : “ชาติหน้ามีจริงไหมครับ?”

 หลวงพ่อ : “ถ้าบอกจะเชื่อไหมล่ะ?”

 โยม : “เชื่อครับ”

 หลวงพ่อ : “ถ้าเชื่อ คุณก็โง่”

 โยม : “อ้าว! คนตายแล้วเกิดไหมครับ?”

 หลวงพ่อ : “จะเชื่อไหมล่ะ ถ้าเชื่อ คุณโง่หรือฉลาด” ทั้งกลุ่มเลยนั่งงง

 หลายคนมาถามอาตมาเร่ืองน้ี อาตมาก็ถามเขาอย่างน้ีเหมอืนกนัว่า ถ้าบอกแล้ว
คุณจะเชื่อไหม ถ้าเชื่อ คุณก็โง่ เพราะอะไร ก็เพราะมันไม่มีหลักฐานพยานอะไรที่จะ
หยิบมาให้ดูได้ ที่คุณเชื่อเพราะคุณเชื่อตามเขา คนเขาว่าอย่างไร คุณก็เชื่ออย่างนั้น 
คณุไม่รู้ชดัด้วยปัญญาของคุณเอง คุณกโ็ง่อยูร่�า่ไป ทน้ีีถ้าอาตมาตอบว่า คนตายแล้วเกดิ 
หรือว่าชาตหิน้าม ีอนัน้ีคุณต้องถามต่อไปอกีว่า ถ้าม ีพาผมไปดหูน่อยได้ไหม เร่ืองมัน 
เป็นอย่างนี้ มันหาที่จบลงไม่ได้ เป็นเหตุให้ทะเลาะทุ่มเถียงกันไปไม่มีที่สิ้นสุด
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 ทน้ีี ถ้าคณุถามว่า ชาตหิน้ามไีหม อาตมากถ็ามว่า พรุ่งน้ีมีไหม ถ้าม ีพาไปดไูด้ไหม  
อย่างนี้คุณก็พาไปดูไม่ได้ ถึงแม้ว่าพรุ่งนี้จะมีอยู่ แต่ก็พาไปดูไม่ได้ อย่างนี้เป็นต้น  
ถ้าวันนี้มี พรุ่งนี้ก็ต้องมี แต่สิ่งนี้มันเป็นของที่จะหยิบยกเอามาเป็นวัตถุตัวตนให้เห็น
ไม่ได้

 ความจริงแล้ว พระพทุธองค์ท่านไม่ให้เราตามไปดถูงึขนาดน้ัน ไม่ต้องสงสยัว่า  
ชาตหิน้ามหีรือไม่มี ไม่ต้องถามว่า คนตายแล้วจะเกดิหรือไม่เกดิ อนัน้ันมนัไม่ใช่ปัญหา  
มันไม่ใช่หน้าที่ของเรา หน้าที่ของเราคือเราจะต้องรู้เร่ืองราวของตนเองในปัจจุบัน  
เราต้องรู้ว่าเรามทีกุข์ไหม ถ้าทกุข์ มันทกุข์เพราะอะไร น้ีคอืสิง่ทีเ่ราต้องรู้ และเป็นหน้าที่ 
โดยตรงที่เราจะต้องรู้ด้วย พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราถือเอาปัจจุบันเป็นเหตุของ 
ทกุอย่าง เพราะว่าปัจจุบนัเป็นเหตขุองอนาคต คือถ้าวนัน้ีผ่านไป วนัพรุ่งน้ีมนักก็ลาย 
มาเป็นวันนี้ นี่เรียกว่าอนาคต คือพรุ่งนี้ มันจะมีได้ก็เพราะวันนี้เป็นเหตุ ทีนี้อดีต 
ก็เป็นไปจากปัจจุบนั หมายความว่า ถ้าวนัน้ีผ่านไป มนักก็ลายเป็นเมือ่วานน้ีเสยีแล้ว  
น่ีคือเหตุที่มันเกี่ยวเน่ืองกันอยู่ ฉะน้ัน พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราพิจารณาเหต ุ
ทัง้หลายในปัจจุบนั เท่าน้ีกพ็อแล้ว ถ้าปัจจุบนัเราสร้างเหตไุว้ดี อนาคตมนักจ็ะดด้ีวย  
อดตีคือวนัน้ีทีผ่่านไปมนัย่อมดด้ีวย และทีส่�าคัญทีส่ดุคอื ถ้าเราหมดทกุข์ได้ในปัจจุบนั 
นี้แล้ว อนาคตคือชาติหน้าก็ไม่จ�าเป็นที่จะต้องพูดถึง

 “กลัวชาติหน้าจะไม่ได้เกิดครับ” อีกคนหนึ่งเสริมขึ้นมา

 “น่ันแหละย่ิงด”ี หลวงพ่อว่า “กลวัมนัจะเกิดเสยีด้วยซ�า้ ในคร้ังพทุธกาลสมยัที ่
พระพทุธเจ้ายงัทรงมชีวีติอยู ่ มพีราหมณ์คนหน่ึงมีความสงสยัว่า คนตายแล้วไปไหน  
คนตายแล้วเกิดใหม่อีกหรือไม่ แกจึงมาหาพระพุทธเจ้า ถามว่า คนตายแล้วเกิดไหม 
ถ้าพระองค์ตอบได้ จะมาบวชด้วย แต่ถ้าตอบไม่ได้หรือไม่ตอบ แกกจ็ะไม่บวช แกว่า
ของแกอย่างน้ัน พระพทุธเจ้าจึงตอบว่า มนัเป็นเร่ืองอะไรของฉันเล่า พราหมณ์จะบวช 
หรือไม่บวช มนัเป็นเร่ืองของพราหมณ์ ไม่ใช่เร่ืองของฉัน พระองค์ตรัสว่า ถ้าตราบใด 
ทีพ่ราหมณ์จะบวชหรือไม่บวช มคีนเกดิหรือมีคนตาย คนตายแล้วเกดิหรือคนตายแล้ว 
ไม่เกิด ถ้าพราหมณ์ยังมีความเห็นอยู่อย่างน้ี พราหมณ์ก็จะเป็นทุกข์ทรมานอยู่อีก 
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หลายกลัป์ ทางทีถ่กูน้ัน พราหมณ์จะต้องถอนลกูศรออกเสยีบดัน้ี พระพทุธเจ้าท่านว่า  
ความจริงแล้วไม่มีใครเกดิไม่มีใครตาย พราหมณ์คนน้ันฟังไม่รู้เร่ือง จนกว่าแกจะได้ 
เรียนรู้เร่ืองอนิจจัง ทกุขงั อนัตตา ให้เข้าใจถ่องแท้แล้วน่ันแหละ จึงจะเข้าใจค�าพดูของ 
พระองค์ได้ น่ันจึงจะเรียกว่าการรู้เหน็ตามเป็นจริงด้วยปัญญา เป็นการเชือ่ด้วยปัญญา  
พระพทุธเจ้าสอนอย่างน้ี ไม่ได้สอนว่าให้เชือ่ว่าคนตายแล้วเกดิหรือไม่เกดิ ชาตหิน้ามี 
หรือไม่มี อย่างน้ันไม่ใช่เร่ืองเชือ่หรือไม่เชือ่ จะถอืเอาเป็นประมาณไม่ได้ จะถอืเอาเป็น 
หลกัเกณฑ์ไม่ได้ ดังน้ันทีคุ่ณถามว่า ชาตหิน้ามไีหม น้ัน อาตมาจึงถามคุณว่า ถ้าบอกแล้ว 
คณุจะเชือ่ไหม ถ้าเชือ่ โง่หรือฉลาด อย่างน้ีเข้าใจไหม ให้เอาไปคดิดเูป็นการบ้านนะ”

พระพุทธเจ้าไม่ได้ฉันอะไรเลย

 ในสมยัปัจจุบนั การรับประทานอาหารมงัสวรัิตหิรืออาหารเจน้ัน เป็นเร่ืองทีก่่อการ 
วพิากษ์วจิารณ์ถกเถียงกันอยู่บ่อยๆ ทัง้ในแวดวงของนักบวชและฆราวาส เน่ืองจากว่า 
บางส�านักสอนว่าการทานเนื้อสัตว์เป็นบาป เป็นการส่งเสริมการฆ่าสัตว์ ในขณะที่อีก
ฝ่ายหนึ่งถือว่า การตีความอย่างนั้นเกินเลยพระพุทธบัญญัติ

 “เหมอืนกบกบัคางคกน่ันแหละ โยมว่ากบกบัคางคกอย่างไหนดีกว่ากนั ความจริง 
แล้ว พระพทุธเจ้าท่านไม่ได้ฉันอะไร ไม่ได้เป็นอะไร ในจิตของท่านไม่มอีะไร ไม่เป็น 
อะไรอกีแล้ว การบริโภคอาหารเป็นสกัแต่ว่าเป็นเคร่ืองหล่อเลีย้งร่างกายพอให้คงอยูไ่ด้  
ท่านไม่ให้ตดิในรสชาตขิองอาหาร ไม่ให้ตดิอยูใ่นทกุสิง่ทกุอย่าง ให้รู้จักประมาณในการ 
บริโภค ไม่ให้บริโภคด้วยตัณหา นี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ฉันอะไร ไม่มีอะไร  
ไม่เป็นอะไรอีกแล้ว ถ้าคนกินเนื้อไปติดอยู่ในรสชาติของเนื้อนั่นก็เป็นตัณหา ถ้าคน 
ไม่กนิเน้ือ พอเหน็คนอืน่กนิเน้ือกรั็งเกยีจ และโกรธเขาไปด่าว่านินทาเขา เอาความชัว่ 
ของเขามาไว้ในใจตวัเอง น่ันกเ็ป็นคนโง่กว่าเขา ท�าไปตามอ�านาจของตณัหาเหมือนกนั 
การทีเ่ราไปโกรธเกลยีดเขาน้ันกค็อืผีทีส่งิอยูใ่นใจเรา เขากนิเน้ือเป็นบาป เราโกรธเขา 
เรากเ็ป็นผี บาปอกีเหมอืนกนั มนัยงัเป็นสตัว์อยูท่ัง้สองฝ่าย ยงัไม่เป็นธรรม อาตมาจึงว่า 
เป็นเหมือนกบกับคางคก ทางที่ถูกนั้นใครจะกินอะไรก็กินไป แต่ให้มีธรรมะ
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 คนกินเน้ือก็อย่าให้เห็นแก่ปากแก่ท้อง อย่าเห็นแก่ความเอร็ดอร่อยจนเกินไป  
อย่าถึงกับฆ่าเขากิน ส่วนคนกินเจก็อย่าหลงยึดมั่นในข้อวัตรของตนเอง เห็นคนอื่น 
กนิเน้ือกอ็ย่าไปโกรธเขา รักษาตวัเราไว้ อย่าให้ตดิอยูใ่นการกระท�าภายนอก พระเณร 
ในวัดของอาตมาน้ีกเ็หมือนกนั รูปไหนจะถอืข้อวตัรฉันเจกถ็อืไป รูปไหนจะฉันธรรมดา 
ตามมตีามได้กฉั็นไป แต่อย่าทะเลาะกนั อย่ามองกนัในแง่ร้าย อาตมาสอนอย่างน้ี ท่านก็ 
อยู่ไปด้วยกันได้ไม่เห็นมีอะไร ให้เข้าใจว่าธรรมะที่แท้นั้น เราจะเข้าถึงได้ด้วยปัญญา 
ทางปฏบิตัทิีถ่กูกค็อื ศลี สมาธ ิปัญญา ถ้าเราส�ารวมอนิทรีย์ คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย  
ใจ ไว้ดีแล้ว จิตก็จะสงบ และปัญญาความรู้เท่าทันสังขารทั้งหลายก็จะเกิดขึ้น จิตใจ
ก็เบื่อหน่ายจากสิ่งที่น่ารักน่าใคร่ทั้งหลาย วิมุตติก็เกิดขึ้นเท่านั้น”

 แล้วหลวงพ่อก็เล่าเรื่องของพระรูปหนึ่งซึ่งจู้จี้จุกจิกเรื่องการขบฉันให้ฟังว่า

 “ผลสดุท้ายท�าอย่างไรกไ็ม่ส�าเร็จ คิดว่าเป็นเณรจะดีกว่าเป็นพระ สบายกว่า มีผัก 
หญ้าอะไรกเ็กบ็กนิเองได้ เอ้า สกึไปเป็นเณร กท็�าได้จริงอย่างว่าแหละ แต่กเิลสมนัยงัไม่ 
หมดนี่ คิดว่าเป็นเณรก็ยังอาศัยผู้อื่น เพราะยังต้องกินข้าวอยู่ ยังยากอยู่ เห็นควาย 
มนักนิใบไม้ เอ๊ะ ควายก็ยังอยู่ได้ ไม่รู้ว่าชาตคิวายเป็นอย่างไร ชาตคินเป็นอย่างไร เอ้า  
เลกิกนิข้าว กนิผักสารพดั ฝักเพกายาวๆ ๗-๘ ฝัก กกิ็นหมด ยงัไม่เลกิ คิดใหม่ เอ๊ะ  
เป็นเณรก็ยังทุกข์ เป็นปะขาวอาจจะดีกว่า สึกเป็นปะขาว เดี๋ยวนี้หายเงียบไปทั้งแห
ทั้งอวน เรียบร้อย”

เข้าวัดถูก

 การเย่ียมเยอืนเข้าหาท่านผู้สงบกเิลส จัดเป็นมงคลชวีติในทางพระพทุธศาสนา แต่
บางคนถอืเอาการไปเทีย่ววดัว่าเป็นบญุ หลวงพ่อเคยบอกว่า ถ้าอานิสงส์ของการเข้าวดั 
เกดิเพราะกายอย่างเดยีว พวกกระรอก กระแต นก หนู หรือสตัว์อืน่ๆ ซึง่อาศยัอยูใ่นวดั  
ก็น่าจะได้บุญมากกว่าคนซึ่งมักจะอยู่ไม่นานเลย
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 “วัดหนองป่าพงนี่เป็นเมืองผ่าน ผ่านไปชั่วคราว ผ่านไปผ่านมา บางคนที่มีธุระ
รีบร้อนก็ไม่ได้พบกัน ไม่ได้พูดกัน”

 ท่านสอนว่ามนัส�าคญัทีใ่จ ถ้าโยมมาถวายจังหนัหรือจ�าศลี แต่มาคุยกนัเร่ืองทางโลก  
เอาเร่ืองน้ันเร่ืองน้ีมาพดูกนั กเ็ท่ากบัเอาโลกมาทบัวดั มาวดัต้องเข้าใจความหมายและ 
จุดมุ่งหมายของการเข้าวัดอย่างแท้จริง

 หลวงพ่อสอนญาตโิยมอย่างละเอยีดอ่อนทกุแง่ทกุมมุของการเป็นชาววดั ตัง้แต่
กริิยาภายนอก ธรรมเนียมประเพณอีนังดงามของชาวพทุธ การส�ารวมระวงักาย วาจา ใจ  
ตลอดถึงการฝึกสมถะและวปัิสสนากรรมฐาน แต่สิง่ทีท่่านย�า้นักย�า้หนา กคื็อเร่ืองศีล 
สอนจ�า้จ้ีจ�า้ไชอยู่อย่างน้ันเหมือนไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย จนค�าสอนต่างๆ ซมึซาบเข้าไปใน 
จิตใจของชาวบ้านอย่างสนิท

 นอกจากน้ี ญาติโยมที่เข้าวัดเป็นประจ�าซึ่งช่วยประกอบอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ถวายพระ ได้รับการอบรมในเร่ืองความสะอาดและระเบยีบวนัิยอย่างพถิพีถินัเพือ่ความ 
ถูกต้องตามพระวินัย โยมคนหนึ่งเล่าว่า

 “หลวงพ่อท่านเคยสอนญาตโิยมในเร่ืองการจัดท�าอาหารถวายพระ เช่น ปลาร้าน่ี  
ต้องให้ต้มเสยีก่อนจึงใช้ใส่น�า้พริก ส้มต�า หรืออาหารบางอย่างทีเ่ราจะไม่ได้ต้มให้สกุ 
ด้วยไฟ ท่านบอกว่ามนัผิดศลีผิดวนัิย อาหารทกุอย่างต้องท�าให้สกุเสยีก่อนจึงรับประทาน  
เน้ือดิบ ปลาร้าดบิ มนัเป็นอาหารเสอื เราเป็นมนุษย์เป็นผู้ฉลาด เราต้องกนิอาหารสกุๆ  
ท่านได้ชีแ้นะอย่างน้ี ญาตโิยมกล็องท�าดรูู้สกึว่าดมีปีระโยชน์ ไม่มีโทษ ไม่เกดิโรคพยาธิ  
ทัง้ยังไม่ให้สบูบหุร่ี ไม่ให้ด่ืมเหล้า กเ็ป็นการดีมปีระโยชน์ ไม่เป็นโรคไม่เป็นพษิเป็นภยั  
และเป็นการประหยัดไปในตัวด้วย”

 ผลพลอยได้ทีเ่กดิขึน้กคื็อ ความเคยชนิเหล่าน้ีนานวนัเข้ากก็ลายเป็นนิสยัซึง่ตดิ 
ไปถงึการประพฤตปิฏบิตัทิีบ้่านด้วย การอบรมทีไ่ด้รับจากการเข้าวดั จึงมีผลดใีนด้าน 
สุขอนามัยของครอบครัวและหมู่บ้าน มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า หมู่บ้านซึ่งใกล้ชิดวัดป่า  
ดูสะอาดสะอ้าน เป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าเมื่อเทียบกับหมู่บ้านไกลวัด
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ฟังเทศน์ ฟังธรรม

 กิจส�าคัญในการก�าจัดความคดิผิดและการสร้างสมัมาทฏิฐ ิคอืการฟังค�าสอนของ 
สมณะผู้สงบระงับ การเข้าวดัฟังเทศน์เป็นประเพณอีนัเก่าแก่ของชาวไทย แต่หลวงพ่อ 
เล่าว่า ตอนมาอยูว่ดัหนองป่าพงใหม่ๆ ชาวบ้านยงัฟังเทศน์แบบพระวดัป่าไม่ค่อยถนัด

 “ก็มีแต่เทศน์มหาชาตหิรือโจทย์รับเท่าน้ัน เทศน์ฉลองสงัฆทาน เทศน์ปัญญาบารมี  
ท�าการสะเดาะเคราะห์เรียกขวัญ ท�ากันไปอย่างนั้น การเทศน์เพื่อจะให้ลดละกิเลส
ตัณหานี้ ปฏิบัติกรรมฐานนี้ ไม่ค่อยมี ไม่รู้จัก”

 ฉะน้ัน หลวงพ่อจึงต้องอธบิายบ่อยๆ ว่า ควรฟังเทศน์อย่างไร ฟังเทศน์เพือ่อะไร  
แล้วท่านชี้ให้เห็นว่าสังคมเปลี่ยนไปแล้ว ชาวบ้านจะฟังเหมือนสมัยก่อนไม่ได้

 “การฟังธรรม เป็นประเพณีของเราชาวพุทธทั้งหลายที่อยู่ในเมืองไทย และการ
ฟังธรรมกค็อืมาท�าเพ่ือให้มปีระโยชน์น่ันเอง การฟังธรรมในสมยัก่อนน้ี ญาตโิยมเรา 
ทั้งหลายน้ันโดยมากก็ฟังธรรมเอาบุญกัน เมื่ออาตมายังเป็นเด็กๆ ถึงวันพระ 
วนัธรรมสวนะ พ่อ แม่ ปู ่ย่า ตา ยาย กไ็ปฟังธรรมกนั ไปฟังธรรมเอาบญุกัน ผู้เทศน์ 
กเ็ทศน์ให้ฟังเร่ืองอะไรต่างๆ กไ็ม่ค่อยจะรู้เร่ือง ผู้น่ังฟังกน่ั็งฟังจะเอาบญุเท่าน้ันแหละ 
คือได้ยินเสียง ก็เรียกว่ามันเป็นบุญ นั่นเรียกว่าฟังธรรมเอาบุญกัน

 ในสมัยต่อมาปัจจุบันนี้ การศึกษามันเจริญขึ้น ความรู้สึกนึกคิดของพวกญาติ 
พีน้่องทัง้หลาย เป็นต้น มนัก็วิง่ขึน้สูค่วามเจริญ ความฉลาด ดังน้ัน การฟังธรรมมันจึง 
เลื่อนขึ้นไปหาเหตุผลในปัจจุบันนี้ ควรจะฟังธรรมเพื่อหาเหตุผล เพื่อให้เกิดปัญญา 
ว่าอะไรมันเป็นอะไรกัน ฟังธรรมเพื่ออะไร ฟังแล้วมันเป็นอย่างไร มีอานิสงส์อย่างไร 
จิตใจเราเป็นผู้ศึกษามันถึงรู้อย่างนี้”

 แล้วหลวงพ่อสอนวิธีฟังเทศน์อย่างสงบ

 “ในเวลาน้ี ปัจจุบนัน้ี อาตมาจะได้ให้ธรรมะ ให้โยมตัง้ใจเสมอืนว่าพระพทุธเจ้า
ของเราน้ันตัง้อยูใ่นทีเ่ฉพาะหน้าของโยม จงตัง้ใจให้ด ีก�าหนดจิตให้เป็นหน่ึง หลบัตา 
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ให้สบาย น้อมเอาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ มาไว้ทีใ่จ เพือ่เป็นการแสดงความเคารพ 
ต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 อย่าฟังธรรมเพ่ือเอาบญุ ถ้าฟังธรรมะเพือ่เอาบญุแล้วจะง่วง เกดิความสขุความ
สบายก็ง่วงเท่าน้ันเอง เมือ่ฟังเทศน์ง่วงนอนกไ็ม่รู้อะไร และเมือ่ไม่รู้อะไรกโ็ง่อยูต่ามเคย  
กไ็ม่มอีะไรเปลีย่นแปลงให้ดขีึน้สกัท ีเราฟังธรรมต้องให้เกดิความฉลาด ฉลาดคือกศุล  
เร่ืองบญุและเร่ืองกุศลน้ันต่างกัน ถ้าเป็นกุศลแล้วมนัตืน่หตูืน่ตาตืน่ใจ รู้จักผิดรู้จักถกู  
รู้จักดรู้ีจักชัว่ รู้จักสิง่ทีค่วรละ รู้สิง่ทีค่วรบ�าเพญ็ ส่วนค�าว่า บญุ น้ัน มนัคอยแต่จะเกบ็ 
ใส่กระบุงอยู่เรื่อย สบายอยู่เรื่อย สนุกอยู่เรื่อย ไม่ตื่นตัวไม่ตื่นเต้น ไม่ชอบค้นหา
ธรรมะ”

อานิสงส์การฟังเทศน์

 “หลังจากได้ฟังเทศน์แล้ว อาการของการได้ยินได้ฟังคือธรรมะน้ัน ก็ยังค้าง 
อยูใ่นใจ ถงึแม้ว่าจะไปท�าอะไรอยู่ก็ตาม กย็งันึกถงึธรรมะ มธีรรมะคุ้มครองอยู ่เช่น 
ท่านบอกว่าให้เป็นผู้อดทน ให้เป็นผู้เพียร ให้เป็นผู้อย่ามีใจเหี้ยมโหด ให้ท�าใจให้ดี  
ถ้าโกรธขึน้มาก็ให้อดกลัน้อย่างน้ีเป็นต้น ถ้าเราตัง้ใจฟังจริงๆ จนมนัตดิอยูใ่นใจของ 
เราแล้ว มันก็จะเป็นปัจจัย ถึงแม้เดินไปตามทางก็มีอยู่ในใจ กลับไปถึงบ้านเห็นลูก 
เหน็หลานท�าสิง่ทีไ่ม่พอใจ ความไม่พอใจเกดิขึน้มาแล้ว ธรรมะทีฟั่งมากเ็กดิมาด้วยกนั  
สอนเราไปให้อดกลัน้ ให้ท�าใจให้ด ีให้ปล่อยให้วาง ตวัน้ีแหละเกดิมา เกดิมาพร้อมกบั 
อารมณ์น้ัน สัง่สอนเราไปเร่ือยๆ ท่านจึงว่า พระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤตไิม่ให้ตกไป 
ในทางชั่ว”

เข้าวัดผิด ขอหวย

 เจตนาในการเข้าวัดของญาติโยมแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน บางคนไปรับธรรมะ
เพือ่ช�าระจิต บางคนไปท�าบญุให้ทาน บางคนไปเทีย่วเฉยๆ ชมธรรมชาต ิบางคนกไ็ป 
เพราะอยากได้ บรรดาคนทีไ่ปวดัหนองป่าพง พวกทีต่ัง้ใจฟังธรรมกมี็มาก แต่พวกที่ 
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มาฟังเอาหวยก็มจี�านวนหน่ึงเหมอืนกัน เพราะชาวบ้านมกัเช่ือกันว่า ตวัเลขจะออกมา 
ในขณะที่หลวงพ่อแสดงธรรม และหลายคนได้รวยจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่เพิ่มศรัทธาของ 
ชาวบ้านให้ยิง่ขึน้ แต่ยงัเป็นทีถ่กเถยีงกนัอยูว่่า ท่านให้จรงิ หรือว่าเขาจับเอาตรงน้ีบ้าง 
ตรงโน้นบ้าง แล้วถกูโดยบงัเอญิ หรือว่าถกูหน่ึงคน ผิดเก้าสบิเก้าคน แต่ทีแ่น่ๆ กคื็อ 
คนฟังเทศน์เอาตวัเลขคงไม่อยู่ในอาการสงบ จิตย่อมถกูความโลภและความหวงัอามสิ 
ครอบง�าไว้ แรกๆ ใครมาขอหวย หลวงพ่อมกัท�าหน้าขรึมเลยเหมอืนโกรธ ให้เขากลวั  
ไม่กล้าต่อล้อต่อเถียง กับโยมใกล้ชิด ท่านก็อธิบายว่า

 “อาตมาบอกไม่ได้ ถึงจะรู้ก็ไม่บอก มันเป็นอบายมุข เป็นทางแห่งความเสื่อม 
เสียหายในภายหลัง”

 บางทีเวลาโยมเขามาขอของดี หลวงพ่อก็บอกว่า

 “เอ้อ! ก็ดีอยู่แล้วล่ะ ไม่เป็นหิด ไม่เป็นกลาก ไม่เป็นโรคกุฏฐัง ก็ดีแล้วนี่โยม”

 พอเขาไปแล้ว ท่านบอกว่า

 “เอ้อ! สงสาร มนุษย์เรานี่แปลกเหลือเกิน มันอยากจะได้สิ่งที่บางคนพาทิ้ง”

 พระเถระรูปหนึ่งเล่าว่า

 “มีโยมคนหน่ึงมาอปัุฏฐากหลวงพ่อเพราะหวงัเอาหวย มาปวารณาจะท�าทกุอย่างที ่
หลวงพ่อต้องการ ของใช้ของฉันเอาใจใส่มาก หลวงพ่อก็ได้แต่บอกพระเณรว่า

 “ระวัง! มันจะหลงแกงหม้อใหญ่ของเขานะ”

 ต่อมาไม่นานนักประมาณเกอืบหน่ึงเดือนเหน็จะได้ เขากม็าบอกว่า ทีม่าอปัุฏฐาก 
หลวงพ่อน้ีนะ หมดไปเยอะแล้ว ยงัไม่ได้ทนุคนืเลย เม่ือไหร่จะให้เสยีท ีหลวงพ่อกเ็ลย 
ตอบไปว่า

 “เหน็หลวงพ่อเป็นอะไร เป็นคนใช้หรือยงัไง ถ้าเคารพหลวงพ่อ ท�าไมพดูอย่างน้ัน  
และถ้าตั้งใจมาอย่างนั้นจริงๆ ก็คงเข้าผิดวัดแล้วแหละ”
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 เขาหายไป ๓-๔ วัน ก็กลับมา เอาดอกไม้ธูปเทียนมาคารวะ ขอขมารับผิดกับ
หลวงพ่อ”

เครื่องรางของขลัง

 มีชาวพุทธจ�านวนไม่น้อยในเมืองไทยที่นิยมเครื่องรางของขลัง และวัตถุมงคล
ต่างๆ แต่หลวงพ่อไม่เคยส่งเสริม ท่านกลบัเหน็ว่าสิง่เหล่าน้ีมโีทษมากกว่าคณุส�าหรับ
ผู้ไม่มีปัญญา เพราะการครอบครองเคร่ืองรางของขลัง มักท�าให้เจ้าของประมาท  
ไม่เชือ่กรรม ไม่ระวงักาย วาจา ใจ โดยถือว่าอย่างไรเสยีของศกัดิส์ทิธิข์องตนคงคุม้ครอง 
ป้องกันอันตรายได้ หลงเข้าใจผิดว่าความดีอยู่นอกตัวของเรา

 หลวงพ่อไม่ปฏเิสธเคร่ืองรางของขลงั หากปฏเิสธการเทดิทนูบชูาสิง่เหล่าน้ีสงูกว่า 
พระศรีรัตนตรัย ซึง่เป็นทีพ่ึง่อนัแท้จริง และทีส่�าคญัการหลงใหลในสิง่เหล่าน้ี เป็นข้าศึก 
ต่อการเจริญในธรรม ฉะนั้น ถ้าญาติโยมมาขอของดีจากหลวงพ่อ ท่านจะตอบว่า

 “อาตมาไม่มีของดีอะไร จะมีก็ของดีทีย่ิง่กว่าของดทีัง้หลายน้ันคือธรรม ผู้ปฏบิตัิ 
ตามธรรมแล้วสามารถคุ้มครองตัวเองได้”

 แต่บางคน ถงึจะยอมรับเหตผุลของหลวงพ่อกจ็ริง แต่ยงัมีศรัทธาในธรรมน้อย 
จึงไม่ยอมเลกิการรบเร้า และในทีส่ดุด้วยความเมตตา ท่านอาจให้อะไรเลก็ๆ น้อยๆ ไว้ 
เหมือนพ่อให้ขนมแก่เดก็อย่างน้ัน เช่นสมยัหน่ึงพวกทหารชอบมาขอเส้นผมของท่าน
ที่ปลงออกไป

 แต่สิง่หน่ึงทีห่ลวงพ่อไม่เคยอนุญาตให้โยมท�า คอื เหรียญ ซึง่เป็นกิจกรรมทีไ่ด้ 
รับความนิยมในแวดวงชาวพทุธมานานแล้ว และในคร้ังหน่ึงมผู้ีจัดท�าเหรียญหลวงพ่อ 
โดยไม่ขออนุญาต พอท�าเสร็จแล้วจึงเอามาถวายหลวงพ่อ เมือ่ไม่อาจยบัยัง้ได้ในคร้ังน้ัน  
ท่านกรั็บไปแจกลกูศษิย์ใกล้ชดิ แต่ต่อมาท่านคงพจิารณาเหน็โทษ จึงห้ามอย่างเดด็ขาด  
เพราะท่านไม่ต้องการให้ญาติโยมยึดติดในสิ่งเหล่าน้ี และท่านทราบด้วยว่าเหรียญ 
มกัจะกลายเป็นสนิค้า มีการซือ้ขายแลกเปลีย่น หรือแม้กระทัง่การแย่งชิงหรือปล้นกนั 
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เพื่อจะได้เหรียญที่เขาถือกันว่ามีพลังศักดิ์สิทธิ์จริงๆ ซึ่งแทนที่จะบรรเทาความทุกข์
ความวุ่นวายของฆราวาส กลับท�าให้เกิดความเดือดร้อนมากกว่า

 ลูกศิษย์หลวงพ่อรูปหนึ่ง อธิบายเหตุผลเพิ่มเติม

 “เหตุผลอีกประการหนึ่งที่คณะสงฆ์เสนอไว้ก็คือ เมื่อเราตกลงว่าอนุญาตให้ท�า 
ได้แล้ว ทางโรงพิมพ์โรงปั๊มเขาจะต้องกักตุนไว้ส่วนหนึ่งอย่างแน่นอน เพราะมันเป็น 
อาชพีของเขาโดยตรงทีเ่ขาจะต้องท�าอย่างน้ัน อย่างเราไปสัง่หมืน่เหรียญอย่างน้ี เขาจะ 
ต้องท�าเผ่ือไว้อย่างน้อยห้าร้อยเหรียญ หรือพนัเหรียญ แล้วเขาจะเกบ็เอาไว้ประมาณ 
สักสิบปี ถ้าเหรียญน้ีดังออกมา เขาก็จะเอาชุดที่เขาเก็บเอาไว้ออกมาขาย ถ้าไม่ดัง 
เขาละลายไปท�าเหรียญใหม่ คือเขาไม่ขาดทุน เพราะฉะนั้น จึงไม่ให้มีการท�าเหรียญ  
โดยหลวงพ่อพยายามหาทางปฏิบัติที่นุ่มนวลได้ทุกคร้ังที่มีผู้มาขออนุญาตท�าเหรียญ 
ของท่าน อย่างเช่นคราวหน่ึง มคีนกลุม่หน่ึงมาขอสร้างเหรียญของท่าน โดยมคีวามเหน็ 
และข้อเสนอว่า ประชาชนทัง้หลายมคีวามเคารพเลือ่มใสท่านมาก ต่างคนต่างอยากได้ 
ของทีร่ะลกึบชูาเอาไว้กราบไหว้อยูก่บัเน้ือกับตวั ถ้าท่านอนุญาตให้ท�า กจ็ะเป็นสริิมงคล 
อย่างยิง่ รวมความแล้วทกุคนมเีจตนาเป็นกศุล แม้ว่าการกระท�าเช่นน้ันมใิช่เป็นแนวทาง 
ของท่าน อุดมคติของท่านคือการให้ข้อธรรมปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์แก่คนทั้งหลาย  
อนัเป็นจุดหมายทีถ่กูต้องของพทุธบริษทัทีแ่ท้จริง แต่บรรดาผู้ใหญ่คนส�าคญัในกลุม่น้ัน 
ก็มีเหตุผลและข้อเสนออันเดียวกัน หลายคนคิดว่าครั้งนี้คงจะปฏิเสธไม่ได้ จะต้อง 
อนุญาตให้เขาท�าแน่ แต่หลวงพ่อได้บอกกับโยมคนนั้นว่า ต้องให้คณะสงฆ์ยินยอม
อนุญาต ขอน�าเอาเรื่องนี้เข้าประชุมสงฆ์ก่อน

 พอถึงวันอโุบสถ จะเป็นวนัวสิาขะหรือวนัมาฆะ หลวงพ่อกน็�าเร่ืองน้ีเข้าปรึกษาใน 
ทีป่ระชมุสงฆ์ ท่านได้ชีแ้จงเหตผุลว่า เมือ่ท�าไปแล้วมนัจะเป็นอย่างน้ีๆ มนัจะเสยีหาย  
มนัจะไม่ดอีย่างน้ีๆ ให้คณะสงฆ์พจิารณายกข้อดข้ีอเสยี ทน้ีีกมี็แต่ผู้ยกข้อเสยี ไม่มีผู้ยก
ข้อด ีผลทีส่ดุลงมต ิไม่มีใครให้ท�า ท่านกไ็ปแจ้งแก่โยมคนน้ันว่า คณะสงฆ์ไม่อนุญาต  
ซึ่งวิธีการนี้ก็เป็นทางออกที่สวยงามที่สุดของท่าน
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 อย่างไรก็ตาม เหรียญหลวงพ่อก็อุตส่าห์มีออกมาจนได้ โดยที่คร้ังหน่ึงคณะ
ข้าราชการที่อ�าเภอค�าชะอีกลุ่มหน่ึงจัดท�าเหรียญเพื่อหาทุนสร้างเจดีย์ที่ค�าชะอี ก็มา 
ปรึกษาหลวงพ่อว่าจะขอท�าเหรียญ หลวงพ่อก็บอกให้ท�าเป็นรูปพระธาตุพนม พอท�า 
จริงๆ เขาเอารูปพระธาตุพนมไว้ด้านหลัง เอารูปหลวงพ่อไว้ด้านหน้า พอเอามาให้ 
หลวงพ่อปลกุเสก ท่านเลยยดึไว้เลยตัง้หลายหม่ืนเหรียญ ให้พระอาจารย์เลีย่มเอาใส่ไว้ 
ใต้โบสถ์ ท่านบอกว่าคณะสงฆ์ไม่เหน็ชอบด้วย แต่เหรียญทีเ่ขาท�ามากน็�ามาแจกกันเอง 
ก่อนบ้าง โดยหลวงพ่อไม่ได้ปลกุเสก แต่เพือ่เป็นการรักษาน�า้ใจเขาหน่อยทีอ่ตุส่าห์ท�า 
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง มามากมาย ก็เลยให้แจกข้าราชการที่มา
ด้วยกันบา้ง หนงัสือพิมพจ์ึงเอาไปลงขา่วว่า ไหนใครวา่หลวงพ่อชาไมท่�าเหรียญ นีไ่ง 
รุ่นแรก เรื่องก็เลยฮือฮากันไปพักหนึ่ง แท้ที่จริงไม่ใช่หลวงพ่อท�าเหรียญ แต่เป็นการ
แก้ปัญหาอย่างน่ิมนวลของท่านซึ่งทุกฝ่ายรับได้ น่ีเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็น
ปัญญาของหลวงพ่อทีส่อดคล้องกบัค�าพงัเพยทีว่่า บวัไม่ให้ช�า้ น�า้ไม่ให้ขุน่ แต่เอาปลา 
มากินได้”

 แต่บางกรณีก็น่าเห็นใจญาติโยมเหมือนกัน เพราะพระสงฆ์องค์เจ้าบางท่านก ็
ส่งเสริมและเป็นผู้น�าญาติโยมในเรื่องเหล่านี้เสียเอง อย่างเช่นเรื่องการปลุกเสก

 คร้ังหน่ึงมีพระเถระทีม่ชีือ่เสยีงรูปหน่ึงมาจากกรุงเทพฯ มีญาตโิยมมาด้วยประมาณ  
๑๐ คน พอมาถึงวัดหนองป่าพง ก็ถามหาหลวงพ่อ เมื่อพบแล้วก็เรียนหลวงพ่อว่า  
ผมและญาติโยมจะน�าพระพุทธรูปองค์หน่ึงไปประดิษฐานไว้ที่วัด ขณะน้ีท�าแท่นตั้ง 
พระประธานเสร็จแล้ว คงเหลอืแต่จะน�าแผ่นทองค�าห้าร้อยแผ่นไปเท่าน้ัน แผ่นทองค�า 
เหล่าน้ีผ่านการลงยนัต์และการปลกุเสกจากเกจิอาจารย์ทีมี่ชือ่เสยีงโด่งดงัทัว่ประเทศ 
มาแล้วหลายรูป กย็งัเหลอืแต่หลวงพ่ออกีหน่ึงรูปเท่าน้ันกจ็ะเสร็จเรียบร้อย จึงขอความ 
เมตตาจากหลวงพ่อด้วย กรุณาลงยันต์ไว้บนแผ่นทองค�าและปลุกเสกให้ด้วยครับ 
หลวงพ่อฟังแล้วก็เบี่ยงตัวออกไปข้างๆ มองไปในแนวป่าไม้ข้างนอก ตอบว่า

 “ผมไม่เคยท�าอย่างน้ัน ขอให้ท่านเจ้าคณุไปหาผู้ทีช่�านาญการด้านน้ีโดยตรงเถดิ”
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 เมือ่เจ้าคุณได้ฟังค�าตอบน้ีแล้ว ก็หมุนซ้ายหมนุขวาด้วยความเก้อเขนิ แล้วกช็วน 
ญาติโยมกราบลาหลวงพ่อออกจากวัดไป

 ครั้นเมื่อคณะเขากลับไปแล้ว หลวงพ่อก็พูดว่า

 “ขนาดพระเถระ พระเจ้าคุณยงัเป็นถงึขนาดน้ี แล้วพระใหม่ พระน้อย ญาตโิยม 
ก็คงไม่ต้องพูดถึง ไม่รู้ว่าใครจะเป็นที่พึ่งให้แก่ใครได้บ้างนะ ไม่รู้จะพากันหลงไป 
ถึงไหน”

รดน�้ามนต์แห้ง

 ครั้งหนึ่งหลวงพ่อปรารภเรื่องน�้ามนต์กับญาติโยมว่า

 “เมื่อมีคนมาขอน�้ามนต์ อาตมาห้ามแล้วห้ามอีก ห้ามมาหลายสิบปีแล้ว แต่เขา
ไม่ยอมเชือ่ฟัง ห้ามไม่ได้ น�า้มนต์น้ันความจริงก็คอืน�า้ธรรมดาน่ีเอง แต่คนเราตดิกนั 
เหลือเกิน พากันหลงงมงายไปหมด”

 แต่เมือ่มคีนมาอ้อนวอนขอรดน�า้มนต์ บางคร้ังหลวงพ่อขดัไม่ได้ แต่ท่านกไ็ม่ท�า 
พธิรีีตองอะไรพเิศษ เอาน�า้ธรรมดาน้ันแหละรดให้เพือ่ท�าให้เขาสบายใจ เหมอืนเป็นวธิ ี
ให้พรอีกแบบหนึ่ง กลายเป็นเรื่องประเพณีหรือวัฒนธรรมมากกว่าอย่างอื่น

 วันหน่ึงมชีายคนหน่ึงมากราบนมสัการหลวงพ่อ ตอนจะลากลบั เขาคลานเข้าไป
หมอบอยู่แทบเท้าท่าน และขอให้ท่านรดน�้ามนต์ให้ สักครู่หนึ่ง หลวงพ่อจึงพูดออก
มาว่า 

 “วันนี้ไม่ได้ต้มน�้าร้อน”

 แล้วท่านก็สอนอีกว่า

 “คนมาขอน�า้มนต์ เราคดิว่าทีน่ี่ต้องเอาน�า้ร้อนเดอืดๆ รดให้ คนกเิลสหนาทัง้น้ัน  
ให้มันหนังพองไปเลย ต้องสอนกันเจ็บๆ บ้าง เราบอกให้ภาวนาก็ไม่เอา ชอบเอาแต่ 
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น�า้มนต์ ขอรดน�า้มนต์ เพือ่จะได้ช่วยขจัดปัดเป่าผ่อนคลายอย่างน้ันอย่างน้ี ทีใ่ห้ไปน้ัน  
เราให้ไปตามประสปีระสาอย่างน้ันเอง ทน้ีีมาใหม่จะเอาน�า้ร้อนรดให้ คนมนัยงัเป็นเดก็ 
กเ็ป็นอย่างน้ีกนัทัง้น้ัน น�า้มนต์จะช่วยอะไรใครได้ ถ้าได้ดงัใจกห็วัเราะ ถ้าไม่ได้ดังใจ 
ก็ร้องไห้ มันเป็นแต่อย่างน้ันกันทุกคน ดังน้ัน คนส่วนมากในโลกจึงมีแต่คนโง่  
ผู้มปัีญญาเขามกัจะมาหาทางพ้นทกุข์ แสวงหาทางปฏบิตัใิห้เกดิปัญญาจริงๆ รู้ธรรมะ 
มีธรรมะอยู่ในใจ เขาก็เป็นคนสงบ สอนตัวเองได้ทุกเวลา มันก็สบายเท่านั้น ไม่ต้อง
หัวเราะ ไม่ต้องร้องไห้”

 บางครั้งเมื่อมีคนรู้มากมาเยี่ยมหลวงพ่อ หลวงพ่อก็เป็นผู้ฟัง ไม่ต้องเทศน์

 คร้ังหน่ึงมนีายทหารคนหน่ึงไปตรวจราชการทีอ่บุลฯ กบัลกูน้อง ๔-๕ คน ได้แวะ 
ไปกราบหลวงพ่อ เมือ่ไปถงึ กพ็ดูธรรมะให้หลวงพ่อฟังเร่ืองน้ันเร่ืองน้ีมากมาย ล้วนแต่ 
ที่มีอยู่ในต�าราทั้งสิ้น

 ตอนหน่ึงเขาพดูกบัหลวงพ่อว่า “หลวงพ่อครับ ตอนผมเป็นนายทหารหนุ่ม ผมออก 
ไปล่ากระทงิในป่า ผมยงิโป้งไป กระทงิตวัน้ันกระโดดมาขวดิผมเกอืบถกู แหม มนัร้าย 
เหลือเกิน”

 หลวงพ่อ : “คนแหละยิ่งร้ายกว่ากระทิง”

 นายทหาร : “อ้าว! ท�าไมล่ะครับหลวงพ่อ”

 หลวงพ่อ : “กก็ระทงิมนัอยูใ่นป่า ยงัไปตามล่ามนัไปฆ่ามนัจนตาย สตัว์มนัต้อง 
รักชีวิต มันต้องต่อสู้เพื่อป้องกันชีวิต แต่มันสู้เราไม่ได้ นั่นคุณมันจึงร้ายกว่ากระทิง”

 คยุกนันานกว่าสองชัว่โมง แต่หลวงพ่อไม่ค่อยได้พดู โดยมากนายทหารจะพดูเอง 
มากกว่า ในที่สุดก่อนที่เขาและลูกน้องจะกลับ เขาก็พูดว่า

 “หลวงพ่อครับ พวกผมจะลากลับแล้วนะครับ ขอรดน�้ามนต์หน่อย”

 หลวงพ่อ : “รดแล้ว”
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 นายทหาร : “รดที่ไหนครับหลวงพ่อ ผมเป็นคนรับ ผมต้องรู้ซิ”

 หลวงพ่อ : “รดมาตั้งสองชั่วโมงแล้ว คุณยังไม่รู้สึกหรือ?”

 อุบาสิการัญจวน เล่าว่า

 “ดฉัินเคยสงัเกตว่า มบีางคร้ังเหมอืนกนัทีห่ลวงพ่อไม่อยากขดัใจ เม่ือถกูอ้อนวอน 
รบเร้ามากๆ เช่นวนัหน่ึง มีเจ้านายระดับหวัหน้ามาประมาณสบิกว่าคน มาถงึกพ็ยายาม 
คะยั้นคะยอให้หลวงพ่อรดน�้ามนต์ให้ รดน�้ามนต์ให้หน่อยครับหลวงพ่อ แม้ท่านจะ
ปฏิเสธสักเท่าไร เขาก็ไม่ยอม

 ผลสดุท้าย ท่านขีเ้กยีจจะปฏเิสธ ท่านกบ็อกให้ไปเกบ็กิง่ไม้มา เขากไ็ปเกบ็ แล้วเอา 
มาถวายท่าน หลวงพ่อกบ็อกว่า เอ้า! ก้มหวัลง แล้วท่านกเ็อากิง่ไม้แตะๆ ทีห่วั โดยที่ 
ไม่มีน�า้สกัหยดเดยีว และหลวงพ่อกย็ิม้ ยิม้ในขณะทีเ่อากิง่ไม้แตะหวัคนน้ัน แตะหวั 
คนนี้ พอพวกเขาเหล่านั้นลุกขึ้นมาก็กราบหลวงพ่อ เอามือเสยหัวอย่างชื่นอกชื่นใจ  
ท่านกท็�าสกัแต่ว่าท�า เพราะว่าท่านเหน่ือยทีจ่ะบอกว่าไม่ๆ แต่เขากไ็ม่ยอมหยดุ แล้วกด้ื็อ 
อยูน่ั่นแหละ น่ีก็แสดงให้เหน็ว่าหลวงพ่อท�าสกัแต่ว่าท�า ท่านไม่ฝืนโลกเหมอืนอย่างที่ 
ท่านพูดไว้ว่า สมมุติกับวิมุตติ อยู่ที่เดียวกัน”

วันคืนล่วงไป

 การเตอืนสตผู้ิหลงประมาทเลนิเล่อ เป็นทานอนัประเสริฐทีพ่ระต้องให้แก่สงัคม 
ญาตโิยมมาเย่ียมหลวงพ่อ ท่านต้องคอยช้ีให้เขาเหน็ว่าเขาก�าลงัยดึมัน่ถอืมัน่อะไรอยู่  
ก�าลังคิดผิดอย่างไรอยู่

 “วันคืนล่วงไปๆ บดัน้ีเราท�าอะไรอยู ่ดตูวัเองแก่ขนาดไหน อายมุากน้อยขนาดไหน  
เราท�าผิดอยู่หรือเปล่า ท�าถูกหรือเปล่า เราคิดชอบแล้วหรือยัง คิดผิดอยู่หรือเปล่า 
ถ้าคิดผิดอยู่ก็ให้พยายามละ ให้รีบปฏิบัติเม่ือเรายังมีชีวิตอยู่น้ี พระพุทธเจ้าท่าน
สรรเสริญปัจจุบนัธรรม ทกุๆ คนให้พากนัตัง้อกตัง้ใจพยายาม ไม่ใช่ของเสยีหาย ไม่ใช่ 
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ของยากล�าบากอะไร สร้างจิตใจของเราให้ด ีให้สบาย คนเราน้ีถ้าทิง้ความดีแล้ว มนักไ็ม่ 
เป็นคนดี มันไม่เกิดประโยชน์ พระพุทธเจ้าสอนพวกเราทั้งหลายอย่าให้เบียดเบียน 
ซึง่กนัและกนั ให้มีความเหน็อกเหน็ใจกัน ต่างคนกจ็ะมอีายไุม่ค่อยจะถงึ ๑๐๐ ปีหรอก 
ทกุวันน้ี เดีย๋วก็จากกนัไป พากนัตรวจดูจิตของตวัเอง ให้พจิารณาปฐมวยั มัชฌมิวยั  
ปัจฉิมวยั ปฐมวยัก็เบือ้งแรก มัชฌมิวยักส็ร้างฐานะ ปัจฉิมวยักเ็บือ้งปลาย อายหุกสบิกว่า 
ไปหาเจ็ดสบิแล้ว มนัเป็นเร่ืองตาย ให้รู้จักอะไรควรท�า ควรละควรวาง ควรท�าจิตของ 
ตวัเองให้มันสบาย ให้มันสงบระงับ อย่าให้มนัทกุข์ น่ีคอืคนผู้ฉลาดทีเ่กดิมาในโลกน้ี  
ฉะนั้น จงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติให้สมกับที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ อย่าให้มันเสียที
ทุกๆ คน”

กระเป๋าหาย

 “เหมอืนกับญาตโิยมทัง้หลาย ออกไปจากบ้านเป็นต้น แล้วกระเป๋าสตางค์มนัหล่น 
อยูก่ลางทางโน่น ยงัไม่ทนัรู้จัก พากนัสบายอยู ่สบายเพราะยังไม่รู้จักสบายน้ีเพือ่อะไร?  
สบายเพือ่จะไม่สบายอกีต่อไป เม่ือต่อไปเราได้เหน็ว่าเงินเสยีไปแล้วจริงๆ กเ็กดิความ 
ไม่สบายขึ้น คือมันเกิดขึ้นมา เมื่อเรารู้จักต่อหน้า บาป บุญ คุณ โทษ นี้ก็เหมือนกัน  
พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รู้จัก ถ้ามันไม่รู้จัก มันก็ไม่รู้จักผิด ไม่รู้จักถูก ไม่รู้จักดี  
ไม่รู้จักชั่ว”

สายเกินแก้

 “คนโบราณบางคนเขาว่า เมื่อมันเจ็บไข้จวนลมหายใจจะขาด ให้ค่อยๆ เข้าไป
กระซบิใกล้หคูนไข้ว่า พทุโธ พทุโธ พทุโธ มันจะเอาอะไรพทุโธน่ันนะ คนทีใ่กล้จะนอน 
ในกองไฟ จะรู้จักพทุโธอะไร ตัง้แต่ยงัเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุรุ่นๆ ท�าไมไม่เรียนพทุโธให้
มนัรู้ หายใจตดิบ้าง ไม่ตดิบ้าง แม่ๆ พุทโธ พทุโธ ว่าให้มนัเหน่ือยท�าไม อย่าไปว่าเลย 
มันหลายเรื่อง เอาได้แค่นั้นก็สบายแล้ว”
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แรกพบ

 การพบหลวงพ่อคร้ังแรกมผีลอย่างมากต่อจิตใจของผู้ทีไ่ด้พบ จนเป็นจุดหวัเลีย้ว 
หัวต่อในชีวิตของญาติโยมหลายคน ดังที่มีพุทธพจน์ว่า

 สมณานญฺจ ทสฺสน� เอตมฺมงฺคลมุตฺตม� การพบเห็นหรือการเยี่ยมเยือนสมณะ
เป็นมงคลชีวิต 

 ส�าหรับบางคน การพบหลวงพ่อเหมือนกบัเป็นเหตใุห้บางสิง่บางอย่างทีอ่ยูใ่นใจ 
สกุงอม หลงัจากได้ฟังท่านเทศน์แล้ว สามารถเลกิความงมงายหรืออบายมขุได้เด็ดขาด  
และมอบตวัเป็นลกูศษิย์ บางคนฟังแล้วเกดิความรู้สกึแช่มชืน่เบกิบาน มีก�าลงัใจทีจ่ะ 
เร่ิมศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังต่อไป แต่ความประทับใจของอีกหลายคน 
ไม่ได้อยู่ที่ค�าพูดของหลวงพ่อเท่าความเมตตาอันเยือกเย็นของท่านที่ตัวเองได้สัมผัส

 แต่ก็มีบางคนเหมือนกัน กราบหลวงพ่อแล้วก็กลับเฉยๆ ไม่มีความรู้สึกอะไร  
บางคนถงึกับโกรธท่านกเ็คย อย่างเช่น เจ้านายท่านหน่ึงซึง่มากราบหลวงพ่อ แล้วไม่ได้ 
พบการต้อนรับอย่างคาดคิด จึงโกรธหลวงพ่อตัง้แต่น้ันจนกระทัง่ทกุวนัน้ี ซึง่แสดงให้ 
เห็นความส�าคัญของความพร้อมของจิตหรืออินทรีย์ ถ้าภาชนะคว�่าเสียแล้ว แม้แสง 
อาทติย์กเ็ข้าไม่ได้ แต่อย่างไรกต็าม ส�าหรับหลายๆ คน การไปกราบหลวงพ่อคร้ังแรก 
เป็นประสบการณ์ที่เขาไม่มีวันลืม

ประทับใจค�าสอน

 หลวงตาเสย เป็นลูกศิษย์รูปหน่ึงซึ่งจับอกจับใจในค�าสอนของหลวงพ่อตั้งแต่
มากราบครั้งแรก จนกระทั่งรื้อบ้านช่องมาปลูกใกล้วัดเพื่อจะได้มาฟังเทศน์หลวงพ่อ
บ่อยๆ ถูกหลวงพ่อกล่อมหนักๆ เข้าหลายปี ในที่สุดก็บวชจนได้ ท่านได้เล่าความ
ประทับใจเมื่อมากราบหลวงพ่อครั้งแรกให้ฟังดังนี้
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 “ผมได้รู้จักหลวงพ่อเพราะอาจารย์ทองเช้ือแนะน�า อาจารย์ทองเช้ือท่านสอนผมว่า  
พระมีหลายชนิด มพีระทีป่ฏบิตัดิ ีปฏบิตัติรง ปฏิบตัชิอบ กบัพระทีไ่ม่ปฏบิตัดิ ีไม่ใช่ 
เน้ือนาบญุ พระอย่างน้ีเราไปคบหากไ็ม่ได้บญุ ผมกถ็ามท่านว่า พระทีม่บีญุมากอย่างทีว่่า 
จะหาได้ทีไ่หน ท่านบอกว่ามอียูท่ีว่ดัหนองป่าพง สมยัก่อนผมไม่รู้จักหรอก ท่านกเ็ลย 
พาผมมาเป็นครั้งแรก มาถึงประมาณบ่ายสามโมง นั่งคุยกันไปจนถึงหนึ่งทุ่ม ลืมหิว  
ยงุก็เยอะกไ็ม่สนใจ ท่านเทศน์ต่อไปอกีจนถึงสองยาม ท่านกบ็อกให้ไปนอนเสยี แต่ก็ 
ไม่มีที่นอน ศาลาก็ยังไม่มี เลยฟังท่านต่อไปอีกจนสว่าง ท่านจะไปบิณฑบาต ก็สั่ง
ผมไปเกบ็ผักเพราะไม่มกีบัข้าว ท่านไปบณิฑบาตกไ็ด้แต่พริกกบัปลาร้า เอามาค่ัวแล้ว 
กต็�ารวมๆ กนั มีแม่ชี ๒ รูป พระ ๖ รูป คือ อาจารย์สนีวล อาจารย์สมปอง อกี ๓ รูป 
จ�าไม่ได้ รวมทัง้หลวงพ่อด้วยเป็น ๖ รูป เอาช้อนตกัพริกแจกคนละนิดหน่อย แค่ตดิ 
ปลายช้อนเท่านั้น ฉันกับผักต้มบ้าง ผักสดบ้าง หอฉันก็ไม่มี มีแต่กระต๊อบเล็กๆ 

 ผมอยูกั่บท่านอย่างน้ันสองวนักก็ลบับ้าน แล้วกต็ัง้ใจกลบัมาอกี ไม่รู้ท่านเทศน์ยงัไง 
มนัถงึเข้าใจแจ่มแจ้งนัก ผมละเหล้ายาปลาป้ิง เลกิฆ่าสตัว์ได้ตัง้แต่น้ันมา อาจารย์ทองเชือ้ 
เลยให้ผมย้ายบ้านมาปลูกที่วารินฯ ผมก็รื้อบ้านมากองเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ปลูก เพราะ
มวัแต่เทยีวไปฟังเทศน์หลวงพ่อทีว่ดัจนปลวกขึน้หมด คนเขาเลยมาช่วยท�าให้ มตีาสา  
จ่าทหาร และช่างอีกคนหนึ่ง ตอนแรกที่ท่านเทศน์เรื่องท�าบาปได้บาป ท�าบุญได้บุญ  
ก็ยังไม่เชื่อ ไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไง ท่านบอกว่า การกระท�าอะไรก็ตามต้องลงมือท�า  
ถ้ารู้ด้วยห ูดแูต่ตา หรือนึกคดิ กเ็ป็นท�าด้วยใจ เพราะฉะน้ัน ให้เลกิละการท�าชัว่ หนัมา 
ท�าความดี”

ปราชญ์วิกฤติ

 ในสมยัแรกทีเ่ร่ิมสร้างวดัหนองป่าพง มชีาวบ้านก่อคนหน่ึงชือ่ “พ่อหนูผี” เป็นคน 
ทีม่นิีสยัชอบใฝ่รู้ ใฝ่ศกึษา และเป็นทีรู้่จักของคนในหมูบ้่านว่ามอีตัตา และทฏิฐมิานะสงู  
ไม่ยอมรับใครง่ายๆ ถึงแม้ว่าเคยมาฟังธรรมจากหลวงพ่อบ้าง แต่ก็ยังคิดและพูด 
โต้แย้งเสมอ จนกระทั่งในที่สุดหลวงพ่อได้อนุญาตให้พ่อหนูผีว่า
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 “มีอะไรก็ให้พูดอย่างเปิดอก ไม่ต้องเกรงใจ จะได้รู้เรื่องกันสักที”

 “ถ้าผมพูดอย่างเปิดอกเกรงว่าหลวงพ่อจะโกรธผม เพราะค�าพูดของผมมันไม่ 
เหมือนคนอื่นเขา” พ่อหนูผีออกตัว

 “พูดมาตามสบายเถอะ อาตมาไม่โกรธหรอก”

 เม่ือหลวงพ่อเปิดทางให้ พ่อหนูผีซึ่งรอโอกาสน้ีมานานแล้ว จึงนึกในใจว่า... 
เมื่อท่านรับรองเช่นนี้ หากเราพูดแรงๆ ไป ถ้าท่านโกรธ เราจะต่อว่าให้สาสมเลยว่า 
พระกรรมฐานอะไร ช่างไม่มคีวามอดทนเสยีเลย แล้วพ่อหนูผีก็เร่ิมระบายความในใจ 
ออกมา

 “หลวงพ่อเคยพดูว่าเป็นคนหลงผิด แต่ผมว่าหลวงพ่อน่ันแหละหลงผิดมากกว่า 
เพราะศาสนาทุกศาสนาไม่มีจริง เป็นเรื่องที่คนแต่งขึ้น สมมุติขึ้น เพื่อให้คนอื่นหลง 
เชือ่ตาม และของทกุสิง่ทกุอย่างในโลกน้ีกม็แีต่ของสมมตุทิัง้น้ัน เช่น ควาย น่ีเรากส็มมุต ิ
ชื่อให้มัน ถ้าเราจะเรียกมันว่าหมูก็ได้ ควายก็ไม่ว่าอะไร... คน สัตว์ สิ่งของทุกอย่าง 
กส็มมุตเิอาทัง้น้ัน แม้แต่ศาสนาก็เป็นเร่ืองสมมตุเิหมือนกนั ท�าไมหลวงพ่อจะต้องกลวั 
บาปกรรมจนต้องหนีเข้าป่าเข้าดงไปทรมานร่างกายให้ล�าบากเปล่าๆ ผมไม่เชื่อเลยว่า  
บาปบุญมีจริง เป็นเรื่องหลอกเด็กมากกว่า กลับไปอยู่วัดตามบ้านตามเมืองเหมือน 
พระอื่นๆ เสียเถอะ หรือทางที่ดีก็ควรสึกออกมาเสีย จะได้รับความสุขและรู้รสกาม 
ดีกว่าอยู่อย่างทรมานตัวเองอย่างนี้ ไม่เห็นมีประโยชน์อะไร”

 พ่อหนูผีสรุปแนวความคิดของตน แล้วถามหลวงพ่อ “ผมคิดของผมอย่างนี้... 
หลวงพ่อล่ะมีความเห็นอย่างไร?”

 หลังจากปล่อยให้พ่อหนูผีพูดจนสะใจแล้ว หลวงพ่อซึ่งน่ังน่ิงรับฟังอยู่นาน  
จึงกล่าวขึ้น

 “คนทีค่ดิอย่างพ่อหนูผีน้ี พระพทุธเจ้าท่านทิง้ โปรดไม่ได้หรอก เหมอืนบวัใต้ตม  
ถ้าพ่อหนูผีไม่เชือ่ว่าบาปมีจริง ท�าไมไม่ทดลองไปลกัไปปล้นหรือไปฆ่าเขาดเูล่า จะได้ 
รู้ว่าเป็นอย่างไร”
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 “อ้าว... จะให้ผมไปฆ่าเขาได้อย่างไร เดี๋ยวญาติพี่น้องเขาก็ตามล่าผม หรือไม่
ก็ติดคุกน่ะซิ!”

 “นั่นแหละผลของบาป รู้มั๊ย?”

 พ่อหนูผีชักลังเลเมื่อเจอเหตุผลอย่างนี้ แต่ก็ยังยอมรับอยู่ในทีว่า

 “บางทบีาปอาจจะมจีริงกไ็ด้ แต่บญุล่ะ... หลวงพ่อมาอยูป่่าทรมานตวัเองอย่างน้ี  
ไม่เห็นว่าจะเป็นบุญตรงไหนเลย?”

 “พ่อหนูผีจะคดิอย่างน้ันกไ็ด้ แต่อาตมาจะเปรียบเทยีบให้ฟัง ทีอ่าตมาประพฤติ
ตามพระธรรมวินัยอยู่อย่างนี้ ถ้าบาปไม่มี... บุญไม่มี ก็เสมอทุน แต่ถ้าบาปมี บุญมี 
อาตมาจะได้ก�าไร... คนหน่ึงเสมอตวัหรืออาจได้ก�าไร กบัคนทีม่แีต่ทางขาดทนุ ใครจะ 
ดีกว่ากัน”

 พ่อหนูผีเริ่มคล้อยตามบ้าง แต่ก็ยังตอบแบบไว้เชิง

 “ไอ้เร่ืองบาปเร่ืองบุญน้ี ผมคิดจนปวดศีรษะมานานแล้ว จะเช่ือก็ยังไม่แน่ใจ  
ไปถามพระรูปไหนก็พดูให้ผมเข้าใจไม่ได้ แต่ทีห่ลวงพ่ออ้างเหตผุลมาน่ี ผมกพ็อจะรับ 
ได้บ้าง แต่ถ้าบาปบุญไม่มีจริง หลวงพ่อจะให้ผมท�าอย่างไร”

 “ท�ายังไงก็ได้” หลวงพ่อตอบ

 “ถ้าบาปไม่มีจริง ผมตายไป ผมจะมาไล่เตะหลวงพ่อนะ?”

 “ได้! แต่ข้อส�าคญั พ่อหนูผีต้องละบาปแล้วมาบ�าเพญ็บญุจริงๆ จึงจะได้รู้ว่าบาป 
บุญมีจริงหรือไม่”

 “ถ้าอย่างนั้น หลวงพ่อเทศน์โปรดผมด้วย ผมจะได้รู้จักวิธีท�าบุญ”

 “คนเห็นผิดอย่างพ่อหนูผีนี้ โปรดไม่ได้หรอก เสียเวลาเปล่าๆ”
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 เมื่อถูกหลวงพ่อเหน็บเอาเช่นนี้ พ่อหนูผีผู้มากด้วยปฏิภาณและโวหาร จึงย้อน
กลับไปว่า

 “คนในโลกน้ี ใครมปัีญญาและวชิาความรู้เลศิกว่าเขาทัง้หมด พระพทุธเจ้าใช่ไหม  
ถ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศจริง หลวงพ่อก็เป็นศิษย์พระพุทธเจ้า ส่วนผมเป็นศิษย ์
พระยามาร เมื่อเทศน์โปรดผมไม่ได้ ก็โง่กว่าพระยามารซี”

 “ถ้าพ่อหนูผีอยากต้องการอย่างน้ีจริงๆ กข็อให้ตัง้ใจฟัง จะให้ธรรมะไปคิดพจิารณา  
แล้วทดลองปฏบิตัติามดู จะเชือ่หรือไม่กต็าม แต่ให้ท�าดูก่อน เร่ืองศาสนาทีพ่ระสงฆ์เคย 
สอนมา พ่อหนูผีไม่เชื่อใช่ไหม?”

 “ใช่... ผมไม่อยากเชื่อใครเลย นอกจากตัวเอง”

 “ถ้าไม่เชือ่คนอืน่แล้ว กไ็ม่ต้องเชือ่ตนเองด้วย พ่อหนูผีเป็นช่างไม้ใช่ไหม เคยตดั 
ไม้ผิดหรือเปล่า?”

 “เคยครับ”

 “เร่ืองอืน่ๆ ก็เหมือนกัน พ่อหนูผีเคยมแีต่คดิถกูท�าถกูอย่างเดยีว หรือว่าเคยคดิผิด  
ท�าผิดมาบ้าง”

 “ใช่... ท�าถูกก็มี ท�าผิดก็เคย” พ่อหนูผียอมรับ

 “ถ้าอย่างน้ันตัวเราเองก็ยังเชื่อไม่ได้ เพราะมันพาท�าผิด พูดผิด คิดผิดได้ 
เหมือนกัน”

 พ่อหนูผีรู้สกึพอใจต่อเหตผุลของหลวงพ่อ จึงขอค�าแนะน�าว่า “ผมควรจะประพฤต ิ
ตนอย่างไรดีครับ?”

 “อย่าเป็นคนคิดสงสัยมาก และอย่าพูดมากด้วย” หลวงพ่อตอบ
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 หลังจากวันนั้น พ่อหนูผีจะไปอยู่ที่ไหน ค�าพูดของหลวงพ่อติดตามไปทุกหน 
ทกุแห่ง ทัง้ทีพ่ยายามไม่ให้ใจคดิ แต่กต้็องคดิ เมือ่คิดๆ ไป กย่ิ็งเหน็จริงตามค�าสอน 
ของหลวงพ่อและของพระพทุธเจ้ามากขึน้ทกุท ีพระพทุธองค์ทรงตรัสไว้อย่างไร กเ็ป็น 
อย่างนั้น ไม่มีทางคัดค้านได้เลย

 ต่อมาพ่อหนูผีจึงคลายพยศ ลดมานะ ละทฏิฐ ิทิง้นิสยัหวัร้ันหวัแขง็ เข้ามาฝากตวั 
เป็นลกูศษิย์ของหลวงพ่อ แล้วรักษาศลีห้าอย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้ฝึกหดัปฏิบตัภิาวนา  
จนกลายเป็นพ่อหนูผีคนใหม่ทีม่อีธัยาศยัดี ช่วยกจิการงานวดัอย่างแขง็ขนัด้วยความ
จริงใจตลอดมา...

อย่างนี้เองเมตตาธรรม

 “ไปกราบท่านครั้งแรกก็โดนดุเลยค่ะ” อุบาสิกาคนหนึ่งเล่าถึงความประทับใจ

 “คร้ังน้ันดิฉันกบัเพือ่นอกีสองคนพากนัไปกราบหลวงพ่อทีว่ดัหนองป่าพง ไปถงึ 
หลวงพ่อก�าลังมีแขก พระรูปหน่ึงน�าญาติโยมจากกรุงเทพฯ มากราบนมัสการท่าน  
จ�าไม่ได้ว่าท่านเป็นใคร ได้ยนิแต่หลวงพ่อเรียกว่า ท่านมหา คนเตม็ใต้ถนุกฏุเิลย ดิฉัน 
กบัเพือ่นสองคนเลยน่ังอยูร่อบนอก แปลกจริงๆ พอเข้าไปใต้กฏุ ิทรุดลงน่ังกราบเท่าน้ัน  
ก็ได้สัมผัสกระแสความเย็นที่รู้สึกว่ามองเห็นกระจายออกจากตัวหลวงพ่อ ท�าให ้
ชุ่มชื่นเย็นกายเย็นใจ เหมือนเราอยู่ข้างนอกร้อนๆ แล้วเดินเข้าไปในห้องที่มีเครื่อง 
ปรับอากาศ ดิฉันจ้องมองไปทีห่ลวงพ่อ ความรู้สกึในขณะน้ันบอกว่า อย่างน้ีเองเมตตา 
ธรรม

 สกัครู่ คณะของชาวกรุงเทพฯ กก็ราบลา หลวงพ่อจึงหยบิรูปถ่ายของท่านออกมา 
แจกเป็นรูปขาวด�าเล็กๆ ขนาดหนึ่งนิ้วเท่านั้นเอง ท่านออกตัวว่า

 ญาตโิยมอตุส่าห์มาเยีย่มจากกรุงเทพฯ ไม่มอีะไรฝากนอกจากธรรมะ รูปน้ีกไ็ม่ใช่ 
ของอาตมาท�าเองหรอก โยมเขาท�าแจกกันแล้วเขาเอามาถวาย
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 พอเห็นหลวงพ่อแจกรูป ความโลภก็ก�าเริบขึ้นทันที ดิฉันกลัวว่ารูปจะหมด 
เสียก่อน ก็เลยรีบส่งเสียงไปจากวงนอก 

 หลวงพ่อคะ เอาด้วยค่ะ

 หลวงพ่อปรายตามามองดฉัินแวบหน่ึงขณะทีแ่จกรูป แวบเดียวเท่าน้ัน แต่ก็ท�าให้ 
หวัใจหล่นไปอยูป่ลายเท้า เพราะเพิง่รู้สกึว่าตวัเองท�าอะไรไม่เข้าท่า พอคณะกรุงเทพฯ 
กลับไปหมด ท่านก็เรียกหาดิฉันทันที

 ไหนล่ะ ไอ้ตัวที่อยากได้มากๆ น่ะ อยู่ไหน มาเอาซี

 ดฉัินคลานเข้าไปทัง้ๆ ตวัสัน่ด้วยความกลวั แต่กย็งัแขง็ใจเหลอืบดหูน้าท่าน ขณะที ่
ยื่นมือออกไปรับรูป ก็ได้เห็นว่าสีหน้าของหลวงพ่อแสนจะอิ่มเอิบเบิกบาน เป็นหน้า 
ที่อิ่มอยู่ด้วยความเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกโดยแท้ ไม่มีร้ิวรอยว่าท่านจะหงุดหงิด
ขดัเคอืงอย่างทีคิ่ด ท�าให้ความกลวัค่อยๆ ละลายไป จากน้ันจนกระทัง่กราบลา หขูอง 
ดิฉันก็อื้อไปหมด จ�าไม่ได้ว่าหลวงพ่อพูดอะไรอีกบ้าง จ�าได้แต่ความรู้สึกปลาบปลื้ม
ประทับใจของตัวเอง”

 อบุาสกิารัญจวน กเ็ป็นอกีคนหน่ึงทีไ่ด้สมัผัสเมตตาธรรมของหลวงพ่อตัง้แต่พบ 
ครั้งแรก

 “ดิฉันก็ดั้นด้นไปหาหลวงพ่อทั้งๆ ที่ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหน พอไปถึง 
หลวงพ่อท่านก�าลังน่ังฉันอาหารอยู่รูปเดียวที่ตรงยกพื้นที่เขาจัดให้ ดิฉันก็นึกว่า 
หลวงพ่อฉันเสร็จแล้ว พระรูปอืน่ก็ลกุไปหมด ซึง่ทีแ่ท้หลวงพ่อท่านอาพาธ เพราะฉะน้ัน 
ท่านจึงต้องฉันช้าๆ ฉันทลีะน้อย ดิฉันไปถงึตอนน้ันร่วมสบิโมงเช้าแล้วค่ะ ท่านกถ็ามว่า  
กนิข้าวกนัมาแล้วหรือยงั กเ็รียนท่านว่า ยงัไม่ได้รับประทาน ดฉัินกนึ็กว่าท่านอิม่แล้ว  
ท่านกใ็ห้หาจานมา แล้วท่านกห็ยบิอาหารจากในบาตรของท่านแบ่งให้ มข้ีาว มไีก่ มอีะไร 
ต่างๆ จากในบาตรของท่าน แล้วกใ็ส่จานให้รับประทาน ท่านกฉั็นต่อ ดฉัินถงึได้ทราบว่า 
ท่านยังไม่อิ่ม แต่ว่าท่านได้แบ่งอาหารจากในบาตรให้ ดิฉันก็นั่งรับประทานข้าวอย่าง
ปลื้มปีติ”
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ช่างซ่อม

 ตราบใดที่ยังอยู่อย่างสุขสบาย อนาคตยังดูสดใส คนเราก็มักประมาท ไม่ค่อย 
สนใจวัดวาศาสนา ต้องมเีร่ืองเจ็บช�า้น�า้ใจได้ทกุข์จึงจะตืน่ข้ึนมาเดินอย่างสะบกัสะบอม 
เข้าวัดหาที่พึ่ง หลวงพ่อเคยปรารภเรื่องนี้ให้ญาติโยมฟัง

 “อาตมาอยูว่ดัหนองป่าพง เหมอืนกบัอยูโ่รงซ่อม ใครเป็นอะไร ลกูใคร เมยีใคร ผัวใคร  
เป็นอะไร เขาก็มาทิ้งไว้ให้ เหมือนรถเสียเขาเข็นเข้าโรงซ่อม เป็นช่างซ่อมให้เขา”

 ธรรมทูตส�าคัญที่ปลุกคนให้ตื่นหรือเข้าโรงซ่อม ก็คือความพลัดพรากจากที่รัก 
พ่อบวัพา วงษ์สงิห์ เป็นลกูศษิย์เก่าของวดัหนองป่าพง ทีม่าวดัเพราะโศกเศร้าไม่หาย

 “ผมกลับมาจากสงครามแล้ว ก็ได้ภรรยาที่ต�าบลนาชุม มีลูกด้วยกันสองคน 
ต่อมาลูกคนที่สองก็มาตายจากไป ทั้งผมและภรรยามีความทุกข์เศร้าโศกเสียใจมาก  
ไม่เป็นอนักนิอนันอน เป็นทกุข์คิดถงึลกูทีเ่สยีไป เสยีใจมาก กอ็ยูไ่ปเร่ือยๆ เหมอืนคน 
ไม่มีจุดหมายปลายทาง เพราะไม่รู้วิธีจะแก้ไขจิตใจให้หายจากทุกข์โศกได้ พอดี
ระหว่างน้ันเป็นระยะที่หลวงพ่อมาตั้งวัดได้ประมาณ ๒-๓ ปี เพื่อนบ้านเห็นผมมี 
ทุกข์โศกมาก จึงชี้แนะผมว่าให้มาหาหลวงพ่อ บางที่ท่านอาจจะช่วยแก้ไขให้พ้นจาก 
ความทกุข์ได้ ผมจึงได้เข้ามากราบท่าน และได้เล่าประวตัชิวีติความเป็นมาจนกระทัง่ถกู
ความทกุข์ความเศร้าโศกเสยีใจครอบง�าอนัมสีาเหตเุน่ืองจากลกูตาย และไม่รู้จะแก้ไข 
อย่างไรให้ท่านฟัง หลวงพ่อท่านจึงพูดว่า

 เออ! ทีไ่หนๆ มันกต็ายทัง้น้ันแหละโยม ต่างแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่าน้ัน บ้านไหน  
เรือนไหนทีจ่ะไม่เคยมคีนตายน้ันไม่มหีรอก แม้แต่ทีว่ดัวาอารามกต้็องมีพระเณรตาย
เหมือนกัน อย่าไปเศร้าโศกพไิรร�าพนักบัคนทีต่ายไปแล้ว มนัไม่มปีระโยชน์อะไรเลย  
ให้คิดถึงตัวเราที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกวันน้ีให้มาก ให้ช่วยกันท�าหน้าที่การงานบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ตั้งตนอยู่ในสัมมาชีพ สร้างคุณงามความดีต่อไปเรื่อยๆ 
เพือ่เป็นปัจจัยเป็นเสบยีงของเราต่อไปในอนาคต อกีไม่นานเรากจ็ะตายไปเหมอืนกนั
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 ผมได้ฟังเทศน์ท่านแล้ว กม็คีวามเหน็จริงตามทีท่่านพดูทกุอย่าง ท�าให้ผมชอบฟัง
ธรรมะของท่าน ปลกีตวัไปหาท่านบ่อยๆ ได้ความรู้ความเข้าใจหลายอย่าง ยิง่เป็นเหตุ 
ท�าให้ผมมีความเคารพศรัทธาในตัวท่านมาก ทั้งภูมิใจที่ได้เป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดท่าน  
ท่านจะใช้ให้ท�าการงานทกุอย่างทีท่่านต้องการ บางทท่ีานกใ็ห้ช่วยถางป่า ดายหญ้า หรือ 
อะไรต่างๆ ท�าไปเรื่อยๆ”

เถียงพระจนลมจับ

 แต่บางคนแม้จะติดอกติดใจการเทศน์ของหลวงพ่อ ก็ยังยอมรับไม่ได้ง่ายๆ 
อย่างเช่น พ่ออ�่า ลูกศิษย์หัวเห็ด ซึ่งโต้คารมกับหลวงพ่อจนเห็นโทษของการท�าบาป
ด้วยตนเอง จึงยอมรับพิจารณาค�าสอนของท่านและเห็นตามในที่สุด

 “ก่อนทีผ่มจะมานับถือหลวงพ่อน้ัน ผมได้โต้เถยีงกบัท่านอยูส่ีว่นัสีค่นื ตอนกลางวนั 
ผมก็ไปช่วยท่านปลกูไม้ไผ่รอบๆ วดั ตอนกลางคืนกม็าโต้ถามธรรมะกบัท่านจนสว่าง

 พ่ออ�่า : ข้าวก็ข้าวของผม แป้งก็แป้งของผม เอามาท�าเหล้ากินท�าไมจะบาป

 หลวงพ่อ : มีดก็มีดของโยม ทางคมก็ใช้สับท�าลาย ท�าอาหารได้ ส่วนทางสัน
ก็ลองสับหัวตัวเองดูซิ มันจะเป็นอย่างไร?

 โต้เถียงอยูก่บัท่านสีว่นัสีคื่น พอวนัทีส่ีต่อนเทีย่งๆ ผมเกดิหน้ามดืเป็นลม หลวงพ่อ 
ท่านกม็าหา พ่อวนัซึง่อยูก่บัผมกบ็อกหลวงพ่อว่า ผมเป็นอะไรไม่รู้ ท่านเลยถามผมว่า  
เป็นอะไร ผมกบ็อกว่าไม่รู้เป็นอะไร มันมดืมดิไปหมด มองอะไรไม่เหน็ หลวงพ่อท่าน 
กจู็งมอืผมไปป่ามะม่วง แล้วท่านกต็รีะฆงัเรยีกพระซึง่ตอนน้ันมปีระมาณ ๖ รูป แล้วท่าน 
กส็ัง่ให้ไปเอาหมอนเอาเสือ่มาให้ผมนอน เสร็จแล้วท่านบอกพระให้หาโอ่งน�า้มาตัง้ทาง 
ทศิเหนือ ๔ ใบ ทางทศิใต้ ๒ ใบ แล้วให้ตกัน�า้มาใส่ให้เตม็ทกุโอ่ง ผมเองนอนไม่รู้ตวั 
ว่าเป็นเวลานานสักเท่าไรจึงรู้สึกตัวขึ้น แล้วก็คิดทบทวนว่า ตอนน้ันเราอยู่ที่ศาลา 
แล้วท�าไมตอนนี้เรามาอยู่ในป่ามะม่วง ขณะนั้นผมหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ก�าลัง 
คดิไปคิดมา มองไปมองมา กไ็ด้ยนิเสยีงหลวงพ่อเรียกอยู่เหนือศรีษะผมว่า พ่ออ�า่ พ่ออ�า่  
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ผมเงยหน้าขึน้ เหน็ท่านน่ังสมาธอิยูบ่นเตยีงเฝ้าผมอยู ่หลวงพ่อท่านว่า น่ันผลของการ 
สูพ้ระ กลางคนืกเ็ถยีงพระ กลางวนักเ็ถยีงพระ สีว่นัสีคื่น เหน็ไหม มนัสูพ้ระไม่ได้หรอก 
ถึงได้เป็นลม

 ไอน�า้จากโอ่งน่ีเยน็จริงๆ เป็นยาแก้คนเป็นลมได้ครับ มนัเยน็สบาย ท�าให้ช่ืนอก 
ชืน่ใจ มเีร่ียวแรง กเ็พราะผมโต้เถยีงเหตผุลสูห้ลวงพ่อท่านไม่ได้น่ีแหละครับ ผมถงึมา 
พจิารณาย้อนหลงั ก็เหน็ความคิดของตวัเองมันผิดหมด หลวงพ่อท่านว่า ผู้ทีอ่ยูส่งูน้ัน  
สามารถมองเหน็ผู้ทีอ่ยูต่�า่กว่าได้ แต่คนทีอ่ยูต่�า่ จะมองไม่เหน็คนทีอ่ยูส่งูกว่า และผม 
พิจารณาแล้วก็จริงของท่าน”
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ศีล

 ในการสอนฆราวาส คงไม่มีเร่ืองใดที่หลวงพ่อได้สอนมากเท่าเร่ืองศีลธรรม 
ตลอดเวลายี่สิบกว่าปีที่ท่านได้อบรมสั่งสอนญาติโยมที่วัดหนองป่าพง ท่านพยายาม 
นักหนาทีจ่ะให้โยมเข้าใจและเหน็อานิสงส์ของศลี โดยแต่ละคร้ังท่านอธบิายศลีของโยม 
อย่างพิถีพิถันและตั้งใจจริงๆ ความส�าคัญที่หลวงพ่อให้แก่ศีล จะเห็นได้จากค�าพูด
ของท่านดังต่อไปนี้

 “ถ้าหากว่าคนปราศจากศลีวนัหน่ึง กเ็ป็นคนไม่สมบรูณ์วนัหน่ึง ปราศจากศลีปีหน่ึง  
ก็เป็นคนไม่สมบูรณ์ปีหน่ึง ถ้าเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้ว เป็นคนสมบูรณ์พอคน  
มนัพอคน ถ้าคนไม่พอคน มนัก็คร่ึงๆ กลางๆ คนคร่ึงๆ กลางๆ กค็อืคนไม่เตม็พืน้ของ 
คนน่ะแหละ ไม่เต็มคน เพราะว่าศีลนี้เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ อย่างน้อยก็เรียกว่า  
ถ้าโยมพ่อบ้านแม่บ้านมีศีลกันแล้วน่ะ ก็เป็นคนสมบูรณ์ ไม่ต้องทะเลาะกัน ถ้าศีล 
ไม่มีแล้วเอาเหอะ ไม่วันใดก็วันหนึ่งจะต้องทะเลาะกัน หรือมีเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่ง 
จนได้แหละ เกดิเหตขุึน้มาเมือ่ไหร่ น้ันแหละขาดศีลแล้ว คอืคนไม่สมบรูณ์ พดูไม่รู้เร่ือง 
กนัเลย ผู้หญงิก็พดูไม่รู้เร่ือง ผู้ชายก็พดูกนัไม่รู้เร่ือง ทะเลาะเบาะแว้งกนัไป น้ันคอืคน 
ขาดจากศีล

 ดงัน้ัน ศลีน้ีจึงเรียกว่าเป็นคุณสมบตัขิองคน ถ้าคนไม่มศีลีเท่าไรเป็นต้น กเ็รียกว่า 
เป็นคนพร่องจากคน ไม่สมบรูณ์ ดงัน้ัน ศลีจึงจัดเป็นพ่อแม่ของธรรมะ ธรรมะจะเกิดขึน้ 
มาได้กเ็พราะศีลเป็นพ่อเป็นแม่ ธรรมะเศร้าหมอง ศลีกเ็ศร้าหมอง ศลีเศร้าหมอง ธรรมะ 
ก็เศร้าหมอง มันเป็นเสียอย่างนี้ ฉะนั้น จึงพูดอยู่สม�่าเสมอว่าให้โยมพากันรักษาศีล”

 มีคนจ�านวนไม่น้อยทีอ่าราธนาและสมาทานศีลบ่อย ทัง้ๆ ทีไ่ม่มคีวามคดิเลยที่
จะเอาไปรักษา คอืมองการขอศลีเป็นแค่พธิกีรรมทางศาสนาเท่าน้ันเอง บางคนกถื็อว่า
ต้องรับศีลจากพระ จึงจะเป็นผู้มีศีลอย่างแท้จริง หลวงพ่อจึงต้องคอยอธิบายว่าศีล 
คืออะไร การสมาทานศลีคืออะไร และการรักษาศลีคอือะไร อยูเ่ป็นประจ�า ให้ญาตโิยม
เกดิสมัมาทฏิฐใินเร่ืองของศลี และรับอานิสงส์ของศลีอย่างเตม็เมด็เตม็หน่วย “จะไปไหน 
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กส็มาทานศีลอยูเ่ร่ือย อาตมาไปทีไ่หนๆ บางคร้ังกร็�าคาญ ถ้าโยมมากราบกพ็ดูว่า มะยงั  
ภนัเตฯ เลยทเีดยีว ไม่รู้เร่ืองอะไร บางคร้ังอาตมารู้สกึเพลยีใจ โดยเฉพาะการท�าบญุ 
มหาชาติกันนั้น ชอบแห่แหนกันมา แล้วก็มารับศีลกับพระ แต่ก็เมาเหล้าเซมาทีเดียว  
แล้วกม็ารับศลี อาตมาขีเ้กยีจเล่นกบัพวกน้ีแล้วนะน่ี มนัมองไม่เหน็ทศิเหน็ทางกนัเลย  
ไม่เหน็ทีจ่ะได้จะด ีแล้วกอ็ยูก่นัอย่างน้ันเอง อาตมาเคยหนีไปอยูป่่าเลยสบาย ไม่มีใคร 
ไปอาราธนา มันก็เลยสบาย ไม่มีใครไปหยอกไปล้อเล่น หยอกล้อเล่นหัว ขอแต่ศีล
แล้วเอาไปทิง้ทกุท ีพรุ่งน้ีกม็าขอ มะรืนกม็าขอ คดิไปคดิมากเ็หมอืนว่าเราเป็นลงิให้เขา 
มาหลอกล้อเล่นไม่หยุดไม่จบสักที อาตมาเลยหนีไปเสีย”

 ท่านอธิบายว่า ที่แท้ศีลไม่ได้อยู่นอกตัวเรา แต่อยู่ที่เจตนาที่จะงดเว้นจาก 
ความชั่ว

 “ญาตโิยมไม่รู้จักศีล กนึ็กว่าศลีอยูใ่นพระ พระจะมศีลีอะไรให้เราล่ะ ท่านกอ็ยู ่
ของท่านให้เข้าใจว่า ศีลมนัอยูท่กุทศิทกุทาง เมือ่เราตัง้ใจรักษา มนักเ็ป็นศลีข้ึนเดีย๋วน้ี  
เจตนาเป็นศีลขึ้นเดี๋ยวนี้ มันจะเป็นอยู่อย่างนี้ ให้เข้าใจเสียอย่างนั้น อย่างนี้เราจะ 
มีปัญญากว้างขวาง ไม่จ�าเป็นที่เราจะไปสมาทานศีลกับพระ น่ีผู้รู้แล้วจะต้องง่าย  
การประพฤติก็ง่ายขึ้น การปฏิบัติก็ง่ายขึ้นถ้าเรารู้จักแล้ว ถ้าเราไม่รู้จักก็ล�าบากหลาย

 ศีลเราจะเอาเมือ่ไร เอาเมือ่เรายงัไม่ตาย อาตมาสงสาร เคยเหน็คนหน่ึงพ่อตาย 
เอาใส่หบี แล้วนิมนต์พระให้มาตกิา คนเป็นกอ็าราธนาศีลข้ึน ลกูชายกไ็ปเคาะโลงกกุๆ  
พ่อรับศลีเน้อ กไ็ปบอกคนตายน่ี ใครจะมารับศลี เราอย่าไปโง่ถงึขนาดน้ัน อย่าไปงมงาย 
ถงึขนาดน้ัน ทีเ่ราท�าบญุน้ันกเ็ป็นการสนองคณุพ่อแม่ พ่อแม่เลีย้งเรามา เป็นผู้อปุการะเรา  
เรามานึกถงึพระคณุของท่าน กตเวทต่ีอท่าน จึงเกดิการกระท�าบญุขึน้มา แล้วอทุศิส่วน 
กุศลนั้นถึงพ่อแม่ผู้มีอุปการะเรา นี่ท่านเรียกว่าบุคคลหาได้ยาก ควรท�าเมื่อท่านยังมี 
ชีวิตอยู่”

 แล้วท่านก็สอนญาติโยมที่เข้าวัดประจ�าให้เข้าใจความหมายของการรักษาศีลที่ 
แท้จริง
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 “การที่เราจะรักษาศีลนั้นมี ๓ ประการ หนึ่ง เราจะขอสมาทานกับพระภิกษุ  
เป็นสมาทานวรัิต ิสมัปัตตวรัิต ิคือ เรางดเว้นด้วยตนเอง ถ้าเรารู้ว่า ปาณา อทนินา กาเม  
มสุา สรุา ตลอดไปถงึอโุบสถศีล เมือ่เรารูแ้ล้ว เรากล็ะเอง ไม่ต้องไปสมาทานกบัใคร  
อันนี้เป็นศีลประการที่สอง ประการที่สาม เป็นสมุจเฉทวิรัติ เป็นศีลของพระอริยเจ้า 
เป็นศลีทีเ่รียกว่าก�าหนดละเลย ตัง้ไว้ในใจเดด็ขาด ไม่ต้องสมาทานกบัใคร อนัน้ีเป็นศลี 
ของพระอริยเจ้า สมจุเฉทตดัขาดเลย เป็นผู้มสีตคิุม้ครองอยูเ่สมอ ดแูลอยูด้่วยตนเอง
ตลอดกาลตลอดเวลา ศีลมีทางที่จะเกิดขึ้นได้อย่างนี้ คือ

 สัมปัตตวิรัติ สมาทานวิรัติ สมุจเฉทวิรัติ สมาทานวิรัติ ก็คือว่าตามพระไป  
สัมปัตตวิรัติ คือ งดเว้นด้วยตนเอง ไม่ต้องสมาทานกับใคร คือเรารู้แล้วว่าสัตว์นี่ 
ไม่ควรฆ่า เราก็ไม่ยอมฆ่ามัน ไม่เบยีดเบยีนมนั ไม่ต้องไปถามใครล่ะ รู้แล้วไม่ต้องท�า  
สมุจเฉทวิรัต ิขึน้ชือ่ว่าบาปแล้ว ฉันเลกิเลย เลกิตลอดชีวติไปเลย ข้ึนช่ือว่ามันเป็นบาป 
เป็นกรรม ทางกาย ทางวาจา ทางใจ แล้ว ฉันเลกิแต่วนัน้ีเรียบร้อย น่ีเรียกว่า สมจุเฉทวรัิติ  
ตัดขาดไปเลย

 ทน้ีีทัง้ ๓ ประการน้ี เป็นพืน้ฐานของพระนิพพานทัง้น้ัน สมาทานวรัิตกิเ็ป็นพืน้ฐาน 
ของพระนิพพานได้ สมัปัตตวรัิตก็ิเป็นพืน้ฐานของพระนิพพานได้ สมุจเฉทวรัิตกิเ็ป็น 
พื้นฐานของพระนิพพานได้ อันน้ีอุบาสกอุบาสิกาเราทั้งหลายบางทีก็ข้องใจ ศีลน้ี 
ก็คือว่าจะไปเรียนกับพระอยู่ทุกเวลา ใครอยากจะได้ศีล ก็ไปอาราธนา มะยัง ภันเต  
ติสะระเณนะสหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ คิดว่าอย่างน้ีจึงจะได้ศีล ถึงจะเป็นศีล 
นอกจากน้ีไปไม่มพีระ ไม่รู้จะไปรับศีลทีไ่หน ถ้าอย่างน้ีมนักจ็นตาย จนเพราะความโง่ 
ของเรานี้เอง 

 เมื่อรู้จักว่ากินสุรานี้มันบาป เราก็เลิกเท่านั้นแหละ ไม่ต้องไปถามใคร เรารู้แล้ว 
มันก็ไม่เมา เหมือนมนักเ็ป็นศลีอนับริสทุธิอ์ยูแ่ล้ว ศีลเดมิมันเป็นอย่างน้ี จะไปสมาทาน 
กบัคนอืน่น้ัน กเ็รียกว่าเรายงัไม่รู้จักศลี ท่านกบ็อกไป ท่านว่าไปก่อน เรียกว่าประกาศศลี  
ขณะนั้นเราก็ยังไม่รู้เลย
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 ศีลนี้ถ้าพูดรวมแล้วมันเป็นพื้นฐานของธรรมะ ธรรมะเกิดขึ้นได้เพราะคนมีศีล 
คนรักษาศีลคือคนบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาด ฉะนั้น บรรดาเราท่านทั้งหลายนั้นจึงพากัน
สมาทานศีล ความเป็นจริงสมาทานศีลนั้นเมื่อไรก็ได้”

 แล้วหลวงพ่อสรุปเรื่องการรักษาศีลอย่างข�าๆ ว่า

 “เมื่อเราเพ่งความหมายแล้ว ศีลน่ะ เห็นจะโง่กว่าเราเสียละกระมังถึงต้องไป 
รักษาศลี คงจะไม่ดีขนาดเรา เราถึงไปรักษาศลี ถ้าพดูตามความเป็นจริงแล้ว ศลีน่ะไม่
ต้องไปรักษาท่านหรอก ท่านดแีล้ว มารักษาตวัเราน้ีเอง รักษากาย วาจา ใจ ของเราน้ี 
ให้ได้ ศีลก็เกิดขึ้นมา เราไม่ต้องไปรักษาศีล แต่รักษาตัวของเรานี้ ค�าพูดอันนี้มันสูง 
เกินตัวไปแล้วกระมังว่าเราไปรักษาศีล”

 ส�าหรับรายละเอียดในวิธีการสอนศีลธรรมแก่ชาวบ้าน และเหตุผลที่หลวงพ่อ
ชีแ้จงแก่ญาตโิยมในการชกัชวนให้เลกิละในสิง่ไม่ดไีม่งามทัง้หลายน้ัน จะทราบได้จาก 
ค�าบอกเล่าของพ่อออกแม่ออกที่เคยจ�าศีลกับหลวงพ่อหลายปี

 “หลวงพ่อท่านสอนว่า การรับศีลก็ไม่ควรมารับเอาบ่อยๆ ที่ให้ศีลทุกวันๆ ก็ให้
เฉพาะคนใหม่เท่าน้ัน คนเก่าเข้าใจอยู่แล้วก็รักษาเอาได้เลย ถงึวนัพระ กต็ัง้ใจเอาเลยว่า 
จะรักษาของเก่า อย่าให้พระต้องล�าบากมาให้ศีลข้อเก่าอยู่บ่อยๆ อย่างสามข้อหลัง 
ก็เป็นของใหม่ ก็ต้องรักษาเพิ่มขึ้น แต่ห้าข้อของเก่าติดตัว ต้องให้ได้ทุกคน ใครยัง 
รักษาไม่ได้ ก็ต้องพยายามท�าให้ได้ ใครผิดศีลข้อไหน ก็ให้หยิบลูกหินมาลูกหนึ่ง  
ทกุคร้ังทีผิ่ดศลี ให้หยบิมารวมๆ กนัไว้อย่างน้ี จึงจะเรียกว่าภาวนา กลบับ้านกด็ตูวัเอง  
ผิดศลีข้อไหนกห็ยบิหนิทนัท ีกว่าจะออกพรรษา ดซูจิะได้กีล่กู ผิดไปกีค่ร้ัง แล้วจึงไป
ขอคารวะท่าน ท่านจะยกโทษให้ ในฐานะที่พวกเรายังอยู่ในฆราวาสวิสัย ก็พยายาม
รักษาศลี ๕ ให้บริสทุธิ ์เพราะถ้าเรามศีลีกจ็ะมีความร่มเยน็เป็นสขุ ครอบครัวกจ็ะไม่มี
ความเดือดร้อนวุ่นวาย แม้กับเพื่อนบ้านจะมีความสามัคคีปรองดองกันฉันญาติมิตร 
ไม่ทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกัน ให้เป็นคนมีสัตย์ มีศีล ถ้ารักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์
บริบูรณ์แล้ว เรามีศีลแล้ว ทรัพย์สมบัติก็จะเกิดมีตามมา ถ้าศีลเราขาดด่างพร้อย 
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ไม่สมบรูณ์แล้ว ทรัพย์สมบตักิจ็ะร่อยหรอหมดไป เพราะถ้ามีสตัย์มศีลีแล้ว กมี็ทรัพย์
มาด้วยกนั ท่านเปรียบเทยีบให้ฟังว่า เรามปัีญญาไม่ฆ่าสตัว์ แต่เรากไ็ด้กนิเหมอืนกนั 
เช่น ปลาหน่ึงกิโล ราคาก็ไม่กีบ่าท เราเป็นคนขยนั ท�านา ท�าสวน ปลกูข้าว ปลกูพริก  
มะเขอืขาย วนัหน่ึงๆ ก็คงได้หลายบาท เรากไ็ปซือ้ขายแลกเปลีย่นสิง่ทีเ่ราต้องการได้  
ไม่จ�าเป็นที่จะต้องไปทอดแหหาปลา ทั้งเสียเวลาท�าการงานอย่างอื่น ทั้งเป็นการสร้าง
บาปกรรมให้กบัตวัเองอกีด้วย ตรงน้ีแหละญาตโิยมยอมรับเหตผุลของท่านว่าดี ควรที ่
จะน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ในชวีติประจ�าวนั แต่ก่อนญาตโิยมไม่รู้จักท�าไร่ท�าสวนกนั 
นักหรอก แต่พอหลวงพ่อมาสร้างวดัน่ีแหละ ท่านได้อบรมสัง่สอนให้รู้จักปลกูผัก ท�าไร่ 
ท�าสวน ญาตโิยมจึงตืน่ตวักัน เป็นคนขยัน รู้จักพฒันาภายนอก ทัง้พฒันาภายในจิตใจ 
กนัทกุคน กป็รากฏว่าดีขึน้มาก ไม่ล�าบากยากแค้นจนเกนิไป บางคนกย็งัรักษาศีล ๕  
มาตลอด ซึ่งก็มีความสุขไม่เดือดร้อน รู้สึกว่ามีประโยชน์มากจริงๆ”

 อีกโอกาสหนึ่ง หลวงพ่อได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอานิสงส์ของศีลว่า

 “ศลีน้ีคอืสตัย์ จะว่าศลีกไ็ด้ จะว่าสตัย์กไ็ด้ ให้มนัขาดออกจากความชัว่ทัง้หลาย  
ศลีน้ีแปลว่า หนิ มนัเป็นของหนัก ไม่ใช่ของเบา ทิง้ลงน�า้ก็จมด่ิงลงไป เป็นของหนักแน่น  
ถ้าเรามศีีล คือเราไม่มโีทษทางกาย ไม่มโีทษทางวาจา ไม่มีโทษทางใจ เรากพ็ดูได้ถนัดเลย  
พดูตรงไปตรงมาเลย ไม่กลวัเกรง เป็นผู้อาจหาญ กล้าพดูกล้าท�าในทางทีม่นัถกู ไม่เกรง 
ไม่หวาดกลวัใครทัง้น้ันแหละ น่ีเรียกว่าศีลเป็นผู้องอาจในทีป่ระชมุชน หรือเมือ่จะตาย 
ก็องอาจ เราไม่ท�าความชัว่ เม่ือเราท�าแล้วกล็ะแล้ว กเ็ลกิแล้ว กไ็ม่มอีะไร ใจเรากส็บาย  
องอาจ รู้จักอันตรายทั้งหลายแล้ว เพราะว่าโทษอะไรเราไม่มี มันข้ามอันตราย 
ทั้งหลายนี้

 เมือ่หากว่ากายหรือวาจาของเราไม่มีโทษแล้ว ใจเรากเ็ยน็ เยน็ลง ท�าสมาธกิเ็กดิง่าย  
จิตจะเป็นบญุ จิตจะเป็นกศุล เพราะไม่มีเร่ืองราวอะไรต่างๆ เป็นต้น น่ันเรียกว่ามันเป็น 
ไวพจน์ของสมาธ ิสมาธมินัจะเกดิขึน้ สมาธคิอืความตัง้ใจมัน่ เมือ่ความตัง้ใจมัน่มขีึน้  
มนักเ็ป็นไวพจน์ให้เกิดปัญญา ปัญญาคอืความรู้แจ้งแทงตลอดอะไรทัง้หลายทัง้ปวงน้ัน  
รู้จักเหตผุล รู้จักถกูเป็นถกู รู้จักผิดเป็นผิด อนัน้ีกเ็หมือนกนั ทีค่นไม่มปัีญญานะ คือว่า



516

เทศน์หนังสอื ทีไ่ม่มตี�ารายกขึน้มากเ็รียกว่าผิด น่ีคอืหมดปัญญา มแีต่ว่าปัญญาทราม  
ไม่ใช่ปัญญามันดี การประพฤติปฏิบัติของเราทั้งหมดนั้นก็เรียกว่าศีล เรียกว่าสมาธิ 
เรียกว่าปัญญา อยู่ตรงนี้

 ฉะน้ัน เม่ือเราทัง้หลายรู้แล้วเมือ่ไร จะเป็นวนัพระหรือไม่เป็นวนัพระกต็าม อยู่ใน 
บ้านเราวันนี้หรือขณะนี้ ฉันเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ เห็นของที่ควรขโมย ฉันไม่เอา เลิก เท่านี้ 
ก็เป็นศีลขึ้นมาแล้ว สัตว์ควรฆ่ามัน ฉันก็ไม่เอาละ เลิก เห็นเหล้าสิ่งที่มันเมา ผิดศีล  
ผมจะไม่กินแล้ว เลิก นี่มันก็เป็นศีลขึ้นเดี๋ยวนี้ มันมีเหง้าอยู่อย่างนั้น ศีลในที่นี้เป็น
สัมปัตตวิรัติ”

 ถงึแม้หลวงพ่อได้พรรณนาอานิสงส์ของศลีจนญาตโิยมเหน็คล้อยตาม แต่บางคน 
ทีอิ่นทรีย์ยงัอ่อน เม่ือลองรักษาศีลดูแล้ว พอมีอปุสรรคเกดิข้ึนกห็วัน่ไหว อยากเลกิรักษา  
อย่างเรื่องที่หลวงพ่อเล่าถึงตาแก่คนหนึ่ง เรียนหนังสือท่องเก่ง จ�าเก่ง สวดก็เก่ง แต่
ไม่รู้จักพระรัตนตรัย ยงัไม่ได้ศลีห้า ศลีแปด หลวงพ่อให้แกมาประกาศตวัเป็นอบุาสก 
รับศีลห้า แกกม็า กลบับ้านเอาศีลไปรักษาสามวนั กว็ิง่แจ้นกลบัมาหาหลวงพ่อ หน้าตา
ไม่สบาย หลวงพ่อก็ถามว่า

 “มาท�าไมพ่อออก?”

 “โอย! ไม่สบายเลยครับ ได้สองสามวนัแล้ว ตัง้แต่มาถึงพระรัตนตรัย มาถอืศลีห้า 
ไม่สบายเลย เมยีกบ่็นว่าไม่รู้เอากะท่านมาท�าไม ท�ายงัไงจะมีอยูม่กีนิล่ะทน้ีี ข้าน้อยกเ็ลย 
จะเอามาคืน”

 หลวงพ่อกนึ็กข�า “โอ๊ะ! ได้ยนิแต่คร้ังพทุธกาล มคีนเอาศีลไปคนืพระพทุธเจ้า นึกว่า 
ท่านเล่าเป็นนิทานเฉยๆ มาเจอกบัตวัเองจริงๆ เอามาส่งไม่ได้หรอก ศีลน้ีไม่ใช่ศลีของ 
อาตมา ศีลของพระพุทธเจ้า เอาไปส่งกับเจ้าของท่านไป๊” แล้วหลวงพ่อก็ได้ปลอบใจ
ตาแก่นั้นว่า

 “ไม่รับคนืหรอก เอาอกีเสยีก่อน รักษาศลีห้าไปอกีหน่อย ถงึพระรัตนตรัย อย่าไป 
ถือภูตผี ปีศาจ ฤกษ์ดียามดี ให้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต”
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 แกก็กลบับ้านไปพจิารณาใหม่ หลวงพ่อบอกว่าคราวน้ีหายไปนาน ไม่เหน็แกกลบั 
มาหาอีก จนกระทั่ง ๓ ปีให้หลังไปเจออีกที หลวงพ่อก็ถามว่า

 “เป็นยังไงพ่อออก หายสงสัยหรือยัง?”

 “หายแล้วครับ” ตาแก่ตอบยิม้ๆ “ไม่ได้สงสยัอะไรอกีแล้ว สบาย ใครจะพดูอะไร  
ใครจะว่าอะไร ไม่ได้สงสัยอีกเลย สบาย”

 “เออ! เป็นคนแล้วละทีนี้” หลวงพ่อชม

ศีลห้า ศีลติดตัว

 ญาติโยมรุ่นเก่าได้เล่าถึงการสอนศีลห้าของหลวงพ่อ

 “ศีลทั้งห้าข้ออันเป็นศีลส�าหรับชาวบ้าน หลวงพ่อให้พยายามรักษา ถึงจะมีการ
ด่างพร้อยไปบ้างในตอนแรก ก็ให้ตั้งใจพยายามตั้งขึ้นใหม่ ข้อหนึ่ง ท่านห้ามไม่ให้
ฆ่าสตัว์ ไม่ให้เบยีดเบยีนสตัว์อืน่ให้ได้รับความทกุข์ทรมานเพราะเป็นบาปกรรมท�าให้
เราต้องได้รับผลกรรมนั้น ข้อสอง อทินนา ห้ามไม่ให้ลักขโมยหรือฉ้อโกง เพราะ 
ถ้ามคีนมาขโมยของเรา เรากจ็ะเสยีใจเสยีดายมาก ความรูส้กึนึกคิดของผู้อืน่กเ็หมอืน
กันกับเรา จึงไม่ควรท�า ข้อสาม กาเม ห้ามไม่ให้ล่วงเกินสามีภรรยาของผู้อื่น ไม่ให้ 
นอกใจคู่ครองของตน ถ้าล่วงเกินศีลข้อน้ี ก็จะท�าให้มีการทะเลาะเบาะแว้งมีปาก 
เสยีงกนั ท�าให้เกดิความหวาดระแวง ไม่เช่ือใจซึง่กนัและกนั ท่านจึงให้งดเว้น ข้อทีส่ี่  
มุสา พูดเท็จหลอกลวงผู้อื่น ท�าให้เราเสื่อมจากสง่าราศี ไม่มีใครคบค้าสมาคมด้วย 
จะพูดจาสิ่งใด ก็ไม่มีใครเคารพนับถือ ไม่มีใครเชื่อฟัง เราจึงไม่ควรพูดเท็จ ข้อห้า  
สุราเมรัย ห้ามไม่ให้ดื่มสุรายาเมา เพราะเป็นสิ่งที่ย้อมจิตใจให้ฮึกเหิมประมาทลืมตัว 
เป็นเหตุให้ก่อกรรมท�าชั่วทุกอย่างได้ ความมึนเมาเป็นลักษณะอาการของคนบ้าใบ้ 
เสยีสต ิไม่มกีริิยามารยาทสมบตัผู้ิดีหลงเหลอือยูเ่ลย จึงควรทีจ่ะรักษาไม่ควรประมาท 
ถ้าครอบครัวใดมีความประมาท ไม่ระวังรักษาศีลซึ่งเป็นข้อห้ามไม่ให้ท�าความชั่วน้ี 
ครอบครัวนั้นจะไม่มีความสงบร่มเย็น จะได้รับความเดือดร้อนวุ่นวาย ท่านจึงสอน



518

ให้มีการงดเว้นจากการกระท�าอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความประมาท อันเป็นทางน�ามาซึง่ความ
เดือดร้อนเหล่านี้”

 นอกจากน้ัน หลวงพ่อยังก�าชับให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจรักษาศีลของตน คือเม่ือ
สมาทานแล้ว ก็ต้องงดเว้นจริงๆ จึงจะเรียกว่าการปฏิบัติให้ศีลเกิดขึ้น

 “ฉะน้ัน องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าของเราท่านจึงให้ปฏบิตั ิไม่ให้พดูเฉยๆ 
ให้ปฏิบัติก็คือให้ท�าตามความเป็นจริง เช่นว่า เราสมาทานซึ่งศีลอย่างนี้เป็นต้น ก็ว่า 
ปาณา อทนินา กาเม มุสา สรุา น่ีเรียกว่าศีล แต่เป็นเพยีงค�าพดูถงึศลี ไม่ใช่ตวัของศลี  
สภาวะของศีลน้ันไม่ใช่ว่าการพูดมันเป็นการกระท�าจริงๆ เช่นว่า ไม่ฆ่าสัตว์อย่างน้ี  
เรากไ็ม่ฆ่าจริงๆ ไม่กนิสรุาเรากไ็ม่กินจริงๆ ไม่พดูโกหกเรากไ็ม่โกหกจริงๆ เราไม่ขโมย 
ของคนอืน่ เรากไ็ม่ขโมยจริงๆ ไม่ใช่ดแีต่พดูเฉยๆ ศลีมันอยูท่ีต่รงน้ัน อยูต่รงทีก่ระท�า 
ไม่ใช่อยู่ตรงทีพ่ดู ทีพ่ดูเพือ่ชีใ้ห้เหน็ว่า อนัน้ันมันเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี เมือ่เราตกลงใจ 
ว่ามันเป็นเช่นน้ันแล้ว ก็ลงมือประพฤติปฏิบัติเลย ก็จะเกิดเป็นผลข้ึนมาอันน้ัน 
ท่านเรียกว่าก้อนศีล 

 ศลี ไม่ใช่เป็นของยาก การละความชัว่เท่าน้ันแหละ ความช่ัวมนัจะเกดิขึน้ทางไหน  
เกิดขึ้นทางกายของเรา ทางวาจาของเรา ทางใจของเรานี้ มันจะเกิดผิดพลาดก็เกิด 
ตรงน้ีแหละ เราไปที่ไหนเราก็เอาไปด้วย กายเราก็เอามาวันน้ี ใจเราก็เอามาวันน้ี 
วาจาก็เอามาวันนี้ โทษมันจะเกิดก็เกิดขึ้นทางกาย ทางวาจา ทางใจนี้ นี่คือแหล่ง 
ที่จะปฏิบัติ ข้อปฏิบัติมีอยู่แล้ว มันจะดีขึ้นตรงนี้ พูดดีก็ดีขึ้นตรงที่ปากเรานี้ พูดไม่ดี 
ก็ไม่ดีที่วาจานี้ ทั้งกายทั้งวาจานี้มันมีอยู่แล้ว ไม่ต้องอดที่จะต้องปฏิบัติ”

 ในเบญจศีลของฆราวาสน้ัน ข้อแรกและข้อสดุท้ายไม่สูจ้ะเป็นทีย่อมรับของคนใน 
สมัยปัจจุบนั การฆ่าสตัว์เพือ่เป็นอาหาร การดืม่สรุาเพือ่สงัคม กลายเป็นของธรรมดา แต่
เพือ่ให้เหน็การสอนศลีธรรมของหลวงพ่อชดัเจนข้ึน ขอยกศีลสองข้อน้ีมาขยายความ 
ดังนี้
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ปาณาติบาต

 เคยมีใครคนหนึ่งพูดว่า เมืองไทยทุกวันนี้ อะไรๆ ก็แพงไปเสียหมด เว้นแต่
สิง่เดียวคือชวีติ เป็นเร่ืองน่าสลดใจทเีดียว เพราะพทุธศาสนาอยูใ่นเมอืงไทยมาหลาย 
ร้อยปีแล้ว แต่คนส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงหลักธรรมของศาสนา การเบียดเบียนซึ่งกัน
และกันจึงยังเกิดขึ้นอย่างมากมาย รวมทั้งการฆ่าสัตว์ก็มีมหาศาล แต่ละปีสัตว์เลี้ยง
เช่น วัว ควาย เป็ด ไก่ ถกูฆ่าไปหลายล้านตวั เพือ่สนองความต้องการการกนิเน้ือสตัว์ 
ของมนุษย์ ชาวอีสานมีภาษิตในการบริโภคเนื้อสัตว์ว่า “ดิ้นได้ก็กินได้” อาหารของ 
คนอีสานจึงหลากหลาย มีตั้งแต่ชนิดที่ขุดรูอยู่ในดินจนถึงบินอยู่บนฟ้า เมื่อคร้ังที่ 
หลวงพ่อจาริกไปประเทศอังกฤษ ดูเหมือนท่านประทับใจในความรักสัตว์ของชาว
ตะวันตกไม่น้อย เพราะที่วัดป่าจิตตวิเวก สาขาของวัดหนองป่าพงแห่งแรกใน 
ต่างประเทศน้ัน หลวงพ่อเล่าว่ามสีตัว์ป่าต่างๆ เช่น กระต่าย เป็นต้น พลกุพล่านไปหมด  
เมื่อกลับมาเมืองไทย ท่านยังปรารภให้ญาติโยมที่วัดหนองป่าพงฟังว่า

 “ถ้าแม่นบ้านเฮาบ๊อ โอ๊! ป่านน้ีเหลือแต่ข่ีข่อหล่อแข่แหล่แหล๋ว” หมายถึงว่า  
ถ้าอยู่ในภาคอีสาน กระต่ายพวกนั้นก็คงเหลือให้เห็นแต่ขี้ก้อนเล็กๆ เท่านั้นเอง

 ดังน้ัน เมือ่หลวงพ่อสอนศลีห้าแก่ชาวบ้าน ศลีข้อทีห่น่ึงน้ี จึงเป็นข้อทีญ่าตโิยม
ปฏิบตัติามได้ยากมาก มีปัญหามาร้องเรียนกบัหลวงพ่ออยูบ่่อยๆ บางคนกถ็งึกบัต้อง
เอาศีลมาส่งคืนท่านอย่างที่เล่าแล้ว เป็นต้น

 นอกจากท�าปาณาติบาตในชีวิตประจ�าวันแล้ว การฆ่าสัตว์ท�าบุญหรือเพื่อ
ฉลองอะไรสักอย่างในโอกาสพิเศษ ก็เป็นประเพณีที่ชาวบ้านในชนบทเลิกละได้ยาก 
เหมือนกัน จะเป็นงานบวช งานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ หรือฉลองอะไรก็สุดแล้วแต่  
แม้กระทั่งงานศพ ถ้าเป็นงานใหญ่มีผู้คนมาชุมนุมกันมาก แน่นอน สัตว์ที่เลี้ยงใน
หมู่บ้านไม่ตัวใดก็ตัวหน่ึงหรืออาจหลายตัว จะต้องมีอันถูกฆ่าเป็นอาหารในวันน้ัน 
หลวงพ่อเคยปรารภเตือนสติญาติโยมเกี่ยวกับการละเมิดศีลข้อที่หนึ่งนี้ว่า
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 “พวกเรามันเสียในการปฏิบัติ เพราะไม่ได้พิจารณาให้ละเอียด ท�าไปๆ อาตมา
เคยเป็นหนุ่มมาหรอก ไปเที่ยววัดนั้นวัดนี้ ฮ่วย! มีแต่ขาวัว ขาควายแขวนอยู่นั่น  
กินกันครึมอยู่ ถ้าแม้นพระพุทธเจ้าท่านมาเห็นอย่างน้ัน คงจะอ่อนแรงนะ ฉะน้ัน 
อาตมาจึงไม่อยากไปที่นั่นที่นี่ บางทีเดี๋ยวก็สมเด็จนั่นไปนี่ สมเด็จนี่ไปนั่น ตายแล้ว 
สองตัวสามตัว ถ้าสมเด็จฯ ไม่ไปก็ไม่ตาย มันเป็นอย่างน้ัน ให้คิดกันดู มาหา 
ญาตโิยมทัง้หลายน้ีให้มาท�าบญุ ไม่ได้ให้ญาตโิยมมาท�าบาป ถ้าอาตมามาแล้ว เป็ดน้อย 
เป็ดใหญ่ หมนู้อยหมูใหญ่ ท�าไปถวายจังหนัท่าน อาตมาไม่มคีวามมุง่หมายอย่างน้ัน  
มาคิดๆ ดูแล้วไม่อยากไปหรอก ไปแล้วมนัไปส่งเสริมเขาท�าบาป มันเป็นเสยีอย่างน้ัน 
ท�านองอันนี้

 ศีลข้อนี้ถ้าทุกคนรักษาได้ บ้านเมืองก็จะไม่วุ่นวาย โลกจะไม่เดือดร้อน เพราะ
มันไม่รักษาศีลข้อน้ีเอง ปัญหาทุกอย่างจึงเกิดขึ้น ความเดือดร้อนจึงได้เกิดขึ้น  
สร้างความยุง่ยากให้ผู้ปกครองบ้านเมือง เป็นทกุข์กนัไปหมด ทีท่่านห้ามไม่ให้ฆ่าสตัว์ 
นับตัง้แต่มดแมลงขึน้ไปน้ัน เพราะว่าถ้าฆ่ามดแมลงได้ นก หนู มนักฆ่็าได้ เป็ด ไก่ ววั 
ควาย หรือ ช้าง ม้า มนักฆ่็าได้ และถ้าฆ่าช้างฆ่าม้าได้ มันกฆ่็าคนได้ ในทีส่ดุมนัจะฆ่า 
พระอรหันต์ก็ได้ เรื่องมันต่อไต่ไปอย่างนี้ ท่านจึงห้ามเสียให้หมดเลย ไม่ให้ฆ่าอะไร
ทัง้น้ัน แม้แต่มดแมลงกไ็ม่ให้ฆ่า แต่ถ้าฆ่าจะเป็นอย่างไร มนัจะเป็นอย่างไร มนักเ็ป็น 
โลกเท่าน้ัน ในทีส่ดุแล้ว ผู้ทีมี่ปัญญาย่อมหาทางออก ให้มนัน้อยทีส่ดุจนไม่มอีะไรเลย 
โน่นแหละ”

อุบายให้เลิกฆ่าสัตว์

 พ่อหนูแดง เป็นชาวบ้านคนหน่ึงทีย่อมแพ้เหตผุลของหลวงพ่อ แล้วเลกิฆ่าสตัว์

 “หลวงพ่อท่านมีอบุายในการสอน เช่นท่านสอนให้โยมเลกิฆ่าสตัว์ตดัชวีติ ให้ท�ามา 
หากินในทางสุจริต แต่โยมส่วนมากจะมาติดอยู่ตรงข้อน้ี ตัวผมเองก็เหมือนกัน  
ต่างกค็ดิว่า ถ้าไม่ให้ฆ่าสตัว์แล้วจะเอาอะไรมากนิ เพราะอยูบ้่านชนบทนอกเมืองอย่างน้ี  
นึกเถยีงอยูใ่นใจ ถ้าจะเอาแต่น�า้พริกไปถวายพระให้ท่านฉันทกุวนัๆ จะไม่ร้างวดัไปหรือ  
แต่หลวงพ่อท่านมีปัญญาที่จะเทศน์โปรดคนผู้หลงทาง ท่านเทศน์ว่า
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 ดตูวัอย่างพวกเขาท�างานข้าราชการ หรือพวกคนจีนทีเ่ขาเป็นพ่อค้าพาณชิอย่างน้ี 
เขาไม่ได้ท�านาเลย แต่ท�าไมเขาจึงได้กินข้าวกันเล่า รวมทั้งวัตถุของใช้ถ้วยจานต่างๆ 
เหล่านี้ โยมท�าเองเป็นไหมล่ะ กระโถนท�าเป็นไหม ถ้าโยมท�าไม่เป็น ท�าไมโยมจึงมี
ของเหล่านี้ใช้ ได้มาอย่างไรล่ะ โยมต้องหาทางออกด้วยปัญญาให้ได้ เราไม่ฆ่าสัตว์  
เรากใ็ช้ปัญญาหาวธิอีย่างอืน่ได้ ไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องฆ่าเสมอไปจึงจะได้กนิ ผู้มีปัญญาจะ
ต้องหาอุบายออกจากการสร้างบาปสร้างกรรมได้ ให้งดเว้นจากการกระท�าบาปอกุศล
ต่างๆ ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ เพราะมันเป็นบาปกรรมที่จะติดตามเราไป

 เมือ่ผมพิจารณาดูกเ็ข้าใจตามเหตุผลอันเป็นจรงิตามที่ท่านเทศน์ทุกอย่างครบั”

 พ่ออ�่า ก็เป็นศิษย์คนหนึ่งที่ตื่นตัวส�านึกบาปอย่างกะทันหัน

 “ไปช้อนปลาทีห่นองขาม คราวน้ีภรรยาผมน่ังท�าอาหารอยูใ่นครัว ผมกน่ั็งเลอืก
ปลาอยู่ ทนัใดน้ัน ความคดิของผมไม่รู้ว่ามนัผุดข้ึนมาจากไหนว่า โอ! สตัว์ทีเ่ราได้มาน่ี  
มนักม็ากมายหลายชวีติ มันไม่ใช่เป็นหมืน่ชวีติ แต่มันเป็นหลายแสนชวีติ ทีเ่ราเทยีวไป 
จับเอามานี้ ก็มาคิดว่าชีวิตของตัวเราเองก็ชีวิตเดียว คิดได้อย่างนี้ก็เลยถามภรรยาว่า  
แม่จะว่าอย่างไร สตัว์น้ีมันหลายชวีตินะทีม่นัต้องมาตายเพราะเรา แต่เราน้ีซชีิวติเดียว 
เท่านั้นเอง

 “ก็แล้วแต่พ่อ จะว่าอย่างไรก็เอาอย่างน้ัน” ภรรยาตอบอย่างพร้อมที่จะ 
คล้อยตาม

 ต่อมาสองสามวันเป็นวันพระ ผมก็ไปวัดเพื่อขอสมาทานตัวเป็นอุบาสกกับ 
หลวงพ่อ

 ท่านก็ซักไซ้ไล่เลียงผมใหญ่เลยเรื่องจะเลิกฆ่าสัตว์

 หลวงพ่อ : “ตัดแล้วบ่ ข้อปาณา?”

 พ่ออ�่า : “โดยขะน่อย”
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 หลวงพ่อ : “สิตัดจักปี ตลอดชีวิตบ่?”

 พ่ออ�่า : “บ่แหล๋ว ขะน่อย”

 หลวงพ่อ : “เป็นหยังจังว่าบ่ สิเอาจักปี?”

 พ่ออ�่า : “ขะน่อยสิขอจักสามปี”

 หลวงพ่อ : “เป็นหยังสมาทานน่อยแท้?”

 พ่ออ�า่ : “ถ่าหากขะน่อยทกุข์ลงไปกัว่น่ี ขะน่อยกะสขิอลา หรือถ่าหากขะน่อยต้อง 
อยู่ท่อเก่า ขะน่อยกะต้องลา ถ่าหากขะน่อยบ่มีความสุขต่อไป ขะน่อยก็ต้องขอลา”

 หลวงพ่อ : “เอา! จังซั่นกะเอา รักษาดีๆ เด้อ รักษาบ่ดีได้ลาเด้อ”

 ต่อมาผมกเ็ลกิฆ่าสตัว์ตดัชวีติไปท�าไร่อ้อยอยูก่ลางป่ากลางดงโน้น ผมกเ็ลีย้งหมา 
ไว้ตัวหน่ึงมันเป็นหมาพันธุ์ ชอบไปกัดสัตว์ป่าพวกกระจง ฯลฯ แล้วก็คาบมาให้  
แปลกครับ ผมก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นจนครบสามปี

 สมัยก่อนน้ัน วนัพระพวกโยมทานข้าวแล้วกเ็ข้าไปในศาลาเพือ่ฟังเทศน์ หลวงพ่อ 
ท่านก็ถามผมว่า

 “พ่ออ�่า บ่คิดอยากลาศีลบ่”

 “ศีลอีหยังขะน่อย” ผมย้อนถามด้วยความสงสัย

 “อ้าว! กะโยมขอสมาทานศีลสามปี อาตมานับมามันครบสามปีมื่อนี่พอดี”

 หลวงพ่อทบทวนให้ฟัง

 “โอ!” ผมเพิ่งนึกออก แล้วก็นั่งคิดสักครู่ก่อนที่จะตัดสินใจ

 “บ่ลาดอกขะน่อย” และผมก็ได้รักษาศีลมาจนตลอดทุกวันนี้



523

สุราอันว่าเหล้า

 หลวงพ่อว่าคร้ังหน่ึงเมือ่ท่านพยายามเกลีย้กล่อมให้ชายขีเ้มาคนหน่ึงเลกิดืม่เหล้า  
เขาโวยวายกับท่านว่า

 “โอ๊ย! เจ้าประคุณ ขอทานก่อนอีกซักปีก่อนเถอะ”

 อย่างนี้หลวงพ่อก็ช่วยอะไรไม่ได้ นอกจากปรารภว่า

 “หวงความชั่วไว้ไม่อยากให้ความชั่วหนีจากตัวเขา คนเขาไม่อยากสร้างความดี 
แต่ก็ไม่อยากได้ความชั่ว หรือสร้างความชั่ว แต่ไม่อยากให้มีชั่ว”

 มีขี้เมาอีกสองรายซึ่งหลวงพ่อได้พบและน�ามาเล่าให้โยมฟังที่วัด

 “เมื่อคืนนี้นั่งในรถ มีคนสองคนเดินสะเงาะสะแงะเข้ามาหา

 หลวงพ่อ ผมมาขอธรรมะ

 อ้าว! นึกว่ามาขอเอาขนมซะแล้วนะ อาตมากม็องๆ ด ูตามนัแฉะๆ นะ มันจะเมาอะไร 
มาก็ไม่รู้ มาถามเอาธรรมะ อาตมาก็นั่งอยู่บอกว่า

 อย่าเพิ่งไปปลูกบ้านมันเลยนะโยม ต้องปราบที่ให้มันดีก่อนจึงปลูก

 ผมไม่รู้จักที่หลวงพ่อพูด

 ถ้ามีโอกาสกไ็ปวดัหนองป่าพงนะ จะได้ฟังธรรมะง่ายๆ จะได้ฟังดีๆ  วนัน้ีโอกาส
ไม่อ�านวย สถานทีไ่ม่อ�านวย บคุคลไม่อ�านวยแล้วนะ กเ็หมอืนกบัเตมิน�า้มนัรถวิง่เล่น 
เฉยๆ เท่าน้ันแหละ หมดน�า้มนัเปล่าๆ ไม่เกดิประโยชน์ สิง่ทีไ่ม่เกดิประโยชน์อย่าไป
ท�ามันเลย มันเสียประโยชน์ เขาก็สะดุ้งไปบ้างเล็กๆ น้อยๆ คือมันซึมๆ ไปบ้างน่ะ”

 โยมที่บ้านก่อใกล้วัดหนองป่าพงน่ันเอง สามีเป็นขี้เหล้า ในที่สุดสามีตาย  
เมื่อเผาศพเสร็จ ภรรยาก็เอากระดูกใส่หม้อไปที่วัดหนองป่าพง
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 “เอามาเฮ็ดหยัง” หลวงพ่อถาม

 “เอามาถวายหลวงพ่อ” ภรรยาตอบ

 หลวงพ่อ “โธ่! เก่งนอ หวั่งหั่นกินเหล่าอยู่เหยงๆ เต้นไปเต้นม่ากะเลย เต้นกั๊บ 
เข่าหม่อ กระดูกจ่ังซีส่เิอาเข่ามาวดัเอด็หยงั บ่ได้เด้อก มนัสต้ิองเอากระดกูเป็นๆ เดินได่ 
มาเข่าวดั มนัจ่ังฟังฮูเ้ร่ือง น่ีมนัสฮิูอ้ีห่ยงักระดกูอยูใ่นหม่อ มีแต่งัวถ่อน่ันแหล่ว ทีมั่น 
มักโตที่มันกินกระดูกหั้น” (โธ่! เก่งนะ ตะกี้กินเหล้าอยู่เหยงๆ เต้นไปเต้นมา ก็เลย 
เต้นก๊ับเข้าหม้อ กระดกูอย่างน้ีจะเอาเข้ามาวดัท�าไมไม่ได้หรอก มนัต้องเอากระดูกเป็นๆ  
ดิน้ได้มาเข้าวดัมนัถงึจะฟังรู้เร่ือง น้ีมันจะรู้อะไรกระดกูอยูใ่นหม้อ มแีต่ววัเท่าน้ันแหละ 
ที่มันชอบ ตัวที่มันกินกระดูกนั่น)

 อีกรายหนึ่ง เจ้าของเล่าให้ฟังเอง

 “แต่ก่อนผมชอบดืม่สรุามาก เวลากนิไม่ต้องใช้แก้วหรอก มันไม่ทนัใจ ยกขวด
ดืม่อกึๆ กินหมดตัง้ขวดสองขวดกย็งัเหมอืนไม่ได้กนิ ชอบสรุามากทีส่ดุ ถ้าผมไม่ได้ 
หลวงพ่อสั่งสอนอบรมให้เลิกดื่มสุรา ก็คงจะเสียคนไปแล้ว เพราะตกไปสู่อบายมุข  
ตกไปในทางที่ชั่ว ถ้าหลวงพ่อไม่เมตตาช่วยเหลือ ผมคงแย่มากครับ เปรียบเสมือน 
คนที่ตกอยู่ในโคลนตมอย่างงั้นแหละ ตอนแรกๆ ท่านชวนให้หยุด ให้เลิกกินเหล้า  
ถ้าเลกิไม่ได้เดีย๋วน้ี กพ็ยายามค่อยๆ ห่าง ห่างออกทลีะเลก็ทลีะน้อยแล้วจะเลกิได้อย่าง
เด็ดขาด ท่านสอนว่าให้พยายามเลกิให้ได้ เพราะมนัเป็นทางไปสูอ่บายมขุคอืความชัว่  
มคีวามทกุข์ เร่าร้อนแผดเผาจิตใจ เพราะมนัเป็นบาป เป็นทางแห่งความฉิบหายตกนรก 
ทั้งเป็น

 โยมเคยเหน็คนทีด่ื่มเหล้าไหมล่ะ หลวงพ่อท่านถามผม ถ้าเมาแล้วจะมลีกัษณะ
ไม่น่าดู พูดออกมาก็ไม่น่าฟัง เดินไปตุปัดตุเป๋ เซไปข้างหน้าซัดมาข้างหลัง พูดกัน
ไม่รู้เรื่องเลย คล้ายๆ กับคนเสียสติเป็นบ้า

 คนดื่มเหล้าบาปมาก หลวงพ่ออบรมผมต่อ ชาติหน้าต่อไป เกิดมาจะเป็นผู้ที่มี 
กลิน่ปาก เป็นบ้าใบ้ เสยีจริต ผิดมนุษย์ธรรมดาทัว่ไป มีสตปัิญญาทบึ ถ้าโยมไม่ต้องการ 
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ให้เป็นอย่างน้ัน กค็วรพยายามเลกิให้ได้ ผมกพ็จิารณาทีท่่านเทศน์สอน เกิดความกลวั 
ขึ้นมา ระยะต่อมาผมก็เลิกเหล้าได้จริงๆ ครับ”

 อีกท่านหน่ึงที่รอดพ้นจากอบายมุข เพราะการฝึกอบรมธรรมะจากหลวงพ่อ 
ร�าลึกพระคุณเมตตาของท่านอย่างสูงเช่นเดียวกัน

 “แต่ก่อนผมด่ืมเหล้าเมายา พดูจาด่าทอ ถ้ามใีครมาพดูขดัใจ เป็นได้มเีร่ืองตกีนั  
ฆ่ากัน เพราะจิตใจมันถูกความโง่ความหลงเข้าครอบง�า พอได้มารับการฝึกหัดอบรม
ได้รับธรรมะจากหลวงพ่อ ท่านสอนให้รักษาศีลห้าให้ภาวนาบ�าเพญ็บญุกศุล พยายาม
สร้างแต่คุณงามความดี ก็รู้สึกว่าดีมีประโยชน์มาก ไปที่ไหนก็สบายใจ เดินไปตาม
ถนนหนทางกมี็คนทกัทายปราศรัยว่า พ่อใหญ่ช่างไปไหนมาหรือมาอะไร มีคนเคารพ
นับถือ ไม่มีใครดูหมิ่นเหยียดหยามมองข้ามเหมือนแต่ก่อน ผมก็พยายามรักษาศีล 
เรื่องฆ่าสัตว์ ผมก็เลิก เรื่องอบายมุขก็เลิกมาเกือบจะถึงสามสิบปีแล้วนะครับ ผมก็มี 
ความสขุกายสบายใจ ท�าหน้าทีก่ารงานตามสตกิ�าลงั มีความยนิดใีนสิง่ของทีม่อียู ่ไม่คดิ 
ทะเยอทะยานตนเกินไป ก็มีอานิสงส์ท�าให้เกิดความสุขกายสบายใจครับ”

สัมมาอาชีพ

 อีกแง่มุมหน่ึงของศีลธรรมคือสัมมาอาชีพ การเลี้ยงชีพชอบ ซื่อสัตย์สุจริต  
ไม่เบยีดเบยีนตน ไม่เบยีดเบยีนเพือ่นมนุษย์ ไม่เบยีดเบยีนสตัว์เดรัจฉาน ไม่เบยีดเบยีน 
ธรรมชาติแวดล้อม

 หลวงพ่อว่า

 “ผู้รู้จักธรรมะไม่ใช่ผู้ท่ีเกียจคร้าน จะต้องเป็นคนฉลาดเป็นคนขยันหมั่นเพียร 
แต่ว่าขยนัพดู ขยนักระท�า ด้วยการปล่อยวาง ด้วยความสงบระงับ พระพทุธเจ้าสอนว่า 
อย่างนี้ก็สบาย นี่มันเป็นสัมมาอาชีวะ มันก็สบาย ถึงว่ามันหนักหน่อย มันก็สบาย
เพราะโทษตรงนั้นไม่มี”
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 โยมคนหนึ่งซึ่งเดิมเป็นพ่อค้าขายของทั่วไปหลายอย่าง รวมทั้งเหล้าด้วย แต่ก็
ไม่แน่ใจในการประกอบอาชีพของตนเอง ได้มากราบขอค�าแนะน�าจากหลวงพ่อ

 ท่านให้โอวาทเตือนสติท�าให้เขาได้ประกอบสัมมาอาชีพว่า

 “จะค้าขายอะไรก็ได้ แต่อย่าขายเหล้าเลย เพราะจะต้องท�าให้ได้รับความทุกข์
วุ่นวายขึ้นกว่าเก่า คือ หนึ่ง มันจะท�าให้โยมกลายเป็นคนกินเหล้ามากขึ้น สอง คนที่ 
เขาซือ้ จะเอาขวดโยมไปไม่ส่งคืน สาม บางคนเขาจะไม่ยอมจ่ายเงินค่าเหล้าให้โยมเลย  
เมือ่เราไปทวงเขา เขาจะบอกว่าจ่ายให้แล้ว ในเม่ือความจริงเขายงัไม่จ่าย เรากจ็ะพาล 
โกรธเขา ในทีส่ดุจะกลายเป็นเร่ืองทะเลาะววิาทกนั ท�าให้เป็นทกุข์ไม่สบายใจ ให้ค้าขาย 
อย่างอื่นถึงจะไม่ร�่ารวยก็ตาม ให้ค้าขายในสิ่งที่ไม่ผิดศีลธรรมจะดีกว่า จ�าไว้นะ  
ให้ประกอบอาชีพในทางที่ชอบ จะมีความผาสุกร่มรื่นในชีวิต”

 และอกีโอกาสหน่ึงท่านได้ให้ข้อคิดแก่ญาตโิยมในเร่ืองการรู้จักประมาณในการ
ประกอบอาชีพ 

 “ให้เราทัง้หลายเข้าใจว่า หาเงินได้มากๆ หาของได้มากๆ แล้วจะสบายใจ อย่าไป 
เข้าใจอย่างน้ัน เข้าใจผิด มันจะมากหรือมนัจะน้อยกใ็ห้เราหาไป แต่ให้รู้จักประมาณ 
มันจะพอเมื่อไหร่ ถ้ามันหยุดอยากเมื่อไหร่ มันจึงพอ ถ้ามันยังอยากอยู่ มันพอไม่
เป็นหรอก อย่างสุนัขเราเป็นต้น เอาข้าวให้มันกินสองปั้นสามปั้นก็หมด ปั้นที่สี่น่ี 
ก็ไม่หมด แต่ถ้าไก่เข้าไปใกล้มัน ก็ค�ารามขู่จะกัดไก่ ท้องมันก็เต็มอยู่แต่ยังหวงไว้ 
ทั้งที่มันอิ่มแล้ว แต่ใจมันไม่อิ่ม กินไปขนาดไหนมันก็ไม่พอ”
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สอนชาวโลก

ไม่รับนิมนต์ข้างนอก

 หลวงพ่อชอบอยูป่ระจ�าทีว่ดั ดงัน้ันท่านจึงมกัแสดงธรรมอบรมญาตโิยมภายใน
วัดเป็นส่วนใหญ่ โดยปกติท่านเทศน์ทุกวันพระซึ่งมีชาวบ้านมาจ�าศีลเป็นจ�านวนมาก 
ตอนเช้าหลังฉันเสร็จ หลวงพ่อขึ้นธรรมาสน์เทศน์หน่ึงกัณฑ์ และในตอนกลางคืน  
หลังประชุมท�าวัตรเย็นและน่ังสมาธิแล้วท่านก็เทศน์อีกหน่ึงกัณฑ์ซึ่งบางทีนาน 
หลายชั่วโมง นอกจากนั้นในระยะหลัง มักมีญาติโยมมาจากต่างจังหวัดมาเป็นคณะ
ทอดผ้าป่า หรือมาจากวัดสาขา ท่านก็ให้โอวาทด้วยธรรมะเช่นกัน

 หลวงพ่อไม่ค่อยรับนิมนต์ไปเทศน์ต่างจังหวดั แม้แต่ในตวัเมอืงอบุลฯ ท่านกไ็ป 
น้อยคร้ังมาก ท่านมกัไปเฉพาะงานทีจ่�าเป็นจริงๆ เท่าน้ัน เช่น กจินิมนต์ของผู้มีอปุการคณุ 
ต่อวดั หรือขณะไปเยีย่มวดัสาขาต่างๆ ในโอกาสทีท่่านว่างจากภารกจิทีว่ดัหนองป่าพง  
หรือในโอกาสทอดกฐินของวัดสาขา ซึ่งท่านถือเป็นกิจจ�าเป็นต้องไปให้ก�าลังใจแก่ 
ลูกศิษย์ลูกหา และเป็นโอกาสให้ได้อบรมญาติโยมในท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย

 เมตตาธรรมของหลวงพ่อประกอบอยูด้่วยปัญญาเสมอ การทีท่่านไม่รับนิมนต์ไป 
เทศน์ข้างนอกนั้น ท่านก็มีเหตุผลที่น่าพิจารณาอยู่ว่า

 “ในการฟังธรรมน้ัน พืน้ฐานเป็นสิง่ทีส่�าคญัมาก คอืจ�าต้องประกอบไปด้วยสถานที่  
ประกอบด้วยเวลา ประกอบด้วยบคุคล และประกอบไปด้วยธรรม อย่างสถานทีใ่นวดั 
ของเราน้ีมันเป็นป่ามคีวามสงบ เมือ่พดูออกไปกไ็ม่มอีะไรเข้ามาแทรก เป็นสถานทีอ่นั 
สมควร ส่วนสถานทีอ่นัไม่สมควร เช่นว่า คนร้องเพลงกร้็องเพลง คนเล่นกเ็ล่นไป มันก ็
วุ่นวาย จะเอาพระไปพูดตรงนั้นก็ไม่สมควร

 อาตมาเคยไปงานมงคล แต่ไม่ใช่งานมงคลสมรส เป็นงานอวมงคลเสยีมากกว่า 
พอจะให้รับศีลให้ฟังเทศน์ เขาก็ไม่สนใจในศีลในเทศน์ คนเล่นก็เล่น คนกินเหล้า 
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กนิสารพดัอย่าง มานิมนต์พระไปเทศน์ตรงน้ันกเ็รียกว่า สถานทีไ่ม่สมควร บคุคลน้ัน 
ก็ไม่สมควร ไม่ควรจะวางธรรมเทศนาในที่ตรงนั้น”

 อีกครั้งหนึ่งท่านปรารภในท�านองเดียวกันว่า

 “บางทใีนสงัคมใหญ่ๆ นิมนต์อาตมาเทศน์ ไม่อยากเทศน์หรอก ร�าคาญในใจ ท�าไม 
ไม่อยากจะเทศน์ เพราะไม่เกดิประโยชน์ มองๆ ดคูนในทีน้ั่น ไม่ใช่คนทีจ่ะเตรียมตวัมา 
ฟังธรรม ด่ืมเหล้ามาบ้าง สบูบหุร่ีบ้าง คุยกนับ้าง อะไรต่ออะไรบ้าง มนัไม่เป็นลกัษณะของ 
คนทีมี่ศรัทธาทีจ่ะมาฟังธรรม กค็ดิว่าไปเทศน์น้ัน กเ็รียกว่าประโยชน์มนัน้อย หรือไม่มี 
ประโยชน์เลย คนทีย่งัมัว่สมุอยู่ในความประมาท เขากคิ็ดว่า แหม เทศน์นานเกนิไป ท�าน่ัน 
กไ็ม่ให้ท�า มนัคดิอยูอ่ย่างน้ี เขาไม่ได้ฟังธรรมหรอก บางทเีขานิมนต์พระเทศน์เป็นพธิ ี
เสยีด้วย นิมนต์พระคุณท่านสกันิด เขาไม่ให้เทศน์มากหรอก รบกวนเขา นิมนต์พระคุณท่าน 
สกันิด เราฟังแค่น้ีเรากเ็ข้าใจแล้ว พวกน้ีไม่ชอบฟังธรรม เขาร�าคาญ พระเทศน์นิดเดยีว 
ก็ไม่เข้าใจกัน อย่างเอาของนิดๆ หน่อยๆ ให้เรามันพอไหม มันยังไม่พอ

 บางทพีระอตุส่าห์เทศน์ไปหนักๆ สกัหน่อย กม็คีนมาอยูข้่างๆ นิมนต์ว่า เฮ้ย ให้ทาง 
ท่านบ้าง ท่านจะออกมาแล้ว ไล่พระอยู่นั่น ถ้าอาตมาเห็นชนิดนี้ ไปพบชนิดนี้ ก็มี 
ปัญหามาก ซึง้ในธรรมะในจิตใจของคนเรา อนัน้ีเรียกว่ามนัไปอดุอยูต่รงน้ี คล้ายๆ กบัว่า 
น�า้ในขวดเขามันมีอยูเ่ตม็ เขาจะมาขอน�า้จากเรา ทัง้ๆ ทีน่�า้ในขวดของเขากย็งัเตม็อยู่  
เราจะเอาน�า้ของเรารินลงไป มันกไ็ม่มีทีเ่ก็บ มนัล้นออกมา ถ้าเหน็อาการมนัเป็นอย่างน้ัน  
ปัญหาก็เป็นไปอย่างนั้น ก็ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสและไม่สมควร เพราะน�้าในขวดนั้นยัง 
เต็มอยู่ เต็มอยู่แล้ว เราจะเอารินลงไปอีก นี่มันก็ล้นไปหมด ประโยชน์มันไม่มีแล้ว  
น่ีประโยชน์ไม่มี ถ้าหากว่าในขวดเขามนัว่างๆ อยู ่มาขอน�า้กบัเรา เราจับขวดน�า้เทลงไป  
คนที่เก็บน�้าก็สบาย คนให้ก็สบายใจ มันมีที่เก็บน�้า อย่างคนที่ฟังธรรมะก็ฟัง นั่งฟัง 
เข้าใจธรรมะจรงิๆ เราก็มีก�าลังใจ มีสมาธิ มีความมั่นใจในการเทศน์ให้ฟัง ก็เหมือน 
กนัแหละ ไม่รู้จะท�าไปท�าไม ไม่รู้จะเทศน์ไปท�าไมนะ พลงัของจิตพลงัของธรรมน้ีกไ็ม่วิง่ 
ขึ้นมาสู่ความรู้อันน้ี เพราะว่าผู้ให้ก็ไม่ตั้งใจให้เพราะคนรับไม่ตั้งใจรับ มันเป็นเสีย
เช่นนี้”
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 เหตุผลส�าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ หลวงพ่อมีโรคเบาหวาน ต้องปัสสาวะบ่อย  
เม่ือไปนอกสถานทีโ่ดยเฉพาะเป็นทีช่มุนุมชน นอกจากเป็นการไม่สะดวกแล้วยงัทรมาน 
มากด้วย หลวงพ่อจึงจ�าเป็นต้องปฏเิสธแม้กจินิมนต์ทีส่�าคญัในบางโอกาส ประกอบกบั 
นิสัยของท่านชอบสันโดษ ไม่ชอบสังคม นอกจากนี้การที่หลวงพ่ออยู่ประจ�าวัดก็มี 
ผลดีคือ ท่านได้อยูใ่กล้ชดิคณะสงฆ์ เป็นก�าลงัใจให้เกดิความอบอุน่แก่ลกูศิษย์ลกูหา  
ส�าหรับฝ่ายฆราวาสน้ัน เมือ่ญาตโิยมมาฟังธรรมทีว่ดั เป็นเหตใุห้ได้อยูใ่นบรรยากาศ
แวดล้อมที่สงบวิเวก เป็นการเอื้อเฟื้อการปฏิบัติแก่กันและกัน ระหว่างบรรพชิตและ 
ฆราวาส เฉพาะอย่างยิง่ในวนัพระ วนัซึง่มปีระเพณถีอื เนสชัชกิ คอืปฏิบตัธิรรมตลอดคนื 
โดยไม่นอน ญาตโิยมทีไ่ด้เหน็ครูบาอาจารย์น่ังสมาธเิดนิจงกรมตลอดคืน กมี็ก�าลงัใจ 
พยายามท�าตามอย่าง ทางฝ่ายพระสงฆ์องค์เจ้า เม่ือเหน็ญาตโิยมปฏบิตัแิขง็ขนั กต้็อง 
พยายามอดทนสูกั้บ นิวรณ์ เพือ่ปฏิบตัไิด้ไม่ให้อายโยม ต่างฝ่ายต่างเอือ้เฟ้ือกันและกนั  
อย่างนี้เป็นต้น

วันคนวันพระ

 หลวงพ่อสอนญาติโยมให้รู้จักแบ่งเวลาจากการท�ามาหาเลี้ยงชีพให้กับการ
ประพฤติปฏิบัติบ้าง โดยท่านเรียกวันที่ญาติโยมประกอบอาชีพท�างานในทางโลกว่า  
วันคน และเรียกวันที่ญาติโยมควรหยุดงานทางโลกเพื่อท�างานทางธรรมว่า วันพระ  
ซึ่งในวันพระนี้ ท่านก็ชักชวนให้ญาติโยมพยายามไปวัดเพื่อรับการอบรม ฟังเทศน์  
รักษาศลี ภาวนา แต่ถ้าไปวดัไม่ได้ อยู่กับบ้านก็ให้พยายามรักษากาย วาจา ใจ ให้บริสทุธิ์  
ก็ได้ชื่อว่ารักษาศีลในวันพระเหมือนกัน

 “เดอืนหน่ึงมสีามสบิวนั แบ่งให้โยมเสยียีส่บิหกวนั ให้พระสีว่นั คอื ข้างข้ึน ข้างแรม  
วันพระแปดค�า่ สบิสีค่�า่ สบิห้าค�า่น่ี ยีส่บิหกวนัเป็นวนัของคน ท่านแบ่งให้ พระท่านเอา 
สีว่นั ในระยะเดอืนหน่ึงน้ัน ให้พยายามพากนัเข้าวดัพกั ให้พากนัมศีีลบริสทุธิใ์ห้ดใีน 
สี่วันนี้ สามสิบวันให้ท่านสี่วัน เราเอายี่สิบหกวัน ขนาดนี้ก็ยังไม่พอ ก็ยังมาขโมยเอา
วนัพระไปใช้อกี สีว่นัน้ีให้หยดุท�าบาป ถ้าให้มากกว่าน้ีกจ็ะไม่เอากนั แต่บรรดาชาวบ้าน 
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เราทั้งหลายก็คงท�าบาปบ้างเป็นธรรมดา ก็เห็นใจเหมือนกันแหละ แต่ว่าท่านขอสี่วัน 
ให้หยดุท�าบาปเสยี ในเดอืนหน่ึงให้หาโอกาสพกั สองเดือนก็จะได้แปดวนั ปีหน่ึงกจ็ะได้ 
หลายวนัอยู่ อนัน้ีเรามนัเอาเป็นวนัคนเสยีหมด แล้วท�าอย่างไรเราจึงจะเจริญงอกงาม
ไปได้ ท�าอย่างไรจิตเราจึงจะผ่องใสรู้เรื่องอะไรต่างๆ ถ้าไม่ค่อยท�าเอาแบ่งเอา มันก็
ไม่ได้

 พยายามละมันออก พยายามตัดออกๆ ไม่ถึงกับว่าท�าให้ดีเหมือนพระหรอก  
ขอแต่ว่าอย่างดีให้มศีีล ท�ากายเราให้มนัดี ท�าใจเราให้มนัด ีของส�าคญั ส่วนส�าคญัทีอ่ยู่ 
ในมนุษย์กมี็อยูเ่ท่าน้ี ถ้าเราดไีม่ได้ ตดัมนัออกไม่ได้ กอ็ยูใ่นบ้านน่ันแหละ อย่าให้มัน 
หนักหนา อย่างที่ว่าให้ฟังน่ะ วันพระสี่วัน วันคนยี่สิบหกวันอย่างนี้ ก็อุตส่าห์ให้มัน 
ได้พยายาม ถงึแม้ว่าไม่ได้ ไปวดัก็ให้มันได้ เม่ือถงึวนัน้ันพยายามรกัษา ฝึกกาย วาจา  
และใจให้มันมีศีลธรรม บ้านเรามันจะไม่มีวันพระน่ะ เพราะมาเอาเป็นวันคนหมดทั้ง 
สามสิบวัน มันก็มืดอยู่น่ันแหละ ถ้าเป็นอย่างน้ันให้พากันรักษาเพื่อประโยชน์ของ 
พวกเราทัง้หลาย ถ้าปัญญาไม่เกดิสมบตักิเ็กดิไม่ได้ ท�าสวนก็ให้ฉลาด ท�านาก็ให้ฉลาด  
ท�าทกุสิง่ทกุอย่างด้วยความฉลาด ความฉลาดท่านเรียกว่ากศุล คอืกศุล กศุลน่ันแหละ 
คือบุญ อกุศลก็คือความไม่ฉลาด คนไม่ฉลาดนั่นแหละเป็นบาป ดังนั้น จงท�าจิต 
ให้เป็นบุญ ท�าจิตให้ฉลาด ถ้าจิตโง่แล้วมันก็เกิดบาป ถ้าจิตฉลาดแล้วก็เกิดบุญ”

 ดงัน้ัน ทกุวนัพระแปดค�า่ สบิห้าค�า่ ญาตโิยมจากหมูบ้่านรอบวดัและในตวัเมอืง 
วารินช�าราบ อบุลราชธานี จะพากันมาจ�าศีลทีว่ดัหนองป่าพงหน่ึงวนั และในตอนกลางคืน 
ก็ร่วมฟังเทศน์ปฏิบัติธรรมตลอดคืน พร้อมกับพระภิกษุสามเณร หลวงพ่อจะเทศน์
อบรมตอนเช้ากัณฑ์หนึ่ง กลางคืนอีกกัณฑ์หนึ่งอาจยาวหลายๆ ชั่วโมง

 หลงัจากเสร็จการอบรมในตอนเช้าแล้ว หลวงพ่อมกัก�าชับญาตโิยมทีไ่ปจ�าศลีทีว่ดั  
ให้ระมัดระวังสองเรื่อง คือ การกินหมาก สูบบุหรี่ และการพูดคุยคลุกคลีกัน

 “พวกพ่อออกแม่ออกเรามาจ�าศีล อยากสูบยา ไปสูบอยู่นอกโน่น เคี้ยวหมาก 
กเ็คีย้วอยูน่อกโน่น ตอนเช้ารับศลีแล้ว กนิข้าวแล้ว ฟังเทศน์แล้ว กเ็ดนิจงกรม เสร็จจาก 
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เดินจงกรม ก็อาจจะพักผ่อนสักเล็กน้อย แต่อย่าให้นาน พอสมควรแล้วรีบลุกขึ้นนั่ง
สมาธ ิอาบน�า้แล้วกเ็ข้ามาในศาลาอกี ยงัไม่ทนัค�า่ น่ังอกีสกั ๓๐ นาท ีกเ็อา ออกจากน้ัน 
ก็ท�าวัตรเลย เสร็จจากการท�าวัตรก็พักผ่อนเสียหน่อย แต่อย่าคุยกันนะ”

 เฉพาะเร่ืองการพดูคุยน้ัน หลวงพ่อกต้็องก�าชบัอยูเ่ร่ือย เพราะธรรมดาคนในโลก 
พบกันก็อดคุยเรื่องโลกไม่ได้

 “การพูดคุยกันในเรื่องไม่เป็นสารประโยชน์ เช่นว่า เราไปท�าปอ ขายปอ ตีปอ 
ก็ควรงดเอาไว้บ้าง มาถึงวัดแล้วก็ควรทิ้งมัน อย่ามาลอกปอในวัด มาขายปอในวัด  
กจิการบ้านทัง้หลายให้เลกิเสยี เพราะเราได้พากนัมาเช่นน้ี การค้าขายทกุสิง่ทกุประการ 
ก็เหมือนกัน ไม่ควรเอามายุ่งในที่นี้ เพราะในที่นี้เราพยายามมาท�าจิตให้เป็นอันเดียว 
ถ้าเรามาท�าหลายๆ อย่าง จนยุง่เหยงิไปหมด ไม่รู้จักว่าคนใหม่คนเก่า คนเก่าท�าอย่างน้ี  
คนใหม่เข้ามากไ็ม่ได้อานิสงส์ เพราะคนเก่าพาท�าอย่างน้ี กเ็ลยท�าตามกนัไป เลยปิดห ู
ปิดตากันไปเรื่อยๆ ไม่รู้ว่าท�าอะไรกัน”

 บางทีหลวงพ่อก็ทวนกิเลสพวกที่ติดการเทศน์ของท่าน โดยให้ฟังเทศน์เงียบ 
ในคืนวันพระบ้าง

 “บางวันท่านก็ไม่ได้เทศน์ตลอดคืนหรอก เทศน์พอสมควรท่านก็พูดว่า ต่อไป 
จงตัง้ใจฟังเทศน์เงียบ แล้วกน่ั็งสมาธอิยูบ่นธรรมาสน์ โยมก็คอยตัง้ใจฟัง แต่ท่านกเ็งียบ 
ไปเลย ง่วงนอนจะนอนกก็ลวัท่าน เพราะท่านน่ังอยูท่ีน่ั่นด้วย จ�าเป็นเลยอยูไ่ด้ตลอดคนื  
สมัยก่อนหลวงพ่อท่านเทศน์จริงๆ ถ้าไม่ได้ฟังท่านแล้วเป็นเหมอืนจะร้อนใน เพราะมี 
ความรู้สกึทีก่ารเทศน์ของท่าน ฟังแล้วไม่เบือ่ทีท่่านเทศน์ แม้จะเป็นเรือ่งเก่ากต็าม แต่วธิี 
การสอนของท่านใหม่และน่าฟังอยู่เสมอ”
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โอวาท – การเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง

(บรรยายธรรมวันพระ)

 “ญาติโยมทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัท ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต วันน้ีเป็นวัน 
ธรรมสวนะ ถงึวนัเช่นน้ีพวกเราทัง้หลาย ซึง่เป็นผู้นับถอืพทุธศาสนากนัมานมนานแล้ว  
จงตั้งใจฟังโอวาทค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามก�าลังพอสมควร
แก่เวลา พวกท่านทั้งหลายนั้นนับว่าเป็นผู้ที่สมควรที่จะรับโอวาท เราทุกคนที่มารวม 
ณ สถานที่นี่ ก็นับเนื่องเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้า

 การเป็นพทุธบริษัทมหีลายอย่างเหมอืนกนั บางคนกส็�าคญัตนว่าเป็นพทุธบริษัท
แล้วอย่างสมบูรณ์ เพราะว่าอาศัยการมากราบมาไหว้ มาไหว้พระสวดมนต์ มาฟัง 
พระธรรมเทศนา ความเข้าใจเช่นนี้ ก็เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเสียครึ่งหนึ่งเท่านั้น

 การที่มันถูกครึ่งหนึ่งก็เรียกว่ามันยังไม่สมบูรณ์ พุทธบริษัทนี้มีกฎเกณฑ์อย่าง 
บริษัทอะไรต่างๆ ทุกประเภท จะต้องมียี่ห้อเครื่องหมาย บริษัทของพระพุทธเจ้าก็ 
เหมือนกัน จะต้องมีเคร่ืองหมายส�าหรับบุคคลแต่ละคน ผู้จะเข้ารับธรรมะนับถือ 
พทุธศาสนาน้ันเป็นต้น จะต้องเป็นผู้มกีาย วาจา อนัสะอาดเรียบร้อย สมกบัทีไ่ด้รับธรรมะ  
เปรียบเหมือนผ้าที่มันสกปรก ก็ไม่สามารถจะรับน�้าย้อมได้สวยเพราะผ้าไม่สะอาด

 ดงัน้ัน องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าท่านโปรดสตัว์ในคร้ังพทุธกาลน้ัน ท่านกท็�า 
อย่างน้ันเหมอืนกนั ท�าให้เราเป็นผู้สะอาดเสยีก่อน แม้การฟังธรรมในวนัน้ีกเ็หมือนกนั  
ให้เป็นผู้ทีส่ะอาดสมกบัทีเ่ราได้มาวดัเพือ่มารับธรรมะ กเ็สมือนว่าผ้าอนัขาวสะอาดมา
รับน�า้ย้อม ฉะน้ัน และการแต่งเน้ือแต่งตวัทางภายในภายนอกน้ัน เม่ือจะเข้ามาในวดัวา 
อารามเป็นต้น กท็�าให้มันสะอาด แสดงว่าภายนอกมนักเ็ข้าถงึภายใน เม่ือพดูถงึภายใน  
กต็ัง้ใจให้มนัสะอาด วนัน้ีเป็นวนัทีพ่วกเราทัง้หลายจะมารับน�า้ย้อม คอืธรรมะย้อมใจ
ของเราเป็นต้น ทกุวนัน้ีพวกเราพทุธบริษทัทัง้หลายน้ัน บางคนกเ็ข้าใจบ้าง บางคนกไ็ม่ 
ค่อยเข้าใจเท่าไรนัก
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 ดังนั้น การฟังธรรมนี้จะต้องตั้งใจฟัง สมัยก่อนเมื่ออาตมายังเป็นเด็กได้ไปฟัง 
ธรรมกับยาย ยายอาตมากช็อบเข้าวดัฟังธรรม แต่ชอบฟังธรรมเอาบญุ ไม่ชอบฟังธรรม 
เพือ่จะให้มีปัญญา คอืน่ังฟังอยู่เฉยๆ ท่านพดูอะไรกไ็ด้ยนิ ไม่ต้องจ�า ไม่ต้องรู้ ถอืว่า 
ค�าท่านพดูเข้ามา เราได้ยินเสยีงเท่าน้ันก็เป็นการฟังธรรมแล้ว พากนัดีอกดีใจว่า วนัพระ 
ทีล่่วงมาแล้วน้ัน เราได้ไปฟังธรรมกนั แต่ฟังธรรมด้วยเร่ืองอะไรไม่รู้ สมยัโบราณเราชอบ 
จะเป็นอย่างนั้น

 แต่ถงึอย่างน้ัน บ้านเมืองเราในสมยัก่อนน้ัน กไ็ม่ค่อยกระสบักระส่ายนัก ถงึแม้ว่า 
เขาไม่เข้าใจธรรมะเท่าไหร่ เขาฟังธรรมเอาบญุกัน เขากย็งัได้บญุ และการเคารพคารวะ 
ของเด็กกบัผู้ใหญ่ ของลกูกบัพ่อแม่ ดูเหมือนจะดีกว่าทกุวนัน้ี การศกึษาเล่าเรียนกน้็อย  
มีกระดานแผ่นเดียวกับดินสอส�าหรับเขียนเท่านั้น

 ทุกวันน้ีดูซิ เด็กนักเรียนหอบหนังสือไปเรียนกัน แบกแทบจะไม่ไหวอยู่แล้ว  
เปิดเทอมทีหน่ึงพ่อแม่หมดเงินไปตั้งหลายร้อยหลายพัน เรียนยังไม่จบก็เปลี่ยน
หลกัสตูรใหม่อกีแล้ว สตูรเก่ากท็ิง้ไปเปลีย่นสตูรใหม่กย็งัไม่จบอกี แล้วกเ็พิม่สตูรใหม่ 
เข้าไปอกีเร่ือยๆ เพราะอะไร เพราะการศึกษามนัมาก ความรู้มันกม็าก แต่ความฉลาด 
มันน้อย

 ความรู้มันหนักมากก็จริง แต่ว่าเป็นความรู้ทีไ่ม่ให้มคีวามสงบ เป็นความรู้ในการ
ก่อกวนตัวเอง ความรู้ในการก่อกวนพ่อแม่ ความรู้ในการก่อกวนเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย  
ความรู้ทีอ่อกจากหน้าทีก่ารงานของเจ้าของเป็นต้น สมยัน้ีกช็อบจะเป็นอย่างน้ัน เมือ่ม ี
ความรู้มาแล้วกต็ัง้อกตัง้ใจว่าจะไปสอนคนอืน่เขาเท่าน้ัน ส่วนตวัเองไม่ต้อง สอนคนอืน่ 
ตะพึดไป ใครๆ ทุกคนก็ย่อมเป็นอย่างนั้น

 ดังนั้น ความรู้มันจึงอยู่กับใบลาน อยู่กับตัวหนังสือ เรียกว่าศีลธรรมที่อยู่ใน 
ตวัหนังสอื ไม่เอาตัง้ไว้ในใจ ถ้าหากว่าความรู้ทัง้หลาย มนัตัง้อยูใ่นใจของเจ้าของน้ัน 
ความสงบเรียบร้อยก็จะเกิดขึ้น แต่ทุกวันน้ีมันมีแต่ความเดือดร้อนกระวนกระวาย 
หาสาเหตุต้นปลายมันไม่พบ
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 ธรรมทีเ่ราศกึษาในด้านศาสนาน่ีเป็นของง่ายๆ แต่ว่าเป็นของปฏบิตัยิาก เฉพาะ
กับคนที่ยังไม่เชื่อ คนที่ยังงมงาย เช่นโลกของเราทุกวันนี้ ท�าไมมันเดือดร้อน ท�าไม
มันวุ่นวาย มันขาดอะไรไหม เราอย่าไปดูอื่นไกลเลย ดูต้นไม้เถอะ ใบมันเหี่ยวแห้ง 
ต้นมันเหี่ยวแห้งลงไป กิ่งมันก็แห้งลงไป มันเพราะอะไร มันจะต้องมีเหตุ ไม่ใช่ว่า 
มันแห้งเฉยๆ ไม่ใช่ว่ามันตายเฉยๆ ไปดูโคนมันซิ มันมีตัวหนอน ถ้าไม่มีตัวหนอน 
กต้็องมอีนัใดอนัหน่ึง หรือมปีลวกไปท�าลายมนั หรือมเิช่นน้ันก็อาหารมนัน้อย ล�าต้น
มันถึงไม่เจริญ ตลอดจน กิ่ง ใบ ดอก ผล ก็ไม่เจริญ ฉันใดก็ฉันนั้น

 ความเดือดร้อนที่เกิดในประเทศชาติ เกิดในกลุ่มชนหมู่ใดหมู่หน่ึง เป็นต้น  
มันก็ต้องมีเหตุเพราะเราไม่ค่อยเอาการเอางาน ไม่เคารพในหน้าที่การงาน ไม่ตรงไป 
ตรงมาน่ันเอง การงานมันกด็ขีึน้ไปไม่ได้ คนดจีะท�าดีข้ึนมามันกย็าก ท�าดีข้ึนกไ็ม่ค่อย 
จะได้ดี จึงเกิดความอ่อนใจ ก็วางหน้าที่การงานของเจ้าของ หน้าที่จะท�าการงานถึง  
๑๐๐ เปอร์เซน็ต์ ท�ามันเพยีง ๒๐ เปอร์เซน็ต์เท่าน้ัน เพราะเข้าใจผิดว่าท�าแล้วไม่เกดิ 
ผลอะไรขึ้นมา ทั้งหลายเหล่านี้เป็นเพราะอะไร

 ถ้ามนุษย์ทั้งหลายขาดคุณธรรม โลกทั้งหลายเป็นต้น มันมีเรื่องจะคุ้มกันของ 
มนัอยูใ่ห้เจริญงอกงามได้ แต่ธรรมน้ันไม่มี มีอยูแ่ต่คนไม่ประพฤตธิรรมไม่ปฏบิตัธิรรม  
กเ็หมอืนกบัทีว่่าของมนัไม่มสีิง่ทีมั่นเป็นประโยชน์อยู ่ถ้าคนท�า มนักเ็ป็นประโยชน์ ถ้าคน 
ไม่ท�า มันก็ไม่เกิดประโยชน์

 ยกตวัอย่างเช่น ผลไม้ทีมี่เมลด็ดพีนัธุด์ ีเอาไปปลกูในทีด่นิไม่ดี ผลไม้น้ันกไ็ม่งาม 
หรืออาจจะไม่เกดิเลยก็ได้ เพราะอะไร ดนิมนัไม่เหมาะสม ถงึแม้ผลไม้จะมพีนัธุดี์เท่าไร 
กต็ามทเีถอะ ถ้าสถานทีป่ลกูไม่ด ีพืน้ดนิกไ็ม่ด ีคนรักษาไม่ด ีปฏบิตัไิม่ด ีมนักไ็ม่ได้ผล  
ฉันนั้น

 อย่างโลกที่เราอยู่กันทุกวันนี้จะต้องคุ้มกันให้มันเจริญ ให้มันสงบ ให้มันระงับ 
เป็นธรรมดาอย่างน้ัน ธรรมะมไีม่มาก เพยีงแต่ให้มคีวามละอายอยูใ่นตวัของเรา จะยนื  
เดนิ น่ัง นอน ถ้าหากว่ามีความละอายแล้ว ความชัว่ช้าทัง้หลายมันก็ไม่เกดิขึน้ เพราะอะไร  
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มันไม่มีเหตุที่จะเกิด ไม่มีอะไรที่จะก่อขึ้น มันก็ไม่เกิด ฉันนั้นก็เหมือนกัน ความชั่ว 
ทัง้หลายน้ัน มนัจะชอบเกาะอยูใ่นทีส่กปรกทีม่นัผิดน่ันแหละ มนัผิดตรงไหน มนักบ็าป 
อยูว่่าตรงน้ัน มนับาปอยู่ทีต่รงไหน มนักผิ็ดอยูท่ีต่รงน้ัน เช่นว่าวนัน้ีเป็นวนัธรรมสวนะ  
เรามาฟังธรรมกนัสมาทานศลีไปแล้วเช่นน้ี บางคนมคีวามรู้สกึนึกคดิว่า น่ีมนัคอือะไร 
ที่เราท�ากันอยู่นี้มันท�าอะไร เราท�าเพื่ออะไร อย่างนี้ไม่ค่อยจะคิด ไม่รู้เหตุผลของมัน
เป็นอย่างไร ไม่รู้เร่ืองเป็นต้น ถ้าใครมคีวามละอายมคีวามกลวัต่อความผิด คนน้ันกม็ ี
ธรรมะ ถ้าความอายหรือความกลวัน้ีไปตัง้อยูใ่นใจของคนทกุคน บ้านเมืองของเราน้ีจะมี 
ความวุน่วายน้อยลงทกุท ีจะมคีวามสงบระงับ การสงบระงับน่ันแหละ ท่านว่ามันเป็นผล 
เป็นบุญ

 ฉะน้ัน สมัยโบราณพ่อแม่เราน้ัน พืน้เดมิเขาเป็นคนซือ่สตัย์ เขาฟังธรรมเพือ่เอาบญุ  
มันก็เลยได้บุญ คือมันตั้งอยู่ในใจเขาแล้ว เมื่อไปฟังพระท่านเทศน์ ท่านจะว่าอะไร 
กช่็างเถอะ ตัง้ใจฟังสบายๆ ไม่ต้องรู้เร่ืองอะไร บญุเก่าน้ันมนัยงัอยู ่คอืมนัมคีวามซือ่สตัย์ 
อยู่แล้ว เป็นต้น มนักม็คีวามสบายกนั ไม่ต้องพจิารณาอะไรมาก ต่างกบัสมยัทกุวนัน้ี  
ทกุวนัน้ีนักศึกษามาก การเรียนมนักม็าก การรู้มนักม็ากขึน้ ความรู้ในสมยัน้ีตามอาตมา 
สงัเกตแล้วนะ มันรู้ดอียู ่แต่ว่าคนกระท�ามนัน้อย การกระท�ามนัน้อย ตลอดจนพทุธบริษัท  
ทั้งคฤหัสถ์ทั้งบรรพชิตเราก็ดี พากันเสื่อมไปทุกทีๆ ทั้งท่านผู้อุปถัมภ์อยู่ข้างนอก 
ก็เสือ่มไป ทางพระเจ้าพระสงฆ์ซึง่เป็นเน้ือนาบญุของญาตโิยมน้ัน มันกเ็สือ่มไป ต่างคน 
ต่างเสือ่มไปเร่ือยๆ ต่างคนต่างไม่รู้เน้ือรู้ตวั เช่น พระพทุธองค์ตรัสไว้ว่า เมือ่พระวนัิย 
เศร้าหมอง ธรรมะกเ็ศร้าหมอง ธรรมะเศร้าหมอง พระวนัิยกเ็ศร้าหมอง จิตใจเราเศร้าหมอง  
ร่างกายเราก็เศร้าหมอง ทุกสิ่งสารพัดมันอับเฉาลง

 ฉะนั้น การฟังธรรมจึงเป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายนั้นรับพิจารณา อย่างวันนี้
สมาทานศีลคือท�ากายให้หมดจด ท�าวาจาให้หมดจดให้สะอาด เมื่อฟังธรรม ฟังแล้ว
ให้เกิดความรู้เพื่อฟอกจิตของเรา ให้จิตของเราเห็นให้มันสะอาด แล้วก็ไปภาวนากัน

 ค�าที่ว่าภาวนานั้น พวกเราทั้งหลายบางคนก็ยังไม่รู้จัก พูดถึงการภาวนาแล้วน่ะ
กลวัไม่รู้เร่ือง ยิง่สมยัใหม่น้ีน่ังไม่ได้น่ังไม่ตดินะ ประเดีย๋วกเ็ดอืดร้อนอนัน้ันอนัน้ี เมือ่
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จะน่ังให้สงบมนักไ็ม่สงบ เพราะไม่รู้จักการภาวนากนั เม่ือไม่รู้จักกไ็ม่มใีครทีจ่ะคิดถงึ  
เปรียบเหมือนคนๆ หน่ึงอยูโ่น้น อยูก่รุงเทพฯ หรอือยูโ่คราช เราอยูอ่บุล ไม่เคยรู้จัก 
คนๆ นั้น ตั้งแต่เราเกิดมา เราก็ไม่เคยคิดถึงคนๆ นั้นเลย เพราะอะไร เพราะไม่เคย 
ได้พดูกัน ไม่เคยได้เหน็กนั มนัจึงไม่มปัีจจัยทีจ่ะอยากรู้ ทีจ่ะอยากเหน็ ทีจ่ะอยากพบ  
ถึงคนๆ นั้นมีอยู่ ก็เหมือนกับว่าไม่มี อันนี้ก็ฉันนั้น

 บุญกุศลในทางพุทธศาสนาที่ท่านสอนนั้น เราทั้งหลายไม่คิดถึง ไม่ปรารภถึง  
มนักไ็ม่เกดิประโยชน์อะไร ไม่มเีวลาทีจ่ะสดบัตรับฟังพระธรรมเทศนา บางคนฟังธรรม 
มาตั้งแต่เด็กน้อยๆ จนมาถึงแก่ ความเป็นจริงน้ันไม่ได้ฟังธรรมซักนิดเดียวก็ได้ 
เหมือนเราไปน่ังอยูใ่กล้ๆ อาหารมันจะเอร็ดอร่อยเท่าไรกต็ามเถอะ เราไปน่ังตดิๆ มัน 
กอ็ยูเ่ท่าน้ันแหละ ความอิม่มันก็ไม่ปรากฏข้ึนมา รสมนักไ็ม่ปรากฏข้ึนมา เพราะอะไร  
เพราะเราไม่ได้ปฏิบัติ คือไม่ได้ชิมดู บริโภคดู ไม่ลิ้มเลียดู ฉันใดก็ฉันนั้น

 อย่างประเพณีเมืองไทยเราเคยท�ามา จะท�าบุญสุนทานทุกครั้ง จะต้องไหว้พระ 
จะต้องสมาทานศีล แต่ว่าจะมใีครสกัคนหน่ึงหรือ ๒ คนตัง้ใจว่า จะให้มีศีลประจ�าชวีติ 
ของเรานี้หาได้ยากเลยทีเดียว

 ฉะน้ัน มนุษย์มนัจึงเกิดมาในโลกน้ีได้ยาก ไม่ใช่ว่ามันเป็นของง่าย ค�าทีว่่า มนุษย์ 
เกดิมาในโลกน้ีมนัเป็นของยากน่ะ กค็อืมนุษย์ทีส่มบรูณ์บริบรูณ์ ทีเ่รามาน่ังอยูใ่นศาลา 
โรงธรรมน้ีน่ะ กนึ็กว่าเราเป็นมนุษย์กนัทกุคน ความเป็นจริงมนัเป็นมนุษย์อย่างน้ีก็จริง  
แต่ความสมบูรณ์ที่จะเป็นมนุษย์ยังพร่องอยู่ คือคุณสมบัติที่จะให้เราเป็นมนุษย์น้ัน 
มนัไม่ค่อยจะมี หรือว่ามนัมน้ีอย พวกเราทัง้หลายน่ีกเ็หมอืนกันฉันน้ัน แต่เราเข้าใจว่า 
เราเกดิมารูปร่างเช่นน้ีกเ็รียกว่ามนุษย์ทัง้น้ันแหละ แต่ว่ามนัเป็นมนุษย์ทีป่ลอม มนุษย์ 
ไม่เตม็มนุษย์ มนุษย์ทีค่ร่ึงๆ กลางๆ ฉะน้ัน พทุธบริษัทของเราเป็นต้น จึงเป็นพทุธบริษัท 
ทีก่ลางๆ ไม่เตม็ทีท่ีจ่ะเป็นพทุธบรษัิท และการอยูร่่วมกนัของคนทีไ่ม่สมบรูณ์ มันกไ็ม่ม ี
ความสบาย มันมีความบกพร่องบางสิ่งบางอย่าง

 ดงัน้ัน พวกเราทัง้หลายทกุวนัน้ี จึงมคีวามเดือดร้อน เดอืดร้อนเพราะอะไร เพราะ 
มนัขาดธรรมะ มนัขาดหริิความละอาย ขาดโอตตปัปะความเกรงกลวั เท่าน้ีแหละ มนัไม่ 
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มากหรอก ธรรม ๒ อย่างเท่านี้แหละ เราทั้งหลายถ้าไม่มาประพฤติเมื่อไหร่ ถ้าไม่ 
ปฏบิตัธิรรมเมือ่ไหร่ เป็นต้น พวกเราทัง้หลายน้ันกจ็ะไม่สงบตลอดไป ฉะน้ัน พวกเรา 
ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของกุลบุตรลูกหลาน ควรตั้งอกตั้งใจเข้ามาสู่ธรรมะ เมื่อหมดเรา 
ก็เพื่อลูกเพื่อหลานต่อไป

 การท�าความดีเป็นต้น เด็กๆ มันก็มองดู ถ้าเราสร้างความชั่ว เด็กๆ มันก็ตาม
ความชัว่ของผู้ใหญ่ เปรียบกบัเถาวลัย์ทีม่นัเกดิอยูบ่นพืน้ดนิน่ะ ถ้ามนัใกล้ต้นไม้ต้นใด  
มนักข็ึน้ต้นน้ันแหละก่อนเขา ต้นทีมั่นอยูไ่กล มนัไม่ไปหรอก อนัน้ีกฉั็นน้ัน เดก็ๆ มันชอบ 
ตามผู้ใหญ่ อย่างน้ันผู้น�าเราทกุคน จะต้องเป็นผู้มธีรรมะเป็นทีอ่ยูข่องเรา เป็นคนซือ่สตัย์  
เป็นคนประหยัด เป็นคนท�าจริงๆ ทุกๆ คน

 ของดหีรือของจริงน่ะมันมีอยู ่แต่พวกเราทัง้หลายไม่ค่อยจะท�าตาม มันจึงไม่มี
ความดีเกิดขึ้นมา ไม่มีความจริงเกิดขึ้นมา ฉะนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
ของเราทั้งหลายนั้น จึงขอร้องพวกเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธให้น้อมกาย น้อมวาจา 
น้อมจิต เข้ามาฟังเข้ามาดแูล้วไปพจิารณา ถ้าว่าตรงน้ันมนัผิด ท�าไมมนัจึงผิด คือมนัไม่ดี 
นั่นเอง ถ้าใครไปท�ามันก็เดือดร้อน ใครไปท�ามันก็ผิด ตรงนั้นท่านว่าไม่ดี ความที่ว่า 
มันไม่ดีน้ัน เราได้ปฏบิตักินับ้างหรือเปล่า เม่ือเราอยากได้บญุ เรากท็�าสิง่ทีม่นัเป็นบญุ  
ถ้าเราอยากพ้นจากบาป เรากอ็ย่าไปท�าบาป ถ้าเราอยากจะพ้นจากความผิด เรากอ็ย่าไป 
ท�าความผิด การประพฤติธรรมะมันก็เห็นผลขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นเอง

 ฉะน้ัน พวกเราทัง้หลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพทุธศาสนาเช่นน้ีแล้ว เป็นการ 
หายากกว่าสตัว์ทัง้หลายในโลกน้ี จึงควรพยายามอบรม มาฟังธรรม อบรมแล้วกน่ั็งสมาธิ  
คอืท�าจิตให้สงบ บางคนก็ไม่เหน็ใจเราสงบ ไม่รู้จักใจของเราเสยีด้วย รู้จักแต่ความคิด  
คิดอยากจะท�าอันนั้นก็ท�าไป คิดอยากจะท�าอันนี้ก็ท�าไป คือตามใจตนตามใจกิเลส 
นั่นเอง ไม่รู้จักใจของเราว่ามันเป็นอย่างไร ลองๆ ดูก็ได้เดี๋ยวนี้ 

 ทีเ่ราเรียกว่าใจ ใจน่ะ อะไรมนัเป็นใจ รู้ไหมว่าใจมนัอยูท่ีไ่หน ยงัไม่เคยพบนะ
ยังไม่เคยพบว่าเราอยู่ยังไง เราจะรักษาใจของเราได้หรือ ก็ไม่รู้เรื่อง จะรักษาที่ไหน 
นอกจากมาอบรมธรรมะให้รู้เรื่องให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น
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 ใครทีเ่ป็นผู้รับรู้ซึง่อารมณ์ทัง้หลาย คนทีรั่บรู้อารมณ์น่ันแหละ ทีพ่วกเราทัง้หลาย 
เรียกว่าใจของเรา จิตของเรา มันก็มีเท่านั้น นอกนั้นไปก็เป็นกายส่วนที่เรามองเห็น
ด้วยตาของเรา คือตวัน่ังอยูน่ี่กค็อืกาย สิง่ทีเ่รามองไม่เหน็ด้วยตาเน้ือ มันรู้อยูภ่ายใน
ก็เรียกว่าใจ เป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นนามธรรม ทั้ง ๒ อย่างนี้ จะท�าให้เราเป็นทุกข์ 
ก็สองอย่างนี้ จะท�าให้เราเป็นสุขก็สองอย่างนี้ไม่มากหรอก

 ดังน้ัน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย ท่านจึงให้ดูตัวเอง  
ตวัเองมันอยู่ทีไ่หน ถ้าเราเหน็กายของเรา เหน็ใจของเรา เรากเ็หน็ตวัของเรา เมือ่เหน็
ตัวของเรา เราก็สอนตัวของเราได้ บัดนี้เราท�าผิด บัดนี้เราคิดผิด บัดนี้เรามีความสุข 
บัดนี้เรามีความทุกข์ เราก็จะได้เห็นกายเห็นใจเราได้ง่ายๆ คือมองตัวเจ้าของเป็นต้น 
ท่านเรียกว่า อตฺตนา โจทยตฺตาน� จงเตือนตนด้วยตนเอง

 ถ้าเราไม่รู้จักตน เราจะสอนใคร จะสอนตรงไหน จะเตอืนทีไ่หน ดังน้ัน พระพทุธเจ้า 
จึงให้รู้จักเจ้าของ เจ้าของนี้คืออะไร คือกายกับใจ มันอยู่ที่ไหน ถ้าเรารู้จักว่ากายมัน 
เป็นอย่างน้ี ใจมนัเป็นอย่างน้ี เรากรู้็จักกายของเรา เมือ่กายของเราเป็นโรค เรากต้็อง
พจิารณากายของเราว่า โรคมนัเกดิทีก่าย แต่ใจเป็นคนทกุข์ พบว่าใจเป็นคนอปุาทาน 
มันก็ของสองอย่างเท่านี้เอง ไม่ใช่อื่นไกล

 ดงัน้ัน การท�าบญุสนุทานทกุประการ กม็กีายกบัจิตเท่าน้ัน ไม่ต้องไปเรียนอะไร
มนัมาก ให้เรียนรู้กายของเรารู้ใจของเราเท่าน้ันแหละ รู้ว่ามันผิดรู้ว่ามนัถกู ถ้ารู้ผิดรู้ถกู 
แล้วก็ปฏิบัติ ความผิดก็ละออกเสีย ปฏิบัติความถูก เราค่อยๆ สะสมขึ้นบ�าเพ็ญขึ้น  
มนักค่็อยเกดิขึน้ ทีส่กปรกเรารู้ว่ามนัสกปรกแล้ว เรากล้็างมันออกเสยี เชด็มนัออกเสยี  
มันก็สะอาดเท่านั้นแหละ ไม่ยาก

 ถ้าหากว่าเราทั้งหลายก�าหนดรู้กาย รู้ว่าใจ รู้จิตของเจ้าของแล้วว่าบาปอยู่ตรงนี้ 
บญุอยู่ตรงน้ี ผิดอยูต่รงน้ี ทกุข์อยูต่รงน้ี สขุอยูต่รงน้ี เรากป็ฏิบตัทิีก่าย ทีใ่จของเราน้ี  
ไม่มากมายอะไรนักหนา การฟังธรรมกไ็ม่ต้องมาก ถ้าเรารู้เช่นน้ีแล้ว เรากป็ฏบิตัอิยูท่ีน่ี่  
เรามาทีน่ี่ เราก็เอากายกบัใจเรามาด้วย เราจะกลบัไปบ้าน เรากเ็อากายกับใจของเราไป  
มีของ ๒ อย่างน้ี ต่างคนต่างรู้ธรรมะอยูใ่นตวัของเจ้าของ กรู้็จักความละอาย รู้จักความ 
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กลวัเท่าน้ัน เมือ่มีความรู้จักความละอายความกลวัแล้ว กไ็ด้ชือ่ว่าปฏบิตัธิรรมะทกุๆ คน  
การปฏิบัติธรรมะก็เกิดผลประโยชน์คือความอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเอง

 ในวนัพระเช่นน้ี ท่านจึงให้มารวมกนั มาอบรมกนั อบรมกายน้ีแหละ อบรมใจ 
น้ีแหละ ไม่ใช่อบรมอย่างอืน่ มันมอียูน่ี่แล้ว ไม่ต้องไปคิดให้มนัมาก ถ้าทกุๆ คนเข้าใจ 
อย่างนี้ พวกเราทั้งหลายจะมีความสามัคคีกัน อยู่ที่ไหนก็เหมือนกับลูกกัน หลานกัน 
พีกั่นน้องกัน เป็นญาตกัิน ญาตคิอือะไร ญาตคืิอความเกดิ ญาตคิอืความแก่ ญาตคิอื 
ความเจ็บ ญาติคือความตาย มันเป็นญาติกัน

 ทกุวันน้ี มนัไม่ค่อยเหน็เป็นญาตกัินเสยีแล้ว สมยัโบราณเราน่ะ มองดหูน้าดูตากนั 
แช่มชื่นดี ชื่นอกชื่นใจดีอกดีใจ ทุกวันนี้เรามองหน้ากันไม่ได้เสียแล้ว มองหน้าก็ว่า 
มองท�าไม แน่หรือ เพราะเดีย๋วน้ีมันศึกษาหลาย ระวงัมาก ไม่รู้ว่าเขามองร้ายหรือมองดี  
มนัเกดิขึน้จากใจของเรา มนัระวงั ใจมนัระแวง กเ็พราะมนัมปีระสบการณ์มาแล้ว มนัอยู ่
กบัพวกมพีษิมภียัมาหลาย อย่างทกุวนัน้ีกแ็ปลกนะ อย่างชีวติอาตมาเกดิมาน่ี แต่ก่อน 
เดินไปตามดงตามป่า เหน็คนดีใจเหลอืเกนินะ ถ้าหลงทางจะได้ให้เขาน�าทาง ถ้าหวิอาหาร 
จะได้ขออาหารกิน ถ้าหวิน�า้จะได้ขอน�า้กิน ทกุวนัน้ีล�าบาก ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ใครเป็น 
อย่างไร ไม่ไว้ใจเสยีแล้ว มองไปแล้วเหน็เป็นปฏปัิกษ์ทัง้น้ันแหละ ต้องระวงั จะเป็นขโมย 
หรือเป็นโจร เพราะอะไร เพราะมันเคยถูกทบุมาแล้ว เคยถกูปล้นมาแล้ว ไม่ค่อยไว้ใจใคร 
ทั้งนั้น

 ดงัน้ันการเบยีดเบยีนกัน การฆ่าการแกงกนันะมนัเร็วทีส่ดุเลย เพราะการระแวง
น่ันเอง เพราะอะไร เพราะการประพฤตปิฏบิตัธิรรมไม่ม ีมนัจึงเกดิการระแวงเช่นน้ัน  
ทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นมา หูได้ยินเสียงก็เดือดร้อน ตาเห็นรูปก ็
เดอืดร้อน มนัเดอืดร้อนทัว่ไปหมด อนัน้ีกเ็พราะมนัขาดคณุธรรม ไม่เหน็เป็นพีน้่องกนั  
ถ้าเหน็ตามธรรมะว่าเป็นพีน้่องกนั ญาตคืิอความเกดิ ญาตคิอืความแก่ ญาตคิอืความเจ็บ  
ญาติคือความตาย มันก็สบายกันทั้งนั้นแหละ

 ทกุวนัน้ีดึกๆ ไปซ ิไปบ้านไหน ไปขอนอนบ้านคนซ ิไม่เปิดประตหูรอก ไม่กล้า 
ปิดเงียบเลย คนกไ็ม่ตืน่ข้ึนมาหรอก เงียบเฉย ฟังมันจะเป็นคนร้ายหรือมันจะเป็นคนดี  
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สารพัดอย่าง มันยิ่งแคบไปทุกทีๆ บ้านเมืองของเราทุกวันน้ี เพราะมันขาดธรรมะ
นั่นเอง

 ฉะน้ัน ขอมนุษย์พทุธบริษัททัง้หลายจงพากนัตัง้อกตัง้ใจ ถงึเวลาทีพ่วกเราจะร้ือ 
ศลีธรรมข้ึนมาปฏิบัตกัินได้แล้ว มันทิง้ไปเสยีนมนาน ทัง้เด็กทัง้ผู้ใหญ่ คนเฒ่า คนแก่  
ให้สมกับว่าเป็นพุทธบริษัทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา และจะไม่มี
ความเดือดร้อนกระวนกระวายใจเพราะการประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะ

 ขอญาตโิยมทัง้หลายจงน้อมธรรมะอนัน้ีกลบัไปเป็นโอปนยกิธรรม ท�าให้มนัจริง  
ท�าให้มันดี ให้มันเกิดอยู่ในสันดานของเจ้าของ อย่าให้มันอยู่ข้างนอก อย่าให้มัน 
อยูน่อกใจ ให้มนัอยูใ่นใจของเราทกุคน ทน้ีีเรากจ็ะมองเหน็หน้าพีข่องเรา มองเหน็หน้า 
น้องของเรา มองเห็นหน้าญาติของเรา จะพบคนผ่านไปมาที่ไหนก็สบายใจ เข้าไปพึ่ง 
เข้าไปอาศยั เดีย๋วน้ีมองเหน็คนเดินทางไปกก็ลวัเสยีแล้ว มนัเป็นเปรตเป็นมารเสยีจนจะ 
หมดแล้ว อันนีม้ันไกลจากพระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา

 ดงัน้ัน วนัน้ีขอญาตโิยมทัง้หลายทกุคนทีเ่ดนิทางมาจากทีอ่ืน่กด็ ีทีอ่ยูใ่นถิน่ฐานน้ี 
ก็ดี ให้เห็นว่าเป็นคนๆ เดียวกัน คือคนมุ่งคุณงามความดีเหมือนกัน มุ่งความสุข
เหมือนกัน ไม่มีใครอยากจะทุกข์ ชอบความสงบ ชอบความสบายเหมือนกัน 

 จงเป็นผู้มีเมตตา ความรักใคร่ซึ่งกันและกัน กรุณา ความสงสารซึ่งกันและกัน  
มุทิตา ความพลอยยินดี อุเบกขา ความวางใจเป็นกลางๆ จงมีธรรมะเป็นเครื่องอยู ่
อย่างน้ี เมื่ออยู่กันไปก็มีความเยือกเย็น ไม่เดือดร้อนกระวนกระวาย จะอยู่ไหน
ครอบครัวก็เป็นสขุ ไปทีไ่หนๆ ทกุสถานทีก่เ็ป็นสขุ ถ้าเรามีธรรมะ มนัตดิตามอย่างน้ัน

 ฉะน้ัน วันน้ีขอจบพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้า ขอญาตโิยม 
ทัง้หลายฟังแล้วกต็ัง้อกตัง้ใจน�าไปประพฤตปิฏบิตัใิห้สมความมุง่มาดปรารถนา จึงจะมี 
ความสุขความเจริญ”
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ไม่มีใครมา ไม่มีใครอยู่ (หลวงพ่อรับแขก)

 “หลวงพ่อมีเมตตาในโยมทุกชนชั้น ไม่เลือกบุคคลเข็ญใจไพร่ผู้ดี ท่านเมตตา 
ทัง้น้ัน” โยมรุ่นเก่ามกัพดูถงึความประทบัใจทีต่นรู้สกึต่อหลวงพ่อด้วยเสยีงเดยีวกนัหมด  
ความซาบซึ้งในกระแสเมตตาของหลวงพ่อ และค�าแนะน�าพร�่าสอนที่เฉียบแหลม แต่ 
เรียบง่าย ดึงดูดคนมาสู่วัดหนองป่าพงมากมาย ไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานี
แต่ทั่วประเทศ และชาวต่างประเทศก็มีคนเดินทางไปนมัสการท่าน

 ในระยะหลังๆ หลวงพ่อจึงต้องใช้เวลาในการรับแขก สอนธรรมะ และสนทนา
กับญาตโิยมวนัละหลายชัว่โมง บางวนัน่ังรับแขกอยูก่บัทีต่ัง้แต่ฉันเสร็จจนบ่ายถงึเยน็ 
ญาตโิยมเข้ามาแล้วกอ็อกไปคนแล้วคนเล่า กลุม่แล้วกลุม่เล่า แต่หลวงพ่อกย็งัน่ังอยู่
อย่างน้ัน การทีร่่างกายไม่ได้รับการพกัผ่อนเพยีงพอ มีผลกระทบต่อสขุภาพของท่าน
อย่างมาก โยมอปัุฏฐากคนหน่ึงอดรนทนไม่ไหว ได้กราบเรียนหลวงพ่อขอล้อมร้ัวกฏุิ 
ของท่าน แต่หลวงพ่อไม่ยอม พระอาจารย์วีรพล เตชปญฺโญ พูดถึงความห่วงใยของ
พระอุปัฏฐาก

 “ท่านรับแขกตั้งแต่ฉันข้าวเสร็จ ผมก�าหนดว่าสักบ่ายโมงจะนิมนต์ท่านข้ึนพัก  
สกัห้าโมงเยน็ถึงให้รับแขกต่อ คนน่ังเยอะๆ ได้จังหวะแล้ว ผมกพ็ดูให้โยมทกุคนได้ยนิ 
ว่า นิมนต์หลวงพ่อไปพกัผ่อนครบั ได้เวลาแล้ว ท่านหนัหน้าแล้วพดูเร่ืองอืน่ ไม่ยอมพกั  
ทีหลังท่านพูดว่า

 “คนมาจากไกลๆ น่ี เขาอยากจะมาหาเรา เวลาเขากไ็ม่ค่อยมี ทน้ีีถ้าผมขึน้ไปพกั 
อย่างนี้สงสารเขา”

 หลวงพ่อปรารภเรื่องการรับแขกว่า

 “ถ้าผมยงัคิดผิดอยู ่ผมคงเสยีไปนานแล้ว เพราะคนมนัมากทัง้วนั แต่กเ็หมอืน
ไม่มใีครมาเลย ถ้าเรามสีมัมาทฏิฐคิวามเหน็ชอบแล้วไม่มีอะไร ไม่มีใครมา ไม่มใีครไป  
จิตก็หยุดอยู่ในที่ของมัน”
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 แม้ในวัยชราของท่าน หลวงพ่อได้ให้เวลากับโยมมากขึ้น ท่านก็ระวังตัวเสมอ
ไม่ยอมให้โยมคนใดเข้าใกล้ชดิมคีวามสนิทสนมเป็นพเิศษ ซึง่จะเป็นเหตใุห้หลวงพ่อ
ต้องเกรงใจเขาจนเสียความเป็นอิสระของตัวท่านเอง

หลวงพ่อให้การบ้าน

 ญาตโิยมทีม่ากราบนมสัการหลวงพ่อในแต่ละวนัมมีาก มาจากทกุระดับของสงัคม  
ทัง้ชาวไร่ชาวนา ข้าราชการ ทหาร ต�ารวจ นักศึกษา และครู ฯลฯ ผู้น่ังฟังท่านรับแขก 
เป็นประจ�าต่างประทับใจวิธีการพูดของหลวงพ่อ ไม่ว่าท่านจะพูดกับใคร กลุ่มไหน  
ทัง้ค�าพดูและสุม้เสยีงดูช่างพอเหมาะพอดกัีบเหตกุารณ์และบคุคล ควรดหุน่อยท่านกด็ุ  
ควรอ่อนโยนท่านก็อ่อนโยน แม้การเปรียบเทียบยกตัวอย่าง หรือข้ออุปมาอุปมัยใน
การอธิบายธรรมะ ท่านก็ยกสิ่งที่ผู้ฟังคุ้นเคย จึงท�าให้เข้าใจง่าย

 เคยมีโยมคนหน่ึงมากราบเรียนถามท่านว่า ที่หลวงพ่อมีลูกศิษย์ลูกหาชาว 
ต่างประเทศมากนั้น เป็นเพราะหลวงพ่อได้ นิรุตฺติปฏิสมฺภิทา (ปัญญาที่แตกฉานใน
ภาษา) หรือเปล่า หลวงพ่อยิ้มแล้วตอบว่า 

 “อาจจะใช่นะโยม ภาษาชาวนาอาตมาก็พูดได้ ภาษาแม่ค้าก็พูดได้ ภาษาทหาร
ก็พูดได้ ที่จริงมันแตกฉานหลายภาษาอยู่”

 อย่างไรกต็าม ไม่ว่าใครมาเยีย่ม หลวงพ่อกไ็ม่ให้กลบัมอืเปล่า ท่านต้องฝากข้อคดิ 
ไว้กับโยมเสมอ พร้อมกับก�าชับให้น�าไปพิจารณา “เอาเป็นการบ้านเน้อ”

ชีวิตครอบครัว

 เป็นทีอ่ศัจรรย์ใจของฆราวาสผู้ครองเรือนทัง้หลายทีไ่ด้เข้าไปกราบนมสัการและ 
ฟังธรรมจากหลวงพ่อว่า ท่านสามารถให้ค�าแนะน�าที่แม่นย�าและเฉียบแหลมเกี่ยวกับ 
ปัญหาในชวิีตครอบครัว ทัง้ๆ ทีท่่านเองไม่เคยแต่งงาน และไม่มปีระสบการณ์ในเร่ืองน้ีเลย 
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 อันที่จริง ถึงแม้ว่าหลวงพ่อไม่เคยมีครอบครัว แต่การที่ท่านรับภาระในฐานะ
เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง ปกครองพระภกิษุสามเณรและแม่ชีจ�านวนกว่าร้อยเป็นเวลา 
นานหลายสิบปี ก็เป็นเหตุให้ท่านต้องพบและแก้ไขปัญหาต่างๆ นานามากมายหลาย 
รูปแบบเหมือนกัน ซึ่งลักษณะปัญหาในหมู่คนไม่ว่าจะเกิดในครอบครัว หรือใน 
คณะสงฆ์ก็ย่อมคล้ายคลึงกัน เคยมีโยมผู้ไม่รู้เดียงสาคนหน่ึง เม่ือบ่นถึงปัญหา
ครอบครัวให้หลวงพ่อฟังจบกส็รุปว่า “อย่างหลวงพ่อน่ีดนีะคะ ไม่มปัีญหาครอบครัว”

 หลวงพ่อหวัเราะ ตอบว่า “ไปห่างๆ นะ เดีย๋วกเ็จอไม้ค้อน (ท่อนไม้) เข้าหรอก” 
แล้วท่านก็ปรารภให้โยมฟังว่า “อาตมาก็มีครอบครัวเหมือนกัน เป็นครอบครัวในวัด 
ครอบครัวใหญ่ มีลูกหลายสิบคน”

 การที่หลวงพ่อเมตตาอบรมสั่งสอนญาติโยม และให้เวลาในการรับแขกวันละ 
หลายๆ ชั่วโมงเป็นเวลาหลายปี เป็นโอกาสให้ท่านได้เรียนรู้สั่งสมประสบการณ์มาก
ขึ้นๆ โดยล�าดับ เหมือนอย่างที่ท่านบอกว่า

 “สอนเขาสอนเราไปด้วยในตัวคลอกันไป”

 อน่ึง ปัญญาทีเ่กิดจากการภาวนาน้ัน ไม่ใช่ความรู้เฉพาะด้าน แต่เป็นความรู้ใน 
สัจธรรมของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งง่ายที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

 ครั้งหนึ่งหลวงพ่อได้ปรารภเรื่องนี้ว่า

 “อยู่วัดหนองป่าพงเหมือนกบัเป็นถงัขยะให้เขา น่ังอยูน่ั่น เดีย๋วเขาก็เอาเร่ืองน้ัน
เรื่องนี้มาทิ้งใส่ เดี๋ยวคนนั้นมาฟ้องอันนั้น คนนี้มาฟ้องอันนี้ อาตมาเห็นอย่างนี้เลย
มีปัญญาหลาย”
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สอนชาวไร่ชาวนา

 วันหนึ่งหลวงพ่อสอนญาติโยมที่มาเยี่ยมที่วัดว่า

 “พวกเรานับถอืพทุธศาสนาน้ียงัหลงงมงายหลาย ตามทีพ่จิารณาแล้ว ยงัไม่ทนั
ถกูหลกัพทุธศาสนา จึงยงัไม่สบาย ถ้าเป็นชาวนากท็�าแต่นาตะพดึตะพอื ไม่รู้จักเลอืก 
พันธุ์ข้าว ไม่รู้จักปลูกพืชอื่นหมุนเวียน พวกเราก็เหมือนกัน ไม่รู้จักเลือกว่าอะไรเป็น
อะไร

 สมัยอาตมาเป็นเด็กน้อยโรงเรียนก�าลังตั้ง เขามาเกณฑ์ไปโรงเรียน พ่อแม่ผู้ใด 
กเ็อาลกูของตวัไปซ่อน กลวัเขาจะเอาไปเข้าโรงเรียน สมยัน้ีเป็นอย่างไร เข้าไปในเมือง 
ไปตามหาอ่านป้ายอะไรก็ไม่รู้กับเขา เพราะไม่ได้เรียนหนังสือ นี่ความคิดของเราใน 
เวลานั้นน่ะ ไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูก ว่าแต่เจ้านาย ว่าแต่ครูท่านบังคับให้เรียนหนังสือ  
มันไม่เหน็ประโยชน์ ถ้าลกูสอบตกบ่อยๆ แล้วกว่็าดีทีส่ดุ จะได้ออกมาเลีย้งควาย จะได้ 
ให้เลีย้งน้อง คิดตามความเหน็ของเจ้าของ ทกุวนัน้ีไปซือ้ของในตลาดกเ็ลยไม่ทนัเขา 
ไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไร ไม่รู้จักได้จักเสียเพราะความหลงงมงายของพวกเรามันหลาย

 เพราะฉะน้ัน พวกเราทัง้หลายจึงยงัไม่มหีลกั โบราณท่านว่า ถากไม้ไม่มเีหลีย่ม 
แม้จะแสนเคีย่วกไ็ม่งาม ลองคดิดซูถิกูไหมน้ันแล้วน่ะ เกลีย้งขนาดไหนกไ็ม่งาม ถ้ามนั 
มีเหลี่ยมแม้ไม่เกลี้ยงมันก็งาม ดูให้มันมีหลักเกณฑ์ของมัน อันนี้คือเรายังไม่มีหลัก 
อยูใ่นใจของเรา ถ้าเรียนผูกไปก็ตดิผูก เรียนมดัไปกไ็ปตดิมดัซะ ผูกเจ้าของ แก้ไม่ออก  
เรียนแก้ไม่เป็น

 ทีแรกคนเรามันก็สร้างความชั่วความดีสลับกันมา เมื่อมาฟังเทศน์ก็ฟังไปๆๆ  
ก็เหน็ว่าดมีนัก็ด ีชัว่กเ็ป็นชัว่ ผิดกเ็ป็นผิด ถกูกเ็ป็นถกู ชัว่มนัดีไหมล่ะ ผิดมนัดไีหม  
มันไม่ดี ตัวดีเรารู้จักตัวไม่ดีเราก็รู้จัก แม่ออกเรายิ่งรู้จักง่าย ถ้ารู้จักปลูกผักกาด 
ปลกูผักกาดกเ็อาจอบมาท�าแปลง เอาเมลด็ผักกาดมาหว่าน เอาน�า้มารด เอาปุย๋มาใส่  
ผักกาดมนักง็าม กป็ุย๋เหมอืนกนัน่ี เมือ่ผักกาดมนัเกดิ หญ้ามนักเ็กดิ จะท�าอย่างไรล่ะ 
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ปัญหามันเกิดแล้วทีน้ี เราจะถอนหมดทุกอย่างทั้งหญ้าทั้งผักกาดหรือ มันก็ไม่ได้
อีกนั่นแหละ มันก็ต้องถอนหญ้าออกไปเอาผักกาดไว้ อย่างนั้นถึงจะได้กิน หรือจะ 
ปล่อยมันหมดไปไม่ต้องถอนสักอย่าง ก็ไม่ได้กินสักอย่างน่ะแหละ มันยากอย่างน้ี 
จะสร้างความดี ความชั่วมันก็ปนมา เราพยายามถอน พอจะไปท�า อือ! มันอยากได้ 
แต่ขีค้ร้าน ๒ อย่างน้ีมนัมาพร้อมกนั เราจะไปเช่ือความข้ีเกยีจข้ีคร้านหรือ มนักไ็ม่ได้ 
ท�าความดเีท่าน้ันแหละ ดงัน้ันจะต้องพยายามฝ่าฝืน อดทน เราปลกูผักกาดจะเอาแต่
ผักกาดมนักไ็ม่ได้ เราเอาน�า้ไปรดผัก หญ้ามนักม็ากนิน�า้ เอาปุย๋มาใส่ผัก หญ้ามันกม็า 
กินปุ๋ย ผักกาดมันงาม หญ้ามันก็งามเหมือนกัน ขึ้นมาทั้งสอง ทั้งหญ้าทั้งผักกาด
นั่นแหละ”

ครูของใคร

 ในบรรดาข้าราชการทัง้หลายทีเ่ข้าไปนมัสการหลวงพ่อทีว่ดัหนองป่าพง พวกครู 
ค่อนข้างมีภาษีกว่ากลุ่มอื่น หลวงพ่อให้เกียรติแก่เขาในฐานะเป็นผู้สอนคน และ 
แต่ละคร้ังทีใ่ห้ข้อคดิหรือโอวาทแก่ครู กม็ทีัง้ความเข้มข้นและร่าเริง ค�าถามทีห่ลวงพ่อ 
ถามพวกครูเป็นประจ�าก็คือ

 “เป็นครูสอนตัวเองหรือสอนคนอื่น” แค่นี้ก็ท�าให้ผู้ฟังสะดุดใจแล้ว

 หลวงพ่อเคยเล่าถึงพวกครูโรงเรียนเคยพานักเรียนมารับการอบรม

 “เขาบอกว่าเด็กมันสอนยากและก็ชอบทะเลาะกัน อาตมาก็ถามว่า

 แล้วพวกครูอาจารย์ในโรงเรียนน่ะ ยังสามัคคีกันดีอยู่หรือ อาตมาถามอย่างนี้
เขาไม่ตอบ อาตมาจึงบอกพวกเขาว่า

 ทีเ่ด็กๆ มนัทะเลาะกนัน้ันเป็นสิง่ทีน่่าอภัยให้ได้เพราะยงัเป็นเดก็ แต่ครูอาจารย์
ที่ทะเลาะกันได้อยู่นั้น ไม่ควรให้อภัยเลย”

 แล้วท่านมักจะสรุปเตือนสติครูอยู่เสมอว่า
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 “อย่าเป็นครูสอนแต่ผู้อื่น ให้สอนตัวเองบ้าง”

 คร้ังหน่ึงคณะครูจากอุบลราชธานีมานมัสการหลวงพ่อ และขอฟังโอวาท  
ท่านแนะน�าว่า

 “เราควรจะเอาเย่ียงอย่างพระพุทธเจ้า มอียูค่ราวหน่ึง พระองค์เทศน์ให้พระภกิษุ 
ทัง้หลายฟังในทีป่ระชมุ พระสารีบตุรกน่ั็งฟังอยูด้่วย พอพระองค์เทศน์จบลง จึงตรัส 
ถามพระสารีบุตรต่อหน้าภิกษุทั้งหลายน้ันว่า สารีบุตร ที่เราแสดงธรรมให้เธอฟังน้ี 
เธอเชื่อไหม พระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญาจึงประนมมือตอบว่า ยังไม่เชื่อพระเจ้าข้า

 พระพทุธเจ้าท่านได้ฟังดงัน้ัน พระองค์จึงตรัสว่า ดลีะ สารีบตุร ผู้มปัีญญาไม่ควร 
เช่ืออะไรง่ายๆ เมือ่ได้ฟังสิง่ใดแล้ว จะต้องน�าไปพจิารณาด้วยปัญญาของตนเองก่อน  
เมือ่เหน็ว่าสิง่น้ันถกูต้องดแีล้ว มเีหตมีุผลดแีล้วจึงเช่ือ อย่างน้ีจึงจะช่ือว่าเป็นคนมีปัญญา  
อย่างนี้เป็นต้น

 เราสังเกตดูซิว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านเก่งขนาดไหน ถ้าเป็นพวกเราทุกวันน้ี  
ลกูศษิย์ไม่เชือ่เป็นไล่หนีทนัทเีลย โกรธเขาเสยีแล้ว ชอบจะเป็นอย่างน้ี ดงัน้ัน เราทัง้หลาย 
ต้องสอนตวัเองด้วย สอนผู้อืน่ด้วย เราจึงจะไม่เป็นทกุข์ทรมาน เพราะลกูศษิย์ เด็กๆ  
สมยัน้ีไม่เหมือนสมยัก่อน มนัคอยจะสูอ้าจารย์อยูเ่ร่ือย ข้อน้ีต้องระวงัให้ด ีสอนเขาแล้ว 
เราต้องปฏิบตัติวัเองด้วย เดก็เขากต้็องการตวัอย่าง เราต้องท�าให้เขาดู ไม่ใช่ดีแต่พดู 
อย่างเดียว และถ้าเขาไม่เชือ่ เราก็ต้องหนัมาสอนใจเราเอง อย่าไปโกรธเขา น้ีจึงจะได้ชือ่ 
ว่าเป็นอาจารย์สอนคนอื่นได้ แต่ถ้าเราเองก็สอนตัวเองไม่ได้แล้ว เราจะไปสอนใครที่ 
ไหนได้”
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แม่พิมพ์

 “เราทุกคนเป็นหัวหน้าของคนหลายคน เป็นแบบพิมพ์แม่พิมพ์ของคน ควรจะ
หนัมาหาธรรมะ มาปฏบิตัธิรรมะ ประพฤตปิฏิบตัติวัให้เป็นแบบอย่างของคนทัง้หลาย 
เปรียบเหมอืนแม่พมิพ์ส�าหรับพมิพ์พระ ใครเคยเหน็ไหม พมิพ์เดยีวเท่าน้ันแหละ เขาท�า 
อย่างดเีลย เขาแกะหน้าตาคิว้คางให้ดี ไม่ให้บดิเบีย้วไม่ให้เว้าแหว่ง เพือ่จะอดัพระพมิพ์ 
ให้เป็นรูปงาม เมื่ออัดออกมาก็งามจริงๆ เพราะพิมพ์ดีเพียงพิมพ์เดียว นี้ฉันใด

 ครูซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของศิษย์และผู้คนทั้งหลายนั้นก็เหมือนกันฉันนั้น จ�าเป็นจะ
ต้องท�าตนให้งามอยู่ด้วยคุณธรรมของความเป็นครูเป็นอาจารย์ ควรจะประพฤติตน
ให้อยู่ในระเบยีบวนัิย และร่องรอยของผู้น�าทางอยูเ่สมอ สิง่ชัว่ช้ามวัเมาควรจะละออก 
ไปให้หมด จรรโลงศลีธรรมให้สงูกลบัคนืมา ต้องเป็นตวัอย่างทีด่แีก่เดก็ๆ เขา เดก็น้ัน 
ก็เหมือนกับเถาวัลย์นั่นแหละ เมื่อเถาวัลย์เกิดขึ้น ณ ที่ใด มันก็จะต้องหาต้นไม้ที่จะ 
เลื้อยขึ้นเสมอ ในเมื่อต้นไม้ต้นหน่ึงอยู่ใกล้สัก ๑๕ เซนติเมตร ถ้าอีกต้นหน่ึง 
อยู่ไกลตัง้ ๑๐ เมตร คณุว่ามนัจะเลือ้ยขึน้ต้นไหน มนักจ็ะเลือ้ยขึน้ต้นทีอ่ยูใ่กล้ทีส่ดุ
นั่นแหละ ต้นที่อยู่ห่าง ๑๐ เมตรโน่น มันคงไม่เลื้อยไปหรอก เพราะมันไกลเกินไป

 ฉะน้ัน ครูเป็นผู้ทีใ่กล้ชดิของเดก็ๆ ทัง้หลายน่ันเองแหละ เป็นผู้ทีเ่ด็กๆ ทัง้หลาย 
จะถือเอาเป็นแบบอย่าง จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการประพฤติจรรยามารยาท  
เครื่องละเว้น เครื่องบ�าเพ็ญให้เด็กดู อย่าสอนเขาแต่ปาก การยืน การเดิน การนั่ง  
การเคลือ่นไหว พดูจาอะไรทกุอย่าง เราต้องท�าให้เป็นการสอนเขาทัง้น้ัน เดก็ๆ เขาจะ 
ท�าตาม เพราะเด็กนั้นไว เขาไวกว่าผู้ใหญ่

 มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องม้าอาชาไนยของพระราชา เป็นม้าปราดเปรียว
ว่องไวเฉลียวฉลาดฝึกง่าย วันหนึ่งเขาเปลี่ยนคนเลี้ยง เพราะเหตุบางอย่าง ทีนี้ได้ 
คนเลีย้งม้าขาพกิารข้างหน่ึง เวลาแกเดินแกจะเดนิกะโผลกกะเผลก ม้ามนักเ็หน็ทกุวนั 
ม้ามันไวอยู่แล้ว ต่อมามันก็เดินกะโผลกกะเผลกเหมือนกัน เพราะมันคิดว่าคนเลี้ยง 
สอนมนั ม้าตวัน้ีเลยกลายเป็นม้าไม่งามเพราะขาเสยี เขากไ็ปเชญิหมอมารักษา ให้ยา
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กแ็ล้ว ผ่าเท้าหาเสีย้นหนามออกให้กไ็ม่ม ีมนักย็งัเดนิกะโผลกกะเผลกอยูเ่หมอืนเดิม 
ทน้ีีพระโพธสิตัว์มาดู พจิารณาดโูรงม้ากบัเคร่ืองแวดล้อมทกุอย่างแล้ว กไ็ม่มอีะไรทีจ่ะ
เหน็ว่าเป็นสาเหต ุถามหาตวัคนเลีย้ง กจึ็งได้รู้ว่าต้นเหตมุนัอยูท่ีน่ี่เอง จึงกราบบงัคมทลู 
พระราชาว่าขอให้เปลีย่นตวัคนเลีย้งเสยีใหม่ เอาคนทีไ่ม่เดนิขากะโผลกกะเผลกมาเลีย้ง  
ม้ามันกดู็อีก ทน้ีีมันเหน็คนเลีย้งไม่เดนิกะโผลกกะเผลก มนักเ็ลยไม่กะเผลก จึงกลบั 
เป็นม้าที่ดีขึ้นมาอีกได้ เรื่องมันเป็นอย่างนี้

 ดงัน้ัน ครูซึง่เป็นผู้สอนคณุความดีแก่ศษิย์ คอืเด็กทัง้หลาย จึงจะต้องประพฤติ
ปฏบิตัติวัให้เป็นคนเลีย้งม้าทีด่ ีสอนม้าให้งาม ฝึกม้าให้ปราดเปรียวแขง็แรง ซึง่ม้าน้ัน 
ก็คือเด็กเล็กลูกหลานว่านเครือของเราน่ันเองแหละ ด้วยการหันหน้าเข้าหาศีลธรรม 
ทัง้หลาย เอามาเป็นหลกัยึดหลกับชูา จงอย่าเมามวับชูาอยูแ่ต่วตัถ ุและความสนุกสนาน 
เฮฮาอื่นใดอยู่เลย ขอจงเป็นผู้ท�าหน้าที่ในความเป็นผู้น�าทางสั่งสอนแก่ศิษย์ทั้งหลาย  
เช่นเดียวกับพระบรมมหาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายที่ได้ทรงด�าเนิน 
มาแล้วนั่นเถิด”

พิสูจน์นักวิทยาศาสตร์

 พระอุปัฏฐากหลวงพ่อรูปหนึ่ง เล่าให้ฟังว่า

 “มอียูค่ร้ังหน่ึงนักวทิยาศาสตร์เขามากราบหลวงพ่อ ตอนน้ันผมอยูท่ีก่ฏุหิลวงพ่อ
ด้วย เขาบอกพุทธศาสนาไม่มีอะไรที่พิสูจน์ได้ คงจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร วิทยาศาสตร์
เขาดีกว่า ท�าอะไรเขาก็พิสูจน์ได้เยอะ ท�าอะไรออกมาก็ปรากฏให้เห็นได้ พุทธศาสนา
พิสูจน์ไม่ได้ หลวงพ่อตอบว่า

 เฮ้ย เรายงัไม่ทนัถงึพทุธศาสตร์กไ็ด้เว้ย กเ็หมือนกบัว่ามอืเรามนัสัน้ แต่รูมนัลกึไป  
เราล้วงมือลงไป มือมันสั้นมันสุดแค่นี้ แต่รูมันยังลึกเข้าไปอีก เราจะปฏิเสธว่า เอ๊ะ!  
รูมันหมดแค่นี้เอง มันจะถูกต้องตามความเป็นจริงหรือเปล่า ความจริงมือเรามันสั้น  



549

เราไม่ได้คิดว่ารูมันลึกเข้าไปกว่าน้ัน หรือบางทีสายตาของเรามันสั้น เหมือนกับว่า  
เคร่ืองบนิมนับนิไป เคร่ืองบนิน้ันมีอยู่ แต่สายตาของเรามนัหมดเสยีก่อน กเ็ลยไม่เหน็ 
เครื่องบิน แต่เครื่องบินมันยังมีและยังบินไปเรื่อยๆ อย่าเพิ่งปฏิเสธว่ามันไม่มี นี้เป็น
กุศโลบาย

 เขาก็พอใจ ไม่รู้ว่าหลวงพ่อตอบได้อย่างไร รู้สึกว่าเขาชอบมาก”

ฉลาดแต่ไม่เฉลียว

 “บางคนเรียนจนโง่ พดูไม่รู้เร่ืองกัน ถ้ามนัสงูกเ็กินไป แต่ถ้ามันต�า่ลงมา ไอ้ทาง 
สายกลางมันไม่เหน็สกัทเีลย เรียนมากๆ จะเข้าใจว่าเราฉลาดหรือ ดซูฉิลาดเกนิไปน่ะ 
มนักม็ทีฏิฐมิานะเกดิขึน้มาก เหน็มนุษย์ทัง้หลายไม่ใช่คนสกัคน เรามอี�านาจกว่า ดกีว่า  
เก่งกว่า ดถูกูคนไปในตวัของมนัแล้ว เหน็ว่าเลศิกว่าเขา ประเสริฐกว่าเขา มนักเ็ดือดร้อน 
เท่านั้นแหละ ถ้าเห็นว่า เอ้อ ตาสีตาสาก็เหมือนกับเรา เห็นคนแก่ ก็ต่อไปเราก็แก่ 
อย่างนั้น เห็นเด็กมันวุ่นวาย แต่ก่อนเราก็เป็นเด็กอย่างนั้นเหมือนกัน

 ถ้าเราน้อมเข้ามาพจิารณาตวัเราอย่างน้ี มนักเ็ข้าใจง่าย ถ้าเราโง่ ไม่รู้จัก กค่็อยๆ  
เรียนไป อนัน้ันคนฉลาดก็ไม่ต้องฟังใครหรอก ครูบาอาจารย์สอน อนิจจัง ทกุขัง อนัตตา  
เรารู้ เรารู้ แต่เราไม่ท�าทั้งนั้นแหละ เรารู้จนตาย จนโง่เท่านั้นแหละ อันนี้เรียกว่า 
มันเกิดพอดี คือมันไม่สูงจนเกินไป และมันไม่ต�่าจนเกินไป ถ้าต�่ากว่าคน มันก็เป็น
คนไม่พอคน ถ้าคนสูงกว่าคน มันก็เป็นคนเหลือคนเท่านั้นแหละ”

 หลวงพ่อเคยบ่นว่า คนมีการศึกษาในระดับสูงมักสอนยาก เพราะ

 “รู้ปริญญาตรีมา กเิลสกป็ริญญาตรีเหมือนกนั รู้ปริญญาโท กเิลสมันกป็ริญญาโท  
รู้ปริญญาเอก กิเลสก็ปริญญาเอกเหมือนกัน เพราะเราไม่ได้เรียนเอาออก แต่เรียน 
เก็บไว้”
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 อีกโอกาสหน่ึง ท่านเปรียบเทียบคนมีการศึกษาสูงว่า “เหมือนอีแร้งบินสูงๆ  
แต่เวลาหวิจะโฉบลงมากนิซากหมาเน่า กเ็หมือนกบัคนศกึษามาก ความคิดกส็งู แต่พอ 
ตัณหาเกิด ท�าอะไรต�่าๆ เหมือนกับคนไม่มีการศึกษาเลย”

เบื่อโลก

 “บ้านรับรองทีเ่รือนชปีล่อยให้ว่าง มีคนถามว่าท�าไม กเ็อาไว้ให้คนเบือ่โลกเขาพกั  
มนัจะพงักซ่็อมมนัไว้ เขาเบือ่โลกกม็า ผู้หญงิเบือ่กม็า บางคนเบือ่แรง ไปไม่นานหรอกโยม  
เบื่อแรงๆ ไม่นานคืนเดียวก็ไปเลย

 ระวังนะพวกเรา อย่าเพิ่งเบื่อปุ๊บปั๊บก็มาเลย ระวังอายเขา ระวังนะ ค่อยๆ 
ไป ฉันจะไปพักผ่อนก่อนสักเช้าหนึ่ง ว่างั้นนะ หรือว่าเราจะไปตายข้างหน้าก็ช่างมัน  
โดยมากมนัไม่ตายหรอก อย่าไปว่า ฉันไม่กลบั อย่าไปว่า ฉันไม่กลบัเลย ให้ว่า ฉันจะ 
กลับหรือไม่กลับก็ช่างมันเถิด ให้มันไปคิดดูให้ดีเสียก่อนให้สบายใจ ฉันไปไม่กลับ  
ตายแน่นอน อย่าไปว่านะ ไปปุ๊บ ตายแน่ (หัวเราะ) มันคอยจะอดพูดไม่ได้ใช่ไหม 
พอมันถึงอย่างน้ันปุ๊บ มันอยากพูดให้เด็ดขาดไปเลย พอก้าวออกจากบ้านไปแล้ว 
ไม่เด็ดขาดเสยีแล้ว ระวงันะจะบาป ฉันจะไปพกัทีว่ดัหนองป่าพงกบัหลวงพ่อสกัสองวนั 
หรือสามวันไม่รู้ ว่าง้ันนะ ฉันไม่ค่อยสบายใจ พดูแค่น้ีก่อนส ิอย่าไปเอาหมดทัง้เปลอืก 
ก่อนส ิพดูว่าฉันจะไม่กลบัไปแน่นอนเลย เลกิกนั อย่าไปว่าส ิบาปหลายนิ เดีย๋วกก็ลบั 
ไปหรอก เออ อย่าไปเชื่อนะ จิตของเราน่ะ”

กลัวผี

 “ทกุคนไปวดัหนองป่าพง เข้าไปในศาลากไ็ปดโูครงกระดูก บางคนดไูม่ได้ วิง่ออก 
มาจากศาลาเลย กลวั กลวัเจ้าของ (ตวัเอง) อย่างน้ันเข้าใจว่าไม่เคยเหน็ตวัเราเองสกัที  
ไปกลัวกระดูก ไม่นึกถึงคุณค่าของกระดูก เราเดินมาจากบ้าน น่ังรถมาจากบ้าน  
ถ้าไม่มีโครงกระดูกจะท�าอย่างไร จะเดินไปมาได้ไหม น่ังรถมาถึงวัดหนองป่าพง  
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พอลงรถเข้าศาลาไปดูโครงกระดูก พอเห็นวิ่งออกจากศาลาเลย กลัวโครงกระดูก  
คนเราไม่เคยเหน็ เกดิมาพร้อมกนัไม่เคยเหน็กนั นอนเบาะอนัเดยีวกนัไม่เคยเหน็กนั  
น่ีแสดงว่าเราบุญมากที่มาเห็น แก่แล้วห้าสิบปี หกสิบปี เจ็ดสิบปี ไปนมัสการวัด 
หนองป่าพงเหน็โครงกระดูกแล้ว น่ีอะไรไม่รู้ แสดงว่าเราไม่คุ้นเคยเลย ไม่รู้จักตวัของ 
เราเลย กลบัไปบ้านกย็งันอนไม่หลบัอยู ่๓-๔ วนั แต่กน็อนกับโครงกระดกูน่ันแหละ 
ไม่ใช่นอนทีอ่ืน่หรอก ห่มผ้าผืนเดียวกัน อะไรๆ ด้วยกัน น่ังบริโภคข้าวด้วยกนั แต่เรา 
ก็กลัว นี่แสดงว่าเราห่างเหินจากตัวเรามากที่สุด”

สังขารเกษียณแล้ว

 “คนเราเมือ่แก่ตวัลงมนักห็ลงนะ อาตมาพอก้าวเข้าหกสบิกว่า มนัจะชวนหลงแล้ว  
เด๋ียวน้ีมันชวนจะหลงแล้วละ บางทเีรยีกเณร ก. โดดไปพดูกบัเณร ข. อย่างน้ี บางท ี
จะเรียกพระ ก. โดดไปใส่พระ ค. โน้น มันจะเป็นอะไร มันจะฝึกอาตมาแล้วละ มันเกษยีณ 
แล้วนะ ในราชการข้างนอกหกสบิปีเขาเกษยีณแล้ว แต่ในด้านธรรมะกเ็กษียณเหมือนกนั  
แต่เกษียณเงียบๆ กระซบิเงียบๆ มนัเกษียณแล้ว เอาน้ีไปถงึโน้น เอาโน้นมาถงึน้ี จะไป 
ก็ว่ามา เอาไปเอามาไม่ทันท�า ไม่พิจารณา

 แก่มากเ็ลยมีความฉลาดมาก ฉลาดในความโง่น่ันแหละ จะไปยุง่อยูก่บับ้านกบัช่อง  
ถกเถยีงกบัลกูหลานอยู่วุน่วายไม่รู้เร่ือง ถือม่ันถอืร้ันถอืขลงัน่ันแหละ ความยุง่มนักเ็กดิ 
ขึ้นมา มันเป็นอย่างนี้

 อาตมาเคยเห็นหลายแห่ง เพราะเรามันเป็นพ่อแม่เขาเกิดก่อนเขา เลี้ยงเขามา 
มคีวามฉลาดมาก ความฉลาดมากเลีย้งมันไว้มากๆ ความฉลาดน่ะมนัแก่แล้วมันโง่นะ  
ไม่ใช่มันฉลาดหรอก มันโง่ เลี้ยงมันไปนานๆ มันโง่ เถียงเก่ง ไม่ยอมรับความผิด 
อะไรต่ออะไรมันวุ่นวาย ก็ถกเถียงกับลูกหลาน ลูกหลานที่มีปัญญาดีหัวเขามันใส  
เขาขี้เกียจเขาก็หนีไป ยายกะตานี่ก็ยิ่งชนะใหญ่ เราเป็นพ่อเป็นแม่มันแล้ว เด็กๆ จะ
พดูอะไรไม่ได้ ความเป็นจรงิมนัถกูของเขา แต่กเ็ถยีงเขาเอาชนะเขา อนัน้ีไม่ใช่ธรรมะ 
ชวนให้เราหลงแล้วนะ
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 ให้เรารู้จัก สงัขารอนัน้ีมนัเกษียณแล้ว ตาเรามนัเหมือนเก่าไหม หเูรามนัเหมอืน
เก่าไหม ร่างกายเหมือนเก่าไหม ก�าลังมันเหมือนเก่าไหม ความจ�ามันเหมือนเก่าไหม 
อะไรมันเหมือนเก่าไหม ท�าไมเราไม่ดู จะให้ใครมาเกษียณเราล่ะ

 พระพทุธเจ้าท่านจึงสอนว่าอย่าประมาทนะ คนประมาทคอืเหมอืนกบัคนตายแล้ว  
ฉะนั้น จงอย่าประมาท

 บางแห่งจนเขาเรียกว่า มนัไปไม่ไหวแล้วน่ี พ่อกม็อี�านาจ แม่กม็อี�านาจ เถยีงไม่ได้  
ลกูชาย ลกูสะใภ้ ลกูเขย เขามปัีญญาน่ะ เขากค่็อยๆ บอก แม่ไปอยูว่ดัเสยีเถอะนะ พ่อไปอยู่ 
วัดเสียเถอะ เขาล่อให้ไปวัด เขาขี้เกียจฟังบ่นทุกวันๆ น่ะ จะไปปลูกกุฏิให้อยู่ในวัด  
เขาอตุส่าห์ส่งเสยีให้อยูส่บาย ดีกว่าจะบ่นจุกจิกจู้จ้ีอยูใ่นบ้าน ให้พระท่านสอน ยงัง้ัน 
สองตายายก็ยังไม่รู้เร่ือง ว่าเขาเอาอะไรมาให้ท�าไม เข้าใจว่าเขาเอาไปวดัไปวาไปท�าบญุ
ท�าทาน กไ็ปยุง่กบัเขา เขากเ็อาไปเท่าน้ันแหละ เอาเข้าไปหาหลวงตาทีว่ดัน่ะ อย่างน้ีกมี็นะ  
ให้ระวังให้ดี

 แก่แล้วมนัไม่รู้เร่ือง มนักลบัเป็นเด็กอกีนะ เยีย่วมันกเ็หมน็กว่าเก่า ข้ีมนักเ็หม็น 
กว่าเก่า อะไรมันก็เหม็นกว่าเก่าทั้งนั้นแหละ เด็กแก่นี่ คนแก่มันเป็นเด็ก ไม่ใช่เด็ก  
มนัเป็นเดก็ เม่ือหากว่าเราภาวนาแล้ว มนัจะแก้ปัญหาเหล่าน้ีได้ เป็นคนเลีย้งง่าย เป็นคน 
ว่าง่าย เป็นคนไม่ลมืตวั เป็นคนมีสต ิเป็นคนมสีมัปชญัญะ ไม่สร้างกรรมไม่สร้างเวร 
กับตน กับผู้อื่น กับลูก กับหลาน นี่เรียกว่า การภาวนา”

เมตตายายป่วยหนัก

 “อนัน้ีแหละทัง้ก้อนทีเ่ราน่ังอยูน้ี่ ทีเ่รานอนอยูน้ี่ ทีมั่นก�าลงัทรุดโทรมอยูน้ี่ น้ีแหละ 
มนัคอืสจัธรรม คอืความจริง ความจริงอนัน้ีเป็นสจัธรรม เป็นค�าสอนของพระพทุธเจ้า 
ทีแ่น่นอน เพราะฉะน้ันท่านจึงให้มองมนั ให้พจิารณามนั ให้ยอมรับมนัเสยี มนักเ็ป็นสิง่ 
ทีค่วรจะยอมรับ ถงึแม้ว่ามนัจะเป็นอย่างไรอะไรกต็ามทเีถอะ พระพทุธองค์ท่านสอนว่า  
เมือ่เราถกูคมุขงัในตะรางกด็ ีกใ็ห้ถกูคมุขงัเฉพาะกายอนัน้ีเท่าน้ัน แต่ใจอย่าให้ถกูขงั  
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อนัน้ีกเ็หมอืนกนัฉันน้ัน เมือ่ร่างกายมนัทรุดโทรมไปตามวยั โยมกย็อมรับเสยี ให้มนั 
ทรุดไปให้มนัโทรมไปเฉพาะร่างกายเท่าน้ัน เรือ่งจิตใจน้ันเป็นคนละอย่างกนั กท็�าจิต
ให้มีก�าลงัให้มพีลงั เพราะเราเข้าไปเหน็ธรรมว่าสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ันมนักเ็ป็นอย่างน้ัน 
มนัต้องเป็นอย่างน้ัน พระพทุธองค์ท่านกส็อนว่า ร่างกายจิตใจน้ีมนักเ็ป็นอยูอ่ย่างน้ัน 
มนัจะเป็นของมนัอยูอ่ย่างน้ัน มนัจะไม่เป็นอย่างอืน่ คอืเร่ิมเกดิขึน้มาแล้วกแ็ก่ แก่มา 
แล้วกเ็จ็บ เจ็บมาแล้วกต็าย อนัน้ีเป็นความจริงเหลอืเกนิ ซึง่คณุยายกพ็บอยูใ่นปัจจุบนัน้ี  
มันก็เป็นสัจธรรมอยู่แล้ว ก็มองดูมันด้วยปัญญา ให้เห็นมันเสียเท่านั้น

 ถึงแม้ว่าไฟมันจะมาไหม้บ้านของเราก็ตาม ถึงแม้ว่าน�้ามันจะท่วมบ้านของเรา
กต็าม ถงึแม้ว่าภยัอะไรต่างๆ มนัจะมาเป็นอนัตรายต่อบ้านต่อเรือนของเขากต็าม กใ็ห้ 
มันเป็นเฉพาะบ้านเฉพาะเรือน ถ้าไฟมันไหม้ก็อย่าให้มันไหม้หัวใจเรา ถ้าน�้ามันท่วม 
ก็อย่าให้มันท่วมหวัใจเรา ให้มนัท่วมแต่บ้าน ให้มันไหม้แต่บ้าน ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูน่อกกาย 
ของเรา ส่วนจิตใจของเรานั้นให้มันมีการปล่อยวาง เพราะในเวลานี้มันก็สมควรแล้ว 
มันสมควรที่จะปล่อยแล้ว

 เพราะฉะน้ัน โยมอย่านึกอะไรมากมาย ให้นึกว่ามันเป็นอย่างน้ัน น้ีคอืธรุะหน้าที ่
ของเราแล้ว บัดนี้ใครช่วยไม่ได้ ลูกก็ช่วยไม่ได้ หลานก็ช่วยไม่ได้ ทรัพย์สินเงินทอง 
กช่็วยไม่ได้ ช่วยได้แต่ความรู้สกึของโยมทีค่ดิให้ถูกต้องเดีย๋วน้ีนะ ไม่ให้หวัน่ไหวไปมา  
ปล่อยมันทิ้งเสีย เราปล่อยมันทิ้งมัน...”

พ่อพ่วงสิ้นใจ

 ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ครูบาอาจารย์ได้เมตตาไปเยี่ยมโปรดฆราวาสผู้จวนจะ 
สิน้ชวิีตเพือ่ให้เขาละโลกอย่างสงบระงับ ในกรณน้ีี หลวงพ่อกไ็ด้ฝากธรรมะไว้กบัศษิย์ 
รุ่นเก่าหลายคนเหมือนกัน ซึ่งในจ�านวนนั้นมีคนหนึ่งชื่อ พ่อพ่วง

 สองสามีภรรยา คอื พ่อพ่วงและแม่แตง นามสกลุ สมหมาย เป็นผู้มส่ีวนร่วมใน 
การอุปถัมภ์บ�ารุงพระภิกษุสามเณรวัดหนองป่าพง ร่วมกับทายกทายิกาทั้งหลายเป็น
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อย่างด ีจนกระทัง่พ่อพ่วงได้มาบวช ปฏบิตัธิรรมอยูก่บัหลวงพ่อ ๑ พรรษา แล้วก็สกึ 
ออกไป โดยให้เหตุผลว่า ทางวัดยังขัดสนสิ่งของเครื่องใช้อีกมาก ถ้าสึกออกไปเป็น
โยมแล้วจะสามารถชกัชวนผู้อืน่ทีมี่ศรัทธาให้ร่วมกนัจัดหาสิง่ของทีจ่�าเป็นส�าหรับวดัได้  
เช่น ตอนน้ันระฆงัส�าหรับตใีห้สญัญาณกไ็ม่มี ใช้แผ่นเหลก็ตแีทน พ่อพ่วงจึงชกัชวน 
อบุาสกอบุาสกิาสร้างระฆงัมาถวาย ต่อมากน็�านาฬิกามาถวาย นอกจากพ่อพ่วงแม่แตงแล้ว 
ยงัมนีางสาวเจียมใจ สมหมาย ซึง่เป็นลกูสาวกับนางสาววงสนีิ จับฉาย สร้างพระพทุธรูป 
ทองขัด ขนาดหน้าตัก ๒๓ นิ้ว ถวายไว้เป็นพระประธาน ในศาลาโรงอุโบสถปัจจุบัน
นี้ด้วย

 เมื่อสึกออกมาแล้ว พ่อพ่วงก็ยังไปรักษาศีลฟังเทศน์อยู่เป็นประจ�า เมื่อมีการ
ก่อสร้างภายในวดั กใ็ห้การสนับสนุน พ่อพ่วงเคยกราบเรียนหลวงพ่อว่า “ถ้าผมตาย
ขอถวายร่างกระดูกแก่ท่านอาจารย์ และขอให้รับศพผมมาจัดการที่วัดนี้” หลวงพ่อ 
กรั็บค�า ต่อมาพ่อพ่วงกเ็ร่ิมป่วย และเคยเข้ารักษาตวัทีโ่รงพยาบาลหลายคร้ัง จนกระทัง่ 
เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖ อาการป่วยก็ทรุดลงมาก ลูกหลานจึงรับกลับมาอยู่บ้าน 
หลวงพ่อได้ไปเยี่ยมบ้างเป็นบางครั้ง

 ครั้นถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๐๘ อาการของพ่อพ่วงทรุดหนักอย่างน่าวิตก 
ขากรรไกรแข็งพูดไม่ได้ ตาก็ลืมไม่ขึ้น มีแต่นอนครางอือๆ ลูกเมียก็เฝ้าดูอาการอยู่ 
แต่สุดปัญญาที่จะช่วยได้

 วันที ่๑๓ มกราคม ๒๕๐๘ หลวงพ่อและพระอาจารย์จันทร์ พร้อมด้วยพระอกี 
หลายรูป รับนิมนต์ไปฉันในกรมทหาร พอฉันเสร็จแล้ว หลวงพ่อจึงพดูกับผู้กองสมบญุว่า 
“อยากไปเยีย่มพอ่พว่ง ใหห้ารถคันใหญใ่ห้” ผูก้องเรียนว่า “ไปเยีย่มพอ่พว่งไม่กี่คน  
เอารถคันเลก็ไปกไ็ด้” แต่หลวงพ่อบอกว่า “ให้เอารถคันใหญ่” ผู้กองจึงได้จัดหาตาม
ประสงค์ของท่าน นายหนูถามว่า “จะไปเยีย่มหรือไปรับพ่อพ่วงกนัแน่” หลวงพ่อตอบว่า  
“ไปรับ” นายหนูจึงพดูว่า “จะไปรับอะไร แกยงัไม่ตาย ลกูเขาจะให้มาหรือ แกสัง่ไว้ว่า 
ตายแล้วจึงไปรับมใิช่หรือ” หลวงพ่อน่ิงอยูค่รู่หน่ึง จึงพดูว่า “ตายไม่ตายกรั็บเอาไปวนัน้ี”  
แล้วหันมาพูดกับพระอาจารย์จันทร์ว่า “ไปเถอะ...พ่อพ่วงก�าลังคอย”
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 ไปถึงบ้านพ่อพ่วงเวลา ๑๒.๔๕ น. ขณะนั้นพวกลูกๆ ก�าลังอยู่ดูเฝ้าอาการพ่อ
ของตนอยู่

 หลวงพ่อน่ังบนเตยีงมองดูพ่อพ่วงอยูค่รู่หน่ึง จึงลงมาเอามอืลบูหน้าพ่อพ่วงเบาๆ  
และเรียกว่า “พ่อพ่วง พ่อพ่วง”

 เป็นเวลาพอสมควรพ่อพ่วงจึงลมืตาข้ึน เพราะได้ยนิเสยีงหลวงพ่อ ทัง้หนัหน้ามอง  
หลวงพ่อจึงถามว่า“พ่อพ่วงจ�าอาตมาได้ไหม?”

 พ่อพ่วงผงกศีรษะรับ มองดูหน้าหลวงพ่อแล้วน�้าตาไหล แต่ยังมีเสียงครางอยู่

 หลวงพ่อเอามือจับหน้าผากพ่อพ่วงไว้ แล้วให้โอวาทว่า

 “พ่อพ่วง เราเป็นนักปฏบิตันิะ เราเคยต่อสูม้นัมานาน ถงึเวลาเขามาเอาก็ให้เขาไป  
มนัของเขาจะหวงไว้ท�าไม เอาของเขามากส่็งคนืเขาไป เกบ็เสยีงไว้ข้างในส ิปล่อยออกมา 
ข้างนอกท�าไม?”

 พอหลวงพ่อพูดจบ เสียงครางของพ่อพ่วงก็เงียบลงทันที หลวงพ่อจึงให้โอวาท
ต่อไปว่า 

 “สงัขารน้ีมนัไม่เทีย่งแท้แน่นอน รูปน้ีไม่งาม มนัเก่าแล้วเพราะใช้มานาน ไปหาเอา 
รูปร่างกายใหม่ ไปยังสถานทีเ่ราเคยเหน็โน้น” (หมายถงึนิมิตทีเ่กดิขึน้เม่ือคราวพ่อพ่วง 
บ�าเพ็ญธรรมอยู่ที่วัดตอนบวช)

 หลวงพ่อเอามือลูบหน้าพ่อพ่วงเรื่อยๆ พลางหันมาถามผู้กองสมบุญว่า

 “เวลาเท่าไรแล้ว”

 ผู้กองสมบุญยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดู แล้วกราบเรียนว่า

 “เวลา ๑๒.๕๕ น. ครับ”
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 “อีกห้านาทีพ่อพ่วงก็จะไปแล้ว” หลวงพ่อบอกพร้อมกับลูบหน้าลูบตาพ่อพ่วง 
ไปมา ตาของพ่อพ่วงค่อยๆ หร่ีลงๆ พอเปลอืกตาปิดกนั กเ็ป็นเวลา ๑๓.๐๐ น. พอดี  
พ่อพ่วงก็สิ้นใจจากไปด้วยอาการสงบ

 พ่อพ่วงได้จากไปโดยทีไ่ด้ฟังโอวาทของหลวงพ่อเป็นคร้ังสดุท้าย และมมีอืของ
หลวงพ่อปิดเปลอืกตาทัง้สองให้ พ่อพ่วงคงจะตายด้วยความภูมิใจและดใีจ หลวงพ่อสัง่ 
ให้น�าศพของพ่อพ่วงมาวัดทันที และเป็นเจ้าภาพจัดการท�าศพให้โดยตลอด

สอนเจ้าบ่าวเจ้าสาว

 “ในเวลาแต่งงานมันไม่ส�าคัญหรอก มันส�าคัญเมื่อแต่งงานแล้วเราจะหากิน
อย่างไร ท�าอย่างไรเราจะได้เงินมาเป็นทนุรอนจะได้เลีย้งลกูเลีย้งหลานสบืตระกลูต่อไป 
น่ีเป็นเร่ืองทีส่�าคญัทีส่ดุ ไม่ใช่เร่ืองทีเ่ราแต่งงานจะไปหามงคลอะไร ไม่ควรจะไปจับหมู 
มาฆ่า ไปจับวัวควายมาฆ่า มันไม่เป็นมงคลหรอกอันนี้ เราควรจะท�าให้เป็นมงคล 
มงคลคือคณุงามความดี เมือ่เราจะสร้างบญุกศุลอนัใดเป็นต้น อย่าเบยีดเบยีนสตัว์อืน่  
อย่าเบยีดเบยีนตวัเรา เราหางานทีเ่ป็นมงคล อาวาหมงคล ววิาหมงคลให้ลกูเราด ีให้หลาน 
เราดี ให้ตระกลูเราดต่ีางหาก ไม่ใช่คิดว่าเราจะเอาของอนัน้ันมาให้เป็นมงคล ในสมยั 
โบราณเรา ถ้างานมงคลอย่างน้ีกใ็ห้มพีนัธุก์ล้วยดีๆ  มีพนัธุม์ะพร้าวดีๆ  อะไรดีๆ  มาปลกู 
ให้เป็นอนุสรณ์ไว้ ปลกูให้ลกูให้หลาน อนัน้ีเป็นอนุสรณ์ แต่ถ้าเราจะจับสตัว์ทัง้หลาย
มาฆ่ากนั มากนิกันไป อาตมาว่ามันไม่ได้เกดิประโยชน์ในงานชนิดน้ี ท�ากนัไปจนเหลอื 
บางที่ก็เกิดอัปมงคล เกิดทะเลาะเบาะแว้งกัน เกิดฆ่ากัน ตีกัน แทงกัน

 นางวิสาขามหาอุบาสิกาแต่งงาน แต่งงานด้วยความราบรื่น แต่งงานด้วยความ
ถูกต้องและนิมนต์พระเจ้าพระสงฆ์มาอธิบายเรื่องการแต่งงานให้ฟัง ในทางที่ดีที่สุด  
หาพระมาสอนว่าการแต่งงานคอือะไร เรายงัไม่ทนัรู้จักค�าทีว่่าครอบครัวน่ะ “ครอบ” น่ะ 
ฟังดซู ิงุ้มกส็บาย หายใจก็สบาย เดนิไปเดนิมากไ็ด้ ถ้าลองเอาอะไรมาครอบซ ิจะอยู่
ได้หรือ นี่หมายถึงการครอบน่ะ “ครัว” ครัวน่ะหมายถึงว่า มีผู้หนึ่งเอาของมาครอบ  
แล้วก็เอาไม้ไปแหย่ไปแทง จะไปทางไหนกไ็ม่ได้ น่ีศัพท์ทีเ่รียกว่า ครอบครัว คอืมนัยุง่ 
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ด้วยปัญหาทัง้หลาย เรากจ็ะมาแก้ความยุง่อนัน้ีแหละ ให้ตดัปัญหาความยุง่ยาก บดัน้ี 
เรามคีรอบครัวแล้ว เป็นต้น คืออยูใ่นวงจ�ากดั และการแสวงหาเงินหาทองเพือ่จะเลีย้งลกู  
เลี้ยงตระกูลของเราให้เป็นไปน่ี อันน้ีเป็นของส�าคัญมากที่สุดกว่าทุกสิ่งทุกอย่าง 
ประเพณทีีเ่ราท�ากันตบแต่งน้ี มีสูข่วญักัน ท�าอะไรกนั อนัน้ีเป็นของนอกทีส่ดุ สิง่ทีม่นัด ี
คือมาท�าความเข้าใจกัน

 ฉะน้ัน ท�าอย่างไรเราจะอยู่กันได้ดี ก็มาท�าความเห็นให้มันถูกต้องกันเสียใน 
ครอบครัว ท�าความเข้าใจกันให้ได้ ให้ดี อย่าให้เกดิความทะเลาะเบาะแว้งกัน ให้เข้าใจ 
ในครอบครัวของเราให้ได้ เช่น พระพทุธเจ้าสอนนางวสิาขา มคีรอบครัวแล้ว แบ่งววั  
วัวตัง้หลายร้อยหลายพนัแบ่งให้นางวสิาขา เวลาแบ่งกนัจบลงแล้ว ววัเดนิเข้าไปในคอก 
ของนางวิสาขาเดนิเข้าๆ จนอดัเตม็ น่ีอานิสงส์นางวสิาขาน่ะ สมยัเป็นเดก็น้อยเคยได้ 
ไปฟังเทศน์ฟังธรรมกับพ่ออยู่เรื่อยๆ มีศีลมีธรรมมาตั้งแต่เป็นเด็กน้อย ไปสร้างวัด  
ไปฟังธรรม เห็นท่านท�าอุโบสถ ก็ท�ากับท่านแต่เป็นเด็กน้อย ไม่กินข้าวเย็น ก็ไม่กิน 
กับท่าน หัดฝึกมาตามประสาเด็กน้อยด้วยศรัทธา อานิสงส์ธุดงควัตรที่นางวิสาขาได้ 
บ�าเพญ็ เป็นเหตใุห้ววัวิง่เข้าไปสูค่อกจนเตม็ แล้วท่านสอนนางวสิาขาว่า อย่าน�าไฟใน 
บ้านออกไปนอกบ้าน อย่าน�าไฟนอกบ้านเข้ามาในบ้าน ให้รู้จักบ้านของเจ้าของ เร่ืองใน 
เรือนในชานในครอบครัว อย่าเอาไปพูดข้างนอก ไปประจานข้างนอก ของข้างนอก 
อย่าเอาเข้ามาข้างใน พ่อแม่ ลกู เมยี ในครอบครัว อยูใ่นปกครองของเรา เราพดูกนัได้ 
ง่ายๆ อย่าให้มันยาก

 บางแห่งอาตมาไปเหน็ไม่เข้าใจกนั ผัวกบัเมยี พ่อตากบัลกูเขย แม่ผัวกบัลกูสะใภ้ 
อย่างน้ี ทะเลาะกนัแล้วจูงมอืกนัไปบ้านก�านันให้ช่วยตดัสนิ ตวัตากแดดร้อน เข้าร่มเอง 
ก็ไม่เป็น ตัวหิวน�้า กินน�้าเองก็ไม่เป็น ต้องให้ก�านันผู้ใหญ่บ้านเอาให้กิน อาตมาว่า 
มนัเตม็ท ีเคยเหน็บ้านหน่ึง ผู้ใหญ่บ้านจะเบือ่ตาย ไปพดูแต่เรือ่งเก่าน่ันแหละไม่จบไม่สิน้  
เรื่องของเจ้าของนั่นนะควรแก้กันเอง เรื่องครอบครัวเรา เรื่องกับพ่อกับแม่กับลูกกับ 
หลาน ควรตดัสนิกนัเอาเอง ระงับกนัเอาเอง ค่อยๆ พดูกนัให้มนัเรียบร้อย ไม่จ�าเป็น 
จะเอาขึน้บ้านผู้ใหญ่บ้าน ไม่จ�าเป็นจะเอาขึน้บ้านก�านัน ข้ึนทหีน่ึงเสยีคนทหีน่ึง ข้ึนทสีอง 
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ก็เสียคน ขึ้นทีสามไม่มีคน เสียคนหมด เช่นว่าเราทุกคนเคยเป็นลูกคนมาก็เข้าใจ 
พ่อแม่ยากเหมือนกัน อาตมาก็ยังเคยเป็นเลย ไอ้เราน่ะใจมันรื่นเริง มันอยากเล่น 
อยากไป เช้าขึน้มาพ่อแม่ใช้ไปท�างานแล้ว มนัผิดใจเราจริงๆ อยากไปเล่นมนัไม่ได้ไปน่ี  
ตอนเช้ามาก็บอก เยน็มากบ็อก บอกไปบอกมากไ็ม่ค่อยจะพอใจ หาว่าวุน่วายร�า่ไป ส่วนผู้ 
เป็นพ่อเป็นแม่กย็ิง่กลวัลกูจะไม่ดี กย็ิง่เรียกมาสอนมาว่าตอนเช้าตอนเยน็ ลกูกย็ิง่ว่า 
พ่อแม่จู้จี้จุกจิก ยิ่งหนีไปไม่รู้เรื่องกัน

 เราสอนเด็ก แต่เด็กมันคิดว่าเราว่ามันบ่นมัน ก็ไปคนละแนว ไม่ถูกกันอีกแล้ว  
จึงเป็นเร่ืองเข้าใจยาก ท�าอย่างไรมนัจึงจะเข้าใจ ถ้าไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่คน มนักย็งัไม่รู้ 
ไม่เข้าใจ พ่อแม่น่ีพอเข้าใจลกูเพราะเคยเป็นลกูคนมา ลกูเราน้ันไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่คน  
ผู้ใหญ่ก็พอเข้าใจเด็กน้อยได้เพราะเราเคยเป็นเด็กน้อยมา แต่เด็กน้อยจะเข้าใจ 
ผู้ใหญ่น้ันเข้าใจได้ยาก เพราะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มา มันเป็นของอย่างน้ัน จึงพดูกนัยาก

 แต่ถงึจะยากอย่างไรกต็าม เรากอ็ยูด้่วยกนัไปได้ มรัีกมีชงักอ็ยูก่นัไปได้ เพราะอะไร  
เพราะธรรมะคอืความเคารพ ถงึท่านจะบ่นจะจู้จ้ีจุกจิกอะไรกต็ามทเีถอะ แต่ท่านกเ็ป็น 
พ่อเราแม่เรา เราจึงเคารพ ถึงจะโกรธไม่พอใจขนาดไหน ก็ฆ่าพ่อไม่ได้ฆ่าแม่ไม่ได้  
ถ้าไม่เหน็ว่าเป็นพ่อเป็นแม่ ก็อาจจะฆ่าไปแล้วกไ็ด้ น่ีคือเคยเป็นพ่อคนแม่คนมา แต่มัน 
ไม่ทนักนั เมือ่เราใหญ่มา ลกูไม่ฟังค�าเรา จึงคดิเหน็ใจพ่อแม่ของเราทีต่ายไป เลยเป็น 
กรรมเป็นเวรกนัต่อๆ กนัมา คนเรามนัอยูไ่ด้เพราะการเคารพคารวะ ให้มคีวามอดกลัน้ 
ต่ออารมณ์ เมือ่พ่อแม่บอกลกูไม่ฟัง กค็ดิเหน็ว่าเราแต่ก่อนกเ็คยเป็นเดก็น้อยมา ใหญ่มา 
มันก็ค่อยรู้จักหรอก แน่ะ ต่างคนต่างวาง ลกูเข้าใจว่าพ่อแม่เลีย้งเรามา มนักอ่็อนลง สบาย  
ก็เลยระบายออก

 คาระโว จะ นิวาโต จะ การเคารพซึง่กนัและกนัทัง้พ่อแม่ทัง้ลกูและหลานน้ี แม้จะ 
ไม่เข้าใจกนักอ็ยูก่นัไปได้ เพราะความเคารพคือธรรม ฉะน้ัน หลกัธรรมะน้ีแหละเป็น
ข้อสังเกต เป็นความผูกมัดของเราทั้งหลายไม่ให้แตกแยกกันได้

 การทีเ่ราแต่งงาน กราบเรียนครูบาอาจารย์มา อนัน้ีมนัเป็นเบือ้งแรกทีเ่ราจะตัง้ชีวติ  
แต่ก่อนเคยเป็นลกูคน บดัน้ีจะมาตัง้ตวัเป็นพ่อคนแม่คน เราเป็นลกูคน มันไม่ยากหรอก  
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เรือนร่ัวมันไม่ใส่ลกู แต่มนัร่ัวใส่พ่อกับแม่น่ี เงินไม่ม ีขาดเกนิมนักไ็ม่ถงึลกู แต่มนักถ็งึ 
พ่อกบัแม่ มนัเป็นอย่างน้ี ฉะน้ัน การแต่งงานน้ีเป็นต้น ท�าให้มนัเป็นมงคล ท�าให้มนัดี 
จึงจะจัดว่าเป็นวิวาหมงคล”

ตีหม้อไม่ให้แตก

 “ลกูเกดิมา พ่อแม่ก็รับผิดชอบ ตวัเองไม่รู้อะไรเป็นภาระของพ่อแม่ทัง้น้ัน มันอยาก 
จะถ่ายกถ่็ายเลย มนัอยากจะวิง่ตามเร่ือง เรากต้็องตามเกบ็ตามรักษาทกุอย่าง น่ีเรียกว่า 
ครัว จนกว่ามนัจะโตขึน้มา เรากย็ิง่รักมนั มันยิง่ร่าเริงบนัเทงิ มนัยิง่ไม่ฟังค�าพ่อค�าแม่  
ไปตามเร่ืองตามราว สองตายายอยูก่บับ้านกบ่็นให้กนัฟัง เออ ล�าบากไปหมดเสยีทกุอย่าง  
มนัยุ่งตลอดเวลา โยมกค็งมกีนับ้างแล้วนะทีม่าน่ังอยูต่รงน้ี คงจะมคีรอบครัวมาบ้างแล้ว

 วันแต่งงานมีคนนิมนต์อาตมาไปเทศน์ ไม่รู้จะเทศน์อะไรมีแต่เรื่องยุ่งๆ ทั้งนั้น  
จะเทศน์ “ระวงั” นะ ระวงัอะไร ไม่รู้ละ ให้ระวงักแ็ล้วกนั ระวงัครอบ ระวงัครัว ระวงัให้ดี  
รักกันแสนรัก มันก็เกลียดแสนเกลียด ใหม่ๆ ค่อยยังชั่วหน่อย อายุ ๕๐ ปี ๖๐ ปี  
สองตายายพูดไม่ค่อยเข้าหูกัน ยายพูดทางนี้ ตานั่งฟังอยู่ทางโน้น อยากจะโยงม่าน 
กั้นเสียแล้ว เพราะอะไร เพราะครอบครัวนี้พูดไม่ค่อยเข้าใจกัน

 เมือ่มคีรอบครัวมลีกูมา บางคนรักมนัดมัุน บางคนรักมนัดมัุนไม่ได้ กลวั เกรงใจ  
อนัน้ีกเ็ป็นคนละเร่ืองคนละอย่างกัน ลกูหลานเกดิมา พระพทุธองค์สอนว่าอย่าให้รักมนั  
อย่าให้เกลยีดมนั จะท�าอย่างไร เรามปัีญญาไหม บางคนสอนนิดๆ มนักด็ ีบางคนสอนด ี
มนัไม่เอา ต้องว่าต้องแขง็ แต่พระพทุธองค์ท่านสอนว่า ถ้าเราจะท�าอนัใดสกัอย่างหน่ึง  
ให้เราท�าความเข้าใจในใจของเราว่า เหมือนกบัช่างหม้อทีต่หีม้อ ตหีม้อทัง้วนั แต่ในใจ 
ของช่างหม้อเขาว่าไม่ให้หม้อแตก เขาจะตีหม้อให้เป็นหม้อเข้าใจไหม เราดุลูกหลาน 
ก็เหมือนกัน ดุเพื่อความหวังดี อย่าให้เขาเป็นทุกข์ เราก็อย่าเป็นทุกข์ ถ้าเราท�าให้เขา 
เป็นทกุข์ เรากเ็ป็นทกุข์ เราทกุวนัน้ีมันจะโศกจะโกรธจะโมโหกเ็พราะความเหน็อย่างน้ี  
ไม่ใช่ว่าไม่ให้รัก ให้รู้จักความรัก ไม่ใช่ว่าไม่ให้เกลยีด ให้รู้จักความเกลยีด อย่าให้เรา 
เป็นทุกข์ บัวไม่ให้ช�้า น�้าไม่ให้ขุ่น ปลาในหนองก็กินได้ แต่ไม่ใช่อย่างนั้นสิ บัวก็ช�้า  
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น�้าก็ขุ่น ปลาในหนองก็ตาย เรียกว่าทุกข์ตลอดเวลา ท่านจึงให้รู้จักอย่างนั้น จะเป็น
อย่างไรก็เป็นอย่างนั้น นี่เรียกว่าครอบครัว เคยอ่านไหม ครอบครัวมันเป็นอย่างนี้ 
แต่มันก็จ�าเป็นต้องครอบ จ�าเป็นต้องครัว

 อย่างอาตมานี่ก็มีครอบครัวเหมือนกัน ไม่มีอยู่ในบ้าน มันมีอยู่ในวัด ลูกเยอะ 
เราลองดูสิ นี่ก็ครัวใหญ่เหมือนกัน นี่ก็ระวังให้ดี อาตมาก็ตีมันด้วย ตีให้มันแหลก 
พยายามตีไม่ให้หม้อแตก ตีให้เป็นหม้อ นี่สอนคนไม่ให้เขามีทุกข์ เราก็ไม่ให้มีทุกข์  
สอนเขาด้วย สอนเราด้วย คลอกนัไป บางคนกส็อนแต่คนอืน่ เหมอืนแม่ครัวไปล้างจาน  
เห็นจานสกปรกก็เอาไปล้างให้มันสะอาด แต่ใจก็ขุ่นมัว หน้าบูดหน้าเบี้ยว บ่นปาดๆ 
แกก็ถูเชด็จานให้มนัสะอาด แต่ใจสกปรก แกไม่มองดใูจ น่าสงสาร ท�าให้ใจสกปรกแต่
จานสะอาด เอาอย่างน้ันไหม ระวงัเน้อ บางทกีจั็บไม้กวาดกวาดบ้าน เดก็มนัท�าเป้ือน 
มนัไม่รู้จัก กบ่็นไปเถอะ คนแก่น่ะ บ่นไป บ่นไป แต่กก็วาดในบ้านสะอาด แต่ใจเจ้าของ 
ไม่ได้กวาด เป็นทุกข์ตลอดเวลา

 โยมผู้หญิงถามแทรกขึ้น อันนี้ ถ้าท�าไปเรื่อยๆ ประเดี๋ยวเด็กก็ไม่ท�าสิคะ

 เอ้า ไม่ใช่อย่างน้ัน อนัน้ีต้องให้โยมมปัีญญา จะท�าอย่างไรเดก็ถึงจะกวาด เมือ่เด็ก 
ไม่กวาด ท�าอย่างไร เราจะไม่เป็นทุกข์ สอนให้ไปด้วยกันทั้งสองคน เด็กก็ว่า อย่าให้ 
เป็นทุกข์ เราก็อย่าให้เป็นทุกข์ เราต้องมีอุบาย ก็ว่าไปอย่างนั้น อันนี้พระท่านสั่งสอน
ให้รู้จัก ท่านสอนให้รู้ ให้รู้ครอบครัว เข้าใจไหม ถ้าอ่านครอบครัวไม่ออก อย่าเพิง่ไป 
แต่งงาน จะวุ่นเอา จ�าไว้ก็ได้ จ�าไว้”

ลูกหนูไม่สู้

 เคยมโียมมาร้องเรียนกบัหลวงพ่อว่า “ลกูหลานมนัไม่กระตอืรือร้น ไม่รู้จักอยากได้ 
อยากดี กลัวมันจะเอาตัวไม่รอด หลวงพ่อช่วยสอนให้ดิฉันด้วย”

 หลวงพ่อตอบว่า “อาตมาว่า น่ันกค็ดิผิดเหมอืนกนั เหมอืนหนูมนัอยูใ่นรู ตอนลกู 
ยงัเลก็ๆ พ่อแม่กห็าเหยือ่มาเลีย้ง แต่พอลกูโตแล้ว มันหาเลีย้งลกูมนัอยูห่รือเปล่า มันไป 
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เทีย่วขดุรูให้ลกูมนัอยูห่รือเปล่า ไม่ใช่อย่างน้ัน ลกูหนูมนัไปขดุรูอยูเ่องทัง้น้ัน ลกูหลาน 
เขากเ็ป็นของเขาอยู่อย่างน้ัน เท่าทีเ่หน็ๆ บางทพ่ีอแม่ตายแล้ว ลกูหลานเขาร�า่รวยกว่า 
พ่อแม่เสียอีก อย่างนี้ก็มี อาตมาจึงว่าเราควรคิดผ่อนสั้นผ่อนยาวเอาไว้มากๆ จิตใจ
จะได้สบาย”

ปลอบใจแม่

 วันหนึ่งโยมผู้หญิงไปกราบหลวงพ่อ เขาเศร้าโศกเสียใจมาก เพราะลูกชายอายุ
เพียง ๑๘ ปี เสียชีวิตอย่างกระทันหันในต่างประเทศ หลวงพ่อปลอบใจว่า

 “การเสยีลกูไปมันเป็นเร่ืองใหญ่ของคน เป็นเร่ืองใหญ่ทีส่ดุ อนัน้ีเป็นเพราะอะไร  
มันก็คล้ายกับโยมนั่งหลับตาอยู่เฉยๆ งูเลื้อยเข้ามาตรงนี้โยมก็ไม่เห็น ถ้าโยมไม่เห็น  
โยมก็ยังไม่กลวั ถ้ามันมาถงึน้ีแล้วโยมเหน็ โยมกก็ลวัอย่างเตม็ที ่โดดหนีเลยทเีดียว  
น่ีคอืจิตของโยมทีรั่กลกูน่ีนะ แหม เอามาไว้เมืองนอกกรั็ก อยูท่ีบ้่านกรั็ก อยูท่ีไ่หนกรั็ก  
มีแต่รักอย่างเดียวเลยนะ ความรู้เท่าไม่มี เมื่อหากว่ามาสูญเสียไปด้วยที่ว่าเรารักมัน 
มากอย่างเดียว ไม่มีปัญญาพจิารณามนั ความสญูเสยีเพราะความรักน้ัน มันเหมอืนกบั 
เราตายไปแล้วเก้าสบิเปอร์เซน็ต์ เสยีหายหมด จับอะไรกไ็ม่ถกู ทน้ีีถ้าหากว่าเราได้ท�า 
กรรมฐาน ได้ฟังธรรมะ คล้ายๆ กบัเราน่ังอยูน่ี่ เหน็งูเห่ามนัเลือ้ยมาเท่าน้ัน มนัเป็นอสรพษิ 
กจ็ริง เราได้เตรียมตวั เราไม่กลวัมนักไ็ด้ บางทเีราไล่มันกลบัไปกไ็ด้ เราไม่ไล่เราหลกี 
ไปเสยีก็ได้ ถึงมนัมีพษิอยู ่มนักก็ดัเราไม่ได้ เม่ือมนัไม่กดัเรา เรากไ็ม่ได้รับพษิ ถ้าเรารู้ว่า  
เออ! น่ีลกูเรากจ็ริงนะ จริงโดยสมมตุนิะ น่ีมนัอาศยัภพชาตเิกดิกับเรา ความดคีวามชัว่ 
เป็นของเขาเองต่างหาก จะมีอายุยืนก็ของเขา จะมอีายสุัน้กข็องเขา เราอาศยัภพชาตใิห้เขา 
มาเกิดเท่านั้น ถ้าเราเห็นอย่างนี้ เราไปนั่งที่ไหน เราก็คิดได้สบาย ที่เราจะเข้าไปละ  
อย่างมากก็เห็นว่า อือ! นี่มันเป็นของไม่แน่หรอก สมมุติว่าลูก เมื่อคิดถึงลูกเมื่อไร  
ความคิดถึงลูกเกิดขึ้นมาเมื่อไร เรียกว่าเป็นอนิจจัง มันไม่แน่ เมื่อรักมันวันนี้ พรุ่งนี้ 
มนัเกลยีดกไ็ด้ มันเกลยีดแล้วมันรักก็ได้ มนัอยูก่บัเราเดีย๋วน้ี ปีหน้ามนัจากเราไปกไ็ด้  
ถ้าเราคดิอยู่อย่างน้ีเรียกว่าเราภาวนาอยู่ น่ีเป็นการภาวนาแล้ว ไม่ใช่เราจะไปน่ังหลบัตา
อย่างเดียวเป็นภาวนา เรามีความรู้อย่างนี้มันเป็นปัญญาแล้ว”
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ค�าแนะน�าในการแบ่งมรดก

 อุบาสิกาผู้มีอันจะกินคนหนึ่ง เล่าว่า

 “สมยัก่อนดิฉันคดิว่าจะแบ่งมรดกสมบตัใิห้ลกูๆ คอืไร่นาทีมี่อยู ่ดิฉันกไ็ม่ได้คดิ 
กว้างไกลไปอย่างอืน่ เพยีงแต่คดิว่าจะมอบสมบตัทิกุอย่างให้ลกูหมด ในเมือ่เราแก่เฒ่า 
ชราลงจะได้อาศยัพึง่พาลกูหลาน ดฉัินคดิอยูใ่นใจอยูค่นเดยีว แต่หลวงพ่อท่านคงจะรู้  
ท่านได้เตือนว่า” 

 “จะแบ่งสมบตัใิห้ลกูหลาน กใ็ห้พจิารณาดใูห้ดีๆ  ถ้าจะมอบให้เขาหมดทกุอย่าง
ก็อาจจะไม่ดีนะ บางทีลูกผู้ที่ไม่รู้จักอุปการคุณของบิดามารดา เขาก็จะทอดทิ้งเรา  
ไม่เลีย้งดูเราก็ได้ ในเมือ่เราแก่ชราไปกจ็ะไม่มทีีพ่ึง่ ฉะน้ัน จึงควรแบ่งไว้อกีส่วนหน่ึง
เป็นของเรา ลกูหลานเราจึงจะเลีย้งดู ในเม่ือเขาเหน็ว่าเรายงัมสีมบตัอิยูบ้่าง โดยเขามี 
ความหวังว่าจะได้สมบัติเหล่าน้ัน เขาจึงจะอุปการะเลี้ยงดูเราด้วยดี เปรียบเหมือน
ท่อนไม้ผุที่มันไม่มีเห็ดขึ้น จะไม่มีใครสนใจที่จะมาเหลียวแลเลย อันนี้ก็เหมือนกัน”

 ดฉัินได้พจิารณาดตูามทีท่่านพดูจึงได้คตข้ิอคดิข้ึนมา ต่อมาเมือ่แบ่งมรดก ดิฉัน 
กเ็หลอืไว้ส่วนหน่ึง และก็เหน็เป็นความจริงตามทีท่่านพดูไว้ทกุอย่างเลยค่ะ ท่านคงจะรู้ 
ล่วงหน้า ท่านจึงได้บอกเตอืนดฉัินอย่างน้ี ท�าให้ดฉัินมคีวามเคารพและศรัทธาท่านยิง่ขึน้  
จึงได้พยายามมารักษาศีลภาวนาเพื่อสะสมความดีให้มากตามที่ท่านสอน”

ธรรมปฏิบัติ

 หลวงพ่อสอนญาติโยมว่า หน้าที่ของฆราวาสไม่ได้อยู่ที่การท�าบุญสุนทาน 
อย่างเดียว แต่ควรจะมีการฝึกอบรมทางจิตด้วย เพราะธรรมะไม่ใช่สิ่งที่อยู่อื่นไกล 
ไม่ได้อยูก่บัพระ ไม่ได้อยู่ในวดั ไม่ได้อยู่ในคมัภร์ี ธรรมะเป็นความจริงส�าหรับทกุสิง่ 
ที่มีชีวิต และการพ้นจากทุกข์นั้นเกิดจากการเข้าถึงธรรมะนั่นเอง
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 “การปฏิบตัธิรรมเป็นการปฏิบตัทิีจิ่ตทีใ่จ ถ้าหากคนเรายงัมอีาการเคลือ่นไหวและ 
หายใจอยู่ ยังรู้จักเย็นรู้จักร้อน รู้จักชอบรู้จักชังกย็งัพอปฏบิตัธิรรมได้ เพราะธรรมะน้ัน 
เกิดอยู่ที่กายที่ใจเรานั่นเอง อย่าเข้าใจว่าธรรมะมันห่างจากเรา มันอยู่กับเรานี่แหละ 
เป็นเรื่องของเราทั้งหมด ธรรมะนี้ลองดูสิ เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวก็เสียใจ เดี๋ยวก็พอใจเดี๋ยว 
ไม่พอใจบ้าง เดี๋ยวโกรธคนนั้นบ้าง เดี๋ยวเกลียดคนนี้บ้าง ธรรมะทั้งนั้นแหละโยม”

 การสอนอย่างนี้ท�าให้ฆราวาสหลายคนได้ส�านึกในการเป็นชาวพุทธของตนเป็น
ครั้งแรก

 อุบาสิการัญจวน เล่าถึงตัวท่านเองว่า

 “เมือ่ก่อนน้ีดิฉันเป็นพทุธบริษทัคนหน่ึงนะคะ เป็นมานานแล้ว กเ็หมอืนพทุธบริษทั 
ทัง้หลายคือว่า ท�าบญุ ฟังเทศน์ ใส่บาตร รับศลี อะไรท�านองน้ี แล้วกคิ็ดว่าน่ันแหละ 
พอแล้ว ไม่เคยคดิว่าการเป็นพทุธบริษัททีแ่ท้จริงมันต้องเป็นมากกว่าน้ี จนกระทัง่ได้มา 
ฟังธรรมะที่หลวงพ่อเทศน์เป็นคร้ังแรก ก็รู้สึกว่าสิ่งที่พุทธบริษัทควรท�าที่สุดน้ีก็คือ 
การปฏิบัติที่จิต และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านปรารถนามากที่สุด”

 หลวงพ่อให้ความหมายของธรรมะไว้ว่า

 “เราทัง้หลายทีเ่ป็นพทุธบริษัท ซึง่มาจากทศิใดๆ กต็าม เมือ่เรียกว่าปฏบิตัธิรรมน้ัน 
จะหมายถึงอะไรก็ควรจะรู้ ธรรมะคืออะไรทุกสิ่งทุกอย่าง ที่จะไม่เป็นธรรมะนั้นไม่มี 
มันเป็นธรรมะหมดทุกชิ้นทุกส่วน ไม่มีสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะ

 เพราะฉะนั้นหมายความว่า พระพุทธเจ้าท่านให้ปฏิบัติเพื่อรู้เท่าทุกสิ่งทุกอย่าง 
ซึง่มอียู่ในตวัและนอกตวัของเราน้ีเอง น่ีเรียกว่าธรรมะ และธรรมะกค็อืสภาวธรรมที่ 
ทรงตัวไว้ทั้งในกายของเรา ทั้งในใจของเรา นี่คือธรรมะ แล้วธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ 
เราจะปฏบิตัอิย่างไรมันจึงจะถกูทาง การทีรู้่เร่ืองของธรรมะทัง้หลายกค็อืต้องรู้เร่ืองของ
ตวัเอง ถ้ารู้เร่ืองของตวัเองเรากจ็ะรู้เร่ืองของธรรมะ เพราะธรรมะอยูก่บัตวัเรา ธรรมะ 
คอืสิง่ทีเ่ราทัง้หลายจะต้องปฏบิตัใิห้ถกูต้อง เร่ืองของธรรมะน้ัน เมือ่เกดิขึน้แล้วกต็ัง้อยู่  
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เมือ่ตัง้อยูแ่ล้วกด็บัไป เมือ่ดบัไปแล้วกเ็กดิขึน้มาอกี ถงึพระพทุธเจ้าจะตรัสรู้ มันกเ็ป็น 
อย่างน้ี ถงึจะไม่ตรัสรู้ธรรมะ มนักเ็ป็นอย่างน้ี ธรรมอนัน้ีมนัไม่สญูไปจากโลก มันตัง้อยู่ 
ในโลกน่ีเอง ฉะน้ัน ธรรมะจึงไม่ใช่เร่ืองทีจ่ะสญูหาย เคร่ืองตรัสรู้ยงัตัง้อยู ่ผู้ปฏบิตัธิรรม 
กย็งัอยู่ ทีเ่ราทัง้หลายจะไม่ได้บรรลธุรรมกเ็พราะเราน้ันยงัย่อหย่อนกนัมาก ย่อหย่อน
ในการประพฤติปฏิบัติ”

 ชาวบ้านบางคนมาบ่นกบัหลวงพ่อว่า ตวัเองไม่รู้หนังสอื ภาวนาก็ไม่เป็น หลวงพ่อ 
สอนว่า “จะต้องไปรู้หนังสอืท�าไม เอามือไปจับไฟมนัร้อน จับน�า้เข้ามันเยน็ แค่น้ีนะรู้ไหม  
ถ้ารู้แค่น้ีแล้วกภ็าวนาได้แล้ว ค�าว่าภาวนาน่ะ เป็นภาษาพระ ภาษาคนเรากว่็าพจิารณา 
ให้เรารู้จักอารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาเท่าน้ันแหละ ความโกรธเกิดข้ึนมารู้ไหม 
ความโลภเกดิขึน้มารู้ไหม โกรธแล้วมนัเป็นอย่างไร โลภแล้วมนัเป็นอย่างไร กพ็จิารณา 
ดูเท่านั้นเอง จะไปท�ายังไงอีกละภาวนา”

สติ นี่แหละภารกิจ

 ในเบือ้งต้นของการประพฤตปิฏบิตั ิคณุธรรมทีห่ลวงพ่อย�า้มากทีส่ดุคือสตน่ัินเอง  
ซึง่ตรงกบัพทุธพจน์ว่า ความไม่ประมาทเป็นทางอมตะ ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย

 วันหนึ่งมีสุภาพสตรีคนหนึ่งไปกราบหลวงพ่อ

 (สุภาพสตรี) ถาม : “หลวงพ่อคะ ขอให้หลวงพ่อให้ข้อปฏิบัติเริ่มต้นส�าหรับใช้ 
ในชีวิตประจ�าวัน”

 หลวงพ่อ : “เริ่มต้นให้มีสติ มีสติเป็นเจ้าของอยู่เรื่อย”

 ถาม : “แล้วการปฏิบัติเล่าคะ”

 หลวงพ่อ : “น่ีแหละปฏบิตั ิให้ก�าหนดสตอิย่าให้มนัผิด ไม่ให้ท�าชัว่ ให้เหน็เจ้าของ  
อย่าเรียนหลายเลย หลายมัดหลายผูกหลายเล่ม หลายเล่มขีเ้กยีจผูก อยูต่รงน้ีแหละ 
ดูจิตของเรา ภาวนาตรงนี้ ออกไปแล้วก็จับตรงนี้ รู้สติรู้จิตของเรา”
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 ถาม : “ท�าได้ทั้งวันหรือเปล่าคะ”

 หลวงพ่อ : “จนวนัตายเลยโยม ทัง้วนัน่ีน้อยไปหน่อย บางคนกว่็า โอ้ย! ฉันท�า 
นึกว่าท�าขนาดไหน ตอนเช้าฉันก็ท�า ตอนเย็นฉันก็ท�า ตอนเช้าฉันก็ท�าวัตร ตอนเย็น 
ฉันกท็�าวตัร ไม่ได้พกั หลวงพ่อกถ็าม กลางวนัท�าอะไรหรือโยม ไม่ได้ท�า มนัอย่างน้ัน 
แหละโยม กห็ายใจตอนเช้า ตอนเยน็ไม่ได้หายใจหรือ? ตอนกลางวนัหายใจหรือเปล่า  
ก็ไม่รู้ เอาอย่างนั้นไหม?”

 ถาม : “ชีวิตประจ�าวันของเราก็ต้องมีภารกิจ”

 หลวงพ่อ : “น่ันแหละภารกจิ ถ้ามนัมีสต ิมนักเ็ป็นภารกจิแหละโยม คนทีมี่สติ 
น่ันแหละคนท�าภารกิจเรียบร้อย ถ้าขาดสตสิองนาทกีเ็ป็นบ้าสองนาท ีนาทเีดียวกเ็ป็นบ้า  
อย่าไปว่ากันและกัน นี่คือสติ ให้เรารู้จักว่ามันเป็นอะไร อย่างไร สตินั่นแหละ

 ตลอดเวลา ความคิดของเราไปคดิเบยีดเบยีนคนอืน่หรือเปล่า มนัผิดหรือเปล่า 
ให้มนัเหน็ คนอืน่ไม่เหน็ เราก็เหน็ของเรา น่ีมสีตไิว้ครอบ ครอบง�า น่ีแหละจะมทีัง้ศลี  
จะมทีัง้สมาธ ิจะมทีัง้ปัญญา ให้โยมตรวจไปเถอะ ถงึแม้โยมจะพดูขึน้ มนักม็คีนบอก 
ก่อนว่าจะให้พดูอะไร พดูอย่างน้ีมนัหมายถงึอะไรไหม จะพดูวกไปน่ันหรือเปล่า หรือจะ
ท�าอย่างไรไม่รู้แหละโยม คือมีสตอิย่างเดยีวมันรู้แหละ รู้ อตตฺนา โจทยตตฺาน� จงเตอืนตน 
ด้วยตนเอง น่ันแหละจะเป็นทีพ่ึง่ของตวั ถ้าหากเราหรือว่าจะเป็นลกูศษิย์หรือลกูหลานเรา  
คดิอยากจะท�าอะไรอย่างหน่ึงขึน้มา น่ีต้องมองข้างหน้าข้างหลงั แม่เราไม่อยู่ พ่อเราไม่อยู่  
ครูอาจารย์เราไม่ม ีไม่มใีครเหน็เรา เอ้อ! เลยท�าไปทนัท ีน่ีคือคนทีไ่ม่ดแีล้ว ไม่มใีครเหน็ 
เราก็ท�า คือตัวเราไม่ใช่คนหรือ

 ถ้าเรามีสติอยู่จะเป็นอย่างไร มันก็เป็นธรรมทั้งน้ันแหละ ครูไม่อยู่ก็แอบท�า  
พ่อแม่ไม่อยู่ก็แอบท�า นึกว่าเราปลอดภัยเสียแล้ว ที่จริงโง่ที่สุดในโลก ไปคิดกลัวคน 
จะเหน็เรา หรือเราต้องท�าไม่ให้คนอืน่เหน็ เรากข้็ามคนไปคนหน่ึงแล้ว น่ีไม่เหน็ได้หรือ  
ถ้ารู้ธรรมะแล้วไม่มีโกหกได้หรอก”
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โอวาท – คิดเป็นคือภาวนา

 การภาวนาน้ีมีความหมายว่า การกระท�าให้เกดิขึน้ ท�าให้ดขีึน้ ท่านให้มกีารภาวนา 
ถงึการให้ ให้มันมคีวามเชือ่ในการให้ การให้ มนัมบีญุอย่างไร ท่านจึงจัดเป็นทานบารมี  
การให้น้ีมีบุญ บุญคืออะไร บุญก็คือความดีน่ีเองแหละ เช่นว่าเราเดินไปตามทาง  
หิวๆ มีใครเอาข้าวให้ทานสักห่อหน่ึงซิ จิตใจเราจะเป็นอย่างไร ใจเรามันก็ดีข้ึน 
สบายขึน้ น่ันแหละบญุแล้วน่ันน่ะ บญุคอืความด ีบญุคอืความถกูต้อง ท่านจึงจัดเป็น 
ทานบารมี การให้นี้เรียกว่า เป็นบุญอันหนึ่ง ให้นึกถึงเป็นอนุสติ

 ทกุศาสนาจะต้องมกีารให้เป็นเบือ้งแรก เป็นคนใจบญุอ่อนน้อม บญุมนัเกดิขึน้ 
กบัคนถงึสองคน คนรับกส็บาย ได้อาหาร การอยู่การกนิ ได้ผ้านุ่งผ้าห่มไปรักษาไปใช้  
มันก็ดี คนที่ให้นี้ก็สบายใจ ไม่เหมือนกับไปขโมยของคนอื่นเขามา จะให้ข้าวไปสัก 
ก้อนหน่ึง จะให้กางเกงไปสกัตวัหน่ึง จะให้อะไรไปสกัชิน้หน่ึง เป็นต้น กด็ใีจเพราะของ 
ของเราน่ีเราได้ให้ไปแล้ว ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขาย ให้ไปแล้วก็สบายใจทั้งผู้ให้และผู้รับ 
ความสบายทัง้สองอย่างน้ีแต่ก่อนมนัไม่ม ีถ้าเราท�าข้ึนกเ็รียกว่า การภาวนา การภาวนา 
มันก็เกิดขึ้น

 การภาวนาให้มนัถกูต้องอย่างน้ี บญุมนัเกดิขึน้มากเ็พราะเหตผุลอย่างน้ี ท่านจึง 
เรียกว่าเป็นบญุ คอืการพจิารณาการภาวนา ไม่ใช่ว่าบญุทีเ่ราท�าสนุกสนานกนัแล้วมนั
เป็นบญุ อย่างงานบญุในทกุวนัน้ี บญุฆ่ากันบญุแกงกนั บญุยงิกนั บญุทบุตกีนั บญุอะไร 
ต่ออะไรกนัวุน่วาย ทีไ่หนมันจะถกูต้อง ทีไ่หนมนัจะเป็นบญุ อะไรมนัไม่ดมีนัจะเกดิขึน้ 
ได้อย่างไร อะไรไม่ถูกต้อง มันจะเกิดความถูกต้องได้อย่างไร นี่เรียกว่าไม่เป็นบุญ 
แต่การกระท�าของคนทุกวันน้ี เขาเห็นว่ามันเป็นบุญ แต่ว่ามันไม่เป็นบุญ มันไม่มี
ความหมายในการกระท�าบุญ ท�าบุญทุกวันนี้มันถึงเป็นอย่างนั้น

 ฉะน้ัน ท่านจึงบอกว่าให้ภาวนา จะท�างานจะท�ากศุล จะท�าอะไรต่างๆ กด็ ีให้เรา
ทัง้หลายภาวนา กค็อืให้พจิารณาน้ันเอง เรียกว่าการภาวนา การภาวนาน้ันมใิช่การน่ัง 



567

อย่างเดียว การยนืมนักเ็ป็นการภาวนาได้ การเดนิกเ็ป็นการภาวนาได้ การน่ัง การนอน 
ก็เป็นการภาวนาได้ ทุกอิริยาบถเราจะพยายามท�าความคิดของเราให้มันถูกต้อง

 ฉะนั้น การลืมตาการหลับตาก็คือการภาวนา การยืน เดิน นั่ง นอน ก็ภาวนา  
ไม่เบยีดเบยีนตน ไม่เบยีดเบยีนผู้อืน่ ท�าอะไรกใ็ห้เกดิประโยชน์ กระท�าแต่สิง่ทีถ่กูต้อง  
พูดถูกต้อง คิดถูกต้อง ความถูกต้องทั้งหมดนั้นแหละคือบุญแล้ว เป็นบุญที่เกิดจาก
การภาวนา ทานก็ดี ศีลก็ดี จะต้องภาวนาทุกสารพัดอย่าง

 มนุษย์ทั้งหลายหากินอยู่ในโลกนี้ ถ้าขาดการพิจารณาแล้วเป็นเสียหาย จะซื้อ 
จะขาย จะแลกจะเปลีย่น จะท�าอะไรทกุประการกต้็องภาวนา ต้องพจิารณา เราได้มาเท่าน้ี  
เราใช้ไปเท่าน้ี เราท�าอย่างน้ี ต่อไปเราท�าอย่างน้ี จะต้องมีโครงการ เรียกว่าการภาวนา 
ทัง้น้ัน ใครภาวนาถกูกส็บายกส็งบ เร่ืองการภาวนา ทกุๆ คน ถงึแม้จะอยูใ่นบ้าน อยูใ่นวดั 
หรือนอกวัด อยูท่ีไ่หนกต็ามเถอะ ถ้าเรามคีวามเหน็อนัถกูต้องในการพจิารณา มนักเ็ป็น 
ภาวนา

 ถ้าว่าเราสงสยัไม่รู้เร่ือง เรากม็าวดั อย่างวนัน้ีมาฟังธรรม ฟังธรรมกบัครูบาอาจารย์ 
อย่างน้อยวันน้ีคงรู้จักการภาวนา เพราะรู้จักตามเหตหุรือผลว่า การให้มนัเป็นอย่างไร 
มนัเป็นประโยชน์อย่างไร การภาวนาเป็นอย่างไร การปฏบิตัทิ�าอย่างไร อย่างน้อยก็รู้จัก 
กราบรู้จักไหว้ พระพุทธอยู่ที่ไหน พระสงฆ์อยู่ที่ไหน

 เพราะฉะนั้น เมื่อเรารู้จักแล้ว เราก็ยึดเอาหลักของพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า 
พระสงฆ์เจ้า เป็นสรณะทีพ่ึง่ทีร่�าลกึของเราทัง้หลาย ถ้ามเิช่นน้ันเราจะเป็นมนุษย์ทีไ่ม่ 
สมบรูณ์ จะเป็นมนุษย์ทีผิ่ดๆ เป็นมนุษย์ทีป่�า้ๆ เป๋อๆ ไม่สม�า่เสมอโดยสมบรูณ์ เมือ่เรา 
ไม่ได้พจิารณากไ็ม่รู้ บางทกีไ็ปพบอย่างอาตมาว่ามานะ คอืเหน็จอมปลวกกเ็ข้าไปไหว้  
เห็นต้นไม้ใหญ่ๆ ก็เข้าไปไหว้ ตรงไหนที่มันดูน่ากลัวก็เข้าไปไหว้ อะไรที่ไหนๆ  
ก็เข้าไปไหว้ทั้งนั้น นึกว่ามันแปลก ใจพวกเราทั้งหลายนี่มันกลัวเพราะความไม่รู้เรื่อง
ของมัน
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 อาตมาได้ยินเสียงท่านพุทธทาส ท่านเทศน์ให้ฟังทางอากาศ ท่านว่าสมัยก่อน 
ท่านเป็นเดก็ ท่านกลวัผีเหลอืเกนิ ตอนเช้ากน็�าโคออกไปเลีย้ง ตอนเยน็กก็ลบัมา ทีก่ลบั 
มาน่ะ มันผ่านป่าช้า ท่านกก็ลวั แต่ก็ขึน้ไปบนหลงัควายน่ะแหละ ควายมนักนิหญ้าเฉย  
อยูบ่นหลงัควาย ท่านกคิ็ดไปคิดมา เออ! ควายน่ีมนัจะดีกว่าเราละกระมงั มันไม่กลวั 
ผีน่ี กนิหญ้าสบายอยู่ เราอยูบ่นหลงัควายทีไ่ม่รู้เร่ือง เรายิง่กลวัโน่นกลวัน่ี มคีวามหวาด 
มีความสะดุ้งอยู่ตลอดเวลา ท่านก็คิดไปคิดมา ความกลัวน้ีมันเกิดจากความคิด  
ถ้าตรงนั้นมันจะเป็นอย่างนั้น ตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้

 ถ้ามาพูดถึงเรื่องควายแล้ว ท่านก็ว่าควายมันจะดีกว่าเราเว้ย มันกินหญ้าสบาย 
มนัไม่มอีะไร จะเป็นอะไร แต่เราเป็นมนุษย์ขึน้อยูบ่นหลงัควาย กลวั สัน่ อนัน้ีเราจะ 
เป็นมนุษย์ได้อย่างไรน่ี มันจะดีไปกว่าควายได้อย่างไร มันโง่กว่าควายเสียแล้วนะ 
คิดไปคิดมาแล้วก็ละอายตัวเอง ท่านคิดไปอย่างน้ี คิดไปคิดมาเปรียบเทียบเข้าไป 
เอ้อ! ขึ้นบนหลังควาย หักไม้แส้มาเฆี่ยนควาย ก็ได้อะไร ก็ได้แต่กลัวผี แต่ควายน่ะ 
มันเฉย มันสบาย มนัไม่มผีีน่ี ท่านกเ็หน็ว่าผีน่ะมนัเกดิทีไ่หน ผีมนัเกดิทีค่วามมดื ในที ่
ทีค่นกลวัเท่าน้ันแหละ บดัน้ีท่านมคีวามคดิว่า เออ มันเป็นอย่างน้ีเอง น่ีคอืท่านพจิารณา  
พอเหน็เช่นน้ัน ท่านกนึ็กได้ทนัท ีเอาเป็นรูปเปรียบ เอาเป็นภาวนาเลย อนัน้ันคือคนที่ 
มีปัญญา

 คนทีมี่ปัญญามันกเ็หน็ง่าย เช่นว่า คนน่ะมนัทกุข์ บางคนกเ็ข้าใจว่า ถ้าอฉัีนสบาย 
ร�่ารวยแล้วจะเข้าวัด เป็นสุขๆ แล้วก็จะเข้าวัด หมดภาระหมดหนี้หมดสินก็จะเข้าวัด  
คนตายเอาเข้าวัดก็เอาไปเผาเท่านั้นแหละ พระพุทธเจ้าท่านหมดกิเลสแล้วท่านจึงมา
เข้าวัดรึ ท่านหมดห่วง หรือท่านเป็นอย่างไร

 อาตมาว่าโยมถ้าไม่มีห่วงแล้วจะมาวดัท�าไม ถ้าไม่มีทกุข์จะเข้าวดัท�าไม จบภาระ
แล้วจะเข้าวดัท�าไม ไม่มตีณัหาแล้วจะเข้าวดัท�าไม ไม่ต้องเข้ามาหรอก ตูใ้บทีเ่ขาโชว์อยูท่ี ่
ตลาดวารนิช�าราบ ตลาดอุบลราชธานน่ีะ เขาท�าเสรจ็แลว้ เขาก็ทาชะแลก็เอาตั้งโชว์ไว้ 
ขายนะ เขาจะเอาขวานไปถากอีกท�าไม จะเอาไปไสอีกท�าไม จะเอาไปเลื่อยไปตัดมัน 
อีกไหม ก็ไม่มี เพราะตู้นั้นมันเสร็จแล้ว ไม่มีที่ท�าแล้ว ก็โชว์ไว้เฉยๆ เท่านั้นแหละ
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 ถ้าโยมไม่มหีน้ีไม่มสีนิ ถ้าโยมไม่มอีะไรทีจ่ะพวัพนั ไม่มคีวามยุ่งยาก มคีวามสขุ 
สบายทุกประการแล้ว โยมจะเข้ามาวัดท�าไม เข้ามาเพื่ออะไร โยมก็ไม่ต้องเข้ามา 
เท่านั้นแหละ จะมาท�าไม ไม่มีเรื่องที่จะต้องท�า เหมือนกับบุคคลที่ทานอาหารอิ่มแล้ว 
จะกลับเข้ามาทานอีกท�าไม งานนี้ท�าเสร็จแล้ว จะมาท�าอีกท�าไม ที่นี่มันสะอาดแล้ว  
จะมาท�าสะอาดอกียังไงได้ โยมไม่คดิอย่างน้ันน่ี คดิไปแต่ว่าฉันไม่มภีาระ ฉันไม่มีธรุะ  
ฉันไม่มีตัณหา ฉันจึงจะเข้ามาบวชในวัด

 เมื่อไรเรามีปัญหา เราต้องรีบแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ พรุ่งนี้มีปัญหาก็พยายามแก้
ปัญหา มะรืนนี้มีปัญหาก็พยายามแก้ปัญหาเรื่อยๆ ไป อาตมาเคยสังเกต ถ้าคนรวย 
คนสบายแล้วก็วางใจ เช่น เคยไปบณิฑบาตในทีห่น่ึง ตกับาตรกไ็ม่รู้จัก ต่อมากพ็อด ี
ท�าบุญบ้าน คนนี้เลื่อมใสมากก็เข้ามา เขาเอาจานขาวใส่บาตร ใส่ผลไม้ ถามว่าใส่ลง 
ตรงน้ีหรือ อาตมาก็น่ังดู โอ้! มันส�าคัญเหลือเกินนะ น่ีขนาดนายพลนะ ไม่รู้จัก
ตกับาตร แล้วก็โยมทีเ่ข้าวดัธรรมดาน่ะก็ว่า จ้ะ ใส่ไปทีน้ั่นแหละ ใส่ตรงน้ันไปเร่ือยๆ 
เหมือนคนตาบอดเลย อาตมาก็นั่งพิจารณาว่า เออ! อันนี้มันติดอะไรบ้างนะ อันนั้น 
มนัมอีะไรบ้าง ยศมันขวางอยู ่ความสขุมนัขวางอยู ่อะไรมันขวางมันตดิอยูท่ัง้น้ันแหละ  
ไม่ใช่ว่าความจนมันขวาง

 ทกุคนจะรวยจะจนอะไรกช่็างมนัเถอะ ถ้าคนมปัีญญาแล้วไม่เคยเหน็ว่า วันน้ีกบั 
เม่ือวานน้ีมนัเหมอืนกนัหรือเปล่า หรือมนัคนละคนไหม อกีวนัน้ีถงึพรุ่งน้ีอกี แล้วมนั 
จะเป็นคนคนเดียวกันหรือเปล่า ไม่คดิเลย คิดว่ามนัไม่เปลีย่น จะเป็นนายพลจะเป็น 
นายพัน จะเป็นคนร�่าคนรวย เป็นคนอะไรก็ช่างเถอะ มันจะต้องเปลี่ยนไปๆ อย่างนี้  
ไม่ได้เว้นหรอก ชีวิตสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันอย่างน้ัน มันจะแก่  
มันจะเจ็บ มันจะตาย เรื่อยไปทั้งนั้นแหละ

 พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่า อย่าประมาทเลย มียศอย่าหลงยศ มีลาภอย่าหลง 
ในลาภ มีสรรเสริญอย่าหลงในสรรเสริญ มนัจะมอีะไรกใ็ห้มนัมเีถอะในโลกน้ี แต่อย่า 
เมามันนะ อย่าเมา ท่านไม่ให้เมา มันจะรวยก็ให้มันรวยถ้ามันจะรวยได้ มันจะจน 
เอาไว้ไม่ได้ มนัจะจนกใ็ห้มนัจนไป อย่าไปเมามัน จนกอ็ย่าเมาจน รวยกอ็ย่าเมารวย  
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มีทุกข์ก็อย่าเมาทุกข์ มีสุขก็อย่าเมาสุข มีหนุ่มก็อย่าเมาหนุ่ม มีแก่ก็อย่าเมาแก่  
เรื่องทั้งหลายเหล่านี้มันเปลี่ยนไปๆๆ อยู่อย่างนี้ ไม่ว่าใครๆ ก็เป็นอยู่อย่างนี้

 ฉะน้ัน ธรรมะอนัน้ีท่านตรัสอย่างตรงไปตรงมา เมือ่เราพจิารณาสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ี  
ความยดึม่ันหรือถอืมัน่ ทีมั่นเป็นปัญหาอยูน้ั่น มนัจะค่อยๆ คลีค่ลายออกๆ เราจะได้ 
เหน็ว่าคนธรรมดาน้ีตัง้แต่พระพุทธเจ้าลงมา ท่านไม่ให้ถอืเน้ือถอืตวั เพราะว่ามนัเหมอืน
กันทุกคน อย่างส่วนรวมที่น่ังอยู่ในศาลาน้ีน่ะ ตั้งแต่ตัวอาตมาลงไปหาญาติโยมน้ี  
ไม่ใช่ว่ามันคนละอย่าง มันคือคนคนเดียวกันเหมือนกันอย่างไร มันเกิดข้ึนมาก็ 
เหมอืนกนั เกดิขึน้มาแล้วมันกแ็ปรไป ความแปรไปเปลีย่นไปมนักเ็หมือนกนั ผลทีส่ดุ
มนัก็ดับไป มันเหมอืนกนั ทีไ่หนมนัเหลอือะไรไหม มนัเหลอือะไรไว้ไหมในโลกน้ีน่ะ

 ท�าไมพระพุทธเจ้าท่านสอนว่า อันนี้ไม่ใช่ตัวเรา อันนั้นก็ไม่ใช่ของเราน่ะ โกรธ
ด้วยนะ อื้อ! เทศน์อย่างนี้ไม่น่าฟังหรอก คนที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวน่ะ มีความร�่ามีความรวย  
มคีวามอะไรต่ออะไร นอกน้ันกไ็ปบอกว่า เกดิมาให้พจิารณานะโยมนะ ว่าคนน้ีน่ะเกดิมา 
ตายน่ะ ไม่แน่นะ คนย่ิงลกุไปใหญ่เลย ทนฟังไม่ได้หรอก เอาความอปัรีย์จัญไรมาพดู 
กนัเสยีแล้ว มนัเกดิมันตาย ยิง่ว่าไปยิง่กลวั ไม่อยากจะได้ฟัง ไปกนัเสยีอย่างน้ัน คอื 
คนมนัไกลธรรมะ เหมอืนกบัคนแก่ แก่ไปเท่าไหร่ มันกว็ิง่ไกลความหนุ่มไปเท่าน้ันแหละ  
มนัจากหนุ่มไปหาแก่ มันใกล้ความตายไปเร่ือยๆ ไม่ใช่ว่าท่านจะไปทีไ่หน ตวัเรากเ็หมือน 
กันทุกๆ คนน่ะแหละ

 ถ้าเรามาคิดถงึธรรมะของพระพทุธเจ้าของเราแล้วนะ เราจะคลีค่ลายความกงัวล 
ความยึดมั่นถือมั่นออกไปได้ อย่างคนในวัดน้ีในศาลาน้ี ถ้าเห็นว่าฉันน่ะดีกว่าเธอ  
เธอน่ะโง่กว่าฉัน ฉันฉลาดกว่าเธอ เธอไม่เหมอืนฉัน อะไรต่ออะไรอย่างน้ีน่ะ มันกล็ุม่ๆ  
ดอนๆ จะพดูอะไรกม็องกนั จะหยบิอะไรกม็องกนั มองกนัไปทัง้น้ันแหละ เพราะอะไร  
เพราะมันข้ามฉลาดกัน มันข้ามโง่กัน มันข้ามความร�่ารวยกัน ข้ามความจนกัน  
ข้ามความสุขกัน ข้ามความทุกข์กัน เพราะความเห็นผิดของเรานี่เอง
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 ฉะนั้น พระพุทธเจ้าท่านจึงให้ภาวนา คนเรามันเหมือนกันทั้งนั้น จะยากดีมีจน 
มนัก็มคีวามเกดิ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย สม�า่เสมอกนัทัง้น้ัน เม่ือคนเรามจิีตใจ 
อยู่ในธรรมะเช่นน้ี มันจะไปที่ไหนล่ะมันมีความสม�่าเสมอกันแล้ว ในเวลาน้ัน 
พระพุทธเจ้าเมตไตรยก็เกิดเท่านั้นแหละ ถ้าเราคิดถึงธรรมะ พระพุทธเจ้าเมตไตรย 
ท่านก็เกิดเดี๋ยวนี้แหละ มีแล้ว แต่มนุษย์ทั้งหลายไม่คิดอย่างนั้น ไปยึดมั่นถือมั่นใน
บางสิ่งบางอย่างจนขนทุกข์ให้ตัวเจ้าของไม่รู้เรื่อง

 ฉะนั้นเหตุผลในวันน้ี มาฟังธรรมในวันอุโบสถวันนี้ มันยิ่งเกิดประโยชน์มาก
ทีเดียว ไม่ต้องฟังมาก ไม่ต้องอะไรมาก เมื่อคนมีปัญญาฟังเท่านี้ก็พอแล้ว อะไรก็ 
ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เราจะเอาอะไรมนัไปท�าไม จะยดึมัน่ถอืมัน่มนัไปถงึไหน เราแก่
อายพุอสมควรแล้ว กผ่็อนพกัไปเถอะ อย่าตะกยุตะกายไปจนถงึวนัตายไม่รู้เร่ืองอะไร

 ภาวนาไม่ใช่ว่าจะไปน่ังหลบัตาภาวนา บางคนกม็าวดัทกุวนั วนัพระกม็าน่ังหลบัตา 
ภาวนา พอกลบัไปบ้านทิง้เลย ทะเลาะกับลกูกบัผัว ทะเลาะกับใครต่อใคร เขาเข้าใจว่า 
เวลานั้นเขาออกจากการภาวนาแล้ว เมื่อจะภาวนาก็มานั่งหลับตาเอาบุญน่ะ พอออก 
ไปแล้วบญุไม่ไปด้วย เอาแต่บาปไปเท่าน้ัน ไม่อดไม่กลัน้ ไม่ประพฤตธิรรม ไม่ปฏบิตัิ
ธรรม อะไรต่ออะไรหลายๆ อย่าง

 ความเป็นจริงการประพฤติการปฏิบัติภาวนานี้น่ะ เมื่อไรก็ตามมันเถอะ จะอยู่ 
ในวดัก็ตาม นอกวดักต็าม เหมอืนกบัเราได้เรียนหนังสอืในโรงเรียนทีดี่ๆ เมือ่เราเรียน 
หนังสอืในโรงเรียนทีดี่ๆ แล้ว เราเรียนหนังสอือ่านหนังสอืได้ในโรงเรียนแล้ว เราจะไป 
อ่านอยูท่ีบ้่านกไ็ด้ จะอ่านอยูใ่นทุง่ในป่ากไ็ด้ จะอ่านในทีช่มุชนกไ็ด้ อ่านคนเดยีวกไ็ด้ 
อ่านทีไ่หนก็ได้ถ้าเราเข้าใจดีแล้ว ไม่ใช่ว่าเราจะอ่านหนังสอื จะต้องวิง่มาโรงเรียนถึงจะ 
อ่านหนังสือได้ ไม่ใช่อย่างนั้น การภาวนานี้ก็เหมือนกันฉันนั้น

 เมือ่เรามปัีญญาแล้ว มนัจะไปในทุง่ก็ด ีจะเข้าไปในป่ากด็ ีอยูใ่นคนจ�านวนมากกด็ี  
อยูใ่นคนจ�านวนน้อยก็ดี จะถูกนินทากด็ ีจะถกูสรรเสริญกด็ ีเป็นต้น กมี็ความรอบรู้ 
อยู่อย่างสม�่าเสมอ เรียกว่าคนที่ภาวนา ให้มันรู้เท่าอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น  
เช่นนี้ก็เรียกว่าเราสบายแล้ว นี่เรียกว่าคนภาวนาเป็น มีอารมณ์เป็นอันเดียว
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 อารมณ์อันเดียวคืออะไร ไม่เอาเรื่องกับใคร เรียกว่าอารมณ์อันเดียว ภาวนา
พทุโธๆ อันเดียว ให้มันน้อยไปๆ ถ้ามนัพลาดออกจากพทุโธไปแล้ว มนัไปทีไ่หนกไ็ด้ 
อารมณ์อันเดียวคืออารมณ์วิปัสสนานั่นเอง ไม่มีดีไม่มีชั่ว มีดีมีชั่วอยู่ แต่จิตของเรา 
อยู่เหนือดีเหนือชั่วนั้น เป็นอารมณ์อันเดียวอย่างนี้ ปล่อยทิ้งไป เรื่องอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา หมดอย่างนี้ การปล่อยวางทั้งหมดนี้เรียกว่าการภาวนาที่ถูกต้อง

 จะยนืกเ็ป็นคนภาวนา จะเดนิกเ็ป็นคนภาวนา จะน่ังกเ็ป็นคนภาวนา จะนอนกเ็ป็น 
ภาวนา เราจะรู้หรือว่าเราจะตายเวลาไหน มนัจะตายเม่ือเราน่ังหลบัตาหรือเปล่ากไ็ม่รู้  
กเิลสมนัจะเข้ามาเม่ือเราน่ังหลบัหรือเดินอยู ่เคยโกรธไหม นอนอยูเ่คยโกรธไหม หรือ 
เราจะโกรธเมื่อมันนั่งหลับตารึ ถ้าเราอาศัยแต่นั่งหลับตา เราจะภาวนาได้อย่างไร

 ภาวนากค็อืรู้ให้ทัว่ถงึ รู้รอบคอบน่ันเอง ท่านจึงให้เป็นผู้มสีต ิความระลกึได้ เป็นคน 
มีสมัปชญัญะความรู้ตวั เป็นผู้มีปัญญาความรอบคอบในการยนื การเดนิ การน่ัง การนอน  
สามารถจะมองเหน็ความบกพร่อง ความสมบรูณ์บริบรูณ์ด้านจิตใจอยูท่กุเวลา น่ันเรียก
ว่าคนภาวนา ถ้าเรารู้เสมอเช่นน้ัน กไ็ม่มอีะไรจะมากระทบกระทัง่เราได้ จิตใจกส็บาย 
ราบร่ืนอยูเ่สมอ น่ันเรียกว่าจิตเป็นปกต ิอนัน้ีเป็นค�าสอนในวนัน้ี ให้ญาตโิยมทัง้หลาย 
น�าไปพิจารณา ไปภาวนา ให้มันถูกต้องตามความหมายขององค์สมเด็จพระสัมมา- 
สัมพุทธเจ้าของเราให้ดี

 ใจกบักายของเราน้ี เป็นสิง่ทีส่�าคญัมากทีส่ดุ บางคนกบ่็นว่าใจมนัยุง่ใจไม่สบาย 
ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างน้ันโยมเข้าใจผิด ใจไม่เป็นอะไร กเิลสมนัเป็น สิง่ทีส่บายทีส่ดุ 
คอืใจ ทีท่ีไ่ม่สบาย ไม่ใช่ใจ สิง่ทีส่กปรกไม่ใช่ใจ สิง่ทีมั่นยุง่ยากไม่ใช่ใจ มนักเิลสตณัหา  
ใหเ้ราเข้าใจอย่างนี ้แยกมนัออกเสีย ทุกคนไปโทษที่ใจ ใจมนัจะมอีะไร ใจมนัสบาย 
อยู่แล้ว

 เหมอืนกับใบไม้ในป่าน่ะ ธรรมดาปกตใิบไม้มนัอยู่น่ิงๆ ไม่มอีะไร ทีม่นักวดัแกว่ง 
ไปมาเพราะอะไร เพราะลมมนัโกรก ถ้าไม่มีลมโกรก ใบไม้มนักอ็ยูน่ิ่งๆ เป็นปกต ิใจเรา 
กเ็หมือนกนัเป็นของสงบสะอาดอยู่แล้ว ใจเดมิของเรามนัเป็นอย่างน้ัน ทีมั่นกวดัแกว่ง 
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ไปมานี้ คือมันใจใหม่ ใจปลอม มันถูกตัณหาชักจูงไปมาตลอดเวลา เดี๋ยวก็มีสุขบ้าง  
ทุกข์บ้าง ตลอดเวลา อันนี้ไม่ใช่ใจ จ�าไว้ ถ้ามันวุ่นขึ้นมา ก็จ�าที่หลวงพ่อบอก อันนี้ 
ไม่ใช่ใจ ถ้าใจแล้วไม่มอีะไร เป็นของบริสทุธิ ์เป็นของสะอาด เป็นปกต ิอนัน้ีใจปลอม  
ใจไม่ได้ฝึก ให้เอาไปคิด เราจึงจะรู้จักสดัส่วนของการปฏิบตั ิอย่าไปคมุอย่างอืน่ ให้คมุ 
ที่ใจของเรา

 ถ้าเราปฏบิตัิแลว้ เรากค้็นหาเรือ่งปกติ คอืใจเดมิของเรานีแ้หละ ถ้าเห็นจติเดมิ 
ใจเดิมแล้วเป็นต้น ไม่มีอะไรจะมาวุ่นวาย กิเลสอย่างอื่นมันเปลี่ยนหน้ากันเข้ามา  
โยมก็วิง่ตามมนัอยูอ่ย่างน้ันแหละ บางคนกน่็าสงสาร ไปคดิว่าไม่มโีอกาสทีจ่ะปฏิบตัิ 
เพราะใจมนัยุง่ ไปเข้าใจเสยีอย่างน้ัน ความเป็นจริง ใจเราไม่ได้ยุง่ มันยุง่กเ็พราะกเิลส 
ทั้งหลายเท่านั้น

 ฉะน้ัน ขอสาธชุนทัง้หลายจงน�าค�าน้ีไปพจิารณา การประพฤตปิฏบิตัน้ีิให้ตัง้ต้น
ออกจากใจของเราออกไป ไม่ตั้งต้นจากภายนอกเข้ามา อันนี้ถ้ามันถึงที่มันปกติแล้ว  
มนัจะไม่มอีะไร เหมอืนใบไม้ทีไ่ม่มีลมมาโกรก ให้ญาตโิยมทัง้หลายเอาไปเป็นการบ้าน  
จึงไม่ขออธบิายนาน มนัจะง่วงนอน เพราะศาลาหลงัน้ีมันเยน็ มาน้ีกใ็ห้ถอืว่ามาธดุงค์ 
ปีละคร้ังกไ็ด้ มาพกัอยูท่ีน่ี่ ภาวนากนัแล้วกก็ลบับ้าน ถ่ายทอดบรรยากาศดมีาก เปลีย่น 
เสนาสนะความรู้สกึนึกคดิมาเป็นทีบ่�าเพญ็ทางใจ เหมือนองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
ของเราท่านสอนไว้

 ทกุคนให้เร่ิมต้นจากใจ การประพฤตปิฏบิตั ิการบญัญตักิเ็รียกว่า ให้ตัง้ศลี ๕ ไว้ 
ในใจ ให้มีศีล ๕ ถ้าศีล ๕ ยงัไม่สมบรูณ์ ยงัเป็นคนไม่ครบนะ เป็นคนไม่เตม็คน คอื 
คนไม่พอ แต่เราก็ไม่เข้าใจ ถ้าเราเดินไปเห็นคนมาถามว่า คนไม่พอน่ะ เราก็โกรธนะ  
ความเป็นจริง มนัคนไม่พอน่ะ ถ้าคนมนัพอคน มันจะสบายมากทีส่ดุ อนัน้ีให้เร่ิมจาก 
ศีล ๕ เป็นที่พึ่งของเรา คือ คุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

 ศาลาหลงัน้ีไม่ใช่เป็นทีพ่ึง่ เป็นทีอ่าศัยชัว่คราว ทีพ่ึง่ของเราคอืใจทีเ่หน็ชอบ เหน็ด่ิง 
เข้าไปให้มันชอบ ให้มันตรง มิจฉาทิฏฐิจะเข้ามาปนไม่ได้ นั่นเรียกว่าที่พึ่ง มันจะ 
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เป็นอะไรกช่็างมนัเถอะ มนักยั็งเป็นตวัของมันอยู ่ถงึแม้จะเป็นจะตาย มนักย็งัมทีีพ่ึง่ 
ของมนัอยู ่ศาลาหลงัน้ีเป็นทีอ่าศยัชัว่คราว ไม่ใช่เป็นทีพ่ึง่ของเราโดยตรง มันเป็นของ 
ข้างนอก ดูซิ นกมันอยู่ก็ได้เห็นไหม จิ้งจกมันมาอยู่ก็ได้ ตุ๊กแกมันมาอยู่ก็ได้ มันที่ 
อาศัยทกุคน ใจเราเม่ือบริสทุธิแ์ล้วอะไรมาอาศยัไม่ได้ ของปลอมอาศัยไม่ได้ มจิฉาทฏิฐิ 
มาอาศัยไม่ได้ อันนั้นเป็นที่พึ่งของเราอย่างแน่นอน

 ฉะน้ัน จงตัง้ต้นออกจากใจ ให้มศีลี ๕ ประจ�าใจทกุคน จึงจะเป็นคนพอคน ถ้าขาด 
จากศีล ๕ แล้ว กจ็ะไม่พอคน อนัน้ีให้ไปดเูอาเองในใจของเจ้าของ อะไรมันไม่ค่อยดี 
ค่อยๆ เขีย่ออก กลวัคนจะเหน็กเ็ขีย่คนเดยีวกไ็ด้ เขีย่ออกให้มนัหมด ให้มนัถงึใบไม้ 
ที่ลมไม่โกรก ให้มันถึงจิตที่บริสุทธิ์ ตรงนั้นแหละพระพุทธเจ้าของเราว่าเป็นทางที่จะ 
พ้นทุกข์

 วันน้ีขอโอกาสให้โอวาทแค่น้ี ขอญาตโิยมทกุๆ คนจงตัง้อยูใ่นศลีธรรมทกุๆ ท่าน  
วนัคนืล่วงไปๆ บดัน้ีเราท�าอะไรอยู ่ท่านกระแทกมาอย่างน้ี เรากเ็ฉยนะ ไม่รู้สกึเจ้าของ  
วันคืนล่วงไปๆ มันไม่รอช้า ท�าอะไรกันอยู่น่ี จะไปยังไง จะมายังไง จะอยู่ยังไง  
น่ีท่านถามนะ แต่คนธรรมดาฟังกเ็ฉยไม่รู้เร่ือง ถ้าคนมีนิสยักค็ดิเลย อ้อ! เราท�าอะไรอยู่  
เรามอีะไรไหม เรามทีกุข์ไหม เรามสีขุไหม มันมเีพราะอะไรอยูใ่นตวัเรา มอีะไรจะเพิม่ 
มนัไหม มอีะไรจะต่อเตมิมนัไหม ต้องคิดอย่างน้ี จะต้องประพฤตปิฏิบตัใิห้เข้าถงึจิตใจ
ของเจ้าของ ขอให้ญาติโยมทั้งหลายอยู่ดีมีสุข สงบระงับด้วยธรรมะขององค์สมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลนาน เทอญ.
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จงเป็นมวยฉลาด

 ในโอกาสหน่ึงหลวงพ่อสอนศิษย์ให้รู้จักคิด รู้จักพิจารณาชีวิตของตนให้เกิด
ปัญญา

 “ได้ยินแต่ข่าวคนนั้นคนนี้ตาย ต่อไปก็ถึงตาเรา ข่าวมาถึงเราบางทีก็ยังไม่รู้จัก  
ให้ระวังอายุ เราอยู่ไม่นานมันครึ่งมันค่อนเข้าแล้ว สร้างใจมันผ่องใสให้ได้ อันนี้เป็น 
ของส�าคญัทีส่ดุ มนัตายหนีจากไม่ได้บญุ - บาปน้ี สมบตัไิร่นาเรือนชานมนัหนีจากเราได้  
เราสร้างในใจนี้มันไปด้วยกัน สมบัติภายนอกมันไม่ได้ไปด้วย ทางใจนี้ถ้ามีความชั่ว
ก็พาไปทางชั่ว มีความดีก็พาไปทางดีได้ อันเรือนชานไร่นาสาโทมันน�าไปทางดีทางชั่ว
ไม่ได้ นอกจากจิตของเราเท่านั้น ให้เข้าใจ

 ฉะน้ัน ให้รู้จักทีอ่ยูข่องเรา ให้เป็นมวยฉลาดซ้อมไว้ เหน็ไหม นักมวยเขาฟิตซ้อม  
หากระสอบมา หาทรายมาเตะมาถบีมนั เล่นอยูอ่ย่างน้ี ถงึเวลาข้ึนเวท ีอย่างหน่ึงกเ็สมอเขา  
อย่างหน่ึงก็ชนะเขา ถ้าบญุไม่หดัสกัท ีไม่เตะกระสอบทรายแตกสกัใบน่ะ ข้ึนเวทกีถ็กู 
เขาต่อยฟันหลุดเท่านั้นแหละ นี่ก็เหมือนกัน

 เมือ่ถึงคราวเจ็บไข้ลกูหายตายเสยี เม่ือสมบตัพิลดัพรากไป กม็แีต่ร้องไห้ เพราะ 
ไม่ได้ตัง้ใจ คนไม่เป็นมวยไม่ได้ซ้อมสกัทน่ีี จะต้องซ้อมอนิจจัง ทกุขัง อนัตตา พจิารณา 
ธรรมะให้สม�่าเสมอ เมื่อถึงคราวขึ้นมาแล้ว ก็ เอ้อ! มันเป็นเรื่องของอนิจจัง ทุกขัง  
อนัตตา มันก็สบายไม่ทุกข์หลาย เพราะเห็นตามเป็นจริง ให้ซ้อมเข้าไว้ ป่านนี้แล้ว 
เราจะอยู่เฉยๆ ไม่ได้หรอก ไปขึ้นเวทีก็ตกเวทีเท่านั้นแหละ อันนี้ต้องฝึกไว้ ธรรมะ 
ก็เหมือนกันฉันนั้น

 เมือ่ความจริงมนัปรากฏ ไม่ต้องไปร้องไห้โศกเศร้า ให้พากนัหาของทีดี่ๆ ของที่ 
มันดีกว่าในเรือนในชานของเรานี้ คือท�าใจของเราให้มันถูกต้อง นี่เป็นของดี ถ้าเรา 
ท�าใจเราให้ดไีด้ เม่ือของเสยีมนักเ็สยีแต่ของ แม้ไฟจะมาไหม้ น�า้จะมาท่วม กป็ล่อยให้ 
มันไหม้มันท่วมทั้งใจ ผู้อื่นตาย เราก็ตายด้วย มันก็ไม่มีที่อยู่เท่านั้นแหละ”
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เกิดมาท�าไม

 วันหนึ่งหลวงพ่อสอนญาติโยมว่า

 “เราทกุคนให้นึกเสมอว่า เราคืออะไร เราเกดิมาท�าไม น่ีถามปัญหาเจ้าของอยูเ่สมอ  
เราเกิดมาท�าไมให้ถามเสมอ บางคนไม่รู้นะ แต่อยากได้ความสุข ใจมันทุกข์ไม่หาย  
รวยก็ทกุข์ จนกท็กุข์ เป็นเดก็เป็นคนโตกท็กุข์ ทกุข์หมดทกุอย่าง เพราะอะไร เพราะว่า 
มันขาดปัญญา”

มันก็แค่นั้นแหละ

 หลวงพ่อสอนว่า

 “เร่ืองส�าหรับทีจ่ะใช้ในชวีติประจ�าวนัของฆราวาสเราน้ัน อาตมาจะให้บทภาวนา 
สัน้ๆ ย่อๆ ให้ทกุคนภาวนาว่า มนักแ็ค่น้ันแหละ เท่าน้ีกใ็ช้ได้แล้ว บทภาวนาบทน้ีจะ
ท�าให้ความทกุข์ลดลงได้ คอือะไรๆ มันกเ็ป็นของตายจากไปทัง้น้ัน จะดีจะงาม จะสวย 
ไม่สวยอย่างไร มันก็ล้วนแต่เป็นของอยู่ในโลกทั้งนั้น เราต้องตายจากมันไปทั้งนั้น  
อย่าไปยึดมัน่ถอืม่ันกนัอยูเ่ลย เรามีหน้าทีท่�าสิง่ใดกท็�ามนัไป มหีน้าทีท่ีจ่ะหาเลีย้งปาก 
เลี้ยงท้องครอบครัวก็หาไป เอาพอให้ได้กินพอดีอยู่พอดีก็พอแล้ว ได้มากก็พอใจ 
ได้น้อยก็พอใจ หรือจะหาไม่ได้ กใ็ห้พอใจสบายใจ แล้วพยายามหาอกี บทภาวนาว่า 
มันก็แค่นั้นแหละ นี้จึงเหมาะสมกับทุกคนและทุกคณะ ความทุกข์มันจะค่อยลดลง 
ไปเอง น่ีแหละคือผู้มปัีญญา จะหยิบอะไรมาพจิารณา มนักจ็ะเป็นธรรมะหมด ใช้เป็น 
เครื่องมือหาธรรมะให้เห็นจนได้”
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ไตรลักษณ์

 “สิง่ทกุสิง่น้ันมใิช่ของเรา ตวัเราเองก็ไม่ใช่ของเรา ผลทีส่ดุแล้วกจ็ะสลายไปตาม 
กฎของอนิจจัง เช่น โยมพากันขดุดินปากบ่อน�า้ป้ันเป็นรูปสตัว์ต่างๆ ตัง้เรียงไว้ พอเวลา 
ฝนตกลงมา กล็ะลายลงเป็นกองดนิปากบ่อตามเดมิ เราต้องรู้เท่าทนัความเป็นจริง รู้ตวั 
ของเราให้ละเอยีด ได้ของมากไ็ม่ดใีจจนเกนิไป เสยีไปกไ็ม่เสยีใจจนเกนิไป เพราะรู้แล้ว 
ว่าของไม่ใช่ของเราอย่างแน่นอน พระพทุธองค์ให้เจริญมรณสต ิแต่คนเราไม่อยากฟัง 
เพราะกลัวตาย พระพุทธองค์ตรัสว่า ร่างกายไม่ใช่ของเรา แต่เราเข้าใจว่าเป็นของเรา  
เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ถ้าเราพิจารณาให้ดีจะเห็นตามความเป็นจริง สิ่งเหล่านี้ 
มิใช่ของเรา เพราะมันไม่ได้อยู่ในอ�านาจบังคับเรา สังขารนี้ก็เช่นกัน มันอยากเจ็บ 
มนักเ็จ็บ อยากแก่มนักแ็ก่ อยากตายมนัก็ตาย มนัไม่ฟังเสยีงเราทัง้น้ันแหละ จะปวดหวั 
ปวดท้อง มนัเคยขออนุญาตเราหรือเปล่า ดงัน้ัน ให้เรารู้จักสงบระงับ เราอยากได้สิง่ของ 
ทีพ่อ แต่เพราะมันไม่พอจึงเกดิทกุข์ มลีกูรักลกู ลกูได้ดีกอ็ยูก่บัความดขีองลกู ลกูท�าชัว่ 
ก็วนอยู่กับความชั่วของลูก แกะไม่ได้คลายไม่ออก เลยไปไหนไม่ได้”

ไม่แน่

 “ให้ดูเจ้าของน้ีว่าอะไรมันพยายามจะให้ทุกข์เกิดน่ันแหละ ท�าแล้วมันทุกข์ 
น่ันแหละแก้ไขใหม่ แก้ไขใหม่มนัยงัไม่เหน็ชดั ถ้ามนัเหน็ชดัแล้วมนัไม่มีทกุข์ เหตมุนั 
ดับอยู่แล้ว ฆ่าตัวสมุทัยแล้วเหตุแห่งทุกข์ก็ไม่มี ถ้าทุกข์ยังเกิดอยู่ ถ้ายังไม่รู้มันยัง
ทนทุกขอ์ยู่ อนันัน้ไม่ถกูหรอก ดเูอาง่ายๆ มนัจะติดตรงไหน เมือ่ไหร่มนัทุกขเ์กนิไป  
นั่นแหละมันผิดแล้ว เมื่อไหร่มันสุขจนเหิมใจเกินไป นั่นแหละมันผิดแล้ว มันจะมา
จากไหนกช่็างมันเถอะ รวมมนัเลยทเีดยีวน่ันแหละค้นหา ถ้าเป็นเช่นน้ีโยมจะมสีตอิยู่  
การยนื การเดิน การน่ัง การนอน ไปมาสารพดัอย่าง ถ้าโยมมสีตสิมัปชัญญะอยูเ่สมอ 
ถ้าโยมรู้อยู่ โยมจะต้องรู้ผิดรู้ถูก โยมจะต้องรู้จักดีใจเสียใจทุกอย่าง เมื่อโยมรู้จัก 
ก็จะรู้วิธีแก้ไข แก้ไขมันโดยที่ว่ามันไม่มีทุกข์ ไม่ให้มันมีทุกข์
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 นี่การเรียนสมาธิ อาตมาให้เรียนแบบนี้ ถึงเวลานั่งก็นั่งไปพอสมควร ไม่ผิด
เหมอืนกนั ให้รู้เร่ือง แต่การท�าสมาธไิม่ใช่น่ังอย่างเดยีว ต้องปล่อยมนัประสบอะไรต่างๆ  
แล้วถ่ายทอดขึน้มาพจิารณา พจิารณาให้มนัรู้อะไรล่ะ พจิารณา เออ อนัน้ันมนัอนิจจัง  
ทกุขงั อนัตตา ไม่แน่ เป็นของไม่แน่ทัง้น้ันแหละโยม อนัน้ีมนัสวย ฉันชอบเหลอืเกนิ  
เออ ไม่แน่ อนัน้ีฉันไม่ชอบมันเลย บอกมนั มนักไ็ม่แน่เหมือนกนัใช่ไหม ถกูเป๊ียะเลย 
ไม่มีผิดหรอก แต่เอากะมันซิ ฉันจะเอาอย่างนั้น มันแน่เหลือเกิน ไปเสียแล้ว อย่า  
มนัจะชอบขนาดไหนกช่็างมนัเถอะ เราต้องคิดว่ามนัไม่แน่ อาหารบางสิง่บางอย่างทานไป  
แหม อร่อยเหลอืเกิน ฉันชอบมนัเหลอืเกิน อย่างน้ี มนัมคีวามรู้สกึในใจอย่างน้ี เราต้อง 
พจิารณาว่า อนัน้ีมนัไม่แน่ อยากรู้จักว่ามนัไม่แน่ไหม โยมชอบอาหารอะไรแน่เหลอืเกนิ  
เอ้า ให้มนักนิทกุวนัๆ ทกุวนันะ เดีย๋วโยมจะบ่นว่า อนัน้ีมนัไม่อร่อยเสยีแล้ว ลองดซูิ  
ต่อไปอีก ฉันชอบอันนัน้อีก ไม่แน่อีก นีม่ันต้องการถ่ายทอด โยม เหมือนลมหายใจ
เข้าออก มันต้องหายใจเข้าหายใจออก มันอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างอยู่ด้วย
เปลี่ยนแปลงอย่างนี้”

ธรรมะสุดยอด

 “ธรรมะเป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนือค�าพดู ค�าสอนธรรมะทัง้หลายน้ันมนัเป็นค�าสมมตุกินั
ขึ้นมาพูด ตัวธรรมะแท้ๆ นั้นอยู่เหนือค�าพูด

 ผู้มีปัญญารู้เหน็ธรรมะ ท่านไม่ต้องการอะไร ไม่เอาอะไรอกีแล้ว เพราะถ้าจะเอา 
ความสขุ ความสขุมนักด็บั ถ้าจะเอาความทกุข์ ความทกุข์มนักด็บั จะเอาวตัถสุมบตัข้ิาว
ของอะไรต่างๆ สิง่ทัง้หลายเหล่าน้ันมันกจ็ะดบัเหมอืนกนั แม้แต่ร่างกายทีค่นหวงแหน 
กนัน้ี เกดิขึน้แล้วทีส่ดุแล้วมนักด็บั ท่านจึงไม่ต้องการอะไร ไม่ต้องการเกดิหรือไม่เกดิ  
หมดความต้องการ ความอยากมันดับไปไม่มเีชือ้เหลอื เพราะฉะน้ัน นักปฏบิตัต้ิองตัง้จิต 
เอาไว้ว่า เราจะไม่ต้องการอะไร เราปฏิบตัไิปเร่ือยๆ ท�าความดเีร่ือยไป แต่เราไม่อยากได้อะไร  
ความดกีไ็ม่เอา เวลาท�าเราท�าเหมือนกับว่าเราจะเอา แต่เราไม่เอา การปฏบิตัต้ิองท�าอย่างน้ี  
ทน้ีีถ้าจะถามว่า ความดน้ีีแน่นอนไหม กต็อบว่า มนัไม่แน่ความด ีมันกเ็ป็นของไม่เทีย่ง 
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 เมื่อเราจะพูดว่า ท�าความดีหรือจะเอาความดี หรือต้องการความดีอะไรเหล่านี้
ก็พูดได้ ปากเราพูด แต่จิตใจอย่าไปหมายมั่นมัน อย่าไปยึดว่าจะต้องได้จะต้องเป็น
อย่างน้ันจริงๆ เพราะถ้าหากว่าวนัหน่ึงความดีมนัพลกิกลบัหน้ามือเป็นหลงัมอื เรากจ็ะ 
เสียใจ มันจะท�าให้เราเป็นทุกข์

 เราต้องเข้าใจว่า ถ้าดีจริง มนัต้องพ้นจากดี ความดทีีแ่ท้น้ันต้องเป็นความดทีีพ้่น 
จากความดีอกีทหีน่ึง ซึง่อย่างน้ีคนคดิกนัไม่ค่อยได้ คนส่วนใหญ่เขาเป็นอย่างน้ีกนัเป็น 
ส่วนมาก ถ้าพดูเร่ืองหลดุพ้น เขาไม่เข้าใจ แต่ถ้าพดูว่าให้ร�า่รวย ให้มเีงินมีทองมากๆ  
อย่างนี้เขาสาธุ นักปฏิบัติเราต้องรู้เรื่องเหล่านี้ และต้องมุ่งไปสู่ที่ที่ไม่มีภพเพื่อความ
หลุดพ้นของเราในที่สุด”

ฆ่ากิเลสตาเสย

 วิธีสอนฆราวาสอีกวิธีหนึ่งของหลวงพ่อ คือการพาไปธุดงค์ สมัยที่หลวงพ่อยัง
แข็งแรง ท่านเคยพาโยมใกล้ชิดออกธุดงค์ด้วยบ้าง ตาเสยเป็นคนหนึ่งในจ�านวนนั้น 
ก่อนบวชพระ ท่านเป็นลูกศิษย์วัดหนองป่าพงอยู่หลายปี เมื่อเป็นโยม นิสัยของท่าน 
ค่อนข้างหนักไปทางโลภจริต หลวงพ่อจึงมกัหาวธิทีรมานกิเลสของท่านอยู่เร่ือย วธิหีน่ึง 
ที่หลวงพ่อใช้ ก็คือพาตาเสยออกธุดงค์ให้ลูกศิษย์ได้เห็นทุกข์

 ท่านได้เล่าประสบการณ์จากการไปธุดงค์กับหลวงพ่อให้ฟังหลายตอน ดังนี้

 ...ท่านพาไปธดุงค์ทางกิง่บณุฑริก ตอนแรกไปด้วยกนั ๖-๗ คน คนืแรกหนีไป  
๒ คน คืนต่อมาก็ค่อยๆ หนีไปเรื่อย จนลงท้ายเหลือผมคนเดียว ผมก็คิดถึงบ้าน  
ท่านบอกว่าจะพาไปสักปี ยิ่งอยากกลับ ท่านยิ่งไม่พากลับ ผมจึงปล่อยเลยตามเลย  
ไปถึงไหนก็มองหาแต่ลูกสมอ มีอยู่คืนหนึ่ง ท่านให้พักนอนข้างกอไผ่ทั้งๆ ที่ตรงนั้น 
เหม็นจะตาย เหม็นขี้! ยิ่งน�้าค้างลงยิ่งเหม็นใหญ่ พอผมบ่น ท่านก็ดุว่า อย่าพูดมาก 
ขี้ในท้องยิ่งเยอะกว่านี้
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 ไปถงึต�าบลคเูมอืง เจอต้นสมอต้นหน่ึงงามมาก ท่านสัง่ให้ขึน้ไปเขย่า ลกูสมอร่วง 
มาตั้งเยอะ ก็เก็บใส่ห่อผ้าขาวม้า ทีนี้ผมต้องสะพายทั้งบาตรทั้งห่อสมอ ย่ามก็หนัก  
หลวงพ่อท่านไม่ถอือะไรเลย เดนิไป ผมกอ็ยากควกัทิง้ไปเสยีบ้าง แต่กไ็ปเจออกีต้นงาม 
กว่าต้นเดมิ ท่านกส็ัง่ให้เกบ็ได้อกีกองใหญ่ ผมกนึ็กว่าท่านจะช่วยถอืบ้าง แต่ท่านกไ็ม่ 
ยอมถือ

 ชมิสมอต้นน้ันท ีต้นน้ีท ีผมเลยถ่ายเป็นการใหญ่ จะวางของกไ็ม่ได้ หนักเหลอืเกนิ  
หลวงพ่อต้องสอนวธิกีารถ่ายแบบลกูทุง่ให้ผม “ไม่ต้องน่ังหรอก ยนืจับต้นไม้ไว้เหมอืน 
ควายขี้น่ะ ท�าไม่เป็นเหรอ?” ผมก็เลยต้องยืนถ่ายจนหมดท้อง

 สีทุ่ม่แล้ว ท่านกย็งัพาเดินอยูน่ั่นแหละ ไม่ยอมนอน ไปถงึห้วยแห่งหน่ึง ท่านไต่ไม้ 
ข้ามไป ผมไต่ไม่ไหว กเ็ลยต้องลงเดนิลยุ น�า้กล็กึ ของกห็นัก ผมเลยขึน้ไม่ได้ หลวงพ่อ 
ต้องลงมาฉุดผมขึ้น สองยาม ท่านจึงพานอนพักทั้งเปียกๆ อย่างนั้นแหละ

 “ทกุข์เหลอืเกนิ” ผมคร�า่ครวญ “กม็าให้เหน็ทกุข์นะซ ิจึงจะพ้นทกุข์” หลวงพ่อ 
ท�าเสียงเหมือนปลอบผม “เพราะเห็นทุกข์แล้วจึงจะมีปัญญา”

 ผมเหนื่อยเต็มที่ ฟังไปก็เคลิ้มหลับไปบ้าง ท่านก็ดุเอาเสียอีก

 “เอ๊ะ! พูดให้ฟังยังหลับเสียอีก”

 แต่ท่านกเ็อาผ้าขาวม้ามาปัดไล่ยุงให้ ผมหลบัไปนาน ลมืตาขึน้มาทไีรกไ็ม่เหน็ท่าน 
นอนสักที นั่งอยู่อย่างนั้นแหละ 

 “หลวงพ่อไม่เหน่ือยเลยหรือครับ ผมไม่เห็นนอนสักที” ผมอดรนทนไม่ได้ 
ทกัขึน้มา “ยิง่เหน่ือยน่ันแหละยิง่ภาวนาด”ี ท่านกลบัตอบไปเสยีอย่างน้ัน แถมยงัว่าผม 
ต่อเสียอีก

 “คนไม่มีอะไร ไม่คิดอะไรน่ะ เอาแต่นอน ท�าอะไรเป็นตวัอย่างให้ดูกไ็ม่ท�าตาม”

 “โธ ก็มันง่วงนี่นา” ผมอดเถียงท่านไม่ได้ ในที่สุดผมก็ชวนท่านกลับ
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 “เออ! กลับก็กลับ” ท่านคงเห็นผมจวนตายเต็มทีแล้ว

 มีรถผ่านมาคันหน่ึง สมัยน้ันยังไม่มีทางรถยนต์ รถต้องวิ่งตามทางเกวียน  
พอเหน็เรา เขากจ็อดรถ วิง่มานิมนต์ ท่านก็ “เออ” ผมกเ็ตรียมตวันึกว่าท่านจะมาข้ึนรถ  
เปล่า เขาวิ่งมานิมนต์อีก ท่านก็ “เออ” อีก แต่ไม่ไปขึ้นรถ เขาก็เลยไป พอผมต่อว่า  
ท่านก็ย้อนเอา “มาขึ้นรถหรือมาธุดงค์”

 “เอาถุงสมอฝากเขาไปได้ไหมครับ” ผมต่อรอง

 “เอ๊อ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ารถเขาจะไปไหน” หลวงพ่อเอะอะ

 ถึงตอนนี้ผมชักโกรธแล้ว รถก็วิ่งห่างออกไปทุกทีๆ 

 “หลวงพ่อจะฆ่าผมหรือยังไง” ผมตัดพ้อ

 “ใช่ซ”ี ท่านตอบทนัท ี“พามาฆ่ากเิลส กเิลสทัง้น้ันล่ะทีพ่ดูออกมาหมดน่ันน่ะ ไม่มา
อย่างน้ีจะพ้นทกุข์ได้ยังไง ลองนอนอยูเ่ฉยๆ ซ ีจะพ้นไหม มแีต่ทกุข์มนัจะวิง่เข้าใส่น่ะซี  
ให้รู้จักทกุข์แล้วจึงจะพ้นทกุข์ ได้พบความสขุ เคยท�าหรือเปล่าล่ะอย่างน้ี พามาท�าบญุนะน้ี  
มาหาบญุ เหน็หรือเปล่าล่ะ ตวับญุตวักิเลสน่ะมันอยูท่ีต่วัทัง้น้ัน ความอยากไม่หมดสกัที  
หาเงินได้สบิบาทกอ็ยากได้ร้อยบาท หาได้ร้อยบาทอยากได้พนับาท ทน้ีีให้มนัหยดุอยาก  
ให้มีแต่เหน่ือย ไม่อยากได้อะไรสกัอย่าง ได้แล้วจะเอาไปไหน ไม่คิดว่าจะตายหรือยงัไง  
วนัหน่ึงๆ ให้คิดถงึความตายบ้างซ ีมนัจะตายอยูน่า” หลวงพ่อว่าไปยดืยาว ก่อนทีจ่ะ 
หันมาถาม

 “คนรวยตายหรือเปล่า คนจนตายหรือเปล่า”

 “ตายทั้งนั้นแหละ” ผมตอบอย่างหงุดหงิด

 “กน่ั็นน่ะซ”ี หลวงพ่อได้โอกาสย้อน “ตวัเองจะไม่ตายบ้างหรือ หาความทกุข์ให้มนั 
พ้นทุกข์ ได้มาแล้วจะพ้นความตายหรือ จนก็ตาย รวยก็ตาย พ้นจากมันจึงจะพบสุข  
แล้วจะท�ายังไงล่ะ” ท่านลงท้ายด้วยการย้อนถามผมตามเคย
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 “ก็บวชน่ะซี” ผมตอบอย่างนึกว่าฉลาดเต็มที่แล้ว

 แต่ท่านกบ็อกว่า “บวชแล้วจะพ้นทกุข์หรือ ถ้าไม่ปฏบิตัไิม่ท�าเอา กรรมคอืการกระท�า  
ความชัว่เรากท็�าเอา ความดเีรากท็�าเอา เราท�าดกีไ็ด้ด ีท�าช่ัวกไ็ด้ช่ัว จะไปท�ายงัไงล่ะ ท�าดี  
ก็นี่ยังไง พามาท�าดี มาตรากตร�า เราก็พ้นทุกข์เท่านั้นเอง”

 ต่อมาอีกสองคืน พอมองเห็นต้นยาง ท่านก็บอก “นั่นไงวัด ถึงแล้ว”

 “ผมทิ้งของไว้นีน่ะครบั พรุง่นีค่้อยกลับมาเอา” ผมตอ่รองอกี แต่ทา่นกไ็ม่ยอม
ตามเคย ต้องเอาไปด้วย จะลกุท ีท่านต้องฉุดแขนผม อกีมอืกช่็วยดนัก้นด้วย เพราะ
ผมลกุไม่ขึน้จริงๆ หนักเหลอืเกนิ สะพายทัง้สองไหล่ เอาย่ามคล้องคอ มอืกถ็อืกาน�า้ 
ตวัท่านไม่ถอือะไรเลย นอกจากไม้เท้า แล้วเดนิช้าๆ เดนิไปกเ็ทศน์ไป ไม่รู้เทศน์อะไรบ้าง

 “พักค้างคืนก่อนไหมครับหลวงพ่อ” ผมพยายามอีก

 “นอนยังไง มันจะถึงอยู่แล้ว” ตามเคยของท่าน ผมลากสังขารจนกระทั่งถึงวัด 
ท่านกเ็ดนิไปเคาะระฆงั พระเณรวิง่มา มพีระห้าองค์รวมทัง้หลวงพ่อ ท่านทกัทายลกูวดั 
เสียงดุว่า “นอนกันยังไง นอนได้นอนดี ไปรับตาเสยเร็วๆ มันจะตายอยู่แล้ว”

 เมือ่ผมมาถงึ หลวงพ่อแกล้งท�าเสยีงตืน่เต้น พดูว่า “โอ้โฮ! ตาเสยเอามาได้ยงัไงน่ี  
น่าสงสารจริงๆ ช่างไม่มีใครไปรับเลย” จากนั้นท่านก็สั่งให้ไปดองสมอ

 ท่านสั่งให้ไปหาไหมาใส่สมอ เต็มทั้งสองไหพอดีเลย สมอสองถุงนั้น

 สมอดองสองไหนั้น ฉันได้ตั้งสองพรรษา ไม่มีเสียเลยแม้แต่ลูกเดียว

 ...มีอยู่คร้ังหน่ึง เดนิธดุงค์ไปถงึโรงเลือ่ย กเ็ข้าพกัอยูท่ีก่องไม้ เจ้าของโรงเลือ่ย
มานิมนต์ให้เข้าไปพักในบ้านจะได้มีน�้าอาบสะดวกสบาย ผมก็เตรียมของตั้งท่าจะไป
กับเขา ท่านก็เอ็ดผม

 “อุว๊ะ! เป็นหมาหรือไง ใครเขามาเรียกก็ตามก้นไปเลย”
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 เขาเอาน�า้อดัลมมาถวาย ท่านกรั็บ ฉันแล้วกส่็งมาให้ผม เขานิมนต์อกี ท่านก ็“เออๆ”  
พอเขากลับไปจัดที่พัก ผมก็ถามว่า

 “ไปใช่ไหมครับ” เลยโดนท่านดุเอาอีกว่า

 “เขาเอาข้าวมาล่อปั้นเดียวก็จะไปแล้วเหรอ”

 “พกัทีน่ี่ไม่สะดวก” ผมพยายามหว่านล้อม “จะน่ังจะนอนเข้าไปได้ยงัไงบนกอง
ไม้นี่”

 “อยู่มันอย่างนี้แหละ” หลวงพ่อตัดบท

 แต่เจ้าของบ้านเขามีปัญญา เขามาถามว่า “ออกจากนี่จะไปไหนต่อ” หลวงพ่อ
บอกว่า “จะไปโคราช”

 “ถ้าเดนิเอา ต้องค้างสองคนื ในดงมีเสอืด้วย” เจ้าของบ้านพดูหน้าเฉย ก่อนทีจ่ะ 
บอกว่ารถของเขาก�าลังจะออกไปโคราชเหมือนกัน

 “อยากไปไหมเสย” หลวงพ่อถามผม

 “อยากครับ” ผมรีบรับค�า แล้วเอาบาตรขึ้นรถเลย

 เขาจัดทีน่ั่งในรถให้อย่างสบาย แต่ไม่ยอมออกรถ บอกว่ายงัไม่ไป เพราะเจ้าของบ้าน 
ยังไม่ได้กินข้าว นิมนต์หลวงพ่อขึน้ข้างบนก่อน เขาจัดทีพ่กัให้บนช้ันสาม อาบน�า้อาบท่า 
เสร็จ ตากผ้าก็แห้งเร็ว แล้วเขาจัดส�ารับชุดใหญ่มาเลย อาหารมากมายเต็มไปหมด  
เศรษฐีโรงเลื่อยนี่

 หลวงพ่อกระเซ้าผม “เออ ถูกใจตาเสยละซีคราวนี้”

 ผมก็หิวเต็มที่ แต่พอตั้งท่าจะกิน ท่านก็ร้องขัดคอขึ้นมาทีเดียว

 “อย่ามาหาก�าไรจากพระนา บาปนะ จะบอกให้”
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 แล้วเขากจั็ดของมาถวาย มีไม้ขดี แฟ้บ ยาสฟัีน ผ้าบงัสกุลุสามวา เงินอกีหลาย
สตางค์ หลวงพ่อก็ถามผมว่า

 “จะเอาของเขาไหม”

 “เอาซีครับ” ผมรีบตอบทันที “ของเขาถวายนี่นะ ไม่ได้ขโมยสักหน่อย”

 “เจ้าคนนี้ไปไหนก็รวยเงินเรื่อย” หลวงพ่อบ่นอุบอิบ

 จนกระทั่งสองทุ่ม เจ้าของบ้านเขาถึงได้มากัน คุณนายก็มานิมนต์ให้สรงน�้าอีก
สกัคร้ังค่อยออกเดนิทาง ถวายผ้าสรงน�า้ใหม่ด้วย แถมเอากะละมงัรองเอาน�า้สรงของ 
ท่านไปไว้อาบเองแทนน�้ามนต์ หลวงพ่อก็บอกว่า

 “เวทมนตร์คาถาอะไรไม่มีหรอก” แล้วท่านก็จับเทียนเคาะเปาะๆ ให้ พร้อมกับ
พดูว่า “ถ้าอยากอยูเ่ย็นเป็นสขุแต่ไม่กนิข้าวกนิน�า้ แล้วจะให้อยู่ดเีหมอืนปรารถนา กต็ัง้ 
ความปรารถนาเอาเองก็แล้วกัน”

 คณุนายกจ่็ายเงินให้คนขบัรถอกี ๔๐๐ บาท สัง่ว่าระหว่างทางแวะพกัทีไ่หน กใ็ห้ 
ซือ้ของถวายท่านทกุคร้ัง คงหมดไปหลายอยูห่รอก เพราะจอดพกัตัง้หลายคร้ัง มอียู่ 
คร้ังหน่ึง จอดตรงทีเ่ขาก�าลงัป้ิงข้าวโพดขาย อตีาคนขบัรถก็ซือ้ข้าวโพดถงุเบ้อเร่อ ผมก ็
ไม่กล้าเอา กลัวท่านว่าหาก�าไร เลยกินแต่น�้า ท่านก็บ่นว่าฉันน�้าเรื่อยๆ ขี้เกียจเยี่ยว  
เขาถวายบ่อย กนิไม่หมดกก็รอกใส่กระตกิไว้ เอาไปถวายใหม่ ท่านกฉั็นนิดๆ หน่อยๆ 
จนตีห้าจึงถึงโคราช คนขับรถก็ให้เงินที่เหลือมาอีก ๑๐๐ บาท ตามที่คุณนายสั่ง

 ...ไปๆ มาๆ กม็าถึงบ้าน หยดุพักทีก่ลางทุง่นาบ้านหนองตาโพน พวกเลีย้งควาย 
อยูแ่ถวน้ันกพ็ากนัมา ท่านกส็ัง่ผม “เอาเงินไปซือ้น�า้อดัลมไป๊ หาบมาสามสีล่งัเลยนะ”

 ผมนึกโมโหเพราะอยากเก็บเงินไว้ ท่านก็สั่งซื้อๆ มาให้พวกเลี้ยงควายกิน  
กินไม่หมด ให้เขาเอากลับไปกินที่บ้านด้วย กลับถึงวัดยังมาถามอีก

 “เงินเหลือเท่าไหร่ เอาไปซื้ออิฐซื้อปูนนะ”
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 “ถ้าเก็บเงินไว้ซื้ออิฐซื้อปูน ยังจะดีกว่าซื้อน�้าอัดลม” ผมต่อว่าท่าน

 “ไม่ดีหรอก” หลวงพ่อตอบ “เพราะจะไม่ได้ท�าทาน พวกเลี้ยงควายอยู่ตามป่า
จะไม่ได้กินของทานของเรา เขาเหน็ดเหนื่อยก็ต้องอยากกินเหมือนกันนี่ เรากินแล้ว
ก็สดชื่นใช่ไหมล่ะ”

 “ครับ” ผมรับค�าเสียงอ่อย

 “น่ันแหละ” หลวงพ่อส�าทับทันที ก่อนที่จะเทศน์ผมอีกยืดยาว “ความสุขที่เรา 
ให้เขา เราก็ต้องมีความสขุ ความสขุน้ันมนักเ็ข้าถงึเราอย่างน้ี จะไปหาความสขุอย่างไหนอกี  
ไปแบกหาม ขุดหอย หาป ูฆ่าสตัว์ตดัชวีติอย่างน้ันเหรอ ไม่ได้ บาปทัง้น้ัน เราต้องท�าให้ 
จิตใจสงูกว่ามนุษย์ มนุษย์ทัง้หลายให้อยูใ่ต้อ�านาจเรา ไม่เหน็เหรอ จิตใจสงูเป็นยงัไง  
น�้าหลากมาตอนนั้นท่วมหมด ไม่ท่วมเฉพาะที่บ้านเนิน นั่นแหละของสูงเป็นอย่างนั้น  
จิตใจพระที่สูงก็เป็นอย่างนั้น เกลือกกลั้วมัวเมากับของต�่า จิตใจก็ต�่าลง ปฏิบัติยังไง 
กไ็ม่เหน็ธรรมะ ไม่เหน็ศาสนา ค�าสอนของพระพทุธเจ้าเป็นของเก่ากจ็ริง แต่พดูถงึทไีร 
กน่็าฟังทกุท ีของเก่าของต�า่พวกน้ัน พดูถึงทไีรกมี็แต่เศร้าหมอง การพดูต้องให้เบกิบาน 
ขึ้นเรื่อยๆ”

 ...คร้ังหน่ึงหลวงพ่อตาเจ็บ ผมเหน็แล้วทนไม่ได้ พยายามหายามาถวาย แต่ท่าน 
ไม่ยอมใส่ยา แถมบอกว่า

 “เอาวางไว้นั่นแหละ ถ้ายาดีจริงไม่ใส่มันก็หาย”

 ผมจนปัญญาไม่รู้จะท�ายังไง เลยร้องไห้ ก็โดนท่านดุไปด้วยสอนไปด้วยว่า

 “แก่จะตายแล้วยงัร้องไห้อกี หวัเราะซ ีมนัเจ็บก็ตาต่างหากทีเ่จ็บ เราต้องหวัเราะ
เหมือนไม่เจ็บ ต้องสู้ตาย เอาให้มันเลยตายไปโน่น”

 อกีสองวนัต่อมา หลวงพ่อคงนึกได้ ให้ผมไปหาใบกยุช่ายมาขยีแ้ล้วป้ายตาให้ท่าน  
จึงหาย
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 “น่ีแหละกรรม” ท่านเล่าให้ฟัง “รู้อยูห่รอกว่าน่ีเป็นผลกรรมทีส่ร้างไว้ สมยัเด็กๆ  
เหน็ตุก๊แกเป็นไม่ได้ ต้องทิม่ตาโปนๆ ของมันทกุท ีแล้วกจั็บเอาไปสบักบัหวัหอม ป้ิงไฟ 
อร่อยดแีท้ๆ ทน้ีีมันตามทนัซ ีใครสร้างกรรมดกีไ็ด้ด ีใครสร้างกรรมชัว่กไ็ด้ชัว่ มนัเป็น 
อย่างน้ีแหละ กรรมมันตามทนัทกุคนเลย อย่านึกว่าแล้วกแ็ล้วไปนะ ใครไปฉ้อโกงเขาไว้ 
ที่ไหน เขาก็ตามมาทวงคืนทั้งนั้นแหละ”

 “กรรมชั่วอย่างที่เคยท�าสมัยเป็นนักเลงโตนัน้ เลิกละได้หมดหรือยัง” หลวงพ่อ
ถาม

 “ถ้าอยูก่บัหลวงพ่อเลกิได้” ผมตอบอ่อยๆ “ถ้าไปอยูก่บัเพือ่นฝูง เหน็เขากนิเหล้ากนั  
ได้ยินเสียงปี่เสียงกลอง จิตใจมันก็เตลิดไปแล้ว คงเลิกไม่ได้”

 ต่อมาเม่ือผมเลิกละได้ ก็ให้นึกรังเกียจเร่ืองเหล่าน้ัน พอไปเล่าความรู้สึกให้
หลวงพ่อฟัง ท่านบอกว่า

 “นั่นแหละ มันข้ามพ้นห้วยเล็กๆ มาได้แล้ว นั่นแหละพ้นทุกข์ มันพ้นกันอย่าง
นั้นแหละ เหล้าเราก็เลิกได้ ยาเราก็เลิกได้ การเล่นต่างๆ การเป็นนักเลงหัวไม้ เราก็ 
เลกิได้ เรามาทางน้ีก็เรียกว่าบรรลไุด้บ้าง ถ้าจะให้บรรลมุากขึน้ ต้องโกนหวับวช เรียกว่า 
บรรลุในระดับหน่ึง สมมุติว่าบรรลุ ถ้าบรรลุจริงๆ ต้องเห็นธรรม ธรรมคืออะไร  
ธรรมคือพระพทุธเจ้า เหน็พระพทุธเจ้าก็เหน็ธรรม มนักส็ว่างขึน้เร่ือยๆ อย่างน้ันแหละ  
ไม่ใช่มนัจะมืดอยูเ่สมอไป ถ้าออกมาอยูท่ีส่ว่าง มันกส็ว่าง กลบัเข้าไปหาทีม่ดื มนักมื็ด” 
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จาริกไปต่างประเทศครั้งแรก

 ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ พระอาจารย์สเุมโธได้เดินทางกลบัไปเยีย่มโยมบดิามารดา ทีเ่มอืง 
แซน ดีเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ขากลับเมืองไทย ท่านได้แวะที่ประเทศอังกฤษ 
โดยพ�านักที่พุทธวิหารธรรมประทีป ซึ่งอยู่กลางกรุงลอนดอน

 พทุธวหิารแห่งน้ีจัดตัง้ขึน้โดย มลูนิธกิจิการสงฆ์แห่งประเทศองักฤษ (ENGLISH  
SANGHA TRUST หรือ E.S.T.) มจุีดประสงค์ เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนพระภิกษุ 
ฝ่ายเถรวาท ในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาในประเทศองักฤษ แต่มปัีญหาขาดแคลน
พระสงฆ์ทีจ่ะอยูเ่ป็นหลกั ทางมูลนิธเิคยนิมนต์พระฝร่ังลกูศษิย์ของท่านพระอาจารย์ 
มหาบวั แห่งวดัป่าบ้านตาด แต่ขณะน้ันท่านยงัไม่พร้อม เม่ือสมาชกิของมูลนิธไิด้พบ 
กบัพระอาจารย์สเุมโธ กเ็กดิศรัทธาเลือ่มใส นิมนต์ให้ท่านมาอยูเ่ป็นประจ�า พระอาจารย์ 
สเุมโธไม่ได้ตกลงรับค�า แต่ได้น�าความน้ันมากราบเรียนหลวงพ่อ หลงัจากน้ันไม่นาน
ประธานมูลนิธิ คือ นายยอร์ซ ชาร์ป (George Sharp) ก็ได้เดินทางมาเมืองไทย 
เพ่ือกราบอาราธนาหลวงพ่อไปส�ารวจความเหมาะสมและเป็นไปได้ ในการจัดตัง้ส�านัก 
สาขาเผยแผ่พระพทุธศาสนาในประเทศองักฤษ หลวงพ่อมิได้รับนิมนต์ในทนัท ีแต่ได้ 
อนุญาตให้ประธานมูลนิธพิกัอยูท่ีว่ดัหนองป่าพงระยะหน่ึง และในระหว่างทีพ่กัอยู่น้ัน 
ก็ให้ปฏบิตัตินเหมือนโยมวดัทัว่ไป คือ นอนศาลา กนิข้าวในกาละมงัวนัละม้ือ ถงึเวลา 
กท็�ากิจวตัรเช่นเดยีวกบัคนอืน่ๆ เม่ือได้ทดสอบจิตใจ ดูความอดทน จริงใจและจริงจัง 
ของประธานมูลนิธิจนเป็นที่พอใจแล้ว หลวงพ่อจึงรับค�าอาราธนานั้น
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 เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ หลวงพ่อได้เดนิทางไปประเทศองักฤษพร้อมด้วย
พระอาจารย์สเุมโธ และนายตง โยมอปัุฏฐาก เป็นการจาริกไปเผยแผ่พระพทุธศาสนา
ในต่างประเทศเป็นคร้ังแรกของท่าน ในโอกาสน้ีหลวงพ่อได้เขียนบันทึกประจ�าวัน  
ซึง่นับว่าเป็นกรณทีีห่าได้ยาก น่าจะมแีรงบนัดาลใจพเิศษอะไรสกัอย่างทีท่�าให้หลวงพ่อ 
จับงานเขียนเป็นครั้งแรก

 เน้ือความในบนัทกึ นอกจากจะกล่าวถงึกจิการและเหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ใน
แต่ละวนัแล้ว หลวงพ่อยงัได้ถ่ายทอดความรู้สกึนึกคิดของท่านออกมาแสดงเป็นธรรม
นอกสถานทีเ่ป็นคร้ังแรกอกีด้วย และทีพ่เิศษยิง่ข้ึนอกีก็คอื “ธรรมจำกใจ” ซึง่ปรากฏ 
ขึน้มาเองในส่วนลกึ ดงัทีห่ลวงพ่อเรียกในส�านวนของท่านว่า “มโนธรรม” บนัทกึจาก 
ต่างแดนของหลวงพ่อฉบับนี้ จึงมีความพิเศษคุ้มกับที่ท่านได้อุตสาหะสร้างงานเขียน 
ชิน้แรกขึน้มาไว้เป็นมรดกทางธรรมทีมี่คุณค่าแก่ลกูศษิย์ลกูหาอกีชิน้หน่ึง รายละเอยีด 
เกี่ยวกับเรื่องราวในบันทึกรออยู่แล้วในล�าดับถัดไป

ต่างแต่ไม่แปลก

 จินตนาการทีเ่กดิขึน้ใหม่ในการเดนิทางจากเมอืงไทยสูก่รุงลอนดอน ความรู้สกึ
นึกคิดของมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกับแสงจันทร์ พระอาทิตย์ เมื่อถูกเมฆหมอกเข้า 
ครอบง�ากเ็ป็นอย่างหน่ึง เมือ่ปราศจากเมฆหมอก กเ็ป็นอย่างหน่ึง เป็นเหตใุห้คดิต่อไปว่า  
การเรียนธรรม การรู้ธรรม การเหน็ธรรม การปฏบิตัธิรรม การเป็นธรรม เหล่าน้ี เป็นคน 
ละส่วน ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน และท�าให้จินตนาการต่อไปอีกถึงค�าสอนของพระพุทธเจ้า 
“เมือ่เรายังไม่รู้ประเพณ ีค�าพดู การกระท�าของเขาทกุอย่าง เราไม่ควรถอืตวัในทีน้ั่น”  
และคิดต่อไปอีกขณะเมื่ออยู่บนกลีบเมฆน้ันว่า ชาติตระกูล ความรู้ คุณธรรม  
เป็นอย่างไร กเ็ป็นทีแ่ปลกมาก เพราะเร่ืองน้ีดเูหมือนเราได้ประสบมาก่อนแล้ว ตอนทีเ่รา 
ได้ถวายชวีติในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเราได้มาเมืองนอกน้ี น้ีคอืเมอืงนอกใน  
(วฏัฏะ) ไม่ใช่เมืองนอกนอก การเหน็เมืองนอกใน พระพทุธเจ้าไม่สรรเสริญ พระพทุธเจ้า 
ได้สรรเสริญผู้เห็นเมืองนอกนอก ความคิดของเรามันคิดบวกคิดลบกันอย่างน้ี 
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เรื่อยไป จนถึงกรุงลอนดอน และก็ได้ปรับกาย วาจา ใจ ให้เข้ากับเขาได้เป็นอย่างดี  
ไม่มีอะไร ส่วนที่แปลกนั้นก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ส่วนใจนั้นปกติอยู่ตามเดิม  
เพราะได้เตรียมมานานแล้วต่างแต่ไม่แปลก แปลกแต่ไม่ต่าง คดิต่อไปว่า ประชาชนใน 
ยโุรปน้ี เขาได้ถงึจุดอิม่วตัถทุัง้หลายแล้ว แต่ยงัไม่รู้จักพอเพราะขาดธรรมะ เปรียบได้ว่า 
เหมือนผลไม้พันธุ์ดีเกิดอยู่ในสวนที่มีดินดี แต่ขาดคนดูแล จึงท�าให้ผลไม้ทั้งหลาย
เหล่าน้ันไร้คณุค่าทีค่วรจะได้ เหมือนมนุษย์ไร้คณุค่าจากการเกดิมาเป็นมนุษย์ฉะน้ัน

แปลกแต่จริง

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐

 บนิต่อถงึเมอืงการาจี ประเทศปากสีถาน บนิผ่านอติาลถีงึกรุงลอนดอน นายยอร์ช  
ชาร์ฟ และนางฟรีดา วินท์ ได้เอารถมารับที่ท่าอากาศยานฮีทโธรว์

 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการเดินทางในวันที่ ๖ ในขณะที่บินอยู่ เครื่องบินได้เกิด 
อบุตัเิหตยุางระเบดิ ๑ เส้น บนอากาศ พนักงานบนิจึงได้ประกาศให้ผู้โดยสารเตรียมตวั 
รัดเข็มขัด มีฟันปลอมก็ต้องถอดออก แม้กระทั่งแว่นตาหรือรองเท้า เครื่องบริขาร 
ทกุอย่างต้องเตรียมพร้อมหมด ผู้โดยสารทกุคนเกบ็บริขารทกุอย่างเสร็จแล้ว ต่างคน 
ต่างก็เงียบ คงคดิว่าเป็นวาระสดุท้ายของพวกเราทกุคนเสยีแล้ว ขณะน้ันเรากใ็ห้คดิว่า 
เป็นคร้ังแรกที่เราได้เดินทางมาเมืองนอกเพื่อสร้างประโยชน์แก่พระศาสนา จะเป็น 
ผู้มีบุญอย่างน้ีเทียวหรือ เม่ือระลึกได้เช่นน้ันแล้ว ก็ตั้งสัตย์อธิษฐานมอบชีวิตให้ 
พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วกก็�าหนดจิตรวมลงในสถานทีค่วรอนัหน่ึง แล้วกไ็ด้ 
รับความสงบเยอืกเยน็ดคูล้ายกบัไม่มอีะไรเกดิขึน้ พกัในทีต่รงน้ัน จนกระทัง่เคร่ืองบนิ 
ได้ลดระดับลงมาถึงแผ่นดินด้วยความปลอดภยั ฝ่ายผู้โดยสารกป็รบมอืกนัด้วยความ
ดใีจ คงคดิว่าเราปลอดภัยแล้ว สิง่ทีแ่ปลกกค็อื ขณะเมือ่เคร่ืองบนิเกดิอบุตัเิหต ุต่างคนก็
ร้องเรียกว่า “หลวงพ่อช่วยปกป้องคุ้มครองพวกเราทกุคนด้วย” แต่เมือ่พ้นอนัตรายแล้ว  
เดินลงจากเคร่ืองบิน เห็นประณมมือไหว้พระเพียงคนเดียวเท่าน้ัน นอกน้ันไหว ้
แอร์โฮสเตสทั้งหมดในที่นั้น นี่เป็นสิ่งที่แปลก
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วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๒๐

 พระสุเมโธ พระเขมธัมโม นายตง และพระญี่ปุ่น ได้น�าเที่ยวที่ส�าคัญของกรุง
ลอนดอนแห่งหนึ่ง ที่นั่นเขาเรียกว่า Hampstead Heath เห็นเนินสูงมีสนามหญ้า
สวยทีส่ดุ มีต้นไม้ทีห่าดูในเมืองไทยไม่ได้ เขาเล่าให้ฟังว่า เป็นบ้านของเศรษฐเีก่า และ 
เป็นภเูขาเรียกว่า พริมโรสฮลิ ภเูขาน้ีเป็นชือ่ของต้นไม้ชนิดหน่ึงสวยมาก ได้เทีย่วในตอน 
บ่ายวันนี้เอง

 ตอนกลางคืนประมาณ ๒ ทุ่ม มีประชาชนมาฟังธรรมประมาณ ๙ คน ซึ่งเป็น 
ลกูศิษย์ทีเ่คยนมัสการทีว่ดัหนองป่าพงแล้วกม็ ีและได้แสดงธรรมทีไ่พเราะในเบือ้งต้น  
ในท่ามกลาง ในที่สุดให้ฟัง ณ ที่วัดธรรมประทีป ได้ตอบปัญหาเกี่ยวกับพระศาสนา  
โดยพระสเุมโธเป็นคนแปลเป็นภาษาองักฤษ ได้เตรียมสมาทานศลี ๕ ประการ ซึง่คน 
ในกรุงลอนดอนยงัไม่เคยท�ามาก่อนเลย เมือ่แสดงธรรมจบแล้ว น�าให้น่ังสมาธปิระมาณ  
๓๐ นาท ีรู้สกึว่าเขาทัง้หลายเหล่าน้ันได้แสดงออกซึง่ธรรมชาตทิีใ่กล้ชดิต่อพระธรรม
เป็นอย่างมาก ได้เวลาพอสมควร ประมาณตสีอง จึงเลกิไปท�าธรุะตามหน้าทีอ่นัสมควร 
ของตนทุกๆ คน

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๒๐

 ได้จาริกไปเมืองเบอร์มิงแฮม เป็นเมืองหน่ึงที่แยกจากลอนดอน มีประชาชน
ประมาณห้าล้านเศษ ลอนดอนมีประมาณสบิล้าน ระยะทางห่างจากลอนดอนประมาณ 
๑๘๐ กโิลเมตร ได้รวมประชมุกันตามประเพณขีองเขา มพีระไทย พระลงักา พระธเิบต  
พระพม่า แบ่งเป็นพระไทยสามรูป พระพม่าหนึ่งรูป พระธิเบตห้ารูป และพระเขมร
หนึ่งรูป

 ได้รวมกนัในทีป่ระชมุ พระต่างๆ ได้บรรยายธรรม คอื พระเขมร พระลงักา พระพม่า  
และพระสเุมโธภกิข ุในวนัน้ันนับได้ว่าได้เหน็พวกทายก ทายกิา อนิเดีย พม่า แขก ธเิบต  
หลายชาตมิารวมกนัฟังบรรยายธรรมหลายภาษา เรากไ็ม่รู้เร่ือง แต่กพ็อรู้ความหมาย
ของเขาทั้งหลายเหล่านั้นโดยอากัปกิริยาพอสมควร
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 ตอนเย็นได้กลับวัดธรรมประทีป พร้อมกับพระสุเมโธ พระเขมธัมโม และนาย
ยอร์ช ชาร์ป ซึ่งเป็นคนขับรถให้

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๐

 ได้เดินทางไปเยีย่มวดัพทุธประทปี โดยท่านเจ้าคณุปริยตัเิมธ ีวดัพทุธประทปี และ 
ได้พบกบัพระเถระทีเ่ป็นพระธรรมทตูทีท่างการได้ส่งไปตรวจงาน มท่ีานเจ้าคุณพรหม- 
คณุาภรณ์ เป็นประธาน และได้เรียนให้ท่านทราบเร่ืองจะให้พระอยูป่ระจ�าในวดัธรรม
ประทีป ทั้งเรื่องการปกครองของวัดนั้นด้วย ท่านก็มีความกรุณาให้อยู่ได้ ท่านจะรับ
ภาระธรุะเรียนคณะสงฆ์ให้ และรับช่วยสนับสนุนทกุประการ เมือ่ถงึเวลาพอสมควรแล้ว 
กไ็ด้กลบัวัดธรรมประทปี และท่านเจ้าคณุ เจ้าอาวาสวดัพทุธประทปี กไ็ด้ตามมาส่งถงึ 
วัดธรรมประทีปด้วยตัวท่านเอง

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๐

 วันน้ีได้เดินทางไปเมืองออกซ์ฟอร์ด ซึ่งเป็นเมืองหน่ึงข้ึนกับกรุงลอนดอน  
ระยะทางประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร โดยการโดยสารรถไฟ ได้ไปสถานทีท่ีเ่ป็นป่าศกัดิส์ทิธิ ์
แห่งหน่ึงของเมอืง เพราะถอืกนัว่าเป็นทีอ่ยูข่องพระฤาษมีาแต่ก่อน จึงเป็นป่าทีเ่ป็นมงคล 
คู่เมืองเป็นอย่างดี และในปัจจุบันนี้ได้เป็นบ้านของมหาเศรษฐี ในบริเวณข้างๆ ใน
สถานที่น้ัน มหาเศรษฐีได้จัดเป็นที่ปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนา มีอาคาร 
หลายหลงัซึง่เป็นทีอ่นัร่มร่ืนมาก ในเมอืงไทยหาดไูม่ได้ และได้พกัผ่อนอยูท่ีน่ั่น โดยเขา 
นิมนต์ไว้สามวัน ในตอนเช้าเศรษฐีเจ้าของบ้านก็ได้นิมนต์บิณฑบาตทุกวัน ตอนเย็น 
กฝึ็กกรรมฐานให้พวกเขาประมาณสองชัว่โมงทกุวนัเหมอืนกนั นับได้ว่าได้ท�าประโยชน์ 
ไว้ในสถานที่นั้นพอสมควรในระยะเวลาอันน้อย

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐

 เวลา ๙ โมง ๑๕ นาท ีได้เทีย่วภกิขาจารบ้านมหาเศรษฐชีือ่ซอว์ เราได้รับบณิฑบาต 
ในบ้านมหาเศรษฐเีป็นคร้ังแรกในประเทศอังกฤษ นับได้ว่าเป็นประวตัศิาสตร์สมความ 
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ตัง้ใจทีไ่ด้เคยตัง้สจัอธษิฐานไว้ เมือ่ได้ไปเมอืงนอกจะพยายามยกสถาบนัการบณิฑบาต 
ขึ้นให้ได้ ตอนเย็นได้อบรมกรรมฐานให้ชาวอังกฤษ โดยพระสุเมโธเป็นคนแปล

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๒๐

 ต้องยอมเสยีสละทกุอย่างให้แก่พระศาสนาเพือ่ประชาชนเป็นส่วนมาก ในเวลาน้ี 
ดอกบวัก�าลงัจะบานในทศิตะวนัตกอยูแ่ล้ว และวนัน้ีได้สนทนาธรรมกับอาจารย์ทีส่อน 
กรรมฐานทีอ่อกซ์ฟอร์ด เข้าใจได้ว่าอาจารย์คนน้ันยอมรับค�าพดูของเราทกุอย่าง โดย 
ไม่มีการขัดข้องแต่อย่างใดเลย อาจารย์คนนั้นชื่อ จอห์น โคมัน

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๐

 ออกจากออกซ์ฟอร์ด ได้ไปรับบณิฑบาตบ้านโยมพ่อแม่ของเณรฝร่ัง เขาต้อนรับ
และถวายอาหารบิณฑบาต แล้วส่งถึงที่อยู่เรียบร้อย

 วันน้ีประมาณ ๗ โมงเช้า เราได้น่ังอยูท่ีส่งบเงียบ จึงได้เกดิความรู้ในการภาวนา
หลายอย่าง เราจึงได้หยิบสมุดปากกาขึ้นมาบันทึกไว้ภายในวิหารธรรมประทีปด้วย
ความเงียบสงบ ธรรมะทีเ่กดิขึน้น้ี เราเรียกว่า มโนธรรม เพราะเกดิข้ึนด้วยการปรากฏ
ในส่วนลกึของใจว่า การทีม่าบวชเจริญรอยตามพระพทุธองค์น้ัน เรายงัไม่ได้ท�าอะไรๆ 
ได้เตม็ที ่เพราะยงับกพร่องอยูห่ลายประการอนัเก่ียวแก่พระศาสนา คือ หน่ึง สถานที่ 
สอง บคุคล สาม กาลเวลา เราจึงได้คิดไปอกีว่า เมือ่สร้างประโยชน์ตนได้เป็นทีพ่อใจแล้ว  
ให้สร้างประโยชน์บุคคลอื่น จึงจะได้ช่ือว่ากระท�าตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าอย่าง
แท้จริง

 ดงัน้ันจึงมีความเหน็ว่า กรุงลอนดอนน้ีแห่งหน่ึงจัดได้ว่าเป็นปฏรูิปเทส คอื ประเทศ 
อนัสมควรในการทีจ่ะประกาศพระศาสนา จึงได้จัดศษิย์ฝร่ังอยูป่ระจ�าเพือ่ด�าเนินงาน 
พระศาสนาต่อไป

 วธิสีอนธรรมน้ัน ให้เป็นไปในท�านองทีว่่า ท�าน้อยได้มาก ท�ามากได้น้อย ให้เหน็ว่า 
ความเยน็อยูใ่นความร้อน ความร้อนอยู่ในความเยน็ ความผิดอยูใ่นความถกู ความถกู 
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อยู่ในความผิด ความสุขอยู่ที่ความทุกข์ ความทุกข์อยู่ที่ความสุข ความเจริญอยู่ใน
ที่เสื่อม ความเสื่อมอยู่ในที่เจริญ ความน้อยอยู่ที่ใหญ่ ความใหญ่อยู่ที่น้อย สกปรก
อยู่ที่สะอาด สะอาดอยู่ที่สกปรก อย่างนี้เสมอไปนี้เรียกว่า สัจธรรม หรือ สัจศาสตร์

 เราทัง้หลายซึง่เป็นสาวกของพระพทุธเจ้า จะต้องปฏบิตัใิห้มคีณุสมบตั ิ๔ ประการ 
คอื ส. อ. ญ. ส. (สปุฏิปันโน อชุปุฏิปันโน ญายปฏปัินโน สามจิีปฏปัินโน) ให้สมบรูณ์  
แล้วก็สอนธรรมให้ถูกต้องตามพุทธประสงค์ ให้เรียนรู้สัจศาสตร์ แล้วก็ให้บรรลุ
สจัธรรม คือบรรล ุคอืให้จบประโยค ไม่มปีระโยคอืน่อกีต่อไป ทีเ่รียกว่า เอโกธมัโม  
ไม่มปีระโยคอืน่ต่อไป ในค�าสอนน้ันไม่มปีระโยคอืน่ต่อไป น่ันแหละจึงจะเรียกได้ว่า 
จบพรหมจรรย์ ไม่มีอะไรในที่มีอะไร ถ้าสาวกทั้งหลายรู้พุทธประสงค์อย่างน้ีโดย
สมบูรณ์แล้ว ก็เที่ยวไปคนเดียวได้ทั้งภายในและภายนอก

 ภกิษทุัง้หลายน้ัน คอืผู้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร เม่ือรู้อย่างแจ่มแจ้งเสยีแล้ว อกัษร พ 
(ความรู้จักพอ) กโ็ผล่ขึน้มาเท่าน้ัน เมือ่อกัษร พ ได้โผล่ขึน้มาแล้ว ความทีถ่กูต้องทัง้หลาย 
ก็เกิดขึน้โดยอาการทีไ่ม่มก่ีอนไม่มีหลงั ธรรมทีป่รากฏอยูท่ีจิ่ตกเ็ด่นอยูท่ัง้กลางวนัและ 
กลางคืน ดังน้ัน ความทีส่�าคญัว่าอะไรเป็นอะไร หรืออะไรคอือะไร กห็มด ธรรมน้ีจะไม่ 
ปรากฏชัดเพียงสักว่าด้วยการบอกกล่าว แต่จะปรากฏขึ้นในเมื่อปฏิบัติเข้าถึงธรรม 
นี้เองเท่านั้น นี้เรียกว่า ปัจจัตตัง สอนให้ก็ไม่รู้ บอกให้ก็ไม่รู้ เรียนก็ไม่รู้ สมที่ 
พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า อกฺขาตาโร ตถาคตา พระตถาคตเป็นแต่ผู้บอก ค�าน้ันกเ็ด่นชดั 
ถึงที่สุดโดยไม่สงสัย และนี้เป็นเป้าหมายของพระพุทธองค์

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐

 ได้มาพบกบัเซงโก ทีเ่ป็นพระญีปุ่น่ ได้มาร่วมฉันกนัอยูท่ีน่ี่ แต่กย็งัไม่เคยมีโอกาส
สนทนาปราศรัยกนั ในเร่ืองลทัธแิละการบวชของพระญีปุ่น่น้ันว่าจะมคีวามเป็นอยู่และ 
ความเหน็อย่างไร ได้สมัภาษณ์ว่า การรักษาศลี มีศลีเท่าไร กไ็ด้ความรู้ว่า พระญีปุ่น่น้ัน 
ศีลของท่านคือความมีสติอยู่ทุกเม่ือ อันน้ีก็แปลกดีเหมือนกัน และรู้ต่อไปอีกว่า  
พระญีปุ่น่น้ันมีสองประเภท ประเภทหน่ึง บวชรักษาพรหมจรรย์ คอื ไม่มเีมยี ไม่เกีย่วข้อง 
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กับผู้หญิง อันนี้ประเภทหนึ่ง นี้เป็นประเภทดี หาความบริสุทธิ์ ประเภทที่สอง คือ 
นักบวชที่มีเมียได้ อันนี้แยกไปสักหน่อย มีเมียก็ได้ มีลูกก็ได้ นี้คือบวชสืบประเพณี  
เมือ่พ่อตายไป ลกูชายก็รับมรดกอนัน้ันต่อไปอกี เป็นนักบวชทีมี่เมยีต่อไป การสมัภาษณ์ 
ในวันนี้ได้ความรู้เท็จจริงย่อๆ เพียงเท่านี้

 จากนั้น หลวงพ่อได้อธิบายความหมายของค�าว่า โก๊ะ ที่พระญี่ปุ่นพูดไว้ดังนี้*

 โก๊ะ โก๊ะนี่คือ สุญญตา ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่า สุญญตาวิหาเร เราต้องเข้า 
อยู่ในสุญญตาวิหาร วิหาร คือ เรือนของจิตที่จะเข้าไปอยู่ในความรู้สึกว่าสุญญตา 
พระพทุธองค์ท่านสอนว่า ร่างกายทัง้หลายหรือสิง่ทัง้หมดน้ีน่ะ มนัเป็นสญุญตา คอื สตัว์ 
ไม่มีในทีน้ี่ บคุคลไม่มีในทีน้ี่ เพราะมีความเหน็ชดัว่าเป็นสญุญตา เหน็ว่าเป็นดนิ เป็นน�า้  
เป็นไฟ เป็นลม ความตายน้ี สเุมโธไม่ตาย ท�าไมสเุมโธถึงไม่ตาย เพราะความจริง สเุมโธ 
ไม่ม.ี..นะ ทีส่เุมโธตาย เป็นสมมตุว่ิาสเุมโธตาย ตวัสเุมโธไม่ม ีสเุมโธกไ็ม่มีตาย แล้วก ็
ไม่มเีกดิ แล้วกไ็ม่มีตาย มีแต่สภาวธรรมอนัหน่ึงทีป่ระกอบด้วยเหตดุ้วยปัจจัย มนัเกดิ 
ขึน้มาแล้วมนักด็บัไป ฉะน้ัน ท่านจึงว่า สญุญตาวหิารน้ี มจัจุราชตามไม่ทนั มจัจุราช คอื  
ความตาย ตามไม่เจอ หาไม่เจอ ไม่มีสุข ไม่มีทุกข์ ไม่มีตัว ไม่มีตน ไม่มีเรา ไม่มีเขา  
เรียกว่า ว่าง เหน็ความว่างในทีว่่างๆ ค�าว่า ว่าง คอื มนัไม่มอีะไรตรงน้ัน ว่างเร่ืองจิต  
มานะทิฏฐิที่จะเข้าไปยึด ว่าตัว ว่าตน ว่าเรา ว่าเขา ไม่มี ไม่มีในที่นั้น เป็นแต่เพียง 
ธาตุ ๔ ดิน น�้า ไฟ ลม เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับของมันไปเท่านั้น ดังนั้น พระพุทธเจ้า 
ท่านจึงว่ามัจจุราช คอื ความตายตามไม่ทนั หาไม่พบ อย่างน้ันจึงได้มีความพ้น ท่าน 
เรียกว่าพ้นจากความเกิด พ้นจากความแก่ พ้นจากความตาย ความเป็นจริง ธาตุมัน 
ก็เกิดๆ ตายๆ อย่างนี้แหละ แต่ว่ามันเป็นดิน เป็นน�้า เป็นไฟ เป็นลม เป็นธาตุ 
ส่วนหน่ึงๆ มาประชุมกนัเท่าน้ัน สตัว์ไม่ม ีบคุคลไม่ม ีคอืมนัว่างจากค�าทีว่่าสตัว์ ว่างจาก 
ค�าว่าบุคคล อันนั้นแหละเป็นที่ว่าง มันว่างในที่ไม่ว่าง ที่มันไม่ว่างก็ให้เห็นว่ามันว่าง  
ทีม่นัเหน็ว่ามีคนก็ไม่ให้มคีน เหน็ว่าเป็นสตัว์ไม่ให้มสีตัว์ เหน็ว่าตายไม่ให้มตีาย เช่นน้ัน 

* ถอดจากเทปบันทึกเสียง
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ท่านจึงเรียกว่า สุญญตาวิหาร เข้าไปถึงแล้วก็สงบ สงบจากความสุข จากความทุกข์ 
สงบจากความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ตรงนั้นเป็นที่ว่างที่สุด จบ

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๐

 วันน้ีเป็นวนัแรกทีไ่ด้ออกเทีย่วบณิฑบาตในกรุงลอนดอน พร้อมด้วยพระสเุมโธ 
เป็นชาวอเมริกนั หน่ึง พระเขมธมัโม เป็นชาวองักฤษ หน่ึง และสามเณรชนิทตัโต หน่ึง  
ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส พระโพธิญาณเถร เป็นหัวหน้า

 การออกบิณฑบาตวันแรก ได้ข้าวพร้อมผลแอปเปิ้ล ๒ ใบ กล้วยหอม ๑ ใบ 
แตงกวา ๑ ลูก แครอท ๒ หัว ขนม ๒ ก้อน

 ดีใจที่ได้อาหารวันนี้ เพราะเราเข้าใจว่าเป็นอาหารของพระพ่อ คือ เป็นมูลของ 
พระพทุธเจ้าน่ันเอง และเป็นอาหารทีบ่ณิฑบาตได้ เมืองน้ียงัไม่เคยมพีระบณิฑบาตเลย  
เพราะเขามีความอายกันเป็นส่วนมาก แต่ตรงกันข้ามกับเรา ค�าที่ว่าอายนี้ เราเห็นว่า 
อายต่อบาป อายต่อความผิดเท่าน้ัน ซึง่เป็นความหมายของพระองค์ น้ีเป็นความเหน็ 
ของเราเอง จะถูกหรือผิด ก็ขออภัยจากนักปราชญ์ทั้งหลายด้วย และวันเดียวกันนั้น  
โยมของเขมธมัโม ทัง้สามีภรรยา ได้ถวายอาหารด้วย ได้ขอฟังเทศน์ และฝึกกรรมฐาน 
เป็นพเิศษอย่างเป็นทีพ่อใจ หนังสอืพมิพ์ได้สะกดรอยไปข้างหลงั แล้วถ่ายรูปเป็นระยะๆ  
ในระหว่างการเทีย่วบณิฑบาต เพราะเป็นของแปลก ประชาชนชาวเมอืงลอนดอนยนืด ู
กันเป็นแถวทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๐

 เดินทางไปออกซ์ฟอร์ด บ้านเศรษฐพีม่า เพือ่บ�าเพญ็บญุ เดนิทางด้วยรถโฟล์ค 
คนัใหญ่ ได้พกัอยู่วหิารทีเ่ขาจัดไว้ให้พระพกั เพือ่อบรมกรรมฐานจนถงึวนัที ่๔ มถินุายน  
คนมาฟังธรรมอบรมกรรมฐาน ๑๐๐ คน แล้วกลบัวดั วนัที ่๔ ตอนเยน็ นับว่าได้ผล 
เป็นที่พอใจในการท�างานพอสมควร
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โอวาท – สุขก็ไม่เอา ทุกข์ก็ไม่เอา

(แสดงที่ธรรมประทีปวิหาร)

 พระพทุธองค์กส็อนอยูแ่ล้วว่า ความเคลอืบแคลงสงสยัมนัจะหายไปได้ กเ็พราะ
เราปฏิบัติธรรม ไม่ใช่จะหายไป เพราะการเรียนตามหนังสือ พระพุทธเจ้าสอนให้เรา
ปฏบิตัจินเหน็เอง น่ันคือให้ปฏิบตัใินใจตวัเอง พระตถาคตเป็นแต่ผู้บอก และธรรมะ 
ทีแ่ท้น้ันบอกกนัไม่ได้ ถงึบอกกไ็ม่รู้ เรียนกไ็ม่รู้ แต่จะรู้ด้วยปัญญา ทีเ่รียนน้ันมนัรู้ได้  
ด้วยสญัญา ด้วยความจ�า ไม่ใช่ความจริง พระพทุธองค์สอนว่าให้เราปฏิบตัเิองจนรู้แจ้ง 
เหน็จริงด้วยตนเอง ความสงสยัทีจ่ะเหอืดแห้งไปได้เพราะเช่ือผู้อืน่น้ัน พระองค์ไม่ทรง 
สรรเสริญ

 พระองค์สรรเสริญผู้ที่ปฏิบัติจนรู้เห็นได้ด้วยตนเอง และเร่ืองสมถวิปัสสนาน้ี  
ถ้าจะว่ามนัแยกกนัมนักแ็ยกกนั และถ้าจะพดูว่ามนัไม่แยกกนัมันกไ็ม่แยกกนั แต่ความ 
เป็นจริงแล้ว มนัจะแยกกนัไม่ได้ เช่น ผลไม้ผลหน่ึง เมือ่มันดบิอยู ่มนักผ็ลไม้น่ันเอง 
มนัจะห่าม มนักผ็ลไม้น่ันเอง มนัจะสกุเหลอืง มนักผ็ลไม้น่ันเอง การเรียนสมถะ เรียน
วปิัสสนานี ้กค็อืการปฏบิัติธรรมนี้เอง ไม่ใชอ่ย่างอืน่ เมือ่เรารกัษาศลี ใจเรากส็ะอาด  
เมือ่สะอาดมนักส็บาย เมือ่สบายมนักส็งบ เมือ่สงบแล้วมนักเ็กดิปัญญา เพราะฉะน้ัน 
สมถวิปัสสนานี้ ก็เหมือนผลไม้ผลเดียวกัน เมื่อมันยังไม่นาน มันก็เล็ก เมื่อมันนาน
มนักโ็ต เมือ่มนัดบิอยู ่รสมนักเ็ปร้ียว เมือ่มนัสกุ รสมนักห็วาน ฉะน้ัน การปฏบิตัสิมถ 
วปัิสสนา หรือศีล สมาธ ิปัญญา น้ี มนัจะเกดิข้ึนได้ด้วยตวัของมนัเอง เมือ่มกีารปฏบิตัแิล้ว 
เราก็ค่อยๆ รู้เอง เห็นเอง นี่อาตมาเข้าใจอย่างนี้...

 สิง่ทีค่วรรู้เราต้องรู้ก่อน เช่น พระพทุธเจ้าท่านตรัสว่า สขุกไ็ม่ให้เอา ทกุข์กไ็ม่ให้เอา 
จะท�าอย่างไรดี เราจะท�าจิตอย่างไร แต่ให้รู้นะ ไม่ใช่ไม่รู้ ต้องให้รู้จัก รู้จักความพอดี  
พระพทุธเจ้าสอนให้รู้จักความพอดทีีถ่กูต้อง มีหลกัเปรียบเทยีบอยูว่่า เหมอืนกบัคนที ่
เขารู้จักตาชั่งที่เขาชั่งของหนัก ส�าหรับคนซื้อและคนขายให้ตรงไปตรงมา หนักทางนี้ 
คนซื้อก็ไม่ชอบ หนักมาทางน้ีคนขายก็ไม่ชอบ ถ้าหากว่ามันตรงเสมอก็ชอบทุกคน  
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คนซื้อก็ชอบ คนขายก็ชอบ นี้เรียกว่าตรงไปตรงมา นั้นเรียกว่าการกระท�าที่ถูกต้อง 
ธรรมะของพระพทุธเจ้ากเ็หมือนกนัฉันน้ัน อนัน้ันเป็นเคร่ืองวดั จะมปัีญหาเกิดข้ึนมาว่า  
จะท�าให้ถูกต้องน้ันจะท�าอย่างไร...ไม่รู้...เพราะเรายังไม่รู้ความที่ถูกต้อง เม่ือเราจะ 
ท�าจิตให้ถูกต้อง ก็ไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไรมันจึงจะถูกต้อง มันก็เกิดความลังเลสงสัยอยู่ 
เสมอ จิตใจของผู้ปฏิบัติมันจะต้องตรงไปตรงมา ออกจากสิ่งนี้มันไม่ตรง ถ้าเรารู้จัก 
เช่นน้ัน ความถกูต้องมนักเ็กดิขึน้มาเดีย๋วน้ัน เพราะธรรมะจะต้องมีหลกัเปรียบเทยีบ 
จึงจะรู้ ถ้าไม่เปรียบเทยีบกไ็ม่รู้ ไม่รู้จักธรรม เช่น ทีบ่อกว่าให้วางข้างซ้าย วางข้างขวา  
เป็นต้น ข้างซ้าย ข้างขวา นี้ ก็คือ สุข ทุกข์ เมื่อจิตเราไปติดอยู่ในสุขนั้น ก็ยังไม่ถูก  
เมือ่จิตเราไปตดิอยูใ่นทุกข์ มนักยั็งไม่ถกู น้ีเรียกว่ายงัไม่ถกูต้อง ในเวลาเราน่ังสมาธิ  
กรู้็ว่าท�าไมเราจึงไม่สงบ ท�าไมมนัถงึไม่พอด ีมนัจะต้องตดิอยูใ่นอารมณ์อนัใดอนัหน่ึง  
มันจึงไม่ถูกต้อง เมือ่ความไม่ถูกต้องเกดิข้ึนมา ความสงบกไ็ม่ม ีอนัน้ีเป็นปัญหาหนัก 
เหลอืเกนิ ในการปฏิบตัน้ีิ บางคนคิดไม่ถูก พจิารณาไม่ถกู กไ็ม่รู้ เลยเสยีก�าลงัใจ บอกว่า 
ผิดหวงั กเ็ลกิไปเฉยๆ เท่าน้ัน ความลงัเลสงสยัเหล่าน้ันเกดิข้ึนมา มิจฉาทฏิฐกิเ็กดิข้ึน
มาพร้อมกนั เมือ่มิจฉาทฏิฐเิกดิขึน้มาพร้อมแล้วกว็ุน่วาย ปล่อยการงานน้ันทิง้ไปกไ็ด้

 เพราะฉะน้ัน เราจึงต้องรู้จักว่า จะก�าหนดอย่างไร จะกระท�าอย่างไร จะให้มคีวามรู้ 
อย่างไรจึงจะถูกต้อง อย่างนั้นเสียก่อน ถ้าท�าสิ่งใดถูกต้องแล้ว มันก็ไม่ผิด ถ้าไม่ผิด 
มนัก็ถูก อนัน้ันเรียกว่า ทางทีถ่กูต้อง เปรียบเหมือนว่า ช่างไม้ต้องการไม้สกัเมตรหน่ึง  
แต่เราไปตัดมาเมตรยี่สิบหรือตัดมาเก้าสิบ ไม่ถึงเมตร หรือมันยาวกว่าเมตร อันนั้น 
เรียกว่ามันไม่ถูกต้อง ถ้าหากว่ามันพอดีเมตรหน่ึง น่ันแหละเรียกว่าความถูกต้อง  
การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง ก็รู้ขึ้นทางจิตอย่างน้ัน เพราะจิตใจของผู้ปฏิบัติน้ัน  
เหน็แก่ตวัมาก เช่นว่า อารมณ์อนัใดทีเ่ราชอบใจ อารมณ์เช่นน้ันเรากช็อบ อารมณ์เช่นใด 
ที่ไม่ชอบใจ อารมณ์เช่นนั้นเราก็ไม่ชอบ เป็นอยู่อย่างนี้ จิตของปุถุชนเราก็ต้องเป็น 
อยู่อย่างนี้ ดังนั้น มันจึงลงความถูกต้องไม่ได้ เมื่อลงความถูกต้องไม่ได้ ก็ไม่เป็น 
สมัมาทฏิฐเิท่าน้ัน นักปฏบิตักิรรมฐานทัง้หลายน้ัน ท่านจึงให้มสีตอิยู ่รู้อยู ่เหน็อยูเ่สมอ  
อีกทั้งจิตเช่นนั้นก็มีประโยชน์มากเมื่อเรามีสติอยู่ รู้อยู่ ก็เห็นจิตของเรา เมื่อเห็นจิต 
ของเรา กรู้็ว่าจิตของเราไปยดึอารมณ์ทีช่อบใจบ้าง อารมณ์ทีไ่ม่ชอบใจบ้าง เข้ามาสูจิ่ต 
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ของตน เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็เป็นสังขารที่ปรุงแต่งขึ้นมาตามชอบใจของเรา สิ่งที่ชอบเรา 
ก็เอา สิ่งที่ไม่ชอบเราก็ไม่เอา เป็นเช่นนี้ก็เป็นตัวสมุทัย เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาได้  
เพราะว่าจะมีความสุขอย่างเดียวนั้นไม่มี จะมีความทุกข์อย่างเดียวนั้นไม่มี ในโลกนี้ 
มนัมีสขุ ทกุข์ ปะปนกนัตลอดทาง เมือ่เป็นเช่นน้ีกจ็�าเป็นทีส่ดุทีม่นุษย์เราในโลกน้ีจะต้อง 
รู้จักความสุข ความทุกข์ อันนี้ตามความเป็นจริง เมื่อเราไม่รู้จักความสุข ความทุกข์  
อนัน้ีตามความเป็นจริงแล้ว เรากม็คีวามเหน็ผิดอยูเ่ร่ือยไปเท่าน้ัน ฉะน้ัน พระพทุธเจ้า 
ท่านจึงได้ท�าความรู้จักมันว่าอารมณ์ทัง้สองประการน้ีเป็นข้าศกึแก่เราเสมอไป เรายงัไม่ 
รู้สกึมันเมือ่ไหร่ เราก็ยังไม่พ้นทกุข์อยูต่ราบน้ัน ดังน้ัน เราจึงต้องปฏบิตัใิห้เป็นสมัมา 
ปฏิปทาตามแบบของพระพุทธเจ้า เช่นว่า ศีล คือความรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย 
ไม่มีโทษ สมาธ ิความตัง้ใจมัน่ ปัญญา ความรอบรู้ในกองสงัขารเหล่าน้ี เป็นต้น กลุม่ที่ 
ท�ากรรมฐานน้ี บางกลุม่กเ็หน็ว่าศลีไม่ต้องปฏิบตักิไ็ด้ สมาธไิม่ต้องปฏบิตักิไ็ด้ ยนื เดิน  
น่ัง นอน อยู่เฉยๆ ท�าให้มีสตอิยูแ่ล้วกพ็อเท่าน้ัน น่ันกด็เีหมือนกนั แต่ไม่ดีแบบของ 
พระพทุธเจ้า เช่น แมว มนัมสีตเิหมอืนกนั แพะ แกะ มนักมี็สตเิหมือนกนั แต่ว่าเป็น 
มิจฉาสติ ไม่เป็นสัมมาสติ เราจะไปถือเอาเช่นนั้นไม่ได้ ได้อยู่...แต่ว่ามันไม่ถูกทาง 
พระพทุธศาสนา พระพทุธศาสนาน้ีถอืว่าให้มสีตอิยู ่รู้อยู ่กคื็อให้รู้ความผิดและความถกู 
น่ันเอง เม่ือรู้จักความถกูและความผิดแล้ว กใ็ห้ลงมอืปฏบิตั ิคือละความชัว่ทัง้หลายน้ัน  
ประพฤตคิวามดทีัง้หลายให้เกดิขึน้เท่าน้ัน ดงัน้ัน สตใินทางพทุธศาสนาน้ี เม่ือหากว่า
ใครมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่แล้ว การกระท�าความชั่วทั้งหลาย เรารู้แล้ว เราก็จะละ  
เม่ือละแล้ว ก็รู้สกึว่าความชัว่มันหายไป ความดเีกิดข้ึนมาได้ เพราะฉะน้ัน การรักษาศลี 
ก็คือการรักษากายของเราไม่ให้เกิดโทษ ไม่ให้เกิดความชั่วขึ้นมา ให้มีเมตตา กรุณา 
มุทิตา แก่เพื่อนมนุษย์ สัตว์เดียรัจฉานด้วยกัน นี้ถูกแล้ว
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วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๒๐

 ได้ไปบณิฑบาตทีส่มาคมธรรมาวธุ ซึง่เป็นสมาคมทีค่นทกุๆ ประเทศมารวมกนั
ปฏบิตัศิลีธรรมประจ�าโลก เมือ่เสร็จแล้ว ได้พดูถงึคริสต์ศาสนา เราได้อธบิายให้รวมกนั  
พวกเขาซึ้งใจในค�าพูดและความเห็นของเราเป็นอย่างยิ่งด้วย

 ตอนเย็น มีการประชุมทายกของวัดธรรมประทีปทั้งหมด เขาปรึกษากันว่าด้วย
เรื่องได้พระมาแล้วจะท�าอย่างไรต่อไป

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๒๐

 ไปเยีย่มดอ็กเตอร์สารัตถยิาทีว่ดัของท่าน ได้พดูกนัถงึเร่ืองจะหาทีต่ัง้ การอปุสมบท 
พระในกรุงลอนดอนน้ี ท่านกเ็หน็ด้วย เพราะทีท่่านได้บวชให้เป็นเพยีงสามเณรเท่าน้ัน  
และท่านน�าชมอะไรต่ออะไรหลายอย่างในวัดของท่าน ท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่สุดใน
ลอนดอนนี้ นั่งกรรมฐานตามเคย

ปฏิรูปเทส

 หลวงพ่อมีความเห็นว่าประเทศอังกฤษเหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่
พระพทุธศาสนาให้กว้างไกลไปในตะวนัตกได้ ด้วยอาศยัปัจจัยพืน้ฐานหลายประการ 
โดยสภาพทางภมูศิาสตร์องักฤษ เป็นประเทศทีไ่ม่ใหญ่โตมากนัก การคมนาคมตดิต่อ 
กับประเทศอืน่ๆ ทัง้ในแถบยโุรป และอเมริกากเ็ป็นไปโดยสะดวก อกีทัง้พระพทุธศาสนา 
กไ็ม่ใช่ของใหม่ทเีดียวส�าหรับประเทศองักฤษ ซึง่เคยปกครองอนิเดยี ศรีลงักา และพม่า 
มาก่อน ในมหาวทิยาลยัก็มหีลกัสตูรเก่ียวกบัพระพทุธศาสนา ภาษาบาล ีและสนัสกฤต 
อยู่หลายแห่ง ฉะนั้น ถึงแม้ว่าผู้ประกาศตนเป็นพุทธมามกะยังมีจ�านวนน้อย แต่ก็มี 
การยอมรับในหมูปั่ญญาชนว่า พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาทีม่เีหตผุลน่ารับฟัง มคี�าสอน 
ทีล่ะเอยีดลกึซึง้ ประกอบกบัในปัจจุบนั การท�าสมาธ ิหรือ Meditation ได้รับความ 
สนใจจากคนทุกระดับในสังคม เพราะเห็นว่าอย่างน้อยก็เป็นวิธีผ่อนคลายความ 
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ตงึเครียด ซึง่มกัเป็นปัญหาใหญ่ของคนในสงัคมทีเ่จริญในด้านวตัถแุล้ว แต่ละเลยทาง 
ด้านการพัฒนาจิตใจ

 อน่ึง ในสมัยปัจจุบนัชาวตะวนัตกก�าลงัมคีวามวติกกงัวลอย่างมากเกีย่วกับเร่ือง 
สภาพความเสือ่มโทรมของธรรมชาตสิิง่แวดล้อม และรู้สกึมีความซาบซึง้ประทบัใจใน 
หลกัค�าสอนของพทุธศาสนา ซึง่เน้นการด�าเนินชีวติให้กลมกลนืกบัธรรมชาต ิให้มคีวาม 
เมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งสอดคล้องกับหลักนิเวศวิทยาได้เป็นอย่างดี 
หลายคนจึงเห็นว่าพุทธศาสนาเข้ากันได้ดีกับอุดมการณ์ของคนที่มีความเป็นห่วงต่อ
สถานการณ์ของโลกปัจจุบัน

 หลวงพ่อได้ปรารภความเห็นของท่านเกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมะในประเทศ
อังกฤษให้ญาติโยมคนไทยในกรุงลอนดอนว่า

 “...อาตมามีความเหน็ว่ามหาชนในประเทศน้ีเป็นปัญญาชน ถ้าหากว่าเราให้ความ 
เหน็ทีล่กึซึง้เข้าไป เขากจ็ะเข้าใจง่าย และอาตมาได้อธบิายธรรมให้ฟัง เขากรั็บไปพจิารณา  
อาตมาเห็นว่านิสัยปัจจัยของชาวตะวันตกน้ีน่าจะด�าเนินทางพระพุทธศาสนาให้เจริญ
รุ่งเรืองขึ้น ในเมืองไทย เราดูอยากหยุดกันเสียทีแล้ว...”

 “...อาตมาเหน็กริิยาของประชาชนทีน่ี่ กริิยาเขายงัไม่ดี แต่เมือ่พดูถึงความลกึซึง้
จริงๆ อาตมาเหน็ว่าเขาจะไปง่าย บ้านเขาน่ีนะ พนัธุผ์ลไม้เขากด็ ีพืน้ดนิเขากด็ ีแต่ไม่มี 
ใครท�าสวน ไม่มใีครจะมคีวามรู้สอนคนในทีน่ี่อย่างเมืองไทย อาตมาเหน็ว่า ถ้าเข้ามา
ทางตะวนัตกน้ีแล้ว ไม่ต้องพดูมาก อาตมาจะเปรียบเทยีบให้ฟังว่า เรามผีลไม้อยูใ่บหน่ึง 
เราจะให้เขากิน บอกให้นิดเดียวว่าผลไม้น้ีอร่อยเท่าน้ัน มันจะมีเปร้ียว มหีวาน มเีคม็  
ไม่ต้องอธบิาย บอกแต่ว่าผลไม้น้ีอร่อย ทน้ีีเขารับผลไม้น้ีไปกนิ ความอร่อย เปร้ียว หวาน  
มัน เค็ม ไม่ต้องไปบอกเขาหรอก เขาจะรู้เองทั้งนั้น ชาวตะวันตกต้องสอนอย่างนี้  
คนมีปัญญาไม่ต้องไปสอนมาก วิชาทุกวิชานี่นะจะต้องเห็นเอง คือบอกไปแล้วก็เห็น 
ไม่ชดั ต้องด�าเนินให้เหน็เองจึงจะรู้ความจริงได้ เอาผลไม้น้ีให้เขาทานเสยี รสของผลไม้น้ี 
ไม่ต้องตามไปบอกเขาแล้ว เขาจะรู้เองทั้งนั้น”
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 และกบัญาตโิยมชาวกรุงลอนดอนเอง หลวงพ่อกไ็ด้ปฏสินัถารในท�านองหยัง่เสยีง 
ดังนี้
 “...อาตมายินดีเม่ือเห็นชาวกรุงลอนดอนเหมือนเห็นพี่น้อง จะเปรียบให้ฟังว่า 
ดนิก็ด ีพนัธุผ์ลไม้กด็ ีแต่ไม่มใีครมาปลกู มาท�าสวน อย่างน้ันแหละ ปฏรูิปเทสพอสมควร  
จิตใจคนก็ดี สถานที่ก็ดี ดินฟ้าอากาศก็ดี สมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งหมด แต่ว่าไม่มีใคร 
มาสัง่สอน ประกาศพระพทุธศาสนาให้เข้าใจมคีวามสขุยิง่ไปกว่าน้ี เหมอืนพนัธุผ์ลไม้กด็ี  
ดินก็ดี แต่ไม่มีใครมาปลูก อาตมารู้สึกอย่างนั้น...ดีไหม โยม จะเอาพระมาประกาศ
พุทธศาสนาที่นี่ ดีไหม?”

หนึ่งเดียวเท่านั้น

 หลวงพ่อใช้ภาษาธรรมประกาศพระศาสนาให้กว้างไกลแพร่หลายไปในต่างแดน  
ด้วยประจักษ์ในความเป็นสากล ไม่เลอืกชาตชิัน้วรรณะ เมือ่เหน็สมควรด้วยโอกาส เวลา  
และสถานที่ จึงเริ่มงานเผยแผ่อย่างไม่รอรี

 “...พระพุทธศาสนานี้ เรื่องธรรมะนี่นะ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย 
ภาษาลาว ภาษาอะไรๆ ทัง้หมดน่ันแหละ อาตมาเหน็ว่าเป็นเร่ืองเลก็ ภาษาธรรมน้ีไม่ใช่ 
ภาษาอะไรทัง้น้ัน มันเป็นภาษาของธรรมะ เช่น น�า้ร้อนน่ีนะ...มนัร้อน ทน้ีีให้คนไทยเรา  
เอามือไปจุ่มดซูจิะรู้สกึอย่างไร ให้เขมรเอามือไปจุ่มดซูจิะรู้สกึอย่างไร ให้คนจีนเอามอื 
ไปจุ่มดซูจิะรู้สกึอย่างไร ทัง้หมดรู้สกึอย่างเดยีวกนั น่ันคอืภาษาธรรม ถ้าถงึความจริง 
แล้วมันจะเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเลย จะรู้สึกว่ามันร้อน แต่ค�าพูดที่ว่ามันร้อนน้ัน 
มนัต่างกนั เขมรกพู็ดไปอย่างหน่ึง ไทยเรากพ็ดูไปอย่างหน่ึง ฝร่ังกพ็ดูอกีอย่างหน่ึง น่ี
มันต่างกันเท่าน้ัน แต่ความหมายอนัเดียวกนั เมือ่มนุษย์เราจิตใจเข้าถงึอนัเดยีวกันแล้ว  
ไม่ต้องพูดกันมากเลย มองดูก็รู้เรื่องกันแล้ว อาตมามีความเห็นอย่างนี้พอก้าวเข้ามา
ที่นี่”
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บัวบานในตะวันตก

 เม่ือพจิารณาเหตปัุจจัย และสิง่แวดล้อมหลายๆ อย่างรวมกนัแล้ว หลวงพ่อจึงได้ 
ตัดสินใจรับค�าอาราธนา จัดตั้งสาขาปฏิบัติธรรมของวัดหนองป่าพงขึ้นในประเทศ
องักฤษ โดยมอบหมายให้พระอาจารย์สเุมโธ และพระอาจารย์เขมธมฺโม ซึง่มาสมทบ
ภายหลัง อยู่ด�าเนินงานเผยแผ่ต่อตามค�านิมนต์ของมูลนิธิ EST ทั้งนี้หลวงพ่อได้ย�้า
ให้รักษาข้อวตัรปฏบิตัทิีเ่คยพาท�าทีเ่มอืงไทย เช่น การออกบณิฑบาตเป็นนิตย์ การไม่ 
ย่อหย่อนในพระวินัย

 ครั้งหนึ่ง พระอาจารย์สุเมโธได้กราบเรียนให้หลวงพ่อทราบว่า มหาเถรสมาคม
ของประเทศลังกาได้มีมติผ่อนปรนให้พระที่มาอยู่เมืองอังกฤษจับเงินได้เพื่อความ
สะดวกหลายๆ ประการ แต่หลวงพ่อไม่เห็นด้วยและกล่าวแย้งว่า

 “...อนัน้ีมันกไ็ม่ด ีมนัแก้บญัญตัขิองพระพทุธเจ้า ในทางทีด่น้ัีน ท่านให้เขยีนใบ
ปวารณาในใจความว่า ข้าพเจ้ามีศรัทธา ถวายปัจจัยเป็นมลูค่าห้าสบิบาท หรือร้อยบาท  
หรือห้าร้อยบาท เม่ือพระคณุเจ้าต้องการปัจจัยสีอ่นัควรแก่พระคุณเจ้า จงเรียกร้องเอา
กับไวยาวัจกรเทอญ แล้วถวายใบปวารณาให้พระ ตวัปัจจัยกม็อบให้ไวยาวจักร อย่างน้ี 
กไ็ด้ หรือท่านไปองค์เดยีว รับเงินไม่ได้ ท่านกใ็ห้เกบ็ไว้ทีโ่ยมน่ีกไ็ด้ เมือ่ต้องการกใ็ห้ 
เขยีนหนังสอืมาเอาเงินน้ี ให้รถไปรับกไ็ด้สะดวก แต่มนัยากหน่อย ถ้าเอาตามค�าสอนของ 
พระพุทธเจ้าจริงๆ อย่างนี้ก็ดี ถ้าไม่มีสตางค์ ก็เดินเอาสักหน่อยก็ได้ ก็เพราะว่าต้อง 
รักษาพระวินัยให้ยืนนานถาวร ต่อไปพระมเีงินเอง ซือ้เอง ขายเอง หมด! ไม่มพีระบริสทุธิ์ 
ในเมืองไทย เมืองอังกฤษ ในแผ่นดินนี้ไม่มี หมด! อันนี้ถ้ามันดีที่สุดแล้ว พยายาม
สงวนไว้ รักษาไว้ให้ดี ให้สะดวกเกินไปมันก็ประมาท มันประมาทได้”
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ยืดหยุ่นแต่ ไม่ย่อหย่อน

 หลวงพ่อเหน็ว่าพระวนัิย และข้อวตัรปฏบิตั ิแม้จะไม่ให้เป็นทีย่่อหย่อน แต่กต้็อง 
ยดืหยุน่บ้างพอสมควร เพือ่ปรับเข้ากับสภาพสงัคมและชมุชนทีส่งฆ์อาศยัอยู ่โดยไม่ยก 
ประเพณีที่ถือกันคนละอย่างขึ้นมาเป็นข้อขัดแย้งท�าให้บาดหมางใจกัน

 งานเผยแผ่พระศาสนาในต่างแดน เฉพาะอย่างยิง่ประเทศตะวนัตก ซึง่วฒันธรรม 
ประเพณีต่างจากของคนไทยมาก ต้องใช้อุบายที่เป็นกุศลในการปรับตัวอย่างชนิดที่
บัวไม่ให้ช�้า น�้าไม่ให้ขุ่น แต่เอาตัวปลามากินได้

 “...จะเอาของเราท่าเดยีวก็ไม่ได้ ต้องดูของเขาก่อน ไม่เฉพาะแต่ทีเ่มอืงนอกเท่าน้ัน  
แม้แต่เวลารับนิมนต์ไปฉันในเมอืงอบุลน้ี หรือไปร่วมฉันกบัทางวดับ้าน กดู็พธิขีองเขาบ้าง  
สิง่ไม่เสยีหายไม่เป็นอาบตั ิไม่ขดักบัพระวนัิยโดยตรง แต่อาจจะขดักบักฎระเบยีบทีเ่รา 
ตั้งของเราเอง ก็รู้จักผ่อนปรนแก้ไขจึงจะฉลาด เช่น ของบางอย่างเขาถวายก็รับไว้  
อย่าฉันเสยีกห็มดเร่ือง ไม่ต้องไปพดู ต้อง กปัปิ * ก่อน มันจะขดักนั แต่ถ้าโยมของเราอยู ่
จะ กัปปิ ก็ได้ มีอะไรสมควรฉัน ไม่ผิดก็ฉันเสีย”

สบาย สบาย

 ในวันแรกที่หลวงพ่อเดินทางไปประเทศอังกฤษนั้น เครื่องบินได้เกิดอุบัติเหตุ 
มเีสยีงระเบดิดังมาจากล้อด้านหลงั ต้องน�าเคร่ืองลงจอดอย่างฉุกเฉินทีส่นามบนิกรุงโรม  
ประเทศอิตาลี เมื่อกัปตันน�าเครื่องลงสู่ลานบินโดยสวัสดิภาพแล้ว ก็มีรถมาขนถ่าย 
ผู้โดยสารออกจากเคร่ือง หลวงพ่อและพระอาจารย์สเุมโธ ได้ข้ึนรถทหีลงัผู้โดยสารอืน่ๆ  
ซึง่เตม็แน่นไปหมด และส่วนใหญ่ผู้โดยสารเป็นผู้หญงิ พระอาจารย์สเุมโธได้คอยสงัเกต 
ท่าทีของหลวงพ่อว่า ท่านจะพาท�าอย่างไรกับสถานการณ์เช่นนี้  ซึ่งถ้าเป็นเมืองไทย 
ก็ไม่มีปัญหา เพราะผู้หญงิจะหลบหลกีทางให้กบัพระ หลวงพ่อพจิารณารูปการณ์แล้ว  
ก้าวขึ้นรถ ยืนปะปนไปในหมู่ผู้หญิงเหล่านั้น

*กัปปิ อาหารที่เป็นพืชมีเมล็ดที่อาจงอกได้ ต้องท�าพิธีเล็กๆ เรียกว่า กัปปิ ก่อน พระจึงฉันได้
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 ก่อนออกเดนิทางจากเมืองไทย พระอาจารย์สเุมโธเคยคดิสงสยัอยูว่่า หลวงพ่อ
จะปฏิบตัติวัอย่างไรเมือ่ไปเมอืงนอกคร้ังแรกในชีวติ แต่เมือ่ได้เหน็เหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึน 
ตัง้แต่วนัแรกทีเ่ดินทางจากเมืองไทย ก็หมดความสงสยั เพราะภมูปัิญญาของหลวงพ่อ  
แสดงไหวพริบปฏภิาณในการปรับตวัเข้าสูค่วามเหมาะสมได้ดเีสมอ ตลอดเวลาทีอ่ยูใ่น 
ประเทศองักฤษ ปัญหาความเหลือ่มล�า้ทางวัฒนธรรม ความแตกต่างในขนบธรรมเนียม 
ประเพณี มิได้เป็นข้อยุ่งยากส�าหรับท่านแต่อย่างใดเลย

 คร้ังหน่ึง ตามเส้นทางบณิฑบาต มเีดก็วยัรุ่นกลุม่หน่ึงเข้ามาท�ากริิยาก้าวร้าวแสดง
ท่าทางดูหมิ่น จนพระอาจารย์สุเมโธกลัวจะมีเรื่อง จึงเตรียมตัวป้องกันตัวหลวงพ่อ  
แต่หลวงพ่อก็มิได้มีท่าทสีะทกสะท้าน คงเดินบณิฑบาตไปเร่ือยๆ ไม่พดูไม่โต้ตอบอะไร  
เมื่อกลับถึงประตูวิหาร ขณะที่พระอาจารย์สุเมโธเข้าไปรับบาตร ท่านยิ้มน้อยๆ และ
พูดว่า “สอนดีนะ...เมืองอังกฤษนี่ สอนดี”

ปรับตัว

 แต่บางคร้ังหลวงพ่อแกล้งไม่ปรับตวัเพือ่เตอืนสตลิกูศษิย์ เช่น วนัหน่ึงจ�าเป็นต้อง 
เดนิทางไปกบัรถไฟใต้ดิน เป็นช่วง rush hour (ชัว่โมงรีบด่วน) ทกุคนเดนิเรว็ราวกบัวิง่  
พระและโยมทีไ่ปกบัหลวงพ่อกเ็หมือนกนั แทนทีจ่ะรีบตามคนอืน่ หลวงพ่อกลบัเดินช้า 
เป็นพเิศษ ทแีรกลกูศิษย์อดร�าคาญไม่ได้ แต่แล้วกรู้็สกึตวั รถไฟออกทกุห้านาท ีเรารีบไป 
ท�าไม เดินธรรมดาๆ ด้วยสติไม่ดีกว่าหรือ

ปฏิบัติเลยพระเจ้า

 ชาวอังกฤษส่วนใหญ่ยังนับถือศาสนาคริสต์ หลวงพ่อจึงมีโอกาสสนทนากับ 
ชาวคริสต์บ่อย คร้ังหน่ึงหลวงพ่อได้ไปเยีย่มโบสถ์แห่งหน่ึง บาทหลวงถามท่านผ่านล่าม
ว่า “การปฏิบตัโิดยไม่มีการสวดอ้อนวอนแล้ว จะเข้าถงึพระผู้เป็นเจ้าได้ไหม” หลวงพ่อ 
ยิ้มแล้วตอบว่า “เลยพระเจ้าขึ้นไปอีก”
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 อีกครั้งหนึ่ง ท่านได้แสดงทัศนะต่อความเชื่อในพระเจ้าว่า

 “คนเราเกดิมาชวีติหน่ึง บางคนกไ็ม่รู้เร่ืองกเิลส ทัง้ๆ ทีชี่วติน้ีเกดิมาเพือ่ละกเิลส 
แต่บางคนไม่ละ ปล่อยไปตามเรื่อง ในที่สุดจึงกลายเป็นคนไม่มีที่พึ่ง ไม่รู้จักตนเอง  
ทีพ่ึง่อืน่ก็ไม่ม ีตวัเองกพ็ึง่ตวัเองไม่ได้ เพราะมีแต่กเิลสเข้าครอบง�า จึงกลายเป็นคนไม่มี
ทีพ่ึง่จนตลอดชวีติ บางคนคดิจะพึง่พระเจ้าบนฟ้า ได้แต่รอให้พระเจ้ามาช่วย ความจริง 
ตัวเองก็ช่วยตัวเองได้ แต่ไม่รู้จักช่วย ไปรอให้ผู้อื่นมาช่วย จึงต้องตายเปล่า

 คนที่รักตัว ควรจะช่วยตัว เป็นที่พึ่งของตัว เมื่อตัวพึ่งตัวได้ก็คือ ตัวนั่นแหละ
เป็นพระเจ้าเสยีเอง เป็นทีพ่ึง่ของตวัเอง รู้จักหน้าทีข่องตวัเอง มุง่หน้าละกเิลสเร่ือยไป  
ความชั่วไม่ท�า ประพฤติแต่ความดี จากนั้นก็ละทิ้งความดีอีกทีหนึ่ง กิเลสก็เบาบาง 
เราก็เป็นคนมีที่พึ่ง คนไม่ละกิเลสเป็นคนแบกโลก กิเลสก็คือโลก และโลกก็คือทุกข์  
คนสะสมกิเลสจึงเป็นคนแบกโลกแบกทุกข์ไม่รู้สิ้นสุด”

 ท่านได้เคยยกตัวอย่างเรื่องการปรับตัวมาสอนที่เมืองไทยว่า...

 “ทิฏฐิของคนเรา ถ้าเอาไปใส่ไว้ในอะไรแล้ว สิ่งน้ันก็เป็นของมีค่าข้ึนมาทันที  
จะกลายเป็นของขลงั ของศักด์ิสทิธิข์ึน้มาทนัท ีแต่ถ้าไม่มทีฏิฐเิข้าไปตัง้อยู ่ทกุสิง่กไ็ม่ม ี
ราคา

 อย่างคนไทยเราถอืว่าศีรษะเป็นของสงู ใครมาจับเล่นไม่ได้ เป็นเหตใุห้โกรธถงึกบั 
ฆ่ากนัเลยก็ได้ เพราะมทีฏิฐ ิมนัจึงไม่ยอม ความยึดถอืมนัเหนียวแน่นมาก เราไปเมอืงนอก 
เหน็ฝร่ังเขาจับหวักนัได้สบาย พระฝร่ังทีไ่ปด้วยพาไปเยีย่มพ่อ พอเหน็หน้าพ่อ เอามือ 
ลบูหวัเล่นเลย ทัง้ลบูทัง้หวัเราะ พ่อเขากด็อีกดใีจ ถอืว่าลกูรักเขา เร่ืองมนัเป็นอย่างน้ี  
ถ้าคนเราไม่มีทิฏฐิเสียแล้ว ทุกสิ่งก็หมดค่า ทุกข์ทั้งหลายก็เกิดไม่ได้ ไม่มีอะไรจะมา 
ท�าให้เป็นทุกข์
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 เร่ืองการถอืมงคลภายนอก กเ็ป็นเร่ืองทฏิฐเิหมือนกนั ทฏิฐเิข้าไปส�าคญัมัน่หมายว่า  
สิง่น้ันด ีสิง่น้ีไม่ดี มันก็กลายเป็นของดี ของไม่ด ีของศกัดิส์ทิธิ ์ของไม่ศกัด์ิสทิธิข์ึน้มา  
พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ยึดถืออย่างน้ัน ท่านให้ถอนทิฏฐิมานะมั่นหมาย ท่านให้ละ 
ทิฏฐิมานะอย่างน้ัน ถ้าเราละสิ่งเหล่าน้ันออกไปแล้ว การปฏิบัติก็ถูกทางเท่าน้ันเอง  
ทกุอย่างจะหมดค่าหมดราคา เมือ่เหน็ความไม่เทีย่งแท้แน่นอนของสิง่ทัง้หลายเหล่าน้ัน  
อุปาทานก็เกิดขึ้นไม่ได้ เมื่อไม่มีอุปาทาน ภพชาติก็ไม่มี แล้วทุกข์จะมาจากไหน”
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โอวาท – วัดป่าเป็นอย่างนี้

 ชาวต่างประเทศบางคน ซึ่งยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อ
ประพฤตปิฏบิตัขิองพระสงฆ์ในพทุธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิง่พระวดัป่ามกัจะมคีวาม 
เหน็ว่า พระวัดป่าด�ารงชวีติโดยตดัขาดจากโลกภายนอก คงจะไม่มปีระโยชน์อะไรกบั 
ชาวบ้าน หลวงพ่อได้ท�าความเข้าใจในเร่ืองน้ี โดยเล่าปฏิปทาของพระวดัป่าให้อาจารย์
มหาวิทยาลยัคนหน่ึงฟังอย่างละเอยีด ยกข้อวตัรปฏบิตัขิองวดัหนองป่าพงเป็นตวัอย่าง
ดังนี้...

 วดัป่าน้ีมคีวามเกีย่วข้องกนัเป็นอย่างมากกบัชาวบ้าน เป็นสถานทีอ่บรมประชาชน 
ทัง้หลายให้เป็นผู้ละความเหน็ผิด ให้มีความเหน็ชอบในการเกดิมาเป็นมนุษย์ว่า เราควร 
จะปฏิบตัอิย่างไร ท�าอย่างไร เมือ่ถงึฤดกูาลวนัพระ ชาวบ้านกจ็ะมารวมกนัทีว่ดั ถวาย 
อาหารบณิฑบาต แล้วก็ท�าอโุบสถศีล พระกแ็นะน�าพร�า่สอน เทศน์ให้เข้าใจในหลกัของ 
พทุธศาสนา ประชาชนบางจ�าพวกกเ็หมือนกนักบัชาวยโุรปน้ี เพราะว่าไม่ได้ยนิค�าสอน 
ของพระ ก็เป็นคนป่าเถื่อนอยู่อย่างนั้น รวมแล้วก็เรียกว่ามีประโยชน์แก่ชาวบ้านมาก
ที่สุดเลยทีเดียว

 คนไม่รู้จักพทุธศาสนากใ็ห้เป็นผู้รู้จักพทุธศาสนาดขีึน้ คนไม่รู้จักบญุ ไม่รู้จักบาป  
ไม่รู้จักผิด ไม่รู้จักถูก ก็เข้ามาอบรม ตัง้แต่ชนช้ันต�า่ไปหาช้ันสงู ให้เกดิความเฉลยีวฉลาด  
ไม่ท�าความชัว่ทางกาย ทางวาจา ทางใจ เป็นผู้ตัง้อยูใ่นกายสจุริต วาจาสจุริต มโนสจุริต  
เป็นผู้ลดทฏิฐมิานะให้ความโลภ ความโกรธ ความหลง น้อยลงๆ จนได้เป็นพทุธศาสนิกชน  
รู้จักการแบ่งปัน มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

 ชาวบ้านทัง้หลายเหล่าน้ี เม่ือได้รับค�าแนะน�าพร�า่สอนของพระวดัป่าแล้ว กมี็ความ 
ยินดี มีความประพฤติปฏิบัติดีขึ้น ถึงวันพระ ก็ไปท�ากรรมฐาน ช�าระจิตใจให้มั่นคง 
ในคณุงามความดขีองตนน่ันเอง บางคร้ังถงึคราวถงึสมยักม็แีขกต่างประเทศต่างเมือง 
ไปศกึษาสนทนาเร่ืองข้อประพฤตปิฏบิตัน้ีิ ส่วนพระเณร ๖๐-๗๐ องค์ น้ัน กไ็ด้รับการ 
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อปุถมัภ์อปัุฏฐากจากชาวบ้าน ชาวบ้านให้อาหารบณิฑบาต การบณิฑบาตขบฉันเลีย้งชพี 
กไ็ม่ล�าบาก ตอนเช้ากเ็ทีย่วบณิฑบาตกบัชาวบ้าน ซึง่กเ็ป็นโอกาสให้ญาตโิยมทัง้หลายน้ัน 
ได้ท�าทาน ประพฤติปฏิบัติไปในทางถ่ายถอนความเห็นแก่ตัวแก่ตน ประพฤติปฏิบัติ
อย่างนี้เป็นประจ�า

 ส่วนพระภิกษสุามเณรกป็ระพฤตธิรรมวนัิยทีเ่ล่าเรียนมา ไม่ใช่เรียนเฉยๆ แต่มา 
ปฏิบัติให้รู้ให้เห็น แนะน�าพร�่าสอนให้ตั้งอยู่ในข้อวัตรปฏิบัติของพระเจ้าพระสงฆ์  
การบิณฑบาตและฉันบิณฑบาตก็ฉันเพียงมื้อเดียว ฉันในบาตร ไม่ให้ฉันนอกบาตร  
มอีาหารทกุสิง่สารพดัอย่างกร็วมลงในบาตร ให้รู้จักประมาณพออิม่ ไม่ให้มากไม่ให้น้อย  
ตอนเย็นก็สวดมนต์ตามประเพณีของชาวพุทธ สวดมนต์เสร็จแล้วก็น่ังกรรมฐาน 
ประมาณชัว่โมงคร่ึงถงึสองชัว่โมง นอกน้ันกอ็บรมข้อวตัรปฏิบตัพิระธรรมวนัิยเพือ่จะ 
ให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น

 การปฏิบตัขิองพระวดัหนองป่าพงน้ันมีหลายประการ ประชาชนทัง้หลายทีไ่ปบวช 
ในทีน้ั่น จะต้องไปเป็นนาคอยูป่ระมาณเดอืนหรือสองเดอืน นุ่งขาวห่มขาว พอสมควร
แล้วก็ให้บวชเป็นสามเณร เป็นสามเณรอยูส่กัพรรษาหรือสองพรรษา เพือ่ให้รู้ข้อวตัร 
ปฏบิตัเิสยีก่อน แล้วจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษใุนพทุธศาสนา อย่างน้ีเป็นข้อกตกิาใน 
วัดหนองป่าพง

 ทีว่ดัหนองป่าพงน้ัน สอนไม่ให้เหน็แก่ตวั เช่น ปัจจัยสีท่ัง้หลายทีญ่าตโิยมถวายมา 
ในทุกสานุทิศนั้น ไม่ให้เป็นของบุคคล ให้เป็นของส่วนรวมทั้งหมด พระเณรก็ให้ใช้ 
เฉพาะพอดีๆ  ไม่ให้เหน็แก่ตวัมาก เป็นคนมักน้อย เป็นคนสนัโดษ เป็นคนยนิดีตามม ี
ตามได้ในเอกลาภทีเ่กดิขึน้มา การปฏบิตัขิองพระวดัหนองป่าพงน้ัน บางคราวกม็ารวม 
เป็นกลุม่ ๒๐ องค์ ๓๐ องค์ ๔๐ องค์ ๖๐ องค์ อนัน้ีท�าเพือ่ส่วนรวมเพือ่ฝึกคนใหม่ๆ  
ทีย่งัไม่รู้วธิกีาร ต้องมารวมกันเป็นส่วนใหญ่ น้ีส่วนหน่ึง เมือ่แยกกนัไปแล้ว ให้โอกาส 
ปฏิบัติส่วนตัว จะท�าเวลาไหนก็ได้ แต่ท�าเป็นส่วนตัว ถึงคราวเวลามาเป็นกลุ่มกัน  
ก็เป็นกลุ่ม เมื่อเลิกไปแล้วก็ไปท�าส่วนตัว ท�าอย่างนี้
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 วิธปีฏบิตัขิองวดัหนองป่าพงน้ัน คอืให้เป็นคนทีมั่กน้อย เป็นคนกนิน้อย เป็นคน
นอนน้อย เป็นคนยินดีในของที่มีอยู่ ยินดีปัจจัยตามมีตามได้ ไม่ให้วุ่นวาย คือการ
ปฏิบตัน่ิะ ทกุองค์จะต้องเป็นอย่างน้ัน ส่วนวิธกีารสอนปฏิบตั ิกเ็ป็นเคร่ืองอุปกรณ์ทีจ่ะ 
ปฏิบัติเท่านั้น

 ถึงฤดูแล้งไม่มีฝน ก็ให้โอกาสออกธุดงค์ ค�าที่ว่าไปธุดงค์นี้ ก็คือมี บาตร จีวร  
ออกไปแห่งละองค์สององค์ ไปตามป่าไปตามเขา หรืออยู่ตามป่าช้า เพื่อให้สงบระงับ 
เพื่อพิจารณาจิต ศึกษาธรรมชาติ สอนให้รักษาธรรมชาติไว้ สอนให้รู้ธรรมชาติ ให้ดู 
ธรรมชาตแิล้วกม็าดตูวัเอง ดจิูตของเรา เมือ่จิตของเราไปพบธรรมชาตแิล้วมคีวามรู้สกึ 
อย่างไร ต้นไม้ต้นหญ้า ธรรมชาติเหมือนกับเราไหม พิจารณาอย่างนี้ให้ปัญญาเกิด 
เอาธรรมชาติเป็นสิ่งศึกษา เห็นธรรมชาติมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ทรงอยู่ แล้วมันก็ดับไป  
เมื่อเห็นธรรมชาติเช่นน้ัน จิตที่สงบก็เห็นว่า มนุษย์เราน้ีก็เหมือนกันหนอ มีความ
เกิดขึ้นแล้ว มีความทรงอยู่ แล้วก็ดับไปอย่างนั้น เห็นว่าอันนี้มันเป็นอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา จิตก็สบายขึ้น

 พระกรรมฐาน พระธุดงค์อยู่ในป่า ส่วนมากไม่ได้ศึกษาตามตัวหนังสือ ไม่ได้
บทเรียนตามตัวหนังสือ โดยมากเรียนอาการที่เกิดขึ้นในจิตนี้ หาความจริง อย่างเขา
เขยีนว่าอนัน้ันเป็นม้า กไ็ม่ใช่รู้แต่ชือ่เฉยๆ จะต้องเดินไปดมู้าจริงๆ อนัน้ันว่าเสอืตาม 
ตัวหนังสือ พระปฏิบัติน่ีต้องศึกษาต้องเดินไปดูตัวเสือจริงๆ อันน้ันว่ามันเป็นทุกข ์
กพ็จิารณาตามไปหาทกุข์จริงๆ ให้เหน็ตวัทกุข์จริงๆ เม่ือเหน็ตวัทกุข์แล้ว กไ็ม่สร้างความ 
ทุกข์ขึ้นมาเท่าน้ัน ถ้าไปอ่านตามตัวหนังสือก็เห็นว่าทุกข์ แต่ใจไม่ทุกข์ คือไม่เห็น 
ตัวทุกข์ ถ้าปฏิบัตินี่ต้องศึกษาเข้าไปให้เห็นตัวทุกข์ เมื่อเห็นทุกข์แล้วก็เลิก เห็นสิ่งที่ 
ไม่ดีแล้วก็เลิก ศึกษาตามตัวหนังสือนี้โดยมากไม่ถึงใจ เห็นว่าทุกข์ก็ไม่เลิกจากทุกข์  
เหน็ว่าผิดก็ไม่เลกิจากความผิด พระกรรมฐานน่ีไม่ศึกษาอย่างน้ัน ศกึษาว่ามนัผิดจริงๆ  
แล้วเลิกเลย ไม่ท�าความผิดทางกาย ทางวาจา ทางใจ จากวันนั้นต่อไปอีก นี่เรียกว่า 
ศึกษาทางจิต...
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ตอบด้วยค�าถาม

 ปฏภิาณไหวพริบอนัฉับไว การหยบิฉวยเอาสิง่ใกล้ตวัทีเ่หน็ได้ง่ายและชัดเจนมา
เป็นตวัอย่าง หรือการใช้ข้ออปุมาอปุไมยไขข้อข้องใจของผู้ถามปัญหา เป็นเอกลกัษณ์
ประจ�าตัวของหลวงพ่อ บางครั้งท่านไม่ตอบค�าถามชาวต่างประเทศโดยตรง หากให้
ค�าตอบที่ท�าให้ผู้ถามต้องน�าข้อสงสัยของตนกลับไปพิจารณาใหม่ อย่างเช่นครั้งหนึ่ง
ที่ธรรมประทีปวิหาร มีคนหนึ่งถามหลวงพ่อว่า 

 “พระเป็นอย่างไร ชีวิตของพระเป็นอย่างไร” ท่านตอบว่า

 “เหมือนนกไม่รู้เรื่องของปลาอยู่ในน�้า ถึงปลาจะอธิบายอย่างไร นกก็ไม่เข้าใจ
ยงัสงสยัว่าในน�า้นัน้จะอยูไ่ด้อย่างไร เรือ่งนีน้กไม่เข้าใจเลย จนกว่านกจะตายมาเกดิ 
เป็นปลาเสียก่อน นั่นแหละจึงจะรู้ว่าชีวิตของปลาในน�้านั้นเป็นอย่างไร ชีวิตของพระ 
จริงๆ น้ันเป็นอย่างไร ข้อน้ีกเ็หมือนกนั ถงึอาตมาจะอธบิายให้คุณฟัง คณุกไ็ม่รู้ ถงึแม้จะรู้  
แต่กจ็ะไม่เข้าใจชดั ทีค่ณุจะรู้จะเข้าใจชดัได้น้ัน คณุจะต้องเป็นพระเสยีก่อนน่ันแหละ 
คุณจึงจะรู้ว่าพระเป็นอย่างไร”

 และอีกครั้งหนึ่งเมื่อแหม่มคนหนึ่งถามว่า “คนตายแล้วไปไหน”

 ท่านได้ฟัง จึงเป่าเทียนที่อยู่ใกล้นั้นให้ดับไป และถามว่า

 “เทียนดับแล้วไปไหน”

 แหม่มรู้สึกงุนงงในค�าตอบของท่านมาก แต่ไม่ได้พูดอะไรออกมา ท่านจึงถาม
อีกว่า

 “พอใจหรือยังที่ตอบปัญหาอย่างนี้”

 แหม่มตอบว่า “ไม่พอใจ”

 ท่านจึงว่า “เราก็ไม่พอใจในค�าถามของเธอเหมือนกัน”
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ลืมเสียเถิด...อย่าคิดถึง

 ในระหว่างวนัที ่๓๐ มถินุายน ถงึวนัที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๒๐ น้ัน หลวงพ่อได้มี 
เมตตาเดินทางไปโปรดญาติโยมทางประเทศฝรั่งเศส แวะเยี่ยมพระอาจารย์ปานขาว 
ญาณธโร ลกูศษิย์ชาวลาว ทีเ่คยศกึษาปฏิบตัธิรรมอยูท่ีวั่ดหนองป่าพง และได้มโีอกาส 
พบกบัผู้อพยพชาวลาว เขมร ญวน ทีม่ากราบนมสัการและปรับทกุข์เพราะภยัสงคราม 
หลวงพ่อได้ให้โอวาทปลอบใจผู้พลัดถิ่นเหล่านั้นว่า

 “เลกิคดิเสยี อย่าไปคิดถงึมนั เร่ืองทีผ่่านไปแล้ว มันกผ่็านไปแล้วเหมือนวนัวาน  
อย่าไปเก็บเอามาเป็นหนามทิม่แทงตวัเองเลย ให้ถอืว่าเราเกดิใหม่แล้ว บ้านของเราน้ัน
อยูท่ีไ่หนเล่า อยูต่รงน้ีแหละ ญาตมิิตรของเรากม็อียูท่ีน่ี่แล้ว ทีเ่ราจากมามนัไม่ใช่บ้าน
ของเรา ถ้าเป็นบ้านของเราจริง เราก็ต้องอยูไ่ด้ซ ิบางคนยงัไม่ได้อบรมจิตใจ อพยพมา 
จากบ้านจากเมอืงกม็คีวามไม่สบายกายไม่สบายใจ เพราะเข้าใจว่าเราได้พรากถิน่ฐาน 
บ้านช่องมาอยู่บ้านอื่น ก็เลยเป็นเหตุให้ใจไม่สบาย ดังนั้น ขอให้ญาติโยมทั้งหลาย 
เข้าใจว่า สถานทีอ่ยูข่องโลกน้ีเป็นทีอ่ยูข่องบคุคลทัว่ไป เรามาอยูท่ีน่ี่ บ้านเรากอ็ยูท่ีน่ี่  
เราอยู่ที่โน่น บ้านเราก็อยู่ที่โน่น ความเป็นจริงแล้วเราเป็นคนไม่มีบ้าน ถ้ามาอยู่ที่นี่ 
ก็สมมุติว่าที่นี่เป็นบ้านของเรา เปล่า! นี่ก็ไม่ใช่เหมือนกัน เดี๋ยวก็ต้องหนีไป ถ้าอยู่ 
เวียงจันทน์โน้น ก็ว่าเวียงจันทน์เป็นบ้านของเรา อันนี้ก็ไม่ใช่ เพราะเดี๋ยวก็ผุดขึ้นที่นี่  
เด๋ียวก็ผุดขึ้นที่น่ัน ฉะน้ัน ขอญาติโยมทั้งหลายจงพากันตั้งอกตั้งใจอยู่ที่น่ีไปก่อน  
เมื่ออยู่ที่นี่ก็ตั้งใจอยู่ที่นี่ ท�าชีวิตอยู่ที่นี่ ท�าจิตใจอยู่ที่นี่ ท�ากิจการอยู่ที่นี่ ให้มีความ 
เห็นอกเห็นใจ อย่าท�าให้ใจเดือดร้อนกระวนกระวาย ก็หากินกันไปตามธรรมดา 
ของเราเองน่ันแหละ อยู่ที่ไหนก็เป็นอย่างน้ันแหละ ไม่มีที่ไหนเป็นแก่นเป็นสาร  
ไม่คงทนถาวร โลกน้ีมคีวามเปลีย่นแปลงอยูอ่ย่างน้ีเร่ือยไป จะไปอยูท่ีโ่น่นกเ็ปลีย่นแปลง  
อยู่ที่นี่ก็เปลี่ยนแปลง เพราะว่าพวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยการเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่มีการ 
เปลีย่นแปลง เรากอ็ยูก่นัไม่ได้ หายใจออกแล้วกเ็ปลีย่นมาหายใจเข้า แล้วกห็ายใจออก  
หายใจเข้าหายใจออกอย่างน้ีแหละ เรียกว่าการเปลีย่นแปลง ถ้าไม่อย่างน้ันกอ็ยูไ่ม่ได้  
แม้ออกไปหมดกอ็ยูไ่ม่ได้ ลมเข้าไปแล้วไม่ออกกอ็ยูไ่ม่ได้ เราอยูด้่วยการเปลีย่นแปลง  
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อาหารการขบฉันก็เหมือนกัน กินเข้าไปแล้วก็ถ่ายออกมา ถ่ายออกแล้วก็กินเข้าไป  
มกีารถ่ายทอดมีการเปลีย่นแปลงอยู่อย่างน้ีเร่ือยไป เพราะฉะน้ัน ครูบาอาจารย์ของเรา  
ท่านจึงสอนว่า พวกเราทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ก็เป็นโลก มันเป็นของๆ โลก ไม่ควรท�า 
ความน้อยใจ ไม่ควรท�าความเสียใจ อาตมาก็เหมือนกันน่ันแหละ วันน้ีมาอยู่ที่น่ี 
กอ็ยูท่ีน่ี่ ต่อไปกจ็ะไปอยูโ่น่น ออกจากปารีสกจ็ะไปอยูล่อนดอน กจ็ะอยูท่ีน่ั่น ออกจาก 
ลอนดอนก็จะไปอยู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ออกจากกรุงเทพฯ ก็จะไปอยู่อุบลฯ  
มันก็เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้น

 ฉะน้ัน พวกเราทีมี่ธรรมะ เราเป็นพทุธศาสนิกชน เป็นพทุธบริษัทของพระพทุธเจ้า 
มานานแล้ว ก็จงพากันพิจารณาให้ดีงาม อยู่ที่ไหนก็เป็นคน อยู่ที่ไหนก็ท�ามาหากิน  
เมือ่ถงึคราวมนัจะเป็นไป กใ็ห้มันเป็นไป บ้านช่องสมบตัพิสัถาน ลาภยศของเราทัง้หลาย 
เป็นของทีเ่ราชอบ ถงึคราวมนัจะได้มามันกไ็ด้มา ถงึคราวมนัจะเสยีไปมนักเ็สยีไป อย่าง
คนเรานี้ก็เหมือนกัน มีการเกิดมาแล้วก็ต้องมีการตาย มีการตายแล้วก็ต้องมีการเกิด
เช่นน้ี เป็นต้น น้ีพระพทุธเจ้าจึงสอนว่า ไม่ใช่ของเรา เมือ่เหตขุองมันมาถงึเข้า เรากไ็ม่ได้
พจิารณา เมือ่มาถงึแล้วมนักเ็ป็นอย่างน้ี ฉะน้ัน ขอให้พวกเราเผชิญกบัความจริง คอืการ 
เปลี่ยนแปลงตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าของเรา เพราะฉะนั้น เราจะต้องเป็นผู้มีใจ
เข้มแขง็ในชีวติของเราทกุๆ คน จะตกไปอยูท่ีไ่หนกส็ร้างคณุงามความดี ถงึแม้จะหมด 
ชีวิตไป ก็อย่าทิ้งคุณงามความดี คือข้อประพฤติปฏิบัตินั่นแหละมันดี อย่างอื่นมันดี 
ไม่ได้หรอก อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา ตนแหละเปน็ที่พึ่งของตน  
คนอืน่ใครจะเป็นทีพ่ึง่เราได้ อนัน้ีมนัเป็นความจริง อะไรทกุสิง่ทกุอย่าง ถงึคราวมันจะ 
เป็นไปแล้วกเ็ป็นไป อย่าไปคิดอะไรมาก ล�าบากตวัเองเปล่าๆ จงอตุสาหะท�ามาหาเลีย้งชีพ 
โดยสจุริต ด�ารงชวีติสร้างความดีต่อไป ให้มคีวามสามคัค ีเอือ้เฟ้ือ ช่วยเหลอืกนั มคีวาม 
เมตตาอารีต่อกนั จะอยูท่ีไ่หนกไ็ม่มใีครอยูไ่ด้นานเท่าไหร่หรอก เดีย๋วเรากพ็ากนัจากกนั 
ไปหมดนั่นแหละ”
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อาจารย์กบกลับหนอง (ป่าพง)

 บทสรุปของธรรมะนอกสถานที ่ซึง่หลวงพ่อแสดงปิดรายการจาริกไปต่างประเทศ 
คร้ังแรกเป็นเวลาเกอืบสามเดอืนน้ัน อยูใ่นหน้าสดุท้ายของบนัทกึของท่านดังต่อไปน้ี

 วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๐

 เราได้เดนิทางไปเมอืงนอกใน และเมอืงในนอก และเมืองในใน และเมอืงนอกนอก  
รวมเป็นสี่เมืองด้วยกัน และภาษาที่ต้องใช้ในเมืองทั้งหลายเหล่านั้น คือ นิรุตติภาษา  
จึงเกิดประโยชน์เท่าทีค่วร ภาษาทัง้หลายเหล่าน้ีไม่มคีรูสอน เป็นภาษาทีเ่รียนด้วยตนเอง 
เท่าน้ัน เมื่อพบกับเหตุการณ์ ภาษาทั้งหลายเหล่าน้ีจึงจะปรากฏข้ึน เพราะฉะน้ัน  
พระพทุธเจ้าจึงแตกฉานในภาษาทัง้ปวง และได้เหน็ชาวยโุรปน้ีเป็นดอกบวัสีเ่หล่าจริงๆ  
เรามีความรู้สึกอย่างนั้น

 เราเป็นพระอยู่แต่ในป่ามานมนาน นึกว่าไปเมืองนอกจะมีความตื่นเต้น ก็เปล่า 
เพราะพระพุทธเจ้าตามควบคุมเราอยู่ทุกอิริยาบถ มิหน�าซ�้ายังให้เกิดปัญญาอีกด้วย 
เหมือนบัวในน�้าไม่ยอมให้น�้าท่วมฉันนั้น พิจารณาตรงกันข้ามเรื่อยไป

 ได้เทีย่วไปดูมหาวทิยาลยัต่างๆ แล้วจึงคดิว่า มนุษยศาสตร์ทัง้หลายมนัยิง่เหน็ 
ชัดเจนว่ามีแต่ศาสตร์ที่ไม่คมทั้งน้ัน ไม่สามารถจะตัดทุกข์ได้ มีแต่ก่อให้เกิดทุกข์  
ศาสตร์ทัง้หลายเหล่าน้ัน เราเหน็ว่าถ้าไม่มาข้ึนต่อพทุธศาสตร์แล้ว มนัจะไปไม่รอดทัง้น้ัน 
และเมือ่เราน่ังอยู่บนเคร่ืองบนิมีความรู้สกึแปลกหลายอย่าง และได้วติกไปถึงค�าทีท่่าน 
ว่า สูทั้งหลาย จงมาดูโลกอันตระการดุจราชรถที่คนเขลาย่อมหมกอยู่ แต่ผู้รู้หาข้อง 
อยู่ไม่

 อนัน้ีกชั็ดเจนยิง่ขึน้ และค�าทีท่่านตรัสไว้ว่า เม่ือยงัไม่รู้การประพฤตแิละประเพณี 
ของชนในกลุ่มทั้งหลายเหล่าน้ัน เราอย่าไปถือตัวในที่น้ัน อันน้ีก็ชัดข้ึนถึงที่สุด  
ยานทัง้หลายทีน่�าประชาชนไปสูจุ่ดประสงค์กเ็ป็นยานอย่างหยาบๆ เพราะเป็นยานทีน่�า
คนมทีกุข์ในทีน้ี่ไปสูท่กุข์ในทีน้ั่นอกี วนไปเวยีนมาอยูอ่ย่างน้ีไม่รู้จบ และรู้สกึข้ึนว่า เรามา 
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เมอืงนอกได้เพราะอะไรเป็นเหต ุเพราะอะไรๆ เรากไ็ม่ได้ศกึษา และมาได้โดยสะดวก
ทกุอย่าง มบีริการทัง้น้ัน เมือ่คิดๆ ดกูแ็ปลก และรู้สกึขบขนัมากๆ (เขียนบนเคร่ืองบนิ 
ที่ก�าลังบินบนอากาศสูงสุดสองหมื่นฟุต)

 ความรู้สึกในเหตุการณ์ที่ได้ไปเมืองนอกในคราวนี้ก็น่าขบขันเหมือนกัน เพราะ
เราเหน็ว่าอยูเ่มอืงไทยมานานแล้ว คล้ายๆ กบัพญาลงิให้คนหยอกเล่นมาหลายปีแล้ว 
ลองไปเป็นอาจารย์กบในเมืองนอกดูสักเวลาหนึ่งจะเป็นอย่างไร เพราะภาษาของเขา 
เราไม่รู้ ก็ต้องเป็นอาจารย์กบอย่างแน่นอน แล้วกเ็ป็นไปตามความคิดอย่างน้ัน กบมนั 
ไม่รู้ภาษาของมนุษย์ แต่พอมันร้องขึ้นมาแล้ว คนชอบไปหามันจังเลย เลยกลายเป็น 
คนใบ้สอนคนบ้าอกีเสยีแล้ว กด็เีหมอืนกนั ปริญญาของพระพทุธเจ้าน้ันไม่ต้องไปเรียน 
ไปสอบกบัเขาหรอก ฉะน้ัน พระใบ้เลยเป็นเหตใุห้ได้ตัง้สาขาข้ึนทีก่รุงลอนดอนเพือ่ให้ 
คนบ้าศึกษา ก็ขบขันดีเหมือนกัน

 วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๒๐

 เดินทางกลับมาถึงกรุงเทพฯ 
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จาริกไปต่างประเทศครั้งที่สอง

 คงจะยงัจ�ากันได้ว่า เมือ่หลวงพ่อจาริกไปต่างประเทศคร้ังแรก และได้จัดตัง้ส�านัก
สาขาขึ้นในประเทศอังกฤษ โดยมอบหมายให้พระอาจารย์สุเมโธเป็นผู้น�าหมู่คณะ  
ด�าเนินการเผยแผ่พระพทุธศาสนาในประเทศตะวนัตกน้ัน ท่านได้ให้โอวาทแก่ลกูศษิย์ 
ที่พ�านักอยู่ในสาขาต่างประเทศให้พยายามคงไว้ซึ่งพระวินัยและข้อวัตรเช่นเดียวกับ
เมือ่อยูใ่นเมอืงไทย โดยเฉพาะการออกบณิฑบาตโปรดสตัว์ หลวงพ่อได้ก�าชบัให้ปฏบิตั ิ
เป็นประจ�า แม้ว่าชาวต่างประเทศยงัไม่รู้จักการตกับาตรกต็าม โดยท่านสัง่ว่า บณิฑบาต 
เอาคนก่อน ขนมจะมาทหีลงั คือให้เดินบณิฑบาตเพือ่ให้ชาวบ้านคุน้เคยกบัพระ และเพือ่ 
ปลูกฝังศรัทธาในผู้ที่ได้พบเห็นมากกว่าเพื่อรับอาหารมาเลี้ยงชีพ พระอาจารย์สุเมโธ 
ได้ปฏิบัติตามค�าสั่งของหลวงพ่อทุกประการ ด้วยการพาพระภิกษุสามเณรออกเดิน
บณิฑบาตไปทางแฮมพ์เสตท ฮธี (Hampstead Heath) ทกุวนัมิได้ขาด ซึง่นอกจาก 
อานิสงส์ที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้แล้ว ยังเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถและออกก�าลังกายที่ดี 
เพราะธรรมประทปีวหิารเป็นทีค่บัแคบและอดึอดัมากส�าหรับพระทีเ่คยอยูป่่า ถ้าไม่ได้ 
ออกบิณฑบาต ท่านคงไม่สบาย

ก�าเนิดวัดป่าจิตตวิเวก

 วันหน่ึงขณะเดินบิณฑบาตอยู่น้ัน พระอาจารย์สุเมโธก็ได้พบกับชายคนหน่ึง  
ซึง่เป็นเจ้าของป่าไม้แห่งหน่ึงใกล้หมูบ้่านชิตเฮอร์ท รัฐซสัเซกซ์ ทางตอนใต้ของประเทศ 
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องักฤษ ห่างจากกรุงลอนดอนประมาณร้อยกโิลเมตร ชายผู้น้ีก�าลงัวิง่จ๊อกกิง้ เมือ่เหน็
พระ กเ็กดิความสนใจ ได้ตดิตามมาสนทนาและปฏบิตัธิรรมด้วยทีธ่รรมประทปีวหิาร

 ต่อมาเมือ่ได้ทราบถงึปัญหาเร่ืองทีพ่กัสงฆ์ซึง่คับแคบ และไม่สปัปายะส�าหรับการ
ปฏบิตัธิรรมของพระป่า เขาจึงตดัสนิใจถวายป่าไม้ของเขา ซึง่มเีน้ือทีป่ระมาณ ๓๐๐ ไร่  
เป็นทีเ่งียบสงบ มลี�าธารไหลผ่าน และมสีระกว้างใหญ่ ให้เป็นทีป่ฏิบตัธิรรมของพระสงฆ์  
ทัง้ๆ ทีเ่ดมิทเีขาตัง้ใจจะยกให้รัฐบาล เพราะก�าลงัมปัีญหาในการดูแลรักษา จะขายเสยี 
ก็ท�าไม่ได้ เน่ืองจากเป็นที่ที่เขารับมรดกมาจากบิดา โดยมีเง่ือนไขว่าห้ามขายหรือ
เปลี่ยนแปลงสภาพของป่าไม้นี้

 เม่ือนายยอร์ช ชาร์ป ประธานมูลนิธกิจิการสงฆ์แห่งประเทศองักฤษ (EST) ได้ไป 
ส�ารวจป่าแฮมเมอร์วูดแห่งนี้ และเห็นประกาศขายบ้านหลังใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ห่าง 
ออกไปไม่กีร้่อยเมตร กเ็กดิความสนใจเป็นอนัมาก เพราะแม้จะได้รับถวายป่าไม้ แต่ไม่ 
อาจปลกูสร้างเสนาสนะทีเ่ป็นถาวรวตัถไุด้ เน่ืองจากขดักบักฎหมายป่าไม้ การย้ายจาก 
ธรรมประทปีวิหาร จึงจ�าเป็นต้องหาทีพ่กัสงฆ์ใกล้ๆ กับบริเวณป่าไม้ ดงัน้ัน เมือ่นายยอร์ช  
ชาร์ป ทราบราคาขายบ้านหลังนั้นซึ่งถูกอย่างไม่น่าเชื่อ ก็เห็นว่าจะปล่อยโอกาสทอง 
เช่นนั้นหลุดมือไปไม่ได้ จึงได้ตัดสินใจตกลงท�าสัญญาซื้อขายโดยพลการ เมื่อกลับ 
ถึงกรุงลอนดอน ได้กราบเรียนให้พระอาจารย์สุเมโธทราบ ซึ่งท่านก็เห็นดีด้วย แต่มี 
ปัญหาว่ามลูนิธจิะต้องขายธรรมประทปีวหิารเสยีก่อน จึงจะมเีงนิพอซือ้บ้านหลงัน้ันได้  
อน่ึง การทีน่ายยอร์ช ชาร์ป ใช้เงินของมลูนิธโิดยไม่ได้ปรึกษากรรมการคนอืน่ๆ เป็นการ 
ไม่ถูกต้อง ประกอบกบับ้านหลงัน้ันอยูใ่นสภาพเก่าแก่ และทรุดโทรมมาก แม้ว่าจะมี 
ศักยภาพสูงในการบูรณะ กรรมการบางคนจึงไม่เห็นด้วยกับการกระท�าคร้ังน้ีของ
นายยอร์ช ชาร์ป และพอดีช่วงนั้นโยมคนหนึ่งมีโอกาสเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อ 
ที่วัดหนองป่าพง จึงกราบเรียนเรื่องนี้ให้หลวงพ่อทราบ พร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์ใน
ท�านองไม่เหน็ด้วย เพราะทีใ่หม่อยูไ่กลออกไปในชนบท แต่ลกูศษิย์เกอืบทัง้หมดอยูใ่น 
กรุงลอนดอน หลวงพ่อฟังแล้วกไ็ม่ได้ออกความเหน็ประการใด แต่คงมีความเป็นห่วง 
อยู่เหมือนกัน 
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 ฉะนั้นเมื่อทาง EST ได้กราบอาราธนานิมนต์หลวงพ่อจาริกไปต่างประเทศอีก 
เป็นคร้ังทีส่อง เมือ่วนัที ่๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ น้ัน หลวงพ่อพร้อมด้วยพระอาจารย์ 
ปภากโร เป็นพระอปัุฏฐาก เดนิทางถึงกรุงลอนดอน เมือ่ได้ไปส�ารวจทีแ่ล้ว หลวงพ่อ 
กพ็อใจ เหน็ว่าเป็นทีเ่หมาะสมและหาได้ยาก จึงสนับสนุนให้ย้ายจากธรรมประทปีวหิาร 
ไปตั้งหลักแหล่งยังที่แห่งใหม่ วัดป่าจิตตวิเวกจึงได้ถือก�าเนิดขึ้นมา เป็นวัดสาขาใน
ต่างประเทศแห่งแรกของวดัหนองป่าพงตัง้แต่บดัน้ัน ซึง่ต่อมามผู้ีสนใจในพทุธศาสนา
ได้ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมที่นั่นเป็นจ�านวนมาก

ทางพ้นทุกข์

 ระหว่างทีห่ลวงพ่อพ�านักอยูใ่นประเทศองักฤษ ท่านได้รับนิมนต์แสดงธรรมอบรม 
กรรมฐานแก่ชาวพทุธหลายกลุม่ ซึง่ปรากฏว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมปฏบิตัธิรรมกบัหลวงพ่อ 
เพิม่ขึน้จากทีท่่านเดนิทางไปคร้ังแรกมากพอสมควร การไปองักฤษคร้ังทีส่องน้ี หลวงพ่อ 
ได้มโีอกาสเดนิทางไปทางภาคเหนือขององักฤษ และประเทศสกอตแลนด์ด้วย วนัที ่๑๕  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่านได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมที ่ศูนย์แมนจูศรี (Manjusri  
Centre) วดัสายธเิบต อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศองักฤษ ภายหลงัธรรม
เทศนากัณฑ์นี้ได้รับการจัดพิมพ์ในชื่อ ทางพ้นทุกข์ ตอนหนึ่งในการอบรม หลวงพ่อ 
ได้ยกปัญหาเรื่องความโกรธ ซึ่งมีผู้กราบเรียนถามท่าน มาเป็นตัวอย่างในการแสดง
อนัตตาธรรมให้เห็น ดังต่อไปนี้

 “เมือ่กลางวนัน้ี มโียมคนหน่ึงมาถามปัญหาว่า เมือ่มันมคีวามโกรธขึน้มา จะให้ 
ดิฉันท�าอย่างไร อาตมาบอกว่า เมื่อมันโกรธขึ้นมา ให้เอานาฬิกามาตั้งไว้ บอกนับได้ 
สองชัว่โมงให้โกรธมันหายนะ ลองดู ถ้ามันเป็นเรา บอกได้สองช่ัวโมงกห็ายโกรธ แต่อนัน้ี 
ไม่ใช่เรา สองชั่วโมงมันก็ยังไม่หาย บางทีหนึ่งชั่วโมงมันก็หายแล้ว จะไปเอาโกรธมา 
เป็นเรา มันก็ทุกข์ซิ นี่ถ้าเป็นตัวเรา มันต้องได้ตามปรารถนาอย่างนั้น ถ้าไม่ได้ตาม
ปรารถนากเ็ป็นเร่ืองโกหกเรา อย่าไปเชือ่มนัเลย มนัจะดใีจกอ็ย่าไปเช่ือมนั จะเสยีใจก็
อย่าไปเชือ่ มนัจะรักอย่าไปเชือ่มัน มันจะเกลยีดกอ็ย่าไปเชือ่มนั มันเร่ืองโกหกทัง้น้ัน  
ให้ค�าตอบเขาอย่างนี้
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 ใครเคยโกรธไหม เมือ่โกรธขึน้มา มันเป็นสขุหรือทกุข์ไหม ถ้าเป็นทกุข์ ท�าไมไม่
ทิง้มนั เอาไว้ท�าไม น่ีจะเข้าใจว่าเรารู้อย่างไรเล่า จะเข้าใจว่าเราฉลาดอย่างไรเล่า ตัง้แต่
เราเกดิมาน้ีมนัโกรธเรากีห่นมาแล้ว บางวนัมนัท�าให้ครอบครัวทะเลาะกนักไ็ด้ ร้องไห้
ทัง้คนืก็ได้ ขนาดน้ันกยั็งเกดิความโกรธอกี ยงัเกบ็มนัเอาไว้ในใจอกี ทกุข์อกีอยูต่ลอด 
เวลาตลอดถงึบดัน้ี ตัง้แต่น้ีต่อไปถ้าโยมทกุคนไม่เหน็ทกุข์ มันกจ็ะทกุข์เร่ือยๆ ไป ถ้าเหน็ 
ทุกข์วันนี้ เอามันทิ้งเสีย เอามันทิ้ง ถ้าไม่ทิ้งมัน มันจะท�าให้เราทุกข์จนตลอดวันตาย 
ไม่ได้หยุด วัฏสงสารก็ต้องเป็นอย่างน้ี ถ้าเรารู้จักทุกข์อย่างน้ีก็แก้ปัญหาได้เท่าน้ัน  
ฉะน้ัน พระพทุธเจ้าท่านว่าไม่มีอบุายอะไรทีจ่ะดีไปกว่าน้ี อบุายทีจ่ะไม่มทีกุข์ กเ็หน็ว่า 
อนัน้ีไม่ใช่ตวั อนัน้ีไม่ใช่ของตวัเท่าน้ี อนัน้ีเลศิแล้ว อนัน้ีประเสริฐแล้ว แต่เราไม่ค่อยได้ 
รับฟัง เมือ่ทกุข์ทกุทกีร้็องไห้ทกุท ียงัไม่จ�าอกีน่ี ท�าไมจึงเป็นอย่างน้ัน ท�าไมไม่ดนูานๆ  
ท่านอาจารย์สอนให้ดูให้ภาวนาพุทโธให้เห็นชัด”

ถามหรือเทศน์

 วันที ่๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ หลวงพ่อได้แสดงธรรมทีส่มาคมสมถะ แห่งเมอืง 
แมนเชสเตอร์ ซึง่ท่านต้องท�าหน้าทีต่อบค�าถามตัง้แต่เร่ิมรายการทเีดยีว เพราะผู้ฟังใน 
วนัน้ัน ส่วนใหญ่เป็นผู้ทีไ่ด้ศึกษาปรัชญาทางศาสนาพทุธมามากแล้ว ค�าถามแต่ละข้อ 
ค่อนข้างซบัซ้อนและสบัสน เพราะผสมกบัการแสดงความคดิเหน็ของผู้ถามด้วย เช่น  
ค�าถามเก่ียวกับเร่ืองของวฏัสงสารว่าเป็นเพยีงความฝันใช่ไหม อนิจจัง ทกุขัง อนัตตา  
เป็นเร่ืองสมมตุ ิหรือเร่ืองจริง อย่างน้ีเป็นต้น มีอยูว่าระหน่ึง ซึง่ผู้ถามใช้เวลาในการถาม 
อยูห่ลายนาท ีและเป็นการแสดงความคิดเหน็มากกว่าอย่างอืน่ หลวงพ่อจึงปรารภข�าๆ 
กับล่ามว่า

 “เขาถามปัญหาหรือเทศน์ให้เราฟัง?”

 อย่างไรกต็าม แม้ผู้ถามจะถามด้วยสญัญาความจ�า หลวงพ่อกต็อบตรงไปตรงมา  
จากประสบการณ์จริงของท่านเอง เพื่อให้ผู้อ่านได้รับรสชาติของการตอบปัญหาใน 
วันนั้นบ้าง จึงขอถ่ายทอดค�าถามสองข้อที่ไม่ค่อยสับสนมาไว้ในที่นี้
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 โยม : เวลากลัว จะมีความรู้สึกอยู่ที่สะดือ แต่ถ้าเป็นอย่างอื่น จะรู้สึกที่สมอง 
อยากทราบว่าท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น

 หลวงพ่อ : ของมนัเป็นเองเช่นน้ีแหละ ความรักเกดิขึน้ทีน่ี่ (หลวงพ่อชีท้ีห่วัใจ)  
ความกลวักเ็กดิทีน่ี่ ความไม่กลวักเ็กดิทีน่ี่ อย่าไปพดูถงึสะดอืหรือสมองเลย ทัง้หมด
มันรวมที่นี่ (ที่ใจ) เมื่อรู้สึกกลัว ผู้รู้สึกน่ะคือใคร ไม่ใช่สะดือ ไม่ใช่สมอง รู้สึกกลัว  
รู้สึกไม่กลัว รู้สึกสุข รู้สึกทุกข์น่ะใคร ผู้รู้สึกนั้นคือใคร อันนั้นเป็นนามธรรม สะดือ  
สมองน่ะ มนัอยู่เฉยๆ นะ สะดือ สมอง เป็นเน้ือหนัง เป็นวตัถนุะ ไม่มอีะไร ความรู้สกึน่ะ 
เป็นนามธรรม เป็นของมนัอยูอ่ย่างน้ัน ถ้าไม่มเีหตปัุจจัย มันกเ็ฉย มเีหตปัุจจัย มันกว็ิง่ 
ขึน้มา อาการมนัเป็นของมนัอยูอ่ย่างน้ัน ธรรมชาตมินัเป็นอย่างน้ัน เพราะฉะน้ัน พระท่าน 
จึงบอกว่า มันจะกลัวก็ช่างมันเถอะ บอกเลย “มันไม่เที่ยง มันไม่เที่ยง” สุขก็ไม่เที่ยง 
ทุกข์ก็ไม่เที่ยง บอกมันอย่างนี้ เดี๋ยวก็หาย มันไม่แน่นอน

 โยม : ผมเคยอ่านคมัภร์ีบอกว่า นิพพานคอืการดบัทกุข์ ผมเคยน่ังสมาธจินรู้สกึว่า 
รูปไม่ม ีจิตกว้างขวางมาก ไม่มขีอบเขต ไม่มทีกุข์ แต่น่ันคงยงัไม่ใช่นิพพาน อยากจะ 
ทราบว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?

 หลวงพ่อ : ทกุข์มนัเป็นนามธรรม ไม่ใช่จะเป็นรูปอย่างน้ีนะตวัทกุข์ เป็นความรู้สกึ 
เกิดในจิตเจ้าของ มันเป็นทุกข์ ความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้จะเรียกอะไร เลยสมมุติ 
เรียกว่า ทกุข์ เป็นเร่ืองสมมุตขิึน้มา เกิดขึน้แล้วกด็บัไป เร่ืองจิตสงบเช่นน้ี เป็นเร่ืองสมถะ 
อย่างเดยีว ไม่ใช่สงบให้พ้นทกุข์นะ ถ้าหมดทกุข์จริงๆ เร่ืองสงสยัอย่างน้ีไม่มี ไม่สงสยั  
หมดเร่ืองทีจ่ะต้องสงสยัน้ัน เรียกว่าสงบด้วยปัญญาจริงๆ สมาธน้ีิสงบไป อย่างทีเ่ราน่ัง  
หไูม่ได้ยนิ ตาไม่เหน็ กค็ดิว่าสงบ ไม่มีเสยีงรบกวน สงบแค่น้ัน ถ้ากลบัไปบ้านเสยีงรบกวน  
ก็วุ่นวายขึ้นมาอีก นี่มันสงบแค่นี้ ไม่สงบจริงๆ อันนี้เป็นผลเกิดจากสมาธิ ไม่ใช่เกิด 
จากปัญญา ถ้าผลเกดิจากปัญญา ไม่ได้สงสยัอย่างน้ี หมดเร่ือง เช่น เราเดนิกลบัไปกลบัมา  
เดนิเรากรู้็จัก หยดุเรากรู้็จัก ทน้ีี...การเดนิไปกไ็ม่ม ีการเดนิกลบัมากไ็ม่ม ีการหยดุอยู่ 
ก็ไม่มี นี่คืออะไร เป็นตรงไหน เราอยู่อย่างไร เดินไปก็หมด กลับมาก็หมด ไม่มีทาง
สงสยัอะไรอกีแล้ว เดินไปกไ็ม่สงสยั เพราะว่ามนัหมดแล้ว กลบัมากไ็ม่สงสยั เพราะว่า 
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มันหมดแล้ว หยุดอยู่ก็ไม่สงสัย เพราะว่ามันหมด ไม่มีในที่นั้นอีกแล้ว มันหมดแล้ว 
อันนี้เป็นเรื่องของปัญญา ไม่มีอะไรจะเกิดในที่นั้น

เสียงกวนเราหรือเรากวนเสียง

 หลวงพ่อกลับมาจากประเทศสกอตแลนด์แล้ว ท่านพ�านักที่ธรรมประทีปวิหาร
เหมอืนเดมิ มญีาตโิยมมาน่ังสมาธ ิและฟังท่านแสดงธรรมทกุคนื ส�าหรับธรรมเทศนา 
ที่หลวงพ่อแสดงในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น ได้รับการจัดพิมพ์เป็น
หนังสือแล้วในชื่อ “สมำธิภำวนำ”

 ธรรมประทปีวหิารน้ัน ตดิอยูก่บัถนนอนัพลกุพล่าน ด้านเหนือของกรุงลอนดอน 
ตรงกนัข้ามคอืร้านเหล้า (Pub) เสยีงรบกวนจากสิง่แวดล้อมจึงมีอยูต่ลอดเวลา หลวงพ่อ 
ได้ยกประเด็นนี้มาเป็นหัวข้อเริ่มต้นการอบรมในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ดังนี้

 “วนัน้ีจะพดูอะไรฝากไว้สกันิดหน่ึง คือความเหน็ว่าเสยีงรถมนักวนเราน้ัน ทีจ่ริงแล้ว 
เราไปกวนเสยีงรถไม่ใช่หรือ ไม่ใช่เสยีงรถมากวนเราใช่ไหม คนเราจะมคีวามทกุข์ เพราะ 
มคีวามเหน็ผิดอย่างน้ี เป็นมจิฉาทฏิฐ ิถ้าเหน็เช่นน้ี เรากไ็ปแก้แต่เสยีงรถ เสยีงคนอืน่ 
เท่านั้น ไม่แก้ถูกจุดของมัน ดังนั้น จึงเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดไม่หยุด เพราะความเห็นนี้ 
เป็นมิจฉาทฏิฐ ิไม่ถกูต้อง มใีนใจของเราไหม ทกุคนต้องพจิารณาในจิตของเรา อนัน้ี 
เป็นเหตุ พูดวันนี้ให้เก็บไว้ดูนะ อย่าทิ้ง เก็บไว้ดู ความเห็นที่ถูกต้องคือที่เรียกว่า  
เราไปกวนเสยีงรถ ไม่ใช่เสยีงรถมากวนเรา หรือยิง่กว่าน้ัน เรากไ็ม่ม ีรถกไ็ม่ม ีเสยีงกไ็ม่มี  
ก็เป็นอนัหมดเท่าน้ันแหละ อนัน้ีให้ดทูีจิ่ตของเรา ให้ดูทีจิ่ตของตนทกุๆ คน เช่น เราน่ัง 
ในวันน้ี ความทกุข์เกดิขึน้แล้ว เจ้าของทกุข์มไีหม พจิารณาให้ดนีะ ถ้าใครเป็นเจ้าของทกุข์  
คนน้ันกล็�าบากมากทีส่ดุ ยงัไม่เข้าใกล้ความสงบเลย ถ้ามคีวามเหน็เช่นน้ี ก็เรียกว่าเป็น 
ความเหน็ผิด ซึง่เป็นมิจฉาทฏิฐ ิไม่ใช่มรรค หรือเป็นมจิฉามรรค คอืเป็นหนทางเข้าไป 
สูท่กุข์น่ันเองแหละ มีไหม ให้ดทูีจิ่ตของเราทกุคนนะ การกระท�าวนัน้ีถ้ามีความเหน็ว่า  
ความทกุข์เกดิขึน้มาแล้ว คนทีรั่บทกุข์น้ันไม่มีเป็นยงัไง ความเหน็เราใกล้ไหมหรือยงัห่าง  
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ถ้าใครเข้าใจว่าทกุข์เป็นของเรา สขุเป็นของเรา น่ันแหละกเ็รียกว่า หาความสงบยงัไม่ได้  
การนั่งสมาธิ การกระท�าปฏิบัติเช่นนี้ ท�าเพื่ออะไร ให้ใคร เคยคิดไหม เคยพิจารณา
ไหม...”

 จากประเทศองักฤษ หลวงพ่อพร้อมด้วยพระอาจารย์ปภากโร ได้เดินทางไปยงั
ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านได้พดูเปรยๆ ว่า อาจจะให้พระอาจารย์สเุมโธกลบัเมอืงไทย 
และให้พระรูปอื่นอยู่แทน ซึ่งท�าให้ทุกคนตกใจ เพราะการบูรณะซ่อมแซมคฤหาสน์ 
เก่าแก่และทรดุโทรมทีน่ายยอร์ช ชาร์ป ซือ้ไว้น้ัน เป็นงานหนักทีจ่ะต้องใช้เวลาอกีนาน
จึงจะเสร็จเรียบร้อย แต่ถงึกระน้ัน คณะสงฆ์กม็กี�าลงัใจทีจ่ะสูค้วามยากล�าบากต่างๆ 
เพราะศรทัธาในตวัผูน้�าคอืพระอาจารย์สุเมโธ เปน็ปจัจยัส�าคญั ฉะนัน้ การปรารภว่า 
จะเปลี่ยนแปลงประธานสงฆ์ครั้งนี้ เป็นอุบายอันหลักแหลมของหลวงพ่อที่ให้ทุกคน 
ส�านึกว่า ความหวงัในคนอ่ืนไม่ว่าใคร เป็นเหตใุห้เกดิทกุข์ จงเป็นทีพ่ึง่ของตน อย่ายดึมัน่ 
ถือม่ันในครูบาอาจารย์จนเกนิไป หลวงพ่อได้ฝากบทเรียนเร่ืองความไม่แน่นอนไว้กบั
ศิษย์เป็นที่ระลึก แล้วท่านก็อ�าลาออกเดินทางต่อ

 จากลอนดอน หลวงพ่อได้แวะเปลีย่นเคร่ืองบนิทีนิ่วยอร์ค แล้วบนิต่อไปยงัเมอืง 
ซแีอตเทลิ (Seattle) บ้านเกดิของพระอาจารย์ปภากโร โดยถงึสนามบนิเมืองซแีอตเทลิ  
ในวันที ่๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ โยมพ่อ โยมแม่ ของอาจารย์ปภากโร กบันายพอล  
ไบรเตอร์ (อดตีพระวรปัญโญ ซึง่เคยบวชอยูท่ีว่ดัหนองป่าพงหกพรรษา แล้วลาสกิขาไป)  
และกลุ่มชาวพุทธในเมืองซีแอตเทิล ได้มารอต้อนรับ โยมแม่ของอาจารย์ปภากโร  
พอแลเห็นพระลูกชาย ก็วิ่งถลามาแต่ไกล ท�าท่าเหมือนจะเข้ามากอดตามธรรมเนียม
ตะวันตก ท�าให้อาจารย์ปภากโรตกใจ เตรียมท่ายับยั้ง แต่เมื่อเข้ามาใกล้ โยมแม่ 
กท็รุดตวัลงน่ังกราบอย่างเรียบร้อย ทกุคนจึงโล่งใจไปตามๆ กนั ส่วนพอล ไบรเตอร์ น้ัน 
ได้ปวารณาตวัเป็นโยมอปัุฏฐากตลอดเวลาทีห่ลวงพ่อพ�านักอยูใ่นอเมริกา หลวงพ่อเหน็ 
ศษิย์เก่ากห็วัเราะชอบใจ สพัยอกว่า เดีย๋วน้ีพอลเป็นคนครึง่ๆ กลางๆ คือจะเป็นพระ 
กไ็ม่ใช่ เป็นฆราวาสก็ไม่เชงิ เพราะแม้สกึไปแล้ว พอลกย็งัคงโกนหวัเหมอืนนักบวชอยู ่
นั่นเอง
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 หลวงพ่อแวะพักที่บ้านโยมพ่อโยมแม่อาจารย์ปภากโรสองสามวัน จากนั้นย้าย 
ขึน้ไปยงับ้านพกัตากอากาศทีอ่ยูบ่นเขา ในสปัดาห์แรก คณะผู้ตดิตามสงัเกตว่า หลวงพ่อ 
อ่อนเพลยีมากอย่างเหน็ได้ชดั ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพกัผ่อนเงียบๆ บางทกีค็ยุ 
ธรรมะกบัพระอาจารย์ปภากโรและพอล บางทกีใ็ห้เปิดโทรทศัน์ศกึษาชวีติความเป็นอยู ่
ของชาวอเมริกันบ้าง ไม่นานนัก ท่านกเ็ริม่ฟ้ืนตวัมีชีวติชีวาข้ึนมาอกี เป็นโอกาสพกัผ่อน 
ทีห่าได้ยาก เพราะตลอดเวลาทีอ่ยูเ่มืองไทย ท่านต้องรับภาระหนักในฐานะเจ้าอาวาส
วัดใหญ่

 เมือ่มาถงึประเทศอเมริกาแล้ว หลวงพ่อคอยสงัเกตสงัคม วฒันธรรม ธรรมเนียม 
ประเพณี และบุคคลอเมริกันอยู่เรื่อย พินิจพิจารณาอยู่ว่าจะท�างานเผยแผ่ที่อเมริกา
อย่างไรจึงจะได้ผลด ีวนัหน่ึงท่านปรารภว่า ในประเทศอเมริกาน้ัน ถ้าจะสอนกนัแล้ว
ไม่ต้องใช้ค�าว่า “พุทธศาสนา” ก็ได้ ต้องแสดงให้เขาเห็นว่าพุทธธรรมคือสัจธรรมที่มี 
อยู่เองตามธรรมชาติ ไม่ใช่เรื่องการสมมุติบัญญัติหรือของใคร

 เท่าทีห่ลวงพ่อได้สงัเกตแล้ว ชาวตะวนัตกทีส่นใจพทุธศาสนา มกัเป็นคนมกีาร 
ศกึษา ค่อนข้างเป็นคนเจ้าทฐิ ิคนทีมี่ทฏิฐมิานะแรงกล้าจะรับธรรมะได้ยาก ท่านจึงแนะว่า  
วิธีการที่ดีที่สุด คือสอนแบบที่ให้เขาเข้าใจว่าเขาคิดอะไรขึ้นมาได้เอง แต่หลวงพ่อ 
เตอืนว่า ถ้าทฏิฐมิานะมากจนรับธรรมะไม่ได้เลย กไ็ม่ต้องเถยีงกบัเขา เพราะมนัจะเป็น 
เศรษฐีเถียงกับยาจก ต้องปล่อยไว้ก่อนเพราะเป็นกรรมของเขาเอง

เซนในอเมริกา

 ในสมยัปัจจุบนั พุทธศาสนาทีแ่พร่หลายในอเมริกาคอืฝ่ายมหายาน ซึง่มคี�าสอน
บางประการทีไ่ม่สอดคล้องกบัฝ่ายเถรวาท ท�าให้เกดิความสบัสนในกลุม่ชาวตะวนัตก
ทีศ่กึษาธรรมะบ้างพอสมควร ตวัพอลเองหลงัจากลาสกิขาไปจากวดัหนองป่าพง กเ็กดิ 
สนใจธรรมะนิกายเซนของมหายาน และได้ศกึษามาประมาณสองถงึสามปีก่อนหน้าน้ัน  
จึงมีเรื่องต่างๆ ของเซนมาเป็นหัวข้อสนทนาซักถามหลวงพ่อบ่อยๆ และพอลก็ต้อง



623

แปลกใจทีห่ลวงพ่อสามารถโต้ตอบให้ความกระจ่างแก่เขาได้ ทัง้ๆ ทีท่่านไม่เคยได้ศึกษา 
ทางนั้นมาก่อน ต่อไปนี้คือตัวอย่างการสนทนาระหว่างหลวงพ่อกับพอล

 พอล : มหายานนี้ถือว่าจิตเดิมแท้เป็นของบริสุทธิ์ สรรพสัตว์มีพุทธภาวะในใจ
อยู่แล้ว ฉะนั้น บางคนเห็นว่าไม่ต้องประพฤติปฏิบัติให้ล�าบาก

 หลวงพ่อ : เรามอีะไรสะอาดบ้างไหม ถาดใบน้ีนะ สมมตว่ิาเราเอาขีใ้ส่ แล้วพดูว่า 
ถาดใบนี้เดิมแท้เป็นถาดสะอาด ฉะนั้น เราจึงไม่ต้องล้าง อย่างนี้จะถูกไหม?

 พอล : บางคนไม่ยอมปฏิบัติเพราะเห็นว่าเขาสบายแล้ว ไม่มีความทุกข์

 หลวงพ่อ : ถ้าหากว่าเดก็น้อยไม่ยอมไปโรงเรียน ดือ้กบัพ่อแม่ว่าไม่ไป ผมสบายแล้ว 
อย่างนี้จะดีไหม

 พอล : บางคนเขาเหน็ว่า ความทกุข์เป็นส่วนหน่ึงของชีวติทีส่มบรูณ์ ชีวติต้องมี 
ทั้งสุขและทุกข์ ความทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับจึงจะเป็นธรรมชาติ ถ้าไม่มีความทุกข์ 
ความสุขก็ไม่มีรสชาติ

 หลวงพ่อ : จะเอาอย่างนี้ก็ได้ อย่าปล่อยนะ จับไว้ดีๆ จับไว้นานๆ ดูซิว่ามันจะ 
เป็นอย่างไร ถ้าหากว่าคนเราจะมีเห็นความต่างๆ อย่างนี้ และไม่ยอมรับความจริง 
ก็ปล่อยเขาไว้อย่างนั้นก่อน

ปฏิบัติที่ ไม่ใช่ปฏิบัติ

 การเข้าค่ายอบรมกรรมฐานเจริญสมาธิภาวนาช่วงสั้นๆ ประมาณ ๗-๑๐ วัน  
ตามส�านักต่างๆ เป็นวธิทีีนิ่ยมกนัมากในหมูนั่กปฏบิตัชิาวอเมริกนั หลวงพ่อได้แสดง
ความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมท�านองนี้ไว้หลายครั้ง อย่างเช่น

 “เข้าค่ายก็ด ีแต่ขาดการตดิต่อ ไม่ใช่กรรมฐานทีส่มบรูณ์ มาท�ากรรมฐานช่วงสัน้ๆ  
แล้วก็ออกไปสนุกต่อ ท�าให้จิตกระทบ แล้วกม็าท�าอกีเจ็ดวนั ไม่พดูสามวนัเจ็ดวนั แต่
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ไปร้อง ไปเล่นเสีย เจ็ดเดือนไม่คุ้มกัน เป็นความเข้าใจผิด เป็นปฏิบัติที่ไม่ใช่ปฏิบัติ  
ไม่ถกูต้อง ต้องท�าให้ตดิต่อ เหน็โทษให้ตดิต่อ ทีม่าท�าเพือ่ให้เหน็โทษจะได้ไม่ท�าอกี จะได้ 
สังวรส�ารวมตลอดไปเรื่อยไป ถ้าท�าก็ต้องท�าอย่างนั้นมันจึงเกิดผล ถ้าไม่ท�าอย่างนั้น 
ไม่เกดิผลหรอก กเ็กดิเลก็ๆ น้อยๆ ดกีว่าไม่ท�า บางทกีไ็ม่ดกีว่าหรอก บางทกีเ็บือ่ ปฏบิตั ิ
กรรมฐานกไ็ม่ได้เร่ืองอะไรหรอก กอ็ย่างน้ันแหละ ไปเล่นดีกว่าไปท�าอย่างน้ัน...อย่างน้ี 
ดกีว่า กเ็ลยไปกนัเลย อย่างง้ันแหละ ท�าไม่ถงึทีม่นั ท�าไม่จริง อนัทีจ่ริงทกุสิง่ทกุอย่างใน 
โลกน้ี มันพร้อมทีจ่ะสอนเราอยูเ่สมอ ถ้าเราท�าปัญญาให้เกดิข้ึนเท่าน้ัน กจ็ะรู้แจ้งแทง 
ตลอดในโลก”

 นอกจากนั้น ท่านได้เปรียบเทียบการปฏิบัติกรรมฐานในลักษณะนี้ว่า

 “น่ีมนัชอบภาวนาแบบโจรทีถ่กูต�ารวจจับ แล้วจ้างทนายเก่งๆ มาว่าความให้ ถ้าพ้น 
โทษแล้ว กก็ลบัขโมยของเหมือนเดมิ ถ้าถกูจับกจ้็างทนายอกี หมนุเวยีนอย่างน้ีแหละ”

 ท่านอธิบายต่อไปว่า

 “เป้าหมายของการภาวนา มิใช่เพยีงแต่ท�าจิตให้สงบจากความทกุข์หรือออกเสยี 
จากความวุ่นวายชั่วคราวเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาให้เห็นเหตุ และถอนสมุทัยซึ่งเป็น 
ต้นเหตุของความไม่สงบเหล่านั้น จึงจะเป็นความสงบสุขที่แท้จริง”

 และอีกครั้งหนึ่ง ท่านเปรียบเทียบการท�าสมาธิกับการสร้างบ้านว่า

 “ท�าสมาธ ิคดิว่าท�าแล้วหยดุ ไม่ใช่ ต้องมสีต ิรู้อารมณ์ทีจ่ะมาท�าลายสมาธขิองเรา 
ให้วุน่วาย รู้ตวัอยูเ่สมอ ท�าสมาธไิม่ยากหรอก การรักษาสมาธสิยิาก เหมอืนสร้างบ้าน 
หลงัหน่ึง ไม่นานกเ็สร็จ แต่การรักษาบ้าน ท�าความสะอาดบ้าน ต้องท�าไปเร่ือยๆ ตลอด 
ชีวิต...”

 หลวงพ่อได้มโีอกาสเหน็หมิะเป็นคร้ังแรกในชวีติของท่าน เมือ่คราวไปเทีย่วชม 
ภเูขาเรนิเออร์ (Mt.Rainier) ซึง่สงูเป็นอนัดับทีส่องในประเทศอเมริกา ท่านหยบิหมิะ 
ขึ้นมาพิจารณาแล้วออกปากว่า
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 “ไม่งามเหมือนที่เห็นในรูปภาพ”

 หลังจากกลับมา ท่านได้มีโอกาสไปหาหมอจีนที่เมืองซีแอตเทิล หมอได้ถวาย
ยาสมุนไพรโสมพันปี ท�าให้ก�าลังวังชาของท่านกระเตื้องขึ้น

อเมริกันปริพาชก

 ดังได้กล่าวแล้วว่า ในประเทศสหรัฐอเมริกามีส�านักปฏิบัติกรรมฐานมากมาย
หลายส�านักหลายครูบาอาจารย์ ผู้ปฏิบตัซิึง่ยงัหาแนวทางของตวัเองไม่พบ กม็กัจะชอบ
เปลีย่นอาจารย์ เปลีย่นแนวปฏบิตั ิลองของใหม่ไปเร่ือยๆ เมือ่หลวงพ่อไปแสดงธรรม 
ที่เฟรนด์ เซนเตอร์ ของพวกเควกเกอร์ ประจ�าเมืองซีแอตเทิล ในวันที่ ๑ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่านได้ปรารภเรื่องนี้ด้วยความเป็นห่วงว่า

 “กลัวอย่างเดียวเมืองนี้ กลัวอาจารย์กรรมฐานหลายเกินไป ธิเบตบ้าง เซนบ้าง  
เถรวาทบ้าง วุน่! เดีย๋วน้ีอาจารย์สอนกรรมฐานมากเกนิไปเสยีแล้ว แต่คนท�ากรรมฐาน
จริงๆ ไม่ค่อยมี กลัวโยมจะถูกของปลอม ถูกอาจารย์ปลอมน่ะ กลัวอย่างนั้นมาก”

 หลวงพ่อได้ยกเรื่องของปริพาชกคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลมาเล่าให้ฟังว่า

 “ชอบเปลี่ยนครูบาอาจารย์ แสวงหาอาจารย์ไปเรื่อย ได้ยินกิตติศัพท์อาจารย์ 
สอนปฏิบตั ิรูปไหนท่านว่าดปีฏบิตัดีิ กไ็ป ไปปฏบิตักัิบท่าน ไปฟังท่านเทศน์ อาจารย์ ก. บ้าง  
อาจารย์ ข. บ้าง อาจารย์ ค. บ้าง เอามาคดิ เทยีบรูปน้ีกบัรูปน้ันกไ็ม่เหมือนกนั รูปน้ันกบั 
รูปน้ันกไ็ม่เหมอืนกนั กบัความคดิของเราน้ีกไ็ม่เหมอืนกนัอกี แปลกไปเร่ือย ความสงสยั 
ก็เกิดขึน้เร่ือยไม่หยดุ ต่อมาได้ข่าวว่าพระศาสดาพระโคดมเกดิข้ึนในโลก ยิง่หนักใหญ่  
อดไม่ได้ ไปอกี ไปกราบท่าน ท่านกเ็ทศน์ให้ฟัง ท่านว่าไปท�าความเข้าใจกบัคนอืน่ให้ 
หายสงสัยนั้นไม่ได้ ยิ่งฟังยิ่งสงสัย ยิ่งฟังยิ่งแปลก จะระงับความสงสัย ให้พิจารณา 
กายกบัใจของตวัเองเท่าน้ันแหละ อดีตกใ็ห้ทิง้ อนาคตกท็ิง้ เพราะเป็นของไม่แน่นอน 
ดูปัจจุบันเดี๋ยวนี้ ดูปัจจุบันเราท�าอยู่นี่ อย่าไปดูอื่นไกล...”
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 และหลวงพ่อได้ย�้ากับนักปฏิบัติชาวอเมริกันว่า

 “ปัญญาไม่ได้เกดิจากการมีความรู้มากๆ ไม่ได้เกดิจากการทดลองปฏบิตัภิาวนา
หลายแนว แต่ปัญญามันเกดิจากความรู้ความเข้าใจอย่างลกึซึง้ถงึหวัใจของหลกัปฏบิตั ิ
ของตนและปฏิบัติตาม” โยมคนหนึ่งได้กราบเรียนข้อข้องใจว่า

 “ค�าสอนของเซนให้คนอยูต่ามธรรมชาต ิแต่หลวงพ่อรู้สกึพดูตรงกนัข้าม ขอให้ 
อธิบายหน่อยครับ”

 หลวงพ่อ : เราสอนไม่ได้ตามใจคน ถ้าตามใจคน มันก็ยังเป็นคนอยู่อย่างนั้น 
ถ้าตามใจกิเลสก็ยงัเหลอือยู ่ไม่ได้เป็นอะไรสกัท ีเช่น ถ้ามันข้ีเกียจกใ็ห้มันข้ีเกยีจเสยี  
มนัอยากนอนกใ็ห้มันนอนเสยี อยากท�างานกใ็ห้ท�างานเสยี ถ้าอยูต่ามธรรมชาตจิริงๆ น้ัน  
ท่านให้อยู่ตามธรรมชาติ ต้องให้มีปัญญารู้เท่าทันธรรมชาติด้วย ไม่ผิดเหมือนกัน  
แต่กลวัพวกเราทัง้หลายมนัจะเป็นลงิหมดนะ ปล่อยให้เป็นลงิ มนัจะไม่เป็นมนุษย์สกัที  
กเ็ป็นลงิอยู่เร่ือย เซนท่านพดูอย่างน้ัน ท่านกมี็ปัญญาพดูนะ ให้มปัีญญาให้รู้เท่าธรรมชาติ  
ธรรมชาตน่ัินแหละเป็นธรรมะ ธรรมะน้ันกค็อืธรรมชาต ิถ้ารู้มันแล้วมนักเ็ป็นอย่างน้ัน  
กลวัคนทัง้หลายจะไม่รู้ถงึน้ัน ทน้ีีพระท่านให้ฝืนใจของเรา ใจมคีวามโลภ ท่านฝืนเพือ่ก�าจัด 
ความโลภออก ใจมคีวามโกรธ ท่านฝืนเพือ่ก�าจัดความโกรธออก ใจมคีวามหลง ท่านฝืน  
เพื่อก�าจัดความหลงออก เป็นอย่างนั้น

แน่จริงต้องพรหมจรรย์

 อกีประเดน็หน่ึงทีห่ลวงพ่อได้ยกขึน้มาเป็นข้อเตอืนใจผู้ปฏบิตั ิได้แก่การทีผู้่สอน 
กรรมฐานยงัถอืเพศฆราวาส และไม่ให้ความสนใจในเร่ืองของศลีเท่าทีค่วร คงมุง่สอน
เฉพาะวธิใีนการน่ังสมาธเิท่าน้ัน ทัง้ทีใ่นความเป็นจริง ศลี สมาธ ิและปัญญา ต่างเป็น 
ปัจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน หลวงพ่อได้ย�้าความส�าคัญของการถือพรหมจรรย์โดย
กล่าวว่า
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 “ความเป็นจริงพุทธศาสนาน่ีนะ คนเป็นครูเป็นอาจารย์สอนพุทธศาสนาอย่าง
แท้จริง ต้องอยู่ในพรหมจรรย์อย่างนี้ เป็นพระสงฆ์ตลอดไปอย่างนี้ สอนกรรมฐาน 
เร่ือยไป การอยูพ่รหมจรรย์เช่นน้ี ไม่ใช่เฉพาะคนเดยีวนะ หลายๆ คน อ�านวยประโยชน์ 
แก่การปฏบิตัไิด้มากทีส่ดุ เพราะชวีติพรหมจรรย์ไม่ต้องการอะไรมากมาย มุง่สัง่สอน 
ตัวเองและญาติโยมทั้งหลายให้มีธรรมะเท่าน้ัน ไม่มุ่งอะไรต่างๆ นานาหลายอย่าง 
อาตมาว่าควรแล้ว จะพูดถึงมนุษย์มันก็มากไปแล้ว เดี๋ยวน้ี...มันมากไป พอที... 
เป็นพรหมจรรย์กด็เีหมอืนกนัน่ะ มันจะไม่มทีีห่ากนิกนัแล้วทกุวนัน้ี มันยุง่กนัน่ี เกดิรบรา 
ฆ่าฟันกันหลาย เพราะว่าคนมาก ไปรักษาพรหมจรรย์กนักด็เีหมือนกนั จะมีประโยชน์
มากเลย”

 เมื่อหลวงพ่อกล่าวเรื่องนี้จบลง ก็มีค�าถามขึ้นมาอีกว่า

 “พทุธศาสนาฝ่ายมหายานบางนิกาย เช่น ธเิบต และเซน กม็คีนแต่งงานแล้วได้เป็น 
อาจารย์สอนกรรมฐาน ท�าไมเราจึงจะไว้ใจเขาไม่ได้ล่ะครับ”

 หลวงพ่อหัวเราะพร้อมกับปรารภข�าๆ ว่า

 “คนยังเป็นขโมยอยู่ก็ไม่ไว้ใจละเนาะ” จากนั้นท่านก็ชี้แจงว่า

 “เอาเครื่องวัดอย่างนั้นไม่ได้ ที่เรียกว่าพระศาสนานะ ไม่ใช่เถรวาท ไม่ใช่เซน 
ไม่ใช่ธเิบต แต่เป็นสจัธรรม ท่านไม่ได้กล่าวถงึบคุคลน้ันบคุคลน้ี พระศาสนาทีแ่ท้จริง 
ไม่ใช่บุคคลนะ แต่บุคคลต้องน้อมศาสนามาปฏิบัติ คนไปท�าผิด ไม่ใช่ศาสนาผิดนะ  
ศาสนายงัตรงอยู ่ตัง้โลกอยูเ่สมอมา เราต้องศึกษาพทุธศาสนาให้แน่นอน คนจะโกหก 
เราไม่ได้ ถ้าเรารู้จักพทุธศาสนาแน่นอนแล้ว อาตมาเพยีงแต่บอกให้ระวงัเท่าน้ันหรอก 
...ดีกว่านะ ดีกว่าไม่ระวัง หรือไม่ดี?”
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เด็ดขาดก็ดี

 ส่วนใหญ่ชาวตะวนัตกทีนั่บถอืพทุธศาสนามีความเหน็ว่า การเผยแผ่พทุธศาสนา 
ทีป่ระเทศอเมริกา คงจะไม่เหมอืนในทางเอเชยี เพราะสภาพสงัคมและวฒันธรรมต่างกนั  
ที่ส�าคัญ คนอเมริกันได้รับพุทธศาสนาหลายกระแส เพราะฉะนั้น เขาต้องผสมผสาน 
ค�าสอนจากนิกายต่างๆ ให้เป็นพทุธแบบอเมริกนัโดยเฉพาะ ผลดขีองความเหน็อย่างน้ี 
กค็อื ชาวพทุธอเมริกนัมักจะใจกว้าง ไม่ยดึม่ันถือมัน่ในนิกายของตน แต่ผลเสยีกม็บ้ีาง 
เหมอืนกนั คอืบางคนเลอืกแต่ค�าสอนทีต่รงกบักเิลสหรือทฐิขิองตวัเอง ส่วนทีไ่ม่ตรงน้ัน  
ถือเป็นค�าสอนที่ล้าสมัย หรือไม่เหมาะกับสังคมอเมริกัน โดยเฉพาะในเรื่องของศีล  
คนอเมริกันยังมีความเข้าใจสับสนอยู่มาก ตัวอย่างเช่น ผู้น�าศาสนาพุทธบางนิกาย 
ก็ด่ืมสุรา ลูกศิษย์ลูกหาจึงถือว่าคงไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ ความเห็นเช่นน้ี  
ฝ่ายเถรวาทถือว่าเป็นความเหน็ผิด ดังน้ัน ระหว่างการจาริกไปประกาศพระศาสนาใน 
อเมริกาคร้ังน้ี หลวงพ่อจึงให้ความส�าคญัในเร่ืองของศีลมาก เพราะท่านเหน็ว่า ถ้าไม่ 
เข้าใจในเร่ืองศีล การปฏิบตัจิะบรรลผุลได้ยาก ตอนหน่ึงระหว่างการอบรม มีการอภิปราย 
เรื่องศีลอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะศีลข้อที่ ๓ และข้อที่ ๕ หลวงพ่อกล่าวว่า

 “นี่คือคุณธรรมเบื้องแรก เรียกว่าถ้าเราจะสร้างรถคันหนึ่ง นี้คือเครื่องมือที่จะ
สร้างรถ เราจะสร้างตัวเราให้เป็นคนบริสุทธิ์ส�าหรับรับธรรมะ ปฏิบัติธรรม อันนี้เป็น
เคร่ืองมอืทีจ่ะช�าระกายใจเรา เป็นต้น ให้รับธรรมะได้ เป็นเคร่ืองมอืเป็นเคร่ืองอปุกรณ์ 
ถ้าไม่มีอันนี้นะล�าบาก ถ้าเรามีเครื่องมือ ท�ารถยนต์ได้ล่ะ ถ้าไม่มีเครื่องมือ ท�าไม่ได้  
น่ีสมควร เป็นคนทีส่มควรแล้ว จ�าเอาไว้นะ เอาไปไว้พจิารณานะ อย่าเพิง่ไม่เอาล่ะ เอาไป 
พจิารณาด ูมนัเป็นโทษนะข้อห้า ข้อหน่ึง สอง สาม สี ่เป็นโทษทัง้น้ันน่ี เอาไปพจิารณา 
ดีๆ นั่งสมาธิไปพิจารณาไป จะเห็นโทษมันแล้วมันละ ถ้าเห็นโทษชัดเจนแล้วก็ละ
มันได้”

 และอีกตอนหนึ่ง เมื่อหลวงพ่อกล่าวถึงศีลข้อที่ห้า
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 “คนเรามีความเข้าใจผิดอย่างมากในศีลข้อทีห้่า เช่น หลายคนถอืว่าเสพสรุาแล้ว 
ไม่ผิดถ้ายังคุมสติได้อย่างนี้ ถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นขโมย เชิญเขาขึ้นบ้านจะดีไหม”

 ส�าหรับศีลข้อที่ ๓ ซึ่งมีผู้ข้องใจไต่ถามกันมาก หลวงพ่อได้ให้ความกระจ่างว่า

 “การประพฤตพิรหมจรรย์ก็ดีทีส่ดุ คอืถ้าเด็ดขาดได้กด็ ีแต่ถ้าไม่ได้ กใ็ห้มีความ 
สันโดษในคู่ครองของตน”

 ส�าหรับคนที่ยังไม่แต่งงาน แต่มีคู่รักตามธรรมเนียมชาวตะวันตก หลวงพ่อ 
บอกว่า

 “นักปฏบิตัทิ�าอะไรต้องมขีอบเขต ต้องมีวงจ�ากดั ต้องมคีวามซือ่สตัย์จริงใจต่อกนั  
เหตผุลของศลีข้อน้ีคือไม่ให้มคีวามแตกร้าว ไม่ให้วุน่กับเร่ืองของกาม แต่ให้รู้จักประมาณ  
รู้จักพอดี การส�าส่อนในทางเพศท�าให้วุ่นวาย นี่ไม่ใช่การปฏิบัติ ไม่ใช่ทางสายกลาง”

 แล้วท่านก็ทิ้งท้ายว่า

 “คนเดยีวก็กินไม่หมดละมัง้น่ี ไม่เหมอืนขนมปังละ คนเดียวกนิจนตายไม่หมดละ  
กินไปท�าไมหลาย”

 เป็นทีน่่าสงัเกตว่าในการแสดงธรรมในต่างประเทศน้ัน หลวงพ่อพดูอย่างสภุาพ 
อ่อนโยนมาก อาจเป็นเพราะท่านกลวัว่าค�าพดูของท่านจะไปกระทบทฐิขิองชาวตะวนัตก  
ซึ่งมีประเพณีและวัฒนธรรมผิดไปจากชาวไทย ท�าให้เป็นอุปสรรคต่อการท�าความ
เข้าใจกนั ดงัน้ัน ในตอนท้ายหรือแม้ในระหว่างการแสดงธรรม ท่านมกักล่าวขออภยั
ผู้ฟังเสมอ ตัวอย่างเช่น

 “...วันน้ีพดูให้โยมรู้จักพจิารณา แล้วกข็ออภยัด้วยนะ วนัน้ีพดูมาก พดูมากกเ็พราะ 
รักโดยธรรม อาตมาไม่เคยมาอเมริกานะ มาแล้วก็จะปล่อยของดีไว้ให้โยมทุกคน 
พจิารณาดนูะ ถ้าหากว่ามนัผิด อย่ามาโทษอาตมานะ ให้โทษพระพทุธเจ้า ท่านเป็นผู้ให้ 
อาตมามาเทศน์อย่างนี้”
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 “...การปรารภธรรมะวันน้ี อาตมาขอโทษด้วยนะ บางทีไม่รู้จักค�าที่หนักที่เบา 
มาพูดให้ความเห็นต่างๆ อาจจะผิดจากประเพณีเมืองนี้ก็ให้อภัยด้วยนะ อยากให้มี
คณุงามความด ีถ้าปฏิบตัธิรรม กอ็ยากให้รู้รสของธรรมะในใจของเราจริงๆ อย่างน้ัน 
ฉะน้ัน จึงขอขอบคณุญาตโิยมทกุๆ คนจริงๆ ทีม่าฟังธรรมะในวนัน้ี แล้วกข็อโทษใน 
ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยนะ...”

 ฉะนั้น ไปที่ไหน ยาขมเคลือบน�้าตาลของหลวงพ่อล้วน “ขายดี”

นักบวชกับนักบ้าน

 หลงัจากการแสดงธรรมและตอบปัญหาไปบ้างแล้ว กมี็การฉายภาพยนตร์สารคด ี
เกีย่วกับชวิีตของพระวดัหนองป่าพง ซึง่สถานีโทรทศัน์บบีซีขีององักฤษ ถ่ายท�าเอาไว้  
เม่ือภาพยนตร์จบลง หลวงพ่อก็ได้ท�าหน้าที่ตอบปัญหาไขข้อข้องใจ เกี่ยวกับชีวิต
นักบวชและฆราวาสกับการปฏิบัติต่อดังนี้

 โยม : ชวีติของฆราวาสผู้ครองเรือน หญงิกบัชายจะอยูแ่ยกกนัแบบพระกบัชีไม่ได้  
เมื่อจ�าเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเพศตรงข้าม เราควรจะท�าอย่างไร?

 หลวงพ่อ : ต้องมเีมตตาต่อกนั คือรักกนัโดยธรรม อย่ารักโดยตณัหา พระวนัิย 
ที่แยกหญิงออกจากชาย พระออกจากแม่ชีนั้น ท�าให้ชาววัดมีความรัก ความเคารพ
ที่แท้จริงต่อกัน

 โยม : เป็นไปได้ไหมคะ โยมอยู่ทางบ้านจะปฏิบัติได้ดีเท่าพระ?”

 หลวงพ่อ : ปฏิบัติสะดวกดีที่สุดคือนักบวช เพราะนักบวชเป็นเพศพรหมจรรย์  
ไปง่ายมาง่าย ไม่มีครอบครัว ฆราวาสกป็ฏิบตัไิด้ แต่อ้อม ทางโค้ง ล�าบาก เพราะมีลกู  
มีเมีย มีผัว มีอะไรหลายๆ อย่าง ท�าได้แต่อ้อมไปนิดหนึ่ง

 โยม : จะหาเวลาปลีกตัวไปปฏิบัติธรรมและฝากลูกไว้ให้คนอื่นดูแล เป็นการ
หลีกเลี่ยงหน้าที่หรือเปล่า?
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 หลวงพ่อ : เรามอีะไรตอบแทนให้เขาได้ดแูลลกูเราอย่างดไีหม แล้วลกูสขุสบาย 
พอใจไหม ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ เห็นไหมล่ะนี่ มีลูกเต้ามีครอบครัวมันก็ยุ่งอย่างนี้

โรคที่ทุกคนต้องค้นคว้า

 วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒ พระอาจารย์ธีรธมฺโม ลูกศิษย์ของหลวงพ่อ 
ชาวแคนาดา ซึง่กลบัไปเยีย่มบ้านทีรั่ฐบริตชิโคลมัเบยี (British Columbia) ในช่วง 
ทีห่ลวงพ่อจาริกไปอเมริกา ได้เป็นผู้ประสานงานให้ท่านไปแสดงธรรมทีม่หาวทิยาลยั
บริติชโคลัมเบีย และโปรดคนไทยในเมืองแวนคูเวอร์ด้วย ก่อนแสดงธรรมที่
มหาวทิยาลัยนัน้ ทา่นได้น�าผูฟ้งันัง่สมาธิเปน็เวลาหนึง่ชัว่โมง โดยไม่ได้บอกลว่งหน้า  
ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะท่านต้องการให้ชาวมหาวทิยาลยัได้ลิม้รสของการปฏบิตัดิบู้าง เพราะ 
เรียนปริยัติมามากแล้ว

 หลวงพ่อได้เคยตัง้ข้อสงัเกตว่า ในสงัคมตะวนัตกมีความกลวัตายกนัมาก ในการ 
แสดงธรรมทีแ่วนคูเวอร์ ท่านจึงได้อบรมให้หดัพจิารณา ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ  
ความตายเป็นนิตย์...

 “อย่างชาวตะวันตกนี่ไม่อยากพิจารณานะ อายุหกสิบเจ็ดสิบยังใส่กางเกงสั้นๆ  
ถบีจักรยานป้อ เอาสมีาทาหน้าทาตา โอ๊! พดูเร่ืองโรคนะ ทกุวนัน้ีเรากลวัโรคมะเร็ง เพราะ 
ใครเป็นมะเร็งต้องตาย พวกเราที่เป็นหมอนี่ ไม่ใช่ดูถูกนะ ก็ค้นคว้าเรื่องโรคมะเร็ง  
หมอจริงๆ คอืพระพทุธเจ้าท่านสอนว่า ความเกดิ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ยิง่กว่า 
โรคมะเร็ง เป็นโรคอืน่กต้็องตาย เป็นโรคมะเร็งกต้็องตาย ไม่เป็นโรคอะไรกต้็องตาย  
พระพุทธเจ้าท่านดูหมดแล้วความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย มันแน่นอน 
เหลอืเกิน เราท�าไมไม่พจิารณากัน ไม่ค้นคว้ากนั ไปค้นแต่เร่ืองอืน่ๆ โรคอืน่ๆ ซึง่แก้ไข 
ไม่ได้ พ้นไม่ได้ พระเทศน์ให้ฟังอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เทศน์จนหมดหนังสือก็ยัง 
ไม่เหน็ ไปค้นเร่ืองอืน่ๆ เพือ่จะแก้โลกแก้ความจริงซึง่แก้ไม่ได้ จะแก้ไม่ให้ตาย พอตาย 
ก็ร้องไห้อีก ท�าไมไม่พิจารณาให้เห็นความจริงนี่ พุทธบริษัทเรายังขาดตรงนี้ ไม่ควร 
ร้องไห้ ถ้าเรายอมรับว่าคนเกิดมามันต้องตาย ต้องพลัดพราก เห็นในธรรมะจริงๆ  
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อย่างน้ีแล้ว เหน็คนแก่ คนตาย กต้็องยิม้ว่ามนัเป็นอย่างน้ันเอง น่ีท�าไมไม่เหน็ ตายทกุราย  
ร้องไห้ทกุราย เพราะเราไม่ยอมรับความตาย ตายเอาเข้าโลงแล้วกย็งัไปท�าอะไรสวยๆ 
งามๆ คนไปงานศพกไ็ม่รู้จักตาย ท�าไมพระพทุธเจ้าจึงสอนเร่ืองความเกดิ ความแก่ ความ
เจ็บ ความตาย อนัน้ีเป็นสิง่ส�าคญัทีม่นุษย์ต้องพจิารณาค้นคว้า ความตายมาจากไหน  
มาจากเกิดใช่ไหม แต่ถ้าเกดิแล้วพากนัหวัเราะสบายใจ เมือ่ตายกลบัร้องไห้ อนัน้ีมนั 
เกดิมาแล้วสดๆ มันถงึตาย ถ้าเราจะร้องไห้จริงๆ อาตมาว่าเกดิมาร้องไห้เลย มาอกีแล้ว  
ตายอกีแล้ว ร้องไห้เลยดีกว่านะ พระพทุธเจ้าท่านเป็นหมอทีเ่ลศิ ประเสริฐ ท่านให้ยก 
ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย มาพิจารณาให้เห็นชัดเจน จะได้ไม่มีทุกข์ 
เพราะเห็นชัดเจนว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว จะให้มันเป็นอย่างไร มันเป็นความจริง
ก็ให้เป็นจริง เป็นสัจธรรม จะไปแก้ยังไง...”

ศาสตร์กับศีล

 ในตอนหน่ึงระหว่างกล่าวถงึศลีห้า หลวงพ่อได้อธบิายความหมายของพทุธศาสตร์ 
ในแง่ของศีลว่า

 “ศาสตร์ในปัจจุบนั แหม! มนัหลายเหลอืเกนิ นับไม่ไหวแล้วละ นับไม่ไหวแล้วละ  
ศาสตร์ทีเ่ราเล่าเรียนกนัมาน่ี แต่ว่าเป็นศาสตร์ทีไ่ม่ค่อยยอมกนันะ ลกูศษิย์อาตมามเียอะ  
ชาวตะวนัตกทีเ่รียนมหาวทิยาลยั เรียนเข้าไปยิง่โง่ ยิง่ทกุข์ ยิง่เถยีงกนั ไม่ลงรอยกนั  
เพราะไม่รู้จักเจ้าของศาสตร์ อะไรกด็ทีัง้น้ันละ แต่ว่าให้มารวมพทุธศาสตร์ ถ้าไม่มารวม 
พทุธศาสตร์น้ันยังใช้ไม่ได้ ยงัไม่ลงรอยกนั ยงัอจิฉายงัแก่งแย่งกนั วุน่วายกนัตลอดเวลา  
แต่ถ้ามารวมกันได้ตรงน้ี ตรงศลี ทีพ่ดูให้ฟังกเ็รียกว่าพทุธศาสตร์ พทุธศาสตร์น่ีครอบ 
ศาสตร์ทัง้หลายไว้ ไม่ให้ศาสตร์ทัง้หลายผิดไป ไม่ให้ศาสตร์ทัง้หลายก่อความเดอืดร้อน  
เมือ่พทุธศาสตร์ครอบไว้อย่างน้ี ในกรอบของศลีน้ี ทกุๆ คนกเ็หมอืนพีน้่องกนั ทกุคน 
ไม่อิจฉาพยาบาทกัน ถ้าเรียนศาสตร์ทุกอย่าง มีความรู้ แล้วก็มารวมพุทธศาสตร์นี้  
เรียกว่า เราเป็นชาวพทุธ เรียกว่าพทุธศาสนิกชนทัง้น้ัน อยูท่ีไ่หนกเ็ยอืกเยน็ มคีวามหมาย 
อย่างนี้”
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ตะกั่วฤาแลกทอง

 เมือ่จบการแสดงธรรมทีม่หาวทิยาลยัแล้ว ผู้สนใจบางคนได้ตดิตามหลวงพ่อไป 
สนทนาถึงที่พักจนกระทั่งสองยาม จากน้ันท่านก็สนทนาธรรมต่อกับพระอาจารย์ 
ปภากโรและพอลจนถึง ๓ นาฬิกา ในระยะน้ีเป็นช่วงที่ท่านมีก�าลังวังชาดีมาก  
ความเหนื่อยอ่อนไม่ได้แสดงออกมาให้ปรากฏเลย

 พอลเล่าว่า คนืน้ันได้ฟังธรรมะทีล่กึซึง้ทีส่ดุทีเ่คยได้ยนิมา นัยน์ตาของหลวงพ่อ
ปิดลงแบบคร่ึงหลบัคร่ึงตืน่ แล้วท่านพดูไปเร่ือยๆ โดยไม่สนใจว่าพดูกบัใคร มใีครฟัง  
มีใครสนใจ ข้ออรรถข้อธรรมไหลเร่ือยออกมาเหมือนสายน�้าที่ไหลน่ิง ค�าสอนของ
หลวงพ่อที่พอลพยายามจ�ามาถ่ายทอดให้ฟังมีตอนหนึ่งว่า

 “ในความเป็นจริงแล้ว สิง่ทีต้่องละและสิง่ทีต้่องบ�าเพญ็น้ันไม่มี สิง่ทีโ่ลกเขาสมมุต ิ
กนัว่าเป็นของจริง มรีาคา ส�าหรับพระอรหนัต์แล้วมนัเป็นของปลอม ไม่มค่ีาเลย ฉะน้ัน 
การทีจ่ะให้พระอรหนัต์ไปสนใจเร่ืองของโลก ก็เหมือนกบัเอาตะกัว่ไปขอแลกกบัทองค�า 
เราคดิแต่ว่าเรามตีะกัว่แท่งใหญ่ๆ ท่านมทีองค�าก้อนนิดเดียว ท�าไมหนอ ท่านจึงไม่อยาก 
เปลี่ยน ทุกวันนี้คนเราจึงมองไม่เห็นพระอรหันต์กัน”

คิดแบบไส้เดือน

 วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒ หลวงพ่อได้ไปสนทนาธรรมและแนะน�าการ
น่ังสมาธแิก่ครอบครัวคนไทยในเมอืงซแีอตเทลิ รัฐวอชิงตนั ระหว่างการสนทนาธรรม 
หลวงพ่อได้ปรารภถงึการอปุสมบทของกลุบตุรลกูหลานไทยในสมยัปัจจุบนัว่า ท�ากนั 
เป็นประเพณมีากกว่าทีจ่ะบวชเพือ่ให้ได้ประโยชน์จากพทุธศาสนาอย่างจริงจัง ไม่เหมือน 
สมัยก่อนซึ่งบวชกันอย่างน้อยสี่ห้าปี โยมเจ้าของบ้านก็ได้แสดงความเห็นคัดค้านขึ้น
มาว่า
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 “สมมตุว่ิาคนไทยทกุคนจะบวชสีห้่าพรรษา ตกลงเราไม่ต้องท�าอะไรกนัเลย ไปเป็น 
พระกนัหมด กลวัจะไม่มคีนท�างานให้ประเทศชาต ิไม่มคีนท�ามาหากนิ ผมมองในแง่ 
นั้นครับ”

 “โอ๊ย! อย่าไปกลัวเล้ย! อย่าไปกลัวๆ” หลวงพ่อรีบระล�่าระลักปลอบโยมอย่าง
เป็นห่วง

 “ไส้เดอืนมนักลวัดินจะหมด กนิแล้วมันจึงขีไ้ว้ข้างบน อย่าไปคดิแบบน้ัน แบบ 
นกกระสาแบบไส้เดอืนน้ี อย่าไปคดิอย่างน้ัน มนัเป็นไปไม่ได้ จะบวชเจ็ดวนัสบิห้าวนั 
ทกุคนไม่ได้ บวชจนตายกมี็ ห้าปีหกปีกมี็ หกวนัเจ็ดวนักมี็ มันเป็นเร่ืองของธรรมดา
อย่างนั้น ความคิดอย่างนั้นมันเป็นความคิดของไส้เดือน จ�าไว้”

 วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒ หลวงพ่อพร้อมด้วยพระอาจารย์ปภากโร  
และพอล ได้ออกเดนิทางจากเมอืงซแีอตเทลิไปนิวยอร์ค แวะเยีย่มโยมพ่อโยมแม่ของ 
พระอาจารย์สนฺตจิตโฺต และพ่อแม่ของพอล ในขณะเดยีวกนัมชีาวอบุลฯ ทีไ่ปตัง้รกราก 
อยู่ที่นิวยอร์คหลายคน มากราบคารวะหลวงพ่อด้วย จากนั้นท่านได้เดินทางต่อไปที่ 
ศูนย์วิปัสสนา I.M.S. เมอืง Barre, Massachusetts อนัมี แจ๊ค คอร์นฟิลด์ (Jack  
Kornfield) อดตีพระสญุโญ ซึง่เคยศึกษาธรรมอยูท่ีว่ดัหนองป่าพง ๒ ปี เป็นผู้หน่ึง 
ในคณะอาจารย์สอนกรรมฐาน

 หลวงพ่อได้ใช้เวลาอยูท่ีศ่นูย์วปัิสสนา ๘ วนั มผู้ีสนใจเข้าร่วมปฏบิตักิรรมฐาน
กับหลวงพ่อกว่าร้อยคน ท่านใช้เวลาในช่วงเช้าสนทนาธรรมกบับรรดาพนักงาน ซึง่เป็น 
นักปฏิบัติรุ่นเก่าของศูนย์ ช่วงบ่าย ท่านให้โอกาสผู้เข้าอบรมถามไถ่ปัญหาข้อข้องใจ  
ในตอนเย็น ท่านน�าน่ังสมาธิและแสดงธรรมการอบรมกรรมฐานที่ศูนย์ ส่วนใหญ่
หลวงพ่อแสดงธรรมในหัวข้ออริยสัจสี่ พร้อมกับแนะน�าหลักในการปฏิบัติภาวนาแก่
ผู้เข้าอบรม

 “...ในการปฏิบตัสิมถภาวนาขัน้อปุจารสมาธน้ัิน กายของเราเปรียบได้ดังไก่ทีถ่กู 
ขังไว้ในเล้า มันยังเดินวนไปวนมาอยู่ ไม่นิ่ง ไม่หลับ ไม่ตาย แต่มีขอบเขตของการ
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เคลือ่นไหวทีอ่ยู่ในความควบคุม ถ้าจิตสงบแล้วกใ็ห้พจิารณากาย ดอูาการสามสบิสอง  
ถ้ามนัฟุง้ซ่านกใ็ห้ตามดูความรู้สกึนึกคดิทีจิ่ตเจ้าของปรุงแต่งขึน้มา ให้รู้เท่าทนัมนัว่า 
เป็นของไม่เที่ยง เป็นอนัตตา หาตัวตนเราเขาไม่ได้ การปฏิบัติน้ันไม่จ�าเป็นต้องรู้ 
อะไรมาก เพยีงแต่เฝ้าสงัเกตดอูยูต่รงจุดน้ีจนเกิดความเบือ่หน่ายคลายก�าหนัด แล้วจะ 
ได้ปล่อยวางความยึดถือในขันธ์ทั้งห้า นี่แหละคือจุดมุ่งหมายของการภาวนา”

 โยมคนหนึ่งมีค�าถามเกี่ยวกับขันธ์ห้า ดังนี้

 “ขนัธ์ห้ามีผลกระทบต่อความสงบหรือไม่ การปฏบิตักิรรมฐานคอืรากฐานทีจ่ะให้ 
เกิดความเข้าใจในขันธ์ห้าใช่หรือไม่”

 หลวงพ่อตอบว่า

 “ถ้าเรามีปัญญา ขันธ์ห้าก็ช่วยให้เราพ้นทุกข์ ถ้าเราโง่ มันก็ให้โทษเรา จะพูดว่า 
มันเป็นโจรปล้นเราก็ได้ถ้าเราโง่ แต่ถ้าเรารู้เร่ืองของมันตามเป็นจริง มันก็ท�าให้เรา 
ตรัสรู้ธรรม อย่างเราไม่รู้จักอาจารย์ชา รู้แต่ชือ่ได้เหน็รูปกย็งัไม่พอ แต่วนัน้ีได้เหน็ตวั 
ได้พดูด้วย กเ็รียกว่ารู้จักส่วนหน่ึง ถ้ารู้จักธรรมะทีอ่าจารย์ชาแสดงให้คณุฟัง คณุจะรู้จัก 
อาจารย์ชาทั้งหมด...”

ปฏิบัติให้ขาด

 ในวันที่สองของการอบรม หลวงพ่อปรารภว่า

 “ฟังธรรมส่วนรวมกันมากๆ มันยาก ท�าแกงหม้อใหญ่ๆ ไม่ค่อยอร่อยหรอก  
มนัคลกุเคล้าไม่ทัว่ถงึ ไม่อร่อย ท�าแกงหม้อน้อยๆ ให้คนส่วนน้อยได้พดูกนัโดยเฉพาะ 
ดีกว่า”

 การอบรมตัง้แต่วนัน้ันมา จึงแบ่งเป็นกลุม่ย่อย ๕-๖ กลุม่ กลุม่ละประมาณ ๑๕ คน  
เพื่อให้แต่ละคนได้มีโอกาสมาถามปัญหาหลวงพ่อได้สะดวก ส�าหรับแกงหม้อน้อยที่
หลวงพ่อได้ปรุงเป็นหม้อแรกมีรสชาติอย่างนี้
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 “เรามาปฏิบัตินี้ ปฏิบัติเพื่อจะไม่ได้ปฏิบัติอีกต่อไปนะ เกิดมาแล้วเพื่อจะไม่ได้ 
เกิดอกีต่อไป ท�ามาแล้ว เพือ่จะไม่ได้ท�าอกีต่อไป พระท่านต้องการอย่างน้ัน ไม่ต้องการ 
ให้เป็นตวัวฏัฏะ ตวัวฏัฏะน้ีมันไม่มีหรอก แต่เราพดูให้มนัเป็นตวัวฏัฏะ เป็นสมมตุเิฉยๆ  
ความเป็นจริงตวัวฏัฏะก็ไม่มี พระรูปทีจ่ะพูดว่าตวัวฏัฏะน้ีกไ็ม่มเีหมือนกนั แต่ในเวลาน้ี 
พดูสมมตุว่ิาให้มขีึน้ถงึจะรู้ได้ว่ามนัเป็นอย่างไรเท่าน้ัน เป็นสมมตุ.ิ..เราปฏบิตัน้ีิเพือ่ให้ 
ขาดจากกาม เพื่อให้ขาดจากทุกข์ เพื่อจะไม่มีทุกข์อีกต่อไป”

ปัญญาเทวทัต

 วนัหน่ึงหลวงพ่ออบรมเร่ืองการเจรญิมรณสต ิท่านเตอืนให้หมัน่ระลกึถงึความตาย 
ให้ได้อย่างน้อยวันละสามครั้ง เช้า บ่าย ดึก ก็ยังดี พอลได้ออกความเห็นแย้งว่า

 “เรื่องความตายนี้เหมือนของที่อยู่ไกลจากตัวเรามาก ผมจึงก�าหนดไม่ค่อยเป็น 
ถ้ามีภยันตรายมาคุกคามคงจะท�าได้ง่ายขึ้น”

 หลวงพ่อจึงย้อนว่า “ภัยมันมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วมิใช่หรือ”

 “แต่ความตายมันเป็นเรื่องของอนาคต” พอลแย้งอีก “บางครั้งรู้สึกว่าเราจะอยู่
โลกนี้จนถึงอายุร้อยปี”

 “นั่นเป็นปัญญาของเทวทัต” หลวงพ่อให้คะแนนลูกศิษย์เก่าตกขอบเลย

เหนือโลก

 ผู้เข้าร่วมการอบรมมักบ่นถึงความยากล�าบากในการปฏิบัติธรรมอยู่ในโลก 
หลวงพ่อได้เตือนสติว่า

 “...เหมือนคนน่ังสมาธบินรังมดแดง พอถูกมดกดักก็ระวนกระวาย แต่ไม่ยอมลกุ 
ไปน่ังทีอ่ืน่ หรือเหมือนกบัว่าโยมถอืของร้อนเข้าไปหาอาจารย์ แล้วร้องว่า ท่านอาจารย์ๆ  
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มนัร้อนเหลอืเกิน อาจารย์ก็ให้วางลง แต่โยมกลบัดือ้ร้ันบอกว่าวางไม่ได้ๆ คอืไม่อยาก 
ให้มนัร้อน แต่ไม่ยอมปล่อยของร้อน แล้วจะให้อาจารย์แก้อย่างไร น่ีแหละคอืเหตใุห้ 
เกิดทุกข์”

 การตัง้ค�าถามของผู้เข้าร่วมการอบรมกรรมฐาน ส่วนมากมกัสบัสน เน่ืองจากเป็น 
ผู้ปฏบิตัใิหม่ หลวงพ่อเมตตาให้ก�าลงัใจด้วยค�าตอบง่ายๆ ตรงไปตรงมา บ่อยคร้ังทีท่่าน 
ต้องให้ผู้ถามรู้จักค�าถามของตัวเอง แนะน�าให้ผู้ปฏิบัติทิ้งต�ารา และพึ่งตัวเองให้มาก  
ให้มคีวามตัง้ใจจริงและอดทน ต่อไปน้ีเป็นค�าถามและความเหน็บางประการทีร่วบรวม
จากการสนทนาธรรมของพอลและสมาชิกบางคนกับหลวงพ่อ

 พอล : ผมว่าถ้าเรายังข้องแวะอยู่กับเรื่องทางโลก แต่ท�าด้วยความตั้งใจจริง  
เอาใจใส่อย่างเต็มที่ จิตอาจเกิดสมาธิขั้นลึกๆ ได้ เช่น นักดนตรีเวลาเขาเล่นอย่างถึง 
อารมณ์จริงๆ อาจจะมอีงค์ฌานเกดิขึน้เป็นปีต ิสขุ เอกัคคตา กไ็ด้ ต่างกนัแต่ว่าสิง่ที่ 
เขาก�าหนดไม่ใช่เป็นไปในอารมณ์กรรมฐานเท่านั้นเอง

 หลวงพ่อ (หวัเราะ) : ไม่ใช่ๆ ไม่มใีครเข้าฌานได้ด้วยการเล่นดนตรีหรอก คงจะมี 
แต่ฝรั่งเท่านั้นกระมัง ฌานอะไร ไม่รู้เรื่อง

 โยม : โลกน้ีวุน่วายสบัสน เราจะช่วยโลกได้อย่างไร อนาคตของโลกยงัมคีวามหวงั 
ไหมครับ

 หลวงพ่อ : ...โยมถามเร่ืองโลก โยมรู้จักโลกไหม โลกเราคอือายตนะ อายตนะ
ภายใน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และอายตนะภายนอก ได้แก่ รูป รส กลิ่น 
เสียง โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ในภาษาบาลี ค�าว่า โลก หรอื โลโก หมายถึงความมืด  
สิง่ทีต่รงข้ามคอื อโลโก คอื แสงสว่าง การปฏิบตัธิรรม ท�าให้เราบรรลถุงึแสงสว่างทีอ่ยู่ 
เหนือความมืดของโลก เข้าใจไหม

 โยม : เวลานั่งสมาธิ ท่านเตรียมจิตใจอย่างไรคะ

 หลวงพ่อ : อาตมารักษามันไว้ในที่อยู่ของมัน



638

 โยม : ผมยอมรับว่าค�าสอนของหลวงพ่อเป็นสจัธรรมความจริง แต่ยากทีฆ่ราวาส 
ญาติโยมผู้พัวพันอยู่กับโลกๆ จะปฏิบัติตามได้

 หลวงพ่อ : (เอาไม้เท้าชีท้ีอ่กของพอล) ถ้าปลายไม้น้ีมเีปลวไฟลกุโพลง คดิดูซว่ิา  
พอลจะว่ายังไง เขาจะพูดว่า ผมทุกข์จริง ร้อนจริง แต่นั่งอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่าจะหนีไปไหน  
เขาจะโอ้เอ้พดูอยูอ่ย่างน้ันหรอื มแีต่จะลกุหนีเท่าน้ันแหละ ถ้าเราเหน็ตวัทกุข์เกดิข้ึนมา 
จริงๆ แล้ว มีแต่จะภาวนาหาทางออกให้ได้เท่านั้น

 พอล : ท�าอย่างไรจึงจะละกิเลสได้ครับ

 หลวงพ่อ : อย่าเพ่ิงใจร้อนรีบละกิเลส ใจเยน็ๆ คอยดคูวามทกุข์ ดูเหตขุองมัน  
ดใูห้ดีๆ  แล้วจะได้ละมันออกอย่างเตม็ที ่เหมอืนกบัว่าเวลาเรากนิอาหาร เราเคีย้วช้าๆ  
เคี้ยวให้ละเอียด มันจึงย่อยง่าย ย่อยได้ดี

 โยมผู้ปฏิบัติใหม่ : ท�าอย่างไรจะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเร็วที่สุดครับ

 หลวงพ่อ : การบรรลุเป็นพระโสดาบัน ก็เป็นเป้าหมายอันหนึ่งของการปฏิบัติ  
แต่ว่าต้องมคีวามอดทน มนัไม่ใช่ของง่าย อย่าใจร้อนหลาย ไม่ใช่ภาวนาคนืเดยีวสองคนื 
แล้วไปพระนิพพานเลย ใครจะมาเป่าหัวให้ตรัสรู้ธรรมได้เร็วปานน้ัน ต้องใช้เวลา 
สักหน่อย ต้องเพียรพยายามปฏิบัติด้วยความอดทนและสม�่าเสมอจึงจะเห็นผล

 โยม : ท่านเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าคะ

 หลวงพ่อ : ต้นไม้ผลดิอกออกผล มนีกมาเกาะกิง่ไม้แล้วจิกกนิผลไม้น้ัน จะหวาน 
หรือเปร้ียวเป็นเร่ืองของนกทีจ่ะรู้ได้ แต่ต้นไม้ไม่รู้อะไรเลย อย่าเป็นพระพทุธเจ้า อย่าเป็น 
พระอรหันต์ อย่าเป็นพระโพธิสัตว์ อย่าเป็นอะไรเลย การเป็นอะไรก็มีแต่ความทุกข์
เท่านั้นแหละ เราไม่มีความจ�าเป็นต้องมีอะไรสักอย่าง

 วันหนึ่งหลังจากเสร็จการอบรมธรรมและตอบปัญหา พอลได้เตรียมเก็บเครื่อง 
เทปบนัทกึเสยีง บงัเอญิเกดิไฟฟ้าร่ัว เมือ่ถกูไฟดดู พอลกป็ล่อยมือทนัท ีหลวงพ่อได้ 
สังเกตเห็นจึงพูดขึ้นว่า
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 “ท�าไมรีบปล่อยเร็วนักล่ะ? ใครบอกให้ปล่อย? เมือ่เหน็อนัตราย เหน็โทษ เหน็ตวั 
ความทกุข์จริงๆ ของมันกจ็ะรู้จักปล่อยรู้จักวางเอง ไม่ต้องมใีครทีไ่หนมาบอกหรอก”

 มหีลายคนทีม่าร่วมอบรมกรรมฐานได้ตัง้ข้อสงัเกตว่า หลวงพ่อมลีลีาการถ่ายทอด 
ธรรมคล้ายๆ กับอาจารย์เซนบางท่านที่เขารู้จัก

 ในวันสุดท้าย ผู้เข้าร่วมการอบรมกรรมฐานทุกคนได้ท�าวัตรขอขมาหลวงพ่อ 
ท่านได้แสดงความเห็นใจสังคมของชาวตะวันตกว่า วุ่นวาย เป็นทุกข์ มีความวิปริต 
แปรปรวนมาก ท่านชื่นชมที่ได้เห็นความจริงใจของผู้ที่ก�าลังหาทางออก และบอก
เสียดายที่ไม่ได้มาเมื่อครั้งที่ร่างกายสังขารยังแข็งแรง มิฉะนั้นแล้วท่านคงช่วยเหลือ
ได้มากกว่านี้

 ในช่วงที่พ�านักอยู่ที่ศูนย์ I.M.S นั้น หลวงพ่อมีโอกาสได้พบและสนทนาธรรม
กับอาจารย์เซนชาวเกาหล ีชือ่ Seung Sahn Soen Sanim ก่อนจากกนัหลวงพ่อ 
ได้อวยพรให้อาจารย์เซนท่านน้ัน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกศิษย์ลูกหาได้พึ่งพิง  
ท่านอาจารย์ Seung Sahn มีความประทับใจในตัวหลวงพ่อมาก ต่อมาเมื่อพอล 
และแจ๊ค ได้เรียบเรียงค�าสอนของหลวงพ่อพมิพ์เป็นหนังสอืช่ือ A Still Forest Pool  
ท่านก็ได้เมตตาช่วยเขียนค�าแนะน�าหลวงพ่อในหนังสือนั้นด้วย

 ก่อนอ�าลาส�านักกรรมฐานของแจ๊ค คอร์นฟิลด์ หลวงพ่อได้ให้พอลแปลตาราง
เวลาปฏิบัติกรรมฐานเป็นภาษาไทย ท่านบอกว่าเมื่อกลับเมืองไทยแล้ว จะลองท�า 
อย่างน้ีบ้างทีวั่ดหนองป่าพง แต่จะต้องเปลีย่นช่วงหกโมงเย็น “น�า้ชา” เป็นหกโมงเยน็  
“น�้าบอระเพ็ด”

 หลังจากน้ัน หลวงพ่อได้ไปแวะเยี่ยม “อนิจจาฟาร์ม” ซึ่งเป็นที่อยู่ของคณะ 
นักปฏิบัติธรรม และได้ค้างอยู่ที่นั่นสองคืน จึงเดินทางกลับประเทศอังกฤษอีกครั้ง  
ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่พระอาจารย์สุเมโธก�าลังน�าคณะสงฆ์ย้ายออกจากธรรม- 
ประทีปวิหาร กรุงลอนดอน เข้าสู่สถานที่แห่งใหม่ หลวงพ่อพักที่ธรรมประทีปวิหาร 
คอยอยู่ดูแลการเคลื่อนย้ายบริขาร ต่อจากน้ันท่านก็ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านของ 
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มสิเตอร์ชอว์ เศรษฐชีาวพม่า ทีโ่อ๊คเกน็โฮลท์ รัฐออกซฟอร์ด ได้ร่วมสงัฆกรรมบวชนาค 
กับท่านมหาส ีสยาดอว์ พระมหาเถระชาวพม่า เป็นอปัุชฌาย์ให้การอปุสมบทกลุบตุร  
ต่อมาหลวงพ่อได้รับนิมนต์ให้เดินทางไปสกอตแลนด์ พกัอยูท่ีน่ั่นสองคนื ได้พบผู้สนใจ 
ปฏิบตัธิรรม ศิษย์ของพระอาจารย์สเุมโธหลายคน หลงัจากน้ันหลวงพ่อได้เดนิทางไป 
วัดป่าจิตตวิเวก เพื่อเยี่ยมลูกศิษย์ในที่ใหม่ ก่อนกลับเมืองไทย

ม่วนซื่น

 คืนวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นวันสุดท้ายที่หลวงพ่อพ�านักอยู่ที่  
Chithurst ท่านได้ให้โอกาสและสนทนาธรรมกบัลกูศษิย์ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุน่ 
เป็นกันเองและเบิกบานยิ่งนัก  หลวงพ่อเองก็ปรารภว่า

 “มาคราวนี้รู้สึกว่าร่าเริงนะ”

 “ร่าเริง คือหยังครับ” ลูกศิษย์รูปหนึ่งกราบเรียนถามความหมายค�าภาษากลาง
ด้วยค�าและส�าเนียงอีสาน

 “ม่วน สนุก เบิกบาน” หลวงพ่อตอบด้วยน�้าเสียงแข็งขัน คึกคัก “ภาษาไทย 
นี่มันมากเกินไปเนาะ ร่าเริง สนุก ชื่นใจ อะไรก็ได้ ร่าเริง ไม่ทุกข์ ภาษาลาวบอก
ม่วน ม่วน”

 และเม่ือหลวงพ่อให้โอวาทไปได้เพยีงสีห้่าประโยค โยมกเ็อาเคร่ืองดืม่เข้ามาถวาย  
ท่านจึงอุทานขึ้นว่า 

 “เอาอกีแล้ว คพั ออฟ ท ี(cup of tea) อกีแล้ว” ท�าให้ลกูศษิย์หวัเราะกนัครืน  
มีรูปหนึ่งรีบกราบเรียนว่า

 “โกโก้ครับ หลวงพ่อ”

 “อ้อ อ้อ คัพ ออฟ โกโก้” ท่านพยักพเยิดรับทราบ ก่อนที่จะกล่าวต่อว่า
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 “มันแยกออกไปหลายอย่างเนาะ น�า้ร้อนน่ี” แล้วท่านกส็พัยอกโยมทีน่�าเคร่ืองดืม่ 
เข้ามาถวายว่า

 “เป็นโยมเมืองไทยแล้วนะนี่ ใส่ผ้าถุงแล้ว เป็นโยมเมืองไทยแล้ว”

พบกันที่ปรมัตถธรรม

 การให้โอวาทในคืนน้ัน หลวงพ่อให้ก�าลังใจและสนับสนุนให้ลูกศิษย์ทุกรูป 
หัดการแสดงธรรม ท่านกล่าวว่า 

 “ถ้าเราตัง้ใจสอนคน มนักส็อนเราไปในตวันะ ความฉลาดมขีึน้ ความพจิารณามีขึน้  
เราสอนคนวันนี้ ใหม่ๆ มันก็สงสัย กลัว ท�าไมมันเป็นยังงั้น เราก็เกิดความคิด...นั่น  
เกดิความคดิขึน้มา มนักเ็ป็นเหตใุห้เราพจิารณาเหตผุล สอนเขา สอนเราไปในตวั ถ้าเรา 
มกีรรมฐาน มีสตอิยู ่อย่าไปเข้าใจว่าสอนเขาอย่างเดยีว ให้เข้าใจว่าสอนเราด้วย อย่างน้ัน 
ไม่เสีย”

 ส�าหรับเนื้อหาในการเทศน์ หลวงพ่อแนะน�าว่า

 “ทานกถา สลีกถา สกัคกถา กามาทนีวกถา เนกขัมมานิสงัสกถา เทศน์ทัง้ปีทัง้ชาต ิ
กใ็ห้อยูใ่นกลุม่น้ี ทน้ีี ศลี สมาธ ิปัญญา น่ีเป็นต้นตอมนั เทศน์ตลอดชีวติกอ็ย่าให้หนี 
จากนี้ พูดมากก็ให้รู้จักอันนี้”

 ท่านแนะน�าว่าควรมกีารอบรมการเทศน์เพือ่ทีท่กุรูปจะได้เทศน์ไปในทางเดียวกนั

 “อย่างสอนอานาปานสต ิกอ็านาปานสตอิย่างเดียวกนั พจิารณาร่างกาย ก�าหนด
ลมหายใจ ท�าจิตให้สงบอย่างเดยีวกนั อย่าเอาลทัธน้ัินลทัธน้ีิมา มนัสบัสน คนหน่ึงไป 
สอนเซน คนหนึ่งไปสอนธิเบต ไม่รู้เรื่องกันเลยวุ่นวาย คนที่นี่มันสับสนมากอยู่แล้ว  
เดี๋ยวเอาอันนั้นมั่งอันนี้มั่ง มันยุ่งวุ่นวาย เดี๋ยวเลยไม่เอาสักอย่าง เราทุกคนต้องสอน 
ไปทางเดยีวกัน มนัจะได้มาลงในที่อนัเดียวกัน เมือ่รูจ้ักที่เดยีวแลว้ หลายๆ ที่มนัจะ 
รู้จักเองหรอก ไปบอกหลายๆ อย่างมนัไม่รู้จัก ทีเ่ดยีว บอกทีเ่ดยีวให้ชดัเจน หลายๆ ที่ 
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มนัรู้จักเอง” ส�าหรับในการเทศน์น้ัน หลวงพ่อย�า้ทีเ่ทคนิคของการพดู ท่านยกตวัอย่าง
ให้ฟังว่า

 “บางคนพดูเกิดประโยชน์ บางคนพูดเกดิโทษกไ็ด้ อย่างเขาเคยฝึกมาหลายๆ อย่าง  
ของฉันด ีของฉันไม่ด ีอย่าไปพดูอย่างน้ัน เราต้องบอกว่า ของคณุอย่าเพิง่ทิง้ เอาไว้ก่อน  
บดัน้ีลองท�าอนัน้ีดู ท�าอนัเดยีวก่อน อย่างชาวคริสต์เขาพดูวนัน้ีนะ ค�าเดยีวเท่าน้ันละ  
น่าฟัง วันหลังจะไปพบกันที่ปรมัตถธรรม น่ันเห็นไหม พูดค�าเดียวเท่าน้ีพอแล้ว  
เขาฉลาดพดู เราจะไปเรียนรู้อะไรต่างๆ กต็ามเถอะ ถ้าไม่มปีรมตัถธรรม ไม่มธีรรมอยู ่
ในใจ ไม่ได้พบกันหรอก”

อย่ารับโทรศัพท์

 อย่างไรก็ตาม ในตอนหน่ึงหลวงพ่อปรารภว่าการสอนธรรมะ แม้กระทัง่พระพทุธเจ้า 
ท่านก็ถือว่าเป็นเรื่องยาก เพราะคนหลง ฉะนั้น ท่านจึงให้ก�าลังใจลูกศิษย์ลูกหาว่า
อย่าเพิ่งเบื่อการสอน โดยยกตัวอย่างตัวท่านเองให้ฟังว่า

 “บางทมัีนเบือ่นะ ผมคร้ังแรกนะ โอ๊ย! บางทนีอนกลางคืน นึกอยากสะพายบาตร 
หนีลูกศิษย์ลูกหา วุ่นนี่ แต่พอนึกธรรมะ ไม่ได้! ถ้าเราไม่สอนคนอย่างนี้ เราจะไป 
สอนใคร ฮ!ึ ถ้าเป็นใจผมอย่างน้ัน ผมว่ามันอยากจะหนี เบือ่! แล้วจะไปสอนใครถ้าไม่ 
สอนคนหลง ไม่มีทางไปเหมือนกัน ตัวเราคิดอยากหนีลูกศิษย์ไปคนเดียว อ้าว!  
นี่มันก็หลงแล้วนี่ นึกว่าเราดี”

 ถึงตอนนี้ พระอาจารย์ปภากโรก็กราบเรียนถามเป็นเชิงออกความเห็นว่า

 “เป็นพระปัจเจกพุทธไม่ดีหรือครับ?”

 “ด”ี หลวงพ่อตอบ “พระปัจเจกพทุธท่านไม่ทกุข์นะ เรามนัทกุข์อยูน่ี่จนจะหนีไป
นี่พูดง่ายๆ บางทีก็เป็น สัพพัญญูพุทธะ แล้วแต่อาการ บางทีก็เป็นพระปัจเจกพุทธะ 
พูดถึงเรื่องพระ มันถึงจิตนะ ไม่ใช่เกิดมาเป็นพระปัจเจกนะ มันเป็นบุคคลาธิษฐาน 
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ต่างหาก คือเป็นพระปัจเจก เราไม่สอน เฉย! อยู่อย่างนั้น มันไม่เกิดประโยชน์ เราก็
ไม่สอนนี่ ไม่มีอะไร...อย่างนี้ แต่ว่ากับคนที่จะสอนได้ เราก็เกิดเป็น สัพพัญญูพุทธะ
ขึ้นมาอีก สอนอีกก็ได้ อย่างนั้นเทียบเคียงอย่างนั้น

 อย่าไปเป็นอะไรเลย เป็นพระพทุธเจ้ากล็�าบาก เป็นพระปัจเจกก็อย่าเป็น ขึน้ชือ่ว่า 
เป็นแล้ว มันล�าบากทัง้น้ันละ อย่าไปเป็นเลย ถ้าฉันเป็นพระสเุมโธ ฉันเป็นพระอานันโท 
กท็กุข์ เดีย๋วน้ีละ...อานันโทกไ็ม่ม ีสเุมโธกไ็ม่ม ีอ้าว! ไม่มยีงัไง สมมตุเิฉยๆ ใช่ไหม?  
ถ้าเป็นแล้วเป็นทกุข์เลย ถ้ามสีเุมโธ สเุมโธกโ็กรธ อานันโทกโ็กรธ ถ้าม ีถ้าเอา ถ้าอานันโท 
ไม่มี สุเมโธไม่มีละ ก็ไม่มีใคร ไม่มีใครรับโทรศัพท์ใช่ไหม? กริ๊งๆๆๆ เฉย! นี่ไม่
เป็นอะไร ก็ไม่ทุกข์ นี่มันเป็นยังงี้ ถ้าเราเป็นอยู่ โทรศัพท์มาก็...กริ๊ง...ไป! กริ๊ง...ไป  
เป็นทุกข์ เราจะต้องท�าปัญญาให้เกิด ท�าอย่าให้มีสุเมโธ อย่าให้มีอานันโทเลย ไปรับ 
โทรศพัท์ ถ้าเราเป็นสเุมโธ เป็นอานันโท ไปรับโทรศพัท์ ทกุข์! อย่าเป็น! สเุมโธกอ็ย่าเป็น  
อานันโทก็อย่าเป็นเลย เป็นแต่สมมตุกินัเฉยๆ เท่าน้ันละ อย่าไปรับ เขาว่าดีกอ็ย่าเป็น  
เขาว่าชั่วก็อย่าเป็น แต่เรารู้นะ รู้แล้วเอาไหม รู้แล้วก็ไม่เอาอีก หมดนะอย่างนั้น”

แผ่นดินจะไหว คอมมูนิสต์จะมา

 ระหว่างการสนทนา พระอาจารย์สเุมโธได้ปรารภว่า ต่อไปอกีสองสามปีธรรมชาติ
จะเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เช่น มีค�าท�านายว่าจะเกิดแผ่นดินไหว มนุษย์จะได้รับ
ทกุข์มาก ถ้าไม่มีสตปัิญญาเป็นทีพ่ึง่ คนทีอ่าศัยความสขุสบาย ความสะดวกทางกาย  
อย่างคนในประเทศตะวนัตก อาศยัเคร่ืองจักรมาก อาศยัความสะดวกสบายทางกายมาก  
คงจะเป็นทุกข์มากเมื่อธรรมชาติเปลี่ยนแปลง หลวงพ่อตอบว่า

 “พระพทุธเจ้าท่านสอนให้ดูปัจจุบนัน้ี ไม่ต้องอกีสองสามปีหรอก ในเมืองไทยเขา 
มาถามผม หลวงพ่อ คอมมนิูสต์จะเข้ามาแล้ว  เมอืงไทยจะเป็นคอมมนิูสต์ไหม ผมบอก  
เป็นทกุเมอืงแหละ คอมมูนิสต์มนัมมีาแต่เม่ือเราเกดิแล้ว อาตมาไม่ได้คดิมากอย่างน้ัน  
คดิว่าเกดิมาวนัไหน คอมมนิูสต์ตามมาวนัน้ันเลย ยงัง้ันจึงไม่ประมาท พวกเราน่ีมันอกี 
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สีปี่ห้าปีจะเกิดอนัน้ันอนัน้ี มันไกลไปน่ี โหราศาสตร์ต้องอกีสองปี สองปียงัไง มันเอาอยู่ 
เดีย๋วน้ี ยังไม่รู้เรือ่งอกีเหรอ จะรออกีสามปีแผ่นดนิจะไหว น่ีมนัไหวเดีย๋วน้ี เหน็ไหม  
อเมริกายิ่งไหวหลาย คิดอย่างนี้อย่างโน้น แผ่นดินนี่มันไหวนี่ (หลวงพ่อชี้ที่หน้าอก)  
ไม่รู้เรื่องนี่ แผ่นดินโน้น นานๆ มันจะไหวเสียที เราเกิดมายังไม่รู้สักทีก็มีแผ่นดินนี้  
มันไหวอยู่ทุกวัน ทุกนาที เราเกิดมาก็ร้องแงๆ มันไหวแล้วนั่นแผ่นดิน ยังไม่รู้เรื่อง 
จิตใจประชาชนมันเคลื่อนไหวทุกวันนี้ เห็นไหม แผ่นดินละนี่นะ ดิน น�้า ลม ไฟ 
แผ่นดินแผ่นน้ีมนัเคลือ่นไหว แต่เราไม่รู้จักว่าแผ่นดินเคลือ่นไหว ไปมองดแูต่แผ่นดนิ 
ข้างนอก ความเคลื่อนไหวมันมีมาเรื่อยๆ แต่มันมีทีละน้อยๆ มันไม่ปรากฏตัว อย่าง 
สเุมโธเกดิมาคร้ังแรกโตเท่าน้ีไหม น่ีมันเป็นยงัง้ี เพราะความเคลือ่นไหว ความเคลือ่นไหว 
นี่ดีไหม ดี ถ้าไม่ดี สุเมโธไม่โตขนาดนี้หรอก ความเคลื่อนไหวของธรรมชาติ โตมาๆ  
เราจะไปกลวัความเคลือ่นไหวท�าไม ถ้าเรากลวัความเคลือ่นไหว คนเกดิมาไม่โตหรอก  
เพราะฉะน้ัน เร่ืองแผ่นดินจะไหวอะไรน่ัน ถ้าเราไม่รู้อย่าพดูไป ฟังไว้เท่าน้ันละ เราพดู 
ตรงที่เราอยู่นี่ บอกว่า โยม ไม่ถึงนั่นหรอก มันเคลื่อนไหวได้ อาตมาเกิดมามัน 
เคลือ่นไหวมาเร่ือย ถ้าไม่ไหว อาตมาไม่โตขนาดน้ีหรอก คนเกดิมานะ ความคดิของคน 
คอืเกดิแล้วไม่อยากตาย ถกูไหม  แก้วน�า้ขนาดน้ีนะ เราเอาน�า้เข้าใส่เร่ือย และไม่อยาก 
ให้เตม็จะได้ไหม คนเกดิมากเ็หมือนกนั เกดิมาแล้วไม่อยากตาย คดิอย่างน้ันถกูไหม  
อ้าว! ถ้ามนัเป็นอย่างน้ัน เกิดมาทกุคนไม่ต้องตายกนั ยิง่ทกุข์หนักกว่าน้ี โอย! ผมว่า 
กินขี้กันหมด เหมือนน�้าแก้วนี้แหละ เอาน�้าเทใส่ไม่อยากให้เต็มจะได้ไหม โลกก็เป็น 
อย่างนี้ เราคิดให้ดี ถูกส่วนมันแล้ว ไม่มีอะไร ไม่อยากให้ตายนี่ ไม่ได้ แต่งไม่ได้  
มนัต้องเป็นอย่างน้ัน ถ้าเป็นอมตธรรมซ ีถูกตามค�าพระพทุธเจ้าได้ รู้จักอมตธรรมไหม  
อยู่ตรงนั้น เห็นด้วยปัญญา ไม่ตาย ไม่ตายไม่เกิด อมตธรรม มันไปหยุดอยู่ตรงนั้น  
คนเราก็มีแต่อยากเกิดมาสนุก แต่ไม่อยากตาย มันไม่ถูกเลย แต่คนเราก็ต้องเป็น 
อย่างน้ัน มนัจึงทกุข์ พระไม่ทกุข์ แต่พระทีย่งัไม่ถงึทีส่ดุของพระ ยงัไม่เป็นอมตะ ยงัตาย 
ก็ยังทุกข์อยู่ อมตธรรม คือไม่ตาย เกิดมาจากท้องแม่ไม่ตายไม่มีหรอก ตายทั้งนั้น 
นอกจากมารู้ธรรมะว่า อนัน้ีไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา เป็นอมตะ พ้นจากความตาย เราไม่ตาย  
สังขารมันเปลี่ยนแปลงไปเองตามธรรมชาติ มันคิดได้ยากเหมือนกันเนาะ คนคิด 
ไม่ได้เนาะ ต้องเลิกจากภรรยาเหมือนสุเมโธ...”
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เอาพุทธศาสตร์ใส่เข้าไป

 “เราไม่ต้องตามโหราศาสตร์ โหราเสดิหรอก โหราศาสตร์มนักย็งัช้าไป เอาพทุธศาสตร์ 
น่ีใส่เข้าไปเลย จะได้รู้เร่ือง ดพูทุธศาสตร์น่ีกพ็บแล้ว พระพทุธเจ้าให้เหน็เข้ามาเดีย๋วน้ี  
อย่างนั้นไม่ถูกเหรอ เรื่องโลกก็ช่างมันซี มันเกิดเพราะเหตุ มันก็ดับเพราะเหตุมันนี่  
ใครจะบอกว่าคอมมนิูสต์จะเกดิอกีสีห้่าปี พระพทุธเจ้าบอกว่าให้เตรียมตวัเสยีเดีย๋วน้ี  
เกิดมาแล้ว พจิารณาตัง้แต่ความเกดิมาแล้วเร่ือยๆ อย่าประมาท เรายงัไปดโูหราศาสตร์  
อีกสามปีสี่ปี โอ๊ย! ไม่รู้เรื่อง มันไกลไปกว่านั้น เอาพุทธศาสตร์นี่...เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ 
อดีตมันเป็นมายังไง อนาคตจะเป็นยงัไง ทิง้มนัไว้ ดูปัจจุบนัน่ี เหตมุนัเกดิในปัจจุบนัน้ี  
ดเูหตมุนัเท่าน้ีล่ะ ถ้ามนัเป็นตามโหราศาสตร์จะไปอยูไ่หนล่ะ จะให้คนท�าอย่างไร ทีรู้่ตาม 
โหราศาสตร์แล้วจะท�าอย่างไร ไม่มีทาง ผมว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนดี ดีจนคนไม่รู้  
ดีหลาย ท่านพจิารณาแต่ความเกดิมาโน้น โหราศาสตร์บอกอกีห้าปีหกปี พระพทุธเจ้า
บอกมาตัง้แต่วนัเกดิ ความเป็นจริงมนัเป็นมานานแล้ว เราเกดิมาเมือ่ไร มนัก็เป็นมาแล้ว 
เมื่อนั้น พูดอย่างนี้ก็ไม่มีใครเชื่อเนาะ”

 หลังจากเผยแผ่ธรรมะในต่างประเทศเป็นเวลา ๒ เดือน

 วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒ หลวงพ่อได้เดินทางกลับคืนสู่ประเทศไทย
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บัวต่างสี

 นับตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึง่เป็นคร้ังแรกทีห่ลวงพ่อได้จาริกไปเผยแผ่พทุธธรรม 
ณ ประเทศองักฤษ พร้อมทัง้ได้เปิดส�านักปฏบิตัธิรรมสาขาของวดัหนองป่าพงข้ึนทีน่ั่น  
โดยมอบหมายให้พระอาจารย์สุเมโธรับหน้าที่เป็นประธานสงฆ์

 ต่อมาเมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๔ พทุธสมาคมแห่งออสเตรเลยีตะวนัตก ได้มากราบเรียน 
ขอพระสงฆ์เพื่อไปเป็นผู้น�าการเผยแผ่พระศาสนาจากหลวงพ่อ ท่านพิจารณาเห็น
สมควรแล้ว จึงอนุญาตให้พระอาจารย์ชาคโร ซึง่เป็นชาวออสเตรเลยี และเป็นเจ้าอาวาส 
วดัป่านานาชาตใินขณะน้ันไปรับหน้าทีน้ี่ ซึง่ต่อมาพระอาจารย์ชาคโรได้จัดสร้างส�านัก
ปฏบิตัธิรรมขึน้ทีเ่มอืงเพริธ์ (Perth) ชือ่ “วดัป่ำโพธญิำณ” อนัเป็นมงคลนามทีต่รงกบั 
สมณศักดิ์ของหลวงพ่อนั่นเอง

 แม้ในกาลต่อมาหลวงพ่อได้อาพาธ เกดิโรคาพยาธเิบยีดเบยีนธาตขุนัธ์อย่างหนัก  
แต่งานเผยแผ่พระศาสนาในต่างประเทศกลบัเจริญข้ึนอย่างไม่ลดละ เพราะพืน้ฐานที่ 
หลวงพ่อได้เร่ิมไว้อย่างดีแล้วน่ันเอง ลกูศษิย์ลกูหาเพยีงแต่มคีวามเพยีรเข้ามาสานต่อ 
เท่านั้น ความส�าเร็จก็แสดงตัวออกมาให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้น

 ต่อมาพระอาจารย์สเุมโธได้จัดตัง้ส�านักปฏบิตัธิรรมทีป่ระเทศองักฤษเพิม่ข้ึนอกี 
สามแห่ง โดยทีท่่านได้รับหนังสอืรับรองจากสมเด็จพระพฒุาจารย์ วัดสระเกศ เจ้าคณะ 
หนตะวันออก อนุญาตให้ท่านเป็นพระอปัุชฌาย์ มอี�านาจให้การอปุสมบทกลุบตุรใน
ต่างประเทศได้ จึงท�าให้คณะสงฆ์ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว

 ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ พุทธสมาคมแห่งเมืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ได้มา 
กราบนิมนต์ให้พระอาจารย์สุเมโธไปเปิดส�านักปฏิบัติธรรมสาขาขึ้นที่เมืองเวลลิงตัน 
(Wellington) ซึง่เป็นทีท่ีท่่านเคยไปสอนกรรมฐานทกุปี และท่านพอใจในศรัทธาและ 
ความตั้งใจของกลุ่มนี้ จึงได้ส่งพระอาจารย์วีรธมฺโม ไปเป็นประธานสงฆ์ และในปี  
พ.ศ. ๒๕๓๑ ท่านได้จัดตั้งสาขาขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ โดยมีพระอาจารย์ธีรธมฺโม  
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เป็นประธานสงฆ์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ท่านอนุญาตให้ลกูศิษย์ชาวอติาเลยีน คอืพระอาจารย์ 
€านวโร รับนิมนต์จากชาวพุทธเมืองโรม ให้ไปตั้งสาขาที่ประเทศอิตาลี และในปี  
พ.ศ. ๒๕๓๕ นี้ ก�าลังอยู่ในระหว่างการก่อตั้งสาขาที่ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา 
โดยมีพระอาจารย์อมโร เป็นผู้บุกเบิก

 ปัจจัยทีส่�าคญัต่อการขยายสาขาในต่างประเทศ ประเด็นแรกคอืตวับคุคล ดงัน้ัน 
หลวงพ่อจึงไม่ได้สอนแต่เร่ืองการน่ังสมาธ ิเดินจงกรมอย่างเดยีว หากฝึกลกูศษิย์ให้ 
ช�านาญในหน้าทีข่องพระทกุอย่าง ตัง้แต่การก่อสร้างและบรูณะซ่อมแซม การประกอบ
ศาสนาพธิต่ีางๆ การเจริญพทุธมนต์ การสวดปาฏโิมกข์ ท�าสงัฆกรรมตามกาลตามสมยั  
ตลอดจนการแสดงธรรม และน�าน่ังสมาธภิาวนา ความสามารถรอบด้านของพระฝร่ังที่
หลวงพ่อส่งไปอยู่ต่างประเทศ จึงช่วยให้คณะสงฆ์ได้รับการยอมรับจากชาวพทุธทกุฝ่าย  
ทั้งชาวตะวันตกเอง และชาวพุทธจากเอเชียด้วย

 พระอาจารย์ปสนฺโน เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติในปัจจุบัน ให้ความเห็นว่า

 “คนไม่ศรัทธาทางพทุธศาสนา บางทต้ีองใช้เวลานานเพือ่ปรับพืน้ฐาน กม็อีปุสรรค 
เป็นธรรมดา แต่ในทีส่ดุกไ็ม่ถอืว่าเป็นปัญหา อย่างทีห่ลวงพ่อให้ท่านอาจารย์สเุมโธไป 
อังกฤษ ญาติโยมก็ร้องว่าท�าไมเอาท่านไปไกลขนาดนั้น กลัวว่าท่านจะอด จะอยาก  
จะล�าบาก หลวงพ่อก็บอกว่า ถ้าหากว่าพระไปไหนเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว  
พระพุทธเจ้าคุ้มครองเอง หลวงพ่อท่านไปสร้างวัด ไม่ได้มีใครยืนยันว่าจะอุปถัมภ์  
แต่เม่ือท�าดีแล้ว เขาดูแลเอง ต่อมามีพุทธสมาคมของชาวตะวันตกนิมนต์ท่านอยู่  
เร่ืองปัจจัยสี่ก็ไม่ต้องห่วง เขาจะดูแล ในเบื้องต้นก็อาศัยคนไทยเป็นส่วนใหญ่  
เร่ืองเงินทองก็ต้องเสยีสละกนั กระท�าเป็นตวัอย่างให้ชาวต่างประเทศเหน็ จนกระทัง่ใน 
ปีหน่ึง ผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานกฐนิกเ็ป็นชาวฝร่ัง ชาวศรีลงักา คนไทย เขมร ลาว ร่วมกนั 
ทอดกฐิน ฝรั่งก็เอาอย่างบ้าง”

 พระอาจารย์เอนกได้ให้ความเห็นต่อการประกาศพระศาสนาในต่างแดนของ
หลวงพ่อว่า
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 “ท่านประกาศไปได้ก็อาศัยเพียงอย่างเดียว คือ คุณธรรมของท่าน แต่คิดอีกที
ก็ดีเหมือนกัน ก่อนที่ท่านจะมีสภาพอย่างนี้ ท่านก็ได้วางพื้นฐานไว้บ้างแล้ว ลูกศิษย์ 
ลกูหามปัีญญากจ็ะได้สานต่อไปเป็นกจิเป็นหน้าที ่ท่านบอกว่าเราพจิารณาตามหลกัของ 
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านก็เอาสาวกเป็นก�าลัง ท่านสร้างสาวกที่มีก�าลัง ท่านส่ง 
สาวกมีก�าลงัออกประกาศพทุธธรรม อนัน้ีมันถงึจิตถงึคน ถงึคนถงึจิต ไม่ใช่ว่าไปพดู 
ให้ฟังแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่นั้น หรือว่าส่งต�าราไป เป็นภาควิชา เป็นทฤษฎี ถ้าคนยังไม่ได้ 
ประพฤติปฏิบัติ ก็จะสงสัยต�าราอีก เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจ้าท่านจึงจับหลักถูก  
สอนสาวกมีก�าลัง แล้วส่งสาวกมีก�าลังไป หลวงพ่อท่านก็ท�าอย่างเดียวกัน”
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ประวัติการอาพาธ

ราชรถ อันวิจิตรงดงาม ยังเก่าได้
แม้แต่ร่างกายเรา ก็ไม่พ้นชราภาพ
แต่ธรรมของสัตบุรุษหาแก่ไม่

สัตบุรุษทั้งหลาย ย่อมกล่าวสอนกันเช่นนี้แล

 หลวงพ่ออาพาธหนักจนกระทัง่อมัพาตนานถงึเก้าปี จึงได้มรณภาพ ตลอดเวลา 
อันยาวนานน้ี ลูกศิษย์ต่างมีความรู้สึกว่าท่านมิได้ละทิ้งหน้าที่ความเป็นครูของท่าน
แม้แต่น้อย ตรงกนัข้าม หลวงพ่อยงัคงใช้สงัขารทีเ่สือ่มโทรมน้ันแสดงธรรมแก่สานุศษิย์ 
และสาธชุนทีไ่ปกราบนมสัการอยูต่ลอดเวลา ลกูศษิย์ทกุคนต่างยอมรับและท�าใจกบั 
การเสื่อมสลาย และการแตกดับแห่งธาตุขันธ์ของท่านในที่สุดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
แต่อย่างไรกต็าม หลายองค์และหลายคนรู้สกึว่าปัจฉิมโอวาททีเ่งียบเชยีบและยาวนาน
ของหลวงพ่อ เป็นโอวาททีล่กึซึง้ทีส่ดุและรับได้ยากทีส่ดุเท่าทีท่่านเคยแสดงแก่ลกูศิษย์

 แต่ไหนแต่ไรมา หลวงพ่อเป็นคนแขง็แรงและทรหดอดทนอย่างทีส่ดุ การประพฤต ิ
ปฏิบตัขิองท่านกเ็ข้มข้นและอกุฤษฏ์มากเช่นเดยีวกนั เมือ่หลวงพ่ออายรุาว ๖๐ ปี อาการ 
อาพาธของท่านเร่ิมทรุดหนัก ท่านเคยปรารภกบัลกูศษิย์ว่า เมือ่นึกไปถงึการปฏบิตัแิบบ 
ทรมานกิเลสที่ท่านเคยท�าในสมัยก่อน การที่ท่านอยู่ในโลกมาได้ถึงขนาดน้ีก็นับว่า 
ดีแล้ว
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 ญาตโิยมหลายคนทีม่ากราบนมสัการและได้เหน็หลวงพ่อในสภาพของผู้ป่วยหนัก 
พดูและช่วยตวัเองไม่ได้ กข้็องใจสงสยัว่า  ท�าไมพระผู้ใหญ่ระดบัหลวงพ่อจึงเป็นอย่างน้ี 
ไปได้ แท้ทีจ่ริงแล้ว พระพทุธองค์ไม่เคยสอนว่าการเข้าถงึธรรมจะมผีลต่อสภาพทางกาย 
อย่างไร แม้พระอรหนัต์อย่างพระมหาโมคคลัลาน์ อคัรสาวกฝ่ายซ้าย กย็งัดบัขันธ์อย่าง 
น่าอนาถเพราะผลของกรรมเก่า พระพทุธองค์ได้ทรงสอนให้รู้จักภาวนาแยกจิตออกจาก
กาย รับรู้ต่อความเสือ่มสลายของขนัธ์ด้วยความเป็นกลางวางเฉย ดงัน้ัน เหล่าสานุศษิย์ 
จึงมัน่ใจว่า หลวงพ่อมีวบิากกรรมทางร่างกาย แต่จิตใจของท่านคงทรงอยูใ่นความสงบ 
เหมือนเดิม เพราะพ้นแล้วจากการเกาะเกี่ยวผูกพันอยู่กับธาตุขันธ์

 ท่านเจ้าคณุหลวงพ่อพธุ ฐานิโย แห่งวัดป่าสาลวนั จังหวดันครราชสมีา ได้มากราบ 
เยี่ยมหลวงพ่อหลายครั้ง ครั้งหนึ่งท่านได้กล่าวกับพระอุปัฏฐากหลวงพ่อว่า

 “จิตใจของหลวงพ่อชาเหมอืนพระจันทร์เตม็ดวง สว่างไสวมาก จิตของท่านสงบน่ิง 
ตลอดเวลา แต่เมือ่มกีารถวายการอปัุฏฐาก ท่านจะมคีวามรู้สกึตวัตลอด ท่านจะรู้หมด”

 ต่อจากน้ีไปคือล�าดับประวัติการอาพาธของหลวงพ่อตั้งแต่ต้นจนถึงบั้นปลาย
แห่งชีวิต

ไข้มาลาเรียครั้งแรก

 ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ ระหว่างเดินธุดงค์อยู่องค์เดียวกลางป่าลึกในเขตอ�าเภอนาแก 
จังหวดันครพนม หลวงพ่ออาพาธด้วยไข้มาลาเรียเป็นคร้ังแรก อาการหนักจนลกุไม่ขึน้  
ประกอบกับไม่ได้ฉันอาหารมาหน่ึงสัปดาห์ ร่างกายจึงอ่อนเพลียมาก ท่านเล่าว่า  
ได้เตรียมเผาหนังสอืสทุธเิพือ่ไม่ให้ผู้ใดทราบว่าท่านเป็นใครมาจากไหน จะได้ไม่เป็น
ภาระให้ญาตพิีน้่องทางบ้านต้องเดินทางไปเผาศพ แต่เสยีงร้องของอเีก้งในป่า ท�าให้ท่าน 
ได้ข้อคิดในทางธรรม จนเกิดก�าลังใจสามารถลุกขึ้นมานั่งท�าความเพียรต่อไปกระทั่ง
ไข้มาลาเรียหายไปในที่สุด
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โรคประจ�าตัว

 หลวงพ่อเป็นโรคหดืหอบมาตัง้แต่ยงัเป็นฆราวาส เมือ่เข้ามาสูเ่พศบรรพชิตแล้ว 
อาการของโรคก็ยงัคงปรากฏเป็นคร้ังคราว คอืเมือ่ใดทีส่ขุภาพอ่อนแอลง หรือสภาพ
แวดล้อม เป็นต้นว่า ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลง โรคหืดหอบก็จะก�าเริบขึ้นมาทันที

 ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ เม่ือหลวงพ่อธดุงค์ไปพกัปฏบิตัธิรรมทีว่ดัใหญ่ชยัมงคล จังหวดั 
อยุธยา ท่านอาพาธด้วยโรคท้อง มีอาการบวมทางด้านซ้าย ท�าให้ปวดท้องมาก  
โรคหืดหอบก็พลอยก�าเริบขึ้นพร้อมกัน

 หลวงพ่อมไิด้ฉันยาหรือรับการบ�าบดัรักษาอย่างอืน่เลย นอกจากใช้ธรรมโอสถ 
ท่านอดอาหาร ฉันแต่น�้าเพียงเล็กน้อย ในช่วงเวลาน้ันก็ท�าความเพียรอย่างหนัก  
เดินจงกรมและน่ังสมาธิตลอด ไม่ยอมหลับนอนเลยทั้งกลางวันกลางคืน หลังจาก
ปฏบิตัอิยูอ่ย่างน้ันได้แปดวนั ก็ปรากฏว่าอาการของโรคทัง้สองชนิดหายไปอย่างสิน้เชงิ 
ไม่กลับมาเป็นอีกเลย

โรคฟันครั้งแรก

 ระหว่างพรรษาปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ขณะที่หลวงพ่อพ�านักอยู่ที่บ้านป่าตาว อ�าเภอ
เลงินกทา จังหวดัอบุลราชธานี ท่านกอ็าพาธด้วยโรคปวดฟัน เหงือกบวมทัง้บนและล่าง  
รู้สึกเจ็บปวดมาก หลวงพ่อใช้ยาสมุนไพรรักษาตามมีตามเกิด และใช้ขันติธรรม 
ข่มอาการเจ็บปวดทรมานนั้นเป็นเวลา ๗ วัน อาการจึงทุเลาหายป่วยในที่สุด

ไข้มาลาเรียครั้งที่สอง

 หลังจากหลวงพ่อตั้งส�านักวัดหนองป่าพงในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ 
แม่ชบีญุยู้ พมิพ์วงษ์ หวัหน้าส�านักชวีดัหนองป่าพงในปัจจุบนั ได้เข้ามาบวชเป็นปีแรก  
ท่านเล่าว่า หลงัจากบวชได้ ๒-๓ พรรษา ไข้มาลาเรียกร็ะบาดใหญ่ พระภกิษุสามเณร 
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ในวดัหนองป่าพงอาพาธด้วยไข้มาลาเรียกนัแทบทกุรูป เร่ิมตัง้แต่หลวงพ่อเป็นองค์แรก  
การอาพาธด้วยไข้มาลาเรียคร้ังทีส่องน้ี อาการของหลวงพ่อกห็นักไม่แพ้คร้ังแรกทีอ่ยู่ 
องค์เดียวในป่า ดูเหมอืนว่าจะหนักกว่าด้วยซ�า้ เพราะแม่ชีบญุยูเ้ล่าว่า เน้ือตวัของท่าน 
เขยีวคล�า้ไปหมด มีอาการผุดลกุผุดน่ังเหมอืนกบัไม่รู้สกึตวั แต่อย่างไรกต็ามในทีส่ดุ 
หลวงพ่อก็หายจนได้ โดยไม่ได้อาศัยหยูกยาหรือการรักษาพยาบาลแผนปัจจุบันแต่ 
อย่างใด คงใช้แต่ยาสมุนไพรบ�าบดั มีบอระเพด็เป็นพืน้ และธรรมโอสถ ยาขนานเอก 
เก่าแก่และดั้งเดิมมาแต่ครั้งพุทธกาล ซึ่งหลวงพ่อใช้เป็นประจ�าไม่เคยทิ้ง

โรคฟันครั้งที่สอง

 ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ขณะพ�านักอยู่ทีว่ดัหนองป่าพง หลวงพ่ออาพาธด้วยโรคฟันอกี 
คร้ังหน่ึง เหงือกบวมจนฉันอาหารไม่ได้ ท่านจึงตดัสนิใจไปหาหมอฟัน และขอให้หมอ 
ถอนฟันออกให้หมดทัง้ ๑๖ ซี ่ในคราวเดียวกนัน้ันเลย ซึง่ตอนแรกหมอกไ็ม่ยนิยอม 
โดยให้เหตผุลว่าอนัตรายมาก จะต้องค่อยๆ ถอน ๒-๓ วนัต่อหน่ึงซี ่หรืออย่างเร็วทีส่ดุ 
วันละซี่ แต่หลวงพ่อก็ยืนยันว่า

 “คณุหมอไม่ต้องกลวั เป็นตายยงัไง อาตมาจะรับรองเอง อาตมาไม่อยากมาบ่อยๆ  
ถงึยงัไงกต้็องถอนอยูด่แีหละ ขอให้คณุหมอช่วยถอนให้หมดทัง้ ๑๖ ซีน่ั่นแหละ จะได้ 
หมดความร�าคาญเสียที”

 เม่ือท่านยนืยนัเช่นน้ี คณุหมอจึงต้องท�าตามความประสงค์ของท่าน ถอนฟันจน 
หมดทัง้ ๑๖ ซี ่ภายในวนัเดยีวน้ันเอง หลวงพ่อเล่าว่า ท่านเพยีงแต่ก�าหนดรู้ไว้อย่างเดยีว 
ตลอดเวลา มันเจ็บปวดมาก รู้สึกว่าประสาททุกส่วนมันจิ๊ดวิ่งถึงกันหมด ความรู้สึก 
มนัน้อยเข้าไป น้อยเข้าไป จนเกอืบจะหมดความรู้สกึไปเลย จิตเกอืบจะหลดุลอยออก 
จากร่างไปเสยีให้ได้ในขณะน้ัน หลงัจากถอนฟันเสร็จ เลอืดออกมาก ต้องบ้วนทิง้ตลอด  
๒-๓ วัน เลือดจึงหยุดไหล
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 การถอนฟันครั้งนี้ ลูกศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฆราวาสหลายท่านปักใจเชื่อว่า  
เป็นสาเหตสุ�าคญัประการหน่ึงทีท่�าให้หลวงพ่ออาพาธหนักด้วยโรคเกีย่วกบัสมองจนถงึ 
ขั้นอัมพาตในภายหลัง สาเหตุอีกประการหนึ่งก็คือ ร่างกายของท่านตรากตร�ามามาก 
กบัการปฏบิตัทิ�าความเพยีรอย่างหกัโหมในสมยัก่อน จึงท�าให้ท่านชราภาพทรุดโทรม
ก่อนวัย นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโรคสมองแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์
ได้ให้ข้อมูลว่า โรคเกีย่วกบัสมองทีเ่กิดขึน้กบัหลวงพ่อน้ัน มกัจะเกดิกบัผู้ชราซึง่มวียั
ตั้งแต่ ๘๐ ปีขึ้นไปเป็นส่วนมาก

โรคสมอง

 ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เมือ่หลวงพ่อจาริกไปเผยแผ่พระพทุธศาสนาทีป่ระเทศองักฤษ 
เป็นคร้ังแรกน้ัน ท่านเร่ิมมอีาการโงนเงน การทรงตวัไม่ด ีมคีวามรูส้กึดจุยืนอยูบ่นฟกูน่ิม  
ชาด้านทีฝ่่าเท้าทัง้สองข้าง ต้องใช้ไม้เท้าช่วยประคอง และในเวลาต่อมา อาการของโรค 
ความจ�าเสือ่มกเ็ร่ิมปรากฏ บ่อยคร้ังทีท่่านจ�าชือ่คนไม่ได้ ทัง้ๆ ทีป่กตท่ิานมคีวามจ�าดเีลศิ  
อาการเหล่าน้ีบางคร้ังกท็รุดลง บางคร้ังกท็เุลา เป็นอย่างน้ีมาเร่ือยจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๓  
กม็อีาการคลืน่ไส้อาเจียนเพิม่เข้ามาอกี ส่วนมากจะเป็นตอนดึก และมอีาการเบือ่อาหาร  
ฉันได้น้อย ไม่รู้สกึหวิหรืออยากฉัน ท�าให้อ่อนเพลยีง่าย อาการเหล่าน้ีเป็นๆ หายๆ เร่ือยมา  
นอกจากนี้ หลวงพ่อยังเริ่มมีอาการปวดเมื่อยบริเวณต้นคอ แม้พระอุปัฏฐากจะคอย
ถวายการบีบนวดอยู่เสมอ ก็ไม่ช่วยให้ท่านรู้สึกดีขึ้นแต่อย่างใด

 เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ โยมอุปัฏฐากได้กราบอาราธนานมินต์หลวงพ่อไป
รับการตรวจสขุภาพทีก่รุงเทพฯ หลงัจากตรวจวนิิจฉัยโรคแล้ว คณะแพทย์เฉพาะทาง
หลายท่านมีความเหน็สรุปว่า อาการอาพาธของหลวงพ่อน้ันเกดิข้ึนเพราะสมองส่วนหน้า 
ซีกซ้ายขาดเลือดหล่อเลี้ยงและเริ่มท�างานผิดปกติ นอกจากนี้ยังมีภาวะกระดูกข้อต่อ
สันหลังบริเวณช่องคองอก หัวใจขาดเลือด ท่อทางเดินหายใจโป่งพอง และมีโรค 
เบาหวานด้วย แพทย์ถวายยาแล้ว อาการก็ทุเลาเล็กน้อย
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 แม้อาพาธอยูเ่ช่นน้ี หลวงพ่อกม็ไิด้ย่อท้อต่อสงัขาร เม่ือใดก็ตามทีอ่าการทเุลาลง  
ท่านก็จับงานทันที ถ้าไม่ตระเวนไปเยี่ยมลูกศิษย์ตามส�านักสาขาต่างๆ ก็ใช้เวลาที่วัด 
อบรมสานุศิษย์และแสดงธรรมแก่ญาติโยมที่มากราบนมัสการ เวลาพักผ่อนมีน้อย 
ไม่สมดุลกับสุขภาพร่างกายซึ่งทรุดโทรมและมีอาการอาพาธเป็นระยะๆ เช่นนั้น

 ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ หลวงพ่อใช้เวลาในการรับแขก สนทนาธรรมกับญาติโยมที่มา 
นมสัการเป็นเวลานานๆ บ่อยคร้ัง เมือ่ร่างกายไม่ได้พกัผ่อนและไม่ได้ออกก�าลงั สขุภาพ 
ของท่านจึงทรุดโทรมลงอย่างรวดเร็ว ลกูศษิย์ลกูหาจึงได้กราบอาราธนานิมนต์หลวงพ่อ 
หลบไปจ�าพรรษาทีถ่�า้แสงเพชร ซึง่เป็นวดัสาขาทีอ่ยูบ่นภเูขา ในเขตอ�าเภออ�านาจเจริญ  
จังหวัดอบุลราชธานี เป็นทีส่ปัปายะถกูกบัอปุนิสยัของหลวงพ่อด้วย คณุหญงิตุน่ โกศัลวติร  
ได้สร้างกุฏิถวายเพื่อให้หลวงพ่อได้พักผ่อน รับอากาศบริสุทธิ์ เป็นการฟื้นฟูสุขภาพ  
ในระหว่างทีห่ลวงพ่อพกัอยูท่ีว่ดัถ�า้แสงเพชรน้ี นายสญัญา ธรรมศกัดิ ์ประธานองคมนตรี 
ในสมัยนั้น ได้ตามไปกราบนมัสการด้วย

 ตอนหน่ึงขณะทีก่�าลงัสนทนาธรรมกนั หลวงพ่อได้ปรารภถงึอาการอาพาธของตวั 
ท่านเองว่า “จะปลงสังขารแล้ว ไม่ต้องเป็นห่วง”

 ท่านประธานองคมนตรีได้กราบเรียนถามถึงวดัสาขาต่างๆ และได้กราบอาราธนา 
นิมนต์อย่างหนักแน่นถึง ๓ คร้ัง ให้หลวงพ่อด�ารงขนัธ์อยูต่่อไปอกี จนในทีส่ดุหลวงพ่อ 
ก็ยอมรับ

สมองเราเอง คิดเอง

 ก่อนออกพรรษาหกวัน อาการอาพาธของหลวงพ่อก�าเริบข้ึนจนเป็นที่น่าวิตก 
หลวงพ่อจึงจ�าเป็นต้องไปกรุงเทพฯ เพือ่รับการตรวจสขุภาพอกีคร้ังหน่ึง แพทย์ได้ถวาย 
การตรวจด้วยเคร่ืองเอกซเรย์ชนิดพเิศษทีส่ามารถเหน็สมองเป็นชัน้ได้ชดัเจน ผลการ 
ตรวจพบว่า ในสมองมีน�้าขังอยู่นาน ๓-๔ เดือนมาแล้ว วินิจฉัยว่าเป็นโรคน�้าสมอง 
ไขสนัหลงัคัง่ แพทย์จึงถวายค�าแนะน�าให้หลวงพ่อรับการผ่าตดัสมอง เมือ่ได้ฟังคร้ังแรก  
หลวงพ่อเปรยว่า “เออ! เขาจะผ่าออกเหมือนผ่าแตงโมเชียวเหรอ”
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 แล้วท่านแสดงความเหน็ในท�านองว่าไม่จ�าเป็นต้องผ่าตดั รักษาด้วยวธิกีารธรรมชาติ 
กไ็ด้ นายแพทย์สเุทพ วงศ์แพทย์ และนายแพทย์มยัธชั สามเสน แห่งโรงพยาบาลส�าโรง
การแพทย์ ได้น�าภาพเอกซเรย์ของหลวงพ่อไปปรึกษาอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทาง
สมองรวม ๕ ท่านด้วยกัน ได้ลงความเหน็พ้องต้องกนัว่า ควรผ่าตดัใส่ท่อช่วยระบายน�า้  
จากน้ันจึงได้น�าค�าวินิจฉัยของแพทย์มากราบเรียนปรึกษาหลวงพ่อ พร้อมทั้งข้อมูล 
เพิม่เตมิ การผ่าตดัจะไม่ท�าให้อาการอาพาธหายอย่างเดด็ขาด แต่จะช่วยชะลอการเสือ่ม 
ของสมองลงเท่าน้ัน หลวงพ่อฟังแล้วกต็ดัสนิใจว่าจะรับการผ่าตดั ท่านอาจารย์ปภากโร  
พระอปัุฏฐากในสมัยน้ัน ได้กราบเรียนถามว่า “หลวงพ่อไม่คดิจะปรึกษาคณะสงฆ์ดกู่อน 
หรือครับ?”

 “คิดอยู่เหมือนกัน” หลวงพ่อตอบ

 แต่แล้วท่านก็กล่าวต่อไปว่า “แต่จะท�าอย่างไรได้ล่ะ มันเป็นสมองของเราเอง”

 เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของท่านทีย่อมรับการผ่าตดั ด้วยความหวงัว่าบางทจีะมี 
ก�าลังวังชาท�างานให้กับพระศาสนาได้อีก

 คร้ังหน่ึงระหว่างหลวงพ่อพ�านักอยู่ที่โรงพยาบาล ลูกศิษย์รูปหน่ึงซึ่งกลับจาก
ธุดงค์ได้ไปกราบเยี่ยม และถามว่า “หลวงพ่อหลับดีไหมครับ?”

 “ถ้าหลบัมันก็ไม่รู้ ถ้ารู้มนักไ็ม่หลบั” หลวงพ่อตอบอย่างลกึซึง้แฝงด้วยอารมณ์ขัน

 บางคร้ังเม่ือญาตโิยมทีไ่ปกราบเยีย่มถามถงึสขุภาพ ท่านตอบว่า “เดีย๋วน้ีมนัไม่
ค่อยได้สนใจ”

 การผ่าตดัเม่ือวนัที ่๓๑ ตลุาคม ๒๕๒๔ ทีโ่รงพยาบาลส�าโรงการแพทย์ นายแพทย์ 
วิวัฒน์ แจ้งอธิยวงษ์ ได้ฝังท่อยางที่มีปุ่มช่วยดูดน�้าออกจากสมองลงไปในช่องท้อง  
หลงัจากผ่าตดัวนัแรกๆ หลวงพ่อปฏิเสธการฉีดยาชา ยาแก้ปวด เพือ่จะได้เฝ้าดเูวทนา 
ที่เกิดขึ้น
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พวงประดิษฐ์ก็มีหัวใจ

 หลงัจากผ่าตดั โยมเกสรี บลูสขุ ได้กราบนิมนต์หลวงพ่อไปพกัฟ้ืนยงัทีพ่กัสงฆ์ 
ซึง่ได้จัดสร้างขึน้เป็นอาคารเอกเทศภายในบริเวณบ้านของเธอเอง ทีซ่อยสขุมุวทิ ๘๑ 
ซึ่งสะดวกต่อการที่หลวงพ่อจะเดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลส�าโรง

 ระหว่างทีห่ลวงพ่อพ�านักทีท่ีพ่กัสงฆ์แห่งน้ี ในช่วงเดอืนตลุาคม ปรากฏว่าพนัธุไ์ม้ 
ต่างๆ ภายในบริเวณบ้านทั้งที่ไม่ใช่ฤดูผลิดอก มีคูณเป็นต้น พากันผลิดอกออกช่อ 
สะพร่ังพร้อมต่อเน่ืองกนัเป็นทีน่่าอศัจรรย์ โดยเฉพาะไม้ดอกต้นหน่ึงทีช่ื่อ พวงประดษิฐ์ 
ซึ่งต้นแห้งเหี่ยวเฉา แม้ว่าเจ้าของบ้านจะพยายามเอาใจใส่ฟูมฟักรักษาอย่างดีก็ตาม 
พวงประดษิฐ์กไ็ม่ออกดอกเลยมาเป็นเวลาแปดปีแล้ว นับตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึง่เป็น 
ปีทีบ่ตุรชายของโยมเกสรีเสยีชวีติ แต่เม่ือหลวงพ่อเข้ามาพ�านักด้วย ต้นพวงประดษิฐ์ 
ก็กลบัฟ้ืนตวัมีชวีติชวีาขึน้มา แตกกิง่ก้านสาขาผลใิบงดงามอย่างรวดเร็วเป็นไม้พุม่ใหญ่  
พร้อมทัง้ออกดอกสชีมพสูดใสเป็นพวงระย้าทกุข้อทกุแขนงจนมองเหน็แต่พวงสชีมพทูี่
ระพืน้หญ้าและปกคลมุล�าต้นเร่ือยขึน้ไปจนถึงยอด เป็นทีต่ืน่ตาตืน่ใจแก่ผู้ทีไ่ด้พบเหน็ 
โดยเฉพาะเจ้าของบ้าน ซึ่งรู้สึกชุ่มชื่นและปีติยินดียิ่งนัก 

 หลวงพ่อเองเมื่อทราบเรื่อง ท่านได้ออกมายืนใกล้ๆ ต้นพวงประดิษฐ์อยู่เป็น 
เวลานาน และท่านกเ็ดนิดูรอบๆ บ้านด้วยความพจิารณา อย่าว่าแต่คนเลยทีไ่ด้รับความ 
ชุ่มชื่นเบิกบานที่ได้อยู่ใกล้หลวงพ่อ หากแต่ต้นไม้ยังพลอยเบิกบานไปด้วย

 เม่ืออาการดขีึน้ หลวงพ่อกเ็ปลีย่นอริิยาบถออกเดนิไปรอบสนามบ่อยๆ ประการ
ส�าคญัท่านยงัคงรักษาข้อวตัรการบณิฑบาตและฉันในบาตรทกุวนั ยกเว้นบางวนัทีท่่าน 
รู้สึกอ่อนเพลียจริงๆ
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ข้อสอบหนัก

 ต่อมาหลวงพ่อได้ย้ายจากซอยสขุมุวิท ๘๑ ไปยงับ้านพกักลางทุง่ ทีส่มทุรสงคราม 
ตามค�าอาราธนานิมนต์ของนายแพทย์เกดิชยั อนิทรววิฒัน์ โดยมีแพทย์จากโรงพยาบาล 
ไปถวายการตรวจเป็นระยะ พระอาจารย์บุญเลิศ อาจารย์สมฺปนฺโน และพระอาจารย์ 
ปภากโร ซึ่งเป็นพระอุปัฏฐากเล่าว่า ในช่วงนั้นหลวงพ่อฉันอาหารได้ดี แต่ไม่ค่อยได้
ออกก�าลงักาย ลกุน่ังล�าบาก เวลาฉัน พระอาจารย์บญุเลศิน่ังอปัุฏฐากอยูใ่กล้ พดูคุย 
ให้ท่านได้เจริญอาหาร บางคนืกอ่็านข่าวสารให้ท่านฟัง และบางคร้ังกเ็ปิดเทปการแสดง 
ธรรมของท่านอาจารย์พทุธทาส บางวนัหลวงพ่อให้พระอาจารย์บญุเลศิอ่านค�าสอนของ 
ฮวงโป ซึง่เป็นเร่ืองทีท่่านชอบและสนใจมาก โดยท่านแปลความหมายให้ฟังระหว่างที ่
พระอาจารย์บุญเลิศอ่าน และให้บันทึกเสียงไว้ด้วย บางครั้งท่านก็ไปเยี่ยมลูกศิษย์  
เช่น ท่านพระมหาอนิทร์ ทีว่ดัเขาวงั จังหวดัราชบรีุ บ้าง พระอาจารย์โสภณ ทีว่ดับงึลฏัฐวินั  
จังหวัดอยุธยา บ้าง

 หลวงพ่อพกัฟ้ืนอยูท่ีบ้่านนายแพทย์เกดิชยั ทีส่มุทรสงครามหลายเดอืน จนอาการ 
ของท่านดขีึน้มาสกัพกัหน่ึง กต็ดัสนิใจเดนิทางกลบัวดัหนองป่าพง ถงึวดัแล้วท่านเข้า
พกัในกฎีุทรงสงูทีอ่ยูใ่นสระน�า้ ใกล้ศาลานอก ซึง่พระอาจารย์เลีย่มสร้างถวายเสร็จพอดี  
ต่อมาอาการของท่านกก็ลบัทรุดหนักลงอกี นอนไม่หลบั ต้องใช้ยาช่วย ไม่สามารถบงัคบั 
ควบคุมตนเองให้เป็นปกตไิด้ สมองเร่ิมสัง่งานผิดพลาด เช่นบางทพีดูกลบักนั ปวดว่า
ไม่ปวด ร้อนว่าเย็น หรือไป บอกว่าไม่ไป เป็นต้น บางทีก็มีอาการร้องไห้สลับหัวเราะ  
ซึ่งสร้างความสะทกสะท้านให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาไม่น้อย พระอุปัฏฐากทั้งกังวลและ
เครียด เพราะแบบทดสอบทีห่ลวงพ่อออกมาอย่างน้ี ท�าให้ผู้ใกล้ชดิท�าใจได้ยากยิง่กว่า 
ที่เป็นเวทนาแรงกล้าของท่านเสียอีก
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ปัจฉิมวาจา

 วันศกุร์ที ่๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ หลวงพ่อได้แสดงปัจฉิมวาจามอบหมายงาน 
แก่ลูกศิษย์ลูกหาที่วัดหนองป่าพง ดังต่อไปนี้

 “คณะสงฆ์สานุศิษย์ทัง้หลาย ทีผ่มได้มาในคราวน้ีน้ัน เพือ่จะได้มอบหมายงาน
ให้ท่านทั้งหลายอยู่ได้สะดวก ให้มหาอมรฯ เป็นผู้ว่าหน้าที่ในพระอุปัชฌาย์ต่อไป  
ให้มหาอมรฯ มาท�าการอุปสมบทพระและสามเณรในที่น้ีต่อไป ให้อาจารย์จันทร์ 
อาจารย์เทีย่ง พระเถระทกุองค์น้ัน ให้รับทราบไว้ ส่วนผมมนัหมดภาระแล้ว จะลาออก 
จากการท�าอะไรน่ีทกุประเภท จึงมอบภาระทัง้หลายเหล่าน้ีให้สาธสุงฆ์ทัง้หลายรับทราบ 
ทกุองค์ แม้แต่ประชาชนทัง้หลายทีม่าร่วมกันน้ี ให้รู้จัก ให้ทราบกนัในเวลาน้ี ต่อไปให้ 
ท�ากนัเป็นสดัเป็นส่วนดงัทีเ่คยท�ากนัมา เพราะผมหมดเวลาแล้วทีจ่ะท�าการงานทัง้หลาย 
เหล่านี้

 สงฆ์ทุกๆ ท่าน จงได้ทราบและพร้อมใจกันทุกท่าน อย่าให้มีอะไรขัดข้อง ส่วน 
อาจารย์เลีย่ม อาจารย์ช ูเป็นพระทีอ่ยูก่บัถิน่ เคยปลกูสร้างทกุสิง่ทกุอย่างน้ัน จงพากนั 
อยูส่บาย ตลอดจตปัุจจัยกับไวยาวจักร เช่น มหาอ่อน เป็นต้น ให้อาจารย์เลีย่ม อาจารย์ชู  
ศึกษากันให้เรียบร้อยจึงค่อยๆ ท�า อย่าท�าคนละฝักละฝ่าย ใครท�าก็ให้รู้จัก อย่าท�า 
คนละอย่างสองอย่าง ใครอยากจะเอาน่ีก็เอาไป ใครอยากจะท�ากท็�าไป อย่างน้ันมนัไม่ดี  
ให้พากันเข้าใจทุกๆ ท่าน ปฏิบัติให้เป็นธรรม

 ส่วนนอกน้ัน พระสงฆ์ทัง้หลาย สิง่ทีส่�าคญัให้หนักแน่นในการปฏิบตั ิถ้าอยาก 
มารวมปฏบิตักิบัอาจารย์เลีย่ม อาจารย์ช ูทีว่ดัใหญ่กไ็ด้ เพราะวดัใหญ่น้ีมันใหญ่กว้างขวาง  
ท�าอะไรทกุสิง่ทกุอย่างมนักส็มควรเพราะวดัมันกว้าง เท่าน้ีละกระมงั ต่อจากน้ีกม็แีต่การ 
ปฏิบัติเป็นใหญ่เท่านั้นแหละ ผมจะพูดอะไรมากกว่านั้นไม่ได้ ที่มาพูดกับสงฆ์วันนี้ 
ก็ดีแล้ว พอแล้ว มนต์ซะ”
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ปลงสังขาร

 โอวาทสัน้ๆ ทีห่ลวงพ่อให้แก่สานุศิษย์ในคร้ังน้ี เป็นโอวาทคร้ังสดุท้ายจากปาก 
ของท่าน เพราะในเวลาต่อมาไม่นาน หลวงพ่อกอ็าพาธหนัก ไม่ได้พดูอกีเลย พระอาจารย์ 
เอนก ซึ่งเป็นพระอุปัฏฐากในช่วงเวลาดังกล่าว ได้เล่าเรื่องราวอันเปรียบเสมือนการ 
ปลงสังขารของหลวงพ่อให้ฟังว่า “ตอนที่หลวงพ่อจะเข้าโรงพยาบาลคร้ังที่สองน้ัน  
ท่านปรารภว่าการเข้าโรงพยาบาลเป็นไปตามเจตนารมณ์ของลูกศิษย์ลูกหา เพราะเรา 
คนเดียวท�าให้คนอื่นหลายๆ คนข้องใจ มันไม่ดี 

 ท่านบอกว่าโรคของท่านมันไม่หาย เพราะเป็นกรรมของท่านเอง กุฏิที่ญาติโยม 
ก�าลงัสร้างถวาย ทีจ่ริงท่านไม่อยากให้สร้างเพราะจะอยูไ่ม่คุ้ม แต่จะไปขวางกัน้ศรัทธา  
กจ็ะเป็นการตดับญุเขา กต้็องให้สร้าง แล้วท่านกป็รารภถึงทกุองค์ว่า องค์น้ันเป็นอย่างน้ัน  
องค์น้ีเป็นอย่างน้ี แต่ตวัท่านเองไม่มีอะไร เพราะท่านทิง้หมดแล้ว ท่านจะพดูบ่อยๆ ว่า

 ผมหมดแล้ว ทิง้หมดแล้ว สดุแต่ลกูศษิย์ลกูหาจะดแูลจะช่วย ส่วนผมไม่มีอะไร  
อันนี้เป็นค�าพูดระหว่างครูกับศิษย์ ถ้าเรามองย้อนกลับไปครั้งพุทธกาล ไม่ใช่จะยก 
ครูบาอาจารย์ไปเปรียบเทยีบกบัพระพทุธเจ้า เพราะพระพทุธเจ้าไม่มใีครเปรียบได้ แต่ว่า 
ระยะทีท่่านปลงปล่อยน้ัน ท่านเปิดโอกาสให้ลกูศิษย์ได้รับทราบการปลงสงัขาร ค�าว่า
ปลง กห็มายถงึ ทิง้มัน ทิง้ของทีมี่อยู ่ท่านกไ็ด้บอกว่า ท่านไม่มอีะไร ทิง้หมดแล้วๆ แต่กบั 
ลูกศิษย์ ท่านเคยถามว่า

 สมมุติว่าผมตาย จะเผาดีไหม

 เราก็ไม่กล้าให้ความคิดเห็น กลัวว่าจะไม่สมควร ท่านยังคงยืนยันอยากฟัง 
ความเหน็ของหมู่คณะ ผมจึงเล่าสิง่ทีเ่หน็มาในประเทศลาวถวายท่านเกีย่วกบัหลวงพ่อ 
มหาปาน ซึง่ชาวลาวเคารพและศรัทธาในคุณธรรมของท่านมาก ท่านอยู่ทีโ่ศรกป่าหลวง  
เวยีงจันทน์ เมือ่ท่านมรณภาพ ลกูศิษย์กไ็ม่อยากเผา จึงตกลงกนัทัง้ฝ่ายสงฆ์และฝ่าย 
บ้านเมอืง ท�าโกศมาบรรจุสรีรธาตขุองท่าน เม่ือผมไปเวยีงจันทน์คร้ังแรก ได้เหน็เขาดูแล 
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อย่างดี มีคนมากราบ มาท�าความสะอาดจัดดอกไม้ จีวรเปลี่ยนเดือนละครั้ง แต่พอ 
ไปเวียงจันทน์อีกเป็นครั้งที่สอง บ้านเมืองก�าลังวุ่นวาย รัฐบาลแย่งอ�านาจกัน ราษฎร 
ก็ตวัใครตวัมนั การดแูลสรีรธาตขุองหลวงพ่อปานจึงบกพร่องไปด้วย ไม่มคีนท�าความ 
สะอาด ดอกไม้กระจัดกระจาย จีวรขึ้นราเต็มไปหมด ชวนให้สลดใจ

 ส�าหรับเมืองไทย ครูบาอาจารย์ก็มีคุณความดีทุกท่าน แต่ค�าครหาของคนมันก็
อาจมี อย่างเช่น กรณีของหลวงพ่อสี เป็นต้น แล้วผมก็วกไปถึงหลวงปู่มั่น ซึ่งเป็น 
ปรมาจารย์ ท่านได้ให้พนัิยกรรมแก่ลกูศิษย์ไว้ว่า ถงึเวลาก็ให้เผา หลวงปูฝ้ั่นกใ็ห้เผา  
หลวงปูข่าวก็เผา ย้อนกลบัไปถงึพระพทุธเจ้า ซึง่เป็นพระบรมศาสดาของสาวกทกุยคุ
ทุกสมัย ท่านก็ให้เผา เมื่อผมกราบเรียนความเห็นอย่างนั้น ท่านก็บอกว่า

 เออ ดี ถ้าผมตายแล้วก็ให้เผา

 การอาพาธหนักช่วงน้ี หลวงพ่อเสยีการควบคุมตวัเองแทบทกุประการ ท่านเปรย 
อยู่เสมอว่า 

 โรคของผมมันรักษาไม่หาย”

พระบรมราชูปถัมภ์

 อย่างไรก็ตาม แม้หลวงพ่อไม่มีความประสงค์จะไปรับการรักษาทีไ่หนอกี ในทีส่ดุ 
ที่ประชุมของคณะศิษยานุศิษย์มีมติเห็นพ้องต้องกัน ให้นิมนต์ท่านไปรักษาที ่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตามค�าแนะน�าของนายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา และ พ.ญ. 
คุณหญิงส่าหรี จิตตินันท์ ครั้งนี้หลวงพ่อเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทาง 
ไปกลบัทางเคร่ืองบนิ และวนัทีห่ลวงพ่อเดนิทางไปรับการรักษาทีก่รุงเทพฯ ประชาชน 
ทีไ่ปส่งท่านทีส่นามบนิกไ็ด้เหน็ภาพประทบัใจ คอืภาพทีพ่ระอาจารย์ปภากโร อดตีนักบนิ 
อเมริกนั ร่างสงูใหญ่ ซึง่ได้อปัุฏฐากหลวงพ่อตดิต่อกนัเป็นเวลา ๓ ปี อุม้หลวงพ่อขึน้ลง 
เครื่องบินทั้งขาไปและขากลับ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยของท่าน 
ซึ่งอยู่ในสภาพที่ช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว
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 ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้อ�านวยความสะดวกในการรักษาพยาบาลทกุอย่าง  
โดยจัดห้องพกัพเิศษทีก่ว้างขวางส�าหรับหลวงพ่อ มห้ีองพกัของพระอปัุฏฐากประจ�า และ 
ห้องรับรองพระเถระที่ไปกราบเยี่ยม รวมทั้งพระเถระอีกหลายรูปที่ไปอุปัฏฐากด้วย  
เช่น พระอาจารย์เลีย่ม พระอาจารย์สริุยนต์ การรักษาทีโ่รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ท�าให้ 
หลวงพ่อมอีาการดขีึน้บ้างในระยะแรก คอืท่านน่ังได้นาน และพยายามลกุข้ึนเดนิได้บ้าง  
แต่อย่างไรก็ตาม ท่านยงัอยูใ่นภาวะทีค่วบคมุตวัเองล�าบาก จึงต้องรับการท�ากายภาพ 
บ�าบัดทุกวัน

 เย็นวันหนึ่ง ขณะที่พระอาจารย์ปสนฺโน เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ ก�าลังเข็นรถ 
พาหลวงพ่อออกไปรับอากาศในบริเวณร่มร่ืนของโรงพยาบาล เพื่อให้ท่านได้ออก 
ก�าลังกาย ขณะน้ันเองมีแม่ลูกคู่หน่ึงเดินผ่านมา สตรีผู้น้ันได้ก้มลงกราบนมัสการ
หลวงพ่อ และได้บอกให้ลกูน้อยท�าตาม แต่เดก็ชายยงัคงยนืจ้องหลวงพ่อตาไม่กะพริบ  
หลวงพ่อได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่ง โดยการฝืนสังขารค่อยๆ ค้อมตัวลงพร้อมกับ
ยื่นแขนขวาออกไปอย่างเชื่องช้า แล้วแบมือออกเป็นสัญญาณให้เด็กน้อยรับทราบ 
เมตตาบารมีของท่าน ราวกบัเดก็น้อยสมัผัสกระแสความกรุณาและอบอุ่นของหลวงพ่อ  
เขาตรงเข้ามาก้มลงกราบที่มือของท่าน ท่ามกลางความปีติยินดีและประทับใจของ 
ผู้พบเห็น

กลับวัด

 ในเดือนธนัวาคม ๒๕๒๕ หลวงพ่อเกดิอาการชักกระตกุ แขนขาข้างซ้ายไร้เร่ียวแรง  
หลงัจากน้ันอาการทัว่ไปไม่ดีขึน้เลย พระอาจารย์เลีย่มและคณะพระเถระจึงตดัสนิใจ 
นิมนต์หลวงพ่อกลับวัดหนองป่าพง เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๒๖ และหลวงพ่อได้
เข้าพกัทีก่ฏิุพยาบาลสร้างใหม่ ซึง่โยมเกสรี บลูสขุ เป็นผู้ริเร่ิมสร้างถวาย โดยพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหา- 
กรุณาธคุิณ พระราชทานพระราชทรัพย์สมทบค่าก่อสร้างด้วย หลวงพ่อพ�านักอยูท่ีเ่รือน 
พยาบาลหลังนี้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
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 เมือ่ได้กลบัไปพกัฟ้ืนทีว่ดั อาการของหลวงพ่อกดู็เหมอืนฟ้ืนดขีึน้ แต่กใ็นลกัษณะ 
ทีว่่าท่านได้กลบัไปเพือ่จะมรณภาพอย่างสงบทีว่ดัเท่าน้ันเอง เพราะดทู่านปลอดโปร่ง  
สบายอกสบายใจ ขณะทีม่องไปรอบๆ ป่าอนัเขียวขจีในบริเวณกฏุพิยาบาล ระหว่างน้ี 
ก็มีนายแพทย์จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เช่น นายแพทย์จ�ารัส พุ่มพวง  
นายแพทย์ธนิตเชฏฐ์ รัตนาภิชาติ มาถวายการตรวจและดูแลอาการของหลวงพ่อ 
อยู่เสมอ

 เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙ หลงัจากนอนอาพาธมานาน แพทย์ได้ถวายการ 
ตรวจปอดโดยการเอกซเรย์ พบว่ามีน�้าในเยื้อหุ้มปอดด้านซ้าย คณะแพทย์จาก 
โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค์ จึงนิมนต์ท่านเข้ารับการรักษาทีโ่รงพยาบาล และวนิิจฉัย 
พบว่าเป็นวัณโรคเยื่อหุ้มปอด หลังการรักษาอาการดีขึ้นตามล�าดับ

 ในวนัที ่๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ หลวงพ่อมีอาการหายใจขัด ท่อทางเดนิอากาศ 
อดุตนัด้วยเสมหะ แพทย์ต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ และนิมนต์ท่านเข้ารับการรักษาตวัที ่
โรงพยาบาล เน่ืองจากหลวงพ่อมีอาการทรุนทรุาย ดทูรมานมาก บางครัง้ถงึกบัส�าลกั
เสมหะของตนเอง พระมหาเถระจึงได้ตกลงอนุญาตให้แพทย์เจาะคอเพือ่ต่อท่อหายใจ
ที่ล�าคอ หลังจากอาการปอดบวมดีขึ้น ก็นิมนต์ท่านกลับวัดดังเดิม แต่หลวงพ่อยัง 
ต้องหายใจทางท่อตลอดเวลา และต้องถวายอาหารเหลวทางสายยาง ซึง่คณะแม่ชวีดั 
หนองป่าพง เป็นผู้ปรุงถวาย โดยค�าแนะน�าจากฝ่ายโภชนาการของโรงพยาบาล

 หลังจากนั้น หลวงพ่อต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอีกหลายครั้ง ด้วยโรค 
ปอดอกัเสบ เน่ืองจากท่านมภีมูต้ิานทานต�า่กว่าคนธรรมดา มโีรคเบาหวาน โรคเส้นเลอืด 
ในสมองอุดตันแทรกซ้อน เน่ืองจากการอยู่ในสภาพต้องนอนอยู่บนเตียงพยาบาล
ตลอดเวลา แม้จะมีพระอุปัฏฐากคอยดูแลจับลุกนั่งบนเตียง นั่งบนรถเข็น และช่วย
เคาะปอดก็ตาม

 วันที ่๒๘ กนัยายน ๒๕๓๓ ท่านมอีาการเหน่ือยหอบ คณะแพทย์ตรวจวนิิจฉัยพบว่า 
มโีรคหวัใจแทรกโดยเส้นเลอืดหวัใจอดุตนั เลอืดไปเลีย้งหวัใจไม่เพยีงพอ กล้ามเน้ือ 
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หวัใจอ่อนแรง เกดิภาวะหวัใจวาย น�า้ท่วมปอด จึงต้องพกัรักษาในโรงพยาบาลจนถึง
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๓ อาการจึงดีขึ้น

 ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นมา อาการของหลวงพ่อกมี็แต่ทรงกบัทรุดมาเร่ือย 
คราใดทีอ่าการของท่านทรุดหนักเข้าขัน้วกิฤต ิคณะแพทย์และพระอปัุฏฐากผู้ถวายการ 
รักษาพยาบาลกก็ราบเรียนปรกึษาครูบาอาจารย์ พระเถระ เพือ่ขอโอกาสแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าเป็นกรณีๆ  ไป ลกูศษิย์ลกูหาทกุฝ่ายกไ็ด้แต่ท�าใจรอเวลาสดุท้าย ซึง่ในทีส่ดุ 
ก็มาถึงจนได้ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๕ ใครท�าใจได้แค่ไหนกับการสูญเสียอัน
ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ แต่ละคนก็คงจะรู้เอง เป็นปัจจัตตัง

ด้วยเมตตามิใช่อาชีพ

 เมือ่อาการอาพาธของหลวงพ่อทรุดหนัก การพดูของท่านเหมือนกบัเคร่ืองวทิยเุก่า 
ทีม่คีลืน่แทรกรบกวนตลอดเวลา จนแปรสญัญาณความหมายไม่ได้ เมือ่พดูแล้ว ผู้ฟัง 
ไม่รู้เร่ือง พระอาจารย์เลีย่มจึงกราบเรียนหลวงพ่อ ขอร้องให้ท่านงดการพดูเสยี ตัง้แต่ 
เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นต้นมา ลูกศิษย์ลูกหาตลอดจนญาติโยมที่ไปกราบ
นมัสการที่วัดหนองป่าพง จึงได้ฟังแต่ เทศน์เงียบ ของหลวงพ่อเท่านั้น

 ส�าหรับระเบยีบในการถวายอปัุฏฐากหลวงพ่อทีก่ฏุพิยาบาลน้ัน พระอาจารย์เลีย่ม 
ได้จัดให้เปลีย่นเวรทกุสบิห้าวนั และในแต่ละวนั กม็เีวรทัง้ผลดักลางวนัและกลางคืน  
โดยมีพระ ๔ รูป และเณรอีก ๑ รูป เฝ้าอย่างใกล้ชิดทั้ง ๒ ผลัด ส�าหรับผลัด 
กลางคืนน้ัน มบีรุุษพยาบาลอกี ๑ คน มาเฝ้าด้วย ตอนเช้า นายแพทย์จ�ารัส พุม่พวง 
จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้แวะมาตรวจอาการของหลวงพ่อทุกวัน

 ระบบการรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อภายในกุฏิพยาบาลเป็นไป 
อย่างละเอียดถ่ีถ้วน พระเณรที่เข้าเวรถวายการอุปัฏฐากก็ปรับตัวและเรียนรู้งาน
พยาบาลได้ดี เมือ่หลวงพ่อต้องรับอาหารทางสายยางโดยผ่านเข้าทางจมกู พระอปัุฏฐาก 
บางรูปทดลองกลนืสายยางด้วยตนเองจนช�านาญก่อนทีจ่ะใส่ให้หลวงพ่อ เพือ่จะได้รู้ 
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วิธีปฏิบัติให้ท่านรู้สึกระคายเคืองน้อยที่สุด พระอุปัฏฐากอย่างน้อย ๒ รูป คอยช่วย 
พลกิตวัหลวงพ่อทกุ ๒ ชัว่โมง เพือ่ป้องกนัแผลกดทบั ซึง่มกัเกดิกบัผู้ป่วยเป็นอมัพาต 
ทีต้่องอยู่ในท่าเดยีวนานๆ และกป็รากฏว่าตลอดเวลา ๑๐ ปี ทีห่ลวงพ่อเป็นอมัพาตอยูน้ั่น  
เน้ือตวัของท่านเกอืบจะไม่มแีผลกดทบัทีส่่วนใดเลย ผิวของท่านนุ่มน่ิมดุจผิวทารก และ 
ดูเปล่งปลั่งมีเลือดฝาดอยู่เสมอ

 ด้วยพื้นฐานการอบรมที่เคร่งครัดระเบียบและวินัยสงฆ์ รู้จักอุปัชฌายวัตรและ
อาจริยวตัรเป็นอย่างด ีประกอบกบัความเคารพรักและผูกพนัอนัสงูสดุทีศ่ษิยานุศษิย์ 
มีต่อหลวงพ่อ ท�าให้การอยูเ่วรถวายอปัุฏฐากเป็นไปอย่างราบร่ืนและเหมาะสม พระเณร 
ต่างกระตือรอืร้นที่จะเข้าอุปัฏฐากและปฏิบัติหน้าที่ด้วยศรทัธาอันเต็มเปี่ยม แม้จะได้ 
อปัุฏฐากนานเท่าใด กย็งัรู้สกึว่าน้อยนิดอยูน่ั่นเองส�าหรับการสนองพระคณุของหลวงพ่อ 
ผู้บังเกิดเกล้า

 อน่ึง ในฝ่ายของฆราวาสน้ัน คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลสรรพสทิธ-ิ 
ประสงค์ จังหวดัอบุลราชธานี กไ็ด้ร่วมกนัถวายการรกัษาพยาบาลหลวงพ่ออย่างเตม็ที่  
โดยการสนับสนุนของแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ม ีพ.ญ.คณุหญงิ ส่าหรี จิตตนัินท์  
เป็นผู้ประสานงาน ผู้ที่ไม่อาจมีส่วนร่วมในการรักษาพยาบาลก็ได้ถวายปัจจัยและ 
สิ่งของเพื่ออุปถัมภ์บ�ารุงพระอุปัฏฐากอีกต่อหน่ึง ระบบการดูแลรักษาพยาบาลอัน 
ละเอียดและอบอุ่นทั้งต่อเน่ืองยาวนานถึงสิบปีที่ศิษยานุศิษย์จัดถวายหลวงพ่อน้ัน 
เป็นที่ประทับใจผู้คนส่วนมากที่มีโอกาสได้พบเห็นยิ่งนัก แพทย์ทั้งชาวไทยและ 
ชาวต่างประเทศที่ได้สัมผัสต่างก็ชื่นชมว่า ยากที่จะหาสถานพยาบาลแห่งไหนในโลก
เทียบได้

 ส�าหรับหลวงพ่อเอง แม้อาพาธหนักขนาดไหน ท่านก็ยังไม่วางมือจากการสอน  
ดังทีพ่ระอาจารย์เลีย่มได้เล่าให้ฟังว่า “หลวงพ่อถงึท่านจะป่วยท่านกย็งัสอน ใครเดนิเข้า 
เดินออก เปิดประตูมีเสียงดังก๊อกแก๊ก ท่านก็สอนทันที มีการทักถามเลย แต่ไม่ถาม 
ด้วยค�าพดู ถามด้วยการมองด ูมองดูคล้ายๆ กบัการต�าหนิว่า ท�าอะไรไม่ระวงั ไม่มสีติ  
ความรู้สกึของท่านอย่างน้ีจะมตีดิต่อกนัมาตลอด ท่านมาปล่อยวางเอาตอนหลงั หลงัจาก 
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ดูดน�า้ออกจากปอดน่ีแหละ ดูท่าทางจะไม่สนใจกบัใครทัง้น้ัน ใครจะเดนิเข้าเดินออก 
ท�าเสียงดังหรือไม่ดังก็ไม่สนใจ แต่เรื่องการปัสสาวะอะไรนี่ ก็ยังพอรู้ ก่อนที่ท่านจะ
ถ่ายปัสสาวะ ก็มองๆ ดู เพื่อให้เราเข้าใจ”

ขันธ์ห้าก็ม้าตัวหนึ่ง

 ทีจ่ริงแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเร่ืองทีห่ลวงพ่อมปีระสบการณ์มากในชวีติการ
ประพฤติปฏิบัติของท่าน เพราะฉะนั้น ท่านอบรมศิษยานุศิษย์ให้หัดพิจารณาเรื่องนี้ 
อยู่บ่อยๆ อย่างเช่นโอวาทตอนหนึ่งซึ่งหลวงพ่อให้กับพระภิกษุสามเณร ดังนี้

 “เรื่องของเบญจขันธ์นั้นมันเป็นไป ถึงคราวมันร้อน มันก็ร้อน ถึงคราวมันเย็น
มันก็เย็น ถึงคราวมันเจ็บ มันก็เจ็บ มันสักแต่ว่าเป็นทุกขเวทนา สุขเวทนา เกิดขึ้นมา 
เท่านั้น คือไม่มีตัวมีตนของเราเข้าไปฝังอยู่ในที่นั้น นี่เรียกว่าการปล่อยวาง ไม่ใช่ว่า 
มันไม่มีอะไรปรากฏขึน้มานะ มนัมีปรากฏอยู่แล้ว การปล่อยวางกค็อืเราเหน็ว่าอนัน้ัน 
เราบอกมันไม่ได้

 เหมอืนม้าตวัหน่ึงนะ มนัฮดึ เราเลีย้งมนัยากล�าบาก จับเชือก มนัวิง่ เราจับมนัไว้  
อย่าเพิ่งปล่อยมันครับ แต่ถ้ามันวิ่งเต็มที่ อย่าไปจับมันครับ ปล่อย ประเดี๋ยวมือมัน
จะขาดน่ะ ให้มนัไปแต่เชอืกกบัม้า อย่าให้เราเสยีอะไร ปล่อยมนั ถ้ามนัไปขนาดหน่ึง
เราก็ดึงมันไว้ ไว้สู้มันได้ อะไรทุกอย่างก็เหมือนกันนั่นแหละ

 ร่างกายเราน้ีกเ็หมือนม้าตวัหน่ึง ถ้าปล่อยมนัป่วยขนาดน้ี เราก็ให้ยารักษามันไป  
ถ้ามนัเอาเตม็ทีไ่ม่ไหว เรากใ็ห้มนัเลย อย่าไปยุง่มนัเลย ให้มนัไปเถอะ มนัมีเท่าน้ันแหละ  
มันเกิดมาแล้วมันก็ไป หมดที่จะรักษากันแล้ว มันหมดที่ของมันแล้ว ให้มันมีที่จบ
อย่างนั้น 

 เรามีตามยีาย มพ่ีอแม่ทีเ่รารักมาก อยากจะให้ท่านอยูน่านๆ แปดสบิปี เก้าสบิปี  
ร้อยปี เราคิดถูกหรือเปล่า แต่ว่าความคิดมันมีทุกคนแหละ อยากให้อยู่นานๆ แต่ว่า
มนัอยูน่านไม่ได้ ถ้าถงึทีถ่งึสมัยมนัแล้ว เรากใ็ห้มนัไป อย่าให้มนัเป็นทกุข์ เรียกว่าผู้รู้  
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รู้ว่าของเรา ไม่ใช่ของเรา มนัปนกนัอยู ่ของเราโดยฐานสมมตุ ิของเราอยูท่ีไ่หน ไม่ใช่ 
ของเราก็มีที่น้ัน ให้เข้าใจอย่างน้ัน เราจะไปน่ังอยู่ในโรงพยาบาล ไปนอนอยู่ใน 
โรงพยาบาล มันจะเจ็บปวดกช่็างมันเถอะ เมือ่ความเหน็ของเราถกูต้องแล้ว มันกส็บาย  
สบายในทีมั่นเจ็บปวดน่ันแหละ สบายในทีมั่นเวทนาน่ันแหละ คือมนัเหน็ของสงบอยูใ่น 
ที่มันวุ่นวาย”

 อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งท่านพูดก่อนรับการผ่าตัดสมองว่า

 “เกดิมาเป็นคน อยูท่ีไ่หนจะไม่มีการเสีย่งน้ันไม่มหีรอก แม้แต่ข้ามถนนกย็งัต้อง 
เสี่ยงอยู่เหมือนกัน”

 ทศันะของหลวงพ่อต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยข้างต้น เป็นการเข้าถงึความปล่อยวาง
อัตตาอย่างแท้จริง อยู่อย่างเป็นปกติแม้จะเจ็บหนัก

 และหลวงพ่อมักจะยกเร่ืองการอาพาธของท่านขึ้นมาเป็นเคร่ืองเตือนสติของ 
ลกูศิษย์อยูเ่สมอ เช่น ปีทีท่่านจ�าพรรษาทีว่ดัถ�า้แสงเพชร ท่านเปรียบเทยีบสงัขารของ 
ท่านดังนี้

 “สงัขารเสือ่มไปอย่างไร เปรียบให้ฟังเหมือนก้อนน�า้แขง็ แต่ก่อนมนัเป็นน�า้ เขาเอา 
มาท�าให้เป็นก้อน แต่มันอยูไ่ม่กีว่นัหรอก มนักเ็สือ่มไป เอาก้อนน�า้แขง็ก้อนใหญ่ไปวาง 
ไว้กลางแจ้ง จะดูความเสื่อมของก้อนน�้าแข็ง ก็เหมือนสังขารนี้ มันจะเสื่อมทีละน้อย 
ทลีะน้อย ไม่ก่ีนาท ีไม่กีช่ัว่โมง ก้อนน�า้แขง็กจ็ะหมด ละลายกลายเป็นน�า้ไป น่ีเรียกว่าเป็น  
ขยัยะวยัยัง ความสิน้ไปความเสือ่มไปแห่งสงัขารทัง้หลาย เป็นมานานแล้ว ตัง้แต่มโีลก 
ขึน้มา เราเกิดมา เราเกบ็เอาสิง่เหล่าน้ีมาด้วย ไม่ใช่ว่าเราทิง้ไปไหน พอเกดิ เราเกบ็เอา 
ความเจ็บ ความแก่ ความตาย มาพร้อมกัน”
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อยู่ก็ดี ไปก็ดี

 ดงัได้เคยกล่าวไว้แล้วหลายคร้ังว่า หลวงพ่อสอนเสมอเร่ืองของความไม่แน่ และ
ความเหน็ชอบ ท่านให้เหน็ของดีในของไม่ด ีเหน็ความสบายในทีไ่ม่สบาย เป็นต้น ถ้าน้อม 
แนวความคิดของหลวงพ่อนี้มาพิจารณาแล้ว ก็จะเห็นว่าการอาพาธของหลวงพ่อนั้น  
มีผลดีต่อคณะสงฆ์สายหนองป่าพงอยู่หลายประการ

 การทีห่ลวงพ่ออาพาธนานนับ ๑๐ ปี ท�าให้สานุศิษย์มีเวลาปรับตวั และเตรียมรับการ 
จากไปของท่าน อน่ึง การทีส่�านักสาขาส่งพระมาเข้าเวรอปัุฏฐากเสมอ ท�าให้ความสมัพนัธ์ 
ระหว่างพระภิกษุสายหนองป่าพงกระชับแน่น เพราะได้ท�าความรู้จักมักคุ้นกันใน
ระหว่างการอปัุฏฐาก ทัง้น้ีย่อมส่งผลถงึความสมานสามคัคขีองคณะสงฆ์แห่งสาขาต่างๆ  
ไปด้วย ในส่วนของพระเณรทีม่าถวายการอปัุฏฐาก กเ็ป็นโอกาสได้ตอบแทนพระคณุ 
ของครูบาอาจารย์พร้อมๆ กับการบ�าเพญ็บญุกศุลไปด้วย นอกจากน้ีกย็งัได้เรียนรู้และม ี
ประสบการณ์ในการพยาบาลภิกษุสงูวยั ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่คณะสงฆ์ต่อไปในอนาคต  
เม่ือมพีระเถระอาพาธ อาจจะลดการพึง่พาฆราวาสให้น้อยลง ทีส่�าคัญอกีประการหน่ึงคอื  
งานอปัุฏฐากหลวงพ่อเป็นงานละเอยีด เป็นโอกาสพเิศษทีดี่อกีโอกาสหน่ึงส�าหรับการ
ฝึกสติของพระอุปัฏฐาก

ยังเหมือนเดิม

 มคีนเป็นจ�านวนมากทีเ่พ่ิงมารู้จักหลวงพ่อในระยะหลงั ซึง่ท่านอาพาธหนักและ 
สอนไม่ได้แล้ว อย่างไรกต็าม แม้หลวงพ่ออาพาธหนักถงึขัน้อมัพาต พดูไม่ได้อยู่ถึงเก้าปี  
ตลอดเวลาอนัยาวนานน้ีกย็งัมสีาธชุนหลัง่ไหลมากราบนมสัการหลวงพ่อทีว่ดัหนองป่าพง 
มิได้ขาดเลย ทั้งที่มาเป็นส่วนตัว และมากันเป็นกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ ทั้งชาวไทย  
ชาวต่างประเทศ เหมือนสมัยก่อน บรรยากาศที่วัดหนองป่าพงยังคงเงียบเชียบแต่ไม่ 
เงียบเหงา ผู้มาเยือนกระตือรือร้นที่จะได้เห็นได้กราบหลวงพ่อ แม้จะได้ฟังเพียง 
เทศน์เงียบ ของท่านกต็าม ถ้าไปถงึวดัในตอนกลางคนื กก็ราบทีด้่านนอกห้องกระจก  
ซึง่มองเข้าไปเหน็องค์หลวงพ่อชดัเจน ตอนเยน็ พระอปัุฏฐากกเ็ข็นรถพาหลวงพ่อออก 



668

มารับอากาศบริสทุธิข้์างนอก เว้นไว้แต่วนัทีม่ฝีนและอากาศเยน็เกนิไป ญาตโิยมกไ็ด้
โอกาสกราบท่านอย่างใกล้ชิด

 หลายปีก่อน หลวงพ่อพธุได้เคยแนะน�าว่า หลวงพ่อท่านเก่งเร่ืองปฏิจจสมปุบาท  
ถ้าสวดวปัิสสนาภูมิถวายให้หลวงพ่อฟังบ่อยๆ หลวงพ่อจะมีความสบาย และอาจท�าให้
ท่านหายได้ หลงัจากน้ัน พระภิกษุสามเณรจากวดัป่านานาชาต ิพร้อมด้วยญาตโิยมทีม่า 
จ�าศีลท่ีวัด ก็ได้ร่วมกนัไปสวดวปัิสสนาภูมแิละบทอืน่ๆ อาท ิโพชฌงค์เจ็ด ถวายหลวงพ่อ 
ทกุวนัพระ จนเป็นกจิวตัร เป็นภาพทีคุ่น้ตาญาตโิยมทีไ่ปรักษาศลี หรือไปกราบหลวงพ่อ 
ในวันพระที่วัดหนองป่าพง

นานาทัศนะ

 ทัศนะต่อการถวายการรักษาพยาบาลหลวงพ่อนั้น ก็มีแตกต่างกันเป็นธรรมดา 
นายแพทย์หลายท่านเห็นว่าควรถวายการรักษาจนสุดความสามารถเท่าที่เทคโนโลยี
และอุปกรณ์ทางการแพทย์สมัยใหม่อ�านวย แต่ก็มีหลายท่านที่ไม่สบายใจเมื่อเห็น 
หลวงพ่อในสภาพของผู้ป่วยหนัก มเีคร่ืองช่วยระโยงระยางตามแบบการรักษาสมัยใหม่  
และมีความเห็นคัดค้าน ท่านพระอาจารย์มหาบัวแห่งวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี  
สหายธรรมท่านหน่ึงของหลวงพ่อ กร็วมอยูใ่นจ�านวนผู้ทีมี่ความเหน็ประการหลงัน้ี ดงัที ่
ท่านได้ให้ทศันะกบัพระอปัุฏฐากของหลวงพ่อทีส่วนแสงธรรม เมือ่วนัที ่๑๘ กรกฎาคม  
๒๕๓๑ ว่า

 “ถามเร่ืองท่านอาจารย์ชา ใครไปท�ายังไงท่านแบบระโยงระยางน้ันเหรอ เราอยาก 
ถามว่าอย่างน้ีแหละ ท่านอาจารย์ชากไ็ม่ใช่พระธรรมดา เป็นพระทีห่ายากมากในสมยั 
ปัจจุบันนี้ เรานับถือกันมาก ผมกับท่านอาจารย์ชา ท่านก็เคยมาวัดผมนี่ ผมกับท่าน 
อาจารย์ชาคุ้นกันมาก นับถือกันมาก และผมก็ไม่อยากได้ยินท่านไปถูกบีบถูกบังคับ  
เข้าห้องขงั อยูแ่บบว่าน้ีนะ แบบระโยงระยางอะไร หายใจกไ็ม่ได้ อะไรๆ เตม็ไปหมดน่ี  
โอ๊ย! พระขนาดน้ัน จะมาท�าแบบน้ี มนัไม่เหมาะสมกนัเลย ฟังซ ิมนัไม่เหมาะสมกนัเลย  
หอื! ใครจะไปรู้ดยีิง่กว่าพระประเภทน้ีรู้ตวัเองว่ะ ว่ายงัน้ันเลย พระประเภทน้ี พระชัน้น้ี  
รู้ตัวรอบๆ หมด



669

 ท่านอาจารย์ชาไม่ใช่พระธรรมดานี่ ท่านก็เคยไปศึกษาอบรมอยู่กับหลวงปู่มั่น
เหมอืนกัน สมยัผมอยูน่ั่นกด็ ีผมไม่อยากให้ท่านได้รับความล�าบากแบบโลกๆ ว่ายงัง้ัน  
พดูง่ายๆ กเ็อาโลกเข้าทบัท่านเสยีเตม็ตวัเลย ธรรมทีมี่อยูใ่นใจสว่างกระจ่างแจ้งครอบ 
แดนโลกธาตกุไ็ม่ได้แสดงตวัได้เลย มแีต่เร่ืองของโลกไปครอบ มันไม่น่าดู ถ้าท่านว่า  
มันอยู่ไม่ได้ ก็ให้มันเป็นไปตามอัธยาศัยของท่าน อันนี้ผมเห็นอย่างนั้น”

 และอีกตอนที่กล่าวว่า

 “ท่านเป็นภูมิจิตภูมิธรรมประเภทน้ัน และท่านผู้ที่เกี่ยวข้องมีภูมิจิตภูมิธรรม 
ประเภทไหนพอทีจ่ะปฏบิตัต่ิอท่านให้ถกูต้อง น่ันส ิอนัหน่ึง มนัเป็นของส�าคญั ถ้าภมูจิิต 
ภูมิธรรมสงู หรือภมูจิิตภมิูธรรมประเภทเดียวกนั รู้เร่ืองกนัทนัทเีลย การปฏบิตัต่ิอท่าน 
ง่ายที่สุด ถ้าอันหนึ่งก็หลับตาท�า หลับตา ทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่หลับตาปฏิบัติ อุปถัมภ์
อปัุฏฐากท่านมีแต่หลบัตา ก็คือความไม่รู้ น่ันไม่ใช่แกล้งหลบัตานะ ความไม่รู้ เม่ือไม่รู้ 
ก็โง่ๆ เง่าๆ มันก็ปฏิบัติต่อหลักธรรมหรือหลักจิตของท่านไม่ได้ไม่ถูกนี่ ถ้าจะพูดใน
เรื่องของสมมุติก็ว่า ท�าให้ท่านนั่นร�าคาญหนักใจ”

 อย่างไรกต็าม คณะสงฆ์ศษิยานุศษิย์ของหลวงพ่อมไิด้วางแผนหรือมมีตไิว้ล่วง
หน้าว่า จะถวายการรักษาไปถึงขั้นไหนและอย่างไร เพราะในใจของทุกท่านทุกองค ์
ก็คงอยากอนุโลมให้เป็นไปตามความประสงค์ของหลวงพ่อ ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดี 
อยูแ่ล้ว แต่เน่ืองจากอาการอาพาธของหลวงพ่อทีก่�าเริบขึน้มาแต่ละคร้ังน้ัน แปรเปลีย่น 
ไปต่างๆ นานา และมกัเป็นกรณฉุีกเฉิน การรักษาจึงเป็นการแก้ไขเหตกุารณ์เฉพาะหน้า 
เสยีเป็นส่วนมาก ตวัอย่างเช่น กรณทีีแ่พทย์ต้องถวายการรักษาโดยการเจาะคอ เพือ่ต่อ 
ท่อหายใจให้ท่านน้ัน ก็เป็นเหตฉุุกเฉินจริงๆ เป็นการสดุวสิยัส�าหรับลกูศษิย์จะท�าใจได้  
เมือ่เหน็หลวงพ่อก�าลงัส�าลกัเสมหะ และมอีาการทรุนทรุาย ดูสดุแสนทรมานอยูต่่อหน้า  
ทัง้แพทย์ทีถ่วายการรักษากใ็ห้ค�ารับรองว่าใช้เวลาเจาะคอเพยีงครู่เดยีว หลวงพ่อกจ็ะ 
ปลอดภัย อย่างนี้เป็นต้น ดูทุกอย่างเป็นไปเองตามเหตุตามปัจจัย เมื่อไม่อาจท�าสิ่งที่ 
ดีกว่าน้ีถวายหลวงพ่อได้ ก็ต้องปรับใจให้เข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน และเฝ้าคอย
อุปัฏฐากพยาบาลท่านด้วยความกตัญญูต่อไป
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มรณภาพ

 ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็นสภาวธรรมที่มีความหมายส�าหรับผู้ที่เป็น
เจ้าของสังขาร แต่ส�าหรับผู้ที่ได้สละกรรมสิทธิ์ในกายและจิตหมดแล้ว ท่านย่อมมอง
ความเสื่อมสลายของสังขารว่า เป็นสักแต่ความแปรปรวนของธรรมชาติเท่าน้ันเอง  
โดยไม่อาจมีสิ่งใดมากระทบกระเทือนใจเลย เป็นผู้ที่พ้นแล้วจากบ่วงของมาร

 หลวงพ่อเองเคยตอบโยมที่ถามถึงอายุของท่านว่า

 “ไม่มีอายุ”

 และก่อนหลวงพ่อล้มป่วยหนัก ได้ปรารภปลอบใจลูกศิษย์ผู้อยู่ใกล้ชิดว่า

 “ผมไม่มีอะไร ไม่ต้องเป็นห่วง ผมไม่มีอะไร”

 ในวาระสดุท้ายของชวีติถ้าหลวงพ่อพดูได้ ท่านคงจะเอ่ยอ้างพระสตูรทีท่่านชอบ
มากที่สุดตอนหนึ่งคือ ค�าตอบของพระยมกะตอบค�าถามของพระสารีบุตรว่า

 “ถ้ามใีครถามท่านว่า พระอรหนัต์ตายแล้วไปไหน? ท่านจะตอบเขาว่าอย่างไร?”

 พระยมกะ “ข้าพเจ้าจะตอบว่า รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ เกดิขึน้แล้ว 
ดับไป” ซึ่งในสมัยก่อนเมื่อหลวงพ่ออ้างค�านี้ ท่านจะหัวเราะเบาๆ ด้วยความพอใจ 
ทุกครั้ง
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 ฉะน้ัน กองสงัขารทีป่รากฏแก่โลกในนามว่า หลวงพ่อชา น้ัน อาจเปรียบเทยีบได้ 
กับเรือที่ยังแล่นอยู่ หลังจากดับเครื่องแล้ว ด้วยอ�านาจแรงของเครื่องยังมีอยู่ แต่มัน
ก็ช้าลงๆ เรื่อยๆ และในที่สุดมันก็หยุดนิ่งสงบ

 หลวงพ่อชาทีโ่ลกรู้จัก ได้ถงึจุดน่ิงอย่างถกูต้องตามหลกัตายตวัของธรรมชาตใิน 
วันครูที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่วัดหนองป่าพง

 ๕-๑๑ มกรำคม ๒๕๓๕

 หลวงพ่อมีอาการอ่อนเพลยี เสมหะเหนียว ความดนัโลหติสงูเกนิระดบัปกตมิาก  
และมีอาการหอบ หายใจล�าบาก ชักกระตุก ปัสสาวะน้อยลง

 ๑๒ มกรำคม ๒๕๓๕

 คณะแพทย์และพยาบาลขออนุญาตจากคณะสงฆ์ เพือ่นิมนต์หลวงพ่อเข้ารับการ 
รักษาที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการตรวจจากห้อง 
ปฏบิตักิาร โดยเอก็ซเรย์คลืน่ไฟฟ้าหวัใจและเลอืด พบว่า มนี�า้ท่วมปอด หวัใจวายจาก 
เส้นเลือดอุดตัน ร่วมกับภาวะไตวายเฉียบพลัน

 ผลการรักษา ๓ วนัแรก อาการน�า้ท่วมปอดและหวัใจวายดขีึน้เลก็น้อย แต่ภาวะ 
ไตวายก�าเริบมากขึ้น ความดันโลหิตและชีพจรอยู่ในเกณฑ์ปกติ การหายใจหอบ 
เป็นระยะ ปัสสาวะน้อยมาก

 เช้ำวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๓๕

 ความดันโลหิตลดต�่าลงผิดปกติ คณะแพทย์ลงความเห็นว่า สาเหตุน่าจะเป็น
ทางด้านหัวใจและมีการติดเชื้อในกระแสโลหิตร่วมด้วย หลังจากให้ยาช่วยเพิ่ม 
ความดนัโลหติและยาปฏิชวีนะ ความดันโลหติขึน้สงู แต่ยงัไม่ถึงเกณฑ์ปกต ิเอก็ซเรย์ 
พบว่าหวัใจโต และน�า้ท่วมปอดเพิม่ขึน้กว่าวนัก่อน ปัสสาวะไม่ออกเลย ผลการตรวจ
เลือด อาการไตวายแทรกซ้อนร้ายแรงขึ้น
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 ๒๐.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวดัอบุลราชธานี (นายสายสทิธิ ์พรแก้ว) น�ารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข กราบเยี่ยมดูอาการหลวงพ่อ

 ๒๑.๐๐ น. คณะแพทย์ได้ประเมินอาการหลวงพ่อแล้วว่า ช็อคจากหวัใจวาย ไม่ดีข้ึน  
ร่วมกบัภาวะไตวายทีเ่ป็นมากขึน้เร่ือยๆ สดุวสิยัทีจ่ะเยยีวยารักษาได้ จึงกราบเรียนปรึกษา 
พระอาจารย์เลีย่มและท่านผู้ว่าราชการจังหวดั ในทีส่ดุเหน็พ้องกนัว่า จะนิมนต์หลวงพ่อ 
กลับวัด

 ๒๒.๐๐ น. คณะสงฆ์ร่วมกบัท่านผู้ว่าราชการจังหวดัฯ และคณะแพทย์พยาบาล 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี นิมนต์หลวงพ่อกลับวัด 
หนองป่าพง

 ๒๒.๔๐ น. หลวงพ่อกลับถึงกุฏิพยาบาล วัดหนองป่าพง

 ๐๕.๒๐ น. วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกรำคม ๒๕๓๕ หลวงพ่อได้ละสังขารไปด้วย
อาการสงบ จบการเดินทางอันยาวนานในวัฏสงสารลงอย่างงดงาม

 ข่าวการมรณภาพของพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง 
แพร่กระจายไปทั่วประเทศ ศิษยานุศิษย์และพุทธบริษัทในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
และใกล้เคียง ต่างหลั่งไหลมาคารวะศพอย่างเนืองแน่น

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการบ�าเพ็ญพระราชกุศลศพพระโพธิญาณเถร 
(ชา สุภทฺโท) ก�าหนด ๗ วัน

 ๑๘.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ดร.เชาวน์  
ณ ศีลวันต์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์น�าน�้าพระราชทานสรงศพ พร้อมกับ
พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพพระโพธิญาณเถร ณ วัดหนองป่าพง
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 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกมุารี สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ฯ ทรงพระราชทาน 
พวงมาลาวางหน้าหีบศพ

 ๑๘.๕๐ น. เคลื่อนศพหลวงพ่อจากกุฏิพยาบาลมายังธรรมศาลา เพื่อประกอบ
พิธีบ�าเพ็ญกุศล และให้พุทธบริษัทกราบคารวะบูชา

 พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา วัดหนองป่าพงและส�านักสาขา รวมทั้ง
สาธุชนทั่วไป ร่วมปฏิบัติบูชา นั่งสมาธิ ท�าวัตรสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา ตั้งแต่ 
๑๙.๐๐-๒๔.๐๐ น. เป็นเวลา ๑๕ วัน (๑๖-๓๐ มกราคม ๒๕๓๕)

 ๑๗ มกรำคม ๒๕๓๕

 สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันาฯ เสด็จนมสัการศพหลวงพ่อ และ
ทรงพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ

 ๑๘ มกรำคม ๒๕๓๕

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระราชทานพวงมาลา
วางหน้าหีบศพ

 ๒๐ มกรำคม ๒๕๓๕

 นิมนต์พระสมณศักดิ์ในจังหวัดอุบลราชธานี สวดมาติกา บังสุกุล

 พระอาจารย์แบน ธนากโร และศษิยานุศษิย์วดัดอยธรรมเจดย์ี จังหวดัสกลนคร 
มาคารวะศพ

 ๒๒ มกรำคม ๒๕๓๕

 มรณภาพครบรอบ ๗ วัน

 นิมนต์พระสมณศักดิ์ในจังหวัดอุบลราชธานี รับภัตตาหาร สวดมาติกาบังสุกุล
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 ท่านอาจารย์พระมหาบวั ญาณสมปฺนฺโน วดัป่าบ้านตาด จังหวดัอดุรธานี ได้เมตตา 
มาเยี่ยมและได้แสดงธรรม พร้อมกับพักค้างคืนด้วย ๑ คืน

 ๓๐ มกรำคม ๒๕๓๕

 สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก เสดจ็เยีย่ม
และทรงประทานโอวาทแก่พุทธบริษัทที่มาร่วมบ�าเพ็ญกุศล

 หลงัจากร่วมปฏิบตับิชูาบ�าเพญ็กุศลของศิษยานุศษิย์ เป็นเวลาครบ ๑๕ วนั คณะ
สงฆ์วัดหนองป่าพงและส�านักสาขา มีมติให้บ�าเพ็ญกุศลต่อไปจนถึงวันพระราชทาน 
เพลิงศพ ในเดือนมกราคม ๒๕๓๖ เพื่อเป็นการบูชาพระคุณของหลวงพ่อ และเพื่อ
ประโยชน์ทางธรรมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั่วไป



หนังสืออ้างอิง

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท), อุปลมณี, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, ๒๕๕๗, บริษัท เอ็นพี  
พริ้นติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง จ�ากัด.



ตั้งนะโม ๓ จบ พร้อมกัน

 มหากศุลผลบญุทัง้หมด ทีป่วงข้าฯ ทัง้หลาย ได้อตุส่าห์บ�าเพญ็เพยีรมาแล้ว ด้วยกาย  
วาจา ใจ ได้สร้างพุทธสถานทรัพยากร วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม สร้างศาลาที่ประชุม
เจริญพระพุทธมงคล สร้างพุทธปฏิมากรพระประธาน พระนาคปรกไว้บนศาลา และสร้าง
พระปางน่ังขัดสมาธไิว้ทีพ่พิธิภณัฑ์ ได้น้อมบรรจุพระบรมสารีริกธาต ุวตัถมุงคลมหามงคล  
พร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก สร้างถนนลาดยางเข้าถึงประตูวัด สร้างแหล่งน�้า  
สร้างก�าแพงรอบพืน้ทีว่ดั พร้อมด้วยสร้างเสนาสนะ น้อมถวายจตปัุจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์ 
มาจากทศิทัง้สี ่สร้างคลงัพสัดุและโรงครัว สร้างอาคารพพิธิภณัฑ์ สร้างหนังสอืโอวาทธรรม 
ของวสิทุธบิคุคล ถวายไว้ในบวรพทุธศาสนา พร้อมด้วยอานิสงส์รักษาศลี ๕ ทอดผ้าบงัสกุลุ  
รวมมหากุศลผลบุญทั้งหมด และที่ได้บ�าเพ็ญมาแต่ปางก่อน อันเกิดจากน�้าใจใสศรัทธา 
ของปวงข้าฯ ทั้งหลาย

 ณ โอกาสน้ี ปวงข้าฯ ทัง้หลาย ขอน้อมจิตแผ่อทุศิให้บดิามารดา ผู้มพีระคุณหาประมาณ 
มไิด้ พระอปัุชฌาย์ผู้เลศิคณุ พระอาจารย์ผู้เกือ้หนุน และพระมหากษัตริยาธริาชเจ้า ผู้ทรงม ี
พระคุณแก่แผ่นดนิไทยทกุพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอนัประเสริฐ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ 
ทีล่่วงลบัไปแล้ว ตลอดท่านผู้มบีญุมีพระคณุทัง้หลาย จงได้รับมหากศุลผลบญุของปวงข้าฯ  
ทัง้หลาย ทีไ่ด้พร้อมใจกนัอทุศิในกาลน้ี โดยเจตนาตัง้ใจในวนัน้ี แผ่อทุศิมหากศุลผลบญุ 
ให้แก่สรรพสัตว์ และเปรตญาติทั้งหลาย นับแต่บรรพบุรุษในสมัยโบราณกาล ตลอดมา
จนถงึปัจจุบนั ณ วนัน้ี และดวงวญิญาณของเหล่านักรบผู้พลชีีพ เพือ่ปกป้องแผ่นดนิไทย  
รวมทัง้ญาตมิิตรหรือมใิช่ญาตมิใิช่มติร และสตัว์เหล่าอืน่ทีเ่ป็นกลางๆ พร้อมทัง้เทพทัง้ปวง 
ใน ๑๐ แดนโลกธาตุ จงได้รับและอนุโมทนา ส่วนมหากุศลผลบุญ ที่ปวงข้าฯ ทั้งหลาย 
ได้ท�าการอุทิศให้ในกาลครั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขไม่มีประมาณ

 อน่ึง สตัว์เหล่าใดยงัไม่รับรู้ ส่วนมหากศุลผลบญุ ของปวงข้าฯ ทัง้หลายท�าการอทุศิให้  
ขอเชญิเทพทัง้ปวงทกุชัน้ภมู ิจงน�ามหากุศลผลบญุไปแจ้งแก่สรรพสตัว์ทัง้หลาย ให้ได้รับ 
และอนุโมทนา ที่ปวงข้าฯ ทั้งหลายตั้งใจอุทิศให้ เมื่อตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ เมื่อมีสุข
ขอให้มีสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ตราบก้าวเข้าสู่แดนบรมสุขเกษมส�าราญ โดยทั่วกันเทอญ...

สำธุ  สำธุ  สำธุ

ค�าแผ่กุศลแก่สรรพสัตว์ทั่วแดนแห่งไตรภพ

ณ วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ตรงกับวันขึ้น ๖ ค�่า เดือน ๑ เช้าท�าภัตกิจเสร็จ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.






