หนึ่งเดือนในปาพง
พระกรรมฐานมีดีอะไร
สมัยเมื่อขาพเจาเปนครูสอนปริยัติธรรมอยู เมื่อพักจากการสอนแลว บางวันตอนเย็นๆ ก็นึกถึงพระที่ทานอยูปา
เกิดความสงสัยวา “พระกรรมฐาน ทานมีอะไรดีหรือ ทั้งๆ ที่ทานไมคอยไดศึกษาปริยัติธรรม ทานชอบอาศัยอยูในปา ก็ยงั มี
ญาติโยมอุตสาหเดินทางไปหาเปนจํานวนมาก เขาพากันไปดวยความศรัทธาเลื่อมใส ทานคงมีอะไรดีอยูกระมัง”
ความสงสัยนี้ มันเกิดขึ้นแลวเกิดขึ้นอีก ขาพเจายังหาคําตอบไมได นับเปนเวลาหลายป บางทีความสงสัยชนิดนี้
อาจจะเกิดขึ้นแกเพื่อนมนุษยผูยังไมเคยเขาไปสัมผัสอีกเปนจํานวนมาก ทานมีผูอานหาคําตอบที่ถูกตองไดแลวหรือยังเลา
ดูเหมือนยังมีบรรพชิต ผูเ ปนนักแสดงธรรม ยังพูดแรงไปกวานั้นอีกวา “พระกรรมฐานจะมีดีอะไร มัวแตนั่ง
หลับตาอยูในปาไมไดศึกษาเลาเรียนธรรมะจะไปรูอะไร ดูแตอาตมาสิ...ขนาดเปดพระไตรปฎกอานอยูทุกวันก็ยังลืมเลย...”
ขาพเจาไมเห็นดวย กับคําพูดของทานรูปนั้น มันเปนการหมิ่นเหมตออันตราย ดูจะเปนการประมาทตอการปฏิบัติ
ธรรมของเหลาพระอริยสาวกไป ขาพเจาคิดวา “อาหารใด ที่เรายังไมไดลิ้มชิมรส เราจะไปปฏิเสธวาอาหารนั้นไมดี ไมมี
ประโยชน เหมือนกับอาหารที่เราไดรับประทานอยูเปนประจํา หาเปนการสมควรไม...”
บางครั้งเคยนึกถึงคําขอบรรพชา ที่เคยกลาวตอหนาพระอุปชฌาย กอนที่ทานจะใหครองผากาสาวพัสตร ซึ่ง
พอจะแปลไดวา “ทานขอรับ กรุณาบวชใหกระผมดวย เพื่อกระผมจะไดทําการสลัดออกจากความทุกขทั้งมวล และเพื่อทํา
ใหแจงซึ่งพระนิพพาน...” จึงไดปรารภกับตนเองวา “เอ...นี่...เราจะเอายังไงดี บวชมาก็หลายป จะไมเปนการโกหกตัวเอง
โกหดพระอุปชฌายไปหรือ...”
ดังนั้นเมื่อถึงหนาแลง ป พ.ศ.๒๕๑๐ ขาพเจาจึงไดเดินทางไปอบรมวิปสสนากรรมฐานอยูที่วัดปรินายก และวัด
มหาธาตุ กรุงเทพฯ รูสึกวาไดรับหลักการปฏิบัติ จากครูบาอาจารยซึ่งมี หลวงพอเจาคุณพระเทพสิทธิมุนี* เปนประธาน
โดยไดรับความเมตตาจากทานเปนอยางดี และก็ไดตั้งใจไววา เรามีที่พักผอนทางจิตใจในยามวางจากการสอนแหงหนึ่ง
แลว หนาแลงจะมาปฏิบัติอีก
แตก็ยังมีอกี แหงหนึ่ง ซึ่งเราเคยตั้งใจไววา จะเขาไปศึกษาหาประสบการณ ที่นั่นคือ วัดหนองปาพง อําเภอวาริน
ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งอยูไมไกลไปมาพอสะดวก ไดทราบวาเปนวัดที่ตั้งอยูในปา ทานมีลูกศิษยลูกหามาก เราควร
จะเขาไปทดลองดู
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๑๑ ขาพเจาจึงออกเดินทาง มุงสูหนองปาพง ความจริงแลวขาพเจายังมิไดตั้งใจวาจะ
ไปอยูที่นั่นแนนอน เปนเพียงจะไปทดลองดูเพราะยังไมแนใจเลยวาอาหารที่นั่น จะมีรสถูกปากถูกใจเราหรือเปลา เรายังไม
เคยชิมดู

เมื่อเดินทางมาถึงประตูหนาวัดเวลาประมาณ ๕ โมงเย็น พอจะยางเขาสูเขตวัดก็เจอปายแผนใหญ เขียนไววา
แดนเคารพ พุทธศาสนิกชน ทุกเพศ ทุกชั้น เพื่อหายพยศ ลดมานะ ละทิฏฐิ และเรียงลําดับเปนขอๆ ลงไป จากขอที่ ๑ ถึง
ขอที่ ๙ ซึ่งทานผูเคยไปเยี่ยมวัดหนองปาพง คงไดอานกันมาแลว...เมื่ออานปายจบแลว กอนจะกาวเขาเขตวัด คิดไววาพระ
วัดปาทานถือวินัยเครง ทานไมรับเงินทอง ไมเก็บไวเปนของสวนตน เรามีติดยามมาดวย จะทําอยางไรดี จึงตัดสินใจวา
“เอาไวในยามไมเหมาะ เพราะเราใชยามทุกวัน ไปปะปนกับทานดูไมเหมาะ สูเก็บไวในกระเปาดีกวา”
ขาพเจาจึงบอกสามเณรที่ถือกระเปามาสง ใหวางการะเปาลง แลวจึงหยิบซองปจจัย ๔-๕ ซอง ออกจากยาม ไข
กุญแจเปดกระเปาเอาซุกลงไวกนกระเปา รูดซิปล็อคกุญแจเรียบรอยแลว เดินเขาวัดไป ไดรับความแปลกตาแปลกใจ เห็น
ภายในวัด ลานวัดสะอาด มีรมไมปาไมมาก เย็นสบายดี ความรูสึกบอกวาเหมือนเราไดเขามาสูแดนอีกแหงหนึ่ง ซึ่งเราไม
เคยไดสัมผัสมากอน มองเห็นพระสงฆสามเณรหลายรูป กําลังทํากิจวัตร ดวยอาการสํารวมสังวร ไมไดยินเสียงพูดคุยกัน
ทุกรูปทรงผาสีแกนขนุน ดูชางเขากับธรรมชาติเหลือเกิน
ขาพเจาเดินเขาสูศาลาโรงธรรม ใหสามเณรวางกระเปาไวบนเตียงดานขวามือ กราบพระประธาน มองดูพระ
พักตรพระประธาน คลายไดรายงานตัววา “กระผมเปนอาคันตุกะ เพิ่งมาสูถิ่นนิ้เปนครั้งแรก ขอแสดงคารวะ พึ่งรมพุทธ
ธรรม...”
มีภิกษุรูปหนึ่งเดินเขามาในศาลา จึงถามทานวา “ทานอาจารยอยูไหม” ไดรับตอบวา “ทานเพิ่งกลับจากกิจนิมนต
ขางนอก นิมนตไปพบทานที่กุฏ”ิ
ขาพเจาจึงออกจากศาลา เดินชมตนไม ปาไมไปเรื่อยๆ มองเห็นไกปา ๕-๖ ตัว กําลังคุยเขี่ยกินอาหาร พอมันเห็น
ขาพเจาเดินผานไป ทุกตัวเตรียมพรอมที่จะบินหนี มันคงคิดวา “ทานผูนี้ไมใชเจาถิ่น ดูสีผาตางจากที่เคยเห็น ไวใจไมได
อาจจะมีอันตราย”
ขาพเจามองดูมันพลางเดินพลาง พรอมกับนึกในใจวา “หากินไปเถิดเจาไกปาเอย ถึงสีผาของขาจะตางจากที่เจา
เคยเห็นก็จริง แตขามาอยางมิตร ไมเปนพิษเปนภัยแกพวกเจาหรอก” เพราะเปนครั้งแรกที่ขาพเจาไดเห็นไกปา มันมีอยูเปน
จํานวนมากเสียดวย มันพากันอยูกับธรรมชาติ อยูอยางอิสระไมมีพันธะใดๆ อาศัยยอดไมเปนเรือนนอน
เมื่อขาพเจาไปถึงใตถุนกุฏิหลวงพอ เห็นทานนั่งอยู จึงเขาไปกราบทาน ทานจึงถามวา “เอ...ใคร...มาจากไหน”
ทานคงจําไมได เพราะเคยพบทานครั้งหนึ่งเมื่อหลายปมาแลว ขาพเจาจึงเรียนใหทานทราบ
“ออ...ทานมหารึ มาธุระอะไรละ” ทานถาม
“กระผมตั้งใจมาฝากตัวเปนลูกศิษย ขอรับ” ขาพเจากราบเรียนทาน

“มาอยูกับผมก็ได...แตอยามีลับลมคมใน” ทานพูดชาๆ ฟงเย็นๆ พอไดฟงคําพูดของทาน ขาพเจาถึงกับสะดุง มี
ความรูสึกหวั่นในใจ เพราะรูตวั ดีวา เอาของผิดวินัยเขามา แตก็ขมใจ เรียนทานไปวา “ขอรับ...ถากระผมทําอะไร บกพรอง
ผิดพลาด นิมนตขนาบไดเต็มที”่
“เอาอะไรมาบางละ” ทานถาม
“ไมไดเอาบาตรมารึ...” หลวงพอถามพรอมกับมองหนา
“อาว...ทําไมละ เปนมหา สอนไปสอนมา ทิ้งบาตรแลวหรือ...”
“กระผมยังไมทราบกฎระเบียบของทางนี้ ขอรับ” ขาพเจาตอบ
หลวงพอทานพอตอไปวา “บาตรเปนบริขารชิ้นแรก ที่พระอุปชฌายแนะนําใหรูจักและมอบให สําหรับใชใส
บริขารแทนกระเปาในคราวเดินทาง (เดินธุดงค) ใชเปนภาชนะใสอาหารเวลาฉัน ใชเปนภาชนะตักน้ําใชในคราวออกธุดงค”
ขาพเจาสงบใจฟงทานพูด แตก็นึกคานในใจวา “ที่ทานพูดก็ถูกของทาน สําหรับพระกรรมฐานเทานั้นหรอก แต
สําหรับพระนักเรียนใครจะไปเอา มักเกะกะเกงกาง ไมสะดวก ไมทันสมัย...แตเอ...นี่เรากลายเปนคนลืมบริขารชิ้นแรก ที่
พระอุปชฌายมอบใหเสียแลว จึงถูกทานติงเอา”
“เคยฉันในบาตรไหม...”
“ไมเคย ขอรับ”
“เคยฉันหนเดียวไหม”
“ไมเคย ขอรับ”
“ที่นี้ เมื่อเรียนมามาก สอนมามากแลว ลองมาทําตามพระพุทธเจาดูกอนนะ” หลวงพอพูดตอ “เราเคยเรียน
ธรรมะในกระดาษ รูธรรมะตามกระดาษ สอบความรูในกระดาษ และทานก็รับรองความรูดวยกระดาษ ซึ่งเราเคยผาน
มาแลว เมื่อเรามาปฏิบัติ ก็จะทราบไดเองวา ธรรมะที่เกิดจากสัญญา (เรียน จําได) กับธรรมะที่เกิดจากการภาวนา มัน
ตางกันมากอยู มันมีความหยาบละเอียดตางกัน...”
มันเหมือนกับคนหนึ่งมีรูปมาหลายๆแผน อีกคนหนึ่งมีมาตัวเดียว ถึงคราวออกเดินทาง คนที่มีมาตัวเดียวยัง
ดีกวาคนมารูปมาหลายแผน เพราะอันหนึ่งมันใชได อันหนึ่งใชไมได เรื่องนี้ผูมาประพฤติปฏิบัติยอมรูไดเอง ไมใชเรื่องบอก
กัน”
ขาพเจาตั้งใจฟงหลวงพอทานใหโอวาท ดวยความซาบซึ้ง มันเปนคําพูดที่เราไมเคยไดยินมากอน ประกอบกับ
เสียงของทานฟงชัดถอยชัดคํา ชาๆ นุมนวล เยือกเย็น หลั่งออกมาจากใจที่เปยมดวยเมตตา

หลวงพอจึงหันไปสั่งสามเณร ใหไปเอากระเปาที่ศาลามาให ขณะที่หลวงพอปรารภเรือ่ งเล็กๆ นอยๆ อีกไมนาน
สามเณรก็หิ้วกระเปาเดินเขามาถึงชานกุฎิ และแลวสิ่งที่ไมนึกคิดก็ปรากฏขึ้น ขาพเจามองไปดูที่กระเปาเห็นซิปแตกออก
หมด ใจหายวาบ...นาแปลกใจ นาอัศจรรยใจอะไรเชนนี.้ ..ซิปกระเปาเรารูดเปด ล็อคกุญแจเรียบรอย กอนจะหิ้วผานเขามา
ในเขตวัด มันแตกออกไดอยางไรกัน ทั้งๆที่กุญแจก็ยังล็อคอยู หรือวาซิปแตกตั้งแตหลวงพอพูดวา “อยามีลับลมคมใน”
เปนไปไดหรือนี่ แตวามันเปนไปแลว เอ...นี่เราคงโดนทานลองดีเขาแลว
ขาพเจาเริ่มหัวใจสั่น...เริ่มมีความเคารพเลื่อมใสหลวงพอมากขึ้น นึกละอายใจ ไมกลามองหนาทานเพราะเขาใจ
วา ทานคงทราบแลววาเราของผิดวินัยเขามา
ทานทิ้งชวงแหงคําพูดไวชั่วระยะหนึ่ง ดูเหมือนหลวงพอจะทราบวา ภายในจิตใจของขาพเจากําลังวุนวายสับสน
สะดุงหวั่นไหว
แลวทานก็พูดตอ “การเปนอยูที่นี่ เราอยูกับธรรมชาติ อยูอยางสบาย ไมมีอะไรหรอก เมื่อมาอยูดวยกัน ก็อยา
แบกพัดแบกยศ แบกคัมภีรมา เอาทิ้งไวนอกวัดเสียกอนโนน เพราะถาบามันหนักอยูแลว จะรับของใหมไมไดอีก จะดูอะไร
ตองดูใหนานๆ นะ ดูเพียงเดี๋ยวเดียวก็จะไมเห็น
เมื่อทานใหขอคิดพอสมควรแลว ทานจึงสั่งใหไปพักที่กุฎิสรางใหม อยูทางทิศตะวัน นับจากกุฏิของทานไปเปน
หลังที่สาม เมื่อขึ้นไปบนกุฏิแลว ขาพเจารีบเปลื้องจีวรออก กมลงตรวจดูซิปลวงเอากุญแจในยามมาไข รูดซิปไปมา ก็เขา
มาที่ดีเหมือนเดิม มันนาแปลกใจอะไรเชนนี้ มากราบหลวงพอยังไมถึงชั่วโมง ก็โดนทานปรามเสียแลว
ทานผูอานอาจจะคานวา ซิปเกาชํารุดมันจึงเปนเชนนั้น ขาพเจาขอยืนยันวา ยังใหมแน เพราะเพิ่งซื้อมายังไมถึง
เดือน เมื่อขาพเจามาอยูวัดหนองปาพง ก็เริ่มไดรับความรูความเขาใจใหมๆ เพิ่มขึ้นเปนลําดับ จากการฉันวันละสองมื้อมา
เปนวันละมื้อ เพราะกอนมาอยูเคยคิดไววา เราคงไมไหวแนเพราะรางกายเราออนแอ
หลวงพอทานไดเมตตาขาพเจาเปนพิเศษอยูหลายอยาง เชน บาตรเกาของทาน ทานใชมาเปนเวลาสิบป เพิ่ง
เปลี่ยนใหม เมื่อป ๒๕๑๐ ทานเก็บไวในตู พอขาพเจาไปอยู ทานก็สั่งใหเอามาใหขาพเจาใช บาตรลูกนี้มีอายุเกือบเทาอายุ
ของขาพเจา และทานสั่งใหขาพเจาเปนผูติดตามทานเวลาออกบิณฑบาตเปนประจํา ซึ่งผูเปนอาคันตุกะนอยรูปนักที่จะ
ไดรับอนุญาตเชนนั้น
ตอนเย็นหลังจากทําวัตรเสร็จแลว ศิษย ผูใครตอการฟงโอวาท ก็ทยอยกันไปหาทานที่กุฏิซึ่งหลวงพอนั่งรออยู
เกือบจะกลาวไดวาแทบทุกวัน พวกเราจึงไดฟงธรรมนอกธรรมาสนกันเปนสวนมาก รูสึกวาเปนประโยชนตอการปฏิบัติ
ธรรม ขจัดความสงสัยทีเกิดขึ้นได โดยที่เราไมตองเรียนถาม ทานพูดๆไป ก็ไปตรงกับเรื่องของเราเอง
เวลาออกบิณฑบาตเดินตามหลังทานไป ก็ไดฟงธรรมะไปดวย ลวนแตเปนคติเปนแนวทางสงเสริมการปฏิบัติ
ธรรมไดดี จะเรียกวาฟงธรรมเคลื่อนที่ก็เห็นจะถูก เมื่ออยูกับทานหลายวันเขาความพอใจ ชอบใจ ในการรับฟงและในขอ

วัตรปฏิบัติก็มีมากขึ้น เรื่องบางเรื่องที่เราเคยเรียนมาไมเขาใจ กลับไดรับความเขาใจ แมแตพระวินัยบางขอที่เคยสงสัย ก็
ไดรับความเขาใจดีขึ้น
ตกหลุมพราง
พอเจอคําวา ตกหลุมพราง บางทานอาจจะตกใจไปวา “เอ...ที่วัดปาพงมีการขุดหลุมพรางคอยดักคนเขาไปชม
ดวยหรือ เปลาหรอก...ที่วาหลุมพรางนะ มิไดหมายความวา เปนหลุมพรางทางภาคพื้นดิน แตมันเปนหลุมพรางทาง
อากาศ (ทางคําพูด) ตางหาก ติดตามไปคงเขาใจไดเอง
เชาวันหนึ่ง ขณะที่ขาพเจาติดตามหลวงพอเขาไปบิณฑบาต พอไปถึงทางเลี้ยวซาย หลวงพอเดินชะลอเหมือน
คอนจังหวะใหขาพเจาไปถึง พอเดินไปทัน ทานเหลียวไปดูบานหลังหนึ่งซึ่งชํารุดเกาคร่ําคราเปนบานชางไมรับจางปลูก
เรือน ขาพเจามองตามทาน ทันใดนั้นก็ไดยินทานพูดวา “เอ...บานชางไมนี่เกาชํารุดเสียจริงนะ” ขาพเจาจึงคลอยตามเสริม
ขึ้นวา “เปนชางไมมีฝมือมีคนมาจางบอย คงจะยังไมมีเวลาทําของตนเอง”
หลวงพอหันมามองขาพเจาพรอมกับพูดวา “เราก็เหมือนกันนั่นแหละ มัวแตสอนเขา”
เอาเขาไหมละ เราเผลอไป จึงตกหลุมพรางของทานเขา...ขาพเจาไดยินทานพูดถึงกับสะอึกรูสึกกินใจถึงใจ แทบ
จะวางบาตรนั่งลงกราบรับรองวาจริงตามที่ทานพูด เพราะคาดไมถึงไมนึกวาจะโดนทานสอนธรรมะแบบเคลื่อนที่อยางนี้
แตก็ดีแลวทําใหไดขอคิดจากที่ทานเตือนสติ ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ เดินตามหลังทานไป ใจก็หวนระลึกถึงเรื่องๆหนึ่งซึ่ง
มีอยูในหนังสือธรรมบทวา
มีภิกษุ ๒ รูป เปนเพื่อนกัน ออกบวชพรอมกัน ตั้งใจบวชถวายชีวิตในพระศาสนา ไดอยูศึกษาขอวัตรตางๆ อัน
นักบวชจะพึงรูพึงทําใหถูกตองตามแบบสมณะที่ดีพึงทํา อยูจําพรรษาในสํานักอุปชฌาย อาจารย จนมีพรรษากาลพอควร
ที่จะปกครองตนเองไดแลว
รูปหนึ่งคิดวา ตนมีอายุเขาเขตวัยกลางคนแลว ยากที่จะศึกษาปริยัติธรรมใหจบสมบูรณแบบได จึงไดศึกษา
แนวทางแหงการปฏิบัติจนเปนที่เขาใจแลว กราบทูลลาพระพุทธองคมุงสูปาเพื่อปฏิบัติธรรม
อีกรูปหนึ่ง คิดวาตนพอมีกําลังจะศึกษาปริยัติธรรมไดจึงตั้งใจศึกษา จดจําพระสูตรตางๆ จนจบพระไตรปฎก
เที่ยวบอกธรรมสอนธรรมในที่ตางๆ จนมีลูกศิษยนับเปนจํานวนรอยๆ เมื่อมีคนรูจักมาก ลาภสักการะตางๆ เกิดขึ้นเปนผล
พลอยไดติดตามมามากขึ้นๆ ทานพอใจ อิ่มใจ และภาคภูมิใจในความมีลาภสักการะและลูกศิษยลูกหามากเชนนั้น เมื่อนึก
ถึงกิตติศัพทและเสียงเยินยอที่ตนไดรับ ก็ทําใหทานสบายใจ เปนการเพียงพอแลว สําหรับสิ่งที่ตนไดรับ เมื่อไดเขามาบวช
ในพระศาสนา
สวนภิกษุที่เขาไปอยูในปา ตั้งใจบําเพ็ญภาวนา เดินจงกรมนั่งสมาธิ พิจารณาธรรมะใหเห็นเปนของไมเที่ยง ทน
ไดยาก มิไดอยูในอํานาจของตน มีแลวหาไม เกิดแลวดับไป บางโอกาสก็สาธยายอาการ ๓๒ พิจารณาตั้งแตปลายเทา

ขึ้นมา ตั้งแตปลายผมลงไปจรดปลายเทา แยกแยะออกเปนสวนๆ ตั้งแตขน ผม เล็บ ฟง ไปจนถึงเยื่อมันสมองในกะโหลก
ศีรษะ ใหเห็นเปนของปฏิกูลพึงรังเกียจ ไมนาเอา ไมนาเปน ซึ่งมีอยูในกายตนและกายของคนอื่น เมื่อมันยังเคลื่อนไหวไป
มาไดก็ยังพอนาดูนาชม แตพอสิ้นลมเมื่อไรก็เปนของไมนาปรารถนา ถึงแมจะมีการรวมตัวเปนกลุมเปนกอนอยู ก็มีการเกิด
ดับอยูเปนประจําไมจีรังยั่งยืน
วันคืนผานไป ทานบําเพ็ญเพียรดวยความบากบั่นไปเรื่อยๆ โดยอาศัยขันติธรรมเปนที่ตั้ง ยึดเอาหลัก ศีล สมาธิ
ปญญา เปนเสนทางเดิน จนความยึดมั่นถือมั่นจางคลายหายไปหมดสิ้น จิตหลุดพนแลวจากอาสวะอยางสิ้นเชิง จนทาน
เปลี่ยนภาวะจากปุถุชนเปนพระอริยบุคคล ในชั้นอรหันตขีณาสพไปแลว
จึงนับวาพระอรหันตสาวกของพระพุทธองคไดเพิ่มจํานวนขึ้นอีก ๑ รูป ทานอยูในลักษณะสํารวม กาย วาจา ใจ
พักผอนอิริยาบถ ดื่มรสแหงวิมุตติสุขอยูในราวปาเปนเวลาพอสมควรแกสันติสุขที่เกิดขึ้นนั้นๆ
ไดมีภิกษุจํานวนหลายรูป และหลายครั้ง ไดทูลลาพระพุทธองคมุงหนาสูปา อันเปนสํานักของพระขีนาสพเถระ
เขาฝากตัวเปนศิษยอยูประพฤติปฏิบัติธรรมะ ตั้งอยูในโอวาท ไมประมาท มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร ไมทอถอย ถือเอา
ขอวัตรปฏิบัติที่พระอาจารยดําเนินมาเปนแนวทาง เดินตามบาทแหงพระอรหันต ไมนานวันทานเหลานั้นก็ไดรูแจงเห็นจริง
ในสัจจธรรม กลายเปนพระอรหันตไปหมดทุกรูป
เมื่อพระสาวกเหลานั้น ผูอยูจบพรหมจรรยดังที่ตนตั้งปณิธาน จึงกราบพระเถระผูเฒาซึ่งเปนอาจารยคืนสูเชตวัน
พระเถระไดแนะนําวิธีการเขากราบบังคมทูลพระศาสดาและการเขานมัสการพระเถระผูใหญในเชตะวัน พรอมทั้ง
ฝากนมัสการไปยังพระเถระสหายดวย
เหลาพระอริยสาวก เมื่อเดินทางถึงวัดเชตวัน ก็ไดปฏิบัติตามที่พระอาจารยแนะนําไว ถวายบังคมพระพุทธองค
แลว ก็ไปกราบนมัสการพระเถระผูใหญ จึงไปนมัสการพระเถระผูสหายของพระอาจารย
นับเปนเวลาหลายครั้งที่พระเถระเจาถิ่น ผูหยิ่งในเกียรติและศักดิ์ศรีแหงความเปนพหูสูต ลําพองใจใจความมี
ลาภสักการะ สรรเสริญ สุข อยูในทามกลางสานุศิษย นับจํานวนรอยๆ จิตใจของทานนับวันแตจะพองขึ้น ดวยอํานาจ
แหงทิฏฐิมานะที่พอกเอาไวประดุจดังลูกโปงที่ถูกอัดดวยลม
พอมีพระภิกษุที่มาจากปา มากราบนมัสการและเรียนทานวา “พระอาจารยของพวกผมขอฝากนมัสการใตเทา
ขอรับ”
“ใครกันนะ...ที่เปนอาจารยของพวกคุณ” พระเถระถามดวยทาทางผึ่งผาย
“พระอาจารยที่เปนสหายคูนาคของใตเทา...ขอรับ” พระสาวกเหลานั้นตอบ

“ก็อะไรเลา...ที่พวกคุณไดเรียนจากภิกษุรูปนั้น ธรรมะบทหนึ่ง หมวดหนึ่ง หรือวาปฎกไหนบาง ในพระไตรปฎก”
พระเถระถามเปนเชิงขมดวยภูมิปริยัติ และทานไดคิดเลยเถิดไปอีกวา “เพื่อนของเรา บวชพรอมกัน อยูดวยกันไมกี่ปก็หนี
เขาปา ไมไดศึกษาปริยัติรรมเหมือนเรา เห็นจะไมรูแมแตพระคาถาบทหนึ่งของธรรม ก็ยังอุตสาหมีลูกศิษยหลายรูป เอา
เถอะ...มาเยี่ยมเมื่อไร ก็จะไลใหจนเสียที...”
ความเขาใจของทานผูคงแกเรียนในสมัยพุทธกาล ก็ยังมีถึงเพียงนี้ ไฉนเลา ในสมัยปจจุบันจะไมพึงเกิดมีขึ้นอีก นี่
หรือ...คือความมืดในแสงสวาง ทานผูรูโปรดพิจารณา หาความเปนจริงกันเถิด
ครั้นตอมา ทานพระเถระผูขีณาสพ จึงออกจากปาเพื่อไปเฝาพระพุทธองค พอมาถึงวัดเชตวัน เก็บบาตรและ
บริขารอื่นไว ในสํานักของพระเถระผูสหาย ไปถวายบังคมพระศาสดาและนมัสการพระเถระผูใหญที่อยูในเชตะวัน เสร็จ
แลวจึงกลับมายังที่อยูของพระเถระเจาถิ่น หลังจากไดทําปฏิสันถารดวยอาคันตุกะวัตรเปนที่เรียบรอยแลว
พระเถระเจาถิ่น จึงนั่ง ณ อาสนะเสมอกันขางๆ พระเถระที่มาจากปา ขณะนั้นจึงคิดวา “ถึงเวลาแลวที่เราจะได
ถามปญหาธรรมะ เพื่อเปนการวัดภูมิดูใหรูแนวา ใครจะเดนดังกวาใครอยูในทามกลางสานุศิษยทั้งสองฝายในวันนี”้
พระพุทธองคทรงทราบดวยพระหฤทัยวา “ภิกษุรูปนี้จะกาวราวลูกของเรา ผูซึ่งมีคุณธรรมสูง เธอจะตกนรกเสีย
เปลา” ดวยทรงมีพระเมตตาตอพระเถระ พระองคจึงทรงทําเปนดําเนินผานมา จนถึงที่สังฆสันนิบาตแหงนั้น ทรงประทับนั่ง
เรียบรอยแลว ยังมิทันที่พระเถระจะถามปญหา พระองคก็ตรัสถามเสียเอง
ครั้งแรกที่ทรงถามปญหาธรรม ในขั้นปฐมฌานกับพระเถระเจาถิ่น เมื่อทานทูลตอบไมไดจึงทรงตรัสถามในขั้นรูป
สมาบัติ อรูปสมาบัติ เปนลําดับขึ้นไป พระเถระก็ทูลตอบไมไดแมแตขอเดียว
พระพุทธองคจึงทรงผินพระพักตรไปถามพระเถระผูขีณาสพที่มาจากปา พระเถระก็ทูลตอบไดหมด จนเปนที่พอ
พระทัย
ทีนั้นพระองคจึงทรงตรัสถามในขั้นโสดาปตติมรรค พระเจาถิ่นทูลตอบไมได ถามพระเถระผูขณ
ี าสพ ทูลตอบได
พระพุทธองคจึงทรงประทานสาธุการวา สาธุ...
พระองคจึงทรงตรัสถาม ในเรื่องมรรคผลสูงขึ้นเปนลําดับ
พระเถระเจาถิ่น ก็จนปญญามิสามารถทูลตอบได
สวนพระเถระผูขีณาสพ ทูลตอบไดทุกขอ
พระองคทรงพอพระทัย จึงทรงประทานสาธุการอีก ๓ ครั้งวา สาธุ...สาธุ...สาธุ...

บรรดาเหลาเทพยดาฟาดินจนถึงพรหมโลก รวมทั้งนาค ครุฑ คนธรรพ ไดฟงพระสุรเสียงสาธุการของพระพุทธ
องค ตางก็ชื่นชมยินดี ไดเปลงสาธุการดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วทั้งจักรวาล
บรรดาลูกศิษยของพระเถระเจาถิ่น พอไดยินและไดเห็นเหตุการณเชนนั้น แทนที่จะอนุโมทนาสาธุการดวย แต
กลับเขาใจผิดดวยอกุศลจิต จึงพากันซุบซิบนินทาวา
“อะไรกันนี่ พระพุทธองคทรงทําอยางไรกัน แคพระหลวงตาแกอยูในปา เพิ่งกลับมาไมไดศึกษาปริยัติธรรมอะไร
เพียงตอบปญหาได ๔-๕ ขอ ก็ประทานสาธุการเสียยกใหญ สวนอาจารยของพวกเราไดศึกษาปริยัติธรรมมามาก จนจบ
พระไตรปฎก เที่ยวสอนธรรม สวดธรรมมานาน จนมีลูกศิษยลูกหานับเปนรอยๆ คํานอยหนึ่งที่พระองคจะทรงสรรเสริญก็
ไมมี”
พระองคทรงทราบวาระจิตอันเปนอกุศลของภิกษุเหลานั้น จึงทรงตรัสเตือนดวยพระเมตตา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อาจารยของพวกเธอนั้น เปรียบเหมือนคนรับจางเลี้ยงโครักษาโคเพื่อผูอื่น เพียงเพื่อคาจางประจําวัน สวน(มะมะปุตโต) ลูก
ของพอ (ทรงหมายถึงพระเถระผูขีณาสพ) เปนเชนเดียวกับเจาของโค ยอมมีสิทธิในตัวโค และไดดื่มน้ํานมโคตามใจชอบ”
พระองคทรงตรัสเพิ่มเติมอีก พอสรุปไดวา “ผูใดไดเรียนพระพุทธพจนทมี่ ีประโยชนไวมาก แลวนําพระพุทธพจน
นั้นไปสั่งสอนผูอื่น แมจะไดลาภ สักการะและเสียงเยินยอมากก็ตาม เมื่อเขายังประมาทอยูไมประพฤติตามพุทธพจนนั้น ผู
นั้นยอมไมไดรับสันติสุขที่แทจริง
สวนผูใด ถึงจะไมไดเรียนพุทธพจนมาก ไมไดสอนมาก แตหากประพฤติปฏิบัติตามพุทธพจนนั้นจนไดรูแจงชัด
ละสนิมในใจคือ ความโลภ ความโกรธ ความหลงได มีจิตหลุดพนดีแลว หมดความยึดถือในโลกไหนๆ ผูนั้นยอมไดรับสันติ
สุขที่แทจริง”
จากพระดํารัสที่ตรัสสอนมานี้ พระพุทธองคมุงสงเสริมใหพุทธศาสนิกชน ไดเรียนรูธรรมแลวนําไปปฏิบัติจน
เกิดผลขึ้นมา มิใชเรียนรูไวเพียงเพื่ออวดอาง หรือประดับบารมีตนเทานั้น เพราะคุณธรรมจะไมปรากฏผลเทาที่ควร เปรียบ
เหมือนคนเตรียมเดินทาง ไดศึกษาเสนทางจากแผนที่แลว ก็ตองออกเดินทางโดยอาศัยแผนที่นั้นเปนหลัก มิใชวาเรียนรู
แลวนอนกอดแผนที่หรือเอาแผนที่ออกอวดอางกันอยูไมยอมออกเดินทาง ประโยชนยอมมีนอยเต็มที่
อนึ่งผูเขียนแผนที่ภูมิประเทศนั้น ไมมีใครสามารถเขียนบอกละเอียดถึงเสนทางวาเทานั้นวา เทานั้นเสน มีสิ่งนั้นๆ
อยู จะบอกไดแตจุดสําคัญ ๆ พอเปนแนวทาง ผูออกเดินทางเทานั้นยอมรูเห็นสิ่งตางๆ ที่อยูขางทางไดละเอียดดี และจดจํา
ไดติดตา เพราะประสบพบเห็นมาดวยตนเอง (ปจจัตตัง) ดีกวาดูในแผนที่หลายรอยเทานัก การรูธรรมดาตามหนังสือกับ
การรูธรรมดวยการภาวนา ยอมมีคาตางกันเชนนั้น เพราะเหตุนี้เองพระพุทธองคจึงทรงตรัสเปรียบเทียบพระเถระ ๒ รูปนั้น
ไววา รูปหนึ่งเหมือนลูกจางรับเลี้ยงโค อีกรูปหนึ่งเหมือนเจาของโค

เปนอันวาคําพูดของหลวงพอ เพียงประโยคสั้นๆ วา “เราก็เหมือนกันนั่นแหละ มัวแตสอนเขา” มันเขาไป
สั่นสะเทือนอยูในจิต จนตองคิดทบทวนถึงอดีตที่ผานมา บางวันแมจะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิอยูหรือแมแตทํากิจวัตรอยาง
อื่นอยู จิตมันก็วิ่งไปรับเอาคําวา “ลูกจาง” กับ “ลูกของพอ” มาพิจารณาครั้งแลวครั้งเลา จนกระทั่งคิดไปวา “เราบวชเพื่อ
อะไร เพื่อพนทุกข หรือเพื่อเพิ่มทุกข”
ความหวงหนาหวงหลังก็เกิดขึ้น มันเกิดสูรบกันอยูในจิตผลัดกันแพผลัดกันชนะ เราตองการพบบอน้ํา ก็พบแลว
เราตองการพบบอเพชรบอพลอย ก็พบแลว ลงมือตัก ลงมือขุดหรือยัง... อยากไดของใหม แตไมอยากวางของเกา หวงวัดก็
หวง หวงโยมก็หวง ถาเราจากไปกลัวสํานักเรียนจะราง กลัวญาติโยมจะเสียใจ...
เย็นวันหนึ่ง หลังจากทํากิจวัตรรวมกับเพื่อนบรรพชิตเสร็จแล จึงไดพากันมาที่ใตถุนกุฏิหลวงพอเชนเคย ฟงหลวง
พอพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เปนคติเตือนใจไปพอสมควรแลว ทานจึงชําเลืองดูขาพเจาและถามขึ้นวา “ยังมีความกังวลอะไรอยู
หรือ” ขาพเจาคิดวา ทานคงทราบความหวงหนาหวงหลังของเราแลว สูบอกทานไปตามตรงดีกวา จึงประณมมือเรียนทาน
วา
“กระผมยังหวงสํานักเรียน หวงญาติโยม กลัวเขาจะเสียใจ...”
“ญาติโยมนะ เขากลัวแตวัดเขาจะราง เขาไมกลัวเราจะรางหรอก” หลวงพอพูดตอไปอีก
“ดูแตเมืองกบิลพัสดุ เมืองเทวะทหะ เมืองพอเมืองแมของพระพุทธเจา ก็ยังกลายเปนปามิใชหรือ..”
ขาพเจาประณมมือรับคําทานโดยมิไดพูด เพราะความจริงก็เปนเชนนั้น ดูเหมือนจะไดยินเสียงกระซิบตามสาย
ลมดังวามาเตือน
“คุณเอย...อยาหวงบาน หวงวัดอยูนักเลย
จงหวงชีวิต คิดแสวงหาสัจจธรรม
กอนที่ชีวิตนี้ จะแตกดับ”
ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ ขาพเจาไดรับฟงโอวาทที่ซึ้งใจพอใจมาก ไดยินหลวงพอพูดสัพยอกวา “จะอดทนได
หรือเปลาหนอ...พอมองเห็นสํารับกับขาวที่เคยฉันตั้งอยูขางหนา จะอด (ไมฉัน) ไดหรือเปลา”
ขาพเจาเขาใจความหมายในคําพูดของทาน จึงประณมมือเรียนตอบไปวา “ถาเปนอาหารที่เคยผานมาแลวอดทน
ไดขอรับ”
โลงอกไปที สําหรับความกังวล ที่มันเกิดขึ้นรบกวนเราอยูบอยๆ ขาพเจาตัดสินใจแนนอนแลว เราพรอมแลวทุก
อยางที่จะเขามาอยูเพื่อปฏิบัติธรรม แตจะตองเขามาชนิดที่ตัดบัวใหเหลือใย...

ธรรมะเกิดที่จิต
เมื่อขาพเจาเปนผูท ี่ยังใหมตอขอวัตรปฏิบัติ ใหมตอธรรมชาติ ใหมตอการรับฟงโอวาทแบบพระปา ยอมพาใหเกิด
มีอะไรที่บกพรองอยูบาง ถือวาเปนของธรรมดาแตก็จะพยายาม
สองอาทิตยผานไป วันนั้นดูจะเปนวันเพ็ญเดือนหา ตามปกติแลวในวันพระเชนนั้น พระภิกษุสามเณรรวมทั้ง
อุบาสกอุบาสิกา พากันถือเนสัชชิก ถวายการนอนแกพระพุทธเจาเปนพุทธบูชาตลอดทั้งคืน
คืนนั้นหลวงพอขึ้นธรรมมาสน ทานนั่งหลับตาเทศน ตั้งแตเวลาประมาณ ๓ ทุมครึ่ง จนกระทั่งถึงตีหนึ่ง ขาพเจา
นั่งฟงดวยความสบายใจ เพราะความเปนผูใหม รูสึกปวดหลัง ปวดเอวและปวดปสสาวะ จึงตองกราบพระประธาน เดิน
ออกจากศาลาไปทําธุระเสร็จแลว เดินมายืนอยูขางๆศาลา ยืนพิงผนังศาลา ฟงหลวงพอเทศนไปดวย วันนั้นหลวงพอเทศน
เปนที่จับใจมาก ตอนนั้นทานเทศนวา
“การปฏิบัติธรรมนั้น บางทีโยมแกๆ อาจจะสงสัย เกิดความหนักใจ ไมสบายใจเพราะคิดวาตนเองทองจําไมได
สวดไมได แกแลวคําวามจําไมดีหลงๆ ลืมๆ อันที่จริงแลวเมื่อเรายังหายใจอยูเคลื่อนไหวไดอยู ยังรูจักเผ็ด-เค็ม รูจักรอนหนาวอยู ก็ปฏิบัติธรรมได มันเปนธรรมทั้งนั้น ขอสําคัญทําใจใหมันเกิดตัว “พอ” ขึ้นมา ธรรมะคือความพอดี เชนจะกิน
อาหารทําคําขาวใหมันพอดีเคี้ยวไดสะดวก มันก็เปนธรรม แตถาทําคําขาวใหเล็กเทาเม็ดพุทรา หรือโตเทาไขไกนั่นมันไม
พอดี มันก็ไมเปนธรรมะ จะตัดเสื้อ-กางเกงก็เหมือนกัน ใหมันพอดีกับคนที่จะใช คนโตตัดตัวเล็ก มันก็นุงไมได คนเล็กตัด
ตัวโตมันก็นุงรุมรามไมเขาทา แมแตนุงเสื้อผาที่ไมเหมาะสมกับเพศวัยของตนมันก็ไมนาดู มันผิดธรรมะ เสือ้ ผาที่เรานุงมา
วัด เมื่อมันไมขาดไมสกปรกก็ใชได ในเมื่อเรามันจน จะไปหาของราคาแพงๆ เกินฐานะของตนมาใชมันก็ลําบาก ยิ่งไปเที่ยว
ลักขโมย ปลนจี้เอาของเขามาเปนของเรา ยิ่งสรางความเดือดรอนใหญ มันเลยไมเปนธรรมะ
การพูดจากก็เหมือนกัน ใหมันพอดีกับเพศกับวัยของตน ระวังคําพูด พูดความจริง พูดสิ่งที่มีประโยชน ไมกระโชก
โฮกฮาก ไมหยาบคาย รูตัววา เรากําลังพูด พูดเรื่องอะไร พูดกับใคร ใหเหมาะแกผูฟง ๆแลวก็สบายใจ ผูพูดก็สบายใจ
สวนเรื่องใจ เราก็ระวังไมใหเกิดความตองการเกินพอดี เกินฐานะ เกินสิทธิที่เราจะไดรับ เมือ่ ตองการก็แสวงหา
ในทางที่ถูกที่ควร ไดมาก็ไมไดดีใจจนเกินไป ของเสียไปก็ไมเสียใจจนเกินไป ไมปลอยใจใหหลงระเริงไปตาม รูป เสียง กลิ่น
รส และสัมผัส จนกระทั่งรูวา อะไรมันเขามาในใจ ทําใจใหขุนมัว เศราหมอง วุนวาย ก็รีบไลสิ่งเหลานั้นใหมันออกไปจากใจ
ใหได เทานี้มันก็ถูกธรรมแลวไดปฏิบัติธรรมแลว ใจทางเรานี้สําคัญมาก มันเปนนายของกาย มันเปนนายของทุกสิ่งทุก
อยาง จะทําดี พูดดี ก็อยูที่ใจ ทําราย พูดราย ก็อยูที่ใจ ฉะนั้นเราจึงตองฝกมันดวยการนั่งสมาธิ ดวยการเดินจงกรม ดวย
การพิจารณา”
ขาพเจายืนพิงผนังศาลาฟงทานเทศนมาแคนี้ ก็เกิดความคิดวา “วันนี้หลวงพอเทศนฟงเขาใจงายดี ยกเอาธรรมะ
ที่ลึกล้ํามาทําใหเราฟงงาย เขาใจงาย เราจําเอาไปเทศนใหโยมทางบานฟง เห็นจะดี”

เวลาผานไปยังไมถึงนาที ก็ไดยินหลวงพอทานบรรยายไปวา “การฟงเทศนนั้น เรื่องจะจําเอาของผูอนื่ ไปพูดใหคน
อื่นฟงนั้น อยางเลย...ธรรมะของเปนเอง เกิดขึ้นทางจิต ที่จิต พระพุทธเจาตรัสรูทางจิต บรรลุธรรมทางจิต ดวยการฝกจิต
ธรรมะตองเกิดจากการภาวนาจึงจะมีประโยชน สวนธรรมะที่จําเขามา อันเกิดจากสัญญามีคานอย...”
เจอเขาอีกแลวไหมละ หลวงพอนั่งหลับตาเทศนอยูบนธรรมาสน เราก็ยืนพิงผนังฟง คิดของเราอยูขางนอก แต
ทําไมโดนทานจี้เขาให คลายกับทานคอยไลตอนจิตของเราอยูทุกขณะ ทั้งๆที่ทานก็ทําของทานอยูอยางหนึ่ง แตทานก็
ทราบเรื่องของเราที่คิดอีกเรื่องหนึ่งจนได ขาพเจาจึงเกิดความเกรงกลัวทาน จะนึกคิดอะไร ตองระวัง...ทั้งเกิดความเคารพ
ในทานเพิ่มมากขึ้น...
คิดดูอีกที พลังจิตของหลวงพอก็เหมือนกับเรดาร คอยเที่ยวสอดสายตรวจตราดูจิตของขาพเจาอยูเสมอ แมแตจะ
คิดอะไรกอนจําวัตร พอรุงเชาก็โดนทานพูดตอนเอา จนตองหยุดคิดในเรื่องนั้น...แมวาทานจะมิไดบอกตรงๆ แตพอทานพูด
ไปๆ ก็มาลงเอากับเรื่องที่เราคิดและไดแกไขทันทวงที เพราะพลังจิตอันสูงสงประกอบดวยเมตตา ยอมหลั่งธรรมธาราสูมวล
ศิษย ซึ่งกําลังตกอยูในหวงเหวแหงความกังวลเสมอ บางครั้งทานเคยพูดสัพยอกวา...
“มหา...มาพยศนี่ ถาเราฝกได มันวิ่งดีนะ”
ขาพเจาฟงแลว ก็ทําตาปริบๆ ไมไดพูดอะไร...ซึ่งระยะเวลาประมาณครึ่งเดือน ก็ทําใหความสงสัยวา “พระ
กรรมฐานทานมีดีอะไร” ไดหายไปจากจิตของขาพเจาแลว ขาพเจาขอยุติ “หนึ่งเดือนในปาพง” ไวเพียงเทานี้กอน โอกาส
หนาคงจะไดบันทึกตอขอฝากคติธรรมไววา
ดู, ฟง, ดม, ลิม้ ชิมรส
ปรากฏ ถูกตอ ง หมองจิต
ปลอยวาง วางละ อยาคิด
หมดพิษ ใจเย็น เห็นธรรม
สุขสงบ พบเห็น เดนชัด
ปฏิบัติ ตามธรรม นําสง
เย็นกาย เย็นใจ มั่นคง
อาจอง สดชื่น รื่นฤทัย...
คารวะธรรม

คืนนั้นที่ขาพเจาไดรับขอคิดจากหลวงพอ ขณะยืนพิงผนังศาลาอยู วา “การฟงเทศนนั้น...เรื่องจะจําเอาของคน
อื่นไปพูดใหคนอื่นฟงนั้น อยาเลย...ธรรมะของเปนเอง เกิดขึ้นทางจิต ที่จิต พระพุทธเจาตรัสรูทางจิต...ฯลฯ ธรรมะตองเกิด
จากการภาวนา จึงจะมีประโยชน สวนธรรมะที่จําเขามาอันเกิดจากสัญญา (ตํารา) มีคานอย...”
ขาพเจาฟงแลวรูสกึ สะดุง คิดวา เอ...ขนาดเราคิดแคนี้ ก็ยังโดนหลวงพอจี้เขาแลว ขืนยืนฟงอยางนี้ถือวาประมาท
ตอธรรมะอยู เขาไปขางในดีกวา...จึงเดินเขาสูศาลาการเปรียญ กราบพระประธาน นั่ง ณ ที่เดิมฟงเทศนทานตอไป...
พูดถึงเรื่องการกราบไหว หลวงพอเคยสอนไววา “การกราบไหวนี้ บางคนเห็นวาไมสําคัญอะไร หารูไมวาเปนการ
ปฏิบัติธรรมอยางหนึ่งในสวนแสดงคารวะธรรม ดวยความนอบนอมถอมตน เปนการสรางนิสัยมิใหกระดางกระเดื่อง ไม
เปนคนขี้เกียจมักงาย เปนการฝกใหมีสติอยูเปนประจํา ถือวาเปนมงคลประเภทหนึ่งดวย จะเขามาในศาลาก็กราบเสียกอน
จึงทําอยางอื่น จะออกจากศาลาก็กราบเสียกอน จะลงจากกุฏิก็กราบ ถาหากเผลอไปลืมกราบ จนลงมาจากกุฏิแลวก็ตาม
ตองบังคับตนใหขึ้นไปกราบเสียกอน ทําอยางนี้ไมใชทําเลนนะ นั่นแหละเปนการปฏิบัติธรรม...ถาเรื่องงายแคนี้ยังทําไมได
เรื่องที่ยากกวานีจ้ ะทําไดอยางไร ขนาดดุนฟนยังถือไปไมได ทอนไมที่หนักกวานี้จะสูไหวหรือ? นักปฏิบัติธรรมจะตองไม
ประมาท...”
คืนนั้นการฟงเทศนหลวงพอชายามดึก รูสึกวาจิตของเราไมคอยยอมรับ แตกลับเอาคําพูดของทานที่วา “ธรรมะ
เกิดขึ้นที่จิต...ดวยการฝกจิต...” ดังกองอยูใ นสวนลึกของจิต ขาพเจาจึงคูขาเขานั่งสมาธิตอไป แตมันแปลกแมแตเสียง
นาฬิกาขางฝาผนังดังติ๊กๆ ...ก็ยังกําหนดฟงไปคลายเปนเสียงดังวา ธรรมะเกิดที่จิต ดวยการฝกจิต...
หลวงพอเทศนอยูจนกระทั่งตี ๓ เศษๆ จึงลงจากธรรมาสนไดเวลา ๐๓.๐๐ น.เสียงระฆังดังกังวานไปทั่วปา ฟง
แลววิเวกวังเวง สลับกับเสียงไกขันเปนระยะๆ สัตวปกแข็งบางชนิดกรีดรองเสียงแหลม รูสึกวิเวกหวิว...เสียงเหลานั้นเกิดขึ้น
แลวก็ลดจางเลือนหายไปในความมืด...ความมืดจะกลืนกินหมดทุกสิ่งทุกอยางแมแตตัวมันเอง แสงริบหรี่แหงเปลวเทียน
หนาพระประธาน พอจะสองแสงใหมองเห็นภิกษุ สามเณร และอุบาสกอุบาสิกา ภายในศาลาอยางเลือนราง ทุกๆทานตาง
มุงมั่นบําเพ็ญภาวนาดวยความสํารวมระมัดระวัง ดังหนึ่งสิ่งไรชีวิตประดิษฐอยูฉะนั้น...
ในราตรีนั้น บรรดาเพื่อนรวมปฏิบัติธรรมทั้งหลาย จะมีใครบางเกิดความรูสึกนึกคิดโดนหลวงพอขูด-ถาก-เหลา
เอา อยางขาพเจาบางก็สุดจะหยั่งทราบได แตเทาที่สังเกตก็เห็นวาทุกๆทานแสดงความพึงพอใจ โยมผูอยูในวัยสูงอายุ ไม
เห็นใครแสดงอาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา ยังกระปรี้กระเปราดี เห็นจะเปนเพราะไดดื่มรสพระสัทธรรม เปนผลใหเกิดความ
สงบสุขตามฐานะภาวะของตน ดังภาษิตอีสานที่วา “คนหมดบานกินน้ําสางเดียว เทียวทางเดียวบเหยียบฮอยกัน”
หมายความวา คนทั้งหมูบานมาดื่มมาใชน้ําเดียวกันแตตางคนตางอิ่ม เดินทางเสนเดียวกันแตตางคนตางกาวเดินไมทับ
รอยเทากัน ทุกคนยอมมุงสูจุดหมาย ใครจะถึงไวถึงชาก็แลวแตกําลังตน
เมื่อขาพเจามีโอกาสอยูใกลชิดหลวงพอนานวันเขา ยิ่งทําใหเกิดความประทับใจ เพิ่มความเลื่อมใสมากยิ่งขึ้น ได
เห็นจริยาวัตรอันงาม วาจาที่นุมนวลชวนฟงที่หลั่งอออกมาดวยพลังแหงเมตตา สรรหาเอาธรรมะที่กอเกิดประโยชนสุขมา

สอนใหซาบซึ้งถึงใจ เปรียบเหมือนสายธารอันกวางใหญ พรอมที่จะยื่นความสดชื่นชุมฉ่ําแกอาคันตุกะผูมาสูไดทุกเวลา พา
ใหเขาเหลานั้นไดรับประโยชนอันคุมคา ที่อุตสาหเดินทางมานมัสการ ขาพเจารําพึงวาเหมาะสมแลว ที่หลวงพอเตือนตั้งแต
ชั่วโมงแรกที่มากราบทานวา “จะดูอะไรตองดูใหนานๆ นะมหา หากดูเพียงประเดี๋ยวเดียวแลวจะไมเห็น”
ทําไมหรือ? หลวงพอจึงเตือนอยางนั้น เห็นจะเปนเพราะวากอนที่เราจะมาหาทานเปนเวลาหลายเดือนและหลาย
ป เรามักจะมีความสงสัยอยูเสมอวา “หลวงพอชาทานมีอะไรดี? ความรูก็เพียงนักธรรมเอก (บานนอก) เทานั้น แตทําไมเลา
จึงมีคนไปหาทานจํานวนมากทั้งชาววัดและชาวบาน และเพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ...”
คงจะเปนเพราะหลวงพอชาทราบความสงสัยอันเกิดในจิตของเรามานานแลวนี่เอง ที่ขาพเจาหาคําตอบไมไดมี
แตสงสัยร่ําไปจะไมใหสงสัยอยางไรได เพราะขาพเจาภูมิใจหลงใหลในรูปมามานาน ทั้งยังตั้งสถานที่แจกรูปมามานานเปน
เวลาตั้ง ๑๒ ป แตก็นึกดีใจอยูบาง ที่เราไดเดินผานบันไดขั้นตนๆ มาแลว เปนผลผลักดันใหใชความพยายามกาวตอไป...
แตจะกาวไปไดมากเพียงใดแคไหนนั้น ก็ขอจงปลอยใหเปนเรื่องเฉพาะตนเถิด...
หลวงตาสอนมวย
ในระยะเดือนแรก ที่ขาพเจามาพักอยูที่วัดหนองปาพง ชนิดแบบกรรมฐานชิมลอง กําลังอยูในระหวางตัดสินใจวา
จะเดินหนาหรือถอยหลังนั่นเอง เชาวันหนึ่ง จวนจะถึงเวลาออกบิณฑบาตตามปกติ หลวงพอจะอนุญาตใหติดตามทานไป
ทุกวัน วันนั้นมีหลวงตารูปหนึ่ง นามวาหลวงตามา แตหลวงพอชอบเรียกวา (หลวงตาลาด) พอลาด เพราะพื้นเพแกอยูบาน
กุดลาด พระเณรสวนมากจึงจําชื่อไดวา “พอลาด” และเรียกอยางนั้นเรื่อยมา
ตามที่หลวงพอเคยพูดใหฟง หลวงตารูปนี้มีประวัติที่นาศึกษามากทีเดียว แกเปนชาวนาที่ขยันหมั่นเพียรในการ
งาน สรางชีวิตสรางครอบครัวใหมีฐานะดี มีเงินทองมากพอสมควรคนหนึ่งในหมูบาน ตอมาภรรยาแกเริ่มปวย แกก็ยังพูด
ดวยความเชื่อมั่นวาใหมันปวยลง เงินกูมีพอที่จะรักษา มีหมอดีๆ ที่ไหน กูจะไปเชิญมารักษาใหหายใหจงได...
แตแลวใดๆในโลกลวนอนิจจัง หลวงพอเคยพูดวา “ทุกสิ่งทุกอยางมันไมเปนไปตามความคิด แตมันจะเปนไปตาม
ทางที่มันจะเปน...” ภรรยาพอลาดปวยมานาน มองดูอาการนับวันแตจะรุนแรงยิ่งขึ้นไมมีวันจะหายได ทั้งเงินทองที่มีอยูเอา
มาใชจายพยาบาลรักษา ก็นับวันจะลดนอยถอยลง ภรรยาก็ถึงแกกรรมจากไปเสียแลว
พอลาดรูสึกวา ไดรับความกระทบกระเทือนในอยางหนัก โศกเศราเสียใจ กินไมไดนอนไมหลับ มีความทุกข
ทรมานมาก เมื่อนึกถึงอดีตที่เคยกอรางสรางตัวมากับภรรยา ยิ่งทําใหมีความทุกขยิ่งขึ้น พอลาดปรารภกับตัวเองวา...ไม
นาเลย ทําไมดวนจากไปเร็วนัก...แตหารูไ มวากฎธรรมชาติธรรมดาไดสอนธรรมะที่แทใหแลว...แตเขายังไมรูเรือ่ งเทานั้น แก
จึงปรารภกับตนเอง...เมื่อกอนนี้เราเขาใจวาเมียเรา เงินทองของเรา เรือกสวนไรนาของเรา แตทุกสิ่งทุกอยางมันหามตาย
ไมได...ไมรูจะทําไปทําไมอีก อายุเราก็ปูนนี้แลว ถามัวแตโศกเศราเสียใจอยูอยางนี้ เห็นวาชีวิตของเราจะสั้นแนๆ เพราะ
ความทุกขทรมานมันเลนงานเราแทบจะทนไมไหว...เราควรหาทางแกไข...

ตอมาไดทราบขาวหลวงพอชา ผูเปนพระฝายปฏิบัติอยูที่วัดหนองปาพง อําเภอวารินชําราบ ทานมีคุณธรรมสูง
คงจะเปนที่พึ่งในยามทุกขทรมานอยางนี้ได แกจึงมุงหนาสูวัดหนองปาพง และไดเขากราบนมัสการ ไดรับความอบอุนทาง
ใจ โดยทานใหโอวาทตอนหนึ่งวา “โลกมันเปนอยางนี้มานานแลว เราจะมาเถียงมาบังคับใหน้ํามูลมันไหลกลับไปเมือง
โคราชจะเปนไปไดไหม? มันเปนไปไมได ใหรับรูมันเสีย วานี้แหละคือ ธรรมดาของมัน มันจะตองเปนอยางนี้ จงภาวนาให
ดีๆ อยาหลงอยาเผลอไปเที่ยวยึดเอาของที่ไมจริงไมจังวามันจริงมันจัง มันก็ทุกขเทานั้นแหละ...”
เมื่อพอลาดไดรับฟงโอวาทจากหลวงพอพอสมควร รูสึกวาถูกใจ ถึงใจ มีกําลังใจขึ้นมา สามารถบรรเทาความ
ทุกขเศราลงไดบางแลว จึงขออยูรับใชปฏิบัติธรรมจําศีลกับหลวงพอ ครั้นตอมาไดบวชเปนพระไดอยูจําพรรษาที่วัดหนอง
ปาพง ๒ พรรษา ขณะที่ขาพเจาบันทึกนี้พอลาดยังมีชีวิตอยูที่วัดหนองปาพงอายุ ๘๐ ป พรรษา ๒๐ ตองขออภัยไว ณ ที่นี้
ที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นกอนไดรับอนุญาต
วันนั้นขาพเจากับพอลาด ครองผาเสร็จแลวจึงพากันตะพายบาตร เดินมายืนคอยหลวงพออยูในระหวางตน
มะมวงอกรอง มีลูกดกกําลังนาดูหอยระยาอยูเกือบเต็มตน ขณะที่กําลังยืนรอหลวงพอ...เพราะความคะนองมือไมสํารวม
ระวัง (หรือเรียกวา เพราะยังโงก็ยอมรับ) จึงเอื้อมมือไปลูบคลํามะมวงเลน ทันใดนั้นเหลือบไปเห็นพอลาดทําหนาบึ้ง...จอง
มายังขาพเจาพรอมกับถามวา “อาจารยไปจับมะมวงทําไม...หือ...จับทําไม?” ขาพเจาจึงหดมือกลับมาดวยความสงสัย จึง
ตอบไปอยาไมลดมานะวา “มันจะเปนไรไปเลาพอลาด จับแคนี้...” ความจริงแลวเจตนาเราอยากจะหยั่งเสียงหาความรู
จากเขา แตแทนที่พอลาดจะตอบโดยดี แกกลับพูดแบบตัดหางยัดปากวา “ไมรูหรือ? อาจารยเรียนมามากกวาผมนี่...” วา
แลวแกก็ถอยหางออกไปยืนอยู. ..
ทานผูอานทั้งหลาย...ทานคงไมทราบหรอกวา ความรูสึกภายใจจิตใจของขาพเจาในเวลานั้นเปนอยางไร...เพราะ
ขาพเจาถูกสอนมวย (สอนวินัย) ใหอยางจัง ถูกลบลายที่ตนเองนึกวาเปนเสือเหลือไวแตลายแมว...แลวจะรูสึกอยางไร
ลูกโปงที่ขาพเจาอุตสาหอัดไวดวยแรงลมแหงทิฏฐิมานะมานมนาน ถูกหลวงตาเอาเข็มทิ่มเขาไปเพียงนิดๆ ก็เกิดเปนพิษทํา
ใหแฟบลง...นึกปลงสังเวชตัวเองแทๆ...ไมนามาเสียทาหลวงตา...ความจริงแลวพอลาดพึ่งบวชไดเพียง ๒ พรรษา เปนลูก
ศิษยหลวงพอชา ไดถูกอบรมมาโดยตลอด จึงสามารถไขลมลูกโปงของมหาเปรียญ ๖ ประโยค มีพรรษา ๑๗ ไดอยาง
สบาย...คิดอีกทีก็นาสงสารมากอยูหรอก...
บางทีทานผูอานอาจจะนึกสงสัยวาสถานที่หลวงตาสอนมวยใหมหาอยูตรงไหน? ก็ขอบอกไวที่นี่เสียเลย ที่ตรงนั้น
ตอมาป ๒๕๑๘ โยมแมชีพิมพซึ่งเปนมารดาของหลวงพอหลังจากถึงแกกรรมแลว หลวงพอไดปรับปรุงเปนเมรุพิเศษทําพิธี
ประชุมเพลิงศพโยมแมของทาน และตอมาก็ใหถมเปนเนินดินสูงๆ แลวทานก็ใหสรางเปนโบสถวัดหนองปาพงปจจุบัน
นั่นเอง
ขาพเจาเพียงแตนึกถึงโบสถ หรือไดมาเห็นโบสถเมื่อใด จิตของขาพเจาก็ประหวัดไปถึงเรื่องเการําพึงในใจวา พอ
ลาด นะพอลาด...สอนมวยใหผมได...ขอขอบคุณอาจารย(พอลาด) ไวตรงนี้อีกครั้งเถอะ ตอนหลังๆ เมื่อพบพอลาด พอเอย
ถึงเรื่องนี้ทีไร พอลาดถึงกับยกมือเหนือเศียร “ผมขอโทษเถอะขอรับ ขออยาใหเปนบาปเปนกรรมแกผมเลย...” พอลาดพูด

ดวยความเคารพนอบนอม ขาพเจาจึงพูดวา “ไมหรอก...ผมไมไดพูดดวยเจตนาพยาบาท แตพูดในลักษณะขอขอบคุณที่
พอลาดสามารถแคะไคสนิมใจ ไขลมลูกโปงของผมได ทําใหเบาสบายขึ้นตั้งเยอะ ที่ตรงนั้นตอมา กลายเปนที่สําคัญเสีย
ดวยสิ...”
คิดอีกทีก็ดีหนอยตรงที่เหตุการณเกิดขึ้นวันนั้น ไมมีใครทราบเรื่อง มีคูกรณี ๒ รูปเทานั้น ถาหากมีอยูดวยกันได
ยินไปหลายรูป ก็ไมแนนักวาขาวพอลาดไขลมพิษของมหาจะไมกระจายไปทั่ววัด เพราะอาจจะมีลูกศิษยหลวงพอนึกเขมน
ขาพเจาอยูบาง เพราะอะไรหรือ? ก็เพราะวากิริยามารยาทตลอดทั้งคําพูดจาของขาพเจานั้น ยังมีสภาพเปนพระนักเรียน
นักสอนอยู ยังไมเขามารยาทของผูปฏิบัติธรรม เรื่องนี้พูดไปแลวถาหากใครยังไมเคยเขามาสัมผัสนานๆ อาจจะยังไมเขาใจ
เพราะเปนปจจัตตังชนิดหนึ่ง อีกอยางดูผาที่ใชก็สีเหลืองตางจากเพื่อนบรรพชิตในวัดทั้งหมด ดูแตวันแรกที่ขาพเจาเขามา
เยี่ยม ไกปามันยังระแวงสงสัยทําทาหลอกแหลก คิดอีกทีก็เหมือนมีกาตัวหนึ่ง หลงพลัดเขามาอยูกับฝูงหงสฉะนั้น
เมื่อหลวงตาไมยอมบอกก็ไมเปนไร เราก็เกิดมานะขึ้นมาวา เราก็ศิษยมีครู อยากรูเราตองพยายามชวยตัวเอง
ดีกวา ทําใหระลึกถึงพระพุทธองคที่ตรัสไววา “เราอาจอาศัยอาหารเพื่อละอาหาร อาศัยตัณหาเพื่อละตัณหา อาศัยมานะ
เพื่อละมานะได แตเมถุนใหชักสะพานเสีย (อาศัยเพื่อละไมได)...” ตั้งแตวันนั้นมา ขาพเจาคิดถึงเชาวันนั้นเมื่อใด เหมือนมี
ใครมากระซิบบอกขางๆ หูวา
เจ็บแลวจํา

ทําผิด

แลวรีบแก

ตรองใหแน

คิดใหถูก

รีบปลูกฝง

สรางความดี

พูนทวี

มีพลัง

ชีพเรายัง

ตองขวนขวาย

ชวยตนเอง...

หลังจากทําวัตรเย็นแลว หลวงพอจะมีระเบียบใหภิกษุรูปหนึ่งขึ้นธรรมาสน อานหนังสือบุพพสิกขาวรรณนาวินัย
กถา ใหพวกเราฟง เพื่อจะไดจดจํานําไปทําตาม เปนตอนๆไป ถารูปใดสงสัยก็สอบถามหรือบางคืนหลวงพอจะอบรมเรื่อง
วินัยที่จําเปนแกการปฏิบัติธรรม หนังสือเลมนี(้ บุพพสิกขาวรรณนาวินัยกถา) ปรากฏวาสมัยเปนนักเรียน เปนครูสอนปริยัติ
อยู ไมเคยไดเรียนหรือไดอานผานสายตาเลย และเปนตําราที่เมื่อคราวหลวงพอชาออกปฏิบัติครั้งแรก ไดพบพระอาจารย
๒ รูป ที่เปนชาวเขมร ไดแนะนําไววา “ทานอาจารยชา ตําราเกี่ยวกับระเบียบวินัยที่ควรศึกษา พอเหมาะแกผูปฏิบัติธรรม
เปนแนวทาง ควรยึดถือหนังสือเลมนี้เปนหลัก ทางฝายกัมพูชา พระเณรและเด็กวัด ก็ศึกษาหนังสือเลมนี.้ ..”
หลวงพอไดศึกษาระเบียบวินัยจากหนังสือเลมนี้ และไดรับความรูความฉลาดพอสมควรแกการปฏิบัติ เมื่อไป
กราบฟงธรรมกับหลวงปูมั่น ภูริทัตโต ก็ยังซาบซึ้งในปฏิปทาที่นาเลื่อมใส ที่อยูในเสนทางแหงธรรมวินัยของทาน เปนเครื่อง
ยืนยันในการปฏิบัติที่พอเหมาะพอดี เมื่อหลวงพอไดมาอยูวัดหนองปาพง ก็ไดใหพระเณรศึกษาวินัยจากหนังสือเลมนี้
แมแตสาขาวัดหนองปาพงทุกสาขาก็อยูในสภาพเดียวกัน ถาหากพระภิกษุสามเณร ผูศึกษาปฏิบัติธรรมทานใด ยังสงสัย

การรักษาระเบียบวินัยที่หลวงพอชาทํามาแลว และแนะนําลูกศิษยใหทําตามนั้น ก็โปรดเขาใจตามนี้ดวย ขาพเจาขอฝาก
ขอคิดไววา ทานผูหวังความเจริญกาวหนาในการปฏิบัติธรรม ตลอดทั้งชาวบานผูใครรูหลักการอุปถัมภบํารุงพระภิกษุ
สามเณรที่ถูกที่ควรแลว ก็เปนการสมควรอยางยิ่งที่จะหามาอาน เพื่อรูแนวทางเอาไวเปนการดีที่สุด
ประคารมกับลูกศิษยหลวงพอ
บัณฑิตกลาววา ความสําคัญวาตนดี ตนฉลาด ตนเกง เลยกลายเปน คนอวดดี อวดฉลาด อวดเกง เมื่อเอาอวด
หมดแลว จึงไมมีอะไร จึงเปนคนหมดดี หมดฉลาด หมดความเกงไป คนมีทรัพยเขาไมเอาทรัพยออกอวด แตเขาจะรักษา
ทรัพยไว รูจักใชจายทรัพยไปในทางที่ถูกที่ควรฉันใด คนมีความดี ความฉลาด ความเกง เขาก็รูจักรักษาไวและใชทํา
ประโยชนแกตนเองและสังคม ยอมเปนที่ชื่นชมยินดี นาเคารพ นารัก นานับถือ ของคนทั่วไปฉันนั้น
เมื่อวันแรกที่ขาพเจาตั้งใจมาทดลองปฏิบัติที่วัดหนองปาพง ก็ยังโดนหลวงพอเตือนไววา “มาอยูกับผมก็ดี แต
อยาแบกพัด แบกยศ แบกคัมภีร(ตํารา) เขามา เอาทิ้งไวนอกวัดโนน...” ถึงแมจะโดนทานขูดเกลาไขลมออกจากลูกโปง แต
ความหนักบางอยางเราก็ยังแบกอยู ไมยอมวางลงงายๆ เพราะเรามีความเขาใจผิดคิดดูหมิ่นพระเณรผูอยูปา วาไมคอยได
ศึกษาทฤษฏีมามากเหมือนเรา หาวาทานเหลานั้นไมรูเรือ่ งทางฝายปริยัติธรรม จึงมีนักแสดงธรรมบางรูปกลาประกาศบน
ธรรมาสนวา “พระกรรมฐานจะมีดีอะไร มัวแตนั่งหลับตาอยูในปา...” จนทําใหคนฟงพลอยเห็นดี เออออไปตามนั้น คิดดู
แลวก็นาเปนหวงมาก
ถาจะพูดไปวาไมไดศึกษามากก็มีสวนถูก แตการศึกษานั้นมี ๒ ประเภท ประเภทแรกศึกษาธรรมวินัยตามตํารา
ตามหลักสูตรที่ทานผูรูแตงไว มีความรู เขาสอบวัดความรู จนกระทั่งไดรับการรับรองวาสอบได (ดวยใบประกาศ) เกิดความ
ภูมิใจวา เรารูแลว เราไดแลว แตการกระทําตามที่รูนั้นเปนอีกเรื่อง ประเภทที่สอง เปนการศึกษาจากธรรมชาติ ศึกษาจาก
สิ่งแวดลอมตัวเอง เรื่องภายในตัวเอง เพื่อปรับปรุงตัวเองใหเหมาะสมถูกตองดีงาม โดยมีครูอาจารยเปนผูทําใหเห็นเปน
ตัวอยาง จะไดศึกษาจากตําราบางก็พอประมาณ เปนการศึกษามุงสูการปฏิบัติธรรม หลายทานจึงมิไดมุงเขาสอบธรรมวัด
ความรู แตสอบทานการกระทํา คําทีพ่ ูด ความนึกคิดของตนเองอยูตามปาเขาลําเนาไพร ที่ทานสมัครลงบัญชีสอบก็มีอยู
สมัยนี้ตํารับตําราหางาย ไมเห็นมีกฎระเบียบอะไรที่จะหามพระเณรผูอยูปา ไมใหเอาตํารับตําราไปอานไปศึกษา เมื่อทาน
ศึกษารูแลว แมจะมิไดสงชื่อเขาสอบตามบัญชี ก็จะเปนคนดีไปไมไดเชียวหรือ ขอใหทานผูอานโปรดมองกันดวยความ
บริสุทธิ์ยุติธรรมบางเถิด
ครั้งหนึ่งมีการสอบธรรมประจําป ไดมีพระภิกษุสามเณรเปนจํานวนหลายรอยรูปมาประชุมกัน ขาพเจาไดยินพระ
เถระผูฉลาดรูปหนึ่งไดใหโอวาท ตอนหนึ่งทานพูดเนนวา “การศึกษาเลาเรียนนั้น เปนการทําใหคนมีความรูความฉลาด
สามารถรักษาพระพุทธศาสนาไวได สวนการปฏิบัตินั้นเปนเพียงผลพลอยไดเทานั้น...” ขาพเจาไดยินถึงกับงง เกิดความคิด
ถามตนเอง “ที่ทานรูปนั้นประกาศอยางนั้น ในสมาคมเชนนี้ เพื่อเปนการพูดใหกําลังใจแกนักเรียนที่มาสอบ หรือวาทานพูด
จากใจจริงตามความรูความเขาใจของทานจริงๆ...” ขาพเจายังสงสัย บางครั้งขาพเจาก็เก็บเอาคําพูดวันนั้นมาคิด ตาม

ประสาคนชอบคิด (แตไมเปนพิษจนเปนประสาทหรอก) คิดหาเหตุหาผล ภาษาพระทานเรียกวา ภาวนาเหมือนกัน ทาน
ผูอานลองภาวนา...
๑. การเดินทางไกล สมมติวาเราตองการเดินทางเขาไปชมกรุงเทพฯ ก็ตองศึกษาวาจะเดินทางดวยวิธีใด เดินทาง
ดวยรถไฟ รถยนต หรือเครื่องบิน พาหนะเหลานั้นมีกี่ชนิด เราเอารูปมาดูใหเขาใจ แลวเอารูปสถานที่กรุงเทพฯ มาดู ศึกษา
ใหรูวาอยูถนน ตรอก ซอยอะไร นั่งดูรูปอยูที่บาน ทานผูอานคิดวาจะถึงกรุงเทพฯ ไดหรือยัง หรือตองเดินทางอีกตางหาก มี
รูปอยูในมือจะถือวามีรถยนต รถไฟ เครื่องบิน หรือยัง?
๒. การกินอาหาร เราเปนเพียงเรียนรูจากตํารา อาหารในโลกมีกี่ประเภท กี่ชนิด เชน อาหารไทย-จีน-ญี่ปุน-ฝรั่ง
เปนตน รูดวยวาอาหารเหลานั้นทําดวยอะไร ทําอยางไร เมือ่ รูเรื่องอาหารแลวก็พอแลว ไมตองหาอาหารมากิน ความรูนั้นก็
สามารถรักษาชีวิตไวไดแลว พอแลว...ถึงทานผูอานจะรับรองวาพอแลว ขาพเจาก็ไมเลนดวย จําจะตองแสวงหาอาหารมา
กิน กลัวจะไมไดเดินบนดินอยางคนอื่นเขา
๓. การทํางาน เมื่อเราศึกษาดูวา การงานมีทํานา คาขาย รับราชการ เปนตน เพื่อดํารงชีวติ อยู เชน การทํานา รู
วาอุปกรณการทํานามีสิ่งตางๆ เชน มีควาย จอบ เสียม คราด ไถ มีพันธุขาว ผืนนา มีนาลุมนาดอน เรามองเห็นสิ่งเหลานั้น
ตามรูปภาพเปนตํารา เทานี้ก็จะรักษานาไวได รักษาชีวิตไวได โดยไมตองออกแรงทํางาน...เทานี้พอหรือยัง?
๔. การเงิน เงินเปนปจจัยที่เราจะตองอาศัยดํารงชีพอยู เราก็ศึกษาดูวามีกี่ประเภท ประเภทไหนบาง เชน ของไทย
ธนบัตรใบละหารอย ใบละรอย ใบละยี่สิบ ใบสิบ เหรียญหาบาทหรือหนึ่งบาท เราเอารูปมันมาศึกษาจนจําได และรูวาใน
ธนาคารเหลานั้นๆ มีรอยลาน พันลาน เราศึกษาใหรู รูแลวก็พอ ไมตองทํางานหาเงิน เพราะการรูเรื่องของเงินก็สามารถ
รักษาชีวิตครอบครัววงศตระกูลไวไดแลว สวนการไปทํางานไดเงินไมสําคัญอะไร เปนเพียงผลพลอยไดนิดๆ หนอยๆเทานั้น
ทานผูอานพอจะเชื่อไดไหมวา เปนแตเพียงเรียนรูแลวก็พอ ไมจําเปนตองใชความรูนั้นไปสรางสรรคอะไรชีวิตก็ดํารงอยูได...
พูดเรื่องอื่นมานาน หันเขามาพูดเรื่องปะทะคารมกับลูกศิษยทานดีกวา
บายวันหนึ่ง เนื่องจากขาพเจาเปนคนชอบสงสัย ทั้งเขาใจวาความเห็นของตนถูกตองเสมอ...ขณะที่พักอยูใต
ตนไมกลางลานวัด มีลูกศิษยหลวงพอนั่งอยูดวยกัน อายุพรรษาก็ไลเลี่ยกันกับขาพเจา ขาพเจาจึงไดพูดปรารภขึ้นวา “นี่
แนะทาน ผมขอถามหนอยเถอะ กฎกติกาที่หลวงพอตั้งไวมีอยูหลายขอ แตขอที่วาหามรับเงินและทองและหามเก็บไวเปน
ของเพื่อตน หามซื้อขายแลกเปลี่ยน ผมวามันหนักขอไปหนอย ถึงคราวจําเปนจะไมลําบากไปหรือ?”
ลูกศิษยหลวงพอ “ไมหนักหรอกพอดี จําเปนอะไร?”
ขาพเจา

“เชนเวลาเราตองการจะไปเยี่ยมญาติ ก็ไมมีคารถ”

ลูกศิษยหลวงพอ “ทานบวชมาเพื่อเยี่ยมญาติหรือ พระพุทธเจาทรงอนุญาตใหคนบวชมาเพื่อเที่ยวไปเยี่ยมญาติคนนี้คน
นั้น อยางนั้นหรือ?”

ขาพเจา

“ก็สมมติวาญาติผูมีพระคุณปวย จะทําเปนใจดําเฉย ไมไปเยี่ยม เปนการสมควรหรือ?”

ลูกศิษยหลวงพอ “จะไปสมมติทําไม ในเมื่อเรื่องยังไมเกิดมี ไมตองสมมติ”
ขาพเจา

“ถาเผื่อวาเกิดขึ้นจริงๆ จะทําอยางไร?”

ลูกศิษยหลวงพอ “ถาเกิดขึ้นจริงก็ไปปรึกษาหลวงพอ ทานจะชวยแกไขให ขอสําคัญอยาไปเที่ยวสมมติเรื่องใหยุงใจ
เปลาๆ”
ขาพเจา

“ถาเราอยากฉันกวยเตีย๋ ว จะเอาอะไรซื้อละ?”

ลูกศิษยหลวงพอ “ก็เราบวชเขามาเพื่อฉันอาหารเทานั้นหรือ?”
ขาพเจา

“เวลาเราออกธุดงคเหนื่อยมาไมมีคารถ”

ลูกศิษยหลวงพอ “มีเทาก็เดินไป เหนื่อยก็หาที่พักพอเหามะสม ไมรูจะรีบรอนไปศึกสงครามที่ไหน?”
ขาพเจายังไมยอมแพยังยืนยันตอไปวา “ถึงยังไงก็เถอะ เรื่องเงินทองนี่ มันจําเปนตองใช ไมนาจะถือเครงครัด
เกินไปนัก”
ลูกศิษยหลวงพอ “ออ สรุปแลว ทานอยากจะรับเงินใชตามใจคิดสินะ จึงคอยอางโนนอางนี่ไมรูจักจบ ทานได
ศึกษาอาบัติโทษละเอียดดีแลวหรือ?”
“ก็ยังไมละเอียด ไหนลองบอกมา” ขาพเจาออนลง
ลูกศิษยหลวงพอ “ตามที่ผมไดรับการอบรมมาจากหลวงพอนั้น เรื่องปจจัยเงินทองนี่ ถาพระรับไวก็เปนอาบัติผิด
ศีลเพราะรับ เมื่อเก็บไวเกิดความโลภอยากไดเพิ่มมากๆ ก็ผิดธรรม นําเงินไปซื้อก็ผิดศีลอีก ไดของมาถาเปนของใชก็เปน
อาบัติทุกครั้งที่ใช ถาเปนอาหารก็เปนอาบัติทุกคําที่กลืน นี่ทานยังจะจงใจฝาฝนพุทธบัญญัติอีก แสดงวายึดถือกิเลสตนเอง
เปนที่พึ่ง มิไดถึงพระพุทธเจาเปนที่พึ่งใชไหม?”
“บะ! แลวกัน ไงพูดอยางนั้นละ?” ขาพเจาชักจนแตม...
เรื่องก็ลงเอยกันแคนั้น บายมากแลวกลัวจะไมทันทํากิจวัตร จึงแยกยายกับกลับกุฏิ สรุปแลวขาพเจาโดนลูกศิษย
หลวงพอสอนมวยใหตั้ง ๒ ครั้งแลว จึงพอรูรสชาติของศิษยมีครู แมจะอยูในปา ก็อยาคิดวาทานไมรูอะไร อยาคิดวาทานโง
จากประสบการณ ๒ ครั้งก็ยังตัดสินไมไดวา ใครโงกวาใคร?
วันตอมาจะเปนเพราะหลวงพอทราบเอง หรือพระรูปนั้นไปแจงใหทานทราบ หลวงพอลงมารวมทําวัตรตอนเย็น
ทําวัตรเสร็จแลวทานจึงใหโอวาทวา “ตามที่ผมไดพิจารณาดูแลว การศึกษาธรรมะจากตํารานั้น มันเหมือนกับเราศึกษา
ประเทศไทยจากแผนที่..ประเทศไทยทั้งประเทศไมรูวากวางยาวกี่รอยกิโลเมตร แตมาอยูในกระดาษแผนเดียว ทานผูฉลาด

ทําเปนจุดๆ ไววาจังหวัดนั้นๆ อําเภอนั้นๆ เสนทางแมน้ําสายนั้นๆ เปนสิ่งที่ทานสมมติเอาไวแทนที่ของจริง แตพื้นที่ หนทาง
แมน้ํา มันกวางใหญอยูหางไกลกันมาก ดูแตตัวจังหวัดอุบลฯ กับจังหวัดนครพนม ในแผนที่อยูหางกันเพียง ๓-๔ นิ้ว พื้นที่
จังหวัดทั้งสองอยูหางกันหลายรอยกิโลเมตร เดินธุดงคกวาจะถึงตองใชเวลาตั้งหลายวันหลายคืน เพราะแผนที่กับพื้นที่นั้น
มันตางกันมากอยู
การปฏิบัติธรรมตองเริ่มตนจากศีลกอน ศีลเปนความงามในเบื้องตน เมื่อเดินองคมรรคคือศีลแลวสมาธิและ
ปญญาก็หนุนเนื่องกันมา แมแตพระอรหันต ๕๐๐ รูป ทานสังคายนารวบรวมพระธรรมวินัยครั้งแรก ทานก็ยกเรื่องศีล
ขึ้นมาพิจารณากอน ดังนั้นผูปฏิบัติธรรมอยาไดประมาท อยาทําอยาพูดไปตามความคิดมันจะผิด จะตองพินิจพิจารณาหา
เหตุหาผลใหดี เพราะทําตามความคิด มักจะผิดไปขางหนา ทําตามปญญามีความถูกตองไปขางหนา คิดดูเถอะอาบัติ
เล็กๆนอยๆ อยาวาไมสําคัญ เชนเดียวกับผงเขาตาจนน้ําตาไหลมองอะไรก็ไมเห็น มันขัดเคืองนัยนตา เมื่อเราเอาออกแลว
เล็กนิดเดียว งูเหาตัวเล็กก็อยานึกวาไมมีพิษ พระราชามีอายุยังนอยก็ยอมมีอํานาจ ถาประมาทอาจเปนอันตรายได ดูแต
มดแดงตัวนอยๆ อยูตามตนไม เขาไปแหยเอาไขมันมากิน ประมาทไมได เวลามันรุมกัดเยี่ยวใสดวย ตองรีบลงจากตนไมสู
มันไมได...
ใหสังเกตดูตนไมในวัดหนองปาพง มีแตตนเล็กๆ เปนสวนมาก ตนใหญมีนอย ตนไมเล็กๆ นี่แหละมีหลายๆ ตน
รวมกันก็เปนปา เวลาลมพัดมา ตนนี้บังตนนั้น ตนนั้นบังตนโนน ชวยกันตานทานแรงลมชวยตนไมใหญได ถาไมมีตนไม
เล็กๆชวย ตนไมใหญก็อยูไมได
ฉะนั้นอาบัติใหญๆ จะยังอยูก็เพราะมีอาบัติเล็กๆนอยๆ คอยชวยรักษาตานทานเอาไว เขนเดียวกันหมูตนไมในวัด
นี้ ทุกรูปอยาประมาทใหตั้งใจบําเพ็ญภาวนา รักษาระเบียบวินัย ทําวัตรสวดมนตอยาไดขาดก็จะสามารถเปนผูเจริญงอก
งามในธรรมวินัยของพระพุทธองค ความประมาทเปนทางแหงความตาย คนประมาทเหมือนคนตายแลว พระพุทธเจาตรัส
ไวนานแลว”
ถูกรองเรียน
เห็นจะเปนเพราะขาพเจาชอบพูด ชอบคุย ชอบถาม ชอบสงสัยกระมัง จึงทําใหหมูบรรพชิตเกิดรําคาญหรือ
หมั่นไสขาพเจาก็ไมทราบ ไดมีพระภิกษุไปเรียนหลวงพอวา “พระมหารูปนี้ชอบพูด ชอบคุยดีนัก...” หลวงพอจึงพูดวา
“ปลอยเขา...เขาเคยเปนครู...ฟองสบูโปงขึ้นเดี๋ยวก็ยุบ...” เมื่อหลวงพอทราบเรื่องแทนที่หลวงพอจะเรียกขาพเจาไปปราม
ดวยอํานาจแหงเมตตาธรรมในหทัยของทาน ทานจึงปลอยไวกอน รอวันเวลาใหผลไมแกพอบมได ทานคงจะสอยลงบมที
หลัง พูดมาถึงตรงนี้ทําใหนึกถึงพระหัวดื้อในครั้งพุทธกาล มีเรื่องเลาวา...
พระฉันนะ เมื่อบวชแลวก็ไดอยูอาศัยในวัดเชตวัน อันเปนอารามเดียวกับพระพุทธองคและอริยสงฆทั้งหลาย
เพราะมีทิฐิมานะ หัวดื้อถือดี ถือตัววาไดตามเสด็จออกบรรพชาครั้งแรก จึงวางทาทําหยิ่ง ทําใหญอยูในวัดเชตวันเพียงรูป
เดียว เดี๋ยวพูดแขวะรูปนั้น เดี๋ยวพูดแขวะรูปนี้ วันทั้งวันคงไมทําอะไร เรื่องการบําเพ็ญภาวนาไมตองถามถึง จนพระอานนท

ตองเตือนดวยความหวังดีวา “ทานฉันนะ ภาวะของบรรพชิต ยังมีระเบียบหลายอยางที่ตองทํา ตองปฏิบัติอีกมาก...ควรจะ
พยายาม...” “อาจารยอานนท...ทานจะเอาตําแหนงพระพุทธอุปฏฐากมาขมผมหรือขอรับ นี่มันเรื่องทีหลัง ผมของถาม
หนอยเถอะเมื่อคราวเสด็จออกบวชคราวนั้น ใครเลาขอรับเสนอหนามาติดตามไป ไมใชผมหรือขอรับ” พระฉันนะถามขึ้น
เลนเอาพระอานนทอึ้งไป ทานจึงไปกราบทูลใหพระพุทธองคทราบ พระพุทธองคจึงตรัสวา “อานนท...ฉันนะมีคุณแก
ตถาคตมากนะ...”
ตอมาทานพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา เห็นทาไมคอยงามของพระฉันนะ จึงเตือน “ทานฉันนะ สมณะยอม
เปนผูใฝสงบ มีความสํารวมระวังในเรื่องมารยาท ควรพยายามนะ” “ทานอาจารยสารีบุตร จะเอาตําแหนงอัครสาวกนี่หรือ
มาขูผม เมื่อสมเด็จพอออกบวช ใครเลาขอรับตามเสด็จ มิใชผมหรือ?” ทานพระสารีบุตรก็ตองพลอยเงียบไป
อยูตอมา ทานพระโมคคัลานะ อัครสาวกเบื้องซาย เห็นเหตุการณไมเหมาะไมควรที่พระฉันนะประพฤติ จึงเตือน
ดวยความปรารถนาดี... “ทานฉันนะ ชีวิตของบรรพชิตมีการกระทํา มีคําพูด มีระเบียบขอปฏิบัติที่ตองศึกษาอีกมาก ผู
สํารวมดวยดียอมเปนที่เคารพรักนับถือของสาธุชนทั่วไป จงพยายาม...” พระฉันนะตอบทันควัน “ออ ทานอาจารยโมคคัล
ลานะ ทานคงถือวาตําแหนงอัครสาวกที่ไดรับแตงตั้งจากสมเด็จพอยอมเพียงพอที่จะขมผูอื่นอยางนั้นหรือ? เมื่อคราว
สมเด็จพอออกบวช มีใครบางขอรับตามเสด็จ มิใชผมหรือขอรับ?” ทานพระโมคคัลลานะ จําเปนตองใชอุเบกขาธรรมตอไป
พระพุทธองคจึงทรงตรัสหาพระฉันนะ และทรงตักเตือนวา “ฉันนะ พระอัครสาวกทั้งสองเปนนักปราชญ มี
คุณธรรม เปนกัลยาณมิตรของเธอ...” พระฉันนะไดฟงพระดํารัส ก็ไมทูลตอบอะไร นิ่งเฉยอยูเพราะความดื้อรั้นมันฝงใน
เฉพาะพระพักตรทําเปนเฉย แตพอเลยเวลานั้นไปก็มีเรื่องวุนวายตามเคย
นับเปนเวลาหลายวันหลายเดือนตอมา ไดมีพระสงฆสามเณรหลายรูปมีความกังวลใจ ดวยความปรารถนาดี
กลัววาจะเปนการเสื่อมศักดิ์ศรี เสียชื่อเสียงของเหลาสมณะศากยะบุตร จึงพากันเขามาหาพระอานนท ผูเปนพุทธอุปฏฐาก
ปรารภขึ้นวา “ทานอาจารยอานนท ทานคงทราบแลวใชไหมวา พระฉันนะประพฤติตนอยางไร ทําไมไมเตือน หรือกราบทูล
สมเด็จพอใหทรงทราบ เฉยอยูทําไม? ไมเคารพรัก บูชาสมเด็จพอหรือ?” พระอานนทตกที่นั่งลําบากใจ ไมรูจะทําฉันใด จึง
พูดวา “เรื่องเคารพรัก เทิดทูนบูชาสมเด็จพอนั้นพวกทานไมตองเปนหวงผมยอมสละไดแมกระทั่งชีวิต เรื่องพระฉันนะผมก็
เคยกราบทูลแลว แตสมเด็จพอตรัสวา “อานนท ฉันนะมีคุณแกตถาคตมากนะ” แลวจะใหผมทําอยางไร มันเปนปญหาอยู”
ความหัวดื้อถือรั้นของพระฉันนะ เปนภาระที่ยังแกไมตก ไดโอกาสก็จะเที่ยวเกะกะระรานอยูบอยๆ จนกระทั่งพระ
พุทธองคทรงตรัสเรียกหาอีกแลวทรงตักเตือน “ฉันนะ พระอัครสาวกทั้งสองเปนกัลยาณมิตร เปนผูมีคุณธรรมสูง เธอควร
คบหากัลยาณมิตรเชนนั้น บุคคลไมควรคบมิตรชั่ว ไมควรคบคนต่ําชา ควรคบกัลยาณมิตร ควรคบผูมีคุณธรรมสูง เพราะ
มิตรชั่วเสียหายเปนอันตรายแกตนเองและสวนรวม จึงไมควรคบ ไมควรนั่งใกล สวนผูเปนกัลยาณมิตร เปนคนดีมีคุณธรรม
ยอมชักนําไปในทางที่ดี มีประโยชนสุข จึงเปนผูที่ควรคบ ควรนั่งใกล”

เมื่อพระพุทธองคตรัสสอนจบลง ไดมีคนจํานวนไมนอยเขาถึงสัจจธรรม เกิดความปลื้มพอใจในรสพระธรรม แต
พระฉันนะก็ยังเหมือนเดิม...เมื่อเฉพาะพระพักตรเปนอยางหนึ่ง พอหางพระพักตรเปนอีกอยางหนึ่ง จนกระทั่งพระพุทธองค
ตรัสแกภิกษุสงฆวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรายังมีชีวิตอยูพวกเธอจักไมอาจทําใหฉันนะสํานึกได ตอเมื่อเราปรินิพพาน
แลว พวกเธอจึงจักอาจทําได...” แสดงวาพระฉันนะอยูในภาวะเปนผลไมยังบมไมได ขืนเอาไปบมคงจะเนา ตองคอย
กาลเวลาที่จะมาถึง บรรดาพระภิกษุสามเณรที่ไมคอยพอใจในพฤติกรรมของพระฉันนะจะตองภาวนาวา คอยหนอ...คอย
หนอ...ตอไป...
สังคมใดมีคนหัวดื้อถือรั้นอวดดีอยูหลายคน ยอมกอใหเกิดความสับสนวุนวาย ขัดของ ไมมีความสงบ ดูแตพระ
ฉันนะดื้อรั้นเพียงรูปเดียว ก็ยังเที่ยวเกะกะระราน สรางความรําคาญไปเกือบทั่วอาราม จึงขอฝากทานผูอานไวพิจารณา
หากวาโลกนี้ยังมี...
ลูกที่ดื้อรั้น

อะไรจะเกิดกับผูบังเกิดเกลา

นองที่ดื้อรั้น

อะไรจะเกิดแกพี่ๆ

หลานที่ดื้อรั้น

อะไรจะเกิดแกปูยา ตายาย ลุงปา นาอา

ลูกนองที่ดื้อรั้น

อะไรจะเกิดแกหัวหนาและหนวยงาน

นักบวชที่ดื้อรั้น

อะไรจะเกิดแกพระศาสนาและอุปชฌายอาจารย

เมื่อพระพุทธองคจวนจะปรินิพพาน พระอานนทพุทธอุปฏฐาก จึงทูลถามวา “บรรดาขาพระองคทั้งหลาย จะพึง
ปฏิบัติอยางไรตอพระฉันนะ” พระพุทธองคจงึ ตรัสตอบวา “ดูกอนอานนท พวกเธอพึงลงพรหมทัณฑ (การทําโทษแบบ
ผูใหญหรือแบบพรหม) แกฉันนะเถิด...”
หลังจากที่พระพุทธองคปรินิพพาน การปฏิบัติตอพระพุทธสรีระ ตลอดถึงการถวายพระเพลิงก็เปนไปตามที่ทรง
แนะไว ตลอดทั้งการแจกพระสารีริกธาตุก็ผานพนไป คงยังอยูแตความเศราโศก อาลัยอาวรณสําหรับสามัญชน คงเหลืออยู
แตธรรมสังเวชที่ปรากฏในหทัยของเหลาพระอริยสาวก ที่พอจะหยิบยกเอาพระ ๓ องคขึ้นพิจารณา คือ พระอนิจจัง พระ
ทุกขัง พระอนัตตา ใหรูซึ้งตามความเปนจริง
ครั้นตอมา เมื่อมีการประชุมสงฆ พระอานนทเถระ จึงยกเอาเรื่องพระฉันนะเที่ยวทําความวุนวายมานาน เสนอ
ตอที่ประชุมพระเถราจารยเพื่อพิจารณา โดยอางถึงบัญชาของสมเด็จพระศาสดาเปนหลักฐาน พระสงฆทั้งหลายนั้นมี
ความเห็นพรอมกันใหลงพรหมทัณฑแกพระฉันนะ โดยประกาศใหทราบทั่วกัน พอสรุปไดวา พระฉันนะเปนคนหัวดื้อ ถือรั้น
อวดดี ไมเชื่อฟงคําเตือน สําคัญตนวาเกงกลาสามารถ ชอบอางเอาการตามเสด็จสมเด็จออกบวชที่ริมฝงแมน้ําอโนมาใน
คราวนั้น ไมมีใครอื่นตามเสด็จ สวนพระเถรานุเถระอื่นๆ เปนเรื่องทีหลัง บัดนี้เปนการยกยองคนเกงใหเกงตอไป...จึงหาม

พระภิกษุสามเณรทุกรูป ไมใหอยูรวม ฉันรวม หามรวมสนทนาปราศรัย หามทํากิจใดๆ ทุกอยางรวมกับทานฉันนะอีก จง
เปดโอกาสใหทานอยูอยางสบายตามอัธยาศัย ไมตองเกี่ยวของกับใคร...
พระฉันนะคนเกง ขืนเกงอยูรูปเดียวจะไปไดสักกี่น้ํา เมื่อถูกสงฆประกาศลงพรหมทัณฑ ลูกโปงที่ทานอัดลมไว
ปางไดเต็มที่และปางมานานก็ถึงกาลตองแฟบลงๆ หันหนาไปหาใครก็ไมมีภิกษุสามเณรรูปใดสนใจพูดดวย ไมมีใคร
เอื้อเฟอเหมือนเมื่อกอน จะอยู จะฉัน จะจําวัตร ก็มีเพียงตนคนเดียว ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก เหมือนโลกทั้งโลกมีเพียง
ฉันนะรูปเดียวเทานั้น
ไมนานวันพระฉันนะเกิดสํานึกผิด รูวาตนดําเนินชีวิตผิดพลาดแลว ความอวดเกงดื้อรั้นถือดีที่เคยทําลวนแตนํา
ความไมสงบมาสูหมูบรรพชิต มันไมเปนประโยชนอะไร กลับเพิ่มทุกขโทษแกตนเองและสวนรวม ยิ่งคิดก็ยิ่งเสียใจ โลก
หนอทําไมถึงเปนเชนนี้...ตามประวัติเลาวา พระฉันนะถึงกับเปนลมสลบตั้ง ๓ ครั้ง พอคิดไดวาเราทําผิด คิดผิด พูดผิด
มาแลว ตองกลับตัวเสียใหม เริ่มตนใหมดีกวา จึงนุงสบง ทรงจีวร ทาบสังฆาฏิ มีเครื่องสักการะในมือ เขาสูที่ประชุมสงฆ
ขออโหสิกรรม ประณมมือกลาววา “ขาแตพระสงฆผูเจริญ ไดโปรดเถิด...ขอทานทั้งหลายไดโปรดเมตตา อยาไดทําลาย
กระผมใหพินาศจากสมณะเพศ พินาศจากคุณธรรมที่ดีงามเลย กระผมยอมรับผิด สํานึกผิดทุกๆกรณี ที่ประพฤติลวงเกิน
มาแลวนั้น เพราะความโงเขลาเบาปญญาของกระผมเอง ขอทานพระเถรานุเถระทั้งหลาย ไดโปรดเมตตากระผม
เหมือนเดิมเถิด กระผมพรอมที่จะปฏิบัติตามทุกอยางตามแตจะบัญชา...”
บัณฑิตทานสอนวา “คนทําผิดสํานึกผิดแลวอยาฆา คนเปนบารูวาบาอยาถือ” เมื่อพระสงฆเห็นกิริยาอาการนอบ
นอมแสดงคารวะมาขอขมาตอสงฆ สงฆทั้งหลายที่มีเมตตาอยูแลวก็จึงไดประกาศใหอภัยแกฉันนะภิกษุ รับเขาหมูคณะ
เหมือนเดิม พระฉันนะเมื่อขอขมาตอสงฆแลว ก็มีความประพฤติออนนอมถอมตน มีสัมมาคารวะตอเพื่อนบรรพชิตใน
อาราม มุงมั่นตอการสรางชีวิตใหม เดินจงกรม นั่งสมาธิ มีสติกําหนดรูอยูทุกอิริยาบถ พิจารณาเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายใน
โลกเปนของไมเที่ยง ทนอยูในสภาพเดิมไมได ไมอยูในอํานาจของใคร บางครั้งก็สาธยายอาการสามสิบสอง มีผม ขน เล็บ
ฟน หนัง เปนตน ยกขันธ ๕ ขึ้นสูไตรลักษณ เจริญรอยตามบาทพระอรหันต ไมนานวันก็ไดบรรลุอรหัตผล พรอมดวย
ปฏิสัมภิทาญาณ เปนผูกลาหาญในหมูพระอริยสาวกของพระศาสดา เปนที่เจริญศรัทธาปสาทะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป
ชีวิตของทานพอจะกลาวไดวา เปนนักบวชประเภท “ตนคดปลายตรง” ที่นาศึกษา ขาพเจาจึงกราบคารวะพระคุณของพระ
ฉันนะอรหันตไว ณ ที่นี้ และเสริมคุณความดีของทานวา...
ตนคดนัก

ชักไมงาม

ความดีหาย

แตตอนปลาย

ทามกลาง

ยังตรงอยู

ก็ยังมี

คุณคา

นาเอ็นดู

เมื่อทานรู

กลับตัวใหม

ไดดีเอย...

เมื่อขาพเจามาอยูวัดหนองปาพง จะวาขาพเจาเปนคนดื้อรั้นก็หาไม แตเรื่องอวดดีนั้นก็พอมีอวดอยูบาง เพราะ
ขาพเจาเปนคนชอบคิดชอบสงสัย มันสงสัยมานานแลว กอนจะมาอยูวัดหนองปาพงเสียอีก มาอยูไดยังไมถึงเดือน จะ
ไมใหสงสัยไดอยางไรกัน เมื่อตั้งปญหาก็ตองหาคําตอบ กําลังคนหา กําลังพิจารณาหาคําตอบ ซึ่งอยูในระหวาง
สังเกตการณ จะใหทําใจเชื่อรอยเปอรเซ็นตไดอยางไรกัน คนเชื่องายเกินไปก็ไมดี คนปฏิเสธไมยอมฟงไมยอมเชื่อเลยก็ไมดี
สวนผูที่รับฟง ตรองดูอยางมีเหตุผลแลวจึงเชื่อ บรรพชิตทั้งหลายก็สรรเสริญมิใชหรือ?
เมื่อขาพเจาชอบพูดคุย ขอบซักถาม จึงถูกลูกศิษยของหลวงพอสินใหสํานึก ใหมีความระมัดระวังกวาเกา
หลังจากหลวงพออนุญาตใหเปลี่ยนบริขารใหขาพเจาแลว จึงมีลูกศิษยทานพูดใหฟงวา ตอนที่ทําตนเปนคนพูดมาก สงสัย
นั่น สงสัยนี่ ไดมีพระไปเรียนใหหลวงพอทราบ คงจะตองการใหทานปรามขาพเจา แตหลวงพอทานเมตตากรุณา เปนเพียง
พูดวา “ปลอยเขา เขาเคยเปนครู...ฟองสบูโปงขึ้นเดี๋ยวเดียวก็ยุบ...” เมื่อขาพเจาไดฟงถึงกับสะดุง จึงนึกตําหนิตนเองวา
เรานี่ก็เกินไปแลวแหละ มาอยูกับทานก็ทําอะไรไมคอยเรียบรอย ไมนากอความรําคาญแกทานผูปฏิบัติ ดีนะนี่ที่หลวงพอไม
เรียกไปตําหนิเสียตอนนั้นใหอยูมือ ทานอุตสาหปลอยไวใหกาลเวลาสอนขาพเจาเอง และก็ไดผลเสียดวยซี...
เมื่อขาพเจาตัดสินใจจะอยูกับทานแนนอน หลวงพอจึงสั่งใหตัดเย็บไตรจีวร และบริขารอื่นๆ เตรียมไว เมื่อครบ ๑
เดือน ทานจึงจะเปลี่ยนให ผาสบงมี ๕ ขันธ จีวรและสังฆาฏิมี ๗ ขันธ ตัดเย็บใหมีในอาวาส มิไดใชของตามตลาด จะมีบาง
ก็เปนบริขารเสริมเทานั้น
ความอยาก
“แมน้ํา (ที่กวางใหญ) เสมอดวยตัณหายอมไมม”ี พระพุทธองคทรงตรัสรับรองไวนานแลว ยังไมมีใครกลากลาว
คัดคานทานไดเลย
วันแหงการรอคอยชางเนิ่นนานเสียจริงๆ “ตนขาวคอยฝน คนคอยคนรักจะมา คนไขคอยหมอ เรารอวันเปลี่ยน
บริขาร แหม มันชางนานแทๆ” บางวันชําเลืองดูทองฟา อยากจะขอรองดวงอาทิตย ดวงกันจันทรใหแขงกันหมุนเร็วเขา
หนอย ขานอยอยากเปลี่ยนผา...พูดถึงเรื่องเวลา คน ๒ พวก มีความคิดเห็นตางกัน พวกเจาหนี้คิดอยากใหดวงอาทิตย
ดวงจันทรหมุนเร็วๆ จะไดสิ้นเดือนเก็บดอกเงิน ถาเดือนใดไมจายจะไดคิดดอกทบตนเขาไว สวยฝายลูกหนี้ก็อยากขอรอง
ใหหมุนชาๆหนอย อยากใหดวงอาทิตย ดวงจันทรหมุนชาลงสัก ๑๐๐ เทา เพื่อจะไดหายใจสะดวก...นี่อะไรหายใจเพียง
เฮือก สองเฮือก จะสิ้นเดือนอีกแลว หายใจตีบตันเพราะวันจายดอกเบี้ยใกลเขามาอีกแลว...แตดวงอาทิตย ดวงจันทรก็
ทํางานตามหนาที่ปกติ ไมเอนเอียงไปฝายใด จะมีใครรักหรือชัง จะสรรเสริญหรือนินทา ขาไมวา ถาทําตามใจมนุษยยอม
ถึงจุดพินาศเร็ววันเขาทุกที ฉันมีอิสระเฉพาะตัวของฉันเอง...มนุษยไมเกี่ยว...
ดูแตขาพเจา จะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม จะสวดมนตทําวัตรหรือทํากิจใดๆ จิตใจมันคิด...คิด...คิดอยากจะ
เปลี่ยนบริขารเมื่อใดหนอหลวงพอจะอนุญาตใหเปลี่ยนผา จะไดใชผาสีเดียวกับเพื่อนรวมวัดทั้งหลาย บางวันฉันขาวอยูดีๆ
จิตมันวับ...ไปเก็บเอาเรื่องอยากเปลี่ยนผามาปรุงแตงอีกแลว พูดมาถึงตรงนี้ ทําใหนึกถึงพระอรหันตรูปหนึ่งทูลตอบ

พระราชาวา “โลกคือหมูสัตวพรองอยูเปนนิจ ไมรูจักอิ่ม เปนทาสแหงตัณหา” นึกสงสัยตัวเอง...เอะ! เราก็ตกเปนทาสของ
ตัณหาเหมือนกันหรือนี่?
หลวงพอชาคงทราบเรียบรอยแลว...วา ความอยากเปนมารมันเลนงานขาพเจาอยูทุกวี่ทุกวัน ไมเปนอันบําเพ็ญ
ธรรมเทาใดนัก วันหนึ่งทานจึงถามวา “ไตรจีวรตัดเย็บยอมเรียบรอยดีแลวหรือ?” ดวยความดีใจ นึกวาทานจะสั่งใหเปลี่ยน
จึงตอบทานวา “เรียบรอยดีแลวขอรับ...” คิดในใจวาหลวงพอคงสั่งใหเปลี่ยนแนๆ แต...พระอนิจจังทํางาน...ไดยินทานพูด
วา “เออ! เอาไวนั่นแหละ กลับมา (ครั้งใหม) จึงคอยเปลี่ยน” ขาพเจาถึงกับอุทานในใจวา “ออย! หมดหวังแลวหลวงพอ”
พอไดยินหลวงพอพูดเชนนั้น ความหวังพังทลาย พรอมกับความอยากก็หลบหนาหายไปดวย ความทุกขชนิดเปน
พิษหนอยๆ ก็พลอยดับลง ขาพเจาปลงใจวา หลวงพอไมใหเปลี่ยนก็ดีแลว เพราะรักษาของๆ ทานไมดีพอ อาจจะมีผลเสีย
กลับมาอีกครั้งทานคงเปลี่ยนแน
ขาพเจาไดกราบเรียนใหหลวงพอทราบในเมื่อเปลี่ยนบริขารแลว จะตองขออนุญาตกลับวัดเกา เพื่อจัดการ
การศึกษาปริยัติธรรมใหเขารูปเขารอยเสียกอน ใชเวลาประมาณ ๒ เดือน ดังนั้นระยะกลับถิ่นเดิมนั้นอาจจะทําบริขารของ
ทานสกปรก(ทางวินัย) ก็อาจเปนได...คิดวาทานไมเปลี่ยนใหก็แลวแตทาน...แตความจริงนั้น ทานตองการปราบมารที่มัน
ผจญขาพเจาเทานั้นเอง
บายวันหนึ่งประมาณ ๕ โมงเย็น ขาพเจามาเดินจงกรมอยูบนทางเทารอบศาลาเล็ก ที่ใชเปนโรงอุโบสถสวด-ฟง
ปาฏิโมกขทุกกึ่งเดือน ขณะที่กําลังเดินจงกรมจิตสงบเบาสบาย ปรากฏวาไดยินเสียงธรรมะในสวนลึกของจิตวา... “อยา
จริงจังอะไรกับชีวิต อยาจริงจังอะไรกันสิ่งทั้งปวง...” เปนเสียงที่ฟงชัดเจนและจําติดใจอยูเสมอมาไมลืม ทําใหนึกถึงพระ
พุทธพจนที่ตรัสยอพระไตรปฏกเหลือเพียงบรรทัดเดียววา “สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ แปลวา สิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไม
ควรยึดมั่นถือมั่น” ขาพเจาพิจารณาดูแลวรูส ึกพอเขากันได หรือทานผูอานจะมีความเห็นอยางไร?
เมื่อขาพเจามาอยูวัดหนองปาพงครบหนึ่งเดือน วันนั้นเปนวันแรม ๑๔ ค่ํา เดือน ๕ กําหนดวันเวลาที่อยูวัดหนอง
ปาพงจบลงแคนี้กอน จะตองกลับวัดเดิม ปรับปรุงการเรียนการสอนครบ ๒ เดือนแลวจึงจะกลับมา เรื่องการเปลี่ยนผาก็ไม
มีความหมายเทาไร เมื่อใดก็ได พรุงนี้เราจะตองกราบลาหลวงพอกลับแลว...แตพระอนิจจงก็ทํางานของทาน...หลวงพอสั่ง
ใหขาพเจานําบริขารที่เตรียมไวเขาสูโรงอุโบสถ และเปลี่ยนใหเรียบรอยแลว จึงไดฟงสวดปาฏิโมกขรวมกับคณะสงฆ ได
เปนพระปฏิบัติตามรูปแบบที่ทานเปนอยู วันนั้นตรงกับวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑
เปนอันกลาวไดวา ความอยากเปลี่ยนบริขาร ก็ไดสมใจอยากในวันนี้ แตมันแปลกเมื่ออยากไดกลับไมได พอ
ทอดอาลัยวาหมดหวังชางหัวมันไมอยากได แตกลับได รูสึกวาในระยะตอมากลายเปนกฎเกือบจะพูดไดวา ตายตัว ถาหาก
ขาพเจาตองการสิ่งใดแลวมักจะยังไมได แตพอทอดอาลัยปลงเสียเถอะพอคุณไมไดก็ชางมัน ไมนานวันกลับไดสิ่งนั้นตามที่
เราตองการ คลายๆกับหลวงพอไดประทานกฎอันนี้ไวสําหรับชีวิตของเรา หรือทานจะสอนวา
“อยากมาก

ทุกขมาก

อยากนอย

ทุกขนอย

หมดอยาก

หมดทุกข

ยิ่งยึดยิ่งทุกข

หยุดยึดก็หยุดทุกข”

ขาพเจาใครจะบันทึกวิธีการเปลี่ยนบริขาร ที่หลวงพอทํามาเปนประจําเมื่อมีสมาชิกใหมเขามาอยูรวมวัด เพื่อ
ปองกันความเขาใจสับสน เพราะมีคนเขาเลาวา “ใครจะไปอยูกับหลวงพอชานั้น ยากลําบากมาก จะตองบวชใหม หรือไมก็
ลดพรรษา มีปญหาหลายอยาง...” ฟงเขาวาไมเขาทาสูเขาไปศึกษาสัมผัสดวยตนเองจะดีกวา จะตองเขาไปฟงดวยหู ดู
ดวยตา พิจารณาดวยใจ จึงจะมีประโยชนรูความเปนจริง เพราะผูใหญเตือนไววา “เขาวาเอาหาหาร” หลวงพอขาทานก็เคย
สอน “เขาวา...เขาวานี้นะ ตองพิจารณาใหดี เพราะเขาเกิดทีหลังหู บางทีก็หลุดรวงไดเชนเขากวาง...”
เมื่อมีพระภิกษุตองการจะเขาไปฝากตัวเปนลูกศิษยปฏิบัติธรรม ก็จะตองไปเปนอาคันตุกะไปกอน สังเกต
พิจารณาดูระเบียบขอวัตรปฏิบัติ เปนที่พอใจดีแลว ใครตอการปฏิบัติธรรมจริงๆ จึงแจงความประสงคของตนใหทานทราบ
เมื่อหลวงพอพิจารณาดูโดยถามจากศิษยของทาน ที่คอยดูแลแทนทาน ทราบวาเปนผูมีความสํารวมเอื้อเฟอตอขอวัตร
ปฏิบัติพอสมควร และอยูเปนอาคันตุกะไดอยางนอยหนึ่งเดือนขึ้นไป หลวงพอจึงจะสั่งใหเปลี่ยนบริขารได แตถาหากเปนผู
มาอยูเพียงทดลอง มารยาทไมคอยเรียบรอย ไมเอื้อเฟอตอขอวัตรปฏิบัติ แมจะมาอยู ๒-๓ เดือน หลวงพอก็ไมรับเขาเปน
ลูกศิษย บางรูปก็กลับไปเอง
เมื่อไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนบริขาร พระอาคันตุกะรูปนั้น จะตองนําผาและของใชตางๆ ที่นํามาจากวัดเดิม เขาสูที่
ประชุมสงฆ เพื่อสอบถามวาไดมาอยางไร ถูกตองตามวินัยหรือไม ถาเปนผาทําพินทุอธิษฐานหรือไม มีอะไรที่ไมเหมาะ
หรือมีความสงสัยเกี่ยวกับบริขาร เชนซื้อมา หรือขอมาจากคนไมใชญาติ ไมใชคนปวารณา จะตองกลาวคําเสียสละทิ้งไป
รับเอาบริขารใหมที่ทานจัดให ครองผาใหถูกตองดีแลวปลงอาบัติ ชําระความผิดทางวินัยใหเรียบรอย จึงจะถือวาบริสุทธิ์
ตามวินัย และทานจะไมอนุญาตใหกลับวัดเดิม
หลวงพอทานเนนเสมอวา การขอของนั้นตองระวังใหมาก อยาใหอํานาจของความอยากครอบงําจะทําใหเกินงาม
คําวาญาติหมายถึง ญาติสายโลหิตทั้งฝายบิดาและมารดา สวนคําวาคนปวารณาหมายถึง คนที่มิใชญาติ เมื่อเขาเกิด
ความเคารพเลื่อมใสนับถือ เขาตองการถวายของใช เขาจะพูดวา “ขาพเจาขอปวารณาตอทาน ถาทานตองการสิ่งใดอัน
ควรแกสมณะบริโภคแลว นิมนตเรียกรองได...” คนที่พูดกับพระอยางนี้พระพุทธเจาตรัสเรียกวา คนปวารณา ไมใช
ปวารณาออกพรรษา มันคนละเรื่องกัน
วันนั้น (๒๖ เม.ย. ๒๕๑๑) ขาพเจานําผาและของใช พรอมทั้งกระเปาและซองเงินที่เอามาจากวัดเดิม เขาสูโรง
อุโบสถ เมื่อหลวงพอสอบถึงการไดบริขารมาเปนที่เรียบรอยแลว ทานก็ใหกลาวคําเสียสละ สวนเงินนั้น ทานใหกลาวคํา
เสียสละแลวโยนไปทางดานหลัง ไมใหกําหนดที่ตก นอกนั้นก็มีรมผาแบบพับได ปากกา ไฟฉายเล็กๆ และนาฬิกา
โดยเฉพาะไฟฉายเล็กหายากและนาฬิกาขอมือ ขณะที่กลาวคําเสียสละรูสึกเสียดาย คิดวาเมื่อหลวงพออนุญาตพิเศษให
กลับไปปรับปรุงการศึกษาเปนเวลา ๒ เดือน เราจะไดอะไรหนอดูเวลาเมื่อทําการสอน แตก็นาแปลกใจมาก หลวงพอทาน
นั่งดูในทามกลางสงฆ ไดยินทานพูดวา “ออ เสียสละนาฬิกาดวยหรือนี?่ ” ทานลวงเอานาฬิกาออกจากยามยื่นใหขาพเจา
พรอมกับพูดวา “เอาของผมนี่...แลวก็นี่ไฟฉาย...” ขาพเจานอบรับดวยความคารวะแสดงอาการขอบพระคุณทาน เมื่อเรา

สละไปทานก็สละของทานใหเรา เขาเรียกวา “ของเกาไหลไป ของใหมไหลมา” ขาพเจาคิดวาทานคงทราบวาระจิตของ
ขาพเจาแนนอน ทานจึงใหในทันทีทันใด ถือวาทานเมตตาชวยปลอบใจและใหกําลังใจขาพเจาเปนอยางมาก
ของเกาที่หลวงพอใหขาพเจาในวันนั้น ยังเหลืออยูทกุ วันนี้ก็มีบาตรและนาฬิกา นาฬิกาแมจะชํารุดไปบางแตก็ยัง
พอซอมไดและอีกอันหนึ่งคือไมเทา รูสึกวาจะเปนไมเทาอันแรกที่หลวงพอถือเดินทางไปตางประเทศครั้งแรก (ป พ.ศ.
๒๕๒๐) เมื่อขาพเจาอาพาธหนักพักรักษาที่โรงพยาบาลประจําจังหวัดอุบลฯ ป ๒๕๒๒ นั้น หลวงพอกลับจากตางประเทศ
ครั้งที่สอง ทานไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล เห็นการเดินทรงตัวของขาพเจาไมดี ทานจึงอนุญาตใหเอามาใช ขณะนี้ขาพเจาก็ยัง
เก็บรักษาไวอยูที่วัดปาวิเวก
ขาพเจาใครจะชี้แจง วัตถุของใชและผาที่เปนนิสสัคคีย (ของที่ผิดวินัข จะพนผิดตองนํามากลาวคําเสียสละและ
ปลงอาบัติ จึงจะพนผิด) ไวใหพระบวชใหมไดเขาใจ พอเปนขอคิดบาง คือ
๑. ของหรือผาใดที่ภิกษุขอหรือพูดเลียบเคียงไดมาจากคนไมใชญาติ ไมใชปวารณา
๒. ของหรือผาที่ภิกษุรับเงินไว ซื้อเอาเองหรือใชใหผูอื่นเอาไปซื้อให
๓. ผาไตรจีวรที่ภิกษุนงุ หมวันทําพิธีอุปสมบท ปลอยปละละเลย อยูปราศจากการดูแล ไมรักษาจนอรุณขึ้น ยัง
มิไดทําพิธีเสียสละตามวินัย
๔. ผาที่ไดมาใหม ใชโดยมิไดทําพินทุอธิษฐาน หรือผาที่ภิกษุเก็บไวนานเกินกําหนดพุทธบัญญัติ ถาผาหรือของ
เปนนิสสัคคีย ภิกษุเอามาใชอยางเดียวก็เปนอาบัติทุกกฎตัวเดียว ถาใชพรอมกัน ๕ อยางก็เปนอาบัติครั้งละ ๕ ตัว พูดถึง
เรื่องเงินทองนั้นมีอาบัติโทษหลายอยางเชน ภิกษุรับเงินหรือทองเปนอาบัติเพราะรับ เรียกวาผิดศีลเพราะรับ เอาไปเก็บไว
เกิดความอยากไดอีก อยากไดมากกวาเดิม จิตเศราหมองก็ผิดธรรม ถาเอาเงินไปซื้อของก็ผิดศีลเพราะซื้อ เอามาใชก็ผิดศีล
(เปนอาบัต)ิ ทุกๆ ครั้งที่ใช หากทานผูใดตองการความละเอียดพึงตรวจดูจากหนังสือบุพพสิกขาวรรณนาวนัยกถานั้นเถิด
กลับถิ่นเดิมชั่วคราว
วันนั้นตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ํา เดือน ๖ เปนวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๑๑ ขาพเจาไดรับเมตตาเปนพิเศษจากหลวงพอ
ทานอนุญาตใหกลับไปวัดเดิมอีก เพื่อปรับปรุงการศึกษาใหเขารูปเขารอยดีเสียกอน ใชเวลา ๒ เดือนแลวจึงจะกลับมา
ขาพเจาไดกราบลาทานกลับไปวัดเดิม และก็ไดเริ่มเปดการเรียนการสอน ในวันขึ้น ๑ ค่ํา เดือน ๖ สํานักเรียนที่ขาพเจาทํา
การสอนจะเปดเรียนกอนสํานักอื่นๆ สวนสํานักอื่นๆ ทานจะเปดเรียนหลังวันวิสาขะแลว
เมื่อขาพเจากลับมาทําการสอนความเปลี่ยนแปลงบางอยางเกิดขึ้น ขาพเจาจะใชบริขารที่หลวงพอเปลี่ยนให คน
อื่นมองเห็นมีสีผาสะดุดตา เพราะแปลกกวาภิกษุสามเณรในวัดใชกันอยู ขาพเจาจะฉันครั้งเดียว ไมฉันเพล คิดสงสารโยม
ยาย (ยายทา) ที่ชรามากแลว ทานนําปนโตมาสง โยมยายรูสึกวาทานรักและหวงขาพเจามากอยู ทานจะถามบอยๆ วา

ทําไมไมฉันเพล ไมหิวหรือ? จึงพูดปลอบทานวา ไมเปนไรหรอกโยมยาย อาตมาฉันใหอิ่ม ฉันใหพอ ฉันครั้งเดียวก็เหมือน
ฉันสองครั้งนั่นแหละ อยาไดเปนหวงอาตมาเลย...
สังเกตดูทานมีอะไรในใจอยากจะถามเรา แตทานไมกลาถาม คุณโยมยายเคยปรารภกับขาพเจานานแลววา
“เมื่อยังเล็กเลี้ยงยาก เกิดมาใหมๆ (เกิดเวลาพระภิกษุสามเณรออกบิณฑบาตเวลาประมาณ ๖ โมงเชาเศษ) รองไหรบกวน
เขาตั้ง ๗ วัน ค่ํามาก็รองจนสวาง ไดเวลาพระออกบิณฑบาตก็หยุด กลางวันนอนตลอดวัน ตองปลุกขึ้นใหกินนม เกือบจะ
เอาไปทิ้งแลวละ...” ขาพเจาไดแตรําพึงวา “แหม เรานี่เกินไปเสียแลว รบกวนทานผูมีพระคุณตั้งเจ็ดคืนเจ็ดวัน เดชะบุญ
ทานมีพระเมตตา พระกรุณาทานจึงอุตสาหเลี้ยงเอาไว มิฉะนั้นแลวมีหวังเปนปุยของตนไมไปแลว คิดอีกทีหรือจะเปนนิมิต
บอกใหเรารูวา วันทั้งเจ็ดไมมีวันไหนเลยที่จะมีความสนุกสนานพอจะหลงมัวเมา ลวนแตเปนวันที่ตองทนทุกขไดยากไม
แนนนอน จําเปนที่จะตองหาทางผอนทุกขบรรเทาทุกข จนกวาจะดับทุกขไดดอกกระมัง”
นิมิตเสียง...เย็นวันหนึ่งเวลาประมาณ ๕ โมงเย็นเศษๆ เมื่อพักจากการสอนประจําวัน ขณะที่นั่งพักผอนอยูที่กุฏิ
เกิดความคิดถึงหลวงพอชา คิดถึงเพื่อนบรรพชิตที่เคยรวมปฏิบัติ คิดถึงลานวัดอันสะอาดราบเรียบภายใตเงาไมอันหนา
ครึ้ม คิดถึงเสียงไกปาขันเจื้อยแจวยามดึกสงัดชางวิเวกวังเวงดียิ่งนัก เมื่อไรหนอเราจะไดกลับไปอีก เห็นจะตองอดใจรอไป
จนถึงวันนั้น
ขาพเจาคิดวา ถาไดไปอยูจําพรรษากับทาน ก็ตั้งใจจะอยูรวมกับทานสัก ๕ พรรษา ตามพระวินัยที่พระพุทธองค
ทรงบัญญัติไว อีกสักครูตอมาขาพเจาไดยินเสียงจากสวนลึกของจิต มิใชไดยินทางหู บอกขาพเจาวา... “จะอยูกับหลวงพอ
ไดเพียง ๒ พรรษา...” ขาพเจารีบสะบัดหนาและตอบไปทางจิตวา “ตอง ๕ พรรษา” แตเสียงนั้นกลับยืนยันวา “ ๒ พรรษา
เทานั้น...” แลวเสียงนั้นก็เลือนหายไป
ทั้งๆ ที่ขาพเจา อยากจะกลับไปอยูวัดหนองปาพงอีก แตอยูในระยะที่ตองทํางานเพื่อพระศาสนา สักระยะหนึ่ง
กอน เพราะขาพเจาตองการจากไปชนิดที่ตัดบัวใหเหลือใย...จึงยังไมเปดเผยใหใครทราบ คิดวาเมื่อกอนวันจะจากไปสัก
๒-๓ วัน จึงจะแจงใหทานเจาอาวาส พระเณรและญาติโยมทราบ จึงจะไมเกิดความขลุกขลักวุนวาย เกิดพระเณรยายหนี
ไปหมด สํานักเรียนก็จะรางเร็วเกินไป จะปลอยใหคอยเปนคอยไปจะเหมาะกวา ถึงแมพระภิกษุสามเณรในวัดพรอมทั้ง
ญาติโยมเกิดความสงสัย แตไมมีใครกลาถาม ขาพเจาก็ไมยอมบอก เพราะยังไมถึงเวลานั้น...
ตอมาก็มีคนกลาถามจนได... วันหนึ่งคุณปลัดธงชัย กุลราช คงไปทราบขาวมาจากที่อื่น จึงขึ้นไปพบขาพเจาที่กุฏิ
พูดคุยกันพอสมควรจึงถามวา “ผมไดทราบวา ทานอาจารยจะไปจําพรรษาที่วัดหนองปาพง เปนความจริงไหม?” ขาพเจา
“กอนจะพูดอะไรใหฟง ขอสัญญากอนวา ไดทราบแลวจะตองปดเปนความลับหามเปดเผย จนกวาจะถึงวันนั้น...” เมื่อทาน
ปลัดรับปาก และถามขาพเจาตอไปวา “ทําไมถึงจะทอดทิ้งลูกศิษย ทิ้งวัด ทิ้งญาติโยมไป ไมเมตตาสงสารเขาหรือ? ผมนึก
วาไดไปศึกษามาแลว จะเอามาโปรดพระเณรและญาติโยมทางบานเรา...” ขาพเจาจึงพูดวา “เรื่องจะไปนั้นเปนความจริง
แตจะไปเมื่อปรับปรุงการศึกษาเขารูปเขารอยแลว บางชั้นอาตมาจะตองสอนใหจบกอนเดินทางไป นอกนั้นก็จะมอบใหครู
ผูเปนศิษยปฏิบัติหนาที่ตอไป เรื่องเมตตาสงสารนั้นมีมาก ยังรัก เคารพ นับถือกับทุกๆทานที่คุนเคยชวยเหลือ แตอาตมามี

ความพิการอยู เปนความพิการทางดานคุณธรรม ดานปริยัติธรรมนั้นไดศึกษามา และไดมาทําประโยชนพอสมควรแลว แต
ดานปฏิบัติธรรมพิการมานานแลว ถาไมแสวงหา ไมปรับปรุงแกไข ชีวิตทั้งหมดที่มีมา ก็จะหมดโอกาส คนพิการนั้นจะเปน
หัวหนา เปนผูนําที่ดีนั้นยากมิใชหรือ? คราวกอนที่ไปศึกษาเพียง ๑ เดือนนั้น ถาเปนอาหารก็เปนเพียงไปชิมดูเทานั้น ยัง
ไมไดรับประทานจนอิ่ม เมื่อรูวาอาหารมีรสถูกปากถูกใจ ก็ใครจะเขาไปรับประทานพอสมควรแกความตองการ สถานที่ไป
อยูก็ไมไกลเกินไป มีอะไรก็พอมีโอกาสไปมาหาสูกันไดสะดวก ไมยากลําบากเกินไป...” เกือบขอยืมคําพูดหลวงพอที่วา
“โยมนะ เขากลัวแตวัดเขาจะราง เขาไมกลัววาเราจะรางหรอก...” จากกลัววาจะเปนการกระทบกระเทือนทางจิตใจก็เลยไม
พูด...สําหรับขาพเจานั้น คําพูดประโยคนั้นยังกองอยูในสวนลึกของจิตเสมอ...เมื่อสนทนากันพอสมควรแลวทานปลัดก็ลา
กลับ...
สามวันกอนอําลา
การจากไปของบุคคลที่เรารัก เคารพนับถือ หรือสิง่ ของที่เราหวงแหนมีอันสลายหายไป ยอมนําความทุกขใจมาสู
หมูมนุษยธรรมดาอยาเราๆ ทานๆ แตการจากไปของผูที่เราเกลียดชังหรือสิ่งของที่เราไมชอบไมอยากมี มันหายไปกลับทํา
ใหเกิดความสบายใจ เบาใจ เพราะวาคนหรือสิ่งของประเภทนี้ เมื่ออยูรวม อยูใกลไดพบเห็น มันจะเกิดความหนักใจ ทุกข
ใจ ไมสบายใจตลอดเวลา
ดังนั้นการจากไปของคนหรือของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จึงทําใหเกิดความรูสึกสบายใจหรือทุกขใจไดตางกันทั้งนี้ทางพระ
ทานวา มันขึ้นอยูกับความสําคัญมั่นหมายของเราเอง เปนผูเขาไปแบก เขาไปยึดสิ่งเหลานั้นไว เรียกวา ไมรูจักทําใจวาง
เฉยได ดั่งภาษิตอีสานสอนไววา “หาบชางซาแมว” มีความหนักเบาไมเทากัน ไมเกิดความพอดี จะไมใหมีความทุกขได
อยางไร? ความทุกขมันจึงเกิด เกิดที่ไหนเลา? ก็เกิดที่ใจของเรานี่เอง เราจําเปนที่จะตองสรางพลังใจใหเกิดมีขึ้นตาม
หลักการวิธีการที่บัณฑิตทานสอนไว เพื่อใจจะไดมีพลังสามารถที่จะมีภูมิตานทาน รับและปลอยวางสิ่งที่มาสัมผัส
(อารมณ) ได ความสงบสุขยอมเกิดมีแกผูปฏิบัติธรรมทั้งหลาย เรียกวาเปนผูมีภูมิตานทานสูง ยอมอยูในโลกไดอยางมี
ความสุข
สมัยนี้โรคทางกายที่ถือวารายแรง เปนโรคที่เรากลัวกันนักหนา ก็คือโรคที่ทําใหภูมิตานทานออนแอ (โรคเอดส)
มันเขาสูรางกายทํางาน ๓ ระยะ ระยะแรกเขาสูรางกายแลวจะเก็บตัวเงียบอยู ทําเปนเหมือนจะไมมีภยันตรายอะไร ระยะ
ที่สองจะกระจายออกไปและทําการแหยๆ ทดลองหรือลองเชิงดู แตพอระยะที่สามมันจะปลุกระดมเลนงานอยางโจงแจง
จนทําใหมนุษยขาดภูมิตานทานและโรคแทรกซอนก็แหกันมารุม...นี่เปนโรคทางกาย
มนุษยทั้งหลายพากันกลัวแตโรคเอดสทางกาย สวนโรคเอดสทางจิต ทั้งๆ ที่มีความรายแรงพอๆกัน หรืออาจจะ
มากกวาก็ได คือ โรคตัณหาอุปาทาน มันเขาสูจิตใจและทําปฏิกิริยาตอจิตเปนพิษเปนภัยตอจิตใจเปน ๓ ระยะเชนกัน โรค
ทางกายทําอันตรายไดชาตินี้เทานั้น แตโรคทางจิตมันเปนอันตรายไดมากและกวางขวางชนิดที่ขามภพขามชาติไดดวย ถา
เราคิดปองกันโรคทางกาย ก็ควรคิดและหาวิธีปองกันโรคทางจิตใจไวดวย ก็จะเปนการดีมาก

อีก ๓ วัน กอนจะออกเดินทางสูวัดหนองปาพง ขาพเจาจึงไปทําวัตร ขอขมาตอหลวงพอพระครูอรรคธรรมวิจารณ
วัดหนองหลัก ซึ่งเปนพระอุปชฌาย เปนบิดาผูใหกําเนิดทางศาสนา ตั้งแตขาพเจาไดกาวเขาสูรมเงาแหงกาสาวพัสตรครั้ง
แรก เปนสามเณรนอยๆ (พ.ศ.๒๔๘๗) หลวงพอพระครูฯ เปนผูมีพรหมวารธรรมอยางพรอมมูล ทานไดสนับสนุนสงไป
ศึกษาหาความรูอยูที่เมืองหลวง จนไดกลับมาถิ่นกําเนิด ทานสนับสนุนใหจัดตั้งสํานักเรียนขึ้น (ป พ.ศ.๒๕๐๐) เพื่อทํา
ประโยชนแกพระศาสนาตอมาทานใหกําลังใจใหขอคิดแกไขปญหาที่เกิดขึ้น จนกระทั่งสํานักเรียนปริยัติธรรมที่ขาพเจาเปน
ครูสอนเจริญมาได ๑๒ ปแลว เมื่อขาพเจาถวายเครื่องสักการะและกราบเรียนใหทานทราบ เรียนความมุงหมาย
จุดประสงคจนเปนที่ทราบดีแลว ทานก็อนุโมทนาทานปรารภวา “ความจริงแลวเรื่องการปฏิบัติธรรม เปนเรื่องที่ควรสนใจ
ใฝหา สําหรับผมนั้นเสียดาย เวลายังมีอยูนอยมาก ถาผมอยูในวัยอยางมหา ผมก็ตองทําอยางนั้น...ถาหากทานไปแลวได
พบเห็นอะไรมีเวลาก็มาเลาใหฟงบางนะ...”
เมื่อกลับจากทําวัตรลาหลวงพอพระครูฯ พระอุปชฌาย เย็นวันนั้น ขาพเจาจึงเขาเรียนปรึกษาแจงความประสงค
ใหทานเจาอาวาส (พระอธิกาจําปา) ทราบเรื่อง พอทานไดทราบถึงกับนิ่งอึ้ง...นั่งนิ่งอยูตั้งนาน ขาพเจาเองก็รูสึกอึดอัดใจ
เต็มทน ชําเลืองดูหนาทานเจาอาวาสเปลี่ยนสี...คงไดรับความกระทบกระเทือนใจอยางรุนแรง ขาพเจาเองก็รูสึกเห็นใจทาน
มาก จึงไดพูดปลอบใจชี้แจงเหตุผลตางๆ นานาจนทานคลายลงบาง แตก็ยังเห็นน้ําใสๆ ยังมีคลอหนวยตาอยู...โอ...ทานผู
รวมสรางบารมี...
ค่ําคืนนั้น ขาพเจาไดชี้แจงใหคณะครูที่รวมสอน ตลอดทั้งพระเณรใหทราบกันทั่วทุกรูป รูสึกเปนขาวที่กระเทือน
จิตใจมาก ไมมีใครพูด เงียบเหมือนวัดราง ไมมีแมแตเสียงจามหรือไอ ทุกวันไดยินเสียงพระเณรทองหนังสือ เสียงระงมไป
ทั่วอาราม ดุจเสียงกบเขียดรองคราฝนตก...ไมมีแสงตะเกียงวับๆ แวบๆ ตามลานวัดดูชางเงียบเหลือเกิน...
วันตอมาไดแจงใหชาวบานทราบกันทั่วทุกคน และไดมีญาติโยมพูดกันปรึกษากันเปนหมูๆ พากันมาขอความ
เมตตานิมนตใหขาพเจาอยูสอนตอไป แตขาพเจาก็ไดชี้แจงใหพระเณรและญาติโยมทราบ ถึงธุระหนาที่ในทางศาสนาที่
จะตองศึกษาและทําตาม อธิบายคําขอบรรพชาใหเขาใจในความหมาย อางเอาภาษิตที่วา “บออกจากบานบฮูฮอมทาง
เทียว บเฮียนวิชาหอนสิมีความฮู” หมายความวา ไมยอมออกจากบานยอมไมรูจักทางเดิน ไมเลาเรียนวิทยาการ ยอมไมมี
ความรู ความฉลาด และไดชี้แจงวาขาพเจายังขาดอยูดานหนึ่งคือดานวิปสสนาธุระ จึงจําเปนจะตองแสวงหา เหมือนเคย
จากบานจากญาติมิตรไปศึกษาตางถิ่น จึงพอมีความรูมาชวยเหลือลูกหลาน คราวนี้ก็เชนกัน จึงจําเปนจะตองไป ทั้งๆที่จิต
สวนหนึ่งก็ไมอยากจากไป บางทีถาหากรางกายยังไมถึงจุดจบ ก็อาจจะไดกลับมาอยูกับญาติมิตรอีก วัดหนองปาพงแคนี้
ไมไกลอะไรหรอก จึงไมมีเหตุผลอะไรพอที่จะนํามาคัดคานใหขาพเจาเลิกลมความตั้งใจได ขาพเจาไมกลามองหนาพระ
เณรและญาติโยม ที่เคยรักเคารพนับถือกันมาเปนเวลานานป เพียงชําเลืองดูก็เห็นความเศราบนใบหนา บางทานเห็น
น้ําตาคลอหนวย...ถารวมความคิดของทานเหลานั้น คงจะเปลงออกมาวา
แมนมีสิ่ง

ผูกพันธ

อันเหนียวมั่น

อยากรวมกัน

ผูกไว

ใหทานอยู

จะเคารพ

รักเจา

เฝาเอ็นดู

แตไมรู

ที่จะ

ทําฉันใด...

ดวยการตัดสินใจที่ใชเหตุผล เมื่อ ๒ เดือนกอนนั้น ที่ยอมรับปากหลวงพอชา ทานยอมเปลี่ยนบริขารใหเมื่อสิ้น
เดินหา อุมบาตรเวลาออกภิกขาจาร ดูนาฬิกาเวลาสอน มองดูบริขารที่นุงหม ทําใหนึกถึงคําพูดของทาน เตือนตนเองเสมอ
วา “ญาติโยมเขากลัวแตวันเขาจะราง เขาไมกลัววาเราจะราง...(รางจากธรรมปฏิบัติที่เกิดผล) หรอก...” ดังนั้น เหตุผลที่เขา
อางมากับน้ําตาที่คลอหนวย จึงมิใชสิ่งที่จะชวยรัดรึงใหขาพเจาอยูตอไป ทั้งๆที่ยังระลึกถึงอุปการคุณเปนอันมากที่ไดรับ
จากทานเจาอาวาสและญาติโยมทั้งหลาย ขาพเจาคิดวา สักวันหนึ่งถาเปนไปได เราอาจจะไดกลับมาอยูกับทานผูมีอุปการ
คุณเหลานั้นอีก
สูปาพงครั้งที่สอง
ความเปนผูตรงตอเวลาและหนาที่ เมื่อนัดหรือรับปากใครไวแลวก็ทําตามนั้นไมผิดนัด ไมผิดหนาที่ ยอมเปนผูมี
สัจจะ ยอมเปนที่รักเคารพ และนับถือของคนทั่วไป เรียกไดวาเปนผูที่มีความจริงใจและจริงจัง นับไดวาเปนแบบอยางที่ดี
เปนการเพิ่มเกียรติและศักดิ์ศรีแกตนเอง
ดังนั้น เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๑๑ ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ําเดือน ๘ ซึ่งเปนวันที่ไดกําหนดนัดกับหลวงพอไว
หลังจากพระภิกษุสามเณรฉันเพลแลว ขาพเจาจึงไดนําดอกไมธูปเทียน ไปกราบพระประธานในโบสถ ตั้งจิตอธิษฐาน ขอ
แผสวนกุศลในการปฏิบัติธรรมแดพอ แม ปู ยา ตา ยาย ญาติมิตร ตลอดทั้งสรรพสัตวทั้งหลาย ขอจงมีสวนบุญ แลวจึงไป
กราบลาทานเจาอาวาสเตรียมออกเดินทาง...
วันนั้นไดมีพระภิกษุสามเณรและญาติโยมไปสงประมาณ ๒๐๐ คน ไปถึงวัดหนองปาพงตอนบาย บางพวกตั้งใจ
ไปดวยความเคารพเลื่อมใส บางพวกก็ไปเพื่อใหหายสงสัยวาวัดหนองปาพงมีอะไรดี ทําไมขาพเจาจึงติดใจอยากไปอยูอีก
หลวงพอชาทานมีบุคลิกลักษณะอยางไร ทานเทศนสอนอยางไร นาคิดนานึกพอจะมีประโยชนแกชีวิตบางไหม? อยากเห็น
สถานที่ๆ ทานอยูอาศัยมีสภาพเปนอยางไร? ที่วาไกปาเปนอยางไร? ยังไมเคยเห็น อยากจะเห็น อยากจะชม ซึ่งเปน
ธรรมดาของมนุษยเรา
หลวงพอทานเอาลานวัดบริเวณหนากุฏิของทานเปนที่ตอนรับ (บริเวณดานทิศเหนือโบสถวัดหนองปาพงใกลกุฏิ
หลังเกาของทาน) เมื่อพระภิกษุสามเณรและญาติโยมมานั่งพรอมกันแลว ถวายความเคารพทาน ทานไดใหโอวาทเรื่อง
“มรรคผลไมพนสมัย” พอจะบันทึกไวดังนี.้ ..
มรรคผลไมพนสมัย
หลวงพอชา สุภัทโท

(คัดจากหนังสือสุภัททานุสรณ ๒๕๑๑)
วันนี้ไดมีพระภิกษุสามเณรและญาติโยมมาสงมหาอมรเปนจํานวนมาก เนื่องจากวาเราเคยอยูดวยกันมา เคย
ทํางานรวมกัน รักใครสนิทสนมกัน ยอมมีความอาลัยคิดถึงกันเปนธรรมดา การมาอยูที่นี่เชนนี้จะเรียกวา “จากกัน” ก็เปน
เพียงคําสมมติเทานั้น ตราบใดที่เรามีความผูกพันธกันทางจิตใจ ยังนึกถึงคําสอนทําตามคําแนะนําของทานอยูก็เชื่อไดวา
โดยธาตุแทเราไมมีวันจากกัน ดังที่พระพุทธองคตรัสสอนพระวักกะลิวา “ดูกอนวักกะลิ ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเราตถาคต
(ตัวจริง) ผูนั้นชื่อวาผูเห็นธรรม สวนผูที่มัวดูแตเพียงรางกาย จับชายจีวรของเราเดินตามไป ชื่อวาไมเห็นธรรม คือไมเห็นเรา
ตถาคต อยูหางไกลเราเหลือเกิน...”
ดังนั้น การที่มหาอมรไดจากมาอยูที่นี้ ทานทั้งหลายอยาไดถือเปนสาเหตุแหงความทุกขใจเลย จงอยูใกลทานใน
ลักษณะที่เห็นตัวจริง เราจะมีความเบาใจตลอดเวลา จงพากันตั้งหนาตั้งตาศึกษาเลาเรียน และทํางานไปดวยความอดทน
ขยันหมั่นเพียร เมื่อมีโอกาสจึงคอยปลีกตัวออกมาปฏิบัติดูบาง จะเปนการดีมาก
การอยูปายอมทําใหเกิดความสงบ เยือกเย็น สงัดดี ทําใหจิตใจเรามีความวุนวายนอยลง เพราะอยูกับธรรมชาติ
ตนไมเถาวัลยขึ้นเขียวชอุม จิตใจก็เย็นสบาย เมื่อมองดูตนไมเถาวัลยคดๆงอๆ ที่มีอยูเปนอยูตามธรรมชาติ ไมเปนพิษเปน
ภัยแกผูใด ตางจากคนคดคนงอจะเปนนักบวชหรือชาวบาน ยอมกอความยุงยากเดือดรอน เปนพิษเปนภัยแกคนและ
สถานที่นั้นเสมอ สูตนไมเถาวัลยก็ไมได มองดูทีไรสบายใจทุกครั้ง แมจะไดฟงเสียงรองของกระแตและไกปา นกตางๆ
จนกระทั่งแมงอี (หรีดหริ่ง) แมงงวง (เรไร) จักจั่น เปนตน มันเคยรองอยางไร มันก็รองอยูอยางนั้น เชนพวกนกเขา นกเคา
มันก็รอง บอกลักษณะของนกเขา นกเคา อยูตามเดิมไมเปลี่ยนแปลง ไมมีการสัปปลับ กลับกลอก หลอกลวงอะไรเลย ถึง
เวลารองมันก็รอง ถึงเวลาหยุดมันก็หยุด สัตวตางๆ จึงมีอะไรหลายๆ อยางที่ตางจากคนเรา คนเรานั้นปากพูดไปอยางหนึ่ง
แตจิตคิดไปอีกอยางหนึ่ง ปากพูดกับเราอยูดีๆ แตใจของเขาอาจจะมุงรางทําลายเราก็เปนได มองดูอาการภายนอกก็นาคบ
แตสวนลึกของใจเขาเรารูไดยาก เพราะเต็มไปดวยมายา ถาเราเผลอตัวเชื่องายเกินไป อาจจะเสียใจภายหลัง จึงตองระวังสี
และเสียงตางๆ ที่คนปรุงแตงขึ้น มันเปนของปลอม เขามุงไปในทางยั่วยุใหลุมหลงมัวเมา สําหรับหลอกคนโง ใหหลงจมอยู
ตอไป ลวนแตเปนมายาแทบทั้งสิ้น ซึ่งมีความแตกตางจากสีของปาและสียงจากปามากทีเดียว เพราะปานั้นอะไรๆ มันก็
เปนอยูตามธรรมชาติ ดังนั้นพระพุทธเจาจึงเกิดที่ปา ตรัสรูที่ปา ประกาศธรรมครั้งแรกก็ที่ปา และปรินิพพานที่ปา ปาจึงเปน
ดินแดนแหงความสงบ เรียกวาไดกายวิเวก จิตตวิเวก และอุปธิวิเวก
สมัยนี้คนเราชอบคิดและเขาใจวา พระพุทธเจาปรินิพพานไปนานแลว มรรคผลพนสมัยเสียแลว ทําไปปฏิบัติไปก็
ไมไดบรรลุธรรมอะไรเลย ความจริงแลว พุทธภาวะคือพระพุทธเจาที่เปนธาตุแทนั้นตายไมเปน ยังอยูตลอดเวลา จะ
ปรินิพพานไปเฉพาะทานผูบําเพ็ญตนจนเขาภาวะอันนั้นเทานั้น สวนพระธรรมคําสอนของพระองคก็ยังมีอยู ยอมใหผลแก
ผูปฏิบัติที่ถูกตองเสมอ (อกาลิโก) ไมเลือกกาลไมเลือกเวลา คนโงเทานั้นที่เขาใจวามรรคผลพนสมัยเสียแลว แตคนฉลาด
เขาจะไมพูดไมเขาใจอยางนั้น พูดงายๆ ก็เหมือนเราขุดบอเพื่อหาน้ํา สมัยพุทธกาลเขาก็ขุดเพื่อตองการน้ํา โกยดินเจอราก

ไมเอารากไมออก เจอหินเอาหินออก ขุดไดที่ดีแลว ยอมไดน้ํา น้ํามันมีอยูแลวตามธรรมชาติ เราไมจําเปนตองไปสรางไป
แตงน้ําอีก แตงแตบอเพื่อใหพบน้ําเทานั้น
สมัยนี้เราก็ขุดดินใหเปนบอ เพื่อไดน้ําเชนเดียวกัน เมื่อขุดไดที่ดีแลวยอมไดน้ํา โดยไมตองแตงไมตองเนรมิตอะไร
ทั้งนั้น คนโงที่อวดวาตนฉลาดเทานั้น จึงกลาปฏิเสธวาในดินไมมีน้ํา และเขากลายืนยันวาสมัยนี้ขุดบอแลว ตองแตงน้ํา
ตองเนรมิตน้ําอีก ยังมีคนเปนจํานวนมากที่ยังเขาใจวา เมื่อเรายืนอยูบนพื้นดินมองไมเห็นน้ํา ตองปฏิเสธทันทีวาในพื้นดิน
ไมมีน้ํา พนสมัยเสียแลวที่จะขุดบอ ทั้งๆที่ตนเองก็ไดอาศัยน้ําจากบอที่คนอืน่ ขุดไว จึงพอไดดื่มไดใชอยูทุกวัน คิดดูแลวนา
สงสารคนประเภทนี้จริงๆ ซ้ํารายยังเที่ยวพูดดูถูกดูหมิ่นคนที่เขากําลังพยายามขุดบอหาน้ําเสียอีก จึงขอฝากทานทั้งหลาย
ไวพิจารณา
การศึกษาปริยัติธรรมนั้น เปนของดีมีประโยชน ทําใหมีความรูความฉลาดขึ้น รูที่ผิด ทีถ่ ูก ที่ควร และไมควร ซึ่งถือ
วาเปนบันไดขั้นแรก แตจะหยุดอยูเพียงแคนั้นยังไมพอ ควรจะสนใจปฏิบัติดูบาง บางทียอมจะไดรับความรู ความฉลาดที่
ลึกซึ้งแปลกกวาที่เคยเรียนมา จึงขอฝากทานทั้งหลายไวเปนขอคิด หากทานผูใดสนใจการปฏิบัติธรรม ถึงหนาแลงวางจาก
การเรียนจะมาปฏิบัติก็ขอนิมนตไดเลย บัดนี้ไดเวลาพอสมควรแลว จึงขอนิมนตเดินชมวัดวาอาราม ตามสะดวกสบาย...
มรรคผลพนสมัยนั้น

ใครขาน

คนพูดโฉดเขลาพาล

แนแท

ธรรมะบลวงกาล

ยังอยู เสมอนา

ปฏิบัติบรรลุแลว

ยอมรูรสธรรม...

