ปาพงดงธรรม
ใบพยอม
บายวันหนึ่ง หลังจากขาพเจาเดนจงกรมนานพอสมควรแลว คิดวาจะนั่งสมาธิ ธรรมชาติก็ไดบอกธรรมะใหรูสึกวา
แดดสองรอนกาย จึงกระเถิบเขาไปใตตนพยอมตนหนึ่งพอหลบแดด เกิดความคิดวา ทําไมนะใบพยอมเพียงใบเล็กๆแคนี้ ก็
ยังสามารถบังแดดได คําตอบก็ตามมา...เพราะใบพะยอมแตละใบ มันทําตามหนาที่ของมันอยางเต็มที่ ใบแตละใบยังยึดกิ่ง
เล็กกิ่งนอย คอยทําหนาที่ไมบกพรอง เรามองดหูเห็นใบนี้บังใบนั้น ใบนั้นบังใบโนน ติดตอกันไป ก็สามารถบังแดดใหเรา
ได
คนเรานั้น ถาหากทุกๆคนทําตารมหนาที่ของตนอยางเต็มที่ ดวยความรักสามัคคีปรารถนาดีตอกัน มีความเสียสละ
ใหอภัย ไมเบียดเบียนใครๆ ดังเชนใบไมเหลานี้ ยอมสามารถดับรอนผอนทุกขลง พอมีทางสรางโลกใหเกิดสันติสุขไดบาง
ขาพเจาเริ่มสํารวจดูใบพะยอมตนนั้น เพื่อใหรูแนวาจะมีใบที่บริสุทธิ์ไมเวาแหวง หรือเปนปมปูดประมาณเทาใด... รูสึกวามี
นอยมากเพราะโดยมากลวนแตเปนใบมีปูดปม เวสาแหวง มีชองทะลุกลางหรือไมก็มีขอบใบแหงกรอบขรุขระ ไมคอย
ราบเรียบ ทั้งๆ ที่ใบของมันมีความผิดปกติอยูมาก หากแตวามันอาศัยรวมกันในตนเดียวกัน ชวยกันรักษาหนาที่ของตนไม
เกี่ยงงอนกัน ใบของมันจึงสามารถบังแดดใหเราไดดี
คนเรานั้น ถึงแมจะยังไมเปนคนดี มีความบริสุทธิ์เต็มที่รอยเปอรเซ็นต ถาหากรูจักระวังตัวเอง ตั้งใจทําตามหนาที่
ใหถูกตองคงเสนคงวา เมื่อผูใดผิดพลาดไปก็สํานึกตนกลับตัว กลับใจ มีการใหอภัยแกกัน ตั้งความปรารถนาดี มีเมตตา หา
โอกาสสรางความดี หลีกหนีความชั่วเสียหาย อันเปนอันตรายตอตนและสังคม สั่งสมคุณธรรมใหเกิดในดวงใจ ยอมทําให
เกิดความรมเย็นเปนสุข มีชีวิตกาวหนาไดชื่อวาชวยกันรักษามรดกของไทยไว ใหดํารงอยูสืบตอไป
ขณะที่เรากําลังพิจารณาธรรมจากใบไมอยูนั้น มียุงตัวหนึ่งบินมาเกาะที่แขน ดูดเลือดตั้งแตเมทื่อไรไมทราบ รูสึก
เจ็บๆ คันๆ จึงเหลียวไปดู เห็นมันดูดเอาเลือดของเราเขาไปเกือบครึ่งทองแลว ทีแรกคิดวาจะไลมันไปเพราะเสียดายเลือด
พลางคิดวา นี่ถาเปนโยมนะ แกจะตองหมดสภาพเปนยุงแลว...ชางหวมันเถอะ ไหนๆมันก็ไดกินไปแลว ปลอยใหมันกิน อิ่ม
แลวมันก็ตองหยุด มันไมมีขวดนมมีแกวมาใสอีกหรอก เราก็เคยกินเขามามากตอมาก ตั้งแตเล็กจนโต คราวนี้เปนทีของเขา
มั่ง
ยุงกินเลือดเราเสียจนอิ่มทอง มันคงนึกวา “แหม...วันนี้โชคดีเหลือหลาย ไดกินเลือดสัตวใหญ อรอยอยาบอกใคร
สาธุ...วันหนาขอใหเจออยางนี้อีก...”
มันคงไมรูหรอกวา ขณะที่มันไดกินอยางอรอยจนอิ่มทอง แตอีกฝายหนึ่งตองเสียของหวงแหนไปจนไดรับทุกข
เรียกวา หาความสุขบนความทุกขของผุอื่น มนุษยประเภทนี้ยังจะพอมีอยูในโลกสักมากนอยเพียงใด แคไหนเลานี่กระมังที่
เขาพูดกันวา “โตขางเดียว” ไมดีเลย มีแตเปนพิษเปนภัยตอสวนรวม

ยุงกินเลือดอิ่มจนทองปอง มองดูคลายลูกหวาสุก ขาพเจากระดิกแขนเพื่อเตือนหมันบิน แตมันยังบินไมได มองดู
ขามันกระดิกไปมาอยู เหนื่อยเพราะหนักทอง บินลําบาก เลยไดขอคิดวา
“อิ่มนอยพอสบาย อิ่มมากหนักเหนื่อยกาย”
ขาพเจากระดิกแขนเปนครั้งที่สอง ยุงบรูสึกเริ่มบินแตบินชา บินต่ํา จึงบินติดตาขายที่แมงมุมขึงไว เจาแมงมุมไม
รอชา วิ่งมาตามใย รีบขม้ํายุงเปนอาหาร อีกแประเดี๋ยวเดียวกิ้งกานอยกระโดมาจากไหนไมทราบ มางับเอาแมงมุมกินแลบ
ลิ้นแปลบๆ ทําตาปริบๆ สักครูแมงหมารา (แมงหยอด) บินหวิวมาจะจับเอากิ้งกา แตกิ้งการูทันกระโดดหลบลงโคนไม จึง
รอดพนไปได แหม...เลนเอาเราใจหายใจคว่ํา เหตุการณเกิดขึ้นเร็วเหลือเกิน เมื่อเหตุการณผานไปแลว เราไดแตปลงสังเวช
“อนิจจา วะตะ สังขารา”
นี่หรือ? สัตวทั้งหลายอยูไดดยอาหาร ตองดิ้นรนหามาประทังชีวิต ใครอื่นจะเดือดรอนหรือตายไปไมไดคิด “สัตว
ใหญกินสัตวเล็ก สัตวเล็กกินสัตวตัวนิดๆ สัตวตัวนิดๆ ไมมีอะไรกินก็กินตะใครน้ํา” มันคงกินกันและกันไปอีกนานเทานาน
เรื่องเมตตาสงสารกันเขาคงไมรูเรื่อง เพราะเปนพวก อภัพสัตว ไมควรแกการเขาใจธรรมะใดๆ ทั้งสิ้น เราอุตสาหใหยุงกิน
จนอิ่ม แตแลวไปเพิ่มความอิ่มกันเรื่อยๆ ดีหนอยที่กิ้งกาไหวตัวทันจึงไมตกไปเปนเหนื่อยแมงหมารา เพราะกิ้งกายังไมอิ่ม
จึงมีความคลองตัวหลบอันตรายไดเร็ว
สวนหมูมนุษยนั้น เปนสัตวเมือง อยูกันเปนหมูเหลามีจิตใจที่สามารถพัฒนาได อบรมใหเขาใจในธรรมะไดดี มี
ธรรมะเปนอาหารใจ แกโรคทางใจ พระพุทธองคและอริยสงฆสาวก ก็ผานการอบรมจิตใจใหเกิดธรรมะจนสามารถเปลี่ยน
ภาวะจากจิตธรรมดาใหสูงขึ้น จนไดรับความสะอาด สวาง สงบมาแลว
พระพุทธองคตรัสไววา “ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ” นั้น คงมิไดหมายเฉพาะโรคทางกายอยางเดียว คง
หมายถึงโรคทางใจดวย เพราะโรคทางใจมีมากสลับซับซอน ละเอียดจนไมสามารถใชกลองจุลทรรศนตรวจสอบดูได เห็น
จะตองใชกลองธรรมทรรศน (ขาพเจาตั้งชื่อเอาเอง) จึงเห็นชนิดของเชือ้ โรคตางๆ และหาทางรักษาใหหายได พระพุทธองค
ทรงใชเวลารสรางกลองและตัวยารักษาโรค โดยใชความพยายามอยู 6 พรรษา จึงสําเร็จลงไดและกลายเปนพระศาสดาผู
ยิ่งใหญของโลก ตอมาพระองคก็เสด็จไปในสถานที่ตางๆ จนกระทั่งมีสาวก (นายแพทย) เพิ่มขึ้นเปนรอยๆ เปนพันๆ
พระองคตรัสสอนไววา “พึงตั้งตนไวในคุณธรรมอันดีเสียกอน แลวจึงสอนคนอื่นทีหลัง จึงจะไมกลายเปนบัณฑิต
สกปรก”
เราเองก็เคยโดนหลวงพอจี้มาแลววา “เธอเองก็เหมือนกันแหละ มัวแตสอนคอื่น” เราเองเคยผานการหัดเขียนรูปมา
มานาน ทั้งยังเคยเปนอาจารยสอนคนอื่นใหเขียนรูปมามาแลว ซ้ํายังเคยปลื้มใจดีใจวา เรามีมา(มากระดาษ) แลว
บัดนี้เรามีโอกาสมาฝากตัวเปนลูกศิษยหลวงพอชา พยายามหามาขี่สักตัว เพื่อชวยผอนแรงในคราวออกเดินทาง คง
จะสรางความสงบสุขใหบางตามสมควร ไมจําเปนตองแสวงหาครูบาอาจารยอื่นอีก เพราะทุนไมมี เวลาก็นอย หลวงพอทาน
สอนวา “ดูใบไม (ใบพยอม)ใยเดียวใหเขาใจชัด มันก็เหมือนกั้นหมดทั้งตน” การเที่ยวนมัสการครูบาอาจารยใหมาก ไมตาง

อะไรกับเที่ยวไปชมสมบัติเศรษฐี ยกยองวามีสมบัตินานาชนิด ชมเศรษฐีนี้แลวไปเศรษฐีนั้น ไปหาเศรษฐีโนน ตราบใดที่เรา
ยังจนอยู มันก็จนเรื่อยไป สูเราไปชมสักคนสองคน แลวเรียนเอาตําราวิชาที่ทําตนเปนเศรษฐีดีกวา เมื่อเราเปนเศรษฐีแลว ก็
ไมตองวิ่งวุนวายเที่ยวชมอีกตอไปใหเสียเวลา นี่เราพูดแบบปลอบใจตัวเอง แตสําหรับทานผูมีปจจัยเดินทางและมีเวลาก็ขอ
เชิญทานมุงหนาตอไปตามสบาย...
เสียงระฆังดังกังวานไปทั่วปา บอกเวลาบาย 3 โมง ถึงเวลาทํากิจวัตร ขาพเจาจึงลุกขึ้นเดินออกจากเงารมพยอมตน
นั้นไป...
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หลวงพอไหชั้นไหน?
ความสงสัย เปนสนิมใจประเภทหนึ่ง ซึ่งบั่นทอนจิตใจทําใหเกิดความเศราหมองและออนกําลังลง มีความงงงวย
และลังเล เปนกําแพงกั้นเราไมใหไดรับความสําเร็จจากการงานตางๆ
ครั้งหนึ่ง หลังจากทําวัตรเย็นเสร็จแลว ยังไมกลับกุฏิ พวกเราจึงสนทนากัน ตอนหนึ่งขาพเจาถามขึ้นวา “ผมขอ
ถามหนอย พวกเราอยากจะทราบไหมวา หลวงพอไดบรรลุธรรมชั้นไหน?” เพื่อนที่รวมสนทนาตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา
.”อยากทราบ”ทั้งนั้น
“พวกเราไปเรียนถามหลวงพอดีไหม?” รูปหนึ่งเสนออีกรูปหนึ่งพูดวา “ดีเหมือนกันแหละ แตใครละจะกลา”
“ผมคิดวาทานนั่นแหละเหมาะสม เพราะพูดเกงอยูแลว คงจะพอรูจักทางหนีทีไลบาง” ภิกษุรูปหนึ่งเสนอความคิด
ขาพเจาตอบวา... “ผมก็ไมกลาเหมือนกันแหละ เพราะมาอยูวัดปาพงยังไมนาน เมื่อครั้งมาอยูใหมๆ ยังโดนทานปรามเอาเสีย
เกือบแย ตั้งแตมาฝากตัวเปนลูกศิษยชั่วโมงแรกแลว”
ไดสนทนาพอสมควร ตางก็พากันกลับกุฏิ บรรดาเพื่อนรวมสนทนาตางก็ยังพกเอาคําถามนั้นไปเปนการบานอยู
นั่นเอง แตมิไดหมายความวา พวกเราเปนคนขี้สงสัย ไมทําอะไรเลย พวกเรายังตองทํากิจวัตรตางๆ เปนประจํา ทําวัตรสวด
มนต เดินจงกรม นั่งสมาธิมิไดขาด พากันรักษาขอวัตรปฏิบัติของหลวงพอไวตามเดิม
รุงขึ้นในวันตอมา หลังจากพวกเราทํากิจวั้ตรตอนบายเสร็จแลว ถาใครอยากกลับกุฏิเพื่อบําเพ็ญเพียรก็กลับ ใคร
ใครฟงโอวาทพิเศษก็พากันไปกราบหลวงพอที่ใตถุนกุฏิของทาน วันนั้นคณะผูสงสัย 4-5 รูป ก็พากันไปครบทีม แตดู
เหมือนพวกเราวางความสงสัยไวกอนแลว

เมื่อพวกเราประมาณ 10 รูปเศษ กราบทานเรียบรอยแลว ทานปรารภเรื่องนั้นเรื่องนี้หนี่อยพอเปนขอคิดใหเราได
สติในการปฏิบัติธรรม ทานชําเลืองดูไกปา 2-3 ตัว ซึ่งออกมาคุยเขี่ยกินอาหารอยูใกลกุฏิ แลวพูดวา “ดูไกปานั่นสิ มันเปน
สัตวที่มีความวองไว คลองตัว ระวังภัย กินไมจุ ถามันรูวาจะมีอันตราย แมจะกําลังกินอาหารอยูมันจะรีบบินหนีทันที มัน
รูจักระมัดระวังรักษาตัวดี บินไดสูง เวลานอนก็อาศัยกิ่งไม ยอดไมเปนที่นอน และแยกกันนอนตางจากไกบาน กินจุ ไม
คลองตัว น้ําหนักก็มาก บินไดไมสูง ขาดความระมัดระวัง มีคนเขาเอามาปลอยไว แตผลสุดทายก็ถูกหมากัดตายเพราะมัน
เคยอยูกินสบาย มีคนเขาคอยเอาใจใสดูแลใหรูจักเกิดความประมาท
สวนไกปานั้น ระวังภัย และชวยตัวเองทุกอยางม มันทํางานตามหนาที่ รักษาเวลาไดดี ไมวาแดดจะออกฝนจะตก
หรือหนาวแสนหนาว ถึงคราวขัน มันก็ขันเปนระยะๆ ตามเวลา เรายังไดอาศัยเสียงขันของมั นเปนนาฬิกาปลุกเสมอ มัน
ทํางานของมันดวยความสม่ําเสมอไมเคยเรียกรองคาตอบแทนจากใครเลย มันอยูอยางสบายตามธรรมชาติ ดูเหมือนจะไมยึด
หมายอะไร พิจารณาอีกทีคลายมันมีธรรมะของมันอยูแลว มันคงไมคิดมาก ไมซอกแซกขี้สงสัยหาเรื่องมายุงใจ
พวกเรามาปฏิบัติ ก็ควรจะดูไกปา เอาไกปาเปนครู เปนอาจารยเสียมั่ง ไปสงสัยสนใจเรื่องไมเปนเรื่อง พิจารณาดู
หอขาวของตัวเองนั่นปะไร วาจะมีกินหรือไมมีกิน สนใจทําไมกับหอขาวของคนอื่น จะมีมากมีนอย มันเรื่องของเขา”
พวกเราไดฟงถึงกับสะดุงนิดๆ มองสบตากันอยางรูความหมาย ไมตองขยายความอีก ตางก็คิดในใจวา “เกือบแลว
ไหมละ ถามาถามทาน”...
มียาดีไหม?
ยาเปนปจจัยสําคัญสวนหนึ่งตอการดํารงชีวิตอยูของมนุษย ซึ่งบรรดาแพทยทั้งหลาย ไดพยายามคิดคนหามาเพื่อ
บําบัดโรคทางกาย พอเปนปจจัยผอนคลายความทุกข ความเดือดรอนขัดของไดบาง พระพุทธองคก็ทรงบัญญัติไวในปจจัย 4
ที่บรรพชิตจะตองอาศัยตองใชตองฉันในคราวอาพาธ แตนั่นเปนเพียงยาแกโรคทางกาย สัตวเดียรัจฉานทั้งหลาย ก็ยังรูจัก
แสวงหามากินตามประสาสัตว
สวนยาอีกประเภทหนึ่ง เรียกวายาใจ เปนยาใชปราบโรคทางใจ รักษาใจใหเปนปกติ ใจเปนของละเอียดแทรกอยู
ไดในทุกสวนของรางกาย เมื่อใจเปนของละเอียด ยาใจใชปราบโรคใจก็ตองละเอียดดวย พระพุทธองคตรัสไววา ใจเปน
ใหญ ใจเปนนาย ผูบังคับบัญชา ทุกอยางยอมสําเร็จมาแตใจ จะทําผิด ถูก ชั่ว ดี ก็ใจเปนผูสั่งงาน หลวงพอชาเคยสอนพวกเรา
วา “เมื่อใจดีทุกอยางจะดีหมด เมื่อใจเสียทุกอยางจะเสียหมด เมื่อใจรายทุกอยางจะรายหมด ฉะนั้นจึงควรฝกหัดอบรมจิตใจ
ใหดี จิตที่ฝกดีแลว นําความสุขสบายมาใหเราเอง”
ครั้งหนึ่ง หลวงพอชาไดรับนิมนตใหไปโปรดญาติโยมทางตางอําเภอ เมื่อฉันอาหารบิณฑบาตเสร็จแลว หลวงพอ
ชาไดใหโอวาทพอสรุปไดวา “เรานับถือพุทธศาสนามานานจะตองพิจารณาใหดี จะทําบุญทําทาน อยาใหเปนทําบาป อยา
แอบอางเอาสิ่งที่มิใชบุญมาทํา อยาสักแตวาทําไปตามคนอื่นพูด เราตองพิจารณาใหดี ใหรูวาพระพุทธเจาสอนใหทําบุญ
อะไร ทําบุญอยางไรจึงจะเหมาะสมถูกตอง ถาเราทําไมคิด มันทําผิดก็นึกวาถูก ทําชั่วก็นึกวาตัวทําดี หมั่นตรวจดูสิ่งที่เราทํา

คําที่เราพูด เรื่องที่เราคิด ถาสิ่งใดเห็นวาถูกตองดีก็พึงพอใจ สิ่งใดบกพรองผิดพลาดตองรีบแกไข กอนนอนตองสวดมนต
ไหวพระ นั่งสมาธิทําจิตใหสงบ กําหนดลมหายใจเขาออก กําหนดวา พุทโธ ที่ปลายจมูก เอาใจนึกเอาโดยไมตองออกเสียง
ใหมีความเมตตาอารี มีความสมานสามัคคีตอกัน ใหรูจักใหอภัยแกกัน อยาอาฆาตพยาบาทกัน ทําใจใหสบายๆ อยาใหเศรา
หมองใหมองเห็นกันเปนพี่เปนนอง เราจึงจะมีความสุขดี ฯลฯ”
เมื่อหลวงพอใหโอวาทจบลง หลวงตารูปหนึ่งเขาไปกราบเรียนวา “ทานอาจารยครับ กระผมเปนโรคปวดทองมา
นาน ฉันยาโรงพยาบาลเปนประจําแตไมหาย ทานอาจารยมียาดีไหมครับ โปรดเมตตาผมดวย”
“มีเหมือนกันแหละ แตไมไดเอามา มีอยูที่วัด ถาตองการก็ใหไปเอาเอง...” หลวงพอตอบเพราะทานทราบแลววา
สภาพของผูบวชเมื่อแก มีการกระทํา ความเปนอยู มีความตองการอยางไร
“ถาฉันยาทานอาจารยแลว โรคผมจะหายไหมครับ” หลวงตาถามขึ้นดวยความไมแนใจ
“หายสิ ถาทําตามหมอบอก”
“งั้นกระผมจะตามไปวันหลัง วันนี้เตรียมตัวไมทัน” หลวงตามีสีหนาสดชื่นขึ้น เพราะดีใจวาจะหายจากโรคปวด
ทองเสียที
วันตอมา หลวงตาก็ตามไปที่วัดหนองปาพง เพื่อจะไดฉันยาดี เมื่อไปถึง หลวงพอบอกลูกศิษยใหจัดที่พักใหตาม
สมควร แลวบอกหลวงตาวา “กอนจะฉันยานั้นจะตองทําพิธกี รรมเบื้องตนเสียกอน เริ่มตนดวยการเดกินจงกรม นั่งสมาธิ ทํา
วัตรสวดมนต อยูกุฏิคนเดียว ไมไปคลุกคลีพูดคุยกับคนอื่น ฉันอาหารวันละครั้ง เวลาฉันตองเคี้ยวใหละเอียดแลวจึงกลืน
ขณะที่กําลังฉันใหพิจารณาวา อาหารนี้มิใชของพอแมพี่นองของเรา เปนของทายกทายิกา เขาใหมาดวยความเลื่อมใส เขา
เชื่อวาเราเปนผูปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติสมควร ถูกตองตามพระพุทธองคตรัสสอนไว ใหหลวงตาทําใจใหสบาย ไมตอง
หวงหนาหวงหลัง ใหทานทําอยางนี้ตอไปเมื่อครบ 7 วัน แลว ถึงมาบอกผมอีกที”
เมื่อหลวงตามาอยูไดรวมฉัน รวมปฏิบัติธรรม ทําตามพิธีกรรมที่หลวงพอแนะนํา อาการทางโรคกระเพาะก็ทุเลา
ลง สบายขึ้นเรื่อยๆ
เพราะเมื่อกอนนั้น หลวงพอฉันอาหารวันละ 2 ครั้ง บางวันมีลูกหลานเอาอาหารมาถวาย ระหวาง 9-10 โมง ก็ฉัน
อีก ตอนเย็นก็มีของฉันอีกดวย เปนเหตุใหทองไสทํางานหนัก ไมคอยไดพัก จึงยอยไมหมด เหลือกากเหลือเดนตกคางใน
กระเพาะมาก จึงทําใหปวดทอง แตพอมาอยูวัดหนองปาพง ตองเขาพิธีกรรม ทําตามหลวงพอบอก จึงเกิดความสบาย เบา
กายเบาใจขึ้น เมื่อครบ 7 วันแลว หลวงตาก็ทวงฉันยาอีก
หลวงพอบอกวา “เอาเถอะ ยาปรุงจวนจะไดที่แลว ใหเขาพิธีกรมทําไปเรื่อยๆ อีกสัก7 วัน ขอสําคัญอยาขี้เกียจมัก
งาย ขยันทําพิธีกรรมทุกอยาง กอนนอนก็ใหทําวัตรประจํากุฏิ นั่งสมาธิดวย เวลานอน นอนตะแคงขวา เอามือขวาคูเขามา
สอดไวใตแกมท มือซายเหยียดไปตามลําตัว เทาเหลื่อมเทา คูขาซายขึ้นมาหนอยหนึ่ง เพื่อเขาจะไมทับกัน กําหนดลมหายใจ

ที่ปลายจมูก ภาวนาพุทโธ ดูลมที่ปลายจมูกจนกวาจะหลับ และเวลาตื่นก็ใหรูตัววาเราตื่นอยูในทาไหน ทําตอไปเรื่อยๆ อยู
อยางนี้”
ครึ่งเดือนผานไป หลวงตามีอาการผองใส จิตใจปลอดโปรงสบายทั้งกายและใจ แกมีความเคารพเลื่อมใสในขอ
วัตรปฏิบัติของทางวัดหนองปาพงมาก โรคปวดทองก็หายไปหมดแลว หลวงตาจึงปรารภกับตัวเองวา เอ...เราเห็นจะไมตอง
ฉันยาทานอาจารยกระมัง โรคปวดทองเราหายไปแลว สบายดีแลว ไปบอกทานดีกวา แกจึงไปพบหลวงพอที่กุฏิและได
กราบนมัสการวา “ทานอาจารยครับ ผมรูสึกวาเปนปกติแลว เห็นจะไมตองฉันยาหรอกครับ”
หลวงพอจึงพูดชาๆ ฟงเย็นๆ ดวยเมตตาวา “ก็ผมใหทานฉันยา ตั้งแตวันแรกที่มาแลว ทานไมรูหรอกหรือ?”
ไดยินเสียงหลวงตาอุทานวา “ออ...ผมเขาใจแลวครับ”
...ยาดีของหลวงพอก็พอดีจบ...
อยารักษาศีล
เพียงไดอานหัวขอเรื่อง “อยารักษาศีล” ก็อาจจะทําใหบางทานขัดเคืองในจิต คงคิดวา ผูพูดเปนคนไมมีศาสนา
หรือไมก็มิจฉาทิฎฐิไปก็เปนได แตนี่เปนคําพูดของหลวงพอ ทานเตือนสติเราใหภาวนา คือคิดใหดี พิจารณารอบคอบ ยอม
จักมีความฉลาด เกิดความเขาใจถูกตองขึ้นเรื่องมีอยูวา
เมื่อประมาณป พ.ศ. 2516 ในวันธรรมสวนะวันหนึ่ง หลวงพอทานคงมุงหวังเตือนสติผูปฏิบัติธรรม ใหพิจารณา
สิ่งที่ทํา คําที่พูดของตนเอง มิใหสักแตพูด สักแตวาทํา ทานจึงถามโยมที่มาจําศีลอุโบสถวา “โยม วันพระที่แลว ไปไหนกัน
ไมเห็นมา...” ญาติโยมทั้งหลายคงดีใจที่นึกวาหลวงพอทานเปนหวงเปนใย จึงตอบวา...”ขานอยไปรักษาศีลวัดปานอย”
“ขานอยไปรักษาศีลวัดไชย” อีกคนตอบวา “ขานอยไปรักษาศีลวัดสุปฎน”
ทันใดนั้น หลวงพอจึงเตือนสติวา “อาว...ทําไมอวดเกงนัก กลาไปรักษาศีลวัดนั้นวัดนี้ ศีลไมใชวัว ไมใชควาย จะ
ไปรักษาทําไมกัน รักษากายวาจาของเราเองจะไมดีกวาหรือ? อยาไปรักษาศีลเลย รักษาตัวเองไดก็เปนศีลเทานั้นแหละ”
หลวงพอพูดใหขอคิดเพิ่มเติมอีกวา... “ภาษไทยของเรานั้น บางทีขอความยาว ทานก็ตัดใหสั้นเขาเพื่อจําไดงาย เชน
คําวา รับศีล ฟงธรรม เปนตน คําวารับศีล ก็หมายถึง รับเอาคําบอกคําสอน ไปทําใหเปนศีลขึ้นที่กายที่วาจาของเรานั่นเอง
คําวา ฟงธรรม ก็เหมือนกัน คือเราฟงเอาคําบกคําสอนของทานแลวจําไว เอาไปทําใหกาย วาจา ใจเปนธรรม มี
ธรรมขึ้นมา คําพูดบอกสอนนั้นยังมิใชธรรม เปนเพียงชื่อของธรรมเทานั้น ตอเมื่อเราไดนําไปปฏิบัติตามเกิดผลเปนความสุข
ความเจริญ รมเย็น จึงจะเปนธรรมที่แท
ดังนั้นคําวา “รักษาศีล” ก็เชนกัน เราควรจะภาวนาใหเขาใจตามความเปนจริง อยาสักแตวาพูด สักแตวาฟง จะเกิด
ประโยชนนอยไป ไมคุมคาที่เรามาอยูวัด นักปฏิบัติตองเปนคนรอบคอบ อยาประมาทมักงาย จะเสียดายเวลาที่ผาไป”

ภิกษุสามเณรและญาติโยม ตางก็ไดรับความรูความฉลาดเพิ่มขึ้น และมีความเห็นคลอยตามที่หลวงพอเตือนสติวัน
นั้น
นกเขาขันดี
คนเราถาหากไดเห็น ไดยินอะไรแลว ชอบพิจารณาหาเหตุผล ยอมทําตนใหฉลาด รุความเปนจริงเหมือนเรา รูวา
ผลไมยอมมาจากตน จึงจะเปนสิ่งที่มีเหตุผล มีความเชื่อในกฎแหงกรรมวา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว โชค ลาภ วาสนา มาจาก
การกระทําของเราเอง โลกคงจะลดความวุนวายเรารอนใหนอยลงเปนแน
แตยังมีคนจํานวนไมนอยที่คิดวา โชค ลาภ วาสนามาจากสิ่งภายนอกดลบันดาลให จึงนอมใจเชื่อ การดูหมด
สะเดาะเคราะห ผูกดวง บนบานศาลกลาว ฝากความหวังไวที่ตนไมใหญ จอมปลวก กอนหิน หรือดาวบนทองฟ า บางคนได
ยินเสียงจิ้งจก ตุกแกรอง ก็ถือเปนสิ่งบอกโชคลาภตางๆ อันเปนชองทางใหบุคคลบางคนแสดงตนเปนผูวิเศษตบตาเราได
และเขายึดเอาเปนชีพหากินจากความเชื่องาย ไมฉลาดของเพื่อนมนุษย
ครั้งหนึ่งหลวงพอกลับจากถ้ําแสงเพชร เขานิมนตใหแวะบานโยมคนหนึ่งซึ่งมีอาชีพคาขาย เขาเลี้ยงนกเขาไวตัว
หนึ่ง ขังไวในกรง ใหเหยื่อใหน้ําตามหนาที่ อันธรรมดานกเขานั้นมันไมยอมเชื่องาย ถาออกจากกรงไดแลว มันจะบินเขารก
เขาปาไปเลย
ขาพเจาก็เคยคิดเหมือนกันวา นกชนิดนี่ทําไมเราจึงไดตั้งชื่อวานกเขา สวนภาษาบาลีดูเหมือนมีชื่อวามัยหะสะกุณะ
(นกของเรา) เห็นจะถือเอาเสียงที่มันรองวา กรูๆ นั่นเอง เลยตั้งชื่อมันวา นกของกู...คนไทยเราเลย ตั้งชื่อจาก นกของเรา...นก
เรา กลายมาเปน นกเขา
โยมคนนั้น เมื่อมีครูบาอาจารยมาโปรดถึงบาน ก็ถือวาเปนมงคลแกตนเองและครอบรัว เมื่อตอนรับปฏิสันถาร
พอสมควร ตนมีอะไรที่คิดวามันดีก็อยากจะพูดใหแขกฟง แกจึงพูดกับหลวงพอวา “ผมเลี้ยงนกเขาตัวนี้ไว ถาวันไหนนกเขา
ขันดีๆ หนอย วันนั้นจะขายของดีมีคนมาอุดหนุนมาก” เขาเลาใหหลวงพอฟงดวยความดีใจ ปลื้มใจ ตามความเชื่อของตน
หรือตามคําบอกเลาของใครไมทราบสอนแกอยางนัน้ แตถาไปถามนก หรือนกพูดได มันคงจะดาเอาวา “แกจะบาหรือไง แก
ขายของก็ขายไปไมเห็นเกี่ยวอะไรกับฉัน ไมทราบวา ฉันโดนขอหาอะไร จึงถูกจองจํากักขังไว หมดอิสระบินไปไหนก็
ไมได กลุมใจเหลือหลาย เพื่อเปนการผอนคลายอารมณ ฉันก็ขันแกกลุมไปเทานั้นเอง ฉันขัน ฉันรอง ไปตามประสา ไม
นาจะเกี่ยวอะไรกับคนขายของเลย”
ตอนหนึ่งแกถามหลวงพอวา “เลี้ยงนกเขานี่ถือวาเปนโชคดีไหมหลวงพอ” หลวงพอนั่งฟงมานาน เพื่อเปนการให
ขอคิดแกคนเลี้ยงนกเขา ทานจึงพูดวา “จะใหดีจริงๆ ละก็ อาตมาวาปลอยเขาไปเปนดีสุด เอาเขามากักขังไวตามความคิดของ
เรา โดยที่เขาไมมีความผิดอะไร ความจริงแลวนานะคิดเห็นอกเขาอกเราบาง ลองมองมุมกลับบางวา สมมติมีใครมาจับเอา
เราไปกักขังไวในกง โดยใหน้ําใหอาหาร เสื้อผาที่นอนอยางดี ใหกินใหถายอยูในกรงอยางนี้ เราจะดีใจ ชอบใจ กลาว
ขอบคุณเขาไดไหม? หรือจะมีความรูสึกอยางไรบาง เรื่องนี้โยมพอจะนึกออกใชไหม

แตที่นกเขามันทนอยู ก็เพราะวาเขาโงกวาเรา ไมมีปญญาหาทางเอาตัวรอด จึงจําใจอยูตามประสาสัตวทั้งๆ ที่ถูก
ทรมาน ถูกจํากัดเนื้อที่ ดีหนอยแตวา สัตวมันพูดไมได มนุษยจึงทําตามใจชอบ ทําตามความคิด ถาสัตวพูดไดแลว มนุษยเรา
จะโดนพวกสัตวมันกนดาไมมีชิ้นดี พากันยกพวกเดินขบวนไปยื่นฟองรองถึงศาลไหนไมทราบหรอกนะ อยางคนเราผูถูก
ใสความจนไดรับโทษทัณฑทั้งๆ ที่ตัวเองมิไดทําผิด อาจจะเนี่องมาจากเปนเพราะเคยกักขังเขา ทรมานเขาอยางนี้มากอนก็
ได”
เจาของนกเขา นั่งฟงหลวงพอใหขอคิด แทบจะไมหายใจ ไดรูซึ้งถึงการกระทําตามเหตุผลที่หลวงพอแนะนํา ทํา
ใหเกิดสติปญญาหูตาสวางขึ้น ทําใหคิดไดวาเราเดินทางผิด มีความเชื่อผิดๆ เหมือนตกอยูในความมืดมานาน พอมีพระมา
โปรดยื่นสวางสองทางให ยอมรูจักทางเดินที่ถูกที่ควร ทําใหเกิดความดีใจ ปลื้มใจ แทนที่จะโกรธวาพระมาตําหนิโทษที่ตน
ทํา เขากลับนอมนําเอาโอวาทนั้น บันทึกไวในสวนลึกของหัวใจ แกคงคิดวา “พอแลว สําหรับนกเขาขันดี” และแลวในวัน
ตอมานกเขาตัวนั้นก็ไดถูกนําไปปลอยในปา มีอิสระแกตัวเอง เมื่อวันอิสรภาพมาถึง พอตัวหลุดออกจากกรง ถาพูดได
เหมือนมนุษย มันคงตะโกนกองฟาวา “เปนอิสระแลว ขอบพระคุณขอรับหลวงพอชา ที่ทรงไวซึ่งความเตตาปราณี”
เรื่องนกเขาขันดีเห็นทีจะตองเอวัง
ตออันธพาล
ตัวตอเปฯสัตวปกคอนขางเล็ก มีอาวุธปองกันตนเองอยูที่กน มันจะตอสูศัตรูดวยอาวุธนี้ หนาแลงไมทราบวามัน
พากันไปอยูแหงหนตําบลใด แตพอยางเขาหนาฝน จึงเห็นตัวตอมาทํารังอยูตามตนไมในบริเวณวัด ทีแรกก็มีเพียง 2-3 ตัว
มันชวยกันทํารังสรางบาน ไมตางอะไรกับมนุษยที่รูจักสรางบานที่อยูอาศัย มันพากันบินไปคาบเอาดินเหนียวกับขี้ควายมา
กอรัง โดยอาศัยน้ําลายของมันเปฯเชื้อประสาน
ภายในรัง มันจะทําหองเล็กๆ ไวเก็บลูกของมันหองละ 1 ตัว ตอนยังเล็กแมตอจะบินไปหาเยื่อมาปอนเหมือนกับ
บิดามารดาเลี้ยงดูบุตรธิดาของตน พอลูกตอเติบโตขึ้นแมตอยอมรูดีวา ถึงเวลาที่ตองปดหองไวใหลูกอบตัวฟงตัวใหแข็งแรง
เตรียมเปนแมตอพอตอในโอกาสตอไป มันคงสะสมอาหารไวใหลูกในหองเล็กๆ นั้นดวย เมื่อลูกตอแข็งแรงมันจะเจาะผนัง
หองออกมาเอง พอแข็งแรงดีมีกําลัง มันก็จะชวยพอแมของมันสรางรังตอไป เหมือนกับมนุษยเรา ลูกที่ดีจะตองเคารพเชื่อฟง
ทําการงานชวยพอแม ตัวตอที่.โต นอกจากจะทํารัง ก็ยังเตรียมเปนแมตอใหกําเนิดลูกตอ ตอไป จาก 2-3 ตัว เปน 5-6 ตัว
ขยายออกเปนหลายสิบ หลายรอยตัว ในระยะเวลาไมนาน การทํารังก็ขยายใหญออกไปตามจํานวนพลเมืองที่เพิ่มขึ้น
รังของตอขนาดใหญวัดเสนผาศูนยกลางประมาณ 40-50 ซม. ภาในรังจะแบงเปนชั้นๆ แตละชั้นมีหองเล็กๆนับไม
ถวน คิดดูเหมือนแฟลตหลายๆ ชั้นอันเอ็นที่อยูของมนุษย ภายในรังยังมีชองวางเปนทางใหคณะบริหารตอไดออกเดินตรวจ
ตราไดสะดวกทั่วถึง บางแหงจะเปนที่โลง คงเปนหองประชุม หองอาหารและเปนสนามเด็กเลน เปนสวนหยอมไวให
พักผอน ตอหนึ่งรังจะมีทางเขาชองเดียวเทานั้น เขาคงตั้งยามรักษาการไวเสร็จ สะดวกกับการปองกันอันตรายจากภายนอก
จะเขามารบกวน รังขอตอดานนอก จากที่เคยเห็นมามีลวดลายนาดูมาก มันคงมีศิลปในการตกแตงบานเหมือนกัน

ถามีอะไรที่เปนอันตรายมากระทบรังของมัน ตอตัวที่เปนยามรักษาการณจะรีบรายงานเขาไปขางในทันที
เหมือนกับทหารยามรักษาการณ เห็นอะไรผิดสังเกตก็รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ เมื่อกรรมการรักษาความปลอดภัย
ทราบรายงานจากยามแลว ก็จะพากันไตออกมาตรวจตราดูรอบรังของมัน เพื่อดูใหแนชัดวามีศัตรูจูโจม ถาไมมีอะไรก็จะพา
กันมาเกาะกลุมรวมกันอยูที่ปากทาง เพื่อรอดูเหตุการณ ถามีอะไรผิดปกติอีกหนวยกลาตายก็จะบินออกจูโจมทันทีโดยเพิ่ม
จํานวนมากขึ้นๆ
คนเราขนาดโดนตอตอยตัวสองตัวก็แทบแย ถาโดนมากตัวก็อาจจะถึงตายได เห็นผูใหญเลาวา ตัวตอตอยศีรษะจะ
ทําใหผมหงอกเร็ว จริงหรือไมขาพเจาไมรับรอง เมื่อป พ.ศ. 2509 ที่หนากุฏิหลวงพอหลังเกาซึ่งอยูดานทิศเหนือของโบสถ
ในปจจุบันนี้ มีตนไมหลายตนหลวงพออาศัยเปนที่เดินจงกรมไปมาที่หนากุฏิ เผอิญมีตอฝูงหนึ่งมาทํารังอยูที่โพรงไมเตี้ยๆ
ใกลๆ ที่เดินจงกรามนั่นเอง จะเปนดวยเหตุผลกลใดไมแจง มีตอ 2 ตัวมาตอยศีรษะของหลวงพอ ขณะที่ทานกําลังเดิน
จงกรมอยู ทานคงเจ็บพอดู จึงหยุดเดิน กลับขึ้นกุฏิไป โดยมิไดตอวาตอขานตอ ที่มาขัดขวางการเดินจงกรมของทาน
แตเปนที่นาประหลาดแท ในคืนนั้นจะเปนดวยสิ่งดลบันดาลหรือเปลา เปนเรื่องนาคิด ปรากฏวา มีมดลิ้นไป (มด
ตะนอย) ตัวดําฝูงใหญ อาศัยอยูในดิน มดพวกนี้เวลากัดแลวเจ็บปวดทําใหพอง มีพิษสงพอกับตัวตอนั่นแหละ มันพากันยก
กองทัพเขามาห้ําหั่นฝูงตอรังนั้น คอขาดตายเกลื่อนกลาดไปหมด ที่ตายอยูในรังก็มี ที่ตายอยูนอกรังตามโคนไมก็มี ไมทราบ
วามันทําศึกกันหรือเปลา ตอนเชาหลวงพอลงมาจากกุฏิมาพบเขา ทานคงไดแตปลงสังเวชเพราะเหตุการณทุกอยางไดผาน
พนไปหมดแลว ทานไดพูดใหเณรฟงถึงเรื่องตอ 2 ตัวตอยศีรษะทาน และเรื่องมดลิ้นไฟยกทัพมาปราบตอตายเกลื่อนกลาด
นาอนาถใจ
บรรดาพระภิกษุสามเณรและญาติโยม เมื่อทราบขาวตางก็มาดูดวยตาพากันแปลกใจวา ทําไมถึงเปนเชนนี.้ ..ตอ 2
ตัวตอยหลวงพอ โดยมดก็ไมรูเรื่อง หรือมันโกรธเคืองพยาบาทกันมากอนแตปางบรรพ จึงมีการีทํารายกัน จนทําใหตอทั้งฝูง
พลอยไดรับบาปไปดวย หรือคณะบริหารตอไดมีการประชุมลงมติกัน ตกลงใหตอ 2 ตัวออกมาจัดการกับภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งมา
เดินเกะกะเสนทางสายบินของพวกเขา ทําใหพวกเขาไมสะดวกในการออกบิน ถาอยางนั้นก็เปนการสมควรกับการกระทํา
ของตอฝูงนั้นอยูหรอก
แลวมดตะนอยละ ใครไปการะซิบบอกมัน ใหยกทัพมาจัดการตอฝูงนั้นจนเรียบหมด ทําใหพวกเราครุนคิดไป
หลายทาง และขาพเจาก็พลันนึกถึงคําสอนของพระพุทธองค ตรัสไวในคัมภีรวา อจินไตย 4 อยาง คนธรรมดาไมควรเก็บมา
คิดใหมาก ถาหากมัวแตครุนคิดร่ําไป เมื่อแกความสงสัยไมไดแลว ยอมจะเปนอุมมัตติกะภาคี คือมีสวนแหงความเปนบา คือ
เปนโรคประสาทเปลาๆ อจินไตย 4 อยานั้น คือ
1. พุทธวิสัย คือ เรื่องที่พระพุทธเจา พระอรหันตทําไดเปนไปไดตางๆ
2. อิสิวิสัย คือ เรื่องฤๅษี ชีไพร ทําแสดงได
3. โลกวิสัย คือ สิ่งที่โลกจะมีการเปลี่ยนแปลงเปนไปตางๆ
4. กรรมวิสัย คือ เรื่องผลของกรรมที่สัตวทํา จะแสดงผลออกมา

ฉะนั้น เรื่องตอประสบความพินาศนั้น พอจะจัดเขาในขอไหน ก็ขอฝากไวในดุลยพินิจของนักอานนักคิดทั้งหลาย
จะตัดสินเองดีกวา
บางครั้งทําใหขาพเจาเก็บเอาเรื่องนี้มาคิด มาพิจารณาในแงของธรรมะ ในการที่ผูเขลาประทุษรายเบียดเบียนทานผู
บริสุทธิ์ไมมีความผิด ไมมีเจตนารายตอผูใด บางทีวิบากกรรมยอมตามเผาไหม ใหคนเขลาผูนั้นไดรับผลกรรมในปจจุบันตา
เห็นก็ยอมเปนได ทําใหคิดถึงพุทธพจนที่ทรงตรัสไวในพระไตรปฎกวา
ผูใดประทุษราย หาเรื่องใสความ คนเขาผูบริสุทธิ์ไมมีความผิด จนตองไดรับทุกข โทษทัณฑ ผูนั้นจะตองถึงความ
พินาศ 10 ประการ อยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งหมด คือ
1. เกิดทุกขเวทนาเรารอน อยางรายแรง
2. ถึงความตาย
3. เกิดอาพาธอยางหนัก
4. เปนโรคประสาท
5. ถูกผูใหญเพงโทษ ทําโทษ
6. ถูกใสความอยางรายแรง
7. ญาติมิตรจะทอดทิ้งเขา
8. ทรัพยสินที่มีอยู จะพินาศฉิบหาย
9. ไฟจะไหมบานเรือนของขา
10. เมื่อเขาตาย ยอมเขาถึงนรก
เมื่อพระพุทธอง๕ตรัสยืนยันไวอยางนี้ มีหรือที่เราจะยกเหตุผลอะไรมาหักลางคําสอนของพระองคได เพราะพระ
พุทธองคตรัสไวนานแลว “สัตวทั้งหลายยอมเปนไปตามการกระทําของตนเอง”
ฉะนั้น ขาพเจาจึงขอฝากทานผูอานไวใหคิด อาจจะเปนเครื่องเตือนจิต ใหสํานึกในเรื่องกฎแหงกรรม จะไดมุงมั่น
ในการทําความดี หลีกหนีความชั่ว ทําใหผองใส ไมใหหมองมัว ดวยการปฏิบัติธรรมตอไป
เขมจิตฺตภิกขุ วัดปาวิเวกฯ
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หลวงพอชวยดวย
เมื่อคนเราไดรับความผิดหวังหรือประสบเรื่องราวที่กอใหเกิดความทุกขใจ ไมสบายใจ ทําใหมองหาที่พึ่ง ทานผูรู
กลาววา คราวใดที่เรามีความเพลิดเพลิน กําลังหลงระเริงสนุกสนาน เมามัน ก็พากันประมาท ลืมคิดถึงพระ แตพอไดประสบ
เคราะหกรรม เดือดรอนกายใจ ก็จึงคิดถึงพระ... อยากไปหาพระขอความชวยเหลือ แตมิไดเดินทางตรง ชอบดูหมอ ผูกดวง
สะเดาะเคราะห ซึ่งไมใชทางที่พระพุทธเจาสั่งสอน
ไปหาพระ จะตองไปหาพระสงฆ เพื่อมุงตรงตอพระพุทธและพระธรรม โดยศึกษาธรรมะ นํามาเปนอาหารใจ
เปนยาใจ เปนที่พึ่งทางใจ พระพุทธเจากอนจะปรินิพพาน ไดมอบความเปนพุทธะที่แทไวที่พระธรรมวา ผูใดเห็นธรรม ผู
นั้นเห็นเรา(พุทธ) ผูใดมีธรรมะ ผูนั้นก็มีเรา ผูใดเปนธรรม ผูนั้นก็เปนเรา ผูใดอยูกับธรรม ผูนั้นก็อยูกับเรา
ฉะนั้น ควรสนใจแสวงหาธรรมะ ดวยการฟง ดวยการอาน การพิจารณา โดยเฉพาะก็คือ การปฏิบัติธรรม ไหวพระ
สวดมนต นั่งสมาธิ เดินจงกรม อบรมจิตใจ ใหไดธรรมะเอาไว เรียกวาได อริยทรัพย เปนทรัพยภายใน ไมมีใครแยงชิงเอา
ไปได สวนทรัพยภายนอกนั้น คนอื่นแยงชิง ฉอโกง ขมเหงเอาไปได ไมคงทนถาวร เพราะคนเรายังไมเขาใจเรื่องนี้ จึง
ละเลย เพิกเฉย ไมสนใจ ปลอยกาลเวลาผานพนไป อยางนาเสียดาย
เมื่อปลายป พ.ศ. ๒๕๑๒ บายวันหนึ่งมีหญิงชาย ๓ คน มากราบหลวงพอชาที่กุฏิวัดปาพง มีหนาตาเศราหมอง
น้ําตาคลอหนวย บอกหลวงพอชาวา มาจากรอยเอ็ด มีความทุกขมาก เพราะรถยนตซื้อมาใหมๆ เพียง ๔-๕ วัน ถูกขโมยไป
มันเปนทรัพยกอนแรกที่เขาพากันเก็บหอมรอมริบไว ดวยหยาดเหงื่อแรงงานที่ไดมา ก็ถูกขโมยไป ทั้งเสียใจและเสียดาย...
ตามหาก็ยังไมพบเลย...
หลวงพอชานั่งฟงเจาทุกข มาปรับทุกขอยูอยางสงบ... เวลาผานไปไมนาน ไดมีชายคนหนึ่ง เดินเขามาหา พรอม
กับสะอึกสะอื้น รองไห น้ําตาไหล กราบลงพรอมกับพูดวา... “หลวงพอครับ เมต... ตา... ผม... ผมดวย... น้ําตาพรั่งพรูออกมา
๓ คนนั่งอยูกอน ไดยินก็นึกแปลกใจวา “เขาเปนอะไรกันหนอ...” นั่งรอฟงอยู
หลวงพอชา จึงถามวา “เปนอะไรไปเลา”
ตอบ “เมียและลูกผมกินแกงเห็ด เบื่อเห็ดตาย ตั้ง ๓ คน เหลือผมกับลูกคนเล็กนี.่ ..พรอมทั้งชี้ไปยังลูกที่นั่งอยูใกลๆ
นั่งเศราไดแตเฝาอาลัยคิดถึงอยู
ดวยแรงแหงเมตตากรุณาธรรม หลวงพอชา จึงพูดขึ้นชาๆ นุมนวล ชวนฟงวา “เรื่องเกิดแลวตาย มันมีมานานแลว
กําลังมีอยู และจะตองมีตอไป ตั้งใจใหดีๆ ลูกเมียตายก็ยังดีกวาเราตาย ถาเราตายดวย ใครเลาจะชวยเก็บซากศพ
รถทุกคัน ถาน้ํามันหมด รถก็ตองจอด น้ํามันหมดก็ยังพอแกไข นี่น้ํามันก็หมด เครื่องรถก็พัง ตัวถังก็ชํารุด จึงตอง
จอดทิ้งแนๆ ลูกเมียของเจาก็เปนเชนกัน เมื่อน้ํามันคือบุญ เครื่องหลอเลี้ยงหมดลง ก็ตองจอด เครื่องและตัวถังพัง ใชไมไดก็
ตองหาขับคันใหม รางกายเหมือนรถ จิตเหมือนคนขับ เมื่อรถพัง คนขับไมหมอบอยูกับซากรถหรอก เขาก็หนีไปหาคันใหม

ขับ แตจะไดขับดีกวาเกาหรือดอยกวาเกานั้น ก็อยูที่ทรัพยซึ่งหาไดจากรถคันเกาเปนตนทุน ถาหากมีทุนทรัพยยอมไดดีกวา
เกาแน ถาทรัพยนอย ก็อยางวา... ถาทรัพยไมมีก็ตองหมดสภาพของคนขับ กลายเปนคนธรรมดา มิใชคนขับรถ
ดังนั้นทานผูรู จึงเตือนไววา อยาประมาท อยาหลงมัวเมาในสิ่งยั่วยวน ชวนใหลืมตน ตองพินิจพิจารณา แสวงหา
คุณความดี สรางสมบุญกุศลไวใหมากๆ เมื่อเราจากไป จึงจะมีปจจัยเดินทาง มีทุนทรัพยไดอาศัย มีรถคันใหมที่ดีกวาเกาใช
งาน
การหาทรัพย ก็คือ การใหทาน การรักษากาย วาจาใหเปนศีล การทําวัตรสวดมนต บําเพ็ญภาวนา ตามหลักที่
พระพุทธเจาตรัสสั่งสอนไว อยาปลอยใหเวลาลวงไปเปลาๆ
๑. การใหทาน คือ การเสียสละสิ่งของ บํารุงวัดวาอาราม บํารุงโรงเรียนและบํารุงโรงพยาบาล สงเคราะหคนแก
คนอนาถายากจน คนเจ็บปวยคนพิการ ตามฐานะภาวะที่เราสามารถทําได
๒. การรักษากาย วาจา ใหถูกตอง ดี มีประโยชน ไมสรางเวรสรางภัย มีเมตตาปราณีตอกัน ไมเอารัดเอาเปรียบกัน
ไมอิจฉาริษยากัน
๓. การเจริญภาวนา ไหวพระสวดมนต ฟงธรรมะ อานหนังสือธรรมะ พิจารณาธรรมะ อันจะเพิ่มคา เพิ่มราคาให
สูงขึ้น จากคนจนไดเปนมนุษย
๔. มีความกตัญู ตอผูมีพระคุณ สํานึกระลึกถึงบุญคุณที่ทานสงเคราะหชวยเหลือเรา หาทางตอบแทนพระคุณ
ของทาน แมจะรวย จะสวย จะฉลาดมากเทาใด ก็ไมลืมพระคุณที่เราไดอาศัยทานมา พาใหเราเจริญ สรรเสริญถึงพระ
คุณทาน ไมเนรคุณ ลืมตน จะตองเปนคนที่กลาวไดวา “ไมเปนศิษยลืมครู ลูกลืมพอแม กระแตลืมปา หมาลืมเจาของ”
ประคองชีวิตของตนไว สรางบุญกุศล อันเปนทรัพยภายในเอาไวมากๆ จึงจะไมเสียที ที่เกิดมาเปนมนุษย พบ
พระพุทธศาสนา”
แลวหลวงพอชา หันไปถาม ๓ คนที่มาตามหารถที่ถูกขโมยวา “เปนอยางไร? สบายใจขึ้นบางหรือยัง เราเสียเพียง
สิ่งของ พอหาทดแทนใหมได แตพอลูกนี้ เสียคูชีวิต คิดหาทดแทนไมได เขาหนักกวาเรา มิใชหรือ?
สวนพอกับลูก ก็ทําใจใหด.ี ..ยอมรับทราบ คิดถึงเขาก็ทําบุญ ใหทาน อุทิศสวนบุญไปให ตามหนาที่ สั่งสมคุณ
ความดีไวมากๆเถิด”
เปนวา “หลวงพอชวยดวย” ดังพอสมควรแกเวลา บรรดาทานผูที่มุงหนามาขอพึ่งบารมีธรรมหลวงพอชา ตางก็
พอใจ เย็นใจ สบายใจ ไดธรรมะกลับไปดวยความเบาใจ สมแลวที่ไดเดินทางมาพึ่งทาน จึงพากันกราบนมัสการหลวงพอ
แลว ตางก็ขอลากลับไป
เขมจิตฺตภิกขุ
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