เรื่อง รําลึกถึงหลวงพอชา
พระธรรมเทศนา หลวงพอพระมงคลกิตติธาดา
เทศนาที่วัดหนองปาพง ๑๔ มกราคม ๒๕๕๒
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ
นะมัตถุ รัตนัตยัสสะ สุภัททะมหาเถรัสสะ จะ ปุพพาจะริยานันติ
ขอนอบนอมแดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ขอนอบนอมคารวะแดหลวงพอพระโพธิญาณเถร หลวง
พอพระสุภัททะมหาเถระ คือ หลวงพอชา และขอนอบนอมแดบรรดาบูรพาจารยทั้งหลาย ขอโอกาสทานเจาคุณ
และพระเถรานุเถระ ขอความเจริญในธรรมจงมีแกญาติโยมผูมีโอกาสมาประชุมกัน วันนี้นับวาหลายพัน จงพากัน
เจริญในธรรมทุกรูปทุกนาม
วันนี้อาตมามีโอกาสไดมาเยี่ยม มาใหกําลังใจทานทั้งหลาย ผูซึ่งมีกําลังกายกําลังใจพอสมควร กอนจะมา
ก็แวะไปกราบเจดียของหลวงพอใหญ หลวงพอชา อาตมานิยมเรียกทานวา หลวงพอ รูสึกวาอยูใ กลตัวกวาหลวงปู
ซึ่งโดยความหมายก็ในฐานะหลวงปูดวย พอเปนผูใหกําเนิดคูกับแม เปนพระองคแรกของลูก ลูกก็ตองรูจัก ได
อาศัยทานเกิด อาศัยทานอยู อาศัยทานเลี้ยงดู อาศัยทานอุมชูอุปถัมภคูกับแม พระพุทธองคทรงสรรเสริญคุณของ
พระทั้งสององคนี้ของเรา คือ พระบิดา พระมารดา เปนพระที่อยูใกลตัวที่สุดและมีคุณแกเรามากที่สุด พระบิดา
พระมารดาเปนพอแมทางโลก ก็มีคุณทางโลก สวนพอแมทางธรรมก็มีคุณทางธรรม ชีวิตมนุษยเกิดมา จําเปนตอง
อาศัยทั้งทางโลกและทางธรรม
อาตมาเดินผานมาเห็นพวกลูกๆ หลานๆ และญาติโยมหลายคนพากันแยงอาหารกัน เอามากินยังไมพอ
ยังหอเอาหิ้วเอา บางคนอาจถึงกับแบกเอาหาบเอาก็ได เห็นแลวก็ โอ...นึกถึงภาษิตคําสอนที่วา “สัพเพสัตตา อาหา
รัฏฐิติกา” สัตวทั้งหลายมีการดํารงชีพอยูไดดวยอาหาร แตวาอาหารมันมีตั้งสองชั้น นี่หลวงพอใหญคือหลวงพอ
ชาทานใหขอคิดเปนคนกินไดแตอาหารทางกาย เปนเครื่องหลอเลี้ยงทางกาย มีเครื่องนุงหมทางกาย มีที่พักผอน
ทางกาย มียารักษาทางกาย นั่นเปนไดแตเพียง “คน” ยังไมไดเปนมนุษย มนุษยนั้นตองกินอาหารสองชั้น ที่
พักผอน ที่หลับนอน ที่พึ่งพาอาศัย เครื่องนุงหม ก็ตองเปนสองชั้น แมแตยาแกโรคก็ตองมีสองชั้น คือ ชั้นในสวน
ของรางกายอยางหนึ่ง ในสวนของจิตใจอยางหนึ่ง
วันนี้ทานทั้งหลายไดเดินทางมา ผูที่มีความอุตสาหะวิริยะก็ยางเขาคืนที่สามแลว เริ่มจากวันที่ ๑๒ ๑๓
๑๔ อาตมามีโอกาสมารวมครั้งนี้ก็อาศัยความพยายาม เจานายอาตมาไมคอยอนุญาต คือ รางกายอาตมามันไมคอย
ปกติ เดี๋ยวนี้ไมใชอายุนะโยม เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ครบ ๗๘ ปเต็ม เดี๋ยวนี้ก็ยาง ๗๙ แลว เสียงหายไป แตก็
ทุลักทุเลไมเหมือนทานเจาคุณ ทานเจาคุณราช(พระราชภาวนาวิกรม : อาจารยเลี่ยม ฐิตธมฺโม) ทานแข็งแรงกวา
อาตมา แตทานก็มีสวนสึกหรออยูเหมือนกันนั่นแหละ
อันรางกายของมนุษยนี้ เมื่อมันผุดมันเกิดมาแลวตองมีการเปลี่ยนแปลง มีการชํารุดทรุดโทรมเปนกฎ
ธรรมชาติธรรมดา ที่มันเปนมาแลว กําลังเปนอยู และจะตองเปนตอไป ไมมีใครหนีได เราซอมแซม เมื่อมันชํารุด
ทางรางกาย ก็ซอมแซมทางรางกาย เมื่อมันหนาวก็หาเครื่องนุงหมมาปกปด เมื่อหิวก็หาอาหารมาหลอเลี้ยง เมื่อสึก
หรอเจ็บไขไดปวยก็หาหยูกยามาแกไข จนกวามันจะแกไมไหว และเปนไปตามเหตุการณ

มรดก คือ สิ่งซึ่งเราจะรับถายทอด มรดกทางโลกหรือธรรมชาตินั้น คือ ความแก ความเจ็บ ความตาย
เปนมรดกสากล ทุกๆคนรวมทั้งสัตวทุกตัว เมื่อเกิดมาแลวจะตองพบ จะตองเห็น หนีไมพน นี่เปนกฎของธรรมดา
ธรรมชาติ ที่มันเปนมาแลว เปนอยู จะตองเปนตอไป ถาหากวามันไมมีการเปลี่ยนแปลง อยางเรานี่ ถาไมหิวเลย
รานอาหารก็เจง ไมไดขาย เสื้อผาไมขาดเลยพวกตัดเย็บเสื้อผา เจาของเสื้อผาก็ไมไดขายอีกนั่นแหละ ถาไมเจ็บไม
ไขไมปวย หมอก็ไมมีความหมายเหมือนกัน หยูกยาไมตองมี ซึ่งมันเปนไปไมได มันจะตองเปนไปตามกฎ
ธรรมชาตินั้น
ใครรูความจริงสิ่งเหลานี้แลวใหพิจารณา ดูตัวเองใหออก บอกตัวเองใหได ใชตัวเองใหเปน จึงจะเห็นสัจ
ธรรม นี่นักปราชญทานสอนวาอยางนั้น ดูจิตดูใจเราใหดีๆนะ ใหมีความระลึกรูตัวอยู เวลานี้เราอยูที่ไหน มีหนาที่
อยางไร เปนลูกของใคร เปนหลานใคร เปนศิษยของใคร จะตองทําอยางไรจึงจะสมบูรณตามหนาที่นั้นๆ นี่เปน
สวนสําคัญ ฉะนั้น การประชุมกันคราวนี้ตั้งแตวันที่ ๑๒ ไปจนถึงวันที่ ๑๗ นี้ ก็พอระลึกรู รูวาเราเปนศิษยของใคร
เปนลูกศิษยของใครมีหนาที่อยางไร มีหนาที่รับฟง เชื่อฟงคําสั่งสอนของครูบาอาจารยแลวนําไปปฏิบัติตาม เมื่อ
ทานยังมีชีวิตอยูก็คิดอุปถัมภบํารุงใชหนี้ทาน ทดแทนพระคุณทานตามหนาที่ของศิษยที่จะทําได เมื่อทานเจ็บปวย
ไขก็พยาบาลรักษาทาน อยางทานเจาคุณราชฯ ทานอุปฏฐากหลวงพอใหญมา อาตมาไมคอยไดมาอุปถัมภอุปฏฐาก
เพราะลําพังแคอุปถัมภอุปฏฐากตัวเองก็เกือบจะแยอยูแลว นานๆจึงไดมาทีหนึ่ง ทีนี้เมื่อเจ็บไขไดปวย หยูกยามี
โรงพยาบาลที่ไหนมีก็พาไปหาไปรักษา หลวงพอชาทานบอกวา เมื่อรูความจริงแลวทานจะเห็นความจริง เมื่อเห็น
ความจริง เราจะตองใชความจริงนั้นๆใหมันถูกตอง เราทั้งหลายมีพระประจําบาน มีพระประจําโรงเรียน มีพระ
ประจําวัด เปนพระที่อยูใกลตัว เปนพระผูที่คอยชวยเหลือสงเสริม นอกจากนั้นก็ยังมีพระเบื้องสูง พระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ ที่เราจะตองกราบเคารพสักการะ นอมนําไปพิจารณาแลวก็ทําตาม พระพุทธเจาเปนใคร ญาติโยม
เคยพิจารณาไหม เคยพิจารณาใหเกิดการกระทําใหมันถูก ทานพระพุทธเจาเปนใคร อาตมาจะสรุปใหฟงงายๆ
ดังนี้
พระพุทธเจาคือยอดของคนดีที่สุด ทานทําดีที่สุด ทําถูกตองที่สุด ทํามีประโยชนมากที่สุด เปนที่สักการะ
เคารพบูชา แมจะเกิดที่ไหนไมสําคัญ เมื่อทานผูนั้นเปนผูยอดที่สุดแหงการกระทําความดีแลว เราถึงไดกราบ
สักการบูชา แลวตัวเราละ...เมื่อรูวาพระพุทธเจาทานทําดีที่สุด ทําถูกตองที่สุด ทํามีประโยชนมากที่สุด เราเคารพ
นับถือทาน เราก็ทําตัวเราใหมันดีกวาเกาขึ้นมา ใหมันถูกตองกวาเกาขึ้นมา ใหเปนประโยชนมากกวาเกาขึ้นมา
พระพุทธเจาเปนผูพูดดี พูดจริง พูดออนหวาน พูดสมานสามัคคี พูดเพื่อสงเสริมคนดีใหทําดีมากที่สุด ดังนั้นเราจึง
ตองทําตัวเราใหมันดีกวาเดิม ในเรื่องการพูดจาตองพิจารณาใหดีกอนพูด รูตัววากําลังพูดอะไร ผูที่ฟงเราพูดเปน
ยังไง ผูฟงเราสบายดีหรือไม เมื่อพูดแลวผลเปนอยางไร พูดไปแลวใหดีขึ้นกวาเดิม นี่ ทําเชนนี้ ก็เปนคนนับถือ
พระพุทธเจาแลว
ความคิดก็เหมือนกัน คิดเพื่อสรางสรรคคุณงามความดี คิดที่จะแกไขปรับปรุงสิ่งที่มันบกพรอง คิดที่จะ
สนองตอบพระคุณของผูมีพระคุณ พระพุทธเจาคิดดีที่สุด คิดถูกตองที่สุด คิดเพื่อเปนประโยชนมากที่สุด แลว
ทานก็ทําเปนตัวอยางดวย อยางพระบิดาคือพอของทาน พระเจาสุทโธทนะ พระองคก็เสด็จไปเทศนโปรดพระบิดา
ไปชี้แจงแนะนํา
เมื่อหลายปมาแลว ไดมีพระบางรูปพูดปรารภตําหนิหลวงปูมั่น อาตมานั่งฟงอยูดวย ปรารภวา หลวงปู
คิดอยางไร รูสึกวาทานทําไมถูกตอง ทานเกิดที่อุบลฯ ทําไมไมมาตายที่เมืองอุบลฯ ไมมาสงเสริมอุบลฯ ทําไมไป
อยูทางสกลนครโนน อาตมารูสึกรําคาญหู ก็เลยบอกไปวา “หลวงปูมั่นทานไมใชคนเมืองอุบลฯแหงเดียว ทาน

เปนคนของโลก เปนของคนไทย ทานเปนเหมือนนายแพทย เปนแพทยเปนหมด มีหนาที่รักษา หาหยูกยามาแจก
ที่ไหนคนปวยยอมกินยา เชื่อฟงทาน ทานก็ไปที่นั่น...”
เคยมีคนนิมนตหลวงปูมั่นวา “นิมนตหลวงปูกลับไปเมืองอุบลฯ ขอรับ...” ทานบอกวา “บไปแลว หมู
เจามันคนฉลาดแลว มันเวายาก บฟงความ มีแตเถียง สูหากินนําคนโงดีกวา...” นี่แสดงวาเมื่อเปนแพทยเปนหมอ
ทานไมคํานึงวาจะตองเปนลูกหลานทานเทานั้นจึงจะอยูสอนพวกเขา เปนแพทยเปนหมอมีหนาที่รักษาคนเจ็บไข
ไดปวย มีหยูกยาแกไข ถาคนไขไมยอมกินยา ไมเชื่อหมอ มันเสียเวลาทาน ทานก็ไปหาสถานที่อื่น ไมใชดูถูกคน
อุบลฯนะ คนอุบลฯก็เคารพเชื่อฟงทานมาก ที่สําคัญยิ่ง คือ หลวงปูชาของเรานี่ทานเปนคนเมืองอุบลฯ แตวา ทาน
เปนคนสากล ไมใชคนของเมืองใดเมืองหนึ่ง ทานเปนของคนทั่วไป เปนคนสาธารณะ เปนครูอาจารยของทุกคนที่
เปนศิษยทาน ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
พระพุทธองคก็เชนกัน เมื่อทานตรัสรูแลว ทําไมทานไมรีบไปหาพระเจาสุทโธทนะและพระนางปชาบดี
ละ พระองคทานคงพิจารณาวา โอ...ยาของทานเปนยาขม เสด็จพอกับพระประยูรญาติของทานยังไมตองการ เปน
คนไขที่ไมหัวซาหมอ ไมสนใจหมอ ไมเชื่อหมอ เอายาไปมันก็เสียยา เสียเวลา สูพิจารณาหาคนที่สมควรจะกินยา
ขมของทาน ที่สูอุตสาหไปคนหาเปนเวลาตั้งหกป ทานคิดถึงอาจารยของทานสองรูป จะไปสนองคุณอาจารย เปน
คนไขที่พอจะรับยาได แตทานทั้งสองไดตายไปเสียแลว มีใครอีกละ พระองคนึกถึงปญจวัคคีย “เออ...ลูกศิษยหา
คนที่เคยจองคอยจอบ (เฝาดู) เรา ตอนเราอดอาหารบําเพ็ญทุกรกิริยา เอา...ใกลแลวไ จะสําเร็จแลว ทานตองเรงเขา
ไป กระหน่ําเขาไป อดใหมากกวานี้คงจะดี... มันจะยุใหเราตาย เออ... พวกนี้เปนโรคที่พอจะรับฟง ไปโปรดพวก
เขาดีกวา...” ทานจึงไดเสด็จไปโปรดปญจวัคคีย
หมอตองสงเคราะหคนปวยที่ยอมกินยาและเชื่อฟงหมอกอน สวนคนดันทุรังเปนไขแตไมยอมกินยา
ทานก็เอาไวกอน เมื่อทานเห็นวา เสด็จพอของทานพอที่จะกินยาได ทานก็เสด็จไปโปรดเสด็จพอของทานและพระ
ประยูรญาติ เพียงครั้งแรกที่พระพุทธองคเทศนโปรด พระเจาสุทโธทนะก็บรรลุโสดาบัน และตอมาภายหลังเมื่อ
พระเจาสุทโธทนะประชวรหนัก พระองคก็ไปเทศนโปรด จนพระบิดาไดบรรลุเปนพระอรหันต บนพระแทน
ภายในพระราชวังกรุงกบิลพัสดุ นี่...พระพุทธองคทานไปสนองพระคุณของพระองคแรกของทาน ไปเทศนโปรด
โยมพอจนไดบรรลุเปนพระอรหันต ทั้งที่เปนโยม แลวพระเจาสุทโธทนะก็นิพพาน คือ ตาย จากนั้นทานไดไป
เทศนโปรดสงเสริมพระนางปชาบดี พระมารดาเลี้ยงจนไดเปนพระภิกษุณีองคแรก และเปนพระอรหันตดวย
นับเปนพระอรหันตหญิงองคแรก สวนพระมารดาจริงของพระองคอยูบนสวรรค พระองคก็ไดขึ้นไปเทศนโปรด
เปนเวลา ๙๐ วัน หรือ ๓ เดือน
นี่ พระองคทําเปนตัวอยาง ฉะนัน้ ทานจึงสอนไวในมงคลสูตรวา “มาตาปตุ อุปฏฐานํ เอตมฺมงคลมุตฺตมํ”
การบํารุงมารดาบิดาใหถูกตอง สนองตอบแทนบุญคุณเปนมงคลสูงสุด คือเปนสิ่งนําไปสูความสุขความเจริญ
นอกจากนั้นลูกศิษยก็บํารุงครูบาอาจารย อุปชฌายอาจารย บํารุงชวยเหลือตอบแทนพระคุณ ระลึกถึงบุญคุณของ
ทาน ฉะนั้น ทานเจาคุณราชฯ เจาอาวาส พรอมทั้งครูบาอาจารยทั้งหลาย ซึ่งเปนลูกศิษยของหลวงพอใหญ ก็เปน
ลูกเปนหลานเปนเหลนที่ดี ระลึกถึงพระคุณของทาน ไดมารวมกันอยู ณ ที่นี้ แมญาติโยมก็เหมือนกัน ทุกๆทาน
ทุกๆชีวิตที่มา เปนลูกเปนหลานเปนเหลนก็มา ในวันคลายวันมรณภาพของหลวงพอใหญทาน เวียนมาครบใน
วันที่ ๑๖ นี้ ทานเจาคุณราชฯ เจาอาวาสวัดหนองปาพงองคปจจุบัน ทั้งทายกทายิกาวัดหนองปาพง ไดจัดใหมีพิธี
ปฏิบัติธรรมเพื่อเปนการระลึกถึงผูมีพระคุณ ผูซึ่งมีความสําคัญในชีวิตของเราทานหนึ่งตอจากพอแมของเรา
ทีนี้...ที่เรามาปฏิบัติธรรม มันตองรูเรื่องวา ปฏิบัติคือทําอยางไร ปฏิบัติคือทําใหมันถูกเรื่อง ถูกหลัก ถูก
วิธี แตหากวามาเพียงเพื่อกินแตอาหาร กินขนมปง อาหารคาวหวาน กินแลวก็หอบกลับไปนะ นั่นไมไดมาปฏิบัติ

ธรรมหรอ แคมากินอาหาร มากินบุญ มาดูบุญ คนอื่นเขานาอนุโมทนา เขาเสียสละกําลังทรัพยกําลังสิ่งของ มีความ
พยายามขนบรรทุกรถมาแจก แตลูกศิษยพราหมณชูชกนี่มีมากจริงๆ ทั้งกิน ทั้งยืนทั้งเดิน ทั้งพูดทั้งคุย ทั้งหิ้วเอา
แบกเอาของกิน จนอาจพูดไดวาทานเจาคุณราชฯ ทานจัดพิธี เรียกวา วันปลอยเปรต เปรตกับผูอดอยาก คือวา ยัง
เปน เปรตดิบ เปรตดิบบางทีไมกินเฉยๆ กลับลักขโมย หยิบฉวยเอาสิ่งของของผูมารวมงาน
พวกเปรตนี่ ขออภัยไมไดดูถูกนะ เป-ตะ แปลวา ผูที่อดอยาก ผูที่ตองการความชวยเหลือ พวกเปรตนี่รูจัก
แตอาหารทางกาย รูจักแตเรื่องทางกาย ไมไดสนใจปฏิบัติธรรม ไมสนใจการทําวัตรสวดมนต ไมไดสนใจการเดิน
จงกรม ไมไดสนใจการนั่งสมาธิ อยางนี้แลวรูสึกวายังไมพนภาวะที่ต่ํา สวนญาติโยมทั้งหลายที่นั่งที่นี่ หรืออยูใน
บริเวณวัด หรือทางเจดียโนน เปนผูที่เปนมนุษยไมใชคน ถาเปนคน มันกวนมันวน กวนปนกวนแจว กวนแต
อาหาร กวนแยงกินแตขนมอยูนั่น นี่เปนคน แตถาเปนมนุษยนี่ รูจักกินพอประมาณ คนเราเกิดมาไมใชมีแตอาหาร
กาย อาหารกายกินมากมันก็หนักมันก็แนนทอง ทองอืดไมสบาย แตอาหารทางจิต อยางเรามานั่งสมาธินี่ ยิ่งกินยิ่ง
เบา ยิ่งมีความสงบรมเย็น อยางเรามานั่งสมาธินี่ มาทําบุญดวยมาทํากุศลดวย เรามานั่งพิจารณาบทสวดมนต ก็นั่ง
พิจารณาไปใหเกิดความเขาใจ เกิดความฉลาดขึ้นมา แมที่อาตมาพูดอยูนี่ ถาเปนคนชอบฟง ไดพิจารณาตั้งใจฟง
ยอมเปนมงคล นําความสุขความเจริญมาให
นี่เปนสวนที่อาตมาใหขอคิดแกญาติโยมทั้งหลาย อยากจะขอถามหนอยหนึ่งวา ญาติโยมเคยเห็นคน
พิการไหม หูหนวกตาบอด บาใบเสียจริต เคยเห็นใชไหม หลวงพอชาทานสอนวา คนฉลาดไดยินไดฟง ไดเห็น
อะไรก็คิดพิจารณาเอามาเปรียบเทียบกับชีวิตตน เอะ...เราทําไมไมเปนเหมือนเขา เห็นคนหูหนวกตาบอดบาใบเสีย
จริต เอะ...เราทําไมไมเปนละ? โอ...แสดงวาเรามีบุญ เรามีทุนมากกวา แลวคนพิการพวกนั้นละ เราไมควรดูถูกเขา
ควรสงสารเขา ที่เขาไมเหมือนเรา เขาอยากเปนไหม ถาเขาตอบได เขาคงตอบวาเขาไมอยากเปน แลวพอแมของ
เขาละ ไมอยากไดลูกดีๆอยางเราเหรอ ทําไมตองไดลูกอยางนั้น อันนี้ก็เพราะบุญเขานอย ทําบกพรองไวอยางนั้น
สมัยอาตมาเปดสํานักเรียนครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๐๐ อยูที่มวงสามสิบ มีลูกศิษยอาตมาเลาใหฟง โอ...บาปกรรมเห็นผล
ทันตาจริงๆ มีพอหนุมสามคนไปแกลงคนใบ คนพิการซึ่งมีอายุมากกวา เปนคนหมูบานเดียวกัน เวลาที่พวกเขา
เห็นคนใบคนปากกืกมือหงิกๆงอๆเดินมา ก็จะไปกลั่นแกลง ไปเยาะเยย บางครั้งก็ไปผลักศีรษะ หรือกําดินทราย
หวานใส เมื่อนายใบคนนั้นไปวัด แทนที่จะไดรับความสบายใจ เจอสามเกลอนี้เมื่อใด แกตองเกิดความทุกข ทุกข
ทางกายและลําบากใจ เพราะสามเกลอที่ถือตนวาเปนคนดีไมพิกลพิการจะมากลั่นแกลง มาเยาะเยยและลอเลียน
รองเบะๆบะๆ พอเห็นแกกํากําปน ก็ตรงเขาไปผลัก รองวา “มึงจะสูกูรึ ไอกืก?” นี่...เปนการหาความสนุกบน
ความทุกขของคนอื่น! นายใบถูกกลั่นแกลงหลายครั้ง มีอยูครั้งหนึ่งถูกพวกนี้ผลักจนลมลง แกรองไหคอยๆเดิน
เขาไปในโบสถ โบสถนี้ไมมีฝาแอมไมมีอะไรกั้น สามเกลอก็มอเห็นนายใบอยูในโบสถ “เอ?...เจาใบมันเขาไปทํา
อะไร?” เจาคนที่เปนหัวหนาหัวโจกบอกวา “อยาไปหัวซามัน!” (อยาไปสนใจมัน!) ทั้งสามคนเดินเขาไปดูใกลๆ
เห็นนายใบประนมมือนั่งตอหนาพระประธาน น้ําตามันไหล สะอึกสะอื้นทั้งๆที่มันพูดไมได... “ชางหัวมันเถอะ
คนบาๆบอๆก็ยังงี้แหละ!” ทั้งที่ความจริงแลวพวกเขาคงจะหวั่นใจอยูเหมือนกัน
ตอมานายใบตาย สวนสามเกลินั้น คนหัวโจกไปแตงงานไดเมีย ตอมามีลูก ลูกคนแรกเปนผูชาย เหมือน
นายใบคนนั้น พิการแบบเดียวกัน พูดไมได ลูกคนที่สองก็พิการแบบเดียวกันอีก คนเปนพอรองไหเหมือนไมมี
แผนดินจะอยู นึกถึงบาปบุญคุณโทษที่ไดทําไวกับเจาใบ โอย...การกลั่นแกลงคนพิการนี่ เห็นผลทันตาจริงๆ! เจา
ใบมันตายไปแลว เรากลับไดลูกชายพิการแทนเจาใบ
มันคงเปนคําสาปแชงของเจาใบ อาตมาคิดอยางนั้น! ตอนเขาไปนั่งประนมมือตอหนาพระประธานใน
โบสถ มันพูดไมได แตอาจนึกในใจวา “โอย...ขาเกิดมากชาตินี้ ปากก็พูดไมได หูก็ไมคอยไดยิน มือก็หงิกๆงอๆ

พวกมันยังมากลั่นแกลงขาอีก... พูดจาเยาะเยยถากถาง กําดินหวานใส ผลักไสใหลม...สาธุ! ขอใหมันไดลูกอยาง
ขาบางเถอะ!” อาตมาคิดวาคงเปนอยางนั้นนะ เจาคนที่รังแกเจาใบ จึงไดลูกพิการแบบเดียวกันถึงสองคน พระลูก
ศิษยที่เลาใหอาตมาฟง บอกวาเปนเรื่องจริง เกิดขึ้นที่บานเกิดของทาน นี.่ ..เปนตัวอยางของการทําไมดีเห็นผลทัน
ตา จึงขอฝากญาติโยมทั้งหลายไวพิจารณา เห็นคนพิกลพิการ เห็นคนแกคนชรางกๆเงิ่นๆ เห็นคนดอยโอกาสกวา
เรา อยาไปลอเลียนลอเลน เปนบาปกรรม ใหมีจิตเมตตาสงสารพวกเขาเถอะ เพราะพวกเขาไมสมบูรณ ไมโชคดี
เหมือนพวกเรา ตองทําความเขาใจใหถูกตอง อยางเชนที่พวกเรามาที่นี่ บางคนขี่รถมอเตอรไซด หรือนั่งรถเกงรถ
กะบะมา เห็นลุงแกๆปนรถจักรยานมาตามขางทาง เราไปจอดรถถามวา “ลุงๆ...ไมอยากไดรถมอเตอรไซดหรือ
รถยนตเหมือนฉันเหรอ?” ลุงคงบอกวา... “อยากไดเหมือนกันนายเอย...แตบมีเงินจะซื้อ มีแคจักรยานใหปน โซ
หลุดๆอยูนี่แหละ!” นี่แสดงวา คนที่มีรถจักรยานไมใชเขาไมอยากมีรถมอเตอรไซด รถเกงรถปกอัพ แตเขาไมมี
เงินซื้อ เชนกันกับคนพิกลพิการทั้งหลาย ไมใชเขาไมตองการเปนคนสมบูรณปกติเหมือนพวกเรา แตบุญของเขามี
แคนั้น ถาเราไปกลั่นแกลงซ้ําเติม จะเห็นผลทันตาเหมือนเรื่องที่ไดเลาใหฟงแลว แตถาเราเมตตาสงสารไป
สงเคราะหพวกเขา จะเปนบุญเปนกุศล สงผลใหมีความสุขความเจริญ
ฉะนั้นพวกเราทั้งหลาย หลวงพอชาใหขอคิดวารถยนตมันตองมีหามลอ และตองเติมน้ํามันจึงจะวิ่งได
ถารถไมมีน้ํามัน รถยี่หอไหมมันก็ตองจอด น้ํามันตองเติม หามลอตองมี ถารถคันไหนที่บริษัทโฆษณาวา เปนรถ
สวยที่สุดในโลก วิ่งไดเร็วที่สุดในโลก แตไมมีหามลอ มาเชิญใหญาติโยมไปนั่งฟรี โยมจะกลานั่งไหม? อาตมาไม
เอาดวยหรอก! กลัวจะไมไดมาเดินอยูบนดินอีก แตจะถูกทับถมอยูใตดิน ฉะนั้นรถยนตไมวาจะดีแคไหน สวย
เพียงใด ที่สําคัญตองมีหามลอและตองมีน้ํามัน น้ํามันหมดตองมีน้ํามันใหเติม
นึกถึงเมื่อครั้งที่อาตมาไปอยูวัดปาวิเวกเปนปที่สอง ราวป พ.ศ. ๒๕๑๔ หรือ ๒๕๑๕ นี่แหละ อาตมา
เดินบิณฑบาตไปกลับราว ๕ กิโลเมตร คือ ระยะทางจากวัดไปในตลาดราว ๒ กิโลเมตร เดินวนในตลาดราว ๑
กิโลเมตร รวมแลว ๕ กิโลเมตร ในสมัยนั้นที่อําเภอมวงสามสิบไมมีปมน้ํามัน มีแตถึงหลอดหรือปมหลอด ที่เขา
สูบน้ํามันขึ้นมาขาย ทีนี้มีโยมคนหนึ่ง ชื่อนายสา แกมีรถกะบะเกาๆ ตัวถังเปนไม วันใดที่แกอยากไดบุญ แกก็มา
“อาจารย...ผมจะไปสง” “เออ...วันนี้เปนบุญเทาของอาตมา!” แตถาวันไหนแกไมคิดอยากไดบุญ แกก็จะจอดรถ
เฉยอยู วันหนึ่ง อาตมาไดขอ คิดจากแก... “อาจารย นิมนตขึ้นรถผมจะไปสง” “เออ...ดีๆ สา!” พอรถไปถึงตรง
หวยที่จะขามไปวัด ซึ่งเดี๋ยวนี้เปนสะพานคอนกรีต แตกอนเปนสะพานไม รถวิ่งไปถึง จอดกึก ! ไปตอไมได เสียง
นายสา “โอย...อาจารย ผมลืมเติมน้ํามัน นิมนตทานเดินเอาเถอะ ผมจะไปซื้อน้ํามัน” นายสาไดถังแกลลอน
อันหนึ่งเดินยอนกลับไปซื้อน้ํามัน ระยะทางกิโลเมตรกวาๆ นี่รถยนตน้ํามันหมดตองจอด น้ํามันรถนั้นเติม
ภายนอก แตน้ํามันคนคืออะไร คือ บุญกุศล นึกถึงตอนเปนเด็ก เคยถามไถกันวา “เปนยังไงยายคนนั้นโซ” เขา
ไมไดวายายคนนั้นปวย เขาวาโซ “หมดบุญแลว” หมดบุญเปนยังไง คือ ตายนั่นเอง
ฉะนั้น ญาติโยมทั้งหลาย เราอาศัยบุญมาเกิด คือความดี อาศัยบุญหลอเลี้ยง เปลือกบุญ คือ การใหทาน
กระพี้บุญ คือ การรักษากาย วาจา เปนศีล อยาไปรักษาศีล หลวงพอชาทานบอก ใครไปรักษาศีลไมใชคนดีเดอ...
เปนคนไมรูจักศีลนัน่ ศีลจะตองไปรักษาทําไม? ศีลไมใชวัวไมใชควาย หลวงพอทานเทศนสอนญาติโยม เมื่อป
พ.ศ. ๒๕๑๒ อาตมานั่งฟงอยูดวย ปกติธรรมดาญาติโยมมาวัด หลวงพอชาไมคอยไดถามคําถามเทาไหรหรอก วัน
นั้น ทานตองการจะใหธรรมะแกญาติโยม “โยม...วันพระที่แลวไปไหนมา ไมเห็นมานี?่ ” โยมพากันตอบวา
“ขานอยไปรักษาศีลวัดสุปฏฯ...” โยมอีกคนบอกวาไปรักษาศีลวัดไชยฯ “คนโนนละ?” “ขานอยไปรักษาศีลวัด
ปานอย” หลวงพอชาบอก “บะ...คือเวาอวดเกงแท เพิ่นวาไปรักษาศีล... ไปรักษาเฮ็ดหยังศีล? ศีลบแมวัว บแมน
ควาย รักษาเจาของพูนเปนหยัง...” หลวงพอทานวา ศีลมันดีอยูแลว ไปรักษาทําไม รักษาตัวเองซี รักษากาย วาจา

ใหมันถูกตอง มันก็เปนศีลเทานั้นแหละ พระรูปใดที่พูดวา ไดใหศีลโยมแลว พระรูปนั้นก็ไมรูจักศีล โยมคนใดที่
ไปพูดวาไดไปรับศีลจากพระ โยมคนนั้นก็ไมรูจักศีล ไมรูจักพระหรอก ศีลไมใชเรื่องจะไปรักษา
ทีนี้เรามารับจากพระทําไม เปรียบเหมือน คนไมรูจักความหวานก็มาขอวา มะยัง ภันเต ... ปญจะ ศีลานิ
ยาจามะ ขานอยขอความหวาน ๕ อยาง พรอมทั้งพระรัตนตรัย พระก็พาวา เอา...ขอที่ ๑ ขาพเจาจะกินน้ําตาล...
ขาพเจาจะกินน้ําตาล มันหวานแลวยัง? หลวงพอชาวา แคนี้มันเปนน้ําตาลไหม? ไมเปน มันเปนเพียงชื่อน้ําตาล
ขอที่ ๒ ขาพเจาจะกินน้ําผึ้ง...ขาพเจาจะกินน้ําผึ้ง แคนี้ มันหวานบ? นี่เปนเพียงการมาพูดเฉยๆ วาจะทํา เดี๋ยวนี้
ถึงกับมีคนมาหลอกพระ หลวงพอชาวา มีการตั๋วพระดวย (ตั๋ว = โกหก หลอกลวง) บาป! ตั๋วพระวารับแลววาจะ
ไปปฏิบัติ พอถึงรั้ววัดก็ทิ้งไว ดังนั้น “เปรตศีล จั่งเลาะลายๆ บทนเฮ็ดบุญแจกขาวหา...” หลวงพอชาบอก ไมเอา
กลับบาน กลับแตตัว เคยทําอยางไร เคยพูดยังไง เคยตั๋ว (โกหก) เคยบน ก็ยังทําตัวอยูเหมือนเดิม ไมเอาศีลกลับไป
ดวยหรอก มาหลอกกัน “เปรตศีลมาเลาะลายๆอยูฮั้ววัด งานบุญขาวสาก ขาวประดับดิน จึงรีบทําบุญใหมัน...” นี่
หลวงพอชาทานใหขอคิด
ฉะนั้น เรื่องฟงธรรมก็เหมือนกัน ไมใชธรรมเพียงคําพูด นี่เปนเพียงชื่อธรรม ธรรมะที่แทตองเกิดขึ้นที่
กาย ที่วาจา ที่ใจ ศีลที่แทก็เหมือนกัน ใหระวังกาย ระวังวาจาของเราใหมันถูกตอง จึงจะเปนศีลขึ้นมา นี.่ .เปนสวน
ที่อาตมายืมคําสอนของหลวงพอชามาบอกญาติโยม
อีกครั้งหนึ่ง ศาลาหลังนี้แตครั้งกอน ยังเปนศาลาเกาหลังเล็ก ก็ไดขอคิดอีก มีแมออกผูหนึ่ง เพิ่นคอน
หมอกระดูกผัวมากับกองขาว มานั่งตรงนี้แหละ ที่ศาลาหลังเกา หลวงพอชาถามวา... “แมนหยังนั่น?” “กระดูก
พอบักนอย” “เอามาหยั่งละ? กระดูกคนตายเอามาหยัง...ไปเทใหงัวเปนหยังกิน! เห็นบ...เมื่อกอนนั้นเตนกระ
หยอกระแหย บจักมันจักเมา เตนไปเตนมา เตนเขาหมอกั้บวะหนึ่ง...” อาตมานั่งฟง ผัวแกเปนคนเมา หลวงพอชา
บอก เตนกระหยอกระแหย อวดดีเตนไปเตนมา เตนเขาหมอกั้บ! ที่ทานถาม “เอามาหยัง? เอาไปเทใหงัวกินที่ฮั้ว
วัดพูน...” หลวงพอทานกะจะสอนคนที่ยังอยู ใหขอคิดแกคนที่ยังอยูวา... กระดูกอยางนี้เอามาทําไม ตองเอา
กระดูกที่มันติงได (ติง = กระดุกกระดิกได) เขามามันจึงจะสอนธรรมะ สอนศีลธรรมกันรูเรื่อง กระดูกเขาหมอ นี่
ตองเทใหวัวกินเทานั้นแหละ! แมออกนั่นก็ไดแตวางหมอลงฟงหลวงพอ สุดทายก็เอาหมอกระดูกนั้นไปฝงไว
รอบๆรั้ววัดนั่นเอง เมื่อกอนผูเฒาผูแกเขาบอกสอนลูกหลาน “มึงจื่อไวดีๆ กูบอกกูสอนมึงอยาเฮ็ดชั่วเฮ็ดผิด ให
มึงจือจนฮอดมื่อมึงกระดูกเขาหมอพูน...” คือสอนไมใหทําชั่วทําผิด ใหจําไวจนวันตาย จนถึงวันกระดูกเขาหมอ
นั่นแหละ! เมื่อกอนมีแตหมอดินใสกระดูก เดี๋ยวนี้เขาเอาใสโกศอยางดี
นี่เปนขอที่หลวงพอทานใหขอคิด เหมือนที่ทานบอกวาอยาไปรักษาศีล ใหรักษาตัวเอง ที่เราพูดกันก็
เพื่อที่จะทําศีลใหเกิดขึ้นที่กาย ที่วาจา เพื่อใหทําสิ่งถูกตอง ทําสิ่งที่ดีงาม ซึ่งตองสรางขึ้นเอง อยาไปมัวอาศัยคนอื่น
มีอยูครั้งหนึ่ง อาตมาไปกับหลวงพอชา ไดรับนิมนตไปฉันในตลาดตัวเมืองอุบลฯ พอผานตลาดสด ไปเจอปาย
“กรุณารักษาความสะอาด” หลวงพอทานมองดูปาย อาตมาก็ดู สักครู ทานก็เหลียวมาดูอาตมา ถามวา “เขาเขียน
ถูกไหม?” อาตมาตอบวา “ก็ถูกนี่ครับ หลวงพอ” หลวงพอพูดกลับวา “เปนพระนักปฏิบัติ เปนพระกรรมฐานมัน
ตองละเอียด พิจารณาใหดี จะไปรักษาทําไมความสะอาด มันดีอยูแลว มารักษาความสกปรกจะไมดีกวาหรือ?”
เออ...ทานพูดนาคิดนะ ที่มันสะอาดนั่นเพราะมันสกปรกนอยเฉยๆหรอก ทําใหไดขอคิดจากทาน ความสะอาด
มันดีอยูแลวไปรักษาทําไม? รักษาความสกปรกนะ...ก็จริง สบูหรือผงซักฟอกไมใชผงสะอาด แตใชกําจัดสิ่ง
สกปรกใชไหมละ! แมแตธรรมะก็ดับความรอน
กอนจะหยุด อยากจะฝากคําพูดโบราณเกาๆ สมัยกอนใหโยมไดคิด อาตมาประพันธเปนคํากลอนไววา
ของเกามีคุณคา
ควรรักษาใหคงที่

ของใหมสิ่งใดดี
เมื่อรวมของเกาใหม
โลกจะเย็นเปนสุขสันติ์

ควรประยุกตเขาดวยกัน
เขากันไดยิ่งสําคัญ
ขอสําคัญอยูที่คน

ของเกาของใหม ไปเอาของใหมหมดมันก็ไมดี มีบางคนก็ไปติ อาตมาจะเลาเรื่องจริงใหฟงเรื่องหนึ่ง
ตองขออภัยไวกอนเปนเรื่องจริงหลายสิบปมาแลว มีผูใหญบานคนหนึ่ง แกเรียนจบ ม.๖ จบแลวก็อยูบานไมมีงาน
ทํา ก็อยูบานทํานา ตอมาผูใหญบานคนเกาที่แกชรามากแลวไดลาออก เขาก็เลือกตั้งผูใหญบานใหม ก็ไดพอคนนี้
ที่จบม.๖ มีครอบครัวแลวเปนคนมีหัวพัฒนา พอไดเปนผูใหญบาน แกก็ตีเกราะเรียกประชุมลูกบาน “นอง
ทั้งหลาย ที่อยูในวัยที่กําลังเจริญ ในวัยกําลังพัฒนา เราตองมีการสรางสรรค ประกอบอาชีพทําการงาน มาชวยกัน
รักษาเคหสถานบานชอง การนุงหมมันตองเรียบรอยทันสมัย ตองมีการปรับปรุงแกไข เราอยูในวัยที่เจริญ วัย
สรางสรรค จะมางอมืองอเทาไมได สิมาเฮ็ดเฉี่อยชาคือผูเฒาผูแกไมไดดอก คนเฉื่อยชาคนบทันสมัย” ผูเฒาที่นั่ง
ฟงอยูเขาก็เคียด(โกรธ) ... “เบิ่งตี้ มันเปนผูใหญบานมื่อเดียว มันเวาขมเฮาเลย มันวาอยาไปหัวซา(สนใจ)ผูเฒาผูแก
เชื่อผูเฒาผูแกมันเฉื่อยชา บทันสมัย มันเปนอยางไรหนอคนบทันสมัย? คอยแกเผ็ดมันกอนนา...”
ครั้นตอมา มีงานบุญที่วัด เปนงานฉลองศาลา ตามธรรมดาตองมีการปลูกผามปลูกปะรํา เขาตองไปจัก
ตอกกัน ผูใหญบา นตีเกราะเรียกไปรวมกัน พวกผูเฒาผูแกก็บอกกันวา “อยาไปซอยหัวมันเดอ เฮามันคนลาสมัย
ใหแตคนทันสมัยเขาเฮ็ด หมูเฮาไปเลาะเบิ่งซือๆ” มีเสียงเรียก “พอใหญมาเฮ็ดซอยกันแนเปนหยัง..” พอใหญตอ
“เฮ็ดโลด” “มันเปนหยังนอ?...ผูเฒาปนี่บคือเกา ไปเลาะเบิ่งซือๆ บซอยลูกหลานบอ?” “เฮ็ดโลด” เพิ่นวา ที่นี้มัน
ไมแคนั้นนะซี งานฉลองศาลาตองมีการนิมนตเจาคณะอําเภอ ตองเชิญนายอําเภอไปเปดปาย ผูใหญบานกับ
สารวัตร เพิ่นแคปลูกปะรํากะเมื่อยพอแฮงแลว ไหนจะตองแลนไปนิมนตเจาคณะอําเภอ เอา...นายอําเภอมาแลว
วิ่งไปตอนรับ...โฮย!...กวางานสิแลว วิ่งกันเกือบฮากเลือด ผูเฒาสิบกวาคนบซอยเลย... แปลกประหลาด เปน
หยังนอ? ตองมีอันหยังบกพรอง? เสร็จงานแลวตองประชุม ผูใหญบานตีเกราะเรียกประชุมลูกบาน เชิญพอใหญ
แมใหญมาประชุมดวย “...ปนี่ผมเมื่อยหลาย เกือบฮากเลือด บไดรับความรวมมือจากผูเฒาผูแกเลย... บาดนี่มีหยัง
บกพรอง ผมกะพรอมสิรับทราบ…?” ผูใหญบาน “เจาจําไดบ? มื่อเจาเปนผูใหญบานมื่อแรก เจาวาจังได! เจาวา
อยาหัวซาผูเฒา คนเฉื่อยชา คนบทันสมัย เฮาตองพัฒนา...เวาจังซี้ มันดูถูกกันนี่ ขอยอยากถามเจาเบิ่ง คนทันสมัย
เปนจังได พอแมพากินขาวทางปาก คนทันสมัยกินขาวทางได? พอแมขอยพาหายใจทางดัง คนทันสมัยหายใจทาง
ได? เกิบ(รองเทา) พอแมขอยพาใสทางตีน คนทันสมัยมันใสทางได? หมวก...พอแมขอยพาสุบ(สวม)หัว คน
ทันสมัยมันใสทางไดหนอ?” เทานั้นแหละผูใหญบานยกมือไหวทวมหัยเลย “ขออภัยพอใหญเอย...”
นี่...เปนผูใหญบานเปนผูนํา จะคิดจะทําตองพิจารณากอนซิ ไปเหยียบย่ําคนเฒาคนแก วาเปนคนลาเห
ลื่อย บทันสมัย อยาไปหัวซา พูดยังงั้น เลยถูกผูเฒาผูแกยอนเอา ถามวาคนทันสมัยมันทํายังไง? ผูใหญบานตองยก
มือไหวขออภัย บอกวาที่พูดไปนั้นตองการปลุกกําลังใจใหพวกวัยรุน ถูกผูเฒาผูแกยอนวา “แมนแลว ปลุกใจ
วัยรุน แตมันเหยียบหัวผูเฒา!” ผูใหญบานตองยอมบอก “ผมสิแกไข!”
เรื่องนี้ทําใหไดขอคิดวา เปนผูใหญเปนผูนํา จะพูดอะไรจะทําอะไรมันตองพิจารณา อยาไปเอาตาม
ความคิดตัวเองฝายเดียว พูดตามความคิดมันผิดอยางนี้แหละ ผูใหญบานคนนั้นไดบทเรียนจากผูเฒาผูแก ตอไป
จะตองระมัดระวังเรื่องการพูดการจา พวกเราที่เปนพอเปนแมก็เหมือนกัน จะพูดจะจาตองเปนตัวอยางใหเด็ก ทํา
เปนตัวอยาง เราเองไมเคยไหวพระ แลวไปบอกลูกใหไหวพระ ลูกจะเชื่อเหรอ ครั้งหนึ่งอาตมาเดินไปเยี่ยมบาน
หนึ่ง แมเพิ่นคุมเด็กนอยอายุ ๓ – ๔ ขวบมาไหว บอกลูก “ไหวพระลูก...ไหวพระ…” “บ!” เด็กเอามือไขวหลัง
ไว “ไหวพระ บักหลาไหวพระ...” “บ แตเจายังบไหว...” นั่นไง ลูกบอกวา ทีแมยังไมไหวเลย นี่ เพราะผูใหญไม

ทําเปนตัวอยาง พอไมเคยไหวพระกอนนอนจะไปบอกใหลูกตองไหวพระกอนนอนไดยังไง จะถูกลูกยอนเอาวา ที
พอยังไมทํา รึพอกินเหลาประจํา จะไปสอนลูกใหรูถึงโทษของเหลาไดไง!
กอนจะจบ อยากจะฝากคาถาสําคัญของหลวงพอชา เพื่อเปนการใหขอคิดและนําไปภาวนา ตั้งแตป
๒๕๑๒ อาตมาคิดปรึกษากับเพื่อนๆบรรพชิตดวยกันวา คาถาหลวงปูมั่น หลวงปูเสาร คงจะมีอยู คาถาหลวงปูโตก็
มี คาถาหลวงปูทวดก็มี คาถาหลวงพอชาของเราก็นาจะมีเหมือนกันนา... ใครละที่กลาไปถาม? โอย...บเอา...บได
... หลวงพอทานจะดุเอา ทานไมใหงมอยูกบั เรื่องคาถาอาคม ทานใหงมอยูกับเรื่องการปฏิบัติ พูดถึงเรื่องพระเกศ
พระเครื่องรางของขลัง หลวงพอชาทานไมใหเกี่ยวของ ทานบอกวา...เปนพระเปนเณรมันตองไปไกลกวานั้น จะ
มางมอยูกับเรื่องนี้ไมได...
ตอมาป ๒๕๑๖ หลวงพอชากลับมาจากเมืองลาวไดพระมา ๕ องค เปนพระเครื่องรางของขลัง ทาน
เอาไวในยาม มีเสี่ยในเมืองอุบลฯมากราบทานแลวนั่งอยูดวย พอดีมีโยมคนหนึ่งทํางานรถไฟ มาเยี่ยมวัดครั้งแรก
มากราบหลวงพอชาแลวก็จะกลับ บอกหลวงพอวา “หลวงพอครับ...ผมจะกลับกรุงเทพฯ จะไมทันรถไฟ อยากจะ
ไดของดี...” เสียงหลวงพอ “ของดีก็อยูที่ตัวนั่นแหละ ถาตัวดี พูดดี ทําดี คิดดี นั่นแหละ! ไมใชอยากจะไดของดี
คุมครอง อยากจะไดพระ มีอยูแลว” ทานลวงออกมาจากยาม ๕ องค เปนชุดเหมือนยาชุด เปนพระเลี่ยง พระหลบ
พระหลีก พระรอด พระแลน เสียงอาเสี่ยที่นั่งอยูดวยพูดขึ้นอยางเสียดาย “โอย...เราไมรูจักขอหลวงพอ” สวนคน
ที่ไดพระจากหลวงพอไปอยูกรุงเทพฯ วันหนึ่งไดมากราบหลวงพอ เลาใหหลวงพอฟงวา พระที่หลวงพอใหดี
เหลือเกิน ผมทําตามที่หลวงพอบอก มีวันหนึ่ง ตอนกลางคืน ผมออกไปเดิน มีพวกวัยรุนมากอกวนมารุมลอมจะ
ทําราย นึกถึงหลวงพอที่ใหใชคาถา พระเลี่ยง พระหลบ พระหลีก พระรอด พระแลน ผมจึงวิ่ง เขายิงปนตามหลัง
ปง! ยิงไมถูกผมเลย...
มีคนมาถามหลวงพอใหญวา พระเกศ (ที่เอาตะกั่วหอเสนผมทานนะ) ถามวา...”หลวงพอ พระนี่ดี
ยังไง?” หลวงพอบอกวา “โอ...ดีหลายอยาง บเปลืองขาว บเถียงเฮา เอาไวไสกะอยู ฮะละเอาไปฮั่น! เพิ่นวา ไหว
พระสากอนสินอน อยานอนโลด” เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๒ ที่อาตมาสงสัยเรื่องพระคาถานั้น มีอยูคืนหนึ่งฝนเห็นหลวง
ปูกินรี “เจาอยากไดคาถาบอ...” อาตมาตอบ “โดยขะนอย...” ทานเลยบอกวา “จะ มะ ยัสสะ ยะ มะ ตัน ตัง” นี่...
เปนคาถาสรางพลังใจ ใหมีคุณธรรม กอนนอนก็ใหภาวนา ตอมาหลังออกพรรษาป ๒๕๑๒ ทหารมานิมนตหลวง
พอใหญไปในคายทหาร นิมนต ๙ รูป อยูบนอาคารชั้น ๒ เมื่อฉันเสร็จหลวงพอบอกพระ ๗ รูปลงไปรออยูชั้นลาง
มีอาตมาอยูกับหลวงพอ พวกนายทหารลอมเขามาเกือบสิบคน พูดวา “หลวงพอครับ...พวกผมจะไปสับเปลี่ยนรุน
ที่นาแกแลว อยากจะไดของดีจากหลวงพอไปคุมครอง” อาตมานึกถึง พระเกศที่ตอนนั้นหลวงพอทําขึ้น โดย
อาตมาเอาตะกั่วมาหอหุมเสนผมของทาน เอามีดตีๆใหเปนกอนๆ...ไดยินเสียงหลวงพอ “โฮย... มีกะบพอ เอา
คาถาอาตมาซะ จดเอา ตั้งใจฟงนะ พุทโธ ภะคะวา อะระหัง อะ ภาวนากอนนอนเทาอายุ จะเดินทางใหภาวนา ๗
ครั้ง ๙ ครั้ง ๕ ครั้งก็ได จะเขาหาผูใหญจะทํามาคาขาย ดีหลายอยาง จะเขาไปติดตอกับผูใหญ ภาวนา ๓ ครั้ง หรือ
ทําน้ํามนต ไดคาถาเหมือนไดอาตมาไปดวย จะทําน้ํามนตก็เอาขันตักน้ําขึ้นมา ทองคาถานี่ ๗ ครั้ง ๙ ครั้งก็เปาลง
ไป…” นี่...อาตมาไดรับฟงมาโดยบังเอิญก็วาได ทีนี้พวกนายทหารเขาก็จดเอาไป จากนั้นจําไดวา อาตมาไดบอก
ใหหลานที่เปนตํารวจคนหนึ่งนําไปภาวนา ปรากฏวาไดผล การเขาหาผูใหญไดรับเมตตา มีนักเรียนนักศึกษาคน
หนึ่งเขาไดนําคาถาหลวงพอใหญไปภาวนา ไดไปเรียนทีป่ ระเทศอังกฤษ เอาไปใชก็ไดผลอยูนะ
พุทโธ ภควา เปนของดี เราภาวนา พุทโธ... พุทโธ... อยูนี่ พุทโธ...ความผองใส พุทโธ...ความสวางไสว
พุทโธ...ความเย็นกายเย็นใจ อาตมาสอนเด็กวา “ภาวนา พุทโธ นะหนูนะ พุทโธ...ปญญาดี พุทโธ...ผีกลัว พุทโธ...
มีเสนห พุทโธ...เรียนหนังสือเกง ใหภาวนา พุทโธ...พุทโธ นะ” นี่...สอนเด็กๆอยางนี้

ตอมา หลวงพอชาพาอาตมาไปกราบหลวงปูฟนที่สกลนคร ทานบอก “ภาวนาก็ภาวนา ไมมากหรอก
ภาวนาพุทโธนี่ พุทโธ ความผองใส พุทโธความแจมใส พุทโธความสวางไสว พุทโธความเย็นกายเย็นใจ เพื่อ
ปองกันจิตใจของเรา ถาจิตใจของเรามันบทุกข มันก็หยุดทุกข เพราะจิตใจมันทุกขมันจึงทุกข” นี่อาตมาภาวนา
กอนจะไป ความจริงความทุกขมันเกิดขึ้นทางจิต ถาจิตไมทุกขมันก็จะไมทุกข สวนรางกายเปนสวนประกอบ
เพราะไดยินหลวงปูฝนบอก “ใจมันทุกขมันจึงทุกข ถาใจไมทุกขมันไมทุกขหรอก การภาวนา พุทโธ ใหรูเรื่องวา
อะไรเขามาหาใจ แลวก็ไลมันออกไป” หลวงพอชาบอกวา วิธีปฏิบัติธรรมภาวนาพุทโธ ทําเหมือนคนเฝายาม
รักษาประตู พอกิเลสตัณหามันเขามา ก็รูวามันเขามาแลว มันจะทําลายเรา มันทําใหเราเสีย ตองไมใหมันเขามา ไล
มันไป แตถามันแอบเขาไปได ก็ตองขับมันออก ไลมันออกไป เทานี้ก็เปนการปฏิบัติธรรม เปนพุทโธแลว เมื่ออยู
คนเดียวใหระวังความคิด อยูกับมิตรใหระวังการกระทําและคําพูดของเราใหดี อยูกับคนอื่นตองระวังกาย ระวัง
วาจา เปนการภาวนาเหมือนกันแหละ เวลาที่เขาวา สัมมา อรหัง หรือ รูหนอๆ ก็เหมือนกัน พอมันเขามาจับจิตปบ
ไลมันออกไปเลย พอนั่งสมาธิไดยินเสียงเพลง เสียงเพลงนี้ไพเราะดีเราเคยรอง ไปยินดีกับมัน เสียงเพลงหลอกเรา
ตองไลมันหนี! ความเพราะนี่... ทิ้ง หลวงพอชาบอกภาวนาทิ้งทันที ทิ้งแลวมันจะเบา เอาแลวมันจะหนัก เมื่อได
ยินเสียงอะไร หรือเห็นใครทําไมถูกใจ ก็ทิ้งไป ไมถูกใจอยาเก็บไว เทานี้ก็สบาย คิดถึงเพื่อนเกาก็ทิ้ง ภาวนาทิ้ง
กอน เปนเหตุใหเรามีความสงบ หลวงพอชาบอกคนคิดแตจะเอา เหมือนคนจะเดินไปหนาวัดนี่ เห็นกอนหิน กอน
ดิน กิ่งไมแหง เก็บเอาหมด มันจะมีที่ใสไหม? มันตองภาวนาทิ้ง ทิ้งอารมณ ทิ้งความรูสึกที่มันจะมากวนใจ
ครั้งหนึ่งที่วัดปาพง สมัยนั้นหลวงพอชาทานไมใหรถเขา บอกพอจวง... “จวง เจารักษาวัดเดอ...บใหไผ
เอารถเขามา ใหยาง(เดิน)เขามา มันสิกวน” วันนั้นมีนายทหาร ผูการจากกรมแตงตัวชุดธรรมดามากับภรรยา
คุณนายถาม “ลุงเอารถเขาไปไมไดเหรอ?” “บได! หลวงพอบใหเขา” “ขอเขาหนอยไมไดเหรอ...ขอเขาไปคัน
เดียวไมไดเหรอ?” “บได! ฮวย! กะยังวาบได...มีตีนกะยาง(เดิน)เขาไปตี”๊ พอไดเขาไปกราบหลวงพอชา ถวาย
ของเสร็จ เลาใหทานฟงวา “แหม...ยามของหลวงพอแนเหลือเกิน ขอเอารถเขามาไมใหเขาเลย ใหเดินเอา จะมาเอา
สิทธิพิเศษคนเดียวไมได” นี่แหละพอจวง ยามเฝาวัดปาพง เขามาจากภูดินแดง เขาใหเขาไดเฉพาะคนที่เคยเขา เขา
ไปทําประโยชน ถาจะเอารถเขามารบกวนความสงบ ไมใหเขา!
การระวังความคิด ระวังอารมณมันจะเขามากวน ระวังคําพูด ระวังการกระทํา เปนการปฏิบัติธรรม การ
ภาวนา พุทโธ ผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ภควา ผูจําแนกแจกธรรม แจกของที่ดีๆ อรหัง ผูเขาทําลายกิเลส ผูฆาสนิมใจ ผู
ขับไลสนิมใจ ทําลายทํารายขาศึกที่จะมาเปนสนิมใจ ตามที่หลวงพอชาทานใหเปนคาถาไว
ทายที่สุดนี้ ขอญาติโยมทุกคนจงเปนผูมีความสะอาด สวางไสว ทั้งกําลังกาย กําลังใจ บําเพ็ญภาวนาไป
เรื่อยๆเถอะ เปนมนุษยตองกินอาหารสองชั้น คือ อาหารกาย ยาทางกาย เปนที่พึ่งทางกาย อาหารใจ ที่พึ่งทางใจ ยา
ทางใจ ตองมีทั้งสองอยาง เพื่อความสุขความเจริญ
ใหพากันตั้งจิตถวายกุศลแดหลวงพอใหญ หลวงพอชาแลวก็แผเมตตาใหพอแมปูยาตายาย ญาติพี่นอง
ลูกหลานเหลนหลอน ญาติมิตรทั้งหลาย โดยเฉพาะตั้งจิตถวายพระราชกุศลแกสมเด็จบพิตรพระราชสมภารเจา
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ คณะรัฐบาล ขาราชการ พอคาประชาชน หมู
มนุษย สรรพสัตวทั้งหลายทุกหมูเหลา ตองแผสวนบุญใหพวกผีตายโหงตายหา ที่ตายโดยปจจุบันทันดวนที่ไมได
ตายตามธรรมดาโลกดวย เขาเคยไปขอสวนบุญจากอาตมา ไปขอสวนบุญโดยตรงเลย โดยไปเขาฝน บอกวา ผีตาย
โหงตายหาแผไปใหบางซี ไมยังงั้นจะไมไดรับ
ขอใหพากันเจริญใจธรรมทุกคน ทุกรูปทุกนาม...เทอญ

