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ประวตัหิลวงพอด ู พรหมปญโญ

ชาตภิมูิ
พระคณุเจาหลวงพอด ู  พรหมปญโญ  มชีาตกิำเนดิใน

สกลุ  หนศูร ี เดมิชือ่  ด ู เกดิเมือ่วนัที ่ ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ.
๒๔๔๗  ตรงกบัวนัศกุรขึน้  ๑๕  ค่ำ  เดอืน  ๖  ปมะโรง ซึง่ตรงกบั
วนัวสิาขบชูา  ณ  บานขาวเมา  ตำบลขาวเมา  อำเภออทุยั  จงัหวดั
พระนครศรอียธุยา

โยมบดิาชือ่  พดุ  โยมมารดาชือ่  พมุ  ทานมพีีน่องรวม
มารดาเดยีวกนั  ๓  คน  ทานเปนบตุรคนสดุทาย  มโียมพีส่าวอกี
๒  คน  มชีือ่ตามลำดบัดงันี้

๑.   พีส่าวชือ่ ทองคำ  สนุมิติร
๒.   พีส่าวชือ่ สมุ  พึง่กศุล
๓.   ตวัทาน

ปฐมวยัและการศกึษาเบือ้งตน
ชวีติในวยัเดก็ของทานดจูะขาดความอบอนุอยมูาก  ดวย

กำพราบดิามารดาตัง้แตเยาววยั  นายยวง  พึง่กศุล  ซึง่มศีกัดิเ์ปน
หลานของทาน  ไดเลาใหฟงวา  บดิามารดาของทานมอีาชพีทำนา
โดยนอกฤดทูำนาจะมอีาชพีทำขนมไขมงคลขาย  เมือ่ตอนทีท่าน
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ยงัเปนเดก็ทารก มเีหตกุารณสำคญัทีค่วรบนัทกึไว คอืในคนืวนัหนึง่
ซึง่เปนหนาน้ำ  ขณะทีบ่ดิามารดาของทานกำลงัทอด “ขนมมงคล”
อยนูัน้  ทานซึง่ถกูวางอยบูนเบาะนอกชานคนเดยีว  ไมทราบดวย
เหตุใดตัวทานไดกลิ้งตกลงไปในน้ำทั้งคนทั้งเบาะ  แตเปนที่
อัศจรรยยิ่งที่ตัวทานไมจมน้ำ  กลับลอยน้ำจนไปติดอยูขางรั้ว
กระทัง่สนุขัเลีย้งทีบ่านทานมาเหน็เขาจงึไดเหาพรอมกบัวิง่กลบัไป
กลบัมาระหวางตวัทานกบัมารดาทาน เมือ่มารดาทานเดนิตาม
สนุขัเลีย้งออกมาจงึไดพบทานลอยน้ำตดิอยทูีข่างรัว้  ซึง่เหตกุารณ
ครัง้นัน้ทำใหมารดาทานเชือ่มัน่วาทานจะตองเปนผมูบีญุวาสนา
มากมาเกดิ

มารดาของทานไดถงึแกกรรมตัง้แตทานยงัเปนทารกอยู
ตอมาบดิาของทานกจ็ากไปอกี  ขณะทานมอีายไุดเพยีง  ๔  ขวบ
เทานัน้  ทานจงึตองกำพราบดิามารดาตัง้แตยงัเปนเดก็เลก็จำความ
ไมได  ทานไดอาศยัอยกูบัยายโดยมโียมพีส่าวทีช่ือ่สมุเปนผดูแูล
เอาใจใสและทานก็ไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนที่วัดกลางคลอง
สระบวั  วดัประดทูรงธรรม  และวดันเิวศนธรรมประวตัิ

สเูพศพรหมจรรย
เมือ่ทานอายไุด  ๒๑  ป  กไ็ดเขาพธิบีรรพชาอปุสมบท

เมือ่วนัที ่ ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๔๖๘  ตรงกบัวนัอาทติยแรม
๔  ค่ำ  เดอืน  ๖  ณ  วดัสะแก  ตำบลธน ู อำเภออทุยั  จงัหวดัพระ
นครศรอียธุยา  โดยมหีลวงพอกลัน่  เจาอาวาสวดัพระญาตกิาราม
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เปนพระอปุชฌาย  มหีลวงพอแด  เจาอาวาสวดัสะแกขณะนัน้เปน
พระกรรมวาจาจารย  และมหีลวงพอฉาย  วดักลางคลองสระบวั
เปนพระอนสุาวนาจารย  ไดรบัฉายาวา “พรหมปญโญ”

ในพรรษาแรกๆ นัน้  ทานไดศกึษาพระปรยิตัธิรรมทีว่ดั
ประดทูรงธรรม  ซึง่ในสมยันัน้เรยีกวาวดัประดโูรงธรรม  โดยมี
พระอาจารยผสูอน คอื ทานเจาคณุเนือ่ง  พระครชูม และหลวงพอ
รอด (เสอื) เปนตน

ในดานการปฏบิตัพิระกรรมฐานนัน้ ทานกไ็ดศกึษากบั
หลวงพอกลัน่ผเูปนอปุชฌาย  และหลวงพอเภา  ศษิยองคสำคญั
ของหลวงพอกลัน่  ซึง่มศีกัดิเ์ปนอาของทาน  เมือ่ทานบวชไดพรรษา
ทีส่องประมาณปลายป พ.ศ.  ๒๔๖๙  หลวงพอกลัน่กม็รณภาพ
ทานจงึไดศกึษาหาความรจูากหลวงพอเภาเปนสำคญั  นอกจากนี้
ทานยงัไดศกึษาจากตำรบัตำราทีม่อีย ูจากชาดกบาง จากธรรมบท
บาง  และดวยความทีท่านเปนผรูกัการศกึษาคนควา ทานจงึไดเดนิ
ทางไปศกึษาหาความรเูพิม่เตมิจากพระอาจารยอกีหลายทานที่
จงัหวดัสพุรรณบรุแีละสระบรุี

ประสบการณธดุงค
ประมาณเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๘๖ ออกพรรษาแลว

ทานก็เริ่มออกเดินธุดงคจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี
เปาหมายทีป่าเขาทางแถบจงัหวดักาญจนบรุ ีและแวะนมสัการ
สถานทีส่ำคญัทางพระพทุธศาสนา เชน พระพทุธฉายและรอยพระ



4

พุทธบาท จังหวัดสระบุรี จากนั้นทานก็เดินธุดงคไปยังจังหวัด
สงิหบรุ ี  สพุรรณบรุ ีจนถงึจงัหวดักาญจนบรุ ีจงึเขาพกัปฏบิตัติาม
ปาเขาและถ้ำตางๆ

หลวงพอด ูทานเคยเลาใหฟงวาเริม่แรกทีท่านขวนขวาย
ศกึษาและปฏบิตันิัน้ แทจรงิมไิดมงุเนนมรรคผลนพิพาน หากแต
ตองการเรยีนรใูหไดวชิาตาง ๆ  เปนตนวา วชิาคงกระพนัชาตร ีกเ็พือ่
ทีจ่ะสกึออกไปแกแคนพวกโจรทีป่ลนบานโยมพอโยมแมทานถงึ ๒
ครัง้ แตเดชะบญุ แมทานจะสำเรจ็วชิาตาง ๆ  ตามทีต่ัง้ใจ ทานกลบั
ไดคดิ นกึสลดสงัเวชใจตวัเองทีป่ลอยใหอารมณอาฆาตแคนทำราย
จิตใจตนเองอยูเปนเวลานับสิบๆ ป ในที่สุด ทานก็ไดตั้งจิต
อโหสกิรรมใหแกโจรเหลานัน้ แลวมงุดำเนนิจติตามทางแหงศลี
สมาธ ิและปญญา อยางแทจรงิ

ในระหวางทีท่านเดนิธดุงคอยนูัน้ ทานเคยเลาใหฟงวาได
พบฝงูควายปากำลงัเดนิเขามาทางทาน ทานตัง้สตอิยคูรหูนึง่ จงึ
ตดัสนิใจอยางเดด็เดีย่วหยดุยนืภาวนานิง่อย ูฝงูควายปาทีม่งุตรง
มาทางทานนัน้ พอเขามาใกลจะถงึตวัทาน กก็ลบัเดนิทกัษณิารอบ
ทานแลวกจ็ากไป บางแหงทีท่านเดนิธดุงคไปถงึ ทานมกัพบกบั
พวกนกัเลงทีช่อบลองของ ครัง้หนึง่ มพีวกนกัเลงเอาปนมายิง่ใส
ทานขณะนัง่ภาวนาอยใูนกลด ทานเลาใหฟงวา พวกนีไ้มเคารพพระ
สนใจแต  “ของด”ี เมือ่ยงิปนไมออก จงึพากนัมาแสดงตวัดวยความ
นอบนอม พรอมกบัออนวอนขอ “ของด”ี ทำใหทานตองออกเดนิ
ธดุงคหนไีปทางอืน่
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การปฏบิตัขิองทานในชวงธดุงคอยนูัน้ เปนไปอยางเอา
จรงิเอาจงั ยอมมอบกายถวายชวีติไวกบัปาเขา แตสขุภาพธาตขุนัธ
ของทานกไ็มเปนใจเสยีเลย  บอยครัง้ทีท่านตองเอาผามาคาดที่
หนาผากเพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะ อีกทั้งก็มีอาการเทาชา
รนุแรงขึน้เรือ่ยๆ แมกระนัน้ ทานกย็งัไมละความเพยีร สมดงัทีท่าน
เคยสอนลกูศษิยวา ““นพิพานอยฟูากตาย”” ในการประพฤติ
ปฏบิตันิัน้ จำตองยอมมอบกายถวายชวีติลงไปดงัทีท่านเคยกลาว
ไววา ““ถามนัไมดหีรอืไมไดพบความจรงิกใ็หมนัตาย ถามนัไม
ตายกใ็หมนัด ีหรอืไดพบกบัความจรงิ”

ดงันัน้ อปุสรรคตางๆ จงึกลบัเปนปจจยัชวยใหจติใจของ
ผปูฏบิตัแิขง็แกรงขึน้เปนลำดบั

นมิติธรรม
อยมูาวนัหนึง่  เขาใจวากอนป พ.ศ.  ๒๕๐๐  เลก็นอย

หลงัจากหลวงพอดสูวดมนตทำวตัรเยน็  และปฏบิตักิจิสวนตวัเสรจ็
เรยีบรอยแลว  ทานกจ็ำวดั  เกดินมิติไปวาไดฉนัดาวทีม่แีสงสวาง
มาก  ๓  ดวง  ในขณะทีก่ำลงัฉนัอยนูัน้กร็สูกึวากรอบๆ ด ี กเ็ลย
ฉนัเขาไปทัง้หมด แลวจงึตกใจตืน่  เมือ่ทานพจิารณาใครครวญถงึ
นมิติธรรมทีเ่กดิขึน้  กเ็กดิความเขาใจขึน้วาแกว  ๓  ดวงนัน้ กค็อื
พระไตรสรณาคมนนัน่เอง พอทานวา “พทุธงั สรณงั  คจัฉาม,ิ
ธมัมงั  สรณงั  คจัฉาม,ิ  สงัฆงั สรณงั คจัฉาม”ิ  กเ็กดิอศัจรรย
ขึน้ในจติทาน พรอมกบัอาการปตอิยางทวมทน ทัง้เกดิความรสูกึ
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ลกึซึง้และมัน่ใจวา พระไตรสรณาคมนนีแ้หละเปนรากแกวของ
พระพุทธศาสนา ทานจึงกำหนดเอามาเปนคำบริกรรมภาวนา
ตัง้แตนัน้เปนตนมา

เนนหนกัทีก่ารปฏบิตัิ
หลวงพอดทูานใหความสำคญัอยางมากในเรือ่งของการ

ปฏบิตัสิมาธภิาวนา  ทานวา ““ถาไมเอา (ปฏบิตั)ิ เปนเถาเสยี
ดกีวา””  ในสมยักอนเมือ่ตอนทีศ่าลาปฏบิตัธิรรมหนากฏุทิานยงั
สรางไมเสรจ็นัน้  ทานกเ็มตตาใหใชหองสวนตวัทีท่านใชจำวดั  เปน
ทีร่บัรองสานศุษิยและผสูนใจไดใชเปนทีป่ฏบิตัธิรรม  ซึง่นบัเปน
เมตตาอยางสงู

สำหรบัผทูีไ่ปกราบนมสัการทานบอยๆ  หรอืมโีอกาสได
ฟงทานสนทนาธรรม  กค็งจะไดเหน็กศุโลบายในการสอนของทาน
ทีจ่ะโนมนาวผฟูงใหวกเขาสกูารปรบัปรงุแกไขตนเอง เชน ครัง้หนึง่
มลีกูศษิยวพิากษวจิารณคนนัน้คนนีใ้หทานฟงในเชงิวากลาววาเปน
ตนเหตขุองปญหาและความยงุยาก  แทนทีท่านจะเออออไปตาม
อนัจะทำใหเรือ่งยิง่บานปลายออกไป  ทานกลบัปรามวา “เรือ่งของ
คนอืน่ เราไปแกเขาไมได ทีแ่กไดคอืตวัเรา  แกขางนอกเปน
เรือ่งโลก  แตแกทีต่วัเรานีเ่ปนเรือ่งธรรม””

คำสอนของหลวงพอดจูงึสรปุลงทีก่ารใชชวีติอยางคนไม
ประมาท  นัน่หมายถงึวาสิง่ทีจ่ะตองเปนไปพรอมๆ กนั กค็อื  ความ
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พากเพยีรทีล่งสภูาคปฏบิตั ิ  ในมรรควถิทีีเ่ปนสาระแหงชวีติของ
ผไูมประมาท  ดงัทีท่านพดูย้ำเสมอวา หมัน่ทำเขาไวๆ  “

ออนนอมถอมตน
นอกจากความอดทน  อดกลัน้ยิง่แลว  หลวงพอดยูงัเปน

แบบอยางของผไูมถอืตวั  วางตวัเสมอตนเสมอปลาย  ไมยกตนขม
ผอูืน่  เมือ่ครัง้ทีส่มเดจ็พระพฒุาจารย (เสงีย่ม) วดัสทุศันเทพวรา
ราม  หรอืทีเ่ราเรยีกกนัวา  “ทานเจาคณุเสงีย่ม”  ซึง่มีอายพุรรษา
มากกวาหลวงพอด ู ๑  พรรษามานมสัการหลวงพอโดยยกยองเปน
ครเูปนอาจารย  แตเมือ่ทานเจาคณุเสงีย่มกราบหลวงพอเสรจ็แลว
หลวงพอทานกก็ราบตอบ  เรยีกวาตางองคตางกราบซึง่กนัและกนั
เปนภาพที่พบเห็นไดยากเหลือเกินในโลกที่ผูคนทั้งหลายมีแต
จะเตบิโตทางดานทฏิฐมิานะ  ความถอืตวั  อวดด ี อวดเดน  ยก
ตนขมทาน  ปลอยใหกเิลสตวัหลงออกเรีย่ราด  เทีย่วประกาศให
ผคูนทัง้หลายไดรวูาตนเกง  โดยเจาตวักไ็มรวูาถกูกเิลสขึน้ขีค่อ
พาบงการใหเปนไป

หลวงพอดูไมเคยวิพากษวิจารณการปฏิบัติธรรมของ
สำนกัไหน ๆ ในเชงิลบหลหูรอืเปรยีบเทยีบดถูกูดหูมิน่  ทานวา
“คนดนีะ เขาไมตใีคร””  ซึง่ลกูศษิยทัง้หลายไดถอืเปนแบบอยาง

หลวงพอดเูปนพระพดูนอย  ไมมากโวหาร ทานจะพดูย้ำ
อยูแตในเรื่องของการปฏิบัติธรรมและความไมประมาท เชน
“ของดอียทูีต่วัเรา หมัน่ทำ (ปฏบิตั)ิ เขาไว ”  “ใหหมัน่ดจูติ
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รกัษาจติ” “อยาลมืตวัตาย”  และ  “ใหหมัน่พจิารณาอนจิจงั
ทกุขงั  อนตัตา”  เปนตน

อบุายธรรม
หลวงพอดเูปนผทูีม่อีบุายธรรมลกึซึง้  สามารถขดัเกลา

จติใจคนอยางคอยเปนคอยไป  มไิดเรงรดัเอาผล  เชนครัง้หนึง่มี
นกัเลงเหลาตดิตามเพือ่นซึง่เปนลกูศษิยมากราบนมสัการทาน
สนทนากนัไดสกัพกัหนึง่เพือ่นทีเ่ปนลกูศษิยกช็กัชวนเพือ่นนกัเลง
เหลาใหสมาทานศลี ๕ พรอมกบัฝกหดัปฏบิตัสิมาธภิาวนา  นกัเลง
เหลาผนูัน้กแ็ยงวา “จะมาใหผมสมาทานศลีและปฏบิตัไิดยงัไง
กผ็มยงักนิเหลาเมายาอยนูีค่รบั”   หลวงพอดทูานกต็อบวา  “เอง็
จะกนิกก็นิไปซ ิ ขาไมวา แตใหเอง็ปฏบิตัใิหขาวนัละ  ๕  นาที
กพ็อ”  นกัเลงเหลาผนูัน้เหน็วานัง่สมาธแิควนัละ  ๕  นาท ี ไมใช
เรือ่งยากเยน็อะไร  จงึไดตอบปากรบัคำจากหลวงพอ

ดวยความทีเ่ปนคนนสิยัทำอะไรทำจรงิ  ซือ่สตัยตอตวัเอง
ทำใหเขาสามารถปฏบิตัไิดสม่ำเสมอเรือ่ยมามไิดขาดแมแตวนัเดยีว
บางครัง้ถงึขนาดงดไปกนิเหลากบัเพือ่น ๆ  เพราะไดเวลาปฏบิตั ิจติ
ของเขาเริม่เสพคนุกบัความสขุสงบจากการทีจ่ติเปนสมาธ ิ ไมชา
ไมนานเขาก็สามารถเลิกเหลาไดโดยไมรูตัวดวยอุบายธรรมที่
นอมนำมาจากหลวงพอ  ตอมาเขาไดมโีอกาสมานมสัการทานอกี
ครัง้  ทีน่ีห้ลวงพอดทูานใหโอวาทวา  “ทีแ่กปฏบิตัอิย ู ใหรวูาไม
ใชเพือ่ขา  แตเพือ่ตวัแกเอง”  คำพดูของหลวงพอทำใหเขาเขา
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ใจอะไรมากขึน้  ศรทัธา  และความเพยีรตอการปฏบิตั ิ กม็มีาก
ขึน้ตามลำดบั  ถดัจากนัน้ไมกีป่ เขาผทูีอ่ดตีเคยเปนนกัเลงเหลา
กล็ะเพศฆราวาสเขาสเูพศบรรพชติตัง้ใจปฏบิตัธิรรมเรือ่ยมา

อกีครัง้หนึง่มชีาวบานหาปลามานมสัการทาน  และกอน
กลบั  ทานกใ็หเขาสมาทานศลี  ๕  เขาเกดิตะขดิตะขวงใจกราบ
เรยีนทานวา  “ผมไมกลาสมาทานศลี  ๕  เพราะรวูาประเดีย๋วกต็อง
ไปจบัปลา  จบักงุ  มนัเปนอาชพีของผมครบั”  หลวงพอตอบเขา
ดวยความเมตตาวา  “แกจะรเูหรอวา  แกจะตายเมือ่ไหร  ไม
แนวาแกเดนิออกไปจากกฏุขิาแลว  อาจถกูงกูดัตายเสยีกลาง
ทางกอนไปจบัปลา  จบักงุ   กไ็ด   เพราะฉะนัน้เมือ่ตอนนีแ้ก
ยงัไมไดทำบาปกรรมอะไร  ยงัไงๆ กใ็หมศีลีไวกอน  ถงึจะมี
ศลีขาดกย็งัดกีวาไมมศีลี”

หลวงพอดทูานไมเพยีงพร่ำสอนใหบรรดาศษิยทัง้หลาย
เจรญิบำเพญ็คณุงามความดเีทานัน้ หากแตยงัเนนย้ำใหเหน็ความ
สำคญัและระมดัระวงัในการรกัษาไวซึง่คณุงามความดนีัน้ๆ ให
คงอย ูรวมทัง้เจรญิงอกงามขึน้เรือ่ยๆ  ทานมกัจะพดูเตอืนเสมอๆ
วาเมือ่ปลกูตนธรรมดวยดแีลวกต็องคอยหมัน่ระวงัอยาใหหนอน
และแมลง ไดแก ความโลภ ความโกรธ และความหลง มากดักนิ
ทำลายตนธรรมทีอ่ตุสาหปลกูขึน้ และอกีครัง้หนึง่ทีท่านแสดงถงึ
แบบอยางของความเปนครูอาจารยที่ปราศจากทิฏฐิมานะและ
เปยมดวยอบุายธรรม กค็อืครัง้ทีม่นีกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรม
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ศาสตร  ๒  คน  ซึง่เปนลกูศษิยของทาน  มากราบลาพรอมกบั
เรยีนใหทานทราบวาจะเดนิทางไปพกัคาง  เพือ่ปฏบิตัธิรรมกบั
ทานพระอาจารยมหาบวั  ญาณสมัปนโน  วดัปาบานตาด  จงัหวดั
อดุรธานี

หลวงพอดทูานฟงแลวกย็กมอืพนมขึน้ไหวไปทางขางๆ
พรอมกบัพดูวา  “ขาโมทนากบัพวกแกดวย  ตวัขาไมมโีอกาส...”
ไมมเีลยทีท่านจะหามปรามหรอืแสดงอาการทีเ่รยีกวาหวงลกูศษิย
ตรงกนัขามมแีตจะสงเสรมิ  สนบัสนนุ  ใหกำลงัใจเพือ่ใหลกูศษิย
ของทานขวนขวายในการปฏบิตัธิรรมยิง่ๆ ขึน้ไป

แตถาเปนกรณีที่มีลูกศิษยมาเรียนใหทานทราบถึงครู
อาจารยนัน้องคนี ้ ในลกัษณะตืน่ครตูืน่อาจารย  ทานกจ็ะปราม
เพือ่วกเขาสเูจาตวัโดยพดูเตอืนสตวิา  “ครอูาจารยดีๆ   แมจะมี
อยมูาก  แตสำคญัทีต่วัแกตองปฏบิตัใิหจริง  สอนตวัเองใหมาก
นัน่แหละจงึจะด”ี

หลวงพอดทูานมแีนวทางการสอนธรรมะทีเ่รยีบงายฟง
งาย ชวนใหตดิตามฟง  ทานนำเอาสิง่ทีเ่ขาใจยากมาแสดงใหเขา
ใจงาย  เพราะทานจะยกอปุมาอปุไมยประกอบในการสอนธรรมะ
จึงทำใหผูฟงเห็นภาพและเกิดความเขาใจในธรรมที่ทานนำมา
แสดง  แมวาทานมกัจะออกตวัวาทานเปนพระบานนอกทีไ่มมคีวาม
รอูะไร  แตสำหรบับรรดาศษิยทัง้หลาย  คงไมอาจปฏเิสธวาหลาย
ครัง้ทีท่านสามารถพดูแทงเขาไปถงึกนบึง้หวัใจของผฟูงทเีดยีว
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อกีประการหนึง่  ดวยความทีท่านมรีปูรางลกัษณะทีเ่ปน
ทีน่าเคารพเลือ่มใส  เมือ่ใครไดมาพบเหน็ทานดวยตนเอง และถา
ยิง่ไดสนทนาธรรมกบัทานโดยตรง  กจ็ะยิง่เพิม่ความเคารพเลือ่มใส
และศรทัธาในตวัทานมากขึน้เปนทวคีณู

หลวงพอดทูานพดูถงึการประพฤตปิฏบิตั ิ  ของคนสมยั
นีว้า “คนเราทกุวนันี ้โลกเทาแผนดนิ ธรรมเทาปลายเขม็ เรา
มวัพากนัยงุอยกูบัโลกจนเหมอืนลงิตดิตงั  เรือ่งของโลก  เรือ่ง
เละๆ เรือ่งไมมทีีส่ิน้สดุ เราไปแกไขเขาไมไดจะตองแกไขทีต่วั
เราเอง  ตนของตนเตอืนตนดวยตนเอง”

ทานไดอบรมสั่งสอนศิษย  โดยใหพยายามถือเอา
เหตกุารณตางๆ ทีเ่กดิขึน้มาเปนครสูอนตนเองเสมอ  เชน  ในหมู
คณะ  หากมผีใูดประพฤตปิฏบิตัดิ ีเจรญิในธรรมปฏบิตั ิทานกก็ลาว
ชมและใหถอืเปนแบบอยาง  แตถามผีปูระพฤตผิดิ  ถกูทานตำหนิ
ตเิตยีน  กใ็หนอมเอาเหตกุารณนัน้ๆ มาสอนตนทกุครัง้ไป  ทาน
ไมไดชมผทูำดจีนหลงลมืตน  และทานไมไดตเิตยีนผทูำผดิจนหมด
กำลงัใจ  แตถอืเอาเหตกุารณๆ  เปนเสมอืนครทูีเ่ปนความจรงิแสดง
เหตผุลในเหน็ธรรมทีแ่ทจรงิ

การสอนของทานกพ็จิารณาดบูคุคลดวย เชน คนบาง
คนพดูใหฟงเพยีงอยางเดยีว ไมเขาใจ บางททีานกต็องทำใหเกดิ
ความกลวั เกดิความละอายบางถงึจะหยดุ เลกิละการกระทำทีไ่ม
ดนีัน้ๆ ได หรอืบางคนเปนผมูอีปุนสิยัเบาบางอยแูลว ทานกส็อน
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ธรรมดา การสอนธรรมะของทาน บางทกีส็อนใหกลา บางทกีส็อน
ใหกลวั ทีว่าสอนใหกลานัน้ คอื ใหกลาในการทำความด ี กลาใน
การประพฤตปิฏบิตัเิพือ่ถอดถอนกเิลสออกจากใจไมใหตกเปนทาส
ของกเิลสอยรู่ำไป สวนทีส่อนใหกลวันัน้ ทานใหกลวัในการทำ
ความชัว่ ผดิศลีธรรม เปนโทษ ทำแลวผอูืน่เดอืดรอน บางททีาน
กส็อนใหเชือ่  คอืใหเชือ่มัน่ในคณุพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ  เชือ่
ในเรือ่งกรรม  อยางทีท่านเคยกลาววา “เชือ่ไหมละ ถาเราเชือ่
จรงิ ทำจรงิ มนักเ็ปนของจรงิ ของจรงิมอีย ูแตเรามนัไมเชือ่
จรงิ จงึไมเหน็ของจรงิ”

หลวงพอดูทานสอนใหมีปฏิปทาสม่ำเสมอ ทานวา
“ขยนักใ็หทำ ขีเ้กยีจกใ็หทำ ถาวนัไหนยงักนิขาวอยกูต็องทำ
วนัไหนเลกิกนิขาวแลว นัน่แหละ จงึคอยเลกิทำ”

การสอนของทานนั้นมิไดเนนแตเพียงการนั่งหลับ
ตาภาวนา หากแตหมายรวมไปถงึการกำหนดด ู  กำหนดร ูและ
พจิารณาสิง่ตาง ๆ  ในความเปนของไมเทีย่ง เปนทกุข เปนอนตัตา
โดยเฉพาะอยางยิง่ ทานชีใ้หเหน็ถงึสงัขารรางกายทีม่นัเกดิมนัตาย
อยตูลอดเวลา ทานวา เราวนันี ้กบัเราเมือ่ตอนเปนเดก็มนักไ็ม
เหมอืนเกา  เราขณะนีก้บัเราเมือ่วานกไ็มเหมอืนเกา  จงึวาเราเมือ่
ตอนเปนเดก็ หรอืเราเมือ่วานมนัไดตายไปแลว  เรยีกวารางกาย
เรามนัเกดิ - ตาย อยทูกุลมหายใจเขาออก  มนัเกดิ - ตาย อยู
ทกุขณะจติ  ทานสอนใหบรรดาศษิยเหน็จรงิถงึความสำคญัของ
ความทกุขยากวาเปนสิง่มคีณุคาในโลก



13

ทานจงึพดูบอยครัง้วา การทีเ่ราประสบทกุข นัน่แสดงวา
เรามาถกูทางแลว  เพราะอาศยัทกุขนัน่แหละ จงึทำใหเราเกดิ
ปญญาขึน้ได

ใชชวีติอยางผรูกัสนัโดษและเรยีบงาย
หลวงพอดทูานยงัเปนแบบอยางของผมูกันอยสนัโดษใช

ชวีติเรยีบงาย ไมนยิมความหรหูราฟมุเฟอย  แมแตการสรงน้ำ ทาน
กย็งัไมเคยใชสบเูลย  แตกน็าอศัจรรยเมือ่ไดทราบจากพระอปุฏฐาก
วา ไมพบวาทานมกีลิน่ตวั  แมในหองทีท่านจำวดั

มีผูปวารณาตัวจะถวายเครื่องใชและสิ่งอำนวยความ
สะดวกตางๆ ใหกบัทาน  ซึง่สวนใหญทานจะปฏเิสธ  คงรบัไวบาง
เทาทีเ่หน็วาไมเกนิเลยอนัจะเสยีสมณะสารปู  และใชสอยพอใหผู
ถวายไดเกดิความปลืม้ปตทิีไ่ดถวายแกทาน  ซึง่ในภายหลงัทาน
กม็กัยกใหเปนของสงฆสวนรวม  เชนเดยีวกบัขาวของตางๆ ทีม่ี
ผมูาถวายเปนสงัฆทานโดยผานทาน  และเมือ่ถงึเวลาเหมาะควร
ทานกจ็ะระบาย  โดยจดัสรรไปใหวดัตางๆ ทีอ่ยใูนชนบทและยงั
ขาดแคลนอยู

สิง่ทีท่านถอืปฏบิตัสิม่ำเสมอในเรือ่งลาภสกัการะ  กค็อื
การยกใหเปนของสงฆสวนรวม  แมปจจยัทีม่ผีถูวายใหกบัทานเปน
สวนตัวสำหรับคารักษาพยาบาล  ทานก็สมทบเขาในกองทุน
สำหรบัจดัสรรไปในกจิสาธารณประโยชนตางๆ ทัง้โรงเรยีนและ
โรงพยาบาล
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หลวงพอดู ทานไมมีอาการแหงความเปนผูอยากเดน
อยากดงัแมแตนอย  ดงันัน้  แมทานจะเปนเพยีงพระบานนอกรปู
หนึง่ซึง่ไมเคยออกจากวดัไปไหน  ทัง้ไมมกีารศกึษาระดบัสงูๆ ใน
ทางโลก  แตในความรสูกึของลกูศษิยทัง้หลาย  ทานเปนดัง่พระ
เถระผถูงึพรอมดวยจรยิวตัรอนังดงาม สงบ เรยีบงาย เบกิบาน และ
ถงึพรอมดวยธรรมวฒุทิีร่ถูวนทัว่ในวชิชาอนัจะนำพาใหพนเกดิ พน
แก พนเจบ็ พนตาย  ถงึฝงอนัเกษม  เปนทีฝ่ากเปนฝากตายและ
ฝากหวัใจของลกูศษิยทกุคน

ในเรือ่งทรพัยสมบตัดิัง้เดมิของทาน  โดยเฉพาะอยางยิง่
ทีน่า  ซึง่มอียปูระมาณ ๓๐ ไร  ทานกไ็ดแบงใหกบัหลานๆ ของ
ทาน  ซึง่ในจำนวนนี ้นายยวง  พึง่กศุล ผเูปนบตุรของนางสมุ  โยม
พีส่าวคนกลางทีเ่คยเลีย้งดทูานมาตลอด  กไ็ดรบัสวนแบงทีน่าจาก
ทานดวยจำนวน ๑๘ ไรเศษ  แตดวยความทีน่ายยวง ผเูปนหลาน
ของทานนีไ้มมทีายาท  ไดคดิปรกึษานางถมยาผภูรรยาเหน็ควรยก
ใหเปนสาธารณประโยชน  จึงยกที่ดินแปลงนี้ใหกับโรงเรียน
วดัสะแก  ซึง่หลวงพอดทูานกโ็มทนาในกศุลเจตนาของคนทัง้สอง

กศุโลบายในการสรางพระ
หลวงพอดทูานมไิดตัง้ตวัเปนเกจอิาจารย   การทีท่าน

สรางหรอือนญุาตใหสรางพระเครือ่งหรอืพระบชูา  กเ็พราะเหน็
ประโยชน  เพราะบคุคลจำนวนมากยงัขาดทีย่ดึเหนีย่วทางจติใจ
ทานมไิดจำกดัศษิยอยเูฉพาะกลมุใดกลมุหนึง่  ดงันัน้คณะศษิยของ
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ทานจงึมกีวางขวางออกไป  ทัง้ทีใ่ฝใจธรรมลวน ๆ หรอืทีย่งัตอง
องิกบัวตัถมุงคล  ทานเคยพดูวา  “ตดิวตัถมุงคล  กย็งัดกีวาที่
จะใหไปตดิวตัถอุปัมงคล”  ทัง้นีท้านยอมใชดลุยพนิจิพจิารณา
ตามความเหมาะควรแกผทูีไ่ปหาทาน

แมวาหลวงพอดูจะรับรองในความศักดิ์สิทธ์ิของพระ
เครือ่งทีท่านอธษิฐานจติให  แตสิง่ทีท่านยกไวเหนอืกวานัน้กค็อืการ
ปฏบิตั ิ ดงัจะเหน็ไดจากคำพดูของทานวา    “เอาของจรงิดกีวา
พทุธงัฯ  ธมัมงัฯ  สงัฆงัฯ  สรณงั  คจัฉาม ิ นีแ่หละของแท ”

จากคำพดูนี ้จงึเสมอืนเปนการยนืยนัวาการปฏบิตัภิาวนา
นีแ้หละเปนทีส่ดุแหงเครือ่งรางของขลงั เพราะคนบางคนแมแขวน
พระทีผ่ทูรงคณุวเิศษอธษิฐานจติใหกต็าม  กใ็ชวาจะรอดปลอดภยั
อยดูมีสีขุไปทกุกรณ ี อยางไรเสยีทกุคนไมอาจหลกีหนวีบิากกรรม
ทีต่นไดสรางไว  ดงัทีท่านไดกลาวไววา  สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิทีอ่ยเูหนอืสิง่
ศกัดิส์ทิธิ ์ กค็อื กรรม

ดงันัน้ จงึมแีต พระ “สต”ิ  พระ “ปญญา” ทีฝ่กฝนอบรม
มาดแีลวเทานัน้  ทีจ่ะชวยใหผปูฏบิตัริเูทาทนัและพรอมทีจ่ะเผชญิ
กบัปญหาและสิง่กระทบตาง ๆ  ทีเ่ขามาในชวีติ  อยางไมทกุขใจ  ดจุ
วาสิง่เหลานัน้เปนเสมอืนฤดกูาลทีผ่านเขามาในชวีติ  บางครัง้รอน
บางครัง้หนาว  ทกุสิง่ทกุอยางลวนเปนไปตามธรรมดาของโลก

พระเครือ่งหรอืพระบชูาตางๆ ทีท่านอธษิฐานปลกุเสกให
แลวนัน้ปรากฏผลแกผบูชูาในดานตางๆ เชน แคลวคลาด  ฯลฯ
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นัน่กเ็ปนเพยีงผลพลอยได  ซึง่เปนประโยชนทางโลกๆ แตประโยชน
ทีท่านสรางมงุหวงัอยางแทจรงินัน้กค็อื  ใชเปนเครือ่งมอืในการ
ปฏบิตัภิาวนา ม ี พทุธานสุตกิรรมฐาน  เปนตน  นอกจากนีแ้ลว
ผปูฏบิตัยิงัไดอาศยัพลงัจติทีท่านตัง้ใจบรรจไุวในพระเครือ่งชวย
นอมนำและประคบัประคองใหจติรวมสงบไดเรว็ขึน้  ตลอดถงึการ
ใชเปนเครือ่งเสรมิกำลงัใจและระงบัความหวาดวติกขณะปฏบิตัอิกี
อนัถอืเปนประโยชนทางธรรมซึง่กอใหเกดิพฒันาการทางจติของ
ผใูช ไปสกูารพึง่พาตนเองไดในทีส่ดุ

จากทีเ่บือ้งตน เราไดอาศยั  พทุธงั  สรณงั  คจัฉาม ิ
ธมัมงั  สรณงั  คจัฉาม ิ และ สงัฆงั  สรณงั  คจัฉามิ คอืยดึเอา
พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ  เปนสรณะ จนจติของเราเกดิศรทัธา
โดยเฉพาะอยางยิง่ทีเ่ราเรยีกกนัวา  ตถาคตโพธสิทัธา  คอืเชือ่
ปญญาตรสัรขูองพระพทุธเจาขึน้แลว  เรากย็อมเกดิกำลงัใจขึน้วา
พระพทุธองคเดมิกเ็ปนคนธรรมดาเชนเดยีวกบัเรา  ความผดิพลาด
พระองคกเ็คยทรงทำมากอน  แตดวยความเพยีร  ประกอบกบัพระ
สตปิญญาทีท่รงอบรมมาดแีลว  จงึสามารถกาวขามวฏัฏะสงสาร
สคูวามหลดุพน  เปนการบกุเบกิทางทีเ่คยรกชฏัใหพวกเราไดเดนิ
กนั  ดงันัน้ เราซึง่เปนมนษุยเชนเดยีวกบัพระองค  กย็อมทีจ่ะมี
ศกัยภาพทีจ่ะฝกฝนอบรมกาย  วาจา  ใจ  ดวยตวัเราเองไดเชน
เดยีวกบัทีพ่ระองคทรงกระทำมา  พดูอกีอยางหนึง่กค็อื  กาย  วาจา
ใจ  เปนสิง่ทีฝ่กฝนอบรมกนัได  ใชวาจะตองปลอยใหไหลไปตาม
ยถากรรม
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เมือ่จติเราเกดิศรทัธาดงัทีก่ลาวมานีแ้ลว  กม็กีารนอม
นำเอาขอธรรมคำสอนตาง ๆ มาประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลส
ออกจากใจตน  จติใจของเรากจ็ะเลือ่นชัน้จากปถุชุนทีห่นาแนนดวย
กเิลส  ขึน้สกูลัยาณชน  และ อรยิชน เปนลำดบั  เมือ่เปนดงันีแ้ลว
ในทีส่ดุเรากย็อมเขาถงึทีพ่ึง่คอืตวัเราเอง  อนัเปนทีพ่ึง่ทีแ่ทจรงิ
เพราะกาย  วาจา  ใจ  ทีไ่ดผานขัน้ตอนการฝกฝนอบรมโดยการ
เจรญิศลี  สมาธ ิ และปญญาแลว ยอมกลายเปนกายสจุรติ  วาจา
สจุรติ  และมโนสจุรติ  กระทำสิง่ใด  พดูสิง่ใด  คดิสิง่ใด  กย็อมหา
โทษมไิด  ถงึเวลานัน้แมพระเครือ่งไมม ี กไ็มอาจทำใหเราเกดิความ
หวัน่ไหว หวาดกลวั ขึน้ไดเลย

เปยมดวยเมตตา
นกึถงึสมยัพทุธกาล  เมือ่พระพทุธองคทรงประชวรหนกั

ครั้งสุดทายแหงการปรินิพพาน  ทานพระอานนทผูอุปฏฐาก
พระองคอยตูลอดเวลา  ไดหามมานพผหูนึง่ซึง่ขอรองจะขอเขาเฝา
พระพทุธเจาขณะนัน้

พระอานนทคดัคานอยางเดด็ขาดไมใหเขาเฝา  แมมานพ
ขอรองถงึ ๓ ครัง้  ทานกไ็มยอม  จนกระทัง่เสียงขอกบัเสยีงขดั
ดงัถงึพระพทุธองค  พระพทุธองคจงึตรสัวา “อานนท อยาหาม
มานพนัน้เลย จงใหเขามาเดีย๋วนี”้  เมือ่ไดรบัอนญุาตแลว มานพ
กเ็ขาเฝาพระพทุธเจาไดฟงธรรม บรรลมุรรคผลแลวขอบวชเปน
พระสาวกองคสดุทายมนีามวา “พระสภุทัทะ”
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พระอานนททานทำหนาที่ของทานถูกตองแลว  ไมมี
ความผดิอนัใดเลยแมแตนอย  สวนทีพ่ระพทุธเจาใหเขาเฝานัน้เปน
สวนพระมหากรณุาธคิณุของพระองคทีท่รงมตีอสรรพสตัวทัง้หลาย
โดยไมมปีระมาณ  ยอมแผไพศาลไปทัว่ทัง้สามโลก  พระสาวกรนุ
หลงักระทัง่ถงึพระเถระหรอืครบูาอาจารยผสูงูอายโุดยทัว่ไปทีม่ี
เมตตาสงู  รวมทัง้หลวงพอยอมเปนทีเ่คารพนบัถอืของชนหมมูาก
ทานกอ็ทุศิชวีติเพือ่กจิพระศาสนา  กไ็มคอยคำนงึถงึความชรา
อาพาธของทาน  เหน็วาผใูดไดประโยชนจากการบชูาสกัการะทาน
ทานกอ็ำนวยประโยชนนัน้แกเขา

เมือ่ครัง้ทีห่ลวงพออาพาธอย ู ไดมลีกูศษิยกราบเรยีนทาน
วา “รสูกึเปนหวงหลวงพอ”  ทานไดตอบศษิยผนูัน้ดวยความเมตตา
วา “หวงตวัแกเองเถอะ”  อกีครัง้ทีผ่เูขยีนเคยเรยีนหลวงพอวา
“ขอใหหลวงพอพกัผอนมากๆ”

หลวงพอตอบทนัทวีา “พกัไมได มคีนเขามากนัเยอะ
แยะ  บางทกีลางคนืเขากม็ากนั เราเหมอืนนกตวันำ เราเปน
ครเูขานี ่ คร.ู.. เขาตรีะฆงัไดเวลาสอนแลวกต็องสอน ไมสอน
ไดยงัไง”

ชวีติของทานเกดิมาเพือ่เกือ้กลูธรรมแกผอูืน่  แมจะออน
เพลยีเมือ่ยลาสกัเพยีงใด ทานกไ็มแสดงออกใหใครตองรสูกึวติก
กงัวลหรอืลำบากใจแตอยางใดเลย  เพราะอาศยัความเมตตาเปน
ทีต่ัง้  จงึอาจกลาวไดวา ปฏปิทาของทานเปนดัง่พระโพธสิตัวหรอื
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หนอพทุธภมู ิ ซึง่เหน็ประโยชนของผอูืน่มากกวาประโยชนสวนตน
ดงัเชน พระโพธสิตัวหรอืหนอพทุธภมูอิกีทานหนึง่ คอื หลวงปทูวด
เหยยีบน้ำทะเลจดื  พระสปุฏปินโนสมยักรงุศรอียธุยาซึง่หลวงพอ
ดไูดสอนใหลกูศษิยใหความเคารพเสมอืนครอูาจารยผชูีแ้นะแนว
ทางการปฏบิตั ิอกีทานหนึง่

หลวงพอด ูทานไดตดัสนิใจไมรบักจินมินตออกนอกวดั
ตัง้แตกอนป พ.ศ. ๒๔๙๐  ดงันัน้ ทกุคนทีต่ัง้ใจไปกราบนมสัการ
และฟงธรรมจากทานจะไมผดิหวงัเลยวาจะไมไดพบทาน  ทาน
จะนัง่รบัแขกบนพืน้ไมกระดานแขง็ๆ หนากฎุขิองทานทกุวนัตัง้แต
เชาจรดค่ำ  บางวนัทีท่านออนเพลยี  ทานจะเอนกายพกัผอนหนา
กฎุ ิ    แลวหาอบุายสอนเดก็วดัโดยใหเอาหนงัสอืธรรมะมาอาน
ใหทานฟงไปดวย

ขอวตัรของทานอกีอยางหนึง่กค็อื การฉนัอาหารมือ้เดยีว
ซึง่ทานกระทำมาตัง้แตประมาณป พ.ศ. ๒๕๐๐ แตภายหลงัคอื
ประมาณป พ.ศ. ๒๕๒๕  เหลาสานศุษิยไดกราบนมินตใหทานฉนั
๒ มือ้  เนือ่งจากความชราภาพของทาน  ประกอบกบัตองรบัแขก
มากขึน้  ทานจงึไดผอนปรนตามความเหมาะควรแหงอตัภาพ  ทัง้
จะไดเปนการโปรดญาตโิยมจากทีไ่กลๆ ทีต่ัง้ใจมาทำบญุถวาย
ภตัตาหารแดทาน

หลวงพอแมจะชราภาพมากแลว  ทานกย็งัอตุสาหนัง่รบั
แขกทีม่าจากทศิตาง ๆ วนัแลววนัเลา  ศษิยทกุคนกต็ัง้ใจมาเพือ่
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กราบนมสัการทาน  บางคนกม็าเพราะมปีญหาหนกัอกหนกัใจ
แกไขดวยตนเองไมได  จงึมงุหนามาเพือ่กราบเรยีนถามปญหาเพือ่
ใหคลายความทกุขใจ  บางคนมาหาทานเพือ่ตองการของด ี เชน
เครือ่งรางของขลงั  ซึง่กม็กัไดรบัคำตอบจากทานวา “ของดนีัน้อยู
ทีต่วัเรา พทุธงั ธมัมงั สงัฆงั นีแ่หละของด”ี

บางคนมาหาทานเพราะไดยนิขาวเลาลอืถงึคณุความดี
ศลีาจารยิวตัรของทานในดานตางๆ บางคนมาหาทานเพือ่ขอหวย
หวงัรวยทางลดัโดยไมอยากทำงาน  แตอยากไดเงนิมากๆ

บางคนเจบ็ไขไมสบายกม็าเพือ่ใหทานรดน้ำมนต เปาหวั
ให มาขอดอกบวับชูาพระของทานเพือ่นำไปตมดืม่ใหหายจากโรค
ภยัไขเจบ็ตาง ๆ  นานาสารพนัปญหา แลวแตใครจะนำมาเพือ่หวงั
ใหทานชวยตน  บางคนไมเคยเหน็ทานกอ็ยากมาดวูาทานมรีปูราง
หนาตาอยางไร บางแคมาเหน็กเ็กดิปต ิสบายอกสบายใจจนลมื
คำถามหรอืหมดคำถามไปเลย

หลายคนเสยีสละเวลา  เสยีคาใชจายเดนิทางไกลมาเพือ่
พบทาน  ดวยเหตนุี ้ทานจงึอตุสาหนัง่รบัแขกอยตูลอดวนัโดยไม
ไดพกัผอนเลย  และไมเวนแมยามปวยไข  แมนายแพทยผใูหการ
ดแูลทานอยปูระจำจะขอรองทานอยางไร ทานกไ็มยอมตามดวย
เมตตาสงสาร  และตองการใหกำลังใจแกญาติโยมทุกคนที่มา
พบทาน
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ทานเปนดจุพอ
หลวงพอดทูานเปนดจุพอของลกูศษิยทกุๆ คน  เหมอืน

อยางทีพ่ระกรรมฐานสายพระอาจารยมัน่ เรยีกหลวงปมูัน่วา “พอ
แมครอูาจารย”  ซึง่ถอืเปนคำยกยองอยางสงู  เพือ่ใหสมฐานะอนั
เปนทีร่วมแหงความเปนกลัยาณมติร

หลวงพอดูทานใหการตอนรับแขกอยางเสมอหนากัน
หมด  ไมมกีารแบงชัน้วรรณะ ทานจะพดูหามปราม หากมผีมูา
เสนอตวัเปนนายหนาคอยจดัแจงเกีย่วกบัแขกทีเ่ขามานมสัการ
ทาน  ถงึแมจะดวยเจตนาด ีอนัเกดิจากความหวงใยในสขุภาพของ
ทานกต็าม  เพราะทานทราบดวีามผีใูฝธรรมจำนวนมากทีอ่ตุสาห
เดนิทางมาไกล  เพือ่นมสัการและซกัถามขอธรรมจากทาน  หาก
มาถงึแลวยงัไมสามารถเขาพบไดโดยสะดวกกจ็ะทำใหเสยีกำลงัใจ

นีเ้ปนเมตตาธรรมอยางสงูซึง่นบัเปนโชคดขีองบรรดา
ศิษยทั้งหลายไมวาใกลหรือไกล  ที่สามารถมีโอกาสเขากราบ
นมสัการทานไดโดยสะดวก  หากมผีสูนใจการปฏบิตักิรรมฐานมา
หาทาน ทานจะเมตตาสนทนาธรรมเปนพเิศษ อยางไมเหน็แก
เหนด็เหนือ่ย  บางครัง้หลวงพอกม็ไิดกลาวอะไรมาก เพยีงการ
ทักทายศิษยดวยถอยคำสั้นๆ เชน “เอา...กินน้ำชาสิ ” หรือ
“วาไง...” ฯลฯ  เทานีก้เ็พยีงพอทีย่งัปตใิหเกิดขึน้กบัศษิยผนูัน้
เหมอืนดงัหยาดน้ำทพิยชโลมใหเยน็ฉ่ำ เกดิความสดชืน่ตลอดราง
กาย จน...ถงึจติ...ถงึใจ
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หลวงพอดทูานใหความเคารพในองคหลวงปทูวดอยาง
มาก ทั้งกลาวยกยองในความที่เปนผูที่มีบารมีธรรมเต็มเปยม
ตลอดถงึการทีจ่ะไดมาตรสัรธูรรมในอนาคต ใหบรรดาลกูศษิย
ทัง้หลายยดึมัน่และหมัน่ระลกึถงึ  โดยเฉพาะอยางยิง่เมือ่ตดิขดัใน
ระหวางการปฏบิตัธิรรม หรอืแมแตประสบปญหาในทางโลกๆ
ทานวาหลวงปทูวดทานคอยจะชวยเหลอืทกุคนอยแูลว  แตขอให
ทกุคนอยาไดทอถอยหรอืละทิง้การปฏบิตัิ

หลวงพอดกูบัครอูาจารยทานอืน่
ในระหวางป พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๒ ไดมพีระเถระและ

ครูบาอาจารยหลายทานเดินทางมาเยี่ยมเยียนหลวงพอดู เชน
หลวงปบูดุดา ถาวโร  วดักลางชศูรเีจรญิสขุ  จงัหวดัสงิหบรุี
ทานเปนพระเถระซึ่งมีอายุยางเขา ๙๖ ป ก็ยังเมตตามาเยี่ยม
หลวงพอด ูทีว่ดัสะแกถงึ ๒ ครัง้ และบรรยากาศของการพบกนัของ
ทานทัง้สองนี ้เปนทีป่ระทบัใจผทูีอ่ยใูนเหตกุารณอยางยิง่ เพราะ
ตางองคตางออนนอมถอมตน ปราศจากการแสดงออกซึง่ทฏิฐิ
มานะใดๆ เลย แปงเสกทีห่ลวงปบูดุดาเมตตามอบใหหลวงพอดู
ทานกเ็อามาทาทีศ่รีษะเพือ่แสดงถงึความเคารพอยางสงู

พระเถระอกีทานหนึง่ ซึง่ไดเดนิทางมาเยีย่มหลวงพอดู
คอนขางบอยครัง้ คอื หลวงปโูงน โสรโย วดัพระพทุธบาทเขารวก
จงัหวดัพจิติร ทานมคีวามหวงใยในสขุภาพของหลวงพอดอูยางมาก
โดยไดสัง่ใหลกูศษิยจดัทำปายกำหนดเวลารบัแขกในแตละวนัของ
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หลวงพอด ูเพือ่เปนการถนอมธาตขุนัธของหลวงพอใหอยไูดนานๆ
แตอยางไรกด็ ี ไมชาไมนาน หลวงพอดทูานกใ็หนำปายออกไป
เพราะเหตแุหงความเมตตาทีท่านมตีอผคูนทัง้หลาย

ในระยะเวลาเดียวกันนั้น ครูบาบุญชุม ญาณสังวโร
วดัพระธาตดุอนเรอืง ทานเปนศษิยของหลวงปโูงน โสรโย กไ็ด
เดนิทางมากราบนมสัการหลวงพอด ู ๒ ครัง้ โดยทานไดเลาใหฟง
ภายหลังวา เมื่อไดมาพบหลวงพอดู จึงไดรูวาหลวงพอดูก็คือ
พระภกิษชุราภาพทีไ่ปสอนทานในสมาธ ิ ในชวงทีท่านอธษิฐาน
เขากรรมปฏบิตัไิมพดู ๗ วนั ซึง่ทานกไ็ดแตกราบระลกึถงึอยตูลอด
ทกุวนั โดยไมรวูาพระภกิษชุราภาพรปูนีค้อืใคร กระทัง่ไดมโีอกาส
มาพบหลวงพอดทูีว่ดัสะแก เกดิรสูกึเหมอืนดงัพอลกูทีจ่ากกนัไป
นานๆ แมครัง้ที ่๒ ทีพ่บกบัหลวงพอด ูหลวงพอดกูไ็ดพดูสอนให
ทานเรงความเพยีร เพราะหลวงพอจะอยอูกีไมนาน

ครบูาบญุชมุยงัไดเลาวา ทานตัง้ใจจะกลบัไปวดัสะแกอกี
เพือ่หาโอกาสไปอปุฏฐากหลวงพอด ูแตแลวเพยีงระยะเวลาไมนาน
นกั กไ็ดขาววาหลวงพอดมูรณภาพ ยงัความสลดสงัเวชใจแกทาน
ทานไดเขยีนบนัทกึความรสูกึในใจของทานไวในหนงัสืองานพระ
ราชทานเพลงิศพหลวงพอด ูตอนหนึง่วา

“...หลวงปทูานมรณภาพสิน้ไป เปรยีบเสมอืนดวงอาทติย
ที่ใหความสวางสองแจงในโลกและดับไป อุปมาเหมือนดังดวง
ประทีปที่ใหความสวางไสวแกลูกศิษยไดดับไป ถึงแมพระเดช
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พระคณุหลวงปไูดมรณะไปแลว แตบญุญาบารมทีีท่านแผเมตตา
รอยยิม้อนัอิม่เอบิยงัปรากฏฝงอยใูนดวงใจอาตมา มอิาจลมืได

ถาหลวงปมูญีาณรบัทราบ และแผเมตตาลกูศษิยลกูหา
ทกุคน ขอใหพระเดชพระคณุหลวงปเูขาสพูระนพิพานเปนอมตะ
แดทานเทอญ อาตมาขอกราบคารวะพระเดชพระคณุหลวงปดูู
พรหมปญโญ ดวยความเคารพสงูสดุ”

ยงัมพีระเถระอกีรปูหนึง่ทีค่วรกลาวถงึ เพราะหลวงพอดู
ใหความยกยองมากในความเปนผมูคีณุธรรมสงู และเปนแบบอยาง
ของผทูีม่คีวามเคารพในพระรตันตรยัเปนอยางยิง่ ซึง่หลวงพอดไูด
แนะนำสานศุษิยใหถอืทานเปนครอูาจารยอกีทานหนึง่ดวย นัน่กค็อื
หลวงพอเกษม เขมโก แหงสสุานไตรลกัษณ จงัหวดัลำปาง

ปจฉมิวาร
นบัแต พ.ศ. ๒๕๒๗  เปนตนมา  สขุภาพของหลวงพอ

เริม่แสดงไตรลกัษณะใหปรากฏอยางชดัเจน  สงัขารรางกายของ
หลวงพอซึง่กอเกดิมาจากธาตดุนิ น้ำ ลม ไฟ และมใีจครองเหมอืน
เราๆ ทานๆ เมือ่สงัขารผานมานานวนั โดยเฉพาะอยางยิง่ถามกีาร
ใชงานมาก และพกัผอนนอย  ความทรดุโทรมกย็อมเกดิเรว็ขึน้กวา
ปรกต ิกลาวคอื สงัขารรางกายของทานไดเจบ็ปวยออนเพลยีลงไป
เปนลำดบั  ในขณะทีบ่รรดาลกูศษิยลกูหาทัง้ญาตโิยมและบรรพชติ
กห็ลัง่ไหลกนัมานมสัการทานเพิม่ขึน้ทกุวนั ในทายทีส่ดุแหงชวีติ
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ของหลวงพอด ูดวยปณธิานทีต่ัง้ไววา “สแูคตาย”  ทานใชความ
อดทนอดกลัน้อยางสงู  แมบางครัง้จะมโีรคมาเบยีดเบยีนอยางหนกั
ทานกอ็ตุสาหออกโปรดญาตโิยมเปนปกต ิ พระทีอ่ปุฏฐากทานได
เลาใหฟงวาบางครัง้ถงึขนาดทีท่านตองพยงุตวัเองขึน้ดวยอาการสัน่
และมนี้ำตาคลอเบา ทานกไ็มเคยปรปิากใหใครตองเปนกงัวลเลย
ในปทายๆ ทานถกูตรวจพบวาเปนโรคลิน้หวัใจรัว่  แมนายแพทย
จะขอรองทานเขาพกัรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาล ทานกไ็มยอมไป  ทาน
เลาใหฟงวา  “แตกอนเราเคยอยากด ีเมือ่ดแีลวกเ็อาใหหายยาก
อยางมากกส็แูคตาย ใครจะเหมอืนขา ขาบนตวัตาย”

มบีางครัง้ไดรบัขาววาทานลมขณะกำลงัลกุเดนิออกจาก
หองเพือ่ออกโปรดญาตโิยม  คอื ประมาณ ๖  นาฬกิา  อยางทีเ่คย
ปฏบิตัอิยทูกุวนั  โดยปกตใินยามทีส่ขุภาพของทานแขง็แรงด ี ทาน
จะเขาจำวดัประมาณสีห่าทมุ  แตกวาจะจำวดัจรงิๆ ประมาณ เทีย่ง
คนืหรอืตหีนึง่  แลวมาตืน่นอนตอนประมาณตสีาม มาชวงหลงัที่
สขุภาพของทานไมแขง็แรง  จงึตืน่ตอนประมาณตสีี ่- ตหีา  เสรจ็
กจิทำวตัรเชาและกจิธรุะสวนตวัแลวจงึออกโปรดญาตโิยมทีห่นากฏุิ

ประมาณปลายป พ.ศ. ๒๕๓๒ หลวงพอดพูดูบอยครัง้ใน
ความหมายวา  ใกลถงึเวลาทีท่านจะละสงัขารนีแ้ลว ในชวงทายของ
ชวีติทาน  ธรรมทีถ่ายทอดยิง่เดนชดัขึน้  มใิชดวยเทศนาธรรมของ
ทาน หากแตเปนการสอนดวยการปฏบิตัใิหด ู โดยเฉพาะอยางยิง่
ปฏปิทาในเรือ่งของความอดทน  สมดงัทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจาได
ประทานไวในโอวาทปาฏโิมกขวา “ขนัต ีปรมงั ตโป ตตีกิขา
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ความอดทนเปนตบะอยางยิง่”  แทบจะไมมใีครเลย นอกจากโยม
อปุฏฐากใกลชดิทีท่ราบวาทีท่านนัง่รบัแขกบนพืน้ไมกระดานแขง็ๆ
ทกุวนัๆ ตัง้แตเชาจรดค่ำ เปนระยะเวลานบัสบิๆ ป ดวยอาการ
ยิม้แยมแจมใส ใครทกุขใจมา ทานกแ็กไขใหไดรบัความสบายใจ
กลบัไป  แตเบือ้งหลงั กค็อื ความลำบากทางธาตขุนัธของทาน ที่
ทานไมเคยปรปิากบอกใคร กระทัง่วนัหนึง่ โยมอปุฏฐากไดรบัการ
ไหววานจากทานใหเดนิไปซือ้ยาทาแผลใหทาน จงึไดมโีอกาสขอดู
และไดเหน็แผลทีก่นทาน ซึง่มีลกัษณะแตกซ้ำๆ ซากๆ ในบรเิวณ
เดมิ เปนทีส่ลดใจจนไมอาจกล้ำน้ำตาเอาไวได

ทานจงึเปนครทูีเ่ลศิ สมดงัพระพทุธโอวาททีว่า สอนเขา
อยางไร พงึปฏบิตัใิหไดอยางนัน้  ดงันัน้ ธรรมในขอ “อนตัตา”
ซึง่หลวงพอทานยกไวเปนธรรมชัน้เอก  ทานกไ็ดปฏบิตัใิหเหน็เปน
ที่ประจักษแกสายตาของศิษยทั้งหลายแลวถึงขอปฏิบัติตอหลัก
อนตัตาไวอยางบรบิรูณ  จนแมความอาลยัอาวรณในสงัขารรางกาย
ทีจ่ะมาหนวงเหนีย่ว หรอืสรางความทกุขรอนแกจติใจทานกม็ไิด
ปรากฏใหเหน็เลย

ในตอนบายวนัของวนักอนหนาทีท่านจะมรณภาพ ขณะที่
ทานกำลงัเอนกายพกัผอนอยนูัน้ กม็นีายทหารอากาศผหูนึง่มา
กราบนมสัการทาน ซึง่เปนการมาครัง้แรก  หลวงพอดไูดลกุขึน้นัง่
ตอนรบัดวยใบหนาทีส่ดใส  ราศเีปลงปลัง่เปนพเิศษ  กระทัง่บรรดา
ศษิย ณ ทีน่ัน่ เหน็ผดิสงัเกต หลวงพอแสดงอาการยนิดเีหมอืนรอ
คอยบคุคลผนูีม้านาน ทานวา “ตอไปนีข้าจะไดหายเจบ็หายไข
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เสียที” ไมมีใครคาดคิดมากอนวาทานกำลังโปรดลูกศิษยคน
สดุทายของทาน  หลวงพอดทูานไดแนะนำการปฏบิตัพิรอมทัง้ให
นัง่ปฏบิตัติอหนาทาน  ซึง่เขากส็ามารถปฏบิตัไิดผลเปนทีน่าพอใจ
ทานย้ำในตอนทายวา “ขาขอฝากใหแกไปปฏบิตัติอ”

ในคนืนัน้กไ็ดมคีณะศษิยมากราบนมสัการทานซึง่การมา
ในครั้งนี้ไมมีใครคาดคิดมากอนเชนกันวาจะเปนการมาพบกับ
สงัขารธรรมของทานเปนครัง้สดุทายแลว  หลวงพอดไูดเลาใหศษิย
คณะนีฟ้งดวยสหีนาปรกตวิา  “ไมมสีวนหนึง่สวนใดในรางกาย
ขาทีไ่มเจบ็ปวดเลย  ถาเปนคนอืน่คงเขาหองไอซยีไูปนานแลว”
พรอมทัง้พดูหนกัแนนวา “ขาจะไปแลวนะ” ทายทีส่ดุทานกเ็มตตา
กลาวย้ำใหทกุคนตัง้อยใูนความไมประมาท  “ถงึอยางไรกข็ออยา
ไดทิง้การปฏบิตั ิกเ็หมอืนนกัมวยขึน้เวทแีลวตองชกอยามวัแต
ตัง้ทาเงอะๆ งะๆ”  นีด้จุเปนปจฉมิโอวาทแหงผเูปนพระบรมครู
ของผเูปนศษิยทกุคน อนัจะไมสามารถลมืเลอืนไดเลย

หลวงพอดไูดละสงัขารไปดวยอาการอนัสงบดวยโรคหวัใจ
ในกฏุทิาน  เมือ่เวลาประมาณ  ๕  นาฬกิาของวนัองัคารที ่๑๗
มกราคม พ.ศ.  ๒๕๓๓  อาย ุ๘๕  ป  ๘  เดอืน  อายพุรรษา  ๖๕
พรรษา  สงัขารธรรมของทานไดตัง้บำเพญ็กศุลโดยมเีจาภาพสวด
อภิธรรมเรื่อยมาทุกวันมิไดขาด  ตลอดระยะเวลา ๔๕๙ วัน
จนกระทัง่ไดรบัพระราชทานเพลงิศพเปนกรณพีเิศษ ในวนัเสารที่
๒๐ เมษายน ๒๕๓๔
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พระคณุเจาหลวงพอด ูพรหมปญโญ  ไดอปุสมบทและ
จำพรรษาอยู ณ วัดสะแก มาโดยตลอด จนกระทั่งมรณภาพ
ยงัความเศราโศกและอาลยัแกศษิยานศุษิยและผเูคารพรกัทาน
เปนอยางยิ่ง อุปมาดั่งดวงประทีปที่เคยใหความสวางไสวแก
ศษิยานศุษิยไดดบัไป แตเมตตาธรรมและคำสัง่สอนของทานจะยงั
ปรากฏอยใูนดวงใจของศษิยานศุษิยและผทูีเ่คารพรกัทานตลอดไป
บดันี ้สิง่ทีค่งอยมูใิชสงัขารธรรมของทาน หากแตเปนหลวงพอดู
องคแท ที่ศิษยทุกคนจะเขาถึงทานไดดวยการสรางคุณงาม
ความดใีหเกดิใหมขีึน้ทีต่นเอง สมดงัทีท่านไดกลาวไวเปนคตวิา

“ตราบใดกต็ามทีแ่กยงัไมเหน็ความดใีนตวั กไ็มนบั
วาแกรจูกัขา แตถาเมือ่ใด แกเริม่เหน็ความดใีนตวัเองแลว  เมือ่
นัน้...ขาจงึวาแกเริม่รจูกัขาดขีึน้แลว”

 ธรรมทัง้หลายทีท่านไดพร่ำสอน  ทกุวรรคตอนแหง
ธรรมทีบ่รรดาศษิยไดนอมนำมาปฏบิตั ิ นัน้กค็อืการทีท่านไดเพาะ
เมลด็พนัธแุหงความดงีามบนดวงใจของศษิยทกุคน ซึง่นบัวนัจะ
เตบิใหญผลดิอกออกผลเปนสตแิละปญญาบนลำตนทีแ่ขง็แรงคอื
สมาธ ิและบนพืน้ดนิทีม่ัน่คงแนนหนาคอื ศลี  สมดงัเจตนารมณ
ทีท่านไดทมุเททัง้ชวีติ  ดวยเมตตาธรรมอนัยิง่  อนัจกัหาไดยาก
ทัง้ในอดตี ปจจบุนั และอนาคต...
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คตธิรรม

หลวงพอด ู พรหมปญโญ
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๑
สมมตุแิละวมิตุิ

ในวนัสิน้ปเมือ่หลายปกอน ผเูขยีนไดมาคางคนือยปูฏบิตัิ
ทีว่ดัสะแก และไดมโีอกาสเรยีนถามปญหาการปฏบิตักิบัหลวงพอ
เรือ่งนมิติจรงินมิติปลอมทีเ่กดิขึน้ภายในจากการภาวนา ทานตอบ
ใหสรปุใจความไดวา

ตองอาศยัสมมตุขิึน้กอนจงึจะเปนวมิตุไิด เชน การทำอสภุะ
หรอืกสณินัน้ ตองอาศยัสญัญาและสงัขารนอมนกึเปนนมิติขึน้ ใน
ขัน้นีไ้มควรสงสยัวานมิตินัน้เปนของจรงิหรอืของปลอม มาจากภาย
นอกหรอืมาจากจติ เพราะเราจะอาศยัสมมตุติวันีไ้ปทำประโยชน
ตอ คอืยงัจติใหเปนสมาธแินวแนขึน้ แตกอ็ยาสำคญัมัน่หมายวา
ตนรเูหน็แลว หรอืดวีเิศษแลว

การนอมจติตัง้นมิติเปนองคพระ เปนสิง่ทีด่ ี ไมผดิ เปน
ศภุนมิติคอืนมิติทีด่ ีเมือ่เห็นองคพระ ใหตัง้สตคิมุเขาไปตรง ๆ  (ไม
ปรงุแตง หรอือยากโนนนี)้ ไมออกซาย ไมออกขวา ทำความเลือ่มใส
เขา เดนิจติใหแนวแน สตลิะเอยีดเขา ตอไปกจ็ะสามารถแยกแยะ
หรอืพจิารณานมิติใหเปนไตรลกัษณจนเกดิปญญา สามารถจะกาว
เขาสวูมิตุไิด
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๒
อปุมาศลี สมาธ ิปญญา

ครั้งหนึ่งไดมีโอกาสสนทนาธรรมกับหลวงนาสายหยุด
ทานไดเมตตาเลาใหผเูขยีนฟงวา หลวงพอเคยเปรยีบธรรมะของ
พระพทุธเจาเหมอืนแกงสม แกงสมนัน้ม ี๓ รส คอื เปรีย้ว เคม็
และเผด็ ซึง่มคีวามหมายดงันี้

รสเปรี้ยว หมายถึง ศีล ความเปรี้ยวจะกัดกรอนความ
สกปรกออกไดฉันใด ศีลก็จะขัดเกลาความหยาบออกจากกาย
วาจา ใจ ไดฉนันัน้

รสเคม็ หมายถงึ สมาธ ิความเคม็สามารถรกัษาอาหาร
ตางๆ ไมใหเนาเสยีไดฉนัใด สมาธกิส็ามารถรกัษาจติของเราใหตัง้
มัน่อยใูนคณุความดไีดฉนันัน้

รสเผด็ หมายถงึ ปญญา ความเผด็รอนโลดแลนไป เปรยีบ
ไดดั่งปญญา ที่สามารถกอใหเกิดความแจงชัด ขจัดความไมรู
เปลีย่นจากของคว่ำเปนของหงาย จากมดืเปนสวางได ฉนันัน้
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๓
หนึง่ในสี่

ครัง้หนึง่หลวงพอไดปรารภธรรมกบัผเูขยีนวา...
“ขานัง่ดดูยา มองดซูองยาแลวกต็ัง้ปญหาถามตวัเองวา

เรานีป่ฏบิตัไิด ๑ ใน ๔ ของศาสนาแลวหรอืยงั? ถาซองยานี้
แบงเปน ๔ สวน เรานีย่งัไมได ๑ ใน ๔ มนัจวนเจยีนจะไดแลว
มนักค็ลาย เหมอืนเรามดัเชอืกจนเกอืบจะแนนไดทีแ่ลวเรา
ปลอย มนักค็ลายออก เรานีย่งัไมเชือ่จรงิ ถาเชือ่จรงิกต็องได
๑ ใน ๔ แลว”

ตอมาภายหลงัทานไดขยายความใหผเูขยีนฟงวา ทีว่า ๑ ใน
๔ นั้น อุปมาดั่งการปฏิบัติธรรมเพื่อใหบรรลุมรรคผลในพุทธ
ศาสนาซึง่แบงเปนขัน้โสดาบนั สกทิาคาม ีอนาคาม ีและอรหตัตผล
อยางนอยเราเกิดมาชาติหนึ่งชาตินี้ ไดพบพระพุทธศาสนาซึ่ง
เปรยีบเสมอืนสมบตัอินัล้ำคาแลว หากไมปฏบิตัธิรรมใหได ๑ ใน
๔ ของพทุธศาสนาเปนอยางนอย คอื เขาถงึความเปนพระโสดาบนั
ปดประตอูบายภมูใิหได กเ็ทากบัวาเราเปนผปูระมาทอยเูหมอืนเรา
มขีาวแลวไมกนิ มนีาแลวไมทำ ฉนัใดกฉ็นันัน้
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๔
อานสิงสการภาวนา

หลวงพอทานเคยพดูเสมอวา
“อปุชฌายขา (หลวงพอกลัน่) สอนวา ภาวนาไดเหน็

แสงสวางเทาปลายหวัไมขดี ชัว่ประเดีย๋วเดยีว เทาชางกระดกิ
ห ูงแูลบลิน้ ยงัมอีานสิงสมากกวาตกับาตรจนขนัลงหนิทะล”ุ

พวกเรามกัจะไดยนิทานคอยใหกำลงัใจอยบูอยๆ วา
“หมัน่ทำเขาไว หมัน่ทำเขาไว ตอไปจะไดเปนทีพ่ึง่ภาย

หนา”
เสมอืนหนึง่เปนการเตอืนใหเราเรงความเพยีรใหมาก การ

ใหทานรกัษาศลีรอยครัง้พนัครัง้กไ็มเทากบันัง่ภาวนาหนเดยีว นัง่
ภาวนารอยครัง้พนัครัง้ กศุลทีไ่ดกไ็มเทากศุลจติทีส่งบเปนสมาธิ
เกดิปญญาเพยีงครัง้เดยีว

ขนัลงหนิ คอื ภาชนะใชใสอาหารสำหรบัเตรยีมใสบาตรพระ ซึง่คนสมยักอนนยิมใช
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๕
แสงสวางเปนกเิลส ?

มคีนเลาใหหลวงพอฟงวา มผีกูลาววาการทำสมาธแิลว
บงัเกดิความสวางหรอืเหน็แสงสวางนัน้ไมดเีพราะเปนกเิลส มดืๆ
จงึจะดี

หลวงพอทานกลาววา
“ทีว่าเปนกเิลสกถ็กู แตเบือ้งแรกตองอาศยักเิลสไปละ

กเิลส (อาศยักเิลสสวนละเอยีดไปละกเิลสสวนหยาบ) แตไม
ไดใหตดิในแสงสวางหรอืหลงแสงสวาง แตใหใชแสงสวางให
ถกู ใหเปนประโยชน เหมอืนอยางกบัเราเดนิผานไปในทีม่ดื
ตองใชแสงไฟ หรอืจะขามแมน้ำ มหาสมทุรกต็องอาศยัเรอื
อาศยัแพ แตเมือ่ถงึฝงแลวกไ็มไดแบกเรอืแบกแพขึน้ฝงไป”

แสงสวางอนัเปนผลจากการเจรญิสมาธกิเ็ชนกนั ผมูสีติ
ปญญาสามารถใชเพือ่ใหเกดิปญญาอนัเปนแสงสวางภายใน ทีไ่ม
มแีสงใดเสมอเหมอืน ดงัธรรมทีว่า   “นตัถ ิปญญา สมา อาภา
แสงสวางเสมอดวยปญญาไมม”ี
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๖
ปลกูตนธรรม

ครัง้หนึง่หลวงพอเคยเปรยีบการปฏบิตัธิรรมเหมอืนการ
ปลกูตนไม

ทานวา...ปฏบิตันิีม้นัยาก ตองคอยบำรงุดแูลรกัษาเหมอืน
กบัเราปลกูตนไม

ศลี...................คอื ดนิ
สมาธ.ิ..............คอื ลำตน
ปญญา.............คอื ดอก ผล

ออกดอกเมือ่ใดกม็กีลิน่หอมไปทัว่ การปฏบิตัธิรรมกเ็ชน
กนั ผรูกัการปฏบิตัติองคอยหมัน่รดน้ำพรวนดนิระวงัรกัษาตน
ธรรม ใหผลดิอก ออกใบ มผีลนารบัประทาน

ตองคอยระวงั ตวัหนอน คอื โลภ โกรธ หลง มใิหมากดั
กนิตนธรรมได

อยางนี.้...จงึจะไดชือ่วาผรูกัธรรม รกัการปฏบิตัจิรงิ
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๗
วดัผลการปฏบิตัดิวยสิง่ใด ?

มผีปูฏบิตัหิลายคน ปฏบิตัไิปนานเขาชกัเขว ไมชดัเจนวา
ตนปฏบิตัไิปทำไม หรอืปฏบิตัไิปเพือ่อะไร ดงัครัง้หนึง่ เคยมลีกูศษิย
กราบเรยีนถามหลวงพอทานวา

“ภาวนามากน็านพอสมควรแลว รสูกึวายงัไมไดรไูดเหน็สิง่
ตาง ๆ มนีมิติภายนอก แสดงสตีางๆ เปนตน ดงัทีผ่อูืน่เขารเูหน็
กนัเลย ”

หลวงพอทานยอนถาม สัน้ๆ วา
“ปฏบิตัแิลว โกรธ โลภ หลง ของแกลดนอยลงหรอื

เปลาละ ถาลดลง ขาวาแกใชได ”
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๘
เทวทตู ๔

ธรรมะทีห่ลวงพอยกมาสัง่สอนศษิยเปนประจำ มอียเูรือ่ง
หนึง่ คอืเทวทตู ๔ ทีเ่จาชายสทิธตัถะพบกอนบรรพชา คอื คนแก
คนเจบ็ คนตาย และสมณะ

ความหมายของคำวาเทวทตู ๔  หลวงพอทานหมายถงึ
ผมูาเตอืน  เพือ่ใหระลกึถงึความไมประมาท ซึง่เปนเรือ่งทีค่วรคดิ
แตคนสวนใหญมกัมองขาม

หลวงพอปรารภอยเูสมอวา แก เจบ็ ตาย เนอ...หมัน่ทำเขา
ไว มคีวามหมายโดยนยัวา เมือ่เราเกดิมาแลว เรากย็อมกาวเขาสู
ความชราความแกเฒาอยตูลอดเวลา มคีวามเจบ็ปวยเปนธรรมดา
และเราจกัตองตายเหมอืนกนัทกุคน

การเหน็สมณะหรอืนกับวช จงึเปนนมิติหมายทีด่ทีีจ่ะชกัจงู
ใหเรากาวลวงความพนทกุขไดในทีส่ดุ โดย “ผมูาเตอืน” ทัง้ ๔
นีเ่อง
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๙
อารมณอพัยากฤต

เคยมผีใูหญทานหนึง่ไดกราบเรยีนถามหลวงพอวา อารมณ
อพัยากฤตไมจำเปนตองมไีดเฉพาะพระอรหนัต ใชหรอืไม?

ทานตอบวา “ใช แตอารมณอพัยากฤตของพระอรหนัตทาน
ทรงตลอดเวลา ไมเหมอืนปถุชุนทีม่เีปนครัง้คราวเทานัน้”

ทานอปุมาอารมณใหฟงวา เปรยีบเสมอืนคนไปยนืทีต่รง
ทางสองแพรง ทางหนึง่ไปทางด ี(กศุล) อกีทางหนึง่ไปในทางทีไ่ม
ด ี(อกศุล)  ทานวา อพัยากฤตม ี๓ ระดบั คอื

-ระดบัหยาบ คอื อารมณปถุชุนทีเ่ฉยๆ ไมคดิด ีไมคดิชัว่
ซึง่มเีปนครัง้คราวเทานัน้

-ระดบักลาง มใีนผปูฏบิตัสิมาธ ิมสีต ิมคีวามสงบของจติ
วางอารมณจากสิง่ทีด่ทีีช่ัว่ ดงัทีเ่รยีกวา อเุบกขารมณ

-ระดบัละเอยีด คอื อารมณของพระอรหนัต ซึง่ไมมทีัง้
อารมณทีค่ดิปรงุไปในทางด ีหรอืในทางไมด ี  วางอารมณอยไูด
ตลอดเวลา เปนวหิารธรรมของทาน
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๑๐
ตร ีโท เอก

ครัง้หนึง่ ผเูขยีนจะจดัทำบญุเพือ่เปนกตญักูตเวทติาธรรม
นอมถวายแดหลวงพอเกษม เขมโก เนือ่งในโอกาสทีห่ลวงพอทาน
มอีายคุรบ ๗๔ พรรษา เมือ่วนัที ่๒๘ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๒๘

ผเูขยีนไดเรยีนถามหลวงพอวา
 “การทำบญุอยางไร จงึจะดทีีส่ดุ”
หลวงพอทานไดเมตตาตอบวา
“ของดนีัน้อยทูีเ่รา ของดนีัน้อยทูีจ่ติ จติม ี๓ ชัน้ ตร ีโท

เอก ถาตรกีต็่ำหนอย โทกป็านกลาง เอกนีอ่ยางอกุฤษฏ
มนัไมมอีะไร...ก ็อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา ตวัอนตัตานี่

แหละเปนตวัเอก ไลไปไลมา ใหมนัเหน็สงัขารรางกายเรา ตาย
แนๆ  คนเราหนตีายไปไมพน ตายนอย ตายใหญ

ตายใหญก็ตายหมด ตายนอยก็หลับ ไปตรองดูให
ดเีถอะ... ”
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๑๑
ตองสำเรจ็

หลวงพอเคยสอนวา... “ความสำเรจ็นัน้มใิชอยทูีก่ารสวด
มนตออนวอนพระเจามาประทานให หากแตตองลงมอืทำดวย
ตนเอง ถาตั้งใจทำตามแบบแลวทุกอยางตองสำเร็จ ไมใช
จะสำเรจ็ พระพทุธเจาทานวางแบบเอาไวแลว ครบูาอาจารย
ทกุองคมพีระพทุธเจาเปนทีส่ดุ กไ็ดทำตามแบบ เปนตวัอยาง
ใหเราด ูอฐัทิานกก็ลายเปนพระธาตกุนัหมด เมือ่ไดไตรตรอง
พจิารณาใหรอบคอบแลว ขอใหลงมอืทำทนัท ีขาขอรบัรองวา
ตองสำเรจ็ สวนจะชาหรอืเรว็นัน้ อยทูีค่วามเพยีรของผปูฏบิตั ิ”

ขอใหตั้งปญหาถามตัวเองวา “สิ่งนั้น บัดนี้เราไดลงมือ
ทำแลวหรอืยงั ?”
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๑๒
จะเอาโลกหรอืเอาธรรม

บอยครัง้ทีม่ผีมูาถามปญหากบัหลวงพอ โดยมกัจะนำเอา
เรือ่งราวตางๆ ทีเ่กีย่วกบัหนาทีก่ารงาน สาม ีภรรยา ลกูเตา ญาติ
มติร หรอืคนอืน่ๆ มาปรารภใหหลวงพอฟงอยเูสมอ

ครัง้หนึง่ทานไดใหคตเิตอืนใจผเูขยีนวา
“โลกเทาแผนดนิ ธรรมเทาปลายเขม็ ”
ซึง่ตอมาทานไดเมตตาขยายความใหฟงวา
 “เรือ่งโลกมแีตเรือ่งยงุของคนอืน่ทัง้นัน้ ไมมทีีส่ิน้สดุ

เราไปแกไขเขาไมได สวนเรือ่งธรรมนัน้มทีีส่ดุ มาจบทีต่วัเรา
ใหมาไลดตูวัเอง แกไขทีต่วัเราเอง ตนของตนเตอืนตนดวย
ตนเอง

 ถาคิดสิ่งที่เปนธรรมแลว ตองกลับเขามาหาตัวเอง
ถาเปนโลกแลว จะมแีตสงออกไปขางนอกตลอดเวลา เพราะ
ธรรมแทๆ  ยอมเกดิจากในตวัของเรานีท้ัง้นัน้”
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๑๓
แนะวธิปีฏบิตัิ

เคยมสีภุาพสตรทีานหนึง่มปีญหาถามวา นัง่ปฏบิตัภิาวนา
แลวจติไมรวม ไมสงบ ควรจะทำอยางไร ทานแกใหวา

“ “การปฏบิตั ิถาอยากใหเปนเรว็ๆ มนักไ็มเปน หรอื
ไมอยากใหเปน มนักป็ระมาทเสยี ไมเปนอกีเหมอืนกนั อยาก
เปนกไ็มวา ไมอยากเปนกไ็มวา ทำใจใหเปนกลางๆ ตัง้ใจให
แนวแนในกมัมฏัฐานทีเ่รายดึมัน่อยนูัน้ แลวภาวนาเรือ่ยไป

 เหมอืนกบัเรากนิขาวไมตองอยากใหมนัอิม่ คอยๆ กนิ
ไปมนักอ็ิม่เอง ภาวนากเ็ชนกนั ไมตองไปคาดหวงัใหมนัสงบ
หนาทีข่องเราคอื ภาวนาไป กจ็ะถงึของด ีของวเิศษในตวัเรา
แลวจะรชูดัขึน้มาวาอะไรเปนอะไร ใหหมัน่ทำเรือ่ยไป”
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๑๔
การบวชจติ - บวชใน

หลวงพอเคยปรารภไววา...
จะเปนชายหรอืหญงิกด็ ีถาตัง้ใจประพฤตปิฏบิตั ิมศีลี รกั

ในการปฏบิตั ิจติมงุหวงัเอาการพนทกุขเปนทีส่ดุ ยอมมโีอกาสเปน
พระกนัไดทกุๆ คน มโีอกาสทีจ่ะบรรลมุรรคผล นพิพาน ไดเทา
เทยีมกนัทกุคน ไมเลอืกเพศ เลอืกวยั หรอืฐานะแตอยางใด ไมมี
อะไรจะมาเปนอปุสรรคในความสำเรจ็ได นอกจากใจของผฏูบิตัเิอง

ทานไดแนะเคลด็ในการบวชจติวา.....
ในขณะทีเ่รานัง่สมาธเิจรญิภาวนานัน้ คำกลาววา
พทุธงั สรณงั คจัฉาม.ิ...  ใหนกึถงึวาเรามพีระพทุธเจา เปน

พระอปุชฌายของเรา
ธมัมงั สรณงั คจัฉาม.ิ...   ใหนกึวาเรามพีระธรรม เปนพระ

กรรมวาจาจารย
สงัฆงั สรณงั คจัฉาม.ิ...  ใหนกึวาเรามพีระอรยิสงฆ เปน

พระอนสุาวนาจารย
แลวอยาสนใจขนัธ  ๕ หรอืรางกายเรานี้
ใหสำรวมจติใหด ี มคีวามยนิดใีนการบวช
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ชายกเ็ปนพระภกิษ ุ หญงิกเ็ปนพระภกิษณุี
อยางนีจ้ะมอีานสิงสสงูมาก จดัเปนเนกขมับารมขีัน้อกุฤษฏ

ทเีดยีว
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๑๕
ควรทำหรอืไม ?

ครัง้หนึง่ มลีกูศษิยหลวงพอผสูนใจธรรมปฏบิตักิำลงันัง่
ภาวนาเงยีบอย ูไมหางจากทานเทาใดนกั บงัเอญิมแีขกมาหาศษิย
ผนูัน้แตไมเหน็ กม็ศีษิยอกีทานหนึง่เดนิเรยีกชือ่ทานผกูำลงันัง่
ภาวนาอยดูวยเสยีงอนัดงั และเมือ่เดนิมาเหน็ศษิยผนูัน้กำลงัภาวนา
อยกูจ็บัแขนดงึขึน้มาทัง้ทีก่ำลงันัง่ภาวนา

เมือ่ผนูัน้หางไปแลว หลวงพอทานจงึเปรยขึน้มาวา
“ในพทุธกาลครัง้กอน มพีระอรหนัตองคหนึง่กำลงัเขา

นโิรธสมาบตั ิไดมนีกแสกตวัหนึง่บนิโฉบผานหนาทานพรอม
กบัรอง “แซก” ทานวานกแสกตวันัน้เมือ่ตายแลวไดไปอยใูน
นรก แมกปันีพ้ระพทุธเจาผานไปไดพระองคทีส่ีแ่ลว นกแสก
ตวันัน้ยงัไมไดขึน้มาจากนรกเลย”
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๑๖
การอทุศิสวนกศุลภายนอกภายใน

มบีางทานเขาใจคลาดเคลือ่นเกีย่วกบัการอทุศิสวนกศุลให
ผตูายของหลวงพอ ซึง่ทานเมตตาทำเปนปกต ิจงึมคีวามหวงัวาเมือ่
ตนตาย หลวงพอทานจะเมตตาใหบญุสงวญิญาณ สงจติไปสวรรค
ไปนพิพานได ดวยตนเปนผเูขาวดัทำทานและปรนนบิตัหิลวงพอมา
นาน  หลวงพอทานกเ็มตตาเตอืนวา

“ถาขาตายไปกอน แลวใครจะสง (บญุ) ใหแกละ”
ดวยความไมเขาใจ ทานผนูัน้จงึมคีำตอบวา
“ขอใหหลวงพออยตูอไปนานๆ ใหพวกผมตายกอน”
นีเ่ปนจดุชวนคดิในคำเตอืนของทานทีบ่อกเปนนยัวา การ

ไปสคุตหิรอืการหลดุพนนัน้ ตองปฏบิตั ิตองสรางดวยตนเองเปน
สำคญั มใิชหวงัพึง่บญุพึง่กศุลผอูืน่ การอาศยัผอูืน่เมือ่ตายแลวนัน้
เปนเพยีงสวนนอยทีอ่าจจะได อกีทัง้ยงัเปนความไมแนนอนดวย สู
ทำดวยตวัเองไมได เปนแงคดิใหคดิวา ตองปฏบิตัตินใหมัน่ใจใน
ตนเองตัง้แตกอนตาย เมือ่ถงึเวลาจำตองทิง้ขนัธจะไมตองมวักงัวล
ตอภพชาตภิายหนา โดยเฉพาะอยางยิง่การปฏบิตัใิหรแูจงในธรรม
ตัง้แตปจจบุนัชาตนิีเ้ปนดยีิง่ทเีดยีว
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๑๗
สตธิรรม

บอยครั้งที่พวกเราถูกหลวงพอทานดุในเรื่องของการไม
สำรวมระวงั ทานมกัจะดวุา

“ ใหทำ (ปฏบิตั)ิ ไมทำ ทำประเดีย๋วเดยีว เดีย๋วออก
มาจบักลมุกนัอกีแลว ทเีวลาคยุ คยุกนัไดนาน “

ปฏปิทาของทานตองการใหพวกเราตัง้ใจปฏบิตั ิตัง้ใจทำให
จรงิ มสีต ิสำรวมระวงั แมเวลากนิขาว ทานกใ็หระวงัอยาพดูคยุกนั
เอะอะเสยีงดงั

“สต”ิ นัน้เปนสิง่สำคญัทีส่ดุอยางหนึง่ทีจ่ะทำใหเราไดหยดุ
คดิ พจิารณากอนทีจ่ะทำ จะพดู และแมแตจะคดิสิง่ใดสิง่หนึง่วาสิง่
นั้นดีหรือชั่ว มีคุณประโยชนหรือเสียหาย ควรกระทำหรือควร
งดเวนอยางไร เมื่อยั้งคิดไดก็จะชวยใหพิจารณาทุกสิ่งทุกอยาง
ละเอยีดประณตี และสามารถกลัน่กรองเอาสิง่ทีไ่มเปนสาระไมเปน
ประโยชนออกใหหมด คงเหลอืแตเนือ้ทีถ่กูตองและเปนธรรมซึง่
เปนของควรคดิ ควรพดู ควรทำแทๆ
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๑๘
ธรรมะจากซองยา

บอยครัง้ทีห่ลวงพอมกัจะหยบิยกเอาสิง่ของรอบตวัทานมา
อปุมาเปนขอธรรมะใหศษิยไดฟงกนัเสมอ

ครัง้หนึง่ทานไดอบรมศษิยผหูนึง่เกีย่วกบัการรเูหน็และได
ธรรมวามทีัง้ชัน้หยาบ ชัน้กลาง ชัน้ละเอยีด อปุมาเหมอืนอยางซอง
ยานี ่(หลวงพอทานชีไ้ปทีซ่องบหุรี)่

 “แรกเริม่ เราเหน็แคซองของมนั ตอมา เราจะไปเหน็
มวนบหุรีอ่ยใูนซองนัน่ ในมวนบหุรีแ่ตละมวนกย็งัมยีาเสนอยู
ภายในอกี แลวทีส่ดุจะเกดิตวัปญญาขึน้ รดูวยวายาเสนนีท้ำมา
จากอะไร จะเรยีกวา เหน็ในเหน็ กไ็ด ลองไปตรองดแูลวเทยีบ
กบัตวัเราใหดเีถอะ”
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๑๙
ธรรมะจากโรงพยาบาล

โรงพยาบาลเปนสถานทีบ่ำบดัทกุขของมนษุยเรา อยาง
นอย ๓ ประการ ซึง่พระพทุธเจาทรงแสดงไวในพระสตูรสำคญั
หลายเรือ่ง คอื

   ชาตทิกุข -  ความเดอืดรอนเวลาเกดิ
   ชราทกุข -  ความเดอืดรอนเมือ่ความแกมาถงึ และ
   พยาธทิกุข-  ความเดอืดรอนในยามเจบ็ไขไดปวย
หลวงพอเคยบอกกบัผเูขยีนวา ทีโ่รงพยาบาลนัน่แหละมี

ของดเียอะเปนเหมอืนโรงเรยีน เวลาไปอยาลมืดตูวัเกดิ แก เจบ็
ตาย อยใูนนัน้หมด

“ ดขูางนอกแลวยอนมาดตูวัเรา เหมอืนกนัไหม ”
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๒๐
ของจรงิ ของปลอม

เมือ่หลายปกอน ไดเกดิไฟไหมทีว่ดัสะแกบรเิวณกฏุติรงขาม
กฏุหิลวงพอ แตไฟไมไหมกฏุหิลวงพอ เปนทีน่าอศัจรรยใจแกศษิย
และผทูีพ่บเหน็เปนอยางยิง่ ถงึขนาดมฆีราวาสทานหนึง่คดิวาหลวง
พอทานมพีระด ีมขีองด ีไฟจงึไมไหมกฏุทิาน

ผใูหญทานนัน้ไดมาทีว่ดัและกราบเรยีนหลวงพอวา
“หลวงพอครบั ผมขอพระดทีีก่นัไฟไดหนอยครบั”
หลวงพอยิม้กอนตอบวา
 “ พทุธงั ธมัมงั สงัฆงั ไตรสรณคมนนีแ่หละ พระดี”
ผใูหญทานนัน้กร็บีบอกวา
“ไมใชครบัผมขอพระเปนองคๆ  อยางพระสมเดจ็นะครบั”
หลวงพอกก็ลาวยนืยนัหนกัแนนอกีวา
“กพ็ทุธงั ธมัมงั สงัฆงั นีแ่หละมแีคนีล้ะ ภาวนาใหดี”
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แลวหลวงพอก็มิไดใหอะไร จนผูใหญทานนั้นกลับไป
หลวงพอจงึไดปรารภธรรมอบรมศษิยทีย่งัอยวูา

“คนเรานีก่แ็ปลก ขาใหของจรงิกลบัไมเอา จะเอาของ
ปลอม”
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๒๑
คำสารภาพของศษิย

เราเปนศษิยรนุปลายออปลายแขม และมคีวามขีเ้กยีจเปน
ปกต ิกอนทีเ่ราจะไปวดั เราไมเคยสนใจทำอะไรจรงิจงัยาวนาน คอื
เราสนใจทำจรงิจงัแตกป็ระเดีย๋วเดยีว เมือ่เราไดไปวดั ดวยความ
อยากเห็น อยากรูเหมือนที่เพื่อนบางคนเขารู เขาเห็น เราจึง
พยายามทำ แตมนัไมได ความพยายามของเรากเ็ลยลดนอยถอย
ลงตามวนัเวลาทีผ่านไป แตความอยากของเรามนัไมไดหมดไปดวย
พอขีเ้กยีจหนกัเขา เราจงึถามหลวงพอวา

“หนขูีเ้กยีจเหลอืเกนิคะ จะทำยงัไงด ี”
เราจำไดวาทานนัง่เอนอย ูพอเรากราบเรยีนถามทานกล็กุ

ขึน้นัง่ฉบัไว มองหนาเรา แลวบอกวา
“ถาขาบอกแกไมใหกลวัตาย แกจะเชือ่ขาไหมละ”
เราเงยีบเพราะไมเขาใจทีท่านพดูตอนนัน้เลย
อกีครัง้หนึง่ปลอดคน เรากราบเรยีนถามทานวา
“คนขีเ้กยีจอยางหนนูี ้มสีทิธิถ์งึนพิพานไดหรอืไม ”
หลวงพอทานนัง่สบูบหุรีย่ิม้อยแูละบอกเราวา
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“ถาขาใหแกเดนิจากนีไ่ปกรงุเทพฯ แกเดนิไดไหม”
เราเงยีบแลวยิม้แหงๆ ทานจงึพดูตอวา
“ถาแกกนิขาวสามมือ้ มนักม็กีำลงัวงัชา เดนิไปถงึได

ถาแกกนิขาวมือ้เดยีว มนักพ็อไปถงึไดแตชาหนอย แตถาแก
ไมกนิขาวไปเลย มนักค็งไปไมถงึ ใชไหมละ”

เรารสูกึเขาใจความขอนีซ้มึซาบเลยทเีดยีว แลวหลวงพอ
ทานกพ็ดูตอวา

“เรือ่งทำมงธรรมะอะไรขาพดูไมเปนหรอก ขากเ็ปนแต
พดูของขาอยางนีแ้หละ”

อรพนิท
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๒๒
ทรรศนะตางกนั

เกีย่วกบัการอยรูวมกนัในวงของผปูฏบิตัธิรรม หลวงพอ
ทานไดใหโอวาทเตอืนผปูฏบิตัไิววา “การมาอยดูวยกนั ปฏบิตัดิวย
กนัมากเขายอมมเีรือ่งกระทบกระทัง่กนัเปนธรรมดา ตราบใดทีย่งั
เปนปถุชุนคนธรรมดาอย ูทฐิคิวามเหน็ยอมตางกนั ขอใหเอาแต
สวนดมีาสนบัสนนุกนั อยาเอาเลวมาอวดกนั การปรามาสพระกด็ี
การพดูจาจาบจวงในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆหรอืทานทีม่ศีลี
มธีรรมกด็ ีจะเปนกรรมตดิตวัเราและขดัขวางการปฏบิตัธิรรมใน
ภายหนา ดงันัน้ หากเหน็ใครทำความด ีกค็วรอนโุมทนายนิดดีวย
แมตางวดัตางสำนกัหรอืแบบปฏบิตัติางกนักต็าม

ไมมใีครผดิหรอก เพราะจดุมงุหมายตางกเ็ปนไปเพือ่ความ
พนทกุขเชนกนั เพยีงแตเราจะทำใหด ีดยีิง่ ดทีีส่ดุ

ขอใหถามตวัเราเองเสยีกอนวา... แลวเราละถงึทีส่ดุแลว
หรอืยงั
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๒๓
อเุบกขาธรรม

เรามกัจะเหน็การกระทำทีเ่ปนคำพดูและการแสดงออกอยู
บอยๆ สวนการกระทำทีเ่ปนการนิง่ ทีเ่รยีกวามอีเุบกขานัน้มกั ไม
คอยไดเหน็กนั

ในเรือ่งการสรางอเุบกขาธรรมขึน้ในใจนัน้  ผปูฏบิตัใิหมเมือ่
ไดเขามารธูรรม เหน็ธรรม ไดพบเหน็สิง่แปลกๆ และคณุคาของ
พทุธศาสนา มกัเกดิอารมณความรสูกึวาอยากชวนคนมาวดั มา
ปฏบิตัใิหมากๆ โดยลมืดพูืน้ฐานจติใจของบคุคลทีก่ำลงัจะชวนวา
เขามคีวามสนใจมากนอยเพยีงใด

หลวงพอทานบอกวา
“ใหระวงัใหดจีะเปนบาป เปรยีบเสมอืนกบัการจดุไฟไว

ตรงกลางระหวางคนสองคน ถาเราเอาธรรมะไปชวนเขา เขา
ไมเห็นดวย ปรามาสธรรมนี้ซึ่งเปนธรรมของพระพุทธเจา
ก็เทากับเราเปนคนกอ แลวเขาเปนคนจุดไฟ... บาปทั้งคู
เรยีกวา เมตตาจะพาตกเหว”

แลวทานยกอทุาหรณสอนตอวา
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“เหมอืนกบัมชีายคนหนึง่ตกอยใูนเหวลกึ มผีจูะมาชวย
คนที ่๑ มเีมตตาจะมาชวย เอาเชอืกดงึขึน้จากเหว ดงึไมไหว
จงึตกลงไปในเหวเหมอืนกนั คนที ่๒ มกีรณุามาชวยดงึอกี
กต็กลงเหวอกี คนที ่๓ มมีทุติามาชวยดงึอกีกพ็ลาดตกเหวอกี
เชนกนั

คนที ่๔ สดุทาย เปนผมูอีเุบกขาธรรม เหน็วาเหวนีล้กึ
เกนิกวากำลงัของตนทีจ่ะชวย กม็ไิดทำประการใดทัง้ๆ ทีจ่ติ
ใจกม็เีมตตาธรรม ทีจ่ะชวยเหลอือย ูคนสดุทายนีจ้งึรอดชวีติ
จากการตกเหวตาม เพราะอเุบกขาธรรมนีแ้ล”
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๒๔
ใหรจูกับญุ

การทำบญุทำกศุลนัน้ โปรดอยานกึวาจะตองหอบขาว
หอบของไปใสบาตรที่วัดทุกวัน หรือบุญจะเกิดไดก็ตองทอด
กฐนิสรางโบสถ สรางศาลา และอืน่ ๆ  อยางทีเ่ขาโฆษณา ขายบญุ
กนั ทัง้ทางวทิย ุหนงัสอืพมิพ และใบเรีย่ไรกนัเกลือ่นกลาด  จนรสูกึ
วาจะตองเปนภาระทีต่องบรจิาคเมือ่ไปวดัหรอืสำนกันัน้ ๆ เปน
ประจำ

บทสวดมนตชื่อพระพุทธชัยมงคลคาถา ที่ขึ้นตนดวย
“พาหงุ...” มอียทูอนหนึง่ ซึง่กลาวถงึพระพทุธเจาทรงชนะมารคอื
กเิลส วา

“ทานาทธิมัมวธินิา ชติวา มนุนิโท”  แปลวา
“พระพุทธเจาผูทรงเปนจอมปราชญ ทรงชนะมารคือ

กเิลส ดวยวธิบีำเพญ็บารมธีรรมคอื ความด ีมกีารบรจิาคทาน
เปนตน”

พระพทุธเจาทรงสอนการทำบญุทำกศุล ดวยการใหทาน
รกัษาศลี  และสวดมนตเจรญิสมาธภิาวนา ใหทานทกุครัง้ ให
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ทำลายความโลภ คือกิเลสทุกครั้ง รักษาศีล เจริญภาวนาเพื่อ
ทำลายความโกรธ ความเหน็แกตวั ใหใจสะอาด ใจไมเศราหมอง
มองเหน็บาปบญุคณุโทษไดทกุครัง้   ทำไดดงันี ้จงึชือ่วาทำตาม
พระพทุธเจา
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๒๕
อบุายวธิทีำความเพยีร

ครัง้หนึง่ทีไ่ดสนทนาปญหาธรรมกบัหลวงพอ ทานเลาให
ผเูขยีนฟงวา...เขามาถามปญหาขา ขากต็อบไมไดอยปูญหาหนึง่
ผเูขยีนเรยีนถามทานวา  “ปญหาอะไรครบั” ทานเลาวา “ เขาถาม
วา ขีเ้กยีจ (ปฏบิตั)ิ จะทำอยางไรด”ี

หลวงพอหวัเราะ กอนทีจ่ะตอบตอไปวา “บะ ขีเ้กยีจกห็มด
กนั กไ็มตองทำซ”ิ

สกัครทูานจงึเมตตาสอนวา “หมัน่ทำเขาไว ... ถาขีเ้กยีจ
ใหนกึถงึขา ขาทำมา ๕๐ ป อปุชฌายขาเคยสอนไววา ถาวนั
ไหนยงักนิขาวอยกูต็องทำ วนัไหนเลกิกนิขาว...นัน่แหละถงึไม
ตองทำ”
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๒๖
พระเกาของหลวงพอ

สำหรบัพระเครือ่งแลว พระสมเดจ็วดัระฆงัฯ เปนทีร่จูกั
กนัดใีนหมนูกัเลงพระวา เปนของหายากและมรีาคาแพง ใครไดไว
บชูานบัเปนมงคลอยางยิง่

หลวงพอไดสอนวา การนบัถอืพระเชนนีเ้ปนสิง่ทีด่ ีแตเปน
ดภีายนอกมใิชดภีายใน ทานบอกวา “ใหหาพระเกาใหพบ นีซ่ิ
ของแทของดจีรงิ ”

ผเูขยีนเรยีนถามทานวา “ พระเกาหมายความวาอยางไร
ครบั”

ทานวา “กห็มายถงึพระพทุธเจานะซ ินัน่ ทานเปนพระ
เกา พระโบราณ พระองคแรกทีส่ดุ”
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๒๗
ขอควรคดิ

การไปวดั ไปไหวพระ ตลอดจนการสนทนาธรรมกบัทาน
สมควรทีจ่ะตองมคีวามตัง้ใจและเตรยีมใหพรอมทีจ่ะรบัธรรมจาก
ทาน มฉิะนัน้แลวอาจเกดิเปนโทษได ดงัเรือ่งตอไปนี้

ปกตขิองหลวงพอทานมคีวามเมตตา อบรมสัง่สอนศษิย
และสนทนาธรรมกบัผสูนใจตลอดมา วนัหนึง่มผีมูากราบนมสัการ
ทานและเรยีนถามปญหาตางๆ จากนัน้จงึกลบัไป

หลวงพอทานไดยกเปนคตเิตอืนใจใหผเูขยีนฟงวา
คนทีม่าเมือ่กี ้หากไปเจอพระดลีะกล็งนรก ไมไปสวรรค

นพิพานหรอก”
ผเูขยีนจงึเรยีนถามทานวา “เพราะเหตไุรครบั “
ทานตอบวา “ กจ็ะไปปรามาสพระทานนะซ ีไมไดไปเอา

ธรรมจากทาน “
หลวงพอเคยเตือนพวกเราไววา  “การไปอยูกับพระ

อรหนัต อยาอยกูบัทานนาน เพราะเมือ่เกดิความมกัคนุแลว มกั
ทำใหลมืตวัเหน็ทานเปนเพือ่นเลน คยุเลนหวัทานบาง ใหทาน
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เหาะใหดบูาง ถงึกบัออกปากใชทานเลยกม็ ีการกระทำเชนนี้
ถอืเปนการปรามาสพระ ลบหลคูรอูาจารยและเปนบาปมาก
ปดกัน้ทางมรรคผลนพิพานได  จงึขอใหพวกเราสำรวมระวงั
ใหด”ี
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๒๘
ไมพยากรณ

เกีย่วกบัเรือ่งปฏบิตัธิรรมแลวจะไดสำเรจ็มรรคผลนพิพาน
หรอืไม เคยมพีระภกิษทุานหนึง่ไดมากราบนมสัการและเรยีนถาม
หลวงพอวา

 “หลวงพอครบั กระผมจะไดสำเรจ็หรอืไม หลวงพอชวย
พยากรณทคีรบั”

หลวงพอนิง่สกัครหูนึง่กอนตอบวา
“พยากรณไมได ”“
พระภกิษรุปูนัน้ไดเรยีนถามตอวา
“เพราะเหตไุรหรอืครบั ”
หลวงพอจงึตอบวา
“ถาผมบอกวาทานจะไดสำเรจ็ แลวทานเกดิประมาทไม

ปฏบิตัติอ มนัจะสำเรจ็ไดอยางไร และถาผมบอกวาทานจะไม
สำเรจ็ ทานกค็งจะขีเ้กยีจและละทิง้การปฏบิตัไิป นมินตทาน
ทำตอเถอะครบั”
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๒๙
จะตามมาเอง

หลายปมาแลว มพีระภกิษรุปูหนึง่ ไดมาบวชปฏบิตัธิรรม
อยทูีว่ดัสะแก กอนทีจ่ะลาสกิขาเขาสเูพศฆราวาส ทานไดนดัแนะ
กบัเพือ่นพระภกิษทุีจ่ะสกึดวยกนั 3 องควา เพือ่ความเปนสริมิงคล
กอนสกึพวกเราจะไปกราบขอใหหลวงพอพรมน้ำมนตและใหพร

ทานไดเลาใหผเูขยีนฟงวา
 ขณะที่หลวงพอพรมน้ำมนต ใหพรอยูนั้น ทานก็นึก

อธษิฐานอยใูนใจวา “ขอความร่ำรวยมหาศาล ขอลาภขอผลพนูทวี
มกีนิมใีช ไมรหูมด จะไดแบงไปทำบญุมากๆ”

หลวงพอหนัมามองหนาหลวงพีท่ีก่ำลงัคดิละเมอเพอฝนถงึ
ความร่ำรวยนี ้กอนทีจ่ะบอกวา

“ทาน... ทีท่านคดินะมนัต่ำ คดิใหมนัสงูไวไมดหีรอื แลว
เรือ่งทีท่านคดินะจะตามมาทหีลงั”“
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๓๐
แนะวธิวีางอารมณ

หลวงพอเคยพูดเสมอวา “ผูปฏิบัติตองหมั่นตามดูจิต
รกัษาจติ” สำหรบัคนทีไ่มเคยปฏบิตัแิลวไมรจูะดทูีไ่หนอะไร จะดู
อะไร รสูกึสบัสน แยกไมถกูเพราะไมเคยด ูไมเคยสงัเกตอะไร เคย
อยแูตในความคดิปรงุแตง อยกูบัอารมณแตแยกอารมณไมได ยิง่
คนทีย่งัไมเคยบวช คนทีอ่ยใูนโลกแบบวนุวาย ยิง่ดจูติของตนไดยาก

หลวงพอไดเปรยีบใหผเูขยีนฟง โดยทานไดกำมอืและยืน่นิว้
กลางมาขางหนาผเูขยีนวา เราภาวนาทแีรกกเ็ปนอยางนี ้สกัครทูาน
กย็ืน่นิว้ชีอ้อกมา สกัครกูย็ืน่นิว้นางพรอมกบัมอืไหวเลก็นอยและ
ทานกย็ืน่นิว้หวัแมมอืและนิว้กอย ตามลำดบัออกมาจนครบ ๕ นิว้
ทานทำมอืโคลงไปโคลงมา เปรยีบการภาวนาของนกัปฏบิตัทิีจ่ติ
แตก ไมสามารถรวมใจใหเปนหนึง่ได

ผฝูกจติถาทำจติใหมีอารมณหลายอยางจะสงบไมได และ
ไมเหน็สภาพของจติตามเปนจรงิ ถาทำจติใจใหดิง่แนวแนอยใูน
อารมณอนัเดยีวแลว จติกม็กีำลงัเปลงรศัมแีหงความสวางออกมา
เตม็ที ่มองสภาพของจติตามความเปนจรงิไดวา อะไรเปนจติ อะไร
เปนกเิลส อะไรทีค่วรรกัษา อะไรทีค่วรละ
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๓๑
อยาพดูมาก

“ “เวลาปฏบิตั ิพอจะไดดหีนอย  มนัอยากจะพดู อยาก
จะเลาใหใครฟง  จรงิไหมละแก ขาร ูขากเ็คยเปนมา”
หลวงพอทานกลาว  แลวเลาเรือ่งเปนอทุาหรณวา

“มีพระองคหนึ่งปฏิบัติจิตสงบดี แลวเกิดนิมิตเห็นพระ
พทุธเจานบัรอยองคเดนิเขามาหา ทานมคีวามปตเิอบิอิม่ยนิดมีาก
อยากจะเลาใหหมเูพือ่นฟงตอนเชาจงึเลาผลการปฏบิตัขิองตนให
หมเูพือ่นทราบ  ผลปรากฏวาพระรปูนัน้ทำสมาธอิกีเปนเดอืนกย็งั
ไมปรากฏจติสงบดถีงึระดบัทีเ่คยนัน้เลย”

ถงึตรงนี ้ทานสัง่เลยวา
“แกจำไวเลยนะ คนทีท่ำเปน เขาไมพดู คนทีพ่ดูนัน่ยงั

ทำไมเปน”
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๓๒
เชือ่จรงิหรอืไม

สำหรบัผปูฏบิตัแิลว  คำดดุาวากลาวของครอูาจารย นบัเปน
เรือ่งสำคญัและมคีณุคายิง่  หากครบูาอาจารยเมนิเฉยไมดดุาวา
กลาวกเ็หมอืนเปนการลงโทษ

ผเูขยีนเคยถกูหลวงพอดวุา
“แกยงัเชือ่ไมจรงิ ถาเชือ่จรงิ พทุธงั ธมัมงั สงัฆงั สรณงั คจั

ฉาม ิ ตองเชือ่และยอมรบัพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ เปนทีพ่ึง่
แทนทีจ่ะเอาความโลภมาเปนทีพ่ึง่ เอาความโกรธมาเปนทีพ่ึง่ เอา
ความหลงมาเปนทีพ่ึง่”

หลวงพอทานกลาวกบัผเูขยีนวา
“โกรธ โลภ หลง เกิดขึน้
ใหภาวนา แลวโกรธ โลภ หลงจะคลายลง
ขารบัรอง ถาทำแลวไมจรงิ ใหมาดาขาได”
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๓๓
คดิวาไมมดีี

ผปูฏบิตัสิวนใหญมกัจะไมพอใจในผลการปฏบิตัขิองตน
โดยทีม่กัจะขาดการไตรตรองวาสาเหตนุัน้เปนเพราะอะไร ดงัทีเ่คย
มลีกูศษิยคนหนึง่ของหลวงพอไดมานัง่บนใหทานฟงในความอาภพั
อบัวาสนาของตนในการภาวนาวา ตนไมไดร ู ไมไดเหน็สิง่ตางๆ
ภายใน มนีมิติภาวนา เปนตน  ลงทายกต็ำหนวิาตนนัน้ไมมคีวาม
รอูรรถรธูรรมและความดอีะไรเลย

หลวงพอนัง่ฟงอยสูกัคร ูทานจงึยอนถามลกูศษิยจอมขีบ้น
ผูนั้นวา “แกแนใจหรือวาไมมีอะไรดี แลวแกรูจักพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆหรอืเปลา”

ลกูศษิยผนูัน้นิง่อึง้สกัครจูงึตอบวา “รจูกัครบั”
หลวงพอจงึกลาวสรปุวา “เออ นัน่ซ ีแลวแกทำไมจงึคดิ

วาตวัเราไมมดี”ี
นีเ่ปนตวัอยางหนึง่ทีแ่สดงถงึความเมตตาของทาน ทีห่า

ทางออกทางปญญาใหศษิยผกูำลงัทอถอยดอยความคดิ และตำหนิ
วาสนาตนเอง หากปลอยไวยอมทำใหไมมกีำลงัใจในการปฏบิตัเิพือ่
ผลทีค่วรไดแหงตน
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๓๔
พระทีค่ลองใจ

เมือ่มผีไูปขอของดจีำพวกวตัถมุงคลจากหลวงพอไวหอย
คอหรอืพกตดิตวั หลวงพอจะสอนวา

“จะเอาไปทำไม ของดีภายนอก ทำไมไมเอาของดี
ภายใน ...พทุธงั ธมัมงั สงัฆงั นีแ่หละ ของวเิศษ”

ทานใหเหตผุลวา
“คนเรานั้น ถาไมมีพุทธัง ธัมมัง สังฆัง เปนของดี

ภายใน  ถงึแมจะไดของดภีายนอกไปแลว กไ็มเกดิประโยชน
อะไร...ทำอยางไรจงึจะไดเหน็พระจรงิๆ  เหน็มแีตพระปนู
พระไม พระโลหะ พระรปูถาย พระสงฆ  ลองกลบัไปคดิดู”



71

๓๕
จะเอาดหีรอืจะเอารวย

อกีครัง้หนึง่ทีค่ณะผเูขยีนไดมานมสัการหลวงพอ เพือ่นของ
ผูเขียนทานหนึ่งตองการเชาพระอุปคุตที่วัดเพื่อนำไปบูชา
โดยกลาวกบัผทูีม่าดวยกนัวา บชูาแลวจะไดรวย

เพือ่นของผเูขยีนทานนัน้แทบตะลงึ  เมือ่มากราบหลวงพอ
แลวทานไดตกัเตอืนวา “รวยกบัซวยมนัใกล ๆ กนันะ”

ผเูขยีนไดเรยีนถามหลวงพอวา
“ใกลกนัยงัไงครบั”
ทานยิม้และตอบวา “มนัออกเสยีงคลายกนั”
พวกเราตางยิม้นอยยิม้ใหญ  สกัครทูานจงึขยายความให

พวกเราฟง
“จะเอารวยนะ  จะหามายงัไงกท็กุข  จะรกัษามนักท็กุข

หมดไปกเ็ปนทกุขอกี กลวัคนจะจีจ้ะปลน ไปคดิดเูถอะ มนัไม
จบหรอก มแีตเรือ่งยงุ เอาด ีดกีวา”
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คำวา “ด”ี  ของหลวงพอมคีวามหมายลกึซึง้มาก  ผเูขยีน
ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของในหลวงของเราในเรื่องการ
ทำความด ีมาเปรยีบ ณ ทีน่ี ้ ความตอนหนึง่วา

“...ความดนีี ้ ไมตองแยงกนั  ความดนีี ้ทกุคนทำได เพราะ
ความดนีีท้ำแลวกด็ตีาม คำวา ‘ด’ี นี ้ดทีัง้นัน้ ฉะนัน้ ถาชวยกนั
ทำด ีความดนีัน้กจ็ะใหญโต จะดยีิง่ ดเียีย่ม...”
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๓๖
หลกัพระพทุธศาสนา

เลากนัวา  มโียมทานหนึง่  ไปนมสัการพระเถระองคหนึง่
อยเูปนประจำ  และในวนัหนึง่ไดถามปญหาธรรมกบัทานวา

“หลกัของพระพทุธศาสนาคอือะไร”
พระเถระตอบวา
“ละความชัว่  ทำความด ี ทำจติของตนใหผองแผว”
โยมทานนัน้ไดฟงแลว  พดูวา
“อยางนีเ้ดก็ ๗ ขวบกร็”ู
พระเถระยิม้เลก็นอยกอนตอบวา
“จรงิของโยม  เดก็ ๗ ขวบกร็ ู แตผใูหญอาย ุ๘๐ กย็งั

ปฏบิตัไิมได  ”
อยางนีก้ระมงัทีผ่เูขยีนเคยไดยนิหลวงพอพดูเสมอวา
“ของจรงิ ตองหมัน่ทำ”
พระพทุธศาสนานัน้  ถาปราศจากการนอมนำเขาไปไวใน

ใจแลว  การ  “ถอื” พทุธศาสนากไ็มมคีวามหมายแตอยางใด
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๓๗
“พ” พานของหลวงพอ

หลวงพอเคยปรารภธรรมกบัผเูขยีนวา
“ถาแกเขยีนตวั พ พาน ไดเมือ่ไร  นัน่แหละจงึจะดี”
ผเูขยีนถามทานวา “เปนอยางไรครบั พ พาน”
ทานตอบวา “กต็วั พอ นะซ ี”
คนเราจะมชีวีติอยใูนโลก ไมจำเปนตองร่ำรวย มฐีานะแลว

จงึจะมคีวามสขุ  มคีนทีล่ำบากอกีมาก  แตเขารจูกัวาอะไรคอืสิง่ที่
พอตวั  กส็ามารถอยอูยางเปนสขุได

นีก่อ็ยทูีค่นเรา  รจูกัคำวา “พอ” หรอืไม  รจูกั  “พอ”  กจ็ะ
มแีตความสขุ  ไมรจูกั  “พอ”  ถงึแมจะร่ำรวย มเีกยีรต ิตำแหนง
ใหญโต  มนักไ็มมคีวามสขุไดเหมอืนกนั

คนทีม่เีงนิ  กย็ิง่อยากมเีงนิเพิม่ขึน้อกี
คนทีท่ำงาน  กอ็ยากกนิตำแหนงสูงขึน้
มสีิง่ใดกเ็ปนทกุขเพราะสิง่นัน้  ไมมทีีส่ิน้สดุ
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๓๘
การสอนของทาน

วธิวีดัอยางหนึง่วาผใูดปฏบิตัธิรรมไดดเีพยีงใดนัน้  ทานให
สงัเกตดวูาผนูัน้สามารถฝกตน สอนตวัเองไดดเีพยีงใด  การเตอืน
ผอูืน่ไมใหหลงผดิไดนัน้เปนสิง่ทีด่ ี แตการเตอืนตนใหไดยอมดกีวา

การสอนของหลวงพอทานจะทำใหเราดเูปนตวัอยาง  ทาน
สอนใหเราทำอยางที่ทานทำ  มิไดสอนใหทำตามที่ทานสอน
ทุกอยางที่ทานสอนทานไดทดลองทำและปฏิบัติทางจิตจนรู
จนเหน็หมดแลวทัง้สิน้  จงึนำมาอบรมแกศษิย

เหมอืนเปนแบบอยางใหเราไดยดึถอืตามครอูาจารยวา การ
แนะนำอบรมหรอืสอนธรรมผอูืน่นัน้  เราตองปฏบิตัจินแนใจตนเอง
เสยีกอน  และควรคำนงึถงึสตปิญญาความสามารถของตน  ถา
กำลงัไมพอแตจะรบัภาระมาก  นอกจากผมูาศกึษาจะไมไดรบั
ประโยชนแลว  ตนเองยงัจะกลายเปนคนเสยีไปดวย  ทานวาเปน
การไมเคารพธรรม  และไมเคารพครอูาจารยอกีดวย
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๓๙
หดัมองชัน้ลกึ

ทกุสิง่ทกุอยางทีอ่ยรูอบตวัเรา  ลวนมคีวามหมายชัน้ลกึโดย
ตวัของมนัเองอยเูสมอ  ไอนสไตนมองเหน็วตัถ ุ  เขาคดิทะลเุลย
ไปถงึการทีจ่ะสลายวตัถใุหเปนปรมาณ ูสองพีน่องตระกลูไรทมอง
เหน็นกบนิไปมาในอากาศ กค็ดิเลยไปถงึการสรางเครือ่งบนิได

พระพทุธเจาแตครัง้เปนเจาชายสทิธตัถะ  ไดทรงพบคนเกดิ
คนแก  คนเจบ็  คนตาย  ทานกม็องเหน็ถงึความคดิไมเกดิ  ไมแก
ไมเจบ็  ไมตาย

หลวงพอเคยเตอืนสตลิกูศษิยรนุหนมุทีย่งัมองเหน็สาว ๆ  วา
สวยวางาม  นาหลงใหลใฝฝนกนันกั วา...

“แกมนัดตูวัเกดิ  ไมดตูวัดบั
ไมสวย  ไมงาม  ตาย  เนา  เหมน็
ใหเหน็อยางนีไ้ดเมือ่ไร  ขาวาแกใชได ””
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๔๐
เวลาเปนของมคีา

หลวงพอเคยบอกวา...
“คนฉลาดนะ  เขาไมเคยมเีวลาวาง”
เวลาเปนของมคีา  เพราะไมเหมอืนสิง่อืน่  แกวแหวน  เงนิ

ทอง  สิง่ของทัง้หลาย  เมือ่หมดไปแลวสามารถหามาใหมได
แตสำหรบัเวลาแลว  หากปลอยใหผานเลยไปโดยเปลา

ประโยชน  ขอใหตัง้ปญหาถามตวัเองวา...
“สมควรแลวหรอืกบัวนัคนืทีล่วงไปๆ  คมุคาแลวหรอืกบัลม

หายใจทีเ่หลอืนอยลงทกุขณะ”
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๔๑
ตองทำจรงิ

ในเรือ่งของความเคารพครอูาจารย  และความตัง้ใจจรงิใน
การปฏบิตั ิ หลวงพอเคยบอกวา

“การปฏบิตั ิ ถาหยบิจากตำราโนนนี ้(หรอื)แบบแผน
มาสงสยัถาม  มกัจะโตเถยีงกนัเปลา  โดยมากชอบเอาอาจารย
โนนนีว่าอยางนัน้อยางนีม้า

การจะปฏบิตัใิหรธูรรม  เหน็ธรรม  ตองทำจรงิ  จะได
อยทูีท่ำจรงิ  ขาเปนคนมทีฐิแิรง  เรยีนจากครบูาอาจารยนี ้ ยงั
ไมไดผลกจ็ะตองเอาใหจรงิใหร ู ยงัไมไปเรยีนกบัอาจารยอืน่
ถาเกดิไปเรยีนกบัอาจารยอืน่โดยยงัไมทำใหจรงิใหร ู กเ็หมอืน
ดถูกูดหูมิน่ครอูาจารย  ”
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๔๒
ของจรงินัน้มอียู

มีคนจำนวนไมนอยที่ปฏิบัติธรรมแลวเกิดความทอใจ
ปฏบิตัอิยเูปนเวลานาน  กย็งัรสูกึวาตนเองไมไดพฒันาขึน้  หลวง
พอเคยเมตตาสอนผเูขยีนวา

“ของทีม่มีนัยงัไมจรงิ  ของจรงิเขาม ี เมือ่ยงัไมจรงิ  มนั
กย็งัไมมี”

หลวงพอเมตตากลาวเสรมิอกีวา
“คนทีก่ลาจรงิ  ทำจรงิ  เพยีรปฏบิตัอิยเูสมอ  จะพบ

ความสำเรจ็ในทีส่ดุ  ถาทำจรงิแลวตองไดแนๆ ”
หลวงพอยนืยนัอยางหนกัแนนและใหกำลงัใจแกลกูศษิย

ของทานเสมอ  เพือ่ใหตัง้ใจ ทำจรงิ แลวผลทีเ่กดิจากความตัง้ใจ
จรงิจะเกดิขึน้ใหตวัผปูฏบิตัไิดชืน่ชมยนิดใีนทีส่ดุ
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๔๓
ลมใหรบีลกุ

เปนปกตขิองผปูฏบิตัธิรรม ชวงใดเวลาใดทีส่ามารถปฏบิติั
ธรรมไดกาวหนา จติใจสงบเยน็เปนสมาธไิดงาย  สามารถพจิารณา
อรรถธรรมใหผานทะลจุติใจไดโดยตลอดสาย  ชวงดงักลาวมกั
จะตองมปีญหา  และอปุสรรคทีเ่ขามาไมในรปูแบบใดรปูแบบหนึง่
เพือ่มาขวางกัน้การปฏบิตัธิรรมของผปูฏบิตัคินนัน้ๆ ถาผปูฏบิตัิ
ธรรมไมสามารถเตรยีมใจรบักบัสถานการณนัน้ๆ ได  ธรรมทีก่ำลงั
พจิารณาดีๆ  กต็องโอนเอนไปมาหรอืลมลกุคลกุคลานอกีได

ผูเขียนเคยกราบเรียนใหหลวงพอทราบถึงปญหาและ
อปุสรรคทีก่ำลงัประสบอยู

หลวงพอเมตตาใหกำลงัใจวา....
“พอลมใหรบีลกุ  รตูวัวาลมแลวตองรบีลกุ  แลวตัง้หลกั

ใหม  จะไปยอมมนัไมได
...กเ็หมอืนกบัตอนทีแ่กเปนเดก็คลอดออกมา กวาจะ

เดนิเปน  แกกต็องหดัเดนิจนเดนิได  แกตองลมกีท่เีคยนบัไหม
พอลมแกกต็องลกุขึน้มาใหมใชไหม....คอยๆ ทำไป”
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หลวงพอเพงสายตามาทีผ่เูขยีนแลวเมตตาสอนวา...
“ของขา เสยีมามากกวาอายแุกซะอกี ไมเปนไร  ตัง้มนั

กลบัขึน้มาใหม”
ผเูขยีน “แลวจะมวีธิปีองกนัไมใหลมบอยไดอยางไร”
หลวงพอ  “ตองปฏบิตัธิรรมใหมาก  ถารวูาใจเรายงัแขง็

แกรงไมพอ ถกูโลกเลนงานงายๆ แกตองทำใหใจแกแขง็แกรง
ใหได แกถงึจะสกูบัมนัได ”

เพือ่เปนการเพิม่กำลงัใจของนกัปฏบิตั ิ ไมวาจะลมสกักีค่รัง้
กต็าม  แตทกุๆ ครัง้  เราจะไดบทเรยีน  ไดประสบการณทีแ่ตก
ตางกนัไป  ใหนอมนำสิง่ทีเ่ราเผชญิมาเปนคร ู เปนอทุาหรณสอน
ใจของเราเอง  เตรยีมใจของเราใหพรอมอกีครัง้  ถาเกดิเหตกุารณ
เชนนัน้อกี
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๔๔
สนทนาธรรม

เมื่อครั้งที่ผูเขียนกับหมูเพื่อนใกลสำเร็จการศึกษา  ได
มากราบนมสัการหลวงพอ  ทานไดสนทนากบัพวกเราอยนูาน
สาระสำคญัทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัคิอื

เมือ่พบแสงสวางในขณะภาวนาใหไลด ู  ถามทานไลแสง
หรอืไลจติ  ทานตอบวาใหไลจติโดยเอาแสงเปนประธาน (เขาใจ
วาอาศยัปตคิอืความสวางมาสอนจติตนเอง)  เชน  ไลวาพระพทุธ
พระธรรม  พระสงฆ มจีรงิหรอืไม  มจีรงิกเ็ปนพยานแกตน

ถามทานวาไลดเูหน็แตสิง่ปกปด  คอืกเิลสในใจ
ทานวา...
“ถาแกเกลยีดกเิลสเหมอืนเปนหมาเนา หรอืของบดูเนา

กด็ ี ใหเกลยีดใหไดอยางนัน้”
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๔๕
ผบูอกทาง

ครั้งหนึ่ง  มีผูมาหาซื้อยาลมภายในวัด  ไมทราบวามี
จำหนายทีก่ฏุไิหน  หลวงพอทานไดบอกทางให  เมือ่ผนูัน้ผานไป
แลว  หลวงพอทานไดปรารภธรรมใหลกูศษิยทีน่ัง่อยฟูงวา

“ขานัง่อย ู กเ็หมอืนคนคอยบอกทาง เขามาหาขาแลว
กไ็ป...”

ผเูขยีนไดฟงแลวระลกึถงึพระพทุธเจาผเูปน “กลัยาณมติร”
คอยชีแ้นะใหทางเดนิ ดงัพทุธภาษติวา

“จงรบีพากเพยีรพยายามดำเนนิตามทางทีบ่อกเสยีแต
เดีย๋วนี ้ ตถาคตทัง้หลายเปนเพยีงผชูีท้างใหเทานัน้”

หลวงพอเปนผบูอก แตพวกเราตองเปนคนทำ และตองทำ
เดีย๋วนี้
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๔๖
อยาทำเลน

เคยมผีปูรารภกบัผเูขยีนวาปฏบิตัธิรรมมาหลายปเตม็ท ี แต
ภมูจิติ  ภมูธิรรม  ไมคอยจะกาวหนาถงึขัน้  “นาชมเชย”  ยงัลม
ลกุคลกุคลานอยมูองไปทางไหนกเ็หน็แตตวัเองและหมเูพือ่นเปน
โรคระบาด คอืโรคขาออน  หลงัออน  ไมสามารถจะเดนิจงกรม
นัง่สมาธไิด  ตองอาศยันอนภาวนาพจิารณา  “ความหลบั”  เปน
อารมณเลยตองพายแพตอเจากรรมนายเวร คอื เสือ่ และหมอน
ตลอดชาติ

พระพุทธเจาทรงบำเพ็ญบารมีถึง ๔ อสงไขย  กำไร
แสนมหากปั ครัน้ออกบวชกท็รงเพยีรปฏบิตัอิยหูลายป  กวาจะได
บรรลพุระโพธญิาณ  หลวงปมูัน่  หลวงปฝูน  หลวงปแูหวน ฯลฯ
ทานปฏบิตัธิรรมตามปาตามเขา  บางองคถงึกบัสลบเพราะพษิไข
ปากห็ลายครัง้  หลวงพอดทูานกป็ฏบิตัอิยางจรงิจงัมาตลอดหลาย
สบิพรรษา  กวาจะไดธรรมแท ๆ มาอบรมพร่ำสอนเรา

แลวเราละ  ปฏบิตักินัจรงิจงัแคไหน
“ปฏบิตัธิรรมสมควรแกธรรม”  แลวหรอืยงั
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๔๗
อะไรมคีาทีส่ดุ

ถาเรามาลองคดิดกูนัแลว  สิง่ทีม่คีามากทีส่ดุในชวีติเรา
ตัง้แตวนัเกดิจนกระทัง่วนัตายคอือะไร  หลายคนอาจตอบวาทรพัย
สมบตั ิ สาม ี ภรรยา  บคุคลทีร่กั หรอืบตุร หรอือะไรอืน่ ๆ  แต
ทายทีส่ดุกต็องยอมรบัวาชวีติของเรานัน้มคีาทีส่ดุ  เพราะถาเราสิน้
ชวีติแลว  สิง่ทีก่ลาวขางตนกไ็มมคีาความหมายใด ๆ

ชวีติเปนของมคีาทีส่ดุ  ในจำนวนสิง่ทีเ่รามอียใูนโลกนี ้ พระ
ธรรมคำสอนของพระพทุธเจากเ็ปนของมคีาทีส่ดุในโลก สิง่ตาง ๆ
ในโลกชวยใหเราพนทกุขชนดิถาวรไมได  แตพระธรรมชวยเราได
ผมูปีญญาทัง้หลายควรจะผนวกเอาสิง่ทีม่คีณุคาทีส่ดุทัง้สองนีใ้ห
ขนานทาบทบัเปนเสนเดยีวกนั  อยาใหแตกแยกจากกนัไดเลยดงั
พระพทุธพจนตอนหนึง่วา

กจิโฉ  มนสุสปฏลิาโภ การไดเกดิเปนมนษุยเปนของยาก
กจิฉ ํมจจาน ํชวีติํ การไดมชีวีติอยเูปนของยาก
กจิฉ ํสทธมมสสวนํ การไดฟงพระสทัธรรมของพระ

พทุธเจาเปนของยาก
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กจิโฉ พทุธานมปุปโท การบงัเกดิขึน้ของพระพทุธเจา เปน
ของยาก

อะไรจะมคีาทีส่ดุ  สำหรบัผทูีไ่ดมานมสัการหลวงพอนัน้
คงไมใชพระพรหมผง หรอืเหรยีญอนัมชีือ่ของทาน

หลวงพอเคยเตอืนศษิยเสมอวา
“ขาไมมอีะไรใหแก
 (ธรรม) ทีส่อนไปนัน้แหละ ใหรกัษาเทาชวีติ”
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๔๘
นายระนาดเอก

เกีย่วกบัเรือ่งไหวพรบิ ปฏภิาณและตวัปญญา หลวงพอทาน
ไดยกตวัอยาง เรือ่งของนายระนาดเอกไวใหฟงวา สมยักอนการ
เรยีนระนาดนัน้ อาจารยจะสอนวชิาการตรีะนาดแมไมตางๆ โดย
ทัว่ไปแกศษิย สวนแมไมวชิาครจูะเกบ็ไวเฉพาะตน มไิดถายทอด
ใหแกศษิยผหูนึง่ผใูด อยมูาวนัหนึง่ นายระนาดเอกพกัผอนนอนเลน
อยใูตถนุเรอืนทีบ่านอาจารยของตน ไดยนิเสยีงอาจารยของเขา
กำลงับรรเลงระนาดทบทวนแมไมวชิาครอูย ูนายระนาดเอกกแ็อบ
ฟง ตัง้ใจจดจำไวจนขึน้ใจ

วนัหนึง่อาจารยไดเรยีกศษิยทกุคนมาแสดงระนาดใหดเูพือ่
ทดสอบฝมือ ถึงครานายระนาดเอก ก็ไดแสดงแมไมวิชาครูซึ่ง
ไพเราะกวาศษิยผอูืน่ อาจารยรสูกึแปลกใจมากทีศ่ษิยสามารถแสดง
แมไมของครไูด โดยทีต่นไมเคยสอนมากอน จงึถามนายระนาด
เอกวาไปไดแมไมนีม้าจากไหน นายระนาดเอกจงึตอบวา “ไดมา
จากใตถนุเรอืน ครบั”

แลวหลวงพอไดสรปุใหพวกเราฟงวา การเรยีนรธูรรมกเ็ชน
กนั ตองลกัเขา แอบเขาเรยีน คอื จดจำเอาสิง่ทีด่งีามของผอูืน่มา
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ปฏบิตัแิกไขตนเองใหได ตวัทานเองสอนไดบอกทางไดแตไมหมด
ทีเ่หลอืเราตองคนควาและฝกฝนปฏบิตัดิวยตนเอง ใครไหวพรบิดกี็
เรยีนไดเรว็ เหมอืนนายระนาดเอกในเรือ่งนี้
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๔๙
เสกขาว

ครัง้หนึง่เคยมศีษิยบางทานนำขาวมาใหหลวงพอทานเสก
อธษิฐานจติใหทานเสมอ ซึง่ทานกเ็มตตาไมขดั แตบอยๆ เขาทาน
กพ็ดูวา “เสกอะไรกนัใหบอยๆ เสกเองบางส ิ”

คำพดูนีท้านไดขยายความใหฟงในภายหลงัวา คำวา เสก
เอง คอื การเสกตนเองใหเปนพระ ซึง่หมายถงึการปฏบิตัติอจติใจ
ของตนเอง ยกระดบัใหสงูขึน้ หรอืมใีจเปนพระบาง มใิชจะเปนทาน
อธษิฐานเสกเปาของภายนอก เพือ่หวงัเปนมงคลถายเดยีว โดยไม
คดิเสกตนเองดวยตนเอง
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๕๐
สำเรจ็ทีไ่หน

มผีปูฏบิตัธิรรมบางทานของใจขอปฏบิตัธิรรมะเกีย่วกบัการ
วางทีต่ัง้ตามฐานของจติในการภาวนา จงึไดไปเรยีนถามหลวงพอ
ตามทีเ่คยไดรบัร ูรบัฟงมาวา “การภาวนาทีถ่กูตอง หรอืจะสำเรจ็
มรรคผลไดนัน้ ตองตัง้จติวางจติไวทีก่ลางทองเทานัน้ ใชหรอืไม? ”

หลวงพอทานตอบอยางหนกัแนนวา
“ที่วาสำเร็จนั้นสำเร็จที่จิต ไมไดสำเร็จที่ฐาน คนที่

ภาวนาเปนแลวจะตัง้จติไวทีป่ลายนิว้ชีก้ย็งัได  ”
แลวทานกบ็อกจำนวนทีต่ัง้ตามฐานตางๆ ของจติใหฟง
จะเหน็ไดวาทานไมไดเนนวาตองวางจติใจทีเ่ดยีวทีน่ัน่ทีน่ี่

เพราะฐานตางๆ ของจติเปนทางผานของลมหายใจทัง้สิน้ ทานเนน
ทีส่ตแิละปญญาทีม่ากำกบัใจตางหาก สมดงัในพระพทุธพจนทีว่า

“ มโน ปพุพฺงคฺมา ธมมฺา มโนเสฏฐา มโนมยาฯ  ธรรมทัง้
หลายมใีจถงึกอน มใีจเปนใหญเปนประธานสำเรจ็ไดดวยใจ ”



91

๕๑
เรารกัษาศลี ศลีรกัษาเรา

ศลีเปนพืน้ฐานทีส่ำคญัทีส่ดุของการปฏบิตัธิรรมทกุอยาง
หลวงพอมกัจะเตอืนเสมอวาในขัน้ตนใหหมัน่สมาทานรกัษาศลีให
ได แมจะเปนโลกยีศลี รกัษาไดบาง ไมไดบาง บรสิทุธิบ์าง ไมบรสิทุธิ์
บาง กใ็หเพยีงระวงั รกัษาไป สำคญัทีเ่จตนาทีจ่ะรกัษาศลีไว และ
ปญญาทีค่อยตรวจตราแกไขตน

“เจตนาหงั ภกิขเว สลีงั วทาม”ิ ทานวาเจตนาเปนตวัศลี
“เจตนาหงั ภกิขเว ปญุญงั วทาม”ิ เจตนาเปนตวับญุ
จงึขอใหพยายามสัง่สมบญุนีไ้ว โดยอบรมศลีใหเกดิขึน้ทีจ่ติ

เรยีกวา เรารกัษาศลี สวนจติทีอ่บรมศลีดแีลว จนเปนโลกตุรศลี
เปนศีลที่กอใหเกิดปญญาในอริยมรรคอริยผลนี้จะคอยรักษาผู
ประพฤตปิฏบิตัมิใิหเสือ่มเสยีหรอืตกต่ำไปในทางทีไ่มดไีมงามนีแ้ล
เรยีกวา ศลีรกัษาเรา
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๕๒
คนดขีองหลวงพอ

ธรรมะทีห่ลวงพอนำมาอบรมพวกเราเปนธรรมทีส่งบเยน็
และไมเบยีดเบยีนใครดวยกรรมทัง้สามคอื ความคดิ การกระทำ
และคำพดู

ครัง้หนึง่ทานเคยอบรมศษิยเกีย่วกบัวธิสีงัเกตคนดสีัน้ๆ
ประโยคหนึง่คอื

“คนด ีเขาไมตใีคร”
ทกุสิง่ทกุอยางไมวาจะเปนการปฏบิตัธิรรม หรอืการทำงาน

ในทางโลกนัน้ยอมมกีารกระทบกระทัง่กนัเปนธรรมดาของโลก
ปถุชุน หากเรากระทำการสิง่ใดซึง่ชอบดวยเหตแุละผล คอื ได
พยายามทำอยางดทีีส่ดุ แลวอยาไปกลวัวาใครเขาจะวาอะไรเรา
ใครเขาจะโกรธเรา แตใหกลวัทีเ่ราจะไปวาอะไรเขา กลวัทีเ่ราจะไป
โกรธเขา
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๕๓
สัน้  ๆกม็ี

เคยมผีปูฏบิตักิราบเรยีนถามหลวงพอวา
“หลวงพอครบั ขอธรรมะสัน้ๆ ในเรือ่งวธิปีฏบิตัเิพือ่ใหกเิลส

๓ ตวั คอื โกรธ โลภ หลง หมดไปจากใจเรา จะทำไดอยางไรครบั”
หลวงพอตอบเสยีงดงัฟงชดั จนพวกเราในทีน่ัน้ไดยนิกนั

ทกุคนวา “สต”ิ
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๕๔
แบบปฏบิตัธิรรมหลวงพอดเูปนเชนใด

ในยคุปจจบุนัทีส่งัคมมกีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็  ผู
คนเผชญิกบัความทกุขความเดอืดรอนกนัถวนหนา ไมวาจะเปน
ปญหาในเรือ่งปากทอง ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยสนิ  ผู
คนตางแสวงหาทีพ่ึง่  แสวงหาคำตอบของชวีติ ในขณะเดยีวกนักม็ี
ผตูัง้ตนเปนอาจารยสอนการปฏบิตัธิรรมกนัมาก

เกีย่วกบัเรือ่งแบบปฏบิตัธิรรมนี ้หลวงพอไดเลาไววาเคยมี
ผพูมิพแบบปฏบิตัธิรรมมาถวายและใชคำวา “แบบปฏบิตัธิรรมวดั
สะแก” ทานแกใหวาอยางนี้ไมถูกตองเพราะเปนแบบของพระ
พทุธเจา ไมควรใชวาเปนแบบของวดัใด

อกีครัง้หนึง่ทีเ่คยมผีตูัง้คำถามในอนิเตอรเนต็วา
“แบบปฏบิตัธิรรมของหลวงพอดเูปนอยางไร”
ขาพเจาหวนระลกึถงึบทสนทนาตอนหนึง่ทีห่ลวงพอเคยเลา

ใหฟงเมือ่ครัง้มลีกูศษิยมาขอศกึษาธรรม ตามแบบของทาน  หลวง
พอไดตอบศษิยผนูัน้ไปวา ขาไมใชอาจารยหรอก อาจารยนัน่ ตอง
พระพทุธเจา หลวงพอทวดนัน่ ขาเปนลกูศษิยทาน
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ขาพเจากลบัมานัง่คดิทบทวนอยหูลายครัง้  ความชดัเจน
ในคำตอบของหลวงพอจงึคอย ๆ  กระจางขึน้เปนลำดบั  เสยีงสวด
มนตทำวตัรแววมาแตไกล .....โย ธมัมงั เทเสส ิ อาทกิลัยาณงั  มชั
เฌกลัยาณงั  ปรโิยสานะกลัยาณงั  สาตถงั สะพยญัชะนงั เกวะละ
ปะรปิณุณงั ปะรสิทุธงั พรหัมะจะรยิงั ปะกาเสส ิ แปลไดความวา
พระผมูพีระภาคเจา พระองคใด  ทรงแสดงธรรมแลว   มคีวาม
ไพเราะงดงามในเบือ้งตน  ไพเราะงดงามในทามกลาง  ไพเราะ
งดงามใน ทีส่ดุทรงประกาศพรหมจรรย คอื แบบแหงการปฏบิตัิ
อนัประเสรฐิ บรสิทุธิ ์บรบิรูณโดยสิน้เชงิ พรอมทัง้อรรถะ พรอม
ทัง้พยญัชนะ

สาธ ุถกูของหลวงพอและจรงิเปนทีส่ดุ พระพทุธเจาทรงวาง
แบบแผนการปฏบิตัไิวอยางดยีิง่ เปนขัน้เปนตอนและสมบรูณแบบ
ทีส่ดุ ไมตองการผใูดมาแตงมาเตมิอกี กญุแจคำตอบสำหรบัเรือ่ง
นีไ้ดเฉลยแลว

ตะมะหงั ภะคะวนัตงั อะภปิชูะยามิ
ตะมะหงั ภะคะวนัตงั สริะสา นะมามิ
ขาพเจาขอบชูาอยางยิง่เฉพาะพระผมูพีระภาคเจาพระองค

นัน้
ขาพเจาขอนอบนอมพระผมูพีระภาคเจาพระองคนัน้ดวย

เศยีรเกลา
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๕๕
บทเรยีน บทแรก

หากยอนระลกึถงึหลวงพอด ูพรหมปญโญ ในความทรง
จำของขาพเจานัน้ ขาพเจาไดมากราบนมสัการหลวงพอเปนครัง้
แรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ ดวยการชักชวนของเพื่อนกัลยาณมิตร
จากนัน้ไมนาน บทเรยีนบทแรกทีห่ลวงพอไดเมตตาสอนลกูศษิย
ขีส้งสยั กไ็ดเริม่ขึน้เหมอืนเปนปฐมบทแหงการเริม่ตนทีท่านรบั
ขาพเจาไวเปนลกูศษิย

มีเหตุการณที่ประทับใจขาพเจาในชวงแรกจากการได
มากราบหลวงพอ อนัเปนจดุเริม่ตนแหงศรทัธา ซึง่ตอมาภายหลงั
ไดกลายเปน...อจลศรทัธา ศรทัธาทีแ่นวแนมัน่คง ตอองคหลวง
พอของขาพเจา คอื ขาพเจาไดบชูาพระพทุธรปูแกวใส ปางสมาธิ
จากตลาดพระทีว่ดัราชนดัดา กรงุเทพฯ มาหนึง่องค และไดนำมา
ที่วัดสะแก ใหหลวงพอชวยแผเมตตาอธิษฐานจิตเพื่อนำไป
สกัการะบชูาเปนพระพทุธรปูประจำบาน

หลวงพอดทูานประนมมอืไหวพระและยกพระพทุธรปู
ขึ้นมา จับองคพระของขาพเจาแลวหลับตานิ่งสักครูหนึ่งจึงลืม
ตาขึ้นมา  ทานบอกใหขาพเจานำสองมือมาจับที่ฐานของพระ
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พทุธรปูซึง่ปดทองคำเปลวโดยรอบ  ทานใหขาพเจาหลบัตา
สักครูทานถามขาพเจาวาเห็นอะไรไหม ขาพเจาเห็น

พระพุทธรูปอยูเบื้องหนา แตขาพเจานิ่งไมตอบอะไรทานเนื่อง
จากตัง้แตขาพเจาเกดิมาในชวีติ  ยงัไมเคยพบเหตกุารณเชนนี้
จงึไมทราบวา...“เหน็” ในความหมายของหลวงพอนัน้หมายถงึ
“เหน็อยางไร” และชดัเจนขนาดไหนทีเ่รยีกวา...“เหน็” ของทาน

สกัครทูานจงึพดูย้ำกบัขาพเจาวา “แกเหน็พระพทุธรปู
แลวนี ่  ดเูสยีทีน่ี ่จะไดหายสงสยัวาขาใหอะไรแก  กลบับาน
แกจะไดไมสงสยั เปนพระยนื เดนิ นัง่ หรอืวานอน”

“ยนืครบั”  ขาพเจาตอบทาน
“เออ! ขาโมทนาสาธดุวย ทีข่าใหเปนพระประจำวนั

เกดิของแก เอาไปบชูาใหด”ี  ทานตอบ
ตัง้แตวนันัน้เปนตนมา ศษิยขีส้งสยัอยางขาพเจามหีรอื

จะไมอดทีจ่ะสงสยัตอ ยามวางทัง้ในเวลากลางวนัหรอืกลางคนื
ขาพเจาจะมานัง่มองดพูระพทุธรปู เอาสองมอืประคองจบัทีฐ่าน
ขององคพระ...หลับตา...ทำสมาธิ...ดวยความอยากดู...อยากรู
อยากเหน็องคพระอยางทีท่านเคยทำใหขาพเจาเหน็

วนัแลววนัเลา ครัง้แลวครัง้เลา ...อนจิจา...เวลาผานไป
๑ สปัดาห...๑ เดอืน...๒ เดอืน...๓ เดอืนกแ็ลว  ยงัไมมวีีแ่ววที่
ขาพเจาจะไดเหน็องคพระทีท่านทำใหขาพเจาดทูีว่ดัสะแกเชนวนั
นัน้อกีเลย
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จวบจนกระทั่งหลายเดือนตอมา ขาพเจาไดมีโอกาส
มากราบนมัสการหลวงพออีก จึงไดเรียนถามทานวาทำไมเมื่อ
ขาพเจากลบัไปบานแลวลองจบัพระอกี จบัจนทองคำเปลวทีป่ด
ฐานขององคพระซดีเปนรอยมอื ขาพเจากย็งัไมเหน็องคพระแม
สกัครัง้เดยีว  หลวงพอยิม้กอนตอบขาพเจาดวยความเมตตาวา
“ทำจนหายอยากแหละแก ขาทำมากอนแลว”

ขาพเจากลับมานั่งคิดทบทวนอยูหลายครั้ง ความ
ชัดเจนในคำตอบของหลวงพอจึงคอย ๆ กระจางขึ้นเปนลำดับ
...ตองเริม่ทีค่วามอยากเสยีกอน จงึคดิทีจ่ะทำ  แตถาทำดวยความ
อยาก ก็จะไมสำเร็จ เมื่อความอยากหมดไปเมื่อไร เมื่อนั้นจึง
จะพบของจรงิ

กุญแจคำตอบสำหรับ...บทเรียนบทแรกของการเรียน
ธรรมะจากทาน ทำใหขาพเจาเขาใจไดวาทานไดใชกศุโลบายให
ขาพเจาจดจำรูปพรรณสัณฐานขององคพระพุทธรูปใหได หลัง
จากที่ไดใชเวลาบวกกับ...ความอยากอยูเปนเวลาหลายเดือน
ขาพเจาจงึเริม่ไดพทุธานสุต ิธมัมานสุต ิและสงัฆานสุต ิจากการ
เพงมององคพระจนเกดิเปนภาพตดิตา...ตดิใจ ในทีส่ดุ  เปนการ
สอนการภาวนาในภาคสมถธรรม พรอมกบัแนะวธิวีางอารมณ
พระกรรมฐานของหลวงพอสำหรบัขาพเจาอยางเยีย่มยอดทเีดยีว
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๕๖
หนึง่ในสี ่(อกีครัง้)

หลายปกอนหลวงพอไดปรารภธรรมกบัขาพเจาในเรือ่ง
ของเปาหมายชีวิตที่แตละคนเกิดมาอยางนอยก็ควรใหเขาถึง
ความเปนพระโสดาบนั ทานไดปรารภไววา

“ขานัง่ดดูยา  มองดซูองยาแลวตัง้ปญหาถามตวัเอง
วา เรานีป่ฏบิตัไิดหนึง่ในสีข่องพระพทุธศาสนาแลวหรอืยงั?
ถาซองยานีแ้บงออกเปนสีส่วน เรานีย่งัไมไดหนึง่ในสี ่มนัจวน
เจยีนจะไดแลวกค็ลาย เหมอืนเรามดัเชอืกจนเกอืบจะแนน
ไดทีแ่ลวเราปลอย มนักค็ลายออก เรานีย่งัไมเชือ่จรงิ ถาเชือ่
จรงิตองไดหนึง่ในสีแ่ลว”

อกีครัง้หนึง่หลวงพอไดปรารภกบัขาพเจาอกีในเรือ่งเดยีว
กนั แตคราวนีท้านบอกวา “ขานัง่มองดกูระจกหนาตางทีห่อ
สวดมนต กระจกมนัมสีีม่มุ เปรยีบการปฏบิตัขิองเรานี ่ถา
มนัไดสกัมมุหนึง่กเ็หน็จะดี”  หลวงพอไดเฉลยปริศนาธรรม
เรื่องนี้ใหขาพเจาฟงวา ที่วาหนึ่งในสี่นั้น หมายถึงการปฏิบัติ
ธรรมเพือ่ใหบรรลมุรรคผลในพระพทุธศาสนา ซึง่แบงเปน
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โสดาปตตมิรรค โสดาปตตผิล
สกทิาคามมิรรค สกทิาคามผิล
อนาคามมิรรค อนาคามผิล
อรหตัตมรรค อรหตัตผล

อยางนอยเราเกิดมาชาติหนึ่งชาตินี้ ไดพบพุทธศาสนา
เปรยีบเหมอืนสมบตัลิ้ำคาแลว กค็วรปฏบิตัติามคำสอนทานให
เขาถงึความพนทกุขอยางนอยทีส่ดุคอืโสดาปตตผิล เพราะคนที่
เขาถงึความเปนพระโสดาบนัแลว หากยงัไมบรรลพุระนพิพานใน
ชาตนิีช้าตติอไปกจ็ะไมเกดิในภพภมูทิีต่่ำกวามนษุยอนัไดแก สตัว
นรก เปรต อสรุกาย สตัวเดรจัฉานอกี

ขาพเจาเชื่อวาการที่หลวงพอเปรียบธรรมในเรื่องนี้กับ
ซองบหุรีบ่าง หรอืแผนกระจกบางเพราะตองการใหเราหมัน่นกึ
คดิพจิารณาในเรือ่งนีบ้อย ๆ  วตัถรุปูทรงสีเ่หลีย่มเปนรปูทรง
วตัถทุีเ่ราสามารถพบไดบอยทีส่ดุในชวีติประจำวนั มอียรูอบตวั
เราตลอดเวลาตั้งแตวันเกิดจนกระทั่งวันตาย มีอยูทั่วไปไดแก
เตียงนอน นาฬิกาปลุก หนังสือ รูปภาพ รถยนต โตะทำงาน
โทรทศัน หนาตางประต ูและอืน่ ๆ อกีมากมาย จนกระทัง่สิง่
สดุทายทีอ่ยใูกลตวัเราคอืโลงศพ

หากผใูดเหน็วาธรรมเรือ่งหนึง่ในสีข่องหลวงพอเปนธรรม
สำคญัแลว ขาพเจาเชือ่เหลอืเกนิวาผนูัน้จะเปนผไูมมกีเิลสในไม
ชานี ้ จงึขอฝากธรรมะจากหลวงพอใหเรานำไปพจิารณาดวย



101

๕๗
วธิคีลายกลมุ

ความกลุมเปนบอเกิดของความเครียด ความเครียด
กเ็ปนทีม่าของความกลมุเชนกนั

หลายคนคงเห็นดวยกับขาพเจาวา เมืองไทยนี้ดีกวา
เมอืงฝรัง่ เวลาทีเ่รามเีรือ่งกลมุอกกลมุใจ ในตางประเทศ สิง่ที่
นิยมกันมากคือ ไปหาหมอรักษาโรคจิต กลุมใจทีก็ไปเอากลุม
ออกโดยนัง่ระบายความทกุข ระบายปญหาใหจติแพทยฟง เสรจ็
แลวจายเงนิใหหมอเปนคานัง่ฟงเฮอ! คนเรานีก่แ็ปลกดนีะ  เอา
กลมุออกอยางเดยีวไมพอ เงนิในกระเปาออกไปดวย

เทาทีส่งัเกตด ูฝรัง่ไปหาจติแพทยกนัเปนเรือ่งปกต ิแต
ระยะหลังในเมืองไทยเรา คนไขโรคจิตนับวันจะมีมากขึ้นทุกที
คนไทยไมนยิมไปหาจติแพทยเหมอืนฝรัง่ แตจะไปหาจติแพทย
กต็อเมือ่ทนไมไหวแลวจรงิ ๆ คอืใกลจะบาแลวนัน่เอง คนไทย
โชคดกีวาฝรัง่ตรงทีม่วีดัแทนคลนีคิจติแพทย มพีระนีล่ะดกีวาดวย
เพราะไมตองเสยีตงัค แถมไปหาหลวงพอไดทำบญุ  ไดฟงธรรมะ
จากทาน  กลางวนัยงัไดทานอาหารบฟุเฟตหลงัจากหลวงพอฉนั
เสรจ็ บางครัง้สมยัทีข่าพเจายงัเรยีนหนงัสอือย ูหากเดนิทางมา
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ถงึวดัตอนเยน็ทานยงัมขีนมฝอยทอง ทองหยบิ ทองหยอด ผลไม
ประเภทสม กลวย บางทโีชคดกีม็แีอปเปลใหไดทานอิม่ทองดวย

มเีรือ่งเลาวา มโียมคนหนึง่เกดิกลมุอกกลมุใจในชวีติที่
แสนสับสน วุนวายของตนโดยไมรูวาจะแกไขอยางไร จึงไดไป
กราบขอใหหลวงพอทานพทุธทาสชวยคลายทกุขให

หลวงพอถามวา “มนักลมุมากหรอืโยม”
“มากครบัทาน สมองแทบจะระเบดิเลย แนนอยใูนอก

ไปหมด”
“เอางี ้โยมออกไปยนืทีก่ลางแจง สดูลมหายใจเขา

ปอดแรงๆ สามครัง้แลวตะโกนใหดงัทีส่ดุวา กกูลมุจรงิโวย
กกูลมุจรงิโวย  กกูลมุจรงิโวย”

โยมผนูัน้ออกไปทำตามทีห่ลวงพอแนะนำแลวกลบัเขา
มาหาทานดวยใบหนาทีผ่อนคลาย

“เปนไง” หลวงพอถาม
“รสูกึสบายขึน้แลวครบั” เขาตอบ
“เออ เอากลมุออกแลวนี่”  ทานกลาวยิม้ ๆ แลวไม

พดูอะไรอกี
ขาพเจาเคยเหน็คนทีไ่ปหาหลวงพอดหูลายรายมคีวาม

กลุม มีความเครียด เสร็จแลวเมื่อมาถึงวัด นั่งอยูตอหนาทาน
หลายคนเลาใหขาพเจาฟงวาไมรวูาไอเจาตวักลมุ ตวัเครยีดมนั



103

พากนัหายไปไหนหมด มแีตความเบาสบายกาย สบายใจ อยาก
อยตูรงหนาหลวงพอนาน ๆ บางคนขอเพยีงไดนัง่เฉย ๆ กม็ี

ทุกวันนี้หลวงพอจากพวกเราไปแลว แตเปนการจาก
เพยีงรปูกาย ธรรมทีท่านเคยสอนไวมไิดสญูหายไปดวยเลย  หาก
เรามีความกลุมอกกลุมใจไมวาเรื่องใด โดยเฉพาะเรื่องปญหา
เศรษฐกจิยคุปจจบุนั ปญหาเรือ่งสขุภาพ ปญหาเรือ่งครอบครวั
ปญหาเรือ่งงาน ปญหาอะไรกแ็ลวแต

ขาพเจาขอแนะนำวธิคีลายเครยีดทีด่ทีีส่ดุวธิหีนึง่คอืให
หามมุสงบในบานของทานหรอืจะเปนหองพระกย็ิง่ด ีขอใหทาน
นัง่ทีห่นาพระพทุธรปูหรอืรปูหลวงพอด ูจะลมืตาหลบัตากต็าม
แตอธัยาศยัครบั สดูลมหายใจลกึๆ พอสบายดแีลวกพ็ดูระบาย
ความในใจใหทานฟง ความกลมุ ความเครยีดจะลดลงได

เหมือนคนที่ทานอาหารมากเกินไปจนมีแกสอยูเต็ม
ทอง อดึอดัไปหมด หากไดดืม่น้ำขงิรอนหรอืทานยาขบัลมเสยี
บางคงจะด ีเมือ่กายสบายใจสบาย สมองกจ็ะปลอดโปรงแจมใส
สบายกายสบายใจ และสามารถมองเหน็หนทางแกไขปญหาได
ดีขึ้น

เราเคยรสูกึอยางนีก้นับางไหม  ถาถามขาพเจากต็อง
ขอตอบอยางมัน่ใจวา

“เคยครับ”
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ขาพเจาเชือ่วาหลวงพอทานเมตตาคอยเปนกำลงัใจและ
ใหความชวยเหลอืเราเสมอ ขอใหเราตัง้ใจแกปญหาดวยสจุรติวธิี

ไมมีปญหาใดในโลก ที่มนุษยกอขึ้นแลวมนุษยจะไม
สามารถแกไขได ขาพเจาเชือ่อยางนีจ้รงิๆ
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๕๘
อะไรได อะไรเสยี

คงไมมใีครปฏเิสธไดวาในชวีติคนเรานัน้ ตองประสบ
ความสญูเสยีทกุคน บางคนสญูเสยีคนรกั พอ แม ลกู เมยี ญาติ
เพือ่น อนัเปนเหตแุหงความกระทบกระเทอืนทางจติใจทีส่ำคญั
ยิง่ การสญูเสยีเงนิทอง ขาวของ ทรพัยสมบตั ิกเ็ปนตนเหตหุนึง่
ของความทกุขโทมนสัอนัใหญหลวงของอกีหลายๆ คน  ของทีเ่คย
มเีคยได กลบัเปนของทีไ่มมไีมได คนทีเ่คยรกัตองพลดัพรากจาก
ไกลกัน การคาที่เคยมีกำไรกลับกลายเปนขาดทุนเสียหาย
จนทำใจใหยอมรบัไดยาก

หากยงัจำกนัได พระราชดำรสัของพระบาทสมเดจ็พระ
เจาอยหูวัทีพ่ระราชทานเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
เมือ่ป ๒๕๓๔  มคีวามตอนหนึง่วา

“การขาดทุนของเรา  เปนการไดกำไรของเรา (Our
loss is our gain.)” ซึง่ทานไดอธบิายวา “ถาเราทำอะไรทีเ่ปน
การกระทำ  แลวเรากเ็สยี  แตในทีส่ดุ  กไ็อทีเ่ราเสยีนัน้มนัเปน
การไดเพราะวาทางออมได”
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เปนพระราชดำรสัทีม่คีวามไพเราะ ลกึซึง้ กนิใจยิง่นกั
สำหรับนักปฏิบัติแลว ถาเราพรอมที่จะเรียนรู ทุกสิ่ง

ทกุอยางทีผ่านเขามาในชวีติกจ็ะเปนครขูองเราไมวาจะเปนการ
กระทำทีถ่กูตอง หรอืการกระทำทีผ่ดิพลาด สิง่ทีไ่ดมา สิง่ทีเ่สยี
ไปความทรงจำอนัสวยงามหรอืไมงาม  สิง่ทีย่งัมชีวีติอยหูรอืสิน้
ไปแลวกต็าม

เสยีงของหลวงพอแววมาในความคดิคำนงึของขาพเจา
ทนัท ี“ถกูเปนคร ู ผดิกเ็ปนคร”ู แตผดิเปนครทูีด่กีวาเพราะทำให
เราไมประมาทใหผดิวนันี ้เปนถกูของวนัหนา ใหสิง่ทีเ่สยีไป คอื
สิง่ทีไ่ดมา อยางทีใ่นหลวงทาน...ไดมอบไวใหพวกเรา

*จากพระราชดำรสัทีพ่ระราชทานแกคณะบคุคลตาง ๆ  ทีเ่ขาเฝาฯ ถวายพระพรชยั
มงคลในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ณ ศาลาดสุติาลยั  ๔ ธนัวาคม ๒๕๓๔
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๕๙
ความสำเรจ็

“...เมือ่ประสบความสำเรจ็ สิง่แรกกค็อื ดใีจจนลมืตวั
และโงลงในบางอยาง สำหรบัจะประมาท หรอืสะเพราในอนาคต
ความสำเร็จ เปนครูที่ดีนอยกวา ความไมสำเร็จ แตมีเสนห
จนคนทั่วไปเกลียดความไมสำเร็จ  เมื่อไมประสบความสำเร็จ
เราจะไดอะไรที่มีคามากกวา เมื่อประสบความสำเร็จไปเสียอีก
แตคนทั่วไปมองในแงลบ เห็นเปนความเสียหาย และเกิดทุกข
ใหมเพิม่ขึน้อกี เปนโชครายไปเสยีโนน

ถาตอนรบัความไมสำเรจ็อยางถกูตอง มนัจะมอบความ
รทูีจ่ะทำใหประสบความสำเรจ็ถงึทีส่ดุในกาลขางหนา จนกลาย
เปนผทูำอะไร สำเรจ็ไปหมด...”

สวนหนึง่ของขอเขยีนปชูนยีบคุคล “ทานพทุธทาส” ซึง่
แสดงไวในหองนทิรรศการเกีย่วกบั “ชวีติผลงานทานพทุธทาส”
ณ อาคารคณะธรรมทาน ทีต่ัง้อยหูนาประตดูานทศิใตของวดัธาร
น้ำไหล หรอืเปนทีร่จูกัมกัคนุในนาม “สวนโมกขพลาราม”  แหง
ตำบลพมุเรยีง  อำเภอไชยา  จงัหวดัสรุาษฎรธานี
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มพีระสตูรทีพ่ระพทุธเจาแสดงแกอนาถบณิฑกิเศรษฐี
ในเรือ่งความปรารถนาของมนษุยทีจ่ะทำใหสำเรจ็สมหวงัไดยาก
๔ ประการ คอื

ขอใหสมบตัจิงเกดิมแีกเราในทางทีช่อบ
ขอยศจงมแีกเราและญาตพิีน่อง
ขอใหเราเปนผมูอีายยุนืนาน
เมือ่ตายจากโลกนีไ้ป ขอใหเราไดไปเกดิในสวรรค 

ความปรารถนาทัง้ ๔ ขอทีก่ลาวมานี ้จะสมหวงัไดมใิช
ดวยเหตเุพยีงปรารถนาออนวอนมไิดทำอะไรเลยหรอืทำอะไรที่
ไมตรงเหต ุผลยอมไมบงัเกดิ  ความสำเรจ็ในชวีติยอมเกดิจาก
การวางแผนทีด่ ีมใิชทำเหตเุพยีงเลก็นอยแตหวงัผลไวสวยหรู

ถาเขาใจวา ไมมอีะไรทีม่คีาแลวไดมางาย ๆ  กจ็ะไมหมด
กำลงัใจ อยากไดผลอยางไร ควรสรางเหตใุหเกดิผลอยางนัน้ดวย
ความอตุสาหะ พยายามอยางเตม็ที่

ในโลกนี.้..ไมมอีะไรฟรคีรบั !
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๖๐
อารมณขนัของหลวงพอ

ญาตโิยมคณะหนึง่ เปนกลมุทีช่อบแสวงหาพระ หาเจา
หลวงป ูหลวงพอองคไหนทีว่าดงัวาด ีมคีนขึน้กนัมาก  โยมคณะนี้
จะพากนัไปกราบไหว ไปทำบญุกนั  และกเ็ปนธรรมดา  ทีห่ลาย
คนทีน่บัถอืหลวงพอด ูในฐานะทีเ่ปนเกจอิาจารยดงั คดิวาทาน
คงใหหวยเบอรเหมอืนอยางอาจารยบางองค

เมือ่สบโอกาส โยมคนหนึง่กเ็ขามากราบเรยีนขอหวย
จากหลวงพอ ในวันนั้นเผอิญขาพเจาไดมีโอกาสมา กราบ
นมสัการหลวงพออยดูวย หลวงพอมองหนาโยมคนนัน้ พรอมกบั
ชีม้อืไปทีป่ฏทินิรายเดอืนทีม่รีปูในหลวงแบบทีธ่นาคารทัง้หลาย
ชอบแจก ซึง่ตดิอยขูางฝาทีด่านหลงัทาน แลวทานกว็า

“นัน่แหละ แกไปสลบัเลขเอาเอง มเีลขรางวลัครบ
ทกุตวั  ขาใหตัง้แตรางวลัทีห่นึง่ ยนัเลขทายสองตวัเลย ถา
ไมถกู ใหมาดาขาได”

ขาพเจาขำจนแทบกลิ้ง แตโยมที่ขอหวยจากหลวงพอ
คงขำไมออกและคงเขด็ ไมกลาขอหวยจากหลวงพอไปอกีนาน
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หลงัจากทีโ่ยมคนนัน้กลบัไปแลว  หลวงพอไดใหโอวาท
กบัศษิยทีเ่หลอืและขาพเจาวา

“คนเรานีก่แ็ปลก ใหธรรมะของดไีมเอา จะเอาแต
หวยเบอร...”
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๖๑
ของหายาก

เมือ่วนัที ่ ๘  พฤศจกิายน  พ.ศ. ๒๕๓๐ มเีรือ่งประทบัใจ
ทีข่าพเจาตองบนัทกึไวเรือ่งหนึง่ คอืวนัทีข่าพเจาไดรบัตะกรดุของ
หลวงพอ หรอืทีเ่รยีกกนัในหมลูกูศษิยของทานวา “ตะกรดุมหา
จกัรพรรดิ”์ เรือ่งมอียวูา

วนันัน้มคีนมากราบนมสัการหลวงพอจำนวนมาก หลงั
จากทีข่าพเจาไดกราบหลวงพอและขอโอกาสหลกีมานัง่ภาวนาที่
หอสวดมนต  สกัครใูหญกอนทีจ่ะเลกิภาวนา จูๆ  กม็นีมิติเปน
องคหลวงพอดูลอยเดน พรอมรัศมีกายสวางไสวอยูเบื้องหนา
ขาพเจา และมเีสยีงทานบอกขาพเจาวา “ขาใหแก”

ในขณะนั้นขาพเจาไมไดนึกแปลความหมายนิมิตเปน
อืน่ใด เขาใจเพยีงวาทานคงใหธรรมะกบัเราขาพเจาบงัเกดิความ
ปตมิาก  หลงัจากเลกิภาวนาแลวขาพเจาไดเดนิไปหลงัวดัเพือ่ไป
นมสัการหลวงนาสายหยดุ ระหวางทางผานกฏุขิองหลวงพีอ่งค
หนึง่เปนพระภกิษทุีข่าพเจาเคยเหน็ทานอยทูีว่ดัสะแกหลายป แต
ไมเคยไดสนทนาอะไรเปนกิจจะลักษณะกับทานมากอนเลย
ประการหนึง่ และไมเคยเอยปากขออะไรจากทานอกีประการหนึง่
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แตวนันัน้นบัเปนเหตกุารณประหลาดอศัจรรยสำหรบั
ขาพเจา ทีห่ลวงพีเ่กดินกึเมตตาขาพเจาอยางกะทนัหนั  ทานบอก
ขาพเจาวา...เดี๋ยวกอน จากนั้นทานกลับเขาไปในกุฏิชั่วอึดใจ
ทานออกมาพรอมกบัพระผงแบบหยดน้ำรปูพระพทุธเจาและรปู
หลวงพอด ู๒-๓ องค และตะกรดุขนาดเลก็กระทดัรดัของหลวง
พอยืน่ใหขาพเจาและบอกวา “ของหลวงป ู เกบ็เอาไวใช”

เปนที่แปลกใจยิ่งสำหรับขาพเจาที่เหตุการณเกิดขึ้น
ภายหลงัจากทีข่าพเจาไดนมิติวาไดรบั "อะไร" จากหลวงพอเมือ่
หานาททีีผ่านมา

ขาพเจาไดมาเรยีนเรือ่งนีถ้วายใหหลวงพอฟง
ทานยงัไดใหโอวาทขาพเจาอกีวา...
“...ที่วา ขาใหแกนั้น  ขาใหพุทธัง ธัมมัง สังฆัง

เครือ่งรางของขลงัภายนอกนัน้หาไมยาก  พระพทุธงั ธมัมงั
สงัฆงั หายากกวา แกไปตรองดใูหดเีถอะ ”
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๖๒
คนหายาก

ในพระพทุธศาสนาไดพดูถงึบคุคลหาไดยากในโลกนีม้ ี๒
ประเภทคอื บพุการ ีและบคุคลผมูกีตญักูตเวที

บพุการ ีหมายถงึบคุคลผทูำอปุการะกอนหรอืคอืผมูพีระ
คณุนัน่เอง ไดแก พระพทุธเจา ครอูาจารย มารดาบดิา และพระ
มหากษตัรยิทีท่รงทศพธิราชธรรม  ในทีน่ีจ้ะขอพดูถงึพอแมของ
เรา

ในมงคลสตูรไดกลาวไวตอนหนึง่วา มาตาปตอุปุฏฐานงั
เอตมัมงัคะละมตุตะมงั การบำรงุมารดาและบดิาเปนมงคลสงูสุด
ในชวีติอยางหนึง่

มผีกูลาววา “วนัแม” สำหรบัลกูหลาย ๆ คนมวีนัเดยีว
ในหนึง่ป  แตสำหรบัแมแลว “วนัลกู” มอียทูกุวนั

ความขอนีเ้ปนจรงิอยางทีไ่มมใีครอาจปฏเิสธได โดยทัว่
ไปแลว ความรกัทีแ่มมตีอลกูนัน้ ยอมมมีากกวาความรกัทีล่กูมี
ตอแม ในบทสวดเทวตาทสิสทกัขณิานโุมทนาไดกลาวเปรยีบไว
วา “...มาตาปตุตงั วะ โอระสงั  เทวะตานกุมัปโต...”
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คำแปลตอนหนึง่ของบทสวดมคีวามวา
“...บณัฑติชาตอิยใูนสถานทีใ่ด พงึเชญิทานทีม่ศีลีสำรวม

ระวงั ประพฤตพิรหมจรรยในทีน่ัน้  เทวดาเหลาใดมใีนทีน่ัน้ควร
อุทิศทักษิณาทานเพื่อทานเหลานั้นดวย เทวดาที่ไดบูชาแลว
นับถือแลว ทานยอมบูชาบาง ยอมนับถือบาง ทานยอม
อนุเคราะหเขาประหนึ่ง มารดาอนุเคราะหบุตรผูเกิดจากอก
ผทูีไ่ดอาศยัเทวดาอนเุคราะหแลว ยอมมแีตความเจรญิทกุเมือ่”

มารดาบดิาเปนพระพรหมของลกู เปนครอูาจารยคนแรก
ของลูก และเปนเทวดาองคแรกของลูก จึงเปนผูควรรับการ
สกัการะบชูาจากลกู

พระพทุธเจาไดสอนไวใน “มาตาปตคุณุสูตร”  วา
บตุรไมอาจตอบแทนคณุแกมารดาบดิานัน้ ใหสิน้สดุได

โดยประการใด ๆ ดวยอปุการะอนัเปนโลกยีะ  แมจะทำใหทาน
ทัง้สองนัง่อยบูนบาขวา บนบาซายของลกู ลกูปรนนบิตัดิแูลทาน
ตลอดหนึง่รอยป กไ็มสามารถตอบแทนบญุคณุทานได

สวนบตุรคนใดทำใหมารดาบดิาผไูมมศีรทัธาใหตัง้อยใูน
ศรทัธา  ทำใหมารดาบดิาผไูมมศีลีใหตัง้อยใูนศลี  ทำใหมารดา
บดิาผมูคีวามตระหนีถ่ีเ่หนยีวใหตัง้อยใูนจาคะ ทำใหมารดาบดิา
ผมูคีวามหลงใหตัง้อยใูนปญญาสมัมาทฏิฐ ิบตุรนัน้จงึจะไดชือ่วา
ไดทำการตอบแทนบญุคณุของมารดาบดิาอยางเตม็ที่
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ลูกที่ไมมีความฉลาดยอมไมเห็นคุณคาความรักของพอ
แมที่มีตอลูก ลูกที่มีความฉลาดยอมเห็นคุณคาของสิ่งเหลานี้
ตัง้แตพอแมยงัมชีวีติอยู

วนันี.้..เราไดทำสิง่ด ีๆ ใหพอกบัแม...แลวหรอืยงั
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๖๓
ดวยรกัจากศษิย

...หลวงพอครับ ถาหากหมุนเข็มนาฬิกาใหเดินยอน
กลบัได  ผมขอหมนุกลบัไปเปนป พ.ศ. ๒๕๒๕  ปทีพ่วกเราได
เริม่มากราบหลวงพอ รอยยิม้และภาพอากปักริยิาของหลวงพอ
เมือ่คราวทีส่อนพวกเรา หลวงพอหวัเราะและเอามอืตบทีห่นาตกั
พวกเรายงัจำไดด ีพวกเรายงัจำได และจะพยายามทำตามทีห่ลวง
พอสอน ไมใหถอยหลงั ไมใหหลวงพอตองผดิหวงัครบั

...หลวงพอขา หลวงพอเคยบอกวาปฏบิตัมิากๆ เถอะ
จะด ี  สมบตันิอกกายไมจรีงั กนิเขาไปเดีย๋วกข็ีอ้อกมา  เสือ้ผา
สวย ๆ หามาแตง เดีย๋วกต็องทิง้ เงนิตอนตายญาตเิอาใสปาก
สปัเหรอกเ็อาไปซือ้เหลา เสือ้ผากถ็อดออก เหลอืแตตวัเปลาให
เขาเอาไปเผา ...ทีแ่ทเราไมมอีะไรสกัอยาง

...หลวงพอเจาคะ หนรูตูวัดวีาใจตวัเองถาเผลอ มนักจ็ะ
ลงต่ำอยรู่ำไปถาไมมหีลวงพอคอยเปนกำลงัใจ  ขอหลวงพออยู
เปนกำลงัใจใหหนตูลอดไปนะคะ

...หลวงปูครับ ไดเจอะเจอหลวงปูในชีวิตนี้ผมถือเปน
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บญุหลาย พระทานวา ปชูา จะ ปชูนยีานงัเอตมัมงัคะละมตุตะมงั
การบชูาบคุคลทีค่วรบชูา เปนมงคลสงูสดุของชวีติ

...ไดมาเจอหลวงป ูผมถอืวาไมเสยีชาตเิกดิแลวครบั
หลวงพอครับ...ใครจะคิดวาหลวงพอดูกับหลวงปูทวด

เปนองคเดยีวกนัหรอืไม ผมไมสนใจหรอกครบั
หากหลวงพอเปนหลวงปทูวดจรงิ ๆ   ผมถอืวาพวกเรา

โชคดทีีส่ดุครบั  ความทีห่ลวงพอ...เปนหลวงพอดเูปนหลวงพอ
ด.ู..อยางเดยีว กท็ำใหผมรกัและเคารพหลวงพอจนเตม็ลนหวัใจ
ไมมอีะไรจะทำใหเตม็ไปกวานีอ้กีแลวครบั
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๖๔
ดวยรกัจากหลวงพอ

เมือ่ครัง้ทีห่ลวงพออาพาธในชวง ๒ - ๓ ป กอนทีท่าน
จะจากพวกเราไป  คุณธรรมอันโดดเดน คือความอดทนและ
ความเมตตาของทานยิง่ชดัเจนในความรสูกึของขาพเจา

บอยครั้งที่ศิษยจอมขี้แยอยางขาพเจา ไมสามารถที่
จะกลั้นน้ำตาไวไดในความคิดคำนึงวาไอความขี้เกียจ ความไม
เอาไหน ไมเอาถานของเรา  ทำใหทานตองทนนัง่แบกธาตขุนัธ
ทีเ่จบ็ปวยสอนศษิยโง ๆ  อยางเรา  ทัง้อบรมกแ็ลว พร่ำสอนกแ็ลว
วากลาวตกัเตอืนกแ็ลว  ศษิยจอมขีเ้กยีจกย็งัไมสามารถเอาตวัเอง
เปนทีพ่ึง่ได

สรรีะของหลวงพอเปลีย่นแปลง ผายผอมและซบูซดีลง
แตตรงกันขามกับกำลังใจของทานที่เออลนดวยความรักและ
หวงใยศษิยทีก่ลบัเพิม่ทวคีณูขึน้ในหวัใจของทาน จนยากทีศ่ษิย
ทกุชวีติจะปฏเิสธไดในความรกัและปรารถนาดขีองทาน

ในโลกของขาพเจา    ความรกัของหลวงพอยิง่ใหญอยาง
ยิง่ แตสิง่ทีส่ำคญัยิง่กวาคอื ทานสอนใหศษิยทัง้หลายรจูกัวธิทีี่
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จะหยบิยืน่ความรกั...ความปรารถนาด.ี..ใหกบัคนรอบขาง ดงัที่
ทานไดปฏิบัติเปนแบบอยาง ไดอยางเหมาะสมและกลม
กลืน....อยางสม่ำเสมอและยาวนาน และยืนยันคำพูดของทาน
ที่วา...

““แกคดิถงึขา  ขากค็ดิถงึแก
   แกไมคดิถงึขา  ขากย็งัคดิถงึแก””
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๖๕
 จิง้จกทกั

พดูถงึเรือ่งลางสงัหรณแลว คนโบราณเชือ่ปรากฏการณ
ตางๆ ทีผ่ดิไปจากชวีติประจำวนั อยางเชน การเขมนตา อาการ
กระตกุทีเ่ปลอืกตา การจาม หรอืการทีจ่ิง้จกตกใส  มงีหูรอืสตัว
บางอยางเขาบานถอืเปนสิง่บอกเหตเุชนกนั คนสมยักอนเชือ่เรือ่ง
จิง้จกทกัอยมูาก เวลาสัง่สอนหรอืหามปรามใครไมฟงแลวมกัพดูวา
แมจิง้จกทกัโบราณยงัเชือ่ คนทกัทำไมไมเชือ่

หลวงพอเคยบอกใหศษิยฟงวา ถาขาไปหาพวกแก ใหฟง
เสยีงจิง้จกใหดี

มศีษิยผหูนึง่ถามวา ทำไมตองเปนจิง้จกคะ ทานตอบวา
ลองนกึดวูา หากแกสวดมนตไหวพระอยทูีบ่าน จูๆ  ขากม็า

ทีบ่านแก จะเปนยงัไง
กช็อ็คซเิจาคะ ศษิยตอบ
กน็ัน่นะซิ หลวงพอตอบและยิม้เกลือ่นดวยเมตตาเปน

บทสรปุแทนคำตอบ
ผหูลกัผใูหญทีม่ปีระสบการณผานรอนผานหนาว ทานมกั

มคีวามปรารถนาดเีมือ่เหน็ผนูอยจะคดิ จะพดู จะทำในสิง่ทีไ่มควร
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ทานจงึเตอืนหรอืปรามไวลวงหนา เปนทำนองกนัไวดกีวาแก หลาย
คนทีย่งัไมมปีระสบการณทีเ่กดิขึน้กบัตนเอง บางครัง้อาจไมแนใจ
วาเสยีงจิง้จกนีใ้ชหลวงพอเตอืนหรอืไม หากยงัมีความตัง้ใจทีจ่ะทำ
ดจีรงิ กจ็ะพบวาหลวงพอจะเตอืนผานจิง้จกซ้ำแลวซ้ำอกีจนผนูัน้เกดิ
ความมัน่ใจดวยตนเอง มติองไปซกัถามผใูด เสียงจิง้จกมหีลาย
ลกัษณะแตกตางกนั เชน เสยีงดงัๆ สัน้ๆ เสยีงพอใหไดยนิใหรตูวั
หรอืเสยีงทกัใหไดยนิพรอมกนัหลายคน ความหมายกแ็ตกตางกนั
ไป เชน เปนการด ุเปนการบอกกลาวหรอืเปนการเตอืนใหระวงัตวั

เรือ่งทีข่าพเจาประสบกบัตวัเองคอื ครัง้หนึง่ทีข่าพเจา
ขบัรถยนตจะเดนิทางไปตางจงัหวดั ขณะจะออกจากบาน กไ็ดยนิ
เสยีงจิง้จกทกั และเหตกุารณในวนันัน้คอืมรีถมอเตอรไซคมาเฉีย่ว
ชนรถ เรือ่งราวทีศ่ษิยผอูืน่เลาใหฟงกม็ ีเชน เกอืบทกุครัง้ทีส่วดมนต
หนาหิง้พระกอนออกจากบานไปทำงาน กจ็ะไดยนิเสยีงจิง้จกทกั
ออกมาจากหิง้พระ ซึง่ศษิยทานนัน้กร็สูกึอนุใจเหมอืนทานรบัรดูวย
ทุกครัง้  ศษิยอกีทานเลาวาในยามคบัขนัของชวีติครัง้หนึง่ไดนกึถงึ
หลวงพอและขอใหทานชวยเหลอื จากนัน้เขากไ็ดยนิเสยีงจิง้จกทกั
โดยทีบ่รเิวณนัน้ไมเหน็ตวัจิง้จกเลย สดุทายปญหาและอปุสรรคของ
เขากส็ามารถผานไปไดดวยด ี หลวงพอเคยฝากขอคดิแกขาพเจา
ในเรือ่งนีไ้ววา คนโบราณเขาวาหากจิง้จกทกั จะไปไหนมาไหน
กต็องเตรยีมเครือ่งใหครบ หากไมรบกอ็าจตองส ู แกวาจรงิไหม

จากนีไ้ป เราคงจะเงีย่หฟูงเสยีงจิง้จกทกักนัมากขึน้แลวละ
จ.ุ..จ.ุ..จ.ุ..
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๖๖
หลวงพอกบัศษิยใหม

หลวงพอด ูพรหมปญโญ ทานเปนพระทีม่คีวามเมตตา
เปนหวงเปนใยแกศษิยและผทูีร่ะลกึถงึทานทกุคนอยางทีไ่มตอง
สงสยั  มเีรือ่งเลามากมายเกีย่วกบัความรกัความเมตตาอาทรของ
ทานทีม่ตีอศษิย  หนึง่ในหลาย ๆ เหตกุารณนัน้กค็อืเรือ่งของ
พระเพือ่นสหธรรมกิของขาพเจา

ในป พ.ศ. ๒๕๓๒ ระหวางชวงเทศกาลเขาพรรษา
พระนวกะจากวัดบวรนิเวศวิหาร จำนวน ๓ รูป ไดเดินทาง
จากกรงุเทพฯ เพือ่มานมสัการหลวงพอด ูทีว่ดัสะแก  ทัง้สามองค
ตางมคีวามตัง้ใจตรงกนัวาจะนำดอกไม ธปูเทยีน มาถวายตวัเปน
ศิษยของหลวงพอเพื่อกราบนมัสการ และถวายตัวเปนศิษย
เพือ่ขอเรยีนพระกรรมฐาน

ครัน้กำหนดวนัไดเรยีบรอยตรงกนัดแีลว กอ็อกเดนิทาง
โดยไมมโีอกาสไดกราบเรยีนใหหลวงพอทราบลวงหนากอน  เมือ่
เดินทางมาถึงที่หมายคือวัดสะแกก็เปนชวงเวลาใกลเพลแลวที่
บรเิวณปากทางเขาวดัตางองคตางปรกึษาหารอืกนัวาจะไปกราบ
หลวงพอกอนดหีรอืจะแวะฉนัเพลกอนด ี ถาหากแวะฉนัเพลกอน
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กจ็ะตดิเวลาทีห่ลวงพอพกัหลงัเวลาเพล จะทำใหหลวงพอมเีวลา
พักผอนนอยลง ตองเสียเวลามานั่งรับแขก  แตหากไปกราบ
นมสัการทานเลย ทัง้สามองคตางกม็กีงัวลวาแลวจะไดฉนัเพลกนั
หรอืไม

ในทีส่ดุกต็ดัสนิใจวาไมไดฉนักไ็มเปนไร ไปกราบหลวงพอ
ใหสมความตัง้ใจกอนดกีวา ครัน้พอเดนิเขาประตวูดัไดประมาณสกั
รอยเมตร กม็ศีษิยฆราวาสของหลวงพอคนหนึง่ตรงเขามาหาแลว
บอกวา  “หลวงพอนิมนตใหฉันเพลที่นี่ ทานไมตองกังวล
หลวงพอใหเดก็จดัอาหารใหแลว”

ทกุองคตางแปลกใจ เหมอืนกบัหลวงพอจะ...รลูวงหนา
วาจะมพีระเดนิทางมาหาจงึใหลกูศษิยจดัเตรยีมอาหารไวถวาย
พระดวย

จากนัน้พระทัง้สามองคไดขึน้มาทีห่อสวดมนตบรเิวณ
ตรงขามกฏุขิองหลวงพอกมลงกราบพระ ๓ ครัง้ แลวหนัมาทาง
หลวงพอยกมอืไหวทานจากระยะไกล กอนทีจ่ะเขามากราบทาน
แตจะนัง่พบัเพยีบกย็งัไมกลานัง่ ไดแตนัง่คกุเขาอย ูตางองคตาง
กย็งันัง่กระสบักระสายดวยคดิกงัวลกนัวา คงตองอาบตัหิากตอง
นั่งฉันโดยไมมีอาสนะในที่เดียวกับที่นั่งของฆราวาส  เพราะ
ตามพระวินัยแลว ภิกษุจะไมนั่งเสมอหรือรวมอาสนะเดียวกับ
อนปุสมับนั ซึง่หมายถงึ ผทูีย่งัไมไดอปุสมบท ไดแก คฤหสัถและ
สามเณร หรอืผทูีไ่มใชภกิษหุรอืภกิษณุี
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สกัครหูนึง่ ฆราวาสคนเดมิกเ็ขามาบอกวา
“หลวงพอทานถามวา ธรรมยตุนิีต้องมอีาสนะใชหรอืไม

ทานใหจดัเตรยีมอาสนะมาใหแลว”
ทัง้สามองคจงึไดอาสนะมาปนูัง่ฉนัจนเรยีบรอย ไมตอง

อาบตั ินีเ้ปนอศัจรรยเหมอืนหลวงพอสามารถรวูาระจติของพระ
ทัง้สามเปนครัง้ทีส่อง

เมือ่ฉนัเสรจ็จงึไดมากราบนมสัการทาน ไดแตนัง่ขาง
ลาง ไมกลานัง่เสมอกบัทาน หลวงพอทานไดเมตตาเปนที่สุด
โดยเรยีกใหพระใหมนัง่ขางบนเสมอกบัทานและบอกวา “เราลกู
พระพทุธเจาเหมอืนกนั”

จากนั้นทั้งสามองคตางถวายตัวเปนศิษย หลวงพอ
ทานกลาวอนโุมทนาแลวไดแนะนำใหไปเรยีนพระกรรมฐานกบั
พระสายหยดุ ภรูทิตัโต ทีก่ฏุหิลงัวดั



125

๖๗
คาถาของหลวงพอ

ทานที่เคยมีโอกาสไปเยือนเจดียพิพิธภัณฑของทาน
พระอาจารยจวน กลุเชษโฐ ณ วดัเจตยิาคริวีหิาร จงัหวดัหนองคาย
จะสงัเกตบานประตไูมประดแูผนเดยีว แกะสลกัดวยลายทีเ่รยีบ
งายปดทองและกระจกสเีพือ่รกัษาเนือ้ไม กลางประตดูานในสลกั
เปนรปูนกยงู ซึง่เปนสญัญลกัษณ หมายถงึ คาถายงูทองของทาน
พระอาจารยมัน่ ภรูทิตัตมหาเถระ ทีศ่ษิยของทานทกุองคตางให
ความเคารพและระลกึถงึโดยสวดสาธยายเปนประจำวา

“...นะโม วมิตุตานงั  นะโม วมิตุตยิา”
คนืวนัหนึง่ขาพเจาไดมโีอกาสกราบนมสัการเรยีนถาม

หลวงพอดวูา “ลกูศษิยทานพระอาจารยมัน่ มคีาถายงูทองเปน
เครื่องระลึกถึงครูบาอาจารย แลวลูกศิษยของหลวงพอควรใช
คาถาบทใดเปนเครือ่งระลกึถงึพระคณุของครบูาอาจารยบาง”

หลวงพอไดวสิชันาโดยใหขาพเจาไปเปดดอูณุหสัสวชิยั
สตูรในหนงัสอืมตุโตทยั ซึง่เปนคำสอนของทานพระอาจารยมัน่
ภรูทิตัตมหาเถระ (รวบรวมและเรยีบเรยีงโดยพระอาจารยวริยิงัค
สรินิธโร  วดัธรรมมงคล)
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พระสตูรนีม้คีวามไพเราะทัง้อรรถและพยญัชนะทีค่วร
ศกึษา จดจำ และทำความเขาใจใหแยบคายโดยยิง่  ทานไดกลาว
ไววา  “ผใูดมาถงึพระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะที่
พึง่แลว ผนูัน้ยอมชนะไดซึง่ความรอน”

อณุหสัส คอื ความรอนอนัเกดิแกตน มีทัง้ภายในและ
ภายนอก  ภายนอกมเีสอืสางคางแดง ภตูผปีศาจเปนตน  ภาย
ในคอืกเิลส

วชิยั คอื ความชนะ ผทูีม่านอมเอาสรณะทัง้สามนีเ้ปน
ที่พึ่งแลวยอมจะชนะความรอนเหลานั้นไปไดหมดทุกอยาง ที่
เรยีกวา อณุหสัสวชิยั

อณุหสสฺวชิโย ธมโฺม พระธรรมเปนของยิง่ในโลกทัง้สาม
โลเก อนตุตฺโร สามารถชนะซึง่ความรอนอกรอนใจ

อนัเกดิแตภยั ตาง ๆ
ปรวิชเฺช ราชทนเฺฑ จะเวนหางจากอนัตรายทัง้หลาย คอื
พยคเฺฆ นาเค วเีส อาชญาของพระราชา เสอืสาง นาค
ภเูต ยาพษิ ภตูผปีศาจ
อกาลมรเณน จ หากวายงัไมถงึคราวถงึกาลทีจ่กัตายแลว
สพพฺสมฺา กจ็กัพนไปไดจากความตายดวยอำนาจ
มรณา มตุโฺต  พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ทีต่นนอม

 เอาเปนสรณะทีพ่ึง่ทีน่บัถอืนัน้
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ความขอนี้มีพระบาลีสาธกดังจะยกมาอางอิง ในสมัย
เมือ่สมเดจ็พระผมูพีระภาคเจาประทบัอยรูาวปามหาวนัใกลกรงุ
กบลิพสัด พรอมดวยพระอรหนัตหนมุ ๕๐๐ รปู  เทวดาทัง้หลาย
พากนัมาดแูลวกลาวคาถาขึน้วา
เยเกจ ิ พทุธฺ ํ สรณํ บคุคลบางพวกหรอืบคุคลใด ๆ
คตา เส น เต คมสิสฺนตฺิ มาถงึพระพทุธเจาเปนสรณะทีพ่ึง่

แลว
อปายภมู ิ ปหาย  มานสุํ บคุคลเหลานัน้ยอมไมไปสอูบาย
เทห ํ เทวกายํ ภมูทิัง้ ๔ ม ีนรก เปนตน เมือ่ละ
ปรปิเูรสสฺนตฺิ รางกายอนัเปนของมนษุยนีแ้ลว

จกัไปเปนหมแูหงเทพยดา
ทัง้หลาย ดงันี้

สรณะทัง้ ๓ คอืพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ มไิดเส่ือม
สญู อนัตรธานไปไหน  ยงัปรากฏอยแูกผปูฏบิตัเิขาถงึอยเูสมอ
ผใูดมายดึถอืเปนทีพ่ึง่ของตนแลว ผนูัน้จะอยใูนกลางปาหรอืเรอืน
วางกต็าม  สรณะทัง้สามปรากฏแกเขาอยทูกุเมือ่ จงึวาเปนทีพ่ึง่
แกบคุคลจรงิ  เมือ่ปฏบิตัติามสรณะทัง้สามจรงิๆ แลว จะคลาด
แคลวจากภัยทั้งหลาย อันกอใหเกิดความรอนอกรอนใจไดแน
นอนทเีดยีว สมดงัทีห่ลวงพอดทูานพร่ำย้ำเตอืนศษิยอยเูสมอวา

“พทุธงั ธมัมงั สงัฆงั ใครเชือ่จรงิ ทำจรงิ กจ็ะเจอ
ของจรงิ”
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๖๘
อยาใหใจเหมอืน...

ในหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพของหลวงปูขาว
อนาลโย แหงวัดถ้ำกลองเพล จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเขียนโดย
ทานพระอาจารยมหาบวั ญาณสมัปนโน ไดเลาถงึคราวทีห่ลวง
ปขูาวเกดิความสงสยัในการปฏบิตัแิละไดเรยีนถามหลวงปมูัน่วา

“ในครั้งพุทธกาล ตามประวัติวามีผูสำเร็จมรรคผล
นพิพานมากและรวดเรว็กวาสมยันี ้ซึง่ไมคอยมผีใูดสำเรจ็กนั  แม
ไมมากเหมือนครั้งโนน หากมีการสำเร็จได ก็รูสึกจะชากวา
กนัมาก”

หลวงปูมั่นทานตอบวา...“กเิลสของคนในพทุธสมยัมี
ความเบาบางมากกวาในสมยัปจจบุนั แมการอบรมกง็าย ผดิกบั
สมยันีอ้ยมูาก  ประกอบกบัผสูัง่สอนในสมยันัน้กเ็ปนผรูยูิง่เหน็จรงิ
เปนสวนมาก มพีระศาสดาเปนพระประมขุประธานแหงพระสาวก
ในการประกาศสอนธรรมแกหมชูน  การสอนจงึไมคอยผดิพลาด
คลาดเคลือ่นจากความจรงิ ทรงถอดออกมาจากพระทยัทีบ่รสิทุธิ์
ลวนๆ หยบิยืน่ใหผฟูงอยางสดๆ รอนๆ  ไมมธีรรมแปลกปลอม
เคลอืบแฝงออกมาดวยเลย
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ผูฟงก็เปนผูมุงตอความจริงอยางเต็มใจซึ่งเปนความ
เหมาะสมทัง้สองฝาย  ผลทีป่รากฏเปนขัน้ๆ ตามความคาดหมาย
ของผูมุงความจริง จึงไมมีปญหาที่ควรขัดแยงไดวาสมัยนั้น
คนสำเรจ็มรรคผลกนัทลีะมากๆ จากการแสดงธรรมแตละครัง้
ของพระศาสดาและพระสาวก

สวนสมยันีไ้มคอยมใีครสำเรจ็ได  คลายกบัคนไมใชคน
ธรรมไมใชธรรม ผลจงึไมม ีความจรงิคนกค็อืคน ธรรมกค็อืธรรม
อยนูัน่เอง แตคนไมสนใจธรรม ธรรมกเ็ขาไมถงึใจ จงึกลายเปน
วา คนกส็กัวาคน  ธรรมกส็กัวาธรรม ไมอาจยงัประโยชนใหสำเรจ็
ได แมคนจะมจีำนวนมากและแสดงใหฟงทัง้พระไตรปฎก จงึเปน
เหมอืนเทน้ำใสหลงัหมา มนัสลดัออกเกลีย้งไมมเีหลอื ธรรมจงึ
ไมมคีวามหมายในใจของคนเหมอืนน้ำไมมคีวามหมายบนหลงั
หมาฉะนัน้”

ขาพเจาอดนกึถามตวัเองไมไดวา...
“แลวเราละ เวลานี ้ใจเราเปนเหมอืนหลงัหมา
หรอืเปลา”
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๖๙
วตัถสุมบตั ิธรรมสมบตัิ

ทามกลางความหลากหลายของอารมณ ความรสูกึนกึ
คดิ และกระแสแหงความแสวงหา ใจทกุดวงทีม่คีวามเรารอน
วนุวาย สบัสน  เปาหมายคอืเพือ่ใหไดสิง่ทีต่องการมา แตเมือ่
ไดสิง่ทีค่ดิวาตองการมาแลว กด็เูหมอืนวายิง่แสวงหา กย็ิง่ตอง
ดิน้รนมากขึน้ สิง่ทีไ่ดมานัน้มสีขุนอยมทีกุขมาก หากจะมสีขุบาง
ก็เปนเพียงสุขเล็กนอยในเบื้องตน แตในที่สุดก็กลับกลายเปน
ทกุขอกี เปนอยางนีซ้้ำแลวซ้ำเลาอารมณตางๆ เหลานี ้ไมเพยีง
พอทีจ่ะใหเกดิความชมุฉ่ำเยน็ใจอบอนุไดยาวนาน หากแตเปน
อารมณทีค่างใจอยตูลอดเวลาทำใหอยากดิน้รนแสวงหาสิง่ใหม
มาทดแทนอยเูสมอ นีเ้ปนธรรมดาของ...วตัถสุมบตัิ

สวน...ธรรมสมบตั ินัน้ จะยงัความชมุชืน่ เพยีงพอให
เกดิขึน้แกจติใจได มลีกัษณะเปนความสขุทีไ่มกลบักลายมาเปน
ความทุกขอีก วัตถุสมบัติยิ่งใชนับวันยิ่งหมดไป ตองขวนขวาย
แสวงหาเพิ่มเติมดวยความกังวลใจ ธรรมสมบัติยิ่งใชนับวันยิ่ง
เจริญงอกงามขึ้น กอใหเกิดความสุข สงบ เย็นใจแกตนและ
คนรอบขาง
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คงไมมีใครที่ไดรูจักหลวงพอปฏิเสธวา หลวงพอทาน
เปนแบบอยางทีด่ขีองบคุคลทีใ่ช..ธรรมสมบตั ิยงัความ สงบเยน็
ใหแกใจทกุดวงทีไ่ดเขามาใกลชดิทานไมเฉพาะคนหรอืสตัว แต
รวมไปถงึเหลาเทพยดาและอมนษุยทัง้หลายทีศ่ษิยของหลวงพอ
หลายคน ตางมปีระสบการณอนัเปน  ปจจตัตงั และสามารถเปน
ประจกัษพยานไดอยางดี

หลวงพอเคยบอกขาพเจาวา
“คนทำ (ภาวนา) เปนนี ่ ใครๆ กร็กั
 ไมเฉพาะคน หรอืสตัวทีร่กั
 แมแตเทวดาเขากอ็นโุมทนาดวย”
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๗๐
ทำไมหลวงพอ...

สมัยที่พระพุทธเจาประทับอยูในพระเชตวัน ทรงปลง
อายสุงัขารแลวนัน้ ไดทรงปรารภเรือ่งพระตสิสะเถระใน คราวที่
พระองคจวนจะปรนิพิพาน  มคีวามตอนหนึง่ทีท่าน พระอาจารย
มหาบวั ญาณสมัปนโนไดนำมาถายทอดอบรม ศษิยไวในหนงัสอื
“ความรกัเสมอตนไมม”ี  ความวา

“...กอนจะปรินิพพานจากวันปลงพระชนมไปถึงเดือน
หกเพญ็  พระสงฆยงุกนัใหญ  พอปลงพระชนมวาจะ ปรนิพิพาน
เดอืนหกเพญ็เทานัน้ ยงุกนัเกาะกนัเปนฝงูๆ วา งัน้เลย  อยาวา
เปนคณะๆ เลย เปนฝงูๆ คอืจติใจมนัยงุแตภายนอก

มีพระติสสะองคเดียวไมยุงกับใคร เขาอยูในปาตลอด
ทัง้วนัทัง้คนื แลวพระบาเหลานีห้าวาพระตสิสะไมมคีวามจงรกั
ภกัดตีอพระพทุธเจา พระพทุธเจาจะปรนิพิพานทัง้องค พระตสิสะ
ไมเห็นมาปรารภอะไรเลย อยูแตในปา  จึงพากันเขาฟอง
พระพทุธเจา วาพระตสิสะไมมคีวามหวงัดใีนพระพทุธเจา ไมมี
ความเยือ่ใยในพระพทุธเจา หลกีไปอย ูแตองคเดยีว
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พระองคเปนผทูรงเหตผุลอยแูลว รบัสัง่พระตสิสะ มา
ทามกลางสงฆ  ไหนวาไง พระตสิสะเวลานี ้พวกบานี ้ถาเปน
หลวงตาบวัจะพดูอยางนัน้  เวลานีพ้วกบานัน่วาเธอไมมคีวาม
จงรกัภกัดตีอเราตถาคต ไปแอบอยคูนเดยีวทัง้วนัทัง้คนื ไมเขา
มาเกีย่วของมัว่สมุกบัหมเูพือ่นเลย วาไงพระตสิสะ รบัสัง่ถาม

ขาพระองคมคีวามจงรกัภกัดตีอพระองคสดุหวัใจ นัน่
เวลาตอบ  เทาทีข่าพระองคไมไดมาเกีย่วของกบัหมเูพือ่น กเ็พราะ
เหน็วาเวลาของพระองคนัน้กำหนดไวเรยีบรอยแลว จากนีถ้งึวนั
นัน้จะปรนิพิพาน ความเปนไปในจติของเราเปนยงัไง แลวรบีเรง
ขวนขวายจิตใจของเราใหทันการณ จะควรบรรลุธรรมก็ใหได
บรรลใุนระยะทีพ่ระองคยงัทรงพระชนมอย ู ขาพระองคตองรบี
เรงขวนขวายทางดานจติใจ ไมไดเกีย่วของกบัใครเลยทัง้วนัทัง้คนื
เออ ถกูตองแลวตสิสะ  สาธุๆ  ถกูตองแลว

จากนัน้กย็กขึน้เปนภาษติวา  “ผใูดปฏบิตัธิรรมสมควร
แกธรรม  ผนูัน้ชือ่วาบชูาเราตถาคต...” คำวา ปฏบิตัธิรรมสมควร
แกธรรม นีท้ำใหขาพเจานกึถงึครัง้ทีม่เีพือ่นผปูฏบิตัทิานหนึง่มา
ปรารภใหฟงเกี่ยวกับ การภาวนาของตนวา “ไมกาวหนาเลย
ทำไมหลวงพอไมมาสอนผม  ทำไมหลวงพอไมชวย ทำไมหลวง
พอ...”

หลวงพอดูไดเคยใหกำลังใจในการปฏิบัติ แกขาพเจา
วา “หมัน่ทำเขาไว  พระทานคอยจะชวยเราอยแูลว เราได
ชวยเหลอืตวัเองกอนหรอืยงั””
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ขาพเจาจงึตอบเพือ่นผนูัน้กลบัไปวา อยามวัแตถามวา
ทำไมหลวงพอ... ทำไมหลวงพอ...แตควรถามตวัเราเองวา

“ทำไมเราไมทำตวัใหสมกบัทีท่านสอนละ
 เราปฏบิตัธิรรมสมควรแกธรรมแลวหรอืยงั”
ถาเราปฏบิตัธิรรมสมควรแกธรรมแลว ไดเตรยีมใจของ

เราใหเปนภาชนะอยางดสีำหรบัรองรบัธรรม สามารถเกบ็รกัษา
ธรรมมใิหตกหลน สญูหายไปได    ขาพเจาเชือ่เหลอืเกนิวา...

พระพทุธเจาและหลวงพอไมทิง้เราแนนอน
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๗๑
“งาน” ของหลวงพอ

ทุกชีวิตยอมมีงาน เพราะงานเปนสวนหนึ่งของชีวิต
บางทเีราอาจลมืไปวา งานของชวีติทีเ่ราทำอยดูแีลวพอแลว  แต
ยงัมงีานอืน่ทีน่อกเหนอืจากหนาทีก่ารงานหรอืงานประจำ  ทีเ่รา
ทำอย ู  ทานพทุธทาสภกิขเุคยใหโอวาทตอนหนึง่วา

“.....ใหเอางานในความหมายของคนทัว่ไป เปนงาน
อดิเรก  เอางานคือการปฏิบัติธรรมเปนงานหลักของชีวิต
เปนการงานทีแ่ทจรงิของชวีติ”

ถาเราเขาใจในความหมายนี้ ชีวิตจะสดใสขึ้น ปลอด
โปรงใจขึน้ ความกงัวล ความกลดักลมุจะลดลง ความโลภ ความ
โกรธ ความหลงจะลดลง หากไดฝกสงัเกตความคดิและ ความ
รสูกึของตนเอง นีเ่ปนงานของชวีติอกีระดบัหนึง่ ทีค่วรทำความ
เขาใจและปฏบิตัใิหถกูตอง หลวงพอดมูกัจะใชคำศพัททีว่าใหไป
“ทำงาน” กบัลกูศษิย ซึง่หมายถงึ ใหไป “ภาวนา” หรอื อกีนยั
หนึง่  “งาน”  ในความหมายของทาน  กค็อื  “งานรือ้วฏัฏะ”
นัน่เอง
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ทานเคยบอกขาพเจาวา
“ทุกอยางที่เราทำวันนี้ เพื่อเอาไวกินวันขางหนา

พอตายแลว  โลกเขาขนเอาบาปกนัไป  แตเราจะขนเอาบญุ เอา
นพิพานไป”

ในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจาไดตรัสกับพระอานนท
และพระอรหนัตทัง้หลายวา

“ดกูอนภกิษทุัง้หลาย  บคุคลผจูะไปสสูคุตไิดนัน้ นอย
มาก เทากบัโคสองเขาเทานัน้ ผทูีจ่ะตกอยใูนหวงของ อบายภมูิ
นัน้มเีทากนักบัขนโคทัง้ตวั”

อันที่จริงมนุษยแตละคนอยูในโลกนี้ชั่วระยะเวลาสั้น
เหลอืเกนิ ถาเทยีบกบัอายขุองโลกหรอือายขุองจกัรวาล

ถกูของหลวงพอเปนทีส่ดุ...
เวลาไมกี่ปบนโลกใบนี้ เรายังเตรียมอะไรกันตั้งมาก

มาย ขวนขวายหาซือ้บาน ซือ้ทีด่นิ ซือ้รถยนต หาเงนิเกบ็เงนิ ฝาก
ธนาคาร แสวงหาสมบตัพิสัถานจปิาถะ และยงัตองแสวง หาไว
เผือ่ลกูเมยี  บางคนถงึรนุหลานกย็งักนิไมหมดเลยทเีดยีว ทุกชวีติ
สิน้สดุที ่ตาย คำเดยีวเสมอกนัหมด เราพรอมสำหรบั วนันัน้หรอื
ยงั

มาทำงานถวายหลวงพอกนัเถอะ
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๗๒
ขอเพยีงความรสูกึ

นกัปฏบิตัภิาวนาหลายทานชอบตดิอยกูบัการทำสมาธิ
แบบสงบ ไมชอบทีจ่ะใชปญญาพจิารณาเรือ่งราวตางๆ ใหเหน็
เหตแุละผล ใหลงหลกัความจรงิ หากจะถามวาพจิารณาอยางไร?

ครัง้หนึง่ หลวงพอเคยยกตวัอยางใหขาพเจาฟงวา หาก
ใจเราวางจากการพจิารณาเรือ่งเกีย่วกบัความจรงิของชวีติ แลว
เรือ่งทีค่วรสนใจศกึษานอมนำมาพจิารณาใหมากอกีเรือ่งหนึง่ คอื
พทุธประวตั ิ ประวตัขิองครบูาอาจารยองคตางๆ  ไดแก ทานพระ
อาจารยมัน่ ภรูทิตัตโต  ทานพระอาจารยมหาบวั ญาณสมัปนโน
เปนตน การพจิารณานัน้ ขอใหเทยีบเคยีงความรสูกึวา เรามคีวาม
รคูวามเขาใจในเรือ่งทีศ่กึษามากขึน้เพยีงใด เชน ในชวงปแรกที่
เราไดรจูกัทานพระอาจารยมหาบวั ญาณสมัปนโน  เรามคีวาม
รสูกึเคารพเลือ่มใสทานอยางไร ตอมาเราไดไปอยปูฏบิตัภิาวนา
ที่วัดของทาน ไดเห็นขอวัตรปฏิบัติตางๆ ของทาน   ไดเห็น
สาธารณประโยชนหลายอยางที่ทานพาทำ ความรูสึกเคารพ
เลื่อมใสศรัทธาของเรายอมมีมากขึ้นฉันใด การศึกษาพุทธ
ประวตักิฉ็นันัน้
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ในระยะแรกของการศึกษา...เราอาจจะยังไมมีความ
เคารพเลื่อมใสในพระพุทธเจามากนัก แตเมื่อเราไดปฏิบัติ
ภาวนามากขึน้ ไดพจิารณามากขึน้ การไดอานเรือ่งของ เจาชาย
สิทธัตถะ จะไมเปนเพียงการอานเรื่องราวของเจาชายที่ละทิ้ง
ปราสาทราชวงั ทิง้พระชายา พระโอรส เหมอืนสมยัเราเปนเดก็
ทีเ่พิง่เริม่ศกึษาพทุธประวตัิ

หากแตเราจะสามารถเขาใจ ความรูสึก ของเจาชาย
สิทธัตถะ ในแตละเหตุการณของพุทธประวัติไดอยางดี  จาก
ศรทัธาธรรมดาทีเ่คยมใีนใจ จะเริม่กอตวัมัน่คงยิง่ขึน้ จนกลาย
เปน  ตถาคตโพธิสัทธา คือ ความเชื่อในปญญาตรัสรูของ
พระพทุธเจา  เมือ่นัน้ความปต ิอิม่เอบิ และสงบเยน็จะปรากฏ
ขึน้ในใจ ใจกบัธรรมทีเ่คยแยกเปนคนละสวนกนั  จะกลายเปน
ใจกบัธรรมทีผ่สมผสานเปนอนัหนึง่อนัเดยีวกนั

การฟงเทศนจากครูอาจารย ที่เคยฟงผานเพียงโสต
วญิญาณ จะกลายเปนการฟงธรรม ทีก่ารฟงนัน้สมัผสัลงสมูโน
วญิญาณ สามารถเขาถงึ ความรสูกึของใจ อยางแทจรงิ
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๗๓
ปาฏหิารยิ

ขาพเจาขออนญุาตเขยีนเรือ่งนี ้เพือ่ทีท่านผอูานจะไดมี
ความเขาใจในวิธีการสอนของหลวงพอดูมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิง่ในเรือ่งของ “ปาฏหิารยิ”  ทีค่นสวนใหญเขาใจกนัแต
เพยีงความหมายของ “อทิธปิาฏหิารยิ” และเหมารวม วาเปน
สิง่เดยีวกนัซึง่เปนความเขาใจทีไ่มถกูตอง เทาทีข่าพเจาไดยนิได
ฟงจากเพือ่นหมคูณะและทีป่ระสบดวยตนเอง จงึเชือ่เหลอืเกนิวา
ศิษยหลวงพอหลายๆ ทานเคยมีประสบการณและเห็นชัดดวย
ตนเองมาแลว

ในพระพุทธศาสนานี้ พระพุทธเจาทานสอนเรื่อง
ปาฏหิารยิไวม ี๓ อยาง คอื

๑. อทิธปิาฏหิารยิ คอื ปาฏหิารยิในเรือ่งการแสดงฤทธ์ิ
แสดงความเปนผวูเิศษ ดลบนัดาลสิง่ตาง ๆ  เหาะเหนิ เดนิอากาศ
นริมติกายใหเปนหลายคนได มหีทูพิย ตาทพิย เปนตน

๒. อาเทศนาปาฏหิารยิ   คอื การทายใจ ทายความรสูกึ
ในใจ ทายความคดิของผถูกูสอนได
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๓. อนสุาสนปีาฏหิารยิ  คอื  คำสอนทีแ่สดงความจรงิ
ใหผูฟงรูและเขาใจ  มองเห็นความเปนจริงของโลก ใหผูฟงได
ปฏิบัติตามอยางนี้ ละเวนการปฏิบัติอยางนั้น และยังสามารถ
นำไปประพฤตปิฏบิตัติาม จนรเูหน็ไดผลจรงิดวยตนเอง

ปาฏหิารยิทัง้ ๓ อยางนี ้พระพทุธเจาไมทรงสรรเสรญิ
๒  อยางแรก คอื อทิธปิาฏหิารยิ และอาเทศนาปาฏหิารยิ หาก
แสดงเพียงอยางใดอยางหนึ่งและไมนำไปสูอนุศาสนีปาฏิหาริย
ซึง่เปนปาฏหิารยิทีพ่ระองคทรงสรรเสรญิมากทีส่ดุ

ในเกวฏัฏสตูรไดเลาถงึครัง้พทุธกาล กเ็คยมชีาวบานที่
เมอืงนาลนัทาชือ่เกวฏัฏะ ไดกราบทลูพระพทุธเจา ขออนญุาต
ใหพระภิกษุรูปหนึ่งกระทำอิทธิปาฏิหาริย  เพื่อใหชาวเมือง
นาลนัทาเลือ่มใสในพระพทุธเจา พระพทุธเจาทรงตอบเกวฏัฏะ
สรุปไดความวา ทรงรังเกียจปาฏิหาริยประเภทฤทธิ์ เนื่องจาก
ปาฏหิารยิประเภทฤทธิ ์แมจะมฤีทธิม์ากมาย แตกไ็มอาจทำให
ผถูกูสอนรคูวามจรงิในสิง่ทัง้หลาย ไมสามารถแกขอสงสยัในใจ
ตนได  เมือ่แสดงแลวผไูดพบเหน็หรอืไดยนิได ฟงกจ็ะงง ดเูหมอืน
ผูที่แสดงเกงแตผูถูกสอนก็ยังมีความไมรูอยูเหมือนเดิม  แต
อนศุาสนปีาฏหิารยิจะทำใหผฟูงเกดิปญญา ไดรคูวามจรงิ ไมตอง
มวัพึง่พาผทูีแ่สดงปาฏหิารยิ แตจะสามารถพึง่พาตนเองได

เหตผุลอกีประการหนึง่ คอืหากชาวพทุธมวัแตยกยอง
ผูมีอิทธิปาฏิหาริยแลวอาจทำใหเสียหลักศาสนาได เนื่องจาก
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พระสงฆผปูฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบ แตไมมอีทิธปิาฏหิารยิ ซึง่มอียู
เปนจำนวนมาก จะไมไดรับการบำรุงจากชาวบาน แตผูที่ไมมี
คณุธรรมเปนสาระแกนสาร หากแตมอีทิธปิาฏหิารยิ จะมผีคูน
ศรทัธาใหความเคารพนบัถอืแทน

อยางไรกต็ามพระพทุธเจากม็ไิดทรงละการทำฤทธิ ์และ
ดกัทายใจ  ถาเราไดศกึษาพทุธประวตัใินบทสวดพาหงุ จะ พบวา
พระองคทรงใชฤทธิป์ราบ เชน เรือ่งพระองคลุมิาล หรอื ทรงใช
ฤทธิป์ราบฤทธิ ์เชน เรือ่งปราบพญานาคทีช่ือ่นนัโทปนนัทะ หรอื
เรือ่งปราบทฏิฐทิาวพกาพรหม  เมือ่ปราบเสรจ็กเ็ขาสอูนศุาสนี
ปาฏหิารยิ คอื ทรงแสดงคำสอนทีท่ำใหเหน็หลกัความเปนจรงิ
ซึง่เมือ่ผใูดปฏบิตัติามกย็อมจะพบความจรงิแหงความพนทกุข
          หลวงพอดทูานกไ็ดดำเนนิตามพทุธวธิกีารสอนนีเ้ชนกนั
ขาพเจาและเพือ่นหมคูณะหลายทานขอเปนประจกัษ พยาน  ใน
ระยะแรกทีข่าพเจาไดมาวดัสะแกและพบกบัเหตกุารณตางๆ ที่
เรยีกกนัวา “ปาฏหิารยิ” อนัเกีย่วเนือ่งกบั หลวงพอดนูี ้ขาพเจา
รสูกึแปลกใจและงนุงงกบัเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้  ตอมาเมือ่ไดศกึษา
คำสอนของครบูาอาจารยมากขึน้ จงึเริม่ มคีวามเขาใจทีถ่กู และ
เริม่รวูาหลวงพอตองการจะสอนอะไรกบัเรา

การเรียนธรรมะ การฟงธรรมะของผูเริ่มสนใจศึกษา
หลายๆ ทานเปรยีบเสมอืนการกนิยาขมดงันัน้ หลวงพอจงึไดใช
กุศโลบาย นำเอา “ปาฏิหาริย” ทั้งสามอยางมาใชกับศิษย
ประกอบกนัจงึสำเรจ็ประโยชนดวยดี
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เหมือนกับทานใหเราทานยาขมที่เคลือบดวยขนม
หวานเอาไว  เมือ่ทกุคนตระหนกัและเขาใจในคณุประโยชนของ
ยาขมดแีลว ขนมหวานนัน้กจ็ะหมดความหมายไป
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๗๔
เรือ่งบงัเอญิทีไ่มบงัเอญิ

ในชวีติของเราทกุๆ คน คงเคยไดผานเหตกุารณตางๆ
หลากหลายรส  และในบรรดาเหตกุารณหลายเรือ่งทีผ่านไปนัน้
คงมบีางเรือ่งทีเ่ราเคยมคีวามรสูกึวา...ชางบงัเอญิเสยีจรงิๆ

คำวา “บงัเอญิ” นีส้ำหรบันกัปฏบิตัภิาวนาแลวดเูหมอืน
จะขดักบั “หลกัความจรงิ” ตามคำสอนของพระพทุธเจาของเรา
ดงัเรือ่งทีข่าพเจาขอยกมาเปนตวัอยางนี้

ภายหลงัทีพ่ระพทุธเจาตรสัร ูและไดแสดงธรรมโปรด
ฤๅษทีัง้ ๕ หรอืปญจวคัคยี จนไดบรรลธุรรมะเปนพระอรหนัต
แลววนัหนึง่ พระอสัสช ิหนึง่ในปญจวคัคยีไดเขาไปบณิฑบาตใน
เมือง ยังมีปริพาชกหรือนักบวชนอกพุทธศาสนารูปหนึ่ง ชื่อ
อุปติสสะ เดินมาพบพระอัสสชิเขา ไดแลเห็นทาทางอันสงบ
นาเลือ่มใส จงึเขาไปถามทานวา

“ใครเปนศาสดาของทาน
  ศาสดาของทานสอนวาอยางไร”
พระอสัสชติอบวา
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“เย ธมมฺา เหตปุปภฺวา เตส ํเหต ุตถาคโต  เตส ฺจ
โย นโิรโธ จ เอว ํวาท ีมหาสมโณ”

แปลไดความวา “ธรรมทัง้หลายเกดิจากเหต ุ ถาตอง
การดบั ตองดบัเหตกุอน พระพทุธองคทรงสอนอยางนี”้

อปุตสิสะเมือ่ไดยนิคำตอบกเ็กดิความแจงในจติ จนได
บรรลุธรรมเบื้องตนในที่นั้นเองและขอเขาบวชกับพระพุทธเจา
ตอมาทานไดบรรลธุรรมเปนพระอรหนัต เปนพระอคัรสาวกเบือ้ง
ขวา ทีเ่รารจูกักนัในนามของ พระสารบีตุร นัน่เอง

พระพุทธศาสนา เปนศาสนาที่วาดวยเหตุกับผล
ผลยอมเกดิแตเหตเุทานัน้ จะเกดิขึน้ลอยๆ ไมได

หลวงพอเคยบอกขาพเจาวา
“ถาเรามญีาณหยัง่ร ู ทกุสิง่ทกุอยางทีเ่กดิในชวีติเรา

ไมมเีรือ่งบงัเอญิเลย”
ผปูฏบิตัภิาวนาตองใหความสำคญัทีเ่หต ุ มากกวาให

ความสำคญัทีผ่ล จงึขอใหตัง้ใจสรางแตเหตทุีด่ีๆ  เพือ่ผลทีด่ใีน
วนัพรงุนี.้..และตอๆ ไป
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๗๕
คลืน่กระทบฝง

ขาพเจาขอเลาเหตกุารณหนึง่ซึง่เกดิขึน้เมือ่ตนป ๒๕๔๐
มานี้ที่ขาพเจาเชื่อวาหลวงพอดูทานเมตตามาโปรด โดยเฉลย
ปญหาขอขดัของใจในการปฏบิตัธิรรมของขาพเจา

เรื่องมีอยูวาในระหวางนั้น ขาพเจามีขอขัดของในการ
ปฏบิตัวิาจะมอีบุายวธิอียางไรจงึจะสามารถควบคมุอารมณ ควบ
คมุจติใจของเราใหเปนไปในทางทีเ่ราตองการได ในคนืนัน้ขณะที่
ขาพเจาเดนิจงกรมภาวนา เมือ่ใจเกดิความสงบดแีลว  ขาพเจา
รูสึกเหมือนไดยินเสียงหลวงพอดูบอกขาพเจาวา คำตอบที่
ขาพเจาตองการนัน้อยใูนหนงัสอื “อปุลมณ”ี  ซึง่เปนหนงัสอืเรือ่ง
ราวชีวิตและการปฏิบัติธรรม ตลอดจนรวมธรรมคำสอนของ
ทานพระโพธญิาณเถระหรอืหลวงพอชา สภุทัโท วดัหนองปาพง
อำเภอวารนิชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี

ขาพเจาจึงเดินไปที่ตูหนังสือ  และหยิบเอาหนังสือ
อุปลมณ ี มาพลิกดู เปนที่อัศจรรยสำหรับขาพเจาวา หนังสือ
อุปลมณี ซึ่งเปนหนังสือเลมโต มีความหนาถึง ๕๘๕ หนา
ขาพเจาพลิกดูเพียงสองสามหนาก็บังเกิดความปติขนลุกขนชัน
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เนือ่งจากไดพบกบัเรือ่งทีต่องการในหนา ๒๗๖ มใีจความวา

ธรรมอปุมา
การอุปมาเปนวิธีการสอนธรรมะที่ดูเหมือนหลวงพอ

ชอบมากทีส่ดุ และเปนวธิทีีท่านถนดัมากทีส่ดุดวย  ทานยกเอา
ธรรมชาติรอบดานเขากับสภาวะ เขากับปญหาถูกกับจริตนิสัย
ของคนนัน้  อปุมาอปุไมยประกอบการสอนธรรมะ จงึทำใหผฟูง
เกดิภาพพจนตามไปดวย  ทำใหผฟูงสามารถมองปญหาไดอยาง
ทะลุปรุโปรง หมดความสงสัยในหลักธรรมที่นำมาแสดง
ตวัอยางการอปุมาของหลวงพอ ไดแก

“การทำกรรมฐาน ทำเหมือนระฆังใบนี้ ระฆังนี้ตั้งไว
เฉยๆ เสยีงไมมนีะ สงบ สงบจากเสยีง เมือ่มเีหตกุระทบขึน้มา
(หลวงพอตรีะฆงัดงั ๑ ที) เหน็ไหมเสยีงมนัเกดิขึน้มา นกัปฏบิตัิ
เปนคนมกันอยอยางนัน้  เมือ่มปีญหาเกดิขึน้มา  แกไขทนัทวงทเีลย
ชนะดวยปญญาของเรา แกปญหาแลวกส็งบตวัของเราเหมอืนระฆงั
นี”้...

“เหมอืนกบัคลืน่ในทะเลทีก่ระทบฝง เมือ่ขึน้มาถงึแคฝง
มนักส็ลายเทานัน้  คลืน่ใหมมากต็อไปอกี มนัจะเลยฝงไปไมได
อารมณมนัจะเลยความรขูองเราไปไมไดเหมอืนกนั เรือ่ง อนจิจงั
ทกุขงั อนตัตา จะพบกนัทีต่รงนัน้  มนัจะแตกราวอยทูีต่รงนัน้ มนั
จะหายกอ็ยตูรงนัน้ เหน็วา อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา คอื ฝงทะเล
อารมณทัง้หลายผานเขามาเหมอืนคลืน่ทะเล”
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ขณะนัน้เปนเวลาดกึมากแลว  ขาพเจาจงึคดิวา สมควร
แกเวลาพกัผอน จงึไดขึน้มาทีห่องนอน ทีต่หูวัเตยีงมหีนงัสอือยู
หลายเลม แตเหมือนมีสิ่งใดดลใจใหขาพเจาหยิบ หนังสือเลม
หนึง่ขึน้มา ชือ่ “พทุธทาส สวนโมกขพลาราม กำลงัแหงการหลดุ
พน” เปนหนงัสอืขนาดพอๆ กบัอปุลมณ ีซึง่รวมคำสอนของทาน
พทุธทาสภกิขไุวมเีนือ้หา ๓๕๖ หนา และมคีวามหนาถงึหนึง่นิว้
ขาพเจาเปดหนงัสอื พลกิด ู๒-๓ หนา กบ็งัเกดิความปตจินขนลกุ
ขนชันอีกครั้ง เนื่องจากไดพบกับธรรมอุปมาในเรื่อง คลื่น
กระทบฝง ซึง่เปน เรือ่งเดยีวกนัอกี คดัลอกจากเทปบนัทกึเสยีง
ทานพทุธทาสภกิข ุซึง่อยใูนหนา ๑๔๖  มใีจความวา

หลกัปฏบิตัเิกีย่วกบัพลงังานทางเพศ
มนัเปนไปโดยอตัโนมตั ิไมไดมแีผนการคอื เราทำงาน

ทีเ่ราชอบหามรงุหามค่ำ  แลวพลงังานทีเ่หลอืทีร่นุแรงทางนัน้
มนักล็ด  มนักห็มดไป  แรงกระตนุอยากมชีือ่เสยีง  อยากใหมี
ประโยชนแกผอูืน่ทีเ่ขาคอยรอผลงานของเรา อนันีม้นัมมีากกวา
นีก่เ็ลยทำเสยีจนหมดแรง พอเพลยีกห็ลบัไป พอตืน่ขึน้มากท็ำ
อกี  ไมมโีอกาสใชแรงไปทางเพศตรงกนัขาม  เราไมไดเจตนา
โดยตรง  มนัเปนไปเองเหตกุารณมนับงัคบั ใหเปนไปเอง คอื
เราหาอะไรทำใหมนังวนอยกูบังาน  พอใจในงาน เปนสขุในงาน
มนักซ็บับลเีมท (sublimate หมายถงึ กลัน่กรอง ทำใหบรสิทุธิ์
- ผเูขยีน) ของมนัเอง  เอาแรงทางเพศมาใชทางสตปิญญา  เอา
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แรงงานกเิลสมาใชเปนเรือ่งของสตปิญญา  ตองมงีานอนัหนึง่ซึง่
พอใจ หลงใหลขนาดเปนนางฟา เหมอืนกบัเรยีนพระไตรปฎก
ตองหลงใหลขนาดนางฟา ความรสูกึทางเพศมนักต็องเกดิ แต
วาความรูสึกทางนี้  (ความคิดที่จะเปนประโยชนแกสวนรวม)
เหมอืนกบัสิง่ตานทาน  เชนวา คลืน่กบัฝง  คลืน่มนักแ็รงเหมอืน
กนั แตวาฝงมนัแขง็แรงพอจะรบั (หวัเราะ)

ถาม- วกิฤตแบบจวนเจยีนจะไปไมไป ตดัสนิใจอยางไร
นั่นมันเรื่องคิดฝน เวลามันชวยไดหรือวาไมรูไมชี้

(หวัเราะ) มนัชวยได  มนัเหมอืนกบั คลืน่กระทบฝง พอพน
สมยั พนเวลา มนักไ็มรหูายไปไหน  แตสรปุแลวมนัตองทำงาน
พอถงึเวลาเขา มนัตองทำงาน มนัรกังานอย ูไปทำงานเสยี ความ
คดิฝนนัน่กค็อยๆ ซาไปๆ มนัไปสนกุในงาน

ขาพเจาไดมาพิจารณาแลวเห็นวาเรื่องนี้เปนอุปมา
ธรรมทีม่ปีระโยชนมาก หากไมบนัทกึไวเปนหลกัฐานกเ็กรงวา
ตนเองจะหลงลมืในภายหลงั และจะไมเกดิประโยชนอะไร หาก
ไมนอมนำมาพจิารณาบอยๆ เรือ่ง คลืน่กระทบฝง นี ้จงึกลาย
เปน เรือ่งบงัเอญิทีไ่มบงัเอญิ  ทีข่าพเจาได “ประสบ”  อกีเรือ่ง
หนึง่
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๗๖
หลวงพอบอกขอสอบ

ในราวป พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๒๘ สมยัทีข่าพเจายงัเปน
นักศึกษาอยูที่คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร  หลวงพอดทูานเคยบอกขอสอบใหขาพเจาทราบ
ลวงหนาและชวยเหลอืขาพเจาในการทำขอสอบ  เทาทีข่าพเจา
จำความไดถงึ ๕ วชิาดวยกนั

ขาพเจาจะขอเลาเฉพาะวนัทีห่ลวงพอบอกขอสอบ วชิา
ทีอ่าจารยฉายศลิป เชีย่วชาญพพิฒัน เปนผสูอน คอืวชิา แรงงาน
สัมพันธ คืนวันนั้นเวลาประมาณ ๓ ทุม กอนวันสอบ ๑ วัน
ขาพเจานั่งอานตำราและทบทวนความรูที่อาจารยไดสอนมา
ตลอดเทอม  ขณะทีข่าพเจากำลงัมสีมาธกิบัตำราทีอ่ยเูบือ้งหนา
ขาพเจารสูกึเยน็วาบขึน้ทีใ่จพรอมกบัมเีสียงบอก ขาพเจาวา พระ
ธาตหุลวงปทูวดเสดจ็  ขาพเจาหนัหลงักลบัไปมองทีโ่ตะหมบูชูา
ในหองทนัทแีละเกดิความสงสยัวา พระ ธาตเุสดจ็มา แลวทานอยู
ทีไ่หนละ...อยทูีก่ระถางธปู เสยีงตอบขาพเจา



150

ขาพเจาหยุดอานหนังสือ  เดินตรงมายังโตะหมูบูชา
สายตาหยุดอยูที่กระถางธูปใบนอย...แลวขาพเจาจะทราบได
อยางไรละ วาอนัไหนเปนเมด็กรวด เมด็ทราย อนัไหนเปนพระ
ธาตุ  แตแลวขาพเจาก็มองเห็นองคพระธาตุสีน้ำตาลเกือบดำ
มสีณัฐานคอนขางกลม ขนาดเลก็มากเหมอืนไขปลา ขาพเจาจงึ
แยกออกมาจากกระถางธปูเพือ่นำมาบชูา

จากนัน้ขาพเจาไดมานัง่อานหนงัสอืตอ สกัครกูม็คีวาม
รูสึกเหมือนมีคนบอกใหขาพเจาเขียนจดหมายวิจารณการสอน
ของอาจารยผสูอน ขาพเจากเ็ลยนกึสนกุขึน้มา นัง่เขยีนจดหมาย
อยางเอาจรงิเอาจงั แทนทีจ่ะนัง่อานหนงัสอื เขยีนเสรจ็กพ็บัใส
ซอง  ตัง้ใจไววาวนัรงุขึน้เมือ่สอบเสรจ็ จะนำไปมอบใหอาจารย
ทีห่องพกัของทาน

วนัรงุขึน้เปนวนัสอบ เมือ่ขาพเจาไดเหน็ขอสอบซึง่เปน
ขอสอบบรรยายเสยีสวนใหญ ขาพเจาตองแปลกใจทีห่นึง่ในขอ
สอบบรรยายขอใหญนั้นใหวิจารณการเรียนการสอนของทาน
อาจารยฯ ในตอนแรกขาพเจากไ็มคอยจะแนใจตนเองเทาใดนกั
วาเราคดิเอาเองหรอืเปลา เปนเรือ่งบงัเอญิหรอืไม

เรือ่งพระธาตเุสดจ็ หลวงพอบอกขอสอบ ขาพเจาเชือ่วา
หากเปนคนอืน่กค็งไมแนใจตนเองเหมอืนกนั แตในทีส่ดุกม็เีรือ่ง
ทีย่นืยนัใหขาพเจาแนใจวาเปนเรือ่งจรงิ เพราะเหตกุารณเกดิซ้ำ
รอยเดมิ
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หากเปนเรื่องบังเอิญ คงไมสามารถเกิดเรื่องทำนอง
เดยีวกนัไดหลายครัง้ หลวงพอบอกขอสอบขาพเจา อกีเปนครัง้
ที ่๒  ครัง้ที ่๓  และครัง้ที ่๔ ตางกรรมตางวาระกนั จนผลการ
สอบของขาพเจาออกมาไดเกรดเอ หลายวชิา

ขาพเจาไดพจิารณาดแูลวคดิวาเรือ่งนีห้ลวงพอตองการ
สอนอะไรบางอยางใหแกขาพเจา คงมใิชเพยีงแคการบอกขอสอบ
และกค็งมใิชเอาไวใหขาพเจานำมาเลาใหหมคูณะฟงเทานัน้

ปรศินาธรรมจากนมิติครัง้นี ้จะจรงิหรอืเทจ็ประการใด
พระธาตเุสดจ็มาจรงิหรอืไม  หรอืหลวงพอบอกขอสอบจรงิหรอื
ไม สำหรบัขาพเจาแลว ถอืวาเปนปาฏหิารยิทีห่ลวงพอเมตตาให
บทเรยีนบทตอมากบัขาพเจา

เปนบทเรยีนทีน่ำไปส ู อนสุาสนปีาฏหิารยิ  ใหขาพเจา
ไดมคีวามเขาใจในธรรมมากขึน้ และเปน สมัมาทฏิฐิ มากขึน้
ในเวลาตอมา
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๗๗
ตวัประมาท

หลงัจากทีห่ลวงพอไดบอกขอสอบใหขาพเจาทราบ ครัง้
แรกแลว ทานกไ็ดชวยขาพเจาทำขอสอบอกีเปนครัง้ที ่๒  ทีท่าน
ชวยเหลอืขาพเจา คราวนีเ้ปนวชิา พบ. ๒๘๓ วชิาการบรหิารงาน
ผลิตซึ่งมีอาจารยผูสอนหลายทาน ขอสอบมีหลายลักษณะ
ทัง้บรรยาย เตมิคำ ใหกากบาทหนาขอทีถ่กูตองทีส่ดุ ฯลฯ

หลวงพอดูทานเคยสอนวิธีทำขอสอบแบบปรนัย (ให
กากบาทหนาขอทีถ่กูตองทีส่ดุ) ใหขาพเจาวา เวลาทีเ่ราไมแนใจ
แทนทีเ่ราจะเดาสมุหรอืทีเ่รยีกวากาสงเดช เราจะไมทำ อยางนัน้
หลวงพอทานสอนใหขาพเจาหลับตาและนึกถึงหลวงพอทวด
(หลวงพอทวด เหยยีบน้ำทะเลจดื) แลวกราบเรยีนถามทาน

ขณะทีอ่ยใูนหองสอบ เมือ่ขาพเจาทำขอสอบเสรจ็ แต
เวลายังไมหมด และยังมีขอสอบประเภทกากบาทเหลืออีก
ประมาณ ๑๐ ขอทีข่าพเจาไมแนใจ  ขาพเจาไมรอชา นกึถงึที่
หลวงพอสอนทนัท ี  คอยๆ พจิารณาทลีะขอ หากขอใดถกูตอง
เมือ่ขาพเจาเอาปากกาจิม้ไปทีต่วัเลอืก จะเกดิเปนแสงสวางขึน้
ทนัท ี  แตถาไมถกูตอง กจ็ะมดืและไมมแีสงสวาง
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ขาพเจา ทำขอสอบสวนที่เหลือดวยวิธีนี้จนเสร็จเรียบ
รอยหลงัจากประกาศผลสอบออกมา ขาพเจาไดเกรด A เชนเคย
เดอืนตอมา ขาพเจาไดมโีอกาสนำเรือ่งนีไ้ปเรยีนถวายใหหลวง
พอทราบ  ในครั้งนั้นมีเพื่อนของขาพเจาซึ่งเรียนอยู ใน
มหาวิทยาลัยอีกแหงหนึ่งมากราบหลวงพอดวยเชนกัน  เพื่อน
ขาพเจาคนนี้ไดฟงเรื่องที่ขาพเจาเลาถวายหลวงพอ เขาจึงได
กราบเรยีนหลวงพอวา

ผมไดทำขอสอบกากบาทแบบนี้เหมือนกัน ขอสอบมี
๑๐๐ ขอ  พอเขาหองสอบผมกห็ลบัตานกึถงึหลวงพอ ขอใหชวย
ทำขอสอบดวย จากนัน้กท็ำขอสอบโดยใชวธิหีลบัตาเชค็ทลีะขอ
จนครบ ๑๐๐ ขอ ผลสอบออกมาปรากฏวาได F  คอื สอบตก
ทำไมเปนอยางนีค้รบัหลวงพอ เพือ่นขาพเจาถามหลวงพอ

หลวงพอมองหนาเพื่อนของขาพเจาและเมตตาอบรม
เตอืนสตทิัง้เพือ่นและขาพเจาวา

“แกไมพิจารณาใหดี  นั่นแหละตัวประมาท จำไว
ตวัประมาทนีแ่หละตวัตาย”

ตรงกบัพระพทุธพจนทีว่า ปมาโท  มจัจโุน  ปทงั ความ
ประมาทเปนหนทางไปสคูวามตาย นัน่เอง
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๗๘
ของโกหก

มพีระพทุธพจนวา
“บคุคลใด เหน็สิง่อนัไมเปนสาระวาเปนสาระ และเหน็

สิง่อนัเปนสาระวาไมเปนสาระ บคุคลนัน้มคีวามดำรผิดิประจำใจ
ยอมไมอาจพบสาระได

สวนบคุคลใด เหน็สิง่อนัเปนสาระวาเปนสาระ สิง่อนั
ไมเปนสาระวาไมเปนสาระ  บคุคลนัน้มคีวามดำรถิกูประจำใจ
ยอมสามารถพบสิง่อนัเปนสาระ”

เรือ่งราว เหตกุารณ บคุคล สตัว สิง่ของตางๆ ทีผ่าน
เขามาในชวีติของเรานัน้

สรรพสิง่ลวนเปลีย่นแปลง ไมคงที ่และไมสามารถคงอยู
ตลอดไป

หากเรารจูกัสงัเกต ฝกหดัพจิารณาหาเหตหุาผล จนใจ
คนุเคยกบัความเหน็ตามความจรงิ

เราจะเหน็ถงึ ความเปลีย่นแปลง ทัง้บคุคลและสิง่ของ
ทกุอยางรอบตวัเราไดไมยากนกั
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๗๙
ถึงวัดหรือยัง

ธรรมะเปนสิง่ทีม่อียรูอบๆ ตวัเราทกุๆ คน เพยีงแตวา
เราจะสามารถมองเหน็และนำมาพจิารณาไดแคไหนอยางไร  ใน
สมยัพทุธกาล ทานหมอชวีกโกมารภจัจ แพทยประจำองคพระ
พทุธเจาของเรา สมยัทีศ่กึษาอยกูบัอาจารยทศิาปาโมกข กอน
จะสำเรจ็วชิาการแพทย ทานใหถอืเสยีมไป เทีย่วหาดวูามสีิง่หนึง่
สิง่ใดทีใ่ชเปนยาไมได ใหนำมาให โดยใหไปเทีย่วหา ๔ วนั วนัละ
ทศิ ทศิละ ๑ โยชน รอบเมอืงตกัศลิา  ทานหมอชวีกรบัคำสัง่
อาจารยแลวถือเสียมไปเที่ยวหาตามคำสั่งของอาจารย ก็ไมได
พบเหน็สิง่ใดทีไ่มใชยาเลย เมือ่กลบัมาแลวเขาพบอาจารย แจง
ความนัน้ใหทราบ อาจารยจงึกลาววา เธอเรยีนวชิาแพทยสำเรจ็
แลว ความรเูทานีพ้อเพยีงทีเ่ธอจะใชเปนอาชพีไดแลว

ตนไมทกุชนดิ หนิ ดนิ แรตางๆ มคีณุคา สามารถนำมา
เทยีบเปนยาไดฉนัใด บคุคลผมูคีวามฉลาดกฉ็นันัน้ รอบๆ ตวัเรา
ทุกสิ่งทุกอยางไมวาคน สัตว สิ่งของ เรื่องราวเหตุการณใดๆ
กต็ามทีเ่กดิขึน้ และผานเขามาในชวีติประจำวนัของเรานัน้ ไมมี
เรือ่งใด ทีไ่มสามารถนำมาพจิารณาใหเปนธรรมะไดเลย
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พระพทุธเจาทานสอนใหเรามคีวามเขาใจในโลกธรรม
ทัง้ ๘ อยาง ไดแก

ไดลาภ เสือ่มลาภ
ไดยศ เสือ่มยศ
ไดรบัความสขุ ประสบกบัความทกุข
มคีนสรรเสรญิ และมคีนนนิทา

...ถาใจเปรียบเหมือนน้ำนิ่ง  เมื่อใจเรากระทบกับ
โลกธรรม ๘ อยางนีแ้ลวกระเพือ่มไหวไปตามอารมณ กเ็ปนโลก
แตถาพจิารณาอยางมสีตจินเทาทนัโลกธรรม ๘ อยางแลว ไมซดั
สายไปตามอารมณทัง้หมดนี ้ใจกเ็ปนธรรมอยโูดยตลอด

ธรรมะแทอยทูีใ่จ มใิชทีว่ดั พระสงฆ  หรอืคมัภรีใบลาน
ทีล่วนเปนศาสนสถาน ศาสนบคุคล หรอืศาสนวตัถ ุเทานัน้  หาก
เราเขาใจไดอยางนี ้ศาสนธรรมอนัเปนสิง่สำคญั ทีส่ดุกจ็ะเกดิขึน้
ทีต่วัเรา เมือ่นัน้ เรากจ็ะเขาใจคำวา พระทีค่ลองใจ  มใิช  พระที่
คลองคอ

หลวงพอด ูทานสรปุเรือ่งนีใ้หขาพเจาฟงวา
“ถงึแกมาวดั แตใจยงัมโีกรธ โลภ หลง ไปตาม ๘

อยางทีว่านี ้ แกยงัมาไมถงึวดั แตถาแกอยบูานหรอืทีไ่หนๆ
แตไม โกรธ ไมโลภ ไมหลง ไมม ี๘ อยางนีม่ากวนใจ ขาวาแก
มาถงึวดัแลว”
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๘๐
รางวลัทนุภมูพิล

เมื่อป พ.ศ.๒๕๒๗ ขณะที่ขาพเจากำลังศึกษาอยูที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  มีเหตุการณหนึ่งซึ่งหลวงปูทวดได
เมตตาใหความชวยเหลือจนขาพเจาไมมีวันที่จะลืมไปไดคือวัน
หนึ่งขาพเจาไดทราบขาววา  ทางมหาวิทยาลัยจะมีการจัด
ประกวดการเขยีนเรยีงความในหวัขอเรือ่ง  “พระบาทสมเดจ็พระ
เจาอยหูวัภมูพิลอดลุยเดชกบัพทุธศาสนาในสงัคมไทย”
           ขาพเจาเกดิความสนใจทีจ่ะเขยีนเรยีงความดงักลาวขึน้
มาทันที แตก็ไมแนใจตนเองวาจะมีความสามารถเขียนไดดีสัก
เพียงใด เมื่อขาพเจาตัดสินใจแนนอนแลววาจะเขียน จึงไดมา
กราบพระ ระลกึถงึพระคณุครบูาอาจารย และอาราธนาหลวงปู
ทวดและหลวงพอดเูพือ่ขอความชวยเหลอืจากทานใหงานเขยีน
ชิน้นีส้ำเรจ็ลลุวงไปดวยด ี ขณะทีข่าพเจากำลงันกึอธษิฐานอยใูน
หองพระเพยีงลำพงันี ้ กบ็งัเกดินมิติเปนหลวงปทูวดทานเดนิออก
มาจากโตะหมูบูชามาหาขาพเจา  ขาพเจาแลเห็นภาพตัวเอง
นั่งคุกเขา หมอบตัวลง และหงายฝามือทั้งสองยื่นไปขางหนา
เบือ้งหนา ขาพเจาแลเหน็เปนภาพหลวงปทูวดยนืสวดมนตใหพร
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พรอมกบัเปาลงทีม่อืทัง้สองของขาพเจา  ในนมิตินัน้ ขาพเจาเหน็
เปนอกัขระโบราณอยเูตม็สองฝามอื  ขาพเจาจงึกราบเรยีนถาม
หลวงปทูวดวา “อะไรหรอืขอรบั” ทานตอบสัน้ๆ วา “ความร ู”
จากนัน้ทานกห็นัหลงัเดนิกลบัหายลบัเขาไปในโตะหมบูชูา

ขาพเจาปลื้มปติมาก และเกิดเปนกำลังใจอยางยิ่งใน
การเขยีนหนงัสอืครัง้นัน้ และไดใชเวลากวาสามเดอืน จงึเขยีน
เรยีงความแลวเสรจ็ ขณะทีเ่ขยีนหากตดิขดัอะไร เมือ่นกึถงึหลวง
ปทูวด จะเหมอืนทานชวยดลใจใหสามารถเขยีนตอได  จะคนควา
หรอืหาขอมลูอางองิใด ๆ  กไ็มตดิขดัเลย เปนเรยีงความเรือ่งยาว
ขนาดมากกวา ๓๐ หนากระดาษพมิพดดี ซึง่นบัเปนงานเขยีนที่
ยาวที่สุดในชีวิตของขาพเจาเลยทีเดียว เมื่อทางมหาวิทยาลัย
ประกาศผลการประกวดเรยีงความ  งานเขยีนของขาพเจาเปนงาน
เขยีนชิน้เดยีวในปนัน้ทีไ่ดรบัพระราชทานรางวลัทนุภมูพิล โดยได
เขารับพระราชทานรางวัลเปนทุนการศึกษาจากพระหัตถของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวั ในวนัพระราชทานปรญิญาบตัร

จากคนทีไ่มเคยเขยีนหนงัสอื จากคนทีไ่มเคยสนใจงาน
ดานขดีๆ เขยีนๆ มากอน  จนมาไดรบัพระราชทานรางวลั ทนุ
ภูมิพล  ไมเปนที่สงสัยเลยวาขาพเจาจะยินดีและดีใจเพียงใด
ขาพเจาขอกราบแทบเบื้องบาทของหลวงปูทวดและหลวงพอดู
ขอนมสัการดวยความเคารพ...ดวยเศยีร... และ เกลา...ทีท่ำฝน
ของขาพเจาใหเปนจรงิ
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๘๑
หลวงปูทวดชวยชีวิต

ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ เปนคำสอนของ
พระพุทธองคที่ใชไดทุกยุคทุกสมัย ความทุกขของคนเรานั้นมี
มากมายหลายเรื่องหลายอยาง  การเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังที่
เพยีรพยายามรกัษาอยางไรกไ็มยอมหายสกัท ีนีก่เ็ปนความทกุข
ทีท่รมานจติใจมากเรือ่งหนึง่ของมนษุยเรา  บทความทีท่านจะได
อานตอไปนี ้เปนเรือ่งของคณุรตันาภรณ อนิทรกำแหง  ซึง่เขยีน
โดยเบญจะ ชนิปญชนะ จากหนงัสอืขวญัเรอืน ไดเลาไวดงันี้

คณุรตันาภรณ อนิทรกำแหง  เปนศลิปนดาราทีเ่ดน
ดงัในอดตีและยงัมผีลงานอยถูงึทกุวนันี ้ชวีติจรงิของศลิปน ทาน
นี้ไดผานอุปสรรคมาแลวอยางมากมาย ตื่นเตนเราใจยิ่งกวา
ภาพยนตทีเ่ธอแสดง  และเมือ่ถงึบทเศราแลว เศราสลดจนตอง
ฆาตวัตาย  เมือ่หลายปกอนคณุรตันาภรณ ไดเกดิลมปวยเปน
อมัพาต ลกุเดนิไมได  ไดไปรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลมชีือ่แหงหนึง่
หมดเงนิไปรวม ๒ แสนบาท แตไมหาย และไมดขีึน้เลย  พอรู
ขาววาทีไ่หนมหีมอเกง จะรบีใหคนพาไป รกัษาแลวกเ็หมอืนเดมิ
รกัษาไปจนทรพัยสนิเงนิทองเกอืบหมด  โรครายทีท่รมานเพราะ
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ลกุเดนิไมไดกย็งัทรมานใจอย ูเปนเชนนีอ้ยนูานถงึ ๗ เดอืน
ฆาตัวตายดีกวา คนเราเมื่อหมดหนทางไมมีทางออก

กต็องคดิสัน้  คนทีต่องอยใูนสภาพทีช่วยตวัเองไมไดเปนระยะ
เวลานานๆ  ตองอยแูตในหองทีแ่คบๆ จะทำอะไรกต็องอาศยัผู
อืน่มนันาเบือ่หนายคบัแคนใจยิง่นกั ตายซะจะดกีวา ชาตทิีแ่ลว
คงทำกรรมไวมาก ขอยอมชดใชกรรมแตเพยีงเทานี้

นั่นเปนคำพูดของคุณรัตนาภรณ ที่นอยอกนอยใจใน
ชะตากรรมของตนเอง กอนทีจ่ะตดัสนิใจไปตาย ! เมือ่ตดัสนิใจ
แลว จงึเดนิทางทองเทีย่วแบบสัง่ลา อยากไปทีไ่หนกไ็ปชอบใจ
ทีไ่หนกอ็ยนูานหนอย  เมือ่ไปถงึภเูกต็เกดิความเบือ่จงึหลบไป
ชายหาดทีไ่มมคีนสัง่บตุรบญุธรรม (เพราะคณุรตันาภรณ หรอื
คณุแดง ไมมบีตุร) ใหไปซือ้ขาวปลาอาหารทานกนัทีช่ายหาด

เมือ่ไมมใีครอยแูลว คณุแดงจงึไดตัง้จติอธษิฐานตอคณุ
พระศรรีตันตรยั โดยเฉพาะ  หลวงพอทวด  ทีเ่คารพนบัถอืมาก
เพราะเคยไดประจกัษในดานอทิธฤิทธิอ์ภนิหิารจากการรอดตาย
มาแลว (ถงึกบัไดชกัชวนคณุสมบตั ิเมทะน ีดารา ยอดนยิมใน
อดตี ชวยกนัสรางพระเครือ่งบชูาหลวงพอทวด ถวายใหวดัชาง
ใหไปรนุหนึง่)  ชวงนัน้คณุแดงไดตัง้จติอธษิฐานตอองคหลวงพอ
ทวดไววา

“ขณะนี้ลูกไดถูกโรครายเบียดเบียน ทนทุกขทรมาน
เปนเวลานานแลว  วนันีไ้ดตดัสนิใจขอลาตาย บญุใดทีล่กูไดทำ
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มาแลว ในอดตีชาตกิด็ ีและในชาตนิีก้ด็ ีลกูขออทุศิบญุนัน้ใหกบั
เจากรรมนายเวรทีไ่ดลวงเกนิกนัมา จะดวยเจตนากด็ ี ไมเจตนา
กด็ ี ขอใหหลวงพอทวด ชวยเปนสือ่ไปบอกใหเจา กรรมนายเวร
ตาง ๆ  มารบัไปและอโหสกิรรมใหลกูดวย  และถาเมือ่ลกูไดหมด
กรรมจรงิแลว ขอใหหลวงพอทวดไดเมตตาสงเคราะหใหหายจาก
โรคภยัในวนันีด้วย ถายงัไมหาย ลกูขอลาตายในบดันี”้

เมือ่จบคำอธษิฐานแลว คณุแดงกล็งมอืคลานกลิง้ตวัลง
ทะเลไป เมือ่เจอคลืน่ซดัมา กก็ลิง้กลบัไปแตกย็งักระเสอืกกระสน
คลานตอไป แลวกถ็กูคลืน่ซดัเขาฝงอกี  ตอสกูบัคลืน่เพือ่ทีจ่ะไป
ใหลกึพอทีจ่ะจมน้ำแลวหายใจไมออก เปนเชนนีอ้ย ูครึง่ชัว่โมง
จนบตุรบญุธรรมกบัคนใชมาพบเหน็  ชวยพยงุตวัขึน้ฝง  ขณะนัน้
เหนื่อยจนไมไดสติ มาตกใจรูตัวเพราะเสียงตะโกนลั่นวา “แม
หายแลว ! แมหายแลว !” ปาฏหิารยิเกดิขึน้แลว เพราะคณุแดง
ยนืไดแลว เดนิไดดวย หายจากโรครายแลว  จากคณุพระรตัน
ตรัยและหลวงพอทวดที่ประทานให เนรมิตใหโดยใชเวลาสั้นๆ
จากการทีต่องทนทรมานอยนูานถงึ ๗ เดอืน

นีเ้ปนอกีเรือ่งหนึง่ทีข่าพเจาขอฝากทานผอูานไว เปน
เครือ่งเจรญิศรทัธา
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๘๒
ทามากอ็ตจิ

ทามาก็อตจิ หรือเจาสัตวเลี้ยงคอมพิวเตอรที่แสนจะ
ขีอ้อน ซึง่กำลงัแพรระบาดและเปนทีน่ยิมเลีย้งกนัในหมนูกัเรยีน
นักศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ญี่ปุนและในบานเรา จนทาง
โรงเรยีนตองหามนกัเรยีนไมใหนำมาโรงเรยีน    เพราะจะทำให
เสยีการเรยีน เนือ่งจากตองคอยดแูลทามากอ็ตยิง่กวาไขในหนิ
ตองคอยปอนอาหารใหทาน พาเขาหองน้ำ เจบ็ปวยตองพาไป หา
หมอและอืน่ๆ อกีจปิาถะ มฉิะนัน้... มนักจ็ะตาย

จากเรือ่งทามากอ็ตเจาสตัวเลีย้งปลอม ทำใหขาพเจาคดิ
ถงึวรรณกรรมทีม่ชีือ่เรือ่งหนึง่ในอดตี คอื  ตลิง่สงู ซงุหนกั ของ
นคิม รายยวา กวซีไีรทเมือ่หลายปกอน ครัง้นัน้ นคิมไดนำเสนอ
เรือ่งความเปน ของจรงิ และ ของปลอม ไดอยางไพเราะกนิใจ
ยิง่นกั  นคิม ไดให คำงาย ตวัเอกของเรือ่งเรยีนรแูละพบคำถาม
ไดโดยการ “ประสบ” กบั คำตอบอนัเปนรปูธรรมหลาย ๆ  ครัง้
จนสามารถโยงเขาสปูรศินาในใจได

คำงายเริม่แกะชางใหญเทาตวัจรงิ  เขาเริม่ตัง้คำถามวา
“เราเคยเดินทางไกล ไดพบเห็นอะไรหลายอยาง แตตัวเราเอง
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เปนของใกลทีส่ดุ  เรากลบัไมเคยเหน็มนัเลย” จนเมือ่คำงายแกะ
ชางไดเปนตวัเปนตนแลว แตเขายงัหาความเปนชางไมได

จนวนัหนึง่ เมือ่เขาอยบูนหลงัพลายสดุ ยามทีพ่ลายสดุ
ตกมนั  เมือ่เขากมุสตไิดเขาพบวา สิง่นีเ้องทีเ่ราอยากร ูเขาคดิ
ขณะความอนุและออนละมนุจากตวัชางแลนซานใตรางเขา มนั
มอีารมณมเีลอืดเนือ้มชีวีติและวญิญาณ  เขาสมัผสัไดถงึ ความ
มทุะล ุรนุแรงทีก่ำลงัทะยานไปขางหนา รสูกึถงึความหวาดกลวั
และหวัน่ไหวชัว่ขณะของมนั ความเศรา ความเจบ็ปวด และความ
ตกใจ  ขณะดิน้รนและวิง่พลาน ฟดเหวีย่งอยกูบั แองทีห่าทางออก
ไมได สิง่ทีค่ำงายคนพบนี ้ ไมใชเพยีงแตชวีติและเลอืดเนือ้ของ
ชางตวัหนึง่เทานัน้ แตคอืชวีติและเลอืดเนือ้ของมนษุยชาตทิีข่าด
หายไปในโลกปจจุบัน โลกที่ผูคนชมชื่นกับชีวิตที่เปน “ซาก”
มากกวาชวีติทีเ่ปน “จรงิ”

ดงันัน้  คำงายจงึหนักลบัมาพจิารณาชางไมของเขา อกี
ครัง้หนึง่ และฉงนฉงายนกัวา “คนเรานีแ่ปลกจรงิ ๆ  ไมใหญ มนั
กใ็หญของมนัอยแูลว ใครไมไดทำใหรปูชางใหญ  แตทอนไมมนั
ใหญของมนัเอง  ตวัมนัจรงิๆ คอืตนไมใหญ แตคนกลบั ไมเหน็
ความสวยและมคีาของมนัตอนมรีมเงามชีวีติ กลบัโคน มนัลดิกิง่
ใบใหเปนซากไมแลวเอามาแกะใหเหมือนซากชาง ชื่นชมมัน
มากกวาไดเหน็ชางหรอืตนไมทีม่ชีวีติจรงิๆ เสยีอกี ทำไปทำมา
จะไมมขีองจรงิเลยสกัอยาง ไมวาชางหรอืไม”
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เรือ่งของทามากอ็ตจ ิคำงาย และพลายสดุ เปนตวัอยาง
อนัดใีหขาพเจาไดความเขาใจชดัเจนแจมแจงขึน้ในเรือ่ง ของจรงิ
ของปลอม

บทสนทนาตอนหนึ่ง ที่หลวงพอดูทานพูดคุยกับ
ขาพเจาและเพื่อนครั้งที่ไดกราบนมัสการและถวายดอกบัวแก
ทาน  กอนทีจ่ะถวายดอกบวั เพือ่นของขาพเจาไดนำดอกบวั มา
พบักลบีบวัใหดเูหมอืนเปนดอกกหุลาบ  อกีกลมุกเ็อาดอกบวัมา
พบักลบีเขาไปทลีะชัน้จนเหน็เกษรดอกบวัทีอ่ยดูานใน หลวงพอ
ทานนัง่มองดอูย ูในทีส่ดุทานไดฝากขอคดิ ในการไปทำบญุครัง้
นัน้ใหขาพเจาวา

“ดอกบวัทีพ่บักบัดอกบวัทีไ่มไดพบั  อยางไหนอยไูด
นานกวากัน”

“อยางทีไ่มพบัครบั”  ขาพเจาตอบ
“เออ ! ก็เรามันอยากนี่นา  อยากใหเปนอยางนั้น

อยากใหเปนอยางนี ้ขาฝากแกไปคดิด”ู
พบักนัไปพบักนัมา ในทีส่ดุของจรงิกอ็ยไูดทนนานตาม

ธรรมชาตกิวาของทีถ่กูพบั และกด็จูรงิๆ แลวดอกบวัทีถ่กูพบัเปน
ดอกกหุลาบนัน้จะดเูปนดอกบวักไ็มใช จะเปนดอกกหุลาบกไ็มเชงิ

เอา ความเปนดอกบวั...ถวายทานดกีวา  ขาพเจาตอบ
กบัตวัเอง
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๘๓
ไตรสรณาคมน

คณุหมออมรา มลลิา เปนฆราวาสผปูฏบิตัธิรรมไดดี
ยิง่ผหูนึง่ ทีข่าพเจาเคารพนบัถอืและถอืเปนแบบอยาง  วนัหนึง่
ขาพเจาไดมโีอกาสสนทนาธรรมกบัทานทีธ่รรมสถาน จฬุาลงกรณ
มหาวทิยาลยั

บทสนทนาวันนั้น  ไดพูดกันถึงพระไตรสรณาคมน
คุณหมอไดฝากขอคิดในเรื่องที่กลาวกันวาการขอถึงพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะ เปนทีพ่ึง่ จะสามารถกำจดัภยัได
จริงนั้น ถงึอยางไร จงึกำจดัภยัไดจรงิ  คณุหมอไดอธบิายวา

การถงึพระพทุธ เพือ่เปนสรณะนัน้ หมายถงึ การเขา
ใจถงึศกัยภาพของจติแททีเ่ปนพทุธะ ผรู ูผตูืน่ ผเูบกิบาน  ใคร
กต็ามทีเ่ชือ่เชนนี ้จนพากเพยีรบากบัน่ ฝกอบรมจติใจของตนให
เกดิเปนสมัมาทฏิฐ ิตัง้มัน่ในมรรค ไมยอหยอน ออนแอ ทอแท
เกยีจครานทีจ่ะปฏบิตัใิหยิง่ๆ ขึน้ไป

จนในทีส่ดุ ใจนัน้ถงึพรอมดวยสต ิสมาธ ิปญญา และ
มกีำลงัพอทีจ่ะขดุรากถอนโคนกเิลสอาสวะทัง้ปวงออกไปจาก จติ
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ใจได จติของผนูัน้ กจ็ะเปนอสิระจากสิง่เศราหมอง คอื อวชิชา
ตณัหา อปุาทาน ตืน่ เบกิบาน เปนพทุธะ  มคีวามบรสิทุธิเ์ทยีบ
เทากับพุทธะของพระอรหันตทั้งปวง และของพระพุทธเจาทุก
พระองค แตความสามารถทางอภญิญาอาจ ยิง่หยอนกวากนัได

การถึงพระธรรม คือ การมีสติรักษาใจใหนอมเอา
เหตกุารณตาง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ในชวีติมาเปนธรรมะสอนใจแทนการ
ปลอยใหปรงุคดิเตลดิไปตามสญัญา อารมณเกดิเปนความทกุข
เกดิเปนความคบัของใจ หรอืเมือ่ใดใจคดิฟงุซาน กห็ยดุกำหนด
รอูยกูบัปจจบุนั คอืขณะเดีย๋วนี ้เฉพาะหนาแตละขณะ แตละขณะ
ใจทีฝ่กเชนนี ้จะเปรยีบเสมอืนมธีรรมของพระพทุธองคเทศนให
ฟงอยใูนใจตลอดเวลา

เมือ่ไมมสีิง่กระทบกร็อูยกูบัปจจบุนั  เมือ่มสีิง่กระทบ ไม
วาจะเปนผสัสะจากภายนอก หรอือารมณของใจเอง กจ็ะหมนุให
คดิเปนมรรคทกุครัง้ จะเปลีย่นจากความคดิทีเ่ปนกเิลส ใหเปน
มรรคเปลีย่นกเิลสเปนมรรค ดงันีเ้รือ่ยไป  ดงันัน้ ความคดิ คำพดู
หรอืการกระทำดวยกายทกุอยางๆ จะเปนการกระทำเพือ่ความสิน้
สดุแหงทกุขถายเดยีว

การถึงพระสงฆ  คือ  การนอมตนใหปฏิบัติดัง
“พระสงฆ” คือ เปนผูปฏิบัติดี (สุปฏิปนโน)   ปฏิบัติตรง
(อชุปุฏปินโน)  ปฏบิตัถิกู (ญายปฏปินโน)   ปฏบิตัชิอบ (สามี
จปิฏปินโน)   ตลอดเวลาทีจ่ะระลกึได
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การปฏบิตัดิงักลาวมานีค้อื การถงึพระพทุธ พระธรรม
พระสงฆ ทีจ่ะเปนสรณะทีพ่ึง่อนัแทจรงิ สามารถกำจดั ทกุข กำจดั
ภยัไดจรงิ

ขาพเจาฟงคณุหมออธบิายจนจบไดแตอมยิม้
ใบหนาของหลวงพอดูลอยเดนพรอมกับเสียงของทาน

ดังขึ้นมาในโสตประสาทของขาพเจาวา “นั่นแหละ พระไตร
สรณาคมน  ใครเชือ่พระ กเ็ปนพระ  ใครละได กไ็มใชคน”
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๘๔
ไมพอดกีนั

ขาพเจาเคยไดยินผูอำนวยการวัยหาสิบทานหนึ่ง ใน
ธนาคารปรารภกบัผใูหญอกีทานวาสมยัหนมุ ๆ  มเีรีย่วแรงด ีแต
เงนิเดอืนนอย  อยากไปเทีย่วเมอืงนอกกไ็ปไมได  เพราะไมมี
สตางค แตทกุวนันีม้เีงนิเดอืนมาก อายกุม็ากขึน้ตามมา  มเีงนิ
ไปเทีย่วไดอยางสบาย แตไมมแีรงไป

ขาพเจานึกถึงคำคมที่ อุดม แตพานิช  หรือ “โนส”
ศลิปนตลกและนกัเขยีนทีโ่ดงดงัสุดขดีจากเดีย่วไมโครโฟน และ
งานเขยีนหนงัสอืทีข่ายดตีดิอนัดบัยอดขายสงูสดุคนหนึง่ ในบาน
เราขณะนี ้ไดเลาไวในหนงัสอื Note Book  หนา ๑๓๑ วา

มแีรง มเีวลา ไมมเีงนิ
มแีรง มเีงนิ ไมมเีวลา
มเีงนิ มเีวลา  ไมมแีรง

นี้เปนขอคิดที่ดีทีเดียว ทำใหขาพเจานึกถึงคำสอน
หลวงพอดทูีส่อนขาพเจาใหตัง้อกตัง้ใจภาวนาตัง้แตอายไุมมาก
ในเวลาทีพ่อมเีรีย่วแรง มเีวลา(จะมเีงนิหรอืไมมเีงนิ ชางมนั !) วา
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“ขอสำคญัทีส่ดุของการปฏบิตัคิอื ตองไมประมาท
ตองปฏิบัติใหเต็มที่ตั้งแตวันนี้ ใครจะรูวาความตาย

จะมาถงึเราเมือ่ไร ?
เคยเหน็ไหม เพือ่นเรา คนทีเ่รารจูกัทีต่ายไปแลว  นัน่

นะ เขาเตอืนเรา
ถาเราปฏิบัติไมเปนเสียแตวันนี้ เวลาจะตายมันก็ไม

เปนเหมอืนกนั
เหมือนกับคนที่เพิ่งคิดหัดวายน้ำ เวลาใกลจะจมน้ำ

ตายนัน่แหละ กจ็มตายไปเปลา ๆ
แกไมปฏบิตัหินึง่วนันี ่เสยีหายหลายแสน
วนันงึกม็คีวามหมาย
ขาฝากใหแกไปคดิเปนการบาน”
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๘๕
ธรรมะจากสตัว

เวลาพระพุทธเจาตรัสสอนเหลาพระสาวก ทานมัก
จะยกสตัวตาง ๆ  มาแสดงเปรยีบเทยีบใหไดแงคดิทางธรรม อยู
เสมอ นบัเปนวธิสีอนธรรมทีท่ำใหผฟูงเกดิความเขาใจ และมอง
เหน็ภาพไดอยางชดัเจนทเีดยีว

ดงัตวัอยาง เชน ยกเรือ่งงพูษิเปรยีบกบัการศกึษา เลา
เรยีน  ถาเรยีนไมด ีเรยีนไมเปน ไดความรมูาผดิ ๆ ความร ูนัน้
อาจจะเปนอนัตรายดจุเดยีวกบังพูษิทีข่นดหาง ยอมถกูงพูษิแวง
กดัเอาได

ยกลงิโงอยากลองเอามอืจบัตงั เอาเทาถบีและใช ปาก
กดั  ผลทีส่ดุตดิตงัดิน้ไมหลดุ เปรยีบเหมอืนคนทีไ่มรจูกัวธิแีก
ปญหาทีถ่กูตองเตม็ไปดวยความเหน็ผดิ ความเขาใจทีผ่ดิ  ในที่
สดุกจ็ะตกอยใูนสถานการณทีล่ำบาก

ยกเตาหดหวัอยใูนกระดอง ไดยนิเสยีงอะไรทีผ่ดิปกติ
ก็จะหดหัวเขากระดองปลอดภัยไวกอน เปรียบดังผูปฏิบัติที่
สำรวมอนิทรยี (คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ) เหน็อะไร ไดยนิ
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อะไร...กม็สีต ิไมยนิด ียนิรายไปตามเสยีงเราจากภายนอก กย็อม
ปลอดภยัจากกเิลสได

ยกนกเขา ทีร่องเสยีง ค ูค ูเหมอืนคนทีต่ระหนีถ่ีเ่หนยีว
หวงแหนโภคทรพัย ไมแบงปนคนอืน่  ตวัเองกไ็มกนิ ไมใช  บญุ
กุศลก็ไมทำ  ไดแตนอนกอดทรัพยภูมิใจวาทรัพยของกู ของกู
หลงยดึตดิอยอูยางนัน้

ในบรรดาเรื่องที่ยกตัวอยางมานี้ เรื่องที่หลวงพอดู
นำมาเลาเปนอทุาหรณสอนใจใหศษิยไดฟงกนับอย ๆ  คอื เรือ่ง
นกเขา ทีร่องเสยีง ค ูค ูไดฟงแลวเหมอืนเปนเครือ่งเตอืนใจ ให
ศษิยทัง้หลายอยาไดประมาท และหมัน่พจิารณาอยเูนอืง ๆ วา

ตวัเรา...ตวัเขา
ไมใชเรา...ไมใชเขา
ของเรา...ของเขา
ไมใชของเรา...ไมใชของเขา
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๘๖
สงัคมวปิรติ

ในหนงัสอืพทุธธรรมกบัสงัคมซึง่เขยีนโดย ศาสตราจารย
นายแพทยประเวศ วะส ีไดกลาวถงึสงัคมไทยตัง้แต พ.ศ. ๒๕๒๘
ไววา “ประเทศไทยมวีดักวา ๒๕,๐๐๐ วดั พระกวาสองแสนรปู
เณรกวาแสนรูป พุทธศาสนิกชนอีกเต็มประเทศ ไฉนเราจึงมี
ปญหาทางสงัคมมากขึน้เรือ่ยๆ”

ความเปนคนใจบุญสุนทานของผูคนไทยในอดีต และ
การที่มีวัดวาอารามสรางอยูทุกมุมเมือง ไมไดชวยใหปญหา
สังคมลดลงไปในปจจุบัน

สภาพเศรษฐกจิ การเมอืงและสงัคมถงึขัน้วกิฤต ผคูน
มีความทุกขยากกันมากมาย เรามีผูนำบานเมืองที่ไมสามารถ
เอาเปนแบบอยางที่ดีได จนสื่อมวลชนตางพากันขนานนามวา
เปนยคุราหคูรองเมอืง ทัง้ผนูำและคนรอบขางหมดปญญาแกไข
ปญหาบานเมอืงในทางทีถ่กูทีค่วร ถงึขนาดตองสะเดาะเคราะห
ตอชะตา ทำพธิรีบัสงราห ูดฮูวงจยุกนัใหวนุวายสบัสน จนเปรอะ
กนัไปหมด ประชาชนเดอืดรอน สงัคมวปิรติกนัถวนหนา
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ทานพระพรหมคณุาภรณ (ป.อ. ปยตุโฺต) ไดฝากขอคดิ
หลกัธรรมไวในหนงัสอืของทาน ชือ่ “เมอืงไทยจะวกิฤต ถาคน
ไทยมศีรทัธาวปิรติ”  ซึง่ขาพเจาขออนญุาตคดัลอกมา ณ ทีน่ี้
สรุปความวา คุณสมบัติของชาวพุทธที่ดี หรืออุบาสกธรรม ๕
ประการ ทีค่วรปฏบิตัคิอื

๑. มศีรทัธา เชือ่อยางมเีหตผุล มัน่ในคณุพระรตันตรยั
ไมงมงาย

๒. มศีลี มคีวามประพฤตสิจุรติดงีาม อยางนอยดำรง
ตนไดในศีลหา

๓. ไมตืน่ขาวมงคล เชือ่กรรม มงุหวงัผลจากการกระทำ
มใิชจากโชคลางของขลงั พธิกีรรม สิง่ศกัดิส์ทิธิ์

๔. ไมแสวงหาทกัขไิณยนอกหลกัคำสอนของพระ-
พทุธเจา

๕. เอาใจใส ทำนบุำรงุชวยกจิการพระพทุธศาสนา

เริม่ตนทีต่วัเรา...เริม่ทีบ่านเรา แลวเราจะมใิชตวัปญหา
ที่ทำสังคมใหวิปริต แตจะเปนสวนหนึ่งที่ชวยแกปญหาสังคม
วิปริต ใหเปนสวนหนึ่งที่ลูกศิษยหลวงพอมอบเปนของขวัญ
ถวายแดในหลวง และมอบถวายแด...หลวงพอของเรา
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๘๗
เชือ้ดือ้ยา

หนังสือพิมพมติชนรายวัน ฉบับวันอังคารที่ ๗
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ หนา ๒๐ ในคอลมันเมน ูขอมลูโดย
นายดาตา ไดพูดถึงเรื่องของหมอกับการสั่งยาใหแกคนไข
ขาพเจา ขอเลาใหฟงโดยยอ ๆ  เพือ่ความเขาใจในสิง่ทีข่าพเจาตอง
การสือ่ใหทานผอูานไดทราบ เรือ่งของเรือ่งมวีา มคีำถามจากชาว
บานถงึนาย ดาตา  ขาพเจาขอคดัลอกมาดงันี้

“ผมสงัเกตวาเดีย๋วนีไ้ปหาหมอ แลวหมอสัง่ยามาให
มาก อยางเปนหวัดไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน คารักษา
คายา  ๔๐๐ - ๕๐๐ บาท ทกุครัง้  ทัง้ทีแ่ตเดมินัน้ โรคหวดันี่
กนิยาแผงไมกีบ่าทกห็ายแลวทำไมถงึเปนเชนนัน้”

จากคำถามขอสงสยัดงักลาว นายดาตากไ็ดตอบไปใน
ลกัษณะทีว่า หมอจายยาใหไปเกนิกวาเหต ุ ขาพเจาไดนำเรือ่ง
นีไ้ปสอบถามจากญาตซิึง่เปนอายรุแพทย แพทยผเูชีย่วชาญทาง
การรกัษาดวยยาซึง่กไ็ดความกระจางกลบัมาวา  เราคงเคยทราบ
กันวามีเชื้อโรคมากมายมีอาการดื้อยา ทำใหรักษาหายไดยาก
โดยเฉพาะในเมืองไทย ทั้งนี้ มีสาเหตุที่สำคัญ คือการใหการ
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รกัษาทีไ่มเตม็ที ่ดงัเชน คนไขไปซือ้ยามาทานเองจากรานขาย
ยา หรือไปพบแพทยตามคลีนิค โรงพยาบาล แพทยสวนใหญ
จะจดัยาใหคนไขครบตามจำนวนวาจะตองทาน ยากีว่นั ๕ วนั ๗
วนั หรอื ๑๐ วนั กจ็ะจดัยาใหครบ เชน คนไขเปนหวดัเนือ่งจาก
ตดิเชือ้แบคทเีรยี ซึง่คนไขจำตองไดยาปฏชิวีนะหรอืยาแกอกัเสบ
คนไขทีเ่ปนวณัโรค คนไขทีเ่ปนโรคกระเพาะปสสาวะอกัเสบ ฯลฯ

เมือ่คนไขเหลานีท้านยาแลวมอีาการดขีึน้ หรอื หายไป
กจ็ะหยดุยาทัง้ๆ ทีเ่ชือ้โรคยงัไมหาย  เมือ่หยดุยา ขณะทีเ่ชือ้โรค
บางสวนยังไมตายนั้น มันจะกลับฟนขึ้นมาใหม แพรพันธุใหม
ออกมา ซึง่เปนพนัธทุีจ่ะมวีวิฒันาการใหดือ้ตอยาทีเ่คยใชมากอน
แตใชไมครบตามจำนวน  จากนัน้ไมนาน อาการเจบ็ไขกจ็ะเกดิ
ขึน้มาใหม คราวนีจ้ะรกัษาใหหายกจ็ะยากกวาครัง้แรกแนนอน
ตองใชยาทีแ่รงขึน้กวาเกา  หากคนไขใชยาผดิวธิ ีเชือ้กจ็ะดือ้ยา
ขึน้มาอกี  ทกุวนันีจ้งึมโีรคดือ้ยา เกดิขึน้มากมาย เพราะการใช
ยาทีไ่มศกึษาใหถกูวธิี

ในเรือ่งของการศกึษาปฏบิตัธิรรมกเ็ชนเดยีวกนั
การใชยาไมถูกวิธี... ทำใหเชื้อโรคดื้อยาขึ้นฉันใด

การศกึษาปฏบิตัธิรรมไมถกูวธิ.ี..กท็ำใหศษิยดือ้คำสอนของ
ครูอาจารยฉันนั้น
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๘๘
คณุธรรม ๖ ประการ

หลวงพอดู เคยปรารภธรรมเกี่ยวกับเรื่องการเจริญ
โพชฌงค อันเปนคุณธรรมที่ทำใหบุคคลผูปฏิบัติตามไดบรรลุ
มรรค ผล นพิพาน  มแีตความเยน็ใจในทกุทีท่กุสถาน ในกาล
ทกุเมือ่ เปนธรรมทีเ่ปนประโยชนอยางยิง่ อกีทัง้มคีวามไพเราะ
ทั้งอรรถและธรรม จึงขอฝากไวกับศิษยหลวงพอใหไดนำไป
พจิารณากนั

“ดกูอนทานผเูหน็ภยัในวฏัฏสงสารทัง้หลาย ผทูีเ่หน็ภยั
ในวฏัฏสงสารนัน้ ถาประกอบดวยคณุธรรม  ๖ ประการนี ้ ยอม
จะไดบรรลมุรรค ผล นพิพาน  ถงึความเยอืกเยน็อยางยอดเยีย่ม
คณุธรรม ๖ ประการนัน้ คอื

ขมจติในสมยัทีค่วรขม
ประคองจติในสมยัทีค่วรประคอง
ยงัจติใหราเรงิในสมยัทีค่วรราเรงิ
วางเฉยจติในสมยัทีค่วรวางเฉย
มจีตินอมไปในมรรค ผล อนัประณตีสงูสดุ
ยนิดยีิง่ในพระนพิพาน”
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ผูปฏิบัติที่มีความชาญฉลาด ยอมจะตองศึกษาจิตใจ
และอารมณของตนใหเขาใจ และรจูกัวธิกีำหนด ปลอยวาง หรอื
ควบคุมจิตใจและอารมณใหได เปรียบเสมือนเวลาที่เราขับ
รถยนต จะตองศกึษาใหเขาใจถงึวธิกีารขบัขีท่ีป่ลอดภยั บางครัง้
ควรเรง บางคราวควรผอน บางทกีต็องหยดุ

เรงในเวลาทีค่วรเรง
ผอนในเวลาทีค่วรผอน
หยดุในเวลาทีค่วรหยดุ
กจ็ะสามารถถงึทีห่มายไดอยางปลอดภยั
เปรยีบเหมอืนการปฏบิตัธิรรมะนีล่ะ  ทำนองเดยีวกนั

ใหพจิารณาอยางนี้
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๘๙
ลงิตดิตงั

ทามกลางกระแสสงัคมทีส่บัสน วนุวาย ไมวาจะเปนกจิ
ธรุะสวนตวั กจิธรุะเรือ่งครอบครวั เรือ่งทีท่ำงาน เรือ่งของญาติ
สนทิมติรสหาย จนบอยครัง้ทีเ่รารสูกึเหมอืนถกูพนัธนาการดวย
ภาระและหนาทีท่ีต่องจดัการมากมายอยทูกุวีท่กุวนั ทัง้ตวัเราเอง
และทัง้ผคูนรอบขาง

หลวงพอไดเคยเปรียบลักษณะเชนนี้กับอาการของลิง
โดยทานไดถามขาพเจาวา

“แกเคยรจูกัไหม  โลกตดิตวัเหมอืนลงิตดิตงั””
(“ตงั”  ตามความหมายในพจนานกุรมหมายถงึ ยาง

ไมทีผ่สมกบัสิง่อืน่แลว ทำใหเหนยีวใชสำหรบัดกันก)
เวลาที่เขามาดักจับลิง  เมื่อลิงมาติดกับที่มีตังติดอยู

ตงัตดิมอืลงิขางหนึง่ มนักใ็ชมอือกีขางมาแกะออก แตแกะไม ออก
กลบัตดิตงัทัง้สองมอื เอาเทามาชวยถบีออก กไ็มออกอกี เอาปาก
กดัอกีผลทีส่ดุเลยตดิตงัไปทัง้ตวั ทัง้สองมอื สองเทา และปากตดิ
ตงัไปหมด  นอนรอใหเขามาจบัตวัเอาไป
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ขาพเจากมลงดตูวัเอง  และเหลยีวมองดรูอบตวั ไมเหน็
ลงิแมแตตวัเดยีวทีต่ดิตงั  เหน็แตตวัเองและคนรอบๆ ขาง ตดิ
ตงัเตม็ไปหมด... ไมมลีงิสกัตวั

ใครกไ็ด ชวยแกะทเีถอะครบั !
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๙๐
ปรารภธรรมเรือ่ง “การเกดิ”

บายรมลมเยน็วนัหนึง่  ในอริยิาบถสบาย ๆ  ของหลวง
พอทีก่ฏุทิาน  หลวงพอไดปรารภธรรมเกีย่วกบัเรือ่ง “การเกดิ”
ใหกบัศษิยไดฉกุคดิเปนการบาน

ทานไดปรารภไววา
“คนเราเกดิมา ไมเหน็มอีะไรด ี  มดีอียอูยางเดยีว

สวดมนตไหวพระ  ปฏบิตัภิาวนา”
ขาพเจาหวนรำลึกถึงคำสอนทานพุทธทาสภิกขุจาก

หนังสือ “เลาไวเมื่อวัยสนธยา” ซึ่งสัมภาษณโดยพระประชา
ปสันนธัมโม  ทานพุทธทาสภิกขุไดพูดถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดใน
ชวีติวา คอื เกดิมาควรจะไดอะไร เกดิมาทำไม

คนสวนใหญสมยัเปนเดก็ๆ ไมมทีางร ู ไมมทีางรวูาเกดิ
มาทำไม พอแมกไ็มไดสอนวาเกดิมาทำไม เพยีงแตไดรบั การ
ดแูลวาทำอยางนัน้ทำอยางนี ้ทีเ่รยีกวาดีๆ   ใหเรยีนหนงัสอื ให
ประพฤตดิ ีกด็แีตไมรวูาเกดิมาทำไม จนกระทัง่เปนหนมุสาว กไ็ม
รวูาเกดิมาทำไม เพือ่ประโยชนอะไร แตกไ็ดทำทกุๆ อยางตาม



181

ทีผ่หูลกัผใูหญสอนใหทำ   ตามขนบธรรมเนยีมประเพณ ีมใีห
ทำ จงึมกีารศกึษา มอีาชพีสำหรบัทำมาหากนิ มคีวามเปนอยทูี่
ดขีึน้ บางคนจนเลยวยัผใูหญลวงถงึวยัชรา กไ็มมโีอกาส แมจะคดิ
หาคำตอบทีส่ำคญัทีส่ดุในชวีตินี ้ ขาพเจาขออนญุาต ขดีเสนใต
คำวา ทีส่ำคญัทีส่ดุในชวีตินี้

ทานพทุธทาสภกิข ุไดเฉลยคำตอบนีไ้ววา...
“เกดิมาใหไดรบัสิง่ดทีีส่ดุทีม่นษุยควรจะได

คอื ใหมชีวีติทีเ่ยน็ ทีไ่มเปนทกุขเลย”
สรุปไดวา เพื่อแสวงหาความสุขท่ีไมกลับกลายเปน

ความทกุขอกี
มสีภุาษติจนีบทหนึง่ทีว่า...

รกูอน แกกอน
รหูลงั แกหลงั
ไมรู ไมแก
รแูลว ทำไมไมแก

นัน่นะซ ิ รแูลว...ทำไม (ยงั) ไมแก (วะ) !
ขาพเจาอทุานกบัตวัเอง
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๙๑
เมด อนิ วดัสะแก

ทานทีม่คีวามสนใจในพระเครือ่งพระบชูาของหลวงพอ
ด ูพรหมปญโญ  จะพบวาพระเครือ่ง พระบชูา วตัถมุงคลของ
ทานมมีากมายหลายรนุหลายแบบ

เทาที่พอจะสืบทราบ หลวงพอไดเริ่มสรางตั้งแตป
พ.ศ.๒๔๘๔ เรือ่ยมา  มทีัง้ชดุพระบชูาทีเ่ปนพระพทุธรปูและที่
เปนรปูหลอหลวงปทูวด  หลวงพอด ู  ครบูาอาจารยองคอืน่ ๆ
เชน หลวงพอเกษม เขมโก ทีเ่ปนพระเครือ่งกไ็ดแก ชดุพระเหนอื
พรหม ชดุชยัมงคลคาถา (พาหงุฯ) ชดุเหรยีญรปูเหมอืนหลวง
พอด ูรวมทัง้เหรยีญโลหะ อืน่ ๆ  พระหยดน้ำ รปูหลอลอยองค
ขนาดเลก็ พระพมิพตาง ๆ ลอ็กเกต และแหวน

เมือ่ตนป ๒๕๔๐ ทีผ่านมา  ขาพเจาไดเหน็หนงัสอืเกีย่ว
กบัพระเครือ่งเลมหนึง่ ผเูขยีนไดเลาถงึขาวดงัในรอบป ๒๕๓๙
และไดจดัอนัดบั ๑๐ ขาวดงัแหงวงการพระเครือ่งในรอบป  ซึง่
ก็วากันไปตามประสาคนในวงการพระเครื่อง แตมีขาวหนึ่งใน
บรรดา ๑๐ ขาวดงันีท้ีส่ะดดุใจขาพเจา คอื
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“...สบัสนทีส่ดุ ในวงการพระเครือ่งคอื พระเครือ่งบชูา
ของหลวงปูดู พรหมปญโญ วัดสะแก อำเภออุทัย จังหวัดพระ
นครศรีอยุธยา  สับสนจนบรรดาเซียนพระไมกลาจัดประกวด
เพราะไมสามารถแยกแยะไดวาอันไหนของจริง อันไหนของ
ปลอม”  ขาพเจาอานแลวอดขำไมได ก็พวกทานทั้งหลาย
(บรรดาเซียนพระเครื่อง) เลนจัดประกวดพระเครื่องดวยวัตถุ
ประสงคที่จะตีราคาพระเครื่องพระบูชาของหลวงพอออกมาใน
เชงิพาณชิย เพือ่นำมาซือ้ๆ ขายๆ แสวงหากำรีก้ำไรกนัในตลาด
ซึง่ไมใชวตัถปุระสงคของหลวงพอ

วัตถุประสงคของหลวงพอ ตองการใหพระเครื่องบูชา
ของทานเปนสือ่..ใหเขาถงึพระแทในจติใจของผปูระพฤตปิฏบิตัิ
ตามธรรมคำสอนของทาน ตองการใหพระนี้ไดถึงมือบุคคลที่
สนใจศกึษาปฏบิตัจิรงิ ๆ  ดงัจะเหน็ไดจากการทีม่พีระเครือ่ง  พระ
บชูาของหลวงพอ จำนวนมากทีท่ำเปนพระผงผสมปนูซเีมนตขาว
มีจำนวนมากมายนับแสนองค จนบางคนมีความรูสึกวา พระ
หลวงพอด.ู..ไมมรีาคา   แตขาพเจากลบัรสูกึตรงกนัขามวา พระ
หลวงพอด.ู.. เมด อนิ วดัสะแกนี้

ที่วา...ไมมีราคานั้น  คือ ไมมีราคาแบบที่หาคามิได
เปน Invaluable หรอื Priceless Thing  สำหรบัผรู ูคณุคา มิใช
สำหรบัผรู ู มลูคา ทีน่ยิมการซือ้ขายแลกเปลีย่นเปนเงนิทองกนั



184

๙๒
หลวงพอด ูหลวงปทูวด

วนัหนึง่ในคราวทีป่ลอดคน ขาพเจาไดมโีอกาสอยทูีก่ฏุิ
ของหลวงพอกบัทานโดยลำพงั หลวงพอไดเลาใหขาพเจา ฟงวา
มลีกูศษิยนายทหารคนหนึง่มาเลาใหทานฟงวา หลวงปทูวดทาน
ไปหลอกเขา

“หลอกยงัไงหรอืครบั” ขาพเจาถามทาน
“เขาวาเวลาที่เขาภาวนาอยู หลวงปูทวดไปยืนอยู

ขางหนาเขา  สกัพกัตวัทานกเ็ปลีย่นไป หวัเปนหลวงปทูวด
ตัวเปนขา...”

หลวงพอตอบขาพเจายงัไมจบ ขาพเจาอดถามแทรกไม
ไดวา  “เขารไูดอยางไรครบัวาตวัเปนหลวงพอ”

ทานตอบขาพเจาวา “เขาจำรอยสกัรปูผเีสือ้ทีม่อืขา
ได  ” หลวงพอไดเลาตอวา “เมือ่หลวงปทูวดไปหลอกเขาโดย
แสดงใหเห็น หัวเปนหลวงปูทวด ตัวเปนขาแลว  สกัพกั
กเ็ปลีย่นใหม  ทนีีห้วัเปนขา สวนตวัเปนหลวงปทูวดถอืไมเทา
กลบัไปกลบัมาอยางน ี ้”
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เรื่องที่หลวงพอไดเลาใหขาพเจาฟงนี้ ตรงกับนิมิตที่
ศษิยของหลวงพอหลายคนเคยมนีมิติเกีย่วกบัทาน   คอื เปนนมิติ
รปูพระพทุธเจาอยตูรงกลางดานขวา ดานซายมรีปูหลวงปทูวด
และหลวงพอด ูสกัพกัภาพทัง้สามกค็อยๆ เลือ่นมารวมเปนภาพ
เดยีวกนัคอืเปนภาพพระพทุธเจา

หากหลวงพอดูและหลวงปูทวดมิใชพระองคเดียวกัน
แลว สมควรแลวหรือที่นิมิตที่ศิษยนายทหารทานนั้นจะเห็น
ศีรษะหลวงพอดูไปวางบนลำตัวหลวงปูทวด สมควรแลวหรือที่
ศรีษะหลวงปทูวดมาวางบนลำตวัหลวงพอด ูและสมควรแลวหรอื
ทีภ่าพพระพทุธเจา หลวงปทูวด และหลวงพอด ูมารวมเปนภาพ
เดยีวกนั

ขาพเจาเชือ่วาหลวงพอดเูปนพระโพธสิตัวทีป่รารถนา
พุทธภูมิเชนเดียวกับหลวงปูทวด สวนทานจะเปนองคเดียวกัน
หรือไมนั้น  ขาพเจาไมทราบได เพราะเปนวิสัยของผูมีญาณ
เทานัน้ทีจ่ะพงึทราบ  เหตทุีบ่นัทกึเรือ่งนีไ้วกเ็พยีงเพือ่เตอืนใจ
ตัวเองที่ครั้งหนึ่งหลวงพอไดเคยเมตตาเลาเรื่องนี้ใหขาพเจาฟง
และหากจะเปนประโยชนกบัใครบาง ชวยสรางศรทัธาปสาทะ ให
เกิดความพากความเพียร ที่จะกาวลวงความทุกขใหไดแลว
ขาพเจาขออนโุมทนาดวยอยางยิง่ครบั
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๙๓
กรรมฐานพาลจติเพีย้น

เมือ่หลายปกอน มกีารเสวนาทางวชิาการเรือ่ง  “โรคจติ
กบักรรมฐาน”  จดัโดยธรรมสถานจฬุาลงกรณ มหาวทิยาลยั  ใน
ครัง้นัน้มกีารเชิญจิตแพทยจากโรงพยาบาล ศิริราช มาเลาถึง
ปญหาโรคจติทีเ่กดิจากการนัง่วปิสสนากรรมฐาน วาทีจ่รงิแลว
การทำกรรมฐานไมไดเปนสาเหต ุของการเกดิโรคจติแตประการ
ใด  การทีค่นทัว่ไปนัง่วปิสสนา กลบัมาแลวเกดิอาการทางจติที่
คนอืน่มองวา “เพีย้น”  หรอืเปนโรคประสาท เปนเพราะทำไม
ถกูวธิี

จติแพทยทานนัน้ไดกลาววา  การทีม่ผีไูปทำวปิสสนา
กลับมาแลวผิดปกติมีไมมากนัก แตสิ่งที่นาเปนหวงมากก็คือ
ปจจุบันมีสำนักสอนการปฏิบัติ รวมทั้งวิปสสนา เกิดขึ้นอยาง
มากมาย จนทำใหคนคิดวาเปนแฟชั่นที่กำลังไดรับความนิยม
คาดวามสีำนกันอยใหญทัว่ประเทศเปนพนัแหง  สาเหตทุีท่ำให
คนมงุเขาสสูำนกักรรมฐานเหลานีเ้นือ่งมาจากความทกุข  ความ
ผดิหวงัในชวีติ  จงึตองหาทีพ่ึง่ทางใจไวเปนทีย่ดึเหนีย่ว
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สรปุไดวาคนทีเ่พีย้นจากการทำกรรมฐานนัน้ สวนใหญ
มคีวามออนแอทางจติใจอยแูลว และมาพบกบัแนวทาง วธิกีาร
สอนทีผ่ดิๆ เชน อานตำราแลวนำไปตคีวามเอง  เพิง่ฝกใหมแต
คดิคนวธิปีฏบิตัเิองนอกแบบของครอูาจารย  ฟงจากเพือ่นทีเ่ลา
ใหฟงตอๆ กนัมา

เจาสำนกักรรมฐานบางแหงมกัใชวธิพีสิดารตางๆ  เพือ่
สรางความขลังใหสำนักตนดวยการฝกแบบแปลกๆ จนทำให
คนทีฝ่กแบบทีผ่ดิๆ นีเ้กดิอาการเครงเครยีด บางกเ็กดิความกลวั
หวาดระแวง เกดิเปนอาการเพีย้นตางๆ ตามมา อาการเพีย้นนี้
มใิชเพิง่เกดิในสมยัปจจบุนั  หากแตในครัง้พทุธกาลกม็หีลกัฐาน
ปรากฏในพระวนิยัปฎกภาค อาทกิรรมกิะ คอื

สมยัหนึง่ทีพ่ระพทุธเจาทรงสอนกรรมฐานขอทีว่าดวย
การใหพจิารณารางกายดจุเปนซากศพแกพระภกิษ ุ หลงัจากนัน้
พระพุทธเจาเสด็จเขาผาสุกวิหารธรรม คือทรงพักผอนสวน
พระองคเปนเวลา ๑๕ วนั  ในระหวางนี ้จะไมเสดจ็ออกบณิฑบาต
จะมแีตพระภกิษผุทูำหนาทีค่อยอปุฏฐากอย ูไมทรงรบัแขกและ
งดการแสดงธรรม

พระภกิษทุีไ่ดฟงพระพทุธเจาสอนเรือ่ง อสภุะกรรมฐาน
ไดนำคำสอนไปปฏบิตัโิดยไมมคีรอูาจารยคอยควบคมุอยางใกล
ชดิกเ็กดิอาการวปิรติ เหน็รางกายเปนซากศพ เปนทีน่าขยะแขยง
เปนทกุข  จงึจางวานคนอืน่ใหฆาตวัเองบาง ลงมอืฆากนัเองบาง
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เมื่อพระพุทธเจาทรงเสร็จจากผาสุกวิหารธรรม ทรง
ทราบเรื่องเขา จึงทรงสอนใหภิกษุที่เหลืออยูใหพิจารณา
กรรมฐานในแนวใหม

อกีเรือ่งหนึง่คอื เรือ่งพระภกิษกุลมุหนึง่เรยีนกรรมฐาน
จากพระพทุธเจาแลวกราบทลูลาเขาปาหาทีส่งบปฏบิตักิรรมฐาน
จนไดบรรลฌุานเปนความสงบแลว ไมนานกเ็กดิความสำคญัผดิ
คดิวาตนไดสำเรจ็ขัน้อรหนัตแลว  จงึชวนกนัออกจากปากลบัมา
เฝาพระพทุธเจา และไดบอกความประสงคเรือ่งนีแ้กพระอานนท
พระอานนทเขาไปกราบทูลพระพุทธเจาเพื่อขออนุญาตเขาเฝา
พระพทุธเจาไมทรงอนญุาต แตรบัสัง่ใหพระอานนทไปบอกพระ
ภกิษเุหลานัน้ใหไปพจิารณาซากศพในปาชากอน ซึง่ในขณะนัน้
ในปาชามคีนทีต่ายใหมๆ  ยงัไมไดเผา

พระภกิษเุหลานัน้กไ็ดไปดศูพในปาชา เมือ่ดศูพทีก่ำลงั
ขึน้อดืกบ็งัเกดิความเกลยีด และเมือ่ไปดศูพหญงิสาวทีเ่พิง่ตาย
แลเหน็อวยัวะทกุสวนยงัสดอยกูบ็งัเกดิราคะ  พระภกิษเุหลานัน้
จงึทราบวาพวกตนยงัไมไดบรรลธุรรมใดๆ กเ็กดิความสลดสงัเวช
ใจในความสำคญัผดิของตน  หลงัจากนัน้ไดเขาเฝาพระพทุธเจา
ไดฟงธรรมจงึไดสำเรจ็เปนพระ อรหนัตในเวลาตอมา

นีเ้ปนหลกัฐานวาการปฏบิตักิรรมฐานตามหลกัศาสนา
พทุธ จำเปนตองมคีรอูาจารยคอยดแูล เชนคอยแนะนำวาภาพ
ทีเ่หน็และความคดิทีเ่กดิขึน้ในขณะทีเ่จรญิพระกรรมฐาน หรอื
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เวลานัง่กรรมฐาน ตลอดจนอารมณตางๆ ทีเ่กดิขึน้ในระหวางนัน้
มคีวามหมายอยางไรและควรวางอารมณตอสิง่ เหลานีอ้ยางไร
มฉิะนัน้ ผทูำกรรมฐานอาจเกดิความเหน็ผดิ แลวพฒันากลาย
เปนความวปิรติหรอืผดิเพีย้น  ทีส่ดุแลวอาการอาจรนุแรงจนควบ
คมุไมได กลายเปนคนวกิลจรติไปกม็ี

ผปูฏบิตัจิงึควรเริม่ตนศกึษาพทุธศาสนาดวยการศกึษา
หาความร ูทำความเขาใจในหลกัคำสอนของพระพทุธเจาใหเขา
ใจกอนทีจ่ะลงมอืนัง่สมาธเิจรญิภาวนา เพราะการ ทำสมาธแิต
เพยีงอยางเดยีวกม็โีทษ มใิชมปีระโยชนดานเดยีว

ดงันัน้ จงึขอฝากผปูฏบิตัทิีม่กัมนีมิติภาวนา ไมวาเปน
นมิติประเภทภาพ เสยีง กลิน่ หรอืสิง่อืน่ใดกต็าม หลวงพอทาน
เคยสอนไววา “อยายนิดยีนิราย และอยานอมใจเชือ่ในนมิติ
ทีเ่กดิขึน้” ทานสอนไมใหปฏเิสธ หรอืวาไมใหเชือ่นมิติทนัททีี่
นิมิตเกิดขึ้น แตสอนใหเชื่อหรือปฏิเสธีก็ตอเมื่อ ความจริง
ปรากฏขึน้เทานัน้  หลวงปดูลูย อตโุล ทานไดเคยแนะนำวธิลีะ
นมิติกบัศษิยคนหนึง่ในหนงัสือ “หลวงปฝูากไว” เรยีบเรยีงโดย
พระโพธนินัทมนุ ีหรอือดตีพระครนูนัทปญญาภรณวา

“...นมิติบางอยางมนักส็นกุด ีนาเพลดิเพลนิอยหูรอก
แตถาตดิอยแูคนัน้มนักเ็สยีเวลาเปลา  วธิลีะไดงายๆ กค็อือยา
ไปดสูิง่ทีถ่กูเหน็เหลานัน้ ใหดผูเูหน็ แลวสิง่ทีไ่มอยากเหน็นัน่กจ็ะ
หายไปเอง”
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๙๔
จะไปทางไหน

หลวงพอเคยพูดถึงความรูสึกหวงใยของทานที่มีกับ
บรรดาศษิยวา หลายคนกอนจะมาเกดินี ่พวกทีอ่ยบูนสวรรค กไ็ด
ไปร่ำลาพระกอน พอลงมาแลวกม็าเพลดิเพลนิหลงตดิอยกูบัโลก
ครัน้เมือ่ตายไปแลวกไ็ปเกดิในทีล่ำบาก ในอบายภมู ิมนีรก เปรต
อสรุกาย สตัวเดรจัฉาน ไมสามารถกลบัขึน้ไปรบัผลบญุบนสวรรค
ชัน้พรหม หรอืไปนพิพานได

พระพทุธเจาเคยเปรยีบบคุคลไว ๔ จำพวก คอื
๑. บุคคลที่มืดมาแลวมืดไป เปรียบไดกับบุคคลที่มา

จากภพภูมิที่ต่ำกวา มนุษย ไดแก นรก เปรต อสุรกาย สัตว
เดรจัฉาน  ครัน้มาเกดิ แลวกป็ระกอบแตกรรมชัว่  เมือ่ตายจาก
โลกมนษุยกก็ลบัไปส ูอบายภมูอิกี

๒. บุคคลที่มืดมาแลวสวางไป เปรียบไดกับบุคคลที่
มาจากภพภูมิที่ต่ำกวามนุษย ไดแก นรกเปรต อสุรกาย สัตว
เดรจัฉาน  ครัน้มาเกดิแลวกป็ระกอบแตกรรมด ีเมือ่ตายจาก โลก
มนษุย เขากส็ามารถไปสสูคุตมิสีวรรค พรหม พระนพิพานได
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๓. บุคคลที่สวางมาแลวมืดไป เปรียบไดกับบุคคลที่
มาจากภพภมูทิีส่งูกวาภมูมินษุยไดแกสวรรค พรหม  ครัน้มาเกดิ
แลวก็ประกอบแตกรรมชั่ว เมื่อตายจากโลกมนุษยก็กลับไปสู
อบายภมูิ

๔. บคุคลทีส่วางมาแลวสวางไป เปรยีบไดกบับคุคลที่
มาจากภพภมูทิีส่งูกวาภมูมินษุย ไดแก สวรรค พรหม  ครัน้มา
เกิดแลวก็ประกอบแตกรรมดี เมื่อตายจากโลกมนุษย เขาก็
สามารถไปสสูคุตมิสีวรรค ..พรหม ..พระนพิพานได

จะมืดมาหรือสวางมา ขาพเจาคิดวาไมสำคัญเทากับ
จะมดืไปหรอืสวางไป เพราะอยางไรเสยี เรากไ็ดมาเกดิแลว แต
ขณะนีเ้รายงัไมได...ไป

ในประวตัขิองสมเดจ็พระพฒุาจารยโต พรหมรงัส ีแหง
วดัระฆงัโฆสติาราม เมือ่คราวทีใ่นหลวงรชักาลที ่๔ ทรงใหขดุ
สระน้ำและปลกูพระตำหนกักลางสระน้ำอยางสวยงาม ทานได
ตรสัถามสมเดจ็โตวา “สวยไหม ขรวัโต” สมเดจ็โตกราบทลูตอบ
วา  “สวยมากมหาบพติร ดจุราชรถอนัวจิติร”

เทานี้แหละ ในหลวงทรงกริ้วไปหลายวัน เพราะทาน
เปนปราชญเชี่ยวชาญภาษาบาลี คำกราบทูลของสมเด็จโตวา
“ดจุราชรถอนัวจิติร” นีต้รงกบัพทุธภาษติบทหนึง่วา

“สทูัง้หลายจงมาดโูลกนี ้ อนัตระการตาดจุราชรถ อนั
วจิติร ทีพ่วกคนโงหลงตดิอย ูแตผรูหูาตดิของอยไูม”
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๙๕
ตเีหลก็รอนๆ

ครัง้หนึง่ มเีพือ่นผปูฏบิตัธิรรมของขาพเจาไดฝากเรยีน
ถามหลวงพอวา ในยคุปจจบุนั ผคูนกำลงัมคีวามทกุขกนัมากมาย
นอกจากการปฏบิตัธิรรมแลว ควรทำอยางไรอกี ขาพเจาไดกราบ
เรยีนถามหลวงพอ ซึง่ทานเมตตาตอบวา คำถามมนัมคีำตอบอยู
ในตวัแลว นอกจากการปฏบิตัธิรรมแลวไมมอียางอืน่ เพราะการ
ปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติใหถูกตอง ที่สำคัญอยางแรกคือตอง
ทำความเห็นเราใหถูกเสียกอนวาที่วา “ปฏิบัติธรรม” นั้น
“ปฏบิตัอิะไร” และ “ปฏบิตัอิยางไร” ทานไดแยกแยะใหไวเปน
สองนยั คอื โลกยีธรรม และ โลกตุรธรรม

โลกียธรรม คือ ใหปฏิบัติหนาที่ของเราใหพรอม
สมบูรณ ไมวาจะเปนหนาที่ตอพอแม ครูบาอาจารย หัวหนา
ลกูนอง เพือ่นๆ และหนาทีต่อตวัเอง

โลกุตรธรรม ก็ใชทุกขจากสภาพที่เปนอยูนี้แหละ
เปนเครื่องกำหนดรู  สำหรับผูมีปญญาแลว ยิ่งเห็นทุกข มาก
เทาใด กย็ิง่อยากทีจ่ะพนทกุขมากเทานัน้ โดยอาศยัหนทางมรรค
ทีพ่ระพทุธเจาสอนเปนแนวทางเดนิ
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ไดฟงคำตอบของหลวงพอ ทำใหขาพเจาระลึกถึง
ประวตัขิองสมเดจ็โต วดัระฆงัฯ อกีครัง้ โดยปกตใินหลวงรชักาล
ที ่๔ มกันมินตสมเดจ็โตเขามาเทศนในวงัเสมอ   วนัหนึง่ทีท่าน
นิมนตสมเด็จโตมาเทศน พอดีวันนั้นทานมีกิจธุระที่จะตองไป
ทำตอ  เมือ่สมเดจ็โตมาเทศน ทานทราบดวีาในหลวงมเีรือ่งรอน
พระทยัอยจูะรบีไป  ทานกเ็ทศนใหในหลวงฟงอยเูสยีนานกวา
จะจบลงได

ครั้งตอมา ในหลวงนิมนตสมเด็จโตเขามาเทศนในวัง
อีก วันนั้นทานวางจากกิจธุระการงานดีแลว ตั้งใจจะฟงเทศน
สมเดจ็เตม็ที ่  สมเดจ็โตแทนทีจ่ะเทศนอะไรใหในหลวงฟง วนั
นัน้ ทานกลบัไมแสดงธรรมและไมเทศนเลย เพยีงแตขึน้ตนวา
ธรรม ใดๆ มหาบพติรกท็รงทราบดอียแูลว เอวงักม็ดีวยประการ
ฉะนี้

เรือ่งนีส้อนใหรวูาจะตเีหลก็ใหตตีอนรอนๆ ในวนัแรก
ในหลวงทรงมีเรื่องกังวลพระทัยจิตใจไมปกติ สมเด็จโตทานจึง
ตองเทศนนานหนอย แตวนัตอมาทานสบายพระทยั จติใจเปน
ปกตดิ ีกไ็มมเีหตอุนัใดทีต่องเทศนสอนอกี ฉนัใด การพจิารณา
ทกุขใหเขาใจทกุข ใหผานทกุขใหได กต็องพจิารณาในยามทีเ่ผชญิ
ทกุขมากๆ ยามทีป่ญหาเศรษฐกจิรมุเราเชนปจจบุนันี ้ฉนันัน้
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๙๖
ครพูกัลกัจำ

คุณธรรมที่โดดเดนของหลวงพอดูอีกประการหนึ่ง ที่
ขาพเจายงัจดจำไดด ีคอืหลวงพอรจูกัเอาเหตกุารณเลก็ๆ นอยๆ
ทีด่เูหมอืนไมสลกัสำคญัอะไร มาจดุประกายความคดิ แกศษิย
ดวยวธิคีดิและกศุโลบายอนัแยบคาย จนทำให เหตกุารณเลก็ๆ
นอยๆ กลับเปนเรื่องราวที่มีคา กลายเปนบทเรียนอันทรงคุณ
คา...สำหรบัศษิยในเวลาตอมา อยางเชน เรือ่งหนึง่ในสี ่ หลวง
พอไดเคยปรารภธรรมกบัขาพเจาวา

“ ขานัง่ดดูยา มองดซูองยาแลวตัง้ปญหาถามตวัเอง
วา  เรานีป่ฏบิตัไิดหนึง่ในสีข่องศาสนาหรอืยงั  ถาซองยานี้
แบงเปนสีส่วน เรานีย่งัไมไดหนึง่ในสี ่ มนัจวนเจยีนจะไดแลว
กค็ลาย เหมอืนกบัเรามดัเชอืกจนเกอืบจะแนน ไดทีแ่ลวเรา
ปลอย มนักค็ลายออก  เรานีย่งัไมเชือ่จรงิ ถาเชือ่จรงินีม่นั
ตองไดหนึง่ในสีแ่ลว”

ตอมาภายหลงัทานไดขยายความใหขาพเจาฟงวา
“ทีว่าหนึง่ในสีน่ัน้  อปุมาดัง่การปฏบิตัธิรรมเพือ่ให

บรรลมุรรคผลในพทุธศาสนา   ทานแบงไวเปนขัน้โสดาบนั
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สกทิาคาม ีอนาคาม ีและอรหตัตผล  อยางนอยเราเกดิมา
ในชาตนิี ้ไดพบพระพทุธศาสนา เปรยีบเหมอืนไดพบสมบตัิ
ล้ำคา  หากไมปฏบิตัเิอาใหไดอยางนอยหนึง่ในสี ่ใหถงึความ
เปนพระโสดาบนั ปดประตอูบายภมูใิหได กเ็ทากบัวาเราเปน
ผปูระมาทอยมูาก”

ยิง่ไดศกึษา ยิง่ไดเรยีนรกูบัหลวงพอ ขาพเจากย็ิง่บงัเกดิ
ความอศัจรรยขึน้ในจติใจ ทานสอนใหเราไดหลกัและวธิคีดิดวย
โยนโิสมนสกิาร ทำใหเราไดเกดิศรทัธาและกอใหเกดิ “ปญญา”
อันเปนยอดปรารถนาของทุกคน ใหเกิดความเขาใจแจมชัดใน
เรือ่งตวัตนของเราและทกุชวีติทีอ่ยรูอบขาง

หลวงพอทานเคยเลาใหขาพเจาฟงวา
“คนสมยักอนทีเ่ขาปฏบิตักินัไดด ีตองรจูกัลกัสงัเกต

จดจำสิง่ทีด่งีามของผอูืน่มาปฏบิตัติามเพือ่ใหเกดิใหมทีีต่วัเรา
เหมอืนทีข่าสอนพวกแกนี ่ ไมใชสำนกัปฏบิตั ิ ไมใชสำนกัวดั
สะแก ถาเปนสำนกักต็องตัง้แบบใหม

ที่ขาสอนนี่ไมใชแบบใหม แตเปนแบบของพระ
พทุธเจา ขากล็กัสอนแอบสอนอยนูี ่ใครเชือ่จรงิเอาจรงิกไ็ดไป
ชวยๆ กนั ...ชวยเหลอืพระศาสนา”
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๙๗
ทีส่ดุแหงทกุขเวทนา

“ธรรมนัน้อยฟูากตาย ไมรอดตาย ไมเหน็ธรรม”
เปนคำสอนธรรมทีไ่พเราะ กนิใจ และเปนประโยชน ใน

การนำมาขบคดิพจิารณาใหแจมแจงกบัตนเองอยางยิง่
วนัหนึง่ขณะทีข่าพเจานัง่ปฏบิตัภิาวนา ใจมคีวามสงบ

ระงบัพอสมควร เวลาผานไปไดสกั ๒ - ๓ ชัว่โมง ทกุขเวทนา
อนัเนือ่งมาจากความปวดเมือ่ยตามรางกายเริม่ทวขีึน้เรือ่ยๆ

ในครัง้แรก ขาพเจาอาศยักำลงัสมาธเิขาขมความเจบ็
ปวด  โดยพยายามใหจติจดจออยกูบัคำภาวนาใหมัน่คงขึน้ ความ
ปวดเมือ่ยกห็ายไป แตกเ็ปนเพยีงชัว่ขณะไมนานนกั ความปวด
เมื่อยนั้นก็กลับคืนมาอีกและรุนแรงขึ้น ขาพเจาจึงตั้งคำถาม
ตวัเองวา...

“ทีว่าเจบ็ปวด มนัปวดตรงไหน  ทีจ่ติหรอืทีก่าย”
“เจบ็ทีก่าย”  ขาพเจาตอบตวัเอง
“เออ เจบ็ทีก่าย  มนักต็องไมเกีย่วกบัจติ  ถาเราเชือ่

พระพุทธเจาวาจิตกับกายเปนคนละสวนกัน เราจะตองเห็นจิต
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เหน็กายวาเปนคนละสวนดวยตวัเรา และตองไมทรุนทรุาย จาก
ความเจบ็ปวดอนันี”้  ขาพเจาบอกกบัตวัเองอกี

เวลาผานไปอยางชาๆ แตอนิจจาความเจ็บปวดมิได
หายไปไหนเลย กลบัทวคีวามรนุแรงถงึขนาดทีข่าทัง้สองขางของ
ขาพเจาสัน่ระรกิและกระตกุดวยความเจบ็ปวดเอง ขณะนัน้เกดิ
เปนความรอนทัว่รางกาย โดยเฉพาะทีห่วัเขาทีน่ัง่ ขดัสมาธเิกดิ
ความเจบ็ปวดแสนสาหสัเหมอืนมใีครมาบดิขาและดงึใหยดืออก
เปนความทรมานทีส่ดุครัง้หนึง่ของการปฏบิตัภิาวนาของขาพเจา
ทเีดยีว

ขาพเจาบอกกับตนเองวาวันนี้ตองใหเห็นที่สุดของ
ทกุขเวทนาใหได  เราจะไมยอมลกุจากทีน่ัง่โดยไมผานทกุข ไม
เหน็ทีส่ดุของทกุขเวทนา ถาเราลกุแปลวาเราไมเชือ่พระพทุธเจา
ถาเราเชือ่พระพทุธเจาจรงิเราตองผานทกุขใหได  ใหใจเราเหน็
ใหไดวา จติกบักายนีเ้ปนคนละสวนกนั   ถาหากวนันีเ้ราแพ
กไ็ปหาผาถงุมานงุเสยี  แลวไมตองมาปฏบิตั ิอกีเลย ปฏบิตัไิป
ก็ตายเปลา เพราะคนขี้แพทำอะไรมันก็แพอยูวันยังค่ำ เวลา
จะตายมนัเจบ็ปวดเพยีงไรจะทนไหวหรอื

เมื่อตกลงกับตัวเองดังนี้แลว ความเจ็บปวดก็ยังมิได
หายไปไหนเลย คราวนีก้ลบัเพิม่ความรนุแรงขึน้จนน้ำตาขาพเจา
ไหลออกมาเปนสาย  ในใจขณะนัน้ขาพเจาไมหวงัอะไรทัง้สิน้ ไม
ตองการแมกระทัง่ความสงบ  นกึเพยีงอยางเดยีววาทีเ่ราทำอยู
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นี้ทำดวยศรัทธา ดวยความรักหลวงพอดูและขอเอาชีวิตเปน
เดิมพัน เมื่อความเจ็บปวดรุมเราขาพเจาอยางแสนสาหัส ถึง
ขนาดเจยีนอยเูจยีนไป จนขาพเจารตูวัดวีาไมสามารถทนตอไป
ไดอกีแลว แตใจกย็งัไมยอมแพ ไมยอมลกุ และไมยอมขยบัเขยือ้น
ขาพเจารสูกึวาตวัเองเหมอืนเดก็ทีย่นืกำหมดั กดัฟน แลววิง่เขา
ไปชกกบัคตูอสทูีร่ปูรางสงูใหญไดเปรยีบกวา ทกุประต ู ขาพเจา
ทัง้รองไหทัง้ตะโกนอยใูนใจวา “ผมทำถวายหลวงพอครบั”

ส้ินคำกลาวของขาพเจานี ้ เหมอืนกบัหลวงพอทานรบั
ทราบ  พลนัเกดิเหตอุศัจรรยเปนนมิติทีข่าพเจาจดจำไดตลอด
ชวีติ คอื ขาพเจาเหน็หลวงพอดเูปาพรวดลงมาทีก่ระหมอมของ
ขาพเจา ความรสูกึขณะนัน้ดจุมนี้ำทพิยชโลมรดตัง้แตศรีษจนจรด
ปลายเทา  ทกุขเวทนาความปวดเมือ่ย ทีเ่มือ่สกัครรูาวกบัถกูกอน
หนิทีม่นี้ำหนกัหนึง่รอยกโิลทบัไว กพ็ลนัหายไปในพรบิตา เกดิ
เปนความเยน็กายเยน็ใจตัง้แตศรีษะจนจรดปลายเทา ไมมทีีใ่ด
ทีค่วามเจบ็ปวดซอนเรนหรอืหลงเหลอือยเูลย

ขาพเจาเริ่มมีความมั่นใจในการปฏิบัติมากขึ้น ความ
ลงัเลสงสยัในวถิทีางปฏบิตัเิริม่หมดไป  มแีตความปลาบปลืม้ปติ
ในธรรมอยางทีไ่มเคยเปนมากอน  สงัเกตดจูติกบัอารมณถกูแยก
ออกเปนคนละสวนเหมอืนแกวทีใ่สน้ำไว  แกวกบัน้ำแมอยดูวย
กนั แกวกเ็ปนแกว น้ำกเ็ปนน้ำ อยกูนัคนละสวน ฉนัใด  จติกเ็ปน
จติ... เปนผรู ู อารมณกเ็ปนอารมณ ...เปนผถูกูร ู ฉนันัน้
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เมื่อหยุดอยูสักพักหนึ่ง จึงนอมเอาความสงบมา
พจิารณาธรรมารมณตางๆ ทีม่ากระทบใจตอไป

อยางนี้กระมังที่ทานหลวงตา (พระอาจารยมหาบัว
ญาณสัมปนโน) เคยสอนไววา การตอสูกับกิเลส ถาสูกับมัน
ชกกบัมนั  หากสไูมไหว ถกูมนัจบัได จบัมอืเรามดัไว  ขาเรามี
กต็องเตะถบีมนั หากถกูมนัจบัขาไดอกี  ปากเรามกีต็องกดั ตอง
ดามนั ใหสจูนยบิตา

ขาพเจาเริม่เขาใจบทเรยีนบทนีแ้ลว  ความเขาใจเริม่มี
มากขึน้ พรอมกบัความรกัทีม่ตีอหลวงพอดกูม็มีากขึน้เชนกนั
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๙๘
พทุธนมิติ

การตอบคำถามของหลวงพอ แกศิษยชางสงสัยอยาง
ขาพเจา บางครัง้ทานไมตอบตรง ๆ  แตตอบดวยการกระทำ การ
แสดงใหด ู และการตอบของทานกย็งัความอศัจรรยให เกดิขึน้
แกขาพเจาและเพือ่นๆ เปนอยางยิง่  ดงัเหตกุารณเมือ่ครัง้ทีเ่กดิ
“พทุธนมิติ”  เมือ่คนืวนัขึน้ ๑๔ ค่ำเดอืน ๖ กอนวนัวสิาขบชูา
ป พ.ศ.๒๕๒๘ หนึง่คนืทีว่ดัสะแก

เหตเุริม่แรกเกดิจากเมือ่ตอนกลางวนัในวนันัน้ ขาพเจา
ไดมากราบนมสัการหลวงพอทีว่ดั พรอมกบัพกพาเอาความสงสยั
สองเรือ่ง คอื เวลาทีห่ลวงพอหลวงปทูัง้หลาย ทานจะไปชวยลกู
ศิษยที่อยูหางกันคนละที่ในเวลาเดียวกัน ทานไปไดอยางไร
พรอมกับเรื่องนี้ ในวันนั้นขาพเจาไดนำรูปปาฏิหาริยของครู
อาจารยทานอืน่ ๆ  ทีศ่ษิยของทานเหลานัน้ถายภาพ ไดรวบรวม
มาถวายใหหลวงพอทานด ูมภีาพของพระอาจารยมหาปน หลวง
ปขูาว หลวงปคูรบูาชยัยะวงศาฯ และพระอาจารยจวน ดวยความ
งวยงงสงสยั ขาพเจาจงึถามทานวาภาพเหลานีถ้ายกนัจรงิ หรอื
วาทำขึน้มา
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หลวงพอทานพิจารณาดูรูปเหลานั้นทีละใบจนครบ ใชเวลา
ประมาณหนึง่นาท ีแลวรวบเขาไวดวยกนั ยกมอืไหว แลวบอก
ขาพเจาวา “ขาโมทนาสาธดุวย ของจรงิทัง้นัน้” ดงันัน้ จงึไมมี
คำอธบิายอืน่ใดอกีนอกจากนี้

ครั้นตกเวลากลางคืนประมาณสองทุม ขาพเจากับ
เพือ่นๆ มาทีก่ฏุหิลวงพออกีครัง้  มลีกูศษิยมากมายตางมาสรง
น้ำหลวงพอในโอกาสวนัคลายวนัเกดิทาน...วนัวสิาขปรุณม ี เมือ่
คณะทีม่าสรงน้ำหลวงพอเดนิทางกลบัไปหมด เหลอืแตขาพเจา
และเพือ่นๆ  พวกเราขออนญุาตหลวงพอถายรปูกบัทานไวเปน
ทีร่ะลกึ ขาพเจาจำไดดวีาเมือ่หลวงพออนญุาตแลว จากนัน้ทาน
กน็ัง่นิง่ ไมขยบัเขยือ้น ไมเคลือ่นไหวใดๆ ทัง้สิน้  ศษิยตากลอง
ผลดักนัถายภาพไดประมาณสบิภาพ แลวทกุคนกก็ราบนมสัการ
ทานอกีครัง้  บรรยากาศคนืนัน้ ขาพเจามคีวามรสูกึทีแ่ปลกไป
กวาทกุวนั จำไดวาบรเิวณกฏุหิลวงพอเยน็สบาย... เยน็เขาไปถงึ
จติถงึใจขาพเจาอยางยิง่

เมือ่นำฟลมทัง้หมดไปลาง  ปรากฏวามภีาพปาฏหิารยิ
“พทุธนมิติ” เกดิขึน้ สวนแรกเปนภาพพทุธนมิติ คอืเปนภาพ
พระพทุธเจาทีถ่ายไดโดยไมมวีตัถทุีเ่ปนพระพทุธรปู เหตอุศัจรรย
อกีประการหนึง่คอืเปนภาพทีอ่ยตูนฟลมทีม่ไิดตัง้ใจถาย  เปน
ภาพทีผ่ถูายตองการกดชตัเตอรทิง้  สวนทีส่องเปนภาพหลวงพอ
โดยมแีสงสเีปนรงัสีตางๆ รอบๆ องคทาน
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สำหรับขาพเจาแลว นี่เปนการตอบคำถามที่หลวงพอ
เมตตาตอบขาพเจาทีไ่ดถามทานไวสองคำถามเมือ่ตอนกลางวนั
ภาพ “พทุธนมิติ” เปนการตอบคำถามทีว่าเวลาที ่หลวงพอหรอื
หลวงปูทั้งหลายทานจะไปชวยลูกศิษย ที่อยูหางกันคนละที่
ในเวลาเดยีวกนั ทานไปไดอยางไร   สวนภาพหลวงพอดทูีม่แีสง
สเีปนรงัสตีาง ๆ  รอบ ๆ  องคทาน กเ็ปนการตอบตอคำถามทีว่า
ภาพครูอาจารยองคตางๆ ที่ขาพเจานำมาถวายใหทานดูนั้น
“เปนของจรงิ” ขาพเจาเชือ่แนเหลอืเกนิวา หลวงพอคงมไิดตอบ
คำถามขาพเจาเพยีงสองคำถามเทานัน้ จงึขอฝากทานผรูทูีไ่ดเหน็
ภาพเหลานีใ้หนำไปพจิารณาดวยด ีกจ็ะไดรบัประโยชนอกีมาก
ทเีดยีว

หลงัจากเกดิเหตกุารณนี ้ขาพเจาไดนำภาพเหลานีม้า
ถวายใหหลวงพอดแูละกราบเรยีนขอคำอธบิายจากทาน

ทานตอบอยางรวบรดัวา “เขาทำใหเชือ่”
หลวงพอเนนเสยีง สหีนาเกลือ่นยิม้ดวยเมตตา
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๙๙
หลวงพอบอกหวย

ความจรงิแลวขาพเจาควรตัง้ชือ่เรือ่งนีว้า “วดิโีอประวตัิ
และคำสอนของหลวงพอ” มากกวา แตชือ่เรือ่งยาวไป และไมชวน
อานเทา “หลวงพอบอกหวย” จงึขออนญุาตใชชือ่เรือ่งนีแ้ทน

ขาพเจาและหมูคณะอีกหลายคนมีความตั้งใจที่จะทำ
วดิโีอประวตัแิละคำสอนของหลวงพอ เพือ่เปนอนสุรณรำลกึถงึ
ทาน โดยจัดทำดวยความเคารพทานเปนที่สุด ไมตองการหา
ผลกำไรจากการนี้

จากนัน้กไ็ดปรกึษากนัในเรือ่งทนุทีจ่ะดำเนนิการ และ
หลังจากที่ไดแบงงานกันแลว ทุกคนพรอมใจกันมากราบ
นมสัการหลวงพอตอหนาสรรีะของทาน ทีต่ัง้ไวทีห่อสวดมนต ซึง่
อยูตรงขามกับกุฏิของหลวงพอในปจจุบัน ขาพเจาจำไดวาคำ
อธษิฐานของพวกเราในวนันัน้ คอื ขออนญุาตตอหลวงพอในการ
จดัทำวดิโีอประวตัแิละคำสอนของทาน และหากหลวงพออนญุาต
ขอใหหลวงพอบอกพวกเราดวย จะโดยนมิติ มาเขาฝน หรอืวธิี
ใดกแ็ลวแต เพือ่ใหพวกเราสบายใจ วาไมไดทำโดยทีห่ลวงพอไม
อนญุาต  และขอใหสิง่ทีจ่ะตองทำทกุอยางสะดวกราบรืน่ ไมตดิ



204

ขัดจนงานสำเร็จ  แตหากหลวงพอไมอนุญาตแลว ขอใหการ
ทำงานของพวกเราติดขัด มีอุปสรรค ทำใหทอใจ และเลิกลม
ความตัง้ใจทีจ่ะทำกนัในทีส่ดุ

จากวันที่พวกเราไดขออนุญาตหลวงพอแลว พวกเรา
สิบกวาคนใชเวลากันประมาณหนึ่งป เพื่อจัดทำวิดีโอที่มีความ
ยาวประมาณ ๓๐ นาท ีเริม่ตัง้แตการเขยีนบท เปลีย่นจากบทให
เปนสครปิต ตดิตอหาขอมลูเกีย่วกบัหลวงพอตัง้แตชวีติของทาน
ในวยัเยาว จนกระทัง่อปุสมบทเปนพระภกิษ ุ สอบถามจากพระ
เถระครูอาจารยที่เคยรวมธุดงคกับทาน ผูเฒาผูแกที่รูจักทาน
ตดิตอชางภาพทีจ่ะมาถายทำวดิโีอนอกสถานที ่โดยตองไปถาย
ทำทีบ่านเกดิของทาน  เปนตน จนกระทัง่วดิโีอทีช่วยกนัจดัทำ
แลวเสรจ็

ขาพเจายงัจำไดดวีนันัน้เปนวนัที ่๓๑ มกราคม ๒๕๓๖
เวลากลางคนื ประมาณสามทมุ ขาพเจานัง่ดวูดิโีออยคูนเดยีวที่
ชัน้ลาง ดไูปกค็ดิถงึทานไป ผานไปไดคอนเรือ่ง  ดวยความคดิ
ถงึทาน  น้ำตาเจากรรมของขาพเจากเ็ออลนขึน้มา  ในขณะเดยีว
กันนั้นเอง ขาพเจาแลเห็นหลวงพอดูทางดานขวามือขาพเจา
ทานเดินเขามาหาแลวหยุดหางจากขาพเจาประมาณเมตรเศษ
แลวบอกขาพเจาวา

“ ขาอนโุมทนากบัพวกแกดวย ทีท่ำใหคนอืน่ไดบญุ
หลาย”
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ขาพเจาเห็นทานดวยหางตา ครั้นเมื่อหันไปมองทาน
ตรงๆ ปรากฏวาทานหายไป แลวขาพเจาถามตวัเองวาคดิเอาเอง
หรอืเปลา เสยีงจิง้จกทกัทนัททีีค่วามคดินีเ้กดิขึน้ในใจ ขาพเจา
นกึถงึคำทีห่ลวงพอเคยบอกพวกเราไววา

“ถาขาไปหาแก ใหคอยฟงเสยีงจิง้จกใหดี”
พอดวีดิโีอจบ  ขาพเจาจงึขึน้ไปหองพระชัน้บน  ขณะที่

ขาพเจากำลังจะกมลงกราบพระ  ภาพหลวงพอก็ปรากฏเบื้อง
หนา ทางดานซายของโตะบชูาพระ หรอืขวามอืของขาพเจา แลว
ทานกบ็อกขาพเจาอกีวา “ พรงุนีห้วยออก ๒๑”  ขาพเจายงั
งุนงงกับเหตุการณที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานั้นวาคิดเอาเองอีก
หรือเปลา ทำไมถึงเปนเรื่องเปนราวทีเดียว หลวงพอทานคงรู
ความคิดของขาพเจาในขณะนั้น   ทานจึงบอกขาพเจาอีกวา
“ ไมเชือ่ใหดใูนรปูขา ปฏทินิ ๒๑”

ขาพเจารบีเดนิเขาใกลทีบ่ชูาพระซึง่มรีปูหลวงพอ ขนาด
๘ x ๑๐ นิว้ ใสกรอบตัง้อย ู เปนรปูหลวงพอนัง่สมาธ ิหนากฏุิ
ทานเอง ที่ขางฝากุฏิมีปฏิทินแบบฉีกใบละวันแขวนไว วันที่ใน
ปฏทินิทีเ่หน็นัน้เปนวนัที ่๒๑ ซึง่ตรงกบัทีข่าพเจาไดยนิหลวงพอ
บอกอยใูนเวลานี ้ขาพเจากมลงกราบพระ ๓ ครัง้ และเรยีนหลวง
พอ วาขาพเจาไมเคยคดิจะขอหวยหลวงพอเลย  ขาพเจาเริม่เขา
ใจแลวละ  หากวนันีห้ลวงพอมาจรงิ ไมใชภาพนมิติทีข่าพเจาคดิ
ขึน้เองกข็อใหพรงุนีห้วยออก ๒๑ จรงิ แตถาพรงุนีห้วยไมออก ๒๑
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แปลวาภาพนิมิตทั้งหมดเปนเรื่องไมจริงและขาพเจาเพี้ยนเอง
ตัง้แตตนจนจบรายการนี้

วนัรงุขึน้ขาพเจามงีานทีท่ำงาน  จำไดวากำลงัยงุอยกูบั
การจัดทำแผนงานประจำป พ.ศ. ๒๕๓๖ ขาพเจาลืมเรื่องนี้ไป
สนทิตลอดทัง้วนั ตกเยน็กต็องทำงานลวงเวลากวาจะไดกลบับาน
กเ็ปนเวลาค่ำ เสนทางทีข่าพเจาขบัรถกลบับานตองขามสะพาน
พระปนเกลาเปนประจำทกุวนั วนันัน้ขาพเจาขบัรถมาตดิไฟแดง
อยทูีห่นาสำนกังานสลากกนิแบงรฐับาลพอด ีพลนัขาพเจานกึขึน้
มาได  จึงเหลือบไปมองผลการออกสลากกินแบงรัฐบาลที่ติด
ประกาศเปนตวัเลขเดนอยหูนาสำนกังานฯ  สิง่ทีข่าพเจาไดเหน็
กค็อืเลขทายสองตวัของหวยงวดประจำ วนัที ่๑ กมุภาพนัธ พ.ศ.
๒๕๓๖ ออกเลข ๒๑ ซึง่ตรงกบัทีห่ลวงพอไดบอกขาพเจาไวตัง้แต
เมือ่คนืนี้

เหตกุารณทีเ่กดิขึน้นี ้ขาพเจามาสรปุเองไดวา หลวงพอ
ตองการมาบอกใหขาพเจาทราบวา ทานอนุญาตใหพวกเรา
ทำวดิโีอเรือ่งของทานได  ซึง่ขาพเจาไดนำเรือ่งนีม้าเลาใหหมคูณะ
ไดรบัทราบวาพวกเราไมไดทำกนัโดยพลการ หลวงพออนญุาต
แลวจรงิๆ ซึง่หากทานไมบอกเหตกุารณลวงหนาโดยมาผกูเรือ่ง
กบัหวยทีจ่ะออกในวนัรงุขึน้ ขาพเจากค็งจะไมเชือ่วาทานอนญุาต
สำหรบัขาพเจาแลว นีเ้ปนเหตกุารณทีป่ระทบัใจขาพเจามากทีส่ดุ
ครัง้หนึง่ทีแ่สดงถงึความรกั ความเมตตา และความหวงใยของ
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หลวงพอทีม่ตีอบรรดาศษิยานศุษิย ขาพเจามคีวามเชือ่ ๑๐๐ %
เตม็ วาถงึแมหลวงพอดจูะมรณภาพไปแลว กเ็ปนการจากไปแต
กายของทาน แตหลวงพอดอูงคจรงิทีเ่ปนองคธรรมของทานยงัอยู
คอยชวยเหลือพระศาสนา และคอยชวยเหลือผูปฏิบัติธรรมทั้ง
หลายอยางทีไ่มเสือ่มถอยไปกวาสมยัทีท่านยงัมชีวีติอยเูลย

เหตกุารณเรือ่งหลวงพอบอกหวยนี ้เปนเพยีงตวัอยาง
หนึ่งในหลายเหตุการณที่หลวงพอทานเมตตามาชวยเหลือหมู
คณะ  ซึง่ขาพเจาและศษิยหลายคนทีเ่คยมปีระสบการณ  คงไม
มใีครปฏเิสธวาหลวงพอดทูาน... มาไดจรงิๆ
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๑๐๐
อยากไดวตัถมุงคลของหลวงพอ

ผมไดรับทราบคำสอนและปฏิปทาเกี่ยวกับหลวงปูดู
จากศิษยของทานคนหนึ่ง จนเกิดศรัทธาปสาทะ กระทั่งไดมี
โอกาสเดนิทางไปถวายสงัฆทานกบัหลวงปคูรัง้หนึง่ ซึง่เปนครัง้
เดียวที่ไดพบไดกราบทาน หลังจากนั้นเวลาผานไป...ผมไดรับ
ทราบเรือ่งราว ของหลวงปมูากขึน้เรือ่ยๆ  ความรกั ความเคารพ
บชูามมีากขึน้ตามกาลเวลา  แตกไ็มเคยไดไปกราบทานอกีจนทาน
มรณภาพ

วนันัน้...เมือ่คราวไปทำบญุกบัหลวงป ูผมเคยคดินอย
ใจทีไ่มไดรบัโอวาทคำสอนหรอืวาสิง่ใดจากหลวงปเูลย  ความคดิ
เชนนี้แมไมถูกตองนักเพราะเปนการทำบุญที่หวังผล แตนี่คือ
ความรสูกึของปถุุชนคนหนึง่ทีย่งัตองการกำลงัใจ ตองการทีพ่ึง่
พงิทางใจอยู

ถงึวนันี.้..ผมเชือ่ในความเมตตาของทาน เพยีงแตจะแผ
มาถึงเราในลักษณะใดเทานั้น ผมไดรับฟงเรื่องราวเกี่ยวกับ
คณุธรรมและคณุวเิศษของหลวงปหูลายเรือ่งหลายลกัษณะ แต
ไมเคยไดประสบกบัตนเอง จนครัง้หนึง่ในชวีติ...ไดเกดิขึน้
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ผมเปนคนทีช่อบสะสมและสนใจพระเครือ่ง และเชือ่วา
พระที่หลวงปูอธิษฐานจิต มีความศักดิ์สิทธิ์และเปนมงคลกับผู
ครอบครอง ผมเองกไ็ดแสวงหากระทัง่ไดเหรยีญรนุ “เปดโลก”
จากลูกศิษยหลวงปู  ทีนี้ปญหาเกิดตรงที่วาตัวเองไดแลวยังไม
พอ...ยงัอยากไดเผือ่ไวใหรนุพีท่ีท่ำงาน ซึง่เปนคนนสิยัดมีนี้ำใจ
เกดิความรสูกึอยากใหพีค่นนีม้พีระของหลวงป ูโดยเฉพาะเหรยีญ
รนุเปดโลกนีแ่หละ

ทุกขเกิดขึ้นแลว...ตัวเองก็ไมมี แตอยากใหเขา...จะ
ไปขอใครกก็ลวัเขาวา ไดไมรจูกัพอหรอืไง

ปกติผมจะสวดมนตไหวพระกอนนอนทุกคืน คืนนี้ก็
เชนเดยีวกนั ใจกย็งัคงมคีวามคดิวาจะหาพระใหพีค่นนีย้งัไง  จติ
กค็ดิวา...พระของหลวงป ูขอจากหลวงปกูแ็ลวกนั  นกึแลว จงึหนั
หนาไปทางรปูหลวงปแูลวเรยีนทานวา “หลวงปคูรบั ผมอยาก
ไดเหรยีญเปดโลกของหลวงปไูปใหคณุ...เพือ่ ใหเปนสริมิงคลคมุ
ครองตวั แตผมไมมพีระของหลวงป ู  ขอใหผมไดพระของหลวง
ปดูวยครบั”

ขอโทษครับ...ความรูสึกวาจะไดพระนั้นไมมี เพราะ
เปนเพยีงการนกึเอง คดิเองและพดูเอง คดิวาทานคงไมไดรบัรู
สิง่ทีบ่อกกบัตนเองคอืนอนดกีวา  คดิมากกฟ็งุซานเปลาๆ  เชา
ของสองวนัตอมา ลกูศษิยหลวงปเูจอผมบอกวา “เดีย๋ววางๆ มี
เรือ่งจะถามพีห่นอย”
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จากเชา...จนบาย เขาก็ยังไมวางและคงลืมไปแลว
ตกเยน็เขาจะกลบับาน ผมนกึไดเลยถามเองวา “เมือ่เชาจะถาม
อะไรผมหรอืครบั”

“ออ! คอือยางนี ้จะถามวา เหรยีญเปดโลกนี ่พีจ่ะเอา
กีเ่หรยีญครบั”  เขาถาม

“ฮา ! พดูใหมอกีทซีคิรบั พดู ชาๆ ชดัๆ” ผมอทุาน
ดวยความแปลกใจและรสูกึไดทนัทวีามอีะไรผดิปกตแินนอน

เพือ่นผมคนนัน้กท็วนคำถามเดมิแลวเลาใหฟงวา
“เมือ่คนืสวดมนตไหวพระตามปกต ิ ขณะทีจ่ติสงบอยู

ก็มีนิมิตเปนหนาพี่ปรากฏขึ้นและไดยินเสียงของหลวงพอดู
บอกวาเอาเหรียญเปดโลกของขาไปใหเขา พอตอนเชามาวา
จะถามพี่แลวก็ลืม” และเขายังไดเลาใหฟงเพิ่มเติมวาเห็นนิมิต
เชนเดียวกันนี้ตั้งแตคืนวานแลวแตไมแนใจ นึกวาคิดไปเอง
จนกระทัง่เมือ่คนืเกดินมิติเหมอืนเดมิอกี ภาพปรากฏชดัเจนขึน้
เสยีงของหลวงพอทีส่ัง่ กด็งัฟงชดั จงึคดิวาไมนาทีจ่ะคดิเอาเอง

ผมจงึไดเลารายละเอยีดสิง่ทีไ่ดคดิไดทำ ใหเพือ่นผมฟง
และขอเหรียญเปดโลกมาใหพี่คนดีของผมไดตามที่ตั้งใจไว
เหตกุารณนีเ้ปนเรือ่งจรงิทีเ่กดิขึน้กบัตวัผมเอง และคงยนืยนัถงึ
ความเมตตาของหลวงปทูีส่งเคราะหผมและคนรอบขางดวย

“แกคดิถงึขา ขากค็ดิถงึแก” คำพดูนีย้งักองอยใูนหขูอง
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ผม และคงกองอยใูนหขูองลกูศษิยของหลวงปตูลอดไป และสิง่
ที่แปลกสำหรับปุถุชนคนธรรมดาอยางเราก็คือ หลวงปูทาน
มรณภาพไปแลว ทำไมยังมาชวยเราไดอีก เราคงเคยไดยินผู
ปฏบิตัธิรรมไดพบพระพทุธเจา พระสงฆผปูฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบ
ทัง้หลายทีท่านมรณภาพไปแลวเชนกนัมาสอน มาโปรดลกูศษิย
ในรปูแบบตาง ๆ  ...แตคนธรรมดาอยางเรา ตายกนัไปแลวมาก
มาย บางครัง้อยากใหมากไ็มเหน็มา

สิง่เหลานีเ้กดิขึน้ไดอยางไร เปนเพราะบญุบารมขีองแต
ละทานหรอืเปลา ?  ขอฝากใหชวยกนัคดิตอไป

ลาภะปญโญ
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๑๐๑
เหน็แลวไมหนั

ครัง้แรกทีด่ฉินัถกูเพือ่นชวนไปวดัตางจงัหวดัแหงหนึง่
ดวยความรเูทาไมถงึการณเริม่จากดฉินัไดถามเพือ่นวา “วนัเสาร
นีว้างไหม” เพือ่นผนูัน้ตอบวา “ไมวาง”

“ไปไหน” ดฉินัซกัดวยความสงสยั
“ไปอยธุยา” เพือ่นตอบ
“ไปดวยคนซ ิอยธุยานาสนใจดอีอก”   ดฉินัตอบรบั

อยางกระตอืรนืลนดวยความอยากเทีย่ว
“ไปวดันะ” เพือ่นย้ำ
“วดัอะไร”
“วดัสะแก”
“ไปทำไม วดัสะแก” ดฉินัสงสยัเพราะไมเคยไดยนิชือ่

วดัมากอน
“ไปกราบหลวงพอด”ู
“ไปก็ไป” ดิฉันตอบตกลงดวยความที่อยากออกไป

ไหนสกัแหงนอกกรงุเทพฯ
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วันแรกที่ไปถึงวัดสะแก สังเกตจากภายนอกเปนวัด
ธรรมดา เกา ๆ ไมมอีะไรทีน่าสนใจ  เมือ่เดนิขึน้กฏุ ิไดพบและ
กราบหลวงพอ ทานกำลงัสบูบหุรี ่ ดฉินันกึในใจวา“พระสบูบหุรี่
ไมเหน็ชอบเลย”

ในเวลานั้นใกลเพลแลว วันนั้นเปนวันทำงานปกติ
คนจงึมไีมมากนกั  ดฉินัไดทานอาหารกลางวนัแบบบฟุเฟตครัง้
แรกคือ นั่งทานอาหารที่หลวงพอฉันเสร็จแลว โดยนั่งรวมกัน
หลาย ๆ คน กบัพืน้ไมกระดานบรเิวณหนากฏุทิาน

ภายหลงัอาหารมือ้นัน้ ดฉินัหมายมัน่ปนมอืเตรยีมคำ
ถามทีอ่านมาจากหนงัสือแลวเกดิความสงสยัหาคำตอบไมได จงึ
ขอนำมาถามหลวงพอ หลวงพอทานอยใูนอริยิาบถพกัผอนแบบ
สบาย ๆ ของทาน

“หลวงพอเจาคะ  กศุลกรรมชกันำกศุลกรรม  อกศุล
กรรมชกันำอกศุลกรรม นีห่มายความวาอยางไรเจาคะ”

หลวงพอทานมองหนาดิฉันอยูครูหนึ่ง แลวยิ้มอยาง
อารมณดี  “ขาไมตอบเอ็งละ  เอ็งมองดูที่กระดานเอาเอง
ก็แลวกัน”

ดฉินั มองหากระดานอยางงง ๆ
“คนหนัไมเหน็ คนเหน็แลวไมหนั”  ดฉินัอานตาม

เบาๆ ในใจ  “หมายความวาอยางไรเจาคะ”  ดฉินัถามทานดวย
ความโงซือ่
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“เอง็วาอยางไรละ”  หลวงพอถาม
ดฉินัเงยีบจนเพือ่นตองสะกดิ
“ไมทราบเจาคะ”
หลวงพอจงึไดอธบิายใหฟงวา
“ถาเอง็หนัไป เอง็กไ็มเหน็อะไร
 แตถาเอง็เหน็แลว เอง็กไ็มตองหนัไปหาอะไร”

ตัง้แตวนันัน้เปนตนมา ดฉินัไดมาทีว่ดัสะแกอกีหลาย
ครัง้ เพือ่ทีจ่ะรวูาที ่“เหน็” นะ เขา “เหน็” อะไรกนั บอยครัง้ใน
ชวงเวลาหลายปนัน้ ดฉินัมเีรือ่งไมสบายใจ มปีญหามากมาย จงึ
เตรยีมตวัเตรยีมคำถามทีเ่ปนปญหาไปถามหลวงพอ  แตเปนที่
นาแปลกวาเมือ่ไดมาพบกบัหลวงพอแลวคำถามตางๆ ทีล่วนเปน
ปญหาหนกัอกทางโลกทีเ่ตรยีมมาถามนัน้ไดมอีนัอนัตรธานหาย
ไปหมด นึกเทาไรก็นึกไมออก เปนเชนนี้อยูบอยครั้งจนดิฉัน
สงัเกตได

มอียคูรัง้หนึง่  มปีญหาหนกัอกตัง้ใจจะไปถามหลวงพอ
อีก  ตั้งใจไวอยางดีวาตองไมลืม ตองถามทานใหได  วันนั้น
ไดไปกราบหลวงพอ โดยมีเพื่อนรวมเดินทางคนเดิมเชนเคย
หลวงพอนัง่พกัผอนอริยิาบถภายหลงัอาหารเพล

เพื่อนดิฉันสะกิดแลววา “อรพินท มีอะไรจะมาถาม
หลวงพอไมใชหรอื ?”
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ดิฉันนึกถึงคำถามที่เตรียมมาถาม ในใจรูสึกวาผอน
คลายแลว ปญหานัน้ไมเหน็สำคญัตรงไหนเลย

“ไมมแีลวละ” ดฉินัยิม้และตอบเพือ่นไป
เชนเดมิ เบือ้งหนาดฉินัเปนภาพหลวงพอดนูัง่ยิม้อยาง

มเีมตตาเปนทีส่ดุ
อรพนิท
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๑๐๒
เปรียบศีล

ดฉินัเปนคนชางสงัเกตและขีส้งสยัวา ทำไมในบทสวด
สมาทานพระกรรมฐานของหลวงพอถงึไดตองมกีารอาราธนาศลี
ซึง่มผีแูนะนำใหทำเปนประจำทกุวนั

ดวยความอดรนทนไมได เมื่อสบโอกาสที่ไดมากราบ
นมสัการหลวงพอ จงึเรยีนถามทาน “หลวงพอเจาคะ ทำไม เวลา
สวดมนตจงึตองขอศลีทกุวนัคะ”

หลวงพออธบิายวา “ก็เหมือนเชือกละ เอ็งเคยเห็น
เชอืกไหม หาเสนควัน่เปนเกลยีว ถาเสนหนึง่ขาด เรากผ็กูใหม
สองเสนขาด เรากผ็กูสองเสนใหม แลวถาเอง็ไมผกูมนัจะเปนยงั
ไงละ ?”  หลวงพอจบคำตอบดวยคำถาม

ดิฉันนั่งนึกอยางเห็นภาพ...เชือกก็คงบางลง และคง
ขาดทลีะเสน สองเสน... จนหมด

หลวงพอมองขาพเจาแลวยิม้
อรพนิท
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๑๐๓
บทเรยีนทางธรรม

บทที ่๑ ความกตญั ูและกศุโลบายในการหาบญุ
ครัง้แรกทีข่าพเจาไดไปกราบหลวงพอด ูในป พ.ศ. ๒๕๒๖

โอวาททีท่านมอบใหกบัลกูศษิยหนาใหมคนนีก้ค็อื  “ทำบญุกบั
พระทีไ่หนๆ  กต็องไมลมืพระทีบ่าน  พอแมเรานีแ้หละ...อยา
มองขามทานไป”

ครัง้นัน้ ยงัจำไดวาขาพเจาและเพือ่นๆ ไดซือ้ดอกบวัไป
ถวายทานดวย ทานรบัและนำไปบชูาพระพทุธรปู แลวกใ็หโอวาท
อกีวา  “พวกแกยงัเปนนกัเรยีน นกัศกึษา ยงัตองแบมอืขอเงนิ
พอแมอย ู คราวหนาอยาไปเสยีเงนิเสยีทองซือ้ดอกไมมาถวาย
ระหวางทางมาวดั หากเหน็สระบวัทีไ่หน กใ็หตัง้จตินกึนอมเอา
ดอกบวัถวายเปนพทุธบชูา ธรรมบชูา สงัฆบชูา กใ็ชไดแลว”

นอกจากนี ้ วธิหีาบญุแบบงายๆ โดยไมตองเสยีสตางค
สามารถทำไดทัง้วนัคอื ตืน่เชามา ขณะลางหนา หรอืดืม่น้ำกใ็ห
วา “พทุธงั สรณงั คจัฉาม,ิ  ธมัมงั สรณงั คจัฉาม,ิ  สงัฆงั
สรณงั คจัฉามิ”
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กอนจะกินขาวก็ใหนึกถวายขาวพระพุทธ ออกจากบานเห็น
คนอืน่เขากระทำความด ีเปนตนวา ใสบาตรพระ  จงูคนแกขาม
ถนน  ฯลฯ กใ็หนกึอนโุมทนากบัเขา ผานไปเหน็ดอกไม ทีใ่ส
กระจาดวางขายอย ูหรอืดอกบวัในสระขางทาง กใ็หนกึอธษิฐาน
ถวายเปนเครือ่งบชูาพระรตันตรยั โดยวา “พทุธสัสะ ธมัมสัสะ
สังฆัสสะ ปูเชมิ” แลวตองไมลืมอุทิศบุญใหแมคาขายดอกไม
และรกุขเทวาทีด่แูลสระบวันัน้ดวย

ตอนเย็นนั่งรถกลับบาน เห็นไฟขางทางก็ใหนึกนอม
บชูาพระรตันตรยัโดยวา “โอมอคัคไีฟฟา พทุธบชูา  ธรรมบชูา
สงัฆบชูา” กลบัมาบาน กอนนอนกน็ัง่สมาธ ิเอนตวันอนลงกใ็ห
นึกคำบริกรรมภาวนาไตรสรณาคมนจนหลับ ตื่นขึ้นมาก็
บรกิรรมภาวนาตออกี

นี่เรียกวาเปนกุศโลบายของหลวงพอดู ที่ตองการให
พวกเราคอยตะลอมจิตใหอยูแตในบุญในกุศลตลอดทั้งวันเลย
ทเีดยีว
บทที ่๒ ระวงัจะตกตนตาล

ดวยความที่ขาพเจาเปนคนที่สนใจอานหนังสือธรรม
อยเูสมอๆ ทำใหสญัญาหรอืความจดจำมนัลวงหนาไปไกล กวา
การปฏบิตัชินดิไมเหน็ฝนุเลยทเีดยีว

เชาวนัหนึง่ ในชวงทีข่าพเจารจูกัและไปกราบหลวง พอ
ใหมๆ  ขาพเจาถามทานวา “หลวงพอครบั พระทานสอนวาบญุ
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กไ็มใหเอา บาปกไ็มใหเอา และอยาไปยนิดยีนิรายกบัสิง่ทัง้ปวง
ทนีีท้ำอยางไรผมถงึจะหมดความยนิดยีนิรายครบั”

หลวงพอทานยิม้และตอบพลางหวัเราะวา “เบือ้ง ตนกจ็ะ
ขึน้ยอดตาล  มหีวงัตกลงมาตายเทานัน้” ทำให ขาพเจารสูกึเขนิ
และไดคดิวาการปฏบิตัธิรรมทีถ่กูทีค่วรนัน้ไมควรจะอานตำรบั
ตำรามาก แตควรปฏบิตัอิยางคอยเปนคอยไป มงุประกอบเหตทุี่
ดอียางเสมอตนเสมอปลาย โดยไม เรงรดัหรอืคาดคัน้เอาผล  และ
ทีส่ำคญัคอื อยาสำคญัผดิคดิวา “สญัญา” เปน “ปญญา” เพราะ
หากยงัเปนแคสญัญาหรอืความรทูีเ่ปนเพยีงการจดการจำ มนัยงัไม
ชวยใหเราเอาตวัรอดหรอืพนทกุขได

บทที ่๓ อยาประมาท
หลวงพอด ูทานพดูเตอืนเสมอเพือ่ใหพวกเราไม ประมาท

รบีทำความดเีสยีแตยงัแขง็แรงอย ู  เพราะเมือ่แกเฒาลง หรอืมโีรค
ภยัไขเจบ็มาเบยีดเบยีนกจ็ะปฏบิตัไิดยาก  ทานวา “ปฏบิตัธิรรม
เสยีตัง้แตยงัเปนเดก็ เปนหนมุ เปนสาว นีแ้หละด ี เพราะเมือ่แก
เฒาไปแลว จะนัง่กโ็อย จะลกุกโ็อย หากจะรอไวใหแกเสยีกอนแลว
จงึคอยปฏบิตั ิ  กเ็หมอืนคนทีค่ดิ จะหดัวายน้ำเอาตอนทีแ่พใกล
จะแตก มนัจะไมทนัการณ”  นอกจากนัน้ ทานยงัแนะใหหาโอกาส
ไปโรงพยาบาล  ทานวา “โรงพยาบาลนีแ้หละ เปนโรงเรยีนสอน
ธรรมะ มใีหเหน็ทัง้เกดิ แก เจบ็ และตาย  ใหหมัน่พจิารณาใหเหน็
ความจรงิ  ทกุขทัง้นัน้  ... อนจิจงั  ทกุขงั  อนตัตา”
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บทที ่๔ ใหหมัน่ดจูติ
                คำสอนของหลวงพอทีข่าพเจาไดยนิแทบจะทกุครัง้
ที ่ไปนมสัการทานกค็อื

“ของดอียทูีต่วัเรา ของไมดกีอ็ยทูีต่วัเรา
 ใหหมัน่ดจูติ รกัษาจติ”

               นบัเปนโอวาททีส่ัน้ แตเอาไปปฏบิตัไิดยาวจนชัว่ชวีติ
หรอืยาวนานตราบจนกวาจะพนจากวฏัฏะสงสารนีไ้ปได  ซึง่ สอด
คลองกบัพทุธพจนทีว่า...

“ผใูดหมัน่ตามดจูติ ผนูัน้จะพนจากบวงแหงมาร”
การขาดการตามดจูติ รกัษาจติ เปนเหตใุหเราไม ฉลาด

ในความคดิหรอือารมณ ซึง่ถงึแมวาเราจะเคยไดยนิไดฟงคำสอน
ของครบูาอาจารยมามาก กไ็มอาจชวยอะไรเราไดั

เพราะเพยีงแคการฟงธรรมจากครบูาอาจารยภายนอก
โดย ปราศจาก โยนโิสมนสกิาร หมัน่ตรกึ พจิารณาสิง่ตางๆ ให
เปนธรรม  หรือนัยหนึ่งคือ ขาดการฟงธรรมในใจเราเองบาง
ธรรมตาง ๆ ทีไ่ดยนิไดฟงมานัน้กย็อมไมอาจสำเรจ็ประโยชน เปน
ความดบัทกุขไดเลย

บทที ่๕ รจูกัหลวงพออยางไร
เชาวนัหนึง่ ในเดอืนมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓ กอนหนาที่

หลวงพอจะละสังขารไมกี่วัน ในขณะที่รอใสบาตรอยูที่หนากุฏิ
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ของทาน หลวงพอไดพดูเปนคตแิกสานศุษิย ณ ทีน่ัน้วา...
“ตราบใดกต็ามทีแ่กยงัไมเหน็ความดใีนตวั
  กไ็มนบัวาแกรจูกัขา
  แตถาเมือ่ใดทีเ่ริม่เหน็ความดใีนตวัเองแลว
  เมือ่นัน้ ขาวาจงึวาแกรจูกัขาดขีึน้แลว”

คำพดูนี ้ถอืเปนคำพดูเตอืนสตแิกผทูีม่าปฏบิตัใินสมยั
ทีท่านยงัมชีวีติอยวูา อยาไดสำคญัตนวาเคยไดอยใูกลชดิ หรอื
เคยไดรับฟงคำสอนโดยตรงจากทาน เพราะตัววัดวารูจักทาน
ดหีรอืไมนัน้ ทานวาอยทูีก่ารฝกฝนตนใหเปนคนทีด่ขีึน้ไดหรอืไม
ถาไมได กเ็ทากบัวาไมรจูกัทานจรงิ

ในทางกลับกัน คำพูดนี้ชวยใหเกิดกำลังใจแกผูที่ไมมี
โอกาสไดมาสมัผสัทานในขณะทีท่านยงัมชีวีติ หากแตดวยความ
ศรัทธาที่มีตอทาน กระทั่งไดนอมเอาธรรมคำสอนของทานมา
ปฏบิตัขิดัเกลาตนเองจนเปนคนด ีและยิง่ดขีึน้เทาไร หลวงพอ
ทานกร็บัรองวาเปนผรูจูกัทานดขีึน้เทานัน้

คำพดูของหลวงพอนัน้ทำใหผเูขยีนนกึถงึพทุธพจนทีว่า

“ผใูดเหน็ธรรม ผนูัน้เหน็เรา...ตถาคต”

 “พอ”
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๑๐๔
พลกิชวีติ

ดฉินัไดมโีอกาสมาพบหลวงพอด ูทีว่ดัสะแก ตัง้แตป พ.ศ.
๒๕๒๙ คอืกอนทีท่านจะละสงัขารประมาณ ๔ ป โดยการแนะ
นำของเพือ่นรกัคนหนึง่ และนัน่คอืจดุหกัเหชวีติทีส่ำคญัทีส่ดุของ
ดฉินั เพราะกอนทีด่ฉินัจะไดมาพบหลวงพอ ชวีติของดฉินัชางไร
สาระ วนัคนืหมดไปกบัการดืม่สรุา และเลนการพนนั เพยีงเพือ่
จะกลบเกลือ่นทกุขไปวนั ๆ  โดยไมมสีตปิญญาทีจ่ะเตอืนตวัเองได
วา นัน่ไมใชการแกปญหา ตรงกนัขามกลบัเปนการซ้ำเตมิชวีติให
เลวรายลงไปเรือ่ย ๆ กระทัง่ไดมาพบหลวงพอ ผทูีพ่ลกิชวีติของ
ขาพเจาจากดานมดืมาใหไดเหน็แสงสวาง ทานทำใหดฉินัรวูาจะใช
ชวีติอยางไรจงึจะเกดิคณุคาแกชวีติทีเ่หลอือย ูทัง้แกตนเอง ตอครอบ
ครวั และตอคนรอบขาง

หลวงพอทานมีกุศโลบายในการพลิกชีวิตของดิฉันให
สามารถละเลกิอบายมขุไดทลีะอยาง  โดยเดด็ขาด และทีส่ำคญัคอื
ดวยความสมคัรใจของตวัดฉินัเอง เปนตนวา ทานสอนใหดฉินั
พจิารณาเหน็โทษและความไมดตีาง ๆ  ของการเมาสรุา โอกาสใน
การสอนของทานมาถึงเมื่อเชาวันหนึ่งที่ดิฉันเดินทางไปถวาย
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ภตัตาหารแกทาน พอดกีบัมชีาวบานเมาสรุาหลบัอยใูกลๆ  กบั
บนัไดทางขึน้กฏุ ิหลวงพอทานพดูวา “ขาวา คนเมาเหลานะ เลวกวา
หมา แกวาไหม?” “เลวกวายงัไงเจาคะ” ดฉินัถามอยางขงึขงั เพราะ
รสูกึจะเปนเรือ่งใกลตวัเขามาทกุท ีทานกย็อนถามมาอกีวา “ถาเรา
เอาขีก้บัเอาเหลาไปตัง้ไว แกวาหมามนัจะกนิอะไร” แลวทานกเ็ฉลย
ตอวา “มนักเ็ลอืกกนิขีน้ะส ิมนัไมเลอืกกนิเหลานะ ขาจงึวาคนกนิ
เหลานีเ่ลวกวาหมา” เทานัน้แหละ ดฉินักบ็งัเกดิความละอายใจ
บอกกบัตวัเองวาฉนัจะไมกนิเหลาอกี พรอมกบัทองบนในใจวา
“…หมามนักนิขี ้มนัไมกนิเหลา คนกนิเหลานีเ่ลวกวาหมา ฉนัไม
ตองการจะเปนคนทีเ่ลวกวาหมา…”

ไมใชเพยีงแคการดืม่สรุายาเมาเทานัน้ทีด่ฉินัสามารถเลกิ
ไดเดด็ขาดในคราวเดยีว หากแตดวยอบุายการสอนของหลวงพอ
ดฉินัจงึสามารถเลกิอบายมขุอยางอืน่ ๆ  ดวย รวมไปถงึการใชเครือ่ง
สำอางทีท่านวาเกนิงามและเปนอนัตรายตอสขุภาพ ทัง้นีท้ัง้นัน้
ทานคงทราบวาขณะนัน้ดฉินัยงัมากดวยทฏิฐมิานะอตัตาตวัตน
ทานจงึหลกีเลีย่งการสอนหรอืวากลาวทีต่วัดฉินัโดยตรง หากแตใช
วธิยีกสิง่ตาง ๆ ขึน้เปนอปุมาอปุมยั แลวใหดฉินัคดิพจิารณาตาม
จนเหน็ทกุขเหน็โทษเหน็ภยัและเปนฝายสมคัรใจละเลกิสิง่ไมดไีม
งามตาง ๆ  ดวยตวัเอง ดฉินัจงึสามารถรบัการขดัเกลาทลีะเลก็ทลีะ
นอยจากทานได หลวงพอทานฉลาดและอดทนในการอบรมลกู
ศษิยอยางยิง่ ทานไมเพยีงแนะนำการปฏบิตัธิรรมแกดฉินัเทานัน้
หากแตยงัไดเมตตาใหดฉินัเกดิปญญารคูวามเหมาะควรในการ
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ดำรงชวีติในเพศฆราวาสเพือ่ใหดำเนนิไปไดทัง้ทางโลกและทาง
ธรรม อยางทีท่านพดูวาโลกกไ็มใหช้ำ ธรรมกไ็มใหเสยี

การจากไปของหลวงพอ ยากทีข่าพเจาจะยอมรบัได แมวา
ทานจะไดเมตตาพดูเปรยใหทราบมาเปนระยะ ๆ รวมทัง้สัง่ดฉินั
ไมใหรองไหเมือ่ทานละสงัขารแลวกต็าม ในเชาวนัที ่๑๗ มกราคม
๒๕๓๓ วนัทีท่ราบขาวมรณกรรมของหลวงพอ ดฉินัเรงรบีเดนิทาง
ไปทีว่ดัทนัท ีและเมือ่ไปถงึ ดฉินักไ็มอาจกลัน้ความเศราโศกเสยีใจ
เอาไวได จำไดวาดฉินัตองอาศยักอดตนไมขางกฏุ ิรองไหฟมูฟาย
อยพูกัใหญ เพราะเรว็เกนิกวาทีด่ฉินัจะทำใจได และดฉินัเองกย็งัไม
มธีรรมมากพอทีจ่ะทำใหใจคอหนกัแนนตอเหตกุารณการจากไป
ของทานได

แมวาหลวงพอด ูผทูีฉ่ดุชวีติของดฉินัขึน้จากโคลนตม ไดละ
สังขารไปแลว แตดิฉันก็ตั้งสัจอธิษฐานวาจะขอยึดมั่นในไตร
สรณคมน และจะไมทิง้การปฏบิตัไิปจนตลอดชวีติ เพือ่บชูาคณุ
หลวงพอด ูทีไ่ดเมตตาตอดฉินัและครอบครวัอยางหาทีส่ดุและหา
บคุคลอืน่เสมอเหมอืนมไิด

“น”ิ
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๑๐๕
ปกณิกบาป

หลวงพอดทูานเปนพระทีม่คีวามละเอยีดอยางมาก  โดย
เฉพาะอยางยิง่ในเรือ่งความระมดัระวงัไมใหเกดิบาป ตลอดระยะ
เวลาประมาณ ๘ ป ทีพ่บและปฏบิตัธิรรมกบัทาน ยิง่นานวนักย็ิง่
ประทบัใจในปฏปิทาในเรือ่งนีข้องทาน และบางเรือ่งขาพเจาเหน็วา
เปนเรือ่งทีน่าคดิ เพราะกอปรดวยเหตผุล อกีทัง้ไมเคยไดยนิไดฟง
ใครกลาวสอนอยางตรงไปตรงมาเชนนีม้ากอน จงึเปนแรงบนัดาล
ใจทีจ่ะถายทอดไว  ณ ทีน่ี ้ เผือ่วาจะเกดิประโยชนแกผอูานบางไม
มากกน็อย โดยใหชือ่หวัขอเรือ่งวา “ปกณิกบาป”

พาเดก็เขาวดั - บาป
เรือ่งนีค้อนขางเปนเรือ่งทีส่วนกบัความรสูกึของคนทัว่ไป

แตหากเราไดพจิารณาความจรงิไปตามเหตผุลทีห่ลวงพอไดเมตตา
ชีแ้นะกจ็ะเขาใจ ทานวาเดก็เลก็ทีพ่ามาวดันัน้ ยงัควบคมุดแูลตนเอง
ไมได  จงึมกัคดิคะนองไปตามประสาเดก็  แตเนือ่งจากทีว่ดัมกัมี
ผมูาปฏบิตัสิมาธภิาวนาอยเูสมอๆ ดงันัน้  เสยีงรบกวนของเดก็เลก็
จงึกระเทอืนตอการปฏบิตัภิาวนา  ดงันัน้  บาปจงึเกดิกบัเดก็อยาง
ไมรตูวั  ทัง้นีก้ด็วยพอแมผปูกครองไมเขาใจ
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ภาพแหงความเมตตาทีท่านเมตตาอบรมชีแ้นะขาพเจายงั
ชดัเจนอยใูนความทรงจำ  วนันัน้ขาพเจาพาลกูซึง่ยงัเลก็ไปวดัสะแก
ดวย  จำไดวาการไปวดัในวนันัน้  ขาพเจาไมสรูสูกึปลอดโปรงนกั
เพราะวาตองมามวักงัวลกบัลกูนอยทีเ่ดีย๋วกส็งเสยีงรองไห  เดีย๋ว
กป็สสาวะรด  พอหลวงพอทานเหน็จงัหวะเหมะ  ทานกเ็รยีกขาพเจา
ใหเขาไปใกล ๆ  แลวบอกวา “นีเ่พราะขารกัแกหรอกนะ จงึบอกจงึ
สอนใหร ูคนเขาภาวนากนัอย ูแกพาเดก็ ๆ มาซกุซน สงเสยีง
รบกวน มนับาป อนัทีจ่รงิแกเอาเดก็เลก็ไวทีบ่านกไ็ด  เวลาทีแ่ก
ภาวนากใ็หนกึถงึเขาแผเมตตาใหเขา เขากไ็ดบญุเหมอืนกนั”

ชวนคนเขาวดั – บาป
บางทคีนเรากม็องอะไรไมรอบดาน  ดงันัน้ แมจะมคีวาม

ปรารถนาด ี กไ็มเปนหลกัรบัประกนัวาทกุอยางจะออกมาด ี ดงั
เชนทีข่าพเจาไดรบัการอบรมจากหลวงพอวา “แกเทีย่วชวนคนเขา
มาวดั ระวงันะ จะกลายเปนตนบาป”

ทานชีแ้นะเพิม่เตมิวา “แกจะไปรเูหรอวาสิง่ทีแ่กเหน็วาดี
เขาจะเหน็วาดตีามแกไปดวย ถาเขาปรามาสจนเกดิบาป แกตอง
มสีวนรบับาปนัน้ไปดวยครึง่หนึง่ในฐานะทีพ่าเขามาใหเกดิบาป”

อยใูกลพระอรหนัตนาน ๆ – บาป
เรือ่งนีก้เ็ปนอกีเรือ่งหนึง่ทีด่จูะสวนทางกบัความรสูกึของ

คนทัว่ๆ ไป  เพราะทกุคนยอมจะคดิวาหากเราไดอยใูกลชดิพระ
อรหนัต กย็อมจะมโีอกาสสัง่สมบญุกศุลไดอยางเตม็ที ่แตการณหา
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เปนเชนนัน้ไม  หลวงพอดทูานสอนวา “อยาไปอยใูกลพระอรหนัต
นาน  ประเดีย๋วจะบาป  จะบาปอยางไร กบ็าปตรงทีอ่าศยัความ
คนุเคย เลยเอาทานเปนเพือ่นเลนบาง ใชทานทำโนนทำนีใ่หบาง
แลวจะไมใหบาปไดยงัไง”

ถายรปูกบัพระทีม่คีณุธรรม – บาป
หลวงพอเคยตัง้คำถามกบัขาพเจาวา “เวลาทีแ่กถายรปูกบั

พระ โดยเฉพาะอยางยิง่กบัครอูาจารยทีท่านม ีคณุธรรมแกจะเอา
รปูไปตัง้ไวทีไ่หน  หากแกเอารปูไปไวในที ่ๆ  ไมบงัควรกจ็ะเกดิบาป
ขึน้ได  สวนวาจะเอารปูไปตัง้บชูาในทีส่งู  ใครผานไปผานมากย็ก
มอืไหว แลวตรองดซูวิา แกมคีณุธรรมเสมอกบัทานเหรอ  หรอืแก
มคีณุธรรมอะไรทีจ่ะใหเขายกมอืไหวแก”

“อยุ”
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๑๐๖
 ความเมตตา และขนัตธิรรมของหลวงพอ

จะมใีครเคยทราบบางวาเบือ้งหลงัภาพ การปฏสินัถารพดู
จาปราศรยัใหแงคดิและกำลงัใจแกผทูีม่ากราบนมสัการหลวงพอดู
นัน้  บอยครัง้ทานตองใชขนัตมิากสกัเพยีงใด  โดยปรกตหิลวงพอ
ทานรบัแขกตัง้แตเชามดื  กระทัง่จนดกึจนดืน่  ทกุๆ วนั  ตอเนือ่ง
นบัเปนป ๆ  ซึง่ไมวาใครจะทกุขร็อนวนุวายใจมาอยางไร  หลวงพอ
ทานกจ็ะปฏสินัถารดวยความเมตตาเสมอ  โดยจะมใีครบางไหม
ทีจ่ะสงัเกตหรอืสงสยัวา ทานนัง่รบัแขกบนพืน้กระดานแขง็ ๆ  อยาง
นัน้ตัง้แตเชาจรดค่ำในแตละวนั  ทานแทบจะไมไดลกุไปไหนเลย
ทานไมปวดเมือ่ยบางหรอื  ทานไมปวดทองหนกัทองเบาบางหรอื
ทานเจบ็ไขไมสบายบางหรอืเปลา  สวนวาจะรอฟงทานเอยปากออก
มากค็งเปนเรือ่งทีย่าก  เพราะหลวงพอเปนพระทีข่ีเ้กรงใจอยางมาก
แคจะใชสอยลกูศษิยใหเดนิออกไปซือ้ยาทีห่นาวดั กย็งัตองเอยปาก
ถามลกูศษิยอยางเกรงอกเกรงใจ

ขาพเจาเองไดมาประจกัษความอดทนของทานอยางชนดิที่
ยากจะกลัน้น้ำตาเอาไวได  กใ็นตอนทีไ่ดอปุฏฐากรบัใชทานในยาม
ทีท่านชรามากแลว  โดยมโีอกาสถวายการทายาทีแ่ผลทีก่นของ
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ทาน  ภาพทีป่รากฏแกสายตาของขาพเจานัน้คอื รองรอยของแผล
ทีแ่ตกซ้ำๆ ซากๆ ในทีเ่ดมิ  นีค่งเปนแผลทีเ่กดิจากการทีท่านตอง
นัง่บนพืน้กระดานแขง็ๆ ตอเนือ่งเปนแรมป  ขาพเจารสูกึแปลกใจ
มากทีท่านเปนถงึขนาดนีแ้ลว ขาพเจาหรอืลกูศษิยคนอืน่ๆ กไ็มเคย
ไดยนิทานเอยบนใหไดรบัรบูางเลย  ตรงกนัขามเราทกุคนยงัคงเหน็
ทานทำหนาทีค่รอูาจารยทีค่อยใหกำลงัใจลกูศษิยดวยอาการยิม้
แยมแจมใสเปนปรกตอิยอูยางนัน้  ทำใหเขาเหลานัน้กลบับานไป
ดวยความปตทิกุรายไป

ขาพเจาเหน็แผลของทานแลวกไ็มอาจกลัน้น้ำตาเอาไวได
ไดแตซาบซึง้ใจในเมตตาและขนัตธิรรมอนัยิง่ของทาน อกีทัง้ภมูใิจ
ทีไ่มเสยีชาตเิกดิทีไ่ดมโีอกาสมาเปนลกูศษิยรบัการอบรมสัง่สอน
จากทาน  เพราะทานไมเพยีงพดูสอนเพยีงอยางเดยีว  หากแตทาน
ยงัสอนดวยการทำใหด ูขาพเจาจงึภาคภมูใิจทีม่คีรอูาจารยเชน
ทาน... หลวงพอด ูพรหมปญโญ  พระแททีจ่ะอยใูนดวงใจของ
ขาพเจาตลอดไป

“นายอ”ู
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๑๐๗
 หลวงพอตายแลวตองลงนรก ?

วนัหนึง่ หลวงพอดทูานมองไปทีล่กูศษิยใกลชดิกลมุหนึง่
แลวเอยขึน้วา “ขาตายแลวตองลงนรก” พอลกูศษิยไดยนิเชนนัน้
กต็กใจ เรยีนถามทานในทนัทวีา “หลวงพอจะตกนรกไดอยางไร
ในเมือ่หลวงพอบำเพญ็คณุงามความดมีามากออกอยางนี”้

หลวงพอตอบกลบัไปวา ““ขากจ็ะลงนรก เพือ่ไปเตะพวก
แกขึน้มานะส!ิ”

คำพดูเตอืนของหลวงพอนัน้ ชวนใหศษิยทัง้หลายตองมา
นกึทบทวนตวัเองวาการทีไ่ดมโีอกาสอยใูกลครบูาอาจารยนัน้กม็ใิช
เปนหลกัประกนัวาจะไมลงนรก ตรงกนัขาม หลวงพอทานไดพดู
เตอืนทำนองเดยีวกนันีห้ลายครัง้หลายหน เพราะชองทางทำบาป
ของคนเรามมีากเหลอืเกนิ จนทานเอยวา คนเราเปนอยโูดยบาป
ทัง้นัน้ เพยีงแตผทูีต่ัง้อยใูนความไมประมาท กบ็าปนอยหนอย

หลวงพอทานเปนแบบอยางทีห่าไดยากในเรือ่งการระมดั
ระวงัไมใหเปนหนีส้งฆ ถงึขนาดวากอนทีท่านจะมรณภาพไมกีว่นั
ทานไดบอกชองลบักบัโยมอปุฏฐากใหทราบ เพือ่วาจะไดสามารถ
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เปดประตเูขากฏุทิานในกรณฉีกุเฉนิได โดยไมตองไปงดัประต ูอนั
เปนการทำลายของสงฆ  ซึง่ในทีส่ดุกม็เีหตใุหไดเปดประตกูฏุทิาน
ผานทางชองลบันัน้จรงิๆ ในเชาตรขูองวนัองัคารที ่๑๗ มกราคม
๒๕๓๓ อนัเปนวนัทีท่านละสงัขาร

นอกจากนี ้ทานยงัไดพดูเตอืนอกีหลายๆ เรือ่ง ซึง่เปนสิง่
ทีพ่วกเราอาจมองขาม เปนตนวาเอยปากใชพระหยบิโนนหยบินี ่ไม
ยกเวนแมกรณขีอใหพระทานหยบิซองใหเพือ่จะใสปจจยัถวาย การ
หยบิฉวยของสงฆไปใชสวนตวั การพดูชกัไปในทางโลกในขณะที่
ผอูืน่กำลงัสนทนาธรรม การสงเสยีงรบกวนผทูีก่ำลงัปฏบิตัภิาวนา
การขายพระกนิ ซึง่เรือ่งหลงันี ้ทานพดูเอาไวคอนขางรนุแรงวา ใคร
ขายพระกนิ จะฉบิหาย  สมยัทานยงัมชีวีติ ทานจะพดูกระหนาบ
บอยครัง้ โดยเฉพาะเวลารบัประทานอาหาร ทานไมใหพดูคยุกนั
จะทำกจิอนัใดอย ูกใ็หมสีต ิพยายามบรกิรรมภาวนาไวเรือ่ยๆ เรยีก
วาเกลีย่จติไวใหไดทั้งวนั เมือ่ถงึคราวนัง่ภาวนา จติจะไดเปนสมาธิ
ไดเรว็ เวลาจติจะโลภ จะโกรธ จะหลง กจ็ะไดรไูดเทาทนั

ดงัทีห่ลวงพอสอนวา การตัง้อยใูนความไมประมาทเทานัน้
จงึจะชวยใหเราหางจากนรกได ดงันัน้ เราจงึจำเปนตองคอยสอบ
ทานตวัเองอยเูสมอๆ วาเราเขาวดัเพือ่อะไร เพือ่ความเดนความดงั
หวงัลาภสกัการะ หวงัเปนผจูดัการพระ ผจูดัการวดั ฯลฯ หรอืเพือ่
มงุละโลภ โกรธ หลง ซึง่เปนตวักอทกุขกอโทษขามภพขามชาติ
ไมรจูกัจบจกัสิน้ทีม่อียใูนใจเรานี้
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ปฏปิทาทีจ่ะชวยใหเราปลอดภยั และหางไกลจากนรก คอื
การเกรงกลวัและละอายใจในการทำบาปกรรม หรอืสิง่ทีจ่ะทำจติ
ใจเราใหเศราหมองขนุมวั ทัง้ในทีล่บัและทีแ่จง นอกจากนี ้ควรหลกี
เลีย่งการคลกุคลกีบัหมคูณะโดยไมจำเปน หากแตควรมงุเนนการ
ปฏบิตัภิาวนาเปนหลกั เปนผพูรอมรบัฟงคำตกัเตอืนของผอูืน่ โดย
เฉพาะคำตกัเตอืนจากครบูาอาจารย อยางทีท่างพระทานสอนวา
ใหอดทนในคำสัง่สอน คดิเสยีวาทานกำลงัดดุากเิลสของเราอยู

ทอนซงุทัง้ทอน ถาไมไดขวานชวยสบัชวยบาก ไมไดกบไส
ไม ชวยทำพืน้ไมหยาบๆ ใหเกลีย้งเกลาขึน้ ไมไดกระดาษทรายชวย
ขดัใหพืน้ไมเรยีบเนยีน ไมถกูดดัถกูประกอบ กค็งไมกลายมาเปน
เครือ่งเรอืนเครือ่งใชทีม่ปีระโยชน ฉนัใดกฉ็นันัน้ จติใจของเราที่
หยาบอย ูหากไมไดรบัการขดัเกลาหรอือบรมจากครอูาจารย ไมได
รบัการอบรมดวยธรรมของพระพทุธเจา จติใจนัน้กย็อมเอาเปนที่
พงึไมได

ครัง้หนึง่ ไดมโีอกาสเรยีนถามหลวงพอวา “หลวงพอครบั
ทีว่าธรรมยอมรกัษาผปูระพฤตธิรรมนัน้ ธรรมทีว่านัน้ทานหมาย
ถงึธรรมเรือ่งใดครบั”

เมือ่สิน้เสยีงคำถามของขาพเจา หลวงพอทานกต็อบในทนัที
วา “กายสจุรติ วาจาสจุรติ และมโนสจุรติ”

ซึง่คำสอนของทานขางตน กเ็ปนการตอบใหชดัอกีครัง้วา
อานสิงสแหงการประพฤตคิวามดทีัง้ทางกาย ทางวาจา และทางใจ
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นี้แหละ จะกลับมารักษาเราไมใหตกไปสูโลกที่ชั่ว จึงเปนหลัก
ประกนัทีช่วยใหเราหางไกลจากนรก อกีทัง้ยงัชวยใหเราสามารถเขา
ใกลหลวงพอดวยการเพิ่มพูนคุณธรรมความดีใหยิ่งๆ ขึ้นไป
เพือ่วาในทีส่ดุจะไดไมตองรบกวนหลวงพอใหตองลำบากลงนรกมา
สงเคราะหศษิย ดงัทีท่านปรารภดวยความหวงใย ตัง้แตครัง้ทีท่าน
ยงัมชีวีติอยู

“พอ”
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๑๐๘
 ปฏบิตัแิบบโงๆ

นบัเปนเวลาทีค่อนขางยาวนานทเีดยีว กวาทีค่ำพดูทีห่ลวง
พอดเูคยพดูสอนวาในเวลาปฏบิตัสิมาธภิาวนา ใหปฏบิตัแิบบโงๆ
นัน้ จะคอยๆ กระจางชดัขึน้เรือ่ยๆ

การอานมาก รมูาก บางครัง้กเ็ปนดาบสองคม เพราะใน
ดานหนึง่ การรมูาก กช็วยใหสามารถมองเหน็เสนทางเดนิ รวมทัง้
เหน็สิง่ทีต่องระมดัระวงัลวงหนา ฯลฯ

แตอกีดานหนึง่ ความรมูากนัน้ กจ็ะมาเปนตวัอปุสรรคเสยี
เอง เชน เผลอคดิวาความร ู (รจูำ) นัน้เปนปญญา (รจูรงิ) เกดิ
เปนทฏิฐมิานะปดกัน้การดดูซบัความรจูากภายนอก ทีส่ำคญัใน
ขณะปฏบิตัจิติภาวนานัน้ ความรมูากนีก้ก็ลายเปนสิง่รงุรงัในจติใจ
ใชความคดิผดิกาลเทศะจนกลายเปนตวัสรางนวิรณบาง คดิไปลวง
หนาตามประสาคนรมูากบาง คอยใสชือ่เรยีกใหกบัสภาวะตางๆ ที่
กำลงัประสบบาง คอยสงสยันัน่นีบ่าง

การรบัรหูรอืสมัผสัจงึไมเปนไปอยางตรงไปตรงมา แลวเจา
ตวักย็งัสำคญัตวัวากำลงัคดิพจิารณาหรอืมองดสูภาวะตางๆ ตาม
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ความเปนจรงิ ทัง้ๆ ทีข่องจรงิ “นิง่เปนใบ” พอจติเขาไปปรงุแตง
จนรงุรงัไปหมดแลว จงึยากทีจ่ะถอยออกมาใหเหน็ไปตามสภาวะ
ทีม่นัเปนอยางธรรมชาต ิหากแตเปนไปอยางทีจ่ติเราอยากใหมนั
เปน จงึมาตระหนกัวาการปฏบิตัแิบบโงๆ  นี ้สำคญัมาก และจะตอง
วางความรตูางๆ ไวขางนอกเสยี กระทัง่เพกิสญัญาความมัน่หมาย
วาเราวาเขา วานัน่วานีอ่อกเสยี แลวรสูิง่ทีม่ากระทบใจอยางวาเปน
สภาวะลวนๆ

นีแ่หละหนา หลวงพอดถูงึวา “สอนคนรมูาก” นัน้สอนยาก
สสูอนเดก็ๆ หรอืคนรนูอยไมได

“พอ”
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๑๐๙
ธรรม ทำใหครบ

แตกอนเคยแตไดยินวาธรรมะทุกขอลวนพาคนไปใหถึง
นพิพานได ซึง่ฟงแลวกน็กึคลอยตาม แตกอ็ดจะเกบ็ความลงัเล
สงสยัในบางสวนไวไมได

กระทัง่หลวงพอดพูดูถงึ “เมตตาพาตกเหว” ประกอบกบั
คำสอนของทานเจาคุณอาจารย พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ.
ปยตุโต) ขยายความในเรือ่งทำนองเดยีวกนันี ้จงึคอยเกดิความ
กระจางและตระหนักมากขึ้นถึงการปฏบิตัธิรรมทีต่องมปีญญา
กำกบัในทกุๆ เรือ่งทเีดยีว

ดงัทีห่ลวงพอดยูกมากลาวเตอืนขางตน ซึง่เมตตากเ็ปน
ธรรมขอหนึง่ในหมวดพรหมวหิาร ๔ ซึง่ประกอบดวย เมตตา กรณุา
มทุติา และอเุบกขา ซึง่ชวยใหมนษุยอยรูวมกนัอยางผาสกุ เพราะ
ทานสอนวา การวางทาทตีอคนปกตทิัว่ๆ ไป คอื วางจติไวดวย
เมตตา สวนกบัคนทีแ่ยกวาเรา กต็องกรณุา ชวยเหลอืสงเคราะห
อะไรไดก็พรอมจะชวยเหลือเกื้อกูลกัน สวนกับคนที่ดีกวาหรือ
ประสบความสำเรจ็ในทางทีช่อบทีค่วร เรากพ็ลอยยนิดกีบัเขาไป
ดวย จติใจกแ็ชมชืน่เบกิบาน ไมคบัแคบ
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แตกม็บีางกรณทีีค่วรวางอเุบกขา กลาวคอือยาเพิง่แสดง
ความเมตตา กรุณา หรือมุทิตา ออกไป โดยไมไดใชปญญา
ไตรตรองใหรอบคอบ

ตวัอยางเชน การนำเงนิไปชวยเหลอืผอูืน่ดวยเมตตาและ
ดวยกรณุา โดยขาดการประมาณฐานะกำลงัหรอืความพอด ีซึง่นอก
จากจะชวยเหลอืผอูืน่ไมสำเรจ็แลวกย็งัพาครอบครวัตวัเองเดอืดรอน
ไปดวย นีเ้รยีกวาเมตตาและกรณุาแตขาดอเุบกขา

อกีตวัอยางหนึง่คอืการนกึยนิดหีรอืมทุติากบัความสำเรจ็
ของผอูืน่อนัเกดิจากความไมถกูตอง เชน จากการเอารดัเอาเปรยีบ
หรอืทศุลี อยางนีก้ไ็มนกึยนิดไีปกบัเขาดวย

นีถ่าผทูีเ่ปนผหูลกัผใูหญเอาแตปฏบิตัธิรรมะขอเมตตาและ
กรณุา สงัคมและบานเมอืงคงเตม็ไปดวยระบบอปุถมัภ เพราะไม
ยอมอุเบกขา เอาแตชวยเหลือเพื่อนฝูงคนรูจัก โดยไมปลอย
ใหดำเนนิไปตามกฎระเบยีบทีว่างไวบางเลย

ผไูมรอบคอบเนนปฏบิตัติอขอใดขอหนึง่แลวละเลยธรรม
เครือ่งประกอบขออืน่ ๆ  กอ็าจทำใหปฏบิตัธิรรมแลวลมเหลวได  นัน่
ไมใชวาธรรมะอนัเปนเครือ่งมอืไมด ีหากแตเปนความบกพรองของ
ผใูชเครือ่งมอืตางหาก

ยงัมตีวัอยางของผทูีท่ำความดโีดยไมสนใจสภาพแวดลอม
รอบขาง เชน สวดมนตเสยีงดงัรบกวนคนอืน่ กางกลดใจกลางเมอืง
เปนเหตใุหผไูมศรทัธาวพิากษวจิารณ  หรอืหลบัตาทำสมาธโิดยไม
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พจิารณาเรือ่งกาลเรือ่งสถานที ่ เหลานีแ้มทำดวยความมสีต ิแต
กก็ลาวไดวาขาดสมัปชญัญะ (อกีชือ่หนึง่ของปญญา) ดงันัน้ สติ
และสมัปชญัญะ จงึตองไปคกูนั

แมในการปฏิบัติสมาธิภาวนาก็เชนกัน สัมมาสมาธิใน
มรรคมอีงคแปด หรอืทีย่นยอมาเปน ศลี สมาธ ิและปญญานัน้ ใน
คราวทีน่ำมาปฏบิตัจิรงิ ๆ ทานกใ็หปฏบิตัธิรรมขออืน่ ๆ เพือ่ให
เกดิความครบถวนเพยีงพอ ไมผดิพลาด กลาวคอื จากสมัมาสมาธิ
ซึง่ไดแกความเพยีรชอบ (สมัมาวายามะ) ความระลกึชอบ (สมัมา
สต)ิ และความตัง้ใจมัน่ชอบ (สมัมาสมาธ)ิ  นัน้ ทานกใ็หเพิม่ใน
เรือ่งศรทัธาและปญญาเขาไปดวย จากสมัมาสมาธ ิจงึขยายออก
มาในภาคปฏบิตัเิปนพละ ๕ ไดแก ศรทัธา วริยิะ สต ิสมาธ ิและ
ปญญา ซึง่สตจิะเปนองคธรรมทีส่ำคญัทีค่อยตรวจดใูหศรทัธากบั
ปญญาสมดลุกนั รวมทัง้ตรวจตราใหวริยิะและสมาธมิคีวามสมดลุ
เชนเดยีวกนั

ผทูีเ่อาแตใชปญญาครนุคดิ หากขาดศรทัธา กไ็ปไมรอด
เพราะหนทางดจูะแหงแลง และชวนใหออนลา ตรงกนัขาม ผทูีเ่อา
แตศรัทธานำ โดยขาดการพิจารณาไตรตรองทางปญญาก็อาจ
ตกไปสคูวามงมงาย หรอืไปผดิทศิผดิทางโดยไมรตูวั

สวนผทูีม่คีวามเพยีรในการปฏบิตั ิหรอืเพยีรในการหยบิยก
ธรรมขึน้พจิารณาโดยขาดปต ิขาดความสงบ หรอืกค็อืขาดสมาธิ
จะพจิารณาอะไรกไ็มชดัเจน อกีทัง้ออนลา เหมอืนผไูมไดอาหาร
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ไมไดพกัผอนทีเ่พยีงพอ แตถาสมาธมิากเกนิ โดยไมมวีริยิะมาชวย
ใหเกดิการทำงานและการเฝาระวงัของจติ กม็แีนวโนมจะเปนจติที่
ดำดิง่หรอืตกภวงัคไมรเูนือ้รตูวัไดเชนเดยีวกนั

ดงันัน้ กลาวโดยสรปุกค็อื หลวงพอทานสอนใหปฏธิรรม
อยางมปีญญา โดยนำเครือ่งมอืทีพ่ระพทุธเจาประทานมาใหนัน้
อยางครบถวน ครบหมวดครบหม ู  จงึจะสามารถไดรบัผลสำเรจ็
จากการปฏบิตัธิรรมตามทีท่านมงุหวงั

“พอ.”
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๑๑๐
พทุธคณุกบัการเชค็พระ !

คงไมมใีครปฏเิสธวา พระพทุธชนิราชทีจ่งัหวดัพษิณโุลก
นัน้มคีวามงามยิง่ เปนองคพระทีไ่ดรบัการยกยองวาเปนพระพทุธ
รปูทีม่คีวามงดงามทีส่ดุในประเทศไทย ขาพเจาเองกร็สูกึเชนนัน้

ครัง้หนึง่ในชวงเทศกาลปใหม ขาพเจาไดหาซือ้ ส.ค.ส. อยู
ในราน และไดแลเหน็โปสการดภาพพระพทุธชนิราชจงึไดหยบิมา
ด ูขณะทีเ่พงมองภาพอยนูัน้ ขาพเจารสูกึเหมอืนมพีลงังานบางอยาง
วิง่ออกจากภาพเขาสตูวัขาพเจาจนเกดิปตขินลกุ น้ำตาไหล เปน
ความรสูกึทีช่ดัเจนทัง้สองมอืทีจ่บัภาพอย ู เหตกุารณเชนนีไ้มเคย
เกดิขึน้มากอนเลยในชวีติ ทำใหขาพเจาเกดิความสงสยัและสนใจ
ใครรขูึน้มาทนัท ี ขาพเจาพยายามทบทวนเหตกุารณทีเ่กดิขึน้ พบวา
เหมือนกับเมื่อครั้งที่หลวงพอเคยมอบพระบูชาใหขาพเจา เปน
เหตกุารณขณะทีท่านยืน่สองมอืจบัทีอ่งคพระพทุธรปูและสวดมนต
ใหพร ขาพเจาเองกห็ลบัตาและยืน่สองมอืแตะทีอ่งคพระเชนกนั ใน
ระหวางนัน้ รสูกึวามพีลงังานบางอยางวิง่ออกจากทานผานองคพระ
พทุธรปูเขาสตูวัขาพเจาและรสูกึสวางไสวไปหมดทัง้ๆ ทีย่งัหลบั
ตาอยู
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เมือ่ทานใหพรเสรจ็ ทานมองขาพเจาแลววา แกเปนดี
ขาพเจาเรยีนถามทานวาหลวงพอทราบไดอยางไร

ทานตอบวา มปีตอิอกจากขา ไหลไปทีแ่กแลวกลบัมา
หาขา

หลวงพอไดสอนขาพเจาใหหดัจบัพระ ซึง่ในหมศูษิยเรยีก
กนัเองวา เชค็พระ วธิกีารคอืใชมอืขวาหรอืทัง้สองมอืแตะทีภ่าพพระ
หรอืกำหากเปนพระเครือ่ง หรอืจบัทีอ่งคพระหากเปนพระพทุธรปู

จากนั้นทำจิตใหนิ่ง และจะรูสึกสัมผัสไดถึงพุทธคุณที่
ครบูาอาจารยทานไดอธษิฐานไว

หลวงพอเคยเลาเรื่องการปลุกเสกพระใหฟงวา เรื่อง
คงกระพนัชาตรนีัน้ทำงาย แคขนลกุกเ็หนยีวแลว แคลวคลาดยงั
ดกีวาเพราะไมเจบ็ตวั แตทีด่ทีีส่ดุคอืเมตตาเพราะแคลวคลาดยงัมี
ศตัร ูแตรอดพนได สวนเมตตานัน้มแีตคนรกัไมมศีตัร ูการเสกพระ
ใหมพีทุธคณุทางเมตตาจงึทำไดยากทีส่ดุ

มเีรือ่งปรากฏในพระธรรมบทวา ในกรงุราชคฤห เดก็
คนหนึง่ไปเกบ็ฟนกบับดิา โคทีเ่ทยีมเกวยีนไดหนเีขาไปในเมอืง
บดิาจงึตามโคเขาไป แตเวลาจะออกจากเมอืงนัน้ประตปูดเสยีแลว
จงึตองทิง้บตุรนอยคนเดยีวไวนอกเมอืงนัน้เอง ถงึเวลากลางคนื
ขณะทีเ่ดก็นอนหลบั ไดมพีวกอมนษุยเขามาทำรายโดยพากนัลาก
เทาของเดก็นัน้ไปมา เมือ่เดก็ตกใจตืน่ขึน้กร็ะลกึถงึพระพทุธเจา
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แลวรองออกมาวา นะโมพทุธสัสะ (ขาขอนมสัการพระพทุธเจา)
พวกอมนษุยกถ็อยกลบัทนัท ีไมกลาทำรายเดก็นัน้อกี ความทราบ
ถงึพระเจากรงุราชคฤหจงึเสดจ็ไปเฝาทลูเรือ่งราวนีต้อพระพทุธเจา

พระพทุธองคทรงรบัสัง่วา การระลกึถงึพระองคนัน้ยงัไม
พอ ตองระลกึถงึพระธรรม พระสงฆ ตัง้สตมิัน่ ไมเบยีดเบยีนใคร
และมจีติเมตตาดวย พระพทุธพจนขอนีเ้องทีถ่อืเปนหลกัตอมาวา
สิง่ทีป่องกนัอนัตรายทีด่ทีีส่ดุนัน้คอื เมตตา นัน่เอง

ขาพเจารสูกึวาการสอนของหลวงพอโดยการใหเชค็พระ
เชนนีเ้ปนอบุายวธิกีารฝกใหศษิยไดเกดิ พทุธานสุต ิเพราะทกุครัง้
ทีจ่บัองคพระ จติจะมอีารมณนอมไปสคูวามเลือ่มใสศรทัธาในองค
พระพทุธเจาเสมอ ทำใหเราระลกึและทำแตสิง่ทีด่ี

มลีกูศษิยของหลวงพอทีจ่บัองคพระและสามารถสมัผสัถงึ
พทุธคณุ ไดเลาวาพระบชูาทีผ่านการปลกุเสกมาแลวนัน้ หากเดน
ในเรือ่งคงกระพนัชาตร ีเมือ่จบัดกูจ็ะมอีาการปตขินลกุขนพองสยอง
เกลา แตหากเดนทางเมตตา เมื่อจับดูก็จะมีปติน้ำตาไหลและ
บงัเกดิความสงบเยอืกเยน็ถงึจติถงึใจ

ทำไมหลวงพอจงึสอนเรือ่งเชค็พระ ขาพเจามาใครครวญ
ดแูลวพบวานอกจากเพือ่ใหเกดิพทุธานสุตแิลว หลวงพอตองการให
ศิษยแตละคนสามารถเปนประจักษพยานแกตนเองได ใหเปน
ปจจตัตงั ไดรเูองเหน็เอง เปนพยานใหตนเองได จะไดเกดิความ
มัน่ใจในการปฏบิตัธิรรมยิง่ขึน้นัน่เอง มใิชใหไปอวดเดนอวดด ีหรอื
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อวดคณุวเิศษในตวั หรอืเทีย่วไปเชค็พระใหผอูืน่ ซึง่จรงิๆ แลว หาก
ผอูืน่ยงัทำไมเปน ถงึเขาจะบอกวาเชือ่อยางไร โดยสวนลกึเขากย็งั
มคีวามลงัเลสงสยัอยนูัน่เอง เพราะไมรไูมเหน็ดวยตนเอง

ปจจบุนัมผีอูางตนเปนศษิยหลวงพอดแูละแสดงความ
สามารถในการเชค็พระ ไมวาจะเปนพระเครือ่ง พระบชูา หรอืแม
กระทัง่พระสงฆองคเจา วาทานเหลานัน้มคีณุธรรมในระดบันัน้
ระดบันี ้โดยหวงัอามสิและลาภผล ไมวาจะโดยทางตรงหรอืทางออม
ซึง่การหลงเชือ่ดงักลาวอาจนำทานไปสคูวามเสยีหาย ตัง้แตการ
เสยีทรพัยหรอืหลงออกนอกลนูอกทางทีพ่ระพทุธเจา รวมทัง้ที่
หลวงพอดพูาดำเนนิ กระทัง่การทำบาปกรรมจากการไปปรามาส
ครอูาจารยทีท่านมคีณุธรรมโดยไมเจตนา เพราะสิง่ทีห่ลวงพอดู
พร่ำสอนนัน้ จะตองเปนไปเพือ่การลดละความโลภ ความโกรธ
ความหลง ทฎิฐมิานะ ความถอืตวัถอืตน จงึเปนขอพงึพจิารณา
ระมดัระวงัไมใหผดิทาง
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ภาคผนวก
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คาถาบชูาพระ

นะโม พทุธายะ  พระพทุธไตรรตันญาณ
มณนีพรตัน  สสีะหสัสะ  สธุรรมมา
พทุโธ ธมัโม สงัโฆ  ยะธาพทุโมนะ
พทุธะบชูา  ธมัมะบชูา  สงัฆะบชูา

อคัคธีานงั วะรงัคนัธงั
สวีล ีจะ มหาเถรงั
อะหงัวนัทาม ิทรูะโต
อะหงัวนัทาม ิธาตโุย
อะหงัวนัทาม ิสพัพะโส

พทุธะ ธมัมะ สงัฆะ  ปเูชมิ
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คำสมาทานพระกรรมฐาน

บทบชูาพระ
นะโม ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ
(๓  จบ)
พทุธงั  ชวีติงั  เม ปเูชมิ
ธมัมงั  ชวีติงั  เม ปเูชมิ
สงัฆัง  ชวีติงั  เม ปเูชมิ

กราบพระ ๖ ครัง้
พทุธงั  วนัทามิ
ธมัมงั  วนัทามิ
สงัฆัง  วนัทามิ
อปุชฌายอาจารยิคณุงั  วนัทาม ิ( ชาย )
คณุครบูาอาจารย  วนัทาม ิ( หญงิ )
มาตาปตคุณุงั  วนัทามิ
พระไตรสกิขาคณุงั  วนัทามิ

สมาทานศลี ๕

นะโม ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต สมัมาสมัพทุธสัสะ
(๓  จบ)
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         • พทุธงั  สรณงั  คจัฉามิ
ธมัมงั  สรณงั  คจัฉามิ
สงัฆงั  สรณงั  คจัฉามิ

         • ทตุยิมัป  พทุธงั  สรณงั  คจัฉามิ
ทตุยิมัป  ธมัมงั  สรณงั  คจัฉามิ
ทตุยิมัป  สงัฆงั  สรณงั  คจัฉามิ

         • ตะตยิมัป  พทุธงั  สรณงั  คจัฉามิ
ตะตยิมัป  ธมัมงั  สรณงั  คจัฉามิ
ตะตยิมัป  สงัฆงั สรณงั  คจัฉามิ

ปาณาตปิาตา  เวระมะณ ี สกิขา ปะทงั สะมาทยิามิ
อทนินาทานา  เวระมะณ ี สกิขาปะทงั สะมาทยิามิ
กาเมสมุจิฉาจารา  เวระมะณ ี สกิขาปะทงั สะมาทยิามิ
มสุาวาทา  เวระมะณ ี สกิขาปะทงั สะมาทยิามิ
สรุาเมรยะ  มชัชะปะมาทฏัฐานา เวระมะณ ีสกิขาปะทงั
สะมาทยิามิ

อมิาน ิ ปญจะสกิขา  ปะทาน ิ สะมาทยิาม ิ( ๓  ครัง้ )
สเีลนะ  สคุะตงิ  ยนัต ิ สเีลนะ  โภคะสมัปะทา
สเีลนะ  นพิพตุตงิ  ยนัต ิ ตสัมา  สลีงั  วโิส ธะเย

คำอาราธนาพระ
พทุธงั  อาราธะนงั  กะโรมิ
ธมัมงั  อาราธะนงั  กะโรมิ
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สงัฆงั  อาราธะนงั  กะโรมิ
     นอมระลกึถงึหลวงปทูวด  แลววา

นะโม โพธสิตัโต อาคนัตมิายะ อติภิะคะวา ( ๓ ครัง้ )
     นอมระลกึถงึหลวงพอด ูโดยวาคาถาดงันี้

นะโม พรหมปญโญ ( ๓ ครัง้ )

คำอนโุมทนาบญุทีผ่อูืน่กระทำไวดแีลว
สทัธา ทานงั อนโุมทาม ิ( ๓ ครัง้ )

คำขอขมาพระรตันตรยั
โยโทโส โมหะจติเต นะพทุธสัมงิ ปาปะกะโต มะยา
     ขะมะถะเม กะตงั โทสงั สพัพะปาปง วนิสัสันตุ
โยโทโส โมหะจติเต นะธมัมสัมงิ ปาปะกะโต มะยา
     ขะมะถะเม กะตงั โทสงั สพัพะปาปง วนิสัสันตุ
โยโทโส โมหะจติเต นะสงัฆสัมงิ ปาปะกะโต มะยา
     ขะมะถะเม กะตงั โทสงั สพัพะปาปง วนิสัสันตุ

คำอธษิฐานแผเมตตา
ใหตัง้ใจเจรญิพรหมวหิาร ๔ แลวกลาวคำอธษิฐานวา
“พทุธงั อนนัตงั
  ธมัมงั จกัรวาลงั
  สังฆงั นพิพานะ ปจจะโยโหตุ ”
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คำอธษิฐานพระเขาตวั
สพัเพพทุธา สพัเพธมัมา สพัเพสงัฆา
พะลปัปตตา ปจเจกานญั จะ ยงัพะลงั
อะระหนัตานญั จะ เตเชนะรกัขงั พนัธาม ิสพัพะโส
พทุธงั อธษิฐามิ
ธมัมงั อธษิฐามิ
สงัฆงั  อธษิฐามิ


