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หลวงปู่ เล่าเร่ืองในอดตี และเทศนแ์ม่ช ี

หลวงปู่ สมชาย ฐิตวิรโิย 

 

หลวงปู่ เล่าเร่ืองในอดตี 

ไม่มีโอกาสไดค้ยุกนัมาเป็นเวลานานแลว้ เน่ืองจากวา่

สงัขารในระหวา่งสิบกวา่วนัใหห้ลงันี ้อยู่ในเกณฑอ์นัตรายมาก 

วนันีก็้รูส้กึวา่ฟ้ืนขึน้มา พอฟ้ืนขึน้มาตอนคํ่าน่ีอาการชกัไม่ดีอีก

แลว้ อาการทาํทา่วา่จะฟบุลง กาํลงัออ่นลง การหายใจฝืดเขา้ 

แลว้ก็ปวดหวั คือมนัเป็นอยูท่ี่คอหอยน่ี มนัเป็นอยู่ท่ีคอหอยน่ี 

มนัเหมือนกบัวา่มนัยบุได ้มนัพองได ้ พอมนัพองขึน้มา มนัก็มา

เบียดเอาประสาท แลว้ก็ปวดศีรษะ เวลาคยุน่ี มนัคยุไมค่อ่ย

ชดัเจน มนัออกมาเป็นท่อนเป็นกลาง บางทีก็ออกมาเป็นลม 

เสียงไม่ออก แลว้ก็เสียงแตง่ใหดี้ไม่ได ้คือพอพดูได ้บางทีก็ฟังไม่

คอ่ยไดศ้พัทเ์พราะวา่มนัมีส่ิงบงัคบัอยูท่ี่คอหอย จงึทาํใหค้ยุไม่

คอ่ยจะสะดวก ฟังไม่คอ่ยไดศ้พัทแ์สง อนันีเ้ป็นปัญหาอยู ่ 
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ปีนีเ้ราจาํพรรษาอยู่ดว้ยกนัมา ก็จวนจะพน้พรรษาแลว้ ก็

เลยอีกแคส่องสามวนั ก็เป็นอนัวา่หมดฤดพูรรษา วนัสดุทา้ย

เสียดายท่ีสดุท่ีไม่ไดม้าฟังคาํสตัยาธิษฐานของคณะญาติโยมวา่

ผูใ้ดอธิษฐานอะไรบา้ง ก็รูส้กึเสียดาย แตก็่พยายามฟัง นั่งฟังอยู่

นั่นแหละ เสียงมนัก็ขึน้ไปถงึเหมือนกนั แตไ่ม่คอ่ยชดัเจนนกั แต่

บางศพัทบ์างคาํก็ฟังไดช้ดัเจนมาก บางศพัทก็์ไม่คอ่ยชดัเจน ก็

สาธุๆอยู่ขา้งบนโนน้ อยากลงมาน่ะ อยากลงมา อยากลงมาฟัง

ใกล้ๆ ใหม้นัชดัเจน ก็จะไดส้าธุดว้ยกนั อนโุมทนาเพ่ือบญุเพ่ือ

กศุล  

แตน่ี่สงัขารรา่งกายก็ไม่คอ่ยสมประกอบนกั หกัโหมก็มาก

เกินไปนกั งานท่ีเราทาํอยูก็่คงไม่สาํเรจ็ สงัขารมนัก็คงจะพงัไป

เสียก่อน ก็เลยตอ้งถนอมเคา้บา้ง แมแ้ตว่นันีก้ารนั่งภาวนาน่ี จะ

นั่งไดห้รอืเปลา่ น่ียงัเป็นปัญหา เพราะตอนนีค้อตีบมากขึน้ 

หายใจไม่สะดวก ก็รูส้กึปวดศีรษะมนึงง อนันีต้อนนีก้าํลงัเป็น

มาก บางทีอาจจะคยุกนัแลว้ก็จะหลบไปพกั เพราะมองดแูลว้วา่

สงัขารน่ีชกัจะแย่ไปหน่อยนงึ 
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ทีนีปี้นีก็้นบัวา่เป็นปีท่ีเรามีความสะดวกสบาย ถึงแมจ้ะมี

ปัญหาบา้งเลก็นอ้ย ก็ไม่ใชปั่ญหาใหญ่โต ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนกั 

ก็นิดๆหน่อยๆ เป็นเรื่องธรรมดา แตส่ว่นมากแลว้ก็รูส้กึวา่ ปีนี ้

เป็นปีท่ีสะดวกสบายท่ีสดุสาํหรบัพวกเราท่ีอยู่ดว้ยกนั คณะแม่

ขาวนางชีและคณะผูป้ฏิบติัรว่มกนัก็ไม่ไดก้่อความยุ่งยากอะไร

ขึน้มาใหเ้ป็นอธิกรณ ์จนกระทั่งมีการประชมุสงฆ ์กอ่ความ

ยุ่งยาก อนันีก็้ไม่มี ก็เป็นสิ่งท่ีนา่ภาคภมูิใจวา่คณะแม่ชีและผู้

ปฏิบติัธรรมทัง้หลายก็เหน็อกเหน็ใจครูบาอาจารย ์ 

ปกติแลว้เทา่ท่ีอยู่กบัครูบาอาจารยม์า เม่ือเชา้เลา่ประวติั

ความเป็นมา คือในระหวา่งท่ีไม่คอ่ยสบายคราวนี ้ก็พยายามคิด

ยอ้นหลงัในเรื่องความเป็นมาของชีวิต ตัง้แตส่มยัเป็นเด็กท่ีรู ้

เดียงสามา พอจาํความได ้ก็พยายามอา่นทัง้ทางท่ีดีและทางท่ี

ชั่ว ทัง้ทางท่ีนา่เสียใจดีใจ ทัง้ทางท่ีไดร้บัรางวลัและลงโทษ

เรื่อยมาเป็นลาํดบัๆ จนกระทั่งอายเุขา้ ๒๐ ก็ไดม้าบวชเป็น

สามเณร พอเป็นสามเณรแลว้ ความยุง่ยากในระหวา่งอยู่ปีจาํ

พรรษาปีนัน้ มนัมีอะไรบา้ง  
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ก็ไลไ่ปเรื่อย เรื่อยๆๆๆ จนกระทั่งมาถงึปีปัจจบุนั อนันี ้

เรยีกวา่ติดตามประวติัของตวัเองก็นกึอยากจะเขียน อยากจะ

เขียนบทความเป็นตวัหนงัสือ ใหม้นัเป็นเลม่ใหญ่ๆขึน้มาซกัเลม่

หนึง่ ใหค้นไดอ้า่นชีวิตคนๆหนึง่ซึง่เกิดมา มีทัง้ความสขุและ

ความทกุข ์มีทัง้ความดีและความชั่ว จนกระทั่งพวกเราไดม้า

ทราบขอ้เท็จจรงิในความเป็นอยู่ท่ีพวกเราดาํเนินสืบกนัมาอย่าง

ปัจจบุนันี ้มนัก็น่าเขียน นา่เขียนใหพ้วกเราไดอ้า่นกนั ใหอ้นชุน

รุน่หลงัไดอ้า่น ชีวิตความเป็นมาของคนๆหนึง่ ซึง่ไดส้รา้งความดี 

และมีส่ิงกระทบกระเทือนอะไรบา้ง อนัเนีย้ อยากใหพ้วกเราเน่ีย

ไดอ้า่นทบทวนเพ่ือความทรงจาํอีกทีหนึง่ อนันีคิ้ดเหลือเกิน 

เวลานีคิ้ดมาก บางคืนนอนไม่หลบัทัง้คืน เพราะเราจะเริม่ตน้ก็

คิดเรื่อยๆๆ นอนเหน่ือยเราก็ลกุนั่ง นั่งเหน่ือยเราก็นอน ก็

ประมวลประวติัของตวัเองตัง้แตเ่ริม่ตน้ชีวติรูเ้ดียงสาสืบมาถงึ

ปัจจบุนั  

พอมานั่งวิเคราะหแ์ลว้ แหม บางครัง้บางคราวน่ีน่าเศรา้

สลดมากท่ีสดุ บางครัง้บางคราวก็นา่เพลิดเพลิน อนันีเ้ลา่สูก่นั
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ฟัง คือโดยสว่นมากพวกเราก็มีความเกรงใจครูบาอาจารย ์ไปอยู่

ท่ีไหน สมยันัน้มีกลุม่ติดตามกนัอยู ่มีอยู ่๕ องคไ์ม่เคยแตกแยก

กนั ไปไหนไปกนั วา่ไงวา่กนั ติดตามกนัอยูต่ลอดเวลา 

เหตกุารณข์องวดันัน้ครูบาอาจารยจ์ะมอบให ้พวกเรา ๕ องค์

เน่ียเป็นผูพ้ยายามแกไ้ขปัญหาตา่งๆอยู่ตลอดเวลา  

และพวกเราน่ีก็พยายามคยุเสมอวา่ ครูบาอาจารยเ์น่ีย ทา่น

มีพระคณุกบัเรายงัไงบา้ง และพวกเราไดค้ณุความดีจากครูบา

อาจารยอ์ะไรบา้ง แลว้ก็มายกย่องสรรเสรญิครูบาอาจารยท่ี์ทา่น

มีความประพฤติดีปฏิบติัชอบ และมีความเมตตาอารตีอ่พวกเรา 

พรอ้มทัง้สอนธรรมะภาคปฏิบติัใหก้บัพวกเรา พวกเราจะ

พยายามดงึเอาพวกเกเรๆน่ะ มนัมีอยู่ทกุแห่ง ดงึเอามาสอน

อธิบายอะไรตอ่อะไรใหฟั้ง เพ่ือตอ้งการอยากจะใหบ้รรดาพวก

เกเรทัง้หลายเหลา่นัน้ไดเ้ขา้ใจคณุคา่ของครูบาอาจารย ์และใหรู้ ้

เจตนาของพวกเราท่ีมีตอ่ครูบาอาจารย ์อนัเนีย้  

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งงานอนัเนีย้เป็นงานประจาํมือตัง้แตว่นั

บวช บวชเขา้มาก็ไดร้บังานอนันีเ้ลย ตัง้แตย่งัไม่บวชก็เป็น
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ผูป้กครองคน คือหลาน พอ่ก็ตาย แมก็่ตาย ไม่มีใครซึง่เคา้จะ

พึ่งพาอาศยัไดแ้ลว้ เพราะพอ่ก็ไม่มีแม่ก็ไมมี่ ตวัเองคนเดียว

เสมือนหนึง่พอ่เขาดว้ย แม่เขาดว้ย จะตอ้งอปุการะเด็กนั่นดว้ย 

อนัเนีย้มนัเป็นส่ิงท่ีมาคิดวิเคราะหแ์ลว้ เป็นผูป้กครองตัง้แตส่มยั

เป็นเด็ก อายยุงันอ้ยจนกวา่เด็กเหลา่นัน้ไดเ้ขา้โรงเรยีน คนพ่ีเคา้

แตง่งานเสรจ็ มอบหมายงานทัง้หลายเหลา่นัน้ ใหก้บัพ่ีเสรจ็ก็

เลยออกมาบวช ก็ถือวา่ไดเ้ป็นผูป้กครองตัง้แตส่มยัอายยุงัเยาว ์

จนกระทั่งมาบวช ปีนัน้เป็นสามเณร สามเณรทัง้หลายมี 

๒๕ รูป ทา่นอาจารยม์อบหมายใหเ้ป็นผูบ้รหิารทัง้หมด แลว้

บรรดาเณรเหลา่นัน้ก็ลว้นแตเ่ณรใหญ่ๆ เป็นผูมี้ความรู ้นกัธรรม

เอก นกัธรรมโท นกัธรรมตร ีสว่นใหญ่ไดน้กัธรรมกนัทัง้นัน้ 

ตวัเองพึง่จะบวช แมแ้ตส่วดมนตก็์ยงัไม่ได ้แตอ่าจารยก็์เรยีกมา 

แลว้ก็แตง่ตัง้ใหเ้ป็นหวัหนา้ผูบ้รหิารเณรทัง้หลาย แหม อนันีเ้ป็น

ส่ิงท่ีน่าทอ้ใจท่ีสดุ แตใ่นเม่ือครูบาอาจารยเ์ห็นวา่ เราเป็นคนดี มี

ความสามารถ ซึง่พอท่ีจะปกครองพระเณรได ้เราก็ยอมรบัดว้ย
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ความภาคภมูใิจ ก็อตุสา่หพ์ยายามทาํตลอดพรรษา แทบกระอกั

เลือดตายเหมือนกนั แหม มนัยุ่งจรงิๆ ยุง่มาก  

ทีนีต้อ่มาไอเ้รื่องท่ีน่าเศรา้สลดท่ีสดุก็คือการแสวงหาพระ

อรหนัต ์การแสวงหาพระอรหนัตน่ี์ไม่ใช่ของงา่ย มนัเป็นของยาก

มาก แตใ่นเม่ือเราไปเจอพระอรหนัตแ์ลว้เน่ีย มนับอกไม่ถกู 

ความภาคภมูใิจ ความดีใจ มนับอกไม่ถกู เพราะเราเน่ีย 

แสวงหาพระอรหนัตเ์น่ีย เกือบจะทอ้ใจเกือบจะกลบับา้น กลบั

บา้นก็คือสกึลกูเดียว คืออยู่ไม่ไดเ้น่ืองจากวา่ถา้เราไม่ไดพ้ระ

อรหนัตเ์ป็นตวัอย่างในขอ้ปฏิบติัแลว้ เราจะไปดปูถุชุน

ดว้ยกนัเน่ีย ประพฤติปฏิบติัใหไ้ดค้ณุธรรมชัน้สงูนี ้เป็นไปได้

ยากและไม่มีโอกาสท่ีจะเป็นไปไดด้ว้ย ถา้ไปเจอพระอรหนัต ์เรา

เช่ือวา่ท่านนีห้ละคือพระอรหนัต ์ทา่นผูนี้ไ้ดป้ระพฤติปฏิบติั

อย่างนีจ้งึไดค้ณุธรรมชัน้นี ้จงึสมควรยกย่องเป็นพระอรหนัต ์

ท่านจะไดป้ระสิทธ์ิประสาทขอ้ปฏิบติัอนันัน้ใหก้บัเรา เราก็จะได้

ประพฤติปฏิบติั เราก็ไดค้ณุธรรมเหมือนกนักบัท่าน ถา้

ไม่อย่างนัน้เราก็ไม่มีโอกาสท่ีจะเป็นได ้เพราะเราเป็นสาวกวิสยั 
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ไม่ใช่สพัพญั�พูทุธวิสยั ไม่ใช่ปัจเจกวิสยั เพราะฉะนัน้จงึจาํเป็น

จะตอ้งแสวงหา 

ในเม่ือเราแสวงหา ไปตรงไหน ตรงไหนเขาลือวา่เป็นพระ

อรหนัต ์มนัพระอรหนัตอ์ยูท่ี่ปากเท่านัน้ ปากนะ่มนัพดูไดเ้ป็น

พระอรหนัต ์อวดตวัเองเป็นพระอรหนัต ์อวดตวัเองเป็นผูห้มดจด

จากกิเลส แตแ่ทท่ี้จรงิแลว้ตวัเองเน่ีย ไม่ไดห้มดจดจากกิเลสเลย 

ไม่มีคณุธรรมเลย ไปจาํขีป้ากคนอ่ืนมาคยุ ไปท่องตาํรามาอวด

กนัเท่านัน้ เป็นคณุสมบติัของผูอ่ื้นทัง้นัน้ ไม่ใช่ของตวัเองเลย ใน

เม่ือไปอยู่ดว้ย มองแลว้ไม่ไหว ก็ตอ้งออกเดินทางตอ่  

แสวงหาจนออ่นใจ เกือบจะตดัสินใจกลบับา้นอยู่แลว้ ยงั

เหลือดา่นเดียว ดา่นเดียวเป็นดา่นสดุทา้ยคือหลวงปู่ มั่น ภรูทิตั

ตเถระเทา่นัน้ ถา้เกิดเขา้ไปถงึสาํนกัหลวงปู่ มั่น ภรูทิตัตเถระ ยงั

เป็นอยู่อยา่งท่ีเราเหน็มา ตามรายทาง เราก็กลบัลกูเดียว กลบั

ถึงบา้นละก็ สกึ คืออยู่ไม่ได ้ลงความเหน็คาํเดียววา่สกึ จะอยู่ไป

ทาํไม มือเราก็มี ตีนเราก็มี สติปัญญาของเราก็มี เราหาเลีย้งหา

อาตมภาพดีกวา่เราจะตอ้งเบียดเบียนสงัคมเคา้ ถา้เราอยู่ไม่มี
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ศีลไม่มีธรรม ไม่มีคณุธรรม ไม่มีส่ิงท่ีพอใจ ซึง่จะทาํใหเ้ราอยู่ อยู่

ไปทาํไม ไปอาศยัผูอ่ื้นเลีย้งชีพ มนัใชไ้ม่ได!้ เราไม่อยู่ ก็ตดัสินใจ 

สกึ! คาํเดียวคือสกึ มีแคน่ัน้ เอาหละ ดา่นสดุทา้ย เราเขา้กนั 

แตแ่ลว้พอเขา้ไปถึงดา่นสดุทา้ย สมความปรารถนา พอเขา้

ไปถึงหลวงปู่ มั่น ภรูทิตัตเถระแลว้เน่ีย ใจยอมรบัทนัทีวา่ เออ ผิด 

ผิดจากท่ีเราเห็นมา ยิ่งเราเขา้ไปอยู่ ยิ่งนานเท่าไหร ่ความดียิ่ง

แสดงออกมากขึน้ๆทกุที ไมใ่ช่ความชั่วแสดงออก เหมือนอย่างท่ี

เราเหน็มา มีแตค่วามดีแสดงออก ความชั่วไม่มี เราเหน็แลว้เรา

กลวั กลวัอะไร กลวัจะปฏิบติัตามทา่นไม่ได ้เอาเพียงแคกิ่รยิา

นอกท่ีทา่นแสดงเน่ีย เราสามารถแสดงกบัท่านไดม้ัย้ มนัไม่มี

ทางเป็นไปได ้รอ้ยหนึง่จะไดซ้กันยัหนึ่งยงัลาํบาก ทา่นประเสรฐิ

ท่ีสดุ! มองทกุส่ิงทกุอย่าง ทกุกิรยิาอาการ ไม่มีอะไรท่ีจะน่าติได้

เลย น่าเล่ือมใสจรงิๆ นา่บชูาจรงิๆ  

ก็มอบกายถวายชีวิตแกท่่าน กราบเทา้กราบตีนขอถวายตวั 

เสมือนหนึง่ตีนของทา่นหรอืเสมือนหนึง่มือของท่าน หรอืเสมือน

หนึง่ผา้เช็ดเทา้ สดุแลว้แตท่า่นจะเช็ดจะเหยียบ สดุแทแ้ตท่่าน
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จะใชใ้หป้ฏิบติัอะไรไปตรงไหนจะไม่มีคาํวา่ขดัขอ้ง ยนิดีสนอง

ตามเจตนาทกุอย่าง ขอถวายปวารณา อนันี ้ท่ีอยู่กบัท่านทาํ

อย่างนัน้เพราะวา่การแสวงหาพระอรหนัตน่ี์มนัยากเหลือเกิน ใน

เม่ือเราไปเจอแลว้ เราก็ตอ้งยอมทกุอย่าง ถวายแมแ้ตชี่วติจิตใจ 

ยินดีประพฤติปฏิบติัตามโอวาทท่ีใหท้กุอย่าง  

คาํสอนของทา่นทกุคาํเป็นประโยชนท์ัง้นัน้ ลว้นแตเ่ป็น

อบุายท่ีจะขดูเกลากิเลส ลว้นแตเ่ป็นอบุายท่ีจะทาํลายภพชาติ

ของจิต ลว้นแตเ่ป็นอบุายวิธีท่ีจะทาํลายความชั่วท่ีมีอยู่ใหห้ลดุ

พน้ออกไป ลว้นแตเ่ป็นอบุายวิธีท่ีจะปอ้งกนัความชั่วท่ียงัไม่เกิด

ไม่ใหเ้กิดขึน้ทัง้นัน้ ฟังแลว้มนัซาบซึง้ ฟังแลว้มนัน่าต่ืนเตน้ และ

ไม่ใช่ท่านพดูไดอ้ย่างเดียว ท่านทาํไดซ้ะดว้ย อนันีสิ้ ไอค้นเรา

มนัพดูได ้แลว้มนัทาํไม่ไดเ้น่ีย อนันีม้นัมากเหลือเกิน แตพ่ดูได้

ดว้ย ทาํไดด้ว้ยเน่ีย แหม มนัหายากเต็มที 

เน่ีย เพราะฉะนัน้จงึเรยีกวา่เป็นผูมี้โชคดีเหลือเกินจงึไดไ้ป

เจอพระอรหนัตเ์ขา้ แตก็่มีโชครา้ย ถกูขอรอ้งใหอ้อกจากพระ

อรหนัต ์ใหอ้อกแสวงหาการบาํเพ็ญดว้ยลาํพงัตนเอง แหม เราก็
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มีความปรารถนาเหลือเกิน แตใ่นเม่ือมาเหน็แลว้ มาถงึแลว้ 

น่าจะปลอ่ยใหเ้ราไดศ้กึษาไดซ้กัสองสามปี ไม่มากนกั ไดซ้กั

สองสามปีเราก็พอใจ แตแ่ลว้ อยู่ประเด๋ียวประดา๋ว ขอรอ้งให้

ออก บอกวา่พระอยู่ขา้งนอกมีเยอะจะตอ้งเขา้มาศกึษาปฏิบติั

เหมือนกนั ถา้เรามาอยู่อย่างนี ้คนอ่ืนเคา้จะเขา้มาก็ลาํบาก  

แหม แคน้เลยทีเดียว แคน้ หายใจไม่ออก แคน้ คอตีบนํา้ตา

รว่งเลย บอก โอโ้ห มนักรรมเวรอะไรเรา เราเกิดมาชาตินี ้ทาํไม

มนักรรมเหลือเกิน มนัเวรเหลือเกิน เกิดมาแม่ก็ตายจาก พอ่ก็ไป

มีเมียใหม่ เราก็พึ่งพาอาศยัคณุตา คณุยาย คณุปา้ คณุลงุ แทน

พอ่แทนแม ่อยู่อย่างแสนลาํบาก เพราะจะตอ้งประพฤติตนให้

เป็นท่ีน่าเช่ือถือ เป็นท่ีนา่เล่ือมใส เป็นท่ีนา่รกันา่สงสารของ

บรรดาผูท่ี้เราไปอยู่ใตร้ม่เงา หรอือยู่ในออ้มอกของทา่น เราตอ้ง

ประพฤติปฏิบติัทกุอย่างท่ีทา่นเห็นวา่เป็นของดี ความชั่วเราจะ

พยายามเวน้ทกุอย่างโดยไมใ่หท้า่นตาํหนิได ้มนัก็แสนท่ีจะ

ลาํบาก เพราะมนัฝืนใจอยู่ตลอด แหม ทาํไมมนัช่างกรรมถึง

ขนาดนี ้ 
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ในเม่ือเรามาเจอของดีแลว้เน่ีย เอือ้มมือจะถึงอยู่แลว้เน่ีย 

มนัเห็นแลว้ มนัเหน็แลว้เวลานีม้นัเห็นแลว้ มนัเหน็ทางท่ีจะกา้ว

เขา้ไปสูค่วามเป็นพระอรหนัตแ์ลว้ มนัอยู่ในเอือ้มมือเท่านัน้เอง

เน่ีย เอือ้มมือน่ีก็ถงึแลว้ แตแ่ลว้มนักรรมเวรอะไรซึง่มาตดับทตดั

รอน ถกูขบัไลอ่อกไป คิดแลว้มนัก็เกิดแคน้อยู่ในใจอยู่

ตลอดเวลาวา่ มนักรรมเวรอะไร แลว้ก็มานกึถงึผูท่ี้ไลอ่อกไป ก็

วา่เขาเหลา่นีแ้หละประเสรฐิกนัแคไ่หนนกั ทาํไมมาอยู่กบัองค์

พระอรหนัตแ์ท้ๆ จงึไม่มีนิสยัเหมือนพระอรหนัตเ์อาเสียเลย มี

นิสยัเหมือนอนัธพาลเน่ีย เคา้เรยีกอนัธพาลเบอรห์นึง่ในวดั 

เน่ีย เลา่เรื่องประวติัเก่าใหฟั้งวา่ มนัตืน้ตนัใจ เรื่องหนึ่ง 

ตอ่จากนัน้ไป ก็มีอีกเรื่องหนึง่ ในเม่ือนานไปๆแลว้ก็ คอ่ยๆจาก

คอ่ยๆห่าง ครูบาอาจารยท์า่นก็จากไป ก็ไปพึ่งพาอาศยัครูบา

อาจารยอ์งคอ่ื์นๆ ดีบา้งชั่วบา้ง ทา่นใหค้วามอบอุน่บา้ง ไดร้บั

ลงโทษบา้ง สารพดั จนกระทั่งมาถงึครูบาอาจารยท์่านหนึ่ง เป็น

ครูบาอาจารยท่ี์เคารพรกัสกัการะบชูาท่ีสดุ รองจากหลวงปู่ มั่น 

ภรูทิตัตเถระลงมา ก็ไดแ้ก่พระอาจารยสี์ลา อิสฺสโร น่ีก็มานั่งคยุ
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กบัครูบาวี บอกวา่ เป็นครูบาอาจารยท่ี์เราเคารพเล่ือมใสท่ีสดุ 

เพราะท่านเป็นผูท่ี้เรยีบรอ้ยท่ีสดุ  

อยู่ดว้ยกนัมาเป็นเวลานาน เขา้ๆออกๆ ออกพรรษาแลว้ขึน้

ภวูวั กลบัลงมาจาํพรรษากบัท่าน บางทีก็อยู่กบัทา่นนานๆ 

คาํพดูแมแ้ตค่าํหยาบซกัคาํนงึก็ไมมี่ ท่านใชค้าํพดูสภุาพ

เรยีบรอ้ย กิรยิาอาการลกุ เหนิ เดิน นั่งก็เรยีบรอ้ย หมายความ

วา่งา่ยๆ คาํวา่โทสะเน่ีย ไม่มีเลย ใครจะทาํยงัไงก็แลว้แต ่พระ

เณรจะยงัไงก็แลว้แต ่มองดแูลว้พระเณรของทา่นดไูม่ไดเ้ลย แต่

ท่านไม่แสดงอาการอะไรเลย หงดุหงิดก็ไมมี่ อะไรก็ไม่มี บน่ก็ไม่

มี  

มีแตเ่รานะสิมนัแย่ แย่เพราะอะไร มนัหงดุหงิด มนัราํคาญ 

มนัสารพดัสารพนัท่ีมนัจะเกิดขึน้ ทาํไมถึงเป็นอย่างนัน้ เราเดิน

จงกรมอยู่ดีๆ ขโมยขา้งหลงัเอาขาไปเกาะขากนั ลม้ลงไป คาง

ไปกระแทกกบัพืน้ ฟันก็กระทบกบัปาก เลือดไหลอาบออกมา 

มานั่งซมึ แคน้อยู่ในใจ ถา้เราจะทาํอะไรลงไป เราก็มาถาม

ตวัเองวา่ เรามาเพ่ืออะไร อนันีเ้ราตัง้ปัญหาถามตวัเองวา่เรามา
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เพ่ืออะไร เรามาเพ่ือคณุธรรมไม่ใช่หรอื แลว้เราจะมาประพฤติ

ความชั่วไดย้งัไง คิดบา้งก็ยอมลงไป เอา้ พอจิตมนัยอมลงไปก็

มาคิดอีกวา่ ญาติพ่ีนอ้งทกุคนไม่ไดม้าเก่ียวขอ้งกบัความ

ประพฤติของเรานะ แตถ่า้เราทาํอะไรไม่ดีลงไปนี ้ญาติพ่ีนอ้ง

ของเราทกุคนน่ีเสียอกเสียใจ ไดร้บัความกระทบกระเทือน

ดว้ยกนัทัง้หมด แตแ่ลว้ญาติพ่ีนอ้งทกุคนเน่ียเคา้ไม่ไดม้า

เก่ียวขอ้งในความประพฤติชั่วของเรานะ เพราะฉะนัน้เราอยา่

ประพฤติชั่วนะ วา่ตวัเอง ใจมนัก็ยอม  

คือความโมโห ความรูส้กึเสียใจท่ีเคา้ทาํใหเ้ราเจ็บเน่ีย 

มองเหน็ตวัเขาเทา่ตวัมดเทา่นัน้เอง ไม่ไดม้องเหน็เท่าคน 

มองเหน็เท่ามด คิดวา่ไมซ้กัดุน้หนึ่งขึน้มาเน่ีย ตีทา้ยทอยเขา้ไป

ทีเดียวน่ะ คิดวา่คงไม่เป็นคนแลว้ ตอ้งเป็นผี แตแ่ลว้ในเม่ือเรา

หวนมาคิดอยา่งท่ีวา่นี ้ใจมนัก็ออ่น ทาํไมไ่ด ้ 

ทีนีก็้มีตออยู่ตอหนึง่ เป็นท่ีนั่งสมาธิ นั่งสมาธิดีๆ กาํลงั

เพลินๆ เขา้มาขา้งหลงั ฮะ! มาผลกั ความตกใจ พอ่พระคณุ

เหมือนฟา้ผ่า แหม บอกวา่ไม่รูจ้ะเอายงัไงดี แตค่รูบาอาจารยน่ี์
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แสนดีท่ีสดุ ไมเ่คยบน่ราํคาญ แตไ่อพ้วกเลวๆทัง้หลายเหลา่นัน้ 

เน่ีย  

ทีนีต้อ่มา ก็มาคิด คิดวา่เราเน่ียจะตอ้งจากอาจารยข์องเรา 

ถา้เราไม่จากเน่ีย เราก็ไมมี่โอกาสท่ีจะบาํเพ็ญเป็นไปได ้ก็ขึน้ไป

กราบ ขึน้ไปกราบท่าน ไปกราบท่านเสรจ็เรยีบรอ้ยก็ไปนวดขา

นวดแขง้ปฏิบติั ปฏิบติัท่านตามธรรมเนียมของพระกรรมฐานนี ้

พอครูบาอาจารยข์ึน้กฏิุก็ตอ้งหลั่งไหลขึน้ไป จะตอ้งไปนวดขา

นวดแขง้ปฏิบติัเน่ีย กินเวลาประมาณบางทีหกทุ่ม ตีหนึง่ ถงึจะ

ไดห้ยดุ อนันีเ้ป็นประจาํทกุแห่ง เคา้เรยีกวา่กิจวตัรประจาํวนั

ของพระท่ีถือนิสยัตอ้งปฏิบติัอย่างนัน้ เราก็ขึน้ไปนวดขานวด

แขง้ ทา่นเสรจ็เรยีบรอ้ยดีแลว้ ท่านก็บอกวา่ “เอาหละ สมควร

เวลาแลว้” พอบอกวา่ “เอาหละ สมควร เวลาแลว้” ท่านก็ลกุขึน้ 

ทกุวนั เราก็กราบ พอกราบเสรจ็แลว้ก็กลบัขึน้ไปพกั 

แตว่นันัน้พอกราบเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ไดก้ลบัไป คือกราบ

เรยีนทา่นวา่ เกลา้กระผมจะตอ้งขอลาครูบาอาจารยอ์อกไป

บาํเพ็ญโดดเด่ียวซกัพกัหนึง่ จะกินเวลาเทา่ไหรน่ัน้ก็สดุแลว้แต่



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 16 
 

ความดี ถา้กระผมสามารถประพฤติปฏิบติัมองสภาพความเป็น

จรงิของโลกได ้ใจยอมรบัสภาพสามอย่าง ความไม่เท่ียง ความ

เป็นทกุข ์ความเป็นอนตัตา ยอมรบัจรงิๆ! จนใจของกระผมน่ี

เช่ือมั่นไดว้า่ กระผมไม่มีโอกาสท่ีจะสกึไดแ้ลว้เน่ีย กระผมจะ

หวนกลบัมาอปัุฏฐากครูบาอาจารยอี์กตอ่ไป เพราะกระผมไม่มี

ใครอีกแลว้ท่ีกระผมเล่ือมใสกราบไหวบ้ชูาเกินกวา่พระเดชพระ

คณุครูบาอาจารยร์องจากหลวงปู่ มั่นลงมาก็มีแคนี่เ้อง ซึง่

กระผมเคารพท่ีสดุ นอกนัน้หละก็ มีหลวงปู่ หลา้ ถํา้แมม่ด(?)

เป็นองคท่ี์สาม รองจากหลวงปู่ มั่นลงมา เพราะฉะนัน้พระเดช

พระคณุน่ีเป็นองคส์อง นอกนัน้กระผมอยูด่ว้ยทกุองคม์าเลย ให้

กระผมมีความเคารพนบัถืออย่างนีไ้ม่มี แตเ่คารพก็เคารพอยู่ 

แตม่นันอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์ไม่เหมือนครูบาอาจารยนี์ ้ 

พอพดูจบ ท่านไม่พดู ท่านนั่งกม้หนา้ ท่านนั่งกม้หนา้โดยไม่

พดูอะไร ก็คิดวา่ครูบาอาจารยเ์น่ียหวงัพึง่พาเรา เราจะตอ้ง

ถวายความสะดวกสบายกบัท่าน เป็นผูอ้าสารบัรองปอ้งกนั 

พวกวุน่วายทัง้หลายเหลา่นัน้ไม่วุน่วายเกินขอบเขต ถา้ขาดพวก
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เราหา้องคเ์น่ีย ไอพ้วกวุน่วายทัง้หลายเหลา่เนีย้มนัจะก่อความ

วุน่วายมากขึน้ วดัจะเส่ือมทรุด ความเล่ือมใสศรทัธาของ

ชาวบา้นจะนอ้ยลง ความเป็นอยู่มนัจะแย่ ทา่นเองคงจะไมมี่

ความสขุ คิดวา่ทา่นคงคิดแบบนี ้ก็เกิดความสงสาร ก็นั่งกม้ฟัง

อยู่อย่างนัน้ ฟังคาํตอบวา่ทา่นจะตอบวา่ยงัไง พอฟังแลว้ก็ยิ่งคิด

ก็ยิ่งสงสารท่าน แนน่คอหอยขึน้มา ทนไมไ่หว นํา้ตาหยดหลาย

หยดเต็มที จนตอ้งเอาผา้องัสะมาเช็ดนํา้ตาตวัเอง (เทปขาด

ตอน) 

…ก็ออกเดินทางกลบั นอนไม่ไดท้ัง้คืน คิด พยายามคิด คิด

ยงัไงก็ไม่ตกลงใจ อยู่จนอาทิตยน์งึ นอนไม่ไดเ้ลย ทัง้กลางวนั

และกลางคืน ก็เดินจงกรมภาวนาอยู่ตลอด ก็ถกูพวกมาร

ทัง้หลายเหลา่นัน้มนัก็รงัควาญก่อกวนอยูต่ลอดเหมือนกนั ก็ยิ่ง

ทาํใหอ้ยากออกไปบาํเพ็ญมากขึน้ พอครบเจด็วนัก็ขึน้ไปกราบ

ท่านอาจารย ์นวดขา พอนวดขาเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ก็กราบอีก

อย่างเดิมวา่  
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“เกลา้กระผม เหน็จะตอ้งจากครูบาอาจารยแ์ลว้ กระผมอยู่

ไม่ได”้  

ท่านถามขึน้วา่ “ขดัขอ้งเรื่องอะไรหรอื ผมจะช่วยไดไ้หม”  

ก็บอกวา่ “กระผมไม่สะดวกในการบาํเพ็ญ เวลานีก้ระผม

ตอ้งเขา้ไปอยู่ในป่าชา้ ฝนตกก็ตอ้งเปียกหมอกแหมกอยูท่ัง้คืน 

เดินจงกรมแลว้ก็นั่งอยูท่ี่นัน้ บางทีก็ตอ้งเอากลดไปกางอยู่ท่ีนัน้ 

กระผมจะเอาของมาเก็บท่ีกฏิุไดเ้ท่านัน้ กระผมทรมานใจ

เหลือเกิน ไม่มีความสะดวกตอ่การบาํเพญ็เลย เพราะฉะนัน้

กระผมจะตอ้งจากครูบาอาจารย ์ไปสูส่ถานท่ีสงบ ขอเรง่

บาํเพ็ญจนใหก้ระผมไดค้ณุธรรมสามอย่าง แคนี่ก้ระผมพอใจ 

แน่ใจวา่กระผมไม่สกึหละ แลว้กระผมก็จะกลบัมาปฏิบติัครูบา

อาจารยอี์กตอ่ไป” 

ท่านเกิดไม่พดูอีกตอ่ไป นั่งซมึ ก็ไม่รูจ้ะวา่ไง คอหอยมนัก็

ตีบตนัขึน้มา นํา้ตาก็ไหลหยดอีกอย่างเดิม ไม่รูว้า่จะเอาไงดี คือ

ท่านดีเหลือเกิน ท่านดีทา่นประเสรฐิ ประเสรฐิจนเราเน่ียจะไป

ฝืนอะไรท่านไม่ได ้ท่านดีจรงิๆ ประเสรฐิจรงิๆ จะเอายงัไงกนัแน่ 
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นั่งอยู่ประมาณครึง่ชั่วโมงวา่ทา่นจะพดูวา่ยงัไง พอไดค้รึง่ชั่วโมง 

ท่านเอย่วาจาขึน้มาวา่  

“เอาอย่างนีดี้มัย้ ผมวา่ ใหไ้ปอยู่บา้นกดุเรอื เพราะวา่จากนี้

ไปไม่สูจ้ะไกลกนัเหลือเกิน แลว้วนัอโุบสถ อโุบสถหนึง่ก็มาทาํ

อโุบสถรว่มกบัผม ทกุสิบหา้วนั ใหเ้ราไดเ้หน็หนา้กนัทกุสิบหา้วนั 

ขดัขอ้งธรรมะดว้ยประการใด เราจะไดค้ยุกนั”  

ก็มานั่งคิด คิดแลว้ก็หนัมาถามหมู่ วา่ไง น่ีท่านครูบา

อาจารยท์่านเสนอมาอยา่งนี ้เราจะวา่ไง เพ่ือนส่ีองคน์ัน้บอกวา่ 

ตกลง เอา้ ตกลงก็ตกลง  

ตกลงก็บอกทา่นวา่ “ตกลง กระผมเอาอยา่งนัน้แหละดี

แลว้”  

“เออ ดีหละ บางทีผมอาจจะไปอยู่ดว้ย” บอกวา่ “ถา้ผมไม่

ไปก็ตอ้งมาทาํอโุบสถทกุวนัอโุบสถ หรอืถา้ไม่อย่างนัน้ผมตอ้ง

ไปอยู่ดว้ย อาจเป็นเดือนสองเดือน”  

ก็เป็นวา่ตกลง เราก็ไปอยูท่ี่นัน้ บา้นกดุเรอืนัน้ ก็ไปเดิน

จงกรมภาวนาบาํเพ็ญกนัอยู ่ณ สถานท่ีนัน้ ปีแรกไปจาํพรรษาท่ี
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บา้นโคกกดุเรอื ท่ีหลวงปู่ หาญอยู่นัน้ ปีตอ่มาก็มาอยูท่ี่บา้นกดุ

เรอืใหญ่นี ้วนเวยีนกนัไปกนัมา ทา่นครูบาอาจารยน่ี์ทา่นก็มาหา

เรา มาอยู่ดว้ย ทีละสองสามเดือนทา่นก็กลบั คือเราคยุธรรมะ

มนัถกูคอกนั คือคยุแลว้มนัเขา้ใจ ทา่นบอกวา่ ทา่นก็อยูก่บั

หลวงปู่ มั่น อยูก่บัหลวงปู่ เสาร ์มาเป็นเวลาสิบ ย่ีสิบปี ก็ฟัง

ธรรมะปฏิบติัมาตลอด แตใ่นเม่ือเรามานั่งคยุกนัเน่ีย มนัก็คือ

ของเก่าน่ะแหละ แตม่นัทาํใหเ้กิดความกระจ่างในขอ้ปฏิบติัขึน้ 

มองชดัเจนมากในรูปขอ้ปฏิบติัวา่ การดาํเนินอยา่งเนีย้เป็นการ

ทาํลายกิเลส เป็นการทาํลายภพของจิต แลว้กา้วเขา้สูม่รรค

ผลไดจ้รงิๆ มนัมองชดัขึน้ทกุทีๆๆ  

เพราะฉะนัน้เราอยูด่ว้ยกนัก็เพ่ือจะไดป้รกึษาธรรมะซึง่กนั

และกนั และเห็นท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่คอ่ยหลบัคอ่ยนอน 

ผมก็ตอ้งเรง่ของผม ไม่คอ่ยหลบัคอ่ยนอน ก็ไดค้วามดีสงูขึน้ ใน

เม่ือพวกทา่นจากไปเน่ีย พวกนีก็้ไม่คอ่ยทาํอะไรกนัเลยเน่ีย ผม

ทาํอยู่คนเดียวกระด๊กกระเด๊ก มนัก็ดกูระไรอยู ่เราก็ยอม ทีนี ้

ท่านยอมเสรจ็เรยีบรอ้ยดีแลว้ ก็ดาํเนินกนัอยู่นั่นพกันงึ ก็มา
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กราบลาทา่นอีกทีวา่ "กระผมจะตอ้งขออนญุาตออกไปบาํเพ็ญ

อยู่ทางอาํเภอท่าบอ่ ครูบาอาจารยจ์ะวา่ยงัไง" ทา่นก็นั่งไม่พดู

เหมือนกนัอีก นั่งซมึ เราก็นั่งคอยฟังคาํตอบถึงครึง่ชั่วโมง ท่านก็

ใหค้าํตอบวา่  

“นิมนตเ์ถอะ เพ่ือคณุธรรม เพ่ือความสาํเรจ็มรรคผล ขอ

นิมนตเ์ถอะ เอาใหดี้ท่ีสดุ” 

ก็บอกวา่ “ครบักระผม” 

เสรจ็แลว้ก็ออกเดินทาง ก็เป็นวา่ไปอยู่ท่ีวดัของหลวงปู่ มั่น 

เรยีกวา่ วดัพระงามศรมีงคล เป็นฐานทพัของไทย ท่ีไทยไปตัง้

ฐานทพัท่ีจะไปตีพวกฮ่อ ฮ่อมนัตัง้ฐานทพัอยู่ท่ีวดัพระเจา้องค์

ตือ้ ยดึวดัพระเจา้องคตื์อ้เป็นฐานทพั ทางเราก็ยดึวดัพระงามศรี

มงคล สมยันัน้เคา้เรยีกวา่วดัหนองคลอง สมยัก่อนนัน้ท่ียกทพั

ไปอยู่ท่ีนัน้ เราก็ไปอยู่ท่ีนัน้ หลวงปู่ มั่นทา่นป้ันพระองคห์นึ่งไว้

สวยมาก จงึเรยีกวา่วดัพระงามศรมีงคล หลวงปู่ มั่นป้ันดว้ยมือ

ของท่านเอง สวยมาก ฝีมือของทา่นดีมาก สวยจรงิๆ จนตัง้ช่ือ 
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ใครก็บอกวา่งามๆ จนตัง้ช่ือวา่วดัพระงามศรมีงคล อนันีเ้ลา่สู่

กนัฟัง  

อนันีชี้วิตความเป็นมา เรามาเจอครูบาอาจารยดี์ๆก็มี

อปุสรรค ในเม่ือมาเจออาจารยท่ี์ดีอีกองคท่ี์สอง ก็มีอปุสรรค

เก่ียวแก่ส่ิงแวดลอ้มมนัไม่อาํนวย คือบรวิารของท่านไมดี่ 

จนกระทั่งในท่ีสดุก็ไปเจอหลวงปู่ หลา้ วดัถํา้แม่มด เน่ีย โอน่ี๋ก็

ประเสรฐิ ประเสรฐิรองลงมาอีกองคห์นึ่ง อนันีดี้ท่ีสดุ ก็เป็นวา่

บวชมาชาตินีไ้ดค้รูบาอาจารยท่ี์ดีสามองค ์ยอดเย่ียมเลย ดีมาก 

อนันีเ้ลา่สูก่นัฟัง  

แตที่นีพ้วกเราเองเน่ีย อยูท่ี่ไหนก็แลว้แต ่เรื่องครูบาอาจารย์

เน่ียพวกเราจะถนอมท่ีสดุเรื่องนํา้ใจ ไดค้รูบาอาจารยท่ี์ดีแลว้น่ี 

เราตอ้งถนอมนํา้ใจ อะไรนิดนงึนอ้ยนงึเน่ีย เกิดขึน้มาเน่ีย เราน่ี

ตีนสั่น มือสั่น พระเณรทะเลาะกนัป๊ึบขึน้มาน่ี กลวัครูบาอาจารย์

จะเหน็ กลวัครูบาอาจารยจ์ะไดย้ิน กลวัอย่างท่ีสดุในชีวติ 

จะตอ้งเอาชีวติเขา้เป็นเดิมพนั เขา้ไปแกไ้ขขอรอ้ง ตอ้งขอรอ้งขอ

วอน ตอ้งเลา่ถงึคณุงามความดีของครูบาอาจารยใ์หฟั้งทัง้หมด 
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แลว้ขอรอ้งขอวอนวา่อยา่ใหมี้เรื่องอนันีก้ระทบกระเทือนถึงใจครู

บาอาจารยเ์ด็ดขาด  

เพราะครูบาอาจารยเ์น่ีย ทา่นตอ้งสอนเราทกุวนั ใหธ้รรมะ

เราทกุวนั ถงึแมท้่านไม่ใหด้ว้ยวาจา ท่านก็ใหด้ว้ยกิรยิาการ

แสดงออกทางกายและการบาํเพญ็ ถา้เราเป็นผูมี้หดีูตาดี เราจะ

ดธูรรมะหรอืฟังธรรมะไดท้กุวนั นอกจากคนโง ่ถา้คนฉลาด

จะตอ้งดกิูรยิาอาการของครูบาอาจารย ์ดกูารรบัแขกของครูบา

อาจารยแ์ละการลกุ เหนิ เดิน นั่ง ทกุกิรยิา ทกุส่ิงทกุอยา่งย่อม

เป็นตวัอยา่ง คือเป็นการเทศนาอยู่เสมอ ไม่จาํเป็นจะตอ้งมา

เทศนด์ว้ยปากโวก้ๆๆ ไม่จาํเป็น มนัไม่จาํเป็น  

การแสดงธรรมะบางทีไม่ไดอ้อกจากปากเลย เกิดความ

เล่ือมใสเลยก็มี เชน่ตวัอยา่งในเรื่องสมยัพทุธกาล พระอสัสชิ

เถระเจา้น่ี เราลองคิดดก็ูแลว้กนั พระอสัสชิเถระเจา้เพิ่งสาํเรจ็

ใหม่ๆ เป็นพระอรหนัตแ์ลว้ก็บวชใหม่ไดส้าํเรจ็เป็น

เอหิภิกขอุปุสมัปทา แลว้พระอสัสชิออกเดินทางไป เพ่ือประกาศ

สจัธรรม ก็ไปเจอพระสารบีตุร พระสารบีตุรเน่ียเบ่ือความเป็นอยู่
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ในโลกอยา่งสงูสดุ เป็นผูมี้บารมีสงูอยู ่พอมาเหน็พระอสัสชิเถระ

เจา้เดินมา มองกิรยิาอาการแลว้เกิดความเล่ือมใส เล่ือมใสเป็น

อย่างมากท่ีสดุเพราะวา่ตวัเองน่ียงัไม่เคยเห็นสมณะแบบนี ้ไม่

เคยเหน็ในชีวติ บรรดาสมณะทัง้หลายในอินเดียเน่ีย หลายกลุม่

หลายพวกมากท่ีสดุ แตส่มณะแบบนีไ้ม่เคยเหน็ ไม่เคยเห็น เกิด

ความเล่ือมใสศรทัธา  

พยายามสะกดรอยตาม ทา่นบิณฑบาต ตามเลย ตาม

เรื่อยไปเลย ไปไหนไปเลย ถึงไหนถงึกนั จนกวา่ท่านจะนั่ง ทา่น

นั่งหรอืท่านทาํธุระของท่านเสรจ็ทกุอยา่ง เราจะตอ้งฉวยโอกาส

หรอืถือโอกาสเขา้กราบเรยีนท่านใหไ้ด ้ก็พยายามติดตาม ก็ตาม

ไปๆๆ จนกระทั่งไปถงึป่า และมีนํา้ ท่านก็เขา้ท่ี พอเขา้ท่ี 

มองเหน็วา่น่ีทา่นจะฉนัจงัหนั สารบีตุรก็หลบมมุ หลบมมุรอ

จงัหวะ ทา่นก็นั่งฉนัจงัหนั พอท่านฉนัจงัหนัเสรจ็เรยีบรอ้ยดีแลว้ 

ท่านก็ลงมาลา้งบาตรท่ีคลอง ลา้งบาตรเชด็บาตรของท่านเสรจ็

เรยีบรอ้ยดีแลว้ ท่านก็เอาบาตรของท่านวาง รอจงัหวะ สารบีตุร

พรวดออกมาจากป่า เขา้ไปหาด่ิงเขา้ไปเลย กราบ ถามวา่  
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“ดกู่อนสมณะ ทา่นเป็นลกูศิษยข์องผูใ้ด ใครเป็นศาสดาของ

ท่าน”  

(พระอสัสชิ)บอก “เราเป็นสาวกของพระพทุธเจา้ คือพระ

สมณะโคดม”  

“พระพทุธเจา้สมณโคดมนัน้ นิยมสอนวา่ยงัไง”  

ท่านบอกวา่ “อาตมภาพเป็นพระใหม”่ ทัง้ๆท่ีทา่นเป็นพระ

อรหนัตน์ะ ท่านบอกวา่ “อาตมภาพเป็นพระใหม่ ไดศ้กึษานอ้ย 

มีความรูน้อ้ย”  

แตแ่ลว้ท่านเป็นพระอรหนัตแ์ท้ๆ  ทา่นก็ถ่อมตนพดูอยา่งนัน้ 

สารบีตุรก็บอกวา่  

“รูน้อ้ยซึง่ศาสดาของทา่นสอนนัน้ คืออะไร พอจะเลา่ใหฟั้ง

ไดม้ัย้ซกันอ้ยนงึ” 

“นิดหน่อยได ้แตม่ากไม่ได ้เพราะอาตมภาพบวชใหม่” 

เสรจ็เรยีบรอ้ยดีแลว้ พระอสัสชิก็บอกวา่ 

“ถา้อยากจะฟังก็ฟัง เราจะเทศนใ์หฟั้ง ศาสดาของเรานิยม

เทศนว์า่ ส่ิงทัง้หลายเกิดขึน้เพราะเหต ุดบัไปเพราะเหต ุมีแคน่ัน้ 
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ทกุอยา่งมนัมีเหต ุมนัมีผล มนัเกิดขึน้จากเหต ุดบัคือดบัจากเหต ุ

มีแคน่ัน้” 

ซาบซา่นท่ีสดุ เล่ือมใสท่ีสดุ กราบเทา้กราบตีนขอติดตาม 

ไปกราบวา่บดันีศ้าสดานั่นอยู่ท่ีใด ท่านจะไปหาศาสดานั่น

เม่ือไหร ่ 

“น่ีเรากาํลงัเตรยีมจะไปกราบคารวะศาสดาของเรา” 

“ถา้อยา่งนัน้ขอไปดว้ย” จงึไดติ้ดตามไปดว้ย เน่ีย อนัเนีย้  

เพราะฉะนัน้เราจะเห็นไดใ้นตาํนานวา่พระสารบีตุรเน่ียได้

ยินข่าววา่พระอสัสชิอยู่ท่ีไหนก็แลว้แตจ่ะตอ้งนอนหนัศีรษะไป

ทางพระอสัสชอิยู่ เคา้ถงึมองวา่ทาํไมพระสารบีตรุเป็นถึงพระ

อรหนัต ์เวลานอนไม่มีระเบยีบเหมือนชาวบา้นเขา วนัหนึ่งหนัขา

ไปทางหนึ่ง วนัหนึ่งหนัขาไปทางหนึ่ง หนัไปก็หนัมา ไมมี่หวันอน

ปลายตีนท่ีแนน่อน ดว้ยเหตผุลคืออะไร ทาํไมไม่เหมือนชาวบา้น

เขา  

พระสารบีตุรตอบวา่ “กระผมมีความเล่ือมใสในพระอสัสชิ

เถระเจา้ซึง่เป็นบรุพาจารย ์(หรอืบพุพาจารย)์ เป็นอาจารย์
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เบือ้งตน้ของขา้พเจา้ ถา้ขา้พเจา้ไม่ไดพ้ระอสัสชิแลว้ ขา้พเจา้คง

ไม่เป็นผูเ้ป็นคนอย่างนี ้เพราะฉะนัน้ขา้พเจา้จงึเคารพเล่ือมใส

มาก ไดย้นิข่าววา่ทา่นอยูท่ศิไหน ขา้พเจา้ตอ้งหนัหวัไปทิศนัน้ 

เพ่ือเป็นการบชูาของขา้พเจา้” 

“ถา้อยา่งนัน้ ก็เคารพพระอสัสชิมากกวา่พระพทุธเจา้หละ

สิ” 

“ขา้พเจา้เคารพในพระพทุธเจา้อย่างสงูสดุ แตว่า่เป็น

อาจารยท่ี์สอง พระอสัสชิเป็นอาจารยท่ี์หนึ่งของขา้พเขา้ 

พระพทุธเจา้เป็นอาจารยท่ี์สอง คือวา่เป็นอาจารยท่ี์สองคือ

สามารถใหธ้รรมะสาํเรจ็เป็นพระอรหนัตไ์ด ้แตข่า้พเจา้ได้

คณุธรรมเบือ้งตน้จากพระอสัสชิ เพราะฉะนัน้ขา้พเจา้ตอ้ง

เคารพอาจารยซ์ึง่เป็นเบือ้งตน้ของขา้พเจา้สงูสดุ” 

โอโ้ห อนันีเ้ป็นของพิลกึกกึกือ เพราะฉะนัน้จงึวา่มนัไม่

จาํเป็นอะไรท่ีเราจะตอ้งมาแสดงดว้ยปาก อย่างท่ีเคา้ลือกนัวา่ 

แหม องคนี์เ้ทศนเ์ก่งเหมือนนํา้ไหลไฟดบั เทศนไ์ม่มีติด ไม่มีขอ้ง 

โอโ้ห เหมือนกบัเทนํา้ออกจากกระบอก กอกๆๆ สามชั่วโมงส่ี
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ชั่วโมง เหมือนกบัพระยนัตระ ลือกนัเอาเป็น ลือกนัเอาตาย ไม่

จาํเป็นเลย สาํหรบัผูเ้ขา้ใจธรรมะ เชน่ตวัอย่างพระสารบีตุรเถระ

เจา้เล่ือมใสเคารพในพระอสัสชิ เพียงแคกิ่รยิาท่ีเดินใหเ้ห็น

เท่านัน้ก็เล่ือมใสแลว้ นั่นคือเป็นการประกาศศาสนาโดยกิรยิา

การแสดงออก ตอ่มาก็มาคยุดว้ยวาจา  

อนันีเ้ป็นอยา่งนัน้ ก็ไม่ไดม้ากมายอะไรเลย้ ธรรมทัง้หลาย

เกิดมาเพราะเหต ุดบัไปเพราะเหตเุทา่นัน้ ไม่ไดม้ากไม่ไดม้าย

อะไร จาํเป็นอะไรหรอื ซึง่จะไปนั่งฟังกนัเจด็ชั่วโมงแปดชั่วโมง

อย่างเคา้ลือกนันี ้อนันีม้นัไปหลงคาํพดู จรงิอยู่ไอพ้ดูน่ะมนัพดู

ได ้เหมือนเขา้มาพดูอยูท่ี่เนีย้ โอโ้ห ธรรมะน่ีมนัสรรมาจากไหน 

มนัพดูกนันกัหนา ทาํไมพดูดีนกั แตแ่ลว้พอเคา้ลงมาแลว้เราก็

คยุกนั คยุทีเลน่ทีจรงิวา่ คาํพดูไปสรรมาจากไหน ทาํไมถึงพดูได้

ดีเหลือเกิน โอโ้ห ทาํไมท่านวิเศษอย่างนี ้เคา้บอกเคา้เพียร

พยายามมานานหลายปี หดัพดูหดัเทศนจ์นกวา่จะเป็นไปไดก็้

พอสมควร  
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แตข่อโทษเถอะ ขอถามซกันิดหนึง่วา่ ไอท่ี้เราเทศนไ์ปน่ีเรา

ปฏิบติัไดม้ัย้ ไม่เหน็ตอบไดซ้กัคนเดียว หวัเราะคกึๆ ไม่ตอบดว้ย

วา่ปฏิบติัไดค้รบั ไม่มี ไม่มีใครตอบไดซ้กัคนเดียววา่ปฏิบติัได ้

คือพดูไดเ้ทศนไ์ดแ้ตป่ฏิบติัไม่ได ้มนัมีความหมายอะไร มนัมี

ความหมายอะไร อนันีม้นัเป็นอย่างนัน้ เน่ีย 

พวกเราก็เหมือนกนั ขอใหต้ัง้อกตัง้ใจประพฤติปฏิบติั

เหมือนอย่างท่ีเราดาํเนินมานี ้อยา่งยกตวัอย่างปรารภเม่ือกีนี้ว้า่ 

เรื่องอะไรทัง้หลายแหลเ่กิดขึน้นิดเดียวน่ี กลวัเรื่องทัง้หลาย

เหลา่นีจ้ะถึงครูบาอาจารย ์ระสํ่าระสายอยา่งท่ีสดุตอ้ง

ประคบัประคอง ออ้นวอนขอรอ้งยกมือกราบ ยกมือไหว ้ขอแลว้

ขออีก อธิบายถึงคณุคา่ของครูบาอาจารยใ์หเ้ขาฟัง บางครัง้ก็

สาํเรจ็ บางครัง้ก็ไม่สาํเรจ็ ในเม่ือไม่สาํเรจ็เราก็ยอม ในเม่ือ

สาํเรจ็ เราก็ดีอกดีใจของเรา ทาํไมถึงเป็นอย่างนัน้ ครูบา

อาจารยแ์คอ่งคเ์ดียว ไม่ใช่มากมายเลย้ แคอ่งคเ์ดียวเทา่นัน้

แหละ ครูบาอาจารยเ์อาใจมาใสพ่วกเราน่ี ไม่รูก่ี้คน แลว้พวกเรา

มาน่ีไม่ใช่โคตรสกลุของท่าน ไม่ใช่ลกูไม่ใช่หลานทา่น ไมใ่ช่พอ่
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ไม่ใช่แม่ของทา่น แตท่่านก็มีความเมตตาอารเีผ่ือแผ่ ทกุท่านทกุ

คนอยากใหมี้ความสขุเสมอเหมือนกนั ก็พยายามท่ีสดุเทา่ท่ีจะ

พยายามได ้ 

แมน้วา่พระภิกษุสามเณรทัง้หมดปีนีไ้ม่เคยใชค้าํหยาบ และ

ไม่เคยดา่ ไม่เคยกระแทกกระทัน้พระเณรดว้ยคาํพดู และกิรยิา

อาการเลย เพราะอะไร เพราะพระเณรทา่นประพฤติดีปฏิบติั

ชอบ นา่รกั นา่เล่ือมใส เราก็รกัลกูของเรายิ่งกวา่อะไรทัง้ปวง 

แมน้ใครวา่จะมาดถูกูดหูมิ่นหรอืกระทบกระเทือนลกูของตวัเอง

เนีย้ คงจะเสียใจแทนลกูน่ีเป็นอย่างมากท่ีสดุ แลว้พยายามเอา

อกเอาใจอยา่งท่ีสดุ บรรดาลกูศิษยคื์อลกูทัง้หลายเหลา่นีอ้ยาก

ไดอ้ะไร ตอ้งการอะไร คาํเดียวไม่เคยขดัขอ้ง ยนิดีทัง้นัน้ 

พยายามท่ีจะสนองตามเจตนา ครูบาอาจารยอ์งคเ์ดียวคือพอ่

องคเ์ดียว มีความรกัลกูรกัเตา้ ทุม่เทชีวิตจิตใจ พรอ้มทัง้ส่ิงท่ีไดท่ี้

เป็น อนัเป็นวตัถภุายนอกก็ดี ธรรมะก็ดี พยายามประสิทธิ

ประสาทวิชาและพยายามให ้ไม่เคยขดัขอ้ง  
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เทศนแ์ม่ช ี

 

แม่ขาวนางชีก็เช่นกนั สมยักอ่นเราเคยดา่เคยวา่กนับางทีน่ี 

เอาจนถึงแทบจะตดัคอทิง้ก็มี ความรุนแรงถึงขนาดนัน้ แตใ่น

เม่ือตกมาปีนี ้พวกเรามีความเรยีบรอ้ย อาจารยเ์องก็รกั รกัมาก

ท่ีสดุ ใครจะมาดถูกูดหูมิ่นแม่ขาวนางชีของเรา เราก็พยายาม

ออกรบัแขกอย่างรุนแรง อยา่งรุนแรงท่ีสดุ เคยเจอคนดถูกูดหูมิ่น

แม่ขาวแม่ชี เราทนัทีเหมือนกนั ทนัที เอาเลย  

อย่าวา่ใคร ทดิไทย ทิดไทยเคา้ก็บวชอยูท่ี่วดัเราน่ี เคา้บวช

มาจากอ่ืน เคา้มาอยูท่ี่นี ้แตเ่คา้ดีกบัท่ีนี ้เคา้ก็นบัถือแมชี่ท่ีนี ้

เพียงแคเ่คา้มานินทาแม่ชีกบัอ่ี ชอบมานินทาแม่ชีกนั แลว้ก็มา

คยุนินทากนั แคเ่นีย้ บอกชีเกินคาํเดียวเลย เพราะเคา้ก็เป็นลกู

ของชีเกินวา่ วนันีชี้เกินตอ้งใหท้ดิไทยออกจากวดัทนัที แลว้หา้ม

เขา้มาเหยียบวดันีอี้กเด็ดขาด ใหอ้อกไปเด๋ียวนีเ้ลย บอกให้

ออกไปเด๋ียวนี ้ชีเกินบอกวา่จะจดัการเด๋ียวนีเ้ลย ชีเกินก็ไม่

ขดัขอ้งเหมือนกนั เอาทนัทีเลย รบีแตง่ของก็หิว้กระเป๋าไดก็้ 



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 32 
 

ทนัที ตอ้งไปอย่างไวเลย เพราะเหตไุร ลกูของเราเป็นคนดี มี

ความประพฤติดี มีความเรยีบรอ้ย ตัง้หนา้ตัง้ตาประพฤติปฏิบติั

เห็นปานขนาดนี ้ยงัจะมาดถูกูดหูมิ่น ดถูกูดหูมิ่นก็ไม่ดกูาลเทศะ 

แขกเหรื่อเหนือใตเ้ต็มศาลาก็มานั่งนินทาแรงๆอยู่กบัอ่ี นั่งตอ่

หนา้กบัอ่ีน่ะ สาธยายความชั่วของแม่ชี แพลม่ๆๆ  

โอโ้ห! อะไรกนันะน่ีนะ อะไรกนันะ ตวัเองมาอาศยัแม่ชีก็

ทาํกบัขา้วใหร้บัประทาน กินอ่ิมหมีพลีมนัดีแลว้ มีกาํลงัแลว้ มา

นั่งดา่คนทาํกบัขา้วใหกิ้นน่ีมนัเรื่องอะไรเน่ีย มนัคนหรอืสตัว ์ไอ้

อย่างเนีย้เลีย้งไม่ได ้ก็เลยบอกวา่ใชไ้ม่ได ้ทนัที  

เพราะฉะนัน้อนันีข้อรอ้งขอวอนเขาทกุคน เพราะฉะนัน้ก็คิด

วา่บรรดาคณะแม่ชีทัง้หลายก็คงจะเกรงอกเกรงใจครูบาอาจารย์

พอสมควร จงึไดต้ัง้อกตัง้ใจประพฤติปฏิบติั ทกุส่ิงทกุอยา่ง 

ไม่ใหเ้กิดความกระทบกระเทือนจิตใจเลย เป็นส่ิงท่ีน่าเล่ือมใส

เป็นอยา่งมาก ถา้เราทาํไดอ้ย่างนีท้กุปีๆเน่ีย อาจารยจ์ะตอ้งมี

อายยืุน และจะทุ่มเทชีวิตจิตใจใหก้บัพวกเราทกุท่านท่ีปฏิบติั

เนีย้อยา่งท่ีสดุ จะเป็นวตัถภุายนอกก็ดี จะเป็นธรรมะก็ดี แมน้วา่
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ชีวิตเราก็ยนิดีท่ีจะอทุศิช่วยเหลือ หากในเม่ือพวกเราเน่ียดีกนั

อย่างนี ้อย่าใหมี้ปัญหาเกิดขึน้ อยา่ใหมี้อะไร ใหพ้ยายามตัง้อก

ตัง้ใจ ใหร้กักนั เสมือนหนึ่งลกูพอ่คนเดียวกนั มีอะไรก็

เออออห่อหมกกนั มีอะไรก็แบง่กนั มีอะไรเรามีพอจะแบง่กนัไดก็้

แบง่กนัไป เหมือนพระเณรท่ีดาํเนินกนัอยู่ทกุวนันี ้ 

อนัเนีย้อาจารยพ์อใจท่ีสดุ และจะนาํพาพวกเราเน่ียใหไ้ด้

บาํเพ็ญความดีเน่ียอยา่งเต็มท่ีอยา่งท่ีพระทาํอยู่ทกุวนันี ้อนันี ้

พวกเราคิดเอาเอง พยายามไปนอนก่ายหนา้ผากคิด หรอืบรรดา

หวัหนา้แตล่ะหวัหนา้ นาํเอาความดีตา่งๆไปนั่งสอนนั่งคยุกบั

บรรดาผูอ้ยู่ใตป้กครองของตนเองใหเ้ขา้ใจ ครูบาอาจารยแ์ตล่ะ

องคท่ี์เลา่สูฟั่งมา ท่านดียงัไงบา้ง แลว้อาจารยท์าํยงัไงบา้งกบั

อาจารยเ์หลา่นัน้ แลว้ครูบาอาจารยปั์จจบุนันีพ้าดาํเนินอยู่ทกุ

วนันี ้พอใจมัย้ ใหเ้ราลองคยุกนัดซูิ  

ครูบาอาจารยท์ุ่มเทชีวิตจิตใจทกุอยา่งกบัพวกเรา แมน้วา่

ยวดยานพาหนะอนัท่ีจะนาํพาไปบาํเพ็ญภายนอก และบาํเพ็ญ

กศุลพิเศษทกุส่ิงทกุอย่าง อาจารยก็์เตรยีมไว ้หมายความวา่
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ภายในวดัทัง้หมดเน่ีย ไม่มีอะไรขดัขอ้ง อปุกรณข์องใชพ้รอ้มทกุ

อย่าง ถา้จะมาเทียบกบัวดัอ่ืนๆแลว้ ของเราก็ไม่ไดต้ ํ่าตอ้ยเลย 

อาจารยดิ์น้รนทกุอยา่ง เตรยีมพรอ้มทกุอยา่ง และพวกเราก็ได้

บาํเพ็ญกศุลเน่ีย อย่างดีท่ีสดุ และพาไปดบูรรดาชีทั่วประเทศ 

ไม่ใช่ไปดเูพ่ือจะนินทาเขา อยากจะใหไ้ปดทูัง้ดีและชั่ว  

แม่ชีกลุม่นีเ้คา้ดี ก็อยากจะใหแ้ม่ชีของเราไดเ้ห็นวา่เน่ีย ดี

อย่างนี ้แม่ชีเหลา่นีเ้คา้ดีอยา่งนี ้เคา้เป็นอย่างนี ้ดีมัย้ แลว้ไปดู

กลุม่นี ้ดท่ีูแมชี่เหลา่นี ้นั่งปนกบัผูช้าย นั่งเบียดกบัผูช้าย เอา้ ดซูิ

น่ี แม่ชีกบัพระองคนี์ข้ึน้ไปอยู่ในกฏิุน่ีสองตอ่สอง กาํลงันั่งคยุอยู่

น่ี เป็นยงัไง ดีมัย้ และบรรดาแม่ชีจบักลุม่อยู่กบัพระคยุกนั 

เสมือนหนึง่ผวัเมียกนั เราเหน็แลว้ถามวา่เป็นยงัไง ดีมัย้ พอ

ใจมัย้ แลว้อาจารยเ์น่ียปพืูน้ฐานใหอ้ย่างดี ตัง้แตเ่ริม่ตน้มาอยู่

ท่ีน่ีจนถงึปัจจบุนั พวกเราพอใจกนัมัย้  

และพาไปดจูนกระทั่งแม่ชีขอทาน นั่งหวัสลอน ขนัใครขนั

เรา “ทาํบญุกบัแม่ชีเจา้คา่ ๆ” ไปหาดเูถอะทั่วไป พระธาตพุนมก็

มี พระพทุธบาทสระบรุก็ีมี พาแม่ชีพวกเราไปด ูเดินเวียนด ูเหน็



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 35 
 

มัย้ ดเูองๆ น่ีแม่ชีทัง้นัน้ ดเูองเหน็มัย้ “ทาํบญุกบัแม่ชีเจา้คา่ๆ” 

ตา่งคนตา่งถือขนัหวัสลอน เป็นเกียรติแลว้หรอืยงั อนันีถื้อวา่

เป็นเกียรติมัย้ ดีมัย้ กบัเราอยู่ปัจจบุนัน่ีเป็นเกียรติมัย้ มองซะ  

แตบ่างคนเคา้วา่แม่ชีวดัเขาสกิุมน่ีมนัแคแ่ม่ครวั มนัไม่ใช่แม่

ชี ดใูหดี้ๆ อา่นใหดี้ๆ ส่ิงท่ีเราทาํ เป็นบญุเป็นกศุลหรอืไม่ และพา

ไปดแูม่ชีอีกสายหนึง่ งานเคา้ก็ไม่ไดห้ยดุเหมือนกนักบัเรา แตผ่า้

ขาวเป็นผา้ดาํ ทาํไง ถางป่าแลว้ก็เผาป่า ถางป่าแลว้ก็เผาป่า 

ปลกูขา้วโพด ใสข่า้ว สารพดัทกุอย่าง ปลกูถั่วปลกูผกั ทาํไง 

หนา้ขา้วเม่า ทาํขา้วเมา่ถวายพระ หนา้ขา้วใหม่ เอาขา้วใหม่มา

ถวายพระ หนา้ขา้วโพด ขา้วโพดถวายพระ ไอส้ว่นเหลือไปขาย

เอาตงัมาสาํหรบับาํรุงพระ งานของเขาไม่ไดห้ยดุ แตง่านนัน้เป็น

เกียรติหรอืไม่ อยากใหด้ ูวา่เป็นเกียรติมัย้ ก็พาไปดเูน่ีย เคา้ทาํ

สวนอยา่งเนีย้เป็นเกียรติมัย้ เคา้ก็ไม่ไดห้ยดุเหมือนกนักบัเรา  

กบัของเรา ของหลั่งไหลเขา้มาๆ ไม่จาํเป็นตอ้งขอทาน เรา

เพียงแคน่ั่งทาํ เสรจ็แลว้ก็สบัเปล่ียนกนั ชดุนีส้องชั่วโมงกลบัไป 

เอาชดุนัน้มาตอ่ เอากลบัไป ชดุนีม้าตอ่ แลว้ก็ผลดัเปล่ียนเวยีน



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 36 
 

กนัอยู่ตลอดเวลา มีโอกาสบาํเพ็ญกนัไดอ้ย่างสมบรูณ ์อยา่งนี ้

เป็นยงัไงบา้ง ถือวา่เป็นงานบญุงานกศุล เป็นงานท่ีเป็นเกียรติ

หรอืไม ่ 

อนัเนีย้ ทัง้หมดน่ีแหละ เราตอ้งเอาไปเลา่สูก่นัฟัง บอกเลา่

เกา้สิบใหก้นัทราบวา่ เราอยูก่บัครูบาอาจารยน่ี์ พอใจมัย้ พอใจ

กบัท่านมัย้ท่ีทา่นเปรยีบทกุส่ิงทกุอย่างใหเ้รา ถา้ไม่พอใจ เราจะ

เอายงัไงตอ่ไป ครูบาอาจารยอ์งคไ์หนเรยีกวา่เราพอใจท่ีสดุ เรา

ก็ตอ้งยกขบวนเขา้ไปสูอ่าจารยอ์งคน์ัน้ ก็มีกนัแคน่ัน้  

เพราะฉะนัน้ท่ีเลา่มาวนันียื้ดยาวเหลือเกิน เพราะเราไม่ได้

คยุกนันาน นานท่ีสดุไม่ไดค้ยุกนั แตปี่นีไ้ดร้บัความสบายอก

สบายใจ กบับรรดาคณะแมชี่ทัง้หลาย สบายใจมาก จงึอยากจะ

ใหบ้รรดาคณะแม่ชีทัง้หลายเน่ียไดต้ัง้ใจประพฤติปฏิบติั ทาํใหดี้

ท่ีสดุเทา่ท่ีจะดีได ้อย่าใหมี้ปัญหาอะไรทัง้ปวงเกิดขึน้ ขอใหต้ัง้

อกตัง้ใจใหดี้ท่ีสดุ พระภิกษุสามเณเราก็เหมือนกนั ถา้รกั

อาจารย ์นบัถืออาจารย ์ก็ตอ้งตัง้ใจประพฤติปฏิบติัใหดี้ อนันี ้

เลา่สูก่นัฟังนะ  
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วนันีก็้ไดเ้ลา่อะไรตอ่อะไรตา่งๆ ธรรมะบา้ง ไม่ใช่ธรรมะบา้ง 

ประวติับา้งอะไรบา้งใหพ้วกเราไดฟั้ง ยืดยาวจนเหน่ือยแสน

เหน่ือย อยากจะใหพ้วกเราท่านทัง้หลายเน่ีย เอาไปพนิิจ

พิเคราะห ์และก็พิจารณาดวูา่ควรไม่ควรประการใด และก็

ตดัสินใจซะใหดี้ ถา้เห็นวา่ดี เราก็ตัง้หนา้ประพฤติปฏิบติัใหดี้

ท่ีสดุ แลว้ตอ่ไปอาจารยก็์จะไดทุ้่มเทชีวิตจติใจเพ่ือเป็นการให้

พวกเรามีกาํลงัใจ ไดร้บัการสะดวก ไดร้บัการสบายในการ

บาํเพ็ญกศุลทกุกรณีเทา่ท่ีอาจารยจ์ะทาํได ้เพราะฉะนัน้การเลา่

สูฟั่งวนันียื้ดยาวแลว้ ก็ขอยติุเพียงแคนี่ ้

 

ท่ีมา: https://youtu.be/MoXGMIntIj4  
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