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ค�าน�า
 หนงัสอืเล่มนีจั้ดท�าข้ึนเนือ่งในงาน มทุติาสกัการะอายุ
วัฒนะครบ 7 รอบ 84 ปีของพระราชญาณวิสุทธิโสภณ
(หลวงปูท่่อน ญาณธโร) ในวันท่ี 1-2-3 พฤษภาคม 2555 
คณะศษิย์ได้ร่วมกนัจัดงานมุทิตาถวายแด่องค์หลวงปู ่ผูเ้ป็นพ่อ 
แม่ ครอูาจารย์ ซึง่คณะศิษย์หลายๆ ท่านได้มีความประสงค์
จะท�าส่ิงของถวายท่าน ต่างคนกแ็ยกย้ายกันไปท�าตามทีต่นเอง 
ถนดั แล้วน�ามารวมกนัเมือ่ใกล้ถงึวนังานเพือ่ทีจ่ะได้น�ามาถวาย
ครูบาอาจารย์ที่นิมนต์มาทั้ง 4 ทิศ ได้เจริญพระพุทธมนต์ 
ฉลองอายขุององค์หลวงปูไ่ด้อยูก่บัคณะศษิย์ เป็นร่มโพธ์ิใหญ่
ใบหนา เนือ้นาบญุของศรัทธาสาธชุนตลอดไป อาตมากเ็ช่น
เดียวกบัศิษย์คนอืน่ๆ ทีคิ่ดว่าปีนีเ้ราจะท�าอะไรถวายท่านดหีนอ?
กเ็ลยนกึถงึเรือ่งราวต่างๆ ท่ีท่านเล่าให้ฟัง เมือ่ตอนนวดถวาย
ท่านกด็เีมือ่เดนิทางไปกจินมินต์ร่วมกบัท่านก็ดี หรือตอนทีพั่ก
อยูท่ีโ่รงพยาบาลวชิยัยทุธ มญีาตโิยมเข้ามากราบมาถามปัญหา
กด็ ีกเ็ลยจดจ�าเอามาถ่ายทอด บอกเล่าเป็นเรือ่งราว ตามแต่
เหตขุองเรือ่งจะพาไป บางเรือ่งกช็วนขบขัน บางเร่ืองกซ็าบซึง้
กนิใจบางเรือ่งกเ็ป็นคตสิอนใจ กห็ลากหลายเร่ืองราวคละเคล้า
กนัไป และผูเ้ขยีนไม่เห็นด้วยต้องขอสงวนสิทธ์ิหากจะน�าเน้ือหา
ในหนังสือเล่มนี้ไปพิมพ์เพื่อการจ�าหน่าย ขออนุโมทนาด้วย
หากจะพิมพ์เพ่ือแจกเป็นธรรมทาน เพราะเป็นความต้องการ
ของผูเ้ขยีนดงันีแ้ล!

 ...ขอความบันเทิงในธรรม จงมีแด่ท่านทั้งหลาย....
      พระไชยา เขมธโร 
         14 มนีาคม 2555
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เรือ่งท่ี 1

พระไม่มหีลัก

 เรือ่งนีเ้ป็นเหตกุารณ์ทีอ่าตมาได้ยนิได้ฟังโดยบังเอญิเม่ือ
ตอนเข้าพรรษาปี 2553 แต่กว่าจะเฉลยมาเป็นค�าตอบที่
เป็นเรือ่งราวให้ท่านทัง้หลายได้อ่าน ณ บดัน้ีต้องรอเอาเมือ่
อาตมาได้มีโอกาสมาตดิตามหลวงปูไ่ปตามงานนมินต์ ตาม
สถานท่ีต่างๆ เม่ือปี 2554 นีเ้อง

 เร่ืองนีก้ม็อียูว่่า...เมือ่ตอนเข้าพรรษาปี2553 อาตมา
ในขณะนัน้ยงัจ�าพรรษาอยูท่ีจ่.ศรสีะเกษ และปีนัน้ได้ย้ายทีจ่�า
พรรษา จากทีเ่คยอยูป่ระจ�าทีป่่าช้าบ้านโพนข่าไปจ�าพรรษา
อยูใ่นป่าเป็นท่ีพกัสงฆ์เล็กๆ ทีบ้่านหนองแวงอ.กนัทรารมย์ 
จ�าพรรษาอยูด้่วยกนั 2 รปูกบัพระบวชใหม่ โดยมีกจิวตัร
อย่างหนึง่คอืหลงัจากบณิฑบาตกลบัมาถงึทีพั่กสงฆ์ ฉนัภัตตาหาร
และท�าข้อวตัรของตนเสร็จแล้วกจ็ะเปิดวทิยทุรานซิสเตอร์ฟัง
สถานวีทิยเุสยีงธรรมขององค์หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด 
จ. อดุรธาน ีท่ีถ่ายทอดสดทางสถานวีทิยุแทบทกุวนัและวนันี้
กเ็ช่นกนั หลังจากองค์หลวงตาท่านฉนัภตัตาหารเสรจ็กจ็ะมี
คนกล่าวรายงานว่าวันนีม้คีนมาท�าบุญกบัองค์หลวงตาถวาย
ทองค�าเข้าคลังหลวงเป็นจ�านวนเท่าไรหรอืมเีรือ่งราวต่างๆ
มากราบเรยีนให้ท่านทราบบางครัง้กไ็ด้ฟังเรือ่งราวจากความ
ทรงจ�าเมื่อครั้งอดีตเมื่อคราวที่ท่านบ�าเพ็ญเพียรภาวนาให้
สาธชุนท้ังหลายได้ฟังกนั
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วันนั้นอาตมาจ�าได้ว่ามีโยมผู้ชายได้กราบเรียนองค์หลวงตา
“ขอโอกาสครบัผม!.. พรุ่งนีห้ลวงปูท่่อนจะพาคณะพระภกิษ-ุ
สามเณรจังหวดัเลย มากราบท�าวัตรองค์หลวงตาครบัผม”
อ่ะ..หา!..ว่าอะไรนะ?..หลวงตาท่านถามย�า้เพราะได้ยนิไม่ชดั..
“พรุง่น้ี!..หลวงปู่ท่อนจงัหวัดเลย..จะพาคณะมากราบท�าวตัร
หลวงตาครบัผม”...“อ๋อ!..ท่านท่อน”หลวงตาท่านได้ยนิชดัเจน
แล้ว “โอ๊ย!ท่านท่อนน่ะ..พระไม่มหีลัก!..เราไม่อยากพดูรู้ไส้รูพ้งุ
กนัหมดล่ะ..พวกนี!้...องค์หลวงตาท่านพดูเสรจ็ท่านกเ็งยีบเฉย
ไปโยมผู้ชายท่ีกล่าวรายงานเร่ืองอืน่ทีศ่รัทธาสาธชุนมาถวาย
ทองค�าเข้าคลังหลวงมากล่าวรายงานให้ท่านฟังหลงัจากวนั
นัน้จนกระท่ังเม่ือออกพรรษาปี 2553

 อาตมากไ็ด้มาตดิตามรบัใช้หลวงปู่ไปตามงานกิจนิมนต์
ต่างๆ เม่ือหลวงปูม่าพกัทีก่รงุเทพฯกจ็ะเข้าพกัทีโ่รงพยาบาล
วชิยัยทุธโดยทางโรงพยาบาลมีศรทัธาถวายห้องพกัพร้อมท้ัง
การรักษาพยาบาลเป็นอย่างดแีละเมือ่ถงึตอนเยน็มีญาตโิยม
เข้ามากราบคารวะถามปัญหาธรรมะหรอืข้อตดิขดัทางด้าน
ภาวนากม็าขอความเมตตาจากหลวงปูเ่ป็นประจ�าและวันนีก้็
เช่นกัน...ขณะท่ีหลวงปูรั่บญาตโิยมผู้ทีเ่ข้ามากราบคารวะก็มี
โยมผู้หญิงคนหน่ึงเธอมากราบหลวงปูเ่ป็นประจ�าหลังจาก
หลวงปู่ท่านสนทนาปราศยัไปสักพกั โยมผู้หญงิคนน้ันกข็อ
โอกาสกราบเรยีนถามหลวงปูว่่า.. “ขอโอกาสเจ้าค่ะหลวงปู”่
หอื!..มอีะไร?หลวงปูท่่านถามกลบัไป... “หลวงปูเ่จ้าขา!..ได้ยนิ
มาว่า..หลวงตามหาบัวพดูถงึหลวงปวู่า..เป็นพระทีไ่ม่มหีลกั..
มนัจริงไหมเจ้าคะ?...ตอนน้ันอาตมาน่ังอยูบ่นโซฟาตรงข้าม
เตยีงหลวงปู่ ในใจกเ็ฝ้าด ูหกูเ็ฝ้าฟังว่าหลวงปูท่่านจะตอบว่า
ยงัไง..ฮ!ึ..ฮือ่!..เสยีงหัวเราะในล�าคอพร้อมย้ิมน้อยๆ แกล้มกบั
หมากท่ีท่านเค้ียวอยูข่ณะนัน้ดทู่านสบายๆ เสียจรงิๆ ท่าน
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หยบิกระโถนแล้วบ้วนน�า้หมากพอเป็นกระสายแล้วท่านกต็อบ
ค�าถามนีช้นดิทีอ่าตมากค็าดไม่ถงึโดยน�า้เสยีงของท่านราบ
เรยีบเสมอกนัหมดท่านตอบว่า “ครูบาอาจารย์ท่านตหิรอืชม
นัน้ทุกอย่างมนักเ็ป็นมงคลแก่ตวัเราเองทัง้นัน้แหละถ้าท่านติ
เรากเ็อามาแก้ไขตนเองนัน่จงึจะเรยีกว่าเป็นคนดี “คนดชีอบ
แก้ไขคนจัญไรชอบแก้ตวัฯลฯ” ท่านยกเอาค�าสภุาษติทีม่อียู่
ทัว่ไปมาประกอบ “ส่วนทีค่รูบาอาจารย์ท่านชมนัน้เรากย็กใส่
เกล้าท้าวใส่หวัเสยีแหละ(ยกย่องเทดิทนูไว้เหนือหวั)ทีห่ลวงตา
ท่านบอกว่า..หลวงปูเ่ป็นพระไม่มหีลกันัน้...น่ี!..ดูน่ีก่อน” ว่าแล้ว
ท่านกเ็ปิดสข้ีางบรเิวณท้องของท่านท่ีมรีอยแผลเป็นจากการ
ผ่าตัดขนาดใหญ่พาดขวางสีข้างของท่าน... “นี.่.ดนูีซ่ะ!..หลวง
ปูน่่ะไม่มดีีแล้ว!..ดไีม่มแีล้วเขาตดัเอาไปแล้วหลวงปูก่เ็ลยเป็น
พระท่ีไม่มีดี..ในเมือ่ดกียั็งไม่ม.ี.หลกันัน่น่ะอย่าไปถามถงึเลย
มนักค็งไม่มอีย่างทีห่ลวงตาท่านว่านัน่แหละ!”

 พอตอบเสรจ็ท่านกย้ิ็มและเคีย้วหมากของท่านไปอย่าง
อารมณ์ดีโยมผูห้ญงิทีต่ัง้ค�าถามกไ็ม่ถามต่อไปอีกเลยได้แต่ก้ม
ลงกราบอย่างแนบสนทิกบัพืน้ห้องอาตมาทีค่อยแอบลุน้ค�าตอบ
และคอยเงีย่หฟัูงอยูก่แ็อบร้อง...อ้ือฮอื!อยูใ่นใจสดุจะบรรยาย
ในค�าตอบของท่าน เรือ่งนีต้อนทีเ่ป็นต้นฉบับมคีนอ่านหลายๆ
คนและกม็คี�าแนะน�ามาว่า...ครบูาต้องอธบิายด้วยนะเพราะ
บางทอีาจมบีางคนทีเ่ขาอ่านเรือ่งนีแ้ล้วไม่เข้าใจในความหมาย
ของค�าตอบของหลวงปู ่อาตมากเ็ลยต้องเขียนอธบิายไว้ ณ 
ทีน่ี ้แต่ก่อนอ่ืนใดต้องขอท�าความเข้าใจกนัเสยีก่อนว่า “เป็น
แค่เพียงความเห็นส่วนตวัของอาตมาผู้เขยีนเท่านัน้” เพราะ
เป็นเรือ่งเล่าสู่กันฟังตามความเข้าใจของผูเ้ขียนซึง่กยั็งเป็น
พระเล็กพระน้อยยังอ่อนด้อยประสบการณ์หากมข้ีอผดิพลาด
ประการใดต้องขออภยัท่านผูรู้้ทัง้หลายด้วย...
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 ความหมายของค�าตอบของหลวงปูท่ีอ่าตมาเข้าใจคือ 
ถ้ายงัมีหลกัอยูใ่นกรณนีีห้มายถงึหลกัของจติของใจหรอืจะเรยีก
ว่าผูรู้ก้ไ็ด้ และผูท้ีบ่�าเพญ็ภาวนากว่าท่ีจะบ�าเพ็ญเพียรภาวนา
ฝ่าฟันอปุสรรคทัง้หลายจนมีหลักจิตหลักใจน้ันต้องต่อสูอ้ดทน
พากเพยีรพจิารณาต่อสภาวะต่างๆ มากมายเหลือคณานบัไม่ว่า
สภาวะทีเ่กดิจากกายหรอืเกดิจากจติจนสภาวะทีผ่่านการพจิารณา
เบือ้งต้นมารวมกนัเข้าเป็นกลุ่มและเป็นจุดทีส่ติสามารถระลกึรู้
ได้ทัง้ทีผู่บ้�าเพญ็น้ันใช้ชีวิตประจ�าวันตามปกติ จดุทีส่ติสามารถ
ระลกึรูไ้ด้นีเ้องทีเ่รยีกว่าผูรู้ห้รอืหลกัของจติของใจกไ็ด้ และส่วน
ประกอบของหลกันีส่้วนประกอบใหญ่ๆกจ็ะเป็นของคู่ เช่น 
ผดิ-ถูก ชัว่-ด ีบาป-บุญ ดใีจ-เสยีใจ รกั-เกลยีด กลวั-กล้า 
ปิด-สว่าง กเิลส-ธรรม รู-้ไม่รู ้ม-ีไม่ม ีฯลฯ ซึง่ของคูท่ีห่ลกัหรอื
ผูรู้ส้ะสมเป็นองค์ประกอบไว้นัน้มีมากมายเหลือคณานับหลาก
หลายทัง้ หยาบ-ละเอยีด แต่กไ็ม่เหลอืวสิยัของผูบ้�าเพญ็ภาวนา
ทีจ่ะพากเพียรพิจารณาให้เหน็ถงึความเป็นจริงของส่ิงทีเ่ป็นของ
คูเ่หล่านัน้ทกุขัน้ทุกตอนจนถงึท่ีสุดว่าไม่มีสาระแก่นสารใดๆ 
เลยเป็นแค่เพยีงของอาศยัเท่านัน้

 จติใจทีเ่คยยดึถอืของคูเ่หล่านัน้กจ็ะคลายวางความยดึ
ความถอื ปล่อยให้ของคูเ่หล่านัน้อยูต่ามปกติของมนัตามทีค่วร
จะเป็นหลกัของจติของใจหรอืผูรู้ท่ี้สะสมของคู่เหล่าน้ันกไ็ม่มี
ประโยชน์ทีจ่ะใช้งานอกีต่อไปจะว่ามหีลกัก็ถกูต้องจะว่าไม่มหีลกั
กถ็กูต้องอกีเช่นกนัเพราะไม่มีอะไรท่ีจะขัดแย้งกับอะไรอกีต่อไป
เท่าทีอ่าตมาเข้าใจจากค�าตอบของหลวงปูก็่อธิบายมาย่อๆ พอ
เป็นสงัเขป..อย่างน้ีแล
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เรือ่งท่ี 2

ป๊ะโทนโทน โทนป๊ะ โทนโทน

 เรือ่งนีเ้กดิข้ึนเม่ือครัง้ท่ีหลวงปู่ท่านยงัเป็นพระเลก็พระ
น้อย ตดิตามหลวงปูค่�าด ีปภาโส ออกเทีย่ววเิวกไปตามป่าเขา
ในเขตภเูวยีง หลวงปูท่่านเล่าให้ฟังว่าตอนนัน้เป็นช่วงหน้าหนาว
จะเข้าหน้าร้อนประมาณเดอืนกมุภาพนัธ์ - มนีาคมในช่วงน้ัน
หลงัจากงานเกบ็เกีย่วข้าวส้ินสุดลงจะมปีระเพณขีองคนอสีาน
อกีอย่างหนึง่คอื

 ประเพณที�าบุญอุทิศให้แก่ญาตผิูท้ีล่่วงลบัหรือทีเ่รียกกนั
ว่าท�าบญุแจกข้าวหาผูต้าย และก่อนถงึวนังานหนึง่วนัทีเ่รยีกว่า
ม้ือโฮม (วนัรวมกองบญุ) ตอนเยน็ๆ กจ็ะมกีารละเล่นต่างๆและ
มหรสพมาให้ผูท้ีม่าร่วมงานบุญได้สนกุสนานกนัจนข้ามคนืจนถงึ
เช้าทีเ่ป็นวนังานกจ็ะมีการท�าบุญเล้ียงพระถวายภตัตาหาร
ถวายสงัฆทานอทิุศแก่ญาตผิูท่ี้ล่วงลับ กรวดน�า้รับพรเป็นเสร็จ
พธิ ีเรือ่งของเร่ืองนีเ้กดิข้ึนเม่ือตอนหัวค�า่ทีม่มีหรสพมาเล่นน่ัน
กค็อื ร�าวง หลวงปู่ท่านเล่าต่อไปว่า

 วนันัน้หลังจากท�าข้อวตัรถวายหลวงปูค่�าดเีสรจ็แล้วกก็ลบั
มาทีแ่คร่ของตนเองท่ีแขวนกลดไว้กก็ราบพระสวดมนต์ไหว้พระ
แผ่เมตตาเสรจ็แล้วกเ็ตรยีมจะเดนิจงกลมพอเดนิจงกลมไปสักพกั
หนึง่เสยีงกลองตะโพนกแ็ว่วมาตามสายลม “ป๊ะโทนโทน โทน
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ป๊ะ โทนโทน” “ป๊ะโทนโทน โทนป๊ะ โทนโทน” เอาล่ะซ!ิ หัวจติ
หวัใจของพระหนุม่เริม่หวัน่ไหวไปตามเสียงกลองเสยีงตะโพนน้ัน
เสยีงตะโพนยิง่กระชัน้ขึน้ขาทีก้่าวเดินจงกลมก็ยิง่วุน่วายไปตาม
เสยีงเหมอืนกบัเอากลองเอาตะโพนมานัง่ตอียูภ่ายในจิตภายใน
ใจซะอย่างนัน้ (เรือ่งนีท่้านมาเล่าทหีลงัว่าก่อนทีห่ลวงปูจ่ะเข้ามา
บวชนัน้ท่านเป็นนักดนตรเีก่าเล่นได้ท้ังซอ ตีระนาด ตะโพน

 ดังนัน้เสียงดนตรเีหล่านีจ้งึมอีทิธพิลต่อจติต่อใจเหลอืเกนิ) 
ตอนนีข้าท่ีก้าวเดินกเ็ดนิไปอย่างนัน้ใจมนัไปอยู่กบัเสยีงนัน้หมด
เลยกเ็ลยหยดุเดนิแล้วนัง่ลง..” “ป๊ะโทนโทน โทนป๊ะ โทนโทน 
ป๊ะโทนโทน โทนป๊ะ โทนโทน” เสยีงนัน้กย็งัรบกวนจติใจอยูเ่ช่น
เดมิหลวงปูท่่านกเ็ล่าให้ฟังต่อไปอีกว่า เม่ือน่ังลงแล้วท่านกเ็ลย
ทบทวนดถูงึเหตกุารณ์ความวุ่นวายในจิตในใจทีเ่ป็นอยูใ่นขณะ
นี ้เอ๊ะ!..ทีเ่ราวุน่วายอยูใ่นขณะนีเ้พราะอะไรสกัพักกม็คี�าตอบผดุ
ขึน้ในใจว่า กเ็พราะส่งจิตส่งใจไปตามเสยีงน่ีแหละ ท่านก็ถาม
ต่อไปว่า ถ้าเราจะเปลีย่นเสียงเป็นค�าพดูจะได้ไหมสักพกักม็คี�าถาม
ผดุขึน้มาว่า จะเอาค�าไหนล่ะ ท่านก็เลยตอบกลบัไปว่า งัน้เอาค�า 
“ท�าจรงิจรงิ ได้ผล จรงิจรงิ ท�าจรงิจรงิ ได้ผล จรงิจรงิ” กเ็ลย
ลกุขึน้เอาค�าพดูประโยคนีก้ลบัเข้าไปทางจงกลมใหม่ท่านเล่าว่า
พอเอาค�า “ท�าจริงจรงิ ได้ผลจรงิจรงิ ท�าจริงจริง ได้ผลจริง
จรงิ” ลงใส่แทน ป๊ะโทนโทน โทนป๊ะ โทนโทน ป๊ะโทนโทน 
โทนป๊ะ โทนโทน ปรากฏว่าลงกนัได้เป๊ะ

 ทนีีจ้ติใจทีเ่คยส่งออกไปหาเสยีงท่ีอยูภ่ายนอกกลบัมามี
เสยีงดงักระฮึม่อยูภ่ายในกาย “ท�าจรงิจรงิ ได้ผลจริงจริง ท�า
จรงิจรงิ ได้ผลจรงิจรงิ เริม่เข้าท่ีเข้าทางสติทีเ่ตลดิเปิดเปิงไป
ทีไ่หนกไ็ม่รูเ้มือ่ก่อนนัน้กลับมารูอ้ยูใ่นค�า “ท�าจริงจริง ได้ผล
จรงิจรงิ ท�าจรงิจรงิ ได้ผลจรงิจรงิ” เม่ือสติมารู้เพ่ิมพูนเข้าค�า
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พดูทีพ่ดูอยูน่ีก้ค่็อยบางลง บางลงเรือ่ยๆ จนค�าทีว่่า “ท�าจริง
จรงิ ได้ผลจรงิจรงิ” ค่อยเลือนหายไปเหลือแต่ความรู้ตัวทีแ่จ่ม
จ้ารูท้ัว่ตวั ขาทีก้่าวเดนิด้วยความเบาสบายใจกเ็บาสบาย สติ
แจ่มใสเดนิจงกลมไม่รูส้กึถงึความเหนด็เหน่ือย จนกระทัง่พอ
ประมาณแล้วจงึออกจากทางจงกลมความเบาสบายก็ยงัคงอยู่
ในจติในใจ ล้างเท้าก้าวข้ึนนัง่บนแคร่แล้วกท็บทวนเหตุการณ์ที่
ท่านวุน่วายในจติในใจเมือ่ก่อนหน้านี ้และความสบายกายสบาย
ใจเช่นตอนนี ้ซ่ึงในขณะนัน้เป็นเวลาดึกสงดัเสยีงกลอง เสยีง
ตะโพนกเ็งยีบเสยีงลงไปแล้วจงึได้ข้อพจิารณาว่า อ้อ!..ค�าบรกิรรม
ทัง้หลายเหล่าน้ันเป็นเครือ่งผกูจิตให้อยูภ่ายในกายถ้าห่างหาย
จากค�าบรกิรรมจิตใจกจ็ะส่งส่ายออกไปภายนอกเสมอแล้วกน็�า
เอามาปรงุมาแต่งในจิตใจของตนให้ป่ันป่วนวุน่วายไปตามสิง่ที่
น�าเข้ามานัน้ถ้ามีค�าบรกิรรมก�ากบัอยู่กบัจติมคีวามรู้ควบคู่อยู่
ภายในกายนัน่แลจึงเป็นหนทางแห่งความสงบ เมือ่ท่านได้
พจิารณาจนเข้าใจอย่างนีแ้ล้วกป็ล่อยวางความรู้น้ีไปจติใจของ
ท่านกด็ดูดืม่กสบัสูค่วามสงบอีกครัง้ในท่าน่ังสมาธิ
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เรือ่งท่ี 3

เมตตาพลังท่ีไร้ผูต่้อต้าน

  “..กนิหลาย บ่หายอยาก” (กินมากมาย ก็ไม่หายอยาก)
  “..นอนมาก บ่ฮู้ต่ืน” (นอนมาก ไม่รูต้ืน่)
  “..ฮกัคนอืน่ กว่าฮักตัว” ( รักคนอืน่ กว่ารกัตวั)
  “..ของควรกลวั กลบักล้า” (ของทีค่วรกลวั กลบักล้าท่ีจะท�า)
  “..ของสัน้ ส�าคัญว่า ของยาว”
  (ของสัน้ กลับเข้าใจผิดว่าเป็นของท่ียนืยาว)

 ค�าผญา สภุาษิตสอนใจของผูเ้ฒ่า ผูแ้ก่ คนอีสาน หล่ังไหล
ออกจากน�า้เสียงของหลวงปูเ่ม่ือถงึบททีจ่ะกล่าวออกมาเป็นผญา 
น�า้เสยีงของท่านลงท้ายค�าว่า “ยาว! ลากยาวตามเสยีง ท�าเอา
อาตมาท่ีเป็นพระเล็กพระน้อยนัง่ซมึเซาไปตามเสยีงของท่าน 
เพราะเวลาทีท้่อแท้ท้อถอยหมดหนทางตีบตัน มึนตึบ๊ในสมอง 
คดิอะไรไม่ออกเพราะกเิลสในจติใจของตนหลอกลวงจนหัวหมนุ
ติว้ “ขอโอกาสกระผม ตอนนีหั้วหมุนติว้ไปบ่เป็นแล้วครับ” ฮึ
ฮือ่! มนัสหิมนุไปไสคอืจ่ังเห็นตัง้อยู่เทิงบ่าคือเก่า (มนัหมนุไป
ทีไ่หนกเ็หน็ตัง้อยูบ่นบ่าเหมือนเดิม) หลวงปูท่่านมองหน้าแล้ว
กย็ิม้ๆ “ขอโอกาสเมตตาอธบิายให้ฟังแหน่กระผม” (ขอโอกาส
อธบิายให้ฟังด้วย).เอ้า! มันสยิากอิหยัง (อ้าว..มนัจะยากอะไร)
หลวงปู่ท่านพูดยิม้ๆด้วยความเมตตาของท่าน ฟังเด้อ ฟังเอาเด้อ 
เอาให้ดเีด้ะ!” (ฟังนะ ฟังเอานะ เอาให้ดีๆ นะ) ครับผม อาตมา
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ตอบท่านไปและกร็อฟังค�าอธบิายจากท่าน “อนัหนึง่นัน้กนิหลาย 
บ่หายอยาก” กห็มายความว่า อารมณทัง้หลายทีเ่ป็นความ
ปรงุแต่งเป็นสญัญาอารมณ์กเ็จ้าความคดิน่ันแหละ คิดโกรธ 
คดิเคยีด คดิแค้น คดิอาฆาต คดิพยาบาท คิดรัก คิดชงั คิด
เรือ่งนัน้แล้วกค็ดิเรือ่งนีต่้อเนือ่งกนัไปไม่รูจ้กัจบจกัสิน้น่ังกแ็ล้ว 
เดนิกแ็ล้ว นอนกแ็ล้ว นอนกย่ิ็งหนกั เจ้าความคิดวนเวียนจน
นอนไม่หลบัเฮ้อ! ทุกข์แท้น้อแล้วท่านกห็วัเราะน่ันแหละ! เขา
เรยีกว่า “กนิอารมณ์” กนิอารมณ์นัน่แล้ว กนิอารมณ์น้ีบ่หาย
อยากเสยีท ีฮ ึฮือ่! (ท่านพดูไปเหมือนกบัว่าท่านนัง่อยูใ่นจติใน
ใจของเราซะงัน้) “ขอโอกาสกระผมแล้วจะท�ายงัไงจงึจะรู้ได้ว่า
มนักนิอารมณ์” อาตมากถ็ามด้วยความไม่รู้จริงๆ” เอ้า! ก็รู้ทนั
มนัซ ิรู!้ (ท่านลากเสียงยาว) มันโกรธกร็ู ้มันคิดกรู้็ มนัปรุง
มนัแต่งกร็ู ้มันจะเป็นอะไรกร็ู ้รูอ้ย่างเดยีวคอืให้มีสตริูมั้น รูเ้ท่า
เอาทนั รูไ้ม่เท่าเอาไม่ทัน รูเ้ท่าเอาครึง่หนึง่ รู้ไม่เท่าเอาหมด 
เพือ่นกนิเพือ่นกนั เพือ่นรูไ้ม่ทันเพือ่นกนัเอาไปกนิ น่ันแหละ!
เอาไปพจิารณาดทู่านพดูจบกห็ยบิเอาหมากทีแ่ม่ชเีขาต�าเอาไว้
แล้วมาเคีย้วอาตมากเ็ลือ่นกระโถนไปใกล้ๆ ท่าน

 ขอโอกาสกระผม..แล้วนอนมาก บ่ฮู้ตืน่ ล่ะครับ?..เอ้า!..
มนักะผดัมือ้นัน้ ม้ือนี ้นัน่แหล่ว (มันกผ็ลัดวนัประกันพรุ่งน่ัน
แหละ) ว่าจะไปท�าความเพยีร เดินจงกลมหรือน่ังภาวนา ตัว
กเิลสมนักบ็อกว่า..ฮือ้!..เดีย๋วก่อน ขอนอนก่อนเถอะน่า..ขอนอน
สกั5 นาทก่ีอนค่อยท�า สุดท้ายกไ็ม่ได้ท�าความเพียร..เอ้า!..น่ัง
สมาธหิน่อย เถอะ!.โอ้ย..อากาศมันร้อนให้อากาคมันเยน็ๆก่อน
ค่อยนัง่สดุท้าย ก็เหลวไหลตามเคย เดีย๋วกว่็าร้อนไป หนาวไป 
ตดิงานอยู ่สารพดัข้ออ้างเลยไม่ได้ท�า ความเพียรขดัเกลา
จติใจเจ้าของซะท ีกเิลลในใจมันกขั็ดขวางทกุวถีทีาง ไอ้เราก็
หลงเช่ือตามมันไปกะทกุข์นัน่แหล่ว!..พดูจบท่านกย็กกระโถนบ้วน
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น�า้หมากพอเป็นกระสาย “ขอโอกาสกระผม แล้วจะแก้ไขยงัไง
นีค่รบั?

 อ้าว!..มันสไิปยากอิหยัง (มันจะไปยากอะไร)..ก็ดุ่มเดิน 
ดัน้ด้น เดด็เดีย่ว เดยีวดาย แล้วกด็เีด่น โด่งดัง ดงึดูด ด่วนดบั
นัน่ให้เอาตวัอย่างหลวงตามหาบัวนัน่ดุม่เดินหาครูบาอาจารย์
ดัน้ด้นออกบ�าเพญ็เพยีรหาวเิวก เดด็เดีย่วกล้าหาญต่อสู้กบักเิลส
น้อยใหญ่ทัง้หลาย ความง่วง ความกลวั ความหิว ความรัก 
ความชงั โอ้ย!..สารพดัท่ีมันเอามาขัดมาขวางการบ�าเพ็ญเพียร
ที่จะไม่ให้รู้เรื่องราวของมัน เมื่อพากเพียรพิจารณาจนรู้จัก
เรือ่งราวของมนัทุกแง่ทุกมุมแล้วมันกเ็ดยีวดายมอีสิระทกุๆ ที่
ไม่ว่าจะเป็นในจติในใจบ่แม่นเดยีวดายคอืโลกเขาเป็นเด๊ะ (ไม่ใช่
เดียวดายเหมือนโลกเขาเป็นนะ) ต่อจากนั้นก็ดีเด่น โด่งดัง 
ดงึดูดผูค้นมามากมายกอ็ย่างทีเ่ห็นนัน้แหละ แล้วก็ด่วนดับ บ่แม่น
ดบัอหิยงั (ไม่ใช่ดบัอะไร) กะดบักเิลสนัน้หละ อนัน้ีก็ส�าคัญ จ�า
เอาไว้ไปพจิารณา พดูจบท่านกบ้็วนน�า้หมากพอเป็นกระสาย  

 “ขอโอกาสกระผม อ่ัน ฮกัคนอ่ืน กว่าฮกัตัว มนัหมาย
ความว่าจัง่ได๋กระผม” “เอ้า!..มันกะเบ่งเพ่งหาโทษของผูอ้ืน่น้ัน
แหล่ว (มนักช็อบเบ่งโอ้อวด สอดส่ายหาแต่ความผดิของผูอ้ืน่)

 อยากแต่จะให้ผูอ่ื้นท�าตามความคดิความเหน็ของตัวเอา
ความคดิความเหน็ของตนเป็นใหญ่ผูอ่ื้นท�าอะไรทีข่ดักับความ
เหน็ของตนนัน้ผดิอยากให้แต่ผูอ่ื้นดตีามความคิดของเจ้าของ
มกัซอกแซกหาแต่ข้อผดิพลาด หาโทษหาเหตุของผูอ้ืน่บ่ได้ดูที่
จติทีใ่จของเจ้าของนัน้แหล่วตวัหาเหตหุาทกุข์ มวัแต่คอยจบัผดิ
ผูอ้ืน่
 ใจของเจ้าของนัน้ปล่อยให้ไฟแห่งความไม่พอใจ ริษยา 
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อาฆาต พยาบาทเผาลนอยูอ่ย่างนัน้เหมือนกบัน่ังอยูบ่นกอง
แกลบทีต่วัเองจดุไฟเอาไว้แล้วกบ่็นว่าเหม็นควนัแกลบ เด้ ฮ้อ
นเด้ (แล้วกบ่็นว่าเหม็นควันแกลบ ร้อนมากๆ)

 สดุท้ายไฟท่ีสุมแกลบกไ็หม้ตวัเอง น่ีก็เอาไปพิจารณาให้
ด ี“ของควรกลวักลับ กล้า” น่ันกเ็ป็นเรือ่งของศีลน่ันแหละ 
ถ้าเป็นโยมปากกะว่า ถอืศลี รบัศลี รกัษาศีลแต่มอืน่ันกะตบ
ยงุเปรีย๊ะๆ ถ้าเป็นพระเป็นเณรกบ่็ส�านกึส�าเหนียก ในศีลของ
ตนล่วงละเมดิอยูเ่ป็นประจ�า สิง่ใดท่ีพระพุทธเจ้าท่านห้ามก็พา
กนัท�า สิง่ใดทีพ่ระพทุธเจ้าท่านให้งดให้เว้นกพ็ากันท�าสุดท้าย
กไ็ด้รบัความเดอืดร้อนท้ังใจ ท้ังกายเป็นบาปกรรมติดตัวไปก่อ
ภพก่อชาตไิปอกียาวนาน นัน่ควรพจิารณาให้ดี ท่านพูดจบก็
หยบิกระโถนคายหมากท่ีเคีย้วท้ิงไป อาตมาทีน่ั่งฟังอยูก่ข็ยบั
ไปรนิน�า้ใส่แก้วถวายท่าน ท่านรบัมาแล้วกบ้็วนปาก หยบิเอา
ไม้เจยี (ไม้สฟัีน) ถวายท่านจนท่านเสรจ็จากกิจของท่านจงึขอ
โอกาสให้ท่านอธิบายข้อสุดท้ายให้ฟังว่าตนเองในขณะนี้ก็มี
ความสุขดีแล้วคือ ไม่คิดว่าตนเองจะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ทุกข์อีก
แล้ว เพราะขณะนีก้ไ็ม่เห็นจะมีความทุกข์ใดๆ เกดิขึน้เลยทัง้ๆ 
ทีค่วามเป็นจรงินัน้ ความสุขของโลกนีไ้ม่ได้จีรังยัง่ยนืใดๆ เลย
ชวีติของคนเรากเ็ช่นกนัไม่นานกต้็องได้พลัดพรากจากกนั

 เป็นหลกัธรรมชาตท่ีิพระพทุธเจ้าทรงตรัสเอาไว้พอพูด
จบท่านกย็กเอาค�าคล้องจอง

 “เมายศ-หมดสง่า เมาสุรา-หมดส�าคญั เมาพนัน-ก็
หมดตวั เมาผวั-ลืมพ่อ เมาเมยี-ลมืแม่ เมาวัย-ก็ลมืแก่ เมา
กระแช่-กล็มืกญัชา”
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 ฮ่ะ ฮ่า! หลวงปู่พูดจบท่านก็หัวเราะด้วยความที่ท่าน
อารมณ์ดีนี่แหละ “กินหลาย บ่หายอยาก นอนมาก บ่ฮู้ตื่น 
ฮกัคนอืน่ กว่าฮักตวั ของควรกลวั กลบักล้า ของสัน้ส�าคัญว่า
ของยาว จะพจิารณาให้สัน้กส้ั็น จะพจิารณาให้ยาวก็ยาว จะ
พจิารณาให้กว้างขวางกก็ว้างขวาง จะพจิารณาให้ลุม่ลกึก็ลุม่ลกึ 
แล้วแต่ใครจะพิจารณาในแง่ไหนมุมไหนใช้ในทางโลกก็ได้ใช้ใน
ทางธรรมกด็แีล้วแต่ผูมี้ปัญญาเอาไปพนิิจพิจารณาด้วยปัญญา
อนัชาญฉลาด

 อปัมาทธรรมคอืธรรมท่ีไม่ประมาท ให้น�าไปพิจารณาให้
ดเีด้อ! ครบัผม..อาตมากล่าวรบัพร้อมพนมมอืจบทีห่วั สาธุ!..

 มนัเป็นเร่ืองท่ีแปลกอัศจรรย์อีกอย่างหนึง่คราใดทีอ่าตมา
เหนือ่ยหน่ายท้อแท้ในจิตในใจไม่ว่าจะเป็นเร่ืองใดๆ กต็ามเวลา
เข้าไปกราบท่านในห้องเม่ือได้ฟังเสียงพดูของท่านไม่ว่าท่านจะ
พดูหยอกท่านพดูอ�าเพราะความท่ีท่านเป็นพระทีม่อีารมณ์ขนั
เป็นปกตขิองท่านเรือ่งราวท่ีวุ่นวายในหวัสมองหรือในจติในใจ 
ไม่รูว่้าวิง่หนเีตลดิเปิดเปิงไปท่ีไหนกไ็ม่รูท้ีเ่หลอือยูก่ม็แีต่ความ
อิม่เอบิร่าเรงิใจ มีก�าลงัพร้อมท่ีจะท�างานถวายท่านได้อย่างน่า
อศัจรรย์ นีล่่ะหนอ!

“พลังแห่งความเมตตา พลังที่ไร้ผู้ต่อต้านได้ ในโลกใบนี้”



หลวงปู่เล่าให้ฟัง 20



หลวงปู่เล่าให้ฟัง 21

เรือ่งท่ี 4

หนึง่ในล้าน

 เรือ่งนีเ้กดิขึน้เมือ่กลางปี 2554 นีเ้องถ้าอาตมาจ�าไม่ผดิ
กเ็ป็นคนืวนัที ่11 มิถนุายน 2554 เวลาประมาณสีทุ่ม่เศษ 
เสยีงโทรศพัท์ของอาตมากดั็งขึน้ เม่ืออาตมารับสายก็เป็นเสียง
ของผูห้ญงิพดูอยู่ปลายสาย“ฮลัโหล..ครบูายาเจ้าคะ..ขออนุญาต
ครบูาช่วยกราบเรยีนหลวงปู่ด้วยค่ะว่าตอนน้ีหมอมกุถกูรถชน
ตอนนีอ้ยูท่ีโ่รงพยาบาลพระมงกฎุฯแล้วค่ะ “อ้าว!..เมือ่ก้ีกย็งัมา
หาหลวงปูอ่ยูเ่ลย เพิง่กลับไปไม่ใช่เหรอ” “ค่ะ!” “แล้วหมอมกุ
เป็นยงัไงบ้างตอนนี”้ “ยงัไม่ได้สตเิลยค่ะ ต้องขอความเมตตา
จากหลวงปูช่่วยแผ่เมตตาให้หมอมุกด้วยนะเจ้าค่ะ ปลายสาย
เป็นเสยีงของแม่หมอมุกพดูด้วยน�า้เสียงสัน่เครือระคนกบัความ
วติกกงัวล “เอ้า!..เด๋ียวครบูาจะกราบเรียนหลวงปูใ่ห้นะ” เจ้าค่ะ!
และปลายสายกว็างสายไปอาตมากเ็ลยไปกราบเรียนหลวงปู่

 “ขอโอกาสกระผม เมือ่กีแ้ม่ขอหมอมกุโทรศัพท์มาบอกว่า
หมอมุกถกูรถชนตอนนีอ้ยูท่ีโ่รงพยาบาลพระมงกฎุฯ ห้องไอ ซ ียู 
ครบัผม” หอื! ไผ๋น่ะ? (หอื ใครน่ะ) หลวงปูท่่านถามโดยทีข่ณะ
นัน้หมอนวดเส้นก�าลังนวดเส้นท่านอยู่ “หมอมกุกระผม! ถกู
รถชนตอนนีอ้ยูห้่อง ไอ ซ ีย ูโรงพยาบาลพระมงกฎุฯ ครับผม”
ออื หมอมกุ ท่านพดูแค่นีก้ห็ลับให้หมอนวดเส้นต่อไป พอตอน
เช้ามดืของวนัที ่12 ประมาณ ต ี4 เสยีงโทรศพัท์อาตมาก็
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ดงัขึน้อกีพออาตมารบักเ็ป็นเสยีงของแม่หมอมกุโทรมา“ครูบา
เจ้าขาขอรบกวนด้วยเจ้าค่ะ” ตอนนีแ้ม่อยูห่น้าห้องแล้วขอก
ราบพบ หลวงปูด้่วยเถดิเจ้าค่ะ..โอ้!..โยมเอ๋ย หลวงปูท่่านหลับ
อยู ่เดีย๋วให้ท่านต่ืนก่อน จะเปิดให้โยมแม่เข้ากราบได้นะ..
อาตมากบ็อกกบัโยมแม่ของหมอมุก ท้ังเหน็ใจ กบัความเจบ็
ป่วย และความเป็นห่วงลกูท่ีแม่ทุกๆคนกไ็ม่ต่างกัน
“ค่ะ!..เดีย๋วถ้าหลวงปูท่านตืน่แล้วบอกโยมด้วยนะ” ได้โยม!..
อาตมารบัปากแม่ หมอมุกไป พอเวลาประมาณตี 5 คร่ึง 
หลวงปทู่านตืน่แล้วกเ็ปิดประตอูอกมา เรยีกแม่หมอมุกเข้ามา
กราบหลวงปู.่.ท่านกส็อบถามถงึอาการของหมอมกุพอแม่หมอ
มกุอธบิายให้ท่านฟังและขอความเมตตาให้หลวงปชู่วยแผ่เมตต 
ให้หมอมกุรอดพ้นขีดอันตรายด้วยเถดิหลวงปูท่่านกบ็อกกับแม่
หมอมกุว่า..หายซะ..ไม่เป็นอะไรหรอก!..แล้วแม่หมอมกุกล็ากลบั
ไป ท่านกเ็ตรยีมสรงน�า้ไปกจินมินต์ท่ีมีผูนิ้มนต์ไว้..และวนัน้ี
หลงัจากกลบัมาจากกจินมินต์กจ็ะเดนิทางกลบัวดัศรีอภยัวนั 
เพราะมกีจิทีเ่กีย่วข้องกบัทางคณะสงฆ์และกม็บีวชนาคด้วยเมือ่
ขึน้รถเตรยีมจะเดนิทางไปกจินมินต์ ท่านบอกกับคนทีขั่บรถว่า 
ให้ขบัผ่านหน้าบ้านหมอมุกด้วย (บ้านหมอมกุอยูใ่กล้ๆกบัโรง
พยาบาลวชิยัยทุธ) พอผ่าน บรเิวณท่ีเกดิเหตุ ท่านกเ็หลยีวมา
มองและกผ่็านหน้าบ้านหมอมุกไปอาตมากราบเรียนถามหลวง
ปูว่่า.. “ขอโอกาสกระผมหลวงปู่พจิารณาแล้วเป็นจงัได๋แหน่ 
กระผม”..(ขอโอกาสครบัหลวงปู่พจิารณาแล้วเป็นยงัไงบ้าง
ครบั)..ฮือ่!..บ่ตายดอก (ไม่ตายหรอก) หลวงปูท่่านพูดสัน้ๆ แล้ว
กเ็งยีบไป

วนันัน้หลงัจากเสรจ็จากกจินมินต์ฉันเช้าแล้ว ก็กลบัมาเก็บของ 
เดนิทางกลบั วดัทีจั่งหวัดเลย เม่ือกลับมาถงึวดัศรีอภยัวนัแล้ว 
แม่ของหมอมกุกโ็ทรศพัท์ มารายงานอาการของหมอมุกเป็น
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ระยะๆว่าอาการขณะนีไ้ม่ดข้ึีนเลยหมอศัลยกรรมต้องผ่าตัด
สมองอกีครัง้ หลงัจากท่ีผ่าตดัสมองไปแล้วรอบหน่ึง และแม่
หมอมกุกข็อนมินต์หลวงปู่มาเมตตาหมอมกุด้วยทีโ่รงพยาบาล
พระมงกฎุฯ อาตมากบ็อกไปว่า ถ้าลงไปกรุงเทพฯคราวน้ี จะ
พาหลวงปูแ่วะไปเย่ียมนะพอดกีลับมาทีว่ดัคราวน้ีมเีวลาพักแค่ 
1 อาทิตย์กต้็องเดนิทางกลบัมาทีก่รงุเทพฯ อีกในช่วง1อาทติย์
นี ้อาการของหมอมกุมแีต่ทรงกบัทรดุ เรยีกว่า ฉวิเฉยีดกับ 
ความเป็นความตายจนต้องได้ผ่าตดัสมองอกีครัง้ หลงัจาก
ผ่าตัดคราวนี ้อาการทัว่ไปกย็งัทรงๆ อยูแ่ต่กย็งัไม่ได้สตเิหมอืน
เดมิวนัทีห่ลวงปูไ่ปเย่ียมหมอมุก
 ท่ีโรงพยาบาลพระมงกฏุฯ นัน้เป็นวนัที ่23 มถินุายน 
2554 พอขึน้ลฟิท์ไปชัน้ 4 ซึง่เป็นห้องผูป่้วยฉกุเฉนิ เมือ่ประตู
ลฟิท์เปิดออก เสยีงชตัเตอร์ดงัแชะๆ ของกล้องถ่ายรปูทีนั่กข่าว
หลายๆ ส�านกัท่ีมารอท�าข่าวเพราะคดีหมอมกุถกูรถชนก�าลงั
เป็นข่าวที่ผู้คนทั้งประเทศให้ความสนใจ พอเข็นรถวีลแชร์ที่
หลวงปู่น่ังไปเยีย่มหมอมุกท่ีห้องพกัรกัษาตวัอยูค่รัง้แรกทีอ่าตมา
เหน็หมอมกุทีน่อนอยูบ่นเตยีงผูป่้วยจ�าหน้าตาหมอมกุแทบไม่ได้ 
ทัง้สายระโยงระยาง สายออกซิเจน ช่วยหายใจอืน่ๆ อกีเต็มไป
หมดเห็นแล้วน่าสงสาร จากคนทีร่่าเรงิเสียงพูดแจ๋วๆ เหมอืน
นกแก้วนกขนุทอง ต้องมานอนป่วยหนกัเฉยีดเป็นเฉยีดตายท�า 
ให้นกึถงึชวีตินัน้เป็นของไม่แน่นอนเสยีจริงๆ พอหลวงปูใ่ห้คน
เขน็รถเข้าไปใกล้ๆ เตยีงท่ีหมอมุกนอนป่วยอยู ่ท่านกเ็อาไม้เท้า
ของท่านเคาะเบาๆ “มุก! มุกเอ้ย หลวงปู่มาเยีย่มแล้วนะ กลบั
มาซะ หายซะ หายชะ” ดจูากสีหน้าของหมอมกุ มกีารกระตุก
เบาๆ เหมอืนจะรบัรู้ว่าหลวงปู่มาเยีย่มแล้วจากน้ันหลวงปู่ท่าน 
กพู็ดเป็นบทคาถาพร้อมกบัใช้ไม้เท้าของท่านเคาะไปตามแขน
ขาหมอมกุเบาๆ
 “ชยัยงัเทวะมนสุสานงั ไชโยโหตปุะรายโิต มาราเสนาอะธิ
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กนัตา สะมนัตา ทะวาราโทสะนา ขันติเมตตาทติานา วทิงัเท
ตะวา นะจกัขุมา ภะวาภะเว สนักะรนัโต ทพิพะจักขงุ วโิสทะยิ 
ปะริยาปันนา นโิสตทะนา นติายะจะ สขุายะจะ พุทธกจิจงั วโิส
เทตตะวาปรนิาตนัตมั ภะนามะ..เห” หายซะ หายซะ
 จากนัน้แม่หมอมุกกถ็วายผ้าไตรเป็นผ้าบงัสกุลุ หลวงปู่
ท่านพิจารณาผ้าบังสุกุลเสร็จแล้วก็เดินทางกลับที่พักที่โรง
พยาบาลวชิยัยทุธ หลงัจากท่ีหลวงปู่ท่านเมตตาไปเยีย่มหมอ
มกุตัง้แต่นัน้มาอาการของหมอมุกจากท่ีเป็นผูป้วยวกิฤตร่อแร่
เจยีนอยูเ่จียนไป กลับมาฟ้ืนและมอีาการทีด่ข้ึีนเรือ่ยๆ แบบ
ก้าวกระโดดจากวันท่ีเกดิเหตท่ีุหมอมุกถกูรถชนจนถงึวนัที่
อาตมาเขยีนถงึเรือ่งของหมอมุกอยู่นีก้เ็ป็นเวลา 7 เดือนพอดี
หมอมุกก็มากราบหลวงปู่แทบทุกวันเมื่อเวลาหลวงปู่ลงมา
กรุงเทพฯ เท่าที่ดูอาการของหมอมุกในขณะที่เขียนเรื่องนี้
เหลือแค่การพูดที่ต้องอาจช้าหน่อยเพราะต้องนึกเรียงล�าดับ
ค�าพูดถ้าให้เป็นเปอร์เซนต์ก็คงจะราวๆ 80 เปอร์เซนต์ของ
ความเป็นปรกตนิบัว่าเป็นเรือ่งท่ีมหศัจรรย์พอสมควรส�าหรับ
คนทีถ่กูกระทบกระเทือนทางสมองอย่างรนุแรง เพราะน้อย 
คนทีจ่ะมชีวีติรอดจากเหตกุารณ์วิกฤตขนาดน้ันและกลบัมา
เป็นคนใกล้จะเป็นปรกตดิงัเช่นขณะนีเ้ม่ืออาตมาได้เจอกับหมอ
มกุและแม่ของหมอมุ จงึขออนญุาตท้ังสองแม่ลกูขอเอาเร่ือง
ราวทีเ่กดิขึน้มาเล่ามาเขียนลงในหนงัสือเล่ น้ีด้วย โดยต้ังชือ่
เรือ่งว่า..หนึง่ในล้าน...เพือ่เป็นเครือ่งเตอืนสติว่า

“ความไม่แน่นอนน้ันเป็นสิง่ทีย่ิ่งใหญ่และแน่นอน”
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เรือ่งท่ี 5

หนจูะแต่งงานกับเขาดไีหม? 

 เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนเย็นของวันหนึ่งที่โรงพยาบาล
วิชัยยุทธ ณ.ห้องที่หลวงปู่พักอยู่ วันนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่ง
มารอกราบหลวงปู่ตัง้แต่เวลาบ่าย4โมงจนกระทัง่ถงึเวลาทีเ่ปิด
ให้ญาติโยมท้ังหลายได้มโีอกาสได้กราบนมสัการหลวงปู ่คือ
เวลา 5 โมงเย็นเป็นต้นไป จนถงึเวลา 2 ทุม่ วนัน้ันกเ็ป็นวนั
ทีรู่สึ้กว่าจะแปลกๆ นดิๆ จากปรกตทิีก่่อนจะถงึเวลาทีจ่ะเข้า
กราบหลวงปู ่กจ็ะมีญาตโิยมมารออยู่หน้าห้องก่อนแล้วทกุคร้ัง 
แต่วนันี.้.ไม่! มเีธอคนนีค้นเดยีวเท่านัน้ หลงัจากทีอ่าตมาเปิด
ประตูห้องเสรจ็ เธอกเ็ข้ามากราบหลวงปู ่พอกราบหลวงปูเ่สรจ็ 
เธอก็กราบเรยีนหลวงปูว่่า “หนมูากราบหลวงปูเ่ป็นครัง้แรก 
มเีรือ่งทกุข์ใจท่ีตดัสินใจไม่ได้ จึงมาขอความเมตตาจากหลวงปู่
ช่วยชี้ทางเดินของชีวิตให้ด้วย” หลวงปู่ท่านก็ถามด้วยความ
เมตตาของท่าน “มเีรือ่งอะไรเหรอ ไหนลองเล่ามาให้ฟังดวู่าเป็น
เรือ่งอะไร” แล้วเธอกเ็ล่าเรือ่งราวของเธอท่ีมคีวามทกุข์ใจใน
ขณะนัน้มาให้หลวงปู่ท่านได้รบัฟัง เธอเล่าว่า “มผีูช้ายคนหนึง่
เป็นชาวต่างชาตหินไูด้ตดิต่อกนัมาสักพักหนึง่แล้ว ติดต่อกันไป
ตดิต่อกนัมา แล้วเขากบ็อกว่าเขาชอบหนูมากอยากแต่งงานกบั
หน ูหนเูองกคิ็ดมาตลอดว่าเขาจะจรงิใจกบัหนหูรอืเปล่า หรอืเขา
จะมาหลอกหนจูนหนเูองกไ็ม่มทีางออกกลุม้ใจมากกเ็ลยมากราบ
ขอความเมตตาจากหลวงปู่จึงอยากจะเรียนถามหลวงปูว่่า 
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“หนจูะแต่งงานกบัเขาดไีหมคะ?” โอ้! หลวงปูท่่านอุทานมาค�าหน่ึง 
เพราะบวชมาตัง้แต่รุน่ๆ ยังไงเรือ่งนีต้้องถามผูม้ปีระสบการณ์
นะ” ว่าแล้วท่านก็ปรายสายตามาที่อาตมาที่นั่งอยู่บนโซฟา
หน้าเตยีงของหลวงปู่ ในใจกค็ดิ...งานเข้าอกีแล้วเรา
 “ไปถามลกูศษิย์ของเราดนูะว่าจะมีข้อแนะน�ายงัไงเร่ืองน้ี
หลวงปู่ไม่ค่อยถนัด! หลวงปูท่านเน้นตรงค�าสุดท้ายเล่นเอา
อาตมาสะดุง้! ในใจกค็ดิว่า “หลวงปู่ท่านแจกข้อสอบอกีแล้ว”
 พอหลวงปูท่่านพดูจบท่านกหั็วเราะฮึๆ  อย่างอารมณ์ดี
แล้วกม็ญีาตโิยมชดุใหม่เข้ามากราบหลวงปู ่เธอกเ็ลยได้มาคุย
กบัอาตมาเมือ่เธอได้เข้ามากข็อให้เธอเล่าเรือ่งของเธอทีก่ลดักลุม้
ใจอยู่ในขณะนี้ให้อาตมาฟังอีกครั้ง เธอก็เล่าเรื่องของเธอไป 
ต้ังแต่เริม่ต้นจนจบทีค่�าถามเดมิทีถ่ามว่า “อย่างนีห้นจูะแต่งงาน
กบัเขาดไีหมคะ” อาตมากต็อบเธอไปว่า “ก่อนทีจ่ะตอบค�าถาม
ของโยมทีถ่ามอาตมานี ้อาตมาขอถามโยมสกัค�าถามจะได้ไหม?”
เธอนิง่ไปนดิหนึง่ก่อนจะตอบมาว่า “ได้ค่ะ” ง้ันจะถามโยมว่า 
“ต้องการค�าตอบท่ีเป็นความจรงิ หรอืโยมต้องการฟังค�าตอบ
แบบปลอบใจมสีองข้อให้เลอืก” เธอหยุดใช้ความคิดสกัพักแล้ว
เธอกต็อบอย่างตกลงใจแล้วว่า “ขอค�าตอบทีเ่ป็นความจริงค่ะ”
อ่า! อาตมาแอบโล่งใจว่าใจของเธอเปิดแล้วทีจ่ะยอมรบัความจรงิ 
“เอ้า! ฟังนะถ้าอาตมาตอบโยมไปว่าแต่งงานกับเขาไปเถอะ เขา
ตามตือ้อยูอ่ย่างนีแ้สดงว่าเขารกัเราจรงิแล้วโยมกด็นัเชือ่อาตมา
ว่าพระบอกแล้วคงจะดแีน่ๆ กเ็ลยแต่งงานกบัเขาไปแล้วกอ็ยูด้่วย
กนันานเข้า ลิน้กบัฟันย่อมมกีระทบกนัอยูว่นัยันค�า่ มอียูว่นัหน่ึง
เกดิทะเลาะกนัขึน้มาด้วยเหตอุะไรกไ็ม่รูล่้ะจนอยูด้่วยกนัไม่ได้ ก็
เลกิรากนัไป พอมาคดิอกีท ีเอ! ทีเ่ราแต่งงานกบัคนๆนี ้กเ็พราะ
ว่าพระบอกว่า “แต่งได้” แต่อยูด้่วยกนัแล้วกลบัต้องเลกิรากนัไป 
นัน่กเ็ป็นเพราะเราเช่ือพระ อ้าว! ยงัง้ีความซวยก็มาลงตรงที่ 
พระ!” พออาตมาพดูจบเธอกห็วัเราะ “เอ้า! ทน้ีีมาฟังอีกด้านหน่ึง
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บ้าง! ถ้าอาตมาบอกกบัโยมไปว่า อย่าไปแต่งกับคนนีเ้ลยเขามา
หลอกโยมแน่ๆ แต่โยมเองกไ็ม่แน่ใจว่า เอ!พระเนีย่จะพดูจรงิ
หรอืเปล่าหนอ? กเ็ลยสวนค�าแนะน�าของพระ ดนัไปแต่งงาน
กบัเขาแล้วอยูด้่วยกนัด้วยความผาสกุร่มเยน็ แล้วเขาก็เป็นสามี
ทีด่ไีม่มีปัญหาใดๆ เลยวันหนึง่มาคดิได้ว่า ทีเ่รามคีรอบครวัที่
อบอุน่เช่นนี ้มสีามทีีดี่ รกัเรา เข้าใจเรา เน่ีย! ถ้าเราเชือ่พระ 
เราคงไม่มสีามดีีๆ  อย่างน้ีหรอก! อ้าว! ความซวยกม็าตกตรง
ทีพ่ระ” พออาตมาพดูจบเธอกห็วัเราะ นัน่แหละ! สรปุแล้วกค็อื
งานนีอ้าตมาตอบด้านไหนกจ็อดสนิท”
 เธอกห็วัเราะอีก พอเหน็เธอคลายความกังวลใจลงไปจน
หมดแล้วอาตมาก็จึงพูดอธิบายให้เธอฟัง “ด้วยเหตุนี้แหละ
พระพทุธเจ้าท่านจึงมีข้อห้ามมิให้ภิกษุเป็นผูท้�านายทายทกัโดย
เฉพาะเป็นสือ่ชักน�าให้หญิง-ชายเป็นผวัเมยีกัน ถ้าในกรณขีอง
โยมมนัก�า้กึง่ เพราะอาตมาไม่รูจั้กโยมผูช้ายแต่ถ้าอาตมาตอบ
ไปมันก็มีผลต่อชีวิตของโยมนั่นเอง เพราะมันเป็นความเชื่อ
ความศรทัธาทีผ่กูพนักบัชีวิตของโยมเอง และถ้าอาตมาแนะน�า
โยมไปแล้วกส็ุม่เส่ียงกบัพระวินยัท่ีอาตมายงัยดึถอือยู ่ก็เลยพูด
ให้โยมฟังอย่างดท่ีีสดุกแ็ค่เตอืนสตใิห้โยมได้เอาไปพิจารณาเอา
เองทีโ่ยมบอกว่าเขาตามตือ้เทคแคร์เอาใจสารพดัน้ัน เขากท็�า
แต่สิง่ดีๆ  ทัง้นัน้แหละให้โยมพงึพอใจซ่ึงไม่มากก็น้อย โยมเองก็
พงึพอใจอยูใ่ช่ไหมล่ะ?” “ใช่ค่ะ!” เธอตอบตามความจริง “ทน้ีี!..
พอเขาขอแต่งงานกเ็ลยสบัสนว่าเขาจะหลอกหรือจริงใจกบัเรา
หนอ?” “ใช่ค่ะ!” เธอตอบ “นัน่แหละ! เขาให้เราเหน็แต่ด้านดีๆ
ของเขาและเราเองกใ็ห้เขาเหน็แต่ด้านดีๆ  ของเราเช่นกนัต่างคน
ต่างกเ็อาแต่ด้านดีๆ  ของตนมาท�าให้ต่างพึงพอใจซึง่กันและกนั 
โดยไม่มองถงึความเป็นจรงิว่าคนเรานัน้กม็ทีัง้ด้านด ีและอกีด้าน 
ทีไ่ม่ดเีหมอืนกนั ทีนี!้ อาตมาขอถามโยมสกัค�าถามสองค�าถาม
นะ?” อาตมากห็ยดุนดิหนึง่ ค�าถามแรกกค็อื “ตอนนีต่้างคน 
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ต่างเห็นแต่ด้านดีๆ  ของกนัและกนัแล้วอกีด้านทีไ่ม่ดล่ีะ ต่างคน
ต่างเห็นแล้วหรอืยงั? ค�าถามทีส่อง เมือ่ต่างคนต่างเหน็ความไม่
ดีของกนัและกนัแล้ว ความไม่ดขีองเขาเรายอมรบัได้ไหม? ความ
ไม่ดขีองเราเขายอมรบัได้ไหม? นี!่ จึงเป็นค�าตอบทีแ่ท้จริงและ
ทีส่�าคญัเมือ่ไม่พอใจหรือไม่เข้าใจอะไรกนัต้องท�าความเข้าใจและ 
พดูคยุกนั และท่ีส�าคญัทีสุ่ดต้องให้อภยักนัได้เสมอชีวติคูจ่งึจะ
อยูด้่วยกนัด้วยความผาสกุร่มเยน็ ดงันัน้อาตมาเองก็ตอบโยม
ไม่ได้หรอกว่า “แต่งกบัเขานัน้ดหีรือไม่ด”ี พูดถงึตอนน้ีอาตมา
กม็องดทูีส่หีน้าของเธอดเูธอคลายความวิตกกงัวลแล้วกเ็ลยพูด
ต่อไปว่า “สิง่ทีอ่าตมาท�าได้แค่เพยีงพดูเพือ่ให้โยมมสีติ และให้
ทางสว่างแก่โยมเท่านัน้แหละส่วนชวิีตน้ันโยมกเ็ลือกทางเดิน
เอาเถดิ สขุกบัทุกข์มันกเ็ป็นของปรกติธรรมดาของมนุษย์ทกุผู้ 
ทกุนามอยูแ่ล้วล่ะอย่าไปกลัวมันเลย! พออาตมาพูดจบเธอก็ก้ม
ลงกราบและลากลบัไป พออาตมามองดหูลวงป่ ท่านก็มองมา
ทีอ่าตมาพอด.ี.ฮึ!..ฮือ่!..ท่านมองยิม้ๆ พร้อมกับเคีย้วหมากหยับๆ 
อาตมากย็กมอืพนมใส่เกล้าคดิอยูใ่นใจ..รอดตัวไปเรา!
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เรือ่งท่ี 6

งกัูบพญานาค 

 เรือ่งนีเ้กดิข้ึนเมือ่ตอนเยน็ของวนัหน่ึงทีห่ลวงปูใ่ห้ญาติโยม
เข้ากราบนมสัการท่ีโรงพยาบาลวิชัยยทุธ พอท่านรับญาติโยม
ไปประมาณสองช่ัวโมงกมี็อาการเริม่จะปวดหลงั อาตมาจงึขอ
ให้ญาตโิยมรอสกัพกัให้หลวงปูท่านได้พกัสกัหน่อย พอหลวงปู่
ท่านเอนหลงัท่านกบ็อกว่าท่านปวดเอ็นหน้าท้อง อาตมาก็เลย
กดเอน็หน้าท้องให้ท่าน เม่ืออาตมากดเอ็นหน้าท้องของท่านไป
หลวงปูท่่านกบ็อกว่า “ดนูัน่! คอืตอนนัน้โทรทศัน์ในห้องผูป่้วย
ของโรงพยาบาลวิชัยยุทธซ่ึงมีอยู่ทุกห้อง และในห้องทีห่ลวงปู่
พกัอยูน่ีเ้ปิดช่องรายการดสิคัฟเวอร์ร ีวนันัน้เป็นรายการสารคดี
เร่ืองของงใูนทะเลทราย ในเรือ่งกม็งีอูยูห่ลายชนดิแต่ในขณะนัน้
เป็นเรือ่งของงูหางกระดิง่ท่ีมพีษิร้ายกาจ และล�าตัวกม็เีกล็ด
พรางตวักลมกลนืกบัทรายได้ และท่ีส�าคัญปลายหางจะมเีกลด็
ทีเ่สียดสกีนัไปมาจนเกดิเสียงดงัซ่ีๆ! ดลึูกลบัน่ากลัวยงัไงพกิล 
หลวงปู่ท่านกช็ีใ้ห้อาตมาดู อาตมามอืกน็วดเส้นไปตากด็ไูปด้วย 
 ในเรื่องนั้นมีงูหางกระดิ่งก�าลังชูหางขู่งูอีกชนิดหนึ่งที่
ก�าลงัเลือ้ยมาอย่างช้าๆ งูชนดินีเ้ขาเรยีกว่าคิงส์สเนค (ราชาง)ู 
เจ้างคูงิส์สเนคน้ีเป็นงูท่ีไม่มีพษิ ท่าทางกไ็ม่น่ากลวั มสีทีีล่�าตัว
ไม่ได้กลมกลนืกบัพืน้ทรายเลยเป็นลีขาว-ด�าเคล่ือนไหวกเ็ชือ่งช้า 
ส่วนงหูางกระดิง่นัน้เคล่ือนไหวรวดเรว็ พอสกัพักภาพกตั็ดไป
หางูคิงส์สเนคที่ก�าลังเลื้อยตรงมาหางูหางกระดิ่งอย่างช้าๆ 
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และงหูางกระดิง่กย็กหางขู่ซ่ีๆ จนกระท่ังก�าลงัจะผ่านตรงหน้า
งหูางกระด่ิงไป ทันใดนัน้! หมบั! เข้าให้เจ้าคงิส์สเนคฉกคาบ
ทีห่วัของงหูางกระดิง่พร้อมกบัม้วนตวัรดังหูางกระด่ิง ปากที่
คาบหวัของงหูางกระดิง่ไว้กค่็อยๆ กลนืกนิเจ้างหูางกระด่ิงจน
หมดทัง้ตวั เอือ๊ก! พอกนิอ่ิมแล้วกเ็ล้ือยต่อไปอย่างช้าๆ เหมอืน
ไม่มอีะไรเกดิขึน้หลวงปู่ท่านดอูยู่ด้วย ท่านกอ็ทุานว่า โอ้! งมูนั
กนิกนัเอง” แล้วภาพกต็ดัมาทีงู่ทะเลทรายอกีชนดิหนึง่ซึง่เขา
เรยีกกันว่างไูซด์ไวเดอร์เป็นงนูกัล่า ถ้างพูษิชนดินีก้ดัพษิของมนั
ท�าลายเน้ือเยือ่ต่างๆ ในร่างกายไม่ว่าจะเป็นมนษุย์ หรอืสตัว์อืน่ๆ 
ให้เกดิการเน่าเป่ือย และดรูปูร่างลกัษณะของงชูนิดน้ีกม็คีวาม
แปลกแตกต่างจากงูท่ัวไป คอืกระโหลกตรงเบ้าตาของงขูนิดน้ี 
จะมีลกัษณะโป่งนนูขึน้เหมือนกบัมหีงอนทัง้สองข้างพอดสูารคดี
เร่ืองนีไ้ปสกัพักหลวงปูท่่านก็ถามอาตมาว่า “งกูบัพญานาคต่าง
กนัตรงไหน?” อ้า! เอาอีกแล้ว? อาตมาคดิอยูใ่นใจ ความคิดที่
จะหาค�าตอบคอืโดยปรกตถ้ิาเป็นคนส่วนใหญ่ ถูกตัง้ค�าถามน้ี 
กจ็ะตอบว่าต่างกนัตรงท่ีหงอนครบั! พญานาคมหีงอน ส่วนงู
ไม่มหีงอนครบั! จากนัน้กจ็ะมีค�าถามจากหลวงปูต่่อมาว่า เคย 
เหน็ตวัเป็นๆ มนัเหรอ? แอ๊ะ! ตดิกบัแล้วท่านก็จะหวัเราะแบบ
ข�าเอ๊ิกๆ ถกูอกถกูใจทีอ่�าเราได้ และกม็อีกีเร่ืองทีท่่านชอบอ�า
กราบลา! ส่วนมากกโ็ดนอ�าแบบไม่ได้ตัง้ตวั หลวงปูเ่จ้าขา! หนู
ขอกราบลาเจ้าค่ะ นัน่แหละเข้าทางหลวงปูเ่ป๊ะ “โอ้!..หลวงปู่
ไม่ใช่ลา คนทีก่�าลงัจะลากลบัถงึกบัข�ากล้ิงไปกม็ ีน่ันแหละอาตมา 
จงึต้องหาค�าตอบของค�าถามงูกบัพญานาค ต่างกันตรงไหน?
ให้จบในค�าตอบเดียว คิดหาค�าตอบสักพกั..ป๊ับ! ได้แล้ว ขอโอกาส
กระผม “มนัต่างกนัท่ีปากครบั!” “หอื! มันเป็นจัง่ได๋? (หือ มนั
เป็นยงัไง) เอาล่ะซ!ิ หลวงปูท่่านเริม่สนใจค�าตอบแล้ว..มอืก็นวด
ท่านไป ปากก็อธิบายค�าตอบให้ท่านฟัง “อ่า! งูมันจะปากจู๋
ส่วนพญานาคมนัจะปากกว้างครบั” หลวงปูง่งกับค�าตอบอยู่
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สกัพัก พอท่านนกึขึน้ได้ว่าอะไรเป็นอะไร ท่านกห็วัเราะฮึๆ ๆ
อาตมากเ็ฉลยให้ท่านดโูดยชีท้ีป่ากของอาตมาเอง งูๆ ๆ (ท�าปาก
จูต๋ามสระอ)ู พญานาคๆๆ (ท�าปากกว้างตามสระอาอกีเหมอืน
กนั) ท่านกห็วัเราะ เอ๊ิกๆๆๆ อาตมาเองนัน้มีความยนิดมีาก
ทีส่ามารถท�าให้หลวงปู่ท่านย้ิม และหัวเราะได้ บางคนทีเ่ขามา
เหน็การโต้ตอบค�าถามอาจคดิไปว่าอาตมาเล่นกบัท่านโดยทีต่วั
อาตมาเองมไิด้มเีจตนาท่ีจะตตีนเสมอท่านแต่อย่างใด อาตมา
มเีพยีงเจตนาทีท่�าให้ท่านยิม้ และหัวเราะได้กพ็อใจแล้วแต่ก่อน
ทีจ่ะพดูจะตอบอะไรออกไปนัน้หลวงปู่่ท่านเคยสอนไว้เสมอๆว่า 

“ให้คดิทกุค�าท่ีจะพูด อย่าพูดทกุค�าทีค่ดิ”



หลวงปู่เล่าให้ฟัง 36



หลวงปู่เล่าให้ฟัง 37

เรือ่งท่ี 7

เรือ่งของกาลเวลา 

 เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนที่ไปร่วมงานชาติกาล 100 ปี
ของหลวงปู่เหรยีญ วรลาโภ ทีว่ดัอรญัญบรรพต อ.ศรเีชยีงใหม่
จ.หนองคาย งานนีก้เ็ป็นการบรรจุพระบรมลารีริกธาตุและอฐิั
ธาตขุององค์หลวงปู่เหรยีญ วรลาโภข้ึน บรรจใุนพระสธุรรม
เจดย์ี วนันัน้หลงัจากท่ีร่วมงานเสรจ็เป็นเวลาเกือบ 6 โมงเยน็
แล้ว ฃกต้็องรบีไปข้ึนเครือ่งบินทีส่นามบนิอดุรธานี เคร่ืองบนิ
ออกจากสนามบินอุดรฯ ไปสนามบินสุวรรณภมูเิวลา 2 ทุม่ 
และท่ีส�าคัญวนัน้ีกเ็ป็นวันพระทีต้่องฟังพระปาฏโิมกข์อกีด้วย
อาตมากเ็ลยกราบเรยีนถามครบูาอาจารย์ทีอ่ยูใ่นงานว่า ลง
อโุบสถกนัตอนไหนท่านกบ็อกว่าจะลงอโุบสถกนัเวลา 6 โมงเย็น
อาตมาค�านวณระยะทางจากวดัอรัญญบรรพตไปสนามบินอดุร
ธานีจวนเจียนไม่ทันกบัเวลาเชค็อนิก็เลยกราบเรยีนหลวงปู่ว่า
เราจะไปลงอโุบสถตัง้ญตัตบิอกบรสิทุธิก์นัทีโ่รงพยาบาลวชิยัยทุธ 
หลวงปู่ท่านพยักหน้ารับทราบ พอเสร็จงานก็รีบขึ้นรถมาที่
สนามบนิอดุรธาน ีเวลายังพอมอียูพ่อสมควร ทางสนามบิน
อดุรธานกีเ็ลยนมินต์หลวงปู่พกัท่ีห้องรบัรองของสนามบินพอดี
กม็ญีาตโิยมเข้ามากราบหลวงปู่ กเ็ลยปล่อยให้ท่านสนทนากบั
ญาตโิยมทีเ่ข้ามากราบ จนถงึเวลาท่ีเคร่ืองบนิจะออกเดินทาง 
ก็เลยเดินทางขึน้เครือ่งบินของการบนิไทย เดนิทางไปสนามบนิ
สวุรรณภมู ิถงึสนามบนิสวุรรณภมูริาว 3 ทุม่เศษรอรบักระเป๋า
และเดินทางไปยังที่พักที่โรงพยาบาลวิขัยยุทธก็เกือบสี่ทุ่ม
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อาตมาดูหลวงปู่ดูท่านอ่อนเพลียจากการเดินทาง ก็กะว่าให้
ท่านพักสักหน่อย จึงค่อยกราบเรียนท่านเรื่องลงอุโบสถ
สุดท้ายแล้ว อาตมาก็ลืม! หลวงปู่ท่านก็เลยฉันยาก่อนนอน 
แล้วกน็อนพกัเลย อาตมาเห็นแล้วกเ็ลยปล่อยให้ท่านพักเพราะ
ดทู่านเพลยีมาก อาตมาเลยท�าธรุะของตนเกบ็บาตร สรงน�า้ 
เกบ็กระเป๋าเข้าทีแ่ล้วกน็อนเหมือนกนั เพราะเพลียมากๆ แล้ว
อาตมากห็ลบัสนทิ “แก๊งๆ แก๊งๆๆๆๆๆๆ” เสยีงช้อนกระทบแก้ว
ดงัถีร่ะรวัปลกุอาตมา และพระตดิตามอีกรูปงวัเงยีขึน้กลางดึก
หลวงพ่ีๆๆ พระท่ีตดิตามหลวงปูอ่กีท่านเรยีกอาตมา ออื!อาตมา
เหลอืบมองดูนาฬิกาตสีองสิบห้านาที สักพักเสยีงหลวงปูก็่พดู 
ขึน้ “ฮือ่! เรายงัไม่ได้ลงอุโบสถกนัเลยมาๆ เรามาลงอโุบสถกนั
ก่อน” ท่านพูดพร้อมกับมองดูอาตมา เอ้า! หายง่วงหรือยัง
อาตมากเ็อามอืเคาะศรีษะตนเองเรยีกสตก่ิอนท่ีจะขออนญุาต
ท่านเข้าห้องน�า้ล้างหน้าแปรงฟัน พอออกจากห้องน�า้กเ็ห็นหลวงปู่
ท่านครองผ้าเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว อาตมากเ็ลยรีบครองผ้ารีบแสดง
อาบตักิบัพระทีต่ดิตามมาด้วยกนั พอเสร็จแล้วกก็ลบัมาแสดง
ให้หลวงปูท่่านกล่าวแสดงอาบตั ิเสรจ็แล้วท่านก็น�ากล่าวขอขมา
พระรตันตรยั กล่าวน�าไหว้พระแล้วตัง้ญตัตคิณะอโุบสถ พอเสรจ็
แล้วก็บอกปารสุิทธ ิ(บรสุิทธิ)์ ซ่ึงกนัและกันกเ็ป็นอนัเสรจ็พธิี
คณะอุโบสถท่ีมีภิกษเุพยีงแค่ 3 รปูจึงไม่ต้องแสดงปาฏโิมกข์ 
การแสดงปาฏโิมกข์เมือ่ครบ 15 วนัต้องประชมุกันรวมลงอุโบสถ 
ฟังพระปาฏโิมกข์ครัง้หนึง่เพือ่เป็นการช�าระวนัิยของภกิษแุต่ละ
รปู และเป็นการแสดงความสามัคคขีองหมูส่งฆ์อกีนัยหน่ึงการ
ลงอโุบสถของพระจะมหีลายอย่างตามเหตแุห่งสงฆ์คอื
1. สังฆอโุบสถ คอืมพีระภกิษตุัง้แต่ 4 รปูข้ึนไปมาประชุมกัน 
และพระพทุธองค์ทรงมีพทุธานญุาตให้สวดแสดงพระปาฏโิมกข์
2. คณะอุโบสถ คือมีพระภิกษุมาประชุมกัน 2 หรือ 3 รูป 
ถ้ามี 3 รูปให้ตั้งญัตติแล้วบอกบริสุทธิ์ตามล�าดับพรรษา 



หลวงปู่เล่าให้ฟัง 39

ถ้ามี 2 รปูไม่ต้องตัง้ญตัตบิอกบรสิทุธ์ิซึง่กนัและกนัเป็นอันเสรจ็
สมบูรณ์ 3. บคุคลอุโบสถ คอืภกิษอุยูล่�าพงัแต่เพียงรปูเดยีว 
เมือ่ถงึวนัอโุบสถพงึรอภกิษอ่ืุนก่อนจนสมควรแก่เวลาว่าไม่มี
ภิกษุอื่นมาร่วมประชุมอุโบสถแล้ว พึงอธิษฐานอุโบสถเอา  
 หลวงปู่ท่านเมตตาอธบิายต่อไปอกีว่า ถ้าในกรณขีอง
วันนี!้เม่ือภกิษุเดนิทางร่างกายของคนเรามนัก็มกีารเหนด็เหน่ือย 
อ่อนล้าจากการเดนิทางบ้างขอให้เราตัง้ใจไว้ว่า เมือ่ถงึจดุหมาย
ปลายทางแล้ว เราจะแสดงบริสุทธิห์รือลงอโุบสถดัง่เช่นวันนี้
นกึขึน้ได้ว่ายงัไม่ได้ลงอุโบสถ เม่ือนกึข้ึนได้ว่ายงัไม่ได้ท�ากจิของ
สงฆ์กใ็ห้ท�าเลยไม่ต้องไปเกีย่วข้องกบักาลเวลาใดๆ เพราะการที่
เราจะท�าความดนีัน้ท�าได้ทุกท่ีทุกเวลา กดู็เอาเถิด! แม้แต่ความ
ชัว่! ไม่มใีครบอกใครสอนกท็�าได้ทุกท่ีทกุเวลาเหมือนกนัน่ัน! ก็
เหมือนกับที่เราอาบน�า้ช�าระร่างกายนั่นแหละ อาบน�า้ช�าระ
ร่างกายเวลาไหนก็ตามร่างกายน้ันกส็ะอาดสดชืน่เม่ือนัน้ ถ้า
ปล่อยไปเลยร่างกายกจ็ะเหนียวหนบึอยูก่ไ็ม่สบายตวั และที่
ส�าคัญคอืไม่สบายใจ! นัน่แหละต้องอาบัตเิข้าให้แล้ว พระพุทธองค์
ท่านปรับอาบตัทิกุกฎเอาไว้” หลวงปูท่่านก็อธบิายไว้อย่างน่าฟัง 
ต่อไปอกีว่า “บางอย่างกต้็องเกีย่วข้องอาศัยกับกาลเวลา บาง
อย่างก็ไม่ต้องเก่ียวกบักาลเวลา เช่นการท�าความดี ท�าความเพียร 
ฯลฯ ส่วนการบิณฑบาต การขบฉัน การรักษาผ้าครอง หรือ
อืน่ๆ อกีต้องอาศยักาลเวลาด้วย” “ครบัผม” อาตมารับทราบ
ค�าอธบิายของท่าน และกก็ราบเรยีนถามท่านต่อไปอกีว่า “ขอ
โอกาสกระผมมีข้อสงสยับางอย่างคอืว่า ถ้าพระเราเดินทางไป
ต่างประเทศ ไปอยูป่ระเทศเขาเวลาไม่เหมอืนกนักบัเมืองไทย 
อย่างเช่น ทางยุโรป หรืออเมริกาจะดูเวลายังไงตอนออก
บิณฑบาต ตอนขบฉนั เพราะเวลามนัคนละด้านกนักบัเมืองไทย 
เช่น ทางอเมรกิาเวลาเช้า แต่ของเรามดืแล้ว หรือทีอ่งักฤษ
เวลา 8 โมงเช้าเวลาทีเ่มืองไทยกจ็ะเป็นเวลาบ่าย 2 อย่างน้ี 



หลวงปู่เล่าให้ฟัง 40

จะให้ยดึถอืเวลายงัไงครบัผม” เอ้า! มันจะยากอหิยงั (อ้าว!..มนั
จะไปยากอะไร) หลวงปู่ท่านกต็อบง่ายๆ อย่างอารมณ์ดี “กใ็ห้
ดแูสงอรณุ (แสงอาทติย์) เหมอืนกนักบับ้านเรานีแ่หละ ถ้ามี
แสงอรณุขึน้มาแล้วกแ็สดงว่าเช้าแล้ว ละจากผ้าครองได้เตรียม
ออกบณิฑบาต และรบัประเคนภตัตาหารได้เหมอืนกันกับเมอืง
ไทยเรานีแ่หละ” ท่านอธบิายต่อไปอกีว่า ในสมัยพทุธกาลนัน้
ท่านไม่มนีาฬิกาจึงอาศยัแสงอรณุนีแ่หละเป็นเครือ่งบอกเวลาว่า 
ตอนนีเ้ช้าแล้วนะ ถ้าดวงอาทิตย์ตรงกลางศีรษะ เงาของเราไม่
ทอดไปตามพ้ืนดินกแ็สดงว่าเป็นเวลาเทีย่งแล้ว การรบัประเคน 
ภตัตาหาร หรอืการขบฉนักต้็องยุตลิง ส่วนแสงอรณุเม่ือลบั
ขอบฟ้าไปแล้ว คอืล่วงเข้าราตร ี(มดืค�า่) แล้วการรักษาผ้าครอง 
การเข้าไปในหมูบ้่าน หรอืท่ีชมุชนกต้็องท�าตามพุทธบัญญัติที่
ท่านวางระเบียบไว้” และหลวงปทู่านกเ็มตตาเล่าเรือ่งเก่าหนหลงั
 “อย่างบางรปูท่านกถ็อืเคร่ง ไม่มีเหตุมผีลจะเอาแต่เวลา
ของประเทคไทยอย่างเดยีวท้ังๆ ท่ีอยูต่่างบ้านต่างเมอืงเขามนั
ต้องรู้จักกาลญัญตุา รูจ้กักาลเทศะ รู้จกัปคุลญัญุตา รูจ้กัว่า
เป็นบคุคลเช่นไร รู้จกัอตัตญัญตุา รูจ้กัตนเอง อันนีแ้หละส�าคญั
ไม่รูจ้กัจติใจของตนแล้วจะแก้ไขตนเองได้อย่างไร จะเอาแต่ถอื
ครองของตนเองกอ็ยูก่บัผูอ่ื้นล�าบากล่ะ และบางคร้ังกท็�าให้เจ้า 
ของอดเรยีกว่าปากพาจนนัน่! อย่างสมัยก่อนทีห่ลวงปูเ่ป็นพระ
หนุม่ๆ อยูก่บัหลวงปู่ค�าดฯี ท่ีค�าหวายยาง ตอนน้ันมหีมู่คณะ
สงฆ์อย่ด้วยกนั 5-6 รปูนีแ่หละชาวบ้านเขามศีรัทธามานิมนต์
ไปในงานท�าบญุข้ึนบ้านใหม่ มเีจรญิพระพทุธมนต์เยน็แล้วก็
ฉนัเช้าในวนัรุง่ขึน้ ชาวบ้านผูม้านมินต์อยากจะได้พระ 9 รูป
เลยไปนมินต์พระทีอ่ืน่มาให้ครบ ครัน้พอถงึเวลาเยน็กเ็ดนิเข้าไป
ในหมูบ้่าน พอถงึบ้านท่ีมีงาน คณะของหลวงปูก่น่ั็งรอพระอกี
ทีห่นึง่ทีเ่จ้าภาพไปนมินต์ไว้ยังมาไม่ถงึ ผูเ้ป็นมคันายกผูท้ีดู่แล
ความสะดวกของพระกน็มินต์พระนัง่อาสนะทีจ่ดัเตรียมไว้ 
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อาสนะทีว่่านี ้ในสมัยก่อนไม่มีอาสนะส�าเร็จรูปอย่างเช่นทกุวนั
นีห้รอก! สมยัน้ันอาสนะท่ีดท่ีีสดุกค็อืหนงัสัตว์ เรียกว่าหนังจัม
ขนัธ์ วธิกีารท�าโดยการเอาหนงัสัตว์ ส่วนมากจะเอาหนังววัมา
แช่น�า้เกลอืจนนิม่แล้วขูดขนวัวออกเอาไม้ทบุๆๆ ไปเร่ือยแช่แล้ว
ทบุๆๆ จนพอดแีล้วซักหนงันัน้ด้วยประค�าดีควายทีแ่ช่น�า้ไว้แล้ว
จนได้ทีก่น็�าไปตากกจ็ะได้อาสนะท่ีเรยีกว่าหนังจมัขนัธ์ วนัน้ันก็
รอพระอกีวดัท่ีเจ้าภาพไปนมินต์มา เมือ่พระวดัน้ันมาถงึโดยมี
หลวงพ่อรปูทีเ่ดินน�าหมู่คณะสงฆ์เป็นหัวหน้าพระจากค�าหวาย
ยาง คณะของหลวงปู่ท่ีนัง่อยู่บนผ้านทิสทีนะปทูบัหนังจมัขนัธ์ 
รออยูก่่อนแล้วกข็ยับท่ีให้ตามล�าดบัอาวโุส-ภนัเต พอมคันายก
ผูด้แูลพระกล่าวนิมนต์นัง่ประจ�าทีห่ลวงพ่อผูเ้ป็นหัวหน้าหมู่
คณะสงฆ์ทีม่ามองเหน็อาสนะท่ีปูอยู่ว่าเป็นหนังจมัขนัธ์ ก็เลย
ใช้มอืเลือ่นอาสนะไปไว้ด้านหลัง ปูผ้านิทสีทนะ (ผ้าปูนัง่) ของ 
ตนเองแทน คอืไม่นัง่อาสนะทีเ่ป็นหนงัจมัขันธ์นัน่เอง มคันายก
ผูด้แูลสถานทีเ่หน็ดงัน้ันจงึเข้ามากราบเรียนว่า “ขอโอกาสขะน่อย!
หลวงพ่อคอืบ่น่ังอาสนะน้อขะน่อย” (ขอโอกาสกระผมหลวงพ่อ
ท�าไมไม่นัง่อาสนะล่ะครบัผม) หลวงพ่อท่านตอบด้วยความมัน่ใจ 
เสยีงดงัฟังชดัว่า “สงสยั! สงสัยว่าหนังทีเ่อามาท�าหนังจมัขนัธ์
น่ันเป็นหนงัสตัว์ตวัเมีย มนัสเิป็นอาบัต”ิ “อ้าว! ต้องอาบตัจิัง่ไดั
ขะน่อย” (ต้องอาบัตอิย่างไรหรอืครับ) มคันายกถามเพราะ
ความอยากรู ้“อ้าว! ผูห้ญิงของใช้ผูห้ญงิ แม้แต่สตัว์ตัวเมยีพระ
ไปจับไปต้องมันกะต้องอาบัติอาบัตินั่นแหล่ว” หลวงพ่อพูด
เสยีงดงัอวดภมูขิองตน จงใจท่ีจะให้คณะพระจากค�าหวายยาง 
ลกูศิษย์หลวงปู่ค�าดฯี ได้ยนิมคันายกกพ็ยกัหน้าหงกึ ๆ แต่ก็
ยงัไม่เข้าใจอยูดี่ กเ็ลยไม่ถามต่อจนกระทัง่เจริญพระพุทธมนต์ 
เยน็เสรจ็สิน้พระกก็ลับวัดไป แล้วกถ็งึตอนเช้าพระสงฆ์ทีเ่จริญ
พระพุทธมนต์เมือ่ตอนค�า่เมือ่วานกเ็ดนิทางมาเพือ่รบัภตัตาหาร
ฉนัเช้าพอรบัประเคนภตัตาหารเสรจ็ พระท่านก็ให้พรเมือ่เสร็จ
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แล้วกเ็ริม่ฉนั มนัเป็นเรือ่งบังเอิญหรอือะไรกไ็ม่ทราบได้ วนัน้ัน
เจ้าภาพเขาแกงปลาช่อนถวายฉันเช้าหลวงพ่อผูท้ีท่่านเคร่งไม่
ยอมนัง่หนงัจมัขนัธ์ท่ีเขาเอามาท�าอาสนะเด๋ียวเป็นอาบติัเพราะ
สงสัยว่าท�าจากหนังสัตว์ตวัเมยี ท่านก็ตกัแกงปลาช่อนทีม่ไีข่
เตม็ท้อง เตม็พงุลอยฟ่องถ้วยเบ้อเร่อ พอลงมอืฉนัมคันายกผู้
ดแูลเรือ่งภตัตาหารของพระเจ้าพระสงฆ์ว่าขาดเหลือบกพร่อง
อะไรจะได้จัดหามากวายกม็องมาทีห่ลวงพ่อพอดพีร้อมๆ กบั
มองถ้วยทีห่ลวงพ่อตกัแกงปลาท่ีมีไข่ปลาลอยฟ่องก็เลยขยบัมา
ใกล้ๆ หลวงพ่อแล้วถามหลวงพ่อว่า “ขอโอกาสขะน่อยแกงปลา 
โตแม่มนัฉนัได้อยูต้ี่ขะน่อย” (ขอโอกาสครบัผม แกงปลาตัวเมยี
มนัฉนัได้อยูห่รอืครบั) หลวงพ่อรปูนัน้สะดุ้งโหยงพร้อมกับเอา
มือตบเข่าตวัเองดังฉาดพร้อมกบัพดูว่า “นัน่! คดิไว้อยู่แล้วว่ามนั
ต้องถามเอ้า! เอาไปกนิซะ” ว่าแล้วก็บอกให้มัคนายกเอาถ้วย
แกงปลาท่ีมไีข่ปลาลอยฟ่องไปอย่างน่าเลียดาย” หลวงปทู่าน
เล่าแล้วท่านกห็วัเราะฮึๆ  ของท่านไป อาตมาก็ได้หวัเราะไปกับ 
ท่านกบัเรือ่งทีท่่านเล่าให้ฟัง สกัพกักข็อโอกาสท่าน “ขอโอกาส
กระผมเรือ่งเวลาน้ีบ่ทันจบเด้ครบั” (ขอโอกาสครับ เร่ืองเวลา
ยงัไม่จบนะครบั) “เอ้า! สิถามอิหยงัอีก (อ้าว จะถามอะไรอกี)
หลวงปูท่่านตอบแบบขู่กรายๆ ว่าช่างซักช่างถามเหลือเกนิ คือ
ว่ามนัมปีระเทศอยูแ่ถบหนึง่เขาเรียกว่า กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวยี 
มสีวเีดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ หมูเ่กาะแฟโร จะมีเวลา
ทีไ่ม่เหมอืนกบัทีใ่ดๆ ในโลก เพราะบางทีจะมกีลางวนัอยู ่4-5 
เดือน และจะมีกลางคนือีก 4-5 เดือนนอกจากนัน้จะเป็นปรกติ 
มตีะวนัขึน้ ตะวนัตกอกี 2 เดอืนแล้วจะให้นบัเวลาอย่างไร เมือ่
มพีระเราไปอาศยัอยูใ่นประเทศนัน้ๆ ครบัผม” อาตมาถามกึง่
อธบิายให้ท่านเข้าใจแล้วท่านกต็อบว่า “เอ้า! มนัสิไปยากอิหยงั
(มนัจะไปยากอะไร) หลวงปู่ท่านตอบอย่างอารมณ์ดี ในเม่ือ
กาลมนัไม่ให้ เวลากไ็ม่ได้ กใ็ห้ดสูถานที ่บคุคล ผูค้นทีน่ัน่ เม่ือ
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ตอนท่ีพระอาทิตย์ไม่ตกดนิเลยมีแต่กลางวนั เขายดึเอาเวลาไหน
เป็นเวลาเช้า เวลาไหนเทีย่ง และเวลาไหนเป็นตอนเยน็ กเ็อาตาม
ท้องถิน่เขานัน้ ส่วนตอนทีมี่แต่กลางคืนมืดอย่างเดียวกใ็ห้สอบถาม
ผู้คนท้องถิ่นที่นั่นเหมือนกันกับตอนที่มี แต่กลางวันนั่นเอง 
เวลาไหนเขายดึถอืว่าเข้าเช้า เท่ียง เย็น กใ็ห้เอาตามเขาก็
เท่านัน้แหละ เรือ่งพวกนีถ้้าเข้าใจในค�าสอนของพระพทุธเจ้า 
จะไม่มีปัญหาใดๆ เลย ท่านอธบิายหลกัใหญ่ๆ ไว้หมดแล้วใน
มหาปเทส 4 ประการเป็นพทุธานญุาต เป็นหลกัส�าหรับพระ
ภกิษสุงฆ์ทีจ่ะใช้พจิารณาตดัสนิว่า “สิง่ใดเป็นธรรม สิง่ใด
เป็นวนิยั” หลวงปู่พอท่านอธบิายเสรจ็ ท่านกว็กกลบัมาถาม
อาตมาคืน “มีอหิยงัสถิามอกีบ่ (มอีะไรจะถามอกีไหม?) อาตมา
ดูว่าท่านคงต้องการพกัแล้วกเ็ลยตอบท่านไปว่า “ขอโอกาสกระผม 
เอาไว้ม้ือใหม่ครบั” (ขอโอกาสครบัผมเอาไว้วนัหลงัครบั) อาตมา
กห็ยดุการนวดแล้วกห่็มผ้าห่มให้ท่าน กราบท่านแล้วถอยออกมา
 เร่ืองมหาปเทส 4 นีอ้าตมาจะขอน�ามาอธบิายเพยีงย่อๆ 
ให้ผูอ่้านได้เข้าใจพอสังเขป โดยมีเนือ้หาดงัน้ี...
 ก็โดยสมัยนัน่แล ภกิษุท้ังหลายเกดิความรังเกยีจในพระ
บัญญัติบางสิ่งบางอย่าง สิ่งใดหนอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรง
อนญุาตไว้ สิง่ใดไม่ทรงอนญุาตไว้ จึงกราบทลูเร่ืองน้ันแด่พระ
ผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสประทานส�าหรับ
อ้าง 4 ข้อดงัต่อไปนี.้..
1. ดูก่อนภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดทีเ่ราไม่ได้ห้ามไว้ว่า “ส่ิงน้ีไม่ควร” 
หากส่ิงนัน้เข้ากับ “สิง่ท่ีไม่ควร” ขดักบั “สิง่ทีค่วร” สิง่นัน้ไม่
ควรแก่เธอทัง้หลาย
2. ดูก่อนภกิษทุัง้หลาย สิง่ใดทีเ่ราไม่ได้ห้ามไว้ว่า “สิง่นีไ้ม่ควร”
หากสิ่งนั้นเข้ากับ “สิ่งที่ควร” ขัดกับ “สิ่งที่ไม่ควร” สิ่งนั้น
ควรแก่เธอทัง้หลาย
3. ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย ส่ิงใดทีเ่ราไม่ได้อนญุาตไว้ว่า “ส่ิงนีค้วร” 
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หากส่ิงนัน้เข้ากับ “ส่ิงท่ีไม่ควร” ขดักบั “สิง่ทีค่วร” สิง่นัน้ไม่
ควรแก่เธอทัง้หลาย
4. ดูก่อนภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดทีเ่ราไม่ได้อนญุาตไว้ว่า “ส่ิงนีค้วร”
หากสิ่งนั้นเข้ากับ “สิ่งที่ควร” ขัดกับ “สิ่งที่ไม่ควร” สิ่งนั้น
ควรแก่เธอทัง้หลาย

ข้อความอธบิายจาก อรรถกถา พระวนิยัปิฎก มหาวรรค เล่ม 5 
ภาค 2 หน้า 190
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เรือ่งท่ี 8

ไม่อาจเมตตา 

 เรือ่งนีห้ลายๆ ท่านอาจจะแปลกใจว่าไฉนขึน้ต้นเร่ืองว่า 
ไม่อาจเมตตา เพราะโดยปรกติของหลวงปูท่่านเป็นพระทีเ่ป่ียม
ล้นด้วยความเมตตาต่อผู้คนทุกระดับชั้น แม้แต่สิงสาราสัตว์
ต่างๆ ท่านกม็คีวามเมตตาให้โดยไม่จ�ากดัว่าสตัว์น้ันจะเป็นสาย
พนัธุใ์ด แต่เรือ่งนีท่้านพดูเองว่าไม่อาจเมตตาได้จริงๆ มเีหตุผล 
อนัใดท่ีท่านต้องบอกอย่างนัน้ ขอเชิญท่านผูอ่้านทัง้หลายได้
พจิารณาตามทีห่ลวงปทู่านอธบิายไว้ อาตมาก็เป็นเพียงผู้ถ่ายทอด 
ออกมาเป็นเรือ่งราวให้ท่านท้ังหลายได้ตดิตามอ่าน ณ บัดนี้
 เร่ืองนีก้ม็อียูว่่าเมือ่ตอนเย็นของวันหนึง่ทีวั่ดศรอีภยัวัน 
หลงัจากท่ีอาตมาท�ากจิของตนเองเสรจ็แล้ว ก็เป็นเวลาประมาณ
บ่าย 4 โมงเย็นทีห่ลวงปู่ท่านต้องออกรบัญาตโิยมทีม่ากราบ
คารวะ ขอพร และท�าบุญสร้างพระมหาเจดย์ีกบัหลวงปูท่ีว่ดั
ศรอีภยัวนัตามปรกตท่ีิหลวงปู่เวลาท่ีท่านกลบัมาทีว่ดั ถ้างาน 
อาตมาไม่มากจนเกินไปอาตมาก็ช่วยหมู่คณะดูแลเรื่องเล็กๆ
น้อยๆ เท่าท่ีตนเองพอท�าได้ วันนัน้หลงัจากคณะบคุคลต่างๆ 
ได้เข้ามากราบหลวงปู ่ท่านกใ็ห้ศลีให้พรไปตามปรกต ิจนกระทัง่
มาถงึช่วงท้ายก่อนท่ีท่านจะสรงน�า้เห็นว่าไม่มใีครมาแล้ว ท่าน
กห็ยบิตะกร้าหมากมา หาหมากท่ีต�าไว้มาเค้ียวค�าหน่ึง ก่อนที่
จะสรงน�า้ และสกัพกักม็ชีายวยักลางคน คนหน่ึงมากราบหลวง
ปู ่ซ่ึงชายคนน้ีกเ็ป็นลูกศษิย์หลวงปูด้่วย มากราบหลวงปูอ่ยู่
บ่อยๆ ซึง่ดูเป็นคนทีม่ศีรทัธาดีชอบท�าของเล็กๆ น้อยๆ มาถวาย
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หลวงปู่ให้ท่านมีของแจกญาติโยมผู้มากราบนมัสการที่โรง
พยาบาลวชัิยยทุธ วนันีเ้ขามาพร้อมกบัม้วนกระดาษม้วนหน่ึง 
พอมาถึงกก็ราบหลวงปู ่เสร็จแล้วหลวงปูท่่านก็ไต่ถามประมาณ
ว่ามาถงึเม่ือไหร่ มทีีพ่กัหรอืยงัพอคุยไปสกัพกัลูกศษิย์หลวงปู่
คนนีก้ค็ลีม้่วนกระดาษทีถ่อืมาให้หลวงปูท่่านดแูล้วกก็ราบเรยีนว่า 
“ขอโอกาสครบัหลวงปู ่พอดีว่าผมไปเจอรปูน้ีเป็นรูปโปสเตอร์
ทีม่พีระพุทธเจ้านัง่อยูบ่นราห ูและราหกูอ็มภพภมูอิยู ่เขาอธบิาย
ภาพโปสเตอร์พร้อมกบัแนะน�าว่าในภาพมีอะไรบ้าง และขอโอกาส
หลวงปูเ่มตตาภาพนีด้้วยครบัผม ผมจะเอาไปบชูาครับ” หลวง
ปูท่่านเคีย้วหมากหยบัๆ ไปตาท่านกด็ภูาพไป สกัพักหน่ึงท่าน
กพ็ดูออกมาว่า “โอ้! พระพทุธเจ้านัน้ท่านเป่ียมไปด้วยความ
เมตตาหาประมาณไม่ได้ แม้สรรพสตัว์ทกุช้ันทกุภมู ิท่านกเ็มตตา
ทั้งหมดทั้งสิ้น แม้แต่หลวงปู่ที่บวชเข้ามาเป็นศิษย์ของพระ
พทุธเจ้า เดินตามค�าสอนและประพฤติปฏบิตัตินตามค�าสอน
ของพระพุทธเจ้านี้ท่านก็เมตตาหลวงปู่ไม่มีประมาณอยู่แล้ว 
พระพุทธเจ้าน่ันแหละทีท่่านสมควรจะเมตตาหลวงปูจ่งึจะถกูต้อง 
แต่จะให้หลวงปูน่ัน้ไปเมตตาพระพทุธเจ้าไม่สมควรดอก! มรูีป
พระพทุธเจ้าอยูใ่นรูปกเ็ป็นมงคลแล้ว กราบไหว้ได้สนิทใจแล้ว” 
หลวงปูท่่านพูดด้วยน�้าเสียงเรียบๆ เหมือนจะอธิบายให้ศิษย์
ได้ทราบถึงความหมายท่ีแท้จรงิท่ีท่านไม่อาจท�าได้ พอหลวงปู่
ท่านพูดจบลงลูกศิษย์คนที่เอาภาพมาให้หลวงปู่เพื่อที่จะขอ
ความเมตตาจากหลวงปูน่ัน้รบีเกบ็ภาพแทบไม่ทนั แล้วก้มลง
กราบท่าน “ผมเข้าใจแล้วครับหลวงปู่” เรื่องนี้เมื่อมีโอกาส 
อาตมากก็ราบเรยีนถามหลวงปู่อกีครัง้ เพราะบางทมีีคนเขาเอา
พระพุทธรปูมาให้ท่านช่วยแผ่เมตตาท่านกท็�าให้เขา เมือ่อาตมา
ถามท่านเรือ่งนีห้ลวงปูท่านกต็อบได้อย่างน่าขบคิดพิจารณาไว้
ว่า “เรือ่งอย่างน้ีมนัเป็นเรือ่งของความศรทัธา! คนเราน้ันมี 
ศรทัธาต่างกนั บางคนท่ีมีศรทัธาท่ีหนกัแน่นในพระศาสนาน้ี 
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เป็นผู้เข้าถงึพระไตรสรณคมน์ เป็นศรัทธาทีป่ระกอบด้วยปัญญา
มเีหตมุผีล เป็นสมัมาทฐิิ ไม่ถอืมงคลตืน่ข่าวโชคลางหรอืของขลัง
ใดๆ นัน่! คือผูท้ีม่ศีรัทธาอนัมัน่คงแล้ว ส่วนผูม้ศีรัทธายงัไม่
มัน่คงเป็นผูย้งัยดึถอืมงคลต่ืนข่าว ยดึถอืเอารปูของพระพทุธเจ้า 
หรอืรปูของครบูาอาจารย์ เป็นส่ิงยึดเหน่ียวจติใจ กย็งัดีกว่าไป
ยดึถอืสิง่นอกแนวทางของพระพทุธศาสนาไปนบัถอืเทพถอืผฟ้ีา 
ผแีถน ผแีนนตาจุ้มมะลุมทุม หลวงปู่ท่านพูดอธิบายต่อไปอีก
ว่า “รปูมงคลไม่ว่าจะเป็นรปูพระพทุธเจ้า รปูครูบาอาจารย์ มนั
กเ็ป็นสิง่ทีย่งัศรัทธาได้ในระดบัหนึง่ เมือ่เขาเหล่านัน่เกิดความ
สนใจกจ็ะเพยีรพยายามศกึษาเพิม่เตมิจากการทีไ่ด้อ่าน ได้ยนิ
ได้ฟังเทศน์ของครบูาอาจารย์กจ็ะกล่อมเกลาจติใจของคนน้ันให้
เหน็ถกูเป็นสมัมาทิฏฐ ิมีศรทัธาประกอบด้วยปัญญา ความยดึ 
ความถอืเรือ่งรปูมงคลตืน่ข่าวเครือ่งรางของขลังทัง้หลายก็จะ
คลายไปเอง แต่กต้็องใช้เวลาบ้างเป็นธรรมดา หลวงปูท่่านเมตตา
อธบิายถงึเหตแุละผลทีบ่างคนท่านกเ็มตตาให้ เพราะว่าศรทัธา
ยงัอ่อน บางคนทีม่ศีรทัธาดแีล้วท่านกแ็นะน�าให้เห็นความเป็นจริง
เลย เรือ่งเกีย่วกบัศรทัธานี ้อาตมาเคยอ่านหนังสือของหลวงปู่
เทสก์ เทสรงัส ีท่านกล่าวถงึเรือ่งนีอ้ย่างน่าฟังและน่า เอาเป็น
คตเิตอืนตนได้ดีทีเดียว

...หลวงปู่เทสก์ท่านกล่าวไว้ว่า...

ศรทัธา ถ้ามมีากเกินไป  ขาดปัญญา กก็ลายเป็น  งมงาย
วริยิะ   ถ้ามมีากเกนิไป  ขาดสมาธ ิ กก็ลายเป็น  เหน็ดเหน่ือย
สมาธ ิ  ถ้ามมีากเกนิไป  ขาดปัญญา ก็กลายเป็น  โมหะ
ปัญญา  ถ้ามมีากเกนิไป  ขาดศรทัธา ก็กลายเป็น  ทิฏฐิมานะ
ปัญญา  ถ้ามมีากเกนิไป  ขาดสมาธ ิ กก็ลายเป็น  ฟุง้ซ่าน
สมาธ ิ  ถ้ามมีากเกนิไป  ขาดวริยิะ  กก็ลายเป็น  เกียจคร้าน
ส่วน..สต.ิ.นัน้  ถ้ามมีากเท่าไร  กม็แีต่ คณุ ไม่มโีทษ!...
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เรือ่งท่ี 9

บาป 14 ประการของมารดาบิดา 

 เรือ่งนีเ้กดิขึน้จากคณะศรัทธาญาติโยมท่ีมากราบหลวงปู่ 
ทีโ่รงพยาบาลวิชัยยุทธ และได้น�าแผ่นพบัเลก็ๆ ทีท่่านอาจารย์ 
ว.วชริเมธมีาถวายหลวงปู่ เพือ่ให้คนท่ีมากราบหลวงปูไ่ด้น�าไป
อ่าน และอาตมากห็ยบิมาอ่านด้วยก็เลยน�ามาเขยีนลง ณ หนังสือ
เล่มนีเ้พือ่เป็นคตสิอนใจอีกแง่มุมหน่ึง เพราะโดยปรกติของคน
เรานัน้มกัจะได้ยนิได้ฟังเรือ่งความกตญัญรูู้คุณของมารดาบดิา 
ทีพ่ระท่านน�ามาเทศนาให้ได้ยนิได้ฟัง หรือมหีนังสอืทีเ่ก่ียวข้อง
กบัพระคณุของมารดาบดิาท่ีผูเ้ป็นบุตรต้องตอบแทน และร�าลกึ
ถงึพระคณุของมารดาบิดาจึงเป็นผูเ้จรญิ น่ันกเ็ป็นสิง่ทีถู่กต้อง
ทัง้ทางโลกและทางธรรม แต่เน้ือหาในแผ่นพับนีก้ล่าวถงึการเลีย้ง
ดบูตุรของมารดาบดิาแบบไหนซึง่เป็นการเพาะบ่มนิสัยของบตุร 
ตัง้แต่วยัเยาว์เคยมผีูท้ีเ่ป็นพ่อแม่หลายๆ คนทีม่ากราบหลวงปู่ 
แล้วขอพร ขอบารมีหลวงปู่ช่วยให้ลกูของตนบอกง่ายสอนง่าย
ด้วยเถดิ 
 ทุกวนันีบ้อกสอนอะไรกท็ะเลาะกนัทกุทตีอนน้ีกลุม้ใจ
เหลอืเกนิ หลวงปู่ท่านเองกไ็ม่รูว่้าจะช่วยยงัไงเหมอืนกนัเพราะ
เรือ่งราวทีท่�าให้เขากงัวลใจเป็นทุกข์ใจอยูใ่นขณะน้ีสาเหตุกเ็กิด
จากการเลีย้งดูลูกตัง้แต่วัยเยาว์ของเขาเอง ดังน้ันเร่ืองราวของ
บาป 14 ประการของมารดาบิดาทีท่่านอาจารย์ ว. วขริเมธี 
ได้เขียนถงึอกีแง่มุมหนึง่ของมารดาบดิาไว้อย่างน่าคิดน่าพจิารณา 
เรือ่งราวทัง้หมดนัน้มีดงันี้ 
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1. พ่อ แม่ บางคนท�าร้ายลกูด้วยการ..รกัเขามากเกนิไป ผลก็คอื 
เกดิภาวะ รกัจนหลง ลูกของตนถกูทกุอย่าง ลกูของตนดีกว่า
คนอ่ืนเสมอ อนัส่งผลให้ลกูกลายเป็นคนอตัตาสงู เชือ่มัน่ตนเอง
ในทางทีผ่ดิ ชอบดถูกูคนอ่ืน เป็นตวัปัญหาแต่ไม่ยอมรับว่าตน
เป็นคนสร้างปัญหา

2. พ่อ แม่ บางคนท�าร้ายลูกด้วยการ..ตามใจเขามากเกินไป 
ผลกคื็อ พ่อ แม่ กลายเป็นข้าช่วงใช้ของลกู ส่วนลูกกก็ลายเป็น 
ลกูบงัเกดิเกล้าทีพ่่อแม่ต้องยอมให้เขา อย่างทีห่นักกว่าน้ันกคื็อ 
ถ้าพ่อ แม่ไม่ยอมตามท่ีลกูต้องการ ลูกบางคนถงึขัน้ท�าร้าย
ทบุตพ่ีอ แม่

3. พ่อ แม่ บางคนท�าร้ายลูกด้วยการ..ไม่กล้าห้ามปรามส่ังสอน
เมือ่ลกูท�าผิด ท�าเลว ท�าบาปผลกคื็อ ลูกสูญเสยีสามัญส�านกึ
แยกแยะ ถกู ผิด ด ีชัว่ ไม่เป็น มองไม่เห็นเส้นแบ่งทางจริยธรรม
ว่าดเีป็นอย่างไร ชัว่เป็นอย่างไร จงึกลายเป็นนกัเลงอนัธพาล 
ระรานผูค้นเขาไปท่ัว

4. พ่อ แม่ บางคนท�าร้ายลกูด้วยการ..ให้เงนิลกูเพยีงอย่างเดยีว
ผลก็คือ ลูกไม่รู้จักคุณค่าของเงิน ไม่เห็นคุณค่าของผู้ที่หา 
และให้เงิน ยิ่งได้เงินมาก ยิ่งผลาญเงินเก่ง มีเงินเท่าไรก็ไม่
พอใช้ทัง้ๆ ทีใ่ช้จ่ายเงินสูง แต่กลบัมีคณุภาพชวีติทีต่�า่

5. พ่อ แม่ บางคนท�าร้ายลูกด้วยการ..ไม่ยอมให้ลูกเรียนรู้ทีจ่ะ
พึง่ตนเอง เกรงว่าหากให้ลูกท�าอะไรด้วยตนเองแล้ว เขาจะล�าบาก 
ผลก็คือ เมื่อโตขึ้นลูกจะกลายเป็นลูกแหง่ ที่พึ่งตนเองไม่ได้ 
จะท�าอะไรด้วยตนเองไม่เป็น ยิ่งเติบโตยิ่งเป็นตัวปัญหาของ
ครอบครัว 
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6. พ่อ แม่ บางคนท�าร้ายลกูด้วยการ..ไม่ยอมส่งเสริมลูกให้ได้
รบัการศึกษาท่ีด ีมัวแต่สนใจลงทนุท�าธรุกจิเป็นร้อยล้าน พนัล้าน 
แต่ไม่รูจั้กลงทุนในการสร้างลกูให้เป็นปัญญาชน ผลกค็อื ลกู
เตบิโตแต่ตัว แต่ทว่ามีสตปัิญญาท่ีต�า่ต้อย ขาดทกัษะการคดิ 
การใช้เหตุผล การท�างาน การเข้าสังคม เขาไม่เพียงแต่ไม่
สามารถร่วมเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมเท่านัน้ แต่ยงัสร้างปัญหา
ให้สงัคมอกีต่างหาก

7. พ่อ แม่ บางคนท�าร้ายลกูด้วยการ..ท�าแต่งานสังคมสงเคราะห์
นอกบ้าน โดยลมืไปว่าคนทีต่นเองต้องสงเคราะห์ก่อน ดแูลก่อน 
และต้องให้ความรกัก่อน คอืลูก ผลกค็อืแม้จะกลายเป็นนกัสงัคม 
สงเคราะห์ทีป่ระสบผลส�าเรจ็นอกบ้าน สังคมสรรเสริญแต่กลบั
เป็นพ่อ แม่ ทีล้่มเหลวในบ้าน ลูกกลายเป็นเด็กทีข่าดความรัก 
ความอบอุน่ ไม่พร้อมท่ีจะแบ่งปันความรัก ความอบอุน่ให้ใคร

8. พ่อ แม่ บางคนท�าร้ายลกูด้วยการ..ไม่รู้จกัยกย่องชมเชยลูก
เมือ่เขาประสบผลส�าเรจ็ในการเรยีน ในการท�างาน หรอืในการ
ท�ากจิกรรมใดๆ กต็าม ผลกค็อื ลูกกลายเป็นคนใจคอคับแคบ 
ยกย่องชมเชยใครไม่เป็น เม่ือเห็นคนอ่ืนได้ดีมคีวามส�าเร็จ ก็จะ
มคีวามอจิฉารษิยา เขาจึงเป็นนกัอิจฉาริษยาตัวฉกาจทีจ้่องแต่
จะหาทางท�าลายคณุงามความดขีองผูอ้ืน่

9. พ่อ แม่ บางคนท�าร้ายลูกด้วยการ..ไม่สอนให้เขารูจั้กบาป
บญุ คณุ โทษ ผลกค็อื เมือ่เขาเตบิโตขึน้ เขาจงึพร้อมท่ีจะผละ
หนพ่ีอ แม่ ไปอย่างไม่รูส้กึผดิ ไม่เหน็ความจ�าเป็นว่าการเป็น
ลกูทีด่นีัน้ จะต้องกตญัญูกตเวทีต่อพ่อ แม่ ของตนอย่างไร
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10. พ่อ แม่ บางคนท�าร้ายลูกด้วยการ..ไม่สอนลูกให้รู้จกัการ
บ�าเพญ็ตนเป็นผูใ้ห้ ผลกค็อื เมือ่เขาเตบิโตขึน้ เขาจงึกลายเป็น
คนเหน็แก่ตัวอย่างร้ายกาจ คดิแต่จะกอบโกย คดิถึงแต่ประโยชน์
ส่วนตวั จนมองไม่เหน็ความส�าคญัของผูอ้ืน่

11. พ่อ แม่ บางคนท�าร้ายลกูด้วยการ..ไม่ยอมให้ลกูรูจ้กัตดัสนิใจ 
ด้วยตนเอง ผลกค็อื ลูกกลายเป็นคนทีข่าดความเช่ือมัน่ในตนเอง 
ไม่กล้าคดิ ไม่กล้าพดู ไม่กล้าท�าอะไร ส่งผลให้เขาไร้ภาวะผูน้�า 
ต้องเดนิตามคนอ่ืนโดยดษุฎี

12. พ่อ แม่ บางคนท�าร้ายลูกด้วยการ..ไม่สอนลูกให้รูจ้กัสมบตัิ
ผูดี้ ผลกคื็อ เขาเป็นคนหยาบกระด้าง ทัง้กาย วาจา และทางใจ
ใจคอโหดหนิทมิฬชาต ิขาดความสภุาพอ่อนน้อม ขาดสัมมา
คารวะ ไม่รูจ้กักาลเทศะ ไม่รูจั้กประมาณตน ครองตน ครองงาน
ไม่เป็น ไม่เหน็คณุค่าของระเบียบประเพณี และกฎหมายจรรยา
จารีตของสังคม ไม่เคารพในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนดีของ
เพือ่นมนษุย์

13. พ่อ แม่ บางคนท�าร้ายลกูด้วยการ..ไม่แนะน�าให้ลูกรู้จกัคบ
เพือ่นทีเ่ป็นกลัยาณมิตร (มิตรแท้) ผลกค็อื รอบกายของเขามี
แต่บาปมติร (มติรเทียม) คอยประจบสอพลอ คอยหลอกล่อให้
ท�าความเลวทรามต�า่ช้า ติดสรุายาเสพตดิ น�าพาชวีติไปในทาง
ฉิบหาย ตกอยู่ในวังวนของอบายมุข สนุกสนานไม่สนใจหา
แก่นสารให้กบัชวีติ

14. พ่อ แม่ บางคนท�าร้ายลูกด้วยการ..ไม่รู้จักสร้างสภาพ
แวดล้อมให้ลกูเป็นคนรักการอ่าน รกัการเรยีนรู ้รกัการเดนิทาง 
ปล่อยให้เขาศกึษาหาความรูด้้วยตวัเองไปตามยถากรรม ผลกค็อื 
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เขากลายเป็นคนหตูาคบัแคบ ขาดความรูพ้ืน้ฐาน ขาดความ
รู้รอบตัว ขาดความกระตือรอืร้น ไม่มีแรงจงูใจใฝ่หาความส�าเรจ็ 
ตามไม่ทนัโลก เป็นคนว่างเปล่าทางความรู้รอบตัว

 ท้ัง 14 ข้อท่ีท่านท้ังหลายได้อ่านมาทัง้หมดน้ี นับได้ว่า
เป็นข้อเตือนใจในอีกด้านหนึ่งของผู้ที่มีครอบครัวอยู่แล้ว 
และมีลูก หรือผู้ที่ยังไม่มีครอบครัว ได้เป็นแนวทางในการ
เลี้ยงดูบุตร ต่อไปในอนาคต จรงิอยูว่่า! เราทัง้หลายเลีย้งดู
เขาได้แต่กาย ใจเราเล้ียงไม่ได้ แต่เราสามารถแนะน�าเพาะ
บ่มนสิยัเขาตัง้แต่วัยเยาว์ และบอกทางทีถู่กทีค่วรแก่เขาได้
ไม่ใช่หรอื?
 
 เมือ่เขาเติบใหญ่ข้ึนมากจ็ะเป็นคนทีมี่คุณภาพของสงัคม 
ไม่ก่อปัญหาให้สงัคม น่ันแหละ! จากจดุเลก็ๆ ของครอบครวั 
แผ่ขยายมาเป็นสังคม แล้วกข็ยายมาเป็นประเทคชาต ิและก็
โลกใบนี!้
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เรือ่งท่ี 10

ท�าบุญเสียเปล่า ไหว้เจ้าอิม่ท้อง 

 เรือ่งนีเ้กดิข้ึนเม่ือต้นปี 2555 น้ีเอง เกดิขึน้เมือ่ไปงาน
ทีโ่ยมเขานมินต์ไปท�าบุญเนือ่งในวันปีใหม่ กน็มินต์ไปทีบ้่านของ
เขามีการท�าบญุเลีย้งพระ ถวายภตัตาหารตอนเช้า เมือ่หลวงปู่
และพระตดิตามมาถงึบ้านท่ีโยมเขานมินต์แล้ว กเ็ป็นการเริม่พธิี 
ไหว้พระ รับศีล เจรญิพระพทุธมนต์ตามล�าดบั พอเสรจ็ขัน้ตอน
นี้แล้วก็จะเป็นการถวายภัตตาหาร หลวงปู่ท่านก็พิจารณา
ภตัตาหาร และให้พร พอท่านฉนัภตัตาหารเสร็จทางเจ้าภาพ
ก็จะมีการถวายไทยทาน และช่วงถวายไทยทานนี้โยมผู้ชาย
เจ้าของบ้านได้กราบเรยีนหลวงปู่ว่า “ขอโอกาสครับผ หลวงปู่
ครบั! ผมได้ยนิมาบางคนเขาว่าท�าบุญภบัพระแล้วจะได้อะไร สู้
ไหว้เจ้าไม่ได้เลยเขาเปรยีบเปรยว่าท�าบุญเสยีเปล่า ไหว้เจ้าอิม่ท้อง
ท�าบญุกบัพระ พระกห็อบกลบัวัดหมด ส่วนไหว้เจ้าน้ันพอไหว้
เสรจ็แล้วกย็งัได้กนิของไหว้อีกจนอ่ิมท้องไปเลย หลวงปูมี่ความ
คดิเหน็เรือ่งนีย้งัไงบ้างครบั หลวงปู่ท่านมองหน้าผูถ้ามนิดหนึง่
ก่อนท่ีจะตอบว่า มจิฉาทฐิ ิคือความเหน็ผดิเรือ่งนีม้นัมเีร่ืองจรงิ
อยูน่ะ! ท่านพูดแค่นีท่้านกน็ิง่เฉยไป แล้วกม็คีณะศรัทธาญาติโยม
เข้ามาถวายของไทยทาน ท่านกเ็ลยไม่ได้อธิบายต่ออกีจนเสร็จ
งานกลบัมาทีโ่รงพยาบาลวิชัยยุทธ กป็ล่อยผ่านไปอกีหลายวนั
จนกระท่ังไปกจินมินต์ทีอ่.อูท่อง จ.สพุรรณบรีุ อาตมานึกขึน้ได้
ว่ายงัข้องใจเรือ่งนีอ้ยู ่จงึขอโอกาสกราบเรยีนหลวงปูว่่า “ขอ
โอกาสครบัผม เมือ่ตอนอาทิตย์ทีแ่ล้วทีไ่ปกจินมินต์แถวๆ วภิาวดี
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มโียมเขากราบเรยีนถามหลวงปู่ว่า ท�าบุญเสยีเปล่า ไหว้เจ้าอิม่
ท้อง วนันัน้เท่าท่ีกระผมจ�าได้หลวงปู่ตอบเขาไปว่า มจิฉาทฐิ ิคอื 
ความเห็นผิดเรื่องนี้มันมีเรื่องจริงอยู่นะ! แล้วหลวงปู่ก็ไม่ได้
อธบิายต่อกระผมจึงขอโอกาส ถ้ามโียมเขามานมินต์หลวงปู่
แสดงธรรม ขอโอกาสหลวงปู่เมตตาแสดงธรรมเร่ือง โกเดียน 
ด้วยกระผม เพราะว่ามันเป็นเรือ่งท่ีคล้องจองกันพอดีกับหวัข้อ
เรือ่งท่ีมโียมเขาตัง้ค�าถามมา กระผมก�าลงัเขียนหนงัสอืท่ีจะ
พมิพ์แจกในงานมุทติาอาย ุ84 ปีของหลวงปูใ่นเดอืนพฤษภาคม 
ที่จะถึงนี้ครับผม” อาตมาให้เหตุผลที่ขอโอกาสท่านหลวงปู่
ท่านก็พยกัหน้าเป็นอนัว่าท่านรับทราบแล้ว และกใ็นตอนเยน็
ของวนันัน้ ทางเจ้าภาพท่ีนมินต์หลวงปู่กม็ากราบเรียนก�าหนด 
การที่จะมีพิธีการในตอนค�่านี้ และหนึ่งในนั้นคือแสดงธรรม
โปรดชาวอู่ทอง และวนันัน้หลวงปูก่ไ็ด้เมตตาแสดงธรรมเร่ือง 
โกเดียน เรือ่งนีท่้านแสดงมาก่อนสมยัทีท่่านยงัแขง็แรง และมา 
วนันีท่้านกแ็สดงอกีครัง้หนึง่ พระท่ีตดิตามไปด้วยกัน ท่านได้
อดัเทปเสยีงไว้ อาตมาจึงได้ถอดเสียงแสดงธรรมออกมาเป็น
เรือ่งราวดงัมรีายละเอียดของเรือ่งดงัต่อไปน้ี
 เอาล่ะ! ตัง้ใจฟังเน้อ บางคนท่ีไม่เช่ือในพระศาสนา บาง
คนกเ็ชือ่จรงิๆ จงัๆ ดงันัน้จะเล่านทิานเรือ่งคนจนีให้ฟัง อ้า!
คนจนีคนนัน้เป็นคนดือ้รัน้ดนัทรุงัไม่ฟังค�าใครเลย ค�าลกูค�าเมยี
กไ็ม่เอา เขาเชญิชวนให้ไปสร้างประตวูดั เน่ีย! วดัคลองระนง
จงัหวดัอะไรนีน่่ะ อ้อ! จังหวัดนครสวรรค์ เขาสร้างวดัขึน้ทีว่ดั
คลองระนง อ�าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ คนๆ น้ีเขามา
จากเมืองจีนชื่อว่า โกเดียนเขาเป็นคนดื้อรั้นดันทุรังไม่ฟังค�า
ผูเ้ฒ่า ผูแ้ก่บอกอะไรเขากบ็อกว่างมงาย พาท�าบญุอะไรกบ็อก
ว่างมงาย แต่ว่าแม่ค�า เมียของเขานัน้เป็นคนมีศรัทธาแก่กล้า 
ลงุเอีย่มคนหนึง่ และแม่ค�าอีกคนหนึง่และอกีหลายๆ คนพา
กนัเข้าวดัเข้าวาสร้างโบสถ์ศาลาซุ้มประต ูลุงเอีย่มเป็นอบุาสก
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ทีป่ฏบิตัวิดัคลองระนงเหน็โกเดยีนเป็นคนรวย เป็นเถ้าแก่มตีีน
มมีอืบ้าง ลงุเอ่ียมเลยมาเชิญชวนไปท�าบญุด้วยกนัว่า เอ้อ! มา
ช่วยกนัหน่อยเว้ยโกเดยีนมาอยูเ่มอืงไทยกน็านแล้วท�าบญุร่วมกนั
เถอะ! เดีย๋วนีล้งุก�าลงัสร้างซุม้ประตวูดัคลองระนงอยูอ่ยากให้
มนัสวยงามขึน้ โกเดยีนเลยพดูตอบลุงเอีย่มไปว่า โอ้ย! ลงุเอีย่ม
นีอ่ะไรกท็�าบญุท�าบุญ ไอ้เรือ่งท�าบุญนีเ้อาให้แม่ค�า (หมายถงึ
เมยีของโกเดยีน) เป็นผูค้ดิ เป็นผูบ้รจิาคฉนัไม่เก่ียว! โกเดียนก็
พดูต่อไปอกีว่า อ้า! ลุงเอ่ียมกเ็ช่ืองมงายไปได้ ท�าบญุสญูเปล่า 
ไหว้เจ้าได้กนิ” เฮ้อ! ลุงเอ่ียมได้ยนิโกเดยีนพูดอย่างน้ันลงุเอีย่ม
กไ็ม่รูว่้าจะพดูอะไรต่อไป โกเดยีนกเ็ลยพดูต่อไปว่าเอาล่ะ! ถ้ามี
โอกาสกจ็งึค่อยท�า ถ้าไม่มีโอกาสกอ็ย่าพึง่ท�าเลยลงุเอีย่ม” ลงุ
เอีย่มได้ยนิอย่างนัน้กเ็ลยพดูตอบโกเดยีนไปว่า “อย่าพดูอย่าง
น้ันเลยเดีย๋วเด็กๆ จะจ�าเอาไปเป็นความรู้เดีย๋วจะขาดทนุอตุส่าห์
ได้เกิดมาเป็นมนษุย์แท้ๆ ไม่รูจ้กัท�าบุญสนุทานหาว่า ท�าบุญ
สญูเปล่า ไหว้เจ้าได้กิน” ลงุเอ่ียมโต้ตอบโกเดยีนไปบ้าง โกเดยีน
ได้ยนิดังน้ันกโ็ต้กลบัไป “เอ้า ลงุเอีย่ม! อนันีน้ะมนัเป็นค�าพงัเพย 
กนัมาตัง้นานแล้ว เพราะฉะนัน้ให้ลงุเอีย่มท�าซะแล้วจะให้แม่ค�า
ช่วย แต่ตัวอัว๊เองไม่มโีอกาสได้ท�าหรอกว่ะ” โกเดียนกต็อบลุง
เอีย่มไป เพราะตอนนีก้มี็การมีงานท่ีต้องท�าให้ต่อเน่ืองอยูท่กุๆ 
วัน ต้องสร้างห้องแถว สร้างทีใ่ห้เขาเช่าว่ามนัจะได้เงนิได้ทอง
เพราะว่าต่อไปห้องแถวอ�าเภอชุมแสงนีอ่นาคตจะมคีนมาเช่ามาค้า 
มาขายจ�านวนมาก ก็เพราะว่ามนัมอีาณาเขตต่อเน่ืองกบัภาค
อสีานอยู ่ดงันัน้แกจึงขยันท�าตากแดดตากฝนไม่ว่าตอนไหนก็
ตากแดดเปรีย้งๆ วันหนึง่ว่าเป็นกรรมบนัดาล หรืออะไรก็ไม่รู้ 
โกเดียนตากแดดทัง้วนัพอตะวนับ่ายมากบ่็นว่าปวดหวัๆ ปวดหวั
อย่างรุนแรงหรือที่เรียกว่าปวดหัวดิบ มันจะหกล้ม หน้ามืด
ตาลาย กเ็ลยกลบัมาบ้านพอถงึบ้านกเ็ลยมาบอกเมยี บอกแม่ค�า 
“แม่ค�าเอ๊ย! อัว๊รูส้กึว่าปวดหัวๆ ปวดแรงๆ ซะด้วยนะ” “เอ้า!
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ปวดหวักก็นิยาเสยีซิ ยากอ็ยู่ในเก๊ะนัน่แหละ ไปดูเอา กนิยาแก้
ปวดหวัซะ” “แม่ค�ากบ็อกโกเดยีนไปอย่างน้ัน โดยทีแ่ม่ค�าเองก็
ง่วนอยูก่บัการท�ากับข้าว ฝ่ายโกเดยีนก็เดนิไปหาตู้ยาด้วยความ 
ทีต่นเองเป็นคนจนี ไม่ได้เรียนภาษาไทย กเ็ลยไม่รู้หนังสอื ไป
เจอยาทีอ่ยูใ่นเก๊ะกเ็ทใส่อุ้งมือกร็บีกนิลงไปเลย คิดว่าเมือ่กนิยา
ลงไปมากๆ กจ็ะหายปวดหัวอย่างรวดเรว็แล้วก็กนิน�า้ตามกก็ะ
ว่าเมือ่หายแล้วก็จะรบีไปท�างาน พอกนิยาไปแล้วสักพกัหนึง่ 
ยาเริม่ออกฤทธิ ์โกเดยีนกเ็ริม่สลึมสลอื แต่กย็งัมสีติเรยีกหา
แม่ค�า “แม่ค�าเอ๊ย! ไม่รูว่้ามนัปวดท้องเข้าห้องน�า้หรืออย่างไร 
มนัอดึอดั” “อ้าว! ปวดท้องกเ็ข้าห้องน�า้เสยีซ”ิ แม่ค�าบอกโกเดยีน 
ว่าแล้วโกเดยีนกรี็บเดนิไปเข้าห้องน�า้ท้ังท่ีตนเองกส็ลมึสลอื เพราะ 
ฤทธิย์า พอเดนิไปถงึห้องน�า้พ้นประตหู้องน�า้เข้าไปเท่าน้ันเหละ 
ยงัไม่ได้ปิดประตหู้องน�า้กห็น้ามดืหมดสต ิเป็นลมล้มลงในห้องน�า้ 
ปรากฎว่ามีคนกรกูนัเข้ามา 4 คนแต่งตวัทะมดัทะแมงร่างกาย 
ก�าย�า ล�า่สนัแต่งตัวมปีลอกแขนใส่เหมอืนเจ้าหน้าทีสั่นตริาษฎร์
นีแ่หละเข้ามาจบัแขนโกเดยีนแล้วถามว่า “ชือ่อะไรนายน่ะ ชือ่
อะไร” “อัว๊กช็ือ่โกเดยีนน่ะซิ” โกเดยีนกต็อบเขาไป “ชือ่โกเดียน
เหรอ” ไม่ได้ถามว่าอายุเท่าไรคนท่ีเป็นหัวหน้าทีพ่ากนัมาจบั ก็
บอกพวกทีจ่บัอยูว่่า “เอาไปเลย! จับไปเลย! ก็จบัดวงวญิญาณ
ของโกเดยีนล่ะนะ ไม่ได้จับท่ีเป็นร่างกายอะไรหรอกตัวร่างกาย
ของโกเดยีนน่ะ เขาหามกนัเข้าไปข้างในบ้านแล้ว หามไปพยาบาล
กนัในบ้านของโกเดยีน ย้อนกลบัมาท่ีโกเดยีนเม่ือหัวหน้าผูท้ีม่า
จบับอกกนัว่าจบัไปเลย โกเดยีนกร้็องเรยีกหาคนช่วยก็ไม่มใีคร
ช่วย “ช่วยด้วยๆ ช่วยอัว๊ด้วย เขาจบัอัว๊ไปแล้ว” ร้องเรยีกหาใคร 
กไ็ม่มใีครได้ยนิ พอเขาจบัออกมาถงึประตหูน้าบ้านกพ็อดีกับหมอ
ทีเ่ขาเคยมาตรวจร่างกายของโกเดยีนเม่ือตอนท่ีเจบ็ป่วยเดิน
ทางมาอย่างรบีร้อน “คณุหมอๆ ช่วยด้วยๆ ช่วยอัว๊ด้วย เขา
จบัอัว๊ไปแล้ว นี่ๆ ๆ ทางนี!้” แม้จะร้องเรยีกจนสดุแรง สุดเสยีง 



หลวงปู่เล่าให้ฟัง 61

หมอกไ็ม่เหลยีวมามองโกเดยีนเลย มีแต่รบีตรงเข้าไปหาร่างกาย
ที่ปราศจากลมหายใจของโกเดียนที่นอนแน่นิ่งอยู่ท่ามกลาง
ญาติๆ รุมล้อม และแม่ค�าทีร้่องไห้อยูข้่างๆ หมอพอไปถงึกล็งมอื
ตรวจดู “เอ๊ะ! มนัหมดแล้วนี”่ หมออทุานแล้วพดูต่อไปว่า “ไม่มี
ลมแล้วนี่ชีพจรหยุดเต้นแล้ว มันหยุดทุกอย่างแล้ว ขอแสดง
ความเสียใจกบัแม่ค�าด้วยนะแม่ค�า” พอหมอพูดจบแม่ค�าก็ร้อง
โฮ! “อาเฮยีเอ้ย! ท้ิงลกูท้ิงเมียไปอย่างไร ลูกยงัไม่โตอะไรเลย 
น่ีจะท้ิงไปคนเดยีวได้อย่างไร” แม่ค�ากร้็องไห้คร�า่ครวญ พวกญาติ
พีน้่องกเ็ข้ามาปลอบใจให้ท�าใจพอจะลดความเศร้าโศกลงไปได้
บ้าง และพวกผูช้ายท่ีเป็นญาตพิีน้่องกช่็วยกันท�าหบีศพ เมือ่ท�า 
เสรจ็แล้วกเ็อาใส่หบีแล้วเอาผ้ามาขึงมามุงแบบคนโบราณ แบบ
โบราณน่ะ เอาผ้ามาคลมุขึงเชือกแล้วเอาผ้ามาคลมุให้นอนอยู่
ในนัน้กน็มินต์พระมาสวดให้ กธ็รรมดาล่ะมาสวดมาติกาน่ันให้ 
ตืน่เข้ามากเ็ลีย้งพระเลีย้งอะไรกนัไปตามธรรมดา กะไว้ว่าจะสวด
แค่ 2 คนืวนัที ่3 กลางวันจะเอาศพโกเดียนไปเผา เพราะไม่
ได้ฉีดยากนัเน่าเหมอืนดัง่สมยัน้ี ย้อนมาทางด้านโกเดียนวญิญาณ
ของโกเดียนท่ียมฑูตเขาจบัไป จบัไปถงึศาลาพนัห้อง “นัง่ลง
ตรงนีล่้ะ! โกเดียนอย่าไปไหนนะ” ยมฑตูผูจ้บัวญิญาณผลักให้
นั่งลงแล้วบอกกับโกเดียน โกเดียนพยักหน้าและนึกทบทวน
ตอนที่ยมฑูตเขาพามาเวลาไปนั่นน่ะถึงรวดเร็วเหลือเกินไป
ลิว้ๆๆๆๆ แป๊บเดยีวกถ็งึ “นัง่ลงนีล่่ะ! ถ้าเขาขานช่ือกใ็ห้ขานรับ
เขานะ ฟังเสยีงเขาเรยีกกไ็ปเลย” ยมทูตย�า้กบัโกเดียนอกีคร้ัง 
โกเดยีนพยักหน้าเพราะไม่มแีรงกเ็ลยนัง่ลง คอยฟังเสียงเรียก
ตอนนีอ้ยากกนิน�า้ มองดรูอบๆ ตัวเห็นคนอืน่เขามนี�า้กินพวก
ทีน่ัง่เป็นแถวเขากม็นี�า้ตัง้ไว้ข้างตวั ตนเองอยากกินน�า้แทบตายก็ 
ไม่มกีนิ จะไปกนิน�า้ได้ทีไ่หนล่ะนี ่โกเดยีนคร�า่ครวญอยูค่นเดยีว
เฮ้อ! เหน็คนอืน่เขามนี�า้กนินัง่เป็นแถวของกนิกม็ ีบางคนกไ็ม่มี
จะกนิ ข้าวกเ็หมือนกนั น�า้กเ็หมือนกนั ไม่ได้กนิอะไร พอดีมี
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นายตรวจเดินผ่านมาตรวจแถวนัน้ “นายๆๆ หวิน�า้! หวิน�า้เหลือ
เกนิไปกนิน�า้ได้ไหม?” โกเดยีนถามนายตรวจเพือ่ขอความเหน็ใจ” 
ได้ๆ !ๆ” นายตรวจผูน้ัน้อนญุาตโกเดยีน ด้วยความเมตตาสงสาร 
แต่อย่านานนะ! พอเรยีกกใ็ห้รบีมานายตรวจผูน่ั้นก�าชบัโกเดยีน 
อกีท ีว่าแล้วโกเดยีนกไ็ปหากนิน�า้ เดนิไปๆ ทีไ่หนกไ็ม่ม ีก็เลย
เดนิไปเรือ่ยๆ พอดเีลยไปเจอ กบัลุงเอ่ียมอบุาสกทีป่ฏบิติัอยูว่ดั
คลองระนง ซึ่งก็ได้สิ้นใจตายไปก่อนหน้าโกเดียนสักพักหนึ่ง 
“อ้าว! ลงุเอีย่มมาได้ยงัไงนี!่” โกเดยีนดใีจมากเลยทีเ่จอกบัคน
บ้านเดยีวกนักค็ดิว่าเราไม่ตายแล้ว จะได้ไปกินน�า้กับลงุเอีย่มดู
ที่ๆ  ลงุเอีย่มนัง่อยู่เห็นมโีต๊ะตัง้อยูบ่นโต๊ะมอีาหารเตม็ไปหมด
แกไปท�าบญุสนุทานอยู่เรือ่ยๆ เหน็แกงมีทัง้หม้อเขียวหม้อขาว 
หม้ออะไรมหีมด ข้าวสุกข้าวสวยมีครบทุกอย่าง ไปเปิดดูหม้อ
ไหนมีแต่ไอระออุุน่อยู ่“เอ๊ะ!..อนันีเ้ป็นยงัไงลงุเอีย่มขอกนิได้ไหม?” 
โกเดียนถามลงุเอีย่มด้วยความหวิเตม็ที ่“ได้ๆ ๆ” ลุงเอ่ียมอนุญาต 
ยงัพดูกบัโกเดยีนต่อไปอีกว่า “อ๊ัวอยากโห้โกเดียนได้กินเหมอืน
กนันัน่แหละ แต่ว่าโกเดยีนสมัยก่อนเราเชิญชวนไปท�าบุญ ตัว
โกเดยีนกจ็ะพดูเล่นเล่นไปเรือ่ยๆ ทีเล่นทจีริง ท�าบุญสญูเปล่า 
ไหว้เจ้าได้กนิ เนีย่น่ะ! มักพดูค�านีอ้ยูเ่สมอๆ เร่ืองอะไรก็ไม่เคย
ร่วมสร้างประตูวดัด้วยกนัมแีต่แม่ค�าเท่านัน้” ลุงเอีย่มพูดถงึ
ความหลงักบัโกเดยีน “โอ้ย! ว่าเล่นไปยังงัน้แหละว่าแต่ว่าตอน
นีก้นิได้หรอืยงัล่ะ” โกเดยีนทวงถามทีลุ่งเอ่ียมอนญุาตไว้ “กนิได้ๆ  
อัว๊ไม่หวงหรอก!” ลงุเอ่ียมบอกกบัโกเดยีนต่อไปอกีว่า “อัว๊ให้กนิ
อยูด่ล่ีะโกเดียนจะได้ล้ิมรสของบุญสกัหน่อย ว่าแล้วลุงเอีย่มก็
เทน�า้ใส่แก้วให้โกเดยีนได้ดืม่ โกเดยีนเหน็ดังน้ันก็ดีใจรีบยกแก้ว
น�า้ขึน้ดืม่ด้วยความกระหาย “โอ๊ย! ร้อนๆๆๆ” เสียงโกเดียนร้อง
สดุเสยีง เพราะมนักลืนน�า้ลงไปไม่ได้ มนัร้อนเป็นฟืนเป็นไฟ 
เหมือนดังน�า้ร้อนเดอืดๆ นีแ่หละ “โอ้ย! ลวกลิน้ๆ กนิไม่ได้ๆ
เอาใหม่ๆ เทให้อัว๊ใหม่” โกเดียนร้องขอลงุเอีย่มอกีคร้ังลงุเอีย่ม
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กเ็ทน�า้ลงในแก้วของโกเดยีนอกี “โอ้ย! ร้อนเหมอืนเดมิเลย” 
โกเดยีนร้องคร�า่ครวญ ลงุเอีย่มเหน็ดงันัน้กเ็ลยบอกกบัโกเดยีน
ว่า “เอาล่ะ! กนิน�า้ไม่ได้ กก็นิข้าวนะ” ว่าแล้วลงุเอีย่มก็คดข้าว
ใส่จานให้ แล้วกร็าดด้วยแกงเขยีวหวานอย่างด ีราดหน้าข้าวให้ 
แล้วยืน่ใส่มอืโกเดยีน “อ้าว! กนิน�า้ไม่ได้ กกิ็นข้าวเสยีก่อน คน
กนัเองไม่ต้องเกรงใจกนั” โกเดยีนรบัจานข้าวมาแล้วลงมอืจะ
พุย้ข้าวใส่ปากทนัใดนัน้ข้าวทีเ่ห็นๆ อยูใ่นจานกลับกลายเป็นขีเ้ถ้า 
กระดาษเงนิ กระดาษทองเตม็ไปหมดอยู่ในจานน่ันแหละ กิน
เข้าไปได้ยงัไง “อ้า!..อัว๊จะกนิเข้าไปได้ยังไงเนีย่! มแีต่กระดาษเงนิ 
กระดาษทองเตม็ไปหมด” โกเดยีนเริม่โวยวาย “เอ้า!.ก็น่ันนะซี!” 
ลงุเอ่ียมพูดรบัค�าพร้อมกับพดูต่อไปอกี “ลือ้ก็พดูเองไม่ใช่หรอื 
ตอนทีอ่ัว๊ชวนไปท�าบุญ “ท�าบุญสูญเปล่า ไหว้เจ้าได้กนิ” อันน้ี
เป็นอานสิงส์ท่ีโกเดยีนเข้าใจนัน่เอง มนัจงึเกดิเป็นขีเ้ถ้ากับกระดาษ
เงิน กระดาษทองทีโ่กเดยีนเผาไปให้บรรพบรุษุ โกเดยีนกเ็อาแต่
บ่นพมึพ�าว่า เจีย๊ะไม่ได้ๆ ลงุเอ่ียมเหน็แล้วก็สงสาร ลงุเอีย่มแก
อยากให้ได้กนิทกุอย่างนัน่แหละ แต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามกรรม
ของเขาทีเ่ขาเข้าใจว่า ท�าบญุสูญเปล่า ไหว้เจ้าได้กิน เน่ียๆ ไหว้เจ้า
มแีต่ขีเ้ถ้าอาหารกเ็ป็นขีเ้ถ้า ขีถ่้านไปกเ็ลยพูดกบัโกเดียนไปว่า
“ถ้าโกเดียนอยากจะไปดทูีอ่ืน่ๆ กล็ดัเลาะไปทางด้านนูน้แถวๆ นี้ 
บ้านเราอ�าเภอชุมแสงอยู่แถวนี ้แถวนีแ้หละอยูด้่วยกันหมดอย่า
ไปแถวนัน่นะ เป็นจังหวัดอ่ืน อย่าไปปนกบัเขา” “อ่า! ถ้าอย่าง
นัน้กล็าลงุเอีย่มล่ะ ไปล่ะนะ” โกเดยีนบอกลาลงุเอีย่ม แล้วเดิน
ลดัเลาะไปเรือ่ย เดนิไปสกัพกักเ็ห็นทดิชุม่ เอ๊ะ ทิดชุม่มนัตาย
ไปแล้วนีห่ว่าเหน็คนมาซ้ือไม้กระดานท่ีร้านของเราเมึอ่อาทิตย่ 
ก่อนถามเขา เขากบ็อกว่าจะเอาไปท�าหบีใส่ทิดชุม่ โกเดยีนก็เลย
เดนิไปๆ กเ็หน็ โต๊ะ เอ๊ะ! โต๊ะไหว้เจ้าของเรานีห่ว่า! โกเดยีน 
ร�าพงึอยูใ่นใจกเ็ลยเดนิไปดใูกล้ๆ เห็นมีชือ่โกเดียน แซ่อะไรน่ัน
น่ะของแกเอง เอ๊ะ! ของเรานีห่ว่า โต๊ะกใ็ช่ กระถางธูปกใ็ช่ เทยีน
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กใ็ช่ กระดาษทีเ่ผากย้็งมีควันลอยฟุ้งอยู ่ดแูล้วไม่เหน็มอีะไรกิน
ได้เลย เหน็แต่ข้ีเถ้าทีไ่หม้แล้วตกลง ข้ีเถ้ากระดาษเงนิกระดาษ
ทองท่ีเผาน่ะตกลงใต้โต๊ะ กองเป็นระเบียบไม่มีปลวิไปไหนเลย
โกเดยีนเหน็ดงันัน้กร็�าพงึร�าพนัข้ึนมาว่า โอ้ย! ตายแน่เลยเรา 
ตายแน่ๆ ไหว้เจ้าไม่มีอะไรกนิเลยมีแต่ข้ีเถ้า นีแ่หละหนาเราไม่
ฟังค�าพูดของลงุเอีย่ม กลับว่าท�าบญุสญูเปล่า ไหว้เจ้าได้กนิแน่ะ! 
ไหว้เจ้าได้กนิอะไร ไม่มีเป็นอนัว่า เลิก! เลกิเด็ดขาดแล้ว ไหว้เจ้า
นัน่น่ะ โกเดียนคิดได้อย่างนัน่จงึเดินย้อนกลับมาหาลงุเอีย่ม 
“เอ้อ! ไปเห็นแล้ว” โกเดยีนบอกกับลงุเอีย่ม ลงุเอ่ียมเมือ่เหน็
โกเดียนได้เหน็กบัตาของตวัเองว่าอะไรเป็นอะไรก็ดีใจ โกเดียน
เลยพดูต่อไปว่า “เป็นอนัว่าเลกิแล้วไหว้เจ้าเผากระดาษ เลกิเด็ด
ขาด ถ้ามโีอกาสได้กลบัไปคราวนีจ้ะขอบวช อย่างน้อยพรรษา
หนึง่” “จะบวชวดัไหนล่ะ” ลุงเอ่ียมถามด้วยความสนใจ “กว็ดั
ทีล่งุเอีย่มไปปฏบิติันัน่แหละ” โกเดยีนตอบลงุเอีย่ม “สาธุ!” ลงุ
เอี่ยมอนุโมทนา สักพักหนึ่งก็มีเสียงร้องเรียก โกเดียนๆๆ 
“อ่า! เขาเรยีกแล้วลงุเอ่ียม เขาเรยีกแล้ว” โกเดียนพูดด้วยเสยีง
ทีร่บีร้อน “เอ้า! พรรษานีบ้วชให้ได้นะ สาธุ!” ลงุเอีย่มย�า้เร่ือง 
บวชกับโกเดียนเป็นการส่งท้าย และโกเดียนก็ไปตามเสียงที่
เรียกชือ่น่ันเวลาไปจากทีค่ยุกนักบัลงุเอีย่ม เดนิทางไปทีบ่รเิวณ
ทีเ่ขาเรยีกชือ่ของโกเดียนทีเ่ขาเรยีกว่า ศาลาพนัห้อง กล็อยขึน้
จากพืน้ลิว้ๆๆๆ ไปเห็นคนนัง่อยูเ่ป็นแถวๆ เป็นระเบยีบสักพักก็
ลอยมาหยดุลงทีห่น้าโต๊ะหินขนาดใหญ่ และน่ังคุกเข่าอยูห่น้า
โต๊ะ มคีนท่าทางน่าเกรงขามนัง่อยู่หลังโต๊ะน่ัน “น่ีใช่ไหมทชีือ่
โกเดยีน?” เสียงค�าถามทีมี่อ�านาจแฝงอยู่ในน�า้เสยีงนัน่ถาม
ออกมาจากชายทีน่ั่งอยูเ่ก้าอ้ีข้างโต๊ะนัน่ “ใช่ๆๆ” โกเดียนกล่าว
รบัด้วยน�า้เสยีงสัน่เทา รูข้ึ้นมาโดยอัตโนมติัเลยว่า น่ีคือผูท้ีม่ี
อ�านาจชีเ้ป็นชีต้ายในสถานทีน่ี ้“โกเดยีนเจ้านามสกลุอะไร อายุ
เท่าไหร่?” พญายมผูเ้ป็นใหญ่ไต่ถามโกเดยีน “อ่า! นามสกลุ
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ซะๆๆ แซ่ๆๆ ลิม้ อะๆๆ อายุ 42 ปี” โกเดยีนตอบพญายม
ด้วยน�า้เสยีงตะกุกตะกกัเพราะความกลวั “อ้าว! น่ีท�างานกนั
ยงัไง? นัน่กช็ือ่โกเดยีนเหมอืนกนั” โกเดยีนมองตามนิว้ช้ีของ
พญายม เหน็ชายชราผูห้นึง่นัง่คกุเข่าอยูท่างด้านขวามอืโต๊ะ
บญัชีท่านพญายมเรยีกหาเสียงดงั “ครับท่าน!” เสยีงของจ่า
ยมบาลผูค้วบคมุบัญชีตอบรบั นีก่ช่ื็อ โกเดียนเหมอืนกันแต่ว่า
แซ่ตั้ง “อายุเท่าไรล่ะคนนี้?” พญายมไต่ถาม “72 ปีครับ” 
ชายชราที่ชื่อโกเดียนเหมือนกันตอบ “เมียของเจ้าชื่ออะไร” 
พญายมไต่ถามต่อไป “ช่ือแม่ทองมา” ชายชราตอบ แล้วพญายม
กก็ลบัมาถามโกเดยีนท่ีนัง่คกุเข่าอยูต่รงหน้า “แล้วเมยีของเจ้า
ล่ะชือ่อะไร?” ช่ือแม่ค�า!” โกเดยีนตอบ “นัน่! เหน็ไหมล่ะ! จบั
มาผดิคนแล้วน่ี จับคนนีม้าผดิแล้ว!” ว่าแล้วท่านพญายมก็ตบ
โต๊ะดงัปัง! “ใช้ไม่ได้พวกนีจั้บคนมาไม่ได้ดูตาม้าตาเรือท�าอย่าง
น้ีเสียเวลา ไป! เอาไปส่งเดีย๋วจะไม่ทันเวลา” พญายมออกค�าสัง่
ต่อยมฑตูผูจ้บัวญิญาณ เหล่ายมฑูตผูจั้บวญิญาณกก็รูเข้ามาจบั
แขนโกเดยีนยกลอยข้ึนล้ิวๆๆๆๆ ออกไปตอนน้ันโกเดียนรู้สกึหวิ
น�า้มากๆ กเ็ลยขอร้องจ่ายมฑูตท้ังหลายทีม่าส่งน้ัน โอ้!..นายๆๆ 
อ๊ัวหวิน�า้มากขอกนิน�า้สกัหน่อยได้ไหม?” “ได้ๆๆ แต่ขอให้เห็น
น�า้ว่าอยูต่รงไหนก่อน ให้กนิหมดนัน่แหละ” จ่ายมฑตูตอบด้วย
ความสมเพชเวทนาต่อสภาพโกเดยีนในขณะน้ี และตอนขากลบั
มาส่งนีเ้ม่ือมาถงึขณะหนึง่กห็ยดุลง แล้วพาโกเดยีนเดนิมาตาม
ทางเดนิเล็กๆ เดนิมาสักหน่อยโกเดยีนก็มองไปข้างทางกเ็หลือบ
มองเหน็ปลกัท่ีควายนอนมีน�า้ขังเป็นโพรงอยูข้่างใน อ้า! เจอ
แล้วนาย เจอแล้ว! น�า้ๆๆๆ โกเดียนละล�า่ละลกัด้วยความดีใจที่
จะได้กนิน�า้กเ็ลยหยุดพาโกเดยีนไปท่ีปลกัควายน้ัน “โอ้! ขอดูด
สกักลืน สองกลืนเถอะคอแห้งเหลือเกนิ ไม่มเีสยีงอะไรแล้ว!”
โกเดยีนคร�า่ครวญ เอ้ากนิซะๆ จ่ายมฑตูบอกโกเดียน โกเดียน
กน็ัง่ลงแล้วก้มลงไปหวังว่าจะได้ดืม่แก้กระหายอย่างดีใจ ป๊ิง!
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เสยีงดงัป๊ิงเหมือนเคาะแก้วในสมองของโกเดียน เมือ่ตอนก้มลง
หวงัว่าจะดืม่น�า้ในโพรงปลักควาย และโกเดียนก็รู้สกึว่าวบู! ตก
หวัทิม่ลงไปในโพรงนัน้ เวลาผ่านไปครูห่น่ึง โกเดียนเร่ิมรู้สึกตัว
“เอ๊ะ! เราอยูท่ี่ไหนนี?่” โกเดยีนตัง้ค�าถามกบัตนเอง และพยายาม
มองกลอกตาไปมา แต่ยังกระดกิตวัยังไม่ได้ หูกเ็ริม่ได้ยนิเสยีง
พูดคุยกันของคนที่มาช่วยงาน อ้า! เรากลับมาบ้านเรานี่นา 
โกเดยีนดใีจ และเริม่จ�าได้แล้วแต่มองดูมือของตัวเอง เหน็โดน
มดัขากโ็ดนมดัเหมือนกนัจะท�ายังไงดหีนอ! โกเดียนใช้ความคิด  
เอ้า! เอาวธินีีแ้หละ กุก๊ๆๆ กุก๊ๆๆๆ เสยีงดงักกุกกัออกมาจากโลง! 
โกเดยีนใช้วธิใีช้ศอกท่ีไม่ได้โดนมัดกระทุ้งกบัข้างโลงท�าอยูอ่ย่าง
นัน้จนคนทีม่าในงานซ่ึงขณะนัน้เป็นตอนเช้าทีคุ่ยกนั เร่ิมมอง
หน้ากนัว่าต้นเสยีงมาจากทีไ่หน กกุกกุๆๆ เอ้า! เสยีงดงัออกมา
จากโลงนี ่คนท่ีนัง่อยูก่แ็ตกฮอืกนัไปออกนัอยูท่ีป่ระตูบ้านเพราะ
ความกลวั คนตายไปแล้วท�าไมมเีสยีงดงัตงึๆ ตังๆ อยูใ่นโลง
พอดมีีคนหนึง่ทีต่ัง้สตไิด้ กม็คีวามกล้าทีจ่ะไปดกูเ็ลยพูดขึน้ว่า 
“เอ๊ะ! พวกเรามตีัง้เป็นร้อย โกเดยีนคนเดียวถ้าเขาเป็นอะไร
ขึน้มาพวกเรากก็รูกนัเข้าจับมัดโกเดยีนไว้ก่อน พวกเราจะสูไ้ด้
ไหม?” “ได้” หลายคนในที่นั่นตอบ และพยักหน้าเป็นอันว่า
เข้าใจตามกนัไป! เข้าไปดกูนั ว่าแล้วกพ็ากนัขยบัเข้าไปดู มคีน
ขีข้ลาดมุดลอดจักกะแร้เพือ่นเข้าไปด ูถ้าไปดดู้านโน้นกก็ลวัผี 
เมือ่มองเข้าไปในหบีท่ีโกเดยีนนอนอยู่ เหน็โกเดียนลมืตาปริบๆ
เอ้า! ไม่ใช่คนตาย ไม่ใช่ผ ีลมืตาอยู่โกเดยีนฟ้ืนแล้ว! เรียกชือ่ดู
โกเดยีนๆๆ ได้ยนิหรอืเปล่า? คนท่ีเข้าไปดูเรียกชือ่โกเดียนเหน็
โกเดยีนท�าปากพะงาบๆ กเ็ลยเอาหเูข้าไปใกล้ๆ หิวน�า้! โกเดยีน
พดูออกมาอย่างล�าบากยากเยน็ พวกท่ีเข้าไปดูเลยช่วยกันหาม
โกเดยีนออกจากหีบ เอาออกมาแก้มดั นวดเฟ้น หาน�า้มาให้
ด่ืม “เอ้า! น�า้มาแล้ว!” แม่ค�าผูเ้ป็นเมยีดีใจจนพูดไม่ถกูรีบหาน�า้
มา และรนิใส่แก้วจ่อไปท่ีปากของโกเดยีน เอ้า! ค่อยๆ จบินะ 
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ไม่ต้องรบีๆ แม่ค�าพดูด้วยความเป็นห่วง และโกเดียนก็ค่อยๆ
กนิน�า้ 1 แก้ว 2 แก้ว 3 แก้วผ่านไปเหมอืนเทน�า้ลงในทราย 
มนักห็ายไปหมด จนกระทัง่โกเดยีนบอกว่าพอกเ็ลยหาข้าวต้มมา 
โกเดยีนกค่็อยๆ กลืน พวกท่ีป้อนข้าวกป้็อน พวกทีน่วดเฟ้นก็
นวดเฟ้น จนโกเดยีนอ่ิมแล้ว ชาวบ้านทีม่ามงุดูกฮ็อืเข้ามาถาม 
“เป็นยงัไงบ้างโกเดียนแกไปอยู่ทีไ่หนมา ตอนแกตายไปน่ะ?”
สารพัดค�าถามที่ดังเซ็งแซ่จากชาวบ้านที่รู้ข่าวว่าโกเดียนฟื้น
คนืชพี สกัพกัโกเดยีนกบ็อกให้ญาตพิีน้่องพร้อมทัง้ชาวบ้านทีม่า 
ให้เงยีบเสยีงลง และโกเดยีนกไ็ด้พดูข้ึนมาว่า “เอาล่ะ! พ่อแม่พ่ี
น้องทัง้หลาย จะให้อ๊ัวเล่าเรือ่งนี ้ตอนน้ี อัว๊ก็ได้ตายจริงๆ กัน
พอด ีต้องขอโทษน่ะ เอาไว้ให้อัว๊แขง็แรงกว่านีก่้อน อีก 2-3วนั
ค่อยมาฟังใหม่แล้วจงึค่อยมาถาม อ๊ัวจะเล่าให้ฟังอย่างละเอยีดๆ
แล้วคนทีม่าวนันีช่้วยไปประกาศให้อ๊ัวด้วยว่า ใครอยากทีจ่ะฟัง
เรือ่งราวของอัว๊กใ็ห้มากนัให้หมดอ๊ัวจะได้เล่าทเีดยีว มาทัง้อ�าเภอ
ชมุแสงยิง่ด ีตอนนีอ้ัว๊ขอตวัไปพกัผ่อนก่อนนะ” โกเดยีนประกาศ
ให้ทุกๆ คนท่ีมาได้ทราบความประสงค์ และข่าวโกเดยีนฟ้ืนคนืชพี
กระจายไปปากต่อปากจนรูก้นัไปท้ังหมูบ้่านแพร่สะพัดยงักะไฟ
ลามทุง่ทัว่ทัง้อ�าเภอชุมแสง พอถงึวันทีนั่ดชาวบ้านทัง้บ้านใกล้ 
บ้านไกลกห็ลัง่ไหลกนัมาฟังเรือ่งท่ีโกเดยีนจะเล่า จนเต็มลาน
หน้าบ้านของโกเดียน “มากันหมดแล้วเหรอ!” โกเดียนถาม
ผูค้นทีม่าชมุนมุกนั “มากนัแล้ว จะเริม่เล่าเร่ืองของโกเดียนได้
หรอืยงั?” ชาวบ้านท่ีมาเริม่เรยีกร้องให้โกเดียนเล่าเร่ืองทีต่าย
แล้วฟ้ืนให้ฟัง “เอาล่ะ! อัว๊จะเล่าให้ฟังนะ วนัน้ันอัว๊ปวดหวัมากๆ
เพราะไปตากแดดท�างาน ท�าห้องแถวไว้ให้คนเขาเช่ากเ็ลยกลบั
มาบ้านเพือ่หายากนิ คดิว่าเม่ือกนิยาเสร็จก็คงจะหาย จะได้ไป
ท�างานต่อ พอมาถงึบ้านถามแม่ค�าว่ายาแก้ปวดหวัมหีรือเปล่า 
อัว๊ปวดหวัมากๆ แม่ค�าเลยบอกอัว๊ไปเอายาทีอ่ยูใ่นเก๊ะยา อัว๊ไป
เปิดเก๊ะดเูหน็ยาอะไร อ๊ัวกเ็ทใส่อุง้มอืเลย อัว๊ไม่ได้ดลู่ะว่ายาอะไร 
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เพราะอัว๊อ่านหนงัสือไทยไม่ออก โกเดียนเล่าอย่างอายๆ แล้ว
เล่าต่อไปว่า ตอนนัน้อ๊ัวกก็นิไปหลายเม็ดกะว่าจะได้รีบหาย จะ
ได้ไปท�างานท่ีสร้างห้องแถวทียั่งไม่เสรจ็ พออัว๊กินยา กนิน�า้ลง
แล้วสกัพกักป็วดท้องมากๆ กเ็ลยบอกแม่ค�าว่า ปวดท้องมากๆ 
เลย แม่ค�าเลยบอกอัว๊ว่าเข้าห้องน�า้ก่อน แม่ค�าก�าลังท�ากับข้าว
อยูเ่ลยไม่ได้ออกมาดอ๊ัูว อ๊ัวกเ็ลยไปเดินเข้าห้องน�า้เอง อัว๊จ�าได้
สดุท้ายเมือ่เปิดประตหู้องน�า้เข้าไปอัว๊กวู็บเลยมารู้ตัวอกีก็มคีน 
3-4 คนท่าทางน่ากลวักรกูนัมาจบัตวัอัว๊ แล้วกถ็ามว่าขือ่โกเดยีน
ใช่หรือเปล่า อัว๊กว่็าใช่ เขากเ็ลยบอกว่าเอาไปเลยๆ เขากเ็ลยจบั
อ๊ัวออกมา พอมาถงึบนัไดอ๊ัวกเ็หน็หมอรบีร้อนขึน้มาบนบ้านอัว๊ 
เรียกแทบตายหมอกไ็ม่ได้ยนิ หมอกร็บีเดนิเข้าไปโนห้องอัว๊มอง
ตามเห็นแต่แม่ค�าร้องไห้คร�า่ครวญอยู ่ตวัอัว๊เองเหน็นอนเหยยีด
ยาวอยูมี่ญาติพ่ีน้องดแูลอยู ่อ๊ัวกถ็ามตวัเองว่า อัว๊ตายแล้วเหรอๆ
มองดเูขาเหน็หมอเขาคยุอะไรกนักบัแม่ค�า แม่ค�ากร้็องไห้โฮแล้ว
ญาตพิีน้่องกพ็ากนัอาบน�า้ร่างกายของอ๊ัวทีน่อนไม่รู้เร่ืองอยูนั่น้ 
คนทีไ่ปหาหบีศพก็ไป อัว๊ดูจนเขาเอาเข้าหบีเสรจ็พวกท่ีมาจบั
อัว๊จงึพาอัว๊ไปทีแ่ห่งหนึง่ เวลาตอนท่ีเขาพาอัว๊ไปเขายกตัวอัว๊
ลอยไปลิว้ๆๆๆๆ ปลิวไปเลยพอมาถงึท่ีแล้วเขากบ็อกกบัอัว๊ว่าอยู่
ทีน่ีน่ะ เด๋ียวจะมีการเรยีกช่ือ ถ้าเรียกชือ่โกเดยีนกใ็ห้ตอบรบั
ออกไป อัว๊กพ็ยกัหน้าแล้วอ๊ัวกน็ัง่ลงตรงน้ันพอดีมคีนทีแ่ต่งตัว
เหมอืนกบัพวกทีจั่บอัว๊มาเดินตรวจแถวมาพอด ีอัว๊กเ็ลยขออนญุาต
ไปหาน�า้กนิก่อนเถอะ มันหิวน�า้มากๆ เขากใ็จดีอนุญาตให้อัว๊
เดนิไปหาน�า้กนิได้ อ๊ัวกเ็ลยเดนิไปๆ กเ็ลยได้ไปเจอกบัลงุเอีย่ม 
อัว๊มารูท้หีลงัเมือ่ตอนอัว๊ฟ้ืนว่า ลงุเอีย่มแกตายไปก่อนอัว๊สกัพกั
หนึง่ พอพดูถงึตอนนีผู้ค้นท่ีมาฟังเริม่ฮอืฮา เพราะลงุเอีย่มแก
ตายไปไม่กีว่นันีเ้อง หลังจากเงียบเสยีงฮอืฮาลง โกเดียนก็พูด
ต่อไปว่า พอเหน็ลงุเอ่ียมอ๊ัวดใีจมากๆ เลยเพราะว่าอัว๊ตอนน้ัน
หวิน�า้มากๆ กเ็ลยไปขอน�า้ลุงเอ่ียมกนิ ลงุเอีย่มแกก็ใจดีไม่หวง 
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เหน็ทีแ่กอยูร่อบๆ ตวัแกมีแต่ของกนิเต็มไปหมดทัง้แกงทัง้ข้าว 
อาหารหวานคาว อูย้! ดูไม่หวาดไม่ไหว! โกเดียนเล่าถงึบรรยากาศ
รอบๆ ทีล่งุเอีย่มอยูลุ่งเอ่ียมกไ็ด้พดูคยุกบัอัว๊ แกว่าอัว๊น่ันน่ะไม่
ท�าบญุท�าทานมีแต่ให้แม่ค�าท�าเองทัง้หมดตัวอ๊ัวเองก็มแีต่บอก
แกว่า ท�าบญุสญูเปล่า ไหว้เจ้าได้กนิ หาว่าลงุเอีย่มกับคนทีไ่ป
ท�าบญุงมงายอกีสู้ไหว้เจ้าดกีว่า ของทีเ่หลือจากไหว้เจ้ายงัได้กนิ
อิม่ท้องอกีต่อหนึง่กเ็ลยได้พดูกบัลุงเอีย่มอยูพ่กัหนึง่ อัว๊กเ็ลย
ขอน�า้ลงุเอีย่มกิน ลงุเอ่ียมแกกร็นิน�า้ให้ อัว๊ก็กนิเข้าไป ไอ๊หยา!
โกเดียนร้องบรรยายถงึรสชาดของน�า้ทีด่ืม่เข้าไป น�า้ร้อนมากๆ 
จะกลนืยงัไม่ได้เลยกเ็ลยบ้วนทิง้กพ็ยายามกนิอีกก็ไม่ได้..ลงุเอีย่ม
แกกบ็อกว่าถ้ากนิน�า้ไม่ได้กก็นิข้าวแล้วกนั ลงุเอ่ียมเลยตกัข้าวให้ 
พร้อมทัง้ราดแกงให้อย่างด ีอ๊ัวกหิ็วจนจะเป็นลม ก็เลยตักข้าว
ราดแกงนัน้เข้าปาก แล้วเป็นไง ไอ๊หยา! โกเดยีนร้องอกีเหมอืน
เดมิ คนกฮ็อืฮาอีกว่าโกเดยีนเป็นอะไรอกี มีคนหน่ึงกร้็องบอก
โกเดยีนฮอื! โกเดยีนแกกเ็ล่าไปเลย อ้า! ขอโทษๆ อัว๊จะเล่าให้
จบ อ่า! ถงึไหนแล้ว! โกเดยีนถามผูท่ี้นัง่ฟัง ตอนแกกินข้าวลุง
เอีย่ม! มคีนพดูบอกโกเดียน แล้วโกเดยีนก็เล่าต่อไปว่า เมือ่อัว๊
ตกัข้าวเข้าปากข้าวนัน่กลับเป็นข้ีเถ้า เศษกระดาษเงนิกระดาษ
ทอง โอ๊ย! จะกนิเข้าไปได้ยงัไง ตักข้าวขึน้มาอีกก็เป็นอกี ก็เลย
ถามลงุเอีย่มว่ามันเป็นอะไรถงึเป็นอย่างน้ี ลุงเอ่ียมกเ็ลยบอกว่า 
มนัเป็นอานสิงส์ผลบุญท่ีลุงเอ่ียมได้ท�าไว้กเ็ลยได้รับอานิสงส์น้ัน 
คนอืน่ไม่มสีทิธิไ์ด้ เพราะเป็นของใครของมนั ลงุเอีย่มยงับอก
อัว๊ว่าให้เดนิไปทางนัน้ดซิูจะเห็นคนแถวบ้านเรา อัว๊เลยเดินไป
เร่ือยๆ เดนิไปๆ กไ็ปเจอโต๊ะของอัว๊ทีไ่หว้เจ้า ขีธ้ปูตกเป็นระเบยีบ 
กระดาษเงนิกระดาษทองท่ีเผายงัมีควันกรุ่นๆ อยูม่น่ิาล่ะ! อัว๊
ตกักนิข้าวของลงุเอ่ียมจึงเปลีย่นมาเป็นขีเ้ถ้า ซึง่เป็นของอัว๊เอง 
กนิกก็นิไม่ได้กเ็ลยเดนิมาอีก อ๊ัวกเ็ห็นทดิชุม่อัว๊จ�าได้ว่าทดิชุม่
น่ะตายไปแล้ว มีคนมาซ้ือแผ่นไม้กระดานทีร้่านของอัว๊ อัว๊ถาม 
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เขากเ็ลยรูว่้าเขาจะเอาไปท�าหบีศพใส่ทิดชุ่ม ก็ไม่ได้พูดกับทดิชุม่
หรอกเพราะต้องรบีกลับมาหาลงุเอ่ียมเด๋ียวเขาเรียกชือ่จะไม่ได้
ยนิ พอมาถงึลงุเอีย่มอ๊ัวเลยพดูกบัลุงเอ่ียมว่าเลกิเด็ดขาดๆ ไม่
ท�าอกีแล้วไหว้เจ้าเผากระดาษนีน่่ะ ท�าบุญท�าทานดีกว่ายงัจะมี
อะไรกนิบ้างเมือ่ตายไป และอ๊ัวยังบอกกบัลงุเอีย่มว่าอัว๊จะบวช
อย่างน้อยสกัหนึง่พรรษาท่ีวัดคลองระนงนีแ้หละ ลงุเอีย่มแกก็
โมทนามาด้วยนะพอดกีม็เีสียงเรยีกชือ่อัว๊ อ๊ัวกข็านรบัพอขานรับ
เท่านัน้แหละตวัมนัลอยลิว้ๆๆๆๆ ไปเลยลอยไปหยดุลงตรงหน้า
โต๊ะใหญ่ๆ มคีนตวัใหญ่ๆ ท่าทางน่าเกรงขามน่ังอยูห่ลงัโต๊ะน้ัน
ถามชือ่อัว๊ ถามอาย ุถามว่าอัว๊มเีมยีชือ่อะไร พออัว๊ตอบตามจริง 
กถ็ามอกีคนหนึง่ชือ่โกเดยีนเหมอืนกนัแต่อายุ 72 ปี แซ่ก็แซ่ตัง้
นัน่จงึเป็นคนทีห่มดอายขัุย อ๊ัวนีเ่ขาจับผดิตัวมาก็เลยเอาอัว๊มา
ส่งตอนที่เขาเอาอั๊วมาส่งนี้เขาจับแขนอั๊วแล้วยกตัวอั๊วขึ้นมัน
เหมือนเหาะมาเลย มนัลอยขึน้ล้ิวๆๆๆๆ พอมาสกัพกัเขากพ็า
อัว๊ลงเดนิ เดนิตามทางเดนิเล็กๆ เหมือนทางเดินในป่าน่ีแหละ 
เดนิมาสกัพกัอัว๊หวิน�า้แทบตายแล้ว เลยขอร้องเขาว่าถ้าเห็นน�า้
ทีไ่หนขออัว๊แวะกนิก่อนเถอะ เขากบ็อกว่าถ้าเจอกจ็ะให้กนิพอดี
อัว๊มองเหน็ปลกัโพรงควายนอนท่ีมันเป็นหลมุมนี�า้ขงัอยู ่ก็เลย
ขอเขาแวะกนิน�า้ก่อนเขาก็พาแวะ พออ๊ัวก้มลงจะดดูกนิน�า้จะ
ถงึน�า้อยูแ่ล้วกมี็เสยีงอยูใ่นหัวอัว๊เหมอืนโดนคนทบุหวันีแ่หละ 
ดงั ป๊ิง! อัว๊กห็วัคะม�าลงไปโนปลกัโพรงควายน่ัน พออัว๊มารู้ตัว
อกีทกีไ็ด้ยนิแต่เสยีงคนพดูกนั ได้ยนิเสยีงแม่ค�าอัว๊จงึรู้ว่าอัว๊อยู่
ทีบ้่านแต่จะส่งเสยีงเรยีกกไ็ม่มีเสยีงมืออ๊ัวก็ถกูมดัท�ายงัไงล่ะทน้ีี 
กเ็ลยนึกขึน้ได้ว่าเขาไม่ได้มดัศอก กเ็ลยใช้ศอกกระทุ้งข้างโลง
จนเสยีงดงักกุกกันัน่แหละจึงได้มีคนมาช่วยก็เลยรู้ว่าอัว๊ตายไป
แล้ว 1 วนั นมินต์พระมาสวดไปแล้ว 1 คร้ัง พอดีอัว๊เลยฟ้ืน
กลบัมากไ็ด้มาเล่าให้พ่อ แม่ พีน้่องท้ังหลายได้ฟังจนหมดแล้ว 
ต้องขออภัยญาติพีน้่องทัง้หลายทีม่าฟังด้วย ทีไ่ม่ได้เล่าอย่าง
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ละเอยีดๆ เพราะว่าตอนนีอ๊ั้วเม่ือยแล้ว และอัว๊ขอประกาศให้พี่
น้องทัง้หลายไว้ว่า อ๊ัวจะบวชในพรรษาน้ี ขอให้ทกุคนรับทราบ 
ไว้ด้วยนะว่าอัว๊จะบวชอย่างน้อย 1 พรรษา ทีว่ดัคลองระนงน้ี
แหละ! สาธ!ุ แม่ค�าอนโุมทนาเป็นคนแรกต่อมากเ็ป็นพวกญาติๆ
มาแสดงความยินด ีและอนุโมทนาท่ีโกเดียนจะบวชแม่ค�ากพ็ดู
ต่อไปว่า “ถ้าโกเดยีนบวชฉันจะดแูลเอง อยากจะกินอะไรจะหา
ให้กนิ อปุถมัภ์ดูแลอย่างด”ี จากนัน้มาพวกทีม่าฟังโกเดียนเล่า
เร่ืองราวของโกเดยีนทีต่ายไปน้ันไปเจออะไรบ้างกพ็ากนักลบัไป 
พอถงึวนับวชโกเดยีนญาตพิีน้่องต่างพากนัมาร่วมอนโุมทนา
ผ้าไตร ผ้าจีวร อะไรทีเ่อามาร่วมงานบวชได้กถื็อกนัมาเป็นแถวๆ 
จะล�าบากหน่อยกน็าคโกเดยีน ผูบ้วชนัน้แหละท่องกล่าวค�าขาน
นาคกไ็ม่ชดั อปัุชฌาย์ท่านเองกอ็นโุลมให้ค่อยว่าตามไปทีละค�า 
จนบวชเสรจ็สิน้ตามพธิ ีพอตอนท่ีโกเดียนสกึออกมาจากคนที่
อ้วนก็หุน่ดีเลยล่ะ จากทีเ่คยอ้วนพงุพลุย้กไ็ด้ตัดกางเกงใหม่
 หลวงปู่ท่านเล่าต่อจากเรือ่งโกเดยีนต่อไปอกีว่า “นีแ่หละ!
บาปนัน้เป็นพาหนะพาไป บุญนัน้กเ็ช่นเดยีวกัน ถ้าท�าบาปก็รบั
ไปทีน่รกทนทกุข์ทรมาน ถ้าเป็นบุญพาไปก็มแีพยนต์อปัสร มี
บรวิารเป็นนางสวรรค์ไปอยู่ในสวรรค์ ไม่อยากกลบัมาโลกมนษุย์
อกีแล้ว เมอืงสวรรค์อากาศสบายไม่มีพาย ุไม่มนี�า้ท่วมเหมอืน
บ้านเรา แต่อายุสวรรค์นานกว่าเมืองมนษุย์เป็นหลายๆ ปีเมอืง
สวรรค์จงึเพลดิเพลินสนกุสนานอยู่เสมอ ไปท�าบญุสนุทาน ไป  
ไหว้พระเกศแก้วจุฬามณกีไ็ปกนัเป็นหมู่ เป็นคณะ ใครท�าอะไร
กท็�าพร้อมเพรยีงกนั เวลาเดนิกไ็ม่ได้เดินไปตามดินอย่างเรานี้ 
ไปด้วยยานนัง่ก้อนเมฆไปลิว้ๆๆๆ เขาเรียกว่ายนต์ทพิย์” หลวง
ปูท่่านเล่าต่อไปอีกว่า “เราเคยฝันไปเหมอืนกนั เคยฝันว่าไปน่ัง
ยนต์อย่างนีแ้หละไม่เหมอืนกนักบันัง่เคร่ืองบินนะ น่ังเคร่ืองบนิ
ยงัมตีงึๆ ตงัๆ นะแต่นัง่ยนต์นีไ่ม่กระทบอะไรเลยสบาย ดังน้ัน
พวกเรากอ็ย่าประมาทยงัตกอยู่ในกามกิเลสกนัอยู ่กามฉนัทะ 
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ถนีมิทธะ วจิิกจิฉา สลีพตัตปรามาส อธุจัจะกกุจุจะ เครือ่งร้อย
รัดทัง้หลายมนัท่วมหวัเราอยูม่ากมาย เราไปไหนไม่ได้ล่ะ ให้รบี
เร่งท�าสมาธภิาวนาเข้าสร้างวดั สร้างวา สร้างศาลา อะไรไว้ให้
ได้มียนต์ทิพย์อย่างเทวดาทัง้หลาย ยนต์พาไปเอง เสยีไม่เป็น 
ทพิย์ยนต์นัน้ไม่มีไฟดบั น�า้มนัหมด หรอืเกดิอบุตัเิหตเุหมือน
รถยนต์เราหรอก ชนกนัไม่มี ไปในเทวโลกไม่ชนกันหรอก ชน
กันไม่ม ีไปอย่างสบาย เวลา 100 ปีเมืองมนษุย์จงึจะเป็น 1 วนั
ของเมอืงเทวดา (เวลา 200 ปีเมืองมนษุย์จึงจะเป็น 1 วนั
ของเมอืงเทวดาชัน้ยามา เวลา 400 ปีเมอืงมนษุย์จงึจะเป็น 
1 วนัของเมืองเทวดาขัน้ดสุติ) เวลานัน้ก็ท�าให้เมาเหมอืนกนั
เมายศ หมดสง่า เมาสรุา หมดส�าคญั เมาพนนั หมดตวั เมาผวั
ลมืพ่อ เมาเมีย ลืมแม่ เมาวัย ลมืแก่ เมากระแช่ กล็มืกญัชา
เป็นอย่างนัน้ มนัเมาไปหมด พวกเรากต็กอยูใ่นความเมาทัง้นัน้ 
ในโลกใบนีมี้แต่เมาๆ กนัทัง้นัน้ รวยมากเกนิไปกเ็มาเป็นทุกข์
อยูน่ัน้แหละ ไม่มกีเ็ป็นทกุข์ ไม่มอีะไรให้จับจ่ายใช้สอยกพ็ากนั
ตายไม่เว้นแต่ละวนั กข็อให้ญาตโิยมทัง้หลายน�าไปพนิจิพจิารณา 
ด้วยปัญญาอนัชาญฉลาด อัปมาทธรรมคอื ธรรมทีไ่ม่ประมาท
และต่อนีไ้ปกจ็ะได้ประสบพบเหน็กบัมนษุย์สมบตั ิสวรรค์สมบตัิ 
และนพิพานสมบตั ิดงัท่ีแสดงมาก็ยตุลิงด้วยเวลา เอวงัก็มด้ีวย
ประการฉะนี!้... 
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เรือ่งท่ี 11

กว่าจะเป็นหลวงปู่ 

 เรือ่งนีเ้กดิข้ึนเม่ือตอนท่ีอาตมาได้ไปกิจนิมนต์กบัหลวงปู่ 
ตอนนัง่อยูบ่นรถท่ีว่ิงอยู่ ก�าลังเดนิทางไปกจินิมนต์เมือ่ตอนอยู่
บนทางด่วนหลายๆ เรือ่งท่ีท่านเล่าให้ฟังก็จะเกิดขึน้ในลกัษณะ
นีจ้ากการเดินทางแทบทกุครัง้ อาตมาได้เอามาถ่ายทอดเป็น
ตวัอกัษรทีท่่านทัง้หลายได้อ่านอยูใ่นขณะน้ี ขณะท่ีท่านเล่าออก
จากความทรงจ�าของท่านดเูป็นธรรมชาติจริงๆ มนัก็แปลกอยู่
นะ! ถ้ากราบเรยีนให้ท่านเมตตาเล่าเรือ่งใดกต็าม ถ้ามเีคร่ือง
อดัเสยีงเข้าไปอดัเสยีงความเป็นธรรมชาตก็ิจะหายไป เรือ่งที่
ท่านเล่ามนัจะแขง็ๆ ยงัไงกไ็ม่รู้แต่ถ้าเป็นการซกัถามไปตามเรือ่ง 
ทกุอย่างท่ีท่านเล่าจะเป็นธรรมชาตขิองเรือ่งนัน้ๆ ทนัทจีาก
ความทรงจ�าของท่านท่ีย้อนเวลากลบัไปในวยัเด็ก หลวงปูท่่าน
เล่าได้อย่างถงึจติวญิญาณจรงิๆ ผู้ทีไ่ด้ฟังหลวงปูเ่ล่าไม่ว่าจะเป็น
เรือ่งใดกต็ามบางคนถงึกบัน�า้ตาซึม และบางทถีงึกบัร้องไห้ก็มี 
อาตมาเคยถามท่านถงึสาเหตท่ีุท�าให้คนทีฟั่งหลวงปูเ่ล่าถึงกับ
น�า้ตาซมึ และบางคนถงึกบัร้องไห้ว่าท�าไมถึงเป็นเช่นน้ันท่านก็
ตอบว่า มนัถงึใจ! มนัซ้ึงใจ! มนัก็เลยเป็นไปตามเรือ่งของมนั 
ถ้าเรือ่งไหนไม่ถึงใจมนักจ็ะเฉยๆ หลวงปูท่่านว่าอย่างนัน้ เท่าที่
อาตมาอยูก่บัท่านมามอียูเ่รือ่งหนึง่ทีท่่านเล่าทไีรท่านก็จะน�า้ตา
คลอทุกครัง้ คือเรือ่งทีเ่กีย่วกบัแม่ของท่าน และเร่ืองทีจ่ะเล่าให้
ท่านทัง้หลายได้อ่านนีก้เ็ช่นกนั เรือ่งนีม้อียูว่่า เมือ่ตอนทีห่ลวง
ปูเ่ป็นเดก็อายปุระมาณ 2-3 ขวบ โดยปกติของเด็กบ้านนอก
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คอกนาอายเุท่านีก็้ไม่ค่อยมีผ้านุง่หรอก เดินไปเล่นดินเล่นทราย
ไปตามเรือ่ง ส่วนพีน้่องของหลวงปูก่อ็ยใูนวยัไล่ๆ กันจะเรียกว่า
หวัปีท้ายปีกนัเลยทีเดียว เพราะครอบครวัหลวงปู่ลกูดก ตอนน้ัน
หลวงปู่เป็นเด็กท่ีช่างพดูช่างเจรจา และแม่ของหลวงปูก่ก็�าลัง
ตัง้ครรภ์น้องอยูใ่นท้องอีกคนส่วนพ่อของหลวงปูต่อนน้ันก็เป็น
ผูใ้หญ่บ้านชือ่ว่า ผู้ใหญ่แจ่ม หลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังว่า คนทีเ่ป็น
ผูใ้หญ่บ้านในสมัยนัน้ต้องมบีารมพีอสมควรล่ะ เพราะว่าสมยั
ก่อนนัน้ยงัมขีโมยขโจรชุกชุมพอสมควร คนทีเ่ป็นผูใ้หญ่บ้านก็
ต้องเป็นคนท่ีเข้มแขง็พอสมควรไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการบ้านการเมือง 
วดัวาอารามสรปุว่า เรือ่งสารพดักต้็องมาหาผูใ้หญ่บ้านก่อนล่ะ 
หลวงปทู่านเล่าเกีย่วกบัพ่อของท่านต่อไปอีกว่า ผูใ้หญ่แจ่มน้ัน
มีความสามารถอกีอย่างหนึง่กคื็อเทศน์เสยีง เทศน์แหล่ ท�านอง
อสีานซึง่ในสมยัน้ันคนทางภาคอีสานจะนยิมกันมาก เพราะจะ
เป็นท�านองเสนาะเล่นเสียงสงูเสียงต�า่ เอ้ือนเอ่ยไปตามจงัหวะ
ของค�า โดยส่วนมากกจ็ะเป็นค�าสอนเตอืนใจ เรือ่งบาป-บุญ
คณุ-โทษต่างๆ หลวงปู่ท่านกเ็ล่าว่า พ่อของท่านคงเรียนตอนที่
บวชนัน้แหละ เพราะแหล่งวชิาการสมยัก่อนมแีต่ทีว่ดั ใครอยาก
จะอ่านออกเขยีนได้กต้็องไปเรยีนท่ีวัด ไม่ได้มโีรงเรยีนเหมอืน
สมยันี ้ชาวบ้านทัง้หลายเม่ือมีงานการบุญทางวดัทางวาผูใ้หญ่
แจ่มจงึรบัอาสาพาลกูบ้านท�าอย่างแข็งขัน ส่วนแม่ของท่านชือ่
แม่ทา แม่ทานีเ้ป็นแม่บ้านแม่เรอืน เม่ือตอนว่างจากงานทีบ้่าน
กจ็ะพาลูกๆ ไปท่ีนา ไปขุดดนิท�าคนันาบ้าง หรอืไม่กห็าวตัถดุบิ
ทีจ่ะมาท�าเป็นอาหารในคาบต่อไป วัตถุดบิทีว่่าน้ีไม่ว่าจะเป็น
ผกัต่างๆ ทีก่นิได้ กบ เขียด จ้ิงหรดี ปูนา หอย และอืน่ๆ อกี
มากมายทีส่ามารถน�ามาประกอบเป็นอาหารได้ทีต้่องท�าเช่นน้ี
กเ็พราะว่ามลีกูหลายคน เร่ืองการอยูก่ารกนิจงึเป็นเรือ่งใหญ่
พอสมควร อาตมาเคยกราบเรยีนถามหลวงปูว่่าครอบครัวของ
หลวงปูม่พีีน้่องกนัท้ังหมดกีค่นหลวงปู่ท่านตอบอาตมาชนิดที่
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ว่าต้องร้อง ฮ้า! ด้วยความประหลาดใจว่า 19 คน หลวงปูเ่ป็น
คนที ่6 และมน้ีองๆ ติดตามมาอกี 13 คน ท�าให้อาตมาอด
คิดถงึคนสมยัก่อนนัน้ว่าแม้จะมลีกูมากๆ พ่อแม่ก็ยงัเล้ียงดูจน
เตบิใหญ่กนัหมดทุกคน และทุกคนกก็ลบัมาดูแลเลีย้งดูพ่อแม่ที่
แก่เฒ่าจนกว่าจะตายจากกนัไป แล้วมาเปรยีบเทยีบกบัสมยั
ปัจจบุนันีแ้ตกต่างกนัยงักะฟ้ากบัเหว พ่อ แม่ปัจจบุนัมลีกูอย่าง
มากไม่เกนิ 2 คนเลีย้งดกูว่าลูกจะเตบิใหญ่กล็�าบาก สาหสัพอ
สมควร และกไ็ม่รูว่้าเมือ่ตอนทีต่นเองแก่เฒ่า ลกูจะกลบัมาเลีย้ง
ตนเองหรอืเปล่า เร่ืองนีก้ข้ึ็นอยู่กบับุญกรรมของแต่ละบคุคลก็
แล้วกนั เอ้า! กลบัมาท่ีเรือ่งหลวงปูเ่ล่าให้ฟังดีกว่า วนัหน่ึงช่วง
เข้าหน้าฝนใหม่ๆ ตอนกลางคนืฝนฟ้ากต็กอย่างไม่ลมืหลูมืตา 
จนท้องทุง่ทีเ่คยแห้งแล้งในคราหน้าแล้ง เจิง่นองไปด้วยน�า้ใหม่ 
คนันาทีร่บัน�า้บางทีก่ร็บัน�า้ไม่ไหวกข็าดพังลงมา น�า้ก็กัดเซาะ
ไหลลงไปหาแม่น�า้ ฝนท่ีตกลงมาใหม่พลกิผนืนาจากทีเ่คยแห้ง
แล้งกลบัมามชีวีติชีวา กบเขียดส่งเสยีงเซง็แซ่ ชาวนาก็เตรียม
คราด เตรยีมไถอุปกรณ์ท่ีใช้ท�านาหญ้าอ่อนทีไ่ด้รับน�า้ฝนก็พา
กนัแตกใบขึน้มา วัวควายกไ็ด้และเล็มหญ้าอ่อน ท้องทุง่ทีเ่คย
แห้งแล้งกลบัมามชีวิีตชีวาอีกครัง้ และวนันีก็้เช่นกนัแม่ทากบั
ลกูๆ กต็กลงกนัไว้ว่าวันนีจ้ะไปท่ีนากนั วนัน้ันหลวงปูข่ณะน้ัน
อาย ุ2-3 ขวบดีใจเป็นพเิศษท่ีจะได้ไปนา แม่ทาก็หาห่อข้าวใส่
ตะกร้าข้างหน้า ตะกร้าข้างหลงักใ็ส่น้องของหลวงปูอ่กีคนหาบ
คอนคู่กัน ตวัของแม่ทาเองนัน้กท้็องอกีคนยังอยูใ่นครรภ์มอืขวา
กจ็งูหลวงปูเ่ดนิตามต้อยๆ เดนิไปตามคันนาทีใ่หญ่ ทีเ่ป็นทาง
เดนิและเขตแดนของนาหลายๆ เจ้าท่ีเสยีสละกันไว้เป็นทางเดิน 
คณะแม่ทากบัลกูๆ เดนิมาถงึต้นไม้ใหญ่ทีอ่ยูบ่นทางเดิน แต่น�า้
ทีพั่ดมาแรงได้พดัเอาดนิท่ีต้นไม้นัน้เกาะอยู่หายไปเป็นหลมุน�า้ลกึ 
ตรงใต้ต้นไม้นัน้เหลือแต่รากท่ีแผ่สาขาออกไปด้านข้าง พอเป็น
ทางเดินได้เท่าน้ัน มองลงไปด้านข้างมนี�า้ขงัในหลมุลึกอยูพ่อ
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สมควร และสายน�า้นัน้กไ็หลไปบรรจบแม่น�า้ต่อไป แม่ทาพอเดนิ
มาถงึตรงนีจ้�าเป็นต้องปล่อยมอืหลวงปู่ เพราะทางเดนิแคบๆ 
เป็นแค่รากไม้เท่านัน้ “เอ้า! เดนิไปก่อน!” แม่ทาบอกหลวงปู่
หลงัจากปล่อยมือทีจ่งูกนัเดนิมา “ฮ!ึ จะไปเองหรอกแม่!” หลวง
ปูใ่นขณะน้ันเป็นเด็กน้อยตอบด้วยความมัน่ใจ แม่ทาได้ยนิอย่าง
นัน้กเ็ลยเดนิไปตามรากไม้ท่ีน�า้กดัเซาะเพือ่ทีจ่ะไปให้ถงึทางอกี
ฝ่ังโน้น ซึง่กก็ว้างประมาณ 2-3 เมตรพอเดินไปประมาณคร่ึง
ทางหลวงปูท่ีเ่ป็นเดก็น้อยในขณะนัน้ตามมา ก็เป็นเร่ืองบงัเอญิ
หรอือะไรกไ็ม่ทราบ เท้าเล็กๆ ดนัไปเกีย่วกบัรากไม้ ท�าให้เด็ก
ชายตวัเลก็ๆ เซถลาหล่นลงไปในหลุมน�า้นัน้ ตูม! เสยีงน�า้แตก
กระจาย แม่ทาเห็นดงันัน้กต็กใจตาลีตาเหลือกรบีถอยกลบัทาง
เดมิเอาตะกร้าห่อข้าวพร้อมทัง้ลกูเลก็ๆ ทีอ่ยูใ่นตะกร้ารบีไปฝาก
ไว้กบัชาวบ้านเดยีวกนัทีม่ทีีน่าอยูใ่กล้ๆ กนัน้ัน “ฝากไว้หน่อยนะ
จะรบีไปดูอกีคนหนึง่ก่อน!” แม่ทาละล�า่ละลกัด้วยความตกใจ
แล้วรีบมาท่ีหลมุน�า้และรีบลงไปงมหาลกูทีต่กน�า้ กล่าวถงึหลวง
ปู่ซึง่ขณะนัน้เป็นเดก็น้อยเดนิเสียหลักเซแซดๆ จนตกน�า้หลวงปู่
ท่านเล่าให้ฟังว่า หลังจากท่ีตกลงไปในน�า้มนักจ็มลงๆ ไปจนถงึ
พืน้เมือ่ลมืตาดกูเ็หน็เป็นสีแดงไปหมด กเ็ลยเอามอืไต่ไปตามพืน้
หลมุนัน้กดู็เป็นสีแดง โอ! ท�าไมถงึเป็นอย่างน้ี! เด็กน้อยเก็บความ 
สงสยัไว้ในใจ พอดลีมหายใจท่ีกลัน้ไว้เริม่จะกลัน้ไม่อยูแ่ล้วก็เลย
เอาเท้ายนัพืน้ ถบีพืน้สดุแรงทะล่ึงพรวดขึน้มาบนผวิน�า้ กพ็อดี
แม่ทาท่ีลงมางมหาหลวงปูท่ีต่กน�า้ หวัของหลวงปูท่ีเ่ป็นเดก็น้อย
นัน้กระแทกเข้าคางของแม่ทา แม่ทากก็อดรัดเข้าพอดีเลยลาก 
เข้าฝ่ังกเ็ลยรอดจากความตายมาได้อย่างทลุกัทเุล เพราะแม่ทา
ตอนนัน้กท้็องอยูด้่วย หลวงปู่เล่าถงึตอนน้ีน�า้ตาของท่านก็ซมึ
ออกมา “แม่ช่วยชวีติเรา!” หลวงปูก่ล่าวด้วยเสยีงสัน่เครอือาตมา
กป็ล่อยให้ท่านซึง้ถงึใจเมือ่ค�านงึถงึแม่ของท่าน พอท่านเงยีบ
ไปสกัพกัท่านกก็ล่าวต่อไปว่า “เรือ่งสแีดงๆ น้ันมนัมเีร่ืองต่อไป
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อีกนะ เม่ือตอนทีห่ลวงปูไ่ปเทีย่ววเิวกกบัหลวงปู่หลุย ตอนน้ัน
ไปเทีย่ววเิวกทีถ่�า้มโหฬาร ตอนนัน้เป็นหน้าแล้ง สมยัก่อนน้ัน
ถ�า้มโหฬารก็ห่างไกลจากบ้านคนอยู่มากโขไม่เหมอืนสมัยน้ี ไป
บณิฑบาตกไ็ด้กบัข้าวมีแต่แกง ผกัหวาน ลวกผกัหวานกบัน�า้พรกิ
เป็นหลกั หลวงปู่หลยุท่านกพ็ดูให้ก�าลังใจอยูเ่สมอว่า “อยูอ่ดๆ
อย่างนีล่้ะดไีด้ก�าลังใจดแีท้” มีอยู่วันหนึง่หลวงปูห่ลยุท่านกพู็ด
กบัหลวงปูว่่า “เอ! ท่านท่อนเม่ือคนืนีผ้มมองไปท่ีกฏุทิีท่่านอยู่ 
เหน็ดวงกลมๆ สแีดงเหมอืนกบัดวงตะวันตอนเช้า เอ ท่านท่อน
ปรารถนาพทุธภมิูหรอืเปล่านี?่” หลวงปูห่ลยุท่านถามหลวงปู่
อาตมากเ็ลยกราบเรยีนถามต่อไปว่า “แล้วหลวงปูต่อบหลวงปู่
หลยุว่ายงัไงครบั?” หลวงปู่กต็อบท่านว่า “ไม่ได้ปรารถนาพุทธ
ภูมดิอกครบัหลวงปูเ่หน็สีแดงๆ นัน่เป็นจติกเิลสกระผมเองมัน 
จงึสีแดง จิตโกรธ จติโลภ จติหลงนัน่หล่ะครบัผม” หลวงปูห่ลยุ
ได้ยนิอย่างนัน่ก็ชอบใจตเีข่าดงัแป๊ะ “นัน่! มนัต้องอย่างนัน้”
แล้วท่านกห็วัเราะชอบใจ วันนัน้หลวงปูท่่านเล่าให้ฟังต่อไปอกี
ว่า หลวงปู่เคยพูดกบัหลวงปูห่ลยุน่ะว่า “หลวงปู่เคยมากราบ
ต้ังแต่ในท้องนูน้น่ะครบั!” “หือ! ตอนไหน?” หลวงปูห่ลุยท่าน
ซกัถามต่อไปด้วยความอยากรู ้“อ่า! ตอนน้ันทีห่ลวงปูอ่ยู่ป่าช้า
เหล่างา จงัหวดัขอนแก่น หลวงปูเ่คยไปเทีย่ววิเวกแถวๆ บ้าน
หนิขาวบ่ครบั บ้านหินขาว บ้านสาวัตถน่ีะครับ!” หลวงปูห่ลยุ
ท่านกท็บทวนความจ�าสกัพกัท่านกต็อบว่า “เคยไปบ่อยแถวน้ัน
น่ะมโียมอปัุฏฐากผูห้นึง่เป็นผูใ้หญ่บ้านชือ่ว่าผูใ้หญ่แจ่ม” หลวง
ปูห่ลุยท่านเล่าความหลงัคร้ังเก่าทีเ่คยไปเทีย่ววิเวกสมยัเป็นพระ
หนุม่ๆ แขง็แรงด้วยความคึกคกัขงึขัง หลวงปูท่่านกเ็ลยถาม
หลวงปู่หลยุต่อไปอกีว่า “ขอโอกาสกระผม ผูใ้หญ่แจ่มเคยพา
เมยีก�าลงัท้องใหญ่มากราบหลวงปูบ่่ครับ?” หลวงปูห่ลุยได้ยนิ
ถามอย่างนัน้กเ็ข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรก็หวัเราะชอบใจ แล้ว
ท่านกเ็ล่าเรือ่งให้แม่ทากราบพระแบบเบญจางคประดษิฐ์ กราบ
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หน้าผากจรดพ้ืนแล้วแต่ตดูกโ็ด่งขึน้เพราะท้องโต เอ้าๆ เอาใหม่ๆ
หลวงปูห่ลยุท่านกเ็คีย่วเข็ญแม่ทาจนกราบได้ แล้วหลวงปูห่ลุย
ท่านกก็ลบัมาถามหลวงปู่ว่า “ท่านอยูย่งัไงเมือ่แม่กราบจนท้อง
ราบไปกบัพืน้?” “กอ็ยูอ่ย่างนีแ้หล่วกระผม” (กอ็ยูอ่ย่างน้ีแหละ
ครับ) ว่าแล้วท่านกท็�าท่าทางเหมอืนอึง่อ่างพองลม หลวงปูห่ลุย
เหน็ดงันัน้กต็เีข่าเพีย๊ะ! แล้วหัวเราะชอบใจ ฟังหลวงปูท่่านเล่า
ถงึตอนนีอ้าตมาก็พลอยหวัเราะไปกบัท่านด้วย และท่านกเ็ล่า
ต่อไปอกีว่า “เรือ่งสแีดงๆ มนักม็หีลายอย่างนะ อย่างมคีรัง้หนึง่
ไปจงัหวดัล�าปางน่ะ ถ้าจ�าไม่ผิดไปด้วยกนักบัหลวงปู่ต้นตอน
นัน้ท�าน�า้มนต์อยู่หลวงปูต้่นท่านกน็ัง่อยู่ข้างๆ มคีนถ่ายรูปตอน
ท�าน�า้มนต์ เขาถ่ายรปูแล้วเอามาให้ดมัูนมแีสงสีแดงพาดลงมา
ทีข่นัน�า้มนต์ เอ๊ะ! กแ็ปลกดเีหมือนกนั! อาตมาก็เลยถามต่อไป
ว่า “มนัแปลกยงัไงกระผม?” “เอ้า! บางทพีวกนาคนัน่น่ะมา
ร่วมท�าน�า้มนต์น่ะ กเ็คยเหน็มาหลายๆ งานนะ งานของครูบา
อาจารย์นีแ่หละ พวกนาคทัง้หลายเขาอยากอนโุมทนาด้วยก็
เลยถ่ายรปูออกมาอย่างทีเ่ห็นนีแ่หละ” หลวงปูท่่านอธบิายให้
อาตมาฟังตอนท่ีนัง่อยูบ่นรถทีว่ิง่ไปงานกจินมินต์ด้วยกันกบัท่าน
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เรือ่งท่ี 12

ปาฏหิารย์ิแห่งศรทัธา 

 เหตุการณ์ของเรือ่งนีเ้กดิขึน้เมือ่เดอืนพฤศจกิายนปี2554
ครัง้นัน้ทางคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยคุณ
หทยัชนก มติรประเสริฐ รกัษาการหวัหน้างานคลังศูนย์การ
แพทย์สมเด็จพระเทพรตัน์คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามา
ธบิด ีได้มาอาราธนานมินต์ขอความเมตตาหลวงปู่แสดงธรรม 
และรับผ้าป่าสมทบทนุสร้างพระเจดีย์ทีว่ดัศรีอภยัวนัท่ีโรงพยาบาล
รามาธิบดี ซึง่จดัโดยชมรมพทุธธรรมรามาธบิดี และหลวงปู่
ท่านกเ็มตตารบัอาราธนานัน้ไว้พอใกล้ถงึวนัทีจ่ะไปทีโ่รงพยาบาล
รามาธบิดี คุณหทยัชนกก็โทรศพัท์มาปรกึษากบัอาตมาว่า “เธอ
บงัเอิญได้ไปเจอกบัน้องพทุธอายุประมาณ 26-27 ปีซึง่ป่วย
เป็นโรคทางการแพทย์เรยีกว่า SLE เป็นโรคเดยีวกนักับพุม่พวง
ดวงจันทร์ นกัร้องลกูทุง่ผูโ้ด่งดังโนอดตีผูล่้วงลับ หรอืทีเ่ขาเรยีก
กนัว่า โรคพุ่มพวง หรอืโรคท�าลายภมูคิุม้กนัตนเองซึง่เกดิอาการ 
ป่วยตัง้แต่อยูท่ีป่ระเทศอังกฤษก่อนหน้าทีก่ลบัมารักษาตัวต่อที่
โรงพยาบาลรามาธบิดอียูป่ระมาณ 2 เดือนเศษ โดยเข้ารกัษา
ตวัท่ีห้อง ICU ศนูย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์หลังจากออก
จากห้อง ICU กเ็ข้ามาพักรกัษาต่อท่ีห้องผูป่้วยปกต ิคณุแม่ของ
น้องพุทธได้มากราบพระทีห้่องการเงนิชัน้6 คณุหทยัชนกได้เห็น
ความทุกข์ของผูเ้ป็นแม่จงึได้เข้าไปพดูคยุให้ก�าลังใจ และได้อญัเชิญ
พระบรมสารรีกิธาต ุไปให้น้องพทุธสักการะทีห้่องพร้อมมอบ
ภาพถ่ายของหลวงปูท่ีท่่านแจกทีห้่องพกัของท่านทีโ่รงพยาบาล
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วชิยัยทุธรปูท่ีมพีระพทุธรปูซ้อนอยูท่ีก่ลางอกให้กบัคนป่วยไว้
บชูา วนัรุง่ขึน้คณุพ่อของน้องพทุธกม็าขอพบคุณหทยัชนกว่า
น้องพทุธเกดิศรทัธาอยากกราบหลวงปู่ ซึง่คุณหทยัชนกแจ้งว่า
หลวงปูจ่ะมาแสดงธรรมทีโ่รงพยาบาลรามาธิบดีในอีก 3 วนั
ข้างหน้าแต่จะพาคนป่วยทีย่งัต้องใช้เครือ่งช่วยหายใจไปพบหลวง
ปูค่งไม่ได้เพราะทางหอผูป่้วยคงไม่อนญุาต แต่ได้บอกกบัพ่อของ
น้องพทุธว่าจะเรยีนปรกึษาครบูาไชยาเพือ่ให้หลวงปูม่าเยีย่มเธอ
เมือ่น้องพทุธทราบเรือ่งเธอดใีจมาก จากนัน้คุณหทัยชนกกม็า
กราบเรียนปรึกษาครูบาว่าพอที่จะมีเวลาพาหลวงปู่ไปโปรด
น้องพทุธก่อนทีห่ลวงปู่จะไปแสดงธรรมไหม? คุณหทยัชนกเธอ
ถามกบัอาตมาอย่างนีเ้พราะสภาพร่างกายของโยมพุทธไม่สามารถ
เดนิได้อกีท้ังยังต้องใช้เครือ่งช่วยหายใจ อาตมากเ็ลยบอกคณุ
หทยัชนกว่า “ถ้าอย่างนัน้เราควรออกเดินทางก่อนอย่างน้อย 
1 ชัว่โมงเพราะก่อนท่ีจะถงึเวลาแสดงธรรมจะขอโอกาสท่านได้
ไปโปรดโยมพุทธ และให้เตรยีมน�า้ไว้สกัแพ๊คสองแพ๊คเอาไว้ให้
หลวงปู่เมตตาท�าน�า้มนต์เพือ่โยมพทุธจะได้เอาไว้ดืม่กนิ คณุหทยั
ชนกเธอกร็บัปากอาตมาว่าจะไปแจ้งข่าวให้กบัพ่อและแม่ของ
โยมพุทธ เม่ือตกลงกนัได้อย่างนีแ้ล้วคณุหทยัชนกกล็ากลบัไป
หลังจากนั้นอีก 2-3 วัน ก็ถึงวันที่จะต้องไปที่โรงพยาบาล
รามาธบิดี อาตมากก็ราบเรยีนหลวงปูใ่ห้ท่านได้ทราบว่าวนัน้ี
จะท�าอะไรบ้างเมือ่แจงเรือ่งราวให้ท่านทราบแล้วก็ออกเดินทาง
ไปทีโ่รงพยาบาลรามาธบิด ีคณุหทัยชนก เธอกม็ารับพร้อมกับ
รถตูข้องโรงพยาบาลรามาธบิด ีเม่ือเดินทางไปถึงกไ็ด้ไปเยีย่ม
คนป่วยตามท่ีได้แจ้งข่าวให้ทราบล่วงหน้าแล้ว และเมือ่มาถงึ
ห้องของผูป่้วยนัน้ ครัง้แรกท่ีอาตมาเห็นเธอผูท้ีป่่วยนอนอยูบ่น
เตยีงกอ็ดนกึสงสารไม่ได้ด้วย สภาพร่างกายทีผ่่ายผอม เพราะ
อาการป่วยของโรคท่ีแพทย์จ�าเป็นต้องใช้ยารกัษาด้วยการฉดี
เข้าตามเส้นเลอืดร่างกายเธอจึงปรากฏร่องรอยเขียวช�า้ไปทัง้ 



หลวงปู่เล่าให้ฟัง 85

ตวัจนเส้นเลอืดแทบจะไม่มทีีจ่ะให้เขม็ฉีดยาแทงเข้าไปในเส้นเลอืด
ได้อกี แต่ในขณะทีเ่ธอเหน็หลวงปู่จากทีเ่ธอนอนอยูบ่นเตยีงผู้
ป่วยเธอลกุขึน้มานัง่พนมมือไหว้หลวงปู่ท่ีนัง่รถเข็นเข้ามาในห้อง
ความสดชืน่ในแววตาท้ังความหวังและความศรัทธาหลอมรวม
กนัเข้าเป็นหนึง่เดยีว ร่างกายของเธอเท่านัน้ท่ีป่วยไข้ จิตใจ
ของเธอไม่ได้ป่วยเลย น�า้ตาของเธอเอ่อซมึด้วยความปลืม้ปิติ
จนผูท้ีอ่ยูใ่นเหตกุารณ์ยงัอดไม่ได้ท่ีจะปลืม้ปิติในความเมตตาที่
หลวงปูม่ต่ีอเธอแม้แต่คณุโยมหทัยชนกกย็งัยนืน�า้ตาคลอ คณุ
หทยัชนกเธอกก็ล่าวแนะน�า “นีแ่หละเจ้าค่ะหลวงปู ่ผูป้วยทีจ่ะ
ขอให้หลวงปูเ่มตตาด้วยเถดิเจ้าค่ะ!” หลวงปูท่่านกใ็ช้ไม้เท้าของ
ท่านเคาะท่ีศีรษะของโยมพทุธ “เอ้า! หายซะๆๆ” แล้วหลวงปู่
ท่านกพ็จิารณาเมตตาน�า้มนต์เอาไว้ให้เธอได้ด่ืม โดยเอาไม้เท้า
ไปเคาะทีน่�า้ดืม่ท่ีเตรยีมไว้เป็นแพ๊ค พอเสร็จแล้วเธอและพ่อแม่ 
กไ็ด้ถวายไทยทานกบัหลวงปู ่หลวงปูท่่านก็ให้พรแล้วก็ออกเดิน
ทางไปท่ีหอประชมุเพราะใกล้ถงึเวลา อาทติย์ต่อมาคณุหทยัชนก 
เธอก็โทรมาบอกอาตมาว่า “น้องพุทธที่หลวงปู่ไปเมตตานั้น
หมออนญุาตให้เธอกลบับ้านได้แล้ว ครอบครัวของเธอดีใจกัน
ใหญ่เลย” “โอ้! โมทนากบัเธอด้วยทีไ่ด้กลับบ้าน” อาตมาตอบ
กลบัเธอไป กเ็ข้าใจในความรูส้กึของเธอทีจ่ะได้กลบับ้านเสยีที 
จากท่ีนอนอยู่โรงพยาบาลหลายๆ เดอืนเมือ่หมอนดักก็มุภาพนัธ์ 
2555 คุณหทยัชนกกก็ราบอาราธนาหลวงปูม่าแสดงธรรม
และรับผ้าป่าอกีครัง้หนึง่ และเธอกเ็อารถตู้ของโรงพยาบาลรามาฯ
มารบัอกีเช่นเคย และเธอกบ็อกกบัอาตมาว่า “เด๋ียวครูบาจะได้
เหน็น้องพทุธทีห่ลวงปู่ท่านไปเมตตาเม่ือคร้ังมาคราวก่อนโน้น 
เธอมารอกราบหลวงปูด้่วย” “เอ้อ! ดีๆ ๆ อยากจะเหน็อยู่เหมอืน
กนัว่าเธอจะเป็นยังไง” อาตมากต็อบเธอไปแล้วกเ็ดนิทางไป
โรงพยาบาลรามาฯ เมือ่ไปถึงห้องการเงินของอาคารสมเดจ็
พระเทพรตัน์เหน็ผูห้ญงิคนทีห่ลวงปูท่่านเมตตาไปเยีย่มครัง้ทีม่า
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ครัง้ก่อนนัง่พับเพยีบอยูท่ีพ้ื่นพร้อมท้ังพ่อแม่ของเธอ “โอ้! จ�า
เกอืบไม่ได้เหมอืนคนปกตเิลย” อาตมาทักทายเธอก่อนแล้วเธอ
กเ็ข้ามากราบหลวงปูพ่ร้อมกบัพ่อแม่ คณุหทยัชนกจงึกราบเรยีน
หลวงปูว่่า “ขอโอกาสเจ้าค่ะหลวงปู่ นีเ่จ้าค่ะคนท่ีหลวงปู่เมตตา
เมือ่หลวงปูม่าเทศน์ครัง้ก่อน ตอนนีก้ลับบ้านแล้วเธอได้ข่าวว่า
หลวงปูจ่ะมาทีร่ามาฯ กเ็ลยมารอกราบเจ้าค่ะ” หลวงปทู่านรับ
ทราบแล้วท่านกใ็ช้ไม้เท้าของท่านเคาะท่ีศรีษะของผูห้ญงิคนน้ี
“หายซะๆๆๆ” แล้วเธอกถ็อยออกมาคนอืน่กพ็ลอยได้พากนัพนม
มอืเข้าไปเป็นแถว หลวงปู่ท่านเคาะให้ตามสมควร อาตมากเ็ลย
ไปทกัทายเธอ “โอ้! จ�าแทบไม่ได้ดูไม่ออกเลยนะว่าป่วย” เธอก็
ยิม้กไ็ด้ไต่ถามกนัอกีหลายๆ เรือ่ง และก่อนทีจ่ะเดินทางไปห้อง
ประชมุนัน้อาตมากไ็ด้บอกกบัเธอไปว่า “ตอนนีก้�าลงัเขยีนหนงัสอื
อยูอ่ยากจะขอน�าเรือ่งของเธอลงในหนงัสอืเล่มนีด้้วยเป็นหนงัสอื
ทีอ่าตมาได้ประสบพบเจอเหตุการณ์หลากหลายเร่ืองทีน่่าสนใจ 
ในช่วงท่ีอาตมาได้ตดิตามหลวงปูไ่ปตามงานกจินมินต์ต่างๆ เพือ่
ทีจ่ะให้ทนัพมิพ์แจกในงานมทิุตาสกัการะอายคุรบ 7 รอบ 84 ปี
ของหลวงปู่ในต้นเดอืนพฤษภาคมนี ้และเรือ่งของเธอกเ็ป็นหนึง่
ในนัน้อาตมาจงึขอให้เธอช่วยเขียนประวัตขิองตนเองเล่าถึงเหตุ
ใดทีค่วามเจบ็ป่วยทีแ่ทบหมดก�าลงัใจแล้วกลบัมามแีรงฮึดขึน้มา
จนกลบับ้านได้ขอให้เธอมอีสิระในการคดิและการเขยีนเตม็ทีแ่ล้ว
ส่งมาทีอ่เีมลของอาตมาด้วยจะเอาลงในหนังสอืเล่มน้ี เพ่ือทีจ่ะ
เป็นแรงบันดาลใจของคนท่ีเจบ็ป่วย หรอืผู้ท่ีไม่เจบ็ป่วยได้มีก�าลงั
ใจในการต่อสูก้บัโรคภยัไข้เจ็บเป็นการสร้างบญุกศุลไปในตัวอกี
ด้วย” อาตมากเ็ล่าถงึเหตุผลทีข่อให้เธอช่วยเขยีนประวตัขิองเธอ
และเธอเองกย็นิดจีะเขียน และล่งมาให้ และเร่ืองราวต่อไปน้ี 
คอืประวตัขิองผู้หญงิคนหนึง่เธอต่อสูก้บัโรคภยัทีร่มุเร้าแทบเอา
ชวีติไม่รอดแต่เธอกร็อดมาได้ด้วยพลังแห่งศรัทธา
 เธอได้เขยีนเรือ่งราวชีวิตว่าเธอช่ือนางสาว พุทธธิดา 
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พนัธรุตัน์ (พทุธ) อายุ 27 ปี ปริญญาโทสาขา e-Logistics and 
Supply Chain Management จากมหาวทิยาลยัGreeenwich,
London ประเทศอังกฤษ พุทธทราบว่าป่วยด้วยโรค SLE 
(Systemic Lupus erythrematosus) หรอืทีค่นไทยส่วนใหญ่ 
เรยีกว่าโรคพุม่พวงค่ะ เม่ือเดอืนพฤษภาคมตอนทีอ่ยูท่ีป่ระเทศ
องักฤษ เนือ่งจากเป็นไข้สงูและอ่อนเพลยีมาหลายวันแต่ยังพอ
เดนิไหวนกึว่าตวัเองเป็นแค่ไข้หวดัจงึไปหาหมอเพือ่ขอยามาทาน
แต่พอคุณหมอได้ซกัประวัตแิล้วพบว่า มอีาการผดิปกติร่วมด้วย
หลายอย่างเช่น หายใจตดิขดั ผมร่วง มีจ�า้เลอืดขึน้ตามร่างกาย
หลายที ่เท้าบวม นิว้ล๊อค เป็นตะครวิบ่อยๆ และผลปัสสาวะก็
มคีวามผิดปกตจิงึท�าการเจาะเลือดเพือ่ตรวจละเอียด และตรวจ
การท�างานของหัวใจ จึงท�าให้พบว่าตวัเองเป็นโรคร้ายแรงน้ีค่ะ 
คณุหมอไม่ให้ออกจากโรงพยาบาลเนือ่งจากตรวจพบว่าน�า้ท่วม
ปอด เยือ่หุม้หัวใจอกัเสบ และผลปัสสาวะออกมาว่าเป็นไตอกัเสบ
ด้วย ตอนนัน้พทุธเองไม่รู้รายละเอยีดของโรคนีม้ากนกัจงึไม่คิด
อะไรมากไม่ได้ถามคณุหมอเพิม่เตมิแค่คดิว่ากร็กัษาไปเด๋ียวกห็าย
แต่อยูโ่รงพยาบาลจาก 3 วันเป็น 5 วนัจนผ่านไปอาทติย์กว่า 
แล้วคุณหมอกยั็งไม่ให้ออกจากโรงพยาบาล จงึเริม่เอะใจถาม
คณุหมอว่าโรคนีมั้นคอือะไรกนัแน่ คุณหมอจงึอธิบายให้ฟังถงึ
ความอนัตรายต่างๆ นานาของโรค และบอกว่าไม่มทีางรักษา
หายแค่ควบคมุไม่ให้โรคก�าเรบิ ผ่านไป 3 สปัดาห์ คุณหมอก็
ยังไม่ให้ออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าค่าเลอืดแย่ลงเรือ่ยๆ โลหิต
จางรนุแรงเลอืดน้อย และเกรด็เลือดต�า่มาก ต้องให้เลอืดเกอืบ
ทกุวนัประกอบกบัผลปัสสาวะกยั็งไม่ดขีึน้ ทมีแพทย์จงึลงความ
เหน็ว่าจะต้องรกัษาด้วยการให้เคมบี�าบดั (คีโม) เน่ืองจากคนไข้ 
ไม่ตอบสนองกบัยาทีร่บัประทานคณุหมอจงึมาอธิบายผลข้างเคียง
ต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้หลงัจากการให้เคมีบ�าบดัว่าเราจะยอมรับได้
หรอืไม่ พทุธกงัวลเรือ่งผลข้างเคยีงมาก แต่กตั็ดสินใจว่ายงัไง 
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กต้็องท�าอย่างน้อยกมี็โอกาสรอด พอบอกทีบ้่านว่าต้องท�าเคมี
บ�าบดัคณุพ่อ คณุแม่กก็งัวลมาก และรบียืน่เรือ่งท�าวซ่ีาเพ่ือจะ
มารบัพุทธกลบัมาประเทศไทยทนัท ีแต่ว่าข้ันตอนการด�าเนนิการ
ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก เท่าทีท่่านท�าได้ในตอนนัน้กค็อืการ
ท�าบญุ ปล่อยสตัว์ ปล่อยปลา สร้างพระ สวดมนต์ อธิษฐาน 
เอาบญุช่วย การให้เคมีบ�าบัดครัง้แรกผ่านไปด้วยดี พุทธมีแค่
อาการเวยีนหวัและปวดท้องนดิหน่อย ผ่านไปอกี 1 ลปัดาห์ 
ผลเลอืดซึง่ควรจะดข้ึีนกลับยิง่แย่ลงหนักขึน้ไปอกีคุณหมอบอก
ว่าร่างกายไม่ตอบสนองกบัเคมบี�าบัดชนดิน้ี จะต้องเปลีย่นใช้
อีกชนดิหนึง่ซึง่ตัวนีเ้ป็นตัวทีร่นุแรงสดุใช้กบัคนไข้ทีไ่ม่ตอบสนอง
ด้วยการรกัษาชนดิอ่ืนอีกแล้ว ถงึตรงนีแ้ล้วคุณหมอพูด พุทธก็ 
ต้องยอมอยูด่เีพราะเรากอ็ยากหาย อยากกลบับ้าน เคมีบ�าบดั
คร้ังที ่2 ค่าเลอืดต่างๆ เริม่ค่อยๆ ดขีึน้ทมีแพทย์ทีท่�าการรกัษา
กด็ใีจมากบอกว่าร่างกายเริม่ตอบสนองแล้วนะแต่ว่าการให้เคมี
บ�าบัดต้องท�าให้ครบ 4 ครั้ง ในระหว่างนั้นพุทธต้องอยู่ที่
โรงพยาบาลต่อไปเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้จากภายนอก เนือ่งจาก
เคมบี�าบดัจะไปกดภมิูคุม้กนัท�าให้ตดิเช้ือง่าย ซ่ึงหมายความว่า
พทุธต้องอยูโ่รงพยาบาลต่ออีก 1 เดอืน (อยูม่าแล้ว 1 เดือน) 
ทางเมอืงไทยคุณพ่อ คณุแม่กย็งัมาไม่ได้เน่ืองจากในช่วงนัน้เป็น
ช่วงทีค่นไทยขอวซ่ีามาองักฤษเยอะมาก จงึต้องใช้เวลานานมาก
กว่าปกต ิแต่คณุหมอกอ็ยากให้ครอบครัวมาเพราะว่าพุทธป่วย
ค่อนข้างรนุแรง หากครอบครัวมามีปัญหาอะไรเกดิขึน้จะได้ให้
ครอบครวัเป็นคนตดัสินใจได้ จงึออกจดหมายพเิศษถงึสถานทูต
องักฤษประจ�าประเทคไทยเพือ่ให้พจิารณาเป็นกรณพิีเศษ ผ่าน
ไปอกี 2 สปัดาห์เคมีบ�าบัดครัง้ท่ี 3 และ 4 ผ่านไป คุณแม่
แจ้งมาว่าจะมาได้อาทิตย์หน้า และจะพากลบัทนัทพุีทธดีใจมาก 
รบีแจ้งคุณหมอว่าจะขอกลับประเทศไทย คณุหมอบอกว่าถ้า
อาการยงัไม่ดขีึน้อยู่ในระยะปลอดภัย หมอกใ็ห้กลับไม่ได้แต่ว่า
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โชคเริม่เข้าข้างอาการต่างๆ เริม่ดีขึน้จนคุณแม่มาถงึอังกฤษ 
คณุหมอจงึอนญุาตให้กลับในนาทีสุดท้ายออกจากโรงพยาบาล
แล้วต้องไปสนามบินขึน้เครือ่งกลบัทนัท ีและเมือ่ถงึไทยแล้ว
ต้องไปโรงพยาบาลเพือ่พบแพทย์ท่ีไทยต่อทนัทเีช่นกนั เพราะ
เกรงว่าจะอาการแย่ลงอีก ในขณะท่ีอยู่โรงพยาบาลทีอ่งักฤษ 
พทุธกล็วดมนต์ นัง่สมาธ ิตัง้จิตอธฐิานตลอดว่าขอให้หายป่วย
อย่างเป็นอศัจรรย์ จนกระท่ังเพือ่นเตยีงข้างๆ พยาบาล และ
คณุหมอจะทราบดว่ีาพทุธต้องสวดมนต์ท�าวตัรเช้าและท�าวตัร
เย็นทุกวนัเค้ากจ็ะไม่เข้ามาในเวลานัน้ๆ เม่ือกลบัมาประเทศไทย 
(เดือนกรกฎาคม) คณุหมอทีน่ีบ่อกว่าอาการโดยรวมๆ ดข้ึีน
มากแล้วแต่ต้องให้เคมีบ�าบัดอีกครัง้หนึง่เป็นคร้ังสดุท้าย ซึง่จะ
สามารถควบคมุโรคไม่ให้ก�าเรบิได้อีก 6-12 เดือนซ่ึงพุทธก็�เชือ่
ค�าแนะน�าของคณุหมอตกลงท�าเคมีบ�าบดัอกีคร้ัง แต่เวลาผ่าน
ไปแค่ 2 เดอืนเท่านัน้พทุธเริม่ต้นด้วยการมีไข้ และหายใจเข้า
ได้ไม่เต็มปอดซึง่ในตอนนัน้ไม่ได้คิดอะไร คดิว่าคงเป็นไข้ธรรมดา 
แต่ว่าอาการหนักข้ึนเรือ่ยๆ ไข้ข้ึนสูงถงึ 38.9 °c และหายใจ
ตดิขดัมากแค่ขยบัตัวกเ็หนือ่ยแล้ว จึงไปโรงพยาบาล คุณหมอ
วนิจิฉยัว่าปอดตดิเช้ือรนุแรง จึงต้องอยูโ่รงพยาบาล และให้ยา 
ผ่านไปประมาณ 1 สปัดาห์ อาการต่างๆ ยังไม่ดีขึน้มากนัก 
คณุหมอจงึขอส่องกล้องลงไปในปอดและท�าการตัดชิน้เน้ือเพ่ือ
ไปเพาะเชือ้ การส่องกล้องและเจาะช้ินเน้ือผ่านไปด้วยดี แต่ว่า
คนืนัน้เองประมาณตสีาม พทุธไปเข้าห้องน�า้ พอเริม่เดินกรู้็สกึ
ว่าตวัเองหายใจไม่ได้ และทรมานมากน้องสาวจงึเรียกพยาบาล
และน�าส่งห้อง ICU คณุหมอใส่เครือ่งช่วยหายใจเข้าทางปาก
นัน่เป็นครัง้สดุท้ายท่ีจ�าได้หลงัจากนัน้คณุแม่เล่าว่าพุทธไม่รู้สกึ
ตวัไป 3 อาทติย์ไม่สามารถหายใจเองได้ 100% มชีวีติอยูไ่ด้
ด้วยเครือ่งช่วยหายใจเท่าน้ัน คณุหมอบอกว่าปอดถกูท�าลาย
เกอืบทัง้หมดมีเช้ือไวรสัถงึ 2 ชนดิคณุแม่ได้อนญุาตให้คณุหมอ 
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ท�าการรกัษาทกุอย่างท่ีดท่ีีสุด ท่ีแพงทีสุ่ดท�าอย่างไรกไ็ด้ให้
ลกูสาวไม่ตาย ยาทุกชนดิท่ีว่าดท่ีีสดุ กน็�ามาท�าการรักษาแล้ว 
แต่พทุธกไ็ม่ตอบสนองต่อยาใดๆ ทัง้สิน้เส้นเลอืดทกุเส้นโดนเจาะ
หมดเพือ่ให้ยาทัง้ทีม่อื 2 ข้าง แขน 2 ข้าง เท้า 2 ข้าง ขาหนีบ 
คณุแม่ถามหมอทุกวันว่าจะรอดไหมคณุหมอกไ็ม่สามารถตอบ
อะไรได้ตอบเพยีงแค่ว่าให้ดไูปวันต่อวัน ส่วนญาติๆ และเพ่ือนๆ 
ทีไ่ด้ไปเยีย่มต่างก็บอกเพยีงแค่ว่าคงมีแค่ปาฏหิาริย์เท่าน้ันทีจ่ะ
ช่วยได้คณุพ่อ คณุแม่และน้องสาวกงัวลมากแต่ทีท่�าได้ก็คือเร่ง
ท�าบญุเอาบญุช่วยพทุธ เพราะการรกัษาทกุอย่างทีดี่ทีส่ดุก็ได้
ท�าให้แล้ว ท่านท�าทกุบุญทกุวันจนกระทัง่วันทีพ่ทุธได้สตคิรัง้
แรกอยูใ่นห้อง ICU พทุธจ�าได้ว่าพ่ออยูข้่างๆ เตยีงพทุธถามพ่อ
ว่านีว่นัทีเ่ท่าไหร่ พ่อบอกว่าตอนนีเ้ดอืนพฤศจกิาแล้ว พุทธงง
มากพร้อมๆ กบัทีรู้่สกึตวัว่าขยบัแขนขาเองไม่ได้ แม้แต่คอกข็ยบั
ไม่ขึน้ และหวิน�า้มาก คณุหมอบอกว่าเกดิจากการทีคุ่ณหมอ
ให้ยาเพ่ือสลายกล้ามเนือ้เพือ่ให้คนไข้ไม่ต้านเครือ่งมอืในขณะ
ท�าการรกัษาไม่อย่างนัน้จะท�าให้ทรมานมาก และได้รับอนัตราย
พทุธทราบชะตากรรมทนัทว่ีาออกไปคงต้องเป็นเหมอืนคนพกิาร 
คณุหมอทีร่กัษาปอดกบ็อกว่า พทุธจะต้องใช้เคร่ืองช่วยหายใจ
ไปอกีอย่างน้อย 3-6 เดือนจนกว่าปอดจะดีขึน้ ส่วนเร่ืองเดิน
อาจต้องใช้เวลาเป็นปีผ่านไปอีก 2-3 วัน พุทธได้ย้ายออกจาก
ห้อง ICU ไปอยูห้่องธรรมดา ในระหว่างนีค้ณุแม่ต้องเคลยีร์
ค่าใช้จ่ายกับโรงพยาบาลเป็นช่วงๆ เพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ
นัน้เยอะมากท�าให้คณุแม่ได้พบกบัคณุหทัยชนกหัวหน้าฝ่ายการ
เงนิโรงพยาบาลรามาธบิด ีคณุหทัยชนกได้ให้รูปของหลวงปูท่ี่
มพีระพทุธรปูซ้อนอยู่ในตวัท่านท�าให้พทุธ และแม่ศรัทธามาก 
อยากมโีอกาสได้กราบท่านศซักครัง้ และคุณหทัยชนกกไ็ด้แจ้ง
ว่าหลวงปูท่่อนจะมาแสดงธรรมท่ีโรงพยาบาล คุณแม่กับพุทธ 
อยากร่วมบญุ และไปฟังธรรมมากแต่ไม่สามารถไปได้เน่ืองจาก
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พทุธยงัต้องใส่เครือ่งช่วยหายใจอยู ่และยงัเดินไม่ได้ถ้าไปกจ็ะ ยุ่ง
ยากมาก แต่หลวงปูท่่อนท่านก็เมตตามากมาให้บญุพทุธถงึที่
ห้องคนป่วย และเอาไม้เท้าเคาะๆ หวั และให้สายสญิจน์มาท่าน
ยังบอกอีกด้วยว่าหายๆๆ และท�าน�า้มนต์ให้ คณุแม่ได้น�าน�า้มนต์
นัน้มาแบ่งกนัด่ืม และน�าไปใส่ในเครือ่งท�าออกซเิจนเพ่ือเอาไว้
ให้พทุธหายใจ ผ่านไปอีกประมาณสองสปัดาห์ พุทธกส็ามารถ
ออกจากโรงพยาบาลได้ และไม่ต้องใส่เครือ่งช่วยหายใจทัง้ท่ี
คณุหมอบอกว่าต้องใส่อีก 3-6 เดอืนเมือ่กลบัมาบ้านพุทธก็ยงั
สวดมนต์ นัง่สมาธเิช้า-เยน็เหมอืนเดมิอาการเจบ็ป่วยกเ็ริม่ดขีึน้
อย่างเป็นอศัจรรย์ พทุธสามารถเริม่เดนิได้ภายใน 2 เดือนเท่าน้ัน 
เมือ่กลบัไปทีโ่รงพยาบาลเพือ่ตรวจทัง้คณุหมอ และพยาบาล
ต่างกด็ใีจมาก เพราะว่าตอนท่ีป่วยนัน้ใครๆ กคิ็ดว่าไม่รอด ใน 
ตอนนีค่้าเลอืดทุกตวัดข้ึีนมาก ปอดกดี็กลบัมาได้เกือบ 100% 
จนกระท่ังตอนนี ้(กมุภาพนัธ์) พทุธดูแทบไม่เหมอืนคนป่วยเลย
ซกันดิ เมือ่เทยีบกบัเม่ือเดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน 
 ทีผ่่านมาจากเรือ่งราวข้างต้นท่ีจบลงไปเป็นเรือ่งราวชีวติ
ของผูห้ญงิคนหนึง่ท่ีเธอได้เขียนประวัตชิวีติของตนเอง โดยที่
อาตมาเป็นผูข้อให้เธอข่วยเขียนเร่ืองราวของเธอ เพ่ือทีจ่ะเป็น
ก�าลงัใจแด่ผูท่ี้ก�าลังป่วยหรอืผูท้ีท้่อแท้หมดก�าลังใจ พอได้อ่าน
เรือ่งราวของเธอแล้ว คงจะมีแรงบนัดาลใจในการท่ีจะมชีวีติ
อยูใ่นโลกใบนี ้อย่างน้อยท่ีสุดกเ็ป็นเวลาทีเ่หลอือยูไ่ด้มโีอกาสที่
จะได้ท�าความด ีบางคนตัง้แต่เกดิมาจนถงึบดัน้ี ยงัหาค�าตอบ
ให้ตนเองยงัไม่ได้เลยว่าตวัเรานัน้เกดิมาท�าไม?ได้ท�าอะไรทีเ่ป็น
ความดทีีต่นเองได้ภาคภูมิใจไว้พอท่ีจะได้ระลกึถงึเมือ่ตอนทีล่ม
หายใจเฮอืกสดุท้าย
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เรือ่งสุดท้าย...จากใจผูเ้ขยีน 

 เหตุของเรือ่งนี.้..ทแีรกอาตมากะว่าจะเขยีนเป็นค�าน�าแต่
พอเขียนไปเขยีนมา ตวัอกัษรมนัมากเกินค�าน�า ก็เลยจบัเอามา
เป็นเรือ่งสดุท้ายน่าจะดกีว่า กเ็ลยมาเป็นอย่างทีท่่านผูอ่้านทัง้
หลายได้อ่านอยู่นีแ้ล และหนงัสือท่ีท่านอ่านอยูน้ี่จะส�าเร็จเป็น
รปูเล่มอย่างนีไ้ด้ อาตมาเองกไ็ด้รบัความร่วมมอื ค�าแนะน�า 
และอกีหลายๆ อย่างจากหลายๆ ท่านอาทเิช่น พระอาจารย์
สทุธพัินธ์ สทุธิมโน (ครูบาโอ) ท่ีได้เมตตาอนญุาต น�าเรือ่ง
บนัทกึธรรมมาลงในหนงัลอืเล่มน้ี พร้อมกบัมอบบนัทกึธรรม
ทีท่่านเกบ็รวบรวมเพิม่เตมิมาลงในหนงัลอืเล่มน้ีด้วย รศ. ดร. 
ประไพศร ีสทุศัน์ ณ อยุธยา อาจารย์คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ผูต้รวจทาน และประสาน
งานจดัพมิพ์ พร้อมท้ังหมู่คณะท่ีไม่ได้เอ่ยนามร่วมกันจดัพิมพ์
หนงัลอืเล่มนี ้คณุหทัยชนก มิตรประเสริฐ รักษาการหวัหน้า
งานคลงัอาคารสมเดจ็พระเทพรตัน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้
ร่วมเขยีนเรือ่งปาฏหิาริย์แห่งศรัทธา คณุภัทรนันท์ สีหธนารดีกลุ 
(โยมเอ๊ะ) ผู้จัดส่งไฟล์อักษรบันทึกธรรมมาให้ พันตรีหญิง
แพทย์หญงิหทยัพร อ่ิมวิทยา (หมอมุก) ผู้ทีอ่นุญาตให้น�าเร่ือง
มาลงในหนงัลอืเล่มนี ้คุณพทุธธิดา พนัธรัุตน์ ผูท้ีอ่นุญาตให้
น�าเรือ่งราวประวัต ิและร่วมเขียนประวติัของเธอเอง นัน่ก็คือ
เร่ืองปาฏิหารย์ิแห่งศรทัธา มาลงในหนังลอืเล่มนีคุ้ณเสาวลกัษณ์ 
แก้วพกิลุ ผูต้รวจทานตวัอักษร คณุนพ ธรรมวานิช คุณเกตุ 
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และพนกังานบรษิทัโตโมแกรมสตดูโิอทีีช่่วยในการจดัรปูเล่ม 
และใส่ภาพประกอบเรือ่ง คุณวุฒกิร เสนย์ีศรีสนัต ิผูเ้อือ้เฟ้ือ
ภาพประกอบเรือ่ง และอีกหลายๆ ท่านทีไ่ม่ได้เอ่ยนามมา ณ ทีน่ี้ 
ทีม่ส่ีวนร่วมในการจัดท�าหนงัสอืเล่มนี ้จนส�าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี 
และทีส่�าคญักค็อืครอุูทิศ ใจแจ้ง ครผููส้อนภาษาไทยแก่อาตมา
เม่ือวยัเดก็ พ่อผูใ้หญ่ ค�าภา เพชรดา-แม่ตา เพชรดาผูใ้ห้ก�าเนดิ
ทีล่่วงลบัไปแล้ว ขอบุญกศุลท้ังหลายท่ีเกดิข้ึนทัง้หมดทัง้มวลที่
อาตมาบ�าเพ็ญมาทัง้ กาย วาจา ใจ ขออุทศิให้ผูใ้ห้ก�าเนดิทัง้
สองด้วยเถดิ และแก่ผูท้ีเ่อ่ยนามมาทัง้ทีน่ี ้และทัง้ผูท้ีอ่่านหนงัสือ
อยูใ่นขณะนีจ้งมีส่วนแห่งบญุนีด้้วยเถดิ และทีมี่ส่วนส�าคญัทีเ่ป็น
แรงบนัดาลใจก่อให้เกดิหนังสอืเล่มนีค้อื หลวงปูผู่มี้ทัง้พระเดช 
และพระคณุแก่อาตมาอย่างล้นเหลือเกนิจะบรรยาย ผูท้ีเ่ป็นทัง้พ่อ 
แม่ คร ูอาจารย์ ครบถ้วนในองค์ท่าน ถ้าไม่มท่ีานกค็งไม่มี
เร่ืองราวต่างๆ มาถ่ายทอดออกมาเป็นตวัอกัษรให้ท่านทัง้หลาย
ได้อ่านคงค�าบอกเล่า จากเรือ่งราวท่ีหลวงปูท่่านเล่าออกมาจาก
ความทรงจ�าของท่าน อาตมาก็น�ามาถ่ายทอดออกมาเป็นตวั
อกัษรให้ท่านผู้อ่านทัง้หลายได้บันเทงิในธรรมและต้องขออภยั
ด้วย ถ้ามข้ีอผิดพลาดประการใด เพราะอาตมากเ็ป็นแค่มอื
สมัครเล่น หัดขีดหัดเขียนเท่านั้น ข้อผิดพลาดก็ต้องมีบ้าง
เป็นธรรมดาแม้แต่ตอนทีจ่ะเขยีน หรอืจะพมิพ์ทุกครัง้อาตมา
กเ็อาแบบไม้ม้วน 20 ม้วนมาตัง้ไว้ข้างหน้าทกุครัง้ก่อนจะเขียน
หรอืพมิพ์โดยทีแ่บบไม้ม้วนนีค้ณุเสาวลักษณ์ เธอพิมพ์ส่งมาให้
ท�าให้อาตมาคดิถงึวัยเดก็ท่ีครใูห้ท่องจ�าแม่แบบ สระใอ ไม้ม้วน 
20 ม้วนเคยสงสัยว่าครใูห้ท่องท�าไม? บัดนีจ้งึค่อยหายสงสัย
อ้อ! เป็นยงังีน้ีเ่อง! 
 ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ 
มิหลงใหลใครขอดู จะใคร่ลงเรือใบ ดูน�้าใส และปลาปู 
สิ่งใดอยูใ่นตู ้มใิช่อยู่ใต้ตัง่เตยีง บ้าใบ้ถอืใยบวั หตูามวัมาใกล้
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เคยีง เล่าท่องอย่าละเล่ียง ย่ีสิบม้วนจ�าจงดี...
 พออาตมาท่องแม่แบบไม้ม้วนทไีร ความทรงจ�าตัง้แต่วยั
เดก็กผุ็ดขึน้มาทนัท ีท�าให้นกึถงึบุญคณุของครผููใ้ห้ความรู ้ความ
เข้าใจว่ามคีณุแค่ไหน แล้วพอมาคิดถงึหลวงปูท่่านเป็นมากกว่า
ครผููใ้ห้วชิา ท่านบอกทางทีป่ลอดภยัให้ บอกทางทีอ่อกจากทกุข์
ของจติของใจ ปกป้องภัยท่ีจะเกดิข้ึน จากความทีไ่ม่รู้ของศิษย์ 
ชีแ้นะทางท่ีถกูทีค่วรให้ประหนึง่บิดามารดา ผูฟ้มูฟักลกูน้อยคอย
ป้อนน�า้ ป้อนข้าว เลีย้งดจูนเตบิใหญ่อบรมสัง่สอนทางทีถู่กที่
ควรโดยท่ีท่านท�าให้ดเูป็นแบบอย่าง เมือ่พอทีจ่ะรูว่้าอะไรถูก
อะไรผดิกป็ล่อยให้ศษิย์ออกไปเรยีนรูโ้ลกภายนอก โดยทีท่่าน
เฝ้าดอูยูห่่างๆ เม่ือเหน็ว่าไม่ถกูไม่ต้อง ท่านก็จะตักเตือนทนัที 
ถ้าสิง่ท่ีท�าอยู่ถกูต้องแล้ว ท่านจะอธบิายเพิม่เติมเพือ่ความเข้าใจ
ทีก่ว้างขวางออกไป นัน่คอืน�า้ใจของครูบาอาจารย์ทีม่ต่ีอศิษย์ 
หนงัสอืเล่มท่ีท่านทัง้หลายก�าลงัอ่านอยูน่ีก้เ็ช่นกนั ท�าให้อาตมา
ได้เรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ ท่ีตนเองไม่เคยท�า เมือ่ก่อนทีจ่ะเขยีนน่ันเคย
คดิไว้ว่าเขยีนหนังสอืใครๆกเ็ขียนได้ เพราะทกุคนกเ็ข้าเรียนที่
โรงเรยีนกนัทัง้นัน้ แต่พอได้ลงมือเขียนจริงๆ ถึงค่อยรู้จกั โอ้!
ไม่ใช่อย่างทีเ่ราคดิเลย! มันเป็นศิลปะ! ก็อย่างทีบ่อกว่าใครๆ ก็
เขยีนได้นัน้กจ็รงิ แต่ว่าเม่ือเขียนไปแล้วจากค�าบอกเล่าเรือ่งราว
ต่างๆ จากความทรงจ�าของหลวงปู่ เราได้ยนิได้ฟังแล้วถ่ายทอด
ออกมาเป็นตัวอกัษร แล้วผูท้ีอ่่านตวัอกัษรทีเ่ราถ่ายทอดออกไป
นัน้มคีวามรูส้กึว่าเหมือนกบัได้ยนิได้ฟังหลวงปูท่่านเล่าเหมอืน
กบัทีเ่ราได้ยนิได้ฟัง และเข้าถงึจิตถงึใจ น่ันจงึเรียกว่าเขยีนเป็น
อาตมาจงึเปรยีบเทียบได้ว่า อ้อ! เขียนได้กบัเขยีนเป็น มนัต่าง
กนัอย่างนีน้ีเ่อง เม่ือเข้าใจเรือ่งการเขียนมนัก็แตกแขนงออกไป
เรือ่งอืน่พดูได้กบัพดูเป็น แตกต่างกนัอย่างไร? ถามได้กับถาม
เป็นแตกต่างกนัอย่างไร? และท่ีส�าคญั คดิได้กบัคดิเป็นแตกต่าง
กนัอย่างไร เหตุทีว่่าส�าคัญกเ็พราะว่า ความคดิเป็นต้นเร่ือง
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ของการกระท�าไม่ว่าจะเขียนกต้็องคดิก่อน ไม่อย่างน้ันก็ไม่รู้ว่า
จะเขียนอะไร จะพดูกต้็องคิดก่อนถ้าไม่คดิก่อนกไ็ม่รูว่้าจะพูด
อะไร และถ้าถามกต้็องคดิก่อนถ้าไม่คดิก่อนกไ็ม่รูว่้าจะถามอะไร
พอพดูถงึเรือ่งนี ้ท�าให้อาตมาคดิถงึครบูาอาจารย์อกีท่านหน่ึง 
ทีอ่าตมาได้มโีอกาสได้ตดิตามหลวงปู่ไปในงานครบรอบวนัพระ
ราชทานเพลงิของท่าน และงานสรงน�า้พระบรมสารริีกธาตุ ที่
วดัป่าบ้านค้อ เมือ่ต้นเดอืนมีนาคมท่ีผ่านมานีเ้อง องค์น้ีท่านก็
เป็นครบูาอาจารย์ทีส่�าคญัอกีรูปหนึง่ท่านคอืพระปัญญา พิศาลเถ
(หลวงพ่อพลู ขปิปปัญโญ) อดีตเจ้าอาวาสวดัป่าบ้านค้อ ท่าน
ได้เขยีนด้วยลายมอืของท่านเอง อาตมาได้ไปอ่านทีพิ่พิธภณัฑ์ 
เหน็ว่าเป็นคติสอนใจได้เป็นอย่างดี เลยขออนญุาตท่านพระ
อาจารย์ไชยา อภชิโย เจ้าอาวาสรปูปัจจุบนั เพ่ือทีจ่ะน�ามาลง
ในหนังสอืเล่มนี ้หลวงพ่อทลู ท่านเขยีนด้วยลายมอืของท่าน
ไว้ว่า...
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 ..ของฝากจากหลวงพ่อทูล..

มคีวามมัน่ใจในตน 
มคีวามเชือ่มัน่ในเหตผุล 
มคีวามเชือ่ไร้เหตผุล 
มปัีญญาภายในใจ 
ปัญญาภายในใจไม่มี 
การเอาชนะคนอ่ืนด้วยวิธใีด 
การยอมแพ้คนอ่ืนเสยีได้ 
มปัีญญาทีฉ่ลาดรอบรู้ 
ผูม้ปัีญญาทีต่�า่ทราม 
การท�าอะไรทีไ่ม่รอบรู้ 
การพดูทีข่าดความคดิ 
คดิก่อนพดู คดิก่อนท�า 
อยูค่นเดยีวเปลีย่วใจ 
อยูก่บัหมูเ่พือ่นมิตร 
อยูก่บัหมูค่ณะในท่ีใด 
เมือ่ได้จากกนัไป 
การเพ่งดคูวามผดิของตวัเอง 
พดูเก่ง พดูด ีมเีหตผุล 
พดูไม่เก่งแต่พดูดี 
นกึถงึอกเขาอกเรา 

จะเป็นคนทีก่ล้าตัดสนิใจ 
จะพ้นความงมงาย 
จะเกดิความสบัสนตลอดไป 
จะแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
จะว่าเต่าล้านปี ก็สมควรแลฯ 
ได้ช่ือว่า ผูแ้พ้ตลอดกาล
ให้ช่ือว่าชนะตน ตนเอง 
จะเป็นผูม้คีวามเจริญ 
จะน�าไปสูค่วามเสือ่ม 
จะเป็นผูเ้สยีใจในภายหลงั 
จะมีการพูดผดิ มากกว่าถกู 
จะน�าไปสูค่วามส�าเร็จ 
ให้ระวงัความคิด 
ให้ระวงัค�าพูดของตัวเอง 
ท�าให้เพ่ือนมคีวามสบายใจ 
เพือ่นจะให้ความคิดถึง 
ดกีว่าไปเพ่งโทษคนอืน่ 
จะมีคนยกย่องสรรเสริญ 
จะมีผูใ้ห้ความเคารพเชือ่ถือ 
ก่อนท�า ก่อนพูด ทกุคร้ังไป...
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บนัทึกธรรมจากพระราชญาณวสิทุธโิสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)

* ค�าพดูทีไ่ม่พิจารณากย่็อมกระทบกระเทอืนผูอ้ืน่ ให้พจิารณากลัน่ 
  กรองให้ดเีสยีก่อนจงึค่อยพดู

* นพิพานใจจะต้องเดด็เดีย่วมากนะ ต้องไม่ห่วงใคร จะต้องไปคน    
  เดยีว

* เกดิบังดบั โลกบังธรรม งามบงัผ ีดบีงัจรงิ สมมตบิงัวมิตุติ    
  หลกัธรรมบงัพระนพิพาน

* แม้ภเูขาสงูแสนสูง หากบคุคลผูม้คีวามเพยีรพยายามปีนป่ายขึน้  
  ไปจนถึงยอด ภเูขาสงูแสนสงูกต้็องอยูใ่ต้ฝ่าตนีของคนผูน้ัน้

* จิตหรด ีคอืจติทีเ่ดด็เดีย่ว ตัง้มัน่ไม่หวัน่ไหวไปกบัอะไร เป็น  
  มงคลอย่างย่ิง

* หลวงปู่มกัเตอืนว่าคนดชีอบแก้ไขคนจญัไรชอบแก้ตวัคนชัว่ชอบ 
  ท�าลายคนมกัง่ายชอบทิง้คนจรงิชอบท�าคนระย�าชอบติ

* อย่าส่งจิตออกนอก ส่งออกมันเป็นบ่วงแห่งมาร

* อย่ากนิของร้อน (ราคะ โทสะ โมหะ) อย่านอนบนไฟ (โลภ โกรธ   
  หลง) ให้ไปอย่างแร้ง (ไม่ตดิ ไม่สะสม) แสวงหาบรสิทุธิ ์(ของที่  
  ชอบธรรม)

* อย่าไปรบี ไปเร่ง อย่าไปเคร่ง ไปเครยีด ให้ปฏบัิตไิปเรือ่ยๆ เวลา
  จะได้มาเองนัน่แหละอย่าไปยดึม่ันในส่ิงใดๆ แม้การปฏบิตัิ
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* อย่าไปสนใจจิตของผูอ้ืน่จงสนใจจติของตน

* อาหารบณิฑบาต ประเสรฐิกว่ารับนมินต์ หรอืเขามาส่งตามวดั

* หลวงปูไ่ปเมตตาคนป่วยด้วยค�าเตือนใจสัน้ๆ ว่ารู้อยู่ทีใ่จได้ไหม

* ใครจะเป็นอย่างไรกย็ิม้ ยนืยิม้ดไูปเฉยๆ

* เราคนเดยีวเทีย่วรกั เทีย่วโกรธ หาโทษใส่ตวั

* ให้มสีตติามดูจติ เหมอืนคนเดนิบนถนนลืน่ๆ ต้องระวงัทกุก้าว 
  ให้มสีตจิดจ่อไม่วาง ดจูติมันจะปรงุไปไหน จะคดิไปไหนจดจ่อดู
  มนักไ็ด้แน่ๆ จะไปไหน ถ้ามนัดือ้นักถ้ายงัไป เราจะไม่นอนให้นะ

* (หลวงปูเ่มตตาเล่าเรือ่งนางปฏาจาราเถร)ี ทุกข์ทีเ่กดิขึน้กบัเธอ
  ในครัง้นีใ้ครท�า ไม่ใช่เธอท�าเองหรอื เพราะความรกั ความยดึมัน่
  ในสิง่รักจึงท�าให้ทกุข์ มรีกัทีไ่หน มทีกุข์ทีน่ัน่

* เวลาไหนเราไม่ปรุง ไม่แต่งไปตามสงัขาร ราคะ โทสะ โมหะ 
  สงัขารปรุงไม่ได้ เรยีกนิพพานช่ัวขณะ

* ให้พจิารณาจนเหน็ทกุข์ในโลก เหน็โทษของกาม 

* รกัษาจิตให้ด ีมพีระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นทีอ่ยูข่องใจ
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* ให้ส�ารวมอนิทรย์ี พจิารณาวปัิสสนาภมู ิอรยิสจั ๔ มรรค ๘ คอื 
  ทางเดิน

* ตามดอูาการหลบัให้ละเอยีด มนัค่อยๆ หลบัไปอย่างไร

* เมือ่เกดิความปรงุแต่ง กใ็ห้รู ้รูแ้ล้วพิจารณาตลอดสาย พจิารณา
  ให้เกิดปัญญา รูแ้ล้วดบั

* สมาธ ิคอื สมาธ ิยงัเป็นสมทุยัพอถอนให้พจิารณากายเอาให้มนั
  เบือ่หน่าย ไม่ง้ันจะเกดิทฐิว่ิาตวัได้ ตวัถงึ เป็นวปิลาส

* พึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ พงึเอาชนะความเบยีดเบยีน
  ด้วยความไม่เบียดเบียน ชนะคนไม่ดีด้วยความดี พึงชนะคน  
  ตระหนีด้่วยการให้

* น�า้ในน�า้น่ิง จะเหน็ปลา เหน็ทรายชดั ถ้าน�า้กระเพือ่มกไ็ม่เหน็   
  เปรียบกบัจิตทีเ่ป็นหนึง่หยดุนิง่ย่อมรูห้มด มอีะไรรูห้มด รูจ้ติผู้
  อ่ืนต้องท�าให้เป็นวส ีจงึจะรูไ้ด้ตลอด

* วาจาใดทีท่�าให้ตนเองบ้าง ท�าให้ผูอ้ืน่บ้างไม่สบายห ูไม่สบายใจ
  วาจานัน้ถือว่าเป็นวาจาทีไ่ม่ควรพดู

* เมือ่นกจับต้นไม้ต้นใด มนักถ็อืว่าสักแต่จบัอยูเ่ท่านัน้ เม่ือบนิไป
  แล้วก็หมดเร่ืองไม่มีความอาลยักบัต้นไม้นัน้

* อริยทรัพย์เป็นทรพัย์อนัประเสรฐิอยูภ่ายในจติใจ ดกีว่าทรพัย์
  ภายนอก เพราะไม่มีผูใ้ดแย่งชงิได้ ไม่สญูหายไปด้วยภัยอนัตราย
  ใดๆ ท�าให้ใจไม่อ้างว้างยากจนเป็น ทุนสร้างทรพัย์ภายนอกได้ด้วย
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* ต้องรวมพลงัจิตไปอยูจ่ดุเดยีว จงึเกดิพลงัพเิศษ จงึเหน็ธรรม

* ความสนัโดษ มกัน้อย เป็นทรพัยอันประเสริฐของผูต้้องการ
  ความพ้นทกุข์

* ผูใ้ดได้รบัความสงบมากๆ คนนัน้คนรวย ผูใ้ดสะสมกองกเิลสมากๆ 
  มรีปู เสียง กลิน่ รสโผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์มากๆ ฟุ่มเฟือยอยู่
  ในกามสขุ คนนัน้เป็นคนจน มหีนทางถงึหายนะแน่นอน

* อวชิชา คอืความไม่รู ้ถ้ารูอ้ยู่เป็นวชิชา

* อย่าเอาแต่จะชนะอย่างเดยีว เสยีงแข็งข้ึนเพราะจะเอาชนะกนั 
  ยิง่แข็ง ย่ิงแตกหกัง่าย

* ใจมันต้องเผ็ดเดด็เด่ียวลงไปท�าความเพยีรแผดเผากเิลสให้หนักแน่น

* จงอยู่กับพระวนิยัให้เคร่งครดั

* ผูจ้ะไปนพิพานต้องไม่มอีะไรข้องสกัอย่าง รปู เสียง กล่ิน รส 
  โผฏฐัพพะ กไ็ม่ข้อง ต้องเป็นผูเ้ล้ียงง่าย กนิง่าย อยูง่่าย นอน  
  ง่าย มแีต่ง่ายๆ มนักไ็ม่ข้อง

* ใครจะว่าช่ัวกต็ามท ีใครจะว่าดกีต็ามชงั อยู่อย่างนัน้แหละ ไม่มดีี 
  ไม่มช่ัีว ตามใครทัง้นัน้ โลกธรรมถกูต้องไม่หวัน่ไหว สบายตวั
  คนเดยีวก็พอ
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* คนจะรวยกเ็พราะรวยน�า้ใจมาก่อนคนจะจนก็เพราะจนน�า้ใจมาก่อน

* ถ้าตัง้สตแิล้วไม่ห่วงใคร ใครจะเป็นใครจะตายมนัเรืีอ่งของเขา  
  เรือ่งของเรามหีน้าท่ีภาวนา

* ความเกษมสขุ ความไม่เศร้าโศก เป็นมงคล ใจระรืน่เรงิเสมอ   
  ถ้าเศร้าโศกจะเสยีมงคลไปหมด เหมอืนต้นไม้มนัเฉาแล้ว น่าดไูหม    
  เอาน�า้มารด เอาปุย๋มาใส่ชุม่ชืน่ข้ึนมามนัเป็นยงัไงมันสดชืน่น่าชม

* ต้องให้ขาดจากความเกีย่วข้อง ตดัน�า้ยงัตดัไม่ขาด สายสวาท  
  ตดัขาดอย่างไร ตัดบวักย็งัไว้ใย ตัดน�า้ใจยงัมเีมตตา มเีมตตา
  อยูก่ข้็องอยู่ก็ตดิอยูน่ัน้แหละ

* ธรรมย่อมรักษาผูป้ฏบิตัธิรรม ไม่ให้ตกไปสูโ่ลกชัว่ทรุกนัดาร

* กรรมฐานอะไรมันถกูจรติอะไรมนัเป็นทีส่บายก็เอาอนัน้ัน ไม่มีกฎ
  บังคบักนัหรอก

* ใครจะว่านนิทา ช่างเขาเฉยไว้กด็เีอง

* การท�าความเพียร อย่าหลอกลวงตวัเองให้เอาจรงิเอาจงักบัมนั

* ถ้าปล่อยใจคดิไปทางอืน่กใ็ช้ไม่ได้ ท�าให้เราหลง หมดท่า ไม่มี
  ประโยชน์อะไรเลย

* สนมิกนิเหลก็ กเิลสกนิใจ
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* พระคุณต้องทดแทน ถ้าเคยีดแค้นต้องอโหส ิอเวรงั อะสะปัตตงั
  พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราเป็นผูไ้ม่มเีวรไม่จองเวรเป็นผู้อโหสิ

* ทานงั เทต ิการให้ทานเป็นเครือ่งขดัเกลาอนัแรกท�าบ่อยๆ จะเกดิ
  ความไม่เหน็แก่ตวัรู้จกัเสยีสละ ไม่หวงแหน ไม่เหนยีวแน่น

* สลัีง รกัขต ิเคร่ืองขดัทีส่อง ให้รกัษาศลี ๕ ให้ครบ เพราะศีล ๕ 
  เป็นหลกัประกนัของสงัคมให้อยูร่่วมกนัอย่างสงบสขุรกัในทกุๆ
  ชวิีตเหมอืนเป็นญาติของตน

* ศลีมอียู่ ๓ แบบ คอื สมัปัตตวริตั คอืงดเว้นเอาเอง ตัง้ใจงดโดย
  ไม่ขอศลีจากพระ สมาทานวริตั คอื สมาทานศลีกบัพระ สมทุ
  เฉทวริตั คอื ศลีของเหล่าพระอรยิเจ้าไม่ต้องสมาทานอกีแล้ว

* บางคร้ังเรากพ็ดูแบบห้วนๆ ให้หมู่อยู่เหมอืนกนั ใครฟังเป็นกไ็ม่
  โกรธ ใครฟังไม่เป็นกโ็กรธ

* ผู้ถงึพร้อมด้วยทาน ศลี ภาวนา ได้ชือ่ว่ามใีจทีพ่ฒันาแล้ว เจรญิ
  แล้วจะไม่มทีางเอารดัเอาเปรยีบ มแีต่การเสยีสละจะอยูร่่วมกนัได้
  โดยสงบสขุ

* บุคคลใดเป็นคนเลีย้งง่าย มกีจิวตัรประจ�าวนัทีเ่รยีบง่าย ใจจะ
  สบาย การปฏิบัตกิร็วมใจเป็นหนึง่ได้ง่ายความวุ่นวายกน้็อยลง
  ความกงัวลยึดตดิจะไม่มี

* ทรัพย์ภายใน ท่านว่า แสวงรู ้แสวงอ่าน แสวงฟัง แสวงเรยีน 
  นีเ่ป็นทรพัย์ภายใน ถ้าท่านผู้ใดปล่อยให้วนัเวลาล่วงไปๆ ไม่แสวง
  หาทรัพย์เหล่านีไ้ว้ในใจกจ็ะโง่ไม่ฉลาดจะท�าให้เป็นคนจนได้
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* ศรทัธา คอื ความเชือ่ เชือ่ว่าท�าดไีด้ด ีท�าชัว่ได้ชัว่ เชือ่ว่าบาป 
  บญุ เวร กรรมนัน้มจีรงิต้องสร้างศรทัธาให้เข้มแขง็ขึน้ จงึจะ
  เป็นแรงบนัดาลใจให้เราท�าแต่ความดี

* ถ้าไม่ตดิในตวัเจ้าของกไ็ปได้แล้ว สบาย

* ธรรมทัง้หลายมใีจถงึก่อน จะท�าบาปท�าบญุกใ็จเป็นไปก่อน

* โอตตปัปะ คอื ความเกรงกลวัต่อการท�าบาปไม่กล้าท�าบาป แม้
  ถกูจ้างวาน ถ้ารูว่้าเป็นบาปเรากไ็ม่กล้าท�า ยอมอด เราจะเกดิ
  โอตตปัปะเพราะฉะนัน้ จติใจเราจะสะอาดบริสุทธิม์าก

* เวลาพูด ให้พูดด้วยความมีสติ มันจึงเป็นสาระเป็นประโยชน์ 
  ถ้าพูดด้วยความไม่มสีตมินัเฟ้อดูอย่างเวลาทีห่ลวงปู่มัน่ท่านพดู 
  ไม่ว่าทีไ่หนๆ เป็นสาระออกมาน่าฟังทัง้นัน้เพราะท่านพดูด้วย
  ความมสีติ

* ถ้าต้ังใจทีจ่ะภาวนา อย่าส่งจติไปทางอืน่ ให้รูอ้ยูใ่นกายในใจ
  ของเรานีแ่หละ ถ้ายงัตามความคดิอยูไ่ม่ใช่ภาวนา

* ถ้าคนมสีตแิล้วไม่พดูพล่ามอะไรหรอกอยูก่บัสติของตวัไม่พดูเสียเวลา

* ฟังด้วยดย่ีอมได้ปัญญา ให้เคารพต่อการฟังธรรมด้วยใจจรงิ ไม่
  ส่งจติไปทางอืน่ เพือ่ให้ได้เน้ือหาสาระเข้ามาสู่ใจของเราจรงิๆ

* เร่ืองการปฏบัิตธิรรม ปฏบิตัอิะไร ปฏบัิตจิติปฏบัิตใิจของเรา
  นีแ่หละ ท�าอย่างไรใจของเราจะสะอาดหมดจด ปราศจากมลทนิ   
  ปราศจากโทษทัง้ปวง
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* ผูท่ี้มจีติใจผ่องใส สะอาด ไม่มีโทษจะมหีน้าตาผ่องใส ไม่เศร้าหมอง 
  ไม่ขุน่ ไม่มวัเป็นท่ีน่าคบค้าสมาคมด้วยบุคลกิลักษณะนัน้บ่งบอก
  ถงึความสขุของใจ

 * เร่ืองจิตไม่ใช่เร่ืองอะไร นอกจากการตัง้สติไม่ให้เผลอ จะท�ากจิ
  อนัใดกท็�าด้วยความรูไ้ม่ใช่ด้วยโมหะ โมหะ คอื ความหลง ความ
  ไม่รู้ เมือ่เราไม่รูมั้น กป็รงุเราแต่งเรา

* วาง....เฉย มนัก็ไม่ตดิภพตดิชาติ

* เวลาเรายืนเรากมี็สต ิเราเดนิเรากม็สีติ เรานัง่เรากม็สีต ิเรานอน
  เราก็มสีต ิจนกว่าจะหลบัไป อยูก่บัสตปัิฏฐาน ๔ มสีตริูอ้ยูใ่น
  กาย เวทนา จติ ธรรม นีแ่หละ

* หลวงปูม่กัเมตตาเตือนพระเณร ให้รูจ้กัตน รูจ้กับคุคล รูจ้กักาล 
  รูจ้กัประมาณ

* คนเราถ้าไม่ปฏบิตัธิรรมแล้ว เรยีกว่า ย�า่ต้นกเิลส เหยยีบย�า่ต้น 
  กนิแต่ผล ย่อมมแีต่จะเสือ่มไปส้ินไป ถ้าปฏบิตัธิรรมแล้ว เรยีกว่า
  บ�ารุงต้นให้งามจงึ ออกดอกออกผลให้ได้บรโิภคใช้สอย

* พระเอาสิง่ใดทีพ่อเหมาะพอด ีเรากเ็อาส่ิงนัน้ อย่าให้มันเกนิไป
  เป็นธรรม

* เราอยู่ในโลก อย่าฝืนโลก ถ้าฝืนโลกมันผดิธรรมดา ฝืนธรรมดา

* ถ้าเป็นพระควรพจิารณาในการรบั แต่ถ้าเป็นแพะเอาแหลกทกุ
  อย่าง ผิดธรรมผดิวนิยักไ็ม่ใส่ใจ
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* สิง่ใดทีผิ่ดธรรมผดิวนิยั พวกเราอย่าท�า อย่าฝ่าฝืนค�าสัง่สอนของ
  พระบรมศาสดาท�าตามธรรมตามวนิยั ให้เป็นพุทธบูชา ธรรมบชูา 
  สงัฆบูชา กเ็ป็นธรรมไปเรือ่ยๆ ไม่เหยยีบไม่ย�า่จะมแีต่ความเจรญิ

* ราคะไม่มโีทสะไม่มโีมหะไม่ม ีความดงึดูดของโลกดูดไม่ได้เลย
  เพราะไม่มสีิง่ทีจ่ะดงึดดูกนัได้แล้ว เพราะฉะนัน้พระอรยิเจ้าท่าน
  ไปไหนมาไหน ท่านเหาะเอาเพราะโลกไม่ดงึดดู

* ผู้ภาวนาช้ันยอด ท่านเพยีรฆ่าความโกรธให้มันหมด ฆ่าความโลภ
  ให้มนัหมด ฆ่าความหลงให้มนัหมด

* ไปเดอืดร้อนอะไรกบัคนนนิทา ใครนนิทาเราไม่ได้ยนิไม่ใส่ใจก็
  สบายคนนนิทาน่ะเป็นยาชูก�าลงัทีจ่ะเตอืนตวัเอง เขาตดิกีว่าเขาชม
  จะได้รู้ตวั ถ้าเราเป็นอย่างนัน้จะได้ปรบัปรงุ เราจะไปโกรธเขา 
  ท�าไมถ้าไปโกรธเขากเ็รยีกว่าเราแพ้ตวัเอง

* ใครเป็นคนประคบประหงม ใครเป็นคนเชด็ขีเ้ชด็เยีย่ว ใครเป็นคน
  ดูแลให้ความปลอดภยัผูน้ัน้คอื บดิา มารดา

* ไม่ต้องรู้อะไรมาก รูภ้ายในน้อยๆ กต็ามค�าสัง่สอนน้อยๆ มนัก็
  กว้างออกมาได้รูท้กุขงั รูอ้นจิจงั รูอ้นตัตา รูแ้ค่นีก้ใ็ช้ได้แล้ว

* สงัขารความคิดปรงุแต่ง มันไม่ใช่เรา แต่มันลากเราให้ตดิให้ทกุข์
  ไม่รู้จกัจบจักสิน้เพราะฉะนัน้จงอย่าเชือ่สงัขาร

* เรียนทางโลก เรยีนไปๆ กย็ิง่หนาไปเรือ่ยไม่เบาบางได้เลย เรยีน
  ทางธรรม เรียนละ ละโลภ ละโกรธ ละหลง ละกเิลสตณัหา
  มนักเ็บาไปๆ จนไม่ม ีภาระ หมดภาระ
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* ธรรมะแสดงอยูท่กุเมือ่ เกดิอยูเ่สมอ ผูม้ปัีญญาย่อมโอปนยโิก คอื 
  น้อมเข้ามาใส่ตวัเอง น้อมเข้ามาพจิารณาในตวัเอง เมือ่พจิารณา
  มากเข้าก็จะ ปัจจตัตงั คอื รู้ได้เฉพาะตน

* กิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นอันตรายเด้อลกูหลาน
  เอ๋ยเป็นกเิลสอย่างน่ากลวั ร้อนกว่าไฟ ใสกว่าแก้ว บ่มเีขีย้วกดักนิ
  คน กิเลสมนักัดกนิคนเราจะท�าตามมนัอยูห่รอื เราต้องฝืนมนั
  บ้างสอิย่าไปตามใจมนั

* รูห้ลบเป็นปีก รูห้ลีกเป็นหาง รูจ้กัจับ รูจ้กัวาง รูท้างพระนพิพาน

* บญุกศุลเกดิข้ึนทีใ่จเรา ถ้าใจเรามศีลี มีสมาธ ิมนักเ็กดิปัญญา
  ขึน้มา ถ้าใจของเราไม่มีศลีไม่มสีมาธ ิไม่มคีวามมัน่คงอะไรเลย 
  มนัก็ไม่เกดิปัญญาไม่ส้ินสงสัยได้

* ไม่ต้องถามปัญหาอะไรหลาย ไม่มปัีญหาไม่ต้องสงสยัอะไร มคีวาม
  สงสยัเกิดข้ึน รู้อยูอ่ย่าไปตาม ถ้าปล่อยให้มนัสงสยั มนักส็งสยั
  เรือ่ยไป รู้เท่าทนัความสงสยักพ็อ

* อยูใ่นผ้าเหลอืงเป็นเพศอนัสงบ เป็นเพศอนัสบาย เป็นเพศอนัอดุม 
  ให้รูจ้กัรกัษา รูจ้กัท�าความเพยีร ถ้าละความเพียรกจ็ะเวยีนไป    
  หาความมกัมาก

* ใจมันหยดุนกึหยดุคดิ มนัสบายจรงิๆ ไม่มเีรือ่งร้อนมาปรงุตวัเอง  
  นัง่สบาย นอนสบาย เป็นเสรีเต็มตัว กิเลสมนัปรงุออกไปมนัร้อน 
  พอเหน็หน้ามนัมากร็ูท้นัทพีอแล้วๆ ตวัเองสอนตวัเอง รูเ้ท่าเอา  
  ทนั อย่าให้มนัปรงุ
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* เมือ่ได้อะไรมากว่็าของกูๆ  ไม่ปล่อยไม่วางได้เลย กอดทกุขNอยูน่ัน้
  แล้ว ปล่อยไม่ได้เลย

* จะเป็นพระ เณร อบุาสก อบุาสกิา ท่ีดไีด้ต้องม ีสตสิมัปชญัญะ 
  ระลึกได้ อยู่เสมอรูต้วัอยูเ่สมอ ต้องฝึกให้ยิง่

* บวชให้พ่อให้แม่ อย่าท�าศลีของเราให้ขาดมนัไม่ดี อย่าเหน็แก่
  ความสนกุสนาน กเิลสมนับงัคบัไปอย่างนัน้อย่างนี ้จะท�าไปตาม
  อ�านาจกเิลสมนัไม่ถกู อดกลัน้ไว้บ้าง

* อย่ากนิสมอยาก อย่าปากสมเคยีด เป็นค�าทีห่ลวงปู่เตอืนลกูศษิย์
  ลกูหาเสมอๆ

* เรือ่งทีแ่ล้วไปแล้ว มนักแ็ล้วไปแล้ว จะเอามาคดิอะไรอกี ผ่านไป
  แล้ว อย่าเอามาคดิจิตจะฟุ้งซ่านขุน่มัว

* ถ้าจติใจเศร้าโศกไม่เบิกบานร่าเริงแล้วเสียมงคลไปหมด ใจทีใ่ห้อภยั 
  แต่ถ้าจิตใจไม่เศร้าไม่โศก มแีต่ร่าเรงิเกษมส�าราญแล้ว เป็นมงคล
  อย่างย่ิง

* ธรรมดาคนหลงทัง้หลายเขาไม่เคยพอ มหีนึง่มสีองแล้วเขายงัหา
  เอาใหม่ต่อไปอกีเรยีกว่าคนโลภ โลภในกาม ไม่รูจั้กเบือ่จกัหน่าย 
  เม่ือไหร่ทีม่นัเบ่ือมนัหน่ายจะรูจั้กเองหรอก โอ! มนัทกุข์ขนาดนีห้นอ

* แต่งงานแล้วมนัสขุหรอืทกุข์ มันทกุข์หนกัจรงิๆ สขุนดิเดยีวเอง
  อุม้ท้องกล็�าบากแสนสาหสัพอคลอดลกูกแ็ทบล้มแทบตายไปสร้าง
  โลกเรยีกว่าสร้างกองทกุข์
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* ต้องพิจารณาให้เหน็ทกุข์โนโลก เหน็โทษของกามเสยีก่อน จงึอยู่
  สบายในพรหมจรรย์

* มัวแต่พดูสอนคนอืน่ตัวเองยงัสงสัยอยู่เลยยงัไม่สิน้อาสวะไม่ดีเท่าไรหรอก

* มสุีขอยู่ทีไ่หน มีทกุข์อยูท่ีน่ัน่ หาสขุจากกาม หาสขุโนโลก จะได้
  มาจากไหนมนัคอืการหาสขุในทกุข์ สขุไม่ม ีตวัของเราไม่มใีนนัน้

* การท�าความเพยีรอย่าหลอกตัวเอง ให้เอาจรงิเอาจงักบัมนั ว่าจะ 
  ตัง้ก็ต้องตัง้ส ิว่าจะก�าหนดกต้็องก�าหนดสิ ให้สตมินัแก่กล้า ท�า
  สมัปชญัญะให้มนัแจ้ง

* เหน็คนอืน่เห็นสตัว์อืน่มคีวามสขุ เราผูน้ัง่ดกูสุ็ขด้วย

* หลวงปูม่กัน�าข้อคดิของคนโบราณมาเตือนว่าท�าดไีว้ให้ลูก ท�าถกู
  ไว้ให้หลาน พฒันาการไว้ให้ชาตบ้ิานเมือง

* ท�าทาน รักษาศลี เจรญิภาวนาเป็นเครือ่งช�าระจติใจให้สะอาด 
  บรสิทุธิ ์ผ่องใส ท่ีเราท�ากนัน้ันมคีวามหมาย ถ้าท�าแล้วก�าจดักเิลส
  ของตวัได้เป็นการดี แต่ถ้าท�าแล้วก�าจัดไม่ได้ก็ชือ่ว่ามาท�าเล่นๆ ไม่ดี

* อบรมตวัเองให้รูจ้กัข้อวตัรปฏบิตั ิให้รูจ้กัผดิชอบชัว่ด ีอะไรทีม่นั
  ผดิเรากจ็ะต้องพยายามละ ไม่ท�าตามความคดิฝ่ายต�า่ของตวัเอง 
  ท�าแต่คณุงามความดี

* ดตัูวเองสปัิญญาเรามีไหม เราพจิารณาได้ไหม ท�าอย่างน้ีจะเจรญิ
  จรงิไหม ท�าอย่างนีจ้ะเส่ือมไหม พจิารณาไตร่ตรองด้วยปัญญา
  อนัชาญฉลาดของตนเองดู
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* เราไม่เกบ็ ไม่ก�า ไม่กอบ ไม่โกย ไม่โกง ไม่กนิ ไม่เอาเปรยีบผูใ้ด
  เลย แต่ถ้าเราเกบ็ ก�า กอบ โกย โกง กนิ ตวัเองกม็แีต่จะเสือ่ม 
  หมดสง่าราศี

* เคร่ืองประดบัใดๆ ในโลก กส็ูธ้รรมะไม่ได้ ถ้ามธีรรมะประดบัใจ
  ตนแล้ว ย่อมเป็นผูเ้จรญิรุง่เรอืงแน่นอน

* ผูป้ฏิบัตต้ิองฝึกหดัสติกนัทัง้นัน้แหละ

* อย่าปล่อยสตใิห้มนัเป็นไปตามความชอบใจของมนัเอง ท�าอะไรก็
  ให้มสีตทิ�า ข้อวตัร ปฏบิตัอิะไรกใ็ห้มสีตอิยูเ่สมอ จบัแก้วกใ็ห้มสีติ 
  จะวางตรงไหนกใ็ห้มสีติ ถ้าไม่มสีต ิเวลาวางเสยีงจะดงั ข้าวของ
  อาจเสยีหายได้ ผูท่ี้ไม่ปล่อยสตใิห้เลนิเล่อดูแล้วงาม

* ฟังเทศน์ถ้ามสีมาธใินการฟังชือ่ว่าเคารพแล้ว อย่าเอาใจส่งไปไร่นา
  ไปทีไ่หนให้ใจอยู่กบัเนือ้กบัตวัได้ยนิอยูท่ีห่รููอ้ยูที่ใ่จ ใช้วจิารณญาณ
  อยูใ่นตวั คบคดิเนือ้หาอยูก่บัตวัน่ันแล เรยีกว่าได้ความเคารพ

* เห็นเงนิหน้าด�า เหน็ค�าหน้าเศร้า เห็นข้าวตาโต พาโลอยากได้ เป็น 
  ค�าท่ีหลวงปูม่กัน�ามาเตือนพระเณรไม่ให้ตกเป็นทาสของความโลภ

* โกรธเขาเราทกุข์เองนัน่แหละ ถ้าไม่โกรธกไ็ม่ทกุข์ สบาย ฆ่าความ
  โกรธได้ อยู่เป็นสุข เราจะชนะความโกรธของเขาด้วยความไม่โกรธ
  ของเรา

* ไม่เผลอ ไม่หลง ไม่ส่ง ไม่ส่าย ไม่วุน่ ไม่วายกบัเรือ่งใดๆ ทัง้นัน้ก็
  สบายแฮ อยู่อย่างนัน้...สบาย
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* กนิหลายบ่หายอยาก (รปู รส กลิน่ เสียง สมัผสั) นอนมากบ่รูต้ืน่   
  รกัคนอืน่กว่ารักตวั สิง่ควรกลวักลบักล้า (ราคะ โทสะ โมหะ) 
  ของสัน้ส�าคญัว่ายาว (ชีวติ)

* ถ้ามศีรัทธาความเชือ่มัน่แล้ว ท�าให้ไม่ล�าบากในการบ�าเพญ็กศุล 
  เพราะไม่มสีิง่มากดีขวาง

* สัปปายะ ๕ ได้แก่ อาหารเป็นที่สบาย อากาศเป็นที่สบาย
  เสนาสนะเป็นทีส่บาย บคุคลเป็นทีส่บาย ธรรมะเป็นทีส่บาย 
  ท่านว่าอยู่ได้ มโีอกาสเจรญิ จติตภาวนาไปได้สะดวก

* เมือ่ใจสงบลงไปแล้ว จะเหน็บาปเป็นบาป เหน็บญุเป็นบญุ

* ถ้าจะสกึตวั เป็นโยมแต่ใจเป็นพระได้ไหม มักน้อยไม่แสวงหา 
  ไม่แต่งตวั ไม่ห่วงหล่อ ห่วงสวย ถ้าไม่ได้กอ็ยูอ่ย่างนีดี้กว่า (อย่า
  สกึดีกว่า)

* เวลาภาวนา ต้องไม่มตีวัไม่มตีน ไม่มอีะไร เป็นอาการว่างไปหมด 
  แต่ความรูไ้ม่ว่างให้ย้อนเข้ามาพิจารณาธรรมะว่า เราตกอยูใ่น
  กองทกุขัง อนจิจงั อนตัตา เราเป็นผู้รู้ผูเ้ดยีว แม้ทีส่ดุกไ็ม่มีเรา
  ในรู้นัน้ ไม่ยึดมัน่ยดึถอือะไรอกี วางหมดมนัเบาไม่หนกัแล้ว

* ความโมโหพาตวัตกต�า่ อย่าไปโมโหโกรธผูอ้ืน่มนัเป็นไฟ มนัจะไหม้
  หวัใจเจ้าของเอง ถ้าเขาไม่ดมีนัเป็นเรือ่งของเขาไม่ใช่เรือ่งของเรา

* ท�าทานแล้วต้องรกัษาศลีด้วย เหมอืนเอาถ้วยชามมาใส่ของ ใส่
  อย่างเดยีว ไม่ล้างถ้วยล้างชามกไ็ม่น่าใช้
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* นตัถ ิสนัติ ปะรงั สุขงั สุขอืน่ยิง่กว่าความสงบไม่ม ีท�าใจให้เป็น
  ไปอย่างนัน้เด้อ

* ขันธ์ทัง้ห้าเป็นภาระอนัหนกั ต้องรูจ้กัวาง รูจ้กัเฉยซะ หากเรา
  วางได้ จะเบากายเบาใจอย่างยิง่

* ถ้าท่านรู้ตวัท่านดว่ีาท่านไม่ได้ผดิ กไ็ม่ต้องเกรงกลวัอะไรทัง้นัน้ 
  ไม่เหน็จะต้องหวัน่ไหวอะไรเลย ต่อให้คนทัง้โลกจะชีห้น้าว่าผดิ
  แม้ตวัผมเอง (หลวงปู ่ชีน้ิว้เข้าหาหลวงปูก่ไ็ม่ต้องหวัน่ไหว)

* ไม่ว่าใครจะพดูอย่างไรท�าอย่างไรกบัเราอย่าหวัน่ไหวเฉยไว้กด็เีองๆ

* เหน็ธรรม คอื เหน็อนจิจงั ทกุขัง อนตัตา ท�าอย่างไรเราจะพ้น
  จากกองทกุข์ เหน็ว่าของทกุอย่างไม่ใช่เราเป็นอนตัตา แม้ร่างกาย
  ท่ีอยู่ร่วมกันกไ็ม่ใช่เราเลย มนัอยากเจบ็มันกเ็จบ็ มนัอยากแก่
  มันก็แก่ มนัอยากตายมนักต็าย ห้ามมนัไม่ฟัง ผูใ้ดเหน็ธรรม ผู้ 
  น้ันไม่กลวัตาย ตายเม่ือไรช่างมนั ท�าความด.ี..ดกีว่า

* หลวงปูเ่มตตาให้โอวาทแก่พระบวชใหม่เมือ่ตอนเข้าพรรษาดงันี!้
  เราเป็นพระบวชใหม่มีเวลาน้อยให้อยูก่บัลมหายใจเข้า..พทุ!..ลม
  หายใจออก..โธ!..เรือ่งอืน่อย่าไปปรงุแต่งมนั...เอาแค่น้ีแหละใน
  พรรษานีข้อให้มนัอยูก่บัพทุโธ จะได้ก�าลงัมหาศาล..จะไม่วุน่วาย
  กับผู้ใด..ความวุ่นวายจะไม่มี..ถ้าหากอยู่กับพุทโธ หายใจเข้า 
  หายใจออก อยูก่บัอนันีแ้ล้วกไ็ม่ต้องฟุ้งซ่านอะไรเลย ไม่ต้องคดิ 
  อะไรเลย เอาแค่นัน้แหละด ีไม่ต้องคดิเรือ่งอืน่..มนัยุง่!..เราไม่ยุง่
  อะไรแล้ว เราบวชแล้วจะภาวนา..เท่านีแ้หละ เอา..พทุ!.โธ!./..พทุ!. 
  โธ!./..ตลอดพรรษาให้ตดิต่ออยูเ่รือ่ยๆ ใจมนัรวมลงเป็นหนึง่ได้ 
  มนักส็บายหรอก!..ไม่ล�าบาก
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* พระพทุธศาสนาเขามไีว้ขัดเกลาจิตใจคน ไม่มาสะสมกเิลสกนัหรอก
  ให้ตัง้ใจอย่างนัน้นะ ให้เอาจิตใจเราเป็นเคร่ืองวดั จติใจทีจ่รงิจงั  
  เป็นเครือ่งวดั

* โยมขอพรจากหลวงปู่ หลวงปู่ท่านกเ็มตตาชีแ้นะความจรงิไว้ว่า
  “พรอยู่ทีต่วัเองพรไม่ได้อยูท่ี่คนอืน่พรท่ีท่านให้มนักพ็รของท่านหรอก
  พรของเราคือความดีในตัวเรา ทาน ศีล ภาวนา ถ้าเราท�าด ีพรก็  
  เตม็อยู่ในตวัเราไปไหนกย็ิม้ ใจเป็นสุขอย่างอ่ืนมนักด็ไีปหมดแหละ”

* หลวงปูด่ปัูงคงุ (เร่ืองข�ากล้ิงลิงกบัหมา) หลวงปูป่รารภว่าลงิกบัหมา
  เขายงัฝึกได้แล้วคนท�าไมมนัจะฝึกไม่ได้ คนมนัจะโง่ขนาดนัน้หรอื?

* ลกูจะเหน็พระคณุของพ่อ-แม่ ก็ต่อเมือ่มลูีกของตวัเองได้เวลาเล้ียง
  ลกูน้อย “ยามเมือ่หนูกนิม้อน จ่ังค่อยเห็นคณุแมว ลกูบ่แขวนข้าง
  แอว กะบ่เห็นคณุพ่อแม่” (ถ้าเมือ่ใดท่ีหนูมากนิตวัหม่อนจงึคดิถงึ
  แมวว่าถ้ามแีมวคงไล่หนูไปแล้ว คราวใดท่ีมลีกูน้อยของตนเองจงึ
  ค่อยคิดถงึบญุคณุของพ่อ-แม่ว่ารกัลกูขนาดไหน) หลวงปู่ท่านยกเอา 
  ค�าผญา (สภุาษติอสีาน) ข้ึนมาอธบิายประกอบคิดถงึแม่มากๆ ตอน
  ทีล่กูร้องให้แม่เราเป็นคนฟมูฟักรักษา คิดได้กค็ดิตอนนัน้ ถ้าคนจะ
  คดิ...ถ้าคนจะไม่คิดก็อาจจะไม่ระลึกเลยมดืมนอยูอ่ย่างนัน้แหละ แม่
  เราได้อดตาหลบัขับตานอนเพราะเราเกดิมาตัง้เท่าไร ตบผ้าขี ้ตผ้ีา
  เยีย่วไปเท่าไรจะได้รู้จักซ้ึงถงึน�า้ใจของแม่ จะซึง้กซ็ึง้ตอนเลีย้งลูกนี่
  แหละ...

* มโียมกราบเรยีนถามหลวงปู่ ถึงข่าวลือท่ีว่าปีหน้าน�า้จะท่วมโลก...
  หลวงปู่ท่านกเ็มตตาตอบว่า” กามโอฆะ ทิฎฐโิอฆะ อวชิชาโอฆะ 
  ทัง้ 3 โอฆะนี ้มนัท่วมโลกอยูแ่น่นอน (โอฆะ หมายถงึ ห้วงน�า้) 
  ราคะ โทสะ โมหะ ท่วมหัวใจคน
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* ถ้าเป็นแม่ขาวแม่ช ีให้มหีริ ิให้มคีวามละอาย ให้มีโอตตปัปะ มี
  ความเกรงกลวั หริโิอตตปัปะเป็นเคร่ืองท�าให้งาม ธรรมวนิยัท่าน
  บญัญตัไิว้ดแีล้วอย่ามาทะเลาะกนั คนทะเลาะกนัมนัโง่ ไม่งามเลย 
  ผูใ้ดเหน็แล้วไม่สบายตาไม่สบายหูไม่สบายใจมนัต้องเสงีย่มเจยีมตวั 
  รกัษาจรรยามารยาทให้มนัด ีไม่ยือ้แย่งแข่งดี

* ถ้าใจอยู่จ�าอะไรกด็เีรยีนหนงัสือกด็ ีถ้าใจไม่อยู่เรียนอะไรกไ็ม่ได้หรอก 
  ฝึกให้ใจมนัอยูก่บัเนือ้กบัตวัให้รูอ้ยูก่บัพทุโธ ถ้าปล่อยใจฟุ้ง ใจซ่าน 
  ใจคดิไปโน่นไปนีม่นัไม่เป็นของตัว ตัวของเราจะเอาแต่พทุโธค�าเดียว
  ถ้าใจอยู่ไม่มอีารมณ์อืน่ มอีารมณ์อนัเดยีวนีแ้ล้วมนัสบายหลาย!

* จะมหีมูม่พีวกกใ็ห้เป็นกลัยาณมติรเป็นผูท้ีห่วงัดมีใีจรกัในการปฏบิตัิ
  ธรรมจรงิจังอย่างนัน้ใช้ได้!

* มีโยมมากราบอาราธนานิมนต์หลวงปู่ให้อยู่ไป100 ปีหลวงปูเ่มตตา
  ตอบว่าไอ้เรือ่งนัน้มนัเรือ่งของสงัขารหรอกแล้วแต่สงัขารมนัจะเป็น

* พระเราถ้าตดัได้ มนัสบายจรงิๆ

* การท�าบุญให้ทานไม่ใช่ท�าเล่นๆ เป็นการสะสมบญุกศุลใส่ตวัเอง
  เป็นการสะสมนสิยัทีเ่สยีลละให้แก่จิตใจตวัเองท�ามากๆ ท�าเรือ่ยๆ 
  ใจมันจะเบาๆ ไปความตระหนีถ่ีเ่หนยีวกจ็ะหมดไปๆ ความเหน็แก่
  ตวัไม่มเีลยเป็นคนเสยีลละ

* ส่งจติออกนอกกไ็ปถกูบ่วงแห่งมาร จติของเราอยู่ในกายของเราแท้ๆ
  อย่าไปส่งออกนอกรปู เสยีง กลิน่ รส มนัเป็นบ่วงแห่งมาร

* หลวงปู่นัง่เอาตะเกยีบถกูนัไปมา หลวงปู่ปรารภเบาๆว่า “ขัดอยู่
  บ่อยๆ มนักข้ึ็นเงา”
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* โยมกราบเรยีนถงึความทกุข์ของตน ก่อนจบเธอกถ็ามหลวงปู่ว่า
  “ท�าอย่างไร จงึจะหมดกรรม” หลวงปูท่่านกย้ิ็มด้วยความเมตตา 
  แล้วท่านกก็ล่าวว่า “กแ็บเสยีส”ิ ว่าแล้วท่านกท็�าท่าก�ามอืแล้วกแ็บ

* พวกเราเป็นพทุธบรษิทัเราจะส่ังสมกองกเิลสหรอืจะก�าจดักองกเิลส
  ออกจากจิตจากใจของเรามันกอ็ยูท่ีใ่จของเราเองเราจะก�าจดัไหม 
  เราจะช�าระไหมค�าส่ังค�าสอนของพระพทุธเจ้าท่านสอนให้ท�าอย่างนี้

* บวชหนสีงสาร เขาไม่เอาอะไรหรอก!

* เป็นสาม ีภรรยา เขาต้องมสีจัจะความจรงิใจต่อกนัไม่แบ่งหวัใจให้
  ผูอ่ื้นเขาอย่างนีเ้รยีกว่าซ่ือสตัย์ต่อกนั ด้านความรกักด็ต้ีองซือ่สตัย์
  ต่อกนัทีส่ดุด้านทรพัยสินเงนิทองได้มาเท่าไรกใ็ห้รูด้้วยกนัจะเอาไป 
  ใช้จ่ายอะไรๆ กต้็องบอกกนัให้รูเ้สยีก่อนสจัจะนีเ้ป็นเหตุให้ไว้วางใจ  
  ซึง่กนัและกนั

* ผูเ้จริญย่อมไม่เบียดเบยีนไม่ท�าบาปท�ากรรมด้วยกายวาจาใจเป็นผูม้ศีลี

* เวลาเดนิกใ็ห้นกึพทุโธ ขาข้าย ขาขวาแล้วแต่ถนดัเลย..ขาขวาพทุ..
  ขาซ้ายโธ..ขาขวาพทุ..ขาซ้ายโธ..อยูก่บัพทุโธนัน่แหละ ไม่ให้คดิทาง
  อืน่ ถ้าคดิไปทางอืน่กไ็ม่ใช่แล้วมนัออกนอกพทุโธไปแล้ว มนัไปคดิ
  ปรงุแต่งอย่างอืน่มนัไม่ดี เอาแต่พทุโธน่ันแหละเวลานัง่หายใจเข้า
  กพ็ทุหายใจออกกโ็ธ อยู่กบัพทุโธตลอดใจมันสบายหายใจเข้าสบาย 
  หายใจออกสบายให้รูเ้ท่าอยูก่ารนกึการคดิ ให้รูท้นัมนัไม่อย่างนัน้
  มันจะออกไปข้างนอก หลงปรงุหลงแต่งไป

* ถ้าเรามีศลีดแีล้ว สุคตเิป็นทีไ่ป
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* ใครจะว่าใครจะด่า จะชวนทะเลาะกย็ิม้ฟังได้ คนยิม้ฟังนัน่แหละ
  เป็นผูช้นะ ชนะทางด้านจติใจไม่ได้ชนะทางพละก�าลงัอะไรหรอก  
  จติใจมีคณุธรรมสงูกว่า

* หลวงปู่โยนก�าไลแจกพร้อมบอกให้หยบิเอาคนละเส้น หลวงปู่พดู
  อยูส่องสามครัง้แต่โยมกแ็ย่งกนัก�าเอาไปคนละหลายๆ เส้นหลวงปู่
  ท่านก็เมตตาเตอืนสตว่ิา “ของแค่น้ียงัแสดงความโลภออกมา ไม่
  งามเลยมแีต่จะเอาเพือ่ตวัเอง ไม่แบ่งปันคนอืน่เลย”

* ผูท่ี้จะข้ามห้วงน�า้ใหญ่ (โอฆะท้ังหลาย) ต้องมีความเชือ่ความศรทัธา
  ในค�าสอนของพระพทุธเจ้า เช่ือมัน่ในปฏปิทาของครบูาอาจารย์และ
  เชือ่มัน่ว่ามรรคผลนิพพาน น้ันมอียูจ่ริง

* ให้พจิารณา...เกิด...ดบั

* กับดกัชองพระปัจจุบันน้ีม ี3 อย่างคือ 1. เงนิ 2. แม่ออก (ผู้หญงิ) 
  3. ศรทัธา...ถ้าพระรปูไหนไม่พนิิจพจิารณาด้วยความละเอียด
  รอบคอบก็ตดิกบัน้ีอย่างเดียว ไปไหนไม่ได้! จบกนัล่ะ

* รูเ้ท่า เอาคร่ึงหนึง่ รูไ้ม่เท่า เอาหมด เพือ่นกนิเพือ่นกนั เพือ่นรู้
  ไม่ทนั เพือ่นกนัเอาไปกนิ หมายความว่า ให้รูจ้กักเิลสท่ีแฝงธรรม 

* อย่าทิง้! การสงัเกตุ เพราะการสังเกตุเป็นต้นเหตขุองการเกดิปัญญา

* อย่าไปสนใจกจิของผูอ้ืน่ จงสนใจในกจิของตน กจิในทีน่ีห้มายถงึ 
  ทกุส่ิงทีเ่ป็นข้อวตัร ปฏบิตัขิองพระภิกษุ
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* ให้ระวงัเรือ่งเกีย่วกบั มานะทฏิฐ ิตวัก ูของกู 

* อย่าเหน็แก่ตัว

* ให้เป็นคน คมในฝัก

* อย่าพดูทกุค�าท่ีคดิ จงคิดทกุค�าทีพู่ด

* ธรรมดา ทีไ่ม่ ธรรมดา

* ไม่ขอใคร! ขอในทีน่ีห้มายถงึ สิง่ของหรอืปัจจยัอืน่ๆ ทีจ่ะน�ามา 
  เพือ่เป็นประโยชน์ของตน

* ให้สงัวรไว้เสมอว่า ผูรู้้ยังมอียูต่ราบใด ส่ิงทีถ่กูรูก้ย็งัมอียูต่ราบ
  น้ัน กลบัมาหยดุกบัผู้รู ้ทกุอย่างจะเป็นไปเอง

* จะสว่างขนาดไหน กต้็องมเีงา ของจรงิต้องมีเงา ของไม่จรงิ
  จงึไม่มเีงา เหน็แก่แจ้ง เหน็แต่สว่าง แต่บ่เบิง่ว่ามเีงาหรอืบ่มี 
  มันกะตืน่เงานัน่แหล่ว!
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