โปรดรวมทำบุญ โดยเงินบริจาคหลังหักคาใชจายในการพิมพแลว
จะนำเขากองทุนสื่อธรรมะเพื่อธรรมทาน
และเพื่อการกอสรางโรงเรียนปญญาประทีป โรงเรียนวิถีพุทธตนแบบ

พิมพเพื่อการกุศล
สงวนลิขสิทธิ์ หามคัดลอก ตัดตอน หรือนำไปพิมพจำหนาย
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คำนำท่านอาจารย์
อาตมาชอบนิทานตั้งแตเด็ก ไมวาจะฟงจะอานจะเลานิทานก็ชอบหมด
ฟงหลวงพอชาเลานิทานครั้งแรก (เรื่องหมาจิ้งจอกขี้เรื้อน) อาตมานั่ง
ฟงเพลินมีความสุข ชาตินีคง
้ ไมมวัี นลืม อายุพรรษามากขึน้ อาตมาไดรับ
หนาที่แสดงธรรมแกญาติโยม ปรากฏวามีคนรักนิทานเหมือนอาตมา
เยอะเหมือนกัน อาตมาสังเกตวา ถาเลานิทานเมื่อไหร ผูฟงเทศนจะ
รูสึกสดชื่น (อยางนอยไมงวง) และเทศนเสร็จแลวยังจำนิทานพรอม
ขอธรรมะที่พวงมากับนิทานไดบาง นิทานใหทั้งความสุขความบันเทิง
ในธรรมและความรูที่เปนประโยชนแกผูฟง อาตมาเห็นอยางนี้จึงเลา
นิทานบอย
ยีส่ บิ กวาปทีผ่ านมาอาตมาไดเลานิทานไวมากพอสมควร ปนี้ คุณศรีวรา
อิสสระ มีจิตศรัทธาเรียบเรียงนิทานทีอาตมา
่
เคยเลาหลายเรื่องเพือ่ แจก
เปนธรรมทาน อาตมาขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของคุณศรีวรา และ
ขอใหอานิสงสผลบุญที่เกิดจากการเผยแผเรื่องเลาและนิทานธรรมใน
ครั้งนี้ จงดลบันดาลใหคุณศรีวรา พรอมดวยผูมี สวนรวมในการจัดพิมพ
หนังสือนี้ ตลอดจนผูรักนิทานและเรื่องเลาทั้งหลายจงพบแตความสุข
และความเจริญในธรรม ตลอดกาลนานเทอญ
ชยสาโร ภิกขุ
ตุลาคม ๒๕๕๒

คำนำผู้เขียน
ข า พเจ า มี โอกาส ได ฟ ง ท า น อา จาร ย ช ย สา โรแสดง ธรรมให
เด็กๆ ฟงเปนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เมื่อ ขาพเจาพาครอบครัวเดิน ทาง ไป กราบ ทาน ที่ วัด ปา นานาชาติ
ในครั้งนั้นทานเลานิทานสองสามเรื่องเกี่ยวกับปญญา ความอดทน และ
ความไมแน สนุกจนลูกๆ ของขาพเจาหูผึ่ง เขยิบเขาไปใกลทานมากขึ้นๆ
และตั้งอกตั้งใจฟงอยางเต็มที่ พวกเราทุกคนรูสึกประทับใจมากจนตองขอ
อนุญาตทานพิมพเปนหนังสือชื่อ ดรุณธรรม ซึ่งเปนหนังสือธรรมะเลมแรก
ทีพวก
่ เราไดพิมพเพื่อเผยแผเปนธรรมทาน
ตั้งแตนั้นมาครอบครัวของขาพเจาและนองสาวตลอดจนเพื่อนๆ ไดพากัน
ไปกราบทานอาจารยทุกๆ ปเปนประจำไมเคยเวน พวกเราจึงไดมีโอกาสฟง
เรือ่ งตางๆ ทีท่ านเลาทัง้ เรือ่ งนิทานและเรือ่ งชีวติ จริง ซึง่ ลวนนาฟง ใหขอคิด
มีประโยชนตอการดำเนินชีวิตใหเปนสุข และพัฒนาตนใหดีงาม ขาพเจามัก
จะจดบันทึกเรื่องราวตางๆ ที่ทานเลา และอบรมสั่งสอนไวเสมอ
นอกจากทานอาจารยจะมีพรสวรรคในการแสดงธรรมและการเลาเรื่องราว
ตางๆ เปนที่สุดแลว ทานยังมีพรสวรรคในเรื่องภาษาดวย ภาษาไทยที่ทาน
ใชสละสลวยงดงามและนาสนใจมาก โดยเฉพาะการเลนคำใหเขากับเรื่อง
ราวและยุคสมัย ทานมักจะใชวิธอุี ปมาอุปมัยเพือ่ เปรียบเทียบธรรมะใหผูฟ ง
เขาใจไดงายๆ และชัดเจน ทานใหความสำคัญกับทุกๆ คำถาม และทาน
จะเมตตาตอบจนผูถามหมดสงสัย ที่สำคัญคือทานมีอารมณขันสอดแทรก
อยูเสมอ พวกเราจึงมีความสุขมากทุกครั้งที่ไดมีโอกาสฟงทานแสดงธรรม
ตอบคำถามธรรมะหรือสนทนากับทานอาจารย

มารดาของขาพเจา คุณทอสี สวัสดิ์-ชูโต ซึ่งเปนลูกศิษยวัยชราของทาน
อาจารย มักจะขอรองใหทานแทรกนิทานสนุกๆ ไวในการแสดงธรรมเสมอ
ฉะนั้นนอกจากทานจะแสดงธรรมดวยการเลานิทานใหเด็กๆ ฟงแลว ทาน
ยังตองหานิทานมาเลาใหบรรดาลูกศิษยชราๆ ฟงดวย
ขาพเจาเห็นวานิทานและเรื่องราวตางๆ ที่ทานอาจารยเลา มีคุณคายิ่ง
สมควรที่จะรวบรวมบางสวนพิมพเปนธรรมะบันเทิงเพื่อประโยชนแกคน
หมูมาก จึงไดกราบเรียนขออนุญาต ซึ่งทานก็ไดเมตตาอนุญาตใหจัดทำได
ทานยังไดชวยตรวจทานเนื้อหาใหถูกตอง พรอมใหขอคิดทางธรรม และยัง
ไดตั้งชื่อเรื่องตางๆ และชื่อหนังสือวา ‘เรื่องทานเลา’ อีกดวย
เนื่องจากขาพเจาไมใชนักเขียนมืออาชีพและไมใชนักภาษา การเขียนเรื่อง
ราวตางๆ ในหนังสือเลมนี้ ขาพเจาใชภาษาพูดงายๆ เพื่อใหไดอรรถรส
อาจจะไมถูกตองตามหลักการเขียน จึงตองขออภัยไว ณ ที่นี้
ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยชยสาโรอยางสูง ทีได
่ เมตตาอบรม
สั่งสอนขาพเจาและเลาเรื่องราวมากมายหลายรสชาติที่ใหทั้งขอคิด ความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและความซึ้งใจเหลานี้ และขอขอบคุณกัลยาณมิตร
ทุกๆ ทานทีได
่ มีสวนรวมชวยใหหนังสือเลมนี้สำเร็จดวยดี

แด่... ท่านอาจารย์ชยสาโร ท่านอาจารย์ของลูกศิษย์
แด่... คุณน้าแต๋วและพี่นิด
ผู้แนะนำครอบครัวเราให้เป็นศิษย์ของท่านอาจารย์
แด่... พ่อแม่ ผู้ให้ชีวิต ความรักและความอบอุ่น
แด่... นกเขา ปลาวาฬ ปลาทู ปลาเข็ม อ้อน วิทิต จอหงวน
ผู้เป็นกำลังใจสำคัญ
แด่... กัลยาณมิตรทุกๆ ท่าน ท่านจิ๋ว ท่านต้น พี่นุ้ย สุ ป๋า สุวาณี
มิ้ว ย้ง พี่วัฒ พี่แจ๋น พี่น้อย น้ารัชนี คุณสุภาวดี คุณประวิทย์
อ๊อฟ ครูนาง ที่มีส่วนช่วยให้งานนี้สำเร็จ
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หลวงปูซือยุน
คำถามคำตอบ ๒๖
จินนี่มิตรแท
ความอยากที่นารัก
จะเอายังไงกันแน
ฉันจะฆาเธอ !
ดีทุกอยาง ?
คำถามคำตอบ ๒๗
ฉันแลวฝดคอ
จะสึกเมื่อไหร ?
หินกับทราย
คุณยายดินสอ
เลาเรื่องทาน

๒๒๖
๒๒๗
๒๒๘
๒๒๙
๒๓๐
๒๓๑
๒๓๕
๒๓๖
๒๓๖
๒๓๘
๒๔๐
๒๔๑
๒๔๓
๒๔๗
๒๔๘
๒๕๐
๒๕๒
๒๕๓
๒๕๖
๒๕๗
๒๕๗
๒๕๘
๒๕๙
๒๖๑
๒๖๕

...ต่อจากนี้ไป
ขอเชิญท่านอ่านนิทาน
และเรื่องราวต่างๆ
หลากรสชาติที่ท่านอาจารย์ชยสาโร
ได้เมตตาเล่าให้ลูกศิษย์ฟัง...
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ไม่มีวันจบ
พระ ราชา องค หนึ่งโปรดปราน การ ฟง นิทาน เปน ชีวิต
จิตใจ ทานมีความสุขมากๆ ทุกครัง้ ทีได
่ ฟงนิทาน จนนึกอยาก
ฟงนิทานอยางตอเนื่อง เพราะฟงเทาไหรก็ยังไมรูสึกอิ่มไมรู
สึกพอ สำนักพระราชวังจึงตองประกาศเชิญนักเลานิทานทั่ว
ประเทศใหเดินทางเขาเมืองหลวงมาเลานิทานใหพระราชาฟง
และพระราชาก็สัญญาวาจะใหรางวัลอยางงามแกนักเลานิทาน
ที่สามารถเลานิทานที่ไมมีวันจบใหพระองคฟง
บรรดานักเลานิทานจึงหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศ ตาง
ก็พยายามเลานิทานใหยาวนานทีส่ ดุ เทาทีจะ
่ ทำได บางคนเลา
ไดหนึง่ ชัว่ โมง บางคนเลาไดสองสามชัว่ โมง คนทีเล
่ าเกงมากๆ
เลาได ทั้ง วัน ทั้ง คืน แต แลว...สุดทาย นิทาน ก็ ตอง ถึง จุดจบ
พระ ราชา ผิด หวัง มาก ที่ นิทาน ทุก เรื่อง ลวน มี จุดจบ ดวย กัน
ทั้ง สิ้น ทาน รูสึก เศราใจ ที่ ไม สามารถ จะ หาความ สุข อยาง
ตอ เนื่อง ชนิด ไมมี วัน จบ ได จน กระทั่ง ถึง คิว ของ ชาย หนุม
คน สุดทาย ชาย หนุม หนา ออน คน นี้ เลา นิทาน เรื่อง กองทัพ
มดดำ ซึ่งมีมดเปนลานๆๆๆ ตัวกำลังเดินทัพไปตามทอง
นา จำนวนมดดำมากมายแผดำทะมึนเปนวงกวาง มันกินพืช
ทุกชนิดบนเสนทางทีมั่ นผานไปเสียราบเรียบจนถึงยุง ขาวใหญ
มโหฬารซึ่งมีขาวอยูเต็มยุง แตยุงขาวนั้นปดมิดชิดแนนหนา
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ที่สุดจนมดเขาไปไมได พวกมดพยายามๆๆ ทุกวิถีทางที่
จะเขาไปกินขาวในยุงนั้น จนแมทัพมดตัวหนึ่งสามารถเจาะ
รู เล็กๆ พอที่ จะ สอด ตัว เขาไป ใน ยุง ขาว ได เพียง ตัว เดียว
มันจึงเขาไปในยุงขาวแลวแบกขาวออกมาไดหนึ่งเมล็ด เมื่อ
มัน ออก มา แลว มด อีก ตัว ก็ เขาไป แลว มัน ก็ ขน ขาว ออก มา
อีกหนึ่งเมล็ด มดอีกตัวก็เขาไปแลวมันก็ขนขาวออกมาอีก
หนึ่งเมล็ด มดอีกตัวก็เขาไปแลวมันก็ขนขาวออกมาอีกหนึ่ง
เมล็ด................... มดอีกตัวก็เขาไปแลวมันก็ขนขาวออก
มาอีกหนึ่งเมล็ด...................เขาเลาเชนนี้ไปเรื่อยๆ มันเปน
นิทานที่ไมมีวันจบ จนพระราชาตองขอรองใหเขาจบนิทาน
ของเขาไดแลว และเขาก็ไดรับรางวัลงามนั้นไป
พระราชาคิดไดวา จริงๆ แลวนิทานที่มีจุดจบนั้นก็ดี
เหมือนกัน ทานจะไดไมตองรูส กึ เบือ่ มากเหมือนเวลาฟงนิทาน
เรื่องกองทัพมดดำซึ่งไมมีวันจบ
ฉะนั้นตอจากนี้ไป ขอเชิญทานอานนิทานและเรื่องราว
ตางๆ หลากรสชาติที่ทานอาจารยชยสาโรไดเมตตาเลาใหลูก
ศิษยฟงซึ่งลวนมีจุดจบดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
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คุณยายใจตะกร้า
ที่ ภาค อีสานใน คืน วัน ออก พรรษา หรือ วัน สำคัญ ทาง
พระพุทธศาสนา บรรดาพอออกแมออก*ผูมีศรัทธาจะพากัน
ไป ถือศีล และ รวม กิจกรรม ที่ วัด ตลอด คืน ทั้ง นั่ง สมาธิ เดิน
จงกรมและฟงเทศนที่พระทานสลับกันขึ้นธรรมาสนจนถึงเชา
แมออกคนหนึง่ กลับถึงบานหลังจากไปเนสัชชิก** ทีวั่ ด
มาตลอดคืนดวยใบหนาอิ่มบุญ เมื่อพบหนาหลานชายๆ ทัก
ยายวา
หลาน
“เปนจังไดละยาย ไปวัดมาเมิด้ คืน เหมือ่ ยบ”
ยาย
“บเหมือ่ ยดอก... มันอิม๋ ใจ ฟงพระเผิน่ เทศน
เมิ้ดคืนเลย เผิ่นเทศนไดจั๊บใจ อีหลี”
หลาน
“เผิ่นเทศนวาจังได”
ยาย
“เผิ่นเทศนดีคัก” (เทศนดีเหลือเกิน)
หลาน
“ดีจั๊งไดละ”
ยาย
“ฮูย.... จำบไดดอก ฮูแตวาดีหลาย”
หลานรำพึง “โฮย! สิมีประโยชนหยังนอ...อดสา (อุตสาห)
ตั้งใจไปอยูเมิ้ดคืน บไดประโยชนอีหยังเลย”
ยาย
“เจาบเขาใจดอก เอาจังซี้ก็แลวกัน.....”
วาแลวยายก็สงตะกราสานใบหนึ่งใหหลานชายแลวสั่ง
วา....
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ยาย

“บักหลาเอย เจาเอากะตา(ตะกรา)นี่ไปตัก
น้ำมาใหยายแหน”
หลาน
“แมใหญ.... คือใหเอากะตาไปตักน้ำ มันสิ
ไดน้ำไดจังได”
ยายดุวา “ยายใหไปตักก็ไปตักมาโลด”
แมหลานชายจะงงงวย แตเพราะเขาเปนหลานที่ดีและ
เชื่อฟงยาย เขาจึงลงทุนหิ้วตะกราสานใบนั้นไปตักน้ำที่คลอง
เพื่อใหยายสบายใจ แลวจึงนำตะกรากลับมาหายาย
ยาย
“เจาเห็นน้ำในกะตาบนี่”
หลาน
“ก็มันบมี ขอยสิเห็นไดจังได” แลวคิดตอใน
ใจวา ‘ยายไปวัดหลายเลยเพี้ยนแลวละ’
ยายมิไดสนใจทาทีหลานชาย แตกลับสั่งใหเขาสะบัด
ตะกรานั้นแรงๆ จนน้ำกระเด็นออกมา
ยาย
“บั ด นี่ เจ า เห็ น น้ ำ บ กะต า นี่ มั น คื อ อุ ม น้ ำ
กลับมาบได จังไดมันก็ไดน้ำมาละ กะตา
ก็ คื อ ใจ ยาย มั น เว า บ ได ว า เผิ่ น เทศน ว า
จัง ได แต คำ สอน เผิ่นก็ อยู ใน หัว ยาย นี่ ละ
ฟง เทศน แลวใจ มันใส ขึ่น
มั น แจ ง ขึ่ น คื อ กะต า ที่
ถืก (โดน) น้ำ จังไดจังได
มันก็สะอาดขึ่นละ บัดนี่
เขาใจขึน่ บอ บักหลาเอย”
* พอออกแมออก ในภาษาอีสานหมายถึงโยมผูชายโยมผูหญิง
** เนสัชชิก คือ การปฏิบัติโดยไมนอนทั้งคืน
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เชื ่อฉันซิ !
อาจารยที่อินเดียคนหนึ่งที่ไมใชชาวพุทธนะ ทานสอน
ใหลูกศิษยเชื่อฟงอาจารย ใหทำเฉพาะสิ่งที่อาจารยสั่งใหทำ
เทานั้น ถาอาจารยไมสั่งละกอ อยาไดทำเปนอันขาด
วันหนึ่งอาจารยพาลูกศิษยสามสี่คนนั่งเกวียนไปธุระที่
ตางจังหวัด อาจารยนั่งพิงเกวียนหลับไป ผาโพกศีรษะของ
อาจารย ตกลง ไป บน ถนน แต ลูก ศิษย ก็ ไม กลา เก็บ เพราะ
อาจารยไมไดสั่งไว เดินทางไปอีกหลายกิโลกวาอาจารยจะ
ตื่น
อาจารย “เอะ ! ผาโพกอาจารยหายไปไหน”
ลูกศิษย “ตกลงไปบนถนนครับผม”
อาจารย “อาว ! แลวทำไมไมเก็บละ”
ลูกศิษย “ก็ทานอาจารยไมไดสั่งไวนี่ครับ”
อาจารย “ทำไม เจา ถึงโง อยาง นี้ นะ ตอไป สิ่งใด ตกลง
ไปบนถนนละกอ เจาตองเก็บนะ จำไวใหดี”
แลวอาจารยก็หลับตอ ทีนวัี้ วทีลาก
่ เกวียนถายลงไปบน
ถนน ลูกศิษยรีบจอดเกวียนลงไปเก็บขี้วัว เพราะอาจารยสั่ง
ไววา อะไรตกก็ตองเก็บ
อาจารย “อาว ! อะไรตกอีกละนั่น”
ลูกศิษย “ขี้วัวครับอาจารย”
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อาจารย “ปดโธโวย ! เก็บมาทำไม ทำไมศิษยเรามันถึง
ไดงี่เงาขนาดนี้นะ”
วาแลวอาจารยก็เขียนรายการวาตองเก็บอะไรบางอยาง
ละเอียดมอบใหลูกศิษยไว แลวจึงเดินทางตอ พอดีเปนชวงที่
ถนนเปนหลุมเปนบอมาก เกวียนกระเด็นกระดอน จนอาจารย
พลัดหลนลงไปบนถนน รองใหลูกศิษยชวย ลูกศิษยตรวจดู
รายการ ไมมีทานอาจารยอยูในรายการที่ตองเก็บขึ้นเกวียน
ลูกศิษยเขาใจวาอาจารยกำลังทดสอบความเชื่อฟง จึงไมยอม
จอดเกวียน อาจารยเลยตองวิ่งไลตามเกวียนจนทัน แลวรีบ
เติมชื่อตัวเองลงไปในรายการนั่น
ลูกศิษยไมไดใชสติปญญาของตัวเองเลย เพราะตองทำ
ตามที่อาจารยสอนเทานั้น ทานอาจารยสอนวา การมีศรัทธา
ยึดติดในตัวบุคคลไมใชสิ่งที่ถูกตอง ถาอาจารยตองการสราง
ความผูกพันใหลูกศิษยยึดติดในตัวอาจารย ทางพุทธเราถือวา
เปนอาจารยที่ไมดี ไมใชกัลยาณมิตรของลูกศิษย อาจารยที่
เปนกัลยาณมิตรของลูกศิษยนัน้ ตองฝกลูกศิษยใหใชสติ
ปญญาของตัวเอง รับผิดชอบตนเอง และเปนที่พึ่งของ
ตนเองได เหมือนหมอที่ดียอมตองการใหคนไขพนจากการ
เปนคนไข ไมตองการใหใครเปนคนไขของหมอตลอดชีวิต
พระพุทธองคสอนวา การมีศรัทธาในตัวบุคคลมีโทษ
ถาความเชือ่ ของเราผูกพันกับพระองคใดองคหนึง่ หรืออาจารย
ทานใด เมื่ออาจารยเสียชีวิตไป เราจะรูสึกเสมือนขาดที่พึ่ง ที่
รายไปกวานั้น คือ ถาอาจารยคนนั้นสึกไป หรือมีเรื่องอื้อฉาว
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ศรัทธาของเราก็จะเสื่อมทันที ทานจึงใหเอาพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆเปนที่พึง่ ไมใชเอาพระองคนัน้ องคนี้เปนที่พึง่

วิทยาศาสตร์งมงาย ?
ครั้งหนึ่งทานอาจารยขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไป
อุบลฯ ทานนั่งคูไปกับอาจารยคนหนึ่งซึ่งจะไปสอนพิเศษที่
อุบลฯ และไดสนทนากัน
อาจารยทางโลก “ทำไม พระ ชอบ สอน เรื่อง การ เวียน
วายตายเกิด มันเสียนะครับ ผมเปน
นักวิทยาศาสตร ผมรับไมได”
อาจารยทางธรรม “โยม เปน นัก วิทยาศาสตร ก็ ดีนะ ซิ
ตาม หลัก วิทยาศาสตร เทา ที่ อาตมา
เขาใจนัน้ ถามีขอมูล นักวิทยาศาสตร
ตองหาสมมุติฐานที่จะอธิบายขอมูล
นั้ น แล ว ถ า เรา ปฏิ เ สธ สมมุ ติ ฐ าน
อย า ง หนึ่ ง นั ก วิ ท ยาศาสตร ต อ ง มี
สมมุติฐานอยางอื่น ใชไหม”
อาจารยทางโลก “ถูกตองแลวครับ”
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อาจารยทางธรรมจึงเลาเรื่อง เด็กคนหนึ่งที่ระลึกชาติ
ไดวา ชาติกอนเกิดที่นั่น บานเปนอยางนั้น พอแมซึ่งขณะนั้น
มีเรื่องราวอยางนั้นๆ คนก็ตามไปพิสูจน ปรากฏวาสิ่งที่เด็ก
บอกถูกตองทุกอยาง
อาจารยทางธรรม “การ ที่ เด็ก คน นี้ สามารถ เลา ถึง คน
อีกคนหนึง่ ในอดีต เลาถึงรายละเอียด
เกี่ ย ว กั บ ชี วิ ต ได แม น ยำ ทุ ก ข อ
สมมุติฐานทางพุทธศาสนาก็คือ เด็ก
คนนีใน
้ ปจจุบนั ระลึกชาติได โยมเปน
นัก วิทยาศาสตร ถือวา การ เวียน วาย
ตายเกิดเปนเรื่องงมงาย อาตมาก็ไม
วา แตอยากจะฟงวา สมมุติฐานของ
โยมเปนอยางไร ทีจะ
่ อธิบายเรือ่ งเด็ก
คนนี้ได”
อาจารยทางโลก “...... งึมงำๆๆ.... ผม ไมรู ละ....
งึมงำๆๆ.... ผมเปนนักวิทยาศาสตร
....งึ ม งำๆๆ.... ผม ไม เชื่ อ เรื่ อ ง
งมงาย... งึมงำๆๆ........”
นั ก วิ ท ยาศาสตร จำนวน ไม น อ ย ก็ เป น เช น นี้ แหละ
วิทยาศาสตรของเขากลายเปนศาสนาอยางหนึง่ ถาสิง่ ใดขัดกับ
ความเชือ่ ถือของตัวเอง ก็รับไมได ไดแตยืนยันวาตัวเองเปนนัก
วิทยาศาสตร สิ่งใดที่วัดเปนตัวเลขไมไดถือเปนเรื่องงมงาย
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เห็นหลวงปู่กับตา
พระธุดงครูปหนึ่งอยากจะเจริญเมตตาภาวนา ทาน
ได ขาว เรื่อง หลวง ปู องค หนึ่ง อยู ใน วัด ที่ หาง ไกล จาก ความ
เจริญและอัตคัดกันดารมาก หลวงปูมีชื่อเสียงมากในความมี
เมตตาของทาน พระธุดงคองคนี้จึงตั้งใจเดินทางไปหาหลวง
ปู เสนทางยาวไกลและยากลำบากมาก แตทานก็กัดฟนสู
ทานเดินธุดงคหลายวันกวาจะถึงวัดของหลวงปู เมื่อทานเดิน
เขาไปในเขตวัด ลูกวัดออกมาตอนรับพาทานไปพักผอนที่กุฏิ
บอกใหทานเก็บบริขารใหเรียบรอยแลวจะกลับมานิมนตไป
กราบหลวงปู
พระ ธุดงค ขึ้นไป บน กุฏิ เปด หนาตาง มอง ลงไป เบื้อง
ลาง เห็นหลวงปูกำลังยืนอยูที่ชายปา ทานรำพึงขึ้นวา ‘โอ !
นี่ คือ หลวง ปู ผู มี เมตตา ธรรม’ ทาน รูสึก ปติ ซาบซึ้ง เลื่อมใส
พอดีมีกวางตัวหนึ่งเดินออกมาจากชายปา หนาตาของหลวง
ปู ผู เปยม ไป ดวย เมตตา ธรรม เปลี่ยนไป ทาน ยกไม เทา ของ
ทาน ขึ้น ตี กวาง อยาง แรง ทำใหกวาง ตกใจ วิ่ง กลับ เขา ปาไป
ทันที พระธุดงคเห็นแลวรูสึกหมดศรัทธาทันที... ‘โอ ! นี่เรา
โดนหลอกอยางแรงเลย อุตสาหเดินทางมาหาดวยความยาก
ลำบากแทบตาย ใครๆ ก็วาหลวงปูองคนี้มีเมตตานัก เรา
ก็ อยาก จะ เจริญเมตตาภาวนา...โอ ย ! ไม เอา แลว รีบ เก็บ
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บริขารแลวเผนเลยดีกวา ไมอยากจะตองเผชิญหนากับทาน
ทานทำใหเราผิดหวังสุดๆ เลย’ ...หลังจากนั้นไมวาทานจะ
ไปที่ไหน ไปเจอใคร ทานก็จะเที่ยวพูดถึงหลวงปูวา “อยาไป
เชื่อเลยนะ หลวงปูที่เขาวามีเมตตาสุดๆ นะ ไมไดเปนอยาง
นั้นเลย นี่ผมไมไดนินทาทานนะ ผมไปเจอมาเอง ไมใชฟง
จากคนอื่นนะ ผมเห็นกับตาตัวเอง เห็นชัดๆ เลยนะ ทาน
ทั้งทรมานสัตว ทั้งตีสัตว ผมเห็นหนาทานผมตกใจเลย” ไป
ไหนๆ ทานก็พูดอยางนี้
สวนทีวั่ ดของหลวงปู หลวงปูถาม
 ลูกวัดวา “พระธุดงค
องคนั้นอยูไหนละ ไหนวาทานจะมากราบ” ลูกวัดกราบเรียน
ทานวา “หลวงปูครับ ทานออกจากวัดไปแลว” หลวงปูจึง
พูดวา “โอ...หลวงปูรูแลว เห็นพระองคหนึ่งมองลงมาจาก
หนาตาง นากลัวทานจะเขาใจผิดเสียแลวละ” แลวทานก็ยิ้ม
กอนที่จะพูดตอวา “วันนี้ตั้งใจจะตักเตือนพวกทานอยูแลว
เรือ่ งนีว้ า พระเรามักจะเทอาหารทีเหลื
่ อจากบาตรทิง้ ไวทีชาย
่
ปา กวางมันชอบมากิน กินบอยเขาๆ จนมันคุนเคยกับคน
มันก็เริ่มจะเขาไปแถวๆ หมูบาน ถูกชาวบานยิงตายลงหมอ
ไปหลายตัวแลว วิธีแกมีอยูเพียงวิธีเดียว เราตองทำใหกวาง
มันกลัวคน หลวงปูสงสาร

มัน หลวงปูก็ เลยตีเพือ่ ใหมันกลัวคน
มันจะไดปลอดภัยจากความโหดรายของคน” นีคื่ อเมตตาของ
หลวงปู ไมใชเมตตาดวยการเอาใจ แตเปนเมตตาที่ประกอบ
ดวยปญญา มองภาพใหญหรือภาพรวมเปนหลัก
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ทานอาจารยสอนวา ขอคิดขอแรก คือ ในกระบวนการ
ที่ จะ ทำ สิ่ง ที่ เปน ประโยชน เพื่อ จะ ชวย คนอื่น ใน บาง
ชวงอาจจะตองทำสิ่งที่คนอื่นมองไดวาไมนาจะทำเลย
แตก็เปนการทำดวยเมตตาเหมือนกัน ขอคิดขอที่สองคือ
พระธุดงคทานเห็นกับตานะ ไมไดฟงจากคนอืน่ แตตาตัวเอง
นี่ก็เชื่อไมไดเสมอไป เพราะเราอาจจะเห็นแคชวงสั้นๆ
ของ เรื่อง ราว ทั้งหมด ที่ อาจ จะ สลับ ซับ ซอน ถา เรา เห็น
เพียงแคนัน้ เราอาจจะดวนสรุปอยางผิดๆ ก็ได

คำถามคำตอบ ๑
“เวลาอยูกรุงเทพฯ ถนนสกปรก
เราควรถอดรองเทาใสบาตร
หรือเปลาครับ”

“ใสแตอาหารดีกวา”
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ขี้ฉันใครอย่าแตะ
ทานอาจารยสอนวา การจะดูวาคนเรามีปญญา หรือ
ไมมปี ญญา ก็ใหดูทีความ
่
ยึดมัน่ ถือมัน่ ในสิง่ ตางๆวาเปนเรา
เปนของเรา มีอัตตาตัวตนเปนเจาของทุกสิง่ ทุกอยาง
ในสมัยกอนทางอีสานไมมหี องน้ำ พอออกคนหนึง่ ออก
ไปถายในทุง พอออกอีกคนเดินตามเขาไปในทุงโดยไมเห็นคน
แรก เกือบเหยียบกองอุจจาระของเพื่อน
คนที่สอง “เฮย ! กองขี่ผูใด เหม็นแท”
คนที่หนึ่ง “อีหยังวะ มาวาขี่ของเฮาเหม็น”
คนที่สอง “ขอย บฮู วา เปน ขี่ของ ผู ใด ขอย เห็น วา มัน
เหม็น แตบฮูวาเปนของเจา”
จากนั้นพอออกทั้งสองก็เริ่มเถียงกันลั่นทุง คนแรกวา
คนทีสอง
่ ดูถกู ...... ดูถกู วาอะไร...... ก็ดูถกู วาขีของ
้ เขาเหม็นนะ
ซิ ทะเลาะกันจนเกือบตีกันตาย ความยึดมัน่ ถือมัน่ นีมั่ นเขาไป
ในทุกอยาง แมแตอุจจาระก็ยังถือวาเปนของเรา ใครจะตำหนิ
ไมได สิ่งที่ออกมาจาก
รางกาย แลว ก็ ยัง ยึด
มั่นถือมั่นซะเหลือเกิน
อะไรจะขนาดนั้น !
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เมตตาขาเป๋
เรือ่ งนีเกิ
้ ดทีอเมริ
่ กา เด็กผูช ายคนหนึง่ เดินเขาไปในราน
ขายสัตวเลี้ยง
เด็ก
“ผมอยากไดลูกหมา ลูกหมาราคาตัวละ
ซักเทาไหรครับ”
เจาของราน “สามสิบ ถึง หาสิบดอลลาร หนูมีเงินเทา
ไหรละ”
เด็ก
“ผมมีเงินสองดอลลาร สามสิบเจ็ดเซ็นต
ผมขอดูไดมั้ยครับ”
เจาของรานเห็นเด็กนาเอ็นดู จึงปลอยแมหมาออกมา
จากกรง มีลูกๆ วิ่งตามออกมาสี่ตัว วิ่งเลนกันดูนารักมาก
สักพักก็มีลูกหมาอีกตัวคอยๆ ออกมาชาๆ ดูนาสงสาร เด็ก
คนนั้นชี้ลูกหมาตัวนอยนั้น
เด็ก
“ผมจะเอาตัวนั้น ตัวสุดทายนั่นนะ ราคา
เทาไหรครับ”
เจาของราน “ตั ว นั้ น อย า เอาเลย มั น พิ ก าร เลี้ ย ง
ยากนะ เลนไมสนุกหรอก แตถาจะเอา
ตัวนั้นจริงๆ ก็จะยกใหฟรีๆ เลย”
เด็กนอยไมพอใจ “ผมมีเงิน ผมอยากจายเงินซื้อมัน อยา
ไปดูถูกมันเลยครับ มันก็มีคาเทากับพี่ๆ
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ของมัน ผมจะดาวนสองดอลลารสามสิบ
เจ็ดเซ็นต แลวจะขอผอนอาทิตยละหาสิบ
เซ็นต”
เจาของราน “งั้นเลือกเอาตัวอื่นดีกวา ตัวนี้มันวิ่งไมได
เลนไมสนุกหรอก”
เด็กชายมองหนาเจาของราน แลวเขาก็ดึงขากางเกงขึน้
มา ขาของเขาก็เปเหมือนกัน
เด็ก
“ผมวาลูกหมาตัวนี้ มันคงตองการเจาของ
ที่จะเขาใจมัน ผมขอตัวนี้เถอะครับ”
นี่แหละคือความเมตตา
ทาน อาจารย วา การ ที่ เด็ก ชาย คน นั้น เห็นใจและ รัก
ลูกหมาตัวนั้น เพราะเขารูสึกวามันเหมือนกับเขา หมาก็ขา
เปไมมีใครรักและใหความสำคัญ ตัวเขาก็เหมือนกัน มันนา
จะไปดวยกันได
ทาน สอน ตอวา หาก เรา สามารถ มอง เห็น วา คน อื่น
หรือสัตวอืน่ มีอะไรๆ เหมือนๆ กับเรา ความเมตตาจะเกิด
ทันที ฉะนั้น การที่เราพิจารณาวา ทุกคนในโลกนี้ลวน
เปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย ทุกคนในโลกนี้ไมตองการ
ความทุกขแมเพียงนิดเดียว และทุกคนตองการความสุข
แคนิดเดียวก็ยังเอา ฉะนั้นเรา
เหมือนกัน ความซาบซึง้ ในขอที่
เราเหมือนกันนัน่ แหละจะทำให
ความเมตตาเกิดขึน้
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หลวงพ่อทดสอบ
ทานอาจารยเลาวา เมื่อบวชใหมๆ ทานยึดติดในตัว
หลวงพอชามาก และหลวงพอก็ทราบเรือ่ งนีดี้ ทีท่ านตัง้ อกตัง้
ใจ เรียน รู ภาษาไทย อยาง รวดเร็ว ก็ เพราะ อยาก จะ เปน พระ
อุปฏฐาก ทานปรารถนาจะอยูใกลชิดหลวงพอ ถาพูดภาษา
ไทยไมเปนก็คงหมดสิทธิ์ ออกพรรษาปนั้น หลวงพอไปพัก
ผอนที่วัดอีกวัดหนึ่งอยูริมแมน้ำ ทานอาจารยไดรับเลือกให
อยูในชุดอุปฏฐากชุดแรก ทานดีใจมากที่ไดไปอุปฏฐากหลวง
พอที่วัดนั้น เพราะที่วัดปาพงมีพระอุปฏฐากเยอะนับสิบๆ
รูป แตที่นี่มีเพียงสามสี่รูปเทานั้น จึงไดอยูกับหลวงพอตลอด
เวลา ทานมีความสุขเหลือเกิน นั่งถวายงานพัดบาง นวดเทา
ทานบาง ทำอะไรๆ ใหทานไดทุกๆ อยาง บางทีหลวงพอยื่น
ฟนปลอมใหไปลาง ทานก็ภูมิใจมากที่ไดเปนคนรับฟนปลอม
หลวงพอมาลาง ตอนเชาทานรีบขึ้นไปที่หองหลวงพอ อยาก
จะถึงกระโถนของทานกอนเพื่อน ในกระโถนมีทั้งน้ำปสสาวะ
น้ำหมาก น้ำอะไรตอมิอะไร ทานเลาวา ทานภูมิใจมากที่ได
ของดีไปลาง
บายวันหนึง่ ทานเขาไปทีศาลา
่
เห็นหลวงพอกำลังครอง
ผาเตรียมจะเดินทาง ทานคิดวา ‘แยแลว ! ครูบาอาจารยจะ
ไปไหนแลว เราก็ยังไมพรอม ยังไมไดเตรียมบริขารเลย’
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ทานอาจารย “ขอโทษครับ เดีย๋ วผมจะรีบไปเอาผาจีวร”
หลวงพอ
“ไมตอง ! ชอน*อยูที่นี่แหละ”
ทานอาจารย “ฮะ ? ผมพรอมแลวครับ ผมจะไปดวยครับ”
หลวงพอ
“ชอนอยูที่นี่ อยูดูแลปู น.”
ปู น. นั้นขึ้นชื่อวาเปนพระที่ดุมาก ทานเปนหลวงตา
ที่แทบไมเคยยิ้มเลย ทานอาจารยไดเรียนรูสำนวนไทยที่วา
‘เอาใจยาก’ ก็ตอนนี้แหละ เวลาใครๆ พูดถึงพระองคนี้ก็จะ
พูดเปนเสียงเดียวกันวา “ปู น. นี่เอาใจยาก” หลวงพอชาสั่ง
ใหทานอาจารยอยูดูแลหลวงปู น. แลวหลวงพอก็จากไป
หนาที่ท่ีตองอุปฏฐากหลวงปู น. ก็เหมือนกับที่เคย
ทำถวายหลวงพอชา แตความรูสึกมันชางไมเหมือนกันเสีย
เลย กระโถนก็มีน้ำปสสาวะน้ำหมากเหมือนกัน แตทำไมน้ำ
ปสสาวะของหลวงพอชานารัก น้ำปสสาวะของหลวงปู น. นี่
นาเกลียด ทานตองกัดฟนอดทน เพราะเห็นวาหลวงพอกำลัง
ทดสอบ ทานจึงตัง้ ใจทำแลวก็ไดความรูม ากมาย ตอนกลางคืน
ทาน ตองไป ชง น้ำ รอนให หลวง ปูแลว เดิน นวด เหยียบ หลังให
ทุกคืน หลวงปูจะ
 เลาอะไรๆ จากพระไตรปฎกใหทานฟง เคีย้ ว
หมากไปดวยเลาไปดวย หลวงปูพูดภาษาลาวซึ่งทานฟงออก
บางฟงไมออกบาง คืนหนึ่งหลวงปูเลาเรื่องพระรัฐบาลอยาง
ละเอียด ทานไดยนิ คำวา รัฐบาลๆๆ หลายๆ ทีเขา ก็คิดตำหนิ
หลวงปูในใจวา ทานประพฤติองคไมเหมาะสมเลย เปนพระ
แทๆ กลับมานอนพูดเรือ่ งการเมืองซึง่ เปนเรือ่ งทางโลกทัง้ คืน
ทานมาทราบภายหลังวา ทีแ่ ทหลวงปูกำลังเลาถึงประวัติของ
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พระมหาสาวกองคหนึง่ ของพระพุทธเจา ชือ่ พระรัฐบาล
อยางไรก็ตาม ตลอดเวลาที่อยูกับหลวงปู แมจะฟง
ทานพูดไมคอยเขาใจ ทานอาจารยก็ตัง้ ใจอดทนฟงอยางเต็มที่
แถมยังพูดจาเออออ “โดยๆ ขะนอย” ไปเรื่อยๆ ทำใหหลวง
ปูมีความสุขมาก หลวงปูทานเหงาเพราะไมคอยมีใครยอมอยู
กับทาน นอกจากผูที่หลวงพอสงไป และถึงหลวงพอจะสงไป
พระก็จะหนีไปภายในเวลาไมกีวั่ น เพราะใครๆ ก็วาหลวงปู น.
องคนี้เอาใจยากกก..มากกก.....ทานอาจารยเลาวา ทานก็มี
มานะและอัตตาวา ‘พระองคอื่นๆ อยูไมกี่วันก็หนี แตเราจะ
ไมหนี’ แลวทานก็ตั้งอกตั้งใจพยายามอุปฏฐากหลวงปูเต็มที่
อยางทีไม
่ เคยมีใครทำมากอน หลวงปูจึ งรักทานเหมือนลูกชาย
ทานอาจารยเองก็ไดทำประโยชนแกพระผูใหญ
ทานเลาวา วัดนั้นเงียบสงบดี ทานทองปาฏิโมกขขึ้นใจ
ไดที่นั่น ซึ่งสำหรับพระแลว ถาได ‘ปาฏิโมกข’ ที่ไหน ก็จะ
จดจำที่นั่นไดตลอดชีวิต ทานอยูที่วัดนั้นกับหลวงปู น. หลาย
เดือน จึงไดกลับไปอยูวัดปาพง ถาจิตใจของทานฝนและปรุง
แตงดวยความไมพอใจ ดวยความคิดถึงหลวงพอชา และความ
ไมอยากอยูที วั่ ดนัน้ มันจะเปนการทรมานจิตใจไปเปลาๆ เมือ่
หลวงพอใหอยูที นี่ ่ ทานก็ตัง้ ใจจะใหไดกำไรจากการอยูที น่ ่ี
ทานตองสรางประโยชนใหได ถากายอยูที่นี่แตใจมัวไป
คิดถึงที่อื่น มันยอมเปนการไมฉลาดโดยแท
* ชื่อเดิมของทานอาจารยคือ Shaun หลวงพอเรียกทานวา ‘ชอน’ ทำนองเดียวกับ
ที่เรียกทาน Shibahashi วา ‘สี่บาทหาสิบ’ และทาน Bruce วา ‘บุรุษ’
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เล่ห์กลการขาย
เจาของรานขายนกในฮองกงวางกรงนกธรรมดาๆ ใส
นกธรรมดาๆ ไวที่บริเวณกระจกหนาราน สิ่งที่ไมธรรมดาใน
กรงนกนั้น คือ ภาชนะใสน้ำสำหรับนก มันเปนโบราณวัตถุ
สมัยราชวงศเหม็งราคาหลายหมืน่ เหรียญฮองกง คนทีเดิ
่ นผาน
หนาราน ถาเปนคนทีรู่ จ กั คุณคาของโบราณวัตถุเปนตองตาลุก
วาว ที่เห็นวัตถุสูงคาเชนนั้นอยูในกรงนกที่ทั้งกรงและทั้งนกดู
แสนจะธรรมดาๆ ราคาถูกๆ กิเลสยอมจะเกิดขึน้ ไดทันที และ
จะนำพาบุคคลนั้นๆ เขาไปในราน เขาจะแกลงถามเจาของ
รานวา นกกรงนั้นราคาเทาไหร เจาของรานก็จะบอกราคาไม
ธรรมดา คือ ราคาแพงมากสำหรับนกธรรมดาๆ ชนิดนั้น จน
เขาตกใจ แมเขาจะรูอยูแกใจวา ราคานกไมควรจะแพงขนาด
นั้น แตก็เอาเถอะ ไมเปนไรหรอก เขาคิดวาเขาฉลาดคนเดียว
เจาของรานคงไมรคุู ณคาของภาชนะใสน้ำในกรงนกหรอก เขา
จะรีบตกลงซื้อนก โดยไมกลาวถึงภาชนะใสน้ำ เจาของรานก็
จะยิ้มแลวรีบไปหยิบกรงนกออกมาสงใหคนซื้อ แตไมลืมที่จะ
หยิบภาชนะใสน้ำออกเสียกอน
ลูกคา
“ไมตองเอาออกหรอก ถึงมันจะเกาก็ไม
เปนไร ผมไมถือหรอก”
เจาของราน “คุ ณ ไม ถื อ แต ผม ถื อ นี่ ครั บ ภา ชนะ ใบ
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เนีย้ ...ย นะ สมัยราชวงศเหม็งเชียวนะครับ
ราคาตั้งหลายหมื่นดอลลารแนะ”
ทานอาจารยจึงวา นีคื่ อตัวอยางหนึง่ ของเลหกล
 การ
ขายทีอาศั
่ ยความอยากหรือตัณหาธรรมดาๆ ของมนุษย
ความอยากทำใหเราคิดวาเราฉลาดคนเดียว จนลืมคิด
ไปวาคนอื่นเขาอาจจะฉลาดกวา

ตามหาขงจื้อ
ทีเมื
่ องจีนในชวงฤดูรอน ครูคนหนึง่ มักจะชอบงีบหลับใน
ตอนบาย เขาสั่งใหเด็กนักเรียนเขียนเรียงความ สวนตัวเอง
ก็นั่งหลับสัปหงก พอตื่นขึ้นมาก็ทำไกวาตัวเองไมไดหลับ
นักเรียน “เมื่อกี้ตอนคุณครูหลับอยู ผม...........”
ครู
“เฮย ! พูดอะไรอยางนาน.....ครูไมไดหลับซัก
กะหนอย”
นักเรียน “อาว ! แลว ถา คุณครู ไม ได หลับ คุณครู ทำ
อะไรอยูละครับ”
ครู
“อยาเอ็ดไปเชียว..... ครูแอบขึ้นไปถกปรัชญา
กับขงจื้อบนสวรรคนะ”
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บายวันตอมาอากาศรอนอบอาว เด็กนักเรียนคนหนึ่ง
เผลองีบหลับไป ตัวครูเองตืน่ ขึน้ มาเห็นเด็กหลับก็ไมพอใจ รีบ
เขยาตัวใหตื่นและขูวาจะทำโทษ
เด็กรีบบอกครูทันทีวา “คุณครูครับ ผมไมไดหลับนะ
ครับ ผมขึ้นไปบนสวรรคไปหาขงจื้อ ผมเรียนทานวาผมเปน
ลูกศิษยคุณครูที่ขึ้นมาหาทานเมื่อวาน แต...ขงจื้อทำทางงๆ
นะครับ ทานวา....เอ !.....ครูอะไรเหรอ.....ไมเห็นมีครูที่ไหน
มานี่.....” มุขเด็ดนี้ทำเอาครูพูดไมออกไปเลย
ทานอาจารยวาเด็กนักเรียนคนนีมี้ ไหวพริบปฏิภาณ แต
ออกไปในทางมุสาวาท ทานใหเราฝกคิด คิดใหเร็ว คิดให
ทันการ แตขอใหคิดในทางที่เปนกุศลนะ

คำถามคำตอบ ๒
“อยากเปนคนตัดสินใจอะไรเด็ดขาด
ตัดสินครั้งเดียวและไมเปลี่ยน”

“อาว !

แลวถาตัดสินผิดละ
เปลี่ยนก็ดีนะ”

เรือ่ งท่านเล่า

21

สวยเลิศในปฐพี
ทานอาจารยปรารภกับลูกศิษยวา ทานรูสึกใจคอไม
คอยดีเวลาไดยนิ พอแมปูย า ตายายชมลูกสาวหลานสาววาสวย
ทานวาการชมเด็กๆ วาสวยอยูบอยๆ นั้น มีสวนสงเสริม
ความเสือ่ มสติปญญาของสตรี เด็กผูหญิ
 งสวยๆ ตองไดยนิ
คำชมวาสวยไมรูกี่รอยกี่พันครั้งกวาจะเติบโตขึ้นมา แมเด็ก
ผูหญิงที่ไมสวยก็ยังตองทนฟงคำชมคนอื่น แลวยังเด็กผูชาย
ที่ไดยินคำชมเหลานั้นอีกเลา มันเปนการลางสมองเด็กๆ
ใหเขาใจผิดวา คุณคาชีวิตของผูหญิงอยูที่หนาตาและ
รางกาย ทำใหเกิดความหลงใหลในความสวยงาม
ครั้งหนึ่งทานอาจารยเลาเรื่องพระนางเขมาแสนสวย
ผูเปนอัครมเหสีของพระเจาพิมพิสารแหงกรุงราชคฤหในสมัย
พุทธกาลในแนวสนุกๆ วา พระนางหลงใหลในความสวยงาม
ของตัวเองมาก ตองการจะเปนคนที่สวยที่สุดเหมือนราชินีใน
เทพนิยายฝรั่งที่สองกระจกแลวถามวา “Mirror ! mirror on
the wall, who is the fairest of them all ?... กระจกวิเศษ
บอกขาเถิดใครสวยเลิศในปฐพี” พระนางหวังจะไดคำตอบวา
“พระนางเขมาสวยเลิศในปฐพี” แตถากระจกวิเศษกลับบอก
วา “สโนไวทสวยเลิศในปฐพี” พระนางจะทนไมไดทมีี่ ใครสวย
กวา แมพระนางจะสวยที่สุดในอินเดีย ซึ่งอาจจะมีประชากร
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หลายลานคนในยุคนั้น แตหากมีคนสวยกวาพระนางเพียงคน
เดียวในโลกนี้ พระนางก็รับไมได
พระเจาพิมพิสารพระสวามีเปนพระโสดาบัน และเปน
อัครอุปฏฐากของพระพุทธเจา ทานไมคอยปลื้มนักที่มเหสี
ของทานเอาแตหลงใหลในความสวยงามของตน ไมยอมเขาวัด
เขาวา ชักชวนใหไปดวยทุกครั้งแตพระนางก็ไมยอมไป เพราะ
พระนางไดยินขาววา พระพุทธเจาชอบสอนเรื่องอสุภะความ
ไมสวยไมงาม ซึ่งไมถูกจริตนิสัยของพระนาง
พระเจาพิมพิสารพยายามคิดหาอุบายพามเหสีเขาวัด
ในทีส่ ดุ ทานคิดไดวาตองใชเรือ่ งความสวยความงามเปนเครือ่ ง
ลอ ทานใหกวีเอกแตงกลอนพรรณนาความสวยงามของเวฬุ
วนารามที่พระพุทธเจาประทับอยู แลวใหนักดนตรีแตงเปน
เพลงไพเราะไปดีดพิณรองใหพระนางเขมาฟง เมือ่ ไดฟงเพลง
นัน้ พระนางเกิดความรูส กึ อยากจะไปดูความสวยงามของเวฬุ
วนารามทันที พระนางบอกพระสวามี ซึ่งทานก็รีบอนุญาต
แลวทานก็กระซิบกำชับมหาดเล็กใหหาทางพาพระมเหสีไป
เฝาพระพุทธเจาใหจงได
ที่เวฬุวนาราม พระนางเขมาเดินชมความงามของราช
อุทยานโดยพยายามเลี่ยงไปใหไกลจากเขตสงฆมากที่สุด แต
มหาดเล็กก็พยายามหลอกลอจนสุดความสามารถ กึ่งเชิญ
ชวนกึง่ บังคับใหพระนางเขาไปกราบพระพุทธเจาจนสำเร็จ แม
พระนางไมเต็มใจเลยก็ตาม
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เมื่อพระพุทธเจาเห็นพระนางเขมาเดินเขามา พระองค
ทรงเนรมิตหญิงงามขึน้ มาคนหนึง่ ซึง่ สวยงามชนิดหาทีเปรี
่ ยบ
มิได พอพระนางเขมาเดินเขามา สายตาพลันปะทะเขาทีหญิ
่ ง
งาม ทานอาจารยเลาวา สมองของพระนางทำงานราวกับ
เครื่องซุปเปอรคอมพิวเตอรสแกนขอมูลทั้งหมด ทั้งหนาตา
ผมเผา การแตงกาย กิริยามารยาท ตึ๊ด ! ตึ๊ด ! ตึ๊ด ! ภายใน
เศษสวนวินาที พระนางก็ตองทำใจยอมรับความจริงวา หญิง
งามที่กำลังนั่งพับเพียบเรียบรอยถวายงานพัดแดองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาสวยงามกวาพระนางมาก โดยไมทราบ
วานางงามคนนัน้ เปนเพียงสิง่ ทีพระพุ
่
ทธองคเนรมิตขึน้ มาเพือ่
ใหบทเรียนแกพระนางเทานั้น ดังนั้นพระนางจึงเกิดความ
อิจฉาขึน้ มาอยางรุนแรง ผูหญิ
 งคนนีทั้ ง้ สวยงามเลอเลิศ ทัง้ เขา
วัดกอน แลวยังไดอุปฏ ฐากใกลชิดถวายงานพัดแดพระพุทธเจา
ซึ่งเปนที่เคารพบูชาสูงสุดของพระเจาพิมพิสารและชาวกรุง
ราชคฤหทั้งหลาย
เมื่อพระพุทธองคทรงทราบดวยญานวาพระนางเขมา
กำลังรูส กึ อิจฉาริษยาอยางรุนแรง ก็ทรงเนรมิตใหหญิงงามคน
นั้นคอยๆ เปลี่ยนโฉมจากความงดงามอยางสาวรุนที่เรียกวา
ปฐมวัย แกขึ้นๆ เขาสูวัยกลางคน หรือมัชฌิมวัย แลวในที่สุด
ก็แกลงๆ เขาสูบั น้ ปลายชีวติ หรือปจฉิมวัย ผมหงอก หนังเหีย่ ว
ยน ฟนฟางหักหมด หลังคอม เดินไปดวยความงกๆ เงิ่นๆ
แลวในที่สุดก็หมดลมตายอยูตรงนั้น
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ด ว ย บุ ญ บารมี ที่ เคย สั่ ง สม มา หลาย ภพ หลาย ชาติ
พระนางเขมาเห็นแลวเกิดความสลดสังเวช เห็นความไมเที่ยง
ของสังขาร จะสวยเลอเลิศขนาดไหนก็ตองแกตองตาย นึกนอม
เขามาถึงตัวพระนางเองวา วันหนึ่งขางหนาก็จะหนีความแก
ความตายไมพนเชนกัน ปญญาจึงเกิดขึ้นและพระนางก็บรรลุ
โสดาบันในบัดนั้นเอง ในที่สุดพระนางไดออกบวชเปนภิกษุณี
และไดเปนอัครสาวิกาฝายขวา ไดรับยกยองวาเปนเอตทัคคะ
ในทางปญญา คูกับพระสารีบุตร ซึ่งเปนพระอัครสาวกฝาย
ขวาผูเลิศในทางปญญา
พระพุทธองคตรัสวา คนที่หลงความสวยความงาม
เหมือนแมงมุมที่ติดอยูในขายใหญของตัวเอง สรางขึ้น
มาเอง หลงเอง และทุกขเอง
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แก่ ไม่อยากแก่
เมื่อทานอาจารยเดินทางกลับจากอเมริกา ทานเลาวา
มีโยมผูหญิ
 งฝรัง่ สูงอายุคนหนึง่ แตงหนาแตงตาจัดเต็มที่ ทำผม
ทรงสูงๆ นุงมินิสเกิรตสั้นกุด ดูแลวนาสลดสังเวช ทานจึงวา
คนบางคนชอบสูในสิ่งที่มนุษยเราสูไมได ทำใหเหนื่อยเปลา
เสียทัง้ กำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย คนทีคิ่ ดวา ‘ขาพเจา
ไมตองการแก ขาพเจาจะสูเต็มที่เพื่อไมใหแก’ และพยายาม
จะประกาศวาฉันไมแก ทานวานาสงสาร ยังไงๆ สุดทายเรา
ก็ตองแก จะเปนแกที่ไมยอมรับวาแก หรือแกที่ยอมรับ
วาแก ก็ยังแกอยูวันยังค่ำ ฉะนั้นทุกๆ เชาทานแนะใหสอง
กระจกแลวบอกตัวเองวา “เรามีความแกเปนธรรมดา จะลวงพน
ความแกไปไมได” และทุกๆ ครั้งที่เห็นผมหงอก ใหคิดวา
‘โอ ! พระพุทธเจาสอนจริงหนอๆ’ ทานวาไมตองไปยอมให
เสียศักดิ์ศรีลูกศิษยพระพุทธเจาหรอก จะไดเปนเครื่องเตือน
สติไมใหเราประมาท
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พลิกล็อก
เกจิอาจารยทานหนึ่งนั่งทางในเกงมาก จึงมีคนชอบ
ไปใหทานดูวา ญาติพี่นองที่ตายไปแลว บัดนี้เขาไปอยูที่ใด
หญิ ง สาว คน หนึ่ ง มี พี่ ชาย เป น พระซึ่ ง เพิ่ ง มรณภาพ ท า น
เปนเจาอาวาสวัดใหญมีลูกศิษยลูกหามากมาย แมโยมนอง
สาวจะมัน่ ใจวาทานตองไปเกิดบนสวรรคแน แตเธอก็ยังอยาก
จะไดยินจากปากเกจิอาจารยวา หลวงพี่ของเธอไปเกิดที่ไหน
เธอจึงไปเขาคิวรอเพื่อจะสอบถามทาน คิวกอนหนาเธอเปน
ญาติของคนขับรถแท็กซี่ที่เพิ่งเสียชีวิตไป หลวงปูบอกวา คน
ขับรถแท็กซี่ขึ้นสวรรคชั้นดุสิตไปแลว ญาติๆ พากันดีใจ รอง
สาธุๆ แลวลากลับไป คราวนี้ก็ถึงคิวของเธอ เธอจึงบอกชื่อ
หลวงพี่ของเธอ
หญิงสาว “หลวงพี่ที่ตายไปเนี่ย ตอนนี้ไปอยูที่ไหนแลว
เจาคะ”
หลวงปู “ไมตองเปนหวงเลย ทานไปดีแลว ทานไป
เกิดใหมบนสวรรค ชัน้ จาตุมมหาราชิกา*แนะ”
หญิงสาวไดยินดังนั้น เธอรูสึกไมพอใจและไมเขาใจวา
ทำไมหลวงพี่ซึ่งบวชเปนพระมาหลายปจนเปนพระผูใหญ ได
ไปเกิดแคในสวรรคชั้นแรก ขณะที่คนขับรถแท็กซี่ธรรมดาๆ
กลับขึ้นสวรรคชั้นดุสิตซึ่งสูงกวา
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หญิงสาว “เอะ ! เปนไปไมได หลวงพีเป
่ นพระผูใ หญนะ
ขนาดคนขับแท็กซี่ยังไดไปตั้งชั้นดุสิตเลย”
หลวงปู “แตวาคาของคนนะอยูที่ผลของงานนะ”
หญิงสาว “ไมเขาใจ ทานหมายความวายังไงเจาคะ”
หลวงปู “ขอพูดตรงๆ นะโยม พี่ชายของโยมนะ บวช
เปนพระก็จริง แถมยังเปนเจาอาวาสดวย แต
วา...ทาน เทศน ที ไร คน ฟง นั่ง หลับ สัปหงก
ทุกที เคา ก็ เลยไม ได ฟง กัน แลว เวลา ทาน
เทศน ทานชอบใชศัพทบาลีเยอะทำใหเขาใจ
ยาก คน ฟง ที่ ไม สัปหงก ก็ ฟง ไม คอย รู เรื่อง
พอทานเทศนจบ คนฟงก็แคยกมือไหวสาธุๆ
เทานั้นเอง จึงไดประโยชนนอย สวนคนขับ
รถ แท็กซี่ นะ เขา รักษา ศีล หา แลว เขา ก็ ขับ
รถ แย มากๆ สวิง สวาย สุดๆ จน ผู โดยสาร
ทุ ก ราย เกิ ด อาการ หวาดเสี ย ว กลั ว ตาย ไป
ตามๆ กัน ตองเจริญมรณสติไปตลอดทาง
......ตาย แนๆ ....ตาย แนๆ .... บาง คน
ถึ ง กั บ นั่ ง ทบทวน ชี วิ ต ของ ตั ว เอง ว า เรา
กำลั ง ทำ อะไร อยู เป น บุ ญ หรื อ เป น บาป
ถ า รอด ชี วิ ต ไป ได จะ ปรั บ ปรุ ง แก ไ ข ชี วิ ต
อยางไรดี ซึง่ ลวนเปนความคิดทีเป
่ นประโยชน
ตอชีวิตของผูโดยสาร ผลบุญจึงสงใหเขาไป
เกิดในสวรรคชั้นดุสิต”
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.....ญาติโยมทีได
่ ฟงทานอาจารยเลาพากันหัวเราะ แลว
ก็มีเสียงหนึง่ ถามขึน้ วา “เรือ่ งทีท่ านอาจารยเลานีเป
้ นเรือ่ งจริง
หรือเปลาเจาคะ” ทานอาจารยยิ้มกอนจะตอบวา “อาตมา
รับรองไมไดหรอก เพราะไมไดอยูในเหตุการณ แตขอคิดที่
เราควรจะไดจากเรื่องนี้มีวา จะไดขึ้นสวรรคหรือไมไดขึ้น
แลวจะขึ้นชั้นสูงหรือชั้นต่ำ อยูที่การกระทำ ไมไดอยูที่
ตำแหนง .... นั่นแหละเรื่องจริงที่อาตมารับรองได”

* สวรรคมีหกชั้น จาตุมมหาราชิกา คือ สวรรคชั้นแรก และ ดุสิต คือ สวรรคชั้นที่สี่
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พระขุดอุโมงค์
เรื่องตอไปนี้ทานอาจารยเลาวาเปนเรื่องจริงที่เหมือน
นิทานมาก เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุนเมื่อประมาณ ๒๕๐
ปมาแลว เรื่องมีอยูวา....
พระธุดงคองคหนึง่ อายุสีสิ่ บกวาป ทานเดินธุดงคเขาไป
ในเขตภูเขาจนถึงหมูบานแหงหนึ่ง พวกชาวบานดีใจมากเมื่อ
เห็นพระ รีบนิมนตทานไปสวดศพที่เพิ่งตกเหวตาย เมื่อเสร็จ
พิธจึี งพาทานไปดูทีๆ
่ เกิดอุบตั เิ หตุ พรอมกับเลาใหทานฟงวา
เสนทางนี้เปนเสนทางสัญจรระหวางหมูบานนี้กับอีกหมูบาน
หนึ่ง เปนทางที่จำเปนแตอันตรายมาก เพราะตองเดินเลียบ
เลาะภูเขา เต็มไปดวยหนาผาและเหวลึก เวลาฝนตกเสนทาง
เล็กๆ นี้จะลื่นมาก เปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตุ มีคนตายอยูเปน
ประจำ
พระฟงแลวรูสึกสงสาร อยากจะชวยชาวบาน ทาน
จึงตัดสินใจยุติการธุดงค และปกหลักอยูที่หมูบานนี้เพื่อขุด
อุโมงคใหเปนเสนทางใหมที่ปลอดภัยสำหรับชาวบานและลูก
หลานของเขาในอนาคต ทานตรวจสภาพภูมิประเทศแลวเห็น
วา จะตองขุดอุโมงคทะลุภูเขายาวประมาณ ๔๐๐ เมตร ซึ่ง
คงจะตองใชเวลายาวนานมาก อาจจะเกือบตลอดชีวิตของ
ทานทีเดียว แตทานมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะทำโครงการนี้
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ใหสำเร็จ เมื่อทานบอกชาวบาน พวกเขากลับสงสัยวาทาน
สติดีหรือวิปลาสกันแน มันเปนภูเขาหินไมใชภูเขาดิน ทานจะ
ขุดภูเขาหินระยะทางตั้ง ๔๐๐ เมตรไดอยางไร นอกจากชาว
บานจะไมใหกำลังใจและขอบคุณทานแลว เขายังไมสนับสนุน
แถมบางคนยังหัวเราะเยาะทานอีกดวย
ไมวาปฏิกิริยาของชาวบานจะเปนอยางไร ทานก็ไม
หวั่นไหวเพราะจิตของทานตั้งมั่นเสียแลว ทานเริ่มลงมือใช
คอนตอกตะปูขุดเจาะภูเขา เสียง กอก...กอก...กอก... ดังอยู
ตอเนื่องตั้งแตเชาจนมืดทุกวัน แรกๆ ชาวบานก็ไมคอยสนใจ
ทานนัก เขาคิดวาทานคงทำอยูไดไมนาน ก็คงจะทอใจแลว
หนีไป แตทานก็ไมไปไหน ทานปกหลักทำงานของทานอยาง
ไมทอถอย วันเวลาผานไป..หนึ่งป...สองป...สามป...ทานก็ยัง
ขุดเจาะภูเขาทุกวันไมมีเวน คิดเฉลี่ยแลวทานเจาะอุโมงคได
ประมาณวันละ ๔-๕ เซนติเมตร หรือปละ ๑๕ เมตร สาม
ปที่ผานมาทานเจาะไดสัก ๔๐-๔๕ เมตร ทานถือการขุด
เจาะหินเปนขอวัตรปฏิบัติของทาน ทานทำงานงวนอยูแตใน
ถ้ำวันแลววันเลา
มาถึงบัดนีชาว
้ บานบางคนรูส กึ ละอายใจ พระทานตัง้ ใจ
ทำงานหนักเพื่อพวกเขา แลวเขาจะนิ่งดูดายอยูไดอยางไร จึง
เริ่มมีคนทยอยกันมาชวยทานเจาะอุโมงค แตทำกันไดไมเทา
ไหรก็ตองลาถอยไป เพราะงานมันหนักเกินกำลัง และเขายัง
ไมมศรั
ี ทธาแกกลาพอ ในทีส่ ดุ ก็เหลือแตทานทียั่ งคงทำงานอยู
ตอไปองคเดียว ทานขุดเจาะอุโมงคไปเรื่อยๆ หาป...เจ็ดป...
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เกาป...สิบแปดป...เสียงกอก....กอก...กอก...ยังคงดังอยูอยาง
ตอเนื่อง เวลานี้ทานเปนหลวงพอแลว สังขารก็เสื่อมถอยลง
ไปมาก ขาก็ไมคอยดี ตาก็เริ่มฟาง ทานรูสึกเหนื่อยงายกวา
แตกอน แตก็ชางมันเถอะ จิตใจทานมุงมั่นไมเปลี่ยนแปลง
กิตติศัพทเรื่องหลวงพอขุดเจาะอุโมงคเพื่อชวยชาวบานขจร
ขจายไปถึงเมืองหลวง ทางการจึงสงชางมาชวยเมื่องานขุด
อุโมงคสำเร็จไปกวา ๘๐ เปอรเซ็นตแลวดวยฝมือหลวงพอ
อยูมา
 วันหนึง่ กอนทีอุ่ โมงคจะสำเร็จเสร็จสิน้ ลง ซามูไร
หนุมคนหนึ่งเดินทางมาที่หมูบานนี้เพื่อถามหาพระที่กำลังขุด
อุโมงค เขาตองการจะดูวา ทานคือคนที่เขาตามหาอยูหรือไม
นานๆ ทีชาวบานจะไดพบคนใหญคนโตสักครั้ง พวกเขาจึง
รีบอาสาพาซามูไรหนุมไปที่อุโมงคและสงคนเขาไปตามหลวง
พอ เมื่อหลวงพอเดินออกมา ทานทราบทันทีวา ซามูไรคนนี้
คือใคร และมาตามหาทานเพื่ออะไร ความทรงจำเกาๆ ไหล
รินเขามาเปนระลอกๆ
เมือ่ ยีส่ บิ กวาปทีแล
่ ว กอนทีท่ านจะบวชเปนพระ ทานเคย
เปนคนรับใชของไดเมียว หรือขุนนางคนหนึง่ ทานไดลอบเปน
ชูกับเมียนอยของเจานายและถูกจับได ทานไดเมียวชักดาบ
ออกมาหมายจะฆาทานใหตาย แตทานสู ทานยกเชิงเทียน
ใหญฟาดหัวเจานายจนตายกอนทีท่ านจะพาผูหญิ
 งหนีออกมา
แมจะหนีออกมาไดแลว จิตใจทานก็ยังเต็มไปดวยความหวาด
กลัว ทานรูสึกวาทานไดทำบาปหนักสาหัสสากรรจ ฆาผูมี
พระคุณเพียงเพราะฤทธิของกาม
์
ตัณหา ความรูส กึ ผิดกัดกรอน
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จิตใจของทานรวมถึงความหลงรักในตัวผูหญิ
 งดวย ทานไมไดมี
ความสุขกับผูหญิ
 งคนนัน้ อยางทีเคย
่ ฝนไว กลับตองทะเลาะกัน
อยูตลอดเวลา แถมทานยังตองกลายเปนอันธพาลปลนจี้เพื่อ
เลี้ยงปากเลี้ยงทองดวย สรางบาปสรางกรรมทบทวีคูณ
ทายที่สุด ทานทนไมไหว จึงตัดสินใจขอแยกทางกับ
ผูหญิงที่ทานเคยหลงรัก แลวหันหนาเขาวัด ทานยังไมไดคิดที่
จะบวชหรอก เพียงแตหวังจะทำบุญเสียบางกอนจะฆาตัวตาย
ทานเจาอาวาสรูทันความคิดของทาน จึงแนะนำใหทานออก
บวชเปนพระ เปนการตายไปจากโลกเดิม ถือพรหมจรรยสราง
คุณงามความดีชำระบาปกรรมที่เคยกอมา ทานจึงออกบวช
และรับการอบรมสั่งสอนจากครูบาอาจารยสักระยะกอนจะ
ออกธุดงค จนมาถึงหมูบานแหงนี้แหละที่ทานคิดตัดสินใจปก
หลักอุทิศตนสรางความดีชวยเหลือชาวบานดวยการขุดเจาะ
อุโมงค โดยไมหวังสิ่งใดตอบแทน เพียงเพื่อชำระบาปในใจ
ของทาน แมงานจะหนักหนาสาหัสเพียงใด ไมวาจะตองใช
เวลานานเทาใด ทานก็จะอดทนตอสูจนกว

างานจะสำเร็จหรือ
ทานจะหมดลม วันเวลานั้นคงจะมาถึงแลวละกระมัง
หลวงพอ “โยมคงเปนลูกชายของทานไดเมียวใชมั้ย”
“อโซ...ใช” ซามูไร รับคำหวนๆ ดวยทาทางเย็นชาและ
สายตาสงประกายเกลียดชังและสมหวัง เขาไลลาตามหาฆาตกร
ทีฆ่ าทานพอจนพบแลว มันชางยาวนานกวายีส่ บิ ปทีเดียว และ
บัดนี้ ถึง เวลา ที่ แคน ของ เขา จะ ได รับ การ ชำระ เสียที ซามูไร
หนุม ชัก ดาบ ออก จาก ฝก เพื่อ เตรียม สังหาร คน ชั่ว หลวง พอ
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ยืนนิ่งไมแสดงอาการสะทกสะทานใดๆ ใหปรากฏ ก็สาสม
อยูหรอกที่ซามูไรจะฆาทาน สวนงานของทานก็ใกลจะสำเร็จ
แลว มีทางการรับผิดชอบทำงานตอ ทานไมมีหวงกังวลใดๆ
ทานพรอมแลว
หลวงพอ “เชิญคุณทำสิ่งที่คุณเห็นสมควรเถิด หลวงพอ
คอยวาระนี้มานานแลว”
บรรดา ชาว บาน ที่ พา กัน มา มุง ดู อยู ดวย ความ อยาก รู
อยากเห็นตกใจอาปากคาง พอไดสติ บางคนก็เขาไปยึดขา
ซามูไร บางคนเขายึดแขน และบางคนก็เขาไปยืนกางกัน้ หลวง
พอไว เสียงออนวอนขอรองซามูไรดังระงม
ชาวบาน “อยา ทำราย หลวง พอ เลย ขอรับ.... ให ทาน
ทำงานของทานใหเสร็จกอนเถิดขอรับ... ทาน
ขุดอุโมงคนี่มาสิบแปดปแลว อีกไมนานก็จะ
เสร็จแลว...หลวงพอทานไมหนีไปไหนหรอก
ขอรับ....”
ซามูไรหนุมคิดหนัก ‘ไหนๆ เราก็รอคอยมาไดนาน
ขนาดนีแล
้ ว จะอดทนรอตอไปอีกหนอยคงไมเปนไร ถาเราฆา
พระนี่เดี๋ยวนี้ ชาวบานคงโกรธแคนแน แตถาเรารอคอยตาม
คำขอรอง ชาวบานคงเห็นใจเรา’ ซามูไรจึงตกลงรอใหหลวง
พอขุดอุโมงคใหแลวเสร็จเสียกอน จึงจะลงมือแกแคน
ซามูไรหนุม รออยูสาม
 สีวั่ น ก็ยังไมมวีี แ่ วววางานขุดอุโมงค
จะแลวเสร็จ เขาเปนคนใจรอน เขาจึงรูสึกอึดอัดใจมาก คืน
นั้นเขานอนไมหลับ เขาทนรอไมไหวแลว จึงลุกขึ้นถือดาบไป
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ที่กุฏิหลวงพอเพื่อจะไปจัดการจบความแคนของเขาเสียที แต
หลวงพอไมไดอยูในกุฏิ ซามูไรจึงเดินเขาไปในอุโมงค ลึกเขา
ไปๆ เขาไดยินเสียง กอก...กอก...กอก...อยางตอเนื่อง แมจะ
ดึกดื่น ทานก็ยังทำงานอยู เสียงสวดมนตเบาๆ ของทานกอง
สะทอนอยูใน
 อุโมงคจนซามูไรขนลุก เขารูส กึ สับสนจนตองหัน
หลังเดินกลับออกไป เขาไมกลาฆาทานอยางทีใจ
่ ปรารถนามา
นาน ทำไมฆาตกรเลวๆ ที่ฆาทานพอจึงกลายเปนคนบริสุทธิ์
เยี่ยงนี้
วันรุงขึ้นคณะขุดอุโมงคไดอาสาสมัครเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
คน เปนถึงคนใหญคนโตจากเมืองหลวง ซามูไรหนุมมาชวย
ขุดอุโมงค เขาทำงานใกลชิดหลวงพอและคอยสังเกตนิสยั ใจคอ
ของทาน ตองการจะดูวาทานนาเลื่อมใสจริงๆ หรือทานเส
แสรงเกง วันเวลาผานไปอีกเดือนเศษ ในที่สุดอุโมงคก็แลว
เสร็จ ทะลุจากเขาดานหนึ่งไปอีกดานหนึ่ง ชาวบานไดเสน
ทางสายใหมทีทั่ ง้ สะดวกทัง้ ปลอดภัย เสียงไชโยลัน่ ภูเขาทัง้ สอง
ดาน หลวงพอคอยๆ วางเครื่องมือลงและสวดมนตอุทิศสวน
กุศลใหผูที่ทานเคยทำราย แลวหันหนามาหาซามูไร
หลวงพอ “หลวงพอพรอมแลว เชิญทานทำหนาที่ของ
ทานได”
ดวยน้ำตานองหนา ซามูไรหนุมหมอบกราบลงแทบเทา
หลวงพอ
ซามูไร “หลวงพอครับ ผมขอเลิกการจองเวรทุกๆสิง่
โปรดเมตตารับผมไวเปนศิษยดวยเถิดครับ”
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ชาวกินด่าง
เมื่อยี่สิบกวาปกอน ทานอาจารยไดไปกราบหลวงปู
เทสกที่วัดหินหมากเปงซึ่งอยูริมแมน้ำโขง ทานเคารพนับถือ
หลวงปูมากและไดแปลหนังสือของหลวงปูเปนภาษาอังกฤษ
ครั้งนั้นทานนำตนฉบับที่ทานแปลไปถวายหลวงปู
ที่กุฏิหลวงปู ทานอาจารยหันไปมองทางฝงลาวแลว
คิดสงสารชาวลาว ซึ่งในขณะนั้นตกอยูใตการปกครองของ
คอมมิวนิสต ‘กรรมเวรอะไรของชาวลาวนะ อุตสาหไดเกิด
เปนมนุษยทั้งที อยูหางจากพระอรหันตแคไมกี่รอยเมตร แต
ไมสามารถขามน้ำมากราบทานได’ ทานเลาวา อีกสักพักตอมา
ทานก็คิดไดวา ‘พวกทีน่ าสงสารกวาชาวลาวนาจะเปนชาวไทย
นี่แหละ ชาวไทยที่อยูฝงเดียวกับพระอรหันตแทๆ สามารถ
มากราบทานไดโดยสะดวก แตกลับไมคิดจะมากราบมาไหว
ทาน.....ชางนาสงสารนัก.....’
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คำถามคำตอบ ๓
“มีคนบอกใหกลาทำบุญใหมากๆ ยิ่งทำมาก

ยิ่งไดบุญมาก ยิ่งไดรับคืนมาก ฉะนั้นมีเทาไหร
ใหทำเขาไปใหหมด แมหามาไดไมพอ ก็ใหกูยืมเอา
เพราะมันคุมยิ่งกวาคุม ใหเรงบริจาคเพื่อชาติหนา
จะไดไปสวรรค มีขาทาสบริวารนับหมื่น
มีนกยูงรับใชดวย”

“ที่จริงอาตมาไมรูจักคนที่มีขาทาสบริวาร รูจักแตคนที่มี
คนทำงานในบาน เขาบอกวามีแคสี่หาคนก็ยุงแลวละ
ถามีขาทาสเปนหมื่นมันจะยุงขนาดไหนนะ ไมรูจะสุข
สบายไดตรงไหน มีนกยูงรับใชก็เหมือนกัน นกยูงไมใช
สัตวสงบนะ มันรอง เล-ยง เล-ยง ลั่นทั้งวัน
ทั้งคืนเลยละ”

๒๐๐ คือ ๒๐๐
เพราะ เรา ชอบ คิด วา เรา เปน คน มี เหตุผล เรา จึง
ไมได เรียน รู เทา ที่ ควร ใน สวน ของ ชีวิต ที่ ไมมี เหตุผล
หลายๆ อยางในชีวิต เราทำโดยไมมีเหตุผล ทานอาจารย
ยกตัวอยางงายๆ ใหลูกศิษยฟงดังนี้
สมมุติวาเรากำลังจะซื้อของราคา ๑๐,๐๐๐ บาท แต
เพื่อนของเราหามเราเสียกอน

เรือ่ งท่านเล่า

37

เพื่อน “เธอๆ.... อยาเพิ่งซื้อที่รานนี้เลย ไปซื้อที่ราน
นูนเถอะ เคาขาย ๙,๘๐๐ บาทเอง ประหยัดไป
ไดตั้ง ๒๐๐ บาทแนะ”
เรา “โอย ! ชางมันเถอะ แค ๒๐๐ บาทเอง ! ฉันจะ
ซื้อที่รานนี้แหละ ขี้เกียจเดินไปนูน”
ตกลงเราก็ไดซื้อของราคา ๑๐,๐๐๐ บาทไปดวยความ
อิ่มเอมใจ ทีนี้เราเดินเขาอีกรานหนึ่ง ตองการจะซื้อของราคา
๖๐๐ บาท กำลังจะจายเงินอยูแล
 ว เพือ่ นก็เดินเขามาหามอีก
เพื่อน “เธอๆ .... อยาเพิ่งซื้อที่รานนี้เลย ไปซื้อรานนูน
เถอะ เคาขายแค ๔๐๐ บาทเทานั้น ประหยัดไป
ไดตั้ง ๒๐๐ บาทแนะ”
เรา “จริงเหรอ... อะไร ! ถูกกวากันตั้ง ๒๐๐ บาท
ไป... ไป... รีบพาฉันไปรานนูนเรว....”
เวลาจะซื้อของราคา ๑๐,๐๐๐ บาท ที่จะประหยัด
ได ๒๐๐ บาทนี่ไมมีความหมาย แตถาจาก ๖๐๐ บาทเหลือ
๔๐๐ บาท ๒๐๐ บาททีประหยั
่
ดไดกลับมีความหมายมาก นัน่
เปนเพราะเราคิดเปรียบเทียบกับราคาของสิ่งนั้น แตนั่นไมใช
ประเด็น ทานอาจารยบอกวา ตามหลักเหตุผลแลว ๒๐๐ ก็
คือ ๒๐๐
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Good idea / bad idea
วันหนึ่ง ทานอาจารยเทศนใหเด็กๆ ที่โรงเรียนทอสีฟง
เรื่องความดีความไมดีวา มันเกิดขึ้นทีละเล็กทีละนอยจนเรา
แทบไมรูสึก เหมือนน้ำคอยๆ หยดทีละหยดๆ ลงในตุม แม
จะเปนเพียงหยดเล็กๆ แตในที่สุด ตุมก็จะเต็มได ทานสอน
ใหเด็กๆ ไมประมาทแมในเรื่องเล็กๆ นอยๆ โดยเลานิทาน
เรื่องลิงใหฟงดังนี้
มีลิงฝูงหนึ่งอยูในปา จาฝูงเกิดศรัทธาอยากจะถือศีล
แปดทุกวันพระ เพื่อสรางบุญสรางกุศล ชาติหนาอาจจะได
มีโอกาสเกิดเปนมนุษยกับเขาบาง จึงเรียกประชุมฝูงลิงเพื่อ
ปรึกษาเรื่องการถือศีลแปด ลิงทุกๆ ตัวก็ใฝดีเหมือนกัน ตาง
ยินยอมพรอมใจจะถือศีลแปดดวยกัน เพียงแตมีกังวลอยูเรื
 อ่ ง
เดียว คือการงดขาวเย็น ความจริงการงดขาวเย็นไมใชเรือ่ งยาก
สำหรับลิง เพราะ...ลิงไมกินขาว...สิ่งที่ยากสำหรับลิงคือ การ
งดกลวยเย็น เพราะลิงชอบกินกลวยตอนเย็นมาก จาฝูงถาม
ความคิดเห็นวา ถาจะไมกินกลวยเย็นจะไหวหรือไม ลูกสมุน
ทั้งหลายก็เริ่มรวนเรไมแนใจวาจะไหวหรือเปลา เพราะมันมี
ทั้งลิงแกๆ ลิงหนุมๆ สาวๆ จนกระทั่งถึงลูกออน จาฝูงจึง
พยายามโนมนาวจิตใจวา ที่งดกลวยเย็นนั้น เราทำเพื่อถวาย
พระพุทธศาสนา เพื่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ... เอ!
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เมื่อจาฝูงวาอยางนั้น...ลูกฝูงก็โอเค...วาไงวาตามกัน... แต...
ลิงตัวทีหนึ
่ ง่ เสนอวา “ผมวาผมงดกลวยเย็นไหวแนนอน
ครับ เพราะผมมีศรัทธา แตผมกลัววา พรุงนี้เชาพอสวางได
เวลากินแลว เราก็ตองออกไปหากลวยอีก แตเราอาจจะเพลีย
มาก เพราะไมไดกินกลวยมาทั้งคืน ไมรูจะมีแรงออกไปหา
กลวยหรือเปลา ถาตองงดกลวยเปนวันที่สองละกอ อาจจะ
แยไปเลยนะครับ ผมจึงขอเสนอวา ตอนนี้พวกเราออกไปชวย
กันเก็บกลวยไวกอนดีมั้ย พรุงนี้เชาพอพระอาทิตยขึ้นเราก็จะ
ไดมีกลวยพรอมอยูที่ลานแลว”
ลิงทุกตัวเห็นดวย....good idea ! good idea !....
ตางแยกยายกันออกไปเก็บกลวยเอามากองรวมกันไวไดกอง
โต.... ลิงอีกตัวเสนอวา “ผมวาพรุงนี้เชา เราอาจจะเพลีย
มาก เพราะงดกลวยทั้งคืน จนไมมีแรงหอยโหนปนปายตนไม
จากบานมาถึงลานนะครับ ผมกลัวจะไมไหวจริงๆ ขนาดตอน
นี้ยังไมไดงดกลวย ผมก็ไมคอยจะมีแรงอยูแลว ผมวาเรานา
จะแบงกลวยกันตั้งแตตอนนี้เลย เอาไปวางไวที่หนาบานของ
แตละครอบครัว อยางนี้ดีมั้ยครับ”
ลิงทุกตัวโอเค....good idea ! good idea !....ทีนี้ถึง
คราวลูกลิงเสนอความเห็นบาง “ขอโอกาสหนูพูดไดมัย้ คะ หนู
วาพรุงนี้เราจะเพลียมากเลย แคจะปอกกลวยนะ ก็ยังไมรูจะ
ปอกไหวหรือเปลา ถาสมมุติวาเราปอกกลวยไวซะตั้งแตตอน
นี้เลยจะดีมั้ยคะ พรุงนี้เชาหลังจากนั่งสมาธิทำความเพียรทั้ง
คืน เราจะไดหยิบกลวยกินไดทันที”
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ลิงทุกตัวก็เห็นชอบดวย .....good idea ! good idea !....
พากันปอกกลวยวางกองไวหนาบานพรอมกินทันทีในวันรุง ขึน้
ลูกลิงอีกตัวเสนอวา “ผมกลัววา เราปอกกลวยวางไวอยางเนีย้
นะ พวกมดพวกหนูมันจะมากินกลวยของเรา ผมวาเราแจก
กลวยใหเก็บไวกันเองเลยจะดีมั้ยครับ เนี่ย ! นั่งสมาธิ แลวก็
วางกลวยไวในมืออยางเนี้ย... รุงเชาพอพระอาทิตยขึ้นจะได
เอากลวยเขาปากไดเลย”
ลิงทุกตัวพูดขึ้นพรอมๆ กันวา “เออ ! ดี ความคิดเจา
เขาทามาก .....good idea ! good idea !.....”
แลวก็มีลิงตัวเล็กจิ๋วอีกตัว พูดขึ้นวา “หนูวาถาเราวาง
กลวยไวบนมือ มันไมคอยสะดวกเทาไหรนะ จะลุกขึ้นหยิบ
แกวน้ำยังลำบากเลย หนูวาเราเอากลวยไวในปากเลยดีกวา
แคอมไวเฉยๆ พรุงนี้เชาเราก็เคี้ยวไดเลยไงคะ”
เสียงลิงเซ็งแซ “ เจี๊ยกๆ .......เขาทามากๆ เลยอีหนู
.....good idea ! good idea !....”
ทีนี้ลิงก็เลยนั่งสมาธิ แกมตุย มีกลวยอัดแนนอยูใน
ปาก
ลิงตัวหนึ่งไมคอยมีความอดทน...มองซาย...มองขวา...
แลวก็กลืนกลวยเอื๊อกลงคอไปเลย (เสียงเด็กๆ ทอสีรอง
“อาว” กันลั่นพรอมเสียงหัวเราะ)
จบกัน ! ความตั้งใจดีที่จะถือศีลแปดงดกลวยเย็นเปน
อันจบกัน พอลิงตัวอื่นๆ เห็นเพื่อนกลืนกลวยลงทองไปแลว
ตางก็ไมอยากเสียเปรียบ ตัวอื่นกินได เราก็ขอกินมั่ง ทุกตัวก็
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เลยสามัคคีพรอมใจกันกินกลวยเย็นในค่ำคืนนั้น
ทานอาจารยถามเด็กๆ วา พวกลิงผิดพลาดตรงไหน
จึงเสียความตั้งใจ ทานวา กิเลสความอยากกินมันหลอกให
ลิงใชเหตุผลในการทำใหสะดวก...เก็บกลวยไวกอน...เอากลวย
ไวหนาบานกอน...ปอกกลวยไวกอน...แจกไวกับตัวกอน...อม
ไวกอน...ทีละเล็กทีละนอย จนในที่สุดพวกลิงก็พายแพตอ
กิเลสไปตามระเบียบ good idea.... good idea..... good
idea....สุดทายกลายเปน bad idea ได
ทาน วา สิ่งที่ตั้งใจทำอาจเปนความคิดที่ดี แต
เพราะไมรูเทาทันกิเลสตัวเอง ความผิดพลาดจึงเกิดขึ้น
ทีละเล็กทีละนอย จนกลายเปนความเสียหายในที่สุด

ไม่โง่พอ
กอน ที่ ทาน อาจารย จะ บวช ทานได เขา ปฏิบัติ ธรรม
ที่ สำนัก วิปสสนา แหง หนึ่งใน ประเทศ อังกฤษ หลัง จาก นั้น
ทานจึงไดเดินทางไปหาทานอาจารยสุเมโธ และในที่สุดก็ได
มาบวชเปนลูกศิษยหลวงพอชา ที่วัดหนองปาพง เมื่อบวชได
ประมาณสิบพรรษา วันหนึง่ ทานไดรับจดหมายจากอาจารยที่
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สำนักวิปสสนาที่ทานเคยไปปฏิบัติธรรม เขาเขียนเลาถึงศูนย
วิปสสนากรรมฐานแหงใหมที่เขากำลังจัดตั้งขึ้น และไดถาม
ทานอาจารยวาสนใจที่จะสึกออกมาชวยเปนครูสอนวิปสสนา
กรรมฐานหรือไม ทานอาจารยไดตอบกลับไปวา ทานตอง
ขออภัยที่ไมสามารถรับนิมนตไดดวยเหตุผลที่วา “If I was
stupid enough to disrobe, I would not be wise
enough to be a vipassana teacher” (ถาอาตมา
โงพอที่จะสึกละกอ อาตมาก็คงไมฉลาดพอที่จะเปนครูสอน
วิปสสนาหรอก)

ขาขาดช่วยแขนขาด
ทหารอเมริกันคนหนึ่งถูกสงไปรบที่เวียดนาม เขาโดน
ระเบิดทำใหตองเสียขาทั้งสองขาง จึงถูกสงกลับไปอยูบานที่
รัฐอริโซนา เขาตองใชรถเข็นเพราะเดินไมได แตเขาเขมแข็ง
อดทนและชวยเหลือตัวเองไดดี
วันหนึง่ เขาไดยนิ เสียงผูหญิ
 งกรีดรองขอความชวยเหลือ
มันดังมาจากบานในละแวกนั้นซึ่งอยูหางจากบานเขาราวรอย
เมตร เขารีบหมุนลอรถเข็นของเขาเพือ่ จะไปชวยเธอ หมุนๆๆ
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อยางเร็วที่สุด แตเสนทางนั้นไมเรียบเอาเสียเลย เขาจึงตัดสิน
ใจลงจากรถเข็นแลวคลานไปแทน เพราะคิดวามันจะถึงที่เกิด
เหตุเร็วกวา เขาคลานๆๆๆ ไปดวยความทุลกั ทุเลแตก็รวดเร็ว
เมื่อไปถึงบานตนเสียง เขาพบผูหญิงคนนั้นกำลังยืนกรีดรอง
ดวยความตกใจสุดขีดอยูขางๆ สระวายน้ำหลังบานของเธอ
เธอชี้และบอกใหเขารูวาลูกสาวของเธอตกลงไปในสระ และ
ลูกสาวของเธอพิการไมมีแขนมาแตกำเนิด บัดนี้เธอนอนแน
นิ่งอยูใตน้ำ
ทันทีที่เขาใจวาเกิดอะไรขึ้น ทหารผานศึกพิการขาขาด
คนนี้ รีบกระโดดตูมลงไปในสระทันที เขาดำลงไปถึงกนสระ
และอุมเด็กหญิงเล็กๆ อายุสามขวบขึ้นมา เด็กหญิงนอนแน
นิ่งเหมือนคนตาย ชีพจรไมเตนแลวและเธอก็ยังไมหายใจอีก
ดวย ผูเปนแมรองไหโฮดวยความหมดหวัง
นายทหารผูกล
 าหาญพยายามควบคุมสติไมใหเตลิด เขา
บอกใหเธอใจเย็นๆ เขาพูดวา “เมื่อกี้ผมเปนแขนใหลูกคุณ
ตอนนี้ผมจะเปนปอดใหลูกคุณดวย” เขาผายปอดใหเด็กหญิง
เปาลมเขาไปในปากของเธอ ทำอยูพักใหญดวยความตัง้ อกตั้ง
ใจ ในที่สุดชีพจรเริ่มปรากฏและเด็กหญิงก็เริ่มตนหายใจ
ผูเป
 นแมรองไหโฮอีกครัง้ ดวยความดีใจ เธอรูส กึ ประทับ
ใจสุดๆ เพราะแทบไมนาเชื่อเลยวาชายขาขาดคนนี้สามารถ
ชวยชีวิตลูกสาวของเธอไวได
แม “ขอบคุณอยางที่สุดเลยคะ วันนี้คุณเปนทั้งแขน
และปอดใหลูกสาวของฉันอยางทีคุ่ ณพูดไวจริงๆ”
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ทหาร “ดวยความยินดีครับ ตอนอยูที่เวียดนามผมเองก็
เกือบตายไปแลว ผมโดนระเบิดขาขาดทั้งสองขาง
ผม นอน รอ ความ ตาย แต มี เด็ ก ผู หญิ ง ชาว
เวียดนามอายุซัก ๑๒-๑๓ ป คลานออกมาจาก
ที่กำบัง ยอมเสี่ยงชีวิตเสี่ยงลูกระเบิดและกระสุน
ปน เพื่อ มา ชวย ผม เธอ คลาน เขา มา หา ผม มา
จับตัวผมไวและปลอบผมไมใหกลัว เธอวาแมขา
ผมจะขาดไปแลว แตเธอจะเปนขาใหผม....จาก
นั้นเด็กหญิงเล็กๆ คนนั้นที่ทั้งเกงทั้งกลา ก็ลาก
ผมออกจากสนามรบ ลากไปจนถึงบานของเธอ
ปฐมพยาบาลผมจนเฮลิคอปเตอรมารับผมไป....
ผมเปนหนี้บุญคุณเธออยางที่สุด ฉะนั้นวันนี้เมื่อ
ผมไดมีโอกาสเปนแขนเปนปอดใหลูกของคุณ ผม
จึงมีความสุขมาก”
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สุขหนอ
ท า น อาจารย เล า เรื่ อ ง การ ทดลอง กั บ หนู โดย นั ก
วิทยาศาสตรเอา electrode (ขั้วไฟฟา) ฝงบริเวณสมองตรง
สวนที่กดลงไปแลวจะเกิดความสุข ถากดปุมแลวหนูจะรูสึกมี
ความสุขทันที แลวฝกหนูใหกดปุมเอง พวกหนูก็จะเรียนรูวา
พอกดปุมนี้ปบ ก็สุขปุบ กดแลว..โอ...สบายเหลือเกิน มัน
ก็เลยเอาแตกดๆๆๆๆ เรื่องผสมพันธุอะไรตอมิอะไรลืมไป
หมดเลย ไมสนใจแมแตจะกินอาหาร เอาแตกดๆๆๆๆ จน
ตายไปเลย
ทานวาหนูมันทำเชนนั้นเพราะหลงมัวเมาความสุข
จนถึง ขนาด ไม เอา เรื่อ งอื่นๆ ใน ชีวิต จะ เอาแต ความ สุข
อยาง เดียว คนเราทุกคนตองการความสุข แตเราควร
ระมั ด ระวั ง ให มาก เพราะ ความ สุ ข เป น เรื่อ ง เสพ ติ ด
อาจทำใหเราประมาท หรือลืมความรูสึกผิดชอบชั่วดีได
การแสวงหาความสุขอาจจะกลายเปนการทำลายตัวเอง
โดยไมรูตัวเหมือนหนูในเรื่องนี้
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คำถามคำตอบ ๔
“สุขสามอยางลน
ในบทสวดมนต
หมายถึงอะไรครับ”

“สุขที่ ๑ คือความสุขทางเนื้อหนัง

สุขที่ ๒ คือความสุขในฌานหรือสมาธิ
สุขที่ ๓ คือความสุขของนิพพาน....
แตมีสุขอีกประเภทนะ
ที่ไมลนจะดีกวา”

“สุขอะไรหรือเจาคะ”
“ก็สุขาไงละ”

เวลาวิกฤติ
ท า น อาจารย เล า เรื่ อ ง ที่ มี คน อั ง กฤษ ถาม หลวงพ อ
สุเมโธวา เมื่อทานเปนพระที่จะไมเบียดเบียนใครเปนอันขาด
ถา สมมุติ วา ทาน อยู ที่ บาน กับโยม แม แลว มี ฆาตกร จะ มา
ฆาโยมแม ทานจะวางเฉยหรือจะทำอยางไร ทานอาจารย
บอก วา ทาน ชอบ คำ ตอบ ของ หลวงพอ มาก ทาน ตอบ วา
ทาน ไม สามารถ จะ บอก ลวง หนา ได วา ใน วัน นั้น เวลา นั้น
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ในเหตุการณนั้น ทานจะทำอยางนั้นอยางนี้ แตที่พึ่งของทาน
คือ สติสัมปชัญญะ ทานเชื่อมั่นวา ถาทานมีสติสัมปชัญญะ
ในเวลานั้น รูตัวอยูในเวลานั้น ทานจะทำสิ่งที่ถูกตองที่สุดใน
เวลานั้น
ทานอาจารยจึงวา สติและความรูตัวจะเปนที่พึ่งที่
ทำใหเรามีความเชื่อมั่นในตัวเอง โดยไมตองไปวางแผน
ลวงหนาวา ถาเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีเกิ
้ ดขึน้
แลวจะทำอยางไร เพราะเวลาทีคิ่ ดถึง
เรือ่ งทียั่ งไมเกิดนัน้ มันจะไมตรงกับ
เวลาทีมั่ นเกิดจริงๆ เพราะเหตุปจจัย
ในแตละเหตุการณมันมากมายเกิน
กวา ที่ จะ กำหนด ลวง หนา ได เรา จึง
ตองเอาหลักภายในเปนที่พึ่ง

สมน้ำหน้า
เด็กยากจนคนหนึ่งเดินเขาไปในตลาด เขาเห็นกระเปา
สตางคใบหนึ่งตกอยูบนพื้น เขาหยิบมันขึ้นมาเปดดู พบวามี
เงินอยูในกระเปาถึง ๓,๐๐๐ บาทเศษ ซึ่งเปนเงินจำนวนที่
เยอะมาก เขามองซายมองขวาหาเจาของแตก็ไมพบ เขาจึง
นำเศษเงินไปซื้อขนมฝากแม เมื่อแมของเขาเห็นขนม แมรูสึก
ตกใจจนตองสอบสวนลูกทันที
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แม “ลูกเอาเงินทีไ่ หนไปซือ้ ขนมจะ ลูกไปขโมยเคามาหรือ
เปลา แมไมตองการเห็นลูกเปนคนทุจริตนะ”
ลูก “ผมไมไดขโมยนะครับ ผมเห็นกระเปาสตางคตกอยู
บนพื้น มีเงินตั้ง ๓,๐๐๐ บาท ผมพยายามมองหา
เจาของแลว แตไมเห็นใครเลยครับ”
แม “ถึงยังงั้นก็ไมถูกตองนะจะลูก เราจะตองหาทางคืน
เจาของใหได เพราะเคาคงกำลังเปนทุกขอยู เราจะ
เอาของๆ คนอื่นมาเปนของเราไมไดนะลูก”
ลูก “ครับแม”
เด็กนอยจึงวิ่งกลับไปที่ตลาด เขาเห็นชายคนหนึ่งกำลัง
ถามหากระเปาสตางคอยู เขาจึงเขาไปยื่นกระเปาสตางคให
แตเจาของกระเปาสตางคเปนคนไมนารัก (มาก...ก) เขา
กระชากกระเปาสตางคไปจากมือเด็กนอย รีบนับเงินทันทีแลว
ตั้งทาจะเดินจากไปโดยไมมีแมแตคำขอบใจ ชาวบานแถวๆ
นัน้ จึงรัง้ ตัวเขาไว เพราะเห็นวา เจาของเงินนาจะใหรางวัลเด็ก
นอยสักหนอย เพื่อตอบแทนความดี และความซื่อสัตยสุจริต
แตเขาเปนคนขี้เหนียวแถมยังใจดำอีกดวย เขาจึงไมอยากให
รางวัลเด็กนอย
ชาวบาน
“นี่ คุณ.....อยา เพิ่ง รีบไป สิ คุณ นา จะ
ขอบใจแลวก็ใหรางวัลเปนสินน้ำใจเด็ก
ซักหนอยนะ ที่เคาเปนพลเมืองดี”
เจาของกระเปา “ทำไมผมจะตองใหรางวัลเด็กคนนี้ละ
ผมมีเงินในกระเปาตัง้ ๕,๐๐๐ บาทนะ
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แตเนี่ย...เหลืออยูแค ๓,๐๐๐ บาทเอง
หายไปตั้ง ๒,๐๐๐ บาทแนะ ผมไมจับ
ตัวสงตำรวจก็บุญแลว”
เด็กนอยผูที่แมสอนใหทำความดีรูสึกผิดหวังมากที่ถูก
กลาวหาวาทุจริต เขาทนไมได เขาจึงเถียงกลับ
เด็กนอย
“ไม จริง ครับ ใน กระเปา มี เงิน อยู แค
๓,๐๐๐ ไมใช ๕,๐๐๐”
เจาของกระเปา “๕,๐๐๐” เด็กนอย “๓,๐๐๐”
เจาของกระเปา “๕,๐๐๐” เด็กนอย “๓,๐๐๐”.......
เถียงกันไปเถียงกันมา จนตำรวจทนไมไหว เลยจับทั้ง
สองคนนำตัวไปสงศาลเพื่อใหผูพิพากษาตัดสิน
ผูพิ พากษาใหผูช วยออกไปสืบ พบวาเด็กคนนีเป
้ นเด็กดี
ทานจึงเชือ่ เด็กนอยวาเงินในกระเปามีเพียง ๓,๐๐๐ บาท ทาน
สอบถามเจาของกระเปาสตางคอีกครัง้ วาจำไดแนนอนหรือวา
ในกระเปามีเงิน ๕,๐๐๐ บาท เจาของก็ยืนยันชนิดคอเปนเอ็น
ทานผูพิ พากษาจึงตัดสินวา “ถาคุณยืนยันเชนนัน้ เงิน ๓,๐๐๐
บาทกอนนี้ก็ไมใชของคุณอยางแนนอน เงิน ๕,๐๐๐ บาทของ
คุณคงจะหายไปแลวจริงๆ เอา ! เจาเด็กนอย.......เจาจงรับเงิน
๓,๐๐๐ บาทกอนนี้
ไปเถิด”
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จิตบูดเพราะจุดบอด
ทาน อาจารย ออก จาก บาน ตั้งแต อายุ สิบ เจ็ด ป ทาน
ตองการหาสิ่งทาทาย และคิดวายิ่งลำบากเทาไหร ก็ยิ่งดีตอ
ประสบการณชีวติ ทานถือคติทีว่ า “มักงายไดยาก ลำบากได
ดี” ทานจึงเลือกทีจะ
่ เดินทางทางบกจากอังกฤษไปอินเดีย ซึง่
ตองผานหลายๆ ประเทศ และประสบการณนานาชนิดสมใจ
ทาน ทานรูสึกภูมิใจในตัวเองมาก ตลอดเสนทางการเดินทาง
ผูค นจะพากันถามอายุทาน เพราะเห็นทานเดินทางมาคนเดียว
ทั้งๆ ที่หนาตายังเด็กมาก พอทราบอายุทานก็จะสงเสียงฮือ
ฮาแสดงความประหลาดใจ ทำนองวา “ไมนาเชื่อเลยนะ อายุ
แคนีเอง
้ เดินทางตามลำพังมาตัง้ ไกลขนาดนี”้ และคงจะซอน
ความหมายวา “เกงจัง” เอาไวดวย ทานจึงปลื้มจนตัวพอง
ทานไดสรางอัตตา หรือภาพพจนของตัวเองขึ้นมาวา ทาน
เปนคนที่ไมรูจักคำวา ‘เหงา’ หรือพูดงายๆ ทานเหงาไมเปน
แลวทานก็เชื่อจริงๆ จังๆ วาทานเปนคนเชนนั้น
แตแลววันหนึ่ง ขณะที่ทานกำลังเดินทางอยูในประเทศ
ปากีสถาน ซึ่งบรรยากาศในยุคนั้นเต็มไปดวยความกาวราว
เย็นวันนั้นทานเดินทางถึงเมืองเพชาวาร (Peshawar) ซึ่ง
อยูติดชายแดนอัฟกานิสสถาน หลังจากหาที่พักไดแลว ทาน
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ก็เดินเขาไปในตลาด ทานวาวันนั้นทานรูสึกแปลกมากๆ มัน
กระวนกระวาย เหมือนมีความวางเปลาอยูภายใน โหวงๆ
วางๆ แปลกๆ บอกไมถูก ทานก็ไมเขาใจวาทานเปนอะไร รู
แตวามันแปลกๆ เทานั้น
ทานเขาไปทานอาหารในรานอาหารเล็กๆ อยางออยอิง่
เมือ่ ถึงเวลาทีควร
่ จะกลับโรงแรม ทานกลับเดินเขาไปนัง่ ในราน
อาหารรานที่สอง สั่งอาหารมาทานเปนรอบที่สองทั้งๆ ที่ไม
ไดหิวอะไรเลย ทานรูแตวาทานอยากทำอะไรสักอยาง อยาก
มีคนอยูรอบๆ ฟงเขาคุยกัน และเฝาดูคนเขาคนออกจากราน
สักพักใหญทานก็เดินออกจากรานทีสอง
่ ทานรูส กึ อิม่ มาก แต
ภายในมันก็ยังวางเปลาอยู ยังไงๆ ก็ยังไมยอมกลับโรงแรม
เชื่อหรือไมวาคืนนั้นทานไปเขารานอาหารตออีกสี่ราน ทาน
อาหารเย็นรวมหกครั้ง ทั้งที่อิ่มแสนอิ่ม ใจหนึ่งทานสงสัยวา
ทานเปนบาไปหรือเปลานะ ความรูสึกมันรุนแรงและชัดเจน
มาก แตทานก็ยังไมเขาใจวามันคืออะไร .....นั่นเปนเพราะทิฐิ
มานะ และอัตตาทีท่ านสรางขึน้ มาวา ทานเปนคนเกง อายุแค
สิบเจ็ดป ก็สามารถเดินทางไปทั่วโลกคนเดียว มีความอดทน
สูงและเปนที่พึ่งของตนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา
ทานอาจารยเลาวา แมความรูสึกแสนจะรุนแรงชัดเจน
แตเพราะทานยังดูจิตใจตัวเองไมเปน ทานจึงมองไมเห็นและ
ไมเขาใจ ทั้งๆ ที่คนอื่นๆ เห็นทานแลวคงดูออกทันทีวาคนๆ
นีกำลั
้ งเหงา ทานจึงวาคนเรามักมีจุดบอดเสมอ การปฏิบตั ิ
ขัดเกลาจิตใจนั้น เราตองจริงจังและจริงใจ ตองใฝรูใฝ
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ศึกษา ถามีคนมาชี้ใหเราเห็นจุดบอดของเรา เทากับเขา
ชี้ขุมทรัพยใหเราทีเดียว เราอยาไปโกรธเขา แตเราตอง
ขอบคุณเขา

นอกเหตุใต้ผล
เครื่องบินลำหนึ่งกำลังมุงหนาจากเชียงใหมสูกรุงเทพฯ
เครื่องบินลำนี้มีเครื่องยนตสี่เครื่อง จูๆ ผูโดยสารไดยินเสียง
ครืดๆ ๆ แลว เครื่องยนต ทาง ขวา เครื่อง หนึ่ง ก็ หยุด ทำงาน
ผูโดยสารตกใจกันถวนหนา
กัปตัน “ทานผูโดยสารครับ เรามีปญหาเล็กนอย แต
ไมตองตกใจนะครับ มันไมเปนไรมาก เพียงแต
เราจะถึงกรุงเทพฯ ชากวากำหนดสิบหานาที”
บินตอไปสักพัก ก็ไดยินเสียง ครืดๆๆ อีกครั้ง คราวนี้
เครื่องยนตเครื่องที่สองดับลง
กัปตัน “ทานผูโดยสารทั้งหลายไมตองตกใจนะครับ เรา
ยั ง บิ น ได ตาม ปรกติ เพี ย ง แต เรา จะ ไป ถึ ง
กรุงเทพฯ ชาลงสักหนึ่งชั่วโมง คือ เราจะไปถึง
กรุงเทพฯ ประมาณ หาโมง เย็น แทนที่ จะ เปน
สี่โมงเย็น”
ตกลงขณะนี้เหลือเพียงสองเครื่องยนตเทานั้น บินตอ
ไปสักพัก ครืดๆๆ แลวเครื่องยนตที่สามก็หยุดลง
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กัปตัน “ทาน ผู โดยสาร ไม ตอง ตกใจ นะ ครับ ยัง ไมมี
ปญหาอะไรเกินกำลัง เพียงแตวาการเดินทาง
ของเราจะชาลงอีกสักหนึ่งชั่วโมงเทานั้น เราจะ
ถึงกรุงเทพฯ ราวๆ หกโมงเย็นแนนอนครับ”
ตอน นี้ เหลื อ เพี ย ง เครื่ อ งยนต เดี ย ว ที่ ยั ง ทำงาน อยู
ผูโดยสารคนหนึ่งพูดกับเพื่อนวา “หวังวาเครื่องที่สี่คงไมเปน
อะไรนะ เพราะถาเครื่องที่สี่มันเกิดเปนอะไรขึ้นมาละกอ...อ
กวาเราจะถึงกรุงเทพฯ มันคงจะดึกมาก...ก”
หลัง จาก ทาน อาจารย เลา เรื่อง นี้ จบ และ รอ จน เสียง
หัวเราะ ของ ผู ฟง จาง หาย ทาน กลาว ตอวา ธรรมะ ขั้น สูง
นั้น ครูบาอาจารยเรียกวานอกเหตุเหนือผล หากระหวาง
การปฏิบัติ พวกเราตองมีเหตุมีผลพอสมควร เราจะเห็นวา
เหตุการณเครื่องยนตเสียเหมือนกันทุกครั้ง แตครั้งที่สี่มีผล
ตางจากสามครั้งแรก เพราะมันเปนชุดสุดทาย ถึงแมวาคน
เราจะไมโงเหมือนคนในนิทาน เราก็มักจะชอบสรุปวา ผล
กระทบจากเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งแบบเดียวกัน ยอม
เหมือนกันทุกๆ ครั้ง ตัวอยางในนิทานเปนเรื่องที่เขาใจได
งาย เพราะเห็นไดชัด หากเรื่องราวตางๆ ในชีวิตประจำวัน
ที่เปรียบเสมือนเครื่องยนตเสีย เรามักจะเห็นไมไดชัดเจนเชน
นั้น เชน การทะเลาะเบาะแวงกัน เปนตน เราจะจับไดยาก
วา การทะเลาะครั้งที่เทาไหรจะเปนครั้งสุดทาย ทานอาจารย
สรุปวา ใครจะรูลวงหนาไดวา ฟางเสนไหนจะเปนฟาง
เสนสุดทาย
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เหตุผลเทียม
ที่มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงแหงหนึ่งในอเมริกา อาจารย
คนหนึ่งทำการวิจัยเรื่อง การสะกดจิต โดยสะกดจิตอาสา
สมัคร และสั่งเขาวา เมื่อออกจากสภาวะนี้แลว ถาอาจารย
ชวนดื่มน้ำชา ใหเขาลุกไปกางรมที่วางไวที่ประตู หลังจากนั้น
จึงจัดการใหอาสาสมัครออกจากสภาวะโดนสะกดจิตกลับไป
อยูในสภาวะปกติ แลวนั่งพูดคุยกัน สักพักอาจารยชวนดื่มน้ำ
ชา ทันใดนั้นเขาก็ลุกไปที่ประตู หยิบรมขึ้น และกางรมทันที
อาจารย “คุณลุกขึ้นกางรมทำไมนะ”
อาสาสมัคร ตอบทันทีโดยไมตองคิด “ผมรูสึกอากาศมัน
ครึ้มๆ กลัววาฝนจะตกตอนกลับบาน ผมกลัวจะเปยก ก็เลย
อยากจะกางรมดูวามันใชไดหรือเปลา”
ทั้งๆ ทีเขา
่ กางรมโดยไมมเหตุ
ี ผล เขายังหาเหตุผลได
โดยอัตโนมัติ ทานอาจารยว าสมองมันทำงานเร็วขนาดนัน้
จน แม ตัว เอง ยัง ไมรู ตัว ไมใช วา เขา ตั้งใจ จะ โกหก หรือ
หาเหตุผลมาอาง ทานจึงสอนไมใหเราเชือ่ งมงายในเรือ่ ง
เหตุผล
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คำถามคำตอบ ๕
“เบื่อสามี อยากออกปฏิบัติธรรม

จะเปนบาปหรือไม หากจะทิ้งสามีมา
ปฏิบัติธรรม แตสามีเคาก็อนุญาตให
มาปฏิบัติธรรมไดนะเจาคะ”

“เอ ! สงสัยเคาจะเบื่อเรา
มากกวาเราเบื่อเคานะ”

พูดง่าย
พวกเราอาจจะเคยพูดหรือไดยินคนอื่นพูดวา ไมกลัว
ตาย หรือ พรอม ที่ จะ ตายได ทุก เมื่อ อะไรๆ ทำนอง นี้ ทาน
อาจารยบอกวา เวลาคนพูดวาไมกลัวตาย จริงๆ แลวมัก
จะหมายถึงการไมกลัวความตายในขณะที่พูด แตเมื่อ
เวลานัน้ มาถึง ก็มักจะกลัวกันเกือบจะถวนหนา นัน่ เปน
เพราะเรายังไมรูจักตัวเองจริงๆ ยังไมสามารถบริหาร
จิตใจของตนเองไดเต็มรอย แลวทานก็ไดเลาเรื่องตอไปนี้
ใหลูกศิษยฟง
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ที่ประเทศอินเดีย คุณยายแกๆ คนหนึ่งอาศัยอยูใน
บานเล็กๆ หลังหนึ่ง เพื่อนบานของคุณยายเปนแมลูกคูหนึ่ง
เด็กหญิงเล็กๆ คนนั้นปวยเปนโรคที่รักษาไมหาย และเกือบ
จะตายหลายครั้ง เวลาคุณยายพบหนาแมของเด็กหญิงคน
นั้น คุณยายจะพูดเปนประจำวา “ขอใหยมบาลมาเอายายไป
แทนเถิ้ด... ยายแกแลว.... อยามาเอาชีวิตแมหนูนอยไปเลย”
.....ฟงดูดี !
คืนมืดๆ คืนหนึ่ง วัวดำตัวหนึ่งเดินไปเจอหมอใบใหญ
ที่ยังไมไดลาง และมีเศษอาหารติดอยู หมอใบนั้นดำสกปรก
ดวยเขมา วัวดำกมลงไปกินเศษอาหารในหมอ ปรากฏวาดึง
ปากออกมาจากหมอไมได หมอก็เลยติดอยูที่ปาก วัวตกใจวิ่ง
มาทางบานคุณยาย คุณยายเห็นอะไรแปลกๆ ตัวใหญๆ ดำๆ
ทะมึนๆ ในความมืด.... ตกใจ.... คิดวาเปนยมบาลจะมารับ
ตัวคุณยาย ก็เลยปดหูปดตา โบกไมโบกมือ แลวชี้ไปทางบาน
ขางๆ พลางรองวา “อยามาเอาตัวยายไปเลย.... ยายยังแข็ง
แรงอยู... นูนแนะ.... เอาตัวเด็กขางๆ บานยายไปกอนเถิ้ด....
เคาอาการรอแรจะตายวันตายพรุงอยูแลว”
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อย่าหาว่ายอ
พระราชาองคหนึง่ มีนิสยั ทีใครๆ
่
ก็รูกั นทัว่ วาทานบายอ
ทานหลงคำสรรเสริญเยินยอเปนที่สุด และคนชนิดนี้แหละที่
จะถูกชักเชิดไดอยางงายดาย วันหนึ่งพอคาเจาเลหคนหนึ่ง
ขอ เขา เฝา อำมาตย ใหญ รูสึก กังวล และไม ไวใจ พอคา คน นี้
อยางแรง เขาจึงยอมเสี่ยงอันตรายเพื่อเตือนพระราชาไวลวง
หนา
อำมาตย “พอคาใหญที่กำลังจะมาเฝาพระองค เปน
คนเจาเลหเพทุ
 บายมากพะยะคะ เขาจะใชวิธี
พูดจาประจบสอพลอยกยอสรรเสริญพระองค
ขอพระองคอยาไดทรงหลงเชื่อเขา ตองทรง
ระวัง พระองค ให มาก พะ ยะ คะ เพราะ เขา
ตั้งใจจะมาขออะไรบางอยาง”
พระราชา “เจาไมตองหวงเราหรอก เจาก็รูดีอยูแลววา
เรานะฉลาดจะตาย อยาหวงเลยวาเขาจะมา
หลอกเราสำเร็จ ไมมีทางซะหรอก”
เมื่อพอคาเขาเฝา เขาใชคำหวานพูดจาประจบสอพลอ
ยกยองสรรเสริญพระราชาอยางโจงแจงที่สุด แทนที่พระองค
จะรูสึกไดถึงเจตนาอันไมบริสุทธิ์ของเขา พระองคกลับเคลิ้ม
กับ คำ ประจบ เหลา นั้น จน ตาลอย ขนาด ทาน อำมาตย ใหญ
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พยายามแลวพยายามอีกที่จะสงสัญญาณเตือนแตก็ไมสำเร็จ
เมือ่ พอคาเริม่ ขอนูน ขอนีมาก
่ ขึน้ ๆ ทานอำมาตยทนไมไหว จึง
คลานเขาไปกระซิบเตือนขางหูพระราชาใหระวังคำประจบ
พระราชา “เจาไมตองกังวลไป เราไมลืมหรอก เรานะ
พรอมอยูแลว แตเทาที่เขาพูดมาก็มีแตเรื่อง
จริงทั้งนั้นนี่นะ เจาจะกลาวหาเขาวาประจบ
ไดยังไง”
อำมาตย “! ? !”
ทานอาจารยจึงวา เปนเรือ่ ง
ธรรมดาที่คนที่หลงตัวเองยอม
ไมยอมรับวาหลง เพราะถาเขา
ยอมรับ ก็แสดงวาเขาไมหลง

สงสารแตงกวา
อาจารยเซ็นรูปหนึ่งที่ซานฟรานซิสโก ชื่อทานซูซูกิโรชิ
ทานเปนคนมีเมตตาสูงและสัง่ สอนลูกศิษยใหมีเมตตาโดยไมมี
ประมาณ คือเมตตาตอเพื่อนมนุษยและสรรพสิ่งทั้งหลายโดย
ไมเลือกทีร่ กั มักทีชั่ ง ไมตองสนใจเรือ่ งรูปรางหนาตานิสยั ใจคอ
ทานชอบไปจายตลาดเพื่อซื้อผัก วันหนึ่งทานพาลูกศิษยคน
ใหมไปจายตลาดดวย เขาสังเกตเห็นทานพินิจพิเคราะหเลือก
เฉพาะแตแตงกวารูปทรงไมสวยใสลงในตะกรา แทนทีจะ
่ เลือก
แตงกวางามๆ เขารูสึกแปลกใจจนอดที่จะถามทานไมได
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ลูกศิษย “ทานอาจารยครับ ทำไมทานเลือกแตแตงกวา
รูปรางประหลาดๆ ละครับ”
อาจารย “ก็สงสารแตงกวามันนะซิ ถาเราไมซื้อ ก็คง
ไมมีใครซื้อมันนะ เดี๋ยวมันจะเสียใจวาไมมีใคร
สนใจเหลียวแลมันเลย”

ฤๅษีสมัครเล่น
ท า น อาจารย เดิ น ทาง ไป ประเทศ อิ น เดี ย ครั้ ง ที่ สอง
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ภาวนา โดย เฉพาะ ไม ได ไป เพื่ อ ท อ ง เที่ ย ว หา
ประสบการณเชนการไปครัง้ แรก ทานไปอาศัยอยูที ถ้่ ำของพวก
ฮินดู อยูบนหนาผาสูงหลายรอยฟุต เบื้องลางเปนหมูบานริม
แมน้ำ Sutlej ซึ่งไหลมาจากเทือกเขาหิมาลัย ถ้ำๆ นี้ถือเปน
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู พราหมณคนหนึ่งจากหมูบาน
จะขึน้ มาทำความสะอาดถ้ำอาทิตยละครัง้ ถาใครทิง้ เงินทำบุญ
ไว พราหมณคนนี้มีสิทธิจะเก็บเงินทำบุญนั้นได
เมือ่ ทานอาจารยไปอยูใน
 ถ้ำนัน้ ทานมีเครือ่ งนุง หมนอย
กวาที่พระจะพึงมีเสียอีก มีเพียงผาสบงสองผืน ผาคลุมและ
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ผาหมอยางละผืน นอกจากนีท้ านก็มีหมอหนึง่ ใบไวตมอาหาร
ซึ่งมีแตเพียงขาว ถั่ว และเกลือ ทานทานอาหารแควันละมื้อ
เทานัน้ และมีความเปนอยูที เรี
่ ยบงายทีส่ ดุ วันๆ ทานก็เอาแต
นั่งสมาธิ เดินจงกรม จนชาวบานร่ำลือกันไปทั่ววา มีษีฝรั่ง
เครงมากๆ และเกงมากๆ มาอาศัยอยูที่ถ้ำ ทำใหพราหมณ
เกิดความอิจฉา อยากจะหาทางกำจัดทานออกไปจากถ้ำ
วันหนึ่งขณะที่ทานกำลังเดินจงกรมอยูที่หนาถ้ำ ทาน
เห็นชาวบานหลายสิบคนเดินถือจอบถือมีดขึน้ มาทีถ้่ ำ หนาตา
แดงก่ำดวยความไมพอใจ ทานพยายามทำใจใหสงบเยือกเย็น
พวก ชาว บาน กลาว หา วา ทาน กำลัง ดู หมิ่น สถาน ที่ ศักดิ์สิทธิ์
ดวยการทานเนื้อสัตว และถาษีทานเนื้อสัตวถือวาเปนเรื่อง
ผิดวินัยรุนแรง พวกเขาตองการจะไลทานออกจากถ้ำ ทาน
บอกพวกชาวบานวา ทานทานแตมังสวิรัติมานานแลว ไม
ไดทานเนื้อสัตว พอชาวบานทำทาจะเชื่อ พราหมณรีบแกไข
สถานการณกอนทีจะ
่ ตองเสียหนาวา แมทานจะไมไดทานเนือ้
สัตว แตพอแมของทานก็ทานเนื้อสัตวทุกวัน ทานเปนษีที่
มีพอแมทานเนื้อสัตว ทานอาจารยจึงบอกวา ถาเลนถึงขั้น
พอแม ทานขอยอมแพดีกวา ทานจึงออกจากถ้ำนั้นแลวเดิน
จาริกตอไป
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เหม็นกลิ่นมนุษย์
สิง่ ทียาก
่ ทีส่ ดุ สำหรับคฤหัสถในการเขาปฏิบตั ธรรม
ิ
คือ
การงดพูด แตละปทานอาจารยตองหาเทคนิคตางๆ ทีจะ
่ ทำให
นักปฏิบัติธรรมงดเวนจากการพูด เพื่อจะไดเขาสูความสงบ
ที่ตองการ ปหนึ่งที่ “บานพอ” ทานอาจารยเห็นวา ลำพัง
กำลังของทานเองอาจจะไมพอ จึงตองขอยืมกำลังเทวดามา
ชวย ทานจึงบอกพวกเราวา พวกเรามาอยูรวม
 กันทีนี่ ่ เปนการ
รบกวนเทวดาที่บานพอปละครั้ง เรานำความไมสงบมาให
ทาน เทวดาจะ sensitive มากกับกลิ่นมนุษย กลิ่นของผูที่
ไมรกั ษาศีลจะเหม็นมาก ถาคนไมรักษาศีลมาอยูรวม
 กันเปน
รอยอยางนี้ เทวดาจะเหม็นจนแทบทนไมไหว สวนผูมี ศีลจะมี
กลิ่นหอม ชนิดทวนลมเลย ซึง่ เทวดาก็พอจะทนไหว ถาเรา
พูดคุยกัน เทวดาตองกัดฟนทน เพราะพอเราพูดมันก็เริ่มจะ
มีอะไรเหม็นๆ แลว ดังนั้นเพื่อเปนการรบกวนเทวดาใหนอย
ที่สุดเทาที่จะนอยได ทานอาจารยจึงขอใหทุกคนรักษาศีลให
งดงามและรักษากฎกติกาเรื่องการไมพูดอยางเครงครัด
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คำถามคำตอบ ๖
“เรื่องการฝกอบรมปฏิบัติธรรม

ของครูอาจารยในโรงเรียนวิถีพุทธ
ความเห็นแบงเปนสองฝาย
ฝายหนึ่งเห็นสมควรกำหนดเปน
ภาคบังคับ อีกฝายเห็นวาควร
เปนเรื่องความสมัครใจ ทาน
อาจารยในฐานะประธานที่
ปรึกษาจะตัดสินอยางไรเจาคะ”

“เอาทางสายกลางแลวกันนะ
เราก็บังคับเฉพาะคนที่
ไมสมัครใจสิ”

สายลับชั้นเลิศ
ทานอาจารยเลาวา ตอนเด็กๆ ทานไดขอคิดเกี่ยวกับ
ชีวติ และศีลธรรม ไมใชจากศาสนา แตไดจากการอานนวนิยาย
และการดูหนังดูละคร ทานเลาเรื่องหนังที่ทานประทับใจมา
จนถึงบัดนี้ใหลูกศิษยฟงสองเรื่อง เรื่องแรกเปนหนังเกี่ยวกับ
เหตุการณสงครามโลกครั้งที่สอง

เรือ่ งท่านเล่า

63

ฝาย พันธมิตร กำลัง วางแผน จะ ทำการ บุกใน วัน ดี เดย
มี การ วางแผน หลอก ฝาย นาซี หลาย อยาง เพื่อ ให สับสน วา
พันธมิตรจะสงกองกำลังไปที่นอรมังดีหรือที่ไหนกันแน ปกติ
เวลาสงสายลับไปหาศัตรู เปนเรื่องธรรมดาที่จะตองเลือกคน
ที่ทั้งเกงทั้งกลา แมวาจะถูกจับไดและถูกทรมาน สายลับก็จะ
ยอมตายดีกวายอมเปดเผยขอมูลใหศัตรูรู ทีฟ่ นของสายลับจะ
มีสารไซยาไนดอุดไว ถาทนการทรมานไมไหวจริงๆ ก็ยอมตาย
โดยกัดบดขยี้ใหไซยาไนดออกฤทธิ์
ในเรื่องนี้ ฝายพันธมิตรวางแผนหลอกฝายนาซี โดย
เลือก สายลับ คน ที่ ขี้ ขลาด ที่สุด มาใช งาน แถม ให คำ สั่ง และ
ขอมูลที่ผิดจากความเปนจริง ตั้งใจปลอยใหโดดรมลงไปให
นาซีจับไดโดยที่ตัวสายลับเองไมไดรูตัว คาดวาพวกนาซีคง
ไมตองทรมานเขานาน เขาก็คงจะรีบพูดสิ่งที่เขารูทันที ซึ่งจะ
ทำใหพวกนาซีหลงกลฝายพันธมิตรไดงายๆ
สายลับคนนี้เมื่ออยูในโรงเรียนฝกสายลับ เขาขี้ขลาด
ขี้กลัว อะไรๆ ก็กลัว โดดรมก็ยังไมกลา เขาถูกเลือกมา
ทำงานนี้และถูกสงใหไปโดดรมในเขตที่นาซียึดครอง ฟนของ
เขาก็มีอะไรอยางอื่นที่ไมใชสารไซยาไนดบรรจุไว เพื่อวาเขา
จะไดไมตายเมื่อตองการจะตาย ขอมูลผิดๆ ที่เขารูจะตอง
ถูกถายทอดสูนาซี
เมื่อเขาถูกนาซีจับได เขารีบกัดบดขยี้ใหยาไซยาไนด
ออกฤทธิ์เพื่อจะไดตายหนีการทรมาน แตไมไดผล เขาจึง
โดนทรมานอยางแสนสาหัส เขาตองทนๆๆๆ โดยไมยอม
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เปดเผยขอมูลใดๆ เลย ระหวางถูกทรมานเขานึกอยากตาย
หลายครั้งเพื่อใหพนจากการทรมานทรกรรมนี้ นับวาเขาได
ทำหนาที่เยี่ยงสายลับวีรบุรุษที่สมควรไดรับการยกยองมาก
ตลอดเวลาที่เขาถูกคุมขังอยูในเรือนจำ เขาภูมิใจมากที่เขาได
ปกปองประเทศชาติของเขา
เมื่อถึงวันดีเดย กองทหารอังกฤษยึดเรือนจำที่เขาโดน
คุมขังอยูได เขาจึงไดรับอิสรภาพ หัวหนาของเขาบอกความ
จริงใหฟงวา จริงๆ แลวฝายพันธมิตรหวังจะใหเขาบอกขอมูล
ทีเขา
่ รูกั บนาซีเพือ่ จะหลอกใหนาซีเขาใจผิด แตเขากลับเขมแข็ง
กลาหาญอดทนไมยอมบอก หัวหนาของเขาแสดงความเสียใจ
และขอโทษที่การโดนทรมานจนเกือบเอาชีวิตไมรอดนั้นกลับ
ไมไดชวยชาติอยางที่เขาคิด ฟงหัวหนาพูดแลวเขาอึ้งไปนาน
ทีเดียวกอนที่จะพูดออกมาวา “ไมเปนไรหรอกครับ แมจะ
ถูกทรมานจนคิดอยากตายใหพนๆ แตผมก็อยูรอดมาไดและ
เหมือนมีชีวิตใหม ผมสามารถชนะใจตัวเอง เปนครั้งแรกที่ผม
รูส กึ ภาคภูมใิ จในชีวติ เปนบทเรียนทีแสน
่ สาหัสจริงๆ แตก็สรุป
ไดวาเปนบทเรียนอันล้ำคาครับทาน”
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แก๊งสเตอร์ตัวอย่าง
หนังอีกเรื่องหนึ่งที่ทานอาจารยประทับใจมาก เจมส
แคกนียเลนเปนพระเอก ชื่อร็อกกี้ เปนหนังเกี่ยวกับเด็กสอง
คนซึ่งเปนเพื่อนรักกัน ทั้งคูเปนเด็กยากจนเติบโตจากสลัมใน
นครชิคาโก เปนคูหูไปไหนมาไหนดวยกันตลอด วันหนึ่งขณะ
ที่เขาพากันไปขโมยของที่ลานจอดรถไฟขนสงสินคา เกิดเจอะ
ตำรวจที่มาตระเวนตรวจเขาพอดี ทั้งสองคนจึงวิ่งหนี โดยมี
ตำรวจวิ่งกวดไล ร็อกกี้พระเอกของเรื่องสะดุดหกลม เลยโดน
ตำรวจจับตัวได สวนเพื่อนหนีรอดไปได
จากนั้นร็อกกี้ก็ถูกสงตัวไปเขาโรงเรียนดัดสันดาน แต
ยิง่ ดัดก็ยิง่ เละ เพราะในโรงเรียนดัดสันดานเต็มไปดวยเด็กนิสยั
เสีย ยิง่ เขาคบคนไมดี เขาก็ยิง่ นิสยั เสียหนักขึน้ ๆ เมือ่ ออกจาก
โรงเรียนดัดสันดานแลว เขาทำตัวเปนนักเลง ทำความเลว
สารพัดชนิด วนเวียนเขาๆ ออกๆ คุก กลายเปนแกงสเตอร
ระดับมีชื่อของชิคาโก สวนเพื่อนรักสมัยเด็กของเขานั้น เมื่อ
โตขึ้นมา ไดบวชเปนบาทหลวง ทำงานสังคมสงเคราะหชวย
เหลือเด็กในสลัม ตั้งสโมสรใหเด็กๆ ไดทำกิจกรรม และทาน
ก็พยายามอบรมสั่งสอนศีลธรรมใหเด็กๆ เปนคนดี
เมือ่ ร็อกกีออก
้ จากคุกครัง้ สุดทาย เขาไปเยีย่ มบาทหลวง
เพื่อน รัก เปน ประจำ และ ชวย สอน บา สเก็ต บอล เด็กๆ ดวย

66

เรือ่ งท่านเล่า

ความเปนแกงสเตอรบวกกับความหลอมาดเขมทำใหเขากลาย
เปนฮีโรของเด็กๆ ในสโมสร เด็กๆ ทั้งรักทั้งกลัวเขา ทำให
บาทหลวงเปนกังวล ทานไมเห็นดวยทีเด็
่ กๆ จะเอาร็อกกีเป
้ น
แบบอยาง
ทีจริ
่ งแลว แมร็อกกีจะ
้ เปนแกงสเตอร เขาก็ยังมีความดี
อยูบ าง แตเพราะเคยทำความไมดีมานาน จิตใจจึงดานชา เขา
ไดพบผูหญิงที่ดีและเมื่อไดคลุกคลีกับเด็กๆ เขาก็มีใจเมตตา
เอ็นดู เขาคนพบสิ่งดีๆ บางอยางในตัวเองซึ่งเขาเคยคิดวา
มันตายดานไปนานแลว บางชวงเขาเกือบจะกลับตัวได แตใน
ที่สุดก็ทนสิ่งยั่วยุไมไหว ตองกลับไปทำความไมดีอีก จนครั้ง
สุดทายเกิดเรือ่ งใหญ เปนเหตุใหตองยิงตอสูกั บตำรวจจนมีคน
ตาย เขาจึงถูกจับและตองโทษประหารชีวิต
คืนกอนวันประหารชีวติ บาทหลวงเขาไปเยีย่ มเพือ่ นรัก
ในคุกเปนครั้งสุดทาย
บาทหลวง “เรามีเรื่องอยากจะขอรองนาย เรารูวามัน
เปนสิ่งที่ทำไดยากที่สุด แตถาสามารถทำได
มั น จะ เป น บุ ญ มหาศาล เรา รู ว า นาย เป น
คนกลาหาญเด็ดขาด และไมกลัวอะไรทั้งสิ้น
แล ว นาย ก็ รั ก ศั ก ดิ์ ศ รี และ ภู มิ ใ จ ใน ตั ว นา ย
มากๆ ดวย
พรุงนี้นายจะตองนั่งเกาอี้ไฟฟา เรารูวา
นายไมกลัวและคงสามารถยืนหยัดอยูไดไม
สะทกสะทานจนวินาทีสุดทาย นายก็รูว านาย
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นะเปนฮีโรของเด็กๆ ทีนนาย
้ี ก็จะเปนฮีโรอมตะ
เลยทีเดียว เด็กๆ จะเอานายเปนแบบอยาง
แลวก็จะมีแกงสเตอรใหมๆ เกิดขึ้นอีกมาก
พรุง นี้ เด็กๆ จะ ติดตาม ขาว นาย อยาง
ใกล ชิ ด พวก เขา มั่ นใจ ว า นาย จะ ไม กลั ว
แนนอน เพราะเขาเชื่อในความเปนฮีโรของ
นาย แตที่เราจะขอนะ คือ ขอใหนายแกลง
ทำเปนกลัว เรารูวามันเปนการเสียสละอัน
ใหญ หลวง มาก เพราะ มัน จะ เปนการ เสีย
สละความเปนฮีโรของนาย ถาเด็กๆ เห็นนาย
กลัวตาย แกงสเตอรที่เขาเคยมองวาทั้งเกง
ทั้งกลา จริงๆ แลวก็ขี้ขลาดกลัวตายเหมือน
คนธรรมดาๆ นี่แหละ พวกเขาจะไดเลิกเอา
นาย เปน ตัวอยาง แลว เขา จะ ได ไม ตอง ทำ
อะไร ผิดๆ อยางที่ นาย เคย ทำ เขาจะได มี
โอกาสเปนคนดีของสังคม”
ร็อกกีฟ้ งแลวคิดหนัก ถาเขาแสดงทาทางขีขลาด
้
ตาขาว
กลัวตาย มันจะตองเปนขาวใหญในหนังสือพิมพหนาหนึ่งวัน
รุงขึ้นอยางแนนอน ศักดิ์ศรีของเขาจะตองถูกทำลายยอยยับ
บาทหลวงขอใหเขายอมสละภาพพจนทีแข็
่ งกราวดุดนั เพือ่ ชวย
เด็กๆ โดยที่เขาจะไมมีโอกาสกูชื่อเสียงและศักดิ์ศรีคืนดวยซ้ำ
เขาจะยอมไดอยางไร
ร็อกกี้
“จริงๆ แลวทานขออะไร เราก็อยากใหนะ
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แตศักดิ์ศรีคือสิ่งเดียวที่เราเหลืออยู ขอโทษ
นะ... เรื่องนี้เราใหไมไดหรอก ทานขออยาง
อื่นเถอะ”
บาทหลวง “อยางอื่นเราไมตองการหรอก ถาไมไดก็ไม
เปนไร”
เชาวันรุงขึ้นซึ่งเปนวันประหาร ตำรวจพรอมผูคุมราง
ใหญยักษสองคนเดินเขามารับตัวพระเอกที่ในกรงขัง ผูคุมตั้ง
ทาจะมาจับจูงเขา แตเขาแสดงอาการปฏิเสธ เขานิ่งสงบและ
กาว เดิน ออกไป อยาง สงา ผาเผย เต็ม ไป ดวย ความ หนัก แนน
มั่นคง เดินไปจนถึงเสนทางที่มีชองระเบียงหนาตางเปนแนว
ยาว เด็กๆ วัยรุนจำนวนมากรอดูเขาอยางใจจดใจจอ และมี
นักขาวกลุมใหญเตรียมรอทำขาว เขาเห็นแววตาที่เด็กๆ จอง
มองเขาดวยความชื่นชมศรัทธาอยางเดนชัด
ทันใดนั้นโดยที่ไมมีผูใดคาดคิด ร็อกกี้ก็เริ่มออกอาการ
กลัวตายตอหนาตอตาทุกๆ คน เขารองเสียงหลงดวยทาทาง
ขาดสติแสดงสีหนาหวาดกลัวสุดขีด กรีดเสียงลั่นวา “ผมยัง
ไมอยากตายๆ ใครก็ไดชวยผมทีเถิด ผมยังไมอยากตาย”
เขาพยายามวิ่งหนีและตอสูกับผูคุมนักโทษอยางเสียสติ ผูคุม
หลายคนชวยกันจับตัวเขาไวได ลากเขาเขาไปในหองประหาร
ผูคุมดาวาดูถูกดูหมิ่นเขา “...... นึกวาจะเกงสักแคไหน....ไม
เห็นสมคำร่ำลือเลย....ที่แทก็ไอขี้ขลาดดีๆ นี่เอง....” ขณะที่
เขาถูกลากเขาไปในหองประหาร เขาดีดดิ้นกรีดรองขอชีวิต
จนหมดลมหายใจ
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ทานอาจารยเลาวา ฉากสุดทายของหนังเรือ่ งนี้ บรรดา
เด็กๆ แฟนคลับของพระเอกมารวมตัวกันอยูที่สโมสร ตาง
แสดงความผิดหวัง บางก็วาหมดศรัทธา บางก็วาโดนร็อกกี้
สรางภาพพจนหลอก บางก็ดาวาเขาเปนไอขีขลาด
้
บาทหลวง
นั่งฟงเด็กๆ วิจารณดวยความเศราสลดใจ ทานอยากจะรอง
ตะโกนเปดเผยความจริงใหเด็กๆ ทราบ แตก็ไมสามารถทำได
ทานทั้งรักทั้งอาลัยเพื่อนของทาน ซาบซึ้งในความเสียสละ
อันยิ่งใหญของเขา ทานรูสึกเลื่อมใสศรัทธาในน้ำใจของเพื่อน
จริงๆ พอดีเด็กคนหนึ่งถามขึ้นวา “ทานเติบโตมากับเคา เปน
เพื่อนรักกับเคา แลวทำไมชีวิตมันจึงไดแตกตางไปกันคนละ
ขั้วละครับ คนหนึ่งแสนจะดี แตเพื่อนของทานกลับเลวราย
เปนฆาตกร”
บาทหลวงนิง่ อึง้ อยูนาน
 กอนจะรำพึงออกมาวา “อาจจะ
เปนเพราะเราวิ่งเร็วกวาเทานั้นเอง” ทำเอาเด็กๆ งงไปตามๆ
กัน แลวทานจึงขยายความวา “วันนั้น...ที่ไปขโมยของแลววิ่ง
หนีตำรวจ พอวิ่งเร็ว แตร็อกกี้วิ่งชากวาจึงถูกตำรวจจับและ
ถูกสงเขาโรงเรียนดัดสันดาน ถาพอ
เติบโตในสิ่งแวดลอมอยางนั้น ก็ไม
แนเหมือนกันวา จะมีโอกาสเปนคน
ดีอยางนี้หรือเปลา”
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เทศน์ดี
วันหนึ่งหลังจากฟงการแสดงพระธรรมเทศนา ชายคน
หนึ่งเดินเขาไปหาทานอาจารยแสดงความชื่นชมปลาบปลื้ม
โยม
“ทาน อาจารย ครับ วัน นี้ ทาน เทศน ได ดี
มากๆ เลยครับ ผมฟงแลวซาบซึ้งจริงๆ”
ทานอาจารย “โยมวาดีตรงไหน ดีอยางไรละ”
โยม
“ที่ทานเทศนนะตรงกับที่ผมคิดทุกอยาง
เลยครับ”
ทานอาจารย “แลวโยมคิดบางมั้ยละวา เราอาจจะคิด
ผิดทั้งคูก็ไดนะ”
แลว ทาน ก็ สอน วา คน เรา ตอง ระมัดระวังใน เรื่อง นี้
เมื่อเราเห็นวามีผูใหญคิดเหมือนที่เราคิด นั่นไมไดเปน
ขอพิสูจนวา สิ่งที่เราคิดนั้นถูกตองเสมอไป มันอาจจะ
เปนไปไดวา ทั้งผูใหญทั้งเราตางก็คิดผิดเหมือนๆ กัน
อี ก เหตุ ก ารณ หนึ่ ง ....มี โยม ผู หญิ ง คน หนึ่ ง ชม ท า น
อาจารยวา ทานเทศนไดดีมากๆ
ทานอาจารย “โยมวาดียังไงรึ”
โยมผูหญิง “ภาษาไทยทานดี๊ดีเจาคะ ทานพูดภาษา
ไทยเกงมากเลย ตัว ร ตัว ล งี้ ออกเสียง
ชัดซะยิ่งกวาคนไทยแทๆ เสียอีก”
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ชมทานอาจารยเสร็จแลวโยมก็ลากลับไป ทานอาจารย
นั่งอมยิ้มอยูพักใหญกอนที่จะรำพึงออกมาวา “โอ ! ตัว ร เรือ
ตัวนีศั้ กดิส์ ทิ ธิแท
์ เนาะ ทำใหการแสดงธรรมนีดี้ มากๆ ได.......
อาตมานะนึกวาความดีจะอยูที่เนื้อหาซะอีก”

หน้าแตกเพราะตาโต
ชายชาวตางชาติคนหนึง่ เดินทางไปอเมริกา เขาเดินผาน
หนารานแหงหนึ่งซึ่งแขวนเสื้อผาอยูเต็มราน มีปายขนาดใหญ
เขียนวา สูท สองดอลลาร เสื้อเชิ้ต หนึ่งดอลลารหาสิบเซ็นต
กางเกง หนึ่งดอลลาร เขาตื่นเตนมาก ‘โอ ! ทำไมมันถูกอยาง
นีนะ
้ เราซือ้ เยอะๆ เลยดีกวา เอาไปขายทำกำไรทีบ่ าน แตเรา
ตองไมใหคนขายรูนะวาเราเปนคนตางชาติ เดี๋ยวเขาจะหลอก
เอา เราจะตองพยายามพูดสำเนียงเปนคนอเมริกัน’ คิดแลว
เขาก็เดินเขาไปในราน พยายามทำเสียงใหเปนคนอเมริกัน
มากที่สุด
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ชายชาวตางชาติ “ผมตองการสูท เสื้อเชิ้ต แลวก็กางเกง
อยางละรอย ชวยจัดของใหผมดวย”
คนในราน จองมองเขานิ่งๆ อยูสักพักกอนจะถามเขาวา
“คุณไมใชคนอเมริกันใชไหม”
เขารูสึกแปลกใจ แตก็ยอมรับ
ชายชาวตางชาติ “เออ...เออ...ไมใช... วาแตวาคุณรูได
ยังไงวาผมไมใชคนอเมริกัน”
คนใน ร า น “เนี่ย...มัน ไมใช ราน ขาย เสื้อผานะคูณ....
มันรานซักอบรีดนะ คุณนะโลภจนขาดสติเลยแหละ”
ทาน อาจารย จึง วา ตัณหา มัน มี อยู แลว เปน ปกติ
อยากไดราคาถูกทีส่ ดุ อยากไดกำไรมากทีส่ ดุ อยากไดดีทีส่ ดุ ...
ฯลฯ ตัวตัณหามันกระซิบอยูใน
 หูเราตลอดเวลา เราตอง
มีสติรูเทาทันและไมเชื่อตัณหา อยางนอยก็สมควรเช็คดู
กอนวา นี่มันรานอะไรกันแน
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อย่าหยามฉลาม
วัน หนึ่ง มี ขาวใหญ ใน หนา หนังสือพิมพ เรื่อง ฉลาม กิน
คน ทานอาจารยปรารภวา ฉลามนี่นาสงสารนัก ไมไดรับ
ความยุติธรรมเอาเสียเลย ปหนึ่งๆ มนุษยเราฆาฉลามไมรูกี่
หมื่นกี่แสนตัว เอาครีบของมันมาทำหูฉลาม บางทีตัดเอาแต
ครีบ แลวก็โยนมันทิ้งลงทะเลไปเสียเฉยๆ ใหมันตองทนทุกข
ทรมานแสนสาหัส ความทารุณโหดรายตอฉลามนี้แทบจะไม
เคยเปนขาวเลย ในขณะที่เมื่อถึงคราวฉลามสักตัวสองตัวกัด
คนเขาสักคนสองคน กลับเปนขาวใหญดังไปทัว่ โลกเลยทีเดียว
ทำใหผูคนพากันเกลียดกลัวฉลาม นั่นเปนเพราะมนุษยเรา
มักจะเอาตัวเองเปนหลักศูนยกลาง เราทำใครไมเปนไร
แตใครอยาไดทำเราเชียว
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คำถามคำตอบ ๗
“อาว! ก็เพราะโยมมาเพียงปละครั้ง
และนี่ก็เปนฤดูฝนซะดวย”
“มาปฏิบัติธรรมที่บานบุญทีไร
ทำไมฝนถึงตกทุกทีครับ”

ลูกประคำตกเหว
ครั้งหนึ่งทานอาจารยบอกวาจะเลาความไมดีของทาน
ใหลูก ศิษย ฟง ทำเอาลูก ศิษย หูผึ่งไปตามๆ กัน ทาน เลา
วา ตอนหนุมๆ ทานโบกรถจากอินเดียกลับไปอังกฤษ ผาน
อิหราน ตุรกี เปนชวงที่ลำบากและอันตรายที่สุด นับเปน
ประสบการณที่โชกโชนมาก เมื่อถึงประเทศกรีซ ทานจึงรูสึก
ผอนคลายจนคิดวาจะตองพักผอนเสียหนอยกอนจะเดินทาง
ตอ ทานอยากจะเที่ยวเกาะของกรีซมานานแลว เสนทางจาก
กรีซไปยูโกสลาเวีย มีเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่งซึ่งคาเฟอรี่ไมแพง
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ทานจึงนัง่ เฟอรีไป
่ ทีเกาะ
่ นัน้ ทานนึกวาดภาพวาจะไปพักผอน
ไมไดจะไปอยูใน
 โรงแรมหรอก ทานอยากจะไปอยูในปาสนริม
ชายทะเล ทำโยคะ อานหนังสือ ทำสมาธิ วายน้ำ ทานโยเกิรต
นมแพะกับพีช นี่คือชีวิตแบบสวรรคๆ ของทานในสมัยนั้น
ทานมีหนังสือทีมี่ คามากติดตัวอยูเล
 มหนึง่ คือธรรมบท
ซึ่งชาวตะวันตกคนหนึ่งที่เปนชาวพุทธที่ทานพบระหวางทาง
อยาก ได เขา จึง ขอ แลก ธรรมบท ของ ทาน กับ หนังสือ พุทธ
ศาสนานิกายตันตระยานของเขา ซึ่งเปนปรัชญาทิเบตที่อาน
ยากมาก ทานเริม่ อานหนังสือเลมใหมนีแล
้ วพบวา มีการกลาว
ถึงความยึดมัน่ ถือมัน่ ในศีลของฝายหินยานวา ยึดติดในศีลมาก
ทำใหทานเกิดความสงสัยวา เอ ! มันจะใชหรือเปลานะ
เมื่อลงจากเฟอรี่ ทานจึงไปซื้อเหลาไวนมาหนึ่งขวด
อยากจะลองไมยึดติดกับศีลดู ทีนี้ฝงดานทาเรือของเกาะคอน
ขางพลุกพลาน และทานไมอยากจะอยูในที่ๆ มีคน ทานจึง
ตัดสินใจเดินขามเขาจะไปอยูฝงทางใตของเกาะเพราะคงจะ
มีแตหมูบานเล็กๆ ไมมีหมูบานใหญๆ แมวาตอนนั้นจะค่ำ
แลวก็ตาม ทานเริม่ ออกเดินไปในรูปแบบนักปฏิบตั ธรรม
ิ สไตล
ทิเบตตามหนังสือที่ทานอาน คือ เดินนับลูกประคำไปดวย
ดื่มเหลาไวนไปดวย ลูกประคำนี้โยคีที่อินเดียใหทานมา มัน
งามมาก ทานเดินไปเรื่อยๆ สมาธิก็ไมคอยดี ไฟฉายก็ไมมี
มันทั้งมืดทั้งเปนเขา ทานก็เลยหกลมกลิ้งหมุนๆๆๆ ตกเขา
ลงมาแลวก็สลบไปเลย มารูสึกตัวอีกทีก็เชาแลว ของหายไป
หมด ทานตองเดินหาอยูเปนนานจึงพบ แตสิ่งที่ทานหาไม
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เจอคือลูกประคำ ทานพยายามหาๆๆ แตก็ไมพบ ทานรูสึก
เสียดายมาก โยคีที่ทานเคารพนับถืออุตสาหใหมา แตทาน
กลับทำมันหายเสียแลว
ตอน นั้น ทานทั้ง เสียใจ ทั้ง หิว ขาว และ กระหาย น้ำ มาก
ทานมีแตเหลาไมมีน้ำ ทานตองเดินตออีกสักสิบกิโลจึงถึง
หมูบาน แลวมันก็รอนมากๆ ดวย กลางหมูบานมีสิงโตหินที่
ตรงปากมีน้ำจากภูเขาไหลออกมา ทานรีบวักน้ำลางหนาและ
ดื่มดวยความกระหาย มันชางเย็นฉ่ำใจซะเหลือเกิน ทานเลา
วา มันเปนน้ำที่อรอยที่สุดในชีวิตเลยทีเดียว จนถึงทุกวันนี้
ก็ยังไมมีอะไรจะเทียบเทาได จากนั้นทานก็ไปอยูที่ชายทะเล
ทานเข็ดปรัชญาทิเบตแลว หันกลับมาหาหินยานตามเดิม ทาน
ขอยึดมั่นในศีลดีกวา มันปลอดภัยกวา
ทานสรุปใหลูกศิษยฟงวา การที่เราเสียสละความสุข
ทางโลก แมบางครั้งเราจะรูสึกแหงแลงและไมสนุก หาก
ในระยะยาวกลับมีประโยชนมากและมีคุณอนันตดวย
บารมีของศีล
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กบใจสู้
กบตัวหนึ่งกระโดดไปกระโดดมาดวยความเพลิดเพลิน
เริงราเหมือนมนุษยที่กำลังหลงเพลิดเพลินในกามสุข ความ
ประมาททำใหกระโดดตุบตกลงไปในถังนมสดเย็นๆ โอย !
ตายแนๆ มันพยายามตะเกียกตะกายขึ้นจากถัง แตพยายาม
เทาไหรก็ไมสำเร็จ เพราะถังลื่นมากแถมนมยังเย็นเสียดวย
มันอยากจะกระโดดออกจากถัง แตก็ไมมีหลักอะไรใหมันดีด
ตัวกระโดดออกไปได
เจากบตัวนอยไมยอทอ มันวายน้ำวนไปรอบๆ ถัง วาย
ไมหยุด วายทุกทา ทากบ ทาฟรีสไตล ทากรรเชียง แมแตทา
ผีเสื้อมันก็ลองฝกวายดู มันหวังวาจะมีคนมาพบและชวยชีวิต
มัน แตดูเหมือนวาจะไมมีใครผานมาแถวนั้นเลย
มันวายๆๆๆ เพื่อจะไดไมจมนมตาย วายอยูหลาย
ชั่วโมงไมยอมเลิก แมจะเหนื่อยแสนเหนื่อย มันก็ไมยอมหยุด
วาย จนมันรูสึกแปลกๆ ที่นมสดนั้นคอยๆ ขนขึ้นๆ จนแข็ง
ตัวในที่สุด บัดนี้เจากบนอยยืนอยูบนเนยที่มันปนขึ้นมาจาก
ทาวายสารพัดทาของมัน มันรีบกระโดดผลุบออกจากถังนม
สด รอดชีวิตมาไดราวปาฏิหาริย
ทานอาจารยเลาวาทานไมไดเห็นกับตาทานเอง แตทาน
อานจากหนังสือที่เลาวา การวายไมหยุดของกบเปนการปน
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นมสดใหกลายเปนเนย ทานจึงวาเจากบนอยรอดตายเพราะ
มีความเพียรไมยนระยอ สูเพื่อชีวิตอยางไมยอมแพ

อย่าด่วนสรุป
ในวันปดเทอมทีโรงเรี
่ ยนอนุบาลแหงหนึง่ มีธรรมเนียม
วา เด็กๆ จะนำหอของขวัญมาใหครู และครูจะตองทายวา
ของขวัญนั้นคืออะไร เด็กนักเรียนคนหนึ่งเปนลูกเจาของราน
ดอกไมเอาของขวัญมาใหครู ครูจับๆ ดูแลวทายวา ดอกไมใช
ไหม เด็กตอบวา ใชคะ เด็กคนตอมาเปนลูกเจาของรานขนม
ยืน่ หอของขวัญทีสวยงาม
่
ใหครูจับ ครูทายทันทีวา ขนมใชไหม
เด็กตอบวา ใชครับ เด็กๆ หลายคนที่เฝามองอยูรูสึกประทับ
ใจครูมากทีทาย
่ ไดถูกตองแมนยำ เด็กคนตอไปเปนลูกเจาของ
รานขายเหลา เขายืน่ กลองใหครู กลองใบนัน้ มีของเหลวรัว่ ออก
มา ครูเอานิ้วชี้ปาดของเหลวแลวเอาเขาปากชิม
ครู
“อืม! ใชไวนหรือเปลานะ”
นักเรียน “ไมใชครับ”
ครู
“ถางั้นก็คงเปนแชมเปญละสิ”
นักเรียน “ไมใชครับ”
ครู
“เอ! ถางั้นมันคืออะไรละ”
นักเรียน “ลูกหมาครับ”
ครู
“!!!”
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สมบูรณ์แบบเกินไป
กาลครั้งหนึ่งนานมาแลวที่ประเทศจีน พระราชาองค
หนึ่งมีพระธิดาที่ทั้งสวยทั้งรวยทั้งเกง ดีพรอมทุกอยาง องค
ราชาเองก็เปนราชาที่ติดอันดับท็อปเท็นในเรื่องความร่ำรวย
และยิ่งใหญ ดังนั้นจึงมีเจาชายหนุมๆ มากมายที่หมายปอง
เจา หญิง องค นี้ และ สง เถาแก มา ทาบทาม สูขอ อยู เนือง นิตย
พระราชาประสงคจะใหพระธิดาไดพระสวามีที่สมบูรณแบบ
สมหนาสมตา ทานตองการลูกเขยทีขยั
่ นขันแข็ง อดทน ฉลาด
และมีคุณธรรม ทานจึงเชิญเจาชายทั้งหลายที่หมายปองพระ
ธิดามาพิสูจนคุณภาพวาผูใดจะเหมาะสมกับพระธิดาที่สุด
ในสมัยนั้นคนจีนยังใชน้ำบาดาลจากบออยู พระราชา
มอบบอน้ำใหเจาชายองคละบอเพือ่ ใหตักน้ำออกจนกวาจะได
พบของดีกนบอ ทานไมไดบอกวาของดีนั้นคืออะไร แตทาน
จะมอบพระธิดาใหแกเจาชายองคแรกที่สามารถนำของดีจาก
กนบอมาใหทาน
เจาชายหลายองคเมื่อรูวาตองวิดน้ำออกจากบอ ก็เริ่ม
ไมพอใจ ทานเปนใคร....ทานเปนถึงเจาชาย.....แลวจะตองมา
ออกแรงทำงานอยางนีรึ้ ....มันเสียเกียรติ....บางองคก็ถอนตัว
ไปเลย บางองคใชสารถีทำแทน ทำตั้งนานก็ยังไมพบของดี มี
แตน้ำ...น้ำ...น้ำ แมไมไดออกแรงเอง แคตองรอก็เบื่อจะแย
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แลว .... ที่ไดยินกิตติศัพทมาวาเจาหญิงองคนี้เพอรเฟกจน
ตองสงคนมาสูขอ....บัดนี้เริ่มคิดวา คงจะไมไดสวยอยางที่คน
ร่ำลือหรอก...เผนหนีไปหาใหมเอาขางหนาดีกวา...เจาชายบาง
องคพยายามทำงานอยูเปนชั่วโมงๆ ก็ชักสงสัยวาจะโดนพระ
ราชาหลอก....ในที่สุดทุกๆ คนก็ทยอยกันเลิก พากันกลับ
บานกลับเมืองไป
บัดนี้เหลือเจาชายอยูเพียงองคเดียวที่ยังกมหนากมตา
ทำงานอยางไมยอมแพ ทานตักน้ำๆๆ ถังแลวถังเลาอยางมุง
มั่น จนระดับน้ำในบอลดลงจนแหงขอด ที่กนบอทานไมพบ
ของดีอะไรเลย แตทานก็ไมยอทอ ทานตักทรายกนบอตอจน
หมด ถึงชั้นโคลนทานก็ตักโคลนตอ....และแลว.... ทานก็พบ
เพชรเม็ดงามอยูในกองโคลนที่ทานตักขึ้นมา ทานรีบนำของดี
ชิ้นนั้นไปถวายพระราชา
พระราชาเห็นแลวดีใจมาก มัน่ ใจไดทันทีวา นีแหละ
่
คือ
ลูกเขยทีท่ านแสวงหา เจาชายทีไม
่ โดนทานพอทานแมสปอยล
แตขยันขันแข็งอดทน มุงมั่นไมยอทอตออุปสรรค เชื่อมั่นใน
การกระทำของตนเอง ทานจึงตกลงยกพระธิดาแสนเลิศของ
ทานใหเจาชายองคนี้ดวยความเต็มใจยิ่ง แตเจาชาย.........
เจาชาย “กระหม อ ม ขอ พระราชทาน อภั ย พะ ย ะ ค ะ
กระหมอม เปลี่ยน ใจ แลว แต กอน เคย คิด วา
ตัวเองไมเกง เคยอยากจะออกบวชเปนพระวัด
ป า แต ก็ กลั ว จะ ทน ความ ยาก ลำบาก ไม ได
เพราะทานตื่นเชามาก ตีสามทุกเชา ฉันก็แค
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วันละมื้อเดียว บิณฑบาตก็ตองเดินเทาเปลา
ไกลหลายกิโล ทำงานก็หนักมากๆ กระหมอม
คิ ด แล ว ท อใจ ว า คง ทำ ไม ไหว แน ๆ แต มา
บั ด นี้ หลั ง จาก มี ประสบการณ สู กั บ งาน ที่
พระองคทรงทดสอบ กระหมอมก็ไดพิสูจนตัว
เอง แล ว ว า มี คุ ณ สมบั ติ และ มี คุ ณ ธรรม เพี ย ง
พอที่จะออกบวชได ฉะนั้นเรื่องแตงงงแตงงาน
กระหมอมขอไมเอาแลว กระหมอมตัดสินใจขอ
ออกบวชแทนพะยะคะ”
เจาชายจึงออกบวช มุงมั่นในการปฏิบัติภาวนา และได
ประสบความสำเร็จอยางสูงในเพศบรรพชิต ทานอาจารยจบ
นิทานเรื่องนี้วา “เจาชายได practice and live happily
ever after”
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สูตรแก้ โรคเบื่อ
กอนที่ทานอาจารยจะมาบวชที่เมืองไทย ทานอาจารย
ไดไปเปนปะขาวถือศีลแปดอยูกับหลวงพอสุเมโธ ที่อังกฤษ
เปนเวลาหนึ่งพรรษา นับเปนพรรษาแรกที่ทานปฏิบัติภาวนา
เฝาดูแตลมหายใจเปนเวลาถึงสามเดือน เมื่อออกพรรษาแลว
ทานเตรียมจะเดินทางมาเมืองไทย เพราะทานไมคิดจะเปน
นักบวชในประเทศอังกฤษ ทานอยากจะมาอยูเมืองไทย กอน
เดินทางทานตัง้ ใจจะไปดูหนังเปนครัง้ สุดทาย เพราะทานชอบ
ดูหนังดูละครมาก
ทานเลือกหนังของ Bob Dylan ซึ่งเปนนักรองเอกใน
ยุคนัน้ และยังอมตะมาจนถึงบัดนี้ เขาเปนผูกำกั
 บเองดวย หนัง
เรื่องนั้นยาวมาก ตั้งสามสี่ชั่วโมง ทานคิดวาคุมคาตั๋วดีและ
ทานก็ชอบเขาดวย หลังจากดูลมหายใจเขาลมหายใจออกมา
ตัง้ สามเดือน ทานดูหนังอยางมีความสุขมาก เมือ่ ออกจากโรง
ภาพยนตรแลว ทานไดอานบทวิจารณตางๆ ลวนมีความเห็น
พองตองกันเลยวามันเปนหนังทีแย
่ มากๆ ถึงกับสงผลให Bob
Dylan เสียชื่อเลยทีเดียว ผูวิจารณบอกวามันนาเบื่อมากจน
ไมรูจะมีใครหนาไหนยอมทนดูจนหนังจบได
ทานอาจารยจึงรูวานี่เปนอานิสงสจากพรรษาแรก ที่
ทำให ทาน สามารถ นั่ง ดู หนังโดย ไมมี ความ รูสึก วา เบื่อ เลย
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เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับลมหายใจเขาลมหายใจ ออกแลว
สิ่งอื่นๆ ยอมเปนสีเปนสันนาตื่นตาตื่นใจไปหมด ......นี่คือ
สิ่งที่ทานอาจารยคนพบโดยมิไดคาดหวังจากการปฏิบัติธรรม
ในพรรษาแรก
ดัง นั้น ใน ยุค ที่ โรค ขี้ เบื่อ กำลัง ระบาด ใน สังคมเรา
ทานอาจารยจึงวา การฝกตนเองใหสามารถอยูกั บลมหายใจ
ของตนได เปนวิธทีี ดี่ ทีส่ ดุ ทีจะ
่ รักษาโรคนี้ หากเรามีความ
สุขกับลมหายใจเขาลมหายใจออกของเราแลว ไมวาจะ
ไปที่ไหนหรือทำอะไร เราก็จะไมรูสึกเบื่อเลย

คำถามคำตอบ ๘

“จูๆ ลูกศิษยก็เกิดความคิดขึ้น

มาวา คนที่ปฏิบัติภาวนามากๆ
สวนใหญจะอายุยืน ทีนี้ พรรค
พวกเพื่อนฝูงของลูกศิษยเขาไม
คอยจะปฏิบัติกัน ถาเขาตายกัน
ไปหมดกอนลูกศิษย ก็จะเหลือ
แตลูกศิษยตามลำพังซิเจาคะ
ลูกศิษยไมอยากจะอายุยืนมาก
เพราะไมรูจะอยูไปทำไม”

“อาว ! เพือ่ นฝูงตายไปกันหมดก็ไมเห็น

เปนไรนี่ เราจะไดมีเวลาเปนของตัวเอง
มากขึน้ ไมตองแตงตัวไปงานปารต้ี อยู
คนเดียวแสนจะสงบ จะไดเรงการเพียร
ภาวนา เอาใหถึงมรรคผลนิพพานเลย...
เกิดเปนมนุษยแถมยังอายุยืนนะมีบุญ
มหาศาล.... ควรจะตัง้ เปาหมายชีวติ ไว
ซะเลยวา เราจะเพียรภาวนาจนบรรลุ
โสดาบัน งานมีใหทำตัง้ มาก เวลาทีมี่ อยู
นะ มันไมไดมากอยางทีคิ่ ดหรอกนะ”
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ไม่สะทกสะท้าน
ชายหนุม คนหนึง่ เกิดมาในครอบครัวทียากจน
่
มาก แถม
ยังไมมีงานทำอีกดวย เพราะเศรษฐกิจในประเทศไทยตกต่ำ
และกำลังเผชิญปญหาการวางงาน แตเขาเปนคนมีปญญาใฝรู
เขาจึงขวนขวายไปทำงานที่ตางประเทศ งานดีเงินดี เขาเปน
คนขยันมัธยัสถอดออม สามารถเก็บสะสมเงินกอนโตไดใน
เวลาไมนาน จึงตัดสินใจเดินทางกลับบานเกิดเมืองนอนเพื่อ
ตั้งตัว ระหวางเดินทางกลับบานในชนบท เขาโดนโจรใชปนจี้
เอาเงิน เขานึกสลดสังเวชใจวา อุตสาหทำงานเหนือ่ ยยากเก็บ
หอมรอมริบในตางประเทศ แตกลับมาเปนปลาตายน้ำตืน้ ถูกจี้
ในบานเราเอง อยางไรก็ตามเพือ่ ความปลอดภัย เขาจำใจมอบ
เงินทัง้ กอนของเขาใหโจรไป....แตเขาจะไมยอมเสียเงินไปงายๆ
หรอก.... เขาตั้งสติคิดหาทางเอาเงินคืนจากโจร...
ชายหนุม “พี่ ครับ ผม อุตสาห ลงทุน ลงแรง เดิน ทางไป
ทำงานเมืองนอกนูนเปนปๆ เหนื่อยยากแสน
สาหัสเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว ผมบอก
ทางบานวาผมหาเงินมาไดเยอะแยะ ทีนี้พี่มา
เอาเงินผมไปหมดอยางนี้ ผมกลับถึงบานผม
คง แย แนๆ ทุก คน ตอง คิด วา ผมโกหก คง
ไม มี ใคร เชื่ อ หรอก ว า ผม ไป ทำงาน ประสบ
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ความสำเร็จจนรวย ไหนๆ พี่ก็เอาเงินผมไป
แลว....ผมก็ไมรูจะวายังไง...แตพี่ชวยผมบาง
แลวกัน....ชวยรักษาหนาผมหนอย ชวยยิงปน
ใสกระเปาใสเงินใบนี้สักสองนัดเถิดครับ ทาง
บาน ผม เขา จะได เชื่อ วา ผม ถูก จี้ จริงๆ ไม ได
โกหก”
โจรอารมณดีมาก เพราะจี้ครั้งนี้ไดเงินกอนโตเกินคาด
โจร
“เอาสิ !” วาแลวก็ยิง ปง ! ปง ! ใสกระเปา
ของชายหนุมจนเปนรู
ชายหนุม “ขอบคุณมากครับ แตเออ ! ถาที่หมวกก็โดน
ลูกกระสุนซักนัดสองนัด มันก็นาจะดูสมจริง
สมจังมากขึ้นนะพี่”
โจร
“ก็ดาย...ไมมีปญหา” วาแลวก็ยิง ปง ! ปง !
ทำใหหมวกเปนรู
ชายหนุม “อีกสักสองนัดที่เสื้อแจ็กเก็ตผมดวยครับ”
โจรกำลังตื่นเตนดีใจจนประมาท ขาดสติสัมปชัญญะ
ยกปนยิงเสื้อแจ็กเก็ตชายหนุมทะลุ ขาดเปนรูสองรู....กระสุน
หกนัดในกระบอกปนหมดเกลี้ยงพอดี...
ชายหนุมผูมีสติตั้งมั่น คิดหาอุบายใหโจรยิงอะไรก็ไดที่
ไมใชตัวเขาจนหมดกระสุน ทันทีที่กระสุนหมดและกอนที่โจร
จะสำนึกได เขาก็วิ่งเขาใสโจร จูโจมอยางรวดเร็วจนสามารถ
จับโจรได และเขาก็ไดเงินของเขาคืนมาทั้งหมด
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ทาน อาจารย วา นิทาน เรื่อง นี้ สอน วา คนที่สามารถ
ตั้งสติสงบอารมณได ยอมมีปญญาแกไขปญหาไดดีกวา
คนเจาอารมณ สำหรับบางคนถาโดนโจรจี้หมดเงินหมดทอง
ก็มักจะโอดครวญโทษเวรโทษกรรม หมดกำลังใจเสียใจจน
ไมคิดหาทางแกไข

เมืองไทย ....เมืองพุทธตลอดกาลนาน ?
ทานอาจารยกลาวเสมอๆ วา แมพุทธศาสนาจะเปน
ศาสนาประจำชาติของเรามาตั้งแตสมัยสุโขทัย แตพวกเรา
จง อยาได ประมาท นะ วา จะ เปน เชน นี้ ตลอดไป มันไม แน
หรอก สิง่ ทีเลว
่ รายในโลกก็เคยเกิดขึน้ แลวกับพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจาประสูติ ตรัสรู เผยแผธรรมะในอินเดีย สมัยกอน
มีพระอรหันต พระอริยเจาผูปฏิ
 บตั ดีิ ปฏิบตั ชอบ
ิ มากมายหลาย
พัน เกือบๆ หมื่นทีเดียว แตเดี๋ยวนี้แทบไมมีเหลือ ถาพุทธ
ศาสนาหายไปจากอินเดียได แลวทำไมพุทธศาสนาจะหายไป
จากเมืองไทยไมได
ทานไดอานบทความเรือ่ งทิเบตซึง่ เปนเมืองพุทธยิง่ กวา
เมืองไทยเสียอีก แตปญหาทางการเมืองและกิเลสความโลภ
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ของมนุษยทำใหพุทธศาสนาถูกทำลาย หาสิบปทีผ่ านมา ในยุค
ทีจี่ นปฏิรปู วัฒนธรรม และแผอำนาจไปยังทิเบต ภิกษุภิกษุณผูี 
ปฏิบตั ดีิ ปฏิบตั ชอบ
ิ ถูกฆา และถูกทรมานมากมายหลากหลาย
รูปแบบ วัดตางๆ ถูกทำลาย แมแตคัมภีรพุ ทธศาสนาในลาซา
ซึ่งมีอายุเกาแกเปนรอยๆ ปก็ถูกพวกทหารจีนเอาไปใชเปน
กระดาษชำระ ทานบอกวา พวกเราไมตองสงสัยเลยวานรกมี
จริงหรือไม นรกนะมีจริงอยูแลวแมในโลกนี้
พวก พระ ได อาน เรื่อง ทิเบต แลว ทำให เกิด ความ ไม
ประมาทในการบวชเปนพระวา “เรามาบวชเปนพระอยูใน
เมืองไทย ไดรับความเคารพนับถือจากญาติโยม ไปที่ไหน
ผูคนก็มีน้ำใจตอเรา มีความปลอดภัยในการประพฤติปฏิบัติ
แตวาเราจะรูไดอยางไรวาเมืองไทยจะไมเปนเหมือนประเทศ
ทิเบตในอนาคตขางหนา เรารับประกันเรื่องนี้ไมได” แตกอน
อินโดนีเซีย อิหราน อัฟกานิสถาน อูซเบกิสถาน ปากีสถาน
ก็เปนพุทธหมด แตตอนนี้ก็ไมเปนซะแลว วัดพุทธที่อิหราน
เกือบหมื่นวัดถูกทำลายจนหมดสิ้น ดูซิวาอะไรเกิดขึ้นที่เขมร
และลาว สมัยคอมมิวนิสตครองอำนาจ พระถูกฆา แมแตพระ
สังฆราชก็ถูกควานทอง พระที่ไมโดนฆาก็ถูกจับไปเลี้ยงหมู
นี่ไมใชเรื่องนิทาน แตเปนเรื่องจริง
ท า น จึ ง ว า พุทธ ศาสนา เสื่อม ได ตัว ธรรมะ และ
ความจริงนะไมเสือ่ มหรอก แตสถาบันเสือ่ มได และคนก็
เสือ่ มไดเชนกัน เราไมสามารถจะมัน่ ใจไดวา เมืองไทยจะ
เปนเมืองพุทธตลอดกาลนาน ดังนัน้ ผูที่เห็นคุณคาของ
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พุทธศาสนาทุกคนตองมีสวนรวมในการรักษาสืบตออายุ
ของพุทธศาสนา ไมใชเพื่อเราเทานั้น แตเพื่อลูกเพื่อหลาน
และเพือ่ ผูที ยั่ งไมเกิดดวย การสืบตอทีแน
่ นอนทีส่ ดุ คือ การ
ศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรม เพราะธรรมะตองเปนสิ่ง
ที่เราแสดงไดทั้งทางกายวาจาใจ จะเอางานปฏิบัติธรรมเปน
แคงานอดิเรกทำเหลาะๆ แหละๆ ไมได ตองใหงานปฏิบัติ
ธรรมเปนหัวใจของชีวิต ตองมีความจริงใจตอพระพุทธ
ศาสนา เคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
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แม่นสองตัว
หลัง งาน พระราชทาน เพลิง ศพ หลวง พอ ชา เมื่อ พ.ศ.
๒๕๓๖ ทานอาจารยซึ่งเปนผูหนึ่งที่ไดทุมเทแรงกายใจเตรียม
งานมาเปนระยะเวลานาน จึงออกปลีกวิเวกดวยการธุดงค โดย
เดินตามรางรถไฟจากอุบลฯ มุง สูกรุ
 งเทพฯ ตลอดเสนทางเดิน
ทานอาจารยพบชาวบานมากมายที่ไดยินชื่อเสียงหลวงพอ
ชาวบาน
“ท า น มา จาก วั ด หลวง พ อ ชา ล ะ สิ โอ !
หลวงพอทานเกงมากๆ เลยนะ”
ทานอาจารย “โยมรูจักหลวงพอทานหรือ เคยฟงทาน
เทศนหรือ”
ชาวบาน
“ไมเคยพบทานหรอกครับ”
ทานอาจารย “แลวเคยไปวัดหนองปาพงมั้ยละ”
ชาวบาน
“ไมเคยครับ”
ทานอาจารย “งั้นโยมคงเคยอานหนังสือธรรมะทาน”
ชาวบาน
“เอ ! ก็ไมเคยนะครับ”
ทานอาจารย “อาว ! แลว รู ได ยัง ไง ละ วา ทาน เกง นะ
ทานเกงยังไงละ”
ชาวบาน
“อาว ! แลวทานเองไมรูหรอกรึ ทานดัง
จะตาย ทานแมนสองตัวทายไงครับ”
ทานอาจารย “สองตัวทายอะไรกัน”
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ชาวบาน

“ก็ทานมรณภาพวันที่ ๑๖ แลวกำหนด
เผา ก็ วัน ที่ ๑๖ อีก คน ก็ เลย แทง หวย
ใตดินเลข ๑๖ กันทั้งนาน แลวหลวงพอ
ก็เมตตาคนจนซะดวย ขนาดตายไปแลว
ยังอุตสาหใหของขวัญอีก ถูกหวยกันถวน
หนา เลย จน เจา มือ หวยใตดิน ที่ อุบล นะ
ถึงกับตองเผนหนีไปเลยละทาน”
นี่แหละชื่อเสียงโดงดังของหลวงพอชาในชนบท ดังกวา
พระธรรมเทศนาของทานซะอีก

เอาเปรียบเสียเปรียบ
ลูก ศิษย ที่ อเมริกา เลาให ทาน อาจารย ฟง เรื่อง พี่ นอง
สองคนทีเป
่ นเจาของรานตัดเสือ้ ในนิวยอรกวา คนพีจะ
่ ทำงาน
อยูดานใน สวนคนนองซึ่งทำทีวาหูไมดีจะเปนคนขายของอยู
หนาราน พอลูกคาเขามาซือ้ ของและถามราคา นองจะตะโกน
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ถามพีว่ า ของชิน้ นีราคา
้ เทาไหร พีจะ
่ ตอบกลับมาวาราคา ๙๐
ดอล ล า ร แต น อ ง ที่ ทำ ที ว า หู ไม ดี จะ แกล ง บอก ลู ก ค า ว า
๗๐ ดอลลาร ลูกคาก็จะคิดวานองบอกราคาถูกลงไป ๒๐
ดอลลาร เลยรีบซื้อทันทีเพราะรูสึกวาไดของราคาถูกกวาที่
ควรจะเปน ทัง้ ๆ ทีความ
่
จริงแลวของชิน้ นัน้ ไมควรจะเกิน ๕๐
ดอลลารเสียดวยซ้ำ
ทานอาจารยจึงวา นี่คือกลเม็ดการขายที่มักจะใชไดผล
กับความโงของผูบริโภค

ทานยาครบคอร์ส
ทานอาจารยมาเมืองไทยเมื่ออายุ ๒๐ ป ทานไมเคย
มาเมืองไทย พูดภาษาไทยไมได และไมรูจักใครในเมืองไทย
ทานจงใจไมเอาเงินติดตัวมา เพื่อวาจะไดไมมีโอกาสเปลี่ยน
ใจกลับบานหากเกิดความรูสึกไมชอบ เปนการบังคับใหตัว
เองตองอยู ทานมีเงินมาแคสักพันบาทเทานั้นสำหรับใชเดิน
ทางไปอีสาน และจัดการเรื่องวีซา ที่อังกฤษกอนมาเมืองไทย
ทานไดไปจำพรรษาเปนปะขาวกับทานอาจารยสุเมโธ และได
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เรียนรูเรื่องพระวินัยบาง ทานจึงทราบวาชีวิตของพระสงฆใน
ชวงหาปแรกเรียกวาเปนพระใหมหรือพระนวกะ ตองอยูใกล
ชิดเรียนรูจากครูบาอาจารย ครบหาพรรษาเรียกวาพนนิสสัย
แลว ถือวารูเรื่องพอสมควร ไมจำเปนตองอยูใกลชิดครูบา
อาจารย สามารถออกธุดงคหรือไปอยูองคเดียวตามปาตาม
ถ้ำตามเขาได ฉะนั้นหาปแรกจึงเปนชวงฝกฝนเรียนรูสิ่งตางๆ
จากครูบาอาจารย ทานจึงตั้งใจไวกอนจะมาเมืองไทยวา จะ
ตองบวชและอยูใหครบหาพรรษาใหได ถึงจะไปอยูในวัดใน
ประเทศที่ไมเคยไปมากอน ไมรูอะไรเลย จะถูกจริตไมถูกจริต
เหมาะสมไมเหมาะสม จะไมคิดอะไรทั้งนั้น จะตกนรกเปนๆ
จะแยมากๆ ทุกขมากๆ ทุกขขนาดไหนก็จะไมถอย จะไมคิด
สึก จะตองอยูใหครบหาปกอน จึงคอยคิดประเมินผล นี่คือ
ความตัง้ ใจของทาน .... เปนการอธิษฐานจิต.... ปรากฏวาเมือ่
ไดไปอยูที่วัดปาพงแลว ทานวา..... โอ ! มันสบายมาก ตั้งแต
วันแรกที่ไปถึง ทานไมคิดอยากจะไปไหนอีกเลย
ทานวาการที่ทานอธิษฐานเรื่องหาพรรษานั้นเปนผลดี
ตอจิตใจของทาน คือ เมื่อมีปญหาอะไรเกิดขึ้น จิตใจของทาน
จะมั่นคงเปนหนึ่งเสมอ คือมุงแตจะแกปญหานั้นๆ ‘เอ...จะ
แกปญหาอยางไรดี’ ในขณะที่จิตใจของเพื่อนพระบางรูปจะ
เปนสอง ใจหนึ่ง ‘เอ...จะแกปญหาอยางไรดี’ แตอีกใจหนึ่ง
‘เอ...หรือจะสึกดี เราจะสูไหวเหรอ’ หากไมคิดเรื่องสึกแลว
ก็จะสามารถรวมพลังจิตใจใหอยูในจุดๆ เดียว คือ การที่จะ
แกปญหานั้นๆ ใหจงได
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ทาน อาจารย จึง สอน วา อธิษฐานบารมีชวยใหเรา
ตัดความคิดวกวนและความกังวลสงสัยได ทำใหเรารูส กึ
แนวแนมั่นคงขึ้น

คำถามคำตอบ ๙
“ทำไมจึงมีผูหญิงมาปฏิบัติธรรม
มากกวาผูชายมากนักเจาคะ”

“ผูชายที่สนใจเรื่องนี้สวนใหญ
ก็ไดบวชไปแลว”
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กบพูดได้
เด็กชายคนหนึ่งเดินเขาไปที่ชายปาขางบาน เขาไดยิน
เสียงรอง “ชวยดวยๆ” เขาคนหาที่มาของเสียง จึงไดพบกบ
ตัวหนึ่งกำลังสงเสียงรองขอความชวยเหลือ เด็กชายตื่นเตน
มาก เขาคอยๆ ชอนกบขึ้นมาไวในอุงมือของเขา
กบพูดวา “ฉันเปนเจาหญิงที่ถูกแมมดสาปใหเปนกบ
เธอชวยจูบฉันทีซิจะ ฉันจะไดคืนรางเปนเจาหญิง แลวฉันจะ
แตงงานกับเธอ” เด็กชายคิดในใจวา ‘ไมเอาดีกวา แตงงาน
กับเจาหญิงจะดีอะไร มีกบพูดไดนะเทกวาตั้งเยอะ แถมยัง
เอาไปออกงานวัดหาตังคไดดวย’ วาแลวเขาก็จับเจาหญิงกบ
ใสกระเปาพากลับบานไป
อะไรจะมีคามากกวากันระหวางเจาหญิงกับกบพูดได
ท า น อาจารย ว า แตละ คน ยอม เห็น คา ของ สิ่ง เดียวกัน
แตกตางกันออกไป
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ก่อหรือแก้
มีสโลแกนดังในยุคที่ทานอาจารยยังเปนนักเรียน ซึ่ง
ทานฟงแลวรูสึกประทับใจมากและฝงใจมาโดยตลอด
“If you are not part of the solution, then you
are part of the problem”
เรามีทางเลือกวาเราจะเปนสวนหนึ่งของการแก
ปญหา หรือจะเปนสวนหนึ่งของปญหา เราอยูเฉยๆ

หรือ
กลางๆ ไมไดหรอก ถาเราไมชวยแก เราก็ชวยกอ
ในสมัยนัน้ มีปญหาสังคมมากมาย ทัง้ เรือ่ งความยากจน
และความรุนแรงซึ่งเปนเรื่องที่ทานอาจารยสนใจ ทานสนใจ
เรื่องการปฏิรูปสังคม ทำอยางไรสังคมจึงจะดีขึ้น ทำใหคน
ยากจนและการเอารัดเอาเปรียบลดนอยลง ทานอยากจะชวย
สังคม การออกบวชนั้นไมใชจะเลิกสนใจปญหาเหลานี้ ทาน
เขาใจและเชือ่ วา ปญหาทัง้ หลายทัง้ ปวงลวนเกิดจากจิตใจของ
มนุษย การแกที่ระบบการปกครองและการจัดระเบียบสังคม
คงจะไมถึงรากเหงาของปญหา ถาจิตใจของคนยังเต็มไปดวย
โลภ โกรธ หลง ระบบใดๆ ก็ตามจะคอยๆ เสื่อมไป เพราะ
ระบบตางๆ ไมมีอะไรนอกจากผูที่อยูในระบบ และถาผูอยูใน
ระบบขาดคุณธรรม ระบบนั้นจะบังคับใหคนมีคุณธรรมไมได
ฉะนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ จิตใจมนุษย เราจึงตองฝก
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และพัฒนาจิต แตกอนที่เราจะพัฒนาจิตใจของคนอื่นได เรา
ตองพัฒนาจิตใจของเราเองกอน ทานอาจารยจึงออกบวชโดย
หวังความสงบ หวังปญญา และหวังการพนทุกขสวนตัว แต
ในขณะเดียวกันทานถือวาเปนการชวยสังคม และเปนการชวย
เพื่อนมนุษยที่ดีที่สุดดวย อยางนอยที่สุด ทานก็ไดงดเวนจาก
การเบียดเบียนผูอื่น แตถาดีกวานั้น ทานก็จะไดความรูความ
เขาใจในเรื่องความเปนมนุษย และจะไดแบงปนความรูนั้นให
คนอื่นตอไป
ทาน อาจารย แนะนำ ให เรา ตั้ง อุดมการณ เหมือน
ทานวา ชาตินี้ขอเปนสวนหนึ่งของการแกปญหา ไมใช
สวนหนึ่งของปญหา ขอเปนผูชวยแกปญหา อยาไดเปน
ผูก อปญหาเลย

เสียสละเพื่อนกกระสา
เศรษฐีพอคาเพชรพลอยคนหนึ่งเปนคนวัตถุนิยม หรือ
พูดงายๆ วาเปนคนบาสมบัติ แตถึงกระนั้นเขาก็ยังมีใจอยาก
ทำบุญเปนครั้งคราว วันหนึ่งเขานิมนตพระผูใหญรูปหนึ่งไป
ฉันอาหารที่บาน เมื่อถวายอาหารทานแลว เขาก็ออกไปทำ
ภารกิจที่หนาบาน

เรือ่ งท่านเล่า

97

นกกระสาตัวหนึง่ ทีมั่ กจะปวนเปย นอยูใน
 ละแวกนัน้ บิน
เขามาในหองทีท่ านกำลังฉันอาหารอยูตาม
 ลำพังทางหนาตาง
มันเห็นเม็ดทับทิมที่เศรษฐีวางทิ้งไวบนโตะ ดวยความตะกละ
มันจึงเขาใจผิดคิดวาเปนเศษเนือ้ มันดีใจมากรีบจิกเม็ดทับทิม
กลืนลงคอไปเลย พระทานเห็นเหตุการณแตทานสงเสียงหาม
ไมทัน
เมือ่ เศรษฐีกลับเขามาในหองและมองไมเห็นเม็ดทับทิม
ของเขา เขาเกิดความสงสัยทันทีวาพระจะหยิบของๆ เขาไป
ไมมีมนุษยหนาไหนนอกจากพระและตัวเขาเองที่เดินเขาออก
หองนั้น โดยไมรอชา เขาถามทานทันทีถึงเม็ดทับทิมของเขา
ทานก็ไดแตปฏิเสธวาทานไมไดเอาไป โดยไมเอยถึงนกกระสา
นั่นเปนเพราะทานทราบกิตติศัพทวาเขาเปนคนงกสมบัติและ
ไมคอยจะมีเมตตาตอผูอื น่ ถาเขารูว านกกระสากลืนเม็ดทับทิม
ไป เขาจะตองฆานกแนๆ เพื่อจะเอาของๆเขากลับคืนมา
เศรษฐีพยายามเคนใหพระสารภาพ เขาใหลูกนองจับ
ทานไวแลวตีเพื่อใหทานบอกวาเม็ดทับทิมอยูที่ไหน แตทานก็
นิ่งเงียบ แมจะถูกทรมานหนักขึ้นๆ ทานก็ไมปริปากพูด ทาน
คิดวาทานอดทนยอมเจ็บดีกวาปลอยใหเศรษฐีไปฆานก ชีวิต
ของนกกระสาสำคัญกวาความเจ็บปวดของทานเอง แตขณะ
ที่ทานกำลังโดนทรมานอยูนั้น เจานกกระสาตัวเดิมก็บินเขา
มาอีกครั้งทางหนาตาง มันเดินวนเวียนดูเหตุการณดวยความ
สงสัยวาเหตุใดพระภิกษุผูทรงศีลจึงโดนทรมาน มันยางเขาไป
ใกลเศรษฐีผูกำลังอารมณหงุดหงิดสุดๆ ดวยความเสียดาย
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ทับทิม เขากำลังอยากจะระบายอารมณรายอยูพอดี เขาจึง
เตะเจานกกระสาอยางแรงจนลอยกระเด็นไปโดนกำแพงคอ
หักตายในบัดนั้น
เมื่อนกกระสาตาย พระจึงบอกวาของที่เขากำลังหา
คงจะอยูในทองนก เศรษฐีผาทองนกดูทันที และเขาก็เจอ
เม็ดทับทิมนั้น เศรษฐีรูสึกเสียใจที่ไดทำรายพระผูทรงศีล เขา
รูวาเขาไดทำบาปอยางมหันต จึงรีบขอขมาทาน ซึ่งทานก็ได
ยกโทษให
ทานอาจารยกลาววา นี่เปนตัวอยางของผูมีจิตใจสูง
เปยมไปดวยเมตตากรุณา บางทีคนเราอาจยอมลำบากเดือด
รอน เพื่อ ชวย คน ที่ เรา รัก หรือ ชวย เพื่อน พระ ทาน ยอม ถูก
ทรมานแมเพื่อชวยชีวิตนกกระสาตัวหนึ่งเทานั้น เมตตาจึง
ถือวาเปนอัปปมัญญา คือธรรมที่แผไปไมมีประมาณใน
มนุษยและสัตวทั้งหลายอยางกวางขวางสม่ำเสมอไมมี
ขอบเขต
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กลัวครูลงโทษ
เด็กนักเรียนคนหนึ่งมาโรงเรียนดวยหนาตาเครงเครียด
จนครูสังเกตเห็น จึงเขาไปไตถาม
ครู
“หนูเปนอะไรจะ ทำไมทำหนาตาอยางนัน้ ละ”
นักเรียน “ผมกลัวคุณครูครับ”
ครู
“กลัวครูทำไม”
นักเรียน “เคา วา คุณครู ชอบ ลงโทษ คน ที่ ไม ได ทำ อะไร
เลย”
ครูขาดสติ เกิดอาการเสียใจที่มีคนวาครูอยางนั้น
ครู
“ครู ไม ได เปน อยาง นั้น ซัก หนอย ครู ไม เคย
ลงโทษคนที่ไมไดทำอะไร”
นักเรียน “โอ ! ถางั้นผมก็โลงใจแลวละครับ เพราะผม
ไมไดทำการบาน”
ครู
“.......”
ทานอาจารยวาการใชไหวพริบเปนสัญลักษณของความ
ฉลาด เด็กนักเรียนคนนี้ใชไหวพริบเพื่อเอาตัวรอดและเพื่อ
เลี่ยงความรับผิดชอบ ถามีคนเห็นขันหรือชื่นชมเด็กวาฉลาด
จะเปนการสงเสริมนิสัยเสียใหใชความฉลาดของเขาไปในทาง
ที่ไมถูกตอง
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ปลอบใจ
ใน ระหวาง การ ปฏิบัติ ธรรม ลูก ศิษย ชาย คน หนึ่ง ถูก
กำหนดใหไปนอนตามลำพังทีห่ องเล็กๆ หองหนึง่ ขางโรงรถ มี
หมาชางหอนและแมวชางครวญหลายๆ ตัวนอนอยูใน
 กรงขาง
หอง เขาไดสงสารโอดครวญมายังธรรมบริกร ซึ่งก็คือภรรยา
ของเขานั่นเอง ทานอาจารยไดเห็นสารของลูกศิษย ทานรูสึก
เห็นใจจึงไดเขียนตอบเพื่อใหกำลังใจดังนี้
คำรองเรียนของลูกศิษย
“ถูกขังเดี่ยว
เตียงก็เย็น
ผีก็ดุ
นอนกับแมวกับหมา”

คำปลอบใจจากทานอาจารย
“ไดความวิเวก
เตียงไมอับ
เทวดาคุมครอง
เมตตาสัตวไดตลอดคืน”
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คำถามคำตอบ ๑๐

“อยากจะมาปฏิบัติ

ธรรมทุกๆ ป แตคนที่
บานบอกวา เห็นแกตัว
จะเอาตัวรอดคนเดียว
ทำใหรูสึกไมสบายใจ”
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“เอ ! แลวเวลาโยมเครียด บอก

ครอบครัววาจะไปพักผอนชายทะเลกับ
เพื่อนสักอาทิตยหนึ่ง ไมเห็นทางบาน
วาอะไรเลย ทุกคนก็อนุโมทนาสาธุ
ยินดีใหไป ไปเถอะ...เทีย่ วใหสนุกๆ นะ
ไมเห็นวาเห็นแกตัวเลย เรื่องเห็นแก
ตัวนี่ ตองเขาใจนะวา ทุกคนก็เห็นแก
ตัวกันทั้งนั้น ไมเชนนั้นชีวิตคงไมรอด
มาถึงขนาดนี้หรอก สำคัญแตวาเห็นแก
ตัวอยางไร เพื่ออะไร ถาเห็นแกตัวใน
ทางที่ฉลาดและถูกตอง ยอมจะเปน
ผลดีทั้งตอตัวเองและคนรอบขาง
การเห็นแกตัวทีทำให
่
กิเลสลดนอยลง
และความเมตตาเพิ่มมากขึ้นเปน
เรื่องที่นาอนุโมทนานะ”
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ขนมก้อนที่เจ็ด
ชายคนหนึง่ หิวมาก...ก เขาเขาไปซือ้ ขนมลูกโตในรานคา
หมดลูกทีหนึ
่ ง่ ไปแลว เขาก็ยังหิวอยู แพงก็แพง เขาก็ตองยอม
ควักกระเปาซือ้ ขนมลูกทีสอง
่ แตเขาก็ยังไมอิม่ ตองซือ้ ขนมลูก
ที่สาม ลูกที่สี่ ลูกที่หา ลูกที่หก เขาก็ยังไมอิ่มอยูดี จนถึงลูกที่
เจ็ด ทานเขาไปแลวจึงอิม่ เขาคิดในใจวา ‘โอย...ย ! ถาเรารูล วง
หนานะวาจะอิ่มจากลูกที่เจ็ดเนี้ยละกอ เราจะกินมันซะตั้งแต
แรกเลย จะไดไมตองเสียเงินเสียทองมากซะขนาดเนี้ย !!’
ทาน อาจารย สอน วา คนเรามักจะตองผานความ
ยากลำบากเสียกอนจึงจะสบายได เชนการปฏิบัติภาวนา
ก็ตองพบอุปสรรคตางๆ นานา ทำไปๆ ก็ยังไมเห็นผลอยาง
ที่ตองการสักที เปรียบเสมือนการทานขนมลูกที่หนึ่งถึงหก
แมจะทานไปตั้งหกชิ้นแลวแตก็ยังไมอิ่ม มาไดผลหรือรูสึกอิ่ม
เอาลูกที่เจ็ด ฉะนั้นพวกเราจงอยาทอแทใจ ขอใหเพียร
พยายามตอไป ถาไมมีขนมลูกที่หนึ่งถึงหกแลว การที่จะอิ่ม
เมื่อทานขนมลูกที่เจ็ดยอมเปนไปไมได
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สวรรค์ก็ไม่เอา
วันหนึ่งทานอาจารยเลาเรื่องจากทางมหายานเกี่ยวกับ
พระนันทะ ซึ่งเปนพระญาติของพระพุทธเจาวา พระนันทะ
ทาน รูป หลอ มาก และ กอน จะ บวช ทาน มี นิสัย รัก สวย รัก งาม
จนเกินพอดี เมื่อ บวชแลว ทานยังชอบเขียนขอบตาใหดำ
จน เปน เหตุ ให เกิด สิกขาบท หาม พระ ทา ตา ทาน มี ศรัทธา
ออกบวช ก็ จริง แต ใน ชวง แรกๆ ทาน ก็ ยังไม คิด เรื่อง ที่ จะ
พ น ทุ ก ข จริ ง ๆ จั ง ๆ พระพุ ท ธเจ า จึ ง หา อุ บ าย ที่ จะ ช ว ย
พระองคจงึ พาทานนันทะเหาะไปสวรรค ไดพบนางฟาสวยงาม
มากๆ หารอยองคกำลังเก็บดอกไมระหวางรอคอยสามีทียั่ งไม
มาเกิดบนสวรรค เหลานางฟาเลาวา นางฟาทั้งหารอยนี้ลวน
รอคอยสามีคนเดียวกัน ชื่อนันทะ ซึ่งขณะนี้บวชเปนพระอยู
ในโลกมนุษย ทานกำลังปฏิบัติธรรมอยู เมื่อมีคุณธรรมสูงขึ้น
ตายแลวจึงจะมาอยูกับพวกนาง พระนันทะตื่นเตนดีใจ และ
เกิดกำลังใจที่จะปฏิบัติธรรมจนเต็มความสามารถ
ตอมาพระพุทธเจาไดพาพระนันทะลงไปเทีย่ วนรก เห็น
กระทะทองแดงใหญมากแตคนเฝาทัง้ สองคนกลับสัปหงกทัง้ ๆ
ที่ไฟกำลังจะดับ พระนันทะรีบสะกิดใหตื่นเพราะเปนหวงวา
ยมบาลจะมาเห็นแลวคนเฝาจะโดนดุ แตคนเฝากลับบอกวา
ไมจำเปนตองเรงไฟตอนนี้ กำลังประหยัดไฟอยูเพราะยังมี

104

เรือ่ งท่านเล่า

เวลาอีกนาน คนทีกำลั
่ งจะมาตกกระทะทองแดงนี้ ตอนนีเป
้ น
พระ ชื่อนันทะ ตายแลวตองไปเสวยสุขบนสวรรคอีกนานกวา
จะถึงคราวตกลงมาอยูใน
 หมอนรกใบนี้ พระนันทะไดยนิ ดังนัน้
ก็คิดวา โอย...มันนากลัวมากๆ...ไมเอาแลว...สวรรคก็ไมเอา...
นรกก็ไมเอา.... ขอตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระนิพพานดีกวา... ก็เลย
happy ending (คือจบลงอยางมีความสุข และดีงาม)
ทาน อาจารย บอก เรา วา เรื่อง กระทะ ทองแดง เรื่อง
นางฟาตางๆ นี้ ทานไมสงสัยหรอก ทานสงสัยแตวาการมี
เมียหารอยคนนี่มันจะสุขไดอยางไร ทานวามันนาจะเปนนรก
เสียมากกวานะ !!
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เหนือ่ ยจัด
หลังจากเดินทางกลับจากตางประเทศซึ่งทานอาจารย
มีภารกิจอยางหนักตลอดเวลาสามวันที่เดินทาง จากสนาม
บินทานก็ตรงเขารวมพิธีทำวัตรสวดมนตพรอมทั้งแสดงธรรม
แกญาติโยมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาทันที ตอดวยการรวม
พิธีกรรมกับพระสงฆรูปอื่นๆ จนใกลเที่ยงคืน เชาวันรุงขึ้นลูก
ศิษยจึงไตถามทานดวยความเปนหวง
ลูกศิษย
“เมือ่ คืนทานอาจารยเหนือ่ ยมากมัย้ ครับ”
ทานอาจารย “หลับเปนมรณภาพเลยละ”
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หาเรือ่ งคิด
ทาน อาจารย เคย เลา ประสบการณ ของ ทาน เกี่ยว กับ
ความเกรงใจ ซึง่ ปกติเปนสิง่ ทีดี่ แตถาเกรงใจมากเกินไป
หรือเรียกงายๆ วาขีเกรงใจ
้
ก็จะทำใหคนเราเปนทุกขได
เมื่อทานบวชไดครบหาพรรษาแลว ทานไดไปปฏิบัติ
ธรรมอยูใน
 ถ้ำมืดทีกาญจนบุ
่
รี เปนครัง้ แรกตัง้ แตบวชมาทีท่ าน
ไดมีโอกาสปลีกวิเวกเชนนี้ ถ้ำนี้อยูในเขตวัด แตตองเดินไป
ไกล และตองไตกระไดขึน้ หนาผาทีชั่ นมาก กระไดนีเป
้ นกระได
ไมไผซึ่งไมคอยมั่นคงเทาไหร ทำใหขึ้นลำบาก ทานไมไดออก
บิณฑบาต พระเณรจะแบงอาหารจากการบิณฑบาตและผลัด
เวรกันนำมาสงทานที่ถ้ำ ซึ่งทางเขาเปนเพียงรูเล็กๆ ผูมาสง
อาหารตองคลานเขาไปจึงจะถึงบริเวณถ้ำมืดที่ทานอาศัยอยู
ทานรูส กึ วาทานนาจะสบายมากทีไม
่ ตองคลานเขาออก
จากถ้ำ และไตขึน้ ลงกระไดไมไผเพือ่ ไปบิณฑบาต ทานมีหนาที่
เพียงสองอยาง คือ นั่งสมาธิและเดินจงกรมเทานั้น แตทาน
กลับเปนทุกข ทุกขเพราะคิดวา ‘โอย ! เพื่อนตองเดินขึ้นเขา
ปนกระไดมาสงอาหารใหเราทุกวัน นีเรา
่ เห็นแกตัวเกินไปหรือ
เปลานะ เราเอาเปรียบเพื่อนมากเกินไปหรือเปลา’ ทั้งๆ ที่
เปนเรือ่ งทีตกลง
่
กันแลว พระทานก็ยินดีและเต็มใจทำ แตทาน
อาจารยก็ยังเอาเรือ่ งเกรงใจเพือ่ นมาเปนนิวรณอุปสรรคในการ
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ปฏิบัติภาวนา ‘อาหารมันหนักกวาที่เราคิดนะ’ บางทีทานก็
เอาถุงอาหารมายกๆ ดู ‘ตายละ ! ถุงนิดเดียวแตหนักเหลือ
เกิน’ หนาหนาวที่เมืองกาญจนหนาวมาก บางวันอุณหภูมิสัก
สี่ถึงหาองศา พระทานขึ้นเขามาสงอาหาร ใสหมวก หนาวสั่น
ทานอาจารยก็คิดวา ‘เราอยูในถ้ำมันอุน มันสบาย’ ถาวัน
ไหนภาวนาดี ก็รูสึกโอเค แตถาวันไหนภาวนาไมคอยดี ทาน
อาจารย จะ รูสึก วา ทานไม เหมาะ สม ที่ จะได รับ การ อุปฏฐาก
เยี่ยงนี้ ความคิดและความรูสึกนี้ทำใหทานเปนทุกข
นอกจากเรื่องอาหารแลว เรื่องที่เปนทุกขใหญอีกเรื่อง
ก็คือ เรื่องน้ำ ทานวาพวกเราคงไมเคยคิดวาในอาทิตยหนึ่งๆ
น้ำที่เราดื่มมันหนักสักขนาดไหน แถมทานเปนคนฉันน้ำมาก
พระทานก็ขนน้ำใสแกลลอนขึ้นเขาขึ้นกระไดไมไผไตหนาผา
นาหวาดเสียว คือ หิ้วทั้งถังแกลลอนใสน้ำ ถือทั้งอาหาร ทาน
จึงรูสึกเกรงใจมาก ตอนหลังทนไมไหวจริงๆ ทานเลยบอก
เพื่อนวาจะขนน้ำเอง เพราะไมอยากกวนเพื่อน โดยทานออก
จากถ้ำทุกวันอุโบสถไปที่หวยน้ำเพื่อโกนศีรษะ และสรงน้ำ....
ทานเลาวาทานสรงน้ำสองอาทิตยตอครั้ง เลยไมคอยมีผีมา
ก วน เพราะ ว า ท า น เหม็ น เกิ น ไป....สรง น้ ำ เสร็ จ ก็ ไป ลง
ปาฏิโมกขที่ถ้ำใหญ เสร็จแลวจึงไปขนน้ำใสแกลลอนขึ้นถ้ำที่
ทานอยูในความมืด
ปกติ จิต ของ คน ทั่วไป มัก จะ ชอบ คิด แม ไมมี อะไร จะ
คิด มันก็ตองหาอะไรสักอยางมาคิด ถาไมคิดอะไร มันรูสึก
หงอยๆ เหงาๆ คนที่มีโอกาสอยูกับตัวเองคนเดียวเปนเดือน
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เปนป โดยไมพูดคุยกับใครและไมมีอะไร จิตใจตองเขมแข็ง
มาก มิฉะนั้นจะเปนบาได ทานวา เวลาอยูเปนหมูคณะ ถา
จิตมันสูงมันจะไมสูงมากเพราะจะมีอะไรดึงลงมา แตถาจิต
ตกต่ำ มันก็จะไมต่ำมากเชนกันเพราะมีเพือ่ นชวยดึงขึน้ มา แต
เวลาอยูองคเดียว ถาจิตมันสูง มันก็จะสูงมากกวาเวลาอยูกัน
เปนหมู ซึง่ เปนอานิสงสของการปลีกวิเวก แตถาจิตตก มันจะ
ตกต่ำลงไปมาก กวาจะดึงขึ้นมาไดก็ตองใชเวลามาก เปนการ
เสียเวลา บางทีมันจะเกิดความคิดอะไรบาๆ ทีระงั
่ บไมอยู ถา
ไมมีเพื่อนชวย
ทางเดินจงกรมในถ้ำยาวประมาณสิบสองกาว ทานเดิน
ทุกวันในความมืดจนชิน ครั้งหนึ่งขณะเดินจงกรม เมื่อไปอยู
ในถ้ำใหมๆ ทานเกิดคิดขึ้นมาวา ‘สหรัฐอเมริกามีหาสิบรัฐ
เอ...มีรัฐอะไรบางนะ.....’ ทานวาไมรูทานจะคิดไปทำไม ถา
เปนคนอเมริกันก็วาไปอยาง นี่ทานเปนคนอังกฤษแทๆ ไมรู
จะไปสนใจทำไม ทานก็วา ‘อยาคิดเลยๆ........ เท็กซัส....
หยุดๆๆ ...... แคลิฟอรเนีย....... หยุดๆๆ........’ ทานตอง
สูกับมันนานเปนชั่วโมงพยายามจะหยุดคิด แตก็สูไมไหว จน
ตองเดินออกจากทางจงกรมไปนัง่ คิด จุดเทียนงัดสมุดออกมา
คิดไปจดไปจนไดสักสีสิ่ บเจ็ดรัฐ เหลืออีกแคสามรัฐเทานัน้ ทีคิ่ ด
ไมออก หนังสืออางอิงก็ไมมี ไมรูจะไปถามใคร.....แคอีกสาม
รัฐเทานัน้ ..... กวาจะปลอยวางได ทานตองเสียเวลาไปเปนวัน
เลยทีเดียว ใจหนึ่งทานคิดวา ‘เอ ! เปนบาไปหรือไงนะ มัน
เปนเรือ่ งสำคัญอะไรทีจะ
่ ตองรูให
 ไดวา หาสิบรัฐมีอะไรบาง’ ใจ
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หนึง่ ก็รูดี แตอีกใจหนึง่ มันดือ้ ‘แหม ! อุตสาหปลีกวิเวกมาอยูใน

ถ้ำ สิ่งแวดลอมดีทุกอยาง เหมาะที่จะเจริญสมณธรรม มัวแต
คิดเรื่องรัฐนั้นรัฐนี้ของอเมริกา ไมไดเกิดประโยชนสักหนอย’
ทาน วาจิตใจคนเรามันดื้อนัก แมไมมีอะไรจะคิด
เราก็จะตองหาอะไรๆ มาคิดจนได เราตองใหอภัยตนเอง
บางเหมือนกัน จะไปซีเรียสกับมันมากไมไดหรอกนะ

ไม่ลืมสามี
หญิง คน หนึ่ง พก รูป สามี ไว ใน กระเปา สตางค เวลา มี
เรื่องเครียดๆ หรือมีปญหาวุนวายใจเกิดขึ้น เธอจะงัดรูปสามี
ออกมานั่งพิจารณาดูทุกครั้งไป เพื่อนๆ พากันคิดวา เธอจะ
ตองรักสามีของเธอมาก ดูรูปสามีแลวคงเกิดกำลังใจทีจะ
่ ตอสู
อุปสรรคตางๆ แตเธอกลับบอกวา มันไมใชอยางที่เพื่อนๆ
คิดหรอก ทุกครั้งที่เจอปญหาอุปสรรค
ใดๆ เธอมองรูปสามีของเธอ แลวบอก
ตัวเองวา “เนี่ยนะ ! เรายังทนเคาได...
แลวเนี่ย.....มันเรื่องแคนี้เอง .....ทำไม
เราจะทนไมไดละ !” เมื่อคิดไดซะอยาง
นี้ เธอก็หายเครียดและพรอมจะเผชิญ
หนากับปญหาทันที
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คำถามคำตอบ ๑๑
“ในที่นี้ใครไมเคยลืมเลย

“หนูขี้ลืม มันเปนกรรมอะไร
เจาคะ”

โปรดยกมือขึ้น เอา ! ไมมีใคร
ยกมือสักคน ถางั้นใครขี้ลืม
ยกมือขึ้น... เห็นมั้ย... คนขี้ลืม
เต็มไปหมดเลย...เปนอยางไร...
ทีนี้ไดกำลังใจแลวนะ...คนเรา
มักจะคิดวาตัวเราขี้ลืมมากกวา
คนอื่นๆ”
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ไม่ยอมแพ้เป็นพระ
หลวงพอองคหนึง่ เพิง่ รับหนาทีเจ
่ าอาวาสหมาดๆ แทน
หลวงพอองคกอนที่มรณภาพไป ทานมีเรื่องอึดอัดใจเกี่ยว
กับโยมอุปฏฐากรายใหญของวัด ซึ่งเปนนักเลงสองคนพี่นอง
ประจำอำเภอ และเปนลูกศิษยของเจาอาวาสองคกอน เปน
ที่รูกันทั่ววาคนในตระกูลนี้เกี่ยวของกับการคายาเสพติด การ
พนัน และ อบายมุขสารพัดเรื่อง และตามสไตลนักเลงไทยๆ
เมือ่ ทำชัว่ แลวก็ตองทำบุญลางบาป และใหไดหนาไดตาวาเปน
คนใจบุญ นักเลงสองพีน่ อ งนีไป
้ วัด ถวายสังฆทาน สรางโบสถ
บริจาคเงินใหมูลนิธิตางๆ เพื่อชุมชน ที่สำคัญคือเขาชวยเด็ก
อนาถา เด็กพิการและชวยสรางโรงเรียนสอนพุทธศาสนาวัน
อาทิตยดวย เขาจึงเปนผูมีบุญคุณตอวัดโดยปริยาย
วัน หนึ่ง นักเลง ผู พี่ ถูก ยิง ตาย แมวา เขา จะ แขวน พระ
เครื่องดังๆ ไวรอบคอ เขาก็ยังหนีลูกกระสุนหรือความตาย
ไมพน มีการบำเพ็ญกุศลศพของเขาที่วัดของหลวงพอและ
พรุงนี้จะเปนวันเผาศพ ซึ่งก็จะเผาที่เมรุที่มีชื่อเขาติดหราวา
เปนผูสราง คืนกอนวันเผา นักเลงคนนองขอพบหลวงพอ
เปนการสวนตัว เขายังไมคอยจะไวใจเจาอาวาสองคใหมนี้
เทาไหรนัก ดูทานจะระมัดระวังตัวไมยอมใกลชิดสนิทสนม
กับเขาสองพี่นองสักเทาไหร เขาจึงจำเปนจะตองตกลงกับ
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ทานวา เขาตองการใหทานทำอะไรบาง ก็เขาเปนผูอุปถัมภ
รายใหญของวัดนี่นา
นักเลง “หลวงพอครับ พรุงนี้ที่หนาเมรุกอนจะเผา
พี่ผมนะ ผมอยากใหหลวงพอกลาวชมพี่ชาย
ผม เหมือนที่บาทหลวงเขาชมคนตายอยางที่
เราเห็นในหนังนะ หลวงพอตองชมเขานะวา
เขาเปนอุบาสกตัวอยาง เพราะเขาเปนคนดี
มากๆ เปนคนนารัก ใจบุญสุนทาน ทำบุญ
ใหวัดมากมาย ทั้งสรางโบสถ สรางเมรุ แลว
ยังโรงเรียนวันอาทิตยดวย หลวงพออยาไปพูด
ถึงความไมดีของพี่ผมนะ ไหนๆ เขาก็ตายไป
แลว”
หลวงพอ “นากลัวหลวงพอจะพูดอยางนั้นไมไดหรอก
โยม จะให หลวง พอ ขึ้นธรรมาสน มุสา กับ ชาว
บานไดอยางไร ทุกๆ คนก็รูกั นอยูแล
 ววาอะไร
เปน อะไร ถา หลวงพอ พูด แต วา พี่ ชายโยม
เปนอุบาสกตัวอยางดีอยางนั้นดีอยางนี้ คนก็
จะเขาใจผิดซิวาสามารถทำบุญลางบาปได”
นักเลง “นี่ผมขอรองหลวงพอดีๆ แลวนะ จำไวนะ
วา หลวง พอ ตอง ชม วา พี่ ผม ดี เปน อุบาสก
ตัวอยาง ของวัด ถาไม พูด ตาม ที่ ผม บอก นะ
ตอไปนีก็้ อยาไดหวังไปเลยวาจะไดอยูกั นอยาง
สงบๆ เงินบริจาคทุกอยางทั้งเรื่องโรงเรียน
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วั น อาทิ ต ย เงิ น ช ว ย เด็ ก พิ ก าร เด็ ก อนาถา
สังฆทงสังฆทานเลิกหมด เราสองคนพี่นอง
ทำบุญมาซะตั้งเทาไหรแลว หลวงพอนึกถึง
บางซิ”
หลังจากทั้งขูทั้งลำเลิกบุญคุณพระแลว นักเลงคนนอง
ก็เดินจากไป ทิ้งใหหลวงพอตองคิดหนักอยูทั้งคืน
วันรุงขึ้นผูคนมากมายมารวมงานฌาปนกิจศพนักเลง
ผูพี ่ หลวงพอขึน้ ธรรมาสนเทศนหนาเมรุ เรือ่ งการเกิด แก เจ็บ
ตาย ตอนทายกอนจะจบกัณฑเทศน ทานกลาววา “สำหรับ
ผูที่ลวงลับไปนี้ อาตมาตองยอมรับวาเขาเปนคนที่ทำบุญมา
มากทั้งชวยสรางวัดและชวยเด็กๆ ในอำเภอ แตเขาก็ยุงเกี่ยว
กับยาเสพติดและอบายมุขนานาชนิด สรางความเดือดรอน
ความทุกขแกเพื่อนมนุษยมาก ชีวิตของเขาเต็มไปดวยความ
ประมาท แตอยางไรก็ตาม เมื่อเทียบผูวายชนมกับนองชาย
ของเขาแลว ก็ถือไดวาเขาเปนอุบาสกตัวอยางเลยทีเดียว”
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สถานทูตพระพุทธเจ้า
ขณะที่ทานอาจารยกำลังนั่งรับฟงปญหาตางๆ ของ
ญาติโยม และปญหาตางๆ ในประเทศไทย ความไมยุติธรรม
และความแตกแยกของสังคมไทย เรื่องคอรรัปชั่น และเรื่อง
วุนวายตางๆ นานา มีโยมคนหนึ่งเรียนถามทานวา
โยม
“ทานมาอยูที่นี่นานหรือยังครับ”
ทานอาจารย “จะสามสิบปแลว”
โยม
“แลวทานชอบเมืองไทยมั้ยครับ”
ทานอาจารย “อาตมาไมไดอยูเมืองไทยหรอก”
ญาติโยมที่นั่งฟงอยูพากันตีหนางงไปตามๆ กัน
ทานอาจารย “อาตมาอยูสถานทูตพระพุทธเจา...... ถา
อยูเมื
 องไทยก็ไมแนใจเหมือนกันวาจะชอบ
หรือไมชอบ”
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มหาอำนาจแม่นแท้
เมื่อ กลาว ถึง ประเทศ มหาอำนาจ ทาน อาจารย บอก
บรรดาลูกศิษยวา เราไมไดนอยหนาประเทศไหนในเรื่องนี้
หรอกนะ ประเทศไทยเราก็เปนมหาอำนาจเหมือนกัน ลูก
ศิษยชักสงสัยวาเปนมหาอำนาจอยางไร ทานอาจารยบอก
วา ถาเรามองดูลูกโลก แลวกดปุมไฟวาประเทศใดร่ำรวยเปน
มหาอำนาจทางเศรษฐกิจ เราก็จะมองเห็นไฟสวางในหลายๆ
ประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน จีน อังกฤษ เยอรมัน
เปนตน ทีนี้ถาเราลองกดปุมไฟดูวามีพระอริยเจาผูปฏิบัติดี
ปฏิบตั ชอบ
ิ อยูที ไ่ หนบางในโลกนี้ ไฟจะกระจุกรวมตัวกันสวาง
โรอยูที ภาค
่ อีสานของเรา ฉะนัน้ ก็ตองถือวา ประเทศไทยเปน
มหาอำนาจทางธรรมแมนแท
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ได้ไม่เหมือนคิด
สามี ภรรยา อายุ ห า สิ บ ป คู หนึ่ ง ไป ฉลอง ครบ รอบ
แตงงานปที่ยี่สิบหาที่ชายทะเลแหงหนึ่ง เขาพบขวดเกาๆ ที่
ชายหาด เปดจุกออกมากลายเปนจินนี่ จินนี่ใจดี อนุญาตให
ขอไดคนละขอ ภรรยาขอทรัพยสมบัติ จินนีก็่ เสกทรัพยสมบัติ
ใหทันที ถึงคราวสามีขอบาง เขาหลับตาลงตั้งจิตมั่นขอในใจ
วา ‘ผมขอมีเมียอายุออนกวาผมซักสามสิบป’ ทันใดนั้นเขา
ไดยินเสียงภรรยารองกรี๊ดลั่น เขารีบลืมตาขึ้นหวังจะไดเห็น
สาวนอยอายุยี่สิบยืนอยูตรงหนา แตเขากลับเห็นภรรยาแกๆ
คนเดิมของเขากำลังทำหนาตื่นตระหนกเหมือนเห็นผี เขา
ถึงกับรองจากดวยความผิดหวัง แลวหันไปตอวาจินนี่ทันที
จินนี่ยืนยันวา “หนูใหคุณตามคำขอแลวนะคะ คุณมีภรรยา
อายุนอยกวาคุณสามสิบปจริงๆ นะคะ” เขามึนงงกับคำตอบ
ของจินนี่อยูสักพักกอนจะนึกเอะใจ ภรรยาของเขารีบควัก
กระจกออกมาใหเขาสองดูตัวเอง แลวเขาก็ตองรองจากอีกครัง้
ดังไปกวาครั้งแรกสักสิบเทาดวยความตกใจ บัดนี้เขาไดกลาย
เปนชายแกอายุแปดสิบปไปเรียบรอยแลว และเขาก็มีภรรยา
อายุออนกวาเขาสามสิบปตามคำขอ
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เซี ยนน้อย
ครั้งหนึ่งทานอาจารยสอนเรื่องการใชปญญา ทานเลา
เรื่องเจาจง ซึ่งเปนเด็กที่ฉลาดที่สุดคนหนึ่งของประเทศจีน
ในสมัยกอนนูน ระดับสูสีกับอิ๊กคิวซังของญี่ปุน ทานเลาวา
เมืองที่เจาจงอยูนั้นอยูริมแมน้ำ วันหนึ่งเจาเมืองไดของขวัญ
ประหลาด ซึ่ง คน จีนไม เคย รูจัก มา กอน ซึ่ง ก็ คือ ชาง ของ เรา
นั่นเอง ชางตัวใหญมากจนคนสงสัยวามันมีน้ำหนักเทาไหร
คิดกันวาคงไมมีใครจะสามารถรูไดเพราะที่ชั่งน้ำหนักเทาที่มี
อยูก็มีขนาดเล็กเกินกวาจะใชการได จึงมีการสอบถามไปทั่ว
วา ผูใดจะมีปญญาชั่งน้ำหนักชางได
แม เจา จง จะ ยัง เปน เพียง เด็ก นอย แต ก็ มี ปญญา เกิน
ผูใหญทั้งหลาย เจาจงบอกใหตอนชางลงไปในเรือ ทำใหเรือ
จมน้ำต่ำลง เจาจงขีดเครื่องหมายระดับน้ำที่ต่ำลงไว ตอจาก
นั้นก็ใหตอนชางขึ้นจากเรือ แลวนำกรวดใสลงไปในเรือแทน
จนเรือต่ำลงถึงขีดที่ทำเครื่องหมายไว แลวเจาจงก็ใหนำกรวด
มาชั่งหาน้ำหนัก ซึ่งก็เทากับน้ำหนักชางนั่นเอง
ทานอาจารยเลาวานอกจากเจาจงจะมีปญญารูเรื
 อ่ งของ
ธรรมชาติดานนอกหรือดานวัตถุแลว เจาจงยังรูจักธรรมชาติ
ดานในคือจิตใจมนุษยดวย ทานยกตัวอยางความฉลาดของ
เจาจงใหลูกศิษยฟงอีกเรื่องหนึ่ง
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ทานพอของเจาจงเปนแมทพั ใหญ นาเกรงขามและยังดุ
อีกดวย ในขณะที่เจาจงเปนเด็กนอยที่จิตใจเต็มไปดวยความ
เมตตากรุณา วันหนึ่งคนรับใชเดินเขามาหาเจาจงดวยสีหนา
ทุกขรอน
คนรับใช “นายนอยครับ ชวยผมดวยเถิด ผมซีแน
้ ๆ หรือ
ไมอยางนอยผมตองโดนไลออก”
เจาจง “ทำไมละครับพี่ เกิดเรื่องอะไรเหรอครับ”
คนรับใชยกเสื้อตัวหนึ่งของทานแมทัพใหเจาจงดู มันมี
รูเล็กๆ เต็มไปหมด พรอมสารภาพวา
คนรับใช “ผมลืมทิ้งเสื้อไวนอกตูเมื่อคืนนี้ หนูมันก็เลย
กัดเสื้อทานแมทัพขาดซะหลายรู ผมโดนทาน
ลงโทษแนๆ”
เจาจง “ใจเย็นๆ ไวพี่ ผมจะหาทางชวยพี่เอง แตวา
ตอไปนี้พี่อยาไดประมาทอีกนะครับ”
เจาจงตัวนอยเดินเขาไปในหองนอน ลงทุนใชกรรไกร
เล็กๆ ตัดเสื้อของตัวเองเปนรูเล็กๆ หลายๆ รู แลวตีหนา
เศราเดินถือเสื้อของตนไปหาทานพอ
ทานพอ “เจาจงนอย ทำไมทำหนาเศราอยางนั้นละลูก
รัก”
เจาจง เบะปากทำทาจะรองไห “ทานพอดูนีซิ่ ครับ เสือ้ ตัว
โปรดของผมขาดเปนรูหมดแลว”
ทานพอ “โธเอย !....เรือ่ งเล็กแคนี้ เจาอยาทำเปนขีแ้ ยไป
เลย เดีย๋ วพอสัง่ ใหคนเคาปะให ก็ใชไดแลว จำ
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ไวนะลูกรัก เราอยาไดทำเรื่องเล็กใหเปนเรื่อง
ใหญ เราตองรูจักปลอยวาง”
ทานแมทัพพูดปลอบใจลูกไปแผล็บเดียว คนรับใชก็นำ
เสือ้ ของทานทีขาด
่ เปนรูคลายๆ ของเจาจงมาใหดู ทานแมทพั
ผูนาเกรงขามพูดอะไรไมออก เพิ่งสอนลูกไปแหม็บๆ แลว
ทานจะดุวาคนรับใชดวยเรื่องเล็กๆ อยางเดียวกันไดอยางไร
คนรับใชจึงรอดจากการโดนดุดวยสติปญญาไหวพริบของเจา
จงนอย
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คำถามคำตอบ ๑๒
“ชาวพุทธจะกราบไหวพระพรหม
พระภูมิ เจาแมกวนอิมไดหรือไม”

“สัตวทั้งหลายทั้งปวงลวนเปนเพื่อน เกิด แก เจ็บ ตาย

เวียนวายอยูในวัฏสงสาร มีภพภูมิตางๆ ทั้งสูงกวาและ
ต่ำกวามนุษย พระพรหม ทานอยูในภพภูมิที่สูงกวาเรา
แลวอายุทานก็ยืนยาวมากๆ ดวย เราก็ใหเกียรติทานได
ในฐานะเปนเพื่อนผูใหญที่มีเกียรติ เรายังไหวนักการเมือง
ที่ไมคอยสุจริตไดเลย ฉะนั้น เราก็ยอมตองไหวเทวดาได
เชนกัน แตเราไมตองขอนูนขอนี่ บนนูนบนนี่ เพราะถา
ทานใหตามที่เราบนไวละกอ ทานก็เปนเทวดาประเภท
คอรรัปชั่นนะสิ แลวเรายังอยากจะคบทานหรือ เราชาว
พุทธถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆเปนทีพึ่ ง่ ซึง่ ทาน
ก็ใหเราพึง่ ตนเอง เราทำความดี เทวดาทีดี่ ก็ชืน่ ชมเรา
ทานก็จะมาชวยเราเองโดยทีเรา
่ ไมตองขอ”
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ฝันดี
ชวงกอนที่หวยจะออก มีโยมถามทานอาจารยวาเมื่อ
คืนทานฝนดีไหม ทานถามโยมกลับไปวา เขารูหรือไมวาฝน
ดีมันเปนเชนไร แลวทานจึงเลาวา ในพรรษาแรกที่ทานบวช
คืนหนึ่งทานฝนดีมาก
ทานฝนถึงเพื่อนผูหญิงคนหนึ่ง เธอกำลังจะเดินเขามา
หาทาน ทานเห็นภาพตัวเองครองจีวร ทานจึงรีบยกมือหาม
ไมใหเธอเขามาใกล เพราะบัดนี้ทานเปนพระแลว ผูหญิงจะ
มาถูกตองตัวไมได ทานบอกวาตื่นขึ้นมาแลวรูสึกภูมิใจในตัว
เอง ทีแม
่ จะบวชเพียงไมกีเดื
่ อน ทานก็ยังตระหนักในความเปน
สมณะของทานไดแมในความฝน ทานวา.......ตืน่ แลวจำความ
ฝนไดดวยความรูส กึ สดชืน่ เบิกบาน.....นัน่ แหละคือฝนดี
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สบู่ของพระพุทธเจ้า
เมื่อครั้งที่ทานอาจารยยังเปนฆราวาส ทานเดินทางไป
ประเทศอินเดีย และไดไปพักที่หมูบานชาวเขา บริเวณเทือก
เขาทางตอนใต ซึง่ อยูห างไกลจากความเจริญมาก เปนหมูบ าน
เล็กๆ ประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ หลังคาเรือน เขาไมเคยเห็นฝรั่ง
มากอนจึงตืน่ เตนมาก ทุกบานแยงกันทีจะ
่ ใหทานไปคางทีบ่ าน
จนเกือบจะเปนเรื่อง
ในที่สุดทานจึงตองไปทานขาวที่ทุกๆ บาน บานละ
ชอนๆ เหมือนเปนพระเลย ตอนเย็นทานเดินออกไปอาบน้ำ
ในหวย เดินๆ อยูไดยินเสียงทางดานหลัง หันไปดูปรากฏวา
มีเด็กๆ เดินตามมาตั้ง ๒๐ ถึง ๓๐ คน จะไปดูทานอาบน้ำ
เมื่อถึงลำหวยและทานเริ่มถูตัว ทานเห็นเด็กจองทานตาโต
ทานก็เลยยืน่ สบูให
 เด็กหญิงเล็กๆ คนหนึง่ ทานเลาวา พอเขา
ถูสบูเทานั้น เขารองกรี๊ดเลย เด็กๆ ทุกคนตกตะลึง เพราะสี
ผิวของเด็กหญิงเล็กๆ คนนั้นเปลี่ยนจากดำกลายเปนขาวขึ้น
อยางเห็นไดชัดเจน
ทุกคนในหมูบานไมเคยรูจักสบูมากอน จึงคิดวาเปน
เรื่องไสยศาสตร เขาคิดวาสีดำๆ นี้เปนสีธรรมชาติของเขา
ทั้งๆ ที่จริงๆ แลวมันไมใช มันดำเพราะไมเคยโดนสบูตาง
หาก ทานเลยกลายเปนที่นิยมของเด็กๆ มาก เด็กๆ ทุกคน
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สนใจไสยศาสตรของฝรัง่ พากันมาขอใชสบู เพียงไมนานก็ถูสบู
กันจนหมดกอนเลย
ทานอาจารยวา คนสวนมากก็เหมือนเด็กๆ ชาวเขา
ในอินเดียนัน่ แหละ ถือวาฉันก็เปนอยางนีแหละ...เป
้
นอยาง
นีตั้ ง้ แตไหนแตไรแลว...นีคื่ อปรกติของฉัน...ไมรจัู กสบูของ

พระพุทธเจา...พอไดถูสบูของ
 พระพุทธเจาเขาเทานัน้ โอโฮ !
มันขาว มันสะอาด มันสวย มันดีขึน้ ตัง้ เยอะเลย

แบ่งสมบัติ
วันหนึ่งนักศึกษากลุมใหญมากราบทานอาจารย ทาน
จึงเลาเรื่องใหฟงวา พอคนหนึ่งมีลูกชายสองคน ลูกทั้งสอง
คนมักจะบนวาพอลำเอียง คนพี่ก็วาพอลำเอียงรักนองชาย
มากกวา คนนองก็วาพอลำเอียงรักพี่ชายมากกวา เปนเรื่อง
ปวดเศียรเวียนเกลาในครอบครัว
วันหนึง่ พอคิดจะยกทีด่ นิ แปลงหนึง่ ใหเปนมรดกของลูก
ทั้งสอง ที่ดินแปลงนี้ดานหนึ่งติดภูเขา สวนอีกดานหนึ่งติด
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แมน้ำ ทานอาจารยถามนักศึกษาวา พอจะแบงที่ดินอยางไร
ลูกจึงจะพอใจวาพอไมลำเอียง นักศึกษาก็อึกๆ อักๆ ไมรูจะ
ตอบวาอยางไรดี ทานอาจารยจึงเฉลยวา พอจึงตัดสินใจให
ลูกชายคนโตเปนคนแบงที่ดินแปลงนั้นออกเปนสองสวน และ
ใหลูกชายคนเล็กเปนคนเลือกกอนวาจะเอาแปลงใด แปลงที่
เหลือก็จะตกเปนของพี่ชาย
วิธีการแบงเชนนี้นาจะยุติธรรมดี และปลอดภัยสำหรับ
คนเปนพอ พี่ชายตองพยายามแบงอยางดีที่สุดใหทั้งสองชิ้นมี
คาเทาๆ กันใหมากที่สุด เพราะเขาเองจะตองยอมรับสวนที่
เหลือจากที่นองชายไดเลือกไปกอนแลว สวนนองชายก็ยอม
จะพอใจที่เขาไดสิทธิที่จะเลือกกอน ไมมีเหตุที่ลูกทั้งสองจะ
บนไดวาพอที่แสนจะนารักของพวกเขานั้นลำเอียง

สอนนักบริโภค
ขณะทีท่ านอาจารย และลูกศิษยติดตามหลายคนกำลัง
นั่งอยูในรถตู ลูกศิษยผูหญิงที่นั่งทายรถคุยวา เธอเพิ่งไปช็อบ
ปงมา
ลูกศิษย
“วันกอนไปซือ้ .......นะ โอโฮ ! เคาลดราคา
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ตั้งเยอะแนะเธอ จาก ๕๐๐ เหลือ ๒๐๐
เอง ของเกาชัน้ นะ มันยังใชไดอยูหรอก

แต
ก็อดซื้อไมได ก็แหม.... มันประหยัดไปได
ตั้ง ๓๐๐ บาทนี่นะเธอ”
เพื่อนๆ พากันวา “ดีจังเลยเธอ....เซลสจะหมดเมื่อไหร
เนี่ย ....ยังมีเหลืออยูมั้ย.....เดี๋ยวชั้นไปซื้อ
มั่งดีกวา.....”
ขนาดลูกศิษยแอบคุยกันเบาๆ ทายรถ ทานอาจารยก็
ยังอุตสาหไดยิน ทานเอี้ยวตัวหันมามองทางทายรถ
ทานอาจารย “เอ !.... แลวของนี่นะมีกันอยูแลวรึยัง”
ลูกศิษย
“มีแลวละเจาคะ แตเห็นเขาลดราคาเยอะ
ก็เลยอดซื้อมาอีกไมได”
ทานอาจารย “อาว ! งั้นก็ไมไดประหยัดไป ๓๐๐ บาท
หรอกนะ แตเสียเงินไปเปลาๆ อีกตัง้ ๒๐๐
บาทนะสิ”
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ส้มพิการ
การถวายผลไมทีมี่ เมล็ด ตองมีพิธกี รรมเล็กนอย เพราะ
ถือวาสิ่งใดที่งอกได ตองทำพิธีใหสมควรที่พระจะฉันไดเสีย
กอน โดยพระจะกลาวเปนภาษาบาลีวา “กับปยังกโรหิ/ขอ
ทำใหสมควรแกสมณบริโภค” โยมตองเอาสอมจิ้มผลไมแลว
ตอบวา “กับปยังภันเต/สมควรแลวครับ” ......วันหนึ่งมีคน
ถวายสม
ทานอาจารย “กับปสมเดอ”
ลูกศิษย
“ขะนอย....สมมันบมีเม็ด”
ทานอาจารย “ออ! สมมันพิการเนาะ”
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คำถามคำตอบ ๑๓
“ตองปรับ ค.ร.ม. (ญาติโยมทำหนางงสงสัย

วาทานอาจารยสนใจเรื่องการเมืองดวยรึ
ทานก็ปลอยใหงงสักพัก) .....ค.ร.ม. ของ
อาตมา คือ....ความรูสึกของมนุษย...เราตอง
แกที่จิตใจอารมณความรูสึกนึกคิด ถาคนยังมี
กิเลสเต็มหัวใจ จะปรับระบบการปกครองหรือ
แกกฎหมายอะไรๆ ก็ไดผลนอย คนเราสามารถ
ทำทุกสิ่งทุกอยาง ทั้งกฎระเบียบกฎหมายหรือ
อะไรตอมิอะไรใหเสียหายได แมแตของสะอาด
ก็ยังทำใหสกปรกได ฉะนั้น พรอมๆ กับการ
สรางระเบียบกฎเกณฑในสังคมทั่วไป
งานสำคัญที่สุดที่ตองทำ คือ
การปรับจิตใจ และความรูสึกของมนุษย
เพื่อปองกันกิเลสที่ยังไมเกิดไมใหเกิดขึ้น
กิเลสที่เกิดแลวก็ทำใหมันลดนอยลง และ
“สังคมปจจุบันมัน ทำความดีงามที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ความดี
วุนวาย การเมืองก็
ที่เกิดขึ้นแลวก็ทำใหมันยิ่งๆ ขึ้นไป
สกปรก... .... ทาน
..... นั่นแหละคือวิธีแกไขปญหาสังคม”
อาจารยเห็นวาเราจะแก
ปญหาสังคมอยางไร
จึงจะไดผลครับ”
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หมาดุยังกลัว
รินโปเชนอย พระทิเบตองคหนึ่ง ทานเปนเจาอาวาส
หลายวัดตั้งแตทานยังเปนเด็ก วันหนึ่งทานเดินทางไปเยี่ยม
วัดๆ หนึ่ง มีบริวารเดินตามไปกลุมใหญ เมื่อเดินเขาไปในวัด
ก็พบหมาตัวหนึ่งทาทางดุรายมาก เหากรรโชก และวิ่งตรง
เขาหาหมูพระ บริวารของทานตางวิ่งหนีแตกกระเจิงไปคนละ
ทิศคนละทาง สวนทานรินโปเชนอยก็วิ่งเหมือนกัน แตทานวิ่ง
ตรงเขาไปเผชิญหนากับหมา ทำใหหมาตกใจจนวิ่งหนีไป
ทานอาจารยจึงวา เวลาคนเราเจอความทุกข รูสึก
เครียดและกังวล สัญชาตญาณของเราคือวิง่ หนีจากสิง่ นัน้
โดยการดื่มเหลากินยานอนหลับหรือหาเรื่องบันเทิงเพื่อลืม
ความ ทุกข ชั่วคราว แตวิธีนี้ไมใชการแกปญหาและอาจ
ทำใหปญหายืดเยื้อดวยซ้ำ ในที่สุดความทุกขก็จะวิ่งเขามา
กัดเราได ที่ทานรินโปเชองคนอยทำ คือวิ่งเขาไปเผชิญปญหา
และความรูสึกนั้นๆ เมื่อเราเผชิญหนากับเหตุการณนั้นๆ
ดวย จิตใจ ที่ เขม แข็ง เรา อาจ จะ คน พบ วา มัน ไม หนัก
เหมือนที่คิด.... มันก็แคนั้นเอง...
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เพราะใจเย็น
ที่ มุม ไบ เมือง ทา สำคัญ ของ ประเทศ อินเดีย ชาย วัย
เกษียณคนหนึง่ ชอบนัง่ สมาธิภาวนาเปนประจำ วันหนึง่ เด็กๆ
กลุมหนึ่งพากันมาเลนคริกเก็ตที่ถนนหนาบานเขา เขารูสึก
รำคาญมากเพราะความสงบถูกทำลายไป เขารูดีวาเด็กๆ คง
หาที่เลนอยู เมื่อมาเจอที่ที่แสนจะเหมาะบริเวณหนาบานเขา
นี้ คงจะพากันมาเลนทุกวัน เขาอยากจะใหเด็กๆ ไปเลนที่อื่น
แตการที่จะลงไปไลคงไมสำเร็จแนนอน เขาจะทำอยางไรดี
เขาลงจากบานไปหาเด็กๆ ที่กำลังเลนคริกเก็ตกันอยู
อยาง สนุกสนาน และ สง เสียง อึกทึก อยางไม เกรง อก เกรงใจ
ชาวบาน เขาชมวาเด็กๆ ชางเลือกที่เลนไดเหมาะมาก คนที่
อยูบานแถวนี้ก็พลอยสนุกไปดวย เด็กๆ อยาเพิ่งยายไปเลน
ที่อื่นเลย เขาจะใหคาขนมอาทิตยละ ๒๕ รูป เด็กๆ ไดยิน
แลวดีอกดีใจกันใหญ อาทิตยนี้ไดเลนสนุกแถมยังไดเงินฟรีๆ
อยางไมคาดฝนอีกดวย
อาทิตยถัดมา เมื่อเด็กๆ มาเก็บสตางค เขาบอกเด็กๆ
วาอาทิตยนีเขา
้ ใหเงินไดแค ๑๕ รูปเท
 านัน้ เพราะการเงินกำลัง
ฝดเคือง เด็กๆ คิดในใจวา ได ๑๕ รูปก็ยังดีกวาไมไดละนะ
อาทิตยตอมา เขารีบลงจากบานไปหาเด็กๆ พรอม
ขอโทษขอโพยวา เขายังแกปญหาการเงินไมจบ อาทิตยนี้เขา
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ใหไดแค ๕ รูปเทานั้น เด็กๆ รูสึกโกรธทันที อะไรกัน..... เคย
ให ๒๕ รูป ...เดี๋ยวนี้ใหแค ๕ รูปเอง... เลนทั้งทีได ๕ รูป
....ไมเอาแลว...ไมคุม... เลิกเลนดีกวา...... ตั้งแตนั้นเปนตน
มา เด็กๆ เหลานั้นก็หายจากชีวิตเขาไปเลย...
ทานอาจารยวา เด็กๆ ลืมคิดไปวา ที่พวกเขาพากัน
มาเลนคริกเก็ตตรงนั้น ก็เพื่อความสะดวกสบายและความ
สนุกสนานเทานั้น ไมเกี่ยวกับเงินแมแตนิดเดียว

แม่ผัวลูกสะใภ้
มีคน มา ปรารภใหทานอาจารยฟง บอยๆ เรื่อง ความ
สัมพันธระหวางแมผัวกับลูกสะใภ คำสองคำนีมา
้ รวมกันทีไรมัก
ใหความรูสึกในแงลบทุกที ทานอาจารยสอนวา ใหตัดคำวา
‘ผัว’ และ ‘สะใภ’ ออกไปเสีย เหลือไวเฉพาะ แม-ลูก แมผัว
ก็ถือเสียวาไดลูกสาวเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่ง สวนลูกสะใภนั้นก็
ใหคิดเสียวา ตัวเรากับสามีถือ
เปนคนๆ เดียวกันแลว บัดนี้
เรามีแมสองคน แมวามันยาก
แตก็ตองทำ ใหพากันไปปฏิบตั ิ
ธรรมสักเจ็ดวัน เรื่องที่วายาก
จะงายขึ้นเยอะทีเดียว
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ใจแค้น
เมือ่ ประมาณยีส่ บิ ปทีแล
่ ว ทานอาจารยไดไปเทศนเรือ่ ง
การแกแคนที่หนวยงานรัฐบาลแหงหนึ่ง ทานสอนวาความ
โกรธ การคิดปองราย และความคิดทีจะ
่ แกแคนลวนเปน
พิษตอชีวติ เปนมะเร็งรายในจิตใจ เราไมควรถือมติแบบ
หนังจีนทีว่ าแคนนีต้ องชำระ แตเราควรยึด ‘ใจแคนนีต้ อง
ชำระ’ เปนหลักในการดำเนินชีวติ มีคนนำคำเทศนในวันนัน้
ไปเขียนลงในหนังสือพิมพ
สองสามปตอมา ทานอาจารยไดรับจดหมายจากผูหญิ
 ง
คนหนึง่ ทีไม
่ เคยรูจ กั มากอน เธอเริม่ ตนดวยการขอบคุณทานที่
ไดชวยชีวติ เธอไว เธอเลาวา เธอแตงงานแลวแตชีวติ คูมี ปญหา
แรกๆ ก็มีความสุขมาก หลังจากคลอดลูกไดไมกี่เดือน ก็จับ
ไดวาสามีมีเมียนอย และในที่สุดสามีก็ทิ้งเธอและลูกนอยไป
โดยไมสงเสียดูแล ทำใหเธอลำบากแสนสาหัส และเปนทุกข
มาก แคนใจจนคิดจะไปทำรายสามี
เคราะหดีที่เธอไปซื้อผักที่ตลาด กลับมาถึงบานเห็น
ขอความ ใน กระดาษ หนังสือพิมพ ที่ แมคา หอ ผัก มาให เปน
พระธรรมเทศนาของทานอาจารยชยสาโร เธออานแลวคิด
ตามที่ทานสอน ........ แคนนี้ไมตองชำระ แตใจแคนนี้ตอง
ชำระ..... ตองปลอยวางความแคน....... อาจจะประกอบดวย
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บุญเกาที่เคยทำ ที่เคยเขาวัดตั้งแตเด็กๆ แตไดหางเหินไป
เมื่อมีครอบครัวและมีปญหารุมเรา เมื่อไดอานขอความจาก
หนังสือพิมพเกาๆ นั้น เธอก็ปงขึ้นมาจนลมเลิกความคิดที่จะ
ไปทำรายสามี เธอกราบเรียนทานอาจารยวา ทานไดชวยชีวิต
เธอไวมิใหตกต่ำ ถาเธอทำรายสามี ปานนี้คงไดนอนอยูในคุก
แลว และไมรูวาชีวิตของลูกนอยจะเปนอยางไร

รำคาญค้างคาว
เมือ่ ครัง้ ทีท่ านอาจารยไปปลีกวิเวกอยูใน
 ถ้ำมืด ทานเลา
วา ความจริงก็ไมไดอยูองคเดียวแทๆ หรอก เพราะมีหนูอยู
ดวย บางครั้งทานไดยินเสียงหนู แตสวนมากมันจะเงียบกริบ
เลย อยูไปวันสองวัน ทานไดยินเสียงตุบ ตุบ ตุบ ทานก็สงสัย
วา เอะ! เสียงอะไร... ออ ! เสียงหัวใจของตัวทานที่ดังที่สุดใน
ถ้ำนี้ ทานวาทานชอบมาก...
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แม ว า ท า น จะ ไม ต อ ง เป น ทุ ก ข กั บ คน แต ท า น ก็ ยั ง
สามารถเปนทุกขกับหนูได เพราะมันมาขี้บนที่นอน แลวบาง
ครั้งเวลานั่งสมาธิ หนูก็ไตขึ้นมาบนตักทานดวย เพราะถ้ำมัน
มืดมาก ทานเลยมองไมเห็นหนู และหนูก็อาจจะมองไมเห็น
ทานเชนกัน บางทีไดยินแตเสียง แควก แควก ทานวาทาน
รูสึกรำคาญหนู
ตอมาไมนานก็เริ่มมีมารใหมมาผจญ คราวนี้มาในรูป
คางคาวครอบครัวหนึ่ง มันชอบมาเกาะผนังหินเหนือศีรษะ
แลวก็ขี้รดใสศีรษะทานทุกวัน ทานคิดวา ‘โอย ! เวรกรรม
อะไร หนอ...เรา เคย ไป ทำ อะไร มัน ตั้งแต ชาติ ปาง กอน หรือ
ยังไงนะ’ ทานวามันไมชอบแสงสวาง ก็เลยเอาไฟฉายไปสอง
เพื่อจะไลใหมันไปเกาะที่อื่น “ไปๆ... ชูวๆ....” แตมันก็ไม
ยอมไป ทานก็เลยเอาผาไปโบกๆ ไลมัน เผอิญผาไปโดนตัว
มันเขาทำเอามันช็อคไปเลย ตกลงมานอนแองแมงอยูบนดิน
ใจหนึ่งทานก็นึกสมน้ำหนามัน แตอีกใจหนึ่งทานก็เปนหวง
กลัวหนูจะมากินมัน ถามันตายไปละกอ ทานจะบาปถึงขั้น
ตกนรกเลย อยูในถ้ำองคเดียวทานจะแสดงอาบัติก็ไมได ตอง
รอจนถึงวันอุโบสถ ทานจึงจะไดออกจากถ้ำ ทานคิดวาจะทำ
อยางไรดีหนอ
ในทีส่ ดุ ทานก็เลยตองลงจากเตียง ไปยืนเปนบอดีการ
้ ด
ใหคางคาว คอยเฝาระวังไมใหหนูมากินมัน รอจนมันฟนแถม
ยังตองรอใหมันหายงงเสียกอนดวย มันจึงไดบินไปเกาะที่อื่น
ทานวาใชเวลาทัง้ หมดเปนชัว่ โมงสองชัว่ โมงเลยทีเดียว คราวนี้
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คางคาวมันเข็ดจริงๆ ไมกลามาอยูเหนือศีรษะทานอีกเลย
ทานเองก็แผเมตตาใหมัน ขอใหคางคาวมีความสุขๆ เถิด แต
อยามามีความสุขตรงนี้นะ ขอใหไปมีความสุขที่อื่นๆ เถิด นี่
เรียกวาเมตตาที่มีเงื่อนไข

คำถามคำตอบ ๑๔
“จะสังเกตพระไดอยางไรครับ
วา ทานเปนพระฝายมหายาน
หรือ เถรวาท”

“ก็ถามทานซิ งายจะตาย....”
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ซาบซึ้งความดี
ยิ่ง เรา ปฏิบัติ ภาวนา เรา จะ ยิ่ง ซาบซึ้ง ใน ความดี
จิตนอมไป สู ความ ดี ไมวาจะเห็นใครทำดีที่ไหน แม เพียง
เล็กนอย ก็จะรูสึกประทับใจ
ทานอาจารยเลาวา “ไปบิณฑบาต เห็นคนขีจั่ กรยานทำ
ของหลน ชาวบานอีกคนตะโกนบอกวาของตกๆ เพียงแคนั้น
อาตมาน้ำตาไหลเลย เขินชาวบานที่กำลังใสบาตรนิดหนอย
เหมือนกัน”

รวยจนจน
ในสมัยโบราณที่ประเทศอินเดีย มหาเศรษฐีคนหนึ่ง
มีศรัทธาอยากจะออกบวชอุทิศกายใจเพื่อการปฏิบัติภาวนา
แตเขาจำเปนตองจัดการเรื่องทรัพยสมบัติที่มีอยูมากมายให
เรียบรอยเสียกอน จึงจะออกบวชไดอยางหมดหวง ปญหาอยู
ที่วาเขาไมมีครอบครัวพี่นองหรือลูกหลานเลย ฉะนั้นใครจะ
เปนผูที่เหมาะสมที่สุดที่เขาสมควรจะยกทรัพยสมบัติให เขา
คิดๆๆ จนหาคำตอบไดวา เขาจะยกทรัพยสมบัติทั้งหมดให
แกคนที่จนที่สุดในอินเดีย แตบุคคลคนนั้นจะเปนใครเลา
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ทานเศรษฐีประกาศกับเพือ่ นฝูงวา เขาจะออกเดินธุดงค
สักหนึ่งปไปใหทั่วอินเดียเพื่อคนหาคนที่จนที่สุด โดยไปแบบ
คนธรรมดาๆ ไมใหใครรูวาเขาเปนมหาเศรษฐี วาแลวเขาก็
ออกเดินทางไปและหายตัวไปจากวงการเศรษฐีเปนเวลาหนึ่ง
ปเต็ม เมื่อเขากลับมา เพื่อนๆ ถามดวยความตื่นเตนวา ใคร
คือคนยากจนที่สุดในอินเดียที่จะโชคดีไดรับทรัพยสมบัติจาก
เขา คำตอบของทานเศรษฐีทำเอาเพื่อนๆ ทุกคนอาปากหวอ
ดวยความงงงวยเปนที่สุดวามันจะเปนไปไดอยางไร....
เศรษฐี “หลัง จากใช เวลา เดิน ทางไป ทั่ว ทุก แควน ผม
ตัดสินใจแลววา ผมจะถวายทรัพยสมบัตทัิ ง้ หมด
ของผมแกมหาราชาของเรา”
เพื่อนๆ “อาว! งัน้ ก็ผิดหลักการทีท่ านตัง้ ไวเองนะสิวาจะ
ยกสมบัติใหคนที่จนที่สุดในอินเดีย นี่ทานกลับ
มายกสมบัตให
ิ กับคนทีรวย
่ ทีส่ ดุ นะ ทานเปลีย่ น
ความคิดไปตั้งแตเมื่อไหรกัน”
เศรษฐี “เปลา ! ผม ไม ได เปลี่ยน หลัก การ ที่ ผม ตั้ง ไว
หรอกนะ”
เพื่อนๆ “อาว ! แลวมันยังไงกันละทาน พวกเราสับสน
ไปหมดแลว”
เศรษฐี “ระหว า ง เดิ น ทาง ผม พบ ผู ค น มากมาย ผม
พยายาม หา คน ที่ จน ที่สุด ผม พบ ชาว บาน อยู
ในกระตอบเล็กๆ กลางทุงนา เขาเชิญผมไป
พักในบาน ผมเห็นเขาอยูกันอยางพอเพียง แม
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จะจนเงินทอง แตเขาก็มีพออยูพอกิน มีเมตตา
ตอกัน เคารพและชวยเหลือซึ่งกันและกัน พวก
เขาอยูกันอยางมีความสุข ผมเลยตองสรุปวา
คนอยางนี้ไมจนแน
ทีนี้ ผม ก็ คิด ตอวา จะ เอา อะไร เปน เครื่อง
ตัดสินความจน พิจารณาแลวผมเห็นวา คนที่
รูส กึ วาขาดทีส่ ดุ คนทีไม
่ พอใจกับสิง่ ทีตน
่ มีอยู
นาจะถือไดวาคนชนิดนัน้ เปนคนทีจน
่ จากนัน้
ผมก็คิดถึงมหาราชาของเรา ทานเรียกเก็บภาษี
พวกเราเพิ่มขึ้นทุกป ไมเคยพอซักที แลวยัง
ชอบ ทำ สงคราม กับ ประเทศ นั้น ประเทศ นี้ เพื่อ
ขยาย อาณาจักร อยู ตลอด เวลา ผม จึง สรุป วา
มหาราชาเปนผูที่มีเทาไหรก็ไมรูจักพอ ฉะนั้น
ทานนัน่ แหละเปนบุคคลทีจน
่ ทีส่ ดุ ในชมพูทวีปนี้
ผม จึง ตัดสิน ใจ จะ ยก ทรัพย สมบัติ ทั้งหมด ให
ทาน”

138

เรือ่ งท่านเล่า

เรื่องผีๆ
คำถาม ยอดฮิตระหวางการ ปฏิบัติ ธรรม ของ เด็ก คือ
เรื่องผี เชน “ผีหรือวิญญาณมีจริงไหมครับ ทานอาจารยเคย
เจอไหมครับ” และเด็กๆ มักจะรอฟงคำตอบดวยใจระทึก
เพราะ คาด วา พระ ปา อยาง ทาน คงจะ มี ประสบ กา รณ เด็ดๆ
อยางแนนอน
ทานรูใจพวกเด็กๆ ดี ทานจึงตอบแบบชาๆ ลากๆ คำ
วา “ผีนะเหรอ..อ.... เคย..ย...เห็น.....บอย..ย...” แลวทานก็
หยุดนิ่งสักพัก ทำเอาเด็กๆ ตื่นเตนไปตามๆ กัน กอนที่จะ
ไดผิดหวังไปตามระเบียบเมื่อทานพูดตอวา “ในจอทีวีตอน
อาตมาเด็กๆ” บางครั้งทานอาจารยเคยตอบวา “เจอสิ .....
มีผีอยูหนากุฏิอาตมาเยอะแยะเลย” พอเด็กๆ ถามวา “แลว
หนาตามันเปนยังไงครับ” ทานตอบวา “โอโฮ !.... สวยมาก
เลย หลายหลากสีเลย” พอเห็นเด็กๆ ทำหนาสงสัย ทานจึง
บอกวา “ก็ผีเสื้อไงละ”
เด็กๆ เคยถามทานอาจารยวา “ถาเกิดเห็นผี เราจะทำ
อยางไรดีคะ” ทานตอบวา “ถากลัวก็รีบปดทีวีซะสิ (ทำเอา
เด็กๆ งงอีกตามเคย) แตถาเห็นผีจริงๆ นอกทีวีละกอ ก็ตอง
รูวามันมีทางเปนไปไดสองอยาง ใหตั้งสติหยุดคิดพิจารณาวา
นัน่ เปนผีจริงๆ หรือเปลา หรือมันเปนเพียงอุปาทานทีเรา
่ แตง
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ขึ้นมาเอง ฉะนั้นจงอยารีบทึกทักทันทีที่เราเห็นหรือคิดวาเปน
ผี อาตมาขอแนะนำวา ไมวาจะเปนผีจริงหรือผีปลอม สิง่ ทีน่ า
จะทำไดก็คือ แผเมตตา ขอใหเปนสุขๆ เถิด แตขอใหไปเปน
สุขๆ ที่อื่นเถิดนะ” ทำใหเด็กๆ หัวเราะชอบใจ ทานอาจารย
สงทายเรื่องนี้วา “ผีนะไมเปนไรหรอก ผีจะมาทำอะไรเราได
พระพุทธองคทานตรัสไววา คนดีมีเมตตาเปนที่รักของทั้ง
มนุษยและอมนุษย”
และทานยังสอนเด็กๆ อีกดวยวา “คนเรานะ...ตองรูจ กั
จับประเด็น เราเปนทุกขเพราะผีหรือเปนทุกขเพราะกลัว
ผี จริงๆ แลวปญหาไมไดอยูที่ผี แตอยูที่ความกลัว เราจึง
ตองแกที่ความกลัว ไมใชแกที่ผี”
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อยู่ ไม่ดีๆ อยู่แล้วก็.......
พระพุทธองคตรัสวารางกายเปนรังของโรค พรอม
จะเปนนั่นพรอมจะเปนนี่อยูตลอดเวลา เวลาเจ็บไขไดปวย
คนบางคนก็นอยใจในโชควาสนา เวลาไปหาหมอ หมอถาม
วาเปนอะไร ก็มักจะตอบดวยประโยค “อยูดีๆ ก็เปน....”
ทานอาจารยวา คำๆ นี้ไมควรจะใชกับรางกายนะ อยู
ดีๆ มันไมมีหรอก “มันอยูไมดีๆ อยูแลวก็........” มากกวา
เพราะฉะนั้นเมื่อมันเปนโรค มันก็เปนธรรมดาของมัน .....
แปลกที่ไมเปนมากกวา..... ไมตองแปลกที่เปน...... ฉะนัน้
พยายามใหเห็นอะไรๆ เปนธรรมดา .....เรามีความเจ็บไข
เปนธรรมดา จะลวงพนความเจ็บไขไปไมได.....
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ช่วยขโมย
ค่ำคืน หนึ่ง ขณะ ที่ หลวงพอองค หนึ่ง กำลัง สวด มนต
ภาวนาอยูในวัด ขโมยคนหนึ่งถือดาบเขามาจี้และขูทาน
ขโมย “your money or your life ?....เอาเงินมา
ไมงั้นตาย”
หากทานกลับพูดกับเขาดวยน้ำเสียงสงบ
หลวงพอ “อยาสงเสียงดังสิ หลวงพอกำลังสวดมนตอยู
ไมเห็นรึ เงินนะอยูในลิ้นชัก อยากไดก็ไปหยิบ
เอาเถิด”
ขโมย รู สึ ก แปลก ใจ มาก เขา ถื อ ดาบ เข า มา อย า ง นี้
หลวงพอยังเฉยๆ อยูไดอยางไร แถมยังบอกที่เก็บเงินใหเขา
หยิบเอาเองซะดวย ....ขณะที่เขากำลังหยิบเงินจากในลิ้นชัก
หลวงพอ “อยาเอาเงินไปหมดนะ เหลือไวใหหลวงพอไป
จายตลาดพรุงนี้บาง”
ขโมยยังไมไดพูดอะไรโตตอบ
หลวงพอ ย้ำ “ไดยินใชมั้ย อยาเอาเงินไปหมด ใหเหลือไว
สวนหนึ่งนะ”
ขโมย รับคำดวยความประทับใจ “ครับ” เขาหยิบเงิน
ไปสวนหนึ่งแลวทำทาจะปนหนาตางออกไป
หลวงพอ “อาว ! ไดเงินแลวจะไปเลยรึ ไมมีมารยาทเลย
นะเนี่ย มากราบขอบคุณหลวงพอกอนสิ”
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ขโมย จึง วาง ดาบ ลง แลวก ราบ ขอบพระคุณ หลวง พอ
กอนจะรีบหนีไป
อีกสองวันตอมา เขาถูกตำรวจจับและโดนทรมานให
บอกวาไปทำผิดอะไรมาบาง เขาสารภาพวาเขาไปขโมยเงิน
หลวงพอที่วัด ตำรวจจึงพาเขามาพบหลวงพอ
ตำรวจ “ผูชายคนนี้มาขโมยเงินหลวงพอใชมั้ยครับ”
หลวงพอ “เปลานี่ เขาไมไดขโมยนะ หลวงพอใหเขาเอง
แลวเขาก็ขอบคุณหลวงพอดวย”
ดังนั้นตำรวจจึงตองปลอยตัวขโมย เขาไมตองติดคุก
เพราะความเมตตาของหลวงพอ เขาเกิดศรัทธาขอออกบวช
และในที่สุดก็ไดกลายเปนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในที่สุด
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คำถามคำตอบ ๑๕
“แหม....ทำไมตองกลัวดวย บางคน

“ถาเราติดสุขจากการภาวนา
การปฏิบัติของเราจะไมกาวหนา
ใชไหมครับ”

นั่งสมาธิจิตสงบไมกี่วินาที ก็เกิดกลัว
เสียแลววาจะติดสุข คนเรานะติดสุข
อยูแลว ไมใชวาตอนนี้ไมติด ทีไป
เที่ยวทั้งวัน เปนอาทิตยเปนเดือนไม
เห็นกลัวติดสุขเลย....พระพุทธองค
บอกวาไมตองกลัวความสุขจาก
การปฏิบตั ธรรม
ิ
หรอก มันไมมพิี ษ
ไมมภี ยั ทานอนุญาตใหติดได
ถามีสัมมาทิฐความ
ิ
เห็นชอบ ก็จะ
ติดไมนานหรอก เพราะจะรูต วั วา
มันเปนแคทางผาน ไมใชเปาหมาย
สูงสุด..... ถาปฏิบตั โดย
ิ ไมเจอสุขเลย
นัน่ แหละทีการ
่ ปฏิบตั มัิ นจะไมไปไหน”
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ถึงเวลาเข้าวัด
ทานอาจารยวา การปฏิบัติธรรมเปนเรื่องสำคัญของ
ชีวิต ไมใชวาจะตองอกหักหรือฟนหักเสียกอนจึงจะเขาวัด
หูดีๆ ฟงแตดนตรี หูหมดสภาพจึงไปฟงพระ แลวก็บนวา
“อีหยังนอ ฟงบไดยินเลย” ฉะนั้นควรเริ่มตั้งแตอายุยังนอยๆ
สังขารยังไมชำรุด กิเลสยังไมมาก พอที่เราจะเอาชนะมันได
แตคนสวนมากไมไดคิดเชนนี้

งอกไม่งาม
ฮองเตองคหนึ่งมีแตพระธิดา ไมมีพระโอรสสืบทอด
ราชสมบัติ ทานตองการจะหาชายหนุมที่เหมาะสมที่สุดมา
ปกครองประเทศตอจากทาน ทานจึงคิดอุบายที่จะเลือกเฟน
คนๆ นั้น ทานเรียกคนหนุมที่มีความสามารถหลายสิบคน
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เขาเฝา แลวแจกเมล็ดพันธุพืชทุกคนๆ ละเมล็ดใหนำไปปลูก
พรอมสั่งวาครบหนึ่งปแลวใหนำผลงานมาใหทานดู
เมล็ดพันธุพืชนี้มีคานัก เพราะอาจนำมาซึ่งราชสมบัติ
และราชอำนาจ ชายหนุมทุกคนประคับประคองเมล็ดพันธุ
ที่เขาไดรับมาแลวนำไปปลูกอยางระมัดระวังทะนุถนอมที่สุด
หลายคนถึงกับตองหายามมาเฝา เพราะกลัวคนมาขโมย ชาย
หนุมคนหนึ่งชื่อ ลี เขานำเมล็ดพันธุไปลงดินอยางดี ตั้งอกตั้ง
ใจรดน้ำทุกวัน แตวันเวลาผานไปก็ไมมีพืชอะไรงอกขึ้นมาให
เห็น เมื่อลองสืบถามจากเพื่อนๆ ทุกๆ คนวาตนไมของพวก
เขาเติบโตสวยงาม บางก็วาสูงหนึง่ ฟุตแลว บางก็วาสูงสองฟุต
แลว ทำใหเขานอยใจในโชคชะตานัก
หนึ่งปผานไป บัดนี้ถึงเวลาที่ชายหนุมทุกคนจะตองนำ
ผลงานไปใหฮองเตดู หนุมลีรูสึกอายมากที่จะตองนำกระถาง
พรอมเมล็ดทีไม
่ มอะไร
ี งอกขึน้ มาเลยเขาวัง เขาเขาไปยืนอยูใน

แถวทีคน
่ อืน่ ๆ มีตนไมทีแข็
่ งแรงสมบูรณและสวยงามอยูใน
 มือ
ทุกๆ คนที่เห็นเขาตางทำหนายิ้มเยาะสมเพช....อยางนอยก็
หมดคูแขงไปแลวหนึ่ง......
ฮองเต เดิน ตรวจ ชม ผล งาน ตั้งแต หัว แถว จน ทาย แถว
ทานรำพึงในใจ ‘.....เฮอ !..... มีเพียงคนเดียวเทานัน้ เองทีปลู
่ ก
ตนไมไมขึ้น.... คนหนุมสมัยนี้ชางกระไรเลย....’ ทานเดินตรง
เขามาหาหนุมลี และชีว้ านี่แหละคือผูที่จะเปนทายาทสืบทอด
ราชสมบัติ เขาจะไดเปนฮองเตองคตอไป.... ทานวาคนจะ
เปนฮองเตไดตองเปนคนมีคุณธรรม ชายหนุมคนนี้เปนคน
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ซื่อสัตย เมล็ดพืชที่ทานแจกไปลวนเปนหมัน จะปลูกดีขนาด
ไหนมันก็ไมมีทางงอกได ชายหนุมคนอื่นๆ มีผลงานเปนตน
ไมสวยงาม แตเปนตนไมที่งอกมาจากเมล็ดพันธุอื่นที่ทานไม
ไดเปนผูแจก

เกือบจะ....
ทานอาจารยสอนวา เวลาคนเราเปนทุกข เรามักจะ
ตองการธรรมะแบบปฐมพยาบาล ทั้งๆ ที่เราควรฝกจิตเสีย
ตั้งแตเมื่อเรายังไมทุกขมาก จิตมันจึงจะมีกำลัง แตเรามักจะ
ชอบเบี้ยวที่จะไปทำอยางอื่นเสียมากกวา โยมคนหนึ่งไปหา
พระที่สอนเรื่องการปฏิบัติภาวนา
พระ “แลวนี่ไดภาวนาทุกวันมั้ย”
โยม “ก็....เกือบจะทุกวันครับ”
พระ “ดีจริง...อนุโมทนาสาธุนะ”
โยม “ครับ...คือ...วัน จันทร ผม ก็ เกือบ จะ นั่ง สมาธิ ครับ
วันอังคารผมก็เกือบจะอีกเหมือนกัน ผมเกือบจะ
ทุกวันเลยครับ”
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พระ “งั้นอยางนี้...การภาวนาของโยมก็ เกือบจะ ไดผล
นะสิ”
ท า น อาจารย ว า มัน ก็ เหมือน กับ คน ตก รถไฟ ตก
เครื่องบิน แลวบนวาเกือบจะทัน ...เกือบจะทันก็คือตก
นัน่ แหละ....

ระวังสิ่งที่อยากได้
นายทหารชาวอังกฤษคนหนึ่งรับราชการที่อินเดีย เขา
ลาพักรอนไปเยี่ยมนองสาวและสามีของเธอ เมื่อเขาเอาของ
ออกจากกระเปา นองสาวเห็นเขาถือของอะไรสักอยาง รูป
รางยาวๆ แข็งๆ มีผาหอไว จึงเกิดความอยากรูว ามันคืออะไร
พีชาย
่ แกหอผาใหดู ปรากฏวาเปนมือลิง นาเกลียดนากลัวมาก
พี่ชายบอกวาไดมาจากหมอไสยศาสตร หมอบอกวา ถาจับ
มือลิงนีแล
้ วอธิษฐานขออะไรก็ตามสามขอ จะไดสมปรารถนา
แตพี่ชายบอกวา อยาขอดีกวา เพราะมันเปนเรื่องไสยศาสตร
ไมใชเรื่องดี ถึงกระนั้นนองสาวก็ยังอยากที่จะขออยูดี
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เธออธิษฐานทันที.....‘ขอใหรวยเถิด้ ’..... มือลิงก็สัน่ ๆๆ
จนเธอกลัว จึงรีบวางลง ....ยังไมมีอะไรเกิดขึ้น เธอคิดในใจ
วา ‘คงไมใชเรื่องจริงหรอก’ สักพักหนึ่งมีเสียงคนเคาะประตู
หนาบาน ปรากฏวาเปนเจาของโรงงานทีลู่ กชายของเธอทำงาน
อยู เจาของโรงงานแจงวา เกิดอุบัติเหตุที่โรงงานทำใหลูกชาย
เสียชีวติ โรงงานขอรับผิดชอบดวยการจายเงินชดเชยใหกอนโต
บัดนีเธอ
้ รวยสมปรารถนาแลว แต....ไมใชอยางทีเธอ
่ ตองการ
เธอรองไหเสียใจจนหมดสติ เมื่อฟนขึ้นมา เธอนึกถึง
มือลิงทันที จึงวิ่งไปจับมือลิง อธิษฐานขอใหไดลูกชายกลับ
คืนมา มือลิงสั่นๆๆ รับคำขอ แตก็ไมมีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่ง
ค่ำ ทุกคนไดยินเสียงเหมือนหนังผี จึงมองไปที่หนาตาง เห็น
ลูกชายของเธอยืนอยูตรงนั้น หนาขาวซีดไมมีสีเลือด เธอได
ลูกชายกลับคืนมาก็จริง แตทวากลับมาในสภาพ ผี
เธอตกใจกลัวมาก รีบวิ่งไปจับมือลิงอีกครั้ง อธิษฐาน
ปากคอสั่น “ขอใหลูกชายไปที่ชอบๆ โดยเร็วดวยเถิ้ดเจา
คา”.......เธอไดขอครบสามขอพอดี......
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ออกซิ เจนธรรม
ในสมัยนี้การปฏิบัติธรรมถือเปนเรื่องฮิต ชายคนหนึ่ง
อยากจะเขาปฏิบัติธรรมตามแฟชั่นเพื่อใหไดชื่อวาทันสมัยกับ
เขาบาง เขาไปขอใหอาจารยทานหนึ่งสอนเขา แตอาจารย
รูทันจึงไมยอมสอน เขาออนวอนเทาไหรๆ อาจารยก็ไมยอม
สอนทาเดียว แตเขาก็ไมยอมแพ ตื๊อๆๆ ในที่สุดอาจารยพา
เขาไปทีชายทะเล
่
ลุยลงไปในทะเล แลวอาจารยก็กดหัวเขาลง
ไปในน้ำ จนเขาเกือบๆ จะตายนั่นแหละ อาจารยจึงไดปลอย
อาจารยถามวา เมื่อกี้เขาตองการอะไรมากที่สุด เขาตอบวา
ตองการออกซิเจน อาจารยจึงบอกวา ถาเขาตองการคำสอน
มากเทาตองการออกซิเจนในขณะเมื่อกี้ นั่นแหละอาจารยจึง
จะสอนให
ทานอาจารยจึงใหเราทบทวนดูวา เรามาปฏิบตั ธรรม
ิ
เพือ่ อะไร และพรอมทีจะ
่ เสียสละอะไรบาง การปฏิบตั ธรรม
ิ
นัน้ ไมใชเรือ่ งที่จะไดอะไรๆ มางายๆ ทุกคนตองทำดวย
ตัวเอง ดวยความพอใจ และมีความสมดุลระหวาง ฉันทะ
ความมุง มัน่ ตัง้ ใจ กับ ความใจเย็น ยอมรับสภาพความเปน
จริงของกายและใจ
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คำถามคำตอบ ๑๖
“ที่ทานอาจารยไมใหพูดในระหวาง
การปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะไมให
พูดเพอเจอ จะขอใชวิธีเขียนถึงกัน
แทนจะไดไหมเจาคะ”

“ก็แลวแตวาจะเขียนวา

อะไร ถาเขียนวา ‘งูกัด ชวย
ดวย’ ก็โอเค การแช็ตกันทาง
อินเตอรเน็ต ไมไดพูดนะ แต
ก็เพอเจอมาก ทุกอยางอยู
ที่เจตนา”

เรือ่ งท่านเล่า

151

เด็ดหนวดเสือโคร่ง
หลังสงครามเกาหลี ทหารผานศึกคนหนึ่งไดกลับมา
อยูบ านกับครอบครัวอีกครัง้ เขารอดปลอดภัยมาจากสงคราม
ดวยอวัยวะครบสามสิบสอง ภรรยาของเขาแสนจะดีใจที่ได
สามีกลับคืนมา แตแลวเธอก็พบวา สามีของเธอเปลี่ยนแปลง
ไปมาก เขาไมอบอุนนารักเหมือนแตกอน วันๆ เอาแตนั่ง
หนาเครียดไมพูดไมจาซึมอยูอยางนั้นทั้งวัน เธอรูสึกสงสาร
สามีของเธอมาก อยากจะใหเขาสามารถปลอยวางความทรง
จำอันเลวรายจากสงครามแลวกลับมาราเริงเหมือนเกาได เธอ
พยายามจะชวยเขาแตเขาก็ไมยอมใหเธอเขาใกลเลย เธอจะ
ทำอยางไรดีนะ .....
เธอจึงตัดสินใจไปหาหลวงพอผูทรงภูมิปญญา ตั้งใจ
จะขอยาวิเศษไปรักษาสามี หลวงพอบอกวา งานนี้เปนงาน
ใหญ ตองใชของสำคัญเปนวัตถุดิบ ทานตองการหนวดเสือ
โครงหนึ่งเสน เธอจะหาใหทานไดหรือไม ความรักสามีอยาง
สุดซึง้ ทำใหเธอตกปากรับคำวาเธอจะพยายามไปหาหนวดเสือ
โครงมาใหได
ดวยจิตใจอันกลาหาญ เธอตัดสินใจเดินเขาไปในปา ลึก
เขาไปๆ และปนขึ้นไปบนภูเขาจนพบถ้ำๆ หนึ่ง มองเห็นเสือ
โครงนั่งอยูในถ้ำนั้น ทำอยางไรจึงจะไดหนวดเสือโครง เธอ
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พยายามวางแผนยุทธศาสตรพิชิตเสือโครง เธอนั่งอยูหนาถ้ำ
นิ่งๆ เปนเวลานาน คอยๆ เขยิบเขาใกลทีละนิดๆ เขยิบนิด
หนึ่งแลวนั่งนิ่งรอดูทาทีของเสือโครงอยูเปนนาน กอนที่จะ
เขยิบตอไปอีกนิด เธออดทน... ใจเย็น... และตองใชสมาธิ
อยางสุดๆ เพื่อจะคอยๆ เขาไปใกลๆ เสือโครงโดยไมทำให
มันเห็นวาเธอเปนศัตรู.... ในที่สุด...เธอก็ไดเขาไปนั่งอยูชิดตัว
เสือโครง นัง่ นิง่ ๆ อยูข างๆ จนเสือโครงรูส กึ ชิน ไมมที าทีดุรา ย
เธออดทนนัง่ นิง่ ๆ จนเสือโครงหลับไป เธอจึงกระตุกหนวดเสือ
โครงไดสำเร็จ แลวเธอก็คอยๆ ยองกลับออกมา
เธอนำหนวดเสือโครงเสนนั้นมาใหหลวงพอดวยความ
ภูมใิ จ หลวงพอพยักหนา และบอกเธอวา “ทิง้ ไดเลย” เธอรอง
อุทธรณวา กวาจะไดหนวดเสือโครงเสนนี้มา มันยากลำบาก
มากสุดจะพรรณนา หลวงพอบอกเธอวา เธอตองใชวิธีเดียว
กับที่เขาไปหาเสือโครงกับสามีของเธอ เขาผานศึกสงครามมา
จิตใจของเขาไดรับความกระทบกระเทือน เธอจะตองอดทน...
ใจเย็น... คอยๆ เขยิบเขาไปหาเขาทีละนิดๆ ... อดทน...
ใจเย็น... แลวสามีของเธอจะยอมรับเธอในที่สุด
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ยิ่งแพงยิ่งดี
เจาของรานเพชรรายหนึง่ ตัดสินใจจะปดรานเพือ่ ยายไป
อยูเมืองอื่น เขาตองการจะขายโละของใหหมด ขายไปๆ จน
เหลือของชุดสุดทายที่ขายไมออกมาเปนเดือนๆ แลว เขาไม
อยากจะลดราคาลงไปอีกเพราะ กลัวขาดทุน จึงไปปรึกษา
เพื่อนวาจะทำอยางไรดี เพื่อนแนะนำวาใหขึ้นราคาแพงๆ ไป
เลย เขาไมอยากจะเชื่อแตก็ลองดู ปรากฏวาไดผลสำเร็จ ของ
ก็ของเดิมนั่นแหละ แตพอขึ้นราคาปุบ ก็ขายออกทันที เขา
ขายของไดหมดทุกชิ้นภายในเวลาไมกี่วัน
ท า น อาจารย ว า เขา ใช หลั ก จิ ต วิ ท ยา เข า ถึ ง คน
บาง กลุ ม ที่ เห็ น ว า ยิ่ ง แพง ยิ่ ง ดี สำหรั บ คน กลุ ม นี้ หาก
มี ของ คล า ยๆ กั น หลายๆ ชิ้ น ให เลื อ ก วิ ธี ตั ด สิ น ใจ
ของเขา คือเลือกอันแพงที่สุดไวกอน เพราะสำหรับเขาแลว
แพงแปลวาดี ทานวา คนอยางนี้ก็มีมากในสังคมเรา
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กว่าจะได้บวช
ครั้งหนึ่งมีคำถามจากคนที่อยากจะบวชตลอดชีวิต แต
ก็ยังเสียดายกิเลสอยู ขอใหทานอาจารยแนะนำวา เขาควรจะ
ทำอยางไรดี ทานอาจารยจึงไดยกตัวอยางเรื่องของตัวทาน
วา ทานเองอยูในวัดกอนสองป จึงจะไดบวชเปนพระ หลวง
พอชาทานวา บวชงาย สึกงาย บวชยาก สึกยาก ทานเริ่ม
ดวยการไปเปนปะขาวอยูที วั่ ดทานอาจารยสุเมโธทีอั่ งกฤษกอน
เปนเวลาสามถึงสี่เดือน แลวก็ตองไปเริ่มตนเปนปะขาวใหมที่
วัดปาพงอีกสี่ถึงหาเดือน บวชเปนสามเณรอีกปกวา จึงจะได
บวชเปนพระ ฉะนัน้ ทานจึงไดเรียนรูเข
 าใจชีวติ พรหมจรรยพอ
สมควรกอนจะอุปสมบท ทานจึงแนะนำวา ถาใจหนึ่งอยาก
บวช ขณะที่อีกใจยังเสียดายกิเลส ก็ใหไปอยูวัดเปนปะขาว
ถือศีลแปดสักพรรษารับใชครูบาอาจารยกอน ยังไมตองรีบ
บวช ดูใจตัวเองใหดีเสียกอน แลวใหอาจารยหรือเจาอาวาส
ทานเปนผูพิจารณาตัดสินวา เราพรอมหรือไมพรอมและเมื่อ
ไหร ใหแลวแตอาจารย
ทานเห็นวา ‘แลวแตอาจารย’ นีเป
่ นเรือ่ งดี หลวงพอชา
ทานจะใหลูกศิษยเห็นวา ทุกขเกิดเพราะตัณหา ฉะนัน้ ทานจะ
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ฝนตัณหาความอยาก ความอยากของทานอาจารยคือ ‘รอน
กางเกง’ ทานไมเคยรอนผาเหลือง แตทานรอนกางเกง คือ
อยากบวชเปนพระมาก หลวงพอเรียกทานอาจารยวา ชอน
ซึ่งมาจากชื่อ ฌอน
หลวงพอ
“ชอน...อยากบวชมั้ย”
ทานอาจารย “อยากบวชครับ” ทานรีบตอบอยางแข็งขัน
เพราะ อยาก จะ ให หลวง พ อ เห็ น ความ
จริงใจ
หลวงพอ
“เออ ! อยากบวชก็ยังไมตองบวช”
ทานอาจารย “! ? ! ?”
ในเวลาตอมา
หลวงพอ
“ชอน...อยากบวชมั้ย”
ทานอาจารย “ก็ยังไมตองบวชก็ไดครับ”
หลวงพอ
“เออ ! งั้นก็ยังไมตองบวช”
ทานอาจารย “! ? ! ?”
พระผูหวังดีองคหนึ่งจึงใหคำแนะนำที่เปนประโยชนแก
ทาน ถาหลวงพอจะลองใจในครั้งตอมา
หลวงพอ
“ชอน...อยากบวชมั้ย”
ทานอาจารย “แลวแตหลวงพอครับ”
หลวงพอ
“อืม......”
....แลวทานก็ไดบวช.... ฉะนั้นประโยคๆ นี้ใชไดตลอด
“แลวแตหลวงพอ... แลวแตครูบาอาจารย”
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หญิงเดียวในชีวติ
วันหนึ่งทานอาจารยรับนิมนตไปเทศนอบรมพระเณร
รวมรอยรูปที่เรียนบาลีที่วัดแหงหนึ่งในอำเภอหาดใหญ หลัง
จากการแสดงธรรม ทานเปดโอกาสใหถามคำถาม มีคำถาม
มากมายเกีย่ วกับการสึก แตก็มีคำถามหนึง่ ของพระทีไม
่ อยาก
จะสึก แตโยมแมออนวอนขอรองอยากจะใหพระลูกชายสึก
ออกมาใชชีวิตฆราวาส ทานอาจารยไดแสดงความคิดเห็นวา
พวกแมๆ นี่ก็แปลกนะ เมื่อลูกยังไมไดบวช ก็ตั้งความหวัง
อยากจะใหลูกไดบวชเปนพระ พยายามโนมนาวชักจูงขอรองให
ลูกชายบวช วาเปนบุญเปนกุศลอยางนัน้ อยางนี้ แตพอลูกชาย
บวชแลว ก็มักอยากจะใหสึก ถาลูกไมยอมสึก ก็เปนทุกขตางๆ
นานา พยายามแวะเวียนมาหวานลอมจะใหสึกใหได อยากให
ลูกสึกออกไปครองเรือนมีเมียมีลูกเหมือนคนอื่นๆ
ทานแนะใหพระบอกกับโยมแมวา แมเปนหญิงทีมี่ ความ
หมายเพียงคนเดียวของลูก แตเมือ่ ไหรทีลู่ กแตงงาน ผูหญิ
 งคน
สำคัญในชีวิตของลูกจะเพิ่มจากหนึ่งเปนสองคนทันที... แม
และเมีย... แลวเมื่อมีลูกสาว จำนวนหญิงคนสำคัญของเขาก็
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แถมลูกบางคนนะ พอมีเมียมีลูกแลว ความ
สำคัญของแมก็ลดลงไปเรื่อยๆ จนบางครั้งบางคราวอาจจะ
ถึงกับลืมแมไปเลย ลูกบวชอยูอยางนี้นะดีแลว แมจะไดครอง
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ตำแหนงเปนคนสำคัญของลูก เพราะแมจะเปนผูหญิ
 งเพียงคน
เดียวในชีวิตของลูกเลยทีเดียว เปนเชนนี้ดีหรือไม ขอใหพวก
แมๆ ลองพิจารณาดูเอาเองเถิด

เห็ดดอกเดียว
แมผัวกับลูกสะใภคูหนึ่งชวนกันหิ้วตะกราไปเก็บเห็ด
เพือ่ นำมาเปนอาหารเย็น ทั้งสองตองเดินไปตามทุงมุง หนาไป
ยังเชิงเขาทีน่ าจะเปนดงเห็ด ระหวางทางแมผัวเห็นเห็ด แมจะ
เปนเห็ดเพียงดอกเดียว แมผัวก็กมลงเก็บเห็ดดอกเดียวนั้นใส
ตะกรา เธอคอยๆ เก็บเห็ดทีละดอกๆ ไปเรื่อยๆ ในขณะที่
ลูกสะใภกลับวางเฉย
แมผัว “อีนางเปนหยัง เจาบเก็บละ”
ลูกสะใภ “ถา (รอ) ไปเก็บเฮ็ดอยูพู น ..น อยูตี นเขาพุน ละ
มันจังหลาย(เยอะ)”
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ลูกสะใภนึกนินทาแมผัวในใจไปตลอดทางวา ‘อีหยัง!
เฮ็ดดอกเดียวงมเก็บอยูฮั่นละ’
อยางไรก็ตามจำนวนเห็ดในตะกราของแมผัวก็เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ เมื่อถึงเชิงเขาปรากฏวาเห็ดที่หวังวาจะมีเยอะกลับ
โดนมือดีเก็บไปกอนจนหมดแลว ลูกสะใภเลยตองหิ้วตะกรา
เปลากลับบานของเธอ
ตก เย็น ลูก สะใภ ออก จาก บาน ไป ตลาด เพื่อ ไป หา ซื้อ
อาหาร เธอเดินผานบานแมผัวไดกลิ่นแกงหอมโชยมาแตไกล
ลูกสะใภ รองถาม “อีแมๆ แกงอีหยังคือ หอมแถ”
แมผัว ตะโกนตอบมาวา “แกงเฮ็ดดอกเดียว...ว”
ทานอาจารยสอนตอวา การทำบุญก็เหมือนกับเห็ด
ดอกเดียวนั่นแหละ คอยๆ ทำไปเถิดตามกำลัง ทำไดแค
บาทสองบาทก็ทำไป บางคนไมยอมทำบุญ บอกวารอให
รวยเสียกอนแลวคอยทำ แต.......วันนัน้ ก็ยังมาไมถึงสักที
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คำถามคำตอบ ๑๗
“ก็ตองฟงหูไวหู ดูตาไวตานะ

การดูหมอดูมันก็ไมผิดศีลหรอก
แตตองระวังอยาไปเชื่อมากเกินไป
ถาการดูหมอดูทำใหความเชื่อใน
กฎแหงกรรมลดลงก็ไมควรดู
แตถาไมมีผลกระทบตอความ
เชื่อกฎแหงกรรมและคำสอนของ
พระพุทธเจาก็ไมเปนไร เปนเรื่องที่
แตละคนตองถามใจตัวเอง”

“ชาวพุทธดูหมอดู
ไดหรือไมเจาคะ”
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ภพภูมิมนุษย์
ทานอาจารยวา คนเรามักชอบอธิษฐานวา ตายแลว
ขอใหไดไปเกิดในสวรรค เพราะคิดวาเกิดในสวรรคนะมันดี
มีแตความสุข ตาทิพย อิม่ ทิพย หารูไม
 วาโอกาสทีจะ
่ ไดเกิด
เปนมนุษยนะยากยิง่ นัก เทวดาทีมี่ สัมมาทิฏฐิพอรูวาจะมา
เกิดใหมในโลกมนุษย ดีใจใหญ รองไชโยแลวรีบจัดปารตฉลอง
ี้
กันเลย เหมือนตีกอลฟได hole-in-one ทั้งนี้เพราะการ
อยูในสวรรคมันสบายเกินไป ไมมีโอกาสเจอะเจอความทุกข
ทำใหประมาท เพราะไมมีอะไรมากระตุนใหศึกษาเรื่องชีวิต
ตามความเปนจริง ขนาดมนุษยธรรมดาๆ มีความสุขแคนิดๆ
หนอยๆ ก็ลืมตัวแลว ขี้เกียจขี้ครานปฏิบัติธรรม นับประสา
อะไรกับเทวดาบนสวรรค ทีนี้พอเทวดาไดมาเกิดในภพภูมิ
มนุษย มี สุข มี ทุกข พอ ประมาณ
สุขก็ไมสุขจนลืมโลก ทุกขก็ไม
ทุกขจนเผากายเผาใจ
หมนไหม จึงมีโอกาส
ได ศึ ก ษา เรื่ อ ง ชี วิ ต เพื่ อ
หาทางพนทุกข
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ไม่มีสูตรสำเร็จ
ทัง้ ๆ ทีชี่ วติ เต็มไปดวยความไมแนนอน แตก็มีคน
จำนวนไมนอยทีต่ องการสูตรสำเร็จ ทานอาจารยเลาเรื่อง
เด็กวัดสองคน เพื่อเปนตัวอยางวา สูตรสำเร็จมักจะใชการ
ไมได ดังนี้
เปนเรื่องปกติของพระนิกายเซ็น ที่มักจะลับสติปญญา
ดวย การ สนทนาโตตอบ กัน ชนิด ที่ ตอง ใช ปฏิภาณ ไหว พริบ
แมแตบรรดาเด็กวัดก็ไมละเวนที่จะตองพิสูจนกันวาใครจะมี
ปญญามากกวากัน เด็กวัดปาไผมีหนาที่ตองไปจายตลาด เขา
มักจะเจอเพื่อนเด็กวัดปาสนบนถนนเกือบทุกวัน
เด็กวัดปาไผ “หวัดดีเพื่อน นายกำลังจะไปไหนนะ”
เด็กวัดปาสน “แลวแตขาจะพาไป”
เด็กวัดปาไผ “! ? !”
เมื่อกลับถึงวัด เขาเขาไปกราบทานอาจารย เลาเรื่อง
ใหทานฟงแลวสรุปวา
เด็กวัดปาไผ “พอเขาตอบวาแลวแตขาจะพาไป ผมก็จน
ปญญาเลยละครับ ไมรูจะตอบกลับไปวา
ยังไง แพเขาหลุดลุยเลยครับ”
ทานอาจารย “เจาจงจำไวนะ ทีนี้ถาเขาพูดอยางนั้นอีก
เจาก็จงยอนถามเขากลับไปวา ‘แลวถาไมมี
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ขาละ จะไปไหน’ เจารูมั ย้ วาธรรมบทกลาว
ไววา สิง่ ทัง้ หลาย สำเร็จดวยใจ ใจเปนใหญ
ใจเปนประธาน เขาใจมั้ย ถายังไมเขาใจ
เจาก็จำเอาไวกอนแลวกันนะ”
เด็กวัดปาไผ “ครับๆ ผมจำไดแนครับ”
วันรุงขึ้น เด็กวัดปาไผ ก็เจอเด็กวัดปาสน อีกครั้ง
เด็กวัดปาไผ “หวัดดีเพือ่ น วันนีนาย
้ กำลังจะไปไหนนะ”
เด็กวัดปาสน “แลวแตลมจะพัดไป”
เด็กวัดปาไผ “! ? !”
เมื่อกลับถึงวัดเขาไปรายงานทานอาจารย
เด็กวัดปาไผ “ทานอาจารยครับ วันนีผม
้ ถามเขาแลว แต
เขาไมยอมตอบวาแลวแตขาจะพาไป เขา
ดันตอบวา แลวแตลมจะพัดไป มันผิดสูตร
ทีท่ านอาจารยใหไว ผมเลยงง ไมรจะ
ู ตอบ
ยังไง ผมก็เลยตองแพเรียบรอยโรงเรียนจีน
อีกแลวละครับ”
ทานอาจารย “อาว ! เจาก็ตองยอนถามเขาไปสิวา แลว
ถาไมมี ลม จะไป ไหน...(แอบ ถอนใจ)...
เฮอ....”
เหตุการณ ณ กลางถนนในเชาวันตอมา เด็กวัดปาไผ
มั่นใจมากๆ วา วันนี้จะเปนทีของเขาแน ไมวาเพื่อนจะตอบ
วา แลวแตอะไรๆ จะพาไป เขาก็จะยอนกลับไดวา ถาไมมี
อะไรๆ นั่นเลา จะไปไหน ทานอาจารยใหสูตรเด็ดมา เขาจะ
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ไมทำใหทานเสียชื่อแน ทันทีที่พบเด็กวัดปาสน เขาจึงรีบถาม
ดวยอาการกระหยิ่มยิ้มยอง
เด็กวัดปาไผ “หวัดดีเพื่อน นายกำลังจะไปไหนนะ”
.......เขารอคอยคำตอบแบบพรอมจะตอกกลับอยางมัน่
ใจสุดๆ ดวยสูตรสำเร็จครอบจักรวาลจากทานอาจารย......
เด็กวัดปาสน “ก็ ไป ตลาด น ะ สิ . ...ป ด โธ . ....ถาม อยู
ดาย.....ย”
เด็กวัดปาไผ “! ? !”

เมตตาธรรมแก้ประหม่า
พระฝรัง่ ลูกศิษยหลวงพอชาองคหนึง่ บวชมาไดประมาณ
สองพรรษา ทานอยูที่วัดปานานาชาติ ในชวงนั้นพระผูใหญ
ที่จังหวัดยโสธรซึ่งเปนสหธรรมมิกของหลวงพอชามรณภาพ
หลวงพอจึงสงพระที่วัดหนองปาพงและวัดสาขาไปชวยงาน
ในสมัยนั้นวัดปานานาชาติยังมีพระไมกี่รูป พระฝรั่งองคนี้จึง
ไดรับมอบหมายใหเปนตัวแทนไปชวยงาน ทานฟงภาษาไทย
รูเรื่องแลว แตยังพูดไมคลองและยังไมเคยเทศน นอกจาก
เทศนวันออกพรรษาที่วัดปานานาชาติซึง่ เปนการเทศนกันเอง
ภายในวัดเทานั้น
ที่งานศพนั้นผูคนมากมายเปนพันๆ คนรอคิวใสบาตร
พระ ยาว เหยี ย ด เสี ย ง โฆษก ประกาศ เรื่ อ ง นั้ น เรื่ อ ง นี้ ทาง
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ไมโครโฟนลั่นไปหมด พระฝรั่งไดยินโฆษกประกาศเชิญชวน
ญาติโยมวา ‘กินเขาแลวอยาฝาวไปไส เดีย๋ วสิมีเทศน พระฝะหรัง่
เผิน่ สิเทศนใหเฮาฟงเปนตาออนซอน’ .....(‘กินขาวเสร็จแลวอยา
รีบไปไหน เดี๋ยวจะมีเทศนพิเศษ พระฝรั่งทานจะเทศนใหเรา
ฟง’) ทานไดยินคำประกาศก็รูสึกตกใจมาก ทานรูวาเขาตอง
หมายถึงทานแนๆ เพราะสมัยนั้นพระฝรั่งยังมีไมมาก และที่
งานนี้ก็มีแตทานองคเดียวนี่แหละ ทานไมไดเตรียมตัวเตรียม
ใจและไมเคยมีประสบการณเทศนใหสาธารณชนฟงมากอน
ทานวาวันนั้นทานฉันอาหารอยางไมรูรสเลย
ทานคิดวาทานจะจัดการกับความประหวั่นพรั่นพรึงที่
จะตองเทศนเปนภาษาไทยตอหนาคนเปนพันๆ ไดอยางไร
ตั้งใจคิดสักพัก ทานก็หาขอยุติไดวา เมตตาธรรมจะชวยทาน
ไดในเรื่องนี้ ทานคิดในใจวา ‘แมภาษาไทยเราจะยังไมคลอง
ไมชัด แตเราจะตั้งใจเทศนใหทุกคนที่ฟงธรรมไดประโยชน
ขอใหสิ่งที่เราพูดเปนประโยชน ใหคนฟงเกิดศรัทธาเลื่อมใส
ในธรรมเถิด’ แลวทานก็ขึ้นธรรมาสนดวยจิตใจที่ตั้งมั่นอยูใน
เมตตาธรรม
เมื่อเริ่มเทศนแลว ทุกสิ่งทุกอยางก็ราบรื่น แมภาษา
ไทยของทานจะยังไมชัด ผูฟงก็พอเขาใจได ทานเทศนไดสัก
๑๐-๑๕ นาที ทานวาเทศนไดดีในระดับหนึ่ง คือ ระดับที่คน
ฟงยังไมงวง หลังจากประสบการณวันนั้น ทานวาทานไมเคย
นึกหวั่นหรือประหมาในการเทศนอีกเลย
พระฝรั่งองคนี้ก็คือทานอาจารยชยสาโร ครูบาอาจารย
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ของผูเขี
 ยนนัน่ เอง ผูเขี
 ยนเองก็ไดฟงทานเทศนญาติโยมมานาน
เกือบยี่สิบปแลว ไมวาจะเปนภาษาไทยกลาง ภาษาอีสาน
หรือภาษาอังกฤษ ฟงเทาไหรก็ไมเคยเบื่อ รูสึกประทับใจและ
ไดประโยชนอยางสูงตอชีวิต ทุกครั้งที่ฟงเทศนจบ พวกเราก็
จะพากันพูดวา ทานเทศนไดเยี่ยมจริงๆ
ทานอาจารยบอกลูกศิษยวา นั่นเปนครั้งแรกและครั้ง
เดียวที่ทานรูสึกเขินที่ตองเทศน ความรูสึกเขินประหมาหรือ
กลัวที่จะตองขึ้นธรรมาสนเทศนหรือพูดตอหนาสาธารณชน
ยอมเกิดขึน้ ไดเปนธรรมดา เพราะคนพูดมักคิดวาเปนเรือ่ งของ
ตัวคนพูดเอง คิดวาคนดูคนฟงจะวิพากษวิจารณคนพูดวาเกง
หรือไมเกง ทานอาจารยจึงมักสอนพระลูกศิษยที่จะตองเริ่ม
ขึ้นธรรมาสนใหใชเมตตาธรรม ใหคิดวาเรากำลังใหธรรมเปน
ทาน เราใหดวยความเคารพในธรรม เพื่อใหชาวบานผูฟงได
ประโยชน เรามีแคนีเรา
้ ก็ใหเทาทีเรา
่ มี เหมือนชาวบานทีจน
่
มากๆ เขาเอาแตขาวเหนียวใสบาตร ทานก็ไมเห็นเขาเขิน เห็น
แตเขาภูมิใจวา เขาไดแบงปนสวนที่เขามีอยูมาใสบาตรพระ
ทานวา เมื่อคิด
ที่ จะ ใหการ พูด
เป น การ แสดง
ธ ร ร ม ไ ม ใ ช
แสดง ตั ว ผู พู ด
แ ค นี้ ก็ ห ม ด
ปญหา
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ตามมีตามได้
ทานอาจารยเลาวา ทานอาจารยสุเมโธ หรือพระราช
สุเมธาจารยเคยเลาถึงประสบการณการขึ้นธรรมาสนเทศน
ครั้งแรกในชีวิตของทานที่วัดหนองปาพง แมทานจะทราบดี
วา หลวงพอชาหามเตรียมคำเทศนลวงหนา แตเพราะทาน
กลัววาทานจะพูดไมออก ทานเลยอดไมได ทานไดเตรียมคำ
เทศนไวอยางละเอียดพิสดาร
เมื่อขึ้นธรรมมาสน ทานก็เทศนไดดี ไมมีติดขัด ลง
จากธรรมมาสนแลวทั้งพระทั้งโยมพากันชื่นชมวาทานเทศน
ไดดีมากๆ อยางไรก็ตาม ใจของทานก็เหมือนลูกศิษยทั่วๆ
ไป คำชมของคนอื่นไมมีน้ำหนักเทาหนึ่งในรอยของคำชมจาก
พอแมครูบาอาจารย เมื่อทานไดไปกราบหลวงพอที่กุฏิ ทาน
แอบหวังวาจะไดรับคำชมจากหลวงพอบาง แตหลวงพอกลับ
พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยไมพูดเรื่องทานเทศนเลย
จนทายทีส่ ดุ เมือ่ ถึงเวลาทีท่ านจะกราบลา หลวงพอชา
มองหนาทานสุเมโธนิง่ ๆ และพูดเสียงเรียบๆ วา “โอกาสหนา
อยาทำอยางนัน้ อีก” หลังจากนัน้ เปนตนมา ทานอาจารยสุเมโธ
เลยเลิกการเทศนนอกครู และมุงทำตามคำสอนของหลวงพอ

เรือ่ งท่านเล่า

167

โดยเครงครัด
ฉะนั้น การ แสดง ธรรม ของ ทาน อาจารย ก็ เปนไป ตาม
สไตลของหลวงพอชา คือ พูดสิ่งที่รูสึกวาสมควรจะพูด หรือ
พูดสิ่งที่ผุดขึ้นมาในเวลานั้นๆ โดยไมตองเตรียมการลวงหนา

เงินร้อยล้าน
เศรษฐี รอย ลาน คน หนึ่ง หลงใหลใน ทรัพยสิน ของ ตน
มาก เขาถือวาตัวเองวิเศษและสูงคากวาคนอืน่ เพราะเขามีเงิน
มากมาย วันหนึ่งเขามีโอกาสสนทนากับนักปราชญ และบท
สนทนานั้นชวยใหเขาตาสวางขึ้น
นักปราชญ “สมมุติ วา คุณ ไป เดิน อยู กลาง ทะเล ทราย
แลวเกิดหลงทาง ไมไดกินน้ำมาสองสามวัน
หิว กระหาย แทบ เอา ชีวิต ไม รอด แลว คุณ
พบเบดูอินคนหนึ่ง เขามีน้ำแกวหนึ่ง ถาเขา
ยอมแบงน้ำครึง่ แกวใหคุณเพือ่ แลกกับสมบัติ
ครึ่งหนึ่งของคุณ คุณจะยอมเขาไหม”
เศรษฐี
“ผมคงตองยอมนะ เพราะตอนนัน้ ผมคงหิว
น้ำแทบบาเลย”
นักปราชญ สมมุติตอ “แมจะไดน้ำครึ่งแกวแลว แตมัน

168

เรือ่ งท่านเล่า

ยังไม พอที่ จะ ดับ ความ กระหาย ของ คุณได
คุณก็ยังกระหายน้ำมากๆ อยูดี ถาเบดูอิน
จะยอมสละน้ำที่เหลืออีกครึ่งแกวใหคุณเพื่อ
แลก กับ สมบัติ ที่ เหลือ ของ คุณ คุณ จะ วา
อยางไร”
เศรษฐี
“คุณเลนสมมุติแบบนี้ ผมอาจกำลังจะตาย
เพราะขาดน้ำ ผมก็วาผมคงตองยอมอีกนั่น
แหละ”
นักปราชญ “อาว ! ถางั้นทรัพยสมบัติรอยลานของคุณ
เมื่อถึงวิกฤตจริงๆ ก็จะมีคาเทากับน้ำแกว
เดียวเทานั้นสิครับ”
เศรษฐี
ยอมรับ “อึม.....ก็ใชนะสิ ! จะทำยังไงได
ละ.......มันก็ตองเปนเชนนั้นแหละ”
ทานอาจารยจึงวา สิง่ ทีคน
่ เราตองการไมใชตองการ
ตัวเงินหรือตัวธนบัตรที่เปนแผนกระดาษ ถึงจะวางแผน
ธนบัตรเปนที่นอนก็คงไมไดทำใหหลับไดดีกวาคนทั่วไป สิ่งที่
เราตองการแทๆ ไมใชตัวเงิน คนเราตองการความสบายใจ
เปดบัญชีเงินฝากดู.... อืม !.... สบายใจ...... แตความสบายใจ
มันก็เกิดขึ้นไดโดยไมตองมีเงินมากถึงขนาดนั้น
พระพุทธองคสอนวา ผูครองเรือนแสวงหาโภคทรัพย
ดวยความซื่อสัตย เมื่อไดแลวก็จงรูจักแบงปน อยาตระหนี่
รูจักใชเงินใชทองของเราใหเกิดประโยชน และความสุขใหมาก
ทั้งแกครอบครัว คนรอบขาง ศาสนา และสังคมทั่วไป ขอ

เรือ่ งท่านเล่า

169

สำคัญก็คือ อยาหลงเปนทาสของทรัพย และอยาใหทรัพย
เปนเจาของเรา
ทานบอกวา อยูใน
 กรงนะ จะเปนกรงตะกัว่ กรงทองคำ
หรือ กรงมีเพชรพลอยประดับประดาหรูหรา มันก็ยังเปน
กรงอยูดี ถาเรารูสึกวาเราอยูในกรงแลว เราก็สมควรจะ
รีบหาทางออกเสียโดยเร็ว

คำถามคำตอบ ๑๘
“เอ ! ผูถามนี่สงสัยจริงๆ

“ดื่มไวนเพื่อเขาสังคม
ผิดศีลหรือไมครับ”
“แลวแคจิบนิดๆ

หรือวารูอยูแลว แตยังหวังอยู
วาอาตมาจะบอกวา
ไมเปนไรหรอกโยม เชิญเถอะ
แตขอบอกวาผิดศีล
อนุญาตไมได”

หนอยๆ พอเปนพิธี
ละครับ จะโอเค “แลวชั่วนิดๆ หนอยๆ
จะไดมั้ยเลา”
หรือไม
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C/ซี หรือ D/ดี
โยมผูหญิงสามสี่คนไปกราบทานอาจารย และถวาย
วิตามินซี โยมคนหนึ่งพูดเกงมาก โฆษณาสรรพคุณวิตามินซี
เสียยกใหญวาดีอยางนัน้ นะเจาคะ ดีอยางนีนะ
้ เจาคะ ทานรับ
ฟงเฉยอยูจน
 โยมสาธยายเสร็จ ทานจึงถามขึน้ วา “ตกลงนีมั่ น
วิตามินซี หรือวิตามินดี กันแนนะ”

ระหว่าง C/ซี กับ E/อี
ทานอาจารยมีความผูกพันกับประเทศอินเดียเปนพิเศษ
ทานไดไปใชเวลาอยูในประเทศนั้นตั้งแตกอนบวช และเมื่อ
บวชเปนพระแลว ทานยังไดไปเดินธุดงคอีกสองสามครัง้ ทาน
ประทับใจชาวพุทธทีนั่ น่ มาก ทั้งในเรื่องจำนวนและศรัทธาอัน
แรงกลา สวนมากเปนชาวบานยากจนและวัดตางๆ ในชนบท
ก็ไมมพระพุ
ี
ทธรูปไวกราบไหวบูชา ทานจึงเกิดแรงบันดาลใจที่
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จะนำพระพุทธรูปจากเมืองไทยไปถวายวัดในชนบททีประเทศ
่
อินเดีย
ครั้ง หนึ่ง ทาน อาจารย เดิน ทางไป อินเดียใน ชวง เดือน
พฤษภาคมเพื่อไปทำพิธีมอบพระพุทธรูปองคใหญถึงสิบสอง
องค ถวายวัดตางๆ ใหชาวบานไวกราบไหวบูชา อากาศที่
อินเดียรอนมาก อุณหภูมิสูงถึงสี่สิบองศา ทุกๆ แหงที่ทาน
ไปคลาคล่ำไปดวยผูค นหลายพันเพือ่ มารวมพิธี ทำเอาฝุน คละ
คลุงไปหมด ทานอาจารยตองพูดคุยกับผูคนมากมาย ตอบ
คำ ถามๆๆ ทาน ตอง เทศน หลาย กัณฑ ภายใน เวลาไม กี่ วัน
ขนาดลูกศิษยที่เพียงแคติดตามไปเฉยๆ ไมตองทำงานหนัก
อยางทานยังหมดเรี่ยวหมดแรงไปตามๆ กัน เมื่อทานกลับมา
ลูกศิษยทางนี้กราบเรียนถามทานถึงการเดินทาง
ลูกศิษย
“ทริปนี้เปนอยางไรบางครับ ดีไหมครับ”
ทานอาจารย “อื ม ! ก็ ให คะแนน ระหว า ง C/ซี กั บ
E/อี นะ”
ลูกศิษย
“อาว!...แปลวาไมดีหรือครับ”
ทานอาจารย “ไมชาย.... แปลวา ดี ตางหากละ”
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จ้องเป้าไว้
ในประเทศญี่ปุน ศาสนาพุทธนิกายเซ็นมีชื่อเสียงวามี
ความสัมพันธกับศิลปะหลายอยาง เชน การจัดดอกไม พิธี
ชงชา และการยิงธนู เปนตน อาจารยเซ็นทานหนึ่งยิงธนูแมน
มาก ทานงางคันธนูแลวยืนเขาสมาธินิง่ อยูก อนจะปลอยลูกศร
ออกไป แลวทานก็ไมพลาด ลูกศรวิ่งตรงเผงเขากลางเปาพอ
ดิบพอดี ดอกทีหนึ
่ ง่ ดอกทีสอง
่ ดอกทีสาม
่ ดอกทีสี่ ่ ดอกทีห่ า
จนถึงดอกทีร่ อย.... เขากลางเปา....ไมมพลาด
ี
ทำเอาบรรดา
ลูกศิษยทียื่ นดูทานอยูประทั

บใจสุดๆ ทานเปนคนทียิ่ งธนูแมน
ที่สุดเทาที่พวกเขาเคยเห็นมา นั่นตองเปนเพราะทานมีสมาธิ
ดีเปนเลิศ
ตอจากนัน้ ทานอาจารยบอกลูกศิษยวา ทานจะสอนบท
เรียนพิเศษใหแกพวกเขา แลวทานก็ใหลูกศิษยเอาผามาผูกปด
ตาทานไว ทานงางคันธนูแลวยืนเขาสมาธินิ่ง กอนจะปลอย
ลูกศรออกไป มันไมไดเขาเผงตรงกลางเปาอยางเคย และมัน
ก็ไมไดเขาเปาเลยเสียดวยซ้ำ
เมื่อทานอาจารยดึงผาผูกตาออก ทานมองไปที่เปาซึ่ง
ปราศจากลูกศรกอน แลวจึงหันหนามาหาลูกศิษย ทานเห็น
บรรดาลูกศิษยแสดงอาการกระอักกระอวนไปตามๆ กัน บาง

เรือ่ งท่านเล่า

173

ก็มองไปทางอื่น บางก็หลบตาลงต่ำจองมองพื้นนิ่งอยู พวก
เขารูสึกอายแทนทานอาจารยที่ยิงธนูพลาดเปา และกลัวทาน
จะเสียหนา
อาจารย “วันนี้อาจารยตั้งใจจะใหบทเรียนอะไรกับพวก
เธอ”
ลูกศิษย “ผมไมทราบครับ ผมคิดวาทานอาจารยจะสอน
พวกผมวา ถาสมาธิดี แมจะปดตาไว ก็จะยิง
ธนูไดไมพลาดเปา”
อาจารย “ไมใชหรอก อาจารยตองการจะสอนพวกเธอวา
การ ที่จะ ประสบ ความ สำเร็จ ใน ชีวิต ได นั้น
ตอง ไม ลืม เปา หมาย ที่ ตั้ง ไว เรา ตอง จอง
และระลึก ถึง เปา หมาย ของ เรา ไว ทุก ขณะ
มิเชนนั้น เรามีโอกาสจะพลาดไดทุกเมือ่ ”

หาตัวช่วย
ทานอาจารยสอนวา คนเราตองนอมจิตไปสูธรรม
ไมใชไปนอมเฉพาะธรรมบางสวนทีชอบ
่ มาสูใจ
 เรา ทานได
ยกตัวอยางเรื่องของทานเองวา หัวเขาของทานไมดีและหมอ
แนะนำใหผาตัด แตทานไมตองการจะผา ทีนเพื
ี้ อ่ ไมใหลูกศิษย
ลูกหาวิพากษวิจารณ ทานจึงพยายามแสวงหาหมออีกสักคน
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ที่จะบอกวาไมตองผา และทานก็โชคดีที่ไดพบหมอคนนั้น
ฉะนั้นการไมผาเขานี่ไมใชเพราะทาน แตเปนเพราะหมอ
ทานสอนตอวา ในเรื่องของธรรม ไมใชวาพระพุทธเจา
สอนอยางไร หรือครูบาอาจารยองคหนึง่ สอนอยางใด แลวเรา
ไม อยาก ทำ ตาม เรา ก็ พยายาม แสวงหา ครูบา อาจารย องค
อื่นที่จะบอกเราวา ไมจำเปน ไมตองลำบากอยางนั้น นั่น
เปนนิสัยเสีย เราตองพยายามศึกษาวาพระพุทธเจาทาน
สอนอยางไร เราก็พยายามรับมาทัง้ หมด ไมใชจะเอาแค
บางสวน เชน อริยมรรคมีองคแปด ถาเรารับบางองคไมรับ
บางองค มันจะเสียระบบองครวมของพระพุทธเจา และจะ
ไมสำเร็จผลดวย
สำหรับหัวเขาของทานอาจารยนั้น ในที่สุดตัวชวยของ
ทานก็ไมสามารถชวยทานไดตลอดรอดฝง อีกไมนานตอมา
ทานก็หนีการผาตัดไมพนอยูดี
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งานชิ้ นสุดท้าย
เรื่อง นี้ เปน เรื่อง จริง ที่ เกิด ขึ้นใน ประเทศ อินเดีย นาน
มาแลว ในสมัยที่ราชวงศโมกุล (Mughal) ซึ่งเปนอิสลาม
ปกครองประเทศ มีสถาปนิกดังคนหนึ่งขึ้นชื่อวาเกงมากๆ
เปนทีโปรดปราน
่
ของพระราชายิง่ นัก ในสมัยนัน้ พระราชาชอบ
สรางวังที่นูนที่นี่มากมายหลายแหง ทานไวใจใหสถาปนิกคน
นี้เปนคนออกแบบแตเพียงผูเดียว เขาจึงตองทำงานหนักมาก
รับใชพระองคไมไดหยุดหยอนเปนเวลาหลายสิบป จนเขารูส กึ
ไมไหวแลว เหนื่อยมากๆ และอยากจะเกษียณเต็มที เขาจึง
ตัดสินใจไปขออนุญาตพระราชา
สถาปนิก “เกลาฯ ไดทำงานหนักมาหลายสิบปแลว บัดนี้
เกลาฯ รูสึกตัววาแกเต็มทน หมดกำลังวังชา
ทำงาน ตอไป ไม ไหว แลว จึง มา ขอ พระ รา ชา
นุญาตใหเกลาฯ ไดเกษียณออกไปพักผอนใน
ชวงบั้นปลายชีวิตพะยะคะ”
พระราชา “เราขอบใจทานมาก ที่ทานไดอุตสาหสราง
ผลงานทีสวยงาม
่
ใหเราไดชืน่ ชมตัง้ มากมาย ถึง
เวลาที่ทานจะไดพักผอนแลวละ แต...... เรา
ขอรองละ......ทานชวยสรางวังใหเราเปนหลัง
สุดทายกอนทานจะเกษียณเถิดนะ....เอาใหสุด
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ฝมอื เลย งบประมาณไมอัน้ ใหสวยงามทิง้ ทวน
เลยนะ”
สถาปนิกถึงกับคอตก ทานวาทานขอรอง แตใครจะไป
กลาปฏิเสธทานละ เขาไมมีทางเลือกจริงๆ เขาจึงตองจำใจ
ทำงานชิน้ สุดทายนี้ ปกติเขาก็เปนเหมือนสถาปนิกเกงๆ หรือ
คนเกงๆ ทั้งหลายนั่นแหละ ที่จะตองทำงานออกมาใหดีที่สุด
ชนิดทีไม
่ มทีี ติ่ สายตาของเขาแหลมคมมาก และเขาก็พิถพี ถิ นั
สุดๆ เขาสามารถมองเห็นขอบกพรองทุกจุดแมจะนอยนิดชนิด
ที่คนอื่นๆ จองแลวก็ยังไมเห็น และเขาก็ทนที่จะไมแกไขไม
ได แมคนอื่นๆ จะพากันบอกวาดีมากแลว สวยมากๆ แลว
ก็ตาม วังทุกๆ วังของพระราชาจึงออกมางดงามชนิดที่เขา
เองยังหาที่ติไมได เปนเหตุใหเขาตองทำงานหนักอยางที่เปน
อยูนี่แหละ
แตสำหรับวังหลังสุดทายนี้ เขาเบือ่ และอยากจะพักเต็ม
ทนแลว เขาตองการที่จะสรางใหเสร็จเร็วที่สุด แมเขาจะเห็น
ขอบกพรองเต็มไปหมด แตเขาก็คิดวา ชางมันเถอะ! ปกติสิ่ง
ที่เขาเห็นวายังไมดีพอจำเปนตองแกไข คนอื่นก็มักจะวาสวย
แลวๆ อยูเสมอ ขอบกพรองทั้งหลายนั้นคนอื่นมองไมเห็น
หรอก มีแตเขาเห็นคนเดียว........ฉะนั้น....เขาทำเปนมองไม
เห็นซะก็สิ้นเรื่อง ขอเพียงแตใหมันเสร็จไวๆ เทานั้นเปนพอ
เมื่อการสรางวังหลังสุดทายเสร็จสิ้นลง เขาถอนใจยาว
อยางโลงอก ถึงคราวที่เขาจะสบายเสียที เขารีบเชิญพระราชา
มาชม
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พระราชา “ทานไมเคยทำใหเราผิดหวังเลยนะ”
สถาปนิก “ขอบพระทัยพะยะคะ ไมทราบวาพระองคจะ
ประทับทีนี่ หรื
่ อจะพระราชทานใหพระโอรสหรือ
พระธิดาองคไหน”
พระราชา “มัน ไมใช ของ เรา หรือ ของ ลูก หลาน คน ไหน
หรอก เราสรางวังหลังสุดทายนี้เพื่อตอบแทน
คน เกง ที่ ทำงาน รับใช เรา อยาง ดี มา นาน เรา
ขอมอบวังที่สวยงามหลังนี้แกทาน เราหวังวา
ทานจะไดใชชีวติ บัน้ ปลายอยางมีความสุขทีส่ ดุ
ในวังที่ทานทั้งออกแบบเองทั้งสรางเองมากับ
มือ เราขอบใจทานมากสำหรับทุกสิง่ ขอย้ำอีก
ครั้งนะวา ทานไมเคยทำใหเราผิดหวังเลย”
สถาปนิกจำตองฝนสีหนาแสดงความปลาบปลืม้ ยินดีใน
โชคลาภอันยิ่งใหญ และเขาจำตองใชชีวิตบั้นปลายอยางหนา
ชื่นอกตรมในวังพระราชทาน ไมวาเขาจะหันไปทางไหน เขา
ก็เห็นแตจุดผิดพลาดที่เขาเคยแกลงทำเปนมองไมเห็น ... แน
ละ !....พระราชาไมเคยผิดหวัง...แตตัวเขาเองกลับตองผิดหวัง
อยางสุดๆ เลยทีเดียว
ทานอาจารยจึงวา เราทุกคนควรมุง การทำดีใหเสมอ
ตนเสมอปลายตลอดเสนทาง ถาแมนเริ่มตนไมดี หาก
ทำกลางและปลายใหดี ก็ยังนับวาใชได แตถาเริ่มตนดี
กลางดี แตปลายไมดี มันนาเสียดาย แถมยังตองผิดหวัง
ช้ำใจอยางสถาปนิกตัวเอกในเรื่องนี้
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คำถามคำตอบ ๑๙
“อาจจะเปนยุงก็ไดนะ...อยาไป

“เวลานั่งสมาธิ เราจะ

ทราบไดอยางไรวา สิ่งที่
ลอยมาอยูขางหนาเปนจิต
หรือสติ”

สนใจมันเลยดีกวา...ลอยมาแลวก็
ตองลอยไป ใหเห็นเปนของเกิด
ของดับตามธรรมชาติ”
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ขี้ to be
ทานอาจารยมักอบรมเตือนสติลูกศิษยอยูเสมอ
 เรือ่ งการ
รับประทานอาหาร ถึงกับเขียนกลอนไวใหทองเตือนใจวา
“ขาพเจาพิจารณาอาหาร
แลวรับประทานในมื้อนี้
มิใชเพื่อสนุกสนานเปรมปรีดิ์
มิใหมีพลังกายอันเมามัน
มิใหเปนเครื่องประดับและตกแตง
แตเพื่อใหมีแรงและขยัน
เพื่อพากเพียรภาวนาตลอดวัน
ใหธาตุขันธไดลองลิ้มอิ่มพระธรรม”
เทานั้นไมพอ ทานยังเมตตาสอนดวยวา เวลาเห็น
อาหารหลากสีหลากสันนาอรอย ใหเราพากันบริกรรมวา
“ขี้ to beๆๆๆ” ทานวา “อาหารเปนภาระเนอ.... ถาเปน
เม็ดอาหารที่ตองกินเพียงวันละเม็ดไดก็นาจะดีหรอกนะ”
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เอาใจเทพ
ขณะที่ชายคนหนึ่งกำลังเดินจากหมูบานหนึ่งไปยังอีก
หมูบ า นหนึง่ เทวดาสององคไดปรากฏกายขึน้ ตอหนาเขา และ
แนะนำตนเองวา องคหนึ่ง คือ เทพแหงความมั่งคั่ง สวนอีก
องคหนึ่ง คือ เทพแหงความยากไร พรอมทั้งถามคำถามที่
ทำใหชายผูนั้นรูสึกลำบากใจ
เทวดาถามวา “ระหวางเราทั้งสอง เจาวาใครรูปงาม
กวากัน จงตอบมาใหดีๆ เชียวนะ”
ชายผูนั น้ นิง่ คิดหาคำตอบทีจะ
่ ไมทำใหเทวดาองคใดตอง
สะเทือนใจ และเพื่อจะพาตัวเขาใหรอดจากสถานการณลอ
แหลมนี้ดวย ในที่สุดสมาธิก็ชวยใหเขาไดคำตอบที่ปงขึ้นมา
เขาตอบวา “ทานทั้งสองงามทัดเทียมกันขอรับ”
เทวดาทั้งสององคถามขึ้นพรอมกันวา “เอะ ! อยางไร
กัน เราตองการใหเจาตอบวาใครงามกวานะ”
เขาจึงหันไปทางเทพแหงความมัง่ คัง่ “ทานงามกวาทาง
ดานหนา” แลวจึงหันไปทางเทพแหงความยากไร “สวนทาน
ก็งามกวาทางดานหลัง”
เทวดาทัง้ สององคบอกใหเขาแสดงเหตุผลทีกล
่ าวเชนนัน้
ชาย ผู นั้น ตอบ อยาง นอบนอม วา “เมื่อ ทาน เทพ แหง
ความมั่งคั่งไปเยือนบานใดก็ตาม พอคนในบานเห็นทานเดิน
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เขามา ทุกคนจะพากันดีอกดีใจเปนยิ่งนัก พอๆ กับที่เขาจะ
พากันดีอกดีใจเมื่อเห็นทานเทพแหงความยากไรเดินลับออก
จากบานของพวกเขาไป กระผมจึงเห็นวาทานทั้งสองมีความ
งามทัดเทียมกัน ไมมีใครนอยหนาไปกวาใครขอรับกระผม”

เพี้ยน คือ นวัตกรรม ?
พวกอนุรกั ษนิยม ถือวาของเกาดีกวาของใหม คิดถึงแต
good old days ยุคทอง.....สมัยนี้อะไรๆ ก็เสื่อมลง แยลง
ไมเหมือนสมัยกอน ยึดมัน่ ถือมัน่ ในของเกา สวนพวกสมัยใหม
ก็ถือวา ของเกาคร่ำครึโบราณ เตาลานป ของเกาลาสมัยรับ
ไมได ถึงเวลาแลวที่ตองเปลี่ยนแปลง ตอง innovate ตางคน
ตางสุดโตงไปกันคนละขั้ว
พระพุทธองคสอนใหเราวิจัยธรรม
• ของเกาที่ดี เราตองรักษาไว ไมใชเพราะมันเกา
แตเพราะมันดี
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• ของเกาทีไม
่ ดี เราตองกลาทิง้ ไมใชเพราะมันเกา
แตเพราะมันไมมีประโยชน
• ของใหมก็ใชวาจะดีเสมอไป บางอยางเปนเพียง
แฟชั่น ตื่นเตนแคประเดี๋ยวประดาว ตองเลิกลมไป
ทำใหเสียทั้งเงินและทอง เสียทั้งกำลังและเวลา คน
บางคนเรียกความเพี้ยนวา innovation/นวัตกรรม
แถมยังภาคภูมิใจในความเสียหายนั้นดวย
ฉะนั้น ทานอาจารยจึงสอนใหเราดูใหดีๆ ดีหรือไมดี
เปนประโยชนหรือไมเปนประโยชน ถูกตองหรือไมถูกตอง
โดยไมตองสนใจวา มันจะเกาหรือใหม

เรื่องร้ายกลายเป็นดี
เรือลำหนึ่งอับปางกลางมหาสมุทร มีคนรอดชีวิตเพียง
คนเดียว ขณะที่คนอื่นๆ จมน้ำตายหมด เขาวายน้ำๆๆ ไป
จนถึงเกาะแหงหนึ่ง เขาสามารถประทังชีวิตอยูบนเกาะได
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แตก็อยางหงอยเหงาที่สุด เขาสรางเพิงไวอยูอาศัยตามลำพัง
เวลาผานไปๆ จนเขาเริ่มหมดหวังที่จะไดกลับบาน
วันหนึ่งขณะที่เขาเดินเลนอยูที่ชายหาด เขามองขึ้นไป
บนเขา เห็นไฟกำลังไหมเพิงพักอาศัยที่เขารวบรวมเศษไมมา
สรางดวยความยากลำบาก เขารีบวิ่งขึ้นไปดับไฟ แตก็ไมทัน
เสียแลว เขาทรุดตัวนั่งลงอยางหมดอาลัยตายอยาก ทุกขจน
น้ำตาไหล แตเอะ ! อะไรนั่นนะในทะเล ปรากฏวาเปนเรือ
ลำใหญกำลังแลนตรงเขามา แลวมีคนลงเรือเล็กพายเขามาที่
เกาะ เขาตื่นเตนดีใจเปนที่สุด ระล่ำระลักถามวา “พวกคุณรู
ไดยังไงวาผมมาติดเกาะอยูที นี่ ”่ พวกเขาตอบวา “อาว ! ก็จาก
สัญญาณควันที่คุณทำขึ้นไงละครับ” .......ไฟไหมบานที่กลาย
เปนสัญญาณควันชวยใหเขาไดกลับบานเกิดเมืองนอน......
ทานอาจารยสอนวา เรือ่ งทีแย
่ ทีส่ ดุ บางครัง้ ก็กลาย
เปนเรื่องที่ดีที่สุดได ในทำนองเดียวกันเรื่องที่วาดีที่สุด
ก็ อาจ จะ เปน เรื่อง ที่แย ที่สุด ได ฉะนั้น ให เรา เรียน รูจาก
ประสบการณ เรียนรูจาก
 ทุกสิง่ ทุกอยาง เพือ่ ใหเราเขาใจ
ชีวติ ของเรามากขึน้ และพัฒนาไปในทางทีดี่ งาม

184 เรือ่ งท่านเล่า

ลวงตา
ตอนทานอาจารยบวชใหมๆ มีพระองคหนึง่ สมณสารูป
นาเลื่อมใสมาก เปนพระที่เปนตัวอยางในทุกๆ เรื่อง ทาน
อาจารยเองยังไดเรียนรูอะไรๆ จากทานมาก บวชแลวทาน
อาจารยไปจำพรรษาทีอื่ น่ เมือ่ กลับมาคารวะครูบาอาจารยชวง
เขาพรรษา ไดขาววาพระองคนีจะ
้ สึก ทานอาจารยเลาวา ทาน
ตกใจเลย มันไมนาเชื่อ หลวงพอชาทานวา พระองคนี้เหมือน
ผลไมสุกนอกเนาใน ทานพูดแรงๆ พระองคนั้นก็สารภาพวา
ตั้งแตทานบวชมา ทานเครียดตลอดเวลา ทานเครียดเพราะ
ทานไมคอยมีเพือ่ น ทานเห็นเพือ่ นพระพูดคุยสนทนากัน ทาน
ก็รูสึกอิจฉา อยากจะพูดดวย แตทานพูดไมออก ทานพูดไม
เปน ทานจึงเครียด ในขณะที่พระองคอื่นๆ คิดวา ‘โอ ! ทาน
สงบมาก สำรวมมากนะ ไมเหมือนพวกเรา พวกเราลางบาตร
นะก็นั่งคุยกัน ครูบาอาจารยหามแลว ก็หามไมอยู แตทานไม
เปนอยางเรานะ ทานทำอะไรทานก็มีสติ’ ทั้งๆ ที่ความจริง
ทานอยากพูด แตวาทานพูดไมเปน
เรื่องการฉันก็เชนกัน ทานฉันนอยมากจนเปนที่เขาใจ
ในหมูเพื่อนวา ทานมักนอยและสำรวมระวังมากในเรื่องการ
ฉัน ทั้งๆ ที่ความจริงแลว ทานไมชอบอาหารและไมสามารถ
ทำใจใหเคยชินไดกับการฉันในบาตรซึ่งรวมอาหารทุกชนิดทั้ง
คาวและหวานอยูในที่เดียวกัน
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ทาน มัก นั่ง คู กับ พระ อีก รูป หนึ่ง ซึ่ง มี ปญหา เรื่อง งวง
และสัปหงกเวลานั่งสมาธิราวกับวาไมมีกระดูกสันหลัง สวน
ทานนั่งตรงเหมือนอาจารยเซ็น พระองคที่ชอบงวงลืมตาแลว
เห็นทานนัง่ ก็เกิดอาการทุกขใจอยากจะนัง่ ไดตรงอยางนัน้ บาง
สวนทานก็สารภาพวา ทานอยากสึกเพราะทานเครียด เวลา
ลืมตาเห็นเพื่อนนั่งสมาธิแบบผอนคลายสบายๆ รูสึกอิจฉา
อยากจะเปนอยางนั้นบาง
ฉะนั้น ทาน อาจารย จึง วา อยาไปดูคนอื่น อะไรๆ
มันก็ไมแนนอน ไมวาจะดูตัวเองก็ดี ดูคนอื่นก็ดี ธรรมะ
เทานั้นที่จะเปนที่พึ่งของเราได

คำถามคำตอบ ๒๐
“ทำไมพระถึงตองโกนผม
ดวยครับ”

“ก็เพราะเสนผมมันบังภูเขา
นะสิ”
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บ้าช็อปปิ้งบำบัด
ทาน อาจารย เตือน ลูก ศิษย ที่ หลงใหล การ ช็อป ปง วา
“อยาเปนคนทีถื่ อวา สวรรคอยูที ของ
่ รก นรกอยูที ตู่ ว าง”
ทานใหลูกศิษยถามตัวเองวา “การไปช็อปปงนะ มัน
ให ความ สุ ขจริ งๆ หรือ” แลว ทาน ยัง แนะนำ วา กอน จะ
ตัดสินใจ ซื้อ อะไร ให พิจารณาให ดีแลว ถาม ตัว เอง วา “จำ
เปนมั้ย” ถาตอบตัวเองวาจำเปน ก็ใหถามตัวเองเปนครั้งที่
สองวา “จำเปนจริงๆ หรือ” ถายังไมสามารถตอบตัวเองได
หนักแนน แตก็ยังอยากจะซื้ออยูดี ขั้นตอนที่สามทานแนะ
ใหโทรศัพทไปปรึกษากัลยาณมิตร (เลือกประเภทที่โหดๆ
หนอย) วาจะซื้อดีหรือไม แลวถาเพื่อนแนะนำวาไมตองซื้อ
ก็ใหพยายามเชื่อฟงเพื่อนดวยก็แลวกัน
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บทสวดของคนไม่ภาวนา
ทานอาจารยกลาววา ทานมักไดยินบทสวดของคนไม
ปฏิบัติภาวนาอยูบอยๆ (สวนมากมักจะเปนผูชาย) “ผมไม
เห็นวาจำเปนจะตองปฏิบัติภาวนาเลย ผมก็ดีอยูแลว...ผมไม
ไดเบียดเบียนใคร...ผมไมไดทำใหใครเดือดรอน...ไมเห็นจำเปน
จะตองตืน่ แตเชามาทนทรมานนัง่ สมาธิ เดินจงกรมเลย” ทาน
วา นี่เปนบทสวด ฟงอยูบอยๆ ฟงจนชินเลยทีเดียว ทานวา
ใช...มันไมจำเปน...ไมทำมันก็ไมตายหรอก แตทานอุปมาให
ลูกศิษยฟงดังนี้
สมมุติวา มีชายหนุมคนหนึ่งเปนคนตีกอลฟเกงประจำ
ตำบล วันหนึ่งมีผูรู หรือโปรฯระดับโลกเดินเขาไปคุยกับเขา
ดังนี้
โปรฯ
“คุณนี่ตีกอลฟเกงจริงๆ มีแวววาจะรุงมากๆ
เลย ถาคุณไดฝกทุกวันๆ นะ คุณจะสามารถ
ตีกอลฟเกงเทาไทเกอร วูดสเลย ผมรับรอง
คุณสามารถเปนมหาเศรษฐีมีชื่อเสียงโดงดังไป
ทั่วโลกเลยละ”
ชายหนุม “จำเปนเหรอ...... ไมเห็นจำเปนตองเกงเทา
ไทเกอร วูดสเลย ....ไมเห็นจำเปนตองมีเงิน
เยอะเปนมหาเศรษฐีเลย ..... ผมเปนแชมป
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ตำบล.... กรรมการ อ.บ.ต. ตีสูผมไมไดเลย
ซักคน ....แถวๆ นี้นะผมเกงที่สุดอยูแลว”
ทานอาจารยถามวา แลวอยางนี้มันผิดไหมเลา มันชั่ว
หรือเปลา...มันก็ไมผิด มันก็ไมชั่ว มันก็ไมเสียหาย...แต...มัน
นาเสียดาย...ย ฉะนั้นทานจึงวา การไมปฏิบัติธรรมมันก็
ไมผิดหรอก...แตมันนาเสียดาย...ย

เห็นไฟหายหนาว
ที่แอฟริกา เศรษฐีคนหนึ่งเปนคนขี้เบื่อมากๆ คงเปน
เพราะเขารวยและมีเวลาวางมากเกินไป เขาจึงชอบคิดแผลงๆ
หาอะไรแปลกๆ ใหมๆ มากระตุนอารมณตนเอง วันหนึ่งเขา
มองไปที่เทือกเขาสูงนอกเมืองแลวพูดกับคนรับใชของเขาวา
เศรษฐี “ฉันสงสัยจังวาคนเราจะสามารถยืนแกผาทั้ง
คืนบนยอดเขาสูงนูน ไดมัย้ แบบวาไมมน้ี ำ ไมมไฟ
ี
ไมมีอาหารไมมีเสื้อผาอะไรทั้งนั้น นายวาไง”
คนรับใชไมคอยไดฟงนายพูดเทาไร เพราะนายมักพูด
เพอเจออยูเปนประจำ เขาจึงเออออหอหมกตามประสาคน
รับใชที่ไมตองการขัดใจนาย
คนรับใช “ครับ...ครับ”
เศรษฐี “เอาอยางนี้ดีกวา เรามาพนันกันเถอะ ฉันขอ
พนันวานายทำไมได”
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คนรับใช “ผมไมเลนดวยหรอก ผมไมมีอะไรจะพนันกับ
เจานายหรอกครับ”
เศรษฐี “ไมได....ไมได...นายตองพนันกับฉัน ถานาย
แพ นายก็ไมตองเสียอะไร แตถานายสามารถ
ยืน แก ผา บน ยอด เขา ตลอด คืน ไม กิน ไม ดื่ม
อะไร และ ไมมี ไฟ ให ผิง นะ ฉัน จะ ยก ที่ดินให
นาย เอาไปสิบไรเลย แลวแถมวัวใหอีกสี่ตัว
ดวย ตกลงมั้ย”
คนรับใชไมมีทางเลี่ยง และการพนันขันตอนี้ ถาเขา
เกิดทำไดขึ้นมาจริงๆ เขาก็มีโอกาสจะลืมตาอาปาก มีสมบัติ
ตั้งเนื้อตั้งตัวได
คนรับใช “ตกลงครับเจานาย ผมจะลองดู”
เศรษฐี “deal done !... ตกลงตามนั้นเลย ...”
เมื่อตกลงกับเจานายไปแลว คนรับใชเริ่มคิดวิตกวา
‘เอ! จะทำยังไงดีนะ....เราจะหนาวตายบนยอดเขามั้ยเนี่ย....
แตเราอยากทำใหสำเร็จ เพราะจะไดมีที่ดินมีวัวไวตั้งตัว เรา
ไปปรึกษาขอคำแนะนำจากหลวงพอบนเขาดีกวา’ หลวงพอ
องคนั้นอาศัยอยูบนภูเขาอีกลูกหนึ่งในเทือกเขานั้น และเขา
เคารพนับถือทานมานานแลว เมือ่ หลวงพอทราบเรือ่ งราวการ
พนันขันตอนี้...
หลวงพอ “ที่ๆ เธอจะตองไปยืนเปลือยกายอยูทั้งคืนนะ
มันสูงนับพันเมตรเชียวนะ ลมแรงและอันตราย
มากทีเดียว แตไมตองกลัวหรอกนะ ถาจิตใจ
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เธอเขมแข็ง เธอจะตองทำได หลวงพอจะขึ้น
ไปอยูบนยอดเขาลูกนี้ กอไฟไว เธอจะมอง
เห็นกองไฟของหลวงพอจากจุดที่เธอยืน เธอ
จงเพงมองมาทีกอง
่ ไฟนะ ตัง้ จิตใหมัน่ ระลึกอยู
ตลอดเวลาวา หลวงพอกำลังนั่งดูแลกองไฟให
ความอบอุนแกเธออยู”
ดวยความดีใจ คนรับใช รีบรับคำ “ตกลงครับ ผมขอ
กราบขอบพระคุณทานมาก”
คืนวันนั้น เขาขึ้นไปยืนอยูบนยอดเขาพรอมกับบริวาร
ของเศรษฐีอีกสี่คน ซึ่งมาเปนสักขีพยานใหเศรษฐี เขาถอด
เสื้อผาออกหมด ลมพัด ฮู....ฮู...ฮู... ทั้งหนาวทั้งแรงจน
รางกายเขาสัน่ สะทาน เขามองไปยังยอดเขาทีหลวง
่ พออยู เห็น
กองไฟอยูลิบๆ หลวงพอทานทำตามที่พูด ทานชางมีเมตตา
ตอเขาจริงๆ ยอมลำบากกายเพือ่ ชวยเขา ทานตองนัง่ บนยอด
เขาทั้งคืนเพือ่ ดูแลกองไฟใหลุกโชนเพื่อเขา เขาเกิดกำลังใจฮึด
สู ตั้งจิตมั่นเพงไปที่กองไฟของหลวงพอ นึกถึงความอบอุน
ของกองไฟและความเมตตาของหลวงพอ เขารูสึกอบอุนใจ
มากแมกายจะทนทุกขทรมานจากความหนาวจนเกือบจะทน
ไมไหว...ในที่สุด... เขาก็สามารถยืนเปลือยกายตานลมหนาว
ไดตลอดทั้งคืน
คนรับใชคิดดวยความปลาบปลื้ม ‘โฮย ! เราทำได ! เรา
ชนะแลว ! เรารวยแลว !’ เขารีบใสเสื้อผาแลวเดินลงเขาไปหา
เศรษฐี
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คนรับใช “ผมทำไดสำเร็จแลวครับเจานาย”
เศรษฐี “เปนไปไมได ใครจะไปยืนแกผาบนนั้นไดทั้ง
คืน”
บรรดาสักขีพยานตางยืนยันตอเศรษฐีวาคนรับใชหนุม
ทำไดจริงๆ
เศรษฐี “เรา ก็ ยัง ไม อยาก จะ เชื่อ อยูดี มัน เปน ไป ได
อยางไรกัน”
คนรับใช คนซื่อ “ผมเพงมองไปที่กองไฟที่หลวงพอของ
ผม จุดไว ที่ ยอด เขา อีก ลูก ครับ มัน ชวยให ผม
รูสึกอุนใจพอที่จะเอาตัวรอดมาไดทั้งคืน”
เศรษฐี “อาว! งั้นนายก็ผิดสัญญานะสิ เราตกลงกันไว
แลวนี่วาไมมีไฟ แตนี่นายมีไฟตลอดคืนเลย...
ไป...ไป... นายอดทั้งที่ดินทั้งวัวแลวละ”
คนรับใชเสียใจมาก เขากัดฟนอดทนสูขนาดหนักจน
ทำไดสำเร็จ แตกลับไมไดอะไรสักอยาง เขารูส กึ ทนไมไดจริงๆ
จึงไปฟองศาล แตผูพิ พากษาก็เกิดเปนเพือ่ นกับเจานายเขาเสีย
อีก จึงตัดสินอยางไรความยุติธรรม
ผูพิพากษา “เมื่อขอตกลงคือไมมีไฟ การที่คุณเพงมอง
กองไฟทั้งคืนตามกฎหมายถือวามีไฟ”
คนรับใชจนปญญา จึงแบกความผิดหวังกลับไปเลาให
หลวงพอฟง
หลวงพอ “ไม เปนไรๆ คอยๆ คิด นะ หลวง พอ มี
ลูก ศิษย คน หนึ่ง เปน เศรษฐี อยู กลุมไฮโซฯ
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เดียวกันกับเจานายของเจานั่นแหละ เขา
เปนคนตรง หลวงพอจะเชิญเขามาปรึกษา”
เมื่อหลวงพอไดปรึกษากับลูกศิษยเศรษฐีของทาน เขา
เปนคนดีมีคุณธรรมและเปยมไปดวยปญญา เขารับปากจะ
ไปจัดการเรื่องนี้ให เมื่อเขากลับถึงเมือง เขารีบสงคนไปเชิญ
เพื่อนฝูงทั้งหมดซึ่งลวนเปนคนดังในวงสังคมรวมทั้งเศรษฐี
ขี้ เบื่อ และ เพื่อน ผู พิพากษา มา งาน ปารตี้ บาน เขาใน เย็น วัน
รุงขึ้น ทุกๆ คนตอบรับคำเชิญ เพราะอาหารที่บานเศรษฐี
คนนี้อรอยมากๆ และกินไดไมอั้น หลายๆ คนจึงงดอาหาร
กลางวัน และบางคนถึงกับงดอาหารเชาดวย เพือ่ เตรียมพืน้ ที่
ในทองไวรอรับอาหารเด็ดๆ มื้อนี้
แขกรับเชิญไปถึงบานเศรษฐีลูกศิษยหลวงพอโดยพรอม
เพรียงกันตั้งแตหัวค่ำ นั่งคุยรออาหารพรอมอยูในหองรับแขก
กลิ่นอาหารหอมอรอยโชยมาๆๆ อยูตลอดเวลาจนทองของ
ทุกคนรองจ็อกๆๆ ตางจินตนาการถึงอาหารวาเปนนั่นเปนนี่
แตรออยูนาน
 ก็ยังไมมใคร
ี ยกอาหารออกมาเสียที จนทุกคนเริม่
สงสัยวาเกิดอะไรขึ้น เสียงเซ็งแซถามหาเจาของบาน
ในที่สุดเศรษฐีเจาของบานก็เดินยิ้มเขามา บรรดาแขก
เหรื่อรุมถาม “อาหารอยูไหนละ ....... ทานใหพวกเราคอย
นานเหลือเกิน.......เราหิวจะแยอยูแลวนะ.......”
เศรษฐีเจาของบาน “อาว ! พวกทานจะหิวไดอยางไร
ทานก็ไดกลิ่นอาหารไปตั้งนานแลว
ไมใชรึ”
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“ได กลิ่นอาหาร แลว มัน จะ มี ความ
หมายอะไรเลา กลิน่ มันไมใชอาหาร
นะ ไดกลิ่นแลวเราจะไปหายหิวได
อยางไร”
เศรษฐีเจาของบาน “อาว ! มัน ก็ เหมือน ลูก นอง ของ
เศรษฐีเพื่อนเราไงละ ไปยืนหนาว
อยูบนยอดเขาตลอดคืน เพงมอง
กองไฟจากอีกยอดเขาหนึ่ง ความ
อบอุน ไมไดมาถึงซักหนอย แตก็ถูก
ตัดสินไปเรียบรอยแลววาผิดสัญญา
เพราะมีไฟ”
เศรษฐีขี้เบื่อฟงแลวรูสึกอายมากจนหนาแดง เพื่อนผู
พิพากษาของเขาก็เชนกัน ตอจากนั้นลูกศิษยผูมีปญญาของ
หลวงพอก็ขอโทษขอโพยแขกทีต่ องรอนาน และรีบสัง่ ใหบริวาร
ยกอาหารอรอยๆ ออกมาเลีย้ งดูกัน วิธการ
ี อันชาญฉลาดของ
เขาทำใหเศรษฐีขี้เบื่อเรียกคนรับใชมาพบและยกที่ดินสิบไร
พรอมวัวสี่ตัวใหเขาตามที่ไดตกลงกันไว
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ขอชื ่อ
ลูก ศิษย คน หนึ่ง ได หลาน สาว คน แรก เกิด ที่ ประเทศ
อังกฤษ พอแมเรียกหนูนอยวา “Peanut” คุณยายคนใหม
กราบขอคำปรึกษาจากทานอาจารยวาจะตัง้ ชือ่ หลานสาวเปน
ภาษาไทยวาอะไรดี ทานตอบทันทีวา “ก็ใหชื่อวา ลิสง สิ”
คุณยายเกิดอาการงง “นี่ชื่อไทยรึเจาคะ ? ไมเห็นเคยไดยิน
มันแปลวาอะไรกัน” ขณะที่ทานอาจารยยังนั่งอมยิ้มเฉยอยู
เพื่อนธรรมรุนเด็กที่นั่งขางๆ สะกิดอธิบายวา “ก็ทานเอามา
จากคำวาถั่วลิสงไงครับคุณยาย”

เณรน้อยโปรดสัตว์
นิทาน เรื่อง นี้ มี อยู วา สามเณร นอย องค หนึ่ง อยู ที่ วัด
ปา แหง หนึ่ง บน ยอด เขา ตาม ลำพัง กับ พระ อาจารย ซึ่ง เปน
เกจิอาจารยที่สามารถมองเห็นอนาคต หลวงพอทานเมตตา
เอ็นดูสามเณรนอยมากเสมือนเปนลูกชายของทาน คืนหนึ่ง
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ขณะนัง่ สมาธิ หลวงพอเกิดนิมติ เห็นเณรนอยจะตองมรณภาพ
ในแปดวันขางหนา ทานสงสารเณรนอยมาก ทานเรียกเณร
นอยมาพบแลวสั่งวา
หลวงพอ
“เณรนอย เจาจงเก็บบริขารแลวเดินทาง
กลับไปเยี่ยมบานเกิด เจาไมไดพบโยมพอ
โยมแมของเจามานานแลวเนาะ”
เณรนอย ดีใจ “ดี จัง เลย ครับ หลวง พอ ผม กำลัง คิดถึง
บานอยูพอดี”
วา แลว เณร นอย ก็ รีบไป เก็บ บริขาร กลับ มาก ราบ ลา
หลวง พอ แลว ออก เดินทางไป โดยไมทัน เห็น สายตา หวงใย
อาลัยที่หลวงพอมองตามจนลับสายตา หลวงพอรำพึงวา ‘นี่
คงจะเปนครั้งสุดทายแลวเนาะที่เราจะไดเห็นเจาเณรนอยนา
รักองคนี้’
เณรนอยออกจากวัดแลวเดินลงเขาไปดวยความระมัด
ระวัง ระยะทางไกลแถมยังเดินลำบากอีกดวย เมื่อถึงลำธาร
จึงแวะพักใหหายเหนื่อย เณรนอยเห็นมดฝูงใหญทำรังอยูริม
ลำธาร ทานนั่งจองดูมดเดินกันขวักไขวดวยความเพลิดเพลิน
แตแลวสักพัก ทานสังเกตเห็นวาระดับน้ำกำลังสูงขึ้นๆ ทาน
คิดวา ‘เอ ! นี่ชวงหนาฝนเสียดวย ฝนตกเกือบทุกวันเลย ถา
ฝนตกวันนี้ละกอ รับรองไดเลยวาน้ำตองทวมรังมดแน เจา
มดพวกนี้จะตองตายเปนเบือ เราตองยอมเสียเวลาเดินทาง
สักหนอยดีกวาเพื่อชวยมัน’
คิด ได ดัง นั้น ทาน ก็ ลงทุน ถอด ผา จีวร ออก แลว ลงมือ
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ทำงาน หาดินเหนียวมากอเปนกำแพงรอบๆ รังมด หวังจะ
ปองกันไมใหน้ำทวมถึงรัง มดจะไดมีชีวติ รอดไมถูกน้ำทวมตาย
ทำงานเสร็จแลวเณรนอยจึงเดินทางตอ ในขณะที่หลวงพอ
ที่วัดคิดปลงจนตกแลววา เณรนอยคงจะเสียชีวิตในเร็ววันนี้
ตามนิมิตที่ไมเคยพลาดของทาน ตอจากนี้ไปทานจะตองอยู
องคเดียว ไมมีเณรนอยมาปวนเปยนอยูใกลๆ อีกตอไป
ผานไปสัปดาหกวาๆ ขณะที่หลวงพอกำลังพักผอนอยู
ในกุฏิ ทานไดยินเสียงเณรนอยเดินเขามา ทานประหลาดใจ
มาก นิมิตของทานแมนเสมอแตเหตุไฉนเณรนอยจึงยังมีชีวิต
อยูแลวกลับมาหาทานได ทานไมไดแสดงทาทางกระโตก
กระตากใดๆ แตยิ้มดวยความเมตตาและถามเณรนอยดวย
สุมเสียงปกติ
หลวงพอ “เปนไงบางละเณรนอย เลาใหหลวงพอฟงสิ
วาเจาไปไหนมาบาง”
เณรนอย ตอบหลวงพอดวยน้ำเสียงที่เปยมไปดวยความ
เคารพรัก
“ผมกลับไปเยีย่ มโยมพอโยมแมเทานัน้ ครับ ใช
เวลากับทานพอสมควร ผมคิดถึงหลวงพอ ก็
เลยรีบกลับมารับใชหลวงพอนี่แหละครับ”
หลวงพอ “อืม! ดีแลว งั้นไปตมน้ำรอนซะ หลวงพอจะ
นั่งสมาธิซะหนอย”
กอนที่ทานจะขยับทานั่ง ทานหันมาถามเณรนอย
หลวงพอ “วาแตวาตอนไปเยีย่ มบานนะ เจาแวะเถลไถล
ไปไหนบางรึเปลา”
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เณรนอย “ผมไมไดไปไหนเลยครับ ตรงดิ่งไปบานเลย
ออ ! ผมแคแวะพักเหนื่อยริมลำธาร แลวก็
ยอม เสี ย เวลา ช ว ย ชี วิ ต มด ไว ทั้ ง รั ง เลย ครั บ
หลวงพอ”
หลวงพอ ถึงบางออ “อยางนีนี้ เ่ อง .... เจาจงรูไว
 นะวาผล
แหงกรรมดีที่ชวยชีวิตมดไว ชวยตอชีวิตเจาไป
อีกนานเลยละ ถาเจาไมไดชวยชีวิตมด ปาน
นี้เจาคงตายไปแลว”
ทานอาจารยสรุปวา ความเมตตาเปนเรื่องอัศจรรย
เปนพลังอันยิ่งใหญ เพียงแคเมตตามดไมตองพูดถึงเรื่อง
เมตตามนุษยดวยกันหรอก เณรนอยยังตออายุตัวเองได
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คำถามคำตอบ ๒๑
“ที่ทานอาจารยแนะใหดู

อาการสามสิบสอง แตนึก
ไมออกจริงๆ เชนคิดไมออก
เลยวา มามหนาตามันเปน
อยางไร”

“สิ่งแรกที่อยากใหทราบก็คือ
มามไมมีหนาตา.....”
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ก้นกีบ
พระทิเบตองคหนึ่งเปนพระกรรมฐานที่มีชื่อเสียงมาก
ทานชอบอาศัยอยูในถ้ำ กอนที่ทานจะมรณภาพ ลูกศิษย
ลูกหาของทานรองขอคำสอนสุดทายจากทาน ทานหันหลัง
ให ลูก ศิษย แลว ถลก สบง ขึ้น มาให ทุก คนได เห็น กน ของ ทาน
กนซึ่งแข็งและดานเหมือนกีบมา
ทานตั้งใจสอนลูกศิษยวา ไมจำเปนตองอานหนังสือ
มาก แตใหนั่งสมาธิจนกนเหมือนกีบมา นั่นแหละเปนใชได
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มีทางเลือก
ชาวพุทธที่เมืองนอกมักจะพยายามทำงานการกุศลที่
เปนประโยชนตอสังคม เชนเปนอาสาสมัครชวยงานโรงเลี้ยง
เด็กกำพรา โรงเรียนเด็กปญญาออน หรือบานคนชรา ซึ่งลวน
เปนกิจกรรมที่เขากันไดดีกับการปฏิบัติธรรม
เพือ่ นของทานอาจารยคนหนึง่ เปนอาสาสมัครทีบ่ านคน
ชรา และไดมีโอกาสไปสนิทสนมพูดคุยกับทานผูเฒาสองคน
เปนประจำ ทั้งคูเปนชายอายุกวาแปดสิบป คนหนึ่งยิ้มแยม
แจมใส หัวเราะเบิกบาน คุยสนุก และมองโลกในแงดี สวนอีก
คนหนึ่งเอาแตเพงโทษคนอื่น ใครทำอะไรใหก็ไมเคยถูกใจ ไม
พอใจหมอ ไมพอใจพยาบาล ไมพอใจคนรอบๆ ขาง วาคนนัน้
คนนี้อยูตลอดเวลา และมีความพยาบาทอยูในใจมากมาย
เพื่อนของทานอาจารยพยายามจะเขาใจทานผูเฒาทั้ง
สอง เขาวิเคราะหแลวสรุปในใจวา คนทีมี่ ความสุขงาย มีความ
เบิกบาน และมองโลกในแงดี คงจะมีชีวิตที่เปนสุข และเคย
ประสบความสำเร็จในชีวิตมามาก เขาจึงพอใจกับชีวิตของเขา
สวนคนที่ขี้บนขี้พยาบาทคงจะมีชีวิตที่ลำบากลำเค็ญมีปญหา
และมีแตความผิดหวัง เขาจึงมองโลกในแงรายอยูตลอดเวลา
มันฟงดูสมเหตุสมผล และคนสวนใหญก็คงจะวิเคราะหไปใน
แนวทางเดียวกับเขา
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แต...ความจริงหาเปนเชนนัน้ ไม ... คนทีเบิ
่ กบานแจมใส
นั้นเปนผูที่ตองเผชิญปญหาตางๆ ที่มารุมลอมอยูตลอดชีวิต
ทั้งเรื่องลูกเรื่องหลานและความเจ็บไขไดปวย เมื่ออายุเขาปูน
ชรา เขาจึงเขาใจชีวิตอยางลึกซึ้ง ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น เขาก็
สามารถจะมองมันเปนเรื่องตลกไดเสมอ ไมเอาเปนเอาตาย
กับอะไรทั้งนั้น สวนคนที่มองโลกในแงราย กลับกลายเปนคน
ทีเคย
่ โชคดี ทำอะไรๆ ก็ประสบความสำเร็จเสมอ ไดร่ำไดรวย
แตเมื่อแกแลวกลับกลายเปนคนเชนนี้ไปได
ทานอาจารยจึงวา เราทุกคนมีทางเลือก มันไมใช
วาจะมีสูตรตายตัววาใครเคยเปนอยางไรก็จะตองเปน
อยางนัน้ อยางนี้ มันอยูที จิ่ ตใจของเราเองแทๆ เหมือนน้ำ
ใสๆ นี้ วัวกินเขาไปก็กลายเปนน้ำนม สวนงูกินเขาไปก็กลาย
เปนยาพิษ ของเหลวที่เขาไปเหมือนกัน แตของเหลวที่ออก
มาตางกัน เราสามารถเลือกไดวา เราจะเปนเชนไร เราจะ
หวังดีหรือเราจะหวังรายตอผูอื่น ทานวาคนที่คิดพยาบาท
ผูอื่น บางครั้งถึงกับจินตนาการใหเขาเปนทุกขเพื่อที่ตัวเองจะ
ไดสะใจ ชางเปนคนที่นาสงสารมาก...ก....จริงๆ
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อดไม่ได้
พระสี่รูปตั้งจิตอธิษฐานวา จะอยูดวยกันโดยไมพูดกัน
เลยตลอดสิบวัน ทานนั่งสมาธิทำความเพียรอยูใกลๆ กันใน
ความเงียบ จนกระทัง่ เทียนไขทีจุ่ ดไวดับลง พระองคแรกจิตใจ
ไมคอยจะมีสตินัก ทานอุทานขึน้ วา “อาว ! เทียนดับเสียแลว”
ทานจึงเสียสัจจะเปนองคแรก
พระองคที่สองพูดขึ้นวา “อาว ! พูดทำไมละ เราตกลง
กันแลวนี่วาจะไมพูด” ทานจึงเสียสัจจะไปอีกองค
พระองคทีสาม
่ เกิดอาการโกรธ จึงหลุดปากวา “ทานทัง้
สองนี่ ใชไมไดเลยนะ” เปนอันวาทานก็เสร็จไปอีกองค
พระองคที่สี่ยิ้มเย็นๆ แลวพูดวา “รูสึกจะมีแตผมคน
เดียวนะที่ไมพูด”
ตกลงพระทั้งสี่รูปเสียสัจจะ แตดวยเหตุผลที่แตกตาง
กัน องคแรกเพราะขาดสติ มีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นสักอยาง
ทานก็โพลงออกมาดวยความเคยชิน องคที่สอง เรื่องวินัย
ยึดมั่นในกฎระเบียบวาพระองคแรกไมทำตามกฎระเบียบจน
ทานเองก็เสียสัจจะตามไปดวย องคที่สาม เพราะความโกรธ
วาเพื่อนใชไมได ผสมกับการดูถูกดูหมิ่น สวนองคที่สี่ เพราะ
อัตตาวาทานเกง คนอื่นพูด แตทานไมพูด จนทานเองก็เสีย
สัจจะในที่สุด
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แส้ปัดแมลง
วันหนึง่ ขณะทีลู่ กศิษยกำลังถวายอาหารทานอาจารย มี
แมลงวันมารบกวนพอสมควร จึงมีการพูดถึงแสปดแมลงทีหา
่
ซื้อไดยากในปจจุบัน ทานอาจารยแนะนำวานักเรียนปญญา
ประทีปนาจะฝกทำแสปดแมลงจากไมไผ ซึ่งไมมีใครเคยเห็น
มากอน คุณครูจึงเรียนถามทานวาจะชวยสอนเด็กๆ ไดหรือ
ไม ทานบอกวา ทานไมเคยทำเองหรอกแตทานเคยเปนเจาของ
แสปดแมลงทีทำ
่ จากไมไผมากอน แลวทานจึงเลาประวัตความ
ิ
เปนมาใหฟงดังนี้
ที่วัดแหงหนึ่ง มีพระฝรั่งองคหนึ่งเปนลูกศิษยวัด ทาน
เปนพระที่ไมขยันปฏิบัติภาวนา กิริยามารยาทก็ไมเรียบรอย
เรียก วา เปน ตัวอยาง ที่ ไม ดี และ เปน ที่ รังเกียจ ของ หมู คณะ
แลวยังมีพระอีกองคหนึ่งเปนพระไทย ซึ่งมีคุณลักษณะตรง
กันขามเลยทีเดียวกับพระฝรั่งองคนั้น ทานตั้งอกตั้งใจภาวนา
อยางจริงจังและมีกิริยามารยาทงดงาม ในยามที่ทานพักจาก
การภาวนา ทานเอาลำไมไผมาทุบใหบุบๆ แลวคอยๆ สาง
เสนไมไผแยกออกเปนเสนฝอยๆ ทีละเสนๆ เพื่อทำแสปด
แมลง งานนีต้ องใชความประณีตและความเพียรพยายามมาก
ทีสำคั
่ ญคือตองใชสมาธิดวย ทานตัง้ อกตัง้ ใจทำอยูเป
 นเดือนๆ
เพื่อจะถวายทานเจาอาวาสซึ่งเปนอาจารยที่ทานเคารพรักยิ่ง
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ในวันสำคัญ
เมื่อวันนั้นมาถึง ทานไดคลานเขาไปถวายแสปดแมลง
แกทานเจาอาวาสดวยความภูมิใจ อาจารยของทานรับแสไว
ดวยสีหนาเฉยๆ ไมยินดียินราย แลววางแสลงขางตัว สักครู
ทานกวักมือเรียกพระฝรัง่ ผูไม
 เอาไหนใหเขาไปใกลๆ แลวทาน
ก็ยกแสปดแมลงนั้นใหพระฝรั่งทามกลางความไมคาดคิดของ
ทุกๆ คนในที่นั้น
ใจ ของ พระ ผู ถวาย แส ที่ เพิ่ง จะ พอง ฟู ดวย ความ ภาค
ภูมิใจใน ผล งาน อัน แสน จะ ประณีต และ ทำได ยาก ยิ่ง ของ ตน
และความปติที่ไดถวายสิ่งๆ นั้นแดครูบาอาจารยเกิดอาการ
สลดหดหูลงฉับพลันดวยความทุกข แมทานจะรูหลักการดี
วา เมื่อทานไดถวายของครูบาอาจารย ใจทานก็เปนบุญเปน
กุศลแลว มันควรจะจบลงตรงนั้น ทานไมควรจะตองสนใจ
วา ทานอาจารยจะเอาของที่ทานถวายไปทำอะไร ....แตเมื่อ
เรื่องมันเกิดขึ้นจริงๆ .....ทำมั้ย...ทำไม ...ทานอาจารยจะยก
แสปดแมลงนี้ใหใครก็ไมยก ทานทำใจรับไมไดจริงๆ วา ทาน
อาจารยยกมันใหแกพระฝรัง่ ผูไม
 เอาไหนทีใครๆ
่
และแมแตตัว
ทานเองรังเกียจ ทานจึงรูสึกทุกขมาก
นี่ คือ บท เรียน ล้ำคา ที่ ทาน เจา อาวาส ตั้งใจ จะ สอน ลูก
ศิษยดวยความเมตตายิ่ง บทเรียนเรื่อง อคติ การดูถูกดูหมิ่น
และความยึดมั่นถือมั่น ...ทานอาจารยเลาตอวา ภายหลัง
พระฝรั่งองคนั้นไดออกจากวัดไปพรอมแสไมไผปดแมลงอัน
นั้น และทานไดมาอยูที่วัดปานานาชาติชั่วคราว ทานไดถวาย

เรือ่ งท่านเล่า

205

แสนั้นแกทานอาจารย พวกเราเรียนถามทานอาจารยวา แส
นัน้ ยังอยูหรื
 อไม ทานตอบวา ขณะนัน้ อายุพรรษาทานยังนอย
เมื่อรับของดีมา ทานก็นำไปถวายพระผูใหญ บัดนี้ไมทราบวา
แสไมไผปดแมลงอันนัน้ อยูที ใด
่ ไดเปลีย่ นมือไปสักกีทอด
่ หรือ
ผุพังไปแลวตามกฎแหงอนิจจัง

โรงเรียนกินนอน
ทาน อาจารย สอน วา ธรรมะคือทุกสิ่งทุกอยางใน
ชีวติ ตัง้ แตต่ำสุดถึงสูงสุด เรือ่ งการกินการนอนเปนเรือ่ ง
ที่เราสมควรใหความสนใจเรียนรู ....รางกายมันมีปญญา
ของ มัน มัน รู วา มัน ตองการ จะ กิน แค ไหน จะ นอน แค ไหน
มันจะสงสัญญาณบอกเรา แตถาเราไมมีสติ เราจะไมไดยิน
สัญญาณเตือน เราก็จะกินมากไปนอยไป นอนมากไปนอยไป
ไมพอดี เรื่องการกินอาหารนั้น ปจจุบันปญหาโรคอวนกำลัง
ระบาดและเปนที่นาวิตก ทั้งๆ ที่มีทางที่จะปองกันได แคกิน
อยางมีสติ กินใหชาลง จิตใจไมฟุงซานเพลิดเพลินกับการกิน
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จนเกินไป เราจะไดยินสัญญาณที่ทองมันสงมาวา “อิ่มแลว
ครับ....อิ่มแลวครับ......”
ทานอาจารยเลาวา การทำหนาทีเจ
่ าอาวาส ทำใหทาน
ไดเปรียบในเรื่องการฉันแตพอดี เพราะที่วัดทานฉันเวลาแปด
โมงเชา พอฉันเสร็จในฐานะเจาอาวาส ทานตองนั่งรับแขก
พุดคุยกับญาติโยมตอเลยจนเกือบเทีย่ ง ถาทานฉันอาหารมาก
เกินไป ทานจะเปนทุกขมาก อึดอัดไมมีความสุข อารมณก็
จะไมสดใส และเทศนก็จะไมคอยนาฟงดวย ทานจึงตองฉัน
อยางมีสติ เอาแตพอดีๆ เมื่อใดที่รางกายเริ่มอิ่ม ทานก็จะ
หยุดฉันเมื่อนั้น
สวนเรื่องการนอนนั้น คนเราไดรับการปลูกฝงมาวา
ควรจะนอนวันละแปดชั่วโมง ต่ำกวาแปดชั่วโมงไมได บางคน
อาจนอนยาวกวานั้นดวยซ้ำ ซึ่งทานขอสายหัวใหเลย ทานวา
ชีวติ คนเรา วันหนึง่ มียีส่ บิ สีชั่ ว่ โมง นอนเสียแปดชัว่ โมง เทากับ
ใชเวลาหนึ่งในสามของชีวิตไปกับการนอน ถาอายุยืนถึงเกา
สิบป ก็เทากับวาใชเวลานอนถึงสามสิบปทีเดียว ทานถามวา
พวกเราไมเสียดายเวลากันรึ
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คำถามคำตอบ ๒๒
“ตองขออนุญาต ถามัน
โอเคก็ไมบาป”
“การทำหมันสุนัขแมว
บาปไหมครับ”
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หลงความหล่อ
ครั้งหนึ่งนานมาแลว มีพระราชาองคหนึ่ง ทานหลง
มัวเมาในเรื่องรางกายของทานมาก ทานคิดวาทานหลอมาก
เหลาอำมาตยก็รูใจทานดี ตางพากันประจบประแจงสอพลอ
ชมวาทานหลอราวกับเทพบุตร แลวทานก็ชอบใหพวกเขาพูด
แลวพูดอีก ฟงไมรูเบื่อ ขาวนี้ดังไปถึงเบื้องบนถึงหูเทพเทวดา
ทั้งหลาย ไมแนวาจะดวยความหมั่นไสหรืออะไร เทวดาสอง
องค ได แปลง ราง เปน คน ลง มาในโลก มนุษย เหมือน รายการ
คนคนฅน เพื่อขอเฝาพระราชา
พระราชา “ทาน ทั้ง สอง มา จาก ที่ ใด และ มา ที่ นี่ เพื่อ
ประสงคสิ่งใด”
เทวดา “เราทัง้ สองเปนเทพบุตรมาจากเบือ้ งบน เราได
ยิน กิตติศัพท วา มี มนุษย ที่ หลอ เทียบ เท า
เทวดา จึงตองมาดูใหเห็นกับตาวามันจะมี
จริงๆ หรือจะเปนการอวดอางเฉยๆ”
พระราชาคิดในใจวา ‘นีน่ ะรึเทวดา ไมเห็นจะหลอเหลา
สักเทาไหร สูเราก็ไมได......’
พระราชา “ทานก็ไดเห็นแลว ทานคิดวาอยางไรละกับ
เรื่องความหลอของเรา”
เทวดา “ทานก็ดูดีพอใชได แตอันทีจริ
่ งนะ เมือ่ เชาเรา
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แวะมาดูทานครั้งหนึ่งแลว ตอนที่ทานกำลัง
หลับ อยู เรา วา เมื่อ เชา นะ ทาน ดู ดี กวา นี้ นะ
บายนี้ทานโทรมลงไปหนอย ดูดีนอยกวาเมื่อ
เชาสักนิดหนึ่ง”
พระราชารูสึกไมพอใจที่เทวดากลาวหาวา ความหลอ
ของทานลดลง ก็ทานลงทุนทาครีมบำรุงทุกอยางเพื่อที่จะ
เปนหนุมสองพันปใหจงได ทานจึงเรียกอำมาตยหนาหองเขา
มาถามดวยเสียงอันดัง
พระราชา “เจาจงบอกซิวา ในขณะนี้หนาตาผิวพรรณ
เราเปนอยางไร ความหลอของเราลดนอยลง
จากเมื่อเชาหรือไม”
อำมาตย “มันจะเปนไปไดอยางไรพระเจาคะ พระองค
ทานทรงหลอสุดๆ เสมอตนเสมอปลาย”
เทวดาจึงขอใหอำมาตยไปนำชามอางใสน้ำมา แลวบอก
ใหอำมาตยจองสังเกตดูใหดีกอนจะขอใหออกไปรอดานนอก
และตอหนาพระราชา เทวดาเอาชอนตักน้ำทิง้ ไปครึง่ ชอนกอน
จะเรียกอำมาตยใหกลับเขามา
เทวดา “ทานอำมาตยจงดูซิวา ชามอางน้ำนี้เหมือน
เมื่อกี้หรือตางกับเมื่อกี้”
อำมาตย “เหมือนกันเปะเลยพระเจาคะ ไมเห็นจะตาง
กันที่ตรงไหน”
เทวดา หันไปหาพระราชา “เห็นมั้ยละ.... ทานก็เห็นกับ
ตาวา น้ำลดลงไปครึ่งชอน แตพวกอำมาตย
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เขาไมเห็น เรื่องความหลอของทานก็เหมือน
กัน แมพวกอำมาตยของทานจะมองไมเห็น
ความเปลี่ยนแปลง แตเทวดาเห็นนะ และขอ
บอกเลยวา ทานจะตองหลอนอยลงๆ ทุกวัน
เพราะ ความแกนะมันไมไดเปลี่ยนแปลง
ทันที มันเกิดขึน้ ทีละเล็กทีละนอย เกิดขึน้
ทุกนาที ทุกวินาที แตพวกทานกลับประมาท
เพราะมองไมเห็น”
พระราชาไดยินดังนั้น ก็เกิดความสลดสังเวช จนถึง
ขั้นเบื่อหนายที่จะหลงใหลในความงามตอไป ที่คิดไววาจะไป
ผาตัดจมูกเสริมดัง้ ดึงหนาใหเดงทีสวิ
่ ตเซอรแลนด ก็ไมเอาแลว
เครือ่ งสำอางราคาแพงทีสั่ ง่ ซือ้ ไวจากฝรัง่ เศสก็จะขอยกเลิก จะ
ไดไมตองเปลืองงบแผนดิน ตอไปนีท้ านขอมุง หนาปฏิบตั ธรรม
ิ
เพื่อการหลุดพนจะดีกวาเปนแน
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อร่อยเพราะค่านิยม
ทานอาจารยวา คนเรามักโดนหลอกอยูบอยๆ โดย
ไมรูตัว ทานเลาเรื่องการทดลองที่อเมริกา มีเหลาไวนหลาย
ชนิดติดราคาไว $๕, $๒๐, $๔๐, $๙๐ ผูวิจัยใหคนที่ไมใช
ชาวพุทธและไมไดถือศีลดืม่ เพือ่ จะบอกวาไวนชนิดไหนอรอย
ที่สุด คนเกือบทั้งหมดบอกวาไวนราคา $๙๐ อรอยที่สุด นั่น
เปนเพราะอะไร
ทานอาจารยวา เราสามารถตั้งขอสันนิษฐานไดสองขอ
ขอทีหนึ
่ ง่ คือ ไวน $๙๐ ดีทีส่ ดุ อรอยทีสุ่ ดจริงๆ มันจึงแพง ขอ
ทีสอง
่ คือ คนหลงคานิยมทีถื่ อวาอะไรทีแพง
่ จะตองดีกวาอะไร
ที่ราคาถูกกวา แตความจริงแลว ผูวิจัยหลอกลวง คือ ไวนที่
อยูในขวด $๙๐ ก็เหมือนไวนที่อยูในขวด $๒๐ ไวนที่อยูใน
ขวด $๔๐ ก็เหมือนที่อยูในขวด $๕ นี่คือเรื่องหนึ่ง
แตอีกเรื่องหนึ่งที่นาสนใจคือ เขาใหบรรดาหนูทดลอง
พวกนี้ติดเครื่องมือแบบ MRI คือเวลาคนเรามีความสุขชนิด
กามสุข คือความสุขทางเนื้อหนัง สวนหนึ่งของสมองจะ
ทำงานหนัก ทำใหสามารถวัดไดวาใครมีความสุขในเวลานั้น
ปรากฏวาคนทีดื่ ม่ เหลาไวน $๙๐ และบอกวาอรอยกวาเพือ่ น
เขารูส กึ วามันอรอยจริงๆ สมองของเขาบอกเชนนัน้ คือคนเรา
สามารถหลอกตัวเองจนถึงขนาดที่ทำใหสมองเปลี่ยน สมอง
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ทำงานตามความเชื่อ แสดงวาความเชื่อของเรามีผลมาก
นอกจากนี้ ทานยังเลาถึงการทดลองที่ใหอาสาสมัคร
ช็อตไฟฟาจนเจ็บ แลวแบงกลุม ทดลองออกเปนสองกลุม กลุม
แรกไดยาแกปวดราคาแพงเม็ดละ ๓ ดอลลาร กลุมที่สอง
ไดยาแกปวดราคาถูกเม็ดละ ๑๐ เซ็นต พอกินยาแลวผูวิจัย
ถามอาการวาดีขึ้นหรือไม กลุมที่ไดยาแพงบอกวาอาการดีขึ้น
มาก ๘๕% สวนผูที่ไดรับยาราคาถูกบอกวาดีขึ้น ๖๐% ทั้งๆ
ที่ความจริงแลว ยาทั้งสองชนิดไมมีตัวยาอะไรเลย แคทำมา
จากน้ำตาลลวนๆ แตเพราะเขาเชื่อวาเปนยาแกปวด เขาจึง
รูสึกวาเขาดีขึ้นจริงๆ
ฉะนั้น จิตใจของเราเปนสิ่งที่เราเชื่อไดยาก และ
อุปาทาน ของ จิต สามารถ ทำให การ ทำงาน ของ สมอง
เปลี่ยนไปตามความเชื่อนั้นๆ ดวย
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จุดอ่อนของท่านอาจารย์
ตอนทานอาจารยเด็กๆ เวลานองชายของทานอยาก
หรือไมอยากใหทานทำอะไรใหเขา แลวทานไมทำตาม เขา
จะวาทานวา “เห็นแกตัว” ซึ่งอาจจะมีบางที่ทานเปนเชนนั้น
แตสวนมากแลวมันไมใช ทานจะเสียใจมาก และรีบปฏิเสธ
ทันทีวา “ไมใชๆ” ทานทนไมไดจริงๆ ที่จะโดนกลาวหาวา
เปนคนเห็นแกตัว
เมื่อทานออกบวชแลว ทานไดคิดพิจารณาวา ทำไม
ทานจึงรูสึกเจ็บใจมาก เวลาโดนวาๆ เห็นแกตัว ทานคิดได
วา เพราะความไมเห็นแกตัวเปนสิง่ ทีท่ านภาคภูมใิ จ และทาน
มีอุดมการณที่จะเปนคนเสียสละและไมเห็นแกตัว ฉะนั้นเมื่อ
ถูกกลาวหาวาเปนในสิ่งที่ตรงกันขาม ทานจึงทนไมได
ทาน จึง สอน วา จุดออนกับจุดเดนของคนเราอยูที่
เดียวกันแทๆ หากเรา
ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องดี
ของเราเมือ่ ใด จุดเดน
นั้นก็สามารถจะกลาย
เปนจุดออนของเราไป
ทันที
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เรืองของภาษา
ทานอาจารยเปนผูที่สนใจเรื่องภาษามาก และมักจะให
ขอคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้บอยๆ บางครั้งเมื่อทานตองการใหนัก
ปฏิบตั ผิ อนคลาย ทานจะเลาเรือ่ งพระตางชาติออกเสียงภาษา
ไทยเพี้ยนหรือพูดผิด จึงขอนำมาเลาตอบางเรื่องดังนี้
๑ ..........ที่ วัด ปา นานาชาติ มี ธรรมเนียม วา กอน วัน
อุโบสถ เดือน ละ สอง ครั้ง จะ มี การ ประชุม ที่ เรียก วา circle
meeting (นั่งลอมวง) พระทุกรูปจะพูดถึงสิ่งที่อยูในใจ หรือ
ประสบการณในสองอาทิตยที่ผานมา บางทานอาจจะระบาย
ความไมสบายใจหรืออยากจะขอบคุณใคร แตมีกฎวาทุกองค
ตองพูดเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งบางทีอาจทำใหพระที่พูดภาษา
อังกฤษไมคลองอึดอัดใจบาง
ไมนานมานี้ มีพระลาวองคหนึ่งซึ่งไมมั่นใจและรูสึก
เขินที่จะพูดภาษาอังกฤษ เมื่อถึงตาที่ทานตองพูด ทานก็พูด
งึมๆ งัมๆ ขมุบขมิบเบาๆ พระองคอื่นๆ จึงฟงไมคอยไดยิน
พระเถระรูปหนึ่งจึงสงสัญญาณมือยกขึ้น พรอมกับบอกวา
“speak louder/สปกลาวเดอร” ซึ่งหมายความวา “พูดดัง
ขึ้นหนอยเถิด” พระลาวไดยินดังนั้น ทานทำหนาโลงใจอยาง
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ที่สุดแลวพูดวา “โอ ! เวาลาวกะไดบ”
๒ ..........ทาน อาจารย เลา เรื่อง นี้ ให หนู นอย ลูก ครึ่ง
อิตาเลียน-ทิเบตวัยสามขวบซึ่งมาถวายอาหารฟง แปลได
ความประมาณวา “เมื่อครั้งอาตมาบวชใหมๆ อยูที่วัดหนอง
ปาพงที่อีสาน อาตมาตองการฝกพูดภาษาไทย ในขณะที่พระ
ไทยเพื่อนของอาตมาก็ตองการฝกพูดภาษาอังกฤษ เราจึง
ตกลงแลกเปลี่ยนความรูทางดานภาษากัน
สมัยนั้นอาหารการกินยังอัตคัดขัดสนอยูมาก พวกเรา
ฉันอาหารเพียงวันละมือ้ และในตอนบายเฉพาะบางวันเทานัน้
เราจะไดฉันน้ำรอน วันหนึง่ พระไทยเพือ่ นของอาตมาทำหนาที่
รินน้ำรอนแจก พอมาถึงคิวอาตมา อาตมาก็ยกถวยใหทานริน
น้ำรอนให แลวอาตมาก็บอกวา “พอ..พอ” ทานก็ยังคงรินตอ
ไป อาตมาก็บอกอีกวา “พอ..พอ” เพราะน้ำรอนเกือบจะลน
ถวยแลว ทานจึงมองหนาอาตมาอยางสงสัยวา ทำไมอาตมา
จึงไดกระหายน้ำขนาดนั้น สวนอาตมาก็สงสัยวาทำไมทานไม
ยอมหยุดรินซักที อาตมาพูดภาษาไทยวา พอ..พอ แตทานก็
เขาใจเปนภาษาอังกฤษวา pour….pour*”
๓ ..........ครั้งหนึ่งมีคนสัมภาษณพระผูใหญเรื่องการ
เผยแผพระพุทธศาสนา ทานพูดขึ้นตอนหนึ่งทำนองวา สมัย
กอนคนไมคอยสนใจเรื่องศาสนา แตทุกวันนี้ เปนเรื่องนาดีใจ
ที่คนถอยหลังเขาวัดมากขึ้น.... ทานหมายถึง หันกลับมาเขา
วัดมากขึ้นนั่นเอง....
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๔ ..........ที่ภูจอมกอม พอออกขึ้นมาบนศาลาเพื่อ
กราบเรียนถามทานเจาอาวาสวาจะใหปลูกโรงครัวที่ตรงไหน
ทานเจาอาวาส “รอเดี๋ยวนะ เดี๋ยวอาตมาจะลงไปฉี่
ใหดู”
พอออกตกใจ ........“คงไมตองถึงขนาดนั้นหรอกขอรับ
ทานอาจารย......”
้ ดูนะพอออก.....
ทานตั้งใจจะลงไป ชีให
๕ ..........ขณะที่นำญาติโยมนั่งสมาธิ พระผูใหญองค
หนึ่งบอกใหญาติโยมพากันนั่งขัดสมาธิหลับตาทำใจใหสบาย
ไมหดหู ทำใหญาติโยมหลายๆ คนรูสึกงงวาจะตองบริหาร
หูอยางไรหูจึงจะไมหด ฟงไปนานๆ จึงเขาใจวาทานไมได
หมายถึงหู แตทานใหทำใจไมใหเซื่องซึม... คือหดหูนั ่นเอง...
๖ ..........สวนพระผูใหญอีกองคก็ไดบอกลูกศิษยให
นั่งหลับตา กำหนัดลมหายใจเขาลมหายใจออก ทำเอาลูก
ศิษยที่ยังไมคุนกับการออกเสียงของทานสงสัยไปตามๆ กัน
วาตองทำอยางไร
๗ ..........แถมทายเรือ่ งภาษานี้ ทานอาจารยเคยเลาวา
บางครัง้ ความเขาใจผิดในเรือ่ งภาษาอาจนำมาซึง่ ปญหายุง ยาก
อีกดวย เชน พระฝรั่งบวชใหมเห็นพระไทยเดินมา ก็ตั้งใจจะ
เริ่มบทสนทนาดวยดี ทานจึงถามวา “ไปไหนหมา” พระไทย
ทำทาฉุน .....โชคดีทีคน
่ ขางๆ รีบกระซิบทานวา พระฝรัง่ ทาน
ออกเสียงเพี้ยนจากมาเปนหมา...ก็แคนั้นเอง
* pour อานวา พอ แปลวา ริน
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เติมให้เต็ม
เศรษฐีคนหนึ่งมีลูกชายสามคน วันหนึ่งเศรษฐีเรียก
ลูกชายทั้งสามมาพบ และบอกวาจะแบงทรัพยสมบัติให แต
ทานจะใหมรดกสวนที่ดีที่สุดแกลูกคนที่ฉลาดที่สุด .....ทีนี้จะ
ตัดสินไดอยางไรวาใครฉลาดทีส่ ดุ ..... เศรษฐีบอกลูกๆ วา ลูก
คนที่สามารถทำใหหองใตดินของบานซึ่งมีขนาดใหญมากเต็ม
ได จะเปนผูไดมรดกสวนที่ดีที่สุด
ลูกชายคนโตขนขาวของตางๆ จากนอกบานใสเขาไปๆ
ในหองใตดินนั้นจนเต็ม แตเพราะมันเปนของแข็งชิ้นใหญๆ
เศรษฐีจึงชี้ใหเห็นชองวางมากมาย เขาจึงตกรอบไป ลูกชาย
คนทีสอง
่ พยายามเติมหองนัน้ ใหเต็มดวยการเอาของนิม่ ๆ เชน
ผามาน ผาปูที่นอน ผาเช็ดตัว มาอุดชองวางที่เหลืออยู แต
เศรษฐีก็ยังสามารถชี้ชองวางในหองนั้นได เขาจึงตกรอบไป
อีกคน
ทีนี้ถึงคราวลูกชายคนสุดทอง เขาไมตองการใหมีอะไร
อยูในหองใตดินนั้นเลย อะไรๆ ที่พี่ชายทั้งสองขนเขาไป เขาก็
ขนออกหมด จนหองใตดินนั้นโลงวาง แลวเขาก็จุดเทียนไขขึ้น
หนึ่งเลม ทำใหหองทั้งหองสวางเรืองรอง เศรษฐีตบมือพอใจ
และตัดสินวาลูกชายคนเล็กคือคนทีฉลาด
่
ทีส่ ดุ และเขาจะเปน
ผูไดรับมรดกสวนที่ดีที่สุดเปนรางวัล พี่ชายทั้งสองยังงงๆ อยู
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วาเกิดอะไรขึ้น ทำไมหองโลงวางอยางนี้ พอจึงเห็นวาเต็มได
พอเพี้ยนไปหรือเปลานะ พอจึงอธิบายวา หองใตดินนี้เต็มไป
ดวยแสงสวางจากเทียนไขอยางไรเลา มันสวางเรืองรองไปทุก
อณูของหองเลยทีเดียว
ท า น อาจารย สอน ว า จิตใจคนเรามักจะพรองอยู
เปนนิจ ปุถุชนเราจะรูสึกวาขาดอะไรสักอยางอยูตลอด
เวลา ไดอะไรมาก็ยังไมรสึู กวาอิม่ วาพอสักที ตองพยายาม
หาอะไรๆมาเติมใหเต็ม แตก็ยังมีชองวางอยูร่ ำไป สวนการ
ทำแสงสวางใหเกิดขึน้ ในจิตใจ ทานวาแมไมตองใสอะไร
ลงไป แตจิตใจกลับรูส กึ อิม่ รูส กึ เต็ม รูส กึ พอ
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คำถามคำตอบ ๒๓
“ทานอาจารยโปรดชวยเมตตาอธิบาย
เรื่องบารมี อุปบารมี และปรมัตถ
บารมี”
“เหมือนกับการบินไปสูพุทธภูมิ มีเครื่องบิน

สามชั้น คือ ชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจ และชั้นหนึ่ง
นั่นแหละ บารมี คือ คุณงามความดีที่บำเพ็ญ
เพื่อบรรลุจุดหมายที่สูงยิ่ง คือพุทธภูมินั่นเอง
บารมีธรรมดาก็คือ ชั้นประหยัด เชน การสละทรัพย
เปนทาน อุปบารมี ก็เหมือนชั้นธุรกิจ จายแพงหนอย
คือกลาสละอวัยวะเปนทาน สวนปรมัตถบารมี
ก็เหมือนโดยสารชั้นหนึ่ง คือกลาเสียสละชีวิตเปนทาน
แตไมวาจะบินชั้นไหน ก็สามารถถึงพุทธภูมิไดทั้งนั้น
ก็มันเครื่องบินลำเดียวกันนี่นะ แมจะเปนบารมี
ธรรมดาๆ ก็ทำไปเถิดจะเกิดผล”
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ฟังเพลงหรือฟังเครื่อง
ครั้งหนึ่ง ทานอาจารยเลาถึงความทรงจำสมัยวัยรุนวา
ทานชอบฟงเพลงร็อกมากเหมือนวัยรุนทั่วไป ตองเปดเสียง
ดังๆ ดวย ตอนทานขึ้นชัน้ มัธยมสาม ทานไดเพือ่ นใหมซึง่ เพิง่
ยายมาจากลอนดอน เขามีฐานะดี และมีเครื่องเสียงสเตอริโอ
รุนใหมลาสุด เขาชวนทานไปฟงเพลงที่บาน ทานวาทานรูสึก
ตื่นเตนเหมือนกันในฐานะที่เปนเด็กบานนอก มีเครื่องเสียง
อยางงัน้ ๆ จะไดไปฟงเพลงจากเครือ่ งเสียงชัน้ เลิศของเด็กชาว
กรุง ขณะที่นั่งฟงเพลง ทานนั่งหลับตาพริ้มฟงเพลงอยางมี
ความสุข แตเพื่อนของทานกลับผุดลุกผุดนั่งทุกสองสามนาที
ปรับนัน่ ปรับนีอยู
่ ตลอด

เวลา จนทานรูส กึ วา ทานฟงเพลง แต
เพื่อนของทานฟงเครื่องเสียง
ทาน อาจารย จึง สอน วา เวลาเราฟงธรรม ใหเรา
เปนเหมือนคนฟงเพลงไมใชคนฟงเครื่องเสียง คือใหสนใจ
หลักธรรม ไมตองวิพากษ
วิจารณชื่นชมหรือเพงโทษ
ผู แสดง ธรรม ซึ่ ง เ ป รี ย บ
เสมือนเครื่องเสียง เราจึงจะ
ไดประโยชนเต็มที่จากการ
ฟงธรรม
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พระสูตรผี
หลวงพอองคหนึ่งมีสามเณรอยูในความดูแลหลายองค
วันหนึ่งทานตองการอบรมสั่งสอนสามเณรเรื่องมุสาวาทหรือ
การพูดปด
หลวงพอ “เณรนอย อาทิตยหนาหลวงพอจะสอนเรื่อง
มุสาวาทและสัมมาวาจา แตหลวงพอขอใหเณร
ทำการบานลวงหนา ใหทุกคนไปอานพระสูตร
ที่ ๑๕๓ ในมัชฌิมนิกาย เอา! ทุกคนจดไวใน
สมุดเลยนะ”
เณรนอย ตางขานรับ “ครับ...ครับ”
อาทิตยถัดมาในชวงอบรมเณร
หลวงพอ “เอา! เณรนอย การบานที่หลวงพอใหทำลวง
หนาเรื่องมุสาวาทนะ ใครไดอานมาแลวบาง”
เณรนอยหลายๆ องคพากันยกมือหรา แมแตบางองค
ที่หลวงพอไมคาดคิดวาจะยกมือดวย
หลวงพอ “พวกเจาไดอานพระสูตรแลวรึ”
เณรนอย ที่ยกมือพากันยืนยัน “ครับ...ครับ”
หลวงพอยิ้มกวางกอนจะพูดวา
หลวงพอ “เณรนอย...มัชฌิมนิกายนะมีแค ๑๕๒ พระ
สูตรเทานั้นแหละ หลวงพอบอกใหพวกเจาไป
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อานพระสูตรที่ ๑๕๓ ก็เพื่อจะทดสอบความ
รักสัจจะของพวกเจา พวกเจาทียกมื
่ อทุกคนนะ
มุสาวาทกับครูบาอาจารยนะ มันบาปรูมั้ย...
พวกที่ยกมือชวยตอบหนอยวาพูดปดทำไม”
เณรนอย “ผมกลัวหลวงพอดุครับ....ผมอายทีจะ
่ รับวาผม
ขีเกี
้ ยจทำการบานครับ.... ผมไมอยากเสียหนา
เพื่อนครับ....ผม......ผม.......”
เหตุผลตางๆ ในการโกหกมันมีมากซะเหลือเกิน
ตามแตกิเลสจะพาไป วันนัน้ หลวงพอเลยตองเทศนเรือ่ งมุสา
วาทกัณฑใหญใหเณรฟง
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อิติปิโส....ฉันรักเธอ
ทานอาจารยสอนใหลูกศิษยทำวัตรสวดมนตทุกเชาเย็น
เปนประจำ เวลาปฏิบตั ธรรม
ิ พวกเราตองตืน่ ตีสี่ เพือ่ มาทำวัตร
สวดมนตใหทันตอนตีสี่ครึ่ง ซึ่งแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ
สี่สิบนาที หลายๆ ครั้งที่จะมีคำถามเชิงรองอุทธรณขึ้นมาวา
ทำไมตองสวดมนตยาวขนาดนัน้ เปนภาษาบาลีก็ตัง้ มาก สวด
ซ้ำๆ ทุกวันบทเดียวจะเกิดประโยชนอะไร สูเอาเวลาไปนั่งทำ
สมาธิเลยไมดีกวารึ
ทานอาจารยก็อดทนสอนถึงอานิสงสของการสวดมนต
อยูเป
 นประจำ ลูกศิษยไดฟงก็เกิดศรัทธาทีจะ
่ ทำวัตรสวดมนต
ทุกเชาเย็น แตคำถามนีก็้ จะมีมาเรือ่ ยๆจากลูกศิษยหนาใหมๆ
ลูกศิษยหนาเกาๆ ไดยินคำถามก็จะอมยิ้มไปตามๆ กัน เอา
อีกแลว! ทานอาจารยตองตอบคำถามเดิมอีกแลว....
ครั้งหนึ่งอาจจะเพื่อไมใหลูกศิษยหนาเกาเบื่อที่จะตอง
ฟงคำอธิบายอยางเดิมๆ ถึงอานิสงสของการทำวัตรสวดมนต
ทานอาจารยตอบคำถามวา “การทำวัตรสวดมนตก็เหมือนกับ
หนุม สาวทีร่ กั กันนัน่ แหละ” เพียงประโยคนีลู้ กศิษยทัง้ หนาใหม
หนาเกาก็พากันหูผงึ่ สงสัยวามันจะเหมือนกันอยางไรนะ ทาน
อธิบายตอวา “หนุม สาวรักกัน ก็พร่ำพูดแต ฉันรักเธอๆ วันๆ
หนึ่งไมรูกี่ครั้งกี่หน ถาถามเหตุผลวาพูดทำไม เขาก็รูอยูแลว

224 เรือ่ งท่านเล่า
วันนีก็้ พูดตัง้ หลายครัง้ แลว ไมไดมีขอมูลอะไรเพิม่ เติมเลย แลว
พูดทำไมละ เขาก็บอกวาเขามีความสุขที่จะพูด”
ทานจึงวา ถาเรามีศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
เราก็จะ อิติปโส วันละหลายๆ ครัง้ แหม ! ก็เรามีความสุขนี่
สุขมากกวาคนทีพู่ ดวาฉันรักเธอซะอีก อิติปโส ก็คอื ฉันรักเธอ
ของผูมี ปญญา มันมีความรูสึกอยากจะสวด อยากจะบอก
แมวาจะรูอยูแลว แตเราก็ยังอยากจะสวดบอยๆ ความรักใน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และปตใน
ิ ใจมันลนจนเก็บไว
ไมอยู ตองสวดออกมาอยางนอยๆ ก็ทุกเชาทุกเย็น

ปรุงแต่งสุดๆ
ฝรั่ง คน หนึ่ง อยาก จะ ตัด หญา หลัง บาน แต เครื่อง ตัด
หญาเกิดจะเสียเอาวันนั้น ซึ่งเปนวันอาทิตยที่เขามีเวลาวาง
พอดี เขาตองทนฟงเมียบนมาหลายวันเรื่องสนามหญาหลัง
บานจนเขารำคาญหูเอามากๆ เขานึกถึงเพื่อนบาน คิดอยาก
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จะไปขอยืมเครื่องตัดหญามาใช ขณะที่เขาเดินไปบานขางๆ
เขาคิดอคติตอเพื่อนบานวา เพื่อนบานคนนี้ขี้เหนียวจะตาย
เคยไปขอยืมอะไรก็ไมใชจะใหยืมงายๆ ถึงใหยืมแลวก็มักจะ
ตั้งเงื่อนไขตางๆ เสมอ ใหยืมชั่วโมงเดียว ใหยืมสองชั่วโมง
ตองทำความสะอาดกอนคืน...คิดๆๆๆ ... เอ ! ถาไปยืมแลว
ครั้งนี้เขาเกิดไมให เราจะหนาแตกเปลาๆ เขาจะใหยืมไหม
นะ หรือเขาจะไมใหยืม...คิดๆๆๆ...สารพัดจะคิดไป...จนไป
ยืนอยูที่หนาประตูบานของเพื่อนบาน...ก็โกรธเขาเสียแลว...
มือเคาะประตู...พอเพื่อนบานเปดประตูออกมา... เขาก็โพลง
ออกไปทันที “เออ ! ไมใหก็ไมตองให” แลวก็หันหลังเดินดุม ๆ
กลับบานไปเลย
เพื่ อ น บ า น งง เป น ไก ตา แตก ‘! ? ! ?...คน นี้ มั น บ า
อะไรของมันแตเชานะ ใหอะไร ไมใหอะไร ไมเห็นรูเรื่อง
เลย ! ? ! ?’
นีเรี
่ ยกวา คิดปรุงแตงมากเกินไป คิดๆๆๆ จนตัดสิน
คนอืน่ ไปเรียบรอยแลว ทัง้ ๆ ทียั่ งไมไดเริม่ เจรจาอะไรกับเขา
สักคำ...คนเราที่เปนแบบนี้ก็มีไมนอยเหมือนกัน...
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นักโทษ (คนอืน่ )
คฤหัสถ นัก ปฏิบัติ คน หนึ่ง คิด วาการ ปฏิบัติ ของ เขาไม
คอยไดผลเพราะสภาวะแวดลอมทางบานไมอำนวย เขาโทษ
ลูกเมียวาทำใหชีวิตของเขาวุนวายสับสน เขาคิดวาเขาจะตอง
ทำอะไรสักอยางเพื่อทรมานกิเลสของตนเอง เขาโทษวาเมีย
ของเขาทำอาหารอรอยเกินไป ทำใหเขาหลงใหลในอาหาร เขา
จึงงดอาหารทัง้ วัน เมือ่ กลับมาทานอาหารในวันรุง ขึน้ เขารูส กึ
วาอาหารอรอยยิ่งไปกวาเกา เขาจึงลองอดอาหารสามวัน ก็
ยังไมไดผล จึงเอาแบบเต็มที่สุดๆ ไปเลย อดอาหารซะเจ็ด
วันเต็มๆ ปรากฏวาเมื่อครบเจ็ดวันแลว กิเลสยังอยูเต็มเพียบ
แถมยังรุนแรงราวกับพายุ
เขาคิดวาเขาทนอยูบานตอไปไมไดแลว จำเปนตอง
ปลีกวิเวกไปใหไกลจากครอบครัว ไปอยูในถ้ำคนเดียวและจะ
อดขาวจนกวาจะบรรลุธรรม เขาประกาศเจตนารมณแลวลา
ลูกเมียเดินขึ้นเขาไปอยูในถ้ำ เงียบหายไปกวาสิบวัน จนถึง
วันเกิดของเขา เมียของเขาใหลูกนำดอกไมไปใหเขาบูชาพระ
ลูกกลับมาพรอมจดหมายสั้นๆ จากพอวา “ขอบคุณมากที่
สงดอกไมมาให อรอยมากๆ เลย” เขาหิวมากๆ จนตองกิน
ดอกไม แลวมันก็อรอยเสียดวย
ทาน อาจารย สอน วา การปฏิบัติตองอาศัยปญญา
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ไมใชทรมานกิเลสดวยการอดอะไรสักอยางแลวจะไดอะไร
ขึน้ มา ถาขาดปญญา จะเอาความยากลำบากมาเปนเกณฑ
ไมได เหมือนตกปลาในหนองทีไม
่ มปลา
ี ไมวาจะขยันสัก
เทาไหร แมจะพยายามตกปลาทุกวัน ยังไงๆ ก็จะไมมวัี น
ไดปลา

คำถามคำตอบ ๒๔
“มีคนๆ หนึ่งชอบโทรศัพท

มาวันละสักยี่สิบรอบเพื่อ
จะพูดเรื่องเดิมๆ ถามเรื่อง
เดิมๆ จนไมรูวาจะตอบวา
อยางไรแลว เบื่อมากๆ เลย
เจาคะ จะทำอยางไรดี”

“ถามีโทรศัพทเขามาอีกก็ใหพูดวา

Please leave your message
after the beep แลวก็ตอดวยเสียง
beep............p ยาวๆ นะ ฟงเขา
สักพักก็คอยวางสายนะ”
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Yes! We can
ทานอาจารยตัง้ ชือ่ การปฏิบตั ธรรม
ิ ทีบ่ านพอ*ประจำป
พ.ศ.๒๕๕๒ ให เข า กั บ ยุ ค สมั ย ป จ จุ บั น ตาม คำขวั ญ ของ
ประธานาธิบดีโอบามาวา “Yes! We can”
........พวกเราจะละบาปไดไหม ....“Yes! We can”
........พวก เรา จะ บำเพ็ญ กุศลให ถึง พรอม ได ไหม ...
“Yes! We can”
........พวกเราจะชำระจิตใจใหสะอาดไดไหม ... “Yes!
We can”
นั่นแหละ... เราทุกคนตองเชือ่ มัน่ ในศักยภาพของ
มนุษยวา “เราทำได”

* ปานพอ คือสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่จังหวัดเชียงใหม
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ยังไงก็ไม่เทศน์
ครั้งหนึง่ ทานอาจารยเลาวา พระอรหันตบางองค ปกติ
ถาทานพูดนอยเมื่อเปนปุถุชน เมื่อบรรลุธรรมแลว ทานก็ยัง
คงพูดนอยอยูนั น่ เอง เพราะบุคลิกและกิเลสเปนคนละเรือ่ งกัน
ทานเลาถึงพระอรหันตรูปหนึง่ ซึง่ พูดนอยมาก ทานถามโยมวา
รูจักธรรมะบางหรือยัง เมื่อโยมตอบวาไมรู ทานก็วา ถาไมรู
ถึงฟงไปก็ไมเกิดประโยชน ทานก็เลยไมเทศน คราวตอไปโยม
จึงตอบวา รูบางแลว ทานก็วา ถารูบางแลวก็ดีแลว ทานก็ไม
ตองเทศน...แลวทานก็ไมไดเทศน........
สุดทาย โยมรูแกวจึงเตี๊ยมไวลวงหนา เมื่อทานถาม
คำถามเดิม ครึ่งหนึ่งก็วารูบางแลว อีกครึ่งหนึ่งก็วายังไมรู
....หวังวาคราวนี้คงไดฟงทานเทศนแน.... ทานกลับบอกวา
ถางั้นคนที่รูก็จงสอนคนที่ไมรูซะ...แลวทานก็ไมตองเทศนอีก
เชนเคย
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กัณฑ์เทศน์ที่รอคอย
เมื่อ ยี่สิบ กวา ป กอน ทาน อาจารย ไป อยู ที่ สำนักสงฆ
ที่ แสน กันดาร บริเวณ เขต เดชอุดม หาง จาก วัด ของ หลวง ปู
ทองรัตน ซึ่งเปนลูกศิษยหลวงพอชาประมาณแปดกิโลเมตร
เมื่อมีโอกาสทานไดเดินทางไปกราบหลวงปูหลายครั้ง
วัน หนึ่ง ทาน ได รับ นิมนต ให ไป รวม งาน ที่ วัดหลวง ปู
ทอง รัตน ใน โอกาส ที่ ทาน อายุ ครบ หก รอบ ทาน เดิน จาก
สำนักสงฆไปยังวัดหลวงปู เมื่อถึงวัดแลว ทานสังเกตเห็น
บรรดาพอออกแมออกกำลังตื่นเตนวาหลวงปูจะเทศน เพราะ
ปกติแลวหลวงปูทานพูดนอยและทานไมเทศน ทานไมเคย
ขึ้นธรรมาสนเลยดวยซ้ำ แตในโอกาสพิเศษนี้ทานขัดศรัทธา
ญาติโยมไมได
เมื่อถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย หลวงปูขึ้นนะโมสามจบ
แลวเทศนวา “เฮอ...พากันเฮ็ด พากันทำเดอ”....จบ
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นิ่งเสียตำลึงทอง
หลวง พอ องค หนึ่ง เปน พระ ผูใหญ และ เปน ที่ เคารพ
ของลูกศิษยมาก ทานดูแลมูลนิธิที่ใหความชวยเหลือแกคน
ยากไรและคนมีปญหา เวลาชาวบานมีเรื่องเดือดรอน ทาน
จะ พยายาม หา ทาง ชวย เหลือ หลาย ครั้ง ที่ ทาน จะ บอก ขาว
เรี่ย ไร เงิน ทอง จาก บรรดา ลูก ศิษย ที่ ร่ำรวยให มา ชวย เหลือ
ชาวบานจนๆ วันหนึ่งทานไปที่บานของลูกศิษยคนหนึ่งซึ่ง
เปนเศรษฐี แตนาเสียดายวาเขาเปนเศรษฐีขี้เหนียว ทานเลา
ถึงความลำบากของชาวบานที่เกิดจากปญหาน้ำทวม เศรษฐี
อึดอัดใจจนตองพูดออกมา
เศรษฐี “หลวงพอครับ ผมนะพยายามจะเปนคนดีทุก
อยางตามทีหลวง
่ พอสอน แตผมรูส กึ อึดอัดใจมาก
เวลา หลวง พอ มา เรี่ยไร เงิน จาก ผม ผม ขอรอง
หลวงพอเลยนะวา อยามาขอเรีย่ ไรเงินจากผมจะ
ไดไหมครับ เพราะถาผมปฏิเสธ ผมก็กลัวบาป
ฉะนั้นหลวงพออยามาเอยปากขอผมเลยนะ ผม
ขอรอง”
หลวงพอยิ้ม แลวทานก็ลากลับไป หลังจากนั้นทานก็
ไมไดไปหาลูกศิษยคนนี้อีกตอไป เวลาผานไป .......วันหนึ่ง
นองชายของเศรษฐีมาหาหลวงพอ
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นองชายเศรษฐี “หลวงพอครับ ผมมีเรื่องเดือดรอนมาก
ลูกสาวผมจะแตงงาน ผมจำเปนตองใช
เงินแตผมไมมี เพราะบริษทั ผมเพิง่ จะเจง
ไป ผมอยากจะขอเงินจากพี่ชายแตไม
กลา เพราะเขาขีเหนี
้ ยวไมเคยใหเงินใคร
แตผมทราบดีวา เขาเคารพนับถือหลวง
พอมาก หลวงพอโปรดเมตตาชวยเหลือ
ครอบครัวเราดวยนะครับ ไมงั้นลูกสาว
ผมคงไมมีโอกาสไดแตงงานแนๆ”
ทัง้ ๆ ทีหลวง
่
พอไมอยากจะเกีย่ วของเลย แตดวยความ
เมตตาชอบชวยเหลือเพื่อนมนุษยจนเปนนิสัย ทานจึงอดที่จะ
รับปากเขาไมได... ทานจะไปพูดอยางไรดีนะ จึงจะสามารถ
โนมนาวจิตใจเศรษฐีขี้เหนียวใหชวยเหลือนองชายแทๆ ของ
เขาได ทานตัดสินใจไปหาเศรษฐีที่บาน เคาะประตูกอกๆ
เศรษฐีเปดประตูเห็นหลวงพอยืนอยูถึงกับตกใจ ทานไมได
มาบานเขานานแลวจนเขาเบาใจ วันนี้ทานจะมาทำไมนะ แต
เขาก็ไมยอมเอยปากถาม หลวงพอเดินเขาไปนั่งในบาน แลว
ทานก็เอาแตยิ้ม เศรษฐีทำตัวไมถูก พระผูใหญมาถึงบาน เขา
เกรงใจทานมาก คอยวาทานจะพูดเรื่องอะไร แตเขาหวังวา
คงจะไมใชเรื่องเรี่ยไรเงินนะ หลวงพอนั่งยิ้มอยูสักหนึ่งชั่วโมง
กอนที่จะลุกกลับไป
วันรุงขึ้นเศรษฐีไดยินเสียงเคาะประตูอีก เขาเปดประตู
ออกมาก็พบหลวงพอ ทานมาอีกแลว ทานเขามานั่งยิ้มอยูใน
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หองรับแขกเปนชั่วโมงกอนที่จะกลับไปโดยไมพูดอะไรสักคำ
วันถัดมา หลวงพอก็มาเคาะประตูบานเขาอีก และทำอยาง
เดียวกับเมือ่ สองวันกอน คราวนีเศรษฐี
้
ชักปวดประสาทจนทน
ที่จะนิ่งเงียบตอไปไมไหวแลว
เศรษฐี “หลวง พอ ครับ ผม ชัก จะไม ไหว แลว นะ ครับ
หลวงพอมาบานผมสามวันติดๆ กันทำไมครับ
ทานมาแลวก็เอาแตนัง่ ยิม้ อยางเดียว ผมสงสัย
จริงๆ วาทานกำลังทำอะไรครับ”
หลวงพอ “อาว ! ก็กำลังมีความสุขนะสิ คัมภีรสอนไว
เรือ่ งการวากลาวตักเตือนคน ทานวาถาเรา
รูสึกวาตักเตือนไปแลวจะไดผล เราก็ควร
ตัก เตือน แต ถา เรา คิด วา ตัก เตือน ไป ก็
ไมไดผล เราก็ควรจะนิ่งเสียดีกวา อยางที่
สุภาษิตไทยเขาวา พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสีย
ตำลึงทองไงละ”
เศรษฐี “เอ ! แลวมันยังไงละครับ เกีย่ วกับผมตรงไหน”
หลวงพอ “ก็ปกติหลวงพอเคยปฏิบตั แต
ิ ขอแรกเทานัน้ นะ
สิ เวลาหลวงพอตักเตือนใคร ก็ไมเคยมีปญหา
เลย เพราะทุกคนที่เมืองนี้เขาเคารพศรัทธา
หลวงพอมาก ทีนี้หลวงพออยากจะตักเตือน
โยมเรื่องนองชายของโยม แตรูวาเตือนไปก็คง
ไมไดผล เพราะโยมหัวดือ้ ก็เลยนิง่ ไวเสียดีกวา
มานั่งเงียบๆ อยูอยางนี้ รูสึกเปนสุข เพราะ
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เปนโอกาสทีหา
่ ไดยากมากๆ ทีจะ
่ ไดปฏิบตั ตาม
ิ
คัมภีรไดครบถวนบริบูรณจริงๆ”
เศรษฐีไดฟงแลวรูสึกละอายแกใจ
เศรษฐี “หลวง พ อ ครั บ นิ ม นต บอก มา เถิ ด ว า ท า น
ตองการให ผม ทำ อะไร ผม จะ ทำ ถวาย ทาน
ครับ”
เรื่องนี้จึงจบลงดวยดี ดวยปญญาของหลวงพอ ทาน
มีวิธีที่ชาญฉลาด แทนที่จะไปวากลาวตักเตือนเขาดวยคำพูด
ทานก็ไมไดทำเชนนั้น แลวมันก็ไดผลดีเสียดวย
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แค่นี้ก็สุขแล้ว
ทานอาจารยมีเพื่อนเปนพยาบาลทำงานในหอผูปวย
เปนอัมพาตที่เมืองนอก เขาเลาใหทานฟงเรื่องคนไขคนหนึ่ง
ซึ่งเปนอัมพาตมาหลายป และมีปญหาเรื่องปอด หายใจเอง
ไมได ตองใชเครื่องชวยหายใจตลอดเวลา วันหนึ่งฤดูใบไมผลิ
เพิ่งจะเริ่มตน เขาเดินเขาไปในหองคนไข แลวเปดหนาตาง
หอง อากาศบริสุทธิ์และลมอุนๆ ของฤดูใบไมผลิที่โชยเขามา
ในหอง พรอมเสียงนกรองจิ๊บๆ ทำใหคนไขเกิดปติ มีความ
สุขจนน้ำตาไหล
เพื่อนพยาบาลของทานอาจารยไดขอคิดทันทีวา ใน
สายตาคนอืน่ ๆ คนไขรายนีมี้ ชีวติ ทีน่ าสงสารมาก แตเธอกลับ
สามารถมีความสุขไดแมในเรื่องเล็กๆ นอยๆ ที่คนอื่นๆ อาจ
จะไมเห็นคุณคาเลยดวยซ้ำ แลว
พวกเราคนปรกติทีมี่ รางกายแข็ง
แรงสมบูรณเลา ทำไมจึงชางทุกข
งายสุขยากกันนัก
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คำถามคำตอบ ๒๕
“ไดผลแตอาจจะไมใช
ผลที่ตองการนะ”
“นอนสมาธิ
ไดผลหรือไม”

ความรักที่แตกต่าง
ครั้งหนึ่งในชวงปฏิบัติธรรมวัยรุน ทานอาจารยสอน
เรือ่ งบุญคุณของพอแม ทานวาลูกมักจะประมาทในเรือ่ งนี้
โดยเฉพาะเด็กทีไป
่ เติบโตเมืองนอก ทานเลาถึงพอและลูกชาย
คูหนึ่ง ลูกชายเปนนักเรียนนอก เพิ่งเรียนจบกลับมาหมาดๆ
เต็มไปดวยพลังและความมัน่ ใจในตัวเอง พออยากจะเตือนลูก
ในเรื่องนี้ กำลังหาอุบายวาจะพูดอยางไรดี พอดีไปเจอสมุด
บันทึกเกาจึงเกิดไอเดีย
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วันหนึ่งขณะที่ทั้งพอและลูกนั่งอยูดวยกันในสวนหลัง
บาน มีนกบินมาเกาะที่ตนไม
พอ
“ลูก...นั่นมันตัวอะไรนะ เคาเรียกวาอะไร”
ลูกชาย “สาริกาครับพอ” ...สักพักตอมา...
พอ
“เอ ! ลูกวานกตัวนั้นชื่ออะไรนะ”
ลูกชาย “ก็สาริกาไงครับพอ” ...ชักจะเริ่มหงุดหงิดแลว
...สักพักตอมา..
พอ
“อะไรกาๆ นะลูก”
ลูกชาย “โอย ! พอ...ทำไมตองถามซ้ำถามซากดวย นีพ่ อ
แกขนาดนั้นแลวหรือครับ” ...ชักโมโหแลวนะ...
สักพักตอมา...
พอ
“เอ...ลูก......”
ลูกชายคิดในใจวา ‘ทนไมไหวแลว...ว’ แลวก็สะบัดกน
ลุกออกไปเลย
เมือ่ พอสังเกตวาลูกอารมณเย็นลงแลว จึงเดินเขาไปหา
และยื่นสมุดบันทึกเกาแกอายุกวา ๒๐ ปใหลูกอาน มันเปน
สมุดบันทึกทีพ่ อบันทึกไวในตอนหนึง่ วา “วันนีผม
้ นัง่ เลนอยูกั บ
ลูกชายทีสวน
่ หลังบาน มีนกตัวหนึง่ มาเกาะทีกิ่ ง่ ไม ลูกถามผม
วามันชือ่ อะไรตัง้ ๒๕ ครัง้ ผมรูส กึ แปลกใจตัวเองมากวา ปกติ
ผมซึ่งเปนคนใจรอน ขี้รำคาญ ลูกถามผมถึง ๒๕ ครั้ง แตผม
ก็ไมไดรูส กึ รำคาญเลย ผมกลับรูส กึ มีความสุขทีได
่ ตอบคำถาม
ลูก แมจะตองตอบซ้ำแลวซ้ำอีก ผมก็ยังยินดีที่จะตอบ”
เมื่อลูกอานจบ พอจึงพูดกับลูกวา “นี่แหละคือความ
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แตกตางระหวางความรักของพอตอลูก และความรักของลูกตอ
พอ ลูกถามอะไรซ้ำๆ ซากๆ ๒๐-๓๐ ครั้ง พอก็ยินดีตอบไม
คิดรำคาญ แตพอถามลูกแค ๔-๕ ครั้งเทานั้น ลูกกลับโมโห
มันตางกันจริงๆ นะ”
ทานอาจารยเทศนตอวา พอแมเราแกแลวอาจกลับ
เหมือนเด็กอีกครัง้ อาจถามอะไรซ้ำซากเหมือนเด็กที่กำลัง
เรียนรู ถามแลวก็ลืม ตองถามบอยๆ คำถามซ้ำซากของ
เด็กเราอดทนฟงและเห็นวานาเอ็นดู คำถามซ้ำซากของ
คนแก เรากลับวานารำคาญ

อิสระของลูก ทุกข์ของใคร ?
เมื่อทานอาจารยเลาเรื่องความรักที่แตกตาง ทานได
เลาตอวา ทานเองก็ซาบซึง้ ในเรือ่ งนีด้ วยประสบการณตรงของ
ทานเอง ทานวาฝรั่งไมรูจักคำวา บุญคุณของพอแม ทานเกิด
ความซาบซึ้งในเรื่องนี้เมื่อทานไปปฏิบัติภาวนาที่อินเดีย เมื่อ
เปนวัยรุน ทานก็ไมคอยจะสนใจความรูสึกของพอแมเทาไหร
นัก ทานชอบความเปนอิสระ เมื่ออยูกับครอบครัว ทานรูสึก
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อึดอัดมากจนอยากจะหนีไปอยูคนเดียว ตอนทานอายุสิบหก
ป ทานตองการจะไปเทีย่ วอิตาลีกับเพือ่ น ซึง่ โยมพอของทานก็
อนุญาตใหไปไดแตมีเงือ่ นไขวาทานตองตัดผมเสียกอน เพราะ
ตอนนั้นผมทานยาวดูไมเรียบรอย แตทานก็ไมยอม เพราะ
ทานคิดวาไมยุติธรรม ผมเปนของๆ ทาน ไมใชของโยมพอ
พอและแมจึงไมมีสิทธิจะมาบังคับใหทานตัดผม แลวทานก็รู
ใจโยมพอทานวา เปนคนมีระเบียบ พูดคำไหนคำนั้น ทานจึง
ไมยอมเสียเวลาเถียง แตแอบวางแผนเงียบๆ
เมื่อถึงวันเดินทาง ทานก็โดดหนาตางออกจากบานไป
ตั้งแตตีสามกวาๆ และทิ้งโนตไววาทานไปอิตาลีแลว ทานคิด
วา เมื่อกลับมา พอแมคงโกรธจนไลทานออกจากบานแน ซึ่ง
ทานก็วาดี เพราะทานจะไดไปไหนๆ ไดแบบสบายใจ แตเมื่อ
ทานกลับบานจริงๆ โยมพอโยมแมก็ไมไดไลทานอยางที่ทาน
คาดไว ทานเลยอยูบานตออีกหนึ่งป จนอายุสิบเจ็ดป เรียน
จบ A level แลว ทานก็เดินทางไปแสวงหาประสบการณ
ชีวิตเรียนรูเรื่องศาสนาที่ประเทศอินเดีย ซึ่งทานอยากจะไป
มานานแลว
วันที่ทานออกเดินทางไปอินเดีย โยมพอมาสงทานขึ้น
รถไฟ และบอกทานวา “อยาลืมเขียนจดหมายถึงแมนะ”
ทานอาจารยเลาวา ภายหลังเมื่อทานยอนกลับไปพิจารณา
เหตุการณทีผ่ านมา ทานรูส กึ ประทับใจโยมพอมากทีนอกจาก
่
จะไมแสดงความรูสึกใหทานรูสึกไมดีแลว ยังไมยอมขอให
ทานเขียนจดหมายถึงพอ แตขอใหเขียนจดหมายถึงแม ทาน
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อาจารยจากบานไปดวยความรูสึกเปนอิสระ มีความสุขที่สุด
และไมเคยคิดถึงบานเลยแมแตครั้งเดียว
ใน ขณะ ที่...โยม แม ของ ทานได มา เปด เผย ความ ในใจ
ใหทานทราบหลังจากยี่สิบกวาปผานไปวา... “วันที่ลูกเดิน
ทางไปอินเดียเปนวันที่แยที่สุดในชีวิตของแม และคงจะเปน
วันที่แยที่สุดในชีวิตของพอดวย”........ นี่แหละคือความรักที่
แตกตาง......

ปล่อยวางแบบควาย
ลูกศิษยวัยรุนมักจะอางเรื่องการปลอยวางเมื่อขี้เกียจ
ไมอยากจะทำอะไรสักอยาง ทานอาจารยจึงเลาวา ในชวงเขา
พรรษาปหนึง่ หลวงพอชาออกเดินตรวจกุฏพระ
ิ ลูกศิษย ทีกุ่ ฏิ
หลังหนึ่ง พระทานเอาของไปวางไวตรงมุมที่ไมใชที่ๆ ควรจะ
วาง ทานจึงถามวาทำไมตองเอาของไปไวตรงนั้น
ลูกศิษยใหเหตุผลวาเพราะหลังคามันรั่ว เมื่อหลวงพอ
ถามวาทำไมจึงไมซอมหลังคา ทานก็วาทานกำลังฝกเรือ่ งความ
อดทน และการปลอยวาง หลวงพอจึงวา นี่คือการปลอยวาง
ของควาย

เรือ่ งท่านเล่า

241

ทานอาจารยสรุปวา พระพุทธเจาไมไดสอนวา อะไรๆ
ก็ตองปลอยวาง อะไรๆ ก็ตองอดทน เราตองมีปญญา
แยกแยะวาอะไรเปนอะไร สิง่ ไหนควรอดทนก็ตองอดทน
บางสิ่งบางอยางก็ไมใชเรื่องจะตองทน บางสิ่งบางอยาง
ก็ควรจะแกไข การปลอยวางของเราตองมีปญญาเปนตัว
กำกับอยูด วยเสมอ

แบรนด์เนม
ครัง้ หนึง่ ทานอาจารยใหขอคิดกับบรรดาลูกศิษยหนุม ๆ
สาวๆ เรื่ อ ง เสื้อผา เครื่อง นุง หม วา เปน หนึ่ง ใน ปจจัย สี่
ที่จำเปน ตอ การ ดำรง ชีวิต ของ มนุษย คน เรา ใส เสื้อผา
เพือ่ ปกปดสวนตางๆ ของรางกายไมใหเปนทีอุ่ จาดตาแก
ผูอ น่ื แลวยังใสเสือ้ ผาเพือ่ ปองกันความรอนความหนาว
ความ เปยกเปนตน แตทำไมเสื้อผา อยาง เดียวกัน หรือ
คลายๆกัน กลับราคาแตกตางกันอยางมากมาย เพียงแค
มีปายชือ่ บางอยางมาติดไวเทานัน้ ทานวา .....สมมุตวิ าผา
จีวรเหมือนๆ กัน ถาเอาปายชือ่ วัดปาพงติดเขาไป ก็เรียกวา
เปนผาจีวรมียี่หอ ราคาก็ตองแพงขึ้นได ทานถามวา อยางนี้
เรียกวาโงหรือฉลาด ใหไปคิดดูเอาเอง
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ทานสมมุติตอวา มีมนุษยตางดาวจากดาวอังคารมา
เยี่ยมโลก เรา เพื่อ ศึกษา สังคม มนุษย เขา เดิน สำรวจ ตลาด
กระเปาเสื้อผาแลวเกิดอาการสงสัย
มนุษยตางดาว “เอ ! ผมสงสัยจังเลยวาทำไมของที่มัน
ดูคลายๆ กันทัง้ วัสดุ รูปรางหนาตา แต
ถาพิมพชือ่ อยางนีๆ
้ (ประมาณวา ว.ซ.ช.,
ช.น. หรือ ก.ช.) ทำไมมันถึงแพงขึน้ เปน
สิบเทาเลย”
มนุษยโลก
“อาว! ก็ของมันมียีห่ อ นีคู่ ณ
 แบรนดเนม
ดังนะ คุณรูจักมั้ยเลา”
มนุษยตางดาว “ผม ยัง งงๆ อยู นะ ก็ เขา ตี ตรา ชื่อ นั้น
ชือ่ นีซะ
้ หราเลยบนเสือ้ ผาบนกระเปา เขา
ตองการใหทุกคนรูจ กั บริษทั ของเขา รูจ กั
แบรนดเนมของเขาใชมั้ยละ เขาจะได
ขายไดเยอะๆ เราซือ้ ของๆ เขามาชวยใส
ก็เทากับวาเราชวยโฆษณาใหเขา ถูกตอง
มั้ยครับ บริษัทก็ตองจายคาโฆษณาให
เราซิ แลวทำไมมันกลับแพงขนาดนีล้ ะ”
มนุษยโลก
“ไมชาย...ไมใช... เคาคิดคาแบรนดเนม
คนซื้อนะตองจายใหเคา”
มนุษยตางดาว “ไหงเปนยังงั้นละครับ ก็เราโฆษณาให
เขา แทๆ แลว เรา ยัง ตองให เงิน เขา อีก
เหรอเนี่ย เขานาจะใหเงินเรานะ ผมไม
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เขาใจจริงๆ”
มนุษยโลก
“คุณ จะ วา ยัง ไง ก็ วา ไป เถอะ ผม ก็ จน
ปญญา ไมรู จะ อธิบายให คุณ เขาใจ ได
ยังไง เหมือน กัน สังคม มนุษย นะ มัน
เขาใจยากอยางนีแหละ
้
ครับ ผมเองบางที
ก็ยังงงๆ เลย”
ทานอาจารยสรุปวา มนุษยตางดาวคงรูสึกหมดศรัทธา
มนุษยโลกไปเลยวาทำไมถึงไดโงขนาดนี้ เห็นจะตองจัดอันดับ
ใหอยูใน
 ประเภทดาวพระเคราะหทีสาม
่ คิดแลวมนุษยตางดาว
ก็เดินสายหัวขึน้ บันไดยานอวกาศกลับไปยังดาวอังคารอยางไม
สามารถจะทำใจได

หลวงปู่ ซื อยุน
ครั้ง หนึ่ง ทาน อาจารย เลา เรื่อง หล วง ปู ซือ ยุน ซึ่ง บรรลุ
อรหันตขณะฉันน้ำชา ซึ่งเปนการบรรลุธรรมที่ทานวาทาน
ชอบมากและหวังจะเจริญรอยตาม หลวงปูซือยุนเปนครูบา
อาจารยที่ชาวจีนสมัยกอนคอมมิวนิสตยึดครองอำนาจเคารพ

244 เรือ่ งท่านเล่า
นับถือที่สุด ทานเปนผูที่ปฏิบัติเขมขน เมื่อทานกำหนดจะทำ
อะไร ทานจะทำสิง่ นัน้ อยูเป
 นระยะเวลานาน เชนเมือ่ ทานเดิน
ทางไปทีภู่ เขาศักดิส์ ทิ ธิแห
์ งหนึง่ เพือ่ ปฏิบตั ภาวนา
ิ
ดวยการเดิน
เวียนเทียน ทานก็เดินเวียนเทียนอยูเช
 นนัน้ ถึงเจ็ดป...ขอย้ำวา
เจ็ดป ไมใชเจ็ดวัน...
ขณะ ที่ คอมมิวนิสต กำลัง พยายาม ยึด ครอง อำนาจใน
ประเทศจีน หลวงปูอายุเกือบรอยปแลว ตอนแรกๆ พวก
คอมมิวนิสตยังไมกลาทำอะไรทาน เพราะยังไมแนใจในอำนาจ
และ กลัว ชาว บาน จะโกรธ แคน มา ถึง ชวง ปฏิวัติ วัฒนธรรม
หลวง ปู ก็ อายุ รอย กวา ป แลว แม ทาน จะ อายุ มาก ขนาด นั้น
คอมมิวนิสตก็ยังถือวาหลวงปูเปนเสี้ยนหนามที่คาใจพวกเขา
อยู
คืนวันหนึ่งทหารหนุมกลุมหนึ่งกินเหลาเขาไปจนเมา
เต็มที่ เขาบึ่งรถไปที่วัดหลวงปู ลากทานออกมาจากกุฏิ แลว
รุมกันทุบตีเตะตอยหลวงปูอยางโหดรายทารุณดวยความคึก
คะนองและขาดสติจนทานแนนิ่งไป เขาหัวเราะดีใจอยางบา
คลั่งวาไดทำให กาฝากสังคมตายไปอีกหนึ่ง กอนจะบึ่งรถ
กลับไปกินเหลาตอ
บรรดาลูกศิษยลูกหาออกมารับรางหลวงปูดวยความ
เศราสลด ทานยังไมมรณภาพแตโอกาสที่ทานจะรอดแทบ
เปนไปไมไดเพราะทหารรุมทำรายทานสาหัสนัก พวกพระ
จนปญญาไมรจะ
ู ชวยทานอยางไรจึงไดแตผลัดเวรกันนัง่ เฝาทัง้
คืนคอยวาทานจะหมดลมหายใจเมื่อใด พระที่เฝาอยูสังเกต
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เห็นวาหลวงปูยังไมยอมตาย ทานนอนนิ่งๆ ใชพลังสมาธิ
รักษารางกายอันบอบช้ำของทานอยางเต็มที่ จนพระหลายๆ
องคเกิดความประทับใจ
อยางไร ก็ตาม มี พระ บาง รูป ที่ เกิด อกุศล จิต เมื่อ เห็น
หลวงปูพยายามจะมีชีวิตรอดทั้งๆ ที่นาจะตายแลว ทานคิด
วาหลวงปูกลัวตายและยังยึดมั่นถือมั่นหวงสังขารจนไมยอม
ปลอย ถาทานเองอายุเทานี้ และไดรับบาดเจ็บขนาดนี้ ทาน
คงยอมปลอยวางและละสังขารเปนแน
เมื่อหลวงปูฟนขึ้นมา พระปากกลาองคหนึ่งไดถามขอ
ของใจ
พระลูกศิษย “หลวงปูครับ ผมสังเกตเห็นทานพยายาม
ฝนสังขารอยางสุดๆ หลวงปูกลัวตายหรือ
ครับ”
หลวงปูยิ้มดวยเมตตา ทานรูทัน แตทานก็ไมถือสา
หลวงปู
“หลวงปูไมไดกลัวตายหรือหวงสังขารของ
หลวง ปู หรอก แต หลวง ปู สงสาร พวก
ทหาร หนุมๆ เหลา นั้น เขา ยัง อยู ใน วัย
ประมาทแลวเขาก็โดนลางสมองใหเกลียด
พระ ดวย ถา เขา ฆา หลวง ปู สำเร็จ สิ่ง ที่
เขาทำจะเปนอนันตริยกรรม* อันจะเปน
เหตุ ให เขา ตอง ตก นรก อเวจี หมก ไหม ชั่ว
กั ป ป ชั่ ว กั ล ป หลวง ปู จึ ง ต อ ง ฝ น สั ง ขาร
พยายามรักษาตัวใหหาย พวกทหารหนุม
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จึง จะ พน กรรม หนักได ตอไป เขา อาจ จะ
สำนึกบาปแลวกลับตัวกลับใจกลายเปนคน
ดีก็ได พวกเราควรจะใหโอกาสพวกเขานะ”
ลูกศิษยลูกหาฟงแลวซาบซึ้งใจยิ่งในเมตตาธรรมของ
หลวงปู หลวงปูพยายามใชพลังสมาธิรักษาตัวจนพนขีด
อันตราย ไมใชเพราะกลัวตาย แตเพราะเมตตาคนทีทำร
่ าย
ทาน เปนหวงกลัววาเขาจะตกนรก ทานอาจารยจึงใหพวก
เราเอาหลวงปูซื อยุนเปนสังฆานุสติ ใครมาลวงเกินดาวา
เราอยางรุนแรงในเรือ่ งทีเรา
่ ไมไดทำ ถาเทียบกับเรือ่ งของ
หลวงปูแล
 ว มันก็แคนิดเดียวเทานัน้ เอง

* อนันตริยกรรม คือ กรรมหนักทีถื่ อเปนบาปหนักทีส่ ดุ ใหผลเดือดรอนไมเวนระยะเลย
มี ๕ อยาง คือ ๑. ฆามารดา ๒. ฆาบิดา ๓. ฆาพระอรหันต ๔. ทำรายพระพุทธเจา
จนถึงยังพระโลหิตใหหอขึ้นไป ๕. ทำสงฆใหแตกกัน
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คำถามคำตอบ ๒๖
ที่เชียงใหม ทานอาจารยออกไปธุระขางนอกกับพระ
หลายองค เมื่อกลับมาถึงบานพอ ทานทำทาหันไปหันมา
เหมือนมองหาอะไรสักอยาง ลูกศิษยจึงเขาไปเรียนถาม

“ทานอาจารย
ตองการอะไร
หรือเจาคะ”

“อืม ! ตองการ
พระนิพพาน”
“แหะ.. แหะ...”
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จินนี่มิตรแท้
สามีภรรยาคูหนึ่งโชคดีไดเจอจินนี่ แลวจินนี่ก็ใจดีตาม
เคย อนุญาตใหขออะไรก็ไดสามขอ สองคนสามีภรรยาตืน่ เตน
มาก คิดกันใหญวาจะขออะไรดี คนนั้นจะขอนั่น คนนี้จะขอ
นี่ ในที่สุดก็ลงเอยดวยการทุมเถียงกัน สามีโมโหภรรยา หลุด
ปากแชงขอใหเมียตายๆ ไปเลย เมียก็เลยตายไปจริงๆ ตาม
คำขอ สามีตกใจมาก รีบขอใหเมียฟนขึ้นมา แลวเมียก็ฟนขึ้น
มาไดตามคำขอขอที่สอง
หลังจากขาดสติหลุดคำขอไปแลวสองขอ บัดนี้ทั้งสอง
พยายาม ปรองดอง กัน และ ตกลง กัน วา สำหรับ คำขอ ขอ
สุดทาย จำเปนจะตองคิดใหรอบคอบไมวูวาม ทั้งสองบอก
จินนีว่ าจะขอเวลาคิดหลายวันสักหนอยเพือ่ จะไดคำขอทีดี่ ทีส่ ดุ
แลวเขาก็คิดๆๆๆ คิดอยูหลายวันก็ยังคิดไมออกวาอะไรจะ
เปนคำขอที่ดีที่สุด คิดจนกินไมไดนอนไมหลับ เปนทุกขมาก
เมื่อจินนี่มาพบสองสามีภรรยาในอีกหลายวันตอมาเพื่อจะ
ถามเขาวาตกลงเขาตองการจะขออะไร จินนี่เห็นหนาตาของ
ทั้งสองทรุดโทรมมาก
จินนี่ “ตกลงกันไดหรือยังคะวาจะขออะไร”
สามี “โอย ! ผมยังไมรเลย
ู วาผมจะขออะไร คิดจนจะเปน
บาอยูแล
 ว จินนีลอง
่ แนะนำไดมัย้ ครับวา ควรจะขอ
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อะไรจึงจะดีที่สุด”
จินนี่ “จริงๆ แลวมีคำขอขอหนึ่งนะที่จินนี่รับรองไดเลย
วา ขอแลวจะทำใหมีความสุขยั่งยืน ไมมีวันเสื่อม
เลย”
สามีภรรยา ละล่ำละลักถาม “ตองขอวาอยางไรครับ รีบๆ
บอกมาเลยคะ”
จินนี่ “จินนีแนะนำ
่
ใหขออยางนีนะ
้ ขอใหขาพเจามีความ
สันโดษมักนอยไมตองการอะไรเกินตัวอีกตอไป”
สามีภรรยาถึงกับนิง่ อึง้ เขาเขาใจดีหรอกวา ถาขออยาง
ทีจิ่ นนีแนะนำ
่
เขาทัง้ สองคงจะมีความสุขยัง่ ยืน แตเขาจะตัดใจ
ขออยางนั้นไดอยางไรกัน.....
ทานอาจารยสรุปวา ความตองการของคนเรามักไมมี
ทีสิ่ น้ สุด ไมมคำ
ี วา ‘พอ’ บางทีตองการสิง่ ทีตรง
่ กันขามกัน
เดีย๋ วอยากใหเมียตาย เดีย๋ วอยากใหเมียฟน ถาจะใหสงบจริงๆ
ก็นาจะขออยาใหมีความอยากประเภท ‘ตัณหา’ คือ ความ
อยากได อยากมี อยากเปน ทานวาพระพุทธองคตำหนิ
เฉพาะความอยากที่เรียกวา ตัณหา และสนับสนุนความ
อยากทีเป
่ น ‘ฉันทะ’ เชน
อยากทำสิง่ ทีดี่ งาม อยาก
ชวยคนอืน่ อยากทำหนาที่
ตนใหดีทีส่ ดุ ซึง่ เปนความ
อยาก ที่จะ นำ แต ความ
สุขความเจริญมาให
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ความอยากที่น่ารัก
ชาย หนุม คน หนึ่ง กำลัง ตื่น เตน ดีใจ ที่ ได รับ รถ สปอรต
ยี่หอปอรเชจากพี่ชาย พี่ชายของเขาเพิ่งจะขายกิจการหนึ่ง
ไปไดกำไรงดงาม จึงซื้อรถในฝนใหนองชายที่รักเปนของขวัญ
ขณะที่เขากำลังยืนลูบๆ คลำๆ รถสปอรตใหมเอี่ยมของเขา
อยูที่หนาบาน เด็กผูชายคนหนึ่งเดินผานมา
เด็กชาย “วาว ! รถพี่สวยจังเลยครับ สวยจริงๆ”
ชายหนุมพูดดวยเสียงภูมิใจ “เจงมั้ยละ พี่ชายของพี่เคา
ซื้อใหพี่เปนของขวัญ”
เมื่อไดยินดังนั้น เด็กชายทำตาโตเทาไขหาน
เด็กชาย “วาว ! ผมอยาก...”
ทันทีที่เด็กชายเอยวา “ผมอยาก...” ชายหนุมเจาของ
รถก็เดาทันทีวาเขาตองพูดวา “ผมอยากมีพชาย
่ี อยางนัน้ บาง”
แต ...พลิกล็อก....เด็กชายไมไดพูดเชนนั้น
เด็กชาย “วาว ! ผมอยากเปนพี่ชายอยางนัน้ บางจังเลย”
ชายหนุม อึง้ ไปดวยความผิดคาด เขารูส กึ ซึง้ ใจมาก เด็ก
คนนี้ชางเปนเด็กที่นารักเหลือเกิน เขารูสึกเมตตาเด็กจึงเอย
ปากชวน
ชายหนุม “อยาก นั่ง รถ เลน มั้ ยละ พี่ จะ ขับ พา ไป เที่ยว
เอามั้ย”
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เด็กชายดีใจมาก “เอาสิครับ ขอบคุณพี่มากๆ เลยครับ”
ทั้งสองจึงขึ้นรถไปดวยกัน นั่งไปไดสักพัก...
เด็กชาย “พี่ครับ ขอโทษนะครับ บานผมอยูแถวนี้เอง พี่
ชวยขับรถผานไปทีหน
่ าบานผมซักหนอยไดมัย้ ครับ”
ชายหนุม “ไดซิ”
เขาตอบพลางคิดในใจ (อีกแลว !) วา ‘เจาหนูนี่คง
อยาก จะ อวด คน ที่ บาน นะ วา มี โอกาสได นั่ง รถ ปอรเชสวยๆ
อยางนี้ เอา ! ใหเคาไดอวดคนซะหนอย’
เมื่อถึงหนาบาน เด็กชายขอใหเขาจอดรถสักแปบหนึ่ง
แลวรีบเปดประตูรถวิง่ เขาไปในบานดวยความตืน่ เตน เมือ่ เขา
กลับออกมา เขาจูงมือเด็กเล็กๆ คนหนึ่งออกมาดวย เขาพา
เด็กนอยมาที่รถปอรเชของชายหนุม
เด็กชาย “รถคันนี้สวยมั้ยนอง พี่คนนี้เขาไดรถคันสวยนี้
เปนของขวัญจากพี่ชายเคา ถาพี่โตเมื่อไหรนะ พี่ก็
จะซื้อรถสวยๆ อยางนี้ใหนองเหมือนกัน”
ทานอาจารยชี้ใหเห็นความแตกตางระหวางความ
อยากไดกับความอยากให ทานถามวาอยางไหนมันจะ
งามกวากัน
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จะเอายังไงกันแน่
ท า น อาจารย มั ก จะ อบรม เรื่ อ ง การ พู ด และ การ มี
กัลยาณมิตรที่เราจะกลาเปดเผยสิ่งไมดีไมงามของเราใหเขา
ชวยตักเตือน ทานวามีคนเปนจำนวนมากที่บอกเพื่อนวา ขอ
ให เพื่อน ชวย ตัก เตือน ดวย หาก เขา ทำ อะไรไม เหมาะ สม มี
อะไรก็บอกไดเลย ไมตองเกรงใจกัน แตพอเพื่อนเริ่มพูดไป
ไดแคคำสองคำ เขาก็ทำตาเขียวขึ้นมาทันที จนเพื่อนเขาใจได
วา ออ! ...ที่ชวนใหตักเตือนนะ มันเปนรหัสลับที่แปลความ
หมายไดวา จริงๆ แลวเธออยาไดริอา นมาตักเตือนฉันเชียวนะ
ทานอาจารยจึงถามพวกเราวา ตกลงจะเอายังไงกันแน
แลวทานอาจารยก็ลองใหพวกเราถามตัวเองวา เมือ่
เรารูความ

ไมดีของเพือ่ นหรือคนรอบขาง เคยมีสักครัง้ ไหม
ทีเรา
่ จะไมพูดเรือ่ งนัน้ ใหใครฟง ไมเคยพูดออกมาเลยแม
สักครัง้ เดียว สวนมากพวกเราก็จะบอกวา ไมเคยพูดเลย...
นอกจาก... กับ...คนใกลชิดจริงๆ เทานั้น ที่สนิทสนมกัน
มากๆ นะ แตถากับคนอื่นทั่วๆ ไป เราจะไมพูดเปนอันขาด
แตทานวา ๑ + ๑ + ๑ + ๑ + ๑ +..........ก็ถึง ๑๐๐ ไดนะ...
สุดทายก็เลยรูกันไปทั่ว...
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ฉันจะฆ่าเธอ !
เด็ก วัย รุน มี ปญหา ชาว อเมริกัน คน หนึ่ง อายุ ประมาณ
สิบหาป คบเพื่อนไมดี เขากลุมคนพาล ติดยาเสพติดและ
ทำตัวเปนนักเลงอันธพาล วันหนึ่งพวกเขาไปมีเรื่องทะเลาะ
วิวาทตีรันฟนแทง เปนเหตุใหเด็กหนุมอีกคนหนึ่งเสียชีวิต
เด็กคนนี้จึงถูกศาลตัดสินใหจำคุกเปนเวลาหลายป แทนการ
ประหารเพราะอายุเขายังนอย
ทันทีทีศาล
่ อานคำพิพากษาสิน้ สุดลง แมของเด็กรองไห
โฮแลววิ่งไปหาเด็กคนนั้นดวยความโกรธเกรี้ยวพลางรองวา
“I will kill youๆ.....ฉันจะฆาเธอๆ” เธอผิดหวังทีผู่ พิ พากษา
ไมตัดสินประหารเขาใหตายตกตามลูกของเธอไป
วันเวลาผานไปหลายเดือน วันหนึ่งผูคุมนักโทษเขามา
บ อก เด็ก หนุม วา มี แขก มา เยี่ยม เขา งง มากวา จะ เปนไป ได
อยางไร เขาไมมีพอไมมีแม แลวก็ไมมีเพื่อนเหลืออยูดวย ไม
เคยมีใครมาเยีย่ มเขาเลยตัง้ แตติดคุกมา ปรากฏวาผูที ม่ าเยีย่ ม
เขาคือแมของเด็กที่ตาย หากครั้งนี้เธอมาดวยสีหนาปรกติ
ถามไถสารทุกขสุกดิบเขาโดยปราศจากอาการเคืองแคนใดๆ
จากวันนัน้ เปนตนมา ผูหญิ
 งคนนีมา
้ เยีย่ มเขาเปนประจำ
เธอใหความรักและใหความสนใจในเรือ่ งราวชีวติ ของเขา เวลา
ผานไปหลายป เขาและเธอกลายมาเปนเพือ่ นทีดี่ หวงใยซึง่ กัน
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และกัน เมื่อใกลกำหนดจะพนโทษและเขาจะไดรับอิสรภาพ
แมของเด็กที่ตาย “เธอ ออก จาก คุ ก แล ว จะ ไป อยู
ที่ไหน”
เด็กที่ฆาลูกของเธอ “ผม ยังไม ทราบ เลย ครับ ผม ไมมี
ญาติพี่นอง ไมมีบาน เรียนอะไรก็
ไมจบ ผมยังไมทราบอนาคตจริงๆ
อะไรๆ ก็ยังไมแนนอน”
แมของเด็กที่ตาย “ถายังงัน้ ..... เธอมาอยูกั บฉันมัยล
้ ะ
แลวฉันจะหาทางฝากงานใหเธอ”
เด็กหนุมไมมีทางเลือกอื่น นี่เปนขอเสนอที่เขาไมเคย
คาดวาจะไดรับจากใครในชีวิตนี้ เมื่อออกจากคุกแลว เขาจึง
ไปอยูกับแมของเด็กที่ถูกเขาฆาตาย เธอหางานใหเขาทำ ทั้ง
สองอยูดวยกันเหมือนแมลูก เด็กคนนี้ไดรับความรักความ
อบอุนอยางที่เขาไมเคยไดรับมากอน ความคิดความอานนิสัย
ใจคอของเขาเปลี่ยนแปลงไป จากเด็กไมดีในอดีต กลายเปน
คนดีในปจจุบัน
่ ตัดสิน
วันหนึง่ แมใหม ของเขาถามเขาวา “จำวันทีศาล
แลว แมวิ่งเขาไปบอกวา ‘ฉันจะฆาเธอ’ ไดมั้ย”
เด็กหนุม “ผม จำได ครับ แลว เดี๋ยว นี้ แมยังคิดอยางนั้น
อยูมั้ยครับ”
แมใหม “แมไดฆาเด็กคนนั้นไปแลวละ คนใจบาปที่ฆา
ลูกของแมไดตายไปแลว ตอนนี้มีแตเธอซึ่งเปน
คนดี เปนลูกใหมที่แมภาคภูมิใจ”
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เมื่อแรกที่ศาลตัดสินจำคุกเด็กหนุมเมื่อหลายปกอน
เธอยังเต็มไปดวยความแคนและเสียใจ หลังจากนั้นไมนาน
เธอพิจารณาไตรตรองดูและคิดไดวา การแกแคนไมกอใหเกิด
ประโยชนใดๆ แกใคร เรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ไมใชความผิดของเด็ก แต
เกิดจากเหตุปจจัยของสภาพแวดลอมและการขาดความรัก
ความอบอุนจากพอแม
เธอจึงเปลี่ยนใจ คิดจะฆาความชั่วของเด็กแทนที่จะ
ฆาตัวเด็ก เธอวางแผนระยะยาวที่จะฆาความชั่วดวยความ
รักความเมตตา เพราะเชื่อวา มนุษยทุกคนสามารถพัฒนา
ตนเอง ได แม จะ เคย เปน อันธพาล ฆา คน มา แลว ก็ ยัง
สามารถพัฒนาตนเปนคนดีได และความพยายามของเธอ
ก็ประสบความสำเร็จอยางงดงาม
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ดีทุกอย่าง ?
ตอนที่ทานอาจารยบวชใหมๆ ทานไดไปอยูกับหลวง
พอชาที่สำนักสงฆเล็กๆ ริมแมน้ำมูล ตอนเชาทานเดินตาม
หลวงพอออกกำลังกาย ทานรูสกึ เปนสุขมาก จนตองเอยปาก
ออกมา
ทานอาจารย “ผมชอบทีนี่ มาก
่ ครับหลวงพอ รูส กึ มันดี
มาก มันสวยมันงาม ปาก็ดี แมนำ้ ก็สวย
รูสึกมันดีทุกอยาง”
หลวงพอชามองหนาทานนิ่งอยูสักพัก
หลวงพอ “ใช... มันดีทุกอยาง เวนแตอยางเดียว
คือ... ตัวทานนั่นแหละที่มันยังไมดี”
ทานอาจารย “................”
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คำถามคำตอบ ๒๗
“ในบทสวดขอขมา เวลาคนๆ

เดียวสวดตองพูดวา ‘เม’ แตถา
หลายๆ คนสวดตองเปลี่ยนจาก
‘เม’ เปน ‘โน’ ทำไมจึงเปน
เชนนัน้ ครับ”

“อยูคนเดียว ‘เม’ ก็ ‘me’
ไงละ แตเวลาอยูกับกลุมเพื่อน
ตองรูจัก ‘เซยโน’ รูมั้ย”

ฉันแล้วฝื ดคอ
ทาน อาจารย สอน เรื่อง การให ทาน ถาจะทำทานกับ
พระสงฆก็ตองถวายของทีเหมาะ
่
กับสมณบริโภค ทานเลา
วาตอนปใหมไดรับแชมพูสระผมตั้งสองสามขวด ซึ่งทานก็ไม
เขาใจวาทำไมคนชอบถวายแชมพูทั้งๆ ที่พระไมมีผม พระปา
ไมใชแชมพู มีคนพยายามอธิบายวาแมจะไมมีผม แชมพูก็จะ
ชวยไมใหหนังศีรษะแหง ทานวาทานใชแตสบูมา
 สามสิบปแลว
ไมเห็นหนังศีรษะจะแหงเลย แตอาจจะเปนเพราะทานเปนพระ
ฝรั่งที่หนังไมละเอียดเหมือนคนไทยก็ได ที่เหลือเชื่อกวานั้นก็
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คือ มีคนถวายหวีดวย ฉะนั้นควรจะเลือกแตสิ่งที่เหมาะสม
ถวายพระ
ทานบอกวา สิง่ ทีไม
่ เหมาะสม คือ การเอาเงินใสบาตร
พระ ทานหาม ทานวาอยาทำเลย เพราะพระรับแลวตอง
อาบัติ ทานอาจารยไปเดินบิณฑบาตในกรุงเทพฯ ญาติโยม
มักชอบที่จะเอาเงินใสบาตร ทานรีบหามเขาวา “บาตรมีไว
ใสอาหารเทานั้นนะโยม อาตมาฉันธนบัตรไมไหวหรอก ฉัน
แลวมันฝดคอ กลืนไมลง อยาเพิ่งใสเลยนะ” .....เพราะบาตร
เปนภาชนะใสอาหาร พระปาเห็นอะไรในบาตรเดี๋ยวจะนึกวา
ฉันได.....

จะสึกเมื่อไหร่ ?
ชายสูงอายุผูหนึ่งเดินเขามาหาทานอาจารยดวยความ
สนใจใครรู เขารัวคำถามใสทานอาจารยหลายขอดวยน้ำเสียง
ที่ขึงขังและหวนๆ วา
โยม
“ทานมาจากไหน? ทำไมทานมาอยูเมือง
ไทย? ทานอยูวั ดไหน ทาน ...? ทาน....?”
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ทานตอบทุกๆ คำถามของเขาแตโดยดี ในที่สุดก็มาถึง
คำถามที่วา
โยม
“แลวทานจะสึกเมื่อไหร?”
ทานอาจารย “แลวโยมจะตายเมื่อไหรละ?” ......ทำเอา
เขาอึ้งไปเลย
ทานอาจารยวา สำหรับคนแบบนี้ ทานจำตองทำให
เขาสะดุงเสียกอน จึงจะสอนธรรมะเขาได เมื่อเขาสงบพอที่
จะ รับ ฟง ทาน จึง บอก เขา วา แมแตชีวิตเราเอง เรายัง
รับรองไมได ฉะนัน้ ไมตองพูดเรือ่ งสึกหรอก แตทานไดตัง้
จิตอธิษฐานวา ทานจะขออยูในผาเหลืองจนกวาชีวิตจะ
หาไม

หินกับทราย
ชายหนุมสองคนเปนเพื่อนกัน ขอสมมุติชื่อวานายอิน
กับนายนา เขาตองเดินทางขามทะเลทรายดวยกันและเกิดหลง
ทาง อาหารก็หมดไปแลวและน้ำก็กำลังจะหมดไปดวย เขาทัง้
เหนื่อยทั้งหิวทั้งวิตกกังวล นายอินอารมณเสียและหงุดหงิด
มาก เขาเริม่ ตนดาวาและกลาวโทษนายนาวา เปนเพราะความ
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งีเง
่ าของนายนาแทๆ ทีทำให
่ ตองหลงทางและทนทุกขทรมาน
เชนนี้ เขาบนๆ ดาๆ ไมยอมหยุด จนนายนาหยุดเดินและ
คุกเขาลงพรอมกับใชนิ้วเขียนลงไปบนทรายวา ‘วันนี้เพื่อนดา
ผมอยางไมยุตธิ รรม’ แลวจึงลุกขึน้ เดินตอไปโดยไมพูดวาอะไร
ทำใหนายอินชักจะเริม่ รูส กึ ตัววาไมยุตธิ รรมกับเพือ่ นจริงๆ มัน
ไมใชความผิดของนายนาทั้งหมด ตัวเขาเองก็มีสวนผิดพลาด
เหมือนกัน นายอินจึงรูสึกสำนึกในมิจฉาวาจาของตัวเอง
เดินๆ ไป นาย นา เกิด หนา มืด ลม คว่ำ ลง อยาง หมด
เรี่ยวแรง ขวดน้ำของเขากระแทกกับกอนหินแตก เขาจึงไมมี
น้ำเหลือไวดื่ม นายอินตรงเขาประคองเพื่อนใหลุกขึ้นนั่งแลว
ยื่นขวดน้ำของตนสงให แมน้ำของเขาจะเหลืออยูเพียงนอย
นิดก็ตาม เขาก็ยังคะยั้นคะยอใหเพื่อนดื่มเพื่อใหมีแรงเดินตอ
ไป เมือ่ รูส กึ คอยยังชัว่ นายนาดึงมีดออกมาจารึกลงไปบนกอน
หินที่อยูขางทางวา ‘วันนี้เพื่อนชวยชีวิตผม’
นายอินเกิดความสงสัยวา ทำไมเมื่อเชานายนาใชนิ้ว
มือเขียนขอความไวในทรายแตบายนี้กลับใชมีดจารึกบนกอน
หิน นายนาบอกเพื่อนวา “เพื่อเปนการเตือนสติผมวา เวลา
เราโกรธไมพอใจนอยใจใคร เรื่องนั้นใหจารึกอยูในความทรง
จำเหมือนใชนิ้วมือเขียนไวในทราย ไมนานเทาไหรลมก็พัดให
จางหาย ฉะนั้น เมื่อเพื่อนหรือใครก็ตามลวงเกินเรา ...อยา
จำไวนาน ...ปลอยใหธรรมชาติลบลาง ...ลืมมันเสียเถอะ แต
เมื่อเพื่อนทำสิ่งที่ดี ใหความอนุเคราะหชวยเหลือเกื้อกูลอยาง
ใดอยางหนึ่ง ตองจารึกอยูในความทรงจำไมลืมตลอดชีวิต
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เหมือนใชมีดสลักจารึกไวบนกอนหิน เพราะไมวาจะกี่เดือนกี่
ปมันก็จะยังคงอยูไมจางหาย”
ทานอาจารยจึงสอนใหเราเลือกจำแตสิง่ ดีๆ สิง่ ทีไม
่
ดีเราอยาไปจำไวนาน เพราะมีแตจะทำใหจิตใจเราตกต่ำ
สวนสิ่งดีๆ ที่คนอื่นทำใหเรา ถาเราจำไวได นึกถึงเมื่อไหรก็
รูส กึ อบอุน ใจ ชืน่ ใจในความดีของเขา ชืน่ ใจวาเรามีเพือ่ นดี ถา
เราไดรับความเมตตาความชวยเหลือจากคนอืน่ ประเภทที่
ผูให
 ใหโดยไมหวังสิง่ ใดจากเรา ใหถือวาเปนสิง่ อัศจรรยและ
ล้ำคาทีเรา
่ ควรจดจำไว หากเราจารึกสิง่ ดีๆ ทีคน
่ อืน่ ทำให
เราไวในทราย เราก็กลายเปนคนไมรจัู กบุญคุณ แตถาเรา
จารึกสิง่ ทีไม
่ ดีไวในหิน เราก็จะกลายเปนคนผูกโกรธ ทาน
วาเราจะเอายังไง ใหเลือกกันเอาเองก็แลวกัน

คุณยายดินสอ
คุณยายคนหนึ่งอยูที่บานนอกในประเทศญี่ปุน เปน
ยายทีไม
่ เหมือนยายๆ เมืองไทย เพราะยายคนนีจุ้ กจิกจูจ ขีี้ บ้ น
ขี้โกรธ ขี้หงุดหงิด สารพัดขี้ จนไมมีใครอยากเขาใกล อยางไร
ก็ตาม ยายก็ยังเปนยายที่ดีและมีความปรารถนาดีตอหลาน
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ชายคนเดียวที่ยายดูแลรับผิดชอบ หลานชายคนนี้มีพรสวรรค
ดานศิลปะ เขาวาดรูปไดสวย และมีแววที่จะเขียนหนังสือได
สวยดวย ยายจึงอยากจะสนับสนุนใหเขาไดเรียนวิชาโชะโด
เขียนอักษรกับผูที่มีชื่อเสียง ซึ่งก็มักจะเปนพระผูใหญในวัด
นิกายเซ็น
แมทานเจาอาวาสวัดเซ็นประจำทองถิ่นที่ยายเปนลูก
ศิษยอยูนั้นจะมีชื่อเสียงในดานนี้ แตยายเห็นวาทานชราภาพ
แลวแถมชื่อเสียงของทานก็อยูในระดับทองถิ่นเทานั้น ยาย
ตองการใหหลานไดบวชเณร และเปนลูกศิษยของพระผูใหญ
ที่มีชื่อเสียงที่สุดในดานนี้ ซึ่งอยูที่วัดในเมืองโตเกียว ยายไมรู
จักทาน และไดยินขาววาการที่ทานจะรับลูกศิษยสักคนนั้น
ไมใชเรื่องงายๆ แตดวยความมุงมั่น ยายจะตองพยายามหา
ชองทางใหได ยายจึงไปหาหลวงตาแกๆ เจาอาวาสวัดทองถิน่
ของยาย เพือ่ ขอใหทานเขียนจดหมายฝากฝงหลานของยายกับ
พระผูใหญในเมืองโตเกียว
หลวงตาทานมีเมตตา เมือ่ ทานทราบความประสงคของ
ยาย ทานก็เรียกหาถาดเครื่องเขียนและกระดาษทันที ในถาด
เครือ่ งเขียนมีปากกาดีๆ พูก นั ดีๆ หลายดามลวนสวยงามนาใช
แตทานกลับเลือกหยิบดินสอ...เกา... เกา... ทู... ทู... ทานใช
มีดเหลาดินสอกอนจะลงมือเขียนหนังสือไมกี่ตัวยื่นสงใหยาย
เพื่อนำไปถวายพระผูใหญในเมือง
ยายทั้งโกรธทั้งนอยใจ หลวงตาทำเหมือนดูถูกดูหมิ่น
เปนทีส่ ดุ แทนทีจะ
่ เขียนจดหมายดีๆ ลายมือสวยๆ ดวยพูก นั
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ดีๆ ทานกลับใชดินสอเกาแสนเกาเขียนคำไมกี่คำราวกับยาย
และหลานไมมีความหมายอะไรเลย ยายแนใจวา หลวงพอที่
โตเกียวคงไมมีวันรับหลานของยายเปนแน แคเปดจดหมาย
ก็ไมรูวาทานจะยอมอานหรือเปลา ยายแทบจะหมดอารมณ
ที่จะเดินทางไปโตเกียว ติดแตวาไดซื้อตั๋วรถไฟไวแลว จึงไม
อยากจะเสียเงินไปฟรีๆ ยายเตรียมตัวที่จะตองเสียหนา และ
เตรียมใจรับความผิดหวัง
ที่โตเกียว ยายพาหลานไปกราบหลวงพอและถวาย
จดหมายจากหลวงตา เมื่อหลวงพอเห็นจดหมายทานประทับ
ใจสุดๆถึงกับอุทานวา “เยี่ยม”
หลวงพอ “เด็กคนนี้นะรึที่หลวงตาเขียนฝากฝงมา”
ยาย ละล่ำละลักตอบ “เจาคะๆ หลานอิฉันคนนี้แหละที่
หลวงตาเขียนฝากใหมาเปนศิษยหลวงพอ”
หลวงพอ “ตกลงรับเลย ถาเปนศิษยของหลวงตาที่เขียน
จดหมายนีมา
้ อาตมาก็ไมมขี อกังขาใดๆ ทัง้ สิน้
เจาอยูที่นี่ไดเลยนะ”
ยายเดินทางกลับบานนอกดวยหัวใจพองโต ตั้งแตวัน
นั้นเปนตนมา พฤติกรรมและนิสัยของยายเปลี่ยนแปลงไป
ราวกับเปนคนละคน กลายเปนคุณยายแบบไทยๆ ที่ใจดีมี
เมตตา ชอบชวยเหลือทุกๆ คน ทำตัวใหเปนประโยชนแก
สังคม แทนที่จะเปนคนที่ไมมีใครอยากเขาใกลแบบแตกอน
ยายกลับกลายเปนคนทีป่ อปปูลารสุดๆ กลายเปนปราชญชาว
บานหรือผูรู ประจำ

หมูบ า น ใครมีปญหาอะไรมาปรึกษายาย ก็
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จะไดรับคำแนะนำดีๆ เสมอ หัวบันไดบานยายไมเคยแหง มี
คนมาเยี่ยมเยียนเอาขนมสมสูกลูกไมมาฝากเปนประจำ
เณรกลับมาเยี่ยมบานเห็นความเปลี่ยนแปลงของยาย
ก็สงสัยวาเกิดอะไรขึ้น ยายเลาวา ยายไดขอคิดทางธรรมจาก
หลวงตาแกๆ ประจำทองถิ่น ยายเคยเขาใจผิดอยางมหันตวา
การทีจะ
่ เขียนหนังสือสวยๆ ไดนัน้ จะตองใชปากกาหรือพูก นั
ดีๆ ราคาแพงๆ แตทานสอนใหยายเห็นวา ทานสามารถใช
ดินสอที่เกาแสนเกา เขียนสิ่งที่งดงามได จนเปนที่ประทับใจ
ของพระผูใ หญในเมืองหลวง ยายเองก็เหมือนดินสอเกาๆ ยาย
เคยคิดวาตัวเองไรคา ไรประโยชน หมดสภาพแลว ทำอะไร
ดีๆ ใหใครไมไดแลว อารมณยายก็เลยหงุดหงิด ขี้โมโห มอง
โลกในแงราย และเพงโทษคนอื่นเสมอ หลวงตาสอนใหยาย
ไดคิดวา ยายแกๆ ที่เหมือนดินสอเกาๆ นี่ก็ยังสามารถสราง
ประโยชน และทำสิ่งที่สวยงามใหเพื่อนมนุษยได
ทาน อาจารย จึง วา เราอยาไปดูถูกตัวเอง อยาไป
จำกัดตัวเอง หรือมองตัวเองในแงราย เราทุกคนสามารถ
คิดดี พูดดี ทำดีไดยิง่ กวาที่เราคิดหรือเชือ่ มากกวาที่เรา
คาดนัก

เล่าเรือ่ งท่าน*
ทานอาจารยชยสาโร มีนามเดิมวา ฌอน ไมเคิล ชิเวอรตัน
ทานเกิดเมือ่ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ทีเกาะ
่ ไอร ออฟ ไวท
ประเทศอังกฤษ โดยเปนบุตรคนที่สองของ คุณเคน และคุณจูน
ชิเวอรตัน ทานมีพี่สาว ชื่อจูลี่ และมีนองชาย ชื่อไซมอน
ทานอาจารยปวยเปนโรคหืดตั้งแตเล็กๆ ทำใหทานตอง
ขาดโรงเรียนบอยๆ ทานจึงมีโอกาสอยูเงียบๆ คนเดียวที่บาน
ซึ่งทานไดใชเวลาสวนใหญไปกับการอานหนังสือ ทำใหทานรัก
การ อาน มาก ทาน วา ทานได ขอคิด เกี่ยว กับ ชีวิต มากมาย จาก
การอานหนังสือ ทานคิดสงสัยวา คนเราเกิดมาทำไม ชีวิตที่ดี
งามเปนอยางไร อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรจะทำเมื่อไดเกิดเปน
มนุษย ทำไมโลก จึง เต็ม ไป ดวย การ เอา รัด เอา เปรียบ การ รบ
ราฆาฟนและความอยุติธรรมตางๆ ยิ่งสงสัยทานก็ยิ่งคนควา
เพื่อจะหาคำตอบ ทานมักจะนั่งรถเมลจากบานของทานที่เมือง
นิว มารเก็ต เขาไป ใน เมือง เคม บริดจ เปน ประจำ เพื่อ ไป อาน
หนังสือที่รานหนังสือ จนกระทั่งวันหนึ่งทานไดอานหนังสือ ชื่อ
The Way of Zen เกีย่ วกับแนวทางชีวติ ตามหลักพุทธศาสนา ซึง่
เปนคำตอบทีท่ านพอใจ ทานไมสงสัยเลยวา การปฏิบตั ตาม
ิ หลัก
อริยมรรคมีองคแปดของพระพุทธเจาจะลดกิเลส และเพิ่มพูน
ปญญา ทานรูสึกชัดเจนวานี่คือแนวทางชีวิตที่ถูกตอง
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เมื่ออายุสิบเจ็ดป ทานจบการศึกษาระดับ A-Level ดวย
คะแนนดีเยีย่ ม ซึง่ สามารถจะเขาเรียนตอทีมหาวิ
่ ทยาลัยชัน้ ยอดได
หากทานกลับเลือกทีจะ
่ เรียนรูประสบการณ

ชีวติ ดวยการทองไปใน
โลกกวาง ทานทำงานหาเงินเปนคาเดินทาง แลวออกเดินทางทาง
บกจากอังกฤษ ผานหลายๆ ประเทศ เชน เบลเยี่ยม ออสเตรีย
ยูโกสลาเวีย กรีซ ตุรกี อัฟกานิสถาน อิหราน ปากีสถาน ดวย
วิธีเดินเทาบาง โบกรถบาง นั่งรถไฟบางจนถึงประเทศอินเดีย ซึ่ง
เปนประเทศในฝนของทาน ทานไดประสบการณชีวติ หลากหลาย
มากมายดังที่คาดไว ไดรับความเมตตาชวยเหลือจากคนตางชาติ
ตางภาษา โดยไมตองรองขอ ทำใหทานตัง้ ใจวา เมือ่ มีโอกาสทาน
จะตองมีสวนในการสืบตอความมีน้ำใจในหมูมนุษย
ทีประเทศ
่
อินเดียทานทองเทีย่ วไปตามวัดตางๆ ทัง้ วัดเซน
วัดทิเบต วัดฮินดู ไดฝกปฏิบัติภาวนาในรูปแบบตางๆ ทานไดใช
เวลาแสวงหาประสบการณชีวิตในหลายๆ ประเทศเปนเวลาสอง
ป ไดขอสรุปวา คุณคาของชีวิตอยูที่การศึกษา และปฏิบัติธรรม
ตามแนวคำสอนของพระพุทธเจา เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศ
อังกฤษแลว แทนที่จะเขาเรียนตอในมหาวิทยาลัย ทานไดเขา
ปฏิบตั ธรรม
ิ กับอาจารยสอนวิปส สนาชาวอังกฤษ ซึง่ เคยบวชเปน
พระในประเทศไทย ทานจึงไดทราบวา ชาวตะวันตกสามารถบวช
เปนพระในเมืองไทยได...นี่แหละ คือ ชีวิตที่ทานปรารถนา...
กลางป พ.ศ. ๒๕๒๑ ทานไดไปถือเพศเปนอนาคาริก
(ปะขาว) ถือศีล แปด ที่ วิ หาร แฮม ส เตด ใน ประเทศ อังกฤษ
เพื่อ เรียน รู เกี่ยว กับ ชีวิต พรหมจรรย จาก ทาน อาจารย สุ เมโธ
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(พระราชสุเมธาจารย) เปนเวลาหนึ่งพรรษา กอนที่จะเดินทาง
มาประเทศไทย เพื่อขอเปนศิษยหลวงพอชา ทานอาจารยพูดถึง
ความรูสึกของทานเมื่อไดกราบหลวงพอชาเปนครั้งแรกวา เปน
ความรูสึกที่ดีมากๆ เมื่อเห็นหลวงพอ ทานทราบทันทีวา ทาน
ไมตองไปไหนอีกแลว เกิดความเชื่อมั่นวามรรคผลนิพพานมีอยู
จริง เชื่อวาพระอรหันตยังไมหมดไปจากโลกนี้ และเชื่อวาการ
ปฏิบตั ธรรม
ิ ใหถึงทีสุ่ ดยังเปนไปไดในยุคปจจุบนั ทีวั่ ดหนองปาพง
ทานตองเริม่ ตนเปนปะขาวใหมอีก ๔-๕ เดือนกอนจะไดบรรพชา
เปนสามเณรในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ และในที่สุดก็ได
อุปสมบทเปนพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓ โดย
มีพระโพธิญาณเถร (หลวงพอชา สุภัทโท) ผูเปนที่เคารพรักยิ่ง
ของทานเปนพระอุปชฌาย
ความลำบากและความแตกตางในทุกๆ ดาน ทัง้ ความเปน
อยู อาหารการกิน ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี ระหวางชีวิต
สมณะแบบพระวัดปาและชีวิตคฤหัสถ ระหวางชาวตะวันตกและ
ชาวตะวันออก โดยเฉพาะภาคอีสานของไทย ไมไดเปนอุปสรรค
ใดๆ สำหรับทาน เพราะจิตใจทานมุง มัน่ แมจะลำบากขนาดไหน
ทานก็รูอยูแกใจวา ที่นี่คือที่ของทาน ทานตั้งใจจะเปนพระอยูใน
เมืองไทยตลอดไป ทานทุม เทกายใจศึกษาปฏิบตั ภาวนา
ิ
อยางเขม
ขน และอุปฏฐากรับใชครูบาอาจารยอยางเต็มที่ แมวาโดยนิสัย
ทานจะเปนคนชางคิดชางสงสัย ไมคอยเชือ่ อะไรงายๆ แตสำหรับ
คำสัง่ สอนของพระพุทธเจา และหลวงพอชาแลว ทานไมเคยสงสัย
เลย ยิ่งเรียนรูก็ยิ่งเชื่อมั่นวา นี่คือหนทางอันประเสริฐ ทานมัก
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จะเปรียบเทียบใหลูกศิษยฟงวา เสมือนเดินทางตามแผนที่ซึ่งจุด
หมายปลายทางเปนสิ่งที่ไมเคยรูจักมากอน แตเมื่อเริ่มออกเดิน
ทางแลวก็พบวา ทุกสิง่ ทุกอยางทีได
่ พบเห็นตรงกับทีแผนที
่
บอก
่ ไว
ทุกประการ ไมมอะไร
ี พลาด ทำใหเกิดศรัทธาวา การเดินทางตาม
แผนที่นี้ จะนำไปสูจุดหมายปลายทางที่ตองการอยางแนนอน
ลวงมาจนถึงบัดนี้ จากพระผูนอยเปนพระผูใหญ ทาน
อาจารยไดสรางประโยชนตน และสรางประโยชนแกเพื่อนมนุษย
อยางเต็มที่ ทานมุงมั่นศึกษาปฏิบัติภาวนาอยางตอเนื่อง และ
แบงปนความรูของทานอยางกวางขวางดวยการเปนแบบอยางที่
งดงาม สมกับเปนศิษยของพระพุทธเจาและหลวงพอชา ทาน
เผยแผธรรมะของพระพุทธองค แนะนำทางออกจากวัฏสงสาร
เปนที่รูกันดีในหมูลูกศิษยทั้งที่เปนพระสงฆ และคฤหัสถวา ทาน
อาจารยเขมงวดนักในเรื่องพระวินัย และขอวัตรปฏิบัติ หากทาน
ก็เปยมลนไปดวยเมตตา
ทานอาจารยไดตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารยดวยการ
รับผิดชอบดูแลบริหารวัดปานานาชาติ ซึง่ เปนสาขาของวัดหนอง
ปาพง และอบรมสั่งสอนพระสงฆทั้งไทยและเทศเปนเวลากวา
สิบป ทานทำหนาทีเจ
่ าอาวาสวัดปานานาชาติ ตัง้ แต พ.ศ. ๒๕๔๐
ถึง พ.ศ. ๒๕๔๔ กอนที่จะปลีกวิเวกมาพำนักที่อาศรมชนะมาร
จังหวัดนครราชสีมา จนถึงปจจุบนั เพือ่ มุง ปฏิบตั ภาวนา
ิ
โดยทาน
ไดเมตตาแบงเวลาบางสวนสำหรับการเทศนาสัง่ สอน และนำการ
ปฏิบตั ธรรม
ิ
เพือ่ ตอบแทนบุญคุณของญาติโยม ทานอาจารยเปน
ผูที่มีพรสวรรคเปนอยางยิ่งในการเทศน และการใชภาษา พระ
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ธรรมเทศนาของทานไดรับการเผยแผเปนธรรมทานอยางกวาง
ขวางทั้งในและนอกประเทศ ทั้งในรูปแบบของหนังสือ ซึ่งทาน
เปนผูตั้งชื่อหนังสือเองทุกเลม ตลอดจน CD/DVD/MP3 และ
ผูที่สนใจยังสามารถศึกษาไดจาก www.thawsischool.com
เพราะทานอาจารยถือวา คุณคาของชีวิตอยูที่การศึกษา
และปฏิบัติธรรม ทานจึงใหความสำคัญกับการศึกษาวิถีพุทธ
เปนอยางยิ่ง โดยทานเปนองคประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
ของมูลนิธิปญญาประทีป และโรงเรียนปญญาประทีป (ระดับ
มัธยมศึกษา) ตลอดจนโรงเรียนทอสี (ระดับประถมศึกษา) และ
โรงเรียนอนุบาลทอสี ซึ่งถือไดวาเปนหนึ่งในโรงเรียนตนแบบของ
การศึกษาวิถีพุทธ โดยทานเปนแรงสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร
ตลอดจนเทคนิคการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา และยัง
ไดสละเวลาอบรมสัง่ สอนครูอาจารย นักเรียน และผูปกครอง

ดวย
นับเปนการสรางประโยชนอยางยิ่งตอสังคมไทย
* ขาพเจาตัดสินใจเสีย่ งเขียน ‘เลาเรือ่ งทาน’ หลังจากทีโรง
่ พิมพไดสงตัวอยางหนังสือ
‘เรือ่ งทานเลา’ มาใหขาพเจาตรวจเปนครัง้ สุดทาย เพราะเห็นวาประวัตทิ านอาจารย ซึง่ โรง
พิมพใสไวในหนังสือธรรมะทุกเลมของทานสัน้ กระชับสุดๆ (ตามความปรารถนาของทาน)
ไมเขากับหนังสือเลมนี้ ทีข่ าพเจาใชคำวา ‘เสีย่ ง’ นัน้ เปนเพราะขาพเจาเดาไดวาทานอาจารย
จะตองไมอนุญาต เพราะทานไมนิยมทีจะ
่ เลาถึง หรือใหใครเลาถึงเรือ่ งตัวทาน นอกเหนือไป
จากธรรมะทีท่ านเพียรอบรมสัง่ สอน ทัง้ ๆ ทีชี่ วติ ของทานเปนแบบอยางอันประเสริฐโดยแท
เมือ่ ขาพเจานำตัวอยางหนังสือ ‘เรือ่ งทานเลา’ ไปใหทานดู ทานเปดดูทัง้ เนือ้ หาและรูป
ประกอบแลว ทานก็ยิม้ และชมวา “ทำไดดี” แตเมือ่ ขาพเจากราบเรียนวาไดเขียนประวัติ
ทานใหมใหมีเนือ้ หามากขึน้ ทานก็สายหนา เซยโน ทันที (ดังคาด!) หากขาพเจาก็ยังคงฝน
อาน ‘เลาเรือ่ งทาน’ ใหทานฟง ทานอาจารยทำหนานิง่ เรียบ ออกจะดุๆ เล็กนอย และพูด
วา “ยาวไป” (ซึง่ ขาพเจาถือเปนคำอนุญาต) แตขาพเจาก็ยังคงดือ้ แพงไมแกไขอะไร

ประวัติผู้เขียน
ศรีวรา อิสสระ เกิดเมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๗ เปนบุตรสาวคนโต
ของคุณดุษฎี และคุณทอสี สวัสดิ์-ชูโต มีนองๆ สามคน คือ
คุณบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท (ครูออน) คุณชุมพิชัย และ
คุณไพจิตร สวัสดิ์-ชูโต
จบ การ ศึกษา ระดับ มัธยม ตน จากโรงเรียน วัฒนา วิทยาลัย
มัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปริญญาตรีดาน
เศรษฐศาสตร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และปริญญาโท
ดานบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา
สมรสกับคุณสงกรานต มีบุตรสามคน คือ วรสิทธิ ดิฐวัฒน
และกรัชเพชร
เริม่ ตนทำงานทีบริ
่ ษทั เชลลแหงประเทศไทย และธนาคารซิตแบงค
้ี
ปจจุบนั เปนประธานกรรมการ บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท
จำกัด (มหาชน) กรรมการมูลนิธิปญญาประทีป ฯลฯ
ได ไป เยือน วัด หนอง ปา พง และ วัด ปา นานาชาติ ครั้ง แรก
ประมาณป พ.ศ. ๒๕๒๐ และรูสึกประทับใจมาก ไดเริ่ม
กิจกรรมทางพุทธศาสนาครั้งแรกประมาณป พ.ศ. ๒๕๒๓
โดยนิมนตทานอาจารยปสันโน เจาอาวาสวัดปานานาชาติไป
แสดงพระธรรมเทศนาที่บริษัทเชลลฯ แมจะรูสึกศรัทธาใน

ปฏิปทาของพระวัดปาลูกศิษยหลวงพอชาเปนอยางมาก แต
ก็ไดปลอยใหวันเวลาลวงไปกับภารกิจทางโลกทั้งครอบครัว
และการงาน จนกระทัง่ ป พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๕ เมือ่ จะตอง
สงบุตรชายไปเรียนตอตางประเทศ จึงคิดที่จะปลูกฝงใหลูกๆ
มี ศรัทธาใน พระพุทธ ศาสนา เพื่อ เปน เครื่อง ยึด เหนี่ยว ของ
จิตใจ ไดพาครอบครัวไปกราบทานอาจารยชยสาโร ที่วัดปา
นานาชาติ และทานอาจารยปสันโนที่สำนักสงฆภูจอมกอม
จังหวัดอุบลราชธานี โดยพักอาศัยที่วัด และสำนักสงฆเปน
ครั้งแรก ไดรับความเมตตาจากทานอาจารยทั้งสองอบรม
สั่งสอนทำใหเขาใจวาพุทธศาสนาเปนเรื่องของชีวิต ไมใชสิ่ง
ที่อยูไกลตัว แตเปนสิ่งที่มนุษยสมควรศึกษาเรียนรูและปฏิบัติ
อยางจริงจังเพือ่ ชีวติ ทีดี่ งาม จึงไดปวารณาตัวเปนลูกศิษยของ
ทานอาจารยตั้งแตบัดนั้นมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้

มูลนิธิปญญาประทีป
ความเปนมา
มูลนิธปิ ญญา

ประทีป จัดตังโด
้ ยคณะผูบ รหิ ารโรงเรียนทอสี ดวยความ
รวมมอื จากคณะครู ผูป กครองและญาตโิ ยมซึง่ เปนลูกศษย
ิ พระอาจารยชยสาโร
กระทรวงมหาดไทยอนญ
ุ าตใหจ ดทะเบียนเปนนติ บิ คุ คลอยา งเปนทางการเลขที่
ทะเบียน กท. ๑๔๐๕ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑

วัตถุประสงค
๑) สนับสนุนการพัฒนาสถาบันการศึกษาวิถีพุทธที่มีระบบไตรสิกขา
ของพระพุทธศาสนาเปนหลัก
๒) เผยแผหลกั ธรรมคำสอนผานการจัดการฝกอบรมและปฏิบตั ธิ รรม
และการเผยแผสื่อธรรมะรูปแบบตาง ๆ โดยแจกเปนธรรมทาน
๓) เพิ่มพูนความเขาใจในเรื่องความสัมพันธระหวางมนุษย และ
สิ่งแวดลอม สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และสงเสริมการดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔) ร ว มมื อ กั บ องค ก รการกุ ศ ลอื่ น ๆ เพื่ อ ดำเนิ น กิ จ การที่ เ ป็ น
สาธารณประโยชน

คณะที่ปรึกษา
พระอาจารยชยสาโรเปนองคประธานที่ปรึกษา โดยมีคณะที่ปรึกษา
เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง ๆ อาทิ ดานนิเวศวิทยา พลังงานทดแทน
สิ่งแวดลอม เกษตรอินทรีย เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรสุขภาพ
การเงิน กฎหมาย การสื่อสาร การละคร ดนตรี วัฒนธรรม ศิลปกรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น

คณะกรรมการบริหาร
มูลนิธฯิ ไดรบั เกียรติจากรองศาสตราจารยนายแพทยปรีดา ทัศนประดิษฐ
เปนประธานคณะกรรมการบริหาร และมีคุณบุบผาสวัสดิ์ รัชชตาตะนันท
ผูอำนวยการโรงเรียนทอสีเปน เลขาธิการฯ

การดำเนินการ
• มูลนิธิฯ เปนผูจัดตั้งโรงเรียนมัธยมปญญาประทีป ในรูปแบบ
โรงเรี ย นบ ม เพาะชี วิ ต เพื่ อ ดำเนิ น กิ จ กรรมต า ง ๆ ด า นการศึ ก ษาวิ ถี พุ ท ธ
ใหบรรลุวัตถุประสงคของมูลนิธิฯ ขางตน โรงเรียนนี้ตั้งอยูที่ บานหนองนอย
อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
• มูลนิธิฯ รวมมือกับโรงเรียนทอสี ในการผลิตและเผยแผสื่อธรรมะ
แจกเปนธรรมทาน โดยในสวนของโรงเรียนทอสีฯ ไดดำเนินการตอเนื่องตั้งแต
ป พ.ศ. ๒๕๔๕

