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ค�ำน�ำ

 วันที่ ๕ กุมภำพันธ์ ปีนี้ ครอบครัววงศ์วรวิสิทธิ์ได้จัดให้ 

มีกำรบ�ำเพ็ญทักษิณำนุปทำน ประจ�ำปี ณ วัดเครือวัลย์ เพื่ออุทิศ

บญุกศุลให้แก่ นำยก๊กก๊ี และนำงกิมวำ แซ่อุย่ ผูเ้ป็นบดิำและมำรดำ   

ตลอดจนบุคคลอ่ืน ๆ  ในครอบครัวที่วำยชนม์ ได้แก่ นำงผ่งหลั่น  

แซ่อุ่ย ผู้เป็นย่ำ นำยก๊กซิน แซ่อุ่ย ผู้เป็นลุง นำงตวงเกี่ยว แซ่เล้ำ 

ผู้เป็นป้ำ และนำยถำวร วงศ์วรวิสิทธิ์ ผู้เป็นน้อง  

 เนื่องจำกปีนี้เป็นปีที่นำงกิมวำ แซ่อุ่ย ผู้เป็นมำรดำ จำกไป 

ครบ ๒ รอบ ขณะที่นำยก๊กกี๊ แซ่อุ ่ย ผู ้เป็นบิดำ ได้จำกไป 

ครบ ๑ รอบ จึงเห็นควรบ�ำเพ็ญธรรมทำนเป็นกรณีพิเศษ ด้วย

กำรน�ำหนังสือเรื่อง ล�ำธำรริมลำนธรรม ของพระไพศำล วิสำโล 

ซึ่งเคยตีพิมพ์แยก ๓ เล่ม มำรวมพิมพ์เป็นเล่มเดียวกัน      



 ล�ำธำรริมลำนธรรม เป็นเรื่องรำวและ เกร็ดชีวิตของพระ

สุปฏิปันโน ซึ่งให้แรงบันดำลใจในทำงธรรมและเป็นแบบอย่ำง 

ในกำรด�ำเนนิชวีติได้เป็นอย่ำงด ี เป็นตวัอย่ำงทีช่ีว่้ำธรรมะมไิด้มอียู่ 

ในหนังสือหรือคัมภีร์เท่ำนั้น หำกยังมีอยู่ในชีวิตของผู้คน ดังนั้น

นอกจำกกำรสื่อด้วยถ้อยค�ำและตัวอักษรแล้ว ธรรมะยังสำมำรถ

สื่อผ่ำนวิถีชีวิตและกำรกระท�ำของบุคคลได้ด้วย กำรส่ือด้วยวิธี

กำรอย่ำงหลังนั้น ไม่เพียงท�ำให้ธรรมะกลำยเป็นส่ิงมีชีวิตชีวำที่ 

แลเห็นได้และสัมผัสได้ง่ำยเท่ำนั้น ยังสำมำรถเป็นแรงบันดำลใจ 

ในกำรด�ำเนินชีวิตที่ดีงำม 

 กำรน�ำเรื่องรำวเหล่ำนี้มำเผยแพร่น่ำจะเป็นประโยชน์แก่

บคุคลทัว่ไป  เชือ่ว่ำผูใ้ดกต็ำมทีไ่ด้รบัรูเ้รือ่งเหล่ำนีแ้ล้วน�ำมำปฏบิตัิ

กับตนเอง  ชีวิตย่อมเกิดควำมสงบเย็นรำวกับได้นั่งพักอยู่ริมธำร

ใกล้ลำนธรรม

 ขอให้กศุลจรยิำครัง้นี ้จงอ�ำนวยวปิำกสมบัติในสัมปรำยภพ

แก่นำยก๊กกี ๊และนำงกมิวำ แซ่อุย่ ตลอดจนย่ำ ลงุ ป้ำ และน้องชำย 

ผู้วำยชนม์โดยทั่วกัน

ครอบครัววงศ์วรวิสิทธิ์ 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐



ค�ำปรำรภ
 ข้ำพเจ้ำชอบอ่ำนประวัตบิคุคล รวมท้ังเรือ่งรำวของพระเถระ

และพระเถรใีนสมยัพทุธกำล ไล่ลงมำจนถงึชวีติของพระสปุฏปัินโน 

ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพรำะควำมเพียรพยำยำมในกำร

เอำชนะอุปสรรค เค่ียวกร�ำตนเอง จนน�ำพำจิตใจสู่ควำมพ้นทุกข์

ของท่ำนเหล่ำนั้นเป็นแบบอย่ำงที่ดีส�ำหรับข้ำพเจ้ำในกำรด�ำเนิน

ชีวิตโดยเฉพำะเมือ่ได้บวชเป็นภกิษ ุ  ข้ำพเจ้ำได้พบว่ำเรือ่งรำวและ

เกรด็เลก็เกรด็น้อยในชวิีตของพระดพีระแท้หลำยท่ำน ซึง่มชีวีติร่วม

สมยักบัข้ำพเจ้ำ หรอือยูใ่นยคุทีไ่ม่ไกลจำกปัจจุบันมำกนัก  เป็นแรง

บนัดำลใจทีม่พีลงัมำก อย่ำงน้อยกท็�ำให้เห็นว่ำธรรมทีพ่ระพุทธองค์

ทรงแสดงนั้นมิใช่เรื่องไกลตัว  ส่วนปฏิปทำของพระอริยเจ้ำในสมัย

พุทธกำลกม็ใิช่เป็นแค่เรือ่งเล่ำในต�ำนำนอนัเหลอืวสัิยทีจ่ะปฏบัิติได้  

 จรยิำวตัร ค�ำสอน มมุมอง และท่ำทต่ีอเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ  ของ

พระมหำเถระผูท้รงคณุเหล่ำนี ้ซึง่ครัง้หนึง่เคยม ี(หรอืยงัม)ี ชวีติและ

เลอืดเนือ้เช่นเดยีวกับเรำ ล้วนเป็นรปูปรำกฏแห่งธรรมของพระบรม

ศำสดำ ที่เรำทั้งหลำยสำมำรถประจักษ์ได้ด้วยตำหรือรับรู้ได้ด้วย



ใจอย่ำงแจ่มชัด มิใช่เป็นแค่ตัวอักษรที่จำรึกในพระไตรปิฎกหรือ 

คัมภร์ีอันศกัดิส์ทิธิเ์ท่ำนัน้  เร่ืองรำวของท่ำนเหล่ำน้ีมพีลงัอย่ำงมำก

ในกำรกระตุ้นควำมใฝ่ดีในใจเรำให้ตื่นตัวและอยำกที่จะเจริญรอย 

ตำมท่ำน จนสำมำรถเอำชนะกิเลสภำยในและอุปสรรคทั้งปวงได้ 

 ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำใครที่ได้รับรู้เร่ืองรำวของพระดีพระแท้เหล่ำ

นี้ย่อมได้รับประโยชน์อย่ำงมำกไม่ต่ำงจำกข้ำพเจ้ำ จึงได้น�ำเร่ือง

รำวของท่ำนมำถ่ำยทอดเป็นตัวอักษรตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ โดยทยอย

ตีพิมพ์ในจดหมำยข่ำวอนุรักษ์ ที่ข้ำพเจ้ำเป็นสำรำณียกร ต่อมำ 

ได้พิมพ์รวมเล่มในปี ๒๕๔๔  นั่นคือที่มำของ ล�ำธำรริมลำนธรรม   

เล่มแรก หลังจำกว่ำงเว้นมำหลำยปี ล�ำธำรริมลำนธรรม เล่ม

ที่ ๒ ก็ตำมมำในปี ๒๕๕๔ โดยรวบรวมจำกข้อเขียนที่ทยอยขึ้น  

Facebook  ทั้ง ๒ เล่มมีเนื้อหำรวมทั้งสิ้น ๖๗ ตอน  ในปี ๒๕๕๘  

ข้ำพเจ้ำได้เขียนเพิ่มอีก ๓๓ ตอน เพื่อให้ครบ ๑๐๐ ตอน ตอน

สดุท้ำยปรำกฏใน Facebook เมือ่ต้นปี ๒๕๕๙   ปลำยปีน้ัน ล�ำธำร

ริมลำนธรรม เล่ม ๓ อันเป็นเล่มสุดท้ำย ก็ได้รับกำรตีพิมพ์

 เนื้อหำเกือบทั้งหมดใน ล�ำธำรริมลำนธรรม ทั้ง ๓ เล่ม 

ข้ำพเจ้ำเรยีบเรยีงจำกข้อเขียนของผูอ้ืน่ทีเ่คยตพีมิพ์ในทีอ่ืน่มำก่อน

แล้ว ดังได้ระบุรำยชื่อหนังสือเหล่ำนี้ไว้ท้ำยเล่ม  ส�ำหรับภำคผนวก

อันเป็นประวัติโดยสังเขปของพระมหำเถระและบุคคลที่กล่ำวถึงใน

เล่ม ได้ปรับปรุงจำกประวัติย่อที่ชมรมกัลยำณธรรมได้จัดท�ำขึ้น 

หำกมีควำมผิดพลำดประกำรใด ข้ำพเจ้ำขออภัยมำ ณ ที่น้ี



 เพื่อสะดวกแก่กำรอ่ำนส�ำหรับผู้สนใจ ข้ำพเจ้ำเห็นควรให้

น�ำข้อเขียนทั้ง ๑๐๐ ตอน มำรวมพิมพ์เป็นเล่มเดียวกัน ทั้งนี้ได้มี 

กำรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหำบ้ำงเล็กน้อย ทั้งในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง

และถ้อยค�ำส�ำนวน รวมทั้งได้ตัดบำงบททิ้งเน่ืองจำกมีเน้ือหำท่ี 

ซ�้ำซ้อนกัน แล้วเขียนใหม่เพ่ิมเติม ในกำรนี้ข้ำพเจ้ำขอขอบคุณ 

บุคคลต่อไปนี้ ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในกำรจัดพิมพ์หนังสือเล่มน้ี ได้แก่ 

คุณสุดำรัตน์ แก้วแท้ ซึ่งนอกจำกวำดภำพประกอบแล้ว ยังช่วย 

ตรวจทำนควำมถูกต้องของข้อมูลทั้งในเนื้อหำและภำคผนวก  

ตรวจแก้ค�ำผิดและส�ำนวนที่ลักลั่น รวมทั้งด�ำเนินกำรจัดพิมพ์   

คุณสมจิตร แซ่เตียว ช่วยจัดท�ำรูปเล่ม คุณกรวรรณ กิจสมมำรถ  

ช่วยตรวจทำนต้นฉบับ คุณหมออัจฉรำ กลิ่นสุวรรณ์ และทีมงำน

ชมรมกัลยำณธรรม ซึ่งได้ด�ำเนินกำรจัดพิมพ์ ล�ำธำรริมลำนธรรม 

ครบทั้ง ๓ เล่ม

 ในกำรพิมพ์คร้ังน้ีได้อำศัยทุนสนับสนุนจำกคุณหมอทิวำ 

และคุณไอลดำ วงษ์รักษ์  คุณหมอพิชัย ไตรภัทร ผู้วำยชนม์  คุณ 

เมตตำ อุทกะพันธุ์  คุณพรจิตต์ ยำมะเพวัน โปรโนบิส และคุณ

หมอเพ็ญพักตร์ ภำวศุทธิกุล  ขอขอบคุณทุกท่ำนมำ ณ ที่นี้ 

 หวังว่ำหนังสือเล่มนี้จะอ�ำนวยให้ผู ้อ่ำนเกิดควำมต้ังมั่น 

ในธรรม มีฉันทะในควำมดี สงบเย็นเป็นสุข มีปัญญำเป็นเครื่อง 

ส่องสว่ำงน�ำทำงชีวิต สู่อิสรภำพจำกควำมทุกข์ได้ในที่สุด

พระไพศาล วิสาโล 

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
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๑. หลวงพ่อกับโจร

 หลวงพ่อโตหรอืสมเดจ็พระพฒุำจำรย์ (โต พรฺหมฺร�ส)ี แห่ง

วัดระฆัง เป็นผูท่ี้ได้ชือ่ว่ำเชีย่วชำญแตกฉำนในพระไตรปิฎก แม้ท่ำน

จะไม่เคยเข้ำสอบแปลหนงัสอืเป็นเปรียญ แต่ชำวบ้ำนกเ็รยีกท่ำนว่ำ 

พระมหำโตมำตั้งแต่บวช ใช่แต่เท่ำนั้น ท่ำนยังได้รับค�ำชมจำก 

สมเดจ็พระสงัฆรำช (สกุ) แห่งวดัมหำธำต ุซ่ึงเป็นส�ำนักทีห่ลวงพ่อโต 

เคยไปเข้ำเรียนคร้ังยังเป็นพระหนุ่มว่ำ “ขรัวโตเขำมำแปลหนังสือ

ให้ฟัง เขำไม่ได้มำเรียนหนังสือกับฉันดอก”

 อย่ำงไรก็ตำมท่ำนมิใช่พระที่แม่นย�ำเฉพำะตัวหนังสือหรือ

คมัภร์ี หำกยงัน้อมน�ำธรรมะจนกลำยเป็นเนือ้เป็นตวัของท่ำน ท�ำให้

ชีวิตของท่ำนเป็นไปอย่ำงโปร่งเบำและอิสระไม่ติดกับกฎประเพณี 

ท้ังไม่ถือควำมนิยมของผู้อื่นเป็นใหญ่

 ครำวหนึง่พระในวดัของท่ำนโต้เถยีงกนัถงึขัน้ด่ำท้ำท้ำยกนั 

พอท่ำนเหน็เหตกุำรณ์ ท่ำนก็เข้ำไปในกุฏ ิจดัดอกไม้ธปูเทียนใส่พำน 

แล้วเดินเข้ำไปในระหว่ำงคู่วิวำท ลงนั่งคุกเข่ำถวำยดอกไม้ธูปเทียน

ให้พระท้ังคู่พร้อมกับกล่ำวว่ำ

 “พ่อเจ้ำพระคุณ พ่อจงคุ้มฉันด้วย ฉันฝำกตัวกับพ่อด้วย  

ฉนัเหน็จรงิแล้วว่ำพ่อเก่งเหลือเกิน เก่งพอได้ เก่งแท้ ๆ  พ่อเจ้ำประคณุ  

ลูกฝำกตัวด้วย”

 ผลคอืพระทัง้คู่เลิกทะเลำะกัน หันมำคกุเข่ำกรำบท่ำน ท่ำนก็ 

กรำบตอบพระ ทั้งหมดกรำบและหมอบกันอยู่นำน

 นอกจำกท่ำนจะไม่ถือตัวหรือติดในยศศักดิ์แล้ว ท่ำนยัง 
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ไม่ยึดในทรัพย์ด้วย ควำมมักน้อยสันโดษของท่ำนเป็นที่เลื่องลือ  

ลำภสกักำระใด ๆ  ทีท่่ำนได้มำจำกกำรเทศน์หรอืกจินิมนต์ ท่ำนมไิด้

เก็บสะสมไว้ มักเอำไปสร้ำงพระพุทธรูปหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ

พระศำสนำอยูเ่นอืง ๆ  แม้ใครขอกย็นิดบีรจิำคให้ กระทัง่มโีจรมำลกั  

ท่ำนก็ยังช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกแก่โจร

 เล่ำกันว่ำ ครั้งหนึ่งท่ำนก�ำลังจ�ำวัดอยู่ในกุฏิ มีโจรขึ้นมำ

ขโมยของ หมำยจะหยิบตะเกียงลำนในกุฏิแต่บังเอิญหยิบไม่ถึง  

ท่ำนก็ช่วยเอำเท้ำเขี่ยส่งให้โจรแล้วบอกให้โจรรีบหนีไป

 อีกเรื่องหนึ่งมีว่ำ ท่ำนไปเทศน์ต่ำงจังหวัดโดยทำงเรือ  

ได้กัณฑ์เทศน์มำหลำยอย่ำง รวมทั้งเสื่อและหมอน  ขำกลับท่ำน

ต้องพักแรมกลำงทำง คืนนั้นเองมีโจรพำยเรือเข้ำมำเทียบกับเรือ

ของท่ำน ขณะที่โจรล้วงหยิบเสื่อนั้นเองท่ำนก็ตื่นขึ้นมำเห็น จึงร้อง

บอกว่ำ “เอำหมอนไปด้วยซจ๊ิะ” โจรได้ยนิกต็กใจกลวัรบีพำยเรอืหนี 

ท่ำนจึงเอำหมอนโยนไปทำงโจร โจรเห็นว่ำท่ำนยินดีให้ จึงพำยเรือ 

กลับมำเก็บเอำหมอนไปด้วย

 บำงครั้งลูกศิษย์ของท่ำนก็มำเป็นเหตุเสียเอง กล่ำวคือเมื่อ

ท่ำนกลับจำกกำรเทศน์พร้อมกับกัณฑ์เทศน์มำกมำย  ศิษย์ ๒ คน

ที่พำยเรือหัวท้ำยก็ตั้งหน้ำตั้งตำแบ่งสมบัติกัน แต่ตกลงกันไม่ได้  

คนหนึ่งว่ำกองนี้ของข้ำ อีกคนก็ว่ำกองนั้นของเข้ำ ท่ำนจึงถำมว่ำ 

“ของฉันกองไหนล่ะจ๊ะ” เมื่อกลับถึงวัด ศิษย์ทั้งสองเอำกัณฑ์เทศน์

ไปหมด ท่ำนก็มิได้ว่ำกล่ำวอย่ำงใด
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๒. ต�ำนำนที่วัดสมอรำย

 วัดแต่โบรำณนั้นมีสภำพเป็นอำรำม คือมีควำมสงบ 

ร่มครึม้ด้วยแมกไม้ ก่อให้เกิดควำมสงบเยน็ทัง้ใจและกำยโดยเฉพำะ

วัดท่ีเคร่งครัดในพระธรรมวินัย ท่ำนจะปล่อยให้ต้นไม้เติบโตตำม

ธรรมชำติไม่ยอมตัดเพรำะเป็นอำบัติ แต่เหตุผลที่ท่ำนประสงค์จะ

รกัษำสภำพธรรมชำตภิำยในวดัเอำไว้ ท่ีส�ำคัญยงัมอีกีประกำรหนึง่ 

คือเพื่อให้เกิดควำมวิเวกอันเกื้อกูลแก่กำรบ�ำเพ็ญสมำธิภำวนำ อัน

เป็นสิง่ทีพ่ระบรมศำสดำทรงสรรเสรญิ

 พระแต่ก่อนนอกจำกท่ำนจะไม่ตัดต้นไม้แล้ว ยังไม่ยินดี

หำกผู้อื่นกระท�ำในเขตอำรำมของท่ำนแม้จะเป็นคฤหัสถ์ ประเพณี 
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ดังกล่ำวสืบต่อกันเรื่อยมำจนผันแปรในยุคปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำม

ส�ำหรับคนใกล้วัดก็ยังมีต�ำนำนต่ำง ๆ  เล่ำขำนกันอยู่ ต�ำนำน 

เรือ่งหนึง่ทีรู่จ้กัดก็ีคอืต�ำนำนทีว่ดัสมอรำยซึง่ปัจจบัุนเปล่ียนชือ่เป็น

วดัรำชำธวิำส

 วัดสมอรำยเป็นวัดโบรำณ สันนิษฐำนว่ำสร้ำงมำแต่คร้ัง

กรุงละโว้หรือสมัยอโยธยำ ตกมำสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก็ยังเป็น 

วัดฝ่ำยสมถะ คนทั่วไปยกย่องนับถือว่ำเป็นวัดซึ่งประพฤติมั่นคง

ในสมณวัตร และเช่ียวชำญในด้ำนวิปัสสนำธุระ จนสมัยหนึ่ง

พระบำทสมเด็จพระพทุธเลศิหล้ำนภำลยัคร้ังด�ำรงพระยศเป็นเจ้ำฟ้ำ 

กรมหลวงอิศรสุนทร เมื่อทรงอุปสมบทแล้วได้มำประทับที่วัดนี้ 

 เมื่อเสด็จขึ้นครองรำชย์ ทรงด�ำริจะเสด็จมำพระรำชทำน

พระกฐนิทีว่ดัสมอรำย เจ้ำพนกังำนจงึล่วงหน้ำมำตรวจดทูีว่ดั โดยที่

วัดน้ีเป็นวัดท่ีรักษำประเพณีสมถะอย่ำงกวดขันจึงไม่ตัดโค่นต้นไม้ 

ปล่อยให้พุ่มชิดกัน เบียดแน่น แต่ลำนวัดนั้นกวำดให้เตียนสะอำด

อยู่เสมอ เจ้ำพนักงำนเห็นว่ำกิ่งไม้ตำมทำงเสด็จพระรำชด�ำเนินนั้น

เกะกะกีดขวำงพระกลด จึงจะตัดกิ่งไม้เหล่ำนั้นเสีย แต่เจ้ำอำวำส

ซึ่งเป็นพระรำชำคณะหำยอมไม่ ยืนยันอย่ำงหนักแน่นว่ำ “จะเสด็จ

มำก็ตำม มิเสด็จมำก็ตำมเถิด”

 ควำมทรำบถึงพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย  

ผลคือพระองค์เสด็จวัดสมอรำยโดยก่ิงไม้อยู ่ในสภำพครบถ้วน

สมบูรณ์
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๓. สมเด็จ ฯ วัดสระเกศ

 สมเด็จพระสังฆรำชที่ครองวัดสระเกศน้ันมีเพียงองค์เดียว

ในประวัติศำสตร์ไทย นั่นคือสมเด็จอยู่ (ญำโณทโย) ใช่แต่เท่ำนั้น 

ท่ำนยังเป็นสมเด็จพระสังฆรำชพระองค์เดียวในยุครัตนโกสินทร ์

ท่ีข้ึนช่ืออย่ำงยิ่งในด้ำนโหรำศำสตร์ และยังได้รับกำรยกย่องใน 

ด้ำนนี้แม้กระทั่งปัจจุบัน ทั้ง ๆ  ที่ท่ำนสิ้นไป ๕๐ กว่ำปีแล้ว
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 ควำมสำมำรถอีกประกำรหน่ึงของท่ำนซึ่งมักไม่เป็นที่

รู้จักก็คือ ควำมปรำดเปรื่องด้ำนปริยัติธรรม เม่ือครั้งยังเป็นพระ

มหำอยู่นั้น ไม่ว่ำจะเข้ำสอบแปลพระปริยัติธรรมครั้งใด ไม่เคย

แปลตกเลย ตั้งแต่ประโยคต้นจนประโยคสุดท้ำย และที่ต้อง

บันทึกไว้ในประวัติศำสตร์คณะสงฆ์ยุครัตนโกสินทร์ก็คือ พระ

มหำอยู่สอบได้เปรียญ ๙ ประโยคเป็นองค์แรกในรัชกำลที่ ๕ จน 

สมเด็จพระพุทธเจ้ำหลวงทรงพระมหำกรุณำธิคุณเป็นพิเศษ  

ให้น�ำรถยนต์หลวงมำส่งจนถึงวัดสระเกศ นับแต่นั้นก็เป็นพระรำช

ประเพณีว่ำ ถ้ำพระเปรียญรูปใดสอบประโยค ๙  ได้ จะทรงกรุณำ

โปรดเกล้ำให้น�ำรถยนต์หลวงส่งพระเปรยีญรปูนัน้จนถงึส�ำนัก

 ท่ำนเป็นที่เลื่องลืออย่ำงยิ่งในด้ำนควำมเมตตำ ใบหน้ำ

ของท่ำนจะมีรอยยิ้มแฝงอยู่ด้วยเสมอ ผู้ใดที่เข้ำหำก็จะประทับ

ใจกับใบหน้ำอันอิ่มเอิบและอัธยำศัยของท่ำน และทั้ง ๆ  ที่ท่ำน

เจริญในสมณศักดิ์เรื่อยมำ ก็ยังเป็น “หลวงพ่อ” ของชำวจีนรอบวัด 

ไม่ว่ำเด็กหรือผู้เฒ่ำ โดยท่ำนไม่เคยถือยศศักดิ์เลย

 ควำมไม่ถือยศศักดิ์ของท่ำนนั้นเป็นที่กล่ำวขำนกันมำก 

ปกติเวลำมีผู ้มำนิมนต์มักจะเอำรถเก๋งมำรับเพื่อให้สมฐำนะ 

สมเด็จ ฯ แต่ครำวหนึ่งชำวจีนยำกจนผู้หนึ่งมำนิมนต์ท่ำนไปฉัน

ที่บ้ำนเพื่อท�ำบุญให้แก่บุตรที่ตำย เมื่อท่ำนกับพระอีก ๔ รูปเดิน

ออกจำกประตูวัดสระเกศ ก็ถำมจีนผู้นั้นว่ำจะไปอย่ำงไร จีนผู้นั้น 

ก็ตอบว่ำ “สำมล้อครับ” แทนที่จะแสดงอำกำรไม่พอใจ กลับยิ้ม  

ท่ำนว่ำนั่งสำมล้อเย็นสบำยดีเห็นควำมเจริญของบ้ำนเมืองถนัดดี

 เมื่อไปถึงบ้ำนจีนผู ้น้ัน ต้องข้ึนไปเจริญพระพุทธมนต์ 
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ชั้นบน เน่ืองจำกบ้ำนเล็กและแคบ มีของวำงขำยเต็มไปหมด  

ตอนนั้นท่ำนอำยุ ๘๐ แล้ว บันไดก็ชันมำก ขึ้นล�ำบำก แต่ท่ำน 

ก็ขึ้นไปจนได้ วันรุ่งขึ้นก็ต้องขึ้นไปเจริญพระพุทธมนต์อีก ครั้นถึง 

เวลำฉันต้องลงมำฉันในห้องครัวข้ำงล่ำง โต๊ะไม่มีผ้ำปู กับข้ำว 

มีเพียง ๓ อย่ำง คือ แกงเผ็ด แกงจืด และผัดหมี่ ของหวำนก็มี 

ผลไม้คือละมุดเพียงอย่ำงเดียว แถมยังค่อนข้ำงช�้ำและเน่ำเสียด้วย  

แต่ท่ำนฉันอย่ำงสบำย ๆ  ไม่ได้มีควำมรังเกียจอะไรเลย ฉันเสร็จ  

เจ้ำภำพก็ถวำยปัจจัยแก่ท่ำนและพระลูกวัด องค์ละ ๓ บำท ใบชำ 

ห่อจิ๋วองค์ละ ๑ ห่อ ท่ำนก็ยิ้มอย่ำงสบำยอีก ท่ำนพูดว่ำ “คนจน  

เขำจน เขำอยำกจะท�ำบุญ เขำตั้งใจท�ำบุญจริง ๆ  เขำมีน้อย เขำท�ำ

น้อยดแีล้ว”

 บำงคร้ังไปถึงบ้ำนผู้นิมนต์ บ้ำนน้ันยังไม่ได้จัดอำสนะ

ส�ำหรับพระ เพิ่งจะเริ่มจัดเมื่อท่ำนไปถึง แต่ท่ำนไม่เคยดุหรือบ่น  

ยิ้มรอจนเขำจัดที่เสร็จ บำงแห่งเจ้ำของงำนจัดที่ให้ท่ำนเป็นกำร

พิเศษ ท่ำนบอกว่ำอย่ำยุ่งยำกนักเลย ท�ำที่สบำย ๆ  เถิด ท่ำนพูด

เสมอว่ำ “เรำแก่แล้ว ท�ำอะไรไม่สะดวก แต่อย่ำท�ำให้เขำหนักใจ”

 ด้วยควำมเมตตำของท่ำน จึงมีอำคันตุกะมำเยือนทุกวัน 

กำรเข้ำพบท่ำนไม่ต้องมีใครพำเข้ำพบ ท่ำนจะออกต้อนรับด้วย

ใบหน้ำยิ้มแย้ม มีไมตรีจิตกับทุกคนทุกชั้นที่ไปพบ แม้แต่กรรมกร

สำมล้อผู้ยำกจนกระทั่งขอทำน ท่ำนพูดเสมอว่ำเขำมีทุกข์เขำจึง 

มำพบ ถ้ำท่ำนช่วยเหลือเขำได้ก็จะสบำยใจมำก
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๔. อยู่เป็นสุข จำกไปไม่ก่อทุกข์

 หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เป็นวิปัสสนำจำรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

รูปหนึ่งของเมืองไทยยุคปัจจุบัน ท่ำนเป็นคนต้นรัชกำลที่ ๕ 

(เกิดพ.ศ. ๒๔๑๓) แต่กิตติศัพท์และแบบอย่ำงชีวิตของท่ำนยังมี

อิทธิพลอย่ำงยิ่งในทุกวันนี้

 ชีวิตของท่ำนนับแต่เข ้ำสู ่ร ่มกำสำวพัสตร์เป ็นชีวิตที่ 

แนบเนื่องกับกำรหลีกเร้นบ�ำเพ็ญธรรมในป่ำเขำสมัยที่ยังเต็มไป
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ด้วยสิงสำรำสัตว์นำนำชนิด ท่ำนเป็นแบบอย่ำงของผู้สูงส่งด้วย 

ภูมิปัญญำ หำกเป็นอยู่อย่ำงเรียบง่ำย ไม่เบียดเบียน เต็มเปี่ยม 

ด้วยเมตตำต่อสรรพชีวิต แม้ในยำมที่ท่ำนใกล้จะมรณภำพ ก็ยัง 

ค�ำนึงถึงสัตว์น้อยใหญ่ที่อำจเดือดร้อนเพรำะกำรดับขันธ์ของท่ำน  

ท่ำนจึงเร่งรัดให้ลูกศิษย์พำท่ำนออกจำกหมู่บ้ำนหนองผือ ซึ่งเป็น

หมู่บ้ำนเล็ก ๆ  แห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนคร จุดหมำยปลำยทำงคือ

ตวัเมอืงสกลนครอนัเป็นสถำนทีท่ีส่ำมำรถรบักำรหลัง่ไหลของผู้คน

ท่ีจะมำเคำรพศพท่ำนได้
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 ในกำรกล่ำวตักเตือนลูกศิษย์ลูกหำของท่ำน ท่ำนได้พูด 

ตอนหนึ่งว่ำ

 “ผมน่ะต้องตำยแน่นอนในครำวน้ี ดังที่เคยพูดไว้แล้ว 

หลำยครั้ง แต่กำรตำยของผมเป็นเรื่องใหญ่ของสัตว์และประชำชน

ทั่ว ๆ  ไปอยู่มำก ด้วยเหตุนี้ผมจึงเผดียงให้ท่ำนทั้งหลำยให้ทรำบว่ำ 

ผมไม่อยำกตำยอยู่ที่นี่ ถ้ำตำยที่นี่จะเป็นกำรกระเทือนและท�ำลำย

ชีวิตสัตว์ไม่น้อยเลย ส�ำหรับผมตำยเพียงคนเดียว แต่สัตว์ที่พลอย

ตำยเพรำะผมเป็นเหตุนั้นมีจ�ำนวนมำกมำย เพรำะคนจะมำมำก  

ทั้งที่นี่ไม่มีตลำดแลกเปลี่ยนซื้อขำยกัน”

 ท่ำนยังกล่ำวต่ออีกว่ำ “นับแต่บวชมำ ไม่เคยคิดให้สัตว์ 

ได้รบัควำมล�ำบำกโดยไม่ต้องพดูถึงกำรฆ่ำเขำเลย มแีต่ควำมสงสำร

เป็นพื้นฐำนของใจตลอดมำ ทุกเวลำได้แผ่เมตตำจิตอุทิศส่วนกุศล

แก่สัตว์ไม่เลือกหน้ำโดยไม่มีประมำณตลอดมำ เวลำตำยแล้วจะ

เป็นศัตรูคู่เวรแก่สัตว์ให้เขำล้มตำยลงจำกชีวิตที่แสนรักสงวนของ 

แต่ละตัว เพรำะผมเป็นเหตุเพียงคนเดียวนั้น ผมท�ำไม่ลง”

 สุดท้ำยท่ำนได้สั่งเสียต่อลูกศิษย์ว่ำ “ขอให้น�ำผมออกไป

ตำยที่สกลนคร เพรำะที่นั้นเขำมีตลำดอยู่แล้ว คงไม่กระเทือนชีวิต 

ของสัตว์มำกเหมือนที่นี่”
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๕. นั่งทำงในจับโจร

 พระสงฆ์ไทยสมัยก่อนไม่ได้นั่งภำวนำหรือสวดมนต์ท�ำพิธี

อยู่แต่ในวัดอย่ำงเดียว หำกท่ำนยังเป็นที่พ่ึงของชำวบ้ำนในเรื่อง 

อ่ืน ๆ  ด้วย เช่น เวลำชำวบ้ำนทะเลำะเบำะแว้งกันก็พำกันมำหำ 

หลวงพ่อให้ช่วยตัดสินคดีควำม ส่วนใหญ่ท่ำนก็ไม่ได้ชี้ถูกชี้ผิด 

อย่ำงศำล หำกพูดให้ทั้งสองฝ่ำยคืนดีกัน ใครผิดก็จ่ำยสินไหมหรือ

ชดใช้ชนิดที่มองหน้ำกันติด บ่อยคร้ังเงินที่เสียไปก็ไม่ได้ไปไหน  

อีกฝ่ำยเอำไปจ่ำยเป็นค่ำกับแกล้มเพื่อสำนสัมพันธ์กันใหม่
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 แม้แต่เวลำวัวควำยถูกปล้น บำงทีชำวบ้ำนก็บำกหน้ำไป 

ขอให้หลวงพ่อท่ำนช่วย สมัยก่อนโจรขโมยวัวควำยมีชุกชุมมำก  

มีทั้งโจรอำชีพและโจร “สมัครเล ่น” ซ่ึงถือเอำกำรปล้นเป ็น 

งำนอดิเรก บำงแห่งถึงกับถือเป็นธรรมเนียมเลยว่ำเป็นผู ้ชำย 

ต้องรู้จักขโมยวัวควำย ในภำคใต้ เวลำผู้ชำยไปขอลูกสำว พ่อแม่ 

จะถำมก่อนว่ำขโมยควำยเป็นหรือไม่ ถ้ำไม่เป็นพ่อแม่ก็ไม่ยอมยก

ลูกสำวให้

 ครั้งหนึ่งโจรเข้ำมำปล้นวัวควำยในหมู่บ้ำนมะม่วงหวำน 

ในอยุธยำ อย่ำงแรกที่ชำวบ้ำนท�ำก็คือไปหำหลวงพ่อสอน  

เจ้ำอำวำสวัดในหมู่บ้ำน (พ.ศ. ๒๔๑๐-๒๕๐๐) หลวงพ่อสอนเป็น 

พระปฏิบัติที่เก่งในทำงโหรำศำสตร์ เวลำของหำย ชำวบ้ำนมัก 

มำขอให้ท่ำนช่วยนั่งทำงในเพื่อดูว่ำของอยู่ที่ไหน ครั้งน้ีก็เช่นกัน  

เล่ำกนัว่ำท่ำนปิดตำท�ำสมำธิสกัพกัก็บอกชำวบ้ำนว่ำววัควำยถกูซ่อน 

ไว้ท่ีไหน ชำวบ้ำนพำกันไปยังต�ำแหน่งที่ท่ำนบอก ก็พบวัวควำย 

ที่ถูกขโมยไปจริง ๆ

 อีกอย่ำงที่ท่ำนท�ำก็คือ ตรงไปยังคอกควำยเพื่อหำร่องรอย

ของโจร เมื่อพบรอยเท้ำท่ำนก็เอำขวำนฟันลงทุกรอยพร้อมกับ 

ร่ำยมนต์ไปด้วย จำกน้ันท่ำนกใ็ห้ชำวบ้ำนระดมชำยฉกรรจ์ไปตำมจับ 

พวกขโมยตำมจุดที่ท่ำนบอก แต่ก่อนจะไป ท่ำนขอให้ชำวบ้ำนอย่ำ

ท�ำอนัตรำยโจรเมือ่จับได้

 ปรำกฏว่ำ ชำวบ้ำนเจอโจรตรงจุดที่หลวงพ่อบอกจริง ๆ   

จำกปำกค�ำของชำวบ้ำน มนต์ของหลวงพ่อท�ำให้พวกโจรหลงทำง  

หำทำงออกจำกป่ำไม่เจอ เดินวนไปวนมำจนเหน่ือยอ่อน ในที่สุด 
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ชำวบ้ำนซึง่ช�ำนำญทำงมำกกว่ำ ก็ไปทนัและจบัตัวได้ พวกโจรพอรูว่้ำ 

ถูกหลวงพ่อร่ำยมนต์สะกดก็หมดแรงสู้ ยอมแพ้แต่โดยดี

 หมูบ้่ำนสมยัก่อน อ�ำนำจรัฐยงัไปไม่ถงึ ชำวบ้ำนจงึต้องช่วย

ตัวเอง หำกได้ผู้ใหญ่บ้ำนที่เข้มแข็ง ก็อยู่อย่ำงสงบสุข แต่หำกไม่มี

ผู้ใหญ่บ้ำนอย่ำงนั้น ก็ต้องพึ่งพำหลวงพ่อ ใช่ว่ำทุกองค์จะมีควำม

สำมำรถทำงไสยเวท แต่ส่ิงที่ส่วนใหญ่มีก็คือ ศรัทธำที่ชำวบ้ำน 

มต่ีอท่ำน ท่ำนจงึสำมำรถพูดให้คนเหล่ำนัน้มกี�ำลงัใจและร่วมมอืกนั

ท�ำในสิง่ท่ียำมปกตอิำจจะท�ำไม่ได้ 

 สิง่ทีน่่ำสงัเกตอย่ำงหนึง่คอื หลวงพ่อสมยัก่อนแม้จะมคีวำมรู้ 

ทำงไสยศำสตร์ แต่มักใช้ไปในทำงที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน นอกจำกนั้นยังใช้โดยไม่ให้ผิดศีล  

ดังหลวงพ่อสอนที่ก�ำชับชำวบ้ำนไม่ให้ท�ำร้ำยขโมยเมื่อจับตัวได้
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๖. จริยำของนักปกครอง

 ในบรรดำสมเดจ็พระสงัฆรำชสมยัรตันโกสนิทร์ มพีระองค์

เดียวเท่ำนั้นท่ีเคยลำสิกขำไปอยู่ในเพศฆรำวำสทั้ง ๆ  ที่เป็นพระ 

รำชำคณะชั้นผู้ใหญ่แล้ว ได้แก่สมเด็จพระสังฆรำช (สำ ปุสฺสเทโว)  

ผู้แต่งหนังสือเรื่องปฐมสมโพธิ ที่นักเรียนชั้นนักธรรมตรีทั้งหลำย

คุ้นเคยอย่ำงดี

 แต่ยงัมพีระอีกองค์หนึง่ทีเ่กือบจะลำสิกขำ โดยได้ทลูลำออก

จำกต�ำแหน่งพระรำชำคณะแล้ว หำกแต่รัง้รออยูพ่กัใหญ่จนเปลีย่น

พระทัย ภำยหลังจึงได้รับพระรำชทำนสมณศักดิ์กลับคืนตำมเดิม 

พระองค์นั้นก็คือสมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์  

ซ่ึงต่อมำได้ทรงเป็นพระรำชอุปัธยำจำรย์ (อุปัชฌำย์) ของในหลวง 

รัชกำลที่ ๙

 สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ เมื่อครั้งยังเป็นที่สมเด็จพระ 

วชิรญำณวงศ์ ทรงเป็นผู ้ที่ใส ่ใจในกำรคณะสงฆ์ แต่แม้จะ 

ทรงสมณศักด์ิช้ันสูงก็ไม่ทรงถือพระองค์ เรื่องหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็น 

ถึงพระจริยำดังกล่ำวก็คือตอนที่พระองค์ได้รับกำรทูลฟ้องว่ำ มี 

พระป่ำนิกำยธรรมยุตรูปหนึ่งประพฤติตนไม่ถูกต้องตำมพระวินัย  

พระรูปนั้นก็คือพระอำจำรย์กงมำ จิรปุญฺโญซึ่งเป็นศิษย์หลวงปู่ 

มั่น ภูริทตฺโต และภำยหลังเป็นผู้ก่อตั้งวัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัด

สกลนคร

 เนื่องจำกตอนนั้นพระองค์ทรงเป็นเจ้ำคณะใหญ่คณะ 

ธรรมยุต จึงมีหน้ำที่รับผิดชอบกับเรื่องดังกล่ำวโดยตรง แต่แทนที่ 

จะทรงบญัชำกำรให้พระในต�ำแหน่งรอง ๆ  ลงไป หรอืพระสังฆำธกิำร 
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ในพื้นที่ดูแลเรื่องนี้ พระองค์กลับเสด็จไปสืบสวนหำข้อเท็จจริง

ด้วยพระองค์เอง โดยทรงไปพ�ำนักอยู่กับพระอำจำรย์กงมำรวม  

๒ ครั้ง ๒ ครำ ที่วัดทรำยงำม จังหวัดจันทบุรี ในพ.ศ. ๒๔๘๑ และ  

พ.ศ. ๒๔๘๒ ท้ังนี้โดยที่พระอำจำรย์กงมำไม่ทรำบวัตถุประสงค ์

กำรมำเยือนของพระองค์เลย

 ในระหว่ำงที่พระองค์อยู่วัดทรำยงำมนั้น ทรงกระท�ำวัตร

เช่นเดียวกับหมู่คณะ เช่นฉันหนเดียว แม้พระอำจำรย์กงมำจะให้

บรรดำญำตโิยมน�ำภตัตำหำรเพลมำถวำย พระองค์กป็ฏเิสธ ตรัสว่ำ  

“เรำอยู่ที่ไหนก็ต้องท�ำตำมระเบียบเขำที่นั่น”

 ข้อหำแรกที่พระอำจำรย์กงมำถูกร้องเรียนก็คือสะพำย

บำตรเหมือนพระมหำนิกำย เมื่อพระองค์ได้เห็นกำรบิณฑบำตของ 

วัดทรำยงำม ก็ไม่ทรงเห็นเป็นเรื่องเสียหำย เพรำะเป็นกำรสะพำย

บำตรไว้ข้ำงหน้ำดูรัดกุม ตรัสว่ำ “สะพำยบำตรอย่ำงนี้มันก็เหมือน

กับอุ้มนั่นเอง ไม่ผิดหรอกเรียบร้อยดี”

 ข้อหำท่ี ๒ ก็คือ พระอำจำรย์กงมำเทศน์ผดิแปลกจำกค�ำสอน 

ของพระพทุธองค์ วิธกีำรของพระองค์ในกำรสอบสวนเรือ่งดังกล่ำว 

เป็นท่ีกล่ำวขำนสบืมำดงันี้

 วันหนึง่พระอำจำรย์กงมำ ได้ประกำศให้ญำติโยมมำฟังเทศน์  

โดยสมเด็จพระวชิรญำณวงศ์จะเป็นองค์แสดง ประชำชนจึงแห่

กันไปฟังกันล้นหลำม แต่เมื่อพระอำจำรย์กงมำทูลอำรำธนำที่กุฏิ 

พระองค์ก็ปฏิเสธว่ำ “เรำไม่สบำยเธอจงแสดงธรรมแทนเรำเถอะ” 

เม่ือเป็นเช่นนี้ พระอำจำรย์กงมำกลับขึ้นไปศำลำและแสดงธรรม

แทนพระองค์
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 เมื่อแสดงธรรมไปได้ประมำณ ๑๐ นำที สำมเณรผู้หนึ่ง

ก็ลงมำจำกศำลำเพ่ือถ่ำยปัสสำวะ ก็ได้พบพระองค์ทรงน่ังอยู่กับ 

พื้นดินข้ำงศำลำนั่นเอง สำมเณรตกใจรีบกลับขึ้นศำลำ แต่สุดวิสัย

จะบอกพระอำจำรย์กงมำได้

 รุ่งเช้ำพระองค์ได้กล่ำวชมเชยพระอำจำรย์กงมำว่ำ “กงมำ 

นี่เทศนำเก่งกว่ำเปรียญ ๙ ประโยคเสียอีก”

 ข้อกล่ำวหำที่ ๓ คือ พระอำจำรย์กงมำเที่ยวตั้งตัวเป็น 

ผู้วิเศษ แจกของขลังให้ประชำชนหลงผิด

 วิธีกำรสอบสวนของพระองค์ก็คือ ชวนพระอำจำรย์กงมำ

ไปธุดงค์ด้วยกันแบบสองต่อสอง ในกำรธุดงค์ครั้งน้ีทรงแบกกลด

สะพำยบำตรเอง เพรำะไม่มีผู้ติดตำม ครั้นพระอำจำรย์กงมำจะขอ 

ช่วยสักเท่ำไรพระองค์ก็ไม่ยอม โดยทรงเดินตำมหลังพระอำจำรย์ 

กงมำ

 หลังจำกธุดงค์หนึ่งอำทิตย์เศษ พระองค์ก็ตรัสว่ำ “กำร 

ธุดงค์ของท่ำนกงมำและพระปฏิบัติกรรมฐำนนี้ได้ประโยชน์ 

เหลือหลำย อย่ำงนี้ธุดงค์มำก ๆ  ก็จะท�ำให้พระศำสนำเจริญยิ่งขึ้น”

 นับแต่นั้นมำพระองค์ทรงให้กำรสนับสนุนคุ้มครองและ 

สรรเสริญพระอำจำรย์กงมำโดยตลอด
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๗. เอำป่ำไว้

 พระโพธญิำณเถรหรอืหลวงพ่อชำ สภุทฺโท แห่งวดัหนองป่ำพง  

เป็นคนรกัป่ำ รกัต้นไม้ ท่ำนกล่ำวเสมอว่ำพระพทุธเจ้ำประสูตใินป่ำ  

ตรัสรู้ในป่ำ ท่ำนจึงให้ควำมส�ำคัญกับป่ำมำก เพรำะเป็นสถำนที ่

ที่เกื้อกูลต่อกำรเจริญสมณธรรมอย่ำงยิ่ง ในสมัยที่ พระ เณร และ 

แม่ชีวัดหนองป่ำพงป่วยเป็นไข้มำเลเรียกันหลำยรูปน้ัน เจ้ำหน้ำท่ี

สำธำรณสขุได้มำแนะน�ำให้ถำงป่ำตดักิง่ไม้ออกให้โล่งเตียน เมือ่ป่ำ

โปร่งลมจะได้พัดสะดวก

 หลวงพ่อตอบว่ำ “ตำยซะคน เอำป่ำไว้ก็พอ”

 พดูสัน้ ๆ  เพยีงเท่ำนัน้ แต่เจ้ำหน้ำทีก่พ็ยำยำมอธบิำยโน้มน้ำว 

ให้เหตุผลหว่ำนล้อมต่ำง ๆ  แต่ท่ำนก็ยืนยันค�ำเดิมว่ำ

 “พระหรือชีก็ตำม อำตมำเองก็ตำม ตำยแล้วก็ไปแล้ว เอำ 

ป่ำไว้เสียดีกว่ำ”

 วัดหนองป่ำพงจึงมีสภำพป่ำอุดมสมบูรณ์ดังเดิมจวบจน 

ทุกวันนี้
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๘. ตัวโกรธ

 หลวงปู่บดุดำ ถำวโร จดัว่ำเป็น “รัตตญัญ”ู คอื เป็นผูเ้ก่ำแก่ 

และมีประสบกำรณ์มำก รูปหนึ่งของคณะสงฆ์ไทย ด้วยท่ำนมีอำยุ

ยืนนำนถึง ๑๐๐ ปี ก่อนจะมรณภำพเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๗

 สมัยที่ยังหนุ่ม ท่ำนมีโอกำสพบปะครูบำอำจำรย์ที่ส�ำคัญ

หลำยรูป เช่น พระอุบำลีคุณูปมำจำรย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) และ

ครูบำศรีวิชัย ท่ำนหลังนี้เคยทักหลวงปู่บุดดำเน่ืองจำกเห็นท่ำน 

ไม่พำดสังฆำฏิว่ำ “เฮำเป็นนำยฮ้อย ก็ต้องให้เขำฮู้ว่ำเป็นนำยฮ้อย 

ไม่ใช่นำยสิบ” นับแต่นั้นมำหลวงปู่จึงพำดสังฆำฏิติดตัวตลอดเวลำ  

จนกลำยเป็นเอกลักษณ์ของท่ำน

 หลวงปู่บดุดำเป็นพระป่ำ ชอบธุดงค์ ไม่มวีดัเป็นหลกัแหล่ง 

จนเมื่ออำยุ ๘๗ ปีจึงได้มำประจ�ำที่วัดกลำงชูศรีเจริญสุข อ�ำเภอ

บำงระจัน จังหวัดสิงห์บุรี กระทั่งมรณภำพ

 แม้หลวงปู่บุดดำจะไม่ได้เล่ำเรียนในทำงปริยัติมำก แต่

ควำมที่ท่ำนเชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติ จึงมีควำมสำมำรถในกำรสอน

ธรรมชนิดที่สื่อตรงถึงใจ มีครำวหนึ่งท่ำนได้รับนิมนต์ไปเทศน์คู่กับ 

ท่ำนเจ้ำคุณรูปหนึ่งซึ่งเป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค ท่ำนเจ้ำคุณ 

รูปนั้นคงเห็นหลวงปู่เป็นพระบ้ำนนอก จึงอยำกลองภูมิหลวงปู่    

ได้ถำมหลวงปู่ว่ำ “จะเทศน์เรื่องอะไร”

 หลวงปู่ตอบว่ำ “เรื่องตัวโกรธ กิเลสตัณหำ”

 ท่ำนเจ้ำคุณซักต่อว่ำ “ตัวโกรธเป็นอย่ำงไร”

 หลวงปู่ตอบสั้น ๆ  ว่ำ “ส้นตีนไงล่ะ”
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 เท่ำนัน้เองท่ำนเจ้ำคณุกโ็กรธหัวฟัดหวัเหวีย่ง ไม่ยอมเทศน์

กบัหลวงปู ่วนัน้ันหลวงปูจ่งึต้องขึน้เทศน์องค์เดียวเมือ่เทศน์จบแล้ว 

ท่ำนก็ไปขอขมำท่ำนเจ้ำคุณองค์นั้น พร้อมกับอธิบำยว่ำ

 “ตัวโกรธมันเป็นอย่ำงน้ีเองนะ มันหน้ำแดง ๆ  นี้แหละ   

มันเทศน์ไม่ได้ คอแข็ง ตัวโกรธสู้เขำไม่ได้ ขึ้นธรรมำสน์ก็แพ้เขำ 

ใครจะเป็นนักเทศน์ต่อไปจดจ�ำเอำไว้นะ ตัวโกรธน่ะ นักเทศน์ไป

ขัดคอกันเอง มันจะเอำคอไปให้เขำขัด

 หลวงปู่บุดดำรู้จักตัวโกรธดี ท่ำนรู้ว่ำตัวโกรธกลัวคนกรำบ 

ท่ำนเล่ำว่ำตั้งแต่เริ่มบวช ท่ำนพยำยำมเอำชนะควำมโกรธด้วย 

กำรกรำบ เวลำโกรธท่ำนจะลุกขึ้นกรำบพระ ๓ ครั้ง โกรธ ๒ ครั้ง 

ก็กรำบพระ ๖ ครั้ง โกรธ ๑๐๐ ครั้ง ก็กรำบ ๓๐๐ ครั้ง ท�ำเช่นนี้ 

หลำยครั้งควำมโกรธก็ครอบง�ำท่ำนไม่ได้

 เมื่อควำมโกรธเป็นใหญ่เหนือใจไม่ได้ ควำมเมตตำและ

อ่อนน้อมถ่อมตนก็ตำมมำ หลวงปู่บุดดำขึ้นชื่อในเรื่องน้ีมำก  

ครำวหนึ่งท่ำนก�ำลังจะเดินข้ำมสะพำน ก็เห็นสุนัขตัวหนึ่งนอน 

ขวำงทำงอยู่บนสะพำน แทนทีท่่ำนจะเดนิข้ำมสนุขัตวันัน้ หรอืไล่มนั 

ให้พ้นทำง กลับเดินลงไปลุยโคลนข้ำงล่ำง

 ท่ำนว่ำไม่อยำกให้ผู้อ่ืนได้รับควำมขุ่นเคืองเพียงเพ่ือเห็น

แก่ควำมสะดวกของตนเอง แม้เป็นเพียงสัตว์เดรัจฉำนท่ำนก ็

ไม่ปรำรถนำจะเบียดเบียน
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๙. สุนัขโพธิสัตว์

 สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) เป็นผู้มีกิริยำวำจำอ่อนละไม

เป็นปกติ ท่ำนจะพูดจำปรำศรัยกับใครทั้งที่เป็นผู้ใหญ่และเด็ก  

กใ็ช้ค�ำรบัค�ำขำนว่ำ จ๋ำ จ๊ะ ทีส่ดุสตัว์เดรจัฉำนท่ำนกป็ระพฤตเิช่นนัน้  

“โยมจ๋ำ ขอฉันไปทเีถดิจ๊ะ” แล้วกก้็มกำยหลีกทำงไป มผีูถ้ำมท่ำนว่ำ  

ท�ำไมท่ำนจงึท�ำเช่นนัน้ ท่ำนตอบว่ำ “ฉนัรูไ้ม่ได้ว่ำสุนัขน้ีจะเคยเป็น

พระโพธสิตัว์หรือมใิช่”
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๑๐. สังฆรำชไก่เถื่อน

 ไก่เป็นสัตว์ขี้ระแวง เวลำจิกกินอำหำรจะผงกหัวขึ้นมอง

รอบตัวอยู่ไม่ขำด หำกมีเสียงผิดปกติ จะกระโตกกระตำกหรือ 

ส่งเสยีงดงัลัน่ ยิง่ไก่ป่ำด้วยแล้ว ระวงัภยัรอบทศิ ไม่ยอมเฉยีดกรำย 

เข้ำใกล้บ้ำนคนเลย ไก่ป่ำที่จะประพฤติตนเป็นไก่บ้ำนจึงไม่อยู ่

ในวิสัยท่ีจะเป็นไปได้ แต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลับเป็นไปแล้วที่วัด 

รำชสิทธำรำม ฝั่งธนบุรี เมื่อร้อยกว่ำปีก่อน

 สมเดจ็พระสงัฆรำช (สกุ ญำณสงัวร) ทรงเป็นพระสงัฆรำช

องค์ท่ี ๒ ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำนภำลัย  

ท่ำนเป็นพระมหำเถระที่ทรงคุณในทำงวิปัสสนำธุระ แต่แทนที ่

ท่ำนจะมชีือ่เสยีงในทำงอทิธฤิทธิป์ำฏหิำรย์ิหรอืกำรเป็นเกจิอำจำรย์ 

ดังสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) ซึ่งเป็นพระรุ่นหลัง ท่ำนกลับเป็นที่

รูจั้กโดยพระนำมฉำยำว่ำ “สมเดจ็พระสงัฆรำชไก่เถือ่น” ทัง้นีเ้พรำะ 

ทรงมีเมตตำมหำนิยมสูงมำก แม้กระทั่งไก่ป่ำที่อยู่รอบวัดก็ยัง 

สัมผัสได้ถึงเมตตำบำรมีดังกล่ำวจนกลำยเป็นสัตว์เช่ือง พำกันมำ

หำกินอยู่รอบ ๆ  พระต�ำหนักและในบริเวณวัดของท่ำนเป็นฝูง ๆ   

กล่ำวกันว่ำใครที่มำเห็นก็มักเข้ำใจว่ำเป็นไก่บ้ำนที่ถูกปล่อยวัด
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๑๑.  โจรกลับใจ

 วัดเศวตฉัตรเป็นวัดแถวฝั่งธน ฯ ที่ทุกวันนี้ขึ้นชื่ออย่ำงมำก

ในเรื่องเครื่องบริขำรส�ำหรับพระกรรมฐำน เมื่อเกือบ ๑๐๐ ปีก่อน  

วัดน้ีมีเจ้ำอำวำสช่ือพระอำจำรย์บุญ ท่ำนเป็นพระที่มีชื่อเสียง 

ในด้ำนกำรเทศน์ มกีจินมินต์ให้ไปแสดงธรรมตำมทีต่่ำง ๆ  อยูเ่สมอ

 ครำวหนึ่งพระอำจำรย์บุญได้รับนิมนต์ไปเทศน์ที่วัดแห่ง

หนึง่ในจังหวัดสมทุรปรำกำร สมยันัน้กำรสญัจรต้องใช้เรอืเป็นหลกั  

พระอำจำรย์บุญได้นั่งเรือไปถึงวัดด่ำนส�ำโรง จำกนั้นก็จ้ำงชำวบ้ำน

แถวนั้นชื่อนำยด�ำ ให้พำยเรือต่อไปยังวัดที่จัดงำนเทศน์

 ตำมปกติต้องใช้เวลำประมำณ ๒-๔ ชั่วโมงกว่ำจะพำย 

เรือจำกวัดด่ำนส�ำโรงไปถึงวัดดังกล่ำว ดังนั้นเมื่อเรือออกจำก 

วัดด่ำนส�ำโรงแล้ว พระอำจำรย์บุญและพระอีกรูปหนึ่งซึ่งเดินทำง 

ไปด้วย จึงงีบเอำแรง ปล่อยให้นำยด�ำพำยเรือ

 ข้ำงนำยด�ำหลังจำกที่พำยเรือได้สักชั่วโมงเศษ ๆ  ก็หัน

หัวเรือข้ึนฝั ่ง เพื่อเก็บกัญชำมำหั่นและสูบอย่ำงสบำยอำรมณ์  

เมื่ออิ่มเอมใจแล้วก็กลับไปที่เรือแล้วพำยต่ออย่ำงมีชีวิตชีวำ ปำกก็

บอกเป็นระยะ ๆ  ว่ำ “ใกล้ถึงแล้ว”

 หลังจำกนั้นไม่ถึงชั่วโมง เรือก็จอดเทียบท่ำ เมื่อพระ

อำจำรย์บุญตื่นขึ้นมำก็พบว่ำเรือกลับมำจอดอยู่ที่วัดด่ำนส�ำโรง  

ตรงจุดเดียวกับที่ได้ลงเรือเมื่อ ๒-๓ ชั่วโมงที่แล้ว

 พระอำจำรย์บุญโกรธเป็นก�ำลัง ตะโกนไปที่นำยด�ำ 

       “มึงอยู่ที่ไหนก่อนจะย้ำยมำที่นี่?”
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 “แถวหัวรอ อยุธยำครับ” นำยด�ำตอบ

 “งั้น ดูหน้ำข้ำดี ๆ  ซิ” พระอำจำรย์บุญสั่ง

 เมื่อนำยด�ำท�ำตำมค�ำสั่ง ก็เห็นแผลเป็นที่หน้ำผำก 
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พระอำจำรย์บุญ ยำวถึง ๔ นิ้ว

 “มึงรู้จักเสือบุญที่อยุธยำไหม?” พระอำจำรย์บุญถำม

 “รู้จักครับ” นำยด�ำตอบ

 “ข้ำนี่แหละเสือบุญ มึงต้องพำยเรือไปที่วัดบ้ำนก่อนสว่ำง  

ไม่งั้นตำย!” พระอำจำรย์บุญประกำศ

 ทันทีที่ได้ยินอำญำสิทธิ์ นำยด�ำรีบหันหัวเรือและพำยอย่ำง

ไม่คดิชีวิต ในท่ีสดุก็พำพระอำจำรย์บญุถึงทีห่มำยก่อนสว่ำงทนังำน

 พระอำจำรย์บญุไม่ค่อยชอบเปิดเผยอดตีของตัวเองมำกนัก 

แต่บำงครั้งก็จ�ำเป็นต้องท�ำเพื่อให้งำนส�ำเร็จ

 เสอืบญุเป็นโจรทีม่ชีือ่กระฉ่อนทัว่อยธุยำ บุกปล้นเป็นอำจณิ 

ครำวหนึ่งขณะที่ก�ำลังจะเร้นกำยออกจำกบ้ำนที่ปล้นเสร็จ เจ้ำของ

บ้ำนซึ่งแอบอยู่หลังประตูได้เอำขวำนจำมหัวเสือบุญ คมขวำนเปิด

หน้ำผำกเป็นแผลใหญ่ แต่เสือบุญรอดมำได้เพรำะกระโจนลงน�้ำ 

เสียก่อน และซ่อนตัวอยู่ใต้ผักตบชวำกอใหญ่ คืนนั้นทั้งคืนเลือด

ไหลไม่หยุด เสือบุญจึงบริกรรมคำถำเพื่อสมำนแผล

 รุ ่งสำงกระแสน�้ำพำเสือบุญและกอผักตบมำที่หน้ำวัด 

แห่งหนึง่ เสอืบญุกระเสอืกกระสนไปขอควำมช่วยเหลอืจำกสมภำร 

เสอืบญุสญัญำว่ำหำกรอดตำยจะบวชพรรษำหนึง่ เผอิญสมภำรเป็น

หมอยำ จึงช่วยรกัษำเสอืบุญจนหำย

 เสือบุญได้บวชตำมสัญญำที่วัดเศวตฉัตร พรรษำนั้นท้ัง

พรรษำพระบญุตัง้ใจศกึษำเล่ำเรยีนทัง้ธรรมและวนิยั  สวดมนต์จน

แคล่วคล่อง ออกพรรษำพระบญุกย็งัไม่สกึ เพรำะจติใจใฝ่ศรทัธำใน
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บวรพระพุทธศำสนำเสียแล้ว ในเวลำไม่นำนพระบุญก็ได้กลำยเป็น

พระนักเทศน์ที่สำมำรถ ขณะเดียวกันก็ก้ำวหน้ำในกำรศึกษำธรรม

จนเป็นเปรียญ ๕ ประโยคและได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้ำอำวำสในที่สุด

 พระกับโจรนั้นอยู่ตรงข้ำมกันเหมือนนรกกับสวรรค์แต ่

บำงครั้งก็เก่ียวเนื่องกันอย่ำงใกล้ชิดดังชีวิตของพระอำจำรย์บุญ  

หำกไม่ประสบเครำะห์กรรมจวนตำย เสอืบญุกค็งไม่หันหน้ำเข้ำวดั 

แต่จดุพลกิผนัส�ำคญัในชวีติของเสอืบุญน่ำจะอยู่ทีเ่มตตำของสมภำร

ท่ีรกัษำเขำจนหำย หำกสมภำรท่ำนนัน้เพยีงแต่กระซบิให้เจ้ำหน้ำที่

บ้ำนเมอืงมำจบัเสอืบญุก็คงไม่มีใครว่ำอะไรท่ำน (คนสมยันีดู้เหมอืน

จะนิยมใช้วิธีนี้ เพรำะปลอดภัยดีและไม่เปลืองตัว) แต่สมภำรท่ำน

เหน็ว่ำกำรช่วยเหลอืคนตกทกุข์ได้ยำกเป็นเรือ่งส�ำคญักว่ำ 

 ท่ีส�ำคัญท่ำนเห็นว่ำคนเรำนั้นกลับตัวกลับใจได้ แม้จะเลว 

แค่ไหน ก็สำมำรถเป็นคนดีได้ ใช่ว่ำจะต้องก�ำจัดหรือฆ่ำให้ตำย

สถำนเดียว แล้วพระอำจำรย์บุญก็ได้พิสูจน์ว่ำเมตตำของสมภำร

ท่ำนนั้นไม่สูญเปล่ำ

 พระอำจำรย์บุญแม้จะเข้ำวัดเมื่อฉกรรจ์แล้ว แต่ท่ำนก็ได้ 

รับใช้พระศำสนำหลำยสิบปี ท่ำนมรณภำพพ.ศ. ๒๕๐๐ หลังจำก 

ที่ครองวัดนำนถึง ๔๔ ปี
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๑๒. คุณธรรมของโหรเอก

 เมื่อ ๖๐ ปีก่อน พระในกรุงเทพ ฯ ที่ขึ้นชื่อว่ำเอกอุในทำง

โหรำศำสตร์เห็นจะมีแค่ ๒ องค์ องค์หนึ่งคือสมเด็จพระสังฆรำช 

วดัสระเกศ อีกองค์หนึง่คอืพระภทัรมนุ ี(อิน๋ ภทรฺมนีุ) ทัง้ ๒ องค์เป็น

เปรียญประโยค ๙ และที่เหมือนกันอีกอย่ำงคือเป็นพระสมถะทั้งคู่ 
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 ธรรมดำของพระที่ขึ้นชื่อในด้ำนโหรำศำสตร์ย่อมต้องม ี

คนมำขึ้นมำก พระภัทรมุนีก็เช่นกัน คนที่มำขอพึ่งบำรมีท่ำนมีทั้ง 

คนท่ีเดือดเนื้อร้อนใจ และคนที่อยำกประสบโชค ไหนจะมำให้

ท่ำนผูกดวง ตั้งชื่อลูก ชื่อร้ำน ชื่อสกุล ให้ฤกษ์ จับยำม ฯลฯ 

กระนั้นท่ำนก็พอใจอยู่อย่ำงเรียบง่ำย กุฏิของท่ำนที่วัดทองนพคุณ 

นอกจำกจะเก่ำคร�ำ่คร่ำแล้วยงัไม่มเีคร่ืองประดับ ส่วนเคร่ืองอปุโภค 

ก็ไม่มำก ทั้ง ๆ  ที่มีคนถวำยของให้แก่ท่ำนมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น 

หมอนอิง ปิ่นโต ไตรจีวร เครื่องลำยครำม ตะลุ่ม กำน�้ำ แต่ท่ำน 

ก็ซุกเอำไว้ วันดีคืนดีก็ทยอยเอำออกมำแจกเป็นกำรท�ำบุญ

 ในเรื่องของอำจำระ โดยเฉพำะควำมสุภำพและอ่อนน้อม 

ท่ำนก็ขึ้นชื่อนัก กับพระในวัดท่ำนก็เจรจำด้วยควำมสุภำพเหมือน

กันหมด กับพระที่มีพรรษำมำกกว่ำ แม้จะสมณศักดิ์ต�่ำกว่ำท่ำน  

ท่ำนก็ลงกรำบอย่ำงนอบน้อม ท่ำนมิได้แสดงออกเฉพำะต่อหน้ำ

เท่ำนั้น ศิษย์ที่ใกล้ชิดเล่ำว่ำ แม้จะลับหลัง ท่ำนก็ไม่เคยว่ำร้ำยใคร

ให้ได้ยิน ตรงกันข้ำมกลับพยำยำมให้ควำมเป็นธรรมแก่ผู้ถูกนินทำ

ลับหลัง

 ว่ำจ�ำเพำะควำมสำมำรถในทำงโหรำศำสตร์ของท่ำน มเีกรด็

เล่ำว่ำครำวหนึ่งท่ำนดูตัวท่ำนเองว่ำ เลือดจะตกยำงจะออก ท่ำนจึง

ระวังตัวมำก แต่ก็ไม่เห็นเป็นอะไร เผอิญวันสุดท้ำยแห่งเกณฑ์นั้น 

ขณะที่ท่ำนเดินลงบันได ไม้ผุที่ประตูเกิดหล่นลงโดนหน้ำผำกท่ำน

เลือดไหลซิบ ๆ  ออกมำ คนก็ยิ่งลือว่ำท่ำน “แม่น” 

 ใช่แต่คนทั่วไปเท่ำนั้น แม้สมเด็จพระสังฆรำชวัดสระเกศ 

ก็ยกย่องท่ำนมำก ดังเคยมีพระด�ำรัสว่ำ “แต่ก่อนนี้มีกันอยู่ ๒ คน  
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มีช่วยแบ่งเบำกันไป เขำไปที่น่ัน (วัดทองนพคุณ) กันบ้ำง มำที่นี ่

กนับ้ำง ตัง้แต่สิน้เจ้ำคณุภทัร ทีน่ีก็่เลยหนกั ใคร ๆ  มำทีน่ีก่นัทัง้น้ัน”

 ที่ควรกล่ำวถึงก็คือปฏิปทำของท่ำนในกำรพยำกำรณ์และ

ให้ฤกษ์ ท่ำนถือมำกที่จะไม่ยอมพยำกรณ์ในเรื่องที่ท�ำให้ครอบครัว

แตกสำมัคคี เช่น ใครจะมำให้พยำกรณ์คู่สมรสว่ำจะอยู่กันยืดไหม 

ท่ำนจะไม่ยอมพยำกรณ์เลย ท่ำนให้เหตุผลว่ำจะท�ำให้คูส่ำมภีรรยำ

เขำแตกกัน หรือกรณีคนที่หมั้นกันไว้แล้วมำให้ท่ำนพยำกรณ์ว่ำ 

จะอยู่กนัต่อไปยดืหรอืไม่ ท่ำนกไ็ม่พยำกรณ์เช่นกนั เพรำะเขำหมัน้

กันแล้ว หำกไปพยำกรณ์ให้เขำกินแหนงแคลงใจจนถอนหมั้น ก็จะ

เป็นกำรเสยีหำยไม่สมควรทีท่่ำนจะท�ำ

 นอกจำกนั้นท่ำนยังเคร่งครัดในเรื่องลำภ มีบำงคนมำให้ดู

แล้วถวำยปัจจัยท่ำน ท่ำนจะไม่รับเลย เพรำะถือว่ำไม่ใช่เป็นกำร

รบัจ้ำง ท้ังไม่มกีำรตัง้กล่องเรีย่ไร ต่อเมือ่น�ำเครือ่งสกักำระมำถวำย 

อย่ำงธรรมดำท่ำนจึงจะรับ
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๑๓. ต้นพะยอมของสมเด็จ ฯ

 แม้สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์จะทรง

เป็นพระรำชอปัุธยำจำรย์ (อปัุชฌำย์) ของในหลวงรชักำลที ่๙ แต่ก็ 

หำทรงถือพระองค์ไม่  ทรงเป็นกันเองกับลูกศิษย์และญำติโยม  

ขณะเดียวกันก็ทรงเปี ่ยมด้วยเมตตำและทรงเป็นแบบอย่ำงใน 

ทำงธรรมได้เป็นอย่ำงดี
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 ครำวหนึง่เสดจ็กลบัจำกหวัหนิ มำถึงวดับวรนิเวศกเ็ยน็แล้ว 

ไม่นำนม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปรำโมช ซึ่งเคยเป็นสัทธิวิหำริกของท่ำน 

ได้เดินทำงมำเยี่ยม ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิสังเกตเห็นที่ปำกประตูต�ำหนัก 

มต้ีนไม้ต้นเลก็ ๆ  แค่คืบใส่กระป๋องนมวำงอยู ่ถึงทลูถำมพระองค์ว่ำ  

ต้นอะไร

 “ต้นพะยอมว่ะ สมภำรวดัหวัหนิท่ำนให้มำ” สมเดจ็ ฯ ตอบ

 “โอ้โฮ!” ม.ร.ว. คึกฤทธิ์อุทำน

 “ท�ำไม โอ้โฮ” สมเด็จ ฯ ถำม

 ม.ร.ว. คึกฤทธิ์จึงอธิบำยว่ำ “ก็ต้นพะยอมมันต้องใช้เวลำ

ตั้ง ๔๐ หรือ ๕๐ ปีต้ังแต่ปลูก จึงจะโตออกดอกได้ สมเด็จ ฯ  

แก่จะตำยมิตำยแหล่อยู่แล้ว จะไปได้ดูดอกมันทันอย่ำงไร”

 “อย่ำงนั้นหรือ?” สมเด็จ ฯ ตรัสถำมย�้ำ “เอ็งว่ำกี่ปีนะ?”

 “๕๐ ปี” คือค�ำตอบยืนยัน

 เมือ่ทรงได้ยนิเช่นนัน้พระองค์กท็รงตะโกนเรยีกไวยำวจักร

ลั่นต�ำหนัก พอไวยำวัจกรมำถึงก็รับสั่งให้เอำต้นพะยอมนั้นไปปลูก

ทันที อย่ำให้เสียเวลำแม้แต่นำทีเดียว

 “ไอ้นี่มันบอกว่ำต้องปลูกถึง ๕๐ ปี ต้นพะยอมมันถึงจะ

ออกดอก ต้องรีบปลูกเร็ว ๆ  อย่ำให้เสียเวลำ ลุแก่ควำมประมำท 

ไม่ได้”

 เมื่อประสบกับอะไรก็ตำมท่ีให้ผลช้ำ ใช้เวลำนำนกว่ำจะ

บังเกิดควำมส�ำเร็จ คนทั่วไปมักจะเฉื่อยแฉะหรือนิ่งดูดำย เพรำะ 

คิดว่ำยังมีเวลำอีกมำก หรือยิ่งกว่ำนั้นก็คือถึงกับวำงมือด้วยควำม
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ท้อแท้ ไม่มีก�ำลังใจที่จะท�ำ แต่ส�ำหรับสมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ 

พระองค์นี ้ยิง่ให้ผลช้ำ ยิง่ต้องรบีท�ำเพือ่ให้ผลน้ันมำถึงเรว็ขึน้ เพรำะ

ยิ่งทอดธุระ ผลก็ยิ่งมำถึงช้ำลงไปเรื่อย ๆ  และหำกผลนั้นเป็นสิ่งที่ 

ดงีำมด้วยแล้ว ก็ไม่ต้องห่วงกังวลว่ำตนเองจะเป็นผูร้บัผลน้ันหรอืไม่ 

เพรำะถงึตนเองไม่ได้รบั คนอืน่กไ็ด้รบัอยู่ดี 

 ด้วยเหตนุีแ้ม้จะทรงตระหนกัว่ำกว่ำต้นพะยอมจะออกดอก 

พระองค์กค็งละโลกนีไ้ปแล้ว แต่กย็งัทรงกระตือรอืร้นทีจ่ะปลกู ทัง้น้ี

เพื่อประโยชน์ของอนุชนรุ่นหลังนั่นเอง
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๑๔. จงอำงหำงกุดที่วัดหนองป่ำพง

 วัดหนองป่ำพงช่วงแรก ๆ  มีงูจงอำงหำงกุดอยู ่ตัวหน่ึง  

หลวงพ่อชำ สุภทฺโท เรียกมันว่ำไอ้หำงกุด ตอนเช้ำเมื่อหลวงพ่อ

ออกไปบิณฑบำต มันก็เลื้อยตำมหลังทับรอยเท้ำของหลวงพ่อ 

ไปด้วย เช้ำวันหนึ่งขณะที่หลวงพ่อก�ำลังเดินเข้ำหมู่บ้ำน คนหำปลำ

ผู้หนึ่งสังเกตเห็นรอยงูใหญ่เล้ือยตำมหลัง จึงวิ่งเข้ำไปในหมู่บ้ำน 

บอกเพื่อนบ้ำนว่ำ “อำจำรย์ชำเอำงูมำบิณฑบำตด้วย”
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 ชำวบ้ำนกลัวมำก ขำกลับจึงสะกดรอยตำมหลวงพ่อก็เห็น

งูใหญ่ตำมหลวงพ่อเข้ำไปในวัดด้วย รุ่งเช้ำชำวบ้ำนจึงพำกันมำพูด 

กับท่ำน

 “ท่ำนอำจำรย์ท�ำไมเอำงไูปบิณฑบำตด้วย ทีน้ีจะไม่ใส่บำตร 

แล้วนะ กลัว”

 “อำตมำไม่ทรำบ อำตมำไม่ได้เอำไป” หลวงพ่อตอบ

 “ไม่ได้เอำไปยังไง ตอนออกมำทุ่งนำยังเห็นรอยงูมันเลื้อย 

ทับรอยเท้ำท่ำนอำจำรย์อยู่นี่นำ” ชำวบ้ำนช่วยกันต่อว่ำ

 แต่หลวงพ่อก็ยงัยนืยนัว่ำไม่รูอ้ยูน่ัน่เอง ชำวบ้ำนกเ็ลยพำกนั 

มำสังเกต ก็พบว่ำงูตัวนี้ตำมท่ำนไปจำกวัด พอถึงศำลพระภูมิ

ทำงเข้ำหมู่บ้ำน มันก็แยกไปคอยอยู่ที่นั่น จนหลวงพ่อกลับจำก

บณิฑบำต มนักเ็ลือ้ยตำมท่ำนกลับวดัอกี  หลวงพ่อเองจึงไม่ได้เห็นงู 

แต่สงัเกตว่ำมรีอยอย่ำงทีช่ำวบ้ำนพดูกนั หลงัจำกน้ันเวลำทีท่่ำนจะ

ออกจำกวดัไปบณิฑบำตเมือ่จะพ้นเขตวดัหนองป่ำพง ท่ำนพดูขึน้ว่ำ

 “ไอ้หำงกุดอย่ำไปบิณฑบำตกับอำตมำนะ คนเขำกลัว”  

ต่อมำท่ำนก็ได้บอกด้วยว่ำ

 “ให้หลบหนเีข้ำไปหำทีอ่ยูใ่นป่ำรกทบึเสยีเถอะ อย่ำออกมำ 

ให้คนเห็นอีก เพรำะวัดนี้จะมีคนมำมำกขึ้น เขำจะกลัว”

 กำลต่อมำ ก็ไม่ปรำกฏเห็นงูจงอำงใหญ่ตัวนี้อีก
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๑๕. ขรัวโตกับหัวโขน

 สมเดจ็พระพฒุำจำรย์ (โต) ไม่เพียงเป็นพระทีร่อบรูใ้นทำง

ปรยิตัธิรรมเท่ำนัน้ หำกยงัเชีย่วชำญด้ำนวปัิสสนำธรุะ จนเช่ือกนัว่ำ

ท่ำนทรงคุณวิเศษทำงวิทยำคม

 คุณวิเศษของท่ำนมักถูกกล่ำวถึงในแง่อภินิหำร แต่ 

อภินิหำรนั้นยังเป็นเรื่องโลกิยะ ที่สูงขึ้นไปกว่ำนั้นคือโลกุตตระ 

ได้แก่กำรอยู่เหนือโลก อันโลกธรรมทั้งหลำยไม่อำจฉำบย้อมได้ 

องค์คุณประกำรหลังนี้ท่ำนได้บ�ำเพ็ญและแสดงให้เห็นตลอดชีวิต 
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ตัวอย่ำงหน่ึงได้แก่กำรไม่ใส่ใจกับสมณศักดิ์พัดยศซึ่งท่ำนเห็นว่ำ 

เป็นแค่ “หัวโขน” เท่ำนั้นเอง

 ตำมธรรมเนียม พระที่ทรงสมณศักดิ์อย่ำงท่ำนย่อมมีศิษย์

วัดแจวเรือให้เวลำเดินทำง แต่เนื่องจำกท่ำนชอบประพฤติตนอย่ำง

พระอนุจรหรือพระลูกวัด ดังนั้นเมื่อใดที่เห็นศิษย์แจวเรือเหน่ือย 

ท่ำนก็จะให้นั่งพักเสีย แล้วท่ำนก็แจวแทน

 มีครำวหนึ่งท่ำนได้รับนิมนต์ไปในงำนที่จังหวัดนนทบุรี  

ขำกลับเจ้ำภำพได้ให้บ่ำวสองคนผัวเมียแจวเรือมำส่ง ระหว่ำงทำง

เมียผัวคู่นี้เกิดทะเลำะกันอย่ำงรุนแรง ท่ำนเห็นเช่นนั้นจึงขอให ้

ทั้งสองเลิกวิวำทกันและให้เข้ำมำนั่งพักในประทุน แล้วท่ำนก็แจว

เรือมำเองจนถึงวัดระฆัง

 แต่ที่กล่ำวขำนกันมำกก็คือตอนที่ท่ำนไปสวดมนต์ใน

สวนแห่งหนึ่ง เขตรำษฎร์บูรณะ ฝั่งธนบุรี สวนแห่งนี้ต้องเข้ำทำง 

คลองเล็ก ท่ำนไปด้วยเรือส�ำปั้นกับศิษย์ โดยเอำพัดยศไปด้วย 

บงัเอญิเวลำน้ันน�ำ้แห้ง  เรือเข้ำคลองไม่ได้ ท่ำนจงึลงเข็นเรอืกบัศษิย์ 

ชำวบ้ำนก็ร้องบอกกันว่ำ “สมเด็จเข็นเรือโว้ย” 

 ท่ำนได้ยินก็ตอบไปว่ำ “ฉันไม่ใช่สมเด็จดอกจ๊ะ ฉันชื่อ 

ขรัวโตจ๊ะ สมเด็จท่ำนอยู่ในเรือน่ะจ๊ะ” ว่ำแล้วก็ชี้มือไปที่พัดยศ  

สักพักชำวบ้ำนก็ลงมำช่วยกันเข็นเรือไปจนถึงบ้ำนงำน

 นิทำนเรื่องนี้สอนว่ำ หัวโขนนั้นพึงถอดวำงเมื่อลงจำกเวท ี

ฉันใด สมณศักดิ์ก็มิใช่สิ่งซึ่งพึงยึดถือเป็น “ตัวกู ของกู” ฉันนั้น



ล�ำธำรริมลำนธรรม

๑๖. ของดีจำกสวนโมกข์

 สวนโมกขพลำรำมเมือ่คร้ังทีพ่ระธรรมโกศำจำรย์ (พทุธทำส 

ภิกขุ) ยังมีชีวิตอยู ่นั้นเนืองแน่นด้วยผู ้คนเสมอ โดยเฉพำะใน

วันหยุด ยิ่งเมื่อมีถนนซูเปอร์ไฮเวย์ตัดผ่ำนหน้ำวัดรำว ๔๐ ปี 

มำแล้ว สวนโมกข์ก็กลำยเป็นจุดแวะพักอีกแห่งหนึ่งของบรรดำ

นักท่องเท่ียวท่ีเดินทำงลงใต้ จึงมีสภำพไม่ต ่ำงจำกสถำนที ่

ท่องเท่ียวในสำยตำของผู้คนเป็นอันมำก 
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 เป็นธรรมดำอยู่เองท่ีนักท่องเท่ียวทั้งหลำยเมื่อหยุดรถ 

แวะที่สวนโมกข์แล้ว ก็ถือเป็นโอกำสดีที่จะเข้ำไปกรำบนมัสกำร 

ท่ำนอำจำรย์พุทธทำส ซึ่งมักจะมำนั่งอยู่ที่ม้ำหินหน้ำกุฏิเกือบ 

ตลอดวันเป็นประจ�ำ หลำยคนแม้จะได้ยินกิตติศัพท์ท่ำนมำนำน  

แต่ก็หำได้ศึกษำหรือติดตำมผลงำนของท่ำนไม่ จึงมักจะเข้ำใจว่ำ

ท่ำนเป็น “เกจิอำจำรย์” ส�ำคัญรูปหนึ่ง

 “ผมอยำกจะมำขอเลขเด็ดจำกท่ำนอำจำรย์เอำไปแทง 

หวยสกังวด จะได้ร�ำ่รวยกบัเขำเสยีทคีรบั” ประโยคเช่นน้ีท่ำนมกัจะ

ได้ยินเป็นประจ�ำ บำงครั้งท่ำนก็ตอบว่ำ “ถ้ำขอหวยก็ต้องไปขอกับ 

สมพำล”

 ทีนี้ก็เป็นหน้ำที่ของคนวัดทั้งพระและโยมในสวนโมกข ์

ที่จะต้องคอยตอบค�ำถำมเวลำมีคนมำถำมว่ำ “คุณครับ ผมมำหำ 

ท่ำนสมภำรครับ” ถ้ำคนในวัดรู ้ว ่ำผู ้นั้นต้องกำรหวยก็จะชี้ไป 

อีกทำงหนึ่ง ซึ่งคนละทำงกับกุฏิของอำจำรย์โพธิ์ซึ่งเป็นเจ้ำอำวำส  

แน่นอนว่ำผู้นั้นมองหำเท่ำไรก็ไม่เห็น “สมภำร” เสียที แต่ไม่ใช่ว่ำ

เขำถูกหลอก

 ท่ีจริงผู้ที่ท่ำนอำจำรย์พุทธทำสกล่ำวถึงก็อยู่แถวนั้นเอง  

ต่อเมื่อคนวัดท่ีเดินผ่ำนช้ีให้ดู เขำจึงเห็นถนัดถนี่เพรำะ “สมพำล” 

นอนเล่นอยู่ข้ำงหน้ำเขำนั้นเอง

 สมพำลเป็นสนุัขที่ท่ำนอำจำรยพ์ุทธทำสเลีย้งไว้  เนือ่งจำก 

สมพำลมีนิสัยเกเร ชอบเอำแต่ใจตัว ท่ำนอำจำรย์จึงต้ังชื่อว่ำ  

“สมพำล” แปลว่ำ “โง่แท้” หำกใครหลงงมงำยมำขอหวย ก็ต้อง 

เจอกับสมพำลตัวนี้เป็นประจ�ำ
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๑๗. ช้ำงรับศีล

 หลวงปู่ขำว อนำลโย แห่งวัดถ�้ำกลองเพล จังหวัดอุดรธำนี 

เป็นศิษย์คนส�ำคัญของหลวงปู่ม่ัน ภูริทตฺโต แม้ท่ำนจะล่วงลับ 

ดับขันธ์ไปตั้งแต่พ.ศ. ๒๕๒๖ แต่ท่ำนก็ยังเป็นที่เคำรพนับถือในหมู่ 

ผู้ใฝ่ธรรมอย่ำงไม่เสื่อมคลำย

 ท่ำนเป็นพระปฏิบัติที่ใฝ่ในธุดงควัตรมำต้ังแต่ยังหนุ่ม  

เมื่อท่ำนได้ยินกิตติศัพท์หลวงปู่ม่ัน ก็บุกป่ำฝ่ำดงตำมหำท่ำน  

และเที่ยวติดตำมท่ำน จนภำยหลังได้รับเมตตำเข้ำไปจ�ำพรรษำ 

กับท่ำนอำจำรย์ใหญ่
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 คืนหนึ่งในพรรษำ ขณะที่ท่ำนก�ำลังนั่งภำวนำอยู่ในกุฏิ  

ช้ำงบ้ำนใหญ่เชือกหน่ึงได้พลัดตรงเข้ำมำยังกุฏิท่ำน แต่เผอิญกุฏิ

ด้ำนหลังมีม้ำหินใหญ่ก้อนหน่ึงบังอยู่ ช้ำงจึงไม่สำมำรถเข้ำมำถึง

ตวัท่ำนได้ แม้กระนัน้ก็ยงัเอำงวงสอดเข้ำมำในกฏุจินถงึกลดและมุง้ 

เสยีงสดูลมหำยใจดมกลิน่ท่ำนดงัฟูดฟำด ๆ  จนกลดและมุง้ไหวไปมำ 

แต่ท่ำนเองไม่ไหวติง  นั่งภำวนำบริกรรมพุทโธ ๆ  ตลอด ๒ ชั่วโมง 

ช้ำงใหญ่ตัวนั้นไม่ยอมหนีไปไหนรำวกับจะคอยท�ำร้ำยท่ำน ต่อมำ 

ก็เคลื่อนไปทำงตะวันตกของกุฏิ แล้วล้วงเอำมะขำมมำกิน

 ท่ำนเห็นว่ำหำกนิ่งเฉยคงไม่ได้กำร จึงตัดสินใจออกไปพูด

กับมันให้รู้เรื่อง เพรำะเชื่อว่ำช้ำงนั้นรู้ภำษำคน หำกพูดกับช้ำงดี ๆ  

มันคงจะไม่พุ ่งมำท�ำร้ำยเป็นแน่

 เมื่อตกลงใจแล้วท่ำนก็ออกจำกกุฏิมำยืนแอบโคนต้นไม้

หน้ำกุฏิ แล้วพูดกับช้ำงว่ำ “พ่ีชำย น้องขอพูดด้วยสักค�ำสองค�ำ  

ขอพี่ชำยจงฟังค�ำของน้องจะพูดเวลำน้ี” ท่ำนว่ำพอช้ำงได้ยินเสียง

ท่ำนก็หยุดนิ่งเงียบ  แล้วท่ำนก็พูดต่อไปว่ำ

 “พี่ชำยเป็นสัตว์ของมนุษย์น�ำมำเลี้ยงไว้ในบ้ำนเป็นเวลำ

นำนจนเป็นสัตว์บ้ำน ควำมรู้สึกทุกอย่ำงตลอดจนภำษำมนุษย์ 

ที่เขำพูดกันและพร�่ำสอนพี่ชำยตลอดมำนั้น พี่ชำยรู้ได้ดีทุกอย่ำง

ยิ่งกว่ำมนุษย์บำงคนเสียอีก ดังนั้นพี่ชำยควรจะรู้ขนบธรรมเนียม

และข้อบังคับของมนุษย์ ไม่ควรท�ำอะไรตำมใจชอบ เพรำะกำร 

กระท�ำบำงอย่ำงแม้จะถูกใจเรำ แต่เป็นกำรขดัใจมนุษย์กไ็ม่ใช่ของดี  

เมื่อขัดใจมนุษย์แล้วเขำอำจท�ำอันตรำยเรำได้ ดีไม่ดีอำจถึงตำยได้  

เพรำะมนุษย์เป็นสัตว์ฉลำดแหลมคมกว่ำบรรดำสัตว์ที่อยู่ร่วมโลก 
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สัตว์ทั้งหลำยจึงกลัวมนุษย์มำกกว่ำสัตว์ด้วยกัน ตัวพี่ชำยเองก็อยู่ 

ในบังคับของมนุษย์ จึงควรเคำรพมนุษย์ผู้ฉลำดกว่ำเรำ ถ้ำดื้อดึง 

ต่อเขำอย่ำงน้อยเขำก็ตี เขำเอำขอสับลงที่ศีรษะพี่ชำยให้ได ้

รับควำมเจ็บปวด มำกกว่ำนั้นเขำฆ่ำให้ตำย พ่ีชำยจงจ�ำไว้ 

อย่ำได้ลืมค�ำที่น้องสั่งสอนด้วยควำมเมตตำอย่ำงยิ่งนี้”

 แล้วท่ำนก็ขอให้ช้ำงรับศีล ๕ และก�ำชับให้รักษำให้ดี เมื่อ

ตำยไปจะได้สู่ควำมสุข มีชำติที่สูงขึ้น จำกนั้นท่ำนก็สรุปว่ำ “เอำละ 

น้องสั่งสอนเพียงเท่ำนี้ หวังว่ำพี่ชำยจะยินดีท�ำตำม ต่อไปน้ีขอให ้

พี่ชำยจงไปเที่ยวหำอยู่หำกินตำมสบำยเป็นสุขกำยสุขใจเถิด น้องก็

จะได้เริ่มบ�ำเพ็ญภำวนำต่อไปและอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตำให้พี่ชำย

เป็นสุขทุก ๆ  วัน และไม่ลดละเมตตำ เอ้ำพี่ชำยไปได้แล้วจำกที่นี่”

 ท่ำนว่ำขณะที่ท ่ำนก�ำลังให้โอวำทสั่งสอน ช้ำงยืนนิ่ง 

รำวก้อนหินไม่กระดุกกระดิกหรือเคลื่อนอวัยวะส่วนใดส่วนหน่ึง

แม้แต่น้อย ต่อเมือ่ท่ำนให้ศลีให้พรเสรจ็และบอกให้ไปได้ มนัจงึเร่ิม

หันหลังกลับออกไปจำกที่นั้น

 เมตตำและปิยวำจำนั้นไม่เพียงแต่มนุษย์เท่ำนั้น แม้ช้ำง 

ก็ซำบซึ้งและสัมผัสได้ด้วยใจ
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๑๘. เมตตำของหลวงพ่อ

 สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) แห่งวัดระฆังนั้น ท่ำนเป็นคน

สมยัรชักำลท่ี ๑ หำกแต่มกีติตศิพัท์เล่ืองลือจนถงึปัจจบุนั แต่ส่วนมำก 

เวลำนึกถึงท่ำน ผู้คนมักมองไปในแง่อิทธิฤทธิ์ปำฏิหำริย์หรือพระ 

เครือ่ง ทัง้ ๆ  ทีคุ่ณธรรมของท่ำนมอียู่เอนกประกำรทีส่มควรน้อมน�ำ

ไปประพฤตปิฏบิตั ิ
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 คณุธรรมของท่ำนประกำรหนึง่ได้แก่ ควำมเมตตำ ไม่เฉพำะ 

ต่อผู้คน หำกยังเผื่อแผ่ไปถึงสัตว์เล็กสัตว์น้อย

 มเีรือ่งเล่ำว่ำครำวหนึง่เขำนมินต์ท่ำนไปในงำนบ้ำนแห่งหนึง่

ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ท่ำนได้ไปโดยทำงเรือ ครั้นเรือจะเข้ำทำงอ้อม  

ท่ำนได้ข้ึนบกลัดทุ่งนำไปด้วยหมำยจะให้ถึงเร็ว ปล่อยให้ศิษย ์

แจวเรือไปตำมล�ำพัง ระหว่ำงทำงท่ำนพบนกกระสำตัวหนึ่งติดแร้ว

อยู่ จึงแก้บ่วงปล่อยนกนั้นไป แล้วท่ำนเอำเท้ำของท่ำนสอดเข้ำไป

ในบ่วงแทน 

 เมื่อศิษย์แจวเรือถึงบ้ำนงำน เจ้ำภำพไต่ถำม ก็ได้ควำมว่ำ

ท่ำนขึ้นบกเดินมำก่อนนำนแล้ว จึงให้คนออกติดตำมสืบหำ ไปพบ

ท่ำนติดแร้วอยู่ พอจะเข้ำไปแก้บ่วง ท่ำนร้องห้ำมว่ำ “อย่ำ อย่ำเพิ่ง

เพรำะขรัวโตยังมีโทษอยู่ ต้องให้เจ้ำของแร้วเขำอนุญำตให้ก่อนจ๊ะ” 

ครั้นท่ำนได้รับอนุญำตแล้วจึงบอกให้เจ้ำของแร้วกรวดน�้ำ แล้วท่ำน

ได้กล่ำวค�ำอนุโมทนำ ยถำ สัพพี เสร็จแล้วท่ำนจึงได้เดินทำงต่อไป

ยังบ้ำนงำน
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๑๙. บนเส้นทำงชีวิตพรหมจรรย์

 หลวงพ่อจวน กุลเชฏฺโ เป็นพระอำจำรย์ฝ่ำยวิปัสสนำ

ธุระรูปหนึ่ง ซึ่งมีผู้เคำรพนับถือเป็นอันมำก ท่ำนเป็นศิษย์ของ 

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ผู้สร้ำงภูทอกให้เป็นรมณียสถำนศักดิ์สิทธ์ิ

ส�ำหรับนักปฏิบัติธรรม ผู้ที่ได้ไปภูทอก อันเป็นที่ตั้งของวัดเจติยำ

คีรีวิหำร จังหวัดหนองคำย ย่อมอดพิศวงไม่ได้ที่เห็นสะพำนเวียน

ไต่รอบหน้ำผำขึ้นไปเป็นช้ัน ๆ  จนถึงยอด

 บันไดเลียบหน้ำผำท้ำเหวลึกที่ภูทอกเต็มไปด้วยเกร็ด

ท่ีน่ำสนใจ แต่ที่น่ำสนใจยิ่งกว่ำก็คือเกร็ดชีวิตของหลวงพ่อจวน 
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โดยเฉพำะในช่วงที่ยังหนุ่ม ท่ำนเล่ำว่ำเมื่ออำยุ ๑๘ ปี ได้รักหญิง

สำวคนหน่ึงซึ่งอยู่ในหมู่บ้ำนเดียวกัน มูลเหตุที่รักก็เพรำะทุกเช้ำ

หญงิผูนั้น้เดนิผ่ำนบ้ำนของท่ำนโดยไม่ใส่เสือ้หรือมผ้ีำปกปิดร่ำงกำย

ส่วนบนเลย คงมีแต่ผ้ำซิ่นนุ่งผืนเดียวเท่ำนั้น

 วันแรก ๆ  ท่ีเหน็หญงิผูน้ัน้เดนิเปลอืยอก กม็ไิด้นึกรกันึกชอบ 

อะไร แต่เมื่อเห็นทุกวัน ก็เริ่มจะเห็นว่ำหญิงผู้นี้มีหน้ำอกงำม  

จึงเกิดควำมรักในควำมงำมของหน้ำอก แล้วก็เลยไปเห็นเธองำม 

ทั้งตัว เกิดควำมรักเธอหมดทั้งตัว

 อยูม่ำวนัหนึง่หนุม่จวนเกดิควำมคดิขึน้มำว่ำ เมือ่เรำรกัเขำ

และเหน็เขำงำมไปหมดทัง้ตวั เรำกน่็ำจะไปดอุูจจำระของหญงิคนน้ี

ว่ำสวยงำมไหม น่ำรกัไหม ปกตหิญิงผูน้ีเ้ดนิผ่ำนหน้ำบ้ำนหนุม่จวน

ทุกวันเพื่อ “ไปทุ่ง” คือไปถ่ำยอุจจำระที่ป่ำละเมำะ ดังนั้นหนุ่มจวน

จงึคอยให้หญงิผูน้ัน้ถ่ำยเสรจ็แล้วเดนิกลบัมำ จำกนัน้จงึตำมเข้ำไปดู

ทนัท ีแต่วนัแรกไม่ประสบควำมส�ำเรจ็ เพรำะมหีมเูข้ำไปกนิอจุจำระ

ของเธอจนหมด

 วันต่อมำเม่ือเห็นหญิงผู้นั้นเดินผ่ำนหน้ำบ้ำนเหมือนเคย 

หนุ่มจวนก็รีบเข้ำไปทำงใหม่ เพื่อสกัดหมูไว้ไม่ให้เข้ำไปกินอุจจำระ 

ครำวน้ีได้ผล เมื่อหญิงผู้นั้นถ่ำยอุจจำระเสร็จหนุ่มจวนก็เข้ำไป

เพ่งพินิจอุจจำระ เห็นมีลักษณะเหลว ๆ  มีพยำธิตัวตืดตัวแบนบ้ำง  

พยำธิตัวกลมบ้ำง พยำธิเส้นด้ำยบ้ำง จึงบอกกับตัวเองว่ำ “ถ้ำรัก

ตัวเขำก็ต้องรักขี้ของเขำด้วยซิ” แต่ใจตอนนั้นก็บอกว่ำ “อี๊ย์! ให้ดม

เอำไหม? อี๊ย์! ไม่..ให้ใส่กระเป๋ำกำงเกง..เอำไหม? อี๊ย์! ไม่! ไม่! 

มันสกปรกมันเปื้อน!”
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 หนุ่มจวนยังถำมต่อไปว่ำ “ให้กิน เอำไหม?” ค�ำตอบ คือ 

“บรื๊อว์...ไม่! ไม่! ไม่!”

 หนุ่มจวนยังไม่หำยสงสัย ต่อมำได้ไปส�ำรวจอุจจำระของ

หญิงสำวคนอื่นอีก อุจจำระของหญิงคนใหม่ แม้ไม่มีพยำธิตัวตืด  

แต่ก็เหลว ๆ  มีมูกติดอยู่ เป็นเมือก น่ำรังเกียจ ชวนให้จิตใจ 

ห่อเหี่ยว สลดสังเวช

 หลงัจำกเพ่งพนิจิอจุจำระของหญิงสำว ควำมรักทีห่นุม่จวน

มีต่อหญิงสำวคนนั้นก็คลำยลงเป็นล�ำดับ ๆ  จนกระทั่งไม่เหลือเลย

 ต่อมำเมื่ออำยุ ๒๑ ปี หนุ่มจวนก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุ 

ช่วงพรรษำที่ ๕-๖ นั้น ท่ำนไปจ�ำพรรษำที่เชียงใหม่  ท่ำนเล่ำว่ำมี

กิเลสมำรรบกวนหลำยครั้ง ครำวหนึ่งขณะที่เดินบิณฑบำต มีหญิง

สำวคนหนึ่งนิมนต์ให้ท่ำนมำรับบำตร พอท่ำนเปิดฝำบำตรเตรียม

จะรับอำหำร หญิงสำวคนนั้นก็ชะงักวำงถำดและขันข้ำวลงเสีย  

แล้วขยับผ้ำนุ่งคล่ีออกเป็นวงกว้ำงต่อหน้ำท่ำน โดยไม่มีผ้ำชั้นใน

ปกปิดร่ำงกำยส่วนล่ำงเลย เท่ำกับว่ำมำเปลือยให้เห็นของสงวน

อยู่ต่อหน้ำท่ำน 

 ท่ำนเล่ำว่ำตอนนั้นเกิดควำมก�ำหนัดขึ้นมำ แต่มีสติทัน  

จึงรีบปิดฝำบำตรเดินหนีไปทันที แล้วเดินทำงออกจำกหมู่บ้ำนนั้น

ในวันนั้นเอง

 หลวงพ่อจวนเล่ำว ่ำมีเหตุกำรณ์อีกหลำยครั้งที่ท�ำให้

จิตใจหวั่นไหว แต่ก็พำตัวรอดมำได้ด้วยสติและควำมตั้งมั่นใน

พรหมจรรย์ สำมำรถด�ำรงตนในสมณภำวะจนส้ินอำยุขัยเมื่อปี  

พ.ศ. ๒๕๒๓
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๒๐. หลวงพ่อชำกับรถยนต์

 ทุกวันนี้รถยนต์กลำยเป็นปัจจัยที่ ๕ ส�ำหรับคนมีเงิน 

ไปแล้ว เป็นธรรมดำอยูเ่องทีฆ่รำวำสเหน็อะไรดกีอ็ยำกถวำยให้พระ 

ได้ใช้บ้ำง เพรำะเชื่อว่ำจะได้บุญมำก ดังนั้นกำรถวำยรถยนต์แก่

พระจึงเป็นทีน่ยิมในหมูค่นมเีงนิ จนกระทัง่รถยนต์กลำยเป็นเครือ่ง

แสดงสถำนภำพของพระว่ำเป็นทีศ่รทัธำนบัถือของญำตโิยม ผลกค็อื 

พระท่ีมีสมณศักดิ์ท่ำนใดที่ไม่มีใครถวำยรถยนต์ให้ก็ต้องถือเป็น 

กิจที่จะขวนขวำยหำรถมำประดับบำรมี

 ส�ำหรบัหลวงพ่อชำ สภุทโฺทนัน้ ท่ำนไม่ต้องขวนขวำยหำรถ  

เพรำะมีคนอยำกถวำยรถยนต์ให้ท่ำน แต่แทนที่ท่ำนจะตอบรับ  

ท่ำนได้น�ำเรือ่งนีเ้ข้ำทีป่ระชมุสงฆ์วดัหนองป่ำพงหลงัสวดปำฏโิมกข์ 

เพื่อฟังควำมเห็นของสงฆ์ ทุกรูปต่ำงเห็นพ้องต้องกันว่ำควรจะรับ

ด้วยเหตุผลว่ำสะดวกแก่หลวงพ่อเวลำไปเยี่ยมส�ำนักสำขำต่ำง ๆ   

ซึ่งมีมำกมำยกว่ำ ๔๐ สำขำในเวลำนั้น อีกทั้งเวลำพระเณรอำพำธ

กจ็ะได้น�ำส่งหมอได้ทนัท่วงที

 หลังจำกที่หลวงพ่อชำรับฟังควำมคิดเห็นของที่ประชุมแล้ว 

ท่ำนกแ็สดงทัศนะของท่ำนว่ำ “ส�ำหรับผม มคีวำมเหน็ไม่เหมอืนกบั

พวกท่ำน ผมเห็นว่ำเรำเป็นพระ เป็นสมณะคือผู้สงบระงับ เรำต้อง

เป็นคนมกัน้อยสันโดษ เวลำเช้ำเรำอุ้มบำตรออกไปเทีย่วบิณฑบำต 

รับอำหำรจำกบ้ำนมำเลี้ยงชีวิตเพื่อยังอัตภำพนี้ให้เป็นไป ชำวบ้ำน

ส่วนมำกเขำเป็นคนยำกจน เรำรับอำหำรมำจำกเขำ เรำมีรถยนต์

แต่เขำไม่มนีี ่ลองคดิดซูว่ิำมนัจะเป็นอย่ำงไร เรำอยูใ่นฐำนะอย่ำงไร 

เรำต้องรู้จักตัวเอง” 
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 ท่ำนยังให้แง่คิดว่ำ “เรำเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ำ เมื่อ

พระพุทธเจ้ำไม่มีรถ เรำก็อย่ำมีเลยดีกว่ำ ถ้ำมี สักวันหน่ึงก็จะมี 

ข่ำวว่ำรถวัดนัน้คว�ำ่ทีน่ัน่ รถวดันีไ้ปชนคนทีน่ี.่.อะไรวุน่วำยเป็นภำระ 

ยุ่งยำกในกำรรักษำ 

 เมื่อก่อนนี้จะไปไหนแต่ละทีมีแต่เดินไปท้ังนั้น ไปธุดงค์

สมัยก่อนไม่ได้นั่งรถไปเหมือนทุกวันนี้ ถ้ำไปธุดงค์ก็ธุดงค์กันจริง ๆ   

ขึ้นเขำลงห้วยมีแต่เดินทั้งนั้น เดินกันจนเท้ำพองทีเดียว แต่วันนี ้

พระเณรเขำไปธุดงค์มีแต่นั่งรถกันทั้งนั้น เขำไปเที่ยวดูบ้ำนนั้น 

เมืองนี้กัน ผมเรียกทะลุดง ไม่ใช่ธุดงค์ เพรำะดงที่ไหนมีทะลุกัน 

ไปหมด นั่งรถทะลุมันเลย”

 แล้วท่ำนสรปุว่ำ “ไม่มรีถก็ช่ำงมนัเถอะ ขอแต่ให้เรำประพฤติ

ปฏบิตัใิห้ดเีข้ำไว้กแ็ล้วกนั เทวดำเหน็เข้ำกเ็ลือ่มใสศรทัธำเองหรอก 

ผมไม่รับรถยนต์ที่เขำจะเอำมำถวำยก็เพรำะเหตุน้ี ยิ่งสบำย 

เสียอีก ไม่ต้องเช็ดไม่ต้องล้ำงให้เหนื่อย ขอให้ท่ำนทั้งหลำยจงจ�ำไว้ 

อย่ำเหน็แก่ควำมสะดวกสบำยกันนกัเลย”
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๒๑. ปี๊บของหลวงพ่อวัดบ้ำนกร่ำง

 พระเมธีธรรมสำร (ไสว ธมฺมสำโร) อดีตเจ้ำคณะอ�ำเภอ

ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี หรือที่ชำวบ้ำนแถบนั้นรู้จักในนำม

หลวงพ่อวัดบ้ำนกร่ำง ตำมชื่อวัดที่ท่ำนเป็นเจ้ำอำวำสนั้น ได้ชื่อว่ำ

เป็น “พระขลัง” แม้เคร่ืองรำงของขลังและวัตถุมงคลท่ีท่ำนสร้ำง 

จะมีอยู่ไม่มำกก็ตำม
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 แต่สำเหตท่ีุชำวบ้ำนเคำรพนบัถือท่ำนกระทัง่ทกุวนันี ้แม้ท่ำน 

จะมรณภำพไปเกือบ ๔๐ ปีแล้ว ไม่ได้อยู่ที่ควำมขลังของท่ำน 

อย่ำงเดียว ที่ส�ำคัญกว่ำนั้นก็คือศีลำจำรวัตรอันงดงำมและปฏิปทำ 

ที่ท่ำนประพฤติเป็นแบบอย่ำง โดยควำมเรียบง่ำยมักน้อย และ 

เสียสละ

 มเีหตกุำรณ์หน่ึงซึง่ยงัควำมศรัทธำซำบซึง้แก่ญำติโยมอย่ำง

มำกก็คือ ตอนท่ีมีกำรระดมเงินสร้ำงอำคำรหลังใหม่ของโรงเรียน

วัดบ้ำนกร่ำง เนื่องจำกทำงกำรมีงบประมำณให้ไม่ถึงครึ่งของทุน 

ทีจ่ะใช้ก่อสร้ำง จ�ำเป็นต้องอำศยัเงนิบริจำคจำกผูมี้ศรทัธำ ท่ำนเหน็

ว่ำพระจ�ำต้องเป็นผูน้�ำในกำรเสยีสละ

 วนัหนึง่ท่ำนได้นดัหมำยให้กรรมกำรวัดมำประชุมพร้อมกนั

ทีก่ฏิุท่ำน แล้วท่ำนกใ็ห้คนไปยกป๊ีบใบหนึง่ในห้องพระของท่ำนลงมำ  

ปรำกฏว่ำปี๊บนั้นมีซองใส่เงินอัดแน่นอยู่เต็ม ท่ำนบอกว่ำตั้งแต่ท่ำน

มำอยูว่ดับ้ำนกร่ำง เงนิทีม่ผีูถ้วำยแก่ท่ำน ส่วนหนึง่ใช้ไปตำมควรแก่

สมณวสิยั อกีส่วนกใ็ช้เพือ่สำธำรณประโยชน์ เช่น สร้ำงเมรเุผำศพ 

และวหิำร ส่วนทีเ่หลือทัง้หมดอยูใ่นป๊ีบนี ้ท่ำนขอให้กรรมกำรวดัเอำ

ออกมำนับรวมกัน ได้เท่ำไรบริจำคสร้ำงโรงเรียนทั้งหมด

 เมื่อกรรมกำรวัดเอำซองเงินออกมำ ก็พบว่ำซองยิ่งอยู่ลึก 

ก็ยิ่งเก่ำจนกระดำษเหลือง แสดงว่ำปัจจัยท่ีญำติโยมถวำยท่ำน 

ในโอกำสต่ำง ๆ  นัน้ ท่ำนไม่ได้เปิดดแูละไม่สนใจว่ำเป็นเงินมำกน้อย

เท่ำใด ได้มำกใ็ส่ป๊ีบเอำไว้ เมือ่จ�ำเป็นก็ใช้ไป ส่วนทีเ่หลอืกอ็ยูอ่ย่ำงนัน้  

ญำติโยมจึงศรัทธำท่ำนข้ึนกว่ำแต่ก่อน ด้วยประจักษ์แก่สำยตำว่ำ

ท่ำนไม่ติดในปัจจัยที่ได้รับ
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 นอกจำกท่ำนจะไม่ยดึตดิในลำภแล้ว กบัผูม้เีงนิท่ำนกไ็ม่ได้

มีฉันทำคติด้วย ตอนที่มีกำรสร้ำงห้องแถวในตลำดนั้น ทำงวัดให้

เจ้ำของแต่ละคนลงทนุและด�ำเนนิกำรก่อสร้ำงกนัเอง วดัเพยีงให้เช่ำ

ทีด่นิในรำคำถูก (คูหำละ ๖๐ บำทต่อปี ปัจจบุนัเพ่ิมปีละ ๑๐๐ บำท)  

แต่มีปัญหำคือคนส่วนมำกอยำกได้ห้องหัวมุม เพรำะอยู่ใกล้ท่ำรถ

ท่ำเรือ เป็นท�ำเลดีเหมำะแก่กำรค้ำขำย

 มคีหบดีบำงคนเสนอท่ำนว่ำ พวกเขำขอสทิธพิิเศษเลอืกเอำ

ห้องหวัมมุดงักล่ำว โดยจะสร้ำงถวำยวดัคนละห้องเป็นกำรตอบแทน 

หลวงพ่อไม่ยอม เพรำะเห็นว่ำเป็นกำรไม่ยุติธรรมต่อผู้อื่น ยิ่งกว่ำ

นั้นก็คือวัดจะกลำยเป็นผู้รับสินบนเห็นแก่ผลประโยชน์ แม้จะมิใช่

ผลประโยชน์ส่วนตัวก็ตำม

 วิธีของท่ำนคือให้ทุกคนจับฉลำก ใครได้พื้นที่ตรงไหน 

ก็สร้ำงห้องของตนตรงนั้น ทีแรกคหบดีเหล่ำน้ันไม่พอใจถึงกับจะ 

ยกเลิกกำรสร้ำงห้องของพวกตน โดยคิดว่ำถ้ำรวมหัวถอนตัวกันไป 

หลำยคน โครงกำรสร้ำงห้องแถวก็ต้องล้มเลิก แต่หลวงพ่อ 

ไม่ได้วิตกอะไร ใครจะสร้ำงหรือไม่ท่ำนไม่ว่ำ ในที่สุดตลำดก็สร้ำง 

ส�ำเร็จ ส่วนคหบดีเหล่ำนั้นต้องยอมแพ้ ยอมจับสลำกห้องแถว 

ของตนเหมือนคนอื่น ๆ
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๒๒. กระต่ำยน้อยนั่งภำวนำ

 ก่อนท่ีหลวงพ่อจวน กุลเชฏฺโ จะมำบุกเบิกสร้ำงวัด 

เจติยำคีรีวิหำรท่ีภูทอก กิ่งอ�ำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคำยนั้น 

ท่ำนใช้ชีวิตเย่ียงพระธุดงค์กรรมฐำนอย่ำงไม่รู ้จักเหน็ดเหนื่อย  

เจริญรอยตำมพระอำจำรย์ใหญ่คือหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต จะอยู่

ประจ�ำทีใ่ดทีห่นึง่ก็จ�ำเพำะช่วงเข้ำพรรษำเท่ำนัน้ ออกพรรษำเมือ่ใด 

ก็ออกเท่ียววิเวก ถือป่ำเขำและเพิงถ�้ำเป็นที่พักพิง กระน้ันก็มีอยู่

หลำยปีท่ีท่ำนได้อำศัยป่ำเป็นที่จ�ำพรรษำ

 เมื่อ ๖๐ ปีก่อน อีสำนทั้งภำคเต็มไปด้วยป่ำทึบเป็นที่ 

สิงอำศัยของสัตว์นำนำชนิด จึงเป็นธรรมดำที่พระธุดงค์อย่ำงท่ำน 

จะต้องพำนพบสัตว์ร้ำยน้อยใหญ่ บำงคร้ังช้ำงและเสือก็แวะเวียน 

ให้เห็นใกล้ ๆ  กุฏิที่พัก มีพรรษำหนึ่ง ท่ำนและหมู่มิตรได้ร่วมกัน 

บ�ำเพ็ญเพียรที่ดงหม้อทองในจังหวัดสกลนคร ท่ำนเล่ำว่ำครำว 

หนึ่งอำหำรเกิดผิดส�ำแดง ทั้งพระและเณรเกิดท้องเสียกลำงดึก  

แต่ส้วมมีไม่พอ พระบำงรูปจึงต้องเลี่ยงเข้ำป่ำ แต่ไม่ทันจะได้ 
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ถ่ำยทุกข์ เสือตัวหนึ่งก็เกิดผลุนผลันโผล่มำแล้วกระโดดข้ำม 

หวัท่ำน ตรงไปยงัส้วมทีเ่ณรก�ำลังท�ำกิจอยู ่พอรูว่้ำเสอืมำเท่ำนัน้ เณร 

ก็กระโจนออกจำกส้วม วิ่งป่ำรำบเลยทีเดียว

 บำงวันช้ำงก็มำเดินเล่น พอมำถึงกระต๊อบของผ้ำขำว

ผู้หนึ่ง ก็ย่ืนงวงเข้ำไปหยิบรองเท้ำออกมำเล่นแล้วโยนเข้ำป่ำไป  

เท่ำนั้นไม่พอ ยังรื้อบันไดกุฏิออกมำอีกด้วย พอควำนหำของเล่น 

พักใหญ่ก็เตรียมกลับ แต่ก่อนจะกลับก็เอำงวงดุนฝำจนกุฏิโยก  

ตอนนั้นผ้ำขำวอยู่กุฏิพอดี แต่ตอนท่ีช้ำงหยิบรองเท้ำ ถอนบันได 

นั้น แกคงไม่รู้สึกผิดปกติเพรำะเป็นคนหูตึง ครั้นรู้สึกว่ำกุฏิโยก 

ก็เลยออกมำดู พอเห็นช้ำงป่ำเต็มตำเท่ำนั้นแหละ ก็กระโจนหนี

ออกจำกกุฏิ

 แต่ชีวิตในป่ำมิได้มีแต่เรื่องน่ำกลัวตัวสั่นเท่ำนั้น สิ่งอภิรมย์

น่ำช่ืนชมกม็ใีห้เหน็อยู่เนอืง ๆ  ในระหว่ำงจ�ำพรรษำทีถ่�ำ้พวง จงัหวดั

สกลนคร หลวงพ่อจวนเล่ำว่ำ ทุกวันที่ท่ำนออกเดินจงกรมเวลำ

บ่ำยแก่ ๆ  จะมีกระต่ำยน้อยน่ำรักตัวหน่ึงมำนั่งหลับตำนิ่งอยู ่ 

ห่ำงจำกทำงจงกรมเพียง ๑ ศอกเท่ำนั้น ท�ำเช่นนี้เป็นประจ�ำโดย

ไม่มอีำกำรตืน่กลวัท่ำนเลย อำกำรนัง่หลบัตำพริม้เช่นน้ัน ดรูำวกบั

ว่ำมันก�ำลังนั่งภำวนำกับท่ำนด้วย แต่ถ้ำได้ยินเสียงคนเดินมำ  

กระต่ำยก็จะวิ่งเข้ำป่ำไปทันที

 ท่ำนเองกไ็ม่แน่ใจว่ำ จรงิ ๆ  แล้วกระต่ำยต้องกำรจะภำวนำ

กบัท่ำนหรอืไม่ แต่ท่ำนเชือ่ว่ำ มนัเคยม ี“นสัิย วำสนำ” ทำงน้ีมำแล้ว

 กระต่ำยมำนัง่หลบัตำพริม้ยำมท่ำนเดนิจงกรมอยูห่ลำยวนั  

ก่อนที่ต่ำงจะแยกย้ำยไปตำมวิถีทำงของตน         
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๒๓. ในหลวงกับหลวงตำ

 หลวงพ่อโตหรือสมเด็จพระพุฒำจำรย ์ (โต) เป ็นผู ้ 

ไม่ปรำรถนำยศศักดิ์ แม้เช่ียวชำญทำงพระปริยัติธรรมแต่ก็ 

ไม่ยอมเข้ำสอบเพือ่เป็นเปรยีญ เมือ่พระบำทสมเดจ็พระน่ังเกล้ำเจ้ำ

อยู่หัวจะทรงตั้งท่ำนเป็นพระรำชำคณะ ท่ำนก็ทูลขอตัว ว่ำกันว่ำ 

ท่ำนเกรงว่ำจะได้รับพระรำชทำนสมณศักดิ์ จึงมักธุดงค์หลีกเร้น 

ไปยังจังหวัดห่ำงไกลเนือง ๆ

 ครั้นถึงรัชกำลท่ี ๔ อำจเป็นเพรำะหลวงพ่อโตมีอำยุมำก 

แล้ว จึงไม่ขัดข้องที่จะรับพระรำชทำนสมณศักดิ์จำกพระบำท 

สมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ในชั่วเวลำไม่ถึง ๑๕ ปีท่ำนได้รับ

เลื่อนเป็นถึงสมเด็จพระพุฒำจำรย์ ซึ่งเป็นพระรำชำคณะชั้นสูง แม้

กระนั้นท่ำนก็ยังด�ำรงตนเป็นพระธรรมดำสำมัญ

 ลักษณะพิเศษของท่ำน นอกเหนือจำกควำมสันโดษและ 

ไม่ถือยศถืออย่ำง ก็คือควำมกล้ำหำญ ท่ำนไม่เพียงสอนธรรมแก่

ชำวบ้ำนเท่ำนัน้ หำกยงักล้ำตกัเตอืนพระมหำกษตัรย์ิโดยไม่กลวัว่ำ 

จะทรงกริ้วหรือไม่โปรดปรำน

 ครำวหนึ่งพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเสด็จ

งำนลอยกระทงหลวง ขณะท่ีทรงประทับที่ต�ำหนักแพพร้อม

ด้วยฝ่ำยในเป็นอันมำก ก็ทอดพระเนตรเห็นหลวงพ่อโตแจวเรือ 

ข้ำมฟำกมำ เจ้ำกรมเรือต้องไปขวำงเอำไว้ ครั้นพระเจ้ำอยู่หัวทรง

ทรำบว่ำเป็นเรือของหลวงพ่อโต ก็รับสั่งถำมว่ำจะไปไหน ท่ำนตอบ

ว่ำตั้งใจมำเฝ้ำ
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 “ท�ำไมเป็นถึงสมเด็จเจ้ำแล้วต้องแจวเรือเอง เสียเกียรติยศ 

แผ่นดิน”

 หลวงพ่อโตตอบว่ำ “ขอถวำยพระพร อำตมำภำพทรำบว่ำ 

เจ้ำชีวิตเสวยน�้ำเหล้ำ สมเด็จก็ต้องแจวเรือ”

 พระองค์พอทรงสดับเช่นนั้นก็ได้สติ ตรัสว่ำ “อ้อ จริง จริง 

กำรกินเหล้ำเป็นโทษ เป็นมูลเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติยศแผ่นดิน 

ใหญ่โตทีเดียว ตั้งแต่วันนี้ไปโยมจะถวำยพระคุณเจ้ำจักไม่กิน 

เหล้ำอีกแล้ว”

 อีกครำวหนึ่งท่ำนจุดไต้เข้ำไปในพระรำชวังเวลำกลำงวัน

แสก ๆ  แล้วเอำไต้นัน้ทิม่ก�ำแพงวงัจนดบัก่อนกลบัวดั พระเจ้ำอยูห่วั

ทอดพระเนตรเห็น ตรัสว่ำ “ขรัวโตเขำรู้แล้ว ๆ  ๆ ” 

 เรื่องของเรื่องก็คือท ่ำนวิตกว ่ำพระเจ ้ำอยู ่ หัวจะทรง

หมกมุ่นมัวเมำในกำมคุณมำกเกินไป จึงท�ำอุบำยถือไต้เข้ำไปใน 

พระรำชวงัเวลำกลำงวนั ประหนึง่ว่ำในพระรำชฐำนน้ันก�ำลงัมดืมดิ

ดงักลำงคนื

 มีอีกหลำยคร้ังที่หลวงพ่อโตกล้ำขัดพระรำชหฤทัย ครำว 

หนึ่งท่ำนได้ถวำยเทศน์ในพระรำชฐำน ๓ วันติดต่อกัน บังเอิญ 

วันที่ ๒ นั้นพระเจ้ำอยู่หัวมีพระรำชประสงค์จะทรงสดับแต่พอ 

สังเขป ด้วยมีพระรำชกิจอย่ำงอื่น (นัยว่ำเจ้ำจอมจะมีประสูติกำล) 

แต่หำได้ตรัสอย่ำงใดไม่ ปรำกฏว่ำท่ำนถวำยพระธรรมเทศนำ 

อย่ำงยืดยำว 

 ครั้นวันต่อมำพอท่ำนตั้งนโมเสร็จก็กล่ำวสั้น ๆ  ว่ำ “พระ
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ธรรมเทศนำหมวดใด ๆ  มหำบพิตรก็ทรำบหมดแล้ว เอวังก็มีด้วย 

ประกำรฉะนี้” แล้วก็ลงธรรมำสน์ พระเจ้ำอยู่หัวจึงตรัสถำมว่ำเหตุ 

ใดวนัก่อนจงึถวำยเทศน์มำก วนันีก้ลบัถวำยน้อย หลวงพ่อโตถวำย

พระพรว่ำ “เมื่อวำนน้ีมหำบพิตรมีพระรำชหฤทัยขุ่นมัว จะท�ำให้

หำยขุ่นมัวได้ด้วยทรงสดับพระธรรมเทศนำให้มำก วันนี้มีพระรำช

หฤทัยผ่องใส จะไม่ทรงสดับก็ได้”

 มีครั้งหนึ่ง พระเจ้ำอยู่หัวทรงกริ้วท่ำนมำก เพรำะท่ำน 

ถวำยเทศน์เกี่ยวกับเมืองกบิลพัสดุ์ว่ำ พี่เอำน้อง น้องเอำพี่ เอำกัน 

เรื่อยมำไม่ว่ำกัน เพรำะถือว่ำบริสุทธ์ิไม่เจือไพร่จนถึงประเทศ 

สยำมก็เอำอย่ำง เอำพี่เอำน้อง ขึ้นรำชำภิเษกแล้วก็สมรสกันเป็น

ธรรมเนียมมำ

 พระเจ้ำอยู่หัวไม่ทรงพอพระรำชหฤทัย ไล่ลงธรรมำสน์  

ตรัสว่ำ “ไป ไป ไป ไปให้พ้นพระรำชอำณำจักร ไม่ให้อยู่ในดินแดน 

ของฟ้ำ ไปให้พ้น”

 หลวงพ่อโตออกจำกวังแล้วกลับวัดระฆงั เข้ำไปนอนในโบสถ์ 

ไม่ออกมำ บิณฑบำตในโบสถ์ ไม่ลงดิน

 ครั้นพระเจ้ำอยู่หัวเสด็จถวำยพระกฐินวัดระฆังพบท่ำนก็ 

รับสั่งว่ำ “อ้ำว ไล่แล้วไม่ให้อยู่ในรำชอำณำจักร ท�ำไมยังขืนอยู่”

 “ขอถวำยพระพร อำตมำภำพไม่ได้อยูใ่นพระรำชอำณำจกัร 

อำศัยอยู่ในพุทธจักรตั้งแต่วันมีพระรำชโองกำร ไม่ได้ลงดินของ

มหำบพิตรเลย”

 “ก็กินข้ำวที่ไหน ไปถ่ำยที่ไหน”
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 “ขอถวำยพระพร บิณฑบำตบนโบสถ์นี้ ถำนในกระโถน  

เทวดำเป็นคนน�ำไปลอยน�้ำ”

 “โบสถ์นี้ไม่ใช่อำณำจักรสยำมหรือ”

 “โบสถ์เป็นวสิงุคำม เป็นส่วนหนึง่แยกจำกพระรำชอำณำจักร  

กษัตริย์ไม่มีอ�ำนำจขับไล่ได้ ขอถวำยพระพร”

 “ขอโทษ ๆ ” แล้วทรงถวำยกฐิน รับสั่งใหม่ว่ำให้สมเด็จโต 

อยู่ในสยำมประเทศได้

 โบสถ์เป็นของพระพุทธเจ้ำฉันใด หลวงพ่อโตก็ถือว่ำ

ท่ำนเป็นสำวกของพระพุทธเจ้ำฉันนั้น หำใช่พระของในหลวงไม่  

แม้ท่ำนจะเป็นพระรำชำคณะก็ตำม ด้วยเหตุนี้ท่ำนจึงกล้ำเตือน

พระเจ้ำอยู่หัวได้อย่ำงไม่หวั่นเกรงภัยใด ๆ  ทั้งนี้ด้วยกรุณำและ

ปัญญำของท่ำนเป็นส�ำคัญ
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๒๔. ทุนที่ไม่มีวันหมด

 หลงัจำกทีห่ลวงพ่อชำ สภุทโฺท ได้ริเริม่บกุเบกิวดัหนองป่ำพง 

แต่พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็นต้นมำ วดัน้ีก็ค่อย ๆ  เติบโตจนกลำยเป็นส�ำนัก

ปฏิบัติธรรมที่ส�ำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลรำชธำนี เป็นเหตุ

ให้มผู้ีคนหลัง่ไหลมำจำรกิบญุศกึษำธรรมทีว่ดันีต่้อเนือ่งไม่ขำดสำย 

จนลกูศษิย์กลุ่มหนึง่มคีวำมคิดว่ำวดัหนองป่ำพงควรมมีลูนิธเิหมอืน

อย่ำงวัดอ่ืนบ้ำงเพือ่วดัจะได้มทีนุด�ำเนนิงำนอย่ำงมัน่คง
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 เมื่อลูกศิษย์น�ำควำมดังกล่ำวไปปรึกษำหลวงพ่อ ประโยค 

แรกที่ท่ำนตอบก็คือ

 “อย่ำงนั้นก็ดีอยู่ แต่ผมคิดว่ำมันยังไม่ถูกต้อง” แล้วท่ำน 

ก็ให้ควำมเห็นต่อว่ำ “ถ้ำพวกท่ำนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วคงจะ 

ไม่อด พระพทุธเจ้ำท่ำนกย็งัไม่เคยมมีลูนธิเิลย ท่ำนกโ็กนหัวปลงผม 

ท�ำอะไรเหมือนพวกเรำ ท่ำนก็ยังอยู่ได้ ท่ำนได้ปูทำงไว้ให้แล้ว เรำ 

ก็เดินตำมทำง ก็น่ำจะพอไปได้นะ”

 แล้วหลวงพ่อก็สรุปว่ำ

 “บำตรกับจีวรนี่แหละ มูลนิธิที่พระพุทธเจ้ำต้ังไว้ให้เรำ 

กินไม่หมดหรอก”

 หลวงพ่อชำเป็นอยู่อย่ำงมักน้อยสันโดษมำก กุฏิของท่ำน

แทบจะโล่ง เพรำะมีแต่เตียงนอนและของใช้ที่จ�ำเป็น เช่น กระโถน 

ไม่มขีองให้ฟุม่เฟือยเลย ส่วนวัตถุสิง่ของต่ำง ๆ  ทีญ่ำตโิยมน�ำมำถวำย 

อยู่เสมอนั้น ท่ำนก็ส่งต่อไปให้ลูกศิษย์ตำมวัดสำขำต่ำง ๆ  หมด

 ท่ำนไม่เคยมีบัญชีเงินฝำกส่วนตัว ปัจจัยหรือเงินท�ำบุญ

ที่โยมถวำยนั้น ท่ำนให้เป็นของกลำงหมด “เรำพอกินพออยู่แล้ว  

จะมำกอะไรท�ำไมนะ กินข้ำวมื้อเดียว” ท่ำนเคยพูดให้ฟัง

 บ่อยครั้งท่ีโยมมำวัดตัดพ้อต่อว่ำ เพรำะได้ปวำรณำถวำย

ปัจจัยไว้ให้ท่ำนใช้ในกิจส่วนตัว แต่หลวงพ่อไม่เคยเรียกใช้สักที  

ท่ำนเคยปรำรภกับลูกศิษย์ว่ำ “ยิ่งเขำมำปวำรณำแล้วผมยิ่งกลัว”

 ครำวหนึ่งมีผู้เอำรถไปถวำยหลวงพ่อ รบเร้ำให้หลวงพ่อ

รับให้ได้ โดยขับมำจอดหลังกุฏิท่ำน แล้วเอำกุญแจใส่ย่ำมท่ำนไว้  
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แต่ปรำกฏว่ำหลวงพ่อไม่เคยไปดูรถคันนั้นเลย พอออกจำกกุฏิท่ำน

จะเดนิไปทำงอืน่ จะไปในเมอืงท่ำนก็ขึน้รถคนัอืน่ หลงัจำกนัน้ ๗ วนั  

ท่ำนก็เรียกโยมคนหนึ่งมำแล้วบอกว่ำ

 “ไปบอกเขำเอำรถกลับคืนไปนะ เอำมำถวำยข้อย ข้อยกร็บั

ไปแล้ว เดี๋ยวนี้ข้อยจะส่งคืน มันไม่ใช่ของพระ”

 อีกครั้งหนึ่ง หลวงพ่อจะไปวัดถ�้ำแสงเพชร ลูกศิษย์ที่มีรถ

ส่วนตัวคันงำมยี่ห้อดัง ต่ำงแย่งกันนิมนต์ให้ท่ำนขึ้นรถของตนซึ่ง

จอดเรยีงรำยอยูท่ีล่ำนวดัให้ได้ หลวงพ่อกวำดตำดสัูกครู่ กช้ี็มอืไปที่

รถเก่ำบโุรท่ังคนัหนึง่พร้อมกบัพดูว่ำ “เอ้ำ ไปคนัน้ัน” เจ้ำของได้ยนิ

เช่นนั้นก็ดีใจสุดขีด รีบเปิดประตูนิมนต์ให้หลวงพ่อน่ัง

 ว่ำกันว่ำกำรเดินทำงวันนั้นใช้เวลำนำนกว่ำปกติเพรำะ

ขบวนรถคันงำมควำมเร็วสูงต้องค่อย ๆ  ขับตำมหลังรถโกโรโกโส 

ไปโดยดุษณีภำพ
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๒๕. ผู้มั่นคงในธรรม

 ในสมัยรัชกำลที่ ๖ ได้เกิดเหตุกำรณ์ซ่ึงเป็นที่กล่ำวขำน

กันอย่ำงมำกในแวดวงพระสงฆ์และกลำยเป็นประวัติศำสตร์หน้ำ

หนึ่งของเมืองไทย ปีพ.ศ. ๒๔๕๘ พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ 

เจ้ำอยู ่หัวได้มีพระบรมรำชโองกำรให้ถอดสมณศักดิ์พระรำชำ 

คณะรปูหนึง่ และให้ “กักบริเวณ” ไว้ท่ีวดับวรนิเวศวหิำร แต่ไม่นำน

ก็ทรงเปลี่ยนพระทัย และให้เลื่อนสมณศักดิ์ของท่ำนเจ้ำคุณรูปนั้น 

เป็นพระธรรมธีรรำชมหำมุนีในปีถัดมำ

 ท่ำนเจ้ำคุณรูปนั้นคือพระเทพโมลี (จันทร์ สิริจนฺโท) 

เจ้ำอำวำสวัดบรมนิวำส สำเหตุที่ท่ำนถูกถอดสมณศักดิ์ก็เพรำะ 

ค�ำเทศนำของท่ำนที่ไม่เหมือนใคร แม้จะตรงตำมพุทธวจนะ  

แต่ก็ “ไม่ต้องกับพระรำชนิยม” เนื่องจำกสวนทำงกับนโยบำย 

ของรัฐบำลในเวลำนั้นท่ีส่งทหำรไปร่วมรบกับสัมพันธมิตรใน 

สงครำมโลกครั้งที่หนึ่ง
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 ในคร้ังนั้นพระเทพโมลีได้แสดงพระธรรมเทศนำโดยยก 

พุทธภำษิตว่ำ “ทุวิชำโน ปรำภโว” แปลว่ำ วิชำชั่วเป็นสะพำน 

แห่งควำมเสื่อมโทรม จำกนั้นท่ำนได้ขยำยควำมว่ำ “วิชำทหำร 

วิชำฝึกหัดยิงปืนให้แม่นย�ำเป็นต้น ก็ช่ือว่ำทุวิชำเป็นวิชำช่ัวโดย 

แท้ เพรำะขำดเมตตำกรณุำแก่ฝ่ำยหนึง่” นอกจำกน้ันท่ำนยงัได้ยก

ควำมหำยนะของสงครำมโลกคร้ังท่ีหน่ึงมำเป็นตัวอย่ำง พร้อมกับ

ต�ำหนิคู่สงครำมทั้งสองฝ่ำย

 รัฐบำลไม่ว่ำยุคใดสมัยใดย่อมต้องกำรให้พระสงฆ์เทศนำ

สนับสนุนนโยบำยของตนแม้จะขัดกับหลักศำสนำก็ตำม แต่ 

พระเทพโมลีเป็นผู้ที่มั่นคงในหลักธรรม ไม่ยอมไกล่เกลี่ยค�ำสอน

ของพระพุทธเจ้ำให้มำรับใช้นโยบำยรัฐบำล จึงย่อมสร้ำงควำม 

ไม่พอใจให้แก่ผู้น�ำรัฐบำล แต่ด้วยอำนุภำพแห่งธรรม ในที่สุด

พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู ่หัวทรงเปลี่ยนพระทัย  

กลับมำยกย่องท่ำนเจ้ำคุณรูปนี้ ซึ่งภำยหลังได้เจริญในสมณศักดิ์ 

เป็นท่ีพระอุบำลีคุณูปมำจำรย์

 พระอบุำลคีณุปูมำจำรย์นอกจำกจะเป็นธรรมกถกึทีเ่ทศนำ

ได้อย่ำงสุขุมลุ่มลึก เป็นที่ยกย่องแม้กระทั่งปัจจุบันนี้แล้ว ท่ำนยัง 

มีบทบำทส�ำคัญในทำงคันถธุระ ส่งเสริมให้กำรศึกษำแผนใหม่

แพร่หลำยในวงกำรสงฆ์สมกับที่เป็นศิษย์และผู้ใต้บังคับบัญชำ 

ของสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส แต่ท่ำน

ยังมีควำมพิเศษอีกอย่ำงหน่ึงซึ่งท�ำให้ท่ำนเด่นกว่ำพระช้ันผู้ใหญ ่

ในยุคนั้น นั่นคือควำมใฝ่ในวิปัสสนำธุระ คุณสมบัติประกำรหลัง 

นี้เองท�ำให้ท่ำนสนิทสนมกับหลวงปู ่มั่น ภูริทตฺโตซึ่งเป็นพระ 

รุ่นหลัง
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 ในยุคท่ีพระป่ำถูกมองอย่ำงดูแคลนจำกพระผู้ใหญ่ซึ่ง

ล้วนมีภูมิหลังทำงด้ำนปริยัติธรรมชั้นสูง กำรที่พระรำชำคณะ 

ชั้นรองสมเด็จอย่ำงท่ำนเจ้ำคุณอุบำลีคุณูปมำจำรย์ให้กำรยกย่อง 

สรรเสริญพระป่ำท่ีไร้คุณวุฒิกำรศึกษำ จึงเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดำ

เลย ในสมัยที่หลวงปู่มั่นยังไม่มีชื่อเสียงนั้น ท่ำนเจ้ำคุณอุบำลี 

คุณูปมำจำรย์เป็นพระผู้ใหญ่องค์แรก ๆ  ที่กล่ำวรับรองในที่ประชุม

สงฆ์ว่ำ “ท่ำนมั่นเป็นกัลยำณมิตรควรสมำคม”

 ควำมที่มีท่ำนเจ้ำคุณอุบำลีคุณูปมำจำรย์เป็นสื่อกลำง  

หลวงปู ่มั่นจึงเป็นที่รู ้จักและได้รับกำรยอมรับจำกผู้ปกครอง

สงฆ์ในฝ่ำยธรรมยุต เป็นผลให้ท่ำทีต่อพระป่ำเปลี่ยนไป แม้แต่ 

สมเดจ็พระมหำวีรวงศ์ (อ้วน ตสิโฺส) ซึง่ครัง้หนึง่เคยส่ังให้เจ้ำหน้ำที ่

บ้ำนเมืองขับไล่ลูกศิษย์ของท่ำนที่ก�ำลังธุดงค์อยู่ในป่ำ ให้ออกไป 

จำกเขตของท่ำน เมื่อครั้งที่ท ่ำนเป็นเจ ้ำคณะมณฑลอีสำน

(อุบลรำชธำนี) อีกทั้งห้ำมไม่ให้ชำวบ้ำนใส่บำตร ภำยหลังก็หันมำ 

ให้ควำมนับถือหลวงปู่มั่นและลูกศิษย์ของท่ำน

 พระอุบำลีคุณูปมำจำรย์มรณภำพในพ.ศ. ๒๔๗๕ เมื่อ 

วำระสดุท้ำยของท่ำนใกล้จะมำถึง ท่ำนได้ถำมผูใ้กล้ชิดว่ำเวลำเท่ำไร  

คร้ันได้รับค�ำตอบแล้ว ท่ำนได้สั่งให้ผู้พยำบำลช่วยพยุงลุกข้ึนนั่ง  

สักครู่ก็ให้พยุงนอน แล้วกล่ำวออกมำว่ำ “ทุกขเวทนำมีหน้ำตำ 

อย่ำงนี้เทียวหรือ” จำกนั้นได้สั่งให้กั้นฉำก และให้พยุงขึ้นน่ังตรง 

ยกมือประหนึ่งข้ึนประนม แล้วก็ส้ินลมแต่เพียงนั้น
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๒๖. รู้ธรรมจำกควำมประหยัด

 มีศิษย์เพียงไม่ก่ีคนที่รู้ว่ำท่ำนอำจำรย์พุทธทำสมี “สมบัติ

ชิ้นเอก” อยู่ชิ้นหนึ่ง สมบัติชิ้นนี้หำในกุฏิก็ไม่พบเพรำะอยู่ข้ำงกำย 

ท่ำนตลอดเวลำ สมบัติชิ้นที่ว่ำก็คือ แหนบถอนหนวด



86

ล�ำธำรริมลำนธรรม

 แหนบดังกล่ำวไม่ได้ท�ำด้วยวัสดุพิเศษอะไรเลย ออกจะ

ด้อยคุณภำพด้วยซ�้ำ เพรำะท�ำจำกขำปิ่นโตที่ลูกศิษย์เอำมำถวำย  

ท่ำนเพียงแต่เอำมำพับก็เป็นแหนบได้แล้ว หำกจะมีควำมพิเศษก ็

ตรงที่เป็นของท่ีท่ำนใช้มำนำนร่วม ๗๐ ปี คือตั้งแต่บวชมำได้  

๒ พรรษำ จวบจนบั้นปลำยชีวิตท่ำนก็ยังใช้แหนบดังกล่ำวอยู่

 ท ่ำนอำจำรย์พุทธทำสเป็นพระที่ขึ้นชื่อในเรื่องควำม

ประหยัดและใช้สิ่งต่ำง ๆ  อย่ำงระมัดระวัง ท่ำนเคยเล่ำว่ำหำก 

ไม่ประหยัด สวนโมกข์คงจะ “พินำศ” ไปนำนแล้ว เนื่องจำกตั้งอยู่ 

ในป่ำ ไกลจำกแหล่งชุมชนมำก สิ่งของเครื่องใช้ต่ำง ๆ  จึงหำได้ยำก 

ไม่เหมือนปัจจุบัน แม้กระทั่งกระดำษช�ำระก็เป็นของมีค่ำส�ำหรับ

สวนโมกข์ ท่ำนเคยเล่ำว่ำหำกมีคนเอำวิมำนมำให้ท่ำนหลังหนึ่งกับ

กระดำษช�ำระม้วนหนึ่ง ท่ำนขอเอำกระดำษช�ำระม้วนเดียว เพรำะ

กระดำษมีประโยชน์ ตรงกันข้ำมกับวิมำนซึ่งใช้ท�ำอะไรไม่ได้เลย

 เวลำฉนั หำกมแีกงหก ท่ำนจะดงึกระดำษช�ำระ (แบบม้วน)  

มำใช้เพียงแผ่นเดียว เมื่อเช็ดเสร็จท่ำนจะไม่ทิ้งแต่วำงไว้บนโต๊ะ 

หำกมีใครจะเก็บไปทิ้งท่ำนจะห้ำมไว้ โดยให้เหตุผลว่ำปล่อยไว ้

สักครู่กระดำษก็จะแห้ง สำมำรถเอำมำเช็ดใหม่ได้อีก

 กระดำษคำร์บอนที่ใช้พิมพ์ส�ำเนำต้นฉบับ สมัยนี้ใช้ ๒-๓  

ครั้งก็ท้ิงแล้ว แต่ท่ำนจะใช้พิมพ์ซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำ แม้คำร์บอนจะ 

จำงแล้ว หำกยังพิมพ์ได้อยู่ท่ำนก็ยังใช้ต่อจนกว่ำคำร์บอนจะจำง 

กระทั่งอ ่ำนไม่ออก ที่ยิ่งกว่ำนั้นก็คือต้นฉบับพิมพ์ดีดหลำย 

พันหน้ำที่ออกจำกสวนโมกข์สมัยที่ท่ำนยังมีชีวิตอยู่นั้น เรียกได้ว่ำ 

ไม่เคยได้สัมผัสกับยำงลบหมึกเลย เวลำลูกศิษย์พิมพ์ผิด ท่ำนจะ 
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แนะให้ใช้เข็มซ่อนปลำยค่อย ๆ  เขี่ยเอำ กำรแก้ไขค�ำผิดด้วยวิธีนี ้

ท�ำให้ลูกศิษย์ต้องพิมพ์ดีดอย่ำงระมัดระวัง พยำยำมไม่ให้ผิด นับ

เป็นกำรฝึกสติอย่ำงดี

 ท่ำนอำจำรย์ไม่ได้ประหยัดเฉพำะกับอุปกรณ์ที่ต ้อง 

ซ้ือหำมำเท่ำนั้น กระทั่งของที่หำได้ง่ำย ๆ  ในสวนโมกข์ท่ำนก็ใช้

อย่ำงระมัดระวัง เวลำฉันน�้ำ ท่ำนจะเตือนให้ลูกศิษย์ใส่น�้ำมำเพียง 

ครึ่งแก้ว อย่ำใส่เต็มแก้ว ท่ำนว่ำ ท่ำนฉันครึ่งแก้วแล้วต้องทิ้งอีก 

ครึ่งแก้ว ไม่เป็นกำรประหยัด เรียกว่ำไม่ใช่น�้ำด้วยสติปัญญำ

 ทุกวันนี้เรำมักได้ยินค�ำประกำศเชิญชวนให้ประหยัดน�้ำไฟ

และอะไรต่ออะไรมำกมำย แต่กำรรณรงค์ให้ประหยัดในปัจจุบัน

มักเกิดจำกควำมจ�ำเป็นบีบบังคับ เช่น เพรำะว่ำทรัพยำกรก�ำลัง

ขำดแคลน สิง่แวดล้อมก�ำลงัวกิฤต แต่ส�ำหรบัท่ำนอำจำรย์พทุธทำส  

ควำมประหยัดไม่ได้เกิดจำกควำมจ�ำเป็นเท่ำน้ัน หำกยังเป็น

คุณธรรมในตัวมันเอง นั่นหมำยควำมว่ำแม้สิ่งของจะมีมำก ก ็

ไม่ควรใช้อย่ำงฟุ่มเฟือย กำรใช้อย่ำงประหยัดนอกจำกจะเป็นกำร

ฝึกให้มสีต ิใช้สิง่ของอย่ำงระมดัระวงัและละเอยีดลออแล้ว ยงัท�ำให้ 

พึ่งพิงวัตถุน้อยลงและเอื้อให้ชีวิตเป็นอิสระและโปร่งเบำมำกขึ้น

 ท่ำนเคยเล่ำว่ำธรรมะเป็นของละเอียด ดังนั้นคนที่จะรู้ 

ธรรมะได้ จึงต้องเป็นคนละเอียดลออ ควำมละเอียดลออนี้มำจำก 

ไหน ส่วนหนึ่งก็มำจำกกำรใช้สิ่งต่ำง ๆ  อย่ำงระมัดระวังนั่นเอง
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๒๗. เผชิญเสือโคร่ง

 หลวงปู่ชอบ ำนสโม เป็นศษิย์ผูใ้หญ่ของหลวงปูม่ัน่ ภูรทิตฺโต  

วิป ัสสนำจำรย์ผู ้ยิ่งใหญ่แห่งยุคปัจจุบัน หลวงปู ่ชอบเป็นผู ้ 

ฝักใฝ่ในกำรเที่ยวธุดงค์กรรมฐำน และนิยมบ�ำเพ็ญปฏิบัติอยู ่

ในป่ำเขำมำโดยตลอด เมื่อ ๕๐-๖๐ ปีก่อน ป่ำดงพงไพรปกคลุม 

พื้นที่ส ่วนใหญ่ของประเทศ สิงสำรำสัตว์จึงมีอยู ่อย่ำงชุกชุม  

หลวงปู่ชอบจึงมักพำนพบสัตว์ป่ำนำนำชนิดอยู่ไม่ขำด

 มีครำวหนึ่งท่ำนไปเที่ยวธุดงค์ในประเทศพม่ำ ขณะน่ัง

ภำวนำอยู่ในถ�้ำรำว ๕ โมงเย็น ก็เห็นเสือโคร่งใหญ่ลำยพำดกลอน

ตัวหนึ่งเดินมำหน้ำถ�้ำ แม้ท่ำทำงดูน่ำกลัว แต่เมื่อมันมองเข้ำมำ 

ในถ�้ำสบตำท่ำน แทนที่จะแสดงอำกำรกลัวหรือค�ำรำมตำมวิสัย 

สัตว์ป่ำ กลับมีอำกำรเฉย ๆ  เมื่อขึ้นมำถึงถ�้ำแล้วก็กระโดดขึ้นไปนั่ง 

อยู่บนก้อนหินด้ำนทำงขึ้นถ�้ำสูงประมำณ ๑ เมตร ห่ำงจำกท่ำน

ประมำณ ๖ เมตร แล้วก็นั่งเลียแข้งเลียขำโดยหำได้สนใจท่ำน 

แต่อย่ำงใดไม่ ท่ำนว่ำมันนั่งรำวกับสุนัขบ้ำน พอเลียแข้งเลียขำ

เหนื่อยก็นอนหมอบแบบสุนัขอีก แล้วก็เลียขำและล�ำตัวต่อโดยไม่

สนใจอะไร

 แม้ท่ำทีของมันจะไม่ดุร้ำย แต่ท่ำนก็ไม่วำงใจ จึงงดออก

ไปเดินจงกรมที่หน้ำถ�้ำเหมือนอย่ำงเคย ในใจรู ้สึกหวำดเสียว 

เล็กน้อย แต่ก็นั่งภำวนำต่อไปตำมปกติ เสือโคร่งนำน ๆ  ก็หันมำ

มองดูท่ำนสักครั้งหนึ่ง เป็นกำรมองอย่ำงธรรมดำ ๆ  คล้ำยกับมิตร  

แม้มันเลียแข้งเลียขำเสร็จนำนแล้ว แต่ก็ไม่ไปไหนต่อจนมืดแล้ว 

ท่ำนจึงเข้ำไปในกลด ตกดึกท่ำนจะเข้ำนอนมันก็ยังอยู่ที่เดิม
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 ท่ำนตื่นนอนรำวตี ๓ มองไปที่หน้ำถ�้ำก็ยังเห็นมันนอน 

อยู่ท่ำเก่ำจวบจนรุ่งเช้ำ ก็เกิดปัญหำขึ้นมำว่ำท่ำนจะไปบิณฑบำต

ได้อย่ำงไรในเมื่อมันนอนอยู่หน้ำถ�้ำ แต่ท่ำนตัดสินใจว่ำต้องออก 

ไป แม้ว่ำทำงที่จะเดินห่ำงตัวมันรำว ๑ เมตรเศษ ๆ  เท่ำนั้น

 เมื่อท่ำนครองผ้ำสะพำยบำตรเสร็จก็ด�ำรงสติมั่นเจริญ

เมตตำแล้วพูดกับมันว่ำ “นี่ถึงเวลำออกบิณฑบำตแล้ว เรำก็มีท้อง

มีปำกมีควำมหิวกระหำยเหมือนสัตว์โลกทั่วไป เรำจะขอทำงไป

บณิฑบำตมำฉันหน่อยนะ จงให้ทำงเรำบ้ำง ถ้ำเจ้ำอยำกอยูท่ีน่ีต่่อไป 

ก็ได้ หรือจะไปเพื่อหำอยู่หำกินที่ไหนก็ตำมใจสะดวก เรำไม่ว่ำ”

 ท่ำนว่ำ มันนอนฟังท่ำนเหมือนสุนัขนอนฟังเจ้ำของพูด  

พอพูดจบท่ำนก็เดินผ่ำนหน้ำมัน ส่วนมันก็นอนสบำยปล่อยให้ท่ำน

เดินผ่ำนออกไป พลำงช�ำเลืองดูด้วยสำยตำอ่อน ๆ

 เมื่อท่ำนบิณฑบำตกลับมำ ก็ไม่พบมันแล้ว นับแต่วันน้ัน 

ก็ไม่พบมันอีกเลย
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๒๘. จิตงดงำม ดอกไม้งำม

 ผู้มีภูมิธรรมอันสูงส่ง ไร้ธุลีกิเลสในดวงใจย่อมยังควำม 

สงบเย็นให้แก่ผู้อยู่รอบข้ำง กระแสแห่งเมตตำบำรมีมิเพียงแผ่ไป

ยังสรรพสัตว์เท่ำนั้น แม้พรรณไม้ก็อำจได้รับอำนิสงส์ดังกล่ำวด้วย

 ในช่วงปลำยอำยุขัยของหลวงพ่อชำ สุภทฺโท ท่ำนป่วยด้วย

โรคน�้ำคั่งในโพรงสมอง จ�ำต้องมำรับกำรตรวจรักษำที่โรงพยำบำล

ส�ำโรง โยมผู้หนึ่งจึงได้กรำบนิมนต์ท่ำนไปพักฟื้นยังที่พักสงฆ์  
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ซึ่งสร้ำงเป็นเอกเทศภำยในบริเวณบ้ำนของเธอ ซึ่งไม่ไกลจำก 

โรงพยำบำลนัก

 ระหว่ำงที่หลวงพ่อพ�ำนัก ณ ที่พักสงฆ์แห่งนั้น  ปรำกฎว่ำ 

พันธุ์ไม้ต่ำง ๆ  ภำยในบริเวณบ้ำนพำกันผลิดอกออกช่อสะพรั่ง

พร้อมต่อเนื่องกันเป็นที่อัศจรรย์ใจ โดยเฉพำะไม้ดอกต้นหนึ่ง 

ที่ชื่อพวงประดิษฐ์ซึ่งแห้งเหี่ยวเฉำ และไม่ออกดอกเลยมำเป็น 

เวลำ ๘ ปีแล้ว นับแต่ปีที่บุตรชำยของโยมเจ้ำของบ้ำนได้เสียชีวิต  

แม้จะพยำยำมเอำใจใส่ดูแลรักษำเพียงใด พวงประดิษฐ์ต้นนี้ก ็

ไม่ชูช่ออีกเลย

 จนเม่ือหลวงพ่อชำมำพ�ำนัก ต้นพวงประดิษฐ์ต้นน้ีจึง 

กลับฟื ้นตัว มีชีวิตชีวำ แตกกิ่งก้ำนสำขำผลิใบงดงำมอย่ำง 

รวดเร็วจนเป็นไม้พุ่มใหญ่ ทั้งยังออกดอกสีชมพูสดใสเป็นพวง 

ระย้ำทุกข้อทุกแขนง จนมองเห็นแต่พวงสีชมพูที่ระพ้นหญ้ำ

และปกคลุมล�ำต้นเรื่อยขึ้นไปจนถึงยอด เป็นที่น่ำต่ืนตำต่ืนใจ 

แก่ผู้พบเห็น

 หลวงพ่อชำเมื่อทรำบเร่ืองนี้ ท่ำนก็ออกมำยืนใกล้ ๆ   

ต้นพวงประดิษฐ์อยู่เป็นเวลำนำน รำวกับจะแผ่เมตตำ นับแต่ 

น้ันมำพวงประดิษฐ์ต้นนี้ก็ออกดอกให้เจ้ำของบ้ำนได้ชมทุกปี  

แต่ไม่มำกมำยสะพรั่งไปทั้งต้น เหมือนครำวที่หลวงพ่อมำพัก
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๒๙. มีแต่ไม่เอำ

 หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ได้ชื่อว่ำเป็นแม่ทัพธรรมคนส�ำคัญที่สุด

ของจังหวัดสุรินทร์ จวบจนมรณภำพเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖ ด้วยอำย ุ

๙๖ ปี เมื่อครั้งท่ำนยังมีชีวิตอยู่ วัดบูรพำรำมในอ�ำเภอเมือง เป็น

จุดหมำยปลำยทำงของผู้ใฝ่ธรรมทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์

 หลวงปู่ดูลย์ หรือพระรำชวุฒำจำรย์เป็นศิษย์รุ ่นแรก 

ของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และเป็นสหำยธรรมของหลวงปู่สิงห์  

ขนฺตยำคโม ดังนั้นจึงเป็นที่เคำรพนับถือของพระกรรมฐำน 

รุ่นหลัง ๆ  เป็นอย่ำงมำก

 แม้มีประสบกำรณ์โชกโชนในฐำนะพระป่ำ เชี่ยวชำญ 

ในกรรมฐำนทั้งฝ่ำยสมถะและวิปัสสนำ แต่ท่ำนไม่เคยอ้ำงตน 

เป็น “ผู ้วิเศษ” เวลำมีใครมำชวนคุยเรื่องสิ่งศักด์ิสิทธิ์อิทธิฤทธ์ิ  

และสิ่งอำถรรพ์ลี้ลับ ท่ำนจะตัดบทหรือไม่สนใจเอำเลย เมื่อมีใคร 

มำขอให้ท่ำนช่วยก�ำหนดฤกษ์ยำม เช่นหำวันดีที่จะบวช หรือหำ 

ฤกษ์จัดงำนมงคล ท่ำนมักบอกว่ำ “วันไหนก็ได้ วันไหนก็ดี”

 อย่ำงไรก็ตำม ท่ำนยอมรับว่ำวัตถุมงคลยังมีประโยชน ์

อยู่บ้ำงส�ำหรับคนบำงจ�ำพวก ดังท่ำนเคยกล่ำวว่ำ “ส�ำหรับผู้มี 

จิตใจเพลิดเพลินอยู ่ ยังยินดีในกำรเกิดตำยในวัฏสงสำร ยัง 

ไม่สำมำรถหนัมำสูก่ำรปฏบิตัธิรรมได้ กใ็ห้อำศยัวตัถภุำยนอก เช่น 

วัตถุมงคลเช่นนี้เป็นที่พ่ึงไปก่อน” แต่ท่ำนก็เตือนว่ำวัตถุมงคลนั้น 

“ไม่มีอะไร เป็นเพียงช่วยด้ำนก�ำลังใจเท่ำนั้น”
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 ครำวหนึ่งมีคนเอำเครื่องรำงของขลังออกมำอวดกันเอง 

ต่อหน้ำท่ำน คนหนึ่งมีเขี้ยวหมูตัน อีกคนมีนอแรด ต่ำงอวดว่ำ 

ของตนวิเศษ ดีอย่ำงนั้นอย่ำงนี้ มีคนหน่ึงถำมท่ำนว่ำอย่ำงไหน

วิเศษกว่ำกัน

 ท่ำนตอบว่ำ “ไม่มีดี ไม่มีวิเศษอะไรหรอก เป็นของสัตว ์

เดรัจฉำนเหมือนกัน”

 นอกจำกจะไม่แสดงตัวเป็นผู้วิเศษแล้ว ท่ำนยังไม่อวดอ้ำง

ว่ำเป็นพระอริยะ แม้มีคนจ�ำนวนมำกที่เชื่อเช่นนั้น แต่ถึงจะซักไซ้ 

ไล่เลียงถำมถึงคุณวิเศษของท่ำนเพียงใด ท่ำนก็ไม่เคยอวดตน

 เคยมีคนถำมหลวงปู่สั้น ๆ  ว่ำ ท่ำนยังมีควำมโกรธอยู่ไหม

 แทนที่ท่ำนจะตอบว่ำ หมดโกรธ หมดโลภ หมดหลงแล้ว  

ท่ำนตอบสั้น ๆ  ว่ำ “มี แต่ไม่เอำ”
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๓๐. เสียงเกี๊ยะ

 ธรรมะนัน้ไม่จ�ำเป็นต้องสอนด้วยกำรเทศน์เสมอไป หำกมอง 

ให้เป็นทุกส่ิงทุกอย่ำงก็สอนธรรมแก่เรำตลอดเวลำ แต่บำงครั้ง 

ก็ต้องมีผู้รู้มำกระตุ้นให้ฉุกคิด

 ครั้งหนึ่งหลวงปู่บุดดำ ถำวโร รับนิมนต์ไปฉันเพลที่บ้ำน

โยมในกรุงเทพ ฯ เมื่อฉันเสร็จแล้ว เจ้ำของบ้ำนเห็นหลวงปู่เดินทำง 

มำเหนื่อย จึงขอให้ท่ำนเอนกำยพักผ่อนก่อนเดินทำงกลับวัด 

ที่จังหวัดสิงห์บุรี

 ระหว่ำงนั้นข้ำงห้องซึ่งเป็นร้ำนขำยของ มีคนเดินลำกเกี๊ยะ

กระทบพืน้บนัไดเสยีงดงั ศษิย์คนหนึง่รูส้กึร�ำคำญเสียงเกีย๊ะ บ่นขึน้ 

มำดัง ๆ  ว่ำ “แหม เดินเสียงดังเชียว”

 หลวงปู่ซึ่งนอนหลับตำอยู่จึงพูดเตือนว่ำ “เขำเดินของเขำ 

อยู่ดี ๆ  เรำเอำหูไปรองเกี๊ยะเขำเอง”
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๓๑.  เพรำะถือจึงหนัก

 นำวำเอกผู ้หนึ่งได้เข้ำไปกรำบสมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ 

กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ ซึ่งทรงเคยเป็นอุปัชฌำย์เมื่อครั้งเขำ

อุปสมบทที่วัดบวรนิเวศ หน้ำตำของนำวำเอกดูหม่นหมองและ

อิดโรย ท่ำทำงอมทุกข์ สมเด็จ ฯ จึงรับสั่งถำมว่ำ “เป็นไงมั่งพักนี้?”

 “หนักครับ” เขำทูล “ช่วงนี้แย่มำกเลยครับ”

 “หนักอะไร?” สมเด็จ ฯ ถำม

 แล้วนำวำเอกก็ทูลเล่ำถึงปัญหำต่ำง ๆ  ที่ประดังประเด 

เข้ำมำ ทั้งเรื่องชีวิตและงำนกำร เขำบอกว่ำตอนนี้จวนจะแบก 

ไม่ไหวแล้ว จึงมำเฝ้ำสมเด็จ ฯ เพื่อขอพระบำรมีเป็นที่พึ่ง

 สมเด็จ ฯ นั่งสักพัก ก็รับส่ังให้เขำนั่งคุกเข่ำและยื่นมือ 

ทั้งสองออกมำข้ำงหน้ำ แล้วพระองค์ก็หยิบเศษกระดำษชิ้นหน่ึง 

มำวำงบนฝ่ำมือทั้งสองของนำวำเอก จำกนั้นพระองค์ก็เสด็จ 
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ออกไปจำกที่ประทับ พร้อมกับรับสั่งว่ำ “นั่งอยู่นี่แหละ อย่ำขยับ 

หรือไปไหนจนกว่ำข้ำจะกลับมำ จะเข้ำไปข้ำงในสักประเดี๋ยว”

 นำวำเอกนั่งอยู ่ในท่ำคุกเข่ำและประคองกระดำษทั้ง 

สองมืออยู่เป็นเวลำนำน ๑๐ นำทีก็แล้ว ๒๐ นำทีก็แล้วสมเด็จ ฯ 

ก็ยังไม่เสด็จออกมำ เขำเริ่มเหนื่อย แขนก็เมื่อยล้ำ กระดำษ 

ชิ้นเล็ก ๆ  ซึ่งเบำหวิวดูจะหนักขึ้นเรื่อย ๆ  จนเหงื่อเริ่มออก

 ในทีส่ดุสมเดจ็ ฯ ก็เสดจ็เข้ำมำประทบัทีเ่ดมิ ท�ำทเีหมอืนกบั 

ไม่มีอะไรเกิดข้ึน สักพักก็มองกระดำษท่ีมือนำวำเอก แล้วทรง 

ถำมว่ำ “เป็นไง?”

 “หนักครับ พระเดชพระคุณ เมื่อยจนจะทนไม่ไหว”

 “อ้ำว ท�ำไมไม่วำงมันลงเสียละ?” สมเด็จ ฯ รับสั่ง “ก็ไป 

ยอมให้มันอยู่อย่ำงนั้น มันก็หนักอยู่ยังงั้นนะซี มันจะเป็นอย่ำงอื่น

ไปได้ยังไง”

 กระดำษชิ้นเล็ก ๆ  ที่เบำหวิว หำกถือนำน ๆ  เข้ำ ก็ย่อม 

กลำยเป็นของหนัก ตรงกันข้ำมก้อนหินก้อนใหญ่ถ้ำไม่ไปแบกหรือ 

อุ้มมันก็ไม่รู ้สึกหนัก ฉะนั้นถ้ำไม่อยำกห้ชีวิตหรือจิตใจหนักอ้ึง  

ควรรู้จักปล่อยวำงเสียบ้ำง

 แม้แต่ของที่มีประโยชน์ เรำควรยึดถือก็ต่อเมื่อถึงเวลำ

ใช้งำน เมื่อใช้เสร็จ ก็ควรวำงลงเสีย นับประสำอะไรกับของที ่

ไร้ประโยชน์ เช่น ควำมทุกข์ ควำมห่วงกังวล ยิ่งต้องวำงทันทีที่ 

รู ้ตัวว่ำมำครองใจ หำไม่แล้วจะกลำยเป็นของหนักจนเอำตัว 

ไม่รอด
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๓๒. ต่ออำยุพ่อแม่

 เมือ่ครัง้ยงัเป็นคฤหสัถ์ หลวงพ่อเทยีน จตฺิตสุโภ เคยมอีำชีพ

เป็นพ่อค้ำ ไปท�ำมำค้ำขำยท่ีประเทศลำวอยูเ่ป็นประจ�ำ เมือ่บวชแล้ว

ท่ำนก็ยังได้รับนิมนต์ให้ไปสอนธรรมที่นั้นอยู่หลำยครั้ง เนื่องจำก 

วัดป่ำพุทธยำนซ่ึงเป็นส�ำนักแรกที่ท่ำนบุกเบิกที่จังหวัดเลยนั้น  

อยู่ไม่ไกลจำกแม่น�้ำโขงเท่ำใดนัก

 แนวกำรสอนธรรมของหลวงพ่อไม่เหมือนพระรูปอื่น ๆ   

ท่ำนเน้นที่แก่นธรรมมำกกว่ำกระพ้ี จึงพยำยำมชักชวนผู้คน 

ให้ปฏิบัติธรรมแทนที่จะหมกมุ่นกับพิธีรีตอง แต่ท่ำนไม่ได้ชักชวน

ด้วยกำรพูดเฉย ๆ  หำกมักจะท�ำให้เห็นเป็นแบบอย่ำง

 ในกำรจำริกไปประเทศลำวครั้งหนึ่ง ท่ำนได้รับนิมนต ์

ให้ไปสวดต่ออำยุโยมคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่ของเจ้ำภำพ เมื่อไปถึง 
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ท่ำนก็นิ่งเงียบ ไม่ได้สวดเหมือนพระรูปอื่น ๆ  เจ้ำภำพจึงไม่ถวำย

จตุปัจจัย แต่หลวงพ่อหำได้สนใจไม่ เสร็จพิธีแล้วหลวงพ่อก็ได้ 

ช้ีแจงเจ้ำภำพว่ำ หำกต้องกำรต่ออำยุพ่อแม่จะต้องท�ำดีต่อท่ำน  

ไม่ใช่เพียงแต่นิมนต์พระมำสวดแล้วหวังว่ำท่ำนจะอำยุยืน

 กล่ำวจบ ท่ำนก็ชวนลูก ๆ  ให้กรำบพ่อแม่ตำมท่ำน ชำวบ้ำน 

ที่อยู ่ในเหตุกำรณ์เห็นเช่นนั้นก็ตกใจ ฮือฮำกันว่ำผิดประเพณี  

เพรำะไม่เคยเห็นพระกรำบโยม

 หลวงพ่อจึงอธิบำยว่ำ

 “อำตมำไม่ได้กรำบโยม อำตมำกรำบตัวเองที่สำมำรถ 

สั่งสอนคนให้เข้ำใจได้ว่ำ กำรต่ออำยุที่แท้จริงนั้นเป็นอย่ำงไร”
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๓๓. ค�ำเฉลย

 ปัญหำหนึ่งที่คนชอบถำมหลวงพ่อชำ สุภทฺโท ก็คือ  

“ชำติหน้ำมีจริงหรือไม่” 

 เมื่อเจอค�ำถำมแบบนี้ หลวงพ่อมักถำมกลับว่ำ “ถ้ำบอก 

จะเชื่อไหมล่ะ” 

 “เชื่อครับ” 

 หลวงพ่อจะตอบกลับว่ำ “ถ้ำเชื่อคุณก็โง่” 

 อีกค�ำถำมหนึง่ทีใ่กล้เคยีงกันก็คอื “คนตำยแล้ว เกดิไหมครบั”  

 หลวงพ่อกจ็ะย้อนกลับในท�ำนองเดยีวกันว่ำ “จะเชือ่ไหมล่ะ  

ถ้ำเชื่อ คุณโง่หรือฉลำด” 

 ใครได้ยินเป็นต้องงง หลวงพ่อจึงต้องขยำยควำมต่อว่ำ  

“ทีคุ่ณเชือ่เพรำะคณุเชือ่ตำมเขำ คนเขำว่ำอย่ำงไร คณุกเ็ชือ่อย่ำงน้ัน  
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คุณไม่รู้ชัดด้วยปัญญำของคุณเอง คุณก็โง่อยู่ร�่ำไป ทีน้ีถ้ำอำตมำ

ตอบว่ำ คนตำยแล้วเกิดหรือว่ำชำติหน้ำมี อันนี้คุณต้องถำมต่อไป

อีกว่ำ ถ้ำมพีำผมไปดหูน่อยได้ไหม  เรือ่งมนัเป็นอย่ำงนี ้มนัหำทีจ่บ

ลงไม่ได้ เป็นเหตุให้ทะเลำะทุ่มเถียงกันไปไม่มีที่สิ้นสุด”

 แล้วท่ำนก็แนะว่ำ “คนตำยแล้วจะเกิดหรือไม่เกิด อันนั้น

ไม่ใช่ปัญหำ มันไม่ใช่หน้ำที่ของเรำ หน้ำท่ีของเรำคือ เรำจะต้อง 

รู้เรื่องรำวของตนในปัจจุบัน เรำต้องรู้ว่ำ เรำมีทุกข์ไหม ถ้ำทุกข์  

มันทุกข์เพรำะอะไร นี้คือสิ่งที่เรำต้องรู้ และเป็นหน้ำที่โดยตรงที ่

เรำจะต้องรู้ด้วย”

 ไม่ใช่แต่คนไทยเท่ำนั้นที่สนใจเร่ืองชำติหน้ำ ฝรั่งก็อยำกรู้

เหมือนกัน ครำวหนึ่งหลวงพ่อได้รับนิมนต์ไปสอนธรรมในประเทศ 

อังกฤษ แหม่มคนหนึ่งถำมหลวงพ่อว่ำ “คนตำยแล้วไปไหน” 

 หลวงพ่อแทนที่จะตอบ กลับเป่ำเทียนที่อยู่ใกล้ ๆ  ให้ดับ  

แล้วถำมว่ำ 

 “เทียนดับแล้วไปไหน”

 แหม่มรู้สึกงุนงงกับค�ำตอบที่ได้รับ จึงนิ่งเงียบไป หลวงพ่อ 

ถำมต่อว่ำ

 “พอใจหรือยัง ที่ตอบปัญหำอย่ำงนี้”

 แหม่มตอบว่ำ “ไม่พอใจ”

 “เรำก็ไม่พอใจค�ำถำมของเธอเหมือนกัน” คือ ค�ำตอบของ 

หลวงพ่อ
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๓๔. โผงผำงแต่ผ่องแผ้ว

 หลวงพ่อทองรัตน์ กนฺตสีโล เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับกำรยกย่อง 

ว่ำเป็นแม่ทัพนำยกองธรรมใหญ่ระดับแนวหน้ำของหลวงปู่มั่น  

ภูริทตฺโต

 ท่ำนเป็นผู้เคร่งครัดในข้อวัตรปฏิบัติเป็นอย่ำงยิ่ง นิยม 

หลีกเร้นบ�ำเพ็ญเพียรตำมป่ำ ธุดงค์ถึงไหนก็จ�ำวัดที่น่ัน บำงทีก ็

นอนหนุนโคนต้นไม้  บำงครัง้ก็เอำก่ิงไม้มดัรวมกับใบไม้เป็นทีห่นนุ 

ศีรษะ แต่เอกลักษณ์ของท่ำนที่ไม่เหมือนใคร เห็นจะเป็นอุปนิสัย

ห้ำวหำญ ชอบพูดจำโผงผำง ท�ำอะไรแผลง ๆ  และมีอำรมณ์ขัน 

อยู่เสมอ
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 สมัยหนึ่งท่ำนพ�ำนักอยู ่กับหลวงปู ่มั่น อยำกฟังเทศน์

จำกหลวงปู่มั่นเป็นอย่ำงยิ่ง แต่หลวงปู่ม่ันในช่วงนั้นไม่ค่อยแสดง 

ธรรม ท่ำนจึงหำอุบำยหลำยอย่ำงที่ท�ำให้หลวงปู่มั่นแสดงธรรม 

จนได้ ครำวหนึ่งไปบิณฑบำต จู่ ๆ  ท่ำนก็เดินแซงหน้ำหลวงปู่มั่น  

แล้วควักเอำแตงกวำจำกบำตรออกมำกัดดังกร้วม ๆ  ต่อหน้ำต่อตำ 

หลวงปู่มั่น  

 อีกครำวหนึ่งท่ำนไปใต้ถุนกุฏิหลวงปู่มั่น ส่งเสียงเหมือน

ก�ำลังชกมวย และท�ำทีท�ำท่ำเตะเสำกุฏิอย่ำงอุตลุด ขณะที่เพื่อน 

พระด้วยกันพำกันถอยหนีด้วยควำมกลัว ผลก็คือตกกลำงคืน  

ลูกศิษย์ลูกหำก็ได้ฟังเสียงหลวงปู่มั่นเทศน์กัณฑ์ใหญ่ทั้ง ๒ ครั้ง

 มีเรื่องเล ่ำอีกว ่ำ วันหนึ่งหลวงปู ่มั่นเปรยกับท่ำนว่ำ  

เด๋ียวนี้พระเรำไม่เหมือนเมื่อก่อนนะ เคร่ืองใช้ไม้สอย สบู่  

ผงซกัฟอกอะไร ๆ  มนัหอมฟุ้งไปหมดแล้วนะ ท่ำนกต็อบรบั ไม่นำน 

หลังจำกนั้น ขณะที่ท่ำนนั่งอยู่ในที่แห่งหนึ่ง มีพระภิกษุ ๒-๓ รูป

เดินผ่ำนท่ำนไป ท่ำนก็ร้องขึ้นว่ำ “โอ๊ย หอมผู้บ่ำว” เพียงเท่ำน้ี 

พระกลุ่มนั้นก็รู้ตัว

 หลวงพ่อชำ สุภทฺโท นับถือหลวงพ่อทองรัตน์ ว่ำเป็น 

ครูบำอำจำรย์ของท่ำนรูปหนึ่ง ท่ำนเล่ำว่ำเวลำไปบิณฑบำตกับ 

หลวงพ่อทองรัตน์ มักมีเรื่องขันให้เห็นอยู่เสมอ บำงครั้งหลวงพ่อ 

ทองรัตน์ไปหยุดยืนที่หน้ำบ้ำนหลังหนึ่ง เมื่อเจ้ำของบ้ำนเหลือบ 

เห็นท่ำน ก็ร้องว่ำ “ข้ำวยังไม่สุก” แทนที่ท่ำนจะเดินจำกไป ท่ำน 

กลับร้องบอกว่ำ “ไม่เป็นไรลูก พ่อจะคอย เร่งไฟเข้ำเถอะ”
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 หมู่บ้ำนไหนท่ีผู้คนไม่ชอบท�ำบุญ ท่ำนยิ่งชอบไปโปรด 

บ่อย ๆ  ข้ำวไม่สุกก็ยืนคอยจนสุก จนบำงคนนึกว่ำท่ำนเป็นพระ 

มักได้ บำงคนถึงกับแกล้งโดยเอำกบเป็น ๆ  ตัวใหญ่ใส่บำตรก็มี พอ 

ท่ำนกลับวัดมำเปิดดู เห็นกบกระโดดออกมำ ท่ำนก็หัวเรำะ 

ชอบใจ พลำงร�ำพึงว่ำ “เกือบไหมหละเจ้ำหนู เขำเกือบฆ่ำเอ็งมำ 

ใส่บำตรเสียแล้ว”

 แม้ว่ำท่ำนจะใจด ี มเีมตตำ  แต่บำงครัง้ท่ำนกช็อบพดูแรง ๆ    

กระตุกใจคน  ครั้งหนึ่งในระหว่ำงที่ท่ำนธุดงค์ผ่ำนหมู่บ้ำน  มีหญิง

ชำวบ้ำนมำร้องห่มร้องไห้คร�่ำครวญกับท่ำนเนื่องจำกลูกชำยเพิ่ง 

ตำยจำก อยำกให้ลูกกลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมำ ท่ำนพูดเสียงดังว่ำ  

“ให้มันตำย ให้มันตำยหมดโคตร หมดเชื้อหมดแนวมัน หมดพ่อ

หมดแม่มัน” ปรำกฏว่ำหญิงผู้นั้นหยุดร้องไห้ฟูมฟำยทันที  จำกนั้น

ท่ำนจึงเทศนำอบรมให้เธอคลำยทุกข์คลำยโศก

 หลวงพ่อทองรัตน์เคยเล่ำให้ศิษย์ฟังว่ำ ท่ำน “บวชหนี 

ผู้สำว” เนื่องจำกมีสำวชำวบ้ำนคนหนึ่งมำรักท่ำนถึงข้ันจะหนีตำม   

ท่ำนจึงตัดสินใจบวช หำได้มีเหตุผลอะไรมำกกว่ำนั้น ครั้นมำบวช 

แล้วท่ำนก็ซำบซึ้งรสพระธรรม จึงไม่ยอมลำสิกขำบท

  ท่ำนเป็นพระที่รักสันโดษ ประหยัด อยู่อย่ำงเรียบง่ำย กุฏิ 

ของท่ำนเป็นกุฏิหลังเก่ำ ๆ  มุงหญ้ำคำแฝก ใครมำสร้ำงกุฏิหลังใหม่ 

ให้ท่ำนก็ไม่อยู่ ชอบกลับมำอยู่กุฏิเดิม

 หลวงพ่อชำกล่ำวถึงหลวงพ่อทองรัตน์ว่ำ ท่ำนเป็นผู ้ 

อยู่อย่ำงผ่องแผ้วจนกระทั่งวำระสุดท้ำย เมื่อท่ำนมรณภำพน้ัน  

ท่ำนมีสมบัติในย่ำม คือมีดโกนเพียงเล่มเดียวเท่ำนั้น
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๓๕. บุญของยำยแฟง

 สมเดจ็พระพฒุำจำรย์ (โต) หรอืหลวงพ่อโต เป็นผู้ทีม่เีมตตำ

สูงมำก ใครขออะไรจำกท่ำน มักจะไม่ผิดหวัง แม้แต่กัณฑ์เทศน์  

ท่ำนก็ให้ใครต่อใครได้อย่ำงง่ำยดำย ขณะเดียวกันท่ำนก็ไม่ค่อย 

ถือตัวหรือติดในสมมุติ ผู้คนจึงมองว่ำท่ำนจึงมีพฤติกรรมแปลก ๆ  

ไม่เหมือนใคร จึงหำว่ำท่ำนเป็น “พระบ้ำ” ก็มี



108

ล�ำธำรริมลำนธรรม

 อย่ำงไรก็ตำมหำกเป็นเรื่องควำมถูกต้องแล้ว ท่ำนเข้มแข็ง 

มั่นคงมำก ไม่ยอมโอนอ่อนเลยแต่ก็มิใช่แข็งกระด้ำง หำกม ี

กุศโลบำย สมัยที่ท่ำนมีสมณศักดิ์เป็นพระเทพกวี ได้รับนิมนต์ 

เข้ำไปเทศน์ในจวนของสมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง 

บุนนำค) ซ่ึงเป็นขุนนำงที่มีอ�ำนำจมำกที่สุดในเวลำน้ัน แม้แต่

พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวก็ต้องเกรงใจ

 เมื่อท่ำนขึ้นธรรมำสน์ ให้ศีลเสร็จ ก็เริ่มแสดงพระธรรม

เทศนำ  ระหว่ำงนั้นขุนนำงที่รับใช้สมเด็จเจ้ำพระยำ ฯ รวมทั้งพวก

ทีม่ำจำกหวัเมอืง พำกนัหมอบกบัพืน้ฟังธรรมกนัเป็นแถว  ตรงข้ำม

กบัสมเดจ็เจ้ำพระยำ ฯ กลบันัง่เอกเขนกอยูบ่นเก้ำอี ้ไขว่ห้ำง รนิน�ำ้ชำ 

ฟังเทศน์

 หลวงพ่อโตจงึเทศน์ว่ำ “สมัมำมวัรินกินน�ำ้ชำ มจิฉำหมอบก้ม 

ประนมมือ”

 สมเด็จเจ้ำพระยำ ฯ ได้ยินก็โมโห ลุกเข้ำเรือนไปทันที    

ส่วนหลวงพ่อโตก็ลงจำกธรรมำสน์กลับวัดระฆัง ว่ำกันว่ำสมเด็จ 

เจ้ำพระยำ ฯ ขุ่นเคืองท่ำนอยู่นำน

 อีกครำวหนึ่งท่ำนได้รับนิมนต์เทศน์ฉลองวัดของยำยแฟง   

ยำยแฟงผูน้ีเ้ป็นแม่เล้ำทีร่�ำ่รวยจำกน�ำ้พกัน�ำ้แรงของโสเภณ ีเมือ่ยำย

แฟงมีอำยุมำกขึ้น อยำกท�ำบุญครั้งใหญ่เพื่อลบรอยบำป จึงบริจำค 

เงินสร้ำงวัด ตั้งชื่อว่ำวัดใหม่ยำยแฟง เมื่อสร้ำงวัดเสร็จ ยำยแฟง 

ดีใจมำกที่สำมำรถสร้ำงวัดได้อย่ำงเศรษฐีแม้มีอำชีพเป็นแม่เล้ำ

 เมื่อหลวงพ่อโตขึ้นธรรมำสน์ ท่ำนได้เทศน์ให้ยำยแฟงฟัง 

ต่อหน้ำว่ำ



109

พระไพศาล วิสาโล

 “ยำยแฟงสร้ำงวัดคร้ังนี้ ได้ผลอำนิสงส์บกพร่อง ไม่เต็ม

เม็ดเต็มหน่วย เพรำะเงินที่สร้ำงวัดเป็นเงินที่เกิดจำกน�้ำพักน�้ำแรง

ของคนอื่น ที่ไม่ชอบด้วยธรรมเนียม ถ้ำเปรียบอำนิสงส์นี้ด้วยเงิน

เหรยีญบำท ยำยแฟงก็ได้ไม่เตม็บำท จะได้สกัสลงึเฟ้ืองเท่ำนัน้  นีว่่ำ 

อย่ำงเกรงใจกันนะ”

 สลงึเฟ้ืองนัน้เป็นจ�ำนวนเท่ำกับค่ำตวัของหญงิโสเภณใีนซ่อง

ยำยแฟง

 ใครฟังแล้วก็ชอบใจ หัวเรำะกันใหญ่ แต่ยำยแฟงไม่ข�ำด้วย  

มีแต่ควำมขุ่นเคืองใจ แต่เมื่อเวลำผ่ำนไป ยำยแฟงก็เห็นจริงตำมที่

ท่ำนว่ำ จึงไม่โกรธเคืองท่ำนต่อไป

 วัดใหม่ยำยแฟงต่อมำได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดคณิกำผล เป็น 

กำรยกย่องหญิงคณิกำอันเป็นที่มำของวัดน้ี ทุกวันน้ีน้อยคน 

ที่จะรู้ว่ำยำยแฟงเป็นคนสร้ำงวัดนี้
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๓๖. กำยป่วย ใจไม่ป่วย

 ครำวหนึ่งหลวงปู่บุดดำ ถำวโร ได้รับนิมนต์ไปฉันท่ีบ้ำน

ของโยมผู้หนึ่ง มีพระหลำยรูปไปร่วมฉันด้วย พอฉันเสร็จไม่นำน  

พระทุกรูปก็อำเจียนอย่ำงหนัก เนื่องจำกอำหำรเป็นพิษ อำเจียน

เสร็จก็หมดแรง ส่วนเจ้ำบ้ำนตกใจมำกที่เกิดเหตุไม่คำดฝันขึ้น

 เช้ำวันนั้นพระทุกรูปล้มนอนเพรำะหมดแรง คงเหลือแต่

หลวงปู่บุดดำองค์เดียว ที่ยังนั่งพูดคุยกับเจ้ำของบ้ำนและญำติโยม 

ทั้ง ๆ  ที่ท่ำนเองก็อำเจียนไม่น้อยกว่ำพระรูปอื่น เวลำจะอำเจียน 

ท่ำนก็ลำกกระโถนจำกใต้ทีน่ัง่ออกมำ พออำเจยีนเสรจ็ท่ำนกค็ยุต่อ  

ไม่ได้แสดงอำกำรอ่อนเพลียแต่อย่ำงใด 
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 ภำยหลงัได้มผีูถ้ำมหลวงปูบ่ดุดำว่ำ หลวงพ่อไม่เป็นอะไรหรอื  

จึงนั่งคุยกับญำติโยมเหมือนกับว่ำไม่มีอะไรเกิดขึ้น

 หลวงปู่บดุดำตอบว่ำ เจ้ำภำพเขำมีควำมทกุข์ใจทีน่�ำอำหำร

เป็นพิษมำถวำยพระ ท่ำนเลยนัง่คยุให้เขำคลำยทกุข์ใจ ท่ำนยงักล่ำว

ต่อว่ำ “ร่ำงกำยเรำนีม้นัสกัแต่ว่ำเท่ำนัน้ ธำต ุ๔ มนัถกูยำเมำ ยำเบือ่  

มันก็แสดงอำกำรต่ำง ๆ  นำนำ  ส่วนจิตใจมันไม่ได้ถูก ก็เลยไม่เป็น

อะไร เหตเุพรำะกำยกบัใจมนัคนละเรือ่ง รวมกนัไม่ได้”

 อีกครำวหนึง่ท่ำนต้องเข้ำโรงพยำบำลเพือ่ผ่ำตดันิว่ หลงัจำก 

ผ่ำตัดเสร็จ หลวงปู่ก็พูดว่ำ “ค่อยยังชั่วแล้ว ไม่เป็นไรแล้ว”

 แพทย์และพยำบำลพำกันแปลกใจ ถำมหลวงปู่ว่ำ ท่ำน 

ไม่รู้สึกเจ็บเลยหรือ คนอ่ืนผ่ำตัดน้อยกว่ำหลวงปู่ ยังแสดงอำกำร

เจ็บปวดมำกกว่ำ หลวงปู่ท�ำอย่ำงไรถึงไม่เจ็บ

 หลวงปูต่อบว่ำ “ร่ำงกำยของหลวงปู่ก็เหมอืนกนั ท�ำไมมนัจะ

ไม่เจ็บ  แต่จิตใจต่ำงหำกที่ไม่ได้เจ็บป่วยไปกับร่ำงกำยด้วยเท่ำนั้น”

 ควำมเจ็บป่วยเป็นเรื่องของกำย แต่แทนที่จะเห็นว่ำกำย 

ป่วยหรือกำยเจ็บ เรำมักจะทึกทักหรือส�ำคัญมั่นหมำยว่ำ “กูป่วย”  

หรือ “กูเจ็บ” ควำมป่วยจึงลำมไปถึงใจ หำไม่ก็ไปยึดติดถือมั่น 

กับควำมเจ็บปวด ใจจึงปวดไปด้วย หลวงปู่บุดดำเป็นผู้มีปัญญำ  

ท่ำนเหน็ว่ำควำมเจบ็ป่วยเป็นเรือ่งธรรมดำ ใจจงึไม่ทุกข์ร้อนไปด้วย  

แม้จะมีทุกขเวทนำเกิดขึ้น ก็เพียงแต่รู้เฉย ๆ  ไม่ยึดติดถือมั่นกับ 

ทุกขเวทนำนั้น ใจจึงโปร่งเบำสุขสบำย
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๓๗. อำจำรย์ของหลวงพ่อพุธ

 หลวงพ่อพธุ ำนโิย เป็นพระสปุฏปัินโน ทีไ่ด้รับกำรยกย่อง

นับถืออย่ำงกว้ำงขวำง ท่ำนเป็นศิษย์รุ่นสุดท้ำยที่จัดว่ำเป็นเพชร

น�้ำเอกของหลวงปู่เสำร์ กนฺตสีโล ซ่ึงเป็นพระอำจำรย์ใหญ่ด้ำน

กรรมฐำนของภำคอีสำน ท่ำนเป็นชำวสระบุรีโดยก�ำเนิด แต่ไป

ศกึษำปฏิบตัจินเจรญิงอกงำมในทำงธรรมทีภ่ำคอีสำน โดยบรรพชำ

เป็นสำมเณรที่จังหวัดอุบลรำชธำนี  หลังจำกอุปสมบทแล้ว ท่ำนได้

ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในภำคอีสำน  ต่อมำได้เป็นเจ้ำอำวำสวัดป่ำสำลวัน  

นครรำชสีมำจวบจนละสังขำรเม่ือพ.ศ. ๒๕๔๒ สิริรวมอำยุได้  

๗๗ ปี พรรษำ ๕๗

 ท่ำนเป็นผู้ที่ใฝ่ในกำรขัดเกลำตน มีเรื่องเล่ำว่ำ เมื่อครั้ง

ท่ำนยังเป็นพระหนุ่ม วันหนึ่งขณะที่ท่ำนก�ำลังบิณฑบำตอยู่ เห็น

แม่กบัลกูชำยวยัห้ำขวบรอใส่บำตร ท่ำนจงึเดินเข้ำไปหำ พอจวนถงึ  

เดก็น้อยกร้็องขึน้เสยีงดงัว่ำ “มงึบ่แม่นพระดอก มงึบ่แม่นพระดอก”  

(มึงไม่ใช่พระหรอก มึงไม่ใช่พระหรอก)

 พอท่ำนได้ยิน ก็รู้สึกไม่พอใจขึ้นมำทันที แต่แล้วท่ำนก็ได้ 

คิดข้ึนมำว่ำ

 “เออ จริงของมัน เรำไม่ใช่พระหรอก ถ้ำเรำเป็นพระ เรำ 

ต้องไม่โกรธซิ”

 พอคิดได้เช่นนั้น ควำมโกรธก็ดับวูบ  ท่ำนเดินไปรับบำตร

ด้วยอำกำรปกติ  

 นอกจำกจะไม่โกรธแล้ว ท่ำนยังถือว่ำเด็กคนน้ันเป็น 
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“อำจำรย์” ของท่ำนด้วย เพรำะท�ำให้ท่ำนได้เห็นอำรมณ์ควำมรู้สึก 

ของตนเอง อีกทั้งยังท�ำให้ท่ำนรู้ว่ำต้องฝึกปฏิบัติต่อไป

 อันท่ีจริงวันนั้นท่ำนเจอ “อำจำรย์” ไล่ ๆ  กันถึงสองคน   

กล่ำวคือ พอท่ำนเดินต่อไปอีกหน่อย ก็มีผู้หญิงขับมอเตอร์ไซค ์

สวนมำ บังเอิญเธอเสียหลัก จึงทิ้งรถ แล้วกระโจนเข้ำกอดท่ำน

อย่ำงเต็มที่ แต่แทนที่ท่ำนจะโกรธหญิงผู้นั้น ท่ำนกลับมำดูที่ใจ 

ของตนทันที จึงไม่มีอำรมณ์กระเพื่อมไหว  

 ส่วนผู้หญิงคนนั้น พอรู้ว่ำถูกเนื้อต้องตัวท่ำน ก็รีบกรำบ

ขอโทษท่ำนทันที แต่ท่ำนไม่ถือสำ บอกเธอว่ำ ไม่เป็นไรหรอก  

หลวงพ่อก�ำลังส�ำรวมจิตของตัวเองอยู่

 ท่ำนบอกว่ำ ผู ้หญิงคนนั้นก็เป็น “อำจำรย์” ของท่ำน 

เหมือนกัน คือมำทดสอบสติของท่ำน

 ธรรมดำของคนเรำเมื่อมีสิ่งไม่ดีมำกระทบ ไม่ว่ำทำงตำ หู 

จมูก ลิ้น และกำย ย่อมตอบโต้ออกไปทำงวำจำและกำรกระท�ำ

ทันที หำไม่ก็ส่งจิตพุ่งไปยังสิ่งนั้นด้วยควำมโกรธ  แต่ผู้เป็นบัณฑิต  

ย่อมหนัมำดูใจของตนก่อนทีจ่ะส่งจติออกนอก ท�ำให้ไม่ตกเป็นทำส

ของอำรมณ์ควำมรูส้กึทีเ่ป็นอกุศล  กำยและวำจำจงึเป็นปกติ ไม่ก่อ

ควำมทกุข์แก่ตนเองหรอืสร้ำงปัญหำเพ่ิมขึน้

 ใช่แต่เท่ำนั้น ผู้เป็นบัณฑิตยังรู้จักหำประโยชน์จำกทุกสิ่งที่

เกิดขึ้นกับตน แม้เกิดเหตุที่ไม่พึงประสงค์ ก็ยังสำมำรถเรียนรู้จำก

สิ่งน้ัน ทุกอย่ำงหรือทุกคนจึงสำมำรถเป็นอำจำรย์ของตนได้

 หลวงพ่อพุธคือแบบอย่ำงแห่งบัณฑิตที่สำธุชนพึงศึกษำ
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๓๘. รวยกับซวย

 หลวงปูดู่ ่พฺรหมฺปญโฺญ เป็นพระมหำเถระทีม่ลีกูศษิย์ลกูหำ 

ทั่วประเทศ ไม่จ�ำเพำะจังหวัดอยุธยำ อันเป็นบ้ำนเกิดและที่ตั้ง 

ของวัดสะแก อันเป็นสถำนพ�ำนักของท่ำนเท่ำนั้น   

 ตอนที่ท่ำนแรกบวช ท่ำนมิได้ปรำรถนำมรรคผลนิพพำน 

แต่อย่ำงใด แค่ต้องกำรเรยีนรูว้ชิำคงกระพนัชำตรแีละเวทมนต์คำถำ 
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เพื่อสึกออกไปแก้แค้นโจร ที่ปล้นบ้ำนโยมพ่อโยมแม่ของท่ำน ถึง 

สองครั้งสองครำ แต่ต่อมำท่ำนได้คิด นึกสลดสังเวชใจที่ปล่อยให ้

ควำมอำฆำตพยำบำทครอบง�ำจิตใจนำนนับสิบปี ในท่ีสุดท่ำนได ้

ตัง้จติอโหสกิรรมแก่คนเหล่ำนัน้ แล้วมุง่เจริญสมณธรรมอย่ำงจรงิจัง

 ในวัยฉกรรจ์ท่ำนได้เดินธุดงค์ติดต่อกันเป็นเวลำหลำยปี 

จนในที่สุดได้มำพ�ำนักที่วัดสะแก นับแต่นั้นก็ได้เป็นที่พึ่งทำงใจแก่

ญำติโยมมำโดยตลอด ต่อมำรำว ๆ  พ.ศ. ๒๔๙๐ คือเมื่ออำยุได้  

๔๓ ปี ท่ำนตัดสนิใจไม่รบักจินมินต์นอกวดั ใครท่ีตัง้ใจกรำบนมสักำร

หรือฟังธรรมจำกท่ำน แม้จะเดินทำงไกลเพียงใด ก็ไม่ผิดหวังเลย 

เพรำะเมื่อมำถึงวัดสะแก จะเห็นท่ำนนั่งรับแขกหน้ำกุฏิต้ังแต่เช้ำ 

จรดค�่ำ แม้กระทั่งเมื่อท่ำนชรำภำพมำกแล้ว มีลูกศิษย์จัดท�ำป้ำย 

ก�ำหนดเวลำรับแขกเพื่อถนอมสุขภำพของท่ำน แต่ไม่นำนท่ำนก็ให้

น�ำป้ำยออกไป ด้วยควำมเมตตำทีท่่ำนมต่ีอญำตโิยมทัง้หลำยนัน้เอง

 ท่ำนมีวิธีสอนธรรมะแก่ญำติโยมอย่ำงแยบคำย ครำวหนึ่ง 

มีศิษย์มำกรำบท่ำนโดยพำเพ่ือนซ่ึงเป็นนักเลงเหล้ำตำมมำด้วย   

เมื่อสนทนำกับหลวงปู่ได้พักหนึ่ง ศิษย์ผู้นั้นได้ชักชวนเพ่ือนให ้

สมำทำนศีลห้ำ พร้อมกับท�ำสมำธิภำวนำ นักเลงเหล้ำผู้น้ันแย้ง 

ต่อหน้ำหลวงปู่ว่ำ “จะให้ผมสมำทำนศีลและปฏิบัติได้ยังไง ก็ผมยัง

กนิเหล้ำเมำยำอยูน่ีค่รับ”  

 แทนท่ีจะคำดค้ันหรอืคะยัน้คะยอเขำ หลวงปูดู่ก่ลบัตอบว่ำ 

“เอ็งจะกินก็กินไปซิ ข้ำไม่ว่ำ แต่ให้เอ็งปฏิบัติให้ข้ำวันละ ๕ นำท ี

ก็พอ” ชำยผู้นั้นเห็นว่ำนั่งสมำธิแค่วันละ ๕ นำทีไม่ใช่เรื่องยำก  

จึงรับค�ำหลวงปู่
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 นับแต่วันนั้นเขำก็นั่งสมำธิอย่ำงสม�่ำเสมอตำมที่รับปำก

เอำไว้ ไม่ขำดแม้แต่วันเดียว บำงวันถึงกับงดกินเหล้ำกับเพ่ือน ๆ   

เพรำะได้เวลำปฏิบัติพอดี เมื่อได้สัมผัสกับควำมสงบจำกสมำธิ

ภำวนำ เขำก็มคีวำมสขุ จงึโหยหำเหล้ำน้อยลง จนในทีส่ดุกเ็ลกิเหล้ำ

ไปโดยไม่รู้ตัว หลังจำกนั้นไม่นำนเขำก็ละชีวิตทำงโลก อุปสมบท

เป็นพระภิกษุและมุ่งมั่นกับกำรปฏิบัติธรรม

 หลวงปู่รู้ดีว่ำกำรขอร้องให้เขำเลิกเหล้ำน้ันเป็นเรื่องยำก  

ดังนั้นแทนที่ท่ำนจะห้ำมเขำกินเหล้ำ ท่ำนกลับขอให้เขำท�ำสิ่งที่ง่ำย 

กว่ำนัน้คอื นัง่สมำธแิค่วนัละ ๕ นำท ีท่ำนรูดี้ว่ำใครทีท่�ำสมำธภิำวนำ

ทุกวันแม้จะไม่กี่นำที ไม่นำนก็จะเห็นอำนิสงส์ของกำรปฏิบัติ และ

ปฏบัิตนิำนขึน้เอง จนเลกิเหล้ำได้ในทีส่ดุ

 อีกครำวหนึ่งมีชำวบ้ำนซึ่งมีอำชีพหำปลำมำนมัสกำรท่ำน  

ก่อนกลับท่ำนขอให้เขำสมำทำนศีล ๕  เขำรู้สึกล�ำบำกใจ จึงกรำบ

เรียนท่ำนว่ำ “ผมไม่กล้ำสมำทำนศีล ๕ เพรำะรู้ว่ำประเดี๋ยวต้องไป 

จับปลำ จับกุ้ง มันเป็นอำชีพของผมครับ”  

 หลวงปู่ตอบเขำว่ำ “แกจะรู้หรือว่ำ แกจะตำยเมือ่ไหร่ ไม่แน่

ว่ำแกเดินออกไปจำกกุฏิข้ำแล้ว อำจถูกงูกัดตำยเสียกลำงทำงก่อน

ไปจับปลำ จับกุ้ง ก็ได้ เพรำะฉะนั้นเมื่อตอนนี้แกยังไม่ได้ท�ำบำป

กรรมอะไร ยังไง ๆ  ก็ให้มีศีลไว้ก่อน” แล้วท่ำนก็พูดต่อว่ำ “ถึงจะมี

ศีลขำดก็ยังดีกว่ำไม่มีศีล”

 หลวงปู่ไม่ได้บอกให้เขำเลิกอำชีพหำปลำ แต่ให้มีศีลเป็น

หลักของชีวิต แม้จะท�ำได้บ้ำงไม่ได้บ้ำงก็ยังดีกว่ำไม่มีหลักไว้เลย   

ค�ำชี้แจงของท่ำนท�ำให้ชำยผู้นั้นยอมสมำทำนศีล ๕ ในที่สุด
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 ท่ำนมีวิธีติงหรือเตือนที่แยบคำย ครำวหนึ่งมีชำยผู้หนึ่งมำ

ขอเช่ำพระอุปคุตที่วัดเพื่อน�ำไปบูชำ เขำให้เหตุผลว่ำ บูชำแล้วจะ 

ได้รวย เมือ่เขำมำกรำบหลวงปู่ดู ่ ท่ำนก็เปรยขึน้มำว่ำ “รวยกบัซวย  

มันใกล้ ๆ  กันนะ”

 เพื่อนของชำยผู้นั้นจึงถำมท่ำนว่ำ “ใกล้กันยังไงครับ”

 “มันออกเสียงคล้ำยกัน” ท่ำนตอบ

 สกัครู่ท่ำนกข็ยำยควำมว่ำ “จะเอำรวยน่ะ จะหำมำยงัไงกท็กุข์  

จะรกัษำมนักทุ็กข์ หมดไปกท็กุข์อกี กลวัคนจะจีจ้ะปล้น ไปคดิดเูถอะ  

มันไม่จบหรอก มีแต่เรื่องยุ่ง เอำดี ดีกว่ำ”

 ถึงรวยก็ยังทุกข์ ควำมดีหรือธรรมะต่ำงหำกที่ช่วยให้ 

พ้นทุกข์ได้



พระไพศาล วิสาโล

๓๙. สมำธิของหลวงพ่อชำ

 บ่อยครั้งที่ญำติโยมมำกรำบหลวงพ่อชำ สุภทฺโท เพียง

เพรำะอยำกได้ “ของดี” เช่น วัตถุมงคล หรือไม่ก็อยำกฟังเร่ือง

อิทธปิำฏิหำรย์ิ ชำตนิีช้ำตหิน้ำ ฯลฯ  บำงคนกห็วงัเพยีงแค่อยำกได้  

“บุญ” ที่มำกรำบท่ำน  แต่หลวงพ่อมักให้ธรรมแก่เขำไป รวมท้ัง 

ชวนเขำท�ำสมำธิภำวนำด้วย แต่หลำยคนก็ไม่สนใจ เหตุผลหนึ่ง 

ที่คนมักอ้ำงกันก็คือ “ไม่มีเวลำ”

 “แล้วมีเวลำหำยใจหรือเปล่ำล่ะ” ท่ำนถำมเขำกลับไป

 ถ้ำมเีวลำหำยใจก็ย่อมต้องมเีวลำท�ำสมำธภิำวนำเพรำะเป็น

เรื่องเดียวกัน อันที่จริงกำรหำยใจนั้นไม่ใช่เรื่องเสียเวลำเลย เพรำะ

เรำท�ำตลอดเวลำที่ท�ำงำนอื่นอยู่แล้ว ฉันใดก็ฉันนั้นสมำธิภำวนำ 
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โดยเฉพำะกำรเจริญสติ ก็เป็นสิ่งที่เรำสำมำรถท�ำพร้อมไปกับงำน

อื่นได้ ไม่จ�ำเป็นต้องหำเวลำเฉพำะส�ำหรับกิจด้ำนน้ี

 นั่นเป็นเหตุผลข้อหนึ่งว่ำ แม้หลวงพ่อจะให้ควำมส�ำคัญกับ

สมำธภิำวนำ แต่กจิวตัรอย่ำงหนึง่ของวดัหนองป่ำพงก็คอืกำรท�ำงำน

ร่วมกนั ไม่เว้นแม้แต่กำรใช้แรงงำน  ครำวหนึง่ขณะท่ีพระเณรทัง้วดั 

ก�ำลังขนดินข้ึนไปใส่สนำมหญ้ำรอบโบสถ์  โดยมีหลวงพ่อยืนสั่ง

งำนอยู่ มีหนุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งเดินมำเห็นเข้ำ จึงมำยืนดูอยู่ใกล้ ๆ   

แต่กิริยำท่ำทำงไม่ค่อยสุภำพอ่อนน้อมเท่ำไรนัก  มีคนหนึ่งถำม 

ท่ำนห้วน ๆ  ว่ำ

 “ท�ำไมท่ำนไม่พำพระเณรนัง่สมำธ ิ ชอบพำท�ำงำนอยูเ่ร่ือย”

 “นั่งมำกมันขี้ไม่ออกว่ะ” คือค�ำตอบของหลวงพ่อ

 วัยรุ่นกลุ่มนั้นรู้สึกงุนงงต่อค�ำตอบของท่ำน แล้วท่ำนก็ยก 

ไม้เท้ำชี้ไปยังชำยหนุ่มผู้นั้นก่อนที่จะพูดต่อว่ำ

 “ที่ถูกนั้น นั่งอย่ำงเดียวก็ไม่ใช่ เดินอย่ำงเดียวก็ไม่ใช่ ต้อง

นั่งบ้ำง ท�ำประโยชน์บ้ำง และท�ำควำมรู้ควำมเห็นให้ถูกต้องไปทุก

เวลำนำที อย่ำงนี้จึงจะถูก กลับไปเรียนมำใหม่ น้ียังอ่อนอยู่มำก 

เรื่องกำรปฏิบัตินี้ถ้ำไม่รู้จริง อย่ำพูด มันจะขำยขี้หน้ำตัวเอง”

 สมำธิภำวนำไม่ได้หมำยถึงกำรนั่งหลับตำอยู่คนเดียว แต่

หมำยถงึกำรฝึกอบรมจติให้งอกงำม มสีต ิสมำธิ เมตตำ และปัญญำ  

เป็นต้น ไม่ว่ำอยู่ที่ไหน ท�ำอะไร ก็ล้วนเป็นโอกำสส�ำหรับกำรฝึก

อบรมจิตทั้งสิ้น หำกไม่เข้ำใจแก่นแท้ของสมำธิภำวนำก็ย่อมคิด 

ไม่ต่ำงจำกวัยรุ่นกลุ่มนี้
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๔๐. หลวงปู่ขำวกับเด็กน้อย

 หลวงปู่ขำว อนำลโย เป็นวิปัสสนำจำรย์สำยหลวงปู่มั่น  

ภูริทตฺโต ที่มีลูกศิษย์ลูกหำนับถือมำกโดยเฉพำะในภำคอีสำน  

ท่ำนเป็นพระที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงในสมำธิภำวนำ จนเป็นที่เลื่องลือ  

ขณะเดียวกันท่ำนก็เปี่ยมไปด้วยเมตตำอย่ำงมำก

 มเีร่ืองเล่ำว่ำครำวหนึง่ แม่พำเดก็ ๓ ขวบมำถวำยอำหำรเช้ำ 

ให้หลวงปู่ขำว ในฝำบำตรของหลวงปู่น้ันมีเงำะซึ่งปอกเปลือก

เรียบร้อยวำงอยู่ใกล้ ๆ  เด็กไม่เคยเห็นเงำะ ก็สนใจเพรำะมันขำว

น่ำกินดี 

 หลวงปู่จึงถำมเด็กน้อยว่ำอยำกกินหรือเปล่ำ ถ้ำอยำกกิน

ต้องแลกกันนะ  เด็กตอบประสำซื่อว่ำ อยำกกิน แล้วถำมว่ำอยำก

กินต้องท�ำอย่ำงไร

 หลวงปู่บอกให้นั่งสมำธิ เด็กถำมว่ำน่ังสมำธิท�ำอย่ำงไร 

หลวงปู่จึงแนะว่ำ ให้นั่งขัดสมำธิ ขำขวำทับขำซ้ำย มือขวำทับ 

มือซ้ำย หลับตำ แล้วภำวนำไปด้วย  

 เด็กน้อยถำมต่อว่ำภำวนำอย่ำงไร หลวงปู่ขำวก็บอกว่ำให ้

ภำวนำว่ำ “หมำกเงำะ” (ภำษำอีสำนเรียกลูกเงำะว่ำหมำกเงำะ)

 เด็กก็ท�ำตำม ทีแรกเด็กนั่งไปก็เลียริมฝีปำกไปด้วยเพรำะ

อยำกกนิมำก แต่พอนัง่สมำธิไปสกัพกั จติก็รวมเป็นหน่ึง รูสึ้กสบำย  

เพรำะว่ำจิตไปอยู่ที่ค�ำว่ำหมำกเงำะ ๆ  เด็กรู้สึกสงบเป็นอย่ำงยิ่ง

 ไม่นำนเด็กก็ได้ยินเสียงระฆัง พอเปิดตำขึ้นมำปรำกฏว่ำ 

ไม่มีใครอยู่ในศำลำแล้ว มีแต่หลวงปู่ขำวก�ำลังนั่งสมำธิอยู่ด้วย  
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ปรำกฏว่ำตอนนั้นเป็นเวลำบ่ำยสำมแล้ว เป็นเวลำที่พระจะต้อง 

ออกมำท�ำกิจส่วนรวม

 วันน้ันเด็กน้อยนั่งสมำธินำนถึง ๗ ชั่วโมง ทั้ง ๆ  ที่ไม่เคย 

นั่งสมำธิมำก่อน และไม่ได้สนใจสมำธิด้วย สนใจอย่ำงเดียวคือ 

“หมำกเงำะ”

 หลวงปู่ขำวทรำบดวีำ่ สมำธนิัน้ไม่ใช่เรือ่งของผูใ้หญเ่ทำ่นัน้ 

เดก็กท็�ำได้ เพรำะเป็นศกัยภำพทีม่อียูใ่นมนษุย์ทกุคน  ใช่แต่เท่ำนัน้

ท่ำนยังทรำบดีว่ำ อุบำยที่น�ำไปสู่สมำธินั้นมีมำกมำยหลำยอย่ำง  

แม้แต่ควำมอยำกหรือ “ตัณหำ” ก็สำมำรถจูงใจให้เกิดสมำธิได้  

หำกรู้จักใช้ให้เป็น  ไม่จ�ำเป็นว่ำจะต้องบริกรรมด้วยค�ำว่ำ “พุทโธ” 

หรือ “พองหนอ ยุบหนอ” เท่ำนั้น

 ทุกอย่ำงที่เรำมีอยู่ ไม่ว่ำรูปธรรมหรือนำมธรรม หำกใช้ 

ให้เป็น ก็สำมำรถก่อประโยชน์หรือสร้ำงกุศลธรรมให้เกิดขึ้นได ้

ท้ังนั้น รวมทั้งกิเลส แม้แต่ควำมทุกข์ ไม่เพียงช่วยให้เรำเข้มแข็ง

หรือตั้งอยู่ในควำมไม่ประมำทเท่ำนั้น แต่หำกเรำรู้จักและเข้ำใจมัน 

อย่ำงแจ่มแจ้ง ก็ช่วยให้เกิดปัญญำจนเป็นอิสระจำกควำมทุกข์ได้
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๔๑. ธรรมนั้นมีอยู่ทุกหย่อมหญ้ำ

 ทุกวันนี้น้อยคนจะรู้ว่ำเมื่อ ๑๐๐ ปีที่แล้ว “พระป่ำ” หำได้ 

เป็นที่ยอมรับนับถืออย่ำงกว้ำงขวำงเช่นปัจจุบันไม่ ตรงกันข้ำม 

กลับถูกมองด้วยสำยตำหวำดระแวง ยิ่งพระป่ำสำยอีสำนที่เป็น 

ลกูศษิย์ของหลวงปูม่ั่น ภริูทตฺโตด้วยแล้ว ผูป้กครองสงฆ์ในเวลำน้ัน

ถือว่ำเป็นตัวปัญหำที่ต้องจัดกำร หรือไม่ก็ต้องขับไล่ออกไปให้พ้น

จำกเขตปกครองเลยทีเดียว เพรำะมองว่ำพระเหล่ำนั้นนอกจำกอยู่ 

อย่ำงไม่เป็นหลกัแหล่ง ไม่สงักดัวดัทีแ่น่นอนแล้ว ยงัไม่สนใจศกึษำ

พระปริยัติธรรม อันเป็นนโยบำยส�ำคัญของคณะสงฆ์ขณะนั้น  

มิหน�ำซ�้ำยังชักชวนพระจ�ำนวนไม่น้อยให้ละทิ้งปริยัติธรรม หันมำ

ฝักใฝ่ในวิปัสสนำกรรมฐำน ซึ่งผู้ปกครองสงฆ์จ�ำนวนไม่น้อยเห็น

ว่ำเป็นเรื่องงมงำยไม่เป็นเหตุผลตำมหลักพุทธศำสนำ 
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 เหตุกำรณ์หนึ่งซึ่งเป็นที่กล่ำวขำนกันในเวลำน้ันก็คือ  

กำรขับไล่คณะศิษย์ของหลวงปู่มั่นออกจำกจังหวัดอุบลรำชธำนี

ในพ.ศ. ๒๔๖๙ ครำวนั้นพระอำจำรย์สิงห์ ขนฺตยำคโม ซึ่งเป็น

ศิษย์คนส�ำคัญของหลวงปู่มั่นน�ำพระป่ำกว่ำ ๕๐ รูปเดินธุดงค์ 

มำปักกลดในป่ำบ้ำนหวัตะพำน โดยมแีม่ชีและฆรำวำสนบัร้อยร่วม

คณะมำด้วย 

 เมื่อทรำบข่ำว เจ้ำคณะมณฑลอุบลรำชธำนี ได้สั่งกำรให ้

เจ้ำคณะอ�ำเภอและเจ้ำหน้ำทีจ่ำกอ�ำเภออ�ำนำจเจรญิ และม่วงสำมสิบ

ขับไล่ท่ำนเหล่ำนั้นออกจำกป่ำ ขณะเดียวกันก็ห้ำมมิให้ประชำชน 

ใส่บำตรให้คณะธุดงค์ แต่พระอำจำรย์สงิห์ปฏเิสธทีจ่ะออกจำกพืน้ที่  

โดยยืนยันว่ำท่ำนเป็นชำวอุบล และไม่ได้ก่อปัญหำใด ๆ  เจ้ำหน้ำที่

อ�ำเภอตอบโต้ด้วยกำรควบคุมตัวพระอำจำรย์สิงห์และคณะ เรื่อง

ท�ำท่ำจะบำนปลำย แต่ในที่สุดก็ยุติลงได้เมื่อเจ้ำคณะจังหวัดมีลิขิต

ถึงนำยอ�ำเภอให้ผ่อนปรน หลังจำกที่ได้รับกำรร้องขอจำกศิษย์ 

หลวงปู่มั่น 

 เจ้ำคณะมณฑลอุบลรำชธำนีท่ำนนี้ คือพระโพธิวงศำจำรย์ 

(อ้วน ติสฺโส) อย่ำงไรก็ตำมเมื่อท่ำนได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระ

พรหมมนุ ีทัศนคตขิองท่ำนต่อพระป่ำก็เปลีย่นไปอย่ำงส้ินเชงิ  ท่ำน

หันมำศรัทธำเลื่อมใสหลวงปู่มั่นและพระป่ำ สำเหตุส�ำคัญก็เพรำะ

ท่ำนได้ประจักษ์ถึงคุณค่ำของสมำธิภำวนำ 

 ก่อนหน้ำนั้นท่ำนล้มป่วยมำเป็นเวลำนำน แต่ได้รับกำร

เยยีวยำจนหำยขำดจำกพระอำจำรย์ฝ้ัน ซ่ึงไม่เพยีงใช้สมนุไพร หำก

ยังอำศัยสมำธิภำวนำในกำรรักษำด้วย และยิ่งมีศรัทธำปสำทะใน
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กรรมฐำนมำกขึ้น เมื่อได้รับค�ำแนะน�ำจำกพระอำจำรย์ลี ธมฺมธโร 

แห่งวัดอโศกำรำม ซึ่งเป็นลูกศิษย์อีกท่ำนหนึ่งของหลวงปู ่มั่น  

อำนิสงส์ของสมำธิภำวนำนั้นประจักษ์แก่ท่ำนอย่ำงชัดเจน จนถึง

กับอุทำนว่ำ “ตลอดชีวิตของเรำ เรำไม่เคยนึกมำก่อนเลยว่ำ สมำธิ 

ภำวนำจะมีประโยชน์ ถึงเพียงนี้”

 ในเวลำต่อมำท่ำนได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระมหำ 

วีรวงศ์ ด�ำรงต�ำแหน่งสังฆนำยก ท�ำหน้ำที่ปกครองทั้งสังฆมณฑล 

ตำมกฎหมำยคณะสงฆ์ในเวลำนั้น ในช่วงนี้เองที่ท่ำนได้พบกับ

หลวงปู่มั่น หลังจำกที่ได้ยินกิตติศัพท์ของท่ำนมำนำนผ่ำนลูกศิษย์

ของท่ำน เมื่อได้สนทนำธรรมกับหลวงปู่มั่น สมเด็จ ฯ อดพิศวง 

ไม่ได้ในควำมลุ่มลึกแห่งธรรมของท่ำน  ขณะเดียวกันก็แปลกใจว่ำ 

หลวงปูม่ัน่เข้ำใจธรรมอย่ำงลกึซึง้ได้อย่ำงไร ในเมือ่ท่ำนเรยีนปรยิติั

ธรรมน้อยมำก  นอกจำกไม่ได้เป็นเปรยีญแล้ว ยงัไม่ส�ำเร็จนักธรรม

เอกด้วย 

 ในทัศนะของสมเด็จ ฯ คนเรำจะเข้ำใจธรรมได้ก็ต้องผ่ำน

กำรศกึษำจำกต�ำรำ ตวัท่ำนเองก็ได้รับกำรศกึษำในทำงปรยัิตธิรรม

สูงถึงระดับเปรียญโท แต่ก็ยังมีควำมรู้ทำงธรรมไม่เท่ำหลวงปู่ม่ัน  

ซึ่งครั้งหนึ่งถูกมองว่ำเป็น “พระจรจัด”

 ด้วยควำมสงสัยดังกล่ำว สมเด็จ ฯ จึงถำมหลวงปู่มั่นว่ำ 

ในเมื่อท่ำนอยู่แต่ในป่ำ ไม่มีต�ำรำ จะเรียนรู้ธรรมจนสอนพระและ 

ญำติโยมได้อย่ำงไร  หลวงปู่มั่นตอบสั้น ๆ  ว่ำ “ธรรมนั้นมีอยู่ทุก 

หย่อมหญ้ำส�ำหรับผู้มีปัญญำ”
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๔๒. ตำยเป็นตำย

 หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท เป็นศิษย์ที่หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ให ้

สมญำนำมว่ำ “ผ้ำขีร้ิ้วห่อทอง” เพรำะอำกปักริยิำภำยนอกของท่ำน

ดูคล้ำยนักเลง พูดจำโผงผำง มีค�ำว่ำ “กู-มึง” เป็นปกติ แต่จิตใจ 

ของท่ำนงดงำม เคร่งครัดในกำรปฏิบัติ และมีปัญญำเข้ำถึงธรรม

อันลึกซ้ึง
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 ท่ำนเป็นลูกจีนแห่งเมืองจันทบุรี ตอนเด็ก ๆ  มีนิสัยดื้อรั้น 

และชอบเป็นหวัโจกของเพือ่น ไม่กลวัใคร พร้อมต่อยตีกบัผู้คนเมือ่

เห็นควำมไม่ถูกต้อง จนได้ชื่อว่ำ “ไอ้ตัวแสบ” เมื่อท่ำนอำยุ ๒๑  

ได้พบรักกับสำวข้ำงบ้ำน อยำกแต่งงำนด้วย จึงแจ้งควำมประสงค์

กับบิดำมำรดำวำ่ จะขอบวชหนึ่งพรรษำ จำกนัน้ก็จะสกึมำแต่งงำน 

 ใครที่รู ้ข่ำวนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ำ “ไอ้ตัวแสบ” บวช 

ไม่ถึงพรรษำ ก็ต้องแหกผ้ำเหลืองอย่ำงแน่นอน แต่เป็นโชคดีหรือ

บุญวำสนำของท่ำนก็ว่ำได้ ช่วงที่เตรียมตัวเป็นนำคนั้น ท่ำนได ้

พระอำจำรย์กงมำ จริปญฺุโญ เป็นอำจำรย์  วนัหนึง่ระหว่ำงทีภ่ำวนำ

และน่ังฟังพระอำจำรย์กงมำแสดงธรรม ท่ำนเกิดประสบกำรณ์ธรรม

เป็นครัง้แรก ท�ำให้ท่ำนเกดิปีตแิละศรทัธำในธรรม 

 ท่ำนเล่ำว่ำ “พอเรำนัง่ภำวนำ ฟังไป ๆ  จติอยูก่บัค�ำบริกรรม 

หูก็ได้ยินเสียงเทศน์ไป คือจิตท�ำหน้ำที่ของมัน หูก็ท�ำหน้ำที่ของมัน 

มันเกิดเป็นสมำธิ แต่ตอนนั้นเรำไม่รู้ว่ำมันเป็นสมำธิ มันรวมจน

กระทั่งว่ำไม่มีตัว ไม่มีตน ตัวตนหำยหมด แล้วก็ปรำกฏภำพนิมิต 

ทีตั่วเองนีม้ำปรำกฏหมอบลงไปฟบุกบักองทรำยท่ีเป็นทรำยขำวอยู่

ในบริเวณวัดนั้นอย่ำงชัดเจน”

 ประสบกำรณ์คร้ังนัน้ท�ำให้ท่ำนมจิีตมุง่มัน่ในกำรบวช ต้ังใจ

เจริญสมำธิภำวนำอย่ำงเต็มที่ แต่พอบวชได้แค่เดือนสองเดือน 

ควำมเพียรก็ลดลง ควำมเกียจคร้ำนเริ่มครอบง�ำ ตกบ่ำยก็เผลอ 

เอนนอน พอท่ำนรู้ตัว ก็ตั้งปณิธำนว่ำระหว่ำงที่อยู่ในบวรพุทธ

ศำสนำจะไม่ท�ำให้ผ้ำเหลืองมัวหมอง จะต้ังใจปฏิบัติธรรมให้ถึง 

ที่สุด แล้วท่ำนก็อธิษฐำนว่ำจะไม่นอนกลำงวัน จะภำวนำอย่ำง 

เต็มที่ จนจิตดื่มด�่ำในกำรปฏิบัติ  
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 ผลก็คือ เมื่อครบหนึ่งพรรษำ ท่ำนตัดสินใจไม่สึก ทิ้งเรื่อง

แต่งงำน กลับมุ่งหน้ำปฏิบัติภำวนำเข้มข้นขึ้นกว่ำเดิมอีก เป็นที่ 

ประหลำดใจของชำวบ้ำนอย่ำงยิ่ง

 ในพรรษำทีส่องน้ัน ท่ำนถึงกับอธิษฐำนโดยมพีระรตันตรยั

และเทวดำเป็นพยำนว่ำ จะถือเนสชัชกิ คือไม่เอนกำยลงนอนตลอด

ท้ังพรรษำ “แม้ว่ำข้ำพเจ้ำไม่ท�ำตำมสจัจะอนันัน้ ๑. ขอให้ฟ้ำผ่ำตำย  

๒. ขอให้แผ่นดินสบูตำย  ๓. ขอให้ไฟไหม้ตำย  ๔. ขอให้น�ำ้ท่วมตำย 

พุทธำนภุำพ ธมัมำนภุำพ สงัฆำนภุำพ ถ้ำท�ำอย่ำงนัน้ไม่ได้... เอ้ำ...  

ให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมำเลย”

 พรรษำนัน้ทัง้พรรษำท่ำนต้องสูก้บัตัวเอง เกอืบจะพ่ำยแพ้ก็

หลำยครัง้  แต่ทกุครัง้ท่ำนได้บอกกับตวัเองว่ำ “เอ้ำ... ตำยเป็นตำย 

แต่จะให้สัจจะที่ตั้งไว้ขำดไม่ได้” ในที่สุดท่ำนก็ท�ำตำมที่อธิษฐำนได้

ตลอดพรรษำ

 หลวงปู่เจ๊ียะเล่ำว่ำ ตอนบวชพรรษำแรก ๆ  ท่ำนก็เหมือน

คนหนุ่มทั่วไปที่ถูกกิเลสครอบง�ำอยู่บ่อย ๆ  ท�ำให้เกียจคร้ำนใน 

กำรปฏบิตั ิแต่ท่ำนเป็นคนจรงิ ไม่ยอมพ่ำยแพ้ต่อกเิลสง่ำย ๆ   เวลำ

นึกจะท�ำตำมกิเลส ก็ต�ำหนิต่อว่ำตนเองแรง ๆ  เช่น “มึงเป็นพระ 

ให้เขำกรำบไหว้ แล้วมึงภำวนำนั่งสู้ญำติโยมแก่ ๆ  ไม่ได้ แล้วมึงจะ

มำบวชท�ำไม” หรือไม่ก็ด่ำตนเองว่ำ “กูบวชมำกินข้ำวชำวบ้ำนแล้ว

ยงัพำลมำข้ีเกยีจอกี”

 เวลำนึกได้เช่นนี้ก็รู้สึกละอำยใจตนเอง ถึงกับต้องตั้งสัจจะ

อธิษฐำนกับตัวเองว่ำ “ถ้ำมึงภำวนำไม่ได้ให้มึงตำยซะ ถ้ำมึงไม่มี

สัจจะในตน ขอให้ฟ้ำผ่ำ แผ่นดินสูบ น�้ำท่วมตำยซะ อย่ำมีหน้ำ
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มำอยู่ดูโลกนี้อีกเลย” พออธิษฐำนเช่นนี้ ใจจะคึกคักขึ้นมำทันที  

เกิดควำมแกล้วกล้ำ พร้อมภำวนำแบบสู้ตำยถวำยชีวิต เดินจงกรม

ได้ท้ังวันทั้งคืน โดยไม่ต้องนอน จนจิตสงบนิ่งเหมือนตัวลอยหรือ

เหำะได้อยูบ่่อย ๆ  จนเพือ่นพระด้วยกนัแปลกใจถงึกบัพดูว่ำ “เอ๊ะ... 

พระองค์นั้นมันเดินจงกรมยังไงวะ... แผ่นดินนี้แหลกไปหมดเลย... 

เกิดมำจำกท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยเห็นใครเดินจงกรมอย่ำงนี้เลย”

 ควำมใจถงึจนดเูหมอืนกล้ำบ้ำบิน่ของหลวงปู่เจีย๊ะนัน้ แม้แต่ 

พระอำจำรย์ลี ธมฺมธโร หรือท่ำนพ่อลีแห่งวัดอโศกำรำมถึง 

กบัออกปำกว่ำ “ท่ำนเจีย๊ะนีใ่ครไปยุง่กับมนัไม่ได้ เด๋ียวมนัฮดึ ไม่ว่ำ 

เทวดำ มันเอำหมด มันสู้หมด” 

 ท่ำนได้ท�ำควำมเพียรเช่นนี้มำตลอด จึงประสบควำม

ก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติธรรมอย่ำงรวดเร็ว ว่ำกันว่ำ เมื่อท่ำนบวชได้ 

๑๒ พรรษำ อำย ุ๓๓ ปี กส็ำมำรถเอำชนะกเิลสและอวชิชำ หลดุพ้น 

จำกวัฏสงสำรที่ยืดยำวจนนับชำติภพไม่ถ้วนได้ในที่สุด
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๔๓. นิ่งได้ ไม่หวั่นไหว

 ก่อนอุปสมบท หลวงพ่อประสิทธิ์ ถำวโร อดีตเจ้ำอำวำส 

วัดถ�้ำยำยปริก เกำะสีชัง จ.ชลบุรี เคยเป็นชำวนำชำวไร่ ต่อมำได้ 

ผันตัวมำเป็นพ่อค้ำ มีร้ำนเล็ก ๆ  อยู่ที่ อ. บ้ำนบึง จ. ชลบุรี เมื่ออำยุ 

ได้ ๓๘ ปี ชะตำชวีติก็พลิกผนั วนัหนึง่เกิดลแุก่โทสะ ขำดสตถึิงกบั 

ฆ่ำภรรยำตำยคำมอื เนือ่งจำกระแวงว่ำเธอจ้ำงคนมำฆ่ำ เหตกุำรณ์

ครั้งนั้นท�ำให้ท่ำนถูกตัดสินจ�ำคุก ๑๒ ปี หลังจำกพ้นโทษท่ำนได ้

ตัดสินใจออกบวช และครองเพศบรรพชิตจนวำระสุดท้ำยของชีวิต



132

ล�ำธำรริมลำนธรรม

 ชีวิตของท่ำนเป็นชีวิตที่โลดโผน มิใช่แต่ตอนเป็นฆรำวำส

เท่ำนัน้ แม้ครองเพศสมณะแล้ว ก็ยงัมเีหตกุำรณ์ร้ำย ๆ  หลำยอย่ำง

เกิดขึ้นกับท่ำนอย่ำงที่พระน้อยรูปจะได้รับ เช่น ถูกนักเลงท้องถิ่น 

รงัควำน ทัง้ด่ำว่ำ และกลัน่แกล้งต่ำง ๆ  นำนำ เพรำะอยำกได้ท่ีดนิวดั 

แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปจำกเดิม คือท่ำนมีควำมสงบนิ่งเพรำะมีสติมั่นคง 

ไม่หวั่นไหวไปตำมสิ่งที่มำกระทบ  แม้บำงครั้งจะต้องเจอสิ่งที่สร้ำง 

ทุกขเวทนำให้อย่ำงมำก

 ท่ำนเล่ำว่ำครำวหนึ่งถูก “พระนักเลง” ท�ำร้ำยร่ำงกำยด้วย

ไม้หน้ำสำม ก่อนจะตีพระรปูนัน้ถำมว่ำ “ท่ำนแน่หรอื”  ท่ำนไม่อยำก

มีเรื่องจึงตอบไปว่ำ “ผมไม่แน่”  ขนำดยอมถึงอย่ำงนั้น พระรูปนั้น

ก็ยังเอำไม้หน้ำสำมมำตีท่ำนอย่ำงแรง  แต่ท่ำนมีสติตำมทัน  ทันที

ที่ถูกไม้ฟำดจนแผลแตกเลือดอำบ ก็พิจำรณำว่ำ เนื้อหนังมังสำ

เป็นของเน่ำเปื่อย ตอนนั้นไม่มีควำมคิดจะโต้ตอบกลับเลย ยืนนิ่ง

ให้พระรูปนั้นฟำดกระหน�่ำ แทนที่จะโกรธ ท่ำนกลับมองดูจีวรของ

ท่ำนท่ีชุม่เลอืด แล้วนกึในใจว่ำ “เออ ดเีหมอืนกนั เอำเลอืดเรำออก 

จะได้ล้ำงธรณีสงฆ์”

 สักพักโยมที่วัดก็มำเห็น จึงดึงพระรูปนั้นออกมำ แล้วพำ 

หลวงพ่อประสทิธิไ์ปส่งโรงพยำบำล ท่ำนถูกเยบ็ ๑๐ เขม็ ส่วนพระ 

รูปนั้นถูกจับสึก ภำยหลังมำขอกรำบเท้ำท่ำน ท่ำนไม่ได้ถือโทษ 

โกรธเคืองแต่อย่ำงใด ได้แต่บอกเขำไปว่ำ “โยม เวรย่อมระงับด้วย

กำรไม่จองเวร อำตมำไม่ถือโทษหรอก แต่กรรมมนัย่อมสนองกรรม

เป็นธรรมดำนะ”

 เวลำลูกศิษย์ลูกหำ ไม่ว่ำพระ เณร แม่ชี หรือญำติโยม

ทะเลำะกัน ท่ำนก็ใช้หลักเดียวกันนี้ตักเตือนเพื่อให้หยุดท�ำร้ำยกัน  
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ท่ำนเคยพูดว่ำ “หำกขัดแย้งกันเมื่อไร ลองถำมกันดูซิว่ำ มึงต้อง 

ตำยไหม แล้วถำมตัวเองว่ำ กูต้องตำยไหม ในเมื่อทั้งสองฝ่ำยก ็

ต้องตำยด้วยกนัทัง้คู ่แล้วทะเลำะกนัท�ำไม มนัได้อะไรขึน้มำ ค�ำพดู 

ท่ีด่ำกันก็เป็นลมเป็นแล้งสูญสลำยไปหมดแล้ว แม้แต่ด่ำกันอยู่ 

เวลำนั้น มันก็ดับทุกครำวที่พูดจบ”

 คนส่วนใหญ่มักมีปฏิกิริยำต่อผู้คนหรือสิ่งต่ำง ๆ  สุดแท ้

แต่ว่ำจะมอีะไรมำกระทบ หำกเขำด่ำมำ ก็ด่ำไป เขำโกรธเรำ เรำกโ็กรธ 

เขำกลับคืน  พูดง่ำย ๆ  คือ แรงมำก็แรงไป โดยไม่สนใจว่ำปฏิกิริยำ 

ท่ีสะท้อนกลับไปนั้นจะก่อปัญหำหรือสร้ำงทุกข์แก่เรำและผู้อื่น 

มำกน้อยเพยีงใด  ดงัน้ันผูค้นส่วนใหญ่จึงมีชวีติเสมอืนตกอยูภ่ำยใต้ 

กำรครอบง�ำก�ำหนดของสิ่งรอบตัว  ท้ัง ๆ  ที่ในควำมเป็นจริงเรำ

สำมำรถเลือกได้ว่ำเมื่อมีอะไรมำกระทบ เรำจะตอบโต้หรือนิ่งสงบ  

จะหวัน่ไหวหรือเป็นปกต ิจะโกรธหรือไม่โกรธ รวมทัง้จะทกุข์หรอืสุข   

เรำเลือกได้เพรำะมีทั้งสติและปัญญำ  

 ใช่หรือไม่ว่ำนี้คือสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้มนุษย์แตกต่ำงจำกสัตว์
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๔๔. ภำวนำที่ใจ

 เมื่อครั้งยังเป็นพระหนุ่ม หลวงพ่อชำ สุภทฺโท ได้ใช้เวลำ

หลำยปีในกำรเสำะหำครูบำอำจำรย์ผู้รู้แจ้งในธรรม ท่ำนเคยเดิน

ธุดงค์จำกลพบุรีไปยังนครพนม เพ่ือศึกษำธรรมจำกหลวงปู่มั่น  

ภูริทตฺโต  แม้มีเวลำฟังธรรมโอวำทจำกท่ำนเพียงแค่ ๓ วัน แต่ก็

บังเกิดควำมอิ่มเอิบในธรรมอย่ำงยิ่ง มีก�ำลังใจในกำรปฏิบัติอย่ำง

ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

 ในพรรษำทีเ่ก้ำท่ำนได้ฝำกตวัเป็นศิษย์หลวงปูก่นิร ีจนฺทโิย  

ทีน่ครพนม หลวงปูก่นิรเีป็นพระวปัิสสนำจำรย์ซึง่เป่ียมด้วยภมูธิรรม

และมีประสบกำรณ์กำรภำวนำตำมป่ำเขำอย่ำงโชกโชน เมื่อท่ำน

ชรำภำพได้มำเป็นหลักเป็นประธำน ณ วัดป่ำหนองฮี

 ในพรรษำนั้นพระชำท�ำควำมเพียรอย่ำงไม่ลดละ เดิน

จงกรมทั้งวันทั้งคืน โดยไม่ระย่อต่อแดดฝนหรืออุปสรรคใด ๆ  จน 

พื้นดินเป็นร่องลึก แต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังควำมสงสัยแก่ท่ำนมำกก็คือ 

หลวงปูก่นิรนีัน้กลบัไม่ค่อยเดนิจงกรมนัง่สมำธ ิวันหนึง่ ๆ  ท่ำนเห็น

หลวงปู่เดินเพียงไม่กี่เที่ยว  เวลำนอกนั้นท่ำนท�ำกิจอื่น เช่น เย็บผ้ำ 

ปะจีวร ดูท่ำนมีงำนจิปำถะท�ำทั้งวัน

 เมื่อเห็นเช่นนี้พระชำจึงคิดในใจว่ำ “ครูบำอำจำรย์จะไปถึง

ไหนกัน เดินจงกรมก็ไม่เดิน นั่งสมำธินำน ๆ  ก็ไม่เคยนั่ง คอยแต่

ท�ำนั่นท�ำนี่ตลอดทั้งวัน แต่เรำนี่ปฏิบัติไม่หยุดเลย ถึงขนำดนั้นก็ยัง 

ไม่รู้ไม่เห็นอะไร ส่วนหลวงปู่ปฏิบัติแค่นั้นจะเห็นอะไร”
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 แต่หลงัจำกทีไ่ด้อยูป่ฏบิตักิบัหลวงปูน่ำน ๆ  และได้ฟังธรรม

อันลุ่มลึกจำกท่ำน พระชำก็รู้ว่ำเป็นควำมเขลำของท่ำนเองที่คิด 

เช่นนั้น  ท่ำนพูดถึงบทเรียนที่ท่ำนได้จำกประสบกำรณ์ครั้งนั้นว่ำ

 “เรำมันคิดผิด หลวงปู่ท่ำนรู้อะไร ๆ  มำกกว่ำเรำเสียอีก  

ค�ำเตือนของท่ำนสั้น ๆ  และไม่ค่อยมีให้ฟังบ่อยนัก  เป็นสิ่งที่ลุ่มลึก 

แฝงไว้ด้วยปัญญำอนัแยบคำย  ควำมคิดของครูบำอำจำรย์กว้ำงไกล

เกินปัญญำเรำเป็นไหน ๆ   ตัวแท้ของกำรปฏิบัติคือควำมพำกเพียร  

ก�ำจัดอำสวกิเลสภำยในใจ ไม่ใช่ถือเอำกิริยำอำกำรภำยนอกของ

ครูบำอำจำรย์เป็นเกณฑ์”

 ท่ำนมำได้ตระหนักชัดอีกครั้งว่ำ กำรปฏิบัติธรรมนั้นไม่ได้

อยู่ที่รูปแบบ แต่อยู่ที่กำรวำงใจให้ถูกต้อง ไม่ว่ำท�ำอะไร ก็สำมำรถ

เป็นกำรภำวนำได้

 ครำวหนึ่งพระชำน่ังปะชุนจีวรที่ขำดว่ิน ใจนั้นนึกถึงกำร

ภำวนำอยู่ตลอดเวลำ อยำกรีบปะชุนให้เสร็จเร็ว ๆ  เพ่ือจะได้ไป

ภำวนำต่อ  ขณะนั้นเองหลวงปู่กินรีเดินผ่ำนมำ  สังเกตเห็นอำกำร

ของพระหนุ่ม จึงพูดขึ้นมำว่ำ

 “ท่ำนชำ จะรีบร้อนไปท�ำไมเล่ำ”

 “ผมอยำกให้เสร็จเร็ว ๆ  ครับหลวงปู่”

 “เสร็จแล้วท่ำนจะท�ำอะไรล่ะ” 

 “จะไปท�ำอันนั้นอีก”

 “ถ้ำเสร็จอันนั้นแล้ว ท่ำนจะท�ำอะไรอีกล่ะ”

 “ผมก็จะท�ำอย่ำงอื่นอีก”
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 “เมื่อท�ำอย่ำงอื่นเสร็จแล้ว ท่ำนจะไปท�ำอะไรอีกเล่ำ”

 เมือ่เห็นว่ำใจของพระชำไม่ได้อยูก่บังำนทีก่�ำลงัท�ำ แต่คดิถงึ

งำนชิ้นอื่น ๆ  ที่อยู่ข้ำงหน้ำ และรีบร้อนจะท�ำให้เสร็จไว ๆ  ทั้งหมด 

นี้ก็เพื่อไปภำวนำต่อ หลวงปู่กินรีจึงเตือนพระหนุ่มว่ำ

  “ท่ำนชำ ท่ำนรูไ้หม นัง่เยบ็ผ้ำผนืนีก้ภ็ำวนำได้ ท่ำนดจูติตวัเอง 

สว่ิำเป็นอย่ำงไร แล้วก็แก้ไขมนั ท่ำนจะรบีร้อนไปท�ำไมเล่ำ  ท�ำอย่ำงน้ี 

เสียหำยหมด  ควำมอยำกมันเกิดขึ้นท่วมหัว ท่ำนยังไม่รู้เรื่องของ

ตนอีก”

 ค�ำพดูของหลวงปู่กินรกีระตกุใจของพระชำอย่ำงแรง ท�ำให้

ท่ำนได้สติ และเกิดควำมเข้ำใจชัดเจนว่ำ ไม่ว่ำอยู่ที่ไหน ท�ำอะไร  

กภ็ำวนำได้ทัง้นัน้ ขอให้หมัน่ดใูจของตนอย่ำงต่อเนือ่ง จนเกดิควำม

รู้สึกตัวท่ัวพร้อม นี้เป็นบทเรียนที่ประทับใจท่ำนมำก และถือเป็น

หลักปฏิบัติของท่ำนตลอดมำ

 ดังนั้นจึงไม ่น ่ำแปลกใจเลย เม่ือท ่ำนได ้กลำยเป ็น 

พระวิปัสสนำจำรย์ช้ันผู้ใหญ่ หำกฆรำวำสคนใดบอกท่ำนว่ำ ไม่มี

เวลำปฏิบัติธรรม ท่ำนก็จะถำมกลับไปว่ำ “แล้วมีเวลำหำยใจหรือ 

เปล่ำล่ะ”
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๔๕. ก่อนมำเป็นหลวงพ่อเทียน

 หลวงพ่อเทียน จติตฺสโุภ ซ่ึงได้รับกำรยกย่องจำกนำยแพทย์

ประเวศ วะสี ว่ำเป็นปรมำจำรย์แห่งกำรเจริญสติน้ัน ชื่อเดิมของ

ท่ำนคือพันธ์ อินทผิว ส่วน “เทียน” นั้นเป็นชื่อบุตรชำยของท่ำน 

ธรรมเนยีมของเชยีงคำนบ้ำนเกิดของท่ำน นิยมเรยีกผู้ใหญ่ตำมชือ่

ของลกูคนหัวปี (หรอืคนโตทีย่งัมชีวีติอยู)่ ใครต่อใครจึงรูจั้กท่ำนใน

นำมของ “หลวงพ่อเทียน”

 พันธ์ อนิทผวิเป็นคนทีใ่ฝ่ในกำรท�ำบุญตัง้แต่เลก็ เมือ่โตข้ึน

ได้รบัเลอืกเป็นผูใ้หญ่บ้ำน กเ็ป็นผูน้�ำชำวบ้ำนในกำรท�ำบญุเสมอมำ 

นอกจำกนัน้ควำมทีท่่ำนเป็นพ่อค้ำ มเีรอืค้ำขำยขึน้ล่องตำมล�ำน�ำ้โขง

ไปจนถึงเมืองลำว ประสบควำมส�ำเร็จพอสมควร จึงเป็นที่เคำรพ

นับถือของชำวบ้ำนมำก

 เมื่ออำยุรำว ๔๐ ปี ได้เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตที่ท�ำให้ท่ำน

หันมำสนใจปฏิบัติกรรมฐำนอย่ำงจริงจัง  ครั้งนั้นท่ำนเป็นเจ้ำภำพ

ทอดกฐินที่เมืองลำว ในงำนมีมหรสพต่ำง ๆ  มำกมำย เช่น หมอล�ำ 

ภำพยนตร์  ท่ำนได้ตกลงกับภรรยำว่ำ กำรใช้จ่ำยต่ำง ๆ  ตลอดจน

กำรจดัอำหำรเลีย้งแขก ยกให้เป็นหน้ำทีข่องภรรยำ ส่วนตวัท่ำนเอง

จะรับอุโบสถศีลและรับแขกทำงไกล  

 ครั้นถึงเวลำเช้ำภรรยำของท่ำนมำถำมว่ำจะต้องจ่ำยค่ำ

หมอล�ำเป็นจ�ำนวนเท่ำใด  ท่ำนรู้สึกโกรธมำก  ท่ำนเล่ำควำมรู้สึก

ตอนนั้นว่ำ “มันหนักจนลุกแทบจะไม่ได้ มันต�ำเข้ำในใจ” แต่ท่ำนก็

ข่มอำรมณ์ไว้ และตอบด้วยสหีน้ำปกตว่ิำเป็นหน้ำทีข่องภรรยำท่ำน  

อย่ำงไรก็ตำมควำมโกรธนั้นยังคงคุกรุ่นในจิตใจของท่ำน 
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 เมื่อเสร็จงำนกฐิน ระหว่ำงรับประทำนอำหำรมื้อเย็นกับ

ภรรยำ ท่ำนเปรยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตอนเช้ำว่ำ “คนไม่รู้จักเคำรพ

นับถือก็อย่ำงนี้แหละ” ท่ำนกล่ำวซ�้ำหลำยหนจนภรรยำเอะใจ เมื่อ

สอบถำมจนรู้ว่ำสำเหตุเกิดจำกอะไร ก็พูดขึ้นว่ำ “เจ้ำไม่พอใจละสิ 

 .....โอ เจ้ำตกนรกแล้ว แม้ท�ำกองกฐินก็บ่ได้บุญดอกเจ้ำ”

 ค�ำพูดของภรรยำกระทบใจท่ำนมำก ท�ำให้ได้คิดขึ้นมำว่ำ 

กำรท�ำบุญให้ทำนนั้นไม่ได้ช่วยให้ท่ำนหำยทุกข์เลย ท่ำนจึงหันมำ

สนใจกำรท�ำกรรมฐำน และตั้งใจว่ำหำกยังเอำชนะควำมทุกข์ไม่ได้ 

ก็จะไม่เลิกละกำรท�ำกรรมฐำน

 นับแต่นั้นท่ำนได้ตัดสินใจว่ำจะเลิกท�ำมำค้ำขำยเพื่อท�ำ 

กรรมฐำนอย่ำงเดียว แต่กว่ำจะสะสำงกำรงำนและจัดกำรเรื่องเงิน

ทองต่ำง ๆ  จนแล้วเสร็จก็ใช้เวลำถึง ๓ ปี จำกนั้นท่ำนก็แสวงหำ

ครูบำอำจำรย์เพื่อแนะน�ำกำรปฏิบัติธรรม แต่ก็ไม่พบวิธีที่จะช่วย 

แก้ทุกข์ของท่ำนได้ จนได้ทดลองปฏิบัติตำมแบบของท่ำนเอง ด้วย 

กำรยกมือเคลื่อนไหวเป็นจังหวะ พร้อมกับมีสติรู ้กำยตำมไป

ด้วย ในยำมท่ีใจเผลอไปคิดนึกเรื่องรำวต่ำง ๆ  ก็มีสติรู้ทันอำกำร 

ของใจ แล้วพำใจกลับมำรู้กำย จนเกิดควำมรู้สึกตัวอย่ำงต่อเนื่อง  

 ท่ำนท�ำเช่นนีอ้ยูน่ำนจนเช้ำวนัหนึง่ขณะทีก่�ำลงัน่ังเจรญิสติ

อยู่  จู่ ๆ  แมงป่องแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งตกมำที่ขำของท่ำน แล้วลูกมัน 

ก็ออกมำว่ิงตำมขำของท่ำน พอท่ำนเอำไม้มำแตะขำ แมงป่องก็

เกำะไม้นั้นไว้ ระหว่ำงที่ท่ำนเอำไม้และแมงป่องไปวำงไว้ที่คันนำ  

ควำมเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นที่ใจของท่ำน เกิดปัญญำเห็นรูปนำม  

รู้สมมติ เข้ำใจไตรลักษณ์ เมื่อถึงตอนเย็นก็เกิดควำมเปลี่ยนแปลง

อีกจนท่ำนรู้ชัดในอริยสัจและปรมัตถสภำวะ
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 นับแต่วันนั้นท่ำนก็มั่นใจว่ำได้พบสิ่งที่แสวงหำมำนำน  

ควำมทุกข์ใจที่เคยมีดับไปอย่ำงสิ้นเชิง ท่ำนจึงหยุดกำรแสวงหำ  

และเริม่แนะน�ำญำตมิติรให้รูจ้กักำรเจรญิสติด้วยวธิดีงักล่ำว ในเวลำ

ต่อมำก็มีคนมำเรียนกับท่ำนมำกขึ้น  แต่ท่ำนก็เห็นควำมจ�ำกัดของ

เพศคฤหัสถ์ในกำรสอนผู้คน ในที่สุดจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ

เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๓ ขณะอำยุ ๔๘ ปี 

 ท่ำนสอนลูกศิษย์อย่ำงไม่เห็นแก่เหน็ดเหน่ือยด้วยวิธีกำร 

ที่เป็นแบบฉบับของท่ำนเอง จนมรณภำพเมื่อพ.ศ. ๒๕๓๑ สิริรวม

อำยุได้ ๗๗ ปี 
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๔๖. พระของชำวบ้ำน ผู้น�ำของศำสนำ

 ชำวอ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี หำกเป็นผู้เฒ่ำ 

ผู้แก่แล้ว น้อยคนจะไม่รู้จัก “หลวงพ่อวัดบ้ำนกร่ำง” หรือพระ 

เมธธีรรมสำร (ไสว ธมมฺสำโร) อดตีเจ้ำอำวำสอ�ำเภอศรปีระจนัต์ ซึง่

มรณภำพมำเกือบ ๔๐ ปีแล้ว ท่ำนเป็นที่เคำรพนับถือของชำวบ้ำน 

แม้จนทุกวันนี้ ไม่ใช่เพรำะวัตถุมงคลหรือเครื่องรำงของขลัง  
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(ซ่ึงท่ำนท�ำอยูบ้่ำงแต่น้อยมำก) หำกเป็นเพรำะศีลำจำรวตัรของท่ำน 

นั้นน่ำเลื่อมใส นอกจำกมีควำมเที่ยงธรรมและมั่นคงในพระธรรม

วินัยแล้ว ท่ำนยังมีควำมเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของ 

ชำวบ้ำนและเพื่อควำมเจริญงอกงำมของพระศำสนำ

 ในยุคของท่ำนมีกำรสร้ำงสำธำรณูปกำรมำกมำย โดย

เฉพำะด้ำนกำรศกึษำทัง้ส�ำหรบัเยำวชนและพระสงฆ์ แต่ทีป่ระทบัใจ 

คนไม่น้อยก็คือปฏิปทำของท่ำนซ่ึงมุ่งควำมถูกต้องเป็นที่ต้ังโดย 

ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน อีกทั้งไม่เกรงกลัวอิทธิพลใด ๆ

 มีนำยอ�ำเภอศรีประจันต์คนหนึ่งเป็นคอสุรำ ชอบตั้งวง

กินเหล้ำในพื้นที่วัดเป็นประจ�ำ เท่ำน้ันไม่พอยังร้องร�ำท�ำเพลง 

ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ท่ำนเห็นว่ำเขำคงไม่เลิกง่ำย ๆ  จึงเข้ำไป 

เอ็ดว่ำ ในเขตวัดห้ำมคนมำกินเหล้ำส่งเสียงอึกทึก นำยอ�ำเภอ 

ควรเป็นตัวอย่ำงท่ีดีแก่ประชำชน นับจำกวันน้ันนำยอ�ำเภอ 

ผู้นั้นก็ไม่กล้ำไปกินเหล้ำส่งเสียงเฮฮำในเขตวัดอีก ท่ำนเล่ำภำย 

หลังว่ำ ถ้ำเตือนแล้วไม่ฟัง ท่ำนจะเอำเรื่องให้ถึงกรมกำรปกครอง

 ครำวหนึ่งท่ำนได้รับนิมนต์เป็นกรรมกำรสร้ำงอนุสำวรีย ์

ชำวบ้ำนบำงระจนั  มผีูแ้ทนจำกกรมศลิปำกรน�ำหุ่นจ�ำลองอนสุำวรย์ี

เสนอต่อที่ประชุม มีหุ่นพระอำจำรย์ธรรมโชติยืนอยู่กลำงหมู่วีรชน 

คนอืน่ ๆ  เมือ่ประธำนถำมควำมเห็น กรรมกำรทกุคนกเ็หน็ด้วย แต่

ท่ำนนิ่งอยู่ ไม่ออกควำมเห็นสนับสนุน ประธำนจึงถำมว่ำ “ท�ำไม 

หลวงพ่อไม่ออกควำมเห็นเลยครับ”

 ท่ำนช้ีแจงว่ำ “ถ้ำให้อำตมำออกควำมเห็น ก็จะเป็นกำร

คดัค้ำนควำมเห็นชอบของทกุคน” แล้วท่ำนกอ็ธบิำยว่ำ ตำมพระวนิยั  



144

ล�ำธำรริมลำนธรรม

พระไปดูหรือไปในกระบวนทัพไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็น แต่ก็อยู่

ได้ไม่เกิน ๓ วัน ระหว่ำงที่อยู่ในกองทัพตำมก�ำหนดนั้น ถ้ำไปดูเขำ 

รบกนักด็ ีดเูขำตรวจพลก็ด ีดเูขำจดักระบวนทพัก็ด ีหรอืดหูมูเ่สนำ 

ที่จัดเป็นกระบวนแล้วก็ดี ต้องอำบัติปำจิตตีย์ จึงไม่ควรมีรูป 

พระอำจำรย์ธรรมโชติอยู่ในหมู่นักรบชำวบ้ำนบำงระจัน อีกท้ัง 

ตำมประวัติท่ำนก็ไม่ได้ออกไปกับกองทัพ เพียงแต่รับนิมนต์

มำอยู่ที่วัดโพธิ์เก้ำต้น แจกผ้ำยันต์ รดน�้ำมนต์ให้เป็นขวัญและ 

ก�ำลังใจเท่ำนั้น

 ท่ำนจึงเสนอว่ำอนุสรณ์ของพระอำจำรย์ธรรมโชติจึงควร

แยกไปอยู่ที่วัด จึงจะถูกต้องตำมพระวินัย และไม่เสียหำยแก่พระ 

ศำสนำและตวัพระอำจำรย์ธรรมโชตเิองด้วย  กรรมกำรทกุคนฟังแล้ว 

ก็เห็นด้วยกับท่ำน ด้วยเหตุน้ีอนุสำวรีย์ชำวบ้ำนบำงระจันจึงไม่มี 

หุ่นพระอำจำรย์ธรรมโชติอยู่ด้วย

 ในด้ำนวัตรปฏิบัติส่วนตัว ท่ำนก็ถือเคร่งครัด อำทิ ไม่เอำ

ของสงฆ์มำเป็นของส่วนตวั มกีำรแยกแยะอย่ำงเดด็ขำด แม้บำงเรือ่ง 

ดูเป็นเรื่องเล็กน้อยในสำยตำของคนทั่วไป

 อำจำรย์ผู้หนึ่งเล่ำว่ำเคยบวชเรียนอยู่กับท่ำน ท่ำนจึงเอำ

ปิ่นโตที่เป็นของสงฆ์มำให้ยืมใช้ เมื่อใกล้วันลำสิกขำ ท่ำนส่ังว่ำ  

พรุ่งนี้พอฉันเช้ำเสร็จ ก่อนลำสิกขำ ให้เอำปิ่นโตมำคืน เพรำะเป็น

ของสงฆ์ ไม่ใช่ของ ๆ  ท่ำน

 อำจำรย์ท่ำนนียั้งเล่ำอกีว่ำ เมือ่ลำสกิขำแล้ว ก่อนออกจำกวดั  

ได้ยืมหนังสือที่อยู่ในกุฏิท่ำน ๒ เล่ม ท่ำนหยิบไปดูแล้วบอกว่ำ  

“ยืมเอำไปอ่ำนก็แล้วกัน  หลวงตำต้องทบทวนดูก่อนว่ำเป็นหนังสือ



145

พระไพศาล วิสาโล

ของวดัหรอืของหลวงตำเอง”

 ไม่กี่ชั่วโมงหลังจำกนั้น ท่ำนเขียนหนังสือให้ลูกศิษย์ถือมำ

ให้อำจำรย์ท่ำนนี้ว่ำ “หนังสือ ๒ เล่มนั้น หลวงตำตรวจสอบดูแล้ว 

ไม่ใช่เป็นของวดั เป็นหนงัสอืของหลวงตำเอง ฉะนัน้ไม่ต้องเอำมำคนื  

หลวงตำให้เลย”

 ในส่วนที่เป็นเงินของวัดนั้น ท่ำนละเอียดลออมำก ไม่ยอม

ให้ใช้จ่ำยสุรุ่ยสุร่ำย เช่น ห้ำมเปิดไฟหรือน�้ำทิ้งไว้  นอกจำกก�ำชับ

พระเณรแล้ว ท่ำนยังออกตรวจตรำอยู่เสมอ ใครไม่ปฏิบัติตำมจะ

ถูกท่ำนดุ

 ท่ำนย�้ำนักหนำว่ำ วัดอยู่ด้วยเงินที่ชำวบ้ำนถวำย ชำวบ้ำน

ท�ำงำนเหนื่อยยำก พระจะเอำเงินชำวบ้ำนมำใช้ฟุ่มเฟือยไม่ได้ แต่

จะต้องประหยดัยิง่กว่ำชำวบ้ำน ไม่ควรมคีวำมเป็นอยูฟุ่ง้เฟ้อหรหูรำ 

กว่ำชำวบ้ำน

 ด้วยปฏปิทำดงักล่ำว ท่ำนจงึเป็นทีศ่รทัธำของชำวบ้ำน และ

สำมำรถชักชวนชำวบ้ำนมำร่วมแรงร่วมใจพัฒนำชุมชนครั้งแล้ว 

ครั้งเล่ำจนเจริญก้ำวหน้ำ ดังปรำกฏให้เห็นกระทั่งทุกวันนี้
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๔๗. สนุกป่วย

 หลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ เป็นศิษย์รุ ่นแรก ๆ  ของ 

หลวงพ่อเทียน จติตฺสโุภ ท่ำนมอัีธยำศยัต่ำงจำกเพือ่นสหธรรมกิใน 

สำยเดยีวกนัตรงทีท่่ำนชอบอยูป่่ำ จงึได้มำช่วยบกุเบกิวดัป่ำสคุะโต 

บนภูแลนคำหลังจำกบวชได้ไม่กี่พรรษำ และเป็นหลักของที่นั่น 

ตัง้แต่พ.ศ. ๒๕๑๙ จนกลำยเป็นสถำนปฏิบตัธิรรมทีส่�ำคญัแห่งหนึง่

ของจงัหวดัชยัภมูิ
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 หลวงพ่อค�ำเขียนมักสอนลูกศิษย์ให้หมั่นมีสติรู้กำยรู้ใจ 

โดยให้หลักว่ำ “เห็น อย่ำเข้ำไปเป็น” น่ันคือมีอะไรก็สักแต่ว่ำรู้  

ไม่ยึดติดถือมั่นหรือมีปฏิกิริยำต่อมัน ไม่ว่ำชอบหรือชัง เหมือนกับ 

ที่หลวงพ่อเทียนสอนว่ำ “รู้ซื่อ ๆ ” หรือรู้เฉย ๆ

 เมือ่พ.ศ. ๒๕๔๙ ท่ำนป่วยหนกัด้วยโรคมะเรง็ต่อมน�ำ้เหลอืง  

ถึงกับต้องเข้ำรักษำตัวในห้องไอซียู โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์   

ก้อนมะเร็งไม่เพียงท�ำให้คอบวมเกือบเท่ำหน้ำ หำกยังบีบหลอดลม

จนหำยใจไม่สะดวก แต่ท่ำนก็ไม่มีอำกำรกระสับกระส่ำย ท่ำนว่ำ 

“หำยใจแบบแหลมลมเอำ” 

 ญำติโยมหลำยคนตกใจเมื่อรู้ว่ำท่ำนเป็นมะเร็งและอยู่

ในระยะลุกลำม บำงคนถึงกับเกำะกระจกร้องไห้หน้ำห้องไอซียู  

จนท่ำนต้องเขียนจดหมำยมำปลอบใจคนเหล่ำนั้นว่ำ ท่ำนสบำยดี 

ไม่ต้องเป็นห่วง

 ผลกำรตรวจต่อมำพบว่ำท่ำนมีก้อนเนื้อในตับอ่อนด้วย  

เมื่อหมอกดท้องของท่ำน พระอุปัฏฐำกเล่ำว่ำ เป็นครั้งแรกที่เห็น

หลวงพ่อแสดงอำกำรเจ็บ หมอถำมท่ำนว่ำเจ็บกี่เปอร์เซ็นต์ท่ำน 

ตอบว่ำ “เกินร้อย” พยำบำลแปลกใจถำมว่ำแล้วท�ำไมไม่ร้อง ท่ำน

ตอบว่ำ “ปวดแล้วจะร้องอีกท�ำไมให้ขำดทุน” แล้วท่ำนก็พูดต่อว่ำ 

“มันเป็นเพียงอำกำรเอำไว้ดู ไม่ได้เอำไว้เป็น” 

 ในช่วงที่หลวงพ่อค�ำเขียนรักษำตัวที่โรงพยำบำลน้ัน 

ทุกขเวทนำรบกวนท่ำนตลอดเวลำ ไม่เว้นแม้แต่ตอนรักษำด้วย

เคมีบ�ำบัดและกำรฉำยแสง แต่ท่ำนไม่มีอำกำรทุกข์ร้อน ท่ำนพูด

ในเวลำต่อมำว่ำ “กำรปวดนี่มันก็ไม่ได้ลงโทษเรำ ไม่เท่ำไหร่หรอก  
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แต่เรำเป็นผู้ปวด นี่มันลงโทษเรำ ก็เห็นมันปวด ไปลงโทษอะไรมัน

(ท�ำไม) เหมือนเรำนอนไม่หลับก็ไม่มีปัญหำ กินไม่ได้ก็ไม่มีปัญหำ 

แต่เรำไปคิดว่ำเรำนอนไม่หลับ ตัวนี้อันตรำย เรำคิดว่ำเรำกินไม่ได้

นี่ก็อันตรำย”

 แล้วท่ำนขมวดว่ำ “ตวัคดิต่ำงหำกทีท่�ำให้เรำเป็นภพ เป็นชำติ  

ต้องอยู่กับควำมเกิด ควำมแก่ ควำมเจ็บ ควำมตำย ถ้ำเรำไม่ไปอยู่ 

กับมันก็ไม่มีอะไร ท�ำอะไรไม่ได้”

 ท่ำนเล่ำว่ำตอนนอนป่วยอยูโ่รงพยำบำลนัน้ “มนัแสนสบำย

หนอ” เพรำะมคีนท�ำให้ทกุอย่ำง ท่ำนยงัพดูอกีว่ำ ตอนน้ัน “ไม่ต้อง

ท�ำอะไรหรอก เห็นไตรลักษณ์อย่ำงเดียวพอแล้ว มันโชว์ให้เรำเอง”

 เป็นเวลำ ๘ เดือน ที่ท่ำนได้รับกำรรักษำอย่ำงเข้มข้น  

เข้ำ ๆ  ออก ๆ  โรงพยำบำลหลำยครั้ง สิ้นปี ๒๕๔๙ กำรรักษำก็ยุติ 

ท่ำนพดูถงึควำมรูส้กึในช่วงนัน้ว่ำ “ไม่ทกุข์เลย ควำมเจ็บปวดแทนที่

เป็นเรือ่งทกุข์ เอ้ำ...เป็นเรือ่งสนกุ”

 แล้วท่ำนก็สรุปว่ำ “สนุกป่วยเกือบปี”
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๔๘. ขุนเขำที่เบำบำง

 ในสำยตำของคนทั่วไป ท่ำนอำจำรย์พุทธทำสเป็นพระท่ีดุ  

น่ำเกรงขำม จนไม่ค่อยมีใครกล้ำโต้เถียงหรือถำมท่ำนตรง ๆ  แต่ 

ในควำมเป็นจริงแล้วท่ำนชอบเวลำมีคนมำซักถำมหรือโต้แย้งท่ำน 

หำกมีเหตุผล ท่ำนก็รับฟัง  แม้กิริยำอำกำรของผู้ถำมจะดูไม่สุภำพ 

ท่ำนกไ็ม่โกรธ กลบัน่ิงสงบ และตอบเป็นปกติเพือ่ประโยชน์ของผู้ฟัง

 เทพศริ ิสขุโสภำ นกัเขยีนและศลิปินชือ่ดงั เล่ำว่ำครำวหน่ึง 

ได้ถำมท่ำนว่ำ 

 “อำจำรย์ครับ อำจำรย์สอนเร่ืองจติว่ำงมำนำน ท่ำนไม่โกรธ 

ไม่เกลียดใคร ผมก็เชื่อ แต่เคยนึกพอใจไหม”
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 “ถ้ำเผลอก็มี” ท่ำนตอบเรียบ ๆ

 “แล้วท่ำนเผลอบ่อยหรือเปล่ำ” เทพศริิถำมพลำงชีห้น้ำท่ำน 

แต่ท่ำนกลับไม่ว่ำอะไร ท่ำนพูดน�้ำเสียงปกติว่ำ “ของอย่ำงนี้ปฏิบัติ

มำกเท่ำไร โอกำสเผลอก็มีน้อยลงเท่ำนั้น”

 ท่ำนมีควำมปกติแม้กระทั่งเวลำได้ฟังปัญหำต่ำง ๆ  ที่ชวน 

ให้หดหู่หรือโกรธแค้น

 เทพศิริเล่ำว่ำครำวหนึ่งได้เล่ำให้พระที่สวนโมกข์ฟังถึงกำร

ท�ำลำยโบรำณสถำน โดยเฉพำะเจดย์ีเก่ำ ๆ  มกีำรเอำรถแทรคเตอร์

ท�ำลำยพระเจดย์ีเพือ่หำกรุพระ หลำยคนได้ฟังก็ไม่พอใจ แม้แต่พระ

ก็รู้สึกโกรธเคืองโจรเหล่ำนั้น แต่ท่ำนอำจำรย์พุทธทำสฟังเป็นปกติ

รำวกับไม่ได้ยนิเรือ่งเล่ำ  จนในทีส่ดุเทพศริซิึง่เป็นนกัเล่ำนทิำนตวัยง

ก็ค่อย ๆ  ลดเสียงลง แล้วเลิกเล่ำไปกลำงคันเลย  เมื่อเห็นท่ำนไม่มี

อำรมณ์ร่วม  มองดูเหมือนว่ำท่ำนไม่สนใจเรื่องเหล่ำนี้ หรือไม่เห็น

คุณค่ำของโบรำณสถำน แต่ที่จริงน่ำจะเป็นเพรำะท่ำนเห็นว่ำมัน

เป็นธรรมดำโลก ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะโกรธเคืองพฤติกรรมของ

คนเหล่ำนี้

 ควำมซือ่ตรงกบัตวัเอง กล้ำทีจ่ะยอมรบัควำมผิดพลำดหรอื

ข้อจ�ำกัดของตนเองเป็นคุณลักษณะประกำรหนึ่งของท่ำนอำจำรย์

พทุธทำสทีป่ระทบัใจผูใ้กล้ชดิ  โกวทิ เขมำนนัทะซ่ึงเคยบวชกบัท่ำน

นำนนับสิบปีเล่ำว่ำ

 “วันหนึง่พวกเรำพระเณร ก�ำลงักวนปูนกันอยู ่ ท่ำนอำจำรย์

เดินมำพูดว่ำ ‘พวกคุณโง่อยู่ได้ คุณไปกวนท�ำไมให้เสียเวลำ ท�ำไม

ไม่เอำปูน เอำทรำย เอำหิน เอำน�้ำเทรวมในถังน�้ำมันปิดฝำ แล้ว
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ก็กลิ้งมันไปในสนำมหญ้ำ’ ทุกคนก็สว่ำงไสว พูดว่ำ เออจริง ๆ   

แล้วทุกคนกป็ฏบัิตติำม กล้ิงกนัไปกล้ิงกนัมำจนเหงือ่ตก พอเปิดฝำ  

หินอยู ่หิน ทรำยอยู ่ทรำย ปูนอยู ่ปูน พวกเรำก็ชักมีอำรมณ์  

ทั้งเหนื่อยทั้งผิดหวัง  อำจำรย์เห็นเข้ำท่ำนก็หัวเรำะ บอกว่ำ ‘ผมจะ

ไปรู้อะไร ผมไม่เคยท�ำ’”

 นอกจำกไม่สร้ำงภำพให้ตนเองดูดีแล้ว ท่ำนยังชอบล้อ 

ตวัเอง ดังมกัเรียกตวัเองว่ำเป็น สนุขัปำกร้ำย หรอืกล่ำวหำว่ำตวัเอง 

ชอบใช้ค�ำว่ำโสกโดก กล่ำวได้ว่ำท่ำนไม่ยอมพะนอหรือปรนเปรอ 

อัตตำตนเองเลย  สมกับที่เนำวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประพันธ์ไว้ว่ำ

  “พุทธทำส” นำมท่ำนปำนขุนเขำ 

 ทว่ำเบำสบำยอย่ำงว่ำงน�้ำหนัก

 และตัวตนของท่ำนนั้นใหญ่นัก 

 ใหญ่ด้วยหลักให้สละละตัวตน
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๔๙. เคล็ดลับของสมเด็จพระวันรัต

 พดูถึงสมเดจ็พระวนัรัต วัดมหำธำต ุ คนเฒ่ำคนแก่ทีใ่กล้ชดิ 

วัดสักหน่อย มักจะนึกถึงสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจำรี) ซึ่งเป็น

ผู้สนองงำนคนส�ำคัญฝ่ำยมหำนิกำย ของสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ  

กรมพระยำวชิรญำณวโรรส แต่ที่จริงยังมีสมเด็จพระวันรัตอีก 

องค์หนึ่ง ซ่ึงสมเด็จเฮงถือเป็นอำจำรย์ น่ันคือสมเด็จพระวันรัต 

(ฑิต อุทโย)

 เมือ่สมเดจ็ฑติล่วงสูว่ยัชรำ  ท่ำนได้มอบอ�ำนำจกำรบรหิำร 

และกำรศึกษำของวัดให้อยู่ในมือของสมเด็จเฮง (ซึ่งตอนนั้นเป็น 

พระเทพเมธ)ี หมด แม้อำยถึุง ๘๐ ปี ท่ำนกไ็ม่หลง มอีำจำระงดงำม  

เป็นที่เคำรพนับถือของพระเณรในวัด

 ครำวหนึ่งมีพระหนุ่มขึ้นไปกรำบเรียนถำมท่ำนว่ำ ท่ำนท�ำ

อย่ำงไรจึงมีศีลำจำรวัตรและสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แม้อำยุปูนน้ี

แล้ว  แทนทีท่่ำนจะตอบ กลบัเปรยขึน้มำว่ำ “หมูน่ีเ้วลำพระตรีะฆงั  

หมำหอนกันแปลกเหลือเกิน มหำสงครำมในยุโรป (สงครำมโลก

ครั้งที่หนึ่ง) จะเป็นอย่ำงไรก็ไม่รู้ สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำประชวร 

จะหำยหรอืไม่ ก็ไม่รู้ได้  ถ้ำพระองค์ท่ำนเป็นอะไรไป กำรพระศำสนำ 

จะกระทบกระเทือนเพียงใด ก็เหลือที่จะเดำได้”

 พระหนุม่ได้ฟังกน็กึว่ำท่ำนจะเริม่หลงเสยีแล้วกระมงั เพรำะ 

ที่ท่ำนพูดมำนั้นไม่เกี่ยวข้องกับค�ำถำมที่ตรงไหน

 แต่สกัพกั ท่ำนกห็นัมำแล้วพดูว่ำ “ทีเ่ธอถำมฉนัว่ำมกีจิวัตร

อันใด ท่ีช่วยค�้ำจุนใจ ให้ประพฤติพรหมจรรย์มำได้จนทุกวันนี้นั้น 
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ฉันจะบอกให้ ว่ำฉันถือหลักอยู่ ๓ สูตร ท่องขึ้นใจอยู่เสมอ ถ้ำอยู่ 

คนเดยีวแล้ว เป็นต้องท่องเอำไว้ ท่องถอยหน้ำถอยหลงัได้โดยตลอด   

ถ้ำมีแขกก็หยุดไว้ มีกิจอื่นต้องท�ำก็ท�ำ เช่น อ่ำนหนังสือพิมพ์  

เซน็หนงัสอื ตอบปัญหำ เมือ่หมดกิจแล้ว ท่องค้ำงไว้ทีไ่หน กท่็องต่อ 

ไปจำกนั้น โดยร�ำลึกนึกตำมข้อควำมนั้นไปตลอดเวลำ”

 สูตรทั้งสำมได้แก่ 

 ๑) พระภิกขุปำฏิโมกข์ ท่ำนขยำยควำมว่ำ ท่ำนท่องพระ 

ปำฏิโมกข์เป็นนิจ เพื่อตรวจตรำดูว่ำได้ล่วงสิกขำบทข้อใดบ้ำง  เมื่อ

รู้ว่ำผิดพลำด ก็ทรงจ�ำไว้ แล้วน�ำไปปลงอำบัติ  ถ้ำไม่ถือตำมพระ

ปำฏิโมกข์อย่ำงเคร่งครัด ก็เป็นพระอลัชชี อยู่ในพรหมจรรย์ไม่ได้ 

ถึงอยู่ไป ก็เป็นคนลวงโลก

 ๒) มูลกัจจำยน์ หรือต�ำรำภำษำบำลี ท่ำนอธิบำยว่ำ ท่ำน

เรียนภำษำบำลีแบบเก่ำ อำศัยคัมภีร์นี้เป็นแม่บท ที่รู้พระไตรปิฎก

แตกฉำนก็อำศัยคัมภีร์นี้ ท่ำนว่ำท่ำนต้องท่องสูตรและแม่บทแห่ง 

ภำษำบำลใีห้คล่องแคล่ว หำกมพีระรุน่ใหม่มำถำม แล้วท่ำนตอบเขำ

ไม่ได้ เขำก็จะหำว่ำท่ำนหลงแล้ว หรือควำมรู้สู้เขำไม่ได้แล้ว ถ้ำเขำ

เกดิควำมคดิเช่นนี ้จะเป็นบำปแก่เขำ เพรำะกำรไม่เคำรพผูใ้หญ่

 ๓) มหำสตปัิฏฐำนสตูร พระพทุธเจ้ำตรสัว่ำ สติปัฏฐำนเป็น

ทำงเอกทีจ่ะช่วยให้เรำพ้นจำกวฏัสงสำร  ทีท่่ำนมำบวชกเ็พือ่ท�ำตน

ให้พ้นทุกข์ ดังนั้นจึงท่องพระสูตรนี้เป็นประจ�ำ พร้อมกับพิจำรณำ 

กำย เวทนำ จิต ธรรม อยู่เป็นประจ�ำ  ท่ำนขยำยควำมว่ำ ถึงแม้

จะไม่ได้เป็นพระอรยิบคุคล แต่ท่ำนกเ็พยีรพยำยำมตำมนัน้อยูต่ลอด 

เวลำ 
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 “ยศถำบรรดำศักดิ์ อัครฐำน เพียงช่วยให้ฉันบริหำรงำน 

พระศำสนำ เพื่อประโยชน์และควำมสุขของมหำชนเท่ำนั้น  แต่ฉัน

กไ็ม่ลมืทีจ่ะท�ำหน้ำทีอ่นเุครำะห์ตวัเองด้วยเช่นกนั”

 ท่ำนกล่ำวกับพระหนุ่มว่ำ วัตรปฏิบัติดังกล่ำวท่ำนท�ำ

เป็นประจ�ำ สม�่ำเสมอ จนบัดนี้จึงยังไม่หลงใหล โลกธรรมไม่อำจ 

กล�้ำกรำยได้  ที่ผ่ำนมำยังไม่เคยบอกใครเรื่องน้ี แต่เมื่อถูกถำม  

จึงบอกให้รู้

 เคล็ดลับดังกล่ำวประทับแน่นในใจของพระหนุ่มรูปนั้น   

กำลเวลำล่วงเลยมำหลำยสบิปีจนพระหนุม่ได้กลำยเป็นชำยชรำกลบั

ไปครองเพศฆรำวำสทีอุ่ทยัธำนบ้ีำนเกิด  เรือ่งรำวดงักล่ำวคงจะหำย

ไปพร้อมกบัชวีติของชำยชรำผูน้ั้น หำกมใิช่เป็นเพรำะมชีำยหนุม่คน

หนึง่มำสนทนำพดูคยุด้วย ชำยหนุม่ผูน้ีรู้เ้รือ่งวดัวำอำรำมด ีเมือ่คยุ

กนัถงึสมเดจ็เฮงและสมเดจ็ฑติ ชำยชรำจึงเล่ำเร่ืองนีใ้ห้ฟัง

  กำรสนทนำครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๗  เวลำผ่ำนไป 

๑๔ ปี เรื่องนี้จึงได้ถูกถ่ำยทอดเป็นข้อเขียนโดยชำยหนุ่มผู้นั้น ซึ่ง 

ได้กลำยเป็นนักเขียนชั้นน�ำ มีนำมปำกกว่ำ ส. ศิวรักษ์  

 ทุกวันน้ีคงแทบไม่มีใครรู้จักข้อเขียนชิ้นนั้นแล้ว เพื่อไม่ให้ 

เรื่องนี้สูญหำยไปจึงขอน�ำมำเล่ำซ�้ำอีกครั้ง
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๕๐. ที่นี่มืดจริงหนอ

 ก่อนหลวงพ่อโตจะได้รบัสถำปนำเป็นสมเดจ็พระพฒุำจำรย์ 

นั้น ท่ำนมีสมณศักด์ิเป็นพระเทพกวี เมื่อถึงปลำยสมัยรัชกำล

พระจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั ท่ำนจงึได้รบัเลือ่นสมณศกัดิเ์ป็นชัน้สมเดจ็ 

ตอนนั้นท่ำนชรำภำพมำกแล้ว คืออำยุ ๗๘ ปี

 สำมปีหลังจำกนั้นพระจอมเกล้ำเจ ้ำอยู ่หัวก็สวรรคต  

พระรำชโอรสขึน้ครองรำชย์ เป็นพระจลุจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่วั  ตอนน้ัน 

พระองค์ยังมีพระชนมำยุเพียง ๑๕ ปีเท่ำนั้น ฐำนะยังง่อนแง่นมำก  
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เพรำะขุนนำงและพระบรมวงศำนุวงศ์ล้วนอยู่ในอ�ำนำจของสมเด็จ 

เจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) ซึ่งเป็นผู้ส�ำเร็จ

รำชกำร

 เวลำนั้นเป็นที่หวั่นเกรงกันมำกจนมีเสียงร�่ำลือว่ำจะมีกำร

ก่อกบฏเพ่ือยึดอ�ำนำจจำกพระยุพรำช เมื่อหลวงพ่อโตทรำบเรื่อง

ดงักล่ำว วนัหนึง่จงึถือไต้พร้อมตำลปัตรไปทีจ่วนสมเด็จเจ้ำพระยำ ฯ  

ตอนกลำงวันแสก ๆ   แล้วเดินรอบบ้ำน

 สมเด็จเจ้ำพระยำ ฯ เห็นเช่นนั้นจึงถำมหำสำเหตุ

 หลวงพ่อโตตอบว่ำ “อำตมภำพได้ยินว่ำทุกวันนี้แผ่นดิน

มืดมัวนัก ด้วยมีคนคิดร้ำยจะเอำแผ่นดิน ไม่ทรำบเท็จจริงจะเป็น

ประกำรใด ถ้ำแม้เป็นควำมจริงแล้วไซร้ อำตมภำพก็ใคร่จะขอ 

บิณฑบำตเขำเสียสักครั้งหนึ่งเถิด”

 สมเด็จเจ้ำพระยำ ฯ จึงตอบว่ำ

 “โยมไม่สู้มืดดอกเจ้ำคุณ โยมนี้มีใจแน่นแฟ้นในพระพุทธ

ศำสนำ แน่นอนมัน่คงเสมอ อนึง่โยมทะนบุ�ำรงุแผ่นดนิโดยเทีย่งธรรม  

และตั้งใจประคับประคองสนองพระเดชพระคุณโดยตรงโดยสุจริต 

เป็นท่ีตั้งตรงอยู่เป็นนิตย์ ขอเจ้ำคุณอย่ำปริวิตกให้ยิ่งกว่ำเหต ุ

นิมนต์กลับได้”

 สมเด็จเจ้ำพระยำ ฯ ได้รักษำค�ำพูด มิได้ก่อเหตุเภทภัยต่อ 

ยวุกษตัรย์ิ จนทวิงคตในพ.ศ. ๒๔๒๕  ส่วนหลวงพ่อโตน้ันได้มรณภำพ 

๑๐ ปีก่อนหน้ำนั้นแล้วคือพ.ศ. ๒๔๑๕ รวมสิริอำยุ ๘๔ ปี
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๕๑. ปรำชญ์ผู้สันโดษ

 สมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เป็นพระ 

มหำเถระที่ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นปรำชญ์ท่ีส�ำคัญที่สุดของ 

พุทธศำสนำไทยในปัจจุบัน ว่ำจ�ำเพำะสมณศักดิ์ของท่ำนก็จัดว่ำ 

สูงมำก คือเป็นพระรำชำคณะชั้นสมเด็จ แต่ท่ำนมีควำมเป็นอยู่ 

อย่ำงสมถะมำก พึงพอใจในกำรอยู่อย่ำงเรียบง่ำย และเสมอต้น 

เสมอปลำยในเรื่องนี้มำโดยตลอด ตั้งแต่เป็นพระชั้นผู ้น ้อย 

จวบจนถึงปัจจุบัน

 เมื่อคร้ังที่ท่ำนยังเป็นเจ้ำอำวำสวัดพระพิเรนทร์  แม้ได้รับ

สมณศักดิ์เป็นพระรำชวรมุนี และเป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำง โดย

เฉพำะเมื่อหนังสือพุทธธรรม ฉบับขยำยควำม ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ 

แต่ชีวิตควำมเป็นอยู่ของท่ำนแทบไม่ได้แตกต่ำงไปจำกตอนเป็น 

พระหนุ่มเม่ือ ๒๐ ปีก่อนหน้ำนั้นเลย  กุฏิของท่ำนมีหนังสือกับ 

อุปกรณ์ที่ใช้เขียนหนังสือเป็นหลัก ดูโล่งและเป็นระเบียบ 

 ครำวหน่ึงมีญำติโยมขออนุญำตติดเครื่องปรับอำกำศให้

ท่ำน เนื่องจำกรอบวัดเป็นย่ำนชุมชน มีมลภำวะมำก มิหน�ำซ�้ำข้ำง

วัดยังเป็นร้ำนท�ำทอง กลิ่นน�้ำประสำนทองโชยมำที่กุฏิของท่ำน 

ทุกวัน ท�ำให้ท่ำนมีอำกำรภูมิแพ้ หอบ เหนื่อย แต่ท่ำนก็ปฏิเสธไป 

ทุกคร้ัง แต่ญำติโยมก็ไม่ละควำมพยำยำม ในที่สุดก็สำมำรถพำ

ช่ำงมำติดเครื่องปรับอำกำศให้ท่ำนจนได้ แต่ท่ำนก็ได้ใช้น้อยมำก  

เพรำะไม่นำนก็ย้ำยออกไป  เมื่อท่ำนไปยังวัดญำณเวศกวัน ท่ำนก็

ยังไม่ยอมติดเครื่องปรับอำกำศเช่นเดิม คงใช้แต่พัดลมช่วยระบำย 

ควำมร้อน เหมือนเมื่อครั้งอยู่วัดพระพิเรนทร์
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 ท่ำนเป็นพระเถระที่ไม่สะสม ทั้ง ๆ  ที่ได้รับอติเรกลำภใน

โอกำสต่ำง ๆ  เป็นประจ�ำ โดยเฉพำะเวลำมญีำตโิยมมำจดังำนท�ำบญุ

ถวำยท่ำน เนื่องในวันคล้ำยวันเกิดบ้ำง ในวันส�ำคัญทำงศำสนำบ้ำง 

หรือแสดงมุทิตำจิตที่ได้รับพระรำชทำนเลื่อนสมณศักดิ์บ้ำง ของที่

น�ำมำถวำยนั้นเป็นสิ่งของเครื่องใช้มำกมำย แต่เมื่อเสร็จงำนแล้ว 

ท่ำนจะเกบ็แต่เฉพำะหนงัสอืไว้ ส่วนของอืน่ ๆ  ท่ำนจะแจกต่อให้แก่ 

พระเณรในวัด

 ของถวำยบำงอย่ำงบรรจุใส่กล่องสวยงำม บำงกล่องก็ห่อ 

เป็นของขวัญ ท่ำนก็ไม่เปิดดูด้วยซ�้ำว่ำข้ำงในเป็นอะไร วิธีกำร 

แจกของท่ำนกค็อืตดิหมำยเลขทีก่ล่องเหล่ำนัน้ แล้วท�ำสลำกให้พระ

เณรแต่ละรปูมำจบั ใครได้สลำกตรงกบัของกล่องใด กรั็บของกล่อง 

นั้นไป  ว่ำกันว่ำกำรแจกแบบนี้สำมเณรในวัดชอบมำก เพรำะอำจ

ได้ของใช้ดี ๆ  ซึ่งตำมปกติไม่มีโอกำสได้รับ

 นอกจำกของขวญั ค่ำลขิสิทธิห์รอืค่ำตอบแทนจำกงำนเขยีน 

ท่ำนกไ็ม่เคยรบั หำกแต่บริจำคให้แก่สถำบนั มลูนธิิ หรอืสำธำรณกศุล 

ต่ำง ๆ  ทั้งนี้เพรำะท่ำนถือว่ำงำนเขียนเหล่ำนั้นเป็นกำรบ�ำเพ็ญ 

ธรรมทำน อันเป็นหน้ำที่อย่ำงหนึ่งของบรรพชิต งำนบรรยำยก็ 

เช่นกัน ไม่ว่ำที่ไหน เมื่อเจ้ำภำพถวำยซองปัจจัยแก่ท่ำน ท่ำนก ็

จะมอบคืนเพื่อเป็นทุนด�ำเนินงำนขององค์กรเหล่ำนั้นต่อไป โดยไม่ 

เคยเปิดดูเลยว่ำในซองนั้นมีเงินเท่ำไร หำกมีผู้มำถวำยปัจจัยให้

แก่ท่ำนที่วัด ท่ำนก็จะมอบให้เป็นสมบัติของสงฆ์ ไม่เก็บไว้แม้แต่ 

บำทเดียว
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๕๒. รวยบุญญำบำรมี

 หลวงพ่อปำน โสนนฺโท แห่งวัดบำงนมโค เป็นที่รู้จักกัน

ดีในฐำนะพระเกจิอำจำรย์ชื่อดังแห่งอยุธยำ  ลูกศิษย์ของท่ำน

หลำยรูปเป็นพระที่มีชื่อเสียงมำก อำทิ หลวงปู่บุดดำ ถำวโร และ 

พระรำชพรหมยำน (หลวงพ่อฤำษีลิงด�ำ)  

 ท่ำนเป็นคนสมัยรัชกำลที่ ๕ ถือก�ำเนิดเมื่อพ.ศ. ๒๔๑๘ 

ท่ำนมีใจใฝ่ในเพศพรหมจรรย์ต้ังแต่ยังเด็ก เม่ืออำยุครบบวชได้

อุปสมบท ณ วัดบำงนมโค  ท่ำนเป็นผู้ใฝ่ในกำรศึกษำมำก จึงได้ 

เดินทำงไปตำมส�ำนักต่ำง ๆ  เพื่อเล่ำเรียน สมัยน้ันนอกจำกพระ

ปริยัติธรรมแล้ว วิชำคำถำอำคมก็ถือกันว่ำเป็นอีกวิชำหนึ่งที ่

พระควรเรียนรู้  ท่ำนจึงได้ศึกษำกับหลวงพ่อสุ่นซึ่งได้ชื่อว่ำแก่กล้ำ

ทำงคำถำอำคมและรกัษำโรคภยัไข้เจบ็
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 ค�ำสอนข้อหนึ่งที่ท่ำนได้รับจำกหลวงพ่อสุ่นก็คือ อย่ำ 

หวั่นไหวในโลกธรรม อย่ำอยำกรวย อย่ำอยำกมียศถำบรรดำศักดิ์ 

เพรำะสิ่งเหล่ำนี้ไม่เที่ยง หำกสูญเสียทรัพย์และยศก็จะเป็นทุกข์  

พระน้ันถ้ำรวยก็ไม่ใช่พระ พระต้องรวยด้วยบุญญำบำรมี

 หลวงพ่อสุน่ได้ประสทิธิป์ระสำทวชิำควำมรูแ้ก่ท่ำน ทัง้คำถำ

อำคม วิชำแพทย์แผนโบรำณ และวิปัสสนำกรรมฐำนจนหมดส้ิน 

ทกุกระบวน แต่ท่ำนก็ยงัคงแสวงหำครบูำอำจำรย์ต่อไป เพรำะทรำบ

ดว่ีำวชิำหนึง่ท่ียงัขำดไปคอืวชิำปรยิตัธิรรม

 ท่ำนจึงเดินทำงไปเรียนกับพระอำจำรย์จีนแห่งวัดเจ้ำเจ็ด 

ตำมค�ำแนะน�ำของหลวงพ่อสุ ่น ชำวบ้ำนแถวน้ันพูดร�่ำลือว่ำ  

พระอำจำรย์จีนเป็นคนโมโหร้ำยมำก เวลำโมโหแล้วยั้งไม่อยู่ ปำก

ว่ำมือถึง  จนลูกศิษย์หวำดกลัวมำก พระอำจำรย์จีนเองก็รู้ตัว และ

กลัวว่ำตนจะไปท�ำร้ำยลูกศิษย์เวลำสอนหนังสือ ท่ำนจึงสั่งให้สร้ำง

กรงใหญ่ขึ้นส�ำหรับขังตัวท่ำนเองเวลำสอนหนังสือ แล้วให้ลูกศิษย์

คนหน่ึงเก็บกุญแจไว้ 

 เวลำสอนหนังสือลูกศิษย์คนใดไม่ตั้งใจเรียนหรือตอบ

ค�ำถำมไม่ถกูต้อง  ท่ำนจะโมโหจนคุมไม่อยู ่ถึงกับเอำมอืจบัลกูกรง

เหล็กเขย่ำจนลูกศิษย์ขวัญหนีดีฝ่อ แต่พอท่ำนคลำยโทสะลงแล้ว 

ท่ำนก็กลำยเป็น พระอำจำรย์จีนรูปเดิม 

 หลวงพ่อปำนเป็นผู้ใฝ่เรียน มีควำมเพียรเป็นที่ตั้ง พระ

อำจำรย์จีนถำมอะไร ท่ำนก็ตอบได้ถูกต้อง จึงเป็นที่พอใจแก่พระ

อำจำรย์มำก ไม่นำนพระอำจำรย์จีนก็สิ้นควำมรู้ที่จะสอนให้ ท่ำน

จึงเข้ำมำเรียนต่อที่กรุงเทพ ฯ กับพระอำจำรย์เจิ่น วัดสระเกศ 
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 ระหว่ำงอยูท่ีวั่ดสระเกศนัน้ ท่ำนเล่ำว่ำอตัคดัมำก บณิฑบำต

บำงครั้งก็ไม่พอฉัน ได้แต่ข้ำวเปล่ำ ๆ   หำไม่ก็เด็ดยอดกระถินมำ 

จิ้มน�้ำปลำ น�้ำพริก ฉันแทบทุกวัน กิจนิมนต์ก็แทบไม่มี  เป็นเช่นนี้ 

อยู่หลำยปี  ปีสุดท้ำยก่อนที่ท่ำนจะกลับวัดบำงนมโค  ท่ำนเล่ำว่ำ

คืนหนึ่งเทวดำมำหำท่ำนถึงกุฏิเพื่อบอกหวย บอกเสร็จก็เขียนให้ดู  

แล้วย�้ำว่ำจ�ำได้ไหม ท่ำนก็ตอบว่ำจ�ำได้  แทนที่จะดีใจ ท่ำนกลับ

ครุ่นคิดจนนอนไม่หลับ

 รุ่งเช้ำท่ำนตัดสินใจไม่แทงหวย เพรำะเห็นว่ำไม่ใช่กิจของ

สงฆ์ ท่ำนระลึกถึงค�ำของหลวงพ่อสุ่นที่ว่ำ “ถ้ำรวยก็ไม่ใช่พระ  

พระต้องรวยด้วยบุญญำบำรมี” ปรำกฏว่ำวันนั้นหวยออกตรงตำม

ที่เทวดำบอก หำกท่ำนแทงหวยตำมที่เทวดำบอก ก็จะได้ลำภก้อน

ใหญ่ แม้โชคลำภหลุดลอยไปต่อหน้ำ แต่ท่ำนก็หำเสียใจไม่ กลับ 

รู้สึกสบำยใจด้วยซ�้ำที่ใจไม่หวั่นไหวต่อลำภ

 หลวงพ่อปำนได้เรียนรู ้หลำยวิชำ รวมทั้งคำถำอำคม 

สำมำรถสะเดำะกุญแจให้หลุดได้อย่ำงง่ำยดำย แต่วิชำเหล่ำนั้น 

เทียบไม่ได้กับวิชำสะเดำะกิเลสให้หลุดจำกใจ วิชำนี้ท�ำให้ชีวิต

สงบเย็นและเป็นอิสระ ไม่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่น ขณะที่พระ 

อำจำรย์จีนต้องมีกรงเหล็กไว้ควบคุมตนทั้ง ๆ  ที่มีควำมรู้มำกมำย 

แต่หลวงพ่อปำนเพียงแต่มีสติรักษำใจ และมีปัญญำเห็นโทษของ

โลกธรรม ก็สำมำรถป้องกันใจไม่ให้ทุกข์ครอบง�ำได้ แม้ทุกข์นั้น

จะมำในครำบของสุขหรือโชคลำภก็ตำม วิชำนี้ท�ำให้ท่ำนรวยอย่ำง

แท้จริง คือรวยด้วยบุญญำบำรมี





พระไพศาล วิสาโล

๕๓. ใจหนอใจ

 ในปี ๒๕๒๐ หลวงพ่อชำ สุภทฺโท แห่งวัดหนองป่ำพง ได้

รบันมินต์ให้ไปแสดงธรรมทีป่ระเทศองักฤษ  นับเป็นครัง้แรกทีท่่ำน

เดินทำงไปต่ำงประเทศด้วยเครื่องบิน ครำวน้ันมีเหตุกำรณ์ระทึก

ขวัญเกิดข้ึน เนื่องจำกขณะที่เครื่องก�ำลังร่อนลง ได้เกิดอุบัติเหตุ

ยำงเส้นหนึ่งระเบิดกลำงอำกำศ กัปตันจึงประกำศให้ผู้โดยสำร 

รัดเข็มขัดอยู่กับท่ี พร้อมทั้งถอดรองเท้ำและแว่นตำ แม้กระท่ัง 

ฟันปลอมก็ต้องถอดออก  เมื่อทุกคนท�ำตำมเสร็จก็นั่งเงียบกริบทั้ง

เครื่องบิน ด้วยกังวลว่ำวำระสุดท้ำยใกล้จะมำถึงแล้วหรือนี่

 หลวงพ่อชำได้พดูถงึควำมรูส้กึนกึคดิตอนนัน้ “เป็นครัง้แรก

ท่ีเรำได้เดินทำงมำเมอืงนอกเพือ่สร้ำงประโยชน์แก่ศำสนำ จะเป็นผู้

มีบุญอย่ำงนี้เทียวหรือ เมื่อระลึกได้เช่นนั้นแล้วก็ตั้งสัตย์อธิษฐำน

มอบชีวิตให้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วก็ก�ำหนดจิตรวมลง

ในสถำนที่ควรอันหนึ่ง แล้วก็ได้รับควำมสงบเยือกเย็นดูคล้ำยกับ

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น พักในที่ตรงนั้น”

 สักพักเครื่องบินก็ลดระดับและถึงพื้นดินโดยสวัสดิภำพ  

พอรูว่้ำปลอดภยัผูโ้ดยสำรก็ปรบมอืดังล่ันด้วยควำมดใีจ หลวงพ่อชำ 

เห็นพฤติกรรมของคนเหล่ำนั้นแล้วรู ้สึกแปลก ดังท่ำนต้ังข้อ 

สังเกตว่ำ

 “ขณะเมื่อเครื่องบินเกิดอุบัติเหตุ ต่ำงคนก็ร้องเรียกว่ำ  

หลวงพ่อช่วยปกป้องคุ ้มครองพวกเรำทุกคนด้วย แต่เมื่อพ้น 

อันตรำยแล้วเดินลงจำกเครื่องบิน เห็นประนมมือไหว้พระเพียง 

คนเดียวเท่ำนั้น นอกนั้นไหว้แอร์โฮสเตสทั้งหมด”
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 เวลำมีภัยคุกคำม คนเรำอดไม่ได้ที่จะนึกถึงสิ่งศักด์ิสิทธิ์ 

พร้อมท�ำทุกอย่ำงเพื่อให้รอดตำย แต่เมื่อพ้นภัยแล้ว ก็มักลืมไปว่ำ

ได้สญัญำหรอืวิงวอนอะไรไว้ จะว่ำไปมใิช่แต่อนัตรำยถงึตำยเท่ำนัน้  

แม้กระทั่งเวลำมีควำมทุกข์ใจ ก็นึกถึงพระธรรม แต่พอควำมทุกข์ 

หำยไป ใจก็เปลี่ยน

 หลวงพ่อชำเล่ำว่ำที่วัดหนองป่ำพง มักมีโยมผู้หญิงมำขอ

บวชชีคนละหลำยเดือน บ้ำงก็ว่ำจะขออยู่วัดตลอดชีวิต เพรำะเบื่อ

โลกเหลือเกิน ส่วนใหญ่เป็นเพรำะมีเรื่องทะเลำะกับสำมี กับคน 

เหล่ำนี้หลวงพ่อมักจะแนะว่ำ ให้มำทดลองอยู่สักพักก่อน แล้วค่อย

ตัดสินใจ อย่ำเพิ่งปักใจว่ำจะอยู่นำน ๆ  แต่หลำยคนก็ยืนยันว่ำจะ

ขอบวชไปจนตำย ไม่มีวันกลับบ้ำนแน่นอน แต่หลังจำกอยู่ได้ไม่ 

กี่วัน  พอสำมีมำงอนง้อ ก็หอบผ้ำหอบผ่อนกลับบ้ำนทันที  บำงคน

อยู่ได้แค่ไม่กี่เดือน เกิดคิดถึงลูกและสำมีขึ้นมำ ก็ทิ้งวัดกลับไปอยู่

กบัครอบครวัตำมเดมิ

 หลวงพ่อชำจึงมักเตือนคนเหล่ำนี้เสมอว่ำ “อย่ำไปเชื่อนะ  

จิตของเรำน่ะ”
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๕๔. น�้ำมนต์ของหลวงพ่อเทียน

 ในช่วง ๗ ปีสุดท้ำยของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ  ท่ำนต้อง

เข้ำโรงพยำบำลอยู่หลำยครั้งเนื่องจำกมีมะเร็งในล�ำไส้  เป็นโอกำส

ให้นำยแพทย์วฒันำ สพุรหมจกัร ได้รูจ้กัท่ำนอย่ำงใกล้ชดิ  ในขณะ

ทีห่มอวฒันำรกัษำกำยของหลวงพ่อด้วยกำรให้ยำ หลวงพ่อกร็กัษำ

ใจของหมอวัฒนำด้วยกำรให้ธรรม
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 หมอวัฒนำเล่ำว่ำตอนที่รู้จักหลวงพ่อเทียนใหม่ ๆ  ก�ำลัง

สนใจพระเครื่องมำก วันหนึ่งได้เอำพระนำงพญำพิษณุโลกมำให้ 

ท่ำนดู พร้อมกับอวดว่ำพระเคร่ืององค์นี้เก่ำแก่มำก สร้ำงมำต้ัง 

๗๐๐ ปีแล้ว 

 “พระองค์นี้ท�ำจำกอะไร” ท่ำนถำม

 หมอวัฒนำอธิบำยว่ำ “ท�ำจำกเนื้อดินเผำแกร่ง สีเน้ือ 

มะขำมเปียก มีแร่ต่ำง ๆ  ปรำกฏอยู่เต็ม”

 ได้ยินเช่นนัน้ ท่ำนกพ็ดูเรยีบ ๆ  ว่ำ “ดนินัน้เกดิมำพร้อมกนั

ตั้งแต่สร้ำงโลก พระองค์นี้ไม่ได้เก่ำแก่ไปกว่ำดินที่เรำเหยียบก่อน 

เข้ำมำในบ้ำนนี้หรอก”

 เพียงประโยคนี้ประโยคเดียว หมอวัฒนำก็ “ตำสว่ำง”  

ตัดสินใจถอดพระเครื่องออกจำกคออย่ำงไม่ลังเล 

 เคยมคีนถำมท่ำนว่ำแขวนพระดหีรอืไม่ ท่ำนตอบว่ำ “ด ีแต่มี 

สิ่งที่ดีกว่ำแขวนพระจะเอำไหม”

 อีกครำวหนึ่งมีคนถำมท่ำนด้วยควำมสงสัยว่ำ เคร่ืองรำง

ของขลงัของเขำมอีำนุภำพตำมทีเ่ล่ำลือหรือไม่ ท่ำนไม่ตอบ แต่ถำม 

กลับว่ำ “คนท�ำตำยหรือยัง”

 เมื่อได้ค�ำตอบว่ำคนที่ท�ำได้ตำยแล้วเพรำะเป็นของมรดก 

ตกทอดกันมำ ท่ำนจึงตอบว่ำ

 “คนที่ท�ำยังตำยเลย แล้วเรำจะหวังสิ่งนี้ ช่วยไม่ให้เรำตำย 

ได้อย่ำงไร”
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 แม้หลวงพ่อเทยีนเป็นหลวงตำทีพ่ดูน้อย น�ำ้เสียงเบำ แต่ถ้ำ 

พูดถึงกำรสอนธรรมแล้ว ท่ำนมั่นคง พูดตรง ไม่อ้อมค้อม และ 

ไม่ยอมประนปีระนอมเลย โดยเฉพำะเมือ่ต้องเกีย่วข้องกบัพธิกีรรม

ท่ีคนเช่ือว่ำศักดิ์สิทธ์ิ ท่ำนเห็นว่ำสิ่งเหล่ำนั้นกลับท�ำให้คนมีควำม

หลงงมงำยมำกขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อกำรเข้ำถึงธรรม

 ท่ำนเคยได้รับนิมนต์ไปสวดในงำนบุญแห่งหน่ึง เจ้ำภำพ

อยำกให้ท่ำนพรมน�้ำมนต์ให้ ท่ำนจึงขอให้เจ้ำภำพเตรียมกำละมัง

ขนำดใหญ่ ใส่น�้ำให้เต็มเพื่อท�ำน�้ำมนต์แทนที่จะท�ำจำกน�้ำในบำตร 

เมื่อท�ำเสร็จแล้ว แทนที่จะประพรมน�้ำมนต์ ท่ำนกลับเอำน�้ำมนต์

ในกำละมังสำดไปทั่วบ้ำนแล้วบอกว่ำ

 “ช่วยกันเก็บช่วยกันถู อันนี้แหละเป็นมงคล กำรที่เรำใช้

น�้ำมนต์ประพรมตัวเรำ อำจจะแพ้ลูกไม้ใบหญ้ำที่ใส่ไว้ในน�้ำมนต์  

มีอำกำรผื่นคันขึ้นมำ ต้องเปลืองเงินทองซื้อหยูกยำรักษำอีก แล้ว

มันจะเป็นมงคลได้อย่ำงไร”
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๕๕. ถูกด่ำแค่ไหน ก็ไม่ทุกข์

 หลวงพ่อประสิทธ์ิ ถำวโร เป็นผู้บุกเบิกวัดถ�้ำยำยปริก 

เกำะสีชัง จังหวัดชลบุรี  ท่ำนเล่ำว่ำ ตอนที่ท่ำนไปธุดงค์ที่เกำะแห่ง

นัน้ครัง้แรก มหีญงิชรำปรำกฏในนมิติมำอำรำธนำให้ท่ำนจ�ำพรรษำ

ที่ถ�้ำดังกล่ำว เมื่อท่ำนขึ้นไปดูแล้ว เห็นว่ำถ�้ำยำยปริกเป็นสถำนที่

เหมำะแก่กำรเจริญสมณธรรม จึงมำจ�ำพรรษำที่นั่นเป็นหลัก และ

ได้พัฒนำถ�้ำยำยปริกจนยกฐำนะข้ึนเป็นวัดอย่ำงสมบูรณ์

 ตอนที่ท่ำนมำบุกเบิกถ�้ำยำยปริกน้ัน ช่วงแรก ๆ  ประสบ

ควำมล�ำบำกมำก เพรำะนอกจำกน�้ำกินน�้ำใช้จะหำยำกแล้ว ยังมัก

ถกูเบยีดเบยีนจำกนกัเลงเจ้ำถิน่บนเกำะสชีงั ทีต้่องกำรครอบครอง

ที่ดินของวัด จึงหำเรื่องกับทำงวัดเสมอ  ท่ำนเองก็โดนคนเหล่ำนั้น

ด่ำว่ำบ่อย ๆ  แต่ท่ำนก็ตั้งอยู่ในขันติธรรม อีกทั้งยังมีเมตตำต่อคน 

เหล่ำนี้เสมอ

 ท่ำนเคยแนะน�ำลูกศิษย์ลูกหำว่ำ เวลำถูกใครด่ำว่ำหรือ

ตฉินินนิทำ “ให้พนมมอืเหนอืหวัพดูไปเลยว่ำ เจ้ำประคูน้ ขอให้คณุ 

จงเจริญ ๆ  เถอะ แล้วในใจก็อุทิศให้เขำไปเลย” ท่ำนให้เหตุผลว่ำ  

“พูดบ่อย ๆ  เนือง ๆ  เข้ำ จิตเรำจะอ่อนโยนลงเองหรอก ไม่ถือ 

โทษโกรธเคือง”

 ท่ำนยงัแนะให้ท�ำจติด้วยว่ำ “ถ้ำเขำด่ำเรำว่ำเรำเป็นคนไม่ดี 

กใ็ห้ยอมรับไปเลยว่ำจริง  เพรำะทกุวันนีแ้ม้แต่ตวัหลวงพ่อก็ยงัไม่ดี 

ถ้ำดีแล้ว จะต้องมำอำบน�้ำ ล้ำงหน้ำ แปรงฟัน อะไรต่ำง ๆ  ท�ำไม 

ก็ร่ำงกำยนี้มีแต่ของสกปรกเน่ำเปื่อย เดี๋ยวเจ็บ เดี๋ยวไข้ เดี๋ยวร้อน 

เดีย๋วหนำว...เดีย๋วปวดขี ้ปวดเย่ียว....จะว่ำมนัดไีด้ทีไ่หน ฉะนัน้ใคร
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ด่ำว่ำเรำไม่ดี ให้รับค�ำกับเขำเลยว่ำ ครับ ผมมันไม่ดี ค่ะ ฉันมัน 

ไม่ดี ตัวฉันนี้มันไม่มีอะไรดีเลยสักอย่ำง แค่นั้นแหละ”

 ท่ำนไม่เพยีงสอนผูอ่ื้นเท่ำนัน้ หำกยงัท�ำเป็นแบบอย่ำง แต่ใช้ 

อุบำยที่เป็นแบบฉบับของท่ำน ครำวหนึ่งท่ำนเดินผ่ำนหน้ำบ้ำน

ของนักเลงคนหนึ่ง เขำออกมำยืนด่ำท่ำนทันที แทนที่ท่ำนจะท�ำ 

หูทวนลม ท่ำนเดินเข้ำไปหำแล้วจับแขนเขำ ท�ำท่ำขึงขังแล้วพูดว่ำ

  “มึงด่ำใคร มึงด่ำใคร”

 “ก็ด่ำมึงน่ะสิ” เขำตอบกลับ

 หลวงพ่อยิ้มรับแล้วพูดว่ำ “อ๋อ แล้วไป ที่แท้ก็ด่ำมึง ดีแล้ว  

อย่ำมำด่ำกูก็แล้วกัน”

 ว่ำแล้วท่ำนก็เดินออกมำ ปล่อยให้นักเลงผู้นั้นยืนงงอยู่ 

พักใหญ่

 ค�ำด่ำว่ำไม่ว่ำออกจำกปำกใครก็ตำม ถ้ำเรำไม่รับ ก็ไม่มี

อะไรต้องทกุข์ร้อน แต่ถ้ำจะรบั กร็บัอย่ำงฉลำด คอืเพือ่ใช้เตือนตน  

หำไม่ก็เพื่อเจริญกุศลธรรมให้งอกงำมยิ่งขึ้น
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๕๖. เมื่อหลวงพ่อโตรับจ้ำงเทศน์

 สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) หรือหลวงพ่อโตน้ัน ได้ชื่อว่ำ

เป็นพระนักเทศน์ที่แสดงธรรมได้อย่ำงไพเรำะ ลุ่มลึก อีกทั้งยังมี

ปฏิภำณที่เรียกรอยยิ้มจำกผู้ฟัง  ท่ำนจึงได้รับนิมนต์ให้แสดงธรรม

อยู่เนือง ๆ

 ครำวหนึง่ท่ำนได้รับอำรำธนำให้ไปเทศน์ทีบ้่ำนคหบด ี ก่อน

จะขึน้ธรรมำสน์เจ้ำภำพได้เข้ำมำกรำบเรยีนว่ำ  “วันน้ีขอให้พระเดช

พระคณุเทศน์ให้เพรำะ ๆ  สกัหน่อยค่ะ  ดฉัินมศีรทัธำติดกณัฑ์เทศน์ 

๑๐๐ บำท”  สมยันัน้เงนิ ๑๐๐ บำทนบัว่ำสงูมำก  แต่ท่ำนฟังแล้วก ็

ไม่ว่ำอะไร
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 พอขึน้ธรรมำสน์ ท่ำนกใ็ห้ศลี ตัง้นโม ตำมด้วย “พทุธงั ธมัมงั 

 สังฆัง” จำกนั้นก็ว่ำ “เอวัง ก็มีด้วยประกำรฉะนี้”

 พูดจบก็อนุโมทนำให้พร แล้วลงจำกธรรมำสน์ทันที

 เจ้ำภำพไม่พอใจมำก แต่ไม่กล้ำพูดอะไร ได้แต่ต�ำหนิในใจ 

ว่ำ “เทศน์อะไร ฟังไม่รู้เรื่องรู้รำว เสียแรงติดกัณฑ์เทศน์ตั้ง ๑๐๐ 

บำท”

 วันรุ่งขึ้น ท่ำนกลับไปเทศน์ที่บ้ำนนั้นอีก ทั้ง ๆ  ที่เขำไม่ได้ 

นิมนต์ ท่ำนให้เหตุผลว่ำ

 “เมือ่วำนนี ้ฉนัรบัจ้ำงเทศน์ วนันีฉ้นัจะมำให้ธรรมเป็นทำน 

นะจ๊ะ”

 วนันัน้ท่ำนเทศน์อย่ำงเตม็ที ่สมบูรณ์ทัง้อรรถทัง้รส  เนือ้หำ

และส�ำนวนเป็นทีช่ื่นชอบอย่ำงมำกของคหบดีและเพือ่นบ้ำน ทุกคน

ได้รับควำมปีติทั่วกัน

 หลวงพ่อโตเป็นพระที่มีเมตตำสูงมำก พร้อมเกื้อกูลทุก

ผู้คน แต่ในเวลำเดยีวกันท่ำนก็กล้ำทีจ่ะเตอืนสตญิำติโยมหำกท�ำส่ิง 

ที่ไม่ถูกต้อง ใครที่อวดรวยหรือต้องกำรประกำศตนว่ำเป็นผู้เปี่ยม

ศรัทธำ ท่ำนก็พร้อมจะทักท้วงเขำโดยไม่กลัวเขำโกรธ ยิ่งมองว่ำ

ท่ำนเห็นแก่เงิน หรือเข้ำใจว่ำธรรมะตีค่ำเป็นตัวเงินด้วยแล้ว ท่ำนก็ 

พร้อมที่จะท�ำให้เขำผิดหวังได้ทุกเมื่อ
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๕๗. นำทีสุดท้ำยของหลวงปู่เสำร์

 ในแวดวงพระกรรมฐำนสำยวัดป่ำ โดยเฉพำะภำคอีสำน 

ส่วนใหญ่แล้วยกย่องนับถือหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เป็นบูรพำจำรย์  

จ�ำนวนไม่น้อยสำมำรถสืบสำยครูบำอำจำรย์ย ้อนหลังไปถึง 

หลวงปู่มั่น  แต่หำกถำมว่ำใครเป็นอำจำรย์ของหลวงปู่มั่น  ค�ำตอบ

ก็คือ หลวงปู่เสำร์ กนฺตสีโล
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 หลวงตำมหำบัว ญำณสมฺปนฺโน ยกย่องหลวงปู่เสำร์ ว่ำ 

เป็น “พ่อพระกรรมฐำนภำคอีสำน” ท่ำนมีอัธยำศัยน้อมในทำง

สมำธิภำวนำ และใฝ่ควำมสงบวิเวก จึงออกธุดงค์เป็นประจ�ำ ปัก

กลดอยู่ในป่ำหรือในถ�้ำเป็นนิจ  หลังจำกที่ประสบควำมก้ำวหน้ำ 

ในกำรปฏบิตั ิท่ำนกม็ำเปิดส�ำนกัปฏบิตัธิรรมทีว่ดัเลยีบ อ�ำเภอเมอืง 

จังหวดัอุบลรำชธำน ีอนัเป็นบ้ำนเกดิของท่ำน

 หลวงปูเ่สำร์เป็นพระมหำเถระทีไ่ม่ชอบพดู เวลำเทศน์กล่ำว

เพียงไม่กี่ประโยคก็ลงจำกธรรมำสน์ ว่ำกันว่ำทั้งวันท่ำนพูดกับใคร

ไม่เกิน ๒ ประโยค แต่ท่ำนมีเมตตำสูงมำก ไม่เคยแสดงอำกำร

โกรธเคอืงใครเลย  ใครได้พบเห็นก็รูสึ้กเยน็ใจ  ท่ำนจงึเป็นทีเ่คำรพ

เลื่อมใสของพระเณรมำก

 ศิษย์ของท่ำนผู้หนึ่งก็คือหลวงปู่มั่น หลวงปู่มั่นเคยประสบ

อปุสรรคในกำรปฏบิตั ิถงึกบัเกดิสญัญำวปิลำส กไ็ด้อำศยัหลวงปูเ่สำร์ 

ช่วยแก้วิปลำสให้จนส�ำเรจ็เป็นทีอ่ศัจรรย์แก่ลกูศษิย์  อย่ำงไรกต็ำม

ท่ำนเป็นพระทีถ่่อมตนมำก ไม่อวดคุณวิเศษ 

 หลวงพ่อพุธ ำนิโย เล่ำว่ำระหว่ำงที่ได้อุปัฏฐำกท่ำน 

ครำวหนึ่ง ได้ยินท่ำนเปรยขึ้นมำว่ำ “เวลำนี้จิตข้ำมันไม่สงบ มันมี

แต่ควำมคิด” หลวงพ่อพุธแปลกใจ จึงถำมว่ำ “จิตมันฟุ้งซ่ำนหรือ

ไงอำจำรย์” หลวงปู่เสำร์ตอบสั้น ๆ  ว่ำ “ถ้ำให้มันหยุดนิ่งมันก็ไม่

ก้ำวหน้ำ” หลวงพ่อพุธเล่ำว่ำ กว่ำจะเข้ำใจควำมหมำยของท่ำนก็ 

ใช้เวลำหลำยปี  กล่ำวคือท่ำนหมำยควำมว่ำ เวลำปฏิบัติถ้ำจิตมัน

หยุดนิง่กป็ล่อยให้มนัหยดุนิง่ไป  อย่ำไปรบกวนมนั  ถ้ำมนัจะคดิกใ็ห้ 

มันคิดไป เรำเอำสติตัวเดียวเป็นตัวตั้งตัวตี
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 หลวงปู่เสำร์มีวัตรปฏิบัติอยู่ข้อหน่ึงคือ เมื่อออกพรรษำ 

ท่ำนจะพำศิษย์ออกธุดงค์เป็นเวลำหลำยเดือน ส่วนใหญ่มักไปที่

ประเทศลำว แล้วกลับมำจ�ำพรรษำที่เมืองไทย จนแม้ชรำแล้วท่ำน 

ก็ยังบ�ำเพ็ญธุดงควัตรดังกล่ำว  ในพ.ศ. ๒๔๘๔ ขณะที่ท่ำนอำยุ  

๘๒ ปี ท่ำนได้พำศิษย์ไปธุดงค์ทีจ่�ำปำศกัดิ ์และปำกเซ ประเทศลำว

เช่นเคย  แต่ปีนัน้ท่ำนอำพำธตัง้แต่ก่อนออกพรรษำแล้ว 

 สำเหตุก็เพรำะบ่ำยวันหนึ่งขณะที่ท่ำนนั่งสมำธิอยู่ใต้โคน 

ต้นยำง มีเหยี่ยวตัวหนึ่งโฉบเอำรังผึ้งซึ่งอยู ่บนต้นยำงต้นนั้น  

รวงผึ้งส่วนหนึ่งตกลงมำใกล้ ๆ  กับที่ท่ำนนั่งอยู่ ผึ้งจึงรุมต่อยท่ำน 

หลำยตัว จนท่ำนต้องเข้ำไปหลบในมุ้งกลด นับแต่นั้นท่ำนก็อำพำธ

มำโดยตลอด

 เมือ่ท่ำนออกธดุงค์เข้ำไปในเมอืงลำวได้พกัใหญ่ กป่็วยหนัก 

ศิษย์จึงพำท่ำนกลบัมำยงันครจ�ำปำศกัดิ ์ระหว่ำงนัน้ท่ำนนัง่หลบัตำ

มำตลอด เม่ือถึงท่ีหมำย ท่ำนลืมตำขึ้นแล้วพูดว่ำ “ถึงแล้วใช่ไหม  

ให้น�ำเรำไปยังอุโบสถเลย เพรำะเรำจะไปตำยที่นั่น”

 ศิษย์ได้ประคองท่ำนเข้ำไปในอุโบสถ แล้วท่ำนสั่งให้เอำ 

ผ้ำสังฆำฏิมำพำด  นั่งสมำธิพักใหญ่ แล้วท่ำนก็กรำบพระ ๓ ครั้ง  

พอกรำบครั้งที่สำม ท่ำนก็นิ่งงัน ไม่ขยับเขยื้อน ลูกศิษย์เห็นท่ำน 

กรำบนำนผิดสังเกต จึงเอำมือแตะที่จมูกท่ำน ปรำกฏว่ำท่ำนหมด

ลมหำยใจแล้ว

 ๓ กมุภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๘๔  คอืวนัทีห่ลวงปูเ่สำร์มรณภำพ 

เป็นกำรมรณภำพทีแ่ปลกไม่เหมอืนใคร คอืมรณภำพในท่ำน่ังกรำบ

หน้ำพระพุทธรูป
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๕๘. บทพิสูจน์ของชำยหนุ่ม

 หลวงพ่อปำน โสนนฺโท แห่งวดับำงนมโค เป็นพระมหำเถระ 

ร่วมสมัยเดียวกับหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ท่ำนมีชื่อเสียงในฐำนะ

เกจิอำจำรย์แห่งภำคกลำง ในขณะที่หลวงปู่มั่นมีกิตติศัพท์เลื่องลือ

ทั่วภำคอีสำนในด้ำนวิปัสสนำกรรมฐำน

 ประวัติของท่ำนมีเกร็ดน่ำสนใจหลำยตอน ตอนที่อำยุสัก  

๓-๔ ขวบ คุณย่ำของท่ำนป่วยหนักใกล้เสียชีวิต ใครก็ตำมที่ไป

ดูใจท่ำนล้วนพูดกรอกหูท่ำนว่ำ “แม่ แม่ อรหังนะ ภำวนำไว้  
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อรหัง พระอรหัง จะช่วยแม่”  ทุกคนพูดเสียงดังจนท่ำนได้ยิน 

ขณะเล่นอยู่ใต้ถุนเรือน ท่ำนจึงขึ้นไปดูว่ำเกิดอะไรขึ้น พอผู้ใหญ่

เห็นท่ำนก็ไล่ลงมำ

 ตอนเย็นได้เวลำกินข้ำว ท่ำนกินแกงฉู่ฉี่แล้วรู้สึกอร่อย  

ครึ้มอกครึ้มใจข้ึนมำจึงพูดดัง ๆ  ว่ำ “อรหัง อรหัง” ปรำกฏว่ำได้ 

เร่ืองทันที มำรดำของท่ำนโกรธมำก ลุกพรวดแล้วจับตัวท่ำนไป 

วำงไว้นอกชำน แล้วตะโกนสุดเสียงว่ำ “เอ้ำ มึงจะตำยโหง ตำยห่ำ 

ก็ตำยคนเดียว มันจะมำว่ำอรหังที่นี่ได้หรือ ค�ำว่ำ อรหัง พุทโธ นี่

คนเขำจะตำยเท่ำนั้นแหละเขำว่ำกัน นี่ดันมำว่ำ อรหัง ที่นี่ ท�ำเป็น

ลำงร้ำยให้คนอ่ืนเขำพลอยตำยด้วย”

 ท่ำนงุนงงว่ำเกิดอะไร ท�ำไมแม่ถึงโกรธขนำดนั้น นับแต่

นั้นท่ำนก็ไม่กล้ำพูดค�ำนี้เลย ต่อเมื่อท่ำนได้บวชพระ จึงรู้ โยมแม่

เข้ำใจผดิ “อรหงั” นัน้เป็นค�ำทีด่ ี แสดงถึงองค์คุณของพระพทุธองค์ 

และเป็นอดุมคตขิองชำวพุทธ  ท่ำนเคยพูดว่ำ “ถ้ำใครภำวนำค�ำนีไ้ด้ 

ตกนรกไม่ได้”  ด้วยเหตุนี้ท่ำนจึงชี้แจงให้โยมแม่เข้ำใจ และแนะน�ำ

ให้ท่ำนว่ำค�ำนี้ทุกวัน ท่ำนก็ท�ำตำม จนกระทั่งเมื่อจะหมดลม โยม

แม่ของท่ำนกย็งัยึดพทุโธและอรหงั เป็นอำรมณ์ภำวนำ

 ท่ำนยังเล่ำอีกว่ำเมื่ออำยุครบบวช โยมพ่อโยมแม่อยำก

ให้ท่ำนบวช ท่ำนก็ยินดีท�ำตำมควำมประสงค์ของท่ำน แต่มีควำม

สงสัยอยู่ข้อหนึ่งว่ำ เหตุใดบุรุษเพศจึงหลงใหลใฝ่ฝันในสตรีเพศ 

มำกนัก อะไรที่เป็นแรงดึงดูดของผู ้หญิง ท่ำนอยำกรู ้ค�ำตอบ

เนื่องจำกไม่เคยยุ่งเก่ียวกับผู้หญิงมำก่อน ท่ำนตั้งใจว่ำถ้ำสตรีเพศ

นั้นน่ำหลงใหล บวชครบพรรษำก็จะสึกออกมำแต่งงำน แต่ถ้ำไม่

เห็นมีอะไรน่ำสนใจก็จะไม่สึก
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 ที่บ้ำนของท่ำนมีทำสคนหนึ่งเป็นหญิงรับใช้ ชื่อว่ำพ่ีเขียว 

อำยุประมำณ ๒๕ ปี วันหนึ่งขณะที่อยู่ด้วยกันสองต่อสอง ตอน 

กลำงวนัในครวั ท่ำนเห็นเป็นโอกำสทีจ่ะคลำยควำมสงสัย จงึบอกกบั 

พี่เขียวว่ำ ตั้งแต่เกิดมำนอกจำกแม่กับพี่แล้ว ไม่เคยจับเนื้อผู้หญิง 

คนไหนเลย อยำกรู้จริง ๆ  ว่ำเนื้อผู้หญิงมีดีที่ตรงไหน ว่ำแล้วก็ 

ยกมือไหว้และพูดต่อว่ำ “พี่เขียว ขออภัยเถอะ ฉันขอจับเนื้อพี่เขียว

ดหูน่อยได้ไหมว่ำ เนือ้ผูห้ญิงน่ะมนัดยีงัไง เขำถึงชอบกนันกั” 

 พีเ่ขยีวกแ็สนดี อนญุำต แล้วท่ำนก็เลือกจบัตรง “กล้ำมเนือ้ 

สองกล้ำมที่หน้ำอก” ของพี่เขียว ท่ำนจับตรงนั้นเสร็จ ก็ลงมำ 

จับที่น่อง รู้สึกแปลกใจจึงพูดขึ้นว่ำ “เอ๊ะ! มันคล้ำยกันนี่” พี่เขียว 

ก็พยักหน้ำรับว่ำ ใช่ มันก็คล้ำยกัน ท่ำนจึงถำมพี่เขียวต่อว่ำ  

“แล้วท�ำไมผู้ชำยเขำถึงชอบเนื้อผู้หญิงนัก” พี่เขียวตอบว่ำ ไม่รู้

เหมือนกัน 

 แล้วท่ำนก็ยกมือไหว้พี่เขียวพร้อมกับพูดว่ำ “ขอโทษ ที่ขอ 

จับเนื้อ นี่ไม่ได้ดูถูกดูหมิ่น อยำกจะพิสูจน์เท่ำนั้นว่ำมันดีอย่ำงไร” 

 ผลจำกกำรพิสูจน์ครั้งนั้นท�ำให้ท่ำนหมดควำมสงสัย  ท่ำน

จึงก็ตกลงใจว่ำเมื่อบวชแล้วก็จะไม่สึกหำลำเพศ แล้วท่ำนก็ได้ท�ำ

อย่ำงที่ตั้งใจไว้ 

          หลวงพ่อปำนมรณภำพในผ้ำเหลืองเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๘๑  

สิริอำยุ ๖๓ ปี พรรษำ ๔๓
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๕๙. อย่ำถำมไกลตัว 

 เมื่อหลวงพ่อชำ สุภทฺโท ก่อต้ังวัดหนองป่ำพง เมื่อ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ นัน้ ท่ำนยงัไม่เป็นทีรู่จ้กักว้ำงขวำง แต่ในช่ัวเวลำไม่ถึง 

สบิปี กติตศิพัท์ของท่ำนก็เป็นทีเ่ล่ืองลือในหมูผู่ป้ฏบิตัธิรรม จนต่อมำ 

ได้มีชำวต่ำงประเทศมำบวชและปฏิบัติกับท่ำน ทั้ง ๆ  ที่ท่ำนไม ่

สำมำรถพูดภำษำของเขำได้ แต่ปฏิปทำอันงดงำมของท่ำน รวม

ทั้งค�ำสอนที่ง ่ำยแต่ลึกซึ้ง ก็สำมำรถจูงใจให้เขำเกิดศรัทธำใน 

พระรัตนตรัยและทุ่มเทให้กับกำรปฏิบัติ แม้มีข้อวัตรที่เข้มงวด 

ก็ตำม
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 อย่ำงไรกต็ำมในสำยตำของคนไทยจ�ำนวนไม่น้อย หลวงพ่อ

ชำคือพระเกจิอำจำรย์ที่มีอิทธิปำฏิหำริย์ ดังนั้นจึงมีคนมำถำมท่ำน 

เรื่องท�ำนองนี้เสมอ แต่มักได้ค�ำตอบที่คำดไม่ถึง

 ครั้งหนึ่งมีคนถำมท่ำนว่ำ “เขำว่ำหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์  

เป็นจริงเหำะได้หรือเปล่ำ”

 ท่ำนตอบว่ำ “เรื่องเหำะบินนี่ไม่ส�ำคัญหรอก แมงกุดจี่มัน 

ก็บินได้”

 ครูคนหนึ่งถำมท่ำนว่ำ จริงหรือไม่ที่พระอรหันต์สมัย

พทุธกำลสำมำรถเหำะเหนิเดินอำกำศได้ ค�ำตอบของท่ำนก็คอื “ถำม 

ไกลตัวเกินไปแล้วล่ะครู มำพูดถึงตอสั้น ๆ  ที่จะต�ำเท้ำเรำนี่ดีกว่ำ”

 ชำยหนุ่มในหมู่บ้ำนถูกเกณฑ์ทหำร จึงมำกรำบลำท่ำน  

พร้อมท้ังขอพระเคร่ืองเพื่อป้องกันอันตรำย

 หลวงพ่อช้ีไปทีพ่ระประธำนในศำลำ พร้อมกบับอกว่ำ “เอำ 

องค์นั้นดีไหม เวลำไปยิงกับเขำก็อุ้มไปด้วย”

 อีกครำวหนึง่ มโียมผูห้ญงิมำกรำบท่ำน และขอให้ท่ำนช่วย 

เป่ำขำให้เพรำะปวดขำเหลือเกิน

 ท่ำนตอบว่ำ “โยมมำเป่ำให้อำตมำบ้ำงซี อำตมำก็ปวด 

เหมือนกัน”
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๖๐. ทักท้วงควำมคิด

 ตอนที่หลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ ได้รับนิมนต์เป็นเจ้ำ

อำวำสวัดภูเขำทอง เมื่อปี ๒๕๒๐ นั้น บ้ำนท่ำมะไฟหวำนได้ชื่อว่ำ

เป็น “ดงเลือด” เพรำะนอกจำกจะดกดื่นด้วยอบำยมุข โดยเฉพำะ 

สุรำ และกำรพนันแล้ว  ยังมีกำรตีรันฟันแทงและชกต่อยกันเป็น

ประจ�ำ เนื่องจำกเป็นบ้ำนป่ำบนหลังเขำ ไกลหูไกลตำเจ้ำหน้ำที่  
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จึงมีโจรผู้ร้ำยมำหลบซ่อนพักพิงและก่อเร่ืองทะเลำะวิวำทกันอยู่

เสมอ  แต่เมื่อหลวงพ่อไปเป็นประธำนสงฆ์ที่นั่น ได้พยำยำมชักน�ำ

ชำวบ้ำนให้ตั้งอยู่ในธรรม มีทั้งชักชวนให้เข้ำวัดถือศีล และออกไป

สอนธรรมในหมู่บ้ำน บ่อยครั้งท่ำนยังท�ำหน้ำที่ไกล่เกล่ียชำวบ้ำน  

ที่วิวำทบำดหมำงให้คืนดีกัน  

 ควำมที่ท่ำนมีศีลำจำรวัตรงดงำม เปี่ยมด้วยเมตตำกรุณำ 

และมีจิตใจเยือกเย็นหนักแน่นมั่นคง อันเป็นผลจำกกรรมฐำนที่

ท่ำนบ�ำเพ็ญอย่ำงช�่ำชอง หลวงพ่อค�ำเขียนจึงเป็นที่นับถือศรัทธำ

ของชำวบ้ำนและได้รับกำรเคำรพเชื่อฟัง แม้กระทั่งในหมู่คนที่เคย

เป็นผู้ร้ำยมำก่อน ควำมสุขสงบที่เกิดขึ้นได้ท�ำให้ท่ำมะไฟหวำน 

เติบใหญ่จนทุกวันนี้ได้รับกำรยกฐำนะเป็นต�ำบลหน่ึงของอ�ำเภอ 

แก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

 หลวงพ่อค�ำเขียนมีวิธีกำรที่นุ่มนวลในกำรชักจูงผู้คน ขณะ

เดียวกันก็มีควำมเข้ำใจในจิตใจของผู้คนเป็นอย่ำงดี จึงสำมำรถ

ชี้ทำงออกหรือเตือนสติให้แก่ชำวบ้ำนในยำมที่ประสบปัญหำได้   

ครำวหนึ่งมีชำวบ้ำนพำพระหนุ่มซึ่งเพิ่งบวช มำพ�ำนักกับท่ำน  

หลวงพ่อจงึสอนกรรมฐำนและแนะน�ำให้พระรปูนัน้หมัน่เดนิจงกรม  

ไม่กีว่นัพระรปูนัน้กม็ำขอลำสกิขำ  โดยให้เหตผุลว่ำ ไม่อยำกปฏบิตัิ

ธรรม เพรำะไม่ได้มำบวชเพ่ือเดินจงกรม แต่ที่มำบวชก็เพรำะพี ่

ขอให้บวช

 หลวงพ่อปฏิเสธที่จะท�ำตำมค�ำขอของพระรูปนั้น และแนะ

ให้ไปเดินจงกรมต่อ  พระใหม่ออกไปเดินได้สักพัก ก็กลับมำขอ 

สึกอีก  หลวงพ่อท�ำทีไม่สนใจ ไล่ให้กลับไปเดินต่อ
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 ทีนี้พระใหม่ยืนกรำนขอสึกให้ได้  หลวงพ่อจึงถำมว่ำ 

 “อะไรพำให้คุณมำหำผม?” 

 “ควำมคิดครับ” พระใหม่ตอบ

 “มันคิดแล้วต้องท�ำตำมควำมคิดทุกอย่ำงหรือ? ถ้ำคุณท�ำ 

ตำมควำมคิดทุกอย่ำง ไม่แย่หรือ?”

 หลวงพ่อแนะให้พระใหม่ดูควำมคิด และคอยทักท้วง 

ควำมคิดในใจตนบ้ำง

 ได้ยินเช่นนัน้พระรูปนัน้กเ็ดนิหำยไป รุง่เช้ำกม็ำหำหลวงพ่อ  

พร้อมทั้งกรำบหลวงพ่ออย่ำงนอบน้อม และเปิดเผยว่ำ ถ้ำหลวงพ่อ 

ไม่ทัดทำนเขำเมื่อวันก่อน เขำก็จะต้องฆ่ำคนแน่ เพรำะตั้งใจว่ำ 

จะสึกไปฆ่ำคน ๒ คน ให้หำยแค้น เขำวำงแผนแล้วว่ำ จะไปเอำปืน

และรถที่ไหนเพื่อจัดกำรกับสองคนนั้น  แต่เมื่อหลวงพ่อแนะให้เขำ

ดคูวำมคดิ เขำจงึได้สตข้ึินมำ เปลีย่นใจไม่สึกดกีว่ำ

 พระรูปนั้นจึงบวชต่อ เวลำผ่ำนไปร่วม ๒๐ ปีก็ยังครอง 

เพศบรรพชิตอยู่ มีชีวิตที่สงบเย็น ทั้งนี้เพรำะมีจุดเปลี่ยนส�ำคัญใน

วันที่หลวงพ่อแนะน�ำให้เขำทักท้วงควำมคิดนั่นเอง
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๖๑. ผ้ำขี้ริ้วห่อทอง

 หลวงปูเ่จีย๊ะ จุนโฺท เป็นศษิย์รุ่นหลังของหลวงปูม่ัน่ ภูริทตฺโต   

ท่ำนได้มโีอกำสกรำบหลวงปู่มัน่เป็นครัง้แรก เมือ่บวชได้ ๓ พรรษำ

เท่ำนั้น ประสบกำรณ์ครั้งนั้นไม่เพียงตอกย�้ำศรัทธำของท่ำนให้

มัน่คงในกำรปฏบิตัเิท่ำนัน้ หำกยงัท�ำให้ท่ำนพบค�ำตอบในกำรเจรญิ

กรรมฐำน จนมีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง

 หลวงปู ่เจี๊ยะหรือ “ผ้ำขี้ ร้ิวห่อทอง” ของหลวงปู ่มั่นน้ัน  

เป็นพระท่ีมกีริยิำอำกำรไม่เหมอืนใคร อยูน่ิ่งไม่ค่อยได้ ชอบท�ำงำน 

โดยเฉพำะกำรก่อสร้ำงและงำนใช้แรง หำกอยู่ว่ำง ๆ  เมื่อใดเป็น 

ต้องขยับเนื้อขยับตัวอยู่ตลอดเวลำ อีกท้ังยังชอบพูดจำโผงผำง  

ส่งเสียงเอะอะ ดูอำกำรภำยนอกแล้วก็ไม่สู้เรียบร้อย 
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 มีเรื่องเล่ำว่ำครำวหนึ่งท่ำนได้รับนิมนต์ไปสวดในงำน

แต่งงำน เมือ่ถงึบ้ำนเจ้ำภำพ แทนทีจ่ะขึน้บนัไดตำมปกติ ท่ำนกลบั

โหนตัวขึ้นทำงลูกกรง พอนั่งเสร็จ ท่ำนก็ถำมเจ้ำภำพว่ำ “จะสวด 

หรือไม่สวดล่ะ เอ้ำ ประเคนกินกันเลย”

 เวลำไปบิณฑบำต พอถึงบ้ำนญำติโยมที่คุ้นเคย ท่ำนถือ

วสิำสะเดนิเข้ำไปในบ้ำนเลย แล้วพูดกับเจ้ำของบ้ำนว่ำ “เฮ้ย ชงกำแฟ 

ถ้วยซิ” ระหว่ำงทีจ่บิกำแฟกน็ัง่ไขว่ห้ำงกระดกิเท้ำ สบูบหุรี ่ วนัไหน 

อยำกฉันอะไรก็พูดว่ำ “เฮ้ย ต�ำน�้ำพริกกุ้งแห้งเกลือให้กูหน่อย”

 วันหนึ่งท่ำนขำเจ็บ ต้องนั่งรถไปบิณฑบำต พอถึงบ้ำนศิษย์

ที่ใกล้ชิด ท่ำนก็สั่งทันที “เอ้ำ เอำข้ำวมำให้กูกิน” ว่ำแล้วก็ตั้งบำตร

แล้วนั่งอ่ำนหนังสือพิมพ์ พอลูกศิษย์ทัก ท่ำนก็ว่ำ “ขำกูเจ็บนี่หว่ำ” 

ลูกศิษย์จึงว่ำ “ท่ำนอำจำรย์ไม่ต้องมำบิณฑบำตเลย นอนอยู่เฉย ๆ  

เลย จะจัดไปถวำยที่วัดเอง” 

 “ไม่ได้ เดี๋ยวเขำจะด่ำ หำว่ำขี้เกียจบิณฑบำต” ท่ำนตอบ 

 ลูกศิษย์จึงพูดต่อหน้ำท่ำนว่ำ “นั่นล่ะ เขำจะด่ำหนักล่ะไป 

อย่ำงนั้น” 

 ท่ำนฟังแล้วก็ไม่ได้เคืองศิษย์แต่อย่ำงใด

 ท่ำนจะไปไหนมำไหน ไม่มีพิธีรีตองมำก เรียกว่ำไปง่ำย 

มำง่ำย พำหนะทีท่่ำนใช้เดนิทำงไปกรงุเทพ ฯ เป็นประจ�ำ หำใช่รถยนต์ 

ไม่ แต่เป็นรถสบิล้อ เวลำจะเดนิทำง พร้อมเมือ่ใดท่ำนกอ็อกไปโบก

รถทันที รถคันไหนที่ท่ำนหมำยตำไว้ เป็นต้องจอดทุกคัน เพรำะ

ท่ำนไม่ได้โบกรมิถนน แต่ยืนโบกกลำงถนนเลย บำงครัง้ท่ำนรบีมำก  
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คว้ำจีวรคว้ำย่ำมได้ก็ออกจำกวัดเลย แล้วค่อยห่มจวีรขณะทีย่นืโบก

อยู่กลำงถนน  บำงทีไม่ได้โบกเฉย ๆ  ยกเท้ำโบกด้วย  

 ลูกศิษย์เล่ำว่ำครำวหนึ่งมำรอรับท่ำนที่กรุงเทพ ฯ เห็นท่ำน

นัง่อยูบ่นหลงัคำรถสิบล้อ พร้อมกับตะโกนว่ำ “หนำวโว้ย ๆ  ...หนำว”  

ท่ำนว่ำข้ำงล่ำงนั้นมีคนเต็ม มีผู้หญิงมำด้วย ท่ำนจึงขึ้นมำนั่งบน 

หลังคำ

 ท่ำนเป็นพระที่ไม่ถือเนื้อถือตัว พระอำจำรย์วัน อุตฺตโม ซึ่ง

เป็นวปัิสสนำจำรย์ชือ่ดงัภำคอสีำน เล่ำว่ำ เคยได้รบันิมนต์ไปฉนัใน

งำนพระรำชทำนเพลิงศพหลวงปู่ฝั้น อำจำโร ระหว่ำงที่ฉันอยู่บน

ปะร�ำพิธี ก็สังเกตเห็นหลวงปู่เจี๊ยะนั่งฉันปะปนกับพระหนุ่มเณร

น้อยด้ำนล่ำง  หลวงปู่เจีย๊ะนัน้เป็นพระทีพ่ระอำจำรย์วนัเคำรพมำก  

พอฉันเสร็จจึงมำขอขมำต่อหลวงปู่เจี๊ยะว่ำ “ครูอำจำรย์ เกล้ำ ฯ ขอ

ขมำทีน่ั่งสงูกว่ำ” พระเณรทัง้หลำยตกใจกันใหญ่เพรำะคดิว่ำหลวงปู่ 

เจี๊ยะเป็นพระหลวงตำธรรมดำ ๆ  

 อีกครำวหนึ่งพระอำจำรย์วันไปงำนฉลองพระที่จังหวัด

ขอนแก่น ท่ำนได้รับนิมนต์ให้นั่งบนแท่นใหญ่ในพิธี พอเห็นหลวงปู่ 

เจ๊ียะนัง่ข้ำงล่ำง ท่ำนก็รีบกระโดดลงมำขอขมำหลวงปู่  หลวงปูต่อบ

ว่ำ “วัน...ไป ๆ  ไม่เป็นไร”

 คนส่วนใหญ่มองเห็นหลวงปู่เจี๊ยะว่ำเป็นพระหลวงตำ

ธรรมดำ ๆ  อำจจะนึกดูหมิ่นหรือค่อนแคะอยู่ในใจด้วยก็ได้ที่เห็น

อำกัปกิริยำของท่ำนไม่เรียบร้อย แต่เขำเหล่ำนั้นหำรู้ไม่ว่ำหลวงปู ่

เจ๊ียะเป็นที่นับถือของพระอำจำรย์องค์ส�ำคัญ ๆ  สำยหลวงปู่มั่น  

ท่ำนเหล่ำนีม้ำเยีย่มและกรำบคำรวะท่ำนสม�ำ่เสมอ เช่น หลวงปูห่ลยุ  
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หลวงปู่ชอบ หลวงปู่สำม หลวงปู่ตื้อ หลวงตำมหำบัว หลวงพ่อพุธ 

และพระอำจำรย์สิงห์ทองเป็นต้น

 แม้ว่ำท่ำนจะเป็นคนโผงผำง เอะอะตึงตังอยู่เสมอ แต่

ท่ำนนอบน้อมในธรรมยิ่งนัก บำงครำวขณะที่ก�ำลังคุยกับพระเณร  

ส่งเสียงดัง หรือมีเสียง เฮ ๆ  เป็นระยะ ๆ  แต่ทันทีมีพระเณร ผู้ใหญ่

หรือเด็ก พูดเรื่องธรรมะ ท่ำนจะนิ่งฟัง แสดงควำมเคำรพในธรรม 

จนศิษย์บำงคนต้ังข้อสังเกตว่ำ “กิริยำในธรรมกับกิริยำในโลกของ

ท่ำนต่ำงกนันกั”

 หลวงปู่จันทำ ถำวโร เคยถำมหลวงปู่เจี๊ยะว่ำ กิริยำอำกำร

ของหลวงปู่เป็นอย่ำงนี้ ท่ำนไม่กลัวคนต�ำหนิบ้ำงหรือ ท่ำนตอบ

ว่ำ “อันว่ำกิริยำภำยนอกนั้นจะเป็นอย่ำงใดก็ตำมเถอะ แต่ถ้ำหำก

เรำมุ่งมั่นปั้นใจจนเที่ยงดี ก็ยังดีกว่ำคนที่กิริยำงำมแต่ใจไม่เที่ยง 

เพรำะนิสัยวำสนำคนเรำมันไม่เหมือนกัน เขำก็ยังมีค�ำพูดอยู่มิใช่

หรือว่ำ แข่งอะไรก็แข่งได้ แต่แข่งวำสนำแข่งกันไม่ได้ เรำจึงไม่ไป

แข่งวำสนำกับใคร เรำเป็นอย่ำงนีจ้งึพอใจอย่ำงน้ี เพรำะนิสัยวำสนำ

เป็นมำอย่ำงนี้”

 ในยคุทีผู่ค้นตดิยึดอยูก่บัรปูลกัษณ์ภำยนอก และตดัสนิคน

จำกสิ่งที่เห็นด้วยตำนั้น หลวงปู่เจี๊ยะได้เตือนใจให้เรำตระหนักว่ำ 

สิ่งส�ำคัญกว่ำคือคุณธรรมภำยใน หำกเรำไม่หลงเข้ำใจว่ำเปลือก

เป็นแก่นแล้ว ก็ย่อมเรียนรู้สิ่งดี ๆ  ได้มำกมำยจำกหลวงปู่เจี๊ยะ น่ำ

เสยีดำยกต็รงทีท่่ำนได้ละสงัขำรไปแล้วตัง้แต่พ.ศ. ๒๕๔๗ คงเหลอื

แต่เรื่องรำวมำกมำยที่สอนใจเรำและอนุชนรุ่นหลัง
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๖๒. ให้ท�ำตัวเหมือนหมำ

 สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต) หรือหลวงพ่อโต เป็นพระ 

มหำเถระที่ขึ้นชื่อในด้ำนเมตตำ เป็นที่พึ่งพำของผู้ทุกข์ยำก ใครมี 

ปัญหำ ไม่รู้จะแก้อย่ำงไร  ก็มักนึกถึงหลวงพ่อโต

 ครำวหนึ่งพระเทศ แห่งวัดชนะสงครำม มีเรื่องผิดใจกับ 

พระครูอุดมฌำนผู้เป็นเจ้ำอำวำส รู ้สึกรุ ่มร้อนใจจนอยู ่วัดนั้น 

ไม่ไหว  จึงพำยเรือข้ำมแม่น�ำ้เจ้ำพระยำมำทีว่ดัระฆงั ด้วยหวงัหนร้ีอน 

มำพึ่งเย็น

 เมื่อพบหลวงพ่อโต พระเทศก็แนะน�ำตัวและแจ้งควำม

ประสงค์ว่ำ “เกล้ำกระผมมีเรื่องไม่สบำยใจ  พยำยำมระงับควำม 

รุ่มร้อนในใจก็ไม่ส�ำเร็จ จนร้อนผ้ำเหลือง จึงขอควำมกรุณำจำก

ใต้เท้ำ ขอพักที่วัดระฆังสักระยะหนึ่ง”

 ได้ฟังเพียงเท่ำนี้ หลวงพ่อก็พูดขึ้นมำว่ำ “อยำกสบำยก็ให้ 

ท�ำตัวเหมือนหมำซีจ๊ะ”

 พระเทศงงงันนั่งอึ้งอยู่นำน เพรำะไม่เข้ำใจค�ำพูดของ 

หลวงพ่อ

 หลวงพ่อจึงถำมว่ำ “ท่ำนทะเลำะกับพระครูอุดมฌำนมำ 

ใช่ไหม”

 พระเทศฟังแล้วก็สะดุ้ง อดสงสัยไม่ได้ว่ำหลวงพ่อรู้เรื่องน้ี 

ได้อย่ำงไร ทั้ง ๆ  ที่ยังไม่ได้เล่ำอะไรให้ท่ำนฟังเลย

 แล้วหลวงพ่อก็ขยำยควำมว่ำ “เข้ำใจไหมจ๊ะ ธรรมดำหมำ
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เมื่อเกิดกัดกันขึ้นแล้ว  ถ้ำตัวหนึ่งท�ำแพ้และนอนหงำยเสีย  ปล่อย

ให้เจ้ำตัวชนะคร่อมอยู่ข้ำงบน ให้มันค�ำรำมท�ำอ�ำนำจเสียก็หมด

เรื่อง”

 พระเทศฟังแล้วก็เข้ำใจ จึงเปลี่ยนใจไม่ขออยู่วัดระฆัง  

พำยเรือกลับวัดชนะสงครำม นับแต่นั้นก็ท�ำตำมที่หลวงพ่อแนะน�ำ  

คอืยอมเจ้ำอำวำส ท่ำนจะว่ำอะไรกไ็ม่โต้เถยีง  ไม่นำนควำมขดัแย้ง

กย็ตุ ิพระเทศอยูว่ดัชนะสงครำมได้อย่ำงมีควำมสขุ

 หลวงพ่อโตมไิด้มแีต่เมตตำเท่ำนัน้ ท่ำนยงัเป่ียมด้วยปัญญำ 

จึงรู้ว่ำควำมขัดแย้งนั้นมิอำจระงับได้ หำกต่ำงฝ่ำยต่ำงแข็งเข้ำหำ

กัน ยิ่งฝ่ำยหนึ่งเป็นผู้น้อยด้วยแล้ว ก็ยำกที่จะลงเอยด้วยดี ท่ำนจึง

แนะให้พระเทศยอมโอนอ่อน  ซึ่งช่วยให้อีกฝ่ำยลดควำมแข็งกร้ำว 

ท�ำให้มีอคติต่อกันน้อยลง สำมำรถเปิดใจรับฟังกันได้มำกขึ้น

 ที่จริงอย่ำว่ำแต่ผู้น้อยกับผู้ใหญ่เลย แม้เพื่อนกับเพื่อน  

สำมีกับภรรยำ  หำกมีเรื่องทะเลำะเบำะแว้งกัน  ยำกที่จะคลี่คลำย

ได้ด้วยกำรเอำผิดเอำถูก หรือใช้เหตุผลยืนยันควำมถูกของตน  

(หรอืชีชั้ดควำมผดิของอีกฝ่ำย) เพรำะต่ำงฝ่ำยต่ำงไม่ยอมเปิดใจกนั   

ต่อเมื่อลดอคติและควำมเป็นปฏิปักษ์ต่อกันก่อน ด้วยกำรที่ฝ่ำยใด 

ฝ่ำยหนึ่งยอมโอนอ่อน กำรรับฟังเหตุผลของกันและกันจึงจะ 

เกิดขึ้นได้ และสำมำรถระงับควำมขัดแย้งได้ในที่สุด
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๖๓. ที่ระลึกจำกหญิงสำว

 หลวงพ่อชำ สภุทโฺท เป็นผูฉ้ลำดในกำรสอนศษิย์  นอกจำก

กำรกระตุ้นให้เหล่ำพระเณรมคีวำมเพียรในกำรปฏบิตัแิละเคร่งครดั

ในพระวินยัแล้ว  ท่ำนยงัใส่ใจในควำมเป็นไปของลกูศษิย์ และให้ค�ำ 

แนะน�ำที่ “โดนใจ” อยู่เสมอ

 ปัญหำหนึ่งที่มักเกิดแก่พระหนุ่มเณรน้อยก็คือ ควำมใคร่

ในกำม ครำวหนึ่งท่ำนสังเกตเห็นพระหนุ่มรูปหน่ึงมีอำกำรร้อน 
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ผ้ำเหลืองด้วยนึกถึงสีกำ ท่ำนจึงทักขึ้นว่ำ “งูเห่ำตำยแล้วหรือยัง” 

พระรูปนั้นฟังแล้วก็หน้ำแดง  ท่ำนจึงพูดต่อว่ำ “ระวังนะ อย่ำให้ 

งเูหำ่มนัฉก วนัไหนมนัแผแ่ม่เบี้ยมำก ๆ  กใ็ห้ท�ำควำมเพยีรให้มำก”

 อีกครำวหน่ึงพระอำจำรย์พรหมวังโสได้เล่ำว่ำ ขณะที่

ท่ำนและเพื่อนพระนวกะก�ำลังนั่งรถอยู่กับหลวงพ่อ จู่ ๆ  ท่ำนก็หัน 

มำมองพระหนุ่มชำวอเมริกันแล้วพูดว่ำ “ท่ำนก�ำลังคิดถึงแฟน 

ที่อเมริกำใช่ไหม” พระหนุ่มรูปนั้นประหลำดใจว่ำหลวงพ่อทรำบ 

ได้อย่ำงไร

 แล้วหลวงพ่อก็บอกว่ำ “ไม่ต้องห่วง เรื่องนี้จัดกำรได้  

ให้ท่ำนเขียนจดหมำยถึงเธอ บอกให้เธอส่งของส่วนตัวบำงอย่ำงมำ

ให้ท่ำน เอำสิ่งที่ใกล้ชิดกับตัวเธอที่สุด ท่ำนจะได้เอำออกมำชื่นชม

ได้เวลำคิดถึงเธอ”

 พระหนุม่ถำมด้วยควำมประหลำดใจว่ำ “พระเรำท�ำได้หรือ 

ครับ”

 “ท�ำได้สิ” ท่ำนตอบ

 หลวงพ่อขยำยควำมเพิ่มเติมว่ำ

 “ท่ำนควรจะขอให้เธอส่งข้ีใส่ขวดมำให้ เมือ่ไหร่ทีท่่ำนคดิถงึ 

เธอ จะได้หยิบขวดขี้ของเธอออกมำสูดดม”

 ได้ยินเพียงเท่ำนี้ ควำมรัญจวนหวนคะนึงถึงหญิงสำวก ็

หำยไปจำกใจพระหนุ่มโดยพลัน
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๖๔. อมฤตธรรมจำกเทวดำ

 คนท่ัวไปแม้กระทัง่ในหมูผู่ใ้ฝ่ธรรม น้อยคนจะเคยได้ยนิชือ่

หลวงพ่อทองรตัน์ กนตฺสโีล แต่ในหมูน่กักรรมฐำนแล้ว ชือ่นีม้คีวำม

โดดเด่นมำกในฐำนะครูบำอำจำรย์ผู้สืบทอดแนวทำงปฏิบัติจำก

หลวงปูเ่สำร์ กนตฺสโีลและหลวงปู่มัน่ ภรูทิตโฺต จนได้รบักำรยกย่อง

จำกบูรพำจำรย์ทั้งสององค์ว่ำเป็นแม่ทัพนำยกองพระกรรมฐำน 

ฝ่ำยมหำนิกำย ที่มักน้อย สันโดษ และเพียรในกำรปฏิบัติเป็น

อย่ำงยิ่ง

 ควำมโดดเด่นของหลวงพ่อทองรตัน์อกีประกำรหนึง่ คอื นสิยั

ที่ห้ำวหำญและโผงผำง ไม่เฉพำะกับผู้อื่นเท่ำนั้น แม้กับตัวท่ำนเอง  

ท่ำนก็ไม่ลดรำวำศอกให้

 เมื่อท่ำนบวชได้ ๒ พรรษำ ท่ำนมีควำมเพียรในกำรปฏิบัติ 

แต่ไม่ประสบผล จึงมีควำมคิดอยำกลำสิกขำ แต่ท่ำนก็ไม่ยอม  

พยำยำมต่อสู้กับตัวเอง ถึงกับยื่นค�ำขำดกับตัวเองว่ำ “มึงอยำก 

สึกหลำย ให้มึงตำยอยู่นี่” และท่ำนก็ท�ำควำมเพียร เดินจงกรม  

นั่งสมำธิต่อเนื่อง ๖-๗ วัน แต่ควำมคิดอยำกสึกก็ยังมีอยู่ ท่ำนจึง 

ไม่ลงไปบณิฑบำตเป็นเวลำหลำยวัน จนโยมคดิว่ำตำยแล้ว เมือ่เดินขึน้ 

มำเห็นท่ำนเดินจงกรมอยู่ จึงน�ำเอำอำหำรมำถวำย แต่ท่ำนไม่ฉัน  

ต่อเมื่อญำติโยมอ้อนวอน ท่ำนจึงสนองศรัทธำ  

 ช่วงนีเ้องทีท่่ำนได้ยนิโยมพดูถงึหลวงปู่เสำร์ และหลวงปูม่ัน่ 

ว่ำเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ท่ำนจึงตัดสินใจเดินทำงไปหำครูบำ 

อำจำรย์ทั้งสอง เป็นเหตุให้ยุติควำมคิดเรื่องสึกหำลำเพศ
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 อย่ำงไรก็ตำมหลำยปีต่อมำ อุปสรรคก็บังเกิดแก่ท่ำนอีก 

ครำวนี้กำมรำคะก�ำเริบอย่ำงแรง ท่ำนพยำยำมระงับเท่ำไรก็ไม ่

เป็นผล สุดท้ำยก็คว้ำขวำนเก่ำแล้วเดินตรงไปสับขอนไม้ผุ ท่ำน

สบัแล้วสบัเล่ำอย่ำงเตม็ก�ำลงั พร้อมทัง้ร้องด่ำไปด้วย เหมอืนกบัจะ

ตวำดกิเลสในใจตนว่ำ “โคตรพ่อ โคตรแม่มงึ มงึสไิปสร้ำงโลก โลกำ 

ทำงได๋ มึงฮู้จักอยู่บ้อ มันทุกข์ โคตรพ่อ โคตรแม่มึง” ท่ำนท�ำอยู่

อย่ำงนั้นจนหมดแรง ในท่ีสุดควำมก�ำหนัดก็หำยไป

 ท่ำนเป็นพระทีเ่อำใจใส่วัตรปฏบิตัขิองสหธรรมกิ โดยเฉพำะ

พระผู้บวชใหม่ ไม่นิ่งดูดำยที่จะแนะน�ำส่ังสอน แต่ท่ำนมีวิธีสอน 

และท้วงติงที่ไม่เหมือนใคร ครำวหนึ่งพระใหม่ ๒ รูปเถียงกันเรื่อง

พระธรรมวินัย ต่ำงไม่ยอมกัน พระรูปหนึ่งหยิบหนังสือนวโกวำท 

มำเปิดเพื่อยืนยันว่ำตนเป็นฝ่ำยถูก แม้กระน้ันอีกฝ่ำยก็ไม่ยอม  

กำรโต้แย้งบำนปลำยจนเป็นกำรทะเลำะวิวำท และท�ำท่ำว่ำอำจ 

ถึงขั้นวำงมวยกัน

 จู่ ๆ  หลวงพ่อทองรัตน์ก็เดินตรงเข้ำมำยังกลุ่มพระใหม่ 

พร้อมกับคว้ำหนังสือนวโกวำท ท�ำท่ำเหมือนเช็ดก้นแล้วโยนทิ้ง 

ต่อหน้ำพระทั้งสอง พร้อมกับพูดว่ำ “ฮูขี้กูหนี่” (ตูดข้ำนี่) แล้ว

พูดต่อว่ำ “อย่ำเฮ็ดคือครูบำอำจำรย์ได๋” (อย่ำท�ำเหมือนอำจำรย์

นะ) “มันบำป” พระทั้งสองตกตะลึงพักใหญ่สุดท้ำยก็ได้คิดและ 

เลิกทะเลำะกัน

 แม้ว่ำท่ำนจะมีทีท่ำโผงผำง แต่เมื่อถึงครำวถูกกระทบ  

ท่ำนก็นิ่งสงบได้อย่ำงน่ำทึ่ง ครำวหน่ึงมีคนเขียนบัตรสนเท่ห์ใส่ 

บำตรท่ำน  เมื่อท่ำนกลับถึงวัด ก็ห่มจีวรพำดสังฆำฏิอย่ำงดี แล้ว
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ยืน่บัตรสนเท่ห์ให้พระเณรอ่ำน พร้อมกับพูดว่ำ “เอ้ำลกูอ่ำน อมฤต

ธรรมแน่นี่ เทวดำเขำใส่บำตรมำ หำฟังยำกตั๋ว” 

 ระหว่ำงที่พระเณรอ่ำน ท่ำนก็พนมมือฟังไป ข้อควำมนั้น 

มีว่ำ

 “พระผีบ้ำ เป็นพระเป็นเจ้ำ ไม่ส�ำรวม ไม่มีศีล ไม่มีวินัย 

ประจบสอพลอขอของจำกชำวบ้ำน พระแบบนี้ถึงจะเหำะเหินเดิน

อำกำศได้ ก็ไม่นับถือเป็นพระ  ให้รีบออกจำกวัดไป ถ้ำไม่ไปจะเอำ 

ลูกตะกั่วมำฝำก”

 พอพระเณรอ่ำนจบ ท่ำนก็พนมมือสำธุ แล้วพูดว่ำ

 “เอำเก็บไว้ใต้แท่นพระบูชำเด้อ โลกธรรมแปดมันน่ีเอง  

แต่ก่อนได้ยินแต่ชื่อว่ำ มีลำภ-เสื่อมลำภ มียศ-เส่ือมยศ ม ี

สรรเสริญ-มีนินทำ มีสุข-มีทุกข์  โอ้ย ของดีตั๋วนี่ สำธุ...พ่อได้ฟัง

แล้วแก่นธรรมเพิ่งมำมื่อนี่ (วันนี้) เอง เก็บไว้ เก็บไว้”

 ผู้มีปัญญำนอกจำกจะไม่หวั่นไหวเสียงต�ำหนิแล้ว ยังเห็น

ประโยชน์ของค�ำต�ำหนิด้วย หลวงพ่อทองรัตน์เป็นแบบอย่ำงของ 

ผู้มีปัญญำที่มองเห็นธรรม แม้กระทั่งจำกค�ำต่อว่ำของญำติโยม  

มิใช่แค่ธรรมธรรมดำ แต่เป็น “อมฤตธรรม” ของ “เทวดำ” เลย

ทีเดียว
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๖๕. สิ่งที่พึงเห็นด้วยใจ

 “เขมำนันทะ” หรือ โกวิท เอนกชัย นักเขียนและศิลปิน 

ผู้ใฝ่ธรรม เป็น “ศิษย์สวนโมกข์” ที่มีบทบำทส�ำคัญผู้หนึ่ง เพรำะ

ในช่วงที่บวชปฏิบัติอยู่กับท่ำนอำจำรย์พุทธทำสนั้น ได้ฝำกผลงำน

ไว้ที่โรงมหรสพทำงวิญญำณหลำยชิ้น รูปปั้นพระอวโลกิเตศวร

ครึ่งตัวก็เป็นผลงำนของท่ำน อีกท้ังยังมีงำนเขียนงำนบรรยำยทำง

ธรรมมำกมำยหลำยช้ิน ก่อนที่จะลำสิกขำมำเป็นอุบำสกผู้มุ่งมั่น 

ในกำรปฏิบัติ
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 ในช่วงที่เป็นภิกษุอยู่นั้น เขมำนันทะได้เคยจำริกไปตำม

ชนบทหลังจำกอยู่สวนโมกข์มำหลำยปี ท่ำนได้พบ “พระบ้ำนนอก” 

หลำยรูป ที่มีปฏิปทำน่ำสนใจ แม้ว่ำอำกัปกิริยำภำยนอกของท่ำน

เหล่ำนั้นจะไม่งดงำมในสำยตำของคนเมือง หรือชำวพุทธที่เคร่ง

วินัย แต่ท่ำนเหล่ำนั้นมีคุณธรรมบำงอย่ำงที่น่ำประทับใจ และน่ำ

สรรเสริญ  ประสบกำรณ์ดังกล่ำวท�ำให้ทัศนคติของท่ำนต่อพระ

เหล่ำนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 ครำวหนึง่ท่ำนจำรกิไปทีช่ำยแดนปำดงัเบซำร์ ตัง้ใจค้ำงแรม

ทีว่ดัหนึง่กลำงทำงจงึไปขออนญุำตเจ้ำอำวำสซึง่เป็นพระมอีำยุ  พอ

ก้มลงกรำบ หลวงพ่อก็ตะคอกทันทีว่ำ “มำท�ำไม อดอยำกจะตำย

อยู่แล้วที่นี่” แต่พูดจบท่ำนก็รี่เข้ำมำช่วยหิ้วย่ำม ถือร่มให้ พอพำไป 

ถึงกุฏิพัก ท่ำนก็สั่งโยมว่ำ พรุ่งนี้เอำปิ่นโตมำถวำยท่ำนด้วยนะ  

 รุ่งเช้ำก็พำพระอำคันตุกะไปชมถ�้ำด้วยกัน ทั้ง ๆ  ที่เพ่ิง 

รู้จักกัน ท่ำนพูดว่ำนำน ๆ  มำที ไปดูถ�้ำกัน ท่ำนรู้สึกสนุกกับกำรพำ 

เทีย่วด้วย “นีค่อืพระชนบท คือพระทีห่ยำบ (แต่) มกัเปิดเผยจรงิใจ”  

เขมำนันทะตั้งข้อสังเกต

 ควำมที่ได้มีโอกำสอยู่ใกล้ชิดกับพระชนบทในฐำนะพระ

ด้วยกัน ท�ำให้ท่ำนหันกลับมำมองพระบำงรูปที่เคยรังเกียจด้วย

สำยตำที่เปลี่ยนไป หนึ่งในนั้นคือ “หลวงพ่อฉิม” แห่งจังหวัดสงขลำ  

ตอนท่ำนยังเด็ก คืนหนึ่งรำวสองทุ่มหลวงพ่อฉิมมำสงขลำด้วย 

กิจธุระบำงอย่ำง พอมำถึงท่ำนก็แวะไปที่บ้ำนของด.ช. โกวิท  

แล้วตบประตูบ้ำนเรียกแม่ของด.ช. โกวิทว่ำ “อีน้อง พรุ ่งน้ี 

แกงไก่นะ เอำไปถวำยกู” แล้วก็ไป  
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 ตอนนั้นด.ช. โกวิท รู้สึกไม่ชอบใจ แต่ก็ไม่ได้แสดงออก

แต่อย่ำงใด ต่อมำเมื่อบวชเป็นเขมำนันทภิกขุ ท่ำนได้ไปกรำบ 

หลวงพ่อฉิม กลับเห็นอีกภำพหนึ่ง

 ท่ำนเล่ำว่ำ “ผมเห็นควำมน่ำรัก ควำมเปิดเผยควำมที่ไม่มี

มุมลับเลยในชีวิตของแก แกนอนอยู่ พอป้ำผมไปกรำบ แกว่ำมึง 

เอำอะไรมำให้กูกินวันนี้ นี่เป็นอะไรอีกมุมหน่ึงที่เรำนึกไม่ถึง  

เป็นวัฒนธรรมเสมอืนกระด้ำงและหยำบ แต่จรงิ ๆ  คอืเปิดเผยจรงิใจ 

กบัทุกคน ไม่ปกปิดซ่อนเร้นเลย ทีน่อนฝำกฏุกิย็งัไม่ม ีนึกเง่ียนหมำก

ข้ึนมำ แกจับกระบอกยน (กระบอกต�ำหมำก) โยนมำบอกป้ำว่ำ  

ยน(ต�ำ)หมำกให้กูสักค�ำสิ แกไม่ทะนงตนอะไร เป็นพระธรรมดำ ๆ   

ไม่ทะเยอทะยำนอะไร คุณค่ำอันซ่อนเร้นอย่ำงนี้รู้จักยำกตรงที่ว่ำ

เรำยังอ่อนหัด และเรำจะหลงชิงชัง”

 ท่ำนพบว่ำพระเหล่ำนี้ ชำวบ้ำนจะเคำรพมำก และให้  

“อภิสิทธิธรรม” คือยกให้ท่ำนในบำงเร่ือง ไม่ว่ำกล่ำวไม่ถือสำ  

เขมำนนัทะพดูโยงไปถงึพระบ้ำนนอกอย่ำงหลวงพ่อฉมิว่ำ “พระสงฆ์ 

เช่นนี้ดูหยำบคำย แต่ว่ำดูเหมือนไม่มีใครถือสำเลย ..... บำงทีพูด 

ค�ำหยำบ แต่ไม่มีใครถือสำ เพรำะหยั่งรู้ว่ำในค�ำพูดนี้ไม่มีอะไรเลย  

ไม่เบียดเบียน ไม่เกลียด ไม่รัก ไม่โลภอะไร”

 เขมำนนัทะยงัเล่ำถึงหลวงพ่ออกีรูปหน่ึง คอื “หลวงพ่อแดง” 

ซึ่งชำวเกำะสมุยนับถือมำก เพรำะเชื่อว่ำท่ำนมีอิทธิปำฏิหำริย์ แต่ 

เขมำนันทะกลับมองว่ำท่ำนเหมือนพระเซน “ชั่วชีวิตของท่ำน 

๘๐ เปอร์เซนต์ของห้วงเวลำอยูใ่นน�ำ้ แล่นเรอืใบไปรปูเดยีว แต่ก่อน

ท่ำนเป็นสมภำรวดัมชีือ่เสียง มลีกูศษิย์ลกูหำเยอะ ท่ำนเบือ่ระอำต่อ
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กิจกรรมทำงโลก ท่ำนเลยใช้เรือใบล�ำเดียว แล้วใช้ควำมรู้โบรำณ

เก่ียวกับทิศทำงลม ครำท่ำนออกทะเล คนมำมุงดูกันที่ฝั่ง ต่ำง 

ยกมือประนม เห็นท่ำนชักใบที่ใบเขียนว่ำ พุทธะ ลูกศิษย์ลูกหำมำ

ยนืออกนัรมิฝ่ังเพ่ือดอูำจำรย์แล่นเรอื”

 เรื่องรำวเหล่ำนี้เตือนใจได้ดีว่ำ อย่ำตัดสินคนด้วยรูปแบบ

และอำกัปกิริยำ หำกควรพิจำรณำให้ลึกถึงคุณสมบัติภำยใน แม้ 

รปูลกัษณ์ภำยนอกจะส�ำคัญ แต่ก็สำมำรถลวงตำเรำได้  หำกยดึติด

ถอืมัน่ในสิง่ท่ีเหน็ด้วยตำ กอ็ำจท�ำให้เรำละเลยส่ิงท่ีพงึสัมผัสด้วยใจ
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๖๖. วำระสุดท้ำยของท่ำนพุทธทำสภิกขุ

 ปี ๒๕๓๔ ท่ำนอำจำรย์พทุธทำส มอีำพำธหนกัด้วยโรคหวัใจ   

ตอนนั้นท่ำนอำยุ ๘๕ ปีแล้ว ลูกศิษย์มีควำมเป็นห่วงท่ำนมำก  

โรงพยำบำลศิริรำชถึงกับส่งแพทย์ผู ้เชี่ยวชำญด้ำนโรคหัวใจมำ 

รักษำท่ำน เมื่อนำยแพทย์นิธิพัฒน์ เจียรกุล ได้พบท่ำนเป็น 

ครั้งแรก อย่ำงแรกท่ีแปลกใจก็คือ “สีหน้ำและท่ำทำงของท่ำน 

อำจำรย์นั้นไม่ได้สัดส่วนกันกับอำกำรอำพำธท่ีเรำตรวจพบ”  

คือถ้ำเป็นผู้ป่วยธรรมดำและมีอำยุมำกขนำดนี้ จะต้องมีสีหน้ำ 
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และท่ำทำงว่ำเจ็บป่วยอย่ำงชดัเจนกว่ำนี ้แต่ท่ำนอำจำรย์กลบัดูสงบ 

ไม่มีอำกำรทุกข์ร้อน เว้นแต่น�้ำเสียงเท่ำนั้นที่อ่อนแรงและสีหน้ำที่

อิดโรย “ผมยังไม่เคยเห็นกำรแสดงออกของผู้ป่วยแบบนี้มำก่อน”

 เนื่องจำกอำกำรของท่ำนหนักมำก แพทย์จึงขอให้ท่ำนเดิน

ทำงเข้ำรับกำรรักษำที่โรงพยำบำล แต่ท่ำนปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่ำ 

“อำตมำอยำกให้กำรอำพำธ และกำรดูแลรักษำนั้นเป็นไปแบบ

ธรรมชำติ ธรรมดำ ๆ  เหมือนกับกำรอำพำธของพระสงฆ์ทั่วไปใน

สมัยพุทธกำล” และ “ขอใช้แผ่นดินนี้เป็นโรงพยำบำล”

 คณะแพทย์พยำยำมชี้แจงว่ำอำกำรของท่ำนนั้นหนักจน

สำมำรถท�ำให้ท่ำนมรณภำพได้ตลอดเวลำและอย่ำงทนัททีนัใด หำก

ท�ำกำรรักษำอยู ่ที่วัดซึ่งขำดอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์

 แต่ท่ำนฟังแล้วก็ยิ้ม ๆ  หัวเรำะ หึ หึ ไม่ว่ำอะไร แล้วสักครู่

กก็ล่ำวปฏเิสธ  คณะแพทย์ไม่ละควำมพยำยำม ต่อรองว่ำหำกท่ำน

เข้ำโรงพยำบำลไม่ว่ำจะเป็นทีไ่หน จะไม่มกีำรใช้เทคโนโลยทีีเ่กนิเลย  

เช่นกำรเจำะคอหรือใส่สำยระโยงระยำงต่ำง ๆ  แต่ท่ำนก็ยังปฏิเสธ

อย่ำงนิ่มนวลเช่นเคย ด้วยกำรหัวเรำะหึ หึ และพูดค�ำว่ำ “ขอร้อง 

ขอร้อง ขอร้อง”

 “กำรรักษำตัวเองโดยธรรมชำติเป็นสิ่งที่เหมำะสม อำตมำ

ถือหลักนี้มำแต่ไหนแต่ไรแล้ว ให้ธรรมชำติรักษำ ให้ธรรมะรักษำ 

ส่วนคณุหมอกช่็วยผดงุชวีติให้มนัโมเม ๆ  ไปได้ อย่ำให้ตำยเสยีก่อน 

ขอให้แผ่นดินนี้เป็นโรงพยำบำล แล้วธรรมชำติก็จะรักษำกำรเจ็บ

ป่วยต่ำง ๆ  ได้เอง ได้เท่ำไรก็เอำเท่ำนั้น ไม่ควรจะมีอำยุมำกกว่ำ

พระพุทธเจ้ำ ธรรมชำติจะเป็นผู้รักษำ ทำงกำรแพทย์หยูกยำต่ำง ๆ   
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ช่วยเพียงอย่ำเพิ่งตำย”

 ท่ำนยงักล่ำวอกีว่ำ “กำรเรยีนรูช้วีติใกล้ตำย ท�ำให้มปัีญญำ

ที่สมบูรณ์ขึ้น เรำจะศึกษำควำมเจ็บ ควำมตำย ควำมทุกข์ ให้มัน

ชัดเจน ไม่สบำยทุกที ก็ฉลำดขึ้นทุกทีเหมือนกัน”

 ในที่สุดคณะแพทย์ก็ยอมตำมควำมต้องกำรของท่ำน  

โดยให้กำรรักษำท่ำนที่สวนโมกข์ ในที่สุดท่ำนก็มีอำกำรดีขึ้นและ

สำมำรถเผยแผ่ธรรมได้อีกต่อไป

 อย่ำงไรก็ตำมหลังจำกนั้นไม่ถึง ๒ ปี วำระสุดท้ำยของท่ำน 

ก็มำถึง

 เช้ำวันท่ี ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๓๖  ท่ำนต่ืนตำมปกติ 

ประมำณ ๔.๐๐ น. จำกนั้นก็ลุกขึ้นมำนั่ง เตรียมงำนเทศน์ ในวัน

เลิกอำยุ ๒๗ พฤษภำคม  แต่ท�ำไปได้เพียง ๑๐ นำที ท่ำนก็ล้มตัว 

ลงนอน และพูดกับพระอุปัฏฐำกคือพระสิงห์ทองว่ำ “ทอง วันนี้เรำ

รูส้กึไม่สบำย” หลงัจำกนัน้กฉ็นัยำหอมแล้วกน็อนต่อ  

 ประมำณ ๖.๐๐ น. ท่ำนบอกพระสิงห์ทองว่ำ “วันนี้ เรำ

รู้สึกไม่ค่อยสบำย ไปตำมท่ำนโพธิ์ (เจ้ำอำวำสสวนโมกข์) มำพบที 

เธอไม่ต้องไป ให้คนอื่นไปตำม เพรำะเรำไม่สบำย”

 เมื่อท่ำนอำจำรย์โพธิ์มำถึง ท่ำนพูดด้วยน�้ำเสียงปกติว่ำ  

“น่ำกลัวอำกำรเดิม จะกลับมำเป็นอีกแล้ว ไปโทรศัพท์ ตำมยูร  

(นพ. ประยูร คงวิเชียรวัฒนะ) มำพบที” 

 ตอนนั้นท่ำนรู้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับท่ำน จึงพูดกับพระ

เลขำนุกำรคือพระพรเทพว่ำ “เอำกุญแจ (กุญแจตู้เอกสำรหนังสือ) 
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ในกระเป๋ำนี้ไปด้วย เรำไม่อยำกจะตำยคำกุญแจ” ตอนนั้นท่ำน

พรเทพไม่คิดว่ำ ท่ำนจะเป็นอะไรมำก จึงช่วยกันนวดแล้วให้ท่ำน 

อำจำรย์นอนพัก

 ประมำณ ๘.๐๐ น. ท่ำนก็พดูกับพระสงิห์ทองว่ำ “ทอง ทอง 

เรำจะพูด ไม่ได้แล้ว ลิ้นมันแข็งไปหมดแล้ว” ต่อจำกนั้น ท่ำนพูด

ไม่ชดั เมือ่พระอำจำรย์โพธ์ิมำพบท่ำน ท่ำนพยำยำมพดูกบัอำจำรย์

โพธิ์ ประมำณ ๔-๕ ช่วง คล้ำยจะสั่งเสีย แต่ไม่มีใครฟังออก จับ

ควำมไม่ได้ ไม่รู้เรื่อง เนื่องจำกเส้นเลือดในสมองแตกท�ำให้สมอง 

ที่ควบคุมกำรพูดเสียไป

 เมื่อพระท่ีแวดล้อมแสดงปฏิกิริยำว่ำ รับรู้ไม่ได้ ท่ำนก็ 

หยุดพูด จำกนั้นท่ำนก็สำธยำยธรรม ซึ่งพระรูปอื่นก็ฟังไม่ออก แต่

ท่ำนอำจำรย์โพธิ์ พอจับควำมในช่วงที่สั้น ๆ  ว่ำ ยตฺถ เนว ปฐวี น 

อำโป น เตโช น วำโย ซึ่งเป็นควำมตอนหนึ่งใน “นิพพำนสูตร” 

ระหว่ำงนั้นท่ำนสำธยำย ทบทวนไป ทบทวนมำ หลำยครั้ง 

 หลังจำกนั้นท่ำนก็ไม่รู้ตัว แพทย์จึงน�ำท่ำนไปรักษำที่โรง

พยำบำลสุรำษฎร์ และในที่สุดก็น�ำท่ำนไปที่โรงพยำบำลศิริรำช  

ทุกคนรู้ว่ำกำรท�ำดังกล่ำวเป็นกำรขัดควำมประสงค์ของท่ำน แต่ก็ 

จ�ำยอมต้องท�ำเพรำะเชื่อว่ำจะช่วยให้ท่ำนหำยได้ แต่หลังจำกใช้

ควำมพยำยำมเต็มที่กว่ำ ๔๐ วันก็ยอมรับควำมล้มเหลว ในที่สุด

จึงพำท่ำนกลับมำยังสวนโมกข์เมื่อวันที่ ๘ กรกฎำคม พอมำถึง 

สวนโมกข์ได้ไม่กี่นำทีท่ำนก็หมดลม
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๖๗. ทะไลลำมะ พระธรรมดำ

 ก่อนมีช่ือเสียงและเป็นที่เคำรพนับถือของคนทั้งโลก  

ท่ำนทะไลลำมะผ่ำนกำรเคี่ยวกร�ำอย่ำงหนักทั้งในด้ำนปริยัติและ

ปฏิบัติ จนมีควำมเข้ำใจลึกซึ้งเกี่ยวกับพุทธศำสนำ และรู้รอบ 

คัมภีร์ต่ำง ๆ  ของนิกำยทั้งสี่ ขณะเดียวกันก็มีคุณสมบัติด้ำนในที่

หลำยคนรู้สึกได้เมื่อได้อยู่ใกล้ชิด แม้จะไม่เคยรู้จักท่ำนมำก่อน  
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 ว่ำกนัว่ำเมือ่ ๓๐ ปีก่อน พระองค์เสดจ็เยอืนประเทศเมก็ซโิก  

เจ้ำภำพได้จัดหำคนมำรักษำควำมปลอดภัยให้พระองค์ เนื่องจำก 

มีทุนจ�ำกัดจึงจ้ำงคนระดับล่ำงมำดูแลพระองค์ คนเหล่ำนี้พื้นเพ 

เป็นนักเลง ชอบกินเหล้ำ พูดจำหยำบคำย เอะอะโวยวำย ไม่มี

กิริยำมำรยำท แต่หลังจำกที่ดูแลพระองค์แค่ ๒ วันก็รู้สึกซำบซึ้ง

ประทับใจพระองค์มำก ต่ำงช่ืนชมว่ำพระองค์เป็นคนที่น่ำรักท่ีสุด

ในโลก  และพำคนในครอบครัวมำรับพรจำกพระองค์ ทั้ง ๆ  ที่คน

เหล่ำนี้นับถือคริสต์ศำสนำ

 แต่แม้จะได้รับค�ำยกย่อง ทั้งในฐำนะผู ้รู ้ธรรมขั้นสูง 

และตัวแทนชำวพุทธที่โดดเด่นที่สุดในโลก พระองค์กลับมีควำม 

ถ่อมตัวมำก พระองค์ตรัสเสมอว่ำพระองค์เป็น “พระธรรมดำ”

 เคยมีคนถำมว่ำ “กำรบรรลุธรรมนั้นเป็นอย่ำงไร”

 พระองค์ตอบว่ำ “อำตมำก็ไม่รู้ ขอให้ไปถำมอำจำรย์พระ 

องค์นั้น” แล้วพระองค์ก็เอ่ยชื่อวิปัสสนำจำรย์ที่อำวุโสกว่ำพระองค์

 เมื่อมีคนถำมพระองค์ว่ำ “อะไรท�ำให้พระองค์มีควำมสุข 

ที่สุด”

 แทนทีพ่ระองค์จะพดูถงึสภำวธรรมขัน้สงู พระองค์ทรงตอบ 

สั้น ๆ  ว่ำ “อำหำรดีและหลับสนิท”

 เคยมีคนถำมพระองค์ว่ำ “พระองค์จ�ำได้ไหมว่ำชำติก่อน 

พระองค์เป็นอะไร”

 พระองค์ทรงหัวเรำะแล้วตอบว่ำ “รู้ไหม อำตมำยังจ�ำแทบ 

ไม่ได้เลยว่ำอำทิตย์ก่อนอำตมำท�ำอะไรบ้ำง”
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 พระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีควำมเห็นอกเห็นใจผู้คนมำก หญิง

ผู้หนึ่งเล่ำว่ำเธอเพิ่งสูญเสียพ่อไป สีหน้ำเธอบ่งบอกถึงควำมเศร้ำ  

พระองค์ตอบว่ำ “รู้ไหม อำตมำพิจำรณำควำมตำยวันละ ๕ คร้ัง  

แต่หำกว่ำวันนั้นมำถึง อำตมำเกรงว่ำอำตมำจะ...พลั้งพลำดไป”

 มีเรื่องเล่ำว่ำเคยมีฝรั่งคนหนึ่งถำมพระองค์ว่ำ “กรุณำตอบ 

สั้น ๆ  ง่ำย ๆ  ว่ำ ท�ำอย่ำงไรจึงจะบรรลุธรรมได้เร็วที่สุด”

 พระองค์ทรงมองชำยผู้อยู่ตรงหน้ำ พิจำรณำใคร่ครวญเขำ 

อย่ำงใกล้ชิดอยู่พักหนึ่ง แล้วทรงมีน�้ำตำคลอเบ้ำ 

 พระองค์ทรงก�ำลังบอกเขำหรือเปล่ำว่ำ คนเรำต้องผ่ำน

ควำมทุกข์ยำกแสนสำหัสสักเท่ำใดกว่ำจะบรรลุธรรมได้ หรือ

อำจทรงก�ำลังรู้สึกสงสำรเขำอยู่ก็ได้ ที่ต้องผ่ำนควำมทุกข์ยำกมำ 

มำกมำยกว่ำจะสนใจกำรพ้นทุกข์
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๖๘. เหนือโลกธรรม

 สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำองค์สุดท้ำยของกรุงรัตนโกสินทร์ 

คือ สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำกรมหลวงวชิรญำณวงศ์ พระนำม

เดิมคือ ม.ร.ว. ชื่น นพวงศ์ ประสูติในต้นสมัยรัชกำลที่ ๕ และ 

บรรพชำเป็นสำมเณรตั้งแต่อำยุ ๑๓ ปี หลังจำกนั้นก็ทรงครอง 

เพศบรรพชิตสืบมำ จนได้รับสถำปนำเป็นสมเด็จพระสังฆรำช 

เมื่อทรงมีพระชนมำยุ ๗๓ พรรษำ เมื่อพระบำทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชเสด็จออกผนวชพ.ศ. ๒๔๙๙  

พระองค์ได้ทรงเป็นพระรำชอุปัธยำจำรย์ (อุปัชฌำย์) ก่อนที่จะ

สิ้นพระชนม์ ๒ ปีถัดมำ
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 แม้ว่ำพระองค์ทรงมีชำติตระกูลอันสูง อีกทั้งทรงด�ำรง

ต�ำแหน่งประมุขสงฆ์ แต่พระองค์ทรงมีชีวิตอย่ำงเรียบง่ำย สมถะ  

มีเมตตำและเป็นกันเองอย่ำงยิ่ง  ไม่เฉพำะกับผู้คน แต่ยังรวมถึง

สรรพสัตว์ด้วย เป็นที่รู้กันดีว่ำเมื่อได้เวลำฉัน พระองค์จะเสด็จไป

ประทับที่ห้องเล็ก นั่งกับพื้น หันหลังพิงฝำ ระหว่ำงที่ฉันก็จะหยิบ

ข้ำวสุกทีละเม็ดจิ้มกับข้ำว แล้วเอำติดไว้ที่ฝำเบ้ืองหลัง แล้วเอำ

นิ้วเคำะที่ฝำเบำ ๆ  ครั้งสองครั้ง จิ้งจกก็จะวิ่งออกมำกิน บำงตัวก็

รู้เวลำ ออกมำคอย และกินอำหำรจำกพระหัตถ์ของพระองค์เลย 

ทีเดียว ว่ำกันว่ำพระองค์ทรงรู้จักจิ้งจกทุกตัวในกุฏิ

 พระองค์ยังทรงขึ้นชื่อในเร่ืองควำมเป็นกันเอง ไม่ถือ

พระองค์ อีกทั้งไม่มีพิธีรีตอง ครำวหนึ่งพระองค์เสด็จไปงำนบุญ

ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรี ชำวบ้ำนที่มำท�ำบุญไม่รู้จักพระองค์  

ก็เรียกพระองค์ว่ำหลวงตำ พระองค์ก็ตอบรับ สนทนำกับชำวบ้ำน

ทั้งวันอย่ำงสนุกและสบำยใจ

 บำงครั้งพระองค์หำยไปจำกวัดบวรนิเวศเป็นเวลำนำน  

พระผู้ใหญ่ในวัดตำมหำกันจนวุ่น ถำมใครก็ไม่มีใครรู้ว่ำเสด็จออก

จำกวัดตอนไหน เพรำะไม่มีรถหลวงประจ�ำต�ำแหน่งสังฆรำชมำรับ 

ครั้นรำว ๆ  เที่ยงเศษ ผู้คนก็โล่งใจเมื่อเห็นพระองค์เดินถือตำลปัตร

กลับมำเอง เพรำะทรงรับนิมนต์ชำวบ้ำนไปสวดมนต์และฉันเพล

ตำมห้องแถวเล็ก ๆ  บริเวณเสำชิงช้ำหรือบำงล�ำพู เรื่องแบบน้ี

เลขำนกุำรประจ�ำพระองค์มกัไม่รู ้เพรำะใครทีป่ระสงค์จะมำนิมนต์

พระองค์ สำมำรถเข้ำถึงพระองค์ได้โดยตรงและง่ำยดำย ส่วน

พระองค์กมั็กจดวนัเวลำไว้ตำมเศษกระดำษบ้ำง ห่อใบชำบ้ำง สุดแท้ 

แต่ว่ำมีอะไรอยู่ใกล้มือ
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 มีเรื่องเล่ำว่ำ วันที่มีประกำศสถำปนำพระองค์เป็นสมเด็จ

พระสงัฆรำชในพระบรมมหำรำชวงั ศษิย์วดักลุม่หนึง่ทีต่ำมพระรำชำ 

คณะของตนเข้ำไปในวงั ได้จบักลุม่นัง่คุยกนัอยูข้่ำงนอก เดก็คนหน่ึง 

ถำมขึ้นมำว่ำ “สังฆรำชองค์ใหม่ชื่ออะไรโว้ย?” เด็กในกลุ่มไม่ทัน 

จะตอบ ก็มีเสียงห้ำว ๆ  ดังมำจำกข้ำงหลังว่ำ “ชื่อชื่นโว้ย” เมื่อเด็ก 

หันหลังไปยังต้นเสียง ก็พบว่ำผู้ตอบคือพระองค์นั่นเอง  

 ตอนนั้นพระรำชพิธีเพิ่งเสร็จ พระองค์จึงเสด็จออกมำตำม

ลูกศิษย์กลับวัด บังเอิญได้ยินค�ำถำมของเด็ก พระองค์จึงตอบให้  

เพรำะนำมเดิมของพระองค์คือ ม.ร.ว. ชื่น นพวงศ์

 แม้ทรงมีชำติตระกูลและสมณศักดิ์อันสูงยิ่ง แต่สิ่งเหล่ำนี้

แทบไม่มคีวำมหมำยกับพระองค์เลย จะว่ำพระองค์ไม่ไยดเีลยกว่็ำได้  

เพรำะทรงตระหนักว่ำมันเป็นแค่สมมติที่มิควรลุ่มหลง อีกทั้งเป็น

โลกธรรมที่ไม่ยั่งยืน ส�ำหรับพระองค์ กำรครองตนอย่ำงสมถะตำม 

วิถีของสมณะ มุ่งลดละกิเลสตำมค�ำสอนของพระพุทธองค์ เป็นสิ่ง

ประเสริฐและส�ำคัญเหนืออื่นใด 
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๖๙. กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

 หลวงพ่อสเุมโธ เดมิชือ่โรเบิร์ต แจ๊คแมน เป็นพระฝรัง่รปูแรก 

ที่เป็นศิษย์ของหลวงพ่อชำ สุภทฺโท ภำยหลังได้เป็นเจ้ำอำวำส 

องค์แรกของวดัป่ำนำนำชำต ิ ต่อมำได้เป็นก�ำลงัส�ำคญัในกำรก่อต้ัง 

วดัป่ำจติวเิวกและวดัอมรำวดใีนประเทศอังกฤษ ตำมมำด้วยวดัสำขำ

อีกมำกมำยในยุโรปและอเมริกำ ท�ำให้สมำธิภำวนำและวัตรปฏิบัติ

แบบพระป่ำเป็นทีรู่จั้กในโลกตะวนัตก  จนท่ำนได้รบัเลือ่นสมณศกัดิ์

เป็นพระรำชสเุมธำจำรย์

 ท่ำนเดินทำงมำยังเมืองไทยเป็นครั้งแรกเมื่อพ.ศ. ๒๕๐๙ 

เพรำะมคีวำมสนใจในพทุธศำสนำตัง้แต่อยูท่ีป่ระเทศมำเลเซยี  เมือ่

ได้บ�ำเพ็ญกรรมฐำนที่วัดมหำธำตุ ฯ ท่ำพระจันทร์ ก็มีควำมสนใจ

อยำกบวชพระ  ท่ำนเริม่ต้นชวีติบรรพชติด้วยกำรเป็นสำมเณรโดย

มีพระรำชปรีชำญำณมุนีเจ้ำคณะจังหวัดหนองคำยเป็นอุปัชฌำย์   
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หลังจำกที่ได้ท�ำกรรมฐำนอย่ำงเข้มข้นอย่ำงล�ำพังในกุฏิเป็นเวลำ 

หน่ึงปี ท่ำนตระหนักถงึควำมส�ำคญัของกำรมคีรบูำอำจำรย์เพือ่แนะน�ำ 

กำรปฏิบัติให้ถูกทำง จึงเริ่มแสวงหำอำจำรย์กรรมฐำนที่พึ่งพำได้

 ระหว่ำงอยู่ที่ประเทศลำวเพื่อต่อวีซ่ำเข้ำเมืองไทย ท่ำนได้ 

พบพระไทยรปูหนึง่ ชือ่พระสมหมำย มกีริยิำน่ำเลือ่มใส พระสมหมำย 

ได้พรรณนำถงึอำจำรย์ของท่ำนทีจ่งัหวัดอุบลรำชธำน ีสำมเณรสเุมโธ 

ฟังแล้วก็เกดิควำมสนใจอยำกไปศึกษำปฏบิติักบัท่ำน อำจำรย์รปูน้ัน

คือหลวงพ่อชำ สุภทฺโท แห่งวัดหนองป่ำพง  เมื่อคิดว่ำพบอำจำรย์

แล้ว ท่ำนได้ตัดสินใจบวชพระ  โดยกลับไปอุปสมบทที่หนองคำย 

มพีระรำชปรีชำญำณมนุเีป็นอปัุชฌำย์เช่นเคย

 พระสมหมำยเป็นทั้งผู้แนะน�ำและผู้พำพระสุเมโธไปกรำบ

หลวงพ่อชำเป็นครั้งแรก ท่ำนจึงรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณพระสมหมำย   

แต่เมื่ออยู่ด้วยกันได้ไม่นำน ท่ำนก็เร่ิมมีปัญหำกับพระรูปน้ี ทั้งน้ี

เพรำะพระสมหมำยป็นผู้ที่เคร่งครัดในพระวินัยมำก แต่ด้วยควำม

ยดึตดิถอืมัน่ในพระวนิยั ท่ำนจงึจูจ้ี้ขีบ่้นและเพ่งโทษจบัผดิผูอ้ืน่เป็น

ประจ�ำ พระสุเมโธจึงรู้สึกหงุดหงิดร�ำคำญใจมำก

 ในเวลำต่อมำพระสมหมำยได้ลำสิกขำบท กลับไปเป็น 

ฆรำวำสได้ไม่กี่ปี วิถีชีวิตก็เหวี่ยงไปในทำงตรงข้ำม จำกพระ 

ทีเ่คร่งวินยั กลำยเป็นคนขีเ้หล้ำเมำยำ พระสเุมโธจงึรูส้กึผดิหวงัและ

รังเกียจทิดสมหมำยมำก ไม่อยำกให้ใครรู้ว่ำทิดสมหมำยเป็นผู้พำ 

ท่ำนมำวัดหนองป่ำพง เมื่อเรื่องนี้ทรำบถึงหูหลวงพ่อชำ ท่ำนก็ 

เตอืนสตพิระสเุมโธให้ส�ำนกึถงึบญุคณุของทดิสมหมำย และปฏบัิติ 

ต่อเขำด้วยควำมเคำรพ
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 “นี่สุเมโธ เวลำเห็นสมหมำย ต้องเรียก ‘อำจำรย์’ ทุกครั้ง  

ต้องเรียกว่ำ ‘อำจำรย์สมหมำย’ ต้องแสดงควำมกตัญญูกตเวท ี

ต่อสมหมำย เพรำะสมหมำยเป็นผู้ที่พำสุเมโธมำพบหลวงพ่อ ถ้ำ

ไม่มีสมหมำย สุเมโธก็ไม่ได้มำที่วัดหนองป่ำพง”

 ค�ำพูดของหลวงพ่อชำท�ำให้ท่ำนเปลี่ยนทัศนคติที่เคยมีกับ

ทิดสมหมำย ควำมเกลียดชังหำยไป มีแต่ควำมส�ำนึกในบุญคุณมำ 

แทนที่ เวลำพบทิดสมหมำย ท่ำนจะเรียกว่ำ “อำจำรย์สมหมำย”  

ทกุครัง้ เมือ่ท่ำนไปตัง้วัดทีป่ระเทศอังกฤษ ทกุคร้ังทีก่ลบัมำเมอืงไทย  

ท่ำนจะหำโอกำสไปเยีย่มอำจำรย์สมหมำย พร้อมของฝำกเป็นประจ�ำ

 ส่วนทิดสมหมำยนั้น ชีวิตมีแต่ตกต�่ำย�่ำแย่ลง ปล่อยตัว

ปล่อยใจจนติดเหล้ำอย่ำงหนัก กลำยเป็นโรคสุรำเรื้อรัง ถึงขั้นสติ 

ฟั่นเฟือน กลำยเป็นคนเร่ร่อน แต่ก็ได้รับกำรสงเครำะห์จำกพระ

ผูใ้หญ่ท่ีเคยรูจ้กักนั สร้ำงกระต๊อบให้อยูห่ลงัวดั อำศัยข้ำวก้นบำตร 

และเก็บขยะขำยไปวัน ๆ  แต่แล้ววันหนึ่งขณะที่เดินข้ำมถนนเพื่อไป

ขอเศษอำหำรในตลำดได้ถูกรถเมล์พุ่งชนอย่ำงแรงจนเสียชีวิต

 หลังจำกเกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำว หลวงพ่อชำได้แนะให้ 

พระสุเมโธอุทิศส่วนกุศลจำกกำรปฏิบัติให้แก่ทิดสมหมำย  ท่ำนได้

น้อมรบัและยินดปีฏิบตัติำมจวบจนทกุวนัน้ี

 หลวงพ่อสุเมโธเคยกล่ำวถึงเร่ืองน้ีว่ำ “เพรำะอำจำรย์ 

สมหมำยพำเรำมำพบหลวงพ่อชำ จงึท�ำให้มพีระสุเมโธในปัจจบุนั....

อำจำรย์สมหมำยจึงมีบุญคุณกับเรำ มีคุณต่อพระพุทธศำสนำ  

ส่วนอำจำรย์สมหมำยจะสึกแล้วไปติดเหล้ำ นั่นเป็นเรื่องของท่ำน 

แต่เป็นหน้ำที่ของพระสุเมโธที่ควรแสดงควำมกตัญญูกตเวที”
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 เร่ืองรำวของทิดสมหมำยนั้นเป็นคติสอนใจได้หลำยอย่ำง  

นอกจำกให้ข้อคิดเก่ียวกับกำรมองผู้มีพระคุณอย่ำงรู้จักแยกแยะ

แล้ว ยังสะท้อนถึงภูมิธรรมของหลวงพ่อชำอีกด้วย แม้ท่ำนเป็น 

ผู้เคร่งครัดในวินัยและใฝ่ธรรมอย่ำงยิ่ง แต่เมื่อศิษย์ของท่ำน

กลำยเป็นขี้เหล้ำเมำยำ ประพฤติตนไม่สมกับเป็นชำวพุทธหรือ 

ศิษย์หนองป่ำพง ท่ำนก็ไม่ได้โกรธหรือรังเกียจแต่อย่ำงใด หำก 

ยังมีควำมเมตตำ และแนะน�ำให้ศิษย์ผู้น้องส�ำนึกในบุญคุณของเขำ

และแสดงควำมกตญัญเูป็นกำรตอบแทน

 ควำมดีนั้นหำกยึดมั่นถือมั่นหรือ “ติดดี” เมื่อใด ก็อำจ 

ท�ำให้เกิดควำมโกรธเกลียดผู้ท่ีไม่ดีเหมือนตน หรือไม่ดีอย่ำงที่ตน

คำดหวังก็ได้ แต่หลวงพ่อชำนั้น ท่ำนท�ำดีโดยไม่ติดดี  จึงสำมำรถ 

คงควำมดีและมีควำมดีให้แม้กระทั่งผู้ที่พลัดตกจำกควำมดีหรือ 

ผิดศีล

 ชีวิตที่ผกผันของทิดสมหมำยยังเป็นอนุสติเตือนใจว่ำ  

ผู้ที่เคร่งครัดในวินัย จนเห็นแต่ควำมผิดพลำดของผู้อื่นนั้น หำกไม่

ระมัดระวัง ก็อำจพลิกกลับเป็นตรงข้ำม ตกต�่ำย�่ำแย่ยิ่งกว่ำคนที ่

ไม่เคยบวชพระหรือศึกษำธรรมวินัยเลยก็ได้ จะว ่ำไปแล้ว 

สองข้ัวท่ีอยู่ตรงข้ำมกันนั้น ไม่ได้ห่ำงกันเลย แต่อยู่ใกล้กันมำก 

หำกประมำทเมื่อใดก็อำจพลั้งพลำดสู่ควำมสุดโต่งอีกด้ำนหนึ่ง 

จนถึงแก่ควำมหำยนะ
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๗๐. เห็นธรรมเมื่อป่วย

 พระภิกษุชำวอีสำนรูปแรกที่ได้รับสมณศักดิ์ถึงขั้นสมเด็จ

พระรำชำคณะคือ สมเด็จพระมหำวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) เมื่อครั้งยัง 

เป็นพระหนุ่ม ท่ำนเป็นผู้ใฝ่ในกำรศึกษำพระปริยัติธรรม ได้เป็น

เปรียญโท ภำยหลังท่ำนได้เจริญในสมณศักดิ์เป็นล�ำดับ นอกจำก 

ได้เลื่อนเป็นพระรำชำคณะชั้นเทพที่ พระโพธิวงศำจำรย์แล้ว ยังได้

เป็นเจ้ำคณะมณฑลอุบลรำชธำน ีงำนหนึง่ท่ีท่ำนแสดงควำมสำมำรถ

ให้ปรำกฏ คือกำรส่งเสริมกำรศึกษำของคณะสงฆ์ในภำคอีสำนให้

เจรญิรุง่เรอืง



218

ล�ำธำรริมลำนธรรม

 แม้ว่ำท่ำนเห็นควำมส�ำคัญอย่ำงมำกของกำรศึกษำพระ

ปริยัติธรรม แต่ท่ำนไม่สู้มีศรัทธำในกำรท�ำกรรมฐำน อีกทั้งยังมี 

อคติต่อพระป่ำ เหน็ว่ำพระเหล่ำนีน้อกจำกไม่อยูเ่ป็นหลกัแหล่งแล้ว 

ยังไม่สนใจกำรศึกษำปริยัติธรรม มีวัตรปฏิบัติที่งมงำย ครำวหนึ่ง 

ท่ำนได้ทรำบว่ำมพีระป่ำจ�ำนวน ๕๐ รปู ซึง่น�ำโดยพระอำจำรย์สงิห์ 

ขนฺตยำคโม ศิษย์คนส�ำคัญของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต มำธุดงค์ปัก 

กลดในจังหวัดอุบลรำชธำนีซึ่งเป็นเขตปกครองของท่ำน ท่ำนถึงกับ 

สั่งกำรให้เจ้ำคณะอ�ำเภอขับไล่ออกจำกพื้นที่ของท่ำน

 ควำมสำมำรถด้ำนกำรปกครองและกำรจัดกำรศึกษำ 

คณะสงฆ์ ได้ท�ำให้ท่ำนเจรญิในสมณศกัดิเ์ป็นล�ำดบั จนได้เลือ่นเป็น 

สมเดจ็พระมหำวรีวงศ์  อย่ำงไรกต็ำมภำรกจิทีม่ำกข้ึนผสมกบัวยัที ่

ชรำลงได้ท�ำให้ท่ำนมีปัญหำด้ำนสุขภำพ ช่วงหนึ่งท่ำนอำพำธหนัก  

ถึงกับฉันอำหำรไม่ได้ ต้องถวำยอำหำรทำงสำยยำง เวลำน้ัน 

ท่ำนเริ่มมีทัศนคติที่ดีกับพระป่ำสำยหลวงปู่มั่นแล้ว โดยเฉพำะ 

เมื่อได้รู้จักกับพระอำจำรย์ฝั้น อำจำโร ดังนั้นท่ำนจึงมีบัญชำให้ 

พระอำจำรย์ฝั้นมำจ�ำพรรษำที่วัดบูรพำรำม เพื่อจะได้อยู่ใกล้ท่ำน  

ซึ่งเวลำนั้นพ�ำนักที่วัดสุปัฏนำรำมวรวิหำร จังหวัดอุบลรำชธำนี

 วนัหนึง่ท่ำนได้นมินต์ให้พระอำจำรย์สงิห์ และพระอำจำรย์

ทอง อโสโก เจ้ำอำวำสวัดบูรพำรำม แสดงธรรมให้ท่ำนฟัง เสร็จ

แล้วก็หันมำทำงพระอำจำรย์ฝั้น ขอให้อธิบำยธรรมเป็นรูปสุดท้ำย  

พระอำจำรย์ฝั้นจึงแนะน�ำให้ท่ำนท�ำจิตให้เป็นสมำธิ ไม่ต้องคิดถึง 

อดีตและอนำคต

 เมือ่จติสงบแล้ว พระอำจำรย์ฝ้ันก็แนะน�ำให้ท�ำวปัิสสนำต่อ  
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โดยพจิำรณำว่ำร่ำงกำยนีป้ระกอบด้วยธำตดิุน น�ำ้ ไฟ ลม มำรวมกนั

 “เมื่อพิจำรณำตำมควำมเป็นจริงแล้ว จะเห็นได้ว่ำธำตุทั้งสี่

ต่ำงเจ็บไม่เป็น ป่วยไม่เป็น แดดจะออก ฝนจะตก ก็อยู่ในสภำพ

ของมันเอง....กำรที่มีควำมเจ็บปวดป่วยไข้อยู่น้ันเน่ืองมำจำกตัวผู้รู้ 

คือจิต เข้ำยึดถือด้วยอุปำทำนว่ำเป็นตัวเป็นตน เป็นของเขำของเรำ  

.....ตัวผู้รู้คือจิตเท่ำนั้นที่ไปยึดเอำมำว่ำเจ็บ ว่ำปวด ว่ำร้อน ว่ำเย็น 

หรือหนำว”

 แล้วพระอำจำรย์ฝั้นก็ย�้ำอีกว่ำ “ตำมสภำพควำมเป็นจริง 

แล้ว สิ่งทั้งปวงเหล่ำนั้นไม่ได้เป็นอะไรเลย ดินก็คงเป็นดิน น�้ำก็คง 

เป็นน�้ำ ไม่มีส่วนรู้เห็นในควำมเจ็บปวดใด ๆ  ด้วย  เมื่อท�ำจิตให้สงบ

และพิจำรณำเหน็สภำพควำมเป็นจรงิแล้ว จติย่อมเบ่ือหน่ำยและวำง

จำกอุปำทำน คือ เว้นกำรยึดถือมั่นในสิ่งเหล่ำนั้น เมื่อละได้เช่นนี้  

ควำมเจ็บปวดต่ำง ๆ  ตลอดจนควำมตำยย่อมไม่มีตัวตน”

 “เพรำะฉะนัน้หำกท�ำจติให้สงบ เป็นสมำธแิน่วแน่แล้ว โรค 

ต่ำง ๆ  ก็จะทุเลำหำยไปเอง” คือบทสรุปของพระอำจำรย์ฝั้น

 สมเด็จ ฯ ได้ฟังแล้ว ก็พูดขึ้นว่ำ “เออ เข้ำทีดี” แล้วถำม

พระอำจำรย์ฝั ้นว่ำ “ในพรรษำนี้ฉันจะอยู่ได้รอดตลอดพรรษำ 

หรอืไม่”  พระอำจำรย์ฝ้ันตอบว่ำ “ถ้ำพระเดชพระคุณท�ำจิตให้สงบได้ 

ดังที่อธิบำยถวำยมำแล้ว ก็รับรองว่ำอยู่ได้ตลอดพรรษำแน่นอน”

 ในพรรษำนั้นพระอำจำรย์ฝั้นได้ไปแสดงธรรมและแนะน�ำ

กรรมฐำนแก่สมเด็จ ฯ ที่วัดสุปัฏน์เป็นประจ�ำเกือบทุกวัน  ผลก็คือ

สุขภำพของท่ำนดีข้ึนเป็นล�ำดับ จนหำยวันหำยคืน ไม่เพียงอยู่ได้

ตลอดพรรษำ หำกยังด�ำรงธำตุขันธ์ต่อมำนำนนับสิบปี
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 เหตุกำรณ์ครั้งนั้นท�ำให้ท่ำนรู้สึกชื่นชมพระกรรมฐำนสำย

หลวงปู่มั่นว่ำเป็นผู้ปฏิบัติดีจริง ทั้งยังท�ำได้ดังพูดจริง ๆ  อีกด้วย 

สมควรที่พระมหำเปรียญทั้งหลำยจะถือเอำเป็นแบบอย่ำง ท่ำนยัง

กล่ำวต่อหน้ำพระอำจำรย์ฝ้ันด้วยว่ำ “ฉนัเป็นพระอุปัชฌำย์ บวชพระ

บวชเณรมำจนนับไม่ถ้วน แต่ไม่เคยนึกสนใจ ตจปัญจกกัมมัฏฐำน 

(กำรพิจำรณำ ผม ขน หนัง ฟัน เล็บ) เหล่ำนี้เลย เพิ่งจะมำรู้ซึ้ง

ในพรรษำนี้เอง” 

 ท่ำนถึงกับสำรภำพว่ำ ตัวท่ำนเองเปรียบเหมือนผู้บวชใหม่ 

เพิ่งจะมำเรียนรู้ ผม ขน หนัง ฟัน เล็บ ควำมรู้ด้ำนมหำเปรียญ 

ที่เล่ำเรียนมำมำกนั้น ไม่ก่อประโยชน์และควำมหมำยต่อชีวิต 

ท่ำนเลย ยศฐำสมณศกัดิก์แ็ก้ทกุข์ของท่ำนไม่ได้  แล้วกก็ล่ำวยกย่อง 

พระอำจำรย์ฝั้นว่ำ ท�ำให้ท่ำนรู้จักกรรมฐำนดีขึ้น

 นบัแต่นัน้ท่ำนไม่เพยีงหนัมำปฏบิตักิรรมฐำนโดยเฉพำะกำร

พิจำรณำกำยตำมแนวสติปัฏฐำนสี่ หำกยังสนับสนุนพระป่ำอย่ำง 

จริงจัง และมีศรัทธำปสำทะในหลวงปู่มั่นยิ่งขึ้นกว่ำเดิม

 สมเดจ็พระมหำวรีวงศ์มรณภำพ ๑๒ ปีหลงัจำกนัน้ โดยได้

ด�ำรงต�ำแหน่งสงัฆนำยกองค์แรกของไทยในระหว่ำงน้ันด้วย สิรริวม 

อำยุ ๘๙ ปี 

 ไม่ต้องสงสยัเลยว่ำหำกไม่ได้กรรมฐำนช่วยท่ำนคงไม่มอีำย ุ

ยืนถึงเพียงนั้น
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๗๑. ได้สติเพรำะถูกด่ำ

 กำรบ�ำเพญ็สมำธิภำวนำหรอืท�ำกรรมฐำนน้ัน หำกปฏบัิติผดิ 

หรือวำงใจไม่ถูกต้อง ปัญหำก็เกิดข้ึนได้ แม้แต่กำรท�ำวิปัสสนำ

กรรมฐำน  เมื่อมีสภำวะบำงอย่ำงปรำกฏขึ้น หำกผู้ปฏิบัติไม่เข้ำใจ

หรือไม่รู้ทัน ก็อำจหลงผิดคิดว่ำตนบรรลุมรรคผลได้ นอกจำกจะ 

หยุดท�ำควำมเพียรแล้ว ยังอำจมีพฤติกรรมเหมือนคนบ้ำ ท่ีสร้ำง

ปัญหำแก่ผู้อ่ืนได้
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 ศิษย์ผู้หนึ่งของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ชื่อหลวงตำพวง ท่ำนมำ 

บวชเมื่อแก่ จึงท�ำควำมเพียรทั้งวันทั้งคืน เพรำะรู้ว่ำเวลำเหลือน้อย 

แล้ว วันหนึ่งเกิดวิปัสสนูปกิเลสอย่ำงแรง สภำวะที่เกิดข้ึนน้ันตน 

ไม่เคยพบมำก่อน จึงส�ำคัญผิดว่ำตนบรรลุอรหัตผลแล้ว อีกทั้ง 

ยังเห็นต่อไปด้วยว่ำไม่มีใครรู้ธรรมได้เท่ำกับตน จึงอยำกไปโปรด

สรรพสตัว์ให้เหน็ธรรมอย่ำงตน คนแรกทีต่นนกึถึงกค็อื หลวงปูด่ลูย์  

ผู้เป็นอำจำรย์ 

 ด้วยปีตอินัแรงกล้ำ หลวงตำพวงเดินเท้ำเปล่ำจำกเขำพนมรุง้  

บุรีรัมย์ถึงจังหวัดสุรินทร์ ระยะทำงกว่ำ ๘๐ กิโลเมตรโดยไม่หยุด  

ครัน้ถงึวดับรูพำรำมประมำณเทีย่งคนื หลวงตำพวงกไ็ม่รอช้ำ มุง่หน้ำ 

ไปยังกุฏิหลวงปู่ดูลย์ แล้วตะโกนว่ำ “หลวงตำดูลย์ ออกมำเดี๋ยวนี้  

พระอรหันต์มำแล้ว”

 ครัน้หลวงปูดู่ลย์ออกมำ แทนทีห่ลวงตำพวงจะกรำบหลวงปู ่

อย่ำงที่เคยปฏิบัติ กลับต่อว่ำหลวงปู่ว่ำ “อ้ำว ไม่เห็นกรำบ ท่ำนผู้

ส�ำเร็จมำแล้ว ไม่เห็นกรำบ” หลวงปู่รู้ดีว่ำเกิดอะไรขึ้น จึงนิ่งเงียบ  

ปล่อยให้หลวงตำพวงพูดไปเรื่อย ๆ  ผ่ำนไปเป็นชั่วโมง หลวงตำพวง 

กยั็งไม่หยุด หลวงปู่จงึซกัถำมข้อธรรมทีห่ลวงตำพวงกล่ำวอ้ำงว่ำรู้  

แต่หลวงตำพวงก็ตอบผิด ๆ  ถูก ๆ  หลวงปู่จึงให้เณรพำหลวงตำพวง 

ไปพกัท่ีโบสถ์ แต่หลวงตำพวงกย็งัไม่หยุด ออกไปปลกุพระเณรทีต่น 

คุ้นเคยให้ลุกมำฟังเทศน์ตลอดคืน

 หลวงปู่พยำยำมช่วยหลวงตำพวงด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ  แต่

ผ่ำนไป ๓ วันก็ยังไม่ดีขึ้น สุดท้ำยหลวงปู่จึงใช้ “ไม้แข็ง” น่ันคือ  

พูดให้โกรธ ด่ำอย่ำงแรงว่ำ “เออ สัตว์นรก สัตว์นรก ไปเดี๋ยวน้ี 

ออกจำกกุฏิเดี๋ยวนี้”
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 ครำวนี้ได้ผล หลวงตำพวงโกรธมำก ลุกพรวดแล้วเก็บ

บรขิำรของตนออกจำกวดัทนัท ีพร้อมกบัพดูว่ำ “เออ กจูะไปเดีย๋วนี้  

หลวงตำดูลย์ไม่ใช่แม่กู” ว่ำแล้วก็หยิบเอำไต้ดุ้นยำวขึ้นแบกบ่ำด้วย

ส�ำคัญว่ำเป็นกลด มุ่งหน้ำไปยังอีกวัดหนึ่ง ซึ่งอยู่ไม่ไกล

 ระหว่ำงที่หลวงตำพวงเดินไปยังวัดน้ัน จิตที่ยึดติดอยู่กับ

อำรมณ์ปรงุแต่งได้ถกูกระแทกด้วยพลงัแห่งควำมโกรธอย่ำงรนุแรง 

ผลก็คือจิตหลุดออกจำกอำรมณ์ดังกล่ำว ท�ำให้ได้สติ เมื่อถึงวัดก็

รู้ตัวว่ำเกิดอะไรขึ้น เกิดควำมส�ำนึกผิด ไม่นำนก็กลับไปขอขมำ

หลวงปู่ดูลย์

 หลวงปู่ดูลย์เป็นผู้ที่มีวำจำสุภำพ ไม่เคยใช้ค�ำแรง ๆ  เช่นนี้

กบัใครมำก่อน แต่ท่ำนรู้ว่ำ ควำมโกรธนัน้สำมำรถช่วยหลวงตำพวง

ให้หลุดจำกควำมหลงตัวลืมตนได้ ควำมโกรธน้ันมีโทษมำกก็จริง  

แต่หำกรูจั้กใช้ มนักส็ำมำรถก่อประโยชน์ได้ อย่ำงไรกต็ำมใครทีค่ดิ 

จะท�ำเช่นนั้นก็ต้องแน่ใจก่อนว่ำ ก�ำลัง “ใช้มัน” ไม่ใช่ “ถูกมันใช้”   

ส�ำหรบัหลวงปูดู่ลย์ ควำมโกรธท�ำอะไรท่ำนไม่ได้แล้ว ท่ำนจึงสำมำรถ 

ใช้มันให้เกิดประโยชน์ได้ 
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๗๒. อุบำยคลำยโกรธ

 หลวงพ่อโต พฺรหฺมร�สี เป็นพระที่มีบุคคลิกโดดเด่นที่สุดใน

สมัยรัชกำลท่ี ๔ แม้ได้รับสมณศักด์ิเป็นถึงสมเด็จพระพุฒำจำรย ์ 

แต่ท่ำนกลบัใช้ชวิีตอย่ำงสมถะ ไม่มพีธิรีีตองรำวกับเป็นพระธรรมดำ  

ควำมรู้ทำงพระธรรมวินัยของท่ำนจัดว่ำแตกฉำน แต่ท่ำนกลับ 

ไม่เคร่งครัดในแบบแผน ขนบธรรมเนียมหลำยอย่ำงที่ผู้คนยึดติด 

ถือมั่น ท่ำนไม่สนใจเอำเลย  ปฏิบัติตนอย่ำงผ่อนคลำย เป็นกันเอง 

และเป่ียมด้วยเมตตำ  

 เป็นที่ร�่ำลือกันว่ำ ใครมำนิมนต์ท่ำน ไม่ว่ำยำกดีมีจน ท่ำน 

ไม่เคยปฏิเสธ แต่จะไปเทศน์เมื่อใด ท่ำนไม่เคยก�ำหนดเวลำ  

บำงครำวเจ้ำของบ้ำนหลับแล้ว ท่ำนไปถึงก็นั่งเทศน์ที่ประตูบ้ำน  

เทศน์ตรงหัวบันไดบ้ำนก็เคย ครำวหนึ่งท่ำนไปเทศน์ต่ำงจังหวัด  

ถงึทีห่มำยตอนยำมสำม (ประมำณต ี๓-๖ โมงเช้ำ) ผู้คนนอนหลบั 

กันหมดแล้ว ท่ำนส่ังให้คนแจวเรือตีกลองดังตูม ๆ  แล้วก็เทศน ์

ชูชกอยู่แต่ผู้เดียว ชำวบ้ำนต้องลุกมำฟังท่ำนจนสว่ำง
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 ท่ำนเคยนั่งเรือไปทอดกฐินที่อ่ำงทอง ระหว่ำงทำงได้แวะ

จ�ำวัดบนโบสถ์แห่งหนึ่ง กลำงดึกขณะที่คนเรือนอนหลับ ขโมย 

ได้ล้วงเอำเครื่องกฐินไปหมด เมื่อท่ำนรู้ แทนที่จะโมโหกลับดีใจ   

ขณะท่ีนั่งเรือกลับ ชำวบ้ำนถำมท่ำนว่ำทอดกฐินเสร็จแล้วหรือ  

ท่ำนตอบว่ำ “ทอดแล้วจ้ำ แบ่งบุญให้ด้วย” กลำงทำงท่ำนซื้อหม้อ 

บรรทุกเต็มล�ำ ใครถำมท่ำนว่ำซ้ือไปท�ำไมมำกมำย ท่ำนตอบว่ำ  

“ไปแจกชำวบำงกอกจ้ำ” กว่ำจะถึงวดัระฆงั ท่ำนก็แจกหม้อจนหมด  

ปรำกฏว่ำวันนั้นหวยออก ม. หันหุนเชิด คนที่คอยดูหวยจำกท่ำน 

ถูกกันมำกมำย

 ครำวหนึ่งท่ำนก�ำลังจ�ำวัดในกุฏิที่วัดระฆัง ขโมยได้เจำะ 

พื้นกุฏิเพื่อล้วงเอำข้ำวของที่วำงเกลื่อน แต่ล้วงไม่ถึง ท่ำนเห็นแล้ว

กส็งสำร ช่วยเอำไม้เขีย่ของเหล่ำนัน้ให้ใกล้มอืขโมย ได้ของไปแล้ว 

กย็งัไม่พอใจ ขโมยยงัจะเอำเรอืใต้ถุนกฏิุไปด้วย ระหว่ำงทีเ่ขน็เรอือยู่  

ท่ำนก็เปิดหน้ำต่ำงแล้วบอกขโมยว่ำ “เข็นเบำ ๆ  หน่อยจ้ำ ถ้ำดังไป 

พระท่ำนได้ยินเข้ำ ท่ำนจะตีเอำเจ็บเปล่ำจ้ำ” ท่ำนยังแนะน�ำขโมย

ด้วยว่ำ “เข็นเรือบนที่แห้ง เขำต้องเอำหมอนรองข้ำงท้ำยให้โด่ง 

ก่อนจ้ำ ถึงจะกลิ้งสะดวกดี เรือก็ไม่ช�้ำไม่ร่ัวจ้ำ” ขโมยได้ยิน 

เช่นน้ัน ก็รู้สึกเกรงใจท่ำน ไม่เข็นต่อ แล้วค่อย ๆ  ย่องออกไป 

พร้อมกับของที่ล้วงมำได้

 หลวงพ่อโตมีวิธีสอนธรรมแปลก ๆ  ท่ำนเคยไปเทศน์คู่กับ

พระพิมลธรรม (ถึก) แห่งวัดพระเชตุพน ขณะอยู่บนธรรมำสน์   

เจ้ำคณุพมิลธรรมได้ตัง้ประเดน็ขึน้ว่ำ “โทโสเป็นกเิลสส�ำคัญ พำเอำ 

เจ้ำของต้องเสียทรัพย์ เสียชื่อเสียงเงินทอง เสียน้องเสียพี่ เสียที่ 

เสียทำง เสียเหลี่ยมเสียแต้ม ก็เพรำะลุแก่อ�ำนำจโทโส ให้โทษ 
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ให้ทกุข์แก่เจ้ำของมำกนกั” จำกนัน้ก็ถำมหลวงพ่อโต ซึง่มสีมณศกัดิ์

สูงกว่ำท่ำนว่ำ “โทโส(เมื่อ)จะเกิดขึ้น เกิดตรงที่ไหนก่อนนะขอรับ 

ขอให้แก้ให้ขำว”

 ระหว่ำงนั้นหลวงพ่อโตแกล้งท�ำเป็นหลับ ไม่ได้ยินค�ำถำม  

ซ�้ำยังกรนเสียด้วย เจ้ำคุณพิมลธรรมจึงถำมซ�้ำ ๒-๓ ครั้ง ท่ำนก ็

นัง่เฉย เจ้ำคณุพิมลธรรมจงึโมโห ตวำดเสยีงดงัว่ำ “ถำมแล้วไม่ฟัง 

นั่งหลับใน” ว่ำเช่นนี้ถึง ๒ ครั้ง หลวงพ่อโตแกล้งตื่นแล้วด่ำออกไป 

ว่ำ “อ้ำยเปรต อ้ำยกำก อ้ำยห่ำ อ้ำยถึก กวนคนหลับ”

 ท่ำนเจ้ำคุณพิมลธรรมได้ยินเช่นนี้ก็โกรธจัด คว้ำกระโถน

ปำมำยังหลวงพ่อโต แต่พลำดไปโดนเสำศำลำ แตกดังเปรี้ยง ผู้คน

แตกตืน่ตกใจ แต่หลวงพ่อโตนิง่สงบ แล้วกล่ำวกับญำติโยมว่ำ โทโส

โอหังเกิดขึ้นเมื่ออนิฏฐำรมณ์ คือ รูปที่ไม่น่ำดู เสียงที่ไม่น่ำฟัง  

กลิน่ทีไ่ม่น่ำดม รสทีไ่ม่น่ำกนิ สมัผสัทีไ่ม่สบำย และควำมคิดทีไ่ม่ถูกใจ  

มำกระทบกับตำ หู จมูก ลิ้น กำย และใจ 

 “เมือ่ส�ำรวมไม่ทนัจงึดนัออกข้ำงนอกให้คนอืน่รูว่้ำเขำโกรธ  

ดังเช่นเจ้ำคุณพิมลธรรมเป็นตัวอย่ำง ถ้ำเขำยอท่ำนว่ำพระเดช 

พระคุณแล้วท่ำนยิ้ม พอเขำด่ำก็โกรธ”

 อย่ำงไรก็ตำมท่ำนได้ชี้ว่ำ แม้โทโสเกิดขึ้น “โทโสก็ไม่ม ี

อ�ำนำจกดขี่เจ ้ำของได้เลย เว ้นแต่เจ ้ำของโง ่เผลอสติ เช่น  

พระพมิลธรรมถกึนี ้โทโสจงึกดขีไ่ด้” หลวงพ่อโตสรปุด้วยกำรบอก 

ญำติโยมให้ดูท่ำนเจ้ำคุณพิมลธรรมเป็นตัวอย่ำง “ตัวท่ำนเป็น 

เพศพระ ครั้นท่ำนขำดสังวร ท่ำนก็กลำยเป็นโพระ กระโถนเลย 

แตกโพละ เพรำะโทโสของท่ำน....จงจ�ำไว้ทุกคนเทอญ”
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 นอกจำกมีควำมสำมำรถในกำรชี้ให้คนเห็นถึงสำเหตุและ

โทษของควำมโกรธแล้ว หลวงพ่อโตยังมีอุบำยในกำรเตือนสติให้

คลำยควำมโกรธด้วย ไม่เว้นแม้กระทัง่ควำมโกรธของพระเจ้ำแผ่นดนิ 

 ปลำยสมยัรชักำลที ่๔  พระองค์ได้นมินต์พระมำสวดอภธิรรม 

ในงำนบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลถวำยแด่สมเด็จพระปิ่นเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  

วังหน้ำ ซึ่งเพ่ิงเสด็จสวรรคต เมื่อพระองค์เสด็จมำถึงพระที่น่ัง 

จัดงำน พระทั้ง ๘ รูปก็ตกใจ ด้วยเกรงพระบรมรำชำนุภำพ พำกัน 

วิ่งหนีไปแอบในม่ำนที่กั้นพระโกศ พระองค์จึงกริ้วมำก ตรัสว่ำ 

“ดูซิ ดูซิ ดูถูกข้ำ มำเห็นข้ำเป็นเสือ เป็นยักษ์ เอำไว้ไม่ได้  

ต้องให้มันสึกให้หมด” ว่ำแล้วก็ทรงมีพระรำชหัตถเลขำไปยัง 

หลวงพ่อโต เพื่อให้ท�ำกำรสึกพระเหล่ำนั้น 

 หลวงพ่อโตอ่ำนแล้ว ก็จุดธูป ๓ ดอก จี้ที่กระดำษบริเวณ

ที่ว่ำงจำกลำยพระหัตถ์ แล้วส่งคืน โดยไม่พูดอะไร และไม่ได้ท�ำ

ตำมรับสั่ง คร้ันพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นรู ๓ รู 

ในกระดำษ ก็ทรงทรำบควำมหมำย รับสั่งว่ำ “อ้อ ท่ำนให้เรำ 

ดับรำคะ โทสะ โมหะ อันเป็นไฟ ๓ กอง งดที งดที เอำเถอะ ๆ   

ถวำยท่ำน” จำกนั้นทรงมีรับสั่งให้ไปน�ำตัวพระทั้ง ๘ รูปมำนั่ง 

ประจ�ำท่ี แล้วทรงแนะน�ำสั่งสอนให้ท่ำนรู้ระเบียบจรรยำในกำร 

รับเสด็จหน้ำพระที่นั่ง   

     เป็นอันว่ำเรื่องนี้จบลงด้วยดีเพรำะปรีชำญำณของหลวงพ่อโต
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๗๓. สัจธรรมจำกเมล็ดข้ำว

 บรรดำลกูศษิย์หลวงปูม่ัน่ ภริูทตโฺต ทีม่ชีือ่เสยีง เป็นทีเ่คำรพ

สักกำระของผู้คนทั้งประเทศ แทบทั้งหมดเข้ำสู่ร่มกำสำวพัสตร์

ตั้งแต่ยังหนุ่ม ไม่เคยผ่ำนชีวิตครอบครัว ยกเว้นก็แต่หลวงปู่ขำว  

อำนำลโย แห่งวัดถ�้ำกลองเพล จังหวัดอุดรธำนี ท่ำนออกบวช 

เมื่ออำยุ ๓๑ ปี หลังจำกมีคู่ครองนำน ๑๑ ปี

 สำเหตุท่ีท่ำนออกบวชก็เนื่องจำกได้พบว่ำภรรยำมีชำยอ่ืน   

เรือ่งของเรือ่งกคื็อเดมิท่ำนมอีำชพีเป็นพ่อค้ำขำยววัควำย ครำวหน่ึง
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ได้ต้อนวัวควำยไปขำยในทีไ่กล แล้วหำยไปนำนไม่กลบับ้ำน ภรรยำ

นึกว่ำท่ำนตำยจำกไปแล้ว จึงมีสำมีใหม่ เมื่อท่ำนกลับมำและพบ

ควำมจรงิกโ็กรธแค้นมำก ตัง้ใจจะฆ่ำทัง้สองคนให้ตำยคำมอื ถงึกบั 

เงื้อมีดดำบเตรียมสังหำรแล้ว แต่ห้ำมใจไว้ได้ เหตุกำรณ์ครั้งนั้น

ท�ำให้ท่ำนสลดสงัเวชใจ เบือ่หน่ำยชวีติทำงโลก จงึสละเพศฆรำวำส

ในที่สุด

 ช่วง ๖ พรรษำแรก ท่ำนตัง้ใจศกึษำเล่ำเรยีนพระธรรมวนิยั

อย่ำงจริงจัง แต่ก็รู้สึกขัดใจที่ครูบำอำจำรย์และเพื่อนภิกษุสำมเณร 
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ประพฤติย่อหย่อน อีกทั้งยังเพลิดเพลินในลำภสักกำระ ท่ำนจึง

ตัดสินใจออกธุดงค์เพ่ือบ�ำเพ็ญกรรมฐำน แม้ว่ำจะมีเสียงคัดค้ำน 

ทั้งจำกพระเณรและฆรำวำส บ้ำงก็ว่ำกำรบ�ำเพ็ญภำวนำท�ำให้ 

คนเป็นบ้ำ ถ้ำอยำกเป็นคนดีเหมือนชำวบ้ำนเขำ ก็ไม่ควรออกไป

บ�ำเพ็ญภำวนำ  บ้ำงก็ว่ำพระธุดงค์ที่ด�ำเนินตำมค�ำสอนของพระ 

พุทธองค์ทุกวันนี้ไม่มีแล้ว อย่ำไปท�ำให้เสียเวลำและเหน่ือยเปล่ำ 

เลย สู ้อยู่อย่ำงนี้ก็สบำยดีอยู ่แล้ว แม้กระนั้นท่ำนก็ยังยืนยัน 

เจตนำเดิม

 ระหว่ำงท่ีออกธุดงค์ ท่ำนได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงปู่ม่ัน  

ภูริทตฺโต จึงได้ออกติดตำมค้นหำจนได้พบพระอำจำรย์ใหญ่ที ่

อ�ำเภอพร้ำว จงัหวดัเชยีงใหม่ และได้อยูป่ฏบิตักิบัท่ำนสมควำมต้ังใจ  

ท่ำนได้ท�ำควำมเพียรอย่ำงจริงจัง ขณะเดียวกันก็ถูกเคี่ยวกร�ำ

จำกหลวงปู่มั่นอย่ำงหนัก จนกำรปฏิบัติเจริญก้ำวหน้ำ ครำวหน่ึง 

หลวงปู่ม่ันได้ทักท่ำนว่ำ “ท่ำนขำวนี้ภำวนำอย่ำงไร คืนนี้จิตจึง

สว่ำงไสวมำก ผิดกับที่เคยเป็นมำทุก ๆ  คืน นับแต่มำอยู่กับผม  

ต้องอย่ำงนี้ซิจึงสมกับผู้มำแสวงธรรม”

 บำงช่วงท่ำนได้แยกจำกครูบำอำจำรย์และหมู ่คณะ

ออกธุดงค์ บ�ำเพ็ญเพียรในป่ำ ซ่ึงสมัยนั้นยังรกทึบเต็มไปด้วย 

อันตรำย หลำยครั้งท่ำนต้องเผชิญสัตว์ป่ำที่ดุร้ำย รวมทั้งช้ำงป่ำที่ 

ไม่เป็นมิตรกับคน แต่ด้วยเมตตำและสติท่ีตั้งมั่น ท่ำนจึงผ่ำนพ้น 

เหตุกำรณ์เหล่ำนี้ด้วยดี  บำงครั้งท่ำนถึงกับชวนช้ำงรับศีล ซึ่งช้ำง 

ก็ดูเหมือนจะรับรู ้ค�ำสอนของท่ำนและเชื่อฟังท่ำนโดยดุษณี   

มีเรื่องเล่ำมำกมำยเกี่ยวกับประสบกำรณ์ของท่ำนในป่ำลึกที่กล่ำว

ขำนในหมู่ศิษย์กระทั่งทุกวันนี้
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 นอกจำกสัตว์ร้ำยแล้ว โรคภัยไข้เจ็บมักเกิดกับพระธุดงค ์

ในป่ำลึกเสมอ  แต่ทุกครั้งที่ป่วยไข้ หลวงปู่ขำวนิยมใช้ธรรมโอสถ

เป็นส�ำคัญ ท่ำนเคยระงับไข้ด้วยสมำธิภำวนำหลำยครั้ง ใช่แต่ 

เท่ำนั้นท่ำนยังอำศัยควำมเจ็บไข้เป็นประโยชน์ในกำรภำวนำ

ด้วย ครำวหนึ่งท่ำนเป็นไข้มำลำเรียเกือบตลอดพรรษำ แต่ท่ำน 

ไม่ยอมแพ้ต่อควำมเจ็บป่วยเลย กลับระดมควำมเพียรเต็มที่ ท่ำน

เล่ำถึงเหตุกำรณ์ครั้งนั้นว่ำ

 “ไข้ก็หนัก ควำมเพียรก็เอำกำร ไม่มีใครย่อหย่อนอ่อนข้อ 

ต่อใคร กำรไข้ก็ไข้ตลอดพรรษำ  กำรพิจำรณำทุกขเวทนำกับกำย

อันเป็นเรือนรังของทุกข์ก็ไม่ลดละท้อถ้อย  ไข้หนัก ทุกข์มำกเท่ำไร  

ยิ่งรำวกับไสเชื้อเพลิงป้อนสติปัญญำให้แสดงลวดลำยอย่ำงเต็ม 

ฝีมือ” พอออกพรรษำไข้ก็ค่อย ๆ  หำยไปเอง

 ประสบกำรณ์อันช�ำ่ชองในกำรรับมือกับควำมเจบ็ป่วย ท�ำให้ 

ท่ำนได้ข้อสรุปว่ำ

 “อนัควำมอยำกหำยจำกทกุขเวทนำนัน้ อย่ำอยำก ยิง่อยำก

ให้หำยเท่ำไรก็ยิ่งเพ่ิมสมุทัยตัวผลิตทุกข์มำกย่ิงขึ้นเท่ำนั้น แต่ให้

อยำกรู้อยำกเห็นควำมจริงของทุกขเวทนำที่แสดงอยู่กับกำยกับใจ

เท่ำนั้น นั่นคือควำมอยำกอันเป็นมรรคทำงเหยียบย�่ำกิเลส ซึ่งจะ

ท�ำให้เกิดผล คือกำรเห็นแจ้งตำมควำมจริงของกำย เวทนำ จิต  

ที่ก�ำลังพิจำรณำอยู่ในขณะน้ัน ควำมอยำกรู้จริงเห็นจริงนี้มีมำก

เท่ำไร ควำมเพียรพยำยำมทุกด้ำนยิ่งมีก�ำลังมำกเท่ำน้ัน”

 ประมำณพ.ศ. ๒๔๘๓ ตอนนั้นหลวงปู่ขำวมีอำยุ ๕๒ ปี

แล้ว  ระหว่ำงพ�ำนักที่บ้ำนโหล่งขอด อ�ำเภอพร้ำว จังหวัดเชียงใหม่ 
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เย็นวันหนึ่งท่ำนได้ออกไปสรงน�้ำ เหลือบมองเห็นรวงข้ำวในไร่ 

ชำวเขำก�ำลงัสกุเหลอืงอร่ำม เกดิมคี�ำถำมขึน้มำในใจว่ำ “ข้ำวมนังอก

ขึ้นมำเพรำะมีอะไรเป็นเชื้อพำให้เกิด ใจที่พำให้เกิดตำยอยู่ไม่หยุด  

ก็น่ำจะมีอะไรเป็นเชื้ออยู่ภำยในเช่นเดียวกันกับเมล็ดข้ำว” ท่ำน 

คิดต่อว่ำ เช้ือนั้นถ้ำไม่ถูกท�ำลำยที่ใจให้สิ้นไป ก็จะต้องพำให้เกิด 

และตำยไม่หยุด ท่ำนพิจำรณำต่อก็พบว่ำ “อะไรเป็นเชื้อของใจ 

เล่ำ ถ้ำไม่ใช่กิเลส อวิชชำ ตัณหำ อุปำทำน”

 จำกนั้นท่ำนก็พิจำรณำทบทวนไปมำโดยมีจุดเน้นที่ตัว

อวิชชำ เป็นกำรพิจำรณำทั้งอนุโลมและปฏิโลม จำกเหตุสู่ผล  

และย้อนจำกผลไปหำเหตุ ตั้งแต่หัวค�่ำจนดึก ท่ำนก็ยังไม่ลดละ 

กำรพิจำรณำ จนใกล้ฟ้ำสำงจึงเห็นแจ้งในธรรมชำติหรือควำมจริง

แห่งอวิชชำ วินำทีนั้นเองอวิชชำก็หลุดไปจำกใจจนไม่เหลือ

 ข้ำวสุกย่อมมิอำจงอกได้อีกต่อไปฉันใด เมื่อพิจำรณำจิต 

จนอวิชชำดับ กลำยเป็นจิตสุก กำรก่อเกิดในภพต่ำง ๆ  ก็จบส้ิน 

ฉันน้ัน หลวงตำมหำบัว ญำณสมฺปนฺโน เล่ำถึงประสบกำรณ์ของ

หลวงปู่ขำวตอนนี้ว่ำ “ขณะท่ีจิตผ่ำนดงหนำป่ำกิเลสวัฏฏ์ไปได้ 

แล้ว เกดิควำมอศัจรรย์อยูค่นเดยีว ตอนสว่ำงพระอำทติย์กเ็ริม่สว่ำง

บนฟ้ำ ใจกเ็ริม่สว่ำงจำกอวิชชำ ข้ึนสูธ่รรมอัศจรรย์ ถงึวมิตุติหลดุพ้น 

ในเวลำเดียวกันกับพระอำทิตย์อุทัย ช่ำงเป็นฤกษ์งำมยำมวิเศษ

จริง ๆ ”

 “นัง่อยูก่ส็บำย แม้ตำยก็มคีวำมสขุ ปรำศจำกเครือ่งร้อยรดั 

โดยประกำรทั้งปวง” คือค�ำอุทำนในใจของหลวงปู่ขณะนั้น

 เมื่อกิจส่วนตนจบสิ้นแล้ว หลวงปู่ก็เหลือแต่กิจส่วนรวม  
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ท่ำนได้เทศนำสั่งสอนพระเณรและญำติโยมอย่ำงไม่รู ้จักเหน็ด 

เหนื่อย ขณะเดียวก็ยังคงใช ้ชีวิตเยี่ยงพระธุดงคกรรมฐำน   

จนกระทั่งพบถ�้ำกลองเพลในเทือกเขำภูพำน ท่ำนเห็นว่ำเป็น 

สถำนท่ีวิเวกถูกอธัยำศยั จงึได้ปักหลกัทีน่ัน่เรือ่ยมำจนวำระสดุท้ำย

ของท่ำน

 หลวงปู่ขำวละสังขำรเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภำคม ๒๕๒๖  

หลังจำกอัมพำตเป็นเวลำ ๙ ปี และมีอำพำธต่อเน่ืองในช่วง ๒ ปี

หลัง คืนสุดท้ำยของหลวงปู่ขำว ท่ำนจ�ำวัดเป็นปกติ เช้ำมืดเมื่อ 

ล้ำงหน้ำเรียบร้อยแล้ว ท่ำนฉันอำหำรเล็กน้อย จำกนั้นพระเณร 

พยุงท่ำนเดินไปถึงเตียงเพื่อนอนพัก หลวงปู่ลงนั่งแล้วก็นอนลง  

แล้วก็หยุดหำยใจ เป็นกำรทิ้งสังขำรที่ “ง่ำย สบำย” ดังค�ำของ 

หมออวย เกตุสิงห์ แพทย์ประจ�ำตัวของท่ำน

 สิริอำยุของหลวงปู่ขำว อนำลโยรวม ๙๕ ปี
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๗๔. ควำมเข้มแข็งที่แท้จริง

 ถ�้ำยำยปริก เกำะสีชัง เป็นสถำนที่วิเวก เหมำะแก่กำร

ภำวนำ หลวงพ่อประสทิธ์ิ ถำวโร จงึมำจ�ำพรรษำอยูเ่นอืง ๆ  ภำยหลงั 

ท่ำนได้บุกเบิกและพัฒนำจนกลำยเป็นวัดสมบูรณ์ มีพระและแม่ชี

มำปฏิบัติธรรมเป็นจ�ำนวนมำก

 ช่วงหนึ่งมีกำรก่อสร้ำงก�ำแพงหินด้ำนหน้ำวัด เมื่อหิน 

ศิลำแลงมำถึง หลวงพ่อได้สั่งให้กองไว้ด้ำนนอกวัดเพื่อน�ำมำ 

ก่อก�ำแพงในวันรุ่งขึ้น บังเอิญกองหินเหล่ำนั้นวำงล�้ำเข้ำไปในที่

ของชำวบ้ำนคนหนึ่ง ซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมำกับวัดมำนำน เหตุเพรำะ

ต้องกำรยึดครองที่ดินของวัด อันที่จริงกองหินน้ันล�้ำเข้ำไปในที ่

ของเขำเพียง ๑-๒ นิ้วเท่ำนั้น แต่เมื่อเจ้ำของที่รู้เข้ำก็ไม่พอใจ เดิน 

มำที่วัดพร้อมตะโกนขึ้นว่ำ

 “เฮ้ย ใครหน้ำไหนวะ มันบังอำจเอำหินเอำดินมำกองในที่ 

ของกู ออกมำเจอกันหน่อยซิ”

 หลวงพ่อประสิทธิ์ก�ำลังนั่งพักผ่อนอยู่ที่กุฏิหน้ำประตูวัด

พอดี จึงเดินไปหำชำยผู้นั้น แล้วพูดว่ำ “เออแน่ะโยม จะเอำอะไร

กบัพระกบัเจ้ำนกัหนำ หลวงพ่อขอวำงไว้แค่สักคืนหน่ึงเท่ำน้ันแหละ   

พรุ่งนี้ก็จะขนออกแล้ว ค่อยพูดค่อยจำกันก็ได้”

 ชำยผู้นั้นไม่ฟัง ตวำดกลับว่ำ “ไม่รู้ล่ะ ประเดี๋ยวพวกมึงไป

ขนออกจำกที่กูให้หมดเลยนะ” พูดพลำงชี้หน้ำหลวงพ่อ พร้อมกับ

ขู่ว่ำ ถ้ำไม่ขนออกไป จะไปแจ้งทั้งนำยอ�ำเภอและต�ำรวจ “เอำพวก

มึงเข้ำคุกให้หมด ข้อหำบุกรุกที่ของกู โธ่เอ๋ย พวกมึงน่ะ ก็เป็นแค่

ไอ้พระเฮงซวย”
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 ทั้ง ๆ  ที่ถูกสบประมำทด้วยถ้อยค�ำหยำบคำย หลวงพ่อ

ประสิทธิ์ยังคงนิ่งสงบ ไม่มีอำกำรโกรธหรือหงุดหงิดแต่อย่ำงใด  

ท่ำนกลบัไปนัง่หน้ำกฏุแิละดืม่น�ำ้ปำนะอย่ำงสบำย รำวกบัไม่มอีะไร

เกดิข้ึน

 วันรุ่งขึ้นนำยอ�ำเภอและต�ำรวจมำที่วัด แต่หลังจำกตรวจ

ดูกองหินหน้ำวัดแล้ว ก็เห็นว่ำเป็นเรื่องเล็กน้อย หินล�้ำเขำไปในที่ 

ของชำยผู้นั้นแค่นิ้วสองนิ้ว ไม่น่ำเอะอะโวยวำยจนเป็นเรื่องเลย      

สักพักก็ลำหลวงพ่อกลับ

 หลังจำกวันนั้น มีศิษย์คนหนึ่งซึ่งอยู่ในเหตุกำรณ์ตลอด  

เล่ำให้หลวงพ่อประสิทธิ์ฟังว่ำ เขำเสียใจมำกที่เห็นหลวงพ่อถูกด่ำ 

รู้สึกตกใจและว้ำวุ่นเป็นที่สุด

 หลวงพ่อหัวเรำะอย่ำงคนอำรมณ์ดีแล้วพูดว่ำ “ปัดโธ่เอ๊ย  

เอ็งก็ไปคิดมำกท�ำไม จ�ำไว้นะ ค�ำพูดน่ะมันก็แค่ลมปำก พูดไปก็

ดับไป เป็นลมเป็นแล้งไปทุกครำวค�ำ ถือสำอะไรกับมัน แล้วลิ้น 

คนก็ไม่มีกระดูกสักหน่อย จริงจังกับมันแล้วได้อะไรขึ้นมำ”

 ช่วงท่ีท่ำนมำบุกเบิกสร้ำงวัดถ�้ำยำยปริกนั้น ถูกชำวบ้ำน 

บำงกลุ่มรังควำนเป็นประจ�ำ เพรำะอยำกได้ที่ดินของวัด เวลำ

ท่ำนออกบิณฑบำต เขำก็จ้ำงคนหรือสั่งให้ลูกหลำนมำยืนด่ำท่ำน  

มีครำวหนึ่งจ้ำงคนมำผลักท่ำนจนตกถนน บำตรหลุดมือ แต่ท่ำน 

กไ็ม่ตอบโต้ ทัง้ไม่ด่ำว่ำหรอืแจ้งต�ำรวจ ถอืเสยีว่ำ “กรรมเก่ำมนัตำม 

มำทัน ใช้กรรมให้มันไป อโหสิให้มัน และอวยพรให้มันเจริญ ๆ ”

 เคยมลีกูศษิย์ถำมท่ำนว่ำเหตใุดท่ำนจงึไม่ไปจำกทีน่ัน้  ท่ำน

ตอบว่ำ “ก็ว่ำจะไปหลำยครั้งแล้ว ใช่ว่ำจะอยำกอยู่ แต่พอระลึกว่ำ  
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ถ้ำเรำไปที่อ่ืนแล้วเรำถูกเขำด่ำอีกล่ะ มิต้องร่อนเร่ไปเร่ือยหรือ  

จึงนึกถึงพระพุทธองค์ตรัสว่ำ เกิดที่ไหนให้มันดับตรงน้ัน ปัญหำ 

มันมีเกิด มันก็ต้องมีดับ เมื่อเรำมีสติ สมำธิ ควำมเพียร และ 

ปัญญำ ปัญหำทุกอย่ำงไม่ว่ำทำงโลกทำงธรรม ก็แก้ได้หรือไม่ก็

บรรเทำเบำบำงลงไปได้ท้ังนั้น”

 กำลเวลำพิสูจน์ว ่ำค�ำของท่ำนเป็นควำมจริง ในที่สุด 

กำรรังควำนก็ยุติ ผู้ที่กลั่นแกล้งท่ำนแพ้ภัยตนเอง ต่ำงรับกรรม 

กันไปถ้วนหน้ำ

 แรงมำก็แรงไป ไม่ใช่วิสัยของสมณะ หลวงพ่อประสิทธิ์

เป็นแบบอย่ำงของศำกยบตุรผูม้ัน่คงในพุทธภำษติทีว่่ำ “พงึเอำชนะ

ควำมโกรธด้วยควำมไม่โกรธ พึงเอำชนะควำมร้ำย ด้วยควำมดี”  

ใช่แต่เท่ำนั้นท่ำนยังสอนให้เรำเห็นว่ำ ควำมเข้มแข็งที่แท้จริงมิได ้

อยู่ที่กำรแสดงอ�ำนำจ แต่อยู่ที่ควำมมั่นคงในใจ กล่ำวคือ ไม่ว่ำเจอ

อะไร ใจก็ยังนิ่งสงบ ถูกกระท�ำเพียงใด ใจก็ไม่ทุกข์
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๗๕. ภำวนำเพื่อละ

 หลวงพ่อเฟื่อง โชติโก (หรือ “ท่ำนพ่อเฟื่อง”) เป็นศิษย์ 

ผู้ใกล้ชิดของพระอำจำรย์ลี ธมฺมธโร  ผู้ก่อตั้งวัดอโศกำรำม ท่ำน 

เป็นชำวจันทบุรี  เมื่อบวชได้ ๒ พรรษำ ก็ได้พบพระอำจำรย์ลี 

(ซึ่งลูกศิษย์นิยมเรียกว่ำ “ท่ำนพ่อลี”) เกิดควำมเลื่อมใสศรัทธำ 

จึงติดตำมพระอำจำรย์ลีออกธุดงค์ตำมแนวเขตป่ำจันทบุรีและ 

ตรำด มีช่วงหนึ่งท่ำนได้แยกไปธุดงค์ทำงภำคเหนือ นอกจำก 

ได้พบหลวงปู่มั่นแล้ว ยังได้ไปศึกษำและปฏิบัติกับศิษย์คนส�ำคัญ 

ของหลวงปู่มั่นหลำยท่ำน อำทิ หลวงปู่สิม และหลวงปู่อ่อนสำ
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 ช่วงที่ได้อยู่กับหลวงปู่มั่นที่อ�ำเภอพร้ำวน้ัน ท่ำนได้เรียนรู ้

พระธรรมวินัยมำกมำย อีกทั้งยังได้เห็นปฏิปทำของหลวงปู่มั่น 

และอุบำยกำรสอนของท่ำนด้วย ซึ่งมีควำมหลำกหลำย ขึ้นอยู่กับ 

ลูกศิษย์แต่ละคน อำทิเช่น หำกมีพระรูปใดป่วยแล้วขอยำ  

หลวงปู่มั่นจะต�ำหนิว่ำ “นี่เอำอะไรเป็นสรณะที่พึ่ง เอำพระพุทธเจ้ำ 

เป็นท่ีพึ่ง หรือเอำยำเป็นที่พึ่ง ถือศำสนำพุทธหรือถือศำสนำยำ

กันแน่” แต่หำกพระรูปไหนป่วยแล้วไม่ยอมฉันยำ ท่ำนก็ติเตือน 

อีกว่ำ “ยำมี ท�ำไมไม่ยอมฉัน ท�ำไมท�ำตัวเป็นคนเลี้ยงยำก”  

 ภำยหลังท่ำนได้กลับมำปฏิบัติอยู่กับพระอำจำรย์ลี ที่ 

วัดคลองกุ้ง จังหวัดจันทบุรี เมื่อพระอำจำรย์ลีมรณภำพ ท่ำนได ้

ไปจ�ำพรรษำที่วัดมกุฏกษัตริยำรำม และสอนกรรมฐำนให้แก่

พระเณรที่น่ัน แม้ภำยหลังท่ำนไปเป็นเจ้ำอำวำสวัดธรรมสถิต  

อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง แต่ท่ำนก็ยังไปสอนกรรมฐำนที ่

วัดมกุฎกษัตริยำรำมอยู่เป็นประจ�ำ ต่อมำได้รับนิมนต์ไปสอน 

กรรมฐำนในต่ำงประเทศ โดยเฉพำะที่ฮ่องกง จนไปมรณภำพที่นั่น 

เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๙ สิริอำยุ ๗๑ ปี

 หลวงพ่อเฟื่องเป็นผู้ที่พูดน้อย เว้นแต่มีเหตุที่ควรพูดยำว 

ท่ำนก็จะขยำยควำม ทั้งนี้เพรำะท่ำนถือตำมคติพระอำจำรย์ลีว่ำ 

“ถ้ำจะสอนธรรมะให้เขำฟัง แต่เขำไม่ตัง้ใจฟัง หรอืไม่พร้อมทีจ่ะรบั   

ธรรมะที่พูดไปนั้น ถึงจะดี วิเศษวิโสแค่ไหน ก็ยังนับว่ำเป็นค�ำ 

เพ้อเจ้ออยู่ เพรำะไม่ได้ประโยชน์อะไร”

 แม้ท่ำนจะประหยัดค�ำพูด แต่ถ้อยค�ำของท่ำนก็มีควำม

ลุ ่มลึก ตรงถึงใจของญำติโยม ลูกศิษย์ของท่ำนผู้หน่ึงเล่ำถึง 
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ประสบกำรณ์คร้ังแรกที่ได้พบท่ำน ท่ำนถำมว่ำ “เคยท�ำบุญที่ไหน 

บ้ำง” เขำตอบว่ำ เคยไปช่วยสร้ำงพระพุทธรูปที่วัดนั้น ช่วยสร้ำง 

เมรุที่วัดนี้ ช่วยท�ำที่นั่นที่โน่นอีกหลำยแห่ง พูดจบ ท่ำนก็ถำมต่อ 

ว่ำ “ท�ำไมไม่ท�ำที่ใจล่ะ”

 ลูกศิษย์อีกคนหนึ่งท�ำอย่ำงที่ท่ำนแนะน�ำ คือท�ำสมำธิ

ภำวนำ แต่ท�ำมำหลำยปีก็รู้สกึว่ำอยู่กับที ่จงึบ่นให้ท่ำนว่ำ ฝึกภำวนำ 

มำหลำยปีแล้ว แต่ไม่เห็นได้อะไรข้ึนมำเลย ท่ำนตอบทันทีว่ำ  

“เขำภำวนำเพื่อให้ละ ไม่ใช่ภำวนำเพื่อให้เอำ”

 อีกคนหนึง่นัง่ภำวนำหลงัจำกท�ำงำนทีว่ดั รูสึ้กเพลียมำกแต่ก ็

ฝืนใจภำวนำเพรำะเกรงใจท่ำน นั่งไปได้ไม่นำนรู้สึกว่ำใจเหลืออยู่ 

นิดเดียว กลัวใจจะขำด ท่ำนเดินผ่ำนมำพอดีจึงพูดขึ้นว่ำ “ตำยเตย  

ไม่ต้องกลัว คนเรำก็ตำยอยู่แล้วทุกลมหำยใจ เข้ำ-ออก” ลูกศิษย์ 

ได้ฟังกเ็กดิก�ำลังใจทีจ่ะนัง่ต่อสูค้วำมเพลยี อกีครำวหนึง่ท่ำนได้กล่ำว 

เตือนสติลูกศิษย์ว่ำ “กำรภำวนำก็คือกำรฝึกตำย เพื่อเรำจะได ้

ตำยเป็น” ท่ำนยังกล่ำวอีกว่ำ “ไม่ต้องกลัวหรอกกำรตำย ให้กลัว

กำรเกิดดีกว่ำ”

 กับพระภิกษุเช่นกัน หลวงพ่อพูดตรงและมีควำมหมำย 

ลึกซึ้ง มีพระรูปหนึ่งอยู่กับท่ำนมำหลำยปี วันหน่ึงเข้ำไปหำท่ำน 

เพ่ือขอพรวันเกิด ท่ำนให้พรสั้น ๆ  ว่ำ “ให้ตำยเร็ว ๆ ” พระรูปน้ัน 

ฟังแล้วก็ใจหำย ต่อเมื่อพิจำรณำถ้อยค�ำดังกล่ำวอยู ่หลำยวัน   

จึงเข้ำใจว่ำท่ำนไม่ได้แช่ง แต่ให้พรจริง ๆ  เป็นพรที่ประเสริฐด้วย  

นั่นคือกำรตำยจำกกิเลส หรือมีปัญญำแจ่มแจ้งจน “ตัวกู” ดับ

 “ถึงควำมเห็นของเรำจะถูก แต่ถ้ำเรำยึดเข้ำไว้มันก็ผิด”  
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เป็นค�ำสอนของท่ำนอีกข้อหนึ่ง ที่มีควำมหมำยลึกซึ้ง และเตือนใจ

ให้เรำตระหนักถึงโทษของควำมยึดมั่นถือมั่นในควำมคิดที่ดี หรือ

ยดึตดิในควำมดขีองตน เพรำะควำมจรงิแล้วไม่มอีะไรทีเ่รำสำมำรถ 

ยดึตดิถอืมัน่ได้แม้แต่อย่ำงเดียว  ใช่แต่เท่ำน้ันกำรยดึมัน่ในควำมดี

ยงัท�ำให้เกดิทกุข์และอำจน�ำไปสูก่ำรกระท�ำทีผ่ดิกไ็ด้

 อย่ำงไรก็ตำมในเรื่องพระวินัย ท่ำนเห็นเป็นส่ิงที่ควรใส่ใจ

อยู่เสมอ “อย่ำเห็นว่ำข้อวินัยเล็ก ๆ  น้อย ๆ  เป็นเรื่องไม่ส�ำคัญ ท่ำน 

อำจำรย์มั่นเคยบอกว่ำ ไม้ทั้งท่อนไม่เคยเข้ำตำใครหรอก แต่ข้ีผง 

เล็ก ๆ  นั่นแหละ เข้ำตำง่ำย ท�ำให้ตำบอดได้”

 ท่ำนมีควำมเห็นเก่ียวกับพระวินัยที่น่ำสนใจ ครำวหนึ่ง

พระต่ำงชำตทิีม่ำบวชกบัท่ำนได้กลบัไปเยีย่มบ้ำน โยมแม่เลีย้งเป็น 

ชำวคริสต์ เมื่อเห็นพระลูกชำยก็อยำกกอด เพรำะไม่ได้พบกัน 

มำนำนหลำยปี แต่พระลกูชำยไม่ยอมให้กอด เธอจึงโกรธมำก หำว่ำ 

พุทธศำสนำสอนให้รังเกียจผู้หญิง เมื่อเรื่องน้ีถึงหูท่ำน ท่ำนก็ 

อธิบำยว่ำ 

 “ท่ีพระพุทธเจ้ำไม่ให้พระจับต้องผู้หญิงน้ัน ไม่ใช่ว่ำเพรำะ 

ผู้หญิงไม่ดี แต่เป็นเพรำะพระไม่ดีต่ำงหำก เพรำะพระยังมีกิเลส 

จึงจับต้องกันไม่ได้”

 ค�ำอธิบำยตรงไปตรงมำแบบนี้น้อยคนจะได้ฟังจำกปำก 

ของพระทั่วไป เหตุผลส�ำคัญคงเป็นเพรำะไม่เข้ำใจจุดมุ่งหมำย 

ของพระวินยัว่ำเป็นเครือ่งฝึกฝนตนและขดัเกลำจติใจส�ำหรบับคุคล

ท่ียังมีกิเลส ส่วนท่ำนที่พ้นกิเลสแล้วยังรักษำพระวินัยก็เพื่อเป็น

แบบอย่ำงแก่บุคคลทั้งหลำยที่ยังต้องฝึกฝนตน
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๗๖. อำรมณ์ขันของสมเด็จ ฯ

 ในสมัยรัชกำลที่ ๗ มีสมเด็จพระรำชำคณะ ๒ องค์ที่นอก 

จำกเกิดปีเดียวกันแล้ว ยังได้รับสถำปนำเป็นสมเด็จพระรำชำคณะ 

ในปีเดียวกัน อีกทั้งได้รับเลือกเป็นประธำนกรรมกำรมหำเถร 

สมำคม บัญชำกำรคณะสงฆ์แทนสมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำใน 

ปีเดียวกนัอกีด้วย แต่อุปนสิยัของท้ัง ๒ องค์กลับแตกต่ำงอย่ำงมำก  

จนมีคนตั้งฉำยำคล้องจองกันว่ำ “พูดเล่นไม่มี พูดดีไม่เป็น” 
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 องค์แรกนัน้คอืสมเดจ็พระพทุธโฆษำจำรย์ (เจรญิ ญำณวโร)  

แห่งวดัเทพศรินิทร์ เป็นคนพดูจำเรยีบร้อยและนุ่มนวล ไม่ชอบพดูเล่น  

อีกองค์นั้นคือ สมเด็จพระวชิรญำณวงศ์ (ม.ร.ว. ชื่น สุจิตฺโต) แห่ง 

วัดบวรนิเวศ ซึ่งภำยหลังได้รับสถำปนำเป็นสมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ 

กรมหลวงวชริญำณวงศ์  ทรงมอีปุนสิยัพดูจำโผงผำง ตรงไปตรงมำ

ไม่อ้อมค้อม และมอีำรมณ์ขนั  แต่สิง่ทีเ่หมอืนกนัคอื เป็นผูใ้ฝ่ธรรม 

มเีมตตำ อยูอ่ย่ำงสมถะ และไม่ตดิในยศฐำบรรดำศกัดิ์  

 ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปรำโมช เป็นผู้หนึ่งที่รู ้จักสมเด็จพระ 

วชิรญำณวงศ์ตั้งแต่เล็ก เล่ำว่ำครำวหนึ่งน�ำแกงที่บิดำชอบไป 

ถวำยสมเด็จ ฯ ท่ำนรับประเคนแล้วก็ยังเฉยอยู่ จึงทูลว่ำ

 “ต้องขอแรงเป็นพเิศษ ฉนัแกงสกัช้อนหนึง่เถดิ จะได้กรวด 

น�้ำไปให้พ่อได้กิน เพรำะพ่อชอบกินแกงอย่ำงนี้”

 “อ๋อ” สมเด็จ ฯ ตอบ “เอ็งเห็นพระเป็นตู้ไปรษณีย์หรือ?”

 “ใช่ ฉันให้หน่อยเถอะน่ำ จะได้สบำยใจ”

 ได้ยินเช่นนั้น ท่ำนก็ยอมฉันให้  

 อีกครำวหนึ่ง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ น�ำด้วงโสนไปถวำยท่ำน 

เนื่องจำกเป็นอำหำรโปรดของมำรดำท่ำน ด้วงโสนนั้นยำวขนำด

นิ้วก้อย เกิดในต้นโสน มองเผิน ๆ  เหมือนหนอนตัวโต ๆ  เมื่อท่ำน 

รับประเคนแล้ว ก็มองดูด้วงในชำม ครั้นเห็นแล้วก็หดมือ ถำมว่ำ

 “นั่นอะไร?”

 “ด้วงโสน” 

 “ไม่กินว่ะ ใครจะไปกินหนอน”
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 “เอำหน่อยน่ำ แม่ชอบกิน” ม.ร.ว. คึกฤทธิ์รบเร้ำ

 “วันนี้ ไปรษณีย์ปิดโว้ย” สมเด็จ ฯ ว่ำ “กันกินไม่เป็น เห็น 

เข้ำก็คลื่นไส้ ใครจะไปกินลง”

 “แล้วจะท�ำยังไงดีล่ะ” 

 “เอ็งกินเข้ำไปเองก็แล้วกัน” 

 “มันก็ไม่ถึงแม่นะซี” ม.ร.ว. คึกฤทธิ์แย้ง

 “นั่นแหละ ดีกว่ำอะไรทั้งหมด” สมเด็จ ฯ ว่ำ “พ่อแม่นั้น

รักลูกยิ่งกว่ำอะไรทั้งนั้น พ่อแม่ยอมอดเพื่อให้ลูกได้กิน ถ้ำแม่เอ็ง

รู้ว่ำเอ็งได้กินส่ิงท่ีเขำชอบ เขำก็คงดีใจมำก ท�ำให้พ่อแม่ได้ยินดี  

มีควำมสุขใจนั้น เป็นบุญหนักหนำอยู่แล้ว”

 ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์เล่ำว่ำ “ผมเอำฝำชำมปิดด้วงโสน แล้วถอน

ออกมำวำงไว้ห่ำง ก้มลงกรำบสมเด็จ ฯ น�้ำตำกลบลูกตำ ตั้งแต่เกิด 

มำเป็นตัว ไม่เคยได้กินด้วงโสนอะไรอร่อยเท่ำวันนั้น”

 อกีครำวหนึง่ ม.ร.ว. คกึฤทธิไ์ด้ยนิสมเด็จ ฯ คุยกบัหม่อมเจ้ำ 

พระองค์หนึง่ หม่อมเจ้ำนัน้รบัสัง่ว่ำ “งำนวันเกดิ....เอ๊ย ! วนัประสตูิ

สมเดจ็ ฯ นัน้จะมอีะไรกนับ้ำง?”

 “วันเกิดก็ดีแล้ว” สมเด็จ ฯ ว่ำ “ประสูติแปลว่ำไหลออกมำ  

อะไร ๆ  มันก็ไหลออกมำได้ แต่เกิดมันเป็นคนละเร่ือง เรียกว่ำ 

วันเกิดดีกว่ำ เกิดมำแล้วก็มีแต่ทุกข์ เขำฉลองวันเกิด...กันท�ำไม 

ก็ไม่รู้ ไปรับสั่งถำมคนอื่นเขำดูเถิด อำตมำไม่รู้”

 นอกจำกไม่ติดในพิธีรีตองแล้ว สมเด็จ ฯ ยังเป็นคนที่ 

ไม่เสแสร้ง รู้สกึอย่ำงไรกพ็ดู โดยไม่สนใจเรือ่งภำพลกัษณ์ ครำวหนึง่ 
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ท่ำนอำพำธ ถงึขัน้ผ่ำท้อง ตดัล�ำไส้ ระหว่ำงทีพ่กัฟ้ืน ม.ร.ว. คกึฤทธิ์ 

ได้ไปเยี่ยมท่ำน ทูลถำมว่ำเป็นอย่ำงไรบ้ำง ท่ำนตอบว่ำ “รู้อยู่แล้ว 

ว่ำเกิด แก่ เจ็บ ตำย เป็นทุกข์ รู้อยู ่แล้วว่ำสังขำรทั้งหลำย 

ไม่เที่ยง ไม่ใช่ตัวตน และเป็นทุกข์ แต่ทั้งรู้อย่ำงน้ันมันก็ยังเจ็บ 

จริงโว้ย”

 ประมำณพ.ศ. ๒๔๙๐  ท่ำนพุทธทำสภิกขุ ซึ่งตอนนั้นเป็น

ภิกษุหนุ่มวัย ๔๑ ได้แสดงปำฐกถำเร่ือง “ภูเขำแห่งวิถีพุทธธรรม”  

ท่ีพทุธสมำคม กรงุเทพ ฯ มเีสยีงวพิำกษ์วจิำรณ์อย่ำงรนุแรงตำมมำ   

จนท่ำนถูกกล่ำวหำว่ำรับแผนของคอมมิวนิสต์มำท�ำลำยศำสนำ  

เมื่อเรื่องรำวท�ำท่ำจะบำนปลำย พระศำสนโสภณ วัดรำชำธิวำส  

ได้ช่วยเหลอืด้วยกำรน�ำท่ำนพทุธทำสมำเข้ำเฝ้ำสมเดจ็ ฯ ซึง่ตอนนัน้ 

ได้รับสถำปนำเป็นสมเด็จพระสังฆรำชเจ ้ำแล้ว หลังจำกที่ 

ท่ำนพุทธทำสอธิบำยกรำบทูลจนกระจ่ำงแล้ว ก็ทรงมีมติว่ำ ท่ำน

พุทธทำสไม่มีควำมผิดแต่อย่ำงใด  

 ก่อนที่ท่ำนพุทธทำสจะทูลลำ สมเด็จ ฯ ได้รับสั่งว่ำ “กัน 

อยำกไปอยู่กับแกที่สวนโมกข์เสียแล้ว ที่นี่มันยุ่งจริง ๆ ”





พระไพศาล วิสาโล

๗๗. ตำมหำพุทโธ

 เมืองไทยเมือ่ ๗๐-๘๐ ปีก่อนเตม็ไปด้วยป่ำรกชฏั นอกจำก

เป็นที่อำศัยของสิงสำรำสัตว์นำนำชนิดแล้ว ยังมีชุมชนเล็กชุมชน

น้อยซุกซ่อนกระจัดกระจำย ไกลสุดหล้ำ แทบจะตัดขำดจำก 

สังคมเมือง แต่ก็ไม่ไกลเกินกว่ำพระธุดงค์จะเข้ำถึง

 ครำวหนึง่หลวงปู่มัน่ ภริูทตโฺต กบัศษิย์คอืพระอำจำรย์เทสก์  

เทสร�สี ได้ธุดงค์บนดอยแห่งหนึ่งในเชียงใหม่ ท่ำนเห็นว่ำเป็น 

ภูมิประเทศที่สงบสงัด อีกทั้งไม่ไกลจำกหมู่บ้ำนชำวเขำ พอที่จะ

บิณฑบำตได้ไม่ยำกนัก จึงแวะพักที่น่ัน

 ชำวเขำเหล่ำนี้ไม่ค่อยเห็นพระสงฆ์ เมื่อเห็นพระอุ้มบำตร

เข้ำมำในหมู่บ้ำน ก็ไม่เข้ำใจว่ำมำท�ำอะไร ครั้นท่ำนตอบว่ำมำ

บณิฑบำตข้ำว เขำก็ถำมว่ำข้ำวสกุหรอืข้ำวสำร  ท่ำนตอบว่ำข้ำวสกุ  

เขำก็พำกันหำข้ำวสุกมำใส่บำตร  ทั้งสองท่ำนจึงฉันแต่ข้ำวเปล่ำ ๆ  

อยู่นำน

 อย่ำงไรก็ตำมชำวบ้ำนหลำยคนมีควำมหวำดระแวงท่ำน  

ลือกันว่ำท่ำนทั้งสองเป็นเสือเย็น แปลงตัวมำเพื่อจับชำวบ้ำนกิน 

เป็นอำหำร จึงมีกำรประชุมชำวบ้ำน และมีข้อตกลงกันว่ำห้ำม 

ไม่ให้เดก็และผูห้ญิงเข้ำไปในบรเิวณทีท่่ำนพกัแรม แม้ผูช้ำยหำกจะ 

เข้ำไปก็ควรมีเพ่ือนไปด้วย พร้อมอำวุธ หำกไปคนเดียวและไป 

ตัวเปล่ำ อำจถูกเสือเย็น ๒ ตัวกินได้ ขณะเดียวกันหัวหน้ำชำวเขำ

กส่็งคนไปแอบดพูฤตกิรรมของท่ำนทัง้วนั

 หลวงปู่มั่นทรำบเรื่องนี้ตลอด แต่ก็ไม่มีควำมวิตกกังวล 

แต่อย่ำงใด ยังคงบ�ำเพ็ญควำมเพียรตลอดทั้งวัน  ส่วนชำวเขำหลัง
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จำกเฝ้ำดพูฤตกิำรณ์ของท่ำนอยูห่ลำยวนั ไม่เหน็ท่ำนท�ำตนเป็นภัย 

แต่อย่ำงใด ก็คลำยควำมหวำดกลัว แต่มีควำมแปลกใจมำแทนท่ี

เพรำะเห็นท่ำนหลับตำนิ่ง ๆ  และเดินจงกรมครั้งละนำน ๆ   วันหนึ่ง 

จึงพำกันเข้ำมำหำท่ำนเพื่อสอบถำม ผู้เป็นหัวหน้ำสงสัยว่ำ ตุ๊เจ้ำ 

ก�ำลังหำอะไรเพรำะเห็นเดินกลับไปกลับมำทั้งวัน หลวงปู ่มั่น 

ตอบว่ำ “เรำเดินหำพุทโธ” เขำถำมต่อว่ำ พุทโธเป็นอย่ำงไร  

พวกเรำจะช่วยตุ๊เจ้ำหำได้ไหม ท่ำนตอบว่ำ “พุทโธเป็นดวงแก้ว 

อันประเสริฐ...ถ้ำสูจะช่วยเรำหำก็ยิ่งดีมำก”

 ชำยผู้นั้นสนใจพุทโธ จึงถำมต่อว่ำ พุทโธเป็นดวงแก้ว 

ใหญ่ไหม ท่ำนตอบว่ำ ไม่ใหญ่ไม่เล็ก พอดีกับเรำและพวกสู เขำ

ถำมต่อว่ำ มองเห็นนรกสวรรค์ได้ไหม ท่ำนตอบว่ำ มองเห็นสิ  

ถ้ำไม่เห็นจะว่ำประเสริฐได้อย่ำงไร หลังจำกสอบถำมคุณสมบัติ 

ของพุทโธอยู ่พักใหญ่ เขำก็ถำมว่ำจะหำพุทโธเจอได้อย่ำงไร  

ท่ำนตอบว่ำ เวลำเดินก็ให้นึกในใจว่ำ พุทโธ ๆ  เท่ำนั้น เขำสงสัย 

ต่อไปอีกว่ำ ต้องเดินหำพุทโธนำนเท่ำไรจึงจะพบ ท่ำนตอบว่ำ  

ให้เดิน ๑๕ ถึง ๒๐ นำที

 ชำวเขำเหล่ำนี้เมื่อกลับบ้ำน ก็เล่ำให้เพื่อน ๆ  ฟังเรื่องพุทโธ   

ปรำกฏว่ำชำวเขำสนใจกันมำก พำกันหำพุทโธกันทั้งหมู่บ้ำน

 หัวหน้ำชำวเขำเมื่อท�ำตำมที่ท่ำนแนะน�ำ ไม่นำนก็พบ 

ควำมสุขสงบในจิตใจ อีกทั้งยังฝันว่ำท่ำนน�ำควำมสว่ำงมำให้เขำ  

จึงมำเล่ำให้ท่ำนฟัง ท่ำนจึงแนะน�ำวิธีกำรเพ่ิมเติม ไม่นำนเขำก ็

พบว่ำตัวเองมีควำมสำมำรถพิเศษ คือรู้ใจผู้อื่นได้ว่ำเศร้ำหมอง 

หรอืผ่องใส เมือ่เรือ่งนีก้ระจำยไปทัว่หมูบ้่ำน คนทัง้หมูบ้่ำนกพ็ำกนั 
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ภำวนำพุทโธ ทั้งผู ้ใหญ่และเด็ก นับแต่น้ันควำมหวำดระแวง 

สงสัยในตัวท่ำนก็หมดไป มีแต่ควำมเลื่อมใสศรัทธำในตัวท่ำน  

พำกันขอขมำโทษท่ำนที่เคยนึกระแวงในตัวท่ำนกับศิษย์

 ทีแรกท่ำนและศิษย์ตั้งใจจะพ�ำนักบนดอยน้ันชั่วครำว  

สุดท้ำยก็อยู่ต่อนำนปีกว่ำ รวมทั้งจ�ำพรรษำที่นั่นด้วย ส่วนชำวเขำ 

ก็ภำวนำพุทโธอย่ำงจริงจังจนเห็นผลหลำยคน จึงหันมำถือ 

พระรัตนตรัยเป็นสรณะ

 หลวงปู่มั่นสำมำรถน้อมใจชำวเขำให้มำสนใจพุทธศำสนำ

ได้ ด้วยกำรสร้ำงศรัทธำเป็นเบื้องแรก มิใช่ศรัทธำที่เกิดจำก 

ค�ำสอนท่ีชวนให้คล้อยตำม แต่เป็นศรัทธำที่เกิดจำกกำรปฏิบัติจน 

เห็นผลด้วยตนเอง ที่น่ำสนใจอีกประกำรหนึ่งก็คือ ทั้ง ๆ  ที่หัวหน้ำ 

ชำวเขำไม่รู ้ว่ำตนก�ำลังท�ำสมำธิภำวนำ คิดแต่ว่ำก�ำลังตำมหำ 

พุทโธให้หลวงปู่มั่น แต่เม่ือวำงใจได้ถูกต้อง ก็เห็นผลคือควำม 

สงบเย็นในจิตใจ นั่นเป ็นเพรำะอำนิสงส ์ของสมำธิภำวนำ 

หรือกรรมฐำนนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับศรัทธำ  ถึงแม้ไม่รู้พุทธศำสนำ  

หรือไม่รู้จักกำรปฏิบัติธรรมเลย  แต่หำกปฏิบัติถูกก็ย่อมได้รับผล 

แห่งกำรปฏิบัตินั้น ท้ัง ๆ  ที่ไม่ได้มีควำมคำดหวังในผลดังกล่ำว 

เลยด้วยซ�้ำ ตรงกันข้ำมหำกปฏิบัติผิด วำงใจไม่ถูก แม้อ่ำนต�ำรำ 

มำมำก ทรงจ�ำได้เยอะ และคำดหวังสูง ก็ไม่เกิดผลแต่อย่ำงใด
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๗๘. ช้ำงพระโพธิสัตว์

 หนึ่งในบรรดำเกจิอำจำรย์แห่งอยุธยำ ที่มีสำนุศิษย ์

ทั่วประเทศเมื่อ ๘๐ ปีที่แล้ว  คือหลวงพ่อปำน โสนนฺโท  ท่ำนเกิด 

และบวชที่หมู่บ้ำนบำงนมโค แต่ออกไปแสวงหำควำมรู้จำกครูบำ 

อำจำรย์ตำมที่ต่ำง ๆ  ตั้งแต่หนุ่ม นอกจำกวิปัสสนำกรรมฐำนแล้ว  

ท่ำนยังมีควำมรู้เรื่องสมุนไพรและวิชำแพทย์แผนโบรำณ ช่วย

สงเครำะห์ญำติโยมมำกมำยทั้งทำงโลกและทำงธรรม แต่ท่ำน 

ไม่ค่อยอยู่ที่ใดที่หนึ่งนำน ๆ  เพรำะชอบธุดงค์ ท่ำนไม่ยอมรับ

ต�ำแหน่งเจ้ำอำวำสวัดบำงนมโคจนกระทั่งอำยุ ๖๐ ปี

 ครำวหนึ่งท่ำนพำพระ ๔ รูป ธุดงค์จำกอยุธยำไปยัง

พระพุทธบำทสระบุรี ตลอดทำงเป็นป่ำทึบ เย็นวันหน่ึงท่ำนเห็น

ทุ่งโล่งกว้ำง เป็นท�ำเลเหมำะแก่กำรพักแรม จึงปักกลดบริเวณ 

ใกล้ ๆ  หมูบ้่ำน  ไม่นำนชำวบ้ำนก็พำกันน�ำน�ำ้ปำนะมำถวำย พร้อม

กับเตือนว่ำ ทุ่งนี้มีช้ำงป่ำโขลงหนึ่ง มักออกมำอำละวำดเสมอ   

พระที่มำปักกลดในทุ่งนี้ตำยมำหลำยรูปแล้วเพรำะช้ำงโขลงนี้

 หลวงพ่อปำนรบัฟังด้วยอำกำรสงบ และยนืยนัทีจ่ะพกัแรม

ในที่เดิม ชำวบ้ำนจึงบอกท่ำนว่ำ ถ้ำช้ำงออกมำอำละวำด ให้ท่ำน 

เคำะฝำบำตรเป็นสัญญำณ พวกเขำจะรีบออกมำช่วย

 คืนนั้นหลวงพ่อปำนสั่งให้ลูกศิษย์บ�ำเพ็ญกรรมฐำน ตั้งมั่น

อยู่ในพรหมวิหำร ๔  แผ่เมตตำให้แก่สรรพสัตว์ทั่วสำกลจักรวำล  

ประมำณ ๔ ทุ่ม ฝูงช้ำงป่ำก็ออกมำ จ่ำฝูงเป็นช้ำงสีดอตัวใหญ่  

งำสั้น ออกมำก่อนตัวอื่นแล้วยืนคร่อมกลดหลวงพ่อปำนเอำไว้  

เนื่องจำกท่ำนปักกลดตรงทำงออกจำกป่ำพอดี ช้ำงตัวอ่ืนเมื่อจะ
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ออกมำก็ต้องเบียดช้ำงสีดอออกมำ แล้วเดินข้ำมทุ่งโดยไม่สนใจ

พระรูปอื่นเลย

 เหตุกำรณ์ดูเหมือนจะเป็นปกติ ไม่น่ำกลัวอย่ำงที่ชำวบ้ำน

เตือนไว้ ช้ำงทั้งโขลงออกมำจำกป่ำโดยไม่มีท่ำทีคุกคำมแต่อย่ำงใด  

แต่แล้วจู ่ ๆ  ช้ำงตัวสุดท้ำยที่ออกมำก็เริ่มอำละวำด  ช้ำงตัวนี้ 

ชำวบ้ำนเรียกว่ำ “ไอ้เก” เพรำะงำของมันบิดเกข้ำงหนึ่ง  อีกทั้งมี

พฤติกรรมเกเรด้วย หลังจำกที่เดินออกมำยังทุ่งกว้ำงได้สักพัก มัน

ก็หันกลับมำและวิ่งเข้ำใส่กลดหลวงพ่อปำนทันที  

 หลวงพ่อปำนเหน็ไอ้เกพุง่เข้ำมำ แต่ท่ำนนิง่สงบ ท่ำนเล่ำว่ำ  

“ตอนนั้นฉันมีอำรมณ์ปกติ ฉันคิดถึงพระโพธิญำณเป็นอำรมณ์  

คดิว่ำตำยเมือ่ไหร่ ฉันกจ็ะสบำย คอืไปนอนรอเวลำท่ีสวรรค์ช้ันดสิุต”  

ส่วนพระอีก ๔ รูปก็นิ่งสงบเช่นกัน

 แต่ก่อนที่เจ้ำเกจะเข้ำมำท�ำร้ำยหลวงพ่อปำน จ่ำฝูงคือ

เจ้ำสีดอก็เอำงวงฟำดเจ้ำเก ๓ ครั้งติดต่อกัน ฟำดแต่ละครั้งเจ้ำเก 

หัวซุนเกือบท่ิมดิน เท่ำนั้นไม่พอ เจ้ำสีดอยังจับงำเจ้ำเกบิดจน 

เจ้ำเกเสียหลักล้มลงอย่ำงแรง หลวงพ่อปำนสันนิษฐำนว่ำที่เจ้ำเก 

มีงำบิดข้ำงหนึ่งคงเพรำะถูกจ่ำฝูงก�ำรำบเป็นประจ�ำ

 เจ้ำเกลุกข้ึนมำอย่ำงหมดแรง หำยพยศ เดินอย่ำงไร้สง่ำ

ตำมฝูงไปยังป่ำตรงข้ำม ส่วนเจ้ำสีดอยังคงเดินวนเวียนแถวนั้น 

พักใหญ่ เมื่อเห็นพระทุกรูปปลอดภัย ไม่มีใครมำรบกวน มันก็หัน

มำหำท่ำน แล้วคุกเข่ำลง ชูงวงขึ้น ท�ำท่ำเหมือนจะไหว้ แล้วก็เดิน

ตำมโขลงช้ำงลูกน้องไป
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 หลวงพ่อปำนเห็นช้ำงตัวนี้แล้ว อดชื่นชมไม่ได้ ท่ำนถึงกับ 

ออกปำกว่ำ “สงสัยช้ำงตัวนี้จะเป็นช้ำงพระโพธิสัตว์”

 วันรุ่งขึ้นชำวบ้ำนพำกันมำหำท่ำนเพรำะได้ยินว่ำเมื่อคืน

เกดิอะไรข้ึน เมือ่เหน็ทกุท่ำนปลอดภยัก็มคีวำมเลือ่มใสศรทัธำมำก  

และเชือ่ว่ำท่ำนต้องมเีวทมนตร์คำถำหรือของขลงัอย่ำงแน่นอน จงึขอ 

ของดีจำกท่ำน เพื่อปกป้องอันตรำยจำกเจ้ำเก หลวงพ่อปำนจึงให้

คำถำแก่เขำ คำถำนั้นมีแค่ “พุทโธ” ข้อส�ำคัญคือ “ก่อนท่องคำถำ 

กข็อให้นกึถงึบำรมขีองพระพุทธเจ้ำ แล้วแผ่เมตตำถงึเจ้ำเก ประกำศ

เป็นสมัพนัธไมตรต่ีอกนั”

 ปรำกฏว่ำคำถำของท่ำนได้ผล นับแต่น้ันมำเจ้ำเกไม่เคย

อำละวำดอีกเลย เวลำมันมำ ก็เดินก้มหน้ำก้มตำผ่ำนไปเฉย ๆ   

ไม่มองหน้ำคนเลย ผิดกับแต่ก่อนที่ชอบท�ำลำยฟ่อนข้ำวและ

ทรัพย์สิน อีกทั้งไล่แทงผู้คน  

 ควำมสงบได้กลับคืนสู ่หมู ่บ้ำนน้ีอีกครั้งหนึ่ง คงไม่ใช ่

เพรำะอำนุภำพของคำถำของหลวงพ่อปำนและเมตตำภำวนำของ

ชำวบ้ำนเท่ำนั้น หำกยังเป็นเพรำะคุณธรรมของช้ำงสีดอแสนรู้ 

ตัวนั้น ซึ่งให้บทเรียนส�ำคัญแก่เจ้ำเกอย่ำงไม่มีวันลืม
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๗๙. บทเรียนจำกหลวงพ่อชำ

 พูดถึงวุฒิกำรศึกษำทำงโลก หลวงพ่อชำ สุภทฺโทจบแค่ 

ช้ันป. ๑ เท่ำนั้น แต่ท่ำนมีลูกศิษย์ที่จบปริญญำมำกมำย ที่เป็น

ดอกเตอร์ก็มิใช่น้อย ยิ่งกว่ำนั้นยังมีชำวต่ำงประเทศ ควำมรู้สูง  

มำบวชกับท่ำนเป็นจ�ำนวนมำก 

 เรื่องหนึ่งที่ผู ้คนสอบถำมท่ำนเสมอก็คือท่ำนสอนฝรั่ง 

ได้อย่ำงไรในเมื่อท่ำนไม่รู้ภำษำอังกฤษเลย ค�ำตอบของท่ำนก็คือ  

“ที่บ้ำนโยมมีสัตว์เลี้ยงไหม อย่ำงหมำแมว หรือวัวควำยอย่ำงน้ี  

เวลำพูดกับมัน โยมต้องรู้ภำษำของมันด้วยหรือเปล่ำ?”

 ส�ำหรับหลวงพ่อชำ กำรสอนที่ส�ำคัญมิใช่กำรพูด แต่อยู่ที่

กำรท�ำให้ดูและชวนให้ท�ำ ซ่ึงใคร ๆ  สำมำรถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้อง

อำศัยภำษำใด ๆ

 “พำเขำท�ำเอำเลย ท�ำดีได้ดี ถ้ำท�ำไม่ดีก็ได้ของไม่ดี พำเขำ

ท�ำดู เมื่อท�ำจริง ๆ  ก็เลยได้ดี เขำก็เลยเชื่อ ไม่ใช่มำอ่ำนหนังสือ

เท่ำนั้นนะ ท�ำจริง ๆ  นี่แหละ สิ่งใดไม่ดีก็ละมัน อันไหนไม่ดีก็เลิก

มันเสีย มันก็เป็นควำมดีขึ้นมำ”

 กำรเรียนรู้จำกกำรท�ำนั้นให้ผลที่ยั่งยืนกว่ำ เช่นเดียวกับ 

กำรเรียนรู ้จำกประสบกำรณ์ ไม่ว่ำประสบกำรณ์น้ันจะดีหรือ 

ไม่ด ี กส็ำมำรถสอนใจเรำได้ทัง้นัน้ อยูท่ีว่่ำจะรู้จกัมองหรอืเกบ็เกีย่ว 

บทเรียนหรือไม่

 หลวงพ่อสุเมโธ ซึ่งเป็นชำวอเมริกันและเป็นพระฝรั่งรูป

แรกที่มำอยู่กับหลวงพ่อชำเล่ำว่ำ มีครำวหนึ่งหลวงพ่อชำสั่งให้ท่ำน 
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ขึ้นเทศน์ ๓ ชั่วโมงโดยไม่ทันได้เตรียมตัว ทั้งก�ำชับว่ำห้ำมลง 

ก่อนหมดเวลำ ช่วงแรก ๆ  ท่ำนก็เทศน์ได้เรื่อย ๆ  เพรำะมีเรื่องพูด  

แต่เมื่อเทศน์นำนเข้ำ ก็ไม่รู้ว่ำจะเทศน์อะไร ต้องพูดวนไปเวียนมำ  

ตอนนั้นภำษำไทยก็ไม่คล่อง ผลก็คือคนฟังนั่งหลับเป็นส่วนใหญ่

 ใครที่เจอประสบกำรณ์แบบนี้ ย่อมรู้สึกแย่ และอำจถึงกับ

สูญเสียควำมมั่นใจในกำรพูด ตำมมำด้วยควำมหงุดหงิดขัดเคืองใจ   

แต่ส�ำหรับหลวงพ่อสุเมโธ ประสบกำรณ์ครั้งน้ันมีประโยชน์มำก  

เพรำะช่วย “แก้กิเลส” หรือลดอัตตำของท่ำนได้ดี “นิสัยของชำว 

อเมรกินัเรำมอัีตตำสงู ควำมเชือ่มัน่ในตวัเองมมีำก เวลำขึน้ธรรมำสน์ 

กอ็ยำกจะเทศน์ให้น่ำฟัง อยำกจะให้ทกุคนฟังด้วยควำมต้ังใจ แต่ถ้ำ

เห็นใครง่วงนอนหรือไม่ตั้งใจฟังก็อยำกจะหยุดพูดทันที เป็นเพรำะ

จิตใจเรำยงัมคีวำมหวัน่ไหวกับโลกธรรมอยู”่ 

 ยิง่มอีตัตำ กย็ิง่จ�ำเป็นต้องถกูถอนอตัตำ ในท�ำนองเดยีวกนั 

ยิง่กลวัควำมล้มเหลว ไม่อยำกได้ค�ำต�ำหน ิ ก็ยิง่จ�ำเป็นต้องเจอควำม

ล้มเหลวและค�ำต�ำหน ิ จิตใจจะได้มัน่คงไม่หวัน่ไหวกบัสิง่นัน้ นีเ้ป็น

หลักกำรสอนข้อหนึ่งของหลวงพ่อชำก็ว่ำได้ 

 พระฝรั่งอีกรูปหนึ่งที่ได้บทเรียนดังกล่ำวจำกหลวงพ่อชำ  

ก็คือพระอำจำรย์ญำณธัมโม ชำวออสเตรเลีย วันหน่ึงท่ำนมีเรื่อง

ขดัใจกบัพระรปูหนึง่ทีว่ดั รูส้กึหงดุหงดิตลอดทัง้วนั วนัรุง่ขึน้ระหว่ำง

เดินบิณฑบำตก็ครุ่นคิดอยู่กับเรื่องนั้นตลอดทำง พอกลับเข้ำวัดก็

เหน็หลวงพ่อชำเดนิสวนมำ ท่ำนยิม้ให้และทกัทำยเป็นภำษำองักฤษ

ว่ำ กู๊ดมอร์นิ่ง เพียงเท่ำนั้นอำรมณ์ของพระอำจำรย์ญำณธัมโม 

ก็เปลี่ยนไปทันที ควำมหงุดหงิดขุ่นมัวหำยไปเป็นปลิดทิ้ง มีควำม

ปลื้มปีติมำแทนที่
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 ตกเย็นหลวงพ่อชำสั่งให้ท่ำนเข้ำไปถวำยกำรนวดที่กุฏิ

เป็นกำรส่วนตัว ท่ำนรู้สึกตื่นเต้นดีใจมำกเพรำะโอกำสที่จะได้อยู่

ใกล้ชิดสองต่อสองเช่นนัน้หำได้ยำกมำก เพรำะท่ำนยงัเป็นพระใหม่     

ท่ำนถวำยกำรนวดอย่ำงตั้งอกตั้งใจด้วยควำมปลื้มปีติ  แต่จู่ ๆ  โดย

ไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัว “หลวงพ่อชำก็ถีบเปรี้ยงเข้ำที่ยอดอก ซึ่งก�ำลัง 

พองโตด้วยควำมรู้สึกภำคภูมิของอำตมำ จนล้มก้นกระแทก”

 ควำมตกใจและมึนงงว่ำเกิดอะไรขึ้นหำยเป็นปลิดทิ้งเมื่อ

ได้ยินค�ำต�ำหนิของหลวงพ่อชำว่ำ “จิตใจไม่มั่นคง พอไม่ได้ดังใจ 

ก็ขัดเคือง หงุดหงิด เมื่อได้ตำมปรำรถนำก็ฟูฟ่อง”

 เพียงเท่ำนั้นพระอำจำรย์ญำณธัมโมถึงกับร้องไห้ ไม่ใช่

เสียใจเพรำะถูกด่ำ แต่เพรำะซำบซึ้งในบุญคุณของท่ำน “หลวงพ่อ

เมตตำมำกที่ชี้กิเลสของเรำ ไม่เช่นนั้นเรำก็คงมืดบอดมองไม่เห็น 

คงเป็นคนหลงอำรมณ์ไปอีกนำน”

 นีเ้ป็นบทเรียนสอนใจให้มัน่คงจำกหลวงพ่อชำทีพ่ระอำจำรย์ 

ญำณธัมโมไม่เคยลืมเลือน

 กำรเรียนรู้ที่ดีนั้นต้องเกิดจำกกำรเจอ “ของจริง” แม้เป็น

ของจริงที่ไม่พึงปรำรถนำ แต่มันก็สำมำรถสอนใจและฝึกใจเรำได้

มำก จะว่ำไปแล้วคนเรำเรียนรู้จำกสิ่งที่ขัดใจได้มำกกว่ำส่ิงที่ถูกใจ 

ด้วยซ�้ำ
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๘๐. ธรรมะไม่เกี่ยวกับพระหรือโยม

 เมื่อ ๔๐ ปีก่อนนักศึกษำและปัญญำชนผู้ใฝ่ธรรม น้อยคน 

ที่ไม่รู้จักเขมำนันทภิกขุ (โกวิท เอนกชัย) พระหนุ่มซึ่งมีลีลำกำร

บรรยำยธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัว เนื้อหำลุ่มลึก ถ้อยค�ำ 

สละสลวย ส�ำนวนจับใจ นอกจำกค�ำบรรยำย บทควำม บทกวี 

และภำพวำดแล้ว ท่ำนยังมีผลงำนทำงประติมำกรรมมำกมำย เป็น

พยำนปรำกฏอยู่ที่สวนโมกข์จนทุกวันนี้ โดยเฉพำะที่โรงมหรสพ

ทำงวิญญำณ
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 พ.ศ. ๒๕๑๘ ท่ำนได้จ�ำพรรษำที่วัดชลประทำนรังสฤษฎิ์  

เพ่ืออบรมพระนวกะและญำติโยม โดยไม่นึกมำก่อนว่ำจุดเปลี่ยน

ครั้งส�ำคัญในชีวิตของท่ำนจะเกิดข้ึนที่ น่ัน

 พรรษำนั้นหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ได้รับนิมนต์มำ 

จ�ำพรรษำที่วัดชลประทำน ฯ เช่นเดียวกัน แต่แทบไม่มีใครรู้จัก 

ท่ำนเลย เห็นอำกัปกิริยำภำยนอกของท่ำน ใคร ๆ  ก็นึกว่ำท่ำนเป็น 

หลวงตำธรรมดำพระอำจำรย์โกวิท ก็คิดเช่นเดียวกัน จนกระทั่ง 

วันหนึ่ง หลังจำกท่ีพระอำจำรย์โกวิทได้บรรยำยธรรมแก่พระ

นวกะเสร็จ  หลวงพ่อเทียนซึ่งนั่งฟังอยู่ตลอด ได้มำดักถำมท่ำนว่ำ 

“ควำมรู้เหล่ำนี้เอำมำจำกไหน” ท่ำนรู้สึกสะดุดใจกับค�ำถำมนี้มำก 

 สี่ทุ ่มคืนนั้น หลวงพ่อเทียนมำหำท่ำนที่กุฏิแล้วถำมหำ 

เส้นด้ำย พอท่ำนคล่ีด้ำยให้ หลวงพ่อก็ถำมหำมีดโกน ทันทีที่ได้

มีดโกน หลวงพ่อเทียนก็ตัดด้ำยขำด แล้วมองหน้ำพระอำจำรย์

โกวิท พร้อมกับบอกว่ำ “ถ้ำอำจำรย์ยังมำไม่ถึงจุดนี้แล้ว ยังไม่รู้จัก 

พระพุทธเจ้ำ” ค�ำพูดดังกล่ำวสะกิดใจท่ำน ท�ำให้ฉุกคิดขึ้นมำว่ำ

หลวงตำรูปนี้ไม่ธรรมดำ

 นับแต่นั้นทุกคืนเวลำสี่ทุ ่ม หลวงพ่อเทียนจะมำหำ 

พระอำจำรย์โกวิทที่กุฏิ เพื่อคุยเรื่องต่ำง ๆ  โดยมักจะดึงส่ิงของ 

จำกในย่ำมมำเป็นอุปกรณ์ในกำรพูดคุย แม้หลวงพ่อเทียนจะพูด 

ไม่เก่ง อีกทั้งภำษำอีสำนของท่ำนก็ฟังยำก แต่ก็มีแง่มุมให้ขบคิด 

อยู่เสมอ สร้ำงควำมประทับใจแก่พระอำจำรย์โกวิท และนั่นคือ 

จุดเริ่มต้นของกำรนับถือหลวงพ่อเทียนเป็นอำจำรย์ทำงธรรม  

ทั้ง ๆ  ที่ท่ำนอ่ำนหนังสือไม่ค่อยออก
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 ตอนนัน้พระอำจำรย์โกวทิยงัตดิสมถะ ครำวหนึง่ท่ำนก�ำลงั 

น่ังหลับตำท�ำสมำธิ หลวงพ่อเทียนเดินมำจ้ีท่ำนที่สีข้ำงถำมว่ำ 

“ท�ำอะไร” 

  “ท�ำสมำธิครับ”

  “ท�ำท�ำไม”

  “เมื่อจิตสงบ ปัญญำก็เกิด”

 ได้ยนิเช่นนัน้ หลวงพ่อเทยีนกจ็บัมอืพระอำจำรย์โกวทิแล้ว 

กล่ำวว่ำ “กำรปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ำต้องท�ำอย่ำงนี้”

 พระอำจำรย์โกวิทไม่เข้ำใจว่ำหลวงพ่อเทียนต้องกำรบอก

อะไร เป็นเวลำนำนกว่ำท่ำนจะรู้ว่ำสิ่งที่หลวงพ่อเทียนต้องกำรสื่อ

ก็คือ ให้ท่ำนหมั่น “รู้สึกตัว” แทนที่จะหลงติดอยู่ในควำมสงบ ซึ่ง

เป็นของชั่วครำว

 พ.ศ. ๒๕๒๕ จุดเปลี่ยนครั้งส�ำคัญได้เกิดขึ้นกับท่ำน 

อีกครั้งหนึ่ง ท่ำนได้ลำสิกขำขณะพ�ำนักที่ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ 

กลับมำประเทศไทย ลูกศิษย์หลำยคนยอมรับไม่ได้ ถึงกับแสดง 

ปฏิกิริยำต่อต้ำน แต่หลวงพ่อเทียนไม่พูดอะไรเลยแม้แต่ค�ำเดียว  

ไม่ถำมถึงสำเหตุของกำรสึกเลยด้วยซ�้ำ ทั้ง ๆ  ที่อำจำรย์โกวิทบวช 

มำถงึ ๑๖ พรรษำ หลวงพ่อบอกแต่เพยีงว่ำ “ให้ปฏบิตั ิบำงคนเหมำะ 

ขณะเป็นพระ บำงคนเหมำะขณะเป็นโยม ไม่มีข้อจ�ำกัดในกำร

ปฏิบัติตำมแนวทำงของหลวงพ่อ”

 หลวงพ่อเทียนเห็นว่ำ นักบวช หรือ ฆรำวำส เป็นเรื่อง

สมมุติ ส่วนกำรปฏิบัติธรรมเพ่ือพ้นทุกข์นั้น ไม่ขึ้นอยู่กับสมมุติ  
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จะเป็นเพศใด ภำษำใด  ถ้ำท�ำจรงิก็ได้ผล “กำรปฏบิตั ิได้ หรือ ไม่ได้  

เป็นเร่ืองของแต่ละคน ไม่เกี่ยวกับกำรเป็น พระ หรือเป็นโยม”    

ตอนนัน้หลวงพ่อเทยีนเป็นประธำนสงฆ์ทีว่ดัสนำมใน นนทบรุ ีจึงจดั 

ให้อำจำรย์โกวิทบรรยำยธรรมให้ญำติโยมฟังทุกวันอำทิตย์

 ลูกศิษย์ของหลวงพ่อหลำยคนมีควำมตะขิดตะขวงใจท่ี 

อำจำรย์โกวิทมำแสดงธรรม วันหนึ่งท่ำนถำมอำจำรย์โกวิท 

ว่ำ “มีเสื้อไหม” อำจำรย์โกวิทไม่รู ้ว ่ำหลวงพ่อต้องกำรเส้ือไป 

ท�ำอะไร แต่ก็หำเสื้อคลุมอำบน�้ำและหมวกกุ ้ยเล้ยมำให้ท่ำน  

พอได้มำหลวงพ่อก็สวมเสื้อคลุมและสวมหมวกกุ้ยเล้ย ออกไปน่ัง 

กลำงลำนวัด ท่ำมกลำงควำมงุนงงสงสัยของลูกศิษย์ หลำยคน 

ไม่เข้ำใจว่ำท่ำนท�ำเช่นนั้นท�ำไม แต่จ�ำนวนไม่น้อยก็ได้คิดว่ำ  

อย่ำตัดสินคนที่เปลือกนอก จีวรหรือเสื้อผ้ำเป็นสิ่งสมมุติ แม ้

หลวงพ่อเทียนจะสวมเสื้อคลุม ก็ไม่ได้ท�ำให้ธรรมะหรือแก่นแท ้

ของท่ำนแปรเปลี่ยนไป มองให้ลึกไปกว่ำนั้น แม้จะนุ่งกำงเกงหรือ

ผ้ำถุง ก็สำมำรถบรรลุธรรมได้

 ในช ่วงท ้ำยของชีวิต หลวงพ่อเทียนได ้สร ้ำงส�ำนัก 

ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ ที่จังหวัดเลย บ้ำนเกิดของท่ำน ตั้งใจให้เป็น 

สถำนปฏิบัติธรรมส�ำหรับผู้หญิงโดยเฉพำะ ท่ำนได้ขอให้อำจำรย ์

โกวิทตั้งชื่อส�ำนัก “ทับขวัญ” คือช่ือที่อำจำรย์โกวิทเสนอ แต่ 

หลวงพ่อย�้ำว่ำชื่อต้องเป็นผู้หญิง ชื่อใหม่จึงได้แก่ “ทับมิ่งขวัญ” 

หลวงพ่อได้สอนธรรม ณ สถำนที่แห่งน้ีจนกระทั่งมรณภำพเมื่อ 

วันที่ ๑๓ กันยำยน ๒๕๓๑ สิริอำยุ ๗๗ ปี
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๘๑. ของดีที่แท้จริง

 ในวัยหนุ่มหลวงปู่ดู ่ พฺรหฺมปญฺโญ นิยมเดินธุดงค์และ 

ปลีกวิเวกอยู่ตำมป่ำเขำเถื่อนถ�้ำต่ำง ๆ  แต่ครึ่งชีวิตหลังของท่ำน  

ซึ่งยำวนำนถึง ๔๓ ปี ท่ำนแทบไม่ได้ออกไปไหนเลย พ�ำนักอยู ่

แต่ในวัดสะแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ กิจวัตรประจ�ำวันคือ 

นั่งรับแขกหน้ำกุฏิตั้งแต่เช้ำจรดค�่ำ  

 แม้ชรำมำกแล้วท่ำนก็ไม่เคยท้ิงกิจวัตรดังกล่ำว ทั้งน้ี 

เพื่อช่วยคลำยควำมทุกข์ของญำติโยมที่มำจำกทุกสำรทิศ หลำย

คนมำหำท่ำนเพื่อขอหวยเพรำะอยำกรวยทำงลัด จ�ำนวนไม่น้อย 

อยำกให้ท่ำนรดน�ำ้มนต์เป่ำหวัจะได้หำยจำกควำมเจบ็ป่วย ไม่มใีคร

ที่ถูกท่ำนปฏิเสธ แต่ใช่ว่ำท่ำนจะสนองควำมต้องกำรของญำติโยม 

ในทุกกรณีก็หำไม่ บำงครั้งท่ำนก็ให้ของที่ดีกว่ำนั้น

 ครำวหนึ่งเกิดไฟไหม้ท่ีวัดสะแก บริเวณตรงข้ำมกุฏิของ

หลวงปู่ถูกเพลิงเผำพินำศ แต่กุฏิของท่ำนไม่เป็นอะไร เป็นที่ 

น่ำอศัจรรย์ใจแก่ผูค้นทัว่ไป โยมผูห้นึง่เชือ่ว่ำหลวงปูม่พีระดเีป็นแน่  

จึงไปหำหลวงปู่

 “หลวงปู่ครับ ผมขอพระดีที่กันไฟได้หน่อยครับ”

 หลวงปู่ยิ้มก่อนตอบว่ำ “พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ไตรสรณคมน์ 

นี่แหละ พระดี”

 “ไม่ใช่ครับ ผมขอพระเป็นองค์ ๆ  อย่ำงพระสมเด็จน่ะครบั”

 หลวงปูก่ล่ำวย�ำ้ว่ำ “กพ็ทุธงั ธมัมงั สังฆงั น่ีแหละ มแีค่น้ีล่ะ  

ภำวนำให้ดี”
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 เป็นอันว่ำหลวงปู่มิได้ให้อะไรเขำ เมื่อโยมผู้นั้นกลับไป  

หลวงปู่จึงได้ปรำรภกับศิษย์ว่ำ “คนเรำนี่ก็แปลก ข้ำให้ของจริงกลับ 

ไม่เอำ จะเอำของปลอม”

 ท่ำนเคยพูดถึงพระเครื่อง ซึ่งใคร ๆ  อยำกได้เพื่อบูชำ โดย

เฉพำะพระสมเด็จวัดระฆังว่ำ กำรนับถือพระเช่นน้ีเป็นส่ิงที่ดี แต่

เป็นดีภำยนอก มิใช่ดีภำยใน แล้วท่ำนแนะว่ำ “ให้หำพระเก่ำให้พบ 

นี่ซิของแท้ของดีจริง”

 เมื่อศิษย์ถำมท่ำนว่ำพระเก่ำหมำยถึงอะไร หลวงปู่ตอบ

ว่ำ “ก็หมำยถึงพระพุทธเจ้ำน่ะซิ นั่นท่ำนเป็นพระเก่ำ พระโบรำณ  

พระองค์แรกที่สุด”

 นอกจำกวัตถุมงคลแล้ว อีกส่ิงหนึ่งที่ผู้คนปรำรถนำและ 

เสำะแสวงหำก็คือ ควำมมั่งค่ังร�่ำรวย โดยไม่ตระหนักว่ำมีสิ่งอื่น 

ที่ดีกว่ำ ประเสริฐกว่ำ นั่นคือบุญกุศล คุณธรรมควำมดี ประเสริฐ 

สูงสุดคือนิพพำน ควำมพ้นทุกข์

 มีเรื่องเล่ำว่ำ พระรูปหน่ึงมำบวชที่วัดสะแกอยู่พักใหญ่  

ก่อนจะลำสิกขำก็มำหำหลวงปู่เพ่ือขอให้ท่ำนพรมน�้ำมนต์และ 

ให้พร ขณะท่ีหลวงปู่พรมน�้ำมนต์ให้ พระรูปนั้นก็อธิษฐำนในใจ 

ว่ำ “ขอควำมร�่ำรวยมหำศำล ขอลำภขอผลพูนทวี มีกินมีใช้  

ไม่รู้หมด จะได้แบ่งไปท�ำบุญมำก ๆ ”

 พอท่ำนอธิษฐำนเสร็จ หลวงปู่ก็มองหน้ำพร้อมกับพูดว่ำ  

“ท่ำน...ท่ีท่ำนคิดน่ะมันต�่ำ คิดให้มันสูงไว้ไม่ดีหรือ แล้วเรื่องท่ี 

ท่ำนคิดน่ะจะตำมมำทีหลัง”
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 อย่ำงไรก็ตำมไม่ใช่ทุกคนที่มำขอโชคลำภหรือวัตถุมงคล

จำกท่ำน จ�ำนวนไม่น้อยมำหำท่ำนเพ่ือสนทนำธรรม มีคนหนึ่ง 

ถำมท่ำนว่ำ เขำขี้เกียจปฏิบัติธรรม จะท�ำอย่ำงไรดี ค�ำตอบของ 

ท่ำนคือ “หมั่นท�ำเข้ำไว้....ถ้ำข้ีเกียจให้นึกถึงข้ำ ข้ำท�ำมำ ๕๐ ปี  

อุปัชฌำย์ข้ำเคยสอนไว้ว่ำ ถ้ำวันไหนยังกินข้ำวอยู ่ ก็ต้องท�ำ  

วันไหนเลิกกินข้ำว....นั่นแหละถึงไม่ต้องท�ำ”

 หลวงปู่พูดเสมอว่ำ “ผู้ปฏิบัติต้องหมั่นตำมดูจิต รักษำจิต”   

เคยมีผู้ปฏิบัติตำมหลวงปู่ว่ำ “หลวงปู่ครับ ขอธรรมะสั้น ๆ  ในเรื่อง 

วิธีปฏิบัติเพื่อให้กิเลส ๓ ตัว คือ โกรธ โลภ หลง หมดไป 

จำกใจเรำ จะท�ำได้อย่ำงไรครับ” หลวงปู ่ตอบเสียงดังฟังชัด 

ว่ำ “สติ”

 คืนที่ท่ำนจะมรณภำพนั้นมีคณะศิษย์มำกรำบท่ำน หลวงปู่ 

ได้เล่ำให้ญำติโยมกลุ่มนี้ด้วยสีหน้ำปกติว่ำ “ไม่มีส่วนหน่ึงส่วนใด 

ในร่ำงกำยข้ำที่ไม่เจ็บปวดเลย ถ้ำเป็นคนอื่นคงเข้ำห้องไอซียูไป 

นำนแล้ว” แล้วท่ำนกก็ล่ำวต่อว่ำ “ข้ำจะไปแล้วนะ” ไม่มใีครคำดคดิ 

ว่ำท่ำนจะจำกไปเพรำะท่ำนไม่ได้มีอำกำรเจ็บป่วยให้เห็น ท่ำน 

ทิ้งท้ำยว่ำ “ถึงอย่ำงไรก็ขออย่ำได้ทิ้งกำรปฏิบัติ ก็เหมือนนักมวย 

ขึ้นเวทีแล้วต้องชก อย่ำมัวแต่ตั้งท่ำเงอะ ๆ  งะ ๆ ”

 ตีห้ำคืนนั้นหลวงปู่ได้ละสังขำรอย่ำงสงบด้วยโรคหัวใจ 

ในกุฏิของท่ำน สิริอำยุ ๘๖ ปี
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๘๒. วัยเด็กของหลวงพ่อปัญญำ

 หลวงพ่อปัญญำ หรือปัญญำนันทภิกขุ เป็นสหำยธรรม

ของท่ำนพุทธทำสภิกขุ ที่มีช่ือเสียงมำกในด้ำนกำรเผยแผ่ธรรม  

ค�ำเทศนำของท่ำนเข้ำใจง่ำย เป็นเหตุเป็นผล ระคนด้วยมุขชวนขัน  

มุ่งพำคนออกจำกควำมงมงำยหลงใหลในไสยศำสตร์ และกำร

หมกมุ่นในอบำยมุข ทุกหนแห่งที่ท่ำนแสดงธรรม จะมีญำติโยม

ตดิตำมไปฟังเป็นจ�ำนวนมำก เมือ่เทคโนโลยก้ีำวหน้ำมำกขึน้ กต็ำม

ฟังจำกรำยกำรวิทยุ หรือไม่ก็จำกตลับเทป

 หลวงพ่อปัญญำเกิดที่จังหวัดพัทลุง ในครอบครัวชำวนำ  

นำมเดิมว่ำ ปั่น บิดำมำรดำของท่ำนเป็นผู้ใฝ่ธรรมและมีน�้ำใจ 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หำอะไรมำได้ก็จะแบ่งปันให้เพ่ือนบ้ำนอยู่เสมอ  

แม้ไม่ได้ร�่ำรวย ท่ำนพูดถึงควำมรู้สึกในช่วงที่เป็นเด็กว่ำ

 “ครั้งเป็นเด็ก ๆ  นี้เบื่อที่สุดในกำรที่จะเอำแกงไปแจก 

บ้ำนโน้น เอำขนมไปแจกบ้ำนนี้ เวลำโยมท�ำอะไรกิน เช่น ได้เนื้อ 

มำก้อนหนึ่ง เอำมำข้ึนแกงหม้อหนึ่ง ต้องตักไปแจกทุกบ้ำน ได้ 

ทุเรียนมำสองสำมผล ท�ำน�้ำกะทิอ่ำงใหญ่ ๆ  ต้องเอำไปแจก 

ทุกบ้ำน ถ้ำได้ปลำมำเป็นเข่ง ต้องเอำมำแบ่งเป็นกอง ๆ  เด็กต้อง 

เอำไปแจก เรือนนั้นกอง เรือนนี้กอง

 ได้อะไรมำก็ไปแจกอยู่อย่ำงนั้น สมัยเด็ก ๆ  น่ีเบื่อเต็มที 

พอเห็นเขำแบ่งกองปลำก็คิดว่ำ แย่อีกแล้ววันน้ี วิ่งกันเต็มที่ละ  

น่ำเบื่อจริง ๆ ”
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 เวลำมีใครเดือดร้อน บิดำมำรดำของท่ำนก็ยินดีช่วยเหลือ 

เต็มก�ำลัง ครอบครัวของท่ำนมีควำย ๒๐ ตัว แต่ก็ให้เพื่อนบ้ำน 

ยืมไปใช้ท�ำนำถึง ๑๘ ตัว เหลือไว้ใช้งำนเพียง ๒ ตัว ยิ่งไปกว่ำนั้น 

หำกมีคนมำขอท่ีเหลือไปอีก ก็พร้อมจะให้ด้วยควำมยินดี “คนที่ 

มำขอยืม เขำล�ำบำกกว่ำเรำมำก เรำหำเอำใหม่ได้” คือเหตุผลที่ 

บิดำมำรดำบอกกับลูกชำย

 ไม่ใช่กับเพื่อนบ้ำนเท่ำนั้น กับคนแปลกหน้ำ บิดำมำรดำ

ของท่ำนก็เอื้อเฟื้อด้วยควำมยินดี บำงครำวมีชำวบ้ำนสัญจรผ่ำน 

มำและขอพักท่ีบ้ำนถึง ๑๕ คน ทั้งสองท่ำนก็กุลีกุจอจัดหำที่พัก 

และท�ำอำหำรต้อนรับอย่ำงดียิ่ง วันท่ีแขกจะเดินทำงกลับ มำรดำ 

ของท่ำนก็จะตื่นแต่เช้ำมืดเพื่อจัดอำหำรเช้ำให้ พร้อมทั้งห่ออำหำร

กลำงวันไปกินกลำงทำงด้วย

 เด็กชำยปั่นได้เห็นแต่เล็กว่ำ “กำรต้อนรับขับสู ้เหล่ำนี้

ให้ควำมสุขใจ ได้มิตรภำพเป็นก�ำไร คนเดินทำงเหล่ำนี้มักน�ำ

อำหำรหรือของแปลก ๆ  มำฝำกบ่อย ๆ  เหมือนกัน มิใช่เป็นค่ำจ้ำง  

แต่เป็นเครื่องหมำยแห่งควำมระลึกถึงกัน”

 สมัยนั้นพัทลุงขึ้นช่ือว่ำเป็นถ่ินนักเลงและดงโจร มีกำร 

ปล้นวัวควำยเป็นประจ�ำ แต่น่ำแปลกที่วัวควำยของครอบครัว

ท่ำน ไม่ว่ำจะอยู่ที่บ้ำนหรือปล่อยไว้กลำงทุ่ง ไม่เคยถูกโจรขโมย  

ตรงข้ำมกับเพื่อนบ้ำน วัวควำยหำยอยู่เนือง เมื่อเกิดเหตุดังกล่ำว 

บิดำของท่ำนไม่เคยนิ่งเฉย รับเป็นธุระไปตำมกลับมำให้ ซึ่งก็

มักประสบควำมส�ำเร็จเสมอ ไม่ใช่เพรำะบิดำของท่ำนเป็นผู้ม ี

อิทธิพลที่โจรเกรงกลัว แต่เป็นเพรำะควำมดีของท่ำน
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 ท่ำนเล่ำว่ำบิดำของท่ำน “คบคนทุกเหล่ำ ให้ทุกอย่ำงที่เขำ

ต้องกำร วัวควำยที่มีอยู่ไม่เคยหวง ใครขอไปกี่ตัว ใช้กี่วัน ได้ตำม

ปรำรถนำ เป็นควำมเอ้ือเฟื้อของบิดำมำรดำอำตมำที่ช่วยปกป้อง

ควำยไว้ได้”

 อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ “บำงทีบรรดำโจรอำจจะเคยมำ 

อำศัยบ้ำน กินข้ำวปลำอำหำรครั้งหนึ่งหรือสองครั้ง เลยส�ำนึกใน 

บุญคุณ”

 เป็นเพรำะมีบิดำมำรดำที่เปี่ยมด้วยน�้ำใจไมตรี เอื้อเฟื้อ 

เผ่่ือแผ่ ท่ำนจึงมีจิตใจใฝ่ธรรมตั้งแต่เยำว์วัย เป็นนิสัยปัจจัย 

ให้ท่ำนน้อมใจในพระศำสนำ หลังจำกที่ได้บรรพชำเป็นสำมเณร 

เมื่ออำยุ ๑๘ ปี ท่ำนก็ไม่ได้หวนคืนสู่เพศคฤหัสถ์อีกเลย เจริญ 

มั่นคงในสมณเพศโดยตลอด ยินดีในกำรบ�ำเพ็ญทำนไม่หยุด 

หย่อน เช่นเดียวกับโยมบิดำมำรดำของท่ำน แต่แทนที่จะเป็น 

วัตถุทำน ก็มอบธรรมทำน ซึ่งเป็นทำนอันประเสริฐสุด จวบจน 

ท่ำนมรณภำพด้วยวัย ๙๖ ปี 
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๘๓. เมื่อใจใฝ่หำหญิงสำว

 ในบรรดำพระกรรมฐำนซึ่งเป็นที่เคำรพนับถือของชำว 

เมืองเลย ไม่มีท่ำนใดโดดเด่นเท่ำหลวงปู่ชอบ ำนสโม ท่ำนได้ 

ชื่อว่ำเป็นศิษย์รุ ่นใหญ่ของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโตอีกรูปหนึ่งที่ม ี

ภูมิธรรมลุ่มลึก อันเป็นผลจำกกำรภำวนำอย่ำงอุตสำหะตั้งแต่ 

ยังหนุ่ม อีกทั้งมีประสบกำรณ์ที่เข้มข้นโชกโชนจำกกำรธุดงค์ใน 

ป่ำลึก ควำมที่ท่ำนมีอำยุยืนนำนถึง ๙๐ ปี แม้จะเป็นอัมพำต 

ในช่วง ๒๐ ปีสุดท้ำย แต่กำรได้มีเวลำเทศนำแสดงธรรมอย่ำง 

ต่อเนื่อง ลูกศิษย์ลูกหำของท่ำนจึงมีมำกมำยทั่วประเทศ
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 หลวงปู ่ชอบได้ฝำกตัวเป็นศิษย์หลวงปู ่มั่นต้ังแต่อำยุ 

ยังน้อย ท่ำนได้รับค�ำชมจำกหลวงปู่มั่นต้ังแต่ยังเป็นพระหนุ่ม

ว่ำ “ให้ทุกองค์ภำวนำให้ได้เหมือนท่ำนชอบ” อีกครำวหนึ่งได ้

พูดถึงประสบกำรณ์กำรภำวนำของท่ำนว่ำ “ไปไกลลิบเลย พระ

น้อยองค์นี้”

 หลวงปู่ชอบใช้เวลำส่วนใหญ่ในป่ำเขำ ออกพรรษำแล้ว 

ก็ชอบธุดงค์ในป่ำลึกแถวภำคเหนือและพม่ำจนกระทั่งอำยุ 

๔๕ ปี จึงกลับมำยังภำคอีสำน และปักหลักที่จังหวัดเลยอันเป็น 

บ้ำนเกิดในเวลำต่อมำ

 ว่ำกันว่ำท่ำนมีประสบกำรณ์เกี่ยวกับอิทธิปำฏิหำริย ์

มำกท่ีสุดองค์หนึ่ง ลูกศิษย์ลูกหำที่เป็นพระหนุ่มเณรน้อยจึงมัก 

อยำกฟังท่ำนเล่ำเรื่องเหล่ำนี้ ซึ่งก็ไม่ค่อยผิดหวัง ฟังแล้วก็สนุก 

และตื่นเต้น แต่มีเรื่องอื่นที่ใกล้ตัวกว่ำและมีประโยชน์มำกกว่ำ  

ดังเรื่องข้ำงล่ำง

 มีพระรูปหนึ่งซ่ึงเป็นศิษย์ของท่ำน มำกรำบลำเพื่อขอสึก

ไปเป็นฆรำวำส  ท่ำนจึงถำมว่ำอยำกสึกเพรำะเหตุใด  ค�ำตอบคือ 

“รักผู ้สำวครับ”

 “รักเขำมำกไหม?”

 “รักมำกครับ”

 ท่ำนถำมต่อว่ำ “ถ้ำรักเขำมำก แล้วสำมำรถกินข้ีเขำ 

ได้ไหม?”  

 พระรูปนั้นยอมรับว่ำท�ำไม่ได้
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 “แสดงว่ำท่ำนยังรักเขำไม่จริง ท่ำนยังรักเขำไม่พอ ถ้ำรัก 

มำกพอแล้ว ขี้ของคนที่ตนเองรักนั้นก็น่ำจะกินได้ไม่ใช่หรือ”

 ว่ำแล้วหลวงปู่ชอบให้ค�ำแนะน�ำแก่พระรูปนั้นว่ำ “ขอให ้

ท่ำนกลับไปพิจำรณำให้ดี ๆ  เสียก่อน ถ้ำมันถึงขั้นกินขี้ของผู้หญิง 

ทีต่นเองรักได้แล้ว ผมก็จะอนญุำตให้ท่ำนสกึได้ทนัที แต่ถ้ำตดัสนิใจ 

กินขี้เขำไม่ได้แล้วก็อย่ำมำลำสึกกับผม จะไปสึกกับใครก็ไปเสีย”

 เรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดกับคนอื่นเท่ำนั้น ตัวท่ำนเองก็เคย

ประสบ และบ่อยเสียด้วย ครั้งที่หนักที่สุดเกิดขึ้นเมื่อท่ำนอำยุ  

๒๘ ปี ตอนนั้นท่ำนตัดสินใจอย่ำงแน่วแน่ว่ำ “จะสึกออกไปสู่ขอ

เขำเป็นเมียให้ได้”

 หญิงสำวผู้นั้นชื่อว่ำ “สำวทอง” วันนั้นเธอมำท�ำบุญกับแม่

ที่วัด ขณะที่ท่ำนเตรียมจะให้พร พอแหงนหน้ำมองญำติโยมที่มำ

ท�ำบุญ สำยตำของท่ำนก็ปะทะกับสำยตำของเธอพอดี ชั่ววินำท ี

นั้นท่ำนเล่ำว่ำ “มันเหมือนกับมีอะไรพุ่งเข้ำมำชนหัวใจเรำทันที

ทันใด  ตำค้ำงจ้องหน้ำกันอยู่พักหนึ่ง” พอได้สติ ก็รีบก้มหน้ำด้วย

ควำมอำย

 นับแต่นั้นท่ำนก็คิดถึงสำวทองตลอด แม้จะท�ำควำมเพียร

สู้ ก็ไม่สำมำรถคลำยควำมคิดถึงเธอได้ ประกอบกับแม่ของเธอ 

เป็นโยมอุปัฏฐำกดูแลพระเณร จึงเป็นเหตุให้มีโอกำสพบปะ 

และพูดคุยกันหลำยครั้ง ยิ่งเวลำผ่ำนไปก็ยิ่งมีใจผูกพันกับเธอ  

ส่วนฝ่ำยหญิงนั้นก็มีใจให้ท่ำนเช่นเดียวกัน

 ตอนนั้นใจของท่ำนคิดแต่จะสึกอย่ำงเดียว เวลำภำวนำ  

“พุทโธ” ที่บริกรรมมำตลอด ก็กลำยเป็น “พุดทอง” ไปโดยไม่รู้ตัว   
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อย่ำงไรก็ตำมใจที่คิดจะสู้กับควำมคิดนี้ก็ยังมีอยู ่ ท่ำนจึงใช้วิธี  

“อดนอนผ่อนอำหำร”

 ทีแรกวิธีน้ีดูเหมือนจะใช้ได้ กำมรำคะที่เคยรบกวนก็ 

อ่อนแรงลง แต่หลังจำกอดนอนและอดอำหำรติดต่อกันเป็น 

แรมเดือน ร่ำงกำยก็ทนไม่ไหว ล้มป่วย  

 ครั้นสำวทองและผู ้ เป ็นแม ่รู ้ เข ้ำ ก็ ว่ิงเต ้นหำยำมำ 

รักษำท่ำน ท�ำให้ใกล้ชิดกับท่ำนยิ่งกว่ำเดิม กำมรำคะที่เคย 

ฝ่อลงก็กลับมีก�ำลังเข ้มแข็งขึ้น ท่ำนเห็นว่ำแบบน้ีชักไม่ได ้ 

กำรแล้ว จึงตั้งสติหันมำพิจำรณำถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจของท่ำน  

 ในที่สุดก็พบว่ำ “เพรำะควำมคิดตัวเดียว มันมำปลุกให้ 

กิเลสกำมตื่นขึ้นมำแผลงฤทธิ์แผลงเดชกับหัวใจเรำ เหตุน้ีมัน 

เกิดที่ใจ เรำก็จะต้องแก้ไขที่ใจของเรำ”

 ในเมื่อใจยังคิดไม่หยุดถึงสำวทอง ทำงเดียวที่จะช่วยให ้

หยุดคิดก็คือ หนีออกจำกที่นั้น ท่ำนจึงตัดสินใจออกจำกวัด 

ในคืนนั้น หลังจำกหนีไปได้ไม่ถึง ๒ เดือน ท่ำนก็สำมำรถตัดใจได้  

ไม่อำลัยใฝ่หำสำวทองอีกต่อไป

 นี้เป็นกำรตัดสินใจคร้ังส�ำคัญท่ีสุดคร้ังหน่ึงของท่ำนก ็

ว่ำได้ และเป็นกำรตัดสินใจที่ถูก เป็นเหตุให้ท่ำนสำมำรถม่ันคง 

ด�ำรงในพรหมจรรย์ต่อไปได้อีก ๖๐ ปีจนละสังขำรในผ้ำเหลือง
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๘๔. แม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพธรรม

 ประมำณพ.ศ. ๒๔๓๕ มีพระธุดงค์หนุ ่มวัย ๓๐ ช่ือ 

พระอำจำรย์เสำร์มำพักที่กุดเม็ก ซึ่งอยู ่ไม่ไกลจำกบ้ำนค�ำบง 

อ�ำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลรำชธำนี  ไม่นำนก็ได้รู้จักกับชำยหนุ่ม 

คนหนึ่งชื่อมั่น ซึ่งเป็นหมอล�ำฝีปำกดีแห่งบ้ำนค�ำบง หนุ่มมั่นมี

ควำมศรัทธำในพระอำจำรย์เสำร์ มำดูแลอุปัฏฐำกท่ำนเป็นประจ�ำ 

บำงวันก็ไม่กลับบ้ำน ภำยหลังก็ฝึกสมำธิภำวนำกับท่ำนด้วย  

พระอำจำรย์เสำร์เห็นชำยหนุ่มมีใจใฝ่ธรรม จึงชวนชำยหนุ่มบวช  

ท่ำนได้พำไปอุปสมบท ณ วัดศรีทอง อ�ำเภอเมือง ชำยหนุ่ม 

ได้รับสมณฉำยำจำกพระอุปัชฌำย์ว่ำ ภูริทตฺโต  

 พระหนุ่มรูปน้ีภำยหลังเป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำงในนำม

หลวงปูม่ัน่ ส่วนพระอำจำรย์ทีพ่ำมำบวชก็คือ หลวงปูเ่สำร์ กนตฺสีโล  

ซึ่งได้ชื่อว่ำ ปรมำจำรย์ใหญ่ฝ่ำยพระกรรมฐำน ในช่วงร้อยปี 

ที่ผ่ำนมำกล่ำวได้ว่ำพระป่ำในภำคอีสำนซึ่งกระจำยไปทั่วประเทศ 

ล้วนเป็นศิษย์และอนุศิษย์สืบเนื่องมำแต่พระมหำเถระทั้งสอง 

แทบท้ังนั้น ท่ำนจึงเป็นเสมือนต้นก�ำเนิดของแม่น�้ำสำยใหญ่ที่ยัง 

ควำมชุ่มเย็นแก่ผู้คนทุกวันนี้
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 ควำมสัมพันธ์อย่ำงแน่นแฟ้นระหว่ำงอำจำรย์กับศิษย์ได้

เกื้อกูลให้ท้ังสองท่ำนเจริญก้ำวหน้ำในทำงธรรมเป็นล�ำดับ ครำว

หนึ่งหลังจำกบวชมำได้ ๔ พรรษำ พระมั่นคิดจะลำสิกขำ ถึงกับ

จดัหำเสือ้ผ้ำอย่ำงฆรำวำสไว้พร้อม และเตรยีมดอกไม้ธปูเทยีนเพ่ือ 

ขอลำลิกขำจำกพระอำจำรย์เสำร์ พระอำจำรย์เสำร์ไม่ได้ทัดทำน  

แต่ขอร้องพระมั่นว่ำก่อนจะสึกควรบ�ำเพ็ญเพียรเต็มท่ีสัก ๗ วัน  

โดยถือธุดงควัตรอย่ำงเคร่งครัด เช่น ฉันเอกำและถือเนสัชชิก คือ 

ฉันมื้อเดียวและไม่นอนทอดกำยตลอดวันตลอดคืน พระมั่นดีใจ 

ที่อำจำรย์ไม่ทักท้วงห้ำมปรำม จึงรับค�ำครูบำอำจำรย์ว่ำจะท�ำ 

ควำมเพียรอย่ำงเต็มท่ี ทุกวันหลังจำกฉันภัตตำหำรเสร็จ ท่ำนจะ 

ปลีกตัวไปบ�ำเพ็ญเพียรที่โบสถ์วัดร้ำงจนถึงเวลำเย็นจึงกลับมำหำ

หมู่คณะ

 หลังจำกท�ำควำมเพียรครบก�ำหนด ควำมสงบเย็นที่ได้รับ 

กลับท�ำให้ท่ำนเปลี่ยนใจไม่สึก และตัดสินใจขออยู ่ประพฤติ 

พรหมจรรย์ในเพศบรรพชิตจนตลอดชีวิต
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 นับแต่นั้นท่ำนก็ตั้งใจปฏิบัติ มั่นคงในธุดงควัตร บ�ำเพ็ญ

กรรมฐำนไม่หยุดหย่อน จิตใจมุ่งตรงต่อพระนิพพำน จึงมีควำม 

เจริญงอกงำมในทำงธรรมเป็นล�ำดับ จนพ้นทุกข์อย่ำงสิ้นเชิง 

ในที่สุด

 มี เรื่องเล ่ำว ่ำในพรรษำท่ี ๒๓ ขณะที่ท ่ ำนบ�ำเพ็ญ 

ภำวนำท่ีถ�้ำสำริกำ จังหวัดนครนำยก ท่ำนได้ทรำบด้วยญำณว่ำ 

อำจำรย์ของท่ำน ซึ่งบัดนี้ชำวบ้ำนเรียกว่ำหลวงปู่เสำร์ ปรำรถนำ 

ปัจเจกโพธิ คืออธิษฐำนเป็นพระปัจเจกพุทธะ เป็นเหตุให้ 

ไม่สำมำรถท�ำควำมเพียรจนพ้นทุกข์ได้ในชำติน้ี จึงเดินทำงไป 

เตือนสติท่ำน ขอให้ละควำมปรำรถนำดังกล่ำวเพื่อจะได้บรรล ุ

อรหัตผลในชำตินี้

 ประมำณพ.ศ. ๒๔๕๙ พระอำจำรย์มั่นได้เดินทำงไป 

ที่ภูผำกูด อ�ำเภอค�ำชะอี จังหวัดนครพนม เพื่อจ�ำพรรษำกับ 

หลวงปู่เสำร์ มีกำรสนทนำธรรมแทบทุกวัน วันหนึ่งเมื่อได้โอกำส 

เหมำะพระอำจำรย์มั่นก็สอบถำมหลวงปู ่ เสำร ์ถึงกำรปฏิบัติ 

หลวงปู่เสำร์ยอมรับว่ำกำรปฏิบัติของท่ำนแม้ได้ผลแต่ไม่ชัดเจน  

พยำยำมพิจำรณำธรรมเท่ำไรก็ไม่แจ่มแจ้ง พระอำจำรย์มั่นจึง 

ถำมต่อว่ำ “ถ้ำเช่นนั้นท่ำนอำจำรย์คงมีอะไรเป็นเครื่องห่วงหรือ 

กระมัง” หลวงปู่เสำร์ตอบว่ำ “เรำก็พยำยำมพิจำรณำเหมือนกัน  

แต่ก็หำสิ่งขัดข้องไม่ได้”

 พระอำจำรย์มั่นสบโอกำส จึงถำมว่ำ “ท่ำนอำจำรย์ห่วง 

เรื่องกำรปรำรถนำพระปัจเจกโพธิกระมัง” หลวงปู่เสำร์ฟังแล้วก ็

เห็นด้วย พระอำจำรย์มั่นจึงกล่ำวต่อว่ำ 
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 “ขอให้ท่ำนอำจำรย์อย่ำเป็นห่วงเลย ขอให้พจิำรณำอริยสจัจ์ 

เพ่ือควำมพ้นทุกข์เสียแต่ชำตินี้เถิด เพรำะกระผมเองก็ปรำรถนำ

พระโพธญิำณ และกระผมกไ็ด้ละควำมปรำรถนำนัน้แล้ว เนือ่งด้วย

ว่ำกำรท่องเท่ียวในสังสำรวัฏฏ์นี้มันนำนเหลือเกิน”

 นับแต่นั้นกำรปฏิบัติของหลวงปู่เสำร์ก็รุดหน้ำจนกระทั่ง 

วันหนึ่งขณะที่ท่ำนน่ังอยู่ในที่สงัดได้พิจำรณำอริยสัจจ์ ๔ จนเห็น 

แจ่มแจ้ง ไม่มีควำมสงสัยในธรรมอีกต่อไป เมื่อถึงวันออกพรรษำ 

ท่ำนก็บอกพระอำจำรย์มั่นว่ำ “เรำได้เลิกกำรปรำรถนำพระปัจเจก

โพธิแล้ว และเรำก็ได้เห็นธรรมจริงแล้ว”

 ควำมแจ่มแจ้งในธรรมเป็นก�ำลังให้แก่อำจำรย์และศิษย ์

ทัง้สองในกำรเผยแผ่ธรรมจนมศีษิยำนศุษิย์มำกมำย ส่วนใหญ่แล้ว 

จะแยกย้ำยจำริกสอนธรรม แม้จะได้รับกำรต้อนรับอย่ำงดี 

จำกชำวบ้ำน แต่หลำยแห่งก็ถูกต่อต้ำนจำกพระในท้องถิ่น ซึ่ง 

สูญเสียผลประโยชน์จำกกำรสอนของท่ำน ใช่แต่เท่ำนั้นบำงครั้ง 

ยังถูกขัดขวำงจำกพระที่เป็นผู้ปกครอง ซึ่งในเวลำนั้นมีทัศนคติ 

ที่ไม่ดีต่อพระป่ำ เพรำะเห็นว่ำเป็นพระเร่ร่อนจรจัด

 มีครำวหนึ่งเจ้ำคณะมณฑลอุบลรำชธำนี คือ พระโพธ ิ

วงศำจำรย์ ถึงกับประกำศต่อประชำชนว่ำ “ญำคูเสำร์ กับ ญำคูมั่น 

ห้ำมไม่ให้ใส่บำตรให้กิน เพรำะพวกน้ันคือพวกเทวทตั”

 หลวงปู่เสำร์ได้ยินก็เพียงแต่ยิ้ม ไม่ตอบโต้ ท่ำนยังคง 

จำริกเผยแผ่ธรรมต่อไปด้วยควำมสงบเยือกเย็น เมื่อถูกต่อต้ำน 

มำกเข้ำ ท่ำนก็พูดเพียงว่ำ “ท่ำนว่ำเรำเป็นพวกเทวทตั เรำไม่ได้เป็น  

ไม่เห็นเดือดร้อน ท่ำนสั่งคนไม่ให้ใส่บำตรให้เรำกิน แต่ก็ยังมีคนใส่
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ให้อยู่ พอได้ฉัน ไม่เห็นเดือดร้อนอะไร ท่ำนไม่เหนื่อยก็เป็นเรื่อง 

ของท่ำน” ขณะเดียวกันชำวบ้ำนก็หำได้สนใจค�ำประกำศของเจ้ำ

คณะมณฑลอุบลรำชธำนีไม่ ยังคงใส่บำตรให้แก่หลวงปู่เสำร์และ

คณะต่อไป ด้วยชื่นชมในปฏิปทำและค�ำสอนของท่ำน

 ท่ำนเจ้ำคุณองค์นี้ภำยหลังได้เจริญในสมณศักดิ์ เป็น 

สมเด็จพระมหำวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) ครำวหนึ่งได้ไปตรวจงำน 

คณะสงฆ์ที่ภำคเหนือ ได้พบหลวงปู่มั่นที่เชียงใหม่ จึงต้ังค�ำถำม 

เชิงต�ำหนิว่ำ 

 “ญำคูมั่น เธอเที่ยวตำมป่ำเขำอยู่เพียงล�ำพังผู้เดียวอย่ำงนี้  

เธอได้สหธรรมิก ได้ธรรมวินัยเป็นแนวทำงประพฤติปฏิบัติที่ไหน 

เธอได้รับฟังธรรมจำกสหธรรมิกอย่ำงไร ท�ำไมเธอจึงได้ปฏิบัติมำ

งมไปอย่ำงนั้น เธอท�ำอย่ำงนั้นจะถูกหรือ”

 หลวงปู่มั่นตอบว่ำ “พระเดชพระคุณไม่ต้องเป็นห่วงกังวล  

กระผมอยูต่ำมป่ำตำมเขำนัน้ ได้ฟังธรรมจำกเพ่ือนสหธรรมกิตลอด

เวลำ คอืมเีพ่ือนและฟังธรรมจำกธรรมชำต ิ เสยีงนกเสียงกำ เสียง 

จิ้งหรีด จักจั่นเรไร เสียงเสือ เสียงช้ำง มันเป็นธรรมชำติไปหมด

 มันทุกข์หรือสุขกระผมก็รู้ เขำคอยตักเตือนกระผมอยู่

ตลอดเวลำ ไม่ให้ลืมสติว่ำ เจ้ำเป็นใครมำจำกไหน อยู่อย่ำงไรแล้ว

ก็จะไปไหน

 เวลำใบไม้ร่วงหล่นจำกขั้วทับถมกันไปไม่มีส้ินสุดก็เป็น 

ธรรม  บำงต้นมนัก็เขยีวท�ำให้ครึม้  บำงต้นมนักต็ำยซำกแห้งเห่ียว  

เหล่ำนัน้มนัเป็นธรรมเครือ่งเตือนสตสิมัปชญัญะไปหมด
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 ฉะนั้นพระเดชพระคุณท่ำน โปรดวำงใจได้ ไม่ต้องเป็นห่วง 

กระผม เพรำะได้ฟังธรรมอยูต่ลอดเวลำท้ังกลำงวนักลำงคนื”

 สมเด็จพระมหำวีรวงศ์ เป็นพระที่มีควำมรู้ในทำงปริยัติ  

สอบได้เปรยีญ ๕ ประโยค และใส่ใจในกำรส่งเสริมพระปรยิตัธิรรม 

จนได้รับกำรยกย่องจำกพระผู้ใหญ่ และเจริญในสมณศักดิ์อย่ำง

รวดเร็ว ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำใจได้ว่ำพระธุดงค์หรือพระกรรมฐำน

จะเข้ำใจธรรมได้อย่ำงไรในเมื่อไม่เรียนหนังสือ ท่ำนเคยกล่ำว

ว่ำ “ขนำดลืมตำเรียน และมีครูอำจำรย์ที่เป็นนักปรำชญ์มำสอน  

ยังไม่ค่อยรู้ แล้วมัวไปนั่งหลับตำจะไปรู้อะไร”

 แต่ภำยหลังเมื่อท่ำนได้รู้จักกับศิษย์ของหลวงปู่มั่น โดย

เฉพำะพระอำจำรย์ฝ้ัน อำจำโร และพระอำจำรย์ลี ธมมฺธโร ซึง่ช่วย 

ให้ท่ำนหำยเจ็บป่วยด้วยสมุนไพรและสมำธิภำวนำ ท่ำนก็มี

ศรัทธำในกำรท�ำกรรมฐำน และหันมำมีทัศนคติที่ดีต่อพระป่ำ  

โดยเฉพำะหลวงปู่มั่น

 เมื่อมีงำนปลงศพหลวงปู่เสำร์ที่จังหวัดอุบลรำชธำนีใน 

พ.ศ. ๒๔๘๖  สมเด็จ ฯ ได้มีโอกำสพบหลวงปู่มั่น หลวงตำมหำบัว  

ญำณสมฺปนฺโน เล่ำว่ำ “ท่ำนจึงเดินเข้ำไปหำ และพูดกับหลวงปู่มั่น  

ว่ำ.... ‘เออ!! ท่ำนมั่น เรำขอขมำโทษเธอ เรำเห็นโทษแล้ว  

แต่ก่อนเรำก็บ้ำยศ’”

 ภำยหลังเมื่อหลวงปู่มั่นได้เข้ำไปกรำบสมเด็จ ฯ ที่วัด

บรมนิวำส สมเด็จ ฯ ซ่ึงตอนนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นสังฆนำยกตำม 

พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับใหม่ ได้สอบถำมหลวงปู่มั่นเกี่ยว

กับกำรปฏิบัติว่ำ “เรำก็เป็นผู้ปกครอง บริหำรงำนกำรคณะสงฆ์
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ทั้งประเทศ ยุ่งแต่กิจกำรงำน พอนั่งภำวนำพุทโธครั้งใดทีไร ควำม

คิดก็พุ่งไปคิดอยู่แต่ในงำนกำรบริหำรคณะสงฆ์ ไม่สำมำรถท�ำให้

หยุดคิดได้เลย  จะท�ำให้ไม่คิดนี้ยำก  ท่ำนอำจำรย์มีวิธีอื่นบ้ำงไหม  

ที่จะท�ำให้จิตเป็นสมำธิภำวนำ”

 หลวงปู่มั่นตอบว่ำ “กำรนั่งสมำธิภำวนำนั้น ท่ำนให้คิดได้ 

แต่ให้มีสติตำมรู้ พิจำรณำถึงสภำพควำมเป็นจริง อนิจลักษณะ  

อยูต่ลอดเวลำ”  เมือ่น�ำค�ำตอบของหลวงปู่มัน่ไปปฏบิตั ิกำรภำวนำ 

ของสมเดจ็ ฯ กร็ำบร่ืน ไม่ตดิขัด  ท่ำนจงึย่ิงมศีรัทธำปสำทะมำกขึน้

 จำกประสบกำรณ์ส่วนตัวของสมเด็จ ฯ ที่ได้สัมผัสกับ

พระกรรมฐำน และจำกประสบกำรณ์ทีท่่ำนได้พบเหน็ว่ำหมูบ้่ำนใด 

ทีม่พีระกรรมฐำนมำเผยแผ่ธรรม  ญำตโิยมจะประพฤตติวัเรยีบร้อย 

รูจั้กสวดมนต์ไหว้พระ อยู่ในศลีในธรรม มกีำรท�ำสมำธิภำวนำ ท่ำน 

จึงมีควำมประทับใจอย่ำงมำกในพระกรรมฐำน จนถึงกับกล่ำวใน 

ทีป่ระชุมสงฆ์ว่ำ “กำรเผยแผ่พระพทุธศำสนำต้องให้พระกรรมฐำน

เป็นแนวหน้ำ หรือเรียกว่ำ กองทัพธรรมแนวหน้ำ”

 พ.ศ. ๒๔๙๒ หลวงปู่มั่นได้มรณภำพที่จังหวัดสกลนคร  

ทิ้งมรดกอันได้แก่ค�ำสอนและกองทัพธรรมที่ท่ำนและหลวงปู่เสำร์

ได้สร้ำงข้ึนเพ่ือสถำปนำธรรมให้ตั้งมั่นในจิตใจของผู้คนจวบจน 

ทุกวันนี้
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๘๕. อย่ำลืมเณรน้อย

 ผู้ใฝ่ธรรมจ�ำนวนไม่น้อยเมื่อได้เยือนจังหวัดนครรำชสีมำ  

มักหำโอกำสหยุดแวะที่วัดป่ำสำลวัน เพรำะหลวงพ่อพุธ ำนิโย  

หรือพระรำชสังวรญำณ เคยเป็นประธำนสงฆ์ที่วัดนี้นำนร่วม 

๒๐ ปี แม้ท่ำนละสังขำรเกือบ ๒๐ ปีแล้ว แต่ค�ำสอนและวัตร

ปฏิบัติของท่ำนก็ยังส่องสว่ำงน�ำทำงแก่ผู ้ประพฤติชอบจวบจน 

ทุกวันนี้

 หลวงพ่อพุธเป็นศิษย์คนส�ำคัญของหลวงปู่เสำร์ กนฺตสีโล  

ผู้เป็นสหำยธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ท่ำนมีชีวิตวัยเยำว ์

ที่ล�ำบำกเน่ืองจำกก�ำพร้ำพ่อและแม่ตั้งแต่อำยุ ๔ ขวบ สมัย

เด็กนอกจำกท�ำนำแล้ว ยังต้องหำเงินเรียนหนังสือ เสื้อผ้ำก็ต้อง 

เย็บเอำเอง ไม่เคยได้ใส่เสื้อผ้ำที่ซื้อจำกตลำด ควำมยำกล�ำบำก 

ตั้งแต่เล็กท�ำให้ท่ำนคิดอยู ่เสมอว่ำโลกนี้มีแต่ควำมทุกข์ จึง

อยำกหำทำงพ้นทุกข์ ดังนั้นเมื่อได้บวชเณรขณะอำยุ ๑๕ จึง
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ตั้งปณิธำนว่ำ “เรำจะบวชตลอดชีวิต...ชั่วชีวิตนี้เรำจะไม่กลับ 

มำใส่กำงเกงอีก”

 หลวงพ่อพุธมีควำมสนใจธรรมะตั้งแต่เล็ก แม้จะไม่ได้ 

เรียนมำก ครูบำอำจำรย์ด้ำนธรรมะก็ไม่มี แต่สติและสมำธิ  

มีมำตั้งแต่เล็ก ครำวหนึ่งนอนอยู ่ข้ำง ๆ  ลอมฟำงกลำงทุ ่งนำ  

พอล้มตัวลงนอน งูเห่ำตัวใหญ่ก็เล้ือยมำข้ำง ๆ  แล้วเลื้อยขึ้นมำ 

ตรงกลำงตัว ตอนนั้นทั้งกลัวทั้งสั่น แต่สติดี ไม่ขยับเขยื้อน  

สักพักมันก็เลื้อยข้ำมตัวไป ท่ำนว่ำหำกไม่มีสติ เผลอขยับตัว  

งูคงตกใจและฉกกัดเอำได้

 เมื่อบวชเณรแล้วก็ตั้งใจศึกษำปฏิบัติ สำมำรถท่อง 

ปำฏิโมกข์และข้ึนเทศน์ได้ อย่ำงไรก็ตำมบำงครั้งก็มีอุปสรรค 

มำทดสอบ มีช่วงหนึ่งท่ำนชอบสำวคนหนึ่ง ชื่อ “ประยูร” เวลำ 

ภำวนำหลวงตำสอนให้นั่งบริกรรมด้วยกำรท่องพุทโธ แต่ท่ำน 

ภำวนำพุทโธได้ไม่นำน ก็ทิ้งพุทโธ ไพล่ไปนึกถึงประยูรแทน  

ท่ำนว่ำ “ตอนนั้นจะตำยเพรำะยำยประยูรนี้ละ”

 แต่ท่ำนไม่ยอมแพ้ เอำช่ือของหญิงสำวมำใช้เสียเลย คือ 

บริกรรมว่ำ “ประยูร” แทน พอจิตตั้งมั่น ค�ำว่ำประยูรก็หำยไป   

เมื่อจิตสงบ ก็เกิดนิมิตเป็นภำพสำวประยูรขึ้นมำ ท่ำนก็พิจำรณำ

ว่ำ ผมสวย สกัพกัผมก็ร่วงหลุดลงมำ พอพิจำรณำว่ำตำสวย ตำก็ 

หลุดออกมำ พอนึกว่ำคนสวยนี้แม้แต่กระดูกก็ยังสวย กระดูก 

ก็ร่วงหล่นจมหำยไปกับแผ่นดิน พอออกจำกสมำธิ ร่ำงกำย 

ของเธอก็หำยไป ผลก็คือควำมระลึกนึกถึงหญิงสำวจำงคลำยลง  

และไม่รบกวนจิตของท่ำนอีกต่อไป
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 ประสบกำรณ์อีกตอนหนึ่งที่น่ำสนใจสมัยเป็นเณรก็คือ  

วันหนึ่งท่ำนฉันเสร็จ ก�ำลังล้ำงบำตร เหลือบเห็นหมำขี้เรื้อนหิวโซ   

เดินโซซัดโซเซใกล้หมดแรงเต็มที ท่ำนเกิดควำมเมตตำสงสำร 

จบัใจ  อยำกให้อำหำร แต่ในบำตรไม่มข้ีำวเหลอืเลยสกัเมด็  มองไป 

รอบ ๆ  ก็ไม่เห็นอำหำรที่จะประทังควำมหิวของหมำน้อยได้ ท่ำนจึง 

ตัดสินใจเอำมือล้วงคอเพื่อให้อำเจียนออกมำ อำหำรใหม่ที่ 

เพ่ิงฉันพุ่งออกมำจนหมด หมำตัวนั้นเห็นเข้ำก็คลำนมำฟุบตรง 

เศษอำหำรกองนั้น เมื่อได้กินอำหำร มันก็เริ่มมีเรี่ยวแรง และวิ่ง

ตำมท่ำน

 ท่ำนเล่ำว่ำนับแต่นั้นเรื่องอำหำรกำรกิน ท่ำนไม่เคย 

ขำดแคลนเลย มีมำกมำยจนฉันไม่หมด

 ประสบกำรณ์สมัยเป็นเณร ท�ำให้หลวงพ่อพุธเข้ำใจหัวอก

ของเณร ท่ำนจึงแนะน�ำญำติโยมเสมอว่ำ อย่ำละเลยเณรน้อย 

“ท�ำบุญกับเณรน้อยน่ำจะได้บุญมำก เพรำะเณรไม่ค่อยมีใคร 

สนใจจะมำท�ำบุญให้ ได้อะไรมำนิดหน่อยก็ดีใจมำก ถ้ำเรำจะ 

เลือกท�ำบุญเฉพำะกับพระอริยะ ก็ต้องนึกเสมอว่ำกว่ำท่ำนจะได ้

เป็นพระอริยะ ท่ำนต้องผ่ำนชีวิตเณรน้อยมำก่อน”

 ท่ำนเล่ำว่ำเจ้ำคุณอุบำลีคุณูปมำจำรย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)

วัดบรมนิวำส พำเด็ก ๆ  มำบวชเณรนับร้อยจะได้มีโอกำสเล่ำเรียน 

หนงัสอื แต่มญีำตโิยมบำงคนไม่เห็นด้วย ทกัท่ำนว่ำลูกศิษย์เจ้ำคุณ 

มแีต่หวัขีก้ลำก กินข้ำวเยน็ ท่ำนจงึย้อนว่ำ “อย่ำไปว่ำมนั อกีหน่อย 

พวกหัวข้ีกลำกนี้แหละมันจะค�้ำจุนพระศำสนำ” กำลเวลำได้พิสูจน์

ว่ำสิ่งที่ท่ำนกล่ำวนั้นถูกต้อง
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๘๖. รอดได้เพรำะธรรม

 พระกรรมฐำนกับกำรออกธุดงค์เป็นของคู่กันก็ว่ำได้ โดย 

เฉพำะสมัยก่อนซึ่งยังมีป่ำเขำมำกมำย อันที่จริงค�ำว่ำ “ธุดงค์” 

หมำยถึงข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลำกิเลส ส่งเสริมควำมมักน้อย 

และสันโดษ มีทั้งหมด ๑๓ ข้อ หนึ่งในนั้นคือ กำรอยู่ป่ำเป็น

วัตร แต่จะไม่ถือข้อนี้ก็ได้ เช่น บำงท่ำนฉันวันละมื้อ ฉันในบำตร  

อยู่ป่ำช้ำ ไม่นอน ข้อวัตรเหล่ำนั้นก็ถือเป็นธุดงค์เช่นกัน อย่ำงไร 

ก็ตำมหลำยท่ำนเห็นควำมส�ำคัญของกำรจำริกไปอยู่ป่ำเพื่อบ�ำเพ็ญ

ธุดงควัตรข้ออื่น ๆ  ให้เข้มงวดขึ้น เมื่อท�ำจนกลำยเป็นประเพณี   

ค�ำว่ำ “ธุดงค์” จึงมีควำมหมำยหดแคบลงจนกลำยเป็นกำรเดิน 

จำริกในป่ำ หรือจำริกไปในที่ต่ำง ๆ  ที่ล�ำบำก

 สมัยก่อนกำรธุดงค์ในป่ำเต็มไปด้วยภยันตรำย ทั้งจำก 

สัตว์ป่ำ เช่น ช้ำง เสือ งูพิษ และจำกเชื้อโรคนำนำชนิด โดย 

เฉพำะมำลำเรีย มีพระจ�ำนวนไม่น้อยที่ทิ้งชีวิตไว้ในป่ำ ส่วนที่รอด 

มำได้ก็มักมีเรื่องเล่ำที่น่ำกลัวชวนครั่นคร้ำม แต่ก็มิอำจสกัดกั้น 

พระกรรมฐำนที่มุ ่งบ�ำเพ็ญเพียรโดยพร้อมเอำชีวิตเข ้ำแลก  

หลำยท่ำนได้ประสบพบภัยต่ำง ๆ  อย่ำงไม่คำดคิด แต่ก็ได้อำศัย 

เหตุกำรณ์เหล่ำนั้นเป็นเครื่องฝึกฝนจิต ช่วยเสริมสร้ำงบำรมีธรรม 

ของท่ำนให้กล้ำแกร่งขึ้น

 หลวงปู่ขำว อนำลโย เป็นศิษย์หลวงปู่มั่น ที่นิยมจำริก 

ในป่ำแต่ผู้เดียว คืนหนึ่งขณะที่ท่ำนเดินจงกรมในป่ำจังหวัดล�ำปำง  

ได้ยินเสียงช้ำงร้องดังสนั่นและหักกิ่งไม้มำตลอดทำง ตรงมำยัง

ท่ำน ท่ำนจึงรีบออกจำกทำงจงกรม และจุดเทียนปักรอบ ๆ  ทำง
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จงกรม เผื่อจะช่วยยับย้ังช้ำงไม่ให้มำท�ำร้ำยท่ำน จำกนั้นท่ำนก็ 

ตั้งจิตอธิษฐำน ขออ�ำนำจพระรัตนตรัยคุ้มครองท่ำนให้ปลอดภัย

 เมื่อช้ำงป่ำมำถึง ท่ำนเดินจงกรม จิตก�ำหนดอยู่กับพุทโธ

อย่ำงเดียว ไม่สนใจช้ำง ตอนนั้นท่ำนเตือนใจตนเองว่ำ “ขอเพียง

ให้ใจเรำอยู่กับพุทโธเป็นพอ เมื่อเวลำจิตจะดับด้วยถูกช้ำงกระทืบ  

จะได้ไปสู่สุคติ หรือไม่ก็บรรลุนิพพำนไปเลย”

 ช้ำงป่ำเห็นท่ำนเดินจงกรมอย่ำงสงบ ก็ยืนนิ่ง ไม่เข้ำมำ

ท�ำอะไรท่ำน ครั้นแสงเทียนเริ่มดับไปทีละดวง ช้ำงป่ำก็หันกลับไป 

ทำงเก่ำ แล้วไม่หวนกลับมำอีก ส่วนหลวงปู่ขำวก็ยังคงเดินจงกรม  

จิตเป็นหนึ่งเดียวกับพุทโธ พักใหญ่ท่ำนก็ออกจำกสมำธิ  

 หลวงปู่ขำวได้พูดถึงเหตุกำรณ์ครั้งนั้นว่ำ “ได้เห็นควำม

อัศจรรย์ของจิตและพุทโธ ประจักษ์ในครำวนั้นอย่ำงลึกซึ้งมำก  

นับจำกนั้นมำแล้วท�ำให้เกิดควำมมั่นใจขึ้นว่ำ ถึงจะเป็นเรื่องอะไร 

เหตุกำรณ์ใดก็ตำมที ถ้ำจิตกับพุทโธได้เข้ำกันสนิทสนมกลมกลืน

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยหลักธรรมชำติแล้ว อะไรก็ไม่สำมำรถ

ที่จะมำท�ำอันตรำยเรำได้อย่ำงแน่นอน”

 หลวงปู่บดุดำ ถำวโร เป็นพระกรรมฐำนรุ่นเดยีวกบัหลวงปู่

ขำว และนยิมกำรธดุงค์ในป่ำเช่นกัน เมือ่คร้ังยงัเป็นพระหนุม่ วนัหนึง่ 

ขณะบ�ำเพ็ญสมำธิภำวนำในถ�้ำ ท่ำนได้กลิ่นสำบแปลก ๆ  เกิดควำม

กลวัขึน้มำ ไม่กล้ำลมืตำดวู่ำอะไรอยูข้่ำงหน้ำ ตอนน้ัน เหงือ่แตกจน

ชุม่ตวั ต้องตัง้สตอิยูน่ำนจนจติเริม่สงบ แล้วบอกกบัตวัเองว่ำ “สิง่ที่

ไม่เคยเห็น ก็เมื่อจะได้เห็น ท�ำไมกลับจะกลัวอะไรเล่ำ เอำเถอะถ้ำ

จะตำย ถึงไม่ลืมตำดูก็ต้องตำยเหมือนกัน หนีไม่พ้นแน่ ถ�้ำแคบ ๆ  
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อย่ำงนีถ้งึหลบัตำกว็ุน่วำยใจ สูด้ใูห้รู้แก่ตำเสียเถดิ”

 แล้วหลวงปู่ก็ลืมตำดู สิ่งที่ปรำกฏอยู่ตรงหน้ำคือ “งูใหญ่

ตัวยำวหลำยวำ หัวขนำดเกือบเท่ำลูกมะพร้ำว นัยน์ตำแดงฉำน  

แลบลิ้นแปลบ ๆ  ชูคอจ้องอยู่เบื้องหน้ำแค่วำเดียว”

 หลวงปูต่กตะลงึ นัง่ตวัแขง็ เพรำะคำดไม่ถงึว่ำจะเจองูยกัษ์  

ขณะที่ท่ำนคิดหำทำงออกอยู่นั้น ก็พลันระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย   

สติกลับคืนมำ แล้วก็หลับตำ ต้ังใจว่ำพร้อมอุทิศร่ำงนี้ให้แก่งูยักษ์  

จิตจึงปล่อยวำง ไม่มคีวำมอำลยัในชวีตินีต่้อไป งยูกัษ์นิง่อยูพ่กัใหญ่  

ไม่ท�ำอะไรท่ำน เมื่อท่ำนลืมตำ งูยักษ์ก็หำยไปแล้ว

 ในยำมที่อันตรำยมำประชิดตัว หำกตื่นตระหนก ลืมตัว  

คิดแต่จะต่อสู้ปกป้องชีวิต กลับเป็นผลร้ำยแก่ตัวเอง ยำมนี้ดีที่สุด

คือ กำรตั้งสติ ท�ำกำยและใจให้สงบนิ่ง แนบแน่นในพระรัตนตรัย 

พร้อมตำย ไม่หวงแหนชีวิต ปล่อยวำงทุกสิ่ง

 บ่อยครั้ง ควำมกลัวตำยกลับเร่งควำมตำยให้มำถึงเร็วเข้ำ   

แต่ทันทีที่พร้อมตำย กลับรอดพ้นจำกควำมตำย 



288

ล�ำธำรริมลำนธรรม

๘๗. ทำงใครทำงมัน

 หลวงปู่ดูลย์ อตุโล เป็นผู้มีประสบกำรณ์กำรปฏิบัติมำ 

อย่ำงยำวนำน จนเจนจบด้ำนกรรมฐำน แจ่มแจ้งในเรือ่งจิต กระทัง่ 

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโตกล่ำวยกย่องว่ำ “ท่ำนดูลย์น้ี เป็นผู้ที่มีควำม

สำมำรถเป็นอย่ำงยิ่ง สำมำรถมีสำนุศิษย์และผู้ติดตำมมำประพฤติ

ปฏิบัติธรรมด้วยเป็นจ�ำนวนมำก”
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 เป็นธรรมดำอยู่นั่นเองที่ผู ้คนจำกทุกสำรทิศนับถือท่ำน

เป็นอำจำรย์ แต่หลวงปู่ดูลย์มักออกตัวว่ำ ท่ำนเป็นเพียงนักปฏิบัติ

เฒ่ำชรำที่ผ่ำนประสบกำรณ์มำนำน พอจะเป็นกัลยำณมิตรได้บ้ำง  

พร้อมกับแนะว่ำ ขอให้ถือท่ำนเป็นผูร่้วมศกึษำหำแนวทำงรอดกพ็อ 

 ท่ำนไม่เคยถือใครว่ำเป็นศิษย์ หรือถือตัวว่ำเป็นอำจำรย์ 

ของผู้ใด ผู้ที่ใกล้ชิดท่ำนยืนยันว่ำตลอดชีวิตของหลวงปู่ ท่ำน 

ไม่เคยอ้ำงหรือวำงตนเป็นครูบำอำจำรย์เลย แต่หำกใครมีปัญหำ 

กำรปฏิบัติ ท่ำนก็ยินดีให้ควำมช่วยเหลือ ดังย�้ำอยู่เสมอว่ำ อย่ำได้

รีรอลังเล หรือเกรงอกเกรงใจท่ำน ขอให้ไปพบเพ่ือไต่ถำมท่ำนได้

ตลอดเวลำ

 เวลำท่ำนให้ค�ำแนะน�ำ แม้กระทั่งกับพระที่ใกล้ชิดคุ้นเคย  

ท่ำนก็ไม่เคย “ฟันธง” หรือก�ำชับว่ำต้องท�ำอย่ำงนี้ ๆ  เท่ำนั้น ท่ำน

มักจะพูดว่ำ “ผมเข้ำใจว่ำ อย่ำงนี้นะ เท่ำที่ผมเคยปฏิบัติมำ ผม

แก้ไขอย่ำงนี้ ผมท�ำอย่ำงนี้ คุณลองน�ำไปประกอบกำรพิจำรณำดู 

อำจจะได้ข้อคิดว่ำควรปฏิบัติของตนอย่ำงไร”

 ท่ำนไม่เคยยืนยันว่ำวิธีกำรของท่ำนเท่ำนั้นที่ถูก ขณะ

เดียวกันก็เปิดโอกำสหรือส่งเสริมให้ลูกศิษย์ได้น�ำไปไตร่ตรอง

พิจำรณำด้วยตนเอง เพือ่หำวธีิกำรทีเ่หมำะสมกบัตนเอง ทัง้น้ีเพรำะ

ท่ำนตระหนักดีว่ำ คนเรำนั้นแตกต่ำงกัน แม้มีปัญหำเหมือนกัน 

แต่สำเหตุอำจต่ำงกัน หรือถึงจะมีสำเหตุเหมือนกัน แต่วิธีกำรที่ 

เหมำะสมส�ำหรับแต่ละคนย่อมแตกต่ำงกัน ไม่มีสูตรส�ำเร็จตำยตัว

 บำงคร้ังท่ำนก็เอำประสบกำรณ์ของครูบำอำจำรย์เช่น 

หลวงปู่มั่นมำเล่ำให้ฟัง แต่ก็ย�้ำว่ำผู้ปฏิบัติพึงพิจำรณำหรือค้นหำ
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ทำงออกเอำเอง “ท่ำนอำจำรย์ใหญ่เคยแนะไว้อย่ำงนี้ ผมก็พบมำ 

และแก้ไขตัวเอง แต่ของคุณจะเป็นอย่ำงไร ลองเอำไปเทียบ 

เคียงดู เพรำะธรรมของใครก็ของมัน ธรรมของพระพุทธเจ้ำก ็

ของพระพุทธเจ้ำ ของท่ำนอำจำรย์ใหญ่ก็ของท่ำนอำจำรย์ใหญ่   

ของผมก็ของผม และธรรมของคุณก็ของคุณ แม้มีเป้ำหมำยเดียว 

กันแต่ก็ไม่เหมือนกัน ทำงใครทำงมัน”

 ค�ำพูดดังกล่ำวนอกจำกสะท้อนถึงปัญญำญำณของท่ำน 

ซึ่งมองเห็นแจ่มแจ้งว่ำกำรปฏิบัติธรรมนั้นมีควำมหลำกหลำยและ

ละเอียดอ่อน ไม่มีสูตรส�ำเร็จส�ำหรับทุกคน หรือทำงออกที่ครอบ

จกัรวำล  ยงัแสดงถงึควำมถ่อมตนของท่ำน คือไม่ปักใจว่ำควำมเหน็

หรือวิธีกำรของท่ำนเท่ำนั้นที่ถูก แก้ปัญหำของทุกคนได้  พร้อมกัน

นัน้กเ็ชือ่ว่ำแต่ละคนมศีกัยภำพหรอืควำมสำมำรถทีจ่ะค้นพบวธิกีำร

อันเหมำะกับตนเองได้  ใช่หรือไม่ว่ำเหล่ำนี้คือคุณสมบัติอันส�ำคัญ

ของปรำชญ์และครู ผู้เป็นกัลยำณมิตรอันประเสริฐ
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๘๘. วิสัยแห่งปรำชญ์

 “พูดเล่นไม่มี พูดดีไม่เป็น” คนในแวดวงพระสงฆ์ทรง 

สมณศกัดิส์มยัรชักำลที ่๗ ย่อมเข้ำใจดว่ีำประโยคดงักล่ำวหมำยถงึ 

อะไร ข้อควำมแรกนัน้หมำยถึงอุปนสิยัของ “สมเดจ็ ฯ วดัเทพศิรนิทร์” 

หรือ สมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (เจริญ ญำณวโร) ซึ่งภำยหลังได้ 

เป็นประธำนกรรมกำรมหำเถรสมำคมและบัญชำกำรณะสงฆ์แทน

สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ ส่วนข้อควำมหลังหมำยถึงอุปนิสัยของ 

“สมเด็จ ฯ วัดบวร” หรอืสมเดจ็พระวชริญำณวงศ์ (ม.ร.ว. ชืน่ สจุติโฺต) 

 ซึ่งต่อมำได้เป็นสมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์
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 สมเด็จ ฯ วัดบวรนั้นทรงเป็นคนตรง พูดจำโผงผำง ส่วน

สมเด็จ ฯ วัดเทพศิรินทร์นั้น เป็นคนสุภำพเรียบร้อย พูดจำนุ่มนวล 

แม้อุปนิสัยจะแตกต่ำงกัน แต่ต่ำงก็เคำรพและนับถือซึ่งกันและกัน

 สมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (เจริญ) ได้รับกำรยกย่องว่ำ

เป็นปรำชญ์ผู้รอบรู้ทำงพุทธศำสนำ ท่ำนแสดงควำมปรีชำตั้งแต่

เยำว์วัย เมื่อท่ำนจำกบ้ำนเกิดคือชลบุรีเข้ำมำเรียนปริยัติธรรม 

ในกรุงเทพ ฯ ก็สอบไล่ภำษำบำลีในมหำมกุฎรำชวิทยำลัยได้ที่หนึ่ง

ทุกปี จนสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส ซึ่ง

เวลำนั้นเป็นพระอำจำรย์ ถึงกับออกพระโอษฐ์รับสั่งว่ำ ท่ำนเป็น

เสมือน “ช้ำงเผือก” ที่ถูกส่งมำถวำยท่ำน น่ำแปลกก็ตรงที่ปีที ่

ท่ำนเกิดนั้นโยมมำรดำฝันว่ำมีผู้น�ำช้ำงเผือกมำให้ และเมื่อท่ำน

ถูกส่งมำเรียนในส�ำนักวัดรำชบพิธ เช้ำวันนั้นอำจำรย์ของท่ำนคือ 

พระครูวินัยธร (ฉำย) ก็ฝันว่ำมีผู้น�ำช้ำงเผือกมำให้เช่นกัน

 นอกจำกมีควำมรอบรู้ในทำงพระธรรมวินัยแล้ว ท่ำนยังม ี

ควำมสำมำรถในกำรบรหิำร จนได้รบัควำมไว้วำงพระรำชหฤทยัจำก 

สมเดจ็พระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชริญำณวโรรส ซึง่บญัชำกำร

กำรศึกษำในหัวเมือง แต่งตั้งให้เป็นผู้อ�ำนวยกำรศึกษำมณฑล

ปรำจีนบุรี และเป็นเจ้ำอำวำสวัดเทพศิรินทร์ตั้งแต่อำยุ ๒๗ ปี โดย 

เป็นพระรำชำคณะชั้นสำมัญที่พระอมรำภิรักขิต และได้รับเลื่อน 

สมณศักดิ์เป็นล�ำดับจนได้เป็นที่สมเด็จ ฯ พระพุทธโฆษำจำรย์เมื่อ 

อำยุเพียง ๕๖ ปี  

 ท่ำนเปรียบเสมือนมือขวำของสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ 

กรมพระยำวชิรญำณวโรรส เป็นที่ปรึกษำทำงด้ำนวิทยำกำร และ

ด้ำนกำรปกครองคณะสงฆ์ และเมื่อจวนจะสิ้นพระชนม์ ก็ยังโปรด
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ให้ท่ำน ซึ่งตอนนั้นมีสมณศักดิ์ที่พระธรรมไตรโลกำจำรย์ เข้ำเฝ้ำ

ถวำยธรรมเป็นคร้ังสุดท้ำย

 ท่ำนเป็นผู้ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยมำก รวมทั้งข้อวัตร

อื่น ๆ  เช่น สวดมนต์ไหว้พระประจ�ำวันทุกเช้ำเย็น ไม่ขำดถ้ำไม่

จ�ำเป็น ยิ่งกำรฟังปำฏิโมกข์ทุกก่ึงเดือนด้วยแล้ว ตั้งแต่อุปสมบท

จนถึงวันมรณภำพ ท่ำนขำดเพยีง ๒ ครัง้ แม้อำพำธหนักไม่สำมำรถ

จะลกุนัง่หรอืพลกิตวัเองได้แล้ว ท่ำนกย็งัอยำกลงฟังปำฏิโมกข์ให้ได้

แต่ก็สุดวิสัยที่จะท�ำได้ 

 ในด้ำนควำมสุภำพอ่อนน้อม ไม่ถือตัวของท่ำน เป็นที ่

เลื่องลือมำก ครำวหนึ่งทำ่นได้เดินทำงไปเยี่ยมท่ำนพุทธทำสภิกข ุ

ถึงสวนโมกข์ ซึ่งตอนนั้นยังอยู่ที่พุมเรียง ไม่ได้ย้ำยมำยังที่ต้ัง 

ในปัจจบุนั เวลำนัน้ท่ำนด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผูบ้ญัชำกำรคณะสงฆ์แทน 

สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ ขณะที่ท่ำนพุทธทำสเป็นพระหนุ่มอำยุ 

เพียง ๓๑ ปีเท่ำนั้น สวนโมกข์ก็เพ่ิงตั้งมำได้ ๕ ปี แต่กิตติศัพท์

และควำมสำมำรถของท่ำนพุทธทำสอยู่ในควำมรับรู้ของสมเด็จ 

พระพทุธโฆษำจำรย์โดยตลอด กำรเยอืนสวนโมกข์ของท่ำนครำวนัน้ 

เป็นเรือ่งทีอ่ยูเ่หนอืควำมคำดหมำยของทกุคน รวมทัง้ท่ำนพทุธทำส 

ท่ำนพุทธทำสถึงกับกล่ำวว่ำ “ท่ำนใช้เกียรติอันสูงสุดของท่ำนเป็น

เดิมพัน เสี่ยงไปเยี่ยมพวกเรำ ซึ่งในขณะนั้นก�ำลังถูกคนส่วนใหญ่

หำว่ำแหวกแนว หรืออุตริวิตถำร หรือถึงกับว่ำหำว่ำสถำนที่นี้เป็น

ที่เก็บพวกพระซึ่งเป็นบ้ำก็ยังมี”

 ท้ัง ๆ  ที่ท่ำนอำยุมำกแล้วอีกทั้งเดินไม่สะดวก เพรำะเท้ำ

พิกำรข้ำงหน่ึง แต่ท่ำนก็เดินเท้ำจำกสถำนีรถไฟไปยังพุมเรียงเป็น

ระยะทำง ๖ กโิลเมตร โดยไม่ยอมนัง่รถสำมล้อถบี ท่ำนให้เหตุผล
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ว่ำพระวินัยไม่อนุญำตให้ภิกษุที่ไม่เจ็บไข้ นั่งรถที่ลำกด้วยสิ่งมีชีวิต 

ไม่ว่ำสัตว์หรอืคน ระหว่ำงทีเ่ดนิไปพมุเรยีง ท่ำนเรยีกให้ท่ำนพทุธทำส 

มำเดินติดกันเพื่อสนทนำกันได้สะดวก หลำยเรื่องที่ท่ำนปรำรภนั้น

น่ำสนใจมำก เช่น “อรรถเร้นลับของวินัยบำงข้อ” รวมทั้งแนะน�ำ

ให้ท่ำนรู้จักวิธีถือย่ำมเพ่ือไม่ให้เหงื่อจำกแขนเปื้อนด้ำนในของย่ำม

ซึ่งซักยำก

 เมื่อถึงสวนโมกข์ ท่ำนก็ปรับตัวเข้ำกับชีวิตที่เรียบง่ำยแบบ

ป่ำ ๆ  ของสวนโมกข์ได้อย่ำงง่ำยดำย ไม่ว่ำ กำรสรงน�ำ้ หรือกำรถ่ำย

ทุกข์ ตกค�่ำท่ำนก็จ�ำวัดบนเตียงที่ท่ำนพุทธทำสใช้นอนประจ�ำ และ

จัดว่ำดีท่ีสุดของสวนโมกข์ นั่นคือ “ห้ิงติดกับฝำในกระท่อมแบบ 

สวนโมกข์ ที่ท�ำขึ้นล้วนแต่ขนำดส�ำหรับคนคนเดียว”  

 รุ่งเช้ำเมื่อถึงเวลำฉัน มีชำวบ้ำนจ�ำนวนมำกน�ำอำหำรมำ

เลี้ยงพระ ท่ำนพุทธทำสเล่ำถึงบรรยำกำศตอนนั้นว่ำ “สังเกตดู 

ทุกคนต้องกำรจะได้โอกำสประเคนท่ำนด้วยกันทั้งนั้น ท่ำนสังเกต

เห็นอำกำรอันนี้และยินดีรับสนองควำมต้องกำร จึงเรียกให้เข้ำมำ

ประเคนท่ำนโดยตรง ทุกคนดูยิ้มแย้มเบิกบำนด้วยกันทั้งนั้น แต่ 

ท่ำนต้องรับประเคนร่วมร้อยครั้งทั้งส�ำรับและสำยปิ่นโต ข้ำพเจ้ำ

ขอร้องให้บำงคนงดเสีย เพรำะเห็นมำกเกินไป และรู้สึกเมื่อยมือ

แทนท่ำน แต่ท่ำนเรียกให้เข้ำไปจนได้ เป็นอันว่ำท่ำนยอมเหน่ือย 

“เพื่อให้เขำสบำยใจ” ซ่ึงท่ำนได้บอกยืนยันกับข้ำพเจ้ำในตอนหลัง

ว่ำ “นั่นเป็นสิ่งที่ควรท�ำ”

 หลังจำกเหตุกำรณ์ครั้งนั้นทั้งสองท่ำนก็ได้มีกำรติดต่อกัน

อีกหลำยครั้ง โดยสมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ให้ควำมเป็นกันเอง

แก่ท่ำนพุทธทำสอย่ำงมำก จนท่ำนพุทธทำสได้กล่ำวในภำยหลัง 
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ว่ำ “ท่ำนอยู ่ในฐำนะสูงสุด แต่ท่ำนแสดงออกมำคล้ำยกับว่ำ  

อยู่ในฐำนะที่ไล่เลี่ยกัน อันเป็นสิ่งที่ท�ำให้ข้ำพเจ้ำถึงกับสะดุ้งได้อีก

เร่ืองหนึง่ ในหลำย ๆ  เรือ่ง” มคีรำวหนึง่ท่ำนพดูถงึกำรสอนอนัตตำ

ของท่ำนพทุธทำสภกิขวุ่ำ “แหม เอำกนัถงึขนำดนัน้เทียวนะ” สหีน้ำ

ยิ้มแย้มของท่ำนขณะที่พูดท�ำให้ท่ำนพุทธทำสถึงกับ “ตัวลอย”  

เพรำะรูว่้ำน้ีไม่ใช่ค�ำต่อว่ำอย่ำงแน่นอน บำงเรือ่งท่ำนกพ็ดูว่ำ “เรือ่งน้ี

ฉนัอยำกให้เธอเอำไปพูดต่อ เพรำะเชือ่ว่ำเธอจะพดูได้ผลดกีว่ำฉนั”

 ปรำชญ์ย่อมเข้ำใจปรำชญ์ด้วยกัน น้ีคงเป็นเหตุผลหน่ึงที่

ท่ำนพุทธทำสสำมำรถเผยแพร่พทุธธรรมด้วยวธิกีำรทีแ่หวกแนวได้

อย่ำงอิสระ โดยไม่ถูกคณะสงฆ์ขัดขวำงหรือเอำผิด ทั้ง ๆ  ที่มติของ

ท่ำนหลำยอย่ำงสวนทำงกับค�ำสอนที่แพร่หลำยในเวลำน้ัน

 อุปนิสัยที่โดดเด่นของท่ำนอีกอย่ำง คือ ควำมอดกลั้น และ

ควำมสงบเสงีย่ม กล่ำวแต่ค�ำสภุำพ ไม่เคยพดูค�ำหยำบ หรือเสียดสี

กระทบกระทั่งใคร ท่ำนเคยปรำรภเป็นเชิงสอนว่ำ “คนเรำน้ันมี

อำวุธพิเศษส�ำหรับป้องกันตัวอย่ำงหนึ่งคือนิ่ง ไม่ต่อปำกต่อค�ำ ต่อ

ควำมยำวสำวควำมยดื อนัเป็นเหตใุห้เรือ่งนัน้ ๆ  ไม่สุดส้ิน” ปฏปิทำ

นี้ท่ำนถือมำโดยตลอด จึงเป็นที่รักและเคำรพของของผู้คนทั้งพระ

และฆรำวำส ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อย

 เมื่อมีกำรเปล่ียนแปลงกำรปกครองคณะสงฆ์ตำมพระรำช

บัญญัติปี ๒๔๘๔ ท่ำนได้ด�ำรงต�ำแหน่งสังฆนำยก บริหำรกำร 

คณะสงฆ์ได้อย่ำงเรียบร้อยและรำบรื่น แม้ครบวำระแล้ว ท่ำนก็ยัง

ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งสังฆนำยกอีกวำระ จนมรณภำพใน 

ต�ำแหน่งในพ.ศ. ๒๔๙๔
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๘๙. ทุกข์เพรำะใจ

 พระอำจำรย์พรหมวงัโส เป็นพระชำวองักฤษศิษย์หลวงพ่อ

ชำ สภุทฺโท  ไม่ใช่เรือ่งง่ำยเลยทีบ่ณัฑติจำกมหำวทิยำลยัเคมบรดิจ์ 

จะมำใช้ชีวิตอย่ำงพระป่ำในภำคอสีำน ซึง่มวีถิชีวีติแตกต่ำงจำกชำว

ตะวันตกมำก มีประสบกำรณ์หลำยอย่ำงที่นั่นซึ่งท่ำนไม่เคยเจอะ

เจอมำก่อนในอังกฤษ

 ประสบกำรณ์อย่ำงหนึ่งที่ท่ำนจ�ำได้ไม่ลืมเลยเกิดข้ึนขณะ

ที่ท่ำนบวชได้เพียงปีเดียว มีงำนฉลองในหมู่บ้ำน ๓ วัน ๓ คืน  

เป็นธรรมดำของชำวบ้ำนที่เมื่อมีมหรสพ ก็จะเปิดเสียงดังเต็มที ่

รำวกับจะเผื่อแผ่ให้คนทั้งหมู่บ้ำนได้ร่วมสนุกสนำนด้วย ปรำกฏว่ำ

เสียงดนตรีดังกระหึ่มไปถึงวัด ซึ่งอยู่ห่ำงไป ๑ กิโลเมตร ไม่มีมุม

ไหนของวัดท่ีเสียงดนตรีนั้นจะทะลวงไปไม่ถึง

 กลำงค�ำ่กลำงคนื เสยีงมหรสพกย็งัดงัไม่หยดุ  ยิง่ดกึ เสยีง

ก็ยิ่งดังจนถึงรุ่งเช้ำ พระทั้งวัดนอนแทบไม่ได้เอำเลย วันรุ่งขึ้นพระ 

ในวัดจึงขอร้องผู้ใหญ่บ้ำนว่ำถ้ำมหรสพยุติรำวตีหนึ่ง จะได้ไหม   

เพ่ือให้พระมีเวลำหลับสัก ๒ ชั่วโมง ก่อนที่จะลุกขึ้นมำท�ำวัตร 

ตอนตีสำม แต่ผู้ใหญ่บ้ำนกลับปฏิเสธ

 พระในวัดไม่มีที่พ่ึงอ่ืนใดนอกจำกหลวงพ่อชำ จึงพำกันไป

ขอร้องท่ำนให้บอกชำวบ้ำนช่วยหรี่เสียงตอนตีหน่ึง เพรำะเช่ือว่ำ

ผู้ใหญ่บ้ำนต้องเกรงใจหลวงพ่อแน่ ๆ  อกีทัง้หลวงพ่อคงไม่เหน็ดด้ีวย

กับควำมสนุกสนำนที่ไม่รู้จักเวล�่ำเวลำแถมส่งเสียงดังท�ำลำยควำม

สงบสงัดของวัดป่ำ
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 แต่แทนที่หลวงพ่อจะเห็นด้วยกับพระในวัด ท่ำนกลับบอก

ว่ำ “เสียงไม่ได้รบกวนท่ำน ท่ำนต่ำงหำกที่รบกวนเสียง” น้ีเป็น 

สิง่ทีพ่ระพรหมวงัโสและเพือ่นพระไม่คำดคดิ แต่ค�ำพดูของหลวงพ่อ 

ท�ำให้พระเหล่ำนั้นได้คิดว่ำ เสียงก็เป็นสักว่ำเสียง จะดังแค่ไหนก็ 

ไม่ท�ำให้เรำทกุข์ใจได้เลยหำกไม่ทะเลำะเบำะแว้งกบัมนั หำกวำงใจ

เป็นกลำงต่อเสยีงนัน้ กไ็ม่รูส้กึเป็นทกุข์แต่อย่ำงใด

 พระอำจำรย์พรหมวังโสพูดถึงประสบกำรณ์ครั้งนั้นว่ำ แม้

เสยีงมหรสพยงัดงัอยูใ่นห ูแต่ไม่รบกวนจติใจของพระในวดัอีกต่อไป  

เพรำะต่ำงท�ำใจยอมรับได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น จะว่ำไปมันก็แค่ ๓ วัน 

เท่ำนั้น ไม่นำนมันก็ผ่ำนไป

 ในยำมทุกข์ใจ ผูค้นมกัโทษสิง่ภำยนอก แต่กลบัไม่ตระหนกั

ว่ำแท้จริงแล้วสำเหตุของควำมทุกข์นั้นอยู ่ที่ใจตนเองต่ำงหำก  

น่ันเป็นเพรำะว่ำเรำชอบส่งจิตออกนอก จนลืมกลับมำดูใจของตน    

หลวงพ่อชำชี้ให้เห็นนิสัยของคนส่วนใหญ่อย่ำงชัดเจนเม่ือท่ำน 

กล่ำวว่ำ “คนตั้งร้อยพันคนโทษว่ำรูมันลึกเพรำะล้วงไปไม่ถึง ที่จะ

ว่ำแขนของตนสั้นนั้นไม่ค่อยมี”
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๙๐. สมำธิแบบหมูขึ้นเขียง

 ในยุคนี้ไม่มีศิษย์หลวงปู่มั่นท่ำนใดที่ผู้คนรู้จักและเคำรพ

นับถืออย่ำงกว้ำงขวำงเท่ำหลวงตำมหำบัว ญำณสมฺปนฺโน หรือ  

พระธรรมวิสุทธิมงคล ขณะเดียวกันท่ำนก็เป็นผู้ที่มีส่วนส�ำคัญใน

กำรท�ำให้สำธุชนทั้งประเทศรู้จักหลวงปู่มั่นและเลื่อมใสปฏิปทำ

ของท่ำน

 หลวงตำมหำบวัได้ยนิกติตศิพัท์ของหลวงปูม่ัน่ตัง้แต่ยงัเดก็ 

เพรำะหลวงปู่เคยมำจ�ำพรรษำที่อ�ำเภอบ้ำนผือ จังหวัดอุดรธำนี  

ไม่ไกลจำกบ้ำนเกิดของท่ำน ต่อมำเมื่อท่ำนอุปสมบทเพื่อทดแทน 

บุญคุณพ่อแม่ตำมประเพณี ได้ศึกษำพุทธประวัติและประวัติ 
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พระอรหันต์แล้ว ก็เกิดควำมเลื่อมใสในพุทธศำสนำอย่ำงจริงจัง 

ปรำรถนำควำมพ้นทุกข์ แต่ท่ำนเห็นว่ำควรศึกษำปริยัติธรรมก่อน  

จะได้เข้ำใจวิธีกำรปฏิบัติ เจ็ดพรรษำแรกของท่ำนจึงเป็นช่วงแห่ง 

กำรเล่ำเรียนปริยัติธรรม เมื่อส�ำเร็จเปรียญธรรม ๓ ประโยค ท่ำน

ก็มุ่งหน้ำสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเต็มที่ โดยบุคคลแรกและบุคคลเดียวที่

ท่ำนปรำรถนำให้เป็นครูบำอำจำรย์ก็คือ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

 ท่ำนได้จำริกข้ำมจังหวัดจนได้พบหลวงปู่มั่นที่จังหวัด

สกลนคร ซึ่งตอนนั้นอยู่ในช่วงปัจฉิมวัยแล้ว เมื่อได้ศึกษำกับท่ำน

ก็รู้สึกประทับใจ และมั่นใจว่ำ “นี่แหละอำจำรย์ของเรำ” ท่ำนจึง

ตั้งสัจจะอธิษฐำนว่ำจะไม่หนีจำกหลวงปู่มั่นจนกระทั่งวันที่ท่ำน

ล่วงลับ หลวงปู่มั่นแนะน�ำพระหนุ่มว่ำให้ยกปริยัติไว้ก่อนแล้วกำร

ปฏิบัติจะประสำนกลมกลืน นับแต่นั้นท่ำนก็ท�ำควำมเพียรอย่ำง

จริงจัง หักโหมท้ังร่ำงกำยและจิตใจ นั่งสมำธิจนถึงรุ่งเช้ำติดต่อ

กันหลำยวันอยู่เนือง ๆ  เป็นเช่นนี้ตลอดสองพรรษำแรกที่ได้อยู่กับ 

หลวงปูม่ัน่ เมือ่ถงึพรรษำทีส่บิแห่งกำรบวช จติของท่ำนก็เป็นสมำธิ

อย่ำงมัน่คง  

 ท่ำนได้พดูถงึภำวะตอนนัน้ว่ำ “สมำธมิคีวำมแน่นหนำมัน่คง 

ถึงขนำดท่ีว่ำจะให้แน่วอยู่ในสมำธินั้นสักก่ีชั่วโมงก็อยู่ได้ และเป็น

ควำมสขุอย่ำงยิง่จำกกำรทีจ่ติใจไม่ฟุง้ซ่ำน ร�ำคำญ ไม่อยำกจะออก

ยุ่งกับอะไรเลย ตำก็ไม่อยำกดู หูก็ไม่อยำกฟัง เพรำะมันเป็นกำร

ยุ่งรบกวนจิตใจให้กระเพื่อมเปล่ำ ๆ ”

 ท่ำนเล่ำว่ำ “เรำติดสมำธิอยู ่ถึง ๕ ปี จิตสงบแน่วแน่  

ไม่หวั่นไหวดั่งภูผำหิน อยู่ที่ไหนสงบสบำยหมด” ควำมสุขที่เกิดขึ้น
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จำกสมำธิท�ำให้ท่ำนเข้ำใจว่ำ “นี่ละจะเป็นนิพพำน” ท่ำนจึงหยุดนิ่ง 

ไม่ก้ำวสู่กำรเจริญปัญญำ เพื่อถอดถอนกิเลสให้สิ้นซำก ไม่ว่ำจำริก

ไปไหน จิตของท่ำนก็แน่วแน่อยู่ในสมำธิ

 อำกำรดังกล่ำวอยู่ในควำมรับรู้ของหลวงปู่มั่นโดยตลอด   

วันหนึ่งท่ำนจึงเรียกพระมหำบัวมำแล้วถำมว่ำ “เป็นยังไงท่ำนมหำ 

จิตสงบดีอยู่เหรอ?”

 “สงบดีอยู่ สงบดีอยู่ครับ”

 หลวงปู่มั่นนิ่งสักพัก ก็ถำมอีกว่ำ “เป็นยังไงจิตสงบดีอยู่ 

เหรอ?”

 “สงบดีอยู่ครับ”

 และแล้วหลวงปู่มั่นก็พูดเสียงแข็ง สีหน้ำเอำจริง “ท่ำนจะ 

นอนตำยอยู่นั่นเหรอ?”

 “สมำธิมันเหมือนหมูขึ้นเขียง มันถอดถอนกิเลสตัณหำที่

ตรงไหน?  สมำธิทัง้แท่งเป็นสมทุยัทัง้แท่ง ท่ำนรู้ไหม?  สุขในสมำธ ิ

เท่ำกับเนื้อติดฟัน เนื้อติดฟันเรำมันเป็นสุขที่ไหน? ท่ำนรู้ไหม?”

 ฝ่ำยพระหนุ่มก็แย้งว่ำ “ถ้ำว่ำสมำธิเป็นสมุทัยทั้งแท่ง แล้ว 

สัมมำสมำธิจะให้เดินที่ไหนในมรรคแปด”

 หลวงปู่มั่นตอบว่ำ “มันก็ไม่ใช่สมำธิตำยนอนตำยอยู่อย่ำง

นี้ซิ สมำธิของพระพุทธเจ้ำ ไม่ได้เป็นเหมือนสมำธิแบบหมูขึ้นเขียง

อย่ำงท่ำนนีน่ะ สมำธขิองพระพุทธเจ้ำ สมำธต้ิองรูส้มำธ ิปัญญำต้อง

รู้ปัญญำ อันนี้มันเอำสมำธิเป็นนิพพำนเลย มันบ้ำสมำธินี่ สมำธิ

นอนตำยอยู่นี้เหรอ เป็นสัมมำสมำธิน่ะ เอ้ำ ๆ  พูดออกมำซิ”
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 กำรสนทนำแบบร้อนแรงอย่ำงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในส�ำนัก

ของหลวงปู่มั่น หลวงตำมหำบัวเล่ำว่ำ ตอนนั้นพระทั้งวัดแตกฮือ 

กันมำยืนอออยู ่ใต้ถุนกุฏิ เพื่อฟังกำรโต้เถียงระหว่ำงท่ำนกับ 

หลวงปู่มั่น

 หลังจำกที่โดนอำจำรย์สั่งสอนอย่ำงแรง พระหนุ่มก็ได้คิด  

หลวงตำมหำบัวพูดถึงควำมรู้สึกตอนนั้นว่ำ “พอท่ำนซัดเอำ เรำก็

หมอบ พอลงมำจำกกุฏิท่ำนแล้วก็มำต�ำหนิตัวเอง เรำท�ำไมจึงไป

ซัดกับท่ำนอย่ำงนี้ เรำมำหำท่ำนเพื่อหวังเป็นครูเป็นอำจำรย์ มอบ

กำยถวำยตัวกับท่ำนแล้ว แล้วท�ำไมจึงต่อสู้กับท่ำนแบบนี้ล่ะ ถ้ำเรำ

เก่งมำหำท่ำนท�ำไม ถ้ำไม่เก่งไปเถียงท่ำนท�ำไม”

 นับแต่นั้นท่ำนก็ออกจำกสมำธิ หันมำพิจำรณำธำตุขันธ์  

ปัญญำก็เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็ว เพรำะมีสมำธิเป็นฐำนอยู่แล้ว   

ท�ำให้สำมำรถแก้กเิลสได้เป็นล�ำดบั ท่ำนได้เหน็ด้วยตัวเองว่ำ กเิลส

นั้นแก้ไม่ได้ด้วยสมำธิ แต่ต้องแก้ด้วยปัญญำต่ำงหำก ข้อสรุป 

ดังกล่ำวท�ำให้กำรท�ำกรรมฐำนของท่ำนก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง  

จนสำมำรถรื้อถอนกิเลสได้ในที่สุด

 เมื่อย้อนระลึกถึงเหตุกำรณ์คร้ังนั้น หลวงตำมหำบัวกล่ำว

ด้วยควำมซำบซึง้ในบุญคุณของหลวงปู่มัน่ว่ำ “หำกไม่มท่ีำนอำจำรย์

มั่นมำฉุดมำลำกออกไป ก็จะติดสมำธิอยู่เช่นนี้กระทั่งวันตำยเลย 

ทีเดียว”
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๙๑. เห็นทั้งข้ำงนอกและข้ำงใน

 หลวงพ่อค�ำเขยีน สุวณโฺณ ออกบวชเมือ่อำย ุ๓๑ ปี จดุเปลีย่น 

ส�ำคญัเกดิข้ึนหลงัจำกได้ไปปฏบิตัธิรรมกับหลวงพ่อเทยีน จิตตฺสโุภ 

ทีว่ดัป่ำพทุธยำน จงัหวดัเลย ก่อนหน้ำนัน้ท่ำนชอบภำวนำแนวสมถะ  

คือมุ่งควำมสงบ อยำกนั่งนิ่ง ๆ  จนบ่อยครั้งรู้สึกเพลิดเพลินในนิมิต

ทีเ่กดิขึน้   

 ครั้นมำภำวนำกับหลวงพ่อเทียน ท่ำนสอนให้หมั่นรู้สึกตัว

อยู่เสมอ โดยก�ำหนดรู้อยู่กับกำรยกมือเป็นจังหวะ ไม่ให้เข้ำไปอยู่

ในควำมสงบ  ซึง่สวนทำงกบัวธิกีำรทีท่่ำนฝึกมำ ทแีรกกไ็ม่อยำกท�ำ  

นกึคดัค้ำนในใจ แต่หลังจำกได้รับำรยนืยนัจำกหลวงพ่อเทียนว่ำ หำก 

ท�ำจรงิ ๆ  จติใจจะเปลีย่นไปจำกเดมิ  ท่ำนจงึปลงใจปฏบัิติตำมค�ำสอน 

ของหลวงพ่อเทียนอย่ำงจริงจัง
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 หลงัจำกปฏบิติัธรรมไม่ถึงหนึง่เดอืนกบัหลวงพ่อเทยีน ท่ำน

เกิดควำมเปลี่ยนแปลงทำงจิต จึงตัดสินใจออกบวช และปฏิบัติกับ

หลวงพ่อเทียนอย่ำงต่อเนื่อง 

 วนัหนึง่ขณะทีท่่ำนก�ำลงัปฏบิติัอยูใ่นกฏุ ิ หลวงพ่อเทยีนได้ 

เดินมำที่หน้ำประตูซึ่งปิดอยู่ แล้วถำมว่ำ

 “อยู่นี่หรือ?”

 “อยู่ครับหลวงพ่อ”

 “ท�ำอะไร?”

 “สร้ำงจังหวะ(เจริญสติ ท�ำควำมรู้สึกตัว)ครับ”

 “เห็นทั้งข้ำงนอกทั้งข้ำงในไหม?”

 “ไม่เห็นข้ำงนอกครับ เห็นแต่ข้ำงใน”

 “ถ้ำอยำกเห็นข้ำงนอกท�ำอย่ำงไร?”

 “เปิดประตูออกครับ”

 “เอ้ำ ลองเปิดประตูออกมำดู”

 พอท่ำนลุกไปเปิดประตู  หลวงพ่อเทียนก็ถำมว่ำ “เห็นข้ำง 

นอกไหม?” ท่ำนตอบว่ำ “เห็นครับ”

 “เห็นข้ำงในไหม?” ท่ำนตอบว่ำ “เห็นครับ” แล้วหลวงพ่อ

เทียนก็ย�้ำว่ำ “ให้เห็นทั้งข้ำงนอกข้ำงในนะ อย่ำให้เห็นแต่ข้ำงนอก 

และอย่ำให้เห็นแต่ข้ำงในนะ ดูตรงกลำง ๆ  นี้นะ”

 ท่ำนคิดอยู่สักพัก ก็นึกไม่ออก ว่ำหลวงพ่อเทียนต้องกำร
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บอกอะไรท่ำน ครั้นลองปฏิบัติดูก็ได้ค�ำตอบ หลวงพ่อเทียนแนะ

ท่ำนว่ำ อย่ำคดิออกไปข้ำงนอกและอย่ำเพ่งเข้ำข้ำงใน นีเ้ป็นบทเรยีน 

ท่ีส�ำคัญส�ำหรับท่ำน ท�ำให้ท่ำนเน้นกำรสร้ำงควำมรู้สึกตัว รู้ทัน

ควำมคิดที่เกิดขึ้นภำยใน โดยไม่พลัดเข้ำไปในควำมคิดนั้น รวมทั้ง 

ไม่พยำยำมบังคับจิตให้สงบ เวลำมีอะไรภำยนอกมำกระทบ ก็รู ้

แต่ไม่ปล่อยจิตออกไปหรือปรุงแต่งต่อ ค�ำแนะน�ำดังกล่ำวช่วย 

ให้ท่ำนเจริญก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติเป็นล�ำดับ

 ภำยหลังท่ำนได้รับมอบหมำยจำกหลวงพ่อเทียนให้ไป

สอนธรรมตำมที่ต่ำง ๆ  ก่อนจะขึ้นมำอยู่ที่วัดป่ำสุคะโตซึ่งหลวงพ่อ 

บุญธรรม อุตฺตมธมฺโม ญำติผู้พี่ ได้มำบุกเบิกเอำไว้

 ระหว่ำงสอนธรรมตำมที่ต่ำง ๆ  มีปัญหำนำนำชนิดเกิดกับ

ผู้ปฏิบัติท่ีต้องอำศัยท่ำนช่วยแก้ให้ ครำวหนึ่งที่วัดโมกขวนำรำม  

จังหวัดขอนแก่น ท่ำนสังเกตว่ำผู ้เฒ่ำคนหน่ึงไม่มำท�ำวัตรเช้ำ  

ครั้นถึงเวลำอำหำรก็ไม่ปรำกฏตัว ท่ำนจึงไปหำที่กุฏิ พอถำมเขำว่ำ 

เป็นอะไร เขำก็เรียกให้หลวงพ่อช่วยเขำด้วย เพรำะมือเขำติดอยู่

ตรงหน้ำท้องตั้งแต่ตีสำม ยกมือเท่ำไหร่ก็ยกไม่ออก

 หลวงพ่อค�ำเขียนได้ยินเช่นนั้นก็รู ้เลยว่ำเขำยกมือสร้ำง

จังหวะแต่วำงใจไม่ถูก พยำยำมบังคับจิต และเพ่งมำกไป จึงเกิด

อำกำรดังกล่ำว  แต่แทนที่ท่ำนจะแนะน�ำให้เขำท�ำใจสบำย ๆ  ท่ำน

กลับชวนเขำคุยเร่ืองครอบครัว ถำมว่ำโยมมีลูกกี่คน มีครอบครัว 

กันหมดแล้วยัง แล้วตอนนี้โยมอยู่กับใคร ท�ำอะไรบ้ำง คิดถึงหลำน

บ้ำงไหม ระหว่ำงที่เขำพูดคุยกับหลวงพ่อ มือของเขำก็ตกลงมำ  

แต่เขำยังไม่รู้ตัว ท่ำนชวนคุยต่อสักพัก เขำถึงได้รู้ว่ำมือกลับมำ 

เป็นปกติแล้ว  
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 หลวงพ่อค�ำเขียนอธิบำยว่ำ ปัญหำของชำยผู้นี้เกิดจำกกำร

ที่ “จิตมันเข้ำข้ำงในจนติดอยู่ในนั้น” สิ่งที่ท่ำนท�ำก็คือ “ล่อจิตเขำ

ให้ออกไปข้ำงนอก” กำรส่งจิตออกนอกไม่ใช่สิ่งที่นักปฏิบัติควรท�ำ  

แต่ถ้ำจิตเพ่งเข้ำในมำกจนเกิดอำกำรวิปริตผิดเพี้ยน ทำงเดียวที่ 

จะช่วยได้คือ “ล่อ” จิตให้ออกไปสนใจสิ่งนอกตัวแทน

 วัดสนำมในเป็นอีกแห่งหนึ่งที่หลวงพ่อค�ำเขียนเคยไปสอน

ธรรมเป็นประจ�ำ มีนักปฏิบัติผู้หนึ่งตั้งใจภำวนำมำกเกินไป จนเกิด

นิมิตอย่ำงแรง หลงตัวว่ำบรรลุธรรมแล้ว เอำแต่เดินจงกรมอยู่บน

สะพำนลอยตลอดคนื ต�ำรวจไปพูดให้กลบัลงมำ เขำกไ็ม่ยอม สอน

ต�ำรวจว่ำ พระอำทิตย์จะขึ้นจะลงห้ำมไม่ได้ สุดท้ำยต�ำรวจต้องพำ

มำส่งที่วัดสนำมใน หลวงพ่อพยำยำมแก้อำรมณ์เท่ำไรก็ไม่หำย 

จึงพำกลับวัดป่ำพุทธยำน แล้วชวนให้โยมผู้นั้นขุดหลุมสร้ำงส้วม  

พืน้ดนิบรเิวณนัน้เป็นหินลกูรงัขดุยำกมำก พอเขำขดุไปได้หนึง่เมตร 

ท่ำนก็บอกเขำว่ำขุดไม่ถูกที่ ต้องย้ำยไปขุดอีกที่หนึ่ง หลังจำกขุด

นำนนับชั่วโมงจนเหงื่อไหลเต็มตัว นิมิตก็จำงหำย ควำมรู้สึกตัว

กลับมำ จึงเป็นปกติ

 สมำธภิำวนำหรอืกำรปฏบิตัธิรรม แม้จะเป็นของดี แต่หำก 

วำงใจไม่เป็น ก็อำจเกิดโทษได้ นั่นคือท�ำให้หลงตัวลืมตนจนมี

อำกำรผิดเพี้ยนได้  กำรสร้ำงควำมรู้สึกตัวจึงเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับ

นักปฏิบัติ หำกละเลยกำรท�ำควำมรู้สึกตัวแล้ว อย่ำว่ำแต่จุดมุ่ง

หมำยสูงส่งทำงธรรมเลย แม้แต่กำรด�ำรงชีวิตสำมัญอย่ำงชำวโลก 

ก็มิอำจท�ำได้
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๙๒. ลูกน้องของหลวงพ่อคง

 เมือ่ร้อยปีทีแ่ล้วฉะเชงิเทรำทัง้จงัหวดัเตม็ไปด้วยป่ำรกทบึ มี

สตัว์ใหญ่มำกมำย รวมทัง้ช้ำงและเสือ แน่นอนย่อมเต็มไปด้วยภยัน 

อันตรำย แต่มวีดัเลก็ ๆ  วดัหนึง่ในอ�ำเภอสนำมชยัเขต ทัง้ ๆ  ทีอ่ยูใ่น

ป่ำลกึ กระนัน้ผูค้นมำกมำยกพ็ำกนัดัน้ด้นเข้ำไปโดยไม่กลวัอนัตรำย

ใด ๆ  วัดนัน้คอื วดัซ�ำป่ำง่ำม ส่วนเจ้ำอำวำสคอื หลวงพ่อคง สวุณัณ

 หลวงพ่อคง เป็นพระกรรมฐำนท่ีชอบควำมสงบสงัด แต่

ผู ้คนทั่วทุกสำรทิศรู ้จักท่ำนในฐำนะพระเกจิอำจำรย์ ที่ปรีชำ

สำมำรถทั้งด้ำนพุทธศำสน์และไสยเวท มีชื่อเสียงเลื่องลือด้ำนอิทธิ

ปำฏหิำรย์ิและคำถำอำคม  วตัถมุงคลของท่ำน ไม่ว่ำเหรยีญ แหวน 

ตะกรุด ผ้ำยันต์ ล้วนเป็นที่ต้องกำรของผู้คนต้ังแต่สมัยท่ำนยังม ี

ชีวิตอยู่ และมีผู้ปรำรถนำครอบครองและหวงแหนจวบจนทุกวันนี้

 แต่ท่ำนยังมีคุณวิเศษอีกอย่ำงหนึ่ง ซึ่งไม่ค่อยเป็นที่กล่ำว 

ขำนกันมำกนัก โดยเฉพำะสมัยนี้ นั่นคือควำมเมตตำกรุณำ

  เมือ่พ.ศ. ๒๔๘๓ หรือ ๗๖ ปีก่อน ณรงค์ เทวำนฤมติรกลุ 

เป็นเด็กอำยุ ๘ ขวบ วันหนึ่งพ่อชวนไปร่วมงำนท�ำบุญอำยุครบ 

๑๐๖ ปีของหลวงพ่อคง สมัยนั้นไม่มีรถ ต้องขี่ม้ำเข้ำไป จำก

พนมสำรคำมไปสนำมชัยเขต ระยะทำงแค่ ๔๐ กิโลเมตร แต่ต้อง

เดินทำงเป็นวัน เพรำะเป็นป่ำทึบ มีแต่ทำงเส้นเล็ก ๆ  ตัดผ่ำน

 ตอนออกจำกบ้ำน ณรงค์เล่ำว่ำ นอกจำกข้ำวของทีจ่ะเอำไป

ท�ำบุญแล้ว พ่อยังเอำหอมหัวแดงพวงใหญ่ ๓-๔ พวงใส่ย่ำมไปด้วย   

เด็กน้อยแปลกใจว่ำเอำไปท�ำไม แถมยังเก็บไว้กับตัว รำวกับของ 

มีค่ำ แต่ก็ไม่ได้ถำม
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 เมื่อขี่ม้ำไปได้ไม่นำน ก็เข้ำสู่เขตป่ำดงดิบ ต้นไม้แน่นขนัด 

แสงแดดส่องลงมำไม่ถึง มองขึ้นไปไม่เห็นฟ้ำ ตอนบ่ำยแก่ ๆ  จู่ ๆ   

ม้ำซ่ึงก�ำลังวิ่งอยู่ดี ๆ  ก็หยุดชะงัก ยกขำหน้ำ พร้อมกับส่งเสียง 

ร้องตกใจ จนเด็กตกลงมำจำกหลังม้ำ ส่วนม้ำก็ล้มลงไปนอน  

ไม่ยอมลุก พ่อรีบล้วงเอำหอมหัวแดงออกมำจำกย่ำม เรียกให้ลูก 

เอำมือขยี้หอม แล้วป้ำยที่จมูกม้ำ เพียงเท่ำนั้นม้ำก็ตกใจ รีบลุก 

ขึ้นยืน ทั้งพ่อทั้งลูกก็กระโดดขึ้นม้ำทันที พอขึ้นม้ำเรียบร้อย ม้ำก็ 

วิ่งอย่ำงรวดเร็วแบบไม่คิดชีวิตเอำเลย

 เด็กน้อยสงสัย ถำมพ่อว่ำม้ำเป็นอะไร ค�ำตอบคือ “เสือ”

 “ม้ำมันได้กลิ่นเสือ มันเลยหมดแรง นอนรอให้เสือมำกิน” 

แล้วพ่ออธิบำยต่อว่ำที่เอำหอมแดงมำทุบแล้วป้ำยจมูกม้ำก็เพื่อ 

ดับกลิ่นเสือนั่นเอง หอมหัวแดงยังท�ำให้ม้ำแสบจมูก จึงวิ่งแบบไม่

คิดชีวิต

 พ่อยังเล่ำให้เด็กน้อยฟังว่ำ หลังจำกม้ำลุกขึ้นแล้ว เห็นเสือ 

ตัวหนึ่ง ใหญ่มำก อยู่ด้ำนหลังห่ำงประมำณ ๒๐ เมตรเท่ำนั้นเอง

 พอม้ำว่ิงควบไปได้อีกช่ัวโมงกว่ำ มันก็ท�ำท่ำจะหยุด พ่อ

ต้องเอำหอมแดงป้ำยจมูกม้ำเพื่อให้ม้ำวิ่งต่อ ท�ำอย่ำงน้ี ๓-๔ ครั้ง 

ในที่สุดก็ถึงวัดซ�ำป่ำง่ำม หลังจำกที่ชะลอม้ำลง หลวงพ่อคงก็มำ 

ปรำกฏตัวอยู่หน้ำวัด ประโยคแรกที่หลวงพ่อคงทักคือ

 “เป็นไง รู้ว่ำจะมำเลยให้ลูกน้องไปรับ”

 พ่อก้มลงกรำบ แล้วบอกว่ำ “ลูกน้องหลวงพ่อท�ำเอำผมกับ 

ไอ้หนูเกือบแย่”
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 ลูกน้องหลวงพ่อก็คือเสือโคร่งนั่นเอง

 หลวงพ่อคงที่เด็กน้อยเห็นนั้น เดินเหินคล่องแคล่ว รำวกับ 

อำยุ ๕๐-๖๐ ปี ถ้ำไม่บอกก็ไม่รู้ว่ำท่ำนอำยุ ๑๐๖ ปี

 คืนนั้นทั้งพ่อและลูกพักในโบสถ์ ซึ่งก่อสร้ำงด้วยซุงต้น 

ใหญ่ ๆ  เนื่องจำกเป็นคืนเดือนหงำยจึงมองเห็นรอบโบสถ์ได้ชัดเจน  

ตกดึกเด็กน้อยปวดฉี่ จึงลุกขึ้นมำจะเดินออกไปฉี่ แต่ทันทีที่มอง

ออกไปทำงหน้ำต่ำงโบสถ์ ก็ชะงักและตกใจ เพรำะที่เห็นก็คือ เสือ

ตัวใหญ่ ๗-๘ ตัว ก�ำลังเดินไปมำรอบโบสถ์ เด็กน้อยหำยปวดฉี่

ทันที รีบกลับไปนอนข้ำงพ่อ เงยหน้ำทีไรก็เห็นเสือเดินไปเดินมำ

ตลอดทั้งคืน รุ่งเช้ำจึงหำยไป

 เรื่องรำวข้ำงต้นดูเหลือเช่ือ แม้แต่ณรงค์ก็ยอมรับว่ำ “เล่ำ

ให้คนสมัยนี้ฟัง ก็มีแต่คนหำว่ำโม้ แต่เรื่องนี้จริงที่สุด ๗๐ กว่ำปี

ผ่ำนไปยังไม่เคยลืมเลย”  

 เร่ืองนี้คงจะสูญหำยไปตลอดกำลหำกลูกชำยของณรงค์  

คือปริญญำ เทวำนฤมิตรกุล ไม่ได้สอบถำมและบันทึกเอำไว้เมื่อ

ไม่นำนมำนี้  

 เสือนั้นเป็นสัตว์ดุร้ำย แต่ก็กลำยเป็นสัตว์เชื่อง เมื่ออยู่

ใกล้หลวงพ่อคง จนกลำยเป็น “ลูกน้อง” ของท่ำน นั่นคงไม่ใช่

เพรำะคำถำอำคมของท่ำนเท่ำนั้น หำกยังเป็นเพรำะเมตตำอันไม่มี

ประมำณของท่ำน ท่ำนจึงอยู่ท่ำมกลำงสิงสำรำสัตว์น้อยใหญ่โดย 

ไม่เป็นอนัตรำย แถมบำรมีของท่ำนยงัปกแผ่ไปยงัสำนศุษิย์ทัง้หลำย 

จะว่ำไปแล้วท่ีคนกับเสืออยู่ด้วยกันได้ฉันมิตรเพรำะต่ำงเป็นศิษย์

ของหลวงพ่อคงนั่นเอง
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๙๓. นำทีส�ำคัญของสองสังฆรำช

 สมเดจ็พระสงัฆรำชทีค่รองวดับวรนเิวศวหิำรนบัแต่อดตีถงึ

ปัจจุบนัม ี๔ พระองค์ สององค์สดุท้ำยได้แก่ สมเดจ็พระสังฆรำชเจ้ำ  

กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ และสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆรำช องค์แรกนั้นเป็นรำชสกุล กล่ำวคือเป็นพระรำชนัดดำ

ในพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ส่วนองค์หลังน้ันเป็น 

สำมัญชน อุปนิสัยก็แตกต่ำงกันมำก องค์แรกพูดตรง โผงผำง  

มีอำรมณ์ขัน เป็นกันเอง ส่วนองค์หลังนั้นพูดจำสุภำพเรียบร้อย 

และไม่ค่อยพูดเล่น แต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งสององค์มีเหมือนกันคือ เคยมี

ควำมคิดที่จะสึก จนถึงขั้นเตรียมกำรไว้พร้อมแล้ว

 สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ สมัยยัง

หนุ่ม เป็นพระมหำช่ืน วัดบวรนิเวศวิหำรสมัยนั้นเจ้ำอำวำสคือ

สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณวโรรส ทรงกวดขัน

ในเรือ่งระเบยีบวนิยัมำก พระรปูใดท�ำผดิแม้เพยีงเลก็น้อย บำงครัง้ 

พระองค์ก็ถึงกับเกรี้ยวกรำด พระมหำชื่นคงเจอพิโรธของสมเด็จ 

พระมหำสมณเจ้ำอยูห่ลำยครัง้ จงึเบือ่หน่ำยในเพศบรรพชติ วนัหนึง่ 

ได้ไปกรำบทูลพระองค์ว่ำ จะขอลำสิกขำ สมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ 

ทรงฟังแล้วก็มิได้ตรัสว่ำกระไร  

 พระมหำชื่นจึงไปหำฤกษ์สึก แล้วให้โยมไปเตรียมผ้ำนุ่ง

มำไว้ให้พร้อม หนึ่งวันก่อนจะถึงฤกษ์สึก บังเอิญพระบำทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู ่เสด็จ ฯ มำทีว่ดับวร ฯ เพือ่ทรงเยีย่มสมเดจ็

พระมหำสมณเจ้ำ จำกนั้นได้เสด็จ ฯ ตรงมำที่กุฏิของท่ำน โดยทรง

ยนือยูท่ี่หน้ำประตกุูฏ ิครัน้พระมหำชืน่เห็นพระเจ้ำอยู่หวัเสดจ็มำที่
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กุฏิก็ตกใจแทบสิ้นสติ เพรำะพระองค์ไม่เคยเสด็จ ฯ เช่นนี้มำก่อน  

พระมหำชืน่ท�ำตวัไม่ถกู จงึนัง่รบัเสดจ็อยูใ่นกฏุ ิ ครัน้จะเชิญเสดจ็ ฯ  

เข้ำมำก็พูดไม่ถูก

 พระเจ้ำอยู่หัวรับสั่งว่ำ “ได้ยินว่ำคุณจะสึกหรือ?”

 พระมหำชื่นก็ถวำยพระพรรับว่ำจริง

 พระองค์รับสั่งต่อไปว่ำ “ฉันก็ไม่ว่ำอะไรหรอก แต่อยำกจะ

บอกให้รู้ว่ำ คนอย่ำงคุณนั้นบวชเป็นพระแล้วหำยำก ถ้ำสึกออกมำ

เป็นฆรำวำสก็หำง่ำย”

 ได้ยินเช่นนั้นพระมหำช่ืนก็เลยตัดสินใจไม่สึก ส่วนผ้ำที ่

เตรียมไว้ก็ให้โยมน้องชำยไป 

 นับแต่นั้นท่ำนก็ไม่คิดสึกอีกเลย มั่นคงในเพศบรรพชิต 

และเจริญในสมณศักดิ์เป็นล�ำดับ จนได้รับสถำปนำเป็นสมเด็จ 

พระสังฆรำชเจ้ำ และสิ้นพระชนม์ด้วยพระชนมำยุ ๘๖ พรรษำ 

 ส่วนสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช นั้น  

เมื่อครั้งท่ียังเป็นพระมหำเจริญ เปรียญ ๗ ประโยค อำยุ ๒๔ ปี 

ท่ำนตั้งใจจะลำสิกขำ จึงได้กรำบทูลลำสมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ  

กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ ซ่ึงเป็นเจ้ำอำวำสและพระอุปัชฌำย์  

พระองค์ได้รบัสัง่ว่ำ “คณุเจรญิไปคดิใหม่อกีท ีบวชเป็นพระนัน้ยำก  

สึกสิง่ำย กันก็เคยคิดจะสึกมำเหมือนกัน” 

 อย่ำงไรก็ตำมดูหมือนท่ำนจะไม่เปลี่ยนใจ ได้ท�ำหนังสือ

ขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตลำสิกขำ ผ่ำนกระทรวง

ธรรมกำร (ศึกษำธิกำร) ตำมแบบแผนประเพณีในฐำนะที่เป็น 
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พระมหำเปรียญ แต่ระหว่ำงที่เดินเรื่องอยู่นั้น โยมมำรดำของท่ำน 

ทรำบข่ำวว่ำพระลูกชำยจะสึก จึงได้รีบเดินทำงจำกเมืองกำญจน์ 

มำหำที่วัดบวรนิเวศทันที ครั้นมำถึงก็ได้บอกกับพระลูกชำย 

ด้วยน�้ำเสียงจริงจังว่ำ “ถ้ำคุณมหำจะสึก ดิฉันก็จะผูกคอตำย”

 เพียงเท่ำนี้พระมหำเจริญก็รีบท�ำเร่ืองถอนหนังสือขอลำ

สิกขำ  และเลิกล้มควำมตั้งใจที่จะสึก  นับแต่นั้นท่ำนก็พำกเพียร 

ในกำรศึกษำและปฏิบัติ  จนส�ำเร็จเป็นมหำเปรียญ ๙ ประโยค  

อีกทั้งเจริญในสมณศักดิ์เป็นล�ำดับ จนได้รับสถำปนำเป็นสมเด็จ 

พระสังฆรำช และสิ้นพระชนม์ด้วยพระชนมำยุ ๑๐๐ พรรษำ

 สองเหตุกำรณ์ที่กล่ำวมำ ดูเหมือนเป็นเหตุกำรณ์เล็ก ๆ  

ที่กินเวลำไม่กี่นำที มีค�ำพูดแค่ไม่ก่ีค�ำ แต่มีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง 

ต่อชีวิตของสมเด็จพระสังฆรำชทั้งสองพระองค์ รวมทั้งต่อ 

พุทธศำสนำไทยและเมืองไทย เพรำะหำกไม่มีเหตุกำรณ์ดังกล่ำว

ชีวิตของทั้งสองพระองค์จะต้องหักเหไปอีกทำงหนึ่ง ซึ่งหมำยควำม

ว่ำเมืองไทยจะไม่มีสมเด็จพระสังฆรำชท่ีเปี ่ยมด้วยพระปรีชำ

สำมำรถและเป็นแบบอย่ำงแห่งคุณธรรมดังสองพระองค์ 
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๙๔. หลวงปู่ดีเนำะ

 เมื่อ ๕๐ ปีก่อน หำกไปถำมคนอุดรว่ำ รู้จักพระเทพ 

วิสุทธำจำรย์ไหม ส่วนใหญ่คงได้แต่ส่ำยหน้ำ แต่ถ้ำถำมถึง  

“หลวงปู่ดีเนำะ” ทุกคนจะรู้จักเป็นอย่ำงดี เพรำะท่ำนเป็นพระที่ 

ชำวอุดรให้ควำมเคำรพนับถือเป็นอย่ำงยิ่ง

 หลวงปู่ดีเนำะ มีนำมเดิมว่ำ บุ ปลัดกอง เกิดที่จังหวัด

นครรำชสีมำ เมื่อพ.ศ. ๒๔๑๕  ต่อมำครอบครัวของท่ำนได้อพยพ

มำอยู่ที่อ�ำเมือง จังหวัดอุดรธำนี  ท่ำนอุปสมบทเมื่ออำยุ ๒๓ ปี  

บวชได้ ๓ พรรษำก็ได้ไปจ�ำพรรษำทีว่ดัมชัฌมิำวำส และอยูป่ระจ�ำ

ทีวั่ดนีโ้ดยตลอด จนได้เป็นเจ้ำอำวำส และได้รับเลือ่นสมณศกัดิเ์ป็น

ล�ำดับ จนเป็นพระรำชำคณะชัน้เทพ
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 เหตุที่ท่ำนมีฉำยำว่ำ “หลวงปู่ดีเนำะ” ก็เพรำะว่ำเวลำท่ำน

พูดคุยกับใครก็ตำม ท่ำนชอบกล่ำวค�ำว่ำ “ดีเนำะ” อยู่เป็นนิจ ไม่

ว่ำเร่ืองท่ีท่ำนได้รับฟังนั้นจะเป็นเรื่องร้ำยเพียงใดก็ตำม

 มใิช่แต่เรือ่งทีท่่ำนได้ยนิเท่ำนัน้ เวลำมเีหตุกำรณ์ใดเกดิขึน้

กับท่ำน แม้เป็นเรื่องไม่ดีหรือเรื่องร้ำย ท่ำนก็กล่ำวค�ำว่ำ “ดีเนำะ” 

และไม่ได้มีทีท่ำเป็นทุกข์ร้อนแต่อย่ำงใด ท่ำนมีอำรมณ์ดีอยู่เสมอ

เพรำะมองทุกอย่ำงเป็นเรื่องดีไปหมด

 มีเรื่องเล่ำว่ำวันหนึ่ง ท่ำนได้รับนิมนต์ไปเทศน์ที่บ้ำนโยม 

เจ้ำภำพแจ้งว่ำจะมำรับแต่เช้ำ แต่หลวงปู่นั่งรอจนสำยโยมก็ไม่มำ 

สกัท ีท่ำนจงึว่ำ “ไม่มำ ก็ดเีหมอืนกนัเนำะ เรำฉนัข้ำวของเรำดีกว่ำ” 

 ฉันได้สักพัก โยมก็มำรับ พร้อมกับขอโทษหลวงปู่ที่มำช้ำ 

เนื่องจำกรถเสีย ท่ำนหยุดฉันกลำงคัน พูดกับโยมว่ำ “อือ ก็ดีเนำะ  

ไปฉันที่งำนเนำะ” 

 นั่งรถไปได้สักพัก ปรำกฏว่ำเครื่องดับ คนขับแจ้งว่ำรถเสีย    

หลวงปู่ก็ว่ำ “ดีเนำะ ได้หยุดพักชมวิวเนำะ” 

 หลงัจำกคนขบัซ่อมรถพกัใหญ่  กเ็อ่ยปำกขอให้หลวงปูช่่วย

เข็นรถ ท่ำนยิ้มแล้วบอกว่ำ “โอ้ดีเนำะ ได้ออกก�ำลังเนำะ” ว่ำแล้ว

ก็ออกแรงช่วยเข็นรถจนว่ิงได้

       กว่ำรถจะไปถึงบ้ำนงำน ก็เลยเที่ยงแล้ว เป็นอันว่ำวันนั้น

หลวงปู่แทบไม่ได้ฉันขำ้วเลย แต่ทำ่นก็ยังยิ้มได้ ทำ่นน่ังพักสักครู่ 

เจ้ำภำพก็นิมนต์ท่ำนข้ึนเทศน์

 “ดีเนำะ มำถึงก็ได้ท�ำงำนเลยเนำะ” ว่ำแล้วท่ำนก็ขึ้น 
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ธรรมมำสน์เทศน์จนจบ มีคนชงกำแฟถวำย แต่เผลอตักเกลือ

ใส่แทนน�้ำตำล หลวงปู่จิบกำแฟไปหนึ่งค�ำ แล้วก็บอกโยมว่ำ  

“โอ้ดีเนำะ ดี ๆ ” แล้วก็วำง

 ลูกศิษย์เห็นหลวงปู่ไม่ฉันกำแฟแล้ว จึงอยำกดื่มต่อเพื่อ 

เป็นสิริมงคล ครั้นดื่มกำแฟไม่ทันจะกลืนก็พ่นพรวดออกมำ “เค็ม

ปี๋เลยหลวงปู่ ฉันเข้ำไปได้ยังไง” 

 “ก็ดีเนำะ ฉันกำแฟหวำน ๆ  มำนำน” หลวงปู่ว่ำ “ฉันเค็ม ๆ   

บ้ำงก็ดีเหมือนกัน” 

 อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นที่กล่ำวขำนกัน ครำวหนึ่งโจรได้ขึ้นกุฏิ

หลวงปู่ พร้อมกับเอำปืนจี้ท่ำน แล้วประกำศว่ำ “น่ีคือกำรปล้น  

อย่ำขัดขืนนะหลวงปู่” 

 หลวงปู่แทนที่จะสะทกสะท้ำน กลับยิ้มให้โจร แล้วกล่ำวว่ำ  

“ปล้นก็ดีเนำะ”

 โจรชะงักด้วยควำมแปลกใจ ถำมหลวงปู่ว่ำ ถูกปล้นท�ำไม

ถึงว่ำดี หลวงปู่ตอบว่ำ “ท�ำไมจะไม่ดีละ ก็ข้ำต้องทนทุกข์ทรมำน

เฝ้ำไอ้สมบัติบ้ำ ๆ  นี่ตั้งนำนแล้ว เอ็งเอำไปเสียให้หมดข้ำจะได้ 

ไม่ต้องเฝ้ำมันอีก”

 โจรขู่ว่ำ นี่ไม่ใช่แค่ปล้นนะ แต่เขำต้ังใจจะฆ่ำหลวงปู่ด้วย  

เพื่อปิดปำกเจ้ำทรัพย์ “ฆ่ำก็ดีเนำะ” หลวงปู่ตอบ

 โจรแปลกใจจึงถำมว่ำ ถูกฆ่ำมันดีตรงไหน หลวงปู่ตอบว่ำ  

“ข้ำมันแก่แล้ว ตำยเสียได้ก็ดี จะได้ไม่ทุกข์ร้อนอะไร” 

 โจรรู้สึกอ่อนใจเลยบอกว่ำ “ถ้ำอย่ำงนั้นฉันไม่ฆ่ำหรอก”  
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 “ไม่ฆ่ำก็ดีเนำะ” 

 โจรสงสัยถำมหลวงปู่ว่ำ “ท�ำไมฆ่ำก็ดี ไม่ฆ่ำก็ดีอีก” 

 หลวงปู่ตอบว่ำ “กำรฆ่ำมันเป็นบำป เอ็งจะต้องชดใช้เวร 

ทั้งชำตินี้และชำติหน้ำ อย่ำงน้อยต�ำรวจเขำจะต้องตำมจับเอ็ง 

เข้ำคุก เข้ำตะรำง หรือไม่ก็ถูกฆ่ำตำย ตำยแล้วก็ยังตกนรกอีก” 

 ในท่ีสุดโจรก็เปลี่ยนใจ บอกหลวงปู่ “ถ้ำอย่ำงนั้นฉันไม ่

ปล้นหลวงปู่แล้ว” หลวงปู่ตอบเหมือนเดิมว่ำ “ไม่ปล้นก็ดีเนำะ” 

 โจรผู้นี้ภำยหลังได้ส�ำนึกบำป มอบตัวกับต�ำรวจ เมื่อพ้น 

โทษออกมำ ก็ขอบวชกับหลวงปู่

 เป็นเพรำะหลวงปู่มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ ขณะเดียวกัน

ค�ำว่ำ “ดีเนำะ” ของท่ำนก็เตือนใจให้ผู้คนรู้จักหำประโยชน์จำก

เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ  ที่เกิดขึ้น ไม่ว่ำดีหรือร้ำย เป็นเสมือนกำร 

สอนธรรมที่กระชับสั้น แต่มีควำมหมำยลึกซึ้ง  ดังน้ันเมื่อท่ำน 

ได้รับพระรำชทำนสมณศักดิ์เป็นพระรำชำคณะชั้นเทพ จึงมี 

รำชทินนำมว่ำ “สำธุอุทำนธรรมวำที” ซึ่งแปลว่ำ “ผู้สอนธรรมโดย

กล่ำวค�ำว่ำดเีนำะ”

 ท่ำนเป็นเจ้ำอำวำสวัดมัชฌิมำวำสเป็นเวลำนำนถึง ๖๒ ปี  

จนกระทั่งพ.ศ. ๒๕๑๓ จึงได้ถึงแก่มรณภำพลง สิริอำยุ ๙๘ ปี
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๙๕. แกล้วกล้ำเพรำะเป็นศิษย์มีครู

 ลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโตที่มีชื่อเสียง ส่วนใหญ่เป็น

พระธรรมยุต แต่ที่เป็นพระมหำนิกำยก็มีไม่น้อย ที่โดดเด่นก็คือ 

หลวงพ่อทองรัตน์ กนฺตสีโล  หลวงปู่กินรี จนฺทิโย และหลวงพ่อชำ 

สภุทโฺท  ทัง้สำมองค์นอกจำกเป็นศษิย์ของอำจำรย์ท่ำนเดยีวกนัแล้ว  

ยังมีควำมสัมพันธ์ในฐำนะอำจำรย์และศิษย์ด้วย กล่ำวคือหลวงพ่อ

ทองรตัน์เป็นอำจำรย์ของหลวงปูก่นิร ี ส่วนหลวงปูก่นิรเีป็นอำจำรย์

ของหลวงพ่อชำ

 หลวงพ่อทองรัตน์เม่ือคร้ังยังเป็นเด็ก มีนิสัยไปทำงนักเลง 

หวัรัน้ ครัน้เป็นหนุม่กช็อบพดูจำคกึคะนอง โผงผำง และเป็นนักเลง

สุรำ แต่ขยันขันแข็งในกำรท�ำงำน เมื่อบวชก็ยังไม่ทิ้งนิสัยโผงผำง  

แต่ถ้ำเป็นกำรปฏิบัติธรรมแล้ว ท่ำนเอำจริงเอำจังมำก
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 เมื่อบวชได้ ๖ พรรษำท่ำนได้ขอฝำกตัวเป็นศิษย์ของ 

หลวงปู่เสำร์ กนฺตสีโล และหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หลังจำกได้รับกำร 

ฝึกฝนอบรมอย่ำงหนักแล้ว  ท่ำนได้รับมอบหมำยจำกหลวงปู่มั่น 

ให้ไปจ�ำพรรษำที่ถ�้ำแห่งหนึ่ง โดยพระอำจำรย์ใหญ่ก�ำชับว่ำถ้ำ 

ไม่ครบ ๓ พรรษำก็ไม่ต้องลงมำ

 ในพรรษำแรกที่ถ�้ำแห่งนั้น คืนหนึ่งขณะที่ท่ำนก�ำลังนั่ง

สมำธอิยู ่ได้ยนิเสียงกึกก้องรำวฟ้ำจะทลำย ภเูขำทัง้ลูกสัน่สะเทอืน 

รำวกับแผ่นดินไหว ท่ำนรูส้กึกลัวจบัใจ ขนและผมลกุชูชัน เหงือ่ออก 

ท่วมตัว เมื่อควำมกลัวถึงขีดสุด ก็ได้ยินเสียงกระซิบที่หูว่ำ “ใน

สำกลพิภพนี้ สรรพสัตว์ตลอดทั้งเทพ พรหม ยม ยักษ์ ทั้งหลำย 

ทัง้ปวง ล้วนเคำรพและย�ำเกรงต่อพระพทุธเจ้ำทัง้สิน้ เรำเป็นลกูศษิย์ 

พระตถำคตจะไปกลัวอะไร”

 เมื่อได้ยินเช่นนั้นสติของท่ำนก็กลับคืนมำ ควำมกลัว 

หำยไป ควำมแกล้วกล้ำมำแทนที่ นับแต่นั้นควำมกลัวไม่เคย 

เกิดขึ้นกับท่ำนอีกเลย ท่ำนเล่ำถึงเหตุกำรณ์ครั้งน้ันว่ำ “อำกำร 

หำยกลัวคร้ังนี้มีอำนุภำพมำกกว่ำคร้ังที่ผ่ำนมำหลำยร้อยพันเท่ำ  

เดินจงกรม นั่งสมำธิ มีแต่ควำมเยือกเย็น สบำย ข้ำวปลำอำหำร

ไม่หิว เป็นอยู่ ๗ วัน ๗ คืน นอนก็ไม่นอน”

 ว่ำกันว่ำถ�้ำนั้นมีพระธุดงค์ไปมรณภำพหลำยรูปแล้ว ถ้ำ

ไม่เข้มแข็ง อดทนต่อควำมยำกล�ำบำก อีกทั้งมีภูมิจิตภูมิธรรม

ที่กล้ำแข็งก็อยู่ยำก แต่ท่ำนก็สำมำรถภำวนำแต่ผู้เดียวในถ�้ำนั้น 

ตลอด ๓ พรรษำ เมื่อครบก�ำหนด ท่ำนได้ลงมำกรำบหลวงปู่มั่น 

และเล่ำเรื่องต่ำง ๆ  ให้ฟัง หลวงปู่มั่นออกปำกว่ำ “ทองรัตน์ เดี๋ยวนี้ 
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จิตของท่ำนเท่ำกับจิตของผมแล้ว ต่อไปนี้ท่ำนจะเทศน์จะสอนคน

อื่นก็จงสอนเถิด”

 ท่ำนยังเล่ำถึงประสบกำรณ์กำรภำวนำที่ภูเขำลูกหนึ่งว่ำ  

ขณะที่เดินจงกรม มีใบไผ่ร่วงลงมำตรงทำงเดินมำกมำย แล้วมีลม

หมุนอย่ำงแรง จู่ ๆ  อำกำศก็กลำยเป็นน�้ำ ใบไผ่กลำยเป็นปลำหลด 

มำกมำยแหวกว่ำยอยู่ ปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวเกิดขึ้นอยู่นำน

 ท่ำนรู้ทนัทว่ีำนีเ้ป็นนมิติ จงึตะโกนว่ำ “ใบไผ่ผบ้ีำ หน้ำหมำ  

โคตรพ่อโคตรแม่มึง มึงหลอกกู ใบไผ่ก็เป็นใบไผ่ อำกำศก็เป็น 

อำกำศ มึงอย่ำมำหลอกกู สิ่งใดเกิด สิ่งนั้นก็ดับ”   

 ประโยคหลังท่ำนพูดซ�้ำ ๆ  “สิ่งใดเกิด สิ่งนั้นก็ดับ” ในที่สุด 

นิมิตนั้นก็หำยไป ทุกอย่ำงกลับคืนเหมือนเดิม

 หลวงพ่อทองรัตน์ชอบธุดงค์เป็นวัตร บำงครั้งก็ไปอยู่ช่วย

ครูบำอำจำรย์ คอยดูแลพระเณรไม่ให้ประพฤติตัวนอกลู่นอกทำง 

ซ่ึงก็ได้ผลเพรำะพระเณรกลัวท่ำนมำกเนื่องจำกท่ำนใช้วิธีถึงลูก 

ถึงคน นอกจำกพูดต�ำหนิตรง ๆ  ไม่อ้อมค้อมแล้ว บำงครั้งก็ใช้วิธี

แรง ๆ

 ครำวหนึง่มีพระรูปหนึง่ภำวนำผดิทำง เกดิหลงขึน้มำ คดิว่ำ 

ตนเองเหำะได้ จึงสง่เสยีงเอะอะโวยวำยดว้ยควำมดีใจ หลวงปู่เสำร์

จึงขอให้หลวงพ่อทองรัตน์จัดกำร ท่ำนเดินตรงไปยังพระรูปนั้น 

ทันที แล้วใช้ก�ำปั้นอัดที่กกหูเต็มแรง จนพระรูปนั้นถึงกับล้มกอง 

กับพื้น สักพักก็ได้สติกลับคืนมำ 

 นี้เป็นวิธีแก้อำรมณ์ของหลวงพ่อทองรัตน์ ที่ไม่เหมือนใคร 

และไม่มีใครเหมือน
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 ในช่วงปัจฉิมวัย ท่ำนได้มำพ�ำนักที่ป่ำช้ำบ้ำนคุ้ม อ�ำเภอ

วำรินช�ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี และอยู่อย่ำงต่อเนื่องนำนกว่ำ  

๑๐ ปี จนกลำยเป็นวัดป่ำบ้ำนคุ้ม

 ท่ำนเข้มงวดในกำรสอนพระเณรมำก ท่ำนเคยกล่ำวว่ำ 

“ใครมำบวชปฏิบัติในส�ำนักนี้ ให้มีควำมพำกเพียรน่ังสมำธิ เดิน

จงกรม อย่ำให้น้อยกว่ำ ๓ ชั่วโมง วันหนึ่งกับคืนหนึ่งให้กิเลส 

เอำไป ๒๑ ช่ัวโมง ถ้ำท�ำควำมเพียร ท�ำจิตให้สงบจำกกิเลสได ้

ไม่ถึง ๓ ชั่วโมงต่อวันเป็นอย่ำงน้อย ออกพรรษำให้สึกออกไป 

ช่วยพ่อแม่ท�ำไร่ท�ำนำ ช่วยพ่อแม่ประกอบอำชีพเลี้ยงครอบครัว  

ดีกว่ำมำบวชไม่มีควำมเพียร”

 ท่ำนยังย�ำ้อกีว่ำ “ท�ำควำมเพยีรน้อยกว่ำ ๓ ช่ัวโมง เอำชนะ

กิเลสไม่ได้หรอก มรรคผลนิพพำนโน่น อยู่ฟำกตำยโน้น ต้องกิน

น้อย นอนน้อย ขยันมำก อดทนมำก ไม่กลัวล�ำบำก ไม่กลัวกิเลส 

เอำชนะกิเลสให้ได้จึงจะเห็นมรรคผลนิพพำน”

 ในปีทีท่่ำนจะมรณภำพ ท่ำนบอกให้ชำวบ้ำนหำฟืนมำไว้ให้

เต็มโรงครัว ท่ำนให้เหตผุลว่ำ “ปีนีจ้ะมกีำรใช้ฟืนมำก” นอกจำกน้ัน 

ยงัให้ท�ำซุ้มโค้งประตทูำงเข้ำวดั เพรำะ “จะมรีถยนต์มำมำก” ชำวบ้ำน 

ได้ยินแล้วก็แปลกใจมำกเพรำะแต่ไหนแต่ไรมำไม่เคยมีรถยนต์เข้ำ

ถึงหมู่บ้ำนเลย

 หลังจำกนั้นไม่นำน ท่ำนก็ปวดท้องอย่ำงกะทันหัน  

อำพำธได้เพียง ๒ วันก็มรณภำพในวันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๔๙๙   

สิริอำยุ ๖๘ ปี
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๙๖. ค�ำสอนของหลวงตำ

 เอ่ยชื่อ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ไม่มีชำวอีสำนคนใดที ่

ไม่รู้จัก ส่วนใหญ่รู้จักกิตติศัพท์ของท่ำนในทำงคำถำอำคม และ

เครือ่งรำงของขลงั  ยิง่มข่ีำวลอืว่ำคนนัน้คนน้ีรอดตำยจำกอบัุติเหตุ 

เช่น ตกึถล่ม รถคว�ำ่ เพรำะมพีระเครือ่งของท่ำนห้อยคอ  ผูค้นกย็ิง่

ศรทัธำและนบัถอืท่ำนมำกขึน้  ต่ำงพำกนัมำหำท่ำนจำกทกุสำรทศิ 

เพือ่หวงับำรมขีองท่ำนคุม้หัวหรอือ�ำนวยโชคลำภ

 แม้มีหลำยคนที่สมหวัง แต่ก็มีไม่น้อยที่ผิดหวัง วันหนึ่งมี

หญงิผู้หนึง่มำต่อว่ำท่ำนว่ำ “ลูกชำยได้เอำโฉนดทีด่นิมำให้หลวงพ่อ

เหยียบแล้ว ท�ำไมยังขำยที่ไม่ได้” ท่ำนตอบว่ำ “ก็มึงเอำแต่ใจมึงเอง 
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มึงไม่เอำใจคนซื้อเขำ ให้กูเหยียบจนตีนบวมมึงก็ขำยไม่ได้ด๊อก ถ้ำ

มึงเอำใจคนซ้ือมึงก็ขำยได้”

 อีกครำวหนึง่มคีนมำต่อว่ำท่ำนว่ำ “ลกูชำยฉนักห้็อยเหรยีญ

ของหลวงพ่อ แล้วท�ำไมมนัขีม่อเตอร์ไซค์ไปชนกับรถสบิล้อตำยได้” 

หลวงพ่อตอบว่ำ “ก็ลูกมึงมันขี่เร็วตั้ง ๑๒๐ กิโล ตอนมันขี่ถึง ๘๐ 

กูก็โดดลงแล้ว” 

 เคยมลีกูศษิย์ทกัท้วงท่ำนว่ำ หลวงพ่อมอบวตัถมุงคลให้แก่

ทุกคน ไม่เว้นแม้กระทั่งโจรผู้ร้ำย อย่ำงนี้ไม่บำปหรือ ท่ำนตอบว่ำ 

“ใครขอกูก็ให้ ไม่เลือกยำกดีมีจน กูจะไปรู้หรือว่ำมันเป็นใคร ถ้ำ

มันเป็นโจร เมื่อมันได้รับประโยชน์จำกของที่กูแจก มันคงคิดได้ว่ำ 

เป็นเพรำะพระศำสนำ มันจะได้เข้ำมำสนใจปฏิบัติธรรม”

 หลวงพ่อคณูเป็นผูท้ีม่เีมตตำสงู ท่ำนอยำกช่วยเหลอืชำวบ้ำน  

โดยเฉพำะคนท่ีตกทุกข์ได้ยำก ท่ำนจึงไม่ค่อยขัดศรัทธำญำติโยม 

ใครขออะไร หำกไม่เกินเลยท่ำนก็มักให้ แต่ในเวลำเดียวกันท่ำน 

ก็พยำยำมเตือนผู้คนว่ำอย่ำมัวแต่พ่ึงท่ำนหรือเครื่องรำงของขลัง 

ของท่ำน จนประมำทหรือละเลยกำรท�ำกิจของตน วัตถุมงคลของ

ท่ำนจะดวิีเศษแค่ไหน หำกเจ้ำของตัง้อยูใ่นควำมประมำท หรอืไม่มี

ควำมเพียรพยำยำม ก็มิอำจประสบควำมส�ำเร็จ หรือมีโชคลำภได้

 สมัยที่ท่ำนยังไม่มีชื่อเสียงโด่งดัง ท่ำนเคยไปจ�ำพรรษำที่ 

วัดแห่งหนึ่ง พระที่วัดนั้นประหลำดใจที่ท่ำนรู้อนำคตได้แม่นย�ำ  

เป็นที่เลื่องลือจนมีญำติโยมมำหำท่ำนไม่ขำด พระรูปหนึ่งอดสงสัย

ไม่ได้จึงไปถำมท่ำนว่ำท่ำนท�ำได้อย่ำงไร หลวงพ่อชี้ไปที่นกตัวหนึ่ง 

แล้วบอกว่ำ “นกมันบอกกระมัง” ไม่ว่ำพระรูปนั้นจะซักไซ้อย่ำงไร 
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ท่ำนก็ไม่พูด หนักเข้ำท่ำนก็บอกว่ำ “กูก็เดำส่งไปอย่ำงน้ันแหละ 

อย่ำถือเป็นอำรมณ์เลย”

 เคยมีคนถำมหลวงพ่อว่ำ ถ้ำเรียกหลวงพ่อว่ำพระอริยเจ้ำ 

จะได้ไหม ท่ำนมองหน้ำผู้พูดและกล่ำวว่ำ “กูหรืออริยเจ้ำ ตัวกู

เองยังเอำไม่รอดเลย จะเป็นอริยเจ้ำได้อย่ำงไร อย่ำงดีก็เป็นได้แค่ 

หลวงตำแก่ ๆ  ขอชำวบ้ำนเขำกินไปวัน ๆ  เท่ำนั้น”

 นอกจำกกำรสงเครำะห์ญำติโยมด้วยธรรมะและกำรเป็น

ที่พึ่งทำงใจแล้ว กำรช่วยเหลือด้วยวัตถุท่ำนก็ใส่ใจอย่ำงมำก เงินที่ 

ผู้คนน�ำมำถวำยท่ำน รวมทั้งเงินจำกกำรเช่ำวัตถุมงคลทั้งหลำย  

ท่ำนน�ำไปบริจำคเพื่อสำธำรณประโยชน์เป็นประจ�ำ เช่น สร้ำง

โรงเรียน โรงพยำบำล มหำวิทยำลัย ถนนหนทำง รวมแล้วน่ำจะ 

เป็นจ�ำนวนนับพันล้ำนบำท มีครำวหนึ่งหลวงพ่อถวำยเงินโดย 

เสดจ็พระรำชกศุลในโอกำสทรงเจริญพระชนมพรรษำ ๗๒ พรรษำ  

เป็นเงิน ๗๒ ล้ำนบำท มีคนมำทักว่ำท่ำนควรถวำย ๗๓ ล้ำนบำท  

จงึจะถกู ท่ำนตอบว่ำ “ดแีล้ว ถกูแล้ว มงึเอำมำล้ำนหน่ึง รวมกบัของกู  

จะได้เป็น ๗๓ ล้ำน” ปรำกฏว่ำผู้ที่พูดทักนั้นถึงพูดไม่ออก

 แม้หลวงพ่อคูณจะปรำรภด้วยควำมถ่อมตนเสมอว่ำ ท่ำน

เป็นหลวงตำแก่ ๆ  ควำมรูน้้อย แต่ท่ำนเป็นผูท้ีม่ปีฏิภำณ และฉลำด

ในกำรเปรียบเปรย สุทธิชัย หยุ่น นักหนังสือพิมพ์ชื่อดัง เคยถำม

ท่ำนว่ำ “หลวงพ่อ วัตถุมงคลของวัดเป็นที่นิยมมำกมำย หลวงพ่อ

ไม่กลัวจะมีรั่วไหลบ้ำงหรือ หลวงพ่อท�ำอย่ำงไร” หลวงพ่อเอำไม้

เคำะที่ศีรษะทีละคน แล้วตอบว่ำ “ไอ้หัวล้ำน มึงจะให้กูสับหมูไม่มี

เศษติดเขียงเลยหรือ”
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 หลวงพ่อคูณได ้ รับสมณศักดิ์ เป ็นพระรำชำคณะชั้น 

สำมัญเมื่ออำยุ ๖๙ ปี หลังจำกนั้น ๑๒ ปีก็ได้เลื่อนสมณศักดิ ์

เป็นพระรำชำคณะชั้นเทพ แต่ท่ำนก็ยังปฏิบัติตนเหมือนเดิมไม่

เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมสมัยเป็นพระบ้ำนนอก หน่ึงในนั้นคือ  

กำรเรียกตนเองว่ำ ‘กู’ เรียกญำติโยมว่ำ ‘มึง’ รวมทั้งนั่งยอง ๆ   

จนกลำยเป็นเอกลักษณ์ของท่ำน เคยมีคนถำมท่ำนเรื่องน้ี ท่ำน

ตอบว่ำ  

 “เพรำะสัญชำตญำณกูถนัดอย่ำงนี้ กูก็นั่งตำมถนัดกู   

กูพูดกับใคร มันก็มีแต่กูกับมึง พวกข้ำรำชกำรทุกระดับ จะเป็น

ขั้นไหน กูก็ไม่ไปเจริญพรคุณท่ำนกับมัน....กูไม่เป็น มีแต่กูกับมึง  

ทุกตัวคนภำยในแผ่นดินไทยนี้ จะเป็นผู้บัญชำกำรต�ำรวจ ผู้บังคับ

บัญชำกำรทหำร อะไรก็แล้วแต่ กูไม่เคยพูดคุณกับมัน”

 พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรม

รำชกุมำรี เสด็จ ฯ ทรงยกช่อฟ้ำอุโบสถ เททองหล่อพระประธำน 

วัดบ้ำนไร่ ก่อนถึงวันเสด็จ ฯ ข้ำรำชกำรหลำยคนได้ก�ำชับ 

หลวงพ่อให้ระมัดระวังส�ำนวนที่ใช้อยู่ประจ�ำ รวมทั้งแนะน�ำกำรใช้

ค�ำรำชำศัพท์ท่ีถูกต้อง ว่ำกันว่ำเม่ือสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ  

สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จ ฯ มำท�ำพิธีเสร็จแล้ว ตรัสถำมอะไร 

ก็มีแต่ข้ำรำชกำรช้ันผู้ใหญ่คอยถวำยค�ำอธิบำย ส่วนหลวงพ่อคูณ 

น่ิงเงียบ ซ�้ำมีท ่ำทำงอึดอัดจนผิดปกติ ในที่ สุดจึงตรัสถำม 

หลวงพ่อคูณว่ำ “ท�ำไมหลวงพ่อไม่พูดกับหนูล่ะคะ” หลวงพ่อคูณ 

ตอบว่ำ “ก็ไอ้นี่มันไม่ให้กูพูดกับมึง” ว่ำแล้วก็ช้ีนิ้วไปที่นำยอ�ำเภอ 

ด่ำนขุนทด
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 สำมปีต่อมำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จ

พระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินีนำถ เสด็จ ฯ มำยังวัดบ้ำนไร่ เพื่อทรง 

ประกอบพิธีบรรจุพระบรมสำรีริกธำตุที่บุษบกเหนือพระอุโบสถ 

วัดบ้ำนไร่ หลงัจำกทีเ่สดจ็ ฯ กลับ ลกูศษิย์ถำมหลวงพ่อว่ำ “ในหลวง 

ตรัสอะไรกับหลวงพ่อบ้ำง” หลวงพ่อคูณตอบมำว่ำ “มึงรู้ไหม  

มือพระองค์เป็นมือคนท�ำงำนอย่ำงก๊ะชำวไร่ชำวนำ แข็งกระด้ำง 

มำก ๆ ” เมือ่ถูกถำมว่ำ หลวงพ่อใช้ค�ำเรยีกพระองค์ว่ำอะไร หลวงพ่อ 

ตอบว่ำ ประโยคแรกที่พระองค์รับสั่งก็คือ “หลวงพ่อครับ พูดตำม 

ปกตินะครับ ผมเป็นคนไทย”
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๙๗. วันสุดท้ำยของหลวงปู่ดูลย์

 หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ถือก�ำเนิดเมื่อวันที่ ๔ ตุลำคม ๒๔๓๐ 

ดังนั้นเมื่อถึงเดือนตุลำคม ๒๕๒๖ คณะศิษย์จึงจัดงำนฉลองใน

โอกำสที่ท่ำนมีอำยุครบ ๘ รอบ หรือ ๙๖ ปีบริบูรณ์ โดยก�ำหนด

จัดงำนวันท่ี ๒๙ ตุลำคม
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 หนึ่งวันก่อนเริ่มงำนหลวงปู่มีอำกำรผิดปกติตั้งแต่เช้ำมืด 

คอื อ่อนเพลยี ปวดเมือ่ยตำมร่ำงกำย กระสับกระส่ำย ตัวร้อนคล้ำย 

จะเป็นไข้ หลงัจำกหมอมำตรวจร่ำงกำยแล้วถวำยยำให้ฉนั ร่ำงกำย

ของท่ำนกด็เูป็นปกตแิต่ยังเพลียอยู่

 ตลอดทั้งวันท่ำนได้สนทนำธรรมกับลูกศิษย์ น�้ำเสียง 

ชัดเจน สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ ตอบค�ำถำมเกี่ยวกับปฏิบัติขั้น

ปรมัตถ์ได้เป็นอย่ำงดี คณะศิษย์จึงคิดว่ำหลวงปู่คงไม่เป็นอะไร

 มช่ีวงหนึง่ท่ำนปรำรภว่ำ “ในทำงโลกเขำมสีิง่ทีม่ ีแต่ในทำง

ธรรมมีสิ่งที่ไม่มี” เมื่อมีผู้ถำมถึงควำมหมำย ท่ำนก็ขยำยควำมว่ำ 

“คนในโลกนีต้้องมสีิง่ทีม่ ีเพ่ืออำศยัสิง่นัน้เป็นอยู ่ส่วนผูป้ฏบิตัธิรรม

ต้องปฏิบัติจนถึงสิ่งที่ไม่มี และอยู่กับสิ่งท่ีไม่มี”

 วันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันเริ่มงำนฉลองอำยุหลวงปู่ แต่เช้ำท่ำน 

มีอำกำรกระสับกระส่ำยเล็กน้อย และปวดเท้ำซ้ำยขึ้นมำถึงบั้นเอว 

อีกท้ังมีไข้ข้ึนเล็กน้อย ชีพจรมีอำกำรเต้นผิดปกติ อำกำรเปลี่ยน 

ไปมำแบบทรง ๆ  ทรุด ๆ  เมื่อหมอมำตรวจอำกำร พบว่ำควำมดัน

อยู่ในระดับปกติ ครั้นหมอจะถวำยน�้ำเกลือเข้ำเส้น หลวงปู่ปฏิเสธ  

สั่งให้เอำสำยออก ท่ำนบอกว่ำขออยู่เฉย ๆ  ดีกว่ำ  

 คร้ันพระครนูนัทปัญญำภรณ์ผูเ้ป็นศิษย์กรำบเรยีนว่ำ จะพำ 

หลวงปู่ไปรักษำที่โรงพยำบำลในกรุงเทพ ฯ ท่ำนรีบตอบปฏิเสธ  

โดยให้เหตุผลว่ำ “ถึงไปก็ไม่หำย” ท่ำนพระครู ฯ เรียนว่ำ  

“ครัง้ก่อนหลวงปูห่นกักว่ำนีย้งัหำยได้ คร้ังน้ีไม่หนักเหมอืนแต่ก่อน 

ต้องหำยแน่ ๆ ” ท่ำนตอบว่ำ “นั่นมันครั้งก่อน นี่ไม่ใช่ครั้งก่อน”

 ตอนบ่ำยหลวงปู่หลับตำอยู่ในอำกำรสงบ หำยใจเป็นปกติ
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แต่แผ่วเบำมำก เมื่อลืมตำขึ้นมำ มีอำกำรผ่องใสสดชื่นมำก ท่ำน

พระครู ฯ เรียนถำมท่ำนว่ำ “หลวงปู่หลับหรือเข้ำสมำธิขอรับ”  

หลวงปู่ตอบว่ำ “พิจำรณำล�ำดับฌำนอยู่”

 สี่โมงเย็นหลวงปู่ออกมำนั่งรับแขกข้ำงนอก หลังจำกนั้น

ได้กลับเข้ำห้อง นอนนิ่งเฉย ศิษย์สังเกตว่ำ ผิวของท่ำนเปล่งปลั่ง 

ผิดธรรมดำ ประมำณหนึ่งทุ่ม หลวงปู่ลืมตำขึ้น จำกนั้นได้สั่งให้ 

พระทีค่อยดแูลรับใช้ท่ำนซึง่มปีระมำณ ๘-๙ รปูสวดมนต์ให้ท่ำนฟัง 

พระเหล่ำนั้นเริ่มฉงนสงสัย แต่ก็พร้อมใจกันสวดมนต์เจ็ดต�ำนำน

จนจบ

 จำกนัน้หลวงปูบ่อกให้สวดเฉพำะโพชฌงคสูตรรวม ๓ จบ 

แล้วสวดปฏิจจสมปุบำท อกี ๓ จบ  คนืนัน้บทสุดท้ำยทีท่่ำนให้สวด

คือ มหำสติปัฏฐำนสูตร เมื่อสวดจบหลวงปู่ยังอยู่ในอำกำรปกติ   

มีช่วงหนึ่งท่ำนให้พำออกไปนอกกุฏิเพ่ือสูดอำกำศบริสุทธิ์ หลวงปู่ 

เพ่งมองไปที่ศำลำหน้ำกุฏิของท่ำน ซึ่งมีพระเณรและฆรำวำส 

จ�ำนวนมำก ชุมนุมปฏิบัติธรรมอยู่ จำกนั้นท่ำนได้กวำดสำยตำ 

มองไปรอบ ๆ  วัด รำวกับจะให้ศีลให้พรและอ�ำลำลูกศิษย์ของท่ำน

 ตีสองของวันที่ ๓๐ ตุลำคม หลวงปู่แสดงธรรมให้แก่ 

ลูกศิษย์ในห้องเรื่อง “ลักษณำกำรแห่งพุทธปรินิพพำน” โดยอยู่ใน 

อิริยำบถนอนหงำย น�้ำเสียงปกติธรรมดำ

 ท่ำนได้บรรยำยอย่ำงเป็นขั้นตอน สุดท้ำยได้กล่ำวว่ำ 

 “พระองค์ไม่ได้เข้ำสู่พระนิพพำนในฌำนสมำบัติอะไรที่ 

ไหนหรอก เมื่อพระองค์ออกจำกจตุตถฌำนแล้ว จิตขันธ์หรือ 

นำมขันธ์ก็ดับพร้อมไม่มีอะไรเหลือ ไม่ถูกภำวะอ่ืนใดมำครอบง�ำ
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อ�ำพรำงให้หลงใหลใด ๆ  ทั้งสิ้น เป็นภำวะแห่งตนเองอย่ำงบริบูรณ์ 

ภำวะอันนั้นจะเรียกว่ำ “มหำสุญญตำ” หรือ “จักรวำลเดิม” หรือ

เรียกว่ำ “พระนิพพำน” อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งก็ได้”

 แล้วท่ำนก็สรุปว่ำ “เรำปฏิบัติมำก็เพื่อถึงภำวะอันนี้”

 หลังจำกนั้นท่ำนก็ไม่พูดอะไรอีกเลย

 ประมำณตีสำมหลวงปู่นอนสงบนิ่ง หำยใจเบำ ๆ  คล้ำย 

นอนหลับปกติ ศิษย์ทุกคนรู้ดีว่ำท่ำนใกล้จะละสังขำรแล้ว จึงไม่

รบกวนท่ำน เพื่อให้ท่ำนปล่อยวำงสังขำรตำมสบำย  

 ไม่มีใครทรำบว่ำหลวงปู่ละสังขำรตอนไหน ผู้ที่พยำบำล 

ด้ำนซ้ำยเช่ือว่ำหลวงปู่หยุดหำยใจเวลำ ๔.๑๓ น. ส่วนผู้ที่เฝ้ำ 

ด้ำนขวำ เข้ำใจว่ำลมหำยใจของหลวงปู่สิ้นสุดเวลำ ๔.๔๓ น. นับ 

เป็นกำรละสังขำรที่นุ่มนวลแผ่วเบำมำกรำวกับใบไม้แห้งที่ค่อย ๆ  

ร่อนสู่พ้ืน

 “นับเป็นลักษณำกำรมรณภำพที่ไม่ปรำกฏร่องรอย เป็น

ควำมงดงำมบริสุทธิ์และสงบเย็นอย่ำงสิ้นเชิง” พระครูนันปัญญำ 

ภรณ์ตั้งข้อสังเกต

 หลำยปีก่อนหน้ำนั้นหลวงปู่ได้เคยไปเย่ียมศิษย์รูปหน่ึงซึ่ง

ใกล้จะมรณภำพ ท่ำนได้กล่ำวแนะน�ำสัน้ ๆ  ว่ำ “กำรปฏบิติัทัง้หลำย

ที่เรำพยำยำมปฏิบัติมำ ก็เพ่ือจะใช้ในเวลำนี้เท่ำนั้น เมื่อถึงเวลำ 

ท่ีจะตำย ให้ท�ำจติเป็นหนึง่ แล้วหยดุเพ่ง ปล่อยวำงทัง้หมด” เมือ่ถงึ 

วำระของหลวงปู่ ท่ำนได้ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่ำงอันงดงำมแก ่

ลูกศิษย์ ที่ยำกจะลืมเลือนได้
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๙๘. บำงเสี้ยวในวัยหนุ่ม

 ครูบำอำจำรย์ผู ้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลำย ชีวิตของ

ท่ำนไม่ได้น่ำศึกษำเรียนรู้เมื่อครองผ้ำกำสำวพัสตร์แล้วเท่ำน้ัน  

ประสบกำรณ์ในวัยหนุ ่มของท่ำนขณะเป็นคฤหัสถ์ก็มักมีเร่ือง 

น่ำสนใจ เพรำะบ่งบอกถึงอุปนสิยับำงอย่ำงของท่ำน ทีส่่งผลให้ด�ำรง

เพศพรหมจรรย์ได้อย่ำงมั่นคง หำไม่ก็สะท้อนถึงจุดหักเหที่น�ำไป 

สู่ชีวิตที่งดงำม

 หลวงพ่อชำ สุภทฺโทเคยบวชเณรเมื่ออำยุ ๑๓ ปี หลังจำก 

นั้น ๓ ปีก็ลำสิกขำกลับมำอยู่บ้ำน ใช้ชีวิตไม่ต่ำงจำกคนหนุ่ม 

ทั้งหลำย คือเมื่อว่ำงจำกกำรท�ำไร่ท�ำนำก็เที่ยวเตร่สนุกสนำน

 ช่วงนั้นหนุ่มชำได้ไปมำหำสู่กับรุ่นพี่คนหน่ึงซึ่งนับถือกัน

เหมือนพี่น้อง รุ่นพี่คนนี้เคยบวชพระแต่ต่อมำได้สึกมำแต่งงำน  
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มีลูกได้ไม่นำนเขำก็ล้มป่วยและเสียชีวิต หนุ่มชำได้ไปอยู่ช่วย 

งำนศพตลอดงำน คร้ันเผำศพแล้วก็ยังพักค้ำงคืนที่บ้ำนของผู้ตำย   

เพื่อเป็นเพื่อนภรรยำและลูก ๆ  ของเขำ

 ตกดึกคืนที่สอง แม่ม่ำยซึ่งยังสำวได้ลุกจำกห้องมำนอนอยู่

ข้ำงหนุ่มชำตรงชำนบ้ำน แล้วคว้ำมือเด็กหนุ่มลูบไล้ไปตำมร่ำงกำย

ของเธอ เจตนำเพื่อปลุกเร้ำควำมรู้สึกของเขำ จะเป็นเพรำะแรง

ปรำรถนำชั่ววูบ หรือเพรำะอยำกได้เด็กหนุ่มมำเป็นคู่ชีวิตเพื่อช่วย

ท�ำมำหำกิน ก็มิอำจทรำบได้ แต่หนุ่มชำหำได้ตอบสนองไม่ กลับ

แกล้งหลับสนิทจนหญิงสำวต้องเลิกรำและลุกกลับไปเอง

 ต่อมำหนุ่มชำได้พบรักกับหญิงสำวคนหนึ่ง เธอรับปำก

ว่ำจะรอชำยหนุ่มบวชทดแทนคุณพ่อแม่สักหนึ่งพรรษำ จำกนั้น

ค่อยแต่งงำนกัน ตอนนั้นหนุ่มชำตั้งใจมั่นจะที่ใช้ชีวิตร่วมกับเธอ 

“ผมฝันว่ำจะมีเขำมำอยู่เคียงข้ำงช่วยกันท�ำไร่ท�ำนำ หำกินกันไป

ตำมประสำโลก” หลวงพ่อชำเล่ำถึงควำมฝันของท่ำนในวัยหนุ่ม 

ให้แก่ลูกศิษย์หลำยปีต่อมำ   

 แต่ยังไม่ทันที่หนุ่มชำจะได้บวช เหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิด 

ก็เกิดข้ึน “อยู ่มำวันหนึ่งผมกลับจำกนำ สวนทำงกับเพื่อนรัก  

เขำบอกผมว่ำ ชำ อีนำงเรำเอำแล้วนะ ผมฟังแล้วตัวชำไปหมด   

ซึมไปหลำยชั่วโมง”

 แม้จะเจ็บปวดกับควำมผิดหวัง แต่หนุ ่มชำก็ไม่ลืมที่ 

จะท�ำตำมสัญญำที่ได้ให้ไว้กับพ่อแม่ นั่นคืออุปสมบทให้ท่ำนได ้

เกำะชำยผ้ำเหลือง แต่แทนที่จะบวชแค่หนึ่งพรรษำ ท่ำนได้บวช 

ตลอดชีวิต ไม่เพียงมรณภำพในผ้ำเหลือง หำกยังกลำยเป็น 
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พระสุปฏิปันโนที่น�ำควำมสว่ำงไสวสู่จิตใจของผู้คนมำกมำยทั้ง 

ในไทยและต่ำงประเทศ

 อีกท่ำนหนึง่ทีช่วีติวยัหนุม่ค่อนข้ำงโลดโผน คอืหลวงปูช่อบ 

ำนสโม

 ท่ำนเล่ำว่ำตอนเป็นหนุ่ม ชอบตำมเพื่อน ๆ  ไปจีบสำว สมัย 

นั้นโอกำสที่ชำยหนุ่มจะสนทนำกับหญิงสำวเป็นเรื่องยำก เพรำะ 

พ่อแม่ฝ่ำยหญิงกีดกัน ผู้หญิงก็ต้องรักนวลสงวนนำง ดังน้ันหำก 

หนุ่มชอบสำว ก็ต้องเป็นฝ่ำย “รุก” เอำเอง  วิธีหนึ่งก็คือ “แอบจก 

สำว” ในตอนกลำงคืน  นั่นคือ เจำะรูฝำบ้ำน (ซึ่งเป็นใบตองกุง)

แล้วเอำมือล้วงเข้ำไปจับตำมตัวของผู้หญิง หำกหญิงสำวรู้ตัว ร้อง 

โวยวำย  จนพ่อแม่ตื่นขึ้น ชำยหนุ่มก็ต้องรีบวิ่งหนีให้เร็วที่สุด

 หนุ่มชอบเห็นเพื่อนท�ำอย่ำงนั้น ก็อยำกจะท�ำบ้ำง ตก 

กลำงคืนก็ไปซุ่มใกล้บ้ำนหญิงสำวท่ีหมำยปอง แต่คืนนั้นคน 

ในบ้ำนของหญิงสำวนอนดึก หนุ่มชอบรอแล้วรอเล่ำ ไฟขี้ไต้ใน 

บ้ำนของสำวก็ไม่ดับสักที ในที่สุดชำยหนุ่มก็เผลอหลับ มำรู้สึกตัว 

อีกทีก็เมื่อพ่อของสำวมำปลุกให้ตื่น เพรำะเช้ำแล้ว เป็นอันว่ำ

แผนกำรจกสำวไม่ส�ำเร็จ

 ต่อมำหนุ่มชอบได้ชอบพอกับสำวนำงหน่ึงชื่อพำ เธอก็มี 

ใจให้เขำ พ่อแม่ของเธอก็เหน็ด้วย จงึปลงใจว่ำจะแต่งงำนกัน แต่แล้ว 

มีวันหนึ่งขณะที่ได้อยู่ใกล้กัน หนุ่มชอบถือโอกำสถูกเนื้อต้องตัว 

หญิงสำว ด้วยกำรยื่นมือไปสัมผัสหน้ำอกของเธอ บังเอิญเพื่อน 

ของเธอเห็นเข้ำ จึงพูดทักท้วง สำวพำจึงร้องโวยวำยและด่ำทอ 

ชำยหนุ่ม เพื่อเป็นกำรแก้เขิน
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 หนุ่มชอบทั้งอำยผู ้คนและโกรธหญิงสำว แต่ต้องยอม

ทน เพรำะตัวเองเป็นฝ่ำยผิด ตอนนั้นเองที่หนุ่มชอบตัดสินใจว่ำ 

ไม่ขอเอำเธอมำเป็นเมีย “ขนำดนี้ยังด่ำเรำได้ถึงปำนนี้ ถ้ำแต่งงำน

ไปแล้วไม่ด่ำเรำเช้ำเยน็เข้ำไปหรือ?” นับแต่วนัน้ันเขำกไ็ม่มใีจให้เธอ 

อีกเลย

 ตำมประเพณีอีสำนเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำว ฝ่ำยชำย

ต้องชดใช้ค่ำเสียหำย พ่อแม่ของฝ่ำยหญิงยื่นข้อเสนอ ๓ ทำง คือ 

หนึ่ง แต่งงำนกัน โดยเรียกค่ำสินสอด ๕ บำท สอง ถ้ำไม่แต่งงำน

กับลูกสำวของเขำ ฝ่ำยชำยจะต้องถูกปรับ ๑๒ บำท สำม ถ้ำ 

ไม่ยอมรับทั้งสองข้อ ก็จะต้องติดคุกติดตะรำง

 แม่ของหนุ่มชอบอยำกให้ลูกแต่งงำนกับหญิงสำว จะได ้

เสียเงินแค่ ๕ บำท แต่หนุ่มชอบยังโกรธที่ถูกผู้สำวด่ำ จึงปฏิเสธที่

จะแต่งงำน และยอมเสียค่ำปรับ ๑๒ บำท

 สุดท้ำยพ่อแม่ของหนุ่มชอบต้องขำยควำยไป ๕ ตัว ได้เงิน

มำ ๑๒ บำท จ่ำยเป็นค่ำปรบั หำกเทยีบเป็นเงนิสมยันีก้เ็ป็นจ�ำนวน

หลำยหมื่นบำท

 แม้ต้องสูญเสียเงินเป็นจ�ำนวนมำก แต่ผลดีที่ตำมมำคือ 

ท�ำให้หนุ่มชอบมีโอกำสบวชและบวชได้นำนจนกลำยเป็นครูบำ

อำจำรย์ท่ีมีลูกศิษย์มำกมำย  

 “ถ้ำบ่มีเหตุกำรณ์นี้เกิดขึ้นมำเป็นเรื่องเตือนใจให้คิด  

เรำกะบ่ได้บวชง่ำย ๆ  เรื่องร้ำยแต่กลำยเป็นดีกับเจ้ำของ” คือ 

บทสรุปของหลวงปู่ชอบ ำนสโม
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๙๙. ผ้ำกรำบของสมเด็จ ฯ

 สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช เป ็น

พระสังฆรำชองค์เดียวแห่งวัดบวรนิเวศวิหำรที่เป็นสำมัญชน  

ทรงเป็นชำวเมืองกำญจนบุรีโดยก�ำเนิด ครั้งทรงพระเยำว์มีชื่อว่ำ 

ด.ช. เจริญ คชวัตร หลังจำกโยมบิดำถึงแก่กรรม ครอบครัวล�ำบำก 

มำก โยมป้ำจงึขอไปอปุกำระเลีย้งดูและส่งเสยีจนเรยีนจบประถม ๕
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 เด็กชำยเจริญมีสุขภำพไม่ดีตั้งแต่เล็ก เจ็บไข้มำตลอด   

เคยป่วยหนัก จนญำติผู้ใหญ่ถึงกับบนว่ำถ้ำหำยดีเป็นปกติ จะ 

ให้บวชแก้บน ดังนั้นเมื่อเด็กชำยเจริญหำยเป็นปกติ จึงบรรพชำ

เป็นสำมเณร ท่ำนเป็นผู้ใฝ่ในกำรศึกษำ จึงได้ไปเรียนที่ส�ำนัก 

วัดบวรนิเวศ และได้อุปสมบทที่นั่น ได้ฉำยำ สุวฑฺฒโน

 พระมหำเจริญมีควำมพำกเพียรในกำรศึกษำพระปริยัติ 

ธรรม สอบได้เปรียญ ๙ ประโยค ซึ่งเป็นประโยคสูงสุดเม่ือ 

อำยุ ๒๙  ปี ตลอดเวลำที่ครองเพศบรรพชิต ท่ำนได้รับกำร 

สนบัสนนุจำกโยมแม่ คอืโยมกมิน้อย เป็นอย่ำงย่ิง ตอนทีท่่ำนสอบ 

ได้เปรียญ ๗ ประโยค โยมแม่ได้ถวำยผ้ำอำสนะซึ่งเย็บกับมือ แต่ 

ด้วยควำมเคำรพนับถือโยมแม่มำก ท่ำนจึงมิได้ใช้น่ัง แต่ใช้เป็น 

ผ้ำกรำบพระ ดังนัน้นอกจำกกำรบูชำคณุพระรตันตรยัแล้ว ท่ำนยัง 

ได้กรำบระลึกถึงโยมแม่ซึ่งเป็นบุคคลส�ำคัญในชีวิตของท่ำน  

กระทั่งโยมแม่เสียชีวิตแล้ว ท่ำนก็ยังใช้เป็นผ้ำกรำบอยู่เสมอ

 เหตกุำรณ์ผ่ำนพ้นไปหลำยสบิปี  พระมหำเจรญิได้เจรญิใน 

สมณศักดิ์ จนได้รับสถำปนำเป็นสมเด็จพระสังฆรำช พระองค์ก ็

ยังทรงบ�ำเพ็ญพระองค์ไม่ต่ำงจำกเดิม คือเคร่งครัด เรียบง่ำย และ

มธัยสัถ์ ยงัทรงใช้กระบอกกรองน�ำ้แบบโบรำณ ออกจำกวดัไม่สวม

รองเท้ำ ฉันหนเดียวในบำตร 

 วันหนึ่งพระองค์เรียกพระอนิลมำน ศำกยะ ผู ้ช ่วย 

เลขำนุกำรของพระองค์เข้ำพบ แล้วตรัสถำมหำผ้ำอำสนะผืนหน่ึง 

ว่ำหำยไปไหน ท่ำนอนิลมำนจ�ำได้ว่ำเคยเห็น แต่คิดว่ำเป็นเศษ 

ผ้ำขี้ริ้ว พระองค์ถึงกับกริ้ว ตรัสว่ำ “ผ้ำนี้เป็นของส�ำคัญของที่นี่  
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เป็นผ้ำท่ีโยมแม่ท�ำให้ ที่นี่ คิดถึงโยมแม่ก็ได้กรำบผ้ำผืนนี้เป็น 

ประจ�ำ” ค�ำว่ำ ‘ที่น่ี’ เป็นสรรพนำมที่ใช้แทนพระองค์เวลำตรัสกับ

ผู้ใกล้ชิด

 ท่ำนอนิลมำนรีบกลับไปหำทันที แต่ไม่พบ จึงไปร้ือถัง

ขยะกลำงของวัด แต่ก็ไม่พบอีก ในที่สุดก็พบว่ำผ้ำผืนนั้นซุกอยู ่

ในกองเศษผ้ำตรงซอกใต้ที่ประทับของพระองค์นั้นเอง  

 ผ้ำผืนนี้แม้ดูไร้ค่ำแต่มีควำมหมำยอย่ำงย่ิง สะท้อนถึง 

ควำมกตัญญูและควำมผูกพันอันลึกซึ้งที่สมเด็จพระสังฆรำชทรงม ี

ต่อโยมแม่ ที่แม้เป็นคนธรรมดำสำมัญ แต่มีอิทธิพลอย่ำงยิ่ง 

ต่อควำมเจริญงอกงำมในทำงธรรมของพระองค์
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๑๐๐. ไม่เป็นอะไรกับอะไร

 หลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ อดีตเจ้ำอำวำสวัดป่ำสุคะโต   

จังหวัดชัยภูมิ ป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองครั้งแรกเมื่อ

อำยุ ๗๐ ปี ก้อนเนื้อไม่เพียงบีบหลอดลมและท�ำให้คอบวม  

หำกยังลำมแพร่กระจำยไปถึงขั้วปอด ท่ำนต้องเข้ำรับกำรรักษำตัว 

ในห้องไอซียู และเมื่ออำกำรทุเลำแล้ว ก็ต้องรับกำรบ�ำบัดด้วย

เคมีและกำรฉำยแสง ตลอดเวลำหลำยเดือนที่รักษำตัวน้ันท่ำนได้

รับทุกขเวทนำมำก แต่ท่ำนแทบไม่แสดงอำกำรเจ็บปวดเลย แม้ 

บำงครั้งหำยใจไม่สะดวก ท่ำนก็ไม่มีอำกำรกระสับกระส่ำย

 ท่ำนเล่ำให้ลูกศิษย์ฟังในเวลำต่อมำว่ำ “กำรปวดน่ีมันก ็

ไม่ได้ลงโทษเรำ ไม่เท่ำไหร่หรอก แต่(ถ้ำ)เรำเป็นผูป้วด นีม่นัลงโทษ

เรำ  กเ็หน็มันปวด ไปลงโทษอะไรมนั (ท�ำไม)”

 ท่ำนยังเล่ำอีกว่ำตอนนอนป่วยอยู่ที่โรงพยำบำลน้ัน “มัน

แสนสบำยหนอ เพรำะมีคนท�ำให้ทุกอย่ำง” ท่ำนกลำ่วเสริมอีกวำ่ 

“ตอนนั้นไม่ต้องท�ำอะไรหรอก เห็นไตรลักษณ์อย่ำงเดียวพอแล้ว 

มันโชว์ให้เรำเอง”

 แปดปีต่อมำมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองกลับมำใหม่ ทีแรกก็อุด 

หลอดอำหำร ต่อมำก็อุดหลอดลม ท่ำนจึงต้องรับอำหำรทำงสำย 

ยำงและหำยใจทำงท่อ ไม่สำมำรถพูดได้ ต้องสื่อสำรกับผู้อ่ืนด้วย 

กำรเขียนหรือใช้มือ

 ควำมเจ็บป่วยครั้งนี้ก่อทุกขเวทนำให้แก่ท่ำนมำก อีกทั้ง 

ยังท�ำให้ท่ำนอ่อนเพลียอย่ำงยิ่ง ท่ำนตระหนักดีว่ำครำวนี้เห็นจะ 
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ไม่รอด แต่ท่ำนก็ไม่รู้สึกทุกข์ร้อนแต่อย่ำงใด  เพรำะ “เวลำนี้มีแต่

ปล่อยวำง ไม่เป็นอะไรกับอะไร”  

 กำยป่วย แต่ใจไม่ป่วยนั้น เป็นส่ิงที่ท�ำได้ เมื่อกำยป่วย  

ก็ต้องรักษำหรือบรรเทำด้วยยำ หลวงพ่อไม่อยู่ในวิสัยที่จะช่วย 

ตัวเองได้ในเร่ืองนี้ จึงต้องพึ่งหมอ พยำบำล และลูกศิษย์ ส่วน 

จิตใจนั้น ท่ำนดูแลด้วยตนเองอย่ำงดีจนไม่รู้สึกเจ็บป่วยไปกับกำย 

ท่ำนอธิบำยว่ำ “ธำตุขันธ์ยังเป็นภำระต่อผู้อื่น ส่วนจิตใจ ไม่ต้องมี

ใครช่วย มีสติ มีจิตดูจิตเอง ไม่มีอะไรที่จะต้องไปเป็น เลยไม่ต้อง

เป็นอะไร”

 หลังจำกอำพำธได้ ๗ เดือน วำระสุดท้ำยของท่ำนก็มำ

ถึง  อำกำรบวมของต่อมน�้ำเหลืองได้ลุกลำมขยำยตัว ดันหลอดลม 

ตอนล่ำงจนเกือบปิด  ท�ำให้ท่ำนหำยใจล�ำบำกมำก ไม่ว่ำจะเยียวยำ

เพยีงใด ก้อนเนือ้ก็ไม่ยบุ ท�ำให้ท่ำนหำยใจตดิขดั แต่ท่ำนไม่มอีำกำร 

ทุกข์ร้อน มีช่วงหนึ่งท่ำนขอเข้ำห้องน�้ำเพื่อถ่ำยอุจจำระ จำกนั้น 

ก็ล้ำงมือล้ำงหน้ำ แล้วขึ้นมำบนเตียงด้วยตนเอง ทั้ง ๆ  ที่อำกำร 

น่ำวิตกมำก

 ไม่นำนหลังจำกนั้นกำรหำยใจของท่ำนก็ติดขัดมำกขึ้น  

ลูกศิษย์พยำยำมแก้ไขสถำนกำรณ์แต่ไม่มีทีท่ำว่ำจะได้ผล ระหว่ำง 

นั้นหลวงพ่อซึ่งมีสติตลอด ได้ขอกระดำษและดินสอ เขียนข้อควำม

ว่ำ “พวกเรำ ขอให้หลวงพ่อตำย” เม่ือยื่นแผ่นกระดำษให้เสร็จ 

ท่ำนก็ประนมมือไหว้ เพื่อขอบคุณลูกศิษย์ท่ีดูแลท่ำน และเป็น 

กำรอ�ำลำไปพร้อม ๆ  กัน จำกนั้นท่ำนก็นอนนิ่ง สักพักก็หลับตำ  

ครู ่ใหญ่ลมหำยใจของหลวงพ่อก็ขำดหำยไป แล้วสัญญำณชีพ 

ทั้งหมดของหลวงพ่อก็หมดสิ้น
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 หลวงพ่อค�ำเขียนจำกไปอย่ำงสงบ ไม่แสดงควำมทุกข์ใด ๆ   

ให้เห็นในวำระสุดท้ำยของท่ำน ทั้ง ๆ  ที่กำยนั้นถูกทุกขเวทนำ

บีบค้ันอย่ำงแรง ท่ำนท�ำเช่นนี้ได้ไม่ใช่เพรำะท่ำนเพิ่งเตรียมตัว

เตรียมใจเมื่อรู ้ว่ำควำมตำยจะมำถึง ที่จริงท่ำนไม่ได้เตรียมใจ 

ใด ๆ  เลยกว่็ำได้  มแีต่เตรียมตวัด้วยกำรช�ำระกำยให้สะอำดส�ำหรบั

วำระสุดท้ำยเท่ำนั้น ทั้งนี้เพรำะท่ำนได้ฝึกฝนบ่มเพำะจิตใจด้วย

วิปัสสนำกรรมฐำนมำนำนแล้ว จนเห็นควำมจริงของรูปและนำม

หรือกำยกับใจอย่ำงแจ่มแจ้งว่ำ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตนจึง

รู้ว่ำไม่มีอะไรที่ยึดติดถือมั่นได้เลย เมื่อมีอะไรเกิดขึ้น ก็สักว่ำเห็น  

สักว่ำรู้เฉย ๆ  ไม่ส�ำคัญมั่นหมำยในสิ่งนั้นว่ำเป็น “ตัวกู ของกู” 

กล่ำวอีกอย่ำงหนึง่กค็อื ไม่ปรงุแต่ง “ตวักู” ขึน้มำเป็นนัน่เป็นนีเ่มือ่มี 

อะไรมำกระทบ  

 เมือ่มคีวำมปวดเกดิขึน้กบัท่ำน กเ็พยีงแค่เห็น แต่ไม่เข้ำไป

เป็นผู้ปวด จิตจึงเป็นปกติ อิสระ และสงบเย็น ด้วยเหตุนี้ตลอด

เวลำท่ีป่วย ท่ำนจึงเขียนเล่ำอย่ำงมั่นใจว่ำ “เวลำน้ีอยู่กับควำม 

ไม่เป็นอะไรกับอะไร”

 ตำยอย่ำงสงบนัน้เป็นไปได้ แต่ไม่ใช่เพรำะโชค ควำมบังเอญิ 

หรือเทคโนโลยี หำกเกิดจำกกำรฝึกฝนตน มิใช่ด้วยทำนและศีล 

หรือกำรท�ำควำมดีเท่ำนั้น ที่ส�ำคัญอันเป็นหลักประกันอย่ำงแท้จริง 

ก็คือกำรภำวนำหรืออบรมจิตจนเห็นควำมจริงของกำยและใจอย่ำง

แจ่มแจ้ง กระทั่งปล่อยวำงทุกสิ่ง แม้กระทั่งควำมยึดถือในตัวตน  

ถึงตอนนั้นเมื่อควำมตำยมำถึง ก็ไม่มีผู้ตำยอีกต่อไป มีแต่สังขำรที่

เสื่อมสลำยและคืนสู่ธรรมชำติ



ภำคผนวก

ประวัติพระมหำเถระและบุคคลในเล่มโดยสังเขป



สำรบัญ

สมเด็จพระสังฆรำช (สุก ญำณสังวร)

สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ (ชื่น สุจิตฺโต)

สมเด็จพระสังฆรำช (อยู่ ญำโณทโย)

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช (เจริญ สุวฑฺฒโน)

องค์ทะไลลำมะ สมเด็จพระเทนซิน เกียตโซ

สมเด็จพระพุฒำจำรย์ (โต พฺรหฺมร�สี)

สมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (เจริญ ญำณวโร)

สมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

สมเด็จพระมหำวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส)

สมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทโย) 

พระอุบำลีคุณูปมำจำรย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)

พระภัทรมุนี (อิ๋น ภทฺรมุนี)

พระเมธีธรรมสำร (ไสว ธมฺมสำโร)

หลวงพ่อกงมำ จิรปุญฺโญ

หลวงปู่ขำว อนำลโย

เขมำนันทะ

หลวงพ่อคง สุวัณณ

หลวงพ่อค�ำเขียน สุวณฺโณ

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ

หลวงพ่อจวน กุลเชฏฺโ

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท
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๓๕๐
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๓๕๓
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๓๖๐
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๓๖๕
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๓๖๗



หลวงปู่ชอบ ำนสโม 

หลวงพ่อชำ สุภทฺโท

หลวงปู่ฝั้น อำจำโร 

พระอำจำรย์พรหมวังโส

ท่ำนอำจำรย์พุทธทำส อินฺทปญฺโญ

หลวงพ่อพุธ ำนิโย

ท่ำนพ่อเฟื่อง โชติโก

พระเทพวิสุทธำจำรย์ (หลวงปู่ดีเนำะ)

หลวงปู่ดู่ พฺรหฺมปญฺโญ

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

หลวงพ่อทองรัตน์ กนฺตสีโล

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

หลวงตำมหำบัว ญำณสมฺปนฺโน

หลวงปู่บุดดำ ถำวโร

หลวงพ่อประสิทธิ์ ถำวโร

หลวงพ่อปัญญำนันทภิกขุ

หลวงพ่อปำน โสนนฺโท

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยำคโม

หลวงพ่อสุเมโธ

หลวงปู่เสำร์ กนฺตสีโล
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สมเด็จพระสังฆรำช (สุก ญำณสังวร) ทรงเป็น 

สมเด็จพระสังฆรำชพระองค์ที่ ๔ แห่งกรุงรัตน 

โกสินทร์ ทรงได้รับสถำปนำเมื่อพ.ศ. ๒๓๖๓ ใน 

รชัสมยัของพระบำทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้ำนภำลยั  

ทรงเป็นพระมหำเถระท่ีทรงพระเกียรติคุณเป็นท่ี 

เลือ่งลอืพระองค์หนึง่ในยคุรตันโกสนิทร์ ทรงพระคุณ 

พิเศษในด้ำนวิปัสสนำธุระ จนมีฉำยำนำมอันเป็นท่ีรู ้กันท่ัวไปในหมู ่

ประชำชนว่ำ “พระสังฆรำชไก่เถ่ือน” เพรำะทรงสำมำรถแผ่พรหมวหิำรธรรม

ให้ไก่ป่ำเชือ่งเป็นไก่บ้ำนได้ 

 ประสูติเมื่อวันศุกร์ ขึ้น ๑๐ ค�่ำ เดือนยี่ ปีฉลู จุลศักรำช ๑๐๙๕  

พ.ศ. ๒๒๗๖ ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ำบรมโกศ สันนิษฐำนกันว่ำคงเป็น

ชำวกรุงเก่ำ ปรำกฏในหนังสือพระรำชพงศำวดำรว่ำ เม่ือครั้งกรุงธนบุรี

เป็นพระอธิกำรอยู่วัดท่ำหอย ริมคลองคูจำม (ในพระรำชพงศำวดำรเรียก

ว่ำคลองตะเคียน) ในแขวงรอบกรุงเก่ำ มีพระเกียรติคุณในทำงบ�ำเพ็ญ 

สมถะภำวนำ ผู้คนนับถือมำก

 คร้ันพ.ศ. ๒๓๒๕ พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก

มหำรำช โปรดเกล้ำ ฯ อำรำธนำท่ำนมำสถิต ณ วัดรำชสิทธำรำม ซึ่ง 

เป็นวัดส�ำคัญฝ่ำยอรัญวำสี ของฝั ่งธนบุรี และสถำปนำเป็นพระรำชำ 

คณะที่ พระญำณสังวรเถระ เมื่อถึงรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระพุทธ 

เลิศหล้ำนภำลัย ทรงได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระญำณสังวร และ

เป็นสมเด็จพระสังฆรำชในที่สุด

 ทรงด�ำรงต�ำแหน่งสมเดจ็พระสงัฆรำช ๑ ปี ๑๐ เดอืน ส้ินพระชนม์ 

เมื่อวันขึ้น ๓ ค�่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเมีย ตรงกับพ.ศ. ๒๓๖๕ พระชนมำยุ  

๙๐ พรรษำ

สมเด็จพระสังฆร�ช (สุก ญ�ณสังวร) 
วัดรำชสิทธำรำม เขตบำงกอกใหญ่ กรุงเทพมหำนคร 
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สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์ 

เป ็นสมเด็จพระสังฆรำชพระองศ ์ที่  ๑๓ แห ่ง 

กรุงรัตนโกสินทร์ ประทับอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหำร  

ได้รับสถำปนำเป็นสมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำเมื่อปี 

พ.ศ. ๒๔๘๘ ในรัชสมยัพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั

อำนนัทมหดิล  

 ทรงมีพระนำมเดิมว่ำ หม่อมรำชวงศ์ชื่น นพวงศ์ เป็นโอรสใน 

หม่อมเจ้ำถนอม นพวงศ์ และหม่อมเอม ประสตู ิเมือ่วนัศกุร์ที ่๒๒ พฤศจกิำยน  

พ.ศ. ๒๔๑๕ ได้ถวำยตัวเป็นมหำดเล็กในสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช  

เจ้ำฟ้ำมหำวชิรุณหิศ สยำมมกุฎรำชกุมำร มีหน้ำที่ตำมเสด็จรักษำพระองค์ 

ทรงอุปสมบทเมื่อพ.ศ. ๒๔๓๕ ณ วัดบวรนิเวศวิหำร มีพระนำมฉำยำว่ำ  

“สุจิตฺโต” 

 ทรงมีส่วนร่วมกับสมเด็จพระมหำสมณเจ้ำ กรมพระยำวชิรญำณ 

วโรรส จัดพิมพ์แบบเรียนต่ำง ๆ  พระรำชทำนแก่พระภิกษุสงฆ์ และทรง

เป็นแม่กองสอบไล่พระปริยัติธรรมหลำยครั้ง และพระองค์ทรงเป็นพระรำช 

อุป ัธยำจำรย์เมื่อพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

เสด็จออกผนวชในปีพ.ศ. ๒๔๙๙ และในงำนฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษใน 

ประเทศไทย รัฐบำลประเทศพม่ำได้ถวำยสมณศักดิ์สูงสุดของพม่ำคือ  

อภิธชมหำรัฏฐคุรุ แด่พระองค์ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๐๐

 ทรงด�ำรงต�ำแหน่งสมเดจ็พระสงัฆรำชเจ้ำ ๑๓ ปี ๙ เดือน  สิน้พระชนม์ 

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๐๑ พระชนมำยุ ๘๖ พรรษำ  

สมเด็จพระสังฆร�ชเจ้� กรมหลวงวชิรญ�ณวงศ์ (ชื่น สุจิตฺโต)
วัดบวรนิเวศวิหำร เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร
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สมเด็จพระสังฆรำช (อยู่ ญำโณทโย) เป็นสมเด็จ 

พระสังฆรำชพระองค์ที่ ๑๕ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  

สถิต ณ วัดสระเกศรำชวรมหำวิหำร ด�ำรงต�ำแหน่ง 

เมื่อป ีพ.ศ. ๒๕๐๖ ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

 

 พระองค์มีพระนำมเดิมว่ำ อยู ่ ประสูติเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๑๗ ท่ี 

อ. บำงกอกใหญ่ ธนบุรี ได้รับกำรศึกษำเบื้องต้นในส�ำนักของบิดำ ต่อมำ 

ได้มำศึกษำที่วัดสระเกศ เม่ือบรรพชำเป็นสำมเณร จึงได้ศึกษำภำษำบำลี  

จำกคัมภีร์มูลกัจจำยน์

 พ.ศ. ๒๔๓๓ และ ๒๔๓๖ ได้เข้ำแปลพระปรยิตัธิรรมในสนำมหลวง  

ได้เป็นเปรียญ ๓ ประโยค และ ๔ ประโยค ตำมล�ำดับ

 พ.ศ. ๒๔๓๗ ทรงอุปสมบทที่วัดสระเกศ

 พ.ศ. ๒๔๔๑, ๒๔๔๓, ๒๔๔๔ และ ๒๔๔๕ ได้เข้ำแปลพระปริยัต ิ

ธรรมได้เป็นเปรียญ ๕, ๖-๗, ๘ และ ๙ ประโยคตำมล�ำดับ ทรงเป็น 

เปรียญ ๙ ประโยคเมือ่พระชนมำย ุ๒๘ พรรษำ และเป็นเปรยีญ ๙ ประโยค 

องค์แรก ในรชัสมยัพระบำทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้ำ ฯ จึงได้รับพระมหำกรณุำ 

ให้น�ำรถยนต์หลวงมำส่งถึงอำรำมเป็นพิเศษ และได้เป็นธรรมเนียมปฏิบัต ิ

มำจนถึงปัจจุบัน

 เมื่อได้เปรียญ ๙ ประโยคแล้ว พระองค์ก็ทรงด�ำรงต�ำแหน่ง

เป็นกรรมกำรสนำมหลวง สอบไล่พระปริยัติธรรมตลอดมำ ทรงด�ำรง 

ต�ำแหน่งสมเด็จพระสังฆรำช ๒ ปี ส้ินพระชนม์เมื่อวันท่ี ๑๕ พฤษภำคม  

พ.ศ. ๒๕๐๘ พระชนมำยุ ๙๑ พรรษำ 

สมเด็จพระสังฆร�ช (อยู่ �โณทโย)
วัดสระเกศ เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร
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สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช (เจริญ 

สุวฑฺฒโน) เป็นสมเด็จพระสังฆรำชพระองค์ท่ี ๑๙  

แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหำร  

ทรงได้รับสถำปนำเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๒ ในรัชสมัย

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

 พระองค์มพีระนำมเดมิว่ำ เจรญิ คชวตัร ประสตูเิม่ือวนัที ่๓ ตลุำคม   

พ.ศ. ๒๔๕๖ ทรงบรรพชำเป็นสำมเณรเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๙ ที่วัดเทวสังฆำรำม 

จ. กำญจนบุรี ต่อมำได้ไปศึกษำต่อ ณ วัดบวรนิเวศวิหำร ทรงมีอุตสำหะ 

ในกำรศึกษำพระปริยัติธรรมจนส�ำเร็จประโยค ๙ เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๔ ทรง 

ได ้รับพระรำชทำนสมณศักดิ์ ช้ันสำมัญที่พระโศภณคณำภรณ์เมื่อ 

พ.ศ. ๒๔๙๐ ขณะมีพระชนมำยุ ๓๔ พรรษำ นับแต่นั้นก็ทรงเจริญก้ำวหน้ำ

ในสมณศักดิ์เรื่อยมำ ในปี ๒๔๙๙ ขณะทรงเป็นพระรำชำคณะชั้นธรรม

ทรงได้รับมอบหมำยจำกสมเด็จพระสังฆรำชจ้ำ กรมหลวงวชิรญำณวงศ์  

ให้เป็นพระอภิบำลพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 

ขณะทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ณ วัดบวรนิเวศวิหำร

 พ.ศ. ๒๕๑๕ ท่ำนได้รับเล่ือนสมณศักดิ์เป็นพระรำชำคณะชั้น 

สมเด็จที่ สมเด็จพระญำณสังวร และได้รับสถำปนำเป็นสมเด็จพระสังฆรำช

เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๒ 

 ทรงด�ำรงต�ำแหน่งสมเด็จพระสังฆรำช ๒๔ พรรษำ สิ้นพระชนม์   

เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระชนมำยุ ๑๐๐ พรรษำ

สมเด็จพระญ�ณสังวร สมเด็จพระสังฆร�ช (เจริญ สุวฑฺฒโน)
วัดบวรนิเวศวิหำร เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร
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พระน�มเต็ม จัมเฟล นำวัง ลบซัง เยเช เทนชิน เกียตโซ

ประสูติ ๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๔๗๘ เมืองตักเซอร์  

ทำงตะวันออกเฉียงเหนือของทิเบต

ครองร�ชย์ ทรงขึ้นครองรำชย์เป็นผู ้น�ำทิเบต เมื่อ  

๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๓ พระชนมำยุ ๕ พรรษำ

ทรงจบปรญิญำเอกปรชัญำของทเิบต ชือ่ เกเช ลำรำมปำ 

(Geshe Lharampa Degree)

 หลังได้รับเลือกเป็นผู้น�ำของทิเบตต้ังแต่พระชนมำยุ ๒ พรรษำ 

และเริ่มศึกษำเล่ำเรียน ๔ ปีต่อมำ ท่ำนได้รับต�ำแหน่งและอ�ำนำจทำง 

กำรเมือง เป็นผู้น�ำทิเบตอย่ำงสมบูรณ์เม่ือมีพระชนมำยุ ๑๕ พรรษำ  

ในพ.ศ. ๒๔๙๓ ซ่ึงเป็นปีเดียวกับกองทัพจีนเข้ำครองทิเบต ต่อมำ 

เกิดเหตุชำวทิเบตลุกข้ึนประท้วงจีนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศำสตร ์ 

เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๒ ที่กรุงลำซำ จนต้องทรงล้ีภัยไปยังประเทศอินเดีย ก่อตั้ง 

รัฐบำลทิเบตพลัดถิ่นที่เมืองธรรมศำลำ และบรรเทำทุกข์ให้ชำวทิเบตทั้งใน

ประเทศและทั่วโลก

 ท่ำนได้รับกำรยอมรับจำกชำวโลกในฐำนะผู้น�ำทำงจิตวิญญำณท่ี

เปี่ยมด้วยกรุณำ ทรงได้รับรำงวัลโนเบลสำขำสันติภำพ ตลอดจนรำงวัลและ

ปริญญำบัตรอื่น ๆ  มำกมำย ทะไลลำมะตรัสเสมอว่ำ “ข้ำพเจ้ำเป็นเพียง 

พระสงฆ์ธรรมดำ ไม่มีอะไรมำกกว่ำนี้และน้อยกว่ำนี้”  

องค์ทะไลล�มะ
สมเด็จพระเทนซิน เกียตโซ ทะไลลำมะ องค์ที่ ๑๔ แห่งทิเบต
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ท่ำนถือก�ำเนดิที ่จ. พระนครศรอียธุยำ เมือ่พ.ศ. ๒๓๓๑  

ตรงกบัสมยัรชักำลที ่๑ พออำย ุ๑๒ ปี กบ็รรพชำเป็น 

สำมเณร เมือ่อำยคุรบบวช รชักำลที ่๑ โปรดเกล้ำ ฯ ให้ 

อปุสมบทเป็นนำคหลวง ณ วดัพระศรรัีตนศำสดำรำม  

ต่อมำรัชกำลที่ ๒ ทรงรับท่ำนไว้เป็นพระภิกษุใน

พระบรมรำชูปถัมภ์

 ท่ำนได้ศึกษำพระธรรมวินัยจนแตกฉำน และต่อมำได้ออกธุดงค์ 

ไปยังสถำนที่ต่ำง ๆ  มำกมำย คร้ันพ.ศ. ๒๓๙๕ รัชกำลท่ี ๔ โปรดเกล้ำ 

ให้ท่ำนเป็นเจ้ำอำวำสวัดระฆังโฆษิตำรำม ขณะที่ท่ำนอำยุ ๖๔ ปี

 ท่ำนรอบรูท้ัง้พระธรรมวนิยัและธรรมปฏบิตั ิเป็นเลศิทำงสติปัญญำ 

ปฏภิำณโวหำร และกำรเทศนำ เป่ียมด้วยจติเมตตำกรณุำ มอีธัยำศยัมกัน้อย 

สันโดษ 

 ท่ำนมรณภำพในสมัยรัชกำลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนำยน  

พ.ศ. ๒๔๑๕ สิริอำยุ ๘๔ ปี ๖๔ พรรษำ

สมเด็จพระพุฒ�จ�รย์ (โต พฺรหฺมรำสี)
วัดระฆังโฆษิตำรำม เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร
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น�มเดิม  

กำ�เนิด    

ช�ติภูมิ   
อุปสมบท  

มรณภ�พ 

เจริญ สุขบท

๙ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๔๑๕ 

อ. บำงปลำสร้อย จ. ชลบุรี 

พ.ศ. ๒๔๓๕ ณ วัดเขำบำงทรำย อ. เมือง 

จ. ชลบุรี

๘ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๔๙๔ 

สิริอำยุ ๘๐ ปี พรรษำ ๕๙

 เมื่ออำยุได้ ๑๒ ปี ท่ำนได้บรรพชำเป็นสำมเณรท่ีศำลำในสวน

ของย่ำ เมื่ออำยุ ๑๔ ปี ได้ย้ำยไปศึกษำในส�ำนักของพระครูวินัยธร (ฉำย) 

ฐำนำนุกรมในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำพระอรุณนิภำคุณำกร จนอำยุ

ได้ ๒๐ ปี จึงกลับไปอุปสมบทที่วัดเขำบำงทรำย โดยพระชลโธปมคุณมุนี  

(พุฒ ปุณฺณโก) เป็นพระอุปัชฌำย์ 

 หลังอุปสมบทได้ย้ำยไปอยู่วัดกันมำตุยำรำมเป็นเวลำ ๔ ปี แล้ว

ย้ำยไปศึกษำกับพระเทพกวี (อ่อน อหึสโก) วัดพิชยญำติกำรำมวรวิหำร  

จนปีพ.ศ. ๒๔๓๙ จึงสอบได้บำเรียนตรี (เทียบเท่ำเปรียญธรรม ๔ ประโยค) 

แล้วย้ำยมำอยู่วัดเทพศิรินทรำวำส ในปีระกำ พ.ศ. ๒๔๔๐ เพ่ือศึกษำ 

พระวินัยปิฎกจำกพระเจ้ำน้องยำเธอ กรมหมื่นวชิรญำณวโรรส และในปี

เดียวกันนั้นก็สอบได้บำเรียนเอก (เทียบเท่ำเปรียญธรรม ๗ ประโยค) 

 พ.ศ. ๒๔๖๔ ท่ำนได้เป็นพระรำชำคณะเจ้ำคณะรองคณะธรรมยตุกิ 

นิกำยที่ พระสำสนโสภณ พ.ศ. ๒๔๗๑ เป็นสมเด็จพระรำชำคณะเจ้ำคณะ

ใหญ่หนเหนือที่ สมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ ๕ ปีต่อมำได้รับแต่งตั้งเป็น

ประธำนกรรมกำรมหำเถรสมำคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ได้รับแต่งตัง้เป็นสงัฆนำยก

และในพ.ศ. ๒๔๙๓ ได้รบัแต่งตัง้เป็นสงัฆนำยกสมยัที ่๒ และด�ำรงต�ำแหน่ง

นี้จนมรณภำพ

สมเด็จพระพุทธโฆษ�จ�รย์ (เจริญ �ณวโร)
วัดเทพศิรินทรำวำส เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร
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โดยได้รับทุนเรียนดีของกระทรวงศึกษำธิกำร ท่ำนบรรพชำเป็นสำมเณร เมื่อ 

พ.ศ. ๒๔๙๔ และสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคขณะยังเป็นสำมเณร จึงได้รับ 

พระรำชทำนพระบรมรำชำนุเครำะห์ ให้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในฐำนะ 

นำคหลวง ณ อุโบสถวัดพระศรีรัตนศำสดำรำม 

 เมือ่จบกำรศึกษำพุทธศำสตร์บณัฑติ (เกยีรตนิยิมอนัดบั ๑) จำกมหำจุฬำ

ลงกรณรำชวิทยำลัย (มจร.) ท่ำนได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองเลขำธิกำร มจร. ท่ำนได้

สร้ำงควำมเจริญให้แก่ มจร. ทั้งด้ำนบริหำรและวิชำกำรเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะ

กำรพัฒนำหลักสูตรที่เน้นบทบำทและภำวะสังคมที่เพิ่มข้ึนของสงฆ์ รวมทั้งสอด

แทรกควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำชุมชนไว้ในหลักสูตร ท่ำนได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็น

เจ้ำอำวำสวัดพระพิเรนทร์ พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙ จำกน้ันจึงได้มำด�ำรงต�ำแหน่ง 

เจ้ำอำวำสวัดญำณเวศกวัน อ. สำมพรำน จ. นครปฐม

 ท่ำนอุทิศตนให้กับกำรเผยแผ่พระศำสนำ ตลอดจนงำนด้ำนนิพนธ์ 

เอกสำรวิชำกำร และต�ำรำต่ำง ๆ  จ�ำนวนมำก ทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ 

รวมแล้วไม่น้อยกว่ำ ๔๐๐ เล่ม  ทีส่�ำคญัทีส่ดุได้แก่ หนงัสอื พทุธธรรม ซึง่ได้รับกำร

ยกย่องว่ำเป็น “มรดกธรรมอันล�้ำค่ำแห่งยุค” นอกจำกนั้นท่ำนยังได้รับอำรำธนำ 

ให้เป็นผูแ้สดงปำฐกำในกำรประชมุนำนำชำตขิององค์กรระดบัโลกต่ำง ๆ  หลำยครัง้ 

และเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติให้รับรำงวัลกำรศึกษำเพื่อสันติภำพจำก 

ยูเนสโกในปีพ.ศ. ๒๕๓๗ และพ.ศ. ๒๕๓๘ สถำบันนวนำลันทำ ประเทศอินเดีย 

ถวำยต�ำแหน่ง "ตรีปิฎกำจำรย์" หมำยถึงอำจำรย์ผู้รู้แตกฉำนในพระไตรปิฎก

 ท่ำนได้รับพระรำชทำนสมณศักดิ์เป็นพระรำชำคณะช้ันสำมัญท่ี พระ 

ศรีวิสุทธิโมลี เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๒ จำกน้ันก็เจริญในสมณศักดิ์มำเป็นล�ำดับ จนได้ 

เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ เมื่อพ.ศ. ๒๕๕๙  

น�มเดิม  

กำ�เนิด    

ช�ติภูมิ   
อุปสมบท  

 

ประยุทธ์ อำรยำงกูร

๑๒ มกรำคม พ.ศ. ๒๔๘๑

อ. ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี

๒๔ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๐๕  

ณ วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม 

สมเด็จพระพุทธโฆษ�จ�รย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
วัดญำณเวศกวัน อ. สำมพรำน จ. นครปฐม 

ท่ำนศึกษำระดับมัธยม ๑-๓  ท่ีโรงเรียนปทุมคงคำ
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น�มเดิม  

กำ�เนิด    

ช�ติภูมิ   
อุปสมบท  

มรณภ�พ 

อ้วน แสนทวีสุข

๒๑ มีนำคม พ.ศ. ๒๔๑๐ 

บ้ำนแคน อ. เมือง จ. อุบลรำชธำนี

๒๐ มนีำคม พ.ศ. ๒๔๓๐ ณ วดัศรทีอง (วนั

ศรอีบุลรตันำรำม) อ. เมอืง จ. อบุลรำชธำนี

๒๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๔๙๙ 

สิริอำยุ ๘๙ ปี พรรษำ ๖๙

 เมือ่อปุสมบทแล้ว ท่ำนได้เล่ำเรยีนอกัษรสมยั และพระปรยิตัธิรรม

ที่ส�ำนักเรียนวัดศรีทอง อ�ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี ในปี  

พ.ศ. ๒๔๓๓ ได้ย้ำยส�ำนักเข้ำมำศึกษำเลำ่เรียนในกรุงเทพ ฯ จนสอบไล่ได้

เปรียญธรรม ๕ ประโยค ต่อมำได้กลับไปเป็นเจ้ำอำวำสวัดสุปัฏวนำรำม  

อ. เมือง จ. อุบลรำชธำนี พ.ศ. ๒๔๔๖

 ท่ำนเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรส่งเสริมกำรศึกษำพระปริยัติธรรมใน

ภำคอีสำน จึงเจริญก้ำวหน้ำในรำชกำรคณะสงฆ์เป็นล�ำดับ กล่ำวคือ ด�ำรง 

ต�ำแหน่งเจ้ำคณะมณฑลอสีำนพ.ศ. ๒๔๔๗ และเจ้ำคณะมณฑลนครรำชสมีำ 

พ.ศ. ๒๔๖๙

 ท่ำนได้ย้ำยมำเป็นเจ้ำอำวำสวัดบรมนิวำสเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๕ และได้

รับพระรำชทำนสมศักดิ์เป็นสมเด็จพระมหำวีรวงศ์ ในปีพ.ศ. ๒๔๘๒  ต่อมำ

ได้รบัแต่งต้ังเป็นสงัฆนำยกรปูแรกของประเทศไทย ตำมพระรำชบญัญตัคิณะ

สงฆ์ไทยปีพ.ศ. ๒๔๘๔

สมเด็จพระมห�วีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส)
วัดบรมนิวำส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 
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น�มเดิม  

กำ�เนิด    

ช�ติภูมิ 
  

อุปสมบท  

มรณภ�พ 

ก๋ง  

พ.ศ. ๒๓๘๐ 

บ้ำนรั้วใหญ่ อ. บำงปะอิน 

จ. พระนครศรีอยุธยำ 

ขึ้น ๘ ค�่ำ เดือน ๔ ปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๐๐

๑๔ สิงหำคม พ.ศ. ๒๔๖๖ 

สิริอำยุ ๘๖ ปี ๖๖ พรรษำ

 ท่ำนเป็นสงฆ์ผู้อุตสำหะศึกษำจนมีควำมรู้กว้ำงขวำงแตกฉำนใน

คัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถำเป็นอย่ำงดี จนรัชกำลที่ ๕ ได้ทรงแต่งตั้ง 

ให้เป็น พระพิมลธรรม และให้ดูแลวัดมหำธำตุซ่ึงทรุดโทรมเป็นอย่ำงมำก  

ทั้งด้ำนสิ่งก่อสร้ำงและธรรมวินัย นอกจำกนี้ ยังทรงให้ย้ำยรำชบัณฑิต 

บอกพระปริยัติธรรม จำกวัดพระศรีรัตนศำสดำรำม มำจัดตั้งเป็น บำลี

วิทยำลัยขึ้นในวัดมหำธำตุ เรียกว่ำ “มหำธำตุวิทยำลัย” เป็นครั้งแรกใน

ประเทศไทยทีม่กีำรใช้ชือ่นำมว่ำ “วทิยำลยั” ท่ำนได้รบัเลือ่นสมณศกัดิข์ึน้เป็น  

สมเด็จพระวันรัต เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๓

 ท่ำนยังมีผลงำนอื่น ๆ  อีกมำก ท่ีส�ำคัญคือ เป็นผู้ช�ำระต้นฉบับ 

พระไตรปิฏกให้ถูกต้อง รวมทั้งเป็นธุระในกำรจัดพิมพ์ด้วย คัมภีร์ที่ท่ำนได้ 

ช�ำระจดัพพิม์ ได้แก่ ฝ่ำยสตุตนัตปิฎก ๙ คมัภร์ี ฝ่ำยอภธิรรมปิฎก ๒ คมัภร์ี 

และยงัได้แต่งไวยำกรณ์แบบเรยีนภำษำบำล ีเรยีกว่ำ “มลูน้อยอำศยัมลูใหญ่” 

ซึง่อำศยัคัมภีร์มูลกจัจำยน์ เพือ่เป็นคูม่อืของศษิย์ภำยในมหำธำตวุทิยำลยั

 ท่ำนเป็นผู้มองกำรณ์ไกล จึงได้เลือกเฟ้นหำศิษย์ที่เหมำะสม จนได้ 

พระมหำเฮง (เขมจำรี) และได้สนับสนุนให้ศิษย์ผู้นี้ได้มีควำมรู้และควำม

ก้ำวหน้ำจนได้เปรียญ ๙ ประโยค เป็นพระรำชำคณะ ได้รับมอบหมำยให้

ดูแลวัดมหำธำตุและมหำธำตุวิทยำลัยสืบต่อจำกท่ำน  ทั้งยังได้รับสมณศักดิ์

เป็นสมเด็จพระวันรัตเช่นเดียวกันด้วย 

สมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทโย) 
วัดมหำธำตุยุวรำชรังสฤษฎิ์รำชวรมหำวิหำร เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร



357

พระไพศาล วิสาโล

น�มเดิม  

กำ�เนิด 

   

ช�ติภูมิ   
มรณภ�พ 

จันทร์ ศุภสร

วันศุกร์ แรม ๑๐ ค�่ำ เดือน ๔ ปีมะโรง 

พ.ศ. ๒๓๙๙ 

บ้ำนหนองไหล จ. อุบลรำชธำนี

๑๙ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๔๗๕

สิริอำยุ ๗๖ ปี พรรษำ ๕๕

 เมื่ออำยุย่ำงได้ ๑๓ ปี ท่ำนได้บรรพชำเป็นสำมเณร ณ วัดบ้ำน 

หนองไหลบวชอยู่ได้ ๗ พรรษำ ก็ต้องลำสิกขำ เพรำะมีกิจจ�ำเป็น และเมื่อ 

อำยุย่ำง ๒๒ ปี ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดศรีทอง วันขึ้น ๘ ค�่ำ   

เดือน ๖ ปีฉลู พ.ศ. ๒๔๒๐

 ประมำณพ.ศ. ๒๔๒๓ ได้เข้ำมำศึกษำปริยัติธรรมท่ีกรุงเทพ ฯ 

พ.ศ. ๒๔๒๘ สอบได้เปรียญ ๓ ประโยค ขณะเมื่อจ�ำพรรษำอยู่วัดบุปผำรำม  

พ.ศ. ๒๔๓๗ สอบได้เปรียญ ๔ ประโยค ขณะเมื่อจ�ำพรรษำอยู ่ท่ีวัด 

เทพศิรินทร์ 

 ในพ.ศ. ๒๔๓๘ ได้ไปเรียนวิปัสสนำกัมมัฏฐำน กับท่ำนเจ้ำคุณ

ปัญญำพิศำลเถระ (สิงห์) วัดสระปทุม และออกไปเจริญวิปัสสนำตำม 

หัวเมืองและในเขตป่ำเขำอยู่เนือง ๆ  จนถึงพ.ศ. ๒๔๔๗ ได้รับแต่งตั้งเป็น 

เจ้ำอำวำสวัดบรมนิวำส พ.ศ. ๒๔๖๘ ท่ำนได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่  

พระอุบำลีคุณูปมำจำรย์

 ท่ำนได้อบรมส่ังสอนศิษยำนุศิษย์เป็นจ�ำนวนมำกในด้ำนคันถธุระ 

ส่งเสริมกำรศึกษำปริยัติธรรม นิพนธ์หนังสืออธิบำยธรรมมำกมำย ขณะ

เดียวกันก็ไม่ทอดทิ้งวิปัสสนำธุระ นอกจำกบ�ำเพ็ญส่วนตนแล้วยังแนะน�ำ 

ผู้อื่นอีกด้วย เป็นพระเถระอีกรูปหนึ่งที่หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ให้ควำมเคำรพ

นับถือเป็นอย่ำงมำก

พระอุบ�ลีคุณูปม�จ�รย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
วัดบรมนิวำส เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร
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ล�ำธำรริมลำนธรรม

น�มเดิม  

กำ�เนิด    

ช�ติภูมิ   
อุปสมบท  

มรณภ�พ 

อิ๋น สัตยำภรณ์

๑๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๔๓๖

อ. บ้ำนดอน จ. สุรำษฎร์ธำนี

พ.ศ. ๒๔๕๖ ที่ ต. บำงใบไม้ อ. บ้ำนดอน 

๑๓ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๐๔  

สิริอำยุ ๖๘ ปี พรรษำ ๔๘

 ท่ำนเจ้ำคุณภัทรมุนีเป็นผู้ที่มีควำมรู้แม่นย�ำทำงด้ำนพระปริยัติ

ธรรม นอกจำกเป็นเปรียญรูปแรกของวัดทองนพคุณแล้ว ยังสอบบำลีได้ 

เป็นเปรยีญ ๙ ประโยครปูแรกของวดั ท่ำนยงัเป็นกรรมกำรแปลพระไตรปิฎก

และกรรมกำรสังคำยนำพระธรรมวินัย เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๖ แต่สิ่งที่ท�ำให้ท่ำน

มีชื่อเสียงโดดเด่นก็คือวิชำโหรำศำสตร์ ถือว่ำเป็นโหรเอกของเมืองไทยใน 

ยุคนั้น แม้จะเป็นที่รู้จักกว้ำงขวำงในสมัยน้ัน แต่ท่ำนหำได้หลงใหลในลำภ 

สกักำระไม่  หำกพอใจทีจ่ะอยูเ่งยีบ ๆ  อย่ำงสมถะ  และสภุำพอ่อนน้อมแม้แต่

กบัพระในวดัซึง่อยู่ในปกครองของท่ำน

 คุณธรรมส�ำคัญอีกประกำรหนึ่งของท่ำนคือ ให้ควำมเมตตำกรุณำ 

แก่คนทั่วไปโดยไม่เลือกช้ันวรรณะ จึงเป็นที่พึ่งของคนตกทุกข์ได้ยำก  

นอกจำกใช้วิชำโหรำศำสตร์ช่วยเหลือญำติโยมที่เดือดร้อนแล้ว ท่ำนยังให ้

ธรรมะเป็นทั้งเครื่องเตือนสติและให้ก�ำลังใจแก่เขำในกำรท�ำควำมดี

พระภัทรมุนี (อิ๋น ภทฺรมุนี)
วัดทองนพคุณ เขตคลองสำน กรุงเทพมหำนคร
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พระไพศาล วิสาโล

น�มเดิม  

กำ�เนิด    

ช�ติภูมิ   
อุปสมบท  

มรณภ�พ 

ไสว จันทโสภำ  

๗ พฤษภำคม พ.ศ.๒๔๓๒

อ. ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี

๒๓ เมษำยน พ.ศ. ๒๔๕๑ ณ วัดปลำยนำ

อ. ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี

๑๘ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๒๒  

สิริอำยุ ๙๐ ปี พรรษำ ๗๑

 ท่ำนมีควำมสำมำรถในกำรเทศน์ กำรปกครอง และมีจริยำวัตรน่ำ

เคำรพเลื่อมใส จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชำวบ้ำนใกล้ไกล สำมำรถท�ำกำร

ใหญ่ให้ส�ำเร็จได้ เช่น กำรย้ำยเสนำสนะต่ำง ๆ  ของวัด หลำยอำคำรที่ยังอยู่

ในสภำพดี ก็เคลื่อนย้ำยด้วยวิธีให้ประชำชนช่วยกันยกไปท้ังหลัง กล่ำวคือ

เมื่อช่ำงไม้ขันไม้ไผ่ตรึงตัวอำคำรและเตรียมที่จับยกพร้อมไว้แล้ว ทำงวัดก็

นัดวันยกแก่ประชำชนทั้งต�ำบล หมู่บ้ำนต่ำง ๆ

 ถึงวันนัด ประชำชนนับพัน ๆ  คนก็พำกันมำชุมนุมพร้อมกันที่วัด 

ตำมศรัทธำ เข้ำยืนประจ�ำที่ใต้ตัวอำคำรเต็มพื้นที่ เมื่อให้สัญญำณ ทุกคนก็

ยกไม้คันที่ขันไว้แล้วก้ำวเดินพร้อมกัน หอสวดมนต์หลังใหญ่โตก็เคลื่อนที่ได้

อย่ำงช้ำ ๆ  เรียบรื่นไปบนพื้นดินเหมือนอำคำรนั้นเดินไปเองยังสถำนท่ีใหม่ 

ด้วยวธินีีท่้ำนยงัย้ำยหอระฆงัและกฏุอิกี ๓ หลงั โดยไม่ต้องรือ้ตะปสูกัตวัเดยีว

พระเมธีธรรมส�ร (ไสว ธมฺมส�โร)
วัดบ้ำนกร่ำง อ. ศรีประจันต์ จ. สุพรรณบุรี
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ล�ำธำรริมลำนธรรม

น�มเดิม  

กำ�เนิด    

ช�ติภูมิ 
  

อุปสมบท  

มรณภ�พ 

กงมำ วงศ์เครือศร

๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๔๔๓

บ้ำนโคก ต. ตองโขบ อ. โคกศรีสุพรรณ  

จ. สกลนคร

พ.ศ. ๒๔๖๘ ณ วัดบ้ำนตองโขบ 

อ. โคกศรีสุพรรณ จ. สกลนคร

๑๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๐๕ 

สิริอำยุ  ๖๑  ปี พรรษำ ๓๗ 

 เมื่อบวชได้ไม่นำน ท่ำนได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงปู่มั่น เกิดควำม

เลื่อมใส จึงได้ตำมไปศึกษำและปฏิบัติธรรมกับท่ำน ต่อมำได้ญัตติเป็น 

พระธรรมยุตเมื่อพ.ศ. ๒๔๗๑ ณ วัดบูรพำรำม จ. อุบลรำชธำนี หลังจำก 

นั้นได้ธุดงค์และจ�ำพรรษำตำมที่ต่ำง ๆ  หลำยแห่ง รวมทั้งสร้ำงวัดไว ้

หลำยที่ด้วยเช่นกัน อำทิ วัดสว่ำงอำรมณ์ จ. นครรำชสีมำ วัดเขำน้อย  

จ. จันทบุรี และวัดดอยธรรมเจดีย์ จ. สกลนคร

 ท่ำนผู ้หนึ่งที่ ได ้ รับควำมเคำรพนับถือจำกศิษยำนุศิษย ์ของ 

หลวงปู ่มั่น ภูริทตฺโตเน่ืองจำกมีปฏิปทำงดงำมและเข้มแข็งมั่นคงใน 

กำรปฏิบัติเป็นอย่ำงยิ่ง

หลวงพ่อกงม� จิรปฺุโ 
วัดดอยธรรมเจดีย์ อ. โคกศรีสุพรรณ จ. สกลนคร
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พระไพศาล วิสาโล

น�มเดิม  

กำ�เนิด    

ช�ติภูมิ   
อุปสมบท  

มรณภ�พ 

ขำว โคระถำ  

๒๘ ธันวำคม พ.ศ. ๒๔๓๑

ต. หนองแก้ว อ. อ�ำนำจเจรญิ จ. อบุลรำชธำนี

๒ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๔๖๒ ณ วดัสทิธบิงัคม  

อ. พรรณำนิคม จ. สกลนคร โดยมพีระครปู้อง 

เป็นพระอปัุชฌำย์

๑๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 

สิริอำยุ ๙๕ ปี พรรษำ ๖๔

 ก่อนอุปสมบทหลวงปู่ได้ด�ำรงชีวิตตำมวิสัยฆรำวำสท่ัวไป โดยมี 

บุตร ๓ คน กระทั่งในพ.ศ. ๒๔๖๒ ขณะอำยุได้ ๓๑ ปี หลวงปู่จึงตัดสินใจ 

ออกบวชเป็นพระภิกษุในบวชพุทธศำสนำ หลวงปู่บวชอยู่นำน ๖ ปี จึงได้ 

ถวำยตัวเป็นศิษย์ของ พระอำจำรย์มั่น ภูริทตฺโต และได้ขอญัตติเป็น 

ธรรมยุตินิกำย เม่ือปีพ.ศ. ๒๔๖๘ ที่วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธำนี โดยมี 

ท่ำนเจ้ำคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโล) เป็นพระอุปัชฌำย์

 หลวงปู่มีควำมเด็ดเดี่ยวในข้อวัตรปฏิบัติมำกโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 

กับกำรเดินจงกรม หลวงปู่ได้เน้นเป็นพิเศษ กล่ำวคือ เมื่อฉันเสร็จเริ่มเดิน 

จงกรมเป็นพุทธบูชำ พอถึงบ่ำยสองโมงเร่ิมเดินจงกรมถวำยเป็นธรรมบูชำ  

จนถึงบ่ำย ๔ โมง และเมื่อท�ำวัตรเสร็จสิ้นแล้วก็จะเริ่มเดินจงกรมถวำยเป็น

สังฆบูชำ จนถึงประมำณ ๔-๕ ทุ่ม จึงเข้ำที่พักเพื่อบ�ำเพ็ญภำวนำต่อไป  

หลวงปู่ได้บ�ำเพ็ญเพียรออกธุดงค์ เพื่อเผยแผ่พระธรรม ค�ำสอนตำมสถำนที่ 

ต่ำง ๆ  หลำยแห่ง จนอำยุ ๗๐ ปี จึงจ�ำพรรษำเป็นกำรถำวรท่ีวัดป่ำ 

ถ�ำ้กลองเพล หลวงปูข่ำวเป็นภกิษทุีป่ฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ มข้ีอวตัรปฏบิตังิดงำม  

สมควรจดจ�ำเป็นแบบอย่ำงสืบไป

หลวงปู่ข�ว อน�ลโย
วัดถ�้ำกลองเพล อ. หนองบัวล�ำพู จ. อุดรธำนี
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ล�ำธำรริมลำนธรรม

น�มเดิม  

กำ�เนิด    

ช�ติภูมิ   
อุปสมบท  

 

โกวิท เอนกชัย  

๒๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๑

อ. สทิงพระ จ. สงขลำ

ณ สวนโมกขพลำรำม เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๐ 

และลำสิกขำพ.ศ. ๒๕๒๕

 หลังเรียนจบคณะมัณฑณศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร และท�ำงำน 

ได้ ๒ ปี ท่ำนได้บวชและศึกษำธรรมกับท่ำนพุทธทำสภิกขุ โดยช่วยบุกเบิก

สร้ำงโรงมหรสพทำงวิญญำณในสวนโมกข์ ฯ จนพ.ศ. ๒๕๑๔ ท่ำนเดิน

ทำงออกปฏิบัติธรรมและก่อตั้งส�ำนักสงฆ์ที่ จ. สงขลำ ระหว่ำงนี้ได้ศึกษำ 

กำรท�ำควำมรู้สึกตัวกับหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภด้วย

 ต้ังแต่ปี ๒๕๑๓-ปัจจบุนั เขมำนนัทะมผีลงำนเขยีนมำกกว่ำ ๖๐ เล่ม  

ท่ำนได้รับกำรยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชำติสำขำวรรณศิลป์ และได้เดินทำง 

บรรยำยธรรมและน�ำปฏิบัติภำวนำทั้งในและต่ำงประเทศตลอดมำ

เขม�นันทะ
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กำ�เนิด

ช�ติภูมิ     

อุปสมบท

 

มรณภ�พ

พ.ศ. ๒๓๗๗    

แขวงเมืองพระตะบอง ประเทศกัมพูชำ

บรรพชำเป็นสำมเณรตั้งแต่อำยุ ๑๕ ปี 

จนอำยุครบบวชจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 

และเริ่มศึกษำวิชำอำคมและไสยเวทจำก 

พระคณำจำรย์ชำวเขมรท่ีมีช่ือเสียงด้ำน 

เวทมนตร์ 

พ.ศ. ๒๔๘๕ สิริอำยุ ๑๐๘ ปี

 หลวงพ่อคง สวุณัณ วดัซ�ำป่ำง่ำม จ. ฉะเชงิเทรำ เป็นพระเกจิอำจำรย์

ท่ีมชีือ่เสยีงโด่งดงัและเป็นทีเ่คำรพศรทัธำของพทุธศำสนกิชนอย่ำงกว้ำงขวำง 

โดยเฉพำะชำวเมอืงฉะเชงิเทรำและใกล้เคยีง  วตัถมุงคลท่ีท่ำนสร้ำงล้วนเป็น

ที่นิยมและแสวงหำในแวดวงนักนิยมสะสมพระเคร่ืองและเหรียญคณำจำรย์ 

โดดเด่นที่สุดคือ เหรียญรูปอำร์ม เนื้อเงินลงยำ ปีพ.ศ. ๒๔๘๓

หลวงพ่อคง สุวัณณ
วัดซ�ำป่ำง่ำม อ. สนำมชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรำ
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ล�ำธำรริมลำนธรรม

น�มเดิม  

กำ�เนิด    

ช�ติภูมิ   
อุปสมบท  

สมณศักดิ์

มรณภ�พ 

ค�ำเขียน เหล่ำช�ำนิ

๑๒ สิงหำคม พ.ศ. ๒๔๗๙

บ้ำนหนองเรือ อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น

๑๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ณ วดัศรบีญุเรอืง  

ต. กุดป่อง อ. เมือง จ. เลย

พระครูบรรพตสุวรรณกิจ

๒๓ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สิริอำยุ ๗๘ ปี พรรษำ ๔๖

 วัยเด็กหลวงพ ่อค�ำเขียนต ้องช ่วยบิดำมำรดำท�ำไร ่ ท�ำนำ  

ท่ำนบวชเป็นสำมเณรเมื่ออำยุได้ ๑๕ ปี บวชอยู่ได้ประมำณสองปีก็จ�ำต้อง 

ลำสิกขำออกไปช่วยงำนครอบครัว ในช่วงเวลำน้ันได้ศึกษำเล่ำเรียนวิชำ 

คำถำอำคมท�ำน�้ำมนต์ ปัดรังควำนไล่ผี และรักษำคนป่วย ในหมู่บ้ำนเรียก 

ท่ำนว่ำ “หมอธรรม”

 ป ีพ.ศ. ๒๕๑๐ ท่ำนมีโอกำสไปศึกษำและปฏิบั ติธรรมกับ 

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ซึ่งสอนไม่ให้สงบแต่เพียงอย่ำงเดียว แต่ให้รู้สึก

ตัวอยู่เสมอ ก�ำหนดรู้ไปกับกำรสร้ำงจังหวะและไม่ให้เข้ำไปอยู่กับควำมสงบ  

ท่ำนเกิดควำมรู้สึกค้ำนอยู่ในใจแต่ก็ทดลองดู โดยกำรปฏิบัตินั้น เมื่อเริ่มคิด  

ก็ให้กลับมำอยู่กับกำรสรำ้งจังหวะ หำกเกิดควำมสงบ ก็ให้มีควำมรู้สึกตัว  

ไม่เข้ำไปอยู ่ในควำมสงบ ท่ำนปฏิบัติแล้วเห็นผล รู้กำย รู ้ใจ ชัดขึ้น 

สติสัมปชัญญะมำกขึ้น ควำมทุกข์ที่มีอยู ่ลดลงไปมำก ท่ำนจึงมั่นใจใน 

ค�ำสอน และต่อมำได้ใช้วัดป่ำสุคะโตเป็นสถำบันเผยแผ่กำรปฏิบัติธรรม 

แนวหลวงพ่อเทียนสืบเนื่องมำ

หลวงพ่อคำ�เขียน สุวณฺโณ
วัดป่ำสุคะโต อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ 
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พระไพศาล วิสาโล

น�มเดิม  

กำ�เนิด    

ช�ติภูมิ   

อุปสมบท  

สมณศักดิ์

มรณภ�พ 

คูณ ฉัตร์พลกรัง

๔ ตุลำคม พ.ศ. ๒๔๖๖ 

บ้ำนไร่ อ. ด่ำนขุนทด จ. นครรำชสีมำ

๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ วัดถนนหัก

ใหญ่ อ. ด่ำนขุนทด จ. นครรำชสีมำ  

พระเทพวิทยำคม

๑๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สิริอำยุ ๙๒ ปี พรรษำ ๗๑ 

 เนื่องจำกโยมบิดำมำรดำ เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็ก ท่ำนจึงอยู่ในควำม

อุปกำระของน้ำสำว เม่ืออำยุรำว ๖-๗ ขวบ ได้เข้ำเรียนหนังสือ ทั้งภำษำไทย  

และภำษำขอม ได้รับกำรสอนคำถำอำคม เพื่อป้องกันอันตรำยต่ำง ๆ  เด็กชำยคูณ

จงึมคีวำมรู้ในวชิำไสยศำสตร์มำแต่บดันัน้

 เมื่ออุปสมบทแล้ว ท่ำนได้ฝำกตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อแดง วัดบ้ำนหนอง

โพธิ์ หลวงพ่อแดง พำไปฝำกตัวเป็น ลูกศิษย์หลวงพ่อคง พุทธสโร ซึ่งได้แนะน�ำ

ให้ออกธุดงค์จำริกไปตำมป่ำเขำล�ำเนำไพร ฝึกปฏิบัติธรรมเบื้องสูงต่อไป ท่ำน 

เคยธุดงค์ไปถึงประเทศลำวและประเทศกัมพูชำ บ�ำเพ็ญกรรมฐำนอย่ำงเข้มข้น  

หลังจำกนั้นจึงได้กลับสู่ถิ่นเกิดที่บ้ำนไร่เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๖ 

 หลวงพ่อคณูเป็นพระทีเ่ป่ียมด้วยเมตตำกรณุำมำก  สงเครำะห์ญำตโิยม

โดยไม่เลือกหน้ำ อีกทั้งยังมอบเงินบริจำคจ�ำนวนมำกมำยนับไม่ถ้วนเพื่อสร้ำง 

โรงพยำบำลและโรงเรียนหลำยแห่ง  

 พินัยกรรมที่หลวงพ่อคูณท�ำไว้ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๔๓  

มใีจควำมส�ำคญัระบใุห้มอบสังขำรแก่มหำวทิยำลยัขอนแก่น ภำยในเวลำ ๒๔ ชัว่โมง 

นับแต่มรณภำพ เพ่ือให้นักศึกษำแพทย์น�ำไปศึกษำค้นคว้ำ ส่วนกำรประกอบ 

พิธีบ�ำเพ็ญกุศล เมื่อสิ้นสุดกำรศึกษำค้นคว้ำ ของภำควิชำกำยวิภำคศำสตร์  

คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่นแล้ว ให้จัดอย่ำงเรียบง่ำย ละเว้น 

กำรพิธีสมโภชใด ๆ  ทั้งห้ำมขอพระรำชทำนเพลิงศพ โกศ และพระรำชพิธีอื่น ๆ  

เป็นกรณีพเิศษหรอืเป็นกำรเฉพำะ โดยให้คณะแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัขอนแก่น 

ประกอบพิธีเช่นเดียวกับที่จัดให้แก่ อำจำรย์ใหญ่ของนักศึกษำแพทย์ประจ�ำปี ร่วม

กับอำจำรย์ใหญ่ท่ำนอืน่ 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
วัดบ้ำนไร่ อ. ด่ำนขุนทด จ. นครรำชสีมำ
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ล�ำธำรริมลำนธรรม

น�มเดิม  

กำ�เนิด    

ช�ติภูมิ   
อุปสมบท  

มรณภ�พ 

จวน นรมำส 

๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๔๖๓

อ. อ�ำนำจเจริญ จ. อุบลรำชธำนี

๒๔ มีนำคม พ.ศ. ๒๔๘๖ 

ณ วัดป่ำส�ำรำญนิเวศน์ จ. อุบลรำชธำนี

อุบัติเหตุเครื่องบินตก 

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๒๓ 

สิริอำยุ ๕๙ ปี พรรษำ ๓๘

 ท่ำนเป็นเด็กหัวอ่อน เชื่อฟังถ้อยค�ำผู้ใหญ่ เมื่ออำยุ ๑๔ ปี ท่ำนได้ 

หนังสือสอนกรรมฐำนของพระอำจำรย์สิงห์ ขนฺตยำคโม จำกพระธุดงค ์

รูปหนึ่ง ท่ำนได้ศึกษำและปฏิบัติตำมจนจิตเข้ำถึงสมำธิมีควำมสุขมำก  

มีเวลำว่ำงเมื่อไหร่ท่ำนก็มักจะน่ังสมำธิ เมื่อบวชแล้วท่ำนได้รับค�ำสั่งให้ 

ท่องปำฏิโมกข์และเจ็ดต�ำนำนให้ได้ภำยใน ๑ เดือน ซึ่งท่ำนสำมำรถท�ำได้

ส�ำเร็จ จนอำจำรย์ถึงกับทึ่งเพรำะควำมจริงแกล้งสั่งไปอย่ำงนั้น เพื่อทดสอบ

สติปัญญำ

 ต้ังแต่พรรษำแรก ท่ำนกป็ฏบัิตอิย่ำงจรงิจงั ท�ำควำมเพียรอย่ำงมำก  

ร่ำงกำยเกิดป่วยทรุดโทรมมำกจึงถูกสั่งห้ำม ออกพรรษำท่ี ๓ ท่ำนได้ไป

ฝำกตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ม่ัน เม่ือพ.ศ. ๒๔๘๘ ได้ศึกษำธรรมจนจุใจ เพียง

พรรษำที่ ๕ พระอำจำรย์มั่นก็พยำกรณ์ว่ำท่ำนมีกำย วำจำ ใจ สมควร

แก่กำรบรรลุ จิตของท่ำนมีควำมโลดโผนพิสดำรมำก เชื่อกันว่ำส�ำเร็จ 

อภิญญำ ๖

หลวงพ่อจวน กุลเชฏฺโ
วัดเจติยำคีรีวิหำร (วัดภูทอก) อ. ศรีวิไล จ. หนองคำย
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พระไพศาล วิสาโล

น�มเดิม  

กำ�เนิด    

ช�ติภูม ิ  
อุปสมบท  

สมณศักดิ์

มรณภ�พ 

โอวเจี๊ยะ โพธิกิจ  

๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๔๕๙

บ้ำนคลองน�้ำเค็ม อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี

๑๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ วดัจันทนำรำม  

ต. จันทนิมิต อ. เมือง จ. จันทบุรี

พระครูสุทธิธรรมรังษี

๒๓ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

สิริอำยุ ๘๘ ปี พรรษำ ๖๗

 ก่อนอปุสมบทท่ำนมอีำชพีค้ำขำยผลไม้ มนีสิยัออกจะติดทำงนกัเลง 

เป็นคนตรงไปตรงมำ เดด็เดีย่ว อำจหำญ จรงิจงั ยอมหกัแต่ไม่ยอมงอ พดูจำ

กระโชกโฮกฮำก ไม่กลัวคน ปลำยปีพ.ศ. ๒๔๘๒ หลวงปู่เจี๊ยะได้เดินทำง 

ไปยังจ. เชียงใหม่ พร้อมพระอำจำรย์เฟื่อง โชติโก เพ่ือไปฝำกตัวเป็นศิษย ์

หลวงปู ่มั่น ภูริทตฺโต ช่วงน้ี พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๘๕ หลวงปู ่เจี๊ยะเป็น 

พระคิลำนุปัฏฐำกและเป็นปัจฉำสมณะประดุจเงำติดตำมองค์หลวงปู่มั่น 

มำโดยตลอด หลวงปู่ม่ันได้กล่ำวชมเชยในคุณธรรมและนิสัยวำสนำของ 

หลวงปู่เจีย๊ะท่ำมกลำงหมูส่งฆ์ว่ำ “ทกุขำปฏิปทำ ขปิปำภญิญำ ท่ำนผูน้ีป้ฏบิตัิ

ล�ำบำกแต่รูเ้รว็ ปฏบิติัเพยีง ๓ ปีเท่ำกบัเรำปฏบิตัภิำวนำมำเป็นเวลำ ๒๒ ปี”

 ต้นปีพ.ศ. ๒๔๙๒ ท่ำนได้หลีกเร้น ไปภำวนำในดงป่ำเกิดอำพำธ

เป็นมำลำเรียอย่ำงหนัก ได้เห็นจิตเป็นธรรมชำติที่อัศจรรย์ตลอดเวลำ  

จิตดับหมด หยุดควำมคิดค้น จิตปล่อยวำงสิ่งทั้งปวง แหวกอวิชชำและโมหะ 

มีอิสระอย่ำงสูงสุดเกินที่จะประมำณได้ ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นต้นมำ  

หลวงปู่เจ๊ียะ ได้รบันมินต์มำอยูเ่ป็นเจ้ำอำวำสวดัป่ำภรูทิตัตปฏปิทำรำม และอยู่

จ�ำพรรษำมำโดยตลอด จนกระทัง่ท่ำนละสงัขำรด้วยควำมสงบ ณ โรงพยำบำล 

ศิริรำช กรุงเทพ ฯ

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท
วัดป่ำภูริทัตตปฏิปทำรำม อ. สำมโคก จ. ปทุมธำนี
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ล�ำธำรริมลำนธรรม

น�มเดิม  

กำ�เนิด    

ช�ติภูม ิ  
อุปสมบท  

มรณภ�พ 

บ่อ แก้วสุวรรณ   

๑๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๔

บ้ำนโคกมน อ. วังสะพุง จ. เลย

๒๑ มีนำคม พ.ศ. ๒๔๖๗ ณ วัดศรีธรรมำรำม 

(เดิมคือวัดสร่ำงโศก) จ. ยโสธร    

๘ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

สิริอำยุ ๙๓ ปี พรรษำ ๗๐

 ช่วงแรกของกำรอุปสมบท ท่ำนมิได้มีนิสัยสนใจทำงกำรศึกษำ 

ด้ำนปริยัติธรรมมำกนัก แม้กำรท่องปำฏิโมกข์น้ัน ท่ำนใช้เวลำเรียนท่อง 

ถึง ๗ ปี จงึจ�ำได้หมด แต่ท่ำนเน้นกำรภำวนำมำก โดยใช้ค�ำบรกิรรม “พทุโธ”  

เพียงอย่ำงเดียวมิได้ใช้ “อำนำปำนสติ” หรือก�ำหนดลมหำยใจเข้ำ-ออก  

ควบคู่กับพุทโธเลย ท่ำนพยำยำมพำกเพียรศึกษำปฏิบัติธรรมตำมสถำนที่

ต่ำง ๆ  ในป่ำดงพงไพรของประเทศไทย และข้ำมไปยังประเทศเพื่อนบ้ำน  

อำทิ พม่ำ ลำว เป็นต้น

 ครัน้เมือ่บวชได้ ๔ ปี ท่ำนจงึได้มำฝำกตวัเป็นลกูศษิย์ของหลวงปูม่ัน่ 

และน�ำค�ำสอนของหลวงปู่มั่นมำฝึกฝนปฏิบัติตลอดระยะเวลำท่ีท่ำนยังม ี

ชีวิตอยู่ ท่ำนออกธุดงควัตรไปตำมที่ต่ำง ๆ  ไม่ว่ำจะเป็นวัดหรือตำมป่ำเขำ  

ท่ำนพบกับควำมน่ำตื่นเต้นปำฏิหำริย์มำกมำย รวมทั้งกำรผจญภัย ไม่ว่ำ 

จะเป็นผีป่ำ รุกขเทวดำ สัตว์ป่ำ และมีเรื่องที่น่ำศึกษำค้นคว้ำ มีกำรรวบรวม

ประวัตจิำกกำรบอกเล่ำของท่ำนหลำยเล่มด้วยกนั

 ท่ำนได้รบัฉำยำว่ำ “พระเทวนมัปิยะเถระ” แปลว่ำผู้เป็นท่ีเคำรพรกั 

สักกำระและเทิดทูนของทวยเทพและหมู่มนุษย์  

หลวงปู่ชอบ �นสโม 
วัดป่ำสัมมำนุสรณ์ อ. วังสะพุง จ. เลย
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พระไพศาล วิสาโล

น�มเดิม  

กำ�เนิด    

ช�ติภูม ิ  
อุปสมบท  

สมณศักดิ์

มรณภ�พ 

ชำ ช่วงโชติ  

๑๗ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๔๖๑

อ. วำรินช�ำรำบ จ. อุบลรำชธำนี

๒๖ เมษำยน พ.ศ.  ๒๔๘๒ 

ณ วัดก่อใน อ. วำรินช�ำรำบ จ. อุบลรำชธำนี

พระโพธิญำณเถร

๑๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

สิริอำยุ ๗๔ ปี พรรษำ ๕๓

 หลวงพ่อชำเกิดในครอบครัวที่อบอุ ่น ม่ังคั่ง และมักเก้ือหนุน

สงเครำะห์ผูย้ำกไร้อยู่เสมอ ท่ำนเป็นเดก็วดัตัง้แต่อำยุยงัน้อย และได้บรรพชำ

เป็นสำมเณรที่วัดบ้ำนก่อ เมื่ออำยุได้ ๑๓ ปี ลำสิกขำเมื่ออำยุได้ ๑๖ ปี  

แต่อย่ำงไรก็ตำม เมื่ออำยุได้ ๒๑ ปี ท่ำนได้เข้ำพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 

ณ วัดก่อใน

 จนกระทั่งต้นปีพ.ศ. ๒๔๘๙ ท่ำนจึงได้เริ่ม ออกธุดงค์ไปยังสถำนที่ 

ต่ำง ๆ  เพื่อหำครูบำอำจำรย์เป็นที่พึ่ง และได้เข้ำกรำบนมัสกำรหลวงปู่มั่น   

ภูริทตฺโต ที่วัดหนองผือ ต. นำใน อ. พรรณำนิคม จ. สกลนคร ข้อวัตรปฏิบัติ 

ต่ำง ๆ  ของหลวงปูม่ัน่ ได้ถกูน�ำมำเป็นแบบอย่ำงในกำรปฏบัิตสิ�ำหรบัพระเณร

 หลวงพ่อชำได้บุกเบิกก่อตั้งวัดหนองป่ำพงในปี ๒๔๙๗ จนกระทั่ง

มีชื่อเสียงขจรไกลไปถึงต่ำงแดน มีชำวต่ำงประเทศเลื่อมใส ศรัทธำ ขอบวช 

กับท่ำนเป็นจ�ำนวนมำก ท่ำนจึงได้สร้ำงวัดป่ำนำนำชำติ เพ่ือให้ภิกษุ 

ชำวต่ำงชำติ ได้มีโอกำสใช้เป็นที่พ�ำนักฝึกปฏิบัติธรรม นอกจำกนี้ยังได้สร้ำง

วัดสำขำของวัดหนองป่ำพง เพื่อเผยแพร่พระศำสนำไปยังท่ัวทุกภำคของ 

ประเทศ ปัจจุบันมีทั้งสิ้น ๓๓๓ สำขำ เป็นสำขำในประเทศ ๓๑๖ สำขำ และ

สำขำต่ำงประเทศ ๑๗ สำขำ

หลวงพ่อช� สุภทฺโท
วัดหนองป่ำพง อ. วำรินช�ำรำบ จ. อุบลรำชธำนี
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ล�ำธำรริมลำนธรรม

น�มเดิม  

กำ�เนิด    

ช�ติภูม ิ  

อุปสมบท  

มรณภ�พ 

ฝั้น สุวรรณรงค์

๒๐ สิงหำคม พ.ศ. ๒๔๔๒

บ้ำนม่วงไข่ ต. พรรณำ อ. พรรณำนิคม 

จ. สกลนคร

พ.ศ. ๒๔๖๒ ณ วัดสิทธิบังคม บ้ำนไฮ่ 

อ. พรรณำนิคม จ. สกลนคร

๔ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๒๐ 

สิริอำยุ ๗๗ ปี พรรษำ ๕๒

 หลังจำกบวชได้ ๖ พรรษำ ท่ำนเกิดศรัทธำเล่ือมใสในปฏิปทำของ

หลวงปูม่ัน่ ภูรทิตฺโต จงึได้ญตัตเิป็นพระธรรมยตุเมือ่พ.ศ. ๒๔๖๘  ท่ำนศกึษำ

และปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นอย่ำงจริงจังเป็นเวลำ ๒ ปี  จำกนั้นได้ธุดงค์จำริกไป

ตำมที่ต่ำง ๆ  ด้วยพึงพอใจในควำมวิเวกของป่ำลึกเป็นเวลำนำนหลำยปี

 นอกจำกอุปนิสัยสุขุม เยือกเย็น ขยันหมั่นเพียรในกำรปฏิบัติแล้ว 

ท่ำนยังแตกฉำนในกำรอ่ำนหนังสืออักษรตัวธรรม มีควำมรู้ในด้ำนสมุนไพร

เป็นอย่ำงดี ท่ำนได้รับยกย่องว่ำเป็นศิษย์องค์ส�ำคัญแห่งกองทัพธรรม 

ของหลวงปู่มั่น อีกท้ังยังเป็นที่เคำรพนับถือของในหลวงรัชกำลท่ี ๙ และ

พระบรมวงศำนุวงศ์ด้วย

หลวงปู่ฝั้น อ�จ�โร 

วัดป่ำอุดมสมพร อ. พรรณำนิคม จ. สกลนคร
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พระไพศาล วิสาโล

น�มเดิม  

กำ�เนิด    

ช�ติภูมิ   
  

 

ปีเตอร์ เบ็ตส์  

๗ สิงหำคม พ.ศ. ๒๔๙๔ 

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  

 ท่ำนได้หันมำนับถือพุทธศำสนำในช่วงท่ีศึกษำที่มหำวิทยำลัย 

เคมบริดจ์ เมื่ออำยุได้ ๒๓ ปี ได้อุปสมบทที่วัดสระเกศรำชวรมหำวิหำร 

โดยมีสมเด็จพระพุฒำจำรย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เป็นพระอุปัชฌำย์ ได้ฉำยำว่ำ 

“พฺรหฺมว�โส” จำกน้ันจึงได้ฝำกตัวเป็นศิษย์ของพระโพธิญำณเถร แล้วได้รับ

อำรำธนำจำกคณะศิษย์ของหลวงพ่อชำในประเทศออสเตรเลีย ให้ไปต้ังวัด

โพธิญำณในประเทศออสเตรเลียเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖ 

 เมื่อเดือนตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ำนได้เป็นพระกรรมวำจำจำรย์

บวชภิกษุณี ๔ รูปที่ประเทศออสเตรเลีย ขัดกับควำมเห็นของคณะสงฆ์สำย

วัดหนองป่ำพง เป็นเหตุให้มีกำรลงมติขับพระพรหมวังโสออกจำกหมู่สงฆ์

สำยวัดหนองป่ำพง อีกทั้งตัดวัดโพธิญำณออกจำกควำมเป็นวัดสำขำของ 

วัดหนองป่ำพงอีกด้วย

พระอ�จ�รย์พรหมวังโส
วัดโพธิญำณ เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย



372

ล�ำธำรริมลำนธรรม

น�มเดิม  

กำ�เนิด    

ช�ติภูม ิ  
อุปสมบท  

สมณศักดิ์

มรณภ�พ 

  เงื่อม พำนิช 

๒๗ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๔๔๙   

 ต. พุมเรียง อ. ไชยำ จ. สุรำษฎร์ธำนี   

 ๒๙ กรกฏำคม พ.ศ. ๒๔๑๙  

ณ วัดอุบล อ. ไชยำ จ. สุรำษฎร์ธำนี

พระธรรมโกศำจำรย์  

 ๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๓๖  

สิริอำยุ ๘๗ ปี  พรรษำ ๖๗

 ท่ำนอุปสมบทเม่ืออำยุ ๒๐ ปี ได้รับฉำยำว่ำ “อินฺทปญฺโญ” ได้ 

เดนิทำงมำศกึษำต่อท่ีวดัปทมุคงคำ กรุงเทพมหำนคร สอบได้นกัธรรมเอกและ 

เรียนภำษำบำลีได้เปรียญ ๓ ประโยค จำกนั้นได้มำสร้ำงส�ำนักปฏิบัติธรรมที่ 

วัดตระพงัจกิ อ. ไชยำ จ. สรุำษฎร์ธำน ีเมือ่วันที ่๑๒ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๔๗๕  

ให้ชื่อว่ำ “สวนโมกขพลำรำม”

 ต่อมำเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๘๗ ได้ย้ำยสวนโมกขพลำรำม มำยังสถำนที่

แห่งใหม่ คือวัดธำรน�้ำไหลในปัจจุบัน ท่ำนสร้ำงผลงำนทำงธรรมไว้มำกมำย 

ได้อุทิศตนเพื่องำนพระศำสนำและท�ำงำนช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ เพ่ือให้ได้

พบสันติสุขโดยมีสันติภำพ

 ท่ำนได้รับกำรนับถือยกย่อง จำกพุทธศำสนิกชนท้ังในประเทศ 

และต่ำงประเทศ ผลงำนของท่ำนได้รับกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง ท้ังท่ี

เป็นภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ กระทั่งได้รับกำรยอมรับจำกชำวโลก

ว่ำเป็น “สมณปรำชญ์ผู้ย่ิงใหญ่” ผู้มีบทบำทอย่ำงสูงต่อพุทธศำสนำ

ท่�นอ�จ�รย์พุทธท�ส อินฺทปฺโ
วัดธำรน�้ำไหล (สวนโมกขพลำรำม) อ. ไชยำ จ. สุรำษฎร์ธำนี
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พระไพศาล วิสาโล

น�มเดิม  

กำ�เนิด    

ช�ติภูมิ

   
อุปสมบท  

สมณศักดิ์

มรณภ�พ 

  พุธ อินทรหำ   

๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๔

หมู่บ้ำนชนบท ต. หนองหญ้ำเซ้ง  

อ. หนองโดน จ. สระบุรี

๒๔ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๔๘๕ 

พระรำชสังวรญำณ

๑๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

สิริอำยุ ๗๗ ปี พรรษำ ๕๗

 เมือ่ปีพ.ศ. ๒๔๗๙ ท่ำนได้บรรพชำเป็นสำมเณร ทีว่ดัอนิทร์สวุรรณ 

จ. สกลนคร ได้รับเมตตำให้ได้ศึกษำทำงด้ำนปริยัติธรรม ในพรรษำแรกท่ำน

สอบได้นักธรรมชั้นตรี ได้อุปสมบทเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๘๕ ณ วัดปทุมวนำรำม 

กรุงเทพ ฯ ต่อมำได้กลับไปจ�ำพรรษำที่วัดบูรพำรำม จ. อุบลรำชธำนี จนถึง

ปี ๒๔๘๙ ระหว่ำงนั้นท่ำนได้เกิดอำพำธหนัก ท่ำนพระอำจำรย์ฝั้น อำจำโร 

ได้สอนให้ท่ำนตั้งใจเพ่งอำกำร ๓๒ โดยให้พิจำรณำถึงควำมตำยให้มำกที่สุด

และได้สอนท่ำนเสมอว่ำ “สมำธินั้นมีอยู่ในตัวของเรำอยู่แล้ว แต่เรำมักไม่ได้

น�ำเอำออกมำใช้ฝึกฝนให้เป็นประโยชน์”

 ท่ำนเป็นพระเถรำจำรย์ผูท้�ำประโยชน์แก่พระศำสนำและประชำชน

มำก เป็นผู้ยินดีเอำใจใส่ในกำรอบรมส่ังสอนธรรมะด้วยเมตตำ ทั้งเป็นผู้

ปฏิบัติส�ำรวมตนในพระธรรมวินัย เป็นแบบอย่ำงอันดีมำโดยตลอด 

 ท่ำนอำพำธด้วยโรคมะเร็งต่อมน�้ำเหลืองที่บริเวณล�ำคอ มรณภำพ 

ที่โรงพยำบำลมหำรำช จ.นครรำชสีมำ 

หลวงพ่อพุธ �นิโย
วัดป่ำสำลวัน อ. เมือง จ. นครรำชสีมำ
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ล�ำธำรริมลำนธรรม

กำ�เนิด    

ช�ติภูม ิ  
อุปสมบท

  

สมณศักดิ์

มรณภ�พ 

 ๔ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๔๕๘     

บ้ำนน�้ำฉู่ อ. ขลุง จ. จันทบุรี 

พ.ศ. ๒๔๗๘ ณ วัดโบสถ์ บำงกะจะ 

อ. ขลุง จ. จันทบุรี

พระครูญำณวิศิษฏ์ 

๑๔ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 

ณ ส�ำนักกรรมฐำนรังสี ฮ่องกง 

สิริอำยุ ๗๑ ปี พรรษำ ๔๙

 ท่ำนเป็นเด็กก�ำพร้ำ เมื่ออำยุได้ ๑๑ ขวบ ญำติพำไปฝำกให้อยู่

กับเจ้ำอำวำส ธรรมะที่พระเทศน์ให้ฟังเป็นประจ�ำน้ันซึมซำบเข้ำไปในหัวใจ  

ท่ำนพิจำรณำเห็นว่ำ ตนต้องพึ่งตนเอง พ่อแม่ก็ไม่มี ทรัพย์สมบัติก็ไม่มี  

วิชำควำมรู้ก็ไม่มี ท่ำนจึงเกิดศรัทธำที่จะบวชแสวงบุญ

 พอเข้ำพรรษำที่ ๒ ได้ฟังธรรมะและเห็นปฏิปทำของท่ำนพ่อลี  

ธมฺมธโร แห่งวัดอโศกำรำม ก็เกิดศรัทธำ ญัตติเข้ำคณะธรรมยุต ธุดงค์

ตำมแนวป่ำเขตจันทบุรี ตรำด ปรำจีนบุรี  พ.ศ. ๒๕๑๓ ท่ำนมำจ�ำพรรษำ 

ที่วัดธรรมสถิตเป็นปีแรก พ.ศ. ๒๕๑๔ ยอมรับกำรแต่งต้ังเป็นเจ้ำอำวำส 

วัดธรรมสถิต พ.ศ. ๒๕๑๘ พระเทพโมลี (ประจวบ กนฺตำจำโร) เจ้ำอำวำส 

วัดมกุฏกษัตริยำรำม นิมนต์ท่ำนให้จ�ำพรรษำที่วัดมกุฏ ฯ เพื่ออบรม 

กรรมฐำนให้พระนวกะ ท่ำนท�ำหน้ำที่นี้ตลอดชีวิต โดยจ�ำพรรษำท่ี 

วัดธรรมสถิต แล้วสัตตำหะไป-มำระหว่ำงวัดธรรมสถิตและวัดมกุฏ ฯ  

พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญำบัตรชั้นเอกที่ พระคร ู

ญำณวิศิษฏ์

ท่�นพ่อเฟื่อง โชติโก
วัดธรรมสถิต อ. เมือง จ. ระยอง
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พระไพศาล วิสาโล

น�มเดิม  

กำ�เนิด    

ช�ติภูมิ

   
อุปสมบท  

มรณภ�พ 

บุ ปลัดกอง 

พ.ศ. ๒๔๑๕

บ้ำนดู่ ต. บ้ำนดอน อ. ปักธงชัย 

จ. นครรำชสีมำ 

พ.ศ. ๒๔๓๘ ณ วัดบ้ำนบ่อน้อย ต. เชียงยืน 

อ. เมือง จ. อุดรธำนี  

๑๐ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๑๓ 

สิริอำยุ ๙๘ ปี พรรษำ ๗๕

 เมื่ออุปสมบทท่ำนได้รับฉำยำว่ำ “ปุญฺญสิริ” จ�ำพรรษำอยู่ที่วัดบ้ำน

โนนสว่ำง บ้ำนทุ่งแร่ เม่ืออยู่ครบ ๓ พรรษำท่ำนได้ย้ำยไปจ�ำพรรษำอยู่ท่ี 

วัดมัชฌิมำวำส เมื่อพ.ศ. ๒๔๔๐ 

 หลวงปู ่ดีเนำะ ตำมปกติวิสัย ท่ำนชอบอุทำนหรือกล่ำวค�ำว่ำ  

“ดีเนำะ” และค�ำว่ำ “ส�ำคัญเนำะ” ไม่ว่ำเรื่องที่ท่ำนได้รับฟังนั้นจะเป็นเรื่องดี 

หรือเรื่องร้ำยเพียงใดก็ตำม ก็จะเอ่ยปำกอุทำนว่ำ ดีเนำะ หรือ ส�ำคัญเนำะ  

และท่ำนจะเรียกคนทั่วไปรวมทั้งพระภิกษุและสำมเณร หรือคฤหัสถ์ว่ำ 

“หลวง” จำกค�ำอุทำน หรือค�ำพูดที่ท่ำนหลวงปู่ติดปำกนี้เอง ประชำชนและ 

ลกูศษิย์ของท่ำนหลวงปู ่จงึต้ังฉำยำ หรือสมำนำม ท่ำนหลวงปู่ว่ำ “หลวงปูด่เีนำะ”  

แม้กระทัง่ในกำรได้รบั พระรำชทำนเลือ่นสมณศกัดิข์องท่ำนนัน้ รำชทินนำม

ของท่ำนก็ยังมีค�ำว่ำ “สำธุอุทำนธรรมวำที” ซึ่งแปลว่ำ “ดีเนำะ” อยู ่ใน

รำชทินนำมของท่ำนด้วย 

 ท่ำนเป็นเจ้ำอำวำสวัดมัชฌิมำวำสนำน ๖๓ ปี ก่อนจะมรณภำพ 

ด้วยโรคชรำ   

พระเทพวิสุทธ�จ�รย์ (หลวงปู่ดีเน�ะ) 
วัดมัชฌิมำวำส (พระอำรำมหลวง) อ. เมือง จ. อุดรธำนี
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ล�ำธำรริมลำนธรรม

น�มเดิม 

กำ�เนิด 

ช�ติภูม ิ  
อุปสมบท  

มรณภ�พ 

ดู่ หนูศรี 

๒๙ เมษำยน พ.ศ. ๒๔๔๗

บ้ำนข้ำวเม่ำ อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยำ

๑๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ณ วัดสะแก  

ต. ธนู อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยำ

๑๗ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

สิริอำยุ ๘๖ ปี พรรษำ ๖๕

 ท่ำนก�ำพร้ำตั้งแต่วัยเยำว์ อำศัยอยู่กับยำยและพี่สำว ได้ศึกษำเล่ำ

เรียนที่วัดกลำงคลองสระบัว วัดประดู่ทรงธรรม และวัดนิเวศธรรมประวัติ  

คร้ันอำยุได้ ๒๑ ปี กไ็ด้บรรพชำอปุสมบท ในพรรษำแรก ๆ  ได้ศกึษำพระปรยิตัิ

ธรรมทีว่ดัประดู่ทรงธรรม ในด้ำนกำรปฏิบตัวิปัิสสนำกรรมฐำน ท่ำนได้ศกึษำ

กับหลวงพ่อกลั่น วัดพระญำติกำรำม ผู้เป็นพระอุปัชฌำย์ และหลวงพ่อเภำ 

ซึ่งเป็นศิษย์องค์ส�ำคัญของหลวงพ่อกลั่น

 ประมำณปลำยปีพ.ศ. ๒๕๓๒ ท่ำนพดูถงึกำรละสงัขำรอย่ำงบ่อยครัง้  

ซ่ึงท่ำนได้ใช้หลกัธรรมขันต ิคอื ควำมอดทนอดกล้ัน ระงบัทุกขเวทนำท่ีเกดิขึน้ 

จำกโรคภัย จิตของท่ำนยังทรงควำมเป็นปกติ สงบเย็น จนกระท่ังคืนวัน

อังคำรที่ ๑๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ท่ำนพูดหนักแน่นว่ำ “ข้ำจะไปแล้วนะ” 

และกล่ำวปัจฉิมโอวำทย�ำ้ให้ทกุคนตัง้อยูใ่นควำมไม่ประมำท “ถงึอย่ำงไรกข็อ

ให้อย่ำได้ละกำรปฏิบัติ ได้ชื่อว่ำเป็นนักปฏิบัติ ก็เหมือนนักมวย ขึ้นเวทีแล้ว

ต้องชก อย่ำมัวแต่ตั้งท่ำ เงอะ ๆ  งะ ๆ ”

 หลงัจำกนัน้ท่ำนกก็ลบัเข้ำกฎุ ิและละสงัขำรไปด้วยอำกำรสงบด้วย 

โรคหัวใจ

หลวงปู่ดู่ พฺรหฺมปฺโ
วัดสะแก อ. อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยำ
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พระไพศาล วิสาโล

น�มเดิม  

กำ�เนิด    

ช�ติภูมิ   

อุปสมบท  

สมณศักดิ์

มรณภ�พ 

ดูลย์ ดีมำก (เกษมสินธ์)  

๔ ตุลำคม พ.ศ. ๒๔๓๐

บ้ำนปรำสำท ต. เฉนียง อ. เมือง จ. สุรินทร์

พ.ศ. ๒๔๕๓ ณ วัดจุมพลสุทธำวำส 

อ. เมือง จ. สุรินทร์ โดยมีพระครูวิมลศีลพรต 

เป็นพระอุปัชฌำย์

พระรำชวุฒำจำรย์

๓๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๒๖  

สิริอำยุ ๙๖ ปี พรรษำ ๗๔

 เม่ือแรกบวช หลวงปู่ได้พำกเพียรศึกษำกำรปฏิบัติกรรมฐำน

อย่ำงเคร่งครัด มีควำมวิริยะ อุตสำหะอย่ำงแรงกล้ำ จนล่วงเข้ำพรรษำที่ ๖   

หลวงปู่จึงหันมำศึกษำพระปริยัติธรรมที่วัดสุทัศน์ จ. อุบลรำชธำนี สอบได้ 

นักธรรมชั้นตรีเป็นรุ่นแรกของจ. อุบลรำชธำนี และได้ศึกษำบำลีไวยำกรณ์  

(มูลกัจจำยน์) จนสำมำรถแปลพระธรรมบทได้ เนื่องจำกวัดสุทัศน์ เป็นวัด 

ที่อยู่ในสังกัดธรรมยุติกนิกำย หลวงปู่จึงได้ขอญัตติเป็นธรรมยุติกนิกำย

ในพ.ศ. ๒๔๖๑ ณ วัดสุทัศน์ โดยมีพระมหำรัฐ เป็นพระอุปชฌำย์

 ในพรรษำต่อมำท่ำนได้มีโอกำสพบหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เมื่อได ้

ฟังธรรมเพียงคร้ังเดียวจำกหลวงปู่ม่ัน ก็เกิดควำมอัศจรรย์ใจย่ิง จึงได้เลิก

ศึกษำพระปริยัติแล้วออกธุดงค์ตำมหลวงปู่มั่น ไปยังท่ีต่ำง ๆ  หลำยแห่ง  

จึงนับได้ว่ำท่ำนเป็นศิษย์หลวงปู่ม่ันในสมัยแรก ต่อมำเจ้ำคณะมณฑล

นครรำชสีมำขอให้ท่ำนกลับจังหวัดสุรินทร์ เพื่อบูรณะวัดบูรพำรำม ท่ำนจึง 

จ�ำต้องระงับกิจธุดงค์และเร่ิมงำนบูรณะตำมที่ได้รับมอบหมำย หลวงปู่ดูลย์

ได้อุทิศชีวิต เพื่อพระศำสนำอย่ำงแท้จริง จนได้รับกำรยอมรับจำกสำธุชน 

ทั้งหลำยว่ำเป็นอริยสงฆ์ที่หำได้ยำกยิ่งองค์หนึ่ง  

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
วัดบูรพำรำม อ. เมือง จ. สุรินทร์
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ล�ำธำรริมลำนธรรม

น�มเดิม  

กำ�เนิด

ช�ติภูม ิ  
อุปสมบท  

มรณภ�พ 

ทองรัตน์ นะคะจัด

พ.ศ.  ๒๔๓๑

อ. ศรีสงครำม จ. นครพนม

พ.ศ. ๒๔๕๙ ณ วัดโพธิ์ไชย  

อ. ท่ำอุเทน จ. นครพนม

๒๑ กันยำยน พ.ศ. ๒๔๙๙ 

สิริอำยุ ๖๘ ปี พรรษำ ๔๐ 

 ท่ำนได้เข้ำพิธีอุปสมบท เมื่ออำยุประมำณ ๒๘ ปี ท่ำนสนใจ 

และตั้งใจศึกษำพระธรรมวินัยและพระปริยัตติธรรมด้วยควำมมุ ่งมั่น 

เอำใจใส่ แตกฉำนในกำรสวดปำติโมกข์ ต่อมำท่ำนได้ฝำกตัวเป็นศิษย์ 

ของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และหลวงปู่เสำร์ กนฺตสีโล ซึ่งพ�ำนักอยู่ท่ีวัดป่ำ

สุทธำวำสและวัดป่ำในละแวกเขต อ. เมือง จ. สกลนคร หลวงพ่อทองรัตน์

ได้ฝึกกำรเจริญภำวนำ โดยหลวงปู่มั่นได้แนะน�ำว่ำ “รู้ไม่รู้ไม่ส�ำคัญ ขอให้ท�ำ

จิตใจให้รู้จักจิตว่ำสงบหรือไม่สงบ” 

 ท่ำนได้ออกธุดงค์ไปตำมหุบห้วยภูผำป่ำช้ำต่ำง ๆ  ปฏิบัติตำมค�ำ 

สั่งสอนของพระบูรพำจำรย์ เช่น ห้ำมเทศน์เด็ดขำด ให้ระวังส�ำรวม ให้อยู่ 

ตำมใต้โคนไม้ ท่ำนเคร่งครัดในข้อวัตรปฏิบัติเป็นอย่ำงยิ่ง ท่ำนเป็น 

ผู้มักน้อยสันโดษ และปฏิบัติดีมำก พยำยำมพำกเพียรภำวนำอยู่สม�่ำเสมอ 

เป็นพระที่ไม่ยึดติดในเสนำสนะ

หลวงพ่อทองรัตน์ กนฺตสีโล
วัดป่ำมณีรัตน์ อ. ส�ำโรง จ. อุบลรำชธำนี
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พระไพศาล วิสาโล

น�มเดิม  

กำ�เนิด

ช�ติภูม ิ  
อุปสมบท  

มรณภ�พ 

พันธ์ อินทผิว

๕ กันยำยน พ.ศ. ๒๔๕๔

บ้ำนบุฮม ต. บุฮม อ. เชียงคำน จ. เลย

๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๓

๑๓ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๓๑  

สิริอำยุ ๗๗ ปี พรรษำ ๒๘

 ปีพ.ศ. ๒๕๐๐ เมือ่อำยไุด้ ๔๕ ปีเศษ ท่ำนได้ออกจำกบ้ำนโดยตัง้ใจ

แน่วแน่จะไม่กลับจนกว่ำจะพบธรรมะที่จริง ท่ำนได้ไปปฏิบัติธรรมท่ีวัดรังสี

มุกดำรำม ต. พันพร้ำว อ. ท่ำบ่อ จ. หนองคำย (ปัจจุบันคือ อ. ศรีเชียงใหม่)  

โดยท�ำกรรมฐำนวิธีง่ำย ๆ  คือ ท�ำกำรเคลื่อนไหว ท่ำนเพียงให้ควำมรู้สึกถึง

กำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำยและจิตใจเท่ำนั้น ในชั่วเวลำเพียง ๒-๓ วัน ท่ำน

กส็ำมำรถหลดุพ้นจำกควำมทกุข์ได้อย่ำงเด็ดขำด โดยปรำศจำกพธีิรตีองหรอื

ครูบำอำจำรย์ในเวลำเช้ำมืดของวันขึ้น ๑๑ ค�่ำ เดือน ๘ ซึ่งตรงกับวันจันทร์

ที่ ๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๐๐ สำมปีจำกนั้นได้อุปสมบท ณ วัดศรีคุณเมือง 

อ. เชียงคำน จ. เลย

 ค�ำสอนของหลวงพ่อได้แพร่หลำยออกไปท้ังในประเทศและต่ำง

ประเทศได้มีผู้ปฏิบัติตำมเพิ่มจ�ำนวนมำกขึ้นเรื่อย ๆ  หลวงพ่อได้อุทิศชีวิตให้

กับกำรสอนธรรมะอย่ำงไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยหรือสุขภำพของร่ำงกำย จน

กระทัง่อำพำธเป็นมะเรง็ทีก่ระเพำะอำหำรเมือ่ปีพ.ศ. ๒๕๒๕  ถงึแม้ว่ำสขุภำพ

ของท่ำนจะทรุดโทรมลงมำก แต่ท่ำนก็ยังคงท�ำงำนของท่ำนต่อไปจนถึงวำระ

สุดท้ำยของชีวิต

 หลวงพ่อได้ละสังขำรอย่ำงสงบ ณ ศำลำมุงแฝกบนเกำะพุทธธรรม

ส�ำนักปฏบัิตธิรรมทบัมิง่ขวญั ต. กดุป่อง อ. เมอืง จ. เลย เมือ่วนัที ่๑๓ กนัยำยน 

พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้ใช้เวลำอบรมสั่งสอนธรรมะแก่คนทั้งหลำยเป็นเวลำ ๓๑ ปี

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ
ส�ำนักทับมิ่งขวัญ อ. เมือง จ. เลย
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ล�ำธำรริมลำนธรรม

น�มเดิม  

กำ�เนิด

ช�ติภูม ิ  
อุปสมบท  

สมณศักดิ์

มรณภ�พ 

บัว โลหิตดี 

๑๒ สิงหำคม พ.ศ. ๒๔๕๖  

บ้ำนตำด อ. หมำกแข้ง จ. อุดรธำนี 

๑๒ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

ณ วัดโยธำนิมิต อ. หมำกแข้ง จ. อุดรธำนี 

พระธรรมวิสุทธิมงคล 

๓๐ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

สิริอำยุ ๙๗ ปี พรรษำ ๗๖ 

 ท่ำนเป็นหนึ่งในศิษย์ผู้ใกล้ชิดของหลวงปู่ม่ัน ภูริทตฺโต มีโอกำส

อปัุฏฐำกรบัใช้หลวงปู่มัน่ในช่วงปัจฉมิวยั หลวงตำมหำบวัเป็นท่ีรูจ้กัในฐำนะ

พระนักปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำนผู้มีปฏิปทำที่มั่นคง แน่วแน่ เด็ดขำด และ

จริงจัง บรรดำศิษยำนุศิษย์ของหลวงปู่ม่ันต่ำงนับถือกันว่ำท่ำนเป็นลูกศิษย์

องค์หนึ่งที่มีปฏิปทำที่คล้ำยคลึงกับหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต 

 ท่ำนมีผลงำนกำรประพันธ์ท่ีรวบรวมเป็นหนังสือหลำยเล่ม อำทิ  

ประวัติท่ำนพระอำจำรย์มั่น ภูริทัตตเถระ นอกจำกนั้นยังมีหนังสือเกี่ยวกับ

ธรรมะขั้นพื้นฐำนส�ำหรับผู้เริ่มต้นปฏิบัติ อำทิ ศำสนธรรมปลุกคนให้ตื่น,  

แว่นส่องธรรม, ธัมมะในลิขิต หนังสือเก่ียวกับธรรมะขั้นสูงส�ำหรับผู้ฝึก

จิตตภำวนำเพื่อมรรคผลนิพพำนโดยเฉพำะ อำทิ ก้ำวเดินตำมหลักศำสน 

ธรรม,รำกแก้วของศำสนำ

หลวงต�มห�บัว �ณสมฺปนฺโน 
วัดป่ำบ้ำนตำด อ. เมือง จ. อุดรธำนี
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พระไพศาล วิสาโล

น�มเดิม  

กำ�เนิด

ช�ติภูม ิ  
อุปสมบท  

มรณภ�พ 

บุดดำ มงคลทอง   

๕ มกรำคม พ.ศ. ๒๔๓๗

อ. โคกส�ำโรง จ. ลพบุรี

๑๕ เมษำยน พ.ศ. ๒๔๖๕ ณ วัดเนินยำว 

อ. บ้ำนหมี่ จ. ลพบุรี

๑๒ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

สิริอำยุ ๑๐๐ ปี พรรษำ ๗๒

 หลวงปู่บุดดำบวชเมื่ออำยุ ๒๘ ปี  ท่ำนเป็นพระภิกษุที่เคร่งครัดยิ่ง 

ถือธุดงควัตร ครองผ้ำสำมผืนเป็นวัตร ชีวิตควำมเป็นอยู่เรียบง่ำย ทุกอย่ำง

พอดีไปหมด หลวงปู่ได้ทุ่มเทชีวิตให้แก่กำรปฏิบัติธรรม ชนิดเอำชีวิตเป็น 

เดมิพนั เดมิพนัด้วยควำมตำยและควำมส�ำเรจ็ นบัเป็นพระเถระทีม่คีณุธรรม

และมีพรรษำมำก

 ท่ำนได้มีโอกำสพบ และสนทนำธรรมกับพระปฏิบัติหลำยรูป 

อำทิเช่น หลวงปู่ม่ัน ภูริทตฺโต, ครูบำศรีวิชัย, ท่ำนเจ้ำคุณนรรัตนรำชมำนิต  

เป็นต้น นอกจำกนั้นท่ำนยังได้รับควำมนับถือจำกพระเถรำจำรย์ ผู้ทรง

คุณธรรมหลำยรูป เช่น ครูบำพรหมมำ พฺรหฺมจกฺโก, หลวงปู่เทสก์ เทสร�สี, 

หลวงปู่สิม พุทฺธำจำโร, ท่ำนพุทธทำสภิกขุ เป็นต้น ซึ่งย่อมเป็นกำรแสดงให้ 

เห็นถึงภูมิรู้ ภูมิธรรม และคุณธรรมอันสูงส่งของหลวงปู่ได้เป็นอย่ำงดี

หลวงปู่บุดด� ถ�วโร
วัดกลำงชูศรีเจริญสุข อ. บำงระจัน จ. สิงห์บุรี
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ล�ำธำรริมลำนธรรม

น�มเดิม  

กำ�เนิด

ช�ติภูม ิ  

อุปสมบท  

มรณภ�พ 

ประสิทธิ์ ค�ำประเสริฐ

๑๔ มกรำคม พ.ศ. ๒๔๖๖

บ้ำนคอน อ. มโนไพร แขวงนครจ�ำปำศักดิ์ 

ประเทศลำว 

๒๕ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๑๒ ณ วัดนิมมำน

รำษฎร์บ�ำรุง อ. บ้ำนบึง จ. ชลบุรี

๙ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สิริอำยุ ๘๔ ปี พรรษำ ๓๘

 แม้ผ่ำนมรสุมชีวิตมำมำกมำยสมัยเป็นฆรำวำส หลวงพ่อประสิทธิ์

ได้ออกบวชเมื่ออำยุ ๔๖ ปี เพื่อขัดเกลำกิเลสให้เบำบำง ท่ำนฝึกสมำธิ

ภำวนำทีว่ดันมิมำนรำษฎร์บ�ำรงุ ต่อมำได้ออกเดนิทำงเพือ่ไปสอบอำรมณ์กบั 

พระอำจำรย์ต่ำง ๆ  และจำริกวิเวกไปทำงภำคตะวันออก ภำคอีสำน และ

ภำคเหนือ

 แม้จะออกธุดงค์แสวงหำควำมวิเวกไปตำมสถำนที่ต่ำง ๆ  แต่ท่ำน

ก็มักจะกลับมำจ�ำพรรษำอยู่ที่ถ�้ำยำยปริกเสมอ ๆ  บริเวณถ�้ำนี้เป็นสถำนท่ี 

เหมำะสมแก่กำรเจริญสมณธรรม ต่อมำท่ำนได้เปิดอบรมปฏิบัติภำวนำแก่ 

ผู้สนใจที่วัดถ�้ำยำยปริกจนกระทั่งท่ำนมรณภำพ

หลวงพ่อประสิทธิ์ ถ�วโร
วัดถ�้ำยำยปริก อ. เกำะสีชัง จ. ชลบุรี
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พระไพศาล วิสาโล

น�มเดิม  

กำ�เนิด

ช�ติภูมิ   

อุปสมบท 

สมณศักดิ์

มรณภ�พ 

ปั่น เสน่ห์เจริญ

๑๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๔๕๔

ต. คูหำสวรรค์ อ. เมือง จ. พัทลุง

๒๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๔๗๔ 

ณ วัดนำงลำด อ. เมือง จ. พัทลุง

พระพรหมมังคลำจำรย์

๑๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สิริอำยุ ๙๖ ปี พรรษำ ๗๖

 หลวงพ่อปัญญำนันทภิกขุ เป็นที่รู้จักในฐำนะผู้ปฏิรูปแนวทำงกำร

เผยแผ่พระพุทธศำสนำของพระสงฆ์ไทย ผู้เป็นสหธรรมิกร่วมอุดมกำรณ์ 

คนส�ำคัญของท่ำนอำจำรย์พุทธทำสภิกขุ 

 เมื่อบวชได้ ๓ พรรษำ ท่ำนได้ยินกิตติศัพท์ของสวนโมกขพลำรำม   

จึงเดินทำงไปจ�ำพรรษำกับท่ำนอำจำรย์พุทธทำสภิกขุที่นั่น นับแต่นั้นทั้งสอง 

ท่ำนก็ได้เป็นสหำยธรรมในกำรเผยแพร่ค�ำสอนของพระพุทธองค์ ในปี  

พ.ศ. ๒๔๙๒ ท่ำนได้รับอำรำธนำให้เป็นเจ้ำอำวำสวดัอโุมงค์ จ. เชยีงใหม่ และ

ได้เร่ิมแสดงธรรมในทกุวนัอำทติย์และวนัพระทีพ่ทุธนคิม กลำงเมอืงเชยีงใหม่ 

จนเป็นทีรู่จ้กัอย่ำงแพร่หลำย

 ในปีพ.ศ. ๒๕๐๒ กรมชลประทำนได้สร้ำงวดัใหม่ ชือ่ วดัชลประทำน

รังสฤษฎ์ ม.ล. ชูชำติ ก�ำภู อธิบดีกรมชลประทำน มีควำมศรัทธำในค�ำสอน

ของท่ำน จึงได้อำรำธนำท่ำนเป็นเจ้ำอำวำส  

 ท่ำนเป็นพระรปูแรกท่ีปรบัเปลีย่นกำรแสดงธรรม จำกเดิมทีน่ัง่เทศน์

บนธรรมำสน์ถือใบลำน มำเป็นกำรยืนพูดสดแบบปำฐกถำ ขณะเดียวกัน 

ค�ำสอนของท่ำนที่เน้นแก่นธรรมมำกกว่ำกระพ้ี ชวนให้ผู้คนใช้เหตุผล  

ไม่หลงงมงำยในไสยศำสตร์ พิธีกรรม และอบำยมุข โดยใช้ค�ำพูดท่ี 

เข้ำใจง่ำย สอดแทรกเหตุกำรณ์ร่วมสมัย และมีอำรมณ์ขัน ท�ำให้ท่ำนเป็นที่

รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำง และเป็นต้นแบบให้แก่พระนักเทศน์รุ่นหลัง ๆ  

หลวงพ่อปัญญ�นันทภิกขุ 
วัดชลประทำนรังสฤษฎ์ อ. ปำกเกร็ด จ. นนทบุรี



384

ล�ำธำรริมลำนธรรม

น�มเดิม

กำ�เนิด

ช�ติภูม ิ  
อุปสมบท

สมณศักดิ์

มรณภ�พ 

ปำน สุทธำวงศ์

๑๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๔๑๘

ต. บำงนมโค อ. เสนำ จ. พระนครศรอียุธยำ

๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๔๓๘ ณ วัดบำงนมโค 

พระครูวิหำรกิจจำนุกำร

๒๖ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๔๘๑ 

สิริอำยุ ๖๓ ปี พรรษำ ๔๓

  เมื่ออำยุ ๒๐ ปีท่ำนได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดบำงนมโค  

โดยมีหลวงพ่อสุ่น เป็นพระอุปัชฌำย์ หลังจำกที่ศึกษำและปฏิบัติธรรม

อยู่กับหลวงพ่อสุ่นพอสมควรแล้วจึงได้เดินทำงไปศึกษำพระปริยัติธรรม  

ณ วัดสระเกศ กรุงเทพ ฯ และวัดเจ้ำเจ็ดใน จ. พระนครศรีอยุธยำ เรียน

แพทย์แผนโบรำณจำกวัดสังเวช ศึกษำเพิ่มเติมกับหลวงพ่อเนียม วัดน้อย  

และพระอำจำรย์โหน่ง อินฺทสุวณฺโณ เรียนวิชำสร้ำงพระเครื่องดิน เป็นต้น 

หลังจำกนั้น ท่ำนจึงได้มำอยู่ที่วัดบำงนมโค กิจวัตรของท่ำนหลังจำกท่ำนฉัน

ภัตตำหำรเพลแล้ว ท่ำนก็จะมำสงเครำะห์ชำวบ้ำนที่เจ็บป่วยตลอดวัน

หลวงพ่อป�น โสนนฺโท
วัดบำงนมโค อ. เสนำ จ. พระนครศรีอยุธยำ
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พระไพศาล วิสาโล

น�มเดิม  

กำ�เนิด

ช�ติภูมิ

อุปสมบท  

สมณศักดิ์

มรณภ�พ 

มั่น แก่นแก้ว  

๒๐ มกรำคม พ.ศ. ๒๔๑๓

บ้ำนค�ำบง อ. โขงเจียม จ. อุบลรำชธำนี

๑๒ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๔๓๖ 

ณ วัดเลียบ อ. เมือง จ. อุบลรำชธำนี

พระครูวินัยธร

๑๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๔๙๒ 

สิริอำยุ ๗๙ ปี พรรษำ ๕๗

 ท่ำนบรรพชำเป็นสำมเณร เมื่ออำยุได้ ๑๕ ปี ณ วัดบ้ำนค�ำบง   

เมื่อบวชได้ ๒ ปี ท่ำนจ�ำต้องสึกตำมควำมประสงค์ของบิดำ พออำยุได ้

๒๒ ปี ท่ำนจึงได้เข้ำพิธีอุปสมบทเป็นพระภิษุ และได้เข้ำฝึกปฏิบัติธรรม  

ในส�ำนกัวปัิสสนำกบัท่ำนอำจำรย์เสำร์ กนตฺสโีล ณ วดัเลยีบ จ. อบุลรำชธำนี

 ท่ำนเป็นอำจำรย์สอนธรรมทำงวิปัสสนำกรรมฐำนที่มีชื่อเสียง มีผู้

เคำรพนับถือมำก มีศิษยำนุศิษย์ที่เป็นพระเถระซึ่งเป็นที่เคำรพของผู้คนทั้ง

ประเทศ อำทิเช่น หลวงปู่ดูลย์ อตุโล, หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ, หลวงปู่ฝั้น  

อำจำโร, หลวงปู่ขำว อนำลโย, หลวงปู่สมชำย ติวิริโย, หลวงตำมหำบัว  

ญำณสมฺปนฺโน เป็นต้น

 ท่ำนได้รบักำรเรยีกขำนจำกบรรดำศษิย์ว่ำ “พระอำจำรย์ใหญ่” เป็น

ผู้มีปฏิปทำงดงำม เป็นฐำนท่ีพึ่งอันมั่นคงตลอดจนเป็นท่ียึดเหนี่ยวทำงใจ 

ของเหล่ำศิษยำนุศิษย์ทั้งหลำย ตลอดเวลำในเพศบรรพชิต ท่ำนปฏิบัติตน 

เป็นแบบอย่ำงที่ดี อันจะหำผู้ใดเสมอเหมือนได้ยำกยิ่ง

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
วัดป่ำสุทธำวำส อ. เมือง จ. สกลนคร
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ล�ำธำรริมลำนธรรม

น�มเดิม  

กำ�เนิด

ช�ติภูมิ

อุปสมบท  

สมณศักดิ์

มรณภ�พ 

สิงห์ บุญโท

๒๗ มกรำคม พ.ศ. ๒๔๓๒

บ้ำนหนองขอน อ. อ�ำนำจเจริญ 

จ. อุบลรำชธำนี

๓๐ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๔๕๒

ณ วัดสุทัศนำรำม อ. เมือง จ. อุบลรำชธำนี

พระญำณวิศิษฏ์สมิทธิวีรำจำรย์

๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ วัดป่ำสำลวัน 

สิริอำยุ ๗๑ ปี พรรษำ ๕๑

 ท่ำนได้อุปสมบท ณ วัดสุทัศนำรำม อ. เมือง จ. อุบลรำชธำนี ท่ำน 

ปฏิบัติเคร่งครัดในวินัยมำกเป็นเสมือนองค์แทนของหลวงปู่เสำร์และหลวง

ปู่มั่น ปี ๒๔๕๘ ท่ำนได้เข้ำไปหำหลวงปู่มั่น เห็นท่ำนเดินจงกรมอยู่ท่ำนจึง

นั่งสมำธิรอ เมื่อหลวงปู่มั่นเหลือบเห็นพระอำจำรย์สิงห์ท่ำนจึงพูดว่ำ “เรำได้

รอเธอมำนำนแล้ว อยำกพบและต้องกำรชักชวนให้มำปฏิบัติธรรมด้วยกัน” 

ท่ำนพระอำจำรย์สิงห์ก็ตอบทันทีว่ำ “กระผมอยำกมำปฏิบัติธรรมกับท่ำน

พระอำจำรย์มำนำนแล้ว”

 ท่ำนได้มุ่งสู่รำวป่ำและปฏิบัติด้วยควำมวิริยะอุตสำหะ จนสำมำรถ

รอบรู้ น�ำหมู่คณะพระกรรมฐำนยุคน้ัน ท่ำนได้ไปช่วยสร้ำงวัดป่ำสำลวัน  

เพื่อให้เป็นวัดป่ำต้นแบบของพระฝ่ำยวิปัสสนำธุระ ตลอดชีวิตของท่ำนได้

ทุ่มเทกับงำนด้ำนเผยแผ่ธรรม ได้ต้ังกองทัพธรรมข้ึนท่ีวัดป่ำสำลวัน

 ท่ำนละสังขำร ด้วยโรคมะเร็งในกระเพำะอำหำร ณ วัดป่ำสำลวัน  

จ. นครรำชสมีำ ท่ำนได้รบักำรยกย่องว่ำเป็น “พระอรยิเจ้ำผูเ้ป็นยอดขนุพลเอก 

แห่งกองทัพธรรมกรรมฐำน”

หลวงปู่สิงห์ ขนฺตย�คโม
วัดป่ำสำลวัน อ. เมือง จ. นครรำชสีมำ
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พระไพศาล วิสาโล

น�มเดิม  

กำ�เนิด

ช�ติภูมิ

อุปสมบท 

 

สมณศักดิ์ 

โรเบิร์ต แจ็คแมน

๒๗ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๔๗๗ 

เมืองซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกำ

พ.ศ. ๒๕๑๐ ณ วัดศรีษะเกษ ต. ในเมือง 

อ. เมอืง จ. หนองคำย โดยมเีจ้ำคณุพระรำช

ปรีชำญำนมุนี เป็นพระอุปัชฌำย์

พระรำชสุเมธำจำรย์

 ท่ำนเป็นศิษย์ชำวตะวันตกองค์แรกของหลวงพ่อชำ สุภทฺโท    

ได้เป็นเจ้ำอำวำสองค์แรกของวัดป่ำนำชำติ หลังจำกที่ท่ำนได้ฝึกปฏิบัติ

ตำมแนวของหลวงพ่อชำเป็นเวลำถึง ๑๐ ปี ได้รับเชิญจำกมูลนิธิสงฆ์แห่ง 

ประเทศองักฤษ ให้มำเผยแผ่ธรรมทีป่ระเทศนัน้ โดยเดนิทำงมำกบัหลวงพ่อชำ  

เมื่อหลวงพ่อชำกลับประเทศไทย ท่ำนและศิษย์ชำวต่ำงชำติของหลวงพ่อชำ 

อีก ๓ รูปได้อยู่ต่อ ภำยหลังท่ำนได้ก่อต้ังวัดป่ำจิตตวิเวก อันเป็นวัดป่ำ

แห่งแรกในประเทศอังกฤษเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๒ ตำมมำด้วยวัดอมรำวดีใน 

พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 ท่ำนด�ำรงต�ำแหน่งเจ้ำอำวำสวดัอมรำวดเีป็นเวลำ ๒๕ ปี จนเกษยีณ 

อำยุเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๓ ปัจจุบันท่ำนพ�ำนักที่ประเทศไทย

หลวงพ่อสุเมโธ 
วัดอมรำวดี เมืองฮำร์ดฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
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ล�ำธำรริมลำนธรรม

กำ�เนิด

ช�ติภูมิ

อุปสมบท 

สมณศักดิ์

มรณภ�พ 

 

๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๔๐๒

บ้ำนข่ำโคม ต. ในเมือง อ. เมือง 

จ. อุบลรำชธำนี

พ.ศ. ๒๔๒๒ ณ วัดใต้ ต. ในเมือง อ. เมือง

จ. อุบลรำชธำนี

พระครูวิเวกพุทธกิจ

๓ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ 

สิริอำยุ ๘๑ ปี พรรษำ ๖๑

 ท่ำนมีควำมเพยีรเป็นเลศิ มคีวำมสงบเสงีย่มกริยิำมำรยำทอ่อนน้อม 

สุขุมพูดน้อย มีอัธยำศัยน้อมไปทำงวิปัสสนำโดยเคร่งครัด ได้เดินธุดงค์

เจริญสมณธรรม และจ�ำพรรษำตำมป่ำเขำในถ่ินต่ำง ๆ  ท่ัวภำคอีสำนเป็น 

เวลำหลำยพรรษำ เมือ่กลบัจำกธุดงค์ ท่ำนได้น�ำควำมรูม้ำเผยแพร่สัง่สอนและ

ได้เปิดส�ำนักปฏิบัติธรรมขึ้น ณ วัดเลียบ ลูกศิษย์ของท่ำนที่มีชื่อเสียง เช่น  

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

 ท่ำนมรณภำพในอิรยิำบถนัง่ ทีว่ดัมหำอ�ำมำตยำรำม นครจ�ำปำศกัดิ์  

ประเทศลำว และได้อัญเชิญสรีระกลับมำจัดงำนฌำปนกิจที่วัดบูรพำรำม  

อ. เมือง จ. อุบลรำชธำนี โดยมีหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต เป็นก�ำลังส�ำคัญ

หลวงปู่เส�ร์ กนฺตสีโล
วัดเลียบ อ. เมือง จ. อุบลรำชธำนี



๑. ประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) อนุสรณ์งำนพระรำชทำนเพลิงศพ 

   นำยเสมอ สินธุนำคร ยงกิจกำรพิมพ์ (๒๕๓๐)

๒. ปริศนาธรรม-เกร็ดสนุก สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) หนังสือพิมพ์   

   ข่ำวสด วันอำทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๔๓ 
๓. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี ) ส�ำนักพิมพ์ธรรมสภำ  

   ไม่ระบุปีที่พิมพ์ 

๔. มหำอ�ำมำตย์ตรีพระยำทิพโกษำ (สอน โลหนันท์) ชีวประวัติสมเด็จ 

   พระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) กลุ่มเสขิยธรรม (๒๕๕๗) 

๕. พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ตํานานวัดสมอราย  

   ไม่ระบุโรงพิมพ์และปีที่ตีพิมพ์ 

๖. พุทธมนต์ ณ สำมพรำน สมเด็จ ๕ แผ่นดิน นิตยสำรช่อฟ้ำ  

   พฤศจิกำยน (๒๔๐๘) 

๗. ธรรมเกียรติ กันอริ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช   

   ส�ำนักพิมพ์มติชน (๒๕๓๗) 

๘. วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  อริยสงฆ์แห่ง 

   ยุคสมัย สำรคดี (๒๕๕๓) 

๙. พระมหำบัว ญำณสัมปันโน ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ 

   โรงพิมพ์ไทยชบำกรำฟฟิคเฮ้ำส์ (๒๕๕๕)

ที่มำของเกร็ดชีวิต



๑๐. พระมหำบัว ญำณสัมปันโน ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐาน ไม่ระบุ

โรงพิมพ์และปีที่พิมพ์

๑๑. พระมหำบัว ญำณสัมปันโน พุทโธหาย พิมพ์ดี (๒๕๕๐) 

๑๒. ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์ วัดป่ำบ้ำนตำด (๒๕๕๔)  

๑๓. พระครูนันทปัญญำภรณ์ หลวงปู่ฝากไว้ โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ (๒๔๒๙)

๑๔. ปฐม นิคมำนนท์ และคณะ อตุโล ไม่มีใดเทียม อมรินทร์พริ้นติ้ง

(๒๕๕๒)

๑๕. ปฐม-ภัทรำ นิคมำนนท์ หลวงปู่ขาว อนาลโย โครงกำรหนังสือ

บูรพำจำรย์ วัดป่ำอำจำรย์มั่น (ภูริทตฺโต) (๒๕๕๐)

๑๖. ปฐม-ภัทรำ นิคมำนนท์ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร โครงกำรหนังสือ

บูรพำจำรย์ วัดป่ำอำจำรย์มั่น (ภูริทตฺโต) (๒๕๔๙)

๑๗. ปฐม-ภัทรำ นิคมำนนท์ พระครูวิเวกพุทธกิจ หลวงปู่ใหญ่เสาร์ 

กนฺตสีโล พระปรมาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน โครงกำร 

วัดป่ำบูรพำจำรย์ วัดป่ำอำจำรย์มั่น (ภูริทตฺโต) (๒๕๔๖)

๑๘. ปฐม-ภัทรำ นิคมำนนท์ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม โครงกำรหนังสือ

บูรพำจำรย์ วัดป่ำอำจำรย์มั่น (ภูริทตฺโต) (๒๕๕๓)

๑๙. ประวัติ-ธรรมเทศนา พระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ วัชรินทร์กำรพิมพ์ 

ไม่ระบุปีที่พิมพ์

๒๐. อุปลมณี อนุสรณ์พระโพธิญำณเถร (ชำ สุภทฺโท) โรงพิมพ์คุรุสภำ 

(๒๕๓๖)

๒๑. ศูนย์เผยแผ่มรดกพระโพธิญำณเถร (ชำ สุภทฺโท) อุบลมณี กลางป่าพง 

(๒๕๕๕)

๒๒. ศตวรรษหลวงปู่บุดดา ถาวโร โรงพิมพ์อักษรพิทยำ (๒๕๓๖) 

๒๓. นำมกำย สุปฏิปันโน หลวงพ่อบุดดา ถาวโร ส�ำนักพิมพ์มติชน 

(๒๕๓๙)

๒๔. ภัทรนิพนธ์ คณะกรรมกำรศำสนำเพื่อกำรพัฒนำ (๒๕๓๖) 

๒๕. ผู้รับใช้ใกล้ชิด อุปนิสัยของท่านพุทธทาส ส�ำนักพิมพ์ “ของกู” 

ไม่ระบุปีที่พิมพ์



๒๖. พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) รวบรวม หลวงพ่อเพื่อวัด เพื่อบ้าน 

บริษัทสหธรรมิก จ�ำกัด (๒๕๔๒)

๒๗. น.พ. วัฒนำ สุพรหมจักร หลวงพ่อเทียน ความมหัศจรรย์ในพระ

ธรรมดา กองทุนวุฒิธรรม ไม่ระบุปีที่พิมพ์

๒๘. เขมำนันทะ ทางทรายใกล้ทะเลสาบ ส�ำนักพิมพ์ชื่นใจ (๒๕๕๑)

๒๙. ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปรำโมช ยิ้มกับคึกฤทธิ์ ส�ำนักพิมพ์สยำมรัฐ (๒๕๒๒)

๓๐. กุลเชฏฐาภิวาท ที่ระลึกในวโรกำส เสด็จพระรำชด�ำเนินทรงเป็น

ประธำนในพิธีพระรำชทำนและเปิดเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอำจำรย์จวน

กุลเชฏโฐ (๒๕๓๒)

๓๑. ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ “หลวงพ่อทองรัตน์ กนฺตสีโล” แก้วมณีอีสาน 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น (๒๕๓๗)

๓๒. มณีรัตน์  อัญมณีแห่งไพรสณฑ์  ชมรมกัลยำณธรรม (๒๕๕๒) 

๓๓. บูรพาจารย์ มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต (๒๕๔๕) 

๓๔. หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง หนังสืองำนอนุสรณ์ 

พระรำชทำนเพลิงศพพระครูสุทธิธรรมรังสี (เจี๊ยะ จุนโท) ศิลป์สยำม

บรรจุภัณฑ์และกำรพิมพ์ (๒๕๔๗)

๓๕. วีระวัฒน์ ชลสวัสดิ์  รอยยิ้มพระอรหันต์ อารมณ์ขันพระอริยะ ส�ำนัก

พิมพ์กรีน-ปัญญำญำณ (๒๕๕๓)

๓๖. ๑๐๑หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ คิว ปริ้นท์ แมเนจเม้นท์ (๒๕๔๘)  

๓๗. กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนท�ำ ตามรอยธรรม ยํ้ารอยครู หลวงปู่ดู่ 

พรหมปัญโญ คิว ปริ้นท์ แมเนจเม้นท์ (๒๕๕๒)

๓๘. พระรำชพรหมยำนเถร ประวัติหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค (พระครู

วิหำรกิจจำนุกำร) วัดบำงนมโค (๒๕๑๘)

๓๙. รักพงศ์ เปี่ยมเพิ่มพูล คุยกันฉันท์ธรรม  โรงพิมพ์สำมลดำ (๒๕๕๓)

๔๐. ท่ำนพ่อเฟื่อง โชติโก ยาใจ วัดเมตตำวนำรำม ไม่ระบุปีที่พิมพ์

๔๑. ส. ศิวรักษ์ คันฉ่องส่องพระ สมำคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่ำ” 

จีจินเกำะ (๒๕๕๘)

๔๒. ส. ศิวรักษ์ พระดีที่น่ารู้จัก ส�ำนักพิมพ์ศึกษิตสยำม (๒๕๒๓)



๔๓. คณะศิษย์ป่ำรัตนวัน ธรรมปรากฏ : ชีวประวัติพระราชสุเมธาจารย์ 

(หลวงพ่อสุเมโธ) วัดป่ำรัตนวัน (๒๕๕๗)

๔๔. ฐานิยตฺเถรวตฺถุ ชีวประวัติพระรำชสังวรญำณ (พุธ ฐำนิโย) 

วัดป่ำสำลวัน (๒๕๔๓)

๔๕. พนิตำ อังจันทรเพ็ญ  วิถีแห่งปราชญ์ ฉบับสมบูรณ์  ธรรมสภำ 

(๒๕๔๗)

๔๖. กมลำ ติยะวนิช พุทธในไพร Silkworm Books (๒๕๕๓)

๔๗. หลวงพ่อค�ำเขียน สุวัณโณ สนุกป่วย เลมอนฟำร์ม (๒๕๕๓)

๔๘. หลวงพ่อค�ำเขียน สุวัณโณ ตถตา จะตายก็เป็นเช่นนั้นเอง 

วัดป่ำสุคะโต (๒๕๕๗)

๔๙. ปริญญำ เทวำนฤมิตรกุล “พ่อผมเล่ำให้ฟัง” ณรงคณุสรณ์ 

(๒๕๕๘)

๕๐. Kamala Tiyavanich, Forest Recollections, Silkworm Books 

(2003)
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