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หลวงพอ่ชา สภุทโฺท วดัหนองป่าพง

อาํพล เจน บรรณาธกิาร

พอ่ของผมเป็นชาวจนีโพน้ทะเล จนีแคะ นัيت謆งสาํเภาจากซวัเถาหลบ
หนคีวามจน ทีيت謆มมีากมาย เหนอืความมัيت謆งคัيت謆ง ในแผน่ดนิเกดิ สมยันั뤄쒃น สมยัคนจนี
อพยพสู่ประเทศไทยเป็นวา่เลน่

ความจนยดัเงนิตดิกระเป๋าของพอ่เพยีงเพืيت謆อใหพ้น้อดตาย ระหวา่งเดนิทางขา้มทะเล แต่
ยดัความเดด็เดีيت謆ยวใสจ่นเตม็หวัใจหนุ่มทรนง และเตมิเช뤄ื쒃อความหวงัอนัเรอืงรองสาํหรับแผน่ดนิใหม่
แผน่ดนิไทย อยา่งเตม็เปีيت謆ยม

รางวลัทีيت謆ความยากจนขน้แคน้ใหก้บัคนมเีสืيت謆อผนืหมอนใบ คอืความแขง็แกรง่ทั뤄쒃งกายและใจ
เป็นอาวธุเลม่เดยีวทีيت謆แหลมคมของหนุ่มจนียากจนเชน่พอ่จะมไีวสู้้ชวีติ

แผน่ดนิไทยไดฟ้뤄ื쒃นกาํลงัใหก้บัพอ่ดว้ยขา้วลว้น ๆ โดยไมม่เีผอืกหรอืมนัผสม น뤄ํ쒃าตาพอ่ปริيت謆ม
เมืيت謆อรับกระแสอนัอบอุ่นในอู่ขา้วอู่น뤄ํ쒃าแหง่น뤄ี쒃 และไหลพรากทนัททีีيت謆ภาพคนขา้งหลงัในเมอืงจนีกาํลงัขดุ
เผอืกมนัมาประหยดัขา้ว พอ่แมพ่ีيت謆นอ้งและภรรยากาํลงัลา้งหวัมนัเคลา้ขา้วสาร หงุกนิ เป็นภาพทีيت謆ลบ
ออกไมไ่ด ้และเป็นเหตแุหง่กระแสน뤄ํ쒃าตาสายนั뤄쒃น

แตเ่มืيت謆อปัيت謆นกระแสน뤄ํ쒃าตาขาดหายดว้ยมอืหยาบกรา้นสาํเรจ็แลว้ มอืเดยีวนั뤄쒃นไมเ่คยยกข뤄ึ쒃นมา
ปา้ยน뤄ํ쒃าตาพอ่อกีเลยจนตลอดชวีติ มนัเป็นมอืทีيت謆กอดกาํงานทกุอยา่งโดยไมพ่รัيت謆นเพืيت謆อเงนิและชวีติทีيت謆ดี
ข뤄ึ쒃น ไมพ่ริ뤄ี쒃พไิรกบัความหลงัอนัแสนเขญ็ ไมอ่ทุธรณต์อ่ฟา้ดนิขอปรานมีาผอ่นปรนความเหนด็เหนืيت謆อย
อนัสาหสั ไมต่ดัพอ้หรอืเกีيت謆ยงงอนในผลรับทีيت謆ดคูุ้มหรอืไมคุ่้ม เพราะนัيت謆นไมใ่ชว่สิยัของคนพลดัถิيت謆น

ดว้ยพรหมลขิติหรอือะไรกส็ดุแตจ่ะเรยีน ไดก้าํหนดชวีติของพอ่ใหม้วีถิกีลมกลนือยู่ไดใ้น
เมอืงไทยและแมบ้พุเพสนันวิาสสญัชาตจินีจะพลดัพอ่จากภรรยาในเมอืงจนีจนไกลสดุทะเลคัيت謆น แต่
บพุเพสนันวิาสสญัชาตไิทยยงัเอาธรุะไมว่าง

แมใ่นวยัสาวสะพรัيت謆ง แมผู่้เป็นหญงิสาวชาวบา้นนาป่าเขาแหง่เมอืงนครนายก ซึيت謆งยายไดฝ้กึ
อาชพีตดักลว้ยบนเขาชะโงกลงมาขาย และสอนบทบาทแมเ่รอืนดว้ยการตกัน뤄ํ쒃าบอ่ทรายรมิคลอง
บา้นนามาใสตุ่่ม และดว้ยคณุสมบตังิา่ย ๆ อยา่งน뤄ี쒃 บพุเพสนันวิาสไดส้ง่มอบแมใ่หก้บัพอ่อยา่งเหมาะ
ทีيت謆สดุโดยไมต่อ้งเสีيت謆ยงจับสลาก ชวีติครอบครัวของหนุ่มจนีสาวไทย จงึยัيت謆งยนืมาถงึวนัแกเ่ฒา่ทั뤄쒃งคู่
พรอ้มกบัลกูชายหญงิเตม็บา้นเตม็เรอืน

หนุ่มจนีสาวไทยคู่น뤄ี쒃ไดล้งเรอืลาํเดยีวกนัอยา่งแทจ้รงิ

ไมไ่ดล้งเรอืโตยอปุมาอปุมยั

พอ่ซ뤄ื쒃อเรอืสาํปั뤄쒃น 16 เหลก็ 1 ลาํ ขนาดของซีيت謆เหลก็ 16 ซีيت謆 บอกขนาดนอ้ง ๆ เรอืเอ뤄ี쒃ยมจุ๊นได้



อยา่งชดัเจน ความใหญโ่ตของมนัใหด้ทูีيت謆ใบเรอืสาํหรับกางแลน่ลมมนัเป็นเรอืใบฉบบักระเป๋าในบาง
โอกาส ซึيت謆งเดᒋยวน뤄ี쒃ไมม่ใีหเ้หน็แลว้ พอ่ไดเ้รอืใหมแ่ละเปดิอาชพีใหมค่อืเป็นพอ่คา้ขายใบยาสบู ลอ่ง
เรอืทัيت謆วไปตลอดทั뤄쒃งฉะเชงิเทรา, นครนายก, ปราจนีบรุ,ี ปทมุธาน,ีกรงุเทพฯ นครชยัศร ีและนครปฐม
พ뤄ื쒃นทีيت謆ทั뤄쒃งหมดน뤄ี쒃มแีมน่뤄ํ쒃าลาํคลองเชืيت謆อมโยงถงึกนัอยา่งนา่พศิวง มเีรอืเป็นรา้นคา้เคลืيت謆อนทีيت謆และเป็นบา้น
อนัแสนอบอุ่นของพอ่แมแ่ละลกูทีيت謆เพิيت謆งเกดิใหมบ่นเรอืนั뤄쒃น

คนสองเช뤄ื쒃อชาตสิองประเพณมีาอยู่ดว้ยกนักด็จูะเกดิปัญหาอยู่บา้ง พอ่แวะศาลเจา้เพืيت謆อ
ทาํบญุเป็นบางโอกาส แมข่뤄ึ쒃นตลิيت謆งวดัรมิน뤄ํ쒃าบา้งเพืيت謆อใสบ่าตรอยา่งทีيت謆เคยประพฤตมิาตลอดในบา้นเกดิ
มนัเป็นปัญหาทีيت謆คนทั뤄쒃งสองอธบิายใหแ้กก่นัไมถ่นัด แตพ่อ่ไมใ่ชห่วัหนา้ครอบครัวจอมเผดจ็การ บญุ
ในแบบไทย ๆ ของแมจ่งึไมเ่คยถกูพอ่หา้มทาํ

ถงึกระนั뤄쒃นวนัทีيت謆พอ่เป็นจอมเผดจ็การกม็าถงึ

ไมอ่าจระบสุถานทีيت謆เกดิเหตไุดช้ดัเจน แตเ่รืيت謆องน뤄ี쒃เกดิบนเรอืของพอ่

พระสงฆร์ปูหนึيت謆งลงเรอืมาซ뤄ื쒃อใบยาสบู ขณะทีيت謆ลกูจา้งคนเดยีวทีيت謆มบีนเรอืของพอ่สาละวน
หยบิใบยาให ้พระสงฆร์ปูนั뤄쒃นแอบฉวยเอามดีพับของพอ่ใสซ่อ่นในยา่ม พอ่เหน็และปราดจากทา้ยเรอื
มาจับแขนพระสงฆอ์งคนั์뤄쒃นไว ้ลว้งลงไปในยา่ม ควานหยบิเอามดีพับออกมาถอืดว้ยอาการโกรธสดุ
ระงับ

พระสงฆห์วัขโมยหนา้เสยี

เสยีงพอ่ดา่และตะโกนขบัไลล่ัيت謆นไปทั뤄쒃งคุ้งน뤄ํ쒃า ชาวเรอืลาํอืيت謆น ๆแยม้หนา้ออกมาดสูลอน ทกุ
คนเหน็เหมอืนกนัไปหมดวา่ จนีหนุ่มคนหนึيت謆งกาํลงัดา่พระข뤄ี쒃ขโมยซึيت謆งกาํลงัหนขี뤄ึ쒃นฝัيت謆งจวีรปลวิ

ตั뤄쒃งแตนั่뤄쒃น แมห่มดโอกาสทาํบญุในพระพทุธศาสนาอยา่งเปดิเผย

สิيت謆งทีيت謆พอ่เกลยีดทีيت謆สดุอยา่งหนึيت謆งในชวีติคอืความคดโกง พอ่รักความซืيت謆อสตัยส์จุรติและ
ประพฤตสิจุรติอยู่จนตลอดชวีติ ไมใ่ชเ่พราะผมเหน็วา่เป็นพอ่จงึดั뤄쒃นเมฆสรรเสรญิ แตพ่อ่ของผมควร
แกก่ารสรรเสรญิอยา่งแทจ้รงิ ขอ้น뤄ี쒃ไมม่ใีครซาบซ뤄ึ쒃งใจดเีทา่ลกู ๆ ของพอ่ทกุคน ความซืيت謆อสตัยส์จุรติ
ของพอ่แสดงตวัอยา่งชดัเจนเมืيت謆อหลงัสงครามอนิโดจนี ซึيت謆งขณะนั뤄쒃นพอ่อยู่เมอืงอบุลราชธาน ีแลว้พอ่
ไมฉ่วยโอกาสสรา้งความรํيت謆ารวยทั뤄쒃งทีيت謆สามารถทาํได ้เหมอืนเพืيت謆อน ๆ ของพอ่หลายคน ซึيت謆งในวนัน뤄ี쒃เป็น
เศรษฐมีัيت謆งคัيت謆งประจาํเมอืง

โอกาสของพอ่มมีากมายแตพ่อ่มงึมนัผา่นไปเสยีเฉย ๆ ครั뤄쒃นลกูขยบัตวั พอ่หา้มทนัที

“อยา่นะ นัيت謆นไมใ่ชว่ธิหีากนิของคนด ีเป็นคนมัيت謆งคัيت謆งดว้ยวธิขีองคนชัيت謆ว อาจงา่ยกวา่เป็นคน

มัيت謆งมอียา่งวธิขีองคนด ีแคน่Ƹีเรากอ็ยู่ได ้เรายดือกเดนิไปทีيت謆ไหนกไ็ดไ้มล่าํบากใจ ราศขีองคนดเีดนิไป

ทางไหนกม็คีนตอ้นรบั ผสีางเทวดากช็ว่ยระวงัรกัษาคุ้มภยั ถอยกลบัมาอยา่ไปสนใจมนัอกี”

ดงันั뤄쒃นสนัดานอยา่งน뤄ี쒃 สิيت謆งทีيت謆พอ่เกลยีดอกีอยา่งหนึيت謆งจงึเป็นพระสงฆแ์ละรวมไปถงึพระสงฆ์
ทั뤄쒃งโลก

เหน็พระบณิฑบาต พอ่จะสอนลกูเลก็ ๆ วา่ใหข้อทานดกีวา่



เหน็คนกราบไหวพ้ระ พอ่จะสอนลกู ๆ วา่กราบขอทานดกีวา่

เพราะวา่พระสงฆเ์ป็นพวกหวัขโมย เป็นคนข뤄ี쒃ฉอ้ เป็นคนเลวทีيت謆อาศยัผา้เหลอืงหากนิอยา่ง
แสนจะข뤄ี쒃เกยีจ

กระดกูดาํของพอ่มแีตค่วามเกลยีดชงัพระสงฆ์

สงครามอนิโดจนีหรอืสงครามโลกครั뤄쒃งทีيت謆 2 ระเบดิ ญีيت謆ปุ่นเดนิทพัเขา้ไทยทกุรปูแบบ เป็น
พอ่คา้ยาเร ่เป็นชา่งถา่ยรปูจรดล เป็นสารพัดจะเป็นอยา่งทีيت謆พรางตาคนไทยได ้และเมืيت謆อถงึวนัทีيت謆ทกุ
คราบถกูสลดัออกไป ซามไูรยาวเฟ뤄ื쒃อยกอ็ยู่ในมอืพวกเขา เครืيت謆องแบบทหารญีيت謆ปุ่นถกูสวมแทนอยา่ง
อหงัการ

ทหารญีيت謆ปุ่นเหลา่น뤄ี쒃คอืคนตา่งดา้วทั뤄쒃งนั뤄쒃น พวกเขาซอ่นตวัมาอยา่งแยบยล จนถงึวนัทีيت謆เผยตวั
ออกมาใหค้นไทยขนลกุขนพอง

ภาพพจนข์องคนตา่งดา้วชา่งนา่กลวัเสยีจรงิ

ตอ้งไลค่นตา่งดา้วออกไปใหพ้น้แผน่ดนิไทย

พอ่เป็นคนตา่งดา้วทีيت謆ไมถ่กูเวน้ในสงครามไลค่นตา่งดว้ย พอ่ท뤄ิ쒃งเรอืหนภียัข뤄ึ쒃นบก ทีيت謆หมาย
ไมม่แีนช่ดัแตท่ศิทางทีيت謆พอ่เลอืกมุ่งไปคอืทศิอสีาน

อยู่บา้นแฮก เมอืงขอนแกน่ ระยะหนึيت謆ง เตลดิข뤄ึ쒃นหนองคายและลอ่งโขงมาข뤄ึ쒃นฝัيت謆งเมอืงอบุลฯ
ลงหลกัปักฐานทีيت謆นีيت謆อยา่งปลอดภยั พอ่มเีพืيت謆อนอยู่ทีيت謆อบุลฯ มาก ญาตพิีيت謆นอ้งทีيت謆มาอยู่แนน่หนากอ่นหนา้ก็
เยอะ จนีแคะดว้ยกนัทั뤄쒃งนั뤄쒃น สมาคมจนีแคะทีيت謆นีيت謆จงึใหญพ่อตวั ซึيت謆งเดᒋยวน뤄ี쒃คอืสมาคมฮากกา ทีيت謆มสีถาน
ทีيت謆ทาํการเป็นตกึใหญ่

สงัคมคนจนีทีيت謆นีيت謆มคีวามอบอุ่นมากพอจะทาํใหล้มืบา้นเกดิทีيت謆กวางจวิและชวัเถา และลมืทกุข์
จากสงคราม ตกเยน็คนจนีรุ่นใหญจ่ะนัดหมายกนัมาพบทีيت謆รมิถนนทีيت謆นาน ๆ รถจะผา่นสกัคนั แลว้เลน่
ซอเป่าปีيت謆ตขีมิ จบิน뤄ํ쒃าชาคยุกนัอยา่ออกรส

กจิกรรมของสมาคมคนจนีเมอืงอบุลฯ มพีอ่รว่มดว้ยทกุประการทั뤄쒃งชวีติและวญิญาณทีيت謆พอ่มี

ลกูของพอ่เกดิทีيت謆เมอืงอบุลหลายคน รวมทั뤄쒃งผม

เมืيت謆อเกดิแลว้กห็าไดส้มัผัสพระพทุธศาสนาไม ่พระพทุธศาสนาของลกู ๆ มอียู่ในโรงเรยีน
ในขอ้สอบทีيت謆จะตอ้งตอบใหถ้กูเพืيت謆อการสอบได ้พระพทุธศาสนาของครอบครัวผมไมไ่ดอ้ยู่ในวดัใดวดั
หนึيت謆ง

นัيت謆นเป็นผลทีيت謆เกดิจากความเกลยีดชงัพระสงฆข์องพอ่

จะเป็นดว้ยกรรมทีيت謆เป็นบญุมาแตป่างใดไมท่ราบ ลกูสาวคนแรกของพอ่ หรอืพีيت謆สาวคนโต
ของผมเกดิฝักใฝ่ในพระพทุธศาสนาอยา่งหมดหวัใจไดอ้ยา่งไรไมรู่้ แอบเขา้วดัฟังเทศนฟั์งธรรม
ตั뤄쒃งแตย่งัเป็นสาวรุ่นกระเตาะ โดยทีيت謆พอ่ไหวตวัไมท่นั

เมืيت謆อความแตกพอ่กห็า้มเธอไมไ่หวเสยีแลว้



อาจเป็นดว้ยอบุายอยา่งใดอยา่งหนึيت謆ง พอ่จงึวางเฉยไมห่า้มปราม และคงหวงัจะเอาเหตผุล
มาใชเ้พืيت謆อชนะ แทนการใชอ้าํนาจทีيت謆พอ่มอียา่งเหลอืเฟอืกบัลกู

การแสดงเหตผุลเพืيت謆อช뤄ี쒃ใหเ้หน็ความเลวของพระสงฆข์องพอ่ กบัการช뤄ี쒃แจงใหเ้หน็ความดี
ของพระสงฆข์องพีيت謆สาวของผมไดเ้กดิข뤄ึ쒃นบอ่ย    ๆ

ยงัไมม่ใีครไดช้ยัชนะเดด็ขาด

แตพ่ีيت謆สาวของผมกไ็ดส้ทิธทิีيت謆จะเขา้วดัทีيت謆เธอรักและศรัทธาอยา่งเปดิเผยยิيت謆งข뤄ึ쒃น แมพ้อ่จะไม่
เหน็ดเีหน็งามดว้ย

พอ่ไมใ่ชอ้าํนาจหา้มพีيت謆สาวเขา้วดั แตใ่ชอ้าํนาจเดด็ขาดหา้มไมใ่หน้าํสิيت謆งของเงนิทองไป
ถวายพระ หรอืแมก้ระทัيت謆งใสบ่าตรยามเชา้ทีيت謆หนา้บา้น

ขอ้น뤄ี쒃ไมม่ใีครกลา้ประพฤตติอ่หนา้ตอ่ตาพอ่ แตก่ลา้พอจะใหล้บัตาพอ่เสยีกอ่น

แมจ่งึพลอยไดโ้อกาส เริيت謆มตน้กนัใหม ่เริيت謆มเขา้วดัอกีครั뤄쒃งหลงัจากทีيت謆เกอืบจะลมืวดัไปแลว้ทั뤄쒃ง
ชวีติ

พีيت謆สาวของผมคอืใบเบกิทางของแมแ่ละพลอยฉดุดงึนอ้ง ๆ ใหรู้้จักพระพทุธศาสนาเชน่
เดยีวกบัเธอบา้ง

ในสมยัผมเกดิ จงึไดส้มัผัสพระพทุธศาสนาตั뤄쒃งแตเ่ลก็ ดเูหมอืนจะเริيت謆มตน้รู้จักกราบ พระครู
วฒุกิรพศิาล หรอืหลวงพอ่ทยุ ธมมฺทนิโน เจา้อาวาสวดัวารนิทรารามเป็นครั뤄쒃งแรก ตอ่ไปกห็ลวงพอ่
บญุม ีฉนโฺท วดัดอนกลาง และหลวงพอ่บญุม ีโชตปิาโล วดัคอนสาย ซึيت謆งเดᒋยวน뤄ี쒃คอื วดัสระประสาน
สขุ ตอ่มากเ็ป็นทา่นพระครพูธุ ฐานโิย หรอืพระภาวนาพศิาลเถร สมยันั뤄쒃นเป็นเจา้อาวาสป่าแสน
สาํราญ พระสงฆเ์หลา่น뤄ี쒃คอืครบูาอาจารยท์ีيت謆พีيت謆สาวเคารพศรัทธาอยา่งแทจ้รงิ

สว่นหลวงพอ่ชา สภุทโฺท ผมไมท่ราบชดัวา่พีيت謆สาวของผมรู้จักไปกราบทา่นตั뤄쒃งแตเ่มืيت謆อไหร่

ชืيت謆อของหลวงพอ่ชาเขา้มาสู่เมมโมรีيت謆ของครอบครัวผมเป็นครั뤄쒃งแรก ในสมยัทีيت謆พอ่กาํลงัยํيت謆าแย่
ในธรุกจิ พอ่ประสบภาวะวบิตัขิาดทนุอยา่งยอ่ยยบัในกจิการคา้ของป่าและพชืผลเกษตร ดเูหมอืนจะ
เป็นระหวา่ง 25042506 ผมกาํลงัเรยีนชั뤄쒃นประถมตน้ในโรงเรยีนสงเคราะหศ์กึษา ผมยงัไมอ่ยู่ใน
ฐานะจะซมึซบัอาการภายนอกภายในทีيت謆บอบช뤄ํ쒃าของพอ่ไดอ้ยา่งซาบซ뤄ึ쒃งตรงึใจ แตบ่อกไดว้า่พอ่ทรดุ
ทั뤄쒃งกายและใจอยา่งเตม็ทีيت謆

ถา้พีيت謆สาวของผมเป็นนักมวย ผมจะขอตาํแหนง่ใหเ้ธอเป็นยอดมวยเอกคนหนึيت謆ง ทีيت謆รู้จักหา
จังหวะและโอกาสพชิติคู่ตอ่สู้ไดอ้ยา่งเหมาะเจาะทีيت謆สดุ

เธอบอกกบัพอ่วา่

“ไปหาหลวงพอ่ชาเถอะพอ่”

“ทาํไมจะตอ้งไป” พอ่วา่

“หลวงพอ่ชาบอกเลขแมน่ คนอืيت謆นรวยไปหลายคนแลว้ พอ่ไปเถอะบางทจีะไดเ้ลขมาแก้



สถานการณไ์ด”้ เธอหลอก

พอ่พยกัหนา้อยา่งหมดทา่ แมไ้มเ่คยไดย้นิชืيت謆อหลวงพอ่ชามากอ่นกต็าม

คนทีيت謆กาํลงัรว่งตดิดนิมคีวามหวงัไดแ้คน่뤄ี쒃

พีيت謆สาวแอบไปกราบหลวงพอ่ลว่งหนา้ เลา่เรืيت謆องของพอ่ถวายทา่นทกุอยา่ง หวัใจของเรืيت謆อง
คอืพอ่เกลยีดพระสงฆ ์แตพ่ีيت謆สาวของผมอยากใหพ้อ่คลายความเกลยีดนั뤄쒃นออกไป

วดัหนองป่าพงปีสองพันหา้รอ้ยกวา่ มสีภาพเป็นเพยีงสาํนักสงฆ ์อยู่ไกลออกไปจาก
หมู่บา้นของผู้คน มคีวามยากลาํบากแสนสาหสัในการเดนิทางไปทีيت謆นัيت謆น ไมม่ถีนน แตม่ทีางเกวยีน
เปลีيت謆ยวลดัเลาะไปตามทอ้งนาป่าละเมาะ หนา้ฝนจะไมม่รีถใด ๆ ไปถงึสาํนักสงฆแ์หง่น뤄ี쒃ไดเ้ลย เวน้แต่
รถจ䓵縀บกาํลงัสงู รถบรรทกุขนาดใหญ ่แตถ่งึงั뤄쒃น หลายครั뤄쒃งรถตอ้งตดิหลม่นานเป็นชัيت謆วโมงจงึจะผา่นไป
ไดแ้ตล่ะชว่ง ถา้ไมใ่ชด่ว้ยศรัทธาทีيت謆แทจ้รงิ หรอืดว้ยความหวงัจะไดรั้บในสิيت謆งทีيت謆ปรารถนา จ䓵縀บใหญเ่ชพ
โรเลท็ของพอ่จะตอ้งเล뤄ี쒃ยวกลบั

สาํนักสงฆห์นองป่าพงสมยันั뤄쒃นมพีระสงฆอ์ยู่จาํพรรษาประมาณ 14 รปู สามเณร 1 รปู
ปะขาว 3 คน ช ี19 คน ทกุชวีติพาํนักอยู่ในกฏุไิมห้ลงัเลก็จᒋวขนาดนอนสองคนคบั ดงันั뤄쒃นกฏุแิตล่ะ
หลงัจงึมผีู้อาศยัดามลาํพังคนเดยีว และเป็นเชน่น뤄ี쒃มาจนปัจจบุนั

พีيت謆สาวของผมแนะนาํพอ่ใหห้ลวงพอ่ชารู้จัก และเปดิโอกาสใหพ้อ่ไดส้นทนากบัหลวงพอ่
ชาตามลาํพัง ดว้ยการถอยหนอีอกจนไกลเกนิกวา่จะไดย้นิถอ้ยคาํสนทนา นัيت謆นเป็นวธิกีารทีيت謆ฉลาดและ
เพืيت謆อรักษาเหลีيت謆ยมของพอ่เอาไวไ้มใ่หเ้สยีแกล่กูสาว

เสยีงจักจัيت謆นเรไรรอ้งระงมทั뤄쒃งบรเิวณป่ามดื ทีيت謆พระสงฆห์มู่น뤄ี쒃เขา้เขา้มาอาศยับาํเพญ็ธรรมของ
พระพทุธเจา้ ถา้ส뤄ิ쒃นสรรพสาํเนยีงของแมลงกลางคนืเหลา่น뤄ี쒃แลว้ จะมเีพยีงความเงยีบสงัดทีيت謆สดุเทา่ทีيت謆
คนธรรมดาทัيت謆วไปจะไดรู้้จัก เงาจันทรห์รบุหรู่อยู่บนฟา้ไกล ดาวดาษดืيت謆นแจม่ใสเป็นพเิศษ ในศาลาโรง
ฉันเลก็ ๆ ซึيت謆งเป็นทั뤄쒃งทีيت謆ฉันอาหาร รับแขกชาวบา้น ประชมุสงฆ ์ประกอบกจิสงฆต์ามพระวนัิย มพีอ่กบั
หลวงพอ่ชาสนทนากนั กลางไฟเทยีน

ขณะนั뤄쒃นหลวงพอ่ชาอายไุด ้43 ปี 23 พรรษา พอ่อาย ุ59 ปี เป็นคนแกธ่รรมและคนแกโ่ลก
สองคนสนทนากนัในเรืيت謆องทีيت謆ไมม่ใีครรู้จนกระทัيت謆งบดัน뤄ี쒃

พอ่กลบับา้นคนืนั뤄쒃นโดยไมไ่ดเ้ลขสาํหรับแทงหวย แต ่ดเูหมอืนวา่พอ่จะไดส้ิيت謆งทีيت謆ใครๆ ก็
ประเมนิคา่ไมถ่กูกลบับา้นแทน พอ่ไมเ่ลา่ใหใ้ครฟังวา่ไดค้ยุกบัหลวงพอ่ชาอยา่งไร คยุเรืيت謆องอะไรและ
ไมม่ใีครกลา้ถาม คงมแีตค่วามเงยีบตลอดเวลาทีيت謆นัيت謆งรถขา้มทอ้งนาและปลกัตมกลบับา้น

พีيت謆สาวของผมคาดหมายอะไรไมไ่ด ้เธอจะตอ้งใชเ้วลาสาํหรับลุ้นจติใจของพอ่อกีหลายวนั

หลงัจากพอ่ไดพ้บหลวงพอ่ชาครั뤄쒃งแรกดว้ยเลห่ข์องลกูสาวคนโต มคีวามเปลีيت謆ยนแปลงอนั
ใหญโ่ตเกดิข뤄ึ쒃นอยา่งเหลอืเชืيت謆อ

ความทกุขท์ีيت謆แมแ่ละลกูทกุคนเหน็มนัอยู่ทีيت謆พอ่อยา่งหนัก กลบัหายไป ไมม่รีอยทกุขเ์หลอื
อยู่ในสหีนา้แววตานั뤄쒃นอกี คงมแีตค่วามสงบเยอืกเยน็ ทีيت謆ลกูและแมเ่หน็แลว้พลอยอบอุ่นไปไดอ้ยา่ง
บอกไมถ่กู



มนัเป็นสิيت謆งทีيت謆เกดิข뤄ึ쒃นอยา่งทนัทหีลงัจากทีيت謆พอ่กลบัจากวดัหนองป่าพง

คนทีيت謆รับรสแหง่ความดใีจมากทีيت謆สดุคอืพีيت謆สาวของผม

หลวงพอ่ชา ไดบ้อกกบัเธอในวนัหนึيت謆งวา่ เถา้แก ่(หมายถงึพอ่) มคีวามรู้ในเรืيت謆องพระพทุธ
ศาสนาดมีาก เป็นความรู้เดมิทีيت謆มมีาแตค่รั뤄쒃งอยู่เมอืงจนี เถา้แกรู่้เรืيت謆องพระจนีเป็นอยา่งดี

นัيت謆นเป็นเรืيت謆องทีيت謆พวกเราเพิيت謆งรู้เหมอืนกนั

คนทีيت謆เกลยีดพระสงฆเ์ป็นบา้เป็นหลงัอยา่งนั뤄쒃น ใครจะไปหมายไดว้า่เป็นผู้มคีวามรู้ในเรืيت謆อง
ของพระสงฆเ์ป็นอยา่งดี

บางทอีาจเพราะรู้มากนีيت謆เองจงึเกลยีดไดม้ากเทา่ ๆ กบัทีيت謆รู้จัก

ตอ่ไปความมหศัจรรยฉ์บบัครอบครัวกอ็บุตัขิ뤄ึ쒃น

พอ่เอย่ปากชวนพีيت謆สาวของผมไปวดัหนองป่าพง

เธอไดช้ยัชนะเดด็ขาดในวนิาทนัี뤄쒃นเอง

การเดนิทางไปสาํนักสงฆห์นองป่าพงหรอืวดัหนองป่าพงมอีปุสรรคอยู่ทีيت謆ความยากลาํบาก
ของทางเกวยีนสู่วดั เป็นความลาํบากทีيت謆ใหก้บัผู้เดนิทางไปทีيت謆นัيت謆นไดต้ลอดปี โดยเฉพาะฤดฝูนจะ
ลาํบากเป็นพเิศษ สมยัปีสองพันหา้รอ้ยกวา่ ตอ้งใชเ้วลาเดนิทางไปถงึสาํนักสงฆแ์หง่น뤄ี쒃อยา่งนอ้ย ๆ
สองชัيت謆วโมงและอาจถงึสามชัيت謆วโมงในฤดฝูน นัيت謆นเป็นความจรงิเมืيت謆อสามสบิปีทีيت謆แลว้ เดᒋยวน뤄ี쒃ใชเ้วลา
สาํหรับไปทีيت謆นัيت謆นเพยีงไมเ่กนิ 15 นาท ีจากบา้นของเรา

อปุสรรคใด ๆ กค็อืเรืيت謆องกระจอ้ยรอ่ยสาํหรับพอ่ไปแลว้ หลายครั뤄쒃งทีيت謆พอ่คา้งทีيت謆วดักบัหลวง
พอ่ชา และเริيت謆มนาํอาหารไปถวายทีيت謆วดับอ่ยข뤄ึ쒃น รวมทั뤄쒃งกจิกรรมตา่ง ๆ ของพระสงฆท์ีيت謆นีيت謆 หากจาํเป็นตอ้ง
อาศยัพอ่หรอืรถบรรทกุของพอ่ สามารถเรยีกใชไ้ดต้ามตอ้งการ

รปูถา่ยของหลวงพอ่ชาถกูนาํข뤄ึ쒃นวางบนห뤄ิ쒃งบชูา เป็นกญุแจเปดิประตพูระพทุธศาสนาให้
บา้นหลงัน뤄ี쒃ในทนัที

พอ่เลกิไหวผ้ ีเลกิไหวเ้จา้ และเลกิไหวพ้ระจันทร ์เลกิมงคลตืيت謆นขา่ว

แตรั่บเอาพระรัตนตรัยเขา้ไวเ้ตม็หวัใจแหง่ศรัทธาแทน

ขณะนั뤄쒃นพอ่เป็นคนจนีนอกรตีไปแลว้อยา่งเงยีบเชยีบ

ความศรัทธาของพอ่ทีيت謆มตีอ่หลวงพอ่ชาแนน่แฟน้ยิيت謆งข뤄ึ쒃น ในคราวหนึيت謆ง ดเูหมอืนจะเป็นงาน
รับกฐนิจากทางไกลของสาํนักพทุธเจดยี ์ตาํบลหนองไฮ อาํเภอวารนิชาํราบ สาํนักสาขาทีيت謆 4 ของวดั
หนองปาพง พอ่นาํรถบรรทกุเชฟโรเลท็รับหลวงพอ่ชาจากวดัหนองป่าพงไปทีيت謆นัيت謆น

ตาํบลหนองไฮสมยันั뤄쒃น ถนนคอืลกูรังแดงฉานตลอดระยะทางหลายสบิกโิลเมตร มนัเป็น
ถนนคลกุฝุ่นอยา่งแทจ้รงิ ซึيت謆งพอ่เคยเดนิทางไปซ뤄ื쒃อสนิคา้เกษตรแถบนั뤄쒃นบอ่ย ๆ รสของฝุ่นถนนทีيت謆แสน
คุ้นนั뤄쒃นพอ่ซมึซบัไดอ้ยา่งออกรสทีيت謆สดุ

หลงัเสรจ็ธรุะทอดกฐนิสาํนักพทุธเจดยี ์และนาํสง่หลวงพอ่ชากลบัถงึวดัหนองป่าพง



เรยีบรอ้ยแลว้ พอ่เอะอะกบัทกุคนในครอบครัวเมืيت謆อกลบัถงึบา้นวา่

“หลวงพอ่ชาอเีป็นเซยีนแลว้ ไมม่ใีครในรถของเราเปื뤄쒃อนฝุ่นแมแ้ตค่นเดยีว”

อาจกลา่วไดว้า่พอ่เป็นคนจนีในยคุแรกของสาํนักสงฆห์นองป่าพง ทีيت謆หลวงพอ่เมตตาเป็น
พเิศษ ดว้ยความซืيت謆อสตัย ์จรงิใจ ตรงไปตรงมา เป็นคณุสมบตัทิีيت謆สะทอ้นผลมาถงึทกุคนในครอบครัว
ความเมตตาของหลวงพอ่แผก่วา้งออกมาสู่ครอบครัวของเราอยา่งทัيت謆วถงึ ไมม่ใีครเลยทีيت謆หลวงพอ่ไมรู่้
จัก หลวงพอ่ไดก้ลายเป็นประดจุพอ่อกีคนหนึيت謆งของบา้นเรา

ตอ่มาพีيت謆สาวคนโตไดแ้ตง่งานแยกครัวออกไป แตไ่มม่ปัีญหาสาํหรับพอ่ในเรืيت謆องวดั พอ่ยงั
คงดาํเนนิศรัทธาของพอ่ไปตามปกต ิและเมืيت謆อพีيت謆สาวคนทีيت謆สามหนัหนา้เขา้สู่วดัอยา่งจรงิจังอกีคนหนึيت謆ง
พระพทุธศาสนากไ็มม่วีนัแยกออกจากครอบครัวของเราอกีตอ่ไป

อาจเป็นดว้ยเหตมุมีาแตเ่ดมิ คอืทกุคนเคยถกูหา้มไมใ่หม้สีมัพันธก์บัพระสงฆม์ากอ่น
พระพทุธศาสนาจงึคลมุเครอือยู่บา้งสาํหรับลกู ๆ บางคน แมพ้ีيت謆สาวคนทีيت謆สามซึيت謆งเริيت謆มตน้เขา้สู่การปฏบิตัิ
ธรรมสมยัแรก ๆ กเ็ปีيت謆ยมดว้ยวจิกิจิฉาอยา่งชว่ยไมไ่ด้

มคีาํถามเกดิข뤄ึ쒃นวา่ ธรรมะมดีอียา่งไรปฏบิตัแิลว้จะไดอ้ะไรบญุจากการถวายทานและรักษา
ศลีภาวนา เกดิผลแบบไหน คนเรามกีรรมเป็นของ ๆ ตนจรงิหรอื

และแมแ้ตห่ลวงพอ่ชาเองวเิศษจรงิหรอื ???

ขอ้สงสยัลามปามไปถงึผู้เป็นประธานสงฆแ์หง่สาํนักหนองป่าพงทีيت謆พีيت謆สาวคนทีيت謆สามเขา้ไป
ปฏบิตัธิรรมทกุวนัพระ ขอ้สงสยัน뤄ี쒃ทกุ ๆ คนสามารถมไีดเ้ป็นไดข้อเพยีงใหส้งสยัเทา่นั뤄쒃น

วนัส뤄ิ쒃นสงสยัในหลวงพอ่ชาไดม้าถงึ

หลวงพอ่ตอบคาํถามดว้ยฤทธ愑ิⶀ

เรืيت謆องมอียู่วา่ หลวงพอ่จะเดนิทางเขา้กรงุเทพฯ ดว้ยกจินมินตป์ระการหนึيت謆ง ขา่วน뤄ี쒃มมีาถงึพีيت謆
สาวซึيت謆งนัيت謆งเยบ็ผา้เป็นกจิวตัรตรงหนา้บา้น พีيت謆สาวของผมเป็นหว่งวา่ หลวงพอ่และพระทีيت謆จะเดนิทางโดย
รถดว่นเทีيت謆ยวเชา้ตรู่จะมอีาหารหรอืไม ่บางทจีะมผีู้ไมเ่ขา้ใจทาํถวาย แตจ่ะทาํใหห้ลวงพอ่และพระ
สงฆท์ีيت謆ตดิตามรับอาหารไมไ่ด ้เพราะเหตวุา่ทา่นเครง่ในพระวนัิย หากถวายผดิแลว้พระทั뤄쒃งหมดตอ้ง
อดอาหารแน ่เธอจงึสัيت謆งไวก้บัทกุคนทีيت謆รู้จักวา่หากหลวงพอ่มกีาํหนดจะเดนิทางโดยรถขบวนไหน วนั
ใดแนช่ดัแลว้ใหบ้อกเธอลว่งหนา้ดว้ย เพืيت謆อจะไดเ้ตรยีมอาหารสาํหรับถวายทา่นบนรถไฟ

เชา้ตรู่ของวนัหนึيت謆ง มรีถบรรทกุพระสงฆแ์ลน่ผา่นหนา้บา้นเราอยา่งชา้ ๆ หลวงพอ่อยู่ในนั뤄쒃น
ดว้ย

พีيت謆สาวของผมตกใจ นัيت謆นหลวงพอ่กาํลงัจะไปกรงุเทพฯ แลว้ แตไ่มม่ใีครมาบอกเรืيت謆องน뤄ี쒃 จะ
จัดเตรยีมอาหารอยา่งไรไดท้นั ดไูปทีيت謆นาฬกิาขา้งฝาเหลอืเวลาอกีไมถ่งึครึيت謆งชัيت謆วโมงรถจะออกจาก
สถานวีารนิฯ เป็นอนัหมดทางจะจัดทาํและนาํอาหารไปถวายหลวงพอ่และพระสงฆไ์ด้

เสยีงหวดูรถไฟกงัวานมาใหไ้ดย้นิถนัดเนืيت謆องจากบา้นของเราอยู่ไมไ่กลจากสถานรีถไฟเกนิ
ไป ตามความเขา้ใจของเธอรถไฟทีيت謆หลวงพอ่อาศยัเดนิทางไปกรงุเทพฯไดอ้อกสถานไีปแลว้



ครู่ตอ่มา...ปรากฏมแีถวพระสงฆข์องสาํนักวดัหนองป่าพงจารกิออกบณิฑบาตยอ้นกลบัมา
ผา่นหนา้บา้นอกีครั뤄쒃ง

เป็นหมู่พระสงฆท์ีيت謆ไปสง่หลวงพอ่ทีيت謆สถานรีถไฟ เมืيت謆อสง่แลว้กถ็อืโอกาสบณิฑบาตกลบั ซึيت謆งก็
เป็นเรืيت謆องทีيت謆คาดไมถ่งึเหมอืนกนั

พีيت謆สาวของผมไดแ้ตม่องดพูระสงฆเ์ดนิแถวผา่นหนา้บา้นไปไมส่ามารถจะใสบ่าตรไดท้นั

พระสงฆพ์รรษามากอยู่หวัแถว เรยีงลาํดบัลงมาหาพรรษานอ้ยดว้ยระบบอาวโุส ผา่นกลบั
ไปทลีะองคจ์นกระทัيت謆งถงึปลายแถวซึيت謆งเป็นสามเณรองคน์อ้ยแตห่มดสามเณรแลว้สิيت謆งไมค่าดหมายก็
เกดิข뤄ึ쒃น

หลวงพอ่ชาอุ้มบาตรเดนิตอ่จากสามเณรและมพีระสงฆเ์ดนิตามอกีสามรปู

หลวงพอ่ไมไ่ดไ้ปกรงเทพฯ หรอกร ึ?

เวลานั뤄쒃นพีيت謆สาวของผมยงัคดิไมอ่อกในสิيت謆งทีيت謆เธอไดเ้หน็และไมฉ่กุใจคดิวา่ทาํไมหลวงพอ่
เดนิตอ่ทา้ยสามเณร

ตอ่มาอกีราว ๆ ครึيت謆งชัيت謆วโมงพีيت謆เขยซึيت謆งเป็นนายสถานรีถไฟไดม้าถงึภายหลงัจากไดเ้วลาออก
เวรแลว้

“หลวงพอ่ไปกรงุเทพ” พีيت謆เขยรายงานกบันอ้งภรรยา

“ไปยงัไง” พีيت謆ของผมเถยีง “หลวงพอ่เพิيت謆งบณิฑบาตผา่นไปเมืيت謆อกƸีนƸีเอง ”

“หลวงพอ่ไปกรงุเทพฯ จรงิ ๆ เฮยีเพิيت謆งไปสง่มาเดีᒋยวนƸี” พีيت謆เขยวา่ “มพีระตามไปดว้ยสาม

องค”์

พีيت謆สาวของผมไดแ้ตง่ง

ในทีيت謆สดุกข็นลกุซู่ ส뤄ิ쒃นสงสยัในหลวงพอ่อยา่งทนัที

ส뤄ิ쒃นสงสยัตลอดกาล

ตั뤄쒃งแตนั่뤄쒃นมาเธอโหมปฏบิตัธิรรมอยา่งหนัก ถา้หากเป็นผู้ชายเธอคงบวชไปแลว้อยา่ง
แนน่อน บทบาทของพอ่ของผม ทีيت謆เคยขดัขวางลกูสาวกบัพระพทุธศาสนา ตวดักลบัมาเป็นสนับสนนุ
การปฏบิตัขิองเธออยา่งเทา่ทีيت謆พอ่จะทาํใหไ้ด้

ตลอดระหวา่งเขา้พรรษา ลกูคนทีيت謆สามของพอ่ถอืศลีอโุบสถ พอ่ใหส้ทิธพิเิศษอยา่งเงยีบ ๆ
ดว้ยน뤄ํ쒃าอดัลมทลีะสองสามลงัสาํหรับเธอไดด้ืيت謆มเวลาบา่ยและคํيت謆า น뤄ํ쒃าอดัลมสมยันั뤄쒃นเป็นเครืيت謆องดืيت謆มพเิศษ
ทีيت謆ใคร ๆ นกึอยากจะดืيت謆มกด็ืيت謆มไมไ่ด ้แมแ้ตพ่อ่เอง จะดืيت謆มกต็อ่เมืيت謆อโอกาสพเิศษอยา่งเชน่ไปดหูนัง ลกู ๆ
กจ็ะไดก้นิของแปลกล뤄ิ쒃น ไปดงู뤄ิ쒃วลกู ๆ กจ็ะไดก้นิดืيت謆มอะไรกไ็ดต้ามปรารถนา แตเ่วลาปกตจิะถกูต ี!

ผลจากการปฏบิตัแิละการสนับสนนุของพอ่ ทาํใหพ้ีيت謆สาวคนทีيت謆สามเลอืกจะอยู่เป็นโสดจน
ตลอดชวีติ แมม้ผีู้ชายทีيت謆แสนดมีาสู่ขอ พอ่ไมบ่งัคบัขนืใจ ออกจะเป็นเรืيت謆องเหลอืเชืيت謆อ สาํหรับคนจนีทีيت謆
จะยอมใหล้กูสาวไรคู้่ แตก่บัพอ่ไมเ่ป็นเรืيت謆องอดึอดัขดัขอ้งอยา่งไรเลย



นีيت謆คอืคนจนีนอกรตีทีيت謆เป็นพทุธศาสนกิชนเตม็ตวั

ปัจจบุนัพีيت謆สาวคนน뤄ี쒃เป็นหญงิโสดอายเุกอืบหา้สบิปีและอยู่ทีيت謆อเมรกิาและยงัรักษาศลีภาวนา
อยา่งทีيت謆เคยปฏบิตัมิาโดยตลอด

ปลายปี 2511 พอ่ป่วยหนักดว้ยโรคถงุน뤄ํ쒃าดอีกัเสบ ถงึหามเขา้โรงพยาบาล หลวงพอ่ชา
ทราบขา่วน뤄ี쒃ไดอ้ยา่งไรไมท่ราบและไดส้ง่โยมวดันาํ “พระเกษ” มาใหพ้อ่ถงึหอ้งพักรักษาตวัในโรง

พยาบาล

พระเกษคอืตะกัيت謆วหุ้มเสน้เกษาและผงพทุธคณุ มรีปูรา่งตา่ง ๆ กนัไป แลว้แตม่อืผู้หุ้ม บาง
อนัคลา้ยหวัลกูปืน บางอนัคลา้ยกรวยแหลม บางอนัแทง่กลมหนา้ตดั

วนัรุ่งข뤄ึ쒃นหลวงพอ่กเ็ดนิทางมาเยีيت謆ยมพอ่ดว้ยตวัทา่นเอง สรา้งความปีตใิหแ้กพ่อ่และลกู ๆ
อยา่งประมาณไมไ่ด ้พอ่ถงึกบัมอีาการตาแดง ๆ ทาํทจีะรอ้งไห้

“หายแลว้ไปอยู่วดัอาตมานะ ไปถอืศลีปฏบิตัธิรรม เราแกเ่ฒา่แลว้ ภาระการงานกม็อบ

หมายใหล้กูเตา้เสยีเถอะ ลกู ๆ กโ็ต ๆ กนัจนพอจะทาํแทนเถา้แกไ่ดห้รอก เอาตวัเอาใจของเราให้

สบายนะ”

ไมก่ีيت謆วนัตอ่มาพอ่กห็ายป่วย หลวงพอ่ชาซึيت謆งบางทอีาจจะมกีจินมินตใ์นตวัเมอืงพอด ีไดไ้ป
เยีيت謆ยมพอ่ และรับพอ่ข뤄ึ쒃นรถกลบัมาสง่ถงึบา้นของเรา

“ไปอยู่วดันะ” หลวงพอ่ชากาํชบั

แตพ่อ่กไ็มไ่ป พอ่หว่งใยในกจิการคา้จนทอดท뤄ิ쒃งธรุะไมไ่ด ้และเริيت謆มป่วยดว้ยโรคเดมิอกีตอน
ตน้ปี 2513 จนถงึปลายปีเดยีวกนั พอ่ตอ้งกลบัเขา้โรงพยาบาลอกีครั뤄쒃งหนึيت謆ง

หลวงพอ่กม็เีมตตามาเยีيت謆ยมอกีครั뤄쒃งหนึيت謆งและไดส้นทนากนันานเป็นพเิศษ

ไมก่ีيت謆วนัตอ่มาพอ่ไดก้ลบัออกจากโรงพยาบาลเป็นครั뤄쒃งทีيت謆สอง คราวน뤄ี쒃นอนซมอยู่กบัทีيت謆นอน
ในบา้น หมดสภาพทีيت謆เคยแขง็แกรง่อยา่งส뤄ิ쒃นเชงิ

ความไขเ้จบ็โหมรา่งกายพอ่จนดกูระปลกกระเปล뤄ี쒃ยทีيت謆สดุเทา่ทีيت謆จะเคยไดเ้หน็ แตจ่ติใจของ
พอ่ดเูป็นตรงกนัขา้ม ไมม่คีวามวติกกงัวล ไมม่คีวามออ่นแอ ไมส่ะดุ้งกลวั แมจ้ะไดฝั้นถงึแมเ่มอืงจนี
นุ่งชดุดาํมาหา อาจเพราะพอ่ไดเ้รยีนรู้เรืيت謆องความตายมามากพอควรจากหลวงพอ่ชา

อธวุ ํชวีติ ํ ชวีติเป็นของไมย่ัيت謆งยนื

ธวุ ํมรณ ํ ความตายเป็นของยัيت謆งยนื

อวส ฺส ํมยา มรติพพฺ ํ เราจะตอ้งตายแนแ่ท้

อปปฺมาทรตา โหถ  ทา่นทั뤄쒃งหลายจงเป็นผู้ยนิดใีนความไมป่ระมาทเถดิ

“เมืيت謆อพอ่ตาย” พอ่สัيت謆งกบัแมแ่ละพีيت謆สาว “ศพของพอ่หากวา่ทางสมาคมจนีแคะจะรบัธรุะจดั
พธิใีหก้ป็ลอ่ยเขา แตไ่มต่อ้งเอาไปฝงั ใหเ้ผาเสยีหมดเรืيت謆องหมดราวไป เผาทีيت謆วดัหลวงพอ่นัيت謆นแหละ”



ในทีيت謆สดุเชา้ตรู่วนัหนึيت謆งของกลางเดอืนตลุาคม ปี 2513 พอ่ถกูหามเขา้โรงพยาบาลอยา่ง
ฉกุเฉนิ ตั뤄쒃งแตผ่มไมต่ืيت謆น เมืيت謆อตืيت謆นแลว้กไ็ดเ้หน็รถบรรทกุนาํศพพอ่กลบัมาถงึบา้นพอดี

เป็นเชา้ตรู่ทีيت謆แยท่ีيت謆สดุในชวีติของผม

เป็นการตืيت謆นรับอรณุทีيت謆ไมส่ดชืيت謆นเหมอืนเคย

ศพพอ่จัดพธิบีาํเพญ็กศุลทีيت謆บา้น คนจนีเพืيت謆อนพอ่และญาตพิีيت謆นอ้งทางไกลฝ่ายจนี รว่มมอื
รว่มใจกนัดแูลงานศพเป็นอยา่งด ีแตไ่มม่กีงเตก็ เพราะนัيت謆นไมใ่ชค่วามประสงคข์องพอ่ พธิศีพจงึเป็น
อยา่งจนีครึيت謆งไทยครึيت謆ง เหมอืนสายเลอืดลกูครึيت謆งจนีไทยโนตวัของพวกลกู ๆ

หลวงพอ่ชาเมตตาตอ่ศพพอ่เหมอืนครั뤄쒃งพอ่ยงัมชีวีติอยู่ ทา่นนาํพระสงฆม์าสวดดว้ยตวั
ทา่นเองไมน่อ้ยกวา่สองคนื คนือืيت謆น ๆ ลกูศษิยเ์กา่แกข่องหลวงพอ่จะนาํพระสงฆม์าแทน

หลวงพอ่ไดบ้อกพวกเราเหมอืนรู้ความปรารถนาของพอ่เป็นอยา่งดี

“เสรจ็งานแลว้ใหเ้อาเถา้แกไ่ปวดัเรานะ”

ไมเ่พยีงเมตตาจากหลวงพอ่เทา่นั뤄쒃นทีيت謆มใีห ้พระอาจารยเ์ทีيت謆ยง โชตธิมโฺม ศษิยร์ุ่นแรกของ
หลวงพอ่และเป็นเจา้อาวาส วดัอรัญวาส ีสาขาวดัหนองป่าพงทีيت謆 1 กม็เีมตตาแกพ่อ่เชน่เดยีวกนั

คนืทีيت謆พระอาจารยเ์ทีيت謆ยงไดม้าทีيت謆บา้นงานศพในฐานะประธานสงฆ์
นาํสวด พระอาจารยเ์ทีيت謆ยงลงจากรถโดยไมท่นัข뤄ึ쒃นสู่อาสนะทีيت謆จัดเตรยีมไว้
ทา่นเดนิตรงมาทีيت謆โลงศพพอ่ สัيت謆งใหล้กูชายพอ่เปดิฝาโลงข뤄ึ쒃น ลว้งฝามอืลง
ไปลบูใบหนา้พอ่อยา่งแผว่เบา ทา่นพมึพาํอะไรไมท่ราบในลาํคอดว้ย
สาํเนยีงปราน ีผมยนือยู่ใกล ้ๆ กฟั็งไมถ่นัด แตส่มัผัสอยา่งนั뤄쒃นหากพอ่ยงัมี
ชวีติอยู่จะรู้วา่ มนัเป็นสมัผัสแหง่รักและเมตตาของผู้ทรงศลีอยา่งแทจ้รงิ

ทาํใหผ้มไดเ้หน็และเชืيت謆อมัيت謆นอยา่งจรงิจังวา่ ครบูาอาจารยท์ั뤄쒃ง
หลายเมตตาพอ่อยา่งเทา่ทีيت謆จะมใีหไ้ด ้และมนัทาํใหผ้มน뤄ํ쒃าตาคลอ

วนัสดุทา้ยของงานศพ รถบรรทกุศพของพอ่ไมไ่ดเ้ล뤄ี쒃ยวซา้ยไป
สสุานคนจนี แตเ่ล뤄ี쒃ยวขวาไปสู่วดัหนองป่าพง คนจนีหลายคนดจูะมอีาการ
งนุงง แมแ้ตล่งุซึيت謆งเดนิทางมารว่มงานศพจากกรงุเทพฯ ยงัพดูอะไรไม่
ออก

เป็นขบวนศพอยา่งศพคนจนีแตมุ่่งเขา้วดัป่าแบบไทย

สมยันั뤄쒃นสาํหรับอาํเภอเลก็ ๆของจังหวดัอบุลฯ งานศพคนจนีทีيت謆ลงเอยดว้ยการเผา จะตอ้ง
ใชค้วามกลา้หาญอยา่งมาก จนีคนยากเทา่นั뤄쒃นทีيت謆จะตอ้งเดนิทางสู่เชงิตะกอน

หลายคนแสดงความประหลาดใจทีيت謆พอ่จะถกูเผา บางคนบอกวา่วญิญาณพอ่จะไมไ่ดไ้ป
สวรรค ์ลกูหลานบา้นน뤄ี쒃ทาํอตุริ

อยา่งไรกต็ามศพพอ่กไ็ดเ้ดนิทางไปถงึวดัเวลาบา่ยแก ่ๆ หลวงพอ่นัيت謆งเป็นประธานรับศพอยู่
ในศาลาใหญ ่ทา่นมบีญัชาใหท้กุคน ทั뤄쒃งทีيت謆เป็นชาวบา้นปฏบิตัธิรรม และคนทีيت謆มาพรอ้มกบัศพพอ่ ให้



ไปเกบ็ไมฟ้นืมาคนละทอ่นและนาํไปวางไวใ้นทีيت謆ซึيت謆งทา่นกาํหนดตรงชายป่าชา้ทา้ยวดั

ไดไ้มอ้ยา่งเหลอืเฟอืสาํหรับทาํเชงิตะกอนอยา่งงา่ย ๆ ตามธรรมชาต ิทีيت謆ตอ้งทาํเชน่น뤄ี쒃
เพราะวา่วดัหนองป่าพงยงัไมม่เีมรเุผาศพอยา่งถาวร เมรทุีيت謆ทาํข뤄ึ쒃นน뤄ี쒃จงึเผาไดเ้พยีงครั뤄쒃งเดยีวศพเดยีว
เทา่นั뤄쒃น

ตะวนัลบัฟา้จนมดืไปทั뤄쒃งแผน่ฟา้

ไฟถกูจดุข뤄ึ쒃น

หลวงพอ่นัيت謆งดอูยู่อยา่งใกลช้ดิ พรอ้มดว้ยพระสงฆอ์กีหมู่หนึيت謆ง ผมนัيت謆งคกุเขา่อยู่ขา้ง ๆ หลวง
พอ่ ซึيت謆งผมไมอ่าจอา่นความรู้สกึจากสายตาของหลวงพอ่ทีيت謆มองมาสู่เดก็อยา่งผมไดถ้นัด แตค่วาม
อบอุ่นทีيت謆แผอ่อกมานั뤄쒃น ผมสมัผัสไดอ้ยา่งถนัดถนีيت謆ทีيت謆สดุ

ไฟลามเลยีศพทลีะนอ้ย โลงไมห้ายไป รา่งกายพอ่ชดัเจนข뤄ึ쒃นทกุขณะ ถงึเวลาทีيت謆หลวงพอ่
จะไดโ้บกมอืไลท่กุคนใหก้ลบับา้น บางทภีาพตอ่จากน뤄ี쒃ไปอาจไมเ่หมาะสมสาํหรับผู้เป็นภรรยาและลกู
ของพอ่จะไดเ้หน็

หลวงพอ่สัيت謆งใหท้กุคนกลบัมาทีيت謆นีيت謆ใหมต่อนรุ่งเชา้ เพืيت謆อเกบ็กระดกู และทกุคนไดก้ลบัออกมา
จากทีيت謆นัيت謆น โดยทีيت謆หลวงพอ่ไมไ่ดล้กุไปจากทีيت謆นัيت謆งขา้งกองไฟนั뤄쒃น ผมเหน็วา่ทา่นนัيت謆งมองไปทีيت謆กองไฟอยา่ง
สงบแมอ้ยู่ในระยะไกลสดุตา

กระดกูพอ่ถกูเกบ็ในตอนเชา้ หลวงพอ่ไมอ่นญุาตใหใ้ครนาํกระดกูแมแ้ตช่뤄ิ쒃นเดยีวกลบับา้น
ใหเ้อาไวท้ีيت謆วดัทั뤄쒃งหมด

ทกุวนัน뤄ี쒃กระดกูพอ่ยงัอยู่ทีيت謆นัيت謆น คดิถงึพอ่เมืيت謆อไหร ่ไปกราบไดเ้มืيت謆อนั뤄쒃น

คงตอ้งบอกวา่พอ่คอืคนจนีคนแรกทีيت謆ถกูเผาในวดัหนองป่าพง

ในวดัของพระสงฆอ์งคแ์รกและองคเ์ดยีวทีيت謆พอ่เคารพรักอยา่งแทจ้รงิ

นีيت謆คอืทีيت謆จบของพอ่ผู้เคยเกลยีดชงัพระสงฆเ์ขา้กระดกูดาํ
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