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 อาตมา ชอบ นิทาน ตั้ง แต เด็ก   ไม วา จะ ฟง จะ อาน จะ เลา นิทาน ก ็ชอบ หมด   
ฟง หลวง พอ ชา เลา นิทาน ครั้ง แรก   ( เรื่อง หมาจิ้งจอก ขี้ เรื้อน )   อาตมา นั่ง 
ฟง เพลนิ ม ีความ สขุ   ชาต ินี ้คง ไมม ีวนั ลมื  อาย ุพรรษา มาก ขึน้ อาตมา ได รบั  
หนาที่ แสดง ธรรม แก ญาติโยม   ปรากฏ วา มี คน รัก นิทาน เหมือน อาตมา 
เยอะ เหมือน กัน   อาตมา สังเกต วา   ถา เลา นิทาน เมื่อ ไหร   ผู ฟง เทศน จะ 
รูสึก สดชื่น   ( อยาง นอย ไม งวง )   และ เทศน เสร็จ แลว ยัง จำ นิทาน พรอม 
ขอ ธรรมะ ที่ พวง มา กับ นิทาน ได บาง   นิทาน ให ทั้ง ความ สุข ความ บันเทิง 
ใน ธรรม และ ความ รู ที่ เปน ประโยชน แก ผู ฟง   อาตมา เห็น อยาง นี้ จึง เลา 
นิทาน บอย   

ยีส่บิ กวา ป ที ่ผาน มา อาตมา ได เลา นทิาน ไว มาก พอ สมควร ป นี ้ คณุ ศรวีรา   
อสิ สระ   ม ีจติ ศรทัธา เรียบ เรียง นทิาน ที ่อาตมา เคย เลา หลาย เรื่อง เพือ่ แจก 
เปน ธรรม ทาน   อาตมา ขอ อนุโมทนา ใน กุศล เจตนา ของ คุณ ศรีวรา   และ 
ขอ ให อานิสงส ผล บุญ ที่ เกิด จาก การ เผยแผ เรื่อง เลา และ นิทาน ธรรม ใน  
ครั้ง นี้   จง ดล บันดาล ให คุณ ศรีวรา   พรอม ดวย ผู มี สวน รวม ใน การ จัด พิมพ 
หนังสือ นี้  ตลอด จน ผู รัก นิทาน และ เรื่อง เลา ทั้ง หลาย จง พบ แต ความ สุข 
และ ความ เจริญ ใน ธรรม   ตลอด กาล นาน เทอญ 

ชย สาโร   ภิกข ุ 
 ตุลาคม    ๒๕๕๒

คำนำ ท่าน อาจารย์  



 ขาพเจา มี โอกาส ได ฟง ทาน อา จาร ยชย สา โรแสดง ธรรมให 
เด็กๆ ฟงเปน ครั้ง แรก   เมื่อ วัน ที่   ๒๒   สิงหาคม   พ . ศ .   ๒๕๓๕   

 ใน ครั้ง นั้น ทาน เลา นิทาน สอง สาม เรื่อง เกี่ยว กับ ปญญา   ความ อดทน   และ 
  ความ ไม แน   สนุก จน ลูก ๆ   ของ ขาพเจา หูผึ่ง   เขยิบ เขาไป ใกล ทาน มาก ขึ้นๆ  
และ ตั้ง อกตั้ง ใจ ฟง อยาง เต็ม ที่     พวก เรา ทุก คน รูสึก ประทับ ใจ มาก จน ตอง ขอ 
อนุญาต ทาน พิมพ เปน หนังสือ ชื่อ  ดรุณ ธรรม   ซึ่ง เปน หนังสือ ธรรมะ เลม แรก 
ที่ พวก เรา ได พิมพ เพื่อ เผยแผ เปน ธรรม ทาน 

 ตั้ง แต นั้น มา ครอบครัว ของ ขาพเจา และ นอง สาว ตลอด จน เพื่อน ๆ   ได พา กัน 
ไป กราบ ทาน อา จาร ย ทกุ ๆ   ปเปน ประจำ ไม เคย เวน   พวก เรา จงึ ได ม ีโอกาส ฟง 
เรือ่ง ตางๆ  ที ่ทาน เลา ทัง้ เรือ่ง นทิาน และ เรือ่ง ชวีติ จรงิ   ซึง่ ลวน นา ฟง   ให ขอคดิ   
มี ประโยชน ตอ การ ดำเนิน ชีวิต ให เปนสุข   และ พัฒนา ตน ให ดี งาม   ขาพเจา มัก 
จะ จด บันทึก เรื่อง ราว ตางๆ  ที่ ทาน เลา   และ อบรม สั่ง สอน ไว เสมอ   

 นอกจาก ทาน อาจารย จะ มี พรสวรรค ใน การ แสดง ธรรม และ การ เลา เรื่อง ราว 
ตางๆ  เปน ที่สุด แลว   ทาน ยัง มี พรสวรรค ใน เรื่อง ภาษา ดวย   ภาษา ไทย ที่ ทาน 
ใช สละ สลวย งดงาม และ นา สนใจ มาก  โดย เฉพาะ การ เลนคำ ให เขา กับ เรื่อง 
ราว และ ยคุ สมยั   ทาน มกั จะ ใช วธิ ีอปุมา อปุมยั เพือ่ เปรยีบ เทยีบ ธรรมะ ให ผู ฟง 
เขาใจ ได งายๆ  และ ชัดเจน   ทาน ให ความ สำคัญ กับ ทุก ๆ   คำถาม   และ ทาน 
จะ เมตตา ตอบ จน ผู ถาม หมด สงสัย   ที่ สำคัญ คือ ทาน มี อารมณ ขัน สอด แทรก 
อยู เสมอ   พวก เรา จึง มี ความ สุข มาก ทุก ครั้ง ที่ ได มี โอกาส ฟง ทาน แสดง ธรรม   
ตอบ คำถาม ธรรมะ หรือ สนทนา กับ ทาน อาจารย 

 เมื่อ ขาพเจาพาครอบครัวเดิน ทาง ไป กราบ ทาน ที่ วัด ปา นานาชาติ   

คำนำ ผู้ เขียน 



 มารดา ของ ขาพเจา   คุณ ทอ สี   สวัสดิ์ - ชู โต   ซึ่ง เปน ลูก ศิษย วัย ชรา ของ ทาน 
อาจารย   มัก จะ ขอรอง ให ทาน แทรก นิ ทาน สนุกๆ  ไว ใน การ แสดง ธรรม เสมอ   
ฉะนั้น นอกจาก ทาน จะ แสดง ธรรม ดวย การ เลา นิทาน ให เด็ก ๆ   ฟง แลว   ทาน 
ยัง ตองหา นิทาน มา เลา ให บรรดา ลูก ศิษย ชรา ๆ   ฟง ดวย 

 ขาพเจา เห็น วา นิทาน และ เรื่อง ราว ตางๆ  ที่ ทาน อาจารย เลา  มี คุณคา ยิ่ง 
สมควร ที่ จะ รวบรวม บาง สวน พิมพ เปน ธรรมะ บันเทิง เพื่อ ประโยชน แก คน 
หมู มาก   จึง ได กราบ เรียน ขอ อนุญาต   ซึ่ง ทาน ก็ได เมตตา อนุญาต ให จัด ทำได    
ทาน ยัง ได ชวย ตรวจ ทาน เนื้อหา ให ถูก ตอง   พรอม ให ขอคิด ทาง ธรรม   และ ยัง 
ได ตั้ง ชื่อ เรื่อง ตางๆ  และ ชื่อ หนังสือ วา   ‘ เรื่อง ทาน เลา ’   อีก ดวย 

 เนื่องจาก ขาพเจา ไมใช นัก เขียน มือ อาชีพ และ ไมใช นัก ภาษา   การ เขียน เรื่อง 
ราว ตางๆ  ใน หนังสือ เลม นี้   ขาพเจา ใช ภาษา พูด งายๆ  เพื่อ ให ได อรรถรส   
อาจ จะ ไม ถูก ตอง ตาม หลัก การ เขียน   จึง ตอง ขออภัย ไว   ณ   ที่ นี้ 

 ขาพเจา ขอก ราบ ขอบพระคณุ ทาน อา จาร ยชย สาโร อยาง สงู  ที ่ได เมตตา อบรม 
สั่ง สอน ขาพเจา และ เลา เรื่อง ราว มากมาย หลาย รสชาติ ที่ ให ทั้ง ขอคิด   ความ 
สนุกสนาน เพลิดเพลิน และ ความ ซึ้ง ใจ เหลา นี้   และ ขอ ขอบคุณ กัลยาณ มิตร 
ทุกๆ  ทาน ที่ ได มี สวน รวม ชวย ให หนังสือ เลม นี้ สำเร็จ ดวย ดี

                                                                                     



 แด่ ...   ท่าน อา จาร ย์ชย สาโร   ท่าน อาจารย์ ของ ลูก ศิษย์ 
 แด่ ...   คุณ น้าแต๋ว และ พี่ นิด   
 ผู้ แนะนำ ครอบครัว เรา ให้ เป็น ศิษย์ ของท่าน อาจารย์ 
 แด่ ...   พ่อ แม่   ผู้ ให้ ชีวิต   ความ รัก และ ความ อบอุ่น 
 แด่ ...   นกเขา   ปลาวาฬ   ปลา ทู   ปลา เข็ม   อ้อน   วิทิต   จอ หง วน   
 ผู้ เป็น กำลัง ใจ สำคัญ 
 แด่ ...   กัลยาณ มิตร ทุกๆ  ท่าน  ท่านจิ๋ว ท่านต้น พี่ นุ้ย   สุ   ป๋า   สุ วาณี    
 มิ้ว   ย้ง   พี่ วัฒ   พี่ แจ๋ น   พี่ น้อย   น้า รัชนี      คุณ สุ ภาว ดี  คุณประวิทย์   
  อ๊อฟ  ครูนาง ที่ มี ส่วน ช่วย ให้ งาน นี้ สำเร็จ   



สารบัญ
ไมมีวันจบ
คุณยายใจตะกรา
เชื่อฉันซ ิ!
วิทยาศาสตรงมงาย ?
เห็นหลวงปูกับตา
คำถามคำตอบ ๑
ขี้ฉันใครอยาแตะ
เมตตาขาเป 
หลวงพอทดสอบ 
เลหกลการขาย
ตามหาขงจื้อ 
คําถามคําตอบ ๒ 
สวยเลิศในปฐพี 
แกไมอยากแก 
พลิกล็อก 
พระขุดอุโมงค 
ชาวกินดาง 
คําถามคําตอบ ๓ 
๒๐๐ คือ ๒๐๐ 
Good idea / bad idea 
ไมโงพอ 
ขาขาดชวยแขนขาด 
สุขหนอ
คำถามคำตอบ ๔

๑
๓
๕
๗
๙
๑๑
๑๒
๑๓
๑๕
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๕
๒๖
๒๙ 
๓๕
๓๖
๓๖
๓๘
๔๑
๔๒
๔๕
๔๖



เวลาวิกฤติ
สมน้ำหนา
จิตบูดเพราะจุดบอด
นอกเหตุใตผล
เหตุผลเทียม
คำถามคำตอบ ๕
พูดงาย
อยาหาวายอ    
สงสารแตงกวา        
ษีสมัครเลน
เหม็นกลิ่นมนุษย                      
คำถามคำตอบ ๖
สายลับชั้นเลิศ
แกงสเตอรตัวอยาง
เทศนดี                                
หนาแตกเพราะตาโต  
อยาหยามฉลาม
คำถามคำตอบ ๗                                               
ลูกประคำตกเหว     
กบใจสู
อยาดวนสรุป            
สมบูรณแบบเกินไป
สูตรแกโรคเบื่อ                         
คำถามคำตอบ ๘                                       

๔๖
๔๗
๕๐
๕๒
๕๔
๕๕
๕๕
๕๗
๕๘
๕๙
๖๑
๖๒
๖๒
๖๕
๗๐
๗๑
๗๓
๗๔
๗๔
๗๗
๗๘
๗๙
๘๒
๘๓



ไมสะทกสะทาน
เมืองไทย... 
....เมืองพุทธตลอดกาลนาน ?
แมนสองตัว
เอาเปรียบเสียเปรียบ 
ทานยาครบคอรส 
คำถามคำตอบ ๙ 
กบพูดได 
กอหรือแก 
เสียสละเพื่อนกกระสา 
กลัวครูลงโทษ
ปลอบใจ
คำถามคำตอบ ๑๐
ขนมกอนที่เจ็ด 
สวรรคก็ไมเอา  
เหนื่อยจัด
หาเรื่องคิด
ไมลืมสามี 
คำถามคำตอบ ๑๑ 
ไมยอมแพเปนพระ
สถานทูตพระพุทธเจา 
มหาอำนาจแมนแท
ไดไมเหมือนคิด
เซียนนอย 

๘๔
๘๖

๘๙
๙๐
๙๑
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗



คำถามคำตอบ ๑๒ 
ฝนดี 
สบูของพระพุทธเจา
แบงสมบัติ  
สอนนักบริโภค 
สมพิการ
คำถามคำตอบ ๑๓ 
หมาดุยังกลัว 
เพราะใจเย็น
แมผัวลูกสะใภ  
ใจแคน   
รําคาญคางคาว  
คําถามคําตอบ ๑๔ 
ซาบซึ้งความดี  
รวยจนจน  
เรื่องผีๆ 
อยูไมดีๆ อยูแลวก็....... 
ชวยขโมย 
คําถามคําตอบ ๑๕  
ถึงเวลาเขาวัด 
งอกไมงาม 
เกือบจะ....
ระวังสิ่งที่อยากได 
ออกซิเจนธรรม 

๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๕
๑๓๘
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๔
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๙



คําถามคําตอบ ๑๖ 
เด็ดหนวดเสือโครง  
ยิ่งแพงยิ่งดี   
กวาจะไดบวช  
หญิงเดียวในชีวิต
เห็ดดอกเดียว 
คําถามคําตอบ ๑๗ 
ภพภูมิมนุษย 
ไมมีสูตรสําเร็จ 
เมตตาธรรมแกประหมา
ตามมีตามได
เงินรอยลาน 
คำถามคำตอบ ๑๘
C/ซี หรือ D/ดี
ระหวาง C/ซี กับ E/อี
จองเปาไว 
หาตัวชวย
งานชิ้นสุดทาย 
คำถามคำตอบ ๑๙
ขี้ to be 
เอาใจเทพ
เพี้ยน คือ นวัตกรรม ?
เรื่องรายกลายเปนดี

๑๕๐
๑๕๑
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๓
๑๖๖
๑๖๗
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๐
๑๗๒
๑๗๓
๑๗๕
๑๗๘
๑๗๙
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๒



ลวงตา 
คำถามคำตอบ ๒๐ 
บาชอปปงบำบัด
บทสวดของคนไมภาวนา
เห็นไฟหายหนาว 
ขอชื่อ 
เณรนอยโปรดสัตว
คำถามคำตอบ ๒๑
กนกีบ 
มีทางเลือก 
อดไมได
แสปดแมลง
โรงเรียนกินนอน
คำถามคำตอบ ๒๒
หลงความหลอ 
อรอยเพราะคานิยม
จุดออนของทานอาจารย
เรื่องของภาษา
เติมใหเต็ม
คำถามคำตอบ ๒๓
ฟงเพลงหรือฟงเครื่อง
พระสูตรผี
อิติปโส....ฉันรักเธอ
ปรุงแตงสุดๆ

๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๙๔
๑๙๔
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐
๒๐๒
๒๐๓
๒๐๕
๒๐๗
๒๐๘
๒๑๑
๒๑๓
๒๑๔
๒๑๗
๒๑๙
๒๒๐
๒๒๑
๒๒๓
๒๒๔



นักโทษ (คนอื่น)
คำถามคำตอบ ๒๔
Yes we can
ยังไงก็ไมเทศน   
กัณฑเทศนที่รอคอย 
นิ่งเสียตำลึงทอง
แคนี้ก็สุขแลว
คำถามคำตอบ ๒๕
ความรักที่แตกตาง
อิสระของลูก ทุกขของใคร ?
ปลอยวางแบบควาย
แบรนดเนม 
หลวงปูซือยุน
คำถามคำตอบ ๒๖
จินนี่มิตรแท
ความอยากที่นารัก
จะเอายังไงกันแน
ฉันจะฆาเธอ !
ดีทุกอยาง ?
คำถามคำตอบ ๒๗
ฉันแลวฝดคอ 
จะสึกเมื่อไหร ?
หินกับทราย
คุณยายดินสอ
เลาเรื่องทาน

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



... ต่อ จาก นี้ ไป 
ขอ เชิญ ท่าน อ่าน นิทาน 
และ เรื่อง ราว ต่างๆ  

หลาก รส ชาติ ที่ ท่าน อาจารย์ ชย สา โร
ได้ เมตตา เล่า ให้ ลูก ศิษย์ ฟัง ...
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ไม่ม ีวัน จบ 
พระ ราชา องค หนึ่ง โปรดปราน การ ฟง นิทาน เปน ชีวิต 

จติใจ ทาน ม ีความ ส ุขมา กๆ ทกุ ครัง้ ที ่ได ฟง นทิาน จน นกึ อยาก 
ฟง นิทาน อยาง ตอ เนื่อง เพราะ ฟง เทา ไหร ก็ ยัง ไมรู สึก อิ่ม ไมรู 
สึก พอ สำนัก พระราชวัง จึง ตอง ประกาศ เชิญ นัก เลา นิทาน ทั่ว 
ประเทศ ให เดิน ทาง เขา เมือง หลวง มา เลา นิทาน ให พระ ราชา ฟง 
และ พระ ราชา ก ็สญัญา วา จะ ให รางวลั อยาง งาม แก นกั เลา นทิาน 
ที่ สามารถ เลา นิทาน ที่ ไมมี วัน จบ ให พระองค ฟง

บรรดา นัก เลา นิทาน จึง หลั่ง ไหล มา จาก ทุก สารทิศ  ตาง 
ก ็พยายาม เลา นทิาน ให ยาวนาน ทีส่ดุ เทา ที ่จะ ทำได บาง คน เลา 
ได หนึง่ ชัว่โมง บาง คน เลา ได สอง สาม ชัว่โมง คน ที ่เลา เก งมากๆ 
เลา ได ทั้ง วัน ทั้ง คืน แต แลว...สุดทาย นิทาน ก็ ตอง ถึง จุดจบ 
พระ ราชา ผิด หวัง มาก ที่ นิทาน ทุก เรื่อง ลวน มี จุดจบ ดวย กัน 
ทั้ง สิ้น ทาน รูสึก เศรา ใจ ที่ ไม สามารถ จะ หาความ สุข อยาง 
ตอ เนื่อง ชนิด ไมมี วัน จบ ได จน กระทั่ง ถึง คิว ของ ชาย หนุม 
คน สุดทาย ชาย หนุม หนา ออน คน นี้ เลา นิทาน เรื่อง กองทัพ 
มดดำ ซึ่ง มี มด เปน ลานๆ ๆ ๆ ตัว กำลัง เดิน ทัพ ไป ตาม ทอง 
นา จำนวน มดดำ มากมาย แผ ดำ ทะมึน เปน วง กวาง มัน กิน พืช  
ทกุ ชนดิ บน เสน ทาง ที ่มนั ผาน ไป เสยี ราบ เรยีบ จนถงึ ยุง ขาว ใหญ 
มโหฬาร ซึ่ง มี ขาว อยู เต็ม ยุง แต ยุง ขาว นั้น ปด มิดชิด แนน หนา  
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ที่สุด จน มด เขาไป ไม ได พวก มด พยายามๆๆ ทุก วิถี ทาง ที่  
จะ เขาไป กิน ขาว ใน ยุง นั้น จน แมทัพ มด ตัว หนึ่ง สามารถ เจาะ 
รู เล็กๆ พอที่ จะ สอด ตัว เขาไป ใน ยุง ขาว ได เพียง ตัว เดียว  
มัน จึง เขาไป ใน ยุง ขาว แลว แบก ขาว ออก มา ได หนึ่ง เมล็ด เมื่อ 
มัน ออก มา แลว มด อีก ตัว ก็ เขาไป แลว มัน ก็ ขน ขาว ออก มา 
อีก หนึ่ง เมล็ด มด อีก ตัว ก็ เขาไปแลว มัน ก็ ขน ขาว ออก มา อีก 
หนึ่ง เมล็ด มด อีก ตัว ก็ เขาไป แลว มัน ก็ ขน ขาว ออก มา อีก หนึ่ง 
เมล็ด................... มด อีก ตัว ก็ เขาไป แลว มัน ก็ ขน ขาว ออก 
มา อีก หนึ่ง เมล็ด...................เขา เลา เชน นี้ ไป เรื่อยๆ มัน เปน 
นิทาน ที่ ไมมี วัน จบ จน พระ ราชา ตอง ขอรอง ให เขา จบ นิทาน 
ของ เขา ได แลว  และ เขา ก็ได รับ รางวัล งาม นั้น ไป

พระ ราชา คิด ได วา จริงๆ แลว นิทาน ที่ มี จุดจบ นั้น ก็ ดี 
เหมอืน กนั ทาน จะ ได ไม ตอง รูสกึ เบือ่ มาก เหมอืน เวลา ฟง นทิาน 
เรื่อง กองทัพ มดดำ ซึ่ง ไมมี วัน จบ

ฉะนั้น ตอ จาก นี้ ไป ขอ เชิญ ทาน อาน นิทาน และ เรื่อง ราว 
ตางๆ หลาก รสชาติ ที่ ทาน อาจารย ชย สา โรได เมตตา เลา ให ลูก 
ศิษย ฟง ซึ่ง ลวน มี จุดจบ ดวย กัน ทั้งหมด ทั้ง สิ้น
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คุณ ยาย ใจ ตะกร้า
ที่ ภาค อีสาน ใน คืน วัน ออก พรรษา หรือ วัน สำคัญ ทาง 

พระพทุธ ศาสนา บรรดา พอ ออก แม ออก* ผู มี ศรัทธา จะ พา กัน 
 ไป ถือศีล และ รวม กิจกรรม ที่ วัด ตลอด คืน ทั้ง นั่ง สมาธิ เดิน 
จงกรม และ ฟง เทศน ที่ พระ ทาน สลับ กัน ขึ้น ธรรมาสน จนถึง เชา

แม ออก คน หนึง่ กลบั ถงึ บาน หลงั จาก ไป เนสชั ชกิ** ที ่วดั 
 มา ตลอด คืน ดวย ใบหนา อิ่ม บุญ เมื่อ พบ หนา หลาน ชายๆ ทัก 
ยาย วา
หลาน  “เปน จัง ได ละ ยาย ไป วัด มา เม้ิด คืน เหม่ือย บ”
ยาย  “บ เหม่ือย ดอก... มัน อ๋ิม ใจ ฟง พระ เผ่ิน เทศน 
 เมิ้ด คืน เลย เผิ่น เทศน ได จั๊บ ใจ อีหลี”
หลาน “เผิ่น เทศน วา จัง ได”
ยาย “เผิ่น เทศน ดี คัก” (เทศน ดี เหลือ เกิน)
หลาน “ดี จั๊ง ได ละ” 
ยาย “ฮู ย.... จำ บ ได ด อก ฮู แต วา ดี หลาย”
หลาน รำพึง “โฮย! สิ มี ประ โย ชน หยัง นอ...อด สา (อุตสาห)  

 ตั้งใจ ไป อยู เมิ้ด คืน บ ได ประโยชน อี หยัง เลย”
ยาย “เจา บ เขา ใจด อก เอา จัง ซี้ ก็ แลว กัน.....”
วา แลว ยาย ก็ สง ตะกรา สาน ใบ หนึ่ง ให หลาน ชาย แลว สั่ง 

วา....
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ยาย  “บัก หลา เอ ย เจา เอา กะตา(ตะกรา) นี่ ไปตัก
 น้ำ มา ให ยาย แหน”
หลาน “แม ใหญ.... คือ ให เอา กะตา ไป ตัก น้ำ มัน สิ  

 ได น้ำ ได จัง ได”
ยาย ดุ วา   “ยาย ให ไป ตัก ก็ ไป ตัก มา โลด”
แม หลาน ชาย จะ งงงวย แต เพราะ เขา เปน หลาน ที่ ดี และ 

เชื่อ ฟง ยาย เขา จึง ลงทุน หิ้ว ตะกราสาน ใบ นั้น ไป ตัก น้ำ ที่ คลอง 
เพื่อ ให ยาย สบายใจ แลว จึง นำ ตะกรา กลับ มา หายาย
ยาย “เจา เห็น น้ำ ใน กะตา บ นี่”
หลาน “ก็ มัน บ ม ีขอย สิ เห็น ได จัง ได” แลว คิด ตอ ใน  

 ใจ วา ‘ยาย ไป วัด หลาย เลย เพี้ยน แลว ละ’
ยาย มิได สนใจทาที หลาน ชาย แต กลับ สั่งใหเขาสะบัด 

ตะกรา นั้น แรงๆ จน น้ำ กระเด็น ออกมา
ยาย “บัดนี่ เจา เห็น น้ำ บ กะตา นี่มัน คือ อุม น้ำ  

 กลับ มา บ ได จัง ได มัน ก็ได น้ำ มา ละ กะตา  
 ก็ คือ ใจ ยาย มัน เวา บ ได วา เผิ่น เทศน วา 
  จัง ได แต คำ สอน เผิ่นก็ อยู ใน หัว ยาย นี่ ละ  

ฟง เทศน แลว ใจ มัน ใส ขึ่น 
มัน แจง ขึ่น คือ กะตา ที่  
 ถกื (โดน) นำ้ จงั ได จงั ได  
มัน ก็ สะอาด ขึ่น ละ บัดนี่ 
เขาใจ ข่ึน บอ บัก หลา เอย”

*  พอออกแมออก ในภาษาอีสานหมายถึงโยมผูชายโยมผูหญิง
** เนสัช ชิก คือ การ ปฏิบัติ โดย ไม นอน ทั้ง คืน
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เช่ือ ฉัน ซิ !
อาจารย ที่ อินเดีย คน หนึ่ง ที่ ไมใช ชาว พุทธ นะ ทาน สอน 

ให ลูก ศิษย เชื่อ ฟง อาจารย ให ทำ เฉพาะ สิ่ง ที่ อาจารย สั่ง ให ทำ 
เทานั้น ถา อาจารย ไม สั่ง ละ กอ อยา ได ทำ เปน อัน ขาด

วัน หนึ่ง อาจารย พา ลูก ศิษย สาม สี่ คน นั่ง เกวียน ไป ธุระ ที่ 
ตาง จังหวัด อาจารย นั่ง พิง เกวียน หลับ ไป ผา โพก ศีรษะของ 
อาจารย ตกลง ไป บน ถนน แต ลูก ศิษย ก็ ไม กลา เก็บ เพราะ 
อาจารย ไม ได สั่ง ไว เดิน ทาง ไป อีก หลาย กิโล กวา อาจารย จะ 
ตื่น
อาจารย  “เอะ ! ผา โพก อาจารย หาย ไป ไหน”
ลูก ศิษย  “ตกลง ไป บน ถนน ครับ ผม”
อาจารย  “อาว ! แลว ทำไม ไม เก็บ ละ”
ลูก ศิษย  “ก็ ทาน อาจารย ไม ได สั่ง ไว นี่ ครับ”
อาจารย  “ทำไม เจา ถึง โง อยาง นี้ นะ ตอ ไป สิ่ง ใด ตกลง  

 ไป บน ถนน ละ กอ เจา ตอง เก็บ นะ จำ ไว ให ดี”
แลว อาจารย ก ็หลบั ตอ ทนีี ้ววั ที ่ลาก เกวยีน ถาย ลง ไป บน 

ถนน ลูก ศิษย รีบ จอด เกวียน ลง ไป เก็บ ขี้ วัว เพราะ อาจารย สั่ง 
ไว วา อะไร ตก ก็ ตอง เก็บ
อาจารย  “อาว ! อะไร ตก อีก ละ นั่น”
ลูก ศิษย  “ขี้ วัว ครับ อาจารย”
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อาจารย  “ปด โธ โวย ! เก็บ มา ทำไม ทำไม ศิษย เรา มัน ถึง  
 ได งี่ เงา ขนาด นี้ นะ”

วา แลว อาจารย ก ็เขยีน รายการ วา ตอง เกบ็ อะไร บาง อยาง 
ละเอียด มอบ ให ลูก ศิษย ไว แลว จึง เดิน ทาง ตอ พอดี เปน ชวง ที่ 
ถนน เปน หลมุ เปน บอ มาก เกวยีน กระเดน็ กระดอน จน อาจารย 
พลัด หลน ลง ไป บน ถนน รอง ให ลูก ศิษย ชวย ลูก ศิษย ตรวจ ดู 
รายการ ไมมี ทาน อาจารย อยู ใน รายการ ที่ ตอง เก็บ ขึ้น เกวียน 
ลูก ศิษย เขาใจ วา อาจารย กำลัง ทดสอบ ความ เชื่อ ฟง จึง ไม ยอม 
จอด เกวียน อาจารย เลย ตอง วิ่ง ไล ตาม เกวียน จน ทัน แลว รีบ 
เติม ชื่อ ตัว เอง ลง ไปใน รายการ นั่น

ลูก ศิษย ไม ได ใช สติ ปญญา ของ ตัว เอง เลย เพราะ ตอง ทำ 
ตาม ที่ อาจารย สอน เทานั้น ทาน อาจารย สอน วา การ มี ศรัทธา 
ยึด ติด ใน ตัว บุคคล ไมใช สิ่ง ที่ ถูก ตอง ถา อาจารย ตองการ สราง 
ความ ผกูพนั ให ลกู ศษิย ยดึ ตดิ ใน ตวั อาจารย ทาง พทุธ เรา ถอืวา 
เปน อาจารย ที่ ไม ด ีไมใช กัลยาณมิตร ของ ลูก ศิษย อาจารย ที่ 
เปน กลัยาณมติร ของ ลกู ศษิย นัน้ ตอง ฝก ลกู ศษิย ให ใช สต ิ
ปญญา ของ ตัว เอง รับ ผิด ชอบ ตนเอง และ เปน ที่ พึ่ง ของ 
ตนเอง ได  เหมือน หมอ ที่ ดี ยอม ตองการ ให คนไข พน จาก การ 
เปน คนไข ไม ตองการ ให ใครเปน คนไข ของ หมอ ตลอด ชีวิต 

พระพุทธ องค สอน วา การ มี ศรัทธา ใน ตัว บุคคล มีโทษ 
ถา ความ เชือ่ ของ เรา ผกูพนั กบั พระองค ใด องค หนึง่ หรอือาจารย 
ทาน ใด เมื่อ อาจารย เสีย ชีวิต ไป เรา จะ รูสึก เสมือน ขาด ที่ พึ่ง ที่ 
ราย ไป กวา นั้น คือ ถา อาจารย คน นั้น สึก ไป หรือ มี เรื่อง อื้อฉาว 
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ศรัทธา ของ เรา ก็ จะ เสื่อม ทันที ทาน จึง ให เอา พระพุทธ พระ 
ธรรม พระ สงฆ เปน ท่ี พ่ึง ไมใช เอา พระองค น้ัน องค น้ี เปน ท่ี พ่ึง

วิทยาศาสตร์ งมงาย ?
ครั้ง หนึ่ง ทาน อาจารย ขึ้น เครื่อง บิน จาก กรุงเทพฯ ไป 

อุบลฯ ทาน นั่ง คู ไป กับ อาจารย คน หนึ่ง ซึ่ง จะ ไป สอน พิเศษ ที่ 
อุบลฯ และ ได สนทนา กัน
อาจารย ทาง โลก  “ทำไม พระ ชอบ สอน เรื่อง การ เวียน  

 วาย ตาย เกิด มัน เสีย นะ ครับ ผม เปน  
 นัก วิทยาศาสตร ผม รับ ไม ได”
อาจารย ทาง ธรรม  “โยม เปน นัก วิทยาศาสตร ก็ ดีนะ ซิ  

 ตาม หลัก วิทยาศาสตร เทา ที่ อาตมา  
 เขาใจ นัน้ ถา ม ีขอมลู นกั วทิยาศาสตร  
 ตองหา สมมุติฐาน ที่ จะ อธิบาย ขอมูล  
 นั้น แลว ถา เรา ปฏิเสธ สมมุติฐาน  
 อยาง หนึ่ง นัก วิทยาศาสตร ตอง มี  
 สมมุติฐาน อยาง อื่น ใช ไหม” 
อาจารย ทาง โลก  “ถูก ตอง แลว ครับ” 
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อาจารย ทาง ธรรม จึง เลา เรื่อง  เด็ก คน หนึ่ง ที่ ระลึก ชาติ 
ได วา ชาติ กอน เกิด ที่ นั่น บาน เปน อยาง นั้น พอ แม ซึ่ง ขณะ นั้น 
มี เรื่อง ราว อยาง นั้นๆ คน ก็ตาม ไป พิสูจน ปรากฏ วา สิ่ง ที่ เด็ก 
บอก ถูก ตอง ทุก อยาง
อาจารย ทาง ธรรม  “การ ที่ เด็ก คน นี้ สามารถ เลา ถึง คน  

 อกี คน หนึง่ ใน อดตี เลา ถงึ ราย ละเอยีด 
  เกี่ ยว กับ ชี วิ ต ได แมนยำ ทุก ขอ  
 สมมุติฐาน ทาง พุทธ ศาสนา ก็ คือ เด็ก  
 คน นี ้ใน ปจจบุนั ระลกึ ชาต ิได โยม เปน  
 นัก วิทยาศาสตร ถือวา การ เวียน วาย  
 ตาย เกิด เปน เรื่อง งมงาย อาตมา ก็ ไม  
 วา แต อยาก จะ ฟง วา สมมุติฐาน ของ  
 โยม เปน อยางไร ที ่จะ อธบิาย เรือ่ง เดก็  
 คน นี้ ได”
อาจารย ทาง โลก  “...... งึมงำๆๆ.... ผม ไมรู ละ....  

 งึมงำๆๆ.... ผม เปน นัก วิทยาศาสตร  
 ... .งึมงำๆๆ . . . . ผม ไม เชื่อ เรื่อง  
 งมงาย... งึม งำๆๆ........”

นัก วิทยาศาสตร จำนวน ไม นอย ก็ เปน เชน นี้ แหละ 
วทิยาศาสตร ของ เขา กลาย เปน ศาสนา อยาง หนึง่ ถา สิง่ ใด ขดั กบั 
ความ เชือ่ ถอื ของ ตวั เอง ก ็รบั ไม ได ได แต ยนืยนั วา ตวั เอง เปน นกั 
วิทยาศาสตร สิ่ง ใด ที่ วัด เปน ตัวเลข ไม ได ถือ เปน เรื่อง งมงาย
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เห็น หลวง ปู่  กับ ตา
พระ ธุดงค รูป หนึ่งอยาก จะ เจริญ เมตตา ภาวนา ทาน 

ได ขาว เรื่อง หลวง ปู องค หนึ่ง อยู ใน วัด ที่ หาง ไกล จาก ความ 
เจริญ และ อัตคัด กันดาร มาก หลวง ปู มีชื่อ เสียง มาก ใน ความ มี 
เมตตา ของ ทาน พระ ธุดงค องค นี้ จึง ตั้งใจ เดิน ทาง ไป หา หลวง 
ปู เสน ทาง ยาว ไกล และ ยาก ลำบาก มาก แต ทาน ก็ กัดฟน สู 
ทาน เดิน ธุดงค หลาย วัน กวา จะ ถึง วัด ของ หลวง ปู เมื่อ ทาน เดิน 
เขาไป ใน เขต วัด ลูกวัด ออก มา ตอนรับ พา ทาน ไป พัก ผอน ที่ กุฏ ิ
บอก ให ทาน เก็บ บริขาร ให เรียบรอย แลว จะ กลับ มา นิมนต ไป 
กราบ หลวง ปู 

พระ ธุดงค ขึ้น ไป บน กุฏิ เปด หนาตาง มอง ลง ไป เบื้อง 
ลาง เห็น หลวง ปู กำลัง ยืน อยู ที่ ชาย ปา ทาน รำพึง ขึ้น วา ‘โอ ! 
นี่ คือ หลวง ปู ผู มี เมตตา ธรรม’ ทาน รูสึก ปติ ซาบซึ้ง เลื่อมใส 
พอดี มี กวาง ตัว หนึ่ง เดิน ออก มา จาก ชาย ปา หนาตา ของ หลวง 
ปู ผู เปยม ไป ดวย เมตตา ธรรม เปลี่ยน ไป ทาน ยก ไม เทา ของ 
ทาน ขึ้น ตี กวาง อยาง แรง ทำให กวาง ตกใจ วิ่ง กลับ เขา ปา ไป 
ทันที พระ ธุดงค เห็น แลว รูสึก หมด ศรัทธา ทันที... ‘โอ ! นี่ เรา 
โดน หลอก อยาง แรง เลย อุตสาห เดิน ทาง มา หา ดวย ความ ยาก 
ลำบาก แทบ ตาย ใครๆ ก็ วา หลวง ปู องค นี้ มี เมตตา นัก เรา 
ก็ อยาก จะ เจริญ เมตตา ภาวนา...โอ ย ! ไม เอา แลว รีบ เก็บ 
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บริขาร แลว เผน เลย ดี กวา ไม อยาก จะ ตอง เผชิญ หนา กับ ทาน 
ทาน ทำให เรา ผิด หวัง สุดๆ เลย’ ...หลัง จาก นั้น ไม วา ทาน จะ 
ไป ที่ไหน ไป เจอ ใคร ทาน ก็ จะ เที่ยว พูด ถึง หลวง ปู วา “อยา ไป 
เชื่อ เลย นะ หลวง ปู ที่ เขา วา มี เมตตา สุดๆ นะ ไม ได เปน อยาง 
นั้น เลย นี่ ผม ไม ได นินทา ทาน นะ ผม ไป เจอ มา เอง ไมใช ฟง 
จาก คน อื่น นะ ผม เห็น กับ ตา ตัว เอง เห็น ชัดๆ เลย นะ ทาน 
ทั้ง ทรมาน สัตว ทั้ง ตี สัตว ผม เห็น หนา ทาน ผม ตกใจ เลย” ไป 
ไหนๆ  ทาน ก็ พูด อยาง นี้

สวน ที ่วดั ของ หลวง ปู หลวง ปู ถาม ลกูวดั วา “พระ ธดุงค 
องค นั้น อยู ไหน ละ ไหน วา ทาน จะ มาก ราบ” ลูกวัด กราบ เรียน 
ทาน วา “หลวง ปู ครับ ทาน ออก จาก วัด ไป แลว” หลวง ปู จึง 
พูด วา “โอ...หลวง ปู รู แลว เห็น พระองค หนึ่ง มอง ลง มา จาก 
หนาตาง นา กลัว ทาน จะ เขาใจ ผิด เสีย แลว ละ” แลว ทาน ก็ ยิ้ม 
กอน ที่ จะ พูด ตอวา “วัน นี้ ตั้งใจ จะ ตัก เตือน พวก ทาน อยู แลว 
เรือ่ง นี ้วา พระ เรา มกั จะ เท อาหาร ที ่เหลอื จาก บาตร ทิง้ ไว ที ่ชาย 
ปา กวาง มัน ชอบ มา กิน กิน บอย เขาๆ จน มัน คุน เคย กับ คน 
มัน ก็ เริ่ม จะ เขา ไป แถวๆ หมูบาน ถูก ชาว บาน ยิง ตาย ลง หมอ 
ไป หลาย ตัว แลว วิธี แก มี อยู เพียง วิธี เดียว เรา ตอง ทำให กวาง 
มนั กลวั คน หลวง ปู สงสาร มนั หลวง ปู ก ็เลย ต ีเพือ่ ให มนั กลวั คน 
มนั จะ ได ปลอดภยั จาก ความ โหด ราย ของ คน” นี ่คอื เมตตา ของ 
หลวง ปู ไมใช เมตตา ดวย การ เอาใจ แต เปน เมตตา ที่ ประกอบ 
ดวย ปญญา มอง ภาพ ใหญ หรือ ภาพ รวม เปน หลัก
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ทาน อาจารย สอน วา ขอคดิ ขอ แรก คือ ในกระบวนการ 
ท่ี จะ ทำ ส่ิง ท่ี เปน ประโยชน เพ่ือ จะ ชวย คนอ่ืน ใน บาง 
ชวงอาจ จะ ตอง ทำ ส่ิง ท่ี คน อ่ืน มอง ได วา ไม นา จะ ทำ เลย 
แต ก็ เปนการ ทำ ดวย เมตตา เหมือน กัน ขอคิด ขอ ท่ี สองคือ 
พระธุดงค ทาน เห็น กับ ตา นะ ไม ได ฟง จาก คน อ่ืน แต ตาตัวเอง 
น่ี ก็ เช่ือ ไม ได เสมอ ไป เพราะ เรา อาจ จะ เห็น แค ชวง ส้ันๆ  
ของ เร่ือง ราว ท้ังหมด ท่ี อาจ จะ สลับ ซับ ซอน ถา เรา เห็น 
เพียง แค น้ัน เรา อาจ จะ ดวน สรุป อยาง ผิดๆ  ก็ได

“เวลา อยู กรุงเทพฯ ถนน สกปรก 
เรา ควร ถอด รองเทา ใส บาตร

หรือ เปลา ครับ”

“ใส แต อาหาร ดี กวา”
คำถาม คำ ตอบ ๑
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ขี้ ฉัน ใคร อย่า แตะ 
ทาน อาจารย สอน วา การ จะ ด ูวา คน เรา ม ีปญญา หรอื 

ไมมี ปญญา ก็ ให ดู ท่ี ความ ยึด ม่ัน ถือ ม่ัน ใน ส่ิง ตางๆวา เปนเรา 
เปน ของ เรา มี อัตตา ตัว ตน เปน เจาของ ทุกส่ิงทุกอยาง

ใน สมยั กอน ทาง อสีาน ไมม ีหองนำ้ พอ ออก คน หนึง่ ออก 
ไป ถาย ใน ทุง พอ ออก อีก คน เดิน ตาม เขาไป ใน ทุง โดย ไม เห็น คน 
แรก เกือบ เหยียบ กอง อุจจาระ ของ เพื่อน
คน ที่ สอง  “เฮย ! กอง ขี่ผู ใด เหม็น แท”
คน ที่ หนึ่ง  “อี หยัง วะ มา วา ขี่ของ เฮา เหม็น”
คน ที่ สอง  “ขอย บฮู วา เปน ขี่ของ ผู ใด ขอย เห็น วา มัน  

 เหม็น แต บฮู วา เปน ของ เจา”
จาก นั้น พอ ออก ทั้ง สอง ก็ เริ่ม เถียง กัน ลั่น ทุง คน แรก วา 

คน ที ่สอง ดถูกู...... ดถูกู วา อะไร...... ก ็ดถูกู วา ขี ้ของ เขา เหมน็ นะ 
ซ ิทะเลาะ กนั จน เกอืบ ต ีกนั ตาย ความ ยดึ มัน่ ถอื มัน่ นี ่มนั เขาไป 
ใน ทกุ อยาง แมแต อจุจาระ ก ็ยงั ถอืวา เปน ของ เรา ใคร จะ ตำหน ิ
ไม ได สิ่ง ที่ ออก มา จาก 
รางกาย แลว ก็ ยัง ยึด 
มั่น ถือ มั่น ซะ เหลือ เกิน 
อะไร จะ ขนาด นั้น !
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เรือ่ง นี ้เกดิ ที ่อเมรกิา เดก็ ผูชาย คน หนึง่ เดนิ เขาไป ใน ราน 
ขาย สัตว เลี้ยง
เด็ก  “ผม อยาก ได ลูก หมา ลูก หมา ราคา ตัว ละ  

 ซัก เทา ไหร ครับ” 
เจาของ ราน “สามสบิ ถงึ หา ส ิบดอล ลา ร หน ูม ีเงนิ เทา  

 ไหร ละ”
เด็ก “ผม มี เงิน สอ งดอล ลา ร สามสิบ เจ็ด เซ็นต  

 ผม ขอ ดู ได มั้ย ครับ”
เจาของ ราน เห็น เด็ก นา เอ็นดู จึง ปลอย แม หมา ออก มา 

จาก กรง มี ลูกๆ วิ่ง ตาม ออก มา สี่ ตัว วิ่ง เลน กัน ดู นา รัก มาก 
สัก พัก ก็ มี ลูก หมา อีก ตัว คอยๆ ออก มา ชาๆ ดู นา สงสาร เด็ก 
คน นั้น ชี้ ลูก หมา ตัว นอย นั้น
เด็ก  “ผม จะ เอา ตัวนั้น ตัว สุด ทาย นั่น นะ ราคา  

 เทา ไหร ครับ”
เจาของ ราน “ตัว นั้น อยา เอาเลย มัน พิการ เลี้ยง 

  ยาก นะ เลน ไม สนุก หรอก แต ถา จะ เอา  
 ตัว นั้น จริงๆ ก็ จะ ยก ให ฟรีๆ เลย”
เด็ก นอย ไม พอใจ “ผม มี เงิน ผม อยาก จาย เงิน ซื้อ มัน อยา  

 ไป ดูถูก มัน เลย ครับ มัน ก็ มี คา เทา กับ พี่ๆ  

เมตตา ขา เป๋ 
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 ของ มัน ผม จะ ดาวนสอ งดอล ลา รสามสิบ  
 เจ็ด เซ็นต แลว จะ ขอ ผอน อาทิตย ละ หา สิบ  
 เซ็นต”
เจาของ ราน  “งั้น เลือก เอา ตัว อื่น ดี กวา ตัว นี้ มัน วิ่ง ไม ได  

 เลน ไม สนุก หรอก”
เด็กชา ยม อง หนา เจาของ ราน แลว เขา ก็ ดึง ขา กางเกง ขึน้ 

มา ขา ของ เขา ก็ เป เหมือน กัน
เด็ก “ผม วา ลกู หมา ตวั นี ้มนั คง ตองการ เจาของ  

 ที่ จะ เขาใจ มัน ผม ขอตัว นี้ เถอะ ครับ”
นี่ แหละ คือ ความ เมตตา
ทาน อาจารย วา การ ที่ เด็ก ชาย คน นั้น เห็นใจและ รัก  

ลูก หมา ตัว นั้น เพราะ เขา รูสึก วา มัน เหมือน กับ เขา หมา ก็ ขา 
เป ไมมี ใคร รักและ ให ความ สำคัญ ตัว เขา ก็ เหมือน กัน มัน นา 
จะ ไป ดวย กัน ได

ทาน สอน ตอวา หาก เรา สามารถ มอง เห็น วา คน อ่ืน 
หรือ สัตว อ่ืน มี อะไรๆ เห มือ นๆ กับ เรา ความ เมตตา จะ เกิด 
ทันที ฉะน้ัน การ ท่ี เรา พิจารณา วา ทุก คนใน โลก น้ี ลวน 
เปน เพ่ือน เกิด แก เจ็บ ตาย ทุก คนใน โลก น้ี ไม ตองการ 
ความ ทุกข แม เพียง นิด เดียว และ ทุก คน ตองการ ความ สุข  
แค นิด เดียว ก็ ยัง เอา ฉะน้ัน เรา 
เหมือน กัน ความ ซาบซ้ึง ใน ขอ ท่ี 
เรา เหมือน กัน น่ัน แหละ จะ ทำให 
ความ เมตตา เกิด ข้ึน
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หลวง พ่อ ทดสอบ 
ทาน อาจารย เลา วา เมื่อ บวช ใหมๆ ทาน ยึด ติด ใน ตัว 

หลวง พอ ชา มาก และ หลวง พอ ก ็ทราบ เรือ่ง นี ้ด ีที ่ทาน ตัง้ อกตัง้ 
ใจ เรียน รู ภาษา ไทย อยาง รวดเร็ว ก็ เพราะ อยาก จะ เปน พระ 
อุปฏฐาก ทาน ปรารถนา จะ อยู ใกล ชิด หลวง พอ ถา พูด ภาษา 
ไทย ไม เปน ก็ คง หมด สิทธิ ์ ออก พรรษา ป นั้น หลวง พอ ไป พัก 
ผอน ที่ วัด อีก วัด หนึ่ง อยู ริม แมน้ำ ทาน อาจารย ได รับ เลือก ให 
อยู ใน ชุด อุปฏฐาก ชุด แรก ทาน ดีใจ มาก ที่ ได ไป อุปฏฐาก หลวง 
พอ ที่ วัด นั้น เพราะ ที่ วัด ปา พง มี พระ อุปฏฐาก เยอะ นับ สิบๆ 
รูป แต ที่ นี่ มี เพียง สาม สี่ รูป เทานั้น จึง ได อยู กับ หลวง พอ ตลอด 
เวลา ทาน มี ความ สุข เหลือ เกิน นั่ง ถวาย งาน พัด บาง นวด เทา 
ทาน บาง ทำ อะไรๆ ให ทาน ได ทุกๆ อยาง บางที หลวง พอ ยื่น 
ฟน ปลอม ให ไป ลาง ทาน ก็ ภูมิใจ มาก ที่ ได เปน คน รับ ฟน ปลอม 
หลวง พอ มา ลาง ตอน เชา ทาน รีบ ขึ้น ไป ที่ หอง หลวง พอ อยาก 
จะ ถึง กระโถน ของ ทาน กอน เพื่อน ใน กระโถน มี ทั้ง น้ำ ปสสาวะ 
น้ำ หมาก น้ำ อะไร ตอ มิ อะไร ทาน เลา วา ทาน ภูมิใจ มาก ที่ ได 
ของดี ไป ลาง

บาย วนั หนึง่ ทาน เขาไป ที ่ศาลา เหน็ หลวง พอ กำลงั ครอง 
ผา เตรียม จะ เดิน ทาง ทาน คิด วา ‘แย แลว  ! ครูบา อาจารย จะ 
ไป ไหน แลว เรา ก็ ยัง ไม พรอม ยัง ไม ได เตรียม บริขาร เลย’
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ทาน อาจารย “ขอโทษ ครับ เด๋ียว ผม จะ รีบ ไป เอา ผาจีวร”
หลวง พอ “ไม ตอง ! ชอน* อยู ที่ นี่ แหละ”
ทาน อาจารย “ฮะ ? ผม พรอม แลว ครับ ผม จะ ไป ดวย ครับ”
หลวง พอ “ชอน อยู ที่ นี ่อยู ดูแล ปู น.”
ปู น. นั้นขึ้นชื่อวาเปน พระ ที่ ดุ มาก ทาน เปน หลวง ตา 

ที่ แทบไม เคย ยิ้ม เลย ทาน อาจารย ได เรียน รู สำนวน ไทย ที่ วา 
‘เอาใจ ยาก’ ก็ ตอน นี้ แหละ เวลา ใครๆ พูด ถึง พระองค นี้ ก็ จะ 
พูด เปน เสียง เดียวกัน วา “ปู น. นี่ เอาใจ ยาก” หลวง พอ ชา สั่ง 
ให ทาน อาจารย อยู ดูแล หลวง ปู น. แลว หลวง พอ ก็ จาก ไป 

หนา ท่ีท่ี ตอง อุปฏฐาก หลวง ปู น. ก็ เหมือน กับ ท่ี เคย  
ทำ ถวาย หลวง พอ ชา แต ความ รูสึก มัน ชาง ไม เหมือน กัน เสีย 
เลย กระโถน  ก็ มี น้ำ ปสสาวะ น้ำ หมาก เหมือน กัน แต ทำไม น้ำ 
ปสสาวะ ของ หลวง พอ ชา นา รัก น้ำ ปสสาวะ ของ หลวง ปู น. น่ี 
นา เกลียด ทาน ตอง กัดฟน อดทน เพราะ เห็น วา หลวง พอ กำลัง 
ทดสอบ  ทาน จึง ต้ังใจ ทำแลว ก็ได ความ รูมาก มาย ตอน กลาง คืน  
ทาน ตอง ไป ชง น้ำ รอน ให หลวง ปู แลว เดิน นวด เหยียบ หลัง ให 
 ทุก คืน หลวง ปู จะ เลา อะไรๆ จาก พระ ไตรปฎก ให ทาน ฟง  เค้ียว 
หมาก ไป ดวย เลา ไป ดวย หลวง ปู พูด ภาษา ลาว ซ่ึง ทาน ฟงออก 
บาง ฟง ไม ออก บาง คืน หน่ึง หลวง ปู เลา เร่ือง พระ รัฐบาล อยาง 
ละเอียด ทาน ไดยิน คำ วา รัฐ บาลๆๆ หลายๆ ที เขา ก็ คิด ตำหนิ 
หลวง ปู ใน ใจ วา ทาน ประพฤติ องค ไม เหมาะ สม เลย เปน พระ 
แทๆ  กลับ มา นอน พูด เร่ือง การเมือง ซ่ึง เปน เร่ือง ทาง โลก ท้ัง คืน 
ทาน มาท ราบ ภาย หลัง วา ท่ีแท หลวง ปู กำลัง เลา ถึง ประวัติ ของ 
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พระ มหา สาวก องค หน่ึง ของ พระพุทธเจา ช่ือ พระ รัฐบาล 
อยางไร ก็ตาม ตลอด เวลา ที่ อยู กับ หลวง ปู แม จะ ฟง 

ทาน พดู ไม คอย เขาใจ ทาน อาจารย ก ็ตัง้ใจ อดทน ฟง อยาง เตม็ ที ่
แถม ยัง พูดจา เออออ “โดยๆ ขะนอย” ไป เรื่อยๆ ทำให หลวง 
ปู มี ความ สุข มาก หลวง ปู ทาน เหงา เพราะ ไม คอย มี ใคร ยอม อยู 
กับ ทาน นอกจาก ผู ที่ หลวง พอ สง ไป และ ถึง หลวง พอ จะ สง ไป 
พระ ก็ จะ หนี ไป ภายใน เวลา ไม ก่ี วัน เพ ราะ ใครๆ ก็ วา หลวง ปู น. 
องค นี้ เอาใจ ยาก กก..มาก กก.....ทาน อาจารย เลา วา ทาน ก็ มี 
มานะ และ อัตตา วา ‘พระ องค อื่นๆ อยู ไม กี่ วัน ก็ หน ีแต เรา จะ 
ไม หนี’ แลว ทาน ก็ ตั้ง อกตั้ง ใจ พยายาม อุปฏฐาก หลวง ปู เต็ม ที่ 
อยาง ที ่ไม เคย ม ีใคร ทำ มา กอน หลวง ปู จงึ รกั ทาน เหมอืน ลกูชาย 
ทาน อาจารย เอง ก็ได ทำ ประโยชน แก พระ ผูใหญ

ทาน เลา วา วัด นั้น เงียบ สงบ ด ีทาน ทอง ปาฏิ โมกข ขึ้นใจ 
ไดที่ นั่น ซึ่ง สำหรับ พระ แลว  ถา ได ‘ปาฏิ โมกข’ ที่ไหน ก็ จะ 
จดจำ ที่ นั่น ได ตลอด ชีวิต ทาน อยู ที่ วัด นั้น กับ หลวง ปู น. หลาย 
เดือน จึง ได กลับ ไป อยู วัด ปา พง  ถา จิตใจ ของ ทาน ฝน และ ปรุง 
แตง ดวย ความ ไม พอใจ ดวย ความ คดิถงึ หลวง พอ ชา และ ความ 
ไม อยาก อยู ที ่วดั นัน้ มนั จะ เปนการ ทรมาน จติใจ ไป เปลาๆ เม่ือ 
หลวง พอ ให อยู ท่ี น่ี ทาน ก็ ต้ังใจ จะ ให ได กำไร จาก การ อยู ท่ีน่ี 
ทาน ตอง สราง ประโยชน ให ได  ถา กาย อยู ที่ นี่ แต ใจ มัวไป 
คิดถึง ที่ อื่น มัน ยอม เปนการ ไม ฉลาด โดย แท
*     ชื่อ เดิม ของ ทาน อาจารย คือ   Shaun   หลวง พอ เรียก ทาน วา   ‘ ชอน ’   ทำนอง เดียว กับ 
ที่ เรียก ทาน   Shibahashi   วา   ‘ สี่ บาท หา สิบ ’   และ ทาน   Bruce   วา  ‘บุรุษ ’ 
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เล่ห์ กล การ ขาย 
เจาของ ราน ขาย นก ใน ฮองกง วาง กรง นก ธร รม ดาๆ ใส 

นก ธร รม ดาๆ ไว ที่ บริเวณ กระจก หนา ราน สิ่ง ที่ ไม ธรรมดา ใน 
กรง นก นั้น คือ ภาชนะ ใส น้ำ สำหรับ นก มัน เปน โบราณ วัตถุ 
สมยั ราชวงศ เหมง็ ราคา หลาย หมืน่ เหรยีญ ฮองกง คน ที ่เดนิ ผาน 
หนา ราน ถา เปน คน ที ่รูจกั คณุคา ของ โบราณ วตัถ ุเปน ตองตา ลกุ 
วาว ที่ เห็น วัตถุ สูงคา เชน นั้น อยู ใน กรง นก ที่ ทั้ง กรง และ ทั้ง นก ดู 
แสน จะ ธร รม ดาๆ รา คา ถกูๆ กเิลส ยอม จะ เกดิ ขึน้ ได ทนัท ีและ 
จะ นำพา บุคคล นั้นๆ เขาไป ใน ราน เขา จะ แกลง ถาม เจาของ 
ราน วา นก กรง นั้น ราคา เทา ไหร เจาของ ราน ก็ จะ บอก ราคา ไม 
ธรรมดา คือ ราคา แพง มาก สำหรับ นก ธร รม ดาๆ ชนิด นั้น จน 
เขา ตกใจ แม เขา จะ รู อยู แก ใจ วา ราคา นก ไม ควร จะ แพง ขนาด 
นั้น แต ก็ เอา เถอะ ไม เปนไร หรอก เขา คิด วา เขา ฉลาด คน เดียว 
เจาของ ราน คง ไมรู คณุคา ของ ภาชนะ ใส นำ้ ใน กรง นก หรอก เขา 
จะ รีบ ตกลง ซื้อ นก โดย ไม กลาว ถึง ภาชนะ ใส น้ำ เจาของ ราน ก็ 
จะ ยิ้ม แลว รีบ ไป หยิบ กรง นก ออก มา สง ให คน ซื้อ แต ไม ลืม ที่ จะ 
หยิบ ภาชนะ ใส น้ำ ออก เสีย กอน
ลูกคา  “ไม ตอง เอา ออก หรอก ถึง มัน จะ เกา ก็ ไม  

 เปนไร ผม ไม ถือ หรอก”
เจาของ ราน  “คุณ ไม ถือ แต ผม ถือ นี่ ครับ ภา ชนะ ใบ 
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 เนีย้...ย นะ สมยั ราชวงศ เหมง็ เชยีว นะ ครบั  
 ราคา ตั้ง หลาย หมื่น ดอล ลา ร แนะ” 

ทาน อาจารย จงึ วา นี ่คอื ตวัอยาง หนึง่ ของ เลห กล การ 
ขาย ที ่อาศยั ความ อยาก หรอื ตณัหา ธร รม ดา  ๆของ มนษุย 
ความ อยาก ทำให เรา คิด วา เรา ฉลาด คน เดียว  จน ลืม คิด 
ไป วา คน อื่น เขา อาจ จะ ฉลาด กวา

ตาม หา ขงจื้อ 
ที ่เมอืง จนี ใน ชวง ฤด ูรอน คร ูคน หนึง่ มกั จะ ชอบ งบี หลบัใน 

ตอน บาย เขา สั่ง ให เด็ก นักเรียน  เขียน เรียง ความ สวน ตัว เอง 
 ก็ นั่ง หลับ สัปหงก พอ ตื่น ขึ้น มา ก็ ทำ ไก วา ตัว เอง ไม ได หลับ
นักเรียน  “เมื่อ กี้ ตอน คุณครู หลับ อยู ผม...........”
คร ู “เฮย ! พูด อะไร อยาง นา น.....ครู ไม ได หลับ ซัก  

 กะ หนอย”
นักเรียน  “อาว ! แลว ถา คุณครู ไม ได หลับ คุณครู ทำ  

 อะไร อยู ละ ครับ”
คร ู “อยา เอ็ด ไป เชียว..... ครู แอบ ขึ้น ไป ถก ปรัชญา  

 กับ ขงจื้ อบน สวรรค นะ” 
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บาย วัน ตอ มา อากาศ รอน อบอาว เด็ก นักเรียน คน หนึ่ง 
เผลอ งบี หลบั ไป ตวั คร ูเอง ตืน่ ขึน้ มา เหน็ เดก็ หลบั ก ็ไม พอใจ รบี 
เขยา ตัว  ให ตื่น และ ขู วา จะ ทำโทษ  

เด็ก รีบ บอก ครู ทันที วา “คุณครู ครับ ผม ไม ได หลับ นะ 
ครับ ผม ขึ้น ไป บน สวรรค ไป หา ขงจื้อ ผม เรียน ทาน วา ผม เปน 
ลูก ศิษย คุณครู ที่ ขึ้น มา หา ทาน เมื่อ วาน แต...ขงจื้อ ทำ ทา งงๆ 
นะ ครับ ทาน วา....เอ !.....ครู อะไร เห รอ.....ไม เห็น มี ครู ที่ไหน 
มา นี่.....” มุข เด็ด นี้ ทำเอา ครู พูด ไม ออก ไป เลย

ทาน อาจารย วา เดก็ นกัเรยีน คน นี ้ม ีไหว พรบิ ปฏภิาณ แต 
ออก ไป ใน ทาง มุสา วาท ทาน ให เรา ฝก คิด คิด ให เร็ว คิด ให 
ทัน การ แต ขอ ให คิด ใน ทาง ที่ เปน กุศล นะ

“อยากเปนคนตัดสินใจอะไรเด็ดขาด 
ตัดสินครั้งเดียวและไมเปลี่ยน”

“อาว ! 
แลวถาตัดสินผิดละ 
เปลี่ยนก็ดีนะ”

คำถาม คำ ตอบ ๒
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สวย เลิศ ใน ปฐพ ี
ทาน อาจารย ปรารภ กับ ลูก ศิษย วา ทาน รูสึก ใจคอ ไม 

คอย ด ีเวลา ไดยนิ พอ แม ปูยา ตา ยาย ชม ลกูสาว หลาน สาว วา สวย 
ทาน วาการ ชม เด็กๆ วา สวย อยู บอยๆ นั้น มี สวน สง เสริม 
ความ เสือ่ม สต ิปญญา ของ สตรี เดก็ ผู หญงิ สวยๆ ตอง ไดยนิ 
คำ ชม วา สวย ไมรู กี่ รอย กี่ พัน ครั้ง กวา จะ เติบโต ขึ้น มา แม เด็ก 
ผูหญิง ที่ ไม สวย ก็ ยัง ตอง ทน ฟง คำ ชม คน อื่น แลว ยัง เด็ก ผูชาย 
ที่ ไดยิน คำ ชม เหลา นั้น อีก เลา มัน เปนการ ลาง สม อง เด็กๆ 
ให เขาใจ ผิด วา คุณคา ชีวิต ของ ผู หญิง อยู ที่ หนาตา และ 
รางกาย ทำให เกิด ความ หลงใหล ใน ความ สวยงาม

ครั้ง หนึ่ง ทาน อาจารย เลา เรื่อง พระนาง เขมา แสน สวย  
ผู เปน อัครมเหสี ของ พระ เจา พิมพิ สาร แหง กรุง ราชคฤห ใน สมัย 
พุทธกาล ใน แนว สนุกๆ วา พระนาง หลงใหล ใน ความ สวยงาม 
ของ ตัว เอง มาก ตองการ จะ เปน คน ที่ สวย ที่สุด เหมือน ราชินี ใน 
เทพนิยาย ฝรั่ง ที่ สอง กระจก แลว ถาม วา “Mirror ! mirror on 
the wall, who is the fairest of them all ?... กระจก วเิศษ 
บอก ขา เถิด ใคร สวย เลิศ ใน ปฐพี” พระนาง หวัง จะไดคำตอบ วา 
“พระนาง เขมา สวย เลิศ ใน ปฐพี” แต ถา กระจก วิเศษ กลับ บอก 
วา “ส โน ไวท สวย เลศิ ใน ปฐพ”ี พระนาง จะ ทน ไม ไดที ่ม ีใคร สวย 
กวา แม พระนาง จะ สวย ที่สุด ใน อินเดีย ซึ่ง อาจ จะ มี ประชากร 
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หลาย ลาน คนใน ยุค นั้น แต หาก มี คน สวย กวา พระนาง เพียง คน 
เดียว ใน โลก นี ้พระนาง ก็ รับ ไม ได

พระ เจา พิมพิ สาร พระ สวามี เปน พระ โสดาบัน และ เปน 
อัคร อุปฏฐาก ของ พระพุทธเจา ทาน ไม คอย ปลื้ม นัก ที่ มเหสี 
ของ ทาน เอาแต หลงใหล ใน ความ สวยงาม ของ ตน ไม ยอม เขา วดั 
เขา วา ชักชวน ให ไป ดวย ทุก ครั้ง แต พระนาง ก็ ไม ยอม ไป เพราะ 
พระนาง ไดยิน ขาว วา พระพุทธเจา ชอบ สอน เรื่อ งอ สุภ ะ ความ 
ไม สวย ไม งาม ซึ่ง ไม ถูก จริต นิสัย ของ พระนาง

พระ เจา พิมพิ สาร พยายาม คิด หา อุบาย พาม เห สี เขา วัด 
ใน ทีส่ดุ ทาน คดิ ได วา ตอง ใช เรือ่ง ความ สวย ความ งาม เปน เครือ่ง 
ลอ ทาน ให กวี เอก แตง กลอน พรรณนา ความ สวยงาม ของ เวฬุ 
วนาราม ที่ พระพุทธเจา ประทับ อยู แลว ให นัก ดนตรี แตง เปน 
เพลง ไพเราะ ไป ดดี พณิ รอง ให พระนาง เขมา ฟง เมือ่ ได ฟง เพลง 
นัน้ พระนาง เกดิ ความ รูสกึ อยาก จะ ไป ด ูความ สวยงาม ของ เวฬ ุ
วนาราม ทันที พระนาง บอก พระ สวาม ี ซึ่ง ทาน ก็ รีบ อนุญาต 
แลว ทาน ก็ กระซิบ กำชับ มหาดเล็ก ใหหา ทาง พา พระ มเหสี ไป 
เฝา พระพุทธเจา ให จง ได

ที่ เวฬุ วนาราม พระนาง เขมา เดิน ชม ความ งาม ของ ราช 
อุทยาน โดย พยายาม เลี่ยง ไป ให ไกล จาก เขต สงฆ มาก ที่สุด แต 
มหาดเล็ก ก็ พยายาม หลอก ลอ จน สุด ความ สามารถ กึ่ง เชิญ 
ชวน กึง่ บงัคบั ให พระนาง เขาไป กราบ พระพทุธเจา จน สำเรจ็ แม 
พระนาง ไม เต็มใจ เลย ก็ตาม
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เมื่อ พระพุทธเจา เห็น พระนาง เขมา เดิน เขา มา พระองค 
ทรง เนรมติ หญงิ งาม ขึน้ มา คน หนึง่ ซึง่ สวยงาม ชนดิ หา ที ่เปรยีบ 
มไิด พอ พระนาง เขมา เดนิ เขา มา สายตา พลนั ปะทะ เขา ที ่หญงิ 
งาม ทาน อาจารย เลา วา สมอง ของ พระนาง ทำงาน ราวกับ 
เครื่อง ซุปเปอร คอมพิวเตอร สแกน ขอมูล ทั้งหมด ทั้ง หนาตา 
ผม เผา การ แตง กาย กิริยา มารยาท ตึ๊ด ! ตึ๊ด ! ตึ๊ด ! ภายใน 
เศษสวน วินาท ีพระนาง ก็ ตอง ทำใจ ยอมรับ ความ จริง วา หญิง 
งาม ที่ กำลัง นั่ง พับ เพียบ เรียบรอย ถวาย งาน พัด แด องค สมเด็จ 
พระ สัมมา สัม พุทธ เจา สวยงาม กวา พระนาง มาก โดย ไม ทราบ 
วา นางงาม คน นัน้ เปน เพยีง สิง่ ที ่พระพทุธ องค เนรมติ ขึน้ มา เพือ่ 
ให บท เรียน แก พระนาง เทานั้น ดัง นั้น พระนาง จึง เกิด ความ 
อจิฉา ขึน้ มา อยาง รนุแรง ผู หญงิ คน นี ้ทัง้ สวยงาม เลอ เลศิ ทัง้ เขา 
วดั กอน แลว ยงั ได อปุฏฐาก ใกล ชดิ ถวาย งาน พดั แด พระพทุธเจา 
ซึ่ง เปน ที่ เคารพ บูชา สูงสุด ของ พระ เจา พิมพิ สาร และ ชาว กรุง 
ราชคฤห ทั้ง หลาย 

เมื่อ พระพุทธ องค ทรง ทราบ ดวย ญา นวา พระนาง เขมา 
กำลงั รูสกึ อจิฉา รษิยา อยาง รนุแรง ก ็ทรง เนรมติ ให หญงิ งาม คน 
นั้น คอยๆ เปลี่ยน โฉม จาก ความ งดงาม อยาง สาว รุน ที่ เรียก วา 
ปฐมวัย แก ขึ้นๆ เขา สู วัย กลาง คน หรือ มัชฌิมวัย แลว ใน ที่สุด 
ก ็แก ลงๆ เขา สู บัน้ปลาย ชวีติ หรอื ปจฉมิ วยั ผม หงอก หนงั เหีย่ว 
ยน ฟน ฟาง หัก หมด หลัง คอม เดิน ไป ดวย ความ งกๆ เงิ่นๆ 
แลว ใน ที่สุด ก็ หมด ลม ตาย อยู ตรง นั้น
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ดวย บุญ บารมี ที่ เคย สั่งสม มา หลาย ภพ หลาย ชาติ 
พระนาง เขมา เห็น แลว เกิด ความ สลด สังเวช เห็น ความ ไม เที่ยง 
ของ สงัขาร จะ สวย เลอ เลศิ ขนาด ไหน ก ็ตอง แก ตอง ตาย นกึ นอม 
เขา มา ถึง ตัวพระ นาง เอง วา วัน หนึ่ง ขาง หนา ก็ จะ หนี ความ แก 
ความ ตาย ไม พน เชน กัน ปญญา จึง เกิด ขึ้น และ พระนาง ก็ บรรลุ 
โสดาบัน ใน บัดนั้น เอง ใน ที่สุด พระนาง ได ออกบวช เปน ภิกษุณ ี
และ ได เปน อัคร สาวิกา ฝาย ขวา  ได รับ ยกยอง วา เปน เอตทัคคะ 
ใน ทาง ปญญา คู กับ พระ สา รี บุตร ซึ่ง เปน พระ อัคร สาวก ฝาย 
ขวา ผู เลิศ ใน ทาง ปญญา 

พระพุทธ องค ตรัส วา คน ที่ หลง ความ สวย ความ งาม 
เหมือน แมงมุม ที่ ติด อยู ใน ขาย ใหญ ของ ตัว เอง สราง ขึ้น 
มา เอง หลง เอง และ ทุกข เอง
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แก่  ไม่ อยาก แก ่
เมื่อ ทาน อาจารย เดิน ทาง กลับ จาก อเมริกา ทาน เลา วา 

ม ีโยม ผู หญงิ ฝรัง่ สงู อาย ุคน หนึง่ แตง หนา แตง ตา จดั เตม็ ที ่ทำ ผม 
ทรง สูงๆ นุง มิ นิ ส เกิรต สั้น กุด ดู แลว นา สลด สังเวช ทาน จึง วา 
คน บาง คน ชอบ สู ใน สิ่ง ที่ มนุษย เรา สู ไม ได ทำให เหนื่อย เปลา 
เสยี ทัง้ กำลงั กาย กำลงั ใจ และ กำลงั ทรพัย คน ที ่คดิ วา ‘ขาพเจา 
ไม ตองการ แก ขาพเจา จะ สู เต็ม ที่ เพื่อ ไม ให แก’ และ พยายาม 
จะ ประกาศ วา ฉัน ไม แก ทาน วา นา สงสาร ยัง ไงๆ สุดทาย เรา 
ก็ ตอง แก จะ เปน แก ที่ ไม ยอมรับ วา แก หรือ แก ที่ ยอมรับ 
วา แก ก็ ยัง แก อยู วัน ยัง ค่ำ ฉะ นั้น ทุกๆ เชา ทาน แนะ ให สอง 
กระจก แลว บอก ตัว เอง วา “เรา มี ความ แก เปน ธรรมดา จะ ลวงพน 
ความ แก ไป ไม ได” และ ทุกๆ ครั้ง ที่ เห็น ผม หงอก ให คิด วา 
‘โอ ! พระพุทธเจา สอน จริง หนอๆ’ ทาน วา ไม ตอง ไป ยอม ให 
เสีย ศักดิ์ศรี ลูก ศิษย พระพุทธเจา หรอก จะ ได เปน เครื่อง เตือน 
สติ ไม ให เรา ประมาท
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พลิก ล็อก
เกจิอาจารย ทาน หนึ่ง นั่ง ทางใน เกง มาก จึง มี คน ชอบ 

ไป ให ทาน ดู วา ญาติ พี่ นอง ที่ ตาย ไป แลว บัดนี้ เขา ไป อยู ที่ ใด  
หญิง สาว คน หนึ่ง มี พี่ ชาย เปน พระซึ่ง เพิ่ง มรณภาพ ทาน 
 เปน เจา อาวาส วัด ใหญ มี ลูก ศิษย ลูก หา มากมาย แม โยม นอง 
สาว จะ มัน่ใจ วา ทาน ตอง ไป เกดิ บน สวรรค แน แต เธอ ก ็ยงั อยาก 
จะ ไดยิน จาก ปาก เกจิอาจารย วา หลวง พี่ ของ เธอ ไป เกิด ที่ไหน 
เธอ จึง ไป เขา คิว รอ เพื่อ จะ สอบถาม ทาน คิว กอน หนา เธอ เปน 
ญาติ ของ คน ขับ รถ แท็กซี่ ที่ เพิ่ง เสีย ชีวิต ไป หลวง ปู บอก วา คน 
ขับ รถ แท็กซี่ ขึ้น สวรรค ชั้น ดุสิต ไป แลว ญาติๆ พา กัน ดีใจ รอง 
สาธุๆ แลว ลากลับ ไป คราว นี้ ก็ ถึง คิว ของ เธอ เธอ จึง บอก ชื่อ 
หลวง พี่ ของ เธอ
หญิง สาว  “หลวง พี่ ที่ ตาย ไป เนี่ย ตอน นี้ ไป อยู ที่ไหน แลว  

 เจา คะ” 
หลวง ปู  “ไม ตอง เปน หวง เลย ทาน ไป ดีแลว ทาน ไป  

 เกิด ใหม บน สวรรค ช้ัน จา ตุม มหา ราชิ กา*แนะ”
หญิง สาว ไดยิน ดัง นั้น เธอ รูสึก ไม พอใจ และ ไม เขาใจ วา 

ทำไม หลวง พี่ ซึ่ง บวช เปน พระ มา หลาย ปจน เปน พระ ผูใหญ  ได 
ไป เกิด แค ใน สวรรค ชั้น แรก ขณะ ที่ คน ขับ รถ แท็กซี่ ธร รม ดาๆ 
กลับ ขึ้น สวรรค ชั้น ดุสิต ซึ่ง สูง กวา
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หญิง สาว “เอะ ! เปน ไป ไม ได หลวง พี ่เปน พระ ผูใหญ นะ  
 ขนาด คน ขับ แท็กซี่ ยัง ได ไป ตั้ง ชั้น ดุ สิต เลย”
หลวง ปู  “แต วา คา ของ คนนะ อยู ที่ ผล ของ งาน นะ”
หญิง สาว “ไม เขาใจ ทาน หมายความ วา ยัง ไง เจา คะ”
หลวง ปู “ขอ พูด ตรงๆ นะ โยม พี่ ชาย ของ โย มนะ บวช  

 เปน พระ ก็ จริง แถม ยัง เปน เจา อาวาส ดวย แต  
 วา...ทาน เทศน ที ไร คน ฟง นั่ง หลับ สัปหงก  
 ทุกที เคา ก็ เลย ไม ได ฟง กัน แลว เวลา ทาน  
 เทศน ทาน ชอบ ใช ศัพท บาลี เยอะ ทำให เขาใจ  
 ยาก คน ฟง ที่ ไม สัปหงก ก็ ฟง ไม คอย รู เรื่อง  
 พอ ทาน เทศน จบ คน ฟง ก็ แค ยกมือ ไหว สาธุๆ  
 เทานั้น เอง จึง ได ประโยชน นอย สวน คน ขับ  
 รถ แท็กซี่ นะ เขา รักษา ศีล หา แลว เขา ก็ ขับ  
 รถ แย มากๆ สวิง สวาย สุดๆ จน ผู โดยสาร  
 ทุก ราย เกิด อาการ หวาดเสียว กลัว ตาย ไป  
 ตามๆ กัน ตอง เจ ริญ มรณ  สติ ไป ตลอด ทาง

   ......ตาย แนๆ ....ตาย แนๆ .... บาง คน  
 ถึง กับ นั่ง ทบทวน ชีวิต ของ ตัว เอง วา เรา  
 กำลัง ทำ อะไร อยู เปน บุญ หรือ เปน บาป  
 ถา รอด ชีวิต ไป ได จะ ปรับปรุง แกไข ชีวิต  
 อยางไร ด ีซึง่ ลวน เปนความ คดิ ที ่เปน ประโยชน  
 ตอ ชีวิต ของ ผู โดยสาร ผล บุญ จึง สง ให เขา ไป  
 เกิด ใน สวรรค ชั้น ดุสิต”
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.....ญาตโิยม ที ่ได ฟง ทาน อาจารย เลา พา กนั หวัเราะ แลว 
ก ็ม ีเสยีง หนึง่ ถาม ขึน้ วา “เรือ่ง ที ่ทาน อาจารย เลา นี ้เปน เรือ่ง จรงิ 
หรือ เปลา เจา คะ” ทาน อาจารย ยิ้ม กอน จะ ตอบ วา “อาตมา 
รับรอง ไม ได หรอก เพราะ ไม ได อยู ใน เหตุการณ แต ขอคิด ที่ 
เรา ควร จะ ได จาก เรื่อง นี้ มี วา จะ ได ขึ้น สวรรค หรือ ไม ได ขึ้น 
แลวจะ ขึ้น ชั้น สูง หรือ ชั้น ต่ำ อยู ที่ การก ระ ทำ ไม ได อยู ที่ 
ตำแหนง .... นั่น แหละ เรื่อง จริง ที่ อาตมา รับรอง ได”

* สวรรค มี หก ชั้น จา ตุม มหา ราชิ กา คือ สวรรค ชั้น แรก และ ดุสิต คือ สวรรค ชั้น ที่ สี่
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พระ ขุด อุโมงค ์
เรื่อง ตอ ไป นี้ ทาน อาจารย เลา วา เปน เรื่อง จริง ที่ เหมือน 

นิทาน มาก เรื่อง นี้ เกิด ขึ้น ที่ ประเทศ ญี่ปุน เมื่อ ประมาณ ๒๕๐ 
ป มา แลว เรื่อง มี อยู วา....

พระ ธดุงค องค หนึง่ อาย ุสี ่สบิ กวา ป ทาน เดนิ ธดุงค เขาไป 
ใน เขต ภูเขา จนถึง หมูบาน แหง หนึ่ง พวก ชาว บาน ดีใจ มาก เมื่อ 
เห็น พระ รีบ นิมนต ทาน ไป สวด ศพ ที่ เพิ่ง ตก เหว ตาย เมื่อ เสร็จ 
พธิ ีจงึ พา ทาน ไป ด ูที่ๆ  เกดิ อบุตัเิหต ุพรอม กบั เลา ให ทาน ฟง วา 
เสน ทาง นี้ เปน เสน ทาง สัญจร ระหวาง หมูบาน นี้ กับ อีก หมูบาน 
หนึ่ง เปน ทาง ที่ จำเปน แต อันตราย มาก  เพราะ ตอง เดิน เลียบ 
เลาะ ภูเขา  เต็ม ไป ดวย หนาผา และ เหว ลึก เวลา ฝน ตก เสน ทาง 
เล็กๆ นี้ จะ ลื่น มาก เปน เหตุ ให เกิด อุบัติเหตุ  มีคน ตาย อยู เปน 
ประจำ

พระ ฟง แลว รูสึก สงสาร  อยาก จะ ชวย ชาว บาน ทาน 
จึง ตัดสิน ใจ ยุติ การ ธุดงค และ ปก หลัก อยู ที่ หมูบาน นี้ เพื่อ ขุด 
อุโมงค ให เปน เสน ทาง ใหม ที่ ปลอดภัย สำหรับ ชาว บาน และ ลูก 
หลาน ของ เขา ใน อนาคต ทาน ตรวจ สภาพ ภูมิประเทศ แลว เห็น 
วา จะ ตอง ขุด อุโมงค ทะลุ ภูเขา ยาว ประมาณ ๔๐๐ เมตร ซึ่ง 
คงจะ ตอง ใช เวลา ยาวนาน มาก อาจ จะ เกือบ ตลอด ชีวิต ของ 
ทาน ที เดียว แต ทาน มี ความ ตั้งใจ เด็ด เดี่ยว ที่ จะ ทำ โครงการ นี้ 



30 เรือ่งท่านเล่า

ให สำเร็จ เมื่อ ทาน บอก ชาว บาน พวก เขา กลับ สงสัย วา ทาน 
สติ ดี หรือ วิปลาส กัน แน มัน เปน ภูเขา หิน ไมใช ภูเขา ดิน ทาน จะ 
ขุด ภูเขา หิน ระยะ ทาง ตั้ง ๔๐๐ เมตร ได อยางไร นอกจาก ชาว 
บาน จะ ไม ให กำลัง ใจ และ ขอบคุณ ทาน แลว เขา ยัง ไม สนบัสนนุ 
แถม บาง คน ยัง หัวเราะ เยาะ ทาน อีก ดวย

ไม วา ปฏิกิริยา ของ ชาว บาน จะ เปน อยางไร ทาน ก็ ไม 
หวั่น ไหว เพราะ จิต ของ ทาน ตั้ง มั่น เสีย แลว ทาน เริ่ม ลงมือ ใช 
คอน ตอก ตะปู ขุด เจาะ ภูเขา เสียง กอก...กอก...กอก... ดัง อยู 
ตอ เนื่อง ตั้งแต เชา จน มืด ทุก วัน แรกๆ ชาว บาน ก็ ไม คอย สนใจ 
ทาน นัก เขา คิด วา ทาน คง ทำ อยู ได ไม นาน ก็ คงจะ ทอใจ แลว 
หนี ไป แต ทาน ก็ ไม ไป ไหน ทาน ปก หลัก ทำงาน ของ ทาน อยาง 
ไม ทอถอย วัน เวลา ผาน ไป..หนึ่ง ป...สอง ป...สาม ป...ทาน ก็ ยัง 
ขุด เจาะ ภูเขา ทุก วัน ไมมี เวน คิด เฉลี่ย แลว ทาน เจาะ อุโมงค ได 
ประมาณ วัน ละ ๔-๕ เซนติเมตร หรือ ป ละ ๑๕ เมตร สาม 
ป ที่ ผาน มา ทาน เจาะ ได สัก ๔๐-๔๕ เมตร ทาน ถือ การ ขุด 
เจาะ หิน เปน ขอ วัตร ปฏิบัติ ของ ทาน ทาน ทำงาน งวน อยู แต ใน 
ถ้ำ วัน แลว วัน เลา

มา ถงึ บดันี ้ชาว บาน บาง คน รูสกึ ละอาย ใจ พระ ทาน ตัง้ใจ 
ทำงาน หนัก เพื่อ พวก เขา แลว เขา จะ นิ่ง ดูดาย อยู ได อยางไร จึง 
เริ่ม มี คน ทยอย กัน มา ชวย ทาน เจาะ อุโมงค แต ทำ กัน ได ไม เทา 
ไหร ก็ ตอง ลา ถอย ไป เพราะ งาน มัน หนัก เกิน กำลัง และ เขา ยัง 
ไมม ีศรทัธา แก กลา พอ ใน ทีส่ดุ ก ็เหลอื แต ทาน ที ่ยงั คง ทำงาน อยู 
ตอ ไป องค เดียว ทาน ขุด เจาะ อุโมงค ไป เรื่อยๆ หา ป...เจ็ด ป...
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เกา ป...สิบ แปด ป...เสียง กอก....กอก...กอก...ยัง คง ดัง อยู อยาง 
ตอ เนื่อง เวลา นี้ ทาน เปน หลวง พอ แลว สังขาร ก็ เสื่อม ถอย ลง 
ไป มาก ขา ก็ ไม คอย ด ีตา ก็ เริ่ม ฟาง ทาน รูสึก เหนื่อย งาย กวา 
แต กอน แต ก็ ชาง มัน เถอะ จิตใจ ทาน มุง มั่น ไม เปลี่ยนแปลง 
กิตติศัพท เรื่อง หลวง พอ ขุด เจาะ อุโมงค เพื่อ ชวย ชาว บาน ขจร 
ขจาย ไป ถึง เมือง หลวง ทางการ จึง สง ชาง มา ชวย เมื่อ งาน ขุด 
อุโมงค สำเร็จ ไป กวา ๘๐ เปอรเซ็นต แลว ดวย ฝมือ หลวง พอ

อยู มา วนั หนึง่  กอน ที ่อโุมงค จะ สำเรจ็ เสรจ็ สิน้ ลง ซามไูร 
หนุม คน หนึ่ง เดิน ทาง มา ที่ หมูบาน นี้ เพื่อ ถาม หา พระ ที่ กำลัง ขุด 
อุโมงค เขา ตองการ จะ ดู วา ทาน คือ คน ที่ เขา ตาม หา อยู หรือ ไม 
นานๆ ที ชาว บาน จะ ได พบ คน ใหญ คน โต สัก ครั้ง พวก เขา จึง 
รีบ อาสา พา ซามูไร หนุม ไป ที่ อุโมงค และ สง คน เขาไป ตาม หลวง 
พอ เมื่อ หลวง พอ เดิน ออก มา ทาน ทราบ ทันที วา ซามูไร คน นี้ 
คือ ใคร และ มาตา มหา ทาน เพื่อ อะไร ความ ทรง จำ เกาๆ ไหล 
ริน เขา มา เปน ระ ลอกๆ 

เม่ือ ย่ีสิบ กวา ป ท่ี แลว กอน ท่ี ทาน จะ บวช เปน พระ ทานเคย 
เปน คน รบั ใช ของ ไดเมยีว หรอื ขนุนาง คน หนึง่ ทาน ได ลอบ เปน 
ชู กับ เมีย นอย ของ เจา นาย และ ถูก จับ ได ทาน ไดเมียว ชักดาบ 
ออก มา หมาย จะ ฆา ทาน ให ตาย แต ทาน สู ทาน ยก เชิง เทียน 
ใหญ ฟาดหวั เจา นาย จน ตาย กอน ที ่ทาน จะ พา ผู หญงิ หน ีออก มา 
แม จะ หนี ออก มา ได แลว จิตใจ ทาน ก็ ยัง เต็ม ไป ดวย ความ หวาด 
กลัว ทาน รูสึก วา ทาน ได ทำบาป หนัก สาหัส สากรรจ ฆา ผู มี 
พระคณุ เพยีง เพราะ  ฤทธิ ์ของกาม ตณัหา ความ รูสกึ ผดิ กดักรอน 
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จติใจ ของ ทาน รวม ถงึ ความ หลง รกั ใน ตวัผู หญงิ ดวย ทาน ไม ได ม ี
ความ สขุ กบั ผู หญงิ คน นัน้ อยาง ที ่เคย ฝน ไว กลบั ตอง ทะเลาะ กนั 
อยู ตลอด เวลา แถม ทาน ยัง ตอง กลาย เปน อันธพาล ปลน จี้ เพื่อ 
เลี้ยง ปาก เลี้ยง ทอง ดวย สราง บาป สราง กรรม ทบ ทวีคูณ

ทาย ที่สุด ทาน ทน ไม ไหว จึง ตัดสิน ใจ ขอ แยก ทาง กับ  
ผู หญิง ที่ ทาน เคย หลง รัก แลว หัน หนา เขา วัด ทาน ยัง ไม ได คิด ที่ 
จะ บวช หรอก เพยีง แต หวงั จะ ทำบญุ เสยี บาง กอน จะ ฆา ตวั ตาย 
ทาน เจา อาวาส รูทัน ความ คิด ของ ทาน จึง แนะนำ ใหทา นอ อก 
บวช เปน พระ เปนการ ตาย ไป จาก โลก เดมิ ถอื พรหมจรรย สราง 
คุณ งาม ความ ดี ชำระ บาปกรรม ที่ เคย กอ มา ทาน จึง ออกบวช 
และ รับ การ อบรม สั่ง สอน จาก ครูบา อาจารย สัก ระยะ กอน จะ 
ออก ธุดงค จน มา ถึง หมูบาน แหง นี้ แหละ ที่ ทาน คิด ตัดสิน ใจ ปก 
หลัก อุทิศ ตน สราง ความ ดี ชวย เหลือ ชาว บาน ดวย การ ขุด เจาะ 
อุโมงค  โดย ไม หวัง สิ่ง ใด ตอบแทน   เพียง เพื่อ ชำระ บาป ใน ใจ 
ของ ทาน แม งาน จะ หนัก หนา สาหัส เพียง ใด ไม วา จะ ตอง ใช 
เวลา นาน เทาใด ทาน ก ็จะ อดทน ตอสู จนกวา งาน จะ สำเรจ็ หรอื 
ทาน จะ หมด ลม วัน เวลา นั้น คงจะ มา ถึง แลว ละ กระมัง
หลวง พอ “โยม คง เปน ลูกชาย ของ ทาน ไดเมียว ใช มั้ย”
“อโซ...ใช” ซามูไร  รับคำ หวนๆ ดวย ทาทาง เย็น ชา และ 

สายตา สง ประกาย เกลียด ชัง และ สมหวัง เขา ไล ลา ตาม หา ฆาตกร 
ท่ี ฆา ทาน พอ จน พบ แลว มัน ชาง ยาวนาน กวา ย่ีสิบ ป ที เดียว และ 
บัดน้ี ถึง เวลา ท่ี แคน ของ เขา จะ ได รับ การ ชำระ เสียที ซามูไร 
หนุม ชัก ดาบ ออก จาก ฝก เพ่ือ เตรียม สังหาร คน ช่ัว หลวง พอ 
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 ยืน นิ่ง ไม แสดง อาการ สะทก สะ ทา น ใดๆ ให ปรากฏ ก็ สาสม 
อยู หรอก ที่ ซามูไร จะ ฆา ทาน สวน งาน ของ ทาน ก็ ใกล จะ สำเร็จ 
แลว มี ทางการ รับ ผิด ชอบ ทำงาน ตอ ทาน ไมมี หวง กังวล ใดๆ 
ทาน พรอม แลว
หลวง พอ “เชิญ คุณ ทำ สิ่ง ที่ คุณ เห็น สมควร เถิด หลวง พอ  

 คอย วาระ นี้ มา นาน แลว”
บรรดา ชาว บาน ที่ พา กัน มา มุง ดู อยู ดวย ความ อยาก รู 

อยาก เห็น ตกใจ อา ปาก คาง พอได สติ บาง คน ก็ เขาไป ยึด ขา 
ซามไูร บาง คน เขา ยดึ แขน และ บาง คน ก ็เขาไป ยนื กาง กัน้ หลวง 
พอ ไว เสียง ออนวอน ขอรอง ซามูไร ดัง ระงม
ชาว บาน  “อยา ทำราย หลวง พอ เลย ขอรับ.... ให ทาน  

 ทำงาน ของ ทาน ให เสร็จ กอน เถิด ขอรับ... ทาน  
 ขุด อุโมงค นี่ มา สิบ แปด ป แลว อีก ไม นาน ก็ จะ  
 เสร็จ แลว...หลวง พอ ทาน ไม หนี ไป ไหน หรอก  
 ขอรับ....”

ซามูไร หนุม คิด หนัก ‘ไหนๆ เรา ก็ รอ คอย มา ได นาน 
ขนาด นี ้แลว จะ อดทน รอ ตอ ไป อกี หนอย คง ไม เปนไร ถา เรา ฆา 
พระ นี่ เดี๋ยว นี ้ ชาว บาน คง โกรธ แคน แน แต ถา เรา รอ คอย ตาม 
คำขอ รอง ชาว บาน คง เห็นใจ เรา’ ซามูไร จึง ตกลง รอ ให หลวง 
พอ ขุด อุโมงค ให แลว เสร็จ เสีย กอน จึง จะ ลงมือ แก แคน

 ซามูไร หนุม รอ อยู สาม ส่ี วัน ก็ ยัง ไมมี ว่ีแวว วา งานขุดอุโมงค  
จะแลว เสร็จ เขา เปน คน ใจรอน เขา จึง รูสึก อึดอัด ใจ มาก คืน 
นั้น เขา นอน ไม หลับ เขา ทน รอ ไม ไหว แลว จึง ลุก ขึ้น ถือ ดาบ ไป 
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ที่ กุฏิ หลวง พอ เพื่อ จะ ไป จัดการ จบ ความ แคน ของ เขา เสียท ีแต 
หลวง พอ ไม ได อยู ใน กุฏ ิซามูไร จึง เดิน เขาไป ใน อุโมงค ลึก เขา 
ไปๆ เขา ไดยิน เสียง กอก...กอก...กอก...อยาง ตอ เนื่อง แม จะ 
ดึกดื่น ทาน ก็ ยัง ทำงาน อยู เสียง สวด มนต เบาๆ ของ ทาน กอง 
สะทอน อยู ใน อโุมงค จน ซามไูร ขนลกุ เขา รูสกึ สบัสน จน ตอง หนั 
หลงั เดนิ กลบั ออก ไป เขา ไม กลา ฆา ทาน อยาง ที ่ใจ ปรารถนา มา 
นาน ทำไม ฆาต กร เลวๆ ที่ ฆา ทาน พอ จึง กลาย เปน คน บริสุทธิ์ 
เยี่ยง นี้

วัน รุง ขึ้น คณะ ขุด อุโมงค ได อาสา สมัคร เพิ่ม ขึ้น อีก หนึ่ง 
คน เปน ถึง คน ใหญ คน โต จาก เมือง หลวง ซามูไร หนุม มา ชวย 
ขดุ อโุมงค เขา ทำงาน ใกล ชดิ หลวง พอ และ คอย สงัเกต นสิยั ใจคอ 
ของ ทาน ตองการ จะ ดู วา ทาน นา เลื่อม ใส จริงๆ หรือ ทาน เส 
แสรง เกง วัน เวลา ผาน ไป อีก เดือน เศษ ใน ที่สุด อุโมงค ก็ แลว 
เสร็จ ทะลุ จาก เขา ดาน หนึ่ง ไป อีก ดาน หนึ่ง ชาว บาน ได เสน 
ทาง สาย ใหม ที ่ทัง้ สะดวก ทัง้ ปลอดภยั เสยีง ไชโย ลัน่ ภเูขา ทัง้ สอง 
ดาน หลวง พอ คอยๆ วาง เครื่อง มือ ลง และ สวด มนต อุทิศ สวน 
กุศล ให ผู ที่ ทาน เคย ทำราย แลว หัน หนา มา หา ซามูไร
หลวง พอ “หลวง พอ พรอม แลว เชิญ ทาน ทำ หนาที่ ของ  

 ทาน ได”
  ดวย น้ำตา นอง หนา ซามูไร หนุม หมอบ กราบ ลง แทบ เทา 

หลวง พอ 
ซามูไร  “หลวง พอ ครับ ผม ขอ เลิก การ จอง เวร ทุก  ๆส่ิง  

 โปรด เมตตา รับ ผม ไว เปน ศิษย ดวย เถิด ครับ”
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ชาว กิน ด่าง
เมื่อ ยี่สิบ กวา ป กอน ทาน อาจารย ได ไป กราบ หลวง ปู 

เท สก ที่ วัด หิน หมาก เปง ซึ่ง อยู ริม แมน้ำ โขง ทาน เคารพ นับถือ  
หลวง ปู มาก และ ได แปล หนังสือ ของ หลวง ปู เปน ภาษา อังกฤษ 
ครั้ง นั้น ทาน นำ ตนฉบับ ที่ ทาน แปล ไป ถวาย หลวง ปู

ที่ กุฏิ หลวง ปู ทาน อาจารย หัน ไป มอง ทาง ฝง ลาว แลว 
คิด สงสาร ชาว ลาว  ซึ่ง ใน ขณะ นั้น ตก อยู ใต การ ปกครอง ของ 
คอมมิวนิสต  ‘กรรมเวร อะไร ของ ชาว ลาว นะ อุตสาห ได เกิด 
เปน มนุษย ทั้งท ีอยู หาง จาก พระ อรหันต แค ไม กี่ รอย เมตร แต 
ไม สามารถ ขาม นำ้ มาก ราบ ทาน ได’ ทาน เลา วา อกี สกั พกั ตอ มา 
ทาน ก ็คดิ ได วา ‘พวก ที ่นา สงสาร กวา ชาว ลาว นา จะ เปน ชาว ไทย 
นี่ แหละ ชาว ไทย ที่ อยู ฝง เดียว กับ พระ อรหันต แทๆ สามารถ 
มาก ราบ ทาน ได โดย สะดวก แต กลับ ไม คิด จะ มาก ราบ มา ไหว 
ทาน.....ชาง นา สงสาร นัก.....’
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๒๐๐ คือ ๒๐๐ 
เพราะ เรา ชอบ คิด วา เรา เปน คน มี เหตุผล เรา จึง 

ไมได เรียน รู เทา ที่ ควร ใน สวน ของ ชีวิต ที่ ไมมี เหตุผล 
หลายๆ อยางใน ชีวิต  เรา ทำ โดย ไมมี เหตุผล ทาน อาจารย 
ยก ตัวอยาง งายๆ ให ลูก ศิษย ฟง ดังนี ้

สมมุติ วา เรา กำลัง จะ ซื้อ ของ ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท แต 
เพื่อน ของ เรา หาม เรา เสีย กอน

คำถาม คำ ตอบ ๓
“มี คน บอก ให กลา ทำบุญ ให มากๆ ยิ่ง ทำ มาก 
ยิ่ง ได บุญ มาก ยิ่ง ได รับ คืน มาก ฉะนั้น มี เทา ไหร 
ให ทำ เขาไป ให หมด แม หา มา ได ไม พอ ก็ ให กู ยืม เอา 
เพราะ มันคุม ยิ่ง กวา คุม ให เรง บริจาค เพื่อ ชาติ หนา 
จะ ได ไป สวรรค มี ขา ทาส บริวาร นับ หมื่น 

มี นก ยูง รับ ใช ดวย”

“ที่ จริง อาตมาไมรู จัก คน ที่ มี ขา ทาส บริวาร รูจัก แต คน ที่ มี 
คน ทำงาน ใน บาน เขา บอก วา มี แค สี่ หา คน ก็ ยุง แลว ละ 
ถา มี ขา ทาส เปน หมื่น มัน จะ ยุง ขนาด ไหน นะ ไมรู จะ สุข 
สบาย ได ตรง ไหน มี นก ยูง รับ ใช ก็ เหมือน กัน นก ยูง ไมใช 
สัตว สงบ นะ มัน รอง เล-ยง เล-ยง ลั่น ทั้ง วัน 

ทั้ง คืน เลย ละ”
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เพื่อน  “เธอๆ....  อยา เพิ่ง ซื้อ ที่ ราน นี้ เลย ไป ซื้อ ที่ ราน  
 นูน เถอะ เคา ขาย ๙,๘๐๐ บาท เอง ประหยัด ไป  
 ได ตั้ง ๒๐๐ บาท แนะ”
เรา  “โอ ย ! ชาง มัน เถอะ แค ๒๐๐ บาท เอง ! ฉัน จะ  

 ซื้อ ที่ ราน นี้ แหละ ขี้ เกียจ เดิน ไป นูน” 
ตกลง เรา ก็ได ซื้อ ของ ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท ไป ดวย ความ 

อิ่ม เอม ใจ ทีนี้ เรา เดิน เขา อีก ราน หนึ่ง ตองการ จะ ซื้อ ของ ราคา 
๖๐๐ บาท กำลัง จะ จาย เงิน อยู แลว เพ่ือน ก็ เดิน เขา มา หาม อีก
เพื่อน  “เธอๆ .... อยา เพิ่ง ซื้อ ที่ ราน นี้ เลย ไป ซื้อ ราน นูน  

 เถอะ เคา ขาย แค ๔๐๐ บาท เทานั้น ประหยัด ไป  
 ได ตั้ง ๒๐๐ บาท แนะ”
เรา  “จริง เห รอ... อะไร ! ถูก กวา กัน ตั้ง ๒๐๐ บาท  

 ไป... ไป... รีบ พา ฉัน ไป ราน นูน เรว....”
เวลา จะ ซื้อ ของ ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท ที่ จะ ประหยัด 

ได ๒๐๐ บาท นี่ ไมมี ความ หมาย แต ถา จาก ๖๐๐ บาท เหลือ 
๔๐๐ บาท ๒๐๐ บาท ที ่ประหยดั ได กลบั ม ีความ หมาย มาก นัน่ 
เปน เพราะ เรา คิด เปรียบ เทียบ กับ ราคา ของ สิ่ง นั้น แต นั่น ไมใช 
ประเด็น ทาน อาจารย บอก วา ตาม หลัก เหตุผล แลว ๒๐๐ ก็ 
คือ ๒๐๐
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Good idea / bad idea
 
วัน หนึ่ง ทาน อาจารย เทศน ให เด็กๆ ที่ โรงเรียน ทอ สี ฟง 

เรื่อง ความ ดี ความ ไม ดี วา มัน เกิด ขึ้น ที ละ เล็ก ที ละ นอย จน เรา 
แทบ ไมรู สึก เหมือน น้ำ คอยๆ หยด ที ละ หยดๆ ลง ใน ตุม แม 
จะ เปน เพียง หยด เล็กๆ แต ใน ที่สุด ตุม ก็ จะ เต็ม ได ทาน สอน 
ให เด็กๆ ไม ประมาท แม ใน เรื่อง เล็กๆ นอยๆ โดย เลา นิทาน 
เรื่อง ลิง ให ฟง ดังนี้

มี ลิง ฝูง หนึ่ง อยู ใน ปา จา ฝูง เกิด ศรัทธา อยาก จะ ถือศีล 
แปด ทุก วันพระ เพื่อ สราง บุญ สราง กุศล ชาติ หนา อาจ จะ ได 
มี โอกาส เกิด เปน มนุษย กับ เขา บาง จึง เรียก ประชุม ฝูง ลิง เพื่อ 
ปรึกษา เรื่อง การ ถือศีล แปด ลิง ทุกๆ ตัว ก็ ใฝ ดี เหมือน กัน ตาง 
ยนิยอม พรอมใจ จะ ถอืศลี แปด ดวย กนั เพยีง แต ม ีกงัวล อยู เรือ่ง 
เดยีว คอื การ งด ขาว เยน็ ความ จรงิ การ งด ขาว เยน็ ไมใช เรือ่ง ยาก 
สำหรับ ลิง เพราะ...ลิง ไม กิน ขาว...สิ่ง ที่ ยาก สำหรับ ลิง คือ การ 
งด กลวย เย็น เพราะ ลิง ชอบ กิน กลวย ตอน เย็น มาก จา ฝูง ถาม 
ความ คิด เห็น วา ถา จะ ไม กิน กลวย เย็น จะ ไหว หรือ ไม ลูก สมุน 
ทั้ง หลาย ก็ เริ่ม รวนเร ไม แนใจ วา จะ ไหว หรือ เปลา เพราะ มัน มี 
ทั้ง ลิง แกๆ ลิง หนุมๆ สาวๆ จน กระทั่ง ถึง ลูก ออน จา ฝูง จึง 
พยายาม โนม นาว จิตใจ วา ที่ งด กลวย เย็น นั้น เรา ทำ เพื่อ ถวาย 
พระพุทธ ศาสนา เพื่อ พระพุทธ พระ ธรรม พระ สงฆ... เอ! 
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เมื่อ จา ฝูง วา อยาง นั้น...ลูก ฝูง ก็ โอเค...วา ไง วา ตาม กัน... แต...
ลงิ ตวั ที ่หนึง่ เสนอ วา “ผม วา ผม งด กลวย เยน็ ไหว แนนอน 

ครับ เพราะ ผม มี ศรัทธา แต ผม กลัว วา พรุง นี้ เชา พอ สวาง ได 
เวลา กิน แลว เรา ก็ ตอง ออก ไป หา กลวย อกี แต เรา อาจ จะ เพลยี 
มาก เพราะ ไม ได กิน กลวย มา ทั้ง คืน ไมรู จะ มี แรง ออก ไป หา 
กลวย หรือ เปลา ถา ตอง งด กลวย เปน วัน ที่ สอง ละ กอ อาจ จะ 
แย ไป เลย นะ ครับ ผม จึง ขอ เสนอ วา ตอน นี้ พวก เรา ออก ไป ชวย 
กัน เก็บ กลวย ไว กอน ดีมั้ ย พรุง นี้ เชา พอ พระอาทิตย ขึ้น เรา ก็ จะ 
ได มี กลวย พรอม อยู ที่ ลาน แลว”

ลิง ทุก ตัว เห็น ดวย....good idea ! good idea !.... 
ตาง แยก ยาย กัน ออก ไป เก็บ กลวย เอา มาก อง รวม กัน ไว ได กอง 
โต.... ลิง อีก ตัว เสนอ วา “ผม วา พรุง นี้ เชา เรา อาจ จะ เพลีย 
มาก เพราะ งด กลวย ทั้ง คืน จน ไมมี แรง หอย โหน ปน ปาย ตนไม 
จาก บาน มา ถงึ ลาน นะ ครบั ผม กลวั จะ ไม ไหว จรงิๆ ขนาด ตอน 
นี้ ยัง ไม ได งด กลวย ผม ก็ ไม คอย จะ มี แรง อยู แลว ผม วา เรา นา 
จะ แบง กลวย กัน ตั้งแต ตอน นี้ เลย เอา ไป วาง ไว ที่ หนา บาน ของ 
แตละ ครอบครัว อยาง นี้ ดีมั้ ย ครับ”

ลิง ทุก ตัว โอเค....good idea ! good idea !....ทีนี้ ถึง 
คราว ลกู ลงิ เสนอ ความ เหน็ บาง “ขอ โอกาส หน ูพดู ได มัย้ คะ หน ู
วา พรุง นี้ เรา จะ เพลีย มาก เลย แค จะ ปอ กก ลวยนะ ก็ ยัง ไมรู จะ 
ปอก ไหว หรือ เปลา ถา สมมุติ วา เรา ปอก กลวย ไว ซะ ตั้งแต ตอน 
นี้ เลย จะ ดีมั้ ย คะ พรุง นี้ เชา หลัง จาก นั่ง สมาธิ ทำความ เพียร ทั้ง 
คืน เรา จะ ได หยิบ กลวย กิน ได ทันที”
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ลิง ทุก ตัว ก็ เห็น ชอบ ดวย .....good idea ! good idea !.... 
พา กนั ปอก กลวย วาง กอง ไว หนา บาน พรอม กนิ ทนัท ีใน วนั รุง ขึน้ 
ลกู ลงิ อกี ตวั เสนอ วา “ผม กลวั วา เรา ปอก กลวย วาง ไว อยาง เนีย้ 
นะ พวก มด พวก หนู มัน จะ มา กิน กลวย ของ เรา ผม วา เรา แจก 
กลวย ให เก็บ ไว กันเอง เลย จะ ดีมั้ ย ครับ เนี่ย ! นั่ง สมาธ ิแลว ก็ 
วาง กลวย ไว ใน มือ อยาง เนี้ย... รุง เชา พอ พระอาทิตย ขึ้น จะ ได 
เอา กลวย เขา ปาก ได เลย”

ลิง ทุก ตัว พูด ขึ้น พรอมๆ กัน วา “เออ ! ดี ความ คิด เจา 
เขา ทา มาก .....good idea ! good idea !.....” 

แลว ก็ มี ลิง ตัว เล็ก จิ๋ว อีก ตัว พูด ขึ้น วา “หนู วา ถา เรา วาง 
กลวย ไว บน มือ มัน ไม คอย สะดวก เทา ไหร นะ จะ ลุก ขึ้น หยิบ 
แกว น้ำ ยัง ลำบาก เลย หนู วา เรา เอา กลวย ไว ใน ปาก เลย ดี กวา 
แค อม ไว เฉยๆ พรุง นี้ เชา เรา ก็ เคี้ยว ได เลย ไง คะ”

เสียง ลิง เซ็ง แซ “ เจี๊ ยกๆ .......เขา ทา มากๆ เลย อี หน ู
.....good idea ! good idea !....”

ทีนี้ ลิง ก็ เลย นั่ง สมาธิ แกม ตุย มี กลวย อัด แนน อยู ใน 
ปาก

ลิง ตัว หนึ่ง ไม คอย มี ความ อดทน...มอง ซาย...มอง ขวา...
แลว ก็ กลืน กลวย เอื๊อก ลงคอ ไป เลย (เสียง เด็กๆ ทอ สี รอง 
“อาว” กัน ลั่น พรอม เสียง หัวเราะ)

จบ กัน ! ความ ตั้งใจ ดี ที่ จะ ถือศีล แปด งด กลวย เย็น เปน 
อัน จบ กัน พอ ลิง ตัว อื่นๆ เห็น เพื่อน กลืน กลวย ลงทอง ไป แลว 
ตาง ก็ ไม อยาก เสีย เปรียบ ตัว อื่น กิน ได เรา ก็ ขอ กิน มั่ง ทุก ตัว ก็ 
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เลย สามัคคี พรอมใจ กัน กิน กลวย เย็น ใน ค่ำคืน นั้น
 ทาน อาจารย ถาม เด็กๆ วา พวก ลิง ผิด พลาด ตรง ไหน 

จึง เสีย ความ ตั้งใจ ทาน วา กิเลส ความ อยาก กิน มัน หลอก ให 
ลงิ ใช เหตผุล ใน การ ทำให สะดวก...เกบ็ กลวย ไว กอน...เอา กลวย 
ไว หนา บาน กอน...ปอก กลวย ไว กอน...แจก ไว กับ ตัว กอน...อม 
ไว กอน...ที ละ เล็ก ที ละ นอย จน ใน ที่สุด พวก ลิง ก็ พาย แพ ตอ 
กิเลส ไป ตาม ระเบียบ good idea.... good idea..... good 
idea....สุดทาย กลาย เปน bad idea ได

 ทาน วา สิ่ง ที่ ตั้งใจ ทำ อาจ เปน ความ คิด ที่ ดี แต 
เพราะ ไมรู เทา ทัน กิเลส ตัว เอง ความ ผิด พลาด จึง เกิด ขึ้น 
ที ละ เล็ก ที ละ นอย จน กลาย เปน ความ เสีย หาย ใน ที่สุด

ไม่โง่พอ
กอน ที่ ทาน อาจารย จะ บวช ทาน ได เขา ปฏิบัติ ธรรม 

ที่ สำนัก วิปสสนา แหง หนึ่ง ใน ประเทศ อังกฤษ หลัง จาก นั้น 
ทาน จึง ได เดิน ทาง ไป หา ทาน อาจารย สุ เมโธ และ ใน ที่สุด ก็ได  
มา บวช เปน ลูก ศิษย หลวง พอ ชา ที่ วัด หนอง ปา พง เมื่อ  บวช ได 
ประมาณ สบิ พรรษา วนั หนึง่ ทาน ได รบั จดหมาย จาก อาจารย ที ่ 
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สำนัก วิปสสนา ที่ ทาน เคย ไป ปฏิบัติ ธรรม เขา เขียน เลา ถึง ศูนย 
วิปสสนา กรรมฐาน แหง ใหม ที่ เขา กำลัง จัด ตั้ง ขึ้น และ ได ถาม 
ทาน อาจารย วา  สนใจ ที่ จะ สึก ออก มา ชวย เปน ครู สอน วิปสสนา 
กรรมฐาน หรือ ไม ทาน อาจารย ได ตอบ กลับ ไป วา ทาน ตอง 
ขออภัย ที่ ไม สามารถ รับ นิมนต ได ดวย เหตุผล ที่ วา “If I was 
stupid enough to disrobe, I would not be wise 
enough to be a vipassana teacher” (ถา อาตมา  
โง พอที่ จะ สึก ละ กอ อาตมา ก็ คง ไม ฉลาด พอที่ จะ เปน ครู สอน 
วิปสสนา หรอก)

ขา ขาด ช่วย แขน ขาด 
ทหาร อเมริกัน คน หนึ่ง ถูก สง ไป รบ ที่ เวียดนาม เขา โดน 

ระเบิด ทำให ตอง เสีย ขา ทั้ง สอง ขาง จึง ถูก สง กลับ ไป อยู บาน ที่ 
รัฐ อริ โซนา เขา ตอง ใช รถ เข็น เพราะ เดิน ไม ได แต เขา เขม แข็ง 
อดทน และ ชวย เหลือ ตัว เอง ได ดี

วนั หนึง่ เขา ไดยนิ เสยีง ผู หญงิ กรีด รองขอ ความ ชวย เหลอื 
มัน ดัง มา จาก บาน ใน ละแวก นั้น ซึ่ง อยู หาง จาก บาน เขา ราว รอย 
เมตร เขา รบี หมนุ ลอ รถ เขน็ ของ เขา เพือ่ จะ ไป ชวย เธอ หมนุๆๆ 
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อยาง เร็ว ที่สุด แต เสน ทาง นั้น ไม เรียบ เอา เสีย เลย เขา จึง ตัดสิน 
ใจ ลง จาก รถ เข็น แลว คลาน ไป แทน เพราะ คิด วา มัน จะ ถึงที่ เกิด 
เหต ุเรว็ กวา เขา คลานๆๆๆ ไป ดวย ความ ทลุกัทเุล แต ก ็รวดเรว็ 
เมื่อ ไป ถึง บาน ตน เสียง เขา พบ ผู หญิง คน นั้น กำลัง ยืน กรีด รอง 
ดวย ความ ตกใจ สุดขีด อยู ขางๆ สระ วาย น้ำ หลัง บาน ของ เธอ 
เธอ ชี้ และ บอก ให เขา รู วา ลูกสาว ของ เธอ ตกลง ไป ใน สระ และ 
ลูกสาว ของ เธอ พิการ ไมมี แขน มา แต กำเนิด บัดนี้ เธอ นอน แน 
นิ่ง อยู ใต น้ำ

ทันที ที่ เขาใจ วา เกิด อะไร ขึ้น ทหารผานศึก พิการ ขา ขาด 
คน นี ้รีบ กระโดด ตูม ลง ไป ใน สระ ทันท ี เขา ดำ ลง ไป ถึง กน สระ 
และ อุม เด็ก หญิง เล็กๆ อายุ สาม ขวบ ขึ้น มา เด็ก หญิง นอน แน 
นิ่ง เหมือน คน ตาย ชีพจร ไม เตน แลว และ เธอ ก็ ยัง ไม หายใจ อีก 
ดวย ผู เปน แม รองไห โฮ ดวย ความ หมด หวัง

นาย ทหาร ผู กลา หาญ พยายาม ควบคมุ สต ิไม ให เตลดิ เขา 
บอก ให เธอ ใจ เย็นๆ เขา พูด วา “เมื่อ กี้ ผม เปน แขน ให ลูก คุณ 
ตอน นี้ ผม จะ เปน ปอด ให ลูก คุณ ดวย” เขา ผายปอด ให เด็ก หญิง 
เปา ลม เขาไป ใน ปาก ของ เธอ ทำ อยู พกั ใหญ ดวย ความ ตัง้ อกตั้ง 
ใจ ใน ที่สุด ชีพจร เริ่ม ปรากฏ และ เด็ก หญิง ก็ เริ่ม ตน หายใจ

ผู เปน แม รองไห โฮ อกี ครัง้ ดวย ความ ดใีจ เธอ รูสกึ ประทบั 
ใจ สุดๆ เพราะ แทบ ไม นา เชื่อ เลย วา ชาย ขา ขาด คน นี้ สามารถ 
ชวย ชีวิต ลูกสาว ของ เธอ ไว ได
แม “ขอบคุณ อยาง ที่สุด เลย คะ วัน นี้ คุณ เปน ทั้ง แขน  

 และ ปอด ให ลูกสาว ของ ฉัน อยาง ท่ี คุณ พูด ไว จริงๆ”



44 เรือ่งท่านเล่า

ทหาร “ดวย ความ ยินดี ครับ ตอน อยู ที่ เวียดนาม ผม เอง ก็  
 เกือบ ตาย ไป แลว ผม โดน ระเบดิ ขา ขาด ทั้ง สอง ขาง  
 ผม นอน รอ ความ ตาย แต มี เด็ก ผู หญิง ชาว  
 เวียดนาม อายุ ซัก ๑๒-๑๓ ป คลาน ออก มา จาก  
 ที่ กำบัง ยอม เสี่ยง ชีวิต เสี่ยง ลูก ระเบิด และ กระสุน  
 ปน เพื่อ มา ชวย ผม เธอ คลาน เขา มา หา ผม มา  
 จับ ตัว ผม ไว และ ปลอบ ผม ไม ให กลัว เธอ วา แม ขา  
 ผม จะ ขาด ไป แลว แต เธอ จะ เปน ขา ให ผม....จาก  
 นั้น เด็ก หญิง เล็กๆ คน นั้น ที่ ทั้ง เกง ทั้ง กลา ก็ ลาก  
 ผม ออก จาก สนามรบ ลาก ไป จนถึง บาน ของ เธอ  
 ปฐมพยาบาล ผม จน เฮลิคอปเตอร มา รับ ผม ไป....  
 ผม เปน หนี้ บุญ คุณ เธอ อยาง ที่สุด ฉะนั้น วัน นี้ เมื่อ 

 ผม ได มี โอกาส เปน แขน เปน ปอด ให ลูก ของ คุณ ผม  
 จึง มี ความ สุข มาก”
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สุข หนอ 
ทาน อาจารย เลา เรื่อง การ ทดลอง กับ หนู โดย นัก 

วิทยาศาสตร เอา electrode (ขั้ว ไฟฟา) ฝง บริเวณ สมอง ตรง 
สวน ที่ กด ลง ไป แลว จะ เกิด ความ สุข ถา กด ปุม แลว หนู จะ รูสึก มี 
ความ สุข ทันท ีแลว ฝก หนู ให กด ปุม เอง พวก หนู ก็ จะ เรียน รู วา 
พอ กด ปุม นี้ ปบ ก็ สุข ปุบ กด แลว..โอ...สบาย เหลือ เกิน มัน 
ก็ เลย เอา แต กดๆๆๆๆ เรื่อง ผสม พันธุ อะไร ตอ มิ อะไร ลืม ไป 
หมด เลย ไม สนใจ แมแต จะ กิน อาหาร เอา แต กดๆๆๆๆ จน 
ตาย ไป เลย

 ทาน วา หนู มัน ทำ เชน นั้น เพราะ หลง มัวเมา ความสุข 
จนถึง ขนาด ไม เอา เรื่อ งอื่นๆ ใน ชีวิต จะ เอาแต ความ สุข 
อยาง เดียว คน เรา ทุก คน ตองการ ความ สุข แต เรา ควร 
ระมัดระวัง ให มาก  เพราะ ความ สุข เปน เร่ือง เสพ ติด 
อาจทำให เรา ประมาท หรือ ลืม ความ รูสึก ผิด ชอบ ชั่ว ดี ได 
การ แสวงหา ความ สขุ อาจ จะ กลาย เปนการ ทำลาย ตวั เอง 
โดย ไมรู ตัว เหมือน หนู ใน เรื่อง นี้
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คำถาม คำ ตอบ ๔
“สุข สาม อยาง ลน
 ใน บท สวด มนต 
หมาย ถึง อะไร ครับ” “สุข ที ่๑ คือ ความ สุข ทาง เนื้อ หนัง 

สุข ที ่๒ คือ ความ สุข ใน ฌาน หรือ สมาธ ิ
สุข ที ่๓ คือ ความ สุข ของ นิพพาน.... 

แต มี สุข อีก ประเภท นะ
ที่ ไม ลน จะ ดี กวา”

“สุข อะไร หรือ เจา คะ”
“ก็ สุขา ไง ละ”

เวลา วิกฤต ิ
ทาน อาจารย เลา เรื่อง ที่ มี คน อังกฤษ ถาม หลวงพอ 

สุ เม โธ วา เมื่อ ทาน เปน พระ ที่ จะ ไม เบียดเบียน ใคร เปน อัน ขาด  
ถา สมมุติ วา ทาน อยู ที่ บาน กับ โยม แม แลว มี ฆาตกร จะ มา  
ฆา โยม แม ทาน จะ วาง เฉย หรือ จะ ทำ อยางไร ทาน อาจารย 
บอก วา ทาน ชอบ คำ ตอบ ของ หลวงพอ มาก ทาน ตอบ วา  
ทาน ไม สามารถ จะ บอก ลวง หนา ได วา ใน วัน นั้น เวลา นั้น  
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ใน เหตุการณ นั้น ทาน จะ ทำ อยาง นั้น อยาง นี ้แต ที่ พึ่ง ของ ทาน 
คือ สติสัมปชัญญะ ทาน เชื่อ มั่น วา ถา ทาน มี สติสัมปชัญญะ 
ใน เวลา นั้น รูตัว อยู ใน เวลา นั้น ทาน จะ ทำ สิ่ง ที่ ถูก ตอง ที่สุด ใน 
เวลา นั้น

ทาน อาจารย จึง วา สติ และ ความ รูตัว จะ เปน ที่ พึ่ง ที่ 
ทำให เรา มี ความ เชื่อ มั่น ใน ตัว เอง โดย ไม ตอง ไป วางแผน 
ลวง หนา วา  ถา เรือ่ง นัน้ เรือ่ง นี ้เกดิ ขึน้ 
แลว จะ ทำ อยางไร   เพราะ เวลา ท่ี คิดถึง 
เร่ือง ท่ี ยัง ไม เกิด น้ัน  มัน จะ ไม ตรง กับ 
เวลา ท่ี มัน เกิด จริงๆ   เพราะ เหตุ ปจจัย 
ใน แตละ เหตุการณ มัน มากมาย เกิน 
กวา ที่ จะ กำหนด ลวง หนา ได เรา จึง 
ตอง เอา หลัก ภายใน เปน ที่ พึ่ง

สม น้ำ หน้า 
เด็ก ยากจน คน หนึ่ง เดิน เขาไป ใน ตลาด เขา เห็น กระเปา 

สตางค ใบ หนึ่ง ตก อยู บน พื้น เขา หยิบ มัน ขึ้น มา เปด ด ูพบ วา มี 
เงิน อยู ใน กระเปา ถึง ๓,๐๐๐ บาท เศษ ซึ่ง เปน เงิน จำนวน ที่ 
เยอะ มาก เขา มอง ซาย มอง ขวา หา เจาของ แต ก็ ไม พบ เขา จึง 
นำ เศษ เงิน ไป ซื้อ ขนม ฝาก แม เมื่อ แม ของ เขา เห็น ขนม แม รูสึก 
ตกใจ จน ตอง สอบสวน ลูก ทันที
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แม  “ลกู เอา เงนิ ทีไ่หน ไป ซือ้ ขนม จะ ลกู ไป ขโมย เคา มา หรอื  
 เปลา แม ไม ตองการ เห็น ลูก เปน คน ทุจริต นะ”
ลูก “ผม ไม ได ขโมย นะ ครับ ผม เห็น กระเปา สตางค ตก อยู  

 บน พื้น มี เงิน ตั้ง ๓,๐๐๐ บาท ผม พยายาม มอง หา  
 เจาของ แลว แต ไม เห็น ใคร เลย ครับ” 
แม “ถึง ยัง งั้น ก็ ไม ถูก ตอง นะ จะ ลูก เรา จะ ตองหา ทาง คืน  

 เจาของ ให ได เพราะ เคา คง กำลัง เปน ทุกข อยู เรา จะ  
 เอา ของๆ คน อื่น มา เปน ของ เรา ไม ได นะ ลูก”
ลูก “ครับ แม”
เด็ก นอย จึง วิ่ง กลับ ไป ที่ ตลาด เขา เห็น ชาย คน หนึ่ง กำลัง 

ถาม หาก ระ เปา สตางค อยู เขา จึง เขาไป ยื่น กระเปา สตางค ให 
แต เจาของ กระเปา สตางค เปน คน ไม นา รัก (มาก...ก) เขา 
กระชาก กระเปา สตางค ไป จาก มอื เดก็ นอย รบี นบั เงนิ ทนัท ีแลว 
ตั้ง ทา จะ เดิน จาก ไป โดย ไมมี แมแต คำ ขอบใจ ชาว บาน แถวๆ  
นัน้ จงึ รัง้ ตวั เขา ไว เพราะ เหน็ วา เจาของ เงนิ นา จะ ให รางวลั เดก็ 
นอย สัก หนอย เพื่อ ตอบแทน ความ ด ีและ ความ ซื่อสัตย สุจริต 
แต เขา เปน คน ขี้ เหนียว แถม ยัง ใจดำ อีก ดวย เขา จึง ไม อยาก ให 
รางวัล เด็ก นอย 
ชาว บาน  “นี่ คุณ.....อยา เพิ่ง รีบ ไป สิ คุณ นา จะ  

 ขอบใจ แลว ก็ ให รางวัล เปน สิน น้ำใจ เด็ก  
 ซัก หนอย นะ ที่ เคา เปน พลเมือง ดี”
เจาของ กระเปา “ทำไม ผม จะ ตอง ให รางวัล เด็ก คน นี้ ละ  

 ผม ม ีเงนิ ใน กระเปา ตัง้ ๕,๐๐๐ บาทนะ  
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 แต เนี่ย...เหลือ อยู แค ๓,๐๐๐ บาท เอง  
 หาย ไป ตั้ง ๒,๐๐๐ บาท แนะ ผม ไม จับ  
 ตัว สง ตำรวจ ก็ บุญ แลว”

เด็ก นอย ผู ที่ แม สอน ให ทำความ ดี รูสึก ผิด หวัง มาก ที่ ถูก 
กลาว หา วา ทุจริต เขา ทน ไม ได เขา จึง เถียง กลับ
เด็ก นอย  “ไม จริง ครับ ใน กระเปา มี เงิน อยู แค  

 ๓,๐๐๐ ไมใช ๕,๐๐๐”
เจาของ กระเปา  “๕,๐๐๐”  เด็ก นอย “๓,๐๐๐”
เจาของ กระเปา  “๕,๐๐๐”  เด็ก นอย “๓,๐๐๐”.......
เถียง กัน ไป เถียง กัน มา จน ตำรวจ ทน ไม ไหว เลย จับ ทั้ง 

สอง คน นำ ตัว ไป สง ศาล เพื่อ ให ผู พิพากษา ตัดสิน
ผู พพิากษา ให ผู ชวย ออก ไป สบื พบ วา เดก็ คน นี ้เปน เดก็ ด ี

ทาน จงึ เชือ่ เดก็ นอย วา เงนิ ใน กระเปา ม ีเพยีง ๓,๐๐๐ บาท ทาน 
สอบถาม เจาของ กระเปา สตางค อกี ครัง้ วา จำ ได แนนอน หรอื วา 
ใน กระเปา ม ีเงนิ ๕,๐๐๐ บาท เจาของ ก ็ยนืยนั ชนดิ คอ เปน เอน็ 
ทาน ผู พพิากษา จงึ ตดัสนิ วา “ถา คณุ ยนืยนั เชน นัน้ เงนิ ๓,๐๐๐ 
บาท กอน นี้ ก็ ไมใช ของ คุณ อยาง แนนอน เงิน ๕,๐๐๐ บาท ของ 
คณุ คงจะ หาย ไป แลว จรงิๆ เอ า ! เจา เดก็ นอย.......เจา จง รบั เงนิ 
๓,๐๐๐ บาท กอน นี้ 
ไป เถิด”
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จิต บูด เพราะ จุดบอด
ทาน อาจารย ออก จาก บาน ตั้งแต อายุ สิบ เจ็ด ป ทาน 

ตองการ หา สิ่ง ทาทาย และ คิด วา ยิ่ง ลำบาก เทา ไหร ก็ ยิ่ง ดี ตอ 
ประสบการณ ชวีติ ทาน ถอื คต ิที ่วา “มกั งาย ได ยาก ลำบาก ได 
ดี” ทาน จงึ เลอืก ที ่จะ เดนิ ทาง ทาง บก จาก องักฤษ ไป อนิเดยี ซึง่ 
ตอง ผาน หลายๆ ประเทศ และ ประสบการณ นานา ชนิด สมใจ 
ทาน ทาน รูสึก ภูมิใจ ใน ตัว เอง มาก ตลอด เสน ทางการ เดิน ทาง 
ผูคน จะ พา กนั ถาม อาย ุทาน เพราะ เหน็ ทาน เดนิ ทาง มา คน เดยีว 
ทั้งๆ ที่ หนาตา ยัง เด็ก มาก พอ ทราบ อายุ ทาน ก็ จะ สง เสียง ฮือ 
ฮา แสดง ความ ประหลาด ใจ ทำนอง วา “ไม นา เชื่อ เลย นะ อายุ 
แค นี้ เอง เดิน ทาง ตาม ลำพงั มา ตัง้ ไกล ขนาด นี”้ และ คงจะ ซอน 
ความ หมาย วา “เกง จัง” เอา ไว ดวย ทาน จึง ปลื้ม จน ตัว พอง 
ทาน ได สราง อัตตา หรือ ภาพพจน ของ ตัว เอง ขึ้น มา วา ทาน 
เปน คน ที่ ไมรู จัก คำ วา ‘เหงา’ หรือ พูด งายๆ ทาน เหงา ไม เปน 
แลว ทาน ก็ เชื่อ จริงๆ จังๆ วา ทาน เปน คน เชน นั้น

แต แลว วัน หนึ่ง ขณะ ที่ ทาน กำลัง เดิน ทาง อยู ใน ประเทศ 
ปากีสถาน ซึ่ง บรรยากาศ ใน ยุค นั้น เต็ม ไป ดวย ความ กาวราว 
เย็น วัน นั้น ทาน เดิน ทาง ถึง เมือง เพ ชา วาร (Peshawar) ซึ่ง 
อยู ติด ชาย แด นอัฟ กา นิส สถาน หลัง จาก หา ที่พัก ได แลว ทาน 
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ก็ เดิน เขาไป ใน ตลาด ทาน วา วัน นั้น ทาน รูสึก แปล กมากๆ มัน 
กระวนกระวาย เหมือน มี ความ วาง เปลา อยู ภายใน โหวงๆ 
วางๆ แปลกๆ บอก ไม ถูก ทาน ก็ ไม เขาใจ วา ทาน เปน อะไร รู 
แต วา มัน แปลกๆ เทานั้น

ทาน เขาไป ทาน อาหาร ใน ราน อา หาร เลก็ๆ อยาง ออยอิง่ 
เมือ่ ถงึ เวลา ที ่ควร จะ กลบั โรงแรม ทาน กลบั เดนิ เขาไป นัง่ ใน ราน 
อาหาร ราน ที่ สอง สั่ง อาหาร มา ทาน เปน รอบ ที่ สอง ทั้งๆ ที่ ไม 
ได หิว อะไร เลย ทาน รู แต วา ทาน อยาก ทำ อะไร สัก อยาง อยาก 
มี คน อยู รอบๆ ฟง เขา คุย กัน และ เฝา ดู คน เขา คน ออก จาก ราน 
สกั พกั ใหญ ทาน ก ็เดนิ ออก จาก ราน ที ่สอง ทาน รูสกึ อิม่ มาก แต 
ภายใน มัน ก็ ยัง วาง เปลา อยู ยัง ไงๆ ก็ ยัง ไม ยอม กลับ โรงแรม 
เชื่อ หรือ ไม วา คืน นั้น ทาน ไป เขา ราน อาหาร ตอ อีก สี่ ราน ทาน 
อาหาร เย็น รวม หก ครั้ง ทั้ง ที่ อิ่ม แสน อิ่ม ใจ หนึ่ง ทาน สงสัย วา 
ทาน เปน บา ไป หรือ เปลา นะ ความ รูสึก มัน รุนแรง และ ชัดเจน 
มาก แต ทาน ก็ ยัง ไม เขาใจ วา มัน คือ อะไร .....นั่น เปน เพราะ ทิฐิ 
มานะ และ อตัตา ที ่ทาน สราง ขึน้ มา วา ทาน เปน คน เกง อาย ุแค 
สิบ เจ็ด ป ก็ สามารถ เดิน ทาง ไป ทั่ว โลก คน เดียว มี ความ อดทน 
สูง และ เปน ที่ พึ่ง ของ ตน ตาม หลัก คำ สอน ของ พระพุทธ ศาสนา

ทาน อาจารย เลา วา แม ความ รูสึก แสน จะ รุนแรง ชัดเจน 
แต เพราะ ทาน ยัง ดู จิตใจ ตัว เอง ไม เปน ทาน จึง มอง ไม เห็น และ 
ไม เขาใจ ทั้งๆ ที่ คน อื่นๆ เห็น ทาน แลว คง ดู ออก ทันที วา คนๆ 
นี ้กำลงั เหงา ทาน จงึ วา คน เรา มัก มี จุดบอด เสมอ  การ ปฏิบัติ 
ขัดเกลา จิตใจ น้ัน  เรา ตอง จริงจัง และ จริงใจ  ตอง ใฝ รู ใฝ 
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ศึกษา ถา มี คน มา ช้ี ให เรา เห็น จุดบอด ของ เรา เทากับ เขา 
ช้ี ขุมทรัพย ให เรา ที เดียว เรา อยา ไป โกรธ เขา แต เรา ตอง 
ขอบคุณ เขา

นอก เหตุ ใต้ ผล
เครื่อง บิน ลำ หนึ่ง กำลัง มุง หนา จาก เชียงใหม สู กรุงเทพฯ 

เครื่อง บิน ลำ นี้ มี เครื่องยนต สี่ เครื่อง จูๆ ผู โดยสาร ไดยิน เสียง 
ครืดๆ ๆ  แลว เครื่องยนต ทาง ขวา เครื่อง หนึ่ง ก็ หยุด ทำงาน  
ผู โดยสาร ตกใจ กัน ถวน หนา
กัปตัน  “ทาน ผู โดยสาร ครับ เรา มี ปญหา เล็ก นอย แต  

 ไม ตอง ตกใจ นะ ครับ มัน ไม เปนไร มาก เพียง แต  
 เรา จะ ถึง กรุงเทพฯ  ชา กวา กำหนด สิบ หา นาที” 

บนิ ตอ ไป สัก พกั ก็ได ยิน เสียง ครืดๆ ๆ  อีก ครั้ง คราว นี ้
เครื่องยนต เครื่อง ที่ สอง ดับ ลง
กัปตัน  “ทาน ผู โดยสาร ทั้ง หลาย ไม ตอง ตกใจ นะ ครับ เรา  

 ยัง บิน ได ตาม ปรกติ เพียง แต เรา จะ ไป ถึง  
 กรุงเทพฯ  ชา ลง สัก หนึ่ง ชั่วโมง คือ เรา จะ ไป ถึง  
 กรุงเทพฯ ประมาณ หา โมง เย็น แทนที่ จะ เปน  
 สี่ โมง เย็น”

ตกลง ขณะ นี้ เหลือ เพียง สอง เครื่องยนต เทานั้น บิน ตอ 
ไป สัก พัก ครืดๆ ๆ  แลว เครื่องยนต ที่ สาม ก็ หยุด ลง
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กัปตัน  “ทาน ผู โดยสาร ไม ตอง ตกใจ นะ ครับ ยัง ไมมี  
 ปญหา อะไร เกิน กำลัง เพียง แต วาการ เดิน ทาง  
 ของ เรา จะ ชา ลง อีก สัก หนึ่ง ชั่วโมง เทานั้น เรา จะ  
 ถึง กรุง เทพฯ  ราวๆ หก โมง เย็น แนนอน ครับ”

ตอน นี้ เหลือ เพียง เครื่องยนต เดียว ที่ ยัง ทำงาน อยู  
ผู โดยสาร คน หนึ่ง พูด กับ เพื่อน วา “หวัง วา เครื่อง ที่ สี่ คง ไม เปน 
อะไร นะ เพราะ ถา เครื่อง ที่ สี่ มัน เกิด เปน อะไร ขึ้น มา ละ กอ...อ 
กวา เรา จะ ถึง กรุงเทพฯ มัน คงจะ ดึก มาก...ก”

หลัง จาก ทาน อาจารย เลา เรื่อง นี้ จบ และ รอ จน เสียง 
หัวเราะ ของ ผู ฟง จาง หาย ทาน กลาว ตอวา ธรรมะ ขั้น สูง 
นั้น ครูบา อาจารย เรียก วาน อก เหตุ เหนือ ผล หาก ระหวาง 
การ ปฏิบัต ิ พวก เรา ตอง มี เหตุ มี ผล พอ สมควร เรา จะ เห็น วา 
เหตุการณ เครื่องยนต เสีย เหมือน กัน ทุก ครั้ง แต ครั้ง ที่ สี่ มี ผล 
ตาง จาก สาม ครั้ง แรก เพราะ มัน เปน ชุด สุดทาย ถึง แมวา คน 
เรา จะ ไม โง เหมือน คนใน นิทาน เรา ก็ มัก จะ ชอบ สรุป วา ผล 
ก ระ ทบ จาก เหตุการณ ใด เหตุการณ หนึ่ง แบบ เดียวกัน ยอม 
เหมือน กัน ทุกๆ  ครั้ง ตัวอยาง ใน นิทาน เปน เรื่อง ที่ เขาใจ ได 
งาย เพราะ เห็น ได ชัด หาก เรื่อง ราว ตางๆ  ใน ชีวิต ประจำ วัน 
ที่ เปรียบ เสมือน เครื่องยนต เสีย เรา มัก จะ เห็น ไม ได ชัดเจน เชน 
นั้น เชน การ ทะเลาะ เบาะ แวง กัน เปนตน เรา จะ จับ ได ยาก 
วา การ ทะเลาะ ครั้ง ที่ เทา ไหร จะ เปน ครั้ง สุดทาย ทาน อาจารย 
สรุป วา ใคร จะ รู ลวง หนา ได วา ฟาง เสน ไหน จะ เปน ฟาง 
เสน สุดทาย
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เหตุผล เทียม
ที่ มหาวิทยาลัย มีชื่อ เสียง แหง หนึ่ง ใน อเมริกา อาจารย 

คน หนึ่ง ทำการ วิจัย เรื่อง การ สะกด จิต โดย สะกด จิต อาสา 
สมัคร และ สั่ง เขา วา เมื่อ ออก จาก สภาวะ นี้ แลว ถา อาจารย 
ชวน ดื่ม น้ำ ชา ให เขา ลุก ไป กาง รม ที่ วาง ไว ที่ ประต ูหลัง จาก นั้น 
จึง จัดการ ให อาสา สมัคร ออก จาก สภาวะ โดน สะกด จิต กลับ ไป 
อยู ใน สภาวะ ปกต ิแลว นั่ง พูด คุย กัน สัก พัก อาจารย ชวน ดื่ม น้ำ 
ชา ทันใด นั้น เขา ก็ ลุก ไป ที่ ประต ูหยิบ รม ขึ้น และ กาง รม ทันที
อาจารย “คุณ ลุก ขึ้น กาง รม ทำไม นะ”
อาสา สมัคร  ตอบ ทันที โดย ไม ตอง คิด “ผม รูสึก อากาศ มัน 

ครึ้มๆ กลัว วา ฝน จะ ตก ตอน กลับ บาน ผม กลัว จะ เปยก ก็ เลย 
อยาก จะ กาง รม ดู วา มัน ใชได หรือ เปลา”

ทั้งๆ  ท ี ่เขา กาง รม โดย ไมม ีเหตผุล เขา ยัง หาเหต ุผลได 
โดย อตัโนมตั ิทานอาจารย วา สมอง มนั ทำงาน เรว็ ขนาดนัน้ 
จน แม ตัว เอง ยัง ไมรู ตัว ไมใช วา เขา ตั้งใจ จะ โกหก หรือ 
หาเหต ุผล มา อาง  ทาน จงึ สอน ไม ให เรา เชือ่ งมงาย ใน เรือ่ง 
เหตุผล
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พูด ง่าย
พวก เรา อาจ จะ เคย พูด หรือ ไดยิน คน อ่ืน พูด วา ไม กลัว 

ตาย หรือ พรอม ท่ี จะ ตาย ได ทุก เม่ือ อะไรๆ ทำนอง น้ี ทาน 
อาจารย บอก วา เวลา คน พูด วา ไม กลัว ตาย จริงๆ แลว มัก 
จะ หมาย ถึง การ ไม กลัว ความ ตาย ใน ขณะ ท่ี พูด แต เม่ือ 
เวลา น้ัน มา ถึง  ก็ มัก จะ กลัว กัน เกือบ จะ ถวน หนา  น่ัน เปน 
เพราะ เรา ยัง ไมรู จัก ตัว เอง จริงๆ ยัง ไม สามารถ บริหาร 
จิตใจ ของ ตนเอง ได เต็ม รอย แลว ทาน ก็ได เลา เร่ือง ตอ ไป น้ี 
ให ลูก ศิษย ฟง

คำถาม คำ ตอบ ๕
“เบื่อ สามี  อยาก ออก ปฏิบัติ ธรรม  
จะ เปน บาป หรือ ไม หาก จะ ทิ้ง สามี มา 
ปฏิบัติ ธรรม แต สามี เคา ก็ อนุญาต ให 
มา ปฏิบัติ ธรรม ได นะ เจา คะ”

“เอ ! สงสัย เคา จะ เบื่อ เรา 
มากกวา เรา เบื่อ เคา นะ”
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ที่ ประเทศ อินเดีย คุณ ยาย แกๆ คน หนึ่ง อาศัย อยู ใน 
บาน เล็กๆ หลัง หนึ่ง เพื่อน บาน ของ คุณ ยาย เปน แม ลูกคู หนึ่ง 
เด็ก หญิง เล็กๆ คน นั้น ปวย เปน โรค ที่ รักษา ไม หาย และ เกือบ 
จะ ตาย หลาย ครั้ง เวลา คุณ ยาย พบ หนา แม ของ เด็ก หญิง คน 
นั้น คุณ ยาย จะ พูด เปน ประจำ วา “ขอ ให ยมบาล มา เอา ยาย ไป 
แทน เถิ้ด... ยาย แก แลว.... อยา มา เอา ชีวิต แม หนู นอย ไป เลย” 
.....ฟง ดู ด ี!

คืน มืดๆ คืน หนึ่ง วัว ดำ ตัว หนึ่ง เดิน ไป เจอ หมอ ใบ ใหญ 
ที่ ยัง ไม ได ลาง และ มี เศษ อาหาร ติด อยู หมอ ใบ นั้น ดำ สกปรก 
ดวย เขมา วัว ดำ กม ลง ไป กิน เศษ อาหาร ใน หมอ ปรากฏ วา ดึง 
ปาก ออก มา จากหมอไม ได หมอ ก็ เลย ติด อยู ที่ปาก วัว ตกใจ วิ่ง 
มา ทาง บาน คณุ ยาย คณุ ยาย เหน็ อะไร แปลกๆ ตวั ใหญๆ  ดำๆ 
ทะ มึนๆ ใน ความ มืด.... ตกใจ.... คิด วา เปน ยมบาล จะ มา รับ 
ตัว คุณ ยาย ก็ เลย ปด หู ปดตา โบก ไม โบกมือ แลว ชี้ ไป ทาง บาน 
ขางๆ  พลาง รอง วา “อยา มา เอา ตัว ยาย ไป เลย.... ยาย ยัง แข็ง 
แรง อยู... นูน แนะ.... เอา ตัว เด็ก ขางๆ บาน ยาย ไป กอน เถิ้ด.... 
เคา อาการ รอแร จะ ตาย วัน ตาย พรุง อยู แลว”
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อย่า หา ว่า ยอ 
พระ ราชา องค หน่ึง มี นิสัย ท่ี ใครๆ  ก็ รู กัน ท่ัว วา ทาน บา ยอ 

ทาน หลง คำ สรรเสริญ เยินยอ เปน ที่สุด และ คน ชนิด นี้ แหละ ที่ 
จะ ถูก ชัก เชิด ได อยาง งายดาย วัน หนึ่ง พอคา เจา เลห คน หนึ่ง 
ขอ เขา เฝา อำมาตย ใหญ รูสึก กังวล และ ไม ไวใจ พอคา คน นี้ 
อยาง แรง เขา จึง ยอม เสี่ยง อันตราย เพื่อ เตือน พระ ราชา ไว ลวง 
หนา
อำมาตย  “พอคา ใหญ ที่ กำลัง จะ มา เฝา พระองค เปน  

 คน เจา เลห เพทุบาย มาก พะ ยะ คะ เขา จะ ใช วธิ ี 
 พูดจา ประจบ สอพลอ ยกยอ สรรเสริญ พระองค  
 ขอ พระองค อยา ได ทรง หลง เชื่อ เขา ตอง ทรง  
 ระวัง พระองค ให มาก พะ ยะ คะ เพราะ เขา  
 ตั้งใจ จะ มา ขอ อะไร บาง อยาง”
พระ ราชา  “เจา ไม ตอง หวง เรา หรอก เจา ก็ รู ดี อยู แลว วา  

 เรา นะ ฉลาด จะ ตาย อยา หวงเลย วา เขา จะ มา  
 หลอก เรา สำเร็จ ไมมี ทาง ซะ หรอก”

เมื่อ พอคา เขา เฝา เขา ใช คำ หวาน พูดจา ประจบ สอพลอ 
ยกยอง สรรเสริญ พระ ราชา อยาง โจงแจง ที่สุด แทนที่ พระองค 
จะ รูสึก ได ถึง เจตนา อัน ไม บริสุทธิ์ ของ เขา พระองค กลับ เคลิ้ม 
กับ คำ ประจบ เหลา นั้น จน ตาลอย ขนาด ทาน อำมาตย ใหญ 
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พยายาม แลว พยายาม อีก ที่ จะ สง สัญญาณ เตือน แต ก็ ไม สำเร็จ 
เมือ่ พอคา เริม่ ขอ นูน ขอ นี ่มาก ขึน้ๆ ทาน อำมาตย ทน ไม ไหว จงึ 
คลาน เขาไป กระซิบ เตือน ขาง หู พระ ราชา ให ระวัง คำ ประจบ
พระ ราชา  “เจา ไม ตอง กังวล ไป เรา ไม ลืม หรอก เรา นะ  

 พรอม อยู แลว แต เทา ที่ เขา พูด มา ก็ มี แต เรื่อง  
 จริง ทั้ง นั้น นี่ นะ เจา จะ กลาว หา เขา วา ประจบ  
 ได ยัง ไง”
อำมาตย  “! ? !”
ทาน อาจารย จึง วา เปน เร่ือง 

ธรรมดา ท่ี คน ท่ี หลง ตัว เอง ยอม 
ไม ยอมรับ วา หลง เพราะ ถา เขา 
ยอมรับ ก็ แสดง วา เขา ไม หลง

สงสาร แตงกวา 
อาจารย เซ็นรูป  หนึ่ง ที่ ซาน ฟ ราน ซิ ส โก ชื่อ ทาน ซูซูกิ โร ช ิ

ทาน เปน คน ม ีเมตตา สงู และ สัง่ สอน ลกู ศษิย ให ม ีเมตตา โดย ไมม ี
ประมาณ คือ เมตตา ตอ เพื่อน มนุษย และ สรรพ สิ่ง ทั้ง หลาย โดย 
ไม เลอืก ทีร่กั มกั ที ่ชงั ไม ตอง สนใจ เรือ่ง รปู ราง หนาตา นสิยั ใจคอ 
ทาน ชอบ ไป จาย ตลาด เพื่อ ซื้อ ผัก วัน หนึ่ง ทาน พา ลูก ศิษย คน 
ใหม ไป จาย ตลาด ดวย เขา สังเกต เห็น ทาน พินิจ พิเคราะห เลือก 
เฉพาะ แต แตงกวา รปู ทรง ไม สวย ใส ลง ใน ตะกรา แทนที ่จะ เลอืก 
แตง กวา งามๆ เขา รูสึก แปลก ใจ จน อด ที่ จะ ถาม ทาน ไม ได
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ลูก ศิษย  “ทาน อาจารย ครับ ทำไม ทาน เลือก แต แตงกวา  
 รูป ราง ประ หลา ดๆ ละ ครับ” 
อาจารย  “ก็ สงสาร แตง กวา มัน นะ ซิ ถา เรา ไม ซื้อ ก็ คง  

 ไมมี ใคร ซื้อ มัน นะ เดี๋ยว มัน จะ เสียใจ วา ไมมี ใคร  
 สนใจ เหลียว แล มัน เลย”

ฤๅษี สมัคร เล่น
ทาน อาจารย เดิน ทาง ไป ประเทศ อินเดีย ครั้ง ที่ สอง 

เพื่อ ปฏิบัติ ภาวนา โดย เฉพาะ ไม ได ไป เพื่อ ทอง เที่ยว หา 
ประสบการณ เชน การ ไป ครัง้ แรก ทาน ไป อาศยั อยู ที ่ถำ้ ของ พวก 
ฮินดู อยู บน หนาผา สูง หลาย รอย ฟุต เบื้อง ลาง เปน หมูบาน ริม 
แมน้ำ Sutlej ซึ่ง ไหล มา จาก เทือก เขา หิมาลัย ถ้ำๆ นี้ ถือ เปน 
สถาน ที่ ศักดิ์สิทธิ์ ของ ชาว ฮินด ูพราหมณ คน หนึ่ง จาก หมูบาน 
จะ ขึน้ มา ทำความ สะอาด ถำ้ อาทติย ละ ครัง้ ถา ใคร ทิง้ เงนิ ทำบญุ 
ไว พราหมณ คน นี้ มี สิทธิ จะ เก็บ เงิน ทำบุญ นั้น ได

เมือ่ ทาน อาจารย ไป อยู ใน ถำ้ นัน้ ทาน ม ีเครือ่ง นุง หม นอย 
กวา ที่ พระ จะ พึง มี เสีย อีก มี เพียง ผา สบง สอง ผืน ผา คลุม และ 
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ผาหม อยาง ละ ผนื นอกจาก นี ้ทาน ก ็ม ีหมอ หนึง่ ใบ ไว ตม อาหาร 
ซึ่ง มี แต เพียง ขาว ถั่ว และ เกลือ ทาน ทาน อาหาร แค วัน ละ มื้อ 
เทานัน้ และ ม ีความ เปน อยู ที ่เรยีบ งาย ทีส่ดุ วนัๆ ทาน ก ็เอาแต 
นั่ง สมาธ ิเดิน จงกรม จน ชาว บาน ร่ำ ลือ กัน ไป ทั่ว วา มี ษี ฝรั่ง 
เครง มากๆ และ เก งมากๆ มา อาศัย อยู ที่ ถ้ำ ทำให พราหมณ 
เกิด ความ อิจฉา อยาก จะ หา ทาง กำจัด ทาน ออก ไป จาก ถ้ำ 

วัน หนึ่ง ขณะ ที่ ทาน กำลัง เดิน จงกรม อยู ที่ หนา ถ้ำ ทาน 
เหน็ ชาว บาน หลาย สบิ คน เดนิ ถอื จอบ ถอื มดี ขึน้ มา ที ่ถำ้ หนาตา 
แดง ก่ำ ดวย ความ ไม พอใจ ทาน พยายาม ทำใจ ให สงบ เยือก เย็น 
พวก ชาว บาน กลาว หา วา ทาน กำลัง ดู หมิ่น สถาน ที่ ศักดิ์สิทธิ์ 
ดวย การ ทาน เนื้อ สัตว และ ถา ษี ทาน เนื้อ สัตว ถือวา เปน เรื่อง 
ผิด วินัย รุนแรง พวก เขา ตองการ จะ ไล ทาน ออก จาก ถ้ำ ทาน 
บอก พวก ชาว บาน วา ทาน ทาน แต มังสวิรัติ มา นาน แลว ไม 
ได ทาน เนื้อ สัตว พอ ชาว บาน ทำทา จะ เชื่อ พราหมณ รีบ แกไข 
สถานการณ กอน ที ่จะ ตอง เสยี หนา วา แม ทาน จะ ไม ได ทาน เนือ้ 
สัตว แต พอ แม ของ ทาน ก็ ทาน เนื้อ สัตว ทุก วัน ทาน เปน ษี ที่ 
มี พอ แม ทาน เนื้อ สัตว ทาน อาจารย จึง บอก วา ถา เลน ถึง ขั้น 
พอ แม ทาน ขอ ยอม แพ ดี กวา ทาน จึง ออก จาก ถ้ำ นั้น แลว เดิน 
จาริก ตอ ไป
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เหม็น กลิ่น มนุษย ์
สิง่ ที ่ยาก ทีส่ดุ สำหรบั คฤหสัถ ใน การ เขา ปฏบิตั ิธรรม คอื 

การ งด พดู แตละ ป ทาน อาจารย ตองหา เทคนคิ ตางๆ  ที ่จะ ทำให 
นัก ปฏิบัติ ธรรม งด เวน จาก การ พูด เพื่อ จะ ได เขา สู ความ สงบ 
ที่ ตองการ ป หนึ่ง ที่  “บาน พอ” ทาน อาจารย เห็น วา ลำพัง 
กำลัง ของ ทาน เอง อาจ จะ ไม พอ จึง ตอง ขอยืม กำลัง เทวดา มา 
ชวย ทาน จงึ บอก พวก เรา วา พวก เรา มา อยู รวม กนั ที ่นี ่เปนการ 
รบกวน เทวดา ที่ บาน พอ ป ละ ครั้ง เรา นำ ความ ไม สงบ มา ให 
ทาน เทวดา จะ sensitive มาก กับ กลิ่น มนุษย กลิ่น ของ ผู ที่ 
ไมรกัษา ศลี จะ เหมน็ มาก ถา คน ไม รกัษา ศลี มา อยู รวม กนั เปน 
รอย อยาง นี ้เทวดา จะ เหมน็ จน แทบ ทน ไม ไหว สวน ผู ม ีศลี จะ ม ี
กลิ่น หอม ชนิด ทวน ลม เลย ซึง่ เทวดา ก ็พอ จะ ทน ไหว ถา เรา 
พูด คุย กัน เทวดา ตอง กัดฟน ทน เพราะ พอ เรา พูด มัน ก็ เริ่ม จะ 
มี อะไร เหม็นๆ  แลว ดัง นั้น เพื่อ เปนการ รบกวน เทวดา ให นอย 
ที่สุด เทา ที่ จะ นอย ได ทาน อาจารย จึง ขอ ให ทุก คน รักษา ศีล ให 
งดงาม และ รักษา กฎ กติกา เรื่อง การ ไม พูด อยาง เครงครัด
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คำถาม คำ ตอบ ๖
“เรื่อง การ ฝก อบรม ปฏิบัติ ธรรม 
ของ ครู อาจารย ใน โรงเรียน วิถี พุทธ 
ความ เห็น แบง เปน สอง ฝาย  
ฝาย หนึ่ง เห็น สมควร กำหนด เปน 
ภาค บังคับ อีก ฝาย เห็น วา ควร 
เปน เรื่อง ความ สมัคร ใจ ทาน  
อาจารย ใน ฐานะ ประธาน ที่ 
ปรึกษา จะ ตัดสิน อยางไร เจา คะ”

“เอา ทาง สาย กลาง แลว กัน นะ 
เรา ก็ บังคับ เฉพาะ คน ที่ 
ไม สมัคร ใจ ส”ิ

สายลับ ชั้น เลิศ
ทาน อาจารย เลา วา ตอน  เด็กๆ  ทาน ได ขอคิด เกี่ยว กับ 

ชวีติ และ ศลี ธรรม ไมใช จาก ศาสนา แต ได จาก การ อาน นวนยิาย 
และ การ ดู หนัง ดู ละคร ทาน เลา เรื่อง หนัง ที่ ทาน ประทับ ใจมา 
จนถึง บัดนี้ ให ลูก ศิษย ฟง สอง เรื่อง เรื่อง แรก เปน หนัง เกี่ยว กับ 
เหตุการณ สงครามโลก ครั้ง ที่ สอง
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ฝาย พันธมิตร กำลัง วางแผน จะ ทำการ บุก ใน วัน ดี เดย 
มี การ วางแผน หลอก ฝาย นาซี หลาย อยาง เพื่อ ให สับสน วา 
พันธมิตร จะ สง กอง กำลัง ไป ที่ นอรมั งดี หรือ ที่ไหน กัน แน ปกติ 
เวลา สง สายลับ ไป หา ศัตร ูเปน เรื่อง ธรรมดา ที่ จะ ตอง เลือก คน 
ที่ ทั้ง เกง ทั้ง กลา แมวา จะ ถูก จับ ได และ ถูก ทรมาน สายลับ ก็ จะ 
ยอม ตาย ด ีกวา ยอม เปด เผย ขอมลู ให ศตัร ูรู ที ่ฟน ของ สายลบั จะ 
ม ีสาร ไซยาไนด อดุ ไว ถา ทน การ ทรมาน ไม ไหว จรงิๆ  ก ็ยอม ตาย 
โดย กัด บดขยี้ ให ไซยาไนด ออก ฤทธิ์

ใน เรื่อง นี้ ฝาย พันธมิตร วางแผน หลอก ฝาย นาซี โดย 
เลือก สายลับ คน ที่ ขี้ ขลาด ที่สุด มา ใช งาน  แถม ให คำ สั่ง และ 
ขอมูล ที่ ผิด จาก ความ เปน จริง ตั้งใจ ปลอย ให โดดรม ลง ไป ให 
นาซี จับ ได โดยที่ ตัว สายลับ เอง ไม ได รูตัว คาด วา พวก นาซี คง 
ไม ตอง ทรมาน เขา นาน เขา ก็ คงจะ รีบ พูด สิ่ง ที่ เขา รูทัน ท ีซึ่ง จะ 
ทำให พวก นาซี หลงกล ฝาย พันธมิตร ได งายๆ

สายลับ คน นี้ เมื่อ อยู ใน โรงเรียน ฝก สายลับ เขา ขี้ ขลาด 
 ขี้ กลัว อะไรๆ  ก็ กลัว  โดดรม ก็ ยัง ไม กลา เขา ถูก เลือก มา 
ทำงาน นี้ และ ถูก สง ให ไป โดดรม ใน เขต ที่ นาซี ยึด ครอง ฟน ของ 
เขา ก็ มี อะไร อยาง อื่น ที่ ไมใช สาร ไซยาไนด บรรจุ ไว เพื่อ วา เขา 
จะ ได ไม ตาย เมื่อ ตองการ จะ ตาย ขอ มูล ผิดๆ  ที่ เขา รู จะ ตอง 
ถูก ถายทอด สู นาซี

เมื่อ เขา ถูก นาซี จับ ได เขา รีบ กัด บดขยี้ ให ยา ไซยาไนด 
ออก ฤทธิ์ เพื่อ จะ ได ตาย หนี การ ทรมาน แต ไม ได ผล เขา จึง 
โดน ทรมาน อยาง แสน สาหัส เขา ตอง ทนๆๆๆ  โดย ไม ยอม 
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เปด เผย ขอ มูล ใดๆ  เลย ระหวาง ถูก ทรมาน เขา นึก อยาก ตาย 
หลาย ครั้ง เพื่อ ให พน จาก การ ทรมาน ทรกรรม นี้ นับ วา เขา ได 
ทำ หนาที่ เยี่ยง สายลับ วีรบุรุษ ที่ สมควร ได รับ การ ยกยอง มาก 
ตลอด เวลา ที่ เขา ถูก คุม ขัง อยู ใน เรือน จำ เขา ภูมิใจ มาก ที่ เขา ได 
ปกปอง ประเทศ ชาติ ของ เขา

เมื่อ ถึง วัน ดี เดย  กอง ทหาร อังกฤษ ยึด เรือน จำ ที่ เขา โดน 
คุม ขัง อยู ได เขา จึง ได รับ อิสรภาพ หัวหนา ของ เขา บอก ความ 
จริง ให ฟง วา จริงๆ  แลว ฝาย พันธมิตร หวัง จะ ให เขา บอก ขอมูล 
ที ่เขา รู กบั นาซ ีเพือ่ จะ หลอก ให นาซ ีเขาใจ ผดิ แต เขา กลบั เขม แขง็ 
กลา หาญ อดทน ไม ยอม บอก หวัหนา ของ เขา แสดง ความ เสยีใจ 
และ ขอโทษ ที่ การ โดน ทรมาน จน เกือบ เอา ชีวิต ไม รอด นั้น กลับ 
ไม ได ชวย ชาติ อยาง ที่ เขา คิด ฟง หัวหนา พูด แลว เขา อึ้ง ไป นาน 
ที เดียว กอน ที่ จะ พูด ออก มา วา “ไม เปนไร หรอก ครับ แม จะ 
ถูก ทรมาน จน คิด อยาก ตาย ให พนๆ แต ผม ก็ อยู รอด มา ได และ 
เหมือน มี ชีวิต ใหม ผม สามารถ ชนะ ใจ ตัว เอง เปน ครั้ง แรก ที่ ผม 
รูสกึ ภาค ภมูใิจ ใน ชวีติ เปน บท เรยีน ที ่แสน สา หสั จรงิๆ แต ก ็สรปุ 
ได วา เปน บท เรียน อัน ล้ำคา ครับ ทาน”
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แก๊ง ส เตอร์ ตัวอย่าง
หนัง อีก เรื่อง หนึ่ง ที่ ทาน อาจารย ประทับ ใจ มาก เจมส 

แค กนีย เลน เปน พระเอก ชื่อ ร็ อก กี ้ เปน หนัง เกี่ยว กับ เด็ก สอง 
คน ซึ่ง เปน เพื่อน รัก กัน ทั้ง คู เปน เด็ก ยากจน เติบโต จาก สลัม ใน 
นคร ชิคาโก เปน คูหู ไป ไหน มา ไหน ดวย กัน ตลอด วัน หนึ่ง ขณะ 
ที่ เขา พา กัน ไป ขโมย ของ ที่ ลาน จอด รถไฟ ขนสง สินคา เกิด เจอะ 
ตำรวจ ที่มา ตระเวน ตรวจ เขา พอด ีทั้ง สอง คน จึง วิ่ง หน ี โดย มี 
ตำรวจ วิ่ง กวด ไล ร็ อก กี้ พระเอก ของ เรื่อง สะดุด หกลม เลย โดน 
ตำรวจ จับ ตัว ได สวน เพื่อน หนี รอด ไป ได

 จา กนั้ นร็ อก กี้ ก็ ถูก สงตัว ไป เขา โรงเรียน ดัดสันดาน แต 
ยิง่ ดดั ก ็ยิง่ เละ เพราะ ใน โรงเรยีน ดดัสนัดาน เตม็ ไป ดวย เดก็ นสิยั 
เสยี ยิง่ เขา คบ คน ไม ด ีเขา ก ็ยิง่ นสิยั เสยี หนกั ขึน้ๆ  เมือ่ ออก จาก 
โรงเรียน ดัดสันดาน แลว เขา ทำตัว เปน นักเลง ทำความ เลว 
สารพัด ชนิด วน เวียน เขาๆ ออกๆ คุก กลาย เปน แกงส เตอร  
ระดับ มีชื่อ ของ ชิคาโก สวน เพื่อน รัก สมัย เด็ก ของ เขา นั้น เมื่อ 
โต ขึ้น มา  ได บวช เปน บาทหลวง  ทำงาน สังคมสงเคราะห ชวย 
เหลือ เด็ก ใน สลัม ตั้ง สโมสร ให เด็กๆ ได ทำ กิจกรรม และ ทาน 
ก็ พยายาม อบรม สั่ง สอน ศีล ธรรม ให เด็กๆ  เปน คน ดี

เมือ่ ร ็อก กี ้ออก จาก คกุ ครัง้ สดุทาย เขา ไป เยีย่ม บาทหลวง 
เพื่อน รัก เปน ประจำ และ ชวย สอน บา สเก็ต บอล เด็กๆ ดวย 
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ความ เปน แกง ส เตอร บวก กบั ความ หลอ มาด เขม ทำให เขา กลาย 
เปน ฮีโร ของ เด็กๆ ใน สโมสร เด็กๆ ทั้ง รัก ทั้ง กลัว เขา ทำให 
บาทหลวง เปน กงัวล ทาน ไม เหน็ ดวย ที ่เดก็ๆ จะ เอา ร ็อก กี ้เปน 
แบบ อยาง

ที ่จรงิ แลว แม ร ็อก กี ้จะ เปน แกง ส เตอร เขา ก ็ยงั ม ีความ ด ี
อยู บาง แต เพราะ เคย ทำความ ไม ด ีมา นาน จติใจ จงึ ดาน ชา เขา 
ได พบ ผู หญิง ที่ ดี และ เมื่อ ได คลุกคลี กับ เด็กๆ เขา ก็ มี ใจ เมตตา 
เอ็นดู เขา คน พบ สิ่ง ดีๆ บาง อยาง ใน ตัว เอง ซึ่ง เขา เคย คิด วา 
มัน ตาย ดาน ไป นาน แลว บาง ชวง เขา เกือบ จะ กลับ ตัว ได แต ใน 
ที่สุด ก็ ทน สิ่ง ยั่ว ยุ ไม ไหว ตอง กลับ ไป ทำความ ไม ดี อีก จน ครั้ง 
สดุทาย เกดิ เรือ่ง ใหญ เปน เหต ุให ตอง ยงิ ตอสู กบั ตำรวจ จน ม ีคน 
ตาย เขา จึง ถูก จับ และ ตอง โทษ ประหาร ชีวิต

คนื กอน วนั ประหาร ชวีติ บาทหลวง เขาไป เยีย่ม เพือ่น รกั 
ใน คุก เปน ครั้ง สุดทาย
บาทหลวง  “เรา มี เรื่อง อยาก จะ ขอรอง นาย เรา รู วา มัน  

 เปน สิ่ง ที่ ทำได ยาก ที่สุด แต ถา สามารถ ทำได  
 มัน จะ เปน บุญ มหาศาล เรา รู วา นาย เปน  
 คน กลา หาญ เด็ด ขาด และ ไม กลัว อะไร ทั้ง สิ้น  
 แลว นาย ก็ รัก ศักดิ์ศรี และ ภูมิใจ ใน ตัว นา ย 
 มากๆ  ดวย

  พรุง นี้ นาย จะ ตอง นั่ง เกาอี้ ไฟฟา เรา รู วา  
 นาย ไม กลัว และ คง สามารถ ยืน หยัด อยู ได ไม  
 สะทก สะทาน จน วนิาท ีสดุทาย นาย ก ็รู วา นาย  
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 นะ เปน ฮีโร ของ เด็กๆ ทีน้ี นาย ก็ จะ เปน ฮีโร อมตะ 
  เลย ที เดียว เด็กๆ จะ เอานาย เปน แบบ อยาง  
 แลว ก็ จะ มี แกงส เต อร ใหมๆ เกิด ขึ้น อีก มาก

  พรุง นี้ เด็กๆ จะ ติดตาม ขาว นาย อยาง 
 ใกล ชิด พวก เขา มั่นใจ วา นาย จะ ไม กลัว  
 แนนอน เพราะ เขา เชื่อ ใน ความ เปน ฮีโร ของ  
 นาย แต ที่ เรา จะ ขอน ะ คือ ขอ ให นาย แกลง  
 ทำ เปน กลัว เรา รู วา มัน เปนการ เสีย สละ อัน  
 ใหญ หลวง มาก เพราะ มัน จะ เปนการ เสีย  
 สละ ความ เปน ฮโีร ของ นาย ถา เดก็ๆ เหน็ นาย  
 กลัว ตาย แกง ส เตอร ที่ เขา เคย มอง วา ทั้ง เกง  
 ทั้ง กลา จริงๆ แลว ก็ขี้ ขลาด กลัว ตาย เหมือน  
 คน ธร รม ดาๆ นี่ แหละ พวก เขา จะ ได เลิก เอา  
 นาย เปน ตัวอยาง แลว เขา จะ ได ไม ตอง ทำ  
 อะไร ผิดๆ อยาง ที่ นาย เคย ทำ เขา จะ ได มี  
 โอกาส เปน คน ดี ของ สังคม”

ร ็อก กี ้ฟง แลว คดิ หนกั ถา เขา แสดง ทาทาง ขี ้ขลาด ตาขาว 
กลัว ตาย มัน จะ ตอง เปน ขาว ใหญ ใน หนังสือพิมพ หนา หนึ่ง วัน 
รุง ขึ้น อยาง แนนอน ศักดิ์ศรี ของ เขา จะ ตอง ถูก ทำลาย ยอยยับ 
บาทหลวง ขอ ให เขา ยอม สละ ภาพพจน ที ่แขง็กราว ดดุนั เพือ่ ชวย 
เด็กๆ โดยที่ เขา จะ ไมมี โอกาส กู ชื่อ เสียง และ ศักดิ์ศรี คืน ดวย ซ้ำ 
เขา จะ ยอม ได อยางไร
ร็ อก กี ้ “จริงๆ แลว ทาน ขอ อะไร เรา ก็ อยาก ให นะ  
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 แต ศักดิ์ศรี คือ สิ่ง เดียว ที่ เรา เหลือ อยู ขอโทษ  
 นะ... เรื่อง นี้ เรา ให ไม ได หรอก ทาน ขอ อยาง  
 อื่น เถอะ”  
บาทหลวง  “อยาง อื่น เรา ไม ตองการ หรอก ถา ไม ได ก็ ไม  

 เปนไร”
เชา วัน รุง ขึ้น ซึ่ง เปน วัน ประหาร ตำรวจ พรอม ผู คุม ราง 

ใหญ ยักษ สอง คน เดิน เขา มา รับ ตัวพระ เอก ที่ ใน กรงขัง ผู คุม ตั้ง 
ทา จะ มา จับ จูง เขา แต เขา แสดง อาการ ปฏิเสธ เขา นิ่ง สงบ และ 
กาว เดิน ออก ไป อยาง สงา ผาเผย เต็ม ไป ดวย ความ หนัก แนน 
มั่นคง เดิน ไป จนถึง เสน ทาง ที่ มี ชอง ระเบียง หนาตาง เปน แนว 
ยาว เด็กๆ วัย รุน จำนวน มาก รอ ดู เขา อยาง ใจ จด ใจ จอ และ มี 
นัก ขาว กลุม ใหญ เตรียม รอ ทำ ขาว เขา เห็น แวว ตา ที่ เด็กๆ จอง 
มอง เขา ดวย ความ ชื่นชม ศรัทธา อยาง เดน ชัด

ทันใด นั้น โดยที่ ไมมี ผู ใด คาด คิด ร็ อก กี้ ก็ เริ่ม ออก อาการ 
กลัว ตาย ตอ หนา ตอ ตา ทุกๆ คน เขา รอง เสียง หลง ดวย ทาทาง 
ขาด สติ แสดง สีหนา หวาด กลัว สุดขีด กรีด เสียง ลั่น วา “ผม ยัง 
ไม อยาก ตายๆ ใคร ก็ได ชวย ผม ที เถิด ผม ยัง ไม อยาก ตาย” 
เขา พยายาม วิ่ง หนี และ ตอสู กับ ผู คุม นักโทษ อยาง เสีย สต ิผู คุม 
หลาย คน ชวย กัน จับ ตัว เขา ไว ได ลาก เขา เขาไป ใน หอง ประหาร 
ผู คุม ดา วา ดูถูก ดู หมิ่น เขา “...... นึก วา จะ เกง สัก แค ไหน....ไม 
เห็น สม คำ ร่ำ ลือ เลย....ที่แท ก็ ไอ ขี้ ขลาด ดีๆ นี่เอง....” ขณะ ที่ 
เขา ถูก ลาก เขาไป ใน หอง ประหาร เขา ดีด ดิ้น กรีด รองขอ ชีวิต 
จน หมด ลม หายใจ
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ทาน อาจารย เลา วา ฉาก สดุทาย ของ หนงั เรือ่ง นี ้บร รดา 
เด็กๆ  แฟน คลับ ของ พระเอก มา รวม ตัว กัน อยู ที่ สโมสร ตาง 
แสดง ความ ผิด หวัง บาง ก็ วา หมด ศรัทธา บาง ก็ วา โด นร็ อก กี้ 
สราง ภาพพจน หลอก บาง ก ็ดา วา เขา เปน ไอ ขี ้ขลาด บาทหลวง 
นั่ง ฟง เด็กๆ วิจารณ ดวย ความ เศรา สลด ใจ ทาน อยาก จะ รอง 
ตะโกน เปด เผย ความ จรงิ ให เดก็ๆ  ทราบ แต  ก ็ไม สามารถ ทำได 
ทาน ทั้ง รัก ทั้ง อาลัย เพื่อน ของ ทาน ซาบซึ้ง ใน ความ เสีย สละ 
อัน ยิ่ง ใหญ ของ เขา ทาน รูสึก เลื่อมใส ศรัทธา ใน น้ำใจ ของ เพื่อน 
จริงๆ  พอดี เด็ก คน หนึ่ง ถาม ขึ้น วา “ทาน เติบโต มา กับ เคา เปน 
เพื่อน รัก กับ เคา แลว ทำไม ชีวิต มัน จึง ได แตก ตาง ไป กัน คนละ 
ขั้ว ละ ครับ คน หนึ่ง แสน จะ ด ี แต เพื่อน ของ ทาน กลับ เลว ราย 
เปน ฆาตกร”

บาทหลวง  นิง่ อึง้ อยู นาน กอน จะ รำพงึ ออก มา วา “อาจ จะ 
เปน เพราะ เรา วิ่ง เร็ว กวา เทานั้น เอง” ทำ เอา เด็กๆ งง ไป ตามๆ 
กัน แลว ทาน จึง ขยาย ความ วา “วัน นั้น...ที่ ไป ขโมย ของ แลว วิ่ง 
หนี ตำรวจ พอ วิ่ง เร็ว แต ร็ อก กี้ วิ่ง ชา กวา จึง ถูก ตำรวจ จับ และ 
ถูก สง เขา โรงเรียน ดัดสันดาน ถา พอ 
เติบโต ใน สิ่ง แวดลอม อยาง นั้น ก็ ไม 
แน เหมือน กัน วา จะ มี โอกาส เปน คน 
ดี อยาง นี้ หรือ เปลา”
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เทศน์ ด ี
วัน หนึ่ง หลัง จาก ฟง การ แสดง พระ ธรรม เทศนา ชาย คน 

หนึ่ง เดิน เขาไป หา ทาน อาจารย แสดง ความ ชื่นชม ปลาบปลื้ม 
โยม  “ทาน อาจารย ครับ วัน นี้ ทาน เทศน ได ดี  

 มากๆ เลย ครับ ผม ฟง แลว ซาบ ซึ้ง จริงๆ” 
ทาน อาจารย  “โยม วา ดี ตรง ไหน ดี อยางไร ละ” 
โยม  “ที่ ทาน เทศน นะ ตรง กับ ที่ ผม คิด ทุก อยาง  

 เลย ครับ” 
ทาน อาจารย  “แลว โยม คิด บา งมั้ ยละ วา เรา อาจ จะ คิด  

 ผิด ทั้ง คู ก็ได นะ” 
แลว ทาน ก็ สอน วา คน เรา ตอง ระมัดระวัง ใน เรื่อง นี้ 

เมื่อ เรา เห็น วา มี ผูใหญ คิด เหมือน ที่ เรา คิด นั่น ไม ได เปน 
ขอ พิสูจน วา สิ่ง ที่ เรา คิด นั้น ถูก ตอง เสมอ ไป มัน อาจ จะ 
เปน ไป ได วา ทั้ง ผูใหญ ทั้ง เรา ตาง ก็ คิด ผิด เห มือ นๆ กัน

อีก เหตุการณ หนึ่ง....มี โยม ผู หญิง คน หนึ่ง ชม ทาน 
อาจารย วา ทาน เทศน ได ดี มากๆ 
ทาน อาจารย  “โยม วา ดี ยัง ไงรึ”
โยม ผู หญิง  “ภาษา ไทย ทาน ดี๊ ดี เจาคะ ทาน พูด ภาษา  

 ไทย เกง มาก เลย ตวั ร ตวั ล งี ้ออก เสยีง  
 ชัด ซะ ยิ่ง กวา คน ไทย แทๆ เสีย อีก”
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ชม ทาน อาจารย เสร็จ แลว โยม ก็ ลากลับ ไป ทาน อาจารย 
นั่ง อมยิ้ม อยู พัก ใหญ กอน ที่ จะ รำพึง ออก มา วา “โอ ! ตัว ร เรือ 
ตวั นี ้ศกัดิส์ทิธิ ์แท เนา ะ ทำให การ แสดง ธรรม นี ้ด ีมากๆ ได.......
อา ตมานะ นึก วา ความ ดี จะ อยู ที่ เนื้อหา ซะ อีก”

หน้า แตก เพราะ ตาโต 
ชาย ชาว ตาง ชาต ิคน หนึง่ เดนิ ทาง ไป อเมรกิา เขา เดนิ ผาน 

หนา ราน แหง หนึ่ง ซึ่ง แขวน เสื้อผา อยู เต็ม ราน มี ปาย ขนาด ใหญ 
เขียน วา สูท  สอ งดอล ลา ร เสื้อ เชิ้ต หนึ่ง ดอล ลา ร หา สิบ เซ็นต 
กาง เกง  หนึ่ง ดอล ลา ร เขา ตื่น เตน มาก ‘โอ ! ทำไม มัน ถูก อยาง 
นี ้นะ เรา ซือ้ เยอะๆ เลย ด ีกวา เอา ไป ขาย ทำ กำไร ที ่บาน แต เรา 
ตอง ไม ให คน ขาย รู นะ วา เรา เปน คน ตาง ชาต ิเดี๋ยว เขา จะ หลอก 
เอา เรา จะ ตอง พยายาม พูด สำเนียง เปน คน อเมริกัน’ คิด แลว 
เขา ก็ เดิน เขาไป ใน ราน พยายาม ทำ เสียง ให เปน คน อเมริกัน 
มาก ที่สุด
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ชาย ชาว ตาง ชาต ิ“ผม ตองการ สูท เสื้อ เชิ้ต แลว ก็ กางเกง  
 อยาง ละ รอย ชวย จัด ของ ให ผม ดวย” 
คนใน ราน  จอง มอง เขา นิ่งๆ  อยู สัก พัก กอน จะ ถาม เขา วา  

 “คุณ ไมใช คน อเมริกัน ใช ไหม”
 เขารูสึก แปลก ใจ แต ก็ ยอมรับ 
ชาย ชาว ตาง ชาติ “เออ...เออ...ไมใช... วา แต วา คุณ รู ได  

 ยัง ไง วา ผม ไมใช คน อเมริกัน” 
คนใน ราน  “เนี่ย...มัน ไมใช ราน ขาย เสื้อผานะคูณ....         
 มัน ราน ซัก อบ รีด นะ คุณ นะ โลภ จน ขาด สติ เลย แหละ”

 ทาน อาจารย จึง วา ตัณหา มัน มี อยู แลว เปน ปกติ 
อยาก ได ราคา ถกู ทีส่ดุ อยาก ได กำไร มาก ทีส่ดุ อยาก ได ด ีทีส่ดุ... 
ฯลฯ ตวั ตณัหา มนั กระซบิ อยู ใน ห ูเรา ตลอด เวลา  เรา ตอง 
มีสติ รู เทา ทัน และ ไม เชื่อ ตัณหา อยาง นอย ก็ สมควร เช็ค ดู 
กอน วา นี่ มัน ราน อะไร กัน แน
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อย่า หยาม ฉลาม
วัน หนึ่ง มี ขาว ใหญ ใน หนา หนังสือพิมพ เรื่อง ฉลาม กิน 

คน ทาน อาจารย ปรารภ วา  ฉลาม นี่ นา สงสาร นัก ไม ได รับ 
ความ ยุติธรรม เอา เสีย เลย ป หนึ่งๆ  มนุษย เรา ฆา ฉลาม ไมรู กี่ 
หมื่น กี่ แสน ตัว เอา ครีบ ของ มัน มา ทำ หูฉลาม บางที ตัด เอาแต 
ครีบ แลว ก็ โยน มัน ทิ้ง ลง ทะเล ไป เสีย เฉยๆ ให มัน ตอง ทน ทุกข 
ทรมาน แสน สาหัส ความ ทารุณ โหด ราย ตอ ฉลาม นี้ แทบ จะ ไม 
เคย เปน ขาว เลย ใน ขณะ ที่ เมื่อ ถึง คราว ฉลาม สัก ตัว สอง ตัว กัด 
คน เขา สกั คน สอง คน กลบั เปน ขาว ใหญ ดงั ไป ทัว่ โลก เลย ท ีเดยีว 
ทำให ผูคน พา กัน เกลียด กลัว ฉลาม นั่น เปน เพราะ มนุษย เรา 
มัก จะ เอา ตัว เอง เปน หลัก ศูนยกลาง เรา ทำ ใคร ไม เปนไร 
แต ใคร อยา ได ทำ เรา เชียว
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คำถาม คำ ตอบ ๗

ลูก ประคำ ตก เหว
ครั้ง หนึ่ง ทาน อาจารย บอก วา จะ เลา ความ ไม ดี ของ ทาน 

ให ลูก ศิษย ฟง ทำเอา ลูก ศิษย หูผึ่ง ไป ตามๆ  กัน ทาน เลา 
วา ตอน หนุมๆ ทาน โบก รถ จาก อินเดีย กลับ ไป อังกฤษ ผาน 
อิหราน ตุรกี เปน ชวง ที่ ลำบาก และ อันตราย ที่สุด นับ เปน 
ประสบการณ ที่ โชกโชน มาก เมื่อ ถึง ประเทศ กรีซ ทาน จึง รูสึก 
ผอน คลาย จน คิด วา จะ ตอง พัก ผอน เสีย หนอย กอน จะ เดิน ทาง 
ตอ ทาน อยาก จะ เที่ยว เกาะ ของ กรีซ มา นาน แลว เสน ทาง จาก 
กรีซ ไป ยูโกสลาเวีย มี เกาะ เล็กๆ  เกาะ หนึ่ง ซึ่ง คา เฟ อรี่ ไม แพง 

“อาว! ก็ เพราะ โยม มา เพียง ป ละ ครั้ง 
และ นี่ ก็ เปนฤดู ฝน ซะ ดวย”

“มา ปฏิบัติ ธรรม ที่ บาน บุญ ที ไร 
ทำไม ฝน ถึง ตก ทุกที ครับ”
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ทาน จงึ นัง่ เฟ อรี ่ไป ที ่เกาะ นัน้ ทาน นกึ วาด ภาพ วา จะ ไป พกั ผอน 
ไม ได จะ ไป อยู ใน โรงแรม หรอก ทาน อยาก จะ ไป อยู ใน ปา สน ริม 
ชายทะเล ทำ โยคะ อาน หนงัสอื ทำ สมาธ ิวาย นำ้ ทาน โย เกริต 
นม แพะ กับ พีช นี่ คือ ชีวิต แบบ สวรรคๆ ของ ทาน ใน สมัย นั้น 

ทาน ม ีหนงัสอื ที ่ม ีคา มาก ตดิตวั อยู เลม หนึง่ คอื ธรรมบท 
ซึ่ง ชาว ตะวัน ตก คน หนึ่ง ที่ เปน ชาว พุทธ ที่ ทาน พบ ระหวาง ทาง 
อยาก ได เขา จึง ขอ แลก ธรรมบท ของ ทาน กับ หนังสือ พุทธ 
ศาสนา นิกาย ตันตระ ยาน ของ เขา ซึ่ง เปน ปรัชญา ทิเบต ที่ อาน 
ยาก มาก ทาน เริม่ อาน หนงัสอื เลม ใหม นี ้แลว พบ วา ม ีการ กลาว 
ถงึ ความ ยดึ มัน่ ถอื มัน่ ใน ศลี ของ ฝาย หนิยาน วา ยดึ ตดิ ใน ศลี มาก 
ทำให ทาน เกิด ความ สงสัย วา เอ ! มัน จะ ใช หรือ เปลา นะ 

เมื่อ ลง จาก เฟ อรี่ ทาน จึง ไป ซื้อ เหลา ไวน มา หนึ่ง ขวด 
อยาก จะ ลอง ไม ยึด ติด กับ ศีล ด ูทีนี้ ฝง ดาน ทาเรือ ของ เกาะ คอน 
ขาง พลุกพลาน และ ทาน ไม อยาก จะ อยู ใน ที่ๆ  มี คน ทาน จึง 
ตัดสิน ใจ เดิน ขาม เขา จะ ไป อยู ฝง ทาง ใต ของ เกาะ เพราะ คงจะ 
มี แต หมู บาน เล็กๆ ไมมี หมู บาน ใหญๆ แมวา ตอน นั้น จะ ค่ำ 
แลว กต็าม ทาน เริม่ ออก เดนิ ไป ใน รปู แบบ นกั ปฏบิตั ิธรรม สไตล 
ทิเบต ตาม หนังสือ ที่ ทาน อาน คือ เดิน นับ ลูก ประคำ ไป ดวย 
ดื่ม เหลา ไวน ไป ดวย ลูก ประคำ นี้ โยคี ที่ อินเดีย ให ทาน มา มัน 
งาม มาก ทาน เดิน ไป เรื่อยๆ สมาธิ ก็ ไม คอย ด ี ไฟฉาย ก็ ไมม ี
มัน ทั้ง มืด ทั้ง เปน เขา ทาน ก็ เลย หกลม กลิ้ง หมุนๆ ๆ ๆ ตก เขา 
ลง มา แลว ก็ สลบ ไป เลย มา รูสึก ตัว อีก ที ก็ เชา แลว ของ หาย ไป 
หมด ทาน ตอง เดิน หา อยู เปน นาน จึง พบ แต สิ่ง ที่ ทาน หาไม 
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เจอ คือ ลูก ประคำ ทาน พยายาม หาๆๆ แต ก็ ไม พบ ทาน รูสึก 
เสียดาย มาก โยคี ที่ ทาน เคารพ นับถือ อุตสาห ให มา แต ทาน 
กลับ ทำ มัน หาย เสีย แลว 

ตอน นั้น ทาน ทั้ง เสียใจ ทั้ง หิว ขาว และ กระหาย น้ำ มาก 
ทาน มี แต เหลา ไมมี น้ำ ทาน ตอง เดิน ตอ อีก สัก สิบ กิโล จึง ถึง 
หมูบาน แลว มัน ก็ รอน มากๆ  ดวย กลาง หมูบาน มี สิงโต หิน ที่ 
ตรง ปาก มี น้ำ จาก ภูเขา ไหล ออก มา ทาน รีบ วัก น้ำ ลาง หนา และ 
ดื่ม ดวย ความ กระหาย มัน ชาง เย็น ฉ่ำ ใจ ซะ เหลือ เกิน ทาน เลา 
วา   มัน เปน น้ำ ที่ อรอย ที่สุด ใน ชีวิต เลย ที เดียว  จนถึง ทุก วัน นี้ 
ก็ ยัง ไมมี อะไร จะ เทียบ เทา ได จาก นั้น ทาน ก็ ไป อยู ที่ ชายทะเล 
ทาน เขด็ ปรชัญา ทเิบต แลว หนั กลบั มา หา หนิยาน ตาม เดมิ ทาน 
ขอ ยึด มั่น ใน ศีล ดี กวา มัน ปลอดภัย กวา

ทาน สรุป ให ลูก ศิษย ฟง วา การ ที่ เรา เสีย สละ ความ สุข 
ทาง โลก แม บาง ครั้ง เรา จะ รูสึก แหง แลง และ ไม สนุก หาก 
ใน ระยะ ยาว กลับ มี ประโยชน มาก และ มี คุณ อนันต ดวย 
บารมี ของ ศีล
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กบ ใจ สู้
กบ ตัว หนึ่ง กระโดด ไป กระโดด มา ดวย ความ เพลิดเพลิน 

เริงรา เหมือน มนุษย ที่ กำลัง หลง เพลิดเพลิน ใน กาม สุข ความ 
ประมาท ทำให กระ โดด ตุ บ ตกลง ไป ใน ถัง นม สด เย็นๆ โอย ! 
ตาย แนๆ มัน พยายาม ตะเกียกตะกาย ขึ้น จาก ถัง  แต พยายาม 
เทา ไหร ก็ ไม สำเร็จ เพราะ ถัง ลื่น มาก แถม นม ยัง เย็น เสีย ดวย 
มัน อยาก จะ กระโดด ออก จาก ถัง แต ก็ ไมมี หลัก อะไร ให มัน ดีด 
ตัว กระโดด ออก ไป ได

เจา กบ ตวั นอย ไม ยอทอ มนั วาย นำ้วน ไป รอบๆ  ถงั วาย 
ไม หยุด วาย ทุก ทา ทา กบ ทา ฟรี สไตล ทา กรรเชียง แมแต ทา 
ผีเสื้อ มัน ก็ ลอง ฝก วาย ด ูมัน หวัง วา จะ มี คน มา พบ และ ชวย ชีวิต 
มัน แต ดู เหมือน วา จะ ไมมี ใคร ผาน มา แถว นั้น เลย 

มัน วายๆ ๆ ๆ  เพื่อ จะ ได ไม จม นม ตาย วาย อยู หลาย 
ชั่วโมง ไม ยอม เลิก แม จะ เหนื่อย แสน เหนื่อย มัน ก็ ไม ยอม หยุด 
วาย จน มัน รู สึก แปลกๆ  ที่ นม สด นั้น คอยๆ  ขน ขึ้นๆ  จน แข็ง 
ตัว ใน ที่สุด บัดนี้ เจา กบ นอย ยืน อยู บน เนย ที่ มัน ปน ขึ้น มา จาก 
ทา วาย สารพัด ทา ของ มัน มัน รีบ กระ โดด ผลุ บอ อก จาก ถัง นม 
สด  รอด ชีวิต มา ได ราว ปาฏิหาริย

ทาน อาจารย เลา วา ทาน ไม ได เหน็ กบั ตา ทาน เอง แต ทาน 
อาน จาก หนังสือ ที่ เลา วา การ วาย ไม หยุด ของ กบ เปนการ ปน 
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นม สด ให กลาย เปน เนย ทาน จึง วา เจา กบ นอย รอด ตาย เพราะ 
มี ความ เพียร ไม ยน ระยอ สู เพื่อ ชีวิต อยาง ไม ยอม แพ

อย่า ด่วน สรุป
ใน วนั ปด เทอม ที ่โรงเรยีน อนบุาล แหง หนึง่ ม ีธรรมเนยีม 

วา เด็กๆ จะ นำ หอ ของ ขวัญ มา ให คร ู และ ครู จะ ตอง ทาย วา 
ของ ขวัญ นั้น คือ อะไร เด็ก นักเรียน คน หนึ่ง เปน ลูก เจาของ ราน 
ดอกไม เอา ของ ขวัญ มา ให คร ูครู จับๆ ดู แลว ทาย วา ดอกไม ใช 
ไหม เด็ก ตอบ วา ใช คะ เด็ก คน ตอ มา เปน ลูก เจาของ ราน ขนม 
ยืน่ หอ ของ ขวญั ที ่สวยงาม ให คร ูจบั คร ูทาย ทนัท ีวา ขนม ใช ไหม 
เด็ก ตอบ วา  ใช ครับ เด็กๆ หลาย คน ที่ เฝา มอง อยู รูสึก ประทับ 
ใจ คร ูมาก ที ่ทาย ได ถกู ตอง แมนยำ เดก็ คน ตอ ไป เปน ลกู เจาของ 
ราน ขาย เหลา เขา ยืน่ กลอง ให คร ูกลอง ใบ นัน้ ม ีของเหลว รัว่ ออก 
มา ครู เอา นิ้ว ชี้ ปาด ของเหลว แลว เอา เขา ปาก ชิม
คร ู “อืม! ใช ไวน หรือ เปลา นะ”
นักเรียน  “ไมใช ครับ”
คร ู “ถา งั้น ก็ คง เปน แชมเปญ ละ สิ”
นักเรียน  “ไมใช ครับ”
คร ู “เอ! ถา งั้น มัน คือ อะไร ละ”
นักเรียน  “ลูก หมา ครับ”
คร ู “!!!”
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สมบูรณ์ แบบ เกิน ไป
กาล ครั้ง หนึ่ง นาน มา แลว ที่ ประเทศ จีน พระ ราชา องค 

หนึ่ง มี พระ ธิดา ที่ ทั้ง สวย ทั้ง รวย ทั้ง เกง ดี พรอม ทุก อยาง องค 
ราชา เอง ก็ เปน ราชา ที่ ติด อัน ดับ ท็อป เท็น ใน เรื่อง ความ ร่ำรวย 
และ ยิ่ง ใหญ ดัง นั้น จึง มี เจา ชาย หนุมๆ  มากมาย ที่ หมาย ปอง 
เจา หญิง องค นี้ และ สง เถาแก มา ทาบทาม สูขอ อยู เนือง นิตย  
พระ ราชา ประสงค จะ ให พระ ธิดา ได พระ สวามี ที่ สมบูรณ แบบ 
 สม หนา สม ตา ทาน ตองการ ลกูเขย ที ่ขยนั ขนั แขง็ อดทน ฉลาด 
และ มี คุณธรรม ทาน จึง เชิญ เจา ชาย ทั้ง หลาย ที่ หมาย ปอง พระ 
ธิดา มา พิสูจน คุณภาพ วา ผู ใด จะ เหมาะ สม กับ พระ ธิดา ที่สุด

ใน สมัย นั้น คน จีน ยัง ใช น้ำ บาดาล จาก บอ อยู พระ ราชา 
มอบ บอนำ้ ให เจา ชาย องค ละ บอ เพือ่ ให ตกั นำ้ ออก จนกวา จะ ได 
พบ ของดี กน บอ ทาน ไม ได บอก วา ของดี นั้น คือ อะไร แต ทาน 
จะ มอบ พระ ธิดา ให แก เจา ชาย องค แรก ที่ สามารถ นำ ของดี จาก 
กน บอ มา ให ทาน

เจา ชาย หลาย องค เมื่อ รู วา ตอง วิด น้ำ ออก จาก บอ ก็ เริ่ม 
ไม พอใจ ทาน เปน ใคร....ทาน เปน ถึง เจา ชาย.....แลว จะ ตอง มา 
ออกแรง ทำงาน อยาง นี ้ร ึ....มนั เสยี เกยีรต.ิ...บาง องค ก ็ถอน ตวั 
ไป เลย บาง องค ใช สารถี ทำ แทน ทำ ตั้ง นาน ก็ ยัง ไม พบ ของด ีมี 
แต น้ำ...น้ำ...น้ำ แม ไม ได ออกแรง เอง แค ตอง รอ ก็ เบื่อ จะ แย 
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แลว .... ที่ ไดยิน กิตติศัพท มา วา เจา หญิง องค นี้ เพ อรเฟกจน 
ตอง สง คน มา สูขอ....บัดนี้ เริ่ม คิด วา คงจะ ไม ได สวย อยาง ที่ คน 
รำ่ ลอื หรอก...เผน หน ีไป หา ใหม เอา ขาง หนา ด ีกวา...เจา ชาย บาง 
องค พยายาม ทำงาน อยู เปน ชั่ว โมงๆ ก็ ชัก สงสัย วา จะ โดน พระ 
ราชา หลอก....ใน ที่ สุด ทุกๆ  คน ก็ ทยอย กัน เลิก พา กัน กลับ 
บาน กลับ เมือง ไป

บัดนี้ เหลือ เจา ชาย อยู เพียง องค เดียว ที่ ยัง กม หนา กม ตา 
ทำงาน อยาง ไม ยอม แพ ทาน ตัก น้ำๆ ๆ   ถัง แลว ถัง เลา อยาง มุง 
มั่น จน ระดับ น้ำ ใน บอ ลด ลง จน แหง ขอด ที่ กน บอ ทาน ไม พบ 
ของดี อะไร เลย แต ทาน ก็ ไม ยอทอ ทาน ตัก ทราย กน บอ ตอ จน 
หมด ถึง ชั้น โคลน ทาน ก็ ตัก โคลน ตอ....และ แลว.... ทาน ก็ พบ 
เพชร เม็ด งาม อยู ใน กอง โคลน ที่ ทาน ตัก ขึ้น มา ทาน รีบ นำ ของดี 
ชิ้น นั้น ไป ถวาย พระ ราชา

พระ ราชา เหน็ แลว ดใีจ มาก มัน่ใจ ได ทนัท ีวา นี ่แหละ คอื 
ลกูเขย ที ่ทาน แสวงหา เจา ชาย ที ่ไม โดน ทาน พอ ทาน แม ส ปอ ยล 
แต ขยัน ขัน แข็ง อดทน มุง มั่น ไม ยอทอ ตอ อุปสรรค เชื่อ มั่น ใน 
การก ระ ทำ ของ ตนเอง ทาน จึง ตกลง ยก พระ ธิดา แสน เลิศ ของ 
ทาน ให เจา ชาย องค นี้ ดวย ความ เต็มใจ ยิ่ง แต เจา ชาย.........
เจา ชาย “กระหมอม ขอ พระราชทาน อภัย พะ ยะ คะ  

 กระหมอม เปลี่ยน ใจ แลว แต กอน เคย คิด วา  
 ตัว เอง ไม เกง เคย อยาก จะ ออกบวช เปน พระ วัด  
 ปา แต ก็ กลัว จะ ทน ความ ยาก ลำบาก ไม ได  
 เพราะ ทาน ตื่น เชา มาก ตี สาม ทุก เชา ฉัน ก็ แค  
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 วัน ละ มื้อ เดียว บิณฑบาต ก็ ตอง เดิน เทา เปลา  
 ไกล หลาย กิโล ทำงาน ก็ หนัก มากๆ กระหมอม  
 คิด แลว ทอใจ วา คง ทำ ไม ไหว แนๆ แต มา  
 บัดนี้ หลัง จาก มี ประสบการณ สู กับ งาน ที่  
 พระองค ทรง ทดสอบ กระหมอม ก็ได พิสูจน ตัว  
 เอง แลว วา มี คุณสมบัติ และ มี คุณธรรม เพียง  
 พอที่ จะ ออกบวช ได ฉะนั้น เรื่อง แตง งง แตงงาน  
 กระหมอม ขอ ไม เอา แลว กระหมอม ตัดสิน ใจ ขอ  
 ออกบวช แทน พะ ยะ คะ”

เจา ชาย จึง ออกบวช มุง มั่น ใน การ ปฏิบัติ ภาวนา และ ได 
ประสบ ความ สำเร็จ อยาง สูง ใน เพศ บรรพชิต ทาน อาจารย จบ 
นิทาน เรื่อง นี้ วา “เจา ชาย ได practice and live happily 
ever after”
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สูตร แก้  โรค เบื่อ
กอน ที่ ทาน อาจารย จะ มา บวช ที่ เมือง ไทย ทาน อาจารย 

ได ไป เปน ปะขาว ถือศีล แปด อยู กับ หลวง พอ สุ เมโธ ที่ อังกฤษ 
เปน เวลา หนึ่ง พรรษา นับ เปน พรรษา แรก ที่ ทาน ปฏิบัติ ภาวนา 
เฝา ดู แต ลม หายใจ เปน เวลา ถึง สาม เดือน เมื่อ ออก พรรษา แลว 
ทาน เตรียม จะ เดิน ทาง มา เมือง ไทย เพราะ ทาน ไม คิด จะ เปน 
นักบวช ใน ประเทศ อังกฤษ ทาน อยาก จะ มา อยู เมือง ไทย กอน 
เดนิ ทาง ทาน ตัง้ใจ จะ ไป ด ูหนงั เปน ครัง้ สดุทาย เพราะ ทาน ชอบ 
ดู หนัง ดู ละคร มาก 

ทาน เลือก หนัง ของ Bob Dylan ซึ่ง เปน นัก รอง เอก ใน 
ยคุ นัน้ และ ยงั อมตะ มา จนถงึ บดันี ้เขา เปน ผู กำกบั เอง ดวย หนงั 
เรื่อง นั้น ยาว มาก ตั้ง สาม สี่ ชั่วโมง ทาน คิด วา คุม คา ตั๋ว ดี และ 
ทาน ก็ ชอบ เขา ดวย หลัง จาก ดู ลม หายใจ เขา ลม หายใจ ออก มา 
ตัง้ สาม เดอืน ทาน ด ูหนงั อยาง ม ีความ สขุ มาก เมือ่ ออก จาก โรง 
ภาพยนตร แลว ทาน ได อาน บท วิจารณ ตางๆ ลวน มี ความ เห็น 
พอง ตอง กนั เลย วา มนั เปน หนงั ที ่แย มากๆ ถงึ กบั สง ผล ให Bob 
Dylan เสีย ชื่อ เลย ที เดียว ผู วิจารณ บอก วา มัน นา เบื่อ มาก จน 
ไมรู จะ มี ใคร หนา ไหน ยอม ทน ดู จน หนัง จบ ได 

ทาน อาจารย จึง รู วา นี่ เปน อานิสงส จาก พรรษา แรก ที่ 
ทำให ทาน สามารถ นั่ง ดู หนัง โดย ไมมี ความ รูสึก วา เบื่อ เลย 
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เพราะ เมื่อ เปรียบ เทียบ กับ ลม หายใจ เขา ลม หายใจ ออก แลว 
สิ่ง อื่นๆ ยอม เปน สี เปน สัน นา ตื่น ตา ตื่น ใจ ไป หมด ......นี่ คือ 
สิ่ง ที่ ทาน อาจารย คน พบ โดย มิได คาด หวัง จาก การ ปฏิบัติ ธรรม 
ใน พรรษา แรก

ดัง นั้น ใน ยุค ที่ โรค ขี้ เบื่อ กำลัง ระบาด ใน สังคมเรา 
ทาน อาจารย จึง วา การ ฝก ตนเอง ให สามารถ อยู กับ ลมหายใจ 
ของ ตน ได เปน วิธี ท่ี ดี ท่ีสุด ท่ี จะ รักษา โรค น้ี  หากเรามีความ 
สุข กับ ลม หายใจ เขา ลม หายใจ ออก ของ เรา แลว  ไมวา จะ 
ไป ที่ไหน หรือ ทำ อะไร เรา ก็ จะ ไมรู สึก เบื่อ เลย

“จูๆ  ลูก ศิษย ก็ เกิด ความ คิด ขึ้น 
มา วา คน ที่ ปฏิบัติ ภาว นา มากๆ 
สวน ใหญ จะ อายุ ยืน ทีนี้ พรรค 
พวก เพื่อน ฝูง ของ ลูก ศิษย เขา ไม 
คอย จะ ปฏิบัติ กัน ถา เขา ตาย กัน 
ไป หมด กอน ลูก ศิษย ก็ จะ เหลือ 
แต ลูก ศิษย ตาม ลำพัง ซิ เจาคะ 
ลูก ศิษย ไม อยาก จะ อายุ ยืน มาก 
เพราะ ไมรู จะ อยู ไป ทำไม”

คำถาม คำ ตอบ ๘ “อาว ! เพ่ือน ฝูง ตาย ไป กัน หมด ก็ ไม เห็น 
เปนไร น่ี เรา จะ ได มี เวลา เปน ของ ตัว เอง 
มาก ข้ึน ไม ตอง แตง ตัว ไป งาน ปารต้ี อยู 
คน เดียว แสน จะ สงบ จะ ได เรง การ เพียร 
ภาวนา เอา ให ถึง มรรคผล นิพพาน เลย... 
เกิด เปน มนุษย แถม ยัง อา ยุ ยืน นะ มี บุญ 
มหาศาล.... ควร จะ ต้ัง เปา หมาย ชีวิต ไว 
ซะ เลย วา เรา จะเพียร ภาวนา จน บรรลุ 
โสดาบัน งาน มี ให ทำ ต้ัง มาก เวลาท่ี มี อยู 
นะ มัน ไม ได มาก อยาง ท่ี คิด หรอก นะ”
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ไม่ สะทก สะท้าน
ชาย หนุม คน หนึง่ เกดิ มา ใน ครอบครวั ที ่ยากจน มาก แถม 

ยัง ไมมี งาน ทำ อีก ดวย เพราะ เศรษฐกิจ ใน ประเทศไทย ตกต่ำ 
และ กำลัง เผชิญ ปญหา การ วาง งาน แต เขา เปน คน มี ปญญา ใฝ รู 
เขา จึง ขวนขวาย ไป ทำงาน ที่ ตาง ประเทศ งาน ดี เงิน ด ี เขา เปน 
คน ขยัน มัธยัสถ อดออม สามารถ เก็บ สะสม เงิน กอน โต ได ใน 
เวลา ไม นาน จึง ตัดสิน ใจ เดิน ทาง กลับ บาน เกิด เมือง นอน เพื่อ 
ตั้ง ตัว ระหวาง เดิน ทาง กลับ บาน ใน ชนบท เขา โดน โจร ใช ปน จี้ 
เอา เงนิ เขา นกึ สลด สงัเวช ใจ วา อตุสาห ทำงาน เหนือ่ย ยาก เกบ็ 
หอม รอม รบิ ใน ตาง ประเทศ แต กลบั มา เปน ปลา ตาย นำ้ ตืน้ ถกู จี ้
ใน บาน เรา เอง อยางไร กต็าม เพือ่ ความ ปลอดภยั เขา จำ ใจ มอบ 
เงนิ ทัง้ กอน ของ เขา ให โจร ไป....แต เขา จะ ไม ยอม เสยี เงนิ ไป งายๆ 
หรอก.... เขา ตั้ง สติ คิด หา ทาง เอา เงิน คืน จาก โจร...
ชาย หนุม “พี่ ครับ ผม อุตสาห ลงทุน ลงแรง เดิน ทาง ไป  

 ทำงาน เมือง นอก นูน เปน ปๆ เหนื่อย ยาก แสน  
 สาหัส เพื่อ หาเงิน มา เลี้ยง ครอบครัว ผม บอก  
 ทาง บาน วา ผม หาเงิน มา ได เยอะ แยะ ทีนี้ พี่ มา  
 เอา เงิน ผม ไป หมด อยาง นี ้ ผม กลับ ถึง บาน ผม  
 คง แย แนๆ ทุก คน ตอง คิด วา ผม โกหก คง  
 ไมมี ใคร เชื่อ หรอก วา ผม ไป ทำงาน ประสบ  
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 ความ สำเร็จ จน รวย ไหนๆ  พี่ ก็ เอา เงิน ผม ไป  
 แลว....ผม ก็ ไมรู จะ วา ยัง ไง...แต พี่ ชวย ผม บาง 

 แลว กัน....ชวย รักษา หนา ผม หนอย ชวย ยิง ปน  
 ใส กระเปา ใส เงิน ใบ นี้ สัก สอง นัด เถิด ครับ ทาง  
 บาน ผม เขา จะ ได เชื่อ วา ผม ถูก จี้ จริงๆ ไม ได  
 โกหก”

โจร อารมณ ดี มาก เพราะ จี้ ครั้ง นี้ ได เงิน กอน โต เกิน คาด
โจร  “เอา สิ !” วา แลว ก็ ยิง ปง ! ปง ! ใส กระเปา  

 ของ ชาย หนุม จน เปน ร ู
ชาย หนุม “ขอบคุณ มาก ครับ แต เออ ! ถา ที่ หมวก ก็ โดน  

 ลูก กระสุน ซัก นัด สอง นัด มัน ก็ นา จะ ดู สมจริง  
 สม จัง มาก ขึ้น นะ พี่”
โจร “ก็ ดาย...ไมมี ปญหา” วา แลว ก็ ยิง ปง ! ปง !  

 ทำให หมวก เปน รู
ชาย หนุม  “อีก สัก สอง นัด ที่ เสื้อ แจ็ก เก็ต ผม ดวย ครับ”
โจร กำลัง ตื่น เตน ดีใจ จน ประมาท ขาด สติสัมปชัญญะ 

ยก ปน ยิง เสื้อ แจ็ก เก็ต ชายหนุม ทะล ุขาด เปน รู สอง รู....กระสุน 
หก นัด ใน กระบอก ปน หมด เกลี้ยง พอดี...

ชาย หนุม ผู มี สติ ตั้ง มั่น คิด หา อุบาย ให โจร ยิง อะไร ก็ได ที่ 
ไมใช ตัว เขา จน หมดกระสุน ทันที ที่ กระสุน หมด และ กอน ที่ โจร 
จะ สำนึก ได เขา ก็ วิ่ง เขา ใส โจร จูโจม อยางรวดเร็ว จน สามารถ 
จับ โจร ได และ เขา ก็ได เงิน ของ เขา คืน มา ทั้งหมด
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ทาน อาจารย วา นิทาน เรื่อง นี้ สอน วา คน ที่ สามารถ 
ตั้ง สติ สงบ อารมณ ได  ยอม มี ปญญา แกไข ปญหา ได ดี กวา 
คน เจา อารมณ สำหรับ บาง คน ถา โดน โจร จี้ หมด เงิน หมด ทอง 
ก็มัก จะ โอด ครวญ โทษ เวร โทษ กรรม  หมด กำลัง ใจเสียใจ จน 
ไมคิด หา ทาง แกไข

เมือง ไทย ....เมือง พุทธ ตลอด กาล นาน ?
ทาน อาจารย กลาว เส มอๆ วา แม พุทธ ศาสนา จะ เปน 

ศาสนา ประจำ ชาติ ของ เรา มา ตั้งแต สมัย สุโขทัย แต พวก เรา 
จง อยา ได ประมาท นะ วา จะ เปน เชน นี้ ตลอด ไป มัน ไม แน 
หรอก สิง่ ที ่เลว ราย ใน โลก ก ็เคย เกดิ ขึน้ แลว กบั พระพทุธ ศาสนา 
พระพุทธเจา ประสูต ิตรัสรู เผยแผ ธรรมะ ใน อินเดีย สมัย กอน 
ม ีพระ อรหนัต พระ อรยิ เจา ผู ปฏบิตั ิด ีปฏบิตั ิชอบ มากมาย หลาย 
พัน เกือบๆ หมื่น ที เดียว แต เดี๋ยว นี้ แทบ ไมมี เหลือ ถา พุทธ 
ศาสนา หาย ไป จาก อินเดีย ได แลว ทำไม พุทธ ศาสนา จะ หาย ไป 
จาก เมือง ไทย ไม ได

ทาน ได อาน บทความ เรือ่ง ทเิบต ซึง่ เปน เมอืง พทุธ ยิง่ กวา 
เมือง ไทย เสีย อีก แต ปญหา ทางการ เมือง และ กิเลส ความ โลภ 
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ของ มนษุย ทำให พทุธ ศาสนา ถกู ทำลาย หา สบิ ป ที ่ผาน มา ใน ยคุ 
ที ่จนี ปฏริปู วฒันธรรม และ แผ อำนาจ ไป ยงั ทเิบต ภกิษ ุภกิษณุ ีผู 
ปฏบิตั ิด ีปฏบิตั ิชอบ ถกู ฆา  และ ถกู ทรมาน มากมาย หลาก หลาย 
รปู แบบ วดั ตางๆ ถกู ทำลาย แมแต คมัภรี พทุธ ศาสนา ใน ลาซา 
ซึ่ง มีอายุ เกา แก เปน รอยๆ ป ก็ ถูก พวก ทหาร จีน เอา ไป ใช เปน 
ก ระ ดาษ ชำระ ทาน บอก วา พวก เรา ไม ตอง สงสัย เลย วาน รก มี 
จริง หรือ ไม นร กนะ มี จริง อยู แลว แม ใน โลก นี้

พวก พระ ได อาน เรื่อง ทิเบต แลว ทำให เกิด ความ ไม 
ประมาท ใน การ บวช เปน พระ วา “เรา มา บวช เปน พระ อยู ใน 
เมือง ไทย ได รับ ความ เคารพ นับถือ จาก ญาติโยม ไป ที่ไหน 
ผูคน ก็ มี น้ำใจ ตอ เรา มี ความ ปลอดภัย ใน การ ประพฤติ ปฏิบัต ิ
แต วา เรา จะ รู ได อยางไร วา เมือง ไทย จะ ไม เปน เหมือน ประเทศ 
ทิเบต ใน อนาคต ขาง หนา เรา รับ ประกัน เรื่อง นี้ ไม ได” แต กอน 
อินโดนีเซีย อิหราน อัฟกานิสถาน อูซเบกิส ถาน ปากีสถาน 
ก็ เปน พุทธ หมด แต ตอน นี้ ก็ ไม เปน ซะ แลว วัด พุทธ ที่ อิหราน 
เกือบ หมื่น วัด ถูก ทำลาย จน หมด สิ้น ดู ซิ วา อะไร เกิด ขึ้น ที่ เขมร 
และ ลาว สมยั คอมมวินสิตครอง อำนาจ พระ ถกู ฆา แมแต พระ 
สังฆราช ก็ ถูก ควาน ทอง พระ ที่ ไม โดน ฆา ก็ ถูก จับ ไป เลี้ยง หมู  
นี่ ไมใช เรื่อง นิทาน แต เปน เรื่อง จริง

ทาน จึง วา พุทธ ศาสนา เสื่อม ได ตัว ธรรมะ และ 
ความ จริง นะ ไม เส่ือม หรอก แต สถาบัน เส่ือม ได และ คน ก็ 
เส่ือม ได เชน กัน เรา ไม สามารถ จะ ม่ันใจ ได วา เมือง ไทย จะ 
เปน เมือง พุทธ ตลอด กาล นาน ดัง น้ัน ผู ท่ี เห็น คุณคา ของ 
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พทุธศาสนา ทกุ คน ตอง ม ีสวน รวม ใน การ รกัษา สบื ตอ อาย ุ
ของ พุทธ ศาสนา ไมใช เพื่อ เรา เทานั้น แต เพื่อ ลูก เพื่อ หลาน 
และ เพือ่ ผู ที ่ยงั ไม เกดิ ดวย การ สบื ตอ ที ่แนนอน ทีส่ดุ คอื การ 
ศึกษา และ ประพฤติ ปฏิบัติ ธรรม เพราะ ธรรมะ ตอง เปน สิ่ง 
ที่ เรา แสดง ได ทั้ง ทาง กาย วาจา ใจ จะ เอางาน ปฏิบัติ ธรรม เปน 
แค งาน อดิเรก ทำ เห ลาะๆ แห ละๆ ไม ได ตอง ให งาน ปฏิบัติ 
ธรรม เปน หัวใจ ของ ชีวิต ตอง มี ความ จริงใจ ตอ พระพุทธ 
ศาสนา เคารพ ใน พระพุทธ พระ ธรรม พระ สงฆ
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แม่น สอง ตัว
หลัง งาน พระราชทาน เพลิง ศพ หลวง พอ ชา เมื่อ พ.ศ. 

๒๕๓๖ ทาน อาจารย ซึ่ง เปน ผู หนึ่ง ที่ ได ทุมเท แรง กาย ใจ เตรียม 
งาน มา เปน ระยะ เวลา นาน จงึ ออก ปลกี วเิวก ดวย การ ธดุงค โดย 
เดนิ ตาม ราง รถไฟ จา กอบุลฯ มุง สู กรงุเทพฯ ตลอด เสน ทาง เดนิ 
ทาน อาจารย พบ ชาว บาน มากมาย ที่ ไดยิน ชื่อ เสียง หลวง พอ
ชาว บาน  “ทาน มา จาก วัดหลวง พอ ชา ละ สิ โอ!  

 หลวง พอ ทาน เก งมากๆ เลย นะ”
ทาน อาจารย “โยม รูจัก หลวง พอ ทาน หรือ เคย ฟง ทาน  

 เทศน หรือ”
ชาว บาน “ไม เคย พบ ทาน หรอก ครับ”
ทาน อาจารย “แลว เคย ไป วัด หนอง ปา พง มั้ ยละ”
ชาว บาน “ไม เคย ครับ”
ทาน อาจารย “งั้น โยม คง เคย อาน หนังสือ ธรรมะ ทาน”
ชาว บาน  “เอ ! ก็ ไม เคย นะ ครับ”
ทาน อาจารย “อาว ! แลว รู ได ยัง ไง ละ วา ทาน เกง นะ  

 ทาน เกง ยัง ไง ละ”
ชาว บาน  “อาว ! แลว ทาน เอง ไมรู หรอ กร ึ ทาน ดัง  

 จะ ตาย ทาน แมน สอง ตัว ทาย ไง ครับ”
ทาน อาจารย  “สอง ตัว ทาย อะไร กัน”
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เอา เปรียบ เสีย เปรียบ
ลูก ศิษย ที่ อเมริกา เลา ให ทาน อาจารย ฟง เรื่อง พี่ นอง  

สอง คน ที ่เปน เจาของ ราน ตดั เสือ้ ใน นวิยอรก วา คน พี ่จะ ทำงาน 
อยู ดาน ใน สวน คน นอง ซึ่ง ทำ ที วา หู ไม ดี จะ เปน คน ขาย ของ อยู 
หนา ราน พอ ลกูคา เขา มา ซือ้ ของ และ ถาม ราคา นอง จะ ตะโกน 

ชาว บาน “ก็ ทาน มรณภาพ วัน ที่ ๑๖ แลว กำหนด  
 เผา ก็ วัน ที่ ๑๖ อีก คน ก็ เลย แทง หวย  
 ใตดิน เลข ๑๖ กัน ทั้ง นา น แลว หลวง พอ  
 ก็ เมตตา คนจน ซะ ดวย ขนาด ตาย ไป แลว  
 ยัง อุตสาห ให ของ ขวัญ อีก ถูก หวย กัน ถวน  
 หนา เลย จน เจา มือ หวย ใตดิน ที่ อุบล นะ  
 ถึง กับ ตอง เผน หนี ไป เลย ละ ทาน”

นี่ แหละ ชื่อ เสียง โดง ดัง ของ หลวง พอ ชา ใน ชนบท ดัง กวา 
พระ ธรรม เทศนา ของ ทาน ซะ อีก
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ถาม พี ่วา ของ ชิน้ นี ้ราคา เทา ไหร พี ่จะ ตอบ กลบั มา วา ราคา ๙๐  
ดอล ลา ร แต นอง ที่ ทำ ที วา หู ไม ดี จะ แกลง บอก ลูกคา วา 
๗๐ ดอล ลา ร ลูกคา ก็ จะ คิด วา นอง บอก ราคา ถูก ลง ไป ๒๐  
ดอล ลา ร เลย รีบ ซื้อ ทันที เพราะ รูสึก วา ได ของ ราคา ถูก กวา ที่ 
ควร จะ เปน ทัง้ๆ ที ่ความ จรงิ แลว ของ ชิน้ นัน้ ไม ควร จะ เกนิ ๕๐ 
ดอล ลา ร เสีย ดวย ซ้ำ 

ทาน อาจารย จึง วา นี่ คือ กลเม็ด การ ขาย ที่ มัก จะ ใชได ผล 
กับ ความ โง ของ ผู บริโภค

ทาน ยาค รบ คอร์ส
ทาน อาจารย มา เมือง ไทย เมื่อ อาย ุ๒๐ ป ทาน ไม เคย 

มา เมือง ไทย พูด ภาษา ไทย ไม ได และ ไมรู จัก ใคร ใน เมือง ไทย 
ทาน จงใจ ไม เอา เงิน ติดตัว มา เพื่อ วา จะ ได ไมมี โอกาส เปลี่ยน 
ใจ กลับ บาน หาก เกิด ความ รูสึก ไม ชอบ เปนการ บังคับ ให ตัว 
เอง ตอง อยู ทาน มี เงิน มา แค สัก พัน บาท เทานั้น สำหรับ ใช เดิน 
ทาง ไป อีสาน และ จัดการ เรื่อง วีซา ที่ อังกฤษ กอน มา เมือง ไทย 
ทาน ได ไป จำ พรรษา เปน ปะขาว กับ ทาน อาจารย สุ เมโธ และ ได 
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เรียน รู เรื่อง พระ วินัย บาง ทาน จึง ทราบ วา ชีวิต ของ พระ สงฆ ใน 
ชวง หา ป แรก เรียก วา เปน พระ ใหม หรือ พระ นวกะ ตอง อยู ใกล 
ชิด เรียน รู จาก ครูบา อาจารย ครบ หา พรรษา เรียก วา พน นิสสัย 
แลว ถือวา รู เรื่อง พอ สมควร ไม จำเปน ตอง อยู ใกล ชิด ครูบา 
อาจารย สามารถ ออก ธุดงค หรือ ไป อยู องค เดียว ตาม ปา ตาม 
ถ้ำ ตาม เขา ได ฉะนั้น หา ป แรก จึง เปน ชวง ฝกฝน เรียน รู สิ่ง ตางๆ 
จาก ครูบา อาจารย ทาน จึง ตั้งใจ ไว กอน จะ มา เมือง ไทย วา จะ 
ตอง บวช และ อยู ให ครบ หา พรรษา ให ได ถึง จะ ไป อยู ใน วัด ใน 
ประเทศ ที่ ไม เคย ไป มา กอน ไมรู อะไร เลย จะ ถูก จริต ไม ถูก จริต 
เหมาะ สม ไม เหมาะ สม จะ ไม คิด อะไร ทั้ง นั้น จะ ตก นรก เปนๆ 
จะ แย มากๆ ทุกข มากๆ ทุกข ขนาด ไหน ก็ จะ ไม ถอย จะ ไม คิด 
สึก จะ ตอง อยู ให ครบ หา ป กอน จึง คอย คิด ประเมิน ผล นี่ คือ 
ความ ตัง้ใจ ของ ทาน .... เปนการ อธษิฐาน จติ.... ปรากฏ วา เมือ่ 
ได ไป อยู ที่ วัด ปา พง แลว ทาน วา..... โอ ! มัน สบาย มาก ตั้งแต 
วัน แรก ที่ ไป ถึง ทาน ไม คิด อยาก จะ ไป ไหน อีก เลย 

ทาน วาการ ที่ ทาน อธิษฐาน เรื่อง หา พรรษา นั้น เปน ผล ดี 
ตอ จิตใจ ของ ทาน คือ เมื่อ มี ปญหา อะไร เกิด ขึ้น จิตใจ ของ ทาน 
จะ มั่นคง เปน หนึ่ง เสมอ คือ มุง แต จะ แก ปญหา นั้นๆ ‘เอ...จะ 
แก ปญหา อยางไร ดี’ ใน ขณะ ที่ จิตใจ ของ เพื่อน พระ บาง รูป จะ 
เปน สอง ใจ หนึ่ง ‘เอ...จะ แก ปญหา อยางไร ดี’ แต อีก ใจ หนึ่ง 
‘เอ...หรือ จะ สึก ด ี เรา จะ สู ไหว เห รอ’ หาก ไม คิด เรื่อง สึก แลว 
ก็ จะ สามารถ รวม พลังจิต ใจ ให อยู ใน จุดๆ  เดียว คือ การ ที่ จะ 
แก ปญหา นั้นๆ  ให จง ได
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ทาน อาจารย จึง สอน วา อธิษฐาน บารมี ชวย ให เรา 
ตดั ความ คดิ วก วน และ ความ กงัวล สงสยั ได ทำให เรา รูสกึ 
แนว แน มั่นคง ขึ้น

คำถามคำตอบ ๙
“ทำไม จึง มี ผู หญิง มา ปฏิบัติ ธรรม
 มากกวา ผูชาย มาก นัก เจา คะ”

“ผูชาย ที่ สนใจ เรื่อง นี้ สวน ใหญ 
ก็ได บวช ไป แลว”
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กบพูดได้
เด็ก ชาย คน หนึ่ง เดิน เขาไป ที่ ชาย ปา ขาง บาน เขา ไดยิน 

เสียง รอง “ชวย ดวยๆ” เขา คนหา ที่มา ของ เสียง จึง ได พบ กบ 
ตัว หนึ่ง กำลัง สง เสียง รองขอ ความ ชวย เหลือ เด็ก ชาย ตื่น เตน 
มาก เขา คอยๆ ชอน กบ ขึ้น มา ไว ใน อุงมือ ของ เขา 

กบ พูด วา “ฉัน เปน เจา หญิง ที่ ถูก แมมด สาป ให เปน กบ 
เธอ ชวย จูบ ฉัน ที ซิ จะ ฉัน จะ ได คืน ราง เปน เจา หญิง แลว ฉัน จะ 
แตงงาน กับ เธอ” เด็ก ชาย คิด ใน ใจ วา ‘ไม เอา ดี กวา แตงงาน 
กับ เจา หญิง จะ ดี อะไร มี กบ พูด ได นะ เท กวา ตั้ง เยอะ แถม ยัง 
เอา ไป ออกงาน วัด หา ตังค ได ดวย’ วา แลว เขา ก็ จับ เจา หญิง กบ 
ใส กระเปา พาก ลับ บาน ไป

อะไร จะ มี คา มากกวา กัน ระหวาง เจา หญิง กับ กบ พูดได 
ทาน อาจารย วา แตละ คน ยอม เห็น คา ของ สิ่ง เดียวกัน 
แตกตาง กัน ออก ไป
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ก่อ หรือ แก ้
มี สโลแกน ดัง ใน ยุค ที่ ทาน อาจารย ยัง เปน นักเรียน ซึ่ง 

ทาน ฟง แลว รูสึก ประทับ ใจ มาก และ ฝงใจ มา โดย ตลอด
“If you are not part of the solution, then you 

are part of the problem”
เรา มี ทาง เลือก วา เรา จะ เปน สวน หนึ่ง ของ การ แก 

ปญหา หรือ จะ เปน สวน หนึ่ง ของ ปญหา เรา อยู เฉยๆ หรือ 
กลางๆ ไม ได หรอก ถา เรา ไม ชวย แก เรา ก็ ชวย กอ 

ใน สมยั นัน้ ม ีปญหา สงัคม มากมาย ทัง้ เรือ่ง ความ ยากจน 
และ ความ รุนแรง ซึ่ง เปน เรื่อง ที่ ทาน อาจารย สนใจ ทาน สนใจ 
เรื่อง การ ปฏิรูป สังคม ทำ อยางไร สังคม จึง จะ ดี ขึ้น ทำให คน 
ยากจน และ การ เอา รัด เอา เปรียบ ลด นอย ลง ทาน อยาก จะ ชวย 
สังคม การ ออกบวช นั้น ไมใช จะ เลิก สนใจ ปญหา เหลา นี ้ทาน 
เขาใจ และ เชือ่ วา ปญหา ทัง้ หลาย ทัง้ ปวง ลวน เกดิ จาก จติใจ ของ 
มนุษย การ แก ที่ ระบบ การ ปกครอง และ การ จัด ระเบียบ สังคม 
คงจะ ไม ถึง ราก เหงา ของ ปญหา ถา จิตใจ ของ คน ยัง เต็ม ไป ดวย 
โลภ โกรธ หลง ระบบ ใดๆ ก็ตาม จะ คอยๆ  เสื่อม ไป เพราะ 
ระบบ ตางๆ  ไมมี อะไร นอกจาก ผู ที่ อยู ใน ระบบ และ ถา ผู อยู ใน 
ระบบ ขาด คุณธรรม ระบบ นั้น จะ บังคับ ให คน มี คุณธรรม ไม ได

ฉะนั้น สิ่ง ที่ สำคัญ ที่สุด คือ จิตใจ มนุษย เรา จึง ตอง ฝก 
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และ พัฒนา จิต แต กอน ที่ เรา จะ พัฒนา จิตใจ ของ คน อื่น ได เรา 
ตอง พัฒนา จิตใจ ของ เรา เอง กอน ทาน อาจารย จึง ออกบวช โดย 
หวัง ความ สงบ หวัง ปญญา และ หวัง การ พน ทุกข สวน ตัว แต 
ใน ขณะ เดยีวกนั ทาน ถอืวา เปนการ ชวย สงัคม และ เปนการ ชวย 
เพื่อน มนุษย ที่ ดี ที่สุด ดวย อยาง นอย ที่สุด ทาน ก็ได งด เวน จาก 
การ เบียดเบียน ผู อื่น แต ถา ดี กวา นั้น ทาน ก็ จะ ได ความ รู ความ 
เขาใจ ใน เรื่อง ความ เปน มนุษย และ จะ ได แบง ปน ความ รู นั้น ให 
คน อื่น ตอ ไป

ทาน อาจารย แนะนำ ให เรา ต้ัง อุดมการณ เหมือน 
ทาน วา ชาติ น้ี ขอ เปน สวน หน่ึง ของ การ แก ปญหา ไมใช 
สวน หน่ึง ของ ปญหา ขอ เปน ผู ชวย แก ปญหา อยา ได เปน 
ผู กอ ปญหา เลย

เสีย สละ เพื่อน กก ระ สา
เศรษฐี พอคา เพชร พลอย คน หนึ่ง เปน คน วัตถุนิยม หรือ 

พูด งายๆ  วา เปน คน บา สมบัต ิแต ถึง กระนั้น เขา ก็ ยัง มี ใจ อยาก 
ทำบุญ เปน ครั้ง คราว วัน หนึ่ง เขา นิมนต พระ ผูใหญ รูป หนึ่ง ไป 
ฉัน อาหาร ที่ บาน เมื่อ ถวาย อาหาร ทาน แลว เขา ก็ ออก ไป ทำ 
ภารกิจ ที่ หนา บาน 
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นก กระสา ตวั หนึง่ ที ่มกั จะ ปวนเปยน อยู ใน ละแวก นัน้ บนิ 
เขา มา ใน หอง ที่ ทาน กำลัง ฉนั อาหาร อยู ตาม ลำพงั ทาง หนาตาง 
มัน เห็น เม็ด ทับทิม ที่ เศรษฐี วาง ทิ้ง ไว บน โตะ ดวย ความ ตะกละ 
มนั จงึ เขาใจ ผดิ คดิ วา เปน เศษ เนือ้ มนัด ีใจ มาก รบี จกิ เมด็ ทบัทมิ 
กลืน ลงคอ ไป เลย พระ ทาน เห็น เหตุการณ แต ทาน สง เสียง หาม 
ไมทัน

เมือ่ เศรษฐ ีกลบั เขา มา ใน หอง และ มอง ไม เหน็ เมด็ ทบัทมิ 
ของ เขา เขา เกิด ความ สงสัย ทันที วา พระ จะ หยิบ ของๆ  เขา ไป 
ไมมี มนุษย หนา ไหน นอกจาก พระ และ ตัว เขา เอง ที่ เดิน เขา ออก 
หอง นั้น โดย ไม รอ ชา เขา ถาม ทาน ทันที ถึง เม็ด ทับทิม ของ เขา 
ทาน ก็ได แต ปฏเิสธ วา ทาน ไม ได เอา ไป โดย ไม เอย ถึง นก กระสา 
นั่น เปน เพราะ ทาน ทราบ กิตติศัพท วา เขา เปน คน งก สมบัติ และ 
ไม คอย จะ ม ีเมตตา ตอ ผู อืน่ ถา เขา รู วาน กก ระ สา กลนื เมด็ ทบัทมิ 
ไป เขา จะ ตอง ฆา นก แนๆ เพื่อ จะ เอา ของๆ เขา กลับ คืน มา

เศรษฐี พยายาม เคน ให พระ สารภาพ เขา ให ลูก นอง จับ 
ทาน ไว แลว ตี เพื่อ ใหทา นบ อก วา เม็ด ทับทิม อยู ที่ไหน แต ทาน ก็ 
นิ่ง เงียบ แม จะ ถูก ทรมาน หนัก ขึ้นๆ  ทาน ก็ ไม ปริปาก พูด ทาน 
คิด วา ทาน อดทน ยอม เจ็บ ดี กวา ปลอย ให เศรษฐี ไป ฆา นก ชีวิต 
ของ นก กระสา สำคัญ กวา ความ เจ็บ ปวด ของ ทาน เอง แต ขณะ 
ที่ ทาน กำลัง โดน ทรมาน อยู นั้น เจา นก กระสา ตัว เดิม ก็ บิน เขา 
มา อีก ครั้ง ทาง หนาตาง มัน เดิน วน เวียน ดู เหตุการณ ดวย ความ 
สงสัย วา เหตุ ใด พระ ภิกษุ ผูทรง ศีล จึง โดน ทรมาน มัน ยาง เขาไป 
ใกล เศรษฐี ผู กำลัง อารมณ หงุดหงิด สุดๆ  ดวย ความ เสียดาย 
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ทับทิม เขา กำลัง อยาก จะ ระบาย อารมณ ราย อยู พอดี เขา จึง 
เตะ เจา นก กระสา อยาง แรง จน ลอย กระเด็น ไป โดน กำแพง คอ 
หัก ตาย ใน บัดนั้น 

เมื่อ นก กระสา ตาย พระ จึง บอก วา ของ ที่ เขา กำลัง หา 
คงจะ อยู ใน ทอง นก เศรษฐี ผา ทอง นก ดู ทันท ี และ เขา ก็ เจอ 
เม็ด ทับทิม นั้น เศรษฐี รูสึก เสียใจ ที่ ได ทำราย พระ ผูทรง ศีล เขา 
รู วา เขา ได ทำบาป อยาง มหันต จึง รีบ ขอ ขมา ทาน ซึ่ง ทาน ก็ได 
ยก โทษ ให

ทาน อาจารย กลาว วา นี่ เปน ตัวอยาง ของ ผู มี จิตใจ สูง 
เปยม ไป ดวย เมตตา กรุณา บางที คน เรา อาจ ยอม ลำบาก เดือด 
รอน เพื่อ ชวย คน ที่ เรา รัก หรือ ชวย เพื่อน พระ ทาน ยอม ถูก 
ทรมาน แม เพื่อ ชวย ชีวิต นก กระสา ตัว หนึ่ง เทานั้น เมตตา จึง 
ถือวา เปน อัป ปมัญญา คือ ธรรม ที่ แผ ไป ไมมี ประมาณ ใน 
มนุษย และ สัตว ทั้ง หลาย อยาง กวาง ขวาง สม่ำเสมอ ไมมี 
ขอบเขต
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กลัว ครู ลงโทษ
เด็ก นักเรียน คน หนึ่ง มา โรงเรียน ดวย หนาตา เครงเครียด 

จน ครู สังเกต เห็น จึง เขาไป ไตถาม
คร ู “หนู เปน อะไร จะ ทำไม ทำ หนาตา อยาง น้ัน ละ”
นักเรียน  “ผม กลัว คุณครู ครับ”
คร ู “กลัว ครู ทำไม”
นักเรียน  “เคา วา คุณครู ชอบ ลงโทษ คน ที่ ไม ได ทำ อะไร  

 เลย”
ครู ขาด สต ิเกิด อาการ เสียใจ ที่ มี คน วา ครู อยาง นั้น

คร ู “ครู ไม ได เปน อยาง นั้น ซัก หนอย ครู ไม เคย  
 ลงโทษ คน ที่ ไม ได ทำ อะไร”
นักเรียน  “โอ ! ถา งั้น ผม ก็ โลง ใจ แลว ละ ครับ เพราะ ผม  

 ไม ได ทำการ บาน”
คร ู “.......”
ทาน อาจารย วาการ ใช ไหว พรบิ เปน สญัลกัษณ ของ ความ 

ฉลาด เด็ก นักเรียน คน นี้ ใช ไหว พริบ เพื่อ เอา ตัว รอด และ เพื่อ 
เลี่ยง ความ รับ ผิด ชอบ ถา มี คน เห็น ขัน หรือ ชื่นชม เด็ก วา ฉลาด 
จะ เปนการ สง เสริม นิสัย เสีย ให ใช ความ ฉลาด ของ เขา ไป ใน ทาง 
ที่ ไม ถูก ตอง
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ปลอบใจ
ใน ระหวาง การ ปฏิบัติ ธรรม ลูก ศิษย ชาย คน หนึ่ง ถูก 

กำหนด ให ไป นอน ตาม ลำพงั ที ่หอง เลก็ๆ  หอง หนึง่ ขาง โรงรถ ม ี
หมา ชาง หอน และ แมว ชาง ครวญ หลายๆ  ตวั นอน อยู ใน กรง ขาง 
หอง เขา ได สง สาร โอด ครวญ มายัง ธร รม บริ กร ซึ่ง ก็ คือ ภรรยา 
ของ เขา นั่นเอง ทาน อาจารย ได เห็น สาร ของ ลูก ศิษย ทาน รูสึก 
เห็นใจ จึง ได เขียน ตอบ เพื่อ ให กำลัง ใจ ดังนี้

คำปลอบใจจากทานอาจารย
  “ไดความวิเวก
 เตียงไมอับ
 เทวดาคุมครอง
 เมตตาสัตวไดตลอดคืน”

คำรองเรียนของลูกศิษย
   “ถูกขังเดี่ยว
    เตียงก็เย็น
    ผีก็ดุ
    นอนกับแมวกับหมา”
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คำถาม คำ ตอบ ๑๐

“อยาก จะ มา ปฏิบัติ 
ธร รม ทุกๆ ป แต คน ที่ 
บาน บอก วา เห็น แก ตัว 
จะ เอา ตัว รอด คน เดียว 
ทำให รูสึก ไม สบายใจ”

“เอ ! แลว เวลา โยม เครียด บอก 
ครอบครัว วา จะ ไป พัก ผอน ชายทะเล กับ 
เพื่อน สัก อาทิตย หนึ่ง ไม เห็น ทาง บาน 
วา อะไร เลย ทุก คน ก็ อนุโมทนา สาธ ุ
ยินดี ให ไป ไป เถอะ...เท่ียว ให สนุก  ๆนะ
 ไม เห็น วา เห็น แก ตัว เลย เรื่อง เห็น แก 
ตัว นี ่ตอง เขาใจ นะ วา ทุก คน ก็ เห็น แก 
ตัว กัน ทั้ง นั้น ไม เชน นั้น ชีวิต คง ไม รอด 
มา ถึง ขนาด นี้ หรอก สำคัญ แต วา เห็น แก 
ตัวอยาง ไร เพื่อ อะไร ถา เห็น แก ตัว ใน 
ทาง ที่ ฉลาด และ ถูก ตอง ยอม จะเปน
 ผล ดีทั้ง ตอ ตัว เอง และ คน รอบ ขาง 

การ เห็น แก ตัว ท่ี ทำให กิเลส ลด นอย ลง 
และความ เมตตาเพิ่ม มาก ขึ้นเปน 

เรื่อง ที่ นา อนุโมทนา นะ”
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ขนม ก้อน ที่ เจ็ด
ชาย คน หนึง่ หวิ มาก...ก เขา เขาไป ซือ้ ขนม ลกู โต ใน ราน คา 

หมด ลกู ที ่หนึง่ ไป แลว เขา ก ็ยงั หวิ อยู แพง ก ็แพง เขา ก ็ตอง ยอม 
ควกั กระเปา ซือ้ ขนม ลกู ที ่สอง แต เขา ก ็ยงั ไม อิม่ ตอง ซือ้ ขนม ลกู 
ที่ สาม ลูก ที่ สี ่ลูก ที่ หา ลูก ที่ หก เขา ก็ ยัง ไม อิ่ม อยูด ีจนถึง ลูก ที่ 
เจด็ ทาน เขาไป แลว จงึ อิม่ เขา คดิ ใน ใจ วา ‘โอ ย...ย ! ถา เรา รู ลวง 
หนา นะ วา จะ อิ่ม จาก ลูก ที่ เจ็ด เนี้ ยละ กอ เรา จะ กิน มัน ซะ ตั้งแต 
แรก เลย จะ ได ไม ตอง เสีย เงิน เสีย ทอง มาก ซะ ขนาด เนี้ย !!’

ทาน อาจารย สอน วา คน เรา มัก จะ ตอง ผาน ความ 
ยาก ลำบาก เสีย กอน จึง จะ สบาย ได เชน การ ปฏิบัติ ภาวนา 
ก็ ตอง พบ อุปสรรค ตางๆ  นานา ทำ ไปๆ  ก็ ยัง ไม เห็น ผลอ ยาง 
ที่ ตองการ สัก ที เปรียบ เสมือน การ ทาน ขนม ลูก ที่ หนึ่ง ถึง หก 
แม จะ ทาน ไป ตั้ง หก ชิ้น แลว แต ก็ ยัง ไม อิ่ม มา ได ผล หรือ รูสึก อิ่ม 
เอา ลูก ที่ เจ็ด ฉะนั้น พวก เรา จง อยา ทอแท ใจ ขอ ให เพียร 
พยายาม ตอ ไป ถา ไมมี ขนม ลูก ที่ หนึ่ง ถึง หก แลว การ ที่ จะ อิ่ม 
เมื่อ ทาน ขนม ลูก ที่ เจ็ด ยอม เปน ไป ไม ได
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สวรรค์ ก็ ไม่ เอา
วัน หนึ่ง ทาน อาจารย เลา เรื่องจากทางมหายานเกี่ยวกับ 

พระ นันท ะ ซึ่ง เปน พระ ญาติ ของ พระพุทธเจา  วา พระ นันท ะ 
 ทาน รูป หลอ มาก และ กอน จะ บวช ทาน มี นิสัย รัก สวย รัก งาม       
จน เกิน พอดี เมื่อ  บวช แลว ทาน ยัง ชอบ เขียน ขอบ ตา ให ดำ  
จน เปน เหตุ ให เกิด สิกขาบท หาม พระ ทา ตา ทาน มี ศรัทธา 
ออกบวช ก็ จริง แต ใน ชวง แรกๆ ทาน ก็ ยัง ไม คิด เรื่อง ที่ จะ  
พน ทุกข จริงๆ  จังๆ พระพุทธเจา จึง หา อุบาย ที่ จะ ชวย 
พระองคจงึ พา ทาน นนัท ะ เหาะ ไป สวรรค ได พบ นางฟา สวย งา ม 
มากๆ  หา รอย องค กำลงั เกบ็ ดอกไม ระหวาง รอ คอย สาม ีที ่ยงั ไม 
มา เกิด บน สวรรค เหลา นางฟา เลา วา นางฟา ทั้ง หา รอย นี้ ลวน 
รอ คอย สามี คน เดียวกัน ชื่อ นันท ะ ซึ่ง ขณะ นี้ บวช เปน พระ อยู 
ใน โลก มนุษย ทาน กำลัง ปฏิบัติ ธรรม อยู เมื่อ มี คุณธรรม สูง ขึ้น 
ตาย แลว จึง จะ มา อยู กับ พวก นาง พระ นันท ะ ตื่น เตน ดีใจ และ 
เกิด กำลัง ใจ ที่ จะ ปฏิบัติ ธรรม จน เต็ม ความ สามารถ

ตอ มา พระพทุธเจา ได พา พระ นนัท ะ ลง ไป เทีย่ว นรก เหน็ 
กระทะ ทองแดง ใหญ มาก แต คน เฝา ทัง้ สอง คน กลบั สปัหงก ทัง้ๆ 
ที่ ไฟ กำลัง จะ ดับ พระ นันท ะ รีบ สะกิด ให ตื่น เพราะ เปน หวง วา 
ยมบาล จะ มา เห็น แลว คน เฝา จะ โดน ดุ แต คน เฝา กลับ บอก วา 
ไม จำเปน ตอง เรง ไฟ ตอน นี้ กำลัง ประหยัด ไฟ อยู เพราะ ยัง มี 
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เวลา อกี นาน คน ที ่กำลงั จะ มา ตกกระ ทะ ทองแดง นี ้ตอน นี ้เปน 
พระ ชื่อ นันท ะ ตาย แลว ตอง ไป เสวย สุข บน สวรรค อีก นาน กวา 
จะ ถงึ คราว ตกลง มา อยู ใน หมอ นรก ใบ นี ้พระ นนัท ะ ไดยนิ ดงั นัน้ 
ก ็คดิ วา โอย...มนั นา กลวั มากๆ...ไม เอา แลว...สวรรค ก ็ไม เอา...
นรก ก็ ไม เอา.... ขอ ตั้งใจ ปฏิบัติ เพื่อ พระ นิพพาน ดี กวา... ก็ เลย 
happy ending (คือ จบ ลง อยาง มี ความ สุข และ ดี งาม)

ทาน อาจารย บอก เรา วา เรื่อง กระทะ ทองแดง เรื่อง 
นางฟา ตางๆ  นี ้ ทาน ไม สงสัย หรอก ทาน สงสัย แต วาการ มี 
เมีย หา รอย คน นี่ มัน จะ สุข ได อยางไร ทาน วา มัน นา จะ เปน นรก 
เสีย มากกวา นะ !!
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เหนือ่ย จัด
หลัง จาก เดิน ทาง กลับ จาก ตาง ประเทศ ซึ่ง ทาน อาจารย 

มี ภารกิจ อยาง หนัก ตลอด เวลา สาม วัน ที่ เดิน ทาง จาก สนาม 
บิน ทาน ก็ ตรง เขา รวม พิธี ทำวัตร สวด มนต พรอม ทั้ง แสดง ธรรม 
แก ญาติโยม เนื่อง ใน วัน อาสาฬหบูชา ทันท ี ตอ ดวย การ รวม 
พิธีกรรม กับ พระ สงฆ รู ปอื่นๆ จน ใกล เที่ยง คืน เชา วัน รุง ขึ้น ลูก 
ศิษย จึง ไตถาม ทาน ดวย ความ เปน หวง 
ลูก ศิษย “เม่ือ คืน ทาน อาจารย เหน่ือย มา กม้ัย ครับ”
ทาน อาจารย “หลับ เปน มรณภาพ เลย ละ”
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หา เรือ่ง คิด
ทาน อาจารย เคย เลา ประสบการณ ของ ทาน เกี่ยว กับ 

ความ เกรงใจ ซ่ึง ปกติ เปน ส่ิง ท่ี ดี แต ถา เกรงใจ มาก เกิน ไป 
หรือ เรียก งายๆ วา ข้ี เกรงใจ ก็ จะ ทำให คน เรา เปน ทุกข ได

เมื่อ ทาน บวช ได ครบ หา พรรษา แลว ทาน ได ไป ปฏิบัติ 
ธรรม อยู ใน ถำ้ มดื ที ่กาญจนบรุ ีเปน ครัง้ แรก ตัง้แต บวช มา ที ่ทาน 
ได มี โอกาส ปลีก วิเวก เชน นี ้ ถ้ำ นี้ อยู ใน เขต วัด แต ตอง เดิน ไป 
ไกล และ ตอง ไต กระได ขึน้ หนาผา ที ่ชนั มาก กระได นี ้เปนก ระ ได 
ไมไผ ซึ่ง ไม คอย มั่นคง เทา ไหร ทำให ขึ้น ลำบาก ทาน ไม ได ออก 
บิณฑบาต พระ เณร จะ แบง อาหาร จาก การ บิณฑบาต และ ผลัด 
เวร กัน นำ มา สง ทาน ที่ ถ้ำ ซึ่ง ทาง เขา เปน เพียง รู เล็กๆ ผู มา สง 
อาหาร ตอง คลาน เขาไป จึง จะ ถึง บริเวณ ถ้ำ มืด ที่ ทาน อาศัย อยู 

ทาน รูสกึ วา ทาน นา จะ สบาย มาก ที ่ไม ตอง คลาน เขา ออก 
จาก ถำ้ และ ไต ขึน้ ลง กระได ไมไผ เพือ่ ไป บณิฑบาต ทาน มหีนาที ่
เพียง สอง อยาง คือ นั่ง สมาธิ และ เดิน จงกรม เทานั้น แต ทาน 
กลับ เปน ทุกข ทุกข เพราะ คิด วา ‘โอ ย ! เพื่อน ตอง เดิน ขึ้น เขา 
ปน กระได มา สง อาหาร ให เรา ทกุ วนั นี ่เรา เหน็ แก ตวั เกนิ ไป หรอื 
เปลา นะ เรา เอา เปรียบ เพื่อน มาก เกิน ไป หรือ เปลา’ ทั้งๆ ที่ 
เปน เรือ่ง ที ่ตกลง กนั แลว พระ ทาน ก ็ยนิด ีและ เตม็ใจ ทำ แต ทาน 
อาจารย ก ็ยงั เอา เรือ่ง เกรงใจ เพือ่น มา เปน นวิรณ อปุสรรค ใน การ 
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ปฏิบัติ ภาวนา ‘อาหาร มัน หนัก กวา ที่ เรา คิด นะ’ บางที ทาน ก็ 
เอา ถุง อาหาร มา ยกๆ ดู ‘ตาย ละ ! ถุง นิด เดียว แต หนัก เหลือ 
เกิน’ หนา หนาว ที่ เมือ งกาญ จน หนาว มาก บาง วัน อุณหภูมิ สัก 
สี่ ถึง หา องศา พระ ทาน ขึ้น เขา มา สง อาหาร ใส หมวก หนาว สั่น 
ทาน อาจารย ก็ คิด วา ‘เรา อยู ใน ถ้ำ มัน อุน มัน สบาย’ ถา วัน 
ไหน ภาวนา ด ีก็ รู สึก โอเค แต ถา วัน ไหน ภาวนา ไม คอย ด ีทาน 
อาจารย จะ รูสึก วา ทาน ไม เหมาะ สม ที่ จะ ได รับ การ อุปฏฐาก 
เยี่ยง นี ้ความ คิด และ ความ รูสึก นี้ ทำให ทาน เปน ทุกข

นอกจาก เรื่อง อาหาร แลว เรื่อง ที่ เปน ทุกข ใหญ อีก เรื่อง 
ก็ คือ เรื่อง น้ำ ทาน วา พวก เรา คง ไม เคย คิด วา ใน อา ทิต ย หนึ่งๆ 
น้ำ ที่ เรา ดื่ม มัน หนัก สัก ขนาด ไหน แถม ทาน เปน คน ฉัน น้ำ มาก 
พระ ทาน ก็ ขน น้ำ ใส แกลลอน ขึ้น เขา ขึ้น กระได ไมไผ ไต หนาผา  
นา หวาดเสียว คือ หิ้ว ทั้ง ถัง แกลลอน ใส น้ำ ถือ ทั้ง อาหาร ทาน 
จึง รูสึก เกรงใจ มาก ตอน หลัง ทน ไม ไหว จริงๆ ทาน เลย บอก 
เพื่อน วา จะ ขน น้ำ เอง เพราะ ไม อยาก กวน เพื่อน โดย ทาน ออก 
จาก ถ้ำ ทุก วัน อุโบสถ ไป ที่ หวย น้ำ เพื่อ โกน ศีรษะ และ สรง น้ำ.... 
ทาน เลา วา ทาน สรง น้ำ สอง อาทิตย ตอ ครั้ง เลย ไม คอย มี ผี มา 
ก วน เพราะ วา ทาน เหม็น เกิน ไป....สรง น้ำ เสร็จ ก็ ไป ลง 
 ปาฏิ โมกข ที่ ถ้ำ ใหญ เสร็จ แลว จึง ไป ขน น้ำ ใส แกลลอน ขึ้น ถ้ำ ที่ 
ทาน อยู ใน ความ มืด 

ปกติ จิต ของ คน ทั่วไป มัก จะ ชอบ คิด แม ไมมี อะไร จะ 
คิด มัน ก็ ตองหา อะไร สัก อยาง มา คิด ถา ไม คิด อะไร มัน รู สึก 
หงอยๆ เห งาๆ คน ที่ มี โอกาส อยู กับ ตัว เอง คน เดียว เปน เดือน 
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เปน ป โดย ไม พูด คุย กับ ใคร และ ไมมี อะไร จิตใจ ตอง เขม แข็ง 
มาก มิ ฉะนั้น จะ เปน บา ได ทาน วา เวลา อยู เปน หมู คณะ ถา 
จิต มัน สูง มัน จะ ไม สูง มาก เพราะ จะ มี อะไร ดึง ลง มา แต ถา จิต 
ตกตำ่ มนั ก ็จะ ไม ตำ่ มาก เชน กนั เพราะ ม ีเพือ่น ชวย ดงึ ขึน้ มา แต 
เวลา อยู องค เดียว ถา จิต มัน สูง มัน ก็ จะ สูง มากกวา เวลา อยู กัน 
เปน หมู ซึง่ เปน อานสิงส ของ การ ปลกี วเิวก แต ถา จติ ตก มนั จะ 
ตกต่ำ ลง ไป มาก กวา จะ ดึง ขึ้น มา ได ก็ ตอง ใช เวลา มาก เปนการ 
เสยี เวลา บางท ีมนั จะ เกดิ ความ คดิ อะไร บาๆ ที ่ระงบั ไม อยู ถา 
ไมมี เพื่อน ชวย

ทาง เดนิ จงกรม ใน ถำ้ ยาว ประมาณ สบิ สอง กาว ทาน เดนิ 
ทุก วัน ใน ความ มืด จน ชิน ครั้ง หนึ่ง ขณะ เดิน จงกรม เมื่อ ไป อยู 
ใน ถ้ำ ใหมๆ ทาน เกิด คิด ขึ้น มา วา ‘สหรัฐอเมริกา มี หา สิบ รัฐ  
เอ...มี รัฐ อะไร บาง นะ.....’ ทาน วา ไมรู ทาน จะ คิด ไป ทำไม ถา 
เปน คน อเมริกัน ก็ วา ไป อยาง นี่ ทาน เปน คน อังกฤษ แทๆ ไมรู 
จะ ไป สนใจ ทำไม ทาน ก็ วา ‘อยา คิด เลยๆ........ เท็กซัส.... 
หยุดๆๆ ...... แคลิฟอรเนีย....... หยุดๆ ๆ ........’ ทาน ตอง 
สู กับ มัน นาน เปน ชั่วโมง พยายาม จะ หยุด คิด แต ก็ สู ไม ไหว จน 
ตอง เดนิ ออก จาก ทาง จงกรม ไป นัง่ คดิ จดุ เทยีน งดั สมดุ ออก มา 
คดิ ไป จด ไป จน ได สกั สี ่สบิ เจด็ รฐั เหลอื อกี แค สาม รฐั เทานัน้ ที ่คดิ 
ไม ออก หนังสือ อางอิง ก็ ไมม ีไมรู จะ ไป ถาม ใคร.....แค อีก สาม 
รฐั เทานัน้..... กวา จะ ปลอย วาง ได ทาน ตอง เสยี เวลา ไป เปน วนั 
เลย ที เดียว ใจ หนึ่ง ทาน คิด วา ‘เอ ! เปน บา ไป หรือ ไง นะ มัน 
เปน เรือ่ง สำคญั อะไร ที ่จะ ตอง รู ให ได วา หา สบิ รฐั ม ีอะไร บาง’ ใจ 
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หนึง่ ก ็รู ด ีแต อกี ใจ หนึง่ มนั ดือ้ ‘แหม ! อตุสาห ปลกี วเิวก มา อยู ใน 
ถ้ำ สิ่ง แวดลอม ดี ทุก อยาง เหมาะ ที่ จะ เจริญ สมณ ธรรม มัว แต 
คิด เรื่อง รัฐ นั้น รัฐ นี้ ของ อเมริกา ไม ได เกิด ประโยชน สัก หนอย’ 

ทาน วา จิตใจ คน เรา มัน ดื้อ นัก แม ไมมี อะไร จะ คิด 
เรา ก ็จะ ตอง หา อะไรๆ  มา คดิ จน ได เรา ตอง ให อภยั ตนเอง 
บาง เหมือน กัน จะ ไป ซีเรียส กับ มัน มาก ไม ได หรอก นะ

ไม่ ลืม สามี
หญิง คน หนึ่ง พก รูป สามี ไว ใน กระเปา สตางค เวลา มี 

เรื่อง เครียดๆ หรือ มี ปญหา วุนวาย ใจ เกิด ขึ้น เธอ จะ งัด รูป สามี 
ออก มา นั่ง พิจารณา ดู ทุก ครั้ง ไป เพื่อนๆ พา กัน คิด วา เธอ จะ 
ตอง รกั สาม ีของ เธอ มาก ด ูรปู สาม ีแลว คง เกดิ กำลงั ใจ ที ่จะ ตอสู 
อุปสรรค ตางๆ แต เธอ กลับ บอก วา มัน ไมใช อยาง ที่ เพื่อนๆ 
คิด หรอก ทุก ครั้ง ที่  เจอ ปญหา อุป สรร ค 
ใดๆ เธอ มอง รูป สามี ของ เธอ แลว บอก 
ตัว เอง วา “เนี่ย นะ ! เรา ยัง ทน เคา ได... 
แลว เนี่ย.....มัน เรื่อง แค นี้ เอง .....ทำไม 
เรา จะ ทน ไม ได ละ !” เมื่อ คิด ได ซะ อยาง 
นี้ เธอ ก็ หาย เครียด และ พรอม จะ เผชิญ 
หนา กับ ปญหา ทันที
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คำถามคำตอบ ๑๑

“หนู ขี้ ลืม มัน เปน กรรม อะไร 
เจา คะ”

“ใน ที่ นี้ ใคร ไม เคย ลืม เลย 
โปรด ยกมือ ขึ้น เอ า ! ไมมี ใคร 
ยกมือ สัก คน ถา งั้น ใคร ขี้ ลืม

 ยกมือ ขึ้น... เห็น มั้ย... คน ขี้ ลืม 
เต็ม ไป หมด เลย...เปน อยางไร... 
ทีนี้ ได กำลัง ใจ แลว นะ...คน เรา 
มัก จะคิด วา ตัว เรา ขี้ ลืม มากกวา 

คน อื่นๆ”
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ไม่ ยอม แพ้ เป็น พระ
หลวง พอ องค หนึง่ เพิง่ รบั หนาที ่เจา อา วา สห มาดๆ  แทน 

หลวง พอ องค กอน ที่ มรณภาพ ไป ทาน มี เรื่อง อึดอัด ใจ เกี่ยว 
กับ โยม อุปฏฐาก ราย ใหญ ของวัด  ซึ่ง เปน นักเลง สอง คน พี่ นอง 
ประจำ อำเภอ และ เปน ลูก ศิษย ของ เจา อาวาส องค กอน เปน 
ที่ รู กัน ทั่ว วา คนใน ตระกูล นี้ เกี่ยวของ กับ การ คา ยา เสพ ติด การ 
พนัน และ อบายมุข สารพัด เรื่อง และ ตาม สไตล นักเลง ไทยๆ 
เมือ่ ทำ ชัว่ แลว ก ็ตอง ทำบญุ ลาง บาป และให ได หนา ได ตา วา เปน 
คน ใจบญุ นกัเลง สองพีน่อง นี ้ไป วดั ถวาย สงัฆทาน สราง โบสถ 
บริจาค เงิน ให มูลนิธิ ตางๆ  เพื่อ ชุมชน ที่ สำคัญ คือ เขา ชวย เด็ก 
อนาถา เด็ก พิการ และ ชวย สราง โรงเรียน สอน พุทธ ศาสนา วัน 
อาทิตย ดวย เขา จึง เปน ผู มี บุญ คุณ ตอ วัด โดย ปริยาย

วัน หนึ่ง นักเลง ผู พี่ ถูก ยิง ตาย แมวา เขา จะ แขวน พระ 
เครื่อง ดังๆ  ไว รอบคอ เขา ก็ ยัง หนี ลูก กระสุน หรือ ความ ตาย 
ไม พน มี การ บำเพ็ญ กุศล ศพ ของ เขา ที่ วัด ของ หลวง พอ และ 
พรุง นี้ จะ เปน วัน เผา ศพ ซึ่ง ก็ จะ เผา ที่ เมรุ ที่ มีชื่อ เขา ติด หรา วา 
เปน ผู สราง คืน กอน วัน เผา นักเลง คน นอง ขอ พบ หลวง พอ 
เปนการ สวน ตัว เขา ยัง ไม คอย จะ ไวใจ เจา อาวาส องค ใหม นี้ 
เทา ไหร นัก ดู ทาน จะ ระมัดระวัง ตัว ไม ยอม ใกล ชิด สนิท สนม 
กับ เขา สองพี่นอง สัก เทา ไหร เขา จึง จำเปน จะ ตอง ตกลง กับ 
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ทาน วา เขา ตองการ ให ทาน ทำ อะไร บาง ก็ เขา เปน ผู อุปถัมภ 
ราย ใหญ ของวัด นี่ นา
นักเลง  “หลวง พอ ครับ พรุง นี้ ที่ หนา เมรุ กอน จะ เผา  

 พี่ ผม นะ ผม อยาก ให หลวง พอ กลาว ชม พี่ ชาย  
 ผม เหมือน ที่ บาทหลวง เขา ชม คน ตาย อยาง ที่  
 เรา เห็น ใน หนัง นะ หลวง พอ ตอง ชม เขา นะ วา  
 เขา เปน อุบาสก ตัวอยาง เพราะ เขา เปน คน ดี  
 มากๆ เปน คน นา รัก ใจบุญ สุ นทาน ทำบุญ  
 ให วัด มากมาย ทั้ง สราง โบสถ สราง เมร ุแลว  
 ยงั โรงเรยีน วนั อาทติย ดวย หลวง พอ อยา ไป พดู  
 ถึง ความ ไม ดี ของ พี่ ผม นะ ไหนๆ  เขา ก็ ตาย ไป  
 แลว”
หลวง พอ “นา กลัว หลวง พอ จะ พูด อยาง นั้น ไม ได หรอก  

 โยม จะ ให หลวง พอ ขึ้นธรรมาสน มุสา กับ ชาว  
 บาน ได อยางไร ทกุๆ  คน ก ็รู กนั อยู แลว วา อะไร  
 เปน อะไร ถา หลวงพอ พูด แต วา พี่ ชาย โยม  
 เปน อุบาสก ตัวอยาง ดี อยาง นั้น ดี อยาง นี ้คน ก็  
 จะ เขาใจ ผิด ซิ วาสามารถ ทำบุญ ลาง บาป ได”
นักเลง  “นี่ ผม ขอรอง หลวง พอ ดีๆ  แลว นะ จำ ไว นะ  

 วา หลวง พอ ตอง ชม วา พี่ ผม ดี เปน อุบาสก  
 ตัวอยาง ของวัด ถา ไม พูด ตาม ที่ ผม บอก นะ  
 ตอ ไป นี ้ก ็อยา ได หวงั ไป เลย วา จะ ได อยู กนั อยาง  
 สงบๆ เงิน บริจาค ทุก อยาง ทั้ง เรื่อง โรงเรียน  
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 วัน อาทิตย เงิน ชวย เด็ก พิการ เด็ก อนาถา  
 สังฆ ทง สังฆทาน เลิก หมด เรา สอง คน พี่ นอง  
 ทำบุญ มา ซะ ตั้ง เทา ไหร แลว หลวง พอ นึกถึง  
 บาง ซิ”

หลัง จาก ทั้ง ขู ทั้ง ลำเลิก บุญ คุณ พระ แลว นักเลง คน นอง 
ก็ เดิน จาก ไป ทิ้ง ให หลวง พอ ตอง คิด หนัก อยู ทั้ง คืน

วัน รุง ขึ้น ผูคน มากมาย มา รวม งาน ฌาปนกิจ ศพ นักเลง 
ผู พี ่หลวง พอ ขึน้ ธรรมาสน เทศน หนา เมร ุเรือ่ง การ เกดิ แก เจบ็ 
ตาย ตอน ทาย กอน จะ จบ กัณฑ เทศน ทาน กลาว วา “สำหรับ 
 ผู ที่ ลวง ลับ ไป นี ้ อาตมา ตอง ยอมรับ วา เขา เปน คน ที่ ทำบุญ มา 
มาก ทั้ง ชวย สราง วัด และ ชวย เด็กๆ  ใน อำเภอ แต เขา ก็ ยุง เกี่ยว 
กับ ยา เสพ ติด และ อบายมุข นานา ชนิด สราง ความ เดือด รอน 
ความ ทุกข แก เพื่อน มนุษย มาก ชีวิต ของ เขา เต็ม ไป ดวย ความ 
ประมาท แต อยางไร ก็ตาม เมื่อ เทียบ ผู วาย ชนม กับ นอง ชาย 
ของ เขา แลว ก็ ถือ ได วา เขา เปน อุบาสก ตัวอยาง เลย ที เดียว”
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สถาน ทูต พระพุทธเจ้า
ขณะ ที่ ทาน อาจารย กำลัง นั่ง รับ ฟง ปญหา ตางๆ ของ 

ญาติโยม และ ปญหา ตางๆ ใน ประเทศไทย ความ ไม ยุติธรรม 
และ ความ แตกแยก ของ สังคม ไทย เรื่อง คอรรัปชั่น และ เรื่อง 
วุนวาย ตางๆ นานา มี โยม คน หนึ่ง เรียน ถาม ทาน วา
โยม  “ทาน มา อยู ที่ นี่ นาน หรือ ยัง ครับ”
ทาน อาจารย  “จะ สามสิบ ป แลว”
โยม  “แลว ทาน ชอบ เมือง ไท ยมั้ย ครับ”
ทาน อาจารย  “อาตมา ไม ได อยู เมือง ไทย หรอก”
ญาติโยม ที่ นั่ง ฟง อยู พา กัน ตีหนา งง ไป ตามๆ  กัน 

ทาน อาจารย  “อาตมา อยู สถาน ทูต พระพุทธเจา...... ถา  
 อยู เมอืง ไทย ก ็ไม แนใจ เหมอืน กนั วา จะ ชอบ  
 หรือ ไม ชอบ”



115เรือ่งท่านเล่า

มหาอำนาจ แม่น แท้
เมื่อ กลาว ถึง ประเทศ มหาอำนาจ ทาน อาจารย บอก 

บรรดา ลูก ศิษย วา เรา ไม ได นอยห นา ประเทศ ไหน ใน เรื่อง นี้ 
หรอก นะ ประเทศไทย เรา ก็ เปน มหาอำนาจ เหมือน กัน ลูก 
ศิษย ชัก สงสัย วา เปน มหาอำนาจ อยางไร ทาน อาจารย บอก 
วา ถา เรา มอง ดู ลูกโลก แลว กด ปุม ไฟ วา ประเทศ ใด ร่ำรวย เปน 
มหาอำนาจ ทาง เศรษฐกิจ เรา ก็ จะ มอง เห็น ไฟ สวาง ใน หลายๆ 
ประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน จีน อังกฤษ เยอรมัน 
เปนตน ทีนี้ ถา เรา ลอง กด ปุม ไฟ ดู วา มี พระ อริย เจา ผู ปฏิบัติ ดี 
ปฏบิตั ิชอบ อยู ทีไ่หน บาง ใน โลก นี ้ไฟ จะ กระจกุ รวม ตวั กนั สวาง 
โร อยู ที ่ภาค อสีาน ของ เรา ฉะนัน้ ก ็ตอง ถอืวา ประเทศไทย เปน 
มหาอำนาจ ทาง ธรรม แมน แท
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ได้ ไม่ เหมือน คิด
สามี ภรรยา อายุ หา สิบ ป คู หนึ่ง ไป ฉลอง ครบ รอบ 

แตงงาน ป ที่ ยี่สิบ หา ที่ ชายทะเล แหง หนึ่ง เขา พบ ขวด เกาๆ ที่ 
ชายหาด เปด จุก ออก มาก ลาย เปน จิน นี ่จิน นี่ ใจด ีอนุญาต ให 
ขอ ได คนละ ขอ ภรรยา ขอ ทรพัย สมบตั ิจนิ นี ่ก ็เสก ทรพัย สมบตั ิ
ให ทันท ีถึง คราว สามี ขอ บาง เขา หลับตา ลง ตั้ง จิต มั่น ขอ ใน ใจ 
วา ‘ผม ขอ มี เมีย อายุ ออน กวา ผม ซัก สามสิบ ป’ ทันใด นั้น เขา 
ไดยิน เสียง ภรรยา รอง กรี๊ด ลั่น เขา รีบ ลืมตา ขึ้น หวัง จะ ได เห็น 
สาว นอย อายุ ยี่สิบ ยืน อยู ตรง หนา แต เขา กลับ เห็น ภรรยา แกๆ 
คน เดิม ของ เขา กำลัง ทำ หนา ตื่น ตระหนก เหมือน เห็น ผี เขา 
ถึง กับ รอง จา กดวย ความ ผิด หวัง แลว หัน ไป ตอ วา จิน นี่ ทันที  
จิน นี่ ยืนยัน วา “หนู ให คุณ ตาม คำขอ แลว นะ คะ คุณ มี ภรรยา 
อายุ นอย กวา คุณ สามสิบ ป จริงๆ นะ คะ” เขา มึนงง กับ คำ ตอบ 
ของ จิน นี่ อยู สัก พัก กอน จะ นึก เอะใจ ภรรยา ของ เขา รีบ ควัก 
กระจก ออก มา ให เขา สอง ด ูตวั เอง แลว เขา ก ็ตอง รอง จา กอกี ครัง้ 
ดัง ไป กวา ครั้ง แรก สัก สิบ เทา ดวย ความ ตกใจ บัดนี้ เขา ได กลาย 
เปน ชาย แก อายุ แปด สิบ ป ไป เรียบรอย แลว และ เขา ก็ มี ภรรยา 
อายุ ออน กวา เขา สามสิบ ป ตาม คำขอ
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เซียน น้อย
ครั้ง หนึ่ง ทาน อาจารย สอน เรื่อง การ ใช ปญญา ทาน เลา 

เรื่อง เจา จง ซึ่ง เปน เด็ก ที่ ฉลาด ที่สุด คน หนึ่ง ของ ประเทศ จีน 
ใน สมัย กอน นูน ระดับ สู สี กับ อิ๊กคิว ซัง ของ ญี่ปุน ทาน เลา วา 
เมือง ที่ เจา จง อยู นั้น อยู ริม แมน้ำ วัน หนึ่ง เจา เมือง ได ของ ขวัญ 
ประหลาด ซึ่ง คน จีน ไม เคย รูจัก มา กอน ซึ่ง ก็ คือ ชาง ของ เรา 
นั่นเอง ชาง ตัว ใหญ มาก จน คน สงสัย วา มัน มี น้ำ หนัก เทา ไหร 
คิด กัน วา คง ไมมี ใคร จะ สามารถ รู ได เพราะ ที่ ชั่ง น้ำ หนัก เทา ที่ มี 
อยู ก็ มี ขนาด เล็ก เกิน กวา จะ ใช การ ได จึง มี การ สอบถาม ไป ทั่ว 
วา ผู ใด จะ มี ปญญา ชั่ง น้ำ หนัก ชาง ได

แม เจา จง จะ ยัง เปน เพียง เด็ก นอย แต ก็ มี ปญญา เกิน 
ผูใหญ ทั้ง หลาย เจา จง บอก ให ตอน ชาง ลง ไป ใน เรือ ทำให เรือ 
จม น้ำ ต่ำ ลง เจา จง ขีด เครื่องหมาย ระดับ น้ำ ที่ ต่ำ ลง ไว ตอ จาก 
นั้น ก็ ให ตอน ชาง ขึ้น จาก เรือ แลว นำ กรวด ใส ลง ไป ใน เรือ แทน 
จน เรือ ต่ำ ลง ถึง ขีด ที่ ทำ เครื่องหมาย ไว แลว เจา จง ก็ ให นำ กรวด 
มา ชั่ง หา น้ำ หนัก ซึ่ง ก็ เทากับ น้ำ หนัก ชาง นั่นเอง

ทาน อาจารย เลา วาน อก จาก เจา จง จะ ม ีปญญา รู เรือ่ง ของ 
ธรรมชาติ ดาน นอก หรือ ดาน วัตถุ แลว เจา จง ยัง รูจัก ธรรมชาติ 
ดาน ใน คือ จิตใจ มนุษย ดวย ทาน ยก ตัวอยาง ความ ฉลาด ของ 
เจา จง ให ลูก ศิษย ฟง อีก เรื่อง หนึ่ง
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ทาน พอ ของ เจา จง เปน แมทพั ใหญ นา เกรง ขาม และ ยงั ด ุ
อีก ดวย  ใน ขณะ ที่ เจา จง เปน เด็ก นอย ที่ จิตใจ เต็ม ไป ดวย ความ 
เมตตา กรุณา วัน หนึ่ง คน รับ ใช เดิน เขา มา หา เจา จง ดวย สีหนา 
ทุกข รอน
คน รับ ใช “นาย นอย ครบั ชวย ผม ดวย เถดิ ผม ซี ้แนๆ  หรอื  

 ไม อยาง นอย ผม ตอง โดน ไล ออก”
เจา จง “ทำไม ละ ครับ พี ่เกิด เรื่อง อะไร เห รอ ครับ” 
คน รับ ใช ยก เสื้อ ตัว หนึ่ง ของ ทาน แมทัพ ให เจา จง ด ูมัน มี 

รู เล็กๆ  เต็ม ไป หมด พรอม สารภาพ วา
คน รับ ใช “ผม ลืม ทิ้ง เสื้อ ไว นอก ตู เมื่อ คืน นี ้ หนู มัน ก็ เลย  

 กัด เสื้อ ทาน แมทัพ ขาด ซะหลาย ร ู ผม โดน ทาน  
 ลง โทษ แนๆ”
เจา จง “ใจ เย็นๆ  ไว พี ่ผม จะ หา ทาง ชวย พี่ เอง แต วา  

 ตอ ไป นี้ พี่ อยา ได ประมาท อีก นะ ครับ”
เจา จง ตัว นอย เดิน เขาไป ใน หอง นอน ลงทุน ใช กรร ไกร 

เล็กๆ  ตัด เสื้อ ของ ตัว เอง เปน รู เล็กๆ  หลายๆ  รู แลว ตีหนา 
เศรา เดิน ถือ เสื้อ ของ ตน ไป หา ทาน พอ
ทาน พอ “เจา จง นอย ทำไม ทำ หนา เศรา อยาง นั้น ละ ลูก  

 รัก”
เจา จง  เบะ ปาก ทำทา จะ รองไห “ทาน พอ ด ูนี ่ซ ิครบั เสือ้ ตวั  

 โปรด ของ ผม ขาด เปน รูหมด แลว”
ทาน พอ “โธ เอ ย !....เรือ่ง เลก็ แค นี ้เจา อยา ทำ เปน ขีแ้ย ไป  

 เลย เดีย๋ว พอ สัง่ ให คน เคา ปะ ให ก ็ใชได แลว จำ  



119เรือ่งท่านเล่า

 ไว นะ ลูก รัก เรา อยา ได ทำ เรื่อง เล็ก ให เปน เรื่อง  
 ใหญ เรา ตอง รูจัก ปลอย วาง”

ทาน แมทัพ พูด ปลอบ ใจ ลูก ไป แผล็บ เดียว คน รับ ใช ก็ นำ 
เสือ้ ของ ทาน ที ่ขาด เปน ร ูคลายๆ ของ เจา จง มา ให ด ูทาน แมทพั 
ผู นา เกรง ขาม พูด อะไร ไม ออก เพิ่ง สอน ลูก ไป แหม็ บๆ แลว 
ทาน จะ ดุ วา คน รับ ใช ดวย เรื่อง เล็กๆ  อยาง เดียวกัน ได อยางไร 
คน รับ ใช จึง รอด จาก การ โดน ดุ ดวย สติ ปญญา ไหว พริบ ของ เจา 
จง นอย
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คำถาม คำ ตอบ ๑๒

“ชาว พุทธ จะ กราบ ไหว พระ พรหม 
พระภูมิ เจา แม กวน อิม ได หรือ ไม”

“สัตว ทั้ง หลาย ทั้ง ปวง ลวน เปน เพื่อน เกิด แก เจ็บ ตาย 
เวียน วาย อยู ใน วัฏสงสาร มี ภพ ภูมิ ตางๆ  ทั้ง สูง กวา และ 
ต่ำ กวา มนุษย พระ พรหม ทาน อยู ใน ภพ ภูมิ ที่ สูง กวา เรา 
แลว อายุ ทาน ก็ ยืน ยาว มากๆ  ดวย เรา ก็ ให เกียรติ ทาน ได 
ใน ฐานะ เปน เพื่อน ผูใหญ ที่ มี เกียรต ิเรา ยัง ไหว นักการ เมือง 
ที่ ไม คอย สุจริต ได เลย ฉะนั้น เรา ก็ ยอม ตอง ไหว เทวดา ได 
เชน กัน แต เรา ไม ตอง ขอ นูน ขอ นี ่บน นูน บน นี ่เพราะ ถา 
ทาน ให ตาม ที่ เรา บน ไว ละ กอ ทาน ก็ เปน เทวดา ประ เภท 
คอรรัปชั่นนะ ส ิแลว เรา ยัง อยาก จะ คบ ทาน หรือ เรา ชาว 
พุทธ ถือ พระพุทธ พระ ธรรม พระ สงฆ เปน ท่ี พ่ึง ซ่ึง ทาน 
ก็ ให เรา พ่ึง ตนเอง เรา ทำความ ดี เทวดา ท่ี ดี ก็ ช่ืนชม เรา 

ทาน ก็ จะ มา ชวย เรา เอง โดยท่ี เรา ไม ตอง ขอ”
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ฝัน ดี
ชวง กอน ที่ หวย จะ ออก มี โยม ถาม ทาน อาจารย วา เมื่อ 

คืน ทาน ฝน ดี ไหม ทาน ถาม โยม กลับ ไป วา เขา รู หรือ ไม วา ฝน 
ดี มัน เปน เชน ไร แลว ทาน จึง เลา วา ใน พรรษา แรก ที่ ทาน บวช  
คืน หนึ่ง ทาน ฝน ดี มาก 

ทาน ฝน ถึง เพื่อน ผู หญิง คน หนึ่ง เธอ กำลัง จะ เดิน เขา มา 
หา ทาน ทาน เห็น ภาพ ตัว เอง ครอง จีวร ทาน จึง รีบ ยกมือ หาม 
ไม ให เธอเขา มา ใกล  เพราะ บัดนี้ ทาน เปน พระ แลว ผู หญิง จะ 
มา ถูก ตอง ตัว ไม ได ทาน บอก วา ตื่น ขึ้น มา แลว รูสึก ภูมิใจ ใน ตัว 
เอง ที ่แม จะ บวช เพยีง ไม กี ่เดอืน ทาน ก ็ยงั ตระหนกั ใน ความ เปน 
สมณะ ของ ทาน ได แม ใน ความ ฝน ทาน วา.......ต่ืน แลว จำ ความ 
ฝน ได ดวย ความ รูสึก สดช่ืน เบิก บาน.....น่ัน แหละ คือ ฝน ดี
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สบู่ ของ พระพุทธเจ้า
เมื่อ ครั้ง ที่ ทาน อาจารย ยัง เปน ฆราวาส ทาน เดิน ทาง ไป 

ประเทศ อินเดีย และ ได ไป พัก ที่ หมูบาน ชาว เขา บริเวณ เทือก 
เขา ทาง ตอน ใต ซึง่ อยู หาง ไกล จาก ความ เจรญิ มาก เปน หมู บาน 
เล็กๆ  ประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ หลังคา เรือน เขา ไม เคย เห็น ฝรั่ง 
มา กอน จงึ ตืน่ เตน มาก ทกุ บาน แยง กนั ที ่จะ ให ทาน ไป คาง ที ่บาน 
จน เกือบ จะ เปน เรื่อง 

ใน ที่สุด ทาน จึง ตอง ไป ทาน ขาว ที่ ทุกๆ บาน บาน ละ 
ชอนๆ เหมือน เปน พระ เลย ตอน เย็น ทาน เดิน ออก ไป อาบ น้ำ 
ใน หวย เดินๆ อยู ไดยิน เสียง ทาง ดาน หลัง หัน ไป ดู ปรากฏ วา 
มี เด็กๆ เดิน ตาม มา ตั้ง ๒๐ ถึง ๓๐ คน จะ ไป ดู ทาน อาบ น้ำ 
เมื่อ ถึง ลำหวย และ ทาน เริ่ม ถู ตัว ทาน เห็น เด็ก จอง ทาน ตาโต 
ทาน ก ็เลย ยืน่ สบู ให เดก็ หญงิ เลก็ๆ คน หนึง่ ทาน เลา วา พอ เขา 
ถู สบู เทานั้น เขา รอง กรี๊ด เลย เด็กๆ ทุก คน ตก ตะลึง เพราะ สี 
ผิว ของ เด็ก หญิง เล็กๆ คน นั้น เปลี่ยน จาก ดำ กลาย เปน ขาว ขึ้น 
อยาง เห็น ได ชัดเจน 

ทุก คนใน หมูบาน ไม เคย รูจัก สบู มา กอน จึง คิด วา เปน 
เรื่อง ไสยศาสตร เขา คิด วา สี ดำๆ นี้ เปน สี ธรรมชาติ ของ เขา 
ทั้งๆ ที่ จริงๆ แลว มัน ไมใช มัน ดำ เพราะ ไม เคย โดน สบู ตาง 
หาก ทาน เลย กลาย เปน ที่ นิยม ของ เด็กๆ มาก เด็กๆ ทุก คน 
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สนใจ ไสยศาสตร ของ ฝรัง่ พา กนั มา ขอ ใช สบู เพยีง ไม นาน ก ็ถ ูสบู 
กัน จน หมด กอน เลย

ทาน อาจารย วา คน สวน มาก ก็ เห มือ น เด็ก  ๆชาว เขา 
ใน อินเดีย น่ัน แหละ ถือวา ฉัน ก็ เปน อยาง น้ี แหละ...เปน อยาง 
น้ี ต้ังแต ไหน แต ไร แลว...น่ี คือ ปรกติ ของ ฉัน...ไมรู จัก สบู ของ 
พระพุทธเจา...พอได ถู สบู ของ พระพุทธเจา เขา เทาน้ัน โอโฮ ! 
มัน ขาว มัน สะอาด มัน สวย มันดี ข้ึน ต้ัง เยอะ เลย

แบ่ง สมบัติ
วัน หนึ่ง นักศึกษา กลุม ใหญ มาก ราบ ทาน อาจารย ทาน 

จึง เลา เรื่อง ให ฟง วา พอ คน หนึ่ง มี ลูกชาย สอง คน ลูก ทั้ง สอง 
คน มัก จะ บน วา พอ ลำเอียง คน พี่ ก็ วา พอ ลำเอียง รัก นอง ชาย 
มากกวา คน นอง ก็ วา พอ ลำเอียง รัก พี่ ชาย มากกวา เปน เรื่อง 
ปวด เศียร เวียน เกลา ใน ครอบครัว 

วนั หนึง่ พอ คดิ จะ ยก ทีด่นิ แปลง หนึง่ ให เปน มรดก ของ ลกู 
ทั้ง สอง ที่ดิน แปลง นี้ ดาน หนึ่ง ติด ภูเขา สวน อีก ดาน หนึ่ง ติด 
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สอน นัก บริโภค
ขณะ ที ่ทาน อาจารย และ ลกู ศษิย ตดิตาม หลาย คน กำลงั 

นั่ง อยู ใน รถ ตู ลูก ศิษย ผู หญิง ที่ นั่ง ทาย รถ คุย วา เธอ เพิ่ง ไป ช็อบ 
ปง มา
ลูก ศิษย  “วนั กอน ไป ซือ้.......นะ โอโฮ ! เคา ลด ราคา  

แมน้ำ ทาน อาจารย ถาม นักศึกษา วา พอ จะ แบง ที่ดิน อยางไร 
ลูก จึง จะ พอใจ วา พอ ไม ลำเอียง นักศึกษา ก็ อึกๆ อักๆ ไมรู จะ 
ตอบ วา อยางไร ด ี ทาน อาจารย จึง เฉลย วา พอ จึง ตัดสิน ใจ ให 
ลูกชาย คน โต เปน คน แบง ที่ดิน แปลง นั้น ออก เปน สอง สวน และ 
ให ลูกชาย คน เล็ก เปน คน เลือก กอน วา จะ เอา แปลง ใด แปลง ที่ 
เหลือ ก็ จะ ตก เปน ของ พี่ ชาย 

วิธี การ แบง เชน นี้ นา จะ ยุติธรรม ด ีและ ปลอดภัย สำหรับ 
คน เปน พอ พี่ ชาย ตอง พยายาม แบง อยาง ดี ที่สุด ให ทั้ง สอง ชิ้น มี 
คา เทาๆ กัน ให มาก ที่สุด เพราะ เขา เอง จะ ตอง ยอมรับ สวน ที่ 
เหลือ จาก ที่ นอง ชาย ได เลือก ไป กอน แลว สวน นอง ชาย ก็ ยอม 
จะ พอใจ ที่ เขา ได สิทธิ ที่ จะ เลือก กอน ไมมี เหตุ ที่ ลูก ทั้ง สอง จะ 
บน ได วา พอ ที่ แสน จะ นา รัก ของ พวก เขา นั้น ลำเอียง
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 ตั้ง เยอะ แนะ เธอ จาก ๕๐๐ เหลือ ๒๐๐  
 เอ ง ของ เกา ชัน้ นะ มนั ยงั ใชได อยู หรอก แต  
 ก็ อด ซื้อ ไม ได ก็ แหม.... มัน ประหยัด ไป ได  
 ตั้ง ๓๐๐ บาท นี่ นะ เธอ”
เพื่อนๆ  พา กัน วา “ดี จัง เลย เธอ....เซลส จะ หมด เมื่อ ไหร  

 เนี่ย ....ยัง มี เห ลือ อยู มั้ย.....เดี๋ยว ชั้น ไป ซื้อ  
 มั่ง ดี กวา.....”

ขนาด ลูก ศิษย แอบ คุย กัน เบาๆ  ทาย รถ ทาน อาจารย ก็ 
ยัง อุตสาห ไดยิน ทาน เอี้ยว ตัว หัน มา มอง ทาง ทาย รถ
ทาน อาจารย  “เอ !.... แลว ของ นี่ นะ มี กัน อยู แลว รึ ยัง”
ลูก ศิษย “มี แลว ละ เจาคะ แต เห็น เขา ลด ราคา เยอะ  

 ก็ เลย อด ซื้อ มา อีก ไม ได”
ทาน อาจารย “อาว ! งั้น ก็ ไม ได ประหยัด ไป ๓๐๐ บาท  

 หรอก นะ แต เสยี เงนิ ไป เปลาๆ อกี ตัง้ ๒๐๐  
 บา ทนะ สิ”
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ส้ม พิการ
การ ถวาย ผล ไม ที ่ม ีเมลด็ ตอง ม ีพธิกีรรม เลก็ นอย เพราะ 

ถือวา สิ่ง ใด ที่ งอก ได ตอง ทำ พิธี ให สมควร ที่ พระ จะ ฉัน ได เสีย 
กอน โดย พระ จะ กลาว เปน ภาษา บาลี วา “กับ ปยั งก โรหิ/ขอ 
ทำให สมควร แก สมณ บริโภค” โยม ตอง เอา สอม จิ้ม ผล ไม แลว 
ตอบ วา “กับ ปยั งภัน เต/สมควร แลว ครับ” ......วัน หนึ่ง มี คน 
ถวาย สม 
ทาน อาจารย  “กับ ป สม เดอ”
ลูก ศิษย “ขะ นอย....สม มัน บ มี เม็ด”
ทาน อาจารย “ออ! สม มัน พิการ เนา ะ”
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“ตอง ปรับ ค.ร.ม. (ญาติโยม ทำ หนา งง สงสัย 
วาทาน อาจารย สนใจ เรื่องการ เมือ งดวยร ึ
ทานก็ ปลอย ให งง สัก พัก) .....ค.ร.ม. ของ 
อาตมา คือ....ความ รูสึก ของ มนุษย...เรา ตอง 
แก ที่ จิตใจอารมณ ความ รูสึก นึกคิด ถา คน ยัง มี 
กิเลส เต็มหัวใจ จะปรับ ระบบ การ ปกครอง หรือ 
แกกฎหมายอะไรๆ ก็ได ผล นอย คน เรา สามารถ 
ทำ ทุก สิ่งทุก อยาง ทั้งกฎ ระเบียบ กฎหมาย หรือ 
อะไร ตอ มิอะไร ให เสีย หาย ได แมแต ของสะอาด 
ก็ ยัง ทำใหสกปรก ได ฉะนั้น พรอมๆ กับ การ 
สรางระเบียบกฎ เกณฑ ใน สังคม ทั่วไป 

งาน สำคัญ ที่สุด ที่ตอง ทำ คือ 
การ ปรับ จิตใจ และ ความ รูสึก ของมนุษย 
เพื่อ ปองกัน กิเลส ที่ ยัง ไม เกิด ไม ให เกิดขึ้น 
กิเลส ที่ เกิด แลว ก็ ทำให มัน ลด นอย ลง และ 
ทำความ ดี งาม ที่ ยัง ไม เกิด ให เกิด ขึ้น ความ ดี 

ที่ เกิดขึ้น แลว ก็ ทำให มัน ยิ่งๆ ขึ้น ไป 
..... นั่น แหละคือ วิธี แกไข ปญหา สังคม”

คำถาม คำ ตอบ ๑๓

“สังคม ปจจุบัน มัน 
วุนวาย การเมือง ก็ 
สกปรก... .... ทาน 
อาจารย เห็น วา เรา จะ แก 
ปญหา สังคมอยางไร 
จึง จะ ได ผล ครับ”
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หมา ดุ ยัง กลัว
ริน โป เชน อย พระ ทิเบต องค หนึ่ง ทาน เปน เจา อาวาส 

หลาย วัด ตั้งแต ทาน ยัง เปน เด็ก วัน หนึ่ง ทาน เดิน ทาง ไป เยี่ยม 
วัดๆ หนึ่ง มี บริวาร เดิน ตาม ไป กลุม ใหญ เมื่อ เดิน เขาไป ใน วัด 
ก็ พบ หมา ตัว หนึ่ง ทาทาง ดุราย มาก เหา กรรโชก และ วิ่ง ตรง 
เขาหา หมู พระ บริวาร ของ ทาน ตาง วิ่ง หนี แตก กระเจิง ไป คนละ 
ทิศ คนละ ทาง สวน ทาน ริน โป เชน อ ยก็ วิ่ง เหมือน กัน แต ทาน วิ่ง 
ตรง เขาไป เผชิญ หนา กับ หมา ทำให หมา ตกใจ จน วิ่ง หนี ไป

ทาน อาจารย จึง วา เวลา คน เรา เจอ ความ ทุกข รูสึก 
เครียด และ กังวล สัญชาต ญาณ ของ เรา คือ ว่ิง หนี จาก ส่ิงน้ัน 
โดย การ ดื่ม เหลา กิน ยา นอน หลับ หรือ หา เรื่อง บันเทิง เพื่อ ลืม 
ความ ทุกข ชั่วคราว แต วิธี นี้ ไมใช การ แก ปญหา และ อาจ 
ทำให ปญหา ยืด เยื้อ ดวย ซ้ำ ใน ที่สุด ความ ทุกข ก็ จะ วิ่ง เขา มา 
กัด เรา ได ที่ ทาน ริน โป เชอ งค นอย ทำ คือ วิ่ง เขาไป เผชิญ ปญหา 
และ ความ รู สึก นั้นๆ เมื่อ เรา เผชิญ หนา กับ เหตุ การณ นั้นๆ  
ดวย จิตใจ ที่ เขม แข็ง เรา อาจ จะ คน พบ วา มัน ไม หนัก 
เหมือน ที่ คิด.... มัน ก็ แค นั้น เอง...
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เพราะ ใจเย็น
ที่ มุม ไบ เมือง ทา สำคัญ ของ ประเทศ อินเดีย ชาย วัย 

เกษยีณ คน หนึง่ ชอบ นัง่ สมาธ ิภาวนา เปน ประจำ วนั หนึง่ เดก็ๆ 
กลุม หนึ่ง พา กัน มา เลน ค ริก เก็ต ที่ ถนน หนา บาน เขา เขา รูสึก 
รำคาญ มาก เพราะ ความ สงบ ถูก ทำลาย ไป เขา รู ดี วา เด็กๆ  คง 
หา ที่ เลน อยู เมื่อ มา เจอ ที่ที่ แสน จะ เหมาะ บริเวณ หนา บาน เขา 
นี ้คงจะ พา กัน มา เลน ทุก วัน เขา อยาก จะ ให เด็กๆ  ไป เลน ที่ อื่น 
แต การ ที่ จะ ลง ไป ไล คง ไม สำเร็จ แนนอน เขา จะ ทำ อยางไร ดี

เขา ลง จาก บาน ไป หา เด็กๆ  ที่ กำ ลัง เลน ค ริก เก็ ตกัน อยู 
อยาง สนุกสนาน และ สง เสียง อึกทึก อยาง ไม เกรง อก เกรงใจ 
ชาว บาน เขา ชม วา เด็กๆ  ชาง เลือก ที่ เลน ได เหมาะ มาก คน ที่ 
อยู บาน แถว นี้ ก็ พลอย สนุก ไป ดวย เด็กๆ  อยา เพิ่ง ยาย ไป เลน 
ที่ อื่น เลย เขา จะ ให คา ขนม อาทิตย ละ ๒๕ รูป เด็กๆ  ไดยิน 
แลว ดี อก ดีใจ กัน ใหญ อาทิตย นี้ ได เลน สนุก แถม ยัง ได เงิน ฟรีๆ  
อยาง ไม คาด ฝน อีก ดวย

อาทิตย ถัด มา เมื่อ เด็กๆ  มา เก็บ สตางค เขา บอก เด็กๆ 
วา อาทติย นี ้เขา ให เงนิ ได แค ๑๕ รปู เทานัน้ เพราะ การ เงนิ กำลงั 
ฝด เคือง เด็กๆ คิด ใน ใจ วา ได ๑๕ รูป ก็ ยัง ดี กวา ไม ได ละ นะ

อาทิตย ตอ มา เขา รีบ ลง จาก บาน ไป หา เด็กๆ  พรอม 
ขอโทษ ขอ โพย วา เขา ยัง แก ปญหา การ เงิน ไม จบ อาทิตย นี้ เขา 
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ให ได แค ๕ รูป เทานั้น เด็กๆ  รูสึก โกรธ ทันท ีอะไร กัน..... เคย 
ให ๒๕ รูป ...เดี๋ยว นี้ ให แค ๕ รูป เอง... เลน ทั้งที ได ๕ รูป 
....ไม เอา แลว...ไม คุม... เลิก เลน ดี กวา...... ตั้งแต นั้น เปนตน 
มา เด็กๆ  เหลา นั้น ก็ หาย จาก ชีวิต เขา ไป เลย...

ทาน อาจารย วา เด็กๆ  ลืม คิด ไป วา ที่ พวก เขา พา กัน 
มา เลน ค ริก เก็ต ตรง นั้น ก็ เพื่อ ความ สะดวก สบาย และ ความ 
สนุกสนาน เทานั้น ไม เกี่ยว กับ เงิน แมแต นิด เดียว

แม่ ผัว ลูก สะใภ้
มี คน มา ปรารภ ให ทาน อาจารย ฟง บอยๆ  เร่ือง ความ 

สัมพันธ ระหวาง แม ผัว กับ ลูก สะใภ คำ สอง คำ น้ี มา รวม กัน ที ไร มกั 
ให ความ รูสึก ใน แง ลบ ทุกท ีทาน อาจารย สอน วา ให ตัด คำ วา 
‘ผัว’ และ ‘สะใภ’ ออก ไป เสีย เหลือ ไว เฉพาะ แม-ลูก แม ผัว 
ก็ ถือ เสีย วา ได ลูกสาว เพิ่ม ขึ้น มา อีก คน หนึ่ง สวน ลูก สะใภ นั้น ก็ 
ให คิด เสีย วา ตัว เรา กับ สามี ถือ 
เปน คนๆ เดียวกัน แลว บัดนี้ 
เรา มี แม สอง คน แมวา มัน ยาก 
แต ก ็ตอง ทำ ให พา กนั ไป ปฏบิตั ิ
ธรรม สัก เจ็ด วัน เรื่อง ที่ วายาก 
จะ งาย ขึ้น เยอะ ที เดียว
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ใจ แค้น
เมือ่ ประมาณ ยีส่บิ ป ที ่แลว ทาน อาจารย ได ไป เทศน เรือ่ง 

การ แก แคน ที่ หนวย งาน รัฐบาล แหง หนึ่ง ทาน สอน วา ความ 
โกรธ การ คิด ปอง ราย และ ความ คิด ท่ี จะ แก แคน ลวน เปน 
พิษ ตอ ชีวิต เปน มะเร็ง ราย ใน จิตใจ เรา ไม ควร ถือ มติ แบบ 
หนัง จีน ท่ี วา แคน น้ี ตอง ชำระ แต เรา ควร ยึด ‘ใจ แคน น้ี ตอง 
ชำระ’ เปน หลัก ใน การ ดำเนิน ชีวิต ม ีคน นำ คำ เทศน ใน วนันัน้ 
ไป เขียน ลง ใน หนังสือพิมพ

สอง สาม ป ตอ มา ทาน อาจารย ได รบั จดหมาย จาก ผู หญงิ 
คน หนึง่ ที ่ไม เคย รูจกั มา กอน เธอ เริม่ ตน ดวย การ ขอบคณุ ทาน ที ่
ได ชวย ชวีติ เธอ ไว เธอ เลา วา เธอ แตงงาน แลว แต ชวีติ คู ม ีปญหา 
แรกๆ  ก็ มี ความ สุข มาก หลัง จาก คลอด ลูก ได ไม กี่ เดือน ก็ จับ 
ได วา สามี มี เมีย นอย และ ใน ที่สุด สามี ก็ ทิ้ง เธอ และ ลูก นอย ไป 
โดย ไม สง เสีย ดูแล ทำให เธอ ลำบาก แสน สาหัส และ เปน ทุกข 
มาก แคน ใจ จน คิด จะ ไป ทำราย สามี

เคราะห ดี ที่ เธอ ไป ซื้อ ผัก ที่ ตลาด กลับ มา ถึง บาน เห็น 
ขอความ ใน กระดาษ หนังสือพิมพ ที่ แมคา หอ ผัก มา ให เปน 
พระ ธรรม เทศนา ของ ทาน อาจารย ชย สา โร เธอ อาน แลว คิด 
ตาม ที่ ทาน สอน ........ แคน นี้ ไม ตอง ชำระ แต ใจ แคน นี้ ตอง 
ชำระ..... ตอง ปลอย วาง ความ แคน....... อาจ จะ ประกอบ ดวย 
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บุญ เกา ที่ เคย ทำ ที่ เคย เขา วัด ตั้ง แต เด็กๆ แต ได หาง เหิน ไป 
เมื่อ มี ครอบครัวและ มี ปญหา รุม เรา เมื่อ ได อาน ขอความ จาก 
หนังสือ พิมพ เกาๆ นั้น เธอ ก็ปง ขึ้น มา จน ลม เลิก ความ คิด ที่ จะ 
ไป ทำราย สาม ีเธอ กราบ เรียน ทาน อาจารย วา ทาน ได ชวย ชีวิต 
เธอ ไว มิ ให ตกต่ำ ถา เธอ ทำราย สาม ีปาน นี้ คง ได นอน อยู ใน คุก 
แลว และ ไมรู วา ชีวิต ของ ลูก นอย จะ เปน อยางไร

รำคาญ ค้างคาว
เมือ่ ครัง้ ที ่ทาน อาจารย ไป ปลกี วเิวก อยู ใน ถำ้ มดื ทาน เลา 

วา ความ จริง ก็ ไม ได อยู องค เดียว แทๆ หรอก เพราะ มี หนู อยู 
ดวย บาง ครั้ง ทาน ไดยิน เสียง หน ูแต สวน มาก มัน จะ เงียบกริบ 
เลย อยู ไป วัน สอง วัน ทาน ไดยิน เสียง ตุ บ ตุ บ ตุ บ ทาน ก็ สงสัย 
วา เอะ! เสียง อะไร... ออ ! เสียง หัวใจ ของ ตัว ทาน ที่ ดัง ที่สุด ใน 
ถ้ำ นี ้ทาน วา ทาน ชอบ มาก...
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แมวา ทาน จะ ไม ตอง เปน ทุกข กับ คน แต ทาน ก็ ยัง 
สามารถ เปน ทุกข กับ หนู ได เพราะ มัน มา ขี้ บน ที่นอน แลว บาง 
ครั้ง เวลา  นั่ง สมาธ ิหนู ก็ ไต ขึ้น มา บน ตัก ทาน ดวย เพราะ ถ้ำ มัน 
มืด มาก ทาน เลย มอง ไม เห็น หน ูและ หนู ก็ อาจ จะ มอง ไม เห็น 
ทาน เชน กัน บางที ไดยิน แต เสียง แคว ก แคว ก ทาน วา ทาน 
รูสึก รำคาญ หนู

ตอ มา ไม นาน ก็ เริ่ม มี มาร ใหม มา ผจญ คราว นี้ มา ใน รูป 
คางคาว ครอบครัว หนึ่ง มัน ชอบ มา เกาะ ผนัง หิน เหนือ ศีรษะ 
แลว ก็ ขี้ รด ใส ศีรษะ ทาน ทุก วัน ทาน คิด วา ‘โอ ย ! เวร กรรม  
อะไร หนอ...เรา เคย ไป ทำ อะไร มัน ตั้งแต ชาติ ปาง กอน หรือ 
 ยัง ไง นะ’ ทาน วา มัน ไม ชอบ แสง สวาง ก็ เลย เอา ไฟฉาย ไป สอง 
เพื่อ จะ ไล ให มัน ไป เกาะ ที่ อื่น “ไปๆ... ชู วๆ....” แต มัน ก็ ไม 
ยอม ไป ทาน ก็ เลย เอา ผา ไป โบกๆ ไล มัน เผอิญ ผา ไป โดน ตัว 
มัน เขา ทำเอา มัน ช็อค ไป เลย ตกลง มา นอน แองแมง อยู บน ดิน 
ใจ หนึ่ง ทาน ก็ นึก สม น้ำ หนา มัน แต อีก ใจ หนึ่ง ทาน ก็ เปน หวง 
กลัว หนู จะ มา กิน มัน ถา มัน ตาย ไป ละ กอ ทาน จะ บาป ถึง ขั้น 
ตก นรก เลย อยู ใน ถ้ำ องค เดียว ทาน จะ แสดง อาบัติ ก็ ไม ได ตอง 
รอ จนถึง วัน อุโบสถ ทาน จึง จะ ได ออก จาก ถ้ำ ทาน คิด วา  จะ ทำ 
อยางไร ดี หนอ 

ใน ทีส่ดุ ทาน ก ็เลย ตอง ลง จาก เตยีง ไป ยนื เปน บอดี ้การด 
ให คางคาว คอย เฝา ระวัง ไม ให หนู มา กิน มัน รอ จน มัน ฟน แถม 
ยัง ตอง รอ ให มัน หาย งง เสีย กอน ดวย มัน จึง ได บิน ไป เกาะ ที่ อื่น 
ทาน วา ใช เวลา ทัง้หมด เปน ชัว่โมง สอง ชัว่โมง เลย ท ีเดยีว คราว นี ้                  
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คางคาว มัน เข็ด จริงๆ ไม กลา มา อยู เหนือ ศีรษะ ทาน อีก เลย 
ทาน เอง ก็ แผ เมตตา ให มัน ขอ ให คางคาว มี ความ สุขๆ เถิด แต 
อยา มา มี ความ สุข ตรง นี้ นะ ขอ ให ไป มี ความ สุข ที่ อื่นๆ เถิด นี่ 
เรียก วา เมตตา ที่ มี เงื่อนไข

คำถามคำตอบ ๑๔
“จะสังเกตพระไดอยางไรครับ
วา ทานเปนพระฝายมหายาน 

หรือ เถรวาท”
“ก็ถามทานซ ิงายจะตาย....”
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ซาบซึ้ง ความ ดี
ย่ิง เรา ปฏิบัติ ภาวนา เรา จะ ย่ิง ซาบซ้ึง ใน ความดี 

จิตนอมไป สู ความ ดี ไมวาจะเห็นใครทำดีที่ไหน แม เพียง 
เล็กนอย  ก็ จะรูสึก ประทับ ใจ 

ทาน อาจารย เลา วา “ไป บณิฑบาต เหน็ คน ขี ่จกัรยาน ทำ 
ของ หลน ชาว บาน อีก คน ตะโกน บอก วา ของ ตกๆ เพียง แค นั้น 
อาตมา น้ำตา ไหล เลย เขิน ชาว บาน ที่ กำลัง ใส บาตร นิด หนอย 
เหมือน กัน”

รวย จน จน
ใน สมัย โบราณ ที่ ประเทศ อินเดีย มหา เศรษฐี คน หนึ่ง 

มี ศรัทธา อยาก จะ ออกบวช อุทิศ กาย ใจ เพื่อ การ ปฏิบัติ ภาวนา 
แต เขา จำเปน ตอง จัดการ เรื่อง ทรัพย สมบัติ ที่ มี อยู มากมาย ให 
เรียบรอย เสีย กอน จึง จะ ออกบวช ได อยาง หมด หวง ปญหา อยู 
ที่ วา เขา ไมมี ครอบครัว พี่ นอง หรือ ลูก หลาน เลย ฉะนั้น ใคร จะ 
เปน ผู ที่ เหมาะ สม ที่สุด ที่ เขา สมควร จะ ยก ทรัพย สมบัติ ให เขา 
คิดๆๆ  จน หา คำ ตอบ ได วา เขา จะ ยก ทรัพย สมบัติ ทั้งหมด ให 
แก คน ที่ จน ที่สุด ใน อินเดีย แต บุคคล คน นั้น จะ เปน ใคร เลา
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ทาน เศรษฐ ีประกาศ กบั เพือ่น ฝงู วา เขา จะ ออก เดนิ ธดุงค 
สัก หนึ่ง ป ไป ให ทั่ว อินเดีย เพื่อ คนหา คน ที่ จน ที่สุด โดย ไป แบบ 
คน ธร รม ดาๆ ไม ให ใคร รู วา เขา เปน มหา เศรษฐ ี วา แลว เขา ก็ 
ออก เดิน ทาง ไป และ หายตัว ไป จาก วงการ เศรษฐี เปน เวลา หนึ่ง 
ป เต็ม เมื่อ เขา กลับ มา เพื่อนๆ  ถาม ดวย ความ ตื่น เตน วา ใคร 
คือ คน ยากจน ที่สุด ใน อินเดีย ที่ จะ โชค ดี ได รับ ทรัพย สมบัติ จาก 
เขา คำ ตอบ ของ ทาน เศรษฐี ทำ เอา เพื่อนๆ  ทุก คน อา ปาก หวอ 
ดวย ความ งงงวย เปน ที่สุด วา มัน จะ เปน ไป ได อยางไร....
เศรษฐ ี “หลัง จาก ใช เวลา เดิน ทาง ไป ทั่ว ทุก แควน ผม  

 ตดัสนิ ใจ แลว วา  ผม จะ ถวาย ทรพัย สมบตั ิทัง้หมด  
 ของ ผม แก มหา ราชา ของ เรา”
เพื่อนๆ “อาว! งัน้ ก ็ผดิ หลกั การ ที ่ทาน ตัง้ ไว เอง นะ ส ิวา จะ  

 ยก สมบัติ ให คน ที่ จน ที่สุด ใน อินเดีย นี่ ทาน กลับ  
 มา ยก สมบตั ิให กบั คน ที ่รวย ทีส่ดุ นะ ทาน เปลีย่น  
 ความ คิด ไป ตั้งแต เมื่อ ไหร กัน”
เศรษฐ ี “เปลา ! ผม ไม ได เปลี่ยน หลัก การ ที่ ผม ตั้ง ไว  

 หรอก นะ”
เพื่อนๆ “อาว ! แลว มัน ยัง ไง กัน ละ ทาน พวก เรา สับสน  

 ไป หมด แลว”
เศรษฐ ี “ระหวาง เดิน ทาง ผม พบ ผูคน มากมาย ผม  

 พยายาม หา คน ที่ จน ที่สุด ผม พบ ชาว บาน อยู  
 ใน กระตอบ เล็กๆ  กลาง ทุง นา เขา เชิญ ผม ไป  
 พัก ใน บาน ผม เห็น เขา อยู กัน อยาง พอ เพียง แม  
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 จะ จน เงิน ทอง แต เขา ก็ มี พอ อยู พอ กิน มี เมตตา  
 ตอ กัน เคารพ และ ชวย เหลือ ซึ่ง กัน และ กัน พวก  
 เขา อยู กัน อยาง มี ความ สุข ผม เลย ตอง สรุป วา  
 คน อยาง นี้ ไม จน แน

    ทีนี้ ผม ก็ คิด ตอวา จะ เอา อะไร เปน เครื่อง  
 ตัดสิน ความ จน พิจารณา แลว ผม เห็น วา คน ท่ี  
 รูสึก วา ขาด ท่ีสุด คน ท่ี ไม พอใจ กับ ส่ิง ท่ี ตน มี อยู  
 นา จะ ถือ ได วา คน ชนิด น้ัน เปน คน ท่ี จน จาก นัน้  
 ผม ก็ คิดถึง มหา ราชา ของ เรา ทาน เรียก เก็บ ภาษี  
 พวก เรา เพิ่ม ขึ้น ทุก ป ไม เคย พอ ซัก ที แลว ยัง  
 ชอบ ทำ สงคราม กับ ประเทศ นั้น ประเทศ นี้ เพื่อ  
 ขยาย อาณาจักร อยู ตลอด เวลา ผม จึง สรุป วา  
 มหา ราชา เปน ผู ที่ มี เทา ไหร ก็ ไมรู จัก พอ ฉะนั้น  
 ทาน นัน่ แหละ เปน บคุคล ที ่จน ทีส่ดุ ใน ชมพ ูทวปี นี ้ 
 ผม จึง ตัดสิน ใจ จะ ยก ทรัพย สมบัติ ทั้งหมด ให  
 ทาน”
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เรื่อง ผีๆ
คำถาม ยอด ฮิต ระหวาง การ ปฏิบัติ ธรรม ของ เด็ก คือ 

เรื่อง ผ ีเชน “ผี หรือ วิญญาณ มี จริง ไหม ครับ ทาน อาจารย เคย 
เจอ ไหม ครับ” และ เด็กๆ มัก จะ รอ ฟง คำ ตอบ ดวย ใจ ระทึก 
เพราะ คาด วา พระ ปา อยาง ทาน คงจะ มี ประสบ กา รณ เด็ดๆ 
อยาง แนนอน 

ทาน รู ใจ พวก เด็กๆ ดี ทาน จึง ตอบ แบบ ชาๆ ลากๆ คำ 
วา “ผีนะ เห รอ..อ.... เคย..ย...เห็น.....บอย..ย...” แลว ทาน ก็ 
หยุด นิ่ง สัก พัก ทำ เอา เด็กๆ ตื่น เตน ไป ตามๆ กัน กอน ที่ จะ 
ได ผิด หวัง ไป ตาม ระเบียบ เมื่อ ทาน พูด ตอวา “ใน จอ ทีวี ตอน  
อา ตมา เด็กๆ” บาง ครั้ง ทาน อาจารย เคย ตอบ วา “เจอ ส ิ .....
มี ผี อยู หนา กุฏิ อาตมา เยอะ แยะ เลย” พอ เด็กๆ ถาม วา “แลว 
หนาตา มัน เปน ยัง ไง ครับ” ทาน ตอบ วา “โอโฮ !.... สวย มาก 
เลย หลาย หลาก สี เลย” พอ เห็น เด็กๆ ทำ หนา สงสัย ทาน จึง 
บอก วา “ก็ ผีเสื้อ ไง ละ”

เดก็ๆ เคย ถาม ทาน อาจารย วา “ถา เกดิ เหน็ ผ ีเรา จะ ทำ 
อยางไร ดี คะ” ทาน ตอบ วา “ถา กลัว ก็ รีบ ปด ทีวี ซะ ส ิ(ทำ เอา 
เด็กๆ งง อีก ตาม เคย) แต ถา เห็น ผี จริงๆ นอก ทีวี ละ กอ ก็ ตอง 
รู วา มัน มี ทาง เปน ไป ได สอง อยาง ให ตั้ง สติ หยุด คิด พิจารณา วา 
นัน่ เปน ผ ีจรงิๆ หรอื เปลา หรอื มนั เปน เพยีง อปุาทาน ที ่เรา แตง 
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ขึ้น มา เอง ฉะนั้น จง อยา รีบ ทึกทัก ทันที ที่ เรา เหน็ หรือ คิด วา เปน 
ผ ีอาตมา ขอ แนะนำ วา ไม วา จะ เปน ผ ีจรงิ หรอื ผ ีปลอม สิง่ ที ่นา 
จะ ทำได ก็ คือ แผ เมตตา ขอ ให เปน สุขๆ เถิด แต ขอ ให ไป เปน 
สุขๆ ที่ อื่น เถิด นะ” ทำ ให เด็กๆ หัวเราะ ชอบใจ ทาน อาจารย 
สง ทาย เรื่อง นี้ วา “ผีนะ ไม เปนไร หรอก ผี จะ มา ทำ อะไร เรา ได 
พระพุทธ องค ทาน ตรัส ไว วา คน ดี มี เมตตา เปน ที่รัก ของ ทั้ง 
มนุษย และ อมนุษย”

และ ทาน ยงั สอน เดก็ๆ อกี ดวย วา “คน เรา นะ...ตอง รูจกั 
จับ ประเด็น เรา เปน ทุกข เพราะ ผี หรือ เปน ทุกข เพราะ กลัว 
ผ ีจริงๆ แลว ปญหา ไม ได อยู ที่ ผ ีแต อยู ที่ ความ กลัว เรา จึง 
ตอง แก ที่ ความ กลัว ไมใช แก ที่ ผี”
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อยู่  ไม่ ดีๆ อยู่ แล้ว ก็.......
พระพุทธ องค ตรัส วา รางกาย เปน รัง ของ โรค พรอม 

จะ เปน นั่น พรอม จะ เปน นี่ อยู ตลอด เวลา เวลา เจ็บ ไข ได ปวย 
คน บาง คน ก็ นอยใจ ใน โชค วาสนา เวลา ไป หา หมอ หมอ ถาม 
วา เปน อะไร ก็ มัก จะ ตอบ ดวย ประโยค “อยู ดีๆ ก็ เปน....” 

ทาน อาจารย วา คำๆ นี้ ไม ควร จะ ใช กับ รางกาย นะ อยู 
ดีๆ มัน ไมมี หรอก “มัน อยู ไม ดีๆ อยู แลว ก็........” มากกวา 
เพราะ ฉะนั้น เมื่อ มัน เปน โรค มัน ก็ เปน ธรรมดา ของ มัน .....
แปลก ที่ ไม เปน มากกวา..... ไม ตอง แปลก ที่ เปน...... ฉะน้ัน 
พยายาม ให เห็น อะไร  ๆเปน ธรรมดา .....เรา มี ความ เจ็บ ไข 
เปน ธรรมดา จะ ลวง พน ความ เจ็บ ไข ไป ไม ได.....
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ช่วย ขโมย
 
ค่ำคืน หนึ่ง ขณะ ที่ หลวงพอองค หนึ่ง กำลัง สวด มนต 

ภาวนา อยู ใน วัด ขโมย คน หนึ่ง ถือ ดาบ เขา มา จี้ และขูทาน
ขโมย    “your money or your life ?....เอา เงิน มา  

 ไม งั้น ตาย” 
   หากทาน กลับ พูด กับ เขา ดวย น้ำ เสียง สงบ 
หลวง พอ “อยา สง เสียง ดัง ส ิหลวง พอ กำลัง สวด มนต อยู  

 ไม เห็น ร ึเงิน นะ อยู ใน ลิ้น ชัก อยาก ได ก็ ไป หยิบ  
 เอา เถิด”

ขโมย รูสึก แปลก ใจ มาก เขา ถือ ดาบ เขา มา อยาง นี้ 
หลวง พอ ยัง เฉยๆ อยู ได อยางไร แถม ยัง บอก ที่ เก็บ เงิน ให เขา 
หยิบ เอา เอง ซะ ดวย ....ขณะ ที่ เขา กำลัง หยิบ เงิน จาก ใน ลิ้น ชัก
หลวง พอ  “อยา เอา เงนิ ไป หมด นะ เหลอื ไว ให หลวง พอ ไป  

 จาย ตลาด พรุง นี้ บาง”
   ขโมย ยัง ไม ได พูด อะไร โตตอบ
หลวง พอ ย้ำ  “ได ยิน ใช มั้ย อยา เอา เงิน ไป หมด ให เหลือ ไว  

 สวน หนึ่ง นะ” 
  ขโมย  รับคำ ดวย ความ ประทับ ใจ “ครับ” เขา หยิบ เงิน 

ไป สวน หนึ่ง แลว ทำทา จะ ปน หนาตาง ออก ไป
หลวง พอ  “อาว ! ได เงิน แลว จะ ไป เลย รึ  ไมมี มารยาท เลย  

 นะ เนี่ย มาก ราบ ขอบคุณ หลวง พอ กอน สิ” 
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ขโมย จึง วาง ดาบ ลง แลวก ราบ ขอบพระคุณ หลวง พอ 
กอน จะ รีบ หนี ไป

อีก สอง วัน ตอ มา เขา ถูก ตำรวจ จับ และ โดน ทรมาน ให 
บอก วา ไป ทำ ผิด อะไร มา บาง เขา สารภาพ วา เขา ไป ขโมย เงิน 
หลวง พอ ที่ วัด ตำรวจ จึง พา เขา มา พบ หลวง พอ
ตำรวจ “ผูชาย คน นี้ มา ขโมย เงิน หลวง พอ ใช มั้ย ครับ”
หลวง พอ “เปลา นี ่เขา ไม ได ขโมย นะ หลวง พอ ให เขา เอง  

 แลว เขา ก็ ขอบคุณ หลวง พอ ดวย”
ดัง นั้น ตำรวจ จึง ตอง ปลอย ตัว ขโมย เขา ไม ตอง ติด คุก 

เพราะ ความ เมตตา ของ หลวง พอ เขา เกิด ศรัทธา ขอ ออกบวช 
และ ใน ที่สุด ก็ได กลาย เปน พระ ปฏิบัติ ดี ปฏิบัติ ชอบ ใน ที่สุด
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คำถาม คำ ตอบ ๑๕

“ถา เรา ติด สุข จาก การ ภาวนา 
การ ปฏิบัติ ของ เรา จะ ไม กาวหนา 

ใช ไหม ครับ”

“แหม....ทำไม ตอง กลัว ดวย บาง คน 
นั่ง สมาธิ จิต สงบ ไม กี่ วินาท ีก็ เกิดกลัว 
เสีย แลว วา จะ ติด สุข คน เรา นะ ติด สุข 
อยู แลว ไมใช วา ตอน นี้ ไม ติด ที ไป 
เที่ยว ทั้ง วัน เปน อาทิตย เปน เดือน ไม 
เห็น กลัว ติด สุข เลย....พระพุทธ องค 
บอก วา ไม ตอง กลัว ความ สุข จาก 

การ ปฏิบัติ ธรรม หรอก มัน ไมมี พิษ 
ไมมีภัย ทาน อนุญาต ให ติด ได 

ถา มี สัมมา ทิฐิ ความ เห็น ชอบ ก็ จะ 
ติด ไมนาน หรอก เพราะ จะ รูตัว วา 
มัน เปน แค ทาง ผาน ไมใช เปา หมาย 
สูงสุด..... ถา ปฏิบัติ โดย ไม เจอ สุข เลย 
น่ัน แหละ ท่ี การ ปฏิบัติ มัน จะ ไม ไป ไหน”
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ถึง เวลา เข้า วัด
ทาน อาจารย วา การ ปฏิบัติ ธรรม เปน เรื่อง สำคัญ ของ 

ชีวิต ไมใช วา จะ ตอง อกหัก หรือ ฟน หัก เสีย กอน จึง จะ เขา วัด  
หู ดีๆ ฟง แต ดนตร ีหู หมด สภาพ จึง ไป ฟง พระ แลว ก็ บน วา  
“อี หยัง นอ ฟง บ ได ยิน เลย” ฉะนั้น ควร เริ่ม ตั้งแต อายุ ยัง นอยๆ 
สังขาร ยัง ไม ชำรุด กิเลส ยัง ไม มาก พอที่ เรา จะ เอาชนะ มัน ได 
แต คน สวน มาก ไม ได คิด เชน นี้

งอก ไม่ งาม
ฮองเต องค หนึ่ง มี แต พระ ธิดา ไมมี พระ โอรส สืบทอด 

ราช สมบัติ ทาน ตองการ จะ หา ชาย หนุม ที่ เหมาะ สม ที่สุด มา 
ปก ครอง ประเทศ ตอ จาก ทาน ทาน จึง คิด อุบาย ที่ จะ เลือก เฟน 
คนๆ นั้น ทาน เรียก คน หนุม ที่ มี ความ สามารถ หลาย สิบ คน 
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เขา เฝา แลว แจก เมล็ด พันธุ พืช ทุก คนๆ ละ เมล็ด ให นำ ไป ปลูก 
พรอม สั่ง วา ครบ หนึ่ง ป แลว ให นำ ผล งาน มา ให ทาน ดู

เมล็ด พันธุ พืช นี้ มี คา นัก เพราะ อาจ นำ มา ซึ่ง ราช สมบัติ 
และ ราช อำนาจ ชาย หนุม ทุก คน ประ คับ ประคอง เมล็ด พันธุ 
ที่ เขา ได รับ มา แลว นำ ไป ปลูก อยาง ระ มัด ระ วัง ทะนุ ถนอม ที่สุด 
หลาย คน ถึง กับ ตองหา ยาม มา เฝา เพราะ กลัว คน มา ขโมย ชาย 
หนุม คน หนึ่ง ชื่อ ลี เขา นำ เมล็ด พันธุ ไป ลง ดิน อยาง ด ีตั้ง อกตั้ง 
ใจ รดน้ำ ทุก วัน แต วัน เวลา ผาน ไป ก็ ไมมี พืช อะไร งอก ขึ้น มา ให 
เห็น เมื่อ ลอง สืบ ถาม จาก เพื่อนๆ ทุกๆ คน วา ตนไม ของ พวก 
เขา เตบิโต สวยงาม บาง ก ็วา สงู หนึง่ ฟตุ แลว บาง ก ็วา สงู สอง ฟตุ 
แลว ทำให เขา นอยใจ ใน โชค ชะตา นัก

หนึ่ง ป ผาน ไป บัดนี้ ถึง เวลา ที่ ชาย หนุม ทุก คน จะ ตอง นำ 
ผล งาน ไป ให ฮองเตด ูหนุม ลี รูสึก อาย มาก ที่ จะ ตอง นำ กระถาง 
พรอม เมลด็ ที ่ไมม ีอะไร งอก ขึน้ มา เลย เขา วงั เขา เขาไป ยนื อยู ใน 
แถว ที ่คน อืน่ๆ ม ีตนไม ที ่แขง็ แรง สมบรูณ และ สวยงาม อยู ใน มอื 
ทุกๆ คน ที่ เห็น เขา ตาง ทำ หนา ยิ้ม เยาะ สมเพช....อยาง นอย ก็ 
หมด คู แขง ไป แลว หนึ่ง......

ฮองเต เดิน ตรวจ ชม ผล งาน ตั้งแต หัว แถว จน ทาย แถว 
ทาน รำพงึ ใน ใจ ‘.....เฮอ !..... ม ีเพยีง คน เดยีว เทานัน้ เอง ที ่ปลกู 
ตนไม ไม ขึ้น.... คน หนุม สมัย นี้ ชาง กระไร เลย....’ ทาน เดิน ตรง 
เขา มา หา หนุม ล ีและ ชี ้วา นี่ แหละ คือ ผู ที่ จะ เปน ทายาท สืบทอด 
ราช สมบัติ เขา จะ ได เปน ฮองเต องค ตอ ไป.... ทาน วา คน จะ 
เปน ฮองเต ได ตอง เปน คน มี คุณธรรม ชาย หนุม คน นี้ เปน คน 
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เกือบ จะ....
ทาน อาจารย สอน วา เวลา คน เรา เปน ทุกข เรา มัก จะ 

ตองการ ธรรมะ แบบ ปฐมพยาบาล ทั้งๆ ที่ เรา ควร ฝก จิต เสีย 
ตั้งแต เมื่อ เรา ยัง ไม ทุกข มาก จิต มัน จึง จะ มี กำลัง แต เรา มัก จะ 
ชอบ เบี้ยว ที่ จะ ไป ทำ อยาง อื่น เสีย มากกวา โยม คน หนึ่ง ไป หา 
พระ ที่ สอน เรื่อง การ ปฏิบัติ ภาวนา
พระ “แลว นี่ ได ภาวนา ทุก วัน มั้ย”
โยม “ก็....เกือบ จะ ทุก วัน ครับ”
พระ “ดี จริง...อนุโมทนา สาธุ นะ”
โยม “ครับ...คือ...วัน จันทร ผม ก็ เกือบ จะ นั่ง สมาธิ ครับ  

 วัน อังคาร ผม ก็ เกือบ จะ อีก เหมือน กัน ผม เกือบ จะ 
  ทุก วัน เลย ครับ”

ซื่อสัตย เมล็ด พืช ที่ ทาน แจก ไป ลวน เปน หมัน จะ ปลูก ดี ขนาด 
ไหน มัน ก็ ไมมี ทาง งอก ได ชาย หนุม คน อื่นๆ มี ผล งาน เปนตน 
ไม สวยงาม แต เปนตน ไม ที่ งอก มา จาก เมล็ด พันธุ อื่น ที่ ทาน ไม 
ได เปน ผู แจก



147เรือ่งท่านเล่า

พระ “งั้น อยาง นี้...การ ภาวนา ของ โยม ก ็เกือบ จะ ได ผล 
นะ สิ”

ทาน อาจารย วา มัน ก็ เหมือน กับ คน ตก รถไฟ ตก 
เคร่ือง บิน แลว บน วา เกือบ จะ ทัน ...เกือบ จะ ทัน ก็ คือ ตก 
น่ัน แหละ....

ระวัง สิ่ง ที่ อยาก ได้
นาย ทหาร ชาว อังกฤษ คน หนึ่ง รับ ราชการ ที่ อินเดีย เขา 

ลา พัก รอน ไป เยี่ยม นอง สาว และ สามี ของ เธอ เมื่อ เขา เอา ของ 
ออก จาก กระเปา นอง สาว เห็น เขา ถือ ของ อะไร สัก อยาง รูป 
ราง ยาวๆ แขง็ๆ ม ีผา หอ ไว จงึ เกดิ ความ อยาก รู วา มนั คอื อะไร  
พี ่ชาย แก หอ ผา ให ด ูปรากฏ วา เปน มอืลงิ นา เกลยีด นา กลวั มาก 
พี่ ชาย บอก วา ได มา จาก หมอ ไสยศาสตร หมอบ อก วา ถา จับ 
มอืลงิ นี ้แลว อธษิฐาน ขอ อะไร กต็าม สาม ขอ จะ ได สมปรารถนา 
แต พี่ ชาย บอก วา อยา ขอ ดี กวา เพราะ มัน เปน เรื่อง ไสยศาสตร 
ไมใช เรื่อง ด ีถึง กระนั้น นอง สาว ก็ ยัง อยาก ที่ จะ ขอ อยูดี
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เธอ อธษิฐาน ทนัท.ี....‘ขอ ให รวย เถิด้’..... มอืลงิ ก ็สัน่ๆๆ 
จน เธอ กลัว จึง รีบ วาง ลง ....ยัง ไมมี อะไร เกิด ขึ้น เธอ คิด ใน ใจ 
วา ‘คง ไมใช เรื่อง จริง หรอก’ สัก พัก หนึ่ง มี เสียง คน เคาะ ประตู 
หนา บาน ปรากฏ วา เปน เจาของ โรงงาน ที ่ลกูชาย ของ เธอ ทำงาน 
อยู เจาของ โรงงาน แจง วา เกิด อุบัติเหตุ ที่ โรงงาน ทำให ลูกชาย 
เสยี ชวีติ โรงงาน ขอรบั ผดิ ชอบ ดวย การ จาย เงนิ ชดเชย ให กอน โต 
บัดน้ี เธอ รวย สมปรารถนา แลว แต ....ไมใช อยาง ท่ี เธอ ตองการ

เธอ รองไห เสียใจ จน หมด สต ิ เมื่อ ฟน ขึ้น มา เธอ นึกถึง 
มือลิง ทันที จึง วิ่ง ไป จับ มือลิง อธิษฐาน ขอ ให ได ลูกชาย กลับ 
คืน มา มือ ลิง สั่นๆๆ รับคำ ขอ แต ก็ ไมมี อะไร เกิด ขึ้น จน กระทั่ง 
ค่ำ ทุก คน ไดยิน เสียง เหมือน หนัง ผ ีจึง มอง ไป ที่ หนาตาง เห็น 
ลูกชาย ของ เธอ ยืน อยู ตรง นั้น หนา ขาว ซีด ไมมี สี เลือด เธอ ได 
ลูกชาย กลับ คืน มา ก็ จริง แต ทวา กลับ มา ใน สภาพ ผี 

เธอ ตกใจ กลัว มาก รีบ วิ่ง ไป จับ มือลิง อีก ครั้ง อธิษฐาน 
ปาก คอ สั่น “ขอ ให ลูกชาย ไป ที่ ชอบๆ โดย เร็ว ดวย เถิ้ด เจา 
คา”.......เธอ ได ขอ ครบ สาม ขอ พอดี......
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ออกซิเจน ธรรม
ใน สมัย นี้ การ ปฏิบัติ ธรรม ถือ เปน เรื่อง ฮิต ชาย คน หนึ่ง 

อยาก จะ เขา ปฏิบัติ ธรรม ตาม แฟชั่น เพื่อ ให ได ชื่อ วา ทัน สมัย กับ 
เขา บาง เขา ไป ขอ ให อาจารย ทาน หนึ่ง สอน เขา แต อาจารย 
รูทัน จึง ไม ยอม สอน เขา ออนวอน เทา ไหรๆ อาจารย ก็ ไม ยอม 
สอน ทา เดียว แต เขา ก็ ไม ยอม แพ ตื๊อๆๆ ใน ที่สุด อาจารย พา 
เขา ไป ที ่ชายทะเล ลยุ ลง ไป ใน ทะเล แลว อาจารย ก ็กดหวั เขา ลง 
ไป ใน น้ำ จน เขา เกือบๆ จะ ตาย นั่น แหละ อาจารย จึง ได ปลอย 
อาจารย ถาม วา เมื่อ กี้ เขา ตองการ อะไร มาก ที่สุด เขา ตอบ วา 
ตองการ ออกซิเจน อาจารย จึง บอก วา ถา เขา ตองการ คำ สอน 
มาก เทา ตองการ ออกซิเจน ใน ขณะ เมื่อ กี ้นั่น แหละ อาจารย จึง 
จะ สอน ให 

ทาน อาจารย จึง ให เรา ทบทวน ดู วา เรา มา ปฏิบัติ ธรรม 
เพ่ือ อะไร  และ พรอม ท่ี จะ เสีย สละ อะไร บาง การ ปฏิบัติ ธรรม 
น้ัน ไมใช เร่ือง ท่ี จะ ได อะไร  ๆมา งายๆ ทุก คน ตอง ทำ ดวย 
ตัวเอง ดวย ความ พอใจ และ มี ความ สมดุล ระหวาง ฉันทะ 
ความ มุง ม่ัน ต้ังใจ กับ ความ ใจเย็น ยอมรับ สภาพ ความ เปน 
จริง ของ กาย และ ใจ
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คำถาม คำ ตอบ ๑๖

“ที่ ทาน อาจารย ไม ให พูด ใน ระหวาง 
การ ปฏิบัติ ธรรม โดย เฉพาะ ไม ให 
พูด เพอ เจอ จะ ขอ ใช วิธี เขียน ถึงกัน 

แทน จะ ได ไหม เจา คะ”

“ก็ แลว แต วา จะ เขียน วา 
อะไร ถา เขียน วา ‘งู กัด ชวย 
ดวย’ ก็ โอเค การ แช็ตกัน ทาง 
อินเตอรเน็ต ไม ได พูด นะ แต 
ก็ เพอ เจ อมาก ทุก อยาง อยู 

ที่เจตนา”
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เด็ด หนวด เสือ โคร่ง
หลัง สงคราม เกาหลี ทหารผานศึก คน หนึ่ง ได กลับ มา 

อยู บาน  กบั ครอบครวั อกี ครัง้ เขา รอด ปลอดภยั มา จาก สงคราม 
 ดวย อวัยวะ ครบ สามสิบ สอง ภรรยา ของ เขา แสน จะ ดีใจ ที่ ได 
สามี กลับ คืน มา แต แลว เธอ ก็ พบ วา สามี ของ เธอ เปลี่ยนแปลง 
ไป  มาก เขา ไม อบอุน นา รัก เหมือน แต กอน วันๆ เอาแต นั่ง  
หนา เครียด ไม พูด ไม จา ซึม อยู อยาง นั้น ทั้ง วัน เธอ รูสึก สงสาร 
สามี ของ เธอ มาก อยาก จะ ให เขา สามารถ ปลอย วาง ความ ทรง 
จำ อนั เลว ราย จาก สงคราม แลวก ลบั มา ราเรงิ เหมอืน เกา ได เธอ 
พยายาม จะ ชวย เขา แต เขา ก็ ไม ยอม ให เธอ เขา ใกล เลย เธอ จะ 
ทำ อยางไร ดี นะ .....

เธอ จึง ตัดสิน ใจ ไป หา หลวง พอ ผูทรง ภูมิปญญา ตั้งใจ 
จะ ขอ ยา วิเศษ ไป รักษา สาม ี หลวง พอ บอก วา งาน นี้ เปน งาน 
ใหญ ตอง ใช ของ สำคัญ เปน วัตถุดิบ ทาน ตองการ หนวด เสือ 
โครง หนึ่ง เสน เธอ จะ หา ให ทาน ได หรือ ไม ความ รัก สามี อยาง 
สดุ ซึง้ ทำให เธอ ตก ปาก รบัคำ วา เธอ จะ พยายาม ไป หา หนวด เสอื 
โครง มา ให ได

ดวย จติใจ อนั กลา หาญ เธอ ตดัสนิ ใจ เดนิ เขาไป ใน ปา ลกึ 
เขา ไปๆ และ ปน ขึ้น ไป บน ภูเขา จน พบ ถ้ำๆ หนึ่ง มอง เห็น เสือ 
โครง นั่ง อยู ใน ถ้ำ นั้น ทำ อยางไร จึง จะ ได หนวด เสือ โครง เธอ 
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พยายาม วางแผน ยุทธศาสตร พิชิต เสือ โครง เธอ นั่ง อยู หนา ถ้ำ 
นิ่งๆ เปน เวลา นาน คอยๆ เขยิบ เขา ใกล ที ละ นิดๆ เขยิบ นิด 
หนึ่ง แลว นั่ง นิ่ง รอ ดู ทาที ของ เสือ โครง อยู เปน นาน กอน ที่ จะ 
เขยิบ ตอ ไป อีก นิด เธอ อดทน... ใจเย็น... และ ตอง ใช สมาธิ 
อยาง สุดๆ เพื่อ จะ คอยๆ เขา ไป ใกลๆ เสือ โครง โดย ไม ทำให 
มัน เห็น วา เธอ เปน ศัตรู.... ใน ที่สุด...เธอ ก็ได เขาไป นั่ง อยู ชิด ตัว 
เสอื โครง นัง่ นิง่ๆ อยู ขางๆ จน เสอื โครง รูสกึ ชนิ ไมม ีทาท ีดรุาย 
เธอ อดทน นัง่ นิง่ๆ จน เสอื โครง หลบั ไป เธอ จงึ กระตกุ หนวด เสอื 
โครง ได สำเร็จ แลว เธอ ก็ คอยๆ ยอง กลับ ออก มา

เธอ นำ หนวด เสือ โครง เสน นั้น มา ให หลวง พอ ดวย ความ 
ภมูใิจ หลวง พอ พยกั หนา และ บอก เธอ วา “ทิง้ ได เลย” เธอ รอง 
อุทธรณ วา กวา จะ ได หนวด เสือ โครง เสน นี้ มา มัน ยาก ลำบาก 
มาก สุด จะ พรรณนา หลวง พอ บอก เธอ วา เธอ ตอง ใช วิธี เดียว 
กับ ที่  เขาไป หา เสือ โครง กับ สามี ของ เธอ เขา ผาน ศึก สงคราม มา 
จติใจ ของ เขา ได รบั ความ กระทบ กระเทอืน เธอ จะ ตอง อดทน... 
ใจเย็น... คอยๆ เขยิบ เขาไป หา เขา ที ละ นิดๆ ... อดทน... 
ใจเย็น... แลว สามี ของ เธอ จะ ยอมรับ เธอ ใน ที่สุด
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ยิ่ง แพง ยิ่ง ดี
เจาของ ราน เพชร ราย หนึง่ ตดัสนิ ใจ จะ ปด ราน เพือ่ ยาย ไป 

อยู เมือง อื่น เขา ตองการ จะ ขาย โละ ของ ให หมด ขาย ไปๆ จน 
เหลือ ของ ชุด สุดทาย ที่ ขาย ไม ออก มา เปน เดือนๆ แลว เขา ไม  
อยาก จะ ลด ราคา ลง ไป อีก เพราะ  กลัว ขาดทุน จึง ไป ปรึกษา 
เพื่อน วา จะ ทำ อยางไร ด ีเพื่อน แนะนำ วา ให ขึ้น รา คา แพงๆ ไป 
เลย เขา ไม อยาก จะ เชื่อ แต ก็ ลอง ด ูปรากฏ วา ได ผล สำเร็จ ของ 
ก็ ของ เดิม นั่น แหละ แต พอ ขึ้น ราคา ปุบ ก็ ขาย ออก ทันท ี เขา 
ขาย ของ ได หมด ทุก ชิ้น ภายใน เวลา ไม กี่ วัน 

ทาน อาจารย วา เขา ใช หลัก จิตวิทยา เขา ถึง คน 
บาง กลุม ที่ เห็น วา ยิ่ง แพง ยิ่ง ดี สำหรับ คน กลุม นี้ หาก 
มี ของ คลายๆ กัน หลายๆ ชิ้น ให เลือก วิธี ตัดสิน ใจ  
ของ เขา คือ เลือก อัน แพง ที่สุด ไว กอน เพราะ สำหรับ เขา แลว 
แพง แปล วา ด ีทาน วา คน อยาง นี้ ก็ มี มาก ใน สังคม เรา
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กว่า จะ ได้ บวช
ครั้ง หนึ่ง มี คำถาม จาก คน ที่ อยาก จะ บวช ตลอด ชีวิต แต 

ก็ ยัง เสียดาย กิเลส อยู ขอ ให ทาน อาจารย แนะนำ วา เขา ควร จะ 
ทำ อยางไร ดี ทาน อาจารย จึง ได ยก ตัวอยาง เรื่อง ของ ตัว ทาน 
วา ทาน เอง อยู ใน วัด กอน สอง ป จึง จะ ได บวช เปน พระ หลวง 
พอ ชา ทาน วา บวช งาย สึก งาย บวช ยาก สึก ยาก ทาน เริ่ม 
ดวย การ ไป เปน ปะขาว อยู ที ่วดั ทาน อาจารย ส ุเมโธ ที ่องักฤษ กอน 
เปน เวลา สาม ถึง สี่ เดือน แลว ก็ ตอง ไป เริ่ม ตน เปน ปะขาว ใหม ที่ 
วัด ปา พง อีก สี่ ถึง หา เดือน บวช เปน สามเณร อีก ปก วา จึง จะ ได 
บวช เปน พระ ฉะนัน้ ทาน จงึ ได เรยีน รู เขาใจ ชวีติ พรหมจรรย พอ 
สมควร กอน จะ อุปสมบท ทาน จึง แนะนำ วา ถา ใจ หนึ่ง อยาก 
บวช ขณะ ที่ อีก ใจ ยัง เสียดาย กิเลส ก็ ให ไป อยู วัด  เปน ปะขาว 
ถือศีล แปด สัก พรรษา รับ ใช ครูบา อาจารย กอน ยัง ไม ตอง รีบ 
บวช ดูใจ ตัว เอง ให ดี เสีย กอน แลว ให อาจารย หรือ เจา อาวาส 
ทาน เปน ผู พิจารณา ตัดสิน วา เรา พรอม หรือ ไม พรอม และ เมื่อ 
ไหร ให แลว แต อาจารย

ทาน เห็น วา ‘แลว แต อาจารย’ น่ี เปน เร่ือง ดี หลวง พอ ชา 
ทาน จะ ให ลกู ศษิย เหน็ วา ทกุข เกดิ เพราะ ตณัหา ฉะนัน้ ทาน จะ 
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ฝน ตัณหา ความ อยาก ความ อยาก ของ ทาน อาจารย คือ ‘รอน 
กางเกง’ ทาน ไม เคย รอน ผา เหลือง แต ทาน รอน กางเกง คือ 
อยาก บวช เปน พระ มาก หลวง พอ เรียก ทาน อาจารย วา ชอน 
ซึ่ง มา จาก ชื่อ ฌอน
หลวง พอ “ชอน...อยาก บวช มั้ย”
ทาน อาจารย “อยาก บวช ครบั” ทาน รบี ตอบ อยาง แขง็ ขนั 

  เพราะ อยาก จะ ให หลวง พอ เห็น ความ  
 จริงใจ
หลวง พอ “เออ ! อยาก บวช ก็ ยัง ไม ตอง บวช”
ทาน อาจารย “! ? ! ?”
ใน เวลา ตอ มา

หลวง พอ “ชอน...อยาก บวช มั้ย”
ทาน อาจารย “ก็ ยัง ไม ตอง บวช ก็ได ครับ”
หลวง พอ “เออ ! งั้น ก็ ยัง ไม ตอง บวช”
ทาน อาจารย  “! ? ! ?”
พระ ผู หวัง ดี องค หนึ่ง จึง ให คำ แนะนำ ที่ เปน ประโยชน แก 

ทาน ถา หลวง พอ จะ ลองใจ ใน ครั้ง ตอ มา
หลวง พอ “ชอน...อยาก บวช มั้ย”
ทาน อาจารย “แลว แต หลวง พอ ครับ”
หลวง พอ “อืม......”

....แลว ทาน ก็ได บวช.... ฉะนั้น ประ โยคๆ นี้ ใชได ตลอด 
“แลว แต หลวง พอ... แลว แต ครูบา อาจารย”
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หญิง เดียว ใน ชีวติ
วัน หนึ่ง ทาน อาจารย รับ นิมนต ไป เทศน อบรม พระ เณร 

รวม รอย รูป ที่ เรียน บาลี ที่ วัด แหง หนึ่งในอำเภอ หาดใหญ หลัง 
จาก การ แสดง ธรรม ทาน เปด โอกาส ให ถาม คำถาม มี คำถาม 
มากมาย เกีย่ว กบั การ สกึ แต ก ็ม ีคำถาม หนึง่ ของ พระ ที ่ไม อยาก 
จะ สึก แต โยม แม ออนวอน ขอรอง อยาก จะ ให พระ ลูกชาย สึก 
ออก มา ใช ชีวิต ฆราวาส ทาน อาจารย ได แสดง ความ คิด เห็น วา 
พวก แมๆ นี่ ก็ แปลก นะ เมื่อ ลูก ยัง ไม ได บวช ก็ ตั้ง ความ หวัง 
อยาก จะ ให ลกู ได บวช เปน พระ พยายาม โนม นาว ชกัจงู ขอรอง ให 
ลกูชาย บวช วา เปน บญุ เปน กศุล อยาง นัน้ อยาง นี ้แต พอ ลกูชาย 
บวช แลว ก ็มกั อยาก จะ ให  สกึ ถา ลกู ไม ยอม สกึ ก ็เปน ทกุข ตางๆ 
นานา พยายาม แวะ เวยีน มา หวาน ลอม จะให  สกึ ให  ได อยาก ให 
ลูก สึก ออก ไป ครอง เรือน มี เมีย มี ลูก เหมือน คน อื่นๆ 

ทาน แนะ ให พระ บอก กบั โยม แม วา แม เปน หญงิ ที ่ม ีความ 
หมาย เพยีง คน เดยีว ของ ลกู แต เมือ่ ไหร ที ่ลกู แตงงาน ผู หญงิ คน 
สำคัญ ใน ชีวิต ของ ลูก จะ เพิ่ม จาก หนึ่ง เปน สอง คน ทันที... แม 
และ เมีย... แลว เมื่อ มี ลูกสาว จำนวน หญิง คน สำคัญ ของ เขา ก็ 
เพิ่ม ขึ้น เรื่อยๆ แถม ลูก บาง คนนะ พอ มี เมีย มี ลูก แลว ความ 
สำคัญ ของ แม ก็ ลด ลง ไป เรื่อยๆ จน บาง ครั้ง บาง คราว อาจ จะ 
ถึง กับ ลืม แม ไป เลย ลูก บวช อยู อยาง นี้ นะ ดีแลว แม จะ ได ครอง 
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ตำแหนง เปน คน สำคญั ของ ลกู เพราะ แม จะ เปน ผู หญงิ เพยีง คน 
เดียว ใน ชีวิต ของ ลูก เลย ที เดียว เปน เชน นี้ ดี หรือ ไม ขอ ให พวก 
แมๆ ลอง พิจารณา ดู เอา เอง เถิด

เห็ด ดอก เดียว
แม ผัว กับ ลูก สะใภ คู หนึ่ง ชวน กัน หิ้ว ตะกรา ไป เก็บ เห็ด 

เพือ่ นำ มา เปน อาหาร เย็น ทั้ง สอง ตอง เดิน ไป ตาม ทุง มุง หนา ไป 
ยงั เชงิ เขา ที ่นา จะ เปน ดง เหด็ ระหวาง ทาง แม ผวั เหน็ เหด็ แม จะ 
เปน เห็ด เพียง ดอก เดียว แม ผัว ก็ กม ลง เก็บ เห็ด ดอก เดียว นั้น ใส 
ตะกรา เธอ คอยๆ เก็บ เห็ด ที ละ ดอกๆ ไป เรื่อยๆ ใน ขณะ ที่ 
ลูก สะใภ กลับ วาง เฉย
แม ผัว  “อี นาง เปน หยัง เจา บ เก็บ ละ”
ลูก สะใภ  “ถา (รอ) ไป เกบ็ เฮ ็ดอยู พูน..น อยู ตนี เขา พุน ละ  

 มัน จัง หลาย(เยอะ)”
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ลูก สะใภ นึก นินทา แม ผัว ใน ใจ ไป ตลอด ทาง วา ‘อี หยัง! 
เฮ็ด ดอก เดียว งม เก็บ อยู ฮั่น ละ’

อยางไร ก็ตาม จำนวน เห็ด ใน ตะกรา ของ แม ผัว ก็ เพิ่ม ขึ้น 
เรื่อยๆ เมื่อ ถึง เชิง เขา ปราก ฏ วา เห็ด ที่ หวัง วา จะ มี เยอะ กลับ 
โดน มือดี เก็บ ไป กอน จน หมด แลว ลูก สะใภ เลย ตอง หิ้ว ตะกรา 
เปลา กลับ บาน ของ เธอ

ตก เย็น ลูก สะใภ ออก จาก บาน ไป ตลาด เพื่อ ไป หา ซื้อ 
อาหาร เธอ เดิน ผาน บาน แม ผัว ได กลิ่น แกง หอม โชย มา แต ไกล 
ลูก สะใภ  รอง ถาม “อีแมๆ แกง อี หยัง คือ หอม แถ”
แม ผัว  ตะโกน ตอบ มา วา “แกง เฮ็ด ดอก เดียว...ว”
ทาน อาจารย สอน ตอวา การ ทำบุญ ก็ เหมือน กับ เห็ด 

ดอก เดียว นั่น แหละ คอยๆ ทำ ไป เถิด ตาม กำลัง ทำได แค 
บาท สอง บาท ก็ ทำ ไป บาง คน ไม ยอม ทำบุญ บอก วา รอ ให 
รวย เสีย กอน แลว คอย ทำ แต.......วัน น้ัน ก็ ยัง มา ไม ถึง สัก ที
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คำถาม คำ ตอบ ๑๗

“ชาว พุทธ ดู หมอดู 
ได หรือ ไมเจาคะ”

“ก็ ตอง ฟง หู ไว ห ูดู ตา ไว ตา นะ 
การดูหมอดูมัน ก็ ไม ผิด ศีล หรอก 
แตตอง ระวัง อยา ไป เชื่อ มาก เกิน ไป 
ถาการ ดู หมอดู ทำให ความ เชื่อ ใน 
กฎ แหง กรรม ลด ลง ก็ ไม ควร ดู 
แตถา ไมมี ผลก ระ ทบ ตอ ความ 
เชื่อ กฎแหง กรรม และ คำ สอน ของ 
พระพุทธเจา ก็ ไม เปนไร เปน เรื่อง ที่ 
แตละ คน ตอง ถาม ใจ ตัว เอง”
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ภพ ภูมิ มนุษย์
ทาน อาจารย วา คน เรา มัก ชอบ อธิษฐาน วา ตายแลว 

ขอ ให ได ไป เกิด ใน สวรรค เพราะ คิด วา เกิด ใน สวรรค นะมันดี 
มี แต ความ สุข ตา ทิพย อ่ิม ทิพย หา รู ไม วา โอกาส ท่ี จะ ได เกิด 
เปน มนุษย นะ ยาก ย่ิง นัก เทวดา ท่ี มี สัมมา ทิฏฐิ พอ รู วา จะ มา 
เกดิ ใหม ใน โลก มนษุย ดใีจ ใหญ รอง ไชโย แลว รบี จดั ปารตี ้ฉลอง 
กัน เลย เหมือน ตี กอลฟ ได hole-in-one ทั้งนี้ เพราะการ 
อยู ใน สวรรค มัน สบาย เกิน ไป ไมมี โอกาส เจอะ เจอ ความ ทุกข 
ทำให ประมาท เพราะ ไมมี อะไร มาก ระ ตุน ให ศึกษา เรื่อง ชีวิต 
ตาม ความ เปน จริง ขนาด มนุษย ธร รม ดาๆ มี ความ สุข แค นิดๆ 
หนอยๆ ก็ ลืมตัว แลว ขี้ เกียจ ขี้ คราน ปฏิบัติ ธรรม นับ ประสา 
อะไร กับ เทวดา บน สวรรค ทีนี้ พอเทวดาได มา เกิด ใน ภพ ภูมิ 
มนุษย มี สุข มี ทุกข พอ ประมาณ 
สุข ก็ ไม สุข จน ลืม โลก ทุกข ก็ ไม 
ทุกข จน เผา กาย เผา ใจ 
หมน ไหม จึง มี โอกาส 
ได ศึกษา เรื่อง ชีวิต เพื่อ 
หา ทาง พน ทุกข
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ไม่มี สูตร สำเร็จ
ท้ังๆ ท่ี ชีวิต เต็ม ไป ดวย ความ ไม แนนอน แต ก็ มี คน 

จำนวน ไม นอย ท่ี ตองการ สูตร สำเร็จ ทาน อาจารย เลา เรื่อง 
เด็ก วัด สอง คน เพื่อ เปน ตัวอยาง วา สูตร สำเร็จ มัก จะ ใช การ 
ไม ได ดังนี้

เปน เรื่อง ปกติ ของ พระ นิกาย เซ็น ที่ มัก จะ ลับ สติ ปญญา 
ดวย การ สนทนา โตตอบ กัน ชนิด ที่ ตอง ใช ปฏิภาณ ไหว พริบ 
แมแต บรรดา เด็ก วัด ก็ ไม ละเวน ที่ จะ ตอง พิสูจน กัน วา ใคร จะ มี 
ปญญา มากกวา กัน เด็ก วัด ปา ไผ มีหนา ที่ ตอง ไป จาย ตลาด เขา 
มัก จะ เจอ เพื่อน เด็ก วัด ปา สน บน ถนน เกือบ ทุก วัน
เด็ก วัด ปา ไผ  “หวัด ดี เพื่อน นาย กำลัง จะ ไป ไหน นะ”
เด็ก วัด ปา สน “แลว แต ขา จะ พา ไป”
เด็ก วัด ปา ไผ “! ? !”
เมื่อ กลับ ถึง วัด เขา เขาไป กราบ ทาน อาจารย เลา เรื่อง 

ให ทาน ฟง แลว สรุป วา 
เด็ก วัด ปา ไผ  “พอ เขา ตอบ วา แลว แต ขา จะ พา ไป ผม ก ็จน  

 ปญญา เลย ละ ครับ ไมรู จะ ตอบ กลับ ไป วา  
 ยัง ไง แพ เขา หลุด ลุย เลย ครับ”
ทาน อาจารย “เจา จง จำ ไว นะ ทีนี้ ถา เขา พูด อยาง นั้นอีก
 เจา ก ็จง ยอน ถาม เขา กลบั ไป วา ‘แลว ถาไมม ี
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 ขา ละ จะ ไป ไหน’ เจา รู ม้ัย วาธรรม บทกลาว
 ไววาส่ิงท้ังหลาย  สำเร็จ ดวย ใจ ใจเปน ใหญ
  ใจ เปน ประธาน เขาใจมั้ย ถายังไม เขาใจ
  เจา ก็ จำ เอา ไว กอน แลว กันนะ”
เด็ก วัด ปา ไผ “ครับๆ ผม จำ ได แน ครับ”
วัน รุง ขึ้น เด็ก วัด ปา ไผ ก็ เจอ เด็ก วัด ปา สน อีก ครั้ง

เด็ก วัด ปา ไผ “หวัด ดี เพ่ือน วัน น้ี นาย กำลัง จะ ไป ไหน นะ”
เด็ก วัด ปา สน “แลว แต ลม จะ พัด ไป”
เด็ก วัด ปา ไผ “! ? !”
เมื่อ กลับ ถึง วัด เขา ไป รายงาน ทาน อาจารย

เด็ก วัด ปา ไผ “ทาน อาจารย ครบั วนั นี ้ผม ถาม เขา แลว แต  
 เขา ไม ยอม ตอบ วา แลว แต ขา จะ พา ไป เขา  
 ดนั ตอบ วา แลว แต ลม จะ พดั ไป มนั ผดิ สตูร  
 ที ่ทาน อาจารย ให ไว ผม เลย งง ไมรู จะ ตอบ  
 ยงั ไง ผม ก ็เลย ตอง แพ เรยีบรอย โรงเรยีน จนี  
 อีก แลว ละ ครับ”
ทาน อาจารย “อาว ! เจา ก ็ตอง ยอน ถาม เขา ไป ส ิวา แลว  

 ถา ไมมี ลม จะ ไป ไหน...(แอบ ถอน ใจ)...  
 เฮอ....”

เหตุการณ ณ กลาง ถนน ใน เชา วัน ตอ มา เด็ก วัด ปา ไผ 
มั่น ใจ มากๆ วา วัน นี้ จะ เปน ที ของ เขา แน ไม วา เพื่อน จะ ตอบ 
วา แลว แต อะไรๆ จะ พา ไป เขา ก็ จะ ยอน กลับ ได วา ถา ไม มี 
อะไรๆ นั่น เลา จะ ไป ไหน ทาน อาจารย ให สูตร เด็ด มา เขา จะ 
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ไม ทำให ทาน เสีย ชื่อ แน ทันที ที่ พบ เด็ก วัด ปา สน เขา จึง รีบ ถาม 
ดวย อาการ กระหยิ่ม ยิ้ม ยอง 
เด็ก วัด ปา ไผ “หวัด ดี เพื่อน นาย กำลัง จะ ไป ไหน นะ”

.......เขา รอ คอย คำ ตอบ แบบ พรอม จะ ตอก กลบั อยาง มัน่ 
ใจ สุดๆ ดวย สูตร สำเร็จ ครอบ จักรวาล จาก ทาน อาจารย......
เด็ก วัด ปา สน “ก็ ไป ตลาด นะ สิ. . . .ปด โธ . . . . .ถาม อยู 

 ดาย.....ย”
เด็ก วัด ปา ไผ “! ? !”

เมตตา ธรรม แก้ ประหม่า
พระ ฝรัง่ ลกู ศษิย หลวง พอ ชา องค หนึง่ บวช มา ได ประมาณ 

สอง พรรษา ทาน อยู ที่ วัด ปา นานาชาต ิ ใน ชวง นั้น พระ ผูใหญ 
ที่ จังหวัด ยโสธร ซึ่ง เปน สห ธร รม มิก ของ หลวง พอ ชาม รณ ภาพ 
หลวง พอ จึง สง พระ ที่ วัด หนอง ปา พง และ วัด สาขา ไป ชวย งาน 
ใน สมัย นั้น วัด ปา นานาชาติ ยัง มี พระ ไม กี่ รูป พระ ฝรั่ง องค นี้ จึง 
ได รับ มอบ หมาย ให เปน ตัวแทน ไป ชวย งาน ทาน ฟง ภาษา ไทย 
รู เรื่อง แลว แต ยัง พูด ไม คลอง และ ยัง ไม เคย เทศน นอกจาก 
เทศน วัน ออก พรรษา ที่ วดั ปา นานาชาต ิซึง่ เปนการ เทศน กนัเอง 
ภายใน วัด เทานั้น

ที่ งาน ศพ นั้น ผูคน มากมาย เปน พันๆ คน รอ คิว ใส บาตร  
พระ ยาว เหยียด เสียง โฆษก ประกาศ เรื่อง นั้น เรื่อง นี้ ทาง 
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ไมโครโฟน ลั่น ไป หมด พระ ฝรั่ง ไดยิน โฆษก ประกาศ เชิญ ชวน 
ญาตโิยม วา ‘กนิ เขา แลว อยา ฝา ว ไป ไส เดีย๋ว ส ิม ีเทศน พระ ฝะหรัง่ 
 เผ่ิน สิ เทศน ให เฮา ฟง เปน ตา ออนซอน’ .....(‘กิน ขาว เสร็จ แลว อยา 
รีบ ไป ไหน เดี๋ยว จะ มี เทศน พิเศษ พระ ฝรั่ง ทาน จะ เทศน ให เรา 
ฟง’) ทาน ไดยิน คำ ประกาศ ก็ รูสึก ตกใจ มาก ทาน รู วา เขา ตอง 
หมาย ถึง ทาน แนๆ เพราะ สมัย นั้น พระ ฝรั่ง ยังมี ไม มาก และ ที่ 
งาน นี้ ก็ มี แต ทาน องค เดียว นี่ แหละ ทาน ไม ได เตรียม ตัว เตรียม 
ใจ และ ไม เคย มี ประสบการณ เทศน ให สาธารณชน ฟง มา กอน 
ทาน วา วัน นั้น ทาน ฉันอาหาร อยาง ไมรู รสเลย

ทาน คิด วา ทาน จะ จัดการ กับ ความ ประหวั่น พรั่น พรึง ที่ 
จะ ตอง เทศน เปน ภาษา ไทย ตอ หนา คน เปน พันๆ ได อยางไร 
ตั้งใจ คิด สัก พัก ทาน ก็ หา ขอ ยุติ ได วา เมตตา ธรรม จะ ชวย ทาน 
ได ใน เรื่อง นี ้ทาน คิด ใน ใจ วา ‘แม ภาษา ไทย เรา จะ ยัง ไม คลอง 
ไม ชัด แต เรา จะ ตั้งใจ เทศน ให ทุก คน ที่ ฟง ธรรม ได ประโยชน 
ขอ ให สิ่ง ที่ เรา พูด เปน ประโยชน ให คน ฟง เกิด ศรัทธา เลื่อมใส 
ใน ธรรม เถิด’ แลว ทาน ก็ ขึ้น ธรรมาสน ดวย จิตใจ ที่ ตั้ง มั่น อยู ใน 
เมตตา ธรรม

เมื่อ เริ่ม เทศน แลว ทุก สิ่ง ทุก อยาง ก็ ราบ รื่น แม ภาษา 
ไทย ของ ทาน จะ ยัง ไม ชัด ผู ฟง ก็ พอ เขาใจ ได ทาน เทศน ได สัก 
๑๐-๑๕ นาที ทาน วา เทศน ได ดี ใน ระดับ หนึ่ง คือ ระดับ ที่ คน 
ฟง ยัง ไม งวง หลัง จาก ประสบการณ วัน นั้น ทาน วา ทาน ไม เคย 
นึก หวั่น หรือ ประหมา ใน การ เทศน อีก เลย

พระ ฝรั่ง องค นี้ ก็ คือ ทาน อาจารย ชย สา โร ครูบา อาจารย 



165เรือ่งท่านเล่า

ของ ผู เขยีน นัน่เอง ผู เขยีน เอง กไ็ด ฟง ทาน เทศน ญาตโิยม มา นาน 
เกือบ ยี่สิบ ป แลว ไม วา จะ เปน ภาษา ไทย กลาง ภาษา อีสาน 
หรือ ภาษา อังกฤษ ฟง เทา ไหร ก็ ไม เคย เบื่อ รูสึก ประทับ ใจ และ 
ได ประโยชน อยาง สูง ตอ ชีวิต ทุก ครั้ง ที่ ฟง เทศน จบ พวก เรา ก็ 
จะ พา กัน พูด วา ทาน เทศน ได เยี่ยม จริงๆ 

ทาน อาจารย บอก ลูก ศิษย วา นั่น เปน ครั้ง แรก และ ครั้ง 
เดียว ที่ ทาน รูสึก เขิน ที่ ตอง เทศน ความ รูสึก เขิน ประหมา หรือ 
กลัว ที่ จะ ตอง ขึ้น ธรรมาสน เทศน หรือ พูด ตอ หนา สาธารณชน 
ยอม เกดิ ขึน้ ได เปน ธรรมดา เพราะ คน พดู มกั คดิ วา เปน เรือ่ง ของ 
ตัว คน พูด เอง คิด วา คน ดู คน ฟง จะ วิพากษ วิจารณ คน พูด วา เกง 
หรือ ไม เกง ทาน อาจารย จึง มัก สอน พระ ลูก ศิษย ที่ จะ ตอง เริ่ม 
ขึ้น ธรรมาสน ให ใช เมตตา ธรรม ให คิด วา เรา กำลัง ให ธรรม เปน 
ทาน เรา ให ดวย ความ เคารพ ใน ธรรม เพื่อ ให ชาว บาน ผู ฟงได 
ประโยชน เรา มี แค น้ี เรา ก็ ให เทา ท่ี เรา มี เหมอืน ชาว บาน ที ่จน 
มากๆ เขา เอาแต ขาว เหนยีว ใส บาตร ทาน ก ็ไม เหน็ เขา เขนิ เหน็ 
แต เขา ภูมิใจ วา เขา ได แบง ปน สวน ที่ เขา มี อยู มา ใส บาตร พระ 

ทาน วา เมื่อ คิด 
ที่ จะ ใหการ พูด 
เปนการ แสดง 
ธ ร รม  ไ ม ใ ช  
แสดง ตัวผู พูด 
แ ค  นี้  ก็  ห ม ด 
ปญหา
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ตาม มี ตาม ได้
ทาน อาจารย เลา วา ทาน อาจารย สุ เมโธ หรือ พระ ราช 

สุ เมธา จาร ย เคย เลา ถึง ประสบการณ การ ขึ้น ธรรมาสน เทศน 
ครั้ง แรก ใน ชีวิต ของ ทาน ที่ วัด หนอง ปา พง แม ทาน จะ ทราบ ดี 
วา หลวง พอ ชา หาม เตรียม คำ เทศน ลวง หนา แต เพราะ ทาน 
กลัว วา ทาน จะ พูด ไม ออก ทาน เลย อด ไม ได ทาน ได เตรียม คำ 
เทศน ไว อยาง ละเอียด พิสดาร 

เมื่อ ขึ้น ธรรม มา สน ทาน ก็ เทศน ได ดี ไมมี ติดขัด ลง 
จาก ธรรม มา สน แลว ทั้ง พระ ทั้ง โยม พา กัน ชื่นชม วา ทาน เทศน 
ได ดี มากๆ อยางไร ก็ตาม ใจ ของ ทาน ก็ เหมือน ลูก ศิษย ทั่วๆ 
ไป คำ ชม ของ คน อื่น ไมมี น้ำ หนัก เทา หนึ่ง ใน รอย ของ คำ ชม จาก 
พอ แม ครูบา อาจารย เมื่อ ทาน ได ไป กราบ หลวง พอ ที่ กุฏ ิทาน 
แอบ หวัง วา จะ ได รับคำ ชม จาก หลวง พอ บาง แต หลวง พอ กลับ 
พูด เรื่อง นั้น เรื่อง นี้ โดย ไม พูด เรื่อง ทาน เทศน เลย 

จน ทาย ทีส่ดุ เมือ่ ถงึ เวลา ที ่ทาน จะ กราบ ลา  หลวง พอ ชา 
ม อง หนา ทาน ส ุเมโธ นิง่ๆ และ พดู เสยีง เรยีบๆ วา “โอกาส หนา 
อยา ทำ อยาง นัน้ อกี” หลงั จาก นัน้ เปนตน มา ทาน อาจารย ส ุเมโธ  
เลย เลิก การ เทศน นอกคร ูและ มุง ทำ ตาม คำ สอน ของ หลวง พอ 
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โดย เครงครัด  
 ฉะนั้น การ แสดง ธรรม ของ ทาน อาจารย ก็ เปน ไป ตาม 

สไตล ของ หลวง พอ ชา คือ พูด สิ่ง ที่ รูสึก วา สมควร จะ พูด หรือ 
พูด สิ่ง ที่ ผุด ขึ้น มา ใน เวลา นั้นๆ โดย ไม ตองเต รี ยม การ ลวง หนา

เงิน ร้อย ล้าน
เศรษฐี รอย ลาน คน หนึ่ง หลงใหล ใน ทรัพยสิน ของ ตน 

มาก เขา ถอืวา ตวั เอง วเิศษ และ สงูคา กวา คน อืน่ เพราะ เขา ม ีเงนิ 
มากมาย วัน หนึ่ง เขา มี โอกาส สนทนา กับ นัก ปราชญ และ บท 
สนทนา นั้น ชวย ให เขา ตา สวาง ขึ้น
นัก ปราชญ  “สมมุติ วา คุณ ไป เดิน อยู กลาง ทะเล ทราย  

 แลว เกิด หลง ทาง ไม ได กิน น้ำ มาส อง สาม วัน  
 หิว กระหาย แทบ เอา ชีวิต ไม รอด แลว คุณ  
 พบเบ ดู อิน คน หนึ่ง เขา มี น้ำ แกว หนึ่ง ถา เขา  
 ยอม แบง นำ้ ครึง่ แกว ให คณุ เพือ่ แลก กบั สมบตั ิ 
 ครึ่ง หนึ่ง ของ คุณ คุณ จะ ยอม เขา ไหม” 
เศรษฐ ี “ผม คง ตอง ยอม นะ เพราะ ตอน นัน้ ผม คง หวิ  

 น้ำ แทบ บา เลย” 
นัก ปราชญ   สมมุติ ตอ “แม จะ ได น้ำ ครึ่ง แกว แลว แต มัน  
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 ยัง ไม พอที่ จะ ดับ ความ กระหาย ของ คุณ ได  
 คุณ ก็ ยัง กระหาย น้ำ มากๆ อยูดี ถา เบ ดู อิน  
 จะ ยอม สละ น้ำ ที่ เหลือ อีก ครึ่ง แกว ให คุณ เพื่อ  
 แลก กับ สมบัติ ที่ เหลือ ของ คุณ คุณ จะ วา  
 อยางไร”
เศรษฐ ี “คุณ เลน สมมุติ แบบ นี ้ ผม อาจ กำลัง จะ ตาย  

 เพราะ ขาด น้ำ ผม ก็ วา ผม คง ตอง ยอม อีก นั่น  
 แหละ” 
นัก ปราชญ “อาว ! ถา งั้น ทรัพย สมบัติ รอย ลาน ของ คุณ  

 เมื่อ ถึง วิก ฤต จริงๆ ก็ จะ มี คา เทากับ น้ำ แกว  
 เดียว เทานั้น สิ ครับ” 
เศรษฐี   ยอมรับ “อึม.....ก็ ใช นะ ส ิ ! จะ ทำ ยัง ไง ได  

 ละ.......มัน ก็ ตอง เปน เชน นั้น แหละ”
ทาน อาจารย จงึ วา สิง่ ที ่คน เรา ตองการ ไมใช ตองการ 

ตัว เงิน หรือ ตัว ธนบัตร ที่ เปน แผน กระดาษ ถึง จะ วาง แผน 
ธนบัตร เปน ที่นอน ก็ คง ไม ได ทำให หลับ ได ดี กวา คน ทั่วไป สิ่ง ที่ 
เรา ตองการ แทๆ  ไมใช ตวั เงนิ คน เรา ตองการ ความ สบายใจ 
เปด บญัช ีเงนิ ฝาก ด.ู... อมื !.... สบายใจ...... แต ความ สบายใจ 
มัน ก็ เกิด ขึ้น ได โดย ไม ตอง มี เงิน มาก ถึง ขนาด นั้น

พระพุทธ องค สอน วา ผู ครอง เรือน แสวงหา โภคทรัพย 
ดวย ความ ซื่อสัตย เมื่อ ได แลว ก็ จง รูจัก แบง ปน อยา ตระหนี่ 
รูจัก ใช เงิน ใช ทอง ของ เรา ให เกิด ประโยชน และ ความ สุข ให มาก 
ทั้ง แก ครอบครัว คน รอบ ขาง ศาสนา และ สังคม ทั่วไป ขอ 
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สำคญั ก ็คอื อยา หลง เปน ทาส ของ ทรพัย และ อยา ให ทรพัย 
เปน เจาของ เรา

ทาน บอก วา อยู ใน กรง นะ จะ เปนก รง ตะกัว่ กรง ทองคำ 
หรือ กรง มี เพชร พลอย ประดับ ประดา หรูหรา มัน ก็ ยัง เปน 
ก รง อยูด ีถา เรา รูสึก วา เรา อยู ใน กรง แลว เรา ก็ สมควร จะ 
รีบ หา ทางออก เสีย โดย เร็ว

คำถาม คำ ตอบ ๑๘

“ดื่ม ไวน เพื่อ เขา สังคม 
ผิด ศีล หรือ ไม ครับ”

“เอ ! ผู ถาม นี่ สงสัย จริงๆ 
หรือ วา รู อยู แลว แต ยัง หวัง อยู 
วา อาตมา จะ บอก วา 

ไม เปนไร หรอก โยม เชิญ เถอะ 
แต ขอบ อก วาผิด ศีล 
อนุญาต ไม ได”

“แลว แค จิ บนิดๆ 
หนอยๆ พอ เปน พิธี 
ละ ครับ จะ โอ เค
ห รือ ไม

“แลว ชั่ว นิดๆ หนอยๆ 
จะ ได มั้ย เลา”
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C/ซี หรือ D/ดี
โยม ผู หญิง สาม สี่ คน ไป กราบ ทาน อาจารย และ ถวาย 

วิตามิน ซ ีโยม คน หนึ่ง พูด เกง มาก โฆษณา สรรพคุณ วิตามิน ซี 
เสีย ยกใหญ วา ด ีอยาง นัน้ นะ เจา คะ ด ีอยาง นี ้นะ เจา คะ ทาน รับ 
ฟง เฉย อยู จน โยม สาธยาย เสรจ็ ทาน จงึ ถาม ขึน้ วา “ตกลง นี ่มนั 
วิตามิน ซ ีหรือ วิตามิน ด ีกัน แน นะ”

ระหว่าง C/ซี กับ E/อี
ทาน อาจารย ม ีความ ผกูพนั กบั ประเทศ อนิเดยี เปน พเิศษ 

ทาน ได ไป ใช เวลา อยู ใน ประเทศ นั้น ตั้งแต กอน บวช และ เมื่อ 
บวช เปน พระ แลว ทาน ยงั ได ไป เดนิ ธดุงค อกี สอง สาม ครัง้ ทาน 
ประทับ ใจ ชาว พทุธ ที ่นัน่ มาก ทั้ง ใน เรื่อง จำนวน และ ศรัทธา อัน 
แรง กลา สวน มาก เปน ชาว บาน ยากจน และ วัด ตางๆ ใน ชนบท 
ก ็ไมม ีพระพทุธ รปู ไว กราบ ไหว บชูา ทาน จงึ เกดิ แรง บนัดาล ใจ ที ่
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จะ นำ พระพทุธ รปู จาก เมอืง ไทย ไป ถวาย วดั ใน ชนบท ที ่ประเทศ 
อินเดีย

ครั้ง หนึ่ง ทาน อาจารย เดิน ทาง ไป อินเดีย ใน ชวง เดือน 
พฤษภาคม เพื่อ ไป ทำ พิธี มอบ พระพุทธ รูป องค ใหญ ถึง สิบ สอง 
องค ถวาย วัด ตางๆ ให ชาว บาน ไว กราบ ไหว บูชา อากาศ ที่ 
อินเดีย รอน มาก อุณหภูมิ สูง ถึง สี่ สิบ องศา ทุกๆ แหง ที่ ทาน 
ไป คลา คลำ่ ไป ดวย ผูคน หลาย พนั เพือ่ มา รวม พธิ ีทำเอา ฝุน คละ 
คลุง ไป หมด ทาน อาจารย ตอง พูด คุย กับ ผูคน มากมาย ตอบ  
คำ ถามๆๆ ทาน ตอง เทศน หลาย กัณฑ ภายใน เวลา ไม กี่ วัน 
ขนาด ลูก ศิษย ที่ เพียง แค ติดตาม ไป เฉยๆ ไม ตอง ทำงาน หนัก 
อยาง ทาน ยัง หมด เรี่ยว หมด แรง ไป ตามๆ กัน เมื่อ ทาน กลับ มา 
ลูก ศิษย ทาง นี้ กราบ เรียน ถาม ทาน ถึง การ เดิน ทาง 
ลูก ศิษย “ทริ ปนี้ เปน อยางไร บาง ครับ ดี ไหม ครับ”
ทาน อาจารย “อืม! ก็ ให คะแนน ระหวาง C/ซี กับ  

 E/อี นะ”
ลูก ศิษย  “อาว!...แปล วา ไม ดี หรือ ครับ”
ทาน อาจารย “ไม ชาย.... แปล วา ด ีตาง หาก ละ”
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จ้อง เป้า ไว้
ใน ประเทศ ญี่ปุน ศาสนา พุทธ นิกาย เซ็น มีชื่อ เสียง วา มี 

ความ สัมพันธ กับ ศิลปะ หลาย อยาง เชน  การ จัด ดอกไม พิธี 
ชง ชา และ การ ยิง ธน ูเปนตน อาจารย เซ็น ทาน หนึ่ง ยิง ธนู แมน 
มาก ทาน งาง คนั ธน ูแลว ยนื เขา สมาธ ินิง่ อยู กอน จะ ปลอย ลกู ศร 
ออก ไป แลว ทาน ก็ ไม พลาด ลูก ศร วิ่ง ตรง เผง เขา กลาง เปา พอ 
ดิบ พอดี ดอก ท่ี หน่ึง ดอก ท่ี สอง ดอก ท่ี สาม ดอก ท่ี ส่ี ดอกท่ีหา 
จนถึง ดอก ท่ี รอย.... เขา กลาง เปา....ไมมี พลาด ทำเอา บรรดา 
ลกู ศษิย ที ่ยนื ด ูทาน อยู ประทบั ใจ สดุๆ ทาน เปน คน ที ่ยงิ ธน ูแมน 
ที่สุด เทา ที่ พวก เขา เคย เห็น มา นั่น ตอง เปน เพราะ ทาน มี สมาธิ 
ดี เปน เลิศ

ตอ จาก นัน้ ทาน อาจารย บอก ลกู ศษิย วา ทาน จะ สอน บท 
เรยีน พเิศษ ให แก พวก เขา แลว ทาน ก ็ให ลกู ศษิย เอา ผา มา ผกู ปด 
ตา ทาน ไว ทาน งาง คัน ธนู แลว ยืน เขา สมาธิ นิ่ง กอน จะ ปลอย 
ลูก ศร ออก ไป มัน ไม ได เขา เผง ตรง กลาง เปา อยาง เคย และ มัน 
ก็ ไม ได เขา เปา เลย เสีย ดวย ซ้ำ

เมื่อ ทาน อาจารย ดึง ผา ผูก ตา ออก ทาน มอง ไป ที่ เปา ซึ่ง 
ปราศจาก ลูก ศร กอน แลว จึง หัน หนา มา หา ลูก ศิษย ทาน เห็น 
บรรดา ลูก ศษิย แสดง อาการ กระอักกระอวน ไป ตามๆ กัน บาง 
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ก็ มอง ไป ทาง อื่น บาง ก็ หลบตา ลง ต่ำ จอง มอง พื้น นิ่ง อยู พวก 
เขา รูสึก อาย แทน ทาน อาจารย ที่ ยิง ธนู พลาด เปา และ กลัว ทาน 
จะ เสีย หนา
อาจารย “วัน นี้ อาจารย ตั้งใจ จะ ให บท เรียน อะไร กับ พวก  

 เธอ”
ลูก ศิษย “ผม ไม ทราบ ครบั ผม คดิ วา ทาน อาจารย จะ สอน  

 พวก ผม วา ถา สมาธิ ด ี แม จะ ปด ตา ไว ก็ จะ ยิง  
 ธนู ได ไม พลาด เปา”
อาจารย “ไมใช หรอก อาจารย ตองการ จะ สอน พวก เธอ วา
  การ ท่ี จะ ประสบ ความ สำเร็จ ใน ชีวิต ได น้ัน
  ตอง ไม ลืม เปา หมาย ท่ี ต้ัง ไว  เรา ตอง จอง 
  และระลึก ถึง เปา หมาย ของ เรา ไว ทุก ขณะ 
  มิ เชน นั้น  เรา มี โอกาส จะ พลาด ได ทุก เม่ือ”

หา ตัว ช่วย
ทาน อาจารย สอน วา คน เรา ตอง นอม จิต ไป สู ธรรม 

ไมใช ไป นอม เฉพาะ ธรรม บาง สวน ท่ี ชอบ มา สู ใจ เรา ทานได 
ยก ตัวอยาง เรื่อง ของ ทาน เอง วา หัว เขา ของ ทาน ไม ดี และ หมอ 
แนะนำ ให ผาตดั แต ทาน ไม ตองการ จะ ผา ทนีี ้เพือ่ ไม ให ลกูศษิย 
ลูก หา วิพากษ วิจารณ ทาน จึง พยายาม แสวงหา หมอ อีก สัก คน 



174 เรือ่งท่านเล่า

ที่ จะ บอก วา ไม ตอง ผา และ ทาน ก็ โชค ดี ที่ ได พบ หมอ คน นั้น 
ฉะนั้น การ ไม ผา เขา นี่ ไมใช เพราะ ทาน แต เปน เพราะ หมอ

ทาน สอน ตอวา ใน เรื่อง ของ ธรรม ไมใช วา พระพุทธเจา 
สอน อยางไร หรอื ครบูา อาจารย องค หนึง่ สอน อยาง ใด แลวเรา 
ไม อยาก ทำ ตาม เรา ก็ พยายาม แสวงหา ครูบา อาจารย องค 
อื่น ที่ จะ บอก เรา วา ไม จำเปน ไม ตอง ลำบาก อยาง นั้น นั่น 
เปน นิสัย เสีย เรา ตอง พยายาม ศึกษา วา พระพุทธเจา ทาน 
สอน อยางไร เรา ก็ พยายาม รับ มา ท้ังหมด ไมใช จะ เอา แค 
บาง สวน เชน อริยมรรค มี องค แปด ถา เรา รับ บาง องค ไม รับ 
บางองค มัน จะ เสีย ระบบ องค รวม ของ พระพุทธเจา และ จะ 
ไม สำเร็จ ผล ดวย 

สำหรับ หัว เขา ของ ทาน อาจารย นั้น ใน ที่สุด ตัว ชวย ของ 
ทาน ก็ ไม สามารถ ชวย ทาน ได ตลอด รอด ฝง อีก ไม นาน ตอ มา 
ทาน ก็ หนี การ ผาตัด ไม พน อยูดี
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งาน ช้ิน สุดท้าย
เรื่อง นี้ เปน เรื่อง จริง ที่ เกิด ขึ้น ใน ประเทศ อินเดีย นาน 

มา แลว  ใน สมัย ที่ ราช วงศ โมกุล (Mughal) ซึ่ง เปน อิสลาม 
ปกครอง ประเทศ มี สถาปนิก ดัง คน หนึ่ง ขึ้น ชื่อ วา เก งมากๆ 
เปน ที ่โปรดปราน ของ พระ ราชา ยิง่ นกั ใน สมยั นัน้ พระ ราชา ชอบ 
สราง วัง ที่ นูน ที่ นี่ มากมาย หลาย แหง ทาน ไวใจ ให สถาปนิก คน 
นี้ เปน คน ออกแบบ แต เพียง ผู เดียว เขา จึง ตอง ทำงาน หนัก มาก 
รบั ใช พระองค ไม ได หยดุ หยอน เปน เวลา หลาย สบิ ป จน เขา รูสกึ 
ไม ไหว แลว เหนื่อย มากๆ และ อยาก จะ เกษียณ เต็มท ีเขา จึง 
ตัดสิน ใจ ไป ขอ อนุญาต พระ ราชา
สถาปนิก “เกลาฯ  ได ทำงาน หนกั มา หลาย สบิ ป แลว บดันี ้ 

 เกลาฯ  รูสึก ตัว วา แก เต็ม ทน  หมด กำลังวังชา  
 ทำงาน ตอ ไป ไม ไหว แลว จึง มา ขอ พระ รา ชา 
 นุ ญาต ให เกลาฯ  ได เกษียณ ออก ไป พัก ผอน ใน  
 ชวง บั้นปลาย ชีวิต พะ ยะ คะ”
พระ ราชา “เรา ขอบใจ ทาน มาก ที่ ทาน ได อุตสาห สราง 

 ผล งาน ที ่สวยงาม ให เรา ได ชืน่ชม ตัง้ มากมาย ถงึ  
 เวลา ที่ ทาน จะ ได พัก ผอน แลว ละ แต...... เรา  
 ขอรอง ละ......ทาน ชวย สราง วัง ให เรา เปน หลัง  
 สดุทาย กอน ทาน จะ เกษยีณ เถดิ นะ....เอา ให สดุ  



176 เรือ่งท่านเล่า

 ฝมอื เลย งบ ประมาณ ไม อัน้ ให สวยงาม ทิง้ ทวน  
 เลย นะ”

สถาปนิก ถึง กับ คอตก ทาน วา ทาน ขอรอง แต ใคร จะไป 
กลา ปฏิเสธ ทาน ละ เขา ไมมี ทาง เลือก จริงๆ เขา จึง ตอง จำ ใจ 
ทำงาน ชิน้ สุดทาย นี ้ปกติ เขา ก ็เปน เหมือน สถาปนกิ เกงๆ หรือ 
คน เกงๆ ทั้ง หลาย นั่น แหละ ที่ จะ ตอง ทำงาน ออก มา ให ดี ที่สุด 
ชนดิ ที ่ไมม ีที ่ต ิสายตา ของ เขา แหลมคม มาก และ เขา ก ็พถิพีถินั 
สดุๆ เขา สามารถ มอง เหน็ ขอ บกพรอง ทกุ จดุ แม จะ นอย นดิ ชนดิ 
ที่ คน อื่นๆ จอง แลว ก็ ยัง ไม เห็น และ เขา ก็ ทน ที่ จะ ไม แกไข ไม 
ได แม คน อื่นๆ จะ พา กัน บอก วา ดี มาก แลว สวย มากๆ แลว 
ก็ตาม วัง ทุกๆ วัง ของ พระ ราชา จึง ออก มา งดงาม ชนิด ที่ เขา 
เอง ยัง หา ที่ติ ไม ได เปน เหตุ ให เขา ตอง ทำงาน หนัก อยาง ที่ เปน 
อยู นี่ แหละ

แต สำหรบั วงั หลงั สดุทาย นี ้เขา เบือ่ และ อยาก จะ พกั เตม็ 
ทน แลว เขา ตองการ ที่ จะ สราง ให เสร็จ เร็ว ที่สุด แม เขา จะ เห็น 
ขอ บกพรอง เต็ม ไป หมด แต เขา ก็ คิด วา ชาง มัน เถอะ! ปกติ สิ่ง 
ที่ เขา เห็น วา ยัง ไม ดี พอ จำเปน ตอง แกไข คน อื่น ก็ มัก จะ วา สวย 
แลวๆ อยู เสมอ ขอ บกพรอง ทั้ง หลาย นั้น คน อื่น มอง ไม เห็น 
หรอก มี แต เขา เห็น คน เดียว........ฉะนั้น....เขา ทำ เปน มอง ไม 
เห็น ซะ ก็ สิ้น เรื่อง ขอ เพียง แต ให มัน เสร็จ ไวๆ เทานั้น เปน พอ

เมื่อ การ สราง วัง หลัง สุดทาย เสร็จ สิ้น ลง เขา ถอน ใจ ยาว 
อยาง โลง อก ถึง คราว ที่ เขา จะ สบาย เสียท ีเขา รีบ เชิญ พระ ราชา 
มา ชม
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พระ ราชา  “ทาน ไม เคย ทำให เรา ผิด หวัง เลย นะ”
สถาปนิก “ขอบพระทยั พะ ยะ คะ ไม ทราบ วา พระองค จะ  

 ประทบั ที ่นี ่หรอื จะ พระราชทาน ให พระ โอรส หรอื  
 พระ ธิดา องค ไหน”
พระ ราชา “มัน ไมใช ของ เรา หรือ ของ ลูก หลาน คน ไหน  

 หรอก เรา สราง วัง หลัง สุดทาย นี้ เพื่อ ตอบแทน  
 คน เกง ที่ ทำงาน รับ ใช เรา อยาง ดี มา นาน เรา  
 ขอม อบ วัง ที่ สวยงาม หลัง นี้ แก ทาน เรา หวัง วา  
 ทาน จะ ได ใช ชวีติ บัน้ปลาย อยาง ม ีความ สขุ ทีส่ดุ  
 ใน วัง ที่ ทาน ทั้ง ออกแบบ เอง ทั้ง สราง เอง มา กับ  
 มอื เรา ขอบใจ ทาน มาก สำหรบั ทกุ สิง่ ขอ ยำ้ อกี  
 ครั้ง นะ วา ทาน ไม เคย ทำให เรา ผิด หวัง เลย”

สถาปนกิ จำ ตอง ฝน สหีนา แสดง ความ ปลาบปลืม้ ยนิด ีใน 
โชค ลาภ อัน ยิ่ง ใหญ และ เขา จำ ตอง ใช ชีวิต บั้นปลาย อยาง หนา 
ชื่น อก ตรม ใน วัง พระราชทาน ไม วา เขา จะ หัน ไป ทาง ไหน เขา 
ก็ เห็น แต จุด ผิด พลาด ที่ เขา เคย แกลง ทำ เปน มอง ไม เห็น ... แน 
ละ !....พระ ราชา ไม เคย ผดิ หวงั...แต ตวั เขา เอง กลบั ตอง ผดิ หวงั 
อยาง สุดๆ เลย ที เดียว

ทาน อาจารย จงึ วา เรา ทุก คน ควร มุง การ ทำ ดี ให เสมอ 
ตน เสมอ ปลาย ตลอด เสน ทาง ถา แมน เร่ิม ตน ไม ดี หาก 
ทำ กลาง และ ปลาย ให ดี ก็ ยัง นับ วา ใชได แต ถา เร่ิม ตน ดี 
กลางดี แต ปลาย ไม ดี มัน นา เสียดาย แถม ยัง ตอง ผิด หวัง 
ช้ำใจ อยาง สถาปนิก ตัวเอก ใน เรื่อง นี้
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“อาจ จะ เปน ยุง ก็ได นะ...อยา ไป 
สนใจ มัน เลย ดี กวา...ลอย มา แลว ก็ 
ตอง ลอย ไป ให เห็น เปน ของ เกิด

 ของ ดับ ตาม ธรรมชาต”ิ

คำถาม คำ ตอบ ๑๙

“เวลา นั่ง สมาธ ิเรา จะ 
ทราบ ได อยางไร วา สิ่ง ที่ 
ลอย มา อยู ขาง หนา เปน จิต 

หรือ สต”ิ
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ขี้ to be
ทาน อาจารย มกั อบรม เตอืน สต ิลกู ศษิย อยู เสมอ เรือ่ง การ 

รับ ประทาน อาหาร ถึง กับ เขียน กลอน ไว ให ทอง เตือน ใจ วา
“ขาพเจา พิจารณา อาหาร
แลว รับ ประทาน ใน มื้อ นี้
มิใช เพื่อ สนุกสนาน เปรม ปรีดิ์
มิ ให มี พลัง กาย อัน เมามัน

มิ ให เปน เครื่อง ประดับ และ ตกแตง 
แต เพื่อ ให มี แรง และ ขยัน 

เพื่อ พากเพียร ภาวนา ตลอด วัน
 ให ธาตุ ขันธ ได ลอง ลิ้ม อิ่ม พระ ธรรม”

เทานั้น ไม พอ ทาน ยัง เมตตา สอน ดวย วา เวลา เห็น 
อาหาร หลาก สหี ลาก สนั นา อรอย ให เรา พา กนั บรกิรรม วา 
“ขี้ to beๆๆๆ” ทาน วา “อาหาร เปน ภาระ เนอ.... ถา เปน 
เม็ด อาหาร ที่ ตอง กิน เพียง วัน ละเม็ด ได ก็ นา จะ ดี หรอก นะ”
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เอาใจ เทพ
ขณะ ที่ ชาย คน หนึ่ง กำลัง เดิน จาก หมูบาน หนึ่ง ไป ยัง อีก 

หมูบาน หนึง่ เทวดา สอง องค ได ปรากฏ กาย ขึน้ ตอ หนา เขา และ 
แนะนำ ตนเอง วา องค หนึ่ง  คือ เทพ แหง ความ มั่งคั่ง สวน อีก 
องค หนึ่ง คือ เทพ แหง ความ ยากไร พรอม ทั้ง ถาม คำถาม ที่ 
ทำให ชาย ผู นั้น รูสึก ลำบาก ใจ

เทวดา ถาม วา “ระหวาง เรา ทั้ง สอง เจา วา ใคร รูป งาม 
กวา กัน จง ตอบ มา ให ดีๆ เชียว นะ”

ชาย ผู นัน้ นิง่ คดิ หา คำ ตอบ ที ่จะ ไม ทำให เทวดา องค ใด ตอง 
สะเทือน ใจ และ เพื่อ จะ พา ตัว เขา ให รอด จาก สถานการณ ลอ 
แหลม นี้ ดวย ใน ที่สุด สมาธิ ก็ ชวย ให เขา ได คำ ตอ บที่ปง ขึ้น มา 
เขา ตอบ วา “ทาน ทั้ง สอง งาม ทัดเทียม กัน ขอรับ”

เทวดา ทั้ง สอง องค ถาม ขึ้น พรอม กัน วา “เอะ ! อยางไร 
กัน เรา ตองการ ให เจา ตอบ วา ใคร งาม กวา นะ”

เขา จงึ หนั ไป ทาง เทพ แหง ความ มัง่คัง่ “ทาน งาม กวา ทาง 
ดาน หนา” แลว จึง หัน ไป ทาง เทพ แหง ความ ยากไร “สวน ทาน 
ก็ งาม กวา ทาง ดาน หลัง”

เทวดา ท้ัง สอง องค บอก ให เขา แสดง เหตุผล ท่ี กลาว เชน น้ัน
ชาย ผู นั้น ตอบ อยาง นอบนอม วา “เมื่อ ทาน เทพ แหง 

ความ มั่งคั่ง ไป เยือน บาน ใด ก็ตาม พอ คนใน บาน เห็น ทาน เดิน 
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เขา มา ทุก คน จะ พา กัน ดี อก ดีใจ เปน ยิ่ง นัก พอๆ กับ ที่ เขา จะ 
พา กัน ดี อก ดีใจ เมื่อ เห็น ทาน เทพ แหง ความ ยากไร เดิน ลับ ออก 
จาก บาน ของ พวก เขา ไป กระผม จึง เห็น วา ทาน ทั้ง สอง มี ความ 
งาม ทัดเทียม กัน ไมมี ใคร นอยห นา ไป กวา ใคร ขอรับ กระผม”

เพี้ยน คือ นวัตกรรม ?
พวก อนรุกัษ นยิม ถอืวา ของ เกา ด ีกวา ของ ใหม คดิถงึ แต 

good old days ยุค ทอง.....สมัย นี้ อะไรๆ ก็ เสื่อม ลง แย ลง 
ไม เหมอืน สมยั กอน ยดึ มัน่ ถอื มัน่ ใน ของ เกา สวน พวก สมยั ใหม 
ก็ ถือวา ของ เกา คร่ำ ครึ โบราณ เตา ลาน ป ของ เกา ลา สมัย รับ 
ไม ได ถึง เวลา แลว ที่ ตอง เปลี่ยนแปลง ตอง innovate ตาง คน 
ตาง สุด โตง ไป กัน คนละ ขั้ว

พระพุทธ องค สอน ให เรา วิจัย ธรรม
ของ เกา ที่ ด ีเรา ตอง รักษา ไว ไมใช เพราะ มัน เกา • 
แต เพราะ มันดี
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เรื่อง ร้ายก ลาย เป็น ดี
เรือ ลำ หนึ่ง อับปาง กลาง มหาสมุทร มี คน รอด ชีวิต เพียง 

คน เดียว ขณะ ที่ คน อื่นๆ จม น้ำตาย หมด เขา วาย น้ำๆๆ ไป 
จนถึง เกาะ แหง หนึ่ง เขา สามารถ ประทัง ชีวิต อยู บน เกาะ ได 

ของ เกา ท่ี ไม ดี เรา ตอง กลา ท้ิง ไมใช เพราะ มัน เกา • 
แต เพราะ มัน ไมมี ประโยชน
ของ ใหม ก็ ใช วา จะ ดี เสมอ ไป•  บาง อยาง เปน เพียง 
แฟชั่น ตื่น เตน แค ประเดี๋ยวประดาว ตอง เลิก ลม ไป 
ทำให เสีย ทั้ง เงิน และ ทอง เสีย ทั้ง กำลัง และ เวลา คน 
บาง คน เรียก ความ เพี้ยน วา innovation/นวัตกรรม 
แถม ยัง ภาค ภูมิใจ ใน ความ เสีย หาย นั้น ดวย

ฉะนั้น ทาน อาจารย จึง สอน ให เรา ดู ให ดีๆ ดี หรือ ไม ดี 
เปน ประโยชน หรือ ไม เปน ประโยชน ถูก ตอง หรือ ไม ถูก ตอง 
โดย ไม ตอง สนใจ วา มัน จะ เกา หรือ ใหม
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แต ก็ อยาง หงอยเหงา ที่สุด เขา สราง เพิง ไว อยู อาศัย ตาม ลำพัง 
เวลา ผาน ไปๆ จน เขา เริ่ม หมด หวัง ที่ จะ ได กลับ บาน

วัน หนึ่ง ขณะ ที่ เขา เดิน เลน อยู ที่ ชายหาด เขา มอง ขึ้น ไป 
บน เขา เห็น ไฟ กำลัง ไหม เพิง พัก อาศัย ที่ เขา รวบรวม เศษ ไม มา 
ส ราง ดวย ความ ยาก ลำบาก เขา รีบ วิ่ง ขึ้น ไป ดับ ไฟ แต ก็ ไมทัน 
เสีย แลว เขา ทรุด ตัว นั่ง ลง อยาง หมดอาลัย ตาย อยาก ทุกข จน 
น้ำตา ไหล แต เอะ ! อะไร นั่น นะ ใน ทะเล ปราก ฏ วา เปน เรือ 
ลำ ใหญ กำลัง แลน ตรง เขา มา แลว มี คน ลง เรือ เล็ก พาย เขา มา ที่ 
เกาะ เขา ตื่น เตน ดีใจ เปน ที่สุด ระ ล่ำ ระ ลัก ถาม วา “พวก คุณ รู 
ได ยงั ไง วา ผม มา ตดิ เกาะ อยู ที ่นี”่ พวก เขา ตอบ วา “อาว ! ก ็จาก 
สัญญาณ ควัน ที่ คุณ ทำ ขึ้น ไง ละ ครับ” .......ไฟ ไหม บาน ที่ กลาย 
เปน สัญญาณ ควัน ชวย ให เขา ได กลับ บาน เกิด เมือง นอน...... 

ทาน อาจารย สอน วา เร่ือง ท่ี แย ท่ีสุด บาง คร้ัง ก็ กลาย 
เปน เร่ือง ท่ี ดี ท่ีสุด ได ใน ทำนอง เดียวกัน เร่ือง ท่ี วา ดี ท่ีสุด 
ก็ อาจ จะ เปน เร่ือง ท่ี แย ท่ีสุด ได ฉะน้ัน ให เรา เรียน รู จาก 
ประสบการณ เรียน รู จาก ทุก ส่ิง ทุก อยาง เพ่ือ ให เรา เขาใจ 
ชีวิต ของ เรา มาก ข้ึน และ พัฒนา ไป ใน ทาง ท่ี ดี งาม
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ลวงตา
ตอน ทาน อาจารย บวช ใหมๆ  ม ีพระองค หนึง่ สมณ สารปู 

นา เลื่อมใส มาก เปน พระ ที่ เปน ตัวอยาง ใน ทุกๆ เรื่อง ทาน 
อาจารย เอง ยัง ได เรียน รู อะไรๆ จาก ทาน มาก บวช แลว ทาน 
อาจารย ไป จำ พรรษา ที ่อืน่ เมือ่ กลบั มา คารวะ ครบูา อาจารย ชวง 
เขา พรรษา ได ขาว วา พระองค นี ้จะ สกึ ทาน อาจารย เลา วา ทาน 
ตกใจ เลย มัน ไม นา เชื่อ หลวง พอ ชา ทาน วา พระองค นี้ เหมือน 
ผล ไม สุก นอก เนา ใน ทาน พูด แรงๆ พระองค นั้น ก็ สารภาพ วา 
ตั้งแต ทาน บวช มา ทาน เครียด ตลอด เวลา ทาน เครียด เพราะ 
ทาน ไม คอย ม ีเพือ่น ทาน เหน็ เพือ่น พระ พดู คยุ สนทนา กนั ทาน 
ก็ รูสึก อิจฉา อยาก จะ พูด ดวย แต ทาน พูด ไม ออก ทาน พูด ไม 
เปน ทาน จึง เครียด ใน ขณะ ที่ พระ องค อื่นๆ คิด วา ‘โอ ! ทาน 
สงบ มาก สำรวม มาก นะ ไม เหมอืน พวก เรา พวก เรา ลาง บาตร 
นะ ก็ นั่ง คุย กัน ครูบา อาจารย หาม แลว ก็ หาม ไม อยู แต ทาน ไม 
เปน อยาง เรา นะ ทาน ทำ อะไร ทาน ก็ มี สติ’ ทั้งๆ ที่ ความ จริง 
ทาน อยาก พูด แต วา ทาน พูด ไม เปน

 เรื่อง การ ฉัน ก็ เชน กัน ทาน ฉัน นอย มาก จน เปน ที่ เขาใจ 
ใน หมู เพื่อน วา ทาน มัก นอย และ สำรวม ระวัง มาก ใน เรื่อง การ 
ฉัน ทั้งๆ ที่ ความ จริง แลว ทาน ไม ชอบ อาหาร และ ไม สามารถ 
ทำใจ ให เคยชิน ได กับ การ ฉัน ใน บาตร ซึ่ง รวม อาหาร ทุก ชนิด ทั้ง 
คาว และ หวาน อยู ใน ที่ เดียวกัน
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ทาน มัก นั่ง คู กับ พระ อีก รูป หนึ่ง ซึ่ง มี ปญหา เรื่อง งวง 
และ สัปหงก เวลา นั่ง สมาธิ ราวกับ วา ไมมี กระดูก สัน หลัง สวน 
ทาน นั่ง ตรง เหมือน อาจารย เซ็น พระองค ที่ ชอบ งวง ลืมตา แลว 
เหน็ ทาน นัง่ ก ็เกดิ อาการ ทกุข ใจ อยาก จะ นัง่ ได ตรง อยาง นัน้ บาง 
สวน ทาน ก็ สารภาพ วา ทาน อยาก สึก เพราะ ทาน เครียด เวลา 
ลืมตา เห็น เพื่อน นั่ง สมาธิ แบบ ผอน คลาย สบายๆ รูสึก อิจฉา 
อยาก จะ เปน อยาง นั้น บาง 

ฉะนั้น ทาน อาจารย จึง วา อยา ไป ดู คน อื่น อะไรๆ 
มัน ก็ ไม แนนอน ไม วา จะ ดู ตัว เอง ก็ ด ีดู คน อื่น ก็ ด ีธรรมะ 
เทานั้น ที่ จะ เปน ที่ พึ่ง ของ เรา ได

“ก็ เพราะ เสนผม มัน บัง ภู เขา 
นะ ส”ิ

คำถาม คำ ตอบ ๒๐
“ทำไม พระ ถึง ตอง โกน ผม 

ดวย ครับ”
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บ้า ช็อป ปิ้ง บำบัด
ทาน อาจารย เตือน ลูก ศิษย ที่ หลงใหล การ ช็อป ปง วา 

“อยา เปน คน ท่ี ถือวา สวรรค อยู ท่ี ของ รก นรก อยู ท่ี ตู วาง” 
ทาน ให ลูก ศิษย ถาม ตัว เอง วา “การ ไป ช็อป ปง นะ มัน 

ให ความ สุ ขจริ งๆ หรือ” แลว ทาน ยัง แนะนำ วา กอน จะ 
ตัดสิน ใจ ซื้อ อะไร ให พิจารณา ให ดีแลว ถาม ตัว เอง วา “จำ 
เปน มั้ย” ถา ตอบ ตัว เอง วา จำเปน ก็ ให ถาม ตัว เอง เปน ครั้ง ที่ 
สอง วา “จำ เปน จริงๆ  หรือ” ถา ยัง ไม สามารถ ตอบ ตัว เอง ได 
หนัก แนน แต ก็ ยัง อยาก จะ ซื้อ อยูด ี ขั้น ตอน ที่ สาม ทาน แนะ 
ให โทรศัพท ไป ปรึกษา กัลยาณมิตร (เลือก ประเภท ที่ โหดๆ  
หนอย) วา จะ ซื้อ ดี หรือ ไม แลว ถา เพื่อน แนะนำ วา ไม ตอง ซื้อ 
ก็ ให พยายาม เชื่อ ฟง เพื่อน ดวย ก็ แลว กัน
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บท สวด ของ คน ไม่ ภาวนา
ทาน อาจารย กลาว วา ทาน มักได ยิน บท สวด ของ คน ไม 

ปฏิบัติ ภาวนา อยู บอยๆ (สวน มาก มัก จะ เปน ผูชาย) “ผม ไม 
เห็น วา จำเปน จะ ตอง ปฏิบัติ ภาวนา เลย ผม ก็ ดี อยู แลว...ผม ไม 
ได เบยีดเบยีน ใคร...ผม ไม ได ทำให ใคร เดอืด รอน...ไม เหน็ จำเปน 
จะ ตอง ตืน่ แต เชา มาท นท รมาน นัง่ สมาธ ิเดนิ จง กรม เลย” ทาน 
วา นี่ เปน บท สวด ฟง อยู บอยๆ ฟง จน ชิน เลย ที เดียว ทาน วา 
ใช...มัน ไม จำเปน...ไม ทำ มัน ก็ ไม ตาย หรอก แต ทาน อุปมา ให 
ลูก ศิษย ฟง ดังนี้

สมมุติ วา มี ชาย หนุม คน หนึ่ง เปน คน ตี กอลฟ เกง ประจำ 
ตำบล วัน หนึ่ง มี ผู รู หรือ โปรฯ ระดับ โลก เดิน เขาไป คุย กับ เขา 
ดังนี้
โปรฯ “คุณ นี่ ตี กอลฟ เกง จริงๆ มี แวว วา จะ รุง มากๆ  

 เลย ถา คุณ ได ฝก ทุก วันๆ นะ คุณ จะ สามารถ  
 ตี กอลฟ เกง เทา ไท เกอร วูดส เลย ผม รับรอง  
 คุณ สามารถ เปน มหา เศรษฐี มีชื่อ เสียง โดง ดัง ไป  
 ทั่ว โลก เลย ละ”
ชาย หนุม “จำเปน เห รอ...... ไม เห็น จำเปน ตอง เกง เทา  

 ไท เกอร วู ดส เลย ....ไม เห็น จำเปน ตอง มี เงิน  
 เยอะ เปน มหา เศรษฐี เลย ..... ผม เปน แชมป  
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 ตำบล.... กรรม กา ร อ.บ.ต. ตี สู ผม ไม ได เลย  
 ซัก คน ....แถวๆ นี้ นะ ผม เกง ที่สุด อยู แลว”

ทาน อาจารย ถาม วา แลว อยาง นี้ มัน ผิด ไหม เลา มัน ชั่ว 
หรือ เปลา...มัน ก็ ไม ผิด มัน ก็ ไม ชั่ว มัน ก็ ไม เสีย หาย...แต...มัน 
นา เสียดาย...ย ฉะนั้น ทาน จึง วา การ ไม ปฏิบัติ ธรรม มัน ก็ 
ไมผิด หรอก...แต มัน นา เสียดาย...ย

เห็น ไฟ หาย หนาว
ที่ แอฟริกา เศรษฐี คน หนึ่ง เปน คน ขี้ เบื่อ มากๆ คง เปน 

เพราะ เขา รวย และ ม ีเวลา วาง มาก เกนิ ไป เขา จงึ ชอบ คดิ แผลงๆ  
หา อะไร แปลกๆ  ใหมๆ  มาก ระ ตุ นอา รมณ ตนเอง วัน หนึ่ง เขา 
มอง ไป ที่ เทือก เขา สูง นอก เมือง แลว พูด กับ คน รับ ใช ของ เขา วา
เศรษฐ ี “ฉัน สงสัย จัง วา คน เรา จะ สามารถ ยืน แก ผา ทั้ง 

  คืนบน ยอด เขา สูง นูน ได ม้ัย แบบวา ไมมี น้ำ ไมมี ไฟ  
 ไมมี อาหาร ไมมี เสื้อผา อะไร ทั้ง นั้น นาย วา ไง”

คน รับ ใช ไม คอย ได ฟง นาย พูด เทา ไร เพราะ นาย มัก พูด 
เพอ เจ ออ ยู เปน ประจำ เขาจึง เออออ หอหมก ตาม ประสา คน 
รับ ใช ที่ ไม ตองการ ขัดใจ นาย
คน รับ ใช “ครับ...ครับ”
เศรษฐ ี “เอา อยาง นี้ ดี กวา เรา มา พนัน กัน เถอะ ฉัน ขอ  

 พนัน วา นาย ทำ ไม ได”
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คน รับ ใช “ผม ไม เลน ดวย หรอก ผม ไมมี อะไร จะ พนัน กับ  
 เจา นาย หรอก ครับ”
เศรษฐ ี “ไม ได....ไม ได...นาย ตอง พนัน กับ ฉัน ถา นาย  

 แพ นาย ก็ ไม ตอง เสีย อะไร แต ถา นาย สามารถ  
 ยืน แก ผา บน ยอด เขา ตลอด คืน ไม กิน ไม ดื่ม  
 อะไร และ ไมมี ไฟ ให ผิง นะ ฉัน จะ ยก ที่ดิน ให  
 นาย เอา ไป สิบ ไร เลย แลว แถม วัว ให อีก สี่ ตัว  
 ดวย ตก ลง มั้ย”

คน รับ ใช ไมมี ทาง เลี่ยง และ การ พนัน ขันตอ นี้ ถา เขา 
เกิด ทำได ขึ้น มา จริงๆ เขา ก็มี โอกาส จะ ลืมตา อา ปาก มี สมบัติ 
ตั้ง เนื้อ ตั้ง ตัว ได
คน รับ ใช “ตกลง ครับ เจา นาย ผม จะ ลอง ดู”
เศรษฐ ี “deal done !... ตกลง ตาม นั้น เลย ...”
เมื่อ ตกลง กับ เจา นาย ไป แลว คน รับ ใช เริ่ม คิด วิตก วา 

‘เอ! จะ ทำ ยัง ไง ดี นะ....เรา จะ หนาว ตาย บน ยอด เขา มั้ยเนี่ย....
แต เรา อยาก ทำให สำเร็จ เพราะ จะ ได มี ที่ดิน มี วัว ไว ตั้ง ตัว เรา 
ไป ปรึกษา ขอ คำ แนะนำ จาก หลวง พอ บน เขา ดี กวา’ หลวง พอ 
องค นั้น อาศัย อยู บน ภูเขา อีก ลูก หนึ่ง ใน เทือก เขา นั้น และ เขา 
เคารพ นบัถอื ทาน มา นาน แลว เมือ่ หลวง พอ ทราบ เรือ่ง ราว การ 
พนัน ขันตอ นี้...
หลวง พอ “ที่ๆ  เธอ จะ ตอง ไป ยืน เปลือย กาย อยู ทั้ง คืน นะ  

 มนั สงู นบั พนั เมตร เชยีว นะ ลม แรง และ อนัตราย  
 มาก ที เดียว แต ไม ตอง กลัว หรอก นะ ถา จิตใจ  
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 เธอ เขม แข็ง เธอ จะ ตอง ทำได หลวง พอ จะ ขึ้น  
 ไป อยู บน ยอด เขา ลูก นี้ กอ ไฟ ไว เธอ จะ มอง  
 เห็น กอง ไฟ ของ หลวง พอ จาก จุด ที่ เธอ ยืน เธอ  
 จง เพง มอง มา ที ่กอง ไฟ นะ ตัง้ จติ ให มัน่ ระลกึ อยู  
 ตลอด เวลา วา หลวง พอ กำลัง นั่ง ดูแล กอง ไฟ ให  
 ความ อบอุน แก เธอ อยู”

ดวย ความ ดีใจ คน รับ ใช   รีบ รับคำ “ตกลง ครับ ผม ขอ 
 ก ราบ ขอบพระคุณ ทาน มาก”

คืน วัน นั้น เขา ขึ้น ไป ยืน อยู บน ยอด เขา พรอม กับ บริวาร 
ของ เศรษฐี อีก สี่ คน ซึ่ง มา เปน สักขี พยาน ให เศรษฐี เขา ถอด 
เสื้อผา ออก หมด ลม พัด ฮู....ฮู...ฮู... ทั้ง หนาว ทั้ง แรง จน 
รางกาย เขา สัน่ สะทาน เขา มอง ไป ยงั ยอด เขา ที ่หลวง พอ อยู เหน็ 
กอง ไฟ อยู ลิบๆ หลวง พอ ทาน ทำ ตาม ที่ พูด ทาน ชาง มี เมตตา 
ตอ เขา จรงิๆ ยอม ลำบาก กาย เพือ่ ชวย เขา ทาน ตอง นัง่ บน ยอด 
เขา ทั้ง คืน เพือ่ ดูแล กอง ไฟ ให ลุก โชน เพื่อ เขา เขา เกิด กำลัง ใจ ฮึด 
สู ตั้ง จิต มั่น เพง ไป ที่ กอง ไฟ ของ หลวง พอ นึกถึง ความ อบอุน 
ของกอง ไฟ และ ความ เมตตา ของ หลวง พอ เขา รูสึก อบอุน ใจ 
มาก แม กาย จะ ทน ทุกข ทรมาน จาก ความ หนาว จน เกือบ จะ ทน 
ไม ไหว...ใน ที่สุด... เขา ก็ สามารถ ยืน เปลือย กาย ตาน ลม หนาว 
ได ตลอด ทั้ง คืน 

คน รับ ใช คิด ดวย ความ ปลาบปลื้ม ‘โฮย ! เรา ทำได ! เรา 
ชนะ แลว ! เรา รวย แลว !’ เขา รีบ ใส เสื้อผา แลว เดิน ลง เขา ไป หา 
เศรษฐี
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คน รับ ใช “ผม ทำได สำเร็จ แลว ครับ เจา นาย”
เศรษฐ ี “เปน ไป ไม ได ใคร จะ ไป ยืน แก ผา บน นั้น ได ทั้ง  

 คืน”
 บรรดา สกัข ีพยาน ตาง ยนืยนั ตอ เศรษฐ ีวา คน รบั ใช หนุม 

ทำ ได จริงๆ
เศรษฐี “เรา ก็ ยัง ไม อยาก จะ เชื่อ อยูดี มัน เปน ไป ได  

 อยางไร กัน”
คน รับ ใช  คน ซื่อ “ผม เพง มอง ไป ที่ กอง ไฟ ที่ หลวง พอ ของ  

 ผม จุด ไว ที่ ยอด เขา อีก ลูก ครับ มัน ชวย ให ผม  
 รูสึก อุน ใจ พอที่ จะ เอา ตัว รอด มา ได ทั้ง คืน”
เศรษฐ ี “อาว! งั้น นาย ก็ ผิด สัญญา นะ ส ิเรา ตกลง กัน ไว  

 แลว นี่ วา ไมมี ไฟ แต นี่ นาย มีไฟ ตลอด คืน เลย... 
 ไป...ไป... นาย อด ทั้ง ที่ดิน ทั้ง วัว แลว ละ”

คน รับ ใช เสียใจ มาก เขา กัดฟน อดทน สู ขนาด หนัก จน 
ทำได สำเรจ็ แต กลบั ไม ได อะไร สกั อยาง เขา รูสกึ ทน ไม ได จรงิๆ 
จงึ ไป ฟอง ศาล แต ผู พพิากษา ก ็เกดิ เปน เพือ่น กบั เจา นาย เขา เสยี 
อีก จึง ตัดสิน อยาง ไร ความ ยุติธรรม
ผู พิพากษา “เมื่อ ขอ ตกลง คือ ไมมี ไฟ การ ที่ คุณ เพง มอง  

 กอง ไฟ ทั้ง คืน ตาม กฎหมาย ถือวา มี ไฟ”
คน รับ ใช จน ปญญา จึง แบก ความ ผิด หวัง กลับ ไป เลา ให 

หลวง พอ ฟง
หลวง พอ “ไม เปน ไรๆ คอยๆ  คิด นะ หลวง พอ มี  

 ลูก ศิษย คน หนึ่ง เปน เศรษฐี อยู กลุมไฮ โซฯ  
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 เดียวกัน กับ เจา นาย ของ เจา นั่น แหละ เขา  
 เปน คน ตรง หลวง พอ จะ เชิญ เขา มา ปรึกษา”

เมื่อ หลวง พอ ได ปรึกษา กับ ลูก ศิษย เศรษฐี ของ ทาน เขา 
เปน คน ดี มี คุณธรรม และ เปยม ไป ดวย ปญญา เขา รับปาก จะ 
ไป จัดการ เรื่อง นี้ ให เมื่อ เขา กลับ ถึง เมือง เขา รีบ สง คน ไป เชิญ 
เพื่อน ฝูง ทั้งหมด ซึ่ง ลวน เปน คน ดัง ใน วง สังคม รวม ทั้ง เศรษฐี 
ขี้ เบื่อ และ เพื่อน ผู พิพากษา มา งาน ปารตี้ บาน เขา ใน เย็น วัน  
รุง ขึ้น ทุกๆ  คน ตอบ รับคำ เชิญ เพราะ อาหาร ที่ บาน เศรษฐี 
คน นี้ อรอย มากๆ และ กิน ได ไม อั้น หลายๆ  คน จึง งด อาหาร 
กลาง วนั และ บาง คน ถงึ กบั งด อาหาร เชา ดวย เพือ่ เตรียม พืน้ที่ 
ใน ทอง ไว รอ รับ อา หาร เด็ดๆ  มื้อ นี้

แขก รบั เชญิ ไป ถงึ บาน เศรษฐ ีลกู ศษิย หลวง พอ โดย พรอม 
เพรียง กัน ตั้งแต หัวค่ำ นั่ง คุย รอ อาหาร พรอม อยู ใน หอง รับแขก 
กลิ่น อาหาร หอม อรอย โชย มาๆๆ  อยู ตลอด เวลา จน ทอง ของ 
ทุก คน รองจ็อกๆ ๆ  ตาง จินตนาการ ถึง อาหาร วา เปน นั่น เปน นี ่ 
แต รอ อยู นาน ก ็ยงั ไมม ีใคร ยก อาหาร ออก มา เสยีท ีจน ทกุ คน เริม่ 
สงสัย วา เกิด อะไร ขึ้น เสียง เซ็ง แซ ถาม หา เจาของ บาน

ใน ที่สุด เศรษฐี เจาของ บาน ก็ เดิน ยิ้ม เขา มา บรรดา แขก 
เห รื่ อรุ ม ถาม “อาหาร อยู ไหน ละ ....... ทาน ให พวก เรา คอย 
นาน เหลือ เกิน.......เรา หิว จะ แย อยู แลว นะ.......” 
เศรษฐี เจาของ บาน “อาว ! พวก ทาน จะ หิว ได อยางไร  

 ทาน ก็ได กลิ่น อาหาร ไป ตั้ง นาน แลว  
 ไม ใช รึ”
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เพื่อนๆ  งง “ได กลิ่น อาหาร แลว มัน จะ มี ความ  
 หมาย อะไร เลา กล่ิน มัน ไมใช อาหาร  
 นะ ได กลิ่น แลว เรา จะ ไป หาย หิว ได  
 อยางไร”
เศรษฐี เจาของ บาน “อาว ! มัน ก็ เหมือน ลูก นอง ของ  

 เศรษฐี เพื่อน เรา ไง ละ ไป ยืน หนาว  
 อยู บน ยอด เขา ตลอด คืน เพง มอง  
 กอง ไฟ จาก อีก ยอด เขา หนึ่ง ความ  
 อบอุน ไม ได มา ถงึ ซกั หนอย แต ก ็ถกู  
 ตดัสนิ ไป เรยีบรอย แลว วา ผดิ สญัญา  
 เพราะ มี ไฟ”

เศรษฐี ขี้ เบื่อ ฟง แลว รูสึก อาย มาก จน หนา แดง เพื่อน ผู 
พิพากษา ของ เขา ก็ เชน กัน ตอ จาก นั้น ลูก ศิษย ผู มี ปญญา ของ 
หลวง พอ ก ็ขอโทษ ขอ โพย แขก ที ่ตอง รอ นาน และ รบี สัง่ ให บรวิาร 
ยก อา หา รอ รอยๆ  ออก มา เลีย้ง ด ูกนั วธิ ีการ อนั ชาญ ฉลาด ของ 
เขา ทำให เศรษฐี ขี้ เบื่อ เรียก คน รับ ใช มา พบ และ ยก ที่ดิน สิบ ไร 
พรอม วัว สี่ ตัว ให เขา ตาม ที่ ได ตกลง กัน ไว
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เณร น้อย โปรด สัตว์
นิทาน เรื่อง นี้ มี อยู วา สามเณร นอย องค หนึ่ง อยู ที่ วัด 

ปา แหง หนึ่ง บน ยอด เขา ตาม ลำพัง กับ พระ อาจารย ซึ่ง เปน 
เกจิอาจารย ที่ สามารถ มอง เห็น อนาคต หลวง พอ ทาน เมตตา 
เอ็นดู สามเณร นอย มาก เสมือน เปน ลูกชาย ของ ทาน คืน หนึ่ง 

ขอ ช่ือ
ลูก ศิษย คน หนึ่ง ได หลาน สาว คน แรก เกิด ที่ ประเทศ 

อังกฤษ พอ แม เรียก หนู นอย วา “Peanut” คุณ ยาย คน ใหม 
กราบ ขอ คำ ปรกึษา จาก ทาน อาจารย วา จะ ตัง้ ชือ่ หลาน สาว เปน 
ภาษา ไทย วา อะไร ด ีทาน ตอบ ทันที วา “ก็ ให ชื่อ วา ลิสง สิ” 
คุณ ยาย เกิด อาการ งง “นี่ ชื่อ ไทย รึ เจา คะ ? ไม เห็น เคย ไดยิน 
มัน แปล วา อะไร กัน” ขณะ ที่ ทาน อาจารย ยัง นั่ง อมยิ้ม เฉย อยู 
เพื่อน ธรรม รุน เด็ก ที่ นั่ง ขางๆ  สะกิด อธิบาย วา “ก็ ทาน เอา มา 
จาก คำ วา ถั่ว ลิสง ไง ครับ คุณ ยาย”
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ขณะ นัง่ สมาธ ิหลวง พอ เกดิ นมิติ เหน็ เณร นอย จะ ตอง มรณภาพ 
ใน แปด วัน ขาง หนา ทาน สงสาร เณร นอย มาก ทาน เรียก เณร 
นอย มา พบ แลว สั่ง วา
หลวง พอ “เณร นอย เจา จง เก็บ บริขาร แลว เดิน ทาง  

 กลับ ไป เยี่ยม บาน เกิด เจา ไม ได พบ โยม พอ  
 โยม แม ของ เจา มา นาน แลว เนา ะ”
เณร นอย  ดีใจ “ดี จัง เลย ครับ หลวง พอ ผม กำลัง คิดถึง  

 บาน อยู พอดี”
วา แลว เณร นอย ก็ รีบ ไป เก็บ บริขาร กลับ มาก ราบ ลา 

หลวง พอ แลว ออก เดิน ทาง ไป โดย ไมทัน เห็น สายตา หวงใย 
อาลัย ที่ หลวง พอ มอง ตาม จน ลับ สายตา หลวง พอ รำพึง วา ‘นี่ 
คงจะ เปน ครั้ง สุดทาย แลว เนา ะ ที่ เรา จะ ได เห็น เจา เณร นอย นา 
รัก องค นี้’

เณร นอย ออก จาก วัด แลว เดิน ลง เขา ไป ดวย ความ ระมัด 
ระวัง ระยะ ทาง ไกล แถม ยังเดิน ลำบาก อีก ดวย เมื่อ ถึง ลำธาร 
จึง แวะ พัก ให หาย เหนื่อย เณร นอย เห็น มด ฝูง ใหญ ทำ รัง อยู ริม 
ลำธาร ทาน นั่ง จอง ดู มด เดิน กัน ขวักไขว ดวย ความ เพลิดเพลิน 
แต แลว สัก พัก ทาน สังเกต เห็น วา ระดับ น้ำ กำลัง สูง ขึ้นๆ ทาน 
คิด วา ‘เอ ! นี่ ชวง หนา ฝน เสีย ดวย ฝน ตก เกือบ ทุก วัน เลย ถา 
ฝน ตก วัน นี้ ละ กอ รับรอง ได เลย วา น้ำ ตอง ทวม รังมด แน เจา 
มด พวก นี้ จะ ตอง ตาย เปน เบือ เรา ตอง ยอม เสีย เวลา เดิน ทาง 
สัก หนอย ดี กวา เพื่อ ชวย มัน’

คิด ได ดัง นั้น ทาน ก็ ลงทุน ถอด ผา จีวร ออก แลว ลงมือ 
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ทำงาน หา ดิน เหนียว มา กอ เปน กำ แพง รอบๆ รังมด หวัง จะ 
ปองกนั ไม ให นำ้ ทวม ถงึ รงั มด จะ ได ม ีชวีติ รอด ไม ถกู นำ้ ทวม ตาย 
ทำงาน เสร็จ แลว เณร นอย จึง เดิน ทาง ตอ  ใน ขณะ ที่ หลวง พอ 
 ที่ วัด คิด ปลง จน ตก แลว วา เณร นอย คงจะ เสีย ชีวิต ใน เร็ว วัน นี้ 
ตาม นิมิต ที่ ไม เคย พลาด ของ ทาน ตอ จาก นี้ ไป ทาน จะ ตอง อยู 
องค เดียว ไมมี เณร นอย มา ปวนเปยน อยู ใกลๆ  อีก ตอ ไป

ผาน ไปสัปดาห กวา ๆ  ขณะ ที่ หลวง พอ กำลัง พัก ผอน อยู 
ใน กุฏ ิ ทาน ไดยิน เสียง เณร นอย เดิน เขา มา ทาน ประหลาด ใจ 
มาก นิมิต ของ ทาน แมน เสมอ แต เหตุ ไฉน เณร นอย จึง ยัง มี ชีวิต 
อยู แลวก ลับ มา หา ทาน ได  ทาน ไม ได แสดง ทาทาง กระ โตก 
กระ ตาก ใดๆ แต ยิ้ม ดวย ความ เมตตา และ ถาม เณร นอย ดวย 
สุม เสียง ปกติ
หลวง พอ  “เปน ไง บาง ละ เณร นอย เลา ให หลวง พอ ฟง สิ  

 วา เจา ไป ไหน มา บาง”
เณร นอย  ตอบ หลวง พอ ดวย น้ำ เสียง ที่ เปยม ไป ดวย ความ  

เคารพ รัก  “ผม กลบั ไป เยีย่ม โยม พอ โยม แม เทานัน้ ครบั ใช  
 เวลา กับ ทาน พอ สมควร ผม คิดถึง หลวง พอ ก็  
 เลย รีบ กลับ มา รับ ใช หลวง พอ นี่ แหละ ครับ”
หลวง พอ “อืม! ดีแลว งั้น ไป ตม น้ำ รอน ซะ หลวง พอ จะ  

 นั่ง สมาธิ ซะ หนอย”
กอน ที่ ทาน จะ ขยับ ทา นั่ง ทาน หัน มา ถาม เณร นอย

หลวง พอ “วา แต วา ตอน ไป เยีย่ม บาน นะ เจา แวะ เถลไถล  
 ไป ไห นบางรึ เปลา”
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เณร นอย “ผม ไม ได ไป ไหน เลย ครับ ตรง ดิ่ง ไป บาน เลย  
 ออ ! ผม แค แวะ พัก เหนื่อย ริม ลำธาร แลว ก็  
 ยอม เสีย เวลา ชวย ชีวิต มด ไว ทั้ง รัง เลย ครับ  
 หลวง พอ”
หลวง พอ  ถงึ บางออ “อยาง นี ้นีเ่อง .... เจา จง รู ไว นะ วา ผล  

 แหง กรรม ดี ที่ ชวย ชีวิต มด ไว ชวย ตอ ชีวิต เจา ไป  
 อีก นาน เลย ละ ถา เจา ไม ได ชวย ชีวิต มด ปาน  
 นี้ เจา คง ตาย ไป แลว”

ทาน อาจารย สรุป วา ความ เมตตา เปน เรื่อง อัศจรรย 
เปน พลัง อัน ยิ่ง ใหญ เพียง แค เมตตา มด ไม ตอง พูด ถึง เรื่อง 
เมตตา มนุษย ดวย กัน หรอก เณร นอย ยัง ตอ อายุ ตัว เอง ได
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คำถามคำตอบ ๒๑

“สิ่ง แรก ที่ อยาก ให ทราบ ก็ คือ 
มาม ไมมี หนาตา.....”

“ที่ ทาน อาจารย แนะ ให ดู 
อาการ สามสิบ สอง แต นึก 
ไม ออก จริงๆ เชน คิด ไม ออก 
เลย วา มาม หนาตา มัน เปน 

อยางไร”
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ก้น กีบ
พระ ทิเบต องค หนึ่ง เปน พระกร รม ฐาน ที่ มีชื่อ เสียง มาก 

ทาน ชอบ อาศัย อยู ใน ถ้ำ  กอน ที่ ทาน จะ มรณภาพ  ลูก ศิษย 
ลูก หา ของ ทาน รองขอ คำ สอน สุดทาย จาก ทาน  ทาน หัน หลัง 
ให ลูก ศิษย แลว ถลก สบง ขึ้น มา ให ทุก คน ได เห็น กน ของ ทาน  
กน ซึ่ง แข็ง และ ดาน เหมือน กีบ มา 

ทานตั้งใจ สอน ลูก ศิษย วา  ไม จำเปน ตอง อาน หนังสือ 
มาก แต ให นั่ง สมาธิ จน กน เหมือน กีบ มา  นั่น แหละ เปน ใชได
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มี ทาง เลือก
ชาว พุทธ ที่ เมือง นอก มัก จะ พยายาม ทำงาน การ กุศล ที่ 

เปน ประโยชน ตอ สังคม เชน เปน อาสา สมัคร ชวย งาน โรง เลี้ยง 
เด็ก กำพรา โรงเรียน เด็ก ปญญาออน หรือ บาน คน ชรา ซึ่ง ลวน 
เปน กิจกรรม ที่ เขา กัน ได ดี กับ การ ปฏิบัติ ธรรม 

เพือ่น ของ ทาน อาจารย คน หนึง่ เปน อาสา สมคัร ที ่บาน คน 
ชรา และ ได มี โอกาส ไป สนิท สนม พูด คุย กับ ทาน ผู เฒา สอง คน 
เปน ประจำ ทั้ง คู เปน ชาย อายุ กวา แปด สิบ ป คน หนึ่ง ยิ้ม แยม 
แจมใส หวัเราะ เบกิ บาน คยุ สนกุ และ มอง โลก ใน แง ด ีสวน อกี 
คน หนึ่ง เอาแต เพง โทษ คน อื่น ใคร ทำ อะไร ให ก็ ไม เคย ถูกใจ ไม 
พอใจ หมอ ไม พอใจ พยาบาล ไม พอใจ คน รอบๆ ขาง วา คน นัน้ 
คน นี้ อยู ตลอด เวลา และ มี ความ พยาบาท อยู ใน ใจ มากมาย 

เพื่อน ของ ทาน อาจารย พยายาม จะ เขาใจ ทาน ผู เฒา ทั้ง 
สอง เขา วเิคราะห แลว สรปุ ใน ใจ วา คน ที ่ม ีความ สขุ งาย ม ีความ 
เบิก บาน และ มอง โลก ใน แง ด ีคงจะ มี ชีวิต ที่ เปนสุข และ เคย 
ประสบ ความ สำเร็จ ใน ชีวิต มา มาก เขา จึง พอใจ กับ ชีวิต ของ เขา 
สวน คน ที่ ขี้ บน ขี้ พยาบาท คงจะ มี ชีวิต ที่ ลำบาก ลำเค็ญ มี ปญหา 
และ มี แต ความ ผิด หวัง เขา จึง มอง โลก ใน แง ราย อยู ตลอด เวลา 
มัน ฟง ดู สม เหตุ สม ผล และ คน สวน ใหญ ก็ คงจะ วิเคราะห ไป ใน 
แนวทาง เดียว กับ เขา
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แต...ความ จรงิ หา เปน เชน นัน้ ไม ... คน ที ่เบกิ บาน แจมใส 
นั้น เปน ผู ที่ ตอง เผชิญ ปญหา ตางๆ ที่มา รุม ลอม อยู ตลอด ชีวิต 
ทั้ง เรื่อง ลูก เรื่อง หลาน และ ความ เจ็บ ไข ได ปวย เมื่อ อายุ เขา ปูน 
ชรา เขา จึง เขาใจ ชีวิต อยาง ลึก ซึ้ง ไม วา อะไร จะ เกิด ขึ้น เขา ก็ 
สามารถ จะ มอง มัน เปน เรื่อง ตลก ได เสมอ ไม เอา เปน เอาตาย 
กับ อะไร ทั้ง นั้น สวน คน ที่ มอง โลก ใน แง ราย กลับ กลาย เปน คน 
ที ่เคย โชค ด ีทำ อะไรๆ ก ็ประสบ ความ สำเรจ็ เสมอ ได รำ่ ได รวย 
แต เมื่อ แก แลวก ลับ กลาย เปน คน เชน นี้ ไป ได

ทาน อาจารย จึง วา เรา ทุก คน มี ทาง เลือก มัน ไมใช 
วา จะ มี สูตร ตายตัว วา ใคร เคย เปน อยางไร ก็ จะ ตอง เปน 
อยาง น้ัน อยาง น้ี มัน อยู ท่ี จิตใจ ของ เรา เอง แทๆ  เหมือน น้ำ 
ใสๆ น้ี วัว กิน เขาไป ก็ กลาย เปน น้ำนม สวน งู กิน เขาไป ก็ กลาย 
เปน ยาพิษ ของเหลว ที่ เขาไป เหมือน กัน แต ของเหลว ที่ ออก 
มา ตางกัน เรา สามารถ เลือก ได วา เรา จะ เปน เชน ไร เราจะ 
หวัง ดี หรือ เรา จะ หวัง ราย ตอ ผู อื่น ทาน วา คน ที่ คิด พยาบาท 
ผูอื่น บางครั้ง ถึง กับ จินตนาการ ให เขา เปน ทุกข เพื่อ ที่ ตัว เอง จะ 
ได สะใจ ชาง เปน คน ที่ นา สงสาร มาก...ก....จริงๆ
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อด ไม่ ได้
พระ สี่ รูป ตั้ง จิต อธิษฐาน วา จะ อยู ดวย กัน โดย ไม พูด กัน 

เลย ตลอด สิบ วัน ทาน นั่ง สมาธิ ทำความ เพียร อยู ใกลๆ  กัน ใน 
ความ เงยีบ จน กระทัง่ เทยีนไข ที ่จดุ ไว ดบั ลง พระองค แรก จติใจ 
ไม คอย จะ ม ีสต ินกั ทาน อทุาน ขึน้ วา “อาว ! เทยีน ดบั เสยี แลว” 
ทาน จึง เสีย สัจจะ เปน องค แรก

พระองค ที่ สอง พูด ขึ้น วา “อาว ! พูด ทำไม ละ เรา ตกลง 
กัน แลว นี่ วา จะ ไม พูด” ทาน จึง เสีย สัจจะ ไป อีก องค

พระองค ที ่สาม เกดิ อาการ โกรธ จงึ หลดุ ปาก วา “ทาน ทัง้ 
สอง นี ่ใช ไม ได เลย นะ” เปน อันวา ทาน ก็ เสร็จ ไป อีก องค

พระองค ที่ สี่ ยิ้ม เย็นๆ แลว พูด วา “รูสึก จะ มี แต ผม คน 
เดียว นะ ที่ ไม พูด” 

ตกลง พระ ทั้ง สี่ รูป เสีย สัจจะ แต ดวย เหตุผล ที่ แตก ตาง 
กัน องค แรก เพราะ ขาด สต ิมี เหตุการณ อะไร เกิด ขึ้น สัก อยาง 
ทาน ก็ โพลง ออก มา ดวย ความ เคยชิน องค ที่ สอง เรื่อง วินัย 
ยึด มั่น ใน กฎ ระเบียบ วา พระองค แรก ไม ทำ ตาม กฎ ระเบียบ จน 
ทาน เอง ก็ เสีย สัจจะ ตาม ไป ดวย องค ที่ สาม เพราะ ความ โกรธ 
วา เพื่อน ใช ไม ได ผสม กับ การ ดูถูก ดู หมิ่น สวน องค ที่ สี ่เพราะ 
อัตตา วา ทาน เกง คน อื่น พูด แต ทาน ไม พูด จน ทาน เอง ก็ เสีย 
สัจจะ ใน ที่สุด
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แส้ ปัด แมลง
วนั หนึง่ ขณะ ที ่ลกู ศษิย กำลงั ถวาย อาหาร ทาน อาจารย ม ี

แมลงวนั มาร บก วน พอ สมควร จงึ ม ีการ พดู ถงึ แส ปด แมลง ที ่หา 
ซื้อ ได ยาก ใน ปจจุบัน ทาน อาจารย แนะนำ วา นักเรียน ปญญา 
ประทีป นา จะ ฝก ทำ แส ปด แมลง จาก ไมไผ ซึ่ง ไมมี ใคร เคย เห็น 
มา กอน คุณครู จึง เรียน ถาม ทาน วา จะ ชวย สอน เด็กๆ  ได หรือ 
ไม ทาน บอก วา ทาน ไม เคย ทำ เอง หรอก แต ทาน เคย เปน เจาของ 
แส ปด แมลง ที ่ทำ จาก ไมไผ มา กอน แลว ทาน จงึ เลา ประวตั ิความ 
เปน มา ให ฟง ดังนี้

ที่ วัด แหง หนึ่ง มี พระ ฝรั่ง องค หนึ่ง เปน ลูก ศิษย วัด ทาน 
เปน พระ ที่ ไม ขยัน ปฏิบัติ ภาวนา กิริยา มารยาท ก็ ไม เรียบรอย 
เรียก วา เปน ตัวอยาง ที่ ไม ดี และ เปน ที่ รังเกียจ ของ หมู คณะ 
แลว ยัง มี พระ อีก องค หนึ่ง เปน พระ ไทย ซึ่ง มี คุณลักษณะ ตรง 
กัน ขาม เลย ที เดียว กับ พระ ฝรั่ง องค นั้น ทาน ตั้ง อกตั้ง ใจ ภาวนา 
อยาง จริงจัง และ มี กิริยา มารยาท งดงาม ใน ยาม ที่ ทาน พัก จาก 
การ ภาวนา ทาน เอา ลำ ไมไผ มา ทุบ ให บุบๆ แลว คอยๆ สาง 
เสน ไมไผ แยก ออก เปน เสน ฝอยๆ  ที ละ เสนๆ เพื่อ ทำ แส ปด 
แมลง งาน นี ้ตอง ใช ความ ประณตี และ ความ เพยีร พยายาม มาก 
ที ่สำคญั คอื ตอง ใช สมาธ ิดวย ทาน ตัง้ อกตัง้ ใจ ทำ อยู เปน เดอืนๆ 
เพื่อ จะ ถวาย ทาน เจา อาวาส ซึ่ง เปน อาจารย ที่ ทาน เคารพ รัก ยิ่ง 
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ใน วัน สำคัญ
เมื่อ วัน นั้น มา ถึง ทาน ได คลาน เขาไป ถวาย แส ปด แมลง 

แก ทาน เจา อาวาส ดวย ความ ภูมิใจ อาจารย ของ ทาน รับ แส ไว 
ดวย สีหนา เฉยๆ ไม ยินดี ยินราย แลว วาง แส ลง ขาง ตัว สัก ครู 
ทาน กวกั มอื เรยีก พระ ฝรัง่ ผู ไม เอา ไหน ให เขา ไป ใกลๆ  แลว ทาน 
ก็ ยก แส ปด แมลง นั้น ให พระ ฝรั่ง ทามกลาง ความ ไม คาด คิด ของ 
ทุกๆ  คนใน ที่ นั้น

ใจ ของ พระ ผู ถวาย แส ที่ เพิ่ง จะ พอง ฟู ดวย ความ ภาค 
ภูมิใจ ใน ผล งาน อัน แสน จะ ประณีต และ ทำได ยาก ยิ่ง ของ ตน 
และ ความ ปติ ที่ ได ถวาย สิ่งๆ  นั้น แด ครูบา อาจารย เกิด อาการ 
สลด หดหู ลง ฉับ พลัน ดวย ความ ทุกข แม ทาน จะ รู หลัก การ ดี 
วา เมื่อ ทาน ได ถวาย ของ ครูบา อาจารย ใจ ทาน ก็ เปน บุญ เปน 
กุศล แลว มัน ควร จะ จบ ลง ตรง นั้น ทาน ไม ควร จะ ตอง สนใจ 
วา ทาน อาจารย จะ เอา ของ ที่ ทาน ถวาย ไป ทำ อะไร ....แต เมื่อ 
เรื่อง มัน เกิด ขึ้น จริงๆ .....ทำ มั้ย...ทำไม ...ทาน อาจารย จะ ยก 
แส ปด แมลง นี้ ให ใคร ก็ ไม ยก ทาน ทำใจ รับ ไม ได จริงๆ  วา ทาน 
อาจารย ยก มนั ให แก พระ ฝรัง่ ผู ไม เอา ไหน ที ่ใครๆ  และ แมแต ตวั 
ทาน เอง รังเกียจ ทาน จึง รูสึก ทุกข มาก

นี่ คือ บท เรียน ล้ำคา ที่ ทาน เจา อาวาส ตั้งใจ จะ สอน ลูก 
ศิษย ดวย ความ เมตตา ยิ่ง บท เรียน เรื่อง อคติ การ ดูถูก ดู หมิ่น 
และ ความ ยึด มั่น ถือ มั่น ...ทาน อาจารย เลา ตอวา ภาย หลัง 
พระ ฝรั่ง องค นั้น ได ออก จาก วัด ไป พรอม แส ไมไผ ปด แมลง อัน 
นั้น และ ทาน ได มา อยู ที่ วัด ปา นานาชาติ ชั่วคราว ทาน ได ถวาย 
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แส นั้น แก ทาน อาจารย พวก เรา เรียน ถาม ทาน อาจารย วา แส 
นัน้ ยงั อยู หรอื ไม ทาน ตอบ วา ขณะ นัน้ อาย ุพรรษา ทาน ยงั นอย 
เมื่อ รับ ของดี มา ทาน ก็ นำ ไป ถวาย พระ ผูใหญ บัดนี้ ไม ทราบ วา 
แส ไมไผ ปด แมลง อนั นัน้ อยู ที ่ใด ได เปลีย่น มอื ไป สกั กี ่ทอด หรอื 
ผุ พัง ไป แลว ตาม กฎ แหง อนิจจัง

โรงเรียน กิน นอน
ทาน อาจารย สอน วา ธรรมะ คือ ทุก สิ่ง ทุก อยาง ใน 

ชวีติ ตัง้แต ตำ่ สดุ ถงึ สงูสดุ เรือ่ง การ กนิ การ นอน เปน เรือ่ง 
ที่ เรา สมควร ให ความ สนใจ เรียน รู ....รางกาย มัน มี ปญญา 
ของ มัน มัน รู วา มัน ตองการ จะ กิน แค ไหน จะ นอน แค ไหน 
มัน จะ สง สัญญาณ บอก เรา แต ถา เรา ไมมี สติ เรา จะ ไม ไดยิน 
สัญญาณ เตือน เรา ก็ จะ กิน มาก ไป นอย ไป นอน มาก ไป นอย ไป 
ไม พอด ีเรื่อง การ กิน อาหาร นั้น ปจจุบัน ปญหา โรค อวน กำลัง 
ระบาด และ เปน ที่ นา วิตก ทั้งๆ ที่ มี ทาง ที่ จะ ปองกัน ได แค กิน  
อยาง มี สต ิกิน ให ชา ลง จิตใจ ไม ฟุงซาน เพลิดเพลิน กับ การ กิน 
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จน เกิน ไป เรา จะ ไดยิน สัญญาณ ที่ ทอง มัน สง มา วา “อิ่ม แลว 
ครับ....อิ่ม แลว ครับ......” 

ทาน อาจารย เลา วา การ ทำ หนาที่ เจา อาวาส ทำให ทาน 
ได เปรียบ ใน เรื่อง การ ฉัน แต พอด ีเพราะ ที่ วัด ทาน ฉัน เวลา แปด 
โมง เชา พอ ฉัน เสร็จ ใน ฐานะ เจา อาวาส ทาน ตอง นั่ง รับแขก 
พดุ คยุ กบั ญาตโิยม ตอ เลย จน เกอืบ เทีย่ง ถา ทาน ฉนั อาหาร มาก 
เกิน ไป ทาน จะ เปน ทุกข มาก อึดอัด ไมมี ความ สุข อารมณ ก็ 
จะ ไม สดใส และ เทศน ก็ จะ ไม คอย นา ฟง ดวย ทาน จึง ตอง ฉัน 
อยาง มี สต ิ เอาแต พอ ดีๆ เมื่อ ใด ที่ รางกาย เริ่ม อิ่ม ทาน ก็ จะ 
หยุด ฉัน เมื่อ นั้น

สวน เรื่อง การ นอน นั้น คน เรา ได รับ การ ปลูก ฝง มา วา 
ควร จะ นอนวัน ละ แปด ชั่วโมง ต่ำ กวา แปด ชั่วโมง ไม ได บาง คน 
อาจ นอน ยาว กวา นั้น ดวย ซ้ำ ซึ่ง ทาน ขอ สาย หัว ให เลย ทาน วา 
ชวีติ คน เรา วนั หนึง่ ม ียีส่บิ สี ่ชัว่โมง นอน เสยี แปด ชัว่โมง เทากบั 
ใช เวลา หนึ่ง ใน สาม ของ ชีวิต ไป กับ การ นอน ถา อายุ ยืน ถึง เกา 
สิบ ป ก็ เทากับ วา ใช เวลา นอน ถึง สามสิบ ป ที เดียว ทาน ถาม วา 
พวก เรา ไม เสียดาย เวลา กัน รึ
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“ตอง ขอ อนุญาต ถา มัน 
โอเค ก็ ไม บาป”

คำถาม คำ ตอบ ๒๒

“การ ทำหมัน สุนัข แมว 
บาป ไหม ครับ”
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หลง ความ หล่อ
ครั้ง หนึ่ง นาน มา แลว มี พระ ราชา องค หนึ่ง ทาน หลง 

มัวเมา ใน เรื่อง รางกาย ของ ทาน มาก ทาน คิด วา ทาน หลอ มาก 
เหลา อำมาตย ก็ รู ใจ ทาน ด ีตาง พา กัน ประจบ ประ แจง สอพลอ 
ชม วา ทาน หลอ ราวกับ เทพ บุตร แลว ทาน ก็ ชอบ ให พวก เขา พูด 
แลว พูด อีก ฟง ไมรู เบื่อ ขาว นี้ ดัง ไป ถึง เบื้อง บน ถึง หู เทพ เทวดา 
ทั้ง หลาย ไม แน วา จะ ดวย ความ หมั่น ไส หรือ อะไร เทวดา สอง 
องค ได แปลง ราง เปน คน ลง มา ใน โลก มนุษย เหมือน รายการ  
คนคนฅน เพื่อ ขอเฝา พระ ราชา
พระ ราชา “ทาน ทั้ง สอง มา จาก ที่ ใด และ มา ที่ นี่ เพื่อ  

 ประสงค สิ่ง ใด”
เทวดา “เรา ทัง้ สอง เปน เทพ บตุร มา จาก เบือ้ง บน เรา ได 

 ยิน กิตติศัพท วา มี มนุษย ที่ หลอ เทียบ เทา  
 เทวดา จึง ตอง มา ดู ให เห็น กับ ตา วา มัน จะ มี  
 จริงๆ หรือ จะ เปนการ อวด อาง เฉยๆ”

พระ ราชา คดิ ใน ใจ วา ‘นี ่นะร ึเทวดา ไม เหน็จะ หลอ เหลา 
สัก เทา ไหร สู เรา ก็ ไม ได......’
พระ ราชา “ทาน ก็ได เห็น แลว ทาน คิด วา อยางไร ละ กับ  

 เรื่อง ความ หลอ ของ เรา”
เทวดา “ทาน ก ็ด ูด ีพอใช ได แต อนั ที ่จรงิ นะ เมือ่ เชา เรา  
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 แวะ มา ดู ทาน ครั้ง หนึ่ง แลว ตอน ที่ ทาน กำลัง  
 หลับ อยู เรา วา เมื่อ เชา นะ ทาน ดู ดี กวา นี้ นะ  
 บาย นี้ ทาน โทรม ลง ไป หนอย ดู ดี นอย กวา เมื่อ  
 เชา สัก นิด หนึ่ง”

พระ ราชา รูสึก ไม พอใจ ที่ เทวดา กลาว หา วา ความ หลอ 
ของ ทาน ลด ลง ก็ ทาน ลงทุน ทา ครีม บำรุง ทุก อยาง เพื่อ ที่ จะ 
เปน หนุม สอง พันป ให จง ได ทาน จึง เรียก อำมาตย หนา หอง เขา 
มา ถาม ดวย เสียง อัน ดัง 
พระ ราชา “เจา จง บอก ซิ วา ใน ขณะ นี้ หนาตา ผิว พรรณ  

 เรา เปน อยางไร ความ หลอ ของ เรา ลด นอย ลง  
 จาก เมื่อ เชา หรือ ไม”
อำมาตย “มัน จะ เปน ไป ได อยางไร พระเจา คะ พระองค  

 ทาน ทรง หลอ สุดๆ เสมอ ตน เสมอ ปลาย”
เทวดา จงึ ขอ ให อำมาตย ไป นำ ชาม อาง ใส นำ้ มา แลว บอก 

ให อำมาตย จอง สังเกต ดู ให ดี กอน จะ ขอ ให ออก ไป รอ ดาน นอก 
และ ตอ หนา พระ ราชา เทวดา เอา ชอน ตกั นำ้ ทิง้ ไป ครึง่ ชอน กอน 
จะ เรียก อำมาตย ให กลับ เขา มา
เทวดา  “ทาน อำมาตย จง ดู ซิ วา ชาม อาง น้ำ นี้ เหมือน  

 เมื่อ กี้ หรือ ตาง กับ เมื่อ กี้”
อำมาตย “เห มือ นกันเปะ เลย พระเจา คะ ไม เห็นจะ ตาง  

 กัน ที่ ตรง ไหน”
เทวดา  หัน ไป หา พระ ราชา “เห็น มั้ ยละ.... ทาน ก็ เห็น กับ  

 ตา วา น้ำ ลด ลง ไป ครึ่ง ชอน แต พวก อำมาตย  
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 เขา ไม เห็น เรื่อง ความ หลอ ของ ทาน ก็ เหมือน  
 กัน แม พวก อำมาตย ของ ทาน จะ มอง ไม เห็น  
 ความ เปลี่ยนแปลง แต เทวดา เห็น นะ และ ขอ 
 บ อก เลย วา ทาน จะ ตอง หลอ นอย ลงๆ ทกุ วนั  
 เพราะ ความ แกน ะ มัน ไม ได เปลี่ยนแปลง 

 ทันที มัน เกิด ข้ึน ที ละ เล็ก ที ละ นอย เกิด ข้ึน 
 ทุก นาที ทุก วินาที แต พวก ทาน กลับ ประมาท 
 เพราะ มอง ไม เห็น”
พระ ราชา ไดยิน ดัง นั้น ก็ เกิด ความ สลด สังเวช จนถึง 

ขั้น เบื่อ หนาย ที่ จะ หลงใหล ใน ความ งาม ตอ ไป ที่ คิด ไว วา จะ ไป 
ผาตดั จมกู เสรมิ ดัง้ ดงึ หนา ให เดง ที ่สวติเซอรแลนด ก ็ไม เอา แลว 
เครือ่ง สำอาง ราคา แพง ที ่สัง่ ซือ้ ไว จาก ฝรัง่เศส ก ็จะ ขอ ยกเลกิ จะ 
ได ไม ตอง เปลอืง งบ แผนดนิ ตอ ไป นี ้ทาน ขอ มุง หนา ปฏบิตั ิธรรม 
เพื่อ การ หลุด พน จะ ดี กวา เปน แน



211เรือ่งท่านเล่า

อร่อย เพราะ ค่า นิยม
ทาน อาจารย วา คน เรา มัก โดน หลอก อยู บอยๆ  โดย 

ไมรู ตัว ทาน เลา เรื่อง การ ทดลอง ที่ อเมริกา มี เหลา ไวน หลาย 
ชนิด ติด ราคา ไว $๕, $๒๐, $๔๐, $๙๐ ผู วิจัย ให คน ที่ ไมใช 
ชาว พทุธและ ไม ได ถอืศลี ดืม่ เพือ่ จะ บอก วา ไวน ชนดิ ไหน อรอย 
ที่สุด คน เกือบ ทั้งหมด บอก วา ไวน ราคา $๙๐ อรอย ที่สุด นั่น 
เปน เพราะ อะไร

ทาน อาจารย วา เรา สามารถ ตั้ง ขอ สันนิษฐาน ได สอง ขอ 
ขอ ที ่หนึง่ คอื ไวน $๙๐ ด ีทีส่ดุ อรอย ที ่สดุ จรงิๆ มนั จงึ แพง ขอ 
ที ่สอง คอื คน หลง คา นยิม ที ่ถอืวา อะไร ที ่แพง จะ ตอง ด ีกวา อะไร 
ที่ ราคา ถูก กวา แต ความ จริง แลว ผู วิจัย หลอก ลวง คือ ไวน ที่ 
อยู ใน ขวด $๙๐ ก็ เหมือน ไวน ที่ อยู ใน ขวด $๒๐ ไวน ที่ อยู ใน 
ขวด $๔๐ ก็ เหมือน ที่ อยู ใน ขวด $๕ นี่ คือ เรื่อง หนึ่ง 

แต อีก เรื่อง หนึ่ง ที่ นา สนใจ คือ เขา ให บรรดา หนู ทดลอง 
พวก นี้ ติด เครื่อง มือ แบบ MRI คือ เวลา คน เรา มี ความ สุข ชนิด 
กาม สุข  คือ ความ สุข ทาง เนื้อ หนัง  สวน หนึ่ง ของ สมอง จะ 
ทำงาน หนัก  ทำให สามารถ วัด ได วา ใคร มี ความ สุข ใน เวลา นั้น  
ปราก ฏ วา คน ที่ ดืม่ เหลา ไวน $๙๐ และ บอก วา อรอย กวา เพือ่น 
เขา รูสกึ วา มนั อรอย จรงิๆ สมอง ของ เขา บอก เชน นัน้ คอื คน เรา 
สามารถ หลอก ตัว เอง จนถึง ขนาด ที่ ทำให สมอง เปลี่ยน สมอง 
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ทำงาน ตาม ความ เชื่อ แสดง วา ความ เชื่อ ของ เรา มี ผล มาก
นอกจาก นี้ ทาน ยัง เลา ถึง การ ทดลอง ที่ ให อา สา สมัคร 

ชอ็ต ไฟฟา จน เจบ็ แลว แบง กลุม ทดลอง ออก เปน สอง กลุม กลุม 
แรก ได ยา แก ปวด ราคา แพง เม็ด ละ ๓ ดอล ลา ร กลุม ที่ สอง 
ได ยา แก ปวด ราคา ถูก เม็ด ละ ๑๐ เซ็นต พอ กิน ยา แลว ผู วิจัย 
ถาม อาการ วา ดี ขึ้น หรือ ไม กลุม ที่ ได ยา แพง บอก วา อาการ ดี ขึ้น 
มาก ๘๕% สวน ผู ที่ ได รับ ยา ราคา ถูก บอก วา ดี ขึ้น ๖๐% ทั้งๆ 
ที่ ความ จริง แลว ยา ทั้ง สอง ชนิด ไมมี ตัว ยา อะไร เลย แค ทำ มา 
จาก น้ำตาล ลวนๆ แต เพราะ เขา เชื่อ วา เปน ยา แก ปวด เขา จึง 
รูสึก วา เขา ดี ขึ้น จริงๆ 

ฉะนั้น จิตใจ ของ เรา เปน สิ่ง ที่ เรา เชื่อ ได ยาก และ 
อุปาทาน ของ จิต สามารถ ทำให การ ทำงาน ของ สมอง 
เปลี่ยน ไป ตาม ความ เชื่อ นั้นๆ ดวย
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จุด อ่อนข อง ท่าน อาจารย์
ตอน ทาน อา จาร ย เด็กๆ เวลา นอง ชาย ของ ทาน อยาก 

หรือ ไม อยาก ให ทาน ทำ อะไร ให เขา แลว ทาน ไม ทำ ตาม เขา 
จะ วา ทาน วา “เห็น แก ตัว” ซึ่ง อาจ จะ มี บาง ที่ ทาน เปน เชน นั้น 
แต สวน มาก แลว มัน ไมใช ทาน จะ เสียใจ มาก และ รีบ ปฏิเสธ 
ทันที วา “ไม ใชๆ” ทาน ทน ไม ได จริงๆ ที่ จะ โดน กลาว หา วา 
เปน คน เห็น แก ตัว 

เมื่อ ทาน ออกบวช แลว ทาน ได คิด พิจารณา วา ทำไม 
ทาน จึง รูสึก เจ็บใจ มาก เวลา โด นวาๆ เห็น แก ตัว ทาน คิด ได 
วา เพราะ ความ ไม เหน็ แก ตวั เปน สิง่ ที ่ทาน ภาค ภมูใิจ และ ทาน 
มี อุดมการณ ที่ จะ เปน คน เสีย สละ และ ไม เห็น แก ตัว ฉะนั้น เมื่อ 
ถูก กลาว หา วา เปน ใน สิ่ง ที่ ตรง กัน ขาม ทาน จึง ทน ไม ได

ทาน จึง สอน วา จุด ออน กับ จุด เดน ของ คน เรา อยู ท่ี 
เดียวกัน แทๆ  หาก เรา 
ยึด ม่ัน ถือ ม่ัน ใน เร่ือง ดี 
ของ เรา เม่ือ ใด จุด เดน 
น้ัน ก็ สามารถ จะ กลาย 
เปน จุด ออนข อง เรา ไป 
ทันที
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เรือง ของ ภาษา
ทาน อาจารย เปน ผู ที่ สนใจ เรื่อง ภาษา มาก และ มัก จะ ให 

ขอคิด เกี่ยว กับ เรื่อง นี้ บอยๆ บาง ครั้ง เมื่อ ทาน ตองการ ให นัก 
ปฏบิตั ิผอน คลาย ทาน จะ เลา เรือ่ง พระ ตาง ชาต ิออก เสยีง ภาษา 
ไทย เพี้ยน หรือ พูด ผิด จึง ขอ นำ มา เลา ตอ บาง เรื่อง ดังนี้

๑ ..........ที่ วัด ปา นานาชาติ มี ธรรมเนียม วา กอน วัน 
อุโบสถ เดือน ละ สอง ครั้ง จะ มี การ ประชุม ที่ เรียก วา circle 
meeting (นั่ง ลอมวง) พระ ทุก รูปจะ พูด ถึง สิ่ง ที่ อยู ใน ใจ หรือ 
ประสบการณ ใน สอง อาทิตย ที่ ผาน มา บาง ทาน อาจ จะ ระบาย 
ความ ไม สบายใจ หรือ อยาก จะ ขอบคุณ ใคร แต มี กฎ วา ทุก องค 
ตอง พูด เปน ภาษา อังกฤษ ซึ่ง บางที อาจ ทำให พระ ที่ พูด ภาษา 
อังกฤษ ไม คลอง อึดอัด ใจ บาง

ไม นาน มา นี้ มี พระ ลาว องค หนึ่ง ซึ่ง ไม มั่นใจ และ รูสึก 
เขิน ที่ จะ พูด ภาษา อังกฤษ เมื่อ ถึง ตา ที่ ทาน ตอง พูด ทาน ก็ พูด 
งึมๆ งัมๆ  ขมุบ ขมิบ เบาๆ พระ องค อื่นๆ  จึง ฟง ไม คอย ไดยิน 
พระ เถระ รูป หนึ่ง จึง สง สัญญาณ มือ ยก ขึ้น พรอม กับ บอก วา 
“speak louder/ส ป กลา วเด อร” ซึ่ง หมายความ วา “พูด ดัง 
ขึ้น หนอย เถิด” พระ ลาว ไดยิน ดัง นั้น ทาน ทำ หนา โลง ใจ อยาง 
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ที่สุด แลว พูด วา “โอ ! เวา ลาว กะ ได บ”
๒ ..........ทาน อาจารย เลา เรื่อง นี้ ให หนู นอย ลูก ครึ่ง 

อิตาเลียน-ทิเบต วัย สาม ขวบ ซึ่ง มา ถวาย อาหาร ฟง แปล ได 
ความ ประมาณ วา “เมื่อ ครั้ง อาตมา บวช ใหมๆ อยู ที่ วัด หนอง 
ปา พง ที่ อีสาน อาตมา ตองการ ฝก พูด ภาษา ไทย ใน ขณะ ที่ พระ 
ไทย เพื่อน ของ อาตมา ก็ ตองการ ฝก พูด ภาษา อังกฤษ เรา จึง 
ตกลง แลก เปลี่ยน ความ รู ทาง ดาน ภาษา กัน 

สมัย นั้น อาหาร การ กิน ยัง อัตคัด ขัดสน อยู มาก พวก เรา 
ฉนั อาหาร เพยีง วนั ละ มือ้ และ ใน ตอน บาย เฉพาะ บาง วนั เทานัน้ 
เรา จะ ได ฉนั นำ้ รอน วนั หนึง่ พระ ไทย เพือ่น ของ อาตมา ทำ หนาที ่
รนิ นำ้ รอน แจก พอ มา ถงึ ควิ อาตมา อาตมา ก ็ยก ถวย ให ทาน รนิ 
น้ำ รอน ให แลว อาตมา ก็ บอก วา “พอ..พอ” ทาน ก็ ยัง คง ริน ตอ 
ไป อาตมา ก็ บอก อีก วา “พอ..พอ” เพราะ น้ำ รอน เกือบ จะ ลน 
ถวย แลว ทาน จึง มอง หนา อาตมา อยาง สงสัย วา ทำไม อาตมา 
จึง ได กระหาย น้ำ ขนาด นั้น สวน อาตมา ก็ สงสัย วา ทำไม ทาน ไม 
ยอม หยุด ริน ซัก ท ีอาตมา พูด ภาษา ไทย วา พอ..พอ แต ทาน ก็ 
เขาใจ เปน ภาษา อังกฤษ วา pour….pour*”

๓ ..........ครั้ง หนึ่ง มี คน สัมภาษณ พระ ผูใหญ เรื่อง การ 
เผยแผ พระพุทธ ศาสนา ทาน พูด ขึ้น ตอน หนึ่ง ทำนอง วา สมัย 
กอน คน ไม คอย สนใจ เรื่อง ศาสนา แต ทุก วัน นี ้เปน เรื่อง นา ดีใจ 
ที่ คน ถอย หลัง เขา วัด มาก ขึ้น.... ทาน หมาย ถึง หัน กลับ มา เขา 
วัด มาก ขึ้น นั่นเอง....
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๔ ..........ที่ ภู จอ มก อม พอ ออก ขึ้น มา บน ศาลา เพื่อ 
กราบ เรียน ถาม ทาน เจา อาวาส วา จะ ให ปลูก โรง ครัว ที่ ตรง ไหน

ทาน เจา อาวาส “รอ เดี๋ยว นะ เดี๋ยว อาตมา จะ ลง ไป ฉี่ 
ให ดู”

พอ ออก ตกใจ ........“คง ไม ตอง ถึง ขนาด นั้น หรอก ขอรับ 
ทาน อาจารย......”

ทาน ตั้งใจ จะ ลง ไป ชี ้ให ดูนะ พอ ออก.....
๕ ..........ขณะ ที่ นำ ญาติโยม นั่ง สมาธ ิพระ ผูใหญ องค 

หนึ่ง บอก ให ญาติโยม พา กัน นั่ง ขัด สมาธิ หลับตา ทำใจ ให สบาย 
 ไม หด หู ทำให ญาติ โยม หลายๆ  คน รูสึก งง วา จะ ตอง บริหาร 
หู อยางไร หู จึง จะ ไม หด ฟง ไป นานๆ  จึง เขาใจ วา ทาน ไม ได  
หมาย ถึง ห ูแต ทาน ให ทำใจ ไม ให เซื่อง ซึม... คือ หดหู นั่นเอง...

๖ ..........สวน พระ ผูใหญ อีก องค ก็ได บอก ลูก ศิษย ให 
นั่ง หลับตา กำหนัดลม หายใจ เขา ลม หายใจ ออก ทำเอา ลูก 
ศิษย ที่ ยัง ไม คุน กับ การ ออก เสียง ของ ทาน สงสัย ไป ตามๆ  กัน 
วา ตอง ทำ อยางไร

๗ ..........แถม ทาย เรือ่ง ภาษา นี ้ทาน อาจารย เคย เลา วา 
 บาง ครัง้ ความ เขาใจ ผดิ ใน เรือ่ง ภาษา อาจ นำ มา ซึง่ ปญหา ยุง ยาก 
อีก ดวย เชน พระ ฝรั่ง บวช ใหม เห็น พระ ไทย เดิน มา ก็ ตั้งใจ จะ 
เริ่ม บท สนทนา ดวย ด ีทาน จึง ถาม วา “ไป ไหน หมา” พระ ไทย 
ทำทา ฉนุ .....โชค ด ีที ่คน ขางๆ  รบี กระซบิ ทาน วา พระ ฝรัง่ ทาน 
ออก เสียง เพี้ยน จาก มา เปน หมา...ก็ แค นั้น เอง
* pour อาน วา พอ แปล วา ริน
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เติม ให้ เต็ม
เศรษฐี คน หนึ่ง มี ลูกชาย สาม คน วัน หนึ่ง เศรษฐี เรียก 

ลูกชาย ทั้ง สาม มา พบ และ บอก วา จะ แบง ทรัพย สมบัติ ให แต 
ทาน จะ ให มรดก สวน ที่ ดี ที่สุด แก ลูก คน ที่ ฉลาด ที่สุด .....ทีนี้ จะ 
ตดัสนิ ได อยางไร วา ใคร ฉลาด ทีส่ดุ..... เศรษฐ ีบอ กลกูๆ วา ลกู 
คน ที่ สามารถ ทำให หอง ใตดิน ของ บาน ซึ่ง มี ขนาด ใหญ มาก เต็ม 
ได จะ เปน ผู ได มรดก สวน ที่ ดี ที่สุด 

ลกูชาย คน โต ขน ขาว ของ ตางๆ  จาก นอก บาน ใส เขา ไปๆ  
ใน หอง ใตดิน นั้น จน เต็ม แต เพราะ มัน เปน ของแข็ง ชิ้น ใหญๆ 
เศรษฐี จึง ชี้ ให เห็น ชอง วาง มากมาย เขา จึง ตก รอบ ไป ลูกชาย 
คน ที ่สอง พยายาม เตมิ หอง นัน้ ให เตม็ ดวย การ เอา ของ นิม่  ๆเชน  
ผา มาน ผาปูที่นอน ผาเช็ดตัว มา อุด ชอง วาง ที่ เหลือ อยู แต 
เศรษฐี ก็ ยัง สามารถ ชี้ ชอง วาง ใน หอง นั้น ได เขา จึง ตก รอบ ไป 
อีก คน

ทีนี้ ถึง คราว ลูกชาย คน สุด ทอง เขา ไม ตองการ ให มี อะไร 
อยู ใน หอง ใตดิน นั้น เลย อะไรๆ ที่ พี่ ชาย ทั้ง สอง ขน เขาไป เขา ก็ 
ขน ออก หมด จน หอง ใตดิน นั้น โลง วาง แลว เขา ก็ จุด เทียนไข ขึ้น 
หนึ่ง เลม ทำให หอง ทั้ง หอง สวาง เรือง รอง เศรษฐี ตบมือ พอใจ 
และ ตดัสนิ วา ลกูชาย คน เลก็ คอื คน ที ่ฉลาด ทีส่ดุ และ เขา จะ เปน 
ผู ได รับ มรดก สวน ที่ ดี ที่สุด เปน รางวัล พี่ ชาย ทั้ง สอง ยัง งงๆ อยู 
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วา เกิด อะไร ขึ้น ทำไม หอง โลง วาง อยาง นี ้พอ จึง เห็น วา เต็ม ได 
พอ เพี้ยน ไป หรือ เปลา นะ พอ จึง อธิบาย วา หอง ใตดิน นี้ เต็ม ไป 
ดวย แสง สวาง จาก เทียนไข อยางไร เลา มัน สวาง เรือง รอง ไป ทุก 
อณู ของ หอง เลย ที เดียว

ทาน อาจารย สอน วา จิตใจ คน เรา มัก จะ พรอง อยู 
เปนนิจ ปุถุชน เรา จะ รูสึก วา ขาด อะไร สัก อยาง อยู ตลอด 
เวลา ได อะไร มา ก็ ยัง ไมรู สึก วา อ่ิม วา พอ สัก ที ตอง พยายาม 
หา อะไรๆ มา เติม ให เต็ม แต ก็ ยัง มี ชอง วาง อยู ร่ำไป สวน การ 
ทำ แสง สวาง ให เกิด ข้ึน ใน จิตใจ ทาน วา แม ไม ตอง ใส อะไร 
ลงไป แต จิตใจ กลับ รูสึก อ่ิม รูสึก เต็ม รูสึก พอ
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คำถาม คำ ตอบ ๒๓

“เหมือน กับ การ บิน ไป สู พุทธ ภูม ิมี เครื่อง บิน
สาม ชั้น คือ ชั้น ประหยัด ชั้น ธุรกิจ และ ชั้น หนึ่ง 
นั่น แหละ บารม ีคือ คุณ งาม ความ ดี ที่ บำเพ็ญ 
เพื่อ บรรลุ จุด หมาย ที่ สูง ยิ่ง คือ พุทธ ภูมิ นั่นเอง 
บารมี ธรรมดา ก็ คือ ชั้น ประหยัด เชน การ สละ ทรัพย 
เปน ทาน อุป บารม ีก็ เหมือน ชั้น ธุรกิจ จาย แพง หนอย 
คือ กลา สละ อวัยวะ เปน ทาน สวน ปรมั ตถ บารม ี

ก็ เหมือน โดยสาร ชั้น หนึ่ง คือ กลา เสีย สละ ชีวิต เปน ทาน 
แต ไม วา จะ บิน ชั้น ไหน ก็ สามารถ ถึง พุทธ ภูมิ ได ทั้ง นั้น 
ก็ มัน เครื่อง บิน ลำ เดียวกัน นี่ นะ แม จะ เปน บารมี 

ธร รม ดาๆ ก็ ทำ ไป เถิด จะ เกิด ผล”

“ทาน อาจารย โปรด ชวย เมตตา อธิบาย 
เรื่อง บารม ีอุป บารม ีและ ปรมั ตถ 

บารม”ี
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ฟัง เพลง หรือ ฟัง เครื่อง
ครั้ง หนึ่ง ทาน อาจารย เลา ถึง ความ ทรง จำ สมัย วัย รุน วา 

ทาน ชอบ ฟง เพ ลง ร็อ กมาก เหมือน วัย รุน ทั่วไป ตอง เปด เสีย ง 
ดังๆ  ดวย ตอน ทาน ขึ้น ชัน้ มัธยม สาม ทาน ได เพือ่น ใหม ซึง่ เพิง่ 
ยาย มา จาก ลอนดอน เขา มี ฐานะ ด ีและ มี เครื่อง เสียง สเตอริโอ 
รุน ใหม ลาสุด เขา ชวน ทาน ไป ฟง เพลง ที่ บาน ทาน วา ทาน รูสึก 
ตื่น เตน เหมือน กัน ใน ฐานะ ที่ เปน เด็ก บาน นอก มี เครื่อง เสียง 
อยา งงัน้ๆ จะ ได ไป ฟง เพลง จาก เครือ่ง เสยีง ชัน้ เลศิ ของ เดก็ชา ว 
ก รุง ขณะ ที่ นั่ง ฟง เพลง ทาน นั่ง หลับตา พริ้ม ฟง เพลง อยาง มี 
ความ สุข แต เพื่อน ของ ทาน กลับ ผุด ลุก ผุด นั่ง ทุก สอง สาม นาท ี
ปรบั นัน่ ปรบั นี ่อยู ตลอด เวลา จน ทาน รูสกึ วา ทาน ฟง เพลง แต 
เพื่อน ของ ทาน ฟง เครื่อง เสียง

ทาน อาจารย จึง สอน วา เวลา เรา ฟง ธรรม ใหเรา 
เปน เหมือน คน ฟง เพลง ไมใช คน ฟง เครื่อง เสียง คือใหสนใจ 

หลักธรรม ไมตองวิพากษ 
วิจารณ ชื่นชมหรือเพงโทษ 
ผู  แสดง  ธรรม ซึ่ ง  เ ป รี ยบ 
เสมือน เครื่อง เสียง เรา จึงจะ 
ได ประโยชน เต็ม ที่ จาก การ 
ฟง ธรรม
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พระ สูตร ผี
หลวง พอ องค หนึ่ง มี สามเณร อยู ใน ความ ดูแล หลาย องค 

วัน หนึ่ง ทาน ตองการ อบรม สั่ง สอน สามเณร เรื่อง มุสา วาท หรือ 
การ พูด ปด
หลวง พอ “เณร นอย อาทิตย หนา หลวง พอ จะ สอน เรื่อง  

 มสุา วาท และ สมัมา วาจา แต หลวง พอ ขอ ให เณร  
 ทำการ บาน ลวง หนา ให ทกุ คน ไป อาน พระ สตูร  
 ที่ ๑๕๓ ใน มัชฌิม นิกาย เอ า! ทุก คน จด ไว ใน  
 สมุด เลย นะ”
เณร นอย ตาง ขานรับ “ครับ...ครับ”
อาทิตย ถัด มา ใน ชวง อบรม เณร

หลวง พอ “เอ า! เณร นอย การบาน ที่ หลวง พอ ให ทำ ลวง  
 หนา เรื่อง มุสา วา ทนะ ใคร ได อาน มา แลว บาง”

เณร นอย หลายๆ  องค พา กัน ยกมือ หรา แมแต บาง องค 
ที่ หลวง พอ ไม คาด คิด วา จะ ยกมือ ดวย
หลวง พอ “พวก เจา ได อาน พระ สูตร แลว รึ”
เณร นอย  ที่ ยกมือ พา กัน ยืนยัน “ครับ...ครับ”
หลวง พอ ยิ้ม กวาง กอน จะ พูด วา

หลวง พอ “เณร นอย...มัชฌิม นิ กาย นะ มี แค ๑๕๒ พระ  
 สูตร เทานั้น แหละ หลวง พอ บอก ให พวก เจา ไป  
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 อาน พระ สูตร ที ่ ๑๕๓ ก็ เพื่อ จะ ทดสอบ ความ  
 รกั สจัจะ ของ พวก เจา พวก เจา ที ่ยกมอื ทกุ คนนะ  
 มุสา วาท กับ ครูบา อาจารย นะ มัน บา ปรู มั้ย... 
 พวก ที่ ยกมือ ชวย ตอบ หนอย วา พูด ปด ทำไม”
เณร นอย “ผม กลวั หลวง พอ ด ุครบั....ผม อาย ที ่จะ รบั วา ผม  

 ขี ้เกยีจ ทำการ บาน ครบั.... ผม ไม อยาก เสยี หนา  
 เพื่อน ครับ....ผม......ผม.......”

 เหตุผล ตางๆ  ใน การ โกหก มัน มี มาก ซะ เหลือ เกิน 
ตาม แต กิเลส จะ พา ไป วนั นัน้ หลวง พอ เลย ตอง เทศน เรือ่ง มสุา 
วาท กัณฑ ใหญ ให เณร ฟง
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อิ ติ ปิโส....ฉัน รัก เธอ
ทาน อาจารย สอน ให ลกู ศษิย ทำวตัร สวด มนต ทกุ เชา เยน็ 

เปน ประจำ เวลา ปฏบิตั ิธรรม พวก เรา ตอง ตืน่ ต ีสี ่เพือ่ มา ทำวตัร 
สวด มนต ให ทัน ตอน ตี สี่ ครึ่ง ซึ่ง แตละ ครั้ง จะ ใช เวลา ประมาณ 
สี่ สิบ นาท ีหลายๆ  ครั้ง ที่ จะ มี คำถาม เชิง รอง อุทธรณ ขึ้น มา วา 
ทำไม ตอง สวด มนต ยาว ขนาด นัน้ เปน ภาษา บาล ีก ็ตัง้ มาก สวด 
ซ้ำๆ  ทุก วัน บท เดียว จะ เกิด ประโยชน อะไร สู เอา เวลา ไป นั่ง ทำ 
สมาธิ เลย ไม ดี กวา ร ึ

ทาน อาจารย ก็ อดทน สอน ถึง อานิสงส ของ การ สวด มนต 
อยู เปน ประจำ ลกู ศษิย ได ฟง ก ็เกดิ ศรทัธา ที ่จะ ทำวตัร สวด มนต 
ทกุ เชา เยน็ แต คำถาม นี ้ก ็จะ ม ีมา เรือ่ยๆ จาก ลกู ศษิย หนา ใหมๆ  
ลูก ศิษย หนา เกาๆ  ไดยิน คำถาม ก็ จะ อมยิ้ม ไป ตามๆ กัน เอา 
อีก แลว! ทาน อาจารย ตอง ตอบ คำถาม เดิม อีก แลว....

 ครั้ง หนึ่ง อาจ จะ เพื่อ ไม ให ลูก ศิษย หนา เกา เบื่อ ที่ จะ ตอง 
ฟง คำ อธิบาย อยาง เดิมๆ  ถงึ อานสิงส ของ การ ทำวัตร สวด มนต 
ทาน อาจารย ตอบ คำถาม วา “การ ทำวตัร สวด มนต ก ็เหมอืน กบั 
หนุม สาว ทีร่กั กนั นัน่ แหละ” เพยีง ประโยค นี ้ลกู ศษิย ทัง้ หนา ใหม 
หนา เกา ก ็พา กนั หผูึง่ สงสยั วา มนั จะ เหมอืน กนั อยางไร นะ ทาน 
อธบิาย ตอวา “หนุม สาว รกั กนั ก ็พรำ่ พดู แต ฉนั รกั เธอๆ วนัๆ  
หนึ่ง ไมรู กี่ ครั้ง กี่ หน ถา ถาม เหตุผล วา พูด ทำไม เขา ก็ รู อยู แลว 
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วนั นี ้ก ็พดู ตัง้ หลาย ครัง้ แลว ไม ได ม ีขอมลู อะไร เพิม่ เตมิ เลย แลว 
พูด ทำไม ละ เขา ก็ บอก วา เขา มี ความ สุข ที่ จะ พูด”

ทาน จึง วา ถา เรา มี ศรัทธา ใน พระพุทธ  พระ ธรรม  พระสงฆ 
เรา ก็ จะ อิ ติ ปโส วัน ละ หลายๆ  คร้ัง แหม ! ก็ เรา มี ความ สุข น่ี 
สขุ มากกวา คน ที ่พดู วา ฉนั รกั เธอ ซะ อกี อิ ติ ปโส ก็คือ ฉัน รัก เธอ 
ของ ผู มี ปญญา มัน มี ความ รูสึก อยาก จะ สวด อยาก จะ บอก 
แมวา จะ รู อยู แลว แต เรา ก็ ยัง อยาก จะ สวด บอยๆ ความ รัก ใน 
พระพุทธ  พระ ธรรม  พระ สงฆ  และ ปติ ใน ใจ มัน ลน จน เก็บ ไว 
ไม อยู ตอง สวด ออก มา อยาง นอยๆ  ก็ ทุก เชา ทุก เย็น

ปรุง แต่ง สุดๆ
ฝรั่ง คน หนึ่ง อยาก จะ ตัด หญา หลัง บาน แต เครื่อง ตัด 

หญา เกิด จะ เสีย เอา วัน นั้น ซึ่ง เปน วัน อาทิตย ที่ เขา มี เวลา วาง 
พอดี เขา ตอง ทน ฟง เมีย บน มา หลาย วัน เรื่อง สนาม หญา หลัง 
บาน จน เขา รำคาญ หู เอา มากๆ เขา นึกถึง เพื่อน บาน คิด อยาก 
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จะ ไป ขอยืม เครื่อง ตัด หญา มา ใช ขณะ ที่ เขา เดิน ไป บาน ขางๆ 
เขา คิด อคติ ตอ เพื่อน บาน วา เพื่อน บาน คน นี้ ขี้ เหนียว จะ ตาย 
เคย ไป ขอยืม อะไร ก็ ไมใช จะ ให ยืม งายๆ ถึง ให ยืม แลว ก็ มัก จะ 
ตั้ง เงื่อนไข ตางๆ เสมอ ให ยืม ชั่วโมง เดียว ให ยืม สอง ชั่วโมง 
ตอง ทำความ สะอาด กอน คืน...คิดๆ ๆ ๆ ... เอ ! ถา ไป ยืม แลว 
ครั้ง นี้ เขา เกิด ไม ให เรา จะ หนา แตก เปลาๆ เขา จะ ให ยืม ไหม 
นะ หรือ เขา จะ ไม ให ยืม...คิดๆ ๆ ๆ...สารพัด จะ คิด ไป...จน ไป 
ยืน อยู ที่ หนาประตู  บาน ของ เพื่อน บาน...ก็ โกรธ เขา เสีย แลว...
มือ เคาะ ประตู...พอ เพื่อน บาน เปด ประตู ออก มา... เขา ก็ โพลง 
ออก ไป ทนัท ี“เออ ! ไม ให ก ็ไม ตอง ให” แลว ก ็หนั หลงั เดนิ ดุมๆ 
กลับ บาน ไป เลย

เพื่อน บาน งง เปน ไก ตา แตก ‘! ? ! ?...คน นี้ มัน บา 
อะไร ของ มัน แต เชา นะ ให อะไร ไม ให อะไร ไม เห็น รู เรื่อง 
เลย ! ? ! ?’

นี ่เรยีก วา คิด ปรุง แตง มาก เกิน ไป คิดๆ ๆ ๆ จน ตัดสิน 
คน อ่ืน ไป เรียบรอย แลว ทัง้ๆ ที ่ยงั ไม ได เริม่ เจรจา อะไร กบั เขา 
สัก คำ...คน เรา ที่ เปน แบบ นี้ ก็ มี ไม นอย เหมือน กัน...
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นักโทษ (คน อืน)
คฤหัสถ นัก ปฏิบัติ คน หนึ่ง คิด วาการ ปฏิบัติ ของ เขา ไม 

คอย ได ผล เพราะ สภาวะ แวดลอม ทาง บาน ไม อำนวย เขา โทษ 
ลูก เมีย วา ทำให ชีวิต ของ เขา วุนวาย สับสน เขา คิด วา เขา จะ ตอง 
ทำ อะไร สัก อยาง เพื่อ ทรมาน กิเลส ของ ตนเอง เขา โทษ วา เมีย 
ของ เขา ทำ อาหาร อรอย เกนิ ไป ทำให เขา หลงใหล ใน อาหาร เขา 
จงึ งด อาหาร ทัง้ วนั เมือ่ กลบั มา ทาน อาหาร ใน วนั รุง ขึน้ เขา รูสกึ 
วา อาหาร อรอย ยิ่ง ไป กวา เกา เขา จึง ลอง อด อาหาร สาม วัน ก็ 
ยัง ไม ได ผล จึง เอา แบบ เต็ม ที่ สุดๆ  ไป เลย อด อาหาร ซะ เจ็ด 
วัน เต็มๆ ปรากฏ วา เมื่อ ครบ เจ็ด วัน แลว กิเลส ยัง อยู เต็ม เพียบ 
แถม ยัง รุนแรง ราวกับ พาย ุ

เขา คิด วา เขา ทน อยู บาน ตอ ไป ไม ได แลว จำเปน ตอง 
ปลีก วิเวก ไป ให ไกล จาก ครอบครัว ไป อยู ใน ถ้ำ คน เดียว และ จะ 
อด ขาว จนกวา จะ บรรลุ ธรรม เขา ประกาศ เจตนารมณ แลว ลา 
ลูก เมีย เดิน ขึ้น เขา ไป อยู ใน ถ้ำ เงียบ หาย ไป กวา สิบ วัน จนถึง 
วัน เกิด ของ เขา เมีย ของ เขา ให ลูก นำ ดอกไม ไป ให เขา บูชา พระ 
ลูก กลับ มา พรอม จด หมาย สั้นๆ จาก พอ วา “ขอบคุณ มาก ที่ 
สงดอก ไม มา ให อรอย มากๆ  เลย” เขา หิว มากๆ  จน ตอง กิน 
ดอกไม แลว มัน ก็ อรอย เสีย ดวย

ทาน อาจารย สอน วา การ ปฏิบัติ ตอง อาศัย ปญญา 

 ่
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ไมใช ทรมาน กิเลส ดวย การ อด อะไร สัก อยาง แลว จะ ได อะไร 
ข้ึน มา ถา ขาด ปญญา จะ เอา ความ ยาก ลำบาก มา เปน เกณฑ 
ไม ได เหมือน ตก ปลา ใน หนอง ท่ี ไมมี ปลา ไม วา จะ ขยัน สัก 
เทา ไหร แม จะ พยายาม ตก ปลา ทุก วัน ยัง ไงๆ  ก็ จะ ไมมี วัน 
ได ปลา

คำถาม คำ ตอบ ๒๔
“มี คนๆ  หนึ่ง ชอบ โทรศัพท 
มา วัน ละ สัก ยี่สิบ รอบ เพื่อ 
จะ พูด เรื่อง เดิมๆ ถาม เรื่อง 
เดิมๆ จน ไมรู วา จะ ตอบ วา 
อยางไร แลว เบื่อ มากๆ  เลย 
เจาคะ จะ ทำ อยางไร ด”ี

“ถา มี โทรศัพท เขา มา อีก ก็ ให พูด วา 
Please leave your message 

after the beep แลว ก็ ตอ ดวย เสียง 
beep............p ยาวๆ  นะ ฟง เขา 
สัก พัก ก็ คอย วาง สาย นะ”
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Yes! We can
ทาน อาจารย ตัง้ ชือ่ การ ปฏบิตั ิธรรม ที ่บาน พอ* ประจำป 

พ.ศ.๒๕๕๒ ให เขา กับ ยุค สมัย ปจจุบัน ตาม คำขวัญ ของ 
ประธานาธิบดี โอ บา มา วา “Yes! We can” 

........พวก เรา จะ ละ บาป ได ไหม ....“Yes! We can” 

........พวก เรา จะ บำเพ็ญ กุศล ให ถึง พรอม ได ไหม ... 
“Yes! We can”

........พวก เรา จะ ชำระ จิตใจ ให สะอาด ได ไหม ... “Yes! 
We can”

นั่น แหละ... เรา ทุก คน ตอง เช่ือ ม่ัน ใน ศักยภาพ ของ 
มนุษย วา “เรา ทำได”

* ปานพอ คือสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่จังหวัดเชียงใหม
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ยัง ไง ก็ ไม่ เทศน์
ครั้ง หนึง่ ทาน อาจารย เลา วา พระ อรหนัต บาง องค ปกต ิ

ถา ทาน พูด นอย เมื่อ เปน ปุถุชน เมื่อ  บรรลุ ธรรม แลว ทาน ก็ ยัง 
คง พดู นอย อยู นัน่เอง เพราะ บคุลกิ และ กเิลส เปน คนละ เรือ่ง กนั 
ทาน เลา ถงึ พระ อรหนัต รปู หนึง่ ซึง่ พดู นอย มาก ทาน ถาม โยม วา 
รูจัก ธรรมะ บาง หรือ ยัง เมื่อ โยม ตอบ วา ไมรู ทาน ก็ วา ถา ไมรู 
ถึง ฟง ไป ก็ ไม เกิด ประโยชน ทาน ก็ เลย ไม เทศน คราว ตอ ไป โยม 
จึง ตอบ วา รู บาง แลว ทาน ก็ วา ถา รู บาง แลว ก็ ดีแลว ทาน ก็ ไม 
ตอง เทศน...แลว ทาน ก็ ไม ได เทศน........

สุดทาย โยม รู แกว จึง เตี๊ยม ไว ลวง หนา เมื่อ ทาน ถาม 
คำถาม เดิม ครึ่ง หนึ่ง ก็ วา รู บาง แลว อีก ครึ่ง หนึ่ง ก็ วา ยัง ไมรู 
....หวัง วา คราว นี้ คง ได ฟง ทาน เทศน แน.... ทาน กลับ บอก วา 
ถา งั้น คน ที่ รู ก็ จง สอน คน ที่ ไมรู ซะ...แลว ทาน ก็ ไม ตอง เทศน อีก 
เชน เคย
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กัณฑ์ เทศน์ ที่ รอ คอย
เมื่อ ยี่สิบ กวา ป กอน ทาน อาจารย ไป อยู ที่ สำนักสงฆ  

ที่ แสน กันดาร บริเวณ เขต เดชอุดม หาง จาก วัด ของ หลวง ปู  
ทอง รัตน  ซึ่ง เปน ลูก ศิษย หลวง พอ ชา ประมาณ แปด กิโลเมตร 
เมื่อ มี โอกาส ทาน ได เดิน ทาง ไป กราบ หลวง ปู หลาย ครั้ง

วัน หนึ่ง ทาน ได รับ นิมนต ให ไป รวม งาน ที่ วัดหลวง ปู  
ทอง รัตน ใน โอกาส ที่ ทาน อายุ ครบ หก รอบ ทาน เดิน จาก 
สำนักสงฆ ไป ยัง วัดหลวง ปู เมื่อ ถึง วัด แลว ทาน สังเกต เห็น 
บรรดา พอ ออก แม ออก กำลัง ตื่น เตน วา หลวง ปู จะ เทศน เพราะ 
ปกติ แลว หลวง ปู ทาน พูด นอย และ ทาน ไม เทศน ทาน ไม เคย 
ขึ้น ธรรมาสน เลย ดวย ซ้ำ แต ใน โอกาส พิเศษ นี้ ทาน ขัด ศรัทธา 
ญาติโยม ไม ได

เมื่อ ถึง เวลา ที่ ทุก คน รอ คอย หลวง ปู ขึ้น นะ โม สาม จบ 
แลว เทศน วา “เฮอ...พา กัน เฮ็ด พา กัน ทำ เดอ”....จบ
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นิ่ง เสีย ตำลึง ทอง
หลวง พอ องค หนึ่ง เปน พระ ผูใหญ และ เปน ที่ เคารพ 

ของ ลูก ศิษย มาก ทาน ดูแล มูลนิธิ ที่ ให ความ ชวย เหลือ แก คน 
ยากไร และ คน มี ปญหา เวลา ชาว บาน มี เรื่อง เดือด รอน ทาน 
จะ พยายาม หา ทาง ชวย เหลือ หลาย ครั้ง ที่ ทาน จะ บอก ขาว 
 เรี่ย ไร เงิน ทอง จาก บรรดา ลูก ศิษย ที่ ร่ำรวย ให มา ชวย เหลือ  
ชาว บาน จนๆ วัน หนึ่ง ทาน ไป ที่ บาน ของ ลูก ศิษย คน หนึ่ง ซึ่ง 
เปน เศรษฐ ีแต นา เสียดาย วา เขา เปน เศรษฐี ขี้ เหนียว ทาน เลา 
ถึง ความ ลำบาก ของ ชาว บาน ที่ เกิด จาก ปญหา น้ำ ทวม เศรษฐี 
อึดอัด ใจ จน ตอง พูด ออก มา
เศรษฐ ี “หลวง พอ ครับ ผมนะ พยายาม จะ เปน คน ดี ทุก  

 อยาง ตาม ที ่หลวง พอ สอน แต ผม รูสกึ อดึอดั ใจ มาก  
 เวลา หลวง พอ มา เรี่ย ไร เงิน จาก ผม ผม ขอรอง  
 หลวง พอ เลย นะ วา อยา มา ขอ เรีย่ ไร เงนิ จาก ผม จะ  
 ได ไหม ครับ เพราะ ถา ผม ปฏิเสธ ผม ก็ กลัว บาป  
 ฉะนั้น หลวง พอ อยา มา เอย ปากขอ ผม เลย นะ ผม  
 ขอรอง”

  หลวง พอ ยิ้ม แลว ทาน ก็ ลากลับ ไป หลัง จาก นั้น ทาน ก็ 
ไม ได ไป หา ลูก ศิษย คน นี้ อีก ตอ ไป เวลา ผาน ไป .......วัน หนึ่ง 
นอง ชาย ของ เศรษฐี มา หา หลวง พอ
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นอง ชาย เศรษฐ ี “หลวง พอ ครับ ผม มี เรื่อง เดือด รอน มาก  
 ลูกสาว ผม จะ แตงงาน ผม จำเปน ตอง ใช  
 เงนิ แต ผม ไมม ีเพราะ บรษิทั ผม เพิง่ จะ เจง  
 ไป ผม อยาก จะ ขอ เงิน จาก พี่ ชาย แต ไม  
 กลา เพราะ เขา ขี ้เหนยีว ไม เคย ให เงิน ใคร  
 แต ผม ทราบ ดี วา เขา เคารพ นับถือ หลวง  
 พอ มาก หลวง พอ โปรด เมตตา ชวย เหลือ  
 ครอบครัว เรา ดวย นะ ครับ ไม งั้น ลูกสาว  
 ผม คง ไมมี โอกาส ได แตง งาน แนๆ”

ทัง้ๆ ที ่หลวง พอ ไม อยาก จะ เกีย่วของ เลย แต ดวย ความ 
เมตตา ชอบ ชวย เหลือ เพื่อน มนุษย จน เปน นิสัย ทาน จึง อด ที่ จะ 
รับปาก เขา ไม ได... ทาน จะ ไป พูด อยางไร ดี นะ จึง จะ สามารถ 
โนม นาว จิตใจ เศรษฐี ขี้ เหนียว ให ชวย เหลือ นอง ชาย แทๆ ของ 
เขา ได ทาน ตัดสิน ใจ ไป หา เศรษฐี ที่ บาน เคาะ ประ ตู ก อกๆ 
เศรษฐี เปด ประตู เห็น หลวง พอ ยืน อยู ถึง กับ ตกใจ ทาน ไม ได 
มา บาน เขา นาน แลว จน เขา เบาใจ วัน นี้ ทาน จะ มา ทำไม นะ แต 
เขา ก็ ไม ยอม เอย ปาก ถาม หลวง พอ เดิน เขาไป นั่ง ใน บาน แลว 
ทาน ก็ เอาแต ยิ้ม เศรษฐี ทำตัว ไม ถูก พระ ผูใหญ มา ถึง บาน เขา 
เกรงใจ ทาน มาก คอย วา ทาน จะ พูด เรื่อง อะไร แต เขา หวัง วา 
คงจะ ไมใช เรื่อง เรี่ย ไร เงิน นะ หลวง พอ นั่ง ยิ้ม อยู สัก หนึ่ง ชั่วโมง 
กอน ที่ จะ ลุก กลับ ไป

วัน รุง ขึ้น เศรษฐี ไดยิน เสียง เคาะ ประตู อีก เขา เปด ประตู 
ออก มา ก็ พบ หลวง พอ ทาน มา อีก แลว ทาน เขา มา นั่ง ยิ้ม อยู ใน 
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หอง รับแขก เปน ชั่วโมง กอน ที่ จะ กลับ ไป โดย ไม พูด อะไร สัก คำ 
วัน ถัด มา หลวง พอ ก็ มา เคาะ ประตู บาน เขา อีก และ ทำ อยาง 
เดยีว กบั เมือ่ สอง วนั กอน คราว นี ้เศรษฐ ีชกั ปวด ประสาท จน ทน 
ที่ จะ นิ่ง เงียบ ตอ ไป ไม ไหว แลว
เศรษฐ ี “หลวง พอ ครับ ผม ชัก จะ ไม ไหว แลว นะ ครับ  

 หลวง พอ มา บาน ผม สาม วนั ตดิๆ กนั ทำไม ครบั  
 ทาน มา แลว ก ็เอาแต นัง่ ยิม้ อยาง เดยีว ผม สงสยั  
 จริงๆ วา ทาน กำลัง ทำ อะไร ครับ”
หลวง พอ “อาว ! ก็ กำลัง มี ความ สุ ขนะ ส ิคัมภีร สอน ไว 
 เร่ือง การ วา กลาว ตัก เตือน คน ทาน วา ถา เรา 
 รูสึก วา ตัก เตือน ไป แลว จะ ได ผล เรา ก็ ควร 
 ตัก เตือน แต ถา เรา คิด วา ตัก เตือน ไป ก็ 
 ไม ได ผล เรา ก็ ควร จะ นิ่ง เสีย ดี กวา อยาง ที่
  สุภาษิต ไทย เขา วา พูด ไป สอง ไพ เบี้ย นิ่ง เสีย  

 ตำลึง ทอง ไง ละ”
เศรษฐี  “เอ ! แลว มัน ยัง ไง ละ ครับ เก่ียว กับ ผม ตรง ไหน”
หลวง พอ “ก ็ปกต ิหลวง พอ เคย ปฏบิตั ิแต ขอ แรก เทา นัน้ นะ  

 ส ิเวลา หลวง พอ ตกั เตอืน ใคร ก ็ไม เคย ม ีปญหา  
 เลย เพราะ ทุก คน ที่ เมือง นี้ เขา เคารพ ศรัทธา  
 หลวง พอ มาก ทีนี้ หลวง พอ อยาก จะ ตัก เตือน  
 โยม เรื่อง นอง ชาย ของ โยม แต รู วา เตือน ไป ก็ คง  
 ไม ได ผล เพราะ โยม หวั ดือ้ ก ็เลย นิง่ ไว เสยี ด ีกวา  
 มา นั่ง เงียบๆ อยู อยาง นี ้ รูสึก เปนสุข เพราะ  
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 เปน โอกาส ที ่หา ได ยา กมากๆ ที ่จะ ได ปฏบิตั ิตาม  
 คัมภีร ได ครบ ถวน บริบูรณ จริงๆ”

เศรษฐี ได ฟง แลว รูสึก ละอาย แก ใจ
เศรษฐี “หลวง พอ ครับ นิมนต บอก มา เถิด วา ทาน  

 ตองการ ให ผม ทำ อะไร ผม จะ ทำ ถวาย ทาน  
 ครับ”

 เรื่อง นี้ จึง จบ ลง ดวย ด ี ดวย ปญญา ของ หลวง พอ ทาน 
มี วิธี ที่ ชาญ ฉลาด แทนที่ จะ ไป วา กลาว ตัก เตือน เขา ดวย คำ พูด 
ทาน ก็ ไม ได ทำ เชน นั้น แลว มัน ก็ได ผล ดี เสีย ดวย
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แค่ นี้ ก็ สุข แล้ว
ทาน อาจารย มี เพื่อน เปน พยาบาล ทำงาน ใน หอ ผู ปวย 

เปน อัมพาต ที่ เมือง นอก เขา เลา ให ทาน ฟง เรื่อง คนไข คน หนึ่ง 
ซึ่ง เปน อัมพาต มา หลาย ป และ มี ปญหา เรื่อง ปอด หายใจ เอง 
ไม ได ตอง ใช เครื่อง ชวย หายใจ ตลอด เวลา วัน หนึ่ง ฤดู ใบไม ผลิ 
เพิ่ง จะ เริ่ม ตน เขา เดิน เขาไป ใน หอง คนไข แลว เปด หนาตาง 
หอง อากาศ บริสุทธิ์ และ ลม อุนๆ ของ ฤดู ใบไม ผลิ ที่ โชย เขา มา 
ใน หอง พรอม เสียง นก รอง จิ๊บๆ ทำให คนไข เกิด ปต ิมี ความ 
สุข จน น้ำตา ไหล

 เพื่อน พยาบาล ของ ทาน อาจารย ได ขอคิด ทันที วา ใน 
สายตา คน อืน่ๆ คนไข ราย นี ้ม ีชวีติ ที ่นา สงสาร มาก แต เธอ กลบั 
สามารถ มี ความ สุข ได แม ใน เรื่อง เล็กๆ นอยๆ ที่ คน อื่นๆ อาจ 
จะ ไม เห็น คุณคา เลย ดวย ซ้ำ แลว 
พวก เรา คน ปรกติ ท่ี มี รางกาย แข็ง 
แรง สมบูรณ เลา ทำไม จึง ชาง ทุกข 
งาย สุข ยาก กัน นัก
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ความ รัก ที่ แตก ต่าง
ครั้ง หนึ่ง ใน ชวง ปฏิบัติ ธรรม วัย รุน ทาน อาจารย สอน 

เร่ือง บุญ คุณ ของ พอ แม ทาน วา ลูก มัก จะ ประมาท ใน เร่ือง น้ี 
โดย เฉพาะ เดก็ ที ่ไป เตบิโต เมอืง นอก ทาน เลา ถงึ พอ และ ลกูชาย 
คู หนึ่ง ลูกชาย เปน นักเรียน นอก เพิ่ง เรียน จบ กลับ มา หมาดๆ 
เตม็ ไป ดวย พลงั และ ความ มัน่ใจ ใน ตวั เอง พอ อยาก จะ เตอืน ลกู 
ใน เรื่อง นี ้ กำลัง หา อุบาย วา จะ พูด อยางไร ด ีพอดี ไป เจอ สมุด 
บันทึก เกา จึง เกิด ไอ เดีย 

คำถามคำตอบ ๒๕

“นอนสมาธิ
ไดผลหรือไม”

“ไดผลแตอาจจะไมใช
ผลที่ตองการนะ”
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วัน หนึ่ง ขณะ ที่ ทั้ง พอ และ ลูก นั่ง อยู ดวย กัน ใน สวน หลัง 
บาน มี นก บิน มา เกาะ ที่ ตนไม
พอ “ลูก...นั่น มัน ตัว อะไร นะ เคา เรียก วา อะไร”
ลูกชาย “สาริกา ครับ พอ” ...สัก พัก ตอ มา...
พอ “เอ ! ลูก วา นก ตัว นั้น ชื่อ อะไร นะ”
ลูกชาย “ก็ สาริกา ไง ครับ พอ” ...ชัก จะ เริ่ม หงุดหงิด แลว  

 ...สัก พัก ตอ มา..
พอ “อะไร กาๆ นะ ลูก”
ลูกชาย “โอ ย ! พอ...ทำไม ตอง ถาม ซำ้ ถาม ซาก ดวย นี ่พอ 

  แก ขนาด นั้น แลว หรือ ครับ” ...ชัก โมโห แลว นะ... 
 สัก พัก ตอ มา...
พอ “เอ...ลูก......”
ลูกชาย คิด ใน ใจ วา ‘ทน ไม ไหว แลว...ว’ แลว ก็ สะบัด กน 

ลุก ออก ไป เลย
เมือ่ พอ สงัเกต วา ลกู อารมณ เยน็ ลง แลว จงึ เดนิ เขาไป หา 

และ ยื่น สมุด บันทึก เกา แก อายุ กวา ๒๐ ป ให ลูก อาน มัน เปน 
สมดุ บนัทกึ ที ่พอ บนัทกึ ไว ใน ตอน หนึง่ วา “วนั นี ้ผม นัง่ เลน อยู กบั 
ลกูชาย ที ่สวน หลงั บาน ม ีนก ตวั หนึง่ มา เกาะ ที ่กิง่ ไม ลกู ถาม ผม 
วา มนั ชือ่ อะไร ตัง้ ๒๕ ครัง้ ผม รูสกึ แปลก ใจ ตวั เอง มากวา ปกต ิ
ผม ซึ่ง เปน คน ใจรอน ขี้ รำคาญ ลูก ถาม ผม ถึง ๒๕ ครั้ง แต ผม 
ก ็ไม ได รูสกึ รำคาญ เลย ผม กลบั รูสกึ ม ีความ สขุ ที ่ได ตอบ คำถาม 
ลูก แม จะ ตอง ตอบ ซ้ำ แลว ซ้ำ อีก ผม ก็ ยัง ยินดี ที่ จะ ตอบ”

เมื่อ ลูก อาน จบ พอ จึง พูด กับ ลูก วา “นี่ แหละ คือ ความ 
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แตก ตาง ระหวาง ความ รกั ของ พอ ตอ ลกู และ ความ รกั ของ ลกู ตอ 
พอ ลูก ถาม อะไร ซ้ำๆ ซากๆ ๒๐-๓๐ ครั้ง พอ ก็ ยินดี ตอบ ไม 
คิด รำคาญ แต พอ ถาม ลูก แค ๔-๕ ครั้ง เทานั้น ลูก กลับ โมโห 
มัน ตาง กัน จริงๆ  นะ”

ทาน อาจารย เทศน ตอวา พอ แม เรา แก แลว อาจ กลับ 
เหมือน เด็ก อีก คร้ัง อาจ ถาม อะไร ซ้ำซาก เหมือน เด็ก ที่ กำลัง 
เรียน รู ถาม แลว ก็ ลืม ตอง ถาม บอยๆ คำถาม ซ้ำซาก ของ 
เด็ก เรา อดทน ฟง และ เห็น วา นา เอ็นดู คำถาม ซ้ำซาก ของ 
คน แก เรา กลับ วา นา รำคาญ

อิสระ ของ ลูก ทุกข์ ของ ใคร ?
เมื่อ ทาน อาจารย เลา เรื่อง ความ รัก ที่ แตก ตาง ทาน ได 

เลา ตอวา ทาน เอง ก ็ซาบซึง้ ใน เรือ่ง นี ้ดวย ประสบการณ ตรง ของ 
ทาน เอง ทาน วา ฝรั่ง ไมรู จัก คำ วา บุญ คุณ ของ พอ แม ทาน เกิด 
ความ ซาบซึ้ง ใน เรื่อง นี้ เมื่อ ทาน ไป ปฏิบัติ ภาวนา ที่ อินเดีย เมื่อ 
เปน วัย รุน ทาน ก็ ไม คอย จะ สนใจ ความ รูสึก ของ พอ แม เทา ไหร 
นัก ทาน ชอบ ความ เปน อิสระ เมื่อ อยู กับ ครอบครัว ทาน รูสึก 
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อึดอัด มาก จน อยาก จะ หนี ไป อยู คน เดียว ตอน ทาน อายุ สิบ หก 
ป ทาน ตองการ จะ ไป เทีย่ว อติาล ีกบั เพือ่น ซึง่ โยม พอ ของ ทาน ก ็
อนญุาต ให ไป ได แต ม ีเงือ่นไข วา ทาน ตอง ตดัผม เสยี กอน เพราะ 
ตอน นั้น ผม ทาน ยาว ดู ไม เรียบรอย แต ทาน ก็ ไม ยอม เพราะ 
ทาน คิด วา ไม ยุติธรรม ผม เปน ของๆ ทาน ไมใช ของ โยม พอ 
พอ และ แม จึง ไมมี สิทธิ จะ มา บังคับ ให ทาน ตัดผม แลว ทาน ก็ รู 
ใจ โยม พอ ทาน วา เปน คน มี ระเบียบ พูด คำ ไหน คำ นั้น ทาน จึง 
ไม ยอม เสีย เวลา เถียง แต แอบ วาง แผน เงียบๆ 

เมื่อ ถึง วัน เดิน ทาง ทาน ก็ โดด หนาตาง ออก จาก บาน ไป 
ตั้งแต ตี สา มก วาๆ และ ทิ้ง โนต ไว วา ทาน ไป อิตาลี แลว ทาน คิด 
วา เมื่อ กลับ มา พอ แม คง โกรธ จน ไล ทาน ออก จาก บาน แน ซึ่ง 
ทาน ก็ วา ด ีเพราะ ทาน จะ ได ไป ไหนๆ ได แบบ สบายใจ แต เมื่อ 
ทาน กลับ บาน จริงๆ โยม พอ โยม แม ก็ ไม ได ไล ทาน อยาง ที่ ทาน 
คาด ไว ทาน เลย อยู บาน ตอ อีก หนึ่ง ป จน อายุ สิบ เจ็ด ป เรียน 
จบ A level แลว ทาน ก็ เดิน ทาง ไป แสวงหา ประสบการณ 
ชีวิต เรียน รู เรื่อง ศาสนา ที่ ประเทศ อินเดีย ซึ่ง ทาน อยาก จะ ไป 
มา นาน แลว

วัน ที่ ทาน ออก เดิน ทาง ไป อินเดีย โยม พอ มา สง ทาน ขึ้น 
รถไฟ และ บอก ทาน วา “อยา ลืม เขียน จดหมาย ถึง แม นะ” 
ทาน อาจารย เลา วา ภาย หลัง เมื่อ ทาน ยอน กลับ ไป พิจารณา 
เหตกุารณ ที ่ผาน มา ทาน รูสกึ ประทบั ใจ โยม พอ มาก ที ่นอกจาก 
จะ ไม แสดง ความ รูสึก ให ทาน รูสึก ไม ดีแลว ยัง ไม ยอม ขอ ให 
ทาน เขียน จดหมาย ถึง พอ แต ขอ ให เขียน จดหมาย ถึง แม ทาน 
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อาจารย จาก บาน ไป ดวย ความ รูสึก เปน อิสระ มี ความ สุข ที่สุด 
และ ไม เคย คิดถึง บาน เลย แมแต ครั้ง เดียว 

ใน ขณะ ที่...โยม แม ของ ทาน ได มา เปด เผย ความ ใน ใจ 
ใหทา นท ราบ หลัง จาก ยี่สิบ กวา ป ผาน ไป วา... “วัน ที่ ลูก เดิน 
ทาง ไป อินเดีย เปน วัน ที่ แย ที่สุด ใน ชีวิต ของ แม และ คงจะ เปน 
วัน ที่ แย ที่สุด ใน ชีวิต ของ พอ ดวย”........ นี่ แหละ คือ ความ รัก ที่ 
แตก ตาง......

ปล่อย วาง แบบ ควาย
ลูก ศิษย วัย รุน มัก จะ อาง เรื่อง การ ปลอย วาง เมื่อ ขี้ เกียจ 

ไม อยาก จะ ทำ อะไร สัก อยาง ทาน อาจารย จึง เลา วา ใน ชวง เขา 
พรรษา ป หนึง่ หลวง พอ ชา ออก เดนิ ตรวจ กฏุ ิพระ ลกู ศษิย ที ่กฏุ ิ
หลัง หนึ่ง พระ ทาน เอา ของ ไป วาง ไว ตรง มุม ที่ ไม ใช ที่ๆ ควร จะ 
วาง ทาน จึง ถาม วา ทำไม ตอง เอา ของ ไป ไว ตรง นั้น

ลูก ศิษย ให เหตุผล วา เพราะ หลังคา มัน รั่ว เมื่อ หลวง พอ 
ถาม วา ทำไม จงึ ไม ซอม หลงัคา ทาน ก ็วา ทาน กำลงั ฝก เรือ่ง ความ 
อดทน และ การ ปลอย วาง หลวง พอ จึง วา นี่ คือ การ ปลอย วาง 
ของ ควาย
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ทาน อาจารย สรปุ วา พระพุทธเจา ไม ได สอน วา อะไรๆ 
ก็ ตอง ปลอย วาง อะไรๆ ก็ ตอง อดทน เรา ตอง มี ปญญา 
แยกแยะ วา อะไร เปน อะไร ส่ิง ไหน ควร อดทน ก็ ตอง อดทน 
บาง ส่ิง บาง อยาง ก็ ไมใช เร่ือง จะ ตอง ทน บาง ส่ิง บาง อยาง 
ก็ ควร จะ แกไข การ ปลอย วาง ของ เรา ตอง มี ปญญา เปน ตัว 
กำกับ อยู ดวย เสมอ

แบ รนด์เนม
ครัง้ หนึง่ ทาน อาจารย ให ขอคดิ กบั บรรดา ลกู ศษิย หนุมๆ 

สาวๆ  เรื่อง เส้ือผา เคร่ือง นุง หม วา เปน หน่ึง ใน ปจจัย ส่ี 
ท่ีจำเปน ตอ การ ดำรง ชีวิต ของ มนุษย คน เรา ใส เส้ือผา 
เพ่ือ ปกปด สวน ตางๆ  ของ รางกาย ไม ให เปน ท่ี อุจาด ตา แก 
ผูอ่ืน แลว ยัง ใส เส้ือผา เพ่ือ ปองกัน ความ รอน ความ หนาว 
ความ เปยก เปนตน แต ทำไม เส้ือผา อยาง เดียวกัน หรือ 
คลายๆกัน กลับ ราคา แตก ตาง กัน อยาง มากมาย เพียง แค 
มี ปาย ช่ือ บาง อยาง มา ติด ไว เทาน้ัน ทาน วา .....สมมุติ วา ผา 
จีวร เห มือ นๆ  กัน ถา เอา ปาย ช่ือ วัด ปา พง ติด เขาไป ก็ เรียก วา 
เปน ผา จีวร มี ยี่หอ ราคา ก็ ตอง แพง ขึ้น ได ทาน ถาม วา อยาง นี้ 
เรียก วา โง หรือ ฉลาด ให ไป คิด ดู เอา เอง
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ทาน สมมุติ ตอวา มี มนุษย ตาง ดาว จาก ดาว อังคาร มา 
เยี่ยม โลก เรา เพื่อ ศึกษา สังคม มนุษย เขา เดิน สำรวจ ตลาด 
กระเปา เสื้อผา แลว เกิด อาการ สงสัย
มนุษย ตาง ดาว “เอ ! ผม สงสัย จัง เลย วา ทำไม ของ ที่ มัน  

 ด ูคลายๆ  กนั ทัง้ วสัด ุรปู ราง หนาตา แต  
 ถา พิมพ ช่ือ อยาง น้ีๆ (ประมาณ วา ว.ซ.ช.,  
 ช.น. หรอื ก.ช.) ทำไม มนั ถงึ แพง ขึน้ เปน  
 สิบ เทา เลย”
มนุษย โลก  “อาว! ก ็ของ มนั ม ียีห่อ นี ่คู ณ แบ รนดเน ม 

 ดังนะ คุณ รู จัก มั้ย เลา”
มนุษย ตาง ดาว “ผม ยัง งงๆ อยู นะ ก็ เขา ตี ตรา ชื่อ นั้น  

 ชือ่ นี ้ซะ หรา เลย บน เสือ้ผา บน กระเปา เขา  
 ตองการ ให ทกุ คน รูจกั บรษิทั ของ เขา รูจกั  
 แบ รนดเนม ของ เขา ใช มั้ ยละ เขา จะ ได  
 ขาย ได เยอะๆ เรา ซือ้ ของๆ  เขา มา ชวย ใส  
 ก ็เทากบั วา เรา ชวย โฆษณา ให เขา ถกู ตอ ง 
 มั้ย ครับ บริษัท ก็ ตอง จาย คา โฆษณา ให  
 เรา ซิ แลว ทำไม มัน กลับ แพง ขนาด น้ี ละ”
มนุษย โลก  “ไม ชาย...ไมใช... เคา คิด คา แบ รนดเนม  

 คน ซื้อ นะ ตอง จาย ให เคา”
มนุษย ตาง ดาว “ไหง เปน ยัง งั้น ละ ครับ ก็ เรา โฆษณา ให  

 เขา แทๆ แลว เรา ยัง ตอง ให เงิน เขา อีก  
 เห รอ เนี่ย เขา นา จะให เงิน เรา นะ ผม ไม  
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 เขา ใจ จริงๆ”
มนุษย โลก  “คุณ จะ วา ยัง ไง ก็ วา ไป เถอะ ผม ก็ จน  

 ปญญา ไมรู จะ อธิบาย ให คุณ เขาใจ ได  
 ยัง ไง เหมือน กัน สังคม มนุษย นะ มัน  
 เขาใจ ยาก อยาง น้ี แหละ ครับ ผม เอง บางที  
 ก็ ยัง งงๆ  เลย”

ทาน อาจารย สรุป วา มนุษย ตาง ดาว คง รูสึก หมด ศรัทธา 
มนษุย โลก ไป เลย วา ทำไม ถงึ ได โง ขนาด นี ้เหน็จะ ตอง จดั อนัดบั 
ให อยู ใน ประเภท ดาว พระ เคราะห ที ่สาม คดิ แลว มนษุย ตาง ดาว 
ก ็เดนิ สาย หวั ขึน้ บนัได ยาน อวกาศ กลบั ไป ยงั ดาว องัคาร อยาง ไม 
สามารถ จะ ทำใจ ได

หล วงปูซอยุน
ครั้ง หนึ่ง ทาน อาจารย เลา เรื่อง หล วง ปู ซือ ยุน ซึ่ง บรรลุ 

อรหันต ขณะ ฉัน น้ำ ชา ซึ่ง เปนการ บรรลุ ธรรม ที่ ทาน วา ทาน 
ชอบ มาก และ หวัง จะ เจริญ รอย ตาม หล วง ปู ซือ ยุน เปน ครูบา 
อาจารย ที่ ชาว จีน สมัย กอน คอมมิวนิสต ยึด ครอง อำนาจ เคารพ 

     ่ ื
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นับถือ ที่สุด ทาน เปน ผู ที่ ปฏิบัติ เขม ขน เมื่อ ทาน กำหนด จะ ทำ 
อะไร ทาน จะ ทำ สิง่ นัน้ อยู เปน ระยะ เวลา นาน เชน เมือ่ ทาน เดนิ 
ทาง ไป ที ่ภเูขา ศกัดิส์ทิธิ ์แหง หนึง่ เพือ่ ปฏบิตั ิภาวนา ดวย การ เดนิ 
เวยีน เทยีน ทาน ก ็เดนิ เวยีน เทยีน อยู เชน นัน้ ถงึ เจด็ ป...ขอ ยำ้ วา 
เจ็ด ป ไมใช เจ็ด วัน...

ขณะ ที่ คอมมิวนิสต กำลัง พยายาม ยึด ครอง อำนาจ ใน 
ประเทศ จีน หลวง ปู อายุ เกือบ รอย ป แลว ตอน แรกๆ  พวก 
คอมมวินสิต ยงั ไม กลา ทำ อะไร ทาน เพราะ ยงั ไม แนใจ ใน อำนาจ 
และ กลัว ชาว บาน จะ โกรธ แคน มา ถึง ชวง ปฏิวัติ วัฒนธรรม 
หลวง ปู ก็ อายุ รอย กวา ป แลว แม ทาน จะ อายุ มาก ขนาด นั้น 
คอมมิวนิสต ก็ ยัง ถือวา หลวง ปู เปน เสี้ยน หนาม ที่ คา ใจ พวก เขา 
อยู

คืน วัน หนึ่ง ทหาร หนุม กลุม หนึ่ง กิน เหลา เขาไป จน เมา 
เต็ม ที ่เขา บึ่ง รถ ไป ที่ วัดหลวง ปู ลาก ทาน ออก มา จาก กุฏ ิแลว 
รุม กัน ทุบตี เตะ ตอย หลวง ปู อยาง โหด ราย ทารุณ ดวย ความ คึก 
คะนอง และ ขาด สติ จน ทาน แน นิ่ง ไป เขา หัวเราะ ดีใจ อยาง บา 
คลั่ง วา ได ทำให กาฝาก สังคม ตาย ไป อีก หนึ่ง กอน จะ บึ่ง รถ 
กลับ ไป กิน เหลา ตอ

บรรดา ลูก ศิษย ลูก หา ออก มา รับ ราง หลวง ปู ดวย ความ 
เศรา สลด ทาน ยัง ไม มรณภาพ แต โอกาส ที่ ทาน จะ รอด แทบ 
เปน ไป ไม ได เพราะ ทหาร รุม ทำราย ทาน สาหัส นัก พวก พระ  
จน ปญญา ไมรู จะ ชวย ทาน อยางไร จงึ ได แต ผลดั เวร กนั นัง่ เฝา ทัง้ 
คืน คอย วา ทาน จะ หมด ลม หายใจ เมื่อ ใด พระ ที่ เฝา อยู สังเกต 
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เห็น วา หลวง ปู ยัง ไม ยอม ตาย ทาน นอน นิ่งๆ  ใช พลัง สมาธิ 
รักษา รางกาย อัน บอบช้ำ ของ ทาน อยาง เต็ม ที ่จน พระ หลายๆ  
องค เกิด ความ ประทับ ใจ

อยางไร ก็ตาม มี พระ บาง รูป ที่ เกิด อกุศล จิต  เมื่อ เห็น 
หลวง ปู พยายาม จะ มี ชีวิต รอด ทั้งๆ  ที่ นา จะ ตาย แลว ทาน คิด 
วา หลวง ปู กลัว ตาย และ ยัง ยึด มั่น ถือ มั่น หวง สังขาร จน ไม ยอม 
ปลอย ถา ทาน เอง อายุ เทา นี ้และ ได รับ บาด เจ็บ ขนาด นี ้ทาน 
คง ยอม ปลอย วาง และ ละ สังขาร เปน แน

เมื่อ หลวง ปู ฟน ขึ้น มา พระ ปาก กลา องค หนึ่ง ได ถาม ขอ 
ของใจ 
พระ ลูก ศิษย “หลวง ปู ครับ ผม สังเกต เห็น ทาน พยายาม  

 ฝน สังขาร อยาง สุดๆ หลวง ปู กลัว ตาย หรือ  
 ครับ” 

หลวง ปู ยิ้ม ดวย เมตตา ทาน รูทัน แต ทาน ก็ ไม ถือสา 
หลวง ปู  “หลวง ปู ไม ได กลัว ตาย หรือ หวง สังขาร ของ  

 หลวง ปู หรอก แต หลวง ปู สงสาร พวก  
 ทหาร หนุมๆ  เหลา นั้น เขา ยัง อยู ใน วัย  
 ประมาท แลว เขา ก็ โดน ลางสมอง ให เกลียด  
 พระ ดวย ถา เขา ฆา หลวง ปู สำเร็จ สิ่ง ที่  
 เขา ทำ จะ เปน อนันต ริ ยกร รม* อัน จะ เปน  
 เหตุ ให เขา ตอง ตก นรก อเวจี หมก ไหม ชั่ว 
  กัป ป ชั่ว กัลป หลวง ปู จึง ตอง ฝน สังขาร  
 พยายาม รักษา ตัว ให หาย พวก ทหาร หนุม  
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 จึง จะ พน กรรม หนัก ได ตอ ไป เขา อาจ จะ  
 สำนกึ บาป แลวก ลบั ตวั กลบั ใจ กลาย เปน คน  
 ดี ก็ได พวก เรา ควร จะ ให โอกาส พวก เขา นะ”

ลูก ศิษย ลูก หา ฟง แลว ซาบซึ้ง ใจ ยิ่ง ใน เมตตา ธรรม ของ 
หลวง ปู หลวง ปู พยายาม ใช พลัง สมาธิ รักษา ตัว จน พน ขีด 
อันตราย ไมใช เพราะ กลัว ตาย แต เพราะ เมตตา คน ท่ี ทำราย 
ทาน เปน หวง กลัว วา เขา จะ ตก นรก ทาน อาจารย จึง ให พวก 
เรา เอา หล วง ปู ซือ ยุน เปน สังฆานุสติ ใคร มา ลวง เกิน ดา วา 
เรา อยาง รุนแรง ใน เร่ือง ท่ี เรา ไม ได ทำ ถา เทียบ กับ เร่ือง ของ 
หลวง ปู แลว มัน ก็ แค นิด เดียว เทาน้ัน เอง

* อนนัต ร ิยกร รม คอื กรรม หนกั ที ่ถอื เปน บาป หนกั ทีส่ดุ ให ผล เดอืด รอน ไม เวน ระยะ เลย 
มี ๕ อยาง คือ ๑. ฆา มารดา ๒. ฆา บิดา ๓. ฆา พระ อรหันต ๔. ทำราย พระพุทธเจา 
จนถึง ยัง พระ โลหิต ให หอ ขึ้น ไป ๕. ทำ สงฆ ให แตกกัน
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ที่ เชียงใหม ทาน อาจารย ออก ไป ธุระ ขาง นอก กับ พระ 
หลาย องค เมื่อ กลับ มา ถึง บาน พอ ทาน ทำทา หัน ไป หัน มา 
เหมือน มอง หา อะไร สัก อยาง ลูก ศิษย จึง เขาไป เรียน ถาม

คำถามคำตอบ ๒๖

“ทานอาจารย
ตองการอะไร
หรือเจาคะ” “อืม ! ตองการ

พระนิพพาน”

“แหะ.. แหะ...”
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จิน นี่ มิตรแท้
สามี ภรรยา คู หนึ่ง โชค ดี ได เจอ จิน นี ่แลว จิน นี่ ก็ ใจดี ตาม 

เคย อนญุาต ให ขอ อะไร กไ็ด สาม ขอ สอง คน สาม ีภรรยา ตืน่ เตน 
มาก คิด กัน ใหญ วา จะ ขอ อะไร ด ีคน นั้น จะ ขอ นั่น คน นี้ จะ ขอ 
นี่ ใน ที่สุด ก็ ลงเอย ดวย การ ทุม เถียง กัน สามี โมโห ภรรยา หลุด 
ปาก แชง ขอ ให เมีย ตายๆ ไป เลย เมีย ก็ เลย ตาย ไป จริงๆ  ตาม 
คำขอ สามี ตกใจ มาก รีบ ขอ ให เมีย ฟน ขึ้น มา แลว เมีย ก็ ฟน ขึ้น 
มา ได ตาม คำขอ ขอ ที่ สอง

หลัง จาก ขาด สติ หลุด คำขอ ไป แลว สอง ขอ บัดนี้ ทั้ง สอง 
พยายาม ปรองดอง กัน และ ตกลง กัน วา สำหรับ คำขอ ขอ 
สุดทาย จำเปน จะ ตอง คิด ให รอบคอบ ไม วูวาม ทั้ง สอง บอก  
จนิ นี ่วา จะ ขอ เวลา คดิ หลาย วนั สกั หนอย เพือ่ จะ ได คำขอ ที ่ด ีทีส่ดุ 
แลว เขา ก็ คิดๆ ๆ ๆ คิด อยู หลาย วัน ก็ ยัง คิด ไม ออก วา อะไร จะ 
เปน คำขอ ที่ ดี ที่สุด คิด จน กิน ไม ได นอน ไม หลับ เปน ทุกข มาก 
เมื่อ จิน นี่ มา พบ สอง สามี ภรรยา ใน อีก หลาย วัน ตอ มา เพื่อ จะ 
ถาม เขา วา ตกลง เขา ตองการ จะ ขอ อะไร จิน นี่ เห็น หนาตา ของ 
ทั้ง สอง ทรุด โทรม มาก
จิน นี ่ “ตกลง กัน ได หรือ ยัง คะ วา จะ ขอ อะไร”
สาม ี “โอย ! ผม ยงั ไมรู เลย วา ผม จะ ขอ อะไร คดิ จน จะ เปน  

 บา อยู แลว จนิ นี ่ลอง แนะ นำ ได มัย้ ครบั วา ควร จะ ขอ  
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 อะไร จึง จะ ดี ที่สุด”
จิน นี ่ “จริงๆ  แลว มี คำขอ ขอ หนึ่ง นะ ที่ จิน นี่ รับรอง ได เลย  

 วา ขอ แลว จะ ทำให มี ความ สุข ยั่งยืน ไมมี วัน เสื่อม  
 เลย”
สาม ีภรรยา  ละ ลำ่ ละ ลกั ถาม “ตอง ขอ วา อยางไร ครบั รบีๆ   

 บอก มา เลยคะ”
จิน นี ่ “จิน น่ี แนะนำ ให ขอ อยาง น้ี นะ ขอ ให ขาพเจา มี ความ  

 สันโดษ มัก นอย ไม ตองการ อะไร เกิน ตัว อีก ตอ ไป”
สาม ีภรรยา ถงึ กบั นิง่ อึง้ เขา เขาใจ ด ีหรอก วา ถา ขอ อยาง 

ที ่จนิ นี ่แนะนำ เขา ทัง้ สอง คงจะ ม ีความ สขุ ยัง่ยนื แต เขา จะ ตดัใจ 
ขอ อยาง นั้น ได อยางไร กัน.....

ทาน อาจารย สรปุ วา ความ ตองการ ของ คน เรา มัก ไมมี 
ท่ี ส้ิน สุด ไมมี คำ วา ‘พอ’ บางที ตองการ ส่ิง ท่ี ตรง กัน ขาม กัน 
เด๋ียว อยาก ให เมีย ตาย เด๋ียว อยาก ให เมีย ฟน ถา จะ ให สงบ จริงๆ 
ก็ นา จะ ขอ อยา ให มี ความ อยาก ประเภท  ‘ตัณหา’ คือ ความ 
อยาก ได อยาก มี อยาก เปน ทาน วา พระพุทธ องค ตำหนิ 
เฉพาะ ความ อยาก ท่ี เรียก วา ตัณหา และ สนับสนุน ความ 
อยาก ท่ี เปน ‘ฉันทะ’ เชน 
อยาก ทำ ส่ิง ท่ี ดี งาม อยาก 
ชวย คน อ่ืน อยาก ทำ หนาท่ี 
ตน ให ดี ท่ีสุด ซ่ึง เปน ความ 
อยาก ท่ี จะ นำ แต ความ 
สุข ความ เจริญ มา ให
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ความ อยาก ที่ น่า รัก
ชาย หนุม คน หนึ่ง กำลัง ตื่น เตน ดีใจ ที่ ได รับ รถ สปอรต  

ยี่ หอ ปอรเช จาก พี่ ชาย พี่ ชาย ของ เขา เพิ่ง จะ ขาย กิจการ หนึ่ง 
ไป ได กำไร งดงาม จึง ซื้อ รถ ใน ฝน ให นอง ชาย ที่รัก เปน ของ ขวัญ 
ขณะ ที่ เขา กำลัง ยืน ลูบๆ  คลำๆ  รถ สปอรต ใหม เอี่ยม ของ เขา 
อยู ที่ หนา บาน เด็ก ผูชาย คน หนึ่ง เดิน ผาน มา
เด็ก ชาย “วา ว ! รถ พี่ สวย จัง เลย ครับ สวย จริงๆ” 
ชาย หนุม พูด ดวย เสียง ภูมิใจ “เจง มั้ ยละ พี่ ชาย ของ พี่ เคา 

ซื้อ ให พี่ เปน ของ ขวัญ” 
  เมื่อ ไดยิน ดัง นั้น เด็ก ชาย ทำตา โต เทา ไข หาน 
เด็ก ชาย “วา ว ! ผม อยาก...” 
  ทันที ที่ เด็ก ชาย เอย วา “ผม อยาก...” ชาย หนุม เจาของ 

รถ ก็ เดา ทันที วา เขา ตอง พูด วา “ผม อยากมีพ่ี ชาย อยาง น้ันบาง” 
แต ...พลิก ล็อก....เด็ก ชาย ไม ได พูด เชน นั้น
เด็ก ชาย “วา ว ! ผม อยากเปนพี่ ชาย อยาง น้ัน บาง จัง เลย”
ชาย หนุม อึง้ ไป ดวย ความ ผดิ คาด เขา รูสกึ ซึง้ ใจ มาก เดก็ 

คน นี้ ชาง เปน เด็ก ที่ นา รัก เหลือ เกิน เขา รูสึก เมตตา เด็ก จึง เอย 
ปาก ชวน
ชาย หนุม “อยาก นั่ง รถ เลน มั้ ยละ พี่ จะ ขับ พา ไป เที่ยว 

เอามั้ย”
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เด็ก ชาย ดีใจ มาก “เอา สิ ครับ ขอบคุณ พี่ มากๆ  เลย ครับ”
  ทั้งสอง จึง ขึ้น รถ ไป ดวย กัน นั่งไปไดสัก พัก...
 เด็ก ชาย  “พี่ ครับ ขอโทษ นะ ครับ บาน ผม อยู แถว นี้ เอง พี่  

   ชวย ขับ รถ ผาน ไป ท่ี หนา บาน ผม ซัก หนอย ได ม้ัย ครับ”
ชาย หนุม “ได ซิ” 
 เขา ตอบ พลาง คิด ใน ใจ (อีก แลว !) วา ‘เจา หนู นี่ คง 

อยาก จะ อวด คน ที่ บาน นะ วา มี โอกาส ได นั่ง รถ ปอรเชสวยๆ  
อยาง นี ้เอ า ! ให เคา ได อวด คน ซะ หนอย’

 เมื่อ ถึง หนา บาน เด็ก ชาย ขอ ให เขา จอด รถ สัก แปบ หนึ่ง 
แลว รบี เปด ประต ูรถ วิง่ เขาไป ใน บาน ดวย ความ ตืน่ เตน เมือ่ เขา 
กลับ ออก มา เขา จูงมือ เด็ก เล็กๆ คน หนึ่ง ออก มา ดวย เขา พา 
เด็ก นอย มา ที่ รถ ปอรเช ของ ชาย หนุม
เด็ก ชาย “รถ คัน นี้ สวยมั้ ย นอง พี่ คน นี้ เขา ได รถ คัน สวย นี้  

   เปน ของ ขวัญ จาก พี่ ชาย เคา ถา พี่ โต เมื่อ ไหร นะ พี่ ก็  
   จะ ซื้อ รถ สวยๆ  อยาง นี้ ให นอง เหมือน กัน”

ทาน อาจารย ช้ี ให เห็นความ แตก ตาง ระหวาง ความ 
อยาก ได กับ ความ อยาก ให ทานถามวาอยางไหน มัน จะ 
งาม กวา กัน
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จะ เอา ยัง ไง กัน แน่
ทาน อาจารย มัก จะ อบรม เรื่อง การ พูด และ การ มี 

กัลยาณมิตร ที่ เรา จะ กลา เปด เผย สิ่ง ไม ดี ไม งาม ของ เราให เขา 
ชวย ตัก เตือน ทาน วา มี คน เปน จำนวน มาก ที่ บอก เพื่อน วา ขอ 
ให เพื่อน ชวย ตัก เตือน ดวย หาก เขา ทำ อะไร ไม เหมาะ สม มี 
อะไร ก็ บอก ได เลย ไม ตอง เกรงใจ กัน แต พอ เพื่อน เริ่ม พูด ไป 
ได แค คำ สอง คำ เขา ก็ ทำตา เขียว ขึ้น มา ทันท ีจน เพื่อน เขาใจ ได 
วา ออ! ...ที่ ชวน ให ตัก เตือน นะ มัน เปน รหัส ลับ ที่ แปล ความ 
หมาย ได วา จรงิๆ แลว เธอ อยา ได รอิาน มา ตกั เตอืน ฉนั เชยีว นะ 
ทานอาจารยจึงถามพวกเราวา ตกลงจะเอายังไงกันแน

แลว ทาน อาจารย ก็ ลอง ให พวก เรา ถาม ตัว เอง วา เม่ือ 
เรา รู ความ ไม ดี ของ เพ่ือน หรือ คน รอบ ขาง เคย มี สัก คร้ัง ไหม 
ท่ี เรา จะ ไม พูด เร่ือง น้ัน ให ใคร ฟง ไม เคย พูด ออก มา เลย แม 
สัก คร้ัง เดียว สวน มาก พวก เรา ก็ จะ บอก วา ไม เคย พูด เลย...
นอกจาก... กับ...คน ใกล ชิด จริงๆ เทานั้น ที่ สนิท สนม กัน 
มากๆ  นะ แต ถา กับ คน อื่น ทั่วๆ ไป เรา จะ ไม พูด เปน อัน ขาด 
แต ทาน วา ๑ + ๑ + ๑ + ๑ + ๑ +..........ก็ ถึง ๑๐๐ ไดนะ... 
สุดทายก็เลยรูกันไปทั่ว...
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ฉัน จะ ฆ่า เธอ !
เด็ก วัย รุน มี ปญหา ชาว อเมริกัน คน หนึ่ง อายุ ประมาณ 

 สิบ หา ป คบ เพื่อน ไม ดี เขา กลุม คน พาล ติด ยา เสพ ติด และ 
ทำตัว เปน นักเลง อันธพาล วัน หนึ่ง พวก เขา ไป มี เรื่อง ทะเลาะ 
วิวาท ตี รัน ฟน แทง เปน เหตุ ให เด็ก หนุม อีก คน หนึ่ง เสีย ชีวิต 
เด็ก คน นี้ จึง ถูก ศาล ตัดสิน ให จำ คุก เปน เวลา หลาย ป แทน การ 
ประหาร เพราะ อายุ เขา ยัง นอย

ทนัท ีที ่ศาล อาน คำ พพิากษา สิน้ สดุ ลง แม ของ เดก็ รองไห 
โฮ แลว วิ่ง ไป หา เด็ก คน นั้น ดวย ความ โกรธ เกรี้ยว พลาง รอง วา  
“I will kill youๆ.....ฉนั จะ ฆา เธอๆ” เธอ ผดิ หวงั ที ่ผู พพิากษา 
ไม ตัดสิน ประหาร เขา ให ตาย ตก ตาม ลูก ของ เธอ ไป

วัน เวลา ผาน ไป หลาย เดือน วัน หนึ่ง ผู คุม นักโทษ เขา มา 
บ อก เด็ก หนุม วา มี แขก มา เยี่ยม เขา งง มากวา จะ เปน ไป ได 
อยางไร เขา ไมมี พอ ไมมี แม แลว ก็ ไมมี เพื่อน เหลือ อยู ดวย ไม 
เคย ม ีใคร มา เยีย่ม เขา เลย ตัง้แต ตดิ คกุ มา ปรากฏ วา ผู ทีม่า เยีย่ม 
เขา คือ แม ของ เด็ก ที่ ตาย หาก ครั้ง นี้ เธอ มา ดวย สีหนา ปรกติ 
ถามไถ สาร ทุกข สุก ดิบ เขา โดย ปราศจาก อาการ เคือง แคน ใดๆ

จาก วนั นัน้ เปนตน มา ผู หญงิ คน นี ้มา เยีย่ม เขา เปน ประจำ 
เธอ ให ความ รกั และ ให ความ สนใจ ใน เรือ่ง ราว ชวีติ ของ เขา เวลา 
ผาน ไป หลาย ป เขา และ เธอ กลาย มา เปน เพือ่น ที่ ด ีหวงใย ซึง่ กัน 
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และ กัน เมื่อ ใกล กำหนด จะ พน โทษ และ เขา จะ ได รับ อิสรภาพ 
แม ของ เด็ก ที่ ตาย  “เธอ ออก จาก คุก แลว จะ ไป อยู  

 ที่ไหน”
เด็ก ที่ ฆา ลูก ของ เธอ “ผม ยัง ไม ทราบ เลย ครับ ผม ไมมี  

 ญาติ พี่ นอง ไมมี บาน เรียน อะไร ก็  
 ไม จบ ผม ยัง ไม ทราบ อนาคต จริงๆ  
 อะไรๆ  ก็ ยัง ไม แนนอน”
แม ของ เด็ก ที่ ตาย  “ถา ยงั งัน้..... เธอ มา อยู กบั ฉนั มั ้ยละ  

 แลว ฉัน จะ หา ทาง ฝาก งาน ให เธอ”
เด็ก หนุม ไมมี ทาง เลือก อื่น นี่ เปน ขอ เสนอ ที่ เขา ไม เคย 

คาด วา จะ ได รับ จาก ใคร ใน ชีวิต นี ้ เมื่อ ออก จาก คุก แลว เขา จึง 
ไป อยู กับ แม ของ เด็ก ที่ ถูก เขา ฆา ตาย เธอ หา งาน ให เขา ทำ ทั้ง 
สอง อยู ดวย กัน เหมือน แม ลูก เด็ก คน นี้ ได รับ ความ รัก ความ 
อบอุน อยาง ที่ เขา ไม เคย ได รับ มา กอน ความ คิด ความ อาน นิสัย 
ใจคอ ของ เขา เปลี่ยนแปลง ไป จาก เด็ก ไม ดี ใน อดีต  กลาย เปน 
คน ดี ใน ปจจุบัน   

วนั หนึง่  แม ใหม  ของ เขา ถาม เขา วา “จำ วนั ที ่ศาล ตดัสนิ 
แลว แม วิ่ง เขาไป บอก วา ‘ฉัน จะ ฆา เธอ’ ได มั้ย”
เด็ก หนุม “ผม จำ ได ครับ แลว เดี๋ยว นี้ แมยังคิดอยางนั้น 

 อยูมั้ยครับ”
แม ใหม “แม ไดฆา เด็ก คน นั้น ไปแลวละ คน ใจ บาป ที่ ฆา  

 ลูก ของ แม ได ตาย ไป แลว ตอน นี้ มี แต เธอ ซึ่ง เปน  
 คน ด ีเปน ลูก ใหม ที่ แม ภาค ภูมิใจ”
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 เมื่อ แรก ที่ ศาล ตัดสิน จำ คุก เด็ก หนุม เมื่อ หลาย ป กอน 
เธอ ยัง เต็ม ไป ดวย ความ แคน และ เสียใจ หลัง จาก นั้น ไม นาน 
เธอ พิจารณา ไตรตรอง ดู และ คิด ได วา การ แก แคน ไม กอ ให เกิด 
ประ โย ชน ใดๆ  แก ใคร เรือ่งทีเ่กดิขึน้ไมใชความผดิของเดก็ แต 
เกิด จาก เหตุ ปจจัย ของ สภาพ แวดลอม และ การ ขาด ความ รัก 
ความ อบอุน จาก พอ แม 

เธอ จึง เปลี่ยน ใจ  คิด จะ ฆา ความ ชั่ว ของ เด็ก แทนที่ จะ 
ฆา ตัว เด็ก เธอ วางแผน ระยะ ยาว ที่ จะ ฆา ความ ชั่ว ดวย ความ 
รัก ความ เมตตา เพราะ  เชื่อ วา มนุษย ทุก คน สามารถ พัฒนา 
ตนเอง ได แม จะ เคย เปน อันธพาล ฆา คน มา แลว ก็ ยัง 
สามารถ พัฒนา ตน เปน คน ดี ได และ ความ พยายาม ของ เธอ 
ก็ ประสบ ความ สำเร็จ อยาง งดงาม 
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ดี ทุก อย่าง ?
ตอน ที่ ทาน อาจารย บวช ใหมๆ ทาน ได ไป อยู กับ หลวง 

พอ ชา ที่ สำนัก สงฆ เล็กๆ  ริม แมน้ำ มูล ตอน เชา ทาน เดิน ตาม 
หลวง พอ ออก กำลัง กาย ทาน รูสกึ เปนสขุ มาก จน ตอง เอย ปาก 
ออกมา
ทานอาจารย  “ผม ชอบ ที ่นี ่มาก ครบั หลวง พอ รูสกึ มนัด ี 

     มาก มนั สวย มนั งาม ปา ก ็ด ีแมนำ้ ก ็สวย  
     รูสึก มันดี ทุก อยาง”

หลวง พอ ชาม อง หนา ทานนิ่งอยูสักพัก
 หลวงพอ   “ใช... มนัด ีทกุ อยาง เวน แต อยาง เดยีว  

     คือ... ตัว ทาน นั่น แหละ ที่ มัน ยัง ไม ดี”
ทานอาจารย  “................”



257เรือ่งท่านเล่า

“อยู คน เดียว ‘เม’ ก็ ‘me’ 
ไง ละ แต เวลา อยู กับ กลุม เพื่อน 
ตอง รูจัก ‘เซย โน’ รู มั้ย”

คำถาม คำ ตอบ ๒๗
“ใน บท สวด ขอ ขมา เวลา คนๆ 
เดียว สวด ตอง พูด วา ‘เม’ แต ถา 
หลายๆ  คนสวด ตอง เปลี่ยน จาก 

‘เม’ เปน ‘โน’ ทำไม จึง เปน
 เชน น้ัน ครับ”

ฉัน แล้ว ฝืด คอ
ทาน อาจารย สอน เรื่อง การ ให ทาน ถา จะ ทำ ทาน กับ 

พระ สงฆ ก็ ตอง ถวาย ของ ท่ี เหมาะ กับ สมณ บริโภค ทาน เลา 
วา ตอน ป ใหม ได รับ แชมพู สระ ผม ตั้ง สอง สาม ขวด ซึ่ง ทาน ก็ ไม 
เขาใจ วา ทำไม คน ชอบ ถวาย แชมพู ทั้งๆ  ที่ พระ ไมมี ผม พระ ปา 
ไม ใช แชมพ ูมี คน พยายาม อธิบาย วา แม จะ ไมมี ผม แชมพู ก็ จะ 
ชวย ไม ให หนงั ศรีษะ แหง ทาน วา ทาน ใช แต สบู มา สามสบิ ป แลว 
ไม เหน็ หนงั ศรีษะ จะ แหง เลย แต อาจ จะ เปน เพราะ ทาน เปน พระ 
ฝรั่ง ที่ หนัง ไม ละเอียด เหมือน คน ไทย ก็ได ที่ เหลือ เชื่อ กวา นั้น ก็ 
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จะ สึก เมื่อ ไหร ่?
ชาย สูง อายุ ผู หนึ่ง เดิน เขา มา หา ทาน อาจารย ดวย ความ 

สนใจ ใคร รู เขา รัว คำถาม ใส ทาน อาจารย หลาย ขอ ดวย น้ำ เสียง 
ที่ ขึงขัง และ หวนๆ วา
โยม “ทาน มา จาก ไหน? ทำไม ทาน มา อยู เมือง
 ไทย? ทาน อยู วัด ไหน ทาน ...? ทาน....?”

คือ มี คน ถวาย หวี ดวย ฉะนั้น ควร จะ เลือก แต สิ่ง ที่ เหมาะ สม 
ถ วาย พระ 

ทาน บอก วา ส่ิง ท่ี ไม เหมาะ สม คือ การ เอา เงิน ใส บาตร 
พระ ทาน หาม ทาน วา อยา ทำ เลย เพราะ พระ รับ แลว  ตอง 
อาบัติ ทาน อาจารย ไป เดิน บิณฑบาต ใน กรุงเทพฯ ญาติโยม 
มัก ชอบ ที่ จะ เอา เงิน ใส บาตร ทาน รีบ หาม เขา วา “บาตร มี ไว 
ใส อาหาร เทานั้น นะ โยม อาตมา ฉัน ธนบัตร ไม ไหว หรอก ฉัน 
แลว มัน ฝด คอ กลืน ไม ลง อยา เพิ่ง ใส เลย นะ” .....เพราะ บาตร 
เปน ภาชนะ ใส อาหาร พระ ปา เห็น อะไร ใน บาตร เดี๋ยว จะ นึก วา 
ฉัน ได.....
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ทาน ตอ บทุกๆ คำถาม ของ เขา แต โดย ด ีใน ที่สุด ก็ มา ถึง 
คำถาม ที่ วา
โยม “แลว ทาน จะ สึก เมื่อ ไหร?” 
ทาน อาจารย “แลว โยม จะ ตาย เมื่อ ไหร ละ?” ......ทำเอา  

 เขา อึ้ง ไป เลย
ทาน อาจารย วา สำหรับ คน แบบ นี้ ทาน จำ ตอง ทำให 

เขา สะดุง เสีย กอน จึง จะ สอน ธรรมะ เขา ได เมื่อ เขา สงบ พอที่ 
จะ รับ ฟง ทาน จึง บอก เขา วา แมแต ชีวิต เรา เอง เรา ยัง 
รับรอง ไม ได ฉะน้ัน ไม ตอง พูด เร่ือง สึก หรอก แต ทาน ได ต้ัง 
จิต อธิษฐาน วา ทาน จะ ขอ อยู ใน ผา เหลือง จนกวา ชีวิต จะ 
หาไม

หิน กับ ทราย
ชาย หนุม สอง คน เปน เพื่อน กัน ขอ สมมุติ ชื่อ วา นาย อิน 

กบั นาย นา เขา ตอง เดนิ ทาง ขาม ทะเล ทราย ดวย กนั และ เกดิ หลง 
ทาง อาหาร ก ็หมด ไป แลว และ นำ้ ก ็กำลงั จะ หมด ไป ดวย เขา ทัง้ 
เหนื่อย ทั้ง หิว ทั้ง วิตก กังวล นาย อิน อารมณ เสีย และ หงุดหงิด 
มาก เขา เริม่ ตน ดา วา และ กลาว โทษ นาย นา วา เปน เพ ราะ ความ 
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งี ่เงา ของ นาย นา แทๆ   ที ่ทำให ตอง หลง ทาง และ ทน ทกุข ทรมาน 
เชน นี ้ เขา บนๆ  ดาๆ  ไม ยอม หยุด จน นาย นา หยุด เดิน และ 
คุกเขา ลง พรอม กับ ใช นิ้ว เขียน ลง ไป บน ทราย วา ‘วัน นี้ เพื่อน ดา 
ผม อยาง ไม ยตุธิรรม’ แลว จงึ ลกุ ขึน้ เดนิ ตอ ไป โดย ไม พดู วา อะไร 
ทำให นาย อนิ ชกั จะ เริม่ รูสกึ ตวั วา ไม ยตุธิรรม กบั เพือ่น จรงิ  ๆมนั 
ไมใช ความ ผิด ของ นาย นา ทั้งหมด ตัว เขา เอง ก็ มี สวน ผิด พลาด 
เหมือน กัน นาย อิน จึง รูสึก สำนึก ใน มิจฉา วาจา ของ ตัว เอง 

เดินๆ  ไป นาย นา เกิด หนา มืด ลม คว่ำ ลง อยาง หมด 
เรี่ยวแรง ขวด น้ำ ของ เขา กระแทก กับ กอน หิน แตก เขา จึง ไมมี 
น้ำ เหลือ ไว ดื่ม นาย อิน ตรง เขา ประคอง เพื่อน ให ลุก ขึ้น นั่ง แลว 
ยื่น ขวด น้ำ ของ ตน สง ให แม น้ำ ของ เขา จะ เหลือ อยู เพียง นอย 
นิด ก็ตาม เขา ก็ ยัง คะยั้นคะยอ ให เพื่อน ดื่ม เพื่อ ให มี แรง เดิน ตอ 
ไป เมือ่ รูสกึ คอย ยงั ชัว่ นาย นา ดงึ มดี ออก มา จารกึ ลง ไป บน กอน 
หิน ที่ อยู ขาง ทาง วา ‘วัน นี้ เพื่อน ชวย ชีวิต ผม’ 

นาย อิน เกิด ความ สงสัย วา ทำไม เมื่อ เชา นาย นา ใช นิ้ว 
มือ เขียน ขอความ ไว ใน ทราย แต บาย นี้ กลับ ใช มีด จารึก บน กอน 
หิน นาย นาบ อก เพื่อน วา “เพื่อ เปนการ เตือน สติ ผม วา เวลา 
เรา โกรธ ไม พอใจนอยใจ ใคร เรื่อง นั้น ให จารึก อยู ใน ความ ทรง 
จำ เหมือน ใช นิ้ว มือ เขียน ไว ใน ทราย ไม นาน เทา ไหร ลม ก็ พัด ให 
จาง หาย ฉะนั้น เมื่อ เพื่อน หรือ ใคร ก็ตาม ลวง เกิน เรา ...อยา 
จำ ไว นาน ...ปลอย ให ธรรมชาติ ลบลาง ...ลืม มัน เสีย เถอะ แต 
เมื่อ เพื่อน ทำ สิ่ง ที่ ด ีให ความ อนุเคราะห ชวย เหลือ เกื้อกูล อยาง 
ใด อยาง หนึ่ง ตอง จารึก อยู ใน ความ ทรง จำ ไม ลืม ตลอด ชีวิต 
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คุณ ยาย ดินสอ
คุณ ยาย คน หนึ่ง อยู ที่ บาน นอก ใน ประเทศ ญี่ปุน เปน 

 ยาย ที ่ไม เห มอื น ยายๆ เมอืง ไทย เพราะ ยาย คน นี ้จกุจกิ จูจี ้ขี ้บน  
ขี้ โกรธ ขี้ หงุดหงิด สารพัด ขี ้จน ไมมี ใคร อยาก เขา ใกล อยางไร 
ก็ตาม ยาย ก็ ยัง เปน ยาย ที่ ดี และ มี ความ ปรารถนา ดี ตอ หลาน 

เหมือน ใช มีด สลัก จารึก ไว บน กอน หิน เพราะ ไม วา จะ กี่ เดือน กี่ 
ป มัน ก็ จะ ยัง คง อยู ไม จาง หาย”

ทาน อาจารย จึง สอน ให เรา เลือก จำ แต ส่ิง ดี  ๆ ส่ิง ท่ี ไม 
ดี เรา อยา ไป จำ ไว นาน เพราะ มี แต จะ ทำให จิตใจ เรา ตกต่ำ 
สวน สิ่ง ดีๆ  ที่ คน อื่น ทำให เรา ถา เรา จำ ไว ได นึกถึง เมื่อ ไหร ก็ 
รูสกึ อบอุน ใจ ชืน่ ใจ ใน ความ ด ีของ เขา ชืน่ ใจ วา เรา ม ีเพือ่น ด ีถา 
เรา ได รับ ความ เมตตา ความ ชวย เหลือ จาก คน อ่ืน ประเภท ท่ี 
ผู ให ให โดย ไม หวัง ส่ิง ใด จาก เรา ให ถือวา เปน ส่ิง อัศจรรย และ 
ล้ำคา ท่ี เรา ควร จดจำ ไว หาก เรา จารึก ส่ิง ดี  ๆท่ี คน อ่ืน ทำให 
เรา ไว ใน ทราย เรา ก็ กลาย เปน คน ไมรู จัก บุญ คุณ แต ถา เรา 
จารึก ส่ิง ท่ี ไม ดี ไว ใน หิน เรา ก็ จะ กลาย เปน คน ผูก โกรธ ทาน 
วา เรา จะ เอา ยัง ไง ให เลือก กันเอา เอง ก็ แลว กัน
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ชาย คน เดียว ที่ ยาย ดูแล รับ ผิด ชอบ หลาน ชาย คน นี้ มี พรสวรรค 
ดาน ศิลปะ เขา วาด รูป ได สวย และ มี แวว ที่ จะ เขียน หนังสือ ได 
สวย ดวย ยาย จึง อยาก จะ สนับสนุน ให เขา ได เรียน วิ ชาโชะ โด 
เขียน อักษร กับ ผู ที่ มีชื่อ เสียง ซึ่ง ก็ มัก จะ เปน พระ ผูใหญ ใน วัด 
นิกาย เซ็น

แม ทาน เจา อาวาส วัด เซ็น ประจำ ทอง ถิ่น ที่ ยาย เปน ลูก 
ศิษย อยู นั้น จะ มีชื่อ เสียง ใน ดาน นี ้ แต ยาย เห็น วา ทาน ชราภาพ 
แลว แถม ชื่อ เสียง ของ ทาน ก็ อยู ใน ระดับ ทอง ถิ่น เทานั้น ยาย 
ตองการ ให หลาน ได บวช เณร และ เปน ลูก ศิษย ของ พระ ผูใหญ 
ที่ มีชื่อ เสียง ที่สุด ใน ดาน นี ้ซึ่ง อยู ที่ วัด ใน เมือง โตเกียว ยาย ไมรู 
จัก ทาน และ ไดยิน ขาว วาการ ที่ ทาน จะ รับ ลูก ศิษย สัก คน นั้น 
ไมใช เรื่อง งายๆ แต ดวย ความ มุง มั่น ยาย จะ ตอง พยายาม หา 
ชอง ทาง ให ได ยาย จงึ ไป หา หลวง ตา แกๆ  เจา อาวาส วดั ทอง ถิน่ 
ของ ยาย เพือ่ ขอ ให ทาน เขยีน จดหมาย ฝากฝง หลาน ของ ยาย กบั 
พระ ผูใหญ ใน เมือง โตเกียว

หลวง ตา ทาน ม ีเมตตา เมือ่ ทาน ทราบ ความ ประสงค ของ 
ยาย ทาน ก็ เรียก หา ถาด เครื่อง เขียน และ กระดาษ ทันท ีใน ถาด 
เครือ่ง เขยีน ม ีปากกา ดีๆ  พูกนั ดีๆ  หลาย ดาม ลวน สวยงาม นา ใช 
แต ทาน กลับ เลือก หยิบ ดินสอ...เก า... เกา... ทู... ทู... ทาน ใช 
มีด เหลา ดินสอ กอน จะ ลงมือ เขียน หนังสือ ไม กี่ ตัว ยื่น สง ให ยาย 
เพื่อ นำ ไป ถวาย พระ ผูใหญ ใน เมือง

ยาย ทั้ง โกรธ ทั้ง นอยใจ หลวง ตา ทำ เหมือน ดูถูก ดู หมิ่น 
เปน ทีส่ดุ แทนที ่จะ เขยีน จดหมาย ดีๆ  ลาย มอื สวยๆ ดวย พูกนั 
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ดีๆ ทาน กลับ ใช ดินสอ เกา แสน เกา เขียน คำ ไม กี่ คำ ราวกับ ยาย 
และ หลาน ไมมี ความ หมาย อะไร เลย ยาย แนใจ วา หลวง พอ ที่ 
โตเกียว คง ไมมี วัน รับ หลาน ของ ยาย เปน แน แค เปด จดหมาย 
ก็ ไมรู วา ทาน จะ ยอม อาน หรือ เปลา ยาย แทบ จะ หมด อารมณ 
ที่ จะ เดิน ทาง ไป โตเกียว ติด แต วา ได ซื้อ ตั๋ว รถไฟ ไว แลว จึง ไม 
อยาก จะ เสีย เงิน ไป ฟรีๆ ยาย เตรียม ตัว ที่ จะ ตอง เสีย หนา และ 
เตรียม ใจ รับ ความ ผิด หวัง

ที่ โตเกียว ยาย พาห ลาน ไป กราบ หลวง พอ และ ถวาย 
จดหมาย จาก หลวง ตา เมื่อ หลวง พอ เห็น จดหมาย ทาน ประทับ 
ใจ สุดๆ ถึง กับ อุทาน วา “เยี่ยม” 
หลวง พอ  “เด็ก คน นี้ นะรึ ที่ หลวง ตา เขียน ฝากฝง มา”
ยาย   ละ ล่ำ ละ ลัก ตอบ “เจา คะๆ หลาน อิฉัน คน นี้ แหละ ที่  

 หลวง ตา เขียน ฝาก ให มา เปน ศิษย หลวง พอ”
หลวง พอ “ตกลง รับ เลย ถา เปน ศิษย ของ หลวง ตา ที่ เขียน 
 จดหมาย นี ้มา อาตมา ก ็ไมม ีขอ กงั ขา ใดๆ ทัง้ สิน้  

 เจา อยู ที่ นี่ ได เลย นะ”
ยาย เดิน ทาง กลับ บาน นอก ดวย หัวใจ พอง โต ตั้งแต วัน 

นั้น เปนตน มา พฤติกรรม และ นิสัย ของ ยาย เปลี่ยนแปลง ไป 
ราวกับ เปน คนละ คน กลาย เปน คุณ ยาย แบบ ไทยๆ ที่ ใจดี มี 
เมตตา ชอบ ชวย เห ลือ ทุกๆ คน ทำตัว ให เปน ประโยชน แก 
สังคม แทนที่ จะ เปน คน ที่ ไมมี ใคร อยาก เขา ใกล แบบ แต กอน 
ยาย กลบั กลาย เปน คน ที ่ปอป ป ูลาร สดุๆ กลาย เปน ปราชญ ชาว 
บาน หรอื ผู รู ประจำ หมูบาน ใคร ม ีปญหา อะไร มา ปรกึษา ยาย ก ็
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จะ ได รับคำ แนะนำ ดีๆ เสมอ หัว บันได บาน ยาย ไม เคย แหง มี 
คน มา เยี่ยมเยียน เอา ขนม สม สู กลูก ไม มา ฝาก เปน ประจำ

เณร กลับ มา เยี่ยม บาน เห็น ความ เปลี่ยนแปลง ของ ยาย 
ก็ สงสัย วา เกิด อะไร ขึ้น ยาย เลา วา ยาย ได ขอคิด ทาง ธรรม จาก 
หลวง ตา แกๆ ประจำ ทอง ถิ่น ยาย เคย เขาใจ ผิด อยาง มหันต วา 
การ ที ่จะ เขยีน หนงัสอื สวยๆ ได นัน้ จะ ตอง ใช ปากกา หรอื พูกนั 
ดีๆ รา คา แพงๆ แต ทาน สอน ให ยาย เห็น วา ทาน สามารถ ใช 
ดินสอ ที่ เกา แสน เกา เขียน สิ่ง ที่ งดงาม ได จน เปน ที่ ประทับ ใจ 
ของ พระ ผูใหญ ใน เมอืง หลวง ยาย เอง ก ็เหมอืน ดนิ สอ เกาๆ ยาย 
เคย คิด วา ตัว เอง ไร คา ไร ประโยชน หมด สภาพ แลว ทำ อะไร 
ดีๆ ให ใคร ไม ได แลว อารมณ ยาย ก็ เลย หงุดหงิด ขี้ โมโห มอง 
โลก ใน แง ราย และ เพง โทษ คน อื่น เสมอ หลวง ตา สอน ให ยาย 
ได คิด วา ยาย แกๆ ที่ เหมือน ดิน สอ เกาๆ นี่ ก็ ยัง สามารถ สราง 
ประโยชน และ ทำ สิ่ง ที่ สวยงาม ให เพื่อน มนุษย ได

 ทาน อาจารย จึง วา เรา อยา ไป ดูถูก ตัว เอง อยา ไป 
จำกัด ตัว เอง หรือ มอง ตัว เอง ใน แง ราย เรา ทุก คน สามารถ 
คิด ดี พูด ดี ทำ ดี ได ย่ิง กวา ท่ี เรา คิด หรือ เช่ือ มากกวา ท่ี เรา 
คาด นัก
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ทาน อาจารย ชย สา โร ม ีนาม เดมิ วา ฌอน ไมเคลิ ช ิเวอร ตนั 
ทาน เกดิ เมือ่ วนั ที ่๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที ่เกาะ ไอร ออฟ ไวท 
ประเทศ อังกฤษ โดย เปน บุตร คน ที่ สอง ของ คุณ เคน และ คุณ จูน 
ชิ เวอร ตัน ทาน มี พี่ สาว ชื่อ จู ลี ่และ มี นอง ชาย ชื่อ ไซ มอน

ทาน อาจารย ปวย เปน โรค หืด ตั้งแต เล็กๆ ทำให ทาน ตอง 
ขาด โรงเรียน บอยๆ ทาน จึง มี โอกาส อยู เงียบๆ คน เดียว ที่ บาน 
ซึ่ง ทาน ได ใช เวลา สวน ใหญ ไป กับ การ อาน หนังสือ ทำให ทาน รัก 
การ อาน มาก ทาน วา ทาน ได ขอคิด เกี่ยว กับ ชีวิต มากมาย จาก 
การ อาน หนังสือ ทาน คิด สงสัย วา คน เรา เกิด มา ทำไม ชีวิต ที่ ดี 
งาม เปน อยางไร อะไร คือ สิ่ง ที่ ดี ที่สุด ที่ ควร จะ ทำ เมื่อ ได เกิด เปน 
มนุษย ทำไม โลก จึง เต็ม ไป ดวย การ เอา รัด เอา เปรียบ การ รบ 
รา ฆา ฟน และ ความ อ ยุติธรรม ตางๆ ยิ่ง สงสัย ทาน ก็ ยิ่ง คนควา 
เพื่อ จะ หา คำ ตอบ ทาน มัก จะ นั่ง รถเมล จาก บาน ของ ทาน ที่ เมือง 
นิว มารเก็ต เขาไป ใน เมือง เคม บริดจ เปน ประจำ เพื่อ ไป อาน 
หนังสือ ที่ ราน หนังสือ จน กระทั่ง วัน หนึ่ง ทาน ได อาน หนังสือ ชื่อ  
The Way of Zen เกีย่ว กบั แนวทาง ชวีติ ตาม หลกั พทุธ ศาสนา ซึง่ 
เปน คำ ตอบ ที ่ทาน พอใจ ทาน ไม สงสยั เลย วา การ ปฏบิตั ิตาม หลกั 
อริยมรรค มี องค แปด ของ พระพุทธเจา จะ ลด กิเลส และ เพิ่มพูน 
ปญญา ทาน รูสึก ชัดเจน วา นี่ คือ แนวทาง ชีวิต ที่ ถูก ตอง
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เมื่อ อายุ สิบ เจ็ด ป ทาน จบ การ ศึกษา ระดับ A-Level ดวย 
คะแนน ด ีเยีย่ม ซึง่ สามารถ จะ เขา เรยีน ตอ ที ่มหาวทิยาลยั ชัน้ ยอด ได 
หาก ทาน กลบั เลอืก ที ่จะ เรยีน รู ประสบการณ ชวีติ ดวย การ ทอง ไป ใน 
โลก กวาง ทาน ทำงาน หาเงนิ เปน คา เดนิ ทาง แลว ออก เดนิ ทาง ทาง 
บก จาก อังกฤษ ผาน หลายๆ ประเทศ เชน เบลเยี่ยม ออสเตรีย 
ยูโกสลาเวีย กรีซ ตุรกี อัฟกานิสถาน อิหราน ปากีสถาน ดวย 
วิธี เดิน เทา บาง โบก รถ บาง นั่ง รถไฟ บาง จนถึง ประเทศ อินเดีย ซึ่ง 
เปน ประเทศ ใน ฝน ของ ทาน ทาน ได ประสบการณ ชวีติ หลาก หลาย 
มากมาย ดัง ที่ คาด ไว ได รับ ความ เมตตา ชวย เหลือ จาก คน ตาง ชาติ 
ตาง ภาษา โดย ไม ตอง รองขอ ทำให ทาน ตัง้ใจ วา เมือ่ ม ีโอกาส ทาน 
จะ ตอง มี สวน ใน การ สืบ ตอ ความ มี น้ำใจ ใน หมู มนุษย

ที ่ประเทศ อนิเดยี ทาน ทอง เทีย่ว ไป ตาม วดั ตางๆ ทัง้ วดั เซน 
วัด ทิเบต วัด ฮินด ูได ฝก ปฏิบัติ ภาวนา ใน รูป แบบ ตางๆ ทาน ได ใช 
เวลา แสวงหา ประสบการณ ชีวิต ใน หลายๆ ประเทศ เปน เวลา สอง 
ป ได ขอ สรุป วา คุณคา ของ ชีวิต อยู ที่ การ ศึกษา และ ปฏิบัติ ธรรม 
ตาม แนว คำ สอน ของ พระพุทธเจา เมื่อ เดิน ทาง กลับ ถึง ประเทศ 
อังกฤษ แลว แทนที่ จะ เขา เรียน ตอ ใน มหาวิทยาลัย ทาน ได เขา 
ปฏบิตั ิธรรม กบั อาจารย สอน วปิสสนา ชาว องักฤษ ซึง่ เคย บวช เปน 
พระ ใน ประเทศไทย ทาน จงึ ได ทราบ วา ชาว ตะวนั ตก สามารถ บวช 
เปน พระ ใน เมือง ไทย ได...นี่ แหละ คือ ชีวิต ที่ ทาน ปรารถนา...

กลาง ป พ.ศ. ๒๕๒๑ ทาน ได ไป ถือ เพศ เปน อ นาคา ริก 
(ปะขาว) ถือศีล แปด ที่ วิ หาร แฮม ส เตด ใน ประเทศ อังกฤษ 
เพื่อ เรียน รู เกี่ยว กับ ชีวิต พรหมจรรย จาก ทาน อาจารย สุ เมโธ 
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(พระ ราช สุ เมธา จาร ย) เปน เวลา หนึ่ง พรรษา กอน ที่ จะ เดิน ทาง 
มา ประเทศไทย เพื่อ ขอ เปน ศิษย หลวง พอ ชา ทาน อาจารย พูด ถึง 
ความ รูสึก ของ ทาน เมื่อ ได กราบ หลวง พอ ชา เปน ครั้ง แรก วา เปน 
ความ รูสึก ที่ ดี มากๆ เมื่อ เห็น หลวง พอ ทาน ทราบ ทันที วา ทาน 
ไม ตอง ไป ไหน อีก แลว เกิด ความ เชื่อ มั่น วา มรรคผล นิพพาน มี อยู 
จริง เชื่อ วา พระ อรหันต ยัง ไม หมด ไป จาก โลก นี ้ และ เชื่อ วาการ 
ปฏบิตั ิธรรม ให ถงึที ่สดุ ยงั เปน ไป ได ใน ยคุ ปจจบุนั ที ่วดั หนอง ปา พง 
ทาน ตอง เริม่ ตน เปน ปะขาว ใหม อกี ๔-๕ เดอืน กอน จะ ได บรรพชา 
เปน สามเณร ใน เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ และ ใน ที่สุด ก็ได 
อุปสมบท เปน พระ ภิกษ ุเมื่อ วัน ที ่๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓ โดย 
มี พระ โพธิญาณ เถร (หลวง พอ ชา สุภั ท โท) ผู เปน ที่ เคารพ รัก ยิ่ง 
ของ ทาน เปน พระ อุปชฌาย

ความ ลำบาก และ ความ แตก ตาง ใน ทกุๆ ดาน ทัง้ ความ เปน 
อยู อาหาร การ กิน ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีระหวาง ชีวิต 
สมณะ แบบ พระ วัด ปา และ ชีวิต คฤหัสถ ระหวาง ชาว ตะวัน ตก และ 
ชาว ตะวัน ออก โดย เฉพาะ ภาค อีสาน ของ ไทย ไม ได เปน อุปสรรค 
ใดๆ สำหรบั ทาน เพราะ จติใจ ทาน มุง มัน่ แม จะ ลำบาก ขนาด ไหน 
ทาน ก็ รู อยู แก ใจ วา ที่ นี่ คือ ที่ ของ ทาน ทาน ตั้งใจ จะ เปน พระ อยู ใน 
เมอืง ไทย ตลอด ไป ทาน ทุมเท กาย ใจ ศกึษา ปฏบิตั ิภาวนา อยาง เขม 
ขน และ อุปฏฐาก รับ ใช ครูบา อาจารย อยาง เต็ม ที ่ แมวา โดย นิสัย 
ทาน จะ เปน คน ชาง คดิ ชาง สงสยั ไม คอย เชือ่ อะไร งายๆ แต สำหรบั 
คำ สัง่ สอน ของ พระพทุธเจา และ หลวง พอ ชา แลว ทาน ไม เคย สงสยั 
เลย ยิ่ง เรียน รู ก็ ยิ่ง เชื่อ มั่น วา นี่ คือ หนทาง อัน ประเสริฐ ทาน มัก 
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จะ เปรียบ เทียบ ให ลูก ศิษย ฟง วา เสมือน เดิน ทาง ตาม แผนที่ ซึ่ง จุด 
หมาย ปลาย ทาง เปน สิ่ง ที่ ไม เคย รูจัก มา กอน แต เมื่อ เริ่ม ออก เดิน 
ทาง แลว ก ็พบ วา ทกุ สิง่ ทกุ อยาง ที ่ได พบเหน็ ตรง กบั ที ่แผนที ่บอก ไว 
ทกุ ประการ ไมม ีอะไร พลาด ทำให เกดิ ศรทัธา วา การ เดนิ ทาง ตาม 
แผนที่ นี ้จะ นำ ไป สู จุด หมาย ปลาย ทาง ที่ ตองการ อยาง แนนอน

ลวง มา จนถึง บัดนี้ จาก พระ ผู นอย เปน พระ ผูใหญ ทาน 
อาจารย ได สราง ประโยชน ตน และ สราง ประโยชน แก เพื่อน มนุษย 
อยาง เต็ม ที่ ทาน มุง มั่น ศึกษา ปฏิบัติ ภาวนา อยาง ตอ เนื่อง และ 
แบง ปน ความ รู ของ ทาน อยาง กวาง ขวาง ดวย การ เปน แบบ อยาง ที่ 
งดงาม สม กับ เปน ศิษย ของ พระพุทธเจา และ หลวง พอ ชา ทาน 
เผยแผ ธรรมะ ของ พระพุทธ องค แนะนำ ทางออก จาก วัฏสงสาร 
เปน ที่ รู กัน ดี ใน หมู ลูก ศิษย ทั้ง ที่ เปน พระ สงฆ และ คฤหัสถ วา ทาน 
อาจารย เขม งวด นัก ใน เรื่อง พระ วินัย และ ขอ วัตร ปฏิบัต ิหาก ทาน 
ก็ เปยม ลน ไป ดวย เมตตา

ทาน อาจารย ได ตอบแทน บุญ คุณครู บา อาจารย ดวย การ  
รบั ผดิ ชอบ ดแูล บรหิาร วดั ปา นานาชาต ิ ซึง่ เปน สาขา ของวดั หนอง 
ปา พง และ อบรม สั่ง สอน พระ สงฆ ทั้ง ไทย และ เทศ เปน เวลา กวา  
สบิ ป ทาน ทำ หนาที ่เจา อาวาส วดั ปา นานาชาต ิตัง้แต พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ถึง พ.ศ. ๒๕๔๔ กอน ที่ จะ ปลีก วิเวก มา พำนัก ที่ อาศรม ชนะ มาร 
จงัหวดั นครราชสมีา จนถงึ ปจจบุนั เพือ่ มุง ปฏบิตั ิภาวนา โดย ทาน 
ได เมตตา แบง เวลา บาง สวน สำหรบั การ เทศนา สัง่ สอน และ นำ การ 
ปฏบิตั ิธรรม เพือ่ ตอบแทน บญุ คณุ ของ ญาตโิยม ทาน อาจารย เปน 
ผู ที่ มี พรสวรรค เปน อยาง ยิ่ง ใน การ เทศน และ การ ใช ภาษา พระ 
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ธรรม เทศนา ของ ทาน ได รับ การ เผยแผ เปน ธรรม ทาน อยาง กวาง 
ขวาง ทั้ง ใน และ นอก ประเทศ ทั้ง ใน รูป แบบ ของ หนังสือ ซึ่ง ทาน 
เปน ผู ตั้ง ชื่อ หนังสือ เอง ทุก เลม ตลอด จน CD/DVD/MP3 และ 
ผู ที่ สนใจ ยัง สามารถ ศึกษา ได จาก www.thawsischool.com

เพราะ ทาน อาจารย ถือวา คุณคา ของ ชีวิต อยู ที่ การ ศึกษา 
และ ปฏิบัติ ธรรม ทาน จึง ให ความ สำคัญ กับ การ ศึกษา วิถี พุทธ 
เปน อยาง ยิ่ง โดย ทาน เปน องค ประธาน คณะ กรรมการ ที่ ปรึกษา 
ของ มูลนิธิ ปญญา ประทีป และ โรงเรียน ปญญา ประทีป (ระดับ 
มัธยมศึกษา) ตลอด จน โรงเรียน ทอ ส ี(ระดับ ประถม ศึกษา) และ 
โรงเรียน อนุบาล ทอ ส ีซึ่ง ถือ ได วา เปน หนึ่ง ใน โรงเรียน ตนแบบ ของ 
การ ศึกษา วิถี พุทธ โดย ทาน เปน แรง สำคัญ ใน การ พัฒนา หลักสูตร 
ตลอด จน เทคนิค การ เรียน การ สอน ใน ทุก ระดับ การ ศึกษา และ ยัง 
ได สละ เวลา อบรม สัง่ สอน คร ูอาจารย นกัเรยีน และ ผู ปกครอง ดวย 
นับ เปนการ สราง ประโยชน อยาง ยิ่ง ตอ สังคม ไทย

* ขาพเจา ตัดสิน ใจ เส่ียง เขียน ‘เลา เร่ือง ทาน’ หลัง จาก ท่ี โรง พิมพ ได สงตัว อยาง หนังสือ 
‘เร่ือง ทาน เลา’ มา ให ขาพเจา ตรวจ เปน คร้ัง สุดทาย เพราะ เห็น วา ประวัติ ทาน อาจารย ซ่ึง โรง 
พิมพ ใส ไว ใน หนังสือ ธรรมะ ทุก เลม ของ ทาน ส้ัน กระชับ สุด  ๆ (ตาม ความ ปรารถนา ของ ทาน) 
ไม เขา กับ หนังสือ เลม น้ี ท่ี ขาพเจา ใช คำ วา ‘เส่ียง’ น้ัน เปน เพราะ ขาพเจา เดา ได วา ทาน อาจารย 
จะ ตอง ไม อนุญาต เพราะ ทาน ไม นิยม ท่ี จะ เลา ถึง หรือ ให ใคร เลา ถึง เร่ือง ตัว ทาน นอก เหนือ ไป 
จาก ธรรมะ ท่ี ทาน เพียร อบรม ส่ัง สอน ท้ังๆ ท่ี ชีวิต ของ ทาน เปน แบบ อยาง อัน ประเสริฐ โดย แท
เม่ือ ขาพเจา นำ ตัวอยาง หนังสือ ‘เร่ือง ทาน เลา’ ไป ให ทาน ดู ทาน เปด ดู ท้ัง เน้ือหา และ รูป 

ประกอบ แลว ทาน ก็ ย้ิม และ ชม วา “ทำได ดี” แต เม่ือ ขาพเจา กราบ เรียน วา ได เขียน ประวัติ 
ทาน ใหม ให มี เน้ือหา มาก ข้ึน ทาน ก็ สาย หนา เซย โน  ทันที (ดัง คาด!) หาก ขาพเจา ก็ ยัง คง ฝน 
อาน ‘เลา เร่ือง ทาน’ ให ทาน ฟง ทาน อาจารย ทำ หนา น่ิง เรียบ ออก จะ ดุๆ เล็ก นอย และ พูด 
วา “ยาว ไป” (ซ่ึง ขาพเจา ถือ เปน คำ อนุญาต) แต ขาพเจา ก็ ยัง คง ด้ือ แพง ไม แกไข อะไร



ประวัติ ผู้ เขียน
ศรีวรา อิส สระ เกิด เมื่อ ป พ.ศ. ๒๔๙๗ เปน บุตร สาว คน โต 
ของ คุณ ดุษฎ ีและ คุณ ทอ ส ีสวัสดิ์-ชู โต มี นองๆ สาม คน คือ 
คุณ บุบ ผา สวัสดิ ์รัช ช ตา ตะ นันท (ครู ออน) คุณ ชุม พิชัย และ 
คุณ ไพจิตร สวัสดิ์-ชู โต

จบ การ ศึกษา ระดับ มัธยม ตน จาก โรงเรียน วัฒนา วิทยาลัย 
มัธยม ปลาย จาก โรงเรียน เตรียม อุดมศึกษา ปริญญา ตรี ดาน 
เศรษฐศาสตร จาก มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร และ ปริญญา โท 
ดาน บริหารธุรกิจ จาก มหาวิทยาลัย อินเดียนา สหรัฐอเมริกา

สมรส กับ คุณ สงกรานต มี บุตร สาม คน คือ ว รสิ ทธ ิดิฐ วัฒน 
และ กรัช เพชร

เร่ิม ตน ทำงาน ท่ี บริษัท เชลล แหง ประเทศไทย และ ธนาคาร ซิต้ี แบงค 
ปจจุบัน เปน ประธาน กรรมการ บริษัท ชาญ อิส สระ ดี เวล็อป เม นท 
จำกัด (มหาชน) กรรมการ มูลนิธิ ปญญา ประทีป ฯลฯ

ได ไป เยือน วัด หนอง ปา พง และ วัด ปา นานาชาติ ครั้ง แรก 
ประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๒๐ และ รูสึก ประทับ ใจ มาก ได เริ่ม 
กิจกรรม ทาง พุทธ ศาสนา ครั้ง แรก ประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๒๓ 
โดย นิมนต ทาน อา จาร ยป สัน โน เจา อาวาส วัด ปา นานาชาติ ไป 
แสดง พระ ธรรม เทศนา ที่ บริษัท เชลลฯ แม จะ รูสึก ศรัทธา ใน 



ปฏิปทา ของ พระ วัด ปา ลูก ศิษย หลวง พอ ชา เปน อยาง มาก แต 
ก็ได ปลอย ให วัน เวลา ลวง ไป กับ ภารกิจ ทาง โลก ทั้ง ครอบครัว 
และ การ งาน จน กระท่ัง ป พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๕ เม่ือ จะ ตอง 
สง บุตร ชาย ไป เรียน ตอ ตาง ประเทศ จึง คิด ท่ี จะ ปลูก ฝง ให ลูกๆ 
มี ศรัทธา ใน พระพุทธ ศาสนา เพ่ือ เปน เคร่ือง ยึด เหน่ียว ของ 
จิตใจ ได พา ครอบครัว ไป กราบ ทาน อาจารย ชย สา โร ที่ วัด ปา 
นานาชาติ และ ทาน อา จาร ยป สัน โน ที่ สำนักสงฆ ภู จอ มก อม 
จังหวัด อุบลราชธาน ี โดย พัก อาศัย ที่ วัด และ สำนักสงฆ เปน 
ครั้ง แรก ได รับ ความ เมตตา จาก ทาน อาจารย ทั้ง สอง อบรม 
สั่ง สอน ทำให เขาใจ วา พุทธ ศาสนา เปน เรื่อง ของ ชีวิต ไมใช สิ่ง 
ที่ อยู ไกล ตัว แต เปน สิ่ง ที่ มนุษย สมควร ศึกษา เรียน รู และ ปฏิบัติ 
อยาง จรงิจงั เพือ่ ชวีติ ที ่ด ีงาม จงึ ได ปวา รณา ตวั เปน ลกู ศษิย ของ 
ทาน อาจารย ตั้งแต บัดนั้น มา จน กระทั่ง ถึง ทุก วัน นี้



มูลนิธิ ปญญา ประทีป

ค ว า ม เปน ม า 
   มูล นิธิป ญญา ประที ป  จั ดต้ั งโด ยค ณะผู บร ิหารโ รงเ รียนทอส ี ดวยควา ม 
รว ม ม ื อ จ ากคณะค ร ูผ ูปกค รอ งแล ะญาต ิโย มซึง่เ ปน ลกูศ ิ ษย พระอาจา รยช ย สาโ ร
ก ระทรวง มหาด ไทยอน ุญา ตให จดทะ เบ ียนเ ปนน ิตบิ ุคค ล อ ย  า งเปนทางการ  เลขที ่
ทะ เบียน  กท.  ๑๔๐๕ ตั้ งแตวัน ที ่๑  เ มษา ยน   ๒๕๕๑
 
   วัตถุประ สงค  
                      ๑)  สนับส นุน การพัฒ นาสถา บัน การศ ึกษาวิ ถีพุทธที ่ม ีระบบ ไ ต รส ิกขา 
ของพระ พุทธศา สนาเปน หลัก  
  ๒) เผ ยแผหล ักธรรม คำส อนผ านการจดัการฝกอบรมและปฏบิตัธิรรม
และการเผยแผสื่อธรรมะรูปแบบตาง ๆ โดยแจกเปนธรรมทาน
  ๓) เพิ่มพูนความเขาใจในเรื่องความสัมพันธระหวางมนุษย และ
สิ่งแวดลอม สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และสงเสริมการดำเนินชีวิตตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ๔) รวมมือกับองคกรการกุศลอื่น  ๆ  เพื่อดำเนินกิจการที่ เป็น
สาธารณประโยชน
  
 คณะ ที่ ปรึกษา 
  พระอาจารยชยสาโรเปนองคประธานที่ปรึกษา โดยมีคณะที่ปรึกษา
เปนผูทรงคุณวุฒิในสาขาตาง  ๆ  อาทิ  ดานนิเวศวิทยา พลังงานทดแทน  
สิ่งแวดลอม เกษตรอินทรีย  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาศาสตรสุขภาพ  
การเงิน  กฎหมาย  การสื่อสาร  การละคร  ดนตรี  วัฒนธรรม  ศิลปกรรม   
ภูมิปญญาทองถิ่น



 
คณะกรรมการบริหาร
 มูลนิธิฯ ไดรับเกียรติจากรองศาสตราจารยนายแพทยปรีดา ทัศนประดิษฐ  
เปนประธานคณะกรรมการบริหาร และมีคุณบุบผาสวัสดิ์  รัชชตาตะนันท   
ผูอำนวยการโรงเรียนทอสีเปน เลขาธิการฯ
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   •  มูลนิธิฯ เปนผูจัดตั้งโรงเรียนมัธยมปญญาประทีป ในรูปแบบ 
โรงเรียนบมเพาะชีวิตเพื่อดำเนินกิจกรรมตาง  ๆ  ดานการศึกษาวิถีพุทธ 
ใหบรรลุวัตถุประสงคของมูลนิธิฯ ขางตน โรงเรียนนี้ตั้งอยูที่ บานหนองนอย   
อำเภอปากชอง   จังหวัดนครราชสีมา

   • มูลนิธิฯ รวมมือกับโรงเรียนทอสี ในการผลิตและเผยแผสื่อธรรมะ   
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ป พ.ศ. ๒๕๔๕ 




