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ข้อวตัรปฏิปทาในพ่อแม่ครูอาจารย์ 

หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน  

เกร่ินน า 
 บทความน้ี ผูเ้ขียนไดเ้รียบเรียงจากประสบการณ์ท่ีเคยอยูจ่าํพรรษาศึกษาอบรมธรรม ณ วดัป่าบา้นตาด มา

นานหลายปี ในช่วงปลายปี ๒๕๒๙ ถึงปลาย ปี ๒๕๓๒  ดว้ยจิตสาํนึกมุ่งหวงัท่ีจะเทิดทูนพระคุณ และบูชาธรรม

ของพอ่แม่ครูอาจารย ์ซ่ึงถือเป็นมรดกธรรมอนัลํ้าค่า อนัเป็นความงามบริสุทธ์ิหมดจดอยา่งไม่มีใดเทียม เปรียบ

ประดุจโคตรเพชรเมด็งามส่องแสงแวววาวบนยอดมงกุฎของพระเจา้จกัรพรรดิ ฉะนั้น   

เร่ืองราวบางตอนท่ีเป็นคาํบอกเล่า หรือฟังจากผูอ่ื้นมา อาจมีตกหล่นหรือคลาดเคล่ือนบา้ง ในเร่ืองของ

คาํพดูท่ีไม่อาจจดจาํไดห้มดทุกคาํ  เพราะกาลเวลาท่ีผา่นมานาน ความจาํก็มิไดจี้รังย ัง่ยนื  จาํตอ้งขออภยัต่อท่าน

ผูอ่้าน และผูอ้ยูใ่นเหตุการณ์ท่ีถูกกล่าวพาดพิงถึงไว ้ณ ท่ีน้ี  แต่โดยเน้ือหาของธรรมแลว้ ผูเ้ขียนพยายามตรวจ

ตรองดูดว้ยสติปัญญาอยา่งละเอียดถ่ีถว้นสมบูรณ์ท่ีสุดแลว้  หากมีขอ้ผิดพลาดอนัใดหลงเหลืออยู ่ท่ีผูเ้ขียน

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเพราะความท่ีมีสติปัญญาอนันอ้ย  ขอใหท้่านผูรู้้โปรดเมตตาใหอ้ภยั   และกรุณาบอกกล่าว

แก่ผูเ้ขียนโดยตรง จกัเป็นพระคุณอยา่งยิง่ 

บทความน้ี ผูเ้ขียนหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  กุลบุตรผูม้าสุดทา้ยภายหลงั ท่ียงัมิเคยไดย้นิไดฟั้ง  จกัถือเอา

ประโยชน์ไดบ้า้งไม่มากก็นอ้ย  และนอ้มนาํไปเป็นขอ้วตัรปฏิบติั ขดัเกลากิเลส เพิ่มพนูสติปัญญาบารมีของตน

ใหแ้ก่กลา้ ยิง่ๆข้ึนไป  เพราะน่ีคือ  “ขอ้วตัรปฏิปทาอนัหมดจดงดงามฉลาดแหลมคม”  ท่ีพอ่แม่ครูอาจารย ์ ผูไ้ด้

ช่ือวา่ “จอมปราชญแ์ห่งยคุ” ไดทิ้้งร่องรอยเอาไวใ้หลู้กศิษยไ์ดป้ระพฤติปฏิบติัตาม  ส่วนใครจะเห็นดีเห็นงามดว้ย 

หรือไม่อยา่งไรนั้น  ขอมอบใหเ้ป็นเร่ืองของภูมิจิตภูมิธรรม ภายในใจของแต่ละท่านจะตดัสินกนัเอาเอง  

ผูเ้ขียนตั้งใจนาํเสนอ ในส่ิงท่ีคิดวา่ “ดี” เท่านั้น  ผูอ่้านไม่จาํเป็นตอ้งเห็นดว้ยกบัผูเ้ขียนไปเสียหมดทุก

อยา่ง  ส่ิงใดไม่เห็นดว้ย หรืออนัใดท่ีเห็นวา่ไม่ดี  จงปล่อยวางไวท่ี้น่ี  อยา่ไดน้าํไปให้เป็นขอ้ขุ่นขอ้งหมองใจ

ตนเองเสียเปล่า    จงถือเอาแต่ส่ิงทีดี และมีประโยชน์ไปเท่านั้นก็พอ  ผูเ้ขียนเช่ือวา่  “บทความน้ี มีส่ิงดีๆใหท้่านผู ้

มีปัญญา ถือเอาประโยชน์ไดอ้ยา่งเพียงพอแก่ความตอ้งการ” 

อน่ึง หากท่านผูใ้ดจะนาํไปพิมพแ์จกเป็นทาน กรุณาทาํไดต้ามประสงค ์ แต่หา้มมิใหท้าํการคดัลอก หรือ

ตดัตอนบางส่วนของบทความ  หรือกระทาํการแกไ้ขดดัแปลงเน้ือหาใหผ้ิดไปจากเดิม ไม่วา่กรณีใดๆโดยเด็ดขาด  

และขอสงวนสิทธ์ิ ไม่อนุญาตการพิมพเ์พื่อจาํหน่าย 

พระอาจารย์วทิยา  กจฺิจวชฺิโช 

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
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๑.จอมปราชญ์แห่งยุค 

"ท่านอาจารยพ์ระมหาบวั ญาณสัมปันโน"  แห่งวดัป่าบา้นตาด หรือท่ีพวกเราเรียกองคท์่านวา่  "พอ่แม่ครู

อาจารย"์ หรือ ในราชทินนามสุดทา้ยวา่ "พระธรรมวสุิทธิมงคล" น้ี  กิตติศพัทกิ์ตติคุณของท่าน ไดแ้ผข่จรขจาย

ไปแลว้อยา่งกวา้งขวาง และยากท่ีจะหาผูใ้ดเสมอเหมือนในยคุปัจจุบนั  คาํกล่าวขานเก่ียวกบัองคท์่านนั้นมี

มากมาย ดงัเช่น ท่านเป็นพระอรหนัตส์าํเร็จกิจในพระพุทศาสนาแลว้บา้ง  ทา่นเคร่งครัดในธรรมในวินยับา้ง ท่าน

ดุบา้ง เหล่าน้ีเป็นตน้  ก็จริงอยา่งนั้น แมกิ้ตติศพัทข์องท่านจะฟังดูแลว้น่าเกรงขามนกั แต่กลบัยิง่ทาํใหผู้ค้น

หลัง่ไหลไปกราบไหวบู้ชาคุณของท่านอยา่งมากมาย แมพ้ระเณรก็เขา้ไปศึกษาอยูก่บัท่านภายในวดัป่าบา้นตาด

อยา่งเนืองแน่น จนแทบจะไม่มีกุฏิใหอ้ยู ่ 

 อนัท่ีจริงพวกเราก็รู้กนัอยูอ่ยา่งเตม็หวัอกแลว้วา่ "พอ่แม่ครูอาจารย"์ ท่านบรรลุธรรมส้ินกิเลส เสร็จกิจใน

พระพุทธศาสนามาตั้งแต่อายุ ๓๖ พรรษาท่ี ๑๖ ตรงกบัวนัจนัทร์ท่ี  ๑๕  พฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๔๙๓  เวลา ๒๓.๐๐ 

น. เป็นคืนเดือนดบั  แรม ๑๔ คํ่า เดือน ๖ ปีขาล ท่ีวดัดอยธรรมเจดีย ์ จงัหวดัสกลนคร  เหตุท่ีรู้ มิใช่เพราะพวกเรา

มีญาณหยัง่รู้จิตของท่าน หรือเพราะไดย้นิไดฟั้งจากคาํบอกเล่าของใครคนใดคนหน่ึง แลว้เช่ือถือสืบต่อกนัมา 

ไม่ใช่อยา่งนั้น  แต่เป็นเพราะวา่  ขอ้วตัรปฏิปทาท่ีท่านพาดาํเนินมานั้น ไม่มีอนัใดเลย ท่ีจะเป็นเหตุทาํใหเ้กิดการ

สั่งสมกิเลส  มีแต่ขอ้ปฏิบติัท่ีมุ่งตรงต่อการทาํลายลา้งกิเลส  มุ่งตรงต่อมรรค ผล นิพพาน  และเป็นไปเพื่อความ

หลุดพน้โดยถ่ายเดียวเท่านั้น ขอ้น้ี ยอ่มเป็นท่ีตายใจไดว้า่  ผูมี้กิเลสไม่มีทางจะทาํเช่นนั้นได ้

 ใช่แต่เท่านั้น  แมเ้ทศนาธรรมท่ีท่านอบรมสั่งสอนพระเณรนั้นเล่า  ฟังแลว้ก็เหมือนกบัวา่ ท่านถอดเอา 

มรรค ผล นิพพาน ออกมาจากจิตจากใจของท่าน ใหพ้ระเณรไดดู้ ประหน่ึงวา่  "น่ีเห็นไหม มรรค ผล นิพพาน อยู่

ท่ีน่ีๆ" เหมือนอยา่งนั้น  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เม่ือองคท์่านเทศน์ถึงการปฏิบติัของท่าน ท่ีพวกเราฟังแลว้ก็รู้สึกวา่ 

ช่างเป็นปฏิปทาท่ีสุดแสนทรหดอยา่งยิง่ยวดจริงๆ และยากท่ีใครๆจะปฏิบติัตามได ้องคท์่านเองก็เคยเอ่ยปาก

ปรารภวา่ ถึงขั้นเดนตายโน่นล่ะ  รอดตายมาไดแ้ลว้ จึงมาเป็นครูบาอาจารยใ์หก้ารอบรมสั่งสอนหมู่คณะ  ไม่ใช่

ครูบาอาจารยป์ระเภท "ชิงสุกก่อนห่าม" หรือ "ขายก่อนซ้ือ"  ดงัเช่นท่ีมีอยูอ่ยา่งกลาดเกล่ือนทุกวนัน้ี สอนตนเองก็

ยงัไม่ทนัจะได ้ ไม่รู้จะเอาอะไรไปสอนคนอ่ืน  องคท์่านไดเ้มตตาเล่าถึงการปฏิบติัไวว้า่ 

๒.เร่งความเพยีรแบบสุดๆ 

 "...ในพรรษาท่ี ๑๐ นั้น เป็นพรรษาท่ีเร่งทาํความเพียรอยา่งหกัโหมท่ีสุด  โดยนัง่สมาธิตลอดรุ่ง ถึง ๙ คืน 

๑๐ คืนกวา่ๆ ไม่ไดน้ัง่ติดกนัทุกคืน  แต่มีเวน้ ๒ คืนบา้ง ๓ คืนบา้ง บางทีก็เวน้ ๖-๗ คืน ก็มี จนจิตเกิดความ

อศัจรรย ์และกลา้หาญไม่กลวัตาย  รู้เท่าต่อความตาย จากการพิจารณาแยกธาตุแยกขนัธ์ ดูความเป็นความตาย ธาตุ

ส่ี ดิน นํ้า ลม ไฟ สลายตวัลงไปแลว้ก็เป็นดิน เป็นนํ้า เป็นลม เป็นไฟ ตามเดิม  อากาศธาตุก็เป็นอากาศธาตุตามเดิม 
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ใจท่ีกลวัตายก็ยิง่เด่น มนัเอาอะไรมาตาย รู้เด่นขนาดน้ีมนัตายไดย้งัไง ใจก็ไม่ตาย แลว้มนักลวัอะไร กิเลสมนั

หลอกใหก้ลวัตายต่างหาก..." 

 สาํหรับในวงปฏิบติั  ยอ่มเป็นท่ีรู้กนัวา่ การทาํความเพียรขั้นอุกฤษฏน์ั้น ไม่มีอนัใดจะยิง่ไปกวา่ การทาํ

ความเพียรดว้ยการนัง่สมาธิตลอดรุ่ง อยา่วา่แต่นัง่ ๙ คืน ๑๐ คืนเลย บางทีบวชมาตลอดชีวติ แค่คืนเดียว ยงัทาํได้

ยาก  แมท้าํได ้บางทีก็นัง่ทนทุกขท์รมานไปอยา่งนั้น ไม่อาจเกิดปัญญารู้แจง้ในธรรมขอ้ใดๆ ซ่ึงอนัน้ีก็เป็นเร่ือง

เก่ียวพนัถึงนิสัยวาสนาในการบรรลุธรรมของแต่ละบุคคล  ท่ีไดอ้บรมสั่งสมมาไม่เหมือนกนั  ดงันั้น ผูท่ี้ผา่นการ

ปฏิบติัมาอยา่งโชกโชน และเห็นผลอยา่งประจกัษใ์จ ยอ่มพดูถึงการปฏิบติัของตนเอง และผลแห่งการปฏิบติั ได้

อยา่งอาจหาญชาญชยัไม่สะทกสะทา้น และไม่มีลงัเลสงสยั ดงัท่ีพอ่แม่ครูอาจารย ์ไดพู้ดถึงผลจากการนัง่สมาธิ

ตลอดรุ่งของท่าน ไวด้งัน้ี 

 "...จิตเม่ือเขา้ถึงขั้นน้ีแลว้ มนัแยกได ้๒ อยา่ง อยา่งหน่ึง เวลาจิตรอบแลว้ เวทนาก็เป็นเวทนา ต่างอนัต่าง

จริง กายก็สักแต่วา่กาย เวทนาสักแต่วา่เวทนา จิตก็เป็นความจริงของจิต ต่างอนัต่างจริงไม่กระทบกนั น่ีอนัหน่ึง 

อีกอนัหน่ึง พอจิตรอบของมนัแลว้ เวทนาก็ดบัวบูลงไม่มีเหลือเลย กายก็หายพร้อมกนัในความรู้สึก  มนัเห็นเป็น

สองอยา่ง แต่จะเป็นอยา่งไหนก็ตาม เราไม่ไดป้รุงไดแ้ต่ง มนัเป็นผลอยา่งนั้นของมนัเอง เป็นความรู้สึกอศัจรรย์

บอกไม่ถูก และเป็นสักขีพยานซิ เพราะมนัเป็นความจริงดว้ยกนัน่ี มนัดบัหมดก็เป็นความจริงอนัหน่ึง มนัยงัคงอยู ่

แต่ต่างอนัต่างจริง ก็เป็นความจริงอนัหน่ึง..." 

 น่ีคือผลอนัเกิดจากการนัง่สมาธิตลอดรุ่ง อนัเป็นธรรมขั้นกลาง จากนั้นก็กา้วเดินทางดา้นปัญญา พิจารณา

อสุภะ จนผา่นกามราคะไปได ้ท่านเมตตาแสดงธรรมไวด้งัน้ี 

๓.กามราคะกระเดน็ 

 "...ท่านพิจารณาดา้นอสุภะ มองดูคนมีแต่หนงัห่อกระดูก มีแต่เน้ือแต่หนงัแดงโร่ไปหมด ราคะน้ีไม่

ปรากฏเลย ค่อยหมดไปๆ โดยไม่บอกกาล บอกเวลา บอกสถานท่ี วา่หมดไปขณะนั้น เวลานั้น ท่านจึงตอ้งพลิก

เอาสุภะ เดินจงกรมเอารูปสวยๆงามๆเขา้มาบงัคบัติดแนบกบัตวัเอง  ท่านเอาวธีิการน้ีมาปฏิบติัได ้๔ วนัเตม็ๆ พอ

คืนท่ี ๔ สัก ๓-๔ ทุ่มล่วงไปแลว้ มนัมีลกัษณะยบุยบัภายในจิต เหมือนจะกาํหนดัในรูปสวยๆงามๆ  นัน่ แสดงวา่

ยงัไม่ส้ิน จากนั้น ก็นัง่กาํหนดอสุภะไวต้รงหนา้ ตั้งใหค้งท่ีอยูอ่ยา่งนั้น แลว้จิตเพง่ดูดว้ยความมีสติจดจ่อ ดูวา่ กอง

อสุภะน้ีจะเคล่ือนท่ีหรือเปล่ียนตวัไปไหนมาไหน พอกาํหนดเขา้ไป อสุภะท่ีตั้งอยูต่รงหนา้นั้น  มนัถูกจิตกลืนเขา้

มา อมเขา้มาหาจิต สุดทา้ยเลยรู้เห็นวา่ เป็นจิตเสียเองเป็นตวัอสุภะนั้นน่ะ  จิตตวัไปกาํหนดวา่อสุภะนั้นน่ะ มนั

กลืนเขา้มาๆ เลยมาท่ีจิตเสียเองไปเป็น สุภะ และ อสุภะ หลอกตวัเอง จิตก็ปล่อยผลวัะทนัที ปล่อยอสุภะ ขา้งนอก

วา่ เขา้ใจแลว้ทีน้ี เพราะมนัขาดจากกนั มนัตอ้งอยา่งน้ีสิ..." 



๕ 

 

๔.ดบัอวชิชา 

 ส่วนในธรรมขั้นละเอียด พอ่แม่ครูอาจารย ์ยงัไดเ้มตตาแสดงภูมิธรรมระดบัมหาสติมหาปัญญาไวแ้ก่ศิษย์

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัอีก ดงัน้ี 

 "...ตอนท่ีจิตวา่งเตม็ท่ี ความรู้อนัน้ีจะเด่นเตม็ท่ี คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ มนัรู้รอบหมดแลว้ 

มนัปล่อยของมนัหมดไม่มีอะไรเหลือ  เหลือแต่ความรู้น้ีอยา่งเดียว มนัมีความปฏิพทัธ์ออ้ยอ่ิงอยูอ่ยา่งละเอียดสุขมุ 

มนัมีความดูดด่ืมอยูก่บัความรู้อนัน้ีอยา่งเดียว พออาการใดๆเกิดข้ึนพับ๊ มนัก็ดบัพร้อม ถา้คร้ังพุทธกาล เรียกวา่ 

มหาสติมหาปัญญา แต่สมยัทุกวนัน้ี เรียกวา่ สติปัญญาอตัโนมติัก็เหมาะสมกนัแลว้ จิตดวงน้ีถึงไดเ้ด่น และสวา่ง

ไปหมด ท่านนาํเร่ืองน้ีไปเล่าถวายท่านพระอาจารยม์ัน่ ท่านก็พดูอยา่งขึงขงัตึงตงัวา่ “เออ้! ถูกตอ้งแลว้  ไดห้ลกัได้

เกณฑแ์ลว้ อยา่งน้ีละ... ผมเป็นท่ีถํ้าสาริกา เป็นอยา่งท่านมหาน่ีละ เอาเลยไดก้าร...” 

"...พอสติปัญญาเร่ิมหนัความสนใจเขา้มาพิจารณาจิตดวงน้ี ความรู้ชนิดหน่ึงท่ีไม่คาดไม่ฝันก็ผดุข้ึนมา

ภายในใจวา่ ความเศร้าหมองก็ดี ความผอ่งใสก็ดี ความสุขก็ดี ความทุกขก์็ดี เหล่าน้ีเป็นสมมุติทั้งส้ิน และเป็น

อนตัตาทั้งมวลนะ  เท่านั้นแล สติปัญญาก็หย ัง่ทราบวา่ จิตท่ีถูกอวชิชาครอบงาํอยูน่ั้นวา่ เป็นสมมุติท่ีควรปล่อย

วางโดยถ่ายเดียว ไม่ควรยดึถือเอาไว.้.." 

"...หลงัจากความรู้ท่ีผดุข้ึนบอกเตือนสติปัญญาผูท้าํหนา้ท่ีตรวจตราอยูข่ณะนั้นผา่นไปครู่เดียว จิตและ

สติปัญญา เป็นราวกบัวา่ ต่างวางตวัเป็นอุเบกขามธัยสัถ ์ไม่กระเพื่อมตวัทาํหนา้ท่ีใดๆ ในขณะนั้นจิตเป็นกลางๆ 

ไม่จดจ่อกบัอะไร ไม่เผลอส่งใจไปไหน ปัญญาก็ไม่ทาํงาน สติก็รู้อยูต่ามธรรมดาของตนไม่จดจ่อกบัส่ิงใด ขณะ

จิต สติ ปัญญา ทั้งสามเป็นอุเบกขามธัยสัถน์ั้นแล เป็นขณะท่ีโลกธาตุภายในจิต อนัมีอวชิชาเป็นผูเ้รืองอาํนาจ ได้

กระเทือนและขาดสะบั้นบรรลยัลงจากบลัลงักคื์อใจ กลายเป็นวสุิทธิจิตข้ึนมาแทนท่ี..." 

๕.วสุิทธิจิต วสุิทธิธรรม 

"...ท่านผูใ้ดบาํเพญ็ขอ้วตัรปฏิบติัใหส้มบูรณ์เตม็ภูมิ ดงัท่ีพระพุทธเจา้ไดส้ั่งสอนไวแ้ลว้ ธรรมชาติน้ีไม่

ตอ้งมีใครมาบอกจะรู้เองเห็นเอง เพราะอาํนาจแห่งมชัฌิมาปฏิปทาเป็นเคร่ืองบุกเบิกทาํลายส่ิงท่ีรกรุงรังพวัพนัอยู่

ภายในใจ จะแตกกระจายออกไปหมด เหลือแต่ธรรมลว้นๆ จิตลว้นๆ ท่ีเป็นจิตบริสุทธ์ิ จากนั้นจะเอาอะไรมาเป็น

ภยัต่อจิตใจ แมส้ังขารร่างกายจะมีความทุกขค์วามลาํบากแค่ไหน ก็สักแต่วา่สังขารร่างกายเป็นทุกขเ์ท่านั้น ไม่

สามารถท่ีจะทบัถมจิตใหบ้อบชํ้าใหขุ้่นมวัไดเ้ลย เพราะธรรมชาตินั้นไม่ใช่สมมุติ ขนัธ์ทั้งหมดน้ีเป็นสมมุติลว้นๆ 

ธรรมชาตินั้นเป็นวมุิตติ หลุดพน้จากส่ิงกดข่ีทั้งหลายซ่ึงเป็นตวัสมมุติแลว้ แลว้จะเกิดความเดือดร้อนไดอ้ยา่งไร 

เป็นก็เป็น ตายก็ตาย เร่ืองของขนัธ์สลายลงไปตามสภาพของมนัท่ีประชุมกนัเท่านั้น..."  



๖ 

 

"...จิตดวงน้ีเป็นอยา่งไร ต่อไปน้ีจะไปเกิดท่ีไหนก็ทราบอยา่งชดัเจน จะไปเกิดท่ีไหนเม่ือไม่มีเช้ือ ไม่มี

เง่ือนต่อทั้งเง่ือนตน้เง่ือนปลาย ทั้งอดีต อนาคต แมแ้ต่ปัจจุบนัก็รู้เท่าทนัไม่ไดย้ดึไดถื้อ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรม

ทั้งปวงเป็นอนตัตาไม่ถือมัน่แลว้ เพราะไดรู้้ประจกัษใ์จแลว้ เม่ือรู้ประจกัษใ์จและปล่อยวางหมดแลว้ มีธรรมอะไร

ท่ีไม่ใช่อนตัตาไม่ใช่อตัตา คือ วสุิทธิธรรม วสุิทธิจิต จะเรียกวสุิทธิจิตก็ได ้ จะเรียกวสุิทธิธรรมก็ได ้ จะเรียก

นิพพานก็ไดไ้ม่มีปัญหาอะไรเม่ือถึงตวัจริง ไม่มีกิเลสสมมุติใดๆ เขา้มาขดัขวางแลว้ เรียกไม่เรียกก็ไม่มีปัญหา

อะไรทั้งนั้น เพราะจิตหลุดพน้จากปัญหาความยุง่เหยงิทั้งมวลไปแลว้..."  

ธรรมท่ีพอ่แม่ครูอาจารยเ์มตตาแสดงต่อศิษยน์ั้น เป็นธรรมขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาท่ีพวกเราก็ไม่เคย

ไดย้นิไดฟั้งจากท่านผูใ้ดมาก่อน ขอ้วตัรปฏิปทาท่ีท่านพาดาํเนิน ก็บ่งช้ีถึงความเป็นผูท้รงคุณธรรมอนัลํ้าเลิศ อยู่

เหนือสมมติทั้งมวลอยา่งไม่มีขอ้กงัขาใดๆ  เพราะเหตุนั้น พวกเราท่ีเป็นศิษย ์จึงนอ้มถวายความเคารพยาํเกรงมี

ความเคารพรัก และเทิดทูนในพอ่แม่ครูอาจารยอ์ยา่งสูงสุด ในฐานะท่ีท่านคือ พระอรหนัตสาวกองคห์น่ึงในยคุ

ปัจจุบนันัน่เอง ซ่ึงบดัน้ี สักขีพยานท่ีปรากฏต่อสายตาของมหาชน ก็คือ อฐิัธาตุของท่าน ไดก้ลายเป็นพระธาตุไป

แลว้ ดงัท่ีพวกเราไดเ้ห็นกนัอยา่งประจกัษใ์จ 

๖.ก าเนิดวัดป่าบ้านตาด 

 เม่ือพอ่แม่ครูอาจารยไ์ดบุ้กเบิกสร้างวดัป่าบา้นตาดตั้งแต่ ปี ๒๔๙๙ เป็นตน้มา สภาพการณ์ของวดัป่าบา้น

ตาด ภายใตก้ารควบคุมดูแลเอาใจใส่อยา่งเขม้งวดกวดขนัของท่าน  ทาํใหบ้รรยากาศภายในวดัเอ้ืออาํนวยต่อการ

บาํเพญ็เพียรทางดา้นจิตภาวนาของพระเณร อยา่งยากท่ีจะหาท่ีใดเสมอเหมือน ขอ้วตัรปฏิบติัต่างๆก็อยูใ่นกรอบ

แห่งธรรมแห่งวนิยั ไม่มีผิดพลาดคลาดเคล่ือน ส่ิงอาํนวยความสะดวกภายในวดั มีเพียงเท่าท่ีจาํเป็นต่อการดาํรง

ชีพ ไม่มีความหรูหราหรือฟุ่มเฟือยใดๆ พระเณรองคไ์หน มาอยูแ่ลว้ ไม่ตั้งอกตั้งใจทาํกิจวตัรขอ้วตัร ไม่เดิน

จงกรม ไม่นัง่สมาธิภาวนา  ขยนัแต่จะกิน ขยนัแต่จะนอน อยูไ่ดไ้ม่ทนัไร ก็ตอ้งถูกขบัออกจากวดัไปอยา่งไม่ตอ้ง

สงสัย 

 ดว้ยเหตุน้ีเอง พระเณรท่ีตั้งใจมาศึกษาอบรมอยูก่บัท่าน และอยากไดอ้ยูไ่ปนานๆ จึงตอ้งปรารภความ

เพียรกนัอยา่งเขม้ขน้ ถึงขั้นแข่งกนัทาํกิจวตัรขอ้วตัรเลยทีเดียว เร่ืองความข้ีเกียจข้ีคร้านนั้น แทบไม่ปรากฏ มีแต่

ความขยนัหมัน่เพียร มีความอดทนท่ีจะต่อสู้กบัความทุกขย์ากลาํบาก  กินนอ้ย นอนนอ้ย สาํรวมสติ ไม่พุดคุยกนั

โดยไม่มีเหตุอนัควร  มีความเคารพเช่ือฟังท่านอยา่งจริงใจ  เรียกวา่ ยอมกราบท่านแบบศิโรราบจริงๆ คือกราบทั้ง

กาย กราบทั้งใจ  นัน่แหละ จึงจะเป็นท่ีช่ืนชมของหมู่คณะ  และมีโอกาสท่ีจะไดจ้าํพรรษาอยูใ่นวดัป่าบา้นตาด  

ไดรั้บอุบายธรรมจากท่านอยา่งถึงใจ 

 อนัท่ีจริง ไม่ใช่เร่ืองง่ายเลย กบัการท่ีจะทาํใหว้ดัใดวดัหน่ึง มีสภาพบรรยากาศแบบธรรมชาติเป็นเอง ท่ี

เอ้ืออาํนวย ต่อการบาํเพญ็เพียรทางดา้นจิตภาวนา คือ สภาพภายในวดั มีความสงบระงบั ปราศจากมลพิษทางใจ 



๗ 

 

มุ่งเนน้การปฏิบติัท่ีตรงต่อหลกัธรรม หลกัวนิยั อยา่งเขม้งวดกวดขนั ทั้งพระเณรก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบติั

กนัเองอยา่งจริงจงั โดยท่ีครูบาอาจารยไ์ม่ไดบี้บบงัคบัเลยวา่ จะตอ้งทาํอยา่งนั้นๆ หรือมีกฏระเบียบบงัคบัใหต้อ้ง

ทาํอยา่งนั้นๆ  เพราะถือวา่ ธรรมและวนิยัท่ีพระบรมศาสดาทรงตรัสไวดี้แลว้นั้น คือ หลกัเกณฑท่ี์พระเณรตอ้ง

ยดึถือนาํไปปฏิบติัต่อตนเองอยูแ่ลว้  ขอเพียงตั้งใจปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามธรรมและวนิยัเท่านั้น  ก็สามารถบรรลุถึง

จุดหมาย คือมรรค ผล นิพพานไดอ้ยา่งเตม็เป่ียมบริบูรณ์   

๗.มหาวทิยาลยัสงฆ์ภาคปฏิบัติ 

 แมไ้ม่ใช่เร่ืองง่าย   แต่ท่ีน่ี วดัป่าบา้นตาด ก็เป็นวดัท่ีมีสภาพบรรยากาศแบบธรรมชาติเป็นเอง ดงัท่ีกล่าว

มา  ในแวดวงพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารยใ์หญ่ "หลวงปู่ มัน่ ภูริทตัโต" ต่างยอมรับกนัเป็นเสียงเดียว วา่ 

ท่ีน่ี คือ "มหาวทิยาลยัสงฆภ์าคปฏิบติั" และเป็นสมรภูมิรบหํ้ าหัน่กบักิเลส  ท่ีข้ึนช่ือลือชาเป็นท่ีสุด กิตติศพัท ์

“ความปฏิบติัดีปฏิบติัชอบ  ความเขม้งวดกวดขนั  และความดุ”  ร่ําลือกระฉ่อนไปถึงต่างประเทศ ไม่ใช่เฉพาะใน

เมืองไทย  ทั้งน้ี ก็เป็นเพราะ ความเอาใจใส่อยา่งจริงใจของพอ่แม่ครูอาจารยท่ี์มีต่อพระเณรท่ีมาศึกษาอบรมกบั

ท่าน  รวมทั้งปฏิปทาการปฏิบติัในแบบฉบบัของพระธุดงคกรรมฐานจริงๆ ชนิดท่ีไม่ไวห้นา้กิเลสตวัไหนทั้งนั้น  

และการเทศนาอบรมธรรมอยา่งดุเด็ดเผด็ร้อน ดุเดือดเขม้ขน้ถึงใจ  พร้อมๆกบัอุบายธรรมท่ีหยบิยืน่ใหก้บัลูกศิษย์

แต่ละราย  อนัเปรียบเหมือนไมต้ายท่ีใชส้ังหารกิเลสไดอ้ยา่งทรงประสิทธิภาพ และเฉียบขาดท่ีสุด ใช่แต่เท่านั้น  

ยงัผสมผสานดว้ยนิสัยวาสนาท่ีสั่งสมบารมีธรรมมาเพื่อเป็น "จอมปราชญ"์ แห่งยคุอีกต่างหาก  มิฉะนั้น   ท่ีไหน

เลย จะมีพระเณร ผูค้นใหค้วามเคารพนบัถือ และยาํเกรงในองคท์า่นอยา่งมากมาย  จนประวติัศาสตร์ตอ้งจารึกไว้

วา่ "ท่านอาจารยพ์ระมหาบวั ญาณสัมปันโน"  น้ี คือ "พระผูเ้ป็นมหาบุรุษรัฐสุดอศัจรรยย์ิง่ใหญ่แห่งโลก" ในยคุ

ปัจจุบนั 

 ภายในวดัป่าบา้นตาด ทุกอยา่งเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติเป็นเอง พ่อแม่ครูอาจารยไ์ม่เคยออกกฏ

ระเบียบบงัคบัใหพ้ระเณรตอ้งทาํอยา่งนั้น หรือทาํอยา่งน้ี นอกจากท่านจะพดูสั่งสอนดว้ยเหตุผลแห่งความถูกตอ้ง

ดีงามไปตามธรรมและวนิยั เท่านั้น  ส่วนการท่ีใครจะนาํไปปฏิบติั หรือไม่ปฏิบติั มอบใหเ้ป็นเร่ืองเฉพาะ ของแต่

ละรายท่ีไปศึกษาอบรมอยูก่บัท่าน วา่จะเห็นสมควรทาํอยา่งไรตามกาํลงัสติปัญญาของตนเอง  หากพระเณรองค์

ใดตั้งใจปฏิบติั และมีอุปนิสัยควรมีความเป็นไปไดใ้นธรรมมากนอ้ยอยา่งไร ตามสมควรแก่ความปฏิบติั  ท่านก็

จะรับเอาไว ้ใหอ้ยูจ่าํพรรษาปฏิบติัธรรมท่ีน่ี  ตามสมควรแก่อุปนิสัยขององคน์ั้นๆ  ส่วนองคท่ี์มีความประพฤติไม่

เอาไหน ไม่ใส่ใจในคาํสั่งคาํสอน ท่านก็ขบัใหอ้อกไปจากวดัเสียเท่านั้นเอง 

 เพราะเหตุนั้น พระเณรท่ีมุ่งมัน่มาอยูท่ี่น่ี เพื่อรับการศึกษาอบรมจากท่าน ต่างก็เตม็ใจขวนขวายท่ีจะ

ปฏิบติัตามคาํสอนของท่านไปเอง  หากจะวา่บงัคบั ก็คือ พระเณรบงัคบัตวัเอง ไม่ตอ้งใหใ้ครมาบงัคบั  และดู

เหมือนวา่ จะมีความขลงัเสียยิง่กวา่ ครูบาอาจารยบ์งัคบัเป็นไหนๆ  เพราะหลกัปฏิบติัจริงๆ ดงัพระบรมศาสดา 



๘ 

 

ทรงตรัสไว ้ "ตุมฺเหหิ กิจฺจ ํอาตพฺปํ  อกฺขาตาโร ตถาคตา”  พระตถาคตเป็นแต่เพียงผูบ้อก  กิจในอนัประกอบความ

เพียรเพื่อชาํระกิเลส เป็นหนา้ท่ีท่ีเธอทั้งหลายตอ้งทาํเอง 

๘.จ าเป็นต้องพูดความจริง 

 ดงันั้น สภาพบรรยากาศภายในวดัป่าบา้นตาด ตั้งแต่ยคุเร่ิมตน้ จนถึงยคุก่อนเปิดโครงการช่วยชาติ ในปี 

พ.ศ.๒๕๔๐  คืออยูใ่นช่วงประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ถอยหลงัลงไป เป็นยคุท่ี พอ่แม่ครูอาจารยเ์ขม้งวดกวดขนักบั

การปฏิบติัของพระเณรอยา่งเตม็ท่ี  ความเก่ียวขอ้งกบัพระเณร ผูค้นไม่ไดมี้มากมายลน้หลาม เหมือนดงัเช่นในยคุ

สุดทา้ยบั้นปลายชีวติ ท่ีท่านมุ่งสงเคราะห์โลกอยา่งสุดกาํลงัความสามารถ  หากใครไดส้ัมผสัวดัป่าบา้นตาดในยคุ

ท่ีท่านเค่ียวเข็ญเอาจริงเอาจงักบัการปฏิบติัของพระเณรแลว้ ก็จะทราบไดด้ว้ยตนเอง ในขอ้วตัรปฏิปทาของพ่อแม่

ครูอาจารย ์ และกบัคาํกล่าวท่ีวา่ "วดัป่าบา้นตาด คือ มหาวิทยาลยัสงฆภ์าคปฏิบติั" และเป็นสมรภูมิรบหํ้ าหัน่กบั

กิเลสท่ีดุเดือดเขม้ขน้ท่ีสุด  ยอ่มไม่ใช่เร่ืองท่ีเกินเลย 

 ท่ีกล่าวมาทั้งน้ี ไม่ไดมี้เจตนาท่ีจะพดูยกยอ่งวดัป่าบา้นตาดจนเกินเหตุ  แต่เหตุผลแห่งความเป็นจริงมนั

เป็นอยา่งนั้น  เม่ือไดมี้โอกาสสอบถามครูบาอาจารยแ์ต่ละองค ์ท่ีเคยอยูจ่าํพรรษาท่ีวดัป่าบา้นตาดมานั้น  ลว้น

ไดรั้บคาํตอบในทาํนองเดียวกนัวา่ 

 "ช่วงท่ีท่านทาํความเพียรอยา่งดุเดือด และเขม้ขน้ท่ีสุดในชีวติของท่าน จะเรียกวา่ อยา่งหนกัหนาสาหสั

สากรรจก์ว็า่ได ้และไดรั้บอุบายธรรมแบบดุเด็ดเผด็ร้อน อยา่งถึงพริกถึงขิง ถึงอกถึงใจ ถึงอรรถถึงธรรม อยา่ง

ท่ีสุดนั้น ไม่มีช่วงไหนจะยิง่ไปกวา่ ช่วงท่ีไดอ้ยูจ่าํพรรษากบัพอ่แม่ครูอาจารย ์ ท่ีวดัป่าบา้นตาด"   

ลูกศิษยช์ั้นผูใ้หญ่ของพอ่แม่ครูอาจารย ์ ท่ีสาํเร็จกิจในพระพุทธศาสนา เขา้ถึงมรรค ผล นิพพานแลว้นั้น ก็

มีจาํนวนไม่ใช่นอ้ย ยอ่มเป็นสักขีพยานกบัคาํกล่าวน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

๙.นิสัยที่จ าต้องเปลี่ยน 

 ทาํไมจึงบอกวา่ พอ่แม่ครูอาจารยท์่านเกิดมาเพื่อเป็น "จอมปราชญ"์ แห่งยคุ ทั้งท่ีองคท์่านเอง ก็ไม่มี

เจตนาท่ีจะเป็นครูบาอาจารยส์ั่งสอนท่านผูใ้ดเลย  มีแต่คอยหลบหนีดว้ยซํ้ าไป องคท์่านเคยพดูอยูเ่สมอวา่ 

 "...ปกติเราแต่ก่อนไม่ค่อยสนใจจะสอนใครนอกจากสอนเจา้ของเอง และไม่นึกดว้ยวา่จะมีหมู่เพื่อน

ตลอดถึงประชาชน จะมาเก่ียวขอ้งกบัเราถึงขนาดท่ีเป็นอยูเ่วลาน้ี เม่ือความจาํเป็นมาเก่ียวขอ้ง จิตท่ีคิดหรือเป็น

ความรู้สึกมาดั้งเดิมของเราท่ีเรียกวา่นิสัย ก็ตอ้งเปล่ียนแปลงไปตามเหตุการณ์ท่ีมาเก่ียวขอ้งมากนอ้ย เม่ือเป็น

เช่นนั้นภาระกต็อ้งหนกั ผูใ้ดมาเก่ียวขอ้งกบัเรา เรารับแลว้ดว้ยเหตุดว้ยผล เราจะตอ้งดาํเนินตามหลกัธรรมท่ีเป็น



๙ 

 

เหตุองคป์ระกอบดว้ยเหตุผลลว้นๆ รวมลงเป็นธรรม อยา่งเตม็สติกาํลงัความสามารถของเราทุกแง่ทุกมุม แมจ้ะมี

ภาระมาก ความเป็นห่วงท่ีจะตอ้งอบรมสั่งสอนเราก็เป็นห่วงอยูต่ลอดเวลา เม่ือมีโอกาสก็ตอ้งมาอบรมเสมอ..." 

 "...ขโมยหนีจากหมู่เพื่อนไม่รู้ก่ีคร้ังก่ีหน ไปไหนก็รุมๆกนัเขา้มา เพราะถา้ใหเ้ป็นตามอธัยาศยัของเจา้ของ

แลว้  วนัทั้งวนัไม่ไดพ้บใครเลยก็ตาม พบแต่เจา้ของเท่านั้นพอใจแลว้ ไม่สนใจกบัอะไรเลย  ถา้พดูถึงวา่ปล่อย มนั

ปล่อยขนาดนั้นแหละ  เพราะเรียนมนัเสียพอ ปฏิบติัมนัพอ รู้มนัจนกระทัง่เตม็หวัใจแลว้ สงสัยอะไรในโลกน้ี วา่

งั้นเลย  น่ีก็หมู่เพื่อนรุม หากขโมยหนีกลบัเป็นตกนรกแลว้ ผมน่ีจมอยูใ่ตก้น้เทวทตัโน่นแหละ  ขโมยหนีจากหมู่

เพื่อนตั้งแต่เร่ิมแรกโน่น  อยูม่นัไม่สบาย  มีหน่ึงมีสองก็มีความรับผดิชอบกนัอยูใ่นนั้นแหละ ตามสัญชาตญาณ มี

มากเขา้ไปเท่าไร ก็ตอ้งมีความรับผดิชอบมาก หนกัมากเขา้ไป ขโมยหนีก็ไม่พน้  ไปอยูไ่ม่ก่ีวนัแหละ สองอาทิตย ์

สามอาทิตย ์เด๋ียวรุมไปอีกแลว้ สุดทา้ยก็เลยเกาะกนัเตม็เร่ือยมาอยา่งน้ีละ..." 

 แลว้ทาํไมพระเณรจึงพากนัรุมท่านอยูอ่งคเ์ดียวล่ะ  เหตุผลมีเพียงหน่ึงเดียว ก็เพราะความเป็น "จอม

ปราชญ"์ ของท่านนัน่เอง  พระเณรท่ีมุ่งมัน่ไปอยูก่บัท่าน ก็ไม่ใช่ประเภทโง่ๆเซ่อๆ  ยอ่มสัมผสัไดถึ้งภูมิจิต ภูมิ

ธรรมภายในขั้นสุดยอด  และอุบายธรรมอนัชาญฉลาด ไม่วา่จะเป็นการเทศน์อบรมสั่งสอน  การแสดงกิริยา

อาการทางกายใหรู้้   ทั้งการกระทาํส่ิงใด หรือไม่กระทาํส่ิงใด  ผูฉ้ลาด ยอ่มถือเอาประโยชน์ไดท้ั้งส้ิน  ดูราวกบัวา่ 

ยิง่อยูก่บัท่านนานเท่าไร ก็ยิง่ไดรั้บอุบายธรรม และเพิ่มพูนทางดา้นสติปัญญามากข้ึนเร่ือยๆ 

๑๐.ลวดลายของจอมปราชญ์ 

 ทั้งกิริยาอาการท่ีท่านแสดงออกต่อพระเณรแต่ละราย เพียงแค่ไดเ้ห็นท่านเท่านั้น  ดูเหมือนวา่ กิเลส

ภายในใจของพระเณรแต่ละองค ์ มนัทาํราวกบัจะหมดส้ินเร่ียวแรงอ่อนปวกเปียกง่อยเปล้ียเสียขาไปตามๆกนั  

คลา้ยกบัมนัจะยอมใหฆ่้าอยา่งง่ายดายอะไรประมาณนั้น  พาเดินจงกรมก็ง่าย  พานัง่สมาธิก็ง่าย มีความขยนั

ขนัแขง็ มีความอดทนเป็นเยีย่ม  แมจ้ะอดนอน ผอ่นอาหาร จนถึงขั้นอดอาหาร ก็ทาํไดอ้ยา่งง่ายๆสบายๆ ไม่สะทก

สะทา้นกบัอะไรเลย  ก็ไม่รู้วา่เป็นเพราะเหตุใด แต่พอไปจากท่านเท่านั้นแหละ ไม่รู้วา่กิเลสมนัเอากาํลงัวงัชา 

เร่ียวแรงมาจากไหน  มนัลุกข้ึนรุมเตะรุมต่อยรุมถีบเอาซะเกือบตาย  แทบเอาตวัไม่รอด  เพราะเหตุอยา่งน้ีแหละ 

พอ่แม่ครูอาจารย ์จึงเป็นเหมือนแม่เหล็กใหญ่ ท่ีดึงดูดพระเณรเอาไว ้ ให้เกาะติดท่านอยา่งแกะไม่ออกจนถึงทุก

วนัน้ี 

 และอีกอนัหน่ึงท่ีสาํคญัมาก และเป็นเหตุใหพ้ระเณรในวดัป่าบา้นตาด เกิดความเคารพเทิดทูน และสาํนึก

ในพระคุณของพ่อแม่ครูอาจารยอ์ยา่งไม่รู้ลืมเลย ก็คือ ความเป็นห่วงเป็นใย และเอาใจใส่ต่อการปฏิบติัของพระ

เณร คอยปกป้องคุม้ครองไม่ใหเ้กิดความผดิพลาดเสียหาย ประหน่ึง บิดามารดาห่วงหาอาทรในบุตรธิดา ฉะนั้น 

ซ่ึงพอ่แม่ครูอาจารยเ์คยพดูไว ้ฟังแลว้ก็เกิดความรู้สึกซาบซ้ึง และประทบัใจอยา่งสุดจิตสุดใจ  



๑๐ 

 

๑๑.เป็นห่วงหมู่คณะ 

 "...เราเป็นห่วงพระเณรท่ีมาอยูอ่าศยักบัเราน้ียิง่กวา่เราห่วงเรา สาํหรับเราเอง ไม่เห็นมีห่วงอะไร

หวงอะไรทั้งนั้น แต่เก่ียวกบัพระเณรท่ีมาอาศยัอยูก่บัเราแลว้ เราห่วงเราหวงมาก คาํวา่หวงก็คือไม่อยากใหค้วามดี

ท่ีมุ่งมารักษาและรักษาแลว้น้ี เส่ือมลงไปหรือผดิพลาดประการใดทั้งนั้น คาํวา่ห่วงก็เป็นอารมณ์เก่ียวกบัเร่ือง

ความผดิพลาดของพระเณรซ่ึงมกัมีอยูเ่สมอ และกลวัจะไม่เจริญทางจิตใจ เราไม่เคยตายใจกบัเพื่อนฝงูท่ีมาอยูด่ว้ย 

เพราะเม่ือเรารับเรารับดว้ยเหตุผลท่ีควรรับ เม่ือรับแลว้ก็ตอ้งทาํหนา้ท่ีของตนใหส้มบูรณ์เตม็กาํลงัความสามารถ 

ส่วนจะสมบูรณ์ตามหลกัธรรมหลกัวนิยัหรือไม่นั้นเราไม่กลา้อาจเอ้ือม เพราะเป็นความละเอียดของหลกัธรรม

หลกัวนิยัอาจจะไม่รู้ทัว่ถึงก็ได ้ แต่เร่ืองความรู้ความสามารถของเรามีเท่าไร เราทุ่มเทลงเพื่อหมู่เพื่อคณะตลอดมา 

ตั้งแต่วนัเก่ียวขอ้งกบัหมู่เพื่อนในขั้นเร่ิมแรกจนกระทัง่บดัน้ี เป็นเวลายีสิ่บกวา่ปี.." 

"... การอบรมสั่งสอนในดา้นใดท่ีจะเป็นคุณเป็นประโยชน์ เป็นอุบายวธีิการแกส่ิ้งไม่ดีทั้งหลายในจิตใจ

ของผูม้าอาศยัอยูด่ว้ย เราทุ่มเทลงเตม็กาํลงัความสามารถทุกแง่ทุกมุม เราไม่ไดท้าํเล่นๆ ทาํจริงทาํจงั สั่งสอนจริงๆ 

เพราะกิเลสมีหลายประเภทท่ีควรแกแ้ละถอดถอน ประเภทท่ีรุนแรงทาํใหจิ้ตหวัน่ไหวอยูต่ลอดเวลาก็มี ประเภทท่ี

หมกัหมมอยูลึ่กๆก็มี ประเภทท่ีแสดงอยา่งออกหนา้ออกตาเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจนถึงทาํใหจิ้ตใหก้ายไหวไปตามก็

มี ผูป้ฏิบติัซ่ึงเป็นนกับวชมุ่งต่ออรรถต่อธรรมดว้ยการแกกิ้เลสอยูแ่ลว้ จึงไม่ควรเห็นกิเลสประเภทต่างๆ วา่เป็น

ของไม่สาํคญั พอท่ีจะนอนใจ ไม่คิดอ่านเร่ืองสติปัญญาท่ีจะนาํมาแกส่ิ้งเหล่าน้ี ซ่ึงเป็นภยัต่อตนมาแต่กาลไหนๆ

..." 

"...ฉะนั้น ขอใหทุ้กท่านท่ีมาอยูใ่นสถานท่ีน่ีเพื่อการศึกษาอบรม จงรักษาเจตนาดั้งเดิมของตนไวใ้ห้

สมบูรณ์ อยา่ใหบ้กพร่อง ถา้เจตนาอนัน้ีบกพร่อง ความประพฤติ การปฏิบติัตวัจะอ่อนแอลงไปกลายเป็นความ

ทอ้ถอย ความรู้สึกจะคิดไปในแง่เป็นอกุศลและจะไม่เป็นมงคลแก่ตนและหมู่เพื่อน ตลอดครูบาอาจารยท่ี์อยู่

ร่วมกนั..."  

๑๒.ทุ่มเทสุดชีวิต 

 "...ผมพยายามท่ีสุดท่ีจะใหท้่านท่ีมาอบรมศึกษาทั้งหลายไดรั้บความรู้ ความฉลาด ความเขา้อกเขา้ใจใน

วธีิการประพฤติปฏิบติั  ความเคล่ือนไหวไปมาทุกแง่ทุกมุม ถา้เห็นวา่ผดิพลาดจากหลกัธรรมวนิยัแลว้  ผมรีบ

แนะนาํสั่งสอนหรือดุด่าวา่กล่าวทนัที เพราะถือวา่ ส่ิงนั้นคือความเป็นภยั การดุด่าวา่กล่าวจะหนกัเบาขนาดไหน 

ไม่ปรากฏวา่มีภยัในการสอน การใหอุ้บายแกส่ิ้งท่ีผดินัน่เลย เป็นคุณประโยชน์โดยถ่ายเดียว นอกจากผูฟั้งซ่ึงเคย

เช่ือกิเลสจนฝังนิสัยอยูแ่ลว้ อาจจะหลงกลอุบายของกิเลส พลิกแพลงความรู้สึกใหผ้ดิจากความมุ่งหมายของธรรม  

และการแสดงไปอยา่งอ่ืนเสีย  อนัเป็นขา้ศึกต่อธรรม และเป็นฝ่ายกิเลสเขา้โจมตีธรรมภายในตน วา่ท่านดุดด่าวา่

กล่าวดว้ยเจตนาไม่ดีเป็นตน้ ก็ช่วยไม่ได.้.." 



๑๑ 

 

 "...น่ีก็ไดพ้ยายามสอนหมู่สอนเพื่อนจนเตม็เหน่ียว ผมไม่ไดส้งสาร ผม ไม่ไดห่้วงใยผม  ยิง่กวา่ห่วงหมู่

ห่วงเพื่อนนะ จงเห็นใจ หมู่เพื่อนน่ี ผมเอาใจใส่จริงๆ ในจิตของเราปฏิพทัธ์ และรักสงวนหมู่เพื่อนมาก ตาก็แหลม

หูก็กางรับหมู่เพื่อนตลอดเวลา  อะไรๆวา่แลว้ดุเล่า เพราะอนันั้นมนัผิดน่ี จะเปิดโอกาสใหกิ้เลสมนัเหยยีบย ํ่า

ทาํลายลูกศิษยเ์ราอยูไ่ดย้งัไง เราเป็นอาจารยก์็บอกละสิ นัน่เหมือนกบัวา่ ช่วยตบออก ช่วยตีออก ปิดป้องใหดี้สิ 

อยา่เปิดตรงนั้น กิเลสจะต่อยตรงนั้น อยา่เปิดตรงน้ี นัน่ เหมือนนกัมวยเขาฝึกซอ้มมวยกนั ครูกบัลูกศิษยฝึ์กซอ้ม

มวยกนั ครูตอ้งเตือนเสมอวา่ อยา่เปิดตรงนั้นๆ พอคร้ังท่ีสาม ครูก็เตะตูม พอเตะก็เตะ พอศอกก็ศอกเขา้ไป พอ

หมดัก็หมดัเขา้ไป พร้อมกบัคาํเตือนวา่ อยา่เปิดตรงนั้น ในเวลาฝึกซอ้มกนั..." 

 "...ครูมวยตี ครูมวยต่อย ครูมวยเตะ มนัไม่ไดเ้จบ็เท่าคู่ต่อสู้ตบหรือต่อย คู่ต่อสู้ต่อย ดีไม่ดีตาย ครูนั้นตี

บอกตีสอน เตะบอกเตะสอน แต่ถึงอยา่งนั้นก็ยงัตอ้งเตือนบอก ฝึกซอ้มกนัไปๆ เตือนบอกกนัไปวา่ อยา่เปิดตรง

นั้น และเตะต่อยท่ีเผลอ พร้อมบอกวา่ แน่ะ บอกแลว้นะ ฝึกซอ้มกนัไปๆ อยา่เปิดตรงนั้น  แลว้ฝึกซอ้มกนัไป พอ

คร้ังท่ีสามก็ตูมเขา้ไป อยา่เปิดตรงนั้น..." 

 "...น้ีมนัก็ทาํนองนั้นแหละ  ดุตรงนั้น ดุตรงน้ี ดุองคน์ั้น ดุองคน้ี์ ก็เหมือนกบัอยา่เปิดตรงนั้นๆ นัน่เอง  

เพราะไหวพริบปัญญาของเรามนัไม่ทนักิเลส เห็นแต่กิเลสมนัเหยยีบหวั เตะโนน้เตะน้ี ทั้งศอกทั้งเข่า เรากล้ิงไป

กล้ิงมา ยงัเพลินหลบัครอกๆอยูไ่ด ้ถูกกิเลสเตะเอาขนาดนั้น  มนัก็น่าโมโหละสิ ผูเ้ป็นครูอาจารยฝึ์กอบรมน่ะ อยา่

เปิดตรงนั้นๆ ก็ตอ้งวา่ละสิ ทาํไมองคน์ั้นเป็นอยา่งนั้น ทาํไมองคน้ี์เป็นอยา่งน้ี แน่ะ ก็เหมือนกบัวา่ อยา่เปิดตรงนั้น 

นัน่แล..." 

๑๓.พลังธรรมอนัแข็งกร้าว 

 สาํหรับผูอ่ื้นเม่ือไดย้นิเทศนาธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย ์เช่นน้ีแลว้ จะรู้สึกอยา่งไรไม่ทราบได ้ แต่

สาํหรับผูเ้ขียนเอง ยอมรับอยา่งไม่อายวา่ “นํ้าตามนัพาลจะไหลพรากออกมา ดว้ยความซาบซ้ึงและต้ืนตนัใจ” ได้

แต่ร่ําร้องอยูภ่ายในใจวา่ ไม่เสียชาติเกิดแลว้ท่ีเราไดม้าอยูใ่ตร่้มบารมีธรรมของพอ่แม่ครูอาจารย ์ และหน่ึงเดียวท่ี

เราจะทาํได ้คือ เราจะขอปฏิบติับูชาพระคุณท่านดว้ยขอ้วตัรปฏิปทาท่ีพอ่แม่ครูอาจารยพ์าทาํมาน้ี อยา่งสุดกาํลงั

ความสามารถเลยทีเดียว  

เพราะเหตุแห่งความท่ีท่านเป็น "จอมปราชญ"์ น้ีเอง  องคท์่าน จึงมีความลึกซ้ึง สุขมุคมัภีรภาพ ในอนัท่ี

จะปกป้องพระเณร ใหอ้ยูร่อดปลอดภยั เพื่อความสงบร่มเยน็ในการบาํเพญ็เพียรภาวนา  บรรดาคล่ืนโลกธรรมท่ี

หลัง่ไหลโถมทะลกัเขา้มายงัวดัป่าบา้นตาด ตลอดจนมลพิษทางใจ อนัจะเป็นเหตุกระทบกระเทือนจิตใจของพระ

เณรใหข้ดัขอ้งเร่ืองจิตภาวนา จะตอ้งมาปะทะกบัองคท์่านก่อน  และหลายส่ิงหลายอยา่ง ถูกพอ่แม่ครูอาจารย ์ใช้

พลงัธรรมภายในอนัแขง็กร้าวตีโตจ้นแตกกระจดักระจายถอยร่นไปอยา่งไม่เป็นขบวน  



๑๒ 

 

กิจนิมนตไ์ปทาํบุญในท่ีต่างๆไม่รับ (เวน้เฉพาะงานศพท่ีพระเณรไปปลงธรรมสังเวชได)้  กิจอ่ืนถา้

จาํเป็นตอ้งไป  ก็ไปตามลาํพงัท่านองคเ์ดียว  (น่ีพดูถึงสมยัท่ีท่านกาํลงัเค่ียวเขญ็พระเณรอยา่งเตม็ท่ี)  มีผูจ้ะนาํ

ไฟฟ้าเขา้มาภายในวดั ก็ไมใ่หเ้ขา้  จะมาติดตั้งโทรศพัทใ์ห ้ก็ไม่เอา  จะมาสร้างกุฎิหรูๆให ้ ก็ไม่ใหส้ร้าง  จะมา

สร้างโบสถห์ลงังามๆให ้ ก็ไม่ใหท้าํ  ขา้วของเคร่ืองใชเ้คร่ืองประดบั ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีไม่จาํเป็น โตะ๊หรูๆ 

ตูส้วยๆ โซฟาแพงๆ จะหลุยส์ หรือไม่หลุยส์  ก็ถูกกีดกนัออกไปหมด เปิดโล่งไวท้างเดียว คือ ใหพ้ระเณรไดท้าํ

ความเพียรภาวนากนัอยา่งเต็มท่ี ไม่ใหมี้อะไรมากวนจิตกวนใจ จนกลายเป็นพิษเป็นภยัข้ึนมา นอกเสียจาก 

เจา้ของจะก่อกวนตวัเองดว้ยการคิดปรุงแต่งในแง่ท่ีไม่ดี ขดัต่อหลกัธรรมหลกัวนิยัเสียเอง  อนัน้ีใครๆก็ช่วยไม่ได ้

๑๔.สมรภูมิรบหฤโหด 

 ดงันั้น จึงกล่าวไดว้า่ วดัป่าบา้นตาด คือสมรภูมิรบหํ้ าหัน่กบักิเลสท่ีดุเดือดเลือดพล่านอยา่งท่ีสุด ท่ี

คราครํ่ าไปดว้ยนกัรบลูกศิษยพ์ระตถาคต ประเภททรหดเดนตาย  มือซา้ยเอาสมาธิเป็นพลงัหนุน มือขวาเอาปัญญา

เป็นดาบเพชร บุกตะลุยฟาดฟันกบักิเลส ชนิดท่ีใครดีใครอยู ่ ไม่วา่จะเป็น ในทางเดินจงกรมก็ดี ในบลัลงักส์มาธิก็

ดี  ในธุดงควตัร หรือในขอ้วตัรปฏิบติัใดๆก็ดี    ประหน่ึงวา่  ถา้กิเลสไม่ตาย ก็ใหเ้ราตายเสียดีกวา่ ภายใตก้าร

กาํกบัดูแลของพอ่แม่ครูอาจารย ์ซ่ึงเปรียบเหมือนครูมวยชั้นเยีย่ม  ท่ีคอยอุดช่องวา่งช่องโหวใ่หก้บัลูกศิษยอ์ยา่ง

เตม็ท่ี ในขณะเดียวกนั ก็สอนท่าไมต้ายเด็ดๆ  ชนิดท่ีจะน็อคคู่ต่อสู้ได ้ ใหลู้กศิษยไ์ดฝึ้กปรือ เพื่อเป็นอุบายปราบ

กิเลสใหอ้ยูห่มดัใหจ้งได ้

 ฝ่ายผูเ้ป็นศิษยน์ั้นเล่า  เม่ือไดม้าฝึกวชิากบัพอ่แม่ครูอาจารย ์ ท่ีเป็นปรมาจารยแ์ห่งยคุ  ท่ีไหน จะมายอม

กิน ยอมนอน อยูบ่นเขียงให้กิเลสท่ีถือวา่เป็นศตัรูตวัร้ายกาจ มนัสับมนัยาํอยา่งง่ายๆ  ครูมวยบอกเตะเป็นเตะ บอก

ต่อยเป็นต่อย  แมไ้ม่บอก ก็ยงัอยากจะลุกออกไปเตะไปต่อยกบัมนัอยูน่ัน่เอง   พระเณรวดัป่าบา้นตาดก็เป็น

เหมือนอยา่งนั้น  ช่วงท่ีมาศึกษาอยูก่บัท่าน ความเพียรมนัช่างอาจหาญเสียน่ีกระไร บางองคอ์ดอาหารคราวหน่ึง 

๑๐ วนับา้ง  ๒๐ วนับา้ง  ๓๐ วนับา้ง  จนร่างกายผอมโซ  บางองคอ์ดนอนตลอดทั้งคืน หรือหลายๆคืน บางองค์

นัง่สมาธิตลอดรุ่ง  บางองคเ์ดินจงกรมตลอดรุ่ง ต่างองคต่์างก็เร่งทาํความเพียรกนัอยูอ่ยา่งเงียบๆท่ีกุฏิของตน ไม่

ไปสุงสิงกบัใคร  

แมท้าํกิจวตัร ปัดกวาด ก็มีแต่เสียงปัดกวาดเท่านั้น  เสียงพดูคุยกนัไม่มีเลย  จนโยมต่างถ่ินท่ีไม่เคยมาวดั

ป่าบา้นตาด พอไดม้าเห็น ต่างพากนัสงสัยและไม่เขา้ใจวา่  ทาํไมพระวดัน้ีจึงไม่ยอมพูดคุยกบัญาติโยม ขยบัจะ

ถามอะไรสักหน่อย  ท่านก็เดินเล่ียงหนีไปเสีย  และกบัพระดว้ยกนัเองก็ไม่เห็นท่านคุยกนั  ต่างองคต่์างทาํกิจวตัร

ของตนอยูอ่ยา่งเงียบๆ  ไม่ยอมพดูยอมจา  ญาติโยมบางคนนอกจากจะไม่เขา้ใจแลว้ ยงัอาจคิดเลยเถิดไปวา่  พระ

วดัน้ีดูเหมือนจะไม่ค่อยอยากรับแขก และดูเหมือนจะไม่ค่อยถูกกนัหรืออยา่งไร  อนัท่ีจริง ท่ีพระท่านไม่พดูคุยกบั

ญาติโยม และไม่คุยกนัเองดว้ย  เพราะท่านแอบซุ่มฝึกวชิามวยอยูอ่ยา่งลึกลบัภายในใจของท่าน คือการกาํหนดจิต



๑๓ 

 

ไม่ใหเ้ผลอสติไปกบัอารมณ์ภายนอกนัน่เอง หากท่านไม่เขม้งวดกวดขนักบัตวัเองเช่นนั้น  มนัก็ยากท่ีจะรักษาสติ

ใหม้ัน่คงอยูไ่ด ้

 ส่ิงหน่ึงท่ีพอ่แม่ครูอาจารยย์ ํ้าหนกัย ํ้าหนาก็คือ การท่ีไม่ใหพ้ระเณรคลุกคลีกนั ไม่วา่จะเป็นกบัญาติโยม 

หรือกบัพระเณรดว้ยกนัเอง  ไม่ใหไ้ปมาหาสู่กนัโดยไม่จาํเป็น  ใหป้ฏิบติัตามหลกัแห่งสัลเลขธรรม ใหต่้างองค์

ต่างอยูด่ว้ยความสงบ ปรารภความเพียรภาวนาอยูใ่นท่ีของตน  แมใ้นการพบปะพดูคุยกบัญาติโยม  ก็อนุญาตให้

แต่เฉพาะพระเวรประจาํศาลาท่ีไดรั้บการฝึกแลว้เท่านั้น  และถา้จาํเป็นตอ้งพบปะกบัญาติโยม  ก็ใหม้าพบปะ

สนทนากนัในในท่ีเปิดเผย คือท่ีบริเวณศาลาเท่านั้น  หากเป็นโยมผูห้ญิง ก็ตอ้งมีโยมผูช้ายอยูด่ว้ย และรู้ภาวะ

เดียงสา   

เคยมีพระองคห์น่ึงไปพดูคุยกบัโยมผูห้ญิงท่ีใตถุ้นศาลาตามลาํพงั    จะดว้ยเหตุบงัเอิญหรืออยา่งไรก็ไม่

ทราบได ้ พอ่แม่ครูอาจารยม์าพบเขา้พอดี  ธรรมดาผูห้ญิงยอ่มถือวา่เป็นขา้ศึกต่อพรหมจรรยอ์ยูแ่ลว้  ในธรรมท่าน

ก็สอนใหร้ะมดัระวงัอยา่งยิง่ยวด  ถึงขนาดวา่ ไม่ใหเ้ห็นเสียเลยนัน่แหละ เป็นดี   ถา้จาํเป็นตอ้งเห็น ก็อยา่พดูดว้ย 

ถา้จาํเป็นตอ้งพดูดว้ย ก็ใหมี้สติอยา่ใหผ้ดิธรรมผิดวนิยั  

๑๕.อสรพษิร้าย 

 การท่ีพระพดูคุยกบัโยมผูห้ญิง ก็เป็นเฉกเช่นไปเล่นกบัอสรพิษร้าย  พระบรมศาสดาจึงบญัญติัวนิยั

เก่ียวกบัเร่ืองน้ีไวอ้ยา่งเขม้ขน้ ดว้ยมุ่งหวงัจะปกป้องพระเณรมิใหเ้กิดอนัตราย  เม่ือพอ่แม่ครูอาจารยม์าเห็น

พระองคน์ั้น กาํลงัพดูคุยอยูก่บัโยมผูห้ญิง ในลกัษณะท่ีล่อแหลมต่อการผดิพระวนิยั คือ อยูด่ว้ยกนัสองต่อสอง แม้

จะมีพระองคอ่ื์นอยูห่่างๆ พอมองเห็นกนัได ้คือ ไม่ลบัตา  แต่วา่พดูคุยอะไรกนัไม่มีใครไดย้นิ ก็เขา้ข่ายเป็นท่ีลบัหู  

การกระทาํเช่นน้ี ก็เป็นเหมือนกบัการอาราธนาเทศน์ดีๆน่ีเอง  

 "...ท่านองคน้ี์ ชอบประจบประแจงญาติโยม มนัมีสมบติัอะไรของท่านนกัหนา  อยูท่ี่ใตถุ้นศาลานัน่..."  

 ถา้เร่ืองไม่เลวร้ายนกั ท่านก็จะคาดโทษไวก่้อน  ถา้เป็นเร่ืองรุนแรง ก็ถึงข้ึนขบัไล่ออกจากวดัไปเลย  

อุบายทรมานพระเณรของพ่อแม่ครูอาจารยน์ั้น ตอ้งยอมรับวา่ สุดยอดจริงๆ  พระองคน์ั้น ก็ถือโอกาสข้ึนไปท่ีกุฏิ

ท่าน ไปกราบเรียนแกต้วัวา่  

  "ท่ีไปคุยก็เพราะวา่ โยมผูห้ญิงเป็นคนบา้นเดียวกนั"   

 เพราะความกลวัวา่ท่านจะลงโทษหนกั  ก็เลยถูกท่านขนาบเขา้ใหอี้ก  

 "...ท่านองคน้ี์ ผิดแลว้ให้รู้จกัผดิ อยา่มาแกต้วั  แมใ้นพรรษาก็กระเด็นออกจากวดัไดน้ะ  คนในบา้นตาดก็

เป็นคนบา้นเดียวกบัผมทั้งนั้น  ท่านเคยเห็นผมไปคุยกบัใครแบบนั้นหรือ..."   เจอเขา้ไปแบบน้ี พระองคน์ั้นก็ได้

แต่นัง่กม้หนา้น่ิง ยอมรับผดิแต่โดยดี 



๑๔ 

 

 อนัท่ีจริง หากครูบาอาจารยต์าํหนิ ก็ตอ้งยอมรับผิด อยา่งเดียวเท่านั้น  การแกต้วันั้น กลบัเป็นการทาํร้าย

ตวัเองหนกัเขา้ไปอีก   เพราะนอกจากเป็นการไม่เช่ือฟังคาํสอนแลว้  ยงัเท่ากบัไปเถียงท่านอีกต่างหาก  แต่ความ

ยอดเยีย่มของพ่อแม่ครูอาจารย ์ไม่หยดุเพียงแค่นั้น  พอรุ่งเชา้อีกวนัหน่ึง  พระองคน้ี์จะเขา้ไปทาํขอ้วตัร อยูใ่กล้ๆ

ท่าน เช่น การรับประเคนอาหาร หรือจดัอาหารถวายท่าน ปรากฏวา่ พอ่แม่ครูอาจารยไ์ล่หนีไม่ยอมใหเ้ขา้ใกลอี้ก

เลย  กวา่จะทาํความดีจนลบลา้งความผดิของตวัเองได ้คือ ท่านยอมใหม้าปรนนิบติัรับใชใ้กลชิ้ดไดอี้ก ตอ้งใช้

เวลานานถึงสองสามปีทีเดียว น่ีละ!! อุบายทรมานศิษยข์องพอ่แม่ครูอาจารย ์

๑๖.ความน่ารักของพระวดัป่าบ้านตาด 

น่ี! ถา้ใครไม่โดนเอง ก็คงไม่รู้  บรรยากาศในตอนท่ีพอ่แม่ครูอาจารยก์าํลงัดุพระ นั้นน่ะ!!   มนัเป็น

บรรยากาศท่ีบรรยายไม่ถูกเชียวละ  แลว้การดุพระของพอ่แม่ครูอาจารย ์ ก็มีหลากหลายรูปแบบ ถา้พดูแบบภาษา

สมยัใหม่ ก็ตอ้งบอกวา่ มีหลายเวอร์ชัน่  ตามแต่ท่านจะเลือกใชเ้วอร์ชัน่ไหน  เพื่อใหเ้หมาะกบัเหตุการณ์ และ

บุคคล  ๑. ดุแบบธรรมดาๆสบายๆ   ๒.ดุแบบข่มขู่หรือปรามไวก่้อน    ๓.ดุแบบเข่นหนกัเอาจริง  สองแบบแรกไม่

สู้กระไรนกั  แต่แบบท่ี ๓ น่ีสิ  ใครเจอเขา้ไป ดีไม่ดี อาจช็อคเอาก็ได ้โห!! มนัเหมือนกบัจะหยดุโลกทั้งโลกไว้

ชัว่ขณะทีเดียว    แต่มนัก็เป็นเร่ืองประหลาดไม่ใช่นอ้ย  พอผา่นพน้เหตุการณ์ท่ีเปรียบเหมือนคอขาดบาดตาย

เช่นนั้นไปแลว้  กลบัพลิกผนับรรยากาศกลายเป็นความตลกขบขนัไปได ้

ความน่ารักของพระวดัป่าบา้นตาด ก็อยูต่รงน้ี คือ ถา้พอ่แม่ครูอาจารยเ์ทศน์วา่ใคร จะเทศน์หนกัเทศน์เบา

ขนาดไหน  ท่านก็ไม่ซํ้ าเติมกนั ต่างเห็นอกเห็นใจกนั และก็จาํไวเ้ป็นบทเรียน  เพราะส่วนใหญ่ก็จะโดนกนัแทบ

ทุกองค ์ ข้ึนอยูก่บัวา่ วนัไหนใครจะเป็นผูอ้าราธนาเทศน์เท่านั้น  มิหนาํซํ้ า ยงัมีการสัพยอกกนัอีกต่างหาก  ในราย

ท่ีสนิทกนั  

 "...แหม!  วนัน้ีไดฟั้งเทศน์เด็ด ท่านน่ี ฝีมือในการอาราธนาเทศน์ยอดเยีย่มจริงๆ ผมไม่ค่อยไดย้นิพอ่แม่

ครูอาจารยเ์ทศน์เด็ดๆอยา่งน้ีมานานแลว้ วนัน้ีถึงใจมาก  วนัหนา้เอาอีกนะท่านนะ  ถือเสียวา่ ท่านเทศน์ด่ากิเลสก็

แลว้กนั ไม่ไดด่้าเราสักหน่อย”  

 "...เฮอะ! ท่านไม่ตอ้งมาทาํเป็นพดูดีไป  ลองเป็นท่านโดนบา้งสิ  จะถึงใจไหม  ท่านก็ระวงัตวัไวเ้ถอะ 

วนัน้ีตาผม วนัหนา้อยา่ใหเ้ป็นตาท่านมัง่ก็แลว้ไป  ถึงพอ่แม่ครูอาจารยจ์ะด่ากิเลส  แต่กิเลสมนัอยูใ่นใจเรา  เราก็

พลอยเจบ็ไปดว้ย  แถมอายโยมอีกต่างหาก..."  

๑๗.แจกอาหาร ต้องให้เป็นธรรม 

 แลว้วนัหน่ึง องคท่ี์ไปสัพยอกเขาก็เจอเขา้มัง่  เรียกวา่ กรรมสนองทนัตาเห็น  ปกติในเวลาแจกอาหาร

ตอนก่อนฉนัเชา้ สมยันั้น ยงัใชศ้าลาชั้นบน เป็นท่ีฉนัภตัตาหารอยู ่ พระทุกองคต์อ้งช่วยกนัแจกอาหาร บางองคก์็



๑๕ 

 

ตกักบัขา้วใส่ถว้ย แลว้จดัใส่ถาดแยกเป็นชุดๆส่งใหพ้วกโยมท่ีมาพกัปฏิบติัธรรมในโรงครัวบา้ง ตามกุฏิต่างๆบา้ง  

พอ่แม่ครูอาจารย ์ท่านดูแลไปถึงพวกญาติโยมท่ีมาพาํนกัปฏิบติัธรรมภายในวดัดว้ย  ผูท่ี้จะจดัอาหารเขา้ไปในโรง

ครัวจะทาํสุ่มส่ีสุ่มหา้ไม่ไดเ้ด็ดขาด  เรียกวา่ ตอ้งรู้จกัจดัอาหารท่ีเขาจะรับประทานไดด้ว้ย  

 แลว้พระเณรแจกอาหารก็จะทาํสุ่มส่ีสุ่มหา้ไม่ไดเ้ช่นกนั  ตอ้งมีสติปัญญาอยูใ่นนั้น  อนัใดมีเยอะก็แจก

เยอะ  อนัใดมีนอ้ยก็แจกนอ้ย  ถา้หากมีไม่พอแจกไดอ้ยา่งทัว่ถึง ก็ใหส้ลบักนัรับ  เฉล่ียกนัไป  อาหารจะประณีตดี

เลวอยา่งไร  ก็ใหแ้จกกนัใหท้ัว่ถึงและเป็นธรรมแก่ทุกคน  หากองคใ์ดคอยจอ้งจะเอาแต่ของดีๆ ส่วนของไม่ดีเอา

ไปใหห้มู่คณะ  ตวัเองเอาแต่ของดีๆ   ไม่นาน เด๋ียวสายตาของพอ่แม่ครูอาจารยก์็จะแวบไปหา  ถา้ยงัไม่รู้ตวั

ประเด๋ียวกอ็าจไดฟั้งเทศน์เด็ดๆ  สมยันั้น พระวดัป่าบา้นตาดทุกองค ์ ไม่วา่จะพรรษาขนาดไหน  ตอ้งช่วยกนัเดิน

แจกอาหารทั้งหมด  ไม่มีใครกลา้นัง่เฝ้าบาตรรอใหห้มู่พวกนาํอาหารมาให ้ จะมีก็เฉพาะพระเถระผูใ้หญ่ ท่ีนัง่รอง

จากพอ่แม่ครูอาจารยเ์ท่านั้น 

๑๘.สายตาแบบนี.้..ต้องมีเร่ือง 

 เป็นท่ีรู้กนัวา่  ถา้ในยามปกติ พอ่แม่ครูอาจารยจ์ะมองใคร  ท่านจะไม่ใหผู้น้ั้นไดเ้ห็นสายตาของท่านเลย  

คือจะไม่มีทางรู้วา่ท่านมองดูอยู ่ นอกจากจะมีอะไรผดิปกติ หรือท่านมีเจตนาอะไรสักอยา่ง ท่านจึงจะมองใหรู้้  

ใหไ้ดเ้ห็นสายตาของท่าน ถา้เห็นแววตาดุๆจอ้งมองมาเม่ือไร พระเณรจะรู้ทนัที  วา่ตวัเองกาํลงัทาํอะไร หรือคิด

อะไรท่ีไม่ดีอยูห่รือเปล่า  ถา้ไม่รีบกลบัลาํ  ประเด๋ียวก็จะเจอเทศน์แบบเด็ดๆ   

ดงัเช่น บางองคเ์ดินแจกอาหารไป หากสายตาเหลือบไปมองสาวๆท่ีนัง่อยูใ่กล้ๆ   ไม่นานสายตาของพอ่

แม่ครูอาจารยจ์ะแวบไปหาทนัที  และไม่ใช่สายตาแบบช่ืนชม แต่เป็นสายตาแบบ...   บอกไม่ถูก อยากรู้ตอ้งเจอ

เอง   พระองคท่ี์สายตาไม่อยูก่บัร่องกบัรอย จะรู้สึกร้อนวบูวาบข้ึนทนัที  และไม่กลา้ท่ีจะส่งส่ายสายตาไปแอบดู

ใครอีกเลย  น่ีละ ความชาญฉลาดของพอ่แม่ครูอาจารย ์ ไม่เพียงแต่การสอนดว้ยคาํพดูเท่านั้น  แมส้ายตาของท่าน

ก็ยงัใชส้อนพระได ้ และไดผ้ลดีเกินคาดอีกดว้ย 

ก็ตอ้งขออภยัต่อญาติโยมผูห้ญิงไวก่้อน  บางทีอาจจะพดูความจริงเกินไปบา้ง   แต่จะทาํอยา่งไรได ้ ความ

จริงก็คือความจริง  ตอ้งยอมรับกนัอยา่งเดียวเท่านั้น  ใครจะปฏิเสธความจริงได ้ ขืนปฏิเสธ ก็ไม่ใช่ธรรมน่ะสิ   ก็

คู่ต่อสู้ท่ีร้ายกาจท่ีสุดของพระหนุ่มเณรนอ้ย ถา้ไม่ใช่สาวๆ แลว้มนัคืออะไรเล่า  ดงันั้น ถา้พระเห็นสาวๆสวยๆ  

หากสติปัญญาเกิดไม่ทนักบัส่ิงท่ีตาเห็นแลว้  มนัก็เผลอเพลินไปบา้งนัน่แหละ  ถูกพอ่แม่ครูอาจารยข์นาบเอาบา้ง  

ก็ถือวา่โชคดีแลว้  มิฉะนั้น  อาจถูกเสือบา้น (ผูห้ญิง) ตะปบเอา เจบ็กวา่น้ีอีกตั้งเป็นร้อยเท่า 

 



๑๖ 

 

๑๙.หิว้หูพระหูเดยีว 

 คราวน้ีกรรมก็มาตามสนองพระองคท่ี์ไปสัพยอกเขาไว ้ขณะท่ีพระองคน์ั้นกาํลงัถือหมอ้แกงเดินแจก

อาหารอยูน่ั้น เสียงพอ่แม่ครูอาจารยก์็ดงัข้ึนลัน่ศาลาเลยทีเดียว ท่ามกลางผูค้นมากมาย 

 "...ใครไปห้ิวหูพระองคน้ี์หูเดียวใหดู้หน่อยซิ  ห้ิวหูพระองคน้ี์หูเดียวดูซิจะเป็นยงัไง..." 

 พระองคท่ี์ถูกวา่นั้น  ยงัยนืงงทาํอะไรไม่ถูก  ไม่เขา้ใจความหมายวา่ อยู่ๆ ทาํไมจะมาห้ิวหูท่านหูเดียว  

แลว้ก็ยงัไม่รู้วา่เกิดอะไรข้ึนกบัตวัเอง  ท่ีแทพ้ระองคน์ั้นกาํลงัใชมื้อขา้งซา้ยถือหูหมอ้หูเดียว  โดยใชมื้อขา้งขวาถือ

ทพัพี กาํลงัตกัแกงใส่บาตรพระ  ขณะท่ีท่านกาํลงัยนืงงอยู ่นั้น  พระอีกองคต์อ้งเขา้มาช่วยกูส้ถานการณ์ โดยเขา้

ไปถือหมอ้แกงแทนท่าน แต่ใชส้องมือจบัหูหมอ้แกงทั้งสองหู แลว้เอาหมอ้แกงวางกบัพื้น จึงค่อยเอาทพัพีตกัแกง

ใส่บาตร พอตกัแลว้ ก็ยกหมอ้แกงเดินแจกอาหารต่อไป แต่ใชส้องมือจบัหูหมอ้สองหู เวลาจะตกัใส่บาตร ก็วาง

หมอ้แกงลงกบัพื้นเสียก่อน  เร่ืองก็เลยยติุไป แต่พระองคท่ี์โดนเทศน์  รู้สึกวา่  วนันั้น ทาํเอาฉนัขา้วแทบไม่ลงเลย

ทีเดียว 

 แลว้พระองคท่ี์เคยโดนเทศน์ก่อนหนา้น้ี ก็เขา้มาปลอบใจ แต่จะปลอบใหส้บายเบาใจ หรือจะปลอบให้

เครียดหนกัใจเขา้ไปอีก  ก็ไม่รู้ได ้

 “...เป็นยงัไงบา้งท่าน  ผมเห็นท่านวนัน้ีแลว้ ผมสงสารแทบขาดใจ ถึงกบัยนืเซ่อทาํอะไรไม่ถูกเลยเนอะ 

คงฉนัขา้วไม่ลงสินะ เห็นฉนัแป๊บเดียวลุกแลว้  พอ่แม่ครูอาจารยท์่านด่ากิเลสหร๊อก ไม่ไดด่้าเราสักหน่อย  ไม่เห็น

จะตอ้งทาํหนา้ซีดซะขนาดนั้น   ผมวา่ท่านน่ีอาราธนาเทศน์เก่งกวา่ผมอีกนะ  ผมยงัโดนใตถุ้นศาลา ไม่ค่อยมีคน

เห็นเท่าไร  แต่ท่านเล่นกลางศาลาเลยเด็ดมาก  ท่านน่ีแน่มากจริงๆ...” 

๒๐.เทศน์ระดบั“ต านาน” 

 ความเป็นจอมปราชญข์องพอ่แม่ครูอาจารยเ์ช่นน้ีน่ีเอง  ทาํใหพ้ระเณรตอ้งคอยระวงัตวัอยูทุ่กฝีกา้ว ถา้

ใครมวัประมาทเลินเล่อ ทาํอะไรแบบเซ่อๆซ่าๆไม่คิดอ่านไตร่ตรองใหร้อบคอบเสียก่อน  ก็มกัจะ เจอเทศน์เด็ดๆ

ชนิดท่ีไม่คาดฝันอยา่งน้ีเสมอ ดงันั้น การเทศน์ของพอ่แม่ครูอาจารย ์ ไม่วา่จะเป็นการเทศน์ตาํหนิ ติชม ท่านผูใ้ด 

หรือ สั่งเสียเร่ืองราวใดไวอ้ยา่งไร  ดว้ยเหตุดว้ยผลประการใด ก็จะกลายเป็น “ตาํนาน” ฝังอยูใ่นความทรงจาํของ

พระวดัป่าบา้นตาดอยา่งไม่มีวนัลืมเลือน ส่วนใครจะสามารถถือเอาประโยชน์ไดม้ากไดน้อ้ย ก็อยูท่ี่

กาํลงัสติปัญญาของแต่ละองคแ์ต่ละท่านจะพิจารณาเห็นสมควร 



๑๗ 

 

 เทศนาธรรมของพ่อแม่ครูอาจารยไ์ดก้ลายเป็นตาํนานอนัทรงคุณค่ายิง่  เปรียบเหมือนลายแทงช้ีบอก

ขมุทรัพยอ์นัประเสริฐ คือ พระนิพพาน  เพื่อกุลบุตรผูม้าสุดทา้ยภายหลงั จกัไดถื้อเป็นแนวทางปฏิบติั เพื่อความ

หลุดพน้ อยา่งไม่มีทางจะผดิพลาดคลาดเคล่ือน 

 ความละเอียดลออในคาํสั่งคาํสอนของพ่อแม่ครูอาจารยน้ี์  ยากท่ีจะหาผูใ้ดเสมอเหมือนไดใ้นยคุปัจจุบนั 

ความควบคุมดูแลเอาใจใส่ต่อการปฏิบติัของพระเณรเพื่อไม่ใหผ้ดิพลาดเสียหายนั้น พ่อแม่ครูอาจารยไ์ดทุ้่มเท

ความอุตส่าห์พยายามอยา่งเต็มกาํลงัความสามารถเลยทีเดียว และดว้ยอุบายอนัแยบยลในอนัท่ีจะทาํให้พระเณร

ต่ืนตวั ตั้งอกตั้งใจประกอบความพากความเพียร และจะเป็นดว้ยบารมีธรรมขององคท์่านหรืออยา่งไรก็ไม่ทราบ 

ทาํใหใ้ครๆก็อยากจะเขา้ใกลอ้งคท์่าน  อยากท่ีจะทาํอะไรใหถู้กใจท่าน อยากใหท้่านช่ืนชม 

๒๑.แรงบันดาลใจ 

 เป็นเร่ืองแปลกแต่จริง  จะวา่เป็นแรงบนัดาลใจจากอะไรหรืออยา่งไรไม่ทราบได ้แต่ทุกองคจ์ะเป็น

เหมือนๆกนั   พระเณรในวดัป่าบา้นตาด ถา้ไดท้าํอะไรต่อหนา้พอ่แม่ครูอาจารย ์น่ีนะ  จิตใจมนัคึกคกั บอกไม่ถูก  

บางทีก็ดูเหมือนจะกลา้  แต่บางทีก็ดูเหมือนจะกลวั  ข้ึนอยูก่บัวา่ พอ่แม่ครูอาจารยจ์ะแสดงกิริยาตอบรับแบบไหน  

พระตอ้งคอยสังเกตใหดี้  และทาํใหถู้กธรรมท่านดว้ย  ถา้ทาํผดิธรรมป๊ับ  สถานการณ์อาจพลิกผนัไปในทนัที  

บางทีเห็นท่านกาํลงัพดูคุยกบัญาติโยมดว้ยสีหนา้ ยิม้แยม้แจ่มใส   แต่พอเห็นพระเณรกระทาํไม่ดี หรือไม่อยูใ่น

ร่องในรอยเท่านั้น  ก็หนัไปกราดเกร้ียวใส่พระเณรอยา่งดุเดือดเขม้ขน้ ทาํเอาญาติโยมพระเณรตั้งรับแทบไม่ทนั 

ก็อยา่งท่ีบอกไวแ้ลว้ก่อนหนา้น้ีวา่   การดุพระของพ่อแม่ครูอาจารยมี์หลายเวอร์ชัน่ใหเ้ลือกใช ้ แลว้แต่

ท่านจะเลือกใชเ้วอร์ชัน่ไหน เพื่อใหเ้หมาะกบัสถานการณ์  พอดุเสร็จ  ก็หนักลบัไปพดูคุยกบัญาติโยมเหมือนเดิม  

เหมือนกบัไม่เคยดุด่าวา่กล่าวใครมาก่อนเลย  ทาํเอาญาติโยมตกตลึงพรึงเพริดไปตามๆกนั 

ในยามท่ีพระกาํลงัทาํขอ้วตัรปฏิบติัอยา่งขยนัขนัแขง็  หรือทาํอะไรท่ีดีๆอยู ่  ยิง่นึกอยากใหพ้อ่แม่ครู

อาจารยม์าเห็น ไม่ใช่วา่ พระอยากจะทาํเพื่ออวดท่าน  แต่มนัเป็นสัญชาติญาณลึกลบัภายในใจ  แมไ้ม่อยากอวด 

แต่มนัก็อยากใหค้รูบาอาจารยไ์ดเ้ห็นอยูน่ัน่แหละ    แต่พอ่แม่ครูอาจารย ์ก็สุดยอดเอาซะจริงๆ  ยิง่อยากใหท้่าน

เห็น  ท่านยิง่ไมเ่หลือบตาแลดูสักที  บางทีไปทาํขอ้วตัรอยูใ่กล้ๆ ท่าน  ถา้ทาํไม่ผดิ  ท่านก็วางตวัเหมือนมีท่านอยู่

องคเ์ดียวในโลก  ไม่สนใจกบัพระท่ีอยูใ่กล้ๆ เลย 

 แต่อีตอนท่ีทาํอะไรผิด  หรือคิดอะไรท่ีไม่ค่อยจะดีน่ีสิ   เป็นส่งสายตาแวบมาทุกคร้ัง  ยิง่ถา้แอบทาํอยู่

ตามกุฏิ เช่น จบักลุ่มคุยกนั ก็ตอ้งมีบา้งนัน่แหละ  ไม่นานก็มกัจะเจอองคท์่านมาเยีย่มแบบไม่รู้ตวั   เพราะพอ่แม่

ครูอาจารยเ์ดินตรวจวดัวนัละหลายรอบ ทั้งเชา้ สาย บ่าย เยน็ ค ํ่า แถมบางวนัมีรอบดึก  พอพระเณรไดย้นิเสียง

ฝีเทา้  หรือเสียงกระแอม หรือเห็นแสงไฟฉายเท่านั้น  พระวดัป่าบา้นตาดจะสัมผสัไดเ้ร็วมาก  และรู้ดว้ยสัญชาติ

ญาณทนัทีวา่  นัน่!  พอ่แม่ครูอาจารยม์าแลว้  เท่านั้นแหละ  เทา้ไวกวา่ความคิด  ต่างองคต่์างขยบัหายวบัไป



๑๘ 

 

ในทนัที  ใครมาทางไหนก็ไปทางนั้น  โธ่!  ก็สถานการณ์อยา่งนั้น  ใครจะกลา้อยูเ่ผชิญหนา้กบัพอ่แม่ครูอาจารย์

ได ้

จนบางคร้ัง พ่อแม่ครูอาจารย ์ตอ้งไดเ้ทศน์ปลุกปลอบใจวา่ 

 “ การไปอยูก่บัครูบาอาจารยอ์ยา่ไดก้ลวัท่านจนเกินเหตุเกินผล  จนถึงกบัอยูไ่ม่เป็นสุข ไม่เป็นอนัทาํ

อะไร จงกลวัในส่ิงท่ีควรกลวั และจงกลา้ในส่ิงท่ีควรกลา้   ครูบาอาจารยจ์ะดุจะวา่ ก็มีขอบเขตเหตุผลแห่งอรรถ

แห่งธรรมเป็นเคร่ืองช้ีแนะ  มิใช่จะดุจะวา่เอาตามอาํเภอใจ ดงันั้น ทุกท่านท่ีมาศึกษาอบรมท่ีน่ี ขอใหอ้ยูอ่ยา่ง

สบาย  อยูอ่ยา่งเป็นผาสุก   จงกลวัใจของตวัเองท่ีคิดปรุงแต่งไปในแง่ท่ีไม่ดี และสร้างพิษสร้างภยัใหก้บัตวัเอง ให้

มากเสียยิง่กวา่การกลวัครูบาอาจารยอ์ยา่งไม่มีเหตุมีผล ”  

 ครูบาองคห์น่ึง ท่านอดอาหาร และพยายามเดินจงกรมตั้งแต่เชา้ ไปจนไดห้ลายชัว่โมงทีเดียว   ตอนนั้นก็

ใกลเ้วลาท่ีพอ่แม่ครูอาจารยจ์ะเดินตรวจวดั ท่านก็ตั้งหนา้ตั้งตาเดินจงกรมไปเร่ือยๆ จนกระทัง่เหน็ดเหน่ือยปวด

เม่ือยจนทนแทบไม่ไหว ท่านก็สู้อุตส่าห์ฝืนทนเดินต่อไป  อนัท่ีจริง ท่านก็ตั้งใจทาํความเพียรตามปกติของท่าน

นัน่แหละ  ก็ไม่ไดคิ้ดวา่จะทาํเพื่ออวดครูบาอาจารย ์หรืออยากใหท้่านมาเห็น  แต่มนัก็เป็นอะไรท่ีบอกไม่ถูก  

ถึงแมไ้ม่ไดเ้จตนาอยา่งนั้น  แต่ส่วนลึกของหวัใจมนัหากมีอยูน่ัน่แหละ 

ก็อุตส่าห์เดินมาแต่เชา้ส่ีหา้ชัว่โมงแลว้  ถา้ใหพ้อ่แม่ครูอาจารยไ์ดเ้ห็นสักนิด ก็คงจะดีไม่นอ้ย  เพราะใกล้

เวลาท่ีท่านจะมาแลว้   เหมือนกบัวา่  ถา้พอ่แม่ครูอาจารยไ์ดม้าเห็นแลว้  มนัหากทาํให้มีกาํลงัใจเพิ่มข้ึนอีกอกัโข

อกัขงั ประมาณนั้น     แต่ทวา่ ก็ยงัไม่มีวีแ่วววา่ พอ่แม่ครูอาจารยจ์ะมาสักที   สุดทา้ยทนไม่ไหวก็ข้ึนกุฏิคิดวา่ จะ

พกัผอ่นสักหน่อยก่อน  พอขยบัตวัลงนอนไม่ทนัไร ก็ไดย้ินเสียงฝีเทา้ไม่ทราบวา่ ใครเดินมา  พอไดย้นิเสียง

กระแอมเท่านั้น พระองคน์ั้นก็ลุกพรวดพราดข้ึนมานัง่ทนัทีอยา่งท่ีตวัเองก็ไม่คาดฝันวา่ จะลุกไดร้วดเร็วปานนั้น 

ในใจท่านก็ร้องโอดครวญ  

 “โธ่! อุตส่าห์เดินจงกรมอยูต่ ั้งเป็นหลายชัว่โมง ก็ไม่เห็นพ่อแม่ครูอาจารยม์าสักที  พอขยบัจะนอน

พกัผอ่นสักแป๊บหน่ึง  ท่านก็มาไดจ้งัหวะพอดี”  

อนัท่ีจริง พระท่านจะนอนต่อไปก็ได ้ไม่มีใครบงัคบัใหท้่านตอ้งลุกข้ึนมานัง่  และไม่มีใครบงัคบัใหท้่าน

เดินจงกรมอยูต่ ั้งหา้หกชัว่โมง  แต่อยา่งท่ีบอก มนัหากเป็นธรรมชาติเป็นเอง  มาอยูก่บัครูบาอาจารยช์ั้นน้ี  ใครจะ

ไปยอมใหพ้อ่แม่ครูอาจารยม์าเห็นตวัเองกาํลงันอนกรนคร่อกๆอยู ่ ทั้งท่ีไม่ใช่เวลานอน  ถึงแมจ้ะไม่ไดน้ัง่จริง แต่

ใหพ้อ่แม่ครูอาจารยเ์ห็นในท่านัง่  ก็ยงัดีกวา่ใหท้่านเห็นในท่านอน 

 



๑๙ 

 

๒๒.กลวัพ่อแม่ครูอาจารย์ยิง่กว่ากลวังู 

 แต่ใครๆก็สู้ครูบาองคน้ี์ไม่ได ้ท่านสร้างวรีกรรมดงัไปทัว่วดัเลยทีเดียว  ตามปกติท่านจะเป็นคนกลวังู

อยา่งท่ีสุด  ไม่เคยจบังูมาก่อนในชีวติ  วนันั้นจะเป็นโชคดีของท่านหรืออยา่งไร บนัดาลใหท้่านเขา้ไปทาํขอ้วตัร

ปัดกวาดในบริเวณกุฏิของพ่อแม่ครูอาจารย ์ ทนัใดนั้น  ครูบาก็ไดย้นิเสียงพอ่แม่ครูอาจารยเ์รียกอยูบ่ริเวณทาง

จงกรม 

 "เฮย๊!!  พระมาน่ี"   ท่านก็รีบวิง่เขา้ไปทนัที มือก็ถือไมต้าดติดไปดว้ย  พอไปถึงก็เห็นพอ่แม่ครูอาจารย ์ช้ี

ไปท่ีงูตวัหน่ึงกาํลงัเล้ือยออกมาจากป่า    "นัน่งู จบัไปปล่อย" 

 พอไดย้นิคาํสั่งเท่านั้น ครูบาลืมหมดวา่ ตวัเองกลวังู   หรืออาจจะกลวัพอ่แม่ครูอาจารยม์ากกวา่ก็ไม่ทราบ

ได ้ มือเทา้มนัไปเอง  วิง่เขา้ไปเอาไมต้าดกดท่ีหวังู เอามือกาํท่ีคองู กาํจนแน่นเลยทีเดียว  งูมนัก็เอาลาํตวัพนัแขน

ครูบาเขา้ให้อีก  ครูบารู้สึกขยะแขยงอยา่งบอกไม่ถูก  รีบวิ่งมาท่ีโรงตม้นํ้าร้อน เพื่อจะเอางูใส่ป๊ีบ  พร้อมกบัร้อง

เรียกใหห้มู่พวกมาช่วย  พระก็เขา้มาช่วยกนั 

  "โห! น่ีมนั งูเห่าตวัเท่าแขนเชียวนะท่าน"  ครูบาพอไดย้นิคาํวา่ “งูเห่า” ซ่ึงเป็นเจา้พ่อแห่งอสรพิษร้าย  

ความกลวัไม่รู้วา่ แล่นมาจากไหน บนัดาลใหก้าํคองูแน่นเขา้ไปอีก  จนมนัเกือบตาย มิหนาํซํ้ ามือยงัแขง็ งา้งออก

เองไม่ได ้ ตอ้งใหห้มูพ่วกท่ีจบังูเป็น เขา้ไปช่วยแกะออกทีละน้ิว  ค่อยๆเอาลาํตวังูท่ีพนัแขน หยอ่นใส่ในป๊ีบ   แลว้

ค่อยเอาหวัมนัใส่เขา้ไป เอาผา้หุม้ปิด เอายางในรถจกัรยาน มดัผา้ปิดป๊ีบเอาไว ้กวา่จะเอางูใส่ป๊ีบได ้เล่นเอาครูบา

เหง่ือแตกพลัก่ หนา้ซีดเผือดเลยทีเดียว  และอีกเช่นเคย พอบรรยากาศแห่งความหวาดเสียวผา่นไปแลว้  ก็

กลายเป็นบรรยากาศแห่งความตลกขบขนัเขา้มาแทน 

 "แหม! ครูบาน่ีสุดยอดจริงๆ  ไหนวา่กลวังู จบังูไม่เป็น  วนัน้ีเล่นจบังูเห่าเลยนะเน่ีย  ต่อไปถา้เจองู ไม่

ตอ้งไปตามผมไปจบัใหอี้กล่ะนะ  ฝีมือจบังูของผม เทียบชั้นครูบาไม่ไดแ้ลว้" 

 "น่ี!  ท่าน ผมไม่ไดต้ั้งใจจะจบัมนัหรอกนะ  แต่พอไดย้นิคาํสั่งพอ่แม่ครูอาจารยเ์ท่านั้น ไม่รู้มนัทาํไปได้

ยงัไง  ผมก็ยงังงอยูเ่น่ีย  นึกวา่ตายแลว้เกิดใหม่เถอะนะ ท่าน  ถา้ปกติธรรมดา  จา้งผมก็ไม่กลา้ไปจบัมนัแหละ"   

๒๓.กลวัแต่จะไม่ได้อยู่ 

 จะวา่ไปแลว้ พระวดัป่าบา้นตาด ในยคุสมยันั้น ไม่ค่อยไดพ้ดูคุยกนันกั  เวลาทาํขอ้วตัร เจอกนัก็แค่มอง

หนา้กนัเป็นการทกัทาย หรือยิม้ใหก้นับา้งเท่านั้น  เพราะต่างฝ่ายต่างก็มุ่งรักษาขอ้วตัรภายในของตวั นัน่คือการ

กาํหนดสติอยูภ่ายใน ไม่ใหพ้ลั้งเผลอ  ส่วนขอ้วตัรภายนอก สมยันั้น มี การปัดกวาดลานวดั  เช็ดถูศาลาขดัดว้ย



๒๐ 

 

กะลามะพร้าว  การโยกนํ้า  เขน็นํ้า ใส่ตุ่มลา้งบาตร ใส่ส้วม ลา้งส้วม ท่านสามคัคีพร้อมเพรียงกนัทาํแบบไม่มีใคร

เห็นแก่ตวั  เรียกวา่ เอากนัจนเหง่ือท่วมทุกวนัเลยทีเดียว  องคห์น่ึงโยกนํ้าเหน่ือย  อีกองคก์็เขา้ไปผลดัเปล่ียน  

“ครูบาโยกนาน เหน่ือยแลว้ ใหผ้มโยกแทนบา้ง”  

ก็ผลดัเปล่ียนกนัโยก  ผูท่ี้ไม่ไดโ้ยกนํ้า  ก็ไปช่วยกนัเขน็รถนํ้าไปใส่ส้วม  ก็มีทั้งรถเล็กขนาดบรรจุ ๖ ป๊ีบ

นํ้ามนัก๊าซ  และรถใหญ่ขนาดบรรจุ ๙ ป๊ีบ  เคร่ืองโยกนํ้าสมยันั้น มนัก็หนกัแรงไม่ใช่เล่น  ถา้จะโยกใหน้ํ้าไหลเร็ว

และแรง ตอ้งส่ีคนช่วยกนัโยก คือช่วยกนัจบัคนัโยก  ทั้งหนา้ หลงั ซา้ย ขวา แลว้โยกใหเ้ป็นจงัหวะพร้อมๆกนั  

มนัก็เป็นอะไรท่ีน่าท่ึง และแปลกมากไม่ใช่นอ้ย  ทาํนองวา่ มนัไม่มีท่ีไหนทาํอยา่งน้ี   เล่นเอาพระวดัป่าบา้นตาด

ยคุนั้น แต่ละคนมดักลา้มท่ีแขนข้ึนเป็นลูกๆทีเดียว  ถา้พระหนุ่มองคไ์หนไม่มีกลา้มละกอ้ ไม่ใช่พระวดัป่าบา้น

ตาด  ส่วนพระผูเ้ฒ่าก็ยกไว ้ ท่านก็ทาํขอ้วตัรเบาๆบนศาลา ทาํงานเบาๆไป เก็บถว้ย เก็บชาม เก็บกระโถน เช็ดถาด

เช็ดชอ้น เช็ดแกว้  สมยันั้น จะมีแต่พระหนุ่มๆเป็นส่วนมาก  ซ่ึงพร้อมจะสู้งานหนกั  ถา้พระหนุ่มองคไ์หน หนี

งานหนกัแอบไปทาํงานเบาๆ  ไม่นานก็จะไดแ้ต่งของออกจากวดัไป 

การท่ีพอ่แม่ครูอาจารย ์ไม่ยอมใชไ้ฟฟ้า  ไม่ยอมใชเ้คร่ืองสูบนํ้า ไม่ยอมต่อก๊อกนํ้าไปตามท่ีต่างๆ  ใหพ้ระ

เณรออกแรงโยกนํ้า เขน็นํ้า ทาํกนัเองทั้งหมด  กล่าวไดว้า่ เป็นอุบายปราบกิเลสตวัข้ีเกียจข้ีคร้านไดอ้ยา่งชาญ

ฉลาด และเห็นผลอยา่งชงดัเลยทีเดียว  พอเสร็จกิจวตัรทุกอยา่ง เรียบร้อย   แมแ้ต่ละองคจ์ะเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้  

แต่พอสรงนํ้าเสร็จ เดินเขา้ทางจงกรม หรือนัง่สมาธิ มนัช่างแสนเบาสบาย  จิตใจไม่ไดว้ิตกวจิาร หรือเป็นกงัวลไป

กบัเร่ืองแบบโลกเลย  และจิตใจหมุนเขา้สู่อารมณ์แห่งธรรม และหยัง่ลงสู่ความสงบเยอืกเยน็ไดอ้ยา่งง่ายและ

สบาย   

จึงกล่าวไดว้า่  “การทาํกิจวตัรทุกประเภท หากทาํดว้ยความขยนัหมัน่เพียร และตั้งอกตั้งใจทาํจริงแลว้ จะ

กลายเป็นพลงัหนุนใหจิ้ตกา้วเขา้สู่ความสงบไดง่้ายและคล่องตวั  ความข้ีเกียจข้ีคร้านในกิจวตัรทุกประเภท คือ

การสร้างหลุมฝังศพใหก้บัตวัเองดีๆน่ีเอง  จิตใจไม่มีทางจะเจริญรุดหนา้ทางดา้นจิตภาวนา  มีแต่จะเส่ือมลงไป

เร่ือยๆ  เช่นน้ี  ผูป้ฏิบติัยอ่มเห็นผลไดอ้ยา่งประจกัษใ์จ” 

สาํหรับพระอาคนัตุกะท่ีมาใหม่  บางองคสู้์ขอ้วตัรหนกัไม่ไหว ก็แต่งของออกจากวดัไป  ส่วนองคท่ี์

มุ่งมัน่อยากจะจาํพรรษาท่ีน่ี  ก็ตอ้งอดทน สู้ สู้ สู้  ถา้ไม่สู้ ก็ไม่ไดอ้ยู ่ แต่ก็น่าเห็นใจ บางองคมี์ความมุ่งมัน่อยากจะ

อยูอ่ยา่งเตม็กาํลงั  กลวัแต่จะไม่ไดอ้ยู ่ พระเก่าใชใ้หท้าํอะไรเป็นทาํทั้งหมด  หนกัเบาแค่ไหนก็สู้ไม่ยอมถอย  คาํ

วา่ “พระเก่า” คือ พระท่ีไดจ้าํพรรษาท่ีวดัป่าบา้นตาดแลว้  เรียกวา่ ข้ึนทาํเนียบเป็นพระวดัป่าบา้นตาดเตม็ตวั  ส่วน

คาํวา่ “พระใหม่”  คือพระอาคนัตุกะ ท่ีเขา้มาใหม่  ยงัไม่ไดอ้ยูจ่าํพรรษา  จะก่ีพรรษา ก็เรียกวา่ “พระใหม่” 

วนันั้น ใกลถึ้งวนัวสิาขบูชา เป็นช่วงท่ีจะคดัพระ วา่องคไ์หนจะไดอ้ยูจ่าํพรรษา  หรือองคไ์หนจะไดไ้ป

จากท่ีน่ี  ขณะท่ีพระใหม่หลายองค ์กาํลงัเตรียมซอ้นสังฆาฏิเขา้กบัจีวร เพื่อห่มไปบิณฑบาต  พอ่แม่ครูอาจารยก์็



๒๑ 

 

ข้ึนไปบนศาลา  พอกราบพระประธานเสร็จ  องคท์่านก็เดินมาท่ีระเบียง  พร้อมกบัมองไปท่ีพระใหม่หลายองคน์ั้น 

ดว้ยสายตาดุๆ พร้อมทาํหนา้ขึงขงั  พดูข้ึนวา่ 

“น่ี มาอยูก่นัพอสมควรแลว้ก็ไปเสียนะ  ท่ีน่ีพระเยอะแลว้  เรารับไม่ไดแ้ลว้  มาแออดัยดัเยยีดกนัเหมือน

ปลากระป๋องไม่ไดน้ะ”   

ทนัใดนั้น พ่อแม่ครูอาจารยก์็ช้ีน้ิวไปท่ีพระใหม่องคห์น่ึง ซ่ึงกาํลงัซอ้นสังฆาฏิเขา้กบัจีวรอยู ่ 

“ท่านองคน้ี์ อยูม่านานแลว้ เม่ือไรจะไปสักที”   

แลว้ก็ช้ีน้ิวไปท่ีอีกองคห์น่ึงซ่ึงอยูไ่ม่ไกลกนันกั  และกราดน้ิวไปท่ีอีกหลายๆองค ์

“ท่านน้ี  และ เหล่าน้ี  เม่ือไรจะไปสักที  เรารับไวไ้ม่ไดน้ะ  ใครพอมีท่ีทางจะขยบัขยายไปได ้ก็ใหพ้ากนั

ไป อยา่มาแออดัยดัเยยีดกนัอยูท่ี่น่ี ” 

พระใหม่พอเห็นเช่นนั้น  ต่างองคต่์างก็รีบห่มจีวรเร็วข้ึนอีกเท่าตวั  ควา้บาตรสะพายบาตรลงจากศาลาพึ่บ

พับ่กนัเลยทีเดียว  รู้สึกใจหายใจคว ํ่าไปตามๆกนั เม่ือมาเห็นพอ่แม่ครูอาจารยเ์ล่นบทน้ี  ซ่ึงต่างคนต่างก็ไม่เคยเห็น

มาก่อน  พอฉนัเสร็จ ทาํขอ้วตัรปัดกวาดศาลาเสร็จเรียบร้อย  องคท่ี์ถูกช้ีหนา้วา่  “อยูม่านานแลว้ เม่ือไรจะไปสัก

ที”  ก็ไปปรับทุกขก์บัพระเก่า 

“ครูบาๆ พอ่แม่ครูอาจารย ์ช้ีหนา้ผม แลว้บอกวา่ เม่ือไรจะไปสักที  แสดงวา่ท่านไล่ผมใช่หรือเปล่า?  

แบบน้ี ผมก็ไม่มีทางไดจ้าํพรรษาท่ีน่ีอีกแลว้ล่ะสิ” 

“เออ!  ใจเยน็ๆ อนันั้น ท่านเพียงแค่ขู่เล่นเฉยๆ  ยงัไม่เอาจริงหรอก” 

“หา!  มีขู่เล่นดว้ยหรือ?  โหย!  ผมเกือบหวัใจจะวายแลว้ครูบา” 

“ถา้พอ่แม่ครูอาจารย ์จะใหไ้ปจริงๆ จะไม่เล่นบทน้ี  ท่านจะใหอ้าจารยปั์ญญา หรืออาจารยสุ์ดใจไปบอก

แบบดีๆ  อนัน้ีแค่ขู่เฉยๆ คอยดูต่อไป” 

“อือ! ค่อยยงัชัว่ แลว้น่ี ครูบาวา่ ผมจะไดอ้ยูไ่หมเน่ีย? ” 

“อ๋อ! ถา้ถึงวนัวสิาขบูชา แลว้ ยงัไม่ถูกไล่ออกไป  ก็ไดอ้ยู ่ แต่ถา้ใหแ้น่ ก็รอถึงวนัเขา้พรรษานัน่แหละ 

ชวัร์ ยงัไม่เขา้พรรษา อะไรก็เกิดข้ึนไดท้ั้งนั้น  แมไ้ดจ้าํพรรษาแลว้  ทาํไม่ดี ก็ยงัถูกไล่ออกไปไดอี้ก” 

พระใหม่ท่ีเขา้มายงัวดัป่าบา้นตาด ดว้ยมุ่งมัน่จะจาํพรรษาท่ีน่ีใหไ้ด ้ ก็จะมีหวัอกแบบเดียวกนัต่างเป็น

ทุกขเ์พราะกลวัจะไม่ไดอ้ยู ่ และก็ตอ้งเจอกบัอุบายทดสอบของพอ่แม่ครูอาจารยใ์นหลายๆดา้น  แต่สุดทา้ย องคท่ี์



๒๒ 

 

หมู่พวกดูวา่ ขยนัขนัแขง็ทาํขอ้วตัรดี นิสัยดี  เป็นไดอ้ยูแ่ทบทุกราย  ส่วนรายท่ีชอบหลบชอบหลีก ขอ้วตัรหนกัไม่

เอา  เบาก็ไม่สู้  เป็นตอ้งทะยอยแต่งของออกจากวดัไปทีละองคส์ององค ์  

กวา่จะไดจ้าํพรรษาข้ึนทาํเนียบเป็นพระวดัป่าบา้นตาดสมยันั้น ไม่ใช่ของง่ายๆ ตอ้งผา่นการพิจารณาของ

พอ่แม่ครูอาจารยอ์ยา่งเดียวเท่านั้น  ไม่มีทางอ่ืนเลย 

๒๔.ของอย่างนีม้ันเป็นปัจจัตตงั 

 สมยันั้น มีเณรองคห์น่ึงไม่ทราบวา่ ภาวนาดีอยา่งไร เขา้ใจวา่ ตวัเองสาํเร็จแลว้  จึงพยายามจะข้ึนไป

กราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย ์ ครูบาท่ีเป็นเวรศาลา เห็นอาการของเณรก็รู้แลว้ พยายามท่ีจะช่วย 

 "น่ีเณร ลองเล่าใหค้รูบาฟังหน่อยซิ มนัเป็นยงัไง ไม่ตอ้งไปกราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารยก์็ไดห้รอก ครูบา

พอแนะนาํไดอ้ยูน่า้"   เณรก็พดูข้ึนวา่ 

 "ถึงเล่าใหค้รูบาฟังก็ไม่รู้เร่ืองหรอก ของอยา่งน้ีมนัเป็น ปัจจตัตงั" 

สุดทา้ย ครูบาเห็นเณรตั้งท่าจะข้ึนไปกราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารยใ์หไ้ด ้ก็เลยปล่อย  เณรก็กา้วข้ึนกุฏิของ

พอ่แม่ครูอาจารยอ์ยา่งอาจหาญ  มิหนาํซํ้ า ยงับงัอาจเคาะประตูกุฏิท่าน อยา่งไม่สะทกสะทา้น  ทนัใดนั้น เณรก็

เห็นพอ่แม่ครูอาจารยเ์ปิดประตูออกมา  เณรก็รีบกราบเรียนวา่  

 "พอ่แม่ครูอาจารยค์รับ ผมสาํเร็จแลว้ครับ" 

ยงัไม่ทนัท่ีจะกราบเรียนวา่อยา่งไรต่อ  เสียงพอ่แม่ครูอาจารยก์็ดงัข้ึน ไม่ผดิอะไรกบัอสนีบาตฟาดลงท่ี

ขา้งหู 

 "เณรน่ี มนัจะเป็นบา้แลว้หรือ?  หนี เด๋ียวน้ีนะ" 

เท่านั้นเอง เณรก็เหมือนมีปาฏิหาริย ์กระโจนพรวดพราดลงจากกุฏิไวกวา่สายฟ้าแลบเสียอีก วิง่หอบ

แฮ่กๆ  ก็พอดีมาเจอครูบาซ่ึงคอยสังเกตการณ์อยู ่ ครูบาก็พดูยิม้ๆกบัเณร 

 "เป็นยงัไงบา้งล่ะเณร  ของอยา่งน้ีมนัเป็นปัจจตัตงั  ไม่เจอกบัตวัเองก็ไม่รู้หรอกเนอ้ ครูบาบอกแลว้ก็ไม่

เช่ือ" 

 อยา่วา่แต่พระเณรวดัป่าบา้นตาดเลย  แมพ้ระเณรจากท่ีอ่ืนก็เช่นเดียวกนั ใครภาวนาเป็นอยา่งไร ก็

อยากจะมากราบเรียนถวายพอ่แม่ครูอาจารย ์คลา้ยๆกบัอยากใหอ้งคท์่านรับรองหรือชมเชย วา่ ตวัเองภาวนาดี 

อะไรประมาณนั้น  พระเวรศาลาตอ้งคอยกลัน่กรอง และใหเ้ขา้กราบพ่อแม่ครูอาจารยไ์ดเ้ป็นบางราย  พอ่แม่ครู

อาจารย ์ทา่น ก็ไม่ชมใครง่ายๆ ดว้ยเหตุผลวา่  



๒๓ 

 

 "ปากท่านหนกั ถา้ท่านชมใครแลว้ ก็มกัจะเป็นผลเสียมากกวา่ผลดี" 

 คืออาจทาํใหพ้ระองคท่ี์ถูกชมหลงระเริงได ้ ยิง่เป็นพระวดัป่าบา้นตาดดว้ยแลว้ ยิง่มีแต่กดเอาไว ้ หากองค์

ไหนทาํความเพียรเก่ง ภาวนาดี อยา่งมากพอ่แม่ครูอาจารยก์็มองดว้ยสายตาท่ีช่ืนชม แต่ก็แค่ใหเ้ห็นเพียงแวบเดียว

เท่านั้น จะไม่ทาํใหเ้ห็นบ่อยๆ   ซ่ึงก็มากพอท่ีจะทาํใหเ้กิดความฮึกเหิมในการประกอบความพากความเพียร  แต่

ในบางองคท์่านก็เอ่ยปากชมเป็นกรณีพิเศษ  ดว้ยเหตุผลทางภายในของท่านซ่ึงไม่มีใครจะหยัง่ทราบ  และในบาง

รายท่านอาจตอ้งใชค้วามรู้ทางภายในเขา้ช่วยประคบัประคอง  เพื่อปกป้องรักษาลูกศิษย ์

๒๕.เดนิจงกรมสู้ฝน 

 ครูบาองคห์น่ึง  ท่านเดินจงกรมกางร่มสู้ฝน จนทางจงกรมแฉะเป็นเลนเป็นโคลน พอฝนหยดุท่านเห็นพอ่

แม่ครูอาจารยเ์ดินผา่นมา  ครูบารีบลา้งเทา้หลบข้ึนกุฏิแอบดูอยู ่ เพราะถา้พอ่แม่ครูอาจารยเ์ห็นพระเดินจงกรม 

ท่านจะเดินเล่ียงเขา้ป่า  นยัหน่ึงไม่ตอ้งการใหพ้ระรู้วา่ท่านมาดู  นยัสองไม่เป็นการรบกวนพระทาํความเพียร  พ่อ

แม่ครูอาจารยม์าหยดุดูท่ีทางจงกรม ก็รู้ทนัทีวา่ มีพระเดินจงกรมในระหวา่งท่ีฝนตก    เยน็วนันั้นพ่อแม่ครูอาจารย์

สั่งตีฆอ้งเรียกประชุมเพื่อเทศนอ์บรม  และท่านก็เทศน์ให้กาํลงัใจวา่ ฝนตกๆก็ยงัมีพระเดินจงกรมอยู ่ ทาํใหค้รู

บาปลาบปล้ืมใจมาก  วนัหน่ึง ครูบาเกิดทอ้งเสียอยา่งรุนแรง  ตอนเชา้เดินไปบิณฑบาตเกือบไม่ไหว แต่ก็แขง็ใจ

ไป  และวนันั้นกช่็างประหลาดเสียเหลือเกิน อยู่ๆ พอ่แม่ครูอาจารยก์็ใชใ้หพ้ระองคห์น่ึง เอาผลไมไ้ปใส่บาตรครู

บา พร้อมกบัพดูวา่  

  "ผลไมน้ี้ช่วยแกโ้รคถ่ายทอ้งไดน้ะ" ครูบาเพียงไดย้นิเท่าน้ี ยงัไม่ทนัไดฉ้นัผลไมน้ั้น โรคมนัก็ทาํท่าจะ

หายไปเสียแลว้”  

ครูบาเล่าอีกวา่ ท่านเป็นคนข้ีอาย และกลวัท่ีจะถูกตาํหนิต่อหนา้ผูค้นเยอะๆ ท่านก็เลยอธิษฐานจิต   หาก

ท่านทาํอะไรผิด  ขอใหพ้่อแม่ครูอาจารย ์อยา่ดุด่าท่านต่อหนา้ผูค้นเลย ท่านวา่ท่านอายคน ท่านรับไม่ได ้  ขอให้

บอกกบัท่านดีๆ  ก็เป็นเร่ืองท่ีแปลกนกั  ท่านทาํจานใส่อาหารตกแตกในศาลา เสียงดงัเพลง้เลยทีเดียว  พอ่แม่ครู

อาจารยเ์พียงแค่หนัมามอง พอเห็นท่านแลว้ก็เฉยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน  ท่านวา่ ท่านไม่เคยถูกพอ่แม่ครู

อาจารยดุ์ด่าต่อหนา้ญาติโยมเลย แต่ดุด่าในท่ีเฉพาะก็มีบา้ง 

 เร่ืองทาํนองอยา่งน้ีมกัจะปรากฏกบัพระเณรแต่ละรายไม่เหมือนกนั ข้ึนอยูก่บัภูมิจิตภูมิธรรมของแต่ละ

ท่าน  ผสานกบัอุบายธรรมท่ีพอ่แม่ครูอาจารยจ์ะพิจารณาเห็นสมควรเป็นรายๆไป  สาํหรับองคท่ี์ภาวนาแลว้จิตมี

ความเป็นไปในธรรมตามสมควรนั้น จะสัมผสักบัพอ่แม่ครูอาจารย ์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 



๒๔ 

 

๒๖.ไม่รู้ว่าจะเป็นบ้าขั้นไหน? 

 ครูบาองคห์น่ึง ท่านเล่าวา่ คร้ังนั้น ท่านตั้งใจอดอาหารภาวนา ๑๕ วนั ในวนัสุดทา้ย จิตท่านเกิดความ

สงบอยา่งประหลาด ชนิดท่ีท่านก็ไม่เคยเป็นมาก่อน ท่านเล่าใหฟั้งอยา่งคร่าวๆวา่ จิตของท่านสงบทั้งท่ียงัลืมตาอยู ่ 

ท่านเห็นจิต แยกตวัออกจากความคิดความปรุง มาเป็นกลางวางเฉยเป็นเอกเทสอยู ่ ขณะท่ีแยกตวัจากกนันั้น เวลา

คิดอะไรในใจ จะมองเห็นความคิดนั้นชดัเจน คลา้ยกบัวา่ ความคิดเป็นอนัหน่ึง จิตผูรู้้ก็เป็นอีกอนัหน่ึง  แยกเป็น

คนละอนัอยา่งเห็นไดช้ดั  

ในขณะท่ีจิตเป็นเช่นนั้น  จิตจะไม่หลงไปตามความคิดเลย  ไม่วา่จะคิดอะไรแบบไหนก็ตาม จะมองเห็น

ความคิด ดูราวกบัวา่คลา้ยเห็นดว้ยตา  ประหน่ึงไดย้นิดว้ยหู เหมือนมีเสียงคนมาพดูอยูท่่ามกลางหนา้อก  แมมี้

เวทนาปรากฎ  จิตก็เห็นเวทนาเป็นเพียงความรู้อนัหน่ึง ไม่ปรากฏเป็นความเจบ็ความปวดใดๆ  ไม่สาํคญัวา่ มีสติ

หรือไม่มีสติ  จิตจะเป็นกลางวางเฉยรู้เด่นอยูอ่ยา่งนั้น พอสมควรแลว้ จิตก็ถอนออกจากสภาพนั้น ความรู้ของจิตก็

ประสานกลมกลืนกนัไปกบัความคิด   ทาํใหเ้กิดความรู้ความเห็นท่ีแตกต่างกนัสองอยา่ง  คือ ๑.เวลาท่ีจิตประสาน

เขา้กบัความคิดเป็นอยา่งหน่ึง   ๒.เวลาท่ีจิตแยกตวัออกจากความคิดเป็นอีกอยา่งหน่ึง    ครูบาเล่าวา่ มนัเป็น

รสชาติอนัแปลกประหลาดอยา่งท่ีท่านไม่เคยเจอมาก่อน  หากเป็นผูมี้สติปัญญาเบา อาจสาํคญัผดิคิดปรุงแต่งเอา

วา่ บรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นน้ีไปแลว้ก็ได ้ แลว้ครูบาก็เตือนตนเองวา่ 

 "บรรดาผูรู้้ทั้งหลาย ยอ่มรู้ธรรมไดด้ว้ยสันทิฏฐิโก คือธรรมท่ีปรากฏข้ึนเป็นสักขีพยานประจกัษช์ดัอยู่

ภายในจิต ส้ินสงสัยในธรรมท่ีไดรู้้ไดเ้ห็นแลว้  ทั้งไม่มีความคิดปรุงแต่งสาํคญัผดิใดๆวา่ตนบรรลุธรรมขั้นนั้นขั้น

น้ี  เม่ือรู้ธรรม กคื็อรู้เท่าสังขารความคิดปรุงของจิต  เม่ือรู้เท่าสังขารความคิดปรุงของจิต  จิตก็จะไม่หลงไปตาม

ความคิดปรุงแต่งใดๆ  เม่ือจิตไม่หลงไปตามความคิดปรุงแต่งใดๆ   ความคิดนั้นก็เป็นเพียงสักแต่วา่คิด  คิดแลว้ก็

ดบัไป จะคิดหรือไม่คิด จิตก็ทรงตวัเป็นอุเบกขาวางเฉยอยู ่ จะไม่ปรากฏเป็นความสาํคญัผดิยดึถือในความคิด

นั้นๆเลย   ดงันั้น หากใครภาวนาแลว้เกิดความคิดปรุงแต่งเอาเองวา่ ไดบ้รรลุธรรมขั้นนั้นขั้นน้ี  ก็จงระวงัไวใ้หดี้  

เด๋ียวภาวนาแลว้ไม่รู้วา่จะกลายเป็นบา้ขั้นไหน" 

 ครูบารู้สึกวา่ จิตใจมนัปลอดโปร่งเบาสบาย  เวลาคิดพิจารณาธรรมใดๆ ก็มองเห็นความคิดนั้น ดูราวกบั

วา่ คลา้ยเห็นดว้ยตา ประหน่ึงวา่ไดย้นิดว้ยหู  เป็นเช่นน้ีอยูเ่ร่ือยๆ  รู้สึกเพลิดเพลินในการพิจารณาธรรมยิง่นกั  พอ

รุ่งเชา้ครูบาก็ออกไปบิณฑบาตตามปกติ เช่นท่ีเคยทาํมา  แต่ตอนขากลบัจากบิณฑบาตนั้น  พระเณรตอ้งเดินผา่น

พอ่แม่ครูอาจารย ์ในช่วงใกล้ๆ จะถึงประตูวดั  อนัน้ีก็เป็นอุบายอนัชาญฉลาด ท่ีพ่อแม่ครูอาจารย ์คอยสอดส่อง

พระเณรในยามบิณฑบาตไปในตวั  ถา้หากเห็นพระหนุ่มองคไ์หน เดินบิณฑบาตมาชา้กวา่หมู่พวกเป็นประจาํ  

พระองคน์ั้น จงระวงัตวัใหดี้  บางทีก็อาจจะไดฟั้งเทศน์เด็ดๆตามมา   

 "พระหนุ่มๆหวัเท่ากาํป้ัน เดินบิณฑบาตยงักะคนแก่อาย ุ๘๐ มนัใชไ้ม่ไดน้ะ" 



๒๕ 

 

ครูบาเล่าวา่ ไดเ้ดินแซงพ่อแม่ครูอาจารยต์อนใกล้ๆ จะถึงประตูวดั ในขณะท่ีกาํลงัจะแซงท่านไปนั้น ก็ได้

ยนิเสียงองคท์่านพดูข้ึนเบาๆ พอใหค้รูบาไดย้นิ 

 "พระ!!  ภาวนาแลว้ไม่รู้วา่จะกลายเป็นบา้ขั้นไหน" 

พอครูบาไดย้นิคาํพูดพอ่แม่ครูอาจารยเ์ท่านั้น ท่านก็รู้สึกเอะใจทนัที  

 "เอ! พอ่แม่ครูอาจารยพ์ดูกบัใครหวา่"   แลว้ก็หนัไปดูรอบๆตวั ก็ไม่เห็นมีใครอยูเ่ลย  มีแต่ครูบาองคเ์ดียว  

หนัไปดูพอ่แม่ครูอาจารย ์ ก็เห็นท่านเดินอยูต่ามปกติ เหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน  ครูบาเล่าวา่ มนัอศัจรรยต์รงท่ี 

คาํพดูท่ีพอ่แม่ครูอาจารยพ์ดูออกมานั้น  มนัเป็นคาํพดูเดียวกบัท่ีท่านเตือนตวัเองเม่ือคืนยงัไงยงังั้นเลยน่ีสิ  แลว้

ท่านก็เกิดปีตินํ้าตาไหลพรากวา่  

 "โห! พอ่แม่ครูอาจารยไ์ม่ไดท้อดทิ้งใหเ้ราอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวเดียวดายเลย  เราอดอาหารทาํความเพียรอยา่ง

อุกฤษฏม์าตลอด ๑๕ วนั ทั้งเดินจงกรมหนกั  ทั้งนัง่สมาธินาน  ลว้นอยูใ่นสายตาของพ่อแม่ครูอาจารยม์าตลอด ก็

คาํพดูเม่ือสักครู่น้ีของท่านยอ่มเป็นสักขีพยานไดเ้ป็นอยา่งดี  มนัน่าอศัจรรยใ์จยิง่นกั  น่ีแหละหนา!!!  การไดอ้ยู่

กบัครูบาอาจารยท่ี์ท่านเป็นนกัปราชญแ์ท้ๆ  ก็เป็นอยา่งน้ีเอง" 

 ครูบาบอกวา่  “มนัเกิดกาํลงัใจฮึกเหิมข้ึนปานจะเหาะจะบินเอาเลยทีเดียว” 

 การท่ีพอ่แม่ครูอาจารยใ์ชค้วามรู้ภายในของท่านแสดงออกต่อพระเณรเป็นการเฉพาะราย ในบางคร้ังบาง

คราวอยา่งน้ีน่ีแล  มนัทาํใหพ้ระเณรตอ้งต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา ในรายท่ีกาํลงัภาวนาดีๆ ก็เป็นเหตุใหเ้ร่งความเพียร

แบบหามรุ่งหามคํ่าเลยทีเดียว  จะวา่ไป คาํพดูของพอ่แม่ครูอาจารย ์ก็เป็นเหมือนกบัยาชูกาํลงัดีๆน่ีเอง  ส่วนรายท่ี

ข้ีเกียจข้ีคร้าน ก็ไม่กลา้น่ิงนอนใจ ตอ้งไดข้ยนัทาํความเพียรบา้งเป็นพกัๆไป  เพราะกลวัถูกขบัออกจากวดันัน่เอง  

๒๗.เร่ืองของพระปาฏิโมกข์ 

 ครูบาองคห์น่ึง ท่านสวดปาฏิโมกขเ์ก่งมาก สาํเนียงเสียงสวดไพเราะ มีจงัหวะจะโคน  อกัขระฐานกรณ์ก็

ชดัเจน เสียงสวดชดัถอ้ยชดัคาํ เรียกวา่  "อะ"เป็น"อะ" , "อิ" เป็น "อิ" , "อุ" เป็น "อุ" , "อา" เป็น "อา"  ทุกคาํเลย

ทีเดียว สระเสียงสั้น เสียงยาว เสียงหนกั เสียงเบา ไม่มีผดิมีเพี้ยนแมแ้ต่นิดเดียว ความคล่องแคล่วรวดเร็วก็อยูใ่น

ระดบัสุดยอด คือ สวดตั้งแต่ตน้จนจบ ไม่มีผดิแมแ้ต่สักตวัเดียว ไม่ติดไม่ขดัไหลล่ืนไปตลอด  และก็ไม่ใช่แค่คร้ัง

เดียว จนหมู่พวกยอมยกใหเ้ป็นหน่ึงในพระปาฏิโมกขช์ั้นเซียน  ถา้มีการจดัอนัดบัพระปาฏิโมกข ์เขา้ใจวา่ ตอ้งติด

อยูใ่นอนัดบัตน้ๆอยา่งไม่ตอ้งสงสัย  คร้ังนั้นก็เป็นวาระท่ีครูบาองคน้ี์ตอ้งข้ึนสวด  ท่านก็อดอาหารฝึกซอ้มปาฏิ

โมกขอ์ยูถึ่ง ๑๓ วนัเตม็ๆ 



๒๖ 

 

 ก็เป็นท่ีรู้กนัในหมู่พระปาฏิโมกขส์มยันั้น  ถา้เตรียมตวัไม่พร้อม ก็ไม่มีใครกลา้ข้ึนสวด เพราะพอ่แม่ครู

อาจารยล์งฟังปาฏิโมกขด์ว้ยทุกคร้ัง  และท่านก็จริงจงักบัเร่ืองสวดปาฏิโมกขเ์ป็นอยา่งมาก  ถึงวาระของใครตอ้ง

เตรียมตวัใหพ้ร้อม พอ่แม่ครูอาจารย ์ย ํ้านกัย ํ้าหนาวา่ 

 "การสวดปาฏิโมกข ์คือ การแสดงพระวนิยัแทนองคพ์ระศาสดา จะมาทาํเล่นๆไม่ไดเ้ป็นอนัขาด" 

๒๘.อย่ามาเรียนปาฏิโมกข์บนธรรมาสน์ 

 ดงันั้น ถา้ใครขืนมาสวดปาฏิโมกขแ์บบผดิๆพลาดๆ สวดติดๆขดัๆ ตอ้งคอยบอกคอยทกักนัไปตลอด 

แบบมานัง่เรียนปาฏิโมกขอ์ยูบ่นธรรมาสน์ มีหวงั เป็นไดถู้กเข่นตกธรรมาสน์อยา่งแน่นอน  พระท่ีสวดปาฏิโมกข์

ได ้ดูเหมือนท่ีวดัป่าบา้นตาดสมยันั้น  จะมีจาํนวนเยอะมากกวา่ทุกท่ี   เพราะมีจาํนวนเกินสิบองคข้ึ์นไป ซ่ึงหาได้

ไม่ง่ายนกั  แต่องคท่ี์จะบรรจุเขา้วาระข้ึนธรรมาสน์สวดปาฏิโมกขท่ี์วดัป่าบา้นตาดได ้ มีอยูไ่ม่ก่ีองค ์ คือตอ้งไป

สวดใหท้่านอาจารยสุ์ดใจฟังก่อน  ถา้ท่านเห็นวา่สวดใชไ้ด ้ ก็จะอนุญาตใหข้ึ้นธรรมาสน์ได ้ ทั้งน้ี ก็เพื่อป้องกนั

ไม่ใหไ้ปสวดผดิต่อหนา้พอ่แม่ครูอาจารยน์ัน่เอง  ซ่ึงอาจจะโดนเข่นแบบไหนไม่มีใครรู้ได ้ และไม่มีใครอยาก

ลอง 

ในคืนวนัจะสวดปาฏิโมกข ์ครูบาก็อธิษฐานจิต ตอนประมาณ ๔ ทุ่ม   

 "เกลา้กระผม ขออาราธนาพอ่แม่ครูอาจารยเ์มตตาลงฟังปาฏิโมกขด์ว้ยเถิดครับ กระผมอดอาหารมา ๑๓ 

วนั ฝึกซอ้มปาฏิโมกขอ์ยา่งสุดความสามารถแลว้ หากจะมีขอ้บกพร่องหรือผดิพลาดประการใด ขอพอ่แม่ครู

อาจารยโ์ปรดเมตตาแนะนาํสั่งสอน  เกลา้กระผมไม่ตอ้งการเห็นตวัเองสวดปาฏิโมกขผ์ิดพลาดแมแ้ต่เพียงนิด

เดียว"  

 ครูบาเล่าวา่ ในช่วงนั้น พอ่แม่ครูอาจารยสุ์ขภาพธาตุขนัธ์ไม่เอ้ืออาํนวย ไม่ไดล้งฟังปาฏิโมกขม์าหลาย

ปักษแ์ลว้  คร้ังน้ี ครูบาตั้งใจจะสวดปาฏิโมกขถ์วายพอ่แม่ครูอาจารยอ์ยา่งสุดกาํลงัความสามารถเลยทีเดียว 

 แต่ครูบาหารู้ไม่วา่  ก่อนหนา้ท่ีครูบาจะอธิษฐานจิตนั้น ตอนประมาณสัก ๑ ทุ่ม พอ่แม่ครูอาจารยไ์ดม้าสั่ง

พระเวรศาลาไวแ้ลว้ วา่  ธาตุขนัธ์ไม่ค่อยสบาย พรุ่งน้ีจะไม่ไดล้งมาฟังปาฏิโมกข ์ หมู่พวกไม่ตอ้งรอ ถึงเวลาก็ให้

ทาํอุโบสถไดเ้ลย  ปกติ เม่ือถึงวนัปาฏิโมกข ์พระทุกองคก์็จะไปพร้อมกนัท่ีศาลา ประมาณ ตี ๔ ปลงอาบติั

เรียบร้อย นัง่ทาํความสงบใจรอเวลา  เม่ือใกลเ้วลาก็จะทาํวตัรเชา้ยอ่ๆ กะเวลาท่ีจะเร่ิมตน้สวดปาฏิโมกข ์วา่ เม่ือ

สวดจบ กใ็หไ้ดอ้รุณพอดี ไม่ใหจ้บก่อนไดอ้รุณ หรือหลงัอรุณเกินไป 

 วนันั้นครูบามาถึงศาลา มองไปท่ีอาสนะของพอ่แม่ครูอาจารย ์ซ่ึงปกติทุกคร้ังจะมีการจดัเตรียมอาสนะ

พร้อมไว ้ แต่วนันั้นมีแต่ความวา่งเปล่า ไม่ไดจ้ดัเตรียมอะไรไวเ้ลย  ครูบารู้สึกผดิปกติ ก็จึงเดินไปถามพระเวร

ศาลา จึงไดท้ราบวา่ พอ่แม่ครูอาจารยม์าสั่งไวต้ั้งแต่ตอนหวัคํ่าแลว้วา่ จะไม่ลง  ครูบาเล่าวา่ ท่านรู้สึกใจแป้ว



๒๗ 

 

ในทนัทีเลย เพราะเตรียมตวัมาอยา่งดี หวงัจะสวดถวายพอ่แม่ครูอาจารยอ์ยา่งเตม็ท่ี  แต่แลว้ก็ตอ้งทาํใจ  พอถึง

เวลาก็กราบขอโอกาส หลวงปู่ ลี กุสลธโร ซ่ึงเป็นประธานสงฆใ์นขณะนั้น มีท่านอาจารยปั์ญญา ปัญญาวฒัโฑ 

เป็นรองประธาน   ข้ึนธรรมาสน์สวดปาฏิโมกข ์ ครูบาคิดในใจวา่   

" เอาเถิด ถึงพอ่แม่ครูอาจารยไ์ม่ไดล้งฟังปาฏิโมกข ์ เราก็จงทาํหนา้ท่ีของตวัเองไปใหดี้ท่ีสุด" 

 จากนั้นท่านก็หลบัตาสาํรวมจิต เร่ิมตน้สวดบุพพกิจไปเร่ือยๆอยา่งชา้ๆจนจบ ปาราชิกขอ้ท่ี ๑ ทนัใดนั้น 

ก็ไดย้นิเสียงหมู่คณะพดูข้ึนเบาๆวา่  

“หยดุก่อนๆ พอ่แม่ครูอาจารยม์า”  

 พระหลายองคก์็ลุกพึ่บพับ่ องคห์น่ึงจดัเตรียมอาสนะ องคห์น่ึงเตรียมกระโถน แกว้นํ้า กานํ้า  พอ่แม่ครู

อาจารยม์าถึง ก็กราบพระประธาน และก็ปลงอาบติัทุกกฏตวัเดียว เสร็จแลว้ก็มานัง่ท่ีอาสนะ  ครูบาเล่าวา่ ท่านดีใจ

จนนํ้าตาไหล ตอ้งรีบแอบเช็ดนํ้าตา ไม่ตอ้งการให้หมู่คณะเห็น ขณะนั้นครูบาก็ทาํอะไรไม่ถูก มนัต่ืนเตน้มนั

ปล้ืมปิติอยูใ่นใจ ไดแ้ต่นัง่น่ิงเฉยอยู ่ ก็ไดย้นิเสียงพอ่แม่ครูอาจารยพ์ดูข้ึนวา่   

  "อา้ว ก็สวดต่อไปสิ  เราก็ไม่ไดท้าํผดิวนิยัอะไรน่ี ภิกษุผูม้าทีหลงั หากมีจาํนวนนอ้ยกวา่สงฆท่ี์ประชุม

กนัอยู ่ก็ใหฟั้งส่วนท่ีเหลือต่อไป  หากมีจาํนวนมากกวา่ ก็เร่ิมตน้สวดใหม่  พระวนิยัก็บญัญติัไวแ้ลว้น่ี" 

 พอไดย้นิเช่นนั้น  ครูบาก็เร่ิมตั้งสติสาํรวมจิต เร่ิมสวดปาราชิกขอ้ท่ี ๒ ต่อไปในทนัที  คร้ังนั้น ท่านก็สวด

ปาฏิโมกข ์ตั้งแต่ตน้จนจบแบบฉายรวดเดียว ไม่มีผดิแมแ้ต่สักคาํ  พอ่แม่ครูอาจารยก์็นัง่น่ิงฟังจนจบ ไม่พดูอะไร

เลย  เรียกวา่ ถา้สวดปาฏิโมกขต่์อหนา้พอ่แม่ครูอาจารยไ์ดโ้ดยไม่ถูกติถูกติง ก็ถือวา่เก่งแลว้  

 วนันั้น หมู่คณะต่างพากนังุนงงกนัไปตามๆกนั วา่เกิดอะไรข้ึน เพราะตามปกติ หากพอ่แม่ครูอาจารยไ์ด้

สั่งเสียอะไรอยา่งเป็นมัน่เป็นเหมาะเช่นน้ี ไม่มีทางเสียเลย ท่ีจะพลิกผนัแปรเปล่ียนเป็นอยา่งอ่ืนไปได ้ไม่เคยมี

ตั้งแต่ตั้งวดัป่าบา้นตาดมาทีเดียว เพิ่งจะมีคราวน้ีน่ีเอง  ครูบาก็ไดแ้ต่ยิม้อยูค่นเดียวภายในใจ ไม่ปริปากบอกใคร

สักคาํ  ไดแ้ต่สาํนึกในพระคุณของพอ่แม่ครูอาจารยอ์ยูภ่ายในใจวา่   

 "พอ่แม่ครูอาจารย ์น้ี ท่านมีเมตตาต่อศิษยอ์ยา่งไม่มีท่ีเปรียบประมาณจริงๆ แมธ้าตุขนัธ์ไม่เอ้ืออาํนวย 

ท่านก็ยงัฝืนธาตุขนัธ์มาใหก้าํลงัใจแก่ศิษย ์เพราะเห็นแก่ความตั้งใจอนัดีงามของศิษยน์ัน่เอง"  

  น่ีแหละ พอ่แม่ครูอาจารย ์ท่ีอยูใ่นดวงใจของปวงศิษยทุ์กคน เม่ือเป็นเช่นน้ี ใครเล่าจะไม่รัก ใครเล่าจะไม่

เคารพ  แมท้่านจะดุด่าวา่กล่าวเผด็ร้อนขนาดไหนก็ตาม  ลูกศิษยทุ์กคนก็ซาบซ้ึงอยูภ่ายในหวัอก วา่ 

 "นัน่คือ กระแสแห่งเมตตาธรรมท่ีหลัง่ไหลออกมาจากดวงจิตอนับริสุทธ์ิของพ่อแม่ครูอาจารย ์ดว้ยความ

รักและเมตตา มุ่งหวงัอยากใหศิ้ษยเ์ป็นคนดี นัน่เอง" 



๒๘ 

 

๒๙.กพู็ดเท่าน้ันแหละ!! 

ครูบาองคห์น่ึงท่านคิดจะกราบลาพอ่แม่ครูอาจารยไ์ปเท่ียววเิวก พอไดโ้อกาส ท่านก็ครองผา้ข้ึนไปบน

กุฏิ เพื่อกราบลาพอ่แม่ครูอาจารย ์  แต่ก่อนหนา้นั้น ครูบาไดอ้ธิษฐานจิตวา่  

  "ถา้กระผมไปแลว้จะเกิดความเจริญในธรรมในวินยั ขอใหพ้อ่แม่ครูอาจารยไ์ดโ้ปรดพดูอะไรมากกวา่

คาํพดูท่ีวา่ "ไปก็ไปสิ"    ท่ีอธิษฐานดงันั้น เน่ืองจาก ก่อนหนา้นั้น มีพระหลายองคไ์ปกราบลาพอ่แม่ครูอาจารย ์

เพื่อไปเท่ียววิเวก  พอ่แม่ครูอาจารยก์็พดูแค่คาํเดียววา่ "ไปก็ไปสิ"  พอครูบาข้ึนไปบนกุฏิก็กราบเรียนพอ่แม่ครู

อาจารยว์า่  

 "ขอโอกาส พอ่แม่ครูอาจารยค์รับ กระผมจะขออนุญาตกราบลาพอ่แม่ครูอาจารยไ์ปเท่ียววเิวกครับผม"    

พอ่แม่ครูอาจารยน์ัง่อยูต่รงชานพกั เงยหนา้มองดูครูบาแวบหน่ึง ก็พดูข้ึนวา่ 

 "ไปก็ไปสิ"  จริงดงัท่ีคาดไว ้ แลว้ท่านก็ลุกเดินเขา้ไปในห้อง พร้อมกบัปิดประตูหอ้ง แต่ก่อนท่ีประตูจะ

ปิด  ท่านก็เปิดประตูแยม้ออกมาอีก  พร้อมกบัพดูยิม้ๆข้ึนอีกประโยคหน่ึงวา่   

 "ก็พดูเท่านั้นแหละ" จากนั้นก็ปิดประตูเงียบสนิท ครูบาไดย้นิดงันั้น ก็รู้สึกขบขนั และปลาบปล้ืมปิติยนิดี

อยูภ่ายในใจ ถึงกบัเดินตวัเบาลงจากกุฏิเลยทีเดียว 

 น่ีแหละ ความเป็นจอมปราชญข์องพ่อแม่ครูอาจารย ์ สุดฉลาดแหลมคม รู้ทั้งภายนอก รู้ทั้งภายใน เตม็

เป่ียมดว้ยกระแสแห่งเมตตาธรรม  แมใ้นการทาํขอ้วตัรหยาบทางภายนอก หากผดิพลาดเพียงเล็กนอ้ย พอ่แม่ครู

อาจารยก์็ไม่ยอมปล่อยปละละเลยใหเ้กิดความเสียหายแก่ศิษย ์

๓๐.กระโถนเลก็ กระโถนใหญ่ 

 คร้ังหน่ึง ขณะท่ีพอ่แม่ครูอาจารย ์จะนัง่รถออกไปทาํธุระขา้งนอก ก็ใชใ้หพ้ระเวรศาลา ไปเอากระโถน

เล็กมาให ้ พระก็ไปหยบิกระโถนผดิ เอาเป็นกระโถนใหญ่มา  จะดว้ยความรีบร้อนไม่ทนัคิดใหร้อบคอบวา่ท่าน

สั่งอยา่งไร หรืออาจคิดวา่ กระโถนอะไรก็ใชไ้ดเ้หมือนกนั  หรือเพราะไม่รู้ขนาดของกระโถน จึงไม่ใส่ใจทาํ

ตามท่ีท่านบอก  

อนัท่ีจริงกระโถนแต่ละขนาดยอ่มใชใ้นสถานการณ์ท่ีแตกต่างกนั  กระโถนใหญ่ ไวใ้ชส้าํหรับรองรับเศษ

อาหารในเวลาฉนัอาหาร  กระโถนกลางใชส้าํหรับ บว้นปาก สีฟัน และ บว้นนํ้าหมาก  ตอนฉนัหมาก  ส่วน

กระโถนเล็กใชเ้วลามีธุระตอ้งนัง่รถไปขา้งนอก  พระองคน์ั้นก็หยบิกระโถนผิดมา  มิหนาํซํ้ า ตอนปิดประตูรถ

ถวายท่าน ก็ยงัปิดๆเปิดๆสองทีสามทีกวา่จะล็อคประตูได ้ พอ่แม่ครูอาจารย ์จึงตอ้งไดท้ั้งดุ ทั้งปลอบ 



๒๙ 

 

 "ท่านองคน้ี์มนัยงัไงกนั บอกใหไ้ปเอากระโถนเล็ก ก็ไปเอากระโถนใหญ่มา ปิดประตูรถก็ปิดตั้งสองที

สามที ยงัปิดไม่เขา้ ทาํไมจะเซ่อซ่าเอานกัหนา  การทาํขอ้วตัรปฏิบติัครูบาอาจารย ์ มนัตอ้งไดศึ้กษาคิดอ่านให้

รอบคอบถึงหนา้ท่ีการงานท่ีเก่ียวขอ้งในทุกดา้น ท่ีตนเองตอ้งกระทาํ เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีนั้นๆใหเ้หมาะสม และถูก

กบัอธัยาศยัของครูบาอาจารย ์ ไม่ใช่ทาํไปแบบไม่รู้เร่ืองรู้ราว ไม่ใชค้วามคิดความอ่าน อนัเป็นการแสดงให้เห็นถึง

ความบกพร่องทางดา้นสติปัญญา ขาดความเอาใจใส่ในกิจการงานท่ีควร  ยอ่มไม่สมควรแก่นกัปฏิบติั ผูมุ้่งหวงั

ความหลุดพน้" 

๓๑.ครูบาหูทิพย์ 

 ครูบาอีกองคห์น่ึง ท่านภาวนาแลว้เกิดสาํคญัผดิวา่ ตวัเองมีหูทิพยข้ึ์นมา เพราะไดย้นิเสียงลึกลบัอะไร

ต่างๆมากมาย คร้ังหน่ึง ท่านไดย้นิเสียงนกร้อง แลว้ท่านก็เขา้ใจเอาเองวา่  นกมนับอกวา่ ฝนกาํลงัจะตกแลว้  ท่าน

ก็รีบไปเก็บถว้ยเก็บจานชาม ท่ีตากแดดเอาไว ้พอเก็บเสร็จไม่นาน ฝนก็ตกลงมาจริงๆ ยิง่ทาํใหท้่านหลงเช่ือเสียงท่ี

ไดย้นิ หนกัเขา้ไปอีก ปรึกษาครูบาองคไ์หน ก็ไม่เป็นท่ีลงใจ สุดทา้ยก็เลยตอ้งเขา้หาพ่อแม่ครูอาจารย ์ พอกา้วเทา้

ข้ึนบนัไดกุฏิ  ครูบาเห็นพ่อแม่ครูอาจารย ์อยูข่า้งบนจอ้งมองดูท่านดว้ยแววตาดุๆ  ก็ชกัไม่ค่อยจะกลา้ข้ึน จึงเอามือ

ช้ีมาท่ีหูของตวัเอง แลว้พดูข้ึนวา่  

 "พอ่แม่ครูอาจารยค์รับ  หูผม..." ยงัไม่ทนัจะพดูอะไรต่อไป  พอ่แม่ครูอาจารยก์็ขนาบเขา้ใหว้า่ 

 "ท่านน่ี...ระวงัจะเป็นบา้นะ"  ครูบาพอไดย้นิดงันั้น ก็หนัหลงัลงจากกุฏิเปิดแนบไปเลย  ตอนหลงัพอ่แม่

ครูอาจารยก์็เมตตา เทศน์สอนใหบ้ริกรรมพุทโธถ่ีๆๆ และอยา่ไปยุง่กบัเสียงท่ีไดย้นิ เร่ืองหูทิพยก์็เลยจืดจาง

หายไป 

๓๒.อจัฉริยภาพแห่งพ่อแม่ครูอาจารย์ 

 ตลอดระยะเวลากวา่ ๖๐ ปี ท่ีพอ่แม่ครูอาจารยไ์ดเ้มตตาให้การอบรมสั่งสอนศิษยน์ั้น คาํเทศน์ของพ่อแม่

ครูอาจารย ์ไดก้ลายเป็นอมตธรรมอนัลํ้าค่า ไม่มีสมบติัใดๆในโลกจะมีคุณค่ายิง่ไปกวา่  ตลอดจนอุบายธรรมอนั

ยอดเยีย่ม ท่ีพอ่แม่ครูอาจารย ์ไดเ้มตตาแสดงต่อศิษย ์ ไดท้าํการจดจารึกไวแ้ลว้ ดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ เพื่อความ

เป็นอมตะ  และอาํนวยประโยชน์แก่โลกไปตราบนานแสนนาน  และส่วนท่ีฝังอยูใ่นความทรงจาํของศิษยอ์ยา่งไม่

มีวนัลืมก็คือ ขอ้วตัรปฏิปทาในพอ่แม่ครูอาจารย ์น้ี ท่ีศิษยท์ั้งปวงจกัพยายามประพฤติปฏิบติั และเจริญรอยตามพ่อ

แม่ครูอาจารยไ์ปจนสุดความสามารถเท่าท่ีความเพียรแห่งสัตบุรุษจะพึงกระทาํได ้

 ท่ีแสดงมาทั้งหมดน้ี คือ ขอ้วตัรปฏิปทาในพอ่แม่ครูอาจารย ์อนัเป็นส่วนละเอียดทางภายใน ท่ีพอ่แม่ครู

อาจารยไ์ดเ้มตตาอบรมสั่งสอนศิษยแ์ต่ละราย ตลอดจนอุบายธรรมอนัชาญฉลาดท่ีทุ่มเทใหก้บัศิษยน์ั้น ยอ่มแสดง

ใหเ้ห็นถึงอจัฉริยภาพ ท่ียากจะหาผูใ้ดเสมอเหมือน 



๓๐ 

 

๓๓.วัตรปฏิบัติของพระเณร 

 ส่วนขอ้วตัรปฏิปทา อนัเป็นส่วนหยาบทางภายนอก ไดแ้ก่ กิจวตัร ขอ้วตัร และธุดงควตัรต่างๆ ท่ีเป็น

แนวทางปฏิบติั อนัเปรียบเหมือนเป็นรอยเทา้ของพ่อแม่ครูอาจารยน์ั้น จกัไดร้วบรวมนาํมาแสดงพอเป็นสังเขป 

ดงัน้ี  แต่ตอ้งขอทาํความเขา้ใจก่อนวา่ ยคุนั้น เป็นยคุท่ีศาลายงัเป็นชั้นเดียว ใตถุ้นยงัเป็นดินอยู ่ ยงัไม่ถูกยกเป็น ๒ 

ชั้น เหมือนเช่นทุกวนัน้ี 

 ๑. ในตอนเชา้ พระเณรแต่ละองคท่ี์จะลงฉนั จะออกไปท่ีศาลาก่อนไดอ้รุณ  (ถา้ไม่ฉนั ก็ไม่ตอ้งไป) เวลา

ท่ีถือวา่ไดอ้รุณ ก็คือ เวลาท่ีสังเกตเห็นใบไมเ้ป็นสีเขียวอ่อน เขียวแก่ ชดัเจน   เพื่อใหท้นัทาํขอ้วตัรปัดกวาดเช็ดถู

บนศาลา  ถา้ใครไปสายไม่ทนัหมู่เพื่อนทาํขอ้วตัร  วนันั้นท่านจะงดฉนั  และท่ีศาลา พระเวรศาลาจะจุดเทียนไว ้

สองสามเล่มพอใหม้องเห็นกนั และจะปูอาสนะ จดักระโถนเตรียมไว ้

 ๒. เม่ือไปถึงศาลา  ก็ใหไ้ปท่ีอาสนะอนัควรแก่อายพุรรษาของตน คาดเดาไปก่อน แลว้ปูผา้นิสีทนะ วาง

บาตร ขาบาตร บนผา้นิสีทนะ  จะไม่วางบาตรบนขาบาตร เพื่อป้องกนับาตรตกจากขาบาตร อนัจะเป็นการ

ประทุษร้ายบาตร แลว้วางกานํ้า แกว้นํ้า กระโถน ไวท้างดา้นซา้ย พระเวรตม้นํ้าร้อนจะทาํหนา้ท่ีเล่ือนอาสนะ จดั

เรียงลาํดบัตามอาวุโส ภนัเต ทีหลงั พร้อมทั้งดูวา่ มีพระมาฉนัก่ีองค ์ อดอาหารก่ีองค ์ สาํหรับพระท่ีอดอาหาร จะ

ทาํบญัชีรายช่ือเอาไวท่ี้โรงตม้นํ้าร้อน วา่ใครอดมาก่ีวนัแลว้  เผือ่มีของฉนัตอนบ่ายแจก  ก็จะไดแ้จกจากองคท่ี์อด

หลายวนัก่อน และอีกอยา่ง พ่อแม่ครูอาจารยจ์ะมาดูดว้ย วา่วนัน้ีมีพระอดอาหารก่ีองค ์ และใครอดมาก  อดนอ้ย 

อยา่งไร ซ่ึงอนัน้ีก็เป็นเหตุให้มีเร่ืองขบขนัเกิดข้ึน  

 คือ พระอดอาหาร กบั พระเวรตม้นํ้าร้อน กาํลงัเถียงกนัอุตลุด  พระอดอาหารบอกวา่ อดมาได ้๑๒ วนั

แลว้  แต่พระเวรตม้นํ้าร้อนเพิ่งนบัได ้๑๐ วนั ก็เลยเถียงกนัไม่ยอมลง 

 "น่ี ครูบาจะอดอาหารเอาวนั หรือจะอดเอาความเพียร" 

 "ผมเอาทั้งสองอยา่งนัน่แหละ  แต่จะเอาความจริงดว้ย ท่ีครูบาเขียนใหผ้มมนัไม่จริง"    พอแกใ้หเ้ป็น ๑๒ 

วนัเสีย เร่ืองก็เลยจบไป 

 ๓. พอวางบาตรเสร็จแลว้  ก็ไปกราบพระประธาน   การกราบพระประธาน พอ่แม่ครูอาจารย ์จะกราบ

พระทั้งหมด  ๗ คร้ัง คือ ๑ กราบพระพุทธ  ๒ กราบพระธรรม   ๓ กราบพระสงฆ ์  ๔ กราบหลวงปู่ เสาร์ กนัต

สีโล   ๕ กราบหลวงปู่ มัน่ ภูริทตัโต   ๖ กราบสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวชิรญาณวงศ ์(ช่ืน นพวงศ)์   ๗ กราบ

พระธรรมเจดีย ์(จูม พนัธุโล) พระอุปัชฌาย ์   ๘ กราบพ่อแม่ครูอาจารย ์ พระวดัป่าบา้นตาดทุกองค ์พร้อมใจกนั

กราบ 



๓๑ 

 

 ๔. จากนั้น เตรียมกะลามะพร้าวใหพ้ร้อมไว ้คนละสองกะลา  ระหวา่งน้ี ถา้ยงัไม่ไดอ้รุณ ใหรั้กษาผา้

ครองไวด้ว้ย นัง่รอเวลา ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง ทาํความสงบใจ หรืออาจไปช่วยเช็ดถาด ถว้ย ชาม ชอ้น ทพัพี  เตรียมไวใ้ช้

ในเวลาแจกอาหาร ซ่ึงปกติจะมีพระผูเ้ฒ่าคอยรับผดิชอบอยู ่ ในระหวา่งท่ีอยูบ่นศาลา  พระจะไม่คุยกนั  ถา้

จาํเป็นตอ้งพดูกนั  จะพดูกนัแบบเบาท่ีสุด เกือบจะเป็นเสียงกระซิบ   พอไดอ้รุณปล่อยผา้ครองได ้ เสียง

กะลามะพร้าวบดกบัพื้นศาลา  ก็ดงักระห่ึมไปทัว่ทุกทิศทุกทาง   

 ๕. พอขดัถูศาลาเสร็จ บางองคก์็หยบิไมก้วาดมากวาดพื้น  การกวาด ก็กวาดตั้งแต่ระดบับนลงมาหาระดบั

ล่าง เป็นทอดๆไป  เพราะพื้นศาลามียกระดบั ถา้พระใหม่ คือ พระอาคนัตุกะท่ีเพิ่งเขา้มาอยูใ่หม่  ไม่ทนัไดส้ังเกต 

เห็นเขากวาด ก็กวาดมัง่ ก็มกักวาดสะเปะสะปะไม่ดูตามา้ตาเรือ  ก็ไปกวาดพื้นระดบัล่างก่อน ก็อาจถูกหมู่คณะ

เตือนบา้งแบบเบาๆ 

 บางองคก์็หยบิเส่ือมาปู การปูเส่ือก็ตอ้งรู้ตาํแหน่งท่ีควรปู และชนิดของเส่ือท่ีจะปู ณ ตาํแหน่งนั้นๆ และ

ตอ้งรู้ดว้ยวา่  เส่ือท่ีปูดา้นไหนควรอยูบ่น ดา้นไหนควรอยูล่่าง  พอปูเส่ือแลว้ ก็เอากระโถน แกว้นํ้า ขวดนํ้า 

กระดาษชาํระ ไปวางไวเ้ป็นจุดๆ สาํหรับใหญ้าติโยมท่ีมาทาํบุญ นัง่รับประทานอาหาร จุดท่ีจะวาง ก็ตอ้งดู

ตาํแหน่งท่ีเหมาะสมดว้ย ไม่ใหเ้กะกะขวางทาง  เช่น แอบตามขา้งตน้เสา เพื่อป้องกนัคนซุ่มซ่ามเดินมาเตะถูกได ้

 ๖. พอปูเส่ือ จดัอาสนะเสร็จหมดแลว้  หากยงัไม่ไดเ้วลาบิณฑบาต ต่างองคก์็จะเอาไมต้าดไปกวาดใบไม้

บริเวณรอบๆศาลา และ ทางเขา้วดั บางองคก์็เอาท่ีตกัขยะมากวาดกน้บุหร่ี เก็บเศษกระดาษเล็กๆนอ้ยๆท่ีทิ้งอยู่

ตามท่ีต่างๆไปทิ้ง บางองคก์็ไปตรวจความเรียบร้อยตามห้องนํ้าต่างๆ อีกคร้ังหน่ึง ระหวา่งน้ีพระเวรตม้นํ้าร้อนก็

จะจดัเรียงอาสนะเสียใหม่ตามลาํดบัพรรษา  และรับประเคนบาตรของพระทุกองค ์ รวมทั้ง ถาด ถว้ย ชาม ชอ้น 

ทพัพี   เพื่อเตรียมพร้อมไวใ้ชใ้นเวลาแจกอาหาร 

 สาํหรับบาตรนั้น หากไปอยูใ่นท่ีท่ีไม่มีผูป้ระเคนบาตรให ้ ใหเ้อานํ้าเทลงในบาตรแลว้กรอกกลั้วบาตร

เพื่อลา้งเศษผงออกจากบาตร แลว้เทนํ้าทิ้งไป เขยา่ใหส้ะเด็ดนํ้า ไม่ตอ้งเอาผา้ลงไปเช็ดอีก  จึงค่อยไปบิณฑบาต  

สาํหรับแกว้นํ้า หากไม่ไดรั้บประเคน  ก็ตอ้งเอานํ้าเทใส่แกว้กรอกกลั้วใหท้ัว่แลว้เททิ้งไป เพื่อลา้งฝุ่ นออกจากแกว้

ทาํเช่นเดียวกบับาตร   

 ๗. พอไดเ้วลาบิณฑบาต ถา้สังเกตเห็นวา่  ฝนไม่ตก ใหซ้อ้นผา้สังฆาฏิเขา้กบัจีวร ถา้ฝนจะตกก็ไม่ตอ้ง

ซอ้น  นุ่งสบงขณัฑซ์อ้นกบัผา้อาบนํ้า  เพื่อป้องกนัมิให้ผา้สบงตอ้งเป้ือนเหง่ือ   ห่มจีวรซอ้นสังฆาฏิเป็นปริมณฑล  

สะพายบาตรท่ีไหล่ซา้ยไปก่อน ยงัไม่เอาบาตรเขา้ในจีวร ทะยอยกนัเดินออกจากวดัไป การบิณฑบาตมีสองสาย 

ใหเ้ฉล่ียกนัไปใหใ้กลเ้คียงกนั อยา่ใหห้นกัท่ีสายใดสายหน่ึง พอถึงหมู่บา้นจึงเอาบาตรเขา้ในจีวร สะพายบาตรท่ี

ไหล่ขวา เดินบิณฑบาตไปตามแถว เดินใหท้นัหวัแถว ทิ้งระยะห่างพองาม ไม่คุยกนัในระหวา่งภิกขาจาร

บิณฑบาต  ขากลบัจากบิณฑบาต  ทุกองคค์่อนขา้งจะเดินเร็ว  เพราะต่างองคต่์างตอ้งรีบกลบัไปเพื่อใหท้นัทาํขอ้



๓๒ 

 

วตัรท่ีเก่ียวขอ้งกบัพอ่แม่ครูอาจารย ์ เฉพาะพระท่ีถือธุดงควตัร ขอ้ท่ีไม่รับอาหารท่ีนาํมาภายหลงั  จะรับบิณฑบาต

หนา้วดัอีกคร้ังหน่ึง  ส่วนองคท่ี์ไม่ไดถื้อธุดงคข์อ้น้ี  ก็จะเดินเขา้ในวดัไปเลย  เพราะสมยันั้นไม่มีญาติโยมรอใส่

บาตรมากมายเหมือนสมยัปัจจุบนัน้ี 

 ๘. การจดัอาหาร ก็จะมีพระทาํหนา้ท่ีรับประเคนอาหาร พระผูรั้บประเคนตอ้งไดรั้บการฝึกมาเป็นการ

เฉพาะ  จะสุ่มส่ีสุ่มหา้ไปรับประเคนไม่ได ้  เพราะจะตอ้งรู้วา่ จะรับประเคนใหถู้กวนิยัอยา่งไร  และควรรับ

ประเคนอะไรก่อนหรือหลงั  และอะไรถูกกบัธาตุขนัธ์พอ่แม่ครูอาจารย ์ ปกติก็จะมีผูท้าํหนา้ท่ีรับประเคน  คอย

สับเปล่ียนกนัองคห์น่ึงหรือสององค ์   และตอ้งคอยสังเกตของท่ีรับประเคนดว้ย  หากเป็นพืชท่ียงังอกได ้ก็ตอ้งทาํ

วนิยักรรม คือ กปัปิยกรรม เสียก่อน โดยถามโยมวา่ “ กปัปิยงั กะโรหิ”  โยมผูป้ระเคนตอบวา่ “กปัปิยะ ภนัเต 

หรือ กปัปิยงั ภนัเต”  พร้อมตดัหรือเด็ดพืชนั้นใหข้าดจากกนั  อาหารท่ีรับประเคนแลว้ จะถูกส่งใหพ้ระผูใ้หญ่ช่ึง

จะคอยจดัชอ้น หรือทพัพีใส่ตามควรแก่ชนิดของอาหาร เช่น  หมอ้ขา้ว ควรใส่ทพัพีก็ใหใ้ส่ทพัพี   อยา่เอาชอ้นไป

ใส่  หากเป็นอาหารนํ้า ควรใส่กระบวยก็ใหใ้ส่กระบวย  อยา่เอาทพัพีไปใส่  เวลาวางชอ้น หรือ ทพัพี  ก็ตอ้งวางให้

ปลายหนัเขา้หาองคท์่านเพื่อใหจ้บัไดง่้าย  แมย้ามส่งแกว้ถวาย ก็ตอ้งส่งหูแกว้ให้องคท์่านจบั   และตอ้งรู้ดว้ยวา่ 

อาหารใดถูกกบัธาตุขนัธ์  หรือไม่ถูกกบัธาตุขนัธ์ของพอ่แม่ครูอาจารย ์   และตอ้งทาํดว้ยความเคารพ  

เม่ืออาหารผา่นจากองคท์่านแลว้ จึงนาํแจกจ่ายในสงฆต่์อไป  การแจกอาหาร จะเนน้ให้แจกอยา่งทัว่ถึง 

และเป็นธรรม จะแจกใครก่อนใครหลงัก็ไดท้ั้งนั้น ไม่ให้เห็นแก่ตวัเลือกเอาแต่ของดี  มีสติอยูก่บัการแจกอาหาร 

อนัใดมีมาก  กแ็จกมาก  อนัใดมีนอ้ย ก็แจกนอ้ย ใหเ้ฉล่ียกนัไป ตอ้งคอยตรวจตรองดูบาตรของหมู่คณะ  องคใ์ด

ถือธุดงคไ์ม่รับอาหารในวดั ท่านก็จะปิดฝาบาตรเอาไว ้ ก็อยา่เอาอาหารไปใส่ใหท้่าน  ส่วนองคไ์หนเปิดฝาบาตร

ไว ้ ก็ดูวา่ท่านไดอ้าหารพอขบฉนัแลว้หรือไม่  หากมีนอ้ยก็เติมเขา้ไป  อาหารท่ีเป็นนํ้าก็ตกัใส่ในบาตร อยา่วาง

อาหารทบับนขา้ว  ส่วนอาหารแหง้ก็วางไวใ้นถาด ท่ีอยูข่า้งๆบาตรของแต่ละองค ์ และไม่ส่งสายตาไปมองดูญาติ

โยมโดยไม่มีเหตุอนัควร พระทุกองคจ์ะช่วยกนัแจกอาหารทั้งหมด  เวน้เฉพาะพระเถระ ผูใ้หญ่ท่ีนัง่รองจากพ่อแม่

ครูอาจารยเ์ท่านั้น 

 ๙. เม่ือแจกอาหารเสร็จ พ่อแม่ครูอาจารยจ์ะใหพ้ร เม่ือท่านข้ึน ยะถา...  ยงัไม่ตอ้งพนมมือก่อน ปกติองค์

ท่านจะใหพ้รองคเ์ดียว  คอยสังเกตตอนลงทา้ย   ถา้ท่านทิ้งช่วงตอนทา้ย   ยะถา....ลากเสียงยาว  ใหอ้งคร์องรับ 

สัพพี...  จึงค่อยพนมมือตอนนั้น 

 ๑๐. การขบฉนั ใหพ้ิจารณาอาหารก่อนตามบทสวด  ปฏิสังขา โย นิโส...  เม่ือพอ่แม่ครูอาจารย ์เร่ิมฉนั จึง

ค่อยลงมือฉนั  อยา่ฉนัก่อนองคท์่านเป็นเด็ดขาด  และใหฉ้นัสาํรวมในบาตร ไม่นิยมใชช้อ้นตกัลงไปในบาตร  ไม่

อา้ปากเค้ียว  ไม่เค้ียวใหมี้เสียงดงั รักษามารยาทในการฉนั  ระวงัอยา่ใหจี้วรหลุดลุ่ยในระหวา่งขบฉนั  และท่ี

สาํคญั จงมีสติอยูก่บัการฉนั  ถา้ฉนัเพลินปล่อยจิตเคล้ิมไปกบัรสอาหาร ฉนัมูมมาม ไม่นานสายตาพอ่แม่ครู

อาจารยจ์ะแวบมาใหเ้ห็น 



๓๓ 

 

 ๑๐. ไม่ฉนัมากเกินไป ใหก้ะประมาณวา่ อีก ๕-๖ คาํจะอ่ิม ก็หยดุ  ฉนันํ้าเขา้ไปแลว้อ่ิมพอดี อนัน้ีวา่ไป

ตามทฤษฎี จริงๆฉนัเท่าน้ีก็ถือวา่มากแลว้ คือ เท่ากบั ๑๐๐%   ใหฉ้นันอ้ยกวา่น้ี คือ การผอ่นอาหารทาํไดต้าม

อธัยาศยั จะผอ่นมาก ผอ่นนอ้ย เช่น ฉนัแค่ ๗๕%  พอ หรือฉนัแค่ ๕๐%  หรือฉนัแค่ ๒๕%  ก็แลว้แต่จะพิจารณา

ทาํเอง ถา้ไม่ฉนัเสียเลย ก็ถือเป็นการอดอาหาร  การขบฉนัจะใชเ้วลาไม่ถึง ๒๐ นาที  พอฉนัไดส้ัก ๑๐ นาทีหรือ

กวา่นิดหน่อย พระอุปัฏฐาก ก็จะลุกไปเตรียมตวัทาํขอ้วตัรท่ีเก่ียวกบัองคท์่านแลว้ จากนั้นองคอ่ื์นๆกจ็ะทะยอยลุก

ตามๆกนัไป  ไม่มีใครกลา้ฉนัอยูน่าน แมอ้งคท์่านจะพยายามบอกวา่ 

  "ใหฉ้นัตามสบาย ไม่ตอ้งรีบร้อน ทอ้งใครทอ้งเรา ไม่อ่ิมก็ฉนัใหอ่ิ้ม"  แต่ไม่มีองคไ์หนกลา้พอท่ีจะไปทาํ

เช่นนั้น  โดยมากจะฉนัไม่ค่อยไดอ่ิ้มกนันกั  เพราะเกรงวา่ ถา้ฉนัจนอ่ิม กจ็ะกลายเป็น "หมูข้ึนเขียง" เหมือนท่ีองค์

ท่านเทศน์เตือนอยูเ่สมอๆ วา่ 

  "ถา้ฉนัมากๆมนัจะทาํใหง่้วง ยิง่ถา้ไดอ้าหาร ผดัๆมนัๆ ยิง่กล่อมดีนกั ถา้ไดอ้ดอาหารแลว้ไม่ค่อยง่วง สติ

ก็ดีอีกดว้ย" 

 ๑๑. ในระหวา่งพระฉนัอาหาร  พอ่แม่ครูอาจารยจ์ะใหญ้าติโยมลงไปจากศาลา  เพื่อไม่ใหร้บกวนการขบ

ฉนัของพระ  เม่ือพระฉนัไดพ้อสมควร พอ่แม่ครูอาจารยจ์ะเคาะไม ้ส่งสัญญาณใหญ้าติโยมข้ึนมารับประทาน

อาหารบนศาลาได ้ เม่ือญาติโยมข้ึนมาบนศาลา พระเณรก็จะลงไปจากศาลา  เพื่อไปลา้งบาตร  อนัน้ีก็เป็นอุบาย

อนัชาญฉลาดท่ีพอ่แม่ครูอาจารยเ์จตนาท่ีจะไม่ใหพ้ระเณรกบัญาติโยมไดเ้ห็นกนั   เม่ือลา้งบาตรเสร็จ ใหเ้อาผา้

เปียกบิดนํ้าใหห้มาดๆเช็ดบาตรไปทีหน่ึงก่อน  จึงค่อยใชผ้า้เช็ดบาตรเช็ดใหแ้หง้อีกคร้ัง   แลว้ใส่ถลกบาตร  หากมี

แดด ก็ใหเ้อาบาตรผึ่งแดดเสียก่อน   ผึ่งสักพกักะวา่ พอเอามือจบัรู้สึกร้อนอุ่นๆก็เก็บได ้ รวมทั้งผา้สบง จีวร 

สังฆาฏิ  ใหผ้ึ่งแดดเพื่อขบัไล่ความช้ืนพอสมควร  จากนั้นก็พบัเก็บใหเ้รียบร้อย ไม่ใหป้ล่อยทิ้งเร่ียราด หรือผึ่ง

แดดนานเกินไป 

 ๑๒. ในระหวา่งท่ีรอญาติโยมรับประทานอาหารนั้น  พระก็จะเขา้ไปทาํความสะอาดพื้นศาลาบริเวณท่ีพ่อ

แม่ครูอาจารยน์ัง่  เพราะจะมีนํ้าแกง หรือคราบอาหาร หกหรือตกหล่นอยูท่ี่พื้น  หากเจอนํ้าแกงหกอยูท่ี่พื้นศาลา  

จะเอาผา้แหง้ไปเช็ดโดยทนัทีไม่ได ้ ตอ้งเอานํ้าลา้งนํ้าแกงเสียก่อน จึงค่อยเอาผา้แหง้เช็ด  แมค้ราบอาหาร คราบ

มนัท่ีเปรอะเป้ือนอยูต่ามพื้นก็เช่นกนั  เร่ืองน้ีผูเ้ขียนโดนดว้ยตวัเองแบบเตม็ๆ  จนจาํไม่ลืมกระทัง่บดัน้ี  หากเป็นท่ี

อ่ืน มีนํ้าแกงหกตามพื้น เอาผา้แหง้ไปเช็ด  คงจะไดรั้บการยกยอ่งวา่ดีหรือขยนั  แต่ไม่ใช่สาํหรับท่ีน่ี   

ในระหวา่งน้ีพ่อแม่ครูอาจารย ์จะใชไ้มสี้ฟัน ซ่ึงพระวดัป่าบา้นตาดช่วยกนัทาํถวายอยา่งสุดประณีต เม่ือสี

ฟันบว้นปากเสร็จ องคท์่านก็จะฉนัหมาก  หากพระอาคนัตุกะจะเขา้มากราบ  ก็ถือเป็นโอกาสอนัควรกราบได ้ 

เม่ือญาติโยมรับประทานอาหารเสร็จพร้อมกนัแลว้  พอ่แม่ครูอาจารยก์็จะเร่ิมเทศน์ตามอธัยาศยั จนกระทัง่พอ่แม่

ครูอาจารยเ์ทศน์เสร็จ กลบัเขา้กุฏิ  ญาติโยมก็เร่ิมทะยอยกลบั พระท่ีเป็นเวรทาํความสะอาดศาลา ก็แบ่งกนัทาํ



๓๔ 

 

หนา้ท่ีเก็บกระโถน เก็บแกว้นํ้า ขวดนํ้า ไปลา้ง และกรอกนํ้าฝนใส่ขวดไวต้ามเดิม เก็บผา้เช็ดเทา้ไปซกั และตาก  

พร้อมทั้งคอยเก็บเม่ือตากแห้งแลว้  องคท่ี์เหลือก็ปัดกวาด เช็ด ขดั ถู ศาลา จนสะอาดสะอา้นเรียบร้อยดี  จึงกลบั

เขา้กุฏิได ้ส่วนผูไ้ม่ใช่เวร ก็ใหก้ลบัเขา้กุฏิ ทาํความเพียรตามอธัยาศยั  เฉพาะวนัพระหรือวนัสาํคญัทางศาสนา ท่ีมี

คนมามาก  ทุกองคต์อ้งช่วยกนัทาํขอ้วตัรปัดกวาดขดัถูศาลาก่อน จึงค่อยกลบัเขา้กุฏิ และจะไม่ออกมาท่ีศาลาอีก 

โดยไม่มีเหตุอนัควร จนกวา่จะถึงเวลาทาํขอ้วตัรปัดกวาดอีกคร้ังในตอนเยน็ 

 ๑๓. ตอนกลบักุฏิ ใหน้าํอาหารจาํพวก ขา้ว ผกั ผลไม ้ขนมปังใส่ถุงหรือกระป๋อง ไปให้พวกสัตวท่ี์อาศยั

อยูใ่นบริเวณกุฏิท่ีพกั เช่น ไก่ กระรอก กระแต กระต่าย  แย ้ท่ีกระจายอยูต่ามท่ีต่างๆดว้ย  และตอ้งใชส้ติปัญญา

จดัการให้รอบคอบ  ระวงัอยา่นาํอาหารไปให ้มากเกินไป หรือนอ้ยเกินไป ตอ้งรู้จกัสังเกตในแต่ละวนั ดว้ยวา่ 

อาหารประเภทใดเหลืออยู ่  ประเภทใดถูกกินหมด หรือไม่กินเลย  แลว้นาํอาหารมาให้สมควรกนั และตอ้งเปล่ียน

ทุกวนั บางองคข้ี์เกียจ เอามาทีหน่ึงกะใหกิ้นไปสองสามวนั  ไม่นานก็จะถูกเทศน์  เพราะพอ่แม่ครูอาจารยจ์ะเดิน

ไปดูท่ีร้านให้อาหารกระรอกกระแต เพื่อดูความเอาใจใส่ของพระเณรท่ีมีต่อสัตวท์ั้งหลายดว้ย  ท่านวา่ 

“พระเณรควรมีความเมตตาต่อสัตว ์จะมีมากหรือมีนอ้ย ก็สังเกตไดจ้ากพฤติกรรม ความเอาใจใส่ ท่ีแสดง

ต่อสัตวน์ัน่เอง”  และองคท่ี์ไม่ใส่ใจมกัจะถูกดุ  "ถา้พระไม่มีเมตตา แลว้ใครจะมี" 

 ๑๔. เวลา ๑๒.๔๕ น. เป็นตน้ไป พระเณรจะทะยอยกนัออกมาฉนันํ้าร้อน  จะมีพระเวรตม้นํ้าร้อน

จดัเตรียมนํ้าปานะ และจดัของขบเค้ียวท่ีอนุญาตให้ฉนัตอนบ่ายได ้ รับประเคนเตรียมพร้อมไว ้ ของฉนัสมยันั้น

ยงัไม่มากมายเหมือนสมยัน้ี  และส่ิงใดท่ีพระเณรจะนาํเขา้มาฉนัในโรงตม้นํ้าร้อนได ้ ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากพอ่

แม่ครูอาจารย ์หรือพระผูใ้หญ่เห็นสมควรก่อน  มิใช่สรรหามากินกนัเอง หรือ แลว้แต่ญาติโยมจะเอามาถวาย  ของ

ฉนัก็มีแบบพื้นๆ จาํพวก โกโก ้กาแฟ  ชา ขิง นํ้าผึ้ง นํ้าส้ม นํ้าองุ่น นํ้าแอปเป้ิล นํ้าลาํใย นํ้าออ้ย นํ้าตาล นํ้าอดัลม 

เป๊ปซ่ี โคล่า กระทิงแดง ลิโพ  สปอนเซอร์  และมีจาํพวก ลูกอม ประมาณน้ี ท่ีพิสดารกวา่น้ี นานๆจะโผล่มาให้

เห็นสักคร้ัง จาํพวก เนยคัว่ หรือช็อคโกแล็ต  

ในยคุนั้น ท่านไม่อนุญาตให้ฉนัคอฟฟ่ีเมต  เพราะเห็นวา่ มนัมีส่วนผสมของแป้ง ซ่ึงมีคติเป็นอาหาร แต่

สมยัปัจจุบนัน้ี นยัวา่ มนัมีคอฟฟ่ีเมตชนิดท่ีไม่มีแป้งผสม   นกัปราชญส์มยัใหม่ก็วา่ฉนัได ้ ก็พากนัฉนัคอฟฟ่ีเมต

กนัเป็นปกติ   แมก้ระทัง่เฉาก๊วย  ซ่ึงแต่ก่อนก็ไม่อนุญาตใหฉ้นั  เพราะเห็นวา่มนัมีส่วนผสมของแป้ง  แต่สมยัใหม่

น้ี ก็มีคนบอกวา่ เฉาก๊วยบางอยา่งไม่มีแป้งผสม  นกัปราชญส์มยัใหม่ก็วา่ฉนัได ้ ก็พากนัฉนัเป็นปกติ 

อนัท่ีจริง  ของฉนัตอนบ่ายในยคุสมยัน้ี มนัมีมากจนกระทัง่หูอ้ือตาลาย  จนไม่รู้วา่ อะไรมนัจะฉนัได ้

หรือฉนัไม่ได ้ แทบจะไม่มีกฏเกณฑอ์นัใดหลงเหลือแลว้  บางองคก์็บอกวา่  ถา้ไม่สงสัยแลว้ก็ฉนัไปเถอะ  หาก

สงสัยก็อยา่ฉนั  เพราะวนิยับญัญติัไว ้ หากสงสัยแลว้ขืนทาํ  ท่านปรับอาบติัทุกกฎ  



๓๕ 

 

อยากจะขอแทรกความเห็นส่วนตวัไวส้ักเล็กนอ้ย    เพราะเร่ืองวนิยั มีหลกัเกณฑท่ี์บญัญติัไวต้ายตวั  ของ

ท่ีมีช่ือระบุอยูใ่นพระวนิยั อนุญาตใหฉ้นัเป็นยาได ้ ก็ฉนัไปเถอะ  ไม่มีอะไรตอ้งสงสัย  แต่ยคุสมยัน้ี  ของกินมนั

เยอะมาก จนไม่รู้วา่อะไรเป็นอะไร  และไม่มีช่ือระบุไว ้ในพระวนิยั  เน่ืองจากสมยัโนน้ไม่มีของอยา่งน้ี   ก็เลย

ตอ้งอาศยัการอนุมานเอาเอง  วา่อนัใดจะฉนัได ้ อนัใดฉนัไม่ได ้ ก็แลว้แต่ใครจะตีความวา่กนัอยา่งไร 

ทีน้ี จะเอาแต่ความสงสัย หรือไม่สงสัย มาเป็นตวัตดัสินเสียเลยทีเดียว คงไม่ถูกตอ้งนกั  มนัข้ึนอยูก่บั

ความจริงของส่ิงนั้นๆดว้ย  เช่น ถา้มีอาหารปนอยู ่ พระรับประเคนตอนบ่าย ท่านปรับอาบติัทุกกฎ  หากฉนัลงไป

เป็นปาจิตตีย ์  แมไ้ม่มีเจตนาก็เป็นอาบติั  เพราะอาบติัมีทั้งท่ีเจตนา และท่ีไม่เจตนา  มิพกัตอ้งกล่าววา่ สงสัย

หรือไม่สงสัย  เอะอะก็จะเหมาเอาเองวา่  ไม่สงสัยก็ไม่เป็นไร นึกอยากจะฉนัอะไร ก็ฉนัไปเร่ือย   มนัจะเป็นวินยั

สะดวกมากเกินไปไหม?   ขอฝากไวใ้หเ้ป็นขอ้คิด 

และอีกอยา่ง ของฉนัตอนบ่ายในเวลาวกิาล  ท่านอนุญาตใหเ้ฉพาะท่ีฉนัเป็นยาเท่านั้น  มีเหตุจึงฉนั  ไม่มี

เหตุก็ไม่ควรฉนั  หากเจตนาฉนัเพื่อเป็นอาหารเอาอ่ิมเขา้วา่อยา่งเดียว ก็ปรับอาบติัทุกกฎ   แมเ้นยท่ีตามวินยัถูกจดั

ไวใ้นเภสัชหา้ คือ เนยใส เนยขน้ นํ้ามนั นํ้าผึ้ง นํ้าออ้ย เป็นของอนุญาตใหฉ้นัไดใ้นเวลาวกิาล  ถึงกระนั้น ก็ยงัมี

บทบญัญติัเพิ่มเติมอีกวา่  หากไปอยูใ่นถ่ินฐานท่ีญาติโยมเขารับประทานเนยเป็นอาหาร  พระจะไปฉนัเนยเป็นยา

ยอ่มมิบงัควร  ก็ยงัมีวนิยัหา้มไว ้ ในกรณีท่ีเป็นโลกวชัชะเขา้อีกต่างหาก   ดงันั้น อะไรท่ีญาติโยมเขารับประทาน

กนัเป็นอาหาร  แลว้พระจะเอามาฉนัเป็นยาในตอนบ่าย   ดูมนัจะตลกเกินไปหรือเปล่า? 

ท่ีหยบิยกเร่ืองน้ีข้ึนมาพดูบา้ง  มิใช่วา่จะไปต่อตา้น หรือ ตาํหนิ การฉนัหรือไม่ฉนัอะไรของใคร  เร่ือง

การปฏิบติัรักษาพระวนิยั มนัเป็นเร่ืองเฉพาะตวั  ไม่มีใครบงัคบัใครได ้(สมยัน้ี)   ใครรักษาไวด้ว้ยดี ผูน้ั้นก็จะ

เจริญในธรรมในวินยัยิง่ๆข้ึนไป  ใครรักษาไวไ้ม่ดี ประทุษร้ายต่อธรรมต่อวินยั  ก็เห็นจะมีแต่ความเส่ือมไปเอง  

ดงันั้น จึงไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งไปตาํหนิติเตียนท่านผูใ้ด   เพราะเหตุแห่งการท่ีเขาไม่รักษาธรรมวินยันั้นๆ   

เพียงแต่อยากจะใหข้อ้คิดวา่  พระวนิยั มนัอยูท่ี่การตีความตามความคิดของแต่ละคน กระนั้นหรือ?  ถา้ใครคิดวา่

ไม่ผดิ ก็ฉนัไปเถอะ  ถา้ใครคิดวา่ผดิ  ก็อยา่ไปฉนั  แลว้อยา่งน้ีอีกหน่อย  วนิยัมนัจะเหลืออะไร? 

การตีความโดยธรรม  ท่านก็ใหตี้ความเขา้ขา้งพระวนิยัไวก่้อน คือใหย้กประโยชน์แก่พระวนิยั  ท่ีจะทาํ

ใหพ้ระวนิยัแน่นหนามัน่คง   การตีความท่ีอาจทาํใหพ้ระวนิยัสั่นคลอน  หรือประทุษร้ายต่อพระวนิยั  คือ

ล่อแหลมต่อการเป็นอาบติั ท่านใหห้ลีกเวน้ ไม่ทาํเสียเลยดีกวา่   จะเอาความสงสัยหรือไม่สงสัยมาเป็นบรรทดั

ฐานตดัสินพระวนิยัไม่ได ้ 

การท่ีจะไม่สงสัย นั้น  เขา้ใจเอาเองวา่  คือ การท่ีผูมี้ปัญญาใคร่ครวญโดยรอบแลว้ ไม่สงสัยวา่ มนัจะผดิ

พระวนิยั  อยา่งน้ี ท่านใหท้าํไปเถอะ ไม่มีโทษอนัใด    แต่ถา้พิจารณาแลว้ยงัไม่ลงใจ ยงัสงสัยอยูว่า่ เอ! มนัอาจจะ

ผดิพระวนิยัก็ไดน้ะ  อยา่งน้ี ท่านหา้มไม่ใหท้าํ  ขืนทาํท่านปรับอาบติัทุกกฎ  ฉะนั้น การท่ีจะสงสัย หรือไม่สงสัย 



๓๖ 

 

มนัตอ้งผา่นการพิจารณาจากท่านผูรู้้โดยรอบเสียก่อน  มิใช่ไม่สงสัย แบบคนไม่รู้พระวนิยั  หรือ แบบคนบอ้งต้ืน

ท่ีไม่รู้จกัคิดจกัอ่านอะไร  ตอ้งขออภยั หากเป็นการพูดตรงเกินไป  เพราะเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองหนกั และมีความสาํคญั

ต่อการปฏิบติัของพระเณรในภายหนา้เป็นอยา่งยิง่  จะมาทาํกนัแบบเล่นๆโดยต่างคนต่างคิดต่างทาํเอาเองไม่ได ้

ช่ือวา่ พระกรรมฐาน ทาํอะไรตอ้งมีหลกัมีเกณฑมี์เหตุมีผลเป็นเคร่ืองดาํเนิน  และเห็นแก่พระวนิยัเป็น

ใหญ่  ไม่เห็นแก่ปากแก่ทอ้ง  อยา่งนอ้ยก็เพื่อใหเ้ป็นเนติแบบอยา่งแก่กุลบุตรสุดทา้ยผูม้าภายหลงั จะไดมี้

หลกัเกณฑ ์ยดึถือเป็นขอ้คิด ขอ้ปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง และดีงามต่อไป  ไม่ใช่มาร้ือถอนทาํลายหนทางกนัเสียแต่บดัน้ี 

มนัจะเร็วเกินไปไหม?   

นอกเร่ืองไปหน่อย  กลบัเขา้เร่ืองต่อกนัดีกวา่  พระเวรตม้นํ้าร้อน จะเป็นผูรั้บผดิชอบจดัเตรียมของฉนัไว ้ 

และแบ่งปันใหก้บัพระทุกองคอ์ยา่งทัว่ถึง  ทั้งพระอดอาหาร ซ่ึงอาจไดรั้บส่วนแบ่งมากหน่อย ข้ึนอยูก่บัวา่ อดมาก่ี

วนัแลว้  และพระไม่อดอาหารก็ไดรั้บส่วนแบ่งเท่าๆกนั  ใครอยากฉนัอะไรก็ไปตกัชงทาํเอาเอง แลว้ไปนัง่ฉนั

เงียบๆ  มีโตะ๊ตั้งยาปนมตัน์ จาํพวก  สมอ  มะขามป้อม ใบชะพลู  ใบบวับก   พร้อมพริก นํ้าตาล เกลือ บางทีก็มียา

ร้อน  ใครตอ้งการก็เอาตัง่นอ้ยไปนัง่ฉนัได ้  เม่ือฉนัเสร็จก็ออกมา  ใหผู้อ่ื้นเขา้ไปฉนับา้งสลบักนัไป  พอไดเ้วลา

บ่ายสองโมง ก็เก็บทุกอยา่งหมดเรียบร้อย ไม่มีการขบฉนัอะไรอีกในวนันั้น   

 ๑๕.  เวลา บ่ายสามหรือตามแต่พระผูใ้หญ่จะกาํหนด  พระเณรทุกองค ์เวน้พระอดอาหาร ตอ้งช่วยกนัทาํ

ขอ้วตัรปัดกวาดตั้งแต่กุฏิตนเอง  ทางเดินสัญจรในวดั  ไปจนถึงบริเวณรอบๆศาลา  ทางเขา้วดั  และลานจอดรถ

หนา้วดั  การปัดกวาดก็ตอ้งใชส้ติปัญญาพิเคราะห์ไปดว้ย  จะกวาดไปทางไหน  ไปกองท่ีตรงไหน  กวาดหนกั 

กวาดเบาอยา่งไร  ท่านให ้กวาดเบาๆเอาแต่ใบไมไ้ปเท่านั้น ไม่กวาดเอาเมด็หินเม็ดทรายไปดว้ย  ไม่กวาดขดูดิน

เป็นหลุมเป็นบ่อ กวาดใบไมร้วมกองไวใ้นท่ีตํ่า  แลว้ค่อยหอบไปเผาในหลุมขยะ  พอปัดกวาดเสร็จ พระอาวโุสก็

จะข้ึนไปปัดกวาด ขดัถูศาลาดว้ยกะลามะพร้าว พระหนุ่มไปช่วยกนัโยกนํ้า  ตกันํ้า เข็นนํ้าไปใส่ส้วม และตุ่มลา้ง

บาตรทุกใบ สมยันั้นใชเ้คร่ืองโยกนํ้าจากบ่อ ไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองสูบนํ้าเหมือนทุกวนัน้ี  กวา่จะตกันํ้าใส่ส้วม ใส่ตุ่มจน

เตม็หมดทุกตุ่ม  ตอ้งโยกนํ้า เขน็นํ้า กนัจนเหง่ือท่วมทีเดียว 

 ๑๖. เม่ือทาํขอ้วตัรเสร็จเรียบร้อย  ต่างองคต่์างไปสรงนํ้าท่ีบ่อตามอธัยาศยั ไม่มีส้วมส่วนตวัในแต่ละกุฏิ 

จะมีส้วมอยูใ่นจุดกลาง ใชร่้วมกนัระหวา่งกุฏิท่ีอยูใ่กล้ๆ กนั  ๒-๓ หลงั ต่อ ๑ ส้วม นํ้าตอ้งเขน็เอาจากบ่อ ใครใช้

ส้วมหลงัไหน ก็ช่วยกนัเอานํ้ าไปใส่ส้วมใหเ้ตม็  เพื่อใชส้าํหรับราดส้วมเท่านั้น ไม่ไดต่้อท่อนํ้า มีก๊อกนํ้าใหเ้ปิดได้

อยา่งสบายๆเหมือนทุกวนัน้ี  เวลาสรงนํ้า จึงตอ้งไปสรงท่ีบ่อ เม่ือสรงนํ้าเสร็จ  ก็ซกัผา้ นาํผา้กลบัมาตากท่ีกุฏิ 

จากนั้นเป็นเวลาทาํความเพียรส่วนตวัไปจนถึงไดอ้รุณวนัใหม่ 

 ๑๗. เวลาประมาณ ๑ ทุ่ม ให้คอยฟังเสียงฆอ้ง หากไดย้นิเสียงฆอ้งเม่ือไร  แสดงวา่ พ่อแม่ครูอาจารยส์ั่ง

ประชุมเทศน์ ให้เตรียมตวัมาพร้อมกนัท่ีศาลาทนัที ปกติจะไม่มีการทาํวตัรสวดมนตร่์วมกนั เพราะการประชุมแต่



๓๗ 

 

ละคร้ังยอ่มเสียเวลา และเป็นการคลุกคลีดว้ยหมู่คณะ ไม่แน่วา่จะเป็นไปเพื่อความสงบ ใหต่้างคนต่างทาํวตัรสวด

มนตท่ี์กุฏิของตนเองตามอธัยาศยั  อยากสวดมนตบ์ทไหนก็สวดไป  จะมีทาํวตัรสวดมนตร่์วมกนับา้ง เฉพาะวนั

ลงอุโบสถในตอนเชา้ หรือวนัสาํคญัทางศาสนา  

 ท่ีสาํแดงมาทั้งหมดน้ี ก็คือ ขอ้วตัรปฏิปทาในแต่ละวนัพอสังเขป ณ วดัป่าบา้นตาด ในยคุท่ีพอ่แม่ครู

อาจารยเ์ค่ียวเข็ญพระเณรอยา่งหนกั และน่ีเป็นในมุมมองของผูเ้ขียน  ซ่ึงอาจจะมีมุมมองท่ีแตกต่างกนัได ้บา้ง  

สาํหรับพระท่ีจาํพรรษาท่ีนัน่ ในช่วงเวลาท่ีต่างกนั และในสถานการณ์ท่ีต่างกนั  เน่ืองจากแต่ละองคย์อ่มประสบ

กบัเหตุการณ์ต่างๆมากมายท่ีไม่เหมือนกนั  จะใหม้องเห็นอะไรเหมือนกนัหมด คงเป็นไปไม่ได ้ แต่เช่ือแน่วา่  

โดยเน้ือหาหลกัใหญ่ใจความแลว้  ก็ไม่ต่างไปจากท่ีไดก้ล่าวมาน้ี    ซ่ึงขอ้วตัรปฏิปทาทั้งหลายเหล่าน้ี พระเณรได้

ยดึถือปฏิบติักนัมาเป็นเวลานาน และไดห้ล่อหลอมใหบ้งัเกิด พระสุปฏิปันโน  อุชุปฏิปันโน  ญายปฏิปันโน  สามี

จิปฏิปันโน ในพระพุทธศาสนา ประหน่ึงดอกบวัโผล่พน้จากผวินํ้า  และแยม้กลีบเบ่งบาน เม่ือตอ้งแสงอาทิตย์

อุทยัสาดส่อง ฉะนั้น 

๓๑.กึกก้องกงัวาลอยู่ภายในจิต 

 ในยคุสุดทา้ยบั้นปลายชีวติน้ี บางส่ิงบางอยา่งพอ่แม่ครูอาจารยก์็อนุโลมผอ่นคลายไปตามสถานการณ์

อยา่งมากแลว้ ผูท่ี้ไม่เคยสัมผสัพอ่แม่ครูอาจารยม์าแต่ตน้ อาจไม่เขา้ใจ หรืออาจสาํคญัผดิในองคท์่านไปต่างๆนาๆ  

หรืออาจไดย้ินไดฟั้งคาํบอกเล่าท่ีคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงไปบา้ง  ผูฉ้ลาดจึงตอ้งใชส้ติปัญญาพิจารณา

ใคร่ครวญใหดี้เสียก่อน ส่วนการท่ีจะเช่ือหรือไม่เช่ือในส่ิงใด ก็คงตอ้งมอบให ้"ธรรม" และ "กิเลส" ภายในใจของ

ผูน้ั้น จะต่อสู้ตดัสินกนัเอาเอง ในธรรมท่านก็เตือนไวแ้ลว้วา่ "ดี หรือ ชัว่ เป็นเร่ืองเฉพาะตวั อนัใครๆตอ้งทาํเอง 

และไดรั้บผลเอง  บุคคลอ่ืนจะยงัคนอ่ืนให ้ดี หรือ ชัว่ ไม่ไดเ้ด็ดขาด" 

 บดัน้ี พอ่แม่ครูอาจารยไ์ดล่้วงลบัดบัขนัธปรินิพพานจากพวกเราไปแลว้  ขอ้วตัรปฏิปทาเหล่าน้ี ท่ีพอ่แม่

ครูอาจารยเ์มตตาพร่ําสอนมาชา้นาน  ศิษยท์ั้งหลาย จะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบติัรักษาไวจ้นสุดกาํลงั

ความสามารถทีเดียว  ในยามท่ีศิษยไ์ดก้า้วเดินตามรอยปฏิปทาของพอ่แม่ครูอาจารยไ์ปนั้น มนัช่างเป็นความ

อบอุ่นอยูภ่ายในใจ เปรียบเหมือนมีพอ่แม่ครูอาจารยอ์ยูใ่กล้ๆ   ดูราวกบัวา่ พอ่แม่ครูอาจารยย์งัคงเฝ้ามองดูศิษยทุ์ก

คนอยูด่ว้ยความห่วงหาอาทร  ไม่ไดบ้ทจรร้างลาจากศิษยไ์ปไกล  คาํสอนของพอ่แม่ครูอาจารย ์ยงัคงดงักึกกอ้ง

กงัวาลอยูภ่ายในดวงจิตของปวงศิษยทุ์กคน  

๓๒.แม้จะทุกข์ยากล าบาก แต่หัวใจจะไม่ท้อแท้ 

 ขอ้วตัรปฏิปทาในพอ่แม่ครูอาจารยน้ี์ จะเป็นหลกัปฏิบติัอนัมัน่คง เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาไปตราบ

เท่านานแสนนาน  แมค้าํสอนท่ีพอ่แม่ครูอาจารยไ์ดเ้มตตาแสดงไว ้ ยอ่มถือเป็นมรดกธรรมอนัลํ้าค่า และเป็น



๓๘ 

 

หวัใจของพระพุทธศาสนาอนัสาํคญัยิง่  ท่ีจะนาํไปสู่ แดนแห่งความหลุดพน้ คือ พระอมตมหานฤพาน  พอ่แม่ครู

อาจารยเ์คยบอกวา่  

 "ปฏิปทาของพอ่แม่ครูอาจารยน้ี์ เป็นปฏิปทาท่ีอดอยาก และทรหดอดทนยิง่นกั" 

 แต่ศิษยท์ั้งหลาย จะขอกา้วเดินตามรอยปฏิปทาของพอ่แม่ครูอาจารยไ์ป  แมจ้ะเป็นเสมือนหน่ึง เหยยีบย ํ่า

ลงไปบนเส้นทางอนัเตม็ไปดว้ยขวากหนามท่ีทุรกนัดารอยา่งยิง่  แต่ศิษยก์็จะไม่มีวนัทอ้แท ้ ถึงจะตอ้งผา่นความ

ทุกขย์ากลาํบาก และจะตอ้งอาศยัความทรหดอดทนสักเพียงใดก็ตาม   

 ศิษยทุ์กคนจะขอมอบกายถวายชีวติ และยอมตายอยูก่บัขอ้วตัรปฏิปทาท่ีพอ่แม่ครูอาจารยพ์าดาํเนินไปน้ี  

ดว้ยความสาํนึกในพระคุณอนัยิง่ใหญ่ ท่ีพอ่แม่ครูอาจารยมี์ต่อปวงศิษยทุ์กคน อยา่วา่แต่หนทางจะตอ้งเหยยีบย ํ่าลง

ไปบนขวากหนาม  ต่อใหม้นัเป็นหลุมถ่านเพลิงท่ีมีไฟลุกโชติช่วงอยู ่  ศิษยท์ั้งหลายก็จะขอกา้วเทา้ตามรอยพอ่แม่

ครูอาจารยไ์ป  อยา่งไม่ลงัเลสงสัย และไม่มีวนัสะทกสะทา้น 

 ศิษยทุ์กคนจะขอสละชีพบูชาธรรม และบูชาคุณของพ่อแม่ครูอาจารย ์ดว้ยขอ้วตัรปฏิบติั ท่ีมุ่งตรงต่อ 

มรรค ผล นิพพาน อยา่งไม่มีเบ่ียงเบน พอ่แม่ครูอาจารยไ์ดบ้รรลุถึงฝ่ังอนัเป็นแดนแห่งความเกษม คือ พระ

นิพพานไปแลว้  หากแมน้ศิษยท์ั้งหลายไม่อาจเดินตามพอ่แม่ครูอาจารยไ์ดท้นั ดว้ยบุญวาสนาบารมีท่ีสร้างสม

มายงัไมแ่ก่กลา้เพียงพอ  ปวงศิษยจ์ะขอตะเกียกตะกาย เดินตามรอยเทา้ของพอ่แม่ครูอาจารยไ์ป จนกวา่จะหมด

ส้ินเร่ียวแรงลม้ลง  แมร่้างกายจะเหน็ดเหน่ือย  แมล้มหายใจจะอ่อนลา้   แมน้ยัน์ตาจะพร่ามวั  แต่หวัใจจะไม่มีวนั

ทอ้แท ้ ยงัเตม็เป่ียมดว้ยความสุข ท่ีไดเ้ห็นรอยเทา้ของพอ่แม่ครูอาจารยอ์ยูต่รงหนา้  แมเ้พียงเลือนลาง  ณ จุด

สุดทา้ยบั้นปลายชีวติ อนัเป็นสักขีพยานไดว้า่  “ศิษยท์ั้งหลายยงัเดินตามรอยปฏิปทาของพอ่แม่ครูอาจารยอ์ยู ่ ณ 

ลมหายใจสุดทา้ย  และตายใจไดว้า่  จะไม่มีวนัพลดัพรากจากมรรค ผล นิพพาน   แมจ้ะตอ้งดบัด้ินส้ินลมปราณลา

ลบัจากโลกน้ีไป”  

 

---------------------------------- 


