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บทความพิเศษ

ข้อวัตรปฏิปทาในพ่อแม่ครูอาจารย์

หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน

เกริ่นนำ

 บทความนี้ ผู้เขียนได้เรียบเรียงจากประสบการณ์ที่เคยอยู่

จำพรรษาศึกษาอบรมธรรมณ วัดป่าบ้านตาด มานานหลายปี

ในชว่งปลายปี๒๕๒๙ถึงปลายปี๒๕๓๒ด้วยจิตสำนึกมุง่หวังที่

จะเทิดทูนพระคุณ และบูชาธรรมของพอ่แมค่รูอาจารย์ ซึ่งถือเป็น

มรดกธรรมอันล้ำค่า อันเป็นความงามบริสุทธิ์หมดจดอย่างไม่มี

ใดเทียม เปรียบประดุจโคตรเพชรเม็ดงามส่องแสงแวววาวบนยอด

มงกุฎของพระเจ้าจักรพรรดิ

 เรื่องราวบางตอนที่เป็นคำบอกเลา่หรือฟังจากผู้อื่นมาอาจมี

ตกหล่นหรือคลาดเคลื่อนบ้าง ในเรื่องของคำพูดที่ไม่อาจจดจำได้

หมดทุกคำ เพราะกาลเวลาที่ผา่นมานาน ความจำก็มิได้จีรังยั่งยืน

จำต้องขออภัยต่อท่านผู้อ่าน และผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่ถูกกล่าว

พาดพิงถึงไว้ณที่นี้ แตโ่ดยเนื้อหาของธรรมแล้ว ผู้เขียนพยายาม

ตรวจตรองดูด้วยสติปัญญาอย่างละเอียดถี่ถ้วนสมบูรณ์ที่สุดแล้ว

หากมีข้อผิดพลาดอันใดหลงเหลืออยู่ ที่ผู้เขียนรู้เท่าไม่ถึงการณ์

หรือเพราะความที่มีสติปัญญาอันน้อย ขอให้ท่านผู้รู้โปรดเมตตา

ให้อภัย และกรุณาบอกกล่าวแก่ผู้เขียนโดยตรง จักเป็นพระคุณ

อยา่งยิ่ง
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 บทความนี้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กุลบุตรผู้มาสุดท้าย

ภายหลัง ที่ยังมิเคยได้ยินได้ฟัง จักถือเอาประโยชน์ได้บ้างไม่มาก

ก็น้อย และน้อมนำไปเป็นข้อวัตรปฏิบัติ ขัดเกลากิเลส เพิ่มพูนสติ

ปัญญาบารมีของตนให้แกก่ล้ายิ่งๆขึ้นไปเพราะนี่คือ “ข้อวัตร

ปฏิปทาอนัหมดจดงดงามฉลาดแหลมคม” ท่ีพอ่แมค่รอูาจารย์ 

ผู้ได้ชื่อว่า “จอมปราชญ์แห่งยุค” ได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้ให้ลูก

ศิษย์ได้ประพฤติปฏิบติัตาม สว่นใครจะเหน็ดีเหน็งามด้วยหรือไม่

อยา่งไรนัน้ ขอมอบให้เป็นเรื่องของภูมิจิตภูมิธรรม ภายในใจของ

แตล่ะทา่นจะตัดสินกันเอาเอง

 ผูเ้ขียนตัง้ใจนำเสนอ ในส่ิงท่ีคิดวา่ “ดี” เทา่นัน้ผูอ้า่นไมจ่ำเปน็

ต้องเห็นด้วยกับผู้เขียนไปเสียหมดทุกอย่าง สิ่งใดไม่เห็นด้วย หรือ

อันใดที่เห็นว่าไม่ดี จงปล่อยวางไว้ที่นี่ อย่าได้นำไปให้เป็นข้อขุ่น

ข้องหมองใจตนเองเสียเปลา่จงถือเอาแตส่ิ่งที่ดีและมีประโยชนไ์ป

เทา่นั้นก็พอผู้เขียนเชื่อวา่“บทความนี้มีสิ่งดีๆให้ทา่นผู้มีปัญญา

ถือเอาประโยชนไ์ด้ตามสมควร”

 อนึ่งหากทา่นผู้ใดจะนำไปพิมพแ์จกเป็นทานกรุณาทำได้ตาม

ประสงค์ แต่ห้ามมิให้ทำการคัดลอก หรือตัดตอนบางส่วนของ

บทความ หรือกระทำการแก้ไขดัดแปลงเนื้อหาให้ผิดไปจากเดิม

ไม่ว่ากรณีใด ๆ โดยเด็ดขาด และขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตการ

พิมพเ์พื่อจำหนา่ย

      พระวิทยา กิจฺจวิชฺโช 
              ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
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๑.จอมปราชญ์แห่งยุค



 “ทา่นอาจารยพ์ระมหาบวัญาณสมัปนัโน”แหง่วดัปา่บ้านตาด

หรือที่พวกเราเรียกองค์ท่านว่า “พ่อแม่ครูอาจารย์” หรือ ใน

ราชทินนามสุดท้ายว่า “พระธรรมวิสุทธิมงคล” นี ้ กิตติศัพท์

กิตติคุณของทา่น ได้แผข่จรขจายไปแล้วอยา่งกว้างขวาง และยาก

ที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนในยุคปัจจุบัน คำกล่าวขานเกี่ยวกับองค์

ท่านนั ้นมีมากมาย ดังเช่น ท่านเป็นพระอรหันต์สำเร็จกิจใน

พระพทุธศาสนาแล้วบ้างทา่นเครง่ครดัในธรรมในวินยับ้างทา่นดบุ้าง

เหลา่นี้เป็นต้น ก็จริงอยา่งนั้น แม้กิตติศัพทข์องทา่นจะฟังดูแล้วนา่

เกรงขามนัก แต่กลับยิ่งทำให้ผู้คนหลั่งไหลไปกราบไหว้บูชาคุณ

ของท่านอย่างมากมาย แม้พระเณรก็เข้าไปศึกษาอยู่กับท่าน

ภายในวัดปา่บ้านตาดอยา่งเนืองแนน่จนแทบจะไมม่ีกุฏิให้อยู่

 อันที่จริงพวกเราก็รู้กันอยู่อย่างเต็มหัวอกแล้วว่า “พ่อแม่ครู

อาจารย”์ทา่นบรรลุธรรมสิ้นกิเลส เสร็จกิจในพระพุทธศาสนามา

ตั้งแต่อายุ ๓๖พรรษาที่ ๑๖ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๕พฤษภาคม

ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ เวลา๒๓.๐๐น. เป็นคืนเดือนดับ แรม๑๔ค่ำ

เดือน๖ปีขาลที่วัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครเหตุที่รู้มิใช่

เพราะพวกเรามีญาณหยั่งรู้จิตของทา่นหรือเพราะได้ยินได้ฟังจาก

คำบอกเล่าของใครคนใดคนหนึ่ง แล้วเชื่อถือสืบต่อกันมา ไม่ใช่

อย่างนั้น แต่เป็นเพราะว่า ข้อวัตรปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินมานั้น
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ไมม่ีอันใดเลยที่จะเป็นเหตุทำให้เกิดการสั่งสมกิเลสมีแตข่้อปฏิบติั

ท่ีมุง่ตรงตอ่การทำลายล้างกิเลสมุง่ตรงตอ่มรรคผลนิพพานและ

เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้น ข้อนี้ ย่อมเป็นที่

ตายใจได้วา่ผู้มีกิเลสไมม่ีทางจะทำเชน่นั้นได้

 ใช่แต่เท่านั ้น แม้เทศนาธรรมที่ท่านอบรมสั่งสอนพระเณร

นั้นเล่า ฟังแล้วก็เหมือนกับว่า ท่านถอดเอา มรรค ผล นิพพาน

ออกมาจากจิตจากใจของทา่นให้พระเณรได้ดูประหน่ึงวา่“น่ีเหน็ไหม

มรรคผลนิพพานอยูท่ี่นี่ๆ”เหมือนอยา่งนั้นโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

เมือ่องคท์า่นเทศนถึ์งการปฏิบติัของทา่น ท่ีพวกเราฟงัแล้วกร็ูสึ้กวา่

ช่างเป็นปฏิปทาที่สุดแสนทรหดอย่างยิ่งยวดจริง ๆ และยากที่

ใครๆจะปฏิบัติตามได้องคท์า่นเองก็เคยเอย่ปากปรารภวา่ถึงขั้น

เดนตายโนน่ละ่ รอดตายมาได้แล้ว จึงมาเป็นครูบาอาจารยใ์ห้การ

อบรมสั่งสอนหมู่คณะ ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ประเภท “ชิงสุกก่อน

หา่ม”หรือ“ขายกอ่นซื้อ”ดังเชน่ที่มีอยูอ่ยา่งกลาดเกลื่อนทุกวันนี้

สอนตนเองก็ยังไมท่ันจะได้ ไมรู่้จะเอาอะไรไปสอนคนอื่นองคท์า่น

ได้เมตตาเลา่ถึงการปฏิบัติไว้วา่
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๒.เร่งความเพียรแบบสุดๆ



 “...ในพรรษาที่ ๑๐ นั้น เป็นพรรษาที่เร่งทำความเพียรอย่าง

หักโหมที่สุดโดยนั่งสมาธิตลอดรุง่ถึง๙คืน๑๐คืนกวา่ๆไมไ่ด้

นัง่ติดกนัทกุคืนแตมี่เว้น๒คืนบ้าง๓คืนบ้างบางทีกเ็ว้น๖-๗คืน

ก็มี จนจิตเกิดความอัศจรรย์ และกล้าหาญไม่กลัวตาย รู้เท่าต่อ

ความตาย จากการพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ ดูความเป็นความ

ตายธาตส่ีุดินน้ำลมไฟสลายตวัลงไปแล้วกเ็ปน็ดินเปน็น้ำเปน็

ลม เปน็ไฟตามเดิมอากาศธาตกุเ็ปน็อากาศธาตตุามเดิมใจท่ีกลวั

ตายก็ยิ่งเดน่มันเอาอะไรมาตายรู้เดน่ขนาดนี้มันตายได้ยังไง ใจก็

ไมต่ายแล้วมันกลัวอะไรกิเลสมันหลอกให้กลัวตายตา่งหาก...”

 สำหรับในวงปฏิบัติ ย่อมเป็นที่รู้กันว่า การทำความเพียรขั้น

อุกฤษฏ์นั้น ไม่มีอันใดจะยิ่งไปกว่า การทำความเพียรด้วยการนั่ง

สมาธิตลอดรุ่ง อย่าว่าแต่นั่ง ๙ คืน ๑๐ คืนเลย บางทีบวชมา

ตลอดชีวิต แค่คืนเดียว ยังทำได้ยาก แม้ทำได้ บางทีก็นั่งทนทุกข์

ทรมานไปอยา่งนั้น ไมอ่าจเกิดปัญญารู้แจ้งในธรรมข้อใดๆซึ่งอัน

นี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวพันถึงนิสัยวาสนาในการบรรลุธรรมของแต่ละ

บุคคลที่ได้อบรมสั่งสมมาไม่เหมือนกัน ดังนั้น ผู้ที่ผ่านการปฏิบัติ

มาอย่างโชกโชน และเห็นผลอย่างประจักษ์ใจ ย่อมพูดถึงการ

ปฏิบัติของตนเองและผลแหง่การปฏิบัติได้อยา่งอาจหาญชาญชัย

ไมส่ะทกสะท้านและไมม่ีลังเลสงสัยดังที่พอ่แมค่รูอาจารย์ ได้พูด

ถึงผลจากการนั่งสมาธิตลอดรุง่ของทา่นไว้ดังนี้
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 “...จิตเมื่อเข้าถึงขั้นนี้แล้วมันแยกได้๒อยา่งอยา่งหนึ่งเวลา

จิตรอบแล้ว เวทนากเ็ปน็เวทนาตา่งอนัตา่งจริงกายกส็กัแตว่า่กาย

เวทนาสักแต่ว่าเวทนา จิตก็เป็นความจริงของจิต ต่างอันต่างจริง

ไมก่ระทบกันนี่อันหนึ่งอีกอันหนึ่งพอจิตรอบของมันแล้ว เวทนา

ก็ดับวูบลงไม่มีเหลือเลยกายก็หายพร้อมกันในความรู้สึก มันเห็น

เป็นสองอย่าง แต่จะเป็นอย่างไหนก็ตาม เราไม่ได้ปรุงได้แต่ง

มันเป็นผลอย่างนั้นของมันเอง เป็นความรู้สึกอัศจรรย์บอกไม่ถูก

และเป็นสักขีพยานซิ เพราะมันเป็นความจริงด้วยกันนี่ มันดับหมด

ก็เป็นความจริงอันหนึ่ง มันยังคงอยู่ แต่ต่างอันต่างจริง ก็เป็น

ความจริงอันหนึ่ง...” นี่คือผลอันเกิดจากการนั่งสมาธิตลอดรุ่ง

อันเป็นธรรมขั้นกลาง จากนั้นก็ก้าวเดินทางด้านปัญญาพิจารณา

อสุภะจนผา่นกามราคะไปได้ทา่นเมตตาแสดงธรรมไว้ดังนี้
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๓.กามราคะกระเด็น



 “...ท่านพิจารณาด้านอสุภะ มองดูคนมีแต่หนังห่อกระดูก

มีแตเ่นื้อแตห่นังแดงโรไ่ปหมดราคะนี้ไมป่รากฏเลยคอ่ยหมดไปๆ

โดยไม่บอกกาล บอกเวลา บอกสถานที่ ว่าหมดไปขณะนั ้น

เวลานั้นทา่นจึงต้องพลิกเอาสุภะเดินจงกรมเอารูปสวยๆงามๆ

เข้ามาบังคับติดแนบกับตัวเองทา่นเอาวิธีการนี้มาปฏิบัติได้๔วัน

เต็ม ๆ พอคืนที่ ๔ สัก๓-๔ทุ่มล่วงไปแล้ว มันมีลักษณะยุบยับ

ภายในจิต เหมือนจะกำหนัดในรูปสวย ๆ งาม ๆ นั่น แสดงว่ายัง

ไมส่ิ้นจากนั้นก็นั่งกำหนดอสุภะไว้ตรงหน้าตั้งให้คงที่อยูอ่ยา่งนั้น

แล้วจิตเพ่งดูด้วยความมีสติจดจ่อ ดูว่า กองอสุภะนี้จะเคลื่อนที่

หรือเปลี่ยนตัวไปไหนมาไหน พอกำหนดเข้าไป อสุภะที่ตั ้งอยู่

ตรงหน้านั้น มันถูกจิตกลืนเข้ามา อมเข้ามาหาจิต สุดท้ายเลยรู้

เห็นวา่เป็นจิตเสียเองเป็นตัวอสุภะนั้นนะ่จิตตัวไปกำหนดวา่อสุภะ

นั้นน่ะ มันกลืนเข้ามา ๆ เลยมาที่จิตเสียเองไปเป็น สุภะ และ

อสภุะหลอกตวัเอง จิตกป็ลอ่ยผลวัะทนัทีปลอ่ยอสภุะ ข้างนอกวา่

เข้าใจแล้วทีนี้เพราะมันขาดจากกันมันต้องอยา่งนี้สิ...”
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๔.ดับอวิชชา



 ส่วนในธรรมขั้นละเอียดพ่อแม่ครูอาจารย์ ยังได้เมตตาแสดง

ภูมิธรรมระดับมหาสติมหาปัญญาไว้แก่ศิษย์เพื่อเป็นแนวทางการ

ปฏิบัติอีกดังนี้

 “...ตอนท่ีจิตวา่งเตม็ท่ี ความรูอ้นัน้ีจะเดน่เตม็ท่ี คือ รปู เวทนา

สญัญาสงัขาร วิญญาณมนัรูร้อบหมดแล้วมนัปลอ่ยของมนัหมด

ไมมี่อะไรเหลือ เหลือแตค่วามรูน้ี้อยา่งเดียวมนัมีความปฏิพทัธอ้์อย

อิ่งอยู่อย่างละเอียดสุขุม มันมีความดูดดื่มอยู่กับความรู ้อันนี้

อย่างเดียว พออาการใด ๆ เกิดขึ ้นพั๊บ มันก็ดับพร้อม ถ้าครั้ง

พุทธกาล เรียกว่า มหาสติมหาปัญญา แต่สมัยทุกวันนี้ เรียกว่า

สติปัญญาอัตโนมัติก็เหมาะสมกันแล้ว จิตดวงนี้ถึงได้เด่น และ

สวา่งไปหมด...”

 “...พอสติปัญญาเริ่มหันความสนใจเข้ามาพิจารณาจิตดวงนี้

ความรู้ชนิดหนึ่งที่ไม่คาดไม่ฝันก็ผุดขึ้นมาภายในใจว่า ความเศร้า

หมองก็ดี ความผ่องใสก็ดี ความสุขก็ดี ความทุกข์ก็ดี เหล่านี้เป็น

สมมติทั้งสิ้น และเป็นอนัตตาทั้งมวลนะ เท่านั้นแล สติปัญญาก็

หยั่งทราบว่า จิตที่ถูกอวิชชาครอบงำอยู่นั้นว่า เป็นสมมติที่ควร

ปลอ่ยวางโดยถา่ยเดียวไมค่วรยึดถือเอาไว้...”
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 “...หลังจากความรู้ที่ผุดขึ้นบอกเตือนสติปัญญาผู้ทำหน้าที่

ตรวจตราอยูข่ณะนัน้ผา่นไปครูเ่ดียว จิตและสติปญัญา เปน็ราวกบัวา่

ต่างวางตัวเป็นอุเบกขามัธยัสถ์ ไม่กระเพื่อมตัวทำหน้าที่ใด ๆ

ในขณะนั้นจิตเป็นกลาง ๆ ไม่จดจ่อกับอะไร ไม่เผลอส่งใจไปไหน

ปัญญาก็ไม่ทำงาน สติก็รู้อยู่ตามธรรมดาของตนไม่จดจ่อกับสิ่งใด

ขณะจิตสติปัญญาทั้งสามเป็นอุเบกขามัธยัสถน์ั้นแลเป็นขณะที่

โลกธาตุภายในจิต อันมีอวิชชาเป็นผู้เรืองอำนาจ ได้กระเทือนและ

ขาดสะบั้นบรรลัยลงจากบัลลังก์คือใจ กลายเป็นวิสุทธิจิตขึ้นมา

แทนที่...”
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๕.วิสุทธิจิตวิสุทธิธรรม



 “...ท่านผู้ใดบำเพ็ญข้อวัตรปฏิบัติให้สมบูรณ์เต็มภูมิ ดังที่

พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้แล้ว ธรรมชาตินี้ไม่ต้องมีใครมาบอกจะ

รู้เองเห็นเอง เพราะอำนาจแห่งมัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องบุกเบิก

ทำลายส่ิงท่ีรกรงุรงัพวัพนัอยูภ่ายในใจ จะแตกกระจายออกไปหมด

เหลือแต่ธรรมล้วน ๆ จิตล้วน ๆ ที่เป็นจิตบริสุทธิ์ จากนั้นจะเอา

อะไรมาเป็นภัยต่อจิตใจ แม้สังขารร่างกายจะมีความทุกข์ความ

ลำบากแคไ่หนกส็กัแตว่า่สงัขารรา่งกายเปน็ทกุขเ์ทา่นัน้ไมส่ามารถ

ที่จะทับถมจิตให้บอบช้ำให้ขุ่นมัวได้เลย เพราะธรรมชาตินั้นไม่ใช่

สมมติขนัธท์ัง้หมดน้ีเปน็สมมติล้วนๆธรรมชาตินัน้เปน็วิมติุหลดุพ้น

จากสิ่งกดขี่ทั้งหลายซึ่งเป็นตัวสมมติ แล้วจะเกิดความเดือดร้อน

ได้อย่างไร เป็นก็เป็น ตายก็ตาย เรื่องของขันธ์สลายลงไปตาม

สภาพของมันที่ประชุมกันเทา่นั้น...”

 “...จิตดวงนี้เป็นอย่างไร ต่อไปนี้จะไปเกิดที่ไหนก็ทราบอย่าง

ชัดเจน จะไปเกิดที่ไหนเมื่อไม่มีเชื ้อ ไม่มีเงื่อนต่อทั ้งเงื่อนต้น

เงื่อนปลายทั้งอดีตอนาคตแม้แตป่ัจจุบันก็รู้เทา่ทันไมไ่ด้ยึดได้ถือ

สพฺเพธมฺมาอนตฺตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไมถ่ือมั่นแล้วเพราะ

ได้รู ้ประจักษ์ใจแล้ว เมื่อรู ้ประจักษ์ใจและปล่อยวางหมดแล้ว

มีธรรมอะไรที่ไม่ใช่อนัตตาไม่ใช่อัตตา คือ วิสุทธิธรรม วิสุทธิจิต

จะเรียกวิสุทธิจิตก็ได้จะเรียกวิสุทธิธรรมก็ได้จะเรียกนิพพานก็ได้
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ไมม่ีปัญหาอะไรเมื่อถึงตัวจริงไมม่ีกิเลสสมมติใดๆเข้ามาขัดขวาง

แล้ว เรียกไม่เรียกก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้น เพราะจิตหลุดพ้นจาก

ปัญหาความยุง่เหยิงทั้งมวลไปแล้ว...”

 ธรรมที่พ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาแสดงต่อศิษย์นั้น เป็นธรรม

ขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่พวกเราก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังจากท่าน

ผู้ใดมาก่อน ข้อวัตรปฏิปทาที่ท่านพาดำเนิน ก็บ่งชี้ถึงความเป็น

ผู้ทรงคุณธรรมอันล้ำเลิศอยูเ่หนือสมมติทั้งมวลอยา่งไมม่ีข้อกังขา

ใด ๆ เพราะเหตุนั้น พวกเราที่เป็นศิษย์ จึงน้อมถวายความเคารพ

ยำเกรงมีความเคารพรัก และเทิดทูนในพ่อแม่ครูอาจารย์อย่าง

สูงสุด ในฐานะที่ท่านคือพระอรหันตสาวกองค์หนึ่งในยุคปัจจุบัน

นั่นเอง ซึ่งบัดนี้ สักขีพยานที่ปรากฏต่อสายตาของมหาชน ก็คือ

อฐิัธาตขุองทา่น ได้กลายเปน็พระธาตไุปแล้วดงัท่ีพวกเราได้เหน็กนั

อยา่งประจักษใ์จ
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๖.กำเนิดวัดป่าบ้านตาด



 เมื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ได้บุกเบิกสร้างวัดป่าบ้านตาดตั้งแต่

ปี ๒๔๙๙ เป็นต้นมา สภาพการณ์ของวัดป่าบ้านตาดภายใต้การ

ควบคุมดูแลเอาใจใส่อย่างเข ้มงวดกวดขันของท่าน ทำให้

บรรยากาศภายในวัดเอื้ออำนวยต่อการบำเพ็ญเพียรทางด้านจิต

ภาวนาของพระเณร อย่างยากที่จะหาที่ใดเสมอเหมือน ข้อวัตร

ปฏิบัติตา่งๆก็อยูใ่นกรอบแหง่ธรรมแหง่วินัย ไมม่ีผิดพลาดคลาด

เคลื่อน สิ่งอำนวยความสะดวกภายในวัด มีเพียงเท่าที่จำเป็นต่อ

การดำรงชีพ ไมมี่ความหรหูราหรือฟุม่เฟือยใดๆพระเณรองคไ์หน

มาอยู่แล ้ว ไม่ตั ้งอกตั ้งใจทำกิจวัตรข ้อวัตร ไม่เด ินจงกรม

ไม่นั่งสมาธิภาวนา ขยันแต่จะกิน ขยันแต่จะนอน อยู่ได้ไม่ทันไร

ก็ต้องถูกขับออกจากวัดไปอยา่งไมต่้องสงสัย

 ด้วยเหตุนี้เองพระเณรที่ตั้งใจมาศึกษาอบรมอยู่กับท่าน และ

อยากได้อยู่ไปนาน ๆ จึงต้องปรารภความเพียรกันอย่างเข้มข้น

ถึงขั้นแขง่กันทำกิจวัตรข้อวัตรเลยทีเดียว เรื่องความขี้เกียจขี้คร้าน

นั้นแทบไมป่รากฏมีแตค่วามขยนัหมัน่เพียรมีความอดทนท่ีจะตอ่สู้

กบัความทกุขย์ากลำบากกินน้อยนอนน้อยสำรวมสติไมพ่ดูคยุกนั

โดยไมม่ีเหตอุนัควร มีความเคารพเชือ่ฟงัทา่นอยา่งจริงใจ เรียกวา่

ยอมกราบท่านแบบศิโรราบจริง ๆ คือกราบทั้งกาย กราบทั้งใจ

นั่นแหละ จึงจะเป็นที่ชื่นชมของหมู่คณะ และมีโอกาสที่จะได้

จำพรรษาอยูใ่นวดัปา่บ้านตาดได้รบัอบุายธรรมจากทา่นอยา่งถึงใจ
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 อันที่จริง ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย กับการที่จะทำให้วัดใดวัดหนึ่ง

มีสภาพบรรยากาศแบบธรรมชาติเป็นเอง ที่เอื้ออำนวย ต่อการ

บำเพ็ญเพียรทางด้านจิตภาวนาคือ สภาพภายในวัด มีความสงบ

ระงับ ปราศจากมลพิษทางใจ มุ่งเน้นการปฏิบัติที่ตรงต่อหลัก

ธรรม หลักวินัย อย่างเข้มงวดกวดขัน ทั้งพระเณรก็ตั้งอกตั้งใจ

ประพฤติปฏิบัติกันเองอย่างจริงจัง โดยที่ครูบาอาจารย์ไม่ได้บีบ

บังคับเลยวา่จะต้องทำอยา่งนั้นๆหรือมีกฏระเบียบบังคับให้ต้อง

ทำอย่างนั ้น ๆ เพราะถือว่า ธรรมและวินัยที่พระบรมศาสดา

ทรงตรัสไว้ดีแล้วนั้น คือ หลักเกณฑ์ที่พระเณรต้องยึดถือนำไป

ปฏิบัติต่อตนเองอยู่แล้ว ขอเพียงตั้งใจปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรม

และวินัยเท่านั ้น ก็สามารถบรรลุถ ึงจุดหมาย คือมรรค ผล

นิพพานได้อยา่งเต็มเปีย่มบริบูรณ์
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๗.มหาวิทยาลัยสงฆ์ภาคปฏิบัติ



 แม้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ที่นี่ วัดป่าบ้านตาด ก็เป็นวัดที่มีสภาพ

บรรยากาศแบบธรรมชาติเป็นเอง ดังที่กล่าวมา ในแวดวงพระ

กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์ใหญ่ “หลวงปู่มั่น ภูร ิทัตโต”

ต่างยอมรับกันเป็นเสียงเดียว ว่า ที่นี่ คือ “มหาวิทยาลัยสงฆ์ภาค

ปฏิบัติ” และเป็นสมรภูมิรบห้ำหั่นกับกิเลส ที่ขึ้นชื่อลือชาเป็นที่สุด

กิตติศัพท์ “ความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ความเข้มงวดกวดขัน และ

ความดุ” ร่ำลือกระฉ่อนไปถึงต่างประเทศ ไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทย

ทั้งนี้ก็เป็นเพราะความเอาใจใสอ่ยา่งจริงใจของพอ่แมค่รูอาจารย์

ที่มีต่อพระเณรที่มาศึกษาอบรมกับท่าน รวมทั้งปฏิปทาการปฏิบัติ

ในแบบฉบับของพระธุดงคกรรมฐานจริง ๆ ชนิดที่ไม่ไว้หน้ากิเลส

ตัวไหนทั ้งนั ้น และการเทศนาอบรมธรรมอย่างดุเด็ดเผ็ดร้อน

ดเุดือดเข้มข้นถึงใจพร้อมๆกบัอบุายธรรมท่ีหยิบย่ืนให้กบัลกูศิษย์

แต่ละราย อันเปรียบเหมือนไม้ตายที่ใช้สังหารกิเลสได้อย่างทรง

ประสิทธิภาพ และเฉียบขาดที่สุด ใช่แต่เท่านั้น ยังผสมผสานด้วย

นิสัยวาสนาที่สั่งสมบารมีธรรมมาเพื่อเป็น “จอมปราชญ์” แห่งยุค

อีกตา่งหากมิฉะนั้นที่ไหนเลยจะมีพระเณรผู้คนให้ความเคารพ

นับถือ และยำเกรงในองค์ท่านอย่างมากมาย จนประวัติศาสตร์

ต้องจารึกไว้ว่า “ท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโน” นี้ คือ

“พระผู้เป็นมหาบุรุษรัฐสุดอัศจรรยย์ิ่งใหญแ่หง่โลก”ในยุคปัจจุบัน
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 ภายในวัดปา่บ้านตาด ทุกอยา่งเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติ

เป็นเองพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่เคยออกกฏระเบียบบังคับให้พระเณร

ต้องทำอย่างนั้น หรือทำอย่างนี้ นอกจากท่านจะพูดสั่งสอนด้วย

เหตุผลแห่งความถูกต้องดีงามไปตามธรรมและวินัย เท่านั ้น

ส่วนการที่ใครจะนำไปปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติ มอบให้เป็นเรื่อง

เฉพาะของแตล่ะรายที่ไปศึกษาอบรมอยูก่ับทา่นวา่จะเห็นสมควร

ทำอย่างไรตามกำลังสติปัญญาของตนเอง หากพระเณรองค์ใด

ตั้งใจปฏิบัติ และมีอุปนิสัยควรมีความเป็นไปได้ในธรรมมากน้อย

อย่างไร ตามสมควรแก่ความปฏิบัติ ท่านก็จะรับเอาไว้ ให้อยู่จำ

พรรษาปฏิบัติธรรมที่นี่ ตามสมควรแกอุ่ปนิสัยขององคน์ั้น ๆ สว่น

องค์ที่มีความประพฤติไม่เอาไหน ไม่ใส่ใจในคำสั่งคำสอน ท่านก็

ขับให้ออกไปจากวัดเสียเทา่นั้นเอง

 เพราะเหตุนั้น พระเณรที่มุ่งมั่นมาอยู่ที่นี่ เพื่อรับการศึกษา

อบรมจากท่าน ต่างก็เต็มใจขวนขวายที่จะปฏิบัติตามคำสอนของ

ทา่นไปเองหากจะวา่บังคับก็คือพระเณรบังคับตัวเอง ไมต่้องให้

ใครมาบงัคบัและดเูหมือนวา่จะมีความขลงัเสียย่ิงกวา่ครบูาอาจารย์

บังคับเป็นไหน ๆ เพราะหลักปฏิบัติจริง ๆ ดังพระบรมศาสดา

ทรงตรัสไว้ “ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตพฺปํ อกฺขาตาโร ตถาคตา”   

พระตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอก กิจในอันประกอบความเพียร

เพ่ือชำระกิเลส เปน็หนา้ท่ีท่ีเธอทัง้หลายตอ้งทำเอง 
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๘.จำเป็นต้องพูดความจริง



 ดงันัน้ สภาพบรรยากาศภายในวดัปา่บ้านตาดตัง้แตย่คุเร่ิมต้น
จนถึงยุคกอ่นเปิดโครงการชว่ยชาติในปีพ.ศ.๒๕๔๐คืออยูใ่นชว่ง
ประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๓๐ ถอยหลังลงไป เป็นยุคที่ พ่อแม่ครู
อาจารย์เข้มงวดกวดขันกับการปฏิบัติของพระเณรอย่างเต็มที่
ความเกี่ยวข้องกับพระเณร ผู้คนไม่ได้มีมากมายล้นหลาม เหมือน
ดังเชน่ในยุคสุดท้ายบั้นปลายชีวิตที่ทา่นมุง่สงเคราะหโ์ลกอยา่งสุด
กำลังความสามารถ หากใครได้สัมผัสวัดป่าบ้านตาดในยุคที่ท่าน
เคี่ยวเข็ญเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติของพระเณรแล้ว ก็จะทราบ
ได้ด้วยตนเอง ในข้อวัตรปฏิปทาของพ่อแม่ครูอาจารย์ และกับคำ
กล่าวที่ว่า “วัดป่าบ้านตาด คือ มหาวิทยาลัยสงฆ์ภาคปฏิบัติ”
และเป็นสมรภูมิรบห้ำหั่นกับกิเลสที่ดุเดือดเข้มข้นที่สุด ย่อมไม่ใช่
เรื่องที่เกินเลย

 ที่กล่าวมาทั้งนี้ ไม่ได้มีเจตนาที่จะพูดยกย่องวัดป่าบ้านตาด
จนเกินเหตุ แต่เหตุผลแห่งความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้น เมื่อได้มี
โอกาสสอบถามครูบาอาจารย์แต่ละองค์ ที่เคยอยู่จำพรรษาที่
วัดปา่บ้านตาดมานั้นล้วนได้รับคำตอบในทำนองเดียวกันวา่

 “ชว่งที่ทา่นทำความเพียรอยา่งดุเดือด และเข้มข้นที่สุดในชีวิต
ของท่าน จะเรียกว่า อย่างหนักหนาสาหัสสากรรจ์ก็ว่าได้ และได้
รับอุบายธรรมแบบดุเด็ดเผ็ดร้อน อย่างถึงพริกถึงขิง ถึงอกถึงใจ
ถึงอรรถถึงธรรม อยา่งที่สุดนั้น ไมม่ีชว่งไหนจะยิ่งไปกวา่ ชว่งที่ได้

อยูจ่ำพรรษากับพอ่แมค่รูอาจารย์ที่วัดปา่บ้านตาด”
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 ลกูศิษยช์ัน้ผูใ้หญข่องพอ่แมค่รอูาจารย์ ท่ีสำเรจ็กิจในพระพทุธ

ศาสนาเข้าถึงมรรคผลนิพพานแล้วนั้นก็มีจำนวนไมใ่ชน่้อยยอ่ม

เป็นสักขีพยานกับคำกลา่วนี้ได้เป็นอยา่งดี




๙.นิสัยที่จำต้องเปลี่ยน



 ทำไมจึงบอกว่า พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเก ิดมาเพื่อเป็น

“จอมปราชญ์” แห่งยุค ทั้งที่องค์ท่านเอง ก็ไม่มีเจตนาที่จะเป็น

ครูบาอาจารย์สั่งสอนท่านผู้ใดเลย มีแต่คอยหลบหนีด้วยซ้ำไป

องคท์า่นเคยพูดอยูเ่สมอวา่

 “...ปกติเราแต่ก่อนไม่ค่อยสนใจจะสอนใครนอกจากสอน

เจ้าของเอง และไม่นึกด้วยว่าจะมีหมู่เพื่อนตลอดถึงประชาชน

จะมาเกี่ยวข้องกับเราถึงขนาดที่เป็นอยู่เวลานี้ เมื่อความจำเป็นมา

เกี่ยวข้อง จิตที่คิดหรือเป็นความรู้สึกมาดั้งเดิมของเราที่เรียกว่า

นิสัย ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องมากน้อย

เมื่อเป็นเชน่นั้นภาระก็ต้องหนักผู้ใดมาเกี่ยวข้องกับเราเรารับแล้ว

ด้วยเหตุด้วยผล เราจะต้องดำเนินตามหลักธรรมที่เป็นเหตุองค์

ประกอบด้วยเหตุผลล้วน ๆ รวมลงเป็นธรรม อย่างเต็มสติกำลัง

ความสามารถของเราทุกแง่ทุกมุม แม้จะมีภาระมาก ความเป็น

ห่วงที่จะต้องอบรมสั่งสอนเราก็เป็นห่วงอยู่ตลอดเวลา เมื่อมี

โอกาสก็ต้องมาอบรมเสมอ...”
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 “...ขโมยหนีจากหมูเ่พ่ือนไมรู่ก่ี้ครัง้ก่ีหน ไปไหนกร็มุๆกนัเข้ามา
เพราะถ้าให้เป็นตามอัธยาศัยของเจ้าของแล้ว วันทั้งวันไม่ได้พบ
ใครเลยก็ตามพบแตเ่จ้าของเทา่นั้นพอใจแล้วไมส่นใจกับอะไรเลย
ถ้าพูดถึงว่าปล่อยมันปล่อยขนาดนั้นแหละ เพราะเรียนมันเสียพอ
ปฏิบัติมันพอ รู้มันจนกระทั่งเต็มหัวใจแล้ว สงสัยอะไรในโลกนี้
ว่างั้นเลย นี่ก็หมู่เพื่อนรุม หากขโมยหนีกลับเป็นตกนรกแล้ว ผมนี่
จมอยู่ ใต ้ก ้นเทวทัตโน่นแหละ ขโมยหนีจากหมู่ เพ ื่อนตั ้งแต่
เริ่มแรกโนน่อยูม่ันไมส่บายมีหนึ่งมีสองก็มีความรับผิดชอบกันอยู่
ในนั้นแหละ ตามสัญชาตญาณ มีมากเข้าไปเท่าไร ก็ต้องมีความ
รบัผิดชอบมากหนกัมากเข้าไปขโมยหนีกไ็มพ้่น ไปอยูไ่มก่ี่วนัแหละ
สองอาทิตย์ สามอาทิตย์ เดี๋ยวรุมไปอีกแล้ว สุดท้ายก็เลยเกาะกัน
เต็มเรื่อยมาอยา่งนี้ละ...”

 แล้วทำไมพระเณรจึงพากันรุมท่านอยู่องค์เดียวล่ะ เหตุผลมี
เพียงหนึ่งเดียว ก็เพราะความเป็น “จอมปราชญ์” ของท่านนั่นเอง
พระเณรท่ีมุง่มัน่ไปอยูก่บัทา่นกไ็มใ่ชป่ระเภทโง่ๆเซอ่ๆยอ่มสมัผสั
ได้ถึงภูมิจ ิต ภูมิธรรมภายในขั ้นสุดยอด และอุบายธรรมอัน
ชาญฉลาด ไม่ว่าจะเป็นการเทศน์อบรมสั่งสอน การแสดงกิริยา
อาการทางกายให้รู้ทัง้การกระทำส่ิงใดหรือไมก่ระทำส่ิงใดผูฉ้ลาด
ยอ่มถือเอาประโยชนไ์ด้ทัง้ส้ิน ดรูาวกบัวา่ ยิง่อยูก่บัทา่นนานเทา่ไร

กย่ิ็งได้รบัอบุายธรรมและเพ่ิมพนูทางด้านสติปญัญามากข้ึนเร่ือยๆ
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๑๐.ลวดลายของจอมปราชญ์



 ทัง้กิริยาอาการท่ีทา่นแสดงออกตอ่พระเณรแตล่ะราย เพียงแค่

ได้เห็นท่านเท่านั้น ดูเหมือนว่ากิเลสภายในใจของพระเณรแต ่ 

ละองค ์ มันทำราวกับจะหมดสิ้นเรี่ยวแรงอ่อนปวกเปียกง่อย

เปล้ียเสียขาไปตาม ๆ กนัคล้ายกบัมนัจะยอมให้ฆา่อยา่งงา่ยดาย

อะไรประมาณนั้น พาเดินจงกรมก็ง่าย พานั่งสมาธิก็ง่าย มีความ

ขยันขันแข็ง มีความอดทนเป็นเยี่ยม แม้จะอดนอน ผ่อนอาหาร

จนถึงขัน้อดอาหารกท็ำได้อยา่งงา่ยๆสบายๆไมส่ะทกสะท้านกบั

อะไรเลย ก็ไมรู่้วา่เป็นเพราะเหตุใด แตพ่อไปจากทา่นเทา่นั้นแหละ

ไมรู่ว้า่กิเลสมนัเอากำลงัวงัชา เร่ียวแรงมาจากไหนมนัลกุข้ึนรมุเตะ

รุมต่อยรุมถีบเอาซะเกือบตาย แทบเอาตัวไม่รอด เพราะเหตุอย่าง

น้ีแหละพอ่แมค่รูอาจารย์จึงเป็นเหมือนแมเ่หล็กใหญ่ที่ดึงดูดพระ

เณรเอาไว้ให้เกาะติดทา่นอยา่งแกะไมอ่อกจนถึงทุกวันนี้

 และอีกอันหนึ่งที่สำคัญมาก และเป็นเหตุให้พระเณรในวัดป่า

บ้านตาด เกิดความเคารพเทิดทูน และสำนึกในพระคุณของพอ่แม่

ครูอาจารยอ์ยา่งไมรู่้ลืมเลยก็คือความเป็นหว่งเป็นใย และเอาใจ

ใส่ต่อการปฏิบัติของพระเณรคอยปกป้องคุ้มครองไม่ให้เกิดความ

ผิดพลาดเสียหาย ประหนึ่ง บิดามารดาห่วงหาอาทรในบุตรธิดา

ฉะนัน้ ซ่ึงพอ่แมค่รอูาจารยเ์คยพดูไว้ฟงัแล้วกเ็กิดความรูสึ้กซาบซ้ึง

และประทับใจอยา่งสุดจิตสุดใจ
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๑๑.เป็นห่วงหมู่คณะ



 “...เราเปน็หว่งพระเณรท่ีมาอยูอ่าศยักบัเราน้ีย่ิงกวา่เราหว่งเรา

สำหรับเราเอง ไม่เห็นมีห่วงอะไรหวงอะไรทั้งนั้น แต่เกี่ยวกับพระ

เณรที่มาอาศัยอยู่กับเราแล้ว เราห่วงเราหวงมาก คำว่าหวงก็คือ

ไม่อยากให้ความดีที่มุ่งมารักษาและรักษาแล้วนี้ เสื่อมลงไปหรือ

ผิดพลาดประการใดทั้งนั้น คำว่าห่วงก็เป็นอารมณ์เกี่ยวกับเรื่อง

ความผิดพลาดของพระเณรซึ่งมักมีอยู่เสมอ และกลัวจะไม่เจริญ

ทางจิตใจ เราไม่เคยตายใจกับเพื่อนฝูงที่มาอยู่ด้วย เพราะเมื่อเรา

รับเรารับด้วยเหตุผลที่ควรรับเมื่อรับแล้วก็ต้องทำหน้าที่ของตนให้

สมบูรณ์เต็มกำลังความสามารถ ส่วนจะสมบูรณ์ตามหลักธรรม

หลักวินัยหรือไม่นั้นเราไม่กล้าอาจเอื้อม เพราะเป็นความละเอียด

ของหลักธรรมหลักวินัยอาจจะไม่รู้ทั่วถึงก็ได้ แต่เรื่องความรู้ความ

สามารถของเรามีเท่าไร เราทุ่มเทลงเพื่อหมู่เพื่อคณะตลอดมา

ตั้งแต่วันเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนในขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งบัดนี้ เป็น

เวลายี่สิบกวา่ปี..”

 “... การอบรมสั่งสอนในด้านใดที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์

เป็นอุบายวิธีการแก้สิ่งไม่ดีทั้งหลายในจิตใจของผู้มาอาศัยอยู่ด้วย

เราทุม่เทลงเต็มกำลังความสามารถทุกแงทุ่กมุมเราไมไ่ด้ทำเลน่ๆ

ทำจริงทำจัง สั่งสอนจริง ๆ เพราะกิเลสมีหลายประเภทที่ควรแก้

และถอดถอนประเภทที่รุนแรงทำให้จิตหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาก็มี
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ประเภทที่หมักหมมอยู่ลึก ๆ ก็มี ประเภทที่แสดงอย่างออกหน้า

ออกตาเห็นได้อย่างชัดเจนจนถึงทำให้จิตให้กายไหวไปตามก็มี

ผู ้ปฏิบัติซึ่งเป็นนักบวชมุ่งต่ออรรถต่อธรรมด้วยการแก้กิเลส

อยู่แล้ว จึงไม่ควรเห็นกิเลสประเภทต่าง ๆ ว่าเป็นของไม่สำคัญ

พอที่จะนอนใจ ไม่คิดอ่านเรื่องสติปัญญาที่จะนำมาแก้สิ่งเหล่านี้

ซึ่งเป็นภัยตอ่ตนมาแตก่าลไหนๆ...”

 “...ฉะนั้น ขอให้ทุกท่านที่มาอยู่ในสถานที่นี่เพื่อการศึกษา

อบรมจงรักษาเจตนาดั้งเดิมของตนไว้ให้สมบูรณ์อยา่ให้บกพรอ่ง

ถ้าเจตนาอันนี้บกพรอ่งความประพฤติการปฏิบัติตัวจะออ่นแอลง

ไปกลายเป็นความท้อถอย ความรู ้สึกจะคิดไปในแง่เป็นอกุศล

และจะไม่เป็นมงคลแก่ตนและหมู่เพื่อน ตลอดครูบาอาจารย์ที่อยู่

รว่มกัน...”
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๑๒.ทุ่มเทสุดชีวิต



 “...ผมพยายามที่สุดที่จะให้ท่านที่มาอบรมศึกษาทั้งหลายได้

รับความรู ้ ความฉลาด ความเข้าอกเข้าใจในวิธีการประพฤติ

ปฏิบัติ ความเคลื่อนไหวไปมาทุกแงทุ่กมุม ถ้าเห็นวา่ผิดพลาดจาก

หลักธรรมวินัยแล้ว ผมรีบแนะนำสั่งสอนหรือดุด่าว่ากล่าวทันที

เพราะถือว่า สิ่งนั้นคือความเป็นภัย การดุด่าว่ากล่าวจะหนักเบา

ขนาดไหน ไม่ปรากฏว่ามีภัยในการสอน การให้อุบายแก้สิ่งที่ผิด

นั่นเลย เป็นคุณประโยชน์โดยถ่ายเดียว นอกจากผู้ฟังซึ่งเคยเชื่อ

กิเลสจนฝังนิสัยอยูแ่ล้วอาจจะหลงกลอุบายของกิเลสพลิกแพลง

ความรู้สึกให้ผิดจากความมุ่งหมายของธรรม และการแสดงไป

อย่างอื่นเสีย อันเป็นข้าศึกต่อธรรม และเป็นฝ่ายกิเลสเข้าโจมตี

ธรรมภายในตน ว่าท่านดุด่าว่ากล่าวด้วยเจตนาไม่ดีเป็นต้น ก็ช่วย

ไมไ่ด้...”

 “...นี่ก็ได้พยายามสอนหมู่สอนเพื่อนจนเต็มเหนี่ยว ผมไม่ได้

สงสารผม ไม่ได้ห่วงใยผม ยิ่งกว่าห่วงหมู่ห่วงเพื่อนนะ จงเห็นใจ

หมู่เพื่อนนี่ ผมเอาใจใส่จริง ๆ ในจิตของเราปฏิพัทธ์ และรักสงวน

หมู่เพื่อนมาก ตาก็แหลมหูก็กางรับหมู่เพื่อนตลอดเวลา อะไร ๆ

ว่าแล้วดุเล่า เพราะอันนั ้นมันผิดนี่ จะเปิดโอกาสให้กิเลสมัน

เหยียบย่ำทำลายลูกศิษย์เราอยู่ได้ยังไง เราเป็นอาจารย์ก็บอกละสิ

นั่นเหมือนกับว่า ช่วยตบออก ช่วยตีออก ปิดป้องให้ดีสิ อย่าเปิด
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ตรงนั้นกิเลสจะตอ่ยตรงนั้นอยา่เปิดตรงนี้นั่นเหมือนนักมวยเขา

ฝึกซ้อมมวยกนัครกูบัลกูศิษยฝึ์กซ้อมมวยกนัครตู้องเตือนเสมอวา่

อยา่เปิดตรงนั้นๆพอครั้งที่สามครูก็เตะตูมพอเตะก็เตะพอศอก

ก็ศอกเข้าไป พอหมัดก็หมัดเข้าไป พร้อมกับคำเตือนว่า อย่าเปิด

ตรงนั้นในเวลาฝึกซ้อมกัน...”

 “...ครูมวยตี ครูมวยต่อย ครูมวยเตะ มันไม่ได้เจ็บเท่าคู่ต่อสู้

ตบหรือต่อย คู่ต่อสู้ต่อย ดีไม่ดีตาย ครูนั้นตีบอกตีสอน เตะบอก

เตะสอนแตถ่ึงอยา่งนั้นก็ยังต้องเตือนบอกฝึกซ้อมกันไปๆ เตือน

บอกกนัไปวา่อยา่เปิดตรงนัน้และเตะตอ่ยท่ีเผลอพร้อมบอกวา่แนะ่

บอกแล้วนะ ฝึกซ้อมกันไป ๆ อย่าเปิดตรงนั้น แล้วฝึกซ้อมกันไป

พอครั้งที่สามก็ตูมเข้าไปอยา่เปิดตรงนั้น...”

 “...นี้มันก็ทำนองนั้นแหละดุตรงนั้นดุตรงนี้ดุองคน์ั้นดุองคน์ี้

ก็เหมือนกับอย่าเปิดตรงนั้น ๆ นั่นเอง เพราะไหวพริบปัญญาของ

เรามันไมท่ันกิเลสเห็นแตก่ิเลสมันเหยียบหัวเตะโน้นเตะนี้ทั้งศอก

ทั้งเขา่เรากลิ้งไปกลิ้งมายังเพลินหลับครอ่กๆอยูไ่ด้ถูกกิเลสเตะ

เอาขนาดนั้น มันก็นา่โมโหละสิ ผู้เป็นครูอาจารยฝ์ึกอบรมนะ่ อยา่

เปิดตรงนั้นๆก็ต้องวา่ละสิทำไมองคน์ั้นเป็นอยา่งนั้นทำไมองคน์ี้

เป็นอยา่งนี้แนะ่ก็เหมือนกับวา่อยา่เปิดตรงนั้นนั่นแล...”
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๑๓.พลังธรรมอันแข็งกร้าว



 สำหรับผู ้อื่นเมื่อได้ยินเทศนาธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์

เชน่นี้แล้วจะรู้สึกอยา่งไรไมท่ราบได้แตส่ำหรับผู้เขียนเองยอมรับ

อย่างไม่อายว่า “น้ำตามันพาลจะไหลพรากออกมา ด้วยความ

ซาบซึ้งและตื้นตันใจ” ได้แต่ร่ำร้องอยู่ภายในใจว่า ไม่เสียชาติเกิด

แล้วที่เราได้มาอยู่ใต้ร่มบารมีธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์ และหนึ่ง

เดียวที่เราจะทำได้ คือ เราจะขอปฏิบัติบูชาพระคุณท่านด้วย

ข้อวัตรปฏิปทาที่พ่อแม่ครูอาจารย์พาทำมานี้ อย่างสุดกำลังความ

สามารถเลยทีเดียว

 เพราะเหตแุหง่ความท่ีทา่นเปน็ “จอมปราชญ”์ น้ีเององคท์า่น

จึงมีความลึกซึ้งสุขุมคัมภีรภาพในอันที่จะปกป้องพระเณรให้อยู่

รอดปลอดภัย เพื่อความสงบร่มเย็นในการบำเพ็ญเพียรภาวนา

บรรดาคลื่นโลกธรรมที่หลั่งไหลโถมทะลักเข้ามายังวัดป่าบ้านตาด

ตลอดจนมลพิษทางใจ อันจะเป็นเหตุกระทบกระเทือนจิตใจของ

พระเณรให้ขดัข้องเรือ่งจิตภาวนา จะต้องมาปะทะกบัองคท์า่นกอ่น

และหลายสิ่งหลายอยา่งถูกพอ่แมค่รูอาจารย์ใช้พลังธรรมภายใน

อันแข็งกร้าวตีโต้จนแตกกระจัดกระจายถอยร่นไปอย่างไม่เป็น

ขบวน
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 กิจนิมนตไ์ปทำบุญในที่ตา่งๆไมร่ับ (เว้นเฉพาะงานศพที่พระ

เณรไปปลงธรรมสังเวชได้) กิจอื่นถ้าจำเป็นต้องไป ก็ไปตามลำพัง

ท่านองค์เดียว (นี่พูดถึงสมัยที่ท่านกำลังเคี่ยวเข็ญพระเณรอย่าง

เต็มที่) มีผู้จะนำไฟฟ้าเข้ามาภายในวัด ก็ไม่ให้เข้า จะมาติดตั้ง

โทรศัพท์ให้ ก็ไม่เอา จะมาสร้างกุฏิหรู ๆ ให้ ก็ไม่ให้สร้าง จะมา

สร้างโบสถ์หลังงาม ๆ ให้ ก็ไม่ให้ทำ ข้าวของเครื่องใช้เครื่อง

ประดับ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่จำเป็น โต๊ะหรู ๆ ตู้สวย ๆ

โซฟาแพง ๆ ก็ถูกกีดกันออกไปหมด เปิดโล่งไว้ทางเดียว คือ

ให้พระเณรได้ทำความเพียรภาวนากันอย่างเต็มที่ ไม่ให้มีอะไรมา

กวนจิตกวนใจ จนกลายเป็นพิษเป็นภัยขึ ้นมา นอกเสียจาก

เจ้าของจะก่อกวนตัวเองด้วยการคิดปรุงแต่งในแง่ที่ไม่ดี ขัดต่อ

หลักธรรมหลักวินัยเสียเองอันนี้ใครๆก็ชว่ยไมไ่ด้
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๑๔.สมรภูมิรบหฤโหด



 ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า วัดป่าบ้านตาด คือสมรภูมิรบห้ำหั่นกับ

กิเลสที่ดุเดือดเลือดพล่านอย่างที่สุด ที่คราคร่ำไปด้วยนักรบลูก

ศิษย์พระตถาคต ประเภททรหดเดนตาย มือซ้ายเอาสมาธิเป็น

พลังหนุน มือขวาเอาปัญญาเป็นดาบเพชร บุกตะลุยฟาดฟันกับ

กิเลส ชนิดที่ใครดีใครอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ในทางเดินจงกรมก็ดี

ในบัลลังก์สมาธิก็ดี ในธุดงควัตร หรือในข้อวัตรปฏิบัติใด ๆ ก็ดี

ประหนึ่งว่า ถ้ากิเลสไม่ตาย ก็ให้เราตายเสียดีกว่า ภายใต้การ

กำกับดูแลของพ่อแม่ครูอาจารย์ ซึ่งเปรียบเหมือนครูมวยชั้นเยี่ยม

ที่คอยอุดช่องว่างช่องโหว่ให้กับลูกศิษย์อย่างเต็มที่ ในขณะ

เดียวกันก็สอนทา่ไม้ตายเด็ดๆชนิดที่จะน็อคคูต่อ่สู้ได้ให้ลูกศิษย์

ได้ฝึกปรือเพื่อเป็นอุบายปราบกิเลสให้อยูห่มัดให้จงได้

 ฝ่ายผู้เป็นศิษย์นั้นเล่า เมื่อได้มาฝึกวิชากับพ่อแม่ครูอาจารย์

ที่เป็นปรมาจารย์แห่งยุค ที่ไหน จะมายอมกิน ยอมนอน อยู่บน

เขียงให้กิเลสที่ถือว่าเป็นศัตรูตัวร้ายกาจ มันสับมันยำอย่างง่าย ๆ

ครูมวยบอกเตะเป็นเตะ บอกต่อยเป็นต่อย แม้ไม่บอก ก็ยังอยาก

จะลุกออกไปเตะไปต่อยกับมันอยู่นั่นเอง พระเณรวัดป่าบ้านตาด

ก็เป็นเหมือนอยา่งนั้นชว่งที่มาศึกษาอยูก่ับทา่นความเพียรมันชา่ง

อาจหาญเสียนี่กระไร บางองค์อดอาหารคราวหนึ่ง ๑๐ วันบ้าง

๒๐วันบ้าง๓๐วันบ้างจนรา่งกายผอมโซบางองคอ์ดนอนตลอด
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ทั้งคืน หรือหลาย ๆ คืน บางองค์นั่งสมาธิตลอดรุ่ง บางองค์เดิน

จงกรมตลอดรุง่ ตา่งองคต์า่งกเ็รง่ทำความเพียรกนัอยูอ่ยา่งเงียบๆ

ที่กุฏิของตนไมไ่ปสุงสิงกับใคร

 แม้ทำกิจวัตร ปัดกวาด ก็มีแต่เสียงปัดกวาดเท่านั้น เสียงพูด

คยุกนัไมมี่เลยจนโยมตา่งถ่ินท่ีไมเ่คยมาวดัปา่บ้านตาดพอได้มาเหน็

ต่างพากันสงสัยและไม่เข้าใจว่า ทำไมพระวัดนี้จึงไม่ยอมพูดคุยกับ

ญาติโยม ขยับจะถามอะไรสักหน่อย ท่านก็เดินเลี่ยงหนีไปเสีย

และกับพระด้วยกันเองก็ไม่เห็นท่านคุยกัน ต่างองค์ต่างทำกิจวัตร

ของตนอยู่อย่างเงียบ ๆ ไม่ยอมพูดยอมจาญาติโยมบางคนนอก

จากจะไม่เข้าใจแล้ว ยังอาจคิดเลยเถิดไปว่า พระวัดนี้ดูเหมือนจะ

ไม่ค่อยอยากรับแขก และดูเหมือนจะไม่ค่อยถูกกันหรืออย่างไร

อันที่จริง ที่พระท่านไม่พูดคุยกับญาติโยม และไม่คุยกันเองด้วย

เพราะท่านแอบซุ่มฝึกวิชามวยอยู่อย่างลึกลับภายในใจของท่าน

คือการกำหนดจิตไม่ให้เผลอสติไปกับอารมณ์ภายนอกนั่นเอง

หากท่านไม่เข้มงวดกวดขันกับตัวเองเช่นนั้น มันก็ยากที่จะรักษา

สติให้มั่นคงอยูไ่ด้

 สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ครูอาจารย์ย้ำหนักย้ำหนาก็คือ การที่ไม่ให้

พระเณรคลุกคลีกันไมว่า่จะเป็นกับญาติโยมหรือกับพระเณรด้วย

กันเอง ไม่ให้ไปมาหาสู่กันโดยไม่จำเป็น ให้ปฏิบัติตามหลักแห่ง

สัลเลขธรรม ให้ต่างองค์ต่างอยู่ด้วยความสงบปรารภความเพียร

ภาวนาอยู่ในที่ของตน แม้ในการพบปะพูดคุยกับญาติโยม

ก็อนุญาตให้แต่เฉพาะพระเวรประจำศาลาที่ได้รับการฝึกแล้ว
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เทา่นั้นและถ้าจำเป็นต้องพบปะกับญาติโยมก็ให้มาพบปะสนทนา

กันในที่เปิดเผย คือที่บริเวณศาลาเท่านั ้น หากเป็นโยมผู้หญิง

ก็ต้องมีโยมผู้ชายอยู่ด้วยและรู้ภาวะเดียงสา

 เคยมีพระองค์หนึ่งไปพูดคุยกับโยมผู้หญิงที่ใต้ถุนศาลาตาม

ลำพงัจะด้วยเหตบุงัเอิญหรืออยา่งไรกไ็มท่ราบได้พอ่แมค่รอูาจารย์

มาพบเข้าพอดี ธรรมดาผู้หญิงย่อมถือว่าเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์

อยู่แล้ว ในธรรมท่านก็สอนให้ระมัดระวังอย่างยิ่งยวด ถึงขนาดว่า

ไมใ่ห้เห็นเสียเลยนั่นแหละ เป็นดี ถ้าจำเป็นต้องเห็น ก็อยา่พูดด้วย

ถ้าจำเป็นต้องพูดด้วยก็ให้มีสติอยา่ให้ผิดธรรมผิดวินัย





๑๕.อสรพิษร้าย



 การที่พระพูดคุยกับโยมผู ้หญิง ก็เป็นเฉกเช่นไปเล่นกับ

อสรพิษร้ายพระบรมศาสดาจึงบัญญัติวินัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อยา่ง

เข้มข้นด้วยมุง่หวังจะปกป้องพระเณรมิให้เกิดอันตราย เมื่อพอ่แม่

ครูอาจารย์มาเห็นพระองค์นั ้น กำลังพูดคุยอยู่กับโยมผู ้หญิง

ในลกัษณะท่ีลอ่แหลมตอ่การผิดพระวินยัคืออยูด้่วยกนัสองตอ่สอง

แม้จะมีพระองคอ์ื่นอยูห่า่งๆพอมองเห็นกันได้คือไมล่ับตาแตว่า่

พูดคุยอะไรกันไมม่ีใครได้ยินก็เข้าขา่ยเป็นที่ลับหูการกระทำเชน่นี้

ก็เป็นเหมือนกับการอาราธนาเทศนด์ีๆนี่เอง
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 “...ทา่นองคน์ี้ ชอบประจบประแจงญาติโยมมันมีสมบัติอะไร

ของท่านนักหนา อยู่ที่ใต้ถุนศาลานั่น...” ถ้าเรื่องไม่เลวร้ายนัก

ทา่นก็จะคาดโทษไว้กอ่นถ้าเป็นเรื่องรุนแรงก็ถึงขึ้นขับไลอ่อกจาก

วัดไปเลย อุบายทรมานพระเณรของพ่อแม่ครูอาจารย์นั้น ต้อง

ยอมรับวา่ สุดยอดจริง ๆพระองคน์ั้น ก็ถือโอกาสขึ้นไปที่กุฏิทา่น

ไปกราบเรียนแก้ตัววา่

 “ที่ไปคุยก็เพราะว่า โยมผู้หญิงเป็นคนบ้านเดียวกัน” เพราะ

ความกลัววา่ทา่นจะลงโทษหนักก็เลยถูกทา่นขนาบเข้าให้อีก

 “...ทา่นองคน์ี้ผิดแล้วให้รู้จักผิดอยา่มาแก้ตัวแม้ในพรรษาก็

กระเด็นออกจากวัดได้นะ คนในบ้านตาดก็เป็นคนบ้านเดียวกับผม

ทัง้นัน้ ทา่นเคยเหน็ผมไปคยุกบัใครแบบนัน้หรือ...” เจอเข้าไปแบบนี้

พระองคน์ั้นก็ได้แตน่ั่งก้มหน้านิ่งยอมรับผิดแตโ่ดยดี

 อนัท่ีจริงหากครบูาอาจารยต์ำหนิกต้็องยอมรบัผิดอยา่งเดียว

เท่านั้น การแก้ตัวนั้น กลับเป็นการทำร้ายตัวเองหนักเข้าไปอีก

เพราะนอกจากเป็นการไม่เชื่อฟังคำสอนแล้ว ยังเท่ากับไปเถียง

ท่านอีกต่างหาก แต่ความยอดเยี่ยมของพ่อแม่ครูอาจารย์ ไม่หยุด

เพียงแคน่ั้นพอรุง่เช้าอีกวันหนึ่งพระองคน์ี้จะเข้าไปทำข้อวัตรอยู่

ใกล้ๆทา่น เชน่การรับประเคนอาหารหรือจัดอาหารถวายทา่น

ปรากฏวา่พอ่แมค่รูอาจารยไ์ลห่นีไมย่อมให้เข้าใกล้อีกเลยกวา่จะ

ทำความดีจนลบล้างความผิดของตัวเองได้ คือ ท่านยอมให้มา

ปรนนิบัต ิรับใช้ใกล้ช ิดได้อ ีก ต้องใช้เวลานานถึงสองสามปี

ทีเดียวนี่ละ!!อุบายทรมานศิษยข์องพอ่แมค่รูอาจารย์
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๑๖.ความน่ารักของพระวัดป่าบ้านตาด



 นี่! ถ้าใครไม่โดนเอง ก็คงไม่รู้ บรรยากาศในตอนที่พ่อแม่ครู

อาจารย์กำลังดุพระ นั้นน่ะ!! มันเป็นบรรยากาศที่บรรยายไม่ถูก

เชียวละ แล้วการดุพระของพ่อแม่ครูอาจารย์ ก็มีหลากหลายรูป

แบบ ถ้าพูดแบบภาษาสมัยใหม่ ก็ต้องบอกว่า มีหลายเวอร์ชั่น

ตามแต่ท่านจะเลือกใช้เวอร์ชั่นไหน เพื่อให้เหมาะกับเหตุการณ์

และบุคคล๑.ดุแบบธรรมดา ๆ สบาย ๆ๒.ดุแบบข่มขู่หรือปราม

ไว้ก่อน ๓.ดุแบบเข่นหนักเอาจริง สองแบบแรกไม่สู ้กระไรนัก

แต่แบบที่ ๓ นี่สิ ใครเจอเข้าไป ดีไม่ดี อาจช็อคเอาก็ได้ โห!!

มันเหมือนกับจะหยุดโลกทั้งโลกไว้ชั่วขณะทีเดียว แตม่ันก็เป็นเรื่อง

ประหลาดไม่ใช่น้อยพอผ่านพ้นเหตุการณ์ที่เปรียบเหมือนคอขาด

บาดตายเช่นนั้นไปแล้ว กลับพลิกผันบรรยากาศกลายเป็นความ

ตลกขบขันไปได้

 ความน่ารักของพระวัดป่าบ้านตาด ก็อยู่ตรงนี้ คือ ถ้าพ่อแม่

ครูอาจารยเ์ทศนว์า่ใครจะเทศนห์นักเทศนเ์บาขนาดไหนทา่นก็ไม่

ซ้ำเติมกัน ต่างเห็นอกเห็นใจกัน และก็จำไว้เป็นบทเรียน เพราะ

ส่วนใหญ่ก็จะโดนกันแทบทุกองค์ ขึ้นอยู่กับว่า วันไหนใครจะเป็น

ผู้อาราธนาเทศน์เท่านั้น มิหนำซ้ำ ยังมีการสัพยอกกันอีกต่างหาก

ในรายที่สนิทกัน
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 “...แหม! วันนี้ได้ฟังเทศน์เด็ด ท่านนี่ ฝีมือในการอาราธนา

เทศนย์อดเย่ียมจริงๆผมไมค่อ่ยได้ยินพอ่แมค่รอูาจารยเ์ทศนเ์ดด็ๆ

อย่างนี ้มานานแล้ว วันนี ้ถ ึงใจมาก วันหน้าเอาอีกนะท่านนะ

ถือเสียวา่ทา่นเทศนด์า่กิเลสก็แล้วกันไมไ่ด้ดา่เราสักหนอ่ย”

 “...เฮอะ!ทา่นไมต้่องมาทำเปน็พดูดีไปลองเปน็ทา่นโดนบ้างสิ

จะถึงใจไหมท่านก็ระวังตัวไว้เถอะ วันนี้ตาผม วันหน้าอย่าให้เป็น

ตาทา่นมั่งก็แล้วไปถึงพอ่แมค่รูอาจารยจ์ะดา่กิเลสแตก่ิเลสมันอยู่

ในใจเราเราก็พลอยเจ็บไปด้วยแถมอายโยมอีกตา่งหาก...”





๑๗.แจกอาหารต้องให้เป็นธรรม



 แล้ววันหนึ่ง องค์ที่ไปสัพยอกเขาก็เจอเข้ามั่ง เรียกว่า กรรม

สนองทันตาเห็น ปกติในเวลาแจกอาหารตอนก่อนฉันเช้า สมัยนั้น

ยังใช้ศาลาชั้นบน เป็นที่ฉันภัตตาหารอยู่ พระทุกองค์ต้องช่วยกัน

แจกอาหารบางองคก์ต็กักบัข้าวใสถ้่วยแล้วจดัใสถ่าดแยกเปน็ชดุๆ

สง่ให้พวกโยมท่ีมาพกัปฏิบติัธรรมในโรงครวับ้างตามกฏิุตา่งๆบ้าง

พ่อแม่ครูอาจารย์ ท่านดูแลไปถึงพวกญาติโยมที่มาพำนักปฏิบัติ

ธรรมภายในวัดด้วย ผู ้ท ี่จะจัดอาหารเข้าไปในโรงครัวจะทำ

สุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เด็ดขาด เรียกว่า ต้องรู ้จักจัดอาหารที่เขาจะ

รับประทานได้ด้วย
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 แล้วพระเณรแจกอาหารก็จะทำสุม่สี่สุม่ห้าไมไ่ด้เชน่กัน ต้องมี

สติปัญญาอยู่ในนั้น อันใดมีเยอะก็แจกเยอะ อันใดมีน้อยก็แจก

น้อยถ้าหากมีไมพ่อแจกได้อยา่งทั่วถึงก็ให้สลับกันรับเฉลี่ยกันไป

อาหารจะประณีตดีเลวอย่างไรก็ให้แจกกันให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

แก่ทุกคน หากองค์ใดคอยจ้องจะเอาแต่ของดี ๆ ส่วนของไม่ดีเอา

ไปให้หมู่คณะ ตัวเองเอาแต่ของดี ๆ ไม่นาน เดี๋ยวสายตาของพ่อ

แม่ครูอาจารย์ก็จะแวบไปหา ถ้ายังไม่รู ้ตัวประเดี๋ยวก็อาจได้ฟัง

เทศน์เด็ด ๆ สมัยนั้น พระวัดป่าบ้านตาดทุกองค์ ไม่ว่าจะพรรษา

ขนาดไหน ต้องช่วยกันเดินแจกอาหารทั้งหมด ไม่มีใครกล้านั่งเฝ้า

บาตรรอให้หมู่พวกนำอาหารมาให้ จะมีก็เฉพาะพระเถระผู้ใหญ่

ที่นั่งรองจากพอ่แมค่รูอาจารยเ์ทา่นั้น





๑๘.สายตาแบบนี้...ต้องมีเรื่อง



 เป็นที่รู ้กันว่า ถ้าในยามปกติ พ่อแม่ครูอาจารย์จะมองใคร

ท่านจะไม่ให้ผู้นั ้นได้เห็นสายตาของท่านเลย คือจะไม่มีทางรู้ว่า

ท่านมองดูอยู่ นอกจากจะมีอะไรผิดปกติ หรือท่านมีเจตนาอะไร

สักอย่าง ท่านจึงจะมองให้รู ้ ให้ได้เห็นสายตาของท่าน ถ้าเห็น

แววตาดุๆจ้องมองมาเมื่อไรพระเณรจะรู้ทันทีวา่ตัวเองกำลังทำ

อะไรหรือคิดอะไรที่ไมด่ีอยูห่รือเปลา่ถ้าไมร่ีบกลับลำประเดี๋ยวก็

จะเจอเทศนแ์บบเด็ดๆ
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 ดังเช่น บางองค์เดินแจกอาหารไป หากสายตาเหลือบไปมอง

สาว ๆ ที่นั่งอยูใ่กล้ ๆ ไมน่านสายตาของพอ่แมค่รูอาจารยจ์ะแวบ

ไปหาทันที และไม่ใช่สายตาแบบชื่นชม แต่เป็นสายตาแบบ...

บอกไมถ่กูอยากรูต้้องเจอเองพระองคท่ี์สายตาไมอ่ยูก่บัรอ่งกบัรอย

จะรู้สึกร้อนวูบวาบขึ้นทันทีและไมก่ล้าที่จะสง่สา่ยสายตาไปแอบดู

ใครอีกเลย นี่ละ ความชาญฉลาดของพ่อแม่ครูอาจารย์ ไม่เพียง

แต่การสอนด้วยคำพูดเท่านั ้น แม้สายตาของท่านก็ยังใช้สอน

พระได้และได้ผลดีเกินคาดอีกด้วย

 ก็ต้องขออภัยต่อญาติโยมผู ้หญิงไว้ก่อน บางทีอาจจะพูด

ความจริงเกินไปบ้าง แต่จะทำอย่างไรได้ ความจริงก็คือความจริง

ต้องยอมรับกันอย่างเดียวเท่านั ้น ใครจะปฏิเสธความจริงได้

ขืนปฏิเสธ ก็ไม่ใช่ธรรมน่ะสิ ก็คู่ต่อสู้ที่ร้ายกาจที่สุดของพระหนุ่ม

เณรน้อย ถ้าไม่ใช่สาว ๆ แล้วมันคืออะไรเล่า ดังนั้น ถ้าพระเห็น

สาว ๆ สวย ๆ หากสติปัญญาเกิดไม่ทันกับสิ่งที่ตาเห็นแล้ว มันก็

เผลอเพลินไปบ้างนั่นแหละ ถูกพ่อแม่ครูอาจารย์ขนาบเอาบ้าง

ก็ถือว่าโชคดีแล้ว มิฉะนั้น อาจถูกเสือบ้าน (ผู้หญิง) ตะปบเอา

เจ็บกวา่นี้อีกตั้งเป็นร้อยเทา่
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๑๙.หิ้วหูพระหูเดียว



 คราวนี้กรรมก็มาตามสนองพระองคท์ี่ไปสัพยอกเขาไว้ขณะที่

พระองคน์ั้นกำลังถือหม้อแกงเดินแจกอาหารอยูน่ั้น เสียงพอ่แมค่รู

อาจารยก์็ดังขึ้นลั่นศาลาเลยทีเดียวทา่มกลางผู้คนมากมาย

 “...ใครไปหิ้วหูพระองค์นี้หูเดียวให้ดูหน่อยซิ หิ้วหูพระองค์นี้

หูเดียวดูซิจะเป็นยังไง...”

 พระองค์ที่ถูกว่านั ้น ยังยืนงงทำอะไรไม่ถูก ไม่เข้าใจความ

หมายว่า อยู่ ๆ ทำไมจะมาหิ้วหูท่านหูเดียว แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเกิด

อะไรขึ้นกับตัวเอง ที่แท้พระองค์นั้นกำลังใช้มือข้างซ้ายถือหูหม้อ

หูเดียว โดยใช้มือข้างขวาถือทัพพี กำลังตักแกงใสบ่าตรพระ ขณะ

ที่ท่านกำลังยืนงงอยู่นั้น พระอีกองค์ต้องเข้ามาช่วยกู้สถานการณ์

โดยเข้าไปถือหม้อแกงแทนทา่น แตใ่ช้สองมือจบัหหูม้อแกงทัง้สองหู

แล้วเอาหม้อแกงวางกับพื ้น จึงค่อยเอาทัพพีตักแกงใส่บาตร

พอตักแล้ว ก็ยกหม้อแกงเดินแจกอาหารต่อไป แต่ใช้สองมือจับหู

หม้อสองหู เวลาจะตักใส่บาตร ก็วางหม้อแกงลงกับพื้นเสียก่อน

เร่ืองกเ็ลยยติุไปแตพ่ระองคท่ี์โดนเทศน์รูสึ้กวา่ วนันัน้ทำเอาฉนัข้าว

แทบไมล่งเลยทีเดียว

 แล้วพระองค์ที่เคยโดนเทศน์ก่อนหน้านี้ ก็เข้ามาปลอบใจ แต่

จะปลอบให้สบายเบาใจ หรือจะปลอบให้เครียดหนักใจเข้าไปอีก

ก็ไมรู่้ได้
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 “...เป็นยังไงบ้างท่าน ผมเห็นท่านวันนี้แล้ว ผมสงสารแทบ

ขาดใจ ถึงกับยืนเซ่อทำอะไรไม่ถูกเลยเนอะ คงฉันข้าวไม่ลงสินะ

เห็นฉันแป๊บเดียวลุกแล้ว พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านด่ากิเลสหร๊อก

ไม่ได้ด่าเราสักหน่อย ไม่เห็นจะต้องทำหน้าซีดซะขนาดนั้น ผมว่า

ท่านนี่อาราธนาเทศน์เก่งกว่าผมอีกนะ ผมยังโดนใต้ถุนศาลา

ไม่ค่อยมีคนเห็นเท่าไร แต่ท่านเล่นกลางศาลาเลยเด็ดมาก ท่านนี่

แนม่ากจริงๆ...”





๒๐.เทศน์ระดับ“ตำนาน”



 ความเป็นจอมปราชญ์ของพ่อแม่ครูอาจารย์เช่นนี้นี่เอง ทำให้

พระเณรต้องคอยระวังตัวอยู่ทุกฝีก้าว ถ้าใครมัวประมาทเลินเล่อ

ทำอะไรแบบเซอ่ๆซา่ๆไมค่ิดอา่นไตรต่รองให้รอบคอบเสียกอ่น

ก็มักจะเจอเทศน์เด็ด ๆ ชนิดที่ไม่คาดฝันอย่างนี ้เสมอ ดังนั ้น

การเทศน์ของพ่อแม่ครูอาจารย์ ไม่ว่าจะเป็นการเทศน์ตำหนิ ติชม

ท่านผู ้ใด หรือ สั่งเสียเรื่องราวใดไว้อย่างไร ด้วยเหตุด้วยผล

ประการใด ก็จะกลายเป็น “ตำนาน” ฝังอยู่ในความทรงจำของ

พระวัดป่าบ้านตาดอย่างไม่มีวันลืมเลือน ส่วนใครจะสามารถถือ

เอาประโยชน์ได้มากได้น้อย ก็อยู่ที่กำลังสติปัญญาของแต่ละองค์

แตล่ะทา่นจะพิจารณาเห็นสมควร
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 เทศนาธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์ได้กลายเป็นตำนานอันทรง

คุณค่ายิ่ง เปรียบเหมือนลายแทงชี้บอกขุมทรัพย์อันประเสริฐ คือ

พระนิพพาน เพ่ือกลุบตุรผูม้าสดุท้ายภายหลงั จกัได้ถือเปน็แนวทาง

ปฏิบติัเพ่ือความหลดุพ้นอยา่งไมมี่ทางจะผิดพลาดคลาดเคล่ือน

 ความละเอียดลออในคำสั่งคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์นี ้

ยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือนได้ในยุคปัจจุบัน ความควบคุมดูแล

เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติของพระเณรเพื่อไม่ให้ผิดพลาดเสียหายนั้น

พ่อแม่ครูอาจารย์ได้ทุ่มเทความอุตส่าห์พยายามอย่างเต็มกำลัง

ความสามารถเลยทีเดียว และด้วยอุบายอันแยบยลในอันที่จะ

ทำให้พระเณรตื่นตัว ตั้งอกตั้งใจประกอบความพากความเพียร

และจะเป็นด้วยบารมีธรรมขององค์ท่านหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ

ทำให้ใคร ๆ ก็อยากจะเข้าใกล้องค์ท่าน อยากที่จะทำอะไรให้

ถูกใจทา่นอยากให้ทา่นชื่นชม







300

๒๑.แรงบันดาลใจ



 เป็นเรื่องแปลกแต่จริง จะว่าเป็นแรงบันดาลใจจากอะไรหรือ

อยา่งไรไมท่ราบได้แตท่กุองคจ์ะเปน็เหมือนๆกนัพระเณรในวดัปา่

บ้านตาด ถ้าได้ทำอะไรต่อหน้าพ่อแม่ครูอาจารย์ นี่นะ จิตใจมัน

คึกคกับอกไมถ่กูบางทีกด็เูหมือนจะกล้าแตบ่างทีก็ดูเหมือนจะกลัว

ขึ ้นอยู่กับว่า พ่อแม่ครูอาจารย์จะแสดงกิริยาตอบรับแบบไหน

พระต้องคอยสังเกตให้ดี และทำให้ถูกธรรมท่านด้วย ถ้าทำผิด

ธรรมปั๊บ สถานการณ์อาจพลิกผันไปในทันที บางทีเห็นท่านกำลัง

พูดคุยกับญาติโยมด้วยสีหน้า ยิ้มแย้มแจ่มใส แต่พอเห็นพระเณร

กระทำไม่ดี หรือไม่อยู่ในร่องในรอยเท่านั้น ก็หันไปกราดเกรี้ยว

ใสพ่ระเณรอยา่งดุเดือดเข้มข้น ทำเอาญาติโยมพระเณรตั้งรับแทบ

ไมท่นั

 ก็อย่างที่บอกไว้แล้วก่อนหน้านี้ว่า การดุพระของพ่อแม่ครู

อาจารย์มีหลายเวอร์ชั่นให้เลือกใช้ แล้วแต่ท่านจะเลือกใช้เวอร์ชั่น

ไหน เพ่ือให้เหมาะกบัสถานการณ์พอดเุสรจ็กห็นักลบัไปพดูคยุกบั

ญาติโยมเหมือนเดิม เหมือนกับไม่เคยดุด่าว่ากล่าวใครมาก่อนเลย

ทำเอาญาติโยมตกตะลึงพรึงเพริดไปตามๆกนั

 ในยามที่พระกำลังทำข้อวัตรปฏิบัติอย่างขยันขันแข็ง หรือทำ

อะไรที่ดี ๆ อยู่ ยิ่งนึกอยากให้พ่อแม่ครูอาจารย์มาเห็น ไม่ใช่ว่า

พระอยากจะทำเพื่ออวดท่าน แต่มันเป็นสัญชาตญาณลึกลับ
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ภายในใจ แม้ไม่อยากอวด แต่มันก็อยากให้ครูบาอาจารย์ได้เห็น

อยู่นั่นแหละ แต่พ่อแม่ครูอาจารย์ ก็สุดยอดเอาซะจริง ๆ   

ยิ่งอยากให้ท่านเห็น ท่านยิ่งไม่เหลือบตาแลดูสักที บางทีไป

ทำข้อวัตรอยู่ใกล้ ๆ ท่าน ถ้าทำไม่ผิด ท่านก็วางตัวเหมือนมี

ท่านอยู่องค์เดียวในโลกไมส่นใจกับพระที่อยูใ่กล้ๆเลย

 แต่อีตอนที่ทำอะไรผิด หรือคิดอะไรที่ไม่ค่อยจะดีนี่สิ เป็นส่ง

สายตาแวบมาทุกครั้งยิ่งถ้าแอบทำอยูต่ามกุฏิ เชน่จับกลุม่คุยกัน

กต้็องมีบ้างนัน่แหละไมน่านกม็กัจะเจอองคท์า่นมาเย่ียมแบบไมรู่ต้วั

เพราะพ่อแม่ครูอาจารย์เดินตรวจวัดวันละหลายรอบ ทั้งเช้า สาย

บ่าย เย็น ค่ำ แถมบางวันมีรอบดึก พอพระเณรได้ยินเสียงฝีเท้า

หรือเสียงกระแอมหรือเห็นแสงไฟฉายเท่านั้น พระวัดป่าบ้านตาด

จะสัมผัสได้เร็วมากและรู้ด้วยสัญชาตญาณทันทีวา่นั่น!พอ่แมค่รู

อาจารยม์าแล้ว เทา่นัน้แหละ เท้าไวกวา่ความคิดตา่งองคต์า่งขยบั

หายวับไปในทันที ใครมาทางไหนก็ไปทางนั้น โธ่! ก็สถานการณ์

อยา่งนัน้ใครจะกล้าอยูเ่ผชิญหน้ากบัพอ่แมค่รอูาจารยไ์ด้

 จนบางครั้งพอ่แมค่รูอาจารย์ต้องได้เทศนป์ลุกปลอบใจวา่

 “การไปอยูก่บัครบูาอาจารยอ์ยา่ได้กลวัทา่นจนเกินเหตเุกินผล

จนถึงกับอยู่ไม่เป็นสุข ไม่เป็นอันทำอะไร จงกลัวในสิ่งที่ควรกลัว

และจงกล้าในสิ่งที่ควรกล้า ครูบาอาจารย์จะดุจะว่า ก็มีขอบเขต

เหตุผลแห่งอรรถแห่งธรรมเป็นเครื่องชี้แนะ มิใช่จะดุจะว่าเอาตาม

อำเภอใจ ดังนั้น ทุกทา่นที่มาศึกษาอบรมที่นี่ ขอให้อยู่อยา่งสบาย

อยู่อย่างเป็นผาสุก จงกลัวใจของตัวเองที่คิดปรุงแต่งไปในแง่ที่ไม่ดี
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และสร้างพิษสร้างภัยให้กับตัวเอง ให้มากเสียยิ่งกว่าการกลัว

ครูบาอาจารยอ์ยา่งไมม่ีเหตุมีผล”

 ครบูาองคห์น่ึงทา่นอดอาหารและพยายามเดินจงกรมตัง้แตเ่ช้า

ไปจนได้หลายชั่วโมงทีเดียว ตอนนั้นก็ใกล้เวลาที่พ่อแม่ครูอาจารย์

จะเดินตรวจวดัทา่นกต็ัง้หน้าตัง้ตาเดินจงกรมไปเร่ือยๆจนกระทัง่

เหน็ดเหนื่อยปวดเมื่อยจนทนแทบไม่ไหว ท่านก็สู้อุตส่าห์ฝืนทน

เดินต่อไป อันที่จริง ท่านก็ตั้งใจทำความเพียรตามปกติของท่าน

นั่นแหละ ก็ไม่ได้คิดว่าจะทำเพื่ออวดครูบาอาจารย์ หรืออยากให้

ท่านมาเห็น แต่มันก็เป็นอะไรที่บอกไม่ถูก ถึงแม้ไม่ได้เจตนา

อยา่งนั้นแตส่ว่นลึกของหัวใจมันหากมีอยูน่ั่นแหละ

 ก็อุตสา่หเ์ดินมาแตเ่ช้าสี่ห้าชั่วโมงแล้วถ้าให้พอ่แมค่รูอาจารย์

ได้เห็นสักนิด ก็คงจะดีไม่น้อย เพราะใกล้เวลาที่ท่านจะมาแล้ว

เหมือนกับว่า ถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์ได้มาเห็นแล้ว มันหากทำให้มี

กำลงัใจเพ่ิมข้ึนอีกอกัโขอกัขงัประมาณนัน้แตท่วา่กย็งัไมมี่ว่ีแวววา่

พอ่แมค่รูอาจารยจ์ะมาสักทีสุดท้ายทนไมไ่หวก็ขึ้นกุฏิคิดวา่จะพัก

ผ่อนสักหน่อยก่อน พอขยับตัวลงนอนไม่ทันไร ก็ได้ยินเสียงฝีเท้า

ไมท่ราบวา่ ใครเดินมาพอได้ยินเสียงกระแอมเทา่นั้นพระองคน์ั้น

ก็ลุกพรวดพราดขึ้นมานั่งทันทีอย่างที่ตัวเองก็ไม่คาดฝันว่า จะลุก

ได้รวดเร็วปานนั้นในใจทา่นก็ร้องโอดครวญ

 “โธ!่อุตสา่หเ์ดินจงกรมอยูต่ั้งเป็นหลายชั่วโมงก็ไมเ่ห็นพอ่แม่

ครูอาจารย์มาสักที พอขยับจะนอนพักผ่อนสักแป๊บหนึ่ง ท่านก็มา

ได้จังหวะพอดี”



303

 อันที่จริง พระท่านจะนอนต่อไปก็ได้ ไม่มีใครบังคับให้ท่าน

ต้องลุกขึ้นมานั่ง และไม่มีใครบังคับให้ท่านเดินจงกรมอยู่ตั้งห้าหก

ชั่วโมง แต่อย่างที่บอก มันหากเป็นธรรมชาติเป็นเอง มาอยู่กับ

ครูบาอาจารย์ชั้นนี้ ใครจะไปยอมให้พ่อแม่ครูอาจารย์มาเห็นตัว

เองกำลังนอนกรนคร่อก ๆ อยู่ ทั้งที่ไม่ใช่เวลานอนถึงแม้จะไม่ได้

นั่งจริง แต่ให้พ่อแม่ครูอาจารย์เห็นในท่านั่ง ก็ยังดีกว่าให้ท่านเห็น

ในทา่นอน





๒๒.กลัวพ่อแม่ครูอาจารย์ยิ่งกว่ากลัวงู



 แต่ใคร ๆ ก็สู้ครูบาองค์นี้ไม่ได้ ท่านสร้างวีรกรรมดังไปทั่ววัด

เลยทีเดียว ตามปกติท่านจะเป็นคนกลัวงูอย่างที่สุด ไม่เคยจับงูมา

ก่อนในชีวิต วันนั้นจะเป็นโชคดีของท่านหรืออย่างไร บันดาลให้

ท่านเข้าไปทำข้อวัตรปัดกวาดในบริเวณกุฏิของพ่อแม่ครูอาจารย์

ทันใดนั้น ครูบาก็ได้ยินเสียงพ่อแม่ครูอาจารย์เรียกอยู่บริเวณทาง

จงกรม

 “เฮย๊!!พระมานี่”

 ท่านก็รีบวิ่งเข้าไปทันที มือก็ถือไม้ตาดติดไปด้วย พอไปถึงก็

เห็นพอ่แมค่รูอาจารย์ชี้ไปที่งูตัวหนึ่งกำลังเลื้อยออกมาจากปา่

 “นั่นงูจับไปปลอ่ย”
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 พอได้ยินคำสั่งเทา่นั้นครูบาลืมหมดวา่ตัวเองกลัวงูหรืออาจ

จะกลัวพ่อแม่ครูอาจารย์มากกว่าก็ไม่ทราบได้ มือเท้ามันไปเอง

วิ่งเข้าไปเอาไม้ตาดกดที่หัวงูเอามือกำที่คองูกำจนแนน่เลยทีเดียว

งูมันก็เอาลำตัวพันแขนครูบาเข้าให้อีก ครูบารู้สึกขยะแขยงอย่าง

บอกไม่ถูก รีบวิ่งไปที่โรงต้มน้ำร้อน เพื่อจะเอางูใส่ปี๊บ พร้อมกับ

ร้องเรียกให้หมูพ่วกมาชว่ยพระก็เข้ามาชว่ยกัน

 “โห! น่ีมนั งเูหา่ตวัเทา่แขนเชียวนะทา่น”ครบูาพอได้ยินคำวา่

“งเูหา่” ซ่ึงเปน็เจ้าพอ่แหง่อสรพิษร้ายความกลวัไมรู่ว้า่ แลน่มาจาก

ไหนบนัดาลให้กำคองแูนน่เข้าไปอีกจนมนัเกือบตาย มิหนำซ้ำมือยงั

แขง็ ง้างออกเองไมไ่ด้ ต้องให้หมูพ่วกท่ีจบังเูปน็ เข้าไปชว่ยแกะออกที

ละน้ิวคอ่ยๆเอาลำตวังท่ีูพนัแขนหยอ่นใสใ่นป๊ีบแล้วคอ่ยเอาหวัมนั

ใสเ่ข้าไป เอาผ้าหุม้ปิด เอายางในรถจกัรยานมดัผ้าปิดป๊ีบเอาไว้กวา่

จะเอางใูสป๊ี่บได้ เลน่เอาครบูาเหง่ือแตกพลัก่หน้าซีดเผือดเลยทีเดียว

และอีกเช่นเคย พอบรรยากาศแห่งความหวาดเสียวผ่านไปแล้ว

กก็ลายเปน็บรรยากาศแหง่ความตลกขบขนัเข้ามาแทน

 “แหม! ครูบานี่สุดยอดจริง ๆ ไหนว่ากลัวงู จับงูไม่เป็น วันนี้

เลน่จับงูเหา่เลยนะเนี่ยตอ่ไปถ้าเจองูไมต่้องไปตามผมไปจับให้อีก

ละ่นะฝีมือจับงูของผมเทียบชั้นครูบาไมไ่ด้แล้ว”

 “นี่! ท่าน ผมไม่ได้ตั้งใจจะจับมันหรอกนะ แต่พอได้ยินคำสั่ง

พ่อแม่ครูอาจารย์เท่านั้น ไม่รู้มันทำไปได้ยังไง ผมก็ยังงงอยู่เนี่ย

นึกว่าตายแล้วเกิดใหม่เถอะนะท่าน ถ้าปกติธรรมดา จ้างผมก็ไม่

กล้าไปจับมันแหละ”
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๒๓.กลัวแต่จะไม่ได้อยู่



 จะว่าไปแล้วพระวัดป่าบ้านตาด ในยุคสมัยนั้น ไม่ค่อยได้พูด

คุยกันนัก เวลาทำข้อวัตร เจอกันก็แค่มองหน้ากันเป็นการทักทาย

หรือยิ ้มให้กันบ้างเท่านั ้น เพราะต่างฝ่ายต่างก็มุ่งรักษาข้อวัตร

ภายในของตัว นั่นคือการกำหนดสติอยู่ภายใน ไม่ให้พลั้งเผลอ

ส่วนข้อวัตรภายนอก สมัยนั้น มีการปัดกวาดลานวัด เช็ดถูศาลา

ขัดด้วยกะลามะพร้าวการโยกน้ำ เข็นน้ำ ใสตุ่ม่ล้างบาตร ใสส่้วม

ล้างส้วม ท่านสามัคคีพร้อมเพรียงกันทำแบบไม่มีใครเห็นแก่ตัว

เรียกว่า เอากันจนเหงื่อท่วมทุกวันเลยทีเดียว องค์หนึ่งโยกน้ำ

เหนื่อยอีกองคก์็เข้าไปผลัดเปลี่ยน

 “ครูบาโยกนานเหนื่อยแล้วให้ผมโยกแทนบ้าง”

 ก็ผลัดเปลี่ยนกันโยก ผู้ที่ไม่ได้โยกน้ำ ก็ไปช่วยกันเข็นรถน้ำไป

ใส่ส้วม ก็มีทั้งรถเล็กขนาดบรรจุ ๖ ปี๊บน้ำมันก๊าด และรถใหญ่

ขนาดบรรจุ ๙ ปี๊บ เครื่องโยกน้ำสมัยนั้น มันก็หนักแรงไม่ใช่เล่น

ถ้าจะโยกให้น้ำไหลเร็วและแรงต้องสี่คนชว่ยกันโยกคือชว่ยกันจับ

คันโยกทั้งหน้าหลังซ้ายขวาแล้วโยกให้เป็นจังหวะพร้อมๆกัน

มันก็เป็นอะไรที่น่าทึ่ง และแปลกมากไม่ใช่น้อยทำนองว่า มันไม่มี

ที่ไหนทำอย่างนี ้ เล่นเอาพระวัดป่าบ้านตาดยุคนั ้น แต่ละคน

มัดกล้ามที่แขนขึ้นเป็นลูก ๆ ทีเดียว ถ้าพระหนุ่มองค์ไหนไม่มี

กล้ามละก้อไมใ่ชพ่ระวัดปา่บ้านตาดสว่นพระผู้เฒา่ก็ยกไว้ทา่นก็
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ทำข้อวตัรเบาๆบนศาลาทำงานเบาๆไปเกบ็ถ้วยเกบ็ชามเกบ็

กระโถน เช็ดถาดเช็ดช้อน เช็ดแก้ว สมัยนั้น จะมีแต่พระหนุ่ม ๆ

เป็นสว่นมาก ซึ่งพร้อมจะสู้งานหนัก ถ้าพระหนุม่องคไ์หน หนีงาน

หนักแอบไปทำงานเบาๆไมน่านก็จะได้แตง่ของออกจากวัดไป

 การท่ีพอ่แมค่รอูาจารย์ ไมย่อมใช้ไฟฟ้า ไมย่อมใช้เคร่ืองสบูน้ำ

ไมย่อมตอ่กอ๊กน้ำไปตามท่ีตา่งๆให้พระเณรออกแรงโยกน้ำเขน็น้ำ

ทำกันเองทั้งหมด กล่าวได้ว่า เป็นอุบายปราบกิเลสตัวขี ้เกียจ

ขี ้คร้านได้อย่างชาญฉลาด และเห็นผลอย่างชะงัดเลยทีเดียว

พอเสร็จกิจวัตรทุกอย่าง เรียบร้อย แม้แต่ละองค์จะเหน็ดเหนื่อย

เมื่อยล้า แตพ่อสรงน้ำเสร็จ เดินเข้าทางจงกรม หรือนั่งสมาธิ มัน

ช่างแสนเบาสบาย จิตใจไม่ได้วิตกวิจาร หรือเป็นกังวลไปกับเรื่อง

แบบโลกเลย และจิตใจหมุนเข้าสู่อารมณ์แห่งธรรม และหยั่งลงสู่

ความสงบเยือกเย็นได้อยา่งงา่ยและสบาย

 จึงกล่าวได้ว่า “การทำกิจวัตรทุกประเภท หากทำด้วย

ความขยันหมั่นเพียร และตั้งอกตั้งใจทำจริงแล้ว จะกลาย

เป็นพลังหนุนให้จิตก้าวเข้าสู่ความสงบได้ง่ายและคล่องตัว 

ความขี้เกียจขี้คร้านในกิจวัตรทุกประเภท คือการสร้างหลุม

ฝังศพให้กับตัวเองดี ๆ นี่เอง จิตใจไม่มีทางจะเจริญรุดหน้า

ทางด้านจิตภาวนา มีแต่จะเสื่อมลงไปเรื่อย ๆ เช่นนี้ ผู้ปฏิบัติ

ย่อมเห็นผลได้อย่างประจักษ์ใจ” 
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 สำหรับพระอาคันตุกะที่มาใหม่ บางองค์สู้ข้อวัตรหนักไม่ไหว

ก็แตง่ของออกจากวัดไปสว่นองคท์ี่มุง่มั่นอยากจะจำพรรษาที่นี่ ก็

ต้องอดทน สู้ สู้ สู้ ถ้าไม่สู้ ก็ไม่ได้อยู่ แต่ก็น่าเห็นใจ บางองค์มี

ความมุง่มั่นอยากจะอยูอ่ยา่งเต็มกำลังกลัวแตจ่ะไมไ่ด้อยู่พระเกา่

ใช้ให้ทำอะไรเป็นทำทั้งหมด หนักเบาแค่ไหนก็สู้ไม่ยอมถอย คำว่า

“พระเก่า” คือ พระที่ได้จำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาดแล้ว เรียกว่า

ขึ้นทำเนียบเป็นพระวัดป่าบ้านตาดเต็มตัว ส่วนคำว่า “พระใหม่”

คือพระอาคันตุกะ ที่เข้ามาใหม่ ยังไม่ได้อยู่จำพรรษา จะกี่พรรษา

ก็เรียกวา่“พระใหม”่

 วันนั้น ใกล้ถึงวันวิสาขบูชา เป็นช่วงที่จะคัดพระ ว่าองค์ไหน

จะได้อยู่จำพรรษา หรือองค์ไหนจะได้ไปจากที่นี่ ขณะที่พระใหม่

หลายองค์กำลงัเตรียมซ้อนสงัฆาฏิเข้ากบัจีวร เพ่ือหม่ไปบิณฑบาต

พ่อแม่ครูอาจารย์ก็ขึ ้นไปบนศาลา พอกราบพระประธานเสร็จ

องคท์า่นกเ็ดินมาท่ีระเบียงพร้อมกบัมองไปท่ีพระใหมห่ลายองคน์ัน้

ด้วยสายตาดุๆพร้อมทำหน้าขึงขังพูดขึ้นวา่

 “นี่ มาอยู่กันพอสมควรแล้วก็ไปเสียนะ ที่นี่พระเยอะแล้ว

เรารับไมไ่ด้แล้วมาแออัดยัดเยียดกันเหมือนปลากระป๋องไมไ่ด้นะ”

 ทันใดนั ้น พ่อแม่ครูอาจารย์ก็ช ี ้น ิ ้วไปที่พระใหม่องค์หนึ่ง

ซึ่งกำลังซ้อนสังฆาฏิเข้ากับจีวรอยู่

 “ทา่นองคน์ี้อยูม่านานแล้วเมื่อไรจะไปสักที”
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 แล้วก็ชี้นิ้วไปที่อีกองคห์นึ่งซึ่งอยูไ่มไ่กลกันนัก และกราดนิ้วไป

ที่อีกหลายๆองค์

 “ท่านนี ้ และ เหล่านี ้ เมื่อไรจะไปสักที เรารับไว้ไม่ได้นะ

ใครพอมีที่ทางจะขยับขยายไปได้ ก็ให้พากันไป อย่ามาแออัด

ยัดเยียดกันอยูท่ี่นี่”

 พระใหม่พอเห็นเช่นนั้น ต่างองค์ต่างก็รีบห่มจีวรเร็วขึ้นอีก

เท่าตัว คว้าบาตรสะพายบาตรลงจากศาลาพึ่บพั่บกันเลยทีเดียว

รู ้สึกใจหายใจคว่ำไปตาม ๆ กัน เมื่อมาเห็นพ่อแม่ครูอาจารย์

เลน่บทนี้ซึ่งตา่งคนตา่งก็ไมเ่คยเห็นมากอ่นพอฉันเสร็จทำข้อวัตร

ปัดกวาดศาลาเสร็จเรียบร้อย องค์ที่ถูกชี้หน้าว่า “อยู่มานานแล้ว

เมื่อไรจะไปสักที”ก็ไปปรับทุกขก์ับพระเกา่

 “ครูบา ๆพอ่แมค่รูอาจารย์ ชี้หน้าผม แล้วบอกวา่ เมื่อไรจะ

ไปสักทีแสดงวา่ทา่นไลผ่มใชห่รือเปลา่?แบบนี้ผมก็ไมม่ีทางได้จำ

พรรษาที่นี่อีกแล้วละ่สิ”

 “เออ!ใจเย็นๆอันนั้นทา่นเพียงแคขู่เ่ลน่เฉยๆยังไมเ่อาจริง

หรอก”

 “หา!มีขูเ่ลน่ด้วยหรือ?โหย!ผมเกือบหัวใจจะวายแล้วครูบา”

 “ถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์ จะให้ไปจริง ๆ จะไม่เล่นบทนี้ ท่านจะ

ให้อาจารย์ปัญญา หรืออาจารย์สุดใจไปบอกแบบดี ๆ อันนี้แค่ขู่

เฉยๆคอยดูตอ่ไป”
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 “อือ!คอ่ยยังชั่วแล้วนี่ครูบาวา่ผมจะได้อยูไ่หมเนี่ย?”

 “อ๋อ! ถ้าถึงวันวิสาขบูชาแล้ว ยังไม่ถูกไล่ออกไป ก็ได้อยู่

แตถ่้าให้แน่ ก็รอถึงวันเข้าพรรษานั่นแหละ ชัวร!์! ยังไมเ่ข้าพรรษา

อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแม้ได้จำพรรษาแล้วทำไมด่ีก็ยังถูกไลอ่อก

ไปได้อีก”

 พระใหม่ที่เข้ามายังวัดป่าบ้านตาดด้วยมุ่งมั่นจะจำพรรษาที่นี่

ให้ได้ ก็จะมีหัวอกแบบเดียวกันต่างเป็นทุกข์เพราะกลัวจะไม่ได้อยู่

และกต้็องเจอกบัอบุายทดสอบของพอ่แมค่รอูาจารยใ์นหลายๆ ด้าน

แตสุ่ดท้ายองคท์ี่หมูพ่วกดูวา่ ขยันขันแข็งทำข้อวัตรดี นิสัยดี เป็น

ได้อยูแ่ทบทุกรายสว่นรายที่ชอบหลบชอบหลีกข้อวัตรหนักไมเ่อา

เบาก็ไมสู่้เป็นต้องทยอยแตง่ของออกจากวัดไปทีละองคส์ององค์

 กว่าจะได้จำพรรษาขึ้นทำเนียบเป็นพระวัดป่าบ้านตาด

สมยันัน้ ไม่ใช่ของง่าย ๆ ต้องผ่านการพิจารณาของพ่อแม่ครู

อาจารย์อย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีทางอื่นเลย 
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๒๔.ของอย่างนี้มันเป็นปัจจัตตัง



 สมัยนั้นมีเณรองคห์นึ่งไมท่ราบวา่ภาวนาดีอยา่งไร เข้าใจวา่

ตัวเองสำเร็จแล้วจึงพยายามจะขึ้นไปกราบเรียนพอ่แมค่รูอาจารย์

ครูบาที่เป็นเวรศาลาเห็นอาการของเณรก็รู้แล้วพยายามที่จะชว่ย

 “นี่เณร ลองเล่าให้ครูบาฟังหน่อยซิ มันเป็นยังไง ไม่ต้องไป

กราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์ก็ได้หรอก ครูบาพอแนะนำได้อยู่น้า”

เณรก็พูดขึ้นวา่

 “ถึงเลา่ให้ครบูาฟงักไ็มรู่เ้ร่ืองหรอกของอยา่งน้ีมนัเปน็ปจัจตัตงั”

 สุดท้าย ครูบาเห็นเณรตั้งท่าจะขึ ้นไปกราบเรียนพ่อแม่ครู

อาจารย์ให้ได้ ก็เลยปล่อย เณรก็ก้าวขึ้นกุฏิของพ่อแม่ครูอาจารย์

อย่างอาจหาญ มิหนำซ้ำ ยังบังอาจเคาะประตูกุฏิท่าน อย่างไม่

สะทกสะท้านทนัใดนัน้ เณรกเ็หน็พอ่แมค่รอูาจารยเ์ปิดประตอูอกมา

เณรก็รีบกราบเรียนวา่

 “พอ่แมค่รูอาจารยค์รับผมสำเร็จแล้วครับ”

 ยังไม่ทันที่จะกราบเรียนว่าอย่างไรต่อ เสียงพ่อแม่ครูอาจารย์

ก็ดังขึ้นไมผ่ิดอะไรกับอสนีบาตฟาดลงที่ข้างหู

 “เณรนี่มันจะเป็นบ้าแล้วหรือ?หนีเดี๋ยวนี้นะ”

 เท่านั้นเอง เณรก็เหมือนมีปาฏิหาริย์ กระโจนพรวดพราดลง
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จากกุฏิไวกว่าสายฟ้าแลบเสียอีก วิ่งหอบแฮ่ก ๆ ก็พอดีมาเจอ

ครูบาซึ่งคอยสังเกตการณอ์ยู่ครูบาก็พูดยิ้มๆกับเณร

 “เป็นยังไงบ้างล่ะเณร ของอย่างนี้มันเป็นปัจจัตตัง ไม่เจอกับ

ตัวเองก็ไมรู่้หรอกเน้อครูบาบอกแล้วก็ไมเ่ชื่อ”

 อย่าว่าแต่พระเณรวัดป่าบ้านตาดเลย แม้พระเณรจากที่อื่นก็

เชน่เดียวกนั ใครภาวนาเปน็อยา่งไร กอ็ยากจะมากราบเรียนถวาย

พอ่แมค่รอูาจารย์คล้ายๆกบัอยากให้องคท์า่นรบัรองหรือชมเชยวา่

ตวัเองภาวนาดี อะไรประมาณนัน้พระเวรศาลาต้องคอยกลัน่กรอง

และให้เข้ากราบพอ่แมค่รอูาจารยไ์ด้เปน็บางรายพอ่แมค่รอูาจารย์

ทา่นกไ็มช่มใครงา่ยๆด้วยเหตผุลวา่

 “ปากท่านหนัก ถ้าท่านชมใครแล้ว ก็มักจะเป็นผลเสียมาก

กวา่ผลดี”

 คืออาจทำให้พระองค์ที่ถูกชมหลงระเริงได้ ยิ่งเป็นพระวัดป่า

บ้านตาดด้วยแล้วยิ่งมีแตก่ดเอาไว้หากองคไ์หนทำความเพียรเกง่

ภาวนาดีอยา่งมากพอ่แมค่รูอาจารยก์็มองด้วยสายตาที่ชื่นชมแต่

ก็แค่ให้เห็นเพียงแวบเดียวเท่านั้น จะไม่ทำให้เห็นบ่อย ๆ ซึ่งก็มาก

พอที่จะทำให้เกิดความฮึกเหิมในการประกอบความพากความ

เพียร แต่ในบางองค์ท่านก็เอ่ยปากชมเป็นกรณีพิเศษ ด้วยเหตุผล

ทางภายในของท่านซึ่งไม่มีใครจะหยั่งทราบ และในบางรายท่าน

อาจต้องใช้ความรู้ทางภายในเข้าช่วยประคับประคอง เพื่อปกป้อง

รักษาลูกศิษย์
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๒๕.เดินจงกรมสู้ฝน



 ครูบาองค์หนึ่ง ท่านเดินจงกรมกางร่มสู้ฝน จนทางจงกรม

แฉะเป็นเลนเป็นโคลน พอฝนหยุดท่านเห็นพ่อแม่ครูอาจารย์เดิน

ผ่านมา ครูบารีบล้างเท้าหลบขึ้นกุฏิแอบดูอยู่ เพราะถ้าพ่อแม่ครู

อาจารย์เห็นพระเดินจงกรม ท่านจะเดินเลี่ยงเข้าป่า นัยหนึ่งไม่

ต ้องการให้พระรู ้ว่าท่านมาดู นัยสองไม่เป็นการรบกวนพระ

ทำความเพียรพอ่แมค่รูอาจารยม์าหยุดดูที่ทางจงกรม ก็รู้ทันทีวา่

มีพระเดินจงกรมในระหว่างที่ฝนตก เย็นวันนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์

สัง่ตีฆ้องเรียกประชมุเพ่ือเทศนอ์บรม และทา่นกเ็ทศนใ์ห้กำลงัใจวา่

ฝนตก ๆ ก็ยังมีพระเดินจงกรมอยู่ ทำให้ครูบาปลาบปลื้มใจมาก

วันหนึ่ง ครูบาเกิดท้องเสียอย่างรุนแรง ตอนเช้าเดินไปบิณฑบาต

เกือบไมไ่หวแตก่็แข็งใจไปและวันนั้นก็ชา่งประหลาดเสียเหลือเกิน

อยู่ ๆ พ่อแม่ครูอาจารย์ก็ใช้ให้พระองค์หนึ่ง เอาผลไม้ไปใส่บาตร

ครูบาพร้อมกับพูดวา่

 “ผลไม้นี้ช่วยแก้โรคถ่ายท้องได้นะ” ครูบาเพียงได้ยินเท่านี้

ยังไมท่ันได้ฉันผลไม้นั้นโรคมันก็ทำทา่จะหายไปเสียแล้ว”

 ครูบาเล่าอีกว่า ท่านเป็นคนขี้อาย และกลัวที่จะถูกตำหนิ

ต่อหน้าผู้คนเยอะ ๆ ท่านก็เลยอธิษฐานจิต หากท่านทำอะไรผิด

ขอให้พ่อแม่ครูอาจารย์ อย่าดุด่าท่านต่อหน้าผู ้คนเลย ท่านว่า

ท่านอายคน ท่านรับไม่ได้ ขอให้บอกกับท่านดี ๆ ก็เป็นเรื่องที่
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แปลกนัก ท่านทำจานใส่อาหารตกแตกในศาลา เสียงดังเพล้งเลย

ทีเดียวพอ่แมค่รอูาจารยเ์พียงแคห่นัมามองพอเหน็ทา่นแล้วกเ็ฉยๆ

เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ท่านว่า ท่านไม่เคยถูกพ่อแม่ครูอาจารย์

ดุดา่ตอ่หน้าญาติโยมเลยแตดุ่ดา่ในที่เฉพาะก็มีบ้าง

 เร ื่องทำนองอย่างนี ้มักจะปรากฏกับพระเณรแต่ละราย

ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับภูมิจิตภูมิธรรมของแต่ละท่าน ผสานกับ

อบุายธรรมท่ีพอ่แมค่รอูาจารยจ์ะพิจารณาเหน็สมควรเปน็รายๆไป

สำหรับองค์ที่ภาวนาแล้วจิตมีความเป็นไปในธรรมตามสมควรนั้น

จะสัมผัสกับพอ่แมค่รูอาจารย์ได้อยา่งรวดเร็ว
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๒๖.ไม่รู้ว่าจะเป็นบ้าขั้นไหน?



 ครูบาองค์หนึ่ง ท่านเล่าว่า ครั ้งนั ้น ท่านตั ้งใจอดอาหาร

ภาวนา๑๕วนัในวนัสดุท้ายจิตทา่นเกิดความสงบอยา่งประหลาด

ชนิดที่ท่านก็ไม่เคยเป็นมาก่อน ท่านเล่าให้ฟังอย่างคร่าว ๆ ว่า

จิตของท่านสงบทั้งที่ยังลืมตาอยู่ ท่านเห็นจิต แยกตัวออกจาก

ความคิดความปรุง มาเป็นกลางวางเฉยเป็นเอกเทศอยู่ ขณะที่

แยกตัวจากกันนั ้น เวลาคิดอะไรในใจ จะมองเห็นความคิดนั ้น

ชัดเจน คล้ายกับว่า ความคิดเป็นอันหนึ่ง จิตผู้รู้ก็เป็นอีกอันหนึ่ง

แยกเป็นคนละอันอยา่งเห็นได้ชัด

 ในขณะที่จิตเป็นเช่นนั ้น จิตจะไม่หลงไปตามความคิดเลย

ไม่ว่าจะคิดอะไรแบบไหนก็ตาม จะมองเห็นความคิด ดูราวกับว่า

คล้ายเห็นด้วยตา ประหนึ่งได้ยินด้วยหู เหมือนมีเสียงคนมาพูดอยู่

ท่ามกลางหน้าอก แม้มีเวทนาปรากฎ จิตก็เห็นเวทนาเป็นเพียง

ความรูอ้นัหน่ึง ไมป่รากฏเปน็ความเจบ็ความปวดใดๆ ไมส่ำคญัวา่

มีสติหร ือไม่ม ีสติ จ ิตจะเป็นกลางวางเฉยรู ้ เด่นอยู่อย่างนั ้น

พอสมควรแล้ว จิตก็ถอนออกจากสภาพนั ้น ความรู ้ของจิตก็

ประสานกลมกลืนกันไปกับความคิด ทำให้เกิดความรู้ความเห็นที่

แตกต่างกันสองอย่าง คือ ๑.เวลาที่จิตประสานเข้ากับความคิด

เป็นอย่างหนึ่ง ๒.เวลาที่จ ิตแยกตัวออกจากความคิดเป็น

อีกอย่างหนึ่ง ครูบาเล่าว่า มันเป็นรสชาติอันแปลกประหลาด



315

อย่างที่ท่านไม่เคยเจอมาก่อน หากเป็นผู้มีสติปัญญาเบา อาจ

สำคัญผิดคิดปรุงแต่งเอาว่า บรรลุธรรมขั้นนั้นขั ้นนี้ไปแล้วก็ได้

แล้วครูบาก็เตือนตนเองวา่

 “บรรดาผู้รู้ทั้งหลาย ยอ่มรู้ธรรมได้ด้วยสันทิฏฐิโก คือธรรมที่

ปรากฏขึ ้นเป็นสักขีพยานประจักษ์ชัดอยู่ภายในจิต สิ ้นสงสัย

ในธรรมที่ได้รู้ได้เห็นแล้ว ทั้งไม่มีความคิดปรุงแต่งสำคัญผิดใด ๆ

วา่ตนบรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้ เมื่อรู้ธรรมก็คือรู้เทา่สังขารความคิด

ปรุงของจิต เมื่อรู้เทา่สังขารความคิดปรุงของจิตจิตก็จะไมห่ลงไป

ตามความคิดปรุงแตง่ใด ๆ เมื่อจิตไมห่ลงไปตามความคิดปรุงแตง่

ใด ๆ ความคิดนั้นก็เป็นเพียงสักแต่ว่าคิด คิดแล้วก็ดับไป จะคิด

หรือไม่คิด จิตก็ทรงตัวเป็นอุเบกขาวางเฉยอยู่ จะไม่ปรากฏเป็น

ความสำคัญผิดยึดถือในความคิดนั้นๆเลยดังนั้นหากใครภาวนา

แล้วเกิดความคิดปรุงแต่งเอาเองว่า ได้บรรลุธรรมขั ้นนั ้นขั ้นนี ้

ก็จงระวังไว้ให้ดีเดี๋ยวภาวนาแล้วไมรู่้วา่จะกลายเป็นบ้าขั้นไหน”

 ครบูารูสึ้กวา่ จิตใจมนัปลอดโปรง่เบาสบาย เวลาคิดพิจารณา

ธรรมใด ๆ ก็มองเห็นความคิดนั้น ดูราวกับว่า คล้ายเห็นด้วยตา

ประหน่ึงวา่ได้ยินด้วยหู เปน็เชน่น้ีอยูเ่ร่ือย ๆ รูสึ้กเพลิดเพลินในการ

พิจารณาธรรมยิ่งนัก พอรุ่งเช้าครูบาก็ออกไปบิณฑบาตตามปกติ

เช่นที่เคยทำมา แต่ตอนขากลับจากบิณฑบาตนั้น พระเณรต้อง

เดินผา่นพอ่แมค่รูอาจารย์ในชว่งใกล้ๆจะถึงประตูวัดอันนี้ก็เป็น

อุบายอันชาญฉลาด ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ คอยสอดส่องพระเณร

ในยามบิณฑบาตไปในตวัถ้าหากเหน็พระหนุม่องคไ์หนเดินบิณฑบาต
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มาช้ากว่าหมู่พวกเป็นประจำ พระองค์นั้น จงระวังตัวให้ดี บางทีก็

อาจจะได้ฟังเทศนเ์ด็ดๆตามมา

 “พระหนุม่ๆหัวเทา่กำปั้นเดินบิณฑบาตยังกะคนแกอ่ายุ๘๐

มันใช้ไมไ่ด้นะ”

 ครูบาเล่าว่า ได้เดินแซงพ่อแม่ครูอาจารย์ตอนใกล้ ๆ จะถึง

ประตูวัด ในขณะที่กำลังจะแซงท่านไปนั้น ก็ได้ยินเสียงองค์ท่าน

พูดขึ้นเบาๆพอให้ครูบาได้ยิน

 “พระ!!ภาวนาแล้วไมรู่้วา่จะกลายเป็นบ้าขั้นไหน”

 พอครูบาได้ยินคำพูดพ่อแม่ครูอาจารย์เท่านั ้น ท่านก็รู ้สึก

เอะใจทันที

 “เอ!พอ่แมค่รอูาจารยพ์ดูกบัใครหวา่”แล้วกห็นัไปดรูอบๆตวั

ก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลย มีแต่ครูบาองค์เดียว หันไปดูพ่อแม่ครู

อาจารย์ก็เห็นทา่นเดินอยูต่ามปกติเหมือนไมม่ีอะไรเกิดขึ้นครูบา

เล่าว่า มันอัศจรรย์ตรงที่ คำพูดที่พ่อแม่ครูอาจารย์พูดออกมานั้น

มันเป็นคำพูดเดียวกับที่ท่านเตือนตัวเองเมื่อคืนยังไงยังงั้นเลยนี่สิ

แล้วทา่นก็เกิดปีติน้ำตาไหลพรากวา่

 “โห! พ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ได้ทอดทิ้งให้เราอยู่อย่างโดดเดี่ยว

เดียวดายเลย เราอดอาหารทำความเพียรอย่างอุกฤษฏ์มาตลอด

๑๕ วนั ทัง้เดินจงกรมหนกัทัง้นัง่สมาธินาน ล้วนอยูใ่นสายตาของ

พ่อแม่ครูอาจารย์มาตลอด ก็คำพูดเมื่อสักครู่นี้ของท่านย่อมเป็น
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สักขีพยานได้เป็นอย่างดี มันน่าอัศจรรย์ใจยิ่งนัก นี่แหละหนา!!!

การได้อยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นนักปราชญ์แท้ ๆ ก็เป็นอย่าง

นี้เอง”

 ครูบาบอกว่า “มันเกิดกำลังใจฮึกเหิมขึ้นปานจะเหาะจะบิน

เอาเลยทีเดียว”

 การทีพ่อ่แมค่รอูาจารยใ์ช้ความรู้ภายในของทา่นแสดงออกตอ่

พระเณรเป็นการเฉพาะราย ในบางครั ้งบางคราวอย่างนี ้นี่แล

มนัทำให้พระเณรต้องต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา ในรายท่ีกำลงัภาวนาดี ๆ

ก็เป็นเหตุให้เร่งความเพียรแบบหามรุ่งหามค่ำเลยทีเดียว จะว่าไป

คำพูดของพ่อแม่ครูอาจารย์ ก็เป็นเหมือนกับยาชูกำลังดี ๆ นี่เอง

ส่วนรายที่ขี้เกียจขี้คร้าน ก็ไม่กล้านิ่งนอนใจ ต้องได้ขยันทำความ

เพียรบ้างเป็นพักๆไปเพราะกลัวถูกขับออกจากวัดนั่นเอง







318

๒๗.เรื่องของพระปาติโมกข์



 ครูบาองค์หนึ่ง ท่านสวดปาติโมกข์เก่งมาก สำเนียงเสียงสวด

ไพเราะ มีจังหวะจะโคน อักขระฐานกรณ์ก็ชัดเจน เสียงสวดชัด

ถ้อยชัดคำ เรียกว่า “อะ”เป็น”อะ” “อิ” เป็น “อิ” “อุ” เป็น “อุ”

“อา” เป็น “อา” ทุกคำเลยทีเดียว สระเสียงสั้น เสียงยาว เสียง

หนัก เสียงเบา ไม่มีผิดมีเพี้ยนแม้แต่นิดเดียว ความคล่องแคล่ว

รวดเร็วก็อยู่ในระดับสุดยอด คือ สวดตั้งแต่ต้นจนจบ ไม่มีผิด

แม้แต่สักตัวเดียว ไม่ติดไม่ขัดไหลลื่นไปตลอด และก็ไม่ใช่แค่

ครั้งเดียว จนหมู่พวกยอมยกให้เป็นหนึ่งในพระปาติโมกข์ชั้นเซียน

ถ้ามีการจดัอนัดบัพระปาติโมกข์ เข้าใจวา่ ต้องติดอยูใ่นอนัดบัต้นๆ

อย่างไม่ต้องสงสัย ครั้งนั้นก็เป็นวาระที่ครูบาองค์นี้ต้องขึ้นสวด

ทา่นก็อดอาหารฝึกซ้อมปาติโมกขอ์ยูถ่ึง๑๓วันเต็มๆ

 ก็เป็นที่รู้กันในหมูพ่ระปาติโมกขส์มัยนั้นถ้าเตรียมตัวไมพ่ร้อม

ก็ไมม่ีใครกล้าขึ้นสวดเพราะพอ่แมค่รูอาจารยล์งฟังปาติโมกขด์้วย

ทุกครั้ง และท่านก็จริงจังกับเรื่องสวดปาติโมกข์เป็นอย่างมาก

ถึงวาระของใครต้องเตรียมตัวให้พร้อมพ่อแม่ครูอาจารย์ ย้ำนัก

ย้ำหนาวา่

 “การสวดปาติโมกข์ คือ การแสดงพระวินัยแทนองค์  

พระศาสดา จะมาทำเล่น ๆ ไม่ได้เป็นอันขาด” 
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๒๘.อย่ามาเรียนปาติโมกข์บนธรรมาสน์



 ดงันัน้ถ้าใครขืนมาสวดปาติโมกขแ์บบผิดๆพลาดๆสวดติดๆ

ขัดๆต้องคอยบอกคอยทักกันไปตลอดแบบมานั่งเรียนปาติโมกข์

อยู่บนธรรมาสน์ มีหวัง เป็นได้ถูกเข่นตกธรรมาสน์อย่างแน่นอน

พระที่สวดปาติโมกข์ได้ ดูเหมือนที่วัดป่าบ้านตาดสมัยนั้น จะมี

จำนวนเยอะมากกว่าทุกที่ เพราะมีจำนวนเกินสิบองค์ขึ้นไป ซึ่งหา

ได้ไมง่า่ยนกัแตอ่งคท่ี์จะบรรจเุข้าวาระข้ึนธรรมาสนส์วดปาติโมกขท์ี่

วัดป่าบ้านตาดได้ มีอยู่ไม่กี่องค์ คือต้องไปสวดให้ท่านอาจารย์

สดุใจฟงักอ่น ถ้าทา่นเหน็วา่สวดใช้ได้กจ็ะอนญุาตให้ข้ึนธรรมาสนไ์ด้

ทั้งนี้ ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ไปสวดผิดต่อหน้าพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นเอง

ซึ่งอาจจะโดนเขน่แบบไหนไมม่ีใครรู้ได้และไมม่ีใครอยากลอง

 ในคืนวันจะสวดปาติโมกข์ ครูบาก็อธิษฐานจิต ตอนประมาณ

๔ ทุ่ม “เกล้ากระผม ขออาราธนาพ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาลงฟัง

ปาติโมกข์ด้วยเถิดครับ กระผมอดอาหารมา ๑๓ วัน ฝึกซ้อม

ปาติโมกขอ์ยา่งสุดความสามารถแล้วหากจะมีข้อบกพรอ่งหรือผิด

พลาดประการใด ขอพ่อแม่ครูอาจารย์โปรดเมตตาแนะนำสั่งสอน

เกล้ากระผมไม่ต้องการเห็นตัวเองสวดปาติโมกข์ผิดพลาดแม้แต่

เพียงนิดเดียว”
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 ครูบาเล่าว่า ในช่วงนั้น พ่อแม่ครูอาจารย์สุขภาพธาตุขันธ์ไม่

เอื้ออำนวย ไม่ได้ลงฟังปาติโมกข์มาหลายปักข์แล้ว ครั้งนี้ ครูบา

ตั้งใจจะสวดปาติโมกข์ถวายพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างสุดกำลังความ

สามารถเลยทีเดียว

 แต่ครูบาหารู้ไม่ว่า ก่อนหน้าที่ครูบาจะอธิษฐานจิตนั้น ตอน

ประมาณสกั๑ทุม่พอ่แมค่รอูาจารยไ์ด้มาสัง่พระเวรศาลาไว้แล้ววา่

ธาตุขันธไ์มค่อ่ยสบายพรุง่นี้จะไมไ่ด้ลงมาฟังปาติโมกข์หมูพ่วกไม่

ต้องรอ ถึงเวลาก็ให้ทำอุโบสถได้เลย ปกติ เมื่อถึงวันปาติโมกข์

พระทุกองค์ก็จะไปพร้อมกันที่ศาลา ประมาณ ตี ๔ ปลงอาบัติ

เรียบร้อย นั่งทำความสงบใจรอเวลา เมื่อใกล้เวลาก็จะทำวัตรเช้า

ยอ่ ๆกะเวลาที่จะเริ่มต้นสวดปาติโมกข์ ว่า เมื่อสวดจบ ก็ให้

ได้อรุณพอดี ไม่ให้จบก่อนได้อรุณ หรือหลังอรุณเกินไป 

 วันนั้นครูบามาถึงศาลามองไปที่อาสนะของพอ่แมค่รูอาจารย์

ซึ่งปกติทุกครั้งจะมีการจัดเตรียมอาสนะพร้อมไว้ แต่วันนั้นมีแต่

ความวา่งเปลา่ไมไ่ด้จัดเตรียมอะไรไว้เลยครูบารู้สึกผิดปกติก็จึง

เดินไปถามพระเวรศาลา จึงได้ทราบว่า พ่อแม่ครูอาจารย์มาสั่งไว้

ตั้งแต่ตอนหัวค่ำแล้วว่า จะไม่ลง ครูบาเล่าว่า ท่านรู้สึกใจแป้วใน

ทันทีเลย เพราะเตรียมตัวมาอย่างดี หวังจะสวดถวายพ่อแม่ครู

อาจารย์อย่างเต็มที่ แต่แล้วก็ต ้องทำใจ พอถึงเวลาก็กราบ

ขอโอกาส หลวงปู่ลี กุสลธโร ซึ่งเป็นประธานสงฆ์ในขณะนั ้น

มีทา่นอาจารยป์ญัญาปญัญาวฒัโฑเปน็รองประธานข้ึนธรรมาสน์

สวดปาติโมกข์ครูบาคิดในใจวา่



321

 “เอาเถิด ถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ได้ลงฟังปาติโมกข์ เราก็จง

ทำหน้าที่ของตัวเองไปให้ดีที่สุด”

 จากนั้นทา่นก็หลับตาสำรวมจิตเริ่มต้นสวดบุพพกิจไปเรื่อยๆ

อยา่งช้าๆจนจบปาราชิกข้อที่๑ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงหมูค่ณะ

พูดขึ้นเบาๆวา่“หยุดกอ่นๆพอ่แมค่รูอาจารยม์า”

 พระหลายองคก์ล็กุพ่ึบพับ่ องคห์น่ึงจดัเตรียมอาสนะองคห์น่ึง

เตรียมกระโถน แก้วน้ำ กาน้ำ พ่อแม่ครูอาจารย์มาถึง ก็กราบ

พระประธาน และก็ปลงอาบัติทุกกฏตัวเดียว เสร็จแล้วก็มานั่ง

ที่อาสนะครูบาเลา่วา่ทา่นดีใจจนน้ำตาไหลต้องรีบแอบเช็ดน้ำตา

ไมต้่องการให้หมูค่ณะเหน็ ขณะนัน้ครบูากท็ำอะไรไมถ่กู มนัต่ืนเต้น

มันปลื ้มปิติอยู่ในใจ ได้แต่นั่งนิ่งเฉยอยู่ ก็ได้ยินเสียงพ่อแม่ครู

อาจารยพ์ูดขึ้นวา่

 “อ้าว ก็สวดต่อไปสิ เราก็ไม่ได้ทำผิดวินัยอะไรนี่ ภิกษุผู้มา

ทีหลัง หากมีจำนวนน้อยกว่าสงฆ์ที่ประชุมกันอยู่ ก็ให้ฟังส่วนที่

เหลือต่อไป หากมีจำนวนมากกว่า ก็เริ่มต้นสวดใหม่ พระวินัยก็

บัญญัติไว้แล้วนี่”

 พอได้ยินเชน่นั้นครูบาก็เริ่มตั้งสติสำรวมจิตเริ่มสวดปาราชิก

ข้อที่๒ตอ่ไปในทันทีครั้งนั้นทา่นก็สวดปาติโมกข์ตั้งแตต่้นจนจบ

แบบฉายรวดเดียว ไม่มีผิดแม้แต่สักคำพ่อแม่ครูอาจารย์ก็นั่งนิ่ง

ฟังจนจบ ไมพู่ดอะไรเลย เรียกวา่ ถ้าสวดปาติโมกขต์อ่หน้าพอ่แม่

ครูอาจารยไ์ด้โดยไม่ถูกติถูกติงก็ถือวา่เกง่แล้ว
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 วนันัน้หมูค่ณะตา่งพากนังนุงงกนัไปตามๆกนัวา่เกิดอะไรข้ึน

เพราะตามปกติ หากพ่อแม่ครูอาจารย์ได้สั่งเสียอะไรอย่างเป็นมั่น

เป็นเหมาะเช่นนี้ ไม่มีทางเสียเลย ที่จะพลิกผันแปรเปลี่ยนเป็น

อย่างอื่นไปได้ ไม่เคยมีตั้งแต่ตั้งวัดป่าบ้านตาดมาทีเดียว เพิ่งจะมี

คราวนี้นี่เอง ครูบาก็ได้แต่ยิ้มอยู่คนเดียวภายในใจ ไม่ปริปากบอก

ใครสักคำ ได ้แต่สำนึกในพระคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่

ภายในใจวา่

 “พอ่แมค่รูอาจารย์ นี้ ทา่นมีเมตตาตอ่ศิษยอ์ยา่งไมม่ีที่เปรียบ

ประมาณจริง ๆ แม้ธาตุขันธ์ไม่เอื้ออำนวย ท่านก็ยังฝืนธาตุขันธ์

มาให้กำลังใจแก่ศิษย์ เพราะเห็นแก่ความตั้งใจอันดีงามของศิษย์

นั่นเอง”

 นี่แหละ พ่อแม่ครูอาจารย์ ที่อยู่ในดวงใจของปวงศิษย์ทุกคน

เมื่อเป็นเชน่นี้ ใครเลา่จะไมร่ัก ใครเลา่จะไมเ่คารพแม้ทา่นจะดุดา่

วา่กลา่วเผ็ดร้อนขนาดไหนก็ตามลูกศิษยท์ุกคนก็ซาบซึ้งอยูภ่ายใน

หัวอกวา่

 “นั่นคือกระแสแหง่เมตตาธรรมที่หลั่งไหลออกมาจากดวงจิต

อันบริสุทธิ์ของพ่อแม่ครูอาจารย์ ด้วยความรักและเมตตา มุ่งหวัง

อยากให้ศิษยเ์ป็นคนดีนั่นเอง”
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๒๙.ก็พูดเท่านั้นแหละ!!



 ครูบาองค์หนึ่งท่านคิดจะกราบลาพ่อแม่ครูอาจารย์ไปเที่ยว

วิเวกพอได้โอกาสทา่นก็ครองผ้าขึ้นไปบนกุฏิ เพื่อกราบลาพอ่แม่

ครูอาจารย์แตก่อ่นหน้านั้นครูบาได้อธิษฐานจิตวา่

 “ถ้ากระผมไปแล้วจะเกิดความเจริญในธรรมในวินัย ขอให้พ่อ

แม่ครูอาจารย์ได้โปรดพูดอะไรมากกว่าคำพูดที่ว่า “ไปก็ไปสิ”

ที่อธิษฐานดังนั้น เนื่องจาก กอ่นหน้านั้น มีพระหลายองคไ์ปกราบ

ลาพ่อแม่ครูอาจารย์ เพื่อไปเที่ยววิเวก พ่อแม่ครูอาจารย์ก็พูดแค่

คำเดียววา่ “ไปก็ไปสิ”พอครูบาขึ้นไปบนกุฏิก็กราบเรียนพอ่แมค่รู

อาจารยว์า่

 “ขอโอกาส พ่อแม่ครูอาจารย์ครับ กระผมจะขออนุญาต

กราบลาพอ่แมค่รูอาจารยไ์ปเที่ยววิเวกครับผม”

 พอ่แมค่รอูาจารยน์ัง่อยูต่รงชานพกั เงยหน้ามองดคูรบูาแวบหน่ึง

ก็พูดขึ้นวา่

 “ไปก็ไปสิ”

 จริงดังที่คาดไว้ แล้วท่านก็ลุกเดินเข้าไปในห้อง พร้อมกับปิด

ประตูห้อง แต่ก่อนที่ประตูจะปิด ท่านก็เปิดประตูแย้มออกมาอีก

พร้อมกับพูดยิ้มๆขึ้นอีกประโยคหนึ่งวา่

 “ก็พูดเทา่นั้นแหละ”
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 จากนั้นก็ปิดประตูเงียบสนิท ครูบาได้ยินดังนั้น ก็รู้สึกขบขัน

และปลาบปลื้มปิติยินดีอยู่ภายในใจ ถึงกับเดินตัวเบาลงจากกุฏิ

เลยทีเดียว

 น่ีแหละความเปน็จอมปราชญข์องพอ่แมค่รอูาจารย์ สดุฉลาด

แหลมคม รู้ทั ้งภายนอก รู้ทั ้งภายใน เต็มเปี่ยมด้วยกระแสแห่ง

เมตตาธรรม แม้ในการทำข้อวัตรหยาบทางภายนอก หากผิด

พลาดเพียงเล็กน้อย พ่อแม่ครูอาจารย์ก็ไม่ยอมปล่อยปละละเลย

ให้เกิดความเสียหายแกศ่ิษย์





๓๐.กระโถนเล็กกระโถนใหญ่



 ครั ้งหนึ่ง ขณะที่พ่อแม่ครูอาจารย์ จะนั่งรถออกไปทำธุระ

ข้างนอก ก็ใช้ให้พระเวรศาลา ไปเอากระโถนเล็กมาให้ พระก็ไป

หยิบกระโถนผิด เอาเป็นกระโถนใหญ่มา จะด้วยความรีบร้อน

ไม่ทันคิดให้รอบคอบว่าท่านสั่งอย่างไร หรืออาจคิดว่า กระโถน

อะไรก็ใช้ได้เหมือนกันหรือเพราะไมรู่้ขนาดของกระโถนจึงไมใ่สใ่จ

ทำตามที่ทา่นบอก
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 อนัท่ีจริงกระโถนแตล่ะขนาดยอ่มใช้ในสถานการณท่ี์แตกตา่งกนั

กระโถนใหญ่ ไว้ใช้สำหรับรองรับเศษอาหารในเวลาฉันอาหาร

กระโถนกลางใช้สำหรับ บ้วนปาก สีฟัน และ บ้วนน้ำหมาก

ตอนฉันหมาก ส่วนกระโถนเล็กใช้เวลามีธุระต้องนั่งรถไปข้างนอก

พระองค์นั ้นก็หยิบกระโถนผิดมา มิหนำซ้ำ ตอนปิดประตูรถ

ถวายท่าน ก็ยังปิด ๆ เปิด ๆ สองทีสามทีกว่าจะล็อคประตูได้

พอ่แมค่รูอาจารย์จึงต้องได้ทั้งดุทั้งปลอบ

 “ท่านองค์นี้มันยังไงกัน บอกให้ไปเอากระโถนเล็ก ก็ไปเอา

กระโถนใหญ่มา ปิดประตูรถก็ปิดตั้งสองทีสามที ยังปิดไม่เข้า

ทำไมจะเซ่อซ่าเอานักหนา การทำข้อวัตรปฏิบัติครูบาอาจารย์

มันต้องได้ศึกษาคิดอ่านให้รอบคอบถึงหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องใน

ทุกด้าน ที่ตนเองต้องกระทำ เพื่อปฏิบัติหน้าที่นั้น ๆ ให้เหมาะสม

และถกูกบัอธัยาศยัของครบูาอาจารย์ ไมใ่ชท่ำไปแบบไมรู่เ้ร่ืองรูร้าว

ไมใ่ช้ความคิดความอา่น อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความบกพรอ่ง

ทางด้านสติปัญญาขาดความเอาใจใสใ่นกิจการงานที่ควรยอ่มไม่

สมควรแกน่ักปฏิบัติผู้มุง่หวังความหลุดพ้น”
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๓๑.ครูบาหูทิพย์



 ครูบาอีกองค์หนึ่ง ท่านภาวนาแล้วเกิดสำคัญผิดว่า ตัวเองมี

หูท ิพย์ข ึ ้นมา เพราะได้ย ินเสียงลึกลับอะไรต่าง ๆ มากมาย

ครั้งหนึ่งทา่นได้ยินเสียงนกร้องแล้วทา่นก็เข้าใจเอาเองวา่นกมัน

บอกว่า ฝนกำลังจะตกแล้ว ท่านก็รีบไปเก็บถ้วยเก็บจานชาม

ที่ตากแดดเอาไว้พอเก็บเสร็จไมน่านฝนก็ตกลงมาจริงๆยิ่งทำให้

ท่านหลงเชื่อเสียงที่ได้ยิน หนักเข้าไปอีก ปรึกษาครูบาองค์ไหน

ก็ไม่เป็นที่ลงใจ สุดท้ายก็เลยต้องเข้าหาพ่อแม่ครูอาจารย์ พอก้าว

เท้าขึ้นบันไดกุฏิ ครูบาเห็นพ่อแม่ครูอาจารย์ อยู่ข้างบนจ้องมองดู

ท่านด้วยแววตาดุ ๆ ก็ชักไม่ค่อยจะกล้าขึ้น จึงเอามือชี้มาที่หูของ

ตัวเองแล้วพูดขึ้นวา่

 “พ่อแม่ครูอาจารย์ครับ หูผม...” ยังไม่ทันจะพูดอะไรต่อไป

พอ่แมค่รูอาจารยก์็ขนาบเข้าให้วา่

 “ทา่นนี่...ระวังจะเป็นบ้านะ”

 ครูบาพอได้ยินดังนั้นก็หันหลังลงจากกุฏิเปิดแนบไปเลยตอน

หลังพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เมตตา เทศน์สอนให้บริกรรมพุทโธถี่ ๆ ๆ

และอยา่ไปยุง่กับเสียงที่ได้ยินเรื่องหูทิพยก์็เลยจืดจางหายไป
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๓๒.อัจฉริยภาพแห่งพ่อแม่ครูอาจารย์



 ตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปี ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้เมตตา

ให้การอบรมสั่งสอนศิษย์นั ้น คำเทศน์ของพ่อแม่ครูอาจารย์

ได้กลายเป็นอมตธรรมอันล้ำคา่ไมม่ีสมบัติใดๆในโลกจะมีคุณคา่

ยิ่งไปกว่า ตลอดจนอุบายธรรมอันยอดเยี่ยม ที่พ่อแม่ครูอาจารย์

ได้เมตตาแสดงต่อศิษย์ ได้ทำการจดจารึกไว้แล้ว ด้วยเทคโนโลยี

สมัยใหม่ เพื่อความเป็นอมตะ และอำนวยประโยชน์แก่โลกไป

ตราบนานแสนนาน และส่วนที่ฝังอยู่ในความทรงจำของศิษย์อย่าง

ไม่มีวันลืมก็คือ ข้อวัตรปฏิปทาในพ่อแม่ครูอาจารย์ นี้ ที่ศิษย์ทั้ง

ปวงจักพยายามประพฤติปฏิบัติ และเจริญรอยตามพ่อแม่ครู

อาจารย์ไปจนสุดความสามารถเท่าที่ความเพียรแห่งสัตบุรุษจะพึง

กระทำได้

 ที่แสดงมาทั้งหมดนี้ คือ ข้อวัตรปฏิปทาในพ่อแม่ครูอาจารย์

อันเป็นสว่นละเอียดทางภายในที่พอ่แมค่รูอาจารยไ์ด้เมตตาอบรม

สั่งสอนศิษย์แต่ละราย ตลอดจนอุบายธรรมอันชาญฉลาดที่ทุ่มเท

ให้กับศิษย์นั้น ย่อมแสดงให้เห็นถึงอัจฉริยภาพ ที่ยากจะหาผู้ใด

เสมอเหมือน
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๓๓.วัตรปฏิบัติของพระเณร



 ส่วนข้อวัตรปฏิปทา อันเป็นส่วนหยาบทางภายนอก ได้แก่

กิจวัตร ข้อวัตร และธุดงควัตรต่าง ๆ ที่ เป็นแนวทางปฏิบัต ิ

อันเปรียบเหมือนเป็นรอยเท้าของพ่อแม่ครูอาจารย์นั ้น จักได้

รวบรวมนำมาแสดงพอเป็นสังเขป ดังนี้ แต่ต้องขอทำความเข้าใจ

ก่อนว่า ยุคนั้น เป็นยุคที่ศาลายังเป็นชั้นเดียว ใต้ถุนยังเป็นดินอยู่

ยังไมถู่กยกเป็น๒ชั้นเหมือนเชน่ทุกวันนี้

 ๑. ในตอนเช้า พระเณรแต่ละองค์ที่จะลงฉัน จะออกไปที่

ศาลาก่อนได้อรุณ (ถ้าไม่ฉัน ก็ไม่ต้องไป) เวลาที่ถือว่าได้อรุณ

ก็คือ เวลาที่สังเกตเห็นใบไม้เป็นสีเขียวอ่อน เขียวแก่ ชัดเจน เพื่อ

ให้ทันทำข้อวัตรปัดกวาดเช็ดถูบนศาลา ถ้าใครไปสายไม่ทันหมู่

เพื่อนทำข้อวัตร วันนั้นทา่นจะงดฉัน และที่ศาลาพระเวรศาลาจะ

จุดเทียนไว้ สองสามเล่มพอให้มองเห็นกัน และจะปูอาสนะ

จัดกระโถนเตรียมไว้

 ๒. เม่ือไปถึงศาลากใ็ห้ไปท่ีอาสนะอนัควรแกอ่ายพุรรษาของตน

คาดเดาไปกอ่นแล้วปผู้านิสีทนะ วางบาตรขาบาตรบนผ้านิสีทนะ

จะไม่วางบาตรบนขาบาตร เพื่อป้องกันบาตรตกจากขาบาตร

อันจะเป็นการประทุษร้ายบาตร แล้ววางกาน้ำ แก้วน้ำ กระโถน

ไว้ทางด้านซ้าย พระเวรต้มน้ำร้อนจะทำหน้าที่เลื่อนอาสนะ

จัดเรียงลำดับตามอาวุโสภันเตทีหลังพร้อมทั้งดูวา่ มีพระมาฉัน
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กี่องค์อดอาหารกี่องค์สำหรับพระที่อดอาหารจะทำบัญชีรายชื่อ

เอาไว้ที่โรงต้มน้ำร้อนวา่ใครอดมากี่วันแล้วเผื่อมีของฉันตอนบา่ย

แจก ก็จะได้แจกจากองค์ที่อดหลายวันก่อน และอีกอย่าง พ่อแม่

ครูอาจารย์จะมาดูด้วย ว่าวันนี้มีพระอดอาหารกี่องค์ และใครอด

มากอดน้อยอยา่งไรซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุให้มีเรื่องขบขันเกิดขึ้น

 คือ พระอดอาหาร กับ พระเวรต้มน้ำร้อน กำลังเถียงกัน

อุตลุด พระอดอาหารบอกว่า อดมาได้ ๑๒ วันแล้ว แต่พระเวร

ต้มน้ำร้อนเพิ่งนับได้๑๐วันก็เลยเถียงกันไมย่อมลง

 “นี่ครูบาจะอดอาหารเอาวันหรือจะอดเอาความเพียร”

 “ผมเอาทั ้งสองอย่างนั่นแหละ แต่จะเอาความจริงด้วย

ที่ครูบาเขียนให้ผมมันไมจ่ริง”พอแก้ให้เป็น๑๒วันเสียเรื่องก็เลย

จบไป

 ๓. พอวางบาตรเสร็จแล้ว ก็ไปกราบพระประธานการกราบ

พระประธานพอ่แมค่รูอาจารย์ จะกราบพระทั้งหมด๗ครั้ง คือ

๑. กราบพระพุทธ ๒. กราบพระธรรม ๓. กราบพระสงฆ์

๔. กราบหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ๕. กราบหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

๖.กราบสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงวชิรญาณวงศ์(ชื่นนพวงศ)์

๗. กราบพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) พระอุปัชฌาย์ ๘. กราบ

พอ่แมค่รูอาจารย์พระวัดปา่บ้านตาดทุกองค์พร้อมใจกันกราบ

 ๔. จากนั้น เตรียมกะลามะพร้าวให้พร้อมไว้ คนละสองกะลา

ระหวา่งนี้ ถ้ายังไมไ่ด้อรุณ ให้รักษาผ้าครองไว้ด้วย นั่งรอเวลาณ
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ที่ใดที่หนึ่ง ทำความสงบใจ หรืออาจไปช่วยเช็ดถาด ถ้วย ชาม

ช้อน ทัพพี เตรียมไว้ใช้ในเวลาแจกอาหาร ซึ่งปกติจะมีพระผู้เฒ่า

คอยรับผิดชอบอยู่ ในระหว่างที่อยู่บนศาลา พระจะไม่คุยกัน

ถ้าจำเป็นต้องพูดกัน จะพูดกันแบบเบาที่สุด เกือบจะเป็นเสียง

กระซิบพอได้อรุณปลอ่ยผ้าครองได้เสียงกะลามะพร้าวบดกับพื้น

ศาลาก็ดังกระหึ่มไปทั่วทุกทิศทุกทาง

 ๕. พอขัดถูศาลาเสร็จ บางองค์ก็หยิบไม้กวาดมากวาดพื้น

การกวาดก็กวาดตั้งแตร่ะดับบนลงมาหาระดับลา่งเป็นทอดๆไป

เพราะพื้นศาลามียกระดับถ้าพระใหม่คือพระอาคันตุกะที่เพิ่งเข้า

มาอยู่ใหม่ ไม่ทันได้สังเกต เห็นเขากวาด ก็กวาดมั่ง ก็มักกวาด

สะเปะสะปะไม่ดูตาม้าตาเรือ ก็ไปกวาดพื้นระดับล่างก่อน ก็อาจ

ถูกหมูค่ณะเตือนบ้างแบบเบาๆ

 บางองค์ก็หยิบเสื่อมาปู การปูเสื่อก็ต้องรู ้ตำแหน่งที่ควรปู

และชนิดของเสื่อที่จะปูณตำแหนง่นั้นๆและต้องรู้ด้วยวา่ เสื่อที่

ปูด้านไหนควรอยู่บน ด้านไหนควรอยู่ล่าง พอปูเสื่อแล้ว ก็เอา

กระโถนแก้วน้ำขวดน้ำกระดาษชำระไปวางไว้เป็นจุดๆสำหรับ

ให้ญาติโยมที่มาทำบุญนั่งรับประทานอาหารจุดที่จะวางก็ต้องดู

ตำแหน่งที่เหมาะสมด้วย ไม่ให้เกะกะขวางทาง เช่น แอบตามข้าง

ต้นเสาเพื่อป้องกันคนซุม่ซา่มเดินมาเตะถูกได้

 ๖. พอปูเสื่อ จัดอาสนะเสร็จหมดแล้ว หากยังไม่ได้เวลา

บิณฑบาต ต่างองค์ก็จะเอาไม้ตาดไปกวาดใบไม้บริเวณรอบ ๆ
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ศาลา และ ทางเข้าวัด บางองค์ก็เอาที่ตักขยะมากวาดก้นบุหรี่

เก็บเศษกระดาษเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทิ้งอยู่ตามที่ต่าง ๆ ไปทิ้ง บาง

องค์ก็ไปตรวจความเรียบร้อยตามห้องน้ำต่าง ๆ อีกครั ้งหนึ่ง

ระหว่างนี้พระเวรต้มน้ำร้อนก็จะจัดเรียงอาสนะเสียใหม่ตามลำดับ

พรรษา และรับประเคนบาตรของพระทุกองค์ รวมทั้ง ถาด ถ้วย

ชามช้อนทัพพีเพื่อเตรียมพร้อมไว้ใช้ในเวลาแจกอาหาร

 สำหรับบาตรนั้นหากไปอยู่ในที่ที่ไม่มีผู้ประเคนบาตรให้ 

ให้เอาน้ำเทลงในบาตรแล้วกรอกกลั้วบาตรเพื่อล้างเศษผง

ออกจากบาตร แล้วเทน้ำทิ้งไป เขย่าให้สะเด็ดน้ำ ไม่ต้องเอาผ้า

ลงไปเช็ดอีก จึงค่อยไปบิณฑบาต สำหรับแก้วน้ำ หากไม่ได้รับ

ประเคน ก็ต้องเอาน้ำเทใส่แก้วกรอกกลั้วให้ทั่วแล้วเททิ้งไป เพื่อ

ล้างฝุน่ออกจากแก้วทำเชน่เดียวกับบาตร

 ๗.พอได้เวลาบิณฑบาตถา้สงัเกตเหน็วา่ ฝนไมต่ก ใหซ้อ้น

ผ้าสังฆาฏิเข้ากับจีวร ถ้าฝนจะตกก็ไม่ต้องซ้อน นุ่งสบงขัณฑ์

ซ้อนกับผ้าอาบน้ำ เพื่อป้องกันมิให้ผ้าสบงต้องเปื้อนเหงื่อ

ห่มจีวรซ้อนสังฆาฏิเป็นปริมณฑลสะพายบาตรที่ไหล่ซ้ายไปก่อน

ยงัไมเ่อาบาตรเข้าในจีวรทยอยกนัเดินออกจากวดัไปการบิณฑบาต

มีสองสาย ให้เฉล่ียกนัไปให้ใกล้เคียงกนัอยา่ให้หนกัท่ีสายใดสายหน่ึง

พอถึงหมู่บ้านจึงเอาบาตรเข้าในจีวร สะพายบาตรที่ไหล่ขวา

เดินบิณฑบาตไปตามแถว เดินให้ทันหัวแถว ทิ้งระยะห่างพองาม

ไม่คุยกันในระหว่างภิกขาจารบิณฑบาต ขากลับจากบิณฑบาต

ทุกองค์ค่อนข้างจะเดินเร็ว เพราะต่างองค์ต่างต้องรีบกลับไปเพื่อ
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ให้ทันทำข้อวัตรที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่ครูอาจารย์ เฉพาะพระที่ถือ

ธุดงควัตร ข้อที่ไม่รับอาหารที่นำมาภายหลัง จะรับบิณฑบาตหน้า

วัดอีกครั้งหนึ่ง ส่วนองค์ที่ไม่ได้ถือธุดงค์ข้อนี้ ก็จะเดินเข้าในวัด

ไปเลยเพราะสมัยนั้นไมม่ีญาติโยมรอใสบ่าตรมากมายเหมือนสมัย

ปัจจุบันนี้

 ๘.การจัดอาหารก็จะมีพระทำหน้าที่รับประเคนอาหารพระ

ผู้รับประเคนต้องได้รับการฝึกมาเป็นการเฉพาะ จะสุ่มสี่สุ่มห้าไป

รับประเคนไม่ได้ เพราะจะต้องรู ้ว่า จะรับประเคนให้ถูกวินัย

อย่างไร และควรรับประเคนอะไรก่อนหรือหลัง และอะไรถูกกับ

ธาตุขันธ์พ่อแม่ครูอาจารย์ ปกติก็จะมีผู ้ทำหน้าที่รับประเคน

คอยสับเปลี่ยนกันองคห์นึ่งหรือสององค์และต้องคอยสังเกตของที่

รับประเคนด้วยหากเป็นพืชที่ยังงอกได้ ก็ต้องทำวินัยกรรม 

คือ กัปปิยกรรม เสียก่อน โดยถามโยมว่า “กัปปิยัง กะโรหิ” 

โยมผู้ประเคนตอบว่า “กัปปิยะ ภันเต หรือ กัปปิยัง ภันเต” 

พร้อมตัดหรือเด็ดพืชนั้นให้ขาดจากกัน อาหารที่รับประเคน

แล้วจะถูกสง่ให้พระผู้ใหญช่ึ่งจะคอยจัดช้อนหรือทัพพีใสต่ามควร

แกช่นิดของอาหารเชน่หม้อข้าวควรใสท่ัพพีก็ให้ใสท่ัพพีอยา่เอา

ช้อนไปใส่หากเปน็อาหารน้ำควรใสก่ระบวยกใ็ห้ใสก่ระบวยอยา่เอา

ทพัพีไปใส่ เวลาวางช้อน หรือ ทัพพี ก็ต้องวางให้ปลายหันเข้าหา

องค์ท่านเพื่อให้จับได้ง่าย แม้ยามส่งแก้วถวาย ก็ต้องส่งหูแก้วให้

องคท์า่นจับและต้องรู้ด้วยวา่อาหารใดถูกกับธาตุขันธ์หรือไมถู่ก

กับธาตุขันธข์องพอ่แมค่รูอาจารย์และต้องทำด้วยความเคารพ
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เมื่ออาหารผ่านจากองค์ท่านแล้ว จึงนำแจกจ่ายในสงฆ์ต่อไป

การแจกอาหาร จะเน้นให้แจกอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม จะแจก

ใครกอ่นใครหลังก็ได้ทั้งนั้น ไมใ่ห้เห็นแกต่ัวเลือกเอาแตข่องดีมีสติ

อยู่กบัการแจกอาหาร อนัใดมีมาก กแ็จกมากอนัใดมีน้อย กแ็จก

น้อย ให้เฉลี่ยกันไป ต้องคอยตรวจตรองดูบาตรของหมู่คณะ องค์

ใดถือธุดงค์ไม่รับอาหารในวัด ท่านก็จะปิดฝาบาตรเอาไว้ ก็อย่า

เอาอาหารไปใส่ให้ท่าน ส่วนองค์ไหนเปิดฝาบาตรไว้ ก็ดูว่าท่านได้

อาหารพอขบฉันแล้วหรือไม่ หากมีน้อยก็เติมเข้าไป อาหารที่เป็น

น้ำก็ตักใส่ในบาตร อย่าวางอาหารทับบนข้าว ส่วนอาหารแห้งก็

วางไว้ในถาดที่อยูข่้างๆบาตรของแตล่ะองค์และไมส่ง่สายตาไป

มองดูญาติโยมโดยไม่มีเหตุอันควร พระทุกองค์จะช่วยกันแจก

อาหารทั้งหมด เว้นเฉพาะพระเถระผู้ใหญ่ที่นั่งรองจากพ่อแม่ครู

อาจารยเ์ทา่นั้น

 ๙.เม่ือแจกอาหารเสรจ็พอ่แมค่รอูาจารยจ์ะให้พรเม่ือทา่นข้ึน

ยะถา... ยังไม่ต้องพนมมือก่อน ปกติองค์ท่านจะให้พรองค์เดียว

คอยสงัเกตตอนลงท้ายถ้าทา่นท้ิงชว่งตอนท้ายยะถา...ลากเสียงยาว

ให้องคร์องรับสัพพี...จึงคอ่ยพนมมือตอนนั้น

 ๑๐. การขบฉนั ให้พิจารณาอาหารกอ่นตามบทสวดปฏิสงัขา

โยนิโส... เมื่อพอ่แมค่รูอาจารย์ เริ่มฉัน จึงคอ่ยลงมือฉันอยา่ฉัน

ก่อนองค์ท่านเป็นเด็ดขาด และให้ฉันสำรวมในบาตร ไม่นิยมใช้

ช้อนตักลงไปในบาตร ไม่อ้าปากเคี้ยว ไม่เคี้ยวให้มีเสียงดัง รักษา

มารยาทในการฉัน ระวังอย่าให้จีวรหลุดลุ่ยในระหว่างขบฉัน และ
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ทีส่ำคญั จงมีสติอยูก่บัการฉนั ถ้าฉนัเพลินปลอ่ยจิตเคล้ิมไปกบัรส

อาหารฉนัมมูมามไมน่านสายตาพอ่แมค่รอูาจารยจ์ะแวบมาให้เหน็

 ๑๑.ไมฉ่ันมากเกินไปให้กะประมาณวา่อีก๕-๖คำจะอิ่มก็

หยุดฉันน้ำเข้าไปแล้วอิ่มพอดีอันนี้วา่ไปตามทฤษฎีจริงๆฉันเทา่

นี้ก็ถือว่ามากแล้ว คือ เท่ากับ ๑๐๐% ให้ฉันน้อยกว่านี้ คือ การ

ผ่อนอาหารทำได้ตามอัธยาศัย จะผ่อนมาก ผ่อนน้อย เช่น ฉันแค่

๗๕% พอ หรือฉันแค่ ๕๐% หรือฉันแค่ ๒๕% ก็แล้วแต่จะ

พิจารณาทำเอง ถ้าไม่ฉันเสียเลย ก็ถือเป็นการอดอาหาร การ

ขบฉันจะใช้เวลาไม่ถึง ๒๐ นาที พอฉันได้สัก ๑๐ นาทีหรือกว่า

นิดหน่อย พระอุปัฏฐาก ก็จะลุกไปเตรียมตัวทำข้อวัตรที่เกี่ยวกับ

องค์ท่านแล้ว จากนั้นองค์อื่น ๆ ก็จะทยอยลุกตาม ๆ กันไป ไม่มี

ใครกล้าฉันอยูน่านแม้องคท์า่นจะพยายามบอกวา่

 “ให้ฉันตามสบาย ไมต่้องรีบร้อน ท้องใครท้องเรา ไมอ่ิ่มก็ฉัน

ให้อิ่ม” แต่ไม่มีองค์ไหนกล้าพอที่จะไปทำเช่นนั้น โดยมากจะฉันไม่

ค่อยได้อิ่มกันนัก เพราะเกรงว่า ถ้าฉันจนอิ่ม ก็จะกลายเป็น

“หมูขึ้นเขียง”เหมือนที่องคท์า่นเทศนเ์ตือนอยูเ่สมอๆวา่

 “ถ้าฉันมาก ๆ มันจะทำให้ง่วง ยิ่งถ้าได้อาหาร ผัด ๆ มัน ๆ

ยิ่งกลอ่มดีนักถ้าได้อดอาหารแล้วไมค่อ่ยงว่งสติก็ดีอีกด้วย”

 ๑๒. ในระหว่างพระฉันอาหาร พ่อแม่ครูอาจารย์จะให้

ญาติโยมลงไปจากศาลา เพื่อไม่ให้รบกวนการขบฉันของพระ เมื่อ

พระฉันได้พอสมควร พ่อแม่ครูอาจารย์จะเคาะไม้ ส่งสัญญาณให้
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ญาติโยมขึ้นมารับประทานอาหารบนศาลาได้ เมื่อญาติโยมขึ้นมา

บนศาลา พระเณรก็จะลงไปจากศาลา เพื่อไปล้างบาตร อันนี้ก็

เป็นอุบายอันชาญฉลาดที่พ่อแม่ครูอาจารย์เจตนาที่จะไม่ให้

พระเณรกับญาติโยมได้เห็นกัน เมื่อล้างบาตรเสร็จ ให้เอาผ้าเปียก

บิดน้ำให้หมาด ๆ เช็ดบาตรไปทีหนึ่งก่อน จึงค่อยใช้ผ้าเช็ดบาตร

เช็ดให้แห้งอีกครั้ง แล้วใส่ถลกบาตร หากมีแดด ก็ให้เอาบาตรผึ่ง

แดดเสียกอ่นผึ่งสักพักกะวา่พอเอามือจับรู้สึกร้อนอุน่ๆก็เก็บได้

รวมทั้งผ้าสบง จีวร สังฆาฏิ ให้ผึ่งแดดเพื่อขับไล่ความชื ้นพอ

สมควร จากนั ้นก็พับเก็บให้เรียบร้อย ไม่ให้ปล่อยทิ ้งเรี่ยราด

หรือผึ่งแดดนานเกินไป

 ๑๓. ในระหว่างที่รอญาติโยมรับประทานอาหารนั้น พระก็จะ

เข้าไปทำความสะอาดพื ้นศาลาบริเวณที่พ่อแม่ครูอาจารย์นั่ง

เพราะจะมีน้ำแกงหรือคราบอาหารหกหรือตกหลน่อยูท่ี่พื้นหาก

เจอน้ำแกงหกอยู่ที่พื้นศาลา จะเอาผ้าแห้งไปเช็ดโดยทันทีไม่ได้

ต้องเอาน้ำล้างน้ำแกงเสียก่อน จึงค่อยเอาผ้าแห้งเช็ด แม้คราบ

อาหาร คราบมันที่เปรอะเปื้อนอยู่ตามพื้นก็เช่นกัน เรื่องนี้ผู้เขียน

โดนด้วยตัวเองแบบเต็ม ๆ จนจำไม่ลืมกระทั่งบัดนี้ หากเป็นที่อื่น

มีน้ำแกงหกตามพื้น เอาผ้าแห้งไปเช็ด คงจะได้รับการยกย่องว่าดี

หรือขยันแตไ่มใ่ชส่ำหรับที่นี่

 ในระหว่างนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ จะใช้ไม้สีฟัน ซึ่งพระวัดป่า

บ้านตาดช่วยกันทำถวายอย่างสุดประณีต เมื่อสีฟันบ้วนปากเสร็จ

องค์ท่านก็จะฉันหมาก หากพระอาคันตุกะจะเข้ามากราบ ก็ถือ
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เป็นโอกาสอันควรกราบได้ เมื่อญาติโยมรับประทานอาหารเสร็จ

พร้อมกันแล้ว พ่อแม่ครูอาจารย์ก็จะเริ่มเทศน์ตามอัธยาศัย จน

กระทั่งพ่อแม่ครูอาจารย์เทศน์เสร็จ กลับเข้ากุฏิ ญาติโยมก็เริ่ม

ทยอยกลบัพระที่เป็นเวรทำความสะอาดศาลา ก็แบ่งกันทำหน้าที่

เก็บกระโถนเก็บแก้วน้ำขวดน้ำไปล้างและกรอกน้ำฝนใสข่วดไว้

ตามเดิม เก็บผ้าเช็ดเท้าไปซักและตากพร้อมทั้งคอยเก็บเมื่อตาก

แห้งแล้ว องค์ที่เหลือก็ปัดกวาด เช็ด ขัด ถู ศาลา จนสะอาด

สะอ้านเรียบร้อยดี จึงกลบัเข้ากฏิุได้ สว่นผูไ้มใ่ชเ่วรกใ็ห้กลบัเข้ากฏิุ

ทำความเพียรตามอธัยาศยั เฉพาะวนัพระหรือวนัสำคญัทางศาสนา

ท่ีมีคนมามากทกุองคต้์องชว่ยกนัทำข้อวตัรปดักวาดขดัถศูาลากอ่น

จึงคอ่ยกลบัเข้ากฏิุ และจะไมอ่อกมาท่ีศาลาอีก โดยไมมี่เหตอุนัควร

จนกวา่จะถึงเวลาทำข้อวตัรปดักวาดอีกครัง้ในตอนเยน็

 ๑๔. ตอนกลับกุฏิ ให้นำอาหารจำพวก ข้าว ผัก ผลไม้

ขนมปังใส่ถุงหรือกระป๋อง ไปให้พวกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณกุฏิ

ที่พัก เช่น ไก่ กระรอก กระแต กระต่าย แย้ ที่กระจายอยู่ตามที่

ตา่งๆด้วยและต้องใช้สติปัญญาจัดการให้รอบคอบระวังอยา่นำ

อาหารไปให้ มากเกินไป หรือน้อยเกินไป ต้องรู้จักสังเกตในแต่ละ

วันด้วยวา่อาหารประเภทใดเหลืออยู่ประเภทใดถูกกินหมดหรือ

ไม่กินเลย แล้วนำอาหารมาให้สมควรกัน และต้องเปลี่ยนทุกวัน

บางองค์ขี้เกียจ เอามาทีหนึ่งกะให้กินไปสองสามวัน ไม่นานก็จะ

ถูกเทศน์ เพราะพ่อแม่ครูอาจารย์จะเดินไปดูที่ร ้านให้อาหาร

กระรอกกระแต เพื่อดูความเอาใจใส่ของพระเณรที่มีต่อสัตว์

ทัง้หลายด้วยทา่นวา่
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 “พระเณรควรมีความเมตตาต่อสัตว์ จะมีมากหรือมีน้อย

ก็สังเกตได้จากพฤติกรรม ความเอาใจใส่ ที่แสดงต่อสัตว์นั่นเอง”

และองคท์ี่ไมใ่สใ่จมักจะถูกดุ“ถ้าพระไมม่ีเมตตาแล้วใครจะมี”

 ๑๕.เวลา๑๒.๔๕น.เป็นต้นไปพระเณรจะทยอยกันออกมา

ฉันน้ำร้อน จะมีพระเวรต้มน้ำร้อนจัดเตรียมน้ำปานะ และจัดของ

ขบเคี้ยวที่อนุญาตให้ฉันตอนบ่ายได้ รับประเคนเตรียมพร้อมไว้

ของฉันสมัยนั้นยังไม่มากมายเหมือนสมัยนี้ และสิ่งใดที่พระเณรจะ

นำเข้ามาฉันในโรงต้มน้ำร้อนได้ ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ครู

อาจารย์ หรือพระผู้ใหญ่เห็นสมควรก่อน มิใช่สรรหามากินกันเอง

หรือแล้วแตญ่าติโยมจะเอามาถวายของฉันก็มีแบบพื้นๆจำพวก

โกโก้กาแฟชาขิงน้ำผึ้งน้ำส้มน้ำองุน่น้ำแอปเปิ้ลน้ำลำใยน้ำ

อ้อยน้ำตาลน้ำอัดลมเปป๊ซี่ โคลา่กระทิงแดงลิโพสปอนเซอร์

และมีจำพวกลูกอมประมาณนี้ที่พิสดารกวา่นี้นานๆจะโผลม่า

ให้เห็นสักครั้งจำพวกเนยคั่วหรือช็อคโกแล็ต

 ในยุคนั้นทา่นไมอ่นุญาตให้ฉันคอฟฟีเ่มต เพราะเห็นวา่มันมี

ส่วนผสมของแป้ง ซึ่งมีคติเป็นอาหาร แต่สมัยปัจจุบันนี้ นัยว่า

มันมีคอฟฟี่เมตชนิดที่ไม่มีแป้งผสมนักปราชญ์สมัยใหม่ก็ว่าฉันได้

ก็พากันฉันคอฟฟี่เมตกันเป็นปกติ แม้กระทั่งเฉาก๊วย ซึ่งแต่ก่อนก็

ไมอ่นญุาตให้ฉนั เพราะเหน็วา่มนัมีสว่นผสมของแป้ง แตส่มยัใหมน้ี่

ก็มีคนบอกวา่ เฉากว๊ยบางอยา่งไมม่ีแป้งผสมนักปราชญส์มัยใหม่

ก็วา่ฉันได้ก็พากันฉันเป็นปกติ
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 อันที่จริง ของฉันตอนบ่ายในยุคสมัยนี้ มันมีมากจนกระทั่งหู

อื้อตาลาย จนไม่รู้ว่า อะไรมันจะฉันได้ หรือฉันไม่ได้ แทบจะไม่มี

กฏเกณฑอ์ันใดหลงเหลือแล้ว บางองคก์็บอกวา่ ถ้าไมส่งสัยแล้วก็

ฉันไปเถอะ หากสงสัยก็อย่าฉัน เพราะวินัยบัญญัติไว้ หากสงสัย

แล้วขืนทำทา่นปรับอาบัติทุกกฏ

 อยากจะขอแทรกความเห็นส่วนตัวไว้สักเล็กน้อย เพราะเรื่อง

วินัย มีหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ตายตัว ของที่มีชื่อระบุอยู่ในพระ

วินัย อนุญาตให้ฉันเป็นยาได้ ก็ฉันไปเถอะ ไม่มีอะไรต้องสงสัย

แต่ยุคสมัยนี้ ของกินมันเยอะมาก จนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร และ

ไมม่ีชื่อระบุไว้ในพระวินัยเนื่องจากสมัยโน้นไมม่ีของอยา่งนี้ก็เลย

ต้องอาศัยการอนุมานเอาเอง ว่าอันใดจะฉันได้ อันใดฉันไม่ได้

ก็แล้วแตใ่ครจะตีความวา่กันอยา่งไร

 ทีนี ้ จะเอาแต่ความสงสัย หรือไม่สงสัย มาเป็นตัวตัดสิน

เสียเลยทีเดียวคงไมถ่กูต้องนกัมนัข้ึนอยูก่บัความจริงของส่ิงนัน้ ๆ

ด้วย เช่น ถ้ามีอาหารปนอยู่ พระรับประเคนตอนบ่าย ท่านปรับ

อาบัติทุกกฏหากฉันลงไปเป็นปาจิตตีย์ แม้ไม่มีเจตนาก็เป็นอาบัติ

เพราะอาบัติมีทั้งที่เจตนาและที่ไมเ่จตนามิพักต้องกลา่ววา่สงสัย

หรือไม่สงสัย เอะอะก็จะเหมาเอาเองว่า ไม่สงสัยก็ไม่เป็นไร

นึกอยากจะฉันอะไร ก็ฉันไปเรื่อย มันจะเป็นวินัยสะดวกมากเกิน

ไปไหม?ขอฝากไว้ให้เป็นข้อคิด



339

 และอีกอย่าง ของฉันตอนบ่ายในเวลาวิกาล ท่านอนุญาตให้

เฉพาะที่ฉันเป็นยาเท่านั ้น มีเหตุจ ึงฉัน ไม่ม ีเหตุก็ไม่ควรฉัน

หากเจตนาฉันเพื่อเป็นอาหารเอาอิ่มเข้าว่าอย่างเดียว ก็ปรับอาบัติ

ทุกกฏ แม้เนยที่ตามวินัยถูกจัดไว้ในเภสัชห้า คือ เนยใส เนยข้น

น้ำมัน น้ำผึ ้ง น้ำอ้อย เป็นของอนุญาตให้ฉันได้ในเวลาวิกาล

ถึงกระนั้น ก็ยังมีบทบัญญัติเพิ่มเติมอีกว่า หากไปอยู่ในถิ่นฐานที่

ญาติโยมเขารับประทานเนยเป็นอาหาร พระจะไปฉันเนยเป็นยา

ย่อมมิบังควร ก็ยังมีวินัยห้ามไว้ ในกรณีที่เป็นโลกวัชชะเข้าอีก

ตา่งหากดังนั้นอะไรที่ญาติโยมเขารับประทานกันเป็นอาหารแล้ว

พระจะเอามาฉันเป็นยาในตอนบา่ยดูมันจะตลกเกินไปหรือเปลา่?

 ที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดบ้างมิใชว่า่จะไปตอ่ต้านหรือตำหนิ

การฉัน หรือไม่ฉันอะไรของใคร เรื่องการปฏิบัติรักษาพระวินัย

มันเป็นเรื่องเฉพาะตัว ไม่มีใครบังคับใครได้ (สมัยนี้) ใครรักษาไว้

ด้วยดี ผู้นั้นก็จะเจริญในธรรมในวินัยยิ่ง ๆ ขึ้นไป ใครรักษาไว้ไม่ดี

ประทุษร้ายตอ่ธรรมตอ่วินัย ก็เห็นจะมีแตค่วามเสื่อมไปเอง ดังนั้น

จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปตำหนิติเตียนท่านผู้ใด เพราะเหตุ

แหง่การที่เขาไมร่ักษาธรรมวินัยนั้นๆเพียงแตอ่ยากจะให้ข้อคิดวา่

พระวินัย มันอยู่ที่การตีความตามความคิดของแต่ละคน กระนั้น

หรือ? ถ้าใครคิดวา่ไมผิ่ดกฉ็นัไปเถอะ ถ้าใครคิดวา่ผิดกอ็ยา่ไปฉนั

แล้วอยา่งนี้อีกหนอ่ยวินัยมันจะเหลืออะไร?
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 การตีความโดยธรรมท่านก็ให้ตีความเข้าข้างพระวินัยไว้ก่อน
คือให้ยกประโยชน์แก่พระวินัย ที่จะทำให้พระวินัยแน่นหนามั่นคง
การตีความที่อาจทำให้พระวินัยสั่นคลอน หรือประทุษร้ายต่อ
พระวินัย คือล่อแหลมต่อการเป็นอาบัติ ท่านให้หลีกเว้น ไม่ทำ
เสียเลยดีกว่า จะเอาความสงสัยหรือไม่สงสัยมาเป็นบรรทัดฐาน
ตัดสินพระวินัยไมไ่ด้

 การที่จะไม่สงสัย นั้น เข้าใจเอาเองว่า คือ การที่ผู้มีปัญญา
ใคร่ครวญโดยรอบแล้ว ไม่สงสัยว่า มันจะผิดพระวินัย อย่างนี้
ท่านให้ทำไปเถอะ ไม่มีโทษอันใด แต่ถ้าพิจารณาแล้วยังไม่ลงใจ
ยังสงสัยอยูว่า่เอ!มันอาจจะผิดพระวินัยก็ได้นะอยา่งนี้ทา่นห้าม
ไมใ่ห้ทำ ขืนทำทา่นปรับอาบัติทุกกฏฉะนั้นการที่จะสงสัย หรือ
ไม่สงสัย มันต้องผ่านการพิจารณาจากท่านผู้รู้ โดยรอบ  
เสียก่อน มิใช่ไม่สงสัย แบบคนไม่รู้พระวินัย หรือ แบบคน  
บ้องตื้นที่ไม่รู้จักคิดจักอ่านอะไร ต้องขออภัย หากเป็นการ
พูดตรงเกินไป เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องหนัก และมีความสำคัญต่อ
การปฏิบัติของพระเณรในภายหน้าเป็นอย่างยิ่ง จะมาทำกันแบบ
เลน่ๆโดยตา่งคนตา่งคิดตา่งทำเอาเองไมไ่ด้

 ชื่อว่า พระกรรมฐาน ทำอะไรต้องมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผล
เป็นเครื่องดำเนิน และเห็นแก่พระวินัยเป็นใหญ่ ไม่เห็นแก่ปาก
แก่ท้อง อย่างน้อยก็เพื่อให้เป็นเนติแบบอย่างแก่กุลบุตรสุดท้าย
ผูม้าภายหลงัจะได้มีหลกัเกณฑ์ยึดถือเปน็ข้อคิดข้อปฏิบติัท่ีถกูต้อง
และดีงามต่อไป ไม่ใช่มารื ้อถอนทำลายหนทางกันเสียแต่บัดนี ้
มันจะเร็วเกินไปไหม?
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 นอกเร่ืองไปหนอ่ยกลบัเข้าเร่ืองตอ่กนัดีกวา่พระเวรต้มน้ำร้อน
จะเป็นผู ้รับผ ิดชอบจัดเตร ียมของฉันไว ้ และแบ่งปันให ้กับ
พระทุกองค์อย่างทั่วถึง ทั้งพระอดอาหาร ซึ่งอาจได้รับส่วนแบ่ง
มากหน่อย ขึ้นอยู่กับว่า อดมากี่วันแล้ว และพระไม่อดอาหารก็ได้
รับส่วนแบ่งเท่า ๆ กัน ใครอยากฉันอะไรก็ไปตักชงทำเอาเอง
แล้วไปนั่งฉันเงียบๆมีโตะ๊ตั้งยาปนมัตจำพวกสมอมะขามป้อม
ใบชะพลู ใบบัวบก พร้อมพริก น้ำตาล เกลือ บางทีก็มียาร้อน
ใครต้องการก็เอาตั่งน้อยไปนั่งฉันได้ เมื่อฉันเสร็จก็ออกมาให้ผู้อื่น
เข้าไปฉันบ้างสลับกันไป พอได้เวลาบ่ายสองโมง ก็เก็บทุกอย่าง
หมดเรียบร้อยไมม่ีการขบฉันอะไรอีกในวันนั้น

 ๑๖.เวลาบา่ยสามหรือตามแตพ่ระผู้ใหญจ่ะกำหนดพระเณร
ทุกองค์ เว้นพระอดอาหาร ต้องช่วยกันทำข้อวัตรปัดกวาดตั้งแต่
กุฏิตนเอง ทางเดินสัญจรในวัด ไปจนถึงบริเวณรอบ ๆ ศาลา
ทางเข้าวัด และลานจอดรถหน้าวัด การปัดกวาดก็ต้องใช้สติ
ปัญญาพิเคราะห์ไปด้วย จะกวาดไปทางไหน ไปกองที่ตรงไหน
กวาดหนัก กวาดเบาอย่างไร ท่านให้ กวาดเบา ๆ เอาแต่ใบไม้ไป
เท่านั้น ไม่กวาดเอาเม็ดหินเม็ดทรายไปด้วย ไม่กวาดขูดดินเป็น
หลุมเป็นบ่อ กวาดใบไม้รวมกองไว้ในที่ต่ำ แล้วค่อยหอบไปเผาใน
หลุมขยะ พอปัดกวาดเสร็จ พระอาวุโสก็จะขึ้นไปปัดกวาด ขัดถู
ศาลาด้วยกะลามะพร้าวพระหนุม่ไปชว่ยกันโยกน้ำ ตักน้ำ เข็นน้ำ
ไปใส่ส้วม และตุ่มล้างบาตรทุกใบ สมัยนั้นใช้เครื่องโยกน้ำจากบ่อ
ไม่ได้ใช้เครื่องสูบน้ำเหมือนทุกวันนี้ กว่าจะตักน้ำใส่ส้วม ใส่ตุ่ม
จนเต็มหมดทุกตุม่ต้องโยกน้ำเข็นน้ำกันจนเหงื่อทว่มทีเดียว
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 ๑๗. เมื่อทำข้อวัตรเสร็จเรียบร้อย ต่างองค์ต่างไปสรงน้ำที่

บ่อตามอัธยาศัย ไม่มีส้วมส่วนตัวในแต่ละกุฏิ จะมีส้วมอยู่ในจุด

กลางใช้รว่มกันระหวา่งกุฏิที่อยูใ่กล้ๆกัน๒-๓หลังตอ่๑ส้วม

น้ำต้องเข็นเอาจากบ่อ ใครใช้ส้วมหลังไหน ก็ช่วยกันเอาน้ำไปใส่

ส้วมให้เต็มเพื่อใช้สำหรับราดส้วมเทา่นั้นไมไ่ด้ตอ่ทอ่น้ำมีกอ๊กน้ำ

ให้เปิดได้อยา่งสบายๆเหมือนทุกวันนี้ เวลาสรงน้ำจึงต้องไปสรง

ที่บอ่เมื่อสรงน้ำเสร็จก็ซักผ้านำผ้ากลับมาตากที่กุฏิจากนั้นเป็น

เวลาทำความเพียรสว่นตัวไปจนถึงได้อรุณวันใหม่

 ๑๘. เวลาประมาณ๑ ทุ่ม ให้คอยฟังเสียงฆ้อง หากได้ยิน

เสียงฆ้องเมื่อไร แสดงว่า พ่อแม่ครูอาจารย์สั่งประชุมเทศน์ ให้

เตรียมตัวมาพร้อมกันที่ศาลาทันที ปกติจะไม่มีการทำวัตรสวด

มนต์ร่วมกัน เพราะการประชุมแต่ละครั ้งย่อมเสียเวลา และ

เป็นการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ไม่แน่ว่าจะเป็นไปเพื่อความสงบ

ให้ต่างคนต่างทำวัตรสวดมนต์ที่กุฏิของตนเองตามอัธยาศัย อยาก

สวดมนตบ์ทไหนก็สวดไปจะมีทำวัตรสวดมนตร์ว่มกันบ้าง เฉพาะ

วันลงอุโบสถในตอนเช้าหรือวันสำคัญทางศาสนา

 ที่สำแดงมาทั ้งหมดนี ้ ก็ค ือ ข ้อวัตรปฏิปทาในแต่ละวัน

พอสังเขปณ วัดป่าบ้านตาด ในยุคที่พ่อแม่ครูอาจารย์เคี่ยวเข็ญ

พระเณรอย่างหนัก และนี่เป็นในมุมมองของผู้เขียน ซึ่งอาจจะมี

มุมมองที่แตกต่างกันได้บ้าง สำหรับพระที่จำพรรษาที่นั่น ในช่วง

เวลาที่ต่างกัน และในสถานการณ์ที่ต่างกัน เนื่องจากแต่ละองค์

ย่อมประสบกับเหตุการณ์ต่าง ๆ มากมายที่ไม่เหมือนกัน จะให้
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มองเห็นอะไรเหมือนกันหมด คงเป็นไปไม่ได ้ แต่เช ื่อแน่ว่า

โดยเนื้อหาหลักใหญ่ใจความแล้ว ก็ไม่ต่างไปจากที่ได้กล่าวมานี้

ซึ่งข้อวัตรปฏิปทาทั้งหลายเหล่านี้ พระเณรได้ยึดถือปฏิบัติกันมา

เป็นเวลานาน และได้หล่อหลอมให้บังเก ิด พระสุปฏิปันโน

อุชุปฏิปันโนญายปฏิปันโน สามีจิปฏิปันโน ในพระพุทธศาสนา

ประหนึ่งดอกบัวโผล่พ้นจากผิวน้ำ และแย้มกลีบเบ่งบาน เมื่อต้อง

แสงอาทิตยอ์ุทัยสาดสอ่งฉะนั้น





๓๔.กึกก้องกังวานอยู่ภายในจิต



 ในยคุสดุท้ายบัน้ปลายชีวิตน้ีบางส่ิงบางอยา่งพอ่แมค่รอูาจารย์

ก็อนุโลมผ่อนคลายไปตามสถานการณ์อย่างมากแล้ว ผู้ที่ไม่เคย

สัมผัสพอ่แมค่รูอาจารยม์าแตต่้นอาจไมเ่ข้าใจหรืออาจสำคัญผิด

ในองคท์า่นไปตา่งๆนานาหรืออาจได้ยินได้ฟังคำบอกเลา่ที่คลาด

เคลื่อนจากความเป็นจริงไปบ้าง ผู ้ฉลาดจึงต้องใช้สติปัญญา

พิจารณาใครค่รวญให้ดีเสียกอ่นสว่นการท่ีจะเช่ือหรือไมเ่ช่ือในส่ิงใด

ก็คงต้องมอบให้“ธรรม”และ“กิเลส”ภายในใจของผู้นั้นจะตอ่สู้

ตัดสินกันเอาเอง ในธรรมท่านก็เตือนไว้แล้วว่า “ดี หรือ ชัว่ เปน็

เร่ืองเฉพาะตวัอนัใครๆต้องทำเองและได้รบัผลเองบุคคลอื่นจะยัง

คนอื่นให้ดีหรือชั่วไมไ่ด้เด็ดขาด”
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 บัดนี้ พ่อแม่ครูอาจารย์ได้ล่วงลับดับขันธปรินิพพานจากพวก

เราไปแล้ว ข้อวัตรปฏิปทาเหล่านี้ ที่พ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาพร่ำ

สอนมาช้านาน ศิษย์ทั้งหลาย จะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษา

ไว้จนสุดกำลังความสามารถทีเดียว ในยามที่ศิษย์ได้ก้าวเดินตาม

รอยปฏิปทาของพ่อแม่ครูอาจารย์ไปนั้น มันช่างเป็นความอบอุ่น

อยูภ่ายในใจเปรียบเหมือนมีพอ่แมค่รอูาจารยอ์ยูใ่กล้ๆดรูาวกบัวา่

พ่อแม่ครูอาจารย์ยังคงเฝ้ามองดูศิษย์ทุกคนอยู่ด้วยความห่วงหา

อาทร ไม่ได้บทจรร้างลาจากศิษย์ไปไกล คำสอนของพ่อแม่ครู

อาจารย์ยงัคงดงักึกก้องกงัวานอยูภ่ายในดวงจิตของปวงศิษยท์กุคน





๓๕.แม้จะทุกข์ยากลำบากแต่หัวใจจะไม่ท้อแท้



 ข้อวัตรปฏิปทาในพ่อแม่ครูอาจารย์นี ้ จะเป็นหลักปฏิบัติ

อันมั่นคง เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาไปตราบเท่านานแสนนาน

แม้คำสอนที่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้เมตตาแสดงไว้ ย่อมถือเป็นมรดก

ธรรมอันล้ำค่า และเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาอันสำคัญยิ่ง

ท่ีจะนำไปสู่แดนแหง่ความหลดุพ้นคือพระอมตมหานฤพานพอ่แม่

ครูอาจารยเ์คยบอกวา่

 “ปฏิปทาของพ่อแม่ครูอาจารย์นี้ เป็นปฏิปทาที่อดอยาก และ

ทรหดอดทนยิ่งนัก”
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แต่ศิษย์ทั ้งหลาย จะขอก้าวเดินตามรอยปฏิปทาของพ่อแม่ครู
อาจารย์ไป แม้จะเป็นเสมือนหนึ่ง เหยียบย่ำลงไปบนเส้นทางอัน
เต็มไปด้วยขวากหนามที่ทุรกันดารอย่างยิ่ง แต่ศิษย์ก็จะไม่มีวัน
ท้อแท้ ถึงจะต้องผ่านความทุกข์ยากลำบาก และจะต้องอาศัย
ความทรหดอดทนสักเพียงใดก็ตาม

 ศิษย์ทุกคนจะขอมอบกายถวายชีวิต และยอมตายอยู่กับ
ข้อวัตรปฏิปทาที่พ่อแม่ครูอาจารย์พาดำเนินไปนี้ ด้วยความสำนึก
ในพระคุณอันยิ่งใหญ่ ที่พ่อแม่ครูอาจารย์มีต่อปวงศิษย์ทุกคน
อย่าว่าแต่หนทางจะต้องเหยียบย่ำลงไปบนขวากหนาม ต่อให้มัน
เป็นหลุมถ่านเพลิงที่มีไฟลุกโชติช่วงอยู่ ศิษย์ทั ้งหลายก็จะขอ
ก้าวเท้าตามรอยพอ่แมค่รูอาจารยไ์ปอยา่งไมล่ังเลสงสัยและไมม่ี
วันสะทกสะท้าน

 ศิษย์ทุกคนจะขอสละชีพบูชาธรรม และบูชาคุณของพ่อแม่ครู
อาจารย์ด้วยข้อวัตรปฏิบัติที่มุง่ตรงตอ่มรรคผลนิพพานอยา่ง
ไม่มีเบี่ยงเบน พ่อแม่ครูอาจารย์ได้บรรลุถึงฝั่งอันเป็นแดนแห่ง
ความเกษมคือพระนิพพานไปแล้วหากแม้นศิษยท์ั้งหลายไมอ่าจ
เดินตามพ่อแม่ครูอาจารย์ได้ทัน ด้วยบุญวาสนาบารมีที่สร้างสม
มายังไม่แก่กล้าเพียงพอ ปวงศิษย์จะขอตะเกียกตะกาย เดินตาม
รอยเท้าของพ่อแม่ครูอาจารย์ไป จนกว่าจะหมดสิ้นเรี่ยวแรงล้มลง
แม้ร่างกายจะเหน็ดเหนื่อย แม้ลมหายใจจะอ่อนล้า แม้นัยน์ตาจะ
พร่ามัว แต่หัวใจจะไม่มีวันท้อแท้ ยังเต็มเปี่ยมด้วยความสุข ที่ได้
เห็นรอยเท้าของพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่ตรงหน้า แม้เพียงเลือนลาง

ณจุดสุดท้ายบั้นปลายชีวิตอันเป็นสักขีพยานได้วา่
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 “ศิษย์ทั้งหลายยังเดินตามรอยปฏิปทาของพ่อแม่ครูอาจารย์

อยู่ ณ ลมหายใจสุดท้าย และตายใจได้ว่า จะไม่มีวันพลัดพราก

จากมรรค ผล นิพพาน  แม้จะต้องดับดิ้นสิ้นลมปราณลาลับจาก

โลกนี้ไป”

เอวัง


