หลวงพอเทียนทีข่ าพเจารูจัก
ไดรับเอกสารจากคุณลุงกาจ รักษมณี อานแลวชอบมาก เพราะทําใหไดรูจักหลวงพอเทียน พระ
ธรรมดาที่ไมธรรมดา ในอีกหลายแงมุม อยากแบงปนใหเพื่อนรวมทุกข ไดอานดวย ขอลงบทความนี้
เพื่อเปนอาจาริยบูชาแดหลวงพอเทียน จิตตสุโภ หลวงตาหาไดยาก
บทความตอไปนี้เปนการถอดเทป จากการสนทนา โดย อ.โกวิท (เขมานันทะ) และดร.วัลลภ ปยะมโน
ธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 วัน มรณภาพหลวงพอเทียน ที่ม.ประสานมิตร พ.ศ.2531 ตนฉบับมี
ประมาณ 32 หนา
ดร.วัลลภ นมัสการพระคุณเจา และผูมีเกียรติทุกทาน วันนี้เปนรายการสําคัญอันหนึ่งที่ทานอาจไม
เคยไดยินหรือไดฟงที่ไหนมากอน คือเรื่อง หลวงพอเทียนที่ขาพเจารูจัก โดยผมจะแนะนําผูสนทนา
ยอ ๆ คืออ.โกวิท เขมานันทะภิกขุ ทานจบการศึกษาจากศิลปากร บวชเปนพระ 16 ปเต็มๆ และไดรูจัก
หลวงพอเทียน จนคิดวาเปนศิษยเอกของทานผูหนึ่ง หรือรูจักหลวงพอเทียนมากที่สุดทานหนึ่งก็วาได
๑

เพราะทานรูจักหลวงพอเทียนถึง 18 ปเต็ม มีอะไรนาสนใจเยอะแยะ ทานเคยบวชมาใชชื่อนามปากกา
ขณะเปนพระวา รุงตะวัน ณ สนธยา กับเรื่องความรักที่สวยงามมาก ทานมองโลกสวยงาม และมี
กลอนตาง ๆ ทานไดวาดภาพรูปตาง ๆ ทานเรียนและใฝหาธรรมะเปนเวลากวา 10 ป ตั้งแตอยูในถ้ํา
แสวงหาสัจจธรรม จนไดพบหลวงพอเทียน จึงไดรูจักคําวาธรรมะ กวาจะไดพบธรรมะ ลําบากมาก
เหลือเกิน เพื่อใหรวดเร็วขึ้น วันนี้บังเอิญอาจารยโกวิทเปนหวัดและปวดหลังอยูมาก ตองนั่งสนทนานะ
ครับ
อาจารยครับ ตามประวัติหลวงพอเทียนที่ผมรูจักกอนนะครับ เคยไดยินวาหลวงพอเทียนเปนหลวงพอ
แปลก ๆ ขอประทานโทษ บอง ๆ อะไรงี้ แตก็ไดยินหลายทานวา หลวงพอเทียนเปนพระจริง ๆ แตบาง
คนก็บอกวาไมใช บางคนเปรียบเทียบหลวงพอเทียนวาเปนนักปราชญ นักจิตวิทยา หรือเปนอยางนูน
อยางนี้ เพราะทานมีวิธีการสอนที่แปลกประหลาดและมหัศจรรยที่สุด วิธีปฏิบัติที่อาจารยปฏิบัติอยูกับ
ทานจริง ๆ แลวทานเห็นวา ทานเปนพระหรืออะไร เพราะทานก็เหมือนไมไดบวชเปนพระแตหมจีวร
จริง ๆ แลวอาจารยคิดวามีประโยชนดานการศึกษาหรือเรื่องคุณภาพชีวิตอยางไร
อ.โกวิท คงตองใชเวลานะครับที่จะทบทวนไปถึงเหตุการณเมื่อประมาณ 18 ปที่แลว มันเปนการยาก
มากที่ผมจะพูดถึงหลวงพอเทียนใหตรงที่สุด ตอความเขาใจของผม ตอหลวงพอเองนั้น เปลี่ยนแปลง
ตลอดนับตั้งแตตน รูสึกคลาย ๆ จะยืนอยูริมทะเล แลวก็พยายามอธิบายอะไรบางอยาง แตถาเราเลื่อน
ไปอีกมุมหนึ่ง สิ่งที่เรามองเห็นนั้น ทัศนียภาพเปลี่ยนไป หลายครั้งที่ผมไมรูจักหลวงพอเทียนเลย แต
หลายครั้งก็รูสึกเหมือนทานเขามานั่งแทรกอยูในหัวใจของผม ระลึกถึงเมื่อ 18 ป ของการดิ้นรน
แสวงหา ดื้อรั้น และถูกบุคคลซึ่งผมไมรูวาเปนใครเยาะเยยอยูในสายตาและความรูสึก จนถึงบัดนี้
บุคคลนั้นไดจากพวกเราและผมไป ครั้นมาระลึกถึงเหตุการณเชนนั้น ก็นึกถึงคืนที่ทานพูดกับผมวา
เมื่อหลวงพอตายแลว พูดถึงหลวงพอใหดี ๆ นะ ที่จริงวันนี้ผมปวยมากแทบจะมาไมได แตเมื่อนึกถึง
คําพูดของทานแลวก็คงตองมา โดยทั่วไปนั้น รูจักหลวงพอภายใตสมัญญาหรือสมญานามวา
ปรมาจารยแหงการเจริญสติ เออ… ไมทราบใครเปนตนตอ ตนคิด แตครั้งกระนั้น ผมก็รูสึกกระอัก
กระอวนที่จะยอมรับวา หลวงพอเปนผูสอนเรื่องสติและการยกมือ ตามที่ผมไดใกลชิดทาน หลายครั้ง
ทานบอกวาพวกนั้นจะยกมือทําไม และไปเจริญสติทําไม อันนั้นอาจจะเปนรหัสที่ทําใหผมรูสึกอะไร
บางสิ่งบางอยางเฉพาะตัวก็ไดนะครับ ดังนั้นสิ่งที่ผมจะเลาในลําดับตอไปนี้ อาจจะถือวาเปนเพียง
มุมมองหนึ่งเทานั้น ไมอาจสรุปทั้งหมดได
๒

มีอยูวันหนึ่ง ผมซึ่งไดรับมอบหมายจากหลวงพอใหอบรมคนกลุมหนึ่ง เหตุการณเกิดขึ้นที่วัดสนามใน
ขณะนั้นผมเปนนักบวชอยู ผมก็อธิบายเรื่องรูตัว การรูสึกตัว และผมก็ชี้แนะวา สติเปนที่ปจจุบัน ตัว
ความรูสึกอยูที่ปจจุบันนี้ ชวงที่จับปจจุบันนี้ ความสงบความทุกขจะจบสิ้นลง ผมเหลือบตาไปดูที่ชั้น
บนกุฏิที่ทานอาศัยอยู ผมเห็นทานนั่งฟงอยู เมื่อจบการแสดงปาฐกถาธรรมนั้นแลว หลวงพอทานก็ลง
มาพูดกับผมเบา ๆ วา ถากําหนดปจจุบันก็ติดอยูเทานั้นเอง ตองไปพนจากปจจุบันอันนี้ ซึ่งเปน
ครั้งแรกที่ผมเริ่มรูสึกกับหลวงพอในลักษณะใหม ลักษณะที่วา ในรูปรางและหนาตา เฉย ๆ ซื่อ ๆ ของ
ทานนั้น ความกระฉับกระเฉงทางปญญาซอนแฝงอยูตลอด ฟงทุกถอยคําที่เราพูด แตทําเหมือนไมฟง
ไมรู ไมเห็นนะครับ
ผมจะทบทวนพุทธสุภาษิตบทหนึ่งในเรื่องสติ โดยทั่วไปเรามักจะพูดวา สตินั้นคือสติปฏฐานสี่ ที่ทําให
สิ้นทุกข หรือบางที่บางแหง หรือหลายแหงจะพูดวาเปนหนทางเดียว ไดโปรดพิจารณาพุทธภาษิตนี้นะ
ครับ สตินั้นเปนสิ่งที่ดี แตสตินั้นหาหลุดพนจากเวรไม นี้เปนพุทธสุภาษิตนะครับ กอนหนาที่ผมจะหัน
มาศึกษาพุทธศาสนา ผมเคยฟงอาจารยหลายทานบรรยายเรื่อง สติ ทานหนึ่งที่ผมถือมาเปน
ภาคปฏิบัติได อธิบายวา ราคะเกิดขึ้น โทสะเกิดขึ้น โมหะเกิดขึ้นแลว พิจารณาในแงไตรลักษณ ราคะ
นั้นเกิดขึ้นกับเรานั้นหนอ แตราคะนั้นไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ผมก็เชื่อฟงทีเดียว แตเมื่อผมมีสติ
กําหนดรูขึ้นมา กลับพบวา เมื่อสติไปรูอันใดก็มักจะไปติดอันนั้นครับ มันก็จะฝงใจแลวก็จําอันนั้นดวย
ตอเมื่อหลายปลวงไป ผมไปมาหาสูหลวงพอ ไมใชโดยคําสอนดานทฤษฎี แตโดยกลอุบาย กลวิธีและ
ความกระฉับกระเฉงของหลวงพอเอง มันคอย ๆ พลิกเปลี่ยนใหผมคอย ๆ เรียนรูวา การกําหนดสตินั้น
ใชไมได สติไมอาจนําออกจากทุกขได ปจจุบันนั้นเองที่ทําใหออกจากทุกขได ปจจุบันนั้นเองที่ทํา
ใหออกจากทุกขได ยิ่งกําหนดรูดวยแลว รูอะไรเขาก็จะติดอันนั้นทันที ถารูความสงบก็ติดความสงบ
ทันที เมื่อรูราคะก็ติดราคะทันที แตคําพูดที่วานั้นถูกครับ แตกําหนดรูอะไร หลายครั้งที่ผมเดินจงกรม
ผมสับสนกับหลวงพอมาก ขับเคี่ยวกับทาน ดื้อรั้น ดันทุรังอยูประมาณ 6 ปเศษ ผมไปมาหาสูทาน
ประมาณ 18 ป หรือ 15 ปเปนอยางนอย แต 6 ปตนนั้น ผมไมสามารถที่จะจงใจเชื่อวิธีการของหลวง
พอได บางวันทานบอกผมวา ใหเดินดูใจนะ ผมก็เดินทั้งวัน แตรุงเชาบอกใจไมมีนะ เลยสับสนไมรูทาน
จะเอาไงแน
วันหนึ่ง ผมไปถามหลวงพอวา หลวงพอครับผมฟุงซานมาก หลวงพอบอก ดีครับ ดี ใหมันฟุงขึ้นมา
อยางนี้ดี ทานบอกผมอยาไปนั่งสงบเขา วันหนึ่งผมติดความสงบ ผมเรียนมาทางสมถะ ใหเจริญสมถะ
๓

ใหเกิดพลังของสมถะจนทนนิวรณ 5 ได จิตก็สูวิปสสนา หลักเดิมที่เราเรียนมา ผมก็นั่งสงบดี หลวงพอ
ทานก็ยองมาขางหลัง แลวก็ถามวา นั่งทําไม ผมไมเขาใจทานเลย ทําไมตองมารบกวนอะไรผมขนาด
นี้ ผมเชื่อวา เมื่อจิตใจสงบมาก ๆ แลวก็จะถึงที่สุดของความสงบ แลวก็จะรูธรรมะ หลวงพอกอกวนผม
ตลอดเวลา
เรื่องนี้ผมจะอธิบายตามที่ผมเขาใจ และรูสึกวา กําหนดสติหรือเจริญสตินั้น มันเปนการรูตัวและการลืม
ตัว เริ่มตนรูตัว แตทายที่สุดก็คือการลืมตัว ถารูตัวตลอดเวลามันไมไปครับ มันคิดสิ่งที่รู ดังนั้นเองจึงถือ
เปนคําพูดที่เปนกุญแจดอกสําคัญที่สุด ที่ออกมาจากหลวงพอมาสูหัวใจของผมก็คือ รู แตอยาใหมัน
รูอะไรเขา โปรดตราคําพูดนี้ไวนะครับ รู แตอยาใหมันรูอะไรเขา ถามันรูอะไร เมื่อใดรูซึ่งความสงบ
ก็จะติดอันนั้นทันที และมันจะหมุนกลับผกกลับ คําพูดหลวงพอกองอยูในหูตลอดเวลาที่ผมไปมาหาสู
ทาน จนหลวงพอเองกลายเปนสัญลักษณของการรูที่ไมตองรูอะไร เพราะจะเปนทุกขกับเรื่องที่รู
ผมอยากจะโยงถึงเนื้อหาสาระทางปรัชญาสาขาหนึ่งนะครับ ที่จะบงชี้วากรรมวิธีและสภาวะที่หลวงพอ
แนะนําเขาถึงนั้นอยางไร เปนสากลยิ่งอยางไร ตํารับของปรัชญาที่เรียก มิสตริก ลัทธิที่ลี้ลับซึ่งสอนมา
แตโบราณกาล ตั้งแตสมัยอารยธรรมเบื้องตน คือกรีกโบราณ ปฏิรูปโรม จนถึงเมโสโปเตเมีย หรือ
อาจจะโยงไปถึงอียิปตโบราณ แกนกลางของผูที่เขาถึงแกนกลางของความรูที่เรียกวา การเขารวมกับ
สิ่งที่ลี้ลับ บุคคลที่เขาถึงพระเจา เขาถึงสิ่งสูงสุดนั้นจะพูดเหมือนกันวา ในแกนกลางที่วา รูแตไมรู
อะไร ภาษาอังกฤษใชคําวา One know he know in ซึ่งจากคําพูดของหลวงพอ เรามาลองสํารวจ
พฤติกรรมของหลวงพอบางนะครับ ทานเลาวา เมื่อทานบวชใหม ๆ ทานไดขอจําพรรษาที่วัดคริสเตียน
วัดหนึ่ง ที่โบสถ ทานถามพระที่นั่นวา “พวกทานสอนอะไรกัน” พระองคนั้นตอบวา “พวกผมสอนสิ่ง
สูงสุด” หลวงพอก็บอกวา “หลวงพอก็สอนสิ่งที่สูงสุด ดังนั้นขอจําพรรษาที่นี่จะไดมั้ย?” บาทหลวงนั้น
ไมยอม เพราะคิดวาเปนเรื่องเลอะเทอะ นี่ผมไมไดอยูในเหตุการณ แตเปนคําบอกเลาที่ทานเลาใหผม
ฟงหลายคนนั่งอยูในที่นี้ก็คงประจักษไดดีวาหลวงพอมีสภาวะที่อยูเหนือกฎเกณฑ หรือรูปแบบ ครั้ง
หนึ่ง ทานพูดวา หลวงพอสอนใหชาวพุทธในเมืองไทยนี้เขาไมฟง หลวงพอจะสึกแลวก็ไปสอนมุสลิม
ถามุสลิมไมฟงก็จะนุงกางเกงไปสอนพวกคริสต ใคร ๆ ในที่นี้ที่ไดรูจักทาน หลายคนหลายทานคงนึก
ออกถึงความเปนสากลยิ่งของทาน เราอาจตองคิดกันหนักนะครับวา การไปรูถึงสิ่งสูงสุดนั้นยังอยู
ภายใตกฎเกณฑหรือนอกกฎเกณฑครับ
๔

เหตุการณที่เกิดขึ้นที่วัดชลประทาน เปนความทรงจําที่ดี และชวนระลึกถึงบอยมากสําหรับผม ผมเจอ
หลวงพอที่นั่นในกลางพรรษานั้นเอง มีการจัดอภิปรายระหวางศาสนาตาง ๆ ประกอบไปดวยคริสต
มุสลิม และพุทธ ผมเปนตัวแทนฝายพุทธ สมัยนั้นยังเปนนักบวชนะครับ หลวงพอเปนผูฟง หลวงพอไม
มีชื่อเสียง นอกจากเปนครูกรรมฐานซึ่งถูกจับเขามาทําหนาที่เพียงเพื่อใหมันครบเครื่องเทานั้นเอง
หลวงพอไมมีบทบาทอะไรมากมาย และชวงนั้นหลวงพอถูกหามจากสันติบาลแลววา ไมใหพูดเรื่องที่
ตัวเองรู เขาหาวาทานเปนพระคอมมิวนิสต เขาจะจับทานและจับสึกดวย ในการอภิปรายครั้งนั้น มีฮะด
รีประยูรเปนผูแทนฝายมุสลิม ผมจําไดดีวา เมื่อถึงตอนหนึ่ง ฮะดรีประยูรผูนั้นไดพูดวา เมื่อใดอัลเลาะห
อยูประยูรไมอยู เมื่อใดประยูรอยูอัลเลาะหไมอยู ซึ่งเปนคําพูดที่คมคายชวนฟงมาก พอเสร็จการ
บรรยายครั้งนั้น ผมเห็นหลวงพอเดินรี่เขาหาคนนั้น แลวก็บีบมือเขาและชมวา ที่พูดนั้นถูกตองแลว พูด
ดีมาก ซึ่งสรางความแปลกใจใหผมมาก หลวงพอนี้เปนหลวงพอมีหนาที่เล็ก ๆ ในงาน แตทําไมไปกลา
รับรองคําพูดที่แปลกประหลาดมาก
ผมขอขามจากเรื่องที่หลวงพอแนะนําตัวทานเองใหกระผมรูจักนะครับ มิฉะนั้นจะยาวเหยียดมาก แต
ผมจะยอใหฟงวา สมัยนั้นผมเขาใจวาตัวเองรูธรรมะแลว ผมบวชไดประมาณ 6 - 7 พรรษา จากความรู
พระไตรปฎก จากความจําและจากการโยงขอรูตาง ๆ เขามา ผมสามารถพลิกแพลงตอบคําถามทุก
คําถามได ผมเคยคิดวา เรานาจะเปนผูพนทุกข พนปญหาแลว ประกอบกับศรัทธาเบื้องตนในพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ เครื่องแบบที่แวดลอม และสภาวะแวดลอมภายใตบรรยากาศของศาสนา ทําใหผม
รูสึกเปนสุข วันหนึ่งผมเทศนอยู พวกพระนวกะ พระนักศึกษาก็แสดงความชื่นชม ในชวงนั้นสังคมไทย
กําลังหันเหทิศทางและตองการคําตอบจากพระสงฆ และคําตอบจากพุทธศาสนาอยางมาก ประมาณ
ป 18 ผมนั้นตองใชเวลาตั้งแตเชาจนเสร็จภัตตาหารแลว จนกระทั่ง 4 ทุม ไมมีโอกาสเลยที่จะพักผอน
พอผมเทศนาจบ หลวงพอก็ดักขวางทางผม พูดจาทักทายขึ้น ทานเรียกผมอาจารยนะครับ ที่อาจารย
พูดนะดีมาก พูดดีมาก แตหลวงพอสงสัยวา ความรูอันนี้ไดมาจากไหน ทานดักคอและขวางทาง
ผม ผมใจหายวาบ สงสัยที่เราได ไดจากไหนกันแน (จบตอนที่ 1)
จากคุณ : พรรณี [ 21 พ.ย. 2545 / 17:41:17 น. ]
ตอนที่ 2
เอะ…ที่เราไดนี่ ไดมาจากที่ไหนกันแน ผมเชื่อวาทานคงสังเกตเห็นความลังเล เย็นวันนั้นประมาณ 4
ทุม ทานก็ไปหาเคาะประตู ผมเตรียมจะเขานอน ทานถามหาเสนเชือกครับ เชือกดาย ซึ่งผมเขาใจวา
๕

ทานคงตองปกซอม เพราะตามธรรมดา พระนั้นจะพกดายและมีดตามประสาพระ ตามอัฐบริขาร ผมก็
คลี่ดายมา และถามหลวงพอจะเอาดายสักเทาไหร คิดวาทานจะไปปกจีวร หลวงพอถามหามีดโกน ผม
ก็ยื่นให คิดวาทานจะตัดเอาตามใจชอบ แลวทานก็ตัดจริง ๆ ตัดเสร็จมองหนาผม แลวก็บอก วา “ถา
อาจารยมาไมถึงจุดนี้ ยังไมรูจักพุทธศาสนาเลย สักนิดเดียวก็ไมรู” ซึ่งผมงงมาก ๆ เลย เพราะ
ธรรมดาพระสงฆเขาจะมีจรรยาบรรณอันหนึ่ง เขาจะไมรุกกันดวยมรรคผล หรือไมถามกันนะครับ แต
ผมไมปฏิเสธอะไรบางสิ่ง ความซื่อในแววตา น้ําเสียง ความเอื้ออาทร ไมปลุกโทสะขึ้นเลยเมื่อถูกทา
ทาย ตอแตนั้นทุกคืน 4 ทุม ทานก็จะแวะมาเคาะประตูผม เพราะผมจะวางตอน 4 ทุมแลว ของทุก
อยางในยามถูกลวงออกมาเรียงรายเพื่ออธิบายอะไรของทานก็ไมรู เพราะทานพูดภาษากลางก็ไมได
แตมีอยูคืนหนึ่ง ผมจําไมมีวันลืม ไมไดจําวัด หอง หรือวันเวลา แตจําแววตาของหลวงพอ ครับ สุกสวาง
เต็มเปยมไปดวยความหวัง ทานบอกผมตรง ๆ วา “ถึงที่สุดของทุกขแลว” คนทั่วไปเขาไมกลาพูด ทั้ง
พระทั้งโยมเขารูกันดี ไมจริงก็ถูกจับสึกกันแลว ซึ่งเปนเรื่องรายแรง เมื่อทานพูดจบ ผมเห็นแววตาของ
ทานสุกสวาง 15 ปแลวที่หลวงพอไมไดพูดใหใครฟงในจุดนี้ เพราะเขาจะจับหลวงพอ ผมไมอยูในฐานะ
ที่จะเชื่อหรือปฏิเสธ ผมไมรูอะไรทั้งนั้น เพราะสิ่งที่หลวงพอพูดไมมีในระบบ ในตําราทั้งนั้นครับ
ผมเองติดตําราอยูมากในชวงนั้น จนคิดในใจอยูวา ผมตองพิสูจนหลวงพอใหได ผมก็เริ่มไลเรียงเอา
เรื่องโภชฌงค 7 มาซักไซ เพราะตามที่ผมเขาใจนั้น ผูที่จะเขาถึงที่สุดของทุกขจะตองผานโภชฌงค 7
ใชไหมครับ ผูคงแกเรียนคงจะนึกออก นับตั้งแตสติสัมโภชฌงค เรื่องอัศจรรยก็เกิดขึ้นตรงที่วา หลวงพอ
อธิบายดวยภาษาเมืองเลย ผมฟงรูเรื่องบางไมรูเรื่องบาง ทานพูดกลางไมไดครับตอนนั้น แตผมทึ่งมาก
ตอภาษาของทาน ที่สําคัญที่สุด ทานพูดมาตรง ๆ ไมมีการกระอักกระอวน ไมมีการนั่งนึกอิงตํารา อาง
โนนอางนี้เลย เหมือนอะไรเปนสิ่งอะไรที่พุงออกมาจากตัวทานโดยตรง เหมือนใครบอก “พลัดแลวมา
โดนหลัก” ผมก็ไมจงใจเชื่อ ความที่ผมติดทฤษฎีมาก หลังจากที่ผมคลุกคลีกับทานและเชื่อทานแลว
ผมก็ยังไมเขาใจหลวงพอ
ผมจะเลาขามไปนิดนึงนะครับวา ความติดยึดในทฤษฎี ติดทฤษฎีนั้นแกยากมาก ผมไดหลวงพอชวย
แกในเรื่องติดทฤษฎี แตผมไมไดบอกวาเดี๋ยวนี้ไมมีนะครับ มันอาจจะมีหลงเหลืออยูบางก็ได แตดวย
วิธีการนี้เองที่ทําใหผมมองสูมิติใหมตอพระบานนอกผูไมรูหนังสือก็วาได แตก็มีบางสิ่งบางอยางที่
กระฉับกระเฉงทันควันและทันทีดวย วันหนึ่ง ผมนั่งรับประทานอาหาร หลวงพอทานก็ชวนคุย อัน
หมายถึงชวงหลังแลวนะครับ ผมศรัทธาทานเต็มที่แลว ไมหันเหไปทางอื่น แตก็ยังไมรูจักทานดี ทาน
๖

ถามผม “อายุเทาไรแลวปนี้” ผมบอกวา 40 แลว ทานถามอีกวา เมื่อเล็ก ๆ คุณแมสอนอะไรเปนครั้ง
แรก จําไดมั้ย ผมก็ตอบทานอีกวา “จําไมไดครับ หลายปแลว” ทันใดนั้น หลวงพอลุกขึ้นยืน ทิ้ง
ชอนสอมลงเกลื่อน ผลักเกาอี้ที่นั่ง ผมจําเหตุการณนี้ไดดี ผมตัวแข็ง กิริยาทานเปลี่ยนอยางฉับพลัน
แลวก็หันมามองหนาผม พูดวา “เรื่องเกิดกับตัวเอง 40 ป หยก ๆ ยังไมรูเรื่อง แลวเรื่อง 2500 ป
เอามาพูดอยูทําไม” ทานก็หันหนาหนีผมไป คืนนั้น ผมนอนไมหลับทั้งคืน ผมเดินจงกรมแลวก็ “เอะ
….กูจะเชื่ออะไรดี” รุงเชา หลวงพอก็เดินไปหา พูดเบา ๆ กับผมวา เขาใจแลวสิ รูพระไตรปฎกก็ดี
เหมือนกันหรอก สิ่งนี้เปนสิ่งเล็กนอย ผมทราบดีนะครับวา บทบาทเชนนี้หลายทานซาบซึ้งหลวงพอ
มากมายกวาผม ผมเริ่มรูจักอีกมิติหนึ่งของบุคคลภายใตรูปรางหนาตาของชาวเมืองเลย เสียงเหนอ ๆ
ตะกี้ผมไดพูดถึงความเปนสากลของหลวงพอนะครับวา สิ่งที่ทานแสดงออกสด คิดคนขึ้นเดี๋ยวนั้น ผม
เคยสังเกตเห็นหลายครั้งวา หลวงพอไมมีอะไรอยูกอนหนานั้น นอกจากอะไรบางสิ่งที่ เหมือนกระจก
ที่บริสุทธิ์ พรอมเสมอที่จะสะทอนภาพใบหนาที่ชะโงกเขาไปใกล ดังนั้นยิ่งผมใกลหลวงพอมาก
เทาไหร ตามความเขาใจของผมนี่ ผมคอย ๆ รูจักตัวเองขึ้นทีละนอย รูจักความโง ผมคิดวามีสิ่งหนึ่งนะ
ครับ ความหมายของ กัลยาณมิตร รูจักหัวหอกของความเปนกัลยาณมิตร ตามความรูในพระไตรปฎก
นะครับ พระอานนทไดพูดกับพระพุทธเจาวา กัลยาณมิตรเปนครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย พระพุทธเจาได
ตรัสหามวา อยากลาวเชนนั้นเลยอานนท กัลยาณมิตร มันเปนทั้งหมดของพรหมจรรย
พรหมจรรยนั้นเปรียบเหมือนรุงเชา รุงอรุณ พระอาทิตยไขแสงขึ้นมา ตอจากนั้นหามมิใหไขแสงสูเที่ยง
วันนั้นเปนไปไมไดแลว สิ่งที่ผมกลาวนี้เปนเรื่องเล็กนอยนะครับ
นับวาโชคดีที่ไดพบกับทาน อดีตที่เปนนักศึกษา มุงมั่นที่จะเปนปราชญคนหนึ่งใหจงได ทําทุกอยางที่
จะใหไดมาซึ่งความรู แตผมพบคน คนนี้ ซึ่งทําใหทิศทางชะตากรรมของผม เปลี่ยนไปหมุนไปสูอีกดาน
หนึ่ง เพื่อความกระจางในเรื่องนี้ เราตองโยงเขาสูระบบการศึกษาของชาติ หลวงพอเปนคนไมรูหนังสือ
ครับ หลวงพอไมรูวาโลกนี้กลมนะครับ ผมไดอธิบายใหสามเณรรูปหนึ่งวาโลกนี้กลม หลวงพอเดินมา
หาแลวถามวา หลวงพอไมเห็นมันกลม หลวงพอเดินไปไหนไมเห็นมันกลมแฮะ ผมตองนั่งอธิบาย เขียน
รูปแลวบอกวา ถาเดินจากจุดนี้ไปรอบโลกไดแลวจะกลับมาสูที่เดิมไดหลวงพอ หลวงพอก็แสดงความ
แปลกใจวาเปนไปไดยังไง แตพอจบหัวขอนั้น หลวงพอก็พูดเขาหูผมวา “จะกลมจะแบน ไมเกี่ยวกับ
ความรูสึกตัวเลย” (เสียงหัวเราะ) ผมรูจักทานดวยวิธีการเหลานี้นะครับ มันคลาย ๆ กับลูกฟุตบอลที่
ผานไปยังหนาประตู นักฟุตบอลก็ชูตทันที จุดนี้ สมัยตน ๆ ผมยังไมรูจักหลวงพอเลย ผมรูจักทานเปน
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แคหลวงตาแก ๆ รูปหนึ่ง ทาทางสงบเสงี่ยมนารักดี ผมยิ่งใกลชิดเขาไปมากขึ้น ผมก็ยิ่งเห็นทานเปนอีก
สิ่งหนึ่ง ทานเปนอะไรก็ไมรู ทานเปนพระหรือเปนอะไรก็ไมรู จนเดี๋ยวนี้ก็ยังบอกไมได คือมากมาย
มากกวาพระ สักเดี๋ยวหนึ่งผมจะคอย ๆ ไลเรียงไปทีละนอย ตองใหเวลาผมมาก ๆ ที่จะฟงเรื่องราว
เหลานี้ สิ่งที่ผมไดเกริ่นในชวงตนที่วา การรวมกับสิ่งที่ลี้ลับ หรือ ยูเนียน ออตติกา สิ่งนี้เปนหัวใจของ
คริสตชน และอิสลามมิกชน เปาหมายสําคัญของคริสเตียนนะครับ คือการเขารวมกับองคพระผูเปน
เจาผูเปน The Great Infinite ผูไมรูสิ้นสุด ผูเปน Ungreatable เปนผูที่คิดเองไมได
ดังที่เราจะไดเห็นคําวา ยะโฮวาห แปลวา I’ m What I‘ m หมายความวา ไมไดเปนอยางที่เราคิด เมื่อ
มาสํารวจดูนะครับ สาระแกนสารที่หลวงพอสอนนั้น จะมี 2 ขั้นตอน 2 ขั้นตอนนี้ไมใชขั้นบันได
หมายความวาเปน 2 สัดสวน พวกเราที่อยูใกลชิดหลวงพอ มักจะไดยินคําพูดวา ใหดูความคิด อยา
เขาไปในความคิด อยาหยุดความคิด นั่นเปนชวงตนมากของการแสดงธรรมของหลวงพอ เพราะ
หลวงพอพยายามคิดคนวิธีการที่จะสอน เคล็ดการสอนของทานไดพัฒนาเรื่อย ๆ ไมไดหมายความวา
ทานสอนอยางนี้มาแตตน ผมสับสนมาก ๆ เลย ที่สุดหลวงพอก็มาใหคําพูด ซึ่งตอนหลังนี้เองที่เปน
สาระคําสอนทั้งหมด ทานใหทําความรูสึกตัวเฉย ๆ ใหรูสึกตัวเฉย ๆ รูสึกตัวลวน ๆ ถวน ๆ จากจุดนี้
จะคลี่คลายปญหาทั้งหมด จําไดวาในพรรษานั้นเองที่ผมเริ่มแกสถานการณที่ยุงยากใหตัวเองไดมาก
ขึ้น ในความหมายของคําวา รูสึกตัวลวน ๆ คืออะไร ตรงนี้เองที่เปนหลักสําคัญที่สุด สมมติเรามีแอ
ปเปลอยูลูกหนึ่ง เปนสีเขียวก็ได สีแดงก็ได ความเปนแอปเปลนั้นไมไดอยูที่รูปทรงภายนอกหรือสีของ
มัน แตอยูตรงน้ําหวาน ตรงที่เรียกวา จุย (Juice) ของมันซึ่งแทรกอยูทุกอณู มีโอชา มีกลิ่นของแอปเปล
ถายกเอาสิ่งนี้ออกหมดสิ้น เอา จุย (Juice) หรือน้ําหวานของมันออก แอปเปลนั้นจะไมมีอะไรเลย จะ
ไมมีคา ดังนั้น สารัตถะหรือแกน หรือ essence คือ จุย (Juice) ของแอปเปล ทีนี้มาดูความรูสึกตัวนะ
ครับ คืออะไรกันแน ความรูสึกตัวสด ๆ ที่ปรากฏอยูนี้นะครับ เมื่อเคลื่อนมือก็รูสึกวูบวาบขึ้นมา
ดังนั้นสติที่เขาไปกําหนดรูขึ้นมา มันจะบดบังสิ่งนี้จนหมดสิ้น ดังนั้นเอง พอไปกําหนดรูเขามันไปบัง
ทันทีเลย กวาผมจะเขาใจจุดนี้ได ผมลมลุกคลุกคลานมากทีเดียว
วันหนึ่ง ผมจะเลาเรื่องการชูตฟุตบอลของหลวงพออีกนะครับ ผมนั่งนวดตัวใหทาน หลวงพอเมื่อยตัว
หลับตาแลวก็นอน ผมก็เมื่อย ผมก็เบื่อ ทานก็หลับ ผมก็นวดไป พอเบื่อหนาย จิตใจผมก็เริ่มเลื่อนลอย
ทันใดนั้นหลวงพอลืมตาขึ้นมาอยางทันทีนะครับ แลวบอกผมวาใหทําในใจอยางนี้ ผมเขาใจทานหลับ
ที่จริงทานไมไดหลับ แตทานหลับตา ผมก็นวดไปเรื่อย ๆ เรื่อย ๆ บางทีก็ระแวงวาหลวงพอหลับหรือยัง
๘

พอถึงจุดหนึ่งผมเบื่อเต็มที่ ผมก็ปลอย มือก็นวดไป ทานก็ลืมตาขึ้นมา ทําในใจอยางนี้ จุดนี้ผมถือวา
เปนจุดของการชูตฟุตบอล ผมคิดวาคนที่สามารถเลนเกมนี้ไดตองเปนผูที่รูวาระจิตของเพื่อนมนุษย มิ
เชนนั้นความผิดพลาดก็จะเกิดขึ้น แลวในเหตุการณถัดจากวันนั้น กรุณาอยาหาวาผมเลาเรื่องสวนนี้
ถาไมมีเรื่องนี้ก็ไมรูอีกแหละครับ ขนาดผมไมรู หลวงพอไมไดสอนอะไร ไปอานหนังสือทุกเลม
เหมือนกัน พูดอยูเรื่องเดียวเทานั้นเอง สิ่งที่ซอนอยูภายใตคําพูดทั้งหมดนี้ไมใชตัวหนังสือ แตคือตัว
บทบาท ซึ่งก็คือการทําอยูเหนือเพื่อนมนุษย ดังนั้นหลวงพอวิ่งไปวิ่งมา บางทีไปดึก ๆ ดื่น ๆ วันหนึ่งถัด
จากวันนั้น ผมนั่งอยูที่กุฏิ ตามประสาผมเปนคนชางพูด ผมก็เลาอะไรใหหลวงพอฟงก็จําไมได ผมเลา
เรื่องโนนเรื่องนี้ ไมเฉลียวใจวาทานฟงหรือเปลา พอถึงโอกาสหนึ่ง ผมเงยหนาขึ้นไป ผมเห็นสิ่งที่นากลัว
ที่สุดในชีวิตของผม ผมรูสึกหลวงพอจะเอาชีวิตของผม ทานมอง สายตาของทานเหมือนกับรูอะไร
บางอยาง ผมรูสึกวาทานมองอยูนานแลวดวย แตไมเฉลียวใจ มัวแตพูดอะไรไปเรื่อย ๆ ตามประสาคน
ชางพูด ชางคิด พอเงยหนาขึ้นไป ผมเห็นสายตาที่นากลัวที่สุด ราวจะเอาเลือดเอาเนื้อผมใหได
วันนั้นเอง ผมรูสึกหลวงพอนั่งอยูที่หัวใจของผม ทานแทรกเขาไปในหัวใจของผม อันนี้นะครับมันยากที่
จะอธิบาย ทบทวนสิ่งที่ผานมาแลวนอกจากสรางภาพพจน แตในขณะที่มีประสบการณมุงและตรง แต
ไมมีชองวางระหวางคนตอคนเลยครับ เปรียบประดุจคนนอนหลับ ไมวาตางวัยตางเพศจะไมมีรอยตอ
กัน ผมรูสึกเหมือนการทําอะไรบางสิ่ง แตก็ไมรูวาเปนอะไรครับ 18 ปที่แลวมา ผมคอย ๆ สถาปนา
จิตสํานึกใหมขึ้นจากจิตสํานึกของสกอลาร (Scholar) หรือนักศึกษาที่หวังจะเปนปราชญกับเขาสักคน
หนึ่ง คอย ๆ กลายเปนคนที่รูโดยไมรูอะไรเลย จากการอุปการะของหลวงพอ ทุกครั้งที่ผมไปหาทาน ใน
มโนสํานึกของผมจําไดอยูเรื่องเดียวครับ รูแลวทานก็มองหนา แลวก็ผลักทุกสิ่งทุกอยางใหเขาไป
ในตัวเอง จนหลายครั้งที่ผมนั่งฟงเทศนาของทาน หลายตอนที่ผมเขาใจดี คงเปนเพราะประสบการณ
ที่ผมติดตามรอยเทาทานไปไดระดับนั้น แตบางประโยคฟงแลวไมเขาใจ เกิดฟงก็วาวุนขึ้นมาอีกแลว
คิดในใจวาเดี๋ยวตองไปถามทาน ( จบตอน 2 )
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ตอนที่ 3
วันนั้นพอหลวงพอเทศนจบ ทานก็เดินกลับกุฏิ ผมไปดักหนาถามทานวา ผมจะถามปญหา พอเห็นแวว
ตาคูเดิม ผมก็ลืม หลวงพอบอกลืมปญหาใชมั้ย ทานบอกดีแลวทิ้งไปเลย วันนั้นเปนวันสุดทายที่ผม
ถามทาน และไมเคยถามอีกเลย หลวงพอไมใชสัญลักษณของยีเนียส หรือนักปราชญ แตหลวงพอเปน
สัญลักษณของคนที่ไมตองถาม ไมกอใหเกิดความคิด หรือคําถามใดขึ้นเลย รูและไมตองรูอะไร ซึ่ง
เปนความกาวราวตอความใครอยากจะรูมาก ๆ ดังนั้นเองในชวงตน หลวงพอแนะนําใหผมยกมือ ผม
กระอักกระอวนมาก ทานบอกทําอยางนี้สิเดี๋ยวก็จะดีเอง 6 ปเศษผมไมยอมทําเลย ผมคิดวา เรา
ตองการคิดใหแตกหัก ตองการทวีทั้งปริมาณและคุณภาพของความรู ดังที่ทานทราบดีวา แกนกลาง
ของวิทยาการทั้งหลายนั้นเปนเรื่องที่จะทวีปริมาณ อยางเชน เศรษฐศาสตร คณิตศาสตร ก็คือการทวี
ปริมาณและคุณภาพภายใตหวงเวลา นี่คือแกนกลางของศิลปวิทยาการ ภายใตแกนกลางอันนี้ ถาวา
สิ่งนั้นไมมีทั้งคุณภาพและปริมาณ วิทยาการจะจับไมไดเลยครับ ในการคลุกคิดถึงอะไรสิ่งหนึ่งนั้น เรา
ก็ตองการถึงสิ่งนั้นที่จะใหรูวา มันทวีหรือลดลงไปอยางไร แตวิธีการของหลวงพอที่เรียกวาเจริญสตินั้น
การที่ใหเรารูตัวนั้นก็คือการใหเราออกนอกการทวีและลดปริมาณภายใตเหตุการณ ดวยวิธีการเหลานี้
เองที่เกิดการชําแรกออกจากหลักการศึกษาทั้งหมดนะครับ การศึกษาของชาตินั้น ไมวาชาตินี้หรือชาติ
ไหน ประเทศไหนก็ตามเปนแกนกลางของการทวีปริมาณ คลาย ๆ เปนฐานแลวพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนถึง
จุดสมบูรณสุด จุดที่กระผมไดเรียนรูจากหลวงพอ จุดนี้นะครับ ในขั้นตนทานใหยกมือซึ่งสะกัดกั้นไมให
จิตเสาะแสวงหาคุณคาและปริมาณ ดังนั้นผูที่ติดอยูในกระแสของความคิด หรือลักษณะนึกคิดมากจะ
ไมชอบใจเลย ผมเปนคนหนึ่งซึ่งไมชอบ ถาพูดปริศนาใหฟงใหคิดแลวชอบ หลวงพอพูดบอยเขาจนผม
จําอยูภายใตจิตใจของผมโดยไมรูตัว วันหนึ่งผมเขาหองน้ํา ประทานโทษที่ตองเลาเรื่องพิเรนทรเชนนี้
เกิดทองผูกนั่งนาน ก็ลองพลิกมือดู ยกขึ้นมา ยกไปยกมาพักหนึ่ง นานพอสมควรก็รูสึกมันแปลก จิตใจ
มันเปลี่ยนไป เรียกวาแอบไปทําในสวมครับ รูสึกแปลก ๆ ที่ตองมานั่งยกมือเพราะเราชอบที่จะคิดตีคา
ตีธรรมะ
อ.วัลลภ ตอนนั้นเปนพระดวยใชมั้ย
อ.โกวิท ตอนนั้นเปนพระ มันเขิน ๆ ยังไงก็ไมรู จากจุดนี้ ผมก็เริ่มเรียนรู เริ่มศรัทธา แตศรัทธาอะไรผม
จับไมได แตผมก็เริ่มปฏิบัติและปฏิบัติผิด ๆ 6 ปเศษ เรื่องนิดเดียวที่หลวงพอทาทายวา 3 คืนเทานั้นที่
คุณจะตองเขาถึง แตผมถึง 6 ป เพราะความดื้อรั้น ความคิดมากมาย ความสงสัยไมรูจบ ผมอยากจะ
๑๐

เลาอีกสักตอนหนึ่ง
อ.วัลลภ ผมขอขัดนิดหนึ่งนะครับอาจารย ไดขาววา ตอนที่อาจารยไดเขาไปทําในหองน้ํานี่ เคยไดขาว
วาอาจารยเปนคนธาตุแข็ง อาจารยบอกไดเรียนรูและเทาที่ผมเคยทราบ อาจารยถายไดสบายเลย
ตั้งแตนั้นมา ซึ่งที่จริงอันนี้ ตรงกับหลักวิทยาศาสตรซึ่งแปลกมาก วาการยกมือไมใชการทําไปตาม
ประสาบาบออะไร อันนี้ตรงกับหลักที่อาจารยหมอประเวศไดอธิบายนะครับวา เกิดการพักผอนอะไร
ตาง ๆ ขึ้น สามารถทําใหธาตุทุกอยางที่ผิดปกติดานอารมณและความคิดเปนปกติได เออ… ทาน
อาจารยโกวิท เขมานันทะภิกขุ ไดคนพบดวยตัวเอง อยากใหชวยสรุปนิดหนึ่งวา เปลี่ยนแปลงนั้น
เปลี่ยนแปลงไปอยางไร ธาตุแข็งหมายถึงทองผูกเหรอฮะ ( เสียงหัวเราะ) คนที่ธาตุแข็งจะไดเรียนรูไป
ดวยวา ไมนาเชื่อ อาจารยลองวามันคืออะไร
อ.โกวิท เดี๋ยวนี้ยังผูกครับบางวัน อันนี้ไมใชสิ่งสําคัญอะไรนัก แตที่อาจารยเสนอมาดีมากนะครับ ผม
นึกไดถึงการกําหนดรูหลังจากผมศรัทธาหลวงพอแลว ผมก็ไปสอนชาวบานดวย ทําไปดวย ตอง
กําหนดอยางนี้นะครับ รูไปทั้งตัว แตไมใชธาตุแข็ง แข็งไปทั้งตัว คิดอะไรไมออกเต็มไปดวยพลังซึ่งผม
พลาดอีกแลว เพราะฉะนั้นหลวงพอไดเตือนผมหลายครั้งนะครับวา สิ่งที่แกไขยากที่สุดในการเจริญ
ภาวนาใหไปสุดสายนั้นคือเพง เพราะการเพงก็คือการสะกดจิตตัวเองก็จะสงบทันที พอไปสงบแลวเรา
ไมสามารถหันกลับได มันก็จะติดตัวนี้อยู พอติดตัวสงบ ก็เกิดผูยึด ผูติด ยึดถือความสงบใหเปน
เปาหมาย ความสงบนั้นไปสูงสุดก็แคความสงบ สงบเกินสงบไมมีครับ ผมจะยกอุปมาสักอันหนึ่ง
เมื่อเราจะเย็บผา 2 ชิ้นใหติดกัน เอาเข็มและดายมา สมมติวาผาซึ่งหนา ตางวาเปนกระสอบปานก็ได
นะครับ พอเอาเข็มรอยเขาไป พอเราแทงเข็มเขาไปแลว ปลายเข็มยังไมทะลุออกอีกดานหนึ่ง เชื่อวา
ยังไงก็เย็บไมเสร็จนะครับ ตอเมื่อปลายเข็มทะลุไปอีกดานหนึ่ง เหมือนที่เราเรียกวาบาบีคิวแทงตลอด
ตอจากนั้น เมื่อเอาเข็มออกอีกดานหนึ่งแลวสลับดาย ดังนั้นการกําหนดรูมันก็คือการติดยึด จุดนี้ผมคิด
วาสําคัญมากนะครับในทิศทางที่หลวงพอไดพร่ําสอนสาธุชนศิษยของทาน เพราะวาถาเปนการเจริญ
สติ เปนการกําหนดความรูอะไรที่เปนกรณีแลว ก็ไมมีความหมายอะไร ในประเทศลังกา ในธิเบตเขาก็
สอนกันทั้งนั้นเลย นี่เปนจุดสําคัญจุดหนึ่งนะครับ แมไมสําคัญที่สุด เรียกวาเคล็ด เทคนิคที่ผมกระทํา
ผิดนี่นานครับ ทานเห็นผมยังไมเขาใจ ทานก็ลงมาแลวยกมือใหผมดู แลวถามวา เห็นมั้ย เห็นครับ
หลวงพอ แลวทานก็ยกมือ อีกมือหนึ่งซอน ถามผมอีก เห็นอีกมั้ย เห็นบางไมเห็นบางครับ (อ.โกวิท
หัวเราะ) เห็นตัวหนาตัวหลังเลือน เห็นตัวหลังตัวหนาเลือน แลวทานถามผมวา ทํายังไงจึงเห็นหมด ผม
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บอก ตองดูผานหมดครับหลวงพอ หลวงพอบอก นั่นถูกแลว เมื่อเราจะดูปาไม เราจะไมเห็นตนไม
ตัวเราเห็นตนไมตนหนึ่ง เราจะไมเห็นปาเลย ตนไมตนหนึ่งโคนแลวเราดูไมทันครับ ในการเฝาดูเรื่องนี้
ในการเจริญภาวนา เราไมตองการจะหยุดอยู ดังนั้นเองตองมองตลอดชวงนั้น เมื่อสมัยที่หลวงพอสอน
ใหม ๆ นั้น คําพูดประโยคหนึ่งซึ่งมีความสลักสําคัญมาก คําวา “อึดใจเดียว” อึดใจเดียวแทงทะลุหมด
ถาไมอึดใจเดียวแทงทะลุหมดจะไมมีวันไดเลย เพราะมัวไปดูมันสรางความคิดขึ้น ความคิดมันจะเกิด
เชน เห็นความสงบก็เห็นวา แหม…สงบดีจัง หรือแมกําลังดูความคิด มันก็คิดวา กําลังดูความคิด คิด
ซอนคิดตลอดเวลา ดวยวิธีชาญฉลาดที่หลวงพอเสนอขึ้นมานั้น โดยแกปญหาใหพุทธศาสนิกชนทั้ง
ในและตางประเทศเปนจํานวนมหาศาล แตวาลําพังพูดภาษานั้น รูผลนอยมาก เพราะบทบาทที่แทจริง
ของทานคือการลงเลนดวย ผมใชโวหารนะครับ ลงเลนลูกดวยครับ ดวยวิธีการนี้ ทานไดกลายเปนพี่
เลี้ยงของผูปฏิบัติ ผูถูกหลวงพอจับขังหองก็ดี ถูกบีบมือก็ตาม หรือถูกทาทายดวยวิธีไหนก็ตามจะคอย
ๆ เรียนรูอะไรบางสิ่ง เฉพาะตัวผมจะเลาเหตุการณในสิงคโปรใหฟง เพื่อประกอบในคราวที่หลวงพอได
เดินทางไปที่นั่น ผมไดเห็นอะไรบางสิ่ง ซึ่งเปนสากลอยางยิ่งเลย
เหตุการณเกิดขึ้นที่โรงพยาบาล โดยที่ประธานชมรมพุทธของวิทยาลัยโปลีเทคนิค เอยชื่อในทีนี้ก็ไดนะ
ครับ คือคุณหยกเหลียน เผอิญวันนั้นไมมีคนเฝาไข ลามก็ไมมีเลย แตวาหลวงพอและหยกเหลียนไดพูด
กันดวยอีกภาษาหนึ่ง ภาษาหู ภาษาตาของหลวงพอ ตอมาภายหลัง คุณหยกเหลียนไดเลาใหกระผม
ฟงวา มันเหมือนมีคําพูดผานทางหัวใจวา มาทําไม หยกเหลียนก็พูดเปนภาษาอังกฤษซึ่งหลวงพอไมรู
เรื่องดวยวา มาเรียนธรรมะ หลวงพอลุกมาก็มาจับมือคุณหยกเหลียนเหมือนกับจะบอกวา จะมาเรียน
ธรรมะตองพูด ตองทําอยางนี้ จากนั้น คุณหยกเหลียนไดกลายเปนสานุศิษยหลวงพอโดยที่ไมไดพูดกัน
ดวยภาษามนุษยพูดกัน มันเปนอะไรที่มากกวานั้น ไมใชหมายถึงเรื่องลี้ลับอะไรนะครับ ไมใชเรื่องจิต
วิญญาณ ผมคิดวาเปนเรื่องที่ทักกันตรง ๆ ผมเชื่อวา ผูเจริญภาวนาในทางของหลวงพอแลว ผมเชื่อ จะ
เขาใจไดถึงการจับมือ ผมคิดวา นี่เปนประตูที่สําคัญ หลวงพอมักจะใชคําวา ปรมัตถอาการซึ่งหลายคน
ก็ทองกันจนขึ้นปากขึ้นใจ นั่นเปนสิ่งที่ประหลาดมาก สําหรับผมที่เคยเรียนทฤษฎีมาบางครับ สิ่ง
เหลานี้ที่หลวงพอพูดขึ้นมาจากอะไรของทานแลวไปตรงกับที่ใครระบุไวในหลายพันป ตอความหมาย
ของตัววัตถุ สําหรับหลวงพอแลวทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้คือวัตถุ แมแตจิต ความคิดก็เปนวัตถุครับ หรือ
จะอธิบายความคิดวา ความคิดเปน แอบแสตรค (abstract) หรือเปนนามธรรม ที่จริงความคิดก็คือรูป
เปนสิ่งที่เปนมโนคติ จุดนี้เปนจุดที่ละเอียดออนมาก ผลของการเคลื่อนมือ ก็เพื่อเราความรูสึกตัวซึ่ง
ซอนอยูแลว ถาไปสรางความรูสึกตัวขึ้นมันจะไปบดบังสิ่งนี้จนถึงวินาทีสุดทาย
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สําหรับคนทั่วไป เมื่อพูดถึงความรูสึกตัว ก็ใชความคิดพูดถึงความรูสึกตัว ดังนั้นความรูสึกนั้นเปน
ความรูสึกฝกฝายอาเวธ ดังนั้นคนทั่วไปจึงรูสึกตอสุขตอทุกข แตความรูสึกตัวลวน ๆ ไมเกี่ยวกับสุขทุกข
ครับ ความรูสึกสด ๆ ลวน ๆ เปนความเขาใจโดยการเปรียบเทียบ ผมจะอุปมาถึงชีวิต 3 ขั้นตอน ออก
จะพิเรนทรสักหนอย สมมติคนคนหนึ่งตายลงไปหยก ๆ ตอหนาตอตา เซลลในรางกายเขายังไมตาย
เราเรียกวายังไมตาย คือตาและอวัยวะอยางอื่นไปใชประโยชนได แตบัดนี้ เขาตายแลว สมมติวา มีใคร
คนหนึ่งมีเวทมนตรนะชุบชีวิตคนคนนั้นขึ้นมา คําถามก็คือ อะไรเกิดขึ้นกอน เมื่อเราเฝาดูเราจะเห็นวา
การเคลื่อนไหวเกิดขึ้น เชน ทองเกิดพองยุบขึ้นมา หรือเปลือกตาเริ่มเคลื่อนไหว เขาอาจลุกขึ้นนั่ง การ
สังเกตอยางนี้ จะถูกสังเกตเห็นกอน ตอจากนั้นคนคนนั้นถามวา เขามาอยูที่นี่ไดอยางไร ถามถึงบาน
ลูกเมีย ถามถึงความหมาย เหตุผลเรื่องการมาการไป แตสมมติวา ศพอันนั้นเปนตัวเราเอง สมมติวา
เราเปนผูตายเสียเอง ถาฟนขึ้นอีก อะไรจะเกิดขึ้นกอนนะครับ สิ่งนั้นคือ ชีวิต เพราะชีวิตคือความ
รูสึกตัวลวน ๆ ถวน ๆ ปราศจากความคิด เปนชีวิตที่ไมมีความหมาย ไมมีความจํา หรือไมมีคอน
เซ็ปต ( concept) ใด ๆ ทั้งสิ้น เปรียบเหมือนน้ําของแอปเปลหรือองุน ลวน ๆ ถวน ๆ ของมัน โลกของผู
นั้นยังไมมีความหมายอะไร ไมมีความหมายอะไร ไมมีระยะทาง ไมมีกาลเวลา เปนเพียงความรูสึกตัว
ลวน ๆ แตอีกสักครูหนึ่ง เขาจะไปสูโลกของ คอนเซ็ปต (concept) หรือความหมาย ผมมาอยูที่นี่ได
อยางไร ดังนั้นความรูสึกตัวลวน ๆ ที่หลวงพอสอน ชีวิตมี 3 สวนแลวนะครับ ชีวิตเยี่ยงศพซึ่งเซลลยังไม
ตาย เพราะชีวิตยังไมไดตาย เมื่อความตายเกิดขึ้นและชีวิตจบสิ้น เมื่อความตายปรากฏ ชีวิตของศพยัง
มีอยูแตมันไมมีความหมายอะไร ศพนั้นเขาจะฆา แทง จะรอน จะเย็น ออนแข็ง เขาไมรูไมเห็นทั้งนั้นนะ
ครับ และชีวิตที่ปราศจาก คอนเซ็ปต (concept) คือไมมีความคิดครับ อยูนอกความคิดดวยประการทั้ง
ปวง คือความรูสึกตัวลวน ๆ ตอมา ชีวิตของความหมายและ คอนเซ็ปต (concept) ชีวิต ภายใต
ความคิด 3 ระดับนี้ มีคําถามวา เมื่อเราจะเจริญภาวนา เราจะจับเอาชีวิตอันไหนและจับอยางไร ตามที่
ผมเขาใจนะครับ ตองเอาตัวชีวิตลวน ๆ ถวน ๆ อึดใจเดียว ตองเขาถึงความรูสึกลวน ๆ ถวน ๆ ไมใชคิด
วากําลังเจริญสติ โดยที่เรายกมือก็คิดวา เราเปนผูเจริญภาวนา และถาเมื่อเกิดสงบขึ้นก็คิดซอนคิดวา
สงบดี จริง ๆ ทําไงนอ….ถึงจะไดอีก ยิ่งกําหนดรูเขายิ่งเกิดความคิดใหญเลย และตึงเครียดเสียดทาน
ปญหานี้เราสามารถสํารวจเขาสูปญหาทางจิตวิทยาไดนะครับวา เรานอนหลับสนิทโดยไมมีความฝน
แพทยและจิตแพทยบอกเราไดวา คืนหนึ่ง 8 ชั่วโมง ที่จริงเราฝนตั้ง 5 ชั่วโมง เราขึ้นสูความฝนเพราะ
ความคิดก็คือความฝนนั่นเอง ขณะที่เราหลับจริง ๆ เพียง 3 ชั่วโมง พระพุทธเจาเสด็จพระบรรทมเพียง
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3 ชั่วโมง เพราะความหลับสนิทจริง ๆ การหลับสนิทที่ไรฝนนะครับ ชีวิตไมมีความหมายอะไร ไมเปน
หญิงเปนชายทั้งนั้น ความรูสึกตัวลวน ๆ ถวน ๆ นั้นมี เสมือนถนนสายสําคัญที่สุดในชีวิต เปนปาก
ประตูที่ไปถึงที่สุดแหงความรูสึก เมื่อพระโสณะ และพระอุตตระ ประกาศสัจจธรรมของพระพุทธเจา
สมัยพระเจาอโศกมหาราชซึ่งไดนําเนื้อหาเรื่องพรหมจารีสูตร ที่วาดวยเรื่องเวทนานะครับ พระพุทธเจา
แสดงไวในแผนดินนี้ ตถาคตเจารูแจงแหงที่สุดของเวทนา ที่สุดแหงเวทนาคือความตายนะครับ ที่หลวง
พอระบุมากที่สุดถาไมมีจุดนี้ ไมมีหลวงพอครับ มันตายลงตอหนา เชือกขาดผึง ตกในความรูสึกลึกแลว
เกิดใหม ถาเราทบทวนดูฝายโลกของคริสเตียน ดูทั้งกรณีของปอลที่ไปเมืองดาลัสกัส ที่ไปตกหลังมานะ
ครับ เกิดเขาถึงอีกชีวิตหนึ่ง ที่มักเรียกวา Seselection ? ชีวิตใหมในพระองคผูเปนเจา ชีวิตนิรันดรนะ
ครับ สําหรับประสบการณของหลวงพอนั้น ไมเปนเพียงประสบการณของชาวพุทธเทานั้น มันชาง
ประสานกับเสนทางจิตวิญญาณไดทั่วทุกมุมโลกตามความเขาใจของผม ผมใครจะทบทวนถึงความ
รูสึกตัวนะครับ ความรูสึกสด ๆ คือตัวชีวิต ถาความรูสึกนั้นเหือดหายไป ชีวิตจบสิ้นลง แตความรูสึกตัว
ลวน ๆ ถวน ๆ ที่หลวงพอระบุถึงอยู ดังนั้นเวลาเคลื่อนไหวใหรู รูเฉย ๆ รูลวน ๆ ถวน ๆ อยารูซ้ํารู รูแลว
ทิ้งเลย และไมตองรูอะไร นาประหลาดอะไรไมทราบที่วาเวลาเหลานี้จะถูกผูกปมอยูภายใตวัฒนธรรม
ภายใตเครื่องแบบ ภายใตยี่หอ แตเนื้อหาของมัน อยูนอกเหนือสิ่งเหลานั้นทั้งหมดทั้งสิ้น
อ.วัลลภ ดูเหมือนทานไมไดแบงแยกเลยนะฮะ ถาฟงตะกี้ คลาย ๆ ทานมีอารมณรายแตไมใชอารมณ
รายนะ เพราะที่ผมเคยฟงจากทานวา ครั้งหนึ่งหลวงพอเทียนทานสอนแบบแปลกพิสดาร และมีพระ
ผูใหญฟงทานแลว รูสึกประณามทานอยางรุนแรง แตวาทานแสดงกิริยายังไงครับอาจารย อันนี้แสดง
วาอารมณที่จริงแลวไมไดแปลวาอารมณแปลกประหลาด หรือจะกินเลือดอาจารย คงเปนเทคนิคอะไร
สักอยาง
อ.โกวิท ขอบคุณมากที่อาจารยเตือนขึ้นมา ผมอาจจะพูดทั้งเรื่องที่ภาษาอังกฤษเรียกวา subjective
ไปหนอย เรื่องเฉพาะตัวไปหนอย ซึ่งที่จริงแลวผมคิดวา หลวงพอเองแสดงตัวหลายบทบาทมากตอคน
หลายประเภท ที่อาจารยระวีไดระบุถึง คําสดุดีอยางสะเทือนอารมณ แตสิ่งที่ผมเห็นวา เปนสิ่งที่นา
กลัวนั้น ผมคือใคร ผมคือตัวชางพูด ตัวชางคิด และผมตอนนั้นไมใชรางกายรูปนามนี้ ดังนั้นตัวชางคิด
จึงสปริงตัว สภาพไมคิดเลย การสปริงตัวทําใหผมตระหนกขึ้นมา หลวงพอเปนคนใจดีมาก ๆ ผมไป
เยี่ยมที่วัด เห็นทานชุนจีวรทานเอง แลวก็สิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดในที่นี้คือ หลวงพอเปนคนธรรมดามาก ๆ
ครับ ในความธรรมดานั้นเอง ผมถือวา เปนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเพื่อนมนุษย ทานไมใชอัจฉริยะที่พวก
๑๔

เราจะเขาไมถึง หลวงพอพูดเสมอวา หลวงพอไมรูอะไร ไมรูอะไรสักอยางเดียว ทานมีกิเลสอะไร ? ตาย
เสียเมื่อไรก็ได ผมก็ไมเชื่อ หลังจากที่เชื่อทานแลว ก็ไมเชื่อทานอีกวา ทานไมรูอะไร หลวงพอไมรูจริง ๆ
หลวงพอบอกวารู ทานจะกลับไปกลับมา ผมมานั่งคิดวา หาประโยชนจากหลวงพอไมไดเลย เพราะ
ทานพลิกไปพลิกมา แตอาจารยตองเขาใจนะครับวา ทานไมใชคนตลบตะแลง ทานซื่อ ทานเปนมนุษย
ที่ซื่อที่สุดเทาที่ผมเคยพบ เทาที่ผมมีชีวิตอยู 50 ป นี้นะครับ ครึ่งศตวรรษพอดี “ ผมยังไมเคยพบ
มนุษยคนไหน” ที่บอกขาวสารอยางซื่อตรงที่สุด ไมเคยกลับกลอก แตตัวกลับกลอกคือตัวความคิด จะ
เปนตัวผมเองก็ไดครับ คือเราเขาหาทาน กระจกนั้นตรงดี แตเราแลบลิ้นปลิ้นตาหลอกเราเอง ในที่สุด
ภาพที่ปรากฏกลายเปนอะไรไมรู หากเราเลิกซุกซน เลิกแลบลิ้นหลอกลวง เลิกยักคิ้วหลอกตัวเอง จะ
พบวา กระจกบานนี้ชางสัตยซื่อดีที่สุดเทาที่เราเคยใชมา หลวงพอไมเคยมีเรื่องอยางนั้น ขอโทษเรื่อง
เมีย ครั้งหนึ่ง ผมเคยถามหลวงพอ ทานโทษไมใชผมครับคือลูกศิษยคนหนึ่งเปนชาวสิงคโปร คือคุณ
วอนนี่ครับ ชมเชยกับผมวา เปนคนมีปญญามาก ตอนหลวงพอไปสิงคโปรก็จัดภาวนาอยางตอเนื่อง
วอนนี่เขาศรัทธาหลวงพอ เขาชมหลวงพอทั้งรูปหลอทั้งใจดี แลวเราก็เดินจงกรม เดินทั้งคืน ถึงวัน
สุดทาย ดวงตาของเขาเริ่มเหมอลอย ผมเริ่มสังเกตเห็นเปนคนแรก ตอนนั้นหลวงพอเริ่มเจ็บปวยเปน
มะเร็งครับ ซึ่งทานพูดวา มะเร็งเรื่องปวยทางกายไมเกี่ยวกับจิตใจนะครับตองเขาใจดี โรคทางกายคน
ละเรื่องกัน หลวงพอนอนปวยอยูครับไมคอยมีเรี่ยวแรง ผมไปบอกหลวงพอวา หลวงพอครับ วอนนี่เปน
อะไรก็ไมรูตาเลื่อนลอย ทั้ง ๆ ที่นอนเจ็บอยูกับพื้น หลวงพอลุกขึ้นหมจีวรอยางรวดเร็วมาก ซึ่งผมแปลก
ใจมากในความกระฉับกระเฉงนี้ แลวหลวงพอควาขอมือคุณวอนนี่จูงออกไป พูดอะไรก็ไมรู อาจารยชู
ศรีเปนลาม ตอมาผมซักไซวาหลวงพอพูดอะไรกับคุณบาง เขาบอกฟงไมรูเรื่อง หลวงพอพูดอะไรก็ไมรู
แตรูสึกแปลกมากจากสัมผัสที่หลวงพอบีบมือ อันนี้เปนขออธิบายของผมครับ ผิดพลาดผมรับผิดชอบ
ครับ วา เมื่อปฏิบัติธรรมะ เราความรูสึกตัวมาถึงจุดหนึ่ง ตัวตื่น ตัวโพธิ์ ตัวพุทธะ เรียกอะไรไมสําคัญ
ในรางกายทั้งหมดนี้ มีสิ่งหนึ่ง ความวองไวของ sensitivity ซึ่งเปรียบประดุจเครื่องเรดาร หรือฟลม
ถายรูปซึ่งไวแสง เมื่อปลุกตื่นแลวเนี่ยอะไรเขามากอนมันจะจับตัวนั้นกอน ตอมา ผมถามหลวงพอวา
ถาเราชวยเขาไมทันในชวงนั้นเขาจะรูมั้ย หลวงพอบอกวารูแตเขาเปนของคนอื่น ไมทราบเขาใจมั้ยครับ
ผมเห็นหลวงพอบีบมือ แลวบอกรูวัตถุ รูปรมัตถ รูอาการ ผมเปนคนอธิบายเองนะครับ เราจะจําพอแม
ของเราไดคือคนแรกที่พูดประโยคแรกถัดจากรู เขาเหมือนคนเกิดใหม เหตุการณทั้งหมดในความจําถูก
ลบออกแลวก็เริ่มตนชีวิตใหม และวอนนี่นี่เองมีเรื่องขํา คือกอนที่เขาจะมาหาหลวงพอ เขาทะเลาะกับ
ภรรยา ภรรยาเขาไมอยากใหมาปฏิบัติธรรมเลย เชื่อวาเปนโยมก็ตองปฏิบัติแบบโยม ซึ่งหลายทานที่
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อยูกับหลวงพอพบวา คําวาโยม คําวาบวช คําวาสึก คําวาพระ ไมมีความหมายใด ๆ ทั้งสิ้น บนหนทาง
เสนนี้ มันขึ้นกับสติปญญา ความรูสึกตัวและความขยันอยางตอเนื่องเทานั้น วอนนี่ทะเลาะกับภรรยา
อยางรุนแรง เหตุที่ทะเลาะเพราะจะมาหาหลวงพอ วันนั้นหลวงพอพูดจบ เขาคางใจอยูเรื่องหนึ่ง ก็ถาม
วา มีสาเหตุปจจัยอะไร ที่ทําใหหลวงพอทั้ง ๆ ที่เปนโยมนุงกางเกงขาสั้นบาง ขายาวบาง เรียนรูธรรมะ
ถึงที่สุดภายในคืนเดียว ผมมหัศจรรยใจมาก หลวงพอตอบวา เพราะหลวงพอไมเคยทะเลาะกับเมีย
วอนนี่บอกผมงงไปหมดเลย ตอนนั้น ผมเรียนถามหลวงพอไมเคยทะเลาะจริง ๆ หลวงพอบอกครั้งเดียว
ในชีวิต ดังนั้นเองหลวงพอไปปฏิบัติธรรมะ เรื่องนี้เปนที่เลากัน สนุกชื่นใจนะครับ ผมจะเลาสั้น ๆ และ
บางทานคงจะรูดีกวาผม หลวงพอจัดงานบุญที่วัด แลวมอบหมายใหภรรยาเปนคนจายคาหมอลํา
ภรรยาทานซึ่งมีศักดิ์เปนลูกพี่นอง ทั้งรักและเกรงกลัวหลวงพอ และตัดสินใจไมไดแลวถามทานกลาง
งาน หลวงพอก็ดุเอา บอกมอบหนาที่แลว ทําไมตองมาถามใหยุงยากขึ้น แลวตอนตกเย็นหลวงพอก็ไป
ขอโทษ ตอนนั้นทานยังไมไดบวชครับ ขอโทษวาเมื่อกี้เราโกรธเจา พูดอยางนี้ผมเลียนคําพูดของทาน
ภรรยาของทานก็บอกวาโกรธขา เจาก็ลงนรกคนเดียวนะสิ หมายความวาไมมีใครลงดวย โกรธใครก็ลง
คนเดียวเทานั้นเอง หลวงพอเกิดความคิดในใจวา ถาละความโกรธไมไดทานจะไมกลับมาทํางาน
หรือไมกลับมาอยูบานเลย ตอจากนั้นทานก็เริ่มไปวัด ไปภาวนา
นี่คือ สาเหตุทั้งหมดที่หลวงพอกลายมาเปนผูที่เรานับถือบูชา จากภรรยาคูชีวิตที่ดีที่สุด เทาที่หลวงพอ
พูดใหฟงหลวงพอไมเคยโกรธใครครับ ครั้งสุดทายที่โกรธภรรยาครั้งนั้น เวลาแสดงออกนั้น เราตองรูนะ
ครับ เวลาแสดงออกหลายครั้งหลายหนที่ผมพาเพื่อนชาวตางชาติไป ผมพบอะไรที่ไมเหมือนกันสักหน
เดียว แลวแตใครจะพาไป และพาใครไป ครั้งหนึ่ง ผมพาพระภิกษุธิเบตไปหา ผมเองก็งง สมัยนั้นยังไม
คุนดีกับหลวงพอ ผมเห็นทานออกทานักเลง ทาทายพระธิเบตนั้น ผมใจไมดีเลย เพราะเปนเพื่อน
ตางชาติดวย แลวเขาก็ซักไซหลวงพอ หลวงพอก็พูดทํานองติเตียนกลับไปบานไดแลว ถาไมปฏิบัติจะ
อยูทําไม อยามาอยูบานเรือนของเรา พูดเปนเจาของประเทศขึ้นมา เพื่อนคนนั้นกลัดกลุมมาก 3 เดือน
ใหหลังเจออีกครั้ง ผมถาม ตอนนี้อยูที่ไหน ผมเห็นทาทีของเขาเปลี่ยนไป เฉย ๆ จากคนชางพูด เขา
บอกปะทะคารมกับหลวงพอ แลวกลุมขึ้นมา หนีไปอยูคนเดียว ปฏิบัติเดินจงกรม ขี้เกียจตอแยทาง
ความคิดกับคนอื่น สิ่งนี้อาจเปนอุบัติเหตุที่วา ครั้งหนึ่งผมคิดวาเปนอุบัติเหตุ เดี๋ยวหลวงพอพลิกตรง
นั้น พลิกตรงนี้กับบางคนนี่นะ ผมยกตัวอยางกับเด็กหนุมคนหนึ่ง ที่หลวงพอใหความรักเอ็นดูมาก
หลวงพอสอนเขาที หลวงพอใหเอากีตารมาเลนดนตรีใหฟงสิ ไปอีกแบบหนึ่งครับ
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ดังนั้นเราไมสามารถจับไดเลยวาทานอยูในจุดไหน แตเรารูเมื่อเราชูตลูกเขาไปในโกลนั่น เราจะคอย ๆ
ตื่นตัวขึ้นมา ออ…หลวงพอไมไดเปนอยางนั้น ในที่สุด เดี๋ยวนี้ผมไมรูหลวงพอเปนอะไร แตผมคิดวา
ทานเปนนักชูตที่แมนยํา ผมใชภาษาของผมเองนะครับ ดังนั้นผูใดที่มีความรักความศรัทธา มีความเชื่อ
นะครับ นอมใจแลว ทานพูดเสมอวา เพราะความไมเชื่อนั้นเองมันก็บังไว ถาเชื่อผูนํานั้นเปนคนไมรูจริง
ผูนําก็จะบังไวจนวินาทีสุดทายเหมือนกัน แตถาผูนําทางวิญญาณที่รูจริง ไมชา ไมนาน ทํานบกําแพง
นั้นถูกสั่นเขยาทันทีนะครับ ผมคิดวา หลายทานที่รูจักหลวงพอมากมาย ผมรูจักนิดเดียว แตเทาที่รู ผม
รูสึกวา นับตั้งแตสมัยพุทธกาลมาแลวที่วัฒนธรรมสติปฏฐาน 4 การเจริญสติบนฐานทั้ง 4 ถูกประกาศ
เพื่อคาน thesis หรือคําสอนหลักของอุปนิษัท หรือของพราหมณ วัฒนธรรมการเจริญสตินั้น เกิดขึ้นใต
ตนโพธิ์นะครับ ไมไดเกิดตอนพระพุทธเจาออกบวช ตอนพระพุทธเจาออกบวช ทานไปเรียนกับอุททก
อาฬารดาบส และทานก็เรียนเอาสมถะจนสูงสุดสมัยนั้น แลวสมัยนั้นเขานับถือมาก อุททก อาฬา
รดาบส 2 ดาบสผูยิ่งใหญ เปนพระอรหันตของสังคมเดียวเทานั้น พระพุทธเจาเรียนถึงที่สุดแลว ทาน
พบวา สิ่งนี้เรียกวา กุปปธรรม คือสิ่งที่พิการได ยังอาพาธ ได คือตองปรุงตองแตง ตองกระทําสมถะอยู
เรื่อย ๆ พระพุทธเจาเลยบอกลา คําถามที่ผุดขึ้นในใจผมเดี๋ยวนี้คือวา ถาสมถะการเจริญญาณเทานั้น
ไปถึงที่สุดจริงแลว เพราะอะไรพระพุทธเจาจึงบอกเลิกครับ ทําไมทานไมทําตอไปใหจบถึงที่สุด
ดังนั้นตอนที่พระพุทธเจาฉันขาวของนางสุชาดานั่นเอง ทานลอยถาด จริง ๆ ถาดจะทวนน้ําจริงหรือ
อยางไรไมมีใครทราบหรอกครับ เพราะนางสุชาดานั้นไมมีในพระไตรปฎก เพิ่งแตงเอาทีหลัง แตตัวจริง
จะมีหรือไมมีก็ได ชื่อสุชาดาเพิ่งเติมขึ้นอยูในคัมภีรอรรถกถา เพราะทานลอยถาดทองหลังจากฉันภัต
ราหารแลว ตามเรื่องถาดนั้นลอยทวนกระแสไปสูตนน้ํา มันจะลอยจริงหรือไมจริงไมใชปญหาหรอก
ครับ แตในการรับทราบของเจาชาย หรือศากยมุนีนะครับ ผมคิดวา ทานประจักษแจงตอความ
ผิดพลาดทั้งมวลตลอดชวง 6 ป ที่ทานแสวงหาคือ ทานตามกระแสอารมณเขาไปในความคิดตลอด
กาล ที่ตรงนั้นเองที่ทานเริ่มสังเกตเห็นสิ่งใหม คือเริ่มเขาใจวา ตองทวนสิ่งตนที่สุดของฐานความคิด
ออกมา ทีนี้จะออกที่ตรงไหน ตองกลับไปที่ตรงนั้น แตทานก็ยังไมรูอะไร เพียงแตเริ่มไหวขานรับสิ่งที่
ทานสังเกต ที่ทานเห็น ลําธารนั้นไมใชแมน้ําเนรัญชรา คือกระแสอารมณภายใน จากนั้นทานก็เริ่มขาม
แมน้ําเนรัญชราแลวไปนั่งใตตนโพธิ์และภายในคืนเดียวนั้นเอง พระพุทธเจาของเราก็อุบัติขึ้นในชวง
เชาตรูโดยการทวนกระแสเขาไป ซึ่งหลวงพอพูดเสมอวา อยาเขาไปในความคิด อยาหยุดความคิด
ใหดูความคิด รูสึกมันเขาไป แลวมันจะเขาไปสูจุดนั้นโดยแนนอน (จบตอนที่ 3)
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หมายเหตุ ตอนที่ 3 ขอขอบคุณ คุณพรพนาที่มาชวยอาน ทําใหพิมพไดเร็วขึ้น จนถึงตนฉบับหนาที่ 22
ระหวางอานและพิมพ จะมีเรื่องขําของการอานเวนวรรคตอน หรือ สงสัยวาเนื้อความไมถูกตอง ดิฉัน
ถามคุณพรพนาวา รูไดอยางไรวาไมถูก เปนผูบรรยายเองหรือ ไดเปลี่ยนการวรรคตอนบาง สวน
เนื้อความคงไวตามเดิม ที่มีเครื่องหมาย ? แสดงวาผูพิมพไมแนใจวาถูก แตคงไวตามตนฉบับเดิม
เพราะจากประสบการณที่กลุมเคยรวมอาจาริยบูชาเนื่องในวาระจะครบ 100 ป ทานอาจารยพุทธทาส
อินทปญโญ วันที่ 27 พ.ค. 2549 ดวยการชวยกันถอดเทปคําบรรยายจํานวน 9 ชุด 164 มวน เพื่อ
จัดทําหนังสือธรรมโฆษณใหครบ 100 เลม ดิฉันทําหนาที่ถอดเทป พิมพ และตรวจสอบความถูกตอง
ของงานกอนสงตนฉบับนั้น คือฟงไดอยางไร ถอดคําตามนั้น ไมแกไข 23 พ.ย.2545
จากคุณ : พรรณี [ 24 พ.ย. 2545 / 10:58:50 น. ]
หลังจากสมัยของพระพุทธเจาแลว เนื้อหาสาระของคําสอนไดแพรกระจายออกไปสูสังคม ครั้งนั้นคํา
สอนของพระเยซูหลังจาก ๑๕๐ ปแลว อาณาจักรโรมันก็เริ่มยอมรับคําสอนของพวกคริสต แลวในที่สุด
คําสอนบริสุทธิ์ของคริสตก็ถูกผนวกกับปรัชญากรีกเหมือนทุกวันนี้ ที่เราเห็นในโบสถคริสตทุกวันนี้นั้น
ไมใชคําสอนของพระเยซู หลังจากพระพุทธเจาตรัสรูแลว ทานก็เริ่มสั่งสอน ตกรัชสมัยพระเจาอโศก
มหาราช สัจจธรรมเริ่มปฏิรูปขึ้นเรื่อย ๆ จากเหตุผลดานการเมือง ทางดานสังคม ทางดานอะไรตาง ๆ
จนกระทั่งมีการจับพระสึกกัน ทายที่สุดนะครับ ก็ผูรูผูหนึ่งเราเรียกกันวา พระพุทธเจาแหงวิชัยบุรี คือ
นาคันชุนโกนดะ ซึ่งเปนตนตํารับของการพูดเรื่องสุญญตาหรือความวาง เรียกวา สกุลมัทมิก
ปรัชญามัทมิก หรือสายกลาง ไมใชความมีอยู ไมใชความไมมีอยู แตเปนคําสอนบริสุทธิ์ในเรื่องสุญญ
ตา ชวงเดียวกันนั้นเอง มีผูรูเกิดขึ้นในธิเบต คือ นิอาเรปะ ซึ่งไมไดเปนพระ เปนโยคี สมัยนั้น ในราชวงศ
ถัง ของสมัยจักรพรรดิ คูรูปูเช็กเทียน คือสมณะ เวยหลางที่เรียกกันวา ลักโจ ทานไมรูหนังสือ แตดวย
ความชาญฉลาดของทาน สามารถทําใหพุทธบริษัทเขาถึงความจริงนี้เปนจํานวนหมื่น สิ่งนาประหลาด
คือ สมณะเวยหลาง หรือลักโจ เปนผูที่สอนอันเดียวกับที่หลวงพอสอน สารัตถะของสายเราก็คือ การไม
เขาไปในคลองแหงการตรึก ไมเขาไปในความคิด ซึ่งผมแปลกใจมากครับ ที่สุดสมณะเวยหลางก็ถูก
ขนานชื่อวา พระพุทธเจาแหงเมืองกวางตุง พุทธะแหงเมืองกวางตุง หลวงพอเปนคนไมรูหนังสือ คนพบ
สิ่งนี้ดวยตัวเองภายในคืนเดียว ผมเองไมลังเลที่จะเรียกทานวา พุทธแหงเมืองเลยครับ
อ.วัลลภ อันนี้นาสนใจมากนะครับอาจารย กลับมานิดหนึ่ง ทานเปนมนุษยมหัศจรรย จริง ๆ นะครับ
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รูจักใชเทคนิคตาง ๆ ใหแตละคนที่มีจริตตางกัน รูจักวาคนนั้นตองใชแบบนั้นแบบนี้ สอนแบบนี้ ๆ คือ
ไมมีรูปแบบแหละ ผมเคยจําไดวา อาจารยไปทําอะไรที่สงขลา สรางโบสถหรืออะไรเนี่ย อาจารยพอจะ
เลาไดมั้ยวา ทานสามารถทําใหอาจารยซึ่งเปนครูอาจารย เรียกวา เรียนพระไตรปฎกมา ๒ รอบแลวอยู
ในทฤษฎี ทําใหอาจารยเรียนรูไดอยางไร เรียกวาตอนนั้นอาจารยกําลังจะสรางโบสถใชไหม ทานรูได
อยางไร วาอาจารยกําลังกลุมใจหรือเปนอะไรอยู
อ.โกวิท ผมไมไดคิดวาทานรูไดอยางไร คิดวาทานบอกอะไรผม คิดอยางนี้บอย สวนญาณนั้นจะเกิด
ยังไง ผมคิดวาสุดวิสัยที่ผมจะอธิบาย ผมไมทราบจริง ๆ แตสิ่งที่บอกมานี้ชัดและตรง คลาย ๆ กับตอง
ตีความหรือเขาใจเดี๋ยวนั้น ถาชานิดเดียว จะเขาใจไมไดเหมือนกับแกงรอน ๆ ที่ยื่นมา ตองกินเดี๋ยวนั้น
ถาชานิดเดียวมันกลายเปนยาพิษทันที ที่อาจารยถามผม คืนนั้นผมลงไปอยูทางใต ทานอาจารยระวี
เคยไปครั้งหนึ่ง เคยไปดูดาวคงจําไดดี ผมศรัทธาแลวและปฏิบัติตามแนวทางของทาน แตผมยังไม
ซาบซึ้งมากนะครับ ผมยังจับผิดอยู ไมใชจับผิดทานนะครับ คือจับความรูสึกตัวเองไมไดครับ ยังเพงเล็ง
ยังจองอะไร ยังสองจิตสองใจ เพราะวาอันหนึ่งอยากจะชวยสังคมมาก ๆ อยากจะระดมความคิดอะไร
ที่จะเขาไปแกปญหาสังคม หรือความรุนแรงที่เปนบรรยากาศหอหุมประเทศเราในชวงนั้น ผมไปอยู
สงขลา มีหาดทรายผุดขึ้นกลางทะเล เขาเรียกหาดทรายแกวควบคูกับตํานานเมืองสงขลา ผมก็ไปอยู
เปนคนแรก ชาวบานคิดวาผมเปนคนศักดิ์สิทธิ์ เห็นดาวตกสามดวง แลวไปกันสามรูปพอดี ทีนี้เขาคง
คิดวาเราศักดิ์สิทธิ์ก็มากันทั้งหมูบาน มาจูบมือจูบเทา เอะ… ศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปลาก็ไมรู ก็เลยดิ้นไม
หลุดจากความเชื่อของประชาชน กับความเปนตัวของตัวเอง ไมรูจะเอาอันไหนกันแนครับ ผมเดือดรอน
มาก ๆ ครับ เปนวิกฤตการณชีวิตของผม กลางคืนผมนอนรองไหอยูคนเดียว คืนนั้น จัดสัมมนาทั่ว
ประเทศ พระสงฆไปกันเยอะ พระสงฆแตกทัพจากลาว ยังมารวมสัมมนากัน กลางวันผมแสดงบทไดดี
คือ ไมมีปญหาอะไร กลางคืนผมนอนรองไหน้ําตาไหล ผมไมมีทางออกตอความตึงเครียด ความสับสน
ความกลัว และความที่อยากจะทําอะไร ซึ่งผมคิดวา สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นกับชีวิตคนเรา ไมชวงใดก็
ชวงหนึ่งที่มาถึงตาจน ชวงนั้นเองที่ทานไมเคยสนใจที่นี่ ทานไปหา ไปกับคุณเลือบ ศิริปต ครับ ไปคืน
เดียวและกลับครับ จากกรุงเทพฯไปสงขลา พันกวากิโลขามเรือไปอีกตั้งชั่วโมง ไปถึงชวงเชาทานก็เอา
ขอความที่จดไวในกระดาษ ผมจําบาลีไมได ตอนนั้นผมสอนบาลีทานอยู และครั้งที่ผมอธิบายศัพท
บาลี ใหหลวงพอเลือกความหมายนะครับ ทุกครั้งทานก็เลือกไดแมนยํา กระทบความรูสึกของเรา ทํา
ใหเรายอมรับวา เนื้อหาที่ซอนอยูในนั้น ถาไมรูจะเลือกผิดครับ อยางที่เรารูนะครับวา ภาษาบาลีตีได
หลายนัยมากในคําคําเดียวกัน
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หลวงพอเอาประโยคหนึ่งไปถามวา แปลวาอะไร ผมก็แปลใหฟงครับวา สัตวโลกทั้งหลายยินดีใน
ธรรมเปนเครื่องเนิ่นชา สวนพระตถาคตไมยินดีในธรรมเปนเครื่องเนิ่นชา ผมแปลเสร็จหลวง
พอก็กลับไปกระตอบกุฏินั้น ตกเย็นมาอีกที หลวงพอบอกลืมแลว แปลวาอะไรนะ ผมไมรูทันก็แปลให
อีกหนวา สัตวโลกทั้งหลายยินดีในความเนิ่นชา พระตถาคตทั้งหลายไมยินดีในธรรมเปนเครื่องเนิ่นชา
รุงเชาหลวงพอไปตั้งแตยังไมไดฉันเชากลับกรุงเทพฯ ตกเย็นผมคิดวาหลวงพอมาทําไมนะ ทางมันตั้ง
พันกิโล ผมไมเขาใจ ทานมีเหตุผลอะไร หลายคืนจากนั้นไป ผมเลยนึกออกครับวา สัญญานอันตราย
ไดเตือนผมแลว จากนั้นผมก็ไดออกจากที่นั่น ติดตามมาอยูกับทานที่วัดสนามใน เหตุการณที่วัด
สนามในนั้นคงเปนตํานานสักอันหนึ่ง ไมใชเรื่องของผมอยางเดียวนะครับ ในชีวิตของผม หลายเรื่อง
มากครับที่นั่น เพราะวาภายใตหนาตาธรรมดา ๆ นั้น ความเปนธรรมดาของทานเปนสิ่งยิ่งใหญ
ที่สุดเทาที่ผมเคยเห็น เพราะความเปนธรรมดาไมมีอุปสรรคกับเพื่อนมนุษยเลย ไมวาเขาจะเปน
คริสต นับถืออะไรมาก็ตาม หลวงพอไมเคยปฏิเสธเขาเลย ครั้งหนึ่งผมถึงเขาใจหลวงพอเต็มที่ มีโยม
คนหนึ่ง ตอนนั้นเขาเปนนักบวช เขามาสําแดงวาทะความเชื่อ เรื่องผี เรื่องเปรต เปนเรื่องจริง ๆ เขาบอก
เขาเห็น ผมฟงแลวรําคาญ ผมทนไมได ทนไมไดเลยลุกหนี ตกเย็นผมรายงานหลวงพอวา ผมเจอโยม
คนหนึ่ง เขารายมาก ๆ เลย หลวงพอบอกทําอะไรกับเขา ผมบอก ผมเลยลุกหนีเลย ทําไมทําอยางนั้น
ละ ยิ่งรายยิ่งดี หลวงพอวาอยางนั้น ซึ่งผมไมเขาใจเลย หลวงพอบอกคนที่เขาราย เขามีพลังมาก ๆ ถา
เขาเขาใจความรูสึกตัวเขาจะบุกแหลกเลย หลวงพอวาอยางนั้น ผมเลยรูวาจริงของทาน โดยทั่วไปเรา
มักมองคนในแงแบงแยก คนนี้เปนสํานักนั้น คนนั้นเปนสํานักโนน คนนี้เปนมุสลิม คนนี้เปนคริสต ซึ่ง
เปนสิ่งสมมติทั้งสิ้น ที่ผิวหนาทั้งนั้น สําหรับหลวงพอเคยประกาศในที่ประชุมวัดสนามในวา ทุกสิ่งทุก
อยางที่ทานมีนั้นดีทั้งสิ้น กิเลสก็ดี แตคุณตองรูมัน ปญหาเรื่อง กิเลสกับโพธิ์กับความรูนั้นนะครับ เปน
ปญหาใหญมาก ๆ ในสมัยของบูเช็กเทียน ไดสงขันทีคนหนึ่งชื่อซิดกัน ไปถามปญหากับพระสังฆปริณา
ยกชื่อเวยหลาง ขันทีรูปหนึ่งไดถามเวยหลาง พระอาจารยของนิกายเซ็นคนที่ ๖ ตาย ผมไมเขาใจเลย
วา กิเลสกับโพธิ์ทั้งคูเหมือนกัน มันเปนไปไดอยางไร เพราะที่ผมเรียนมาจากสํานักอื่น กิเลสเปนสิ่งทํา
รายโพธิ์ หรือพุทธ หรือความรู ความรูเกิดกิเลสก็ถูกทําลาย สํานักเวยหลางเขาพูดวา ทานฟงไมออก
เอง กิเลสกับโพธิ์ที่จริงอันเดียวกัน เมื่อกิเลสเกิด เมื่อไมรู มันก็กัดเอา ก็ทํารายเอา เมื่อรูมัน พลังอันนั้น
ก็คือปญญานั่นเอง เงื่อนไขที่สําคัญที่สุดอันนี้ ผมไดยินมานาน แตก็ดื้อที่รับคําสอน กิเลส ราคะ โทสะ
โมหะ นอนในสันดานแลว ซึ่งครั้งหนึ่งผมเชื่ออยางนั้นจริง ๆ
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ดังที่เลาใหฟงแตตนวา เมื่อราคะมันเกิด ก็กําหนดรูราคะ ราคะเกิดแลวหนอ ก็ราคะนั้นไมเที่ยง เปน
ทุกข เปนอนัตตา คิดอยางนี้ คิดซอนคิดไปอยางนี้ เสร็จแลว ผมเพิ่งมาเรียนรูชวงหลังครับวา อยาไป
สนใจกิเลสครับ มันจะเกิดไมเกิดไมใชปญหาอะไรเลย ราคะ โทสะ โมหะ มาสนใจความรูสึกตัวที่
บริสุทธิ์ ลวน ๆ นี่นะครับ เพราะในความรูสึกตัวลวน ๆ ไมมีราคะ ไมมีโทสะ ไมมีโมหะ ดังนั้นใหรูสึกตอ
สภาพไรราคะ โทสะ โมหะ ที่เปนตนแบบแตเดิม เมื่อรูอยางนี้แลว พอกระทบอารมณที่จะกอเกิดเปน
ราคะ โทสะ โมหะ มันจะไมเอาเองครับ ดังนั้นไมมีใครละราคะ โทสะ โมหะได ตัวละไมใชเรา ตัวละ
คือ ความรูสึกตัวที่บริสุทธิ์ ตรงนี้เองศีล สมาธิ ปญญา ตั้งอยูในทางนั้น ซึ่งอยูแลวในตัวเรา เมื่อเกิด
การตื่นตัวขึ้นมา เราจะพบวา มันจะมีพลังอํานาจอันหนึ่ง เปนไปโดยธรรมชาติที่จะขจัดปดเปาความ
ทุกขทรมาน ที่เกิดจากราคะ โทสะ โมหะ มันจะจัดการกับสิ่งเหลานั้น แตมีสิ่งหนึ่งที่เราตองขยัน ความ
เพียรตองตอเนื่อง ซึ่งเปนหลักคําสอนของหลวงพอ ความเพียรตองตอเนื่องครับ ถาไมตอเนื่องมัน
ไมถึงจุด sensitive ที่จะตื่น ถาปฏิบัติไมถูกตอง เราเดินไปถึงจุดหนึ่ง เราเลิก
ดังนั้นหลวงพอจึงจัดรายการภาวนาเรียกเก็บอารมณ ฟงดูแลวแปล ก ๆ ดี ฟงดูแลวหมายความวา นิ่ง
แตศัพทคริสเตียนไมมี Trick เขาเงียบครับ แตหลวงพอไมใชนิ่งไมใชเงียบ แตไปเก็บตัวอยูในที่หนึ่ง
เพื่อบมเราความรูสึกตัวจนกวาจะถึงจุดหนึ่ง ตอจากนั้นเรื่องตาง ๆ จะเผยตัวออกมา หลายปแลวครับ
สิบทศวรรษเศษ เมื่อเรารับพุทธศาสนามาจากลังกา เคล็ดลับสําคัญในการภาวนา การตรวจสอบ
อารมณกรรมฐานนั้นลางเลือน อยูในความทรงจําของชาวพุทธ แฝงอยูในเรื่องราวของโบสถ แตสําหรับ
หลวงพอแลว ผมมองไมเห็นนะครับวา ทานเปนพระหรือเปนคนธรรมดา คือ ทานทั้งไมใชคนหรือไมใช
พระ หลายครั้งที่ทานแสดงความจํานงวาหลวงพอจะสึกแลว และหลายคนที่ผมทราบมาวา หลวงพอ
จะสึก ดีมั้ย ผมเองซึ่งสึกกอนทาน หามทาน หลายทานเขาใจวาผมยุทาน ที่จริงแลวหลวงพออายุ
มากกวาผม ยังไงเสียผมถึงครึ่งรอยเทานั้นเอง ผมถามเพราะเหตุผลอะไรหลวงพอถึงอยากจะสึก หลวง
พอบอก เมื่อสมัยหลวงพอเปนโยม หลวงพอสอนไดถึงลูกถึงคน ญาติพี่นองผูหญิง สาวแก แมมาย
หลวงพอจับมือพลิกไดหมด มาบัดนี้ชวยคนไดนอย เพราะเครื่องแบบมันบังเอานั่นเอง หลายทานมาดา
วาทาน จับตองกายหญิง ซึ่งผมฟงแลว อือ... ก็ดีเหมือนกัน หลวงพอพยายามชวยคน ขณะที่คน
พยายามติเตียนทาน ไมชวยคนแลวกันไมใหชวยอีกครับ
สิ่งนี้นะครับมันยุงยากมาก ถาเรายืนอยูบนความเชื่อของระเบียบและกฏเกณฑ ระเบียบกฏเกณฑ เปน
สิ่งที่ดีครับ แตระเบียบกฏเกณฑเหลานี้ก็ตองถูกยกเวนจากคนที่อยูเหนือมัน เพราะขนาดในพระไต
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ปฎก เมื่อพระสงฆเขาประชุมกัน เขาจะสวดอธิกรณ สวดไมใหเอาผิดกับผูกระทําที่ขัดแยง อันนี้เปน
จํานวนมาก แตคําสอนกลับลางเลือนไปอยางรวดเร็ว หมายความวาเนื้อหาและรูปแบบนะครับ วินัย
คือรูปแบบพยายามรักษารูปแบบไว แตพระพุทธเจาที่ชื่อวิตักสิน ไมไดรางและสรางวินัยขึ้น ดังนั้นจึง
เกิดความคลองตัวในการปฏิบัติธรรมของผูที่ตองการจะปฏิบัติจริง ๆ คือสามารถเขาถึงธรรมเปน
จํานวนมาก แตคําสอนก็เลือนหายไปอยางรวดเร็ว
สําหรับพระพุทธเจาที่ชื่อโคตมะนั้นบอกวา พุทธบัญญัติ วินัยและตอแตนี้ ผูเขาถึงสัจจธรรมจะลด
นอยลง แตการสืบทอดคําสอนจะยืนอยูไดนานครับ เปนเรื่องที่นาพิจารณามาก ผมไมไดติเตียนวินัย
และเครื่องแบบนะครับ สิ่งสําคัญกวานั้นคือเนื้อหาของพุทธศาสนา ไมมีการเขาสูการรูแจงตอมรรคผล
แลว พุทธศาสนาก็จะกลายเปนเพียงระบบจริยธรรมระบบหนึ่งเทานั้น เหมือนที่เซ็นตปอล ทานไดพูด
กับสาวกของทานวา ถาไมมีการฟนขึ้นของชีวิตใหม คริสตจักรไมมี ถาไมมีการเขาถึงธรรม พุทธศาสนา
ไมมี เปนเพียงระบบจริยธรรมหนึ่งซึ่งใครสรางขึ้นก็ได และไมชาไมนานนะครับ พุทธศาสนาใน
บานเมืองเรานั้น กลาวไดวาถูกการเมืองครอบงํามาโดยตลอด พุทธศาสนาถูกใชในงานการเมืองตลอด
หลวงพอผูไมรูหนังสือตกอยูในฐานะของคนโง คนที่จะถูกจับสึก เพราะเปนคอมมิวนิสต แตหลายปที่
คนดีคนนี้ ตอสูมาภายใตเสียงเหนอ ๆ ของจังหวัดเลย ทําใหเกิดอาณาจักรความรัก และความรูสึกตัว
ขึ้น หลวงพอ สําหรับความรูสึกของผมเนี่ย ไมรูจะพูดถึงทานไดอยางไร วันที่อาจารยวัลลภไกลเกลี่ยให
ผมมาพูด ผมลังเลมากกลัวจะพูดไมออกครับ ไมรูจะพูดถึงแงมุมไหนของตัวทาน เพราะดีรอบทาน หัน
ไปแงมุมไหนก็มีตัวเดียว เปนมุมหนึ่งเทานั้น
อ .วัลลภ เวลาเรามีนอยมาก ผมอยากใหอาจารยสรุปตอนสุดทาย อยากใหอาจารยพูด เพราะ
สมัยกอนพวกเราทําบุญทํากุศลตลอดเวลา แตไมเคยมีความสุขเลย จริง ๆ แลวทําบุญยังมีความโกรธ
อยู แลวจะมีบุญไดอยางไร อันนี้เปนตัวกระตุนใหทานแสวงหาธรรมขึ้นมา และที่นาแปลกประหลาด
ที่สุด คือเทาที่ผมทราบมา หลวงพอเทียนเปนพระที่ไมเคยแบงแยกผูหญิงเลย ที่ยกยองและเคารพ
ผูหญิงมากที่สุด จนกระทั่งตั้งชื่อคําวา “ทับมิ่งขวัญ” ความเปนมาของทับมิ่งขวัญเปนอยางไร อาจารย
ครับขอนาทีสุดทายนะครับ
อ.โกวิท ประเด็นนี้คงเปนประเด็นเล็กนอย เนื่องจากแกนของหลวงพออยูที่แกนความรูสึกตัวลวน ๆ
ความรูสึกบริสุทธิ์ ซึ่งเปนศีล ความรูสึกตัวลวน ๆ ในตัวเหมือนจุย (juice) ของแอปเปล น้ําแอปเปล ซึ่ง
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ผูใดไดดูดดื่มเขาแลว ไดลิ้มรสชาติ หอมหวานของมัน โดยพื้นฐานนี้ ความรูสึกตัวลวน ๆ ถวน ๆ นี่นะ
ครับเปนสิ่งที่ซึมแทรกและไมแบงแยก เรายอนซึมแทรกเขาไปถึงแกนกลางของใจแลวนะครับ
โดยเฉพาะพวกโทษทัณฑเวรทั้งหมดแลว การแบงแยกเปนเขาเปนเรา เปนผูหญิง ผูชาย ไมปรากฏครับ
ตรงนี้ ที่เปนแสงสวางแหงปญญาและความรัก เปนที่ที่เดียวที่ชาวคริสตชนทําบัดไทซิ่ง และชาวพุทธได
ชําระทัศนะตาง ๆ คือหัวใจของเรา หัวใจศักดิ์สิทธิ์ของเรานี้เอง เมื่อการเจริญสติไดซึมซาบเขาไปถึงใจ
นะครับ เพราะพลังงานความดีความงามทั้งหมด เราจะเห็นทุกสิ่งบริสุทธิ์ เพราะใจเราบริสุทธิ์ ใจเรา
ผองแผว ใจเราอิสระ ใจเราเต็มไปดวยเนื้อหาสาระเดียว ไมมีสิ่งปลอมปน ดังนั้นชนทุกชาติทุกภาษา
เหมือนเขานั่งอยูกลางใจของเรา เปนหัวใจของเรา เหมือนกับเรามีลูกหรือมีแม เขาไมใชใครอื่น
ผมไดไปประเทศออสเตรเลีย ผมประทับใจประโยคประโยคหนึ่ง เขียนโดยใครไมทราบครับ “แทที่จริง
ไมมีคนแปลกหนา มีแตมิตรที่เราเพิ่งรูจัก” คําสอนของหลวงพอเปนเสนทางเดียวที่ยืนอยูบนจุด
ที่วา ไมใชหลายเสนหลายทาง โดยทั่วไป ผมมักจะไดยิน และผมเคยแสดงธรรมโวหารวา เราจะไป
บางลําภูจะไปทางไหน ออมไปทางไหนก็ได ที่สุดก็ถึงเหมือนกัน จริง ๆ ไมมีทางไหนเลยนอกจากทางที่
ตองผานหัวใจเราเทานั้น ผานอุโมงคเขาไปกอน แลวเราจะไปทะลุอีกดานหนึ่ง มืดแลวมีสวาง แตการ
ใชความคิดแยกแยะ สวางกอนแลวมันสวางที่ปากอุโมงค ไมสามารถผานทะลุออกไปได คําสอนหลวง
พอนั้นเปนทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นนะครับ เปนจริยธรรมที่สหประชาชาติจะตองรับได
หลวงพอไมเคยแยกแยะผูหญิง แมแตเด็กก็ไมเคยแบงแยก ผมก็เรียนถามทานวา ผมไมเขาใจเลยหลวง
พอ ผมอานในธรรมบท ลูกศิษยพระสารีบุตรสามเณรอายุ ๑๓ ป เปนพระอรหันตไดอยางไร ทานบอก
เรื่องนี้งายมาก ยิ่งเด็กยิ่งงาย เพราะเขาไมคอยมีอารมณอยูแลว เพียงแตเขาทําถูกจุดเทานั้นนะครับ
จากคําสอนหลวงพอทําใหธรรมบททั้งหมดซึ่งผมลังเลที่จะเชื่อ กลายเปนคัมภีรที่สดใหมขึ้นมา สัจ
จธรรมที่ลางเลือนในหนาของประวัติศาสตรปรากฏขึ้น หนหนึ่งไมใชในวัด ในโบสถ ในความรูสึกสด ๆ
ในความรูสึกตรง ๆ ซื่อ ๆ ของเรานี่เอง คือสิ่งที่หลวงพอสอน ผมชอบใจใครไมทราบพูดกับทานวา
หลวงพอยังอยูก็ ...ทุกคนเปนหลวงพอ เหมือนหลวงพอพูดก็ทุกคนเปนพระ ทุกทานเปนพระพุทธเจา
ทานพูดเสมอ และพูดกอนที่ทานจะอานหนังสือไดดวยซ้ําไป ซึ่งเปนถอยคําที่แปลกในบานเมืองนี้
ตอจากนั้น อาจารยถามผมเรื่องประยุคทับมิ่งขวัญนะครับ หลวงพอไมเคยแยกเปนผูหญิงผูชาย เพราะ
ความรูสึกตัวลวน ๆ ไมแยกเปนหญิงเปนชาย ทานเคยพูดวา ผูหญิงก็กลับเขาในความเปนแกนสาร
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ของความเปนหญิง ผูชายก็กลับไปในความเปนชายนั่นเอง เพราะวาสิ่งที่ยื่นออกเปนเพียงสมมติ ยื่น
ออกไปแลวก็เปนอารมณโลก เมื่อหดกลับถึงที่ก็หลุดออกจากสิ่งสมมติทั้งปวง สิ่งนี้เปนสากลสิ่งเดียว
ไมมีชาติชั้น วรรณะ เพศ ผิวพรรณ
ทับมิ่งขวัญ หลวงพอตั้งใจใหเปนอนุสรณสถานถึงความรัก ความใสใจในผูหญิง เพราะบรรดาลูกศิษย
ลูกหาของทานกลุมหนึ่งที่แวดลอมทานอยูโดยเสียสละตอทางเลือกของตัวเอง ตอความมั่นคงในสังคม
บางคนลาออกจากการเปนอาจารย สิ้นเงินสิ้นทองไมรูจะไปไหน นอกจากพึ่งความรูสึกตัว หลวงพอนั้น
มีความรักตอลูก ๆ ของทานที่ทานแนะนําแลว ทานตามคุมครองปกปอง แมบางคนสึกไปแลวยังตาม
เอาเงินไปให เทาที่ผมทราบนะครับ หัวใจของหลวงพอเต็มเปยมไปดวยสิ่งที่เรียกวา ดิ่งในเรื่องจิตเลย
วันนั้นทานเรียกผมไปบอกวา ขอใหชวยตั้งอาศรมแหงหนึ่งที่เมืองเลย ซึ่งทานเริ่มตั้ง ทานรักที่นั้นมาก
อยากใหมันอยู ทานทั้งรักทั้งชอบที่นั้นดวย ชอบญาติโยม เพราะศิษยผูหญิงของทานไปอยูที่นั่นหลาย
คน ทานบอกตั้งชื่อใหดี ๆ เปนหญิงดวย หลวงพอตั้งชื่อวา ทับขวัญ ซึ่งหมายถึงสตินะครับ บายศรีสู
ขวัญ เรียกขวัญ ขวัญดี ก็รูตัวดี ไดยินคนโบราณวา รูเนื้อรูตัวนะลูกนะ ขวัญก็คือสตินั้นเอง ทับก็แปลวา
กระทอมก็ไดนะครับ แปลวาการเขาถึงสติ ความรูสึกตัวลวน ๆ หลวงพอตั้งวา ทับขวัญ หลวงพอบอก
ใหเปนผูหญิงหนอย ผมก็เลยเติมมิ่งเขาไป เปน ทับมิ่งขวัญ เดี๋ยวนี้ทับมิ่งขวัญก็คงตองอยูภายใตการ
ดูแลของผูที่รับผิดชอบ ทานสิ้นชีวิตที่นั่น รางกายทานก็ถึงแกการแตกดับที่ ทับมิ่งขวัญ ครับ
อ.วัลลภ จริง ๆ แลวเรื่องของหลวงพอคงมีอะไรเยอะแยะมากมายเหลือเกิน คงจะประกาศวาวันเสารนี้
จะครบ ๑๐๐ วัน ทางวัดสนามในคงจะมีการประชุมเพลิงในวันที่ ๑๘ มีนาคม ศกหนา ทายสุดนี้ผม
อยากจะขอวานอาจารยกลาวปดพิธี ไดกลาวในนาม ศิษยเอก หลวงพอเทียนครับ
อ.โกวิท เมื่อยามค่ําคืนทุก ๆ คืน เมื่อเราเขานอน เราจะเปดหนาตาง เพื่อใหลมสดชื่นเขามาในหองเผื่อ
วาหลับนอนจะไดเปนสุข จะไดไมอึดอัด แตความมืดของทุกคืนนั้น เมล็ดพันธุพืชทุรนทุรายในดินก็เริ่ม
แตกหนอ ที่จะสืบทอดพงศพันธุของตนไว สําหรับเมล็ดพืชที่หลวงพอเทียนหวานไวในหัวใจของผูคน ที่
จริงแลวเมล็ดพืชนั้นทุกคนถือติดตัวมาแลวโดยกําเนิด หลวงพอไมใชเปนผูหวาน เปนเพียงแตแสงแดด
และน้ําฝน รดราดลงเหนือแผนดินของความรูสึกตัว ความชุมชื่นอันนั้น เต็มอิ่มอันนั้น ไออุนอันนี้ จะทํา
ใหเมล็ดพืชแตกปริขึ้นทีละนอย ๆ และคงจะมีสักวันหนึ่งที่รมไทรรมเล็ก ๆ จะแตกกิ่งกานสาขาเปนรม
ไทรใหญ ปกคลุมชีวิตอันแหงผากของเรา บนเสนทางภาวนาเชนนี้ สุขทุกขไมเปนประมาณ สงบ
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ปติ ไมใชแหลงที่เราจะพักพิงได เราตองการจะไปใหถึงที่สุดของเผาพันธุเมล็ดพืชอันนั้น
เจตจํานงของการเกิดมาของชีวิตก็เพื่อพัฒนาเผาพันธุของมนุษยชาติ จากตนไทรตนหนึ่งเปนลาน ๆ
เมล็ดของพืชพันธุอันนั้น ในที่สุดเราก็พบวามนุษยทั้งหมดนี้มิใชใดอื่น เปนเพียงผองนองพี่
หลายปมาแลวที่ผมจาริกในประเทศพมา พบกับภิกษุชาวไทยใหญรูปหนึ่ง ผมเองคอนขางตานวัตถุ
และเทคโนโลยีที่เกินจําเปน พระรูปนั้นไดชวนผมไปถายรูปเปนอนุสรณสถานแหงความรักคือชาลดา
กองอันงดงาม ผมก็รังเกียจสะบัดมือทานแลวก็เดินหนี ทานก็เดินตามตากลองมาจะถายรูป แตคําพูด
ประโยคหนึ่งที่ทําใหผมเปลี่ยนอารมณ ทานพูดวา ทานครับถายรูปรวมกันไวนะ ชีวิตหนึ่งเรา
อาจจะพบกันเพียงครั้งเดียวเทานั้นนะ ซึ่งผมสะเทือนอารมณขึ้นมาเดี๋ยวนั้น ผมคิดวาพวกเราดีแต
แกงแยง แบงแยก แยงชิงผลประโยชน อํานาจ ไมรูสึกตัวเลยวา ชีวิตนี้เราอาจพบกันเพียงหนเดียว
เทานั้น เมื่อผมกลับเมืองไทยแลว เพื่อนทานหนึ่งเขียนจดหมายมาวา ภิกษุไทยใหญทานนั้นสิ้นชีวิตเสีย
แลว ผมรูสึกอบอุนใจมากแมตัวจะรอนดวยพิษไข และเหนื่อยที่จะตองมาพูดที่นี่ เพราะวาไมชาไมนาน
เราจะคอย ๆ เรียนรู ทุก ๆ คนจะเดินทางไปในทางเดียวกัน ทุก ๆ คนตองถึงจุดจบ ไมวาวันนี้ วันหนา
นาทีสุดทาย หรือกอนลมหายใจเฮือกสุดทาย ถาเรา รูสึกตัว เสียแตวันนี้ ชวงชีวิตที่เหลือคงเปนชวงที่ดี
ที่สุดที่จะเอาชีวิตของเราเปนของขวัญ และกํานัลใหกับเพื่อนมนุษยของเรา ชุมชนของเรา ชาติของเรา
และโลกซึ่งกําลังระอุไปดวยการแบงแยก ชาติชั้น วรรณะและเผาพันธุ ผมขอจบเทานี้ครับ
กระผมในนามของประธานนิสิตปริญญาโท เอกจิตวิทยาการแนะแนวนะครับ ขอโอกาสกราบ
ขอบพระคุณทานอาจารยโกวิทในวันนี้มาก ซึ่งคิดวาพวกเราหลาย ๆ ทานคงจะไดรับทราบ สวนหนึ่ง
ของหลวงพอเทียนที่ทานไดสัมผัส ตลอดระยะเวลาที่อยูกับทาน นาเสียดายที่หลาย ๆ ทานไมไดมา ณ
ทีนี้ แตผมคิดวาคงจะมีโอกาสอันดีที่ฝายศูนยอํานวยการไดทําการอัดเทปไว ซึ่งจะทําการเผยแพรเทป
นี้แกผูสนใจในการรับฟง และแจกจายผูสนในเนื่องในวันขึ้นปใหมก็ไดนะครับ สุดทายนี้ผมขอกราบ
ขอบพระคุณทานอาจารย ทุกทาน พระภิกษุสงฆและแขกผูมีเกียรติทุกคนที่มานั่ง ณ ที่นี้ และอยูจนถึง
วินาทีนี้ เราไมสามารถมีวันนี้อีก แตคงจะมีที่อื่น ๆ อีกตอไป ในภวังคหนึ่งของความคิดและจิตใจ
ขอบพระคุณครับ
หมายเหตุ (ตอนจบ) ขอกราบคารวะหลวงพอเทียน จิตตสุโภ ขอขอบคุณ อ.โกวิท อ.วัลลภ นิสิต
ปริญญาโทเอกจิตวิทยาการแนะแนว ฝายศูนยอํานวยการ ที่ทําใหเกิดเอกสารนี้ ขอบพระคุณ คุณลุง
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กาจ รักษมณี ผูเอื้อเฟอตนฉบับ ขอบคุณนองเต ลูกชายคนกลางที่ชวยอานใหพิมพ แมจะอานไป กิน
ไป เลนคอมพิวเตอรอีกเครื่องไปก็ตาม ขอบคุณสามีที่ใชสิทธิ์สวัสดิการซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค เครื่อง
ใหม ดวยเหตุผลที่วาเพื่อใหพิมพงานธรรมะ ขอบคุณลานธรรมที่เปนเวทีใหเผยแพร ขอบคุณผูอาน ซึ่ง
แทที่จริงไมใชคนแปลกหนา แตเปนมิตรที่เพิ่งรูจัก และจากการทํางานครั้งนี้ทําใหไดอานบทความนี้
อยางละเอียด หลังจากอานผาน ๆ หลายครั้ง จนไดพบสัญญานอันตรายเตือนวา สัตวโลกทั้งหลาย
ยินดีในธรรมเปนเครื่องเนิ่นชา สวนพระตถาคตไมยินดีในธรรมเปนเครื่องเนิ่นชา
จากคุณ : พรรณี [ 29 พ.ย. 2545 / 19:05:44 น. ]
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